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

موو  و هه رینی ڕۆحی ئه وه مۆسیقاو شیعرو جیرۆك و شانۆ و ڕۆمانك دا جگای هه
 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 م ناآرن بهس  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 م الوازی و بتوانایی قسه ر ئه ن، هه نفال بكه ئه
تیس   دۆخكی ساردوسو مردوودا قه نفال له ی ئه ی سانه وه  یادآردنه هآان  وایكردوو حیزبه
 .                           بكرت

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

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

  .               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 وگۆیانهم گفتو 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

 

 هیوا قادر
 

  
و  دایه  وتکی ئیسالمیدا ڕووینه نفال له  ئه ر بھاتایه گه ئه: پرسیار

نفال  ، پتانوابوو ئه درایه میشی پنهکی ئیسال ها مانایه روه هه
الیان وتانی  م له کی ئاوابکرت هه نگییه  نوقمی بده بتوانرایه
وسا  کانی دنیا، ئه  ئیسالمییه موو وته  هه گاته  تا ده دراوسوه
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             .وروپاش وتانی ئه
 

نھا  نفال ته ستی ئه نقه ئه مکردنی بهتلوعا ی قه  پۆژه ین که که  ده وره کی گه یه ه  هه:هیوا قادر
ناو مژووی   له ی آه  توندووتیژه و کلتوره ها بۆ ئه روه قی دینی و هه  بۆ ده وه ڕنینه بگه

م  کانی تری پشتی ئه نده هه وا ناتوانین ڕه  هۆکار ئه نھا ته ین به  بکه مه ر ئه گه ئه.  یه ئیسالمدا هه
 .ین یبگهو ت وه  بخونینه تلوعامکردنه قه

 ناو   له ، که کانه که تلوعامکردنی جوله ویش قه  ئه  که یه نفالمان هه شنی ئه کی هاوچه یه  نمونه ئمه
مانیا  کانی ئه ستی نازیه ده می جیھانی به نگی دووهه نوان سانی جه وراپادا له ی ئه رگه جه

سیحی  ری ئاینی مه ر بیروباوه  سه هیت نھا بخه ته ش ناتوانیت به م تراژیدیایه ڕوویدا، ئۆبای ئه
  .  که  جوله ر به رامبه به
 دینی و   جیاوازی مژووی ڕوودان و شون و هۆکاره ر له ده  به م دوو تراژیدیایه ئه

ی بیانووداری دینی  وه  خوندنه ستی پ له نقه  ئه تلوعامکردنکی به ردووکیان قه کان، هه سیاسییه
  تلوعامه م دوو قه ک کات و شونی ئه مژووی ڕوودانیشیان وهها  روه و سیاسی بوون، هه

  سیش له  ئاشکرا بکرت و که  یان به وه  دزییه  به م کاره ی ئه وه کی تربوون بۆ ئه کارئاسانییه
              . ناوبردنه و شاوی له رگرتن له  گرنگبکات بۆ به توانت کارکی هنده کاتی خۆیدا نه

وروپادا  ی ئه رگه ناو جه کیکیان له  یه ، که یه تلوعامکردنه م دوو قه ی گشتی ئه خشه  نه مه ئه
سات و کاتی  ردووکیشیان له هه. دات  کوردستاندا ڕووده  ئاسیاو له ویتریشیان له دات و ئه ڕووده

ر  رامبه  به ی کوردیش که ییه میشه نگه هه و جه جیاواز له(نگی خوناویدا ڕوویاندا،  دوو جه
رزی و نزمی   به یان سای پ له  درژایی ده  به یکرد که عسی عراقی ده ژمی بهڕ
ندک   و هه یه  جیاوازیان هه تلوعامکردنه م دوو قه  ئه وه  زۆر ڕووه  له دیاره). وامبوو رده به

کی  یه شهخ ک نه  وه مه م ئه ، به وه ی کلتورییه ه  ناو هه نه مانخه راوردکردنیان ده جاریش زۆر به
کانی   مژووییه ره ی فاکته  زۆرینه بۆکشراون، که خشه تلوعامکردنی سیاسی نه گشتی دوو قه

ش  و بیانووانه ها ئه روه و هه له م دوو گه ناوبردنی ئه ودانی له ر بوون بۆ هه ده ڕابردووش یاریده
ر  سی کوژه  که  که یه دا هه و کورییه  درووستکردنی ئه ناوبردنیان کار ئاسانیان له بۆ له
نجام   ئه یان به م کاره ک ئه ک یه  وه وه کانی سیاسی و دینی و ڕۆشنبیرییه موو ئاسته هه به
            . یاندووه گه
  نگه کانی تردا ڕه ی پرسیاره  درژه  دواتر من له  که  گشتییه خشه م نه وسا دوای بینینی ئه ئه

تی  ی تایبه می بگه ر وه  سه توانین بینه  ده م، ئمه بکه هکانی تر قس کارییه ر ورده سه وورتر له
کی  یه باره  قه  له م ڕووداوه  ئه  که یه وه  هۆی ئه م تراژیدیایه ر ئه رامبه نگی به  بده ت که که پرسیاره

ی  که  سیاسییه خشه ش نه م وته  ئه ؟ وه بی عراقیدا روویداوه ره  ناو عه سیاسی وتیکی به
           . وه ری ئاسیاشه  کیشوه وتۆته ها که روه ، هه وه بی ئیسالمیدایه ره ناو وتانی عه له
بت ئاستی سیاسی و کلتووری و باری ئازادی   پش چاو ده ینه خه  ده یه خشه م نه  ئه  ئمه که
ند   چه ببینین کهنفالیش  کانی پشتی ئه  سیاسییه بیت هۆکاره ها ده روه دا ببینین، هه یه م پارچه له
ی  وه ره  ده ش ئاستی ئازادی و چوونه مانه موو ئه رباری هه دا، سه که  ناوچه  له ره تپکه ناعه قه



www.dengekan.com 
4/22/2007 

 کۆتایشدا توانای  له.     چۆن بووه شدا ببینین که یه م ناوچه ک خۆیان بۆ دنیا له کان وه واه هه
تی  تایبه تی جیھانی به نفالدا سیاسه کاتی ڕوودانی ئه  له بت که مان هه وه ی ئه وه خوندنه

ی عراق   دیکتاتۆرییه ته م حوکومه یانویست ئه  چۆن ده ر عراق چۆن بوو، وه رامبه ریکا به مه ئه
نتالیستی ئرانیدا  مه نده ر هروژمی فه رامبه به ربیت له  ترسنه میشه ی هزکی هه وه بپارزن بۆ ئه

تیکی  ک میلله ڕبوونی کوشتنی کورد بوو وه ئاسان تپه ری به  فاکتهموو  هه مانه ئه. دا که  ناوچه له
کانی   کوردییه  سیاسییه  حیزبه ریش که ت هزی ڕزگارکه نانه  ته نھا، که تی تاکوته سه بی ده

توانا  ر و به رگریکه ک هزی به ناو سنووری کوردستانی عراقدا وه شاخ بوون هیچیان له
     .ن بیت دوایبخه نفال بگرن یان هیچ نه ی ئه  پۆژه ر به  بتوانن به بوو که ییان نه  ئاماده هنده
  ندی به یوه  په  که نگییه رهه کی سیاسی، دینیی، فه نگییه نفال، بده ر ئه رامبه ش به نگییه م بده ئه

م  ریکاو هه مه ه ئ نگی ئراندا بوو،  جه  عراق له  که وه  ڕووی سیاسییه م له هه.  یه  هه وه که ناوچه
ریش  ڕکه رو شه رگریکه نھا هزکی به ستابوون، ته  وه وه پشتییه بیش له ره موو وتانی عه هه
  و هزه وانیش کوردبوون، ئه تی عراقی ئه ربوو بۆ حکومه ته  جی خه میشه  هه ناو عراقدا که له

رگریكدن و  نا بۆ به  ته ۆوهتی پچوککردب  سیاسه ناچاری ی کوردیش که به رتبووه  په سیاسییه
ک   وه میشه ، هه  بوایه وه یشه"یتان شه"دانی  هۆی یاریده  به یه وه و مانه ر ئه گه ی خۆی، ئه وه مانه
 ڕژمی عراقی  وه  ڕووی دینیشه له. کران یرده ی ناو عراق سه وره کی گه ری ناوه ته نھا خه ته

ی  قینه  میراتگری ڕاسته ناوی خۆیدا خۆی به هه  له  کهبی شۆڤنی بوو، ره یی عه وه ته ڕژمکی نه
گری   هه بیش خۆی به ره ک ڕژمکی سیاسی عه م وه ب و هه ره ک عه م وه زانی، هه ئیسالم ده

 میوانی  ش کوردی به یامه م په گری ئه  هه نا، وه کگرتوو داده بی یه ره یامی نیشتمانکی عه په
ر کردبتیشی  کرد، گه ده ی کورد نه وه ته یچ حسابیکی سیاسی بۆ نهنا و ه  داده م خاکه ر ئه سه
 تا  وه بکاته  کردوتی خۆی ئاماده وه نھا بۆ ئه کانی کوردا ته ند قۆناغکی ناو شۆڕشه چه له

کانی  نگییه رهه  سیاسیی و فه واره و قه وه  پچوکبکاته یه وه ته م نه جارکی تر بتوانت زیاتر ئه
بی  ره کردو هیچ ڕژمکی عه  ده وه بییه ره موو وتانی عه رچاوانی هه  به شی به مه ئه. هت نه

ری و ڕۆشنبیریشدا  ماوه  ئاستی جه م له  ئاستی حکومیداو هه م له هیچ کاتک بائاشکرا، هه
زادی ئا ویش به  ئه ی که که دییه به  ئه  کورد و پرسیاره نگری له  بۆ الیه هاتووه نه نگکیان لوه ده

ک الیانی  م وه  کورد هه بۆیه. کرد  خۆی داوایده کی سیاسیدا که یه واره ناو قه ژیانی بوو له
نگری تاکو  ندک الیه ر هه گه مه(بیدا،  ره  وتانی عه بوو له بی نه ره سیاسی هیچ دۆستکی عه

انرا هیچ ئومیدکی تو ده ستابوون و نه سی وه که زاجی تاکه ر مه سه وانیش له  ئه بت که رانه ته
 هاتنکی  وه نگه ده نگرو به بیش هیچ الیه ره کو ڕۆشنبیرانی عه م وه ، هه)بچنرت ر هه سه له
کاندا  بییه ره  عه موو وته ناو هه له ش بزانین که وه بت ئه ش ده مانه موو ئه رباری هه سه. بوو نه

ن  کانی خۆیان بکه ییه ڕۆژانه ۆیان داوای مافه خ و وتانه کانی ئه  تا خه  نییه کی هنده ئازادییه
  رمه و ته  له بوو جگه  هیچی نه کو کورد، که خوازراوی وه تکی نه هاتنی میلله وه نگه ده چجای به
            .یگا  بوو ده وه شانییه ر به  هه ی خۆی که کوژراوه

   وه .نفالدا ر ئه رامبه به نگبوون له دهم ب رده به مووی هۆکارن له م هه که  بۆت باسده ی که مانه ئه
  نتالیسته مه نده کان یان فه بییه ره  عه نگری ڕژمه تائستاش هیچ هزکی ئیسالمی الیه
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ستی ڕژمکی  ده  به ن که ک جینۆسایدک باسبکه نفال وه هاتوون ئه کان نه ستکاره رهه به
               . ی سیاسی و دینیدا ڕوویداوه رده  ژر په  له ک ڕژمی عراقی پشوو که بی وه ره عه

شکی بۆ  هۆکار زۆرن، به!  گۆ؟ هاتنه کانی دراوس و دنیا نه  ئیسالمییه ته وه ئایا بۆ ده
ر بوو،  ی ترسینه وره کی گه یه ندیخانه وکات عراق به  ئه  که وه ڕته گه  ده م کاره نھنی کردنی ئه به
  م پرسیاره  ک، ئایا ڕووی ئه ینه که  ده م پرسیاره  ڕووی ئه  ئایا ئمه  که یه وه شیکی تریشی ئه به
همکی  م وه رده  به ینه خه  خۆمان ده وا ئمه ین ئه ر وابکه  دراوسکانی عراق، گه  وته ینه که ده
،  هو پارچان تلوعامکردنی کوردانی ئه مان پاشخانن بۆ قه نی هه وانیش خاوه  ئه ، چونکه وه وره گه
یان   زۆرینه ب که ره کانی وتانی تری عه  ئیسالمییه  سیاسییه  هزه ینه میشمان بکه ر ڕووی ده گه

کی  یه ک نمونه عس وه وان عراق و به ن و ئه و وتانه یاری ناو ئه تکی نه سه زیاتر ده
  وه یھاتنه زه و بهربینی سۆز  ڕوانکردنی ده  چاوه وه ر ئه به کرد، له یرده وی خۆیان سه پشه

م  رده به  له همداچوونه وه م به ت ئه نانه ، ته یه وره همکی گه  وه وه  دیسانه وه وانه کوردا الی ئه به
          . یه همه و وه ی تای ئه وه کرنه مان دووباره کانیشدا هه په  چه بییه ره  عه هزو حیزبه

یرانیکی سیاسی   قه کان خۆیان له بییه ره  عه تهموو و چت، هه بیر نه شمان له وه بت ئه ده
دام  دانی سه  سداره  دوای له وه  ئستاشه  به و وتانه کانی ئه  خه ژین که ی وادا ده وره گه

بوونی سمبولی  هۆی نه ش به مه ئه. نن هید داده رو شه  سمبول و ڕزگارکه و به حسن، هشتا ئه
ی  ونانه و خه  ئه بیان نییه ره  هیچ سمبولکی سیاسی عه ا، کهد و وتانه  دت له وه سیاسییه

          . ڕزگاریان بکات رانه پاو داپۆسنه  سه ته سه موو ده و هه دی و له بی بنته ره ئینسانی عه
چاو  ن نین له سه م ئیسالمکی ڕه ی کورد ئیسالمن، به  زۆرینه نی دینیش، ڕاسته ک الیه وه
  میشه ، هه  کوردی ناوه ش که م کائینه  ئه دا، وه که  ناوچه ت و هیزن له سه نی ده  خاوه بدا که ره عه

 ئاستی میللیدا زۆر چیرۆکی  ت له نانه ، ته بووه  نه هیچ جار جی متمانه  که کائینک بووه
  مانه  ئه ، که یه ییان هه یی و دڕنده ر بدینی کورد و خائینی و بمتمانه سه ناشیرین و دزو له

الی  م له بیدا، هه ره ی ئینسانی عه وه  بیرکردنه  له یه تکی دینی قوی هه هۆکاری پچووکن و خه
م   ئه نگه  ڕه که. بی ره بی ناو نیشتیمانی عه ره  گشتی الی گشت عه م به بی عراقی و هه ره عه

و   له  پموایه که.  کورد بیدا دژ به ره  الشعوری ئینسانی عه شکی پچوک پیکبنن له  به ونانه
و   کورد کراوه ر به رامبه ب به ره تی کردنی عه  دژایه  که رچاوه به مان له دا زۆر نموونه  نزمه ئاسته
  .م زم و باسیان بکه  دابه و ئاسته وت بۆ ئه  من نامه کرت، که ده
نگی ئیسالمی،  رهه  فه  له یه ه نگکی تکه رهه نگی کوردیش فه رهه نگیش، فه رهه نی فه ک الیه وه
 جیای  وه  زۆر ڕوه تی و له خۆیه ت به تی تایبه سه نی خه خاوه  که نگکه رهه ک فه یه م تاڕاده به
ش بۆخۆی هۆکاریکی  مه  ئه ، که یه  هه ی که بییه ره  ئیسالمی و عه  گشتییه نگه رهه و فه  له وه کاته ده

              . ویسته یار و نه نگکی نه رهه  فهن ک خاوه  وه ی کورده وه تری جیاکردنه
بی  ره  ئاستی وتانی عه  له نگییه و بده  باسمکردن هۆکارن بۆ ئه وه ره سه  له ی که مانه موو ئه هه

م   ئه بۆیه. نفال  ئه ر به رامبه  به یه شدا هه یه م ناوچه ی ئه وه ره ت ده نانه و ته که و ئیسالمی ناوچه
دا خۆیان  و هۆکارانه  له یه  هه وه که  ئیسالم بوونی ناوچه ندی به یوه ی په نده وه  ئه نگییه بده
نی هزکی   خاوه ، که یه  هه وه  کورد خۆشیه ندی به یوه ها په روه هه.  باسمکردن  که وه بیننه ده
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   که یه  هه وه نگه رهه و فه  الوازی ئه ندی به یوه ها په روه ، هه رنییه خۆکه ڕبه سیاسی چاوقایم و باوه
  چونکه.  دنیا نته یه نگی خۆی بگه ستانی نییه تا ده  وه پوه کردن و به کورد خۆی توانای قسه

کان و  و قسه بری ئه  له سک که  بۆ فریادڕه یه ک هه ڕوانییه  چاوه میشه  الشعوری کورددا هه له
  وه و الوازیی مژووی و سیاسییه ئه قویی  ش له مه  ئه  ج، که نته یه داواکانی بۆ بگه

ر  سه ستیان له ی نییه ده وه م توانای ئه ت و هه م جورئه  ئیستادا هه  کورد له گرت که ده رهه سه
ندی  یوه ند په نفال چه نگبوونی ئه  بده چونکه. هزکردنیان دابنت و کاریان بۆ بکات بۆ به

متوانایی کورد   ب زمانی و که ندی به یوه  په د هنده سه،  یه  هه نگبوونی ئیسالم و دنیاوه بده به
 تراژیدیای  که کوژرت، به  ده  که دانییه وه نھا له  تراژیدیای کورد ته  چونکه   .یه  هه وه خۆشیه
زانیت و ناتوانیت باسی کوشتنی خۆی  ری خۆی ده ده  قه  به م کوشتنه  ئه  که دایه وه کورد له
             .بکات

کانن،  ، فاکته نفال ی ئه م تراژیدیایه  گواگرو شاهیدی ئه وروپا بکات به شتوانت ئه ی ده وه هئ
  رهاتانه سه م به موو ئه  هه ن که و دیکۆمنتانه وروپا، ئه می ئه رده  به بت بخرنه  ده که

ر  سه  له یه کردنمان ههدۆکۆمنت کردن و به  فاکته ی به وانه  پچه تا ئستا ئمه.  وه نه که پشتاسده
 هیچی تری  کی سۆزدارانه یه مه  گه  له ش جگه مه وروپادا، ئه م ئه رده به نفال له ی ئه له سه مه

کورد، " تۆ"من، " وروپا ئه"ی من و تۆ،  یه و هاوکشه ی ئه وه  تۆخکردنه  له وزنابت، جگه لسه
ک  کات نه  بۆشايی دروستده ی که و جیاوازیانه ، ئه کانه زیاتر نیشاندانی جیاوازییه که

و  ڵ ئه گه  له له  زیاتر موجامه ئمه. ن وروپادا، هیچ شتکی تر دروستناکه ڵ ئه گه  له وه نزیکبوونه
کانی   پایه ی که روپایه و ئه ک ئه کات نه کاندا یاری ده ناو دوو فاقییه  له ین که که دا ده روپایه ئه
          . انهک کان و دیکۆمنته ر فاکته سه له
   که یه وه  قورس و القرتی ئامزه نگییه و بده کانی پشتی ئه  هۆکاره ندک له  هه مه ڕای من ئه به
ک  ی وه وره کی گه م تراژیدیایه رده به  له ی که پۆشکردنه رده نگی و په و بده  له یه ستیان هه ده
            . یه نفالدا هه ئه
  

  نھا له  ته  که وه کی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له  ئه ین که چ و هۆکارانه ئه: پرسیار
و  کی کلتوری، له  بۆهۆشیارییه وه گوازته  ده تیسبووه دا قه ی سانه رپیانه ی سه وه یادکردنه

ها  روه هه .رز نگی به  ده ک به یه وه  بۆ بیرکردنه وه گوازته  ده نییه نی قسه  خاوه ی که نگییه بده
تی  رپرسیارییه ئاستی به م له ، هه یه  هه وه  کورد خۆیه ندی به یوه ند په  چه نگییه  بدهم ئه

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

ندان سای تر   دوای چه وه زاران ڕووه  هه نفال له وام بۆ ئه رده کارکردنی به: هیوا قادر
 جی  ی که وه ئه. کی کلتووری  هۆشیارییه کاته نفال ده  ئه ی که و هۆشیارییه نت به یه تگه ده

  تک که سه ک ده  وه وه تداری کوردییه سه الی حیزبی سیاسی و ده  له کردنی کاره  نه بزارییه
  ش له مه  ئه  بکات، کهیان نالیزه نفال که کرن و کراون بۆ ئه  ده ی که م کارانه موو ئه بتوانت هه
کردنی  هۆکاری نه. کات  ده  کارانه و ی ئه باره ستنیشانی قه تی ئابووری ده سه  ده وه زۆر ڕووه
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نگ  رهه بوونی مۆراڵ و فه م بۆ نه بوونی هۆشیاری سیاسی و هه  بۆ نه وه ڕته گه کاریش ده
ر  رامبه تی به یه تداری کوردیی هه سه  ده ی که یه وه و بیرکردنه ئه. تداری کوردیی سه الی ده له

و   توانای دروستکردنی ئه ، که  الوازه ی هنده وه ره کی کوزنه یه وه بیرکردنه" قوربانی"مانای 
کی   قوربانییه  مژووی خۆیدا خۆی به  له میشه و هه ئه. نفال ر ئه سه  نیی له  کلتوورییه هۆشیارییه

  میشه  هه بینت، بۆیه گۆڕ ده رکی نه ده ک قه ش وه مه و ئهزانت  درلکراو ده گوناح و غه
م مانای قوربانیبوون و  بت ئه ده. وام رده گۆڕی به  شوناسیکی نه قوربانی بوونی خۆی لبۆته

  که به. بینت ر نه ده ک قه ردابت تا قوربانی بوونی خۆی وه سه  گۆڕانی به شووناسه
و  وه ناو مژووی خۆیدا بدۆزته  له یه وه مبوونه که ست به ری ههو الوازبوون و گ کانی ئه هۆکاره

  .تی یه ی خۆیدا هه  دوودڵ و ڕاڕایه و شووناسه ناو ئه  له  بکات که و مانایانه موو ئه ستکاری هه ده
  رکوێ بووبت کیسه  هه ق له  دنیای کوردیدا عه  له میشه  هه  که یه وه کی ئاشکرای تریش ئه هۆیه
  قی تیدا ئاماده ی عه وه کرت، خوندنه  ده  پاره  به ی که و کارانه  زۆر له بۆیه.  بووه  نهوێ له

              . وه شه وانه  پچه  به ، وه نییه
  دا، چونکه نھاییه موو سۆزو گریان و ته و هه ناو ئه  له تیسکردن نییه قه نفال پویستی به چیتر ئه

.  وه ڕنه وان ناگه و ئیتر ئه وه کان وشکبوونه نفاله وانکردن بۆ ئهڕ کانی چاوه  فرمسکه تازه
. کرت  ده  پاره ی به ش زۆرینه مه  ئه ، که یه  هه و کاری کرده قنیانه پالنی عه نفال پویستی به ئه

ب هیچ   ئستادا به بت له موو شتکی هه رشیفکرنی هه  ئه  توانای تۆمارکردن و به ک که یه پاره
            . حیزبی کردنک نگیریی و به یهال
 دنیا بناسنت و  کان به که تلوعامکردنی جوله  قه  کرد، که که ک جوله تکی وه  میلله ی وای له وه ئه

کانی   براوه وروپا و هزه  گوناهکردنی ئه ست به نھا هه کی کلتووری ته  هۆشیارییه بیکاته
ی   کلتوورییه و هۆشیارییه  ئه وه  ئه که ریاندا، به رامبه به بوو له م نه نگی جیھانی دووهه جه
  وه تلوعامکردنکی سیاسیی و دینییه  قه کاکانی له تلوعامکردنی جوله  قه ش خۆی بوو که که جوله

  نگه رهه و فه  دواتر ئه تی، که کانی مرۆڤایه نگی و کلتوورییه رهه  بۆ ناو مانا قوڵ و فه وه گواسته
رپرسیار بزانت   به تی خۆی به موو مرۆڤایه  هه رگرت، که نگی دنیایی وای وه رهه کی فه مانایه
            . وه  بته هت هۆلۆکۆست دووباره ی جارکی تر نه وه بۆ ئه
موو  رشیفکردنی هه ئه ی لبکرت و کاری بۆ بکرت، به له کرت په  ئستادا ده ی له وه ئه
، یان   ڕزگاریان بووه ن که کانه و خه رگرتووی ئه موه ده ی له هور رهاتکی پچووک و گه سه به
  به ره  عه که و خه  به وره ت پدانی پاداشتی گه نانه ته. کانن ی شاهیدی جۆری ڕووداوه وانه ئه

م  یاندنی ئه نجامگه ئه  دوور ئاگاداری به  نزیک یان له  له شی که یارانه ت نه نانه خرخواو ته
م   ده یان له رهاتانه سه و به موو ئه ی هه وه کاندا، بۆ ئه  جۆراوجۆره  شونه نابوون له تلوعامه قه
ی  گه تی کۆمه  سیفه چونکه. تیدا بپارزرن رشیفی تایبه  ئه ربگیرت و تۆماربکرن و له وه
 و  نھنی  ڕووداوه م شوه ر ئه رامبه به کانی تر له وتووه  دواکه گه موو کۆمه  و هه ئمه

مدا  نوانکی کاتی که ک خۆیان له کان وه ویت ڕاستییه که ر فریانه  گه یه وه دا ئه تراژیدیانه
  وه یی تره فسانه ت وچیرۆکی ئه کایه  حه  ناو کۆمه ونه که یت و بپارزیت، دواتر ده تۆماربکه

  ورانه  گه م ڕووداوه ه ئ دیاره. ی لدروستبکرت کی واقیعییانه یه  دواتر هیچ فاکته ته حمه  زه که
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و  وه شاردنه  پویستی به  هنده یه  هه  ووردی تۆمارکردنی واقیعیانه ی پویستی به نده وه ئه
     .کردنیدا فسانه  ئه و به وه خشانھۆنینه ناو په  له رقکردنی نییه غه

موو دنیادا   هه ان بهی وه وازی ئه ، بانگه رهاتانه سه و به ی ئه وه کان بۆ کۆکردنه که کاتی خۆی جوله
و  ر ئه سه  له تیک بیستراوی الیه رهاتک یان بابه سه ر چیرۆک و به ی هه وه  ئه یاند که ڕاگه

م  ت تا ئه نانه ته.  تا تۆماربکرن و بپارزرن وه کدا بیگرته یه ی پاره باه  قه  له ڕووداوانه
 بوو جیاواز  سانه و که ی ئه وه دۆزینهنھا کاریان  س ته ت به ی کۆتایش گروپکی تایبه سانه

تلوعامکردنی  کانی قه  ڕووداوه ستیان له  ده نی که ده ربازی و مه کی سیاسی و سه یه ر پله هه له
ی تر  دان نمونه و سه مه ئه. کان ئاگاداریبوون شنه  چه شنک له چه  یاخود به بووه کاندا هه که جوله
ساتکی  ک کاره نفال وه جدی کارکردن بۆ ئه ردن و بهندبن بۆ چاولک کرت، سودمه  ده که

          . دنیای کوردیدا  له وره سیاسی گه
تلوعامی  کانی دنیا، قه رو گرنگه به  موعته ری و کلتورییه  هونه نه موو الیه وام هه رده تا ئستاش به

 و  یچ قوتابخانهن، ه که تی باسده زنی ناو مژووی مرۆڤایه ک ڕووداوکی مه کان وه که جوله
و فلمی  نامه گه زاران کتب و به دان و هه  سه کی نییه یه وروپاو هیچ کتبخانه کی ئه زانکۆیه

موو   هه وروپا له  ملیۆنان قوتابی ئه سانه.  م ڕووداوه ر ئه سه بت له دیکۆمینتاری تدانه
 جگای  ی که و گتۆیانه یرکردنی ئه  بۆ سهبرن  ده وه کانیانه ن قوتابخانه الیه  له وه کانه وته

  له" ویز وشه نک و ئه مار و ماجده چلمنتۆ و هاده"ک   وه کان بووه که کوشتنوبینی جوله
هن   نه بن که و مۆراه گری ئه بن و هه و مژووه ی نوێ ئاگاداری ئه چه ی وه وه پۆۆنیا، بۆ ئه
          . وه هبت  دووباره ساته م کاره جاریکی تر ئه

  کان تۆ که تلوعمی جوله ر قه سه وروپادا له ی ناو ئه نده مه وه بیاته ده ده م ئه ردا ئه رامبه به م له به
   ، بۆ نمونه ندت نییه مه وه بیاتکی ده ده دا هیچ ئه یه و ناوچه بی و ئیسالمی ئه ره ناو وتانی عه له
تلوعامکردنی  ت قه  ده که" ژاد دی نه حمه ئه"ی  وه ک ئه ی وه وره کی سیاسی گه کرت درۆیه ده

نجی ئرانی و  ن ملیۆنان گه  الیه ، له داوه و تراژیدیای وا ڕووی نه کان درۆیه که جوله
ت و هزی سیاسی  ناعه ها قه نده  چه دیاره. ربگیرت  ڕاست وه  به وه یه و ناوچه مسومانانی ئه

.  هۆلۆکۆست ت به باره دا سه  ئیسالمیانه و وته  له م ڕاستیانه ی ئه وه  بوبوونه ڕگرن له
ستیندا  له  فه ر له ک هزکی داگیرکه  وه که یرکردنی جوله دوژمن سه ر به به نھا له ویش ته ئه
   کی تره یه  نمونه م خاه  ئه . ئیسالم یار به گرانی دینکی نه ک هه میش وه کرت و هه یرده سه
مان   هه ، دیاره یه بیدا هه ره  وتانی ئیسالمی و عه ر هۆلۆکۆوس له رامبه  به گییهن و بده له

ی  ک زاده نگییه موو بده  هه چونکه. نفال دا ر ئه رامبه به  له یه ستیش هه نقه ئه سته نگی ده بده
ردوو  ک هه یه  ڕژه  به  دیاره ، که یه وه زانینه  نه  له که نگییه  یاخود بیده سته نقه ئه سته زانینکی ده
ست بۆ  نقه ئه سته نگی ده م بده ، به  یه نفالدا هه نگی ئه ر بده رامبه به  له زانینه و نه جۆری ئه

   .  نفال ڕاستتره ئه
کی کلتووری، پش  گۆڕت بۆ هۆشیارییه  ده وه  هوتافاتی حیزبی و سیاسییه نفال له ی ئه وه  ئه
  ی که  سیاسییه و هوشیارییه  بۆ خۆی و بۆ ژیان، بۆ ئه وردهرشت ئینتیمای ئینسانی ک هه

   له م هوشیارییه ی ئه م ئایا ڕژه ، به یه ینی هه مۆو سبه ی دون و ئه وه توانای خوندنه
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رپرس  به ند خۆی به قی حیزبی کوردی تا چه ها عه روه ، هه  چ ئاستکدایه گای کوردیدا له کۆمه
           ! ؟ م تراژیدیایه ڕاگرتن و کارکردن بۆ ئهرز به زانت له ده

بت   هه وه نفاله  ئه ندی به یوه  دوور یان نزیک په موو شتک به  ئستادا هه  له پویسته
  نه الیه مه بن بۆ کاری هه کان زۆرترو زۆرترده ته رفه گیرت، تا دواتر ده دۆکۆمنت بکرت و هه

                 . م تراژیدییایه ر ئه سه له
  

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

و و  رپرسیاره ی بهتی کوردی لی سته ند ده  چه م هزه ئایا ئه. گری لبوردن بت  هه هزک که
  ؟              پیشاندانی رپرسیارن له کانی به ی کوردی و ڕۆشنبیره گه ندیش کۆمه چه
  

و  نھایی خۆی و ئه  ته  له تکه یت، ترسی میلله وت باسی بکه ته ی تۆ ده م ترسه ئه: هیوا قادر
  ریھاتوون و له سه  به دا درژایی مژووی کۆن و نو  له ی که رهات و تراژیدیایانه سه موو به هه

ڕ الی ئینسانی  کانی شه نجامه رئه ڕ و بینینی ده شه.  کی زۆری داگیرکردووه یه الشعوریدا جگه
  .            ت روا ئاسان کۆتایی نایه  هه ، که یه یی هه  ئاماده کوردی، هنده

. ڵ ژیاندا گه بت له  دروستده وه کانه ن ئینسانه الیه  له وه  ئاشبوونه ڕ جۆرک له  دوای شه میشه هه
روا ئاسان  کردبت و هه نگ و برستی کاری خۆیان نه  ئیدی جه  نییه وه  مانای ئه مه م ئه به
               . وه ته ڕاوه  گه وه نگه  جه  له رچت که سکدا ده ی که وه و کرده ندشه یاڵ و ئه خه له

 ناو دۆخی پش  وه ڵ ژایاندا ژیان ناخاته گه نگ له ی دوای جه یه وه و ئاشتبوونه زۆجار ئه
و   چاوچنۆکانه ڵ ژیاندا هنده گه  له یه وه و ئاشتبوونه ندک جار ئه هه. ڕ دروستبوونی شه

. کات دروستده کانی ترا ڵ ژیان و ئینسانه گه تی له  دووژمنایه  بۆخۆی جۆرک له  که یه دڕندانه
دا  و کاته  ئستا له رین، ئمه نگ ناو به یانی ناسروشتی دوای جه ژ  شوه کرت به  ده مانه  ئه که
ی کوردی دوای سی ساڵ کوشتن و بین و  گه  ژیانیکی سروشتی ناژین، کۆمه ژین، که ده

  ڕی نوان حیزبی کودی و له ، دواتریش شه وه عسی عراقییه تی به ن حکومه الیه ڕاونانی له
و پ   ناوی عراقه، عراقکی ب ئاینده دا که وره کی سیاسی گه هناو درۆی ی له وه دواتریشدا مانه

 ژیاندا  شکردنی ئینسانی کورد به م باوه رده به موویان ترسن و ڕگرن له مانه هه ، ئه  فیتنه له
و  کانی تری له ساته نفال و کاره ی ئه وه بوونه ب ترسی دووباره  به کی ژیاندۆستانه یه شوه به

رباری  ، سه ی تر ئینسانی کوردی شواندووه  هنده نھاییه  ته ستکردن به ترس و ههم  ئه.  جۆره
 هیچ  تی کوردیدا، له پاڵ حیزبی کوردی و حوکمه  له قینه تکی ڕاسته مانه  ئه کردن به ستنه هه

  ک ئستا که  وه بووه مبار نه نھاو خه ی ئستا ئینسانی کوردی ببواو ته قۆناغکدا هنده
م  ڵ خۆی و هه گه م له ڕکی ترهه  ناو شه وه  ئینسانی کوردی خستۆته  دووباره م ترسه ، ئه هی هه
. ن  زووی ڕووبده ک به ینیه شنکی تر سبه چه  به  زۆر نزیکه ی تر که ڕانه ری شه گه و ئه ڵ ئه گه له
کانی   ترسه هراورد ب ی خۆیدا به موو الوازییه م هه ناو ئه ی ئستای  له م ترسه م ئه به

 ئینسانی  مه  ئه ، بۆیه رتره  زۆر تۆقنه وه کانی پشووه نگه  جه رقابوونی به ڕابردووی و سه
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نی  خاوه ، نه ڕه نی باوه  خاوه  ئستا نه ، چونکه یرکردووه تکی عوسابی سه کوردی تووشی حاه
کانی  زوو سوورهو  سه ونه نی خه  خاوه ، نه کانی کوردبوون و خۆڕاگرییه مانا پیرۆزه
  وه ی پشوو بگۆڕته هایانه و به موو ئه  هه  وایلکردووه  عوسابییه ته م حاه ئه. تی پشووشیه

 حیزبی   ژیاندا، دیاره ی به وه شکردنه دات بۆ باوه تیده  یارمه  پیوایه های مادی که  به کۆمه به
   بتوانت له  که  ڕگایه  تاکه مه  ئه  که دایه ڕه و باوه تداری کوردیش له سه قی ده کوردی و عه

ی  م قۆناغه ی ئه وره ی گه ه ش هه مه  ئه م ئینسانی کوردیش، که م خۆی بپارزت و هه  هه وه ڕیه
م  و گۆڕانی شووناسی کوردی له وه  دروستکردنه  پموایه که.  ی کوردییه گه ئستای ناو کۆمه

 ئینسان  ی که و مانا مۆڕاییانه ی ئه وه کردنه  و تازه تکردنب دروس ، به ره  شکستھنه وه ڕووه
م   ئه شه ر بۆیه هه.  بکات وه  ئینسان بوونی خۆیی و کورد بوونی خۆیه توانت شانازی به ده
وی ژیانی  تۆقن و ڕه کان تدا هه  دینییه نتالیسته مه نده  فه  هزه  که  باشترین قۆناغه یرانه قه

               .رن درکی تر به و هه ره دی بهی کور گه کۆمه
یت،  که مناک و ماندوو ب ئینتیما ده کی ئاوا خه یه گه  کۆمه ڕوانی چی له  تۆ چاوه وه لره
و  نفالکردنی کورده نی ئه  خاوه ی که ته و عقییه م ئه رده به یت له که ڕوانی چ لبووردنکی لده چاوه

 دووژمنی  و به وه کاته رزده ئاستی کوردا به کردن له شه ڕه ستی هه  ده وه  دووره ر له ئستاش هه
موو  م هه یت به که  ئینسانی کوردی ده ڕوانی چی له چاوه. نت بی داده ره خوداو نیشتیمانی عه

 دنیا،   حزبی کوردی و له  له وه یه بوونه بوونی ئینتیماو الموباالتی و تووڕه ت و نه ئیوسییه مه
ن  الیه ی له وه کردنه ی هزی تۆه وه ئه.  هزی لبووردن  به وه  بگۆڕته وه کردنه هزی تۆه

نگی جیھانی   دوای جه مانیا گۆڕی له ر ئه رامبه  به وه ریکاو وتانی تره مه و ڕووس و ئه که جوله
ان بوو ی مانای ئینس وه خشینه تبه  ئینسان خۆی، حورمه ڕکردن بوو به ، هیزی باوه وه مه دووهه

ری و ماناکانی  ی فکر و ڕۆشنگه یه وره  گه و پاشخانه  ئه لیلیدا، دیاره  کاتی زه  ئینسان له به
م  بوون بۆ ئه وره ریکی گه ده وروپادا یاریده قی ئه  مژووی کۆن و نوی عه لبووردن له
و  ناو ئه بوو له وه ی کارکردنه  رگه ش له یه وه م ئاشتبوونه ئه.   ژیانه وه و پکه وه ئاشبوونه

تگرتنی  ژیان و حورمه وه ناو ماناکانی پکه  نوێ کار له ر له بوو سه  ده دا که رییه یادوه
  .                کاندا بکرت جیاوازییه

مۆ  کانی دون ئه ه ر هه سه  بتوانت له  که کی وا نییه رییه نی یادوه ئینسانی کوردی خاوه
نارترین   تا کارکه ک ڕاسته  یه جه ره تداری ده سه کی ده  بۆ سیاسییه مه  ئه دیاره.  وه چاکبکاته

کان و  ڕبوونی ڕووداوه  هۆکاری زوو تپه دیاره. ی من و تۆدا گاکه ئینسانی کوردی ناو کۆمه
ک ئینسان،   بوونی خۆی وه ستکردن به ختی ئارام و هه وه بوونی ساته کچوونیانن، نه یه له

لکن   هۆکارگه وه ک مانای کۆنه ست کۆمه ده بوون به ی سیاسی و گیرۆده وه الوازی خوندنه
            .کان رییه وه ر یاده سه  له یه وه و هزی خوندنه بوونی ئه بۆ دروستنه

 دنیایی و  ی ئینسانی کورد بگۆرت به م ترسه  ئه توانایدا نییه  ئستادا له سیاسی کوردی له
ش   باوه  ژیان دۆستانه نگانه م جه  ئینسانی کورد بکات دوای ئه ت وا له بتوان هزکی وا که

تی  ک ئینسان حورمه  بتوانت وه شنک ژیانی خۆشبووت که چه ، به وه  ژیاندا بکاته به
و  گه ک ڕکخستنی کۆمه ت وه  سیاسه کاتک که.  وه ڕنته ئینسانبوون بۆ خۆی بگه
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ر گۆڕینی هیزی  سه  له توانین قسه  ده وسا ئمه  بکات، ئه مه  ئهکانی توانی دخۆشکردنی ئینسانه
دا تا   وتی ئمه ت له م سیاسه به. ر رامبه سی به ین بۆ هزی لبودن بۆ که  بکه وه کردنه تۆه

                  . کارناکات یه و ئاڕاسته ئستا به
م  لی ئه ی په وه ، ئه نھا دانیشتووه گین و تهم موو ئینسانیکی کوردا، ئینسانکی غه روونی هه  ده له

نھا  تگرتنی ژیان، ته  حورمه  پیبت له  که قینه  بۆ ناو ژیانکی ڕاسته وه کشته  ڕاده ئینسانه
و  ی ئه گۆڕینی زۆرینه.  مانه  هه ی که ژاره  هه  کلتوورییه نگه رهه و فه ناو ئه  له کارکردنی جدییه

 ماناکانی حیزبی بوون و  ر له کرت، هه گای کوردیدا کاریپده  کۆمه له   ڕۆژانه ی که مانایانه
حیزی کوردی ناتوانت . ها مانای تر زاره کسانی و ئینتیماو هه ری و یه روه تی و دادپه ئازایه
   به م ترسه و ئه و کاری تدابکات و بیگۆڕت، ئه وه ی ناو ئینسانی کورد بقۆزته م ترسه ئه

ش  وه ی خۆیی تدا زیاتر بکات، ئه وه ری مانه گه  ئه هنت بۆ سودی خۆی که هکارد جۆرک به
. و بت ستی حیزب و گرفانی ئه  ده  چاوی له گه  کۆمه میشه  هه  وایکردووه  که یه وه ئه
  روونی ئینسانی کوردی ناگۆڕت بۆ هزکی وا که ی ناو ده م ترسه تداری کوردی ئه سه ده

کاندا،  شه ڕه موو هه م هه رده به بت له ستانی هه  وه  پوه ودووا توانای به مه هئینسانی کوردی ل
 زووترین  تی به بوونییه ند نه مه وه جمان و ده  ترسی به ترسکی تر که یگۆڕت به  ده که به

اکانی موو مان  هه تاڵ له و به ندبوونکی چاوچنۆکانه مه وه م ده ، به وه ی حیزبه  ڕگه کات له
                   .ئینسان بوون

ب ئازادی هیچ   ئارامیش به وتووبت، دیاره رکه ب ئارامی ناتوانت سه هیچ کاتک ئازادی به
  ب ئارامی، تۆ چی له یت به که ڕین ده سای دوای ڕاپه  ئازادی شانزه تۆ چی له.  کی نییه مانایه

ب  یت به که کانی ده پیاوه کان و پره شپۆشه  ڕه ژنه  منداڵ و بوه ر له نفال، هه ی ئه پاشماوه
           ! ئارامی؟ ستکردن به هه
   شانازییه ، له  دنیادا سته له رده تکی زیندوو سه موو میلله ی شانازی هه  پایه ک دیاره وه

نفال   ئهواری ی ونبوونی ئاسه وره شکی گه ی تۆو به گه ی کۆمه وه  دت، ئه وه کانیانه کلتوورییه
 ئینسانی   ببات و وا له وه ری خۆشبوونه گه و ئه ره موو تراژیدیاکانی ناو ئینسانی کورد به و هه

  ی به وه ئه.  ئاستی کلتووریدا تی له ندکردنییه مه وه نھا ده ، ته وه ڵ ژیاندا ئاشبته گه کورد بکات له
ی  وره ساتی گه م کاره به.  نبیرییهتی ڕۆش زاره  بکات، وه م کاره بت ئه میش ده که ی یه ڕژه
کانی بیرۆکراتی و  تی خه زاره تی ڕۆشنبیری وه زاره  وه میشه  هه یه وه ، ئه ی کوردیی گه کۆمه
ند  کی حیزب و چه ک پاشکۆیه  کلتوری وه میشه و پاشکۆ خوازی حیزبی بوون، هه کرده نه
کی  یه ک پایه ر تۆ کلتوور وه هگ.  ند یادیکی بتام بینیوه یتکی فۆلکلۆریی و چه به

تکی زۆر  زاره تی ڕۆشنبیریش وه زاره یت و وه که یر نه تی خۆت سه کانی میلله شانازییه
و   ئه یته ن، تۆ ناتوانیت کلتوور بکه که ر کاری تدانه کانی کاراو ئیشکه بت و خه ند نه مه وه ده
  . ی شانازییه پایه

  وه دان خوندکاری کورد بۆ توژینه ی سه دانه رتن و دنهموو پاداشت و ڕزگ و هه کوان ئه
  وه و کارانه  پشتی ئه تی ڕۆشنبیری له زاره  وه رده روه تی په زاره بوو پش وه  ده نفال، که ر ئه سه له

کانی  موو قۆناغه  هه خۆ له ربه ت و سه کی تایبه یه ک وانه نفال وه ، کوا کردنی ئه ستایه بوه
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 ماناکانی کلتووریی و دینیی و  ی که موو دادگایکردنانه و هه کاندا، کوان ئه خانهخوندنی قوتاب
  شه و به کوا ئه. نفالدا ساتی ئه ڕبوونی کاره نگ تپه  بده  له ستاوه  وه وه  پشتییه سیاسی له

و  گه زار به زاران هه گری هه یان توکاری و هه  جی ده ی ناو زانکۆی کوردی که ته تایبه
     .زاران شتی تر کوان و کوان و هه. نفال  بۆ ئه ی جیاوازه وه یکۆمنت و خوندنهد

کانن،   کورده ی کوردی سیاسییه گه وارترین تویژای ناو کۆمه خونده  نه یه وه ت ئه که کشه
ڕکردن و  نه ڕه ندک هوتافات و نه ی ئایدۆلۆژی و هه  ده سته تکی ده ند بابه چه  له جگه
 دوای   له نگه یان، ڕه وه ی خوندنه خیره ر زه  سه  بخرته  که  شتکی تریان نییه وه نھۆنینهخشا په

ک   هیچیان یه کسیم گۆرکی  کوردی کراوی مه ری به وبه وه ی سی ساڵ له"دایک"ڕۆمانی 
سیشیان توانای هیچ  ، که وه خوندبته  نه وه می شاخه رده سه رۆمانی دنیایی و کوردیان له

کی هونه یه وه ندنهخوک و کارک و فلمبت پشت  ی سیاسه وه ک به ، وه ری نییه کیان بۆ کت
                    . ستت به کان نه  کلتوورییه  پایه به

ند  نفالدا، چه ر ئه رامبه به نگبوونی له  بده رپرسیاربت له ند به بت ڕۆشنبیری جدی چه ئایا ده
    .  بۆ هزکی تۆلرانس وه کردنه زی تۆهگۆڕینی ه رپرسیاربت له به

گای کوردی   کۆمه م ئایا ک له ، به ته رپرسیارییه و به  له ر نییه ده  ڕۆشنبیری کوردیش به دیاره
کانی  و پشنیاره خنه  ڕه تداری کوردی و گوێ له سه کرت الی ده یرده ک ڕۆشنیر سه تۆدا وه

کات  یریان ده ک دوژمن سه گرن وحیزبی کوردی وه ی جدی ده خنه ی ڕه وانه کن ئه. گیرت ده
  مانه عس دایشتوون، ئه  به دات که  حوکمیان ده و یاسایانه کات و به و ڕاپچی دادگاکانیان ده

ی ڕۆشنبیری کوردی  خنه  ڕه تداری کوردی له سه ند ده م ئایا چه به. ن وره ی گه مووی کشه هه
مان، وازی هناو  رله ندام په زیر و گزیر و ئه ند وه ، تا ئستا چه وه مته سه ترست و ده ده
  و ڕۆشنبیره کن ئه. ون که رده  ده ی که زیحانه یی و فه کرده موو نه و هه ر ئه به  له وه ستیکشایه ده

                ردا؟ ماوه ت و جه سه  نوان حیزب و ده  پردی نیفاق و درۆن له ی که حیزبیانه
رۆک  تی سه سه ده  به کسانه نووسک یه تی ڕۆژنامه سه وتوودا ده  وتیکی پشکه له
زیرانک بکات وازبینت،  رۆک وه  سه توانت وا له نووسک ده  ڕۆژنامه زیرانک، چونکه وه

و ئاستی  نی کلتورکی وایت، کوا ئه ، تۆ کوا خاوه وه شنته بوه ی هه که ته یاخود حوکمه
ی   سومعه تدارکی کوردی له سه چ ده.  یه  دنیای کوردیدا هه  له تگرتنه یشتن و حورمه تگه

نگدان و  ی سندوقی ده  ڕگه تداری سیاسی تۆ له سه ترست، کام ده سیاسی خۆی ده
   به  سۆزی داوه ر حوکم که  سه  هاتۆته وه و کارانه موو مژده و هه هۆی ئه  به وه بژاردنه هه

موو  نی کلتورکی سیاسی وایت، تا هه دی، کوا تۆ خاوه  کوردی تا بۆی بھنتهئینسانی
  .م یاسادا رده به کسانبن له مووانیش یه بت وهه کردنی هه قی قسه ئینسانیک هه

  
  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 نهم بیر رده به له
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  بوونی داهنانه  نه وه  ئه که نفالدا، به کردنی ئه م باسنه رده به  له رپرسیار نییه ب به ده ئه: هیوا قادر
            . نفال ر ئه سه بت له رانه می داهنه رهه ندان به نی چه  خاوه یتوانیوه  نه بی کوردیدا که ده  ناو ئه له
زۆر نووسین و پویستی  نھا بۆ به  ته ین ندبکه ری کورد سنووربه ی نووسه زیفه  وه ر ئمه گه ئه

ین، وابزانم  که ده وره کی گه یه ه هه. ر شوناسی کوردبوونی خۆی به نفال، له ر ئه سه نووسین له
کرچ و ناشیرین ند نووسینی کاڵ و   چه ی که وه  هۆی ئه ب بۆته ده ش بۆ ئه م توانینه ر ئه هه

تی  رگایه ربوون چیتر پژمه نووسه. نفال و تراژیدیاکانی تری دنیای کوردی ر ئه سه ببینین له
رمان کاربکات   فه  به تیکی دیاریکراودا، که وه شکری ده ناو له  له ربازیکردن نییه ، یاخود سه نییه

تیمانیی بوونی خۆی کانی نیش  نووسینه بت به وستکی نیشتیمانی ده ک هه یاخود وه
  و درۆیانه می ئه رده ، چیتر سه یای نووسینه بژاردن و خه ربوون ئازادی هه نووسه. پیشانبدات

  وه ناو ئایدۆلۆژیای حیزبه  له وه ناوی ئیلتیزامه  به ڕیان پناکات که سیش باوه و که ماوه نه
  تر و دنیایی تره وره اری گهربوون زۆر ک  نووسه ب، چوونکه ده  بۆ ناو ئه وه گواسترابوونه

ب گگ  ده  ئه وه وسته ناوی هه  به  گیربخوات که وه و مانا لۆکایانه ست ئه ده ی به وه ک له وه
  . وه  ناو مای حیزبه وه بخاته
  نفال و تراژیدیاکانی بنووست،  وه ری کورد نابت بۆ ئه  نووسه  که  نییه وه ستم ئه به  مه دیاره
نفال و تراژیدیاکانی   ئه  لهگوزارشترچ ئاستکدابیت   هه س له  که شم نییه وه ئهستی  به مه

  تانه م حاه نووست و چۆن گوزارشت له  چۆن ده س ئازاده موو که  هه کات، دیاره کوردی نه
ر  سه  له رکه نفال، پوه ر ئه سه وتوو الی من له رکه ری نووسینی سه  پوه که نا، به. کات ده
  رانه مکی زیندوو داهنه رهه توانیت به بیت و نه ر نه رکی داهنه ، تۆ نووسه ستاوه نان وهداه

نفالت  ر ئه سه  له تۆ که.  بنووسیت بجه ه نفال و هه ر ئه سه بخولقنت، چ پویست ناکات له
  که رکی خراپیت و کوردکی باش نیت، به  تۆ نووسه  نییه وه ی ئه نووسی ئیتر نیشانه نه

س  نھا کوردبوونی تۆ به نووسیت ته نفال و تراژیدیاکانی تری کورد ده ر ئه سه  تۆ له کاتک که
بیت ناتوانیت نووسینک  رنه ر تۆ داهنه  گه که زن بنووسیت، به مکی مه رهه ی به وه  بۆ ئه نییه

  ند دانه چه  له  ئمه ئاشکراشه. بت وره ی ئاوا گه ی تراژیدیایه  شایسته م که رهه به بھنیته
یان سای تر  بت تا ده  هیچ نه نفال که ر ئه سه  له  هیچی ترمان نییه رانه می داهنه مکی که رهه به
          . بن وه کی خوندنه که به
موو  نفال، تراژیدیای هه ی ئه ک نموونه تاندا دن وه ر میلله سه  به ی که ورانه م تراژیدیا گه ئه
ک  ینیه  سبه ی که وانه  ئه که  تیایدا ژیاون به ی که وانه و نه نھا ئه ک ته ، نه ی دواتریشهکان وه نه
ر  سه ی له و قسه وه یخوننه  ده وه  چاوی جیاواز و مانای جیاوازه ک دن و به  دوای یه ک له یه
،  بییه ده ی و ئهر یی کاری هونه میشه کی هه یه سته ره ک چۆن تا ئستا هۆلۆکۆست که ن، وه که ده
ر  بت هه نفالیش ده بگومان ئه. تی موو مرۆڤایه  بۆ هه که  به که کی جوله نھا بۆ خه ک ته نه

ین، هۆلکۆست دوای  دا بکه ساته م دوو کاره نوان ئه  له و جیاوازییه بت ئه م ده وابت، به
ک بۆ  نی زیندووییه  خاوه وسا بوو به  دنیایی ئه وکی کلتووری  هۆشیارییه ی بوو به وه ئه
ژیان "ک   فلمکی وه  له هک  یه وڕاده تا ئهت  نانه ته.  وتووانه رکه  سه و کاره موو ئه مھنانی هه رهه به
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کی کۆمیدی گوزارشتی  یه  شوه  به ساته م کاره یبینین ئه دا ده"ڕۆبرتۆ بنینی"ی " جوانه
          . کرت لده

تی توژی  تایبه نفال به ر ئه سه ی ئستا له یه چه م وه ر ئه سه  له گرنگترین کار من پموایه
و  ندی به یوه  په ن که و شتانه موو ئه دیکۆمنتکردنی هه  و به وه ڕۆشنبیرانی، کۆکردنه

نفال بۆ   بۆ کردنی ئه مه که نگاوی یه  هه مه  ئه که. نفالکراون  ئه  که بووه وه ئینسانانه
               .و سیاسیکی کلتووری  هۆشیارییه
پویست ناکات هیچ : "ت  هۆلۆکۆست ده ت به باره سه" دۆرنۆ ئه"ک  سیکی وه  که بۆ نموونه

   دت که وه نیگایه و گۆشه دۆرنۆ له ی ئه یه م ووته ، ئه" بنووسرت شیعرک دوای هۆلۆکۆست
 خۆی  م تراژیدیایه وت و ئه  ناکه رهاته سه و به ی ئه وه فریای  باسکردن و گانه ئیتر شیعر به

رگرت،  ی وه2002تی نۆبی   خه  که که ی جوله"ئیمری کیرتز"چی  که.  زنتره  شیعر مه له
 ژیانمدا  وم له م و فریاش ناکه که ر باسی هۆلۆکۆست ده رچی بنووسم هه من هه: " ت ده
                   ".  ر بم سه موو شتکی له هه
تاندا دن،  ر میلله سه  به ی که ورانه و تراژیدیا گه ر ئه سه  له یه ای زۆر جیاواز هه ڕ وه ر ئه به له
کرت   ده که یه سته ره  که میشه  هه بدا، که ده  ناو ئه  له  جیاوازانه رنجه و سه  له ر نییه ده نفالیش به ئه
                 .کرترب سه ی له می جیاوازی تردا قسه رده  زۆر سه  زۆر ڕووی جیاواز و له له
کی  ییه بدا، گله ده  ئه  زمانی کوردی له نفال به ر ئه سه منووسین له ر که سه  له ییکردنی ئمه م گله به

ی  رانه می داهنه ه ند قه نی چه  خاوه بت بزانیت ئمه  ده ، چونکه یه ک ڕۆمانسیانه یه تا ڕاده
 ئستادا  ی له وه م بۆ ئه به.  وه ینه رانی کورد بکه ڕووی نووسه  ڕووبه م داوایه کوردین تا ئه

موو  ی هه وه ین، کۆکردنه کانی داهاتوو ڕزگاربکه چه رانی وه ی نووسه یی کوشنده  گله خۆمان له
نگ و ئاشتی  ڕۆمانی جه" تۆستۆی"ک چۆن  ت وه ک ده. نفال ر ئه سه  له کانه دۆکۆمنته

رو  ها نووسه نده ک چه ینیه  ناو ڕووسیا نووسی، ئاواش سبهکانی ڕابردووی ر دۆکۆمنته سه له
 ئستادا  بت له  ده ن که و دۆکمنتانه ناکه ر ئه سه ری کورد کار له ندی داهنه رمه هونه

                  . وه کۆبکرنه
  مه  ئه که ت، به ناکر وه رییه بیی و هونه ده ی ئه وه ڕی بیرکردنه نھا له نفال، ته  ئه  له وه بیرکردنه
شداربن تیدا،   به بت زۆرینه  ده  که که یه گه ناوی کۆمه ی ناو هه کی ویژدانیانه یه وه بیرکردنه

کی گشتی  نه، واتا دروستکردنی هۆشیارییه الیه مه  زۆر هه یه وه م بیرکردنه واتا دروستکردنی ئه
 بۆ  یه کشانی هه خشه م کاری نه که ی یه جه ره ده ت به  سیاسه کانی ژیاندا، که نه موو الیه  هه له

و  رده روه کانی په رنامه  به نفال له شداریکردنی ئه  به ر له ، هه م هۆشیارییه دروستکردنی ئه
م  ی ئه وه  بۆ یادهنانه ی که و بۆنانه موو ئه  هه گاته  تا ده وه تی و دینیه یه ڕۆشنبیریی و کۆمه

گا  کی ڕۆشنبیری ناو کۆمه یه ک کایه بیش وه ده کرت ئه ات دهوک  پویستن، ئه تراژیدیایه
               .مووی ک هه  نه و هوشیارییه شک بت له به
  
    
  2007ری  نیوه یه
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