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

موو  و هه رینی ڕۆحی ئه وه شانۆ و ڕۆمانك دا جگای هه مۆسیقاو شیعرو جیرۆك و



 مرد  تی پیره سره ی ژن ئاهو حه ی منداڵ قیژه زانم زریكه ، من ده وه ی آورد نابته ئینسانه
و  م خیتابی دووباره نرن، به  هیچ ئامرك نا ژه بهسم ناآرن   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  هه،ن نفال بكه ئه

تیس   دۆخكی ساردوسو مردوودا قه نفال له ی ئه نهی سا وه نه یادآرد 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 تا یاریند ڕۆشنبیركی د 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 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
ی  وه ڕوو، بۆئه تداری کوردی بخرته سه قی حیزب و ده ی نوان ڕۆشنبیرانی کورد و عه مردووه

ساتکی تراژیدی   کاره ت به باره  سه ڕوو که  بخرنه ییانه کرده مساردی و نه و خه ڕوونتریش ئه
  .               یه نفال هه ک ئه وه

کی  یه وامی پۆژه رده به  له شکه ، به وه ته دا کۆکراونه م کتبه ناو ئه  له که  م گفتووگۆیانه کۆی ئه
  .       دوادابت شکی تری به ند به دا چه و نزیکانه  له نگه  ڕه  که خۆم
 هۆی کارکردنی  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 و کارامهی زیاتر  له په به
  
  ش ڕه  آاآه مه حه

  سوید
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 ) ر خوانی خونین سه گفتوگۆ له(  آتبی   له شكه  به م گفتوگۆیه ئه
 
  
  
  

  مین ئه مه ئیسماعیل حه
  
  



کان و  زنیه نوان ڕۆچوون بۆ نو مه گرت له  ڕاده نگیه و هاوسه  ئه گرانه خنه ستی ڕه هه
تیس  نو ڕابوردوودا قه ی  له وه گرت بۆ ئه نگی خود ڕاده کان، هاوسه  شکۆداریه خوماربوون به

          .بت ئستادا ئاماده  له وه کانیه جوانه نگه موو ڕه هه بت و ژیان به نه
    

  مین ئه مه ئیسماعیل حه
  
  
  
  
 

و  دایه دا ڕووینه وتکی ئیسالمی نفال له  ئه ر بھاتایه گه ئه: پرسیار
  نفال بتوانرایه ، پتانوابوو ئه درایه کی ئیسالمیشی پنه ها مانایه روه هه

  گاته  تا ده الیان وتانی دراوسوه م له کی وابکرت هه نگییه نوقمی بده
.                 وروپاش وسا وتانی ئه کانی دنیا، ئه  ئیسالمییه موو وته هه
. 

 
بت  دوو   ده م پرسیاره ی ئه وه مدانه بۆ وه:  مین  ئه مه ئیسماعیل حه

!. یان ئاینی وی دیکه ککیان مژوویی و ئه ین ، یه  بکه وسته هه
نوان   له ین که  بکه  مژوویه ندیه یوه و په بت باس له میاندا ده که یه له

ی دراوسکانی کورد  واژه تهس ، بگومان  ده وه خۆی درژ کردۆته) نو دراوسکانیدا به(کورد و 
د  قه بت، به دا نیم کورد دراوسی هه و بوایه  من له ، چونکه!کو من قووت ناچت ککی وه  یه به
یدا  گه کانی له ته ڵ حکومه گه ندی کورد له یوه په.  یه ری پۆست کۆلۆنیالی هه ی داگیرکه نده وه ئه
ر  زگای داپۆسنه ها ده نده گر و ئاسن و سوپا و چه، ئا مل و تۆبزیه کی زۆره ندیه یوه ژی په ده
 دیاری  ندیه یوه و په ری ئه ک ئران وتورکیا و ئراقدا،کاراکته کانی وه ته نوان کورد و حکومه له
یری   سه وه گومانه مووان به کو ئستا هه دامیش ، تاوه دوای ڕوخانی سه ت له نانه ته. ن که ده
  ک نیه ندیه یوه  په وه ر ئه به له!.  ی کورده که رۆکه سه ین که که  ده راقیه ئ ته و حکومه تی ئه نیه
نوان داگیرکار و داگیرکراودا،   له یه ک هه ندیه یوه کو په نوان کورد و درواسکانیدا، به له
کی پ  ندیه یوه  په کی دیکه مانایه به. یدا که نوان بکوژ و نچیره الد وقوربایندا ، له نوان جه له

  که ندیه یوه ، په یه خۆشانه کی نه ندیه یوه ، په رانی ب بوایه دگومانی و نیگه ترس و به
 و  گرتووه نو خۆیدا هه کی له ، فۆبیایه شارداوه ناویدا حه هه ترسیدراری له کی مه فۆبیایه

م  کی ناوبنت لهر شت  هه ندیه یوه  په م جۆره ئه.   وه م دنته رهه درژایی مژوو خۆی به به
  که ندیه یوه ندی نوان درواس و درواسی ل بنت، په یوه دا ، ناتوانرت ناوی په دنیایه
  وه لیکه مه له     کانی ئراق ، ته  و حکومه نوان ئمه نوانماندا، له  له یه ک خون هه یه ده سه

کانی  که دوا یه ک به  یه ته  و حکومه نوان ئمه کان، له عسیه تی قاسم و به کو حکومه  تاوه بیگره
زراندنی  کو دامه تی عوسمانی تاوه که مله  و مه نوان ئمه کانی ئستا، له کو ئاخونده ئران تاوه
 کوشتن و بین و تانی  ک له مژوویه. عسی سوریادا  و به نوان ئمه تاتورک، له تورکیای ئه

.    یه نوانماندا هه رو شون له ژی و زیندانی ب سهکو و خاپوورکردن و سوتماکی خاک  و کۆمه
نگبوون   بده وه یه و ڕوانگه  بتوانین له کو ئمه بت ، تاوه  درواس بوونی هه بت کامه ئیدی ده

کی  یه وه ڕانه  گه مه ئه!. ین  ر بینابکه سه نفالی له ری ئه ی تۆقنه کو ئاشکراکردنی پۆسه یاوه



  مه ی کور ، ئه چیانه وه ته ی نه فوکوکی کوردانه ک که نفال نه  ئه تن لهیش  بۆ تگه مژوویه
ی   نده وه د ئه قه  ، به گرتووه خۆ نه ی له هیچ لۆجیککی مرۆیانه  که ندیه یوه و په جۆری ئه

  م بوعده  ئه مه نفال، ئه  ئه گاته ترۆپکیدا ده  و له یه وه پشته یی مرۆیی له وره ساتی گه کاره
مه یوه جۆری په  که ژوویهمکی  ندیه یوه په کات، که  دیاریده وه که کانی ناوچه ته  حکومه  به ندی ئ

 . وه یه که موو مانا واقیعی و  مژوویه هه  به شه ناجگیر و پ گومان و ڕه
مجا  واندا بین ئه ئاستی ئه ش له بت ئمه ین ، ده که  دراوس ده کاتک ئازیزم باس له 

 گومان  و ڕاستیه وا چی له ک خراپ بت یان باش بت ، ئه ر دراوسـیه ، ئیدی گه!ن دراوسی
ر خۆمان  سه رگاله توانین ده ده  که یه کی خۆمان هه یه  خانه ئمه  ناگۆڕت که کراوه ل نه
   ، ئمه واو جودایه نفال و جینوسایدی کوردا ته توانینمان بۆ ئه  له مه م ئه ین، به دابخه

زاگران  کی ڕه کو کرـچـیه کو ئستاش وه  تاوه بت، ئمه کو درواسمان هه  تاوه ماکمان نیه
چین بۆ میزکردن و  ند جار ده وی چه  شه رمانه سه چاویان له کرت ، که دا ده گه مان له ه مامه
  کی دیکه دووریهنفال  ی ئه  هاوکشه وه لره!!. هنین کار ده کانمان به سینه  ئاو بۆ مه نده چه
  شت نیه وه وا مافی ئه یت، ئه ده  نه زاگران بیت و پاره کی ڕه ر تۆ کرچیه گرت، گه رده وه

  .ک درواس ک کرچی ، چ جای وه بت وه داواکاریت هه
 ،  وه بستراکه کی ئه یه  نو هاوکشه ته من چوومه یت که  بکه زنده ڕزت وا مه  ئستا به یه وانه له
ی  ڕگه ی له  مژوویه و دووره ر ئه  سه وه  بمه وه ی دراوس و کرچیه م نمونه وت له مه  دهم به
ندیدارمان  یوه  په وه که یه واژه سته  ده ورمان به کانی چوارده ته  و حکومه ندی نوان ئمه یوه په
م   ،ئه ه)وابوونی کوشتن  ڕه(ی  واژه سته ویش ده ، ئه وه کاته  بیری لده میشه  هه نده به کات ، که ده
بی ب  ده کی ئه ش الی من دووریه نده وه  ، ئه یه  دووری سیاسی و فیکری هه نده  چه یه واژه سته ده

 سایکۆلۆژی و  و هزه وابوونی کوشتن ، ئه  ڕه ستم له به ، مه گرتووه خودی خۆیدا هه ی له ونه
ونابردنی  له دات به ت ده رعیه ی شه و هزه ۆڤ، ئهکوشتنی مر دات به تی ده وایه  ڕه  که ئیدۆلۆژیه

عبیری   ته کان به کان، یاخود کافره عسیه عبیری به ته ناوبردنی دوژمنان به له ، به) بگانه(
ئیدی !!. مریکایی عبیری لیبرالیزمی نوی ئه ته کان ، یاخود تیرۆیستان به وی وجیھادیه ئیسالمه

و  ندی خۆی به یوه کانی په ما مژوویه  بۆ بنه وه ڕته گه کوشتن ده دا به ت ده رعیه ی شه و هیزه ئه
بوونی ڕقکی  که  ئاگری که فر ، تۆ له به  تۆ بکوژک بیت له یکوژت، مومکین نیه ی ده سه که

 ،  واخوازیه ستت، نوی  ڕه  ده ته ککی داوه چه مژوویی و ئیدۆلۆژی  پکھاتووی، که
ریب و  ر و موخه ب و تکده ده کی ب ئه کی تۆ کرچیه  مادامه.  بۆ کوشتن تکه رعیه شه

ی  د هنده قه  به  ، تاوان نیه وه ی کوشتنه ڕگه ی تۆ له وه وا پاکژکردنه چیت ، ئه ره موئامه
ی نوی   بگانه و پارچه  له گه کی کۆمه ، مادامه ت ئینسانیشه نانه رککی نیشتمانی و ته ئه

   به یه کانی ئمه  مژوویه ندیه یوه ستنی په به وه و خای سنترای پکه مه ئه! . بت ڕزگاری ده
  میشه ی کورد هه ی ئمه وه  ، به وه ب و فارسه ره کانی تورک و عه سمیه  ڕه تداره سه ده
وان،  کگرتوویی ئه کی یه یه واره ر قه کین بۆ سه یه شه ڕه وام بووین ، هه رده کی به یه رئشه سه

ی  ئمه ، که وه بته  ده کاندا دووباره ره  داگیرکه ته گوتاری سیاسی حکومه  له مه  ئه میشه د ههیاخو
م  کتی خاک و نیشتمانی ئران و ئراق و تورکیا وسوریا، ئیدی له کین بۆ یه یه شه ڕه کورد هه
سمی  و  تیژی ڕهسمی  و توندو تی ڕه قیه  ئه له) وا بوونی کوشتنی کورد ڕه( ،  وه  ساده ڕاستیه

  .       برت نای بۆ ده ک هۆکارک په دا وه تانه و حکومه بیروکراتی ئه
  نفاله ی ئه پۆسه) ری  ئاینی وهه جه(ویش  م ئه  خای دووهه  به وه ستته مانبه  ده م خاه ئه
عودی  سهک  تکی  ئاینی وه سه ن ده تانی دراوسی خاوه وه ن ده الیه  له مان شوه هه به که
نگبوونیان  بده  ئاشکرا و به  به وه بی ئیسالمیشه ره ین گشت عه الیه بی پشنیازی بۆکرا و له ره عه



کی  خشی، مادامه نفال به کوژی ئه کۆمه یان به وه ڕینه پهُوزی  نگی سه ری ڕازیبوون و ڕه سه
وابوونی کوشتنی  ڕه ( وه لره.  هو گرنه کده دا یه ک پۆسه یه  له که  مژوویی وئاینیه ردوو ئاواته هه

   و توندوتیژیه ه  پ هه  مژوویی و ئاینیه نده هه و دوو ڕه  هزی خۆی له سته ک جه وه) کورد
باز   خۆی شوه ندیه یوه م په  ئاۆز و تک ئاوادا ئه م تۆڕه نو ئه  له واته که ..  رگرتووه وه

 ژیان بت ،  وه نوی گوتاری لبوردن وپکه کهک گوتارک نابینیت  هیچ شوه  ، به کردووه
م  نو ئه ب و فارس  خۆمان له ره تدارانی تورک و عه سه ڵ ده گه  له درژایی مژووی ئمه به

عبیری تۆ ،  ته دراوسکانمان به .   وه ته دا بینیوه  ناماقوڵ و پ پارادۆکسانه  هاوکشه جۆره
و   له  گوبگره بینن، بۆنمونه  ده وه نفالی دیکه ئه ون به وام خه هرد کو به ر دراوس نین به ک هه نه
یبژن  کان ده بیه ره  عه ناه ر که سه دژی کورد له کان له  عراقیه به ره  عه نو شیکاره ی به نگۆیانه ده

یر   ، یاخود سه کورده ستیان له به  مه دیاره )   بۆ خۆیان باش نیه مه ئه( ی  واژه سته ، ده
،  کیان نیه یه وتوون و هیچ پناسه نفاکاندا که مه  له ین که که  ده یه و قسه  ئه وانه  ئه دایه وه هل
( ی  واژه سته ی ئای کوردستان  ده له سه ر مه سه  له بۆنمونه(ی کورد  له سه ر مه  سه دته چی که که

ها  ده  و سه یه م نمونه ستم له به مه ..  وه نه که  ده د باره  و سه دووباره )  بۆخۆیان باش نیه
 و  هاتووه بی کۆتایی نه ره تی عه  نو مشکی شۆڤنیه نفال له ئه  که یه وه  ئه ی دیکه نمونه

ت  نانه ته .  وه کاته ک ده  خۆی پ چه  بۆ کاتک سوپای ئراق جارکی دیکه رکی دواخراوه گه ئه
رایی و  ماگه فکیک و بنه  ته باس له ان کهک کانیش ، چیرۆکنوسه به ره  عه نو ڕۆشنبیره به

   خراپتر  دژی ئمه کانی دیکه جیه ومه موو قه  هه  له وانه ن ، ئه که ی ده لسه ت و تزی فه وجودیه
ئاست   له لی ب ئاست والوازه زه کی هه دادگایه دام، که  دادگایی سه ن، بۆ نمونه که  ده قسه
و  بوو ئه نه بی ئاماده ره نای عه ک که چی یه  ، که وه نفاله هی جینۆساید و ئ له سه یی مه وره گه

وێ  ی له وه ر ئه به ر له ، هه!! ی دوجل ، بۆچی ؟ له سه ک داداگایی مه  وه ی بدات که قورسایه
کاری   وورده چنه کان ده بیه ره  عه ناه  که وه ر ئه به ب  کوژوران، له ره سکی عه دکه ند سه چه

هۆلۆکۆستی  (   پموایه ها که ی ئاوه وره ساتکی گه ر کاره  سه چی کاتک دته ، که وه که دادگایه
م  له.. خشت  کی ئیعالمی پ ببه  قورسایه نیه ناڵ ئاماده ک که چی یه ، که)  می جیھانه دووهه
النی  ی گهند پشت هۆشمه له ین که  تبگه  شۆفنیه ته قیه و ئه توانین له   ده وه ی ئستاکه نمونه
  که  ئاینی و مژوویه ردوو هۆکاره کرد هه کو باسم لوه  وه دیاره. کات ما ده   سه وه به ره عه
  وی دیکه م له  ناکرت ئه وه ر ئه به ، له وه ندن پکه ر جینۆسایدی کورد پابه رمبه به له

کو   بۆ کورد وهادیکو توانینی ئیسالمی جیھ  ، ناتوانیت هۆکاری ئاینی وه وه یته جیابکه
  وه یته  جودا بکه ساتانه و کاره ی ئیسالمن، له قه ی ئه وه ره ده ی له وانه مانای ئه)  هلی زیمه ئه(
 ئیسالمی جیھادی   که وه یته  جوادی بکه و توانینه تی، له نو کوردا کردوویه ئیسالم له که
وی  بی ئیسالمه ره  گوتاری پان عه هو لره. ب  ره  عه یره تانی غه ر میلله رامبه تی به یه هه
ویش پاکتاوی ئیتنی و  مان ئامانج ئه تی هه خزمه م له کات ، به  کار ده کی دیکه یه شوه به
  .             وه بینته نفالدا خۆی ده  ئه تی له حشیه  ترۆپکی وه  ، که یی کورده وه ته نه

   نیه وه ندی به یوه نفال په رامۆشکردنی ئه ین ، فه  تبگه وه ی له وه م بۆ ئه که  باس ده مانه  ئه دیاره
دا  مانای لره  ڕۆژئاوا گرنگی پنادات، به  ، بۆیه تی ئیسالمیدا ڕوویداوه وتکی ڕۆژهه له که

ت  ی ڕۆژهه کانی نو چوارچوه ڕووداوه  ، که یه هه)  ئیستشراقیانه& ئۆرنتالیستی (گوتارکی 
کانی نو وتانی خۆیان   ڕووداوه دات به ها بوعدی جیاوازیش ده نده گرت و چهرنا ند وه  هه به
کی  ره نھا هۆکاری سه ته دانیم که وبوایه م له شکیدا ڕاست بت، به  به  له مه  ئه یه وانه ،له!!

کانمان  بۆ دراوس وه ڕته گه کیدا ده ره شکی سه به  له نگبوونه ی زیاتر هۆکاری بده وه ئه. بت
د   جینۆساید ناوزه  به حشیه  وه و پۆسه وت ئه نه کو باسمکرد نایه وان وه عبیری تۆ ، ئه ته به



  ، دۆزه وه دزته  ده  گرنگه له سه م مه  خۆی له تی ئراقی تازه ت حکومه نانه ین ، ته بکه
،  بووه ڵ نه کۆمه بهنھا کورد تووشی کوشتنی  خۆ ته: ن   ده ن ، بۆنمونه که ی ده رخونه ده به

  مه ، ئه !!  دا ڕۆیشتووه ڕگه  قاچی خۆی به  و به ک بووه ک قوربانیه موو ئراقیه کان و هه شیعه
ک ڕووداوی  پاڵ کۆمه کات له نفال ڕیز ده ی ئه ناواخنیدا پۆسه ش له نده وه  ئه  ڕاسته نده چه
ر   بۆ سه وه کاته و پوختی دهمانای کورت  تی ئراقی ، به ی مژووی درژی حکومه دیکه

و  ین له  گومان بکه میشه کات هه ش وامان لده مه  ، ئه کانی دیکه پاڵ ڕووداوه ڕووداوک له
ستم  به ی ئراقکی فیدرالیدا بژی ، مه چواچوه ماندا له گه وت له یه ی ئستا ده دۆسته

  وه  پاسا بکاته وه رگت به کک کوژرانی جه  کاتک یه یه وره  ، گومانکی گه به ره  عه ت له تایبه به
)  نفاله ئه( ی  وه نفالکردنه ئه  دووباره مه ، ئه!رگت سووتابت جه س نیت که م ودوا که که تۆ یه که
تی  کو ئستا حکومه تاوه.. کرت  ده  پیاده وه بیه ره قی سیاسی عه ن ئه  الیه یان له مجاره ئه

ک دوجل و کوشتنی  کانی وه موو ڕووداوه  پاڵ هه کات له  دهنفال ئه گشتی باس له ئراقی به
  ک له  وه یه واو جوداوازی هه نفال بوعدکی ته رجک ئه مه  ، به وانی دیکه کان و ئه شیعه

) بژاردن   بۆ کشان و هه خشه نه( کی  یه  پۆسه وه پشتیه ی له وه ر ئه به ، له کانی دیکه ڕووداوه
بیزمی  ره قی پان عه ئه ک گوتارکی سیاسی  له وه) ژادی  پاکتاوی نه (  وه پشتیه ، له ستاوه وه
کنۆقراتی  قی ته خالقی  ئه و دووڕوویی ئه) ب مۆرای  ده ( وه پشتیه ،له ستاوه عسیزمدا  وه به

 سروشتی  چاونوقاندن له کانیان ، به ها فابریک و پۆفیسۆره ده سه به  ، که ستاوه ڕۆژئاوایی وه
ک شت و پیاوکوژ  کۆمه  به هریان داوه کانی ، ژه عس و پیاوکوژه ی ڕژمی به نده دڕه
خالقیاتکی سیاسی و ئاینی و  هیچ ئه تی ئراقی خۆی به یانزانی حکومه رجک سوور ده مه ،به
،  ستاوه  دووڕوویی گوتاری ئیسالمی سیاسی وه وه پشتیه له!.  وه ستته تی نابه یه کۆمه
و  ویژدانکی مردوو خۆیان له کان به بیه ره  عه ویه  ئیسالمه وه تانی ئیسالمی و بزوتنه وه ده که
ک و ب  تکی موسومانی ب چه دژی میلله کرد له  گل ده چۆیه کاندن و قه هراویه موو ژه هه

ز خالقی و فیکری ئاۆ ک پرسیاری گرنگی مژوویی و ئه  کۆمه وه وپشیه له. کرت دیفاعدا ده
ک و  الیه ی گوتاری ئیسالمی له ورانه  گه لنه م که نو  ئه کات به عس خۆی ده ستاون ، به وه

ب مۆرالی و   لن و ده و که رگرتن له سوود وه  ، به کی دیکه یه اله کنۆکراتی ڕۆژئاوا له گوتاری ته
    .دات نجامده نفال ئه ،   ئه خالقیه دووڕوویی ئه

ژادی و  ، پاکتاوی نه وه باشیه واو  ئاماده م و ته کی موحکه یه خشه  نه  به وه رکی دیکه سه له
 ئیلھامی خۆی  وه کانه  جیھادیه ته سوره له ، که وه  گوتارکی ئاینیه  به ند کردووه چۆی پابه قه
یان م که  ، یه نجاوه  هه وه به ره ری  عه وه  یاده  بۆ کشراوی له خشه مکی نه دوو چه.  رگرتووه وه
و   له ککه  کورد یه ، که یه واره م قه کگرتووی ئه ر یه کانی سه شه ڕه بی و هه ره ی عه وه ته مکی نه چه
موو توژو   هه  به به ره جی عه ومه چتی و قه وه ته تی نه قیه ش بزاوتنی ئه مه ئه ن که شانه ڕه هه

میش کورد و فارس و  ئه  که ی جیھادیهتی ئیسالم قیه میان جوندنی ئه  ، دووهه وه کانیانه چینه
ها ئاینی  و   به کات له ریان ده دا و ببه م ده ه قه  له هلی زیمه م و ئه جه عه  به کانی دیکه وه ته نه

  گری تۆوی جینۆسایده خودی خۆیدا هه له  که عسیزمه  به ته قیه م ئه  ئه یه شوه به. کان مرۆیه
مان هزیش  هه  به ته قیه م ئه یارانی ، ئه ر نه رامبه  به ت له هس کو ستراتیژی کارکردنی ده وه

 بۆ  وه  ناوه نگک له موو ده کان و کپکردنی هه مومژاویکردنی ڕاستیه  بۆ ته تکه نی ئالیه خاوه
التدارانی  سه دژی ده ی زۆرانبازی کورد له  مژوویانه و هۆکاره رگرتن له سوود وه ، به وه روه ده
. نفال  ئه  له نگبوونه و بده یشتن له نکی گرنگن بۆ تگه  الیه مه ئه. تورک و  فارس سمی  ڕه
نی  کورد خاوه ت که تایبه وت و ئستاش به که رده  ده وه ڕینه دوای ڕاپه  له نکی دیکه الیه

ال و نف ڕ ئه مه  له نگبونی خۆمانه نی بده ویش الیه دا ، ئه که  ناوچه  له کی سیاسیه قورسایه



  کو ئستا ئمه  تاوه ی که و ڕووداوه ی ئه وه  کۆکردنه  له مووانه ی هه نگبوونی ناهاوشیارانه بده
ش  نه م الیه ین ، ئه که  ده   باسی لوه وه که یه) ستی قوربانی هه(رمنی و  ترسنۆکی و شه به

     ..  ته نی باسکی تایبه خاوه
 

  نھا له  ته  که وه کی سیاسی ساده  هۆشیارییه فال لهن  ئه  چین که و هۆکارانه ئه: پرسیار
و  کی کلتوری، له  بۆهۆشیارییه وه گوازته  ده تیس بووه دا قه ی سانه رپیانه ی سه وه یادکردنه

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

می پرسیاری پشوو   وه مان له نگیه و بده شک له بگومان به: مین ئه مه ئیسماعیل حه
  ندیه یوه و په ی  ئه ری ناوازه وهه ڕ جه مه کان و له  مژوویی و ئاینیه  بۆ هۆکاره وه دهڕان گه

 بلین  شه وانه  نو مای کوردی ، له وه چته  ده کردنه نه و قسه شکی گرنگی ئه م به دواین، به
م ،  ست پبکه  ده وه یه  ساده م ڕاستیه بامن ئازیزم له. رپرسیاربت ری به سه کورد خۆی له که
  یه وه کی زۆر ساده یه نمونه ، له وه م کردۆته دا دووباره وتنکی دیکه ند چاوپکه چه ویش له ئه
رناگرن  یی وه نده ناهه ی مافی په وانه ی ئه زۆربه ، که یه وه ویش ئه رنجمدا، ئه  سه وروپاوه ئه له که

ندکیان  ، هه وه وانه پچه خدارنین، به  و بایهت کی تایبه یه له سه ن مه  خاوه نیه وه ی ئه که هۆکاره
  ، به وانیه ی زمانه که کو هۆکاره ڵ دنیادا، به گه  له یه ی قوی مرۆیی و سیاسیان هه کشه
کانت،  ست و چیرۆکه ست و نه ربینی هه خودی خۆت، ده عبیرکردن له مانای ته  به وانیه زمانه

کان و  ساته ی کاره باره رک پکردنی قه  ده  به ندیداره یوه م په ری دووهه ، فاکته رکه  فاکته مه ئه
میان  که یه  که ره م دووفاکته ئه. کی مژوویی ندیه مانای هۆشمه مژوودا، به شونایان له

ئاست   له ندی خوده  هۆشمه م که ری دووهه  و فاکته عبیریه ڕیتۆڕیکی و خیتابی یان ته
ڕا خودی کوردی  وه  پکه ره م دووفاکته ندی مژوویی ناومان برد، ئه هۆشمه به  که کانه ساته کاره
  تی پکھناوه یه ندی کۆمه ر ئاستی هۆشمه سه ودا و له ر ئاستی ئیندیڤیدوال و تاکه سه له
ناوی ) نائاخاڤتن ( دا به کردن ، یاخود من لره نه ر  قسه سه بوو له ری خۆیان هه  کاریگه مانه ،ئه
عبیری و  ته ( ره م دوو فاکته کانی ئه دواهاتووه ک به  یه ره نو سبه  ، له م نائاخفتنه هم، ئ به ده

 خاپوربوون و کوشتن و  نفال کراوک باس له  کاتک ئه بۆ نمونه.  وه بینته خۆی ده) دا مژوویه
کی کورت ر فه  سه ی باس له وه ک ئه کات وه ها باسی ده کات، ئاوه دان ده نجه شکه گرتن و ئه
ی خۆیان،  قینه ری ڕاسته وهه جه کانیان کورت و دوورن له رمدا، ڕسته کی گه نو سارایه بکات به
  ئاگای له هیچ گوگرک ناکات که ت به ناعه  قه  که وه گدرنه  الواز ده نده وه کان ئه باسه
کانیش ،  فغانه ت ئه نانه کان ، ته  کورده نده ناهه ی په شکی زۆری کشه به. بت کان نه ساته کاره
ساتکی  کاره باس له  که وه بینته سک ده م که رده به  خۆی له وه ره  لکۆه میشه  هه  که یه وه ئه
  بووه  ڕووداوک نه مه ئه کرت که ده زنده کی الواز ، ئیدی وا مه یه ند ڕسته چه کات به  ده وره گه

بۆ دوور بۆین .. کانی ڕوون و  ئاشکرانین  و ڕاستیه   بیستراوه کو ڕووداوکه ڕوویدابت ، به
ی  له سه ر مه سه لی کیمیاوی بوو له دام و عه  دا داگایی سه2006کۆتایی مانگی ئاوگۆستی  له
ز  ئه ، که وه عبیردا خۆیان بینیه ی کورت و  ناته نو ڕسته  الواز  له نده وه کان ئه نفال ، شاهیده ئه
  یه که  کشه مه ئه!. ک تدا ژیابن  نه یان بیستووه که  ڕووداوه مانه د ئهکر م ده وه ی ئه زنده مه

ی  وانه پچه  ، به وه سوڕانه یردا ده رمکی سه شه کانیش له  کورده ره ت پارزه نانه هاوڕم ، ته
کان   شاهیده یان به لی کیمیاوی و تاوانباران ، گاته دام و عه کانی سه ره ، پارزه وه وانه ئه



ست   هه وه یه م نمونه له. نین  پکه یشیدا حاکمیشیان هنایه گه نین ، له که کرد ، قاقا پده ده
ر خودی مژوویی خۆی  رامبه ر مژووی خۆی ، به رامبه یت به که کورد ده) نائاخفتنی(الوازی  به
  تمان به خودی مژوویی پویس یشتن له بۆ تگه. ڕت گه دویدا ده  و به هشتا لی ونه که
س توانینی   باس له ،  نیتچه مکه م چه ر ئه رامبه به  له یه ن هه کی کورتخایه یه وسته هه

 (  Monomental مۆنۆمنتاڵ ( رایانه زنگه میان توانینکی مه که کات بۆ مژوو ، یه جیاواز ده
  یه گرانه خنه نکی ڕهمیشیان ڕوانی و سھه (Antiquarische خواز کۆنه( میان پارزگار و دووهه

(Kritisch) گهک له  چه م بده ڕمه تی وه خزمه م که رزبکه  قه وه  فریدریک نیتچه ند د مان  که
ر  کات ، هه تان ده تی ژیانی میلله خزمه [ م س توانینه  ئه  که  پیوایه کات ، نیتچه ده

 ڕابوردووی خۆی   پویستی خۆی لهپی ئامانجاکانی و پی توانا و هزی ، به ی به ته میلله
خوازک ،  ک کۆنه ندک جاریش وه زن کردنی ڕابوردوو ، هه ندک جار بۆ مه هه. ڕوانت  ده
  [ڕوانت ڕابووردوی خۆی ده  له وه گرانه خنه چاوکی ڕه ندک جاریش به هه
ی ڕیکالمی  هچاپخان. کانی مژوو بۆ ژیانمان  سوود و زیانه :  فرریدریک نیتچه : رچاوه سه
  34ل ٍ .1970مانی   ئه
  تی بریتیه زنایه رکپکردنی ڕابوردوو، مه  بۆ  ده یه کانی ژیانی ئمه  پویستیه م س توانینه ئه
 نو قۆناغکی نوێ ،  خاته ک ده گایه ک یان کۆمه یه وه ته ی نه ورانه  گه س و ڕووداوه و که له

موو  وامبوون و ناسینی خۆی ، هه رده ۆ بهدات ب ، هزی ده وه کاته زیندووی ده
  دیبه کانی ، شاعیر و ئه زنه  مه کانی ، موزیکاره وره  گه نده رمه کانی مژوو، هونه وره گه رکرده سه
ت و کولتور و  کانی سیاسه وره گه نگه جه ی له سانه و که موو ئه کانی  و هه تواناکانی ، زانایه به

 مژوودا ،  وان له ساتی ئه ژیانی ، چرکه  و به گه کۆمه شیـبــت بهخ کیان به دا مانایه وه مانه
  ی له وه  بۆ ئه گه کۆمه خشت به به  هزک ده تیه زنایه م مه ، ئه تی مژووه زنایه ساتی مه چرکه

 و  ئستا الواز بووه مژووی خودک که  له که یه وه بت، ئاوڕدانه ژیانی ئستاکـیدا الواز نه
،  وه م بھنته رهه  به ی بتوانت هزکی دیکه وه ڕت ، بۆئه گه وایدا ده دووی دنه بوردوودا بهڕا له

  وه بت ئاگاداری ئه کانی ژیان ، بگومان ده تیه ی دژایه وه نگاربوونه ره  بۆ به کی نویه یه ئیراده
  و ڕابوردووه ستبوون به مهر کانی ڕابوردوو ، سه تیه زنایه کردنی مه وره  گه نقومبوون له بین که

نکی  مه کی  ناشرینی زه یه  ئاونه یکاته کات، ده زۆر جار ئستاکمان ئیفلیج و گۆت ده
کانمان،  یـبداریه کانمان ، عه وره گه  دۆڕانه کات که  وامان لده نده وه ر ئه ک هه رچوو، نه سه به
ک  یه شوه ین، به ردا بده سه قورسی بهکی  رده ین و به نمان داپۆش بکه که ه  پ هه زمونه ئه
خوازی  م کۆنه به.تیشدا بیشونت ندک حاه هه ڕابوردوو بدات و له  له وره زیانکی زۆر گه که

  بته پارزت، مژوو ده ندیدا ده نو خودی هۆشمه  له ی ڕابوردووه گرتنه و هه رایی ئه مژووگه
خشی ژیانی  ئیلھام به  شونک که بته بت، ڕابوردوو ده تیس ده ڕابوردووی تدا قه شونک که
کانی ڕابوردوو   پوانه  ژیانی ئستا به وه رایه  مژووگه خوازه  کۆنه سته و هه بت، له ئستامان ده

 بۆ  وه یانه ڕووی پاراستنی پناسه  له نده  چه خوازیه  کۆنه سته م هه  ئه پورت ، دیاره ده
دا،  یه گه و کۆمه  له ری ڕابوردووه ماگه ت و بنه گری نۆرمی کالسیکیه  هه نده چه،  تان گرنگه میلله
تیس بین ، بگومان   قه خوازیه  کۆنه سته و هه ر له  گه خشه  زیان به وه رکی دیکیشه سه له

 و   ڕابوردووه ندن به کانی ئستاکمان پابه وه شانه  گه ین که بیر بکه  له وه ناشبت ئه
مانای  کانی ڕابوردوو ، به ه بوونی هه که ه که ندیدارن به یوه کانی ئستاکشمان په یهنشوست

  سته م هه م ئه کات، به مای خۆی ده کانی ئستاکماندا سه پچه  له میشه ڕابوردوو هه
ک  موو ئستاک یه کات ، هه تیس ده نو ڕابوردوودا قه ، خود له رایه  مژووگه خوازیه کۆنه
ی  القاژه ی په  ئۆرتۆدۆکسیانه و هزه زۆر له.  وه کاته یی ده نو ڕابوردوودا خۆی ئاونه له



موو  هه ت، له کو ڕۆژهه ڕۆژئاوادا بن یاوه ت، چ له سه ده شکن له  ، یاخود به تیانه سه ده
ترسن،  ی دهوبوون و گۆڕانکار ژیان و تکه وه ر ماناکانی لبوردن و پکه ک بۆ سه یه وه کرانه
  وانه وان ، ئه  و بوونی ئه واره ر قه  بۆ سه یه شه ڕه  هه وه وانه الی ئه ک به موو گۆڕانکاریه هه
ردوو  بگومان هه. چت چیدی ژیانی ئستایان پ قوت نه ژین ، که ڕابوردوودا ده  له نده وه ئه

رکپکردنی ژیانی  تی ده  خزمه نده چه) خوازی رایی و کۆنه زنگه مه ( که  مژوویه خته  وه ساته
ر هاتوو  ن، گه خه وتن دوامان ده  پشکه خشن و له ش زیانبه نده وه ن ، ئه که ڕابوردوومان ده

مان  که سته به ی مه وه زیاتر بۆ کۆکردنه بین بۆ مژوو ، که نه)  گرانه خنه ستکی ڕه هه(نی  خاوه
  گرانه خنه  ڕه سته و هه ین ، ئه دی بکه ناوزه)  گرانه خنه رایی ڕه مژووگه ( توانین به مککدا ده چه له

نی  نوان ئستا و ڕابوردوودا، خاوه بین له) راوردکار ڕۆحکی به(نی  خاوه کات که وامان لده
رایی  زنگه خوازی و مه ستی کۆنه ی هه وه بئه کاری لۆجیکی ڕابوردوو بین  به پوانه
تاوتوی  ین له ین ، کاربکه بیر بکه کان له وره گه ه ، هه وه رته بیربه کانمان له کاریه وورده

 شان  گرانه خنه  ڕه سته م هه کان ، ئه شکۆ کۆنینه ست بین به رمه ی سه وه بئه ڕابوردوودا به
ها باکانی   به کات، پارزگارخوازیمان له وتده تی ڕه زنایه شانی توانینی ئیستاتیکای مه به

  وه ڕازنته  ژیانی ئستاک ده ریتکی جوان که  ترادیتسۆن و نه شک له  به بته ڕابوردومان  ده
نوان ڕۆچوون بۆ  گرت له  ڕاده نگیه و هاوسه  ئه گرانه خنه ستی ڕه کانی ، هه تیڤه  پۆزه  هزه به

 نو ی  له وه گرت بۆ ئه نگی خود ڕاده کان، هاوسه  شکۆداریه کان و خوماربوون به زنیه نو مه
  دیاره. بت  ئستادا ئاماده  له وه کانیه جوانه نگه موو ڕه هه بت و ژیان به تیس نه ڕابوردوودا قه

م   ئاسانکاریمان تداکرد، به وه ستی ڕونکردنه به مه ها به  ئاوه  ئمه  قوتره وه  زۆرله م تزه ئه
رکپکردنی   ده ت به خزمه  که یه مژوو سته و س هه کات ئه مان ده مه م وه تی ئه ی خزمه وه ئه

رئاستی ئاخافاتن   سه هنته ده) وتنمان گۆ که زمان له(ش  مان شوه هه کات ، به ڕابوردوومان ده
م  بوونی ئه ڕوانت ، نه  ڕابوردووی خۆی ده  له ژیرانه) کی مژوویی ندیه هۆشمه(کی  ، مادامه
خوازی  خنه خوازی و ڕه رایی و کۆنه زنگه مه ( وه یه  گرنگه زه گه م س ڕه  ، به  مژوویه ندیه هۆشمه

ر  سه  له مه  ئه وه داخه  ، به وتنکی ترسناک کردووه گۆ که ، زمانی مرۆیی کوردی تووشی له) 
 . وه ته نگی داوه ئاستی گوتاری سیاسی کوردیشدا ڕه

پکھاتبت   که هک نی ، جیھانبینیه کی ئاشکرادا نیه م شمایه رده به گوتاری سیاسی کوردی له
کی  ندیه ست بت، گربه ی پابه ی کورد پوه وه ته موو نه هه هاباکان که تی سوور و به خه له
کراو  پارچه کی پارچه یه وه ته ک نه ک کورد ، وه  وه وه ستته  ببه وه موو پکه  هه  ئمه خالقی نیه ئه

 ، گوتاری  ی سفردایه پله ردوو له بۆ ڕابو وه ئاوڕدانه وبریندار، ئاستی گوتاری سیاسی له
 ،   نیه رایانه کی مژووگه ریه وه گری یاده  ، هه گری خودکی مژوویی نیه سیاسی کوردی هه

کاندا ،  وستگه ر به فه نده مه ڕ بوونی شه ک تپه بن ، وه ڕ ده کان تپه موو ڕووداوه هه
  ڕی ناوخۆ له ی شه  وستگه  بۆ نمونه ، وه نه که  ده کان خۆیان دووباره زۆرجارانیش وستگه

ی  ه ت مامه نانه ڕی ناوخۆی خوناویمان، ته شتاکان و دوا شه کو هه  تاوه  بیگره وه کانه سته شه
  وه بینینه  سیاسی ده ک له یه م نوخبه رده به  خۆمان له ئمه.  وه کاته  ده سیاسیش خۆی دووباره

 فۆرم و نازناو و جیاوازی   له نده ش بوون ، چه هند پارتکی سیاسیدا داب ر چه سه به که
  یه م نوخبه ، ئه وه گرنه کده مای گوتاری سیاسیاندا یه بنه  له نده وه ناولناندا جیاوازن ، ئه

خواز و   کۆنه شوه ت به تایبه  ، به وه ڕابوردوو بداته ک ئاوڕ له یه هیچ شوه وت به نایه
 بت و  ی کوردانه گری ترادیسیۆنکی سیاسیانه هه  که ردی نیهی ، پارتکی کو که گرانه خنه ڕه

! ی کورد وه ته باکانی نه ر ئامانجه سه کات له  نه مه  و مساوه وی دیکه ی بت له وه ره هی جیاکه
 بت  و نۆرمانه گری ئه بت، هه پاوپی مانا بوونی هه رڤاتیفکی کوردی به ت کۆنزه نانه ، ته



خوازک،  ک کۆنه رابت وه کان بت، مژووگه  کوردیه ی نۆرمه وه می دۆزینه خه ، یاخود له
نین،  بت هیچی دیکه  نه ماسی کوردانه کی سیاسی پحه یه ند ڕسته چه کانی کوردیش له یه وه ته نه
ن گرنگ ی الیا وه د ئه قه ، به وه م ڕووه بوون له بیاتکی بانه ده رهنانی ئه به ت توانای وه نانه ته

تناسک باس  کو ڕۆژهه ، یاوه!کوردا بنت یان نا  زافی دان به ک قه ککی  وه ، یه بووه
 ،  وه مژوو دابته ی سیاسی کوردی ئاوڕیان له ر نوخبه ئستا گه!!.  تی کوردان بکات ئازایه له
دیاری  وردی لوهی ک گه کانی کۆمه نی ئستاکی کورد و کشه مه زه  که بووه  نه وه وا بۆ ئه ئه
ویان بۆ مژوو  ، ئاوڕدانه وه وانه پچه ستاون، به ک وه ویه ر چ زه سه کو بزانن له ن ، تاوه بکه
  تک بووه رعیه خشینی شه پناو به ، له کانی ئستایان بووه یرانه بیرکردنی قه پناو له له
 ،  کان بووه سیاسیه ی پارتهکیش بۆ مژوو یه وه ڕانه موو گه  هه دایه وه یر له سه. خۆیان به

،  بووه رکرده رۆک و سه کانی حزب و سه ریه روه ندی و سه زنکردنی شکۆمه  بۆ مه ک بووه مژوویه
تی  ڵ حکومه گه له  که وه وته که ت میدیای ئستای کوردیش کاتک مژووی کوردی بیرده نانه ته
م  ئیدی به..بت  کدیدا هه ڵ یه گه یان له کشه  که کاتکدایه کو له بن،یاوه غدا توشی گرفت ده به

  نھا ژیانه  ته یه هه ی که وه توانینمان بۆ ڕابوردوو، ئه  له یه  هه وره کی گه  شکستیه یه شوه
کی  یه وه کالکردنه موو یه کی مژوویی، هه ندیه ڵ غیابی هۆشمه گه له. کی ونبوودا نو ئستایه له
  کی ئمه  بۆ تاوتوکردن مادامه وه منته  چی ده واته  ، که  غائیبهنو مای کوردیدا ت له قیقه هه

م  ر ئه سه رین له وه  بونه  تاکه دا، ئمه مومژدا گینگ ده نو ته ڕابوردووی دوور و ئستاشمان له
  وتنی زمانی مرۆڤی کورده گۆ که نکی گرنگی له  الیه مه ئه. ژین ب ڕابوردوو ده به  که ویه زه
تی مرۆڤی  قیه تی و ئه یه ی کۆمه  پکھاته نده  پابه نکی دیکه ر ڕابوردووی خۆی ، الیه رامبه به له

تیدا  کایه ری خه ژر کاریگه ی ، مرۆڤی کورد له که تی و سیاسیه یه  کۆمه نده کورد و نوه
   خۆت قسه  که یه گه و کۆمه کی ئه ی خه گه ، کۆمه ستداوه ده وانی له شکی زۆری توانی زمانه به

   که یه یر هه کی سه لیه ، مگه یه کی هه کی خه یه کو ئمه  بت من ، به سک نیه یت ، که ناکه
 ، بۆ  کان نیه سه مان ڕیتیمیش مافی ئاخافتن بۆ که هه ، به وه تونته ڕۆی تاک و ئیندڤیدوال ده

نو پیاو  و ڕیش سپی و به کو بۆ ئه ، به کان نیه وته د لکه ره  کوژراو زه  ، بۆ ماه کان نیه تاکه
  نده و نوه نو ئه یشتنی مرۆڤی کورد له پگه. ن که جیاتی وان قسان ده له  که یه ماقونه
نھا مامۆستا مافی  ته ها که ی ئاوه رده روه نو سوتمکی په بوونی له وره ، گه کیه  خه تیه یه کۆمه
رکی  به له موو کون که هه ، له بووه کان مافی گوتنیان هه وره یدا گه که ماه ، له بووه کردنی هه قسه
 مافی  نه مه یڤداری خۆماندا ته نو نائاخافتن و ناپه مووان  له دا هه ی ئمه  ورانه م نیشتمانه ئه

دا  اسیه سی و نوخبه خۆیان له کانی که خ و پیاوماقوه ، به وانی دیکه ئه ین به ده کردن ده قسه
ال  ک گرنکترین تراژیدیای ڕابوردووی کوردیان  له کسیۆنیدا نه دوا ئه مۆ له ئه  که وه بینته ده

 تانبردنی سامانی   به رقاه کو سه کات ، به یی ده دا خۆی کۆرپه) نفال ئه(  له  که گرنگ نیه
،  إتی کوردیه سه سی دهتی سیا قیه ی ئه پکھاته کی که تی خه قیه ئه. یی کورد  وه ته نه
ی  وه ندنه  ئامانجی سه تکه قیه ڕابوردوو، ئه  له یه وه  ئاوڕدانه  ، دژه  مژووه تکی  دژه قیه ئه

موو  ، مراندنی هه وی دیکه  له ربینکه موو ده ستی هه  ده ، ئامانجی گرتنه ویدیکه  له زمانه
  ته سه  مۆرکی شوازی حوکمی ده م هزه ی ، ئهخۆ عبیرکردن بدات له وی ته  هه ئیندیڤیدوالکه

ر  رامبه به  له الوازه ین که  تبگه و مرۆڤه توانین له  ده  ئمه وه  تائستا ، لره وه  کۆنه  له بووه
   کوردیه م مرۆڤه ئه. بووبت  نگی خۆیدا نقوم نه نو بده  له ر هاتوو به ئاخافتن ، بگومان گه

ت  نانه بت و ته ڕ ده الدا تپه ساناییی به موو ڕووداوکی به  هه مرۆڤکه،  )  یڤداره ناپه(
کانی  وره نو تراژیدیا گه  به بن، ڕاسته ڕ ده ودا تپه نو ئه کان به ساته ئاسانیش کاره به



  ی باسمانکردن،  ڕگره ر هۆکارانه به ربینی  له م  توانای ده ، به ڕیوه تیدا تپه مرۆڤایه
       کان و تاوتوێ کردنیان ساته سفکردنی کاره ر  وه امبهر به له

 ڕابوردووی خۆی تاوتوێ  یه توانای هه ، که رزی ئاخافتنه نگی به نی ده کاتک مرۆڤ خاوه
پوت،   ده ویه م زه ر ئه سه  گرنگی خۆی له وه یه ڕگه  ، له نی خودکی مژوویه بکات، خاوه

ر ئستای  رامبه به نده ، هۆشمه کودایه کانیش له یبداریه  و عه هکودای و له زانت شونای ئه ده
 نو  چته نگنت ، ده سه ده وام ڕابوردووی دوور و نزکی خۆی هه رده کی به مادامه
ی  زن و شکۆداری  و هز و ئیراده  ڕۆحکی مه شک له به بت به ، ده وه کانیه کاریه وورده

میدا دانیشت ، خۆی  رده به ی حاکمک له وه خشت، پش ئه  بهدرژی پ رگریکردن و چیه به
  م خوده ئه.   کانی کردووه خالقی دوژمنه  ڕابوردوو دادگایی ئه  له وه ی ئاوڕدانه ڕگه  له مکه ده

 نازانت چی   ، مرۆڤکه مباره ، زۆر الواز و کزو و غه نگه رمن و بده  ، سوبکتکی شه کوردیه
رکپکردنی  ئاستی ده و ، له ندی ئه  ئاستی هۆشمه یه وه ستم ئه به ، مه تووهر ها سه ل به
ی  وره کی گه یه  نوخبه  که ئاستکدایه ، له لیلیدایه  و زه وه ئاستکی پاڕانه له!.  کاندا نیه ڕووداوه

ک  ساتکی وه  ئاستی شیکارکردنی کاره ته یشتونه گه سیاسی و ڕۆشنبیر و مژوونوس نه
نفال،  کانی ئه ترسیداره  مه  بوعده یشتن له ر ئاستی تگه  سه ته هناوه ریان نه ماوه ، جهنفال ئه
نگر و لدانی  ی الیه وه  بۆ کردنه ی پارتی سیاسی بووه نده نھا پوپاگه  ته بووه هه ی که وه ئه
.  بۆ مژوو ئاستکی توانینیدا نیه ندی سیاسی کوردی له نا هۆشمه کانیان، ده  سیاسیه یاره نه

  چته رکپکردنی ژیانی خۆی و ڕابوردووی ده  ده  له وه لنه موو که و هه ئیدی کاتک مرۆڤک به
نو  نو نائاخافتندا، له و له  ئه ویتر بکات، چونکه ئه ت به ناعه ک ، ناتوانت قه م دادگایه رده به

ها سانا  کان وه موو ڕووداوه کات، هه  ده  ، کاتکیش قسه بووه رده روه یڤداریدا،  په ناپه
  خۆشانه همکی نه نھا وه  ته ه کۆمه  به موو گۆڕه م هه ئه ین که بکه زنده چیتر وامه  ، که وه کاته ده
  .          بووه  نهڕاستیدا بوونی  و له ووهب
باسمکرد، ڕیی   تپه مدا به که می پرسیاری یه  وه کو له دا هۆکاری نائاخافتن وه دیوکی دیکه به
) ک  قوربانیه(ک  کردنی خود وه  قوربانی، ونه  بوونی به  به ی مرۆڤی کورده  قوه سته و  هه ئه

ی مرۆڤی  ی کشه شکی دیکه  ، به وه ی سیاسی کوردیهًَقل ن ئه الیه  له و ونانه کردنی ئه وره ، گه
قی سیاسی کوردی زۆر   ئه وه ڕینه دوای ڕاپه ت له تایبه به. ر ڕابوردوویی رامبه به  له کورده

کی  یه واره  قه ، له وه گایه موچاوی سیاسی خۆی هه  و ده وه وی بیرکردنه  ڕه کافامانه
موچاوک  ی دوژمن ، بۆ ده وه نگاربوونه ره ن گوتاری شۆڕشگی و به سیاسی شۆڕشگی خاوه

یان  لیالنه واو زه تکی ته سهبکات ، سیا) کان زلھزه( یی له زه  داوای به ی سیاسی که دیکه
کو  ی تاوه و ڕۆحه ، ئه مرۆڤی کورده) یی  رگه ڕۆحی پشمه(ی  وانه واو پچه ته کرد ، که پیاده
،  وتوو خۆی ڕاگرتووه چی و دواکه وه ته تی شۆڤنی و نه وه ر چوار ده رامبه به مۆ له ئه

کو کۆتایی ،   تاوه رگریکاره  به، بوونکی یی و مرۆیی خۆی پاراستووه وه ته ی نه ناسنامه
ری  ده  ووزه م ڕۆحه ئه. وت  رگ بکه ک دوای مه  ، نه رگه س درژی پش مه فه رکی نه نگاوه جه
،  وه که موو باشی و خراپیه هه ، به وه که ت و خواریه موو خه هه  به کانی کورد بووه موو شۆڕشه هه
  وه ڕته گه ،  مژووی ده رزه ربه دۆڕاوی سه حکی نه، ڕۆ وه کیه وتن و نشوستیه رکه موو سه هه به

ریتانیا بوو  به نو زلھزی دنیا که ترین به وره ی دژی گه وانه ، بۆ ئه)  رگه پشمه(بۆ مژووی 
  رزیه و لوت به شیاندا بت، ئه  له کی ساردیش به یه ت موچکه نانه ی ته وه بئه  ، به وه ستانه وه

نا ک   ، ده یگرتووه نو خۆیدا هه له ڕۆحی مرۆڤی بای کورد که  له هشک  به رگانه پشمه
  یه و ڕۆحه ، ئه وه ستته  بوه ڵ کوژیه موو جینۆساید و کیمیاوی و کۆمه و هه یتوانی دژی ئه ده
  ه ئازای نگاره ره  به م ڕۆحه ئه ..  وه  هاتینه وه  ، وادیسانه وه واهاتینه: ت   پمان ده میشه هه که



ستراتیژکی  بوو به  گوتارکی سیاسی ، نه بوو به  و نه وه رگریکردندا مایه ی به  چوارچوه له
  وه ی کورده رکرده ن سه الیه کرا له  بریندار ده میشه  هه م ڕۆحه ک، ئه و و زیره ی پته کوردیانه

  و ڕۆحه هکانی،ئ شکستیه تاندنی و تاوکیش به ه خه هه فرۆشتنی و تاوک به تاوک به
 ،  ی ڕۆحکی مرۆڤ دۆستی بایه د هنده قه  ، به  نیه چیانه وه ته  ، ڕۆحکی نه رگانه پشمه

موو  ڕۆحی هه  له  مۆڕایانه م پنسیبه ئه. تدا  قیقه کسانی و هه پناوی یه  له رکه نگاوه ڕۆحی جه
ری ژیانی  ده وزهپی ئاستی هوشیاری و توانای و  و کوردکی دسۆزدا ، به رگه پشمه

کو باسمانگرد   وه م ڕۆحه  ئه وه داخه به. ک کوردک  ی وه وه پناو مانه  له رگریکردن بووه به
 ،  بووه و ڕۆحه ری ئه کاربه  به میشه هه  ، که قی سیاسی کوردی بووه نی ئه مه  سووته میشه هه
  .خشی بت ک ئیلھامبه نه
و   له وه رکه سه کات ، له یی ده زه داوای به سک که  که بت به  مرۆڤی کورد ده وه ڕینه دوای ڕاپه له
رکی  سه  ، له یه یی نیشاندانی ئاشتیخوازانه زه داواکردنی به  که داوه ریھه  سه وه سته هه

ر  سه  له رگاکانی جیھان بووه ی ده وه  بۆ کورد، کردنه  بووه یداکردنی دۆسته  په وه شه دیکه
کو جاران  تر وه دنیا هه ین ، که رکپبکه  ده  سانایه ته قیقه و هه ی ئه وه بئه ی ، به که له سه مه
رامۆشکردنی   و فه وه نه رگایان لبکه وت ده یانه ی ده وه ر ئه سه رگا له ی ده وه  کردنه  له وامه رده به
نفال و  ک ئه هکرد ن یاندا، جاخودای ده گه بت له ندیان هه یوه وت په نه نایه شی که وانه ئه

دنیا . چۆبکرت زاریان ل قه ها هه ده سه کان به ندیه کو ڕاوه کو وه کیمیاوی باران کرابن ، به
بت  کات ، ئیدی ده ک حوکم ده  و چه تی بازاڕ و پاره  و ستراتیژیه کو خۆی ناشرینه ر وه هه

ک  قی سیاسی نه  ئه م پرسیاره ه، ئ!مری واقیع  ئه کو ببین به  یاوه وه ین ئایا بپاڕنه بیار بده
بای  ڵ شنه گه ژر ناوی گۆڕانکاری له ئاسانی، له کو  زۆر به خۆی ، به یکرد له ر نه هه

کگرتوو و   یه وه ته رگاکانی نه م ده رده  به ،  خۆی فیدایه!!دیموکراسی و ئاشتی جیھانیدا 
کو  کو وه ش بکات، به ک خۆی پشکهکو کورد  وه ی ئازایانه وه بئه کانی ڕۆژئاوا ، به حیلفه
 !                         کی موخلیس ئراقیه

قوربانی و  ستکردن به و هه) قوربانی (ی  دا ، ونه یه وه تی پاڕانه م سیاسه تری ئه ژر چه له
 تی ، بوونی یه وای سیاسی  کۆمه ش و هه  که بووه ڕۆژ ده الد، ڕۆژ به ی جه کردنی ونه ئیدانه

وا  ش و هه و که  ، زیاتر ئه تی و ئازوقه ڕێ کردنی یارمه مارۆی ئابووری و چاوه گه
کانی   کاریه  وورده رگری و نقومبوون له بارکرد بۆ مراندنی ڕۆحی به ی له سایکۆلۆژیه

   چووه ڕۆژ ده  ڕۆژ به  کوردیه و خوده رایی، ئه مژووگه راوز بوون له ژیانی سیاسی و په ڕۆژانه
تکار،  بت خزمه ده  که یه ره نگاوه و جه ، ناشرینترین مرۆڤیش ، ئه وه کانی پاڕانه سوچه

ئیدی .  ت بووه سه ده ندکی به مه وه  کاتی خۆی ده  که یه ژاره و هه ژاریش ئه ناشرینترین هه
نیش  نده کانی له نده ناهه  په ت له نانه ، ته وه پاڕنه کو ئستا ده  تاوه ره ڤه م ده م ئه رجه سه
 قوربانین زمانکی الواز و کز  ئمه ی که وه ستکردن به هه. زیرن  تی ئراقیدا وه حکومه ئستا له که

 زمانی گوتاری سیاسی  یی بۆته زه زمانی داواکاردنی به جۆرک که جشین، به رمنی پبه و شه
  .دا م بگانه رده به له

کان  که وز بووبت، جوله قوربانیمان تدا سه هستکردن ب ت نین هه م میلله که  یه  ئمه دیاره
ی  جاوزی ونه بت ته  ده  کردبوو که وه ستیان به  هه وه ندیه هۆشمه دوای هۆلۆکۆست، به له

و  وان ئه کرد، بۆ ئه بیان تووشی دۆڕاندنکی ب ونه ره عه  دا که1967ڕی  شه ن ، له قوربانی بکه
ڕووی  کو پچکی مژوویی گرنگ بوو له بوو ، به سی نهربازی و سیا نھا سه  ته وتنه رکه سه

داران و  ر و سیاتمه ی نوسه ، ئیدی زۆربه وه که م جوله رجه ندی سه سایکۆلۆژی و هۆشمه
  وه یه) ی پاسیڤی قوربانی کشه (  له  کرد که  گرنگه و گۆڕانه  باسیان له که مژوونوسانی جوله



ونای [ دابوو  بوایه کو نوڤیک له رکی وه نوسه) . وتوو رکه هوانکی س ی پاه ــشهک(گۆڕا بۆ 
ی  زاندنی  کشه  به ربازی ، بووه وانکی سه ک پاه  دا وه1967ڕی   یونی    شه کان له که جوله
  میشه هه بوو  که  درینه و کشه زاندنی ئه به... کی پاسیڤ  کی الواز و  قوربانیه یه که جوله

نۆرمان فینکل شاتین  [             ڕ هۆلۆکۆس مه گفتوگۆ له پدانی هر  په ی بوو لهک ڕگرکی ناوه
  2001 ر ی پیپه چاپخانه.  کردنی هۆلۆکۆست فابریکه  به:
م  نگی جیھانی دووهه نی دوای جه مه کی زه یه ماوه کان له که قوربانی الی جوله ی به ر ونه گه
ڕ  مه جیاوازی بۆچوونیان له کان به که  جوله  که ندووه هخای وا زۆری نه و کرابت ، ئه یه په

ر ڕۆکی  ک هه ک نه ک قوربانیه ڕۆڵ بینین وه  که  کردووه  گرنگه و خاه ستیان به ، هه!زایۆنیزم 
توانای   م دنیا ، که رده  به خاته ک ده تیفی قوربانیه کی نگه یه کو ونه تی نابینت ، به رایه نونه
کارهنا بۆ   به سته به و مه  یان بۆ ئه1967وتنی  رکه وان سه  ، ئه بوونی نیهخۆ  ربه سه
  .                 ی پاسیڤی قوربانی جاوزکردنی  ونه ته
توانین بین ،  ر ڕابوردوویی ده رامبه نگبوون و نائاخاڤتنی مرۆڤی کورد به  بۆ بده وه ڕانه گه به
سیشدا  که ئاستی تاکه ت له نانه ژین، ته ی قوربانیدا ده  پاسیڤه ونهو  نو ئه وام  له رده  به ئمه که
  مه ئه.  یی و هاوسۆزی ببزونین زه ین زیاتر به ده وڵ ده کرت ، هه ک ده یه بۆ بگانه قسه که
ی  یه و ونه  ئه  بۆته وه ڕینه دوای ڕاپه ت له تایبه  ستراتیژک و  به ر ئاستی سیاسیدا بۆته سه له
  دام  بکرایه  ڕووخانی سه بوایه ،  ده وه کاته قی ده وام زه رده کو ئستاش به دیای حزبی تاوهمی که
ک  وتوویه رکه  بۆ سه وه کی پاسیڤه قوربانیه ، له یه و ونه جاوز پکردنی ئه هۆکارک بۆ ته به
م ،  که ی یه تی ئراقی و کابینه  حکومه بووایه  ده بۆ نمونه. دا ر دوژمنکی فاشیست سه به
بیزمی شۆڤنی  ره ی بیری پان عه کی جینۆسایدی زده یه له سه ک مه نفالی وه ی ئه له سه مه
کی  یه نامه گه لی کورد، به گه  له  داوای لبوردنی بکردایه ته م حکومه  و ئه مبدایه ه قه سمی له ڕه به
ت ًَل ده ی که وسته و هه ئه.  بوو کی ڕۆحی و مژوویی ده ها، گرنگیه  و مژوویی ئاوهسمی  ڕه
رامشکردنی  ڕای من فه تی پشوو، به ر تاوانکاری حکومه رامبه  به  لپسراو نیه ته م حکومه ئه که

! . ریر تاوانکا سه بت له وخۆیی ڕازیبوون نه ناڕاسته ر هاتوو  به  و هیچی تر، گه ڕابوردووه
)  ساتکی تاقانه کاره(کو  نفالمان وه کان ئه که کو جوله ی کورد وه  ئمه بووایه ی ده وه له  جگه مه ئه
تی  ن حکومه الیه نامیبیا له کانی له فریکایه  ئه جینۆسایدی خه1904    ، ڕاسته م بدایه ه قه له
نجی خی    ژن و منداڵ وپیر و گهزار  هه25نجامدرا و تدا زیاتر   ئه وه مانیه ری ئه یسه قه

  وی دیکه  هۆلۆکست  به نت که یه  ناگه وه  مانای ئه مه م ئه ڵ کوژاران، به کۆمه هیررۆ  به
ی خۆیدا   چوارچوه ن هۆلۆکۆست له  بده کان ڕگه که ، یاخود جوله! راورد بکرت  به
. راوو بکرت دا به کانی دیکه لچکوژیه هڵ کۆم گه ی له وان تکه ساتی ئه  و کاره وه خونرته نه

ر  سه کو ئستاش چاوکی ووریان له  کرد و تاوه یه له سه م مه وان کاریان بۆ ئه بگومان ئه
   .          وه  هۆلۆکۆسته ند بت به ک پابه یه له سه موو مه هه

  وه یه کی تاقانه  ڕوویه لهبت  و ده )  یه ساتکی تاقانه کاره(ک  کوژیه موو کۆمه  هه من پمووایه
  یشتۆته گه کو ئستا نه نفال تاوه ی  ئه ندی کردنه تمه م تایبه ین ، ئه دا بکه گه ی له ه مامه

کو  یڤداری مرۆڤی کورد وه  ناپه وه لره.  کی سیاسی و کولتوریانه ئاستکی هوشیاریه
ساتکی  کاره(ک  نفال وه وونی ئهب  میژووکرده بینت له  ڕۆی خۆی ده وره کی گه ندیه به کشه
کیترینیان    ره م سه ندین ، به مه  تایبه مه هۆکار و هه مه   هه یڤداریه م ناپه  ئه ، دیاره ) تاقانه

یشیدا زمانکی زۆر  گه نفال ، له کانی ئه  دووریه  به ندی کوردیه کردنی خودی هۆشمه رکپنه ده
ک زمانکی پ  م، نه گه  زمانی قوربانی تده ز به ئه  کههنت ، م ده رهه ڕپوت به الواز و په
 .        شانازی



 
ساتکی سیاسی  ک کاره نفال وه ی ئه وه  چین، بۆ ئه ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره ئه: پرسیار

و  وه  جی ئاوڕدانه میشه  هه  که وه شنک بمنته چه ری ئینسانی کوردا به  یادوه مژوویی له
              دان؟ ی ئمه گه دواڕۆژی کۆمه  له ی که وانه و نه ن ئه الیه ری له سه دنبت لهکر قسه

 
کانی   فیکری و سیاسیه ڕ  کشه مه ووردی له ندک به  هه  ئمه دیاره:  مین ئه مه ئیسماعیل حه

اخود الواز   مژووی خۆی ، ی ک مرۆڤک داباو له مرۆڤی کورد کرد وه نفال دواین، باسمان له ئه
 و گریان و  وه هشتا زمانی پاڕانه  کرد که وه باسمان له. دنیادا رکپکردنی شونای خۆی له  ده له
رکانیان    نفالکراوان و نونه  ئه  که یه و کشه قوربانی و قوربانبی بوون ، ئه ستکردن به هه
کورتی   به وه ند خاه م چه له . ناسنین  و دادگاکان ده  دنیا و بگانه  خۆیان به وه یه ڕگه له

تکی سیاسی و  ندی و ئیشکالیه به نھا کشه ک ته نه  کرد، که تانه م ئیشکالیه ر ئه سه مان له قسه
ی   بۆ پکھاته یه کی گرنگی هه ریه کو  کاریگه ، به! نکی دیاریکراودا مه  زه  له تی نیه یه کۆمه

ر  سه  له یه ری هه کاریگه. تی و مژوویی  یه  کۆمهک خودکی ستی کورد ، وه داهاتوویی که
کان  سه کی سایکۆلۆژی که ره ی سه  پکھاته  له شکه به که)  تیه یه منی کۆمه(و  پکھنانی ئه

ئستا )   تیه یه منی با کۆمه(و  ئه. کانی داهاتوو  وه ر نه داهاتوو و ئستادا،  بۆ سه له
دنیاکدا،   کردنی سۆز له رۆزه  و ده وه الوازی و پاڕانه قوربانی ، به ن بهستکرد  هه  به زاخاودراوه

. ری ماف که رۆزه ک ده نی مافین نه  خاوه ئمه. کاری سۆز  ناگرت ۆزه سکی ده هیچ که ڕز له
موو  ت هه نانه ، ته!!کرت  ک داواده ندرێ نه سه بین  ماف ده  که یه کی  ساده یه واژه سته ده
موو  کات، هه  ده خۆی فۆرموله)  وه منی قوربانیه(و  تی کوردی له سه ی ده نده  گه کان له خنه ڕه

، خۆیان ) ڕۆشنبیران(نو  ت به نانه  ، ته ئمه کک له موو یه ، هه کان سکا و داواکردنه ڕه ماپه
ک  رژ، نهد ک ئۆپۆزیسیۆنکی چیه ن، نه که ده پناسه)  ت سه قوربانی  ده(ی  ڕگه له
 .                         کانی ختی  مافه ر سه رکی  سه نگاوه جه

  کان،  قوربانی بۆیه ربوونی مرۆڤه  مژووگه  له  ڕگره تکه قیه تی قوربانی ، ئه قیه ئه 
 کی یه کان ماوه  ، قوربانیه کاندا الوازه ڵ ڕووداوه گه رکپکردنی له ی ده  کرده  ، چونکه قوربانیه
ن،  کانی بکه موو دووریه هه رک به ، ده وه نه کان کۆبکه ساته موو بوعدی کاره هه وت که زۆریان ده

نی  رهاته سه موو به و هه ی بتوانت ئه وه  بۆ ئه یه تی هه یارمه  پویستی به قوربانی مرۆڤکه
کانی  ی تراژیدیهشۆکی قوربانیبوونی خۆی ڕزگار بت، دوورر ، له وه ریدا هاتوون کۆبکاته سه به

   جارکی دیکه یه  هه وه خود پویستی به  که یه نی هه مه  قۆناغکی زه وه ، لره وه ڵ بکاته شیته
  ساته و کاره ت به کی تایبه ندیه وسا هۆشمه  ، ئه وه ندیداردا بچته یوه کانی په خۆی و ڕووداوه به

ساتکی هیومانی  کاره   بکات ، له ووکردهکان  مژ دات  ڕووداوه وڵ ده ک هه ندیه پکدت، هۆشمه
وسا   ی خودی مژوویی، ئه وه ڵ دۆزینه گه نو مژوودا، له ساتک له  کاره  ، بیکاته وه وسروشتیه
  ..             وه داته و  تراژیدیا ده رانی ئه نونه تی ئاوڕ له مرۆڤایه

)   گرانه خنه خوازی و ڕه تی و کۆنه زنایه هم ( که رس ڕوانینه نی هه  گووته کو نیتچه  وه وه لره 
)  تی یه خودی کۆمه(کاندا ، ئیدی  نو ڕووداوه کردنی خودی مژوویی له ی پناسه  کشه بنه ده
 ، چیدی هیالکی  راوزه و په ست ناکات ئه جیھاندا، چیتر هه کات له شونای خۆی ده ست به هه

  کو ئازایانه رج ناکات، به دا خه سانی دیکه ان و کهت کردنی هاوسۆزی میلله رۆزه  ده خۆی له
موو دنیا هاوسۆزت  باهه. ک بۆ هاوسۆزی کانی نه ندنی مافه کات بۆ سه تی خۆی ده رایه نونه

و  مبارین به ڕاستی غه به(ک  ی وه واژه سته نھا ده ان، تهک له سه مه گۆڕت له بت ، چ ده
موو   هه بت ئمه ،  ده!! دوایی..وت ،  ئ  که چنگ ده) !!رتاندا هاتوون  سه ی به ساتانه کاره



نفال  ی ئه  دۆسیه تی ئراقی بت ، به کو حکومه مریکایی بن یاوه  چ ئه وانی دیکه کی ئه الوازیه
شکیالتی  تی سوپای ئراقی ، ته رعیه ڕ شه مه  پرسیارکردنک له نفال ببته بت ئه ین، ده ڕاوبکه

ت دیاری   بۆ سیاسه م که خۆم ناده به دا ڕگه  من لره دیاره.  و سوپایه ژی ئهداهاتووی و  ئیدۆلۆ
 کولتوری و  ته  ڕۆحی کوردی و ئیشکالیه م پرسیارکردن له ء، به ن یان نه م چی بکه بکه

 .کات ر بیناده سه تک خۆی له موو سیاسه هه ن که که  دیاری ده مایانه و بنه کان  ئه فیکریه
  ن پارته الیه  له ، کارکی جیدی پویسته  کارکی زۆری پویسته  مژوویه ندیه م هۆشمه ئه

شکی گرنگی  توانت به ده تی کوردی که  بۆ سیاسه یه وره کی گه یه ، پۆژه وه کانه  کوردیه سیاسیه
ستکردن   و نزاکردن و هه وه قاوغی پاڕانه  له رچوونه ویش ده ئه. رایی بۆ خۆی ببچت مژووگه

  یه  پۆسه مه ئه. رایی  بۆ خودکی مژووگه وه  قوربانیه  له ی هۆشیاریه وه غدوری ، گواستنه مه به
رشیفکردن  کو ئه  تاوه  بیگره وه رژمره سه ، له وه کانه نه موو الیه هه وت له نی ده الیه مه کارکی هه

ک  کارهنانی وه ژاردن و  بهب  و هه وه  قۆناغی جیاکردنه گاته کو ده و دیکۆمنتارکردن تاوه
ندی  کی گرنگ بۆ هۆشمه یه رچاوه  سه بنه  ده مانه موو ئه کو هه دکۆمنتی یاسایی ، تاوه

 پاشت  یه م کرده ئه  که یه و ڕاوبۆچوونانه موویان گرنگتر ، ئه هه م له به. مژوویی کوردی 
وخواز  تی داهاتوویی کارکردن ڕهمانیش کۆنسپ ئه کان که مکه  و چه واژه سته ده ن به که ده
دنیای بناسنیت  وت به بت  و بته نفالت هه ک ئه ی وه وره کی گه یه  تۆ پۆژه حیله موسته. ن که ده

یت ،  ی پ تاوانبار بکه ره تانی عه وه وروپایی و کۆمپانیاکانی و ده تی ئه وه ها ده نده و چه
فیکر و بیروبۆچوونی  ر له ند بۆی ، هه مه وه  دهبیاتکی ده بوونی کۆنسپت و ئه ب نه به

 بۆ   نیه شه  بانگه مه  ئه دیاره. کانی جینۆساید   یاسایه نه  الیه گاته کو ده  تاوه  بیگره وه سیاسیه
ت بت  تایبه دنیادا ، که  له وره ساتکی گه موو کاره م هه نفال ، به ک بۆ ئه دانانی ئایدلۆژیه

ی  وه  ، بۆ ئه یه ند  و خای کولتوری هه زگا و نوه ها ده نده  چه یستی بهڕابوردوو ، پو به
 و  نامه گه رشیف و به ی  ئه وره کی گه یه خیره م زه رده به نفال خۆی له ی ئه وه ره توژه

ی  ره وه ته  ،که وه ها کتبی جیدی ببینته نده م چه رده به ، خۆی له وه کان  بیبینته ته دیکۆمنه
م فلیمی دۆکۆمنتاری و  رده به نفال، خۆی له ڕ ئه مه ریشن له وه ت بیره نانه کری وسیاسی و تهفی
ت بکرت  مکی تایبه واژ و چه سته بت ده  ده وه مووشیانه روو هه سه له.  وه رژمریاریدا ببینته سه
ک  باسمکرد وه کهکی  یه واژه سته کو ده کانی کارکرن و کۆنسپتی کارکردن، وه  ڕۆشنه  خاه به

ین  وڵ بده ین ، هه ر بکه سه ی له  خاک قسه بکرت به)  یه ساتکی تاقانه نفال کاره ئه (  نمونه
راوردناکرت   به کوشتنی شیعه بکی خواروو بین که ره عه  ، به یه لمنین بۆچی تاقانه بیسه
 ،  بووه نیو هه ربیزمی گه  پان عهڕژراوی رنامه کی به یه وه نفالدا بیرکردنه ئه نفال ، له ئه به
ی  نفال کشه کوردستاندا،ئه  به وه کاته  خۆی ده وه تی جیھادیه سوره نفالدا ئیسالم له ئه له

ها  گری به هه دنیای مۆدرن خۆی به  که کاتکدایه  له مه ی بیستدا، ئه ده  سه  له زیه گه پاکتاوی ڕه
خشت  به گاز ده  که ی دنیای مۆدرنه نفال کشه ، ئه!!ت زان ری ده ی ڕۆشنگه ده و بیرڕواکانی سه

 ،   و زۆری دیکه مه ئه!! نوقنت  کان ده  مرۆیه ساته کاره حشیترین ڕژمی دنیا و چاو له  وه به
  بت له نفال ده ی ئه وره  خای جیاکه تاین  که ره ی سه واژه سته ک ، ده یه ک نمونه وه

تی  شروعیه ر مه سه  ئراقدا، یاخود پرسیارکردن له عس له ی بهی ڕژم کانی دیکه ساته کاره
کو  بدا،یاخود وه ره ر کوردو عه سه تی به وه ساوی ده زۆر داپه کی به یه که ک یه تی ئراقی وه وه ده

ک  بینت، نه ده) پشماندا رک له گه ک ئه نفال وه ئه(تزیکیدا  ریوان ووریا قانع له ئازیزم مه
ین   بکه زنده نابت وامه  تزی گرنگن که ی دیکه له سه و زۆر مه مه ک،  ئه ردوویهک ڕابو وه
   !             وه نفاله ی ئه  کشه  به ندی نیه یوه په



ین  م ده ، به یه ه کی هه  ڕایه مه نفال ، ئه  بۆ ئه کراوه  ناتوانین بین هیچ نه  ئمه دیاره
و  له  جگه کراوه شی که وه ، ئه زنه و تراژیدیا مه  ئاستی ئه تۆتهیش گه کان نه موو کاره هه که

تی  سه ، ده بووه  نه بت هیچی دیکه ند ڕیۆرتاژکی الواز نه ی میدیای کوردی و چه وه الواندنه
 و هیچی  نده کانی پوپاگه وه ڕاڕه نفال به ساتی ئه ر کردنی کاره سه کات له واو کار ده کوردی ته

ی ووردو درشتی  عه  و موتابه زن و باشی کردووه کخراوی چاک کاری زۆر مهڕ.  دیکه
چت  م بیرت نه ، به کی مژوویان بۆ خۆیان پکھناوه ڕاستی قورسایه به ن،که که کان ده له سه مه
تی  سه  ده کرت ، بۆنمونه تی ده  دژایه وه سمی کوردیه تی ڕه ن سیاسه الیه  له م ڕکخراوه ئه

و   ئه یھشتووه ووردی نه کان بکات، ڕکخراوی چاک به جاشه رگری له دات به وده  ههکوردی
کی  قورسایه  که و ڕکخراوه تی کردنی ئه جیاتی دژایه  له ڕ بت، باشتر وایه ردا تپه سه ی به خاه

ر  ا بابانی دادوهه ڕز ته  به وه بیاته ده ڕووی ئه له!!.  یه  پشتگیری بکرانه بووایه  ، ده یه گرنگی هه
ناوی  ربی  به عه چۆی کورد به نفال و قه ر ئه سه  له ند گرنگترین کتبی نوسیوه رمه و هونه

  رشیفکردنکی یاسایی و مژوویه  کۆنسپتی ئه و کتبه ر ئه ، هه) دنیای ترسناکی کورد(
  وه داخه ، به بۆ بکردایهکو ئستا کاریان  ت تاوه  و پسپۆڕی تایبه ها لیژنه نده  چه بووایه ده که
ڕز دکتۆر  کانی به وه کرت، یاخود هه ی پده نده وه ر ئه  هه نه مه و ته نیا باڵ و به ته و به ئه

رامۆشکردنیان یان  ر هۆی فه به  زۆر جار له  که ودانی دیکه  و زۆر هه مه بانی ، ئه نوری تاه
تی  ی سیاسه وه ره ده کان له  گرنگه وه موو هه  هه هدای وه یر له بن، سه تیکردنیان سنووردا ده دژایه
نای  ، که وه کانی کورد بۆ بھنمه سمیه زگا ڕه ر ده سه کت له یه ز نمونه بائه.  سمی کوردیه ڕه
نفال  ر ئه سه ،  له2006ری  مبه ی سپته ر دوازده سه  له وی  یازده  شه یحا، له لفیزۆنی فه ته

سمی بوو ،  کی ڕه زگایه ده سلمانی ،که نفال کرد له ئه ت به کی تایبه زگایه ڵ ده گه وتنی له چاوپکه
یان  که بیه ره کرد ، عه کان ده ر دۆکۆمنته سه یان له قسه ی که وانه م ئه  ناکه وه جارێ باسی ئه

ی و دۆبی ش دا بوون،  رده فه  له و دۆکۆمنتانه موو ئه ی هه وه له ، جگه!بوو  واو نه ته
مووی   هه ردانه و فه  کرابوون، ئه که ه رامۆشکراوی فدرابوون و که  فه کان زۆر به دهر فه

کانی  منیه ربازی و ئه زگا سه من و ده رات و ئه راگیراوی موخابه سه ست به دۆکۆمنتی گرنگی ده
   مشتکه مه ئه. وتنت  یان بفه ین زۆربه ڕوو سبه  و که  مۆرانه یه وانه ئیدی له!!. ڕژم بوون

  .              روارک خه له
یاکی  خه موومان که ردمی هه به  له ندی دۆکۆمنتاری ڕگره مه وه رشیفکی ده بوونی ئه نه 

 بۆی ،  وه ڕنه بگه  که وانه کی ڕاست و ڕه بوونی دیکۆمنتاریه نفال ، نه بت بۆ ئه دروستمان هه
  کاری دیکه ئیدی وورده.  وڕگکی گریاناوی و هیچی دیکهکی پ ق یه وه  گانه کاته نفال ده ئه

  ڕای من پویسته  ، به کراوه  و دیکۆمنت نه  و ئاگادارنین ، یاخود بیستراوه بوونی نیه
ی  وه نفال دابنرت ، بۆ ئه رشیفکردنی ئه سمی بۆ ئه کی ڕه یه ک بنکه موو پارزگایه هه له
م  ر ئه سه وت له بیه نوسک که دیب و ڕۆژنامه و و ئه ره و توژهمو م هه رده  به داهاتوودا بخرته له

خۆ بگرت،   له م دکۆمنتانه موو ئه هه  که وره کی گه یه خانه بوونی مۆزه..  کاربکات  ته بابه
تکی   بابه نفال به موو شارکی کوردستاندا، کردنی ئه هه نفال له مزی ئه برسانی ڕه بوونی قه

نھا  رکی مژوویی و کولتوری و فیکری ته  ، سنته وه کاندا بگوترته وتابخانه ق مژوویی و له
توانرت   ده  و زۆری دیکه مه ئه..  بت یه له سه م مه ی ئه عه  و موتابه وه کاری کۆکردنه

...         مژوودا ندین له  خودکی هۆشمه ئمه بت که هه وه ر هاتوو بوامان به پشنیاربکرت، گه
  
 



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

   له وه ڕووی بیرکردنه  له  ، پرسیارکی گرنگه  پرسیارکی جوانه مه  ئه:مین ئه مه ئیسماعیل حه
، پرسیار  وه نفالدا بمنینه ی ئه چوارچوه  له م بائمه به. ب  ده کان و ئه  مژوویه ساته کاره
بی  ده ر  ئه سه م له که زده ک ڕۆمانوسک حه ت من وه تایبه ب ، به ده بوونی ئه ڕ  نه مه ین له بکه

  وه ـنتهبی ریدا ده وه بی بیره ده  چیرۆک و نۆڤلت و شانۆ و  ئه خۆی له م، که  بکه  قسه وه گانه
ی  وه پرسیاری ئه.  وه ری نوسراوی گانه هونه ندن به شکی پابه ماش به  شانۆ و سینه ، دیاره
 و  یه ره وه ، پرسیارکی ته هناوه ج نه نفال به ر ئه رامبه واوی خۆی به رکی ته ب ئه ده بۆچی ئه

کی  شوه  گرنگترین  هۆکار به م پموایه ین، به ر بکه سه ی له نه الیه مه کرت گفتوگۆی هه ده
نفال ،  ر ئه سه ند نین له مه وه رشیفکی ده نی ئه  خاوه ئمه ی که وه ، بۆ ئه وه ڕته گه کی ده ره سه
ی  که می پرسیاره وه م له م خاه ئه. ر بکات سه یای داهنان بتوانت کاری له کو خه تاوه

کانماندا  دیبه نو ئه رایی هشتا له هندی مژووگ ها هۆشمه روه پشووت باسکرد ، هه
کن خۆیان  یه ره وه ند ته  ، چه کراوه دا نه گه ی له ه بت زیاتر مامه شی نه کی ڕووکه یه بازنه له

ستی  کردنی هه وره پناو گه  ، له وه ستی قوربانیه چتی و هه وه ته دۆزکی نه ن به که ند ده پایه
کانی  بۆنه له  که  بخشنه  کاڵ و کرچه به ده موو ئه و هه  خرا بهچاوکی. کدا نو خه قوربانی له

های  ن به بکی بای خاوه ده ی ئه خانه ندی له  چه گوترن ، بزانه نفالدا ده  و ئه بجه ه هه
و  ک بۆ الواندنه یه ونه نفال له ی ئه ونه وت که که رده ت بۆ ده ژاریه و هه وسا ئه بین، ئه ده ئه
نھا   ته وه ته کانی نه ساته  کاره  که داوه ریھه  سه وه)خود(و  موو له  هه مه ئه.  نیه  هیچی دیکهبت نه
ی  وه بئه کانی بکات، به بیه ده ها ئه  به رک به ی ده وه بئه بینت ، به  ده وه کی تراژیدیه ڕوویه له
کی  یه  نمونه وه مه م ڕوون بکه هست به م مه ی زیاتر ئه وه خشت، بۆ ئه بی خۆی پبه ده های ئه به

نفال و  ی ئه بۆنه ر له کات گه ست ده دیـبــک واهه ر شاعیرک یان ئه ، هه وه بچوکت بۆ دنمه
نفال   ئه مجۆره ، ئیدی به!نفال ر ئه رامبه  به قی کردووه وا ناهه نوست ، ئه دا نه بجه ه هه
  مه ئه. بت  ڕ ده  تپه به دبکی موناسه ک ئه کانیشدا وه بۆنه ر له دات و هه ده ر هه کاندا سه بۆنه له
 گومانی   شتکه مه  ، ئه داوه ریھه  سه وه  ڕۆحکی دسۆزانه  ، له وه لپرسینه  به ستکردنه هه

کانی   نھنیه نه ی الیه وه ی دۆزینه ڕگه بت له وه می ئه  خه دیــبـک نیه م ڕۆحی ئه ین ، به لناکه
بت و  ڕ ده  تپه  ووردانه زه گه موو ڕه و هه ر ئه سه و به ، ئه وه کان ئیستاتیکا بدۆزته ڕووداوه

و   له جاوزک نیه یبیستین، ته  ده ڕۆژانه ی که و ڕووداوانه  ئه وه  الواندنه  به وه گیرسته ده
گومان من باس بی کوردی ، ب ده ئه. یبیستین  یبینین و ده  ده وه میدیاکانه  له ی ڕۆژانه ونانه

دووی  ، به یه سمی و باودا بوونی هه زگای ڕه ی ده چوارچوه له م که که  ده  گشتیه به ده و ئه له
  وه نفاله کانی ئه شیه  ڕووکه  کشه کو به ڕت ، به کاندا ناگه کانی ڕووداوه کیه ره  سه ره پکھنه

کان و  لفیزۆنه ڕ و ته کانی ماپه تار و تکستهوام گو رده  به به ده  ئه م جۆره  ئه ستت، دیاره وه ده
کات،   ده شیه  ڕووکه به ده  ئه م جۆره ، حزبی کوردی پشتگیری ئه کانی پ کردووه وه کۆڕی الواندنه

  دیاره. بران رقه ی سه وه  بۆ الواندنه وه کاته کو بچوکی ده نفال ناکات  به ئه ت به ک خزمه نه که
ش گرفتکی  به ده م ئه م ئه کات ، به نفال ده ر ئه سه کاری خۆی له که  یه بکی جیدی هه ده ئه
یاڵ بتوانت کاری خۆی  ند خه مه وه رشیفکی ده بوونی ئه ویش نه  ، ئه مدایه رده به ی له وره گه
 بۆ  ک پیویسته  بۆ بگانیه رشیفه و ئه کک بت ، ئه  ئستا یه یه وانه ر بکات، له سه له
،  وه وانه پچه به.   پیویست نیه نده وه  ئه کاندا ژیاوه ڕووداوه خۆی له ی کورد کهدیـبـک ئه
بت ، ناتوانین گرپچنی  ستدا نه بن ده ر ڕابوردوو له سه مان له وره رشیفی گه  ئه کو ئمه تاوه هه



 م بھنین، رهه ین، ناتوانین شانۆی چاکی ل به ر بینا بکه سه چیرۆک و ڕۆمان و شانۆی له
کی  یه م ونه رده  به مه  زیاتر بخه م دانه ری ئه ی خونه وه  ، بۆئه وه  ووردبمه باتۆزکی دیکه
 بنوسین ،  بجه ه ر هه سه ک له وت شانۆیه ر بمانه ، گه وه هنمه کی بچوک ده یه ڕوون نمونه

  ، بۆنمونه کانی چیه ریه  و کاریگه کارهنراوه  گازکی کیمیاوی به  بزانین  چ جۆره بت ئمه ده
  خاته ندکیان مرۆڤ ده جات، یان سیر ، هه ندکیان بۆنی خۆشیان لدت ، بۆنی میوه هه

کو  کات تاوه ژر پستدا دروست دروست ده یر له کی سه ندکیان خورویه نین یان گریان ، هه پکه
مایی  ر  و سینه رهنه  بۆ ده مانه ئه. کات ندکیان مرۆ کور ده سوتنت، هه ش ده موو له هه

ی  وه  بۆ ئه کانی خۆی بجون ، بۆ ڕۆمانوس گرنگه ره ی بتوانت کاراکته وه  بۆ ئه پویسته
مان  هه ت، به  نایه وه هیچه یاک له  هیچ خه ر بینابکات، دیاره سه یای خۆی له بتوانت خه

کو  تاوه واو نابت ، هه  شیعری تهبی و ده کانی تکستکی ئه ره  پکھنه زه گه موو ڕه ش هه شوه
   بدا جیاوازه ده ئه مھنانی مانا له رهه هنت، به م نه رهه خۆی به ت به بی تایبه ده کی ئه مانایه

رمھنانی  هه تی به یارمه ی که وه م ئه دا، به تکستی دیکه مھنانی مانا له رهه ی به ک پۆسه وه
ی نوسینمان،   پۆژه بته ی ده یه له سه و مه ر ئه سه  له اوهو دات ، بوونی زانیاری ته مانای ده

  نفال ، پویستی به ما و چیرۆکی ئه نفال و ڕۆمان و سینه بی ئه ده نفال و ئه ر ئه سه  له سیده قه
م  کانی ئه وه موو گانه  زانیاری و دۆکۆمنت و  هه زاخاودراو بت به  که یه رانه یاکی داهنه خه

 ڕوانینکی   که رایی هوشیاره خودکی مژووگه مان کاتیشدا پویستی به هه له.  یهتراژیدیا
ی ، من  ته و سیفه نفال، به کانی تراژیدیای ئه  شاراوه نه ر الیه سه بت له تیژبی جوداوازی هه

جیھاندا،   له)  یه ساتکی تاقانه کاره ( نفال بوانین،  که  ئه ها له مووان ئاوه بت هه  ده پموایه
رپرسیارتی  مان کاتیشدا به هه  ، له یه رانه یای داهنه ژاندنی خه گشتی هه  به رانه م فاکته ئه
  .             کات نگیر ده الیه مه نفال قوتر و هه ر ئه رامبه به

و نگی ئراق و ئران   جه له  که شتاکانه ی هه ی ئمه وه  نه وه ئه  نابت بیرمان بچت که ئمه
 پتی  ری ئمه وه شکی زۆری یاده دا ژیاوین و به ره ڤه م ده کانی ئه شۆڕش و نوشستیه

شتاکان  ڕاست  و کۆتایی هه ناوه ی له وانه چت ئه م بیرت نه ، به نه مه و زه کانی ئه ونه له
بی  ده ستی ئهن و تک که کان ده کولتوریه له سه مه ی نوێ کار له وه ک نه دایک بوون  و ئستا وه له
 و  وه گانه وان له نفال الی ئه  و ئه یه ی ژیانی هه زمونکی دیکه  ئه یه وه و نه مدنن، ئه رهه به

شکی  بیرکردنی به ی له شه ڕه م هه رده به  له یه وه و نه کات ، ئیدی ئه  ده سته رجه بیستندا خۆی به
مبھنین ،  رهه  و تکست به ها ونه نده  چه بتوانین  ئمه یه وانه له. تی گرنگی ڕابوردووی خۆیه

  وه ر ئه به ، له تی کوردبووه م میلله رجه زمونی سه دا ئه نیه مه  زه و ماوه نفال له زمونی ئه  ئه چونکه
مک  که  و به نه مه و زه کانی ئه ون و کابوسه  و خه ست و خورپه هه  زاخاودراوین به ئمه

ی نوێ پویستی  وه م نه به..نفال بنوسین ر ئه سه توانین زۆر له ن دهریما وه یاده  له وه قوبوونه
بدا  ده ی ئه چوارچوه  له  مانای تازه ی بتوانت جارکی دیکه وه  بۆ ئه یه کان هه واوی ڕاستیه ته به
     .مبھنت رهه به
ندی  یوه په نت، لهه ر ڕابوردوو پکده رامبه ب لپسراوتی خۆی به ده  ئه وه ستپکانه م ده له
کانی  ندیه به  کشه ندی به یوه په له. ی مۆڕاڵ پرسی کراوه ندی به یوه په ، له وه ته قیقه دۆزی هه به

ندی نوان گوتراو  یوه په نو مژوودا ، له  ڕۆحی کوردی له ندی به یوه په ، له وه مرۆیی کورده
ندی  یوه په ، له  و دیوکی خراپه چاکهنکی  موو الیه بینراو ، هه گوتراو ، بینراو و نه نه
موو  نو هه کانی دنیای کوردی له  جوانیه ندیداری به یوه په ، له وه کانی مرۆڤی کورده برینداریه به

  ندی سروشت به یوه په ، له وه ساته کاره شق به ندی ئه یوه په ساتدا، له کی کاره ناشرینیه
دوای ونبوونی  کان له نفال کراوه کانی ئه مه اوده ه ه ندی ئاژه یوه په ، له وه نفاله ئه



کات   ده  کاتک خۆی فۆرموله  و زۆر دووری ئیستاتیکی دیکه مانه ئه.. کان  نفالکراوه ئه
ر   داهنه م لپسراوتیه  ڕابوردوومان، کاتک ئه یشتن له کدا بین بۆ تگه یه م ئیراده رده به له که
یای  ی بتوانت خه وه  بۆ ئه وه  ببینته وره رشیفکی گه م ئه رده به خۆی له بدا که ده ئه بت له ده

مژوو   بکات که سانه بیر و ڕووداو که  و وورده  و خورپه و سرپه ر ئه سه ی کار له رانه داهنه
ندی  به ها کشه نده ر چه رامبه نفال ، به ر ئه رامبه لپسراوتی یه ستکردن به بیری کردوون ، هه له

بکی بای  ده ی ئه وه س نابت بۆ ئه لپسراوتی به ستکردن به نھا هه ته  ، که وه بته ها ده ئاوه
ر شکاندنی  دام گه و بوایه ز له شاربدات، ئه دووتوی خۆیدا حه یی له وه شیعری و گانه

  ا باشترهو مۆ بشکرنرت، ئه ی ئه  کاڵ وکرچه به ده و ئه لپسراوتی به ستکردن به تینوتی هه
  که یه سیده مھنانی قه رهه لپسراوتی مانای به ستکردن به هه.. بت   بوونی نه سته و هه ئه
ڵ و  و ئاژه موو ئه وتنی هه نیاکه ته  له که مایه نفالکراوک ، سینه ی ئه کی ساده یه وه گانه له
کانی دواندنی  کیه ره  سه زه گه  ڕه کاری دیکه و زۆر وورده مانه ئه .. وه ن مانه ی ب خاوه ختانه دره
ش خۆی  مه ئه ین که لپسراوتی بکه ستکردن به هه ی باس له وه پش ئه.. بن بۆ دنیا ده ئه
نفال  چۆن ئه ین که  بکه وه ب، با باس له ده  بۆ ئه رککی دیاریکراوه خۆیدا بۆنی دیاریکردنی ئه له
  .          کان جواه ره خشی هونه به ئیلھام ین به  بکه وه رشیفکردنه ی ئه ڕگه 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 تی کوردی لیی به 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
 

  وه ینه توانن شیبکه م ده ، به ن و ئاۆز کردووه الیه مه ت هه که پرسیاره :مین  ئه مه ئیسماعیل حه
کوردبوون  (کو  ی وه  ئاۆزانه م پکھاته موو ئه ی بتوانین هه وه کانی بۆئه  وورده زه گه ر ڕه بۆ سه

و ) نی هزکی ڕۆشنبیری  ترسک خاوه(و ) هزکی ڕۆشنبیری(و ) کوردبوون و ترس له
ت زۆر ڕوون و  که  پرسیاره نده رچه هه!. یت که  و لبوردن ده ی تۆه هاوکشه دوایدا باس له له

 . وه ر بگۆڕینه سه ندک بیروڕای له یدا هه وه مدانه وه توانین له م ده  ، به کردووه ئاشکرا نه
 ،  م ڕایه جیاوازی ئه ر کوردبوونی خۆی ، من به رامبه کرت به ترسی مرۆی کورد ده باس له 

ک بۆ  یه ک پناسه  وه رقاه  و سه نده  به وه  کوردبوونی خۆیه ی به نده وه  مرۆڤی کورد ئه پموایه
. ک لی بترست ، نه رقاڵ نیه  سه وه کانی کوردبوونه کاریه  وورده  به نده وه خۆی ، ئه

لماندنی کوردبوونی   بۆ سه داوه ریھه  سه وه ڕۆحکی کوردیه تی له ، کوردایه وه وانه پچه به
هاش مرۆڤی  ر ئاوه ین، هه گه  پی ده وه تیه ی کوردایه ڕگه له  که یه و پناسه خۆمان، کوردبوون ئه

،  تی بووه تی ترۆپکی کوردایه رگایه ، پشمه ستپکردووه ڵ کوردبووندا ده گه شتی خۆی له کورد گه
  مه ، ئه کردووه سته رجه تی خۆی به تکردنی کوردایه کانی خزمه  پودانگه کوردبوونیش به

د  قه  به ،  نیه کوردبوون دیارده ، ترس له کی دیاری نوان کوردبوون و مرۆڤی کورده ندیه یوه په
کوردبووندا   له یه ی ئمه ی کشه وه ئه. وی ر زه کانی سه  ڕاستیه  له جازکی دووره ی مه نده وه ئه

، ! بت ش ده ی ژیاندا دابه ره وه ند ته ر چه سه کوردبوون به  که یه و پرسیاره کو ئه  ، به ترس نیه
  زنده کان وامه ندک خه ، هه یه  هه مانای نده نازانین کوردبوون چه  که یه ی ئمه  کشه وه ئه
لمن ،  سه نو پارتکی سیاسی کوردیدا مانای کوردبوونی خۆیان ده ن بوونیان له که ده

رجک  مه ، به واسیوه  هه وه کانه حزبه شکی زۆری کورد خۆیان به دا به وروپایه م ئه  له بۆنمونه
  دایه وه  له وانه ی ئه م کشه ، به زب نیهح نی ماتریای پویستیان به کو الیه  وه وانه ئه



ی  چوارچوه  له یه کی پناسه یه کوردبوون مانای داگیرکردنی خانه ن که که  ده نده وه ی ئه زنده مه که
ب و  ده ی ئه ڕگه  له تانی دیکه ڵ میلله گه ئیدی موزیک و شانۆ و گفتوگۆ له. حزبکی کوردیدا

ت زۆر جار  نانه ته. و تۆی پ نادرت کی ئه ، گرنگیه کهجانات و زۆر چاالکی دی میھره
کوردیش هوتافیان   و به وه رزکردۆته کوردی دروشمیان به به  که کاندا بینیومه خۆپیشاندانه له

رکی  رده به ک یابانی و چینی له  کۆمه هایه  وه وه ک ئه  وه و دروشمانه رجک ئه مه  ، به کشاوه
  دایه وه یر له چی سه زمانی زکماکی خۆیان هوتاف بکشن، که  و به وه نه کهرزب رادا  دروشم به سه
  زنده ندک وامه هه!!.  تی کردووه کارکی باشیان بۆ کورد و کوردایه ن که که ش ده وه ی ئه زنده مه
 ، مانای پاراستنی  نی درین و کۆنینه مه کانی زه ریت و خووه  بۆ نه وه ڕانه  گه ن که که ده
ڕابوردووی پ شکۆی شۆڕشدا  ن ژیان له که  ده زنده  وامه ندکی دیکه ی کوردبوونتی، هه اسهپن

ئیدی الی زۆرمان .   بۆ ڕابوردوو ، دسۆزی و کوردبوونه ماسکی کورانه نو حه و ژیان له
 ڕابوردووی پ شکۆ و   له کانی ، گیرخواردنه ریته ڕابوردووی خ و نه گیرخواردن له

 و زۆری  مانه ن ،  ئه یه گه ژیانی ئستادا ، یاخودمانای کوردبوون ده ی له وه کردنه دووباره
نازانت چۆن کورد بت و کوردبوون مانای  ڵ کوردبوونیدا، که گه  له ی مرۆیی کورده  کشه دیکه
ندی نوان  کوردبوون و کوردا خۆی  یوه په له  که ریه وهه  جه و پرسیاره  ئه مه ئه!.  چیه
    . وه کاته رژدهد

 بۆ پرسیاری نوان  وه ڕنته مانگه  ده وه  دیسانه مه  ئه هزی ڕۆشنبیری و کوردبوون ، دیاره
نو   بۆ پرسیاری دۆزی ڕۆشنبیری له وه ڕنته مانگه دا، ده گه کۆمه ڕۆشنبیران و ڕۆیان له

نو گوتاری سیاسی   ڕۆشنبیری لهی وه نگدانه  ڕه ی کوردیدا، بۆنمونه گه کانی کۆمه جیاوازه کایه
جیاوازی  وروپی به تانی ئه میلله. کاندا ی سایکۆلۆژی خه نو پکھاته تی ،له یه و کۆمه
کانی ژیانی ڕۆشنبیری   گشتیه ره وه زای کولت و ته پی پویستیان شاره  ، به وه ئاستیانه

ر هاتوو  ن گه که  ده عه ک موتابهناسن،شت کانیان ده ر و ڕۆمانوسه ند و نوسه رمه خۆیانن، هونه
 .بت ستدا نه رده به قویش تکست و زانیاریان له به

کدا کولتور  یه گه نو کۆمه ک له ژین ، نه راوزی ڕۆشنبیریدا ده په  له وه داخه تکین به  میله ئمه
  نده وهم ن له  که رکی جیدیه موو نوسه تی هه  ئیشکالیه مه سوڕنت، ئه ژیانی ڕۆحی هه

 تکستی ماقوی  نده ، چه مانه ی هه ڕانه و ماپه  به رایدا بنوست، چاوک بخشنه خگه
تن  ژین، زۆرجار چاوپکه هادا ده گرفتی ئاوه کان له نوسه ت ڕۆژنامه نانه ، ته!؟ وه بینیته تداده

م  ت له تایبه ، به! وه تهویان خوندب ک تکستی ئه ی یه وه بئه ن، به ده رکدا سازده ڵ نوسه گه له
ش  ر خۆی پشکه نوس و شاعیر و نوسه ک ڕۆژنامه کک وه موو یه ی دوایدا هه ند ساه چه
دا ) ش  کی ڕوکه ڕۆشنبیریه(نو   له ژین، ئمه دا ده)  کی ساخته ڕۆشنبیریه(نو   له ئمه. کات ده
ر  سه به )  کولتوری خه(زابوونی   وانه کک له ، یه یه  هۆکاری خۆی هه مه  ئه ژین، دیاره ده

کی   شونایه ناچینه  ڕۆشنبیرین که نده وه  تائه تی کوردیدا، ئمه یه گوتاری سیاسی و کۆمه
کان خوداحافیزی  کیه ی خه له پناو موجامه  له ووه  ، له وه لپسراوتی سیاسی و ئیداریه

،  تی کوردیدا خۆیان جگیر کردووه سه ده مۆ له ی ئه وانه کرت،ئه کتی ڕۆشنبیری ده ئه له
. تی لپسراوتی کی تایبه یه  پله یشتونه کو گه  تاوه ست بووه به  کولتوریان المه نده وه تائه

کات   ده وه ی ئه زنده مه ، که یه وه کیه ست سیاسی خه ده کو ئستا به دا تاوه ره ڤه م ده ت له سیاسه
موو   هه وه ، لره وه گرته تی ده نی و کوردایه سه نای کوردڕهتی ما تی و گوندایه کایه خه

  مه ، ئه!!تی کوردی سه ر ده سه  له ری نیه م کاریگه  به وه درت بوبکرته ی پده نوسینک ڕگه
کانیش  ڕه برت، مقه ده ڕوه  به وه کانه ڕه مقه ت له  سیاسه ، چونکه ته ترین ئیشکالیه وره گه
  ووه چن و له  ده وره ی گه کیه ک ته کۆمه  له وه تیه یه ی سایکۆلۆژی و کۆمه کھاتهڕووی پ له



ڕووت  کی سه ندیه فه کو ئه خانان ، وه ر قاپی دیوه  به چنه ڕۆشنبیران ده. دا ت بیار ده سه ده
ی موو گوتارک  بۆ هه یه کی هه ستی سیاسی کوردیدا ڕقکی خه نه کرن، له ماشا ده ته

دا  فۆرمکی دیکه دا، له ی ئمه ره ڤه م ده گ له به ره ندی و ده فه ڕۆشنبیری ، زۆرانبازی ئه
   .          وامه رده به
م  گرتن ، به کان ڕزیان لده کیه نی خۆیان بوون، خه مه ندی کولتکی ڕۆشنبیری زه فه ئه
ر مامۆستا و  رامبه به بوو له مانی ههدگو کردن، به ماشایان ده  ته وه چاوی گومانه  به میشه هه
  مه ، ئه وه مبکرته ندی که فه تی ئه سه  ده ودراوه  هه میشه ، هه نه مه و زه ری ئه رمانبه فه

. کان خانه م دیوه رده  به ی بنه وه یان کدراون و پشی پشیان بۆکردوون بۆ ئه ی زۆربه وه له جگه
راندا خۆی  نوان حزبی کوردی و ڕۆشنبیران و نوسهندی  یوه په مۆ له  ئه مان ونه هه
تی خۆی   ڕابوردووی گوندایه وتن و فۆرمدا جواداوز له رکه ڕووی ده ، له وه بینته ده
ر هزکی ڕۆشنبیری  گه.  مان زۆرانبازیه ی هه وه بوونه ردا دووباره وهه جه م له وت، به که رده ده
بت ،   بوونی هه کردووه ت باست لوه که پرسیاره ڕزت له ی به و شوه ی کوردی به گه کۆمه له
نوس و سامان و  چاره ئاسانی یاری به ها به تی کوردی ئاوه سه هشت ده مانده  نه وا ئمه ئه

  .!! مژوومان بکات
،  دورستبووندایه  له  ڕۆشنبیریه م هزه ئه:   بین وه یی یه ڕژه توانین به  ده وه کی دیکه الیه له

قورسایی گوتاری ڕۆشنبیر  ست به  هه وه ی جارانه وانه پچه کان به خه بینین که  ده ختانه خۆشبه
م هشتا  ، به  و کاری خۆی کردووه یشتنایه پگه  هشتا له م دۆزی ڕۆشنبیریه م ئه ن، به که ده
م ،  یه م قسه ر ئه سه  له وه ک بھنمه یه با نمونه. ی سیاسیدا  ه مامه  گوتاری سیاسی له بۆته نه
ت  موو دنیادا ، سیاسه هه له: ی سیاسیدا ه مامه  گوتاری سیاسی له بۆته ڕۆشنبیری نه که
کی   یه رنامه نی به هتد، خاوه..کو مۆدرن ، یان لبراڵ  ڤاتیڤ بت یاوه ک بت ، کۆنزه رچیه هه

تی ،  کانی خۆیه یاسی و پنسیبه س نی جگیره تی ، خاوه بیاتی خۆیه ده نی ئه تی ، خاوه خۆیه
 ،  یه ت شوازی ژیانی خۆیان هه نانه  و ته وه شوازی بیرکردنه  له یه هی گشتی خۆی هه

خزان و هانی خزانداری  ن به ده مانیا زۆری گرنگی ده کانی ئه  سۆسیال کریسته بۆنمونه
،  وه  پشانگا و موزیکه و خانه ڕووی مۆزه کالسیک له ن به ده ن، یاخود گرنگی ده ده ده
ن و زیاتر  ده تی مۆدرن ده یه  و باری کۆمه  ژینگه کان گرنگی به وزه  سه وه وانه ی ئه وانه پچه به

 مانای بونی  مه ئه. مانی  ی ئه گه نو کۆمه جۆری کولتور له مه ر هه سه ترن له کراوه
کان،  ر خه سه ری له  و کاریگه واژه سته  و ده قورسایی وشه  به ستکردنه ، مانای هه جیھانبینیه
 و ژیانی ڕۆحی و سیاسی  گه ر کۆمه سه کان و گرنگیان له ڵ ئیدیایه گه کردن له ه مانای مامه

  مه کاتک ئه.   خاکی سنترای و ستراتیژی کارکردنیانه وه  سیاسیانه و پارته ن ئه الیه له
بوون  کردن و کرده دا، کاتک  قسه وی دیکه رک و ئهدا تمه نوان سیاسه بینین له  ده جیاوازیه

هزکی ڕۆشنبیری  توانین بین که وسا ده بت، ئه  قورسایی ده ک، کاتک وشه یه بت به ده
ی  گه کۆمه  له  شتکه مه  ئه وه داخه به.  وه گه کانی کۆمه ره به له موو کون وکه  هه  چۆته یه هه

،  تی نیه یبه کیدا قورسایی و هه تی خه سه گوتاری ده  له وشهین،  ستی پناکه کوردیدا هه
ریکی   و خۆیان خه جھشتووه وار به یان بۆ شاعیری ژر ده ک، وشه موو خکیه کو هه کو وه به
  .               ن وه ت و سامان کۆکردنه سه ڕی ده شه

بدو عامری  ر عه نفالدا، دادوه ی ئه له سه ر مه  سه کانی له دام و پیاوه دادگایکردنی سه له 
م   ئه دیاره .  ت دیکتاتۆره که وره کو چوارده ، به!!ت تۆ دیکتاتۆر نیت  دام ده سه ئاشکرا به به

م  ، به ی گفتوگۆوه  خانه شت بچته کان ده یدابوونی دیکتاتۆره ر په سه  له وه توژینه  له ڕایه
  هایه  وه وه کو ئه  وه مه ، ئه !! ساته اوانبار و دیکتاتۆر  گووتنی کارهبوونی ت ئاماده دادگا و به له



ت و   وه رۆکی ده ت و سه رۆکی حکومه سه  که کاتکدایه  له مه پیاوکوژ بت تۆ پیاوکوژنیت، ئه به
و  می ئه بی وه ره قی عه کاتک ئه!!. ن دیکتاتۆر دام ده سه کان به رۆکه موو سه هه
  وه وی خۆیه بیزم و ئیسالمه دید و جیھانبینی پان عه  له وه  ، ئه وه ی عامری ناداته یه ژهوا سته ده
موو  و هه م کاتک کورد به به.  یه مای خۆی هه وان بنه کانی ئه نگی سیاسیه ، بده داوه ریھه سه
ت  بوونی دیکتاتۆریه  ئینکاری له  که وه  نادنه واژه سته و ده می ئه  وه وه یه رکرده رۆک و سه سه
کان دت ،   و وشه واژه سته ده ی به تی کوردی گاته سه ده  که یه وه  مانای ئه وه کات، ئه ده

ی  وه بیرکردنه کی له ی خه  ونه پشته!. وخۆی لنادرت دی ماتریای ڕاسته ره کی زه مادامه
ر و   سه ته کی سوپای نایه مه نادات، مادا  گرنگانه له سه و مه سیاسی کوردیدا ، گرنگی به

  خنه ئاشکرا ڕه تی کوردی به سه ی ده وه جیاتی ئه  له شدایه وه یر له سه!!.ی لنابت بودجه
وا  ، ئه)وستی ڕکخراوی چاک  هه له بگومان جگه( بگرت،) عامری (نفال  ری ئه دادوه له

وان  ن و ئه که ئاشکرا داوای البردنی ده ت به هتایب کان به به ره عه ندک له ن هه الیه  له جارکی دیکه
کوێ   له داره تمه  کورد و سیاسه رکرده موو سه م هه  ئه واته ی که ، ئه!! ن  راوزی بکه توانیان په

قی  ئه!! .  ن که ده ی قسه ی که ن ، ئه ده سریح نه  ته  گرنگانه له سه م مه ر ئه سه ر له ، گه!بوون؟
  رکه وه کات، بونه وخۆدا ده ترسی ڕاسته ڵ مه گه  له ه نھا مامه  ته تکه یهق کی ئه سیاسی خه

زمونی حوکمی  ر ئه سه ساڵ به پازده  وا زیاتر له یرکه  بۆ داهاتوو ، سه نی دیدک نیه خاوه
جکرابت،  دا جبه نیه مه  زه ماوه  له بینی که ڕۆژمان نه ڕ بوو، هیچ پالنکی پاشه کوردیدا تپه

 ملۆن 40  سنوری کوردستان زیاتر له  که یه  کشه وه نه مه و زه با دابین کردن له  کاره نمونهبۆ
  قه م ئه ،  ئه یه  بوونی هه یه و کشه  ئه روه وبه مه ساڵ له پش سیازده کرد، له یدا ده دۆالری په

  یه وره خانکی گه هت دیو  ، حکومه ی بچوکه کانی ناوخۆ و کشه بچوکه نگه رقای جه نھا سه ته
 نو   غیابی گوتاری ڕۆشنبیری له یه مه ئه..  وه کاته نگ ده کانی خی هاوسه رازووی هزه ته
 .                 ای کوردید گه کۆمه  الوازی گوتاری ڕۆشنبیر له یه مه دا، ئه گه کانی کۆمه موو کایه هه
  وه  پوانه کامه له )  لبوردن و تۆه(رسین بت بپ  ده م غیابی هزی ڕۆشنبیریه  له وه لره 

د  قه ، به !!  زانت چیه ی مانای لبوردن ده و هزه گرت، کوا ئه ده ی خۆی هه رچاوه سه
وی  لبوردنی ئه نھا به  ته مککه ژی ، لبوردن چه بچوکانی خۆیدا ده ڕه ی شه  تۆه ی له نده وه ئه
ی هزی  وه نگبوونه ی ڕابوردوو و هاوسه وه کردنه شیته  بهکو ت ، به ر کۆتایی نایه رامبه به

 لبوردنمان  مانای  ناکرت ئمه کات، به واو ده کانی ڕابوردوو خۆی ته ئازاره ئستا به
کار و تاوانباردا،  نوان گوناهه ین له  جوداوازی بکه بت ئمه ،ده!الواز بین بت که کاتکدا هه له

  کاتک ئمه.   یه تی و یاسایی خۆی هه یه  دووری سیاسی و کۆمه ره هو م دووبونه جیاوازی ئه
م  کانت به کانی گوناهه یه کاره  وورده ین که نن  و پی نه کانی دانه ه ر هه رامبه به کار له گوناهه
کار  بت گوناهه ده. دا وه  و پاکبوونه نوان گوناهه ، هیچ سنورک نامنت له  بووه یه شوه

ی  وه ستپکردنه کاربت بۆ ده کانیدا، ئاماده گوناهه کانیدا دان بنت به ر گوناهه رامبه به هل
 لبوردن  یه م شوه به. تی ژیانی نوێ پویستی پیه ی که رجانه و مه پی ئه ژیانکی نوێ به

ی  قیانهخال ، دادگایکردنکی ئه وه موو ماناکانیه هه ر ڕابوردوو به سه  له ی کارکردنه پۆسه
 و  کانی گوناهه ، پۆینکردن و دیاریکردنی سنوره وه کانیه کاریه موو وورده هه  به ڕابوردووه

، ئازادکردنی   تاوانکردنه خۆیدا دووباره ر تاوان خۆی له رامبه م لبوردن به ، به تاوانه
نسـپـتکی ن کۆ بت خاوه لبوردن ده.  یه پیاوکوژان مانای کوژرانی مرۆڤی بتاوانی دیکه

 لبوردن  مه خالقی و پنسیبی مۆڕای خۆی بت، ئه کی ئه نی جیھانبینیه ت بت ، خاوه تایبه
  ستیان سووربووه  ده وانه رجک ئه مه ی ، به که ردن ئازاد ده ها جاش گه ده  کاتک تۆ سه نیه
.  فشـیانه کاندا باه هن قوربانیانی و قوربانی می خاوه رده به مۆ له کانمان،ئه خونی ئازیزه به



ڕیندا بۆ  ڕاپه  سیاسی کورد له م که  تبگه یره  سه و لبوردنه کو ئستا له وت تاوه مه من ئه
م   بۆی ، به یه یشتنمان هه  تگه وه  ئه ر کارکی ستراتیژی بووایه  گه ریکرد، باشه کان ده جاشه

، !!نت  یه گه خۆگرتنیان مانای چی ده ت وله سه کانی ده ستیاره  هه  شونه یان له وه جکردنه
   تۆه  به  نیه وه  مانای ئه مه ئه. مکی لبوردن ر چه رامبه  به یشتنکی ترسناکه  تگه مه ئه
مککی  ش چه مه خر ، ئه بت، نه وشار ده کانی ڕابوردوو گۆڕه دان کشه سداره  و له وه ندنه سه

ریم قاسم  بدولکه عه ، که یه گی مژوویی خۆی هه ت ڕه تایبه اقدا بهئر له  که ی لبوردنه وانه پچه
ڵ هاتنیان بۆ  گه کان  له به ره عه ومیه کان و قه عسیه ی کوشت، به یسه لیک فه رحوکم مه  سه هاته
 بارانکرد،  ریم قاسمیان گوله بدولکه کان و عه چۆکردنی شیوعیه  قه وتنه ر حوکم که سه
  به  که رۆکی عارفه  سه حمانی برای تاکه بدوله ، عه وه قیه ی ته که رف فۆکهالم عا بدولسه عه

  نده وه بوو ، پیاوکی ئه وه ی ئه که ویش هۆکاره جھشت، ئه پی خۆی وتی به ساغی وبه
دام ،  کو  ڕووخانی سه  تاوه  وه1968  بوو، له وری نه چوارده ست بوو ،ئاگای له خومار و مه

ری سیاسی  ژر سبه ک له یه گه موو کۆمه  هه ژین، دیاره کاریدا ده  و تۆه ژووی تۆهم  له ئمه
   بت که ته و سیاسه کو ئه کو خی کوردی بت، یاوه دا بژی ، چ تکریتی بن ، یان وه کیه خه
   میتۆده اکه ت وه ندنه  سه وا تۆه ، ئه م فۆرمانه چ کامک بت له کات، هه ده سته رجه ت به کیه خه
ت  قنیه کرت زمانی ئه و ده یه کولتوری  خ په ی له وه ئه. کانیان  سیاسیه یارانه ر نه رامبه به له

  دواجاریشدا تۆه ر و له رامبه وی به چـکردنی ئه  و ملکه شه ڕه کو زمانی هه  ، به و گفتوگۆ نیه
ک و  خه کرت به پرس ده ورت ، ئیدی نهب تاوانبارک ده رۆک خ له کاتک سه.  یه وه ندنه سه
ی کوا  ، ئه و خراپه نگی نوان چاکه ی کوا هاوسه  بت بۆچی لبوردن، ئه یه سیش بۆی هه که نه

ندین،   به وه که چ یاسایه  به ، ئمه وه سپی جیابکاته ش له  ڕه دا که یه گه م کۆمه مۆڕاک له
ند   خوداوه یه وانه  پاشان له وه مه نه هه  جه هخات ، گوناهباران ده!!یاساکانی ئاین به

ت بۆ تاوانباران  موو دنیاکدا هیومانیه هه ، له!!کی هیومانی  یاسایه ندین به خشت، پابه بیانبه
م  کان و ئه جاشه  له م لبوردنه درت ، ئیدی نازانم ئه مده ه قه هاندانی تاوانکاری له به
،  کردووه نفالیان نه شداری ئه وان به ی ئه وه کان ، به جاشه  لهتی کوردی سه ی ده رگریکردنه به
  .!؟ داوه ریھه  سه وه مکی لبوردنه  چه کامه له
پویستی   که یه کی زۆر هه یه کاره  و کولتوری لبوردندا وورده نوان کولتوری تۆه له
ی  گه کۆمه  که دا نیه وه  گومان له ، دیاره یه ی فیکری و سیاسی ومژوویی هه وه پداچوونه به

ن، کولتوری  گه تی تده ت و ئازایه داله عه شک له به  به وه ندنه  سه گشتی تۆه تی به ڕۆژهه
 گوتاری  چۆته  نه ، کولتورکه دا کولتورکی نامۆیه پندراوانه  چه گه م کۆمه لبوردن له

مای  ر بنه سه ی له نده وه دیدا ئهر روه سوستمی په ش  له گه ها کۆمه روه ، هه وه سیاسیه
.  ست نیه به  مه الوه  لبوردنی به نده وه ، ئه وی خۆی بیناکردووه عنه یی و مه سته توندوتیژی جه

ی  وه کالکردنه ، بۆ یه وه موو ماناکانیه هه  ئازادی به  له یشتنه  لبوردن مانای تگه یشتن له تگه
ک لبوردنکی   ، نه یه قنی هه  لبوردنکی ئه ویستمان بهژریدا ، پ تھنان به ڕابوردوو و خه

تی ، پویستمان  یه  کولتورکی کۆمه ینه قنی  بکه ی لبوردنکی ئه وه بۆ ئه. کی  خه
موو  هه ق له گوتاری ئه ک که یه وه ڕابوردوو، ئاوڕادنه  له یه  هه ندانه کی هۆشمه یه وه ئاوڕدانه به

رکی ڕۆشنبیری و   ئه ش جارکی دیکه مه بت ، ئه گی هه دا ئاماده گه یانی کۆمهکی ژ یه ه مامه
تی ئاینی و سیاسی نو  سه دهَڵ  گه وامیدا له رده ندی ناجگیر و به یوه په  له ڕۆشنبیره

ی ڕۆشنبیریدا،  ری پۆسه وهه ی نو جه  هوشیاره  مژوویه و خوده ندن به دا، پابه گه کۆمه
کی   نیگایه گۆشه  و لبوردن له ک تۆه کانی وه مکه کات و چه بوردوو تاوتوێ دهجیھانی ڕا

 .         نگنت سه ده  هه وه قنیه ئه



نفالدا، لبوردنکی  م دادگایی ئه رده  به رگریکلکردنینان له کان و به  لبوردنی جاشه من پموایه 
م  ، ئه وه ی بفرۆشته ئمه  به بوردنکی کولتوریانهل وت به یه تی کوردی ده سه ، ده کیانه خه

ت  حکومه ستیاریان  له ی هه کانی دونی پله رۆک جاشه  سه  که کان وایکردووه جاشه  له لبوردنه
ن و  که دادگا ده  به کاندا گاته ڕۆژنامه کو له ش به وه ک ئه ن، نه کاندا داگیربکه و حزبه

زومتر و  کوردتر   مه مووان به هه نوسن و خۆیان له ی ده وره گه  باره ندکیشیان کتبی قه هه
  کاته و وڕۆژکدا ده شه کان له یتانه شه  که قنترین و ترسناکترین لبوردنه  نائه مه ئه!!.. زانن  ده

   . فریشته
،  وه کانی ناسنه واره  ئاسه وه ندنه  سه تۆه ت، به دانی تاوانباران کۆتایی نایه سداره له نھا به نفال ته ئه
 بۆ خزانی   ته رامه ی ژیانکی پ که وه ڕاندنه تای گه ره نگاوی سه هه  لبوردنک کۆتایی پدت ، که کو به به
ژیانکی نوێ ، کاتک  کان به نفالکراوه س وکاری ئه  بۆ که که موو هیوایه خشینی هه کان ، به نفالکراوه ئه
 قوڕوچپاوی ئۆردوگاکاندا  کان له نفالکراوه  چیتر ئه  ، که یه دا بوونی هه ره ڤه دهم  م لبوردن له که ستده هه
بینین  ده ر گوتاری سیاسی ، که سه  له یه ی هه هزکی ڕۆشنبیری کاریگه م که که ستده بینیم، کاتک هه نه
  بووه ستی هه ده کرت که دهکک  موو یه ی هه خالقی و عادیالنه  دادگایکردنکی ئه وه ندنه سه جیاتی تۆه له
  .          نفال نمکی ئه  گه سوتانی گوه له


