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ناو  تی له ب توانیویه ده ، ئایا ئهنفالدا ساتی ئه ر کاره سه ساڵ به 19ربوونی  دوای تپه:کان  نگه ده
تا ئستا زمانی  ی هه نفاله و ئه زرن جیاواز بت له نفالک دابمه نتازیا و زماندا ئه یاڵ و فه خه

بی  ده  ئه  که  چۆنه هبیی ده  ئه و زمانه ندی ئه تمه  تایبه .؟ی و ئایدیۆلۆژیا پیان ناساندوینیسیاس
  توان زمانک ب بۆ به ب ده ده ؟ ئاخۆ ئه می هناوه رهه بهنفال  ی ئه وه کردنه سته رجه  بۆ بهیکورد

    نفال؟ ساتی ئه جیھانیکردنی کاره
 

  : سور کاروان کاکه
 
  وه مانخاته ر ده وا هه ر ئاستکدا بکرت، ئه هه  ک و له یه ر شوه هه به  و پرسیاره ئه
کی  یه کو ئیراده نفال وه ئه.  ب و مژوو ده ندیی نوان ئه  پوه  له وه م بیرکردنه رده به

وی   هه تاوه ره سه  لهر  هه یه و ئیراده ئه.  پنراوه دا سه ر واقیعی ئمه سه ئایدۆلۆژی به
 مه ئه.  وه آلتی خۆیه سته ژر ده  یاک بخاته و خه وه  موو بیرکردنه  هه ی داوه وه ئه

ندیی نوان  پوه. کانی مژوو ئاوان وره گه  موو ڕووداوه کو هه ، به نییه  وه نفاله ئه  ندیی به نھا پوه ته 
ر  ب و هونه ده نھا ئه یاڵ ته خه  رج نییه مه.  ڕانگز بووه کی شه ندییه پوه  میشه یاڵ و واقیعیش هه خه
ی  وه جیاتی ئه یاکی جوان له ش خه ده.  وه مدنیته رهه کو زۆر جار واقیع به م بھنت، به رهه به

نگکی دوورهاوژ،  دروستکردنی تفه  ری، ببته کی هونه شیعر، چیرۆک، ڕۆمان یان تابلۆیه  ببته
  پم وایه.   یاه ر خه موویان هه ی هه رچاوه سه  واته که. ر رسوڕهنه ، یان ڕۆکتکی سه وره تۆپکی گه

نتازیا  یاڵ و فه خه  ی مرۆیی له ر رووداوکی دیکه نفال و هه وت ئه مانه چین کاتک ده دا ده ه هه به
. یاڵ بوو تکست، خه  تهیش بکر وه پش ئه. تکست بوو  ی بکرته واقیع، وه نفال پش ئه ئه. داببین

 وره ی گه کشه.  وه کایه  هننه نفال ده کو ئه بن، رووداوی وه ده  یاڵ و ئایدۆلۆژیا ئاوته کاتک خه
تا ئستاش  هه  یشتنه و تگه ئه.  یاڵ خه  وه بکاته  و واقیعه وت ئه یه ر ده ، کاتک نووسه دایه لره  

ی  ناو زۆربه نھنی له نفال به ئه  م، که بده  وه به  ئاماژه  ت لرهب ده.  دا زاه بی ئمه ده ر ئه سه به
ین،  بکه  وه نفاله ی ئه باره له  وت قسه مانه ده  کاتک ئمه  کات، بۆیه دا کار ده کانی ئمه تکسته

 باس له  نیین، که  رییانه بیی و هونه ده ئه  و تکسته ستمان ئه به ، مه نفال نییه ستمان ناوی ئه به مه
ی  وه پشت بیرکردنه  له  ، که  یه و دیسکۆرسه ستمان ئه به کو مه ن،  به که نفال ده ڕاشیۆنی ئه ئۆپه 

ی  یای ئمه نی خۆی خه مه درژاییی ته به  ، که نفاله ستمان گری ئه به مه.   یه یی هه وه ئاماده ره نووسه
.  زراندووه ر و مژوودا دامه نوان نووسه تینی له بهزۆر کی  تییه نفال دۆستایه ئه.  نگژ کردووه ڕه

زمانی   وه لره.  وه بداته  برینداره  و مژووه وایی ئه دنه  بووه  وه وام ئه رده به  ره و نووسه ئیشی ئه
تییشیان  وایه کو ره بت، به ت ده ی زمانی ئایدۆلۆژیا و سیاسه ر تکه ک هه بی نه ده ری ئه نووسه
شانی وتاری سیاسی  خشان شان به موو ساک شیعر و په بینین هه کاتک ده  یر نییه  سه .دات پده

کک  یه. مان زمان هه مان توانین و به هه به.  وه نه که ڕین ده و ڕاپه  بجه ه نفال و هه یادی ئه
  ع دیاریبکات، یان بهواقی  دایه وه وی ئه هه  وام له رده به  ، که یه وه کانی ئایدۆلۆژیا ئه ته خاسیه له

کانی خۆی  رکه ئه  ری له ی سه سته به و مه ، به وه کی دیاریکراوه یه ناو چوارچوه  بیخاته  کی دیکه مانایه
واو  ته  خوقنت، که یی ده واقیعکی گریمانه  وه وانه پچه بی به ده ری ئه آلم نووسه ربچت، به ده

.  ی گرتووه کی دیکه یه ڕچکه  که له سه مه  الی ئمه. کات یاریدهی ئایدۆلۆژیا د و واقیعه جیاواز بت له
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  کی دیکه مانایه  به. بکات  واقیع پناسه  ، که ی ئایدۆلۆژیای داوه وره کی گه تییه یارمه  ری ئمه نووسه
ڵ وا  بۆ بیست سا  ره و نووسه ئه. کات ڵ واقیعیشدا ده گه کۆنتاکت له  ڕگای ئایدۆلۆژیاوه  و له ئه
ک،  یه راده تی، به ئایدۆلۆژیا خوقاندوویه  ژی، که دا ده و واقیعه ناو ئه له  ختانه چت خۆشبه ده

  عبیرکردنک له موو ته هه  کی دیکه مانایه به.  ماوه دا نه و واقیعه ر و ئه نیوان خودی نووسه جیاوازی له
داهنانی زمان   ئیشی به  ره و نووسه ئه  یه وه لره.   سپاوه چه  و واقیعه له  عبیره ر ته خودی خۆشی، هه

  ی، که و هۆیانه له  که هۆیه  مه ئه. کانی مژوو نھنییه  یشتن به بۆ گه  گرینگترین ڕگایه  نامنت، که
و  ناو ئه کان له موو خوده کو گوتمان هه وه  ک بچن، چونکه یه له  نده وه کان ئه تکسته  وای کردووه

ن  الیه و له  کراوه  پناسه  و واقیعه کو گوتیشمان ئه وه. ش ک خودی هاوبه یه  ته دا بوونه واقیعه
 ، چونکه واوه مژوو خۆی ناته  ستۆوه ر تروانینی ئه  له.  کانی بۆ دانراوه سنووره  وهایئایدۆلۆژ

  ری ئمه هی نووس میکانیکییه  ه و مامه ئه  واته که. مووی ک هه وه خات، نه رده واقیع ده  شک له به 
مژوو   ک له و ناتوانت هیچ نھنییه  کی دروست نییه یه ه مامه  وه ته ره بنه  ر له ڵ ڕووداو، هه گه له
نھا  کو ڕووداوکی مژوویی، ته نفال وه ی ئه وه بۆ هنانه  ی ئمه ره و نووسه ڕگای ئه  تاکه. ربخات ده

موو  هه  ش کی دیکه الیه نت و له یاڵ داده بۆ خهسک  ک سنوورکی ته الیه ش له مه به.  تراژیدیایه
   نووسین نابته وه  لره. وه سته رییدا ده نفالی هونه نفالی فاکتوال و ئه نوان ئه کان له جیاوازییه

ر خۆی  کو هه ، به کی واقیع نییه تییه گری هیچ دژایه  هه پرۆسسیسک بۆ تکشکانی واقیع، چونکه
،  یه هه  ئایدۆلۆژیاوه  ندیی به ش دیسان پوه مه ر ئه هه.  و واقیعه ی ئه کراوه  جیانهیشک  به وه بته ده
  و واقیعه مک ئه رده سه. دات  خۆی سیمای واقیع نیشان دهکانی رکه پی ئه بهئایدۆلۆژیا   ونکهچ
و داوای   وه رانه تکی نیگه حاله  گا بخاته ی کۆمه سته به و مه ، بهخات رده کی زۆر تاریک ده یه شوه به

ی  شواوییه و سیما په دا ئه کی دیکهم رده سه  له  و ئایدۆلۆژیایه ر ئه هه. ن ری لبکه سه زووترین چاره
خۆی   کی جیاواز له یه وه ر بیرکردنه ک هه یه ڕاده دات، به نیشان ده  وانه واو پچه کی ته یه شوه واقیع به

.  وه باته و ورانیی ده ره به  گایه و کۆمه ئه  و بکرت، جارکی دیکه ب ئه به  ک، که ر گۆرانکارییه و هه
. ناگۆڕت  که له سه مه وا هیچ له بنین، ئهش دا ر ڕووداوکی دیکه نفال هه جیاتیی ئه ر له گه ئه
 نھا پشت به ته  ، که  وه ژارانه کی هه ڕگای تراژیدیایه  نھا له ته  ره و نووسه بین ئه  ستمانه به مه

، بۆ ناو مژوو  عریفیانه توانینکی مه  ک به ستت، نه به ده  وه شه ری و بینینکی ڕووکه وه یاده 
ین توانین و  ده رنج ده سه. دات رمان ده وه خته و به  ی ژیانکی ئاسووده ژده م وه وشه له.  وه ڕته گه ده

نی  مه مان زه هه  به ره و نووسه  ئه. ی ئایدۆلۆژیایه و ئیشکردنمان توانین هه  ره و نووسه ئیشکردنی ئه
  ، که بخوقنت وانه کی پچهن مه بت زه  کاتکدا ده  له وه ، ئه وه ڕته گه فیزیکی بۆ ناو مژوو ده

  ست به ش هه  جارکی دیکه  لره. وه بینته رییدا ده کنیک و فی هونه ک ته  کۆمه یان خۆی له مه ئه
  میشه  هه ، که ی کتومتی ئایدۆلۆژیایه وه  الساییکردنه مه  ئه ین، چونکه که ب ده ده تیی ئه پاشکۆیه

 ئاستی  نھا له  ڕووداو ته  الی ئمه یه وه شه  لره.ی واقیع وه لکدانهر بۆ   به گرته خراترین ڕگا ده
نی خۆیانن و الی  مه نی زه یان خاوه که ر یه  هه  ئاستی چیرۆک، که  و ناگاته وه منته تدا ده قایه هه

او مژوو زۆر  بۆ ن ی ئمه وه ڕانه گه ،  گوتوومه وه یه م باره  من پشتریش له.کتر کراون ی یه  تکه ئمه
 سۆز و   له  پره که یه وه رانه گه.  ک دیسپۆتیکییانه ، نه یه کی نۆستالۆژییانه یه وه ڕانه جار گه
  یه وه رانه و گه ئه.  بخوقنین سمییه  ره و مژووه کی جیاواز له  ناتوانین مژوویه بانی، بۆیه میھره
ر خودی   هه ره و نووسه  زۆر جار ئه ینت، بگرهب  پیرۆز ده موو رابردوو به  هه ، که گری چاوکه هه

کان  ده  به  گومان و پرسیاره وه له ب پاککردنه زانت و ڕگای نادات به  شتکی گآلو ده نووسین به
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ڵ  گه  له ماهیکردنه و ته ئه.  نرن  تابوو داده و پیرۆزن و به  الی ئه ، که وه ندک زۆنه  ناو هه بچته
و  رکی ئه کورتی تکای ئه به. کی بی زاره ده  ئه  پاشکۆی ی کردۆته وسراوی ئمهبی نو ده مژوو ئه
 یه هه   ڕووداوکی دیکه.نفال ناوی ئه  به یه پمان بت ڕووداوک هه ، که  وه بته دا کۆده وه له ره  نووسه

زمانی   به  و پۆسسه وێ ئه ر بمانه گه ئه. و ناوی کۆڕه به  یه هه  ڕووداوکی دیکه. س ره ناوی هه به 
گرت و بۆمانی  رده لینکی واقیع وه  ک له ر کۆپییه نووسه: ، ئاوای لیدت وه لیکترۆنی بنووسینه ئه
  وه وسانه گادا چه کۆمه  زانت له نھا کاتک ده ته  ره و نووسه ین ئه ناکرت نه  لره.  کات یست ده په
 . ون که رده ک ئایکۆن ده ی کۆمه شوه کان له و شته  وه کریته فاف ده زمان زۆر ئاسان و شه  ، که یه هه
وا  ت، ئه پاشکۆی زمانی سیاسه  ته بییمان بووه ده دابگرین، که زمانی ئه  وه ر ئه سه پ له  ر ئمه گه ئه
و  ی ئه رچاوه ی بزانین سه سته به و مه چۆنه، به  تی ئمه ودای زمانی سیاسه ب بزانین ئاست و مه ده

کانی  ره پوه  ر به ر هه گه ت ئه ی سیاسه و زمانه ئه  من پم وایه .   ژاره ند هه  چه بییه ده ئه  ره نووسه
ی  وه  سنووری ناسینه نھا له  ته زمانکه . ر زمانکی الوازه ، هه وه ینه لکیبده  وه ت خۆشیه سیاسه
  رنجمان له سه  وه نفاله دوای ئه له  ی ئمه  هند وه  ئه. کارهاتووه ستنیشانکردنی دوژمن به نگر و ده الیه
  یه وه به ده و ئه پشت ئه ی له وه ئه  ، که وتووه رکه مان بۆ ده وه ر ئه ، هه بی خۆمان داوه ده ئه

ی  ر ڕووداوکی دیکه نفال و هه ی ناهت ئه وه  ئه. فه لسه  فه فیکر وک وه ، نه ژاره کی هه ئایدۆلۆژیایه
 و وه کرنه کاندا بآلو ده  گۆڤار و ڕۆژنامه  له ن، که وانه و وتار و لکۆینه ، ئه وه مژوویی بسوته

کانی  موو جوانییه  هه ی ئمه وه مۆش لکۆینه تا ئه  هه . ن که  ده و تکستانه یی ئه وره  گه باس له
  ، که ڕم نییه من باوه  یه وه  لره. ئش و ئازار   لهتی ، که پیه وه کاته دا کۆ ده وه تکستک له

م  که ی یه  پله کو به ی واقیع، به وه  بۆ خوندنه بوونی توانینی قووڵ بت نھا نه  ته که له سه مه
 واقیعدا  نفال له ر ئه گه  ئه. بییه ده رکی ئه ر نووسه خۆی هه ربه بوونی شوازکی جیاواز و سه نه

  . وام ئیستاتیکای شواندووه رده  نوسیندا بهناو وا له ی تکشکاندبت، ئه گای ئمه کۆمه
 
 
 
 
 
 
 


