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و   هیچ آتب ی له و مانایه م به آه ، مه ك بكرت آه رچییه نفال دا هه ساتی ئه ر آاره رامبه ه ب له
موو  و هه رینی ڕۆحی ئه وه شانۆ و ڕۆمانك دا جگای هه مۆسیقاو شیعرو جیرۆك و

 مرد  تی پیره سره ی ژن ئاهو حه ی منداڵ قیژه زانم زریكه ، من ده وه ی آورد نابته ئینسانه
و  م خیتابی دووباره نرن، به  هیچ ئامرك نا ژه سم ناآرن به  و ڕه وه  نا نووسرنه مانه ئه

ر   سه  له  الوازترن بتوانن قسه وه آانی حیزب زۆر له  ناو ڕۆشنبیره آان و به سوواوی حیزبه
 الی  یه ربینه بوونی زمانی ده  آردن و نه م الوازی و بتوانایی قسه ر ئه  هه،ن نفال بكه ئه

تیس   دۆخكی ساردوسو مردوودا قه نفال له ی ئه نهی سا وه  یادآردنه وایكردووه آان  حیزبه
  .                          بكرت

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

ستیارو ڕامانكی  آی هه  ڕۆشنبیرییه بهی  وه بۆ مژوو، بۆئه آتبك بت آانیان مه تا وه
  ی مردووی سانه وه  شیعاراتی حیزب و یادکردنه  له  زۆر دووره که  وه ئینسانییه
  و بۆشاییه ی تر ئه ڕوو، تا هنده نه نفال بخه ر ئه سه  له وه  زۆر ڕووه کانی خۆیان له وه خوندنه
ڕوو،  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 م گفتووگۆیانه کۆی ئه
.       دوادابت شکی تری به ند به دا چه و نزیکانه  له نگه  ڕه  که خۆم  
ی  له په  هۆی کارکردنی به  ببنهڕوو ته دا خراونه م گفتوگۆیانه  له ی که رنجانه م سه م ئه که نا ده مه ته

.                نفال  ئه ت به باره تر سه زیاتر و کارامه  
 

ش ڕه  آاآه مه حه  
 سوید

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كه  به م گفتوگۆیه ئه بی   له ش نين سه گفتوگۆ له(  آت ) ر خوانی خو  
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ن سه شرزاد حه  
 
 

مان دۆخ  ش هه آرد، تا ئستاآه فال نهن ساتی ئه ر آاره  سه مان له وره ڕی گه رگیز شه هه
 جاروبار   وای لكردووین آه یه وره  گه وترسه  بوون و ئه لیلی و آۆیله ، دۆخی زه وامه رده به
.    ین نفال بكه  ئه  باس له وه رمه  شه به  

ن سه شرزاد حه  
 

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

ن   الیه م له آی وابكرت، هه نگییه  نوقمی بده نفال بتوانرایه  ئه  پتانوایه درایه ئیسالمیشی پنه
    وروپی؟ وسا وتانی ئه آانی دونیا، ئه  ئیسالمییه موو وته  هه گاته  تا ده وتانی دراوسوه

         
 

ی  رهاوشته ك ده آانی وه  ناشیرینه نجامه رئه موو ده  ههنفال و ساتی ئه آاره :ن سه شرزاد حه
 ئیسالم آاركی - ب ره ی عه لتووره و میرات و آه ڵ به عسیزم و تكه قكی خونخواری به عه

 هاتن و  وه سته  ده ، شمشر به وه سپه ر پشتی ئه سه آان به به ره ی عه وه و ڕۆژه ، له ڕوانكراوه چاوه
   آه رگرتووه نفال،، وه تی ،، ئه  سووره یان له ته رعییه م شه ق ئه قاو ده رد، دهآوردستانیان داگیرآ

  آو ئمه آانی وه بری شمشر آافره  زه ن و به  وتانی بكه دات ڕوو له آان ده هانی موجاهیده
ی ت آه مله ش ئای مه ، تا ئستا آه  وه وات و فتوحات،،ه زه  ناوی ،، غه  ئیسالم به ن به بكه

ی داگیرآردنی    درینه و مژووه ، ئاخۆ شمشر له وه ره  سه سمی شمشركی به  ڕه سعودیه
و  ه ل ناآرێ هه ؟ وه آارهاتووه ڕاندن بۆ چی به  مل په  له  جگه نووآه  تا هه وه وتانه
 ب     به یه ندی هه یوه نفال په و چ ئه بجه ه ساتی هه ین، چ آاره  یادبكه آانی خۆمان له گوناهه

ك جاریش پشبینی  رگیز بۆ یه  هه آان آه  آوردییه یی و آوربوونی سیاسی حیزبه رنامه به
ری  رو به  ب سه میشه  ب پشبینی و ب ستراتیژ بوون، هه میشه ن، هه ساتك بكه هیچ آاره
م  سات و هه ی دروستكردنی آاره م مایه وان هه  زۆر ناقۆآانی ئه ه آان و هه  آوردییه حیزبه

یان  آه وام باجه لك و عه ر جاركیش خه ، هه وه ته وتوونه آانین تا بیت تراژیدی آه نجامه رئه ده
ند  م چه ، له وه آانه ودیو سنووره  ئه وتوونه مترین زیانی گیانی و مادی آه  آه وان به و ئه داوه

آانی  ناه تی و آه تی و بنكردایه ردایهرآ ندامانی سه آانی آوردو ئه رآرده  سه وه دا دیسانه ڕۆژانه
ی خۆیاندا  آه  ڕاپۆرته  هاملتن،، له- ر یكه  ،، به ی آه وه رسامن به  سه م حیزبانه ر به یاندنی سه ڕاگه

  بووبت له عاتیش گومانیان نه ك سه  بۆ یه ی آه وه آو ئه ،وه آردووه حسابیان بۆ آورد نه
  ، چونكه ترین بۆ چوونه وه یان بزه مه ئه.  یه م ناوچه دو ئه آور ق به رهه مریكا ده تی ئه سیاسه
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  تیایدا وتوویانه) جۆرج بوش(٠ بۆ یان نووسیوه  نامه  جووته سعود به الل و مه خودی مام جه
یمانین،  رهاوڕێ  و هاوپه  هه بیت، ئمه تیمان ڕازی نه یمانی و دۆستایه  هاوپه ر تۆش به گه
ب،  رجت نه  تۆ هیچت مه ، ئیترآه یانه آه  نامه ڕۆآه یان ناوه مه  ئه هو ستكارییه مك ده آه به
 آوردو  میشه  هه یه وه نھا ئه  ته یه م نموونه ت بۆ حیسابت بۆ بكات؟ نیازم له آه ره رامبه به

   آورد بۆ خۆی به ی آه وه  له جگه!  آاندا نابینا بووه  ئاست آشه تی آوردی بۆ خۆی له سیاسه
 آورد بۆ خودی  واته ، آه  چاوساغی سوپای عراقی بووه وه شارو چاشه ها موسته ده  سهتی یارمه

م بووبن یان   آه م ویژدان مردووانه ی ئه ،ئیتر ژماره  بووه خالقییه  ئه م داڕزانه گی ئه خۆی ئاماده
 وتی  ر له  گه ییه ڕی ساده و په  ئه  بۆ ئمه چت آه بیرمان نه. نا گۆڕت آه له سه  مه زۆر هیچ له

 ناو   له  ئمه یرنییه ین، سه ق بكه رگری هه یی و به زه  به ڕی جۆریك له بی و ئیسالمی چاوه ره عه
بی،  ره ، وتانی عه رواشه راورد بكریین هه  ،، ئیسرائیل،، به بی و ئیسالمی به ره دی وتانی عه

ترین و  وره ، گه وه ستۆی ئیسرائیل و آورده  ئه نه خه بوونی خۆیان ده آنه زۆر جاران، گوناهی یه
   ئمه ی له  چاوكی زۆر شۆفینیانه ب و ئیسالم به ره ندانی عه رمه ران و هونه ناودارترین نووسه

 بۆ آوردی نووسیبوو،   آه شیمان بۆوه  شعیركی خۆی په  تاآه روش له حمود ده ڕوانن، مه ده
دینی  الحه سه:( ت   ده  آه یه آی جوانی هه یه ی ڕستهستین له شاعیری فه)  سیسه موعین به( ٠٩
و  ر ئه م گه وت، به رآه نگاو سه آان جه رسته  دژی خاچپه  له ب چونكه ره  عه آرا به) ٠یووبی ئه
 شاعیرو ڕۆشنبیركی  آه) د ماغوت مه موحه(  سیخوڕكی آوردی، آرا به ، ده ی بدۆڕاندایه ڕه شه

 درژایی مژوو  شوبھن، ئران و تورآیا به  ئیسرائیل ده ن به آوردو آوردستا سوورییه
ب و فارس و تورك  ره و عه ، سنووری نوان ئمه پاراستووه  آوشتاری آورد نه ستیان له ده

،   زانیوه رداری ئمه گاو سه ه  ئاغاو آه وان خۆیان به  ئه میشه ، هه سنووركی خوناوی بووه
وی و  فه تی عوسمانی و سه آانمان، ئیمپراتۆرییه ر زمانی منداه  سه ته اوه وان خه زمانی ئه

،  ش آورد بۆ خۆی خۆخۆربووه وه  له ، جگه زراوه  دامه ر ئیسك و پروسكی ئمه سه بی له ره عه
ر  سه  له دا آه مۆآه  له نگاون ، ئمه ك جه یه آاندا نۆ میرنشینی آوردی دژ به باسیه می عه رده سه له

بۆ . ین آه لحۆآانیان ده  گه ره سه به مامه غدا و عه  به ستی له ربه مان ئازادین، سوای سهخاآی خۆ
ر و  وهه  گه نووآه  تا هه ر ئمه گه ت؟ مه راو قیامه  هه ن به نفال بیكه ساتی ئه ر آاره رامبه بت به ده

؟ بۆچی آورد بۆ  وه  خوندۆته رو دراوس ی خۆمان نه بی و ده ره دیدو بۆچوونی وتانی عه
ی  و وانانه  ئه یه آی مردوو آامه یه وه  یادآردنه  له ؟ جگه نفال فربووه ساتی ئه  آاره خۆی چی له

خمی  د زه قه نفال به  ئه  فری بووبن؟ آوا گرنگی دان به وه نفاله  ئه آان له  آوردییه  حیزبه آه
ی خۆی  م مژووی تازه رجه  سه ت آه؟ بۆچی ئیسرائیل توانی هۆلۆآۆست وا لبكا آه ساته آاره
ب و  ره  عه ین آه  یادبكه  له وه ؟ ناآرت ئه مانتوانیوه ش نه نووآه  تا هه نیات بن و ئمه ر به سه له

لمانی و دروشمی  پ و عه یی دابن یان چه وه ته  ناو گروپ و حیزبی نه آان، چ له ئیسالمخوازه
ی آوردی،  له سه  مه ق به رهه  ده بووه یان هه تی دوژمنكارهوس مان هه ر هه میان هه رچه  په تازه
دام   سه وانن، بۆیه ق و ماڵ ئه ن هه ین و آافرین و خاوه  بگانه  ئمه  آه وان بوایان وایه ئه

   له وان جگه لتووری باب و باپیرانیان، ئه ڵ آه گه فا بوون له  وه ی زۆر به آه ین و حیزبه حوسه
مان  ر هه مریكاش هه  وتانی ڕۆژئاواو ئه ت به باره سه.  بووه یان نه ی دیكهزمانی شمشر هیچ
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گیری خواردبوو، ) ئاالسكا(  ئاوی  نگك له هه ، آاتی خۆی نه رامۆشكردنه تی فه آایه حه
 بیاریان  وه آه یه رم بوو، به  نوانیاندا گه ڕی سارد له  شه ی آه و ڕۆژگاره ت له مریكاو سۆڤیه ئه

ت  ی آورد، سۆڤیه  دڕژایی شۆڕشی تازه م به ن، به  ڕزگاربكه آه  گیرخواردووه نگه هه  نه هدا آ
  میشه م هه آرت، به ده) تل و عام قه(  آورد  و خۆ زانیویانه تی عراقیان داوه مریكا یارمه و ئه

نووسی  وو چارهم هه.  ندی خۆیان بووه وه رژه  گرنگ    تیایدا قازانج و به ت بازاڕكه سیاسه
وتوون،  ڕێ آه ت به مریكا و سۆڤیه و ڕۆژئاواو ئه ی ڕووه وتانه  نه و پاپۆڕه  به هاوتا بووه

آانی ڕۆژئاواو  تبازه  سیاسه خالق له ی داوای ئه وه ، ئه دا ب مۆڕاه مه رده م سه ت له سیاسه
آان  دۆستی  تبازه  سیاسه ه آ وتراوه.  دونیا  خۆی و له  له راپ حای بووه آات خه ت ده ڕۆژهه
ك و  موو چه دام و حیزب و هه سه.  یه ییان هه میشه ندی هه وه رژه كو به ، به ییان نییه میشه هه
آانی  تا زیندان و ژووره ، هه  هاتووه مریكاو ڕۆژئاواوه  ئه ی له آه ربازییه آنۆلۆژیای سه ته

خودی . زرا بوون  دامه مه رده و سه ی ئه- ت ژههی ڕۆ- لمانیا تی ئه یارمه آان به ندییه ئازاردانی به
   آه رخه م چه  له آانی   ڕاستگۆترین گوزارشته مییه نه هه زگا جه ین و ئامرو ده دام حسه سه

  شفرۆشی هیچی دیكه ق و له رو بازاڕی عه قكی ورانكه ی عه  آارآرده  له ت جگه تیایدا سیاسه
،  آانه  سۆزانییه تكاره ت دونیای سیاسه  ڕۆژهه  ڕۆژئاواو له لهآان  تبازه ، ددونیای سیاسه نییه

ك هۆ  زارو یه  هه شفرۆش بم سۆزانی، چونكه تانی له  ئافره  به  نییه وه رگیز باوم به من هه
مریكاو ئاوروپا و ئاسیا و   ئه ت له ل بازاری سیاسه ، وه وه شفرۆشتنكه ر له  پشت هه  له یه هه
   وتانی ئاوروپا و بگره دیاره. تبازی سۆزانی  سیاسه  له  په آانی دیكه ره شوهم آ رجه سه
نگ  آانی آورد بده  سیاسییه ساته موو آاره هه رامبه  ڕۆژگاری خۆی به تیش له مریكا و سۆڤیه ئه

دنی دونیا یان تی ناو ڕاگه آایه  حه  به وه نفال بوونه و ئه بجه ه  هه وآاته نھا ئه و خامۆش بوون، ته
 وتانی ڕۆژئاوا  ی قازانج و خری ڕۆژئاوا بكات، زۆر له رچاوه  سه  به مه دام ویستی گه  سه آه

آی سازآراویان   سیناریۆیه ندكیان به بوو، هه نفال هه  و ئه بجه ه  هه گومانیان له
رتیلی  به) ٨ین سهدام ح سه ( نت آه آانی خۆیدا دانی پدا ده  یاداشته له) پریمان آۆڤ(زانی، ده
ی آیبوو،  آه رگاوانه  تا ده وه ه)پریماآۆڤ (  له و بگره) پراڤدا(ی  موو ستافی ڕۆژنامه  هه دا به ده
آرت، غشتی ئاتوونی بۆ پریما آۆڤ  رگیز باسی آوردی تدا نه  هه  بوو آه وه رجیشی ئه مه
  ڕكخراوی  س ساڵ له)3(نارد من ده

                                                                        ( A M G ) 
  بوو له)  لوغم- مین( ٩ی  وه گرتنه رمی هه رگه  ڕكخراوی بریتانی بوو، سه ند بووم آه آارمه

 ژر   له و لوغمانه ها له  ملونه فرۆشت و به  عراق ده د وت مینی به  سه آوردستان، پتر له
 ئیسرائیل  موو وتانی ئاوروپاو بگره  هه گا به  تا ده مریكاوه  ئه خاآی آوردستان چندران،له

م  و دۆآیومنتانه موو ئه ، من هه عراق فرۆشتووه یش لوغمی به-و پاآستان و ئران
  م له آه كو بوا ده س، به ب و ئیسالمی و به ره ر وتانی عه رامبه ك به من نه.  پاراستووه

ستی و  ربه  حیساب بۆ سه  ئارادا نییه وتۆ له  مۆڕاكی ئه ووآهن تدا تا هه دونیای سیاسه
 بۆ قازانج و سوودی  دواجار بازاركه.  بكات مدیده ك آوردی سته النی وه ختی گه خۆشبه
م و بدادی،   دژی سته یه بینك هه نگ هه ر جاروبار ده ، گه سته ر ده هزو سه تانی به میلله
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و تاآتیككی آورت  مه  و گه یه وه  پشته رامكی سیاسی له سمی مه  ڕهر ئاستی سه شیان له وه ئه
            . ودایه مه

 
  نھا له  ته  آه وه آی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له  ئه  چین آه وهۆآارانه  ئه:پرسیار
و  لتووری، لهآی آ  بۆ هوشیارییه وه گوازته ، ده تیسبووه دا قه ی سانه ر پیانه ی سه وه یادآردنه

ها  روه هه. رز نگی به  ده ك به یه وه  بۆ بیرآردنه وه گوازته  ده  نییه نی قسه  خاوه ی آه نگییه بده
تی  رپرسیارییه  ئاستی به م له ، هه یه  هه وه  آورد خۆیه ندی به یوه ند په  چه نگییه م بده ئه

               تی آوردی خویدا؟ سته  ئاستی ده م له نفال و هه گای آوردی بۆ ئه آۆمه
 

ر ئاستی میللی و  سه كو له آان، به  سیاسییه ر ئاستی حیزبه سه نھا له  ته ك به نه :ن سه شرزاد حه
 نو ڕۆح و  تكی مژوویی زیندوو له  بابه  بۆته نه) نفال ئه(  نوان ڕۆشنبیری آوردیدا  له بگره
می  ت و خه چوونكدا بابه ر ئاستی سۆزو هه سه نفال له ساتی ئه آرت آاره ده. دا قی ئمه عه

آی  یه  پرۆژه بۆته و نه آراوه ر نه سه یی آاری له وه ته آی نه ك تراژیدیایه م وه س بت، به زۆر آه
نفال  تا ئستاش ئه ، هه وه وری خۆی آۆبكاته  ده موومان له  ڕۆحی هه یی آه وه ته راپاگیری نه سه
  نووآه تا هه. تی آوردی آه ره تی زۆر سارد و ب به رمكردنی سیاسه ازاڕگه بۆ ب تكه بابه
  آاندا دروست نه  آوردییه  ناو حیزبه  له م تراژیدیایه ڕ ئه مه خالقی له ی ئه وره وستیكی گه هه

آی  یه لتووری و پرۆژه مكی آه  بۆ خه ی سانه وه  یادآردنه نفال له ی ئه وه ، گواستنه بووه
  ینه ك آورد بگه مجار خۆمان وه آه  یه یه  هه وه یی پویستی به وه ته وسا نونه یی و ئه وه ته نه
كو  ، به ك مرۆڤی ئمه  آۆمه ق به رهه  ده ساتك نییه نفال چیرۆآك یان آاره  ئه ت آه ناعه قه
و تا  وه ته ی نه سته  جه ه ل ترین برینه وره یان گه وه  ئه ین آه ست بكه  هه یه وه م ئه آه رجی یه مه
  ڕ له ی خۆمان شه وه  له وه ینه  بكه آه  السایی جووله ت نییه حمه ش خونی لدت، خۆ زه نووآه هه
  ساته و آاره رشیف آردنی ئه  ئه تك آرا، به  ئه ین آه  بكه ندییه و شكۆمه ی ئه وه ر آینه سه
   له ساتك نییه نفال آاره  ئه بت آه مان هه وه ب ترسی ئه ، ده یه  و شوازی هه ها ڕگه یه ده

  آرت له  ده ساتكه ، آاره ریوان وریا قانع،دا هاتووه  نووسینكی مه ك له ڕابردوودا وه
كو  ش آردبت، به ی ڕه  دون ی ئمه  له ك نییه نھا مژوویه ته ، به وه  ببته داهاتوودا دووباره

و  ه  پشكی هه بت آه شمان هه وه فی ئه ره ،شه وه شمان آوربكاته  ئاینده یه  هه وه ری ئه گه ئه
زۆر جاران . ین ژمار بكه نفال هه  سازاندن و دروستكردنی ئه ك آورد له گوناهی خۆمان وه

 و  وترت ساویلكه ك ده بت یان وه ری هه وه  آورد یاده  آه یه  خۆمان گومانمان هه ئمه
ڕاست   به م قسانه ر ئه  گه ته به بت، هه اتوانت ڕقكی پیرۆزی ههو ن یه خشنده ڕو به خۆشباوه

یان  وه  ئه ی آه و بوایه  ئه ینه آرت بگه ، ده یه یان هه  بۆچوونانه م جۆره ی ئه وانه ربگرین له وه
آات بین   وامان لده خالقی آه ستكی ئه بوونی هه ك دپاآی، یان نه لحۆبوون نه  گه  له نزیكه

بت بپرست  ، ده می من نییه تی خه رگیز بابه ، هه وه گرتۆته  خۆمی نه آه ساته آ آاره دامهما
و  و ئه ری تیژه وه  یاده نده وه ر ئاستی سیاسی ئه سه تی له تایبه آدی، به  یه ر به رامبه آورد بۆچی به

آدی  ر بۆیان بكرت یه  گه وه نه آه آدی ده  یه  له ن و تۆه آه ڕده  شه م حیزبانه  ئه ها ساه یه ده
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رانی خۆیان   دوژمنان و داگیرآه ر به رامبه بت به ن، بۆچی ده آه آان ده ئاودیوی سنووره
  ی دۆڕاندوو به خالقییه  ئه سته و هه ئایا آورد بۆ خۆی ئه. بن خشنده و به  لبورده نده وه ئه

زانت چۆن   نه  آه زانتره  نه وه یان لهآاندا،  ی حیزبه ر ئاستی سیاسی و آارآرده سه تی له تایبه
ر دروست بكات  سه ی خۆی له رخ و ئاینده شكی مژووی هاوچه  به  بكات به م تراژیدیایه ئه
ش  نووآه رخی خۆی و تا هه ی مژووی هاوچه  بناغه  هۆلۆآۆستی آرد به آه ك چۆن جووله وه
آی   هۆشیارییه  بۆته پرسیت بۆچی نه  ده ی آه وه ی تۆ له  آه ڕت، گوزارشته وه له ری ده سه له
  شدا له وه ،له م خامۆشییه ی ئه  مایه ته  بوونه ی آه وانه  به ندیداره یوه وخۆ په لتووری، ڕاسته آه
  ژاری فیكری سیاسی ئمه  هه ته به آان تاوانبارن، هه  تابنكرده وه آانی آورده رآرده سه
  ت الی پارته  آارآردنی سیاسه ، چونكه راتیژكمان نییه و ست خشه رگیز نه  هه خات آه رده ده

 گوزارشتی بۆ  ، چونكه بووه یان نه تكی دیكه سته  ده ی ڕۆژانه وه  آاردانه  له آان جگه آوردییه
  گا له ، آۆمه  گوزارشتكی فس و فۆه  خامۆشه ساته م آاره قای ئه گای آوردی بارته چی آۆمه
ت و   بابه نفال بكا به  ئه  نییه و هۆشیارییه نی ئه مووی خاوه ر هه  هه  آه ووهها تاك پكھات ملیونه

آان و   آاری ڕۆشنبیره وه ڵ دونیا، ئه گه ی پ بكات له زمانی بۆ دروست بكات تا قسه
ن دونیای   بتوانن وابكه وه تی خۆیانه سته  ڕی زمان و ده  له  آه آانه تكارو حیزبه سیاسه

م  خمی ئه  زه ست به ق هه  چاو دڵ و ڕۆح و عه  بت، به و هاوارانه ۆمان گوی لهی خ وه ره ده
 آردیان،  آه تكارانی جووله سازان و سیاسه خشه ك چۆن رۆشنفكران و نه  بكات وه ساته آاره
  ه، آورد پویستی ب دراوه وتۆ نه وكی ئه ن هه آه نیا آارده ته  به سك آه ند آه وی چه  هه  له جگه
ك ڕووداوكی تراژیدی بۆ   وه ساته م آاره ی ئه وه ڕاندنه  بۆ په یه ناڵ هه زگاو آه ندین ده چه

 تۆمارآردن  خی به رگیز بایه  هه  آه یه وه یی، گرفتی آورد ئه وه ته ی نونه وره آی گه یه آشه
ست   ده تی له ادییهآانی خۆیدا دادو بد  شیعره له) حاجی قادری آۆیی  (  وه  آۆنه ، له داوه نه
 الی  خی تۆمار نازانت، دیاره تانی دونیادا،آورد نرخ و بایه موو میلله نو هه  ده ی آه وه ئه

ری  وه  یاده  آورد بتوانت له  آه آانی مژوو بووه ی ڕووداوه وه نھا نووسینه  ته حاجی تۆمار به
ری،  وه تی ب، یاده  تۆمار واتا میللهتی ب ربگریت، میلله ندیان لی وه بیانپارزت و په. خۆیدا

  ی مژووی پ له وه نھا نووسینه  ته دا تۆمار به مه رده م سه  له ین آه  یادبكه  له وه ناآرت ئه
ی  وه آنیكی تۆمارو زیندوو آردنه وته ها شوه كو جۆره  ، به  نییه وه ته خۆشی و ناخۆشی نه

نفالدادادگایی  ساتی ئه رگه ر مه رامبه  به  له رجیشه ، مه یه  هه  تاڵ و شیرینانه رییه وه و یاده ئه
ك   زیره و قوربانییه ك ئه  وه میشه ، هه وه ینه آان شی بكه نجامه رئه ین، هۆآارو ده خۆمان بكه

  بین آه و نچیره ك ئه ریت، وه گوزه دا ده)آانمان لالده جه(  مشكی   بزانین چی له بین آه
 و  ه م داوو ته ر ئه سه دا چۆن به  مۆآه  و له  بووه ه  داوو ته ی آامهن بزانین ڕاوچی خاوه

 ببینین،  یه م دونیا تازه ك له  آه مانتوانیوه  نه نووآه  تا هه بین، ئمه  نه ین و پوه دا بازبده فاقانه
   له آوردییه) بیلۆ( بوونی  مووی ترسناآتر نه  هه ربگرین، له  وه و ئامرازانه سته ره و ئامرو آه ئه
،  وه وی بۆ بكاته عنه  بكات و هزو توانای مادی و مه وره آی گه یه  آار بۆ پرۆژه  آه وه ره ده
كی تا  ، خه ییه نووآه آی هه ، پویستییه وه ره  و ده وه  ناوه زگا له ندین ده زراندنی چه دامه
  نفال به آات ئه  واده ی آه وه انن، ئهڕو نفال ده ساتی ئه  آاره  ڕووی ئیحساساتی له  له نووآه هه
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بت  ك، نه یه و بنكرده رآرده ند سه ی سیاسی چه بت بۆ خوتبه ك نه یه و بۆ نه وه نھا یادآردنه ته
آان و آینی فرمسكی  ی نوان حیزبه مه تی ناوخۆیی و گه تكی ئیستھالآی سیاسه  بابه به
،  وه  ناوه  و چ له وه ره  ده ، چ له وه ینه  آۆبكه توانایانهو هزو  موو ئه  هه رجه ، مه كی ب چاره خه
رشیف آردن و تۆمار آردنی ورد و درشتی  بت بۆ ئه نمان هه و پالنكی درژخایه خشه نه
آكی   چه ، ببته وه ته موو نه تی تراژیدی هه آایه  حه  ببت به جۆرك آه نفال، به تی ئه آایه حه

 وامان لبكات   آه وه ینه  بكه  نانه موو آه و هه  ئاستی جیھانی، بیر لهر سه ر له سیاسی آاریگه
ی  وه ره و دونیای ده ڕووه   و تراژیدیایه ر ئه سه آی آۆن و نوێ له موو زانیارییه بتوانین هه
و  تیكی تاقانه آایه  حه  توانی هۆلۆآۆست بكات به آه ك چۆن جووله ین، وه ت بكه خۆمان ڕه

كو  زاین و بباآین، به  ناشاره  آه  نییه وه نھا مانای ئه ته آردنی آاركی وا به ۆی، نهنی خ گمه ده
ین  آان ون بكه و ئاراسته موو ڕووگه  هه  وای آردووه  آه خالقكی سیاسییه مانی ویژدان و ئه نه

د و بین به و تا ئه  
 

ساتكی سیاسی  ك آاره نفال وه  ئهی وه بۆ ئه.  چین ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره  ئه:پرسیار
و  وه  جی ئاوڕدانه میشه  هه  آه وه شنك بمنته  چه ری ئینسانی آورددا به وه  یاده مژویی له

            دان؟ ی ئمه گه  دواڕۆژی آۆمه  له ی آه وانه و نه ن ئه  الیه ری له سه آردن بت له قسه
 

م  می ئه دا وه آه مه  ناوئاخنی وه مداو له پرسیاری دووه  م له آه ستده  واهه:ن سه شرزاد حه
نفال  آانی ئه ته آایه  حه رجه  زۆرمه  آه یه وه  زیاد بكرت ئه نھا شتك آه ، ته شی تدایه پرسیاره
 پ ی تواناو  آانی خوندندا، به موو قۆناخه  هه ساتكی مژوویی له ك آاره نفال وه و ئه

رشیف   آانی مژوودا بخوندرت، ئه  ناو وانه جۆراوجۆر،لهی  سته ره بوونی آه
ی   آتبخانه شك بت له آاندا به موو قوتابخانه ر هه  هه ، له وه  تۆماری زۆره ، به وه دۆآیومنته به

رآكی  نفال ئه آانی ئه رییه وه ی یاده وه و زیندووآردنه وه ڕآردنه ی گشتی، ته ت و آتبخانه تایبه
ها  یه و ده) یموور ته( ساتی  رگه  مه ی چیرۆآی پ له وه  گانه ییه وه ته م نه و هه هخالقیی ئه

  ست بن به یوه  پتر په وه  ڕێ ی تراژیده  له یه وه م نه آات ئه نفال وا ده رداوی ئه آوڕوآچی ناو گه
گای  آانی ناو آۆمه  ڕۆحی تاآه ساته رگه و مه و دواجار ئه م تراژیدیایه آانی ناو ئه نییهقوربا

 تراژیدیا  وه ، ئه وه ته آخستنی ڕۆحی نه  یه بت له  ڕۆی هه فسانه ر ئه خات، گه آده آوردی پتر یه
نو  آان ده وته آكه ساتی مناڵ و ژن و پیرو په  آاره تی پر له آایه حه. سازن  ده مینه پتر زه
 تری بۆ  وره ر سیحركی گه ب و هونه ده  ئه ، چونكه وه نگ بداته دا ڕه بی ئمه ده رو ئه هونه

دا  آه ساته  ناو آاره  خودی خۆی له ی آه یه وه و نه ست و سۆزی ئه آارتكردن و وروژاندنی هه
ر سكرین، چ  آانی بۆ سه وازه جیا و چیرۆآه ساته رگه و مه ی ئه وه رباری گواستنه ، سه ژیاوه نه
مووشی ئاسانتر   هه ك فیلمی داستان ئامز،له  چ وه– وثائقی –ك فیلمی دۆآیومینتاری  وه

  س ئازاد بت له موو آه  تیایدا هه نفال، آه  ئه ت به باره ها سایت و تۆڕی سه نده ی چه وه آردنه
   آه وه  ڕێ ی ونه تی له تایبه آات، به هزد  حه ك آه یه ر شوه  هه شداری و هاوآاری به ی به شوه
ر،  رامبه قی به  بۆ دواندنی ویژدان و سۆزو عه آات و ئاسانتره ری خۆی ده وخۆ آاریگه ڕاسته
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  بی و فارسی و تورآی و زمانه ره  زمانی آوردی، زمانی عه  له ر بكرت، جگه تی گه  تایبه به
   آه یه آمان هه یه وه تی نه  تایبه ، به وه ره ڵ دونیای ده گه ندی بن له یوه آانی دونیا پردی په زیندووه

   زمانی دایكی خۆیان، خۆ دیاره آی زۆریان ئاشنا نین به یه  و ژماره  دایك بووه  له وه ره  ده له
ك  ڵ دایكی خۆی وه گه ی له تكی ناوآه م په تی ئه واوه  ته  به یه ی هه وه ری ئه گه م ئه ی سیه وه نه

و  ر ئه  سه ند تۆڕو سایتك له زراندنی چه  دامه  له وه  بیرآردنه  بپچت، بۆیه وه ته  نهخاك و
 پناو  ی حیساب، له وه واتای آردنه ك، به زراندنی آۆنتۆیه دامه.   زۆر پویسته یه بناغه
،  ییه وه ته خالقی و نه نفال آاركی ئه آانی ئه رییه وه ی یاده وه رخستنی زیندووآردنه سه

تی  تایبه ، به یه  سازاندن هه مینه  پالن و زه ك پویستی به یه ها پرۆژه رگرتنی وه میكانیزمی سه
ی نوێ  وه  نه م وا له وت و هه ر بكه  سه آه یه م پرۆژه  هه آات آه بوونی توانستی دارایی وا ده

                      . وه آی ئینسانی آۆ ببته یه ها پرۆژه  دوری وه آات له ده
 

  رپرسیاره ند به ب، چه ده  بۆ ئه وه آانیی ئوه  جیاوازه عریفه  ته بی آوردی به ده ئایا ئه: پرسیار
                  نفال؟  ئه دا له وه آردنه م بیرنه رده  به له

 
نگی  ههر تی و فه یه یدان و پانتایی ڕامیاری و آۆمه ها مه یه ب ده ده  ئه  له جگه :ن سه شرزاد حه

  وه وت و ناوو نیشانی جیاوازه رآه ها ده یه  ده نفال به آرت ئه ك زووتر وتمان ده  وه ن آه هه
بی داستان  ده تیش ئه تایبه آات و به  ناو مژوودا ده  آار له ب چونكه ده ئه. خۆی تدا بنونت

آانی  آییه ره  سه رچاوه  سه آك له ڕای شیعر و شانۆ، یه ره وترت   سه  پی ده ی آه وه ئامز، ئه
بوای ) لمان روشدی سه( شدا  وانه  نو ئه ران، له  نووسه ك له یه  ناو مژوودا، ژماره  له آارآردنه

 خودی   آه وه گته آان ده ی ناو ڕووداوه و وردو درشته ، ئه ر بۆ نموونه  رۆمان، هه  آه وایه
 و پادشا و   میرزاده میشه  هه  آه یه وه آات، گرفتی مژووش ئه رامۆشیان ده مژوو فه

واندا بت، مژوو، زۆر  ندی ئه وه رژه  به  له  آه وه ینووسنه  ده رجه و مه آان به آان و پارته رۆآه سه
سم  م ڕه رده  ڕۆمان و چیرۆآدا رۆحی سه ، له وه ینووسنه آان ده  درۆزنه جاران، مژوونووسه

 واتا ڕۆماننووس  ، به وه آانه وتنه رآه س و سه ره شی و ههموو خۆشی و نا خۆ  هه آرت، به ده
ران،   دادگایی آردنی نووسه وا نییه  آاركی ڕه ته به  مژوونووس، هه  له  ڕاستگۆتره میشه بۆ هه
ب آارو  ده  خودی ئه بت، چونكه گیان هه نفال ئاماده ساتی ئه د آاره  قه  به  آه نووآه و هه لره
یاكی  زموون و خه ل و ئه سه تكی ترو ته عریفه  مه  له ، جگه واو جیاوازه تهآی  یه وه آرده
ڕان و   گه تا پویستی به ، هه وه  تامان و ورد بوونه  له یه نك هه مه  زه ند پوستی به مه وه ده

آان،  وره  گه ساته  ڕۆژانی ڕوودانی آاره  له میشه ، هه یه ی دۆآیومنتیش هه وه سۆراغ و آۆآردنه
ڕ،   گه وته یاڵ بۆ نووسین ناآه  خه نده وه ژنت، ئه مانھه  ده ساته خم و شۆآی آاره  زه نده وه ئه

ی  رانه یای داهنه خشانی آوردی و خه نی په مه  ته بت دانی پدا بنین آه  ده ی آه  وه  له جگه
ڵ  گه راورد له  به خشانی آوردی به ه، پ یه نكی آورتی هه مه  و ته تادایه ره  سه آوردی هشتا له

خشانی  ڵ په گه راورد له  به  به لمانی و ئینگلیزی، بگره نسی و ئه ره خشانی روسی و فه په
   گوزارشتی له ی آه به ده و ئه  ئه ر بوانینه گه.  یه آی آورتی هه رودراوسكانیش مژوویه ده
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ی  آه  زۆره ره  هه ، ژماره م آردووه م و دووه آه نگی جیھانی یه آانی جه ساته هۆلۆآۆست و آاره
یان  ، زۆربه رانه آی داهنه یه  شوه  بن به و قۆناغانه ربی ئه  ده ی توانیویانه رانه و نووسه ئه

نك  مه واتا زه ، به خشیوه  دونیا به یان به وره  داهنانی گه ساتانه و آاره ها ساڵ له یه دوای ده
  یان نه و تاوه  خودی خۆیان ئه یدا بوون آه ران په  نووسه ك له یه وه ه، ن ڕیوه و تپه هاتووه

آی دووردا  یه  ئاینده  له نگه  ڕه وه  تراژیدیاآان شتیان خوندۆته ت به باره نھا سه ، ته شتووه چه
تادا من  ئس  له ته به بت، هه نفال داهنانی هه  تراژیدیای ئه ت به باره یدا ببت سه ك په یه وه نه
آان،، دا   سپییه  توانیوتی ڕۆمانی ،، شاری مۆسیقاره  آه  یاده م له)لی  ختیار عه به( نھا  ته

 دا  م ڕۆمانه ، له  دا  داگیرآردووه و ڕۆمانه ی له وره آی گه سم بكات،پانتاییه نفال ڕه هاواری ئه
موو   هه رو سروشت به  هونهون، خودی جوانی آه نفال ده ر ئه  به آان نین آه نھا مرۆڤه ر ته هه
 ناوی   به قی دیكه ندین ده وت، چه آه ده شه  ڕه و هرشه ر ئه  به وه آانی خۆیه  زیندووه زه گه ڕه

ی  آه دایك بن مردوون، ناآرت چامه ی له وه رله ل به نفال نووسراون، وه ر ئه سه  له وه ڕۆمانه
و  ، ئه وه دا بو آرایه)گۆڕستانی چراآان( ناوی ژر  له م آه  یاد بكه له) س شرآۆ بكه( آاك 
  جگه. آات ك ده یه وه ته ڵ ویژدان و رۆحی برینداری نه گه  له  و قسه یه وره  داهنانكی گه یه چامه
نھا س   بواری چیرۆآیش ته له.   یاد نییه وتۆم له  من بۆ خۆم شتكی ئه و دوو داهنانه له

ی  پاشماوه( ریب و  مال غه بار جه آان،،ی جه وانیش ،، گیانی تاشه  ئه  آه  یاد ماوه چیرۆآم له
   ه- ن سه ولوود ئیبراهیم حه ی مه) گك رگی سه مه( د و مه تا موحه ی عه)آان خه

نفال  ڕ ئه  مه  له ریان آه  سه رك له  ئه رپرسیاربن و ببته ران به موو نووسه  هه رج نییه دواجار مه
تی نییه ،  قه ره س ده موو آه و هه آی زۆر ئاۆزه یه  داهنان آرده ونكهبت،چ داهنانیان هه

 پرسیاری    بببه رج نییه ت مه ل قه  هیالك  وه وه ستیه  ده موومان به ك تراژیدیا هه آرێ وه ده
.مووان  الی هه بی له ده ئه  

 
ر آوردبوونی  رامبه به  یه ی الی ئینسانی آورد هه یه  شاراوه و ترسه ئایا ئاستی ئه: پرسیار

 خۆی بكات   بری تۆه  بتوانت له  آه نی هزكی ڕۆشنبیری وایه  خاوه خۆی، ترسكه
و  رپرسیاره تی آوردی لی به سته ند ده  چه م هزه ئایا ئه. گری لبوردن بت  هه هزك آه به
           ی؟ پشاندان رپرسیارن له آانی به ی آوردی و ڕۆشنبیره گه ندیش آۆمه چه

 
ر ئاستی  سه تداران، چ له سته آان و ده وه ته ری نه  نو ملمالن و شه له: ن سه شرزاد حه

،  م بووه  و ڕوحی لبوردن زۆرآه خشنده ی به آان نموونه ته وه ر ده سه آان و چ له وه ته نه
 مژووی   له ، بگرهآاندا تییه یه  مژووی آۆنی ملمالن ڕامیاری و آۆمه تی له تایبه به

ی )میالن آۆندرا( ك   وه  زۆرنین، چونكه نده وه آان ئه وشاوه  دره رخیشدا نموونه هاوچه
م و  و سته  بارستایی ئه آوربوونی مژووش له) آات  ڕده مژوو آورانه:  ڕۆماننووس ده

  ی آه نده وه  و ئهرك نگاوه  جه  به  مرۆڤی آردووه  آه  هاتووه وه آسانی و ملھوڕییه نایه
آانی بكات،   قوربانییه خشین له  داوای به بووه  بواری نه نده وه ، ئه رمی خون ڕشتن بووه رگه سه
تی  سته ر ئاستی ده سه تی له تایبه ب و تورك و فارس، به ره  و عه تی ئمه آایه  حه ته به هه
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،  وه وان جیا آردۆته ی له آانی ئمه رهرگ سنوو  مه میشه و هه آی خوناوی بووه یه مه سیاسی، گه
   خۆ به وان آه رگیزئه هه.  لالد بووه ی قوربانی و جه مه آاندا گه ره ك داگیرآه  ته  له ی ئمه مه گه

آرێ   آافرو به میشه واندا هه  چاوی ئه  له ی ئمه وه ر ئه ك هه زانن، نه  ده ردای ئمه ئاغا و سه
تی  سته  هزو ده میشه تكار بووین، هه و خیانه ته رو چه ده ڕێ ال گیراوو تیرۆریست و له

 بكوژو  آات آه ده وه تان فری ئه ك میلله  چه ی پ له خانه ربازو جبه ی زۆری سه سیاسی و ژماره
  مینی به رزه  ناوی ئایدیۆلۆژیای ئاسمانی و یان سه آان به ڕه ر شه تی گه  تایبه ببخۆیان، به

،   ب هۆنییه وه آانه ره ن داگیرآه  الیه لتوورو زمانی آوردی له ی آه وه تا سینه پیرۆز بكرن، هه
   به رجه آانی مه تكاره وارو خزمه نده  و به  آۆیله  آه رداربوای وایه  ئاغا و سه میشه  هه چونكه

نگ   جه مژووی آورد مژووی وت بم آه مه ده. ی آه وانه ك پچه آان بدون، نه وره زمانی گه
دا  وه ڕاوآی ئه  ده  له میشه ی خۆی،هه وه ره ڵ دونیای ده گه  له رگ بووه و آوشتارو خون و مه

  وری له  چوارده  آه مارۆدراو چووه  نچیركی گه ری، پتر له  سه آرته ی هرش ده  آه  آه بووه
،  دی بووه به ینكی ئهفر  آوردبوون بۆ خۆی نه میشه ست بچن، هه ده نگ به ق و تفه ڕاوچی ده

ل  ، وه رخاآی خۆی بووه سه رچی له گه  ئه  آه  بووه وه ر ئه  به  له وه ته وساوه  چه  آورد آه میشه هه
  چت آه  یاد نه شمان له وه ، ئه  ونا آراوه م و آۆیله سی دووه رو آه  و داگیرآه ك بگانه وه

، تا  مووماندا چاندووه  ڕۆحی هه ی له ترسهو  ر آورد ئه رامبه به مژووی آوشتاری آورد له
ر  سه رگیز له  ناوخۆیدا هه ، آورد له چووه  ناو نه  له م ترسه ر ئاستی میللی ئه سه ش له نووآه هه

آانی  شه موو به ر هه  هه آان و له  سیاسییه یدابوونی پارته  دوای په ر له ئاستی سیاسی و هه
آدیدا ناآۆك بوون   ناویه آان له  پارته میشه ، هه هناوه ری نهآدا  ملمالنی چه آوردستان وازی له

ش  و ترسه خمی ئه ست و ئامانج، زه به  مه  به آتریان آردووه ی یه وه  زۆرجاران سینه و بگره
آی وا  یه  ژینگه  خزانی آوردی له ی آه وه ڕای ئه ره ، سه  زیادی آردووه و ملمالن یه پای ئه له

آردنی  رده روه ی په ، خودی پكھاته آه  ناشیرینه  پاڵ میراتی سیاسییه  له  آه اوهندروست ژی ناته
آانی  آییه ره  سه ره  هه ته سه  خه رم و ب بوایی له ، ترس و شه ر ترس دروستبووه سه  له ئمه
م و  تهو س ، ئه ر بونیات نراوه سه ی له ری ئمه آته ی ڕوحی و آاره ن و دروستكردنی پكھاته ئمه
نی  مه  ته می خزانی آوردی آاری آردووه بردنی سیسته ڕوه ی به  شوه ی له وه وساندنه چه
آان  آان و بچكۆله آان و میه وره آان و گه آی هیرارآی نره یه شوه  به ، آه ها ساه ده سه
  وره یی گهرم و ب بوا ر ترس و شه سه  له  دایكی آوردی دایككه میشه ، هه وه وسینه چه ده

،  رم سازاندووه ت و دۆخی ترس و شه مان حاه  هه آانی خۆی به ویش آوڕو آچه ، ئه آراوه
ر  سه تی، چ له می ڕۆژهه  سته چ آه ، بیرمان نه وه  خونمانه ڕژته ڵ شیری دایك ده گه ترس له

ڕای  ره ، سه هر ق و ورانكه مكی ده تی، سته یه ر ئاستی آۆمه سه ئاستی سیاسی و چ له
 خوداو  ر ترس له  سه آانی له آییه ره  سه ره  هه  پایه میشه  ئیسالم هه- ب ره لتووری عه  آه ی آه وه ئه

و تا  آی گوناهباره یه ، مرۆڤ بۆ خودی خۆی آۆیله ی نادیار داآوتاوه ت و ئاینده ڕۆژی قیامه
   دووباره فتانه و هه ت ڕۆژانه امه قی  ژیان و له رگ و له  مه ، ترس له وه د پاك نابته به ئه
 جیھانی   و مرۆڤی گوناهبارو دونیای هیچ و فانی له ی مرۆڤی آۆیله ، فیكره وه آرته ده

ی   گوایه  ئیسالمدا باس له  له میشه ، هه تیڤی خۆی آردووه و نگه وره ئیسالمیدا آاری گه
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رگیز گرنگیش  هه) اولی االمرمنكم (- توتر  حوآمانن و پیان ده ی آه سانه و آه  بۆ ئه آراوه
واو  رمانه  فه  آه  وا باو بووه ر، چونكه روه  یان دادپه مكاربووه  سته وایه رمانه و فه  ئه  بووه نه

چی و  ن، ملكه آه  پناو خودادا حوآم ده و له  ناوی خوداوه آان به رآرده پادشاآان و سه
رستی، هشتا   خوداپه  له شك بووه  به ، چونكه  بووه  نهرك نھا ئه  ته وان به ی بۆ ئه گوایه

، جا چ  یه تی خۆی هه وایه آاندا ڕه تی و سیاسییه یه  آۆمه مووخانه نو هه  ده م بیرو بۆچوونه ئه
و  موو ئه ر هه ، هه ربازگه ی حیزب و چ سه وت و چ خانه و چ مزگه خزان ب و چ قوتابخانه

و ڕزیان ت  یبه مووشیان هه خات و هه ك ده ق په وو پیرۆزكیش عهم ش پیرۆزن، هه شونانه
 نوێ  یه رده روه آی په یه فه لسه هشتا پارتكی سیاسی و فه.  ترس ڵ به ، ڕزك تكه یه هه
زای ڕۆشنبیری  موو فه ، هه وه ونته  به و ترسه  بكات و ئه و پیرۆزییه هاتووه گومان له نه

مترین جۆری ڕۆشنبیرمان   آه  ژماره  به ، ئمه ۆشهخ  زۆر نه م دۆخه بوو له نهرگیز داب ش هه ئمه
  آك له  ناو یه ی له آه  زۆره ره  هه و ڕافزی بت، ژماره گرو تووڕه خنه  ڕه  آه یه هه
ی ڕۆحی  مان پكھاته  ناو هه وه چنه آانیش توژكن ده ، ڕۆشنبیره وه ته آاندا تواوه تداره سته ده

 ڕۆشنبیر   آه  دونیادا باوه  له مۆآه  ئه ی آه یه و پناسه ش به وه  له تی، جگه یه ۆمهو آ
  رگری له  به یه ی هه وه تی ئه  ئازایه میشه و هه و چاودره ته سته و دژی ده دییه به ركی ئه نگاوه جه

ر ئاستی  سه  لهخۆبوون بكات، چ ر به ری و سه روه آسانی و دادپه ق و خرو یه جوانی و هه
م   ئه  آه متره  آه وه  زۆر له یه و ژماره ق ئه  هه ،به وه ره ر ئاستی ده سه یی و چ له وه ته ناوخۆیی و نه

و زمان و  تك بت دواجار ئه سته  ده شنه ر چه  بوونی ڕۆشنبیر بۆ هه ، آۆیله وه  بباته نگه جه
ی   میانه وام بت و له رده تی به ترسی و ئازایه ی چاونه مه ر گه سه  له  آه وه ستنته ی ل ده مه ه قه

  ڕین له تی بكات، دوای ڕاپه ی ئازایه ش فری وانه وانی دیكه تی ئه آردنی ئازایه سه موماره
آانی مرۆڤی  ته سه گری خه ندیان هه  نازانم چه ری آورد، آه ندو نووسه رمه  هونه شكرك له

تی  پانی سیاسه آانی ناو گۆڕه تداره سته ڵ ده گه  دداری له وتنه تی آه واوه ته ڕۆشنبیرن، به
                   .آوردی

ردوو  تا هه وه ، ئه بووه ی هه ر ئاستی سیاسی زمانی قوربانی و آۆیله سه  له میشه آورد هه
و ن  آه  ده وه نووسن و تیایدا سوای ئاوڕلدانه ده) بوش(ك بۆ  یه ی آورد نامه رآرده سه
یمانین،  ر هاوڕێ و هاوپه  هه  ئمه وه بت، ئه ك نه ره ت گه تی ئمه یمانییه ر تۆش هاوپه گه: ن ده

 و   پیرۆزه یه تانی دونیا ڕقك هه موو میلله  نو هه  له بینم آه ، من وای ده یه وه  ئه آه آرۆآی نامه
  وه مان برینه  هه ر به ی مژوو ههآان ساته  آاره ندك له  هه آات آه وامان لده شه وه ر ئه هه

   آه ر پیرۆزیش بت، چونكه تا گه  ڕقكم هه موو جۆره  من بۆ خۆم دژی هه نده رچه ، هه وه بمننه
  یه و ڕق و آینه  جۆرك له ، پویستی به تدا هاتووه آه  پرسیاره ك له یت وه آه  ده تۆ داوای تۆه

، )ڕقی پیرۆز (  تانی دونیا ناویان ناوه  میلله یت، بۆیه آه تی ده آه ی دوژمنه  ئاراسته  آه یه هه
   پیرۆز آه  پی وتراوه وآاته نھا ئه ، ته آان نییه سته  ژرده وه ته نھا موكی نه  ته  به و ڕقه خودی ئه

   تۆه آات بیر له ملكراو ده  سته  وا له آه و هزكه آاریدنت، وزه مكار به ملكراو دژی سته سته
  ك له  یه ته  عراق و حقكمه عس له تدارانی به سته  ده یت آه  ده و ڕقه م چی به ، به وه بكاته

  و ڕۆحه تانی خۆیان به ، میلله یانبووه  آورد هه ر به رامبه آانی تورك و فارس به آه دوای یه
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  یره ردا زۆر سه وهه  گه  لهو  زۆر جیاوازه دایه  لره آه ، هاوآشه  آردووه رده روه  په شۆڤنیستییه
 مژووی   له موو آوشتارگایه و هه گینا ئه ، ئه تره وره ملكراو گه  ڕقی سته مكار له  ڕقی سته آه
و   ئه آرد آه ی ده وه ی ئه شه بیاتی سیاسی خۆی بانگه ده  ئه  له آه آه ؟ په  پای چی بووه دا له ئمه
نگاندن و  نگ و جه ر جه  مه  له  بكوژت، ڕاسته وه ه م و نر ریالآان به  ڕۆحی گه  له ترسه
آان  رگه ریالو پشمه موو گه رهه ، هه وه ره ربازی داگیرآه ڕووی هزی سه  به وه نگاربوونه ره به

   باس له ل ئمه ، وه هایه آان ملیۆنه موو پارچه آانی هه هیده ی شه نگاون، ژماره  جه دلرانه
   نه  آه ی سیاسی، بوام وایه رئاستی آرده سه ك له یه ، ویست و ئیرادهین آه رگری ده ڕۆحكی به
،  آانی آوردیش ونه رآرده  الی سه ی سیاسی له  ویست و ئراده  به و هزو بوابوونه بوونی ئه

 زۆر ئاسان و  نگه  ڕه ل آه تا هزی گه  هه  آه  وایكردووه  سیاسیه و ویسته بوونی ئه نه
و  ك ، ئه  بوبیانوویه و به ر جاره ، هه آی خراوه  په میشه ربگیرت، هه  ل وهكی خۆڕسكی آه به

.  زیوه  دابه وه آانی خواره  و تا دوا پگه ر ئاستكی باوه سه  له بوونه  خۆ نه ترس و بوا به
ك  آانی ڕۆژگار نه  پ ی ڕووداوه  به و تاآتیكك بووه مه  گه یه ی سیاسی ئمه موو آارآرده هه

آانی  مه ست گه  ده ته  خۆمان داوه  ئمه میشه ، هه داڕشتنی پالن و ستراتیژك بۆ ئاینده
                   .نووس چاره
وانیش عراق و تورآیا   ئه تی آه مكاری ڕۆژهه تی سته وه ن س ده  الیه ش له مارۆدانی ئمه گه

 بۆ  وه ر ئاستی سیاسی بگوزرته سه  له ی ئمه آه  ترسه  آه ی تر وای آردووه نده وه  ئه و ئرانه
 ئازادی و   جۆرك له  باس له شدا آه مۆآه  ڕۆژگاری ئه تا له وه  ئه تی، چونكه یه ئاستی آۆمه

 ترسی  آان باس له تكاره آان و سیاسه رآرده س سه موو آه  هه ر له آرت، به خۆبوون ده ربه سه
  ته تی و سیاسی بووه یه ر ئاستی آۆمه سه  له یه وره  گه و ترسه ئه  واته ن، آه آه رو دراوس ده ده
نھا سوپاسی   ته  به  آه سكی وا دروستكردووه  آه میشه ، هه  میراتی ڕۆحی ئمه شك له به

ك  ، نه  زاه وه  گوتاری مانه ر بۆیه ، هه وه ته ی خۆی ماوه آه ر خاآه سه  له ر بكات آه ده خوداوقه
ستی و ئازادی  ربه  سه  له  جگه ی آه آه  ئینسانییه ره  مانا هه گی به گی آردن، زینده ندهگوتاری زی
آانی  ساته  و ئاسان آاره ری زۆر الوازه وه  آورد یاده  آه  وتراوه ته به  ناخوازت، هه هیچی دیكه
ین،   بكه یه م ڕسته ت به عهنا واو قه  ته تی ئاسان نییه یه ر ئاستی آۆمه سه ،له وه چته  یاد ده خۆی له

موو   هه  له ربگرین، چونكه ڕاست وه  به یه م قسه  ئه  آه ر ئاستی سیاسی وای لھاتووه سه م له به
ڕی  رگیز شه تی سنترالی عراقی هه سته آان و ده آانی نوان حیزبه وه دیدارو آۆبوونه

لیلی  ، دۆخی زه وامه رده مان دۆخ به ش هه تاآهآرد، تا ئس نفال نه ساتی ئه ر آاره سه مان له وره گه
نفال   ئه  باس له وه رمه شه  جاروبار به  وای لكردووین آه یه وره  گه وترسه  بوون و ئه و آۆیله

لتوورو  نی آه  خاوه  بری تۆه  بۆچی له ئمه:  و نام وه گمه ده ت هه آه ین، من پرسیاره بكه
آانی دوژمن   گوناهه بین له خشنده  به  بری تۆه ت له ی داوینه وه ه هزی ئ آین آه ڕۆشنبیرییه
ملكراو  مكارو سته  آه سته  ڕاسته و آاته نھا ئه  ته یه م قسه بین، ئه آانم خۆش ده یان دوژمنه

و   واقیعداو ئه م له ستابن، به آسان وه آدیدا یه می یه رده  به  ئینسانی له ری آته ك  دوو آاره وه
   آه  بووه  نه وه مكار پویستی به  ڕۆژكیش بت سته  بۆ تاقه  آۆنكرت دیاره ی آه خهدۆ
یان  وه  ئه ستن، چونكه میدا بوه رده  به آسان له ستی خۆی بورن یه آانی بنده ملكراو آۆیله سته
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وا  رمانه ن، فهمی بوو ك ئاده ین آۆمه  ئمه ملكراو آه  سته ی آه  وه  به مكاره دان پدانانی سته
دا خۆ ) خودا(ی   ونه  له یان داگیرآردووه ك خاآی ئمه  خه ی آه و وتانه و له ته م ڕۆژهه له
آانی  ك ئینسان تاآه  وه وا نابینن آه  آورد ڕه  به فه ره و شه رگیز ئه وان هه بینن، ئه ده

ك   وه وه و آاته ر له نفال بكات، هه هآان ئ  گوندنشینه عس بیاری دا آه ی به وآاته ، ئه وه بخوننه
   له  آه ه ك درگ و گیاآه ڵ آردبوون، وه گه رگ حیسابی له  بۆ مه نكی مردوو یان ئاماده ته

گرت مناڵ و  ده ك هه یه وه گینا چ لكدانه ئه. ندنی كه  هه وته نیت، آه یبكه خاآكدا هه
بوون داوای   نه رگیز ئاماده وان هه چاڵ بكرت، ئه  به  زینده وه آه  یه و ژن به وته آكه پیروپه

م  ه  قه آی سیاسی یان ئینسانی له یه ه  هه  و به وه شیمان ببنه  په ساته و آاره ن، له لبوردن بكه
ملكراو بیار  منت سته  ده وه ك بۆ ئه مكاربت، چ مانایه یان ڕوانینی سته وه  ئه  آه ن، بۆیه بده

  وه آو ئه  وه وه  بم، ئه خشنده ، با من به زار نییه رمه  و شه خشنده مكار به آ سته ه مادام بدات آه
تیدا  یه یدانی سیاسی و آۆمه  مه رگیز له هه! ی خۆش بت آه  بكوژه ق له  ناهه  آوژراوی به وایه

وا   ڕه  ئمه ی به وه بین، ئه  بین یان نه خشنده آو تیایدا به  تا وه وه ته ماوه  نه ك بۆ ئمه پانتاییه
  وره  هزكی گه بوو به  نه آه آو جووله  تا وه چت آه بیرمان نه.   ڕۆی قوربانی بووه بیندراوه
تا داوا  وه آرا، ئه ك قوربانی حیسابی بۆ ده نھا وه ك، ته  چه آرد به ساتی هۆلۆآۆستی نه و آاره

 آاركی نا ئینسانی بزانت و داوای  ا بهآانی تورآی نه رمه آرت آوشتارگاری ئه  تورآیا ده له
و  ، زۆرن ئه ر وایه ، بۆ آوردیش هه  خامۆشه نووآه لی تا هه ن بكات، وه رمه  ئه لبوردن له
  ونه آه ی ده و وتانه ن به ده ق ده ن و هه آه راورد ده  به آه  جووله  آورد به ب آه ره ی عه ڕۆشنبیرانه

بك و  ره ك عه  وه  آه وه م خوندۆته)هادی العلوی(آی  یه ڕستهنیا   ته قآردنی آورد، من به
ر ئاستی سیاسی  سه  له  آه یه  من گومانم هه ربۆیه ی خۆی بكات، هه  ناسنامه رم له ك شه عراقییه
 عراقدا تا  تی له  تایبه بی و به ره تدارانی عه سته ش ده والوه  بت و له نیازی تۆه آورد به

تی  كو من زۆر دنیام حوآمه ، به نووسیوه زاری خۆیان نه رمه ی شه سمی نامه  ڕه بهش  نووآه هه
ی  وه نھا ئه ، ته ركی زۆرنزیكه گه نفال ئه ی ئه وه  آردنه ری دووباره گه ، ئه وه هز ببته عراقی به

تی  وه ا و دهغد  به چته  آورد خۆی ده  آه دایه وه یر له سه. بن آانی جیاوازده شوازو ئامرازه
و  ی ئه  ژر سایه ی له وه  ئومدی ئه ،به وه آاته  عراقی زیندوو ده- بی ره ی عه ریانه ربه به
رج  ت خه  آاری سیاسه می له نكی آه مه ی ته وه  آاتكدا ئه له.  وه سته مك بحه دا آه ته وه ده

ك و  ر چه و ناشیرینترن گه دام هاتوون، زۆر له ی دوای سه وانه زانت ئه آردبت، چاك ده
آۆتایی ) ت ئیلیه. ئس. تی(ی   شیعرییه م ده دوا جار به. بت یان هه و تۆپ و فۆآه خانه جبه
                   )؟!چ لبوردنك  ..  موو زانینه و هه دوای ئه (–م دنم  مه م وه به

 
 
 
 
 
 


