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 سەرباس

1 
 دةكارىَم ئةوةي بيةويَ الَبة نووسةر،بة توانيَ ببيَتمةرجنية ب ئةوةي هات

ش ببيَت بةرِؤذنامةوان و يلةدةرةوةي بوارة ئةكادميي و زانستيةكةةنانةت ت
 بيَت.بفيَرة ثرةنسيثةكاني كاري رِؤذنامةواني 

ثيَويستيةكى ييةكة هةر دلَخواز يا اثالَنةرة سةرةتهةوةلَينجار بةدياريكراوى 
 سةرةتاي ، نازامن بةالَم ئةوةى لةيادمةرِيَكخراوةيي بوو اىهةنووكةيي ئةوس

سالَي  كؤتاييلةنيوةي دووةم و  يم وةك هةوالَنيَرو رِيثؤرتةر،ؤذنامةوانكاري رِ
 .9009دةستيثيَكرد تا كؤتايى 1991

ثضرِ ثضرِو لةويشةوة بةفةرمى و كردةيى  9002تا سةرةتاى ئةم ضةند سالَة، 
 هةوالَنيَر، رِيثؤرتةر، دةستةي جياوازي رِؤذنامةوانيم وةكزؤر  ئةرك و كاري

ةر لةطةلَ  سةرنووس  و نينووس بةرِيَوةبةري كارطيَرِي، بةرِيَوةبةري نووسةران،
، مةيداني و بةعيشقةوة جياوازناسنامة ديارو ى ارو مالَثةرِظطؤدةيان رِؤذنامةو 

بناسريَم و لةهةر شتيَك حةز دةكةم وةك رِؤذنامةوان  رتثئيَستاش امدا، جنئة
 قةبةو جياواز". "ناونيشاني نةك وةك ئةوةي بووة بةباو ،دةربكةوم

 و ناهاوسةنطيية اوي بةستةمتةموومذ لةذينطةو دؤخيَكداى، كاري رِؤذنامةوان
وطازة ريةطةلَيدا نةسازيية ياساييةكةو ط، لتي و سياسيةكةالَفةرهةنطيية كؤمة

 مةترسيداريشة،زؤرينةى جار ئابورييةكةي وةك سةربار، نةك هةر ئاسان نية، 
 واية جةنطاوةريَكي رِؤذنامةوان يا وةك ئةوةيانى زؤرم نةوتووة طةر بلَيَم 



 

 6 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 دالةبةرةكاني جةنطهةر ةكةي خؤشتدا رِؤذنامةوانيَكي جةنطاوةر بي و لةمالَ
 ت!بي

 ئةزمونكردن و بةخشينةم لةضيَذي زؤربةدريَذايى ئةم دةيانسالَة سةرةرِاش 
رت بةالَم ئي م دا،يشباجي زؤر قورس و ناخؤش اوتاوةرطرت، ه منرِؤذنامةوانيةكا

ئةمة ذيانة، ئةوةى بيةوىَ خاكةرِاو خاويَن كار بكاو تيَبطاو ثيَبطات، سروشت 
شادى و ئازارى هةروا سادةو ئاسايى ناهيَلَىَ تيَثةرِىَ و قوتارى بيَت، هةر شتيَك 

  تايبةت بةخؤى هةية.

هةر طةياندن رِؤذنامةوانى سةركةوتوو، لةرِاستيدا بيَطومان كاري رِؤذنامةوان، 
بةلَكة بنكؤلَكاريية، ضونكة ئةوةي رِويداوة يا وةك ئةوةي رِو ئةدات، نية وةك 

 ،هةر سازيَكدا نةسازيَكك، لةلةهةر دياريَكدا نادياريَ ،هةر رِوداويَك رِوداويَكى ترلة
 يةك، هةر دةزوةوكةوتةليَثرت لة هةر بةركةوتةو يَك،هؤكارهةر ئةجنامةو زياتر لة

زنةى نهيَنييةكى دى، لةهةر حةقيقةتيَكدا ذان نييةو نهيَ يَك، هةردرززؤر تر لة
 كنطلَ ئةدات. هةيةو و ثذانى حةقيقةتيَكى تر

 بةفةرهةنط داخراوةداتاك رِةهةندطةراو  ىكؤمةلَطةلة ،بنكؤلَكاري رِؤذنامةواني 
هيَندةي توانستة  ، ئةزو رِؤذنامةوانيية ؤذنامةوانرِ ىرِةطةزي كار طرينطرتني

، هةروةها ئةوةندةي  ، جةستةيىتةكنؤلؤذي ،كيتةكني ،يفيارمالَنى، عةق
ةت ةبوو، تايبه منو ئابوريةكا سياسي و ةتيالَيهيَزي لةتكردني بةربةستة كؤمة

 و سياسيةكةدا، نزيك و دور لةبوارةكاني تيالَيةكؤمة لةبوارة فةرهةنطيية
و نيشاندانى ديوى دووةم بةئارِاستةى ثيَشكةشكردنى زانيارى ورد بنكؤلَكاري

 جيددييةكان هيَنانة ئاراوةي ثرسيارة هةروةها بةئاماجنى ناوةوةى شتةكانو 
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 ةمةخبهةولَمدا ئيزافةيةك  ،هاونيشتمانى زيندودابةتاك و لةزيهنيةتى تاك و 
 لةكوردةواريدا.هةمووان خؤم و هةبووني  سةر خةرمةني

بذاردةي ناو دةيان  ى بةشيَك لةم هةولَةوزادة، داى قولَوةك دةريا لةدرزيَك ذن
بواري يةى توطؤو بةدواداضون و بنكؤلَكارلةم ضةشنة ديدارو طفترى كؤكاري 

 جيَندةرو هزري جيَندةريية لةديدي ضةند فيطةريَكي ذن و ضةند طروثيَك لةذناني
 ةوة./ـرِيَكخراوي ذنان يا رِيَكخراو

ك م بةكرِؤالَة، بةكراونةتةوالَولةوةخيت خؤيدا ب ديالؤطانةم هةر يةكيَك لة ،بةلَيَ
 اتبك و ئيدديعاويَنا وا هةبيَئةطةر  و لةناوةرؤكدا هيَشتا سارد نةبوونةتةوة تا

ويَرِاى بةردةوام هةبوونى خويَنةرى نوىَ،  ،يةكردنةوة طةرم كار هةركارةكة 
 تىيةسةرةتا"كورد"  زهنيةتة فةرهةنطي و جيَندةرييةكةي دنياي ئيَمة هيَشتا

لةبةر ئةوة باوةرِ دةكةم  ،وةها هزرينيَكداي االَزناني بةبلةتةك هةلَكشان و هةلَ
هةبووني يةكةي هاوبةش و لةيةكرتو نزيك  ىئةم كؤكارة لةضةند تةوةريَك

 وزة بةخش و كؤمةك بةخش بيَت. هيَشتا دةكاريَ لةنيَوانيادا ىبابةت

9 
نةماوة روت يا تةموومذاوى  ضةمكيَكسالَة ميَك دة ،ندةريهزري جيَ يَندةروج

دةركةوتةو ليَكةوتةي خؤي  لةهةر كات و سةردةميَك رتئيَستا ث، و موجةرِةد
خيوازان ئازادمرؤسةالرو  كانطرىهيَزي ية هةية،بةهادارى تايبةت بةخؤى 

 ى قولَدا رِاثسكاوةووةك دةريا لةدرزيَك بةنداويَك نةماوة طةمارؤ دراو، بةطشتى
 بيَت. و ئازاددةيةويَ سةركا
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 ،نيةقورس  جاران وةك ،لةم هزرينة تيَبطاو سودمةندبيَ رتئةوةي بيةويَ باش
 ست و سؤسيؤلؤذيستةكانيةرة سايكؤلؤذلَارو ليَكؤرييبةدةيةها تيَزي بئيَستا 
 دةتواندرىَ بةسيَرض و كليك كردنيَك هةمبةر ئةم باسة نووسراون وهةن لة

 .ةردةست خبريَنب

و  دنةي هزري جيَندةري، تورِةييكر خيَرا طةشةجيدديةتي ئةم جؤرة  راستة
 يرتم ئالَبةدواي خؤيدا هيَناوة، بة ىجيهاني كؤنزيَرفاتيفةكان ىزؤر ثرينطانةوةى

ا هةبونيَكي بةمانخوالنةوة لةرِابردودا يا هيَنانة ئاراوةى لةثيَناو  النيَيةملمئةمة 
ؤظةو تا هاتووة ، سةرئةجنام كىَ سةردةكةوىَ، مةعلومة لةوةتةى مرؤظ مرتردا

لةجيَطةيدا و رِةتكردوةتةوةتاك رِةهةندطةرايى فةرهةنطى و فكرى و فةلسةفى 
  .ئازادى و جياوازييةكانى لةدنيابينيدا بةرين و بةرينرت ثيَكردونةتةوة

نايانةوىَ لةم حةقيقةت تيَبطةن، بةئامرازى كؤنينةوة هةردةم  ،كؤنةثاريَزان
نى تاك لةبؤتةى يةكة دةستة جةمعييةكاندا لةبيانويَك زياتر شك دةبةن تا ذيا
لةبنةمادا  ،ترس لةجيَندةرو هزري جيَندةريطةمارؤو قانط بدةن، هةر بؤيةش 

 ى مرؤ سةالرفةلسةفة ريفةواهزرو مهةذموون و هةميةنة كردنى وةك ترس لة
 بةناو دةكةن.

 لةدايك نابيَت و ثياو ذن هيض مرؤظيَك وةك دةلَيَت: سيمؤن دوبؤظواركاتيَك 
زري جيَندةري جيَندةرو ه ميَنتةيةؤئارط وهةمان ئة ئةمةبيَطومان  دةهةذيَن،

بةناو دةكةن و  دوبؤظواربةالَم ئةمان ئةمة وةك ترس لة لةسةر بونيادنراوة
 .وةها فكرينيَكدانايانةوىَ بكةونة ديالؤط لةطةلَ 
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بارهيَنراوي  دوانةي ،ن وةك ضةمكون و ثياو بووذن بو مةسةلةىراستييةكةى، 
، ييةكةبايؤلؤذرِوانطةو رِوانينة نةك  تيية رِابردو خوازةكانةكؤمةلَاية ةفةرهةنط

 .و ميَر بوونة نةك ذن و ثياو بووننيَر ةندي بايؤلؤذيمتةتايب

ها بةخشينةي داوةتة ئةم ثيَطةو رِؤلَ و بةية ئةوة طؤمةلَطة ،بةمانايةكي دي
 شهةر بؤية، نةك رِوانطةو رِؤئياي بايؤلؤذي نون و ثياو بوومةسةلةي ذن بو

اني هةر ئاينيَكدابن، لةهةر بةرط و بةهةر رِةط و مسكان لةذيَر ئاةكارافزحم
اوةكةي لةهةر رِةنطيَكدا باذؤن، ئةم هزرينة تورِةيان دةكاو بةدذبةري دنيا داخر

سثاسي بثارِيَنةوةو رِيَطةيان ثيَنادا وةك ثياو،  يرتخؤياني دةزانن، ضونكة ض
 رِيَطةيان ثيَنادا يرتولَقاندون، ضونكة ضخيبةذن نةئةوةى  لةبةرامبةر خودا بكةن

 !لةذيَر ثيَداناون بةهةشيت لةبةرامبةر ئةوةى خودا بكةنشوكرانةى  وةك ذن،

 ،سيفةن يشدايكايةتي و باوكايةت ومرؤظة مرؤظئيدى حةقيقةتى نوىَ ئةوةية، 
يدياو ئائةلتةرناتيظةو نةخؤيشى بةوةها بةديليَك لةنة جيَندةرو هزري جيَندةري 

كار لةسةر  ،هزرين و مةسةلةيةكي زانستية ئةمة ،دةزانيَترِوت  ياىئايديؤلؤذ
باو، نةطؤرِو باوةرِي  تدةكا كالَكردنةوةو سرِينةوةي ئةو جياكاري و جياوازيانة

 سةثاندوني.نةقلَ لةبرى ئةقلَ  جيَماو،فةرهةنطي 

ي دةكةن داواي ندةري، نةوةك ئةوةي كؤنةثاريَزان ئيدديعاجيَندةرو هزري جيَ
 تاريكةكانئةوةش نةيارة زيهنيةت  ، نةوةكتزان دةكايَهةلَوةشاندنةوةي خ

 ةو ئةم جؤرة تايبةمتةنديى باوةرِي بةهاورِةطةز باز تةبليغاتي لةسةر دةكةن
ذيَر ليَوى ة بة، نةخيَر هزرينيَكة دذبةري ضةوساندنةوةي مرؤظهةيةكةسيانةوة 

 .ييةذمارة ضواندنةي مرؤظ و مرؤظايةت بةجؤروم ئةثيابوون و ذنبوونةوةو 
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تيَطةيشتنة لةضةمكى ميَينةو نيَرينةو قبولَكردنى وةك خؤى لةمرؤظدا،  جيَندةر،
نةك لةرِيَطةى تةوزيفكردنيانةوة بةسةر ذن و ثياو بووندا، تؤ ثياوى ئةمة رِؤلَ 

دةرفةتتة دةرهاويشتةى فةرهةنطى جظاكى  دةوروو ثيَطةتةو تؤش ذنى ئةمة 
بؤماوةخيوازو هةلَخرِيَنةرة، يةكةم هةنطاوى هةولَى بونيادنان و هيَنانة ئاراوةى 

و  مرؤظ، سةرضاوةو سوذةكةى هةولَ و ثيَطةو رِؤلَى هاوبةشة لةنيَوان ميَينةى
 ن،ئاماجنى ئةو جياكاريية رِةطةزييانةى بةدواى ئةم ثرؤسةيةدا ديَنيَرينةدا، 

 ليَدانة لةثيَطةو بةهاى هاوسةنطى ئةم هاوكيَشة سروشتيية مرؤ سةالريية.

ي انةهاوسةنطخوازهزرى بةماناكردنةوةى وةها بيَماناييةك و هزري جيَندةر، 
 و دةرفةتي يةكساني مرؤيية. ةو هاوتاكاري ماف و بةربرسياريَيترِؤلَ و ثيَط

نةك وةك ئةوةى خةتيَك لةفيَميَنيستةكان تةبليغاتى بؤ دةكةن بؤلَد كردنى 
واتا رِةطةزيَك و كالَكردنةوةى رِةطةزةكةى تر، جيَندةرو هزرى جيَندةرى 

لةبةردةم ميَينةو نيَرينةدا، نةك وةك ئةوةى ثيَداني ماف و دةرفةتي يةكسان 
ؤيية تةوزيفى رِةطةزى مرسروشتيية جظاكطةران ئةم ماف و دةرةفةت و ثيَطة 

 دةكةن.

هزرى جيَندةرى، لةبرى تةوزيفى جؤرايةتى، ئةم بةذيَر بارو ئةو كردن بةسةر 
وزةو هيَزى ئةو،  لةبرى ئاواالَ كردنى هيَزو ئاوةزى ئةم و زيندانى كردنى بار،

 بةئارِاستةى دةركةوتن و ئةزمونكردن و تةوزيفى ةمندالَان فراذاندنىئامرازى 
وةك ئةوةى هةن، وةك ئةوةى دةيانةوىَ ئةزمون بكةن،  وةكانيانشارا ستةتوان

 .وةك ئةوةى دةخوازن ئيزافة خبةنة سةر هةبوون

ديارة بةجياوازى زؤرةوة، بةالَم ئةمرِؤ لةدنياى هةرة ثيَشكةوتوو بطرة تا 
ان هةموو هةموو بةكؤمةلَطةى خؤثاريَزى خؤرهةالَتى و لةمةرِ خؤمان دةطات،
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، دةبينندةطات  طةورةكانبةى منداالَنةوة بطرة تا نايةكساني لةماف ساتيَك
ةكانةوة دةقي كتيَبكؤمةلَطا، لة و ئةمة لةخيَزانةوة بطرة تا خويَندنطةو شةقام 

كىَ دةكات، كىَ ئازادانة ئةزموون كيَ ضاوديَري دنةكان، رِاطةيان بطرة تا ميدياو
كىَ خؤى كردوة ليَ دةكات. ئاطادارييان و كىَ زةبوونانة ئةزبةر دةكات، 

برِياردةرة، كىَ بةسةرضاوةى داهات و كىَ كراوةتة مشةخؤر، كىَ دادوةرو 
ئةمانةو دةيةها سةرجنى بةجىَ و لةجيَرتدا ناهاوسةنطى و نايةكسانييةكى 

. ئةوةى باجةكة ئةدا ميَينةية بةدياريكراوى رِوحكوذيان خولَقاندوةبيَشومارى 
ن و مرؤظايةتيية، ئةوةى بةرهةمى ئةم باجةش دةخوا بةالَم لةبنةمادا مرؤظبوو

 نيَرينةيةكة شاخدارو جةنطةلَى.

ئةركى مندالَ نانةوةو كارى مالَدارى بةسروشت هاوبةشة، كةضى ئاطادارى 
ةكان و كؤمةلَطهةرة زؤرى زؤرينةي لةئةركى مالَدارى مندالَ و جيَبةجيَكردنى 

و كارى ذنة، هؤكارةكة مةعلومة  ئةركبةتةنها  كؤمةلَطةى خؤرهةالَتى بةتايبةتى
بيَطومان ئاماجنةكة ناديدةطردنى ثيَطةو رِؤلَى هاوبةشى ميَينةو سنوردار كردنى 

 ماف و دةرةفةتى خستنة رِوى توانست و ئةزمونكردنى ئازاد ذيانكردنيةتى.

و هةلَطرتنى  مافهاوسةنطى و يةكسانى ثيَطةو طريَنيت كردني لةكاتيَكدا، 
بةرثرسياريَيت هاوبةش و هاوثشك تايبةت بؤ ميللةتانى لةمةرِ ئيَمة لةئاوى 
حةيات طرينطرتة بيَطومان لةزؤر رِوانطةو رِوى بابةتى و فةرهةنطى و مرؤييةوة، 

كارى ثيَطةو ماف و بةرثرسياريَتيية مرؤييةكان لةاليةن هةر جلَةوبةثيَضةوانةوة 
دةخاتة دؤخيَكى سنوردارى تةنطةبةرو  هيَندةى دى ذيان بيَت، رِةطةزيَكةوة

 .بيَدادةوة
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بةدريَذايى ئةم رِؤذطارة ئةطةر نةوترىَ رِؤذنيية هةوالَيَكى خودكوذى  بةداخةوة،
و خؤسوتانى ميَينةيةك ويذدامنان نةهةذيَنىَ، ئةوة بةرِةهاييةوة هيض هةفتةيةك 

نةكريَتة سةر  نيية توندوتيذى هةمةكى هةر لةتةحةرِوشةوة تا خنكاندن
و ئاذانسة جيهانيةكان  رِاثؤرتهاوبةشةكامنان، ئةمة هةر لةناوخؤدا نا، ئةوةتا 

لةتازةترين بةالغ و بالَوكردنةوةدا  ىوالَسارةزاياني بواري فيزيكي يان سيَكشو 
ى جؤراو توندوتيذرِؤذانة  سالَى، 19-11: يةك لةثيَنجى ميَينةى تةمةن دةلَيَن

يونسيَف  ى9090ى بةثيَي ئاماريَت. هةروةكضؤن دةكر بةرامبةر يانجؤر
 ويواتا يةك لةثيَنجى كضان رِوبةرِ سالَي٥١ و ٥١ تةمةن مليؤن كضى 12نزيكةى

 .بوونةتةوة سيَكسي دةسرتيَذي

 

 ئةرسةالن مةمحود
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 :كازیوە ساڵح

 بۆ ئەوەی پیشتگیری لەژنان بكەیت پێویست ناكات ئەنتی پیاو بیت
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وةَلامدانةوةي ثرسيارةكانت ئةوةندة  ببورن ،حورمةت وسَلاو النئةرسة كاك
 ئةم بارودؤخة كة تيثةرِيم بةهةنديَ كيَشةي تايبةتيدائةم ماوةية دواكةوت، 

كرد  منئةو كاتةي بؤ وةَلامدانةوة تةرخاقاندووة، َلي خوهةموان بؤ كةنةدا نويَيةي
، متةية لةماَلةوةئةم هةف. متةرخان بكةنويَيةى ناضار بووم بؤ ئةو دؤخةي 

 .دةمةوةبكاني جةنابت بةر لةهةمووان وةَلامي ثرسيارةبا  بفةرموون

 ساَلح كازيوة

 

كةواتا  .يَتة ثَشباش بيرت زؤر سثاس، بةهيواي ئةوةم ئئةرسةالن مةمحود: 
زيك بةسالَيَكة ن ، خؤتان ئةزاننناو باس و طفتوطؤكةمان ةوة برِؤينةلةمهةر با

 ماوةية هةموو ئةم بةدريَذايي طوتتان لةطةلَ ئيَوةدا، ةمتدةرفةئةم ضاوةرِواني 
كامانةن ضني و امانة ثرِؤذةو رِيَن مار يا ئةسانت نةداوةتةوة، كورِؤذنامةنو ولَامي

 قالَ كردووة؟ ربةخؤيةوة سة كازيوةيان ئةوةندة

 دياري دةكةن.ئةمة  هةن دو هؤكار كازيوة سالَح:

كاريش دةكةم، هةروةها دو براي  ،مدةخويَن هاوكات لةطةلَ ئةوةي: يةكةم
 ري ليَطرتووم.كاتيَكي ئيَجطار زؤئاسان نييةو  خؤشم ثةروةردة كردوةوة، ئةمة

ئةمة بةو مانايةى لةطةلَ رِاطةياندن،  هيَلَي جولَانةوةي خؤم دياريكردني :دووةم
 .ناجيَطري نةبيَت لةطةلَ دؤخ و هةلَويستمبطوجنيَت  بيَتبةشيَوةيك دةمةوىَ 

 واتا ضؤن؟ ئةرسةالن مةمحود:
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بةبيَ سةرخانيَكي ئةو رِؤذنامةنووسةي  ثيَم واية ،وونةمنةب كازيوة سالَح:
 ؤ نانو قسةكردني ئةم و ئةوي كردوة بةوةسيلةيةك بديدار طفتوطؤو مةعريفي

نووسيوةو لةيةك كاتدا دةينيَريَت  تىريَكي نةريَضةند ثرسيا بةجؤرىَ ثةيداكردن
 ىنؤفشن سةبارةت بةكارو بوارو نووسيبؤ دةيان كةس بةبيَ رِةضاوكردني ثر

هةروةها بةبيَ  بةبيَ خويَندنةوةي نووسةر ،هةر يةك بةراورد بةو ثرسيارانة
هةلَويَست و ميَذوي ئةو كةسانةي ثرسيارةكاني بؤ ى ئاست و كردن رِةضاو

مؤرالَي  اليةنىطةر وةك  ،كردنةوةيان و نزيك ليَكضوندةنيَريَت سةبارةت بة
ؤذنامةنووس ناتوانيَت خويَنةر رِكةم وةك متمانةي خويَنةر، الني مةعرفيش نا

ليَكردو هيَليَكي  جميَورى ىطةر وةك ضيَشيت بكات دا كيَشيي بابةتةكةالبة
جؤريَكة ئةمة بؤ خؤي ، تردا نةبوو يَكىك و كاريَلةناو كار ىتفكري و ئاس

 طالنتيَوةنووسةر دةبيَت خؤي بثاريَزيَت  فكرى، طةندةلَيتةمبةلَى هزرى و لة
لَام بةداخةوة لةو باخضة ، بةنيةرو ميَذويةك كةخةون و خولياو ميَذوي ئةو نش و

لةم دورةوة بةئاساني  نيناتوان ن و ئيَمةيَنيش دادةثؤشرطولَة نيانةكا درِكةدا
 ينةوة.ةبك رِؤذنامةنووسة باشةكان جيا

 كؤمةك بةخش بن.بطةن و ت كانةجنسةر وادارمهي ئةرسةالن مةمحود:

 جديية كوردانةي لةضةند بواريَكدا نوسةرةذنة ذمارةي ئةو  طةروةك ثيشة
لةئةزمون   دةمةويَ ئايا ئةمة هؤكاريَكى دياريكراوى هةية؟ كةمن، سن زؤرودةنو

 ت.يبؤمان بدويَخؤتانةوة كةميَك سةبارةت بةو باسة  نىتيَطةيشت و

ادة، متمانة، ريدي و فكري، ثةروةردةكردني بةهرة، ئيدكاري ج كازيوة سالَح:
جنانةى ئاما ئةمبتوانىَ يَكة خدؤخي ذني كورد دؤ اي دةويَت، ئايهؤشياري و كات

 !ذينطةي كوردي ذينطةيةكي بةثيتة بؤ بةهرةي ذن؟ اتيَدا بثيَكيَت؟ ئاي
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جورئةتي  كة ، كةضى هةركراوين زةوي تةختة فيَر الَيةوة وادئيَمة هةر لةمن
ذن تةنها كرد لةكةنارةوة دةكةوينة خوارةوة. لةكؤمةلَي ئيَمةدا يشمان رؤشتن

ةوةدا بةستوةوةو شكاندني لةطةلَ ضةوساندن ىتاكرتطروثيَكة بؤ هةميشة كؤن
 !ن و زرةرمةندي بؤ ثياو دةهيَنيَتاكتةش شةرم بؤ ذرتئةو كؤن

 تىكي سروشيَكولتور وةكو ذياني  روشتىبؤ كراوة بةسررةوة ئةم ئازارةي ليَ
ادةو نالؤذيكي وةك ئةوةي ريئكي بيَادةي نيَو كؤمةلَيَريئذنيَكي بيَ، ئةطريَتيوةر
ثياو داواي ليَبوردن "دةكات  ة نووسةري ئةمةريكي لويس وةيس وةسفيمنخا
، هزرو ئاوةز هيَزو ئيَمة لةكاتيَكدا وازيةكاني دةكات، ذنيش لةبةهيَزيةكاني"اللة

باكيش رِةوشت و بةهرةو دانايي سةنطي بيَت، نةفامي و بيَال و شةرم و نةنطي
 !؟واني ضي ليَ دةكةيتضاوةرِ ،بيَت

ة بةثيَشةنطيَك  ىتثيَويس بةهرةيةكيش هةموو ،ؤظيَك بةهرةيةكي تيَدايةمرهةر 
 كوردةكانئةم خةسلَةتةي خيَزانة ، دةطاتبةريَت ليَوةي ثيَ ةو شويَنةيئبةرةو 

ثاشان كيَ  ،ضجاى كضةكانيان ورِةكانيشيان باوةرِيان ثيَي نيةهةنديَ جار بؤ ك
بايةخ و  هةية يان نا، كوان ئةوبوونى دةزانيَت كاري جدي ذنان لةناو كورددا 

ئيَمةدا، تةنانةت بةوانةيشةوة  بةكاري ذنان دراون لةكؤمةلَي انةىخويَندنةو
 !نةزاندخؤيان بةثياويَكي فيمينسيت 

 ؟هؤكارةكة ضييةئةرسةالن مةمحود: 

 ةثياويَكيدو سالَ بةر ل ،نفالة لةسةر ئةوهةبو منبؤضو ونةبةمن كازيوة سالَح:
ياوة ث، كةضى ئةلَيَت وةك كازيوة سالَح تكةس نةيطووالَم نووسةر طوتومة، بة

دووبارة كردوةتةوة، نةك ثيَي نةطوتراوة تؤ  منى نووسةرةكة هةمان بؤضووني
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ثؤل كردوة، بةلَكة بةدةيان كاكة ئةلَيَن وةك نؤؤت مكةضوني كةسيَكي ديبؤبؤ 
دي و يدذني ج طةيةدالةم كؤمةلَ ىَدةتةوبةم حالَةوة ت. ئايا تؤ كاك فلَان ئةلَيَ

 هةبيَت؟ تبةهرةمةند

 .حةز دةكةم هةر خؤتان والَم بدةنةوةئةرسةالن مةمحود: 

ليَكؤلَينةوةيةك لةسةر كاري هةنديَ لةثياوة دةي دةبا سةرةتا  كازيوة سالَح:
اري ذنةكانة براوةو ضةندي ك نيان بكريَت و بزانمنديةكايدبةرهرةمةندو ج

 ي ذني كورديدا بكةين.ديةت لةجيهانيدجا با باسي داهيَنان و جينبردويانة، ئ

 با بضينة سةر ثرسياريَكي دي،والَميَكى بةجيَية. دةى ئةرسةالن مةمحود: 
ي يةكيَكيان جنبيندريَ، ئامادةئارِاستةي جودا لةفيَمينيزم دوو  دالةئيَستا
رؤيية ملةبةها   يةجةختكردنةوة ثرت يانتر ئةوةيرِةطةزييةو ى تيةكيَنى ثاراست

تةوةرةكةي  دىري ئةوةن كؤمةلَطةيةك بهيَننة ياني خوازيا جيَندةريةكاني ذن،
 .باسة بزامن كازيوة سالَح سةبارةت بةم ىذن بيَت، دةمةويَ تيَطةيشتين

هةر ناسي فيمينيست دواجار يَث ،ضييةك بن ئاراستةكان هةر كازيوة سالَح:
كؤمةلَي كةنةدي . ئةوةية كة ذن مرؤظةو ذيانيَكي مرؤظانةي بؤ هةموار بكة

ئافرةتة، دووةم منالَةو سيهةم  فىكةم ماف ماكؤمةلَيَكة تةوةرةكةي ذنة، ية
، تبؤ يةكيةتي رِةطةزي دةدريَ ذياني رؤذانةدا هةولَ لةناواخن و بةلَام ثياوة،

 وةوساندنةضةو هيَشتا رِوبةروي هةية فىما ضونكة لةطةلَ ئةوةي يةكةم
 .كيَشةي زؤر دةبيَتةوة

كرد دةبانطةشةي كؤمةلَيَكيان تةنانةت كاتيَك كة اواييذئرِؤطةى مرؤيى كؤمةلَ
اراوةي رِؤذانةي خؤيان كة ناوي ضةمكةكان و طةليَ ز ،بيَت ذنتةوةرةكةي 
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تؤني بيَت و  اوجنطو يان بؤ زاراوةو ضةمكيَك بؤ مرؤظثياوي لةطةلَ دةهات طؤرِ
 رِةطةزي تيَدا دةرنةكةويَت.

 هيَلَةية؟ ودوئةم لةسةر باوةرِى ئيَوة بةدياريكراوى ئةرسةالن مةمحود: 

 يةكيةتي رِةطةزيو ئاماجنةكةى ئاراستة ةيةكةطكؤمةلَبةباوةرِم  سالَح: كازيوة
، بيَطومان هةلَطريَت توندوتيذ ييةتىرؤحلة دةست، بةلَام بؤ ئةوةي ثياو بيَت

هةتا رِاديَت لةسةر ئةم تونوتيذ ترة، ة ثياو ولةرِوي زانستيةوة دةركةوتو
 ماف و هاوكاري ياسايي ةدةية ثةسةندي نةكردوة، ثيَويستةدؤخةي ضةندين س

 زياتر بؤ ذنان بةرقةرار بكريَت.

 ضؤن؟ مةسةلةن وةك ضي وةرسةالن مةمحود: ئ

ثياو  ىتلةذنان بكةيت ثيَويست ناكات ئةن بؤ ئةوةي ثيشتطريي كازيوة سالَح:
. بةلَام ثيَويستة خويَندنةوةت بؤ ثياوي كؤمةلَطةكةي خؤت هةبيَت. تةنها بيت

 زثيَويستة سةيري كؤمةلَطةي خؤت بكةيت، واليَك بدةيتةوة تؤ نةك دو رِةطة
شارستانيةت و طفتوطؤ  هزرىبة يةكيان باوةرِي تت هةية،ةعةشرو دوبةلَكة 
 بةضةك و زؤرداري، ئةم دوجياوازيةش كؤمةلَيَ مةترسي الكةى تريش هةية،

 مامةلَةي ثيَويست بؤ رِؤذطاري ئةمرِؤ بؤ كردوةتةوة. رِوبةرِوي كؤمةلَةكةت
  ريشةتطةعةشرمةتيَكي  ئةطةر  حكو ئةوةي يةكسان بيت لةطةلَ رِةوتي جيهان

يةكةم بكةيت و ياساكانت  ينىلةرِوي ياساييةوة بةرطري لةض ثيَويستة بيت
 يانة لةكؤمةلَةكةت بةدور بطريَت.خبةيت ئةو مةترس بةشيَوةيةك ريَك
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جياوازييةكان لةشويَن يا ولَاتيَك بؤ  ىنطرت بةلةبةرضاوئةرسةالن مةمحود: 
يا ايي هةية، ئوشةيةكي قولَي ميَذرِي ذناناتيَكي دي، ضةوساندنةوةي شويَن و ولَ

 ئةوان بؤ دةضةوسيَندريَنةوة؟

 رترِؤذئاوا تةواو جياوازة، من ثيَشضةوساندنةوةي ذناني  سالَح: كازيوة
دو قةفةزة، يةكيكان  ليَتىةلَايةتيةوة وةك ضياوازي كواتومة لةزؤر رِوي كؤموطو

 .بةلَام دواجار قةفةز هةر قةفةزة لةزيَرِ دروستكراوة ئةوةكةي تريان لةئاسن،

بةثيَي ئةو ئامارانةي ئةمةش لةرِاستيدا ئيَمةي ثةناهةندة دروستمان كردوة، 
 نةوةدي ئةوانةي دةكةون لةسةداليَرة دةست  ي توندوتيذيةكانلةسةنتةر

 و ثةناهةندةن. نني خةلَكي ولَاتةكة ي توندوتيذي دةبنةوةبةرِورِو

 كيَشةكة بوعديَكي كةلتوري هةية. ،عيبارةتةبةم ئةرسةالن مةمحود: 

ةزؤر رِوةوة كولتوري ي لتئيَمةي رؤذهةلَا .يةدروست ئةوةدةى  سالَح: كازيوة
مناندا خؤمان لةمالَةكة دةولَةتيَكي يةكةمان هةر كردووة، نناشري ئةوانيشمان

 نيداواكا ةوةيَترِوبةرِوي ضةوسانةوة دةب كةذن  ترى بةشةي ئةو ،دامةزراندووة
واية ثرؤفيشنالَة كار دةكات، دايكةو كاري ناومالَيش بةشي ثيَي  جياوازن، ئةو

ثيشلةيةكي ضرِنوكاوي و نةرمي  بيَت ثياو بيةويَناخؤي دةكات، بؤية 
و رِوبةرِوي طلةيي يان خيانةتي بكاتةوة كة توندوتيذي  تسيَكسيش بيَ

 ةن كةانتوندوتيذي، ئةم جؤرة نيهةروةها توندوتيذيةكاني تر طشت مةعنةوية.
 ،بةطشتى اني زياتر ذن و مندالَنقوربانيةك ودةبيَتةوة طةكؤمةلَ ئةمرِؤ رِوبةرِوي

 مادةي نانيان وةك باندي سيَكس فرؤشي وبةكارهيَ يان قةكردنال و نتوةك كوش
ئةم جؤرة توندوتيذيانة سيستمي سةرمايةداري بةدوي ، نتثيَفرؤش كةربيهؤش
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ديش كاري بؤ يدبةلَام بةج كةي زؤر بةرزبووةتةوة.رِيَذة و خؤيدا ئةيهيَنيَت
دةسةلَاتي رِاطةياندن كة دةكريَت ض لةرِوي دةسةلَاتي حكومةت و ئاسايش، ض 

انى خةلَك ت ودةسةلَا ئةكيد رانةدا،وابم لةكاري زؤر باش دةكةن  تىبةرِاس
كارى باش  سةبارةت بةليَكؤلَنةوةو بةدواداضوون لةو كةيسانة يشخؤبةخش

 كردن دةرثرسراويَتى بةليَ هةست ثيَضةوانةيئةمةش دوو جةمسةري  .دةكةن
 .اتداهةلَذرِؤو دةخات لةنيَوان رِؤذئاوا

وو كيَشة كةسييةكان بيَت و دةزانيَت ئاطاي لةهةم رسراورِؤذهةلَات خؤي بةليَث
 ىتام كة طةيشت بةكيَشةي طشبةلَ كانةوةييةكةسيَتتاكة اتة ذياني خبدةست 

دةبينيَتةوة تا  ؤي لةبلَاوكردنةوةي تؤمةت و دةنطوباسخ ىتيةكانليَثسراوية
 " فةلسةفةيةتي.بيثيَضىَ"سةري نايةشيَ بؤضي كيَشةكةو  ضارةسةر بؤ

، ذياني كةسي تاكةتةدةخولكردنى ئةوةي بةكاري خؤي نازانيت  رِؤذئاوابةالَم 
ت. ةزانيَدةش و هاوكاري دؤزينةوةي ضارةسةر بةلَام لةكيَشةكاندا خؤي بةهاوب
كؤمةلَطة بةبةشيَك لةئةركي خؤي  ىتو دروس تىبةواتايةكي دي كؤمةلَطة دروس

 لةسةر رِيَذة دةكةين نةك رِةها.ة ةزانيَت، ديارة ئيَمة قسد

 ىكيَشة جياوازةكاني كؤمةلَةلَيَم هةموو ئدةطةرِيَمةوة بؤ خالَي سةرةتاو  ليَرةدا
كردني ذيانيَكي  وانو ضاوةرِ يَتىكيَشةي هةستنةكردنة بةليَثسراو، ئيَمة
واتاي هةرزة بة ثيَطةياندن و هةرزانة، ئةرك، خود ،لَانةو بةتالَ لةكؤششتةمة

 تةمةن نالَيَم هةرزةي فكر.

ثيَتان واية ئاريضةي  با برِؤينة سةر باسيَكي جودا تر، ئايائةرسةالن مةمحود: 
كؤي ثةيوةنديية ئينسانيةكان سيَكس بيَ، ئايا ئةوةي لةنيَوان ذن و ثياويَكدا 
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ئينسانيةكان ئةذمار  ئاويَنةيةك بؤ هةموو ثةيوةنديية رِو ئةدات، دةشيَ وةك
 بكريَ؟

 هاورِيَببيَت بة ناتوانىَدا، يلةطةلَ خؤ نةبىَي هاورِيَ كةتا ئةو كازيوة سالَح:
. دةبيت بةمرؤظي جةنطةلَي داذيان لةطةلَ ىهاورِيَ نةبو ، كةلةطةلَ ذيانيشدا

ضيَوةي بؤ ثةيوةندية نيةو  ةكانيمرؤيجةنطةلَي، باوةرِي بةثةيوةندية  مرؤظي
جياوازةكانيش نية. جةنطلَييةكان هةموو شت لةغةريزةدا دةبيننةوةو ذنيش 

 غةريزة. تةنها وةك ئامرازي دامركاندنةوةي

 !يةيابوو ذن تةنها ماشينيزمي سيَكسكةثيَي و لةفلتةرة نامرؤيةكاني نيضةجطة 
ئاميَري ئةوا ي خويَندةواريدا طةرِا اضةندين ظايرؤسي وةك "ئةطةر ذن بةدو

 تيَك ذن رِو لةزاست دةكات كيَشة" كادةلَيَتكردنةكةي شكاوة" يان  سيَكس
ي دي سةبارةت ردنيدا هةية" ئةمانةو زؤر وتةي نابةجيَك لةضانسي سيَكس

 .بةضينة كؤمةلَايةتيةكان، كةهيضي لةناو كؤمةلَدا جيَطري نةبوون

 بكةيتةوة. رتئةطةر ئةمة رِونئةرسةالن مةمحود: 

. هيض زاناو فةيلةسوف ىوونة نةك وةك مةسةلةيةكي ئايديالَمنبة سالَح: كازيوة
نامرؤييةي نيتضةي كردبيَت  و كؤمةلَناس و دةروناسيَك شك نابةم ئةم ثيَوةرة

 كردنةوةيريليَرةوة ئةطةر ب ثيَكةوة ذياني هيض كؤمةلَطةيةك. مانةوةو ىتبةفاك
بكةين  نازيةتي ئةلَماني بةراورد نيضة وةك فةيلةسوفيَكي نازي سةردةمي 

 ة، ئةوةبةكؤمةلَي كوردي كةرِيَذةيةكي ئيَجطار بةرزي هةمان باوةرِي هةي
 كؤمةلَي خؤمان دةستنيشان ئةكةين.فاشي بؤ  و شوناسي كؤمةلَيَكي نازي
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 نيي فاشؤلَؤنياليزم و حوكمكيانووي ئةوةي ئيَمة كؤمةلَي ثاش ةكريَ بةبد
اني كردني ئةو شوناسة بةكؤمةلَيَكي دواكةوتوو ئالَودة بةطريَيةكهةموار

ئنتماي  طؤرِانكاريةكان ديَتة هةذماردن، ويش كة وةك سةنتةريالواتة  ضةثاندن
 خواستةوة دؤرِاندوة. ةرِوي فكري و قؤناغة سروشتيةكانيي ليةتالو

بةثيَوةري مرؤظايةتي، ئةوة ئةم ساتةية  كريَب ثةيوةندي سيَكسي هةر كاتيَ
 ةره تنيش لةمرؤظايةتي.شيتيايدا نةثةيوةندي مرؤظايةتي بووني هةيةو نةتيَطة

لةثةيوةندي ، خةسارةتة ىتكس داريَذرا طارةنى سيَثةيوةنديةك لةسةر بنةما
ثةيوةنديةي لةسةر جيَطاوة دةست ثيَدةكات هةر لةسةر  ئةوخؤشةويستيشدا 

، شةوة بةكورتي ئارةزو كردني مرؤظ بؤ مانةوة لةجيَطادا كؤتايي ديَتيجيَطا
ن و وايي ليَي تيَطةشتورِاستيةش ئةمرِؤ ذمارةيةكي بةرضاوي تاكي رِؤذئا ئةم

 ئةكةن. ثراكتيكي

 ، بةتايبةتمن باوةرِي زؤرم بةهاورِيةتي هةردو رِةطةزة ثيَت بلَيَم،رِونرت با 
 قؤناغي نةشارستانيةت باز ئةدا ينىبرِ كورد بةبيَ لةنيَو ئةو كؤمةلَانةي وةك

 سةرمايةداري.

ت ةبةتايب ،نتشيةكاتةوة بؤ تيَطةداراوةكان كة شكؤدي رِ، نهيَنيةكة هاورِيةتي
تي ناوبرِي رِيَطة هةميشة هاورِية ان هةية.منكيَشةي هةلَاواردني ذ ئيَمة كةبؤ 

هةتا  لةطةلَ رِةطةزي جياوازدا سةركةوتوو ترة، هاورِيَيةتى دورةكان ئةكات
كة ئةم كؤدة  هاورِيةتيدا. ثيَناويلةيةتي بيَت يَبيَطومان طةر هاورِ ،يةك رِةطةزي

 ينيك ئةوةي كةهةن نةك ئةوةي ثيَشببةدلَنياييةوة وة كرايةوة، كؤدي بينني
امبةرناسيش دةكريَتةوة كؤدي بةريةك ئةكةن، كؤدي خودناسي و لةويَشةوة 

 .راوةكاندجةنطةلَة سةثيَن ينىؤرِهؤشياري زاتية بؤ ط نينطرتيطر كة



 

 23 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 دا رِاتانانيةكانمسنة ئايرةت بةثيَطةي ذن لةئايسةبائةى ئةرسةالن مةمحود: 
 ؟ضييةو دةتانةوىَ ضى بةمن و بةخويَنةريش بلَيَن

 .خودا دؤمينة ناكات ةلَيَ:دجواني هةية زؤر ئةنيشتاين وتةيةكي  لَح:كازيوة سا
ئاين  ئاين ثيَضةوانةي خودا دؤمينةو شةترةجنيشي كرد لةطةلَ جيهاندا، بةلَام

كان بةرهةم هيَنةرةكاني كوشت، سةرةتا بةزانست و فةيلةسوفة مرؤظة هةموو
ةوة ةوسيَتدةبيَت بضذن ندا هةر يلةتيوري ئاي، ديارة ذندةسيتثيَكرد ثاشان بة

 .دانابرِيَت لةبةرهةم ذن ئاينةكاندالةضونكة 

باشة دةتواني ثيَم بلَيَي مرؤظةكان بؤ ئةوةندة وابةستةي  :ئةرسةالن مةمحود
ر تو بةختةوةر ذياوترنيالَدكان بوون، ئايا ئةوان مرؤظيان ئاين و ئايدؤلؤذيةتة

 وةربطرن؟يان ثيَتان واية دةبيَ ض ئارِاستةيةك  كردوة

 دور زؤر ليَكىجةدة ،وابةستة بووني مرؤظ بةئاين و ئايدؤلؤذياوة كازيوة سالَح:
مةسةلةن هةلَدةطريَ، ياني بةدةرة لةمةوداي ديداريةكي وةها رِؤذنامةواني، 

الَ بووني ئاين، جةدةلي تيَكدةرو رتنةبوون و سةن وةك جةدةلي تايبةت
سياسةت، ئابوري و ؤمةلَايةتي، جيَطؤرِكيَ و ثةناطةري لةطةلَ ريَكخةري  ك

وابةستة بووني و  اني كؤمةلَايةتيميجياوازةكان، ثةميكانيزمي ذياني كؤمةلَة 
نيتكاو متمانةي لؤذي و هؤشياري كؤمةلَايةتي، هيَرمؤؤسيؤسي و كولتوري

ي زؤري ستةو لةسةر وةستانةهةلَو دةيان جةدةلي دي كة هةر يةكةيان وميَذو
 دةويَت.

خةيالَ و كاريطةري فةنتازياية  بةلَام من ثيَم واية لةهةموو ئةمانة كاريطةرتر
ي مرؤظ. مرؤظ لةبنةمادا بوونةوةريَكة ئارةزوي طةرِاني بةدواي ناديارةكاندا ال
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 و ينرت، بريكردنةوةش لةناديارةكان جوانزياترو بالَاترةتيادا لةهةموو مةيليَك 
ة انئةم خةيالَ خةيالَي ثيَ بةخشيوة. رتينين و سةرسامرتلَاموةبيَو  ينرتترسناك

بةخشيوة. ضونكة بةهةموويان متمانةو  يكةيشىزؤر جار بيانوي جةدةلةكاني د
هؤشياري و بةرخوردانيَك  ئةوانة طةرِاندوةتةوة هةلَطري بؤ ةرونيدئاسايشي 

 نية ثيَي بةخشيَت.

ياري بةخشيوةتة خةيالَي نادسةيركة، سروشت بؤ خؤي فةنتازيايةكي طةورةو  
ي ئايندا، ال، خوداش بةتي بريكردنةوة لةخودا دةيباالهةميشة بة مرؤظ كة

 نية. ينىت: خودا ئاطاندي ئةلَيَوةك  لةكاتيَكدا

 وريتا طةورةيي ليَورِيَذ كراوة لةب مرؤظي كورد لةمندالَييةوةئةرسةالن مةمحود: 
 ىتكةسيَخؤي و طيَرِانةوةي ينةوةي ضون بتوانيَت لةدؤز ويَناطةلي باو، باوةرِو

بناسيَ و  بيَشوناسي خؤيدا سةركةوتوبيَ، بةمانايةكي دي ضؤن ئةو دؤخة
 بةندن؟ ذياوي لةسةر ريي ناباوطبنةماكان نىَبسازيَ

 ئةزاني ئةوة وةك ضية؟ كازيوة سالَح:

 .منئةكيد دةمةويَ بزائةرسةالن مةمحود: 

طؤراني باوو هةر تةمةني  تؤن هةمووبةوةك ئةو هونةرمةندةي  كازيوة سالَح:
اتر ئارةزوي طؤراني بةلَام ثاش ئةوةي ئةبينيَت طويَطر زي وتوةط تراديشنالَي

تاقيكردوةتةوةو  ي خؤي لةطؤراني مؤديَرنداكانتوانا ئيدي هاتووة مؤديَرن دةكا
 د طؤرانييةكي زؤر باشيشي طوتووة.ضةن

توانايةكي عةقلَي و ئيدراكيية، ئةم تواناية بةر لةوةي تونايةكي دةنطي بيَت، 
وونةية تةنها منئةم  ي هونةري و جةسارةتي برِياردانة.ئنتما بؤ بةرذةوةند
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ثيَشمان ئةلَيَت مرؤظ لةطةلَ ديوة  ثيَمان نالَيَت مرؤظ لةتوانايةك زياتري هةية،
 :ضونكة ،نايةويَت ثيشاني بدات ديوي رِوناكيشي هةية، بةلَام ئةوتاريكةكاندا 

 هؤشيارييةكةي رِاضةنيَنيَت. نةكةوتوة بةر فشاريَكي وا هيَشتا :يةكةم 

بينن و لةطةلَ ئةنشتاين ئةلَيَم: زؤر كةمن ئةوانةي بةضاوي خؤيان دة :دووةم
 بةدلَي خؤيان هةست ئةكةن.

تةنها  ت تاؤي هةست بكاو بةضاوي خؤي ببينيَمرؤظي كورد بؤ ئةوةي بةدلَي خ
بةهةمواري ذينطةيةكي  ىتنةدات، ثيَويس يشانن ى خؤميانرِوة تاريكةكة هةر

رهةم بيَت، ئةويش دا بةاتا ئةم جورئةتةي تي بؤضي؟ بيَطومانئةمة ، لةبارترة
تاكة شتة تةدةخولكارى و هؤشياري دوركةوتنةوةية لة هةبووني ئازادي

 ي.رتو تايبةتيةكاني يةك ييةكانكةس

ليَت بثرسم،  لةم باسةكةميَك دورتر  باشة، ئيَستا دةمةويَئةرسةالن مةمحود: 
 وسةرانةي جيَطةي بايةخثيَداني كازيوة بوون تايبةت لةبواري ئةدةبدانئايا ئةو 

 كيَن، كامانةن؟

و  ونوب منثيَدا ةو نووسةرانةي جيَطةي بايةخئذمارةى  كازيوة سالَح:
 وازؤربةشيان طةر نةلَيَم هةموويان، ئة ،زؤرن ونةتةوةخويَند منرِؤمانةكانيا
 .ينياوارِؤذئ و نووسةري ىفةرةنس سةردةمي شؤرِشينووسةراني 

ترم بؤخويَندنةوةي فةلسةفةو ديارة من مةيلي زؤر ثيَويستة ئةوةش بلَيَم
شدا ذمارةيةكي ئيَجطار زؤري لةطةلَ ئةوة دةروني و كؤمةلَايةتي هةية، ىتزانس
 بؤ خويَندنةوة. بوون ةكان بةرهةمةكانيان جيطةي بايةخمانة جياوازخبقوتا
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بةردةست نةكةوتبىَ و  منوسةري كورديش ئةطةر بةرهةمةكانياكؤمةلَيَك نو 
 بةرهةميَكي نويَيان هةركردنةوةي الَو، هيَشتا هةموو هةوالَي بانةخويَندبيَتنةوة

 بةلَام هةنديَ جار رِو ئةدا تةمةني من ئةطةيةنيَت. هةلَكشانيَك بؤ بةختةوةري و
 نةستتةوة هةرضيةكي ا هيَندة ديَتة ناوك ئةوةندة نزيكة لةرِؤحتةوة، ينووسةريَ

كةسيَك  يا وةارة خويَندوتةجمدةكةي دوةهةست تيَطةى و واادةخويَنيتةوة، و
ضونكة تا ئاستيَكي زؤر دوتةوة، ويَنخرِؤحي نووسيويتةوةو تؤش دووبارة 

 بةدياريكراويش منت. هةروةها ئةو نووسةرانةي دةتواكردنةوةريكؤكة لةطةلَ ب
ماركيز، ئةنشتاين طابريل طارسيا ئةمانةن" طرينطنزؤر  نبؤم كةناويان بهيَنم 
 ."و ئةريك فرؤم

ضاو بةدويَنيَي  نووسةرو ليَكؤلَةر، ئةم كاتانةي كازيوة وةكئةرسةالن مةمحود: 
 ثيَمانبلَيَ ئةوةي دةبيَ، ئايا دةكريَدروستالض هةستيَكي  خؤيدا دةخشيَنيَتةوة

 ؟بوونيدةبواية بينيباي و بيكردباية ض

بوو بةئازار،  منضركةيةي ثيَنووسم طرتة دةست ذيا لةم دويَنيَم كازيوة سالَح:
ي ئةوة هةرضي نارةحةتيم و نيطةرانيم هةبوو لةذياندا ثيَنووس بؤي هيَناوم.

دةبوو ى ئةوةلةبةر ئةوة  ،نكاندخيت دةسيدةبوو بيكةم و كؤمةلَيَكي نةهل
هةمووي  ، حةزدةكةم ةي  هةمةبةهرانهةموو  ئةو  و بيبينم ئةزمونكردنى  بيكةم

 دا.لةذيامن تاقي  بكةمةوة

 ئةوةية مرؤظيَك كة طؤراني ،ئةوةية بةهرةي مرؤظيَك بكوذيت ترين تاوان طةورة
منيش خاوةني  ية،ييَذي نةنطى برانبوو ثيَي بلَيَت تؤ لةبةر ئةوةي طؤ بيَذ

لَام نةنطية كؤمةلَيَ بةهرةي جياوازم و دةمتواني كاريان لةسةر بكةم، بة
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يش خةريك ريطؤشةط بؤ تةنها ثيَنوسيَكي نةتزؤرةكاني كؤمةلَي كوردي تةنا
 ؤن!خببوو سةري خؤشم 

 ة نووسةريمنلَيَم دةبوو ئةوة بكةم لةطةلَ خاثيَمخؤش بوو ئيَستا لةبري ئةوة ب
تةنها  خوازيارم كاتيَك لةبةردةم خودا وةستام، بيَك بلَيَم:ؤئةمةريكي ئيَرماب

 بلَيَم هةموو ئةوانةي ثيَت بةخشيبووم منو بتوا بةهرةشم تيَدا نةمابيَيةك 
 .و ئةزمومنكردنبةكارم هيَنا

كردنيَكي  بادوا ثرسيارم ئةوةبيَ ئاخؤ ئيَوة طوزارشتئةرسةالن مةمحود: 
ةوة دةنوسيَت ، بةمانايةكي دي ئايا كازيوة خؤيهةية نيسةر نوستان لةيتايبةت

 يان شتيَكي تر؟

بواري جياواز، ةوة، هةر بؤيةش مستؤو ئةوان و خؤم دةنوو لَح:كازيوة سا
 ىتةنووسيندا، ضونكة نةهةميشة بؤ طشجياوازم هةية ل ىتزماني جياواز، ئاس

جار زمانيَكي شياوي  ةوة زؤرمسة هةميشة بؤ نوخبة، كة ئةو دةنوودةنووسم ن
ناتوانيَت بةرانبةر نووسةر ئةوي بةرانبةر هةلَدةبذيَرم، دواجار  ىتئةو يان ئاس

بنووسيَت  ، كة نةشتوانيَت خؤيبنووسيَتةوة طةر نةبيَت بة بةشيَك لةخؤي
ر نووسة نيئةم تيَطةشتنة هةبوو نووس ي خؤي بةرانبةر ناطات. بةلَام كةلةئةو

 دةنوسيَتةوة.

 كردن. زؤر سثاس، ماندومئةرسةالن مةمحود: 

 بنيَرة. لينك ،بلَاوبوونةوة ة دواىتكاي سثاس بؤ ئيَوةش. كازيوة سالَح:
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 :ئەڤین عەزیز

ەلۆری ب بوواین دەبوو  ىگەر خاوەن بزوتنەوەیەكی راستەقینەی فێمێنیزم
 لەعابەی سێكسیمان لەبەردەم پەرلەمانی كوردستان هەڵبڕشتایە!
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بيَ  ثياو لةكؤمةَلي  ئيَمةدا  بووني  نية،  هةتا  بةشداري  هةبيَ لةثؤستى بةذن  
دا، لةضؤك ةكوردةواريذنان ل نييةىثةرلةمانتاريدا، ضونكة هةموو بو وزاري و

 !ثيَناسة دةطرىَ و دةكريَت ضةند لةطةل ثياو دةخةويَن يان طونى ثياو يا

 ئةظني عةزيز

 

م ئيَوة ىنوسينيَكي شيكار بابلَيَم نليَكؤلَينةوة يامةمحود:  ئةرسةالن
  ىنسةر ئاي رِواتةبكورد  سةبارةت بةوةىدةكةن  خويَندةوة، ثيَداطرى زؤر

يان ثيَتان واية كورد دةكريَ لةسةر بناغةي ئةم  لةمة ضيية، تئيَزدي، مةبةست
 بونياد نوىَ ثرؤذةيةكي نةتةوةيي و نيشتمانى و دنيابينىجؤرة دةقانة ض 

 بنيَت؟

 هةروةهاةليَك رةضةلَةك و كةلتوري هةر ط ىنتبيَطومان ثاراس عةزيز: نيةظئ
س ةشونايةن زؤرداران و نةيارانيةوة، خزمةتة بلةال ىبةتةفروتوناكردنرى لةريَط

يةكي ديكةشةوة بؤ مةسةلةي سياسي و اللة يةكالان لةميو ناسنامةي نةتةوة
طةليَك بريتية  ىنان ميتؤلؤذياي ئايميضووني مةسةلةي نةتةوة بةرةوثيَش

يةكيَكة لةو لةكؤلَةكةيةك لةكؤلَةكاني كةلتوري ئةو طةلةو دواجاريش كةلتور 
 هؤكارانةي كة طةليَكي ثيَدةناسريَتةوة.

 ريهةموو نةتةوةيةك سةرباري كةلَك وةرطرتن لةئةزمونة نوويَيةكاني جيهان، ب
 دةكاتةوة، بةلَام ئيَمةي كورد ئةمةمان نةكردووة، ىميَذويةكاني خؤة ئةزمونلة

ي دنيا لةسةر ميتؤلؤذيا مناسيوناليزهةرة زؤرى لةكاتيَكدا بنةماي زؤربةي 
 يَدانيئةم ميتؤلؤذياو كةلةثوورانة لةريَي طةشةث ،دروست بووةبونياد نراوةو 
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تة بةشيَك لةبنةماكاني دةسةلَاتي سياسي و ةزماني ئةو نةتةوةيةوة بوو
بولة مسرو كردنةوةي ميتؤلؤذياو كةلةثوو هةروةها زيندو ياسايي ئةو وولَاتة.

 ت تيؤرةكاني ناسيوناليزم.بؤ طش نيكي سةرةكبناغةية ىتويةكان بةطشميَذ
انتواني مو جولةكة ضؤن دة المئيس ينىئايا بةبيَ ئا نيليَرةدا دةكريَ بثرس

 ؟نيب و جوولةكة دياري بكةين و بناسشوناسي دوو نةتةوةي وةك عةرة

 ضؤن جولةكة خاوةن ئاينى خؤيةتى ئةوةيةئايا مةبةست ئةرسةالن مةمحود: 
 ناتوانىَ بةبىَ ئاين هيض نةتةوةيةك يةتى، هةروةهاخاوةنالميش عةرةب ئيس و

 ببيَت بةخاوةن شوناس و بناسريَت؟

ناسنامةي زؤريَك لةنةتةوةكاني  ئاين هةميشة وةك دروست ئةوة، عةزيز: نيئةظ
ة ك يننيلؤذياي يؤنانيةكان بدةين، دةب، طةر سةرنج لةميتؤدنيا بووةو هةية

ان ظيكينطةك ينىئا نةتةوةي يؤنان، يان ةنديةكة بؤ ناسينةوةيمتئةمة تايبة
طريَدراوي  مةسةلةي كةسويد يةكيَكة لةو ولَاتانة دوو Nordenلةنورديَن 

 .يةكن

زديش ئيَ ينىئيَرانيةكان ناسراوة، ئا بةميتؤلؤذيايى تزةردةش ينىلةئةوروثا ئا
 وة بةئاطا نيةوهيض لة خؤىكةضي ئيَمةي كورد  بةميتؤلؤذي كورد ناسراوة،

 !نيَتنازا

زياتريان هةية لةسةر ئيَمةي كورد تا خؤمان وةك  زيانياري ئةوروثيةكانيانى 
بةميتؤلؤذياي بةوةها حةقيقةتيَك سةبارةت من هةر ليَرةش ئاشنايةتيم  كورد،

 بةلَام المييةئيس ولَاتيَكيئيَران ئةمرؤ هةرضةندة  ،كرد كورد ثةيدا ينىئا
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زةردةشتيان لةناو نةبردوة وةك ئةوةي باوةرةكاني ريو ةرطيز شويَنةوارو به
 كوردي نةزان كردومانة. ئيَمةي كة

ان من، دةبيَ ئيَمة بؤ رةضةلَةكي بووةشالل ةمةكة نية بةلَك ،ئيَمة كةعبةي
لةطةلَ بووني   لةكوردستاني ئيَستادا هاوكاتة كورد بطةريَينةوة كةبووني

و تورك  عةرةب نةتةوةيلةوةي  اقي ئيَستادا، ياني بةرريسؤمةريةكان لةع
 هةبن ئيَمةي كورد هةبووين لةسةر ئةم خاكة. 

 بةدياريكراوى كردنةوةى ئةم هاوكيَشةية لةزيندو مةبةستئةرسةالن مةمحود: 
ةم ل دةتانةوىَ ، يانى بابةتةكة ثالَنةرة نةتةوةيى و نيشتمانييةكةية ياضيية

 يَكى دى؟جنة ئامانرِيَطةيةوة بطة

 .دوو ئاماجنم هةية دالةزيندوو كردنةوةي ئةم مةسةلةية عةزيز: نيئةظ

بؤ  ،يةتىخؤبةخؤي خؤ ياىخاوةني ميتؤلؤذ تر وةك نةتةوةكاني كورد :يةكةم
راستيةكي رةهاي  طريَتةوةو ببيَتةجيَطةى ب ينى ئيسالمى عةرةبىئا بيَتدة

 اني ثيَوة طريَ بدةين!ميتةنانةت دةسةلَاتي سياسي و ياسا و كؤمةلَطةكةمان

ضؤن عةرةب و جولةكة ئاينةكةيان كردؤتة سةرضاوة بؤ دةسةلَاتي  :دووةم
وة دةتوانىَ ئةو ئاين بةهةمان شيَ قي، كورديشالو كؤمةلَايةتي و ئةخسياسي 

ري زيندوو بكاتةوةو ةهةنديَكي كةلتووةك رِ خؤى لَييةىخؤما ايةو ميتؤلؤذي
 نويَيي لةسةر دابنيَت. فةرهةنطىو  ىبنةمايةكي سياس

ة داخ جيَطةي رة، ضةندوالئيَزدي بةتةواوي ئاينيَكي سك ينىئا لةكاتيَكدا ئةمة
ريزم الؤكةي سكوريثيةكان خاوةني بوبةر لةئةورسالَ  انكورد ضةند ىيَمةئ بؤ
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اندا ميدةسةلَاتي سياسي و ياسا ىتلةئاس توانيوةنةمانكةضي هةرطيز  بوين
 سودي ليَ وةربطرين.

 ر بووة؟ الؤكةي سكؤريلةئةوروثيةكان خاوةن بورد بةر ك :ئةرسةالن مةمحود

ي يةكيَكيان دةسةلَات ،يدا دوو دةسةلَات هةيةدئيَز ينىةلَيَ، لةئاب عةزيز: نيئةظ
هةرطيز خؤي لةكاروباري سياسي و  ينى كةؤحانيةو تايبةتة بةكاروباري ئار

نادات، ئةوةى تريشيان سةركردايةتي ئيداري و سياسية كة  ياسايي ولَات وةر
 .يَوةبةثيَي ئةقلَي سةردةم دةبيَ ولَات بروا بةر

 نىيزياد لةثيَويست طريَدراوي ئا ،ةئةمرؤ ئيَمة هةمان دةسةلَاتة سياسيةي ئةم
، زيادةرةوي نية طةر بلَيم كورد ئةم سامانة خؤمالَيةي خؤي المييةعةرةبي ئيس
تي ني دةولَةلةميَذ بوو خاوة ثيَم واية ية لةمةسةلة سياسيةكاندا،بوابةكار بهيَنا

ةندي زؤري هةية لةولَاتاني متتايبة دييكوردي ئيَز سةربةخؤي خؤي دةبوو.
بؤ دةبيَ بةعةرةبي  رتئ ،خودا لةبنةرةتةوة كوردة، ئةسلَةن ئةوروثاو ئةمةريكا

 بكةين؟! دالَقسةي لةطة

 وئارِاستة هةم يَت،دةكيَش نيقاشة تولَئةم وةك دةطوترىَ ئةرسةالن مةمحود: 
دةرفةتيَكي ترو  با بيخةينة لةبةر ئةوة يَت،طؤرِدةطفتوطؤكةيشمان ئاماجنى 

 نيابةتيَكى تردا كيَش بكةم، ئةظب ىالتان بةجنةوىَ سةردةم يبةت كراو.تا
ن عةزيز باوةرِى بةض بنةمايةكى جيَندةرى هةية، يةكيَتيى رِةطةزى يا

 ت؟تةوةرةكةى تةنها ذن بيَذينطةيةكى كؤمةالَيةتى 
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  ىتوو ئاراستةى وةها هةن، فيَميَنيسفيَميَنيزمدا دهزرى لة راستة عةزيز: نيئةظ
هةريةكيَك لةم Likhetsfeminister يةكسانفيَميَنيزمى  särartsfeministerوجياواز
 :نةوتيؤري خؤي لةثشتةوةية، بؤ من يشنةاروانط

روانطةو بؤضوون و فاكتةرانة لةبةر ضاو دةطريَ  ئةوفيَميَنيزمي يةكسان زياتر 
 ماركسيست مةسةلةن لةكؤمةلَطةدا هةن سةبارةت بةضةوساندنةوةي ذنان.

نان ذ هاوتايى، سةرتاثاي ثلة نبةفيَميَنيزمي يةكسان سةر فيَميَنيستةكان كة
دا، ضين بيَ ديارة لةكؤمةلَطةيةكي ،بةبةشداري ذن لةبةرهةميَناندا دةبيَنيَتةوة

ىَ دةب ن ئةطةر ذن بةشداربيَ لةكاروباري طشتيدا وةك خويَندن و كار، ئةوايا
ميَنيستةكان ئاماذةي ثيَ وةك لريبال فيَ ىوتاهابةشداريكردنيَكى يةكسان و بيَ

 ندوة.ملايدا ئةمة وانيةو ميَذوش ئةوةي سةلةراست بةلَام دةكةن.

ان بايؤلؤذيةكاني نيَوفيَميَنيزمي يةكسان نايةويَ تةنانةت قسة لةسةر جياوازية 
هؤكاري بابةتييةوة  تيدا ئةم جياوازيانة بةهؤيلةراس ،يش بكاتانثياو و ذن

بوونةتة هؤكارى دروستبووني هةموو ئةو روانطةو بةهايانةي هةن  لةكؤمةلَطةدا
 سةبارةت بةذن و ثياو.

 و و دةرونناسي تيؤري سياسةت ئةوةية لةبنةرةتةوةواية كيَشةكة  الم من
ام ذن و جنثياوي قبولَ نةكردوة، بؤية دةرئةاوازيةكاني نيَوان ذن و جي زانست

 dikotomiكةوتونةتة ناو ثةيوةنديةكي دروستكراوي ديكؤتؤمي  ةلَدالةكؤم ثياو
دابةشبووني رةطةزي ثياو بةسةر ثياوو ذندا، وةك ئةفسانةي دروست بووني 

لةثةراسوي  و ثاشان ذن دةبيَ ئادةم و حةوا، كة ئادةم يةكةم جار دروست
 !ضةثي ئةو
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كيشدا بةهامان شيَوة ذن دةكريَ بةكؤثيةك لةثياو يان السيسياسي ك لةتيؤري
تيةكي رةهاي ثياويَكي ناتةواو، كةئةمرؤ حاشا لةبووني لةش بكريَ وةك راس

ضةمكيَكي تازة هةية  مشتومري بةلَام ئةمرؤ لةفيَميَنيزمدا ذياني ئيَمةي مرؤظ.
كردنةوةي كيَشةكاني ناو ئةم ضةمكة يارمةتي شي Intersktionalitetبةناوي 
شةيةك لةكؤمةلَطةدا كة مرؤظ دةبيَ لةضةندين روانطةوة بووني كيَ دائة كؤمةلَطة

كي يان تةنها كيَشةيةى شةي ذنان تةنها مةسةلةي ضينايةتكيَ ونة:منةب ينيَتبب
 سيَكسي روت نية، بةلَكة سةرجةم رةهةندةكاني ناو ئةو نرةطةزي يا
 .تيَدا دةذي ذنيية كؤمةلَطةية

ويَراي توندوتيذي و مةسةلةكاني ديكةي ثةيوةست ئةرسةالن مةمحود: 
بةضةوساندنةوةي ذنان لةكوردستان، زؤريش باس لةثيَشكةوتنةكاني ئةم 

و ى رائيداري و كارطيَري و وز ىتبةدةيان ذن لةثؤس نيدةبين بوارة دةكريَت،
 ثةرلةمانتارن، ئيَوة بةوة رازين؟

دةكةم بةيةكيَك لةو قؤناغانةي  ئاماذة بؤ وةلَامي ئةم ثرسيارة عةزيز: نيئةظ
زةد ناو يةن ثياوةوة كة بةفةلؤكراتيزملةال وةتيَثةري كردني ذني ثياداريداط كة

 .دةكريَت

قؤناغة ثيَش  ئةم .ضؤك يان طوني ثياو نىةلؤكراتيزم يانى بةسةروةر راطرتف
اتةوة دةستيثيَكردوة كة ثياو بوو، يانى لةو ك كىادةست ثيَكردني ثاتري

دةوري ضية لةمندالَ بووندا، لةو كاتةوة ضؤكي ثياو دةبيَتة  كردوة ىتهةس
ئةمة دةسوريَنةوة  ةرةكي و سةرجةم مةسةلةكاني ديكةي لةدةورتةوةريَكي س

فاكتةريَكي سةرةكي بةبووة  كاتةوة  ضؤكي ثياو بةبووني ذنيشةوة، لةو
 .سوننةتيةوة لةرويذنان ضةوساندنةوةي 
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ئةدةن ي رتئةو جنيَوانةي ئةمرؤ ثياو لةكاتي شةردا بةيةكسةرنج بدةرة  تؤ
هةموي لةضؤكي لةكؤمةلَطةى ئيَمةدا، يان ئةو جنيَوانةى ذن بةيةكرتى ئةدةن 

، يان لةروي ياساييةوة هةبووني فرة ذني، ثياوةوة دةست ثيَدةكات بؤ زيَي ذن
، نشوز كردنيان مندالَي ناخواستة، ليَداني ذنان قةدةغة بووني لةبار بردني

 قؤناغي فةلؤكراتيزم و بنةرةتي ياساكانيةتي كة اوةيمشئةمانة هةمووي ثا
 ئيَمةدا ماوةتةوة. لةكؤمةلَي

 ىتية،  هةتا  بةشداري  هةبيَ لةثؤسبيَ  ثياو لةكؤمةلَي  ئيَمةدا  بووني  نبة  ذن
لةكؤمةلَي ئيَمةدا، لةضؤك  ذنان ييةىبونضونكة هةموو  زاري و ثةرلةمانتاريدا،و

ثيَناسة دةكرىَ و دةكريَت،  لةطةل ثياو دةخةويَ ضةند اوة يانثي نىطويان 
كض، ذن، قةيرة، بيَوةذن، كض  ة هةية:لةكؤمةلَطةي ئيَمةدا ضوار واذ ذنرِ لةمة

 يلةثرؤسةيةك نية، ذن ئةو كةسةية يَكسىهيَشتا لةطةل ثياو س ئةو كةسةية
تةمةني ضؤتة سةرةوة  سيَكسداية لةطةل ثياو، قةيرة ئةو كضةية بةردةوامي
بيَوةذنيش ئةوةية  ،ةويَخب طةلَيداستا ثياوي دةست نةكةوتووة لةبةلَام تا ئيَ

يَيت بلَ منةليَرةدا تؤ ب دةكريَئيَستا  ،ةويَخبثياوةكةي نةماوة تا لةطةلَي  رتئي
سةربةخؤيانة كيَن وةك دةلَيَيت بةشداريان هةية لةثؤستة ئيدارو  ذنة ئةم

 حكوميةكاندا؟

 !، ئةمانة كيَنمن ثرسيار دةكةمئةرسةالن مةمحود: 

م طةرِىَ ثيَوةرة ناوديَر كراوةكانى هةر يةكيَك لة لةوة تؤدةى  عةزيز: نيئةظ
كة زؤريَك  دةكةويَام ئةوةمان بؤ دةرجنسةرئةبةالَم ضوار واذةية ضؤكى ثياوة، 

كوردستان فرة ذني بةسوكايةتي  ثارملانى هةنديَ لةذنانى ئةندام لةذنان و
ثياوان دةهيَننةوة  نيكي طوالثاساو بؤ ضا ة، بةلَكن تيَناطةنكردن بةخودي ذنا
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 objektكردار  ئاوةلَ ةنةسيَكسدا، يانى خؤيان بةتةواوي دةكى لةمةسةلة
لةكؤمةلَطةي ئيَمةدا  ئةمرؤ اكةواتsubject  بكةر لةثرؤسةي سيَكسدا نةك

ضؤكي ثياودا دةسوريَتةوة، دةنا  نىذنانيش لةدةوري بةرز راطرت ريىتةوةري ب
يةن هةنديَ لةذنانةوة لةاللةجؤري فرة ذني لةكؤمةلَطةدا  دةركردني ياسايةكي

رةوايةتي ثاساوى عورفى بؤ بهيَننةوةو  تا نةدةهيَنرايةوة هيَندة ثاساوي بؤ
ئيَمة بزوتنةوةيةكى راستةقينةي فيَميَنيزممان  طةر لةرِاستيدا ثيَبدةن.ياسايى 

يان لةبةردةم ثةرلةماني هةبوواية دةبوو بةلؤري لةعابةي ئؤتؤماتيكي سيَكس
ئةوان  بؤ مةسةلةي فرة لةثاساوةكاني  يةكيَك ضونكة شتاية،ربكوردستان هةلَ

 .رةي ذن زياترة لةثياو لةكوردستانذني ئةوةية كة ذما

 يبيَت ئةوا زؤر لةعابةي سيَكسي ئؤتؤماتيك ذن بةثيَي طوني ثياو ثيَوانةيطةر 
 رةنطة هةية. ذني بؤ ذن كة باوةريان بةفرة رتنهةية كة زؤر لةو ثياوانة باش

بةثلةي ئؤرطاسم بطات تا ئةو ثياوةي ذن  يشرتلةريَي ئةو لةعابةيةوة باشذن 
 بؤية .سيَكس بؤ مةسةلةي يَنيَتبةكار دةه دةكاتة كؤيلةي خؤي و لةشى

والتيَكدا كة ذن خاوةني لةشي خؤي نةبيَ، ئةبيَ ضؤن ذني وةزيرو دواجار لة
 ثةرلةمانتارمان هةبيَ.

 رِازي نيت؟ كةواتائةرسةالن مةمحود: 

من وةك ئافرةتيَك بةلَكة سةد  من نةك هةر بةمة رازي نيم، عةزيز: نيئةظ
ام بةلَ مب لةثؤستيَكي ئيداريدا يان ثةرلةمانىكورسي وا دةخةمة ذيَر ثيَم كة من 

 فةلؤكراتيزم بيَت. ياساكاني هةموو ثيَوانةي بووني من وةك ئافرةت لةمةرِ
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ئايا ئيَوة لةو بروايةدان ئاريضةي هةموو ثةيوةندية ئةرسةالن مةمحود: 
 و ؟ ئةوةي لةنيَوان ذنريَتةوةئينسانيةكان لةثةيوةندية سيَكسيةكاندا بدؤز

كؤي ثةيوةندية ئينسانيةكان  ةىت دةكريَ وةك ويَناو ئاويَنئةدادا روثياويَك
 سةير بكريَ؟

 ،سيَكس تةوةريَكي طرنطي ذياني مرؤظة بلَيَم مةسةلةي مندةتوا عةزيز: نيئةظ
بةلَام  ،كيَشةكة ئةوةية هةموو مرؤظةكان خوازياري مومارةسةي سيَكس هةن

كاتيَ كة ديَيتة سةر قسة لةسةركردني بةشيَوةيةكي كراوة لةكؤمةلَي ئيَمةدا 
 ذمارةتايبةتي ديَننة ئ بةشتيَكي ئةوا روبةروي بةطذدا ضوونةوة دةبيتةوةو

 كردن!

وةك كةسيَكي فيَميَنيست زؤر باوةرم بةو وتةيةي راديكالَ فيَمينيستةكان  خؤم
طةر "و ثيَدادةطرن لةسةر ئةوةي هةية كة دةلَيَ"ئةوةي تايبةتية سياسية

دةست  نوستنةكانةوة دةبيَ لةذوري بيَت،كةمان يةكسان ةانةويَ كؤمةلَطمب
 كردني كؤمةلَطة.زة وكراتيميد بكةينة

 مةبةستت لةمة ضيية؟ئةرسةالن مةمحود: 

رو  نتضي لةسةر سيسةمةكاني ذوري نوس نيدةبيَ ئيَمة بزان عةزيز: نيئةظ
 شو كيَ برياري ئةوة ئةدات سيَكس ضؤن بيَت ، دةبىَ بزاندرىَ ئةوة كيَيةئةدات

 بةجيَدةهيَنيَت. بريارةكان

 ئةمة بؤضى؟ بةالَمئةرسةالن مةمحود: 
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يان رتتةنها لةسةر سيسةمةكان يةكناكريَ مرؤظةكان ضونكة عةزيز:  نيئةظ
هاتنة  نتنوس خؤشبوويَ و لةويَ بةناو يةكساني هةبيَ بةلَام هةر كة لةذؤري

 .، ثةيوةنديةكان شيَوازيَكي ديكة بةخؤوة بطرنةوةدةر

امانج ليَي تةنها  ئيَمةدا هةية بةناوي خؤشةويستيةوة ئ لَطةىكة كؤمة ئةوةي
لةو  ذن يَناني  مندالَة،  بؤية دواجاربةرهةمهيش  لةسيَكس  جنسيَكسةو  ئاما

لةبةر ضاو  ئارةزويةكي ثرؤسةيةدا تةنها كيَلطةي تؤوي ثياوةو هيض خواست
ن ئةوةية كة"نا"ي جار لةكؤمةلَطةي ئيَمةدا روانطةي ثياو لةسةر ذ زؤر يَ.ريناط

بةلَيَ بؤ سيَكس ليَكدةدريَتةوة، ضونكة بيَدةنطي ثياو بة س الىذن بؤ سيَك
هيَناوة ثياو بةرهةم الىروانطةيةي ةردةوامي ذن لةمةسةلةي سيَكسدا ئةو ب

طةر  بؤية بكات قسةداواى بكاو كةذن حةز بةسيَكس دةكات بةلَام روي نايةت 
دواي ئةوةش  .ذن خوازياري سيَكس نةبيَ، ثياو واي تيَدةطات كة شةرم دةكات

 لةنيَوان ذن و ثياويَكداهةر نية مةرج  سيَكس ثةيوةنديةكي مرؤيةيةومةسةلةي 
  Heterosexualitet. هةبىَ و رِو بدات

 واتا ضؤن؟ يانئةمةئةرسةالن مةمحود: 

ثياوو  Lesbiskو  ذن  ذن سيَكسيةكاني نيَوان ئةمرؤ ثةيوةندية عةزيز: نيئةظ
رةنطة بؤ  يا طرنطة، ندةي مةسةلةي هيَرتؤ سيَكسواليتهيَ Homosexuellثياو 

لةريَي عادةي سريةوة بةئؤرطاسم  Annoniسيَكس تةنهاهةنديَ كةس مةسةلةي 
مةسةلةي  كة بيَت مةرةهاي كؤمةلَطةي ئيَ رِاستييةكىبطات، رةنطة ئةمة 

 Heteronorm هيَرتؤنؤرماتيدةبةستنةوة،  ثياويَكةوةيَك و بةذن تةنها سيَكس
بةزؤرو ئيجباري ثةيوةندية سيَكسيةكانيان  هةموو مرؤظةكان واتا ثيَدةلَيَن،
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 تةواو لةراستيدا ئةمة روانطةيةكيبةالَم  ،دةبيَ لةنيَوان ذن و ثياويَكدا بيَت
 سيَكسدا. لةمةسةلةي ديكاتؤريانةيةخيَلَةكيانةو 

تاكة  هةر كةسيَتى نىنهيَ ئايا وةك ئةوةى دةطوترىَ ود:محمةسةالن ئةر
ة، رِاست كةسيَك لةرِةفتارة سيَكسييةكةيدا ئاشكرا دةبيَ، ئةمة تا ضةند وايةو

  بؤضي؟

، بةلَام بؤ من ثيَم واية ئةو قسةيةي تؤ راستيةكي زؤر تيَداية عةزيز: نيئةظ
ضي لةو ديوى دةرطةي ذؤري نوستنةكانةوة  نيةتة بزانمحئيَمةي كورد زؤر زة

يان سيَكسيةكان لةطرفتة رو ئةدات، لةبةر ئةوة ذن و ثياو بةئاشكرا ناتوانن باس
 بكةن بةشيَوةيةكي كراوة لةكؤمةلَدا.

زاني تةنها كةسيَك كة لةكؤمةلَي ئيَمةدا خوازياري سيَكس بيَت بباش  تؤئةبىَ 
ثياوةو ذن بةثيَي ئةو نؤرمةي كؤمةلَطة خؤي لةم ثرؤسةية دةدزيَتةوة يان ذن 

نةطات لةكاتيَكدا ذني ئةورؤثي طةر بةثلةي ئؤرطاسم  ،خوازياري سيَكس نية
سيَكس و  سثؤرانيبةث يان هاوريَكةي جطة لةوةي راويَذلةطةلَ هاوسةر 

وة بؤ راهيَناني دكتؤرةكان دةكات بةدةيان لةعابةي سيَكسيش تاقي دةكةنة
طاسم، بيَطؤمان لةمةداو لةزؤربةي بةثلةي ئؤر نتلةشي خؤي بؤ طةش
 يارمةتي دةريةتي. هاوريَكةي يان حالَةتةكاندا ثياوةكةي

 ريَطةى تر هةية؟ مةطةر ود:محن مةالئةرسة

ني سيَكسيان اليةسري بؤ ذنان زؤر باشة، ضونكة كردني عادةي  عةزيز: نيئةظ
بةثيَضةوانةوة ئةمة بةشتيَكي خراث و طوناح لةكؤمةلَي  بةلَام بةهيَز دةكات

 !ا ليَكدةدريَتةوةئيَمةد
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بةثلةي ئؤرطاسم ئيَستا بؤ مرؤظ وةك دةرمان يان ضارةسةر  نتتؤ دةزاني طةش
ئةو ذنانةي كة بةذاني مندالَ بوونةوةن ليَرة دكتؤر  تبةكار دةهيَنريَ بةتايبة

يان دةكريَتةوةو هةميش محسريان ثيَدةدات ضونكة هةم رة عادةي ثيَشنياري
 و داننيان هيَواش دةبيَتةوة، يان ئةو كضانةي كة لةسوري مانطانةاكانةذ

 ئازاريان هةية كردني عادةي سري ئازارةكةيان ناهيَلَيَ.

ئيَوة لةدوا وتارتان سةبارةت بةفرة ذني واتيَطةشتم  ئةرسةالن مةمحود:
 بتانةويَ بلَيَن ثياوي كورد غةريزة سيَكسيةكاني بةتةواوي زالَة بةسةر ئاوةزيدا،

واية  ئةطةر يانولي نازانن؟ مشئةو طشتاندنة بةدةربرينيَكي زؤر ئيَوة 
 ؟نهؤكارةكان ض

نةخيَر من نامةويَ ئةوة بلَيَم. من لةويادا ئاماذة دةكةم بةبةشيَك  عةزيز: نيئةظ
 ندومانة سةبارةت بةميَذوي سيَكس و رةطةزولةو كؤرسةي كة لةزانكؤ خويَ

 تةنها بةشيَكة جيَندةر مةسةلةية بةم نةتةوايةتيةكان سةبارةت روانطةي كةمة
كان، ةسةر مةسةلةي رةطةزو سيَكس و روانطةي كةمة نةتةوتيشك دةخاتة كة

يةكان هةيانة سةبارةت من لةويادا ئاماذةيةك دةكةم بةو تيؤريةي كة رؤذئاوا
 ئيَمة. الى بةثياوي

مرؤيي  و ئاوةزيةكان   هةموو  ثةيوةندية رؤذئاوايي خؤي بةبنةماي  ثياوي
ذمار، ثياوي ةئ ةهيَننةدندو  نائاوةزي طراوكبا  ىثياوي  رؤذهةلَات بةالَم دادةنيَ

ثياوي   Objektخؤى بة ئيَمةالى دادةنيَ و ثياوي Subjekt خؤي بةبكةررِؤذئاوايى 
 رِؤذهةالَتى بار دةزانيَ بةلَام ثياويلَتؤكؤنر يخؤي بةبوونةوةريَكرِؤذئاوايى 

 يي.ةئاذةل ئاساي غةريز بةبونةوةريَكي خؤى
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اوي بؤ ثي من ثرسيارم ئةوةية كة ئايا فرة ذني يةكيَك نية لةو بةلَطانة لةويادا
ي و غةريزةيي ببا؟ ئيَمة تا كةنارةكاني ثلةي ئاذةلَالى ي كة ثياوي يرؤذئاوا

مةسةلةي فرة ذني ناضيَتة خانةي ثةيوةندية مرؤيية ضونكة  ،بيَطؤمان با
لةدارية، ثياو يان ذن ية، كؤييى ، بةلَكو ذيانيَكي بةربةري غابةيةكسانةكان

دةتوانن ضةندين جار لةيةك جياببنةوةو ديسانةوة ذياني ثيَكةوةيي دروست 
ان يةكيَكيالى و هةر شةوة  دو ذني هةبيَ ثياو بكةنةوة بةلَام ناكريَ لةيةك كاتدا

ئةو ثياوانةي كة باوةريان بةفرة ذني هةية دةضنة خانةي ئةو  اكةوات ةويَ.خب
يان بةسةر ثةيوةندية رِف ين وةكة بةتةواوي غةريز بؤضونةي رؤذئاوايةكان

هيض تيؤريةكي راستةقينةي رةها نية،  ئةوةشدا لةطةلَ مرؤيةكانةوة نية.
لةكورديشدا ثياوي وامان هةية كة مرؤيانة لةذيان  ، ئةكيدريَذةيية تيَكش هةموو

 .بروانيَ و باوةري بةثةيوةندية مرؤيةكان هةبيَ

لةكردني ذنان و ئةو ثياوةي باوةري بةكؤيؤر راشكاوانة ثيَت بلَيَم من ز بةلَام
ةو تيؤريةي خانةي ئاذةلَانةوةو لةويادا لةطةلَ ئ تةمن دةضيَ الى فرة ذني هةبيَ

 .مبرؤذئاوايةكان كؤك دة

 سثاس بؤ ئةم كات بةخشينةتان.: ئةرسةالن مةمحود

 لةبالَوبوونةوةى ئاطادارم بكةنةوة. .ئيَوة سثاس بؤ عةزيز: نيئةظ
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 نەزەندە بەگیخانی:

 تۆ قەت خودات بینیووە!                             
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فيَرة ميَتؤدي  دةبىَ يَشات دوور بكةوينةوة،َللةحوكمي طشتطريي و ك دةبيَ
بابةتيانةو ليَكؤَلينةوةو بةدواداضوون، فيَرة دواندني ئامارو فاكت و بنكؤَلكارى 

بدةين  رتباش ننيبتوا ني، تاليَكدانةوةي قوولَ بة رِوداوةكان، فيَر يةنانةىالبيَ
و مرؤظانةتر بؤ داهاتوو دابرِيَذين، ني جوانرتالبكةينةوةو ثبري رتبةدةستةوةو باش

كردنةوةي خةَلكيش لةجياتي توورِةبوون و سادةيي و حوكمي ثيَشوةخت، بةرةو بري
 ببةين.نيةت الو عةق فراوان

 خانيينةزةند بةط

 

ش بةتةنهاهةر سادةو  هةروا الَمضيَذيَكى تايبةتى هةية، بة ،ةندنةز دواندنى
رايةكي سةرضلَيانة نية، ئةو بةشويَن نةناسراوةكانةوةيةو ثيَي  وريطؤرِينةوةي ب

 .يَتةوةواية لةو ريَطةيةوة يةكتايي رؤحي و فيزيكي و عةقلَي دةدؤزر

زياتر وةك  دةكةم حةز: وةك خؤي طوتيهةرضةندة  ،لةسةرةتاى ئةم ديدارةدا
 و نيانىخوديَكي مرؤظناسي هةستيار ، بةالَم بةطيخانىشاعري بناسريَمةوة

مافكراوةكان و بىَ بةشويَن طيَرِانةوةي ماف بؤ  يةخاوةن مةعريفةو طةرِيدة
ئةو ديوي خودو شيكردنةوةي ئةم واقيع و حةقيقةتةي دواجار دةمانباتةوة 

 .دةبن نيجوانيةكان ش يةليَرةوة، لةم بارةيةوة طوتى: ئيدى كؤمةلَطةئةوديوي 

 :دوا بؤمان اهئاو بةهؤكارة بابةتى و بنةرِةتيةكانى ضةوساندنةوةى ذن لةوالَم 
، داكوتاوةالرى( سا ثياو)وكتوري ثاترياكيدا رتضةوساندنةوةي ذن رِةطي لةس

لةعةقلَيةتي  :رونيكردةوةثرت  هيَزو دةسةلَات. ىهاوكيَشةلة بةشيَكة اوات
ثاترياركيدا ثياو بةجؤريَك ثةروةردة دةكريَت و رادةهيَنريَت كة دةبيَتة خاوةن 
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وةك سياسةت و زالَ و بوارة طشتيةكاني  تومخى ات و هيَز، دةبيَتةدةسةلَ
بيَهيَزو  ىتومخوةك لةبةرامبةردا ذن  دةكات. لَؤرتِكولتورو ئابوري كؤن

و رةفتاري  تىدةكريَت و لةخةيالَي طش امكريَت و رِت ثةروةردة دةالَبيَدةسة
 حيسابي بؤ دةكريَت. دوو نةشدا وةك مرؤظي ثلةارؤذ

بةطيخانى الى واية ليَرةوة ذن دةخريَتة الوةو دةئاخندريَتة طوجنى مالَةوة، 
عةقليةتةدا ئةم ئةم ثيَكهاتةو  هزرى ثياو ساالري و ذن لةضوارضيَوةيطوتى: 

ى ناومالَ، يان دةئاخندريَتة بوارة تايبةتيةكانىسنوردار دةكرىَ و توانستةكانى 
 لةبوارة طشتييةكةو بةدياريكراوى لةئالَوطؤري كولتوري و سياسي و ئابوري

زان دياري دةكريَت نةك خيَ ىضوارضيَوةى لةفو ما لَرؤ يانى يَت،ربرِيَندادةد
 و ياسايى دا.سياسي و ئابوري  ىتلةسةر ئاس

زةمينةيةوة سةرِضاوة  لةم زةمان و ةوةي ذندنئيدى ضةوسانئةو دةلَيَت: 
بةطويَرةي  دةطؤرِىَ لةفؤرم و شيَوازي جياوازدا، يانى خؤى ، بةالَمدةطريَ

 سياسي و ئابوري و كؤمةلَايةتي كؤمةلَطة، وةردةطريَت. ىنثيَشكةوت ثيَكهاتةو

 الَمىئاوها وانيةكاندا، مسينة ئاسةبارةت بةثيَطةى ذن لةئاي ،ةة شاعرمنخا ئةم
و كة وةك وتةلَبة ،يننيةكان وةك دةقيَكي ميَذويي نابؤزريئيَمة كتيَبة ث :دامةوة

  هةرسيَئةطةرنا  وداو حةقيقةتيكي رةها حيسابي بؤ دةكةين.خ فةرمودةى
سوكتوريَكي ثاترياكيان  ،سالممةسيحيةت، ئي يةهوديةت، خوداييةكة ئايينة

وارضيَوةي وةك دايك لةض ىفما ولَرؤ ونراوة ياندا لةثةراويَزلةهةرسيَك هةية، ذن
لةمةسيحيةتدا ئاماذةى مريةمي عةزرا جياوازةو ، تةنها ناومالَدا دياريكراوة

 .داثايةي كةميَك زياترة وةك ذنيَك لةضاو ثايةي ذن لةناو دو ئايينةكةي تر



 

 45 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 ةوةينبةئا ئيَمة تا ضةند ثابةندين ثرسيارةي تؤ، ئةوة دةطةيةنيَت : ئةمطوتى
ةية لةبةر ئةو ذياني رؤذانةو ثةيوةندييةكاني ذن و ثياودا. ئةمةش نىيَكخستلةر

، نيدةقيَكي ميَذوويي نابين ؤزةكان، بةتايبةتي قورئان وةكريكة ئيَمة كتيَبة ث
، بؤ دةكةين ابيخوداو حةقيقةتيكي رةها حيس و فةرمودةىكة وةك وتةلَبة

 ئيَستاي خؤماني لةسةر ذياني ثرسياركردن و رةخنة وةريدةطرين وبةبيَ  يانى
 ادةرِيَذين.د

تؤ،  بةشيَك لةثرسيارةكةي دياريكردني ثيَطةي ذنيش لةكؤمةلَطة وةك بؤ
ي لَعةق ىتئةمة طرفؤزةكان، بؤ شةريعة، ري، بؤ كتيَبة ثيندةطةرِيَينةوة بؤ ئا

 تايانئيَس دياريكردني ذيانيكؤمةلَطةو مرؤظةكان هةردةم بؤ  ية وا دةكاالمئيس
كؤمةلَطةو ثيَويستيةكان زؤر  تىئاسجؤرو رابردويةك كة بطةرِيَنةوة بؤ رابردوو،

 ،ةبووةثيَطةيةكي نزمي ه وؤل ئيَستا، لةم رابردوةدا ذن ستاتجياواز بووة لةطة
ئيمرِؤ و طؤرِانةكاني سةردةمي  ىتثيَويس وةلَامي دةق و ريَسا ئايينيةكان

 .نادةنةوة

خاني، ئؤبالَى ئةم ثةرت بةطي ضةندو ضؤنايةتى رِيَكخراوةكانى ذنان، سةبارةت
ادا سةرةتم بارةيةوةو لةو ثةريَشانييةى ئةوانى خستة سةر شانى كؤمةلَطةو لة

 :بةكورتي من ثرسياريك لةتؤ دةكةم طوتى: زؤر

؟ سياسي هةيةو شؤرشي كردوة ىخةبات دةكا، بؤ حزب و ريَكخراوبؤ كورد 
 لةبةشةكاني نيمضة سةربةخؤيةكي هةية، بةلَام خؤ ئةمرِؤ اشوردةى كورد لةب
لةريَطةي دةمةوىَ  دةكةن؟ خةبات وني سياسى خاوةن رِيَكخراو ديكةدا وانيةو

 :بلَيَـم ئةم ثرسيارانةمةوة
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 ،ضةوساوةيةو مافةكاني ثيَشيَل دةكريَئةوةي   لةبةر تكورد خةبات دةكا
ي ئازاد كاتيَ، ةر ئةوةي سةربةخؤ نيكراوة، لةبة ريئازادي داط ئةوةي لةبةر

ين مافت ثيَشيَل دةكريَت، وةك ئينسان، وةك رتدةكريَت، كاتيَ بضوك ريمرؤظ داط
يَ خؤت ريَكبخةي، دةبيَ داواي كورد، وةك ذن، تؤ دةبيَ بةرطري بكةي، دةب

 خؤي رِيَكخستووةو هاتوونةتة مةيدان ذنانيش لةم لؤذيكةوة خؤت بكةي، ىفما
 .ةكةنخةبات د دامةزراندووةو يانخؤ رِيَكخراوي

، يَناكرابيَئةطةر لةعةقلَيةتي طشتيدا ئةم خةباتة بةشيَوةيةكي هةلَة و بةلَام
 تخةلَك كة مةرج نية راس يشتنىتيَطة هؤشياري و ىتئةوا ثةيوةستة بةئاس

 بيَت.

كات هةموو كات راست شاياني ليَدةنيَت و ثاكانةي بؤ دة زؤربةي خةلَك ئةوةي
ةنة ذيَر خبسواوو باوةكان  و بؤضوونةريب ةي كةساني رؤشنيربلَبؤية رؤنية، 

 بلَيَن طايةك بيَت بويَرن بةهةلَةةخنة بطرن و لةهةر شويَن و دةزثرسيارةوةو رِ
 .راست يَنهةلَةو بةراست بلَ

ئاراستةي  كؤمةلَطة  رِةخنةوة ثرسيارو ذيَر تنةلةرِيَطةى خسبيَطومان تةنها 
 ريةسانيَك كة بةهةلَة بكثياداهةلَدانى  ان بةدواي ضةثلَةوطةرِنةك  دةطؤرِيَت

 دةكةنةوة.

رِيَكخراوةكانى ذنان ثياون زؤربةى هةرة زؤرى  ىاندامةزريَنةربةوةى  سةبارةت
و بؤ  ، بيَطومانةكانيان ثياو دايناون و لةناو ثياوانيشدا ثياوى حزبىمشو درو

 حزبى نةزةند بةطيخانى طوتى: جنىئاما
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 لةطةلَ ئةو حوكمة تةعميمكراوانةدا نيم. ثيَش ئةوةي قسة بكةم، حةز من
 ئةطةر ،بكةم دةكةم بضمة ناو وردةكاري و لةسةر فاكت و كارةكان قسة

 كةين كةدةبيَ سةيري ئةو عةقلَيةتة طشتية بحالَةتيَكي وةهاش هةبيَت، 
 .كيةارةبات كةعقلَيةتي ثاتد بةرِيَوة كوردىكؤمةلَطةي 

يَشات دوور بكةوينةوة، دةبىَ فيَرة ميَتؤدي لَطشتطريي و ك لةحوكمي دةبيَ
بنكؤلَكارى بابةتيانةو ليَكؤلَينةوةو بةدواداضوون، فيَرة دواندني ئامارو فاكت و 

ةين بد رتباش نيبتوان ني تاكان، فيَرة ليَكدانةوةي قوولَ بيةنانةى رِوداوةالبيَ
رؤظانةتر بؤ و مرتجوان ثالنىبةرنامةو بكةينةوةو  ريب رتةدةستةوةو باشب

 .داهاتوو دابرِيَذين

شوةخت، خةلَكيش لةجياتي توورِة بوون و سادةيي و حوكمي ثيَهةروةها 
ئيمرِؤ خةلكي ئيَمة لةهةموو ، يةت ببةينالنعةق و بةرةو بريكردنةوةي فراوان

 يميَشك نيةت والعةقفراوان و كردنةوةي قوولَ و ريبةب تىزياتر ثيَويس تيَكش
 قي و فيكري هةية.البةبنةماي ئةخ ثابةست رةخنةطرانةي كراوةو

سةبارةت بةحوكم و رِؤلَي ياساكان بةم جؤرة هةلَوةستةي كرد: ئةطةر  ،ريشاع
 ،اتسةلَاتي ذن و مافةكاني ثيَشيَل بكياسا شةرعيةت بدات بةملكةضي و بيَدة

 ري ثيَويست رِوطؤرِانكاو  دةكةويَ كؤنةخواز  ثيَشينى ض كةواتاو لةبةرامبةردا
وكراسيةتةي بانطةشةي ميد  مئة، سياسي و كؤمةلَايةتي و ئابوري لةباري نادا
ثيَي ناطةين، بؤية من لةطةلَ ياسايةكي بةم نةفةسة  دةكريَت لةكوردستان بؤ

ري بكات و ثةيوةندييةكاني و دةولَةت ديا نمةدةني دام كة سنوري نيَوان ئاي
 .و هاولَاتي دابرِيَذيَت دةسةلَات نيَوان
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 :ىطوت نةزةند بةطيخاني ،كتيَبةكةى ثرسيارو قسةم هيَناية سةر دوا كاتيَكيش
ئةو كتيَبةي تؤ ئاماذةي بؤ دةكةيت، من تةنها ضاثتةريَكيم نوسيوة تيايدا. 

 دا 9011سالَى كتيَبةكة بةرهةمي طروثيَكي ليَكؤلةرِي نيَودةولَةتية. من لة
و  نتكوشهؤكارةكانى لةسةر  ارمةك ليَكؤلَةريَك كةوة كوردستان، ومتها

امي جنكرد، ئة عيَرِاقدا لةكوردستاني تىثةرس ناموسبةناو توندوتيذيةكاني 
 ئةوة ثرِؤذةيةك بوو وةك ضاثتةريَك بلَاوكراوةتةو، تيَبةداك ليَكؤلَينةوةكة لةو

وةرطيَرِةوة  تيميَكى ناليةبةرِيَوة ضوو، ئةم كتيَبة لة ةن زانكؤي لةندةنلةالي
 دةكريَتةوة. بلَاو ردي و ئةكيد ضاث وكراوةتة كو

تا ئيَستا دكتؤراكةت تةرجةمةى سةر زمانى كوردى نةكردوة،  بؤضى متطو
بةئةسةفيَكةوة طوتى: رِاستييةكةى دةبواية دكتؤرةكةم تا ئيَستا بةزماني 

دايكبووني كوردي بلَاوكرابايةوة، بةلَام باليَرةدا نهيَنيةك بدركيَنم، دواي لة
نةوزادي كورِم من ماوةيةك لةمالَةوة دانيشتم، لةم ماوةيةدا كارم لةسةر 

دنيَكي زؤر كة وةرطيَرِاني نامةي دكتوراكةم كرد، بةلَام بةداخةوة دواي كاركر
لةويستطةيةكي  9011ةكةم تايثم دةكرد، لةسالَي ثثتؤالرِاستةوخؤ لةسةر 

 رِاستييةكةى رؤيشتهةبوو لةطةلَي  ثتؤثةكةم ليَدزراو ئةوةيالؤي لةندةن رتيم
ةسةر سي دي و داتاكان ل رتهؤي تةكنيكيش بوارم نةبوو ثيَش لةبةر هةنديَ

 ديسكيَت خةزن بكةم.

ئةمة  خةسارةيةكي  زؤر  بوو،  زؤريش  خةمم  ليَخوارد،  بةلَام  تازة رؤيشت. 
بكةمةوة، دةبيَ وةرطيَرانى لةسةر  كار داهيوادارم كاتي ئةوةم هةبيَ لةداهاتوو

 ئةوروثي ويَنةي ذني كورد لةناو ئةدةبياتي"بةناويئةوةشبلَيَم دكتؤراكةم 
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ة بةزماني ثةرِال 211 بةقةبارةى ة"ـسةرةتاي سةدةي بيست سةدةي نؤزدةو
 .فةرِةنسي نووسراوة

 سةفةري  كردوة بةرةو  خؤرئاوا، لةويَيشةوة1991بةطيخانى،  سالَى  نةزةند
 باش دياريت! يَكىريموساف مت:و ام لةسةفةردا بووة،بةردةو وتىطوةك خؤى 

 طوتي: طةرمةوة ىنةرمة ثيَكةنينيَكبة

) وةك ئةوةى بيةوىَ بلَيَت: سةفةر يانى زؤر شت و هيضيش لةم !سةفةر
وتى: ط ر سةفةر شتيَك بةخويَنةر بلَيَيتدةتةوىَ لةسة متوبارةيةوة نةلَيَت!(. 

طوتى الت سةير  !بةردةوام لةسةفةردامشاعرييَكيش  من بةحوكمي كارو وةك
 ان منم!نيشتةجيَي ئامسنةبىَ طةر بلَيَم 

واتاي شويَن طؤرِين نابةخشيَت. بةراي  تةنها ،سةفةر جؤرةكاني زؤرنطوتيشى: 
 رةئةط اشويَند ينىزؤر ثيَويستة، تؤ لةطؤرِطؤرِين شويَن  وةك من سةفةر

وري شويَنة نويَيةكان زؤر و ئاب نوىَ كؤمةلَايةتي كولتوري وبيت بةذينطةتيَكةلَ
 جوولَةو نويَ و ئازاد كة دنيايةكى او دةورونة دةولَةمةند دةبيت، دةكةويت

ضوون و  اندن، بؤ بةرةوثيَشجنطو تةكانيَكي نويَت ثيَدةبةخشيت بؤ خؤ
دةكات تؤ  ئةمة وات ليَ .ذيان كردنةوةورييَربووني زمان و شيَوازي ديكةي بف

ادةت ثيَ ريسةفةر ئةوة، خؤت نويَ بكةيتةوة. يتدوبارة خؤت بنيات بنيَ
و سةربةخؤ  ىتت خؤت بيت و لةسةر ثيَي خؤت بوةسدةبةخشيَ و فيَرت دةكا

. زؤر زؤر طرنطةى كورد هةر ذنتاكى كورد بةتايبةت ئةمةش بؤ هةمووان و  بيت.
 بؤ دايك ئاسان نية. تيايةو ت ناشارمةوة كة ماندووبووني زؤريبةلَام ليَ
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 بةلَام ئةو ةبيَت،نطومانيَكمان  بووني نةزةند بةطيخانىان لةعةشقكةمس رةنطة 
ئةطةرضى ئةو لةطةشتيَكى شيعريدا بوو، ثيَويستى بةكات و زؤر عةدةميشة، 

بةطرينطم زانى سةبارةت بةوةها بابةتيَكيش ثالنى تايبةتى خؤى هةبوو، بةالَم 
 .انقسسةر بيهيَنمة 

بةكاركردن، بةلَيَ من عاشق و عةدةميم، بةلَام هةردةم هةولَيشم داوة  :نةزةند
 سةخت و بيَماناية. خؤم ببةمة ئةو ديوي ئةم واقيعة نيبةفيَربوون و بةنووس

و بثةرِمةوة  منخةونةكا ىتكة من دةمةويَ واقيع بهيَنمة ئاسبةمانايةكي دي
ا دؤزيوةتةوة ةدخؤم لةو هةميشة ي خؤم و كؤمةلَطة، ئةوديوي وجود،ئةوديو

 .منمانايةك بدةم بةبوو

 نيئةمة بةوة دةكريَ كة ثابةند نةب بةضيدةكرىَ؟ طوتى:و ضؤن ئةمة  :متو
ةو ريَطة بةخؤمان داخراوةو ىو خيَلَ و كؤمةلَطة نسكةكاني ئايبةثيَوةرة تة

و طؤ بيَينةيانة ريَطة بةخؤمان بدةين راستطؤ و بفرِيَن، نيبدةين ئازاد ب
بةواتا رؤحي و و عةشقبوون مةبةستم لةعةشق  ديارةني، اشق بع رِاستطؤيانة

كي وةك هةلَثةية كةينةريَتيية بازارِيية ةسواوسوفيستيةكةيةتي نةك بةواتا 
 .سيَكسي و عاتيفي

لةعةشقيَكي قوولَ و سؤفيانةدا تؤ تا ئةوثةرِي ئازاد دةبيت، دةفرِيت و 
 ،و دةتوانى ذيان بكةيت يتدةب دارِيت  و  هةردةم  لةنويَبوونةوةسنورةكان دةب

تةجاوزي  ىبالَا. بةمةش دةتوان ديَكيبةوةحدةيةك  لةطةلَ خو يتدةب يانى
كةين، تةجاوزي  ئازارة طةورةكاني مةرط و غيابي ئةو عةدةمييةتة ب

 .بكةين خؤشةويست سانيكة هةميشةيي
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دةستيثيَكردوة: من بةشيعر دةستم ثيَكرد، شيعر يةكةم  بةشيعر نةزةند 
، شاعريبوون هةموو شتيَكة فؤرِمي نوسينةو هةر لةشيعريشةوة فيَري وتن بووم

 بؤ من.

دةزاني دةبيَ خويَنةر ماناي شيعر دياري بكات، من  طوتى: ؟شيعر ضيية ومت:
م لةشيعردا من يَهيضم نيية لةسةر ئةوةي كة تؤ دةيلَيَيت، بةلَام ئةوةندة دةلَ

ةوة، نةزةند بةهةموو مسدةنوبةطيخانى نةزةند بةلَىَ  ةوة،خؤم دةنومس
راستةقينةو  كيمرؤظيَ وةك ذن، وةك كورد، وةك يانى جياكانيةوة، رِةهةندة

 مرؤظ. ىفليَكؤلَةرو بةرطريكار لةما يى وو كةسيَكي مةنفاو دايك، وةك عاشق
و راستطؤييش كؤت  ىريةكانطؤظ هةمة رةهةندةو يئيمرِؤدا مر لةسةردةمي

لةشيعري ( منة)تايبةتدا كةمنم ئةو ىلةناسنامةيةكي يةكطرتوة دةكاتةو
 دةوةستيَتة سةر ، ئيرت ليَرةجوولَةي هةيةثرِ ضرِو نةزةندا ئامادةييةكي 

 ةيطريَت و ليَكدانةوةي بؤ دةكات.ضؤن د خويَنةر

 يرِادةهيَنىَ و دةيباو ئةو ناديارييةى ئيلهامي نةزةند  مندةكةم بزا يشحةز ومت
ومت ئةمة ئةطةر تؤ قةت خودات بينيوة؟وتى:  ة؟رتدةذةنيَ جطة لةعةشق ضي

 خودادةى . وتى نةخيَروةك ثرسياريَكى موجةرِةد وةربطرم، بيَطومان نااا 
 غيابيَكي هةميشةيية! بةلَام سةرضاوةي ئيلهامة، عةشقيش ئاواية بؤ من.

د قسةيةك كر رتثيَش نببور ثرسياريَكى تايبةت بكةم:وام كرد رِيَطةم ثيَبدات اد
 رِاكيَشمةوة سةرجنالبة الَمبة ةوةرى طفتوطؤكةمانةوة نيةثةيوةندى بةت ديارة
كاتدا كورِو  ضؤن لةيةكهةر بةجيددى ئةمة  ناوى "نةوزاد"ت هيَنا،ئا بوو، 

 ىَبةلَبةخةندةيةكى حةسرةتاوييةوة طوتى:  كيَية؟ ئةو ؟!براشتة، ئةمة ضؤن
 !نةوزاد كورِمة، بةلَام برام بوو
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، وتبةر شالَاوي ئةنفال كةبةداخةوة بةسةر برد،  نةوزاد تةواوي مندالَيم لةطةلَ
بةردةوامية،  هيواية، بؤمن،  نةوزاد نةوزادي كورِم دريَذكراوةي ئةو ميَذووةية

بةبيَ ئةوةي  نةوزادة وةيدريَذكرا هؤشياريشم بةرامبةر بةو ميَذووة. نةوزاد
 ميَذووة هةلَبطريَ. ئةوريَطة بدةم باري قورسي 

بةهيوام كاكة نةوزادى كورِيشتان  يانى كاكة نةوزادى برات شادبىَ وطزؤر باشة، 
 ئايندةيةكى وةك خؤتان طةشى هةبيَت، ئيَستا دةمةوىَ شتيَكى تر بثرسم،

لةرِاستيدا بةلَىَ  ؟بانطت دةكةنناويَكى تر ةدةكةت بالةناو خانةو منوابزا
يَ كات منكةن، لةبةر ئةوةي دواي لةدايكبووكةسوكارةكةم بة"طزنط" بانطم دة

 (رِؤستةمة فةندي) تؤمار كردوة، خزميَكمان بةناوي بةنةزةند ىنباوكم ناوي م
 با طزنط بيَت،ى ، باوكيشم طوتويةتي دة(طزنط)طوتويةتي خؤزطة ناوت دةنا 

 بةبيَة ئةمة كم دةلَي كضةكةمان ناوي طزنطةضيَتةوة مالَةوة بةدايكاتىَ د
بؤية لةناو خيَزان و  ،نفوس و بيطؤرِيَت فةرمانطةى بطةرِيَتةوة بؤدواتر ئةوةي 

كةسوكار تا ئيَستاش هةر بةطزنط بانط دةكريَم، خؤشم كةضوومة مةكتةب 
 ئةوسا زانيم ناوم نةزةندة.

تريش  كىناويَ رتيوةك ئةوةى باوة لةكوردةوارى، ئ تؤ دكتؤرات هةية، متو 
م دكتؤريم ثلةيةكي الَبةلَيَ، بة بؤت بووة بةثيَشطرى ناوةكةى خؤت. طوتى:

زم قةت حة مالَبة ثيَبةخشيوم،باشى خويَندنةو ثيشةو شارةزاييةكي زانستى و 
 نةكردووة بةوة بانط بكريَم.

 : زؤر ماندوم كردى و لةكامت طرتيت، سثاس.ئةرسةالن مةمحود

 وم.خؤشحالَبو: زؤر سثاس بؤ ئيَوةش نةزةند بةطيخانى
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 مەرزە جەوانمەرد:

 كە مەمكم هات هەموو شتێك گۆڕا!                           
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بايولؤذييةوة دوو رِةطةزة، بةَلام كاتيَك  رِوىلة ت مرؤظكةس حاشا لةمة ناكا
دابةش برى نيَرو مىَ بةذن و ثياو دابةش دةكريَ، هاوكات لةطةلَ لة ئةمة

يةنةكان دةدريَ، هةر ئةو ةالةندى نا رِاست و نا يةكسان بمتكردنةكةش زؤر تايبة
كةسة يان ئةو كةسانة زؤر دور ئةو  ىةندييةكان دةتوانن لةسروشتمتتايبةكاتة 

 بن.

 جةوامنةرد مةرزة
 

 سةبارةتفكرينى تايبةتى خؤتانةوة لةئةزمون و  ةمةويَد :ئةرسةالن مةمحود
دةتةويَ ضيمان  لةم رِوانطةيةوة بضينة ناو طفتوطؤكةمانةوة،جيَندةر ثرسى بة

 ثيَبلَيت؟

لةرِيَطةو  طةر بيةوىَ زؤر وردو بةديقةت دةتوانىَ ظمرؤ ةرد:منجةوا مةرزة
تيَبطاو بزانىَ جياوازي نيَوان  لةجياوازيية رِةطةزييةكان رِوانطةي جيَندرييةوة

ي ثيَوندي روةها دةتوانىَ ببينيَتنيَرينةو ميَينة لةكؤمةلَطةدا ضؤن ساز بووة، هة
دةتوانىَ بناغةي ، جيَندةرو هزرى جيَندةرى .رِةطةزة ضؤناو ضؤنة دونيَوان ئةم 

بةشيَوةيةكي قوولَ  ضؤن بدات كة ضةوتانةمان بؤ شيبكاتةوةو نيشان ريةئةم ب
 جيَطةي خؤي طرتوو بةرِيَوةدةضيَ. لةكانطةي كؤمةلَطةي جيهانيدا

 ئةمة ضؤن؟ :ئةرسةالن مةمحود

ة لةسةر ولَي و بةرفراواني ثرسي جيَندةر وةهاي كردووة كقمةرزة جةوامنةرد: 
لةذينطة  بةذن و ثياوةوة رِةنطبداتةوة، ديارة ئةم ثرسة مرؤظيَكذياني هةموو 

و ئابوري جياوازي تيَدا  ينىيَي بارودؤخي كؤمةلَايةتي، ئاتا ذينطةيةكي تر، بةث
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كةميَك سةر سةرةكي  ليَرةدا . باشتة ةي هةمانوةدي دةكريَ، بةلَام ئةساسةك
لةم رِيَطةيةوة تا  بكةموني خؤمت لةئاست ثرسي جيَندةر بؤ باس لةئةزم
 ةمة ثيَش ضاو.خبويَناكردنيَك 

 زؤر باشة، فةرموون. ئةرسةالن مةمحود:

 ، وةك هةر هاوتةمةنيَكمندالَي و خويَندني سةرةتاييكاتي  مةرزة جةوامنةرد:
كورِةكاني دةوروبةرو  يان منبراكاخؤم و  نهةستم بةجياوازيي نيَوا رتكةم

هةر ئةوةندةي كة مةمكم هات هةموو شتيَك  بةالَم ئيدىدةكرد.  منهاوتةمةنةكا
 خةلَكييةن النةمالَةكةمةوةو هةم لةيةن بةالرِاستةوخؤ هةم ل طؤرِدرا، يانى

ئابرِومان دةضيَ و ئةم ئابرِوت و عارةو عةيبةو  ةبكةو مةك مةسةلةىطةرةكةوة 
 ليَ ساز كردم. تازةي جؤرة قسة باوانة هاتة كايةكةوةو كةسايةتييةكي

مةسةلةن لةخةون و  ى خؤموشتناضار كرام لةبةشيَكي زؤر لةسر ئيدي ليَرةوة
 منو توانستةكالةخواست و ويست   وةك هةر تاكيَكى ترى كوردةوارىمنخةيالَةكا

بيَطومان وةك ، ئةوةى هةمبكةومةوة لةخؤم وةك دور و دابرِيَمو سازش بكةم 
ةوىَ مبم وةربطريىَ و بةبىَ ئةوةى خؤم بةبىَ ئةوةى رِةزامةنديئةوةى ومت ئةمة 

 بةم ك وةك ئةوةى كةهةم و خؤم دةمةوىَببمة خؤميَكى ترى خوازراو نة
رِيشةى يةك بةيةكى خةونة تايبةت  و رِةط ويشكايي كةوتةو ليَرةوة شيَوةية

 !ةوةمنكا كةسييةو 

واقيعدا، ئةمة حالَ و خؤداو لةهةر منيَك نييةو بةكؤتا هاتبيَت لةخؤ دةى ئةمة 
 لةوكاتةوةى يَينةية لةكوردةواريدا، هةر بؤيةهةرة زؤرى م ؤرينةىزئةحوالَى 

يَ بيربِمشورم  و منةطةلَدابيَ هةتا ئةو ئاستةي بتوائيَستاشي لفاممكردوةتةوةو 
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دةروبةردا كاريطةري ئةم دياردة فةرهةنطيية  وخؤم ةدةم لةذياني ئ هةولَ
 بسرِمةوة.كالَبكةمةوةو نةزؤكة 

ة بةتةنها هةر لةسةر كاتيَك باس لةجيَندةر دةكريَ، باسةك ئةرسةالن مةمحود:
ناسنامةو هيَماية  و ئةرك وسنور و باسي ثيَوةندي نيا كانةكييةيية الوةجياواز

 لةثرؤسة كؤمةلَايةتيةكاندا؟

بايولؤذييةوة  ىتمرؤظ لةئاس تكةس حاشا لةمة ناكادةى  :جةوامنةردمةرزة 
 رو مىَ بةذن و ثياو دابةش دةكريَلةبرى نيَ كاتيَك ئةمة دوو رِةطةزة، بةلَام

دةدريَ، هةر ئةو كاتة ال يةكسان بةهةردوندى نارِاست و نامتةزؤر تايبةهاوكات 
 و ئةو كةسة يان ئةو كةسانة بدةن ىتدةتوانن لةسروش ييةكانمتةندةتايب

ةنديية متتايبةةدريَ بةثيَي ئهةروةها هةولَ  ةنةوة لةخودى خؤيان،خبدوريان 
قالَب ضوارضيَوةو لةلة اوة طشتييةكان كةسةكةو كةسةكاندارِيَذرِهاوردة كراوو 

 ولقيَندريَ.خب نةسازىجيَطرةوةو كةن بةب ىباوةرِ لةجيَطةياندا بدريَن و

 ؟نيض تايبةمتةنديانة ناوةرؤكي ئةم مةمحود:ئةرسةالن 

زؤري هةرة  ئةوةية كة زؤربةي مةندييةكانكاكلَةى تايبة مةرزة جةوامنةرد:
لةبةرامبةردا جيَكةوتة دةدريَ بةثياو،  كانالَباش و خاوةن بةها با ليَكةوتة

 !تريش دةدريَ بةذنالو ئةو خراث و كةم بةهاكان

ئةو  لةسةرامى ئةمةشدا، هزرى ثاترياكى سازو زالَدةبىَ. جنئىَ لةئاكام و ئة
م ةتي ئةكةسايى حورمةت و ئةرك و دةستكردانة بناغةي هةست تايبةمتةنديية

باشةكان واتا ثياو  متةندييةخؤكار خاوني تايبة ئةنريَت، يانى دو مرؤظة بونياد
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 واتا ذن يشنةباشةكانو  كةم باش مةندييةبالَادةست و خاوةني تايبةدةبيَتة 
 .ةدةست دةبيَتة ذيَر

ضةوت و نارِةوان، شعورو  برِيارى لةبناغةدا بةرهةمى باوةكانتايبةمتةنديية 
ايةتيدا جةستةو ئاكارى مرؤظ هةم لةذياني تاكةكةسي و هةم ذياني كؤمةلَ

ةرةكيدا سنووردارو وةكي و هةم لةئاست بابةتي سالهةروةها لةئاست بابةتي 
 .داروشاو دةكةن

مرؤظ بريندارو  ىفكردن و نايةكسانيةدا ئازادي و مالةسؤنطةي ئةم دابةش واتا
لةاليةن لةكةدار دةكريَ، جياوازي سايكؤلؤذي لةبةرضاو ناطريَت، دةسةلَات 

ثيَطةى كؤمةلَايةتي و ئابوري سةربةخؤو زاتى  مؤنؤثؤل دةكرىَ،ثياوةوة 
دةست كةويَتة بندةلةدةست ئةداو دةسةالَت تابىَ خاوةنداريَتيةكةى لةذندا 

 الريية.سا ثياوكة تدةسسيستمي بالَا

رى ض بةتاك و ض بةكؤو بؤ مسؤطةركردن و السا ليَرةوة عةقلَيةتى ثياو يانى
 بلَاوكردنةوةي و نةريَت و ينلةرِيَطةي ئا هةولَئةداهيَزكردني دةستكةوتةكاني بة

زيندوو رِاطريَ و  بةرامبةرةكاننا يى وو رِيَسايى ياسا يَندراوةدرِؤ سةث ىتزانس
 ةخاتري  رِةوايةتيدانبري االس ثياوعةقلَيةتي واتا ، تثيَدةدا ييانهالحوكمي ئي
ةيتة ذيَر خيهاكاني خؤي، لةبةرامبةر ئةوةي دةدةسةلَاتة رِة بةمانةوةي

 هزرى جيَندةروم الَ، بةهييان ثيَ ئةداتالديَ بةهاي  ئي ثرسيارةوة ئةو
 .يالهنةك حوكميَكي سروشيت يان ئي كؤمةلَايةتيية،وكتوريَكي رتس جيَندةرى

ئاوابيَ، تةنيا دةبيَ  هةر دةطووتريَ ذن و ثياو هةر ئاوا بووةو كاتيَك
يَكؤلَينةوة لةية ض وةك تاك ض وةك كؤ، بةثيَي ظؤئةو مر ىتضةواشةكردني سروش
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 رِاستةقينةكان ئةمة دةركةتووة هةر ئةوةندةي جياوازي لةنيَو ثياوو ثياوو ذن
 ثياودا هةية.و  و ذن دا هةية هةر ئةوةندةش جياوازي لةنيَو ذن

، نلةجياوازييةكاني نيَوانيان زياترويَكضوونةكاني نيَوان ئةم دووانة زؤر  
 اطةدلَنيَو كؤمةو ئاطايي تاك و كؤمةلَ لة يَطةيشنتتبيَطومان تا هؤشيارى و 

ئاوا بيَ،  دةبيَهةر ئةوندةش باوةرِةي باوي هةر ئاوا بووةو ئا  تلةسةر تر بيَ
 .دةضيَيسةر و بةرةو  طةشةكردويىا ثرسي جيَندةر بةرو وات

و وةك جةوهةرو ئابرِ ئةى سةبارةت بةئابرِو وةك ضةمك، ئةرسةالن مةمحود:
يةتي دةتانةوىَ ضؤن هةلَوةستةو هةلَسةنطانديَك بكةن، الَرةنطدانةوةي كؤمة

 ضيية؟ئابرِو 

ئابرو،  ىنضةشلةكؤمةلَطةي ئيَمةدا بةطشتى، ضةمكي لة مةرزة جةوامنةرد:
وةك هةرِةشةي بووني ضةكي رِيَك عةيب، شةرم و طوناة، شةرةف،  حةيا،

 !كردني ذن مكوتةبردن و سةركوت و د ناوةكي واية بؤ لةنيَو

و  بردني دياردةي ئابروضوون و ئابروةبةداخةوة بةهؤي بةهيَز بووني كاركرد
ليَهاتووة هةموومان ئيزن بةخؤمان بدةين  بةثشتيواني كؤمةلَطة واي ريئابرِوبة

تر بكةين،  ئةوانى وى رتزؤر بابةتي تاكة كةسي ذياني يةك تيَكةلَاويمان خؤ
ةر حوكمي نارِةوا بةس بشكيَنينةوةو ىرتيةك و بكةين رتبةيةك تةخوين وايكردوة

ة، رتيةك ىفجطة لةوةي ثيَشيَلكردني مارة بيَبيَطومان ئةم كردا، بدةين دارتيةك
 نيشانكؤمةلَطةكةش  كؤي و تاكنزمي  ىت، ئاسمرؤظيشة ىفثيَشيَلكردني ما

 كؤنةثاريَزدا ئةم ضةمكانة زؤر بةهيَزن. لةكؤمةلَطةيت، دةدا
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ي ي و جةستةيكةسانةي لةكؤمةلَطةيةكي ئاوادا دةذين لةترسي سزاي نةفس ئةو
خؤيان سنوردار  ئازادي وروخؤيان بةناضاري مشيَويستة ثئةم ضةكة، بةردةوام 

دةتوانن خولقيَنةر بن و زياتر تووشي خؤخواردنةوةو  رتدةكةن. لةئاكامدا كةم
 نةسازي نةفسي و جةستةيي دةبن.

 ملطةي سالَلةكؤمة زةرةمةندي ئةم دياردةيةن.تاك و كؤ، هةردوك  لةرِاستيدا
خواست و ثيَويستييةكاني وري خؤي، ويست و ثيَشكةوتوودا تاك بؤخؤي بةمش

خؤي سنووردار دةكاو بريار لةسةر ذياني خؤي دةداو كؤمةلَطةش ثشتيواني 
 .ليَدةكات

منةوة  الى، بةىتخؤ بةكةمزاني ذني كورد بةطش ىتسهة ئةرسةالن مةمحود:
زؤر ثرِ سةرجنرِاكيَشرتينة، ئايا ئةم دةرطريية زاتي و دةرونيةيةي هيَشتا 
 سةراثاي بووني ذناني كوردي داثؤشيوة كةضي دواي هةر ثرينطانةوةيةكيش

 ئةمة ضيية؟ يا ديسان دةضيَنةوة ناو هةمان ئةم دؤخةوة ئايا هةلَةم؟

يستميَكي دةسةلَاتدار هةموو  سوةك  ريساال ثياوسيستمي  مةرزة جةوامنةرد:
هةر  ينىو زاناياني ئاكراوة. لةئاستيَكي بةريندا فةيلةسوف  انيبةمةبةست ب

دةسةلَاتةكانيان بةسةر  هةولَيانداوة ثياو لةئاست  ماف و كؤنةوة هاوكات كةلة
 بكةنةوة. ذندا وشيار

دا ثياويان لةنيَو ذن و اوةشرتئةم باوةرِة هةلَبةس ركردنةوةئةو وشيا بهاوتةري
ة، ذمارةي ئةو فةيلسؤف رتة ذن رِوحةن و جةستةن لةثياو كةمتةوة كؤبلَاوكرد

 بةداخةوة هيَندة زؤرن تةوةةوة باوةرِي لةم ضةشنةيان بلَاوكردك ىو زنايانة
 .نلةبذاردن ناية
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ئةو  ،ينيَتناب جةستةييدا ىا لةجياوازه، جياوازي ذن و ثياو تةنؤويَنة ئةرست بؤ
ي شاناز  ونتتيَطةيشةو رتذن بةهاي لةمتافيزيكي ثياو كةم يدةلَيَ: متافيزيك

 ا هي ثياوة.هو ميتافؤريي تةن مرؤيى

ثلةو ثايةي  ةروةها دةلَيَ: بةبيَ رِةضاوكردني تةمةن، ثلةو ثايةي ذن لةذيَره
ة، بةرزتر ثياو رِوحةن لةذن نطرةكانيالية ستؤوي ئةرالثياوةوةية، واتا بة

م بةضاوي كة ىتفةيلةسوفطةليَك نا ئايينةكانيش بةطشهةر وةها وةها هةر
 .رِوانيويانةتة ذن

ي راسوذني لةئاخر ثة خوداوةند بةستؤكي خولقاندني ذن كةدةلَيَن:لَبؤ ويَنة هة
 ديسان، حةوا بوو ئادةم لةبةهةشت دةركرا تاواني ضةثي ثياو خولقاندوةو

زة، بةهيض هؤيةك واال كردنةوةي ذنريب ىانالةبةر ئةوةي تو دةلَيَ: ؤئةرست
 ىفسةربةرزي شةرِة ،ئةو بكريَ تنىتيَطةيشسةرنج و  رِاو ورينابيَ رِةضاوي ب

 ذن لةئاستةمي بيَدةطي ثياوداية.

ني سةردةمدا هةر بةم شيَوةية ئةم ضشنة باوةرِانة لةنيَو فةيلةسوف و زانايا
ؤ كراوةو دو رِوسؤو نيتضة، بةردةوام هةبووةو هةيةو كاري بلةداروينةوة تا فرؤي

: ذن بةتايبةت بؤ ئةم مةبةستة لَىَدة رِوسؤىَ، زيندوو رِاطر باوةرةكة دةكريَ كة
 ي خةلَكةنطراني ئةم باوةرِانة بؤ ئةوةالياوة كة لةزةت بةثياو ببةخشيَ. خولق

ئةم  ديَنةسةند بكةن و بةكاري بهيَنن، ث مالنىَئةم ضةشنة باوةرِانة بيَمل
و سةروةرى مرؤظ و مرؤظ ساالرييةوة مبةران ةثيَغ خوداو درؤيانة بةزماني

 .نتهةلَدةبةسدةكةن و 

 رِةنطدانةوةي لةسةر ثياوي كورديش داناوة؟ :ئةرسةالن مةمحود
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فةيلةسوفانة  بريياروفةلسةفييةكاني ئةم رِةنطة رِوانطة  مةرزة جةوامنةرد:
كةس  منم وابزاالَةتي نةبووبن لةكوردةواريدا، بةيالَبةكؤمة ورِاستةوخؤ بةكورد

 كة دةلَيَن: بيَتنةبيست لةكؤمةلَطةي كوردةواري ئةوةي نيية

 لَيَن:دة مبةر فةرموويةتي، ثرس بةذن بكة بةلَام بةقسةي مةكة. يانةثيَغ
 ضيَ دةبيَ بيكلَي. بةمةيش دةبيننمبةر فةرموويةتي، ذن وةك زةوي دةةثيَغ

 توانيويشيانة ذن لةنيَوةوة، نني ثياو بشكيَالتوانيوايانة بيَجطة لةوةي ذن لة
كةم يان زؤر ئةم  خؤيدا لةباري نةفسييةوة وةها بشكيَنةوة كة زؤر بةهاساني

 ئةطةر بةتايبةت بيَينة سةر خؤبةكةم لَامضةشنة باوةرِانة ثةسةند بكات، بة
دةسةلَاتي  فيكري سيستمي  لةبناغةي ةيَجطب ذني كورد لةرِوانطةي من ينىزان

خؤي لةسةر ئيَمة ذني كورديش وةك ذناني ديكةي  ري  كة كاريطةريالساثياو
ةبيَ بلَيَم سيستميَكي ديكةي داناوة، دالمى ئيسذناني كؤمةلَطةي و  جيهان

هةم لةسةر  نىرس، تورك، عةرةب كاريطةري نةريَفا ىتشوينيسري واتا السا
شتيَكي  . ئةوةشكةسايةتي ذني كوردو هةم كةسايةتي ثياوي كورد كردووة

خؤي بةرضاوتر  يشذني كورد ىئيَمة الى نيية ئةطةر بيَتوو ئةم هةستة سةير
 .تنيشانبدا

 بؤضي سةير نية؟ :ئةرسةالن مةمحود

فارس، تورك، عةرةب لةسايةي  ىتضونكة شوينيس :مةرزة جةوامنةرد
دةسةلَاتي نارةوايان بةسةرماندا، توانيويةتي لةباري نةفسي ذن، ثياوو مندالَي 

ضؤن وةك  شاهيدين ئيَمة وةك نةتةوة بريندار بكةن و بشكيَنةوة، ئيَمة خؤمان
ة سةر، ضؤن ثاشةكشةمان نةتةوة مافمان دةخؤن و ضؤن طوشارمان دةخةن

 ثيَدةكةن.
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 ،وةك كيَشةيةكي نةفسي نةتةوةيي دةبينم نيزان خؤبةكةمواتا من ئةم ثرسة 
كار لةسةر  ىتةطشب ةكةمانةناساني كؤمةلَطونرةدو  ئةوةش ئةركي كؤمةلَناس

زانينةكة كاريطةري لةسةر تةواوي  ئةم كيَشةية بكةن، ضونكة خؤبةكةم
ي بةستةمةطةر هةبيَ ثةيوةندي كورد داناوة، جياوازييةك ئ مرؤييةكةي بوونيية

 دياربيَ بةذني كوردةوة رتكردوة ث هةية كةواي ييةوةيةني دةرةكي و ناوةكالدو
 تا ثياوي كورد.

ا خويَندنةوةي من ئامادةطي ذن لةريَكخراوةكانياندا، تةب :ئةرسةالن مةمحود
تا شبةو مانايةي لةريَطةي حزبةوة هيَ ، ئةمةئيَستاش ئامادةطييةكي وةزيفيية

 ذن دةثاريَزريَت، تؤ ئةمة ضؤن ليَكدةدةيتةوة؟ ىتفيوداليزم ئةنلةتاوانةكاني 

رِةوا بيَ كة خؤي لةنيَو  ديارة دةبيَ ئةوة بؤ هةموو كةس مةرزة جةوامنةرد:
 دذة ببينيَتةوة، ئةمة بةو مةرجةى بريو باوةرِةكة باوةرِو شويَنيَك وريهةر ب

 ك بيَ.البتوانيَ ضا نةبيَ، يانىو بةها ئينسانييةكان  ئينساني

نية ديكتاتؤر خؤي بةئازادخيؤاز ناوبةريَ و لةوةش خراث تر خيانةت  رِةوا بةلَام
 لةولَامي .بةو كةسانة بكات كة متمانةيان ثيَكردوةو بةنويَنةري خؤيان داناوة

. منواو لةطةلَ بؤضوونةكةي بةرِيَزتادةبيَ بلَيَم، منيش تة تشثرسيارةكة
ئةوبابةتة  لةسةر ، كة ضةندة زانياريئةوةش دةطةريَتةوة سةر ئةو كةس خؤي

 ماندو هةية كةثيَ هةستاوةو ضةندةش باوةرِي ثيَي هةية، تا بتوانيَ خؤي ثيَوة
 ربيَ.بكات و لةسةري سو

ار نتملابرياربدا. بؤ ويَنة ذناني ثار قةت ناية دذ بةخؤي و هؤشياربةئاطا كةسي
ياساي دووذنةدا،  لةتاوتووييةكاني ثيَشنياري ياساي ميسارو لةدةركردني
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ثيَشكةتوانة سةردةمى و  ىليَكدانةوةخويَندنةوةو هةلَسةنطاندن و بةدةبواية 
 وة بابةتةكانيان شيكردبايةوة.ييةجيَندةر لةرِوانطةي بوايةو

و ةبيَطومان دةيانتواني ليَزانان ئةطةر بةثيَي ثيَويست ثيَشكةوتوو بوان ئةوان
كضان و  نةكردنى تاكةي دةبيَ ميَردرِوبةرِوي ثرسةكة ببنةوة،  دؤستانة مرؤظ

وة ئةو نارِةوا دابندريَ. ئايا كاتي ئةوة نةهاتوبىَ  شتيَك نةهيَنانى كورِان كض
ي بكات و كورِ دةبيَ ميَرد دةبيَ كة دةطووتريَ كض يَنيَتتيَطةيشتنة ضةوتة نةم

 يَنيَت؟!ذنيَ به

 زةواج وةهارِاتانطرم، دةتةويَ بلَيَي  ن دةمةوىَببور :ئةرسةالن مةمحود
ى كردن و نةكردنابىَ ن ثيَويستييةك نية حةمتى يا مةسةلةيةكي ئيختيارييةو

ثاساوي رِةوايةتيدان بةفرة ذني و  كريَتةنةو  بكرىَوةك عةيب و عار ئةذمار 
 زةواج لةناو زةواجدا؟

نامةويَ بلَيَم زةواج ثيَويست نية، دروست دةمةويَ  نا هةرطيز :مةرزة جةوامنةرد
وة هةيةو نابيَ بكريَتة كةسيةكانة سةلةكة ثةيوةندي بةئازادي تاكةبلَيَم مة

 .بةنارِةوايي جيَندةري بيانوي رِةوايةتيدان

دةبيَ بلَيَن هةم  ئيَمة فرة ذنى رِيَك وةك خولَقاندنى حكومةتة لةناو حكومةتدا،
دةتوانيَ بيَ ذن بذي. بةتايبةت ئةطةر  بيَ ميَرد بذي و هةم كورِ انيَكض دةتو

 ليَيان بطةرِيَ و ئيَمةو ئيَوةيةك لةاليةن قةيرةو هةتيوباز وةك قسةو قسةلَؤكي
 بةضاوي سووك تةماشايان نةكةين.
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حةز دةكةم ئةم ثرسيارةم لةهةر كةسيَك بكةم، ئايا  :ئةرسةالن مةمحود
 بؤ ، كامانةن؟ ذناننيو فةلسةفيةكاني ضةوسانةوةي ذن ض هؤكارة بابةتي

 دةضةوسيَندريَنةوة؟

سةروةري  ىتبلَيَم هةس منلةوةلَامدا دةتوا ىتمن زؤر بةطش :جةوامنةرد زةمةر
بؤ وةدةسهيَنان  بةردةوام لةهةستة ئاساييةكاني مرؤظةو زىخواجنزات قاو هةس
 .داوة هةموو هةولَيَكي ىنرِاطرت

س كة ونةرانةيةري سيستميَكي ضةوسيَالسا ئةوةية كة سيستمي ثياو منوابزا
ة لةيى رِابطرضةوسيَنةرةكاني جيهان لةكؤي سيستمة نةبيَ.قسةي لةسةر نية 

 ،سيتيلَكاثيتا ،نياليسيتلَؤكؤ ،تارياييلؤثر ،ريؤديكتات ،يلَبةفيودا تدةطا تا
 ةئةساسداشيَوةى جياواز لةبوونياندا، لةقؤناغي جؤراو جؤرداو ل سةرةرِاي

 .بنيانكراون قازانج لةسةر هةمان هؤكارو فةلسةفة واتا سةروةري و

ثياو  نارِةوا بنيانكراوة. ييةكىنج كةم يان زؤر لةسةر ثيَوةندو قازا سةروةري
ضونكة خؤي بةسةروةري ذن دةزانيَ و ئةو سةروةريية  ذن دةضةوسيَنيَتةوة

ي خؤي جنهةولَيداوة قازا و. ثياو بةدريَذايي ميَذوجنى خؤى دةباتبةقازا
 بثاريَزيَ.

 سثاس بؤ ئيَوة. ئةرسةالن مةمحود:

 هةروةها بؤ ئيَوةش، هةر بذين. جةوامنةرد:مةرزة 
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ثيَويستة ثياوان شيَوةي بريكردنةوةي كردوة ثياوة، ذناني ثيَشيَل ىئةوةي ماف
ي نيية بؤ طرنطيداني ثياوان بةكيَشةي ذنان كاريطةريةكي ئةوتؤخؤيان بطؤرِن. 

كيَشةي ذنان ضارةسةر  زياتر رِيَطة بةذنان بدريَ، دةبىَ دروستبووني طؤرِانكاري
 بكةن.

 انميديا عومس
 

كردنى ثرسي ذناني كورد لةدةرةوةي ولَات،  با لةدةردةشةئةرسةالن مةمحود: 
 ؤدةيريط ايا لةويَشئ ؟طوزةراني ئةوان ضؤنة برِؤينة نيَو كرؤكي طفتوطؤكةمان،

 ةضيي ة بنةرِةتييةكةهؤكار كؤمةلَايةتيةكاني كؤمةلَطةكةي خؤيانن؟ بةندوباوة
 ئةمة بؤ؟ ذمارةطةليَك قورباني لةم ضةشنة هةن، هيَشتا

بةرةو تةكةى خؤيان واتا كوردستان الَكاتيَك ذناني كورد و ان:مسميديا عو
،  ىَدةطؤرِبةتةواوى و كتوثرِ  يانخؤبارود، جيَدةهيَلَندنياى دةرةوةو هةندةران 

ثةيوةندى ذيارى و و  فةرهةنطى نويَى دنياو ذينطةيةكى ناو نةدةكةوة ضونك
 .ثيَوةرى جياواز ترةوةتازةو 

 ت،دةكا كار يشنانة ياخبمرؤظ بةطشتى يا دةضيَتة قوتادةرةوةي ولَات لة ليَرة
خؤى بيةوىَ سيستمةكة دةختاتة بةردةم بيَئةوةى زؤرينةى جار مرؤظ يانى 

بةر لةهةر شتيَك يانى  كؤمةلَطةي ئةورثيبة بوون تيَكةلَاوبةريةككةوتن، واتا 
 ئةم كان،تازة ياساو ثيَوةرةئاشنايةتى نوىَ لةطةلَ  خةلَكانى جياوازو ناسينى

وةندي دةتطؤرِيَ، بيَطومان ئةمة ثةي رِادةيةكةندو ضض تاهةذموونة دواجار 
 .وةك تاك وة هةيةخؤية وثيَشةوة ضووني مرؤظبةبةرة
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لةبةر ئةوة وةك ومت ليَرةوة هةية زو كاتيَكةرو هةشة زوو كارتيَكراو دةبيَت، 
 ةيةىتاز هةية بؤ ئةم كؤمةلَطة خؤيةوة تاك نىثةيوةندي بةتيَطةيشتئةمة ئيرت 

 تنلةوةرطر ى بةئامادةبووني ئةو كةسةوة هةيةثةيوةند ،و دةبيَتبووة داخلَى
درستكردني طؤرِانكاري  ليَكةوتةكانىبةركةوتةو و  ، لةكارليَكىزانيار و دانةوةى

 لةذيان و شيَوةي بريكردنةوةي خؤيدا.

ةتي محوضاري زةكورد لةهةردو باردا د وة ثيَم واية ذنيلةسةروي ئةمة بةلَام
ذناني  نىهاتت، الَلةكوردستان و هةميش لةدةرةوةي وواتا هةم  ،دةبيَتتر زؤر 

ئةوةي نيية ئيَش و ئازارو نةهامةتيةكاني  واتاي ،تالَكورد بؤ دةرةوةي و
 ماتيَك ضارةسةر دةبن.ئوتو بةشيَوةي راستةوخؤو

 هةلَسوكةوتية شيَوازيَكي نويَى ذيانكردن و هة بةوة ىتثيَويس ة ليَرةوةبةلَك
هاوكات نزيك بيَت  بكات، كارهةلَبكاو ذنيَكى ئازاد  وةك ىَبتوانكة بدؤزيتةوة

لةكوردستان ناتوانيَت برِيار لةسةر ذيان  ذن لةكؤمةلَطةو نةريتة كورديةكانيش.
و شيَوة ذياني خؤي بدات، كةضي لةئةورثا ثيَضةوانةكةي راستةو ذنيش وةك 

ثيَم واية  وةك ثياو برِيار لةسةر ذياني خؤي دةدات. هةر بوونةوةريَكي دي،
د بتوانيَ هاوسةنطى جيَندةرى دروست بكات هونةري طةورة ئةوةية ذني كور

 ةوة، يانىتكةويَبئةوةى لةبووني خؤي وةك كورد دور  بةبىَ ،لةذياني خؤيدا
 .بتوانىَ ماف و ئازادييةكانى خؤي لةدةست نةدات هاوكات

 ذنان لةئةورثا بؤية رِو دةدةن ضونكة نىهةرة زؤري رِوداوةكاني كوشت زؤربةي
ة بدةن، ديار خؤيان ئةورثي برِيار لةسةر ذياني ذنانىئةو ذنانة دةيانةويَت وةك 

ت انةويَت ذنان ثةيوةسدةي يةن ثياوانةوة ثةسةند ناكريَتالئةوةش تا ئيَستا لة
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خؤيان، بةبيَ طويَدانة ئةو طؤرِانكاريةي لةذياني مرؤظدا دروست  ورىلتبن بةكو
 ئةورثي.نيشتةجيَ بوون لةوةلَاتيَكي  دةبيَت بةدةركةوتن لةكوردستان

ذناني كؤمةلَطةي رؤذهةلَاتي، لةو نيَوةشدا ذنانى كورد بؤ  ئةرسةالن مةمحود:
 زاتى، يان بؤضي ثيَطةيان ىتيةكي سةربةخؤنةيانتوانيوة ببنة خاوةن كةسية

 بزرة؟ئةوةندة ناديارو ا دبةتةواوةتي لةياساو رِيَسا نوسراوو نةنوسراوةكان

. ذنان لةرِؤذهةلَاتدا فيَري سةربةخؤيي بكريَنذنان ثيَموانية  عومسان: ميديا
برا وةك ثياو و هةر لةمندالَةيةوة بةشيَوةيةك ثةروةردة دةركريَن كة باوك 

 برِيار ئةدةن. لةبرى ذن

برِيار ئةدات، بةمةش  لةمندالَيةوة كض ئاطاداري ئةوةية كة باوك لةبرى دايكهةر 
و  ىتدةبيَتة دياردةيةك سروشكضةكانيش ي الثياو لة يو زالَبوونةةنميهة

دايكانيش وةك باوك و ثياو  بةشيَكي تةنانةت ا دةضةسثيَت.دةرونياند لةميشك
ونة كاتيَ هاوسةري كضةكةي لةكضةكةي بدات، دايكي مندةكةنةوة، بةريب

هيض  ، بةكضةكةي دةلَيَكضةكةى كضةكة لةبري بةرطري و بةدةنطةوة ضوني
 ةو مالَ بةجيَ مةهيَلة!ئاسايي شتيَكي انليَداني ثياو كضم ئارامت بىَ نيية

و برِيارةكاني خؤي بدات، كؤمةلَطةو   ئةطةر ذنيَك بيةويَ سةربةخؤ بذي هةتا
يَطةي ياسا مةدةنيةكان كورد  هةم بةرِ ذني دةوةستنةوة. دذي ةكةىدةوروبةر

بؤية  دةكريَن.وة دةضةوسيَتةوةو مافةكاني ثيَشليةن كؤمةلَطةالو هةم لة
قؤناغيان لةثيَشة بؤ  ضةندين ،ننيكان لةبةردةم ذناندا ئاوالَة رِيَطةو ةدةرط

 نن.هَبةدةست بي دائةوةي ئازادي خؤيان و يةكساني لةطةلَ ثياوان
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 كبةشيَ بيَتةةر ثرسةكاني ذن، ضؤن دةتوانن بثياو لةهةمب ئةرسةالن مةمحود:
 خؤي؟ لةجيهاني ذن وةك نتو تيَطةيش ينىنيابلةطؤِرِان و طؤرِاوي د

ذياني ثيَشلكردوة ثياوة، بةلَام ثيَم  ىفهةرضةندة ئةوةي ما :مسانعو ميديا
 ثيَويستة واية دةبيَ ذنان خةباتي خؤيان رِيَكبخةن و بةئةركي خؤيان هةلَسن.

داني ثياوان بةكيَشةي ذنان بريكردنةوةي خؤيان بطؤرِن. طرنطيثياوان شيَوةي 
ةوةي ميدياكان طؤرِانكاري وةك ئكاريطةريةكي ئةوتؤي نية بؤ دروستبووني 

رِؤذنامةيةك نة كاتيَك ومنبة ،ثيَى هةلَدةسنت و تةبليغاتى لةسةر دةكةن
طة رِيَ دةبيَ ثةرِةيةك تايبةت بةذنان تةرخان دةكات، زياترالستوونيَك يان هةتا 

 ثيَوستة ثياوان ادلةثيَشواية  ثيَم كيَشةي ذنان ضارةسةر بكةن. دريَتب بةذنان
هةر لةضيَوةى بري  دا باسى دةكةن،ياننلةديدو رِواني نويَيانةى طؤرِانكاريةئةو 

ثاشان ثشتطريي كيَشةي  كردنةوةياندا نةميَنيَت و بةكردةوة ثرِاكتيزةى بكةن،
بةش ناكات هةر ضةندة  سنيو نوو كردنم واية تةنيا باسثيَ ذنان بكةن.

 طؤرِانكاري دادةنريَت. يةكةمي قسةكردن بةهةنطاوي

انيةكان مسو باوةرِة ئاريثيَطةي ذن لةناو بدةمةوىَ بزامن : ئةرسةالن مةمحود
 ضيية؟ نييديا عومسانةوة تيَبطةين و بزانم لةرِوانطةي

يةن ثياوانةوة اللة تىشكراية ئاينةكان بةشيَوةيةكي طشئا :عومسان ميديا
 استةرِ .لةئاينةكاندانيية لةناو ثياوانيشيان  ىفئافريَنراون، بؤية ذنان هةمان ما

 ؤز وةسف كراوة، بةلَامريث ئادةميزاديَكى يدا ذن وةكيئاين ىتلةهةنديَ تيَكس
سنوردار  ذنان ئازادي ناكريَت. لةطةلَ ذناندا لةرِاستيدا بةو شيَوةية مامةلَة

 كراوةو ثياوان زياتر ئازاديان ثيَدراوة.
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ثياوان بكريَت و ئازادي ؤزي ئاينييدا باسي مافةكاني ريلةكيتابيَكي ث كاتيَك
 ،نةكريَت ذنان بدريَت و بةهةمان شيَوة باس لةمافةكاني هةلَبذارادن بةثياوان

لةقؤناغيَكدا  ئةمةش كردنة لةنيَوان ذنان و ثياواندا. واتاي جياوازي ئةمة
 ةوةي ذنان بةدوايدا ديَت.دضةوسان

دةكريَت و خويَندنةوةي لةم سةردةمةدا طؤرِانكاري لةزؤر شتدا بةلَام ثيَم واية 
جياواز بؤ تيَكستةكاني ئاينيش دةكريَت، ثيَم واية ثيَويستة ذنانيش سوود لةو 

 انىثياو طؤرِانكارية وةربطرن و خودي خؤيان ئةو ئةركة بطرنة دةست نةك
دةى فةرمو ينىئا ىتكسوةك دةلَيَن تيَراستة  .لةبرى ئةوان بكةن كار مئة ينىئا

انكاري ناطؤرِدريَت بةلَام لةثراكتيكدا زؤر طؤرِفةرمودةى خوداش  خودايةو
 كراوة. قورئانيشدا تيَكستةكاني نىلةخويَندنةوةو تيَطةيشت

ثياو دةبيَ سةبارةت  ةندى خةسلَةتانةىمتئةو تايبة ئةرسةالن مةمحود:
 دنياي ذن بيزانيَ لةضيدا خؤيان دةبيننةوة، كامانةن؟بة ثيَكهاتةو

ثيَم واية ثياوان زانياري باشيان لةسةر شيَوازي ذياني ذنان و  ان:مسعو ميديا
ي ةويستة ئةوةية كة ثياو خؤي لةجيَطثيَ كيَشةكاني ذنان هةية، بةلَام ئةوةي

ناني وةرطرتووة لةذ ئازاديةي و ئةو ىَبهيَن داذن دابينَ و ددان بةهةلَةكاني خؤي
 وة.داتةب ىثيَ

ندةي ضارةنوسي ذني كورد هيَئاخر مةسةلةن ئةمة ضؤن؟  :سةالن مةمحودئةر
وةكيةوة بةستؤتةوة، ئةوةندة وابةستةي شيَوة ذياني الخؤي بةشتطةليَكي 

 ئارِاستةيةك ض دةبيَبؤ ئةم مةبةستة بابةتي خؤي نةبووةو نية، ثيَتان واية 
 شم وئيَستا ليَوان ليَون لةويَنةو وشةو درو نيهةلَبذيَريَت، لةكاتيَكدا دةبين
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ئةو دؤخةي دروستكردووة، ئايا ذني كورد ضؤن  ؤشيانخواست، ثةيامةكاني خ
 خؤيدا سةركةوتوبيَت؟ لةدؤزينةوةي دةتوانيَ

كارتيَكردني دابونةريت و نورِمةكاني ثياواندا  لةذيَر ذني كورد ان:مسعو ميديا
 سةروةرىر دروستكراون السا يةكي ثياوةت. ئةو دابونةريتانةي بؤ كؤمةلَطدةذي

 رِيَطةيان لةذنان بزر كردوة. و

ك لةذنان حالَةتي ئةمرِؤ سالَ لةضةوساندنةوة واي كردوة كة زؤريَ هةزاراندواى 
بزانن. ثيَم وانيية كيَشةي ذنان لةكيَشةكاني تري ذيان جياوازتر  ىتبةسروش

بةخةباتيَكي بيَ وضانة  تىون رِزطاركردني كوردستان ثيَويسبيَت. هةر وةكض
شيَوة لةخةباتي  بةهةمانبةلَام هةموو كوردان لةو خةباتةدا بةشداري ناكةن، 
ئةوة ثةيوةندي بةرِادةي  ذناندا بؤ يةكساني هةموو ذنان بةشداري تيَدا ناكةن،

ضؤن بةشداري كورد لةخةباتي رِزطاري وةك هةر هوشياري ذنانةوة هةية.
 ةي وشياري طةلةوة هةية.دي بةرِادكوردستاندا ثةيوةن

هةنديَ كةس هةن دةلَيَن  كوردستان ريلةباشو ئةطةر سةير بكةين ئيَستا
كوردستان نةماوة لةكاتيَكدا كيَشةكة هيَشتا دةيان  كيَشةي كورد لةباشوري

 قؤناغي ماوة ضارةسةر بكريَت.

رِيَكخراوةكاني ذناني كورد لةدةرةوةو ناوةوةى تةواوى  :مةمحود ئةرسةالن
و لةذيَر ض ضةتريَكدا ثؤليَن بكةين، ئايا بوونةتة مايةو ئةو  كوردستان ضؤن

 جيَندةرى؟ ئامرازة كاريطةرو رِؤشنكةرةوةى رِيَطةى خةباتى

لةباشوري كوردستان زؤر كار كراوة  ديارة دةمةويَت ئةوة بلَيَم ان:مسعو ميديا
كردوة بؤ  كاريان رِيَكخراو ضةندين، بؤ دوروستكردني طؤرِانكاري لةذياني ذناندا
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ئةمةبةس نيية،  بةلَام ياساكان و خستنة بةرضاوي كيَشةي ذنان. ينىطؤرِ
ي كيَشةكة بؤ هيَشتا ذنان لةكؤمةلَطةيةكي يةكساندا ناذين. لةوانةية بةشيَك

 كوردستان. لةباشوري رِيَكخراوةيي ذنان بطةرِيَتةوةفةرهةنطى وازي باري ال

ذنان ئارةزوومةندانة نايانةويَت خؤيان  باسي ئةوة بكةين نيناتوان ئيَمة هاوكات
 لَطةرِيَكبخةن و طلةيي لةنةبووني رِيَكخراوي بةهيَزي ذنان بكةين، ضونكة كؤمة

 سةيرى ئةطةر .دانةناوة ذناندا تىةر دةسلةب رتهيض هةلَبذاردةيةكي تري باش
 كار ويَنيَتخبكة ذن دةبيَ  نيبكةين لةكوردستان دةبينو رِةوشى ذنان ذنان 

دةكةن و زؤربةيان  يش بةخيَو بكات. ثياوانيش لةدةرةوة كاربكات و مندالَ
هاوكاري  شيَوةيةك كاتيَك دةطةرِيَنةوة مالَةوة بةهيض م هةمووانئةطةر نةلَيَ

 ذنان ناكةن.

ببيَتة دابونةريتيَك لةخيَزاني كورديدا، ئةمة ئةطةر ثياوان هاوكاري ذنان بكةن و 
 ولةكاية رتخسيَت تا بةشداري باشةردةبؤ ذنان تر اترو نةوعى بوارى زي ئةكيد

 ، بةلَامنيوةكالبةشيَك لةذنان خةريكي كاري  رِاستة .بكةن كاري رِيَكخراوةييدا
ي بةثةروةردةو ئةوة ثةيوةندي بةئامانج ناسييةوة هةية هةروةها ثةيوةند

 دةوروبةرةوة هةية.

ان ؤزة كضةكانيشيريكاريَكي ث تيايدائةطةر سةير بكةين لةو خيَزانانةي خويَندن 
كة بةشيَكن  دةكةنلةثرؤسةي خويَندن و كاركردندا بةشدارن و هةست بةوة 

و  طرنط  يشزؤرهةر  لةطؤرِانكاري و ثشكةوتندا دةكات، لةكؤمةلَطةو بةشداري
 وري كوردستاندا هةبيَت.لةباش ذنانرِيَكخراوي  سةربةخؤي   كاريطةر دةبيَت
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ذنان طرينط و كاريطةر دةبيَت، سةربةخؤ رِيَكخراوى هةبوونى دةلَيَم  اتيَكك
 خؤيان كارى رِيَكخراوةيى سرتاتيذى نخؤيا ى ئيرت ذنانواتاي ئةوةبةئةمة 

 ى تياداكراوةكان لةثرنسيثة جيَبةجيَ يةكسانييةك هاوسةنطى و ودابرِيَذن 
ةندام بةئ نبا بؤ ذنان هةبيَت بهنيية كة تةن شواتاي ئةوةئةمة  هةروةها بيَت.هة

ر لةمافةكاني ذنان خةريكي اثيَويستة رِيَكخراوةكاني داكؤكيكلةو رِيَكخراوانةدا. 
 .ثاشكؤيةك بنوةك  كيَشة بنةرِةتيةكاني ذنان بن نةك

 بةرِيَوةي ببةن و ذن اهتةن ذناني تايبةت بةمافةكاني رِيَكخراو مةرج نييةبةلَىَ 
بةلَكة دةكريَت ئةو رِيَكخراوانة هةردو رِةطةزي نيَرو ميَي  ،دةست بةكاربن

بةيةكساني ذنان و ثياوان  باوةرِييان تيَدابن بةمةرجيَك ئةو ثياوانة لةثراكتيدا
 هةبيَت.

اويشتةو هةلَطري ض جؤرة ذني كورد دةره الىخؤكوذي  ئةرسةالن مةمحود:
ؤريَك بةج كورد ذني الى، ئيَوة ثيَتان وانية خؤكوذي كةو ليَكدانةوةية نتتيَطةيش

 ؟بيَتلةنائاطامةندييةوة سةرضاوة طرتلةجؤرةكان 

ذنان  بؤتة  دياردةيةك،  ئةمةش  خؤي لةخؤيدا   نىخؤكوشت  عومسان:  ميديا
دوا رِيَطةية بؤ  نتارودووخيَكي باشدا ناذين. خؤكوشواتاي ئةوةية كة ذنان لةب

 برِياري ئةو كاتة نادؤزيَتةوة، مرؤظ ضارةسةري بؤ كيَشةكانهةر كةسيَك، كاتيَك 
 لةناو بردني خؤي دةدات.

حكومةت و كؤمةلَطة لةرِيَطةي ياساوة هاوكاري ذنان بكةن، خؤكوذي  ئةطةر
كةم دةبيَتةوة. لةهةر ولَاتيَك ضةوسانةوةي ذنان كةم بيَت ذنان ثةنا بؤ 

 ستنيشان بكريَن.زؤر طرنطة هؤكارةكاني خؤكوذي دة خؤكوذي نابةن.
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 ةندينييةو زياتر ثةيو تىذناني كورد هؤكاريَكي سروش نىهؤكاري خؤكوشت
 بؤية و باري ئابوري و نةبوني يةكساني و ئازادييةوة هةية.بةضةوسانةوة

هاوكاريةكي  ىَوري دةتوانئاب هاوكاري دابينكردني دادوةرانةو ياريَكيبرِ بةضةند
 باشي ذنان بكريَت.

و  ذني كورد ضؤن و كةي دةبنة ذنطةليَكي رِةضةشكيَن ئةرسةالن مةمحود:
 كؤمةلَايةتي و فةرهةنطى و باوةبةرِوي بةندو ييانةهةلَطري ثةياميَكي ياخيطةرا

 ؟تىوتيذيانةي دةكريَنة سةريان بةطشئةو توند تيَكرِاى

ويَنن و خؤيان بطةيةننة خبية كة ذنان دةبيَ زياتر لةزانكؤ وا ثيَم عومسان: ميديا
هةولَي جددي و  بةرزو برِياردةر. هةروةها ثيَويستة خؤيان رِيَكبخةن ىتثؤس

ن كؤمةلَطة بؤ كيَشةي ذنا نىطةيشتياساكان و وردة وردة تيَ ينىبدةن بؤ طؤرِ
 و كاريطةرةطرنط زؤر بةشيَكي تري  رِاطةياندن، بكريَت رتو مافةكانيان باش

 لَهةو ثيَويستة ،بةطشتى لةدروستكردني طؤرِانكاري لةبارودؤخي ذنان و ذياندا
ن ذنا ثيَويستة كردنةوةي خةلَك بطؤرِدريَتريب بةرِيَطةي ميدياوة شيَوة بدريَت
كةسيَك خؤي بكاتة قورباني  يَويستةث ةكاني خؤيان بزاننجنو ئاما تربن بةهيَز

 لةثراكتيكدا دةكريَت نةك لةتيوريدا.طؤرِانكاري لةثيَشدا ضونكة 

رِيَطة بدةن بثرسم حةزدةكةي هاوسةر يا ئةو كةسةي  ئةرسةالن مةمحود:
 ؟يَتوةك ذنيَك بزان ئيَوةك دةربارةي جيهاني تايبةتي ض شتيَ خؤشتدةويَ

ثيَويستة  ،ئةو ثياوةي دةيةويَت ذيان لةطةلَ من بباتة سةر ان:مسعو ميديا
 بةهةمان شيَوةي ئةو دةيةويَت مامةلَةي لةطةلَ بكريَت، مامةلَةم لةطةلَ بكات.

، هةروةها متةم لةطةلَ بكات لةبةر ئةوةي ئافرنامةويَت زؤر بةنةرمي مامةلَة
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ضونكة  ةوةي ئةو ثياوة.ئ ةبةرنامةويَت زؤر بةرِةقي مامةلَةم لةطةلَ بكات ل
 هاوسةرةكةم ثيَويستة .بني تة هاو مافوسو ثي نيهةردوكمان مرؤظ دواجار

ةلَ ناكةم تةنيا لةبةر ئةوةي لةط مامةلَةي تايبةتبزانيَت كةمن  بةشيَويةكي 
 يرتيةك ىتطرنطرترة. رِيَزطرتن لةحةزو ويس لةهةمووشتيَك ةوتنكرِيَك .منذمن 

خالَيَكي زؤر طرنكةو ثيَويستة لةو شتانة دوربكةوينةوة كة رِقمان ليَيةتي. 
لةطةلَ  قوربانيم نامةويَت وةك قوربانيةك سةيرم بكات هاوكات نابيَ مامةلَةي

 بكات.

، يا ئةوةش بثرسم ئةطةر ئيَوة نوسةر دواجار دةمةويَ :ئةرسةالن مةمحود 
 ليَنةريَكيثيَتان خؤشبوو ضيَشت نةبوان رِؤذنامةوان و مامؤستا لةخويَندنى باالَ

 يان ض شتيَكي تر بوناية؟ يَهاتوول

م ليَيةو دةمةويَت حةز ، زؤر كاري تر هةيةوانىجطة لةرِؤذنامة ديا عومسان:مي
تيَك هاوكاري كاكردني خةلَك و داني هيواو هيَز ثيان. ونة هاوكاريمنة، ببيان كةم

ضوون بؤ ولَاتاني هةذارو  دةكةم. ذيامن بةهاىبة هةستباشرت مرؤظيَك دةكةم 
زانياري لةطةلَيان  ةشكردنيهاوكاريكردني خةلَك، ضوون بؤ كوردستان و داب

دوكاري ترن كة زؤر حةز دةكةم بيانكةم. هةروةها كيَشة سياسيةكاني جيهان 
ا دتيا يانبواريَكي ترن كة دةمةويَت كار ضةند ذنان و كيَشة ئةتنيكي كيَشةي
بيَت، يان بةزؤري  حةزم لةضيَشتليَنانة بةلَام نةك ئةطةر بةزؤر زؤر بكةم.
حةزم لةوة دروست بكةن و ببيَتة بةشيَك لةكاري من وةك ذن. بةلَام ثيَ منخوارد

ةدةرةوة من زياتر حةز دةكةم خواردن ل كاربكةم.تةباخ  ونيية وةك جيَشتليَنةر
 .كراوة يةن ثياوانةوة دروستالبكرِم كة زؤربةي جار لة
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يشة رِلة دةورو كاريطةري هةريةك بنكؤَلى دالةليَكدانةوةو خويَندنةوة ةبيَدذنان 
ةكان و رِيَسا ئاينيهةروةها  كؤمةَلايةتيةكان فةرهةنطى و مةزهةبى و نةريَتة

 اندا.يذلةبكةن  و دةسةَلات جؤري دةوَلةت

 طؤنا سةعيد

 

ثرسيارى  طفتوطؤ رِؤذنامةوانيةماندا مكاتةي برِياري ئة ئةو ئةرسةالن مةمحود:
و كالسيك دوبارةلةوةية هةنديَ لةثرسيارةكان  دروست بوو، ئةطةرضياللة مزؤر

تان ئةزانن ثرسةكة هةر يةك ثرسةو مةعلوميشة هةردةم شم خؤالَبن، بة
، بةطشتى ذيان يى وطةورة و مندالَي نيئيَستا با بزان نوىَ هةن.خويَنةرى 
ضؤن بالَايانكردوةو طؤنا سةعيد الى و ماناكاني جواني و حةقيقةت، ريبهةروةها 

 ضي دةطةيةنن؟

سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة، من لةسالَاني حةفتاكان تةمةني مندالَيم  طؤنا سةعيد:
بوون و كرانةوةي  زةكاري و طةورةبةسةر بردوةو هةشتاكانيش تةمةني هةر

 و هؤشم بووة بةروي دنياو كؤمةلَطةي كوردستاندا.ريب

 دةستتان بةخويَندنةوةكرد؟ ئةي ضؤن :ئةرسةالن مةمحود

 ةخويَندنةوةي كتيَب و طؤظار نيَكى زؤرو زوى سةرةتايدالةتةمة طؤنا سةعيد:
بةدياريكراوي ثيَت بلَيَم  منناتوابيَطومان  كرد، كةى؟دةستثيَ ةكامنجؤر جؤراو

 دةوىَ مرؤظ سةرةتاى ئاشنايةتى بةديدطة جياوازةكان ماوةيةكى زؤريضونكة 
، ئةمة بؤ منيش هةر وابوو، لةرِاستيدا زؤرى برد ساغ دةكاتةوة وراكانيريب تا

 طةي خؤم دؤزيةوة.تاخؤمم ساغكردةوةو ريَ
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سةفةر مرؤظ فيَر  نينطة زؤرينةمان لةسةر ئةوة كؤك برة :ئةرسةالن مةمحود
يَوة ئئايا ، و طؤرِاكارى طةورة بةسةر دنيابينيية تايبةتييةكةيدا دةهيَنيَتدةكا

ئةو هؤكارو ئامرازانةى ذن لةكوجنى ذورو  دةلَيَن ضي؟ يَكباس ةهاسةبارةت بةو
 مالَةكانةوة دةهيَنيَتة دةرةوةو دةخياتة سةر كارو ضاالكى نواندن ضني؟

، كاركردنةو ثشت ةوةهاتنة دةري ذن لةمالَ ئامرازىسةرةتايرتين  سةعيد: طؤنا
ى تالَدةسةهزرو  تيَثةرِاندنى ،و بةئريادةئازاد مرؤظيَكى ةستنة وةكببةخؤ

كردني بؤ هةموو  بةسةر داهاتي خيَزان و مولَكايةتي ساالريية ثياوتةقليدى 
 .شتيَك

دةركةويَتة دةرةوةى ةي ذن بتوانيَ لةكؤمةلَطةيةكي وةك كوردستاندا بؤ ئةو
و دابينكردني خزمةتطوزاري جؤراو جؤر هةية،  ىتثيَويسي بةثالَثشمالَةوة، 

ي لةكريَ لةطةلَ ثياوان و كاركردن و يةكسان يَنىةوانة دايةنطة بؤ مندالَ لةشول
 تةحةرِوشو ثاراستنيةتي لةدةست ياسامافة سةرةتاييةكاني بة دةستةبةرى

 كؤمةلَطة.و مالَ و انترى  جؤرى جؤراوي تيذتوندوو طيَضةلَ ثيَكردن و 

ي كورد بةهةردو جنطةنةخيَر دةطوتريَ بةالَم لةبةرامبةردا  ئةرسةالن مةمحود:
ئةوةندة  ؤخالَيكردنةوةى غةريزةييية،خ خوازياريهيَندةى  ةيةوةرِةطةزةك
بةشداري كردن  ىتكؤمةلَايةتي و خؤشةويس ىتخؤشةويس و نيزان ىتثةيوةس

 تيَكة؟هةلَطري ضجؤرة حةقيقة ئةم طوزارشتكردنةئةى و نواندن و داهيَنان نية، 

بيَطومان  سروشتييةهةر زؤر كاردانةوةيةكي  ئةمة راستييةكةى سةعيد: طؤنا
 ةكي طةورة هةية لةنيَوانيةوةي كة ناكؤكيبمةسةلةدا، يةكةم  ودو لةبةرامبةر

تةوةقوعي  ىتلةروي زانست و تةكنةلؤذياو ئاسة كؤمةلَط ةوةىثيَش رِؤيشتنة
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، ئةمة بةدنياي دةرةوة نتبؤ طةيش ةبةر دةستيان ئامرازانةى ئةوو  انجنطة
مةسةلةي سيَكس و هةر ثةيوةنديةكي تري شةخسي لةنيَوان  ئةوةي بةرِةغمى

، مةلَطةيةن خيَزان، كؤالسةركوتكراوةو سانسؤري لةسةرة لةئينساندا ئةوةندة 
هةر فرسةتيَك  امداجنةان و لةئجنطة قورِطى ناوةتة ىتدةولَةتةوة كة دةسدين و 
لةشتيَك كة بؤ ئةوان هةميشة  ببني زنةوة دور لةو سانسؤرانة كة خؤشيدةقؤ

فرسةتي طةشةو  طةنج لةكوردستاننةكةي بظةية، دووةم ئةوةية ياسةغةو 
جنة دةست و ثةون و داهيَناني زؤر كةمةو هيَشتا دةبيَ رؤذانة دةست ئاوةلَاب

خويَندن  و كيَشةي  حزبايةتي  ىتئاسنزمي  نةدارى وهةذاري و  لةطةلَ بيَكاري و
  نةرم ىينى و بىَ موضةيى و دانةمةزراندنبيَئاوي و بيَبةنز اييكردن و بيَكارةب

 داهيَنان و زانست بيَت. سةرطةرمي نيَضؤن  بتوا  رت، ئيكاتب

 و ئةداي خؤى دؤزيوةتةوة؟د، دةنط كور ىئايا ذن ئةرسةالن مةمحود:

 لَطةدالةميَذة دةورو كاريطةري طرنطيان لةكؤمةزؤر  كورد ذنى سةعيد: طؤنا
ةرةو ثؤلةكاني خويَندن فرسةتدا بةليَشاو ب مداوة، لةطةلَ يةكةنيشان نواندوةو

خويَندن و كاركردنةوة، بةلَام هةميشة ريَطري  ريَ و ضوونةتة مةيدانيكةوتونةتة
 ،ةوة بيَت يان كؤمةلَطةو دةولَةتيةن خيَزانالهيَنراوة ض لة طةورةيان بؤ ثيَش

جؤرةكاني ذياندا  يةكسان لةطةلَ ثياوان لةبوارة جؤراو ئينساني هيض كات وةك
 .سةير نةكراون

 وةك كاريطةربوونيان طيَران وويستيانة بؤ دةورثشتيوانيانةي ثيَ ئامرازوئةو 
، بةربةستكراون و نةكراوة بةردةستو يندابنةك هةر لةكؤمةلَطةدا يَك كارةكتةر

 .بةردةواميش بةرتةسك و تةنطةبةرتر دةكريَن لةبةردةمياندا
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و هةلَاواردن  ىفنن بةدةست كيَشةكاني وةك بيَ مانالَيَةذنان د كاتيَ :ونةمنةب
و ةئيهان نةسازى ياسايى وو  لةسةر شةرةف و توندوتيذي وةك كوشتنيان

كاريطةري ضؤن دةتوانن ئةداي كاركردن و  رتكؤمةلَطة ئيثيَكردنى سوكايةتي 
 ننيلةطةلَ هةموو ئةمانةشدا ئةبي ن.يَنملبسةوةها فةزاو ذينطةيةكدا خؤيان لة

ةو كةسايةتي خؤي كة بزوتنةوةي يةكسانيخوازي ذنان بةريَ كةوتووةو فراوان
 وة.ناساند

دنةوةي ذني كورد لةكويَي و خويَن نتتيَطةيشبىَ كةوا :ئةرسةالن مةمحود
ان يئامؤذطارية باوةكانداية،  ىنوةرطرت عاتيفيةكان وجيددى و ثةيوةستبوونة 

 ؟رِةوشي ماف و خواستةكاني خؤيدايةلةكويَي كردارو دةردةشةكردني بابلَيَم 
و  يورةلَايةتيةكان، لةطةلَ بابةتة ئابئايا لةتةك رِيشة كولتوري و مةهزةلة كؤم

 بكةن؟ ستايش يان ضجؤرة شةرِيَك بةرثا بيَدة، رِيَسا ئاينيةكان

ذنان دةبيَ لةليَكدانةوةو خويَندنةوةدا بنكؤلَى دةورو كاريطةري  سةعيد: طؤنا
هةريةك لةرِيشة فةرهةنطى و مةزهةبى و نةريَتة كؤمةلَايةتيةكان هةروةها رِيَسا 

 ئاينيةكان و جؤري دةولَةت و دةسةلَات بكةن لةذياندا.

لةبةرامبةر  ةوةةي سةرهةريةك لةواندةبىَ ورد لةوة تيَبطةين  بؤضى؟ ضونكة
كؤتايي لة مةعنةوى و مادييةكان،و  ثياوان لةمافة مةدةنيو  يةكساني ذنان

ئازادي تةواوي ذنان لةذياني شةخسي لة، ذنانبةبةرامبةر هيَنان بةتوندوتيذي 
 نوبئازادي ريَكخراوةربرين و ون و دبؤضو راوبريو ةلَبذاردني هاوسةرو ئازادي و ه

 تؤيةيمانيفيَس مئة تىثالَثش ، ئاياضىدةلَيَنلةرِوى تيؤرى و فكرى و ئايدياييةوة 
لةدذي راوةستاون، بةثيَي ئةمة ذنان شةر يا ستايش  رزطاري ذنان دةكةن يا

 ةشانةدا دةبيَ دياري بكةن.بئةم  لةبةرامبةر
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و خؤسوتاندن  نتئةم هؤكارانةي مرؤظ بةرةو خؤكوش :ئةرسةالن مةمحود
، ئايا ئةمة بةرننةية ذناني كورد بةرةو كويَ ، دواجار بلَيَي ئةم دوانيدةبةن ض

 هةموو رِةهةندةكانيةوة؟بة قةدةربة نية بةدةستةوةدانو خؤ تىجؤريَك لةشيَ

ةم بةرامبةر ب نيية، ئةوة ثةيامي ذنانة ىتئةوة شيَنةخيَر هةرطيز  سةعيد: طؤنا
ةر هنايانةويَ قبولَي بكةن،  ةسةرياندا سةثيَنراوةوب شيَوة ذيانة ثاترياكييةى

يننةوة لةبةردةمياندا ناضار بؤية كاتىَ هيض ئاسؤو ضارةسةريَك ناميَنيَتةوةو ناب
ثرؤتستؤى خود رِوبةرِووبوونةوةى طيانى خؤيان دةبنةوةو لةم رِيَطةيةوة بة

 رِةوشةكة دةكةن!

و لةم يةكؤمةلَطةلةماناي ئةوةية  ،نيَتذنيَك بةهةر هؤيةك خؤي دةسوتيَهةر 
دا بةرطةي ذيان يايت ناتوانىَ ونوقسانة ى جةوهةرىشتيَكذينطة كؤمةالَيةتيةدا 

لةكةيةكي شةرمهيَنةر جيَدةهلَيَ هةر ذنيَك لةبةر ئةوة خؤسوتاندنى  .يَتطرب
 لةسيَ كوضكةي نيكةبريت ،رييةوةالسا درِندةى ثياو بةناوضةواني سيستمي

 .حزبةكاني نيَو دةسةلَاتةتي و ئايين و ريت عةشيَنةرب و دا دةسةالَت

زب و حكومةت ا ثيَتان وانية خودي ثةرلةمان، حبةلَام ئاي ئةرسةالن مةمحود:
الَيةتييةن كؤمةلَطةى كؤمة مان ئةم داب و نةريَت و فةرهةنطةدريَذكراوةي هة
 ؟و بونياد نراوةلةسةر وةستاوة

زب و حكومةت نةك تةنها ثةرلةمان و حاستيةكةي ئةوةية كة ر سةعيد: طؤنا
ةرو  ثاريَز بونةتة ئةمانة دريَذكراوةي داب و نةريَت و كولتوري كؤمةلَطةن بةلَكو

 ؤ دةلَيَم مةسةلة ئةوةمن بةثيَضةوانةي ئةو قسةيةي ت ،فةزايةشثاسةواني ئةم 
نايانةويَ تةجاوزي بكةن، ضونكة  ةبةلَك نةبيَت، نيية تواناي تةجاوز كردنيان
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 و رةتشعةةدةسةلَاتي خؤيان ثشتيان ب ري كردنىسةقامط ثرت ةمان لةثيَناوئ
يس و ثؤلئةوةتا بةواقعي قانون ئةمة تؤمةتبار كردن نييةو . اليةنى دينى قامية

ةتي و رسيستمي عةش تنىتة خزمةت ثاراسووةو دام و دةزطاكانيان خست
ئازادخيواز سةركوت دةسةلَاتي دينيان زالَكردووة لةنيَو كؤمةلَطةداو خةلَكي 

 رةان و يةكسانيخوازاندا دةوةستنةوة بؤ هريئةكةن و لةبةرامبةر هةولَي رؤشنب
 و نةريتةدا بيانويَ بيكةن.داب  لةم طؤرانكاريةك

طياني ئينسانةكاني   نىومةت  لةبرى  ئةوةي  كة  ثاراستو  حك و حزب رملانثا
نيَو كؤمةلَطة بةئةركي خؤيان بزانن كة ئةمة سادةترين ئةركي هةر دةسةلَات 

 نةريتة دواكةوتووةكانيان كردؤتة ترةسيستمي عةش نىثاراست و حكومةتيَكة
 ئةركي خؤيان.

 انيان بكةيتسةيري قانونةك تةنهابةسة  ندةم ئةوةندني ئةم قسانةملاسة بؤ
ضؤن مةسةلةي  نسةيري ئةوة بكةدذي ذنانة، ضةندة  تيَدةطةيتئةوسا ورد 

جدي ناكةن بؤ  كاريَكي رؤذيَي ذنان مةسةلةيان نييةو هيضؤري هةموو ريت
 .نىنةهيَشت

 ئةستور بةخةلَك ثشت ةوة بةرفراوانةئةم بزوتنئةى باشة  :ئةرسةالن مةمحود
ةبارةت بةرِةوشي ذنان انةيةكي ترتاندا سميلةد ىنيَودةولَةتية نييةثشتيواو 

تان كردوة كوا لةكويَى ئةم كيَشةو ئاريشةو تةنطذة مرؤييةدا رِؤلَ دةبينيَت باس
و ضاالكانى مةدةنى و رِؤشنبريان بةتايبةت نوسةران  يةكال ثيَتان وانية هةموو

 بكةن؟ بةديقةتر قسة ةو دةبيَتثيَويست
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شت ث ىفراواني يةكسانيخوازبةربزوتنةوةيةكي وةها وني ب بةرثا سةعيد: طؤنا 
ة دؤستازي جةماوةر لةكوردستان و ثشتيواني هيَزة ئينسانبةهيَزي نارِئةستور 

دةسةلَاتي ئيَستاي سةر  خستنةةنها ريَطةيةكة بؤ فشار دةولَةتيةكان تنيَو
 بهيَنيَتلةوةزعي ذنانداو كؤتايي  دي بكاتيدطؤرانكاري ج بكارىَ كوردستان تا

 شةرةف. بيانوىبة رؤذةي ذنان هةمووي رةشةكوذ ؤروريبةت

وى تةوا تنىثيَشخةري لةيةكخس بةدةستدي ثةيوةن اوتةئةم بز سةرهةلَدانى 
 ونة هةر ئيَستامنبةت، يَبةهيَزي بضوكةوة دةدر ليَرةو لةويَ وة هةيةهةولَانة مئة

 نىدذي كوشتهاتوونةتة مةيدان  انريريزيَكي بةرفراوان لةنوسةران و رؤشنب
 .دابىَ بيانويَك برِو لةذيَر هةرجا  ذنان

دةكةن و ثرؤذةيان هةية  ريَكخراوةي ذنان بةشيَوةي جؤراو جؤر كار ضةندين
ميدياكان لةهةموو كات  بؤ خزمةت بةذنان لةناوةوةو دةرةوةي كوردستان،

ئاطادارم كة لةنزيكيشةوة  ويان خستؤتة سةر ئةم مةسةلةيةجنزياتر سةر
 بؤ مةحكوم ئةجنامدراوةنةوةي جؤراو جؤر لةسليَماني كؤنفرانس و كؤبوو

سازدرا بؤ بةردةم ثةرلةمان  جار خؤثيشاندان دانذنان، ضةن نىكردني كوشت
ؤري ريدةولَةتي راطةيةندراوة لةدذي تونيَ ةينىومةني وةزيران، كةمثجنو ئة
 ذنان.

 سةريَكي كبةمةرجيَهيَنن فراوانة ثيَك دة وةةنبزوتكاري هةموو ئةمانة ئةو  كؤي
 ذىوازيية ئايدؤلؤرابةري بؤ دروست بيَت و ريَكخراوةكان و كةسايةتيةكان جيا

تفؤرميَكي يةكطرتوو البكةن بةثيَي ث ثيَكةوة كار وةوالةنة خبو حزبيةكانيان 
ذنان سةر كوذي ةشةؤرو رِريبةت بيَت ي سةرةكي كؤتايي هيَناناجنكة ئام
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ةو  ئ نىلةثيَناو بةديهات كيةكاناالهةموو كارو ض رتثيَويستة ئيدا، لةكوردستان
 ةدا بيَت. جنئاما

دةين ئةدا هةولَ ايتي، دةبةم بةريَوة بةرنامةيةكي تةلةفزيؤني هةفتانة ئيَستا
بةكؤمةلَطةو ريَكخراوةكاني تر تا فرسةتي  نينهةر هةفتةية ريَكخراويَك بناسيَ

ي ثيَكهيَنانبةئارِاستةي ديارة  ،ثةرة ثيَبدةين ةشوةندي كردن و كاري هاوبثةي
 ةن ئةمةمتحة بكةين كار اني بزوتنةوةي يةكسانيخوازي ذناننيَتؤركيَكي فراو

ضاوةرواني شيَوةي تري داهيَنان و كاري هاوبةشم هةية  تةنها يةك سةرةتايةو
 فراوانة. بزوتنةوةم ترو باقي هيَزةكاني تري نيَو ئة لةريَكخراوةكاني

كات و شويَن، ذينطةو رِةنطي وةرزةكان، جولَةي ماسولكة  :رسةالن مةمحودئة
 يبةتىجياوازي و ثيَكهاتةي تاجةستةيي و توانايي خانة هزريةكان، كؤمةلَيَك 

 ة لةمئيَو خةباتي ئيَوة يا سةنتةرةكةي ، ئاياهةرتاك و طةل و نةتةوةيةكن
هةر  ؟ذناني كورد بطؤرِيَت ؤخيثيَ لةباروددورةوة باوةرِ دةكةن ضي  دوري

ان كرد دةتانةويَت كؤثي بكةن، مسشةوةي ثرسيارةكة بابةرِاست ئةوةي لةثيَ
و لةسةر  نيدو مةوداية ثيَكةوة طريَدةدات ضئايا ئةوةي ثةيوةندي نيَوان ئةم 

 ض رِيَنامةيةكن؟

ثةيوةندي نيَوان كوردستان و دةرةوة لةمةسةلةي ذناندا زؤر  سةعيد: طؤنا
نة لةضةند روةوة، يةكةم ذناني كورد لةدةرةوة ثةيوةنديةكي توندوتؤلَ و فراوا
لةسةر  نتدةبن بةتايبةت توندوتيذي و كوش بةرةو روي هةمان ئةو كيَشانة

 ان تووشي دةبن.شةرةف كة لةكوردست
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و و لةنالةئةوروثا ثاريَزىشةرةف  بةثاساوىكوشنت تاواني تا ئيَستا ضةندين
لةسةرةتاوة بؤ ئةوة داوة. دووةم ريَكخراوةكاني ئيَمة روي  خيَزانة كوردييةكان

 تووشي توندوتيذيكة  و يارمةتي ثيَشكةشي ئةو ذنانة بكا ثشتيواني دامةزراوة
بؤ هةمان مةبةست شةرةفن و هةلَديَن، واتة  نىلةذيَر خةتةري كوشت دةبنةوة يا

 ةكةن.كة ريَكخراوةكاني ذنان لةكوردستان كاري بؤ د كةينو ئامانج كار دة
هةولَيَكي زؤر دةدةين بؤ ئةوةي ئةو كةسانةي كة ذن  سيَيةم ئيَمة لةويَ

بؤ  بةعريبةتبنب و بدريَن بةدادطةو سزاي خؤيان وةرطرن تا  رييَنذن بطدةكو
مان ئةوةية كة تاوانباران كةطةورة كيَشة بةلَام، جورئةت نةكةنئةوانةي تر كة 
حكومةتي دةسةالَتى مةتي السة ةكوذن ديَنةوة بؤ ذيَر سةقفيكة لةويَ ذن د

 لةويَوة انمنيَ لةكارةكابةش كةن، ئيَمةبرا دادطة تا لةدةست ثؤليسهةريَم 
 وي حكومةتي هةريَمة بؤ دالَدة نةداني تاوانباران.رِ وبةرة

دوا خالَيشم ئةوةية كة ناساندني مةسةلةي توندوتيذي لةسةر ذنان و داناني  
خةباتي ذنان  انيطرنطةك يةكيَكة لةوةسيلة ودةولَةتي لةسةر حزبفشاري نيَ

 دارةكانيالتدةسة حزبةوندوتيذي لةكوردستان، ضونكة بؤ كؤتايي هيَنان بةت
و  ميوكراتنييان بةوة دةناسيَنن كة دلةهةموو جيَكايةكي دنيا خؤ كوردستان

 تيانبيَدةربةس تيةكان وراسلةبةرامبةردا  ئيَمة ككاتيَ ،ظ دةثاريَزنمرؤ ىفما
 ةئينسان دؤستزؤريَك لةريَكخراوة  ،دةولَةتيبؤ كؤمةلَطةي نيَودةردةخةين 
سةلَات لةكوردستان و ةكان نامةي نارةزايةتي دةكةنة سةر دةلَضةث و راديكا

 .مرؤظ بطرن ىفريَزي ما دةكةنداوايان ليَ

كوذي ذنان ةشةزياتر ئةطةر لةكوردستان مةسةلةي رِ شئةمانة لةهةموو 
بدريَن ئةوا مةسةلةي ي سزاو تاوانباران بةتوند يَريريَطةي ثيَبطلةسةر شةرةف 
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 لةنيَو جاليةي كورديدا زؤر كةم دةبيَتةوة وشةرةف لةدةرةوة  بةبيانوىكوشنت
 .لةدةرةوة ئيَمةية ةكي ريَكخراوةكانيسةر يَكيجنئةمةش ئاما

 امجنكي تيادا ئةالسةنتةرةكةتان ضا ىئةو بوارانةكامانةن  :ئةرسةالن مةمحود
 لةض لةكوردستان تان بةرِيَكخراوةكاني بواري ذنانداوة، خويَندنةوةو ثةيوةندي

 ئاست و ثةيوةست و مةبةستيَكداية؟

 هوشياركردنةوة، بيَطومان ئةمةلة يتنيبر زياتران منبةرنامةكا سةعيد:  طؤنا
اتيةكانة كردنةوةي جالية خؤرهةلَهوشيار يةكيَكيان جياواز، ىتئاس لةسةر دو

كرنةوةو مةشقثيَكرني هوشيار ، ئةوةيرتيانمافةكاني ذنانمةسةلةى لةسةر 
تيَطةيشتنيان  تىكردنةوةي ئاسةرزبة بؤ دةزطا خزمةتطوزاريةكانثؤليس و دامو

وندوتيذيانةي بةرةو روي لةوةزعي ذناني خؤرهةلَاتي و موسلَمان و ئةم جؤرة ت
 دةبنةوة.

نارو كؤنفرانس و ؤرك سيم كردن، مةشق بةرنامةي هوشياركردنةوة لةريَطةي
، ةلنيساشؤث هةروةها لةريَطةي ويَب سايت و طؤظاريَكي مانطانةوة بةناوي ئ

 كوردي. دةكةين بةزماني ةروةها هاوكاري طؤظاري ئاويَزةه

كردن بؤ يةكساني ذن و ثياو، كاركردن مثةين لةكة يتنيبةرنامةكاني ترمان بر
ذنانةي كة  ئةو دانييارمةتيمندالَان و هةروةها بؤ قةدةغة كردني حيجابي 
 لةدةست توندوتيذي هةلَديَن.

 سثاس بؤ ئيَوة، ماندونةبن. ئةرسةالن مةمحود:

  ئيَوةش هةر بذين و سةركةوتووبن. طؤنا سةعيد:
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 :كەژاڵ ئادەمی

 دنیای ئێمه پێویستی بەهەزاران هەزار چرایه.                
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بةهةموو شيَوازيَك تيَدةكؤشي بةياني  ،كاتيَك دلَ قسةي زؤري ثيَ بيَت بؤ وتن
شيَوة لةئاميَزي  رتينبةباش منمنيش هةموو هةست و خةفةت و شاديةكا، بكات

 بدركيَنم منشيعرو طؤرانيدا دةتوامؤسيقاو 

 كةذالَ ئادةمى

 

ونةرمةندي ه رمؤسيقا اعريش ةلةبواريَكئيَوة ثرت بةهرةى  ئةرسةالن مةمحود:
بةهرةكةتان سةر كؤي خةرمةني  خبةنة رتضي تانةوىَدة ننيطؤراني بيَذ، با بزا

ضؤن هاوسةنطي نيوان مؤسيقاو طؤراني،  دةخويَننضي ضييةوة خةريكنبة زياتر
 واية كاميان زياتر كاتي ئيَوةي بؤخؤي دةبا؟ ثيَتان ؟نوسني شيعر دةثاريَزن

 ن؟روتدواجار لةكامياندا سةركةوت

ةي هةست و ئاوات زايةلَ منشيعرةكاهةردةم هةولَم ئةوة بووة : ئادةمي كةذالَ
و  تىت. دةنطم هاذةي رِوباري خؤشةويسذني كؤمةلَطةكةم بيَ ينىو هاوارو ئةو

ميوزيكى  ينىقاكةم ضرؤييَك بيَت لةباخي بةرةوةكةم بيَت، مؤسيى نةتعةشق
 كورديدا.

 من، بيَطومانسةرقالَي خويَند لةزانكؤ منكية هونةريةكااللةثالَ ضا لةئيَستادا
مؤسيقاو دةكةم. رِاستييةكةي كاريش  روةكضؤنهة ،اري ميَذوي مؤسيقالةبو

دةبنة هؤي  رتيةك النيَىكؤلَةكةي ذياني منن و دةست لةمشيعرو طؤراني سيَ 
رِؤحي ئالَؤزي  ة طرىئؤقر بةمانايةكى دى هةرسيَكيان هيواي من بةداهاتوو،

 تةنيايي منن. اريمن و هاوريَي شةوط
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ي طؤراني كردوة. هةردةم دا تةرخانستائيَةل منكاتةكا زؤربةي راستييةكةى
كانى ثيَشوم كردنةوةي بةرهةمةدوثات كانى داهاتوومبةرهةمة ئةوةية منتيَكؤشا
 وبةرزترباشرتو  ئاستيَكي تةكنيكي دةنطم بةرمة لةهةولَدام بةردةوام نةبيَت،

بةوةي لةكام  سةبارةت اوةني ئاستيَكي بةرزي هونةري بن.خ منبةرهةمةكا
بداتةوة،  ةت و زةمةن دةبيَ والمي ئةمخؤم دةبينم، كا بواردا سةركةوتوو تر

يَت دةب هاوريَم منهةناسةكا ينشيعر تا دوا ثيَت بلَيَم بةدلَنيايةوة منبةلَام دةتوا
 دةميَنيَتةوة. داو لةطةلَم

ي سةقزشارى زؤر مندالَ بوويت كاتيَ  منئةوةندةي بزا :ئةرسةالن مةمحود
وتت  كةمشانطفتووطؤدةستثيَكردنى  ثيَش لةداكبوونت جيَهشتووة، يَنىشو

لةولَاتي سويد دةذيت، كةضي لةهةست و سؤزيَكي نزيك و  ماوةيةكى زؤرة
 كامانةن دةضرِن، ئةم هؤكارو كاريطةريانة بةرزي فةرهةنطي خؤمانةوة طؤراني

 ؟ببيننيامنة ئادةمي لةم ئاستةدا وايكردوة خ

يَوازيَك بةهةموو ش ،كاتيَك دلَ قسةي زؤري ثيَ بيَت بؤ وتن ئادةمي: كةذالَ
 نرتيبةباش منش هةموو هةست و خةفةت و شاديةكامني تيَدةكؤشي بةياني بكا

دور لةولَاتةكةم  بدركيَنم. منشيعرو طؤرانيدا دةتوامؤسيقاو لةئاميَزي شيَوة 
 .هاتوملةكويَوة  رطيز ئةوةم فةرامؤش نةكردوة كيَم ودةذيم بةلَام هة

هؤي بةهيَزكردني ثةيوةندي نيَوان من و  شيعرو طؤراني و مؤسيقا دةبيَتة
ؤشم دةويَت و شانازي ثيَوة خ نيشتمانيَكة رِابردو ،بردوي من و نيشتماني منرِا

 .، هةر ئةم هؤكارةشة وايكردوة رِةسةنايةتى ون نةكةمدةكةم
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وتنت طو بواري طؤراني بو ضؤن بةالَمئةمة زؤر باشة.  :ئةرسةالن مةمحود
ة  ضةشن يا ضاوةرِواني هةلَكشانيَكي لةوثيَكرد، ئا لةكويَيةوة دةستت هةلَبذارد،

 باشيشتان بريووة؟ قؤناغيَكيبةالَم  لةسةرةتادانة هةر ضةند لةخؤتاندا؟بوون 

شيعر يةكةم هةنطاوم  ينىهةر لةتةمةني مندالَيةوة بةنوسمن  ئادةمي: كةذالَ
ئاميَري  نيوبو فيَربؤ  زؤر سةرةتايداهةلَطرت. لةتةمةني  بةرةو دنياي هونةر

 وخزمةت مامؤستا عةلي شةكوري. كاتيَك مامؤستا ئاطادار بو ضومة ضةكةمان
 ىنم بيَت. بةبيستيشدةنط ىتدةنوسم داواي ليَكردم كةطويَبيس يششيعرلةوةى 

و طؤرانى  ىَبكرة ثةروةرد دةبيَ بؤ ئةوة ئةم دةنطة بةوةكرد كة ىتدةنطم هةس
 اؤستمام يَنىكة بؤ مؤسيقا هةمبوو بةرِينو . لةطةلَ ئةو خؤشةويستيةيبضرِيَت

ة ةمنيبكةم و لةئاميَزي طؤرانيدا بيطةئاويَتةي مؤسيقا  منبرِيارم دا كةشيعرةكا
 طويَي خةلَكةكةم.

ةي هؤنراو تراكةكانى كة سةرجةم "ين وشةرتجوان"مي طؤرانيم ولبةيةكةم ئ
وة بةدلَيَكي ثاكةوة كة من هةر لةسةرةتا ،ثيَشكةشي جةماوةر كردن وخؤم بو

 بةهونةر تيَيدا شةثؤلي ئةدا دةستم داية طؤراني وتن و ئيمان و تىخؤشةويس
بيَتةدةر بيَطومان  لةدلَةوة ةكتةيهةر ودةيكةم. برِوام بوو بةم ئيشةي 

 دةنيشيَتة سةر دلَي خةلَكيش.

دي ئيم ئةمة بةو مانا نية الَكراوة، بةباش ثيَشوازي  منلةبةرهةمةكا بةخؤشيةوة
، بدةم منةتيَكؤشاب خؤم طةيشتوم و ثيَويست ناكات دريَذ ةبةستةكةيمن بةم

زؤرتر لةرِابردو هةولَ بدةم بؤ ثيَشكةشكردني بةرهةمي  ئةم ثيَشوازية هاندةرمة
كة خةلَكة  ةمبي ئةو هةموو عةشق و خؤشةويستيرِازاوةتر تا بةم شيَوة ولَامدةر

 هةيانة. بةمن ئازيزةكةم دةرحةق
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 طؤرانيهونةري مؤسيقاو  تىئيَوة ضؤن دةرِواننة ئاس :ئةرسةالن مةمحود
ويَكضوويي دؤخة  يَم سةرةرِاىكوردستان؟ بةرزو نزمي يان با بلَترى  ثارضةكاني

؟ ؤوازي و بةهيَزييةك ئةبينريَ، ئةمة بالسي و كؤمةلَايةتي و ئابوريةكان سيا
 دةرهاويشتةيةكن؟ ض تىهؤكارةكان ذينطةيي يا ثةيوةس

لةطةلَ  ئةوةي  كوردستان دابةشكراوةتة سةر ضوار ثارضةو  ئادةمي:  كةذالَ 
بلَيَم كة  مندةتوا ،هةر ثارضةييَكيش ضةندين زاراوةي تيَدا بةدي دةكريَت

بدريَت و زؤر كوردي ئةو رِيَطةيةي بؤ خؤش كراوة كة ثةرةي ثيَ مؤسيقاي
 .بةهيَزتر بيَت ورتباشية لةوةي كةئةمرِؤ هة

ولَةتانى يةن دةالةتةوةكةمان بةدريَذايي ميَذو لةةنئةوةي ك لَبةداخةوة لةطة
 بةردةوامي يَشتاهضةوسيَندراوةتةوةو ستةمةكةش  و تورك و فارسةوة عةرةب

لةكاريطةري مؤسيقاي ئةم دةولَةتة  ننيهةية، هةر بةم بؤنةيةوة ناتوا
ي زةمةنا ئيَستبةالَم ئيدى  كوردي حاشا بكةين.مؤسيقاي  ضةوسيَنةرانة لةسةر

 ي مؤسيقاي نةتةوةكةمان بطريدريَ.ئةوة هاتوة كةثيَش بةتيَرؤر

ئيَمة دةبيَت بةكةلَك وةرطرتن  ة. كةواتهونةر سنوري نية رِوامب ةولةسةر ئمن 
هيَناني ئةزموني مؤسيقاي ؤسيقاي كوردي و بةكارهيَزةكاني مبة لةخالَة

طرين و نةتةوةكاني ديكة لةضوارضيوي مؤسيقاي نةتةوةكةماندا هةنطاو هةلَب
 ني.بؤ ثةرةثيَداني تيَبكؤش

يا ثيَشكةشكردني  زي بةرهةمهيَناني كاريَكي هونةريجياوا :ئةرسةالن مةمحود
كؤنسيَرتيَك، لةدةرةوةي ولَات لةباري تةكنيك و دةربرينةوة، كاميان لةثيَش 

 بؤضي؟ هةية و بةضيَذ ترن؟ ئةطةر جياوازييةك و ثاش



 

 92 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

كوردستاندا كاري هونةريم  بةداخةوة من هةرطيز لةناوخؤي ئادةمي: كةذالَ
 منناتوا و ئةويَ نيمزؤر شارةزاي بارودؤخي  شنةهيَناوة، هةر بؤية بةرهةم

ضةند ة بةلَام ئةو جؤرةي كة بيستوم تان،رِون بدةمةوة بةم ثرسيارة ميَكيالَو
لةكوردستان  وثيَشكةوتو كةسانيَك هةستاون بةسازكردني ستؤديؤي مؤديَرن و

 ازم.كة من هيواي بةردةوامي و سةربةرزيان بؤ دةخو

كاري   نىو ثاشخست يَم، ض رؤلَيَك لةثيَشحكومةتي هةر :ئةرسةالن مةمحود
كةضي   نا لةم هةريَمة،بةتوا سةرةرِاي موزيسيانيَكي زؤررِيَ؟ دةطيَ ىهونةر
ن دةكة ئيَوةي هونةرمةندان بؤ بةرهةمهيَناني كارةكانتان ولَاتاني بياني هيَشتا

 بؤضي؟ ،نرهةلَدةبذيَ بةئامانج و

دةسةلَاتيَكي مةزني لةسةر هونةرو  يريرِؤشنب وةزارةتي ئادةمي:  كةذالَ
ئةدةب و مؤسيقاي نةتةوةكةمان هةية. ئةطةر ئةوان ثشتيواني هونةرمةندي 

 رِاستةقينة بكةن بيَطومان هونةري رِاستةقينةيش دةخولقيَ و طةشة دةكات.

كاربةدةستاني بةشي هونةري  وهةمو بدريَت بةوةي كةدةبيَت طرينطي  
كة  كةسانيَك بن ثسثؤر ىريةها وةزارةتي رِؤشنبدةزطةكاني رِاطةياندن و هةرو
 دلَسؤزي هونةري نةتةوةكةمان بن. بيَت وهةزانياريان لةبواري هونةريدا 

 . دةبيَ برِيارةكانهونةريةكاندا تاكةكةس برِياردةر بيَتة دذي ئةوةم لةبوارمن 
ئةم خالَة  هيوادارم يةنةوة بدريَت.الشارةزاو بيَ زانيارو يةكىةليَذن يةناللة

 اهاتودا بةهيَزتر لةئيَستا بيَت.لةد طرينطة

يشنالَ، هةريَمي بؤ بةرهةمهيَناني كاريَكي هونةري ثرؤف :ئةرسةالن مةمحود
بةضي هةية، ئةركي كؤمثانياو سةرمايةطوزارة نيَوخؤيي  ىتكوردستان ثيَويس
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ةوةي ئبىَ كيَ ئةو بوارةدا دةبيَ نىثيَشخست و بيانيةكان دةبيَ ضيبيَت، لةباري
 ؤلَي ثيَشةنطي بكةويَتة سةر شان؟ر

هونةريةكان ة هةموو بةرهةم بىَدروسترتين كار ئةوة رِةنطة ئادةمي: كةذالَ
يش كايةكؤمثاني هةر يدا تؤمارو بلَاو ببيَتةوة.ريشنبلةذير ضاوديَري وةزارةتي رِؤ

 بيَت. ةسةرلدةبيَت رِاو رِةزامةندي وةزارةتي ة بيةويَت بةرهةميَك بلَاو بكاتةو
بونةوةي بةرهةمي نةشياو بةبلَاو ثيَشةساز دةكريَت ك نسؤريَكسابةم شيوازة 

 دةطريَت.

 لةبةشي مؤسيقاي وةزارةت دةبىَ خةلَكانيَك ر طرينط ئةوةيةليَرةدا خالَي زؤ
ى ورديان لةسةر ميوزيكى كوردى يارزانشارةزاى بوارةكةبن و مامؤستاو ن ب

 ايقثسثؤر بن كةبزانن ض بةرهةميَك خزمةت بةمؤسيئةوندة زاناو هةبيَت، يانى 
ةنانة اليةو هةروةها برِيارةكان دةبيَ بيَدةكات و ض بةرهةميَك رِوخيَنةر ىكورد
 بيَت.

. وةزارةتلةاليةن  بودجييةكى دياريكراوةتةرخانكردني  ى طرنطديكةخالَيكي 
 ليَهاتووي مؤسيقاداضاوديَري مامؤستاياني  لةذيرو  بيَتب انمشكاتيَك ثارةي با

 دةبن. بةرزتردا بةرهةمةكانيشمان لةئاستيَكي بةدلَنيايةوة بني

لةض ئاستيَكداية،  انى تربيَذو شاعرطؤرانيبة ثةيوةنديتان :ئةرسةالن مةمحود
زن؟ ئايا مةودا الوازؤر  داندارة ثةيوةندييانة لةناو هونةرمةنهةستناكةي ئةم جؤ

 ؟انهونةرمةند مافخوراوي بيَتة مايةيشناجطة لةزيانى هونةرى ن دوري نيَوانتا

دلَسؤز   كي هؤشيارو زاناومن خؤم بةهاورِيَي هةمو هونةرمةنديَ ئادةمي: كةذالَ 
 لةطةلَ ،ةدةطةشيَمةو كردنى بةرهةمةكانيانبةطةشة ، هةروةك ضؤنمندةزا
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زؤر  ئيَوة م سةرجنةىبةلَام ئة هةنديَك لةهونةرمةندةكانيش ثةيوةنديم هةية
 طنبؤ ئةوةي هاودة بيَت ز تري نيَوان هونةرمةندان بةهيَندثةيوةدةبيَ  ورِاستة

رِةواكاني خؤمان  بؤ مافةخزمةتى باشرت ثيَشكةش بكةين و بتوانني باشرت 
هةرطيز لةدرةوشانةوةي  . من يةك وتةم هةية بؤ هةمو هونةرمةندان.نيتيَبكؤش

 ةزارةهابةه ستىثيَوي ضونكة دنياي ئيَمة نينةترسبا  ك جطة لةخؤمانيةضرا
 هةزار ضرا هةية.

ةكةي لةسةر كيَبووة؟ بةرهةمتان  هيَناوة، خةرجي ئةوةي :ئةرسةالن مةمحود
ناني كةميَك زياتر باسي ئةرك و خةرجيةكاني بةرهةمهيَ وراشكاوانة يَردةك

 بؤ بكةي؟ بةطشتيمان بةرهةميَكي هونةري خؤتان و

قورسة. لةثارةي  تىك بةرِاسيةيَناني طؤرانةمهبةره خةرجي ئادةمي: كةذالَ
ك  يةئةطةر  كؤمثانيا مالدانةر، مؤسيقاذةن، ستؤديؤ تا دةطاتة كليث و ريك ئاواز

 نةكات  هةمووي  ديَتةوة  سةرشاني طؤرانيبيَذ.  ىثشتيوان

و ماندوبوني  ركهةموو بةرهةمةكاني من لةطؤراني و كليث تا بةئةمرِؤ لةسةر ئة
هةموو  وة،يةنيَك ثيَ نةطةيشتال لةهيض كةس و دارايم و ثشتيوانيوةوخؤم ب

ن و هونةري نةتةوةكةمدا بؤ خةلَك و نيشتما ىتلةثيَناو خؤشةويس بةرهةمةكامن
 دةحةسيَنيَتةوة. يةتيمهةموو ماندو جةماوةرةكةم رِةزامةندي ،ةخؤلقاندو

 ،ةكي بةرزنة خاوةن سةليقةو توانايئيَو كردمتيَبيني ئةرسةالن مةمحود: 
 ىتكةسيَ تىثيَويسو  بؤ؟ ئايا ئةمة ثةيوةنديئةمة كةم دةردةكةون، زؤركةضي 

 ؟انى تايبةت بةخؤتهونةريية يا تةكنيكي كارو شتاني تر
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ئيش ناكةم. ريَطةي  نتبؤ خؤ دةرخسرِاستيدا من هةرطيز لة ئادةمي: كةذالَ
شاني من ئةوةية بةرهةمي ةرئةركي س بةر. هونةريم بةنةرم و نياني طرتوةتة

خاوةني بايةخي بةرزي  منم ئةوةية بةرهةمةكاجنولقيَنم و ئاماخب هونةرى نوىَ
. هيوادارم ةكةملةميَذو كةلَك وةردةطرم و بؤ داهاتوو ئيش دهونةري بن. من 

منة ئةو ئاستةي كةنةوةي داهاتويش بتوانن يةبطة منبتوا منهونةريةكا بةرهةمة
 نىم تىنالَك و دةزطةيةكي رِاطةياندنيش بانطهيَشكةةر كةلَكي ليَ وةربطرن. ه

 دريَغيم نةكردوة. يارمةتييةك كردبيَت لةهيض

زؤر   مني ميوزيك و طؤراني، هيَندةي بزاطويَطر عاشقاني :ئةرسةالن مةمحود
نديية  كةسييةكاني  هونةرمةندان دةكةن، دةمةويَ ةمتةتايب ينىكات حةز بةزان

 ئةداةكاني خؤت دةطري؟ وا هةست ناكةي لةكاتي لةطؤرانيبثرسم ئايا طويَ 
طؤرانيبيَذ تا ضةند  نديكةمة؟  بةبرِواي  تؤ هونةرمةى جةستةيتان كردندا جولَة

بيَطومان بزويَنةر  ؟بيَتجولَاوو بزويَنةر  ريال لةطةلَ ريتمي طوتندا لةش و دةبيَ
 .هارِمؤنيكيةكةى بةمانا

وةك ضؤن دايكيَك مةسةلةن  ،خؤش دةويَ من بةرهةمةكامنم ئادةمي: كةذالَ
دةطرم. بةبرِواي من هةنديَك جاريش طويَيان ليَ خؤى خؤشدةويَت، رِؤلَةكاني

بيَطومان ئةوة  نىَ،وليَجبري الازادة هةر ضؤن حةز دةكات لةش و طؤرانيبيَذ ئ
بةكار  لةش كاريطةري لةسةر بينةريش دةبيَت. هؤي ئةوةي كة من زؤر جولَةي

 هةيةو هيَمنيان ريتميَكيمن يةكازؤربةي طؤران دةطةرِيتةوة بؤ ئةوةي كةناهيَنم 
 هؤيةكي ديكةيشي ئةوةية .ناطوجنيَت داطؤرانيةكامن رِيتمي لةطةلَ جولَةي زؤر

ةلَ شيَوازى ئارام و هيَمنم هةيةو ئةمةش لةط بؤخؤم كةسايةتييَكي منكة
 يةكانيشمدا هةية.نايةتةوةو رِةنطدانةوةى لةطؤراني دةربرِين و ئةداكردن



 

 96 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 

 

 

 

 
 :سەنتەری ژنانی كورد لەئەڵمانیا

  ەئازاد یكەیەگەڵمۆك یبوون رەگۆ مس یكەر ەس یرجەبوون م الرۆسك

 

 

 



 

 97 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

سةيركةن سةرةرِاي ئةوةى هاوتةريبى و بةرامبةري و بةرطري لةمافةكانى مرؤظ 
لةدنياى ثيَشكةوتوودا بةياساو ضةسثاوة، هةر ئيَستا لةئةمريكا هةر شةش 
دةقيقة جاريَك دةستدريَذي جنسى دةكريَتة سةر ذنيَك، لةسويد لةهةفتةدا ذنيَك 
لةذيَر شةق و ليَداندا دةمريَت، لةئةَلمانيا لةزؤربةي شارة طةورةكان ماَلي ذنان 
ثرِيةتى لةو ذنانةي دةستدريَذي كراوةتة سةريان و ئةشكةجنةي رِؤحي و رِةطةزى 

 !دراون و رِةوانيان ئازار ئةدريَت

 سةنتةري ذناني كورد لةئةَلمانيا

 

زؤريَك هةلَسوراوي بوارةكاني جيَندةر، تايبةت ئيَوةيةكي  :الن مةمحودئةرسة
 بةطشتى كاتيَك ديَنة قسة تةنها نةقدي هاوشيَوةو نيشتةجيَي ئةوروثاو خؤرئاوا

 وابنويَنن دةتانةويَ دةكةن، ئايا تىذن لةكوردستان و خؤرهةلَات بةطش دؤخي
لةدنيايةكي ثؤست فيَمينيست دا دةذين؟ هةر بةجيددى وةها مةيليَكتان ئيَوة 
 بةدةستهاتووة؟ ئةمةئايا وةها شتيَك بةرقةرارة؟  هةية؟

شكةوتوو، بزوتنةوةيةكى بزوتنةوةى ذنانى دنياى ثيَ: سةنتةري ذناني كورد
ضةخماخةو  سةدانسالَةى هةية، يةكةمدريَذى دورو ميَذويى  رِيشةيةكى ،نوىَ نية

يستةكان ثيَكردني بزوتنةوةي كريَكاري ضارتبةدةست ضريكةى بةرانبةرخوازي
ارو  بةك دريَذةي لةئةمريكا ذناني كريَكاربةرِاثةرِينى و ريتانيا سةري هةلَداةلةب
 ئةم، ي طرتةوةايولَاتاني ديكةي ئةوروث شيَوةش كييةكانى داوة، بةهةمانالضا

طةشةى لةطةلَ طورِانكارية ئابوريةكان قؤناغ بةقوناغي تيَثةرِكردوةو ة بزاوت



 

 98 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 ة،ريكي ذنان و ثياواني رِؤشنبالةرهاويشتةي ميذويةك لةخةبات وضاد وكردوة
 .تر بووة كردو هةر بؤيةش تا هاتووة طةشة

 وتنةوةيةكى بةنةخش و سةركةوتووة؟كةواتا بز :ئةرسةالن مةمحود

، بةلَام ةزؤريش سةركةوتو بوو بةئةندازةيةكىبةلَيَ، سةنتةري ذناني كورد: 
 كؤمةلَطةيةكي دى لةهيَنانةخؤى  ةكانىجنتةواوي ئاما نا شئةمة بةو ماناية

 ةنمتنكة ئيَوة حةوتة دريَذةى هةية، ضئةم خةبا دي، يَنابيَتةه وازداخبةرامبةر
بتواندرىَ رِيشةدارترة هةروا ئاسان  ري زؤر لةوةالسا دةزانن هزرى زالَى ثياو

 .ةكةشةى ثيَبكرىَ و كالَبكريَتةوةثاش

مرؤظ  ةكانىفمالة ريبةرطهاوتةريبى و بةرامبةري و  ةىسةرةرِاي ئةوسةيركةن 
ةش لةئةمريكا هةر شئيَستا هةر  ياساو ضةسثاوة،لةدنياى ثيَشكةوتوودا بة

دةكريَتة سةر ذنيَك، لةسويد لةهةفتةدا ذنيَك  جنسىدةقيقة جاريَك دةستدريَذي 
ةي شارة طةورةكان مالَي ذنان دةمريَت، لةئةلَمانيا لةزؤرب دالةذيَر شةق و ليَدان

ةي جنئةشكة وكراوةتة سةريان جؤراو جؤر دةستدريَذي  انةيلةو ذن يةتىثرِ
ذناني  داةلةم ولَاتان ش، ئيَستائازار ئةدريَتو رِةوانيان  رِةطةزى دراون رِؤحي و

هاوتاى ئةوةى ةكؤشن ئازادو يةكسانيخواز دريَذة بةكاري خؤيان ئةدةن و تيَد
هةر جؤرة ياسايةك نةشازو نةطوجناو ةكانيان دةكات، فداكؤكي لةما شياسا

 .دةكريَت لةسةر ةو هةموارىثيَداضونةوبيَت، 

مةسةلةكة تةواو  ،ىكومةلَطةي كوردكاتيَك باس دةهيَنينة سةر  رِاستييةكةي
ووةتة كةوتثيَضةوانة دةبيَتةوة، بابةتةكة دةبيَت بةقسة كردن لةسةر ذن تيايدا 

هةلَسوكةوتة كومةلَايةتيةكان، ياني ذن تةواو وةك ئامرازيَك  ن و ثةراويَزىداويَ
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سةرضاوةي سةربةخؤي ئابوري  مايةو ثارةو دةستذن كاتىَ ، ضاو ليَدةكريَت
 انيةتييةكالَباوة كؤمةذيَرباري بةندو ويَتةدةكةة جيَندةرييةكةى نوهةبو بوونة

 ثيَ ثةيدا دةكات! ثارةي ثياو دةيفرؤشيَ و و لةويشةوة

 بكةنةوة سثاستان دةكةم. رتئةطةر بكريَ ئةمة رِون :ئةرسةالن مةمحود

 وني خؤي بكاني تواناكاثياو كاتيَك بيةويَ هةست بةبو سةنتةري ذناني كورد:
بيَدةسةلَاتي   تواناييواقيعدا، هةرضي رِقي بيَيَنيَت لةملخؤي بسة دةسةلَاتي

كةي  ،خالَي دةكاتةوةدةباريَنىَ و  داذن هةية لةوةها دؤخيَكدا بةسةر خؤي
 ةنةماو تىوسبزانيَت سكسي ثيَدةكات، كاتيَكيش هةست بكا ثيَ ىتبةثيَوس

لةشةرةف و يفاع د بةناوي بوني خؤي مؤركي ثياو تةنها بةخاترى نيشاندانى
 ناموس دةيكوذيَت.

 ئةمة بةرِةهاييةوة، واية؟ :ئةرسةالن مةمحود

 ،هةية قيقةتيَك نكؤلَيهةلَنةطرةو وجوديئةمة وةك حة :سةنتةري ذناني كورد
انةين، كؤمةلَطةيةك ئةم هةوالَ و رِوداو نىو بيني نتئيَمة رِؤذانة شاهيدي بيس

 مدةبيَ هةولَ بؤ تيَثةرِاندني ئة ئيَمة ات،خبذنان ذيَر ثيَفةكانى ين مارتسةرةتاي
 ئةم قؤناغةيان ووذناني ولَاتاني ثيَشكةوت، ديارة دةميَك سالَة بدةين ىقوناغانة

 ثةرِاندووة.تيَ

 يانةوةةكانزييالوائيَستاش ئةو ذنانةي شانازي بةتا بةالَم :ئةرسةالن مةمحود
زؤرينةن، باشة ئةم  دارالسا ثياووةها عةقلَيةت و حوكميَكى دةكةن لةبةرامبةر 

لةكويَ  ى وةها ذنانيَكزانينة خؤ بةكةمقؤناغة ضؤن تيَدةثةرِيَندرىَ، ئايا ئةم 



 

 111 حمودەم النەرسە. ئداڵقو یكێدرز ەل ایرەد كەژن و  

گ فتوگۆی 
 ڕۆژنامەوانی

 ،ةرِاكيَشسةرجن زؤر منةوة يالسةرضاوةي طرتووة؟ ئةم بابةتة بةو لةضيةوة 
 !ذناني داثؤشيوة زؤرينةىدةرونية سةراثاي  يية،دةرطريية زات مئةئاخر 

رِؤلَي ذن لةكؤمةلَطةي  ليَكؤلَينةوي ثرسةكانى ذن وبؤ سةنتةري ذناني كورد: 
ي كورد خؤيان بةكةم سةبارةت بةوةي بؤ ذنانبةدياريكراويش ، يداكوردةوار

ؤ بفةرهةنطى و زانستيانةى  بنضينةييو  بنةرِةتى ليَكدانةوةيى دةبيَ ،دةزانن
لةطةلَ  بكريَت، كيَشةي ذنان و شيَوازي هةلَسوكةوتي كؤمةلَطةي كوردةواري

وى ولَقاخ ةكةىهةويَن بنضيَنةيانةية كيَشةلةسةرةكيرتين ئةم يةكيَك  طريَيةئةم 
 .هةية يةوةتاكةكانثيَطةى  كؤمةلَطةو ثةيوةندى بةغيابى

نةوة بؤ شةنكردنى يَيبطةرِ ىَدةب ييةميَذو دةردةشة كردنى ئةم حةقيقةتةبؤ 
مةزهةبي و سياسي تى و ةرعةش و سةثيَندراوة تائيفى هةذموونى ئةو واقيعة

كردني شتيَك بةناوي ثياو بةماناي  و ئابوريانةي بةردةوام رِؤلَي لةثةروةردة
تاريفكراوي كؤمةلَطةي ئيَمةو ئةو دةسةلَاتة فةرهةنطي و داب و نةريَتطةراية 

 .سةختةى ئةم كؤمةلَطةية دةيداتيَسةر

 مةسةلةن ئةمة ضؤن؟ :ئةرسةالن مةمحود

دان جنورو دريَذدا بيَ سةريَذويةكي دنةريتيَك لةثرِؤسةو م سةنتةري ذناني كورد:
ى رِيَطةسةخت وةها  ،و كؤمةلَايةتي و سياسيةكاني دنيالةطؤرِانكاريية ئابوريي 

 نىثرِؤسةي ثيَكهات ىَ، دةباداتيك نبةهيج طؤرِانكارينابينىَ و طوىَ  داطرتووة
داكوتاو شتيَك بةناوي ذن  وثؤدةيان و سةدان قانوني نوسراوو نةنوسراوي تان

 بةم مانا تاريفكراوةي كؤمةلَطة لةناخي خؤيدا ثةروةردة دةكات ليَكبدريَتةوة.
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ئةم خؤ بةكةمزانينةي ذناني كورد رِيشةي لةميَذوي سيستميَكداية ذني تةنها 
 ضوارضيَوةي كار دةهيَنيَت لةسةر ئةو بنةمايةئاوا دةويَت، تةواي هةولَي خؤي ب

 ثةروةردةيي دابرِيَذيت.مي سيست

هؤكارة بابةتي و فةلسةفيةكاني ضةوساندنةوةي كةواتا  :ئةرسةالن مةمحود
 ؟ن بؤ دةضةوسيَندريَنةوةئايا ذنا ذن كامانةن،

 ةتلةثيَوةندي و رِةوابة رِةفتاريَك ىتتوندوتيذي بةطش سةنتةري ذناني كورد:
 ةةلَك، ببةئينسان ناطات ياك ذنيَتيةكسريلةرِيَطةي ئ وةرطرياوةكان كؤمةلَايةتية

كؤكي لةبةرِيَوةبردن دا يةداهةلَسوكةوتي كؤمةلَطةو ئةو شتانةى لةرِةفتارو رِةط
 ،ضةسثاوتةواو  يَكىكبؤتة ضةميانى  ،كردني دةكةنلةنةشومناثيَ و ثاريَزطاري

ي برِين وشكاندن ركي دريَذخايةن بؤتة فةرهةنط، سنولةمةوداي زةمنيَئةمة 
 ينيشئامةعلومة  ،دين ىدةخاتة بةردةمي ليَثرسينةوة مرؤظئةم فةرهةنطةش 

جؤرو ئةم  و خستنةوةى و رِةنطرِيَذ كردن نتلةدارِش ؤلَيَكي هةرة طةورةرِ
 برِيَك زياتر ئةمة رِونبكةينةوة.. ليَطةرِيَ با دةبينيَت داشنة توندوتيذيانةضة

 بفةرموون، كات و قسة بؤ ئيَوةية. ئةرسةالن مةمحود:

 وةوةئةطةر ئيَمة ئاورِيَك لةدةورانةكاني ثيَشوو بدةينسةنتةري ذناني كورد: 
ي سةرةتاي كؤمةلَايةتيةكاني قؤناغ ي ذنان لةثيَوةنديةو دةورانضاويَك لةدةور

واستنةوة لةقوناغيك بؤ ري بدةين و ضؤنيةتي طةي كؤمةلَطةي بةشدندامةزران
 ثرسيارة بدؤزينةوة. ئةم اميَك بؤوةلَ نيرِةضاو بطرين لةوانةية بتوان قوناغيَكي

ذنان لةداهيَنان و دةسكةوتة ئابوريةكان هةر وةك ثياوان  لةدةوراني ئاذةلَداري،
بةشدار بوون و شان بةشاني ئةوان، تةنانةت بةهؤي بةرِيَوةبردني ئةركي مندالَ 
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تةنانةت لةباري جةستةيي  ،كرددة زياتر لةثياوان بؤ بةرِيَوةبردني ذيان كاريان
و، نةبو ئةوتؤيان لةطةلَ ثياواني ئةو سةردةمةدا قيَكيو تواناي بةدةنيةوة فةر

بةطوزةري ، بن ي برِياردةردةسةلَات بوون و دةيانتوان خاوةنىبؤية وةك ثياو 
قؤناغي كشتوكالَي و  ةوةىئةم قؤناغة ئابوريةداو هاتنة ناو بةسةر بةشةري

 طرت. بةخؤي و دةوري ذنان رِوالَةتيَكي تري لةمالَةوة رِؤلَنيَشتةجيَبووني ذنان 

 مةئيَ ئةمرِؤ تبووني جةستةي ذن بةو شيَوازةيئةو شتة لةسةر دروس تةنانةت
 كردني ذنان لةناو  هةنطاويَك بؤ قةتيسبة ةبوو ييةكةىكاريطةر نيدةيبين

 كردو لةناو  خؤيدا ثةروةردةتايبةتيشي    ىتطرفكي تايبةت كة يةضوارضيَوة
لةسةر  رِاستةوخؤي وةك ثيَشوو بةشداري رتكة ذن ئي امةكةي ئةوة بووجنئة

 ئابوري بنةمالَة نةما.

ذناني تا هاتووة  اوة بةم ميذووةرتلةم هؤية هةرة طرينطانةي كة بةس يةكيَك
ري وةوة، باري ئابيانيمسو ئا نىساكاني زةمييَناو داوي ياساو ر وةتةةخستثرت 

بةثيَوةندية كؤمةلَايةتيةكان  رِيَطةى وة بوويةبارة ملةوني ذن نةب بةخؤسةر و
 بيَت. دةستة كة ذيَر ةوةئةدا دؤخي ذن بهيَننة ئةو ئاست

لةهةمبةر ثرسةكاني ذن، ضؤن بتوانيَ ببيَتة بةشيَك  ثياو ئةرسةالن مةمحود:
 خؤي؟  و تيَطةيشنت لةجيهاني ذنان وةكلةطؤِرِان و طؤرِاوي دنيابيني

ورد ضاو بةميَذوي  نيلَامي ئةم ثرسيارة باش واية بيَبؤ و ذناني كورد:سةنتةري  
، لةوانةية لةو رِؤضنةوة  نيشيَنخببزوتنةوةي ذناني ولَاتة ثيَشكةوتووةكاندا 

 لةثرِؤسةي دةتوانيَ ةينة سةر ضؤنيةتي ئةو دةورةي ثياوخببتواندريَ تيشك 
 طورِانكارية كومةلَايةتيةكان بيبينيَت.
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وةها بةيةكةوة  تواندريَبثيَتان واية ئةمة دوا رِيَطةبىَ و  :مةمحودئةرسةالن 
 باتييةك بةمانا بكريَ لةواقيعدا؟سازان و هاوخة

ن لةدونيادا بةلَيَ بيَطومان، سةر هةلَداني بزوتنةوةي ذنا :سةنتةري ذناني كورد
بةرانبةر لةطةلَ ثياوة  ىتحةقدةس خيوازى وبةرانبةر ىفما بؤ وةهةر لةسةرةتا

 ئةم ارةكاني سةرهةلَدان و ثةرةسةندنيثيَكرد، هؤك ىتكريَكارةكاندا دةس
 .نمةسئلةي ئابوريةوة طريَدراو بووبزوتنةوةية رِاستةوخؤ بة

 ونةي ترمان بدةنيَ؟مندةتوانن  :ئةرسةالن مةمحود

ا نيلةئةلَماكريَكاري ثرِؤسةي سةرهةلَداني بزوتنةوةي  سةنتةري ذناني كورد:
ريَتة سةر طرينطي خبجار رِاستةوخؤ تيشك ينبووة مايةي ئةوةي بؤ هةوةلَ

 ذنان و ثياوان. ىفيةكساني ما

بةباسكردني ضوار خالَي  ثيشةسازي ر خاوةني كارخانةيةكيموريس موليَ
، ئةطةر بةطرينطى وازيةي شيكردنةوةخيئةم بةرانبةر ثيَوستيةكاني سةرةكي

 ةستتان.بزانن دةخيةينة بةر د

 .بؤنا، ئةكيد بيَسود نابيَت، بفةرموون :ئةرسةالن مةمحود

 بيَطومان، زؤر باشة. :سةنتةري ذناني كورد

ت يةمسونيَك لةكؤمةلَطةدا، بةبيَ بةرِةضو ثيَش هيض سةركةوتن و بةرةو :يةكةم
دي بةجيَندةرى يةكساني  ىفكردني ما نيكاني ذنان و دابستةتوان ينىناس

 نايةت.
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كردنةوة ثيَوةنديان بةضؤنيةتي رِةطةزي جنسيةوة  ريفاكتةرةكاني ب :دووةم
ورِاكان جيا لةوةي ذن يا ثياو رينان و ثياوان يةكسانن و دةبيَت بنيةو لةنيوان ذ

 وةك يةك رِيَزي ليَبطريدريَت. دةيلَيَت

تةواوي بوارةكان و قؤناغةكاني ذياني رؤذانةي ئيَمة رِؤذ بةرِؤذ زؤر تر  :سيَهةم
بؤ ئةوةي رِؤلَيَكي ي هيَنانة مةيداني ذنان و ثةروةردةكردني ئةوان طرينط

 .دةكاتةوة ببيَنن رِوبةرِو طةداةلَكؤم ك لةثةروةردةكردنيالئاكتيظ و ضا

 و ي يةكساني لةنيَوان ذنان وثياواندةولَةت دةبيَت بؤ دابينكردن :ضوارةم
اوةوة جني طوالنبةرنامةو ثبة ؤديَرنثةروةردةيي مثيَكهيَناني سيستةميَكي 

ئةم  نىثيَشكةوت بؤ بةثيَي ئةم هةولَةريش دةبيَ ثيَهةولَ بدات و ثياواني كريَكا
 ثرِؤسةية هةنطاو هةلَبطرن.

 تا جيَندةري.بوو ئابوري ى ختكردنةوةةج دةوافع بةالَم :ئةرسةالن مةمحود

ئاخر ثيَشكةوتنخوازي ئابووري لةولَاتة ثيَشكةوتوةكان  :سةنتةري ذناني كورد
ديارة لةوانةية لةو  شةكردني بزوتنةوةي ذنان خولقاند.هةليَكي طةورةي بؤ طة

 بيَت بةلَام ضونة ناو سةردةمةدا ثيَشكةوتنة ئابورييةكان زؤر تر مةبةست بوو
لةباري كؤمةلَايةتيةوةو  ض و كؤمةلَايةتيةكان ض لةباري ئابوريناخي دةردة 

 اني لةم ثرؤذانة بوونئةو سةردةمة بةثشتيو بريىواني رِؤشنئةوةي ثيا
 .وتنةوةي ذنان كؤمةكي دةكردبز نىبةثالَثشت و هيوايةك بةثيَشكةوت

 ان دةبيئابوري و سياسيةكة كردني بةرذةوةندية كؤمةلَايةتي بؤ دةستةبةر
 مئة ،هةلَمالَن ى هاوخةباتى ىلَقؤلَبةيةكةوة  ةكؤمةلَطبري ذنان و ثياواني رِؤشن
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ثياو  طة بةذن ويةكيك لةو كيَشة بنضينةيانةية تةواوي ئةنداماني كؤمةلَ كيَشةية
 .دةطريَتةوة

ئةم بارودؤخة ناهةموارةي  لةطةلَ ةدا ثيَوستيةكاني رِوبةرِوبونةوةيَرجا ل
 بريىكؤمةلَطةي ئيَمة تيشك دةخاتة سةر طرينطي رِؤلَي ذنان و ثياواني رِؤشن

ثيَوست  بؤ  طؤرِانكاري  بناغةيي،  لةثيَناو    رةستةىكؤمةلَطة بؤ ثيَكهيَناني كة
 بةثيوندةية كؤمةلَايةتيةكان. تميَكي نويَ تا مانايةكي نؤي بدادؤزينةوةي سيس

 يائا ؟ئامسانيةكاندا دةبينن وباوةرِةريب كويَىثيَطةي ذن لة :ئةرسةالن مةمحود
جوينةوةو لة نبرةكانيش بةطشتيانةوة بةردوامييةكالكووا هةست ناكةن س

 واز؟دةقخ طةراىباو ترى ثيَكهاتةطةليَكي ى و رِةفتارى وئاكارويَناكردنةوة 

 و المئيس ينىةينة سةر ئاخبراستةوخؤ تيشك دةبىَ  :سةنتةري ذناني كورد
ئايينةوة  بةمي توندوتيذيةكاني ثيَوةنديدار باس لةجيَطةي ذن لةناو بازنة

نة ناو بضيو بكةين  المئيس ينىلةسةر ئا ىتكةين، ئةطةر ليَكدانةوةيَكي زانسب
تيَكي ش رتهةلَاويَرين لةوانةية ئي يينةناخي ئةم ئايينةوةو مةسئلةي ذن لةم ئا

 ئةوتو بؤ باسكردن نةميَنيَت!

 لةم بارةيةوة بدويَن. رترةنط خويَنةر حةز بكات رِون :ئةرسةالن مةمحود

 ريلةجيَطةيةك سةقامط  المئيس  ينىكاتيك  ئابةلَيَ بؤ نا.  :سةنتةري ذناني كورد
ة لةطةل  مةسئةلةي  خؤي رِوبةرِوبونةو نىهةنطاو بؤ ثيَداطرت نيدةبيَت، هةوةلَ

 دةسةلَات نىهةر لةدةسثيَكي بةدةستةوةطرت نئيَرا المىئيسكؤماري ذنانة، 
ة سةرةكيةكاني، ياني جنيةكيك لةئةما كردة ويَيسةركوتكردني ذنان و جيلي ن

 طرتة بةر. ييةكىهةر ضةشنة توندو تيذ خؤي بووني ريبؤ سةقامط
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ني تايبةتةوة لةطةلَ الي بةبةرنامةو ثالمطومان نية كوماري ئيس طةىجيَ هيض
طرة تا ضك بةسةرداداني ذنانةوة بؤر لةذناندا رِوبةرو بؤوة جا لةبةزمةسئةلةي 

هةمووي ، نتكوش هةلَواسني و رِاوةدونان و جنسي و بةردبارانكردن و يَردىةلَاوه
ئةم ساتانةش  تا بووةو لةهيض ضةشنة توندوتيذييةك بؤ دةستةمؤ كردني ذنان

 ة.كؤتايي نةكردو

تةواوى جيهانى بةسةر  يَك بةسةامجندةرئةئايا وةها  بةالَم :ئةرسةالن مةمحود
الَتيَكدا بةفؤرِم و بنةما ؟ ئايا ئةمة لةهةر وبطشتيَندريَت داو ئيسالمي مالئيس
 ؟ايةهةروئةمة الم ئيس

 داويةلةم ناوضة سالمئي ينىبووني دين و ئا ريسةقامط :سةنتةري ذناني كورد
ينيةكان دةسةلَات بةثيَوانةي ثيَوةرة ئا رِؤحي تالَلةخؤرهة بةدياريكراوي

بةثيَضةوانةوةو  الَمئةمة بةياسا تةنزيم كراوة. بةت، دياريكراوةو كارى ثيَدةكريَ
 يدامالو شةريعةي ئيس نذن هيض كاتيَك لةضوارضيَوةي ئاي ئازاديلةرِاستيدا 

مةدةني و دميوكرات لةسةر  سيستميَكي بةثيَكهيَناني ةستةبةر نابيَت، تةنهاد
و مندالَةوة تيادا ثاريزراو بيَ و هةولَ اي ئازادي تاكة كةسي بةذن و ثياوبنةم

بؤ ثيَكهيَناني كةرةستةي  يةكسان بدريَت، ثيَكهيَناني كؤمةلَطةيةكي ئازادو بؤ
يةكةوة ض لةباري ياسايي بةجياكردنةوةي الةم طؤرِانكاريية دةبيَ لةهةموو ئ

 ؤكةيبريى نكردن و ناشت ض لةباري كؤمةلَايةتي بةثةروةردة ةسياسةتدين ل
 كاري بؤ بكريَت. وازيبةرانبةرخ

 دةبيَتة ضارةسةر؟ كيَامةزراندني وةها سستمد :ئةرسةالن مةمحود
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 تاكةكاني تيا  يفي كؤمةلَطةيةكي مةدةني مادنبةدامةزران :سةنتةري ذناني كورد
 يفلةما بةرطرىبوون  و  مةت بةبةرثرسحكو سيستميبنةماي  بثاريَزريَت و

وكرِاسي دامبةزريَ، سيستميَك ياساو قانون ميمرؤظ و لةسةر ضوارضيَوةي د
 دامةزراندنيتيايدا سةروةري بكات دةتوانيَ رِيَ خؤشكةر بيَت بؤ 

ةن ضةث متوو، ئةوة بةو ماناية نا دةبيَ حةكؤمةلَطةيةكي مةدةني ثيَشكةوت
بوون و جيايي مةزهةب لةحكومةت يةكيَك  الرسيكو ةالَملةسةر حكومةت بيَت ب

تي كؤمةلَطةيةكي لةو مةرجة سةرةكيانةية ياريدةرة بؤ مسؤطةر بووني ئاوا
 خزمةتي قانوني بةشةري نويَ. اتةخب ئازاد تا حكومةت

وةك سةنتةرو رِيَكخراوةكاني ذناني كورد ضؤن  خؤتان :ئةرسةالن مةمحود
دةبينن، ئايا ئةوة تاقةو تواناي تةواوةتي ئيَوةي ذناني ئةم ميللةتةن؟ ئيَستا 

 يكؤمةلَايةت تاراوطة واتا دور لةواقيعي سياسيبا نةخشي سةنتةرةكةي ئيَوة لة
ي ئيَوة ئاماجنةكان كة؟ض نةخشيَ نيلةكوردةواري بزان ري و فةرهةنطيئابو

 بةمنونة هةلَطري ئايديؤلؤذي؟ مةسةلةيةكي بةتةنها هةر ثرسي ذنة يا

بةخؤيةو لةسةر بنةماي يةكسانيخوازي و سةنتةر سةر :سةنتةري ذناني كورد
 يَكيزب و رِيَكخراوست بةهيض حةاوان ثيَكهاتووةو ثيَوبةرانبةري ماظي ذنان و ثي

 بةكؤمةلَطةيةكي يةكسان و ئازاد  نتطةش . بةئاماجنىنية اسي و دةولَةتيسي
 ئةجنامداوة: كيانةيالضا ئةم كار دةكاو

سةي ئينتطراسيون بةداناني دني ثرِؤرب ثيَش سةنتةر لةبةرةو وةك بةشدارميان
 ىتلَمانيةكان بةمةبةسةةنة ئاليولَاتيان و ثيَوةندي لةطةلَ اينار بؤ همسكؤرِو 

 هةرضي ينىهاولَاتي بؤ ناس مندالَاني ي ئةوان و هانداني ذنان وجنرِاكيَشاني سةر
 تري ئةم كؤمةلَطةية. زؤر
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كي رِاستةوخؤو بةو مةبةستة ثيَوةندي و ةية ذنان بةشيَويفلةما داكؤكيكردن
ةو ذنانةو يارمةتي وةرطرتن لةرِيَكخراوة نيَونةتةوةيةكان و يارمةتي كردني ئ

 لةسةرة.هةرِةشةى خيَزانيان  كضانةي

دستان لةبواري كيَشةي ذناندا لةطةلَ رِيَكخراوةكاني ذناني كور ثيَوةنديطرتن
هةروةها  .جيهاني طةياندني دةنطي ئةوان بؤ ميَديايبؤ  نيكن و رِيَطةيةك بالضا

طرتن لةطةلَ سةرجةمي رِيَكخراوة كورديةكان بةتايبةت رِيَكخراوةكاني ثيَوةندي
 .هاوبةش ي كاريدانامجنلَات و هةولَدان بؤ ئةةوي وذنان لةدةر

و مةحكوم كردني هةر  نتبؤ دةرخس نيب دةنطيَكويستومانةو هةولَئةدةين 
ضةشنة توندوتيذييةك بةرانبةر ذنان و كضان دةكريَت ض لةدةرةوةو ض 

 لةناوةوةي ولَات.

 كردنكار  وبةرِيَكخراوةكاني ذناني بياني لةبواري كيَشةي ذناندا ثيَوةنديكردن
 .ىرتو يارمةتي وةرطرتن لةئةزموني يةكو رِاو ديالؤط ريبؤ ئالَوطؤرِ كردني ب

ذني كورد  الى ؤش بيَت، ئايا خؤكوذيدةستاخنهةربذين و  :ئةرسةالن مةمحود 
ة؟ ئيَوة ثيَتان وانية و ليَكدانةوةيةك نتاويشتةو هةلَطري ض جؤرة تيَطةيشدةره

 ؟يَتطرتب ئاطامةندييةوة سةرضاوةيك لة نا ئةوان جؤريَ الى خؤكوذي

و خؤسوتاندني ذنان تورِةبوونة، ياخيبوونة  نتخؤكوش :سةنتةري ذناني كورد
لةو ذيانة، لةوذيانة بيَ ذيانةي هةيانة، بيَ هيوابوون و دابرِانة. كاتيَك زةخت و 

خؤي تةنها  خؤي و حةسانةوةو بةئاسايش طةشنت طوشار دةطاتة تروثكي
ك تا ةلَايةتيةذنان كيَشةيةكي كؤمتنى دةبينيتةوة، خؤكوشميَزي مةرطدا لةئا

تاكي ئةنداماني كؤمةلَطة لةخولقاندني سيناريوي ثةلةقاذة كردني ذنيَك 
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رِةوان و جةستةي سةماي و  ردا بةسةماي كلَثةكاني ئاطر رِؤحلةئاميَزي ئاط
رو مةرط دةكات تاوانبارن، تاك تاكةي كؤمةلَطة لةوةها ليَكةوتةيةك بةرثرسيا

كرِوزو طويَيان ثرِة لةقرضةقرضي سوتان،  نلةبؤ وتيان ثرِةلتاوانبارن دةبينن 
ن و بيَدةنطن، بيَدةنطييةكي نامؤو كش و مات بالَي يَار بةلَام هيض نالَثرِة لةهاو

ذنان بيَ دةرةتانية،  نىة تةم طرتووةدا كيَشاوة، خؤكوشتبةسةر ئةم ولَات
رة دةستكردانةي ئةم نيزام و سيستمة شكاندني سنورو بيَ برِوايية بةو سنو

 دارِشتووة. ضوارضيَوةيان

 ؟دةبنة مرؤطةليَكي رِةضةشكيَن ذني كورد ضؤن :ئةرسةالن مةمحود

يَوة دةستكردانةو بةهةند بةهاتنة دةرةوة لةو ضوارضبيَطومان  ذنان: سةنتةري
ايةكانيان ئينساني خؤيان وةك هةر مرؤظيَكي ترو بةبرِوا بةتوان ىفما نىوةرطرت

 ،دةوريان هةبيَت كردندا ئاسؤيةك ئةوانيش لةدياري نىهةولَ بدةن بؤ دارِشت
زانياري و سةر بةخؤيي بوني زاتي و  تىبةهةولَ بؤ بردنة سةرةوةي ئاس

 ابوري.ئ

ض  ئايا ذن حةز دةكا هاوسةر يا ئةو كةسةي خؤشي دةويَ :ئةرسةالن مةمحود
 بزانيَ؟ارةي جيهاني تايبةتي ئةو شتيَك دةرب

ةر ذنيَك والَم بدةمةوة، دةرنةضيَ لةبري ه رِةنطة رِاست :سةنتةري ذناني كورد
ضؤن  بةهؤي  ئةوةي  وةك  نويَنةري  سةنتةرةكةمان  والَم ئةدةمةوة، هةروةك

ك هةرتاكيَ بلَيَم منم دةتواالَة سةر قسةو باس و رِاي خؤم، بةنامةويَ بضم
هيوادارم هةموو ثيَكةوة  ،ردندا هةبيَتدروستكبةرثرسيارةو دةتواني رِؤلَي لة

من و هاوسةرةكةم و ئيَوةو هاوسةرةكةتان هةولَ بدةين ئازادي و بةرانبةري 
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لةنيَوامنانداو بةكردةوة  نةميَنيَتةوة ارضيَوةي وشةي جوان و بريقةداردالةضو
 .بيسةمليَنني

و كؤمةلَطةي خؤرهةلَاتي دا  وةك ئةوةي لةكوردةواري ئةرسةالن مةمحود:
 وةك دةسةلَاتداريَك سةير بكةين؟ ثياوي ذندار زياتر باوة، ئايا دةكريَ ىتبةطش

بةهيض جؤريَك ئةو رِوانطةية دروست نية. هةولَي  :ي كوردسةنتةري ذنان
ؤكةية بةدريَذايي  ريةم بكؤمةلَطة دواكةوتوةكان بؤ سةثاندن و بةردةوام بووني ئ

لةثروسةي  جولَانةوي نةتةوةيش داوة. ذنان  زةرةري  تةنانةت و يَذوو  زيان م
لةناو  تكريَبئةوة  يثايةي ئةساسي طؤمةلَطةن ضؤن دةتواندريَت ضاوةرِوان

ذنان بةردة بنةرِةتيةكان دادةنيَن  ىو برِ نتؤمةلَطةيةك دةسةلَات تةنها لةكوشك
دةبيَت   دروست طةيةكؤمةلَ ةر ئةو بنضينةية ضوارضيَوةي ئةوو بنةمان و لةس

 ذنان تيايدا بندةستةن و تةنانةت مافة سةرةكيةكانيشيان ليَ زةوت دةكريَت
تمي ثةروةردةيدا مندالَاني ذيرو وريا ثةروةردة بكةن و رِؤلَي ثيَوست لةسيس

 ببينن.

ضؤن دةتواندريَ بؤ نةتةوةيةك رزطاري نةتةوةيي دةستةبةر ببيَت لةكاتيَكدا 
بوون ثةروةردة دةكات و لةسةر ئةو  بندةستةئةم نةتةوةية لةناخي خويَدا 

سيماو ثةيكةرةي دارِذاوةو بةرِيَوة ضووني ئةو داب و نةريتانةي  ضوارضيَوة
 ةبينيَت.ة ياري ئةدةن بةئاسايي دبةردةوام بووني ئةو بريؤكةي

ثيَشكةوتن تةنها بةيةك  بةئةزموني تةواي ميَذوو رِابردوي ولَاتاني ثيَشكةوتوو،
رِةطةز دةستةبةر نابيَت و تا ئةو كاتةي وشةي دةسةلَاتداربون بةجؤريَكي تر 

ؤن و باوةرة كريان قةتيس دةبيَت لةناو زينداني بمانا نةكريَتةوة بةرذةوةنديةك
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ي يَكثيَوةنديةكان مانا بكريَنةوة، دةبيَت سيستم دةبيَ لةنويَ و ذةنطاويةكان.
 .يَنيَتخولقكارةسات نة رتضي دةسةالَتنويَ دابرِيَذين وشةي 

و ريَكخراوة سياسييةكاني  لةنيَو حزب بةشداريي ذن :ئةرسةالن مةمحود
 ن؟ ئايا وةك ئةوة واية ثيَويستة؟رؤذهةلَاتي كوردستان لةض ئاستيَكدا دةبين

ات لةمثةري خستؤتة بةر  يةكيَك لةو طرفتانةي هةموو ك :كوردسةنتةري ذناني 
هةولَيان داوة  تىةكوردستان بةطشك لالبزوتنةوي ذنان ئةوة بووة ذناني ضا

ذنانيش  بزوتنةوةي ة سياسيةكاندا كار بكةن و ثرؤسةيلةناو حزب و رِيَكخراو
ثاشكؤي حزب و رِيَكخراو كاركردن  وةك يَننة ناو ئةو ضوارضيَوةوة.جنبطو هةر

زيانيَكي زؤري لةثرِؤسةي بزوتنةوي ذناني كورد داوةو لةوانةية ئةطةر 
رِؤذ هةلَات و باشوريش زؤر زياتر لةوةي خؤيان  كوردي بةراورديَك بكةين ذناني

ب و رِيَكخراوة لةخزمةت حز بؤ بزوتنةوةي ذنان تةرخان كردبيَت زياتر
 كورديةكان بوون.

اذة بدةينة سةر ئةوةي مةسئةلةي رزطاري نةتةوةيي رِؤليَكي  ئام رتةباش
و هةموو كات طريَ ثةراويَزةوة ريَتةخبطةورةي لةوةدا بينيوة بزوتنةوي ذنان 

 بدريَ بةرِزطاري نةتةوةيي.

 زؤر لةكاتتامن طرت، زؤر سثاس سةركةوتووبن. ئةرسةالن مةمحود:

 لةبالَوبونةوةى ئاطادارمان بكةنةوة.ماندو نةبن. تكاية  سةنتةري ذناني كورد:

 دامةزراوةيةكي يةكساني لةئةلَمانيا كورد سةنتةري ذناني ذنان، سةنتةري
خوازي سةربةخؤيةو لةسةر بنةماي بةرانبةري ماظي ذنان و ثياوان ثيَكهاتووةو 

 نيية. دةولَةتييةوة يض حيزب و رِيَكخراويَكي سياسي وثةيوةست بةه
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 :نۆڵ/ كۆڤمر  یكورد، ماف یژن یماف یكخراوێر 

 وهجیا بکرێته کیهخ لهتبهلێنان، ژن و مه ژن و چێشت بێده
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لةكؤمةَلطةيةكي  ،هةر بةرامبةر بةذنان نيية ى مرؤيىو ضةوساندنةوة ستةم
نايةتييدا ثياوانيش دةكةونة بةر زةبري ضةوساندةنةوةو ستةمكاري. ضي

و  كاروستةم .نةداندوالبةردةمي ضةوساندنةوةيةكي ذنان لة جياوازييةكة ئةوةية
 . ذنانةستةَلاتنخاوةن د ةنو طروثانذيَوئةو تيَنةرةكان كيَن، بيَطومان ضةوس

وساندنةوةيةكدا ذيان و ضة طةليكدةم وةها ستةمبةدريَذايي هةزاران ساَلة لةبةر
 .بةسةر دةبةن

 مرؤظ/ كؤَلن ىفذني كورد، ما ىفريَكخراوي ما

 

ان ئةم رِيَكخراوة لةسةرةتادا طوتيان: ةوةي ذندنضةوسان هؤكارىلةهةمبةر 
 مالنيَىستةمي جنسي و مل ييةوة،تميَنيسجولَانةوةي فيَ و ىتيؤر رِوانطةىلة

ين نرتيةكيَك لةكؤ ى بوعديَكى قولَى فكرى و فةرهةنطى هةيةوجنس دذي ستةمي
 جيَكةوتةي هةية.رِةط و هةزاران سالَ  ميَذوي مرظايةتييةو دياردةكاني

وةك  زميشةثؤلي فيَميَن، طوتيان: ريَكخراوي مافى ذني كورد، مافى مرؤظ/ كؤلَن
كاوي لةسةر بنةماي ئةو طووتارة هاتة ناتيظي شةثؤلي يةك زؤر بةراشتةرئال

هةر ا هتةنو هاوتاخوازى لةمافدا ساني خةباتي ذنان بؤ يةكضونكة مةيدان، 
ة ، مةسةلةكييةن كؤمةلَايةتي سياسي بؤ يةكسانيدوبارة ويَناكردني جولَانةي 

 سةرئةجنامةكةى مرؤظ ئاماجنة.ترةو  فراوان

ي شةثؤل نىتيَطةيشتلةرِونة بزوتنةوةي فيَميَنيزمي  ينةىهزرئةم سةرضاوةى 
 ولةهةمو جوولَانةوةي ذنان تدةبيَ تىولَانةوةي فيَميَنيسج ،هاتووة يةكةمةوة

 هةر بؤيةش بكات و مرؤظ بةئامانج بطريَت.طرتوو تر دا ثةرةبوارةكاني ذيان
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لةسةر هؤكارة بابةتييةكان و فةلسةفيةكاني ستةم لةسةر ذنان يا  قةسة
و نةكريَ ورد ضةوساندةنةوةي ئةوان رةنطة بةتيَرِوانييَكي ئاوا سةرثيَييانة

 نيم بةكورتي دةتوانالَبة بهيَندريَتة بةر باس و قسة ليَكردنةوة، بةديقةتةوة
 :نيلَيَب

كاني الي ضاجنرةتر س زؤر ةوةةمووشةثؤلي ددواى بزوتنةوةى فيَميَنيزمى، لة
كيَشكردوة،  رِةطةزى ميَينة ذيبؤ هؤكاري بايؤلؤ ىجولَانةوةي ذنانئةم بوارةو 

دياردةية  مئة و رِةنطدانةوةىن وبولَمندا متةندىتايبة : لةم رِوانطةيةوةبةمنونة
 لةرِوىبةوردي  زؤر ئةم باسة ،ضةوساندةنةوةي ذنان و بةستةم ةدانتشةرعيية

 اوةتةوة.شيكربايؤلؤذييةوة 

بةهيض شيَوةيةك  شؤرشي ثيشةسازيثيَش  :طوتيان ةريَكخراوئةم  فىستا
تؤمار بوون  لَي مندالَؤربةستكردن و كونرتِو ئامرازي بةياتةكنؤلؤذمةسةلةى 

بةتايبةت  لَو طةورةكردني مندا مندالَ بةرثرسي تا ئةو سةردةم لةئارادا نةبوو،
 لةشيَوازي و وريئاببارهيَنانى بوو لةهةثيَطةيةكي بةرضاوي  كة ي نيَر،لَمندا

 مةسةلةى .نبةرثرسي سةرةكي ذنان بوو داى ئةو كاتةكشتوكالَبةرهةمهيَنانى 
تةنيا وةك و زؤردارى رِةطةزى ذنان لةدذي ستةم  ملمالنيَىبةربةرةكاني و 
 .و دةبيندراو زؤر بةدةطمةن سةري هةلَدةداي دياردةيةكي تاك

ئامرازي  ةثانتاييلنةبوو  يَكا شؤرشهشؤرشي ثيشةسازي تةنئةوان وتيان: 
خؤيدا هيَنا، بةدواي طةورةو رِيشةيى كؤمةليَك طؤرانكاري  ةكبةرهةمهيَناندا، بةلَ

 ئاراوة. هاتة لةو لةسةردةمدا سنةفوو لَىورتِكؤن ىتثيداويسمةسةلةن 
ا ثيشةسازييةكي لةئةوروثاو ئةمريكادةى رِابردو بةوالوة سةد تىلةناوةراس

 ،ادلَةسةري ه ىتيةكي جيددي فيَميَنيسوةجؤلَانة ،سةند ثةرةي اليةنانةهةمة
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كليساو  ،خيَزان ،يان دةكردة سةر خانةوادةجوولَانةوةية هيَرشيَكي توند مئة
و زؤردارى ي ستةم ناهيَنموةك سةرضاوةي بةرهةضةسثاوةكان، ياسا و  دةولَةت

 .ئةذماريان دةكرد لةدذي ذنان

 رِؤلَطةىثيَطةو لةزيهنييةتى ئةم فكرين و هةذموونةدا، بةرةو ثيَشةوةضوونى  
كةم  نسةر ذنا نةوةيضةساند سةتةم و بةرهةمهيَناننيزامى  وري وذنان لةئاب

 .ةكاتةوةد

 دورو دريَذو دذوار و قوربانيدانيَكى زؤر خةباتبيَطومان دواى ذنان  ،لةرؤذئاوا
، نهيَنبدةست بة دانانيَلةئابوري و بةرهةمه ديارثيَطةيةكي ئةوسا توانيويانة 

 تا ، هةروةهاوةبو ذنان جيَطر ويستةكانيلةخواست و بةشيَكي زؤري ئيَستا 
بؤتةوة، هةر  تةم لةسةر ذنان كةمسةرجنراكيَشيش سزؤر ئاستيَكي  ئةندازةو

 .بكريَتةبرِ بن بةتةواوياويةتى هيَشتا مدياردة نةطريسة ضةند 

 ذناني كوردشدا ندةنيَوة م، لةخؤرهةالَتىيمان: ذناني كؤمةلَطةي ثرس كاتيَك
، يَنو رِةضةشكخاوةن كةسيةتيةكي سةربةخؤ نةيتوانيوة ببيَتة بةتايبةتى بؤ

 لةياساو رِيَسا نوسراوو نةنوسراوةكاندا بزرة؟ ثيَطةيان يان بؤضي

تا  سوننةتييةوكؤمةلَطةيةكي  تا ئةم ساتةيش كوردي طةيلَكؤمة :طوتيان
ةية، ه طةرييةكي بةرضاويانكاري ييةكانخيَلةكي و عةشاير يَتةو نةرئيَستاش داب

بيَتة دةرةوةو  بؤ رةخساوة ىةي دواييدا مةوداكورد تةنيا لةو ضةند دةي ىذن
  لةكوردستان ،كؤمةلَايةتي و ئابوري و سياسينواندنى كي الضا سةر بكةويَتة

ن ندةكاوتايبةت لةط نية ةسةردةميانهاوضةرخ و  شنتيثةروةردةو تيَطة ىتئاس
تا ئةندازةيةك  ثةردةردةي ذنان تىلةشارةكاندا ئاس ،ئيَستاش نزمة تائةمة 
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 طةيشتوةتةة( كوردستانرِؤذهةالَتى ذنانى لة ثرت مةبةست جياوازترةو ) ليَرةدا
اوةي مشريَطري كؤمةلَايةتي كةثاربةست و اوان بةلَام كؤمةلَيَك بةادةي ثيرِ

و كولتوري  المىئيَس ان دولَةتيوشيلةسةرةوي هةمو ةننمؤديَر ثيَش ريكولتو
سك كردووة بؤ هاوبةشي ذيان و  دةرفةتةكةيان لةذنان بةرتة دينىبووي لَزا
 يةكساني. ىفما

ثاشكؤي جوولَانةوةي ئيَستا بووة بة ى كوردستانرؤذهةلَات جوولَانةوةي ذناني
تريؤري كؤماري  اي سياسةتي داثلؤساندنرِسةرةئةمة ، دا بةطشتىنئيَرالة ذنان

حاكمة،  يَمىذةكي بةدةستةلَاتي دذي رِجوولَانةوةي تىبةراس سالمىئي
زياترو  لةبةراورد لةطةل ثارضةكاني تري كوردسان كؤمةلَيَك طةشةسةندني

 بةخؤيةوة ديوة. نةوعى ترى

 كوردستان ىذنان جوولَانةوةيؤ كةب ثرسيارةي ئيوة  مكاتدا ئة لةهةمان بةلَام
 ةكانىؤكاره، تيَداية تىراسبيَت  كي سةربةخؤتيةكةسايةتوانيوة خاوةن ينة

ا دكوردستانلةرِؤذهةالَتى و  بةطشتى لةئيَران ئاسايي نا هةلومةرجيزؤرن لةوانة 
ربةخؤ ةسئاليةتى ابةران و سةرهةلَداني رِبةردةم  ىتتة بةربةسووةب بةتايبةتى

 ابةري ئةو جوولَانةوةيان هةبيَت.تواناو هيَزي ركة 

 جوولَانةوةي ى هةية،رفتةط مذنان نيية ئة هةر بزوتنةوةىا ههةلَبةت ئةوة تةن
ئةزمةو قةيراني لة نيشتمانةكةى خؤيرؤذهةلَاتي لة بةطشتى سياسي كورد

دةخوليَتةوة.  كارامةدا رابةريَكي بؤشايى اتيذي ورتس وناسنامةنارِونى  يلَقو
ئيَمة  شتا ئيَستائةوةي  كارىهؤ ة بووةتةشارةزاو كارام رابةراني نةبووني

 دةرباز بكةين. قةيرانة ملةكؤبكةينةوةو خؤمان خؤمان  تواننيلةرؤذهةلَات نة
ذناني  ذيَمى ئيسالميداسياسةتي داثلَؤسيَنةرانةي رِ ئةوةش لةذيَر سةرةراي
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ئةدةبي و هونةري وةك  و بواري كؤمةلَايةتيت لةكؤمةلَيَك كورد لةرؤذهةلَا
ةلَيَك دةستكةوي بةشيوازيَكي بةرضاو كؤم يداسينةما رؤمان و داستان نووس

 بةرضاويان بووة.

كي سياسي لةئيَران و رؤذهةلَاتدا لةبةردةم الاوةك خؤتان ئاطادارن ض هةلَبةت
 ىبةردةوام هيَنىدةتوانيَ بةشيَوازي ن تةنيامرؤظ  بةربةست و مانعي مةزندايةو

ناندنى جؤراو جؤر بةتايبةت حزبى و رِيَكخراوةيى و سياسى، كي الضاداتة كارو ب
ي كؤمةلَيَك خةتةرو  هةلَطرى نهيَنيش هةروا ئاسان و سادة نييةو كارئةكيد 

 .مةترسيية

ياساي  ىتين ويسرتخؤيان بؤ سةرةتاي ىهيَزو توانا بةضاوي ذنان بةشيَكي
زواج و ضةند هاوسةري  كاتدا كيَشةكاني تةلَاق مانتةرخان كردوةو لةهة

داني لَش لةرادةيةك ريَطر بووة لةسةرهةةي ذنانن و ئةولَين سةرقارتطرينط
 .كوردستانرِؤذهةالَتى ذناني  اورابةراني سةربةخؤ لةن

، بؤئةوةي ذنانثياو لةهةمبةر ثرسةكاني  بينىريَكخراوة ثيَيان واية دنيا ئةم
ةك ذن و ىلةجيهان نىتؤِرِان و طؤرِاوي دونياو تيَطةيشلةطئةوانيش ببنة بةشيَك 

ؤظ ئازادي و ثاريَزةري مافةكاني مر ىتبةريطريكاريَكي سةرسةخ خؤي، دةبيَ
 طوتيان: بارةيةوة مبن، لة

ةوتي ئازادي، دميؤكراسي و و رِئةو كةساني كةلةريَباز تىمرؤظايةتي و بةطش
هةموو  بؤ ي ذيانرتهةلومةرجيَكي باشبؤ وةديهيَناني  مرؤظ خةبات دةكةن ىفما

 ادي و رزطاري ذنانيش خةباتلةراستيدا بؤ ئاز ،كةس هةنطاو هةلَدةطرِن
 دةكةن.
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مرؤظ خةبات  ىفدميؤكراسي و ما و زاديلةريَطةي ثةرةسةندني ئا ياوانةىئةم ث 
 رتذياني ذنانيش بةرةو ئاسؤيةكي باش ةبةلَكنا دةكةن تةنيا ذياني ثياوان 

دةبيَ ، لةيةك كاتدا ؤكراسيئازادي و دمي و مرؤظ ىكردن لةماف بةرطري دةبن.
 اليةنةى دوزؤرو زةختة و  موو كةس و ذنانيش بةهؤي ئةو ستةمديفاع بيَ لةهة

 ود وةرطرن.ةثاوة دةبيَ لةو خةباتة بةهرةو سسندا كةبةسةريا

ئاخؤ  ذناني كورد الىكوذي د خؤ ئةم رِيَكخراوة، دةربارةى هؤكارةكانى 
 ثيَويستةكة طوتيان: و ليَكدانةوةية نتهاويشتةو هةلَطري ض جؤرة تيَطةيشدةر
 ىتوةك زؤر ش ةدياردةيةكي بةس كورديية بةلَكةخؤكوذي ذنان نكة  نيبلَيَ

كانيشي تارادةيةكي زور هوية كي جيهانية بؤيةةدياردةي ئةمرِؤ ديكةي دنياي
 يةكسان بيَت. دةتوانيَ

رضاوة ناطريَت. سة مةندييةوةاطئا خؤكوذي تةنيا لةنااي ئيمة هؤي بةلَام بةر
 دةبن بةلَام ئةي بؤ خؤيان ناكوذنلةثياوانيش تووشي نائاكامي  كؤريَونكة زض
ئةطةر روداويَكي وا هةبيَت ئةوندة دةطمةنة كةبةرضاو ناكةويَت. ليَدوان لةم  يا

ليَكؤلَينةوةي و  بةكات ىتثيَويس ياردةهؤيةكاني ئةم  ينىبؤ ثيَزان بارةوة
 تايبةتة.

 تداية. قة وميَذ لةدلَىذنان ريشةو هؤ كارةكةي خؤكوذي  نيلَيَب نيئةتوان تةنها
ن حةقي بةرانبةر بةخؤو خاوةسةر ؤيةكىمر ميَذوي ئةو كومةلَطةيةي ذني وةك

دايكي  مندالَان،  بةجيَهيَنةري  ئةركة  وةك خزمةتكاري ثياو،  ةنةناسيوة بةلَك
 .ليَكردوة ضاويتاقةت ثروكينةرةكاني مالَ و هةروةها ئامرازيَكي جنسي 
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لة بةروالَةت ئينسانية كةدةروني لةم هةموو زةخت و زؤرة كةوا بوو ئةم كوي
، دةتةقيَتةوةبةرِوى كؤمةلَطةدا  وةك بؤمبيَكخؤي  نىدةبيَت بةكووشت ريَذسا

 بؤ كؤمةلَطةكاني سةردةم. يةئةمة شةرمةزاريةكي زؤرةراستييةكةى 

ذنان لةهةر شويَنيَك ببيَت بةروداويَكي ئاسايي  تنىض خؤكوذي ذنان و ض كوش
 ونةريت  ورولتوة بطرة تا ئاين و كووةو بنةماكاني ئةو كومةلَطة لةميَذهةمو

 .ثرسيارةوة ئةكةونة ذيَر ىكومةت و ياسا هةمووح

جيددى و  هةلَطري ثةياميَكي ذنطةليَكي و كةي دةبنةذناني كورد ضؤن ومت:  
ية توندوتيذ ئةم و ييةكانكؤمةلَايةت اوةببةرِوي بةندو يىياخيطةرا نةوعى

 ىفما ريَكخراوينويَنةرى قسةكةرى  ؟تىسةريان بةطش ةدةكريَتهةمةجؤرانةى 
 ياندايةوة:الَمو بةم جؤرة ،لةكولَن مرؤظ ىفما ذني كورد،

 يريَكخراو سةدةها نىدةسيتثيَكردوة. ثيَكهاتنى رضةشكيَ دةميَكةهةر ئيَستاو 
 تويَذوينةوةوئةجنامدانى هةزارةها  جؤري ذنان باس و بابةت و جؤراو

 يكالةمةني سةبارةت بةكيَشةي ذنان لةليَكؤلَينةوةو دةرهيَناني رؤذنامةو ضاث
وى هةمو يةكي ترةوة ئةمانةالو برين و ئازاري ذنان لة نتكوش رةسةندنيو ثة

 وةستاوةكان سواو يَتةنةر وودذ بةداب نذنان بزوتنةوةىضوني هةلَ سةمليَنةرى
 .ندوتيذي طةيشتوةتة ئاستيكي بةرزوو بنةبةركردني ت

 خؤي دةطاتبةئاماجنةكانى  كةى و ضؤن ئةم خةبات و تيَكؤشانةى م ئةوةبةلَا
بنةماكاني يةكةو وةك دامةرزاندني  ىبةضةند هؤيةكي سةرةك اوةتةوةرتبةس

 مؤديَرن بوني شارستانيةتيريجيَطبة ، ثةيوةستةكؤمةلَطةداناو وكراسي لةميد
ن ذ ىخوازانةو و بؤضوني ثيَشكةوتريب فكرى و هزرى و بةهةلَكشانى ثةيوةستة
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نابينيَت، بةلَكة  ضيَشتليَنةر يا ياو يان بةخيَوكةري مندالَخزمةتكاري ثوةك 
 لةطةلَ ثياودا لةهةموو بةشةكاني ذياندا ئينسانيَكي خاوةن حةقي بةرانبةروةك 

ذنان ضاو ليَ دةكر يَت؟ ، بؤضي هةر ضيَشتليَنان بةئةركي سةرةكي دةبينيَت
ة، وذنانة سبةتدا بةنتيطش و رايريبؤضوونيَكي زالَة لةب ضيونانة ئةطةرضئةم بؤ

ةر دةكةويت ذناني م ئةطةر بةوردي سةيري ليَهاتويي ذنان بكةين، بؤمان دالَبة
زؤر بةرزيان لةجيهاندا هةيةو لةبةشة جؤراو جؤرةكاني  ىتو ثاية زانسثلة

 شان داية.كومةلَطةدا ئةركي قورسيان لةسةر

و بةتايبةت  ةعامهؤشياري و زانياري فكري خةلَك ب تىبةهيواين ئاسبةكورتي 
و مةتبةخ  ليَنان و ذن ضيَشت و كةم ذن النىان بةرادةيك بطات كةريشنبؤر

 لةيةك جيا بكر يَتةوة.
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