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 ينطثةيظ
نادياري ، موسافرييَكى ديارو ؤقرةئارام و بيَ ئ بوونةوةريَكىكراو، بيَدةنطدرةوشاوةو بوونيَكي 

ياخى، شارنشينيَكى نامؤ، ضياييةكى حةسرةت  يَكىثاذيَكى هةالتوو، طونددماَلبةدةرناو، 
زاتيَكن ناسراو هةندةران، زادةي  ىثةرِاطةندةرِوناكبرييَكى قالَ و ، قولَيةكى ثيَشمةرطةديد، 

 ."هةندريَنبة"

دانيشتواني لة ةكانى،هاوثؤللة ةماَلةوة،لنامؤبوونةي  هةموو مئةو تا ئيَستاش نازانيَ ئة
 هيَنةر ىنيطةران وانيرتهاوسةنطةرو بةشيَكى زؤر لةهاوزمان و ئةلةبؤضى نازانىَ  طوندةكةي

هاوكات لةطةلَ دةردةشةكردنى كؤثرسيَك لةبوارة جظاكى و سياسى و لةوة دةضىَ ، ترة
 يشناوبراو و ناوىةي شويَنطةنادياريي م، ئةانةوةَلاموبزواوة  ةتيشككؤئةدةبييةكان، بةدةم ئةم 

 .بةديار بكةون

درةنط وةخت  هةية ثؤزشيَكم ،وةكةبضينة ناو طفتوطؤبةيةكةوة " تؤى خويَنةر " لةوةش  بةر
بةهةر هؤيةك بوو ئيدى نةتواندرا لةوةختى خؤيدا ئةم ، جونكة بةاَلم لةجيَطةى خؤيدا

 جيَبةجيَبكريَت.ضاثكردنةكةى  ثةرتوكيَكداطفتووطؤيةمان لةضوارضيَوةى 

ثةيظينطة  هةستيارو بةديقةت جياواز. ،مرؤظيَكى نيانلةطةلَ ثةيظينطة  هةندريَن،دواندنى 
ة، ذانر جياوازبةى ضاثكراوكتيَب و  دةيان خاوةن كى زانينخوازو زمان كاريَز. ئةولةطةلَ عارفيَ

ئيَستاش  رِوناكبرييَكة ة، ئةوشايجي تويَذينةوةي ضةندةها وتارو دةياننووسةرى  هةروةها
 .دةخويَنيتةوة زياتردةنوسيَت  ئةوةندةي

 ئةرسةالن مةمحود
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ةكانت، نازانن يا با بَليَم خويَنةري نوسني و بةرهةم ،: زؤربةي خةَلكئةرسةالن مةمحود
 قؤناغةكانيمنداَلي و نازانن  ناوي تةواوي ضيية لةكويَ لةدايكبووة، وهةندريَن كيَية

وَلامي ئايا بةسةر بردووة،  يداي خيَزاني و كؤمةَلايةتدؤخ و ذيانيَكهةرزةكاري لةض خويَندن و
 ؟بايةخثيَداني ئيَوة طةىثرسيارانة بؤ نةبؤتة جيَ م كؤئة

رة؛ بزويَن و هةميش خةمهيَنةكاتدا هةم دلَ ثرسيارة لةيةك مرِاستيةكةي ئة هةندريَن:
ئاسؤيةكمان بؤ ئاوةلَا دةكا كة سةفةرة بةرةو الواندنةوة، كوالنةوة يان  داضونكة بةديويَك

و، ثةنطخواردوو داستان ئاساية يان هيَناني ئةو ئةزموونة بيَدةنطراوطؤئاوةلَاكردنةوة، بة
ديويَكي ديكةشةوة، ندالَي هةرزةكاري ثيَدةلَيَن، بةبكةين كة رِؤذطاري مباس نةطوتراوة 

شويَين خؤت يان بةبوون  نامؤكةين كة دةكريَ بةقةدةريَك لةؤ رِؤذطاريَك بئاماذة ب
 كةسيَكي تري طشتيدا دةناسريَتةوة ناوديَري بكةين.لَاندني ئةو خودة رِةسةنةي كة لةخةيا

ا يدئةو رِؤذطارةي كة رِةنطة ئةو نةوةيةي ئيَستا، بةهؤي ئةو دؤخة شلَةذاوةي كة ئةمرِؤ تيَ
 اني ئةو شلَةذاويية، بةجؤريَك لةجؤرةكان، بؤ دةستهؤكردةكدةذي، كة رِةنطة بةشيَك لة

 نةيتوانىبوو لةوةي  كورت كةدةست ،رِؤذطارةي من بطةرِيَنيَتةوةكورتي نةوةي ئةو 
 ةوةر بؤ نةوةي ئيَستا دابهيَينَ.وةرضةرخانيَكي ذيَرةكييانةي جظاكي و ذيانيَكي بةخت

، ئةو ناوي خؤم و مندالَيبةهةرحالَ، من سةرضاوةي ثرس يان ئةو ناديارييةي ذياني 
ؤت يان شويَين خشويَنكةوتةي تؤ سؤراغي دةكةيت بةرِةهةندي جؤرة تاراوطةيةك لة

ويسيت خؤم نةبووة، يان ئةو منة رِةسةنة سةرةتاي رِةتكردنةوةي ناوو شويَنطةيةك كة بة
 يئيَستا كة لةهةولَ هةر ئاويَنة بكاتةوة.سايةتي ناوةكي ئةو منة خؤكردة بةنةبوو كة كة

يارةت بدؤزمةوة، شةثؤل طةليَك لةهةست ئةوةدام وةلَاميَكي سادةي برِواهيَنةر بؤ ئةو ثرس
زةينمدا طينطلَ دةدةن، كة شرؤظةكردن يان بةرجةستةكردنةوةيان وةك و بريؤكةي خاو بة

اتي لةدايكبووني نامؤيي مندالَي شويَنطةي من ئالَؤزن، بةكورتي ئالَؤزي ناو، ذيان و شويَنك
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ييةي و دؤخة نامؤرِارِةوةكاني ئةو ميَذوة ناديار سةفةريَكي هيَور بةرةوويسيت بةمن، ثيَ
ئةو سةفةرةوة، تةنيا دةتوامن  بةلَام بةهؤي ئازار يان سةخيت، رِؤذطاري مندالَيمةوة هةية

طوزةريَكي بةلةز ضةن دميةنيَك لةو نةزانراوييةي مندالَي خؤم و ئةو شويَنكاتة، يان ئةو بة
 امؤية بضنمةوة.رِؤذطارة ن

خؤم لةو رِةوشة درِدؤنطةي  هاوئاوةزىمندالَاني ذياني من، وةك مندالَي زؤريَك لةنادياري 
ئاسيت خويَندةواري و طؤشةطريي ئةو حةفتاكاندا، بةشيَكي ثةيوةندي بةسةرةتاي 

ووم، بةشيَكيشي ثةيوةندي كة مين تيَدا لةدايكبووم و هةراشب وة هةبووةدةظةرة
بووة. لةو رِةوشةدا تؤ خؤت هةبووني كوردةوة  ييةوةبندةسيت و وابةستةبةضارةنوس و 

ةيةني، بةلَكو ئةوة هيَزي نيت بةدلَي خؤت و زمانةكةت ناوي خؤت و ناسنامةكةت رِادةط
 نةية ئةوةت بةسةردا دةسةثيَنيَت.و دةسةلَاتيَكي بيَطاكةلتور

 نامؤكراو؛كراو يان بةكي بيَدةنطبوونيَوتةوة ناسنامةي تؤ دةبيَت بةبةجمؤرة بةدةم ئةو رِة
واتا تؤ هةميشة كةسيَكي تريت. بةلَيَ ئةو دؤخةي ئاماذةم ثيَكرد، ضاوطةي ئةو ناسنامة 

وي مندالَيمدا داية. بؤية من هةر لةتةمةنيَكي زئاراديارييةي منة كة هةتا ئيَستاش لةنا
 دييةكاني مالَ،، نةريت و ثةيوةنبةرامبةر بةمالَ، ناو بةشيَوةيةكي خؤرِسك هةميشة

ةكةم و و شويَنطة، ناسنامة خوديمةكتةب و دةوروبةرةكةم هةستم بةنامؤيي ناو
ناسنامةكةمان  ،تدا ناوي ئيَمةبنةرِةئةلَبةتة تؤش دةزاني، لة هاونيشتيمانيةكامن دةكرد.

ة و ناسنامةي كك نية لةسةرةتاوة ئةو ناوواتايةكي ديكة: طةوهةريَبةئيَمة نةبةخشراوة. بة
 يةو ناسنامةناو ممةي بةخشيبيَت، بةلَكوو ئةئيَبة ،رِةسةنةكةمان دةردةربرِيَتة خود

رِؤشنبرييةكةماندا  ييةكةسايةتية رِةسةنة طشتيةمان لةئاكامي ثرِؤسةيةك لةثةيوةند
ةتيةي كة خودي هي خؤمانة؛ ئةو كةساي. ثرِؤسةي ئةو تةرزة ناسنامةي كةبةرهةم ديَت

 نايةت!رِيَطاوةية، كؤتايي خؤمانة، هةميشة بة
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ي هاوتةمةني خؤمدا طةمةكردن لةطةلَ مندالَيةوة ضيَذم لةهةرضؤنيَك بيَت من هةر لة مندالَي
كة ميوامنان دةهات  :ني مالَةوة قبولَ بكةم، بؤ منونةدةتواني نةريتةكانةدةبيين. نةم

 حةزمضةوانةوة بةثيَحةزم نةدةكرد وةك بضوكرتين مندالَي مالَةوة خزمةتي ميوان بكةم، 
نةكةم  دةكرد وةك ياخيبونيَك لةبةردةم برا طةورةكامن و باوكم جطةرة بكيَشم و ئةو شتانة

 كة سةثيَنراو بوون...تاد.

 ثةنريي شريو رِؤذانة قوتاخبانةكاندا لةزؤربةي رِذيَم ٥٧٩١ دواى، يةكى ترت بدةمىَمنونةبا 
 ثؤلي وابزامن ضونكة من كةضي دةكرد، دابةش قوتابياندا بةسةر خواردةمةني سيَطؤشةو

 دةكرد حةزم هةبيَ، ئةوتؤم سياسي يةكيئاطاي بيَئةوةي بووم، سةرةتايي ضواري يان سيَ
ياخيبوون  ةوةالي منبةجؤرةكان ئةمة بةجؤريَك لةدةى  رِةتبكةمةوة، شرية ثةنريو ئةو

و خورماي سيَطؤشة ىثةنريومان شريةكةي مةكتةب. رِؤذيَكيان فةرِاشرِذيَمي بةعسبة دذوو ب
ةر بلة بةوةى  رِازيكردامنهاوثؤلةكلة ةكردين، لةخؤمةوة ضةند قوتابييةكبةسةردا دابةش د

هةر دواجار  ،ري بةرِيَوةبةرةكةمان فرِيَبدةينبةرةو ذو ةكاندةرطاي ثؤلةكةمانةوة ثةنري
و دار  ؤيخبةر بةبةرِيَوةتن، يةكسةر ةنريةكامنان بةدواي يةكدا هاويَذهةموو ثوامشانكرد، 

ضةند بةالَم هةر هات و نةطةرِايةوة،  ئيَمة ضوينةوة ناو ثؤلةكةمان ،حةيزةرانةكةيةوة هات
ئةوة يةكةجمارم بوو بة ئاشكرا  يةوة،خؤمةوة ثةالمارم دادا، لة حةيزةرانيَكي لةناو لةثم

 .وي دةسةلَاتداريَك ببمةوةرِوبةرِ

 ىرِذيَم و سةرضاوةي ئةو نامؤبوونةالي من هيَماي ئةو  وةئاطاييةكي ساويلكانةبةئةمة 
و باوكم ثيَيان دةسثاردم، هةموويامن ةروةك هةموو ئةو ئيشانةي كة براوه كةسايةتيةم بوو

رِةتدةكردنةوة يان ملكةضكردن بةرانبةريان ئازاري دةدام. بةكورتي هةستم دةكرد كؤي 
 ئةو ذيانة ذيانيَكي ساختةية بؤ من.
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بضووكةدا، زؤر حةزم دةكرد ناويَكي كورديم هةبيَ. ئةمةش شايةني طوتنة، لةو تةمةنة 
كة بةرامبةر هةموو  بىَ،رِةنطة بةشيَكي ثةيوةندي بةو هةستة نامؤيية ساواييةوة هةبوو

ذيان هةمبوو، هاوكاتيش لةو تةمةندا مامؤستايةكمان هةبوو ناوي يوسف بوو خةلَكي 
هةر  .ي فةرهاد بانطي دةكردمبةناو .تؤ براي بضوكمي :كةركوك بوو، هةميشة دةيطوت

و ئةو يةك دوو هاورِييةي كة هاوثؤمل بوون حةزيان زؤريَك لةمامؤستا يىلةخويَندني سةرةتا
 دةكرد ناويَكي ديكةم هةبواية، بؤية بةناوي تر بانطيان دةكردم. 

 ويَكنازناان شةشةمي سةرةتايييةوة دةستم بةشيعر نوسينكرد، بةلَام بةثؤلي ثيَنج يلة
لةو قؤناغةدا هاورِيَي هاوثؤمل ناسيح ئيمام، كة تا ثؤلي هةر يةكةجمار  دةنووسي.شيعرم 

نةوة" "نازامن ئاوارة" يان "دلَدابوين، شيعريَكي مين بةنازناويَك  ضواري ئامادةيي ثيَكةوة
كات ئةطةر زةينم هةلَة نة بوو، بوو نارد بؤ بةرنامةيةك، وابزامن ناوي "شيعري الوان"

 ي كوردي بةغداد بةرِيَوةي دةبرد.رِاديؤي مةدهؤش لةشاعرييَك بةناو

ويَمان دةرةوة لةطةلَ ناسيح طو ئيَوارةية دلَخؤش نةبووم كة لةئةو كات قةت هيَندة وةك ئة
 وامدةزاني ا مةدهؤش بةشيَك لةشيعرةكاني مين خويَندنةوةدثرِيَكلةو بةرنامةية طرتبوو، لة

بلَاوبونةوةي ئةو ثارضة شيعرةم مةسيت دونيا هةمووي هي منة. هيض شتيَك هيَندةي 
بؤمالَي ئيَمة  ئةوكات و ئيَستاش ئاخر لةوة دةترسام مالَةوة بزانن. زؤريش نةكردم. بةلَام 

بلَاوكردنةوة، مةترسي يان فيَرة بةرةلَايي يان بيَمانايي  كتيَب خويَندنةوةو شيعر نوسني
دبووم. بةجمؤرة من بةهؤي ي كرئاسيت مالَةوةدا، توشي نامؤييةكي طةورة. ئةمةش لةبوو

 كةي خؤم لةسةر شيعرةكامن دةنوسي.و دةرةوة هةميشة ناويَكي ترم لةبري ناوةمالَةوة

زؤري شيعرةكامني بة وهةميشة ،بوو م طةورةترشلةخؤ كة بةجمؤرة كورِي برايةكم هةبوو
 لةطالَتةكردنئةمةش شيَوةيةك بوو  طريفامن دةردةهيَناو بؤ برايةكامني دةخيويَندةنةوة.لة

بوو، حةزم دةكرد بةرةو تةنياي و  كة تةمةمن كةميَك هةراشرت. بةشيعرو بيَزاركردني من



  

 
 11 ن مەموود.ڕۆژنامەوانی.  ئەرسەاللێرەی بێشوێندا دەبوو ماڵێک لەوێنەی زێی بادینان بۆ )ئێوان( چێبکەم.  گ فتوگۆی  

و ناوة نابةدلَة رِزطارمب و ئةو ناسنامة تاكو بتوامن لةو شويَنطة داخراوةشويَنيَك هةلَبيَم، 
 ايةتيةي خؤم مب و ثةرةي ثيَبدةم.رِةسةنة كةس

بةرةو بةغدا هةلَطرت. لةويَ ئيشي نةجارِي بةردةستيم بيَ ثارة سةرم واجار رِؤذيَك بةد
ة من ئيشم كرد. بةلَام جاريَك مالَي عةرةبيَكي دةولَةمةند داوايان لةو قؤنتةراتضيةي ك

مالَةكةيدا بناغةي ذوريَكي بؤ دابينَ، ئةو قؤنتةراتضيية مين برد بؤ لةطةلَدا دةكرد كرد لة
نزيك دةمذميَر ضواري دواينيوةرِؤ بيَتة دوام و  دةبوو لَةو كارةكةي بؤ دياريكردم.ئةو ما

دةخةومت، بةلَام من دواي ضةند سةعات كة هةستم  اباتةوة بؤ ئةو هؤتيَلةي كة ليَيمب
بةوةكرد خزمةتي دةولَةمةنديَك دةكةم، وازم لةكارةكة هيَناو هةتا سةعات ضوار لةدةوري 

يين كارةكةم نةكردوة، حةثةساو كاتيَك قؤنتةراتضيةكة هات و ب، ةسورِامةوةئةو مالَة د
مةتي عةرةبيَكي دةولَةمةند ومت من نامةويَ خزطنةكردووة؟ منيش  كةتبؤ كارة :وتيط

كورديَكي كؤيي بوو دةميَك بوو ئةوةى كارم لةالى دةكرد كابراي قؤنتةراتضي ديارة  بكةم.
 تؤ ليَت تيَكضووة.لة بةغداش دةذيا، بةدةم وةلَامةكةي من ثيَكةني و وتي 

ةستم دةكرد لةو ثيَشمةرطايةتي، هةميشة هوة ئةوةبوو بلَيَم، من تا بةر لةمةبةستم لة
كةسايةتيةكي ترداية. ئةمةش ناسنامةي بووني من لةو  ترم شويَنيَكيلة و شويَنة نامؤم

هةميشة بؤ دةكردم  دواجاريش ئةوة وايليَ .ةفراذاندمهةميشة هةسيت نيطةراني تيَدا د
 ئؤقرة نةطرم.

ش بةرامبةر هةموو شتيَك هةستم تةمةني مندالَيمةوة تا هةرزةكاريهةر لة ييةكةىبةكورت
ةو  ئهةر ي واقيعي. وابزامن ذيانيَكهةستة بوو بة مرد، ئيَستاش ئةنامؤييةكي طةورة دةكبة

شةيةكي سةخيت كردم، تةمةني مندالَيَتيدا توشي سةرئيَبوو كة لةسةختةش بارة دةرونية 
عةرةبي "شةقيقةي" ثيَدةلَيَن. ي زانيم ئةوة "ميطريَن "ة كة بةتثيَشمةرطايةدواجار لة
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خةستةخانة مب و ئاطاشم ليَ نةبيَت. تةمةنةدا وايليَكردم يةك مانط لةئةو سةرئيَشةية لةو 
 ئةلَبةت تا ئيَستاش ئةو سةرئيَشة كة هات وةك كورةي ئاسن واية.

هةلَةدا ئةطةر بةةمنونة وةك ى جوانى بايةكويَرِاي ئةمانةش، بةهؤي بووني ضةند مامؤست
جمار كتيَبم خويَندةوةو هةستم بةضيَذي يةكةبؤ  عومةر مةعروف بةرزةجني: مبونةضو
ؤذانة شيعر دةدا رِ يانىةو مامؤستايةش هاني ئيَمةي قوتابو خويَندنةوة كرد. هةر ئشيعر

 بنوسن و خبويَننةوة.

 كة هةمبوو. لةويَوة هةستة نامؤييةيلةو رِؤذةوة شيعر بووة ثةنا يان سيَبوورييةك بؤ ئةو 
كةسايةتية رِةسةنةي من يان سيَبوورييةك بؤ ئةو  وفةنايةك بؤ ئةو ناسنامةشيعر بوو بة

ةوة رِيَطةي ئةو مامؤستايطايي مندالَي من بةدةر، يةكةجمار لةئالة ىتةنيايية رِؤحيية
ند تا ئيَوارة ودواي مةكتةب ضوومة دةرةوةي ط، بريمة داستاني خةج و سيامةندم ناسي

 ن برا طةورةو خوشك و باوك و دويوريَكدا دةذيالةذبةيةكةوة شةوانة  هةموويم لةبةركرد.
و بنومسةوة، كةضي لةبةر ي ئةوةي ئةركي مةكتةب خبويَنمةوةدايكم دةخةوتن، لةبر

فانؤسيَكدا بةدزي مالَةوة ئةو كتيَبانةم دةخويَندةوة مامؤستا عمر معروف بةرزجني ثيَي 
 ن.دةداي

و شويَنطةي من، ثةيوةندي بةو سةرةتا نامؤييةي رِوانطةيةوة ئةو ناديارييةي ناو لةو
ئاطاييةك خود جار الي من ئةو نامؤبونة بوو بةمندالَي بةرانبةر بوونةكةي خؤيةوة هةية. دوا

و شويَنطة داسةثاوة، يان دابرِانيَك لةو ناسنامة كةسايةتيةي كة هي و سةرهةلَطرتن لةو ناو
سةفةريَكي رِؤشنبريي كرد بوو. ئةمةش بوو بةبوو، بةلَكو هيَزيَكي دةرةوةي من سازيمن نة

وو ببلةنامخدا  ني ئةو ناسنامة كةسايةتيةي لةمندالَييةوةبةرةو داهيَنان و بةرجةستةكرد
 . يَكبةثرسيار
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، ودي نوسني، هةلَاتن لةمالَبةجمؤرة، ئيَستا الم واية، هؤكردي نادياري ناو، شويَنةكةم، خ
هةندةران...تاد، زادةي ئةو نامؤبوونةي مندالَييةتي ثةرِاطةندة بوون و  وبوون بةثيَشمةرطة

و دانيشتواني ستاش نازامن ئةو نامؤبونةي من لةهاوثؤل و مالَةوةمن بوو بيَت. بةلَام ئيَ
مالَةوةمان،  و تر بوو! ضونكة هيض لةهاوثؤل هيَنةر تر نيطةران لةوانيبؤضى طوندةكةمان 
ئاكامة نةبوون كة من توشي  و ئةوةكةمان، وةك من، توشي ئةو نامؤبونةخةلَكي طوند

 بووم.

 اندملة يةوةلَامانةوة، ئةو ناديارييةي ناوو شويَنطةتيشكيَكي بزواوي ئةو لةوة دةضيَ بة
ي ةسيارة ئةوةية، كة ثيَناسبةلَام وةلَامة فةرمي يان سادةكةي ئةو ثركةوتبيَت،  بةديار

 بوو قوتاخبانة داواي بةهؤي دا٥٧٩١و، كة لة من بةطويَرةي دةفتةري نفوسي رِذيَمي رِابرد
 تا بؤية هةر. هةبوو نفوسةم دةفتةري ئةو بيَت، ليَي ئاطام خؤشم بيَئةوةي نازامن، يان

 مخؤمش ناسنامةي نةبةهي و هةلَطرتيبَ نفوسةم دةفتةر ئةودىَ  بةيادمنة دةذيام، لةشار
 هةوليَر كةنديَناوةي لةدةظةري ٥٧١١سالَيدي حسيَن ئةمحةدة، لةمةه: من ناوي دةزاني،
 .بووم لةدايك

منداَليَيت، ئةو ثةرِة كاغةزة سثية نية، دَلخوازانة ضيت  و ةوابوو مندالَ: كئةرسةالن مةمحود
هةسيت تايبةتي خؤي هةية،  اجار ئةويش بونةوةريكة رِوانني وبويَت لةسةري بنوسريَت، دو

ئازار يا دايك و ئةو خويَندنةوةو تيَطةيشتنة نني و ذيانيَكي تةذي لة ئيَمةيةك كة خاوةني
 ؟ني خؤمان لةوة رِزطار بكةينية، ضؤن دةتواننعريفةكةي تةندروستمان باوكيَكي بةمانا مة

كاغةزيَكي سثي"،  رِةرِوانطةي مندالَ وةك بونةوةريَكي بيَئاطا، يان وةك "ثة هةندريَن:
جيهانبيين هزرظاني ناوةرِاست يان ثيَش رِؤشنطةرييةوة هةية. لةويَدا بةطشيت ثةيوةندي بة
اليةني هةستةكي بةسةر بريكردنةوةي  )هيومانيزم(و ةفيةكاني مرؤظخوازي طرميانة فةلس

ا. فةيلةسوفةكاندا زالَبوو. بةجمؤرة مرؤظ وةك بوونةوةريَكي ضاك و طةردوني ويَنا دةكر
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ين التيندالَ "كاغةزيَكي سثي" ية، كة بةديدي فةيلةسوفاني ئةو سةردةمة ئةوةبوو، كة م
 يَ و مرؤظة"تابولة رِاسة"ي ثيَدةلَيَن، بيَ هيض تايبةمتةندييةكي كةسايةتي لةدايك دةب

 كةيفي خؤيان ئةو كاغةزة سثيية ثرِدةكةنةوة.باوك، براو دةوروبةر بةوةك هةراشةكان، 

و ثاشان جؤن لوك ونيؤ ئةو دةستةواذةي بةكارهيَناودةدا تؤماس ئةكيسةدةي دوازلة
 كورتي لوك ثيَي وابوويَناسةيةي كرد كة تا ئةمرِؤش لةئاراداية. بةلةسةدةي شانزةدا ئةو ث

رِيَطاي بينني و دواجاريش كؤي ئةزمونةكانة كة ئةو كة ضؤن سةرةتا تيَطةيشتنةكان بة
بري بكاتةوة. هاوكاتيش، ئةطةر بةبريت بيَت رِؤسؤ نيَ مندالَ دةسازيَين كة بتواشيَوة لة

ضونكة مندالَ وابةستةي  بريؤكةي هةية، ليَ ئةو ثيَي وايةرِؤماني "ئةميال" دا هةمان لة
 بكةن وا مندالَ ثةروةردة دةكةن. مرؤظة هةراشةكانة، بؤية مرؤظة هةراشةكان ضؤن حةز

ندني مندالَ وةك "كاغةزيَكي ةرضاوةي ويَناكة بزانني س بوو ئةم كورتيلة ئاماذةمان بؤ ئةوة
، ةردةئاسيت ثةروو رِوانطةية لةسةدةي بيستدا لةلةكويَوة هاتووة. ديارة دواي ئة سثي"

مندالَ و مندالَي لةدايكبوون، كة ليَرةدا كؤمةلَناسي...تاد. رِوانطةطةلي جياواز سةبارةت بة
. ليَ ئةوةي بةالي منةوة ةوة بثةيظنيةركي ئةم ئاخاوتنةي ئيَمة نية لةمةرِ ئةو رِوانطانئ

طرنطة، سةرجندان يان ئاورِدانةوةية لةو مندالَ و مندالَييةي كة وةك تاكةكةسي جياواز 
مؤن، مرؤظة هةراشةكان طةليَكي نات و تايبةمتةندي هةستةكي و بنةماهةلَطري سروش

 مةيلي خؤيان ثرِي بكةنةوة.ناتوانن بة

ذينطةيةكي يةك امي ثرسياري يةكةمدا طومت، من لةوةلَمندالَي خؤشم، وةك لةسةبارةت بة
 لةدايكبووم و لةويَشدا تةمةني مندالَيم بةسةربرد. وو ذيانيَكي وشك و بةرتةنطرِةنط، داخرا

ةر ه يت بةلَام وةك طومتيَيَكي ئازاراوي، دةوروبةريَكي نةرمالَلةو ذينطةيةدا كة ثيَكهاتبوو لة
اوو نةطؤرِانة رِةتبكةمةوة كة و ثةيوةنديية قةتيسمزوو حةزم دةكرد هةر زوو هةموو ئة



  

 
 14 ن مەموود.ڕۆژنامەوانی.  ئەرسەاللێرەی بێشوێندا دەبوو ماڵێک لەوێنەی زێی بادینان بۆ )ئێوان( چێبکەم.  گ فتوگۆی  

، هةرضةندة من بضوكرتين نبوو داوةندي ئةندامةكاني مالَةكةمان لةئارانيَوان كؤي ثةيلة
 بووم. وةشمندالَي مالَة

الي مةالي لةدا باوك و براكامن ناضاريان كردم هةم بضمة مةكتةب و هةميش لةمندالَييةكي زو
و دةوروبةرم بيَ هيض هاندانيَك لةبة . من هةر لةسةرةتاوةن ببمة فةقيَطوندةكةما

و ندةكةمان و هاوتةمةنةكامن ديندارهاوكاتيش كؤي خةلَكي طو سةرضاوةيةكي رِؤشنبريي
كة رِؤذانة دةبوو لةدواي  ،ويَطرتين مةالي طةندةكةمان نةبووطبوون، حةزم لة مرؤظي سادة
 بكةم.ة" بلَيَمةوة تا ئةزبةريان وي عةممئةوةوة"جز

 سةرضاوةيةكي جياواز ىندالَ و بيَكاريطةرليَرةدا ثرسيار ئةوةية بؤضي ئةوكات منيَكي م
دةضوومة ذيَر باري ئةو فشارانةي كة ينطةي مالَ و طوندةكةمان بوو، نةكة ذ ىتر لةوة

 ؟  ةك "كاغةزيَكي سثي" ثرِم بكةنةوةدةيانويست و

وةك جؤرة طالَتةكردنيَك، بةهةلَة ضةند  ةرةتاييةوة، رِؤذيَكيان السارانةلةو هةستة س
ثيَدةكرد "سريِاتةل ديَرِيَكم لةدواي ئةو مةالية طوتةوة، وابزامن ديَرِةكة ئةوها دةسيت 

ام. ئةويش يةكسةر شةقيَكي ليَد ومت "وسرياتةل سابوونة..."طمنيش  موستةقيم..."
 كرام. ىمنيش هةلَامت بؤ مالَةوة. لةمالَةوةش داركار

ديَوةزمة. لةخؤمةوة زؤر ليَي دةترسام. و خويَندني فةقيَيايةتييةم ال ببوو بةبةجمؤرة ئة
هةر بؤية دواجار وابزامن، هةموو شتيَكي ئيسالمم لةبةرضاو و كةوت. دواجار هةرضةند 

. هاوكاتيش مالَةوة زؤريان ليَكردم، بةلَام من رِازي نةبووم لةو خويَندنة بةردةوام مب
اني ضوارشةممةدا لةناو حةوشةي مزطةوتي طوندةكةماندا شةودةرويَشةكاني طوند لة

، دةرويَشةكان دةكرد دياربةلَام نازامن بؤضي زؤر حةزم لةدميةني زيكرو  زيكريان دةكرد.
ترسةوة دةرويَشةكان بة ةوةىةدزي مالَةوة دةضومة مزطةوت و لةثشتئةو شةوانة ب بريمة
 لَ ئةواندا سةرم بادةدا.لةطة
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ريان دةكرد و زؤر طةرم ببوون، كان لةناو حةوشةي مزطةوتةكةدا زيكدةرويَشة شةويَكيان
زؤريش قولَ بوو، لةكاتي  ،حةوشةي مزطةوتةكةدا برييَك هةبوو كة سةري كراوة بوولة

قاضيَكم لةسةر دةرطاي بريةكة سةرباداندا كة خةريكبوو طيَذ دةبووم، لةثرِ ئاورِم دايةوة، 
سةير لةوةداية  ريةكة.ايةوة، رِةنطة بكةوتبامة ناو بكةوت ئاورِم نةدابئةطةر بةرِيَ ،بوو

سرووتي )تةقس( دةرويَشةكان تةمةنةكاني خؤم وةك من حةزيان بةمندالَة هاوهيضيَك لة
 !شةواني ضوارشةممة منايشيان دةكردنةدةكرد كة 

بةطشيت ئةو دميةنانةي دةرويَشةكان ئةوكات هةم جؤرة ترسيَكي الي من هةبوو، هةميش 
تةواوي ذيامندا ئةو دميةنةي بوو. بةجمؤرة لة جادوويةك بوو مين ئاويَزاني خؤيكردجؤرة 

ةكي سويد ماوةيليَرة لة رِةنطة هةر ئةم ثالَنةرةش بووبيَت دةرويَشةكامن بةياد ديَنةوة.
زانكؤ لةبةشي ميَذوي هزردا كة خويَندةوة. دواجار لة ةكامنزؤر لةسةر سؤفيزمم و دةرويَش

م لةسةر يهانبيين رِؤذهةلَات بوو، من وةك ئةركيَكي ئةو كؤرسة، وتاريَككؤرسيَك لةسةر ج
 دةبن و دواجار ئيَمة ةلَةكةيادةوةريدا كلة يةئةو هةستة سةرةتاييانة . ئةمةسؤفيزم نوسي

 مزطةوتة. يان رِؤذاني هةيين كة مةال لةرِامانيَكي تر دةياخنةملَيَنينةولةتةمةنيَكي تردا بة
و ثاشان نانيان دةخوارد. ئةطةر ئيَمةي ا، هةموو خةلَك دةضونة نويَذدةد خوتبةي تايبةتي

و دةوروبةر خؤشةويست دةبووين. رِؤذيَك يش بضووباين بؤ نويَذي هةيين، لةمالَةوةمندالَ
كة ناوي هاشم نوري بوو، ضوينة نويَذي هةيين و لةناو  ةلَ هاوثؤل و هاورِيَيةكي طونديملةط

ي نويَذمان كرد. لةكاتي دوعا خويَندندا مةالكة باسي خيَري مزطةوتةكةدا لةتةنيشت يةكرت
طريفامن دةرهيَناو ش رِةمةكيانة، بيَ بريكردنةوة دةفلووسي ئةوكاتةم هةبوو، لةكرد، مني
هاشم  بوو وعاي دةكرد. خؤشي ئةوةو دناو دةسيت هاشم كة دةسيت كردبؤوةخستمة 

بةسادةترين شت دةتريقايةوة. لةطةلَ  بؤية ،ثيَكةنني بووزؤر دةم بة ةوةثيَضةوانةي منبة
تةنيشت ئةو نويَذي دةكرد، يةكسةر ياويَكي تةمةنداري طوندةكةمان لةئةو ثيَكةنينةدا ث
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ايان دةكرد، ئيَمةش هةردوكمان دلَ دوعكاتةي خةلَكاني طوند بة لةوئةمة ا. بةر شةقي د
 ثيَكةنينةوة دةرثةرِين بؤ دةرةوة. بة

بووم، مامؤستاكان وةك باوكم جةالد بوون.  من ثؤلي سيَ و ضوارهةر لةو تةمةنةدا كة وابزا
بؤية دواي مةكتةبيش نةدةبوو ئيَمةي قوتابي بةرانبةريان طةمة بكةين. رِؤذيَكي بةهار 
بوو، وةك ليَم تيَكضوبيَت، تؤثيَكي ثةرِؤينم دروستكرد، ضونكة ئةوكات مالَةوة تؤثي ثيَيان 

ي هيض طةمةيةكي مندالَيشم نةبوو، حةزم دةكرد وةك بؤ نةدةكرِين، هةر وةك كةرةستةيةك
تةمةني يَ بكةم. كورِي برايةكم هةبوو لةثةرضة كرداريَك لةبةرضاوي مامؤستاكان تؤثان

ن نةيويَرا. ثاشان من ، بةلَام لةترسي مامؤستاكاتخؤم بوو، زؤرم هةولَدا يارييم لةطةلَ بكا
ي مامؤستاكان بوو، دةستمكرد بةرانبةر مالَ دةرةوةي مالَةوة لةسةر رِيَطايةك كةبةتةنيا لة

كة مامؤستاكان  بوو يادمة كات دةمةو عةسرن بةو تؤثة ثةرِؤينة. ئيَستاش لةياريكردبة
تر ياخيبووني خؤم نيشان بؤ ثياسة هاتنة دةرةوة سةيري منيان دةكرد، منيش تاكوو زيا

داهات، الي من هاتين بةياني تؤثةكة دةدا. بةلَام كة شةو بدةم، بةطورِو جؤشرت شةقم لة
دؤزةخ بوو، بؤية حةزم نةدةكرد شةو كؤتايي بيَت. سبةينيَكةي كة ضوومة مةكتةب 

نيَية هةر تةنيا مين سةير لةوةية، ئةو تؤثا زوو بانطي كردم و تيَري ليَدام. مامؤستايةكيان
مةي تؤلَةي مامؤستاكان نةكرد، بةلَكو ئةو هاوثؤالنةي كة لةكاتي طةتوشي ترس لة

 تؤثانيَي تةنيايي خؤمدا نةدةويَران نزيكم ببنةوة، هةترةشيان ضوو بوو. 

 مندالَي ئيَمة، سةيروكؤميدييةكاني هةريةك لة داوة تراذيدييةخؤتان دةزانن، ئازار يان رِو
وداوة سةمةرانةي كة لةو تةمةنة مندالَييةدا تاقيكردنةوةيةكي يةكيَك لةو رِ .سةمةرةن

وثشكي ثيَوةدا، بةو شةوة كريَ نةيطيَرِمةوة: شةويَكيان دايكم دويةكجار سةخت بوو، نا
كردم بيبةم بؤ الي مةالي طوندةكةمان  مالَةوة ثيالَةيةكي بةتالَيان داميَ و ناضاريانلة

و ثاشان دايكم ئةو ئاوة خبواتةوةو ئةوشويَنةي تاكوو ثرِ ئاوي بكاو دوعاي لةسةر خبويَينَ 
ةدابوو. منيش لةناخةوة هةم زؤر طالَتةيةكي ساويلكانةم بشوا كة دووثشكةكة ثيَييوثيَ
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بةو برِواية دةهات و هةميش زؤر شةرمم دةكرد بضمة مالَي ئةو مةالية. بةلَام ناضار لةطةلَ 
 منيشكةوتني. كاتيَك ضوينة دةرةوة نةئةوو نةكورِي برايةكم بةرةو مالَي مةال سابري بةرِيَ

حةوزي بريةكةي ضني لةخةيالَدا هات كة بةثرِ ئةوةم بةان نةدةكرد بضينة مالَي مةال. لحةزم
بةردةرطاي مالَةكةمان ثرِي ئاوي بكةين و دوايي بطةرِيَينةوة مالَ و بيدةينةوة مالَةوة كة 

تةوة، كورِي براكةمم طوت ئةوة بؤ مالَةوة نةطيَرِير ئازاري دايكم وةستابوون. من بةبةديا
دوعا خويَندنةوة ئاوي ثيالَةكةيان بةدةم دايكمةوة  مالَةوة بةدةم ئةويش رِازيبوو. كاتيَك

دةكرد، ويَرِاي ئةو دميةنة غةمطينةش، ثيَكةنني مين داطرتبوو. ديارة ئةو ضارةسةريية 
دةبيَ هؤكاريَكي ئاييين يان سروشيت هةبيَت. هاوكاتيش بةهؤي ئةوةي كة ئةوكات لةو 

كة دووثشك يان ماري ثيَوة دةدا،  طوندةدا هيض خةستةخانةو دةرمانيَك نةبوو. بؤية خةلَك
يانيش نةخؤش دةكةوت، دةبوو ثيالَة ئاويَك ببةنة الي مةالي مزطةوت يان ثياو ضاكيَك 

 ئةويش دوعاي لةسةر خبويَينَ و دواجاريش ئةو كةسة ئةو ئاوة خبواتةوة. 

ة ك نايةوةئةو منونانةم بؤ ئةوة هيَ طيَرِانةوةي ئةو حيكايةتانةي مندالَي بيَكؤتايني. بةلَام
سةرنج لةو هؤكردانة بدةين، كة بؤ مندالَي نةبوو بةو "كاغةزة سثي" ية. ديارة من ويَرِاي 
ئةو واقيعةي مالَ و دةوروبةر، دلَطريييةكي زؤرم بةرانبةر نهيَنييةكاني سروشت هةبوو. 

اندا مدميةني ئةستيَرة و ناوةكانيان. بةتايبةتيش لة شةواني هاويندا كة لةسةر باني مالَةكة
ومةوة، مجةو بريقةي ئةستيَران ورد دةبوبووم، تا درةنطي شةوان لةلةسةر ثشت دريَذ دة
حيكايةتةكاني ني ثرِ موضرِكة دةكردم. ضونكة لةشةواني هاويندا طياكشاني ئةستيَران لة

دايكمةوة وا تيَطةيشتبووم كة ئةستيَرة جؤرة بوونةوةريَكي ئامسانني. هةر وةك نهييَن 
اوابووني هةتاو، ثرسياريَك بوو هةراساني دةكردم. باران و طةوالَة، رِاكردني هةلَاتن و ئ

خيَراي تةمي دواي باران، شني بوون و بؤني طةرم و شيَداري طياو طؤلَي رِةنطاو رِةنطي 
بةهاران، زةوي قاوةيي و خؤلَة ثؤكي هاوينان، كة رِؤذانة وةك بةهانا ضوونيَك ميزم بةو 

ئةو زةويية دةشكيَنم. بؤية من ا دةكرد. وامدةزاني تينوويةتي شويَنة خؤلَة ثؤكانةد
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"زةمةنة سةرابييةكاني سةر ثشيت مانطايةك"دا، هةستةكاني ئةو رِؤذطارةم لةو دةقة لة
هاوينان كة وةك ويَنةيةكي سيحري هةموو جؤرة  ةىوكلَخشانييةدا ويَنة كيَشاوة. طيَذةثة

ةبؤوةو مين مندالَيش تيذي خلؤر دبةوةكاني لةطةل خؤي هةلَدةطرت و شتة كةوتو
 دا بةرةو دوور دوور هةلَمبطريَت.دةدا تاكوو لةطةلَ خؤي تاسةوة بةدوايدا غارمبة

ويَدا لةو تةمةنةدا زؤر  حةزم لةسةيركردن و تيَطةيشتين هةنديَ لةزيندةوةرة، خشؤك، لة
ا حةزبكةي جوان و و ضؤلَةكان بوو. لةوانة هاتين قةتيَ، كة الي من بالَداريَكي تبالَندة

ثاييزدا، انةوةيان بؤ شويَنة دوورةكان لةهاوينان و طةرِسك، بيَدةنط و دلَبزويَن بوو، لةنا
 سياريَك تا تةمةنيَكي تةواو تيَينةطةيشتم.ة ثروببو

سةفةري ئةو قةتيَيانة دةخوارد، هةميشة كيَوييةتي و تةنيايي ئةو ئةوكات خؤزطةم بة
 ثالَ ئةوةو هةست و ئةزموونة ساوايانة، لةيان داطري كردبووم. ئبالَندة زيندةوةرانة، خةيالَ

دادثةروةريي نيَوان خةلَكة هةذارو رِووداوة ئازاراوييانةي نيَوان ثةيوةندييةكاني مالَ، نا
ةكةمان و...تاد وةك دوو جيهان لةطيان و دةسةلَاتدارةكاني طوندبيَهيَزةكان و دةولَةمةند

ةكي ئالَؤزدا دةذين. ئةو يادةوةرييةش سةرضاوةيةكة كة ملمالنيَيو يادةوةري مندا لة
ديدي من، مندال رِوانطةيةوة،  ملةيت، مةكةي خؤتي لةسةر بونياد دةنيَدواجار تؤ ناسنا
م هةوو تةرزة مندالَ و مندالَيي بةرو فشارانةي كة تؤ باسيان دةكةي، دلةذيَر ئةو ئازار

 دةهيَنن:

 واتا هةراشةكان؛ مرؤظة بةرانبةر ملكةض (مالَيي) وكةمو مندالَييةكةي و مندالَ يةكةم/
 ة سثية"ية كة مرؤظة هةراشةكان بةكةيفي خؤيان ثرِي دةكةنةوة."كاغةز

ي لَة كؤمةلَيَك تايبةمتةندمندا ضةشنة ئةو سةرةتا. ياخي مندالَييةكي و مندالَ دووةم/
لةهيَزيَكي ناوةكي كة ويستيَك ةخؤرِسكي تيَداية، كة نامؤية بةشويَنطةكةي. ئةو مندالَة ب

ازةكاني سروشت بةشيَكي تايبةمتةندي خؤيةتي و بةشيَكيشي كاريطةري بونةوةرة جياو
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و ئةو هةستة بينراو ئةزموونة ضكؤالنةن كة وا لةمندالَيَتيمان دةكةن نةمةيلي وابةستة 
 ت.خؤمشان خوليايي دةسةلَاختوازميان هةبيَلَاتدارامنان تيَدا برِسكيَ و نةدةستةبوون بة

و فشارانةي كة لةناو ذياني خيَزان و دةوروبةرمان هةن و ئةوانيش ليَرةوة دةكريَ ئةو ئازار
يريان بكةين. ئةو بينينة دةرةكييةكان سةدةدةن، وةك هةستيَك لة بةوانةوة ئيَمة فرِضك
 يادةوةرمياندا كةلَةكة دةبن وذانةي خيَزان و دةوروبةرمانيش لةو ئةزموونطةلة لةئازار

نيَوان هيَزي ناوةكي و هيَزي دةرةكي ئيَمةدا دةست يش لةو ملمالنيَيةي كة لةدواجار
يان  ويانةةرييت مالَ و ذينةطةكةمان سازانددةسازيَينَ كة ن، يان ئةوشيَوةمان ليَتثيَدةكا

يادةوةرمياندا ينني و ئةزموونة زيندوانةي كة لةئةو هةسيت ب ئيَمة بةو هيَزة ناوةكيية
هيَشتووة ناسنامة خودييةكةي خؤمان بةرهةم دةهيَنني. ئةمةش جؤرة شويَن ثيَيان بةجيَ

ن، كة رِةنطة شةرِي ئةو دابرِانيَكي تاكة كةسيية لةو ئازارانةي خيَزان و دةوروبةرةكةما
 شويَنيش هةرطيز هةدادامنان نةدا.تاراوطةي ئازارانةو ئةو ناسنامة خودييةمان لة

رِوانطةي ديَظيد هيوومةوة، برِوام واية كاتيَك ةؤظةيةكي ئاوةلَا لتةرزة شرِليَرةدا، بة
يادةوةري ئيَمةي مندالَ وةك كاغةزيَكي سثي بةو ئازارانةي كة تؤ ئاماذةيان ثيَدةكةي، 

طويَرةي رِاددةي ويسيت ناوةكيمانةوة هيَدي هيَدي دةكريَن، ئيرت ئيَمةي مندالَ بة ذيةت
رِةنط، مةيلي تايبةت بةخؤمانيان ليَ ؤرة تيَطةيشتنيَك لةلةو ئةزموونة هةستةكييانةوة ج

يش ئةوانة بةشيَوةي يادةوةري ئيَمةدا دةذين و دواجاركردنانةش لةئةو هةست دةسازيَنني.
جمؤرة رِوانني و بريؤكةكامنان خةيالَماندا ئاويَتةيان دةبن و دةياخنةملَيَنني. بةجياوازةوة لة

 .وبةرماندا دةخةملَيَنهةمبةر بووني خؤمان و دورلة

جؤرةكان بؤضوونطةليَكي نةخةملَيوون كة بريؤكانة بةجؤريَك لة مديارة لةدةستثيَكدا ئة
لةو تيَطةيشتنة سةرةتاييانةوة هةلَقولَاون. ليَرةوة ئةو بريؤكة ساوايانةي مندالَي و بطرة 

كيَشمة ناوةكي و  لةو كيَشمة يشرزةكاري و ثيَطةيشتنتا دةطاتة قؤناغي دواي هة
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ئاستيَكي يك دةبن. دواجاريش لةتةمةني هةراشيدا ئةو بريؤكانة لةيانةوة لةدادةرةكي
بنةمايةك بؤ ناسنامةي كةسايةتي دةكةين و دةيانكةين بة رِؤشنبرييدا كاريان لةسةر

و فشارانةي وة، دةكريَ رِزطاربوون لةو ئازارلةو رِوانطةية خؤمان رِوانطة طةليَك لة ذيامناندا.
ي مةحالَ نةبيَت. بؤية دةبيَ ئيَمة لةوة بهزرين كة ياخي خيَزان و دةوروبةرماندا، كاريَك

ازن و خواستانةي خيَزان و دةوروبةر، كة دةخوو مندالَي لةبةرانبةر ئةو ئازار بووني مندالَ
دلَي خؤيان ثرِ بكةنةوة، وةك ئةوةي ضؤن ئةو كارة كاريطةريي يادةوةريي مندالَيي ئيَمة بة

ثيَضةوانةكةيةوة بيَ هيض هؤكرديَك شيَوةش دةكريَ بة دةنيَ، بةهةمانلةسةر مندالَيمان دا
ة هيض ليَرةو خيَزان و دةوروبةرمان دةخيوازن. بةرجةستة نةبينة ئةو مندالَةي كة

نيَوان ئةو جؤرة مندالَ و مندالَيية جياوازانةدا نيية كة رِؤلَي ثةيوةندييةكي سةثيَنراو لة
 دةهيَننةوة. ياندا بةرهةميانخيَزان و دةوروبةر، وةك هؤكرديَك، لةويَنةي خؤ

 و ئةوكةواتة ئةو ناسنامة مندالَيية دابرِاوة لةو ئازارة خيَزاني و فشارة جظاكييانةدا، بةرة
ئاراداية. بنةماي ئةو طؤرِكردني ثةيوةندييةكامناندا لةنيَوان ئالَوئارِاستةيةدا دةرِوا كة لة

ايك دةبيَ، كة سةرةتا وةك ة لةدناسنامة تاكة كةسيية يان تايبةتة لةو هةستثيَكردنانةو
تةمةني هةراشيماندا كار وةكاندا سةرهةلَدةدا. بةجمؤرة لةثةيوةنديية باثرسيارو طومان لة

ن خبةملَيَنني. بةجمؤرة ئيَمة لةطةلَ بريؤكةكاندا دةكةين، تاكوو ناسنامة تاكةكةسييةكةما
ةوروبةرمان و مةيل و و فشارانةي خيَزان و دي ئةو ئازارانةنيَوان بةرةنطاربوونةوةلة

وةك  ةستةبةر دةكةين كة هي خؤمانة، يائيشكردن لةطةلَ يادةوةرميانةوة، ناسنامةيةك د
 ئةوةي خؤمان دةخوازين، ئةوها ئةو "كاغةزة سثي" يةي مندالَيمان ثرِ دةنةخشيَنني.

انيَ ديارة مندالَي ئيَمة هةلَطري هيض ئةزموونيَكي ليَكضوو ئاساني رِاستةوخؤ نني، كة بتو
شويَنيَكدا . كاتيَك ناوةرِؤكي ئاطايي من لةهةلَطري تاقيكردنةوة جياوازةكامنان بيَت

 تليَدةكا ئامادةيي نةبيَت، كةواتة منةكةي خؤشم بووني نيية. ئةوة يادةوةريية كة وامان
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ستكردنانةشن شةثؤلي هةميشةي هةستكردنةكامنان بناسينةوة، دواجاريش هةر ئةو هة
 كةسايةتي و ناسنامةي من ناوديَر دةكريَن.بةناسنامةي 

كةواتة طفتوطؤكردنيَكي هةميشة يان ئاطاييةكي رِؤشنبرييي لةطةلَ يادةوةريي مندالَيي، 
سنامةيةكي نا تدواجاران ناضارمان دةكابضينةوة ناو خؤمانةوة، ئةمةش لة تليَدةكا وامان

الَ و جظاكةوة بةسةرماندا م ة بةرِيَطاي ثةروةردةي خويَندنك جياواز لةو ناسنامانةي
 نريَن، بؤ خؤمان بةرهةمبهيَنني.دةسةثيَ

خؤريي بؤ ناسنامةيةكي بة هةرحالَ، ثةرؤشخؤريي بةرةو ئةو مندالَيةتة، وةك ثةرؤشي
ضرثاندن . كةواتة ليَرةدا با ئيَمةش، بةئاورِدانةوةيةك لةهةرطيز كؤتايي ناييَ بيَطةردمان

يوة رِيَي ئةو سةفةرةدا ثشوويَك بؤ خؤ ئامادةكردن بؤ نبؤ ئةو يادةوةرييةي مندالَيي، لة
 ثةرؤشخؤري طاظي داهاتويي ئةو سةفةرة هةلَكيَشني.

طةورةترين : رخيَس( هاتةوة بريم، ئةو دةَليَ: بةم وةَلامةتان طوتةيةكي )بؤئةرسةالن مةمحود
تارمايي وةهمةكاني خؤي لةشيَوةي  كاتساحري ئةو كةسةية سيحريَكي وا لةخؤي ب

ئايا هةر لةسةرةتاوة ئةوة حاَلي رِاستةقينةي ئيَوةش نةبووة؟ هةر  .سةربةخؤدا بيَتة بةرضاو
و خوَلقاندني طومانبيين ذيان  بةرِاست تا ئيَستاش خةوني لةوجؤرة دةبينن؟ ئايا شَلةذاندن

 منداَلي و هةرزةيدا رِةنطدانةوةي بؤ؟لة

سنوري نيَوان خةون  يزثةرِ ئةوة بووخولياي بؤرخيس وةك ساحرييَكي دانسقةو رِ هةندريَن:
نيَتةوة وا دةزانيَ زجنريةيةك و ذيان مةفحبكاتةوة، بؤية مرؤ كة دةقة خةونزانةكاني دةخويَ

خودي بؤرخيس  ،سةربةخؤي دةخويَنيَتةوة يان جيهانيَكي ساحريانةي نخةو زيندةلة
 يَكي سةربةخؤ.تة مةتةلَتواني ببيَتة ئةو ساحرية كة "تارمايي" خؤي و زمانةكةي بكا

بةراوردكاريي، دةكريَ بلَينَي، من لةو ذينطةيةي كة ئةزمووني مندالَي، رِاستت دةويَ، دور لة
هةرزةييم تيَدا بةسةر برد، هيضي ترم نةبوو لةوةي زياتر بضمةوة ناوةوةي خؤم. دواجار 



  

 
 22 ن مەموود.ڕۆژنامەوانی.  ئەرسەاللێرەی بێشوێندا دەبوو ماڵێک لەوێنەی زێی بادینان بۆ )ئێوان( چێبکەم.  گ فتوگۆی  

 تبؤئةوةي ئةو جيهانة ناوةكيية هؤطريي و ئاشتبونةوةيةك لةطةلَ خؤيدا دروست بكا
ؤيدا خرِيَيةكي رِةمةكي زياتر، هيضي تر نةبوو سيَبوريم ثيَ ببةخشيَ ئةمةش خؤي لةبالَةفلة

 رِةوشي باوي مندالَانية بةناو تةنياييدا. سةرةتا ومتان التةريك بووني من لةشؤرِبوونةوةي
يَكي جؤرة فرِيَدان وروبةرثةيوةنديية دارِيَذراوةكاني مالَ و دهاوتةمةني خؤم و بيَزار بوون لة

ذي لةذاني ةطؤشةطرييي و فرِيَدانيَكي ناضاريي من بوو بةناو خةيالَاندن. ئةمةش دؤخيَكي ت
وني دروستكرد. ئاكامي ئةمةش طريؤدةي ناخيَكي رِاماوي كردم، كة لةو تةمةنةدا دةر

ضاوي ناخ، سةرةتاي تارمايي ئةو تةنيايية ئةو ضوونة ناو خوودة، رِامانة بةترسناك بوو. 
 نخؤكرد تارمايية، ئةو لةنوسينةوةي بيَجطة ئيَستا كةواتة. بةدوامةوةية سالَة ٧٩بوو كة 
 ةوة.يية نةماوةتتةنيا ناوةكيية بوونة ئةو لةبةردةم تر رِيَطايةكي نةبيَ تارماييةك بةتةرزة

ؤي ماحالَة. كة طةرِانةوة ب وني من، هةلَكةوتي ئةو مندالَييةتييةسةرضاوةي ئةو دؤخةي بو
سويدم بةدواي دؤزينةوةي هؤكرديَكي لؤذيكي ئةو هةلَكةوتةي لةوةتةي لةهةرضةندة 

م ةداده لؤذيكي و هةستةكييانةي هةن ةقالَم، بةلَام هةموو ئةو بيانوومندالَيي خؤم سةر
 نادةن. 

ئاسيت ئاطاييةكي مندالَي لةكة ن ونة سيحريَك نةبووةهما ومندالَييدا ئة يىديارة لةبةرا
دبن، بةلَكوو مةحالَي ئةو ئاشتبوونةوةي مندالَي بوو لةطةلَ ئةو رِؤشنبريييدا فامي كر

ليَرةدا بؤئةوةي  هةموو دلَبزواندنيَك.ين مندالَ و هةرزة بةتالَ بوو لةذينطةي كة بؤ م
ئةو درِدؤنطي و ري بةخش بؤ كيَشةي ضارةنووسي بةدةست نةبووني وةلَاميَكي سيَبو

ةيت، سةرطةردان نةبني، هانا بؤ ئةو كؤثلة كة تؤ ئاماذةيان ثيَدةك طومانة مندالَيية
 شيعرانة دةبةين كة لةكاتي جياوازدا سؤراغي ئةو "تارماييية سةربةخؤية"يان كردووة:

 رِارِةوي ضؤلَستانيَكدا،يَكي رِاماويت و لة"تؤ ناخ

 ناوةختييةكةي دةضنيَتةوةكات لةسةميت رِؤذيَكي سةرقالَ بة
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 ناو درةختةكانةوة غاردةدا.رِيَضكةي مندالَيَك تا ضاو برِكا لة

 بيَ دةنطي لةناو يةكةي خؤيدا دةثضرِيَ و بةناو نادياريدا ثةرش دةبيَتةوة.

 غةلَبةغةلَبيَك بةرةو دواوة هةلَتدةطريَ:

 ئايا دةطةيتةوة ئةويَ؟"

 (٧٠٠١)شيعري ئاويَنةكاني خويَن، 

"تارماييةكي سةربةخؤيي" ستاش وةك بةجمؤرة دواجار رِةنطة سيحري ئةو مندالَيية، ئيَ
هةميشة وةك ضؤن لةمندالَييدا وامدةزاني هةلَاتن لةمالَ و ضوون بؤ ناو ئاثؤرةي شاريَكي 

بونة  و ةرةو ضياكانكة يةكةم تاقيكردنةوةي هةلَاتين من بوو، دواجار ب دوري وةك بةغدا
يار يان بيَ مةيلي فرِين، هةميشة سةرهةلَطرتن بةرةو جيهانيَكي ديكةي نادثيَشمةرطة لة

 كؤتاييدا خؤي بنويَينَ:

 ناوةكمرِا: بالَطةلي ثةيظةكان؛لة

 كؤضطةلي ناوةكي،

 ئاورِيَكي لةسةر سةرباني هاوينيية.

 ها ئةوة رِذاني ئةستيَران،

 طةمةي كؤضكوضةي رِيَطاي كاكيَشان،لة

 وسكةي طلَؤثي كؤالرةي بن ئامسان،بر

 ضاو شلكيَي ئةستيَرةي طةالويَذ،

 غوباري شةواني ثيَدةشتان،لةمديوي 
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 شاطةشكةت دةكا:

 مندالَي ئةم ناوةت.

 (٧٠٠٩)شيعري، هةندريَن، 

ريدا، هةَلاتن جؤريَك سةركيَشي و فرِينيش باَليَكي الويَيت و هةرزةكائةرسةالن مةمحود: لة
لةوةي جاريَ باسةكةمان بةرةو ئةويَ بةرين،  و ثيَشمةرطايةتي ثيَبةخشي، بةربةرةو ضيا

 سةندي، ضي لةخةم و ئازارةكانت زيادو كةمكردن؟ بزامن ضي ليَةمةويَ د

 لةو سةرةتاي و ضيَذي خؤشييةكاني،دةضيَ ضارةنووسي مرؤظ، ئازار لةوة هةندريَن:
سةرةتاي طفتوطؤكةماندا ثيَناسةيةكي بؤ بكةين. بطريَت كة هةولَماندا لة مندالَييةوة رِةنط

و ئازارانةي كة تؤ ئاماذةيان ثيَ دةكةي ليَرةوة ضارةنووسي، ئةو لةدةستضوون و خةم 
 طةمةكاني، ةمالَئةو  يةذينطة وة دةستيان ثيَكرد كة هةستمكرد ئةلةو سةرةتاي مندالَييةو

بةجمؤرة من بةهؤي ئةو هةستة  ر، قوتاخبانةو...تاد نامؤن بةمن.يت دةوروبةيَمندالَان، نةر
جيهاني مندالَاني ئةو مندالَيَكي التةريك لةتيية، وةك دذة بةرانبةر ئةو نؤرِمة كؤمةلَاية

 ينطةيةدا بيَ بةشبووم و هةميش لةنازي مالَ.ذ

هةر تةمةنيَك بيَت لةطةلَ رِةوت، نؤرمةكاني ةر مرؤظ لةديارة شتيَكي بةلَطة نةويستة، ئةط
مالَ و ذينطةكةي نةطوجنيَ، خويَن تالَ دةكريَ. ئاكامي ئةمةش طريؤدةبووني ئازاريَكي 

خودي خؤيي و ذينطةكةيدا. مرؤظ لةهةموو جيهاندا ، شةرِيَكي نةبرِاوةية لةطةلَ ناوةكيي
دلَيانة: طويَرِايةلَي باوك، برا، طشت خةلَك بةت كة يَداواي ليَدةكريَ ئةو كةسايةتيية ب

ئةطةر وا نةبويت  تذن"ة دةستةلَاتدارةكاني دةوروبةرو جظاكةكةت بيمامؤستا، ثياو "نةك 
 ات دةكةن.بيَبةشت دةكةن، رِيسو ركؤنة دةكريَي، لةهةموو مافيَكة تؤ هةميشة سةئةو
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بةخؤزطةو خةونبينني بةهةورة  تةمةني مندالَيمدا كاتةكامنلةبةجمؤرة من وةك ضؤن 
ولكةي هاوينةطةرمةكان، الفاوي ئةو بارانة بةخورِانةي كة بةناو لَكؤضكردووةكان، طيَذة

رِيَطاي كاكيَشان، ورةكاني ذيَر ئةستيَرة د دا سةريان هةلَدةطرت،كةندةكاني ئةو دةظةرة
، ئيَستاش، بةهةمان وخساري ضياية دوورةكان و...تاد بةسةر دةبردسةرابي سةر رِ

هةستةوةريي و ويستيَكي هزري، كوشتةي ئةو خةيالَاندن و مةيلة رِؤحةوة، بةئاويَتةيةك لة
 مةحالَانةم.

هاتةوة كة نزيكةي  كانتزاكيسم بةياد ئيَستا بةدةم ئةو ئاخاوتنةوة دةربرِيَنيَكي نيكؤس
 رِاناوي بةرِيَطاي" طريكؤدا بؤ رِاثؤرتيَك" لة كانتزاكسي. ومةتةوةخويَند لةمةوبةر سال٧٠َ
ةي ئةو ليَرةدا دةتوانني بلَيَني ئاثؤر كة مرؤظة ئاساييةكان، تة باسي ئةوة دةكاو"تؤ"

بةدةسيت طةورةكان ثرِكراونةتةوة مرؤظانةي كة لةمندالَييةوة وةك "كاغةزيَكي سثي "كة 
و دو ئاماجنةكانيان دياريكرة ثرسيارةكانيان؛ واتا خةون، حةزدةكريَنةوة هةر لةسةرةتاو

و ئاسانن؛ جيَبةجيَكردني ئةركة نةريتييةكاني ذيان، مالَدانان، ذنهيَنان/ شوكردن، مندالَ 
ؤ، كةسيَكي ارةكاني توةك كانتزاكسي دةلَيَ، ثرسي روستكردن و ئيش و خواردن، بةلَامد

 يةت.سةربةخؤ، هةرطيز كؤتاييان نا ذيانيَكيثةرؤشخؤر، مةيلدار بة

ذينطةو نةريتةكانييةوة سادةيي و ذياني مندالَي بةكةواتة كاتيَك ئةو طوماني مندالَييةي من 
 وليَسةندمةوة، ئيرت ئةو ئازاروةك ئةوةى دةمةويست بةر لةوةى ثيَبطةم و الويَتيةكةي 

زيادبوونداية. ضونكة من لةو تةمةنةوة هاورِةوتي اي ئةوةو ئيَستاش هةميشة لةنة دوخةما
ر دا بةختةوةضاالكي و نةريتةكاني مالَةوةيانةكاني ئةو ذينطةية نةبوم، كة بةمندالَ و هاوثؤل

نياييةش بيَمالَيي، لةدةرةوةي سروتي تةنيا مامةوة. ئاكامي ئةو تةبوون. لةويَوة من بة
 !ارةيي و ذيانيَكي سةهةندةيي بووثتةكةي، برسيةتي، بيَمالَ و ذينطة سرو
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ة توشي و قوتاخبانثيَكهاتة هةراركييةكاني مالَ، طوند لةطةلَ نةريت ودواجار هاوثؤلةكامن نة
يان وةك مرياتطري خيَزانةكانيان ون بةثيَشمةرطة. هةمووبون، نةلةمالَ تؤران، نةوبوطرفت

ئيَستاش هةنديَكيان وةك مرياتطراني ثيَشمةرطايةتي،  ،يان هيَناكاسبييةكيان دؤزييةوة، ذن
 خاوةن دةسةلَاتي سياسي، ئيداري و موضةي باشن! ثريؤزيان بيَت.

تةنيايي و ياخيبوونة هةستةكييةش بةوة كؤتايي نةهات كة بةردةوامي ذياني ئةو دؤخة لة
بووني من بوو  ارتر، تيَكةلَاوهةموو ئةوانةش مةترسيدؤذانةي سةخترت دةكردم، بةلَكو لةرِ

رِيَكخستين "كؤمةلَةي رِةجندةراني كوردستان" و نواندني ضاالكي سياسي و عةسكةريي بة
لةو تةمةنة هةرزةييةدا. ئاكامي ئةمةش، دواي ماوةيةكي كةم، ئاشكرابووني ئةو ضاالكيية 

ئةمنةكاني دةستةو تاقمة لةاليةن  ىةي من و هاتنة دوام بؤ قوتاخبانةو رِاوةدونانسياسيي
تاقيكردنةوةيةكي  ىرِوبةرةو اجار، وةك ئةزمووني مندالَيي، ليَكةوتةوة. ئةمةش دو رِذيَم

ثيَشمةرطة ي سةركيَشانة بةرةو ضياو بوون بةسةخيت كردمةوة؛ يان دةبوو بةشيَوةيةك
 ةعس و لؤمةكاني مالَةوة بكةمةوة.ب نيش خؤم رِادةسيت قةدةري رِذيَميهةلَطرم، يا سةر

بووني  يم، رِةمةكي و هةستةكييانة، بيَمندالَ ىةوامييةك لةسةنطةساربةجمؤرة، وةك بةرد
 هةلَطرتنة ئاكامةكاني ئةو سةريةكم لةئاطاييةكي رِؤشنبريي و سياسي، بيَ ئةوةي ويَنة

 ، رِيَطاي يةكةمم هةلَبذارد.هةبيَ

ئةو تةرزة الملييةي مندالَيي بةتيَكةلَاوييةك لةضيَذي ئازاديي، دور لةسنورو  دةستثيَكدالة
ذياني سادةي ناو طوندةوة بؤ مةرجةكاني مالَ و دةوروبةر، ئازارو خةم دةسيت ثيَكرد: لة

 داني هةستكؤنرتِؤلَي مالَ و ذينطةيةكي بةرتةنط، بةرهةلَبون لةذياني نادياريي شار، ئازاد
ؤ ضةشنة ذيانيَكي ذيانيَكي بندةستييةوة بةرة سورِةو رِزطار بوون لةو خؤ دانة دةست س

مةيلةو سةربةخؤو...تاد. هاوكاتيش ئةطةرضي لةمةرجي نةريت و سنورةكاني مالَ و 
بةرانبةر خؤيةي ناو شار مةرجيَكي ديكةي لةوبةري رِزطار بووم، بةلَام ئةو ذيانة سةربةدةور

ئازاري ذيان لةضوارضيَوةي  ئيرت ي ئابوريي بوو.يامن قوتكردةوة ئةويش؛ مةرجئازادي ذ
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طومان و دذايةتييةي مندالَي من  ييةىاري كؤي جظاك. كةواتة ئةو الملئازمالَةوة بوو بة
يي مةحالَ بوو هةميش ورِيانيَك، كة هةم طةرِانةوة بؤ مالَي مندالَدمي بةدبةرانبةر مالَ طةيان

 ؤي داهاتوو.رِيَكردن بةرةو مالَيَكي سةربةخدلَنيايي لة

دةم ئةو مرِكيَش مرِكيَشة ناوةكي و سةرمةستيية دةرةكييةي ئةو ذيانةوة بةجمؤرة بة
نةمايةوة، بةلَكوو بوو  داةكي طونديئاسيت مالَ و ذينطةيارِةزايي و ملمالنيَيةكان هةر لةن

 مي سياسي و جظاكيدا. هاوةكي مةترسيدارتر لةطةلَ كؤي سيستنارِةزايي و ملمالنيَيبة
بؤن و رِةنطي وةرزةكان، وند، ش بةدةم ئةو دؤخةوة سروتي ذيان و شتةكاني طكاتي

دريَذايي ياريطاي كاكيَشان، ، كشاني ئةستيَرةكان، رِؤضوون لةنوسنت لةسةر باني مالَةوة
دانةوةي بؤني خؤلَة ثؤكي طةرمي هاوينان بةدةم ميزكردني رِؤذانةي مندالَي بةسةريا، ثةنط

ةوةي ثاييزان، شةثؤلي سةوزي كيَلَطةي طةمن و جؤكان، خويَندنلةبؤني دواي باراني خاك 
مةعروف  و ئةزبةركردني ئةو كؤثلة شيعرانةي كة مامؤستا عمرئةو كتيَبة ثةرِ مةيلةو بؤر

 يني دايكم كة نةمدةزاني ئةو ثةرؤشولكة ناخ طريةكابةرزجني بةقةرز ثيَي دةداين، سةرد
كام سةرضاوةوة هةلَدةقولَان و بةرةو ةو سؤزانة لةام يادطاري بوون و ئو وةرِسييانة بؤ ك

و ميَكاني ناو هياَلنةي يوي بةيانياني ثةرِةسيَلكة نيَرةكويَش منيان هةلَدةطرت، جريوة جر
بورانةوةي  ونان كة هةميشة تووشي سةرئيَشةبنميضي مالَةكةمان، غوبار، هورِةباي هاوي

رِؤذطاريَك كة طةرِانةوةي  ىةسييةكي رِؤحك خةيالَيي و وةرِجيهانيَدةكردم و...تاد بوون بة
 مةحالَ بوو.

، ضارةنووسي ئةو مندالَييةي من لةو جيهانة رِارِايةدا، وةك ىليَرةوة، بةواتايي سارتةر
تاقيكردنةوةو ضيَذوةرطرتن لةو بوونة يَتة ئةو خوود ئازادة، بيَجطة لةهةتيويَك، بؤئةوةي بب

كةواتة ضيَذي ئةو  ض بواريَكي لةبةردةم نةمايةوة.و طةرِان و سةركيَشيانة، هيييةسةهةندة
و رِؤذطارةدا، لةهةستكردن و ئاطاييةكي ناوةكي دالَييةي من لةناو ئةو ذينطة سنوردارةمن

لةهةمبةر ئةو هةتيوييةدا بةرجةستة دةبيَتةوة، كة ئةو خودئاطايية لةو رِؤذطارة و ذينطة 
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نانةي مندالَي و هةرزةيي، شاخكاني ئةو ليَبةرتةنطةدا، دياردةيةكي دةطمةن بوو. ليَ زيانة
 كؤي بةسةربردني زياتر سالَ ٧٩يان خودئاطاييةي مندالَي ئةوةية، كة ئةمرِؤ من دواي 

مالَ و كؤي و تةمةني هةراشي بةذياني تاراوطةيي، لة ىرطايةتبةثيَشمة الوييةتي ذياني
كوردستاندا هةر وةك وبةري رِؤشنبريي و سياسي كوردستاندا نامؤم؛ لةمالَ و دةور

 كةسيَكي تر مب، تارماييةكي ثيَناسة نةكراو مب.

تارماييةكى ثيَناسة نةكراو، خؤويَناكردنيَكى سةرجنرِاكيَش بوو! دةى ئةرسةالن مةمحود: 
يَتيتان، ضييةكتان بؤ باس خويَندن و ثيَكةوةناني ذياني هاوسةرئةطةرضي سةبارةت بة

نةك لةخةياَلات و ئةزموون  نزؤرتر ئاويَتةيةك ب ئيَوة ةرةرِاي ئةوةش ثيَم وايةم، سنةكرد
 بريو رِايةكي جياوازتان هةية؟ ئايا تارماييةكي ثيَناسة نةكراو،

ئةوة بةسةرضوو كة ئيَمة بةدواي ليَكجياكردنةوة يان ئاويَتةكردني خةيالَ و  هةندريَن:
ضرِي وونةكاني من لةالَة، هةروةك ئةزمتارمايي خؤمانةوة بني. تارمايي خؤي سيَبةري خةي

رةيي مندالَي من، هةروةك بوون بةمندالَيَكي بيَئؤقرة، يان ثةرتةوازةيي خةيالَةكانن. بيَئؤق
رماييةكاني خةيالَةكاني بووني خةيالَةوةية. لةويَدا ئةو منة هةميشة لةطةلَ تالةجيَنشين
 طفتوطؤيةكي بيَكؤتايي، تؤران و ئاشتبوونةوةيةكي نيطةران داية.خؤيدا لة

وي دةرةوة؛ دةركةوتين يةكةم دميانةي تارمايية. وةليَ طرينطي دةمويست بلَيَم، خةيالَ رِ
ئةو "ئةزموون و خةيالَةي من" لةوةداية، كة ئةو ئاويَنةية بيَت هةميشة رِةسةنايةتي يان 

ثيَناسةيةكدا ليَرةوة من ثيَم خؤشة هةرطيز لة شويَن ثيَيةكاني خؤي ئاويَنة بكاتةوة.
بةخؤي مةيلي طةرِان بةدواي مرؤظ كة ثيَناسةكرا، نةة. ضونكة نةكريَمةوبةرجةستة 
 دلَ ونادياربؤ ئةوانيرتيش وةك بوونةوةريَكي رسيارةكاني تيَدا دةميَينَ و نةثةنامةكي ث

 بزويَن دةميَنيَتةوة.
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 بةجمؤرة حةزي من هةميشة بةرِيَوةبوونة؛ بةرةو ئةو كةسةي ديكة، خودة رِةسةنةكةي
ي: نةبكةم. جيَنشينبوون لةخةيالَ، ئةو جوولَةية كة بوون بةباو، يان بودا واتخؤم سةفةر 

ونيشم؛ واتا مةرط رِةتبكةمةوة، بؤئةوةي شويَنثيَي ةباخضةي مالَةكةمدا ضوارضةمكي رِل
 ئةزموونةكاني ذيان و رِامانةكامن، بوومن شةبةنطي بنويَنن.

ة شيعرةكاني منت خويَندبيَتةوة، تيلةي ضاويَكتةويَ ئةطةر تؤ، بةالي كةمييةوة، بةل
بةدي بكةيت. دةبا وةك هانايةك  نة"ي ذيامندةتواني شةبةنطي ئةو "خةيالَات و ئةزموونا

ثةنا بؤ ئةو رِامانة شيعرييانة بةرين، كة لةويَدا وردتر شةبةنططةلي ئةو "خةيالَات و 
 ئةزموونانة" خؤيان منايش دةكةن:

 رِؤح و"بالَيَك لة

 ي هةنار.جةستةشم رِووناك

 رِاظةي سةرهاتي هةبوونيَك سةرقالَ نيممن ضيرت بة

 مالَةكةم دةنطيَكة،

 لةسرودي بالَندةو زايالَةي ئةزموونيَك."

 وتبوونةوةي هةنارةوة()بالَةفرِةي ثةيظةكان بةدةم رِ

ئةزمووني ثريييةتيدا، نة" مندالَيية ببنة شةبةنطيَك لةبؤئةوةي ئةو "خةيالَات و ئةزموو
 بةرةو زمان بطةرِيَينةوة، كة جةستةي شيعرة:ثيَويستة 

 "مندالَيَك لةجياتي طولَ ئةستيَرةيةك،

 شةوبؤيةك بؤ هةتاو دريَذ دةكا.

 بةناو باراني يادةوةرييةوة هاتي،
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 تؤ ئةي بةرةبةياني ثرييي"

 وتبوونةوةي هةنارةوة(رِ )بالَةفرِةي ثةيظةكان بةدةم

تؤ لةبارتدابيَت ببيتة ئةو "كاغةزة سثي "ية، جظاكيَكي وةك كورددا، ئةطةر تؤ دةزاني لة
مةيسةركردني ثيَناسةكةت كاريَكي سةخت نيية. ضونكة ئةوة خؤت نيت ئةو ثيَناسةية 

مةرجة رِةمةكييةكاني جظاك،  كةيتةوة، بةلَكوو ئةوة بنةمالَةودياريكراوة دةستةبةر دة
ئةمرِؤش ئةو ثيَناسةية باوة . تؤ دةبةخشنةكاني جظاكة كة ئةو ثيَناسةية بةنةريتة باو

كي تةلَةكة باز، وابةستةبوون كةسيَبوون بةوة: ضةند شيت مايةكييدا بةرجةستة دةبنةلة
حيزبيَك، خاوةن ترِؤمبيَليَك، خانوويةكي كةميَك طران، ذن هيَنان. ئةطةر نوسةر يان بة

زمان  يَنانيو بةكارهشاعرييَك بوويت ئةوةي دةتواني بةنوسيين ضةند شيعريَكي "ئاشقانة"
طةندةلَي و هاوكاتيش ثةسنداني سةرؤكيَك جارةش رِةخنة لة و شيَوازيَكي ئاسؤيي، جار

 .و....تاد، ناسنامةكةت ناسراوبيَت و ببية كةسيَكي بةختةوةر

سةرةتايى و دذي ئةو رِةوتةوة رِؤيشتووم، بؤية من هةر لةو تةمةنة لةوةتةي هةم بةمن 
ئةركي مةكتةب نةداوة ندكاريَكي المل بووم، طرينطيم بةساوايةي مندالَييةوة هةميشة خويَ

 و لةخؤمشةوة ئةو خويَندكارة طويَرِايةلَ و مؤدةخوازة نةبوومة.

ترييَذيَك لةو  ،ساكارانة يشدةستثيَكي طفتوطؤكةمانةوة هةولَمدا، وةك خؤي و زؤرلة
لةمديو ئةو بوونة ئةزمووني مندالَيي و هةرزةيي خؤم بضنمةوة، ليَ ويَدةضيَ نةمتوانيبيَت 

منايشكراوةي خؤمدا كؤي وردةكارييةكان يان ذيانةكاني ئةو قؤناغانة رؤشنبكةمةوة، 
ثرينسيثيَك دةبيين كة ةمتةنديي ئةو كةسايةتييةي خؤم لةلةوةدا ويستم بيَذم، من تايب

بواريَكدا نةبووة، هةلَويَست وةرطرتن هةر تةنيا لة هةموو ذياني دةطرتةوة، واتا الي من،
. لةويَدا ئةو شيَوة ذن هيَنانة بؤ من زيندان يان ةبوو داكؤي نةريتة جيَطريةكانلةةلَكوو ب

نةريتيَكي ثووض بوو، هةروةك ئيَستاش الم ثووضة. ضونكة ئةو نةريتيَكي جظاكيي و ئاييين 
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باوةو مرؤظ خؤي دةكاتة ديليَكي ئةو سنوورانةوة. لةويَدا ئةظينداريي دةبيَتة سةرةتايةك 
كردني مةيلةكاني مرؤظ. بةكورتي ئةو ذنهيَنانة بةشيَكي بنةرِةتيية لةوةي كة تؤ بؤ كؤت

خؤت بدةيتة دةست ئةو نةريتة بؤماوانةي كة وةك ئةو كاغةزة سثي ية، ئةو خودةي تؤ 
ددا دةذيم، طالَتةم ئيَستا بةهؤي ئةوة نيية كة لةسويثرِ بكريَتةوة. من ئةوكاتيش، نةك 

وو ذن بةوجؤرة بيَنم كة باو نةريتييةوة دةهات و ديَت. بؤية مةحالَ ببةو شيَوة ذنهيَنانة 
سقة بيَت، ئازاد بيَت، دان حةزم دةكر ئةظينداري كيذيَك مبن ئيَستاش هةر وا باوة، م بوو

ذن و ميَردايةتييةكي نةريتيي نةبيَت، شورِشطيَرِ، دذي بةعس بيَـت، بةكورتي بة برِواي بة
ديالييةو كيذة ياخيية كوردةشم ئيئةو ذيانة  بةالَم بيَـت. ماناي روحي ئةوكاتةم ياخي

 ئيَستاش نةبينيوةتةوة.

، ماوةي سالَيَك بةلَيَ، ثيَشرت ومت، لةتةمةني ثانزة شانزة سالَيدا لةمالَةوة سةرمهةلَطرت
قةد قةلَاي هةوليَر بيَت. ئةو تةالرة هؤتيَليَك لةكؤنة خانوويةك ذيام كة ويَدةضيَ تةمةني بة

ةي مةضكؤ. كة ئةوكات ناوي هؤتيَل خانزاد بوو. ئةو هؤتيَلة دةكةويَتة سةر ضاخيانبوو 
 ةي كة بةرةو ثةيكةرة داماوةكةيورة دةذيام كة دةكةويَتة سةرةتاي ئةو ثةييذانمن لةو ذ

ني مووئيَستا ئينب مستةويف دةضيَت. ذيان لةو هؤتيَلة زةنطينرتين و سةرمةسرتين ئةز
النةي مرؤظة النةوازةكان، شيَتة جوانةكاني  ت هؤتيَل خانزادئةوكاالويةتي من بوو. 

بؤ سةردان يان شت فرؤشنت دةهاتنة هةوليَر كة زؤربةيان  ةوليَر، ئةو خةلَكة طوندييانةيه
هي الي خؤشناوةتي بوون، كورِباز و ذني الونةوازة و هةموو مرؤظة سةيرةكاني كوردستان 

 و بطرة عيَراق و ميسريش بوو.

ئةو هؤتيَلة بؤ من دلَفرِيَن بوون، شةوانة درةنط هةميشة ئةو  ىسةيرةكاني شةوانةوداوة رِ
شيَتة سةيرةكاني هةوليَر و سةر سفرة، ضووضة، كة يةكيَك لةشيَتة طةنج و جةستة ساغ 
و هؤتيَلة كاري ثرسطةي ئةخبةويَ. كاتيَك ئةو ثياوةي كة لةبوو، دةهات لةو هؤتيَلة 

ت نةدةدا، ضووضةش دةيكردة رؤذي عةشر، هاواري دةكرد ضووضة شيَدةكرد، ريَطاي بة
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تا دةرطاي ليَ نةكراباوة وازي نةدهيَنا. ئاي كة زؤر  رِة قؤضانيَي لةطةلَ ديوار دةكردو شة
رةحم بوو، تا ؤي هؤمؤسيَكسوال بوو، هيَندة بيَطوناح بوو. ئةو كابراية ليقينةي كة خ

شت بيَتة ذوورةوة. كاتيَك ضووضة دةهاتة ضووضة سةري خويَين ليَنةضؤرِاباوة، نةيدةهيَ
ورة بضووكةدا سيَ ضوار ةكة، من دةمهيَنا بؤ ذورةكةي خؤمان، كة وابزامن لةو ذناو هؤتيَل
يةكيَك لةو قسة سةيرةكاني خؤي. دةذياين. ئيرت ضووضة دةسيت دةكرد بة ينكةس بوو

ةكان. ضووضة هةوليَريي سةربردانةي كة ضووضة بؤي دةطيَراينةوة، طانكردن بوو لةطةلَ ذنة
و جواني هةبوو، ديار بوو ئةو لةشة ريَك و سةرة سفرةكةي بؤ ضونكة لةشيَكي تؤكمة

 و''تةعجيل''او كؤلَاني طةرِةكاني نزؤر سيَكسي بوو. ضووضة رؤذانة بةذناني ئةوكات 
تايبةتي دةسورِايةوة، جا كة ضووضة بة داو ئةو دةوروبةرة''ناو قةلَات و''عةرةبان''

 دةكرد، ئةو ذنة دةولَةمةندانةيوةك خؤي باسيى ؤيان، بةو كؤلَانانة تيَدةثةرِةرِنيو
ديارة ئةو تويَذة  سواري خؤيان دةكرد. وورةوةان لةمالَ نةدةبوون، دةينابردة ذميَردةكاني
و توركمانانةي ناو هةوليَر هةميشة داخراون، بؤية ذنةكانيان بواريان نةبوو وةك دةولَةمةند

 و ضاوبازيي خؤيان بكةن.رهةذارةكاني تر بيَنة ناو شا ذني طةرِةكة

ناوي عةبدولَرِةمحان بوو، بؤ ئةوكات لةدا ثياويَكي جواميَرم ناسي، هةروةك لةو هؤتيَ
 سالَ ٧٠وة ةسةرةجنكيَشرتين مرؤظي كورد بوو كة ناسيبيَتم. ئةو ثياوة بةهؤي بيَكةسيي

 بةقسةي ؤذانةرِ عةبدولَرِةمحان. دةذيا تاريكدا مةتري ٥١ يان ٥٠ وريَكيذلة بوو زيارت
ذيَر قةلَاتيَ كاري ويَنةطرتين شةمسي ا دوو سةعات لةنزيك ثاريَزطاي هةوليَر لةتةني خؤي،

و كةميَك دةخةوت و ثاشان تا خؤي بوتيَليَك ئارةقةوة دةهاتةوةدةكرد. نزيك نيوةرِيان بة
دةوةو شةو ان و لةويَ دةخيوارئيَوارة دةخيواردةوة. دواي ئةوة دةضوو بؤ نادي مامؤستاي

من زؤر سةرةجنرِاكيَش ئةو كابراية ئةوكات بؤ عارةق دةهاتةوة.لةبوتيَليَكي تر و خؤي بة
شان تيَكندضوو، بةلَكوو دةبوو بوو، ضونكة دواي ئةوةندة خواردنةوة نةك هةر وةك سةرخؤ

و ئةويش باسي  و ثياويَكي هيَمن. شةوانة دةضووم لةطةلَي دادةنيشتمبةجوانرتين قسةكةر
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خؤي بؤ دةطيَرِامةوة. ذياني سةيرو بيَكةسي ئةو بؤ من لةرؤمانيَكي سةير دةضوو. ذياني 
خواردةوة. دواي خواردنةوة  شةويَكي بةهاردا الي ئةو ثياوة ئارةقمبةكورتي يةكمجار لة
 يوةك بالكؤنيَكي طةورة وابوو، خةومت، تةواوي شةو طيَذ بووم. بةيان لةحةوشةي هؤتيَلةكة

ضنينةوةي بةهةمة حالَ،  ةلةويَرةكةم كةوتبوومة سةر زةوي.كة هةستامةوة، لةسةر ق
 باسناكريَن. يطةرييةكانيان لةسةر من، ليَرةداو كارئةزمووني ئةو ضريِؤكانة

ديبطة ثؤلي ضوارةمي ئةدةبي بووم. لة ''هؤتيَل خانزادة''كة هامتة ئةو ثيَش ئةو سالَةي 
 ''ئامادةيي برينثيَضي''بؤ ضووم  بةهؤي فشاري مالَةوةو بيَثارةييالَة ي ئةو سيبةلَام كؤتيا

ثيَكردبوو. طواية دواي تةواوكردني سيَ سالَ، دةمتواني يةكسةر يهةوليَر تازة دةستكة لة
شي ئةدةبي خبويَنم كار بكةم. من زؤر رقم لةو خويَندنة دةبؤوة. ضونكة حةزم دةكرد بة

 ابةتيَك بةدلَي خؤم خبويَنم.ئةدةب يان ب زانستطايو دواي بضم لة

وةي ساليَك ثارة بووم، بؤية ماةي كة لةو هؤتيَلةدا دةذيام، بيَهةرضؤنيَك بيَت، لةو ماوةي
نان خواردن دةضوومة مةكتةب و ئيَوارن يان دواي مةكتةب طةزيَكم بةيانيان نابةدلَ بيَ

م بوو، كة دوايش هاوثؤلَدةخوارد. ئةوكات رؤستةم حةمةدةمني، كة برادةريَكي دلَسؤزي 
 دةدام. ىضووينة شاخ، زؤر جار يارمةتي ئابورهاوخةبات و ثيَكةوةش بووين بة

لةويَ كارم كرد، بةجمؤرة بووم و بؤ بةغدا وةثشووي هاويندا ضوومةلةثاشان ئةو سالَة 
رِةكي طة، مالَي خوشكيَكم خانوويةكيان لةخاوةن كةميَك ثارة. ثاييزةكةي كة هامتةوةبة
خاونوويةيان بؤ من  بةهؤي نةفرؤشتين خانووة كؤنةكةيان، ئةو، ديارة رِيبووك ''كوران''

 طواية كارى ئةم هاوكاريكردنة ديارة بةالى ئةوانةوة ثرت ئةوةبووئاوةلَاكرد ليَي بذيم. هؤ
 من لةو بةرةلَايية رزطار دةكةن.

ويَدا مالَيَك تةنيا بذيت. لةةرِةكةدا كوريَكي الوي وةك من بةئةوكات ئاسايي نةبوو لةو ط
بوو. ئةو بةرانبةر مالَةكةي من بوو، ئةو مالَة كيذيَكي ذيكةلَةي هةرزةكاريان هةبوو، ئاشقم 
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 من ىدةيرِوانيية ناو حةوشةي مالَةكة كة سةرباني مالَةكةيانةوةلةكيذة رؤذانة دةهات 
ة زؤر سةركيش بوو، ضةندين جار بةشةو رؤذ . رِاستيةكةي ئةو كيذستارةى دةطرت

 ىكضة حةزي لةدةستبازؤشي لةوةدا بوو. ئةو دةرطاكةي دةدام و دةهاتة الم. جا خلة
. ئةويش دةيطوت تؤ ضيت ثيَخؤشة دةكرد، كةضي من باسي كتيَب و شؤرِشم بؤ دةكرد

ت ئةطةر بضمة شاخ لةطةلَم كةويَتةوة، دةمطوا دةكةم. جا من بؤ ئةوةي ليَم دورمن و
ديَم لةطةلَتدا. بةلَيَ  ليَية، كيَت حةز ىبةتةنيا بذتؤ : كوو دةبى ةويش دةيطوتئ؟ ديَيت

ناخةوة مةيليَكم بؤ ئةظينداريم كردووة، بةلَام من لةلةو قؤناغةدا لةطةلَ ضةندان كيذو ذن 
 ذنهيَنان نةبوو.

ا تيَيدا دةذيام، كةومتة ناو سياسةت و ينهاوكاتيش هةر لةو هؤتيَلةو ئةو خانووةي كة تة
يَدا نةخشةي ئةوةمان هةبوو كيذي دةولَةمةندترين ثياوي هةوليَر، خةباتي نهيَنييةوة. لةو

باوكي وةربطرين و لي بكةين. تاكوو ثارةيةكي زؤر لةمالَة تةنياكةي مندا ديبفرِيَنني و لة
كات وا فيَركرابووين، كؤمةلَة كة ئةو ''ى كوردستانكؤمةلَةي رةجندةران''بينيَرين بؤ 

ام م"ةتكردنةوةي رِ جياوازةو بةشيَك لةطفتوطؤكامنان"يةكيَتيى نيشتمانى كوردستان" لة
 كؤمةلَةي'' لةطةلَ ثةيوةندييم دا٥٧٩٥ةاللي بوو! بةهةمةحالَ، من كة لةو ج"جةالل

 ثؤلي لةخويَندكاري بوو، ئاشكرا بةعسةوة رذيَمي لةاليةن ''ى كوردستانرةجندةران
 .بووم ''هةوليَر برينثيَضي ئامادةيي'' ثيَنجةمي

ذنهيَنان، كة سؤراغي دةكةي، طومت كة من ئةو رؤذطارة، هةروةك ئيَستاش،  بؤ مةسةلةي
نةم هةبوو بؤ ذيان بةطشيت و بةتايبةتيش ثةيوةندي الَيَكي زؤر ئايدياالنة يان راديكاروانين

شاخ ئاشق هيَناوة. بةلَام هةم لةنةا من ذمن خؤشةويسيت. بؤية ئيَستاش لةو ضوارضيَوةد
يَيانة، لةطةلَ ضةندان شيَوازيَكي ئاوةلَا، هاورِةسويد دةذيم، بةل بوومةو هةميش لةوةتةي

خويَندني فةلسةفةدا دةذيم، كة لة ىستاش ئازادانة لةطةلَ ذنيَكي سويدو ئيَذن ذياوم 
 هاوثؤلَم بوو.
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و  ''خةيالَ''ئاويَتةبوونيَكي نيَوان نانةوة، لة''خةيالَات و ئةزموون''كةواتة من لةكؤي ئةو 
ي بةثيَضةوانةي نةرييت ميَطةلا، شةبةنطيَكي بزواوم. بةلَام من د''سةبةخؤتارماييةكي ''

 ،شةو ضاوي ليَكنا؛ كة بيَدةنطي دةستثيَكرد ومن دةناسريَتةوةرد، ئةوكاتة بنووسةرايي كو
مندالَييةوة وةك ضؤن دذي هةموو هةراركيي، دةمرِاستيي دةسةلَاتدارةكامن، ليَرةوة هةر لة

مةيليَكم بؤ دةمرِاستيكردني نيية. بؤية لةويَ، ئةو شةبةنطةي من، هةمان شيَوةش بة
 نامؤية.

، ضرِ بكةينةوة ةخةيالَات و ئةزموونة" ثةرتةوازليَرةدا، ئةطةر نةمتوانبيَت بةرسظيَكي ئةو "
دميانة شةبةنطيَك لةو ان، بةنيطايةك لةو كؤثالنةوة، بةميةةكراو طفتوطؤ مدةكريَ دواي ئة

 وري خؤمان بدةينةوة:وونانة"ةوة سيَب"خةيالَات و ئةزم

 طةرِانتداية مانايةك"لة

 يادتداية كؤضةكةت.لةمانا و لة

 وبالَيَك لةرابردو

 دلَي داهاتوو:رؤضونيَك لة

 جووتة بالَيَكة هةبووني ثةيظي من، ئاسؤكةم.

        *** 

 ضريكةي جةستةوةئازاريَك لة

 يادي شةرِةكان،ايشيَك لةمن

 ليَرةوة بؤ ئةويَ،

 خودا رادةبي:لة
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 لةويَي.نةليَرةو نة

 نيَوان دوو ماوة؛ دوو ولَاتي نامؤدا.لة

 خةونيَكة ثةرت و بلَاو دةمجيَ، دةثةيظيَ:

 !ئةم منة

 )هةروا بالَة درةوشاوةكان(

لةمنداَلييةوة ثيَي وابووة مرؤظ  اش ليَتان تيَطةيشتبم، هةندريَن:  ئةطةر بدن مةمحوالئةرسة
ثيَتان واية ئةمة  ،تاذيان و ضارةنووسي دياري بكةنثشيت بةئاين و ئايدؤلؤذيةكان بةستووة 

 مرؤ دةبيَ ض ئارِاستةيةك وةربطريَ؟بةختةوةر ذياوى كردبىَ؟ باشة 

نة ئةمةي تريش. ئةوةندةي من هةولَمدا  استييةكةي مةبةسيت من نة ئةوةيةورِ هةندريَن:
، كيَشةي ئايني وةك خؤي يان تةرزة ئيديؤلؤذييةك تئاراستةي ئةم طفتوطؤيةمان دياريبكا

مل يان نةسازاو لةطةلَ ئةو نؤرم سيستمي نةبووة، بةلَكوو ثرسي ئيَمة لةسةر مندالَييةكي ال
 ي يان جؤرة ئايديؤلؤذييةكثالَثشيت ئاينينةريت و سنورة دياريكراوانةية كة كؤمةلَ بة

شيَوةي نةريت و نؤرمة جظاكييةكاندا دايدةرِيَذيَت، رةها و بالَادةست بةسةر ذياندا لة
سةركةوتن و  ثيَوانةيةك بؤبة دواجاريش دةبيَت ،بينييةكي باو ئةمةش دةبيَتة جيهان
 تييةكاني مرؤظ.يسبةختةوةريي يان نووش

 وا ئاييين  وئةو برِ يىاليةنطري يان هاورِا رؤظةكانهةموو كؤمةلَطايةكدا، ئةطةر مديارة لة
ن دةكةن، بن كة جلَةوي جظاك ئاراستة دةكةن و ثيَناسة باش و خراثةكا ئيديؤلؤذيانة

 وكاني ئةو ئايني و ئايديؤلؤذييةوة بةختةوةرثيَوانة وئةوكاتة ئةو مرؤظانة لةرِوانطةي بةها
كان، دةسةلَاتي خيَل، ي كوردييدا نةريتة كؤنةكؤمةلَطايَن، ئةلَبةتة لةرسةركةوتوو دةذميَرد
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ا تبةها، رةوشت و روانطة ئايينيةكان دةبةسنت. هةر بؤية ثشت بةزبةكان ح ىئايديؤلؤذ
 ي كؤمةلَطاي كورديية.''ئةفيؤن''ئيَستاش ئايني 

يش دةسةلَاتدارة ئاييين، طشتيي و بةتايبةترة تةلَةكةبازةكاني رؤذهةلَات بةدةسةلَاتدا
 ئاكارو ثيَكهاتةي دةمستةكانيانةوة بةردةوامييةكن لةاسيَكؤالرةكان بةضةث و ر خيَلَةكي،

 رِاستةكاني ئيسالمي سياسي.

سياسي و ئةخالقييةكاني  ثيَوانة ةموو ئةو ئايديؤلؤذييانة دةست لةناو دةست لةطةلَ بةهاه
 جياوازةروح و بةهرة  وئةبةدي خؤيان، تاكوو بةردةوام توانا رن لةسةر مانةوةيئايني سو

 كةسانة ديَتة ئاراوة كة تيَكبشكيَنن. ليَرةوة ثرسي ئةو تاكة طةكةسةكاني ناو كؤمةلَ تاكة
و بةروح و ئاوةز هاوثةميان كة دةسةلَاتيَكي بةروكةش سيَكوالر ةيةثيَوان ئةو ىثيَضةوانة

 لةطةلَ هيَزة ئايينيةكان بؤ ثرسي بةختةوةريي سةثاندوويانة.

 ،تدةكا ي كوردستان و ثيَناسةكاني ذيان دياريةئةوةي كؤمةلَط ئةوكات و ئيَستاش بةلَيَ
ازة كورديية، كة ة كؤخنوئةوكات ئةو هيَزطةل اكي كورديني.هيَزة كؤخنوازةكاني ناو جظ

 كةلَةةرو سياسيية تو بةناو نووسة رِاستة ئيسالمييةكان، خيَلَةكيدةمثيَكهاتةيةكن لة
كةس   ئيَستاش دذي هةموو تاكة و ئةوكات. ئةو هيَزةش ىبازةكاني ديكةي جظاكي كورد

نة. بؤية هةميشة هةولَيانداوة بةرِيَطاي بةها ئايينييةكان و ةوتيَكي نويَخوازي كورد بوورِ و
 ةوتةكةس و رِ وذاندني نةريتة قةتيسماوةكان، كة لةناخي جظاكي ئيَمةدا كاران، ئةو تاكةور

وازة خؤراكي بةهيَزي خؤي لةو ثيَكهاتةي نويَخوازانة تيَكبشكيَنن. بةجمؤرة ئةو هيَزة كؤخن
ةوتة كةس و رِ فراوانةي ناو جظاكي ئيَمةوة وةردةطريَت، بؤية توانييويةتي ئةو تاكة

 .تنوخيوازةي هةميشة تووشي شكست بكا
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 ئازاديي و ئاوةلَايي، برِوالةكةسانةي كة بةختةوةريي ذيان  يةكيَكم لةو تاكةليَرةوة من 
وة نةك دةرةوةي مرؤظ يان كرد سةير ةتوانا جياوازةكاني مرؤظةوبوون بةويست، ئاوةزو 

 ثةيوةندييةكي دارِيَذراوي نةطؤرِ.

 كةسطةلَ يان ياخي بووني تاكة بووني مرؤظ سةرضاوة سةرةكييةكاني نامؤكةواتة يةكيَك لة
و نةريتخوازة قةتيسماوة هةية كة  نىجيهانبينيية ئاييجظاكي ئيَمةدا، ثةيوةندي بةو لة

وةربطريَ كة اكاتةوة كة ضيَذ لةو بةختةوةريية نؤ خؤي نةبيَ بؤ كةسي تر ئاوةلَا بوار ب
 يالَييةوة، وةك بةرتةكيَكي هةستةكمندبةجمؤرة ئاراستةي من هةر لة خؤي برِواي ثيَيةتي.

 كردوة.يَثييان خودايي، لةو تيَطةيشتنةوة دةست

 ةو ضوارضيَوةكاني ذيان، ليَ دواجار ئةومرؤظ كة دةبيَ بيَبةريية لةسنورضيَ، يادمان نةلة
بةالَم قالَيب دةدةن. مرؤظة دةسةلَاتدارةكاني جظاكن بةريَطاي ئايني و نةريتةكانةوة لة

 سندم بكريَن.بتواندرىَ لةو قالَبة دارِيَذراوانةدا  هةنديَ مرؤظ هةر لةمندالَييةوة مةرجيش نية
و دةسةلَاتدارانةي جظاكةوة،  ىكةسة نةطوجناو يان نارِاز يَوان ئةو تاكةنبةو شيَوةية لة
ة بيَت كة من ئاراستةيةكي ترم ةنطة بةشيَك لةو هؤيان. كةواتة رِتثيَدةكا ململَانيَ دةست

وردرارو سةثيَنراوة خةلَكة وابةستةكاني ئةو ذيانة سناستة باوةي هاوثؤل و دذي ئةو ئارِبة
 ةبةر.تيَطرتب

دالَييمندا باو بوون، تةمةني منؤرمة نةريتيي و ئايينيانةي كة لةروانطةيةوة، ئةو ن ملة
لةكوردستان ئةو نؤرمة نةريتيي و ئايينيانة بةشيَوةيةكي هةروان، ئيَستاش ئيَستاش 

ئازادي و بةختةوةري ات و ئيَستاش، كدةسنت. ليَرةوة ئةو تر بالَا تةلَةكةبازانة وئالؤزتر
بةرهةميَهنانةوةي وةرضةخانيَك لة مرؤظي كورد لةوةدا دةبينم ىةمدارةرهب يان سةروةري

ة رِاست بازييةي دةم هةميشةي ئةو دةسةلَاتة ئةخالقيية ئايينيي و سياسةتة تةلَةكة
 .تبكا دروست داسياسيي و رؤشنبريييةكان
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و دةكةم هةميشة بةرة دةر لةو ثةرؤشخؤرييةم بؤ كؤي مرؤظي كورد، من هةستوةليَ بة
امؤييةكي هةلَبذيَردراو برتازيَ ضاوةرِواني ئاماجنيَكي تر نيم، نئةو ئاقارةم كة لةضيَذي 

كةسي، ليَ ئةم رةوتةش، بةالي كةمييةوة،  ثرينسيثي تاكةةوتيَكة لةئةمةش بؤ خؤي رِ
 سةكاني ذيان نةمدهيَينَ. ئةوةش ئةطةر تةمةن و مةرجة قور بةهايةكي وانناسي بةرهةم

 ةريية.طليَنن، بةختةو

لةو نيَوةشدا ئيَمةي  وبةطشتى  يةكانتبةم طوزارشتكردنة بيَت خؤرهةال :ئةرسةالن مةمحود
كؤمةَلطةو ئاين و ئةواني يَنةو بريوباروةرِو بؤضوونطةليَك كراوين لةو كورد بةتايبةتي تةذي

مةزندةيةكي ن خاوةببينة ئيَمةش و بكارىَ ياندا سةثاندوين، ثيَتان وانية بشيَ رةتر بةس
 هةروةك مةزندةي منداَليَكي تازة لةدايكبوو؟ سةربةخؤي خؤمان

كؤك بني كة ئيَمةي  ةطؤشةنيطاي بةراييةوة هةموومان لةسةر ئةودةكريَ لة هةندريَن:
يت كؤنينة، ضوارضيَوةي نةري تنشينةكان لةناوخؤرهةالَكورديش وةك بةشيَك لةجظاكة 

دةرةكييةوة طريمان وكةشي بريؤكةي ر و انجيهانبينيية قةتيسماوو بةثريؤزكراوةك
بشيَ و بكارىَ ئيَمةش ببينة " ثرسيارةكةت: واتا كؤتايى من لةكؤثلةيبةالَم خواردوة، 

 "خاوةن مةزندةيةكي سةربةخؤي خؤمان هةروةك مةزندةي مندالَيَكي تازة لةدايكبوو
 خودي جظاكي كورد.كاني كوردة يان كةسة تاكة "يةشاطةم؟ ئايا مةبةستت لةو "ئيَمةتيَن

 : ومت ئيَمةى كورد، مةبةستةكة ثرت خودى جظاكة كوردييةكة بوو.ئةرسةالن مةمحود

و رت نشينةكان ئةوة نيية كة بةروانطةطةلي ئةوانيخؤرهةالَتبنةمادا كيَشةي لة هةندريَن:
 ييَشةكة لةوةداية، ئيمةي رؤذهةالتشرؤظة نائاوةزييةكاني ئايينةوة طؤشكراوة، بةلَكوو ك

يَرِوانيينة ئايينييانة بكةين و تةوةمان تيَدا نيية كة ئةو روانطةويسيت ئةو جؤرة بريكردن
، وةتيذيانةي كة ذيامناني ويَرانكرد وبوون لةو شةرِة بةردةوام و توندبنةمايةك بؤ رزطار بة
 وةرطرتن و كاريطةريي روانطةكاني ئةوانيارة هةموو جظاكةكان بةجؤريَك لةجؤرةكان، بةدي
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روانطة خؤمالَييةكاني كيَشةي رؤذهةالت ئةوةية نةدةتوانيَ لة ةشةيان سةندوة، ليَتر ط
يةوة ناسنامةيةكي اليةق بةخؤي بسازيَينَ و ثيَكظة بةكؤويستيَكي هاوبةش لةذيانيَكي خؤ
و بؤ ضوونةكاني دةستبةرداري ئةو وابةستةبوونة بةروانطةدا بذيت و نةدةشتوانيَ ورازا

 تريش بيَت. ئةواني

وشتةي و كديلةوة ديلة" كورد هيَمين شاعري وتةني، ئيَمة "بةدةسيت ،ىليَرةوة قةدةر
ة كة خؤيان و شيَوةي دةسةلَاتي ئايينيَكة جظاكطةليَكي وةك عةرةب، فارس و توركروانطة

شيَوة جيهانييةكي ، هةروةك سةر بةنتر قوتووكراوانةي ئةويثاشكؤي ئةو روانطة لة
شرؤظةكردن و ثيادةكردني سالمة، كة خؤي هيض رؤليَكي لةئي وشكةرِؤي ئايينيَكي وةك

 ني ئةو ئايينةدا نيية.رةهةندة طوجناوةكا

بةهةردو بارةكةدا، واتة هةم لةسةر ئاستة تاكة كةسييةكةو مةش" بؤية "مةزندةكاني ئي
تا بةكؤمةالَيةتيبوومنان  كردن كيَلَبوون و طاطؤ لةطةلَ لةدايكهةم لةرِوى جظاكيشةوة هةر 

ت دةسكوت دةكريَن. هةلَبةتة لة قالَبدراوانة دةمة ئايينيية لةطةلثةيام ووانطةرِ مبة اتدةط
خيَزان و  ييانة،ةمةكشيَوةيةكي رِتر بة و ثةيامة ئايينييانةي ئةويوانطةرِ ئةم ثيَكةوة

و وانطةي و مامةلَةكردن و ثةيوةندييةكانيانةوة بةو رِدةوروبةرمان بةشيَوةيةكي دةظؤك
ريَطاي قوتاخبانة، نةرييت   يني فرضكمان دةدةن و دواجاريش بةانةي ئايبةستةلَةكثةيامة 

 ئةم ييةوةان و ذينطةرةكاني كؤلَو شيَوازي وانة وتنةوةي مامؤستاو سنو دةمكوتكردن
 ريَتةوة.دنةدةس مةزندة خؤيةكييانةي خؤمان ليَ

ي زارؤك جيهانيَكي وةك ثيَشرتيش طومتان، سةرةتا ئيَمة هةر طةيةوة، راستةنوارِ ملة
و سةربةخؤي خؤمانني،  يبنةماي كةسايةت ئاوةلَاين، هةنديَكمان هةر زوو خاوةن خةيالَ و

ا دواجاردلةبةالَم ن ناتوانن كةوييمان بكةن، و نةريتة باوانةي ئايني و جظاكةكةمائةو روانطة
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و ذينطة انةروست دةبيَ كة لةمالَ، قوتاخبزؤرينةمان شيَوةي ئةو كةسايةتييانةمان ليَ د
 .دةسنتطشتييةكةماندا بالَا

ن مندالَييةوة دةبينة خاوةوةك مةرجيَكي سروشيت، بةشيَك لةئيَمة هةر لة ليَرةوة،
ئةو تةرزة مندالَة  رايةكشمةزندةيةك كة دذي ئةو ويَنة لةذيان بوةستيينةوة. هةلَبةت ئا

تيذو  ةوتارة توندوبةهؤي ئةو رِ ةمةكيية لةئازاديية هةر زووو مةيلة رِخاوةن مةزندة
 ذياني خويَنتووشي ثرؤسةيةك لة، طاو دةسةلَاتي سياسييةوةنخويَند و زالَمانةي خيَزان

 لَكردن و ضةوساندنةوة دةبيَتةوة.تا

ة نةوة دواي ةهايةي جظاكي ئيَمة بيَت، كة هةميشبؤية، رةنطة، يةكيَك لةو ثةروةردة رِ
مندالَيَكي  دةهيَنيَتةوة، بةجمؤرة بةرهةم ونةوة هةمان ويَنة لةمرؤظة وابةستةو نةريتخواز

، بيين ئايني وشكةرِؤو جيهانطةلي وابةستةوانطةرِلةو ضةشنة ياخيية لةجظاكي وابةستة بة
بنةرِةتدا خاوةن نةهاتوو. كةواتة ئةطةر ئيَمة لة يياثرؤسةيةك لةشةرِيَكي هةميشة كؤت

لةئاستيَكي  ةيةو مةزندسةربةخؤي خؤمشان بني، بةلَام دواجار سةبةخؤيي ئة مةزندةي
 وةةشةو، لةو رِتنابةخشيَيية ثيَي نةبيَت، هيض بواريَكي دةرةكيمان بؤ ئةو سةربةخؤناوةك

 ذينطةئيمة هةر لةمندالَييةوة ناضار دةبني خةون بةذيانيَكي خةيالَي يان ذيانيَكي دور لة
 كةمان يان بوونيَكي ميتافيزكي ببينني.

 ي و ئايينيية ثيادةوانطة دةرةكةي رِيثاشكؤي يَتييةةركة نائةو رةوشةش؛ ويَنةي ئةو جظ
ؤشةطريييدا بتليَنةوة يان طناغيَكدا مرؤظي ناضار كردووة يان لةهةر قؤلة ،رِؤيةكردنة وشكة

باوة سةر بؤ  ةونةكانيييةتي يانيش وةك ئيَستاخروو لةبزاظيَك بكةن كة طواية هةلَطري 
 هةندةران هةلَبطرن.

و رةنطة هةبووني مةزندةي سةربةخؤ لةجظاكي ئيَمةدا، لةئيَستاؤرة راستييةكةي بةجم
 نةبىَ و نةدات، بةالَمن زيَرت هيض ئاكاميَكي ديكةي تالَبوو خويَننزيكيشدا لة يداهاتولة
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بووني  ي و ملكةضدةستبةردار بووني مرؤظ لةمةيل و ويستة سةربةخؤكاني خؤي بةزؤرةك
انةي دةرةكيي و ئايينييش، جؤريَكي ترة قوتووكراولةهةمبةر ئةو نةريت و روانطة لة

كةسطةلة خاون  كةمرؤظ، بؤية دةكريَ بووني ئةو تا بووني تالَبوون و دةعةجان لةخويَن
بوونةوةيةكي  ندا جظاك تووشي ليَكانطريايامةزندة سةربةخؤيانة لةثرؤسةيةكي دريَذخ

ضةرخاني بةسةردا ئاكامي ئةمةشدا ئةو جظاكة ناضار بيَت طؤران و وةرناوةكي بكات و لة
 بيت.

بكةين، ئايا مةبةست  ئةرسةالن مةمحوود: كةوابوو با هةَلويَستةيةك لةسةر كولتور
وري كوردةواري ضجؤرة رِةنطدانةوةيةكي ئةرييَن و نةرييَن بةسةر لةكولتور ضيية؟ كولت

 و كاريطةريةك مةَلايةتييةكانةوة هةبووةو هةية؟ كولتور ضرِؤلَئاَلؤطؤرِة مةعنةوي و كؤ
كؤ ثرسة ويَرِاي ئةم  وانةوة دةطيَرِيَت؟وتكردني كةسييَت تاك يان بةثيَضةلةضةثاندن و سةرك

 وري هاوبةش و جيَطرين يان لؤزو فرةضةشن؟ئالؤزة كورد خاوةني كولت

 ، بةثيَويسيت دةزامن،  بثرسني:نيبثةيظ ىرسي كولتوري كوردثبةر لةوةي لة مةرِ  هةندريَن:
يَستادا، لةئاسيت ئض لة وضيية؟ طةلؤ خودي كورد، ض لةرابردو ئاخؤ مةبةستمان لةكولتور

خةلَكناسي  (، كولتوورناسي،ىمنونة لةروانطةي جظاكناسيش )سؤسيؤلؤذبةزانستييةوة، 
وة ةوانةديدي ئةو خويَندنطةليَكي بؤ كولتوري خؤي كردوة، تا لةثيَناسة )ئةنرتؤثؤلؤذيي(

 وو بةشةكاني كوردستانهةملة بةطشتى كوردش بكةينةوة؟ ئايا كةبتوانني راظةيةك ثيَش
 كولتوريَكي هاوبةشي هةية؟

و ى خؤم ثرسيارانة مة دةمبةوة، يةكسةر ئةئيَو ىثرسيارة مروبةرِوي ئةكاتيَك  بةجمؤرة
بن. ضونكة ئةوةندةي من بزامن لةبواري نةم لةال دروست دةضةش ملةترى ثرسيارطةليَكي 

راظةطةليَكي ئةوتؤمان نية لةروانطةو زانستطادا  بواريرؤشنبريي كوردي و بةتايبةتيش لة
زانستة  ئاسيتئاشكراية لة ميتؤدة جياوازةكانةوة كولتوري كورديان ثيَناسة كرد بيَت.
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و خويَندنةوةي جياواز بؤ مرؤييةكاني رؤذئاوادا لةهةريةك لةقؤناغة جياوازةكان، ثيَناسة
و رِاظة جياوازانة خيَرا بةو ثيَناسةو كي ضرِناضارين ئاماذية بةر ئةوةلة كولتوور كراوة.

 دا لةئارادان.ييرؤذئاوا ىكة لةبواري زانستطاو رؤشنبري بكةين

ور" يةكيَك بيَت لةو ضةمكة سةختانةي زمان، ضونكة ئةو ضةمكة رةنطة ضةمكي "كولت
زي اسةردةمةكاندا ثيَناسةطةلي جياوتاطةل و ثيَناسةطةليَكة، بؤية لةهةر يةك لةهةلَطري وا

يَكي سةدةي بستةمدا، ضةمكي "كولتور" لةطةلَ دةستث كراوة،جياوازيش رِاظة وكراوةبؤ 
كان" و ... تاد ييةورة بؤ ماوة"كولت و"كولتوري خةلَك" وبةواتاي "كولتوري نةتةوةكان"

 ثيَناسة دةكرا.

 دةكردو ىسكاني كولتوري ذيارفراذان و رِلةويَدا نووسةرو ئةكادمييية بؤرذواكان باسيان لة
غةيرة رؤذئاواييةكان  واتة دةدا كولتوري جظاك و نةتةوة بيانييةكان مةش هةولَيانبة
 واكةوتوو سةرةتايي ثيَناسة بكةن.دبة

ورة مؤديَرن و كاني رؤذئاوا، جةختيان لةجظاكة خاوةن كولتةبةكورتي روناكبرية بؤرذواز
 لةطةلَ لةدايك بوونرة كؤن و الوازةكان دةكردةوة. كولتودةولَةمةندةكان و جظاكة خاوةن 

يةكي ديكةي و ثيناسةلةرؤذئاوادا، كولتوريَكي ديكة ىو بالَادةست بووني ضيين بؤذواز
 جياواز بؤ ضةمكي كولتور هاتة كايةوة.

هةر مايةوة.  ي جارانيناوةرِؤك بةالَمتردا ضرِكرايةوة،  ئاستيَكي بةرتةسكثاشان كولتور لة
 كولتورة دةكرا. بة واتايةكي ديكة: ان و ضاندن ويَنو جولةويَدا كولتور وةك نةريتيَكي بالَا

ونةر ثيَناسة دةكرا. يك، هيوزلةناوةرِاسيت سةدةي بيستةمةوة بةئةدةب، شانؤ، م
 روانطةي زانستييشةوة هةروا بوو.هةلَبةتة لة
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بةر مكي "بيَطةرد" وةك ويَنةيةكي جياواز بةراور، وةك شتيَهاوكاتيش سةيركردني كولت
لَك" ثؤليَنكرا، ضونكة ئةو كولتورة بؤرذوازيية ئةو جؤرة "كولتووريي خة، ى"بيَكولتور"

 ري خؤي سةير دةكرد.و كؤنةي وةك هةرِةشةيةك بةدذي كولتوييةكولتورة طشت

كي نويَ لةضةمكي يَيَناسةطةلهةرِميَنبووني ثؤستمؤديَرنيزم، ثدوا بةدواي ئةمةش، دواي بة
و ئةكادمييية بؤرذوازييةكان يَناسانةي كة نووسةرناسانة لةو ثور هاتة كايةوة، ئةو ثيَكولت

 وكولتوري رؤذانة" و"از بوو، بؤية ثيَناسةطةليَكي وةك"كولتوري بالَا"دةيانكرد جياو
و كولتورى ري ثةنابةران" كولتو و"كولتوري مندالَ"و كولتوري ذن" و"كولتوري كريَكار"

 ئةنرتؤثؤلؤذي كولتور بةزانسيتة بؤ دايكبوون، ئةو ثيَناسةطةللة تادو ...جيَندةرى 
بةتي نياندا، بةتاياراظةكبةسرتايةوة، ضونكة ئةنرتؤثؤلؤذو ئيَنتنؤلؤذةكان لة ئيَتنؤلؤطيةوة

ي ولَاتاني رؤذئاوان و يَلةمةرِ شيَوازي ذياني ئةو نةتةوةو طروثة جياوازانةي كة نيشتةج
 ور داهيَنا.ةكولتيان ل، ئةو ضةمكةنطشتيش دةرةوةي رؤذئاوادابة

وانني ئاساني بتروانطةيةكي زانستييةوة هةروا بةوةية وةك دةبينني، ئاسان نيية لةبةم شيَ
ييةو ضؤنةو ورة ضثاشان بزانني ئةو شيَوة كولت و بكةين ىثيَناسةيةكي كولتوري كورد

سازاندني كةسايةتي  يابةستكردن  لةسةر دةمئةريَنى و نةريَنى كاريطةرييةكي ضؤن 
 ة.و هةيكوردييدا هةبووة

و  يور" دةكةين، مةبةستمان كوئاطاي، كاتيَ ئيَمة بةطشيت باسي "كولتلةوةش برتازيَني
كورد دةردةبرِيَ، هاوكاتيش  منوونة،ةئةو ثةيوةندييانةية كة كولتوري نةتةوةيةك، ب

رؤشنبريي طشتيي، ضؤنييةتي ثيَوانةكردني بةهايةكان، ئةزموون و كولتور بريتية لة
و جيهانبيين كورد رةفتار ،كة كةسايةتي ىي هاوبةشانةي كورداوبريكردنةوةيةكي دياريكر

 .تويَنة دةكا
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كدا خؤي دةنابرِيَ، بةلَكو كولتور ناخ و زةيين خةلَبةلَام لةبريمان نةضيَ، كولتور تةنيا لة
زمانيَكي هاوبةش، كؤدطةليَك و جظاكييةكاندا وةك كؤئاطاييةك لة ثرؤسةي ثةيوةندييةلة

 .تدةردةبرِيَ. بةمةش كؤي نةتةوة ثيَكةوة طريَدةدابةهاطةليَكيشةوة خؤي 

ئالؤز، بؤية  ة، كولتوريَككراو وةك نةتةوةيةكي بندةست ،ىبةجمؤرة كولتوري كورد
ي وانييدا، كة كةسايةتمةرؤذنائاوا دةرفةتيَكي ثيَناسةكردني ئةو كولتورة، بةتايبةتيش لة

زماني طريَدةداو دةردةبرِيَ يان لة كورد دةسازيَينَ يان ثةيوةنديية جظاكييةكان ثيَكةوة
ردييةوة خؤي دةردةبرِيَ و ... تاد، كاريَكي ئاسان نيية. ضونكة بةراي من ئةو ويَنة كو

ستةوة تا ئةمرؤش، يسةدةي بيتييةي كورد، بةتايبةتي ئةو كولتورة لةرية نةركولتو
اني كة طؤرِدةهيَنيَتةوة، ئةوةي م خؤي بةرهة ةيةكولتورئةو هةمان هةر  دالةناوةرؤك
جظاكي كوردييدا، لةهاتووة تةنيا لةئاسيت روكةشيداية نةك ناوةرؤك، ضونكة  بةسةردا

و ساسييةكانةوة برتني لةهيَزة  ى، ئابورىلَادةستة بةسةر ثةيوةنديية جظاكئةوةي كة با
انةش بةهؤي ئةوةي خؤيان هةلَطري يَزثارئةو هيَزة كؤن دواي يةكةكان.ثاريزة يةك لةةكؤن
ة ئةو يانداولَيَناو مانةوةي دةسةلَاتي خؤيان هةوثكلتورة نةريتيية خيَلةكييةن بؤية لةئةو 

ديارةي ئةو هيَزة بثاريَزن.  يخوازةهاراركيية؛ واتا خيَلةكي و بؤ ماوةي ييةكولتورة نةريت
 يياسس ى وقؤناغةكاندا بةهؤي ثايةي ئايينهةمو ويَك لةدةسةلَات، لةكؤنثاريَزانة، وةك تؤرِ

 كةسة و تاكةلَيانداوة هةميشة ئةو تويَذة بضوكة نووسةررؤشنبريي و خيَلةكييةوة هةو و
ني، نويَخوازن، دةمكوت لَكة هةلَطري ئاطايي و زماني كولتوريَكي ئيديا ثيشة جياوازانةي

 بكةن.

ي ئةو رؤشنبرييية نويَية روانطةيةوة، لةقؤناغة جياوازةكاندا، بةهؤي كاريطةر ملة
 ةهايةيجظاكي كوردييدا هةولَيانداوة ئةو دةسةلَاتة رِئةو تويَذة نويَخوازة لةيانةوة، دةرةك

ضةرخيَن و كولتوريَكي نويَ لةذياني كورددا بضيَنن، بةمةش رهيَزة كؤنثاريَزةكاني كورد وة
نة ئةو بزاظا بةالَمزماني كوردييدا خؤي دةريربِي، وةك كؤئاطاييةك لة ئةو كولتورة نويَية
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كاران، بو جوتيارو كاسرؤرينةي نةخويَندةواجظاكييةي كة ز دةؤي ئةو بونيالةدواجاردا بةه
و رتن لةو هيَزة فرة نةخويَنةدةوارسوود وةرطدواجار ئةو هيَزة كؤنثاريَزة بةبؤية 

 نائاطايةوة، ئةو بزاظة نويَخوازانة تيَكبشكييَنَ.

ة ييوردؤخة كلت وورِانةوةي ئةوسكي هةبووة لةديارة بندةسيت كورد كاريطةرييةكي سةرة
 هةميشةورييةوة وي ئابلةرِبةتايبةت كةوة داطريكاراني كورد اليةنةطؤرِةي كورد، ضونكة لة
وري كوردستان لةو دؤخة وابةستةييةدا مبيَنيَتةوة. بؤية ئةو هةولَيانداوة ذيَرخاني ئاب

 و سياسييةكاني ىيية ئابوري، كولتوركؤي ثةيوةند ثةيوةنديية هاواركيية لةكوردستان
 و ذيانيَكي ناسةقام، كورد بةهؤي ئةوةي كة هةميشة لةشةرِجلَةو كردووة. ويَرِاي ئةمةش

ئاستيَكي الوازدا قةتيسماوةو بواري طريدا ذياوة، بؤية ئةم تويَذة نووسةرو خويَنةرة لة
 .ىو ئابور ىةلَاتيَكي رؤشنبريئةوةي نةبووة لةئاسيت ئةكادميييدا ببيَتة خاوةن دةس

و ناسةقامطرية زةمينةي بؤ لةدايكبووني ضينيَكي بؤرذوازي تؤكمة اارِخة رِبةجمؤرة ئةو دؤ
ؤناغة جووداكاندا لةدايكبووة، قسازاندنووة. هةربؤية ئةو تويَذة خويَندكارة ساوايةي لةنة

ورك و فارس بةسةر و ملمالنيَيةي كة دةسةلَاتي نةتةوةكاني عةرةب، تشةرِ وبةهؤي ئة
ناوةندييةي تويَذة خويَندكارو خاوةن ثيَشة يَطربووة لةبةردةم ئةو رِ وةكورديان سةثاند

و بةسةر  توريَكي نويَ دابهيَنيَو بةمةش كولت تكورد كة بةرةو ضينيَكي بؤرذوا طةشة بكا
ثةيوةنديية جظاكييةكاني كوردستاندا بالَادةست بيَت، ضونكة ئةو تويَذة هةميشة بةدةم 

 ضيَتة ريزي خةباتي سياسييةوة.ةشةكردنةوة ناضار بووة بريَطاي ط

ديَهات و شاخةكانةوة بووة. بؤية دواجار بةهؤي ةي ئةو خةباتةش، وةك دةزانني، لةذينط
رة باوةي ديَهاتةكان، ئةو تويَذة نووسةرو كاني ثيَشمةرطايةتيي و ئةو كولتومةرجة

ووة دةست ر بناضايانى دةستداوة، و وردة بؤرذوازيية رؤلَي خؤي لةخويَندكارة يان مةيلة
 بكاتةوة. نةرم يةدامةرجي ئةو ذينطةو ثةجنةي لةطةلَ هةلو
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نيَوان رذيَمة هةميشة نيطةران و ليَوانرِيَذ لةملمالنيَية لةكؤييةوة ئةو دؤخة ك و ناولةناو
اريَزانةي كورد بةهيَز داطريكارةكان و بزاظي كوردييدا، هةميشة هةوليَداوة ئةو هيَزة كؤنث

و دةسةلَاتدان بةسةرؤك خيَلةكان، تواني بةعس بةريَطاي ثارة منونة، رذيَميبةبكةن، 
وة ريَطاي ئةو سةرؤك خياَلنةواركييةي خيَلةكان وةربطريَ و لةسوود لةو ثيَكهاتة ها

 .كورد بةكاريان بهيَينَ ىزؤرينةي كورد بكاتة جاش  و لةدذي بزاظي رزطارخيواز

ي خيَل كة ورة نةريتييةولتس تواني بةسوود وةرطرتن لةو كرذيَمي بةعجطة لةوةش 
 وزياتر بشيَويَينَ و هاوكاتيش ثاية رةبالَادةستة بةسةر ضظاكي كوردييدا، ئةو كولتو

 .تتر بكا دةسةلَاتي ئةو هيَزة كؤنثاريَزة بةهيَز

دةهيَينَ، خؤراكي خؤي  رة نةريتييةي كة كةسايةتي كورد بةرهةمئةو كولتودةمةويَ بلَيَم، 
وة وةردةطريَ. ئةو ثيَكهاتةش وةك زؤرينةك لةجظاكيي كوردييدا، ةةكثيَكهاتة خيَلةكييةل

بةر مري زؤر الوازة، بؤية ملكةضة بةراوتيارةوة ئاسيت ئاطايي و خويَندةوابةخيَلَ و ج
ئةو خياَلنةش بؤ  ،هةموو ثةيام و ثيَوانةيةك كة سةرؤك خيَلةكانيان ئاراستةيان دةكةن

انداوة بةو كؤدة لَيئابورييةي خؤيان بثاريَزن، هةودةستيية سياسي و  ئةوةي ئةو بالَا
بةمةش ئةو هاراركيية  ،اني بةسةر دابيَريَطة نةدةن ئةو ئاطايية الوازة طؤرِ كولتوريانةوة

 وة.ةبهيَنن بةرهةم

 بةو كولتورة ةوايةتيدانرِرؤلي ئاييين ئيسالم لة ينةوة،هةلَبةتة دةبيَ جةخت لةوة بكة
و مةال ديارة مةبةست لةو "انةكدةسةالتدارة ئاينيييَزة، بؤية باالدةستةي خيَل، زؤر بةه

رؤلَي رؤشنطةريي كوردييان قؤناغة جياوازةكاندا امؤستا ئايينية دةطمةنانة نيية لةم
 و دةسةلَاتي رذيَمة داطريردسةرؤك و خيَلَي كوئاذؤيةكانيان بة ةطرِثةيوةنديية  "بينيوة

و دةمامكي ئيسالمييةوة بةكةيفي خؤيان ئةو ئةمةي وكراوةكانةوة، توانيوويانة بةبيان
 ريَذة بةرزة لةنةخويَندةواري كورد بةكؤيلة بكةن و بةكاريان بهيَنن.
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بةهؤي ئاسيت دواكةوتووي بزاظي كوردييةوة، ثايةي ئةو سةرؤك خياَلنة هةميشة ديارة 
رِاستةكاني  ةمد قةلَةبالَغييةي اي ئةو هةموو زارويَرِ شاوة، وةك دةبينني ئيَستاثاريَزر

ي"و "دميؤكرات و مةسةلةىحكومةت حزبييةكةي كوردستان لةمةرِ "كؤمةلَطاي مةدةنيي"
و دةسةلَاتي سةرؤك خيَلةكان و ... تاد، كةضي هاوكاتيش ثايةئازاديية فةردييةكان و

 وباشرت اتيان لةسةردةمي بةعسسةرؤك جاشةكان، نةك هةر الواز نةبوونة، بةلَكو دةسةلَ
نووسةر، كوردستان لة هةريَمى يثايةي خيَليَك الي حزب و حكومةت شئيَستا. ةزياتر

ئةمة  !الَاترةخويَندكاريَكي زانستطا، مامؤستا، دكتؤريَكي بواري زانسيت و... تاد زؤر ب
 ،ةيوةنةديية جظاكييةكاني كوردن، بةلَكو بةرهةمي ئةو كؤئاطاييانةي ثبووةنة لةخؤرِا ساز

ةبةشةكاني ديكةي كوردستانيشدا اشورى كوردستان لوايكردوة ئةم كولتورةى ب
 رة.كولتوئةو هةمان ببيَت بةوكةشةوة، جياوازييةكي رِبة

يية هاراكيي و لةو ثةيوةند ىةوة دةخوازم بيَذم، دةكريَ كولتوري بالَادةسيت كوردليَر
ومت، لةناو جيهاني ئةو كولتورة ئالؤزةدا، تةرزة  بكةين، ديارة وةك ةسئالؤزانةوة ثيَنا

مان هةية، ليَ ئةو كولتورة شكراوةي كوردي ىولتوركيان ضةندان ويَنةي ديكةي  كولتوريَك
 ئةو توانايةىهةر كاريطةرييةكةي  و ئاستيَكي ضكؤلَةدا دةذي، بؤية نةكضونكة لةسنور

بةهؤي بةردةوامي ورة كراوةية لتئةو كو نيية، بةلَكو ىلةبةرهةمهيَناني كةسايةتي كورد
رة وردا ناضار دةبيَ لةطةلَ ئةو كولتجاادةستةوة لةدو ورة نةريتيية باالثرؤسةي ئةو كولت

 .تبكا كةورة باوةادةست كولتيانيش خؤي رِ ،دةستةوة سازش بكات بالَا

رِو دولةكولتوريَكي درِدؤنط، برتيية  ىئةو كولتورة بالَادةستةي كورد ىو بةكورد ىبةكورت
كةسة  ويستكوذي تاكة ىو، بيَطانة ثةرست، شةرمنؤك، كولتورمؤرالَ(، داخرا لَبة)د

و ئة فرخيواردن، وابةستةيي و ... تاد.و مةيلي ئازادخيوازةكان، كولتوريَك سيخناخ بةسؤز
 ةكةىرؤشنبريي و ىو بطرة بزاظة سياس ىةتانةش ثيَكهاتةي كةسايةتي كوردخةسلَ
 .نئاراستة دةكة يشكورد
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دة سةرةكييةكاني هؤكريةكيَك لة لةم طوزارشتكردنةوة مرؤ دةتوانىَ بةئاسانى تيَبطات
ثةرِثووتة ورة لةرزؤك و نةتةوة بالَادةستةكان، ئةو كولت ةىذيَر دةستةبمانةوةي كورد 

ي ، دةسةلَاتييةلَور بةو عيَراقة طةرِةالوذة فيدرا. رازيبووني كوردي باشوبالَادةستةي خيَلة
ئةو  هاوكات ناخي دةمرِاستة سياسي و رؤشنبريييةكاني كورد.دورِوية لة ئةو كولتورة

يةكة دياردةيةكي رةوا، دةرهاويَشتة بووةتة و بةردةوامشيَوةي جياوازبة ئةتكردنةي ذن
 خيَلَةكييةي كورد. ةورة نةريتيكولت لةو ضةثاندنة

بةهؤي ئةو  ،تباشووردا خؤي حوكمرِاني خؤي دةكاو ناكؤييةوة دةكريَ كة كورد لةلة
ةش و مؤدةبازييداية، كرِوية هيَشتا لةئاسيت يَهةرضةندة ئةو كولتورة نو"كولتورة نويَيةي

و تةكنيكةوة طاي دياردةي بةجيهانبوون، ميَدياةريَل "رةنطة لةوةش زياتر تيَنةثةرِيَ كة
. تبكا و هيَزة كؤخنوازة بالَادةستة دروستانيَك لةو كولتورهاتؤتة كوردستانةوة طؤرِ

ري ناوةكي كردووة ي دذواكتووشي كيَشمةكيَشي ىضونكة ئةو كولتورة نويَية جظاكي كورد
 كورد تووشي فشاريَكي سةخت بووة. و هيَزة كؤخنوازةيبةمةش ئةو كولتورة باوة

ى فراذاندنيبَ بةرةو ايكي و سياسي لةكوردستان لةدبؤية ئةطةر هيَزيَكي كاراي رؤشنبريي
ريَ ئةو دويةكي نزيكدا بتوانةنطة لةداهاترِ و ئابورى ي، سياسى كؤمةالَيةتىرؤشنبري

 يَكاروريَكي نوكولتلةجيَطةيدا ة كؤخنوازة ثةراويز خبريَ و و هيَزكولتورة كؤنباوة
زماني كوردييدا خؤي رابطةيةنيَ و ثةيوةندييةكي نويَي ئاطاييةكي كاراو بةرهةدار لةبة

 .تبهيَنيَ جظاكيش بةرهةم

 ئةوي دةسةلَات، تاندا بةهؤي بوني حزب بةسةرضاوةي بازرطانهةرضةندة ئيستا لةكوردس
و ساماني كوردستان تالَانكردني سةروةت هيَزة كؤخنوازة لةثالَ تويَذيَكي حزبييةوة بة

بةمةش توانيوويةتي ئةو كولتورة كؤنة و قؤقز، شيَواو ىنيَكي سةرمايةداريضخؤي كردؤتة 
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 دياكبوونيكردني لة بؤية ضاوةرِوان .تبهيَنيَبةرذةوةندييةكاني خؤي بةكار  و بؤ بثاريَزي
 ورة مؤديَرنة، بريكةرةوةش ساويلةكانةية.ةسةنة، خاوةن كولتئةو ضينة بؤرذوازيية رِ

ئاسيت زانستطايةكاني كوردستاندا يية ضاوطةكةي لةلَاي ئةمةش، ئةطةر ئةو بزاظة ئيدياويَرِ
ك لةروانطةي جوداوة بؤ ثاشخان و رؤييةكان نةتوانيَ راظةطةليَنةبيَ؛ واتا بةشي زانستة م

اليةن دةسةلَاتدارة كانيشيان لة و راظة تدةستةي كورد نةكا ورة بالَاميَذوي ئةو كولت
رنةطرييَ و لةئاسيت دامودةزطاو ذياني هةند وةسياسييةكان و ئةو حكومةتة لةطةندةلَي بة

لةسةر دروشم دا ثيادة نةكريَ، هةر تايبةتةيش ئاسيت ثةروةردةجظاكي بةطشتيي و بة
تةوة... تاد، ئةو هيَزة كؤخنوازو كولتورة كؤنباوة خةلَك رابوواردن مبيَنيَيان وةك باوة بة

 ت.هيَزتر بكالَ و طؤرِيين دةمامكةكان خؤي بةفيَدةتوانيَ بة

ثيَويستمان  كبةستوويية كةواتا بؤ دةرباز بوون لةوةها دةق و ضةق ئةرسةَلان مةمحود:
هةرطيز  ئيَوة بثرسم بةالم دةمةوىَ بةجؤريَكى ترية، هة لةخؤداى خؤ دبةرِوبةرِوبوونةوةى خو

كي تر، ترست لةوة هةية رؤذيَك لةرؤذان رِوبةرِوي ، بةواتايةنترساو انونةوةي خؤتلةرِوبةرِ
 خؤت ببيتةوة؟

مرؤظ ئةطةرضي زؤر جارو لةبةشيَك لةقؤناغةكاني ذياندا بةالملييةكي زؤرةوة  هةندريَن:
بواري خويَندنةوة يَ هاوكات ئةطةر ئةو مرؤظة سةرو كاري لةخؤي هةية، ل خوديبرِواي بة

 ذيان،ةراندبيَت دواي ئةزموونطةليَك لةيي طوزلَئيديا ىان جؤرة جيهانبينييةكي مرؤظخوازي
يان ملمالنيَكي خويَندنةوة، سةركةوتن و دؤرانةكان، لةطةلَ خؤيدا دةكةويَتة شةرِ  خويَندن

 ناوةكي هةميشةوة.

واي ذيانيَكي بيَطةرد، طةيشنت بةجظاكيَكي دادثةروةر، ضونكة كردةي نووسني و طةرِان بةد
خودي ئةو  دذيسةروةر بةثرينسيثيَك لةذيان، خؤي لةخؤيدا ئاراستةيةكة بة و يةكسان

ئاستيَكي كةمن لةمندالَييةوة لة وةىلةو رؤذة، . بةواتايةكي ترينواقيعةي تيَيدا دةذ
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و بةرتةكة بووم و دواجاريش ئة و ذينطةكةم بيَزارنة باوةي مالَةوةةكييةوة لةو ذياهةست
 ودم، كة ئةمةش خؤي لةخؤيدا بةرةرندني ذياني ناو كتيَبةكاني بالَهةستةكيية بةرةو خةيا

اندنةوة بكاتة ذيانيَكي ئةزمووني، خةيالَيانيَكي سةخيت ثيشمةرطايةتي بردم تا ذيان لةذ
 ةكي ناوةكي من.رِوبةرِو بونةوةي خؤمة بؤتة ملمالنيَي ةئيرت، ئةو

خؤم، هةميشة ئامادةيي هةبووة  ونةوةييَرِاي ئةمةش، بةطشيت ترس لةو روبةرِوببةلَام و
ي خؤم ترساوم" يةنةوةرةوة ئيَمة دبيَ بزانني كة لةكام جؤرة"رِوبةرِوبو، ليَلةذياني مندا

بريكردنةوانةية كة طوجنان لةطةلَ ئةو جيهانة  وةبةر ئمةترسيَم. ئايا ئةو ترسانة لةبةراو د
 دةكةن؟ باوةي دةوروبةرمان سةخت

ةك ئاكاميَك رِاستيةكةي لةئاسيت ناوةكييةوة هاوكات لةطةلَ برِوابوومن بةو ذيانةي كة و
نةوة ئاويَزامن دةكةن، هةميشة ؤياخثرسيارانةي كة بةئةو و تيَطةيشتنةكامن و لةرةفتار

ئةطةر مرؤظ  بووة. بةجمؤرة ترم تيَدا ئامادة تيَطةشيتنة جياوازةكاني ئةوانيو لةبرِوا
، ىو دلَتةنط ىئةطةر ثرؤسةي ذيان برييت بيَت لةشادطومان و يةقني، بوونةوةريَك بيَت لة

 ىيان اليةنطر ىكةسانةي هةلَطري ثةرؤشخؤر كةسيَك لةطةلَ كؤي ئةو تاكة اكةئةطةر ت
اجاريش دواي ئةوةي ئاكامي كؤي ئةو خةون و هةلَويَستة اني جظاكةكةي بيَت، دوطؤرِ
 ئاوريَكريَكي بريكةرةوة، ناضار دةبيَ بةوةك بوونةوة ييانة خاكةسار بوون، ئيرت مرؤظةكرد

 وش بؤ خؤي جؤرة خويَندنةوةيةكة لةتواناويانداوة، ئةمةطةلة بداتةوة كة رلةو ئةزموون
 و كردةكانت.برِوا

، يلةثرسي رِوبةرِوبونةوة، ئةوة دواي ماوةيةك لةثيَشمةرطايةتبيَت  ئةطةر ئةوة بةشيَك
 يشةرِةرطايةتيية بةهؤي خؤبةستانةوةي حزبة كوردييةكان بةكؤتايي هاتين ئةو ثيَشم

مي ئاكا ى،برةراني بزاظي كورد بةريَوةئيَراق نةبووني بنةماو ثرةنسيثي شؤرش لة _ئيَران
نةي كة بةهؤي و هاوالتيالةو ثيَشمةطة ارةيي من وةك سةداني و ئةوئةمةش سةرطةردان
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خؤيان سةرطةردان بوون و دواجاريش طةيشتين ئةو بزاظة  ىخةخمؤرييان بؤ زيَدو سةروةر
 خؤمدا سةخيت و بيَدةنط لةشةريَكي رِؤذيَكةي كة ئيَستا دةيبينني، هةموو بةو ئاكام

 دةبةم! بةسةر

 ئةو لةهةمبةر من رةخنةيي يان ماريفي لةئاستيَكي تةنيا هةر شيةوبوونةوةرِوبةرِ ئةو
ئاسيت روحي و لةسةروترةو  ووبةلَك ،يةن بةكؤمةلَييةدا ضارةنووسة و تاكةكةسي ةوشةرِ

 خةونةكانيشمدان.

  ىرِاني مرؤظ و كؤمةلَ و بةختةوةربؤ طؤ وت كايف نييةر ىبةلَيَ، لةوةتةي تيَطةيشتوم لةتيؤر
دواجار دةبيَتة ثرسياريَك لة"نةزاني"  ي ثرسيارةكان، ئاويَزانبوون بة"زانني" كةياكؤت و

روشيت مرؤظ ضةقيين جظاكي كورد سبةر ثرؤسةي بوون، تيَطةيشنت لةمو دؤشدامان بةرا
ةي خؤم، وةلَاتةكلةسوورِانةوة بةدةوري نةريتة نةطؤرةكاني، مةحالَي ذيانيَكي شكؤدار لة

دةذيم، شةريَكي بيَدةنطدا لةطةلَ خودي خؤم لةو ... تاد، هةميشة  لَىبيَناسنامةيي، بيَما
وبوونةوة"ية بةرةو هةولَي خؤكوشنت، ئازارداني خؤم و لة هةنديَ كاتدا ئةو "رِوبةرِ

 وةم.كاني دةوروبةرةكةمي ثةلَكيَشكردخةلَ

دةر بيَت، ناكريَ هةلَطري بويَرييةكي رِوبةرِوبوونةوة" خوديية بة''ئةطةر مرؤظ لةوبةجمؤرة 
ئازاديي ذيانةكةي خؤي و جظاكةكةي و مرؤظايةتيش بيَت، ناوةكيي هزراندني بوونةكةي و 

مالَي جياواز بوون، طومان لةوة رةوش و بةكوردي سةرضاوة "رِوبةرِوبوونةوة"ي خود، لة
ذؤية. بةجمؤرة ئةو"روبةروبوونةوة"ية بةشيَكة لةتامي ئةو اشةئاستةي ذياني مرؤظةوة رِ

نةكةيدا ئامادية، شةبةنطي ئةو جيهاني بريكردنةوةي خودي مرؤظ و بووذيانةي كة لة
. هةنديَك جاريش ذيانةية كة دواجار لةطةلَ رؤضوون بةناويدا، تووشي ثرسيارةمان دةكا

 سةرهةلَبدات. ةبةر مةرجةكاني ذيانةومدةكريَ ئةو "رِوبةرِوبوونةوة"ية لةترمسان بةرا
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يان جظأك و  لةويَدا تؤ هةستدةكةي ضيرت ناتوانيَ بةرطةي ئةو ئةركانة بطريت كة ذيان،
نةماني مانا، تام و رِوبةرِوبوونةوة"ية لة''واي دةكةن هةنديَ جاريش ئةو نؤرمةكاني دا

وةي ئةو مانا، تام و بةهاي ئةو ذيانةوة دةمتةنيَتةوة، كة ئيرت ئوميَديَكي نزيك بؤ طةرانة
 ئارادا نيية.بةهايانة لة

يادةوةرييةكانيدا، هةميشة و ةستداني ئةو خودةوةريَكم لةنيَوان ترسي لةدبوونةمن 
اني تةمةن و زانينةكان، شةرِيَكي بيَدةنطي ناوةكييدا دةذيت، ئةو شةرِةش لةطةلَ هةلَكشلة

نةي كة ئةو رِؤذطارة و دؤشداماوةتر. ليَ ئةو شةرِة زياتر دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو فشارائالَؤزتر
بةكالَابوونةي  وبوون ةكاني ناضارم دةكةن؛ واتا ئةو بةميَطةلوكةشبوودةلَة بةمةرجة ر

 و جيهانةي كة بواريَكي بؤ شكؤمةنديي نةهيَشتؤتةوة.مرؤظي كورد

بةو كةسانةي بةر مهاوكاتيش من هةميشة هةست بةبةرثرسيارييةكي روحي دةكةم بةرا
وازيَ ئةمةكدار خيةك بيَ وةك دةو منيش نةمتوانييوة، بةر هةر هؤكة منيان خؤشويستووة

 لةترسيمن كةواتة  دةبيَ رايانثةرِيَنم.ةركانة راثةريَنم كةان يان ئةو ئبةريممب بةرا
رؤذانة  ىَناب يشدةشزامن مةيسةر ميةويانة شكؤمةندةي كةمن خوازيارمةحالَبووني ئةو ذ

 وبوونةوة"ي خؤمدام.لة"رِوبةرِ

ئةنداميَيت رِيَكخستنةكاني كؤمةَلةي  ،ئةزموون و ثيَشمةرطايةتيئةرسةالن مةمحود: باسي 
وةك  و تةمةنى هةرزةكاريت انةكةي هةوليَرو سةردةمي خويَندنميواخن، ى كوردستانرِةجندةران

واَلمةكانتم بةالوة سةرجنرِاكيَش بوون. ، ئيَستاش باسي خؤكوشنت، جؤرة شيَتخانةيةك بؤكردم
ثاشان ثيَشمةرطايةتي دةستتان  و لةكويَوة بؤ كاري سياسي و حزبيوابزامن كاتيةتى بثرسم 

مةبةستتان لةخؤبةستنةوةي ئةى  ؟يَ و ضؤن و لةبةرضي كؤتاي ثيَهاتثيَكردو لةكو
ضيبوو؟  بردوو ئيَستادااسةركردايةتي كورد بةشةرِي ئيَران و عيَراق و بيَ بنةمايي شؤرش لةر
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دواجار ئةي ئةم  ؟ئةوةي مرؤظ بةرة وشيَيت و خؤكوشنت دةبات ضييةهةروةها دةمةوىَ بزامن 
 بةيةكةوة مرؤظ بةرةو كويَ رِاثيَض دةكةن؟ يةدوانة

خؤي دةثرينطيَتةوة، ثيَيةكي لةناو ويست مرؤظ، بةتايبةتيش مرؤظي كورد كة لة هةندريَن:
دا ئةوة هةسيت كيشي لةسةر ليَواري بؤشايي ناوةكي خؤي داية. ديارة لةبنةرِةتو ثيَية

دن لةكةساني تر يان و كاركررو لةنزيكبوونةوة اضوون و تةنايية كة مرؤظ هاندةد لةدةست
 و ريَكخراوةكان بكات. ثلةطةلَ طرو ىكاري هةرةوةرز

دةست ضوون و مرؤظ بؤ خؤكوشتنيش شيَوازيَكة لةثرؤسةي ئةو لةليَرةوة ثةنابردني 
بؤ ئةوةي واتايةك ةجمؤرة مرؤظ تةنيايية يان رؤضوون لةناو ئةو بؤشاييةي بووندا. ب

 سكاروةي ناوسيَبورييةك بةو لةدةست ضوون و تةناييية رِيان لة تونةكةي ببةخشيَبةب
غةكاني قؤناو ريَكخراوانة دةبينيَتةوة كة لةوث حي ببةخشيَ، خؤي لةو تاكةكةس، طررو

بوونةكةي ببةخشيَ، يان لةو ملمالنيَيةي نيَوان ويست و بؤشايية ذيانيدا تاكوو واتايةك بة
 دووخؤكوشتنيش شيَوةيةكة لةشيَتيي و  و، بةجمؤرة بةرةتناوةكييةي رزطاري دةكا

ويست و هةوةسةوة مرؤظ بة. مرؤظ ىابووني ئةو شةرِةي نيَوان ويست و بؤشايية ناوةكييةث
مةراقي نةسيَبةري شيَت بوون و نة تيان ثرسياريَكي بوونةوة رؤنةضيَ بةناو واتايةك

 خؤكوشتنيش بةرؤكي دةطريَت.

وحة اثسكاني رِرِ ،وحة لةئاوازرِى ةكردنةوةلَبوون و خؤكشنت، تؤ شيَت وبةرةليَرةوة 
 ،طةمةكاني بةردةم لةدةست ضووني خةوني ئةو ذيانةي كة مرؤظ دةيكات وولةدةسيت بيان

شتنة، ئاوةرِدانةوةيةكي ئيَستاي وحي، بةلَيَ ئةو مةيلة بؤ شيَتبوون و خؤكومالَي رِ
ةكة كة وةك تةميَك يان سةرابيَك بةسةر نبازة بةرة ورابردووزجوزنبازي مرؤظيَكي ح

 بةدةست ضؤكدادانةكاني ئاوةزةوة. وحةيادةوةرييدا كشاوة، ئةو سةرابةش هةلَمي رِ
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ي، رةنطة لةو رؤضوونةي لةتاراوطة، نامؤبوون و بيمالَ ةةكيمرؤظ تارمياي ،لةو دؤخةي بووندا
ي ضاوة تةرةكاني روح بةرةو بيَمالَييةدا، ئاورِدانةوةو بوون  ؤرِطبوون، نا روح بةناو تاراوطة

ذيان خؤلةميَشكة ةكي لةدةست ضوو، سيَبوري مانةوة بدا، ئةطينا لةناخي ناخدا ويرابرد
ويَدةضيَ ضركردنةوةي ثرسي شيَتبوون و خؤكوشنت،  ي.لةسووتانة بيَدةنطييةكاني ناوةك

 مةحالَ بيَت، ليَ:

 ؤرِيَتةوة.وتدا دةض"ساردييةك لةلؤضةكاني ر

 دةدةيتة ناو طؤماوي بيَدةنطييةوة: ضةقؤيةك تورِ

 تةرميَك بةسةر شاني كؤلَانيَكةوة،

 كةنار. وةك كةشتيةوانيَكي كار

 ا دةرِوانيَ.فنةلةبورجةكاني زةرياي ذيَر كازيوةي م

 :دواوة هةنطاوي دةنيَ وبةرة

 بةقاضةكانتةوة دةنالَيَ و شنةيةكييةك مرطة

 جةستةدا ختؤكةت دةدا.قولَاييةكاني لة

 روخسارت دةخةيتة نيَو لةثةكانتةوة،

 كي راثسكاو لةئاويَتة خويَين سةرتارمايية

 ورةكةتدا، خؤي دةنويَينَ.عةردي ذ

        *** 

 خةونةكان بةناو دةنطتةوة دادةرِميَن،
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 ''بةناو خةونةكانتةوة رادةسيَنن دةنطةكان

 (ستؤكهؤمل ،٥٧٧٩)ئاويَتةكاني خويَن، 

، ليَ سةبارةت بةو و ئاسؤيةكاني شيَت بوون و خؤكوشنت وئةمةيان تيشك لةمةرِ "بةرة
بوو، ئةمةش دواجار،  ةلَابووني من بةسياسةت، ثرسي:"بوون يان نةبوون"كسةرةتايةي تيَ

زي و قؤناغةي تةمةني مندا، بةرةو ريكةسطةلَيَك لة بزوتين تاكة بةهؤي ئامادةيي دلَ
دواي سةرةتاي لةهةر  بةتة لةكن منراثيَضيكردم، ئةلَ ردستان"ةي رةجندةراني كو"كؤمةل

ة ماناي خؤي لةدةست دا، ضونكة ـ"ى كوردستانهةشتةكانةوة ئةو "كؤمةلَةي رةندةران
 وةك كةسانة دةربرِيَت كة وث و تاكةةربةخؤ ويسيت ئةو طرنةيتواني وةك ريَكخراويَكي س

 ىييةسياسي و كولتورييةي جظاكي كوردنةر لةو نةريتة يَمةيل وةرضةخ ىكةسطةليَك تاكة
 .لةو قؤناغةدا لةدايكبوون

ة يستةي كة ئةو ذيانة تامي ئةو واتابةهةمة حالَ، كاتيَك تؤ وةك تاكةسيَك دةطةيتة ئةو ئا
دواييدا دةطةرِيَ، ئيرت ثرسيارطةلي وةك: طةلؤ ئةو ذيانة ض ني تؤ بةنابةخشيَ كة بوو

ةوة نةكةين و ... تاد؟ كةواتة لةبنةضةدا ئةو ين و ئمانايةكي هةية؟ بؤضة دةبيَ ئةوة بكة
مةرطةوة  ى"'يدا ثةيوةندي بةئامادةيي هةميشةي"نةبوونبوونةكةييةي مرؤظ لةايتةن

و هؤكارطةليَك ناتوانيَ بةو شيَوةية ل ن كؤ بةهؤي مةرجطةهةية، كاتيَك مرؤظ وةك تاك يا
ةر ئةو ذيانة قوولرَت بوون بةرانببذي كة دةخوازيَ ئةودةمة ئامادةيي نةبوون، بيَئوميَد 

ذياني مندا دةرهاويَشتةيةك بوون لةو ثرسي "بوون و كةواتة ئةو ثيَشهاتانة لة دةبيَتةوة.
 .ةـ''نةبوون

رسة سةرةكيةكاني ذيان، ثظ بةردةوام ثرسي بوون، يةكيَك لةبةجمؤرة دؤخي تةنياي مرؤ
 و دةسةلَاتيَكي سياسيبةذينطة ارةيي و تةنيايي دةبني كاتيَكذئيَمة ئةو كاتة تووشي ثة

بوونةكةمان فةرامؤش  بؤئةوةي لةو تةنيايية رزطار بني دةدريَن كة دواجار و نةرييت طةمارؤ
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خؤكوشتنيش ببةين، بةلَام بطرة نووسني و  سياسي ونةكةين، رةنطة ثةنا بؤ كاري 
و تةنيايية، نةبوونطةرايية  دةكات هةست بةو ثةذارةيي ليَ وةي كة وامانةهاوكاتيش ئ

راي نةبيَت، ضونكة ئةو ي ديكة هؤيةكي دياريكنكاة، هةر تةنيايية الي من يان مرؤظنبكةي
تةنيايي و نيطةرانيية كة دؤخة لة تامي ذيامنان، ئةوهةستة، بةواتاي ظاليَري، بةشيَكة لة

يشتنة لةو ذيانة دةستةوةستاوي بكةين، تيَطةبةر ذياندا هةست بةمدةكا لةبةرا ليَ وامان
 .دراوةمان كة دواجار دةبيَ بةمةرط كؤتايي بيَت طةمارؤ

رةيي و بيَئوميَدييةي مرؤظ ونكردةوةيةكي سةرةجنكيَش بؤ ئةو هةست و ثةذاهايدطةر ر
 يانش ،نةبوونين )ثرؤسةي بوون( نزيكايةتييةك لةذيارةيي بريتيية لةوةي ثةذا: "دةكات

ةذارةيية، بةجمؤرة وني مةرط سةرةكيَيرتين ثبؤية بوت" ي دةثؤشيَةكةبوني نةبون
كة مرؤظ هةست دةكا نةبووني،  تثيَدةكا كردني خؤكوشنت لةوكاتةدا دةستشيَتبوون و رو

 ثرؤسةي بووناندن ذياني ثؤشيووة يان بوون ئةو شكؤمةندييةي خؤي نةماوة.

دا بي، ن لةبونكي شكؤمةند، تؤ ببيتة خؤت ياونيَليَرةوة لةبنةرِةتدا ثرسي بريكردنةوة لةب
ناوةرِاست و كؤتايي حةفتةكان بووني من يان كؤي ئةو نةوةي بةو نةبوونةي ئةو دةميش لة

روانطةي ئةو رؤشنبريييةي ، لةكؤي كورد طريَدرابوو، ئةوكات ئةو تةنياييةي مرؤظ يان من
ي مكة من بةو تةمةنة الوييةوة تيَكةلَاوي بووم، بةكيَشةي بندةسيت كورد، بالَادةسيت رذيَ

و بيَزارييةي من بةرانبةر  بةعسةوة دةبةسرتايةوة، من ثيَم وابوو، ئةو هةستة بةتةنيايي
مي سياسي  يان دؤخي بندةسيت ذينطةو نةريتة باالدةستةكان، ثةيوةندي بةكؤي سيست

وث و دواجاريش تيَطةيشتنة مين هاندا كة خؤم لةتاكةكةس، طر كوردةوة هةية، بؤية ئةو
بنرِا بطؤرِدريَ كة مين لة ؤخةتان نزيك بكةمةوة، تاكوو ئةو دكوردسكؤمةلَةي رةندةراني 

 تووشي ئةو تةنيايية ناوةكيية كردبوو.
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ذينطة بةرتةنطةكةي مالَ و دةوروبةرةكةي رزطار مب، كةومتة  وكاتيَك من برِيارمدا لةمالَ 
بيَمالَ، شيَت،  كة ثةناطةي كي تر. ئةو ذيانةش، وةك ومت، لة"هؤتيَلي خانزاد"بةردةم ذيانيَ
ماليَكدا بةتةنيا ذيام، لةو هاتةكان بوو. دواي ئةمةش لةئةو ميوانة هةذارانةي ديَميسريي و 

ثرسي دةسةلَاتي بوو بة ةلةدةسةلَاـي مالَ و دةورةبةروذيانة جياوازةدا ثرسي ئازادي 
بؤية  . ئةمةش تووشي جؤرة تةنياييةكي فرةوانرتي كردم.رذيَمي بةعس و سنوورةكاني

نزيك وة كردم رِاستةوخؤ لةو تاكةكةس و طروثانة ليَ وبوونةوةي ئةو دةسةلَاتة وايرِوبةرِ
 ببمةوة كة هةلَطري هةمان خةمي من بوون.

ةكةي خؤي بيَت، لةو سةردةمة، واتاي هيَطل، ناضارة رؤلَةي سةردةموة مرؤظ، بةليَرة
خؤي بيَت، تواناي  يةي رؤذطارلَرؤ ورةخويَنةر يان نووس ةوةيئي حةفتاكان بؤ ياكؤت

شاني خةلَك بؤ ثايةمةكاني هةبيَت، دةبوو خاوةن رؤشنبريييةكي يَكرِا جنهاندان و سةرة
ماركسي، طيظارةيي و هاوكاتيش لةبواري  بيَذم، دةبوو كةسيَكي شؤرشطيَرانة يان راسترت

طةي يَو طةندةلَبازيي ج لَةبالَغييقة نزيك بيَت، كة ئيَستا زار فةلسةفةي بووخنوازييةوة
 .طرتؤتةوة

دا ةخنوازييةوة هةبوو كة لةو رؤذطارةوتة ماركسزم و بووئةمةش ثةيوةندي بةو رِ
بواري شؤرشطيَرِييةكي كردةييةوة، طيظارا تبوون، لةدةس و رؤذهةلَاتيش بالَالةرؤذئاوا

تايبةتيش وتةكاني هؤشي هةروةك تيَزةكاني ماركيسزم و بة روحي ئةو سةدةمي بوو،
 بوون و . تاد سةرضاوةي تيَطةيشتين سياسييرؤجية دؤربريَ، ترؤتسكي و...منة، ماو، 

رِو وةطةلَ ماركسيزم، بةطبةستانةوةي بووخنوازي لكتيَبةكاني سارتةريش سةبارةت بة
ةجنيَك تازة تيَكةلَاويان و نووسةرانة بوون كة من وةك طجؤشرتين بابةتي ئةو خويَندكار

جةرطةي جيهان،  و ويسيت نامخةوة، وامدةزاني لةناوهةمهةر بؤية من ئةو كات بة ببووم.
وبوونةوةي مالَ، جظاك و رذيَمي زةبةلَاحةوة، ذيان ئامادةم؛ بةدةم شةثؤلَي ويسيت رِوبةرِ

 خؤم بةطيظارا دةزاني.
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بةلَيَ، بابةتي سةرةكي ئةو رؤذطارةي كة مين لةنيَوان فشاري مالَ و دةسةلَاتي رذيَمي 
و دابرِاني خيَلَساالرةي بزاظي سياسيي كورد اني ئةو ئاوةزةطؤرِردبوو، ك بةعسةوة سةرطةم

جظاكي كورد بوو لةو دؤخة بندةستيي و نةريتييةي كة سيخناحني كردبوو، ليَرةدا كؤي 
ةو ئةو جيهانبينييةي كة من و هةوةلَةكامني سةرقالَكردبوو ضرِ ناكريَتةوة، ليَ ئةوكات ئ

 كورد طةجني زؤربنةي تواني ةوة،٥٧٩١ي ييةتراذيد تيَرِوانينة، بةهؤي ئةو هةرسة كتوثرِو
 .وذيَينَبور

 مندالَييدا نةمدةتواني ئةو دةسةلَاتة هاراركييةييَك بيَت، لةو دؤخةدا وةك ضؤن لةهةرضؤن
كةم قبوولَ بكةم، ئةو و ثياوة بالَادةستةكاني ناو طوندةناو خيَزان و دةسةلَاتي مامؤستا

سةر بةعس لةقوتاخبانةو اليةنطراني  والوانى قوتابيان ي يةكييَتبوونةوةقؤناغةش روبةرِو
 ريَطاي، بةجمؤرة بةو رؤشنبريي من يةتىواةبةئةركيَكي نةت ندةوروبةرةكةم بووبةعس لة

. ئةو م ناسني"ى كوردستانكؤمةلَةي رةجنةدران"ليَكمةوة، ضةندان كورِاني ضاالكيهاوثؤ
ؤرينةي تي زةيةهاورِيَي ىة ثةيوةندسياسي، ضونكة ئةو كات ثةيوةندييةكيناسينةش بوو بة

هةبوونى بةر رذيَمي بةعس و مةماي هةلَويَست وةرطرتن بةرابنئةو نةوةي من، لةسةر 
بيَ و بوون  ىةوة، بةعسييو ئاكار ىو. ئةوكات لةئاسيت شكؤمةندبو انةوحي شؤرطيَرِرِ

وو. و خيانةت ب ىبةر سياسةتي شؤظيَين بةعس دذي كورد، سةرشؤرِمهةلويَسيت بةرا
 .داسياسيي لةطةلَ ئةو بزاظة نويَيةسةرطةرمييةكي زؤرةوة كةومتة ضاالكي بةجمؤرة من بة

ياد بكةم، كة بؤ من ة لةئيديالَ رِة بيَدةنط و سياسةتليَرةدا ناكري كاريطةريي ئةو كو
 يخاوةن كتيَيب بةهاداري  رؤشنبريو سياس ويَنةي شؤرِشطيَرِييةكي بةرِاسيت لةخؤبوردوو

 ن بوو.رؤذطارةي الويةتيي مئةو 

 يشهةنديَك جار ةورؤذانة بةروخساري جياوازو بلَاوكراوةي كؤمةلَةو ،موحسني سياسي
 ''كوران''هةوليَر دةسورِايةوة. كاتيَك لةذوريَكدا لةطةرِةكيشةقامةكانى نضةوة لةدةمابة
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كؤميتةي كؤمةلَة كة موحسني  شويَين كؤبوونةوةي ئةوةكةم بوو بةتةنيا دةذيام، مالَبة
 .سياسي بةرثرسيي بوو

 جار بةريَز حةويَز، سةباح شوكريموحسني، رؤستةم حةمةدةمني، هةنديَك  ئيَواران لةطةلَ
"عةبؤ"و  ودةضووين بؤ"ضاخيانةي مةضكؤ" ،ياد نةماوةنو ئةواني تر كة ناويامن لة

 ئيَوارانيش لة"طازينؤي ليالي" كؤدةبووينةوة.

بةتةنيا ذيانة، بووني ي لةطةلَم دةهاتةوة مالَةكةم، كة ئةوكات ئةو ني سياسرؤذانة موحس
مةمان دانا ي بةرناةن بوو. بؤية لةطةلَ موحسني سياستيَيدا بذي، دةطم يامالَيَك تؤ بةتةن

بدةين. خمابن،  ةشاريانحضةندان خةلَكي سةر بةرذيَم بدزين و لةو ذورةي مندا 
( نةماوة لةياد باوكيم ناوي بةداخةوة) يسياس موحسني دا٥٧٩٥لةسةرةتاي ثاييزي 

 بوو كؤمةلَة ئةوكاتي جةربةزانةي كورِة لةو يةكيَك ئةويش كة كريَكار، ناسر لةطةلَ
خؤيان و تين ثاريَزطاري هةوليَر، كةناويم لةياد نيية، بةكوش بةمةبةسيت لةهةوليَر،

 را دةبن و دةطرييَن.لةويَدا ئاشكو ةوة دةضنة ناو ثاريَزطاي هةوليَردةمانض

ة نويَيةكةم نةدابوو لَحةفتةيةك دواي طرياني موحسني، بةهؤي ئةوةي من ئةدريَسي ما
ةكتةب مابوو، بؤية ئةمين مةو ئةدريَسي "هؤتيَل خانزاد"م لةمةكتةب، بةلَكوو هةما ئبة

ن بؤ قوتاخبانة. بةلَام ئيَمة بةهؤي دواي من و رؤستةم حةمةدةمينةوة هاتبووبةعس بة
ثاشان ئةمنةكاني بةعس داوايان دةضووينةوة مةكتةب. رياني موحسني سياسييةوة نةط

  قوتابيانييةكييَتئةندامانى كة يةكيَك بوو لة كرد بوو لةكورِيَكي هاوثؤلَم بةناوي نةجات
اران" "طةرِةكي كريَكوةك بيستم لة ئةدريَسي من بدؤزيَتةوة، كة ئيَستا مةكتةبةكةمان،

بؤ ناردم كة ئةويان ريَطاي هاوريَييةكي هاوثؤملةوة ثةيامي ئةويش بةعيادةي خؤي هةية، 
 ةهادبوو كة من خؤم رزطار بكةم. هةرووة، بؤية داواي كريَتةبدؤزمن وة ئةدريَسي راسثارد

 ، ئةو ل جيَطةي من دةطرن.نةجاتيان وتبوو ئةطةر من ئةو كارة نهيَنيية بزامنئةمنةكان بة
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ت ئةو قةدةرةي ةوة مةكتةب. ويَراي هةراساني بةدةسبةهةمة حالَ، من ضيرت نةضووم
تم دةكرد تارماييةكي جةربةزةم لةهةوليَردا وةك طومت، هةسهةر  بةالَم ئاشكرابوونةوة،

ي نيطةران و سةرمةستانةدا كةوة، بةجمؤرة نزيك يةك مانط لةرةوشتيَمدةسوورِيَ
م حةمةدةمني، ز يان رؤستةةوة، هةنديَك جار دةضوومة مالَي بةريَز حةويَردا مامهةوليَلة

كؤميتةي "كؤمةلَة" بووين كة ئةويش ئيَستا لةهةوليَر دةذي، كة ئيَمة هةردوكمان سةر بة
 ثيَشمةرطة.من و رؤستةم برِيارماندا ببني بةبةرثرسيي بوو. بةجمؤرة  كةموحسني

 لةكوردستاندا" كؤمةلَة" ريَكخستنةكاني سةير بةشيَوةيةكي ٥٧٩٥راستيةكةي ئةو سالَة، 
بةردةست نةكةوت وةيةكي دروست بةلَطةيةكم شيَبةلَام من ئيَستاش بةن، دةبوو ئاشكرا

كؤميتةكةمان دابرِا بووين، بؤية بةهةمة حالَ، ضونكة ئيَمة لة هؤكارةكةيم بؤساغ بكاتةوة،
 كيَتيى نيشتمانيى كوردستان"ىية"ثيَشمةرطةي و ناوضانةينةمدةزاني ضؤن بطةينة ناو ئة

، كؤمةلَة بوو ىكؤميتةيةكي ترزةوة، كة ئةويش سةر بةبوون، بؤية بةهؤي بةرِيَز حةويَ ليَ
ةو بةكوريَكي ناسندين كة ناوي شاخةوان بوو، ئةو كورِة ئةركي بردن و ريَنيشاندةري ئ

 "يةكيَيت نيشتمانيي كوردستان"بوو بؤ ناو ثيَشمةرطةي  ئةندام و اليةنطرانةي كؤمةلَة
ن و ئةو رؤستةمة لةبةيانييةكي زودا، كة شةوةكةي لةهوتيَليَكي نزيك بةجمؤرة بةجمؤرة م

تني خةليفان رؤيش ريطاي شةقالوة بؤياتي هةوليَردا" خةوتني، بةئوتومبيَليَكةوة بةلَلة"نةق
بةرةو  ،ةوة لةطةلَ طوندنيشنةكان"تويَتا"ي سثيو لةويَشةوة بةسواري ثيكابيَكي

 ."باليسان" رؤيشتني

 شيرؤيشتنة سةركيَشييَةكي مةترسيدارو هاوكاتيش بةضيَذجؤرة  مكات ئةراستيةكةي ئةو 
"باليسا" بوو، كة نةوشيَوان مستةفا لة كيَتيى نيشتمانيى كوردستانمةفرةزةيةكي ية، بوو

سوسياليست و  سةرثةرشيت ئةو مةفرةزةية بوو. لةويَ بؤيةكةم جار شةرِي نيَوان
ةوريَ" طرِي طرتبوو. ضةند "هوة، بناري ضياية بةهؤي ئةو شةرِةيادميةكيَتييم بيين. لة

ة. ثاشان ئةو مةفرةزةية داواي لةمن كرد "دؤلَي باليسان" و "مةلةكان" ماينةورؤذ لة
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ة "ناوةزةنط". لةو رؤذةولةطةلَ مةفرةزيةك كة"هاورِيَ كاوة"بةرثرسيي بوو بضم بؤ
 لةرؤستةم حةمةدةمني دابرِام.

داواي كرد دواي  رؤذيَك ئةو هاورِيَ كاوة هاتة الم و"ناوةزةنط". دواي ماوةيةك مانةوة لة
 "لةشكريهيَزى  ناو رِؤمةضةند ثيَشمةرطةيةكي تر ب لةطةلَ يل"ئاحةفتةيةكي تر بة"خةمت

 .نضةكيان وةردةطرت، يان هيَزيَكي سةر بة ئيَران بوو لةئيَرانئةوان ئيسالمي" كة ئةوكات 

 و  بوو، ضونكة من زؤر دذي ئيسالمخت راستييةكةي ئةوكات ئةو كارة بؤ من زؤر سة
نةمدةتواني ئةو ياريية تيَبطةم. بةجمؤرة زؤرم  مي بووم، بؤية لةبةر كاري سياسيشئيسال

ن سوود بوو. هاورِيَ كاوة وتي ئيَمة برِواما ة سةختة رزطارم بيَت، بةلَام بيَئةركلةم هةولَدا 
 و كةسيشةتبكةنةوةردن نابيَ رِسثابةئةنداماني كؤمةلَة هةية، بؤية كة ئةو ئةركةمان ثيَ

 بةوة بزانيَت. نابىَ

نيطةرانييةكي طةورةي ناوةكييدا دةذيام. هاوكاتيش لةو دةمةدا من تا هاتين ئةو رؤذة لة
 بؤ دةوروبةري نهاتبوو يى كوردستانطفتوطؤ لةطةلَ يةكيَتيي نيشتمان وةفديَكي رذيَم بؤ

ن لةطةلَ رذيَمي بةعس، لةتيَطةيشنت توطؤكردروانطةي ئةو كاتي من، طفةزةنط، كة بةناو
 بةدةر بوو.

بارةطايةكدا لةطةلَ ضةند دكتؤريَك و كةساني تر دةذيام، كة ئيَستا تةنيا ئةو دكتؤر من لة
يادة، كة زؤر دذي طفتوطؤكردن لةبوو  وةزيري تةندورسيتماوةيةك ةي "ـزريان عومسان"

 ى كوردستاننابيَ كؤمةلَةي رةندةران :يادمة دكتؤر زريان دةيطوت. لةبوو لةطةلَ بةعسدا
 .تلةطةلَ رذيَم طفتوطؤ بكا

 ئةوةي بةبيَ" ئيسالميَ لةشكري"ناو بؤ ضوومن وادي ثيَش رؤذيَك من بيَت، رضؤنيَكهة
زبي ؤ ناو حب ريَك رِؤيشتم بكةمةوة، ئاطادار يةكيتيى نيشتمانيى كوردستانلة كةسيَك

 ةخت بوو.س زؤر شيوعي. هةرضةندة ئةو رؤذة ئةو كارة بؤ من
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وة، وةك جاران، برِوام ةجيهانبينيهةم لةرِوى روحي و  بارىلةهةم لةو رؤذةوة  وبةجمؤرة
يَطايةكي ديكةم نةبوو، بيَجطة . ليَ ئةوكات من هيض ربةثيَشمةرطايةتي و سياسةت نةما

تةسليمبوونةوة لةمانةوة لةطةلَ حزبي شيوعي ريَطايةكي ديكة نةبوو، ضونكة نةبرِوام بة
 ضوونة ئيَران يان ئةوروثا بكةمةوة.دةمشتواني بري لةةبوو نةه

 يي من ثيَشمةرطايةتي ئةركيَكي ئيتيكي نةتةوايةتئيرت لةو رؤذةوة، ويَراي ئةوةي كة ال
تين شكؤمةندي ئةو خودة يان بةرهةلَستكارييةكي جوانناسيي بوو، هاوكاتيش واتاي ثاراس

ذيامن، دةمةويَ بيَذم، هةر لةسةرةتاي بوون بوو كة لةمندالَييةوة بوو بةشيَوازيَك لة
زبدا بةثيَشمةرطة لةبري ئةوةي روبةرِوي رِذيَم ببمةوة، كةضي لةضوارضيَوةي ئةركةكاني ح

كة ثيَي دةلَيَن "شةرِي براكوذي" لةكاتيَكدا هةر سةرةتاي ئةو تووشي شةرِكردنيَك بووم 
دياردةي بزاظي يَوترين دزي بوو بةبوو كة ئاكامةكةبةناو براكوذييةي شاخ شةرِة

 رزطارخيوازي كورد.

دذي رذيَميَكي كوردكوذ ريَطاي من بةكة ضاوي خؤي، ثيَش يَنيَتة هب مرؤ ناكريَ ئةوة
 لةو شاخانةدا يةكةم تةقةكردمن بةروي حزبيَكي تريثيشمةرطايةتي هةلَبذيَرم، كةضي 

 !تثيَبكات دةست ييةوةكورد

 و خيَلَةكي ىضةكداريية هةر تةنيا لةشةرِة بةرذةوةندةو بزاظة بةرنامةيي و كارةساتي ئبيَ
ة تن لةو شةرِو توانايةي ئةو نةوةيةي بةسةنطةرطرئةو حيزبانةوة نةبوو كة كؤي وزة نيَوان

يا  بزاظة هةلَطري هيض جؤرة ثرينسيث دا، بةلَكوو ئةوشوومة خؤكوكذيية بةهةدةر
ؤرة ي هيض جةشؤرِشطيَر ي ئةو نةوةبتوانيَ ويست و توانانةتةوايةتي نةبوو كة  ثرؤذةيةكي

 يَكي بزؤك و سةردةمييانة جؤشبدا.خةبات

دؤزةخي نةريتةكاني مالَ، ئاسؤية ليَرةوة دؤزةخيَكي تر لةذياني من دةستيثيَكرد كة لة
ي يةتر بوو، ضونكة لةو ويَستطة داخراوةكاني جظاك و ذيَر دةسةلَاتي بةعس ئالؤز



  

 
 64 ن مەموود.ڕۆژنامەوانی.  ئەرسەاللێرەی بێشوێندا دەبوو ماڵێک لەوێنەی زێی بادینان بۆ )ئێوان( چێبکەم.  گ فتوگۆی  

ة ي ئةو جيهانازاد بوون، بةجمؤرة ثيَشمةرطايةتما بؤ ئثيَشمةرطايةتييةدا، ئاسؤيةكي تر نة
 !ن دةربازبوون تيَيدا مةحالَ بووبوو كة بؤ م داخراوة

ئوميَديَك بوو بؤ رزطاربووني خودو جظاكي كوردي ثيشرت ثيَشمةرطايةتي جؤرة  ضىئةطةر
ةو و ئئةو ثيشمةرطايةتيية راستييدابندةستيي و قةتيسمانةوة، كةضي لةدةست ئةو لة

خويَندنةوةو نووسني؛ واتا  ى و، بةلَكوو كيَشةكة ماناي رؤشنبريدةرنةضوو خةباتة
 .ىكردنيَكي جياواز بوو طالَتة جارو خؤ ثةروةردةبريكردنةوة

دةسةلَاتي  رِىسنوورةكاني جظاك و ملهو هةر بؤية ئةطةر ثيَشرت نةرييت هاراركيي خيَزان و
ي ضي  تاكةكةسطةلي وةك من بن، كةخؤيي ئيفليجيكردني ويسيت سةربةهؤكردطةلبةعس 

 وبةناو رزطارخيوازةكاني كوردو ئة ىي حزبةلةو قؤناغةي ثيَشمةرطايةتيدا ثيَكهات
يةكةي يراستلةديدى مندا.  كةسةطةلَة بوون شويَنطةيةي شاخ مةرطي كؤتايي ئةو تاكة

ن كؤذةيةكي نةتةوايةتي نةبوو لةئةوةي كة زةمينةي ثيَشمةرطايةتي خؤشكرد، بووني ثر
 .نة بوون بةشةرِي ئيَران عيَراقزباحزبة كوردييةكان، بةلَكوو ئوميَدةواربووني ئةو حكؤي 

 وي دؤرِاندووة،وحي خويَندنةوةو راظةكردني ميَذرِ  ىئةمرِؤ ناوةندي سياسي و رؤشنبري
نيَوان وةستاني شةرِي   ئةطينا هةموو دةزانني كة هةر لةسةرةتايي هةشتةكانةوة تاكو

ئةو بزاظة ضةكدارييةي رؤذطاري ئيَران و يةكيَيت و ثارتي، يان راستييةكةي كؤي  ئيَراق
هةبؤية كاتيَك رذيَمي  ،ردبووك تاكان، ضارةنووسي خؤيان و كورديان بةو شةرِةوة مارةشهة

يةى اويةقنا، ئيرت رذيَم دةسيت كرد بةو هيَرشة رِعيَراق و ئيَران ئةو شةرِةيان كؤتايي ثيَهيَ
 اوديَري كرد.ن كةبةئةنفال

رِة ةو شةئكان بؤ ئةطةرةكاني دواي وةستاني بنةرِةتدا هيض بةرنامةيةئةو حزبانة ضونكة لة
شيَوة يان تاكتيكي ثرؤذةي شؤرِشيَك، بةلَكوو ة شيَوةيةك نةبوو لةنةبوو! ضونكة ئةو بزاظ

 بةعس. بةر رذيَميَكي وةكما بةرتةكيَكي هةستةكي يان جةلَةبي بوو بةراتةني
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رساني كردي ملهوورييةكاني بةعس و هةلَطدةي هؤنزبانة هيَبةرتةكةي بزاظي ئةو حئةو 
 ةة بةرنامةيةكي دارِيَذراوي تؤكمةئةو شةرِة دؤزةخةيييةي دذي ئيَران و كورد بوو، ئةوةند

 طوتاريَكي نةتةوايةتي نةبوو.ئةستوور بة ثشت

ضاوةي ذياني خةباتي سةر وبؤية لةطةلَ سووتاندن و كاولكردني ئةو ديَهاتانةي كة بنكة
ئيَران و بووني ثيَشمةرطة لة هةلَاتن بةرةو ناوزةنط و ئاوةرةثيَشمةرطايةتي بوون، لة

 توركيا هيض ئاسؤيةكي تري بؤ نةمايةوة.

ابيَت. ةدا مةيسةر نبةلَيَ، ئةو بابةتة بةسفت و سؤية ئاخاوتنيَكي بيَندريَذي طةرةكة، كة ليَر
يَران لةطةلَ من بةضاوي خؤم بينيم، هةر كاتيَك سوثاي ئ ،ئةوةندة بةسة ئاماذةي ثيَبكةم

الَ بوو بنكةي ي و يةكيَتيي دةهاتنة ئةو دةظةرانةي كة ضةندان سثيَشمةرطةكاني ثارت
كان بوون، كةضي دواي حةفتةيةك لةهاتين سوثاي ئيَران، و ديَهاتنشينةئارامي ثيَشمةرطة

دةكردة دؤزةخ، من بةضاوي خؤم لةدةظةري يَهاتييةكان و ددةبوو ئاطرو ذياني لةثيَشمةرطة
لةكاتيَكدا بةر ئةمة  ين.رِك، بةرزان و دةظةرةكاني ديكةدا، ئةو راستييةم بيلؤالن و خواكو

يَشمةرطة بوون. بةلَام دواي هاتين سوثاي ئيَران ئةو دةظةرانة هيَورترين دةظةري ثلة
 ربووني سوثاي ئيَران، رذيَمي بةعس ئاطرباراني دةكرد.جيَط

نةك هةر تةنيا بؤ داهاتووي  حزبى كورددن لةو سياسةتة وابةستةييةي لَيكرؤليَرةوة نك
ةكةي ستيي، راِةنهيَنةرة، بةلَكوو بيَئةمةكيية بةرانبةر ميَذوي ئةو بزاظيَني هةذو خؤناسكورد

مؤشكردن و خؤطيَلكردنةوة كورد ئةو دؤخة دارِماوة، دةرهاويَشتةيةك لةو نةريتةي فةرا
 يادةوةرييةكةي. ويَذولةهةمبةر م

ي و بيَمانابوونةوةي ثرسي و سياس ىئةخالق و ئابوري ييةارككورتي ئةو طةندةلَليَرةوة، بة
نةتةوايةتييانةي كة ئةمرِؤ جظاكي كوردي داهيَزراندووة، ئاكاميَكة لةو خةباتة ضةكداريية 

ةباتة خةوني نةوةيةكي ئازادخيوازو ويستخوازي لةطؤرِنا، جةلَةبييةي هةشتةكان. ئةو خ
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يَطةيشتبم، ويست و توانةكاني ئةو نةوةية حةفتاو هةشتةكان تضونكة ئةوةندةي من لة
ثيَناو ئةو ئاكامة هةذةندهيَنةرة نةبوو كة هؤيةكي سةرةكي بةرثرسياراني ئةو بزاظة لة

 رزطارخيوازة بوون.

 زاظة، كة تؤ سؤراغي دةكةي، الي من لةوةدا ضرِ دةبيَتةوة:كةواتة نةبووني بةرنامةي ئةو ب

 دةنطي خيَلَيَكدا ئاوارة دةبيَ و"راستانيَك، كؤرِةويَك، لة

 ناوةكيدا بريهاتنةوةكانت دةئةجنينَ.وكيَك لةضرِن

 و مانايةك لةزاردا هةلَدةطةرِيَتةوة

 زماندا غةوارة دةبيَ.نةوةيك لة

 كي رماودا،يةكاتييةشويَن ثيَيةك لةشؤرِش، لة

 هةرِاجي رادةطةيةنيَ.

 ميَذوويةك بةدةست ديَوجامةي سةروةري بيَسةردا.

 ئريادةي زرِاوة"

 (٧٠٠٢)بالَةفرِةي ثةيظةكان بةدةم رووتبوونةوةي هةنارةوة، برِوانة نيطاي دةست، 

هةرضؤنيَك بيَت، ذياني ثيَشمةرطايةتي من لةطةلَ هيَرشي ئةنفالَي دؤلَي باليسان، كة وابزامن 
و فرِؤكةو سوثايي، دواجار  تؤث ىهيَرشلة سالَ نيو نزيكةي دواي بوو، ٩ و ٢ئةنفالي 

 ييةوة خةمت بوو.و ئامسان بةهيَرشي ضرِ زةوي

و دؤلَى طةوران  بةرةو"دؤلي باليسانى هةشت كاتيَك رذيَم كؤي هيَزةكاننزيك مانطي 
 ىدؤلي مساقولي" هيَنا، دواي بةرةنطارييةكي زؤري هيَزي ثيَشمةرطة و بالَةكايةتيلة
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 شمةرطةي ثارتيم لةويَست، كة راستييةكةي ئةو كات، من ثيةكيَتيي و شيوعي و سوسيالي
و، دواجار دواي شةرِانةدا نةبينيوة، ضونكة ثارتي هيَزيَكي كةمي لةو دةظةردا ئامادةبو

شةكاني رذيَمي بةعس ربةدذي هيَ ىن مانط شةرِ لةطةلَ هيَزي ئامساني و سةر زةوضةندي
و سةر سنوورةكاني جوود" برِياري كيَشانةوةي بةرةو"ئاوزةنط" "بةرةيو جاشةكان

ئيَران دا، منيش لةطةلَ مةفرةزةيةكي حيزبي شيوعي بةرةو دةظةري بادينان رةوانةكرام، 
"بةري طارا" كة ا بضني. ليَ لةطةلَ طةيشتنمان بةي لةويَوة بةرةو سوورثبةو ئاماجنة

ثؤليننكردني ذمارةكان لة 8ئةنفالي" دوا هيَرشي ئةنفالبوو، بنكةيةكي بضووكمان لةويَ هة
دةظةري دلَنيا نيم!" بؤ سةر ئةو دةظةرة دةسيت ثيَكرد. جيَطةي سةرةجنة، هةرضةندة 

طرافييةوة، وبوون، كة ديَهاتةكاني بةهؤي سةخيت جبادينان زؤرينةيان سةر بةثارتي 
ذيش، وةك زؤر دةظةري ديكةي كوردستان زياتر بوو، كةضي ئةو هيَزانةي ثارتي يةك رؤلة

هؤي سةخيت شاخ ةكاتيَكدا بةوي سوثاي بةعسدا هةلَنةشاخان، لرِهيَزيَكي ثيَشمةرطة، بة
امبدرابا، لةوةش زياتر ثارتي نطاري ئةجنو داخةكاني ئةو دةظةرةوة، دةكرا باشرتين بةرة

بةلَكوو هةر  كراتي كوردستان نةك هةر ئةو بةرةنطاريية ضاوةرِوانكراوةي رانةثةرِاند،ودمي
طةلَ سةرؤك هؤي هاوخيَليي يان خزمايةتييان لةزوو بةشيَكي زؤر لةبةرثرسةكانيان بة

شينانة ندنجاشةكاني ئةو دةظةرة، خؤيان رادةسيت رذيَم كردةوةو ئاثؤرِةيةك لةو طو
درِةندةترين شيَوة طةمارؤي دان و لةو شاخة مانةوة، دواجاريش رذيَم بةبوون سةرطةردان 

ةوانةي ئؤردوطا سةربازييةكاني دةظةري نيان، رِةكاو كيَذ ةكانو داواي هةتكردني ذن
 شيَخاني كردن.

ي نةشارةزا، كة بةهؤي ضاوةرِواني ذن و مندالَ و ئيَمةش، وةك مةفرةزةكي هيالك
رذيَمةوة، ويَلَ، برسي  دةست ئابلؤقةي هيَزةكانيثيَشمةرطةكاني لقي شيَخاني  حزب، بة

ر، وةيشيتنية طونديَكي كوردستاني باكبة ريَككةوتنيَكي سةير دواي يةك مانط ط و تيَنوو
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ى ورو نيوةكةي تريش سةر بةباك كوردستانباشورى طوندة سةر بةكة نيوةي ئةو 
 ودا دةكردنةوة.يَك ليَكيج، تةنيا رووباركوردستان بوو

دؤليَكي ئةو ضيايةي بةرانبةر يَوة لةدةم رِشةويَكيان بةيَ، ناكريَ ئاماذة بةوة نةكةم، بةلَ
بةناوي "ئيَوان"منان  ىيذيَكي حةوت هةشت سالَةي ئيَزيدبارزان شؤرِ دةبووينةوة، ك

وي ئيَمةوة رِ كيَكي تةنيا بةو دؤلَةدا بةرةودؤزيةوة. ئةو كيذة النةوازة وةك كةرويَش
دؤزةخيية نةك هةر نةدةطريا،  ، وةك زارؤكيَكي تةنيا، بةو شةوةهةلَدةزنا، "ئيوان"

 ةضرثةوة كةوتةتة بووبيَ، بةلَك بيَت ئيَمة بناسيَ و ليَمان هةبةلَكوو، وةك ئةوةي دةميَ
 يش هاورِيَيان بةكؤمةلَةترهاوسةفةرمان و دوائاخاوتن لةطةلَماندا.ئةو كيذة بوو بة

بةجمؤرة  كةس و كاري لةدةظةري شيَخان. وة دةستيَكيان سثارد كة بيَيطةيةننةجاش
 ئةو جاشانة ئةو ئةركة جواميَرانةيان رِاثةراند و "ئيَوان" يان بة مالَباتةكةي طةياندبوو.

وباري ذانيَكة، خويَنيَكة هةميشة بيَدةنط لةناومدا طنطلَدةدا، بيَ ئةوةي ثيَشهاتي"ئيَوان"ر
 مالَيَكدا ساريَذية هةبيَت، ضونكة ئةو كؤستانة لةبؤ دةرضوون لةو بيَدةنطيئاراستةيةكي 

 ةوشيت بيَمالَي، مةيلَي شيَتبوون و خؤكوشنت، تاكة مالَيَكة ثةنام نادا!نةكران. بؤية رِ

بةهةمةحالَ، دةبوو من مالَيَك لة ويَنةي "زيَي بادينان" بؤ "ئيَوان" ضيَبكةم، ضونكة ئةو 
ييةي خؤمدا، "ئيَوان"ي النةوازةكرد، ليَ لةوكاتةوة تا هةنووكة لةو بيَمالَ"زيَي بادينان"ة 

 ليَبةربووني خؤمدا ثةنا بدةم: يادةوةريي خويَنتةنيا توانييومة لةثةيظطةلَيَكدا "ئيوان" لة

 "هيَشتا هزرم

 ئةو شةوةي )رؤذةي! وةك

 وي شةثؤلَدامةرط لةطةر

 تاوي بؤ دةهيَناين،



  

 
 69 ن مەموود.ڕۆژنامەوانی.  ئەرسەاللێرەی بێشوێندا دەبوو ماڵێک لەوێنەی زێی بادینان بۆ )ئێوان( چێبکەم.  گ فتوگۆی  

 بووكة "ئيَوان"ي النةوازة 

 بيَباكانة دوا داستانيت نسكؤكاني

 بؤ دةبيَذراين!"

 (خؤي ئوردوطاي ،٥٧٩٧)سيعري، ئيَوان ، 

 ودرِكةزي رةبييةو بةنا نو ناةد بةرةو توركيا، بيَئاوشةوانة نابةلَبةهةمة حالَ، ئيَمة 
واجار لةسةر ضياي "شريين" دةكرد، د و جةشةكاندا بةرةو توركيا ريَمانسةباز ىمؤلَطة
 تينوييةتي زارمان بةميزي خؤمان شكاند. تريفةو

 ئاي لةو تيَنوويةتيية، ئيَستاش تامي ئةو ميزةم بةياد ديَتةوة، دؤشدامان دةمطريَت!
ش وري كوردستان، كة طوندنيشينةكان هةموويان جاكاتيَك طةيشتنية ئةو طوندةي باك
نةدةكرا وةك ، ضونكة كراتي كوردستان خؤمان ناساندوبوون، وةك ثيشمةرطةي ثارتي دمي

 وعي خؤمان رادةسيت توركيا بكةين.ثيشمةرطةي حيزبي شي

 ادةسيتو سثيَدةكةش رِايينَ و شةويش ئيَمةيان دالَدةداهةر ضؤنيَك بيَت، نانيَكي باشيان د
نيان كردين. دواي ماوةيةك بةدةست بةسةري لةسةربازطةكاني توركيا، قةرةقؤلَي توركا

 ن لةسةر سنوري ئيَران فرِيَدا.رؤذيَك بةزيليَكي سةربازي ئيَمةيا

و عيَراق، نزيك ظةرة دةكةويَتة نزيك سيَطؤشةي سنوري ئيَران و توركياهةلَبةت ئةو دة
ري ئيَران كرد. سةربازة وسن ادةسيت ثايةطايةكي سةرخواكورك، لةويَش خؤمان رِ

 هةشت تثيادة بةرةو "زيَوة" رؤيشنت. ئيَمة حةويةكان ماشيَنيان نةبوو، ناضار بةئيَراني
"زيَي بادينان" سةخيت ثةرِينةوة لة ةثيَشمةرطة بووين، ضونكة لةنيوةي ريَطا بةهةم

ب بوون، بةجمؤرة ليَكدابرِاين، ئةو مةفرةزةي كة من لةطةلَيدا ضوومة ئيَران، نيوةي عةرة
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رتي دميوكراتي كوردستان خؤمان بةثاسداران ناساندو ثاثيَشمةرطةى زيَوةش وةك لة
 .بارةطايةكي ثارتي سثاردئيَمةيان بةئةمانيش 

يةتي ئةو حيكاار دواي نزيك دوو سالَ مانةوة لةئؤردوطاي "خوي" و"كةرةج" كةدواج
مةيان وةك طروثي بضووك تا ناسنامةي ساختة ئيَئؤردوطايانةش دريَذة، حزبي شيوعي بة

شةوة انستان، كة ئةوكات هيَشتا سةر بةسؤظييةتي كؤن بوو، بردو لةويَوري توركمسن
 وسي.دة خؤمان طةياندة سةربازطةيةكي رِثيابة

توركمانستاندا زيندان بووين و ثاشان وسي لةدة رؤذيَك لةسةربازطةيةكي رِبةلةويَش نزيك 
اوةيةك مانةوة لةثايتةخيت توركمانساتان"ضوارجوو" و ئازاد كراين. بةجمؤرة دواي م

بكة. بةيانييةكةي زوو من و  و خؤت ئامادةشةويَك ثيَيان ومت بةياني ز ،ثاشان مؤسكؤ
ةي ثؤرت سواري ثاسة فرِؤكةخانةي مؤسكؤ. لةويَش بيَضوار ثيَنج هاورِيَي تريان طةياند

فرِؤكةكة، وتيان كة  ئةوةي بزانني بةرةو كويَ دةضني. ليَ كة ضووينة ناوفرِؤكة بووين، بيَ
 دا بدرِيَنن و فرِيَبدةن.لةناو فرِؤكة نتكةتاطةيشنت بلي

ةوة كرد. ويَسكي و شةراب خواردن وطةلَ فرِيين فرِؤكة، دةستم بةظؤدطابةجمؤرة لة
 د،سوي ثايتةخيت طةيشتنية بةسةرخؤشي٥٧٧٠ ي٥٠كؤتايي مانطي  سةرةتاي شةويَكي

دةستثيَك و كؤتايي ذياني سياسي، ثيَشمةرطايةتي، بةلَيَ ئةمة ترييَذيَك بوو لة .ستؤكهؤلَم
 ثرسي شيَتبوون و خؤكوشتين من كةواتة:

 "لة ناوةكةمدا:

 ئةويَدا،و لةنيَوان ئيَرة

 زةردةوالَةي نامؤيي؛شوورايةك لة

 شؤرِشيَكي بيَشووناس؛هةرةسيَم لة
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 ناختا ئالَاونرةشدا لةليَ دةلَيي، لوورةي طةن...

 وبارمة.ي هةنطاوي رسةفةري مةحالَ

 بيَمالَيت زمانتة؛

 زمانت مالَةكةي:

 بيَمالَي هةندريَنتة.

دني تؤ بةزةمةن، جياوازي زؤري كرةهةستن نواتيَدةطةم قسةكردن ياةالن مةمحود: ئةرس
برياني كورد( واني دي )نووسةران و رؤشنك لةنت و هةستكردني زؤريَشتيَطةي لةخويَندنةوةو

و ئايندة هةبووبيَ و هةية، الي تؤ مةسةلةكة هةرضييةك بيَت، سةبارةت بةدويَين و ئيَستا
اونينط(ي شاعري دةيطووت" ئيَستا ضركة ساتي ئةوةي )بردواجار يةكسانة بةهيض، هةروةك 

ةك كاتدا ودا" ئايا دةشيَ ضركةساتةكاني تةمةن و زةمةن لةيهةرةسي ئايندةية لةرابرد
 ىايند اووة دةمةويَ باسةكةمان بةرينة نئيزن بدةن ليَرة رِابردوو ئيَستاو ئايندة لةخؤ بطرن؟

 .شيعرتان نووسيووة ييةوة عاشقي بوون  وثيَنجي سةرةتائيَوة لةئةو جيهانةى ئةدةب، 

 ىمطركائارؤظيَك يان نةتةوةيةك بريتيية لةوي تاكي مهةرضؤنيَك بيَت، ئيستا ميَذ هةندريَن:
دا طؤرِيَيان دوبارةكردنةوةي رِابردو، ئيَستاو ئايندة، بيَرابردو نةئيَستاو نةئاييندةش لة

ئةطةر ثيَناسةكردني من بؤ . لةطؤرِيَدا نييةك بيَرابردوو ئيَستا يةنيية، هةروةك ئاييندة
ةي كات لَي ئةو جونةطؤرِئيَستا ئاييندة، يةكسان بيَت بة"هيض" ثةيوةندي بة رابردوو،

 وي كوردةوة هةية.لةذيان و ميَذ

ةموو قوربانيية مةزنانةي كة سةدةيةك زياترة، ويَرِاي ئةو ه تؤ دةبيين، بةالي كةمييةوة،
كورد هةمان ئةو ئاييندةية كة  طةوهةردا ئاييندةيكةضي لة كورد بةخشيويةتي، ظىمرؤ

 ودا دةيناسيينةوة.لةرابرد
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هةر لةطةلَ ئةو  كات دةستثيَدةكا، مرؤظديارة لةطةلَ لةدايكبووني مرؤظ، تيَطةيشنت لة ،ليَ
 داكيةتيَطةيشتنةوة بةدواي مالَيَك يان طريَدراو بةهاومرؤظ، نةتةوةكةي بةدواي ميَذو

ليَكي مرؤظانة خؤي ، وةك مةيرِانة كة هاوكاتة لةطةلَ جولَةي تةمةن و كاتةو طدةطةرِيَ، ئة
 بةديار دةخات.

. ئةو مرؤظ بؤ ئةوةي بووني بةرجةستة بكاتةوة، لةو مةيلةرِا هةولَدةدا خؤي بدؤزيَتةوة
و توانسيت مرؤظدا جيَنشينة. ئةمةش مرؤظ  حويستة بؤ دةركةوتن، خؤي لةخؤيدا، لةرو

ريَطةي ئةو بزوان و ريَكردنة بةرةو بوون لة هزرينيش ،لةذياني خؤييدا بهزريَتهاندةدا كة 
رةوتة هيَلَةكيَيةكةيدا، دةنط و ئاواز يَتة هزرين. ئةو جولَانةوةية، لةجولَانةوةيةوةية دةب

بوونةوةي ثرؤسةي ئةو جولَانةوةيية دةبيَتة  بةناو كاتدا ثةرذ دةكاتةوة، ئاكامي ثةرذ
ةي كة مرؤظي تيَيدا جيَنشينة. طفتوطؤكردني لةطةلَ ئةو دةوروبةريش ثةيظيني. ثةيظيين

مرؤظ دةبنة دةروازيةك بؤ و ئةو شتانةش بؤ ة شتيَك هةيةلةو دةوروبةرةشدا هةموو ضةشن
 ني مرؤظ.كردتشبانطهيَ

طشت ئةمانة لةناو زماندا جيَنشينن و زمانيش بؤ خؤي ناوليَناني ئةو يادةوةرييةي مرؤظة 
و داهاتوو ئاكام يان رةنطدانةوةي خودي دةرِسكيَ. بؤية رابردوو، ئيَستا اتداكة لةطةلَ ك

بيَ زمانيَك بةئةو ميَذوةي مرؤظيش  ،وكةدانكةس يان كؤي مرؤظ، نةتةوةيةكة لةهةتاكة
 ئارادا نيية، ضونكة ئةو زمانة كة ذياني مرؤظ بةرجةستة دةكاتةوة، بة طؤدييَنَ.لة

 يان واذةوان"هةستكردن"ي من"يةكسان بةهيض"لةوةش برتازيَني، تؤ"قسةكردن"ي
و ار من كورِي ئةو رابردوو، ئيَستادةستةواذةيةكي ديكة ثيَناسة بكةيت، كةضي دواج

ي داهاتووي ثرسيارو ضارةنووسةداهاتووةي خؤم و بةتيَطةيشتنةكاني خؤمشةوة بوو 
ستاي منن. و ئيَدةرةجنامي ئةزموونةكاني رابردو خؤم و هاوزمانةكامن دةخويَنمةوة كة

 داتر لة"هيض" و داهاتووي خؤم و ئةوانيئةطةر من تةمةن، رابردوو، ئيستا بةجمؤرة
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و ئيَستاش طوتوومة كراوة جيَنشني بكةم يان نا، ليَ من لةشويَنيَكي ديكةدا، بةواتايةكي
بؤشايية رؤشن بكةمةوة،  م، تا ئةمةمن بوونةوةريَكي درةوشاوجةخيت دةكةمةوة: كة 

ؤتةوة، لةناو ئةم بؤشايية شلةذاوةدا دةمةويَ مانايةك بةم ب ضاومدا ثةرذكة لةبةر
ناومدا دةذي. خةونيَك ةي منم، ثةريَشانييةكي كؤنينة لةبوونةوةرة ببةخشم، كة نةو

بةدةم ئةم  بهييَنَ.ادةبيينَ و دةخوازيَ شويَنيَك لةكةناري ئةم جيهانةدا د خةومن ثيَوة
يَدةكةم بةمة باريَكي شلةذاو رِووي رِجيهاندا بةرةو رِوارةكةي ئةوبةري ليَخةونةوة لة

 دةمةويَ بةهيَمين لةم بوونةدا بذيم.

 ئةم بوونةش شيعرة، شيعريش ناسنامةية، ناسنامةش زمانة، ئةم زمانةش خةيالَ، بري
ئاويَنة ناوةكييةكاني وةك ئةواني تر دةخوازم لة تةقينةوةو ئاوازةكاني ناوةكيية. رِؤيي

دةخةوم تا خةون بينم،  ي رؤح و زرينطانةوةي يادةوةريية.ينم، كة زايةلَةزماندا خؤم ب
 نةوةي خؤم و زانيارييةكان دةكةم.تر بناسم، سةفةر بؤ دؤزي دةثرسم تاكو خؤم و ئةواني

نيَك . شويَتناسناكا مئيَستا من لريةم، ليَرةي بيَ شويَندا، كة نةرابردو، نةئيَستاو نةداهاتو
، ثةيوةندييةكي بانطم ناكات ثةيوةندي نيَوان من و ئةو شويَنة تر كة وةك ئةواني

 ي نةبيسرتاو لةطةلَمدا دةثةيظيَ.كزمانيَسومبليية، يان بة

اتة مرؤظ و ذيان، كؤي ميَذوو كةو ةوة ضركةساتي ئاييندة لةرابردودا"كاتيَك "ئيَستا دةبيَت
 خؤيدا دةرنةضووة.ابردوو لةر لَييةكةىةيةكةي بةخؤيةوة نةبينييوة، يان بةواتا هيَطلَجوو

م، نةبينراوانة طنطلَ دةدةم وي بؤشاييدا وةك سةراب دةمججيَبةجمؤرة من ئيَستا لةسةر ر
زايةلَةي زمانةوة لةنيَوان رابردوو، ئيَستاو ةيم، واتا بريجيَط طوتنيَكي نةبيسرتاوداو لة

 يَشنينم، كة هةمان ضركةساتة.جداهاتوودا 

ةيلة مسةرةتاييدا، بةشيَكي ثةيوةندي بةثؤلَي ثيَنجةمي سةبارةت بةشيعر نووسينم لة ،ليَ
ةكاني سروشت نهيَنييبةر بةمبوو، كة خؤي كاريطةرييةكة لةدؤشدامان بةرا ةمةكييةي منرِ
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اي من، رِبة دابةديويَكي ديكة ت،ي مندالَييةوة دؤشاداماومان دةكاكاتو طةردون، كة هةر لة
و هةنديَكيش نة ناوخؤوة هةية. هةنديَ كةس لةسروشيت خؤيدا دةرةكييةوضوثةيوةندي بة
ي ئةو ووني من لةو تةمةنةدا بةشيعر، لةسةرةتادا كاريطةرؤرة ئاشنا بجمناوةكيية. بة

ةبووم كة تيَيدا ضاوم كردةوة، بةثيَضةوانةوة خويَندنةوة بةطشيت الدان نطةية نيمرؤظ و ذ
وةك خويَندنةوة بةطشيت  ىهةروةك كاري رؤشنبري .بوو لةنةرييت مالَةوةو طوندةكةمان

ي وةك كردةيةك ىمان. هةروةك ئيستا كاري رؤشنبريو طوندةكةالدان بوو لةنةرييت مالَةوة
هؤي ئةو ثيَكهاتة خيَلَةكيي و لَيي، ريسواترين كارة لةجظاكي كوردييدا. بةطشيت بةطهي
قةتيسماوة،  لَثيَوانةي خزمايةتي خيَ سياسييةوة ئالؤزةي كة هيَشتا لةماسوولكة ةوشةرِ

و كاري  ىايةكي نيية. ضونكة راستييةكةي لةبنةرِةتدا حزبي كوردمان ىبةهاي رؤشنبري
ي كالَايةكضوارضيَوةيةدا كردةي نووسني، لة سياسي طواستنةوةي نةرييت خيَلَة. بؤية لةو

 الوةكي سياسةت زياتر بةهايةكي ديكةي نيية.

كةرةوةية. لةويَدا ثايةي مرؤظ وةرطرتين كردةي رؤشنبريي هي جظاكيَكي بري بةهةند
 جظاكيَكي بريكردةوة يان تاكةكةسةكاندا بةجةستة دةبيَتةوة، لة جياوازي تواناي تاكةلة

دةسةلَاتي هةتا هةتايي ةهةندي رابردوو، ئيَستاو ئاييندةي مرؤظ بةكةسييدا واتاي رِ
ئةفراندن و وزة بزؤك و ، بةلَكوو بةنةدراوة كانييةوة طريَو مةزندة نةطؤرِة سةرؤك خيَلَ

جظاكي ئيَمةدا، يَتةوة. بةجمؤرة تا هةنووكةش لةكةسةكانةوة دةبةسرت جياوازةكاني تاكة
دةرة ئةبةديية بندةستييةي كورد، مرؤي كورد ناضارة لةناو ضوارضيَوةي بةهؤي ئةو قة

. كةواتة نةوةي لةجظاكي كوردييدا تادا وزةكاني خؤي تةرخان بكئاراستةيةكي بةكؤمةلَ
كؤمةلَييةية كة ةوتة بةرِ ، خودي ئةوتدةكا و ئاييندةي تاكي كورد دياريرابردوو، ئيستا

 بةبزاظي رزطارخيوازي كورد ناوديَر دةكريَت.

ةوةي دا، بةهؤي مانبضةندة هيَشتا كةم كةس هةية سةرجنجندانيشة، هةررةجيَطةي س
كاني ئاراستةو كةسايةتييانةي كة تا ئيَستاش ئةو سةرضاوة يةئةو ثيَكهاتة طشتيية كورد
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لةوةش برتازيَني، . كار خيَلَةكانندةكةن، نةرييت باوي خيَلَ و مرؤظة ئا ئةو ئةو بزاظة دياري
ةنطة من سةرةتا وةك بةرتةكيَك بةرانبةر ئةو رِ، سةبارةت بةسةرةتا تيَكةلَبوون بةشيعر

هانام بؤ شيعر بردبيَت. رةنطة بةهؤي ، ن و ذينطةكةميتة باوانةي خيَزادذة نووسني و نةر
كي مندالَيَ تةناييةكي ناوةكي قوولَكردبيَت، بؤية وةكئةوةي كةمن لةو ذينطةيةدا هةستم بة

طة لةو تةمةنةدا هةراسانبوومن بةدةست طةرماي نعرةوة طرتبيَت. رِةيبيَمالَ خوم بةش
نةريتة قورِس و غةدارةكاني ة بؤ من لةبارانةكاني، كو خؤلَهاويين ئةو دةظةرةو طةردةلو

داخي ئةو سةرئيَشانةي كة دواي هةموو ةو ذينطةية دةضوو، يان رةنطة لةخيَزان و ئ
هؤي مةراقي نةبووني قةلَةم رةنط، يندا تووشي دةبووم، يان رةنطة بةهاوهورِةبايةك لة

ةخشيم، يان رادةبةدةري ثيَدةبثاكةتي قةلَةم رةنط ضيَذيَكي لة كة بؤن و رةنطةكاني
رد، رةنطة دؤشدامامن بةرانبةر سةرهةلَطرتين طةردةلوول بيَت كة تا ضاوبرِكا سةيرم دةك

تيَكةلَاويي و طةمة نةكرن لةطةلَ مندالَاني ئاوةزةي خؤمةوة بيَت، بةهؤي حةز نةكردم بة
 وة خبافلَيَنم و ... تاد، ثةنام بؤةدا دةبوو شتيَك هةبيَ خؤمي ثيَكة دواجار لةو تةمةن

 شيعر نووسني بردبيَت. نازامن!

بةرانبةر بةثرسيارةكاني ذيان و دؤشدامان يَراي ئةمامةش، شيعر كردةيةكة لةوةليَ و 
فةريَكي ناوةكيية. ليَرةوة بيَدةنطيي زماندا، سةشيعر زايةلَةي زمانة. شيعر لةون، طةرد

سروشت  وكةشةي كة مرؤظنيَوان ئةو ذيانة رِمن لةسةرةتاوة، هةروةك ئيَستاش، لة
. لةو و نةريتة بالَادةست بوون و دةبن دةرةكييةكان و نةريتة باوةكان بالَادةست

 بيَدةنطيية زايةلَةدارة جيَنشني بووم.

ثيَشرت طومت، لةو تةمةنة مندالَيي و ذينطة دذة رؤشنبريييةدا، ويَرِاي ئةمةش، وةك لة
وذاندني مةيل راي هةبوو لةوررزجني  رِؤلَيَكي كاشيَوازو ئاكاري مامؤستا عومةر مةعروف بة

بةر بةشيعر. بيَتة بةر ضاوت، لةطونديَكي دورة دةست و مهةسيت خؤشةويسيت من بةراو 
 و وشكيَنة خيَلةكييةكان بؤ يةكةم جار، بةثيَضةوانةي نةرييت رِورداخراو بةنةريت و سن
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يةك مؤضييةوة، مامؤستا جياتي دار حةيزةران و مرِوترسناكي مامؤستاياني كورد، لة
بةسةرماندا، كي بةياني رئةبري خويَندنةوةي وانةيةكي بيَتام و سةثاندني رؤذانة لة

سةرةتاي وانةكاني بةزمانيَكي شةثؤلداري دلبزويَن بةخويَندنةوةي كؤثلة شيعري وروذيَنةر 
شادييةك بةخويندكاراني ساوا دةبةخشيَ؟ بةلَيَ، ئةوكات بؤ من و بطرة  نؤ، ضادةستثيَك

رةخنةطرتن و ثووضكردنةوةي عومةر مةعروف بةرزجني، بةكي تر، مامؤستا ضةند هاوثؤليَ
نةريتة ضةوتةكاني خيَزان و جظاك بةرانبةر مندالَ و خودي خؤيان و ثاشانيش خويَندنةوة 
ضةندان شيعر، وةك ئةفسانةيةك وابوو. هةر بؤية ئةو مامؤستاية تاكة مامؤستايةك بوو 

خةيالَ و سؤزةوة بضمة مةكتةب. بةكورتي ئةو يةك لةليَدةكردةم رؤذانة بةجةستة كة واي
باسكردنةكاني لةسةر شيعر، ي كة لةوطوندةدا مايةوة، بةيةمامؤستاية لةو ماوة

دةدا،  ىئيَمةي خويَنكارتيَب و شيعرة دةستنووسانةي كة بةخويَندنةوةي شيعر، ئةو ك
 تايشيَكي مندالَانة بؤزياتر بةرةو جيَنشينبوون لةو بيَدةنطييةي شيعري بردم. ليَرةوة س

 مامؤستا عومةر مةعروف بةرزجني.

باَلندةيةي  ئةو ؟يان باَلندةيةكي بةختةوةر ؟بوونةوةريَكي درةوشاوة ئةرسةالن مةمحوود:
بؤ كويَ بضيَ  جؤرة فرِينيَكي مةودا دياري نيةوري نييةو مةيلي ض هياَلنةيةكي شويَنـط

 ي ئيَوةي تةَلخ كردوةو دةكات ضيية؟ئةوةي كامةراندةى رِيَطاكان لةبةردةميدا ئاوةَلان، ئيَ 
 ؟دريَن دةيةويَ بةبووني ببةخشيَ و ض خةونيَكة خةون بةتؤوة دةبيينَئةو ماناية كامةية هةن

حزب و فةرمانرِةوايةتيةكي وةك  كىبيَئةمة يةودةبيَ ئيَوة ضيتان لةم مةملكةتي درؤ دةلةسة
ناشاد ئاهةنطي  و شاري بيَ جةذنلة ،ةستووضةقب كارىستةم و ثووض و ئةوةي دةَليَن هيض

باشة  ؟هيََلن خؤشةويسيت هةناسةبداتناكوردستان لةجيَهيَشتبيَت؟ ئيَوة ثيَتان واية ليَرة 
طؤشةطري، رِاوي ماسي و باَلندةي  يشتارِادةيةكي زؤر رمن وشةكورِيذطةيةكي ياخي، بةَلام 

 ؟تضجؤرة كةنار دةريايي جيهانيَك دةكا
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كي تردا جيَنيشني بوو، هةميشة و كةسيَكة هةر لةمندالَييةوة لةشويَنيَكي تر مرؤظ هةندرين:
الي، ةويرتيَكي ئايديئاسيت زماندا بوونة ئولةيةكي ناوةكييداية. بةجمؤرة لةبالَةفرِيَ و جولة

جيهانيَكي مردؤخدا، ذي لةضرثةو سامتةكردن لةةدؤخيَكةي لةنيَوان خةونبني بةجيهانيَكي ت
و بةندةكاني نةريت و "ستةم و زؤري كةسانيَكي ضةقبةستووي شاري بيَ  كة لةويَدا كؤت

كاتيَكيش ئةو تةرزة بوونة بوو بةبوونةوةريَكي زماني، جةذن" روحت ثةلبةست دةكةن. 
 انووي سووتاني حةسرةت و خؤزطة لةبنزايالَةي ثةيظ، روح دةبيَتةوة كوئاويَزان بة

نووكةي ذياني ببيَتة شةثؤليَك ة كة دؤخي هةئةو ضةشنة بوونة قةدةري واي نةهاتووةكان.
 كرِا.هيَن، بيَزاريي و هاوكاتيش ضيَذي لةثرسيار، دلَةرِوكيَ، طنطلَدالة

بةجمؤرة خؤ نواندني وةك"بونةوةريَكي درةوشاوة"و"بالَندةيةكي بةختةوةر" لةنةبووني 
 وي هةية بةرةندة بةختةوةرة لةوةتةداية كة ئةو بوونة دةروشانةوةية يان بالَئةو مالَة

ت كردبيَتةمةني مندالَييدا هةستم كي ناوةكييداية. منيَك كة هةر لةسةفةريَدؤزينةوةي لة
و ئةمةش لةطةلَ تةمةني ميَردمندالَييدا يَكي ترةشويَنيَكي تر، مالَكة ويَنةي مندالَي من لة

ةو هةراسان شاخ و لةويَشةوة ئ بةرةو ئةو طةرِانيَكي طاظ ويَلَي فرِاندم و دواجاريش بةرةو
ةرةو ئةو ب ي لةطةرِانكةدروةشانةوة"يةك كة سةرضاوة"لةذينطةي مندالَداية دةبيَتة

و يةيَرةوة ئةوة بوونةوةرة"دروةشاوةل ي ثيَوة طرتووة.كرضفشويَنةداية كة مندالَي 
ةوني ئةو وةرزةداية خلةئامادةيي ئةو دؤخةي بوونداية كة هةميشة لة بالَندةبةختةوةر"ة،

 .تبيَدةنطي زماندا ماوةتةوة، شكؤمةند بكاشويَنةي بةرايي خؤي، كة تةينا لةكة ئةو 

ي ئةو وة"درةوشانة"كةواتة بووني من لةنيَوان بيَداربوونةوةو خةونبيندا، تةنيا لة
مناييشيَكي كتوثرِدا كاتيَك زمان ئةو شويَنةي مندالَي، خاكي يادةوةريية لة ضركةساتةداية

ؤكردنة بوونيَكي كاتةوة. جيَطريبوون لةو جيهانيية زمانييةدا، خدةسازيَينَ و ئاوةلَاي دة
 زايالَةي زماندا."درةوشاوة"ية لة
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بؤية ليَرةدا ئةو مةملةكةتةي كة تؤ باسي دةكةي، ويَنةي ئةو جيهانة واقيعيية كة تةنيا 
ش تةنيا بؤنكردني "مةملةكةتة"ئةو شويَنيَكي زمانيية، خاكي يادةوةريية. طةرِانةوة بؤ

ضاوكردنةوةي  نيلَنيطةراني هةوة ،تالَانكراوة و خاكي ويَران مندالَي طةىياد يَنثيَيةكانيشو
شويَنيَكي زمانيية،  زمانة. بةجمؤرة، لةكن من، ئةو"مةملةكةت"ة، جيهانيَكي هاوردةيي

شيعرييةتة  واوة" لةنيَوان ئة"بوونةوةرة درةوشك مالَي كؤتايي زمان، دواجار ئةونة
نةوةدا، نيَوان بالَطرتن و سةنطرازمان،"مةملةكةتة ضةقبةستووة"دا، لة بؤرذان، وةنةوزي

 شويَين خةونةكان. تةنيا ذنة دةبيَتة كةنار

ناديارييةكةي ئةو شويَنةدا.  ثرسياركردنة لةناسنامة لةو"مةملةكةت"ة بيَمالَة، ىياخيبوون
درةوشاوة"م. "راب بوونيَكيةبةجمؤرة من لةناو خةوني زمان، خاكي يادةوةرييدا، وةك س

وانة طنطلَ دةدةم و لةطوتنيَكي نةبيسرتاودا جيَطرييم، واتا رِ بينااوةك شويَنيَكي سةرابي ن
ةناخي شةثؤلَةكاندا دةذيم. بةزايةلَةي شيعرةوة بةرةو مةواداكان خلَؤر دةمبةوة. بةشيعر ل

 و نادياردا دةذيم.وان دةرةوةو ناوةوة، يان لةدياري ماوةكاني نيَشةثؤل

بووني  دواي شكؤمةندي شويَن، خاكي يادةوةرييدا، تةنيا ذننامؤبوونة، طةرِان بةةم ئلةو 
 .و بؤني بوومن ثيَدةبةخشيَبةرةو شويَن تةكامن ثيَدةدا ةطهةية. ذن و شيعريش ويستيَ
كردنةوةي  و نةرمي رؤناكيم ثيدةبةخشيَ. شيعر بةرجةستةليَرةدا ذن: ميَيايةتي شويَنة

 ئةم جةستةية.

ر ةكردنةوةي ميَينةيي شويَنة. كةواتة ذن و شيعر لةس بةواتايةكي تر شيعر بةرجةستة
ذن نابينريَ. ذن، ى ئةم خاكةش بيَ رؤناكي جةستة .خاكيَكي بيَشويَندا عةدةميَكي ترة

 ضرثةو  . ئةمةش ئازاريَكي بةردةوامتناحي نامؤييم دةبزويَنيَ ليَرةدا راكيَشاني نةرمييةكة
 ، كةجةستةي ذنة.تنةبيَ ناوةستيَ نةرمة ناو ئةو جةوستة و بةضوونةضرثي تارواطةية
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وحة كراوة، مةيل و حةسرةتي ئةو رِنبةجمؤرة ثةرؤشخؤريي بؤ ئةو"مةملةكةت"ة تالَا
حة وةونبينيين ئةو رِخةستبةردار نةبووني زمان، ديَنتشينة. بؤية جمندالَييةية كة لةزماندا 

بالَةفرِيَي ثةيظدا، بةدةم بيَداربوونةوة لةو خةونةدا، شيعر دةبيَتة ثةيظيني مندالَييةية لة
يان بالَندةيةكي  نيَرينة لةطةلَ ميَينةدا. دواجار"بوونةوةريَكي درةوشاوةلةطةلَ شويَندا: 

ي شويَندا. شةبةنطكي يادةوةريدا، زرينطانةوةيةك لة، زايةلَةي خودة لةطةلَ خابةختةوةر"
ا جيَنشني "درةوشانةوة"دةدا لةـ"مةملةكةت"من لةمةودا وةرطرتنيَك لةو بةجمؤرة كاتيَك

 زماندا بالَةفرِيَ دةكات:دةمب، خةونيش ئةوها لة

 " بالَيَك لة رؤح و

 حةستةشم رؤناكي هةنار.

 راظةي سةرهاتي هةبوونيَك سةرقالَ نيم.من ضيرت بة

 طيَكة،نمالَةكةم دة

 "روشيت بالَندةو زايالَةي ئةزموونيَكسلة

ناطةي شيعر ئازاراويرتين و هةميش جوانرتين ئةو سةفةرة بوون بؤ ثة تائةرسةالن مةمحود: وا
طومان، بيَهودةيي، دونياي"ثرسيارو  ان وترِؤح وةتةئاراميةية شثرزةيةي دادواجار ئةو  ئيَوة

ينة باوةرِناكةي ئةو رِوانطةو دونيا بين ؟نتيَردبك ، تةنهاييةكي بكوذي ئاشناعةشقيَكي قولَ
ئايا ئيَوةو شيعري ئيَوة بيَت،  ىسروشت و دونيا ةئةطةر ئةو ؟هيَزي دينت لةضاو بسةنيَتةوة

 مرؤظ بكةنةوة بةطذ خؤيدا؟دواجار دةتانةويَ 

واقيعدا، كي هةميشة دووانةيية: خةوتن لةزمان و ئامادةبوون لةية: شيعر كردةهةندريَن
كة شاعري وةك بوونةوةريَكي ضونئةمةش خؤي لةخؤيدا ثرؤسةيةكي نائاسايي، ئالؤزة، 

؛ تهةميشة لةدؤخي ئيَستادا نيطةراني، لةشويَنيَكي ترو لةناو كةسيَكي تردا دةذي ىشيعر
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 و وكةشلةنيَوان ئةو دؤخةو واقيعدا، هةميشة ئارامييةكي رِ بؤية بوومنلةكةسيَكي ترة، 
 شثرزةييةكي قوولَ بووة.

تةواو ثيَضةوانةية: شاعري بةضاويَكي ناوةكي ئةمة من  ىليَ سةبارةت بة"هيَزي دينت"، لة
 ىديو يان ناديارييةكاني بوونوامبؤ واتةني، ئةئارتؤر رِ لةبوون و طةردون دةرِوانيَ، تاكوو

زمان ببينيَت. هةر بؤية شيعر زماني بيَدةنطي، ضرثاندنة. بةجمؤرة شيعر خةون نابيينَ، 
واقيع،  دةكات، بةلَكوو خودي خؤي ناويداية، هةروةك شيعر باسي واقيعبةلَكوو خةون لة

بيَت يان بووياية، كةواتة دةبوو ئةو واقيعةمان بؤ ذيانة. ئةطةر شيعر كردةي"دينت"
 بطيَريَتةوة كة بريتيية لةدؤخيَكي وةستاو، زانراو، طوتراو.

 يكطةردونيَ وواقيعطةليكي شاراوة شيعر لةوةدايةي ليَرةدا زيندويةتي، ئاكاري ئريؤسي
و ئاوةال دةكاتةوة. بةلَام ئؤكتاظيؤ ثاز واتةني، كاتيَك شاعري ماندا دةدؤزيتةوةكؤرثةيي لةز

خؤلةميَش، تاكوو شيعر  يان مرؤظ ثيَي خستة ناو ئةو جيهان و طةردوونة، يةكسةر ببيَتة
ون نويَيةكاني ناو خؤيدا بةدوايي جيهان و طةرد ياماني ضرِ، ناوةكو رِهةميشة لةسةفةر
 زماندا ناسرةويَت.

ك لةئةظني و ةزرينطانةوةيهةذان و بةلَيَ، كاتيَك لةدؤخي خةوني شيعر دةذيم، هةست بة
ناو ئةو ذيانة طةمارؤدراوة  وةةموادةيي خؤم دةكةم، كاتيَكيش دةكةئامثةنطدانةوةيك لة

ذيانيَكي بيَروح دةكةم. ليَ هةستكردن  ىشثرزة ولةئازارشةثؤليَك بةبوودةلَةيية، هةست بة
و طومانت ، زماني، ثرسارىزةيية هي ئةوةية كةتؤ وةك بوونةوةريَكي شيعرثرئةو ئازار، ش

 يَبووني ئازار، طومانيَك نيية. هةروةك بدابرِاو لةخةون هةية. بؤية بيَ وةوشة وةستاولةو رِ
ش ثرؤسةي بوونيَكي زايةلَداريي ناوةكي ئريؤسي شيعرو نةكبووني ثرسيار، نةسةفةر، بينيَ

 هةية.
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شةي خؤيدا بيَتةوة كة ةوطذ ئةو رِشي من ئةوةية، كة مرؤظ هةمشة بةؤلةو ديدةوة، ثةر
و  ؤشي من ئةوةية كة مرؤظ هةميشة بةسةرطةرمي، سةرمةسيتانة دةذيت. ثةرظتيَيدا مرؤ

، تنيَوان ئةو خةون و جيهانةدا ئاويَزان بيت، يان بطوزةريَنيَدلَةكوتيَيةكي ضيَذدارةوة، بة
نويَية تازة ضاوتروكاوةكاني  نةجيهان و طةردوئةم ةي ةركةوتين دميانتاكوو هةميشة بةد

بيَت. ثةرؤشي من ئةوةية، مرؤف بةويستيَك ةتي بوون شاطةشكة شيعري وزماني شيعر
ةوت و رةوشة مةيلي طةرِان بةدوايي هةميشة شكؤمةندكردني بوونةكةيةوة، بةطذ ئةو رِلة

كة بةهؤي  مرؤخة بيَتةوة، بوونة بةو ذيان و جيهانة ئةو تةرزة ملةكض بينراوو طوتراو
 وي ثيَوةطرتووة.قانوون، نةريت، ترس لةدةسةلَات و... تاد خ

و شارةزاياني دونياي شيعر دةَليَن رةس: بةَلام زؤريَكي تر لةئاشناو نوئةرسةالن مةمحود
و نووسيين شيعر نية، وةك ئةوةي ميكانيزميَكي دياريكراو بؤشيعر رِيَطةيةك، رِةضةتةيةك،

 جياواز تر هةَلبطريَ؟ شياوة شيعر قسة لةسةر كردني جوداي ئيَوة تيَطةيشم، ئايا من لةوةَلام

بؤ ثةرِو بالَكردن يان ثيَشنياركردني ريَنماييةك بؤ شيعرو  ئةزيزم، من مةيليَكم هةندرين:
 وةي من لةئاسيتونيبكةمةوة، كة ئةبؤية دةخوازم رِ ،شيعر نووسني لةزةين و خةيالَدا نيية

، كطةليَةضرثة يان ئاماذةكردنة بؤ ئاراست تةنيا سةبارةت بةشيعر دةريدةبرِم ئاماذةكردندا
 كردةي شاعري بوون.زماني شيعر، تيَطةيشنت لة وشيعر وئاقارطةل و ريَطاطةليَكة بةرة

ي ئاسيت طواستنةوةييدا، وةك هةميشة لةدزماني كورلةوةش برتازيَني، ئةوةي كة لة
يةك سةنةبووني دوا ثيَناسة يان هيض ثيناسةبارةت بة طؤكردنيَكي ناوةكييداوكةشي نةك رِ

 نةمايةكييَكي لةو تةرزة بؤ ناساندني شيعر دةطوتريَتةوة، بيان ضوارضيَوةيةك و قسةطةل
ة، بةدةر ئةوةي ثيَناسةي كة شيعر لةيةلةوة قوولَرتي هةية. بةكورتي سةرضاوةي ئةو قسة

و جيَطريدا ي و مايفةيةكي دياريكراورة تيؤريجؤةتدا كردةي شيعراندن خؤي بةبنةرِكة لة
طريَنادات، وةك ئةوةي كة كردةكاني تري نووسني لةمةرِ سياسةت جظاكناسيي و ... تاد. 
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"رةضةتة"يةك ياخي وي هةموو جؤرة زانني وراهاتووةن، بةلَكوو شيعراندن بةرِ بةوة
لةدؤخيَكي هةميشة هةردةم و ونيش، ب دةبيَت، هةر بؤية كردةي شيعريي و خودي شاعري

ة ن بريتييوبوونةوةدان. بنةماي ئةمةش ثةيوةندي بةو ثرسيارةوة هةية كة شيعراندرِوبةرِ
بةدةست خولياي  و منايشكردني زانياري حازرلةو طومانكردنةي كة لةبري ئةوةي ضنينةوة

 كةلةبةرةكاني ذيان و بوون.و و كون طةرِانة بةناو رارِةو

 تةنيا ضاوةرِيَي ونيَكييةي مرؤظ بةرِيَوةية كةوةك طةردونة تةنياشيعر بةرةو ئاقاري ئةو بو
نطي هةتاوي ئاوةلَاكردنةوةي جولةيةك، ئاسؤيةك يان دميانةي يةكةم طزيراضةلَةكينة بة

 وتةنةكةي بةمجةي بوون ئاوةدان بيَتةوة.بوون، تاكوو شويَنة رِ

مرؤظة، كة  وحيةنطةطةليَك لةبوون و جوانييةكاني رِشيعراندن شةبةنطيَك، ركةواتة 
ومةتي ذانيَكي كؤرثةلة دني ثةيظةطةلَ و نةواي زمانةوة رِو ثرذانبةبةردةم ثةنطدانةوة

 طؤي ديَنيَت.بة ودةكاتةوة ئاوةلَا

باوة، شيعر تةنيا برييت نيية لةهةست  كوردييدا ىوةك ئةوةي لةسةر زاري ئاخيَوةر ليَ،
يين ئةو خاكةي كة هةلَكؤلَن، بةلَكوو شيعراندن بريتييية لةتيَرِامالة رو سؤزو دو

بوون. لةوةش زياتر، وح و زايةلَةي ضرِثةي زانني و شةثؤلَي رِذيية لةةطةوهةرةكةي ت
 شة.شيعراندن، نةئةمةو نة ئةوي

ة سةرضاوة دةطرن، ضييةوةي هةندريَن دةياننوسي، ضؤن و لةئةرسةالن مةمحود: ئةو شيعران
ةي خةَلك دةيانةويَ ةوتيَرِاماني تايبةتن يان ئوةي ئةزموون و واتايةكي تر، رِةنطدانةبة

ئيَوة كيَن، ئةوةي زؤر خؤي  ىزانني خويَنةرةكانن بابة ضيَذ وةربطرن و خبويَننةوة، يالةبارةيانةو
 سامييةوة لةكارة ئةدةبي ورشيعري ئيَوةدا ضية، ئايا هةرطيز بةسةدوبارة دةكاتةوة لة

 شيعرةيةكاني خؤتان رِوانيوة؟
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ك يان وتارطةليَكةوة كؤتايي كتيَبيَثؤدارة، بة ووريَ وةلَامي ئةو ثرسيارة كدةك هةنديَن:
بدةمةوة سةرةجنيَكي  نت. ليَ سةرةتا رِيَطام بدة، بةر لةوةي بةرسظي ثرسيارةكةتايةنة

ةخنة و، ضونكة طرفيت ئةو ثرسيارة لةم رِخبةينةرِ ىةخنةي كوردمةرِ طرفيت رِخيَرا لة
 كوردييةوة سةرضاوةي هةلَطرتووة.و ثاشكؤيةي بيَدةمار

 و د روح و جميَطزي وابةستةيي خيَلَئاشكراية ضونكة تا ئيَستا بريكردنةوةي مرؤي كور
 ورةو ... تاد سةرضاوةكانييَيت، لةبؤية زؤرينةي ئةو نووسثاشكؤيي ثيَرِطر ،دةظةرو  حزب

ثؤليَنكردنة نةبوونةو نني لةو  كورد، جا بةهةر هؤيةك بيَت، كة بةشيَشاعريانةي ك
دةهيَنيَتةوة، يان  ذياني كورددا خؤي بةرهمةوتيَك لةيَنراوةي كة وةك نةريتيَك، رِميَطةل

بيَ جار جارة كوردييدا بذين يانيش دة ىك لةو رةوتة ميَطةلييةي رؤشنبريدةبيَ التةري
ئةو دياردةيةش يان  ،شيعرةكانيان نوسني وكيكردن لةو داكؤخؤيان ببنة رةخنةطر

كوردييةي كة ئاراستةي ريي و ... تاد تةيةكة لةو ثةيوةنديية ميَذويي، كولتواويَشدةره
ثةيوةنديية جظاكييةكاني دةكةن. بةواتايةكي رونرت: هؤكردي ئةمة بةندة بة ىروحي كورد

ئةوةي كة ينني رِؤ دةبوة. بؤية ئةمنرازبدا هةلَبونياتي خيَلَ و ح كورد، كة لةسةر
كردووة، خيَلة بالَادةستةكانن رؤشنبريييةكاني كوردي جلَةو جظاكيي ىثةيوةنديية سياس

 لةفؤرمي تازةي حزبي، تويَذة بالَادةستةكاني حزبن.

ثشت نةبيَت، كة زب لةحك خيَلَيَك يان دةسةالتداريَكي كةسيَ ئةطةر خيَزانيَك يان تاكة
دةكريَت.  هةموو مافيَك بيَبةشدةسةلَاتدارةش خؤي خيَلَيَكي لةثشتة، ئةوة لة خودي ئةو

وسةريَك يان شاعرييَك ثيَريَك لةنوسةرو رؤذنامةنوسي ئةمرِؤ نوهةمان شيَوةش، ئةطةر بة
ي ميدياكاني حزب يان ثيَرِيَك لةبةناو نووسةرو شاعريي روح ثاشكؤي ا نةبوهيض لةبار

ن شيعرةكاني بداتةوة، بةلَكوو نووسني ياكةسيَك نيية نةك هةر ئاورِ لةثشت نةبيَت، لة
بكريَت. زؤر جاريش، ضونكة تؤ لةميَطةلَ  طري ةوشيوةيةكيش هةولَدةدريَ طؤ هةمووبة

 دةكريَت. شةرمانة، نووسينةكانت دةدزريَ و تالَاندابرِاوي، بؤية زؤر بيَ
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ندنةي كة وةك شيَوازيَكي الةوتة لةميَطةو رِشبووني ثةوةندييةكاني ئةو دياردةديارة دابة
 شيَوةي جياوازدا منايشكوردا لة ئاراداية، خؤي لة ىرةها لةذياني جظاكي و رؤشنبري

كي تريان زب كؤيان دةكاتةوة، بةشيَرو شاعريانة، حةبةشيَك لةو ثيَرِة نووس: تدةكا
داداتةوة، بةشيَكي تريان شارضييةتي دةبيَتة بنةماي  ي طليانروحي ثةوةنديي خزمايةت

ح كلؤلَانةن كة خؤلياي بوون روو شاعرية ن، بةشيَكي تر، ئةو ثيَرة نووسةركؤكردنةوةيا
و شاعرييَكيان كردؤتة كويَخانةي خؤيان، كة ئةو بةجانتاو بةكؤيلةبووني ضةند نووسةر

 ي بالَادةسيت نووسةراني ئةمرِؤن.ثيَرِة باوترين و نةطبةترين ثيَرِ

 ريان بةتاكةعوون و وابةستةييةي نووسةران و شاكؤيلةببةتة ئامادةيي كاراي ئةو بةئةلَ
و  ى، حزبساالرىةرهةمي خودي ثيَكهاتة خيَلساالرثةوةنديية هاراركييةكاني، ب ونووسةر
بريكردنةوةي ئةرشيفي نووسةري و  ىكوردة، ئةمةش بةهاي يادةوةر مرؤي ةيىبندةست

و ثةيوةندييةكاني رة كورد هةميشة لةئاسيت جمطيَزةوة، بؤية نووسردك دةعةجان ىكورد
 خؤيةوة زياتر برِ ناكات.

 وثيَشرتمان، ومتان الملي شيعر لةهةمبةر ثيَناسةكردن  ئاخاوتنةكانيةلةبةشيَك ل
و  ىؤي بةتيؤرخي بةهؤي ئةوةية كة خودي شيعر، بةثيَضةوانةي بوارةكاني تر، بدانقالَلة

يَرة سةرضاوةي شيعرةكاني منيش لةتاكة زانينيَكي دياريكراودا نابةستيَتةوة. لضةنة
ا، ضاويَكم لةناو ئاسيت شيعرييداكةن. منيش لةهةلَناطرن، رِيَن سةر سةرضاوةيةكةوة

دةم ريَكردني ئةو بؤرذاندايةو ضاويَكيشم لةناو جيهاني واقيعي داية. بة وجيهاني خةوالَ
مالَي ئةو ي من، بةشيَكي لةمجةو ضرثةكاني يادةوةرين، كةبوونةوة، سةرضاوةكان

 و شويَنطةلة روحتر وانيئةزموونة هةمةرِةنطانةي ذياني خؤم و ئةو كؤذيانةيةن لةطةلَ ئة
 تبوونةوة، مةرطةسات،، تؤران، ئاشىدلَتةنط ،ىندا. ئةو ئةزموونانةدا بريتني لةشادبزيَنةكا

انةي ذيانةوة، دةم ئةو ثيَشهاتة ئةزموونكراواتيش بةو تا ... تاد. هاوكزيندووبنةوة
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من  بريكردنوةيئةزمنوونطةليَك لةخويَندنةوة بةضاوي ناوةكي و ضاوةكي دةرةكي لة
 ئامادةييان هةية.

بةشيَكي تري سةرضاوةي ئةزمووني شيعريي من، بالَطةليَكي سؤز، هةست و شةثؤلَ و 
هةلَمدةفرِيَنن و نراوة، خةوطرة انة خةيالَيَتاظطةكاني روحي منن، كة بةرةو ئةو جيه

 ين و ئةزمووني رؤشنبريييةوة، شيعرنيَوان ئةو جيهانة، ثيَشهاتةكاني ذياهةلَمدةطرن. لة
نطيي و لةرينةوةداية. ئةو ثرؤسةية سةفةري شيعرة ضرثة ضرث، بيَدة ومن لةهاتوضؤ

خؤمم و هةميش كةسيَكي ترة:  ئةو كةسة نامؤية، كةسيَكي تر، كة هاودةم هةم وبةرة
 ي هةميشة سةفةركردوو؛ بطؤرِ؛ بزواوة.كمنيَ

ئامادةيي زرينطانةوة، كانيدا، هةميشة بيَ استةي طةرِان و ئاوةرِدانةوةئارِشيعري من لة، ليَ
تام و ضرثاندنةكاني كؤي ئةو يادةوةريية زمان، ذياني من؛ واتا قولَايةكاني شويَن، 

نةي كة زمان لةثرؤسةي ئاوةلَابوونةوةيدا لةسؤز، دلَ و رومحدا مندالَيي، ئةو زايةلَا
ي نثةرتكردني بيَدةنطييةكابؤية شيعري من هةنديَك جاريش،  ضاندويةتي، مانايةكي نيية.

مالَي يةكةمي ة دؤشداماوةي منن. بةجمؤرة من لةيادةوةرييةوة بؤ ئرية، لةيادةوةريي ئةو
ثيَضةوانةشةوة، ي ئيَستا زمان، بووني خؤم ريدةكةم و بةزمانةوة بةرةو مالَي تاراوطة

 بووندا بيَت.بووني من، زماني شيعر هةميشة لة تاكوو

ي يانيش بؤئاماجنيَك، سيي يان ئةخلَاقؤرة من، وةك ئةركيَكي كؤمةلَايةتي يان سيابةجم
اي بةسةر شيعرةكاني مين خويَندبيَتةوة، ويَرِ خةلَك نانووسم. ئةوةي كةم و زؤر شيعر بؤ

اسي كورد، دةزانيَ كة رةوشي سيبردني ذيانيَكي زؤر لةثيشمةرطايةتي و ئاويَزانبوومن بة
شيعريية نيم كة بؤ  ةزماني شيعري كوردييدا زالَة، دؤسيت ئةو جؤرة زمانمن، وةك لة

 ن ثيَشرتي و دياردةطةلي تري لةو بابةتانة دةنووسريَن. هةروةك مهاندان يان روداوة سياس
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 ةدواي ئةو شيَوة باوانهةرطيز حةزيَكم تيَدا نيية كة بةسروشيت خؤمةوة، و ئيَستاش لة
 ادةدةن.بكةم، وةك ئيَستا، شيعري كوردي وةك ميَطةل رِ

، بةثالَةوانكردني كؤي ئةو نووسةرو شاعريانةي ئةمرِؤي كورديهةموومان دةزانني، كة 
زبة دةسةلَاتدارانةوة اطةياندنةكاني ئةو حر ةوشي سياسي، لةاليةن دةزطاوةك رِ
زبانةو ئةو ثيَرِة نووسةرو ئةمرِؤ ئةطةر تؤ وةك شاعريو نووسةريَك سةر بةو حراون، سازيَن

 دياكانيان قؤرغكة بةريَطاي حزبيةوة كؤي ميوسة زمان كلَؤلَانة نةبيت، نامةنوذشاعريو رؤ
ةبيي و هزريي بنووسيت، بيَجطة ةسةنرتين و دانسقةترين دةقي شيعري، ئةدكردووة، رِ
. ئةوةية بةدبةخيت زماني نيَتنبياو نووسةري تاك و تةرا نةبيَت، كةسيَك نايلةخويَنةر

 .ىكورد

ي زمخو نة كامننووسة ثاشكؤ و تشت يبةو ثيَرِة طةندةلَانةي ميَديا حزبسةر جا منيَك كة نة
ثالَةوانكردن و بةزمي بة، بؤية ئةو داحزبانة ملةناو ئةوةك ئةوةى باوة يشم اندةسةلَاتدار

انة تسةرو شاعرية روح هةلثبةناوي رةخنةوة لةسةر ئةو نووسةريتانةي يت و ثةلَقسة هةلَ
 خؤيانةوة خةريكم ناكةن.دةنووسريَن، بة

و ئاوازيَكي ي روحيية. ئةو روحةش لةزمانيَكي تايبةت، شيَوازئاماجيَك كنة من، شيعرلة
هاتنةوةيدا رابردوو دةطةرِيَتةوة، تاكوو لة سةفةرةكةيدا بؤكردةوة بةطؤ ديَت. شيعر لةخؤ

ا، شويَن و ... تاد بةرةو ئيَستاو ئاييندة لةطةلَ يادةوةري زمان، ثيَشهات، ئةفسانة، هيَم
وردي ئةو ئةركةي فةرامؤشكردوة، ضونكة وابةسستةي شيعري ئةمرِؤي ك ،بهيَتةوة ؤيداخ

و  هةروةك ضونكة بيبةريية لةئاماجنيَكي روحي خنكاوة. ةوو ضاوليَكةر ىدةرةوةي خؤ
شاعريي ية دةبيين، بؤشاييدا دةضقيَ. بؤي تايبةتي، بؤية زمانةكةي زوو لةجيهانيَك

خؤيان بيَبةريني ليَي،  مؤدةي "ئةشق" يَكةوة نووساون، كةبةميَطةلَ بة ىئةمرِؤي كورد
 وحةوة عاشق نني.ضونكة لةر
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ليَرةوة ثةرؤشي من، باسكردني ئةو جيهانة كةلةناو منداية، ئةوة زماني شيعرة كة ئةو 
يية رادةطةيينَ، شيعري من باس لةشتيَك ناكا كة لةناومدا رونادا، بةلَكو جيهانة ناوةك

 و بريكردنةوةمدا دةذيت. لةجيهاني روحزرينطانةوةو ضرثاندني ئةو زمانةية كة 

راستيةكةي من نازامن خويَنةريي من كيَن! ضونكة هيَشتا بؤم نةبؤتة ثرسياريَكي طرنط. 
 بوون نيية. ىرشيت خؤكردي خؤم، مةيليَكم بؤ بةجةماوةرضونكة من، وةك سو

 ن، رؤذانة شيعرةكاني خؤم بؤ ئةوهةرِميَيية، وةك ئيَستا بؤتة مؤديةكي بةمن ثيَم خؤش ن
بنيَرم، تاكوو دةرؤزةي خويَنةر بكةم. من سةرطةرمم بةجيهان و ئةو تشتطةلةي ذيان  ئةم

رادان بدةم و داوايان ة خؤمةوة، كة خؤي ليَونرِيَذن لةمجة، بؤية خويَنةر بةو يادةوةرييانةو
 ثيَرِانةي كة باون. وةريان بنووسم. يان بضمة ريَزي ئةبنووسن و لةس مليَبكةم لةسةر

بوون نيية. هةروةك خةميَكم نيية كة كيَ لةسةرم دةنووسيَ يان نا،  ىلةجةماوة ممن حةز
ضونكة دةزامن ئةوةي كة ئةو نووسينة بوودةلَانةي كة بةناوي رِةخنةوة لةسةر ئةم و ئةو 
رؤذانة لةو بلَاوكراوانة بلَاودةكريَنةوة، سةرضاوةكانيان ضني و كيَن. بؤية ئريةييان ثيَ 

لةكة هيَة كاسبييةكة لةو بةدةرربةدو ىتا بلَيَي، لةكردةي شيعرو شاعري نابةم. ئةو طةمةية
 فرؤشي دةضيَت.

ةنط يان نةناسراو، يان كتوثرِ بةضةند وشةي سادة من كافيية جار جار خويَنةريَكي بيَدبؤ
من بةو خويَنةرة خةني بةر شيعرةكامن دةردةبرِيَت. ميان دلَتةنطي بةرا ىو هيدلَي شاد

 ت ليَدةكاتو داواكردن، دةست خؤشييطايةكي جياواز يان بيَ راسثاردةةنطؤشدةمب كة لة
 يان رةخنةت ليَدةطريَت.

وحي خؤم، تامي ي بارطاويكراو بةركرةنطة ئةوةي لةشيعري مندا دوبارة دةبنةوة ثةيظطةليَ
طدانةوة، زايةلَة، تالنةوة، شويَن و زايةلَةي يادةوةريي خؤم بن. لةوانة: شةبةنط، ثةن
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لَابن. دةمةويَ بلَيَم. ووقضوونة ناو جيهاني خةوالَووبووندا هةلَو...تاد بن كة رةنطة ئةوانة لة
 شيعري مندا هةميشة دةلةريَتةوة، بيَداربوونةوةي يادةوةريي، بالَفرِةي شويَنة.ئةوةي لة

نووسينةكامن سةرسامم، شيعري"سكانديناظيا: دورطةيةكي تر  زؤرينةي شيعروبة من بةلَيَ،
زماني منن. هةروةك ئةو شيعرة،  كردنةوةي كؤي ثيَهات و يادةوةريدةلَيَي ضرِ خبور"لة

ةتةلَ، دؤشدامان، هيَماكاني زماني يادةوةريني كة شةثؤلَدانيَكي هةدادان و سةرضلَي م
دةم ةلَطري ئاماجنيَكي روحيية. شيعري"بالَةفرِةي ثةيظةكان بةسةفةرةكةيدا هلة

"هةندريَن"  يان "طمةي ضيايةكان" يانمياني بالَةكان" ة"ت يانروتبوونةوةي هةنارةوة" 
وتارطةلي وةك: "ئريؤسي منوونة،  شيعري كوردييدا. هةروا، بؤو ... تاد ئةزمووني نامؤن لة

بزاظة ، ؤيةوة بؤ راسرتِةوي، بوشطةراييضةث رِطةرِان بةدواي دةنط، قةدةري كورد لة
 ئيدؤلؤذياي رةهاطةراي و تةكنيكدا،داشي نيَوان بةركورد لة، نةطؤرةكاني جظاكيي كوردي

ئيَستيَتيكاي هزريَنكي خؤكرد"  مةسعود حمةمةد نةفراندني طةندةلَي، ،يَرطري رةخنةطرث
 تكيي من.ني و وةرطيَرِاني تر، كة تذين لةزماني ويست و ئيو ديان نووس

انة امن ضي و ضؤن دةنووسم، هةروةك ئةو جؤرة نووسةربؤية من، لةو كةسانة نيم، نةز
نويَخواز خبةثيَنم و هاوكاتيش بةهةستيَكي  وكويَخواي شيعراليةك خؤم بةنيم، كة لة

ناخةوة دةمةويَ بةرةو ئاقاري خودة قوربانييانةوة خؤم بةمةغدوور بزامن. نا، من لة
 دةبيَتةوة. تم، ئةو منة رةسةنةوة برِؤم كة لةزماندا ئاوةلَا، روناوةكييةكة

ي بؤ ئةوةي زمانةكةي لةو بؤشايية ضةقبةستووةي ئيَوة كوردئةرسةالن مةمحوود: شيعري 
 ةي خستؤتانة رِوو دةربازي بيَت ويباسي دةكةن، بؤ ئةوةي لةو وابةستةيي و ضاوليَكةراي

دةبيَ لةضي و لةكويوة  تةوة،ضرِبكريَ خؤي يةكةىتايبةت ةبطاتةوة بةئاماجنة رؤحي  و جيهان
ئةشق  يةىبةمؤدةنوساني ئةو ميَطةل ضؤن لةشاعرياني كورد مةسةلةن  دةست ثيَبكريَ؟

 رِزطاريان دةبيَت؟ "لةرؤحةوة عاشق نني"ثيَت واية
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و ريَطا ضارةكردني،  و دؤخة شيعريية وابةستةيةي كورديئةلَبةتة سةرضاوةي ئة هةندريَن:
كؤمةلَي رةهةند هةولَدةدةين ئاماذةيةكي خيَرا بةئاخاوتين زؤر هةلَدةطريَ، ليَ ليَرةدا 

 ىَئةو كؤئاطايية بكةين، كة دةتوان وذاندنيزيَكي سووكةلَة بؤ ورو لةويَشةوة ثيَشنيابكةين 
 .تثةلكيَش بكا ؤرِانبةرةو ط

ش، وةك هةر و شاعريبوونيوكاريي زماندا، كردةي شيعرو رِ ىبةلَيَ، لةئاسيت مةيلي طشت
ني ئةو جظاكيَك، ئاويَنةبوونةوة يان شةبةنطي ئةمديوي بوو كردةيةكي ديكةي كولتوري

زماندا، كردةي  ىي و طةوهةركنيَت، ليَ لةئاسيت ناوةةيدةطةياكة زمانةكةي رِمرؤظةية 
ثرسيارو ضرثاندني طومانة لةو دؤخة  زمان خستنة ذيَرشيعرو شاعريبوون، وةك دلَيَك لة

 زماندا. طرتووة مرؤظ ورِوكةش و جيَكةوت و خود

 كة جظاكي بيَكاكلَةىضرِو مؤدة يي، ثضرِثلَيتاةوة، ئةو رةوشة تةكنؤكرات، رؤبؤتي، دجيليَر
مؤدة بةئةشق   و نيوةتةوة. ضارةسةركردني ئةو زمانة، شيعريشي تةكوردي جلَةوكردو

خواسيت دةرةوةي خؤي،  ويست وايةت ئاميَزي وابةستةيةي شيعر بةيكحبؤيةكراوة، 
 ىشنبريرؤ بووني طومانيَكي بةكؤمةلَي رةخنةطر، خويَنةري كورديي و ناوةندةثةوةندي بة

كؤي كردةي نووسني، ثةيامي كة  ي جظاكيَكي وةك كوردستانالو جظاكييةكانةوة هةية. لة
وكةشيَنراو، بيَكاكلَة كة ئةمانةش ضاالكي زماني كورديني، ر ىميَدياو سياسةتي كولتور

ى و زمانيَكي شكؤمةند ىبةرهةميَهيَناني ئاطاييةكي كولتوركرابن، ناكريَ ضاوةرِواني 
 كورتي كاتيَك ئيَمة طةوهةري زمامنان بؤئاسيت ئاخاوتينئاخاوتن بكةين. بةنووسني و 

 يتةنيا شيعررتبكةينةوة، ئةوكاتة ناتوانني بةي كوسةر زارةكي نةك هزري يان هؤشةك
خؤيي زماني خؤيي، نةرييت رةسةني  ئةو خؤكرديية، هةلَطريي يادةوةريئةمرِؤ بؤ كوردي

 ئيَستادا بطةرِيَنيةوة.كي طؤرِاو لةو ئامادةبووني ئةو خودةي بةجيهانيَ
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تؤ دةزاني ئةمرِؤ زماني كودري، بةتايبةتيي لةباشوردا، لةرةوشيَكي سةطيَذدا دةذيت: 
بريين طؤرِان و دارِمانة قوولَةكاني كوردي، شيعر تا هةنووكةش بةاليةك روحي زماني لة

عس، نغرؤبووني ئةو بة نةوةدةكاندا دةنالَيَينَ، الفاوي ئازادي زمان دواي نةماني رذيَمي
ن، كة لةويَدا قوولَرتين برين لةروحي زمان، زبةكاماوة كورتة لةئازاديية بةشةرِي نيَوان ح

نقوومبووني زمان، بووني كورد لةناو  و رماني سةدام و رذيَمةكةي درا. داوجاريش دوا شيعر
ري و تيَظيية داط ، سةتةاليتةكان، لةوانة ئينتةرنيَت، مؤبايلجؤرة ناومالَيَكي كالَا هةم

كليثي ثةرثووتي سرتان، دميةنة روكةشةكاني رؤذئاواو ... تاد، ريَكالم، كراوةكان بة
، واتا ئاسيت زمانيي هةوالَيي، ؤ ئاسيت رؤذنامةطةريب بةطواستنةوةي نووسيين كوردي

ي و ئاكامي هاتين ئةو ذيانة خؤشداكةني، ريكالمي، كة ئةمةش بةرهةميَكي طةندةلَ
 ية بوو كة تةكنيك سةرضاوةيةتي.تيتةكنؤكرا

، بيَ هيض بنةماييةكي ئاطايي، كةوتة ذيَر ركيَفي يدرليَرةوة ئيرت زماني كوردي، روحي كو
ئاراداية، مرؤي كورد وةك راتييةوة. لةويَدا وةك ئيَستا لةبالَادةسيت ئةو مؤدة تةكنؤك

شاشةكاني تيَظيي، ظيديؤ، ي ييةةلَيتاديلي ئةو ويَنة بزؤك و جيهانة دجيئاميَريَك، بؤتة 
ةرةكاني كؤمثانيا و ريكالمة هةست وروذيَنميديا و دميةنة جةجنالَةكاني ماس مؤبايل

رِةوشة تةكنؤكراتييةوة،  ، كة هاوكات لةطةلَ ئةوردىكو ىهاوكات رؤذانامة بازرطانييةكان.
امة كؤي رؤذنبوون بةروبةري ئةو ريكالم و نووسينة تةكنؤكراتييةكان. تؤ دةبيين لة

رايبطةينن، كة ئةوةي خويَنةر بثرسيَت و رؤذنامةكانيش بة مؤدة، بيَ نكودرييةكان بوو
وتؤوي رو سيَكسي و ريكالمي ويَنةيي ثرِ بكريَتةوة. لةدجةستةي سةيالثةرِةي دواوة بة

نووسيَك زياتر قةبارةكان داطري ن بؤ كؤمثانيية بازرطانييةكان لةرؤذناكةكاندا ريكالمكرد
وييةكان، كؤشيعري بةرط رازةوي ي ثيَدةدريَن. ضاثكردني رؤمانة خةيالَادةكاو طرينط

ويَنةي كضيَكي مةيلةو رووت و ... تاد، دواجاريش زةقكردنةوةي ئةو تةرزة كتيَبةي بة
 و منايش ةن كتيَبفرؤشةكاني سةر شةقامةكاناليرط سيَكسيي و ناونيشان زةقانة لةبة
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ةكان بةو تةرزة كؤشيعرة سيَكس و طؤظارذنامةخةلك، هاوكاتيش طرنطداني رؤكردنيان بؤ
و ورِيَنانة، خويَنةرو ي الغقةلَةبر زالة تةذى خؤمالَيية ووروذيَنةرو رؤمانة وةرطيَردراو

 وورادوكةش و ترسناكة، كة ويَنةيةكن لةو ذيانة سيَكسيَنبةو ئاستة رؤشنبرييية ر ىنووسةر
 تةكنؤكرايية، فرضكدا.

خؤكة، كة دةسةلَاتيَكي تةكنؤكراتي، ثضرِ ثضرِ ويية بؤش و رئيَستا ئةو خويَنةرو روشنبري
كي بةهةرِميَن، وكةش ئاراستةي دةكا، زمان ئاراستة دةكا، بؤتة مؤدةيةو سيَكسي و ر

وكةش"ئاشق"، بةرهةميَكة انةو شاعريي بةرِـبؤية دةلَيَم، بةهةرِميَنبووني شيعري "ئاشق"
ي هينديية ئاسايةي كة بة هؤي شاشةي فيلمتالي، تةكنؤكراتي، سيَكسي، دجي لةو جيهانة

دلَ و دةروني جظاك بةطشيت و نووسةر  ميَديا بينراوةكانةوة حكومي هةست، ئاطايي، ماس
ي و اطا، مؤدةخواز دةكةن. جا دةبيين وةك ضؤن ئةو جيهانة سيَكسئو شاعريي ئةمرِؤ بيَ

اختة، سي نيية، تذيية لةراتيية بنةمايةك، تةكنؤكلَيتايخناخ بةخةيالَةي ئةو جيهانة دجيس
ة قسيار"و شاعرية بة، دلَداريي وةش كؤي ئةو هةموو شيعرة بةناوي"ئاشقانة،بةهةمان شيَ

 ،، بةلَكوو هةموو جيهانيَكي درةكي و سازكراون"ئاشق" و "سؤيف" و ... تاد، راستيي نني
 تييةي كةي، تةكنؤكرالَيتاج، يان بةرهةميَكة لةو جيهانة ديَئةوةي هةية الساييكردنةوة

 دام ثيَناسةي بؤ بكةم.لةهةولَي ئةوة

ي، تةكنؤكراتيية لَتاجتر خودي ئةو جيهان، كولتورة روكةشي ديَلةوةش مةترسيدارليَ، 
دن و بيَئاطايي مرؤي كردووة، بةلَكوو هةستنةكر جلَةوي ئاطايي، روح، زماني كوردينيية 

 مةترسييةوة.هةمبةر تةشةنةكردني ئةو كورد، شاعريو نووسةرانة لة

و ذيانة تةكنؤكراتيية، بيَئاماجنة لة ئةوةي دةتوانيَ زماني كوردي، شيعري كورديواتة كة
بتوانيَ بةريَطاي  ى ئةوتؤيةي كولتوركسياسةتيَدارِشتنةوةى ، تخؤكة رزطار بكاروحي و رو

ؤري بالَا، مامسيَديايةكي ج ، ضاثكردني زجنريةي كتييَب هةمةىنةخشةيةكي رؤشنبري
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دةوامةوة، و دانووساندنيَكي بةرةراوةو بيسرتاوي زانيين نةك روكةشي، كؤرِو خويَنوبينرا
رِةنط لةروحي خويَنةرو  و ضيَذيَكي ئيَستيَتيكيي رؤشنبريييةكي رةنطاوئاطايكي تؤكمة

تةك ئةمةش سازكردني بزاظيَكي رةخنةيي رةسةن و كارا، ماريفيي و جظاكدا بضيَنيَت. لة
 نةر، نةك وةك ئةو رةخنةيَةكي نةريتيي و نويَباو، هةلَكؤلَشنبريييئيَستيَتكيي، خاوةن رؤ

ر بؤ ضارةسةركردني ئةو دؤخة وكةشةي ئةمرِؤمان، دةتوانيَ ئاسؤيةكي تطيَزخوازو رجم
 .ةي شيعري كوردي ئاوةلَابكاتةوةخمردؤ

ة بتوانيَ بؤ ناو زمان، يادةوةري ي كوردي بطةرِيَنيَتةوة كبةمةش ئةو ويستة بؤ شيعر
كة ئةو روحة نويَية،  رؤبضيَ و هاوكاتيش روحيَكي نويَ بو زمانة شيعرية ببةخشي كوردي

 ي كوردييدا ئامادةيي هةية.جيهانة نويَية لةناو خودي زمان

و خويَنةراني بةختةوةرن بةو زمانة لةو دؤخةي كةنووسةر، شاعري، رةحنةطر !طةلؤ
ايك دي ذيانةوة، دةكريَ ئةو بزاظة لةةو هةوةسة سيَكسييتةكنؤكراتيية، بينراوة ثضرِ ثضرِ

 بيَت؟ ئةوةي بؤ طومانةكاني خودي زمان بةجيَدةهيَلنَي!

دةكةن،  ئةرسةالن مةمحود: بةَلام ثيَويسيت ئةو طؤرانة هزرية رِاستةقينةيةي ئيَوة باسي
 ابيين و هيَزي ئةدةبيتوان وةك تاكيَك مةسةلةن بةرثاكردني شؤرِشيَكي دريَذخايةني طةركة،

و شاعريو نووسةرو رِةخنةطرداية، ئايا ئيَوة ئةم هيَزة لةديةتةيدهةندرين لةكؤيي ئةو ج بةمنونة
 ي ئةمرِؤي كورددا دةبني؟يبانةئةدةب

و نةخشةي ثرؤذةيةكي بزؤكي رؤشنبريي و ريَطا راستةيةكةي من دةتوامن هةندريَن:
و ثيَشكةشي ئةو هةموو دابريَذم  ؤ ئةو طؤرانة هزريية راستةقينةيةميتؤدطةلي جياواز ب
خؤشكةرو  ناوي جمطيَزو هونةرييانةي بكةم كة ئةمرؤ لةكوردستان بة ناوةندة رؤشنبريي

 دلَكيَش قووتكراوانةتةوة.
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ذةية لةناو ويست و ئامادةيية بؤ ثيادةكردني ئةو ثرؤوةك خؤت دةثرسي، ئةو هيَزة ، ليَ
ةخيَريش نةبيَت، ليَوانرِيَذة ئةطةر ن ة؟ ديارة وارمي ئةوو هونةريية ىئةو ناوةندة رؤشنبري

بةرسظي ثرسيارةكةي يةك كة بةجؤريَك لةجؤرةكان لةالضونكة لةبؤضى؟ لةطومان. 
 .يَشووماندا ئاماذةمان ثيَكردث

 الَةوتي جيهانطريييدا، زمانيَك لةنووسيين كاهاوشان لةطةلَ رِ لةدؤخي ئيَستاي كوردستان
ئاوابووني ةهيَنيَت. وةك دةرهاويَشتةيةك لةد بةرهةم ىازسالَ و كا ننايَهبةرهةم الَو كا كرِى

بواري زماندا، ئةدةب و هونةر، شنبريي بوو بةئامارزيَك بؤ ئةدةبي و هونةري لةثةرؤشي ر
وكةش، ويَكضوو، بؤ طوتنةوةي حيكايةتة ترؤهات، رِ ئامرازيَككؤي كردةي رؤشنبريي بوو بة

نووسني هاوشان لةطةلَ الفاو  مؤدةييةي و... تاد. ئةو تةرزة ىي، مؤدةخوازلَديَجيتا
ين و فرشينت، زمان و ئاخيَوةرو نووسةري كورديش رِنةبوون لةكالَاك ، تيَرخوازيالَكا

 تةنينةوة.

جمؤرة وةك ضؤن دميةني ناوةكي ئار، بيَبووني زةمينةو ئاطاييةكي تؤكمةي جظاكي، بة
شانؤطةلي بازارِي كالَاي بوون بةطؤشة، مالَ و دائريةكان  و شاقام، كؤلَان، طةرِةك و ثارك

اني جل قووتووكراو، مؤدة زؤرةكئاميَري رؤبؤتي، مؤبايل، خواردني لة تةكنيكي هةمةجؤر،
، دةم و بةري بلَاوكراوةكانو بةرط، خواردني بةسةرضوو ... تاد بةهةمان شيَوةش، رو

نشبريي كارا، ثةروةردةيي و ئاطاييةكي رؤميَكي زار، ميَشكي مرؤيي كوردي، بيَبووني سيت
رذئاواييةكان و و تاقيطةي وتةي ليَكرتازاو، ضةمك و تيؤري و هزرة رؤبيَبوون بةعةمبار

ناوةندة تةواوى و هةنديَ مؤدةي رؤشنبريي عةرةبي و فارسي، بيئةوةي نووسةري كورد
و هزرانة  رضاوةكاني ئةو وتة، ضةمك ، تيؤريي )كؤنتيَكت( و سةيرؤشنبرييةكاني ناوكؤ

ي، مؤبايل، سةتةاليت، ئؤتؤمبيَل و كطرن، بةجمؤرة وةك ضؤن كالَاي تةكنيلةبةرضاو ب
ةش، ئةو تةرزة و دةعةجانكرد، بةهةمان شيَوغةزاراتةر مرؤي ضةثيَنراوي كود دكؤمثيو
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ةش و هةلةكسي و بيَ ئاراستة وكرؤشنبرية رؤشنبريي و هونةري كوردي تووشي باريَكي ر
 سازيي. كالَايةك بؤ بةرهةمهيَنانةوة كالَابة ي تر: زماني كوردي كردواتايةكبة كرد.

امؤشيية لةو خود فةر وحي كورديبةم جؤرة لةو رِةوشةدا بؤ ئةوةي زماني كوردي و رِ
وحي بةرهةلَستكاري تيَدا رؤشنبريييةك فرضكبدريَت كة هةم رِرزطار بكريَت، دةبيَت بة

رؤشنبريييةكةي.  رينويَكردنةوةي زمانةكةي، يادةوةوحي و هةميش رِزيندوو بكاتةوة
طةرِخستين ئةو رِةوتة، وكةشةو بةر بوون لةو رؤشنبريي و هونةرة بةكالَاكراوو رِرزطا

رةو ئاماجنيَكي هاوبةشي داهيَنةرو مرؤظخوازة، دةخوازيَ هةر دؤزينةوةي ئةو ئاراستةية بة
"وةزارةتي زانستطاكان و بة يَندطا سةرةتاييةكانةوة تا دةطاخولةسيستمي ثةروةردةوة لة

ة( ة هونةريي و رؤشنبريييسازيي رؤشنبريي") ئةو وةزارةتة بنكةيةكي زؤر بةدة بؤ ئةو كالَا
و نةخشةي انةكان و ... تاد هةلَبوةشيَنةوةو بةبةرنامةو وةشاخنو يةكة يةكةي طؤظار

 كاراي بريليَكراوة سازبكريَتةوة.رؤشنبريييةكي 

 ىو رؤشنبريي، تيؤرو نيَتود ىهيَزيَكي مرؤيئابوري كراوةو مايةكي دةستديارة ئةمةش 
تةتةلَةكراوو كورديَنراوي فرة رةهةندو فرة دةنط و ثسثؤرِي دلَسؤزو ئيديالي، مامؤستاي 

 مانناسيي زماخنواز نةك دةظةرخوازو تويَذةريو ئةظينداري زانني، زلةخؤبووردو ليَبووردة
ةكة. ئةطةر كؤي و ... تاد طةر و فرةزانينط و سةررِاست و نووسةركارا، راويَذكاريي زر

ماديية فةراهةم نةبن، دةبيَ هةولَدةبن مةيسةريان بكةين، كة ئةمةش  ى وئةو توانا مانةو
 كاريَكي مةحالَ نيية.

ةسةر ثيَي خؤي بكةويَت، دةبيَ لةبنرِا، ئةو بةلَيَ، بؤ ئةوةي ئةو طؤرِان بنةضةكيية ب
نووسةر ثةرستة  سيمبؤلثةرست و تاكة وراودرؤشنبرييية طشتيَن تةوازةمة ثةرسيست

شنبرييية كورديية، كة رةطةكةي لةئةقلَي وكةش و بيَ شويَنثيَية، ئةو ديدة ئاسؤييةي رؤر
دا شاردؤتةوة، وكةش، ضةمك و ناوة زلَةكاني ئةمرِؤخيَلةوة داكوتاوةو خؤي بةفؤرمة ر
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 اوؤك، هةميشة شيبز ارة لةسةر بنةماييةكي فرةرةهةنديو ثاشان دوبهةلَوةشيَنريَنةوة
 بؤ نويَبوونةوة سازبكريَتةوة.

س بوون بةجمؤرة ثيَويستة زماني كوردي، رؤشنبريي و هونةري كوردي لةبري قةتي
تطايةك و دوا داهيَنةري بوونةوةريَكي ثريؤز، ثةرسدني يةك دوو ثالَةوان و كردني بةسازكرلة

كؤي جظاك بةمةيلي كولتورو  انة بيَتامة رِؤذانةييةكاني، خؤي خؤينةروبةثةسند سةر زةوي
كةسة جياوازو بياَليةنةكان  و هونةرييةكاني تاكة ىتين توانا رؤشنبريرهةند وةرطديدي بة

 فرضك بدةن.

و بةرهةميَنن، بةثريؤزكردن و ثةرستين تاكة نووسةريَك ، هزرو هونةريَكي كاراىرؤشنبري
 و تواناي تاكةنةوة لةكؤي هيَزان شاعري يان هونةرمةنديَك لةدايك نابيَ، بةلَكوو بةبريكردي

 كةسة جياوازةكانةوة بةرهةمديَت.

يين ني نووسذياشايةتييةش ويَنةيةكي باوة لةثةرست و دةرويَ و نووسةرئةو ديدة طشتطرية
ئاستةنطةكاني ئةو بزاظة ضاوةرِوانكراوةي كة ئيَمة ثةرؤشخؤرينة. كوردييدا، يةكيَكة لة
 رازي بكةين. اغي ثرسيارةكةتفيية بؤ ئةوةي سؤرئةوةندةي طومتان كا

ئةرسةالن مةمحود: لةطةلَ ئةوة ناتوامن كؤي ئةو ثرسانةي ئيَوة باسي دةكةن بةئاساني 
و بَلاوكراوةتةوة،  ضرِ بكةمةوة، ئةوةي نووسيوتانةبةسةرياندا تيَثةرِم، ناضاريشم ثرسيارةكامن

هاوسةنطيةكي تةواوةتي هةية، ئةوةي تا ئيَرة وَلامي منتان داوةتةوة، بةخؤشحالييةوة دةَليَم 
ليَرةدا دةمةويَ بثرسم ئيَوة بةردةوام لةسةر هةنديَ شيت ئايديال و خةياَلي ثيَداطري دةكةن، 

تةنيشيت خؤماندا بيبينني، بةَلكوو ة موذدةي دةدةن، دونيايةك نية لةئةو دونيايةي ئيَو
 دونياي ثيَكهاتة تيؤري و فكريةكانة، وَلامي ئيَوة ضيية؟

ثةشؤكاوييةي ناو  وويوي ويَنةي ئةو رِةوشة ثةنطخواردوة، طيَذخواردمن لةو د ن:هةندريَ
كردةي كوردييدا ثرسياريَك، دؤشدامانيَك و  ى وني كوردوبوو  ردىطةردوني زماني كو
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ةوتةوة ويَستيَك، رِ مة ريَكردني من بةرةو ئةويَية. ئةطةر بةدةم ئةتارماييةك دةبينم، بؤي
 يلكانة هةبيَت، ئةوةكي ناضاريي و هاودذييةكي بريليكراوة يان سافالسةنطييةك، ونبوونيَ

و ساتي ضوونة ناو خةون و خةيالَاندنةوة هةية، ثةيوةندي بةزايةلَةي دةنطةكاني دةوروبةر
لَة وثةيظينةكامنانيش جو''هاوسةنطي''خودي زماني شيعرييةتداية. بؤيةوةك ثيَشرت ومت، لة

 زمان سةرضاوةكةيانة. وديخو كردةيةكي لةو ثرؤسيةي كة 

ة ئةم ديالي و خةيالي ثيَداطريي دةكةم""لةسةر هةنديَ تشيت ئايليَ، دةرهةق بةوي كة من
بهزريَ، هةلَطري موذدةي عيَك""واقيئةفراندنيَك هةية لةبةرِاست  ةيةكي نائاطايانة نيية.كرد

 ؟جيهانيَك بيَت، كة"لةتةنيشيت خؤماندا بيبينني"

، طوتراو بيَت، ئةركي زمان، هزرو بؤ هةموومان بينراو، زانراو "واقيع"ةئةطةر خودي ئةو
ي ضيية، ثيَداطريي لةسةر بووني بكات. لةوةش زيرَت، ئةطةر كؤي كردةي داهيَناني ئةدةب

 ةوهةري زمان،نةبيَت، طهزرو تيؤريشةوة ثةرؤشخؤري بؤ ذيانيَكي"ئايديالي"ئةفراندن، بة
بؤية ئةوةي بةهاي زماني ئةفراندن و كرؤكي بةهايةكي دةبوو؟  نؤنةبةدييةتي مرؤف، ض

كيَش و هةرمان دةهيَلَيَتةوة، بووني هةميشةي ئةو ثرسيار،  مرؤظبوون هةميشة بةسةرةنج
ن ياسؤراغ و ذيانة "ئايديالي"ةية. بؤ ئةوةي ئامادةيي هةميشةي ئةو ثةرؤشخؤريية بؤ ذ

هةمبةر لة يىكردة ةضيَ تووشي ثرينطانةوةيةكيويَد و جيهانيَكي "ئايديالي"ةي كة
زمانة جيهانييةكانةوة زماني خؤمان و  نةكامناندا، ثيَويستة ئاوريَك لةيادةوةريئاخاوت

 بيدةينةوة.

واقيعة بةرضاوةي و ديسة"ةوة جيهانيَكي ئايديالي لةو ئؤهؤمريؤس بةشاكارةكةي"ئةليادة
ةكاني ؤشييخواوةندةكانيشةوة ثةرطريَكدا دةترجنييَنَ، تا هةموو طةردوون بة ئةودةمي

بةناوى يَبةكةي ثالتؤ و كتهةروةك هةرد خؤيان بؤ ئامادةبوونيان لةزماندا بةطؤ بيَنن.
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دني يَذة لةويَنانليَوانر )سياسةت( و ()كؤماربةناوةكانى  ستؤيئةر كتيَبةكانى )ئةفالتوون( و
 .''ئايديالي''جظاك و سيتسميَكي سياسي مرؤظ

لةسوفة لةمرؤظدا، سيستمي ةيويَناندنةكاني ئةو دوو فجيَطةي وةبريهيَنانةوة، تا ئةمرؤش 
وفة لةسةيهةميشة دانسقةن. لةكاتيَكدا ئةو مرؤظ جظاكةو سيتستمي سياسييةي ئةو دوو ف

دةبيين، بوونةتة سةرضاوةيةكي لةبننةهاتوي هةزاران راظةي  نيان ثيَوةوطريَكيية خة
جظاك و سيستةمة سياسيية ويَدةضيَ هةرطيز ئةو مرؤظة  و مؤديَليَي سياسيي،جياواز

مةش ة. ئةوفة ويَنايان دةكرد، كتومت بةرجةستة نةبنةوسةيلةف و"ئايديالي"يانةي ئةو دو
يان  ةية. بؤية ض مرؤظ يان خودي تيؤريينالَ و دانسقجي ؤركنةمري كرؤكي ئةفراندنيَ

 و كالَ دةبنةوة.و جيهانيَكي "ئايديالي" نةبن، ز ئةدةب هةلَطري ثةرؤشيي

ة يَم"ئايديالي"يةي كة ئني ثيَويستة بيَذين، كة ئةو بةهاسةهو نةضئةوةي بةبؤ  ،ليَ
 ئةو "واقيع"ةي داخليتةنيا"خةيالَاندن"يَك نيية تاكوو لة جةخيت لةسةر دةكةينةوة، هةر

ورييةك ثةناي بؤ ببةين، نةخيَر، مةبةستمان لةو كة لةتةنيشت خؤمانةوةية، وةك سيَب
ة عو نيشتةجيَبوون تيَيدا. ئةو واقيانة بؤ هةنطاونان بةرة"واقيعة ئايديالي" ية، هةولَد
ي و يةكسان ىلةناو ئةو واقيعة بةتالَكراو لةماناو بةختةوةر ئايدياليية بؤ ئةوةية كة مرؤظ

خؤي بةدةست مةرطةوة نةدا يان  نيَوان هاولَاتيان و طةندةلَساالرييدا دةستةوةستاو
 نةقووضيَنيَت.هةلَنةيةو دةسيت لة

 خةيالَدا نيية، بةلَكوو واقيعيَكي ثةيمن لةسةري دةدويَم هةر تةنيا لة ئةو واقيعةيكةواتة 
خودي بووني ذيان و خؤماندا هةية. ئةطةر ضةشنة واقيعيَكي ثيَنةبراوة، فةرامؤشكراوة لة

؟ بؤضي ئيَمة بةو "واقيعةي بارةيةوة دةكاني نةبيَت، بؤضي زمان ثرسياري لةئايدياليي بوو
 كة تيَيدا دةذين رازي نني. ماشالاَل ضونكة واقيعي كوردي ؤماندا هةية"كة لةتةنيشت خ

 واقيعيَكي تري ئايديالييةوة نيية!زؤر نازادةرة، بؤية ثيَويستة بة
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ةكيَشني يان بةطرينطي دةزانني بةجمؤرة ئةو ماناي نيية ئةو واقيعةي كة ئيَمة ويَنةي د
ت واقيعة بيَئةو  هةناو بنيَني، كتومتستةكردنةوةي لَيوو بةرةو بةرجةمكؤويستيَكي خةبة

و تيَدا نيشتةجيَبوون لةو واقيعة "ئايديالي" كة ئيَمة بريمان ليَكردؤتةوة. بؤية دؤزينةوة
 بارةي دةويَت.، تاقيكردنةوةي تيؤري و هزري جياوازو لةيىاري هةرةزةييةدا ك

و نالَمانة بةدةستييةوةستا نالَة "واقيع"يةكان، ئةوةي كة ئيَلةكؤتاييدا دةبيَ بيَذين، كؤي
 ،نةوةنان بؤي هةية، بةرهةمي تيؤريئةو "واقيعة ئيديالي"يةش كة مةيلي بةرجةستكرد

سةفةكان، واقيعيَكي طةندةلَ و و فةلةبيَ تيؤري هزرنةبة و فةلسةفةكانن. بؤيهزر
هةروةك بيَ "ئايديالي"يش هةية. ن، يةكسان، بةختةوةر، دادثةروةر؛واقيعيَكي دلَفرِيَنة

قيعكيَكي بوودةلَة، طةندةلَ و واظ؛ زمان، نة تيؤري هزرو فةلسةفةكان هةيةو نةمرؤ
 واقيعيَكي "ئايديالي"يش هةية.نة

خودي دةولَةتيَكي  بةسادةكردنةوةيةكي كوردييانة: سةدان، ئةطةر نةلَينَي هةزاران سالَة
يال"ي، تان و مرؤي كورد، بريتيي بووة لة"واقيعيَكي ئايدخاكي كوردس مةزن، سةروةري

ثيَناوي رابوون تيَكشكاندنةي لةهةلَزنان و دازنان و هةموو ئةم  بؤضي مرؤي كوردبةالَم 
ئايديالي"ية بةخؤيةوة بينييووة؟ بؤضي  بةديهيَنان، بةرجةستةكردنةوةي ئةو "واقيعة

رازي نابيَت؟ كةواتة مرؤظةكان لةئاستيَكي تةنيشت خؤيدا هةية" كورد بةو"واقيعةي كة لة
يَكي بةختةوةرتر، بوونيَكي ئازادو دواي ذيانةجظاكيَكي جياوازدا، هةميشة بةجياوازو ل

خودي جيهانةكانياندا ئاطايي مرؤظ و لةو شكؤمةندتردا دةطةرِيَن، كة لةبنةرِةتدا لةئاوةز
 كراوة. بووني هةية، بةلَام ثيادة

سياركردن بن نةهاتووة بؤ طةرِان و ثرئةدةب، سةرضاوةيةكي هةميشةية لة ليَرةوة كردةي
 كؤيدنةوةيةك لةطويَي مرؤظدا. كةواتة بةجةختكرضرثاندني ئةوجيهانة ئيدياليية بةيان 
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نةبوواية، دةميَك بوو ، ئةطةر رةهةندي مرؤظ رةهةنديَكي"ئايدياليي"ئاخاوتنةكامنان
 كؤتايي هاتبوو.

لةطةوهةرو ئةرسةالن مةمحود: زؤريَك لةرةخنةطراني بواري شيعر، لةتويَذينةوةكانياندا 
و رِةنطدانةوةي  بةرزييةكيشةوة دةيانةويَ هةريَمي دةنطكةن و بةلوتةدئاماجني شيعر سَل
واتايةكي دي دةيانةويَ زةمينةي كؤمةَلايةتي شيعر بطؤرِن، ئايا شيعر بطؤرِن، بة

جياوازييةكان رِةخنةي كؤمةَلناسي و رِةخنةي رِؤاَلةتي ضني، بابزانيني ئةم تيَطةيشتنة لةالي 
 ندريَن ض خويَندنةوةيةك هةَلدةطريَ؟هة

ك لةو طؤرِان و ثرسيارانةي كة هةر قؤناغيَك و رؤذطاريَكدا، وةك دةرهاويَشتةيةلة هةندريَن:
اندا سةرهةلَدةدةن، رةخنةي ئةدةبي و لةوانةش شيعر ئاراستةي جظاكة جياوازةكلة

ؤ ئةو "تويَذينةوانة"ي طةل ليَرةدا دةخوازيَ بثرسن: و ميتؤدي جياواز دةطريَتةبةر، تيؤري
، ن"دا لةو منوونة باوانةي كة بؤ خويَنةر ئاشكراي كوردي"رةخنةئيَستادا لة يا كة لةرابردو

ة جؤرة ةخنانئةو جؤرة رِهةر بةجيددى ئايا و هةية؛ سةرضاوةيةكي خؤمالَييان هةبوة
ئابوري و رؤسةي ئةو طؤرِان و ثرسيارة جظاكي، رؤشنبريي، ثدةرهاويَشتةيةكن بوونة لة

 ... تاد؟

ؤ لةبواري "رةخنة"ي كوردييدا "تويَذينةوة"ي كة ئةمرِبةواتايةكي وردتر: ئاخؤ ئةو
دة ؤو ميت دةرهاويَشتةي طؤرِانيَكي بؤنيادي كولتوري كورديية؟ طةلؤ ئةو تيؤريئاراداية، لة

 ئيَستادا بةشيَوةيةكي يان تايبةتةمةندييانة كامانةن كة"رةخنةطري كوردي" لةرابردو
 ؟تكارا ثيادةي كردبيَت و بكا وبةجةستةكراو

تةرزانة ئاراستةي و ثرسيارطةليَكي لةو ئةمانة تبةجمؤرة ئةو ثرسيارةي تؤ ناضارمان دةكا
 ةي ئةوهادا ناتوانني بةرسظيَكي فرهةظثةيظينيَكبةدلَنياييةوة لة بةالَم خؤمان بكةين،

 ضاوةرِوانكراويان بدةينةوة. رِةهةندو
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تادا سئيَو ض لةداتيَطةيشتين من"رةخنةطريي كورديي"بةطشيت ض لةرابردوليَ بةكورتي، بة
ديارة مةبةستم لةو ضةشنة  نيية. ةوداهيَنةري روانطة، تيؤري و ميتؤديَكي خؤيةكي نةبو

بواري رةخنةي كوردييدا باون. هةلَبةت ةخنانةية كة دويَينَ و ئةمرِؤ لةو روانطة رشيَواز
و ةوة كة لةسةدةي رابردوودا، بةتايبةتيش لةحةفتاجةختبكةين ةليَرةدا دةبيَ ئةو

يَكي رةخنةي بواري رةخنةي كوردييدا ضةن هةولَاكاني سةدةي رابردوودا، لةهةشت
هؤي ئةو شيَوازة رةخنةيةي كة سةرضاوةكةي سةني كورييمان هةية، كة خمابن بةرة

 "رياليزميةب ةضةشنة رةخنةيجؤرو مةبةستم ئةو ديارة ئياديؤلؤذييةكي تةسكبني بوو، 
ناوكؤيي دةقي كة سةرضاوةكةي لةسوسياليسيت" باوو بوو، ئةو ضةشنة رةخنة رةسةنة 

دييدا هةلَقوولَابوو، كوردييدا، ثةيوةنديية جظاكيي و رؤشنبريييةكاني هةناوي جظاكي كور
بوو، بالَادةستبواري سياسييدا رِؤيةي لةكة بالَادةسيت ئةو ئايدؤلؤذيية وش هؤينةك هةر بة

وو هاوكات لةطةلَ ك، بةلَبؤ فراذاني رةخنةي ئةمرِؤي كوردي نةبووة سةرضاوةيةك
 ي ئةو ئايديؤلؤذيية ثةراويَزكرا.بالَادةسيت رةها

وة دانسقةكاني مةسعود خمةمةدة منوونةي ئةو رِةخنة رةسةنةش، خويَندنةمةبةستم لة
و زيندوكردنةوة، جاجي قادري كؤي و طولزاري ناليلةجيهاني شيعري نالي، ضةثيَك لة

بوو لةاليةن مالَباتي مةال  ةكاني كورديشرؤظةكردني هؤنراوةكاني شاعري كالسيكي
. ليَرةدا داواي دى عةبدولكةريم و ضةند خةخمؤري حمودةريس و فاتي ىعةبدولكةرمي

ةدا ناويامن نةهيَناوة. و ليَرة كةم و زؤر هةوليَ جوانيان داوةليَبووردن لةواني تر دةكةم ك
 ، ئاهةنطندي واتا سازيرةهةرةخنةية سةدةي رابردوو طرنطي بة طشيت ئةو تةرزةةديارة ب

 و شويَنكاتي شيعر دةدا.سازي، مانا

، ىة رؤالَةت"ييةي كة تؤ ليَي دةثرسليَرةوة سةرضاوةي كيَشةي ئةو ضةشنة "تويَذينةو
 ةوةدةرةكيي ةريكامييةكة لةو ثاشخانة رةخنةييةي لةسةر وابةستبوون و ضاوليَبةردةو

ة ئةمرِؤ بةناوي رةخنة لةبواري ئةدةبي قةتيسماوة. دةخوازم بلَيَم، ئةو دميةنةي ك
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نةوةي كؤمةلَيَ وتةي ئاراداية، روانطةيةكي خؤكرد نيية، بةلَكوو طواستكوردييدا لة
 ىةرهةلَبزرِكاوو بريليَنةكراون نةك كؤنتيَكست"ناوكؤيي" كة بةهةؤي وابةستةيي نووس

شطةردانةي كة ئةمرِؤ لةزماني ي و ئةو ضةشنة وةرطيَرانة ثاكوردي بةزماني عةرةبي و فارس
 بواري رةخنةي كوردييدا.كوردييدا لةئارادية بوونةتة مؤدة لة

 ئاسيت ئةكادمييطري ئةدةبي، بةشيَوةيةكي طشيت لةلةوةش برتازيَني، بةكورتي رةخنة
ونرت: ق و كردةي ئةدةبييدا دةكا. بةواتايةكي ردة دا، كار لةطةلَ راظةكردن و ثؤلَينكردني

ذينةوةي ئةدةبي ئةوةبوو كة سةرهةلَداني رةخنةي كؤمةلَناسي ئةركي سةرةكي تويَةبةر ل
 طارةكةي خؤيدا ثؤليَنبكات.ذو رؤ شاعريو دةق لةشويَن

ة ثمةلَناسي كاركردنة لةطةلَ دياردةو ناسنامةي طروليَ ئةركي سةرةكي رةخنةي كؤ
ئةدةبي طشيت و كاريطةريةكاني ن و نامؤبوونيان لةجظاك و ئاورِدانةوةية لةجياوازةكا

ةسةر جظاكدا. ليَرةوة دةستةواذةي"رِةخنةي كؤمةلَناسي" كة يةكةم جار لةسةدةي ل
 رابردودا لةفرةنساو ئةملانياو ثاشانيش لةئينطلستاندا هاتة كايةوة.

زؤري بةسةر ئةدةبي كؤمةلَناسييةوة سةرةتادا كؤمةلَناسيي و ماركسيزم كاريطةرييةكي لة
و ئاكاري قة ئةدةبيةكاندا زياتر ئاورِي لةرةفتاري دةبوو. ئةو رةخنة كؤمةلَناسيية لةهة

ثةوةندييةدا رةخنةكاني لةو بةالَم نةوةي الي خويَنةر دةدايةوة. مرؤظ و نةرييت خويَند
ي بواركي طرينطي هةية لةييةوة، رِؤلَيَساز وري كارطةكهيمةرو ئةدؤرنؤ سةبارةت بةكولتدؤر

 مةلَناسييةوة.ئةدةبي كؤ

سازيي تواني ئاطايي  وري كاركةطةجةختيان لةوة دةكردةوة، كة كولت و دؤركهيمةرئةدؤرنؤ
و كؤمةلَناسة ماركسيستة رؤذئاوايية، كة ديارتني د مو غةريزةو هةسيت مرؤظ لةقالَب بدا. ئة

ي سازي ةكدةبيين كة كولتوري مارنكفؤت"بوون، وايانبونياتنةراني "قوتاخبانةي فرا
سازي  طةاردةكا. بؤية ثةيوةندي نيَوان كولتوري كسةرةوةرِا ئاثؤرةي خةلَك مشتومالَ لة
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 ئةمةش ئالؤطؤرِييةكي ساختة ،، ثةيوةندييةكي نادميؤكراتييةورةكريارةكانين ئةو كولت
بةرهةمهيَنةرينة بةسةر ورةي كة خؤيان كارانةية، ضونكة كارطة كولتورييةكان ئةو كولت

 خويَنةردا دةسثيَنيَت.

وردةكارييةكاني رةخنةي كؤمةلَناسيي ئةدؤرنؤ لَ، ليَرةدا بوارمان نيية باس لةبةهةمة حا
ثةجناو شةستةكاندا لة وسةريهةلَد رابردوو سةدةي لةسيةكانىو دؤركهيمةر بكةين كة 

 هةروةك تاد،...  و ئةدةب اوميَدي ،هونةري بواري زؤر بؤ تةنييةوة بةرفرة بةشيَوةيةكي
 ستثؤ" ئيَستيَتيكي بةرةخنةي كؤمةلَناسيية، رةخنة لةتطةرو ئةو بةدواوة لةحةفتةكان

مرِؤي كوردستاندا طرينطي ةر. دياري ئةو تةرزة  رةخنةية لةؤ" ئاقاريَكي تري طرتةبئةدؤرن
تؤرِيَك  ةطةلَ بةهةرِميَنبووني مامسيندياو سةرهةلَدانيخؤي هةية، ضونكة هاوكات ل

واتاي ئةدؤرنؤيي، هاتنةكايةوةي بةهاي ئةو لَاوكراوةي كارطةيي يان بةبلَاظؤك و بلة
طانةي ئةدؤرنؤو دؤركهيمةر نيية، بةلَكوو نطواستنةوةي لينطاوقووضي ئةو روا رةخنةية،

 خةملَاندني كوردييانةي ئةم روانطةية.بة

وداكاني ابةت و رةهةندة جةخنةي كؤمةلَناسيي، هةولَدةدا بةريَطاي زمان، بديارة ر
ذيَن فةرهةم بكات. بةجمؤرة ئةو رةخنة ورو دةقةوة، ضةشنة خويَندنةوةيةكي هزر

كؤمةلَناسيية هةولَدةدا خويَنةر هةميشة ئةو دةقةي كة دةخيويَنيَتةوة وةك بابةتيَك بؤ 
 شنة. ديارة ئةو ضةتتيَرِامان سةير بكا كدان و سةرضاوةيةك بؤ بريكردنةوبوون، فرض فيَر

جظاكدا. مةبةست لةو تويَذة ثةيوةندي بةبووني تويَذيَكي بةئاطا هةية لة خويَندنةوةية
ذياني جظاكييدا ، كة داجار خودي ئةو خويَنةرة لةخويَنةر، خويَنةريَكي كاراي بيَدةنطة

مةلَناسيية دةقي ئةدةبي تةنيا دةبيَتة رةخنةطريَكي ئةدةبي، ئةو جؤرة رةخنةطرة كؤ
ذياني و دةقي ئةدةبي وةك ئاويَنةيةك لةطةليَكدا كورت ناكاتةوة، بةلَكو و ضةمكلةشيَواز

 ي تاكةكةس و طروهةكاني ناو جظاك.ناوةكي تاكةكةسةكاني جياواز و تايبةتةكان
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ات، اكدواي رةهةندي ئيَستيَتيكييةوة سةرقالَمان نوة رةخنةي كؤمةلَناسيي  تةنيا بةليَرة
ئةو جيهانية جياوازة نةطوتراوانةي كة دةقي ئةدةبي و رةوت و بةلكوو خويَنةر بةو دياردة

ا. كةواتة و فيَري رةخنةطرتن و بريكردنةوةمان دةكبةرجةستةيان دةكاتةوة ئاشنا دةكا
 طؤة ناديارةكاني ناوةوةي دةقيَك بةي دةقيَك، جيهانرةخنةي كؤمةلَناسيي بةخويَندنةوة

ئةوةية، كة بةخويَ،دنةوةي دةقيَك دةهييَنَ. لةو ديدةوة، كردةي رةخنةطري كؤمةلَناس 
ية كة فيَري طفتوطؤمان دةكا، طفتوطؤيةك كة هامناندةدا بهزرين. ئةمةش ماناي ئةوة ني

وةي خويَندنةردنةوة نيية، نةخيَر. رةخنةطر بةفيَربووني بريكئةوة رةخنةطرة ثيَويسيت بة
بةجمؤرة ئةو  ن.دةكاو هةميش خويَنةرو مرؤظةكا ة هةم خؤي فيَري بريكردنةوةدةقيَكةو

 ثةيظني و رةفتاريَكي جظاكيي. شةنة خويَندنةوة دةبيَتة

ويَندنةوة دةقةوة كاريطةرييةك ريَطاي خرةخنةي كؤمةلَناسيي هةولَدةدا بةكورتي بة
دا بريبكاتةوة تاكوو طؤرانيَك هانيب شةسةر ئاطايي خويَنةر، جظاكدا بسازيَنيَت و بةملة
هةمهيَن و ركيَكي بةايَت بةمرؤظيَكي كاراو ئازاد يان جظذيانةكةيدا فةراهةم بكات و بيَلة

 نويَ.

ئةوةية مرؤظ بةرةو هزراندن  اسي ئاماجنينمن، رِةخنةي كؤمةلَ كنبةدةربرينيَكي ضرِتر، لة
 كةتيَئايديؤلؤذيجؤرو ضةشنة تةرزة رةخنةيةش بةهيض  م. دةكريَ ئةتئاطابوون هانبداو بة

يَك ، دةق وةك جيهانديدي ئيَستيَتيكيي و ناوةرؤكك لةئاويَتةكردنيَنةبةسرتيَتةوة، يان بة
لة دياردةكاني جظاك، روانطة جياوازةكان، مةيلي تاكةكةسةكان، رةوتة نويَيةكان، تةنطذة  

 بكريَت. دةروونيي و هزرييةكاني جظاك و، ... ثيَناسة

بةرضاو بواري رةخنةي كوردييدا ةطمةن ئةو ضةشنة خويَندنةوانة لةخمابن ئةمرِؤبة د
يةتي بةركاهيَناني زمان "رؤالَةت" يية ضؤناتة ئةوةندةي تيَبطةم، ئةو رةخنةدةكةون. كةو

ي بينراوي ئاماجنة، كة خودي ئةو دةقانة ثيَش ئةو رايانطةياندووة. بةم كو شيَوازو بابةتيَ
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و خودي ي شاراوة نني الي خويَنةركازةي كة رةخنةطر باسي دةكا، شتيَجؤرة ئةو شيَو
وكةشانةن كة ثيَشرت كردنةوة يان طوتنةوةي ئةو تشتة ردا، بةلَكوو جؤرة الساينووسةر

 دةقةكان منايشيان كردووة.

كويَوة كؤمةلناسي ئةدةبيدا ضية، ئةمة لةشؤرشي لؤذيكي ئةرسةالن مةمحود: مةبةست لة
دةست ثيَدةكات، ئايا ثيَتان واية بةرهةمي ئةدةب و هونةري رِةنطدانةوةي دؤخي طروثة 

بةشيَوةي خوليايي دارِيَذةري رِاستيةكانن و ثةيوةندييةكي ديالكتيكيان  ةَلايةتيةكانن ياؤمك
 هةية؟

ةدةبي" تيَناطةم، ليَ "لة شؤرِشي لؤذيكي كؤمةلَناسي ئرِاستييةكةي بةباشي :هةندريَن
لةو بزاظة جظاكييانة بيَت كة  ئةدةبي كؤمةلَناسييةوة، دةكريَ مةبةستسةبارةت بة

سةدةي نؤزدةو سةرةتاكاني سةدةي بيستةوة لةرؤذئاوادا هاتة كايةوة؟ ي كؤتايلة
مةرِ تين ضيين بؤرذوازييدا ئاخاوتن لةسةرةتاكاني سةدةي بيستةوة لةطةلَ دركةولة

 هةلَداني نةوةيةكي نويَ"ئةدةبيَكي نويَ" ديَتة ئاراوة. مةبةست لةو ئةدةبة نويَيةش. سةر
واري بهةلداني ضينيَكي نويَش بوو كة لةسةرةبةست لةلَكوو مبواري ئةدةبييدا، بةنةبوو لة

 سياسييدا دةسةلَاتي هةبوو.

و مشتومرِة وةضةرخيَنةرانةي ئةو ضينة هاوكاتيش ئةو ئةدةبة نويَيية بةروانطة
هةرِميَن بوو. ئةو بؤرذوازييةوة دةبةسرتايةوة كة لةكؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةوة بة

رسي ثا نةبووة، بةلَكوو ثةيوةنديشي بةؤشنبريييدي ركلةئاستيَ ئةدةبة نويَيةش تةنيا
ئايينةوة هةبوو. بةجمؤرة لةويَد ئةو ذينة ، شيَوةي سةيركردني مرؤظةكان بةجيهانبيين

ي هؤي طشةسةندي رؤذنامة، بزاظةكاني خةلَك و بزاظذوازييةوة ئةو نووسةرة نويَية بةبؤر
زيية دةكرد كة وةك هيَزيَكي سياسةتي ئةو ضينة بؤرذواسياسيي كريكارانةوة طوزارةي لة

دةسةلَاتدار بةرهةميَنةري ئةو طةشةكردنة بوو. هاوشان لةطةل سةرهةلَداني ئةو ئةدةبةي 
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رتي كوبة زييةوة ئةو نووسةرانةي كة سةر بةضينةكاني تر بوون بةخؤ كةوتن.ضيين بؤرذوا
ن" ناوديَر ثرؤسة بةدميؤكراتيزةكرد"ةو بزاظة ئةدةبيي و جظاكييانة بةلةو رؤذطارةدا ئ

ةكريَ بيَذين كؤي ئةو بزاظانة ئاماجنيان بةمةدةنيكردني جظاك ونرت، ددةكريَ. بةواتايةكي ر
و ئةدةبة ةسياسةت و كاروباري جظاكدا. هةر بؤية ئو دورخستنةوةي رؤلَي ئايني بوو لة

 كي وشياركردنةوةش دةناسريَتةوة.يَنويَية وةك ئةدةب

ةخشاني كورت ئةدةب دةكةن. لةويَدا ثةرييةكي فرة لةة جظاكييانة كاريطلةويَدا ئةو بزاظ
نةي كة ئةو ئةدةبة نويية "ثةخشاني كريكار" ناوديَر دةكرا. ئةو بابةتاديَتة ئاراوة، كة بة

سةر خيَزاندا. وردةكارييةكاني ئةو ئةدةبة كاري لةسةر دةكر، كاريطةريي بيَكاري بوو لة
يت، دياردةي رةي ئةلكةهول، رماني نةطرينطي بةثرسي ئةلكهةلويستبوو، زؤر خواردنةو

بةتةنيا ذياني ذن، دايكة تةنياو مندالَ لةباربردن دةدا، كة ئةمةش، بةجؤريَك لةجؤرةكان، 
رةوشي ئيَستاي جظاكي كورديي دةضيَت. هةلَبةتة ئةو ئةدةبة ئةو دارِمانة ناوةكييةي لة

و سةرمايةدارييةوة سةير دةكرداني نيةك لةشيَوةي بةرهةمهيَدةرهاويَشتة كجظاك وة
وي ئةو وبةرِة ئةوة ئةركي تاكةكةسةكانة كة رِهاوكاتيش جةخيت ئةوة دةكردةوة، ك

بارودؤخة دارِماوة جظاكيية ببنةوة. لةويَدا روانطةي ضني بنةمايةكي مؤرِالي هةبوو كة 
ةكي يثةيوةنديةبةدا دةستثيَوةطرتن بةروخساري ئةو ئةدةبةي دةضنييةوة. بؤية لةو ئةد

ضينةكان هةميشة ئامادةيي  كي مؤرِاليَكي جظاكيي و هاريكاريتؤكمةي خيَزان وةك كرؤ
 هةبوو.

 ىليَرةوة رةنطة سةرضاوةي ئةو "شؤرِشي لؤذيكي ئةدةبي كؤمةلَناسي"يةي كة تؤ ئاماذة
هةبيَت كة لةسةدةي نؤزدةدا ورة بؤرذازييةوة ثيَدةكةي ثةيوةندي بةبؤنياتناني ئةو كولت

سةرةتاكاني سةدةي بيستدا طةيشتة لووتكة. بؤية سكان كردو لةفراذان و رِدةسيت بة
 ىةرةواني رؤذئاوايي ئةو قؤناغة بةقؤناغي لةدايكبوون و فراذووتين كولتوري بؤرذوازليَكؤل

 لةرؤذئاوادا ناوديَر دةكةن.
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و  يوري دةرةبةطايةتو كولتةة ئةو ضينة بؤرذوازيية نويية بوو روبةرِوي شيَوةي ذيانديار
و رةفتارةكاني جظاكدا بالَادةستبوو. ي بووةوة كة تا ئةوكات بةسةر هزرئةريستؤكرات

دةسةلَاتي ئةو ضينة بؤرذوازية. بؤية ةس )ينديظيد(يش بةرهةميَك بوو لةضةمكي تاكةك
 بناغةي بابةتي كولتووري ئةو ضينة بؤرذوازيية.ضةمكي تاكةكةس )ينديظيد( بوو بة لةويَدا

نووسةرو كةسيَتى ثةيوةندي نيَوان  بةكيَ دةطوتريَ نوسةر،نوسةر كيَيةو ئةرسةالن مةمحود: 
 ؟ناضةند بةثيَويست و بابةتي دةزانبةرهةمةكةي ت

ئةو . نووسةر ذيانبوون شيَوازيَكة لة نووسةرهةموو شتيَك لةكن من، بةر لة هةندريَن:
و هيض ثةيوةندييةكي هاوبةشي تةنيايةي بوونةوةرة ثةرؤشخؤرةية كة بةئاطاييةكي ناوةك

شة وةوبوونةوةي هةميشة ئةو رِلةروبةرِ .وشة باوةي دةوروبةرةكةيدا نةماوةةلةطةلَ ئةو رِ
 قةتيسماو باوةداية كة تيَيدا دةذيت.

ئةو كةسةي دةنووسيَ هةميشة بؤية  ر ئةو كةسةية لةئؤنتؤلؤذييةكي نامؤدا دةذيت.ةنووس
كة  ةوسةر ئاويَزاني جيهانيَك و ئاييندةيةكوت. ضونكة نةا دةذيدؤخيَكي بةرهةلَستكارييدلة

ئةفراندندا  هةولَى تاكو ئةو جيهان و مرؤظة هةمشة لةشكؤمةندي وبزوانداية، هةميشة لة
 بيَت.

ة؛ وحييبةرهةمهيَنان نيية، بةلَكوو ئاماجنيَكي رِ كالَا ىواتايا  ئاماجنيَكي ماتريالي ىنووسةر
 ووةطرتين بةهاكاني ئةو ثةيوةندييةثيَ ثةيوةنديية جظاكييةكان و دةستطةلَ لة ئاحاوتنة

 . بؤية ثةيوةندي نووسةرو بةرهةمةكةيدو ئازاؤظة بةرةو ذيانيَكي بةرهةمهيَنةرهانداني مر
 لةطةرِان بةدواي جيهانيَكي روحي بالَادا بةرجةستة دةبيَتةوة. ويوةندييةكي ئريؤسييةثة

 نة نيية،و بةرهةمةكةي، طريَبةستييةكي سازشكاراووسةرثةيوةندي ئريؤسيانةي ن ،ليَ
بةرهةمةكةيدا.  ورةنيَوان نووسازادة لةئو بةلَكوو وادةيةكي ناوةكي و روحي خؤ بةخؤ
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وتبوونةوةداية، تاكوو لةطةلَ وحييةوة لةرريَكردني بةرةو ئةو دؤخة رِكةواتة نووسةر بة
 تة بن.بةرهةمةكةيدا ئاويَ

تيكيية. كةواتة نووسةر دي نووسةرو بةرهةمةكةي، كردةيةكي ئي، ثةيوةنداديويَكي تربة
كات. ضونكة بةرهةمي ضؤن لةطةلَ خؤيي و بةرهةمةكةي مامةلَة ب ثرسيارة لةوةيربة

ريَطاي بةرهةمةكةيةوة، طةوهةري نووسةر بريتينيية لةبةخشيين دةق، بةلَكوو نووسةر بة
و رةفتاريَكي ضاندني جؤرة ئاكاربؤ نيشاندان و ئةمةش شيَوازيَكة ، يَتخؤي رادةطةن

 .ئايديالي

ر تةنيا وةعزاني جوان نيية، بةلَكوو بةرثرسياريشة لةوةي ةكردةي نووسكارو كةواتة 
كردةي نووسةر وةك ضؤن هةميشة جوانكردن و شكؤمةندكردني كارو  نيَ.يةطةةرايدكة

انكردني جوئاكارةكانييةوة ثةرؤشي طؤرِين و ةكةيةتي، بةهةمان شيَوةش خؤشي بةزمان
ؤرة كردةي نووسةر، شيَوازيَكة بةجم ئةو شيَوة ذيانةية كة لةجظاكةكةيدا قةتيسماوة.

 ئاراداية.ويَست وةرطرتنة لةو ذيانةي كة لةي، هةلَلةبةرهةلَستكار

و بطؤرِ َلطةي سةقامطري وةك فاكتيَكي بزؤزتيؤري ماركسيستدا كؤمةئةرسةالن مةمحود: لة
ئةوةية سؤسياليزم وةك وةديهيَناني كؤمةَلطةيةكي باشرت  راظة كراوة، بؤ ضوونيَكي تر

دةنرخيَينَ و ثيَي واية لةودا مرؤظةكان خاوةن ئازادي و ئاسايشي زياترن، سةرةجني ئيَوة لةم 
 بارةوة ضيية؟

لةبةديهيَناني ةو خؤى تيؤري ماركسيزم ئاماجنيَكي ميَذويي هةيبةكورتى  هةندريَن:
ييان ديَت تةواو دةبيَت. جياوازي ضينةكان كؤتا يةكةكؤمةلَط، يةكي كؤمؤنيسيتةكؤمةلَط
 كؤمؤنيستة، دةبزويَت. ةئةو ئاماجنة، كؤمةلَطبةرةو  يىلةو ثرؤسةيةدا ئاسؤ ةكؤمةلَط

اوةن ئةو ئاساييش  نابنة خنةك هةر ي سؤسياليستييدا ةةندةي بزامن، مرؤظ لةكؤمةلَطئةو
خة رازي نابيَت كة تيَيدا سيستةميَكدا بةو دؤهيض دةكةي، بةلَكوو لة تؤ باسي و ئازادييةي
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ويسيت خاوةنداريةتي  دايةويشة لةطؤرِان و جياوازمادام مرؤظ بوونةوةريَكي هةم دةذيت.
 ملمالنيَداية.لَات و نؤرمة سةثيَنراوةكاندا لةهةية، بؤية هةميشة لةطةلَ دةسة

مي لةناو كؤمةلَيَ ضةمك و سيست وىلةو روانطةيةوة، سؤسياليزم بةهؤي قةتيسما
يزم سيستمي ليربال شبؤية جيهانبيين ئاييين نزيكدةبيَتةوة. هةرةهادا، لةبريكردنةوةي رِ

 ياىزم بباتةوة. ئةمةش بةهؤي ئةوةي ئايديؤلؤذبةرةي سؤسياليتواني ئةو شةرِة لة
 طرت. خاوةنداريي مرؤظي لةبةرضاو ليرباليزم ئةو تايبةمتةندييةي تاكةكةس و مةيلي

برِ ؤظي بنةمي ليرباليزم توانيبييَت دةردةسةرييةكاني مرئةمةش ماناي ئةوة نيية سيست
ظةضووني ئابووري سةرمايةداري تواني ئةو هؤي ئةوةي ثرؤسةي ثيَشكردبيَت. ليَ بة

مرؤظ لةو مؤديَلي كؤمةلَطاي دواجاردا لة شكا، بؤيةبلةي مرؤظ بؤ خاوةنداريي ئاراستة مةي
يش و ئازادي"يةي فةراهةم نةكرد، بةلَكوو تووشي نةك هةر ئةو "ئاساسؤسياليستييدا 

مة تسئةمرِؤ ئةو سي ش ئةو دؤخةيةةئاكامي ئةو ونيَكي دةعةجانيشي كرد.ذيان و بو
كاني الَئةمرِؤ كاكاني. بةجمؤرة الَيية كؤي مرؤظي كردؤتة كؤيلةي كاسةرمايةدار

 ي بوونةتة خواوةندي مرؤظةكان.داريةسةرما

ي تةوةرييةكتاد بوونةتة مايةي بةخكاميَراو... لةكوردستان مؤبايل، ئؤتؤمبيَل،تؤ سةيركة 
 ش وثالستيكي مرؤظي كوردو كؤي جيهان. هةربؤية سيستميَك دةتوانيَ بوار بؤ ئاساي

 يندارةوانيَوان ويسيت خئازادي مرؤظ برِةخسيَينَ كة لةروحي مرؤظ تيَبطا، سيستميَك كة لة
و ئازادي و  . ئةمةش بةكورتي لةدادثةروةريهاوسةنطييةك مةيسةر بكا و بةهاي مرؤظدا

 يةكسانييدا بةرجةستة دةبيَتةوة.

دةرفةتي سةركوتكردني خؤي رِةخساوتر زياتر  ئةرسةالن مةمحود: مرؤظي كورد لةهةر كات
لةبةرثرسياريَتييةكانى وةك تاك رِادةكا، لةرِاستيةكان خؤي دةبويَريَت، مةسةلةن ، كردووة

خؤى موعاناتى نةبىَ دراوسيَكةى ئاو بيبات رِةنطة زؤر بؤى طرينط نةبىَ و وةك ئةوةى 
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هؤكارةكانى ئةم رِةوشة ضني تؤ ثيَت واية ثيَويستة نةجيوَلنيَت، )ئةمة بيَطومان لةطشتيدا( 
 بةمانا بكريَتةوة؟ئةم هيَزو تواناو خولياو خةياالندنةى تيادا و ضيبكرىَ ئةمة 

 دا دةنويَينَ، راظةكاري هةمةةو دؤخةي كة ئةمرِؤ كورد خؤي تيَمةرِ ئئاخاوتن لة هةندريَن:
ي، ئةنسرؤثؤلؤذيي، جيؤسياسيي و ... تاد طةرةكة. يتةرزي لةروانطةي ميَذويي، جظاكناس

بةكردن و خةملَاندني"ئةم وو ضاندن و موترةخساندني بوارو خاليَك بؤ دؤزينةوةهةروةك رِ
ناوي بووني كورددا هةن، بةرنامةو كارو مرؤطةلي هةخةيالَاتانة"ي كة لةاناو خولياو و توهيَز

 شؤرِطيَرِانةي طةركة. ويسيت جواميَرو

راثةرِاندني كؤي ئةو ئةركانةش ثيَويسيت بةثرؤسةيةكي بيَندريَذةوة هةية. ضونكة ئةمرِؤ 
رِي روحكوذةكاني بازاوكةش و كالَا ة مرؤظي كورد خؤي بةدةستةكةوتة رِلةو دؤخةي ك

ري و بازارِاندني بةها اللةوكاتةي كة سياسةتي طةندةلَساوة، خةثاند ييةوةسةرمايةدار
ةيي يَمتماناسدةتي بولَاتياني رِو نةتةوايةتييةكان لةاليةن حزبي كوردييةوة ها ىرؤشنبري

ية، لةو روانطةيةوة كردووة، راثةرِاندني ئةو ئةركة كاريَكي ئاسان ني و رةوشيَكي بيَهوودة
تخوازة بؤ طةرِاندنةوةي ئةو بةهاو ئةركة و توانا ويسستادا زيندوكردنةوةي ئةو هيَزلةئيَ

و سياسييدا كارطوزاري  نةتةوايةتي و جظاكيية لةبارضووانة دةخوازيَ لةئاسيت رؤشنبريي
 بؤ بكريَت.

ردييدا. كو يىهةية لةبواري رؤشنبري ئاطائةو ئةركةش ثيَويسيت بةبوني كؤهيَزيَكي كاراو بة
 ويَدةضيَ ئوميَدي ئةو كؤويستة لةبواري رؤشنبريي و بطرة سياسييشدا لةئاراداليَ خمابن 

 بخةن.ن كة بتوانن ئةو بزاظة بةسةر ثيَبيَت يان لةو ئاستةدا نةبنة

تاردا ئةو ضةند ويوةندي بةو ثرسيارةي تؤوة ئةز لةدةرفةتي تردا لةثةبةهةمة حالَ، لة
وتاري كانيم راظة كردووة. بؤ منوونة لةكردنة ئاسؤكاني ضارةسةرو  ىتةنطذةو ئاكامةكان

نيَوان بةرداشي " كورد لة يان و بزاظة بازنةييةكاني لةديدي هيَطلةوة" ىكورد "جظاكي
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وتارطةلي ترشيدا هؤكردةكاني ئةو دؤخة هاطةرايي و بالَادةسيت تةكنيكدا"و لةةوشيت رةرِ
 كةم شرؤظة كردووة.ؤروخ

بةست و بيَباكيية ةوشة درِدؤنط، بنلةو رِ ة، ئةوةي كة دةتوانيَ ئةو كوردلةوةش برتازيَني
بكا،  وسةرفرازواتادارى بةرىَ و و و ئارستةي ذيانيَكي بةرهةمهيَنةرو بةرةبيَدار بكاتةوة

ثيَويستة دةنطة جياوازةكان بزاظيَكي رؤشنبرييية. يَك لةفةراهةمكردني سةكؤطةل، تؤرِ
ي بينراو، بيسرتاو، اوةلَاو دؤستانةدا لةئاسيت كؤرِي هةمةجؤرئ لةطفتوطؤو دانووساندنيَكي

و ي هةمة رِةنطدا بةشيَوةيةكي سيستماتيكي و بةرثرسيارانةوة سةرضاوةكالنووسراو ضا
ي دةعةجان و سةرطةردان كردووة بةثالَثشيت هؤكردةكاني ئةو تةنطذةي كة ئةمرِؤ كورد

هةولَبدا كؤي ئةو هيَزو توانايانة بةهةموو بةلَطةو ميتؤدي فرةوة خبويَننةوةو بةمةش 
جنة هاوبةشةكانيان و ئاماجياوازييةكانيانةوة لةبزاظيَكي خةملَيوودا جارِيانبداو بةرة

هؤكردانةي كة ويَدةضيَ لةمثةريَكي سةرةكي بيَت لةو ديارة يةكيَك  ئاراستة بكةن.
يَزة طةندةلَانةي ناو ، ئةو هىسيكؤالركردني جظاكي كرود م ويسيت نويَكردنةوةلةبةردة

 تةكان و هيَزة كؤخنوازةكاني جظاكي كورديني.زبة بالَادةسح

 ر كةرةوةيةىيةكيَك لةئةركةكاني ئةو بزاظة روشنبريي و جظاكيية نويَخوازو هؤشيا بؤية
بيَ كاركةناركردني ؤداني ئةو هيَزانة. ضونكة بةهةولَدانة بؤ طةمارِ لةسةر كردةوة جةختيان

ةكيشيَ و و روحي جظاكي رادازة كة ئةمرِؤ جلَةوي بريكردنةوةميانة كؤخنوئةو هيَزة هاوثة
 خةساندووة، راثةرِاندني ئةو كردةية ئةستةمة. ويسيت نويَخوازيي كوردي

كؤهيَزيَكي ويستخوازيي شؤرِطيَرِانة هةية؛ واتا كؤهيَزيَك بةكورتي ئةمرِؤ كورد ثيَويسيت بة
ةستة بيَت، بؤ ئةوةي بتوانيَت دؤخة بنةبكة ئةجيَنداكةي ويسيت وةرضةرخاني ئةو 

 ومةوة بونياتي ئةو دةسةلَاتة سياسي و ئابوريية هةلَوةشيَنيَتةوةئاطاييةكي تؤكبة
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و ثيَشظةضوون ةمايةك كة هةميشة بؤ نويَكردنةوةدواجاريش لةوسةر بنةمايةكي بزؤرك ، بن
 و سيستةمة سياسيية داريَذيَتةوة.لة بار بيَت، ئة

 ويسيت كؤتاكة  وستمة نويَية دةتوانيَت لةروانطةيةكي بياَليةنةدا توانابةجمؤرة ئةو سي
 كة تاكة تلةبةرضاو بطريَت. ئةمةش زةمينة بؤ ئةو خؤشدةكا جياوازةكاني جظاكي كوردي

 و توانا جياوازييةكانيانةوة، زةمينة بؤ ئةو دام و دةزطاية خؤشكةسةكان بةكؤي روانطة
ت. هةر ئةمةش كة دةتوانيَ ئةو دةسةلَاتة هاراركييةي بكات كة بةمةدةني ناوديَر دةكريَ

لةسةر ثةيوةنديية خيَلَةكيي و حزبييةكاندا روحي بةرهةمداري خةساندوة بيَهيَز بكات  كة
متمانةي هاوبةشي  دا بةرثرسياريئاسؤييةكي نويَ، كة لةويَ وو جظاكي كوردي بةرة

وان تاكةكةس، دلَسؤزي بؤ نيشتمان و تيان، كيَبةركيَي داهيَنةرانة لةنيَلةنيَوان هاولَا
 ي ئاماجني هاولَاتييانة، ئاراستة بكات.دؤستايةت

سثاس بؤ ماندوبونتان، بؤ ئةم هةموو ويَرِاى ثيَشكةشكردنى لةكؤتاييدا،  ئةرسةالن مةمحود:
ي دةمةويست تاموضيَذيَكي زؤري ثيَبةخشيم، ئةطةرض كات بةخشينةتان، طفتوطؤكةمان

ا بوو دواجار هةنديَ ددَلميان النيكةم لة ،بكةمةوة ترو ضرِوردثرت ثرسيارةكامن زؤرتر برِؤين و 
ى رِؤذنامةوانى كاريَكثيَمواية نم، سةرةرِاش بووروذيَ ندابابةتي ئاني بؤ قسةكردن لةطةَلتا

زيندو مبيَنيَتةوةو كؤمةك بةخواستى زانينطةرايى ور دتا  دةتوانىَئةجنامدا  دالةطةَلتان ئةوتؤم
 ئيَوة دوا سةرةجني خؤتان لةمةرِ دةخوازم شهةر بؤية ةرى ئةمرِؤو سبةيش بكات،خويَن

، يان يةدةبواية هةَلويَستةمان لةسةري بكردابائايا ضيرتى طرينط هةبوو  ،طفتوطؤكة بَليَن
، بيَطومان زؤر لةكاتتامن طرت، زؤريش ثاستان دةكةمسباس بكةن؟ دوبارة يَوة دةتانةويَ ضيرت ئ

 ا، زيندو دةميَنيَتةوة.دمنى لةيادةوةر ئةمة ماندوم كردن.

و ذياندا شويَنثيَيةك  دة، ئةزموون و ثيَشهاتانةي كة لةيادةوةريهةموو ئةو كر هةندريَن:
نيَوامنان، ويَرِاي كن من ئةو طفتوطؤيةي نةوة، بةهاي خؤيان لةزماندا دةثاريَزن. لةدةهيَلَ
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و دياردة بكةمةوة كة ثيَشرت دركم ر ثرسيارليَكردم بري لةزؤ هاوزمانيَك، وايئاشنابوون بة
دا ة هاوسةفةرييةك بوو لةطةلَ تؤثيَيان نةدةكرد. هةروةك ئةو طفتوطؤية وةك جؤر

 .ةكيَشالي من كاريَكي سةرةجن . ئةمةناسيبيَتئةوةي ثيَشوةخت يةكرتمان بيَ بيَطومان بة

اد ت و هةظثةيظينيَك.. نيَكيي و غةيرة ئةدةبي، نووسدةزانن، هةموو دةقيَكي ئةدةب خؤتان
 ويَرِاي بةسةر طفتوطؤيةي ئيَمةش مهيَناني ئةيى وة. كؤتاناتةواوي دةميَننةهةميشة بة

ني مرؤظ، ان ليَ، وةك ثرسيارةكاني بووتخؤى جياوازى ي زؤر ديوي ذيان و ثرسياركردنةوة
 كؤتاييةكي ثشوو ئاساية.

تي: ئةزمووني ثيَشمةرطاية كاريتر باسي وردةدا دةكرا زؤر فرةمانطفتوطؤيةلةم هةلَبةت 
ي و جظاكييةكةي ئةو ذيانة سةختة، ثيَشهاتة وردةكاري ذياني تايبةتي خؤم، ديوة دةرون

 .يةكردبابسةربازيي و سياسييةكامنان 

ةهةندةكاني رِ ةرفةرةدا دةكرا باسي ديوة شاراوةو ديارةكاني تاراوطةوهةروةك لةو س
 دؤخةكة تايبةمتةندييةكن لةو  و...تادرابردوي هةسيت شويَن، نيشتمان و زيندبوونةوة

 تاراوطةييةدا.

دبوون و بكةين كاتيَك كة مرؤظ لةئاسيت ئةكادميييدا دةذي و سةخيت كوردةكرا باس لة
نثيَي وةك ومتان ئةوةي دةميَنيَتةوة، شويَبةالَم  ة،رسي ناسنامة دةبيَتةووي ثروبةرِ

 ئاشناكرد.ئةزموونيَكة كة ئيَمةي بةريَطاي زمانةوة 

نزيكةوة يةكرتمان ديبيَت و خؤشم كة هاوزمانيَكي وةك تؤ، بيَئةوةي لةمن بةوة دلَ
دانووساندن بكةين، كة خودي زمانة  تليَدةكا وامان اسيبيَت، ثةرؤشخؤرييةكي رؤشنبريين

 هاوبةشةكةمانة ئةو ئاطاييةمان ثيَدةبةخشيَت.
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و زانيارييمان ئاراستةي خويَنةر رسياربةو خواستةي كة ئيَمة لةطفتوطؤكةماندا كؤمةلَيَ ث
دواضوونيان. بؤ هةلَوةستة لةسةر كردنيان و بةكردبيَت، كة بةلَاي كةمييةوة هاندةر بن 

كؤتايي بابةتيَك يان طةر كردةي دةق، وةالمدانةوةو طةيشنت بيَت بةوةكي تر، ئة
كؤتايي  با ميَكان كيَشة ئالؤزةكاني بووني كوردي، دةبوو نووسني دةنهيَنييةكان ذيان ي

 وبارة سوثاس بؤ خةخمؤرييةكانت.بهاتبا. د

 _ كؤتايى _
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