
 ئانا فرانک! –ناديا موراد 

ر براون  ت شاف شتر بهرههمی  Elizabeth Schaeffer Brownئهليزاب کی ئامريکا، پ خه
راداری سۆنی ئهريکسۆن بوو. ناديا  يهخچالی دەفرۆشت و دواترفرۆشياری تهلهفوونی دەستی کام

کی باشووری کوردستان زيندانی گرووپی ئيسالمی داعش بوو، کی گوند که له مهرگ  موراد خه
دی ئيزەدييهکان. براون که پيشهی بواری تهبليغاته، له سيمای  ستا بۆته دەنگی تڕاژ ڕزگاری هات و ئ
گهی  بی بيرەوەرييهکانی ڕۆژانهی، بوو به به ، ئهو کهنيشکهی کت ناديا موراد، ئانا فرانک دەبين

  ڕووداوی هۆلۆکاست له سهدی بيست. 

ی پرۆژەيهکی هۆمانيست هاتهکان بۆ ناديا به پ کی شهنگاڵ و د ک خه ی له کوردستانهوە له گهڵ کۆمهل
ندرايه نهتهوە يهکگرتووەکان و بوو به سهفيری ئهم دەزگايه و بهرنامهی  زرايهوە، تا گه مان گو ئا
نی جيهان له گهڵ بهرپرسانی حکوومهتی و سياسی و دام و دەزگای ئايينی، ژنان  ديداری له زۆر شو

ندرا و له که ته کرد که کارەساتی  بۆ پ نج ڕۆژە بۆ ئيسرائيل داوای له پاڕلهمانی ئهو و کی پ سهفهر
 ئيزەدييهکان وەک ژينۆ سايد بناسرێ.

ی  ل تۆمار کرا، خانمی حقووقناس ئامال کلۆنی  ٢٠١٧سا تی نۆب  Amal Clooneyناوی بۆ خه
دەکۆش بۆ ئهوەی کارەساتی کووشتا هک لوبنانی ت ته دادگای بريتانيايی به ڕەچه ری ئيزەدييهکان بهر

دييهکی کهم  ناونهتهويی جنايهتهکانی شهڕ. کلۆنی داستانی ژيان و بهسهرهاتی ناديا موراد وەک تراژ
! نه دەبين   و

ويستی  کی تراژيکی لهو چهشنه پ ژن داستان پشتی ناديا، دەب ژکار و دام و دەزگاکانی پا ر، ڕاو ج ن م
کخست ديا، پرۆپاگهندە و ر بی " من به م ن ههيه بۆ ئهوەی به جيهانی بکرێ، ههر بۆ ئهو مهبهسته کت

ر شپيگل پار له ژمارەی  وکرايهوە و بازاری چاکی پهيدا کرد. د وەم" ب ی دا نووسی که  ٤٤دەنگی ئ
کی  تان پيشوازی ل دەکرێ و داستانی ئهو کراوەته بهرههم ناديا موراد وەک "سوپر ستار" له و

کالم و دەنگدانهوەی باش ههيه. ناديا باش، ههر وەک دەگ ويستی به ڕ کی باش پ وترێ ههر بهرههم
کراوەته "ئيکۆن" نيشانهی بهرچاو بۆ خستنه ڕووی بارودۆخی ژيان و چۆنيهتی ڕۆژگاری ژنان به 
تانی پڕ له شهڕ و ناکۆکی و دوور له ڕەچاوکردنی مافی ئينسان، به تايبهت ژنان! ناديا له  تايبهت له و

مهی پارل ژێ ئ همانی ئيسرائيل بهسهرهاتی جوو و ئيزەدييهکان وەک يهک دەخاته بهر چاو و دەب
  کارەسات ههر زيندووين وەک مووساييهکان. ٧٤ئيزەدی دوای 

ک باسی "کۆچوو" گوندەکهيان دەکات، باسی ژيانی خۆيان، که مريشک و  ن ته ههر شو ناديا دەچ
يان دەکرد و دايک ی به دەستی خۆی نانی دەکرد. من نووسهری ئهم ديڕانه له مهڕيان ههبوو، کشت وکا

ک کچانی ئيزەدی هاوتهمهن و گچکهتر له ناديا ئاشنا بووم،  ی ڕابووردوو له گهڵ کۆمه چهند سا
کی سادە و ساکار، پڕ له ههست و خۆشهويستی. له ناوياندا خزم و هاوگوندی ناديا ههن که  ئينسانگهل

دەد ندن و ئهو جار بهجار سهريان ل رە له کار و خو ا. ڕابووردوی زۆربهيان تاڵ و ناخۆش بووە و ل
رە به حهزی  ندنيان کهم بووە. ل ربوون چاالکن، ههرچهند زۆربهيان له گوندەکانيان دەرفهتی خو ف

دەگهيينن.   گهڕانهوە خۆيان پ

و کراوە، به يهک لهو کهنيشکا ل ب تی نوب ی بهخشينی خه نهم گووت که ئهو ڕۆژەی که تازە ههوا
مانييهکهی  ژی ئينگليسی و ئا نهگهيشت، دوايه له گهل خانمی دەرسو تی وەرگرتووە، ت خزمهکهتان خه
م، له پڕ به دەنگی بهرز  ته چييه، چاوەکانی گهش بووە و گوتی دەچمهوە به دايکم دەل گووتمان ئهو خه

نه و له  کی وا وەرگرم. ئهو نۆزدە سا ت گوندەکهی خۆيان ههتا کهالسی گوتی منيش دەمهوێ خه
 . ستا له کهالسی دە دەرس دەخوين مان دەژی و ئ ه له ئا ندووە، چوار سا نجی خو   پ



ت  ت بۆ ئهو و کی سادە و ساکارە و ژيانی کهوتۆته ناو بازنهيهکی جياواز و بهردەوام لهم و ناديا کچ
ناوە. نا گايهوە به کاری ه ديا ناوی حاجی سهلمان و داعشهکانی دەچ و ههرچی وەزەی ههيهتی لهو ر

ک لهو کهسانهی که وەک ناديا بوون له  ناوە. زۆر تهوە که چيان به سهر ه ڕ تری له بير ماوە و دەيگ
ه و  نهکانی خۆی و بنهما تهز بهر شهرم و حهيا خۆيان کووشتووە، ئهو بهردەوام بهسهرهاته تاڵ و د

تهوە. ئهو  ڕ پهڕاندووە و ئيزەدييهکان دەگ وە و داب و دەستوورە داخراوەکانی ئيزەدييهکانی ت چوارچ
باس لهو بڤانه دەکات، که کهمتر ژن و کهنيشکی کورد باسيان دەکهن. به ههزاران و سهد ههزاران کچ 
دەنگن له  زانهکانيان پڕ له کارەساته و ب و ژنی کورد ههيه که ژيانی ڕۆژانهی تهنانهت ناو خ

کی ساکار له سهر سهکۆکانی ئهم جيهانه، له ناو ئازارەکانی خۆيا ندەواری گوند ن. ناديای کهم خو
ک که به ههموو حزب و دەسته و گرووپ و به  دەبرێ، کار بازنهی سهرانی جيهان دەنگ هه

  سهرجهم نوخبهی کورد نهکراوە و ناکرێ. 

ستاون و ههمووی ئهو کارانه ناديا نهيکردووە و ئهو دام و دەزگايانه دەيکهن که ل ه پشت ناديا و
ژ و کارگيڕانی  پسپۆڕی به جههانی کردن و گهرم ڕاگرتنی داستانی ناديان. سناريۆنووس و بهرنامهڕ

نن.  دەزگاکانی پشت ناديا له ئاستی ههرە بهرزدا کارەکان ڕادەپهڕ

خۆی له پارلهمانی ئيسرائيل کات ناديا بهرەو ئهوە دەچ ورد ودرشتی بهسهرهاتی زيندانی بوونی 
بهکه  ت کت دەکهن ههموو شت باس نهکات و ههرکهس ويستی با بچ ژکارەکانی داوای ل تهوە، ڕاو ڕ بگ

بهکه بکڕێ.  تهوە، واته کت ن   بخو

ندراو و س ههزار ب سهرو  نج ههزار کووژراو، حهوت ههزار ژنی ڕف نۆسايدی ئيزەدييهکان پ ژ
ستا نهبيستراوە و نه ديتر کهوتهوە، تا ئ نی ل می کوردستان و سهرانی شو اوە که حکوومهتی ههر

تن. حکوومهتی  ن مهسهلهکه کهوتب کيان کردب و وەشو رە و لهوێ کار حکوومهت و حزبهکانی ل
راق کارەساتی ئيزەدييهکانی به هی خۆی نهزانيوە و ئاوڕی ل نهداوەتهوە.   ناوەندی ع

کی سهرکهوتوو بوو له بواری تهبليغ ر براون کهس ات، ئهو له نيۆيۆرک له بازنهی ئهو خانمی شاف
ژنانهدا بوو که دەيانويست بارودۆخی ژيانی ژنانی جيهان باشتر بکهن. دواتر دوچاری قهيرانی مانايی 
کی جيهانی  کخراو و فکريی هات و بهرەو ئهو پيشهيه ڕۆيشت که له سهرەوە باس کرا. دواتر ڕ

نانی ژنا رکردن و باره نا بۆ ف که ديالی پ ن له ئهفغانستان، له هايتی و دواتر له پرۆژەی تر مولتی م
دييهکی تايبهته  بهشداری کرد، ههتا گهيشتۆته پرۆژەی ناديا موراد. داستانی ناديا بۆ خانمی براون تراژ
گوومان ئهم سناريۆيهيه دەگاته سهر پهردەی سينهما و مولتی  نههاتووە و بهردەوامه. ب که کۆتايی پ

ديای سهردەم و بازاڕ کی مهزن له خۆی دەگرێ، که ئهوە تهنيا اليهن نييه و اليهنی سياسی، م
يهتی، ژنان و...له خۆ دەگرێ.   حقووقی، ئهدەبی، ئينسانی، هونهريی، کۆمه

ر بڕاون زيندوو دەکاتهوە، ئهو له تهمهنی  ت شاف داستانی ناديا موراد، داستانی ئانا فرانک بۆ ئهليزاب
بهکهی ئانا فرا ن کت ڕوانينی ئهو نيسبهت به پازدە سا ندۆتهوە، که بۆته هۆی گۆڕينی ت نکی خو

ز و وزەی ئانا فرانک  يوايه ناديا ههمان ه جيهان. ناديا بۆ براون زيندووبوونهی ئانا فرانکه، ئهو پ
ويست له گهڵ ئهم مهسهلهيه مامهلهش  ی پ ت دە گهر سياسهتمهدارانی جيهان به پ . ئيليزاب ن دەنو

ک گای داستانی ناديا نهکهن، کار ی گهورەی که دەکرێ ئهوەيه که نهسل و نهوەيهکی نوێ له ڕ
گايهوە ئهو شانسه به کچان دەبهخشرێ، که نهوەيهکی نوێ له ژنان  ن. لهم ر مورادەوە پهروەردە دەکر
ک له گهڵ ناديايه، تهنانهت بۆ ئاودەستخانه، ئهو خواردنی بۆ  ن ت بۆ ههر شو ليزاب پهروەردە بکرێ. ئ

ری ئينگليسی کردووە. دی ف دی ه نهکانی دەکات و ه ، سهيری تهلهفوونهکه و و ن   دەه

؟ کچه گوندييهکهی کوردستان  ن ڕا دەه ز و وزەيه له کو له ئيسرائيل له ناديا دەپرسن ئهو ههموو ه
دەبيژێ" ڕووحی له دەستچووم هانم دەدا". ئانا فرانک پاش مهرگی ناوبانگی دەرکرد، ناديا موراد 

ندراو"ی زيندوو کردۆتهوە.    ناوی ئانا فرانکهکان و به مليۆن ملۆين ژنانی "ڕووح ڕف



کی  ت ت وەردەگرێ. الی من هيچ خه ستا بير لهوە دەکهمهوە که کچه ئيزەدييهکهی خۆم، کهی خه ئ
ت شافيڕ بڕاون، ئاماڵ کلۆنی و ههز ليزاب ارانی جيهان بايخی نييه، الی من ناديا موراد، ئانا فرانک، ئ

نن. ئهوان سهر دەکهون! شوو بونياد دەن   وەک ئهوان نڕخيان ههيه، که سهدەيهکی جياواز له سهدەکانی پ

  برايم فهڕشی

 


