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 پرست
 

 !؟ تی کوردستانه وه ر شانی ده  سه یتی شانۆ له مه ئایا داره
  ردستان؟ مزۆپۆتامیا و شانۆی باشوری کو

  یان  که ڕ شانۆی وته  مه تروانینی شانۆکارانی باشور له
 نوستالژی شانۆکاران

  باشور دابانی میژووی شانۆ له
 ؟ ک شانۆی کووشتووه

 انیر  قه رچوون له داهاتووی شانۆی باشور و ده
 ری نگی و هونه رهه کانی گشتی کاری فه رجه ماکانی فکری و پش مه بنه
   کوردستان کردنی شانۆ له  سیستم  به
 کردنی کادری شانۆ رورده په
  خوندنگاکان  مرۆڤی شانۆیی لهیکردن رده روه په
 گا کردنی گشتی کۆمه رورده په
 وزیۆن له ته

 کان  شاره پکھاتنی شانۆی میللی له
  زانستگاکانشانۆی

 شانۆی خوندنگاکان 
 زگای شانۆ ده

 ی شانۆ  و موزه کتبخانه
 یی وه ته شانۆی کورد و رزگاری نه

       
  باشوری آوردستان  لهکاران شانۆدیالۆگی
 یمانی  ی منانی سوله باخچه

  یمانی تیپی نوواندنی سوله
 یمانی ندانی سوله رمه تی هونه آیه یه

 یمانی آانی سوله انه جو ره ونههی  ه آۆمه
 ولر ههڵ شانۆکارانی   گه دیالۆگ له

  )آان  جوانه ره یمانگای هونه پهکانی حمان و ماموستا بدولره باح عه سه, راح ت جه سفوه, د ساالر حمه ئه( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 رشی      برایم فه                            وه رانه گه                ؟                چی زیندووه، کوردستان مردب ر شانۆ له گه ئه

 
 !؟ هتی کوردستان وه ر شانی ده  سه  شانۆ لهیتی مه دارهئایا 

 
 بیـر و  پـی م بـه به،  کراوه یشی بۆ دیاری نهڕ و گۆ نژراوه تان هشتا نه باشوری کوردس ۆ لهرمی شان ته

  !برێ دهو مردن  ره به و  دایه  گیانئه له، شانۆ  شانۆکارانی کوردستان ک له گهی  وه لکدانه
، ت رسـتانیه شا رکـی پـ لـه  هونـهداڕزانـیواـی   هـه وه  ئه!ی راستی بت؟ وه نگدانه ره  و بۆچوونه ئهر  گه ئه
   .  ریی هاوار کراوه بیر و هۆشی هونهر و   هونهمردنی جوانی و.  دراوهان جاڕ فکر و هزر و رامنگ،  رهه فه

م  ئـه .نـگ رهـه  و فـهت  بوونی شارسـتانیه بۆ  بووه  پناسه وه هی کون کۆن لهتاندا   ناو میلله لهشانۆ بوونی 
  ! هوبو ک یه وه ته ر وت و نه ویی هه ته للی و نهو خۆ گردراوی کیانی می  راسته ته شارستانیه

 و   پـی مـژووی ئینـسان هـاتووه  پـ بـهرواش تـی و هـه یـهمـی خۆ رده کانی سه ره موو هونه شانۆ کۆی هه
 . کـان بـووه هد کانی سـه ساته و بیر و رامانی مرۆڤ و کارهک  تی ژیانی خه گا و چونیه کۆمهی  وه نگدانه ره
ر   هـه  لـهکـۆی شـانۆ سـه.   هـاتووهردا  سه انی بهشانۆش گۆڕ ،کانی ئینسانی وره  گه انهوو گۆڕم ڵ هه  گه له
نـگ  رهـه فهندی  مه وه ده نوواندنی  زیندووبوونی شانۆ . کان بووه ره موو هونه  ژووانی هه جمک دا رده سه
یاڵ  نیا جگای بیر و خه  ته  شانۆ نه.  ساته ، مردنیشی کارهت و بیر و رامانه ر و سیاسه  و هونه  فه لسه و فه

کـان  مـه رده کـانی ئینـسانی سـه مـوو کـشه کو جگای باس و لـدوان و نووانـدنی هـه  به ،و فانتزی بووه
و   بیـات و وشـه ده ، جگـای ئـه ری دارشـتن بـووه ،جگای میعماری و ئارشیتکتۆر و زانـست و هونـه بووه
  وتـک ر لـه گه ئه  .  جیھان بووه کی مینیاتۆری له یه خته  و ته ژیان، جگای و گۆرانی بووهما و ئاواز  سه
 !؟ ؟ چی زیندووه مردبت شانۆ ڵ  گه  له یته و شارستانیه می ئه رجه سه

  لـه" زینـی شـانۆ"مـی  رده عس، سه و بهدام  می دیکتاتۆری سه دهر سهن  دهی شانۆکارانی باشور،  زۆربه
و  مـوو ئـه  هـه یـه م وتـه ئه !  و داڕزاوه هداڕماودا خۆی تی کورد سته می ده رده  سه له شانۆ و  کوردستان بووه

   که، هش م بۆچوونه ئه دژی  یه م وته ئه ."دات ده  ئازادیدا هه شانۆ له"ت   ده  که ، وه کاته د ده  ره بۆچوونانه
:   بـین کـه  بـ وه بـ ئـه ده  م بۆچوونه ئهنتقی  نجامی مه ئه ر سه. زان  ده"ت ی شارستانیه پناسه"  شانۆ به

 و ئازادیش بۆ چ کردنـی شـانۆ و  بووه  خۆی نهتی سته نی کیان و ده وردودا خاوه سای راب13  کورد له"
تـدا  هایـه  نـه بـ لـه  ده، بـن  م بیـر و بۆچوونـه نـی ئـه ه خاو ی که هوان  ئه"؟! بووه  گۆردا نه ت له شارستانیه

یتـی  مـه دارهب  ده! ت و ئازادی و مردنی شانۆ بزانن زانی شارستانیهی داڕ رچاوه  سه دستان بهتی کور هو ده
ی لۆژیـک ن ب الیه ده ، کانه یه  دژ به م بیروبۆچوونه ئهنی  خاوه.  ببینن وه انهرد تمه ر شانی دوه  سه شانۆ به

بـ  ده هـا روه  و هه وه نه ن بکهروو،تاتۆریدامی دیک رده  سه  له"زینی شانۆی  وره  ده" نتقی پک هاتنی و مه
ڕزانـی ڕ دا  مـه نگانـدنی روون لـه ـسه هـهبـ  ده  !وه نـه د کـه  ره،دا" ئـازادی  شانۆ لـهساندنی شه گه" نتقی مه
. سـت  ده نـه کتـاتۆری دا بـدهمـی دی رده  سـه  لـه" ت شارسـتانیه"سـاندنی شـه و گـه ئازادیـدا  له "ت شارستانه"

 نـاو  لـه م هـه" ت شارسـتانیه" سیستمکی دیکتاتۆریـدا  لهکرێ  چۆن ده   که وه نه  ی کهب روون دهنجام  رئه سه
 شه  گهمیش و ههبچ  ن؟بست! 
 هابـاد  مـه  لـهکۆمـاری کوردسـتانمـین  که یه"  ر وبه مه  ساڵ له60  که وه خونینه  مژووی کوردستاندا ده  له
  مـرۆش لـه ئـه 1".کـۆی ژیـان ر سـه  بـۆ سـه  وه تـه وه ازراو پاشان گـوزر  دامه شانۆی خته ته ر سه  تا له ره سه

م  ئـه!  تـی کوردیـدا مـردوه هو تی ده سته  ژر ده  شانۆ له بیستین  که ده  وه وانه  پچه بهباشوری کوردستان 
 .دون  ده کانه یه  دژ به م دیارده  له وه یه نووسراوه

  
  ان؟ردست باشوری کوشانۆی مزۆپۆتامیا و 

 
 م ت سـھه ، پـاش بـاکور و رۆژهـهرینی خـاک ی دانیشتووان و به  پی ژماره مرۆ به  ئهباشوری کوردستان

 مزۆپۆتامیـا.   دـر کـراوه  نـاومزۆپۆتامیـا   بـه  کـه  وتـووه کـه  هه و شونه  له باشور . کوردستانهی چهونا



4 رشی      برایم فه                            وه رانه گه                ؟                چی زیندووه، کوردستان مردب ر شانۆ له گه ئه

  کــک لــه مزۆپۆتامیــا یــه.  کانــدا بــووه ده  و ســه زاره  هــه لــه تــی کــۆن نــگ و شارســتانیه رهــه ی فــه بــشکه
سـم و داب   رێ و رهما و ئاواز و گـۆرانی و  و سه وه  و ئایین ورازگرانه فسانه ندترین کانگاکانی ئه مه وله ده

و  شـیره وم و هـۆز و عـه  قـه ت به کانی تایبه نمایشهکانی ئایینی و سروشتی، ریت و نوواندن و نمایشه و نه
 .  کان بووه و بۆنه جژن  و  پیشه ت به لی تایبه ایشگهکان، نم فه تایه
 : کاندا هاتووه نگی ماده رهه  شون فه ڕان به  کتبی گه له
. وێ ـک بکـه بـوو پـش خـه کـراو، ده ختـه تیدا پیاوکی یه سمی تایبه  ڕێ و ڕه ناری چۆمی فرات، له  که له"

  ر لـه  سـواری کـه  بـه یـان ی ئیالهه وتن و ونه که شونی ده ه و وه  نگ کراوه م و چاوی ره  ده منان و الوان به
 2 ".کرد ش ده  گوندک شانۆی ئایینی یان پيشکه یشتنه گه کاتک ده. برد ڵ خۆیان ده گه
 :  شون رێ و شونی شانۆدا هاتووه ڕان به ی گه  درژه مان کتبدا له  هه له 
 نـاو  کـان برژنـه  یۆنانیـه ی وه ر لـه  بـه وه ر، ئـه شـانۆ و هونـهما بت بۆ چ بـوونی   بنه فه لسه ر فه گه ئه"

وانـی و  سـره شـتی، مغان،خـه رده ی زه فـه لـسه ، فـه) ف.ب. وه گرتـه  باشوری کوردسـتانیش ده که( وه ئرانه
 3." بووه وی هه هله فه

 : کاندا مری بویس ده می ماده رده  سه کانی شانۆ له ره الڕ بوونی تا  مه له
   وانــه ووشــت لــهم  هــه م شــارانه ئــه! ن کــه کانــدا دروســت ده  وتــی مــاده کــان زۆر شــاری نــوێ لــه انیــهیون"
 4." بووه ی هه ماشاخانه ته

 شـانۆ   ئـاوا بـاس لـه  بـووه  ئیمپراتوریـهو شک له  باشوریش به کاندا که نشییه خامه ی هه وره  ده پاشان له
 :کرێ ده
م  لـه. رگـرت  وهتکی نویـان کانی ئایینی رواه کارهنشیدا  خامه م شای هه شیری دووهه رده می ئه رده  سه له"

 نـاو  یـشته چـوو، گـه  ده رـوه بـه  وه ره ده  سـمی ئـایینی لـه ێ و ڕه ر ی پـشوو کـه وانـه  پچـه دا به هم رده سه
،   ناوبانگانـه  بـهرستـشگا م پـه ند له چه. هیتا سازکرا رستشگای ئانا کان په  شاره  زۆر له  لهرشتشگاکان، په
کـانی  وره رستشگا گه په:   بریتی بوون له)ی مادی400(.ز. ب395تا   هه)ی مادی301.(ز. ب404 سانی  له
 5".ند هاوه ر و نه نگاوه دان، که مه هه

م و  رده مـان سـه ۆکـی هـهر  نـاوه  نزیـک لـه،  وتـی ئمـه مـی کـۆن لـه رده رۆک و تمی شـانۆکانی سـه ناوه
 :  نی پاشانی وتی یۆنان بووهکا مه رده سه

شـیر و کـورش  رده  ئـه  کـه  راپۆرتکـدا هـاتووه لـه:   وه گریتـه  ده وه"کتنرپـاس" زاری  له پلۆتارکی یۆنانی "
  ویتـه که سپاسیا ده زگیرانی کورش ئه دا ده ڕه م شه له.  وه ڕه  شه ونه که ت ده سته رگرتنی ده ر وه  سه دووبرا له

کاتـک داریـوش . سپاسیا  ئه زگرانی مامی واته  ده چته شیر دی ده رده داریوش کوڕی ئه. یرش رده ست ئه ده
.  شـا بکـات ک لـه تـوان داوایـه رباری ئیرانـدا، ده  ده ریت له  پی داب و نه کرێ، به بۆ جنشینی دیاری ده

ر   بـه  لـه م دوایـه کات،بـه وڵ دهبـ  قـه م داوایـه شا ئـه. و سپاسیا بدرت به کات ئه  باوکی ده داریوش داوا له
تـی  وێ خزمـه تـا لـه کات هـه دان ده مه رستشگای هه ی په وانه سپاسیا ره ی خۆی، ئه که  کوڕه یی بردن به ئیره

م  شـیری دووهـه رده م ژنـی ئـه م کـچ و هـه ش بین ئاتوسا هه وه ئه.  وه ئاناهیتا بکات و پاک و خاون بته
 "6 !نشی بوو خامه پاشای هه

تـی  یی بردن، سزادان، دوژمنایـه خیلی و ئیره وینی برازا و ئامۆژن، به ت، ئه سته وین، ده دا هیزی ئه لره
بـێ و  رده ربـاری شـاکانی ئیـران ده  و ئاسایی ده  ژیانی رۆژانه وانه مووی ئه هه. بیندرێ ڵ برا،ده  گه برا له

 شـانۆی  بـۆ ونـه. مـی کـۆن و دواتـریش رده یۆنانی سـه رۆکی زۆر شانۆی  ناوه ته  بوونه تانه م بابه ر ئه هه
 نزیکـی  مـان شـوه  هـه  بهوان و ئیمپراتوری ئران ی یۆن تکهم  ، هه"ئاخیلۆس" نووسینی  له"کان فارسه"

   لـه،رزشـی تـی و ئـه نگی و کۆمایه رهه کانی فه ره ربه میش به ن و هه گه دهیۆنان ماد و یۆنان و پارس و 
 و  وه رچدانـه رپـه بـ بـه گومـان دهبـ .  وه گرتـه بیـاتی شـانۆش ده ده  شـانۆ و ئـه  کـه،ن گه  دهکتر ڵ یه گه

زایـانی   پـی وتنـی شـاره  بـه بووب که بی و درامی دا هه ده ستنی ئه  به کانیش له ن ئرانیه  الیه  له دژکردوه
 .ب ماب  ئستاش ده م نووسراوانه بیاتی یۆنانی کۆن، ئه ده ئه
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 : کرێ کانی شانۆ ده  تاالره رزمینی مزۆپۆتامیا بوون ئاوا باس له  سه شک له  به ی که  وتانه و هل
کـان  شـکانیه ختی ئـه پته" نسا"  لهکانی نمایش ماسکه و تاالرکی شانۆی یۆنانیکانی  ج ماوه دۆزراوه به"
کـانی  شـکردنی شـانۆنامه ڕ پـشکه  مـه هکان، لـ نیشانهیداکردنی  ها په روه  نزیک شاری عیشق ئاباد و هه له

 ئیمپراتـوری  شـک لـه دا بـه مـه رده و سـه  لـه  که،"سوریا" شاری کۆنی  له" ئۆرۆپوس"می رده  سه یۆنانی له
مــی  رده  ســه  شــانۆی یۆنــانی لــه  کــه ڕه م بــاوه لمانــدنی ئــه  بــۆ ســه کــی تــرن یــه گــه ، بــه کــان بــووه پارتــه

 7". بووه وی هه کاندا بره شکانیه ئه
مـی  رده  سـه  لـه لمانـدنی بـوونی شـانۆیه  سـه، کـانن گـه م بـه رجـه  سـه شک له  به  که  مژوویانه گه م به ئه

 .    مژووی باشوری کوردستانیشه  که  ئمه وتی کان له کان و پاش ماده ماده
 . ت بــووه ســته دهی نــبرد وهرــ  و بــهیتــ هزگــای حکومــ ی دام و دهنــدی پکھــاتن بــه م مــه کــه  یــهمزۆپۆتامیــا
ڵ والتـان و   گه ندیان له  پوه نده به م مه ج له تانی نیشته بووه و میلله ندکی داخراو نه به  مهمزۆپۆتامیا

  رچـوون لـه نـدی گـرتن و کۆمۆنیکاسـیۆن و ده بیرو هزری پـوه.  بووه  هه مه رده و سه  ئه  تریکانی نده لبه مه
م جــار  کــه  یــه م خوزیایــه  بــۆ ئــه. یــه  کــۆنی هــه کــی فــره  مژوویــه ،نــده بــه  مــه م  لــهیــی عــزی ناوچــه جــه

  لــهر خـشتی گـین   سـه نـدی گـرتن لـه کــانی پـوه م نیـشانه کـه  ئـستا یـه ر لـه  سـاڵ بـه10000)زار هـه ده(
ۆن یاندن و کۆمۆنیکاسی  بۆ راگه رسه زار ساڵ مژوو بۆ چ کردنی که هه  بوونی ده8. چ کراوهمزۆپۆتامیا 

زار سـاڵ مـژووی فکـری کۆمۆنیکاسـیۆن و  هـه  بـۆ ده یـه ، نیـشانهمزۆپۆتامیـا  کاندا له  نوان ئینسانه له
ر و   و هونــه  گرتــووه وه خۆییــه  پاشــان قالــب و فــۆرمی تــری بــه  کــه،نــی بیــر و هــزری ئینــسانیربی ده
  . ری شانۆ  هونه وانه ، لهوه ریشی گرتۆته  هونهکانی شنه چه

نـد خـوایی و  کـانی چـه بـوونی ئایینـه. ـنن گـه ست ده به مان مه کانیش هه  و ئایینه فسانه نی ئهمژووی بوو
زگـای  مـرۆ و بـوونی ده کـانی ئـه ی کـوردهکـ چه  بنه ر به کی سه  خه ه ه ناو کۆم شت له رده ئایینی میترا و زه

 و  وه رهات گرانه سه یت خوانی و به ه و ب وه کانی نوواندن و رازگرانه جلیسه کان و بوونی مه تی ماده حکومه
یـان راگـرتن و پاراسـتن و   کـارو پیـشه یتخوان و ئاوازخوان کـه ه ناوی موغ و ب کک به  خه ه بوونی کۆمه
   باشـوری کوردسـتان لـه  کـه یـه وه ی ئـه  ، نیـشانه ر بـووه نـگ و هونـه رهه مھنانی فه رهه  و به وه بوکردنه

ی  وه ره ی سه ده  ره  لهکان کان و ماده ندی یۆنانیه ه پو. ت بووه ندی شارستانیه مه وه  دهندکی به مه  وه کۆنه
  ر لـه نـگ و هونـه رهـه ل و زانست و فـه ل و په دا بۆ ئاوگۆری که وه ربوی خواره ی به ده  ره ت و له سته ده

زگاکـانی  کـان و ده خراکردنـی شـاره و  نـده و مابـه ر بـۆ ئـه نـده سـکه ی ئه و هاتن،ئستا ر له  ساڵ به2700
و  زگاکانی نمایشکردنی ئـه  ده  وانه  له مادی و پارتی،ری نگی و هونه رهه تی و ئایینی و فه کی و حکومه خه
کـی  یه نیشانهی  یۆنانری زگاکانی هونه تی و شانۆ و ده زگای حکومه و سازکردنی شاری نوێ و ده  هم رده سه

   و لــهمزۆپۆتامیــا   لــه  نییــه شــانۆی مــادی و شــانۆی یۆنانگــی و بــوونی هــهر  ئــاوگۆری فــهتــری بــوونی
   روون بـت کـه کـی وتـی ئیمـه یـه وه ره نـد و مژوونـاس و تـوژه ر بیرمـه ب بۆ هه ش ده مه ئه. کوردستان

تانـدا  و وتـان  ناو میللـه وی ئینسانی له عنه کانی مادی و مه مه رهه موو به ر و ئایین و هه نگ، هونه رهه فه
کـان  زاره ی هـه  ماوه  له نگه  ره،کان انهردا دت و پاش گۆڕ  سه تیان به بهانی تای هاتن و چوون دان و گۆڕ له

   لـه یـه م دیـارده ئـه. ڕان دابـن  گـه  و دیـسان لـهوالتـی دایـک    وه رنـه دان جار بگـه یان و سه  دهانداک ده و سه
کـان نـاوی   و خـه رچـاوه مکـی تـر بـه رده ر سـه  هـه کـدا زیـاتر لـه هی بیـست و یـ ده م و سـه ی سھه زاره هه

   لـه بۆ وتـانی تـر  مزۆپۆتامیاوه  لهتای خۆی ره کۆی سه ک ئایین مه شانۆش وه.  گلۆبالسمیان ل ناوه
انـدا مـوو جھ  هه ڕان به  پاش گهرکی دور و درژی مژووییدا فه  سه  و له هشتووه ج  به وتی یۆنان وانه
   کـه، یـه ڕانـه م گـه  ئهر  هه. مزۆپۆتامیا ، واتهی خۆی که  بۆ نیشتمانه وه ته ڕاوه کاندا گه ده م و سه رده  سه له
  ش بۆیـه مانـه ئـه !خـش بـه  ئینـسان ده خـودینـگ و رهـه فـهر،  شانۆ، ئایین، هونـه کی جیھانی به مایهسی

نگ و زمـان  رهه تیک، فه سته ، بیر و هزر وفکر و ئه ر هونهی  رامه نگ و بۆن و به ره ی وه ر ئه  به جیھانین له
  یـین و جیـاوازن لـه چـهناومان کاتیـشدا   هه  و له گرن   خۆ ده  لهوی ر گۆی زه  مرۆڤی سهموو ری هه و هونه

 و  ینتـ یی و تایبه ناوچه تان، و میللهکانی تر  ئاسیا، ئامریکا و ناوچهشانۆی ئوروپا، ئافریقا، .  کتری یه
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 و سـاختاری  گرتـووه  وهو وه یـهکان  مرۆڤـهرۆک و جیھـانبینی نـاوه  ی خـۆی لـهفـۆرم و شـکرـک  وه ر ده هه
 شـانۆ بـه   کـه یـه و راده  ئـه  نـه گـه کـان ده ندیه هتم یاوازی و تایبهج.  کیان پک هیناوه  یه  جیاواز له شانۆیی
 و  خوقانـدووه خۆیان  ت به کی تایبهتی سته رۆک و ئه  فۆرم و ناوه  ، که  کراوه  پناسه وه هسان  که  تاکه ناوی

ی  پکاتـه.  مـش جیھانیـه  و هـه یه م ناوچه موو جیھان هه  هه شانۆ له.  میللی یانی جیھانی ته پاشان بوونه
  .ین که  ده باسی لوه تردا یتک  بابه له   که هی و جیھانی باسکی تر یه شانۆی ناوچه

ت و   بـاکور و رۆژهـهی خـاک و مـژووی درـژهکـی سروشـتی  یـه  شـوه  بهان  کورتی باشوری کوردست به
ی  بـ درـژه  ده شانۆی باشوریش.  و مژووی کوردان ت مان شارستانیه ی ههن  و خاوه هرۆژئاوای کوردستان
ن  مـه ی تهستکرد  وتکی ده شانۆی مژووی ی  درژه نه وه کانیه ندییه تمه موو تایبه  هه  بهمژووی خۆی بت

 . ناوی عراق  بهی سامی  ساه80
 

   یان که ڕ شانۆی وته  مه تروانینی شانۆکارانی باشور له
 
ن  کـه دانی شـانۆ ده رهه  پکھاتنی شانۆ و سه  باس له که) ی وزیۆنیانه له  ته پرۆگرامه(و کتب و گۆوار و  ئه
  مـدا لـه ی بیـسته ده تـای سـه ره  سـه باشـور لـه   مـژووی شـانۆ لـه  کـه  خـی بوایـان وایـه موویـان بـه هه

ی  ره سـت پـه مـی جیھـانی و پـاش سـانی شـه ڕی دووهـه  پـاش شـه  و لـه سـتی پکـردووه کان ده قوتابخانه
س دوا   و ئستاش بـ نـاز و بـ کـه ی زینی پواوه وره  ده،دامدا می دیکتاتۆری سه رده  سه  و له ساندووه

 . کش ده کانی هه سه فه نه
نـی   الیـه  له  که سی بووه فهو ساکار   نمایشاتکی شنه  چه،کان سه دره  شانۆی مه ، واتهکانتا ره شانۆی سه

 و یـان و بارهنانی عراق  رده روه تی په سته  سیستمی ده  به ست بووه یوه  یان په وه نگیه رهه رۆک و فه ناوه
  کــوردیدیــب و ماموســتای نــد و ئــه ڕمــه ر و بــاوهوا ســانیكی خونــده س یــان کــه ول و تکۆشــانی کــه حــه

 پـی   بـه  خونـدنگاکانی کوردسـتان نـه دا شـانۆ لـهتـ ه حاـ دوور  هـه له.   بووهی کوردستانکان قوتابخانه
 ی رنامـه  و بـه  پـرۆژه و نـه   بنیـات ننـراوهی عـراق رورده کـانی پـه  و ئیـدارهت زاره وهی دارژراوی  رنامه به

ی سـاکاری   شـوه بـه 60تا سانی   ههیاخۆ نمایش" شانۆ".  بووه   وه هکان خۆیان کوردهن  ه الی دارژراو له
 شانۆ   له یک دور بووه  و گه  ژیانی داوه ی به  درژه،راندا ران و بینه شکه نگی پشکه کی ته یه  بازنه خۆی له

 . مانای ئیستاندارد به
غـدا و پـاش  یمانگاکـانی بـه  پـه ته  شانۆ چوونه ت به دنی تایبهنسانک بۆ خو  که و الوه  به60نی  سا  له
 نـاو   لـه ، کـه  کوردسـتان کـاری شـانۆیان کـردوه  لـه،ی عـراق مه رده و سه  دید وبۆچوونی ئه  به وه انهڕ گه
  ی داوه ره کـه  نوواندنی کوردی و تکستی خۆمای چـه شانۆی کورد و  له وه دا بیرکردنه سانه کهو  شک له به

کـان و  ی شاره هو بوونه وره ڵ گه  گه له.  وه ته هن ئارشیوی کورددا ماو  له و رۆژگارانه  می ئه رهه ک به و کۆمه
 و خوینـدنی بـا و  رورده نـگ و زانـست و پـه هـه یانـدن و فـه  بواری راگه کان له تیه وه زگا ده زۆربوونی ده

ب و  ره  شـانۆی عـهی وه بـن و بیـری السـایی کردنـه ر دهکانی شانۆ زۆرتـ نگی، گروپه رهه گۆڕینی سیمای فه
 پـاڵ  دا لـه مـه رده م سه له. ست به  مه بته سانک ده ی شانۆیی بۆ که وه ستن و تاقیکردنه  ده ره  په"رۆژئاوا"
. سـتن  ده ره پـهری   و هونـهی ئـاۆزی توانینـی شـانۆی شـنک لـه کانی شانۆ، چـه شنه نگی چه نگاوره ره
ک   وه"زمـانی کـوردی" و  ش کـراوه  زۆرتر پشکه "نامهشانۆ"تی پشوو   نیسبه دا به مه هرد م سه ند له هرچ هه

  کانی شانۆوه شه نیگای خوندکارانی به  گۆشه  له"باسی شانۆ" و  کارهندراوه  شانۆدا به کی له ره زمانی سه
  متـر لـه بـی و کـه ره  زمانی عه یانی تر له  ده  نووسراون و به"تکستی کوردی"یان   ده  و به ی ساندووه ره په

 پــك هــاتوون و خــۆی شــانۆ ربــه ر زمــانی کــوردی و گروپــی ســه  ســه تــه رندراونــه گــه  هــه وه زمــانی تــره
  : باشور  شانۆ له و حاه ، به یان بۆ شانۆکاران خوقاندووه هکان ئیمکانکی تاز وزیۆنه له ته

 ،کی کوردستانی زگایه  ده  بهبوو نه -
 ،کرا نهکانی دیاری  ندییه تمه تایبه  -



7 رشی      برایم فه                            وه رانه گه                ؟                چی زیندووه، کوردستان مردب ر شانۆ له گه ئه

 ،بینی نه  وه  خۆیه تی پرۆڤیسیۆنای به رواه -
 . ری گشتیلتو  که بوو به نهکدا   ناو خه له  -
کک بوو بۆ باسکردن   خه ه کۆمه "رۆشنبیری_ سیاسی "کی زۆرتر  یه سه ره تدا که ن حاه باشتری له
زگاکانی  ه دژی د هبوو  رۆشنبیرانهوستکی سیاسی  هپاوی دیکتاتۆری، ه تی داسه سته هد له
 . کی سیاسی  بۆ درکاندنی مانایه نا بووه  پچ و په  زمانکی پر له.تی دیکتاتۆری سته ده
ری بۆ  نگی، زانستی و هونه رهه کی فه یه یاندنی پرۆژه  ج گه دا به مانه رده و سه ولی شانۆکاران له حه

ویی  هت نهیی و ناو وه ته ری و زانستی نه نگی، هونه رهه کی فه زگایه ک ده نۆ وهبنیات نان و دارشتنی شا
ری و  ی و هونهی بیر و رامانی سیاس  چواچوه سی و گروپی بووه له  که که ولی تا کو حه  به بووه، نه

مرۆش   ئه ، کهدا م بوارانه  هیچکام له  لهیشتن  گه کبوون نه  یه  هیچ کات به خسی که تی و شه یه کۆمه
    .  ر وایه هه
و   راستیدا وران کردنی ئه  له که،کرێ ن ده ورا کوردستان، مای شانۆش مانی دیکتاتۆری لهڕڵ   گه له
 کوردستان   لهر شانۆ گه ئه.  کوردستان و شانۆکاراندار شانۆی  سه  به  زاڵ بووه  که"  یه موناسباته"

کی  یه پیشه  و  بوویایهنگی رهه  فهفی و شانۆیی و لسه تروانینی فه،بیر و هزر، زگا  بنیات و دهنی خاوه
نیا   ته ، نهکان وازیهموو جیا  رای هه ره ، سه، پاش ئازادبوونی کوردستان بایه گا ناو کۆمهی  جگیر

دا تی یه ری و کۆمه یدانی فکری و سیاسی و هونه  مه و لهساند  ی ده شه کو گه بوو به ده زار و نزار نه
  .گا وری جیدی ده ده

 
 نوستالژی شانۆکاران

 
کانیانـدا بـاس   و باسه  قسه خوکانی شانۆ له تکدا پیران و خانه رفه موو ده  هه  له چ که  سال ده13وا بۆ 

سـتکی  بـه شـانۆی پـشوو مـه   که وه نه ده ن و وای لکده که  سانی زینی رابوردووی خۆیان و شانۆ ده له
  .ی شانۆ بوون رگه  شانۆکاران پشمه  و زۆرک له بووه ی هه شتمانی و سیاسی و ئازادیخوازانهرزی نی به
س و  و که  خۆبردوویی ئه  بت بۆ له نیشانهب  ری ده هونهی   بۆ کار و پیشه رگه ی پشمه کارهنانی وشه به
ڵ کـار و   گه ندی له ه پو  له یه م وشه م ئه ، به می دیکتاتۆریدا کردوه رده  سه ریان له  کاری هونه  که سانه که

 یـان  بـۆ کـارکی سیاسـی یـه کـو نیـشانه ری، بـه  هونهی تی و پله  بۆ چۆنیه  نیه ریدا نیشانه ی هونه پیشه
کـان و   شـانۆنامه و حیزبـیسیاسیرۆکی  دا ناوه کارانه  شنه م چه  له. وه ریه  هونه رگای فۆرمکی  لهحیزبی

تـی   پرۆڤـسیۆنالیته  شـانۆ لـه و ان پـدراوهمز وراز زۆرترین باخی  و زمانی رهشانۆکارانی  ئیما و ئیشاره
زگاکـانی  و دهر  ر هونه  سه مرۆش به  ئه  یه وه  و بیرکردنهری ی هونه کار م شوه  ئه. وه بۆته ری نزیک نه هونه
ــ راگــه  و کــان تــی الی حیزبــه تایبــه  ری بــه  بــۆ کــاری هونــه  پناســه س بۆتــه  کــه  و الی فــره زاــهدا یاندن
 . ندانی حیزبی رمه هونه

نـرخنن و بـۆ  رز ده بـه رابـوردودا   لـه کـانی خۆیـان ، ئاستی کـاره شانۆران و کارگانی پشوویشانۆکا
   لـهی عـراق وه ئـه.  وه هنه   ده  نیشانه  ئاستی عراقدا به ان لهکانی رزی کاره کانیان به بۆچوونهلماندنی  سه
 جیگای مشت ، رز بووه  به نده ی شانۆی چه پلهکاندا  عسیه می کۆماری و به رده  سه تی و له ی پاشایهم رده سه

 بـواری شـانۆدا  لـهدا   ناوچـه ب و چ لـه ره  دنیـای عـه دا عراق چ لـه و سانه موو ئه  هه له.  و م و لدوانه
رپرسـی   به ئیتالین رۆبرتۆچوولی  الیه  لهراقیی ع وه ته  نهتیپی شانۆی  ش که وه ئه.  بووه نی ناو نه خاوه

تـی  سـته ده سای  دواین  لهر حیسابکی مادی و سیاسی ناوبراو،  سه  له"مولھایم ئان در روهر"شانۆی 
-بـی ره  نزمـی دنیـای عـه کـی پلـه شانۆیهق بوو بۆ  ی زهک یه انه، نیشدام، هنران بۆ ئامان  سهدیکتاتۆری

ب  ره تـی عـه وی میللـه عنـه مـوو ئیمکانـاتی مـادی خـۆی و ئیمکانـاتی مـه  هـه راق بـهدیکتاتۆری عی. عراقی
کـراو  ست و ئاسمیله  کوردی ژرده چۆنه .تدار ببخش سته ب زمانی ده ره  شانۆی عه  به  وپایه یتوانی پله نه

  وه تــه  نــه هرزتــر و زرینتــر لــ کنیــک بــه ر و تــه  مانــای هونــه ی بــه ی شــانۆکه  پلــه،و وت وــران کــراو
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کــانی  نامــه گــه بــ بــه  جگــای نوســتالژی ده زایــانی شــانۆ بــه  شــارهنگنــدرێ؟ ســه ــده  هــه کــه هســت رده ســه
دام بپـشکنن بـۆ  مـی سـه رده ت سـه  تایبه تی عراق به نگی حکومه رهه زگاکانی ئیداری و فه ستان و ده ده کاربه
ر و  ر شـانۆ و هونـه  سـه  بـن لـه کـه رـژی سیـستمه مـهرنا ت و به لویست و سیاسه  زۆرتر ئاگاداری هه وه ئه

نفــال و داپلۆســین و ورانکردنــی وت و  تــی ئــه بــ جیــاوازی سیاســه ده.  عــراق نــدی کــورد لــه رمــه هونــه
مـی  رده سـه" یـشتن بـه خساندن بۆ گـه ل ڕه خشین و هه ودابه ک و مه  الیه کان له کیمیابارانکردنی شارو گونده

ر   سـه تـین لـه م میللـه کـه  یـه ر راست ب، ئیمه گه  ئه وه م تاقیکردنه  ئه. وه  روون بته مهبۆ ئ" زرینی شانۆ
   دژ بـه شـنه م چـه  به ست که  ده ینه ده ری و سیاسی ده ر فاشیسمی هونه  سه  بووچونکی تر له وی که گۆی زه

  .   بووه  سیستمکدا کارتکردنی جیاوازیان هه ک له یه
راکـش و  زایـر و مـه لجـه ۆی میـسر و ئـهی شـان  پلـه ـشتۆته گـه مانکدا نه و زه وره  هیچ ده شانۆی عراق له

رزی شـانۆ بـۆ  کی به یه  پله  کوردستان ئاستی عراق به  له ش که وه  ئه. زاندووه به ی خۆی نه که سنوری وته
  وه وانـه  پچـه کـو بـه  بـه، کوردسـتان رزی شـانۆ لـه ی بـه  بـۆ پلـه  نیـه ، نیـشانه بکرێ کوردستان پناسه

 : وه نه ند الیه  چه  له ی شانۆی کوردستانهی نزم نیشانه
ک  یـسی وه مـا و بـه  بنـه یـان نـه ک شـانۆکه  یـه  لهواو جیاواز ی ته وه ته ک دوو نه ب وه ره م کورد و عه که  یه
 و  بیـه ره تـدا شـانۆی عـه  حاـه باشترین  شانۆی عراق له . بووه شیان هه  مژووی هاوبه  و نه یه کیان هه یه
زی و  گـه نی ره  الیه شانۆی کورد له.   نیه وه  شانۆی کورده ندی به  و پوه وه به ره ی شانۆی عه  خانه ته چیه ده

 شـانۆی کـورد کـانی زه گه  و ره وه ییهی شانۆی هندو ئوروپ ه خان چته  ده وه نگی و مژووییه رهه زمانی و فه
شـانۆی "ب و  ره تا شـانۆی عـه  هه، یک نزیکتره  گهک  گه  "هیندوئورۆپی"ی ماه  بنه ر به تانی سه میلله  له

 ."عراق
وی و زانـستی و ئینـسانی  عنه  ئیمکاناتی مادی و مه  کوردستان نه  سای رابوردودا شانۆ له80  م له دووهه

ک شـانۆی کـورد   کوردسـتان وه  لـه شـانۆ  و نـه بـووه کـانی تـری عراقـی هـه  و شاره سره غدا و به ک به وه
ت جیھـانبینی و  نانـه کنیـک و تـه  فـۆرم و تـه  لـه  و نـه وه کـانی جیاکراوتـه ندیـه تمـه  و تایبـه   کراوهپناسه

 و  نـی رچکـه  خـاوه کـه  سیاسـیه نـه  الیـه  له  کوردستان جگه شانۆ له.  غدا بووه  به  جیاواز له وه تیکه سته ئه
نـگ و زانـست و  رهـه ی فـه تـدا درـژه  باشـترین حاـه  لـه وانـه  پچه ، به بووه ی نه خۆ ت به سیستمی تایبه

ن   الیــه  لــه  کــاری شــانۆ بــووه کــی رگــادان بــه ره یلــی ســه ش مــه وه ر ئــه ، هــه غــدا بــووه کــانی بــه متــۆده
 ئاسیمیالسیۆنی  نک لهش دا چه یه وره م ده ری شانۆی کورد له یکه  په.کان  کورده  به وه تدارانی عراقه سته ده
 دیلـی کـو بوون بـه نیا ئازاد نه  ته ،شانۆی کورد و شانۆکاران نه  پداوه ره  خۆیدا په نگی و  فکری له رهه فه

 . وه کاته ش مندار ده  شانۆیه شنه و چه  کوردستان ئه  له م قالب و سیستمه مانی ئه  بوون، نه که ناو سیستمه
ش پ ر که گه ئهم  ھهسکیانسانکه راق ره  کورد و عه  وابی  هـه  لهبی عکـی   رابـوردودا شـانۆیهشـتا سـا

  ن و لـه نیـشان بـده  م شـانۆیه ئـهکـانی  ندیه تمه  و تایبهب ئلمنت و عونسر  ده ،وهشیان پک هنا هاوبه
  .تئۆری و پراکتیک دا بینونن

 ر  سـه عـسیدا لـه تـی فاشیـسمی بـه تهسـ  دهر ژـ یمانگاکـانی عـراق لـه ریش پیـان وابـ پـه گه ئهم  هچوار
 پـی  بهکنیکی شانۆ  ر و ته  و هونه  چووه روه بهسیک و مودرنی ئوروپی و جیھانی ماکانی شانۆی کال بنه

 پـاشبوو   ده وه ،  ئه فر کراوه تئوری و پراکتیکدا  له) ت و رۆژئاوا رۆژهه( ئوروپا شانۆیمتۆد و زانستی
ی  شـه گـه خـۆی نووانـدبا و  ی لـهرزتـر ه بـ ری و  زانـستی  هونه  ی  و پایه وت و پله ستکه هدام د رووخانی سه

خـۆش و زار  ی نـهشـانۆ  وه ئـه ،غـدا یمانگاکانی بـه رچووانی په کانی ده وته ی  وه وانه  پچه  م به به. ساندبا
 .  رگ دایه  مه ره  سه  له  ئستا  که  یهی دیکتاتۆری وره ونزاری ده

نی   و خاوه ری بینا کرابایه دی زانستی و هونهی جماکانی ر بنه  سه ر شانۆی عراق له گه  ئه یه وه  ئه یارهپرس
 کوردسـتان و عـراق  بوو پاش روخانی سیستمی دیکتـاتۆری لـه  ده، ندروست بایه  و مژووی ته  پایه و پله

دام و  ردستانی پاش سه کو بینین شانۆ له م ده به.  کۆکانی شانۆ بایه ر سه سهیدانداری   مه پشتر باشتر له
 زمـان و فـۆرمکی  و و نـه یـه  شاخـسکی هـه نـه،  یـه یامی دیار و رۆشـنی هـه  په  نهعس  عراقی پاش به له
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 بـارودۆخکی   لـه  کـه یـه و وتانـه کـانی ئـه وه ی تاقیکردنـه وانـه  پچـه واو بـه ش تـه وه ئـه.  یـه  هـهری هونه
 .  یاننی شانۆساند  شه  هۆی گه  بۆته  کهخکی ئازادتر بارودۆ ته وتوونه ه ک وه اتۆریهدیکت

نیـا  شـنی خۆیـدا تـه  چـه ش لـه وه  ئـه؟! و مـردن رۆیـشتووه ره دا بـه"ازادیئـ"وای   هـه شانۆی کوردستان لـه
ی  رهو مـی شـانۆی ده رده  سـه ستنیان بـه نوستالژی شانۆکاران و پشت به. س  و به هوی کوردستان تاقیکردنه

 یامی و م ب په  جگای خۆی داب، به ک کارکی سیاسی له  وه نگه کی زین، ره یه وره ک ده دیکتاتۆری وه
ینـه وره م ده ی ئـه وه دکردنـه ره،مـوو کوردسـتان  هـه و ڕمان و تیکشکانی شانۆ لهمی  رهه  بهبی شـانۆ   ز
 چـۆن   کـه وه نـه  روون بکـه وه ئـه   پویـستهخـسی  شه نوستالژی  دور لهم بۆچوونانه گرانی ئه هه! ن گه ده

تی دیکتـاتۆری  سته  ژر ده  چۆن له! وردستاندا بوونیان موومکین بووه عراق و ک  لهکان که یه  دژ به دیارده
   پناسـهیـش"زـین"می رده سه  به   ،کهی ساندووه شه گهست  کی بن ده یه وه ته ی نهو پاکتاوی نیژادیدا شانۆ

ی نووشـستی ، تووشـسـتدا ی بنـده وه ته تی نه سته می ده رده  سه  له رزه  به م شانۆ پله  ئه ی چۆنه کرێ؟ ئه ده
بوو   ساڵ ده13ربوونی   پاش تپه م بیروبۆچوونانه نی ئه خاوهخونن؟  رگی بۆ ده قینی مه  و ئستا ته هوبو

  ن لـه کـه سـت و مـدیاکان پـ نـه  ده نـه دا بـده رهو ر دوو ده  هـه زعی شـانۆ لـه ر وه  سه ئانالیزکی جیدی له
  بیـنن و دور لـه سی و گروپی خۆیـان ده  که که  تاک  کارکی  شانۆ وه  سانه و که ئه! ش بۆ شانۆ فرمسکی گه
کنیکــی،  ری،تــه کــی سیــستیماتیکی زانــستی، هونــه زگایــه ک ده ن و شــانۆ وه کــه یــری شــانۆ ده زانــست ســه

شـانۆی کـورد  و ت  مـژووی شارسـتانیه  داباو لـه خۆیاندیشک کور تی نابینن و وه یه نگی، کۆمه رهه فه
شـانۆ پـاش حانـد نووشـستی هنـانی    خۆیـان لـه  که یه وه کانیان ئه شکی تری بۆچوونه  به.ن که دهیر  سه
   کـه ایانـهزگ و ده  ئـهسـان و سـتۆی کـه  ئـه نـه خـه زعی شـانۆ ده رپرسیار نازانن و سووچی وه  به رین به راپه

ت و ئیـدارات و  زاره رپرسـی وه  خۆیـان بـه سـانه و کـه ر ئـه  هـه  کـه یـه وه یریش ئه سه .رپرسی نین بهخۆیان 
ر  مـی هـه رهه  به ر شانۆ هاتووه  سه مرۆ به ی ئه وه  ئه.ن ری شانۆیی بوون و هه کانی هونه یمانگا و شونه په

و ئاپاراتی سیاسی   شانۆی ماه ندامانی بنه ئهم  رجه سه ی و کوردستان عراقی وتداری سته زگای ده دوو ده
 .ر باس و لدوان  به وته ب بکه  ده  که هکوردستان تی و حکومه

 
  باشور دابانی میژووی شانۆ له

 
ی وت هـچ  شـه و بـه شـانۆی ئـه.  بـۆ عـراق وه رته ردستان ناگهی مژووی شانۆی باشوری کو رچاوه سه
م  رجـه کـانی شـانۆیی و ناشـانۆیی سـه ریتـه ب و ئایینی ئسالم و داب و نـه ره ق و عه عرا بهکی  ندییه پوه

نگ  رهه  فهک چۆن موسیقا و زمان و ر وه هه.   نیه و بووه  نه وه به ره فی عه لسه ری و فه جیھانی فکری و هونه
شـانۆی باشـوری   مـان شـوه ه هـ  بـه  نیـه وه هربـ عـه  نـدی بـه  پـوه یکـوردرگـی  رکـ و جـل و بـه په  ههو

ی مژوویـی و فکـری و  رچـاوه سـه.   نیـه وه هب ره غدا و شام و دنیای عه شانۆی به  ندی به کوردستانیش پوه
 بـاکور و   کـه یـه رچـاوه مـان سـه تـی و هـه یـه ت هـه  رۆژهـه  که یه رچاوه مان سه ری شانۆی باشور هه هونه

   باشـور مـژووی شـانۆی خۆیـان بلکـنن بـه ران و زانایانی شانۆ لـهر شانۆکا گه ئه. یب ب هه رۆژئاوا ده
تـی  وـه نی ده مه ا تهر  قه ر به یان هه که  وتهی شانۆنی مه  ته ن که  و وای باس بکه وه همژووی شانۆی عراق

نـد سـاڵ  چـهد و  ت سسه نانه  و ته م مژووی شانۆی کۆنی کورد داباندوه رجه  سه  خۆیان له وه ، ئه عراقه
ری و  کـانی فکـری و هونـه مینـه مـوو زه  هـه  لـه  که، وه  خۆیان بردۆته بیر کانیان له پۆکی عوسمانیه ژر چه

کـانی  تـه حکومـه  گـای کـوردی لکنـدراو بـه ر کۆمه  سه  کاری کردۆته وه تیه یه نگی و کۆمه رهه سیاسی و فه
 مـژووی   بـه مژووی شانۆی باشـوری کوردسـتانیان،باشوررانی  ر و توژنه لهلیکۆر  گه ئه.   وه عوسمانلیه
ـن   ده ، کـه وه بونه  دهتری خۆیان نزیک که سته به  مه  زۆرتر له، وه راندبایه کان گه عوسمانیه وتی  شانۆ له

 هـۆی جـوغرافی و  ڵ یۆنـان و ئوروپـا بـه  گـه  لـه م وتـه ـی ئـه کـهت.   هـاتووه  یۆنان و ئورپاوه لهشانۆ 
  وه کـی تـره  الیـه لـه.  سـاڵ80ن  مـه ک عراقـی تـه  وآلتکـی وه  لـه لـک زۆرتـره  گـه وه کانی تـره ندیه هیو په

   لـه کـانی فکـری ئوروپـا نـه وتنـه ر و پـشکه نگ و فکـر و هونـه رهه ڵ فه  گه وی کورد له رۆشنبیری و تکه
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ری و  کـانی رۆشـنبیری و فکـری و هونـه نـده سـتانبول و ئانکـارا و نـاوه ه رگای ئ کو له  به غداوه رگای به
کـانی  رسـته پـه وه تـه ر و نـه روه ندان و نیـشتمان پـه مین رۆشنبیران و بیرمه که یه.   بووه وه م وته سیاسی ئه
ی ئوروپا  روازه  کراون و ده رده روه  په م وته  له،ی باشوری وتکانی پشوو ده ی بیست و سه ده کوردی سه

ر   دروسـت بـوونی عـراق هـه ر لـه شنی ئوروپیش به  بیری شانۆی چه.غدا  به  نه ستانبول بووه وان ئه بۆ ئه
 رگای   له  کوردستان نه ب هاتبته  ده،ندانی کوردی باشوری  هۆی خوندکاران و بیرمه  و به وه و رگایه له
کـانی  کنیـک و متـۆده  زانـست و تـه غـدا پیـان وابـ کـه یمانگاکـانی بـه رچووانی په  ده ی که وه  ئه. غداوه به

  ندیـه و پـوه  ئـه لـه  کردنه کوردستان، چاوپوشی  یشتۆته  گه غداوه  رگای به شانۆی ئوروپی و جیھانی  له
ڵ   گـه ی عـراق لـهتـ وه  پک هاتنی ده ر له کان به رده  کو ی که نگی و رۆشنبیری و زانستی و سیاسیه رهه فه
  غـدا لـه یمانگاکـانی بـه نـدکارانی کـوردی پـهخو.  یان بـووه ڵ ئوروپا هه  گه ه ل وه ه رگای و ستانبول و له ئه

 و  یـشتووه پ گـه غدا  به  له وه کانه به ره  رگای عه  لهم هند ستی چه  ده یان بهتدا شانۆی ئورپی باشترین حاه
 .  کوردستان ته هناویانه

، ژیانی سیاسی و زانستی و ک جاری  یه تا رووخانی به  هه  هو یهتایی دروستبوونی ره  سه تی عراق له هو ده
ب و  ره دنیـای عـه نـوان  هـا  لـه روه ربدا و هـه غهرق و  کانی شه  نوان بلۆکه ی له که رییه نگی و هونه رهه فه

م  ئـه، کانـدا مـوو بـواره  هـه یران له  هۆی دروستبوونی قه ش بۆته وه  و ئهستی پکراوه ستا و ده دهدا ئیسالم
  وه یرانـه م قـه ست ئه  ده  شانۆش به  که، ری گرتبووه ت و هونه نگ و فکر و سیاسه رهه رتاپای فه  سه یرانه قه

ڕی  ری خـۆی پـک بنـ، شـه نگـی و هونـه رهـه تی فـه سایه توانی که ت نه وه ک ده  عراق وه .بووبئیفلیج 
رب  رق و غـه ڕی بلوکی شه ، شهکان که  دوای یه ک به  کودتا یهعس و ت و حیزبی به  ناو حکومه ت له سته ده
نکـی   عـراق الیـه ب و ئیـسراییل کـه ره ڕی عـه ی بوو، شه  سان تکه عسی سوسیالیست به  عراقی به که

ڕی عـراق و رۆژئـاوا،  ڕی کویت و عـراق، شـه ڕی ئران و عراق، شه ت، شه ڕی کورد و حکومه بوو، شه
 ،تـی تـر یـه یان نـاکۆکی سیاسـی و کۆمـه  و ده  شعه تی ناوخۆیی دژ به ا، سیاسهڕی عراق و ئامریک شه
رق   پـاش رووخـانی بلـوکی شـه؟ وه ر بکاتـه نـگ و هونـه رهـه  فه خساند عراق بیر له ی ڕه ته رفه و ده ی ئه که
 نیـا   تـهعـس ه و حیزبـی بـ ت حکومـه و   نگی و فکری عراق قـوتر بـۆوه هره فهیرانی سیاسی و ئابوری و  قه

تی  حکومه. ن قامگیر بکه  سهر کردنی هونه نگ و ب نرخ رهه ی فه وه سیستمی داپۆسین و توواندنهپیان کرا 
کـانی جیھـانی شـانۆ و  کنیکـه  دابـوون متـۆد و فـۆرم و تـه وه  فکـری ئـه ی لـه سـتانی کـه ده عراق و کاربـه
ری و  کـانی زانـستی و هونـه نـده وان نـاوه تـی ئـه ی مامـهنـ  بۆ عراق؟ الیه وه  بگوزنه م بواره پسپۆرانی ئه

کـانی  ڵ کۆنـسرنه  گـه وان لـه تـی ئـه  مامـه،ر نـگ و هونـه رهـه وتنی فـه بوو بۆ پشکه نگی جیھان نه رهه فه
  !ڵ دراوسکاندا  گه ڕ له کان و شه  ناو بردنی کورده کوژ بوو، بۆ له  کۆمهیک ک و پسپۆرانی چه جیھانی چه

یرانـی فکـری و  مـان قـه دا بوون و هه یرانه و قه  ناو ئه ش لهغدا یمانگاکانی به رچووی په انی کوردی دههژای
 پـی پـالن و  یـانتوانی بـه دا ده سـا80ی   مـاوه هنـا لـ  ده، بۆ کوردستان وه ریان گواستۆته سیاسی و هونه

 80  لـه. ن ی پبـده شـه یـنش گـهرین  سیستمی شانۆی باشوری کوردستان بنیات بننن و پـاش راپـه، پرۆژه
ری  تئـۆ؟ میراتی وه کرا  و پیادهراو بواری شانۆدا دارشت لهو پالنی سیستیماتیک   کام پرۆژهی چووییدا سا

ــری و ــۆدی و فک ــی و مت ــانۆیو پراکتیک ــهی  ش ــاه80و  ئ ــ  س ــه؟  ه چیی ــه ر وه ه ــه ک ب ــتی ل ــه  دروس ن   الی
 و  نـدن و شـانۆنامهکۆی شـانۆ و نووا  شانۆ و سه له" :کـرێ ده و باس   باس کراوه کانی شانۆوه رگه پشمه

سی و   که کانی تاکه بۆ ئامانجه و "سیاسی دژی دیکتاتۆریست و ئامانجی  به  بۆ مه،کانی تری شانۆ شه به
. مـرێ ن ده تمه ستیش حه به  نامن، و شانۆی ب مه سته به م مه  ئه رین  پاش راپه. رگیراوه ک وه  کهگروپی

 و جیھـانیشـانۆی ئـوروپی ڵ  ، خۆیـان تکـه وه بـه ره  رگای رۆشنبیری جیھـانی عـه له  نۆکارانی کوردشا
م  میراتـی ئـه. ب کانی هه تانی ئوروپی و متۆدهشانۆی و  وخۆیان له  ئانالیزکی راستهی وه ب ئه، کردوه
 نـاوی  بـه   کـه  کـردوه رورده سـانکی پـه  و کـه وامـه رده  کوردستان به  ئستاش له یه وه  کار و بیرکردنه شوه

ری   و هونـهئاۆزی فکـریکو   به داوه تی شانۆیان نه نیا یارمه  ته  نهوکانی شانۆیی تاقیکردنهمۆدرنیزم و 
 شـون عونـسر و   بـه ش کـه سـانه و کـه ئـه.   کـردوهتر زیـاددا شـانۆی کـزو الوازی کوردیـ کنیکیـان لـه و ته
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 و  یان کالسه و سانه ی ئهوه و میرات  ته ردا ماونه  نیوه ن لهوڕا گه دا یانۆیی کوردکانی درامایی و ش ئمنته
فۆرم و  شت و  گه نهفکر    به کان ز و ماندوبوونه موو حه ر رای هه  سه باشور شانۆ له.  کردوه رک و پک نه

ر  سـه عراقـی بـهوتـی م  رجـه نووسـی سـه مان چـاره  باشور هه مرۆ شانۆ له  ئه.کرد یدا نه متۆدی خۆی په
 ،ر بـت سـه بـهلـ رچی  عراق هه.  وه نه وێ ساغی که یانه سپ ده  سرش و چه شنه زار چه  هه  به  که هاتووه

  عراقـی فیـدرای فـره و  وه  سـاخ نابتـه،ھـاتوو پک واکـانی عراقـی تـازه له ر که  سه  لهنۆی کوردستانشا
ب   و ده غدایه  به ی جیاواز له رگاکهشانۆی کوردستان . رد پک ناهن شانۆی کوکیشی دیموکراتی وه ته نه

نی و عراقـی وسـمای ع  دروسـت بـوونی تورکیـه ر له  بهزار ساڵ ند هه  چه  که وه رته تای خۆی بگه ره بۆ سه
وی  نـا بـ شـانۆی باشـوری وتـک بـ بـه شانۆی باشـور، ده . ی درژراوه ماکه بنه ،بی و فیدرالی ره عه

   لـه بیـانوی سیاسـی  بهنی شانۆی باشورداپچرا.  ناوی عراق  وتک به شانۆی باکوری  نه،کوردستان
 ژـر  مجـار لـه ، ئـه یـه  دواوه شانۆی به نوی  ر له زاندنی سهداڕ،موو کوردستان  هه ومژووی کۆنی خۆی

  .ناوی دموکراسی و فیدرالیسمدا
 

 ؟ ک شانۆی کووشتووه
 
ر   سـه یـان بـهچکـان،  ت بۆ کورده سته ی ده وه رانه  گه، پاشخشی به ده شانۆ  به ژیانیان  ی که سانه و که ئه

 هات؟
  ر کام لـه ک دابان و هه  یه  له1992زانی، پاش سای  ی شانۆ ده رگه  پشمه  خۆیان به  که سته مین ده که یه

 . ج هشت  بهانرگرت و شانۆی ه پۆست و مقامیان و، خۆیانداتی زگاکانی حیزبی و حکومه ناو ده
خـوکردنی خۆیـان و  هیداکردنی بژیوی ژیان و ب  بۆ په وه سترابوونه به  نه وه کانه  حیزبه  به  دی کهکی کۆمه

 . کاری دی روویان کردهخیزانیان 
سـتی تـر  بـه  مه کو بۆ ، بهستی شانۆ به ۆ کار و مه ب  نه شحیزبی و ناحیزبی  شانۆکارانی یکی دی له کۆمه

 و  رنامـه کـانیش هـیچ بـه ت و حیزبـه وـه ده. سـپارد  چۆی ئه ی شانۆیان به خته  و تهج هشت وتیان به
 شـانۆ   بـۆ وانـه  لـه، رده روه ری و په نگی و هونه رهه  پدانی کاری فه شه پرۆگرامکی دیار و رۆشنیان بۆ گه

ش  سـانه و کـه بـۆ ئـه. کی  کارکی الوه نی کۆن بوو بهارا شانۆک  هندک لهشانۆ بۆدا  مه رده  سهم له. بوو نه
 حـایکی وادا شـانۆ  لـه.  کـاریكی دژوار  بـوو بـه،ن  کاری شانۆ بکه ست به یانویست ده  ده  تازه  به  تازه که
 . بیندرێ  ئستا ده هات که ر ده  سه ی به وه ر ئه هه
   لـه ی کـه سـانه و کـه ؟ ئـه  کیـه  لـه زار و مـردووه ر و نـهن شـانۆ زا  ده  که سانه و که ی ئه نده یی و گازه گله

و   ئـه زانـن؟  سـووچی کـ ده تـی، چـۆی شـانۆکان بـه  حیزبـی و حکومـه بـوروکراتی  بوون به وه شانۆکاره
تـی رابـوردو  سـره  ئـاخ و حـه له   ئایا جگه،کشن ده هه" زین" ئاخی رۆژگاری وه ته ماسه  حه ی به سانه که

ت و   سیاسـه  بـوونیبـه!!" رۆژگـاری زـین"   کـه سـانه و کـه ؟ ئـه پیـه شانۆ  داهاتوویالنیان بۆ و پ پرۆژه
مـوو شـونی   هـه لـه؟  ن کـه ی شانۆ ده وه کی تر بۆ بووژانهچ رۆژگار" ڕوانی ، چاوه وه ستنه به دیکتاتۆری ده

وای دیکتاتۆریدا   هه ردستان شانۆ له کو  له ، چۆنه ی ساندووه شه سی ئازادیدا گه فه ڵ نه  گه جیھان شانۆ له
 ژـر   وتـک لـه ر شانۆ له گه  ئه؟  شانۆیان چۆڵ کردوهکۆی وای ئازادیدا سه  هه کاران له و شانۆ داوهی هه

ری ببـێ و  کـانی بـای هونـه سـنورهمی ئازادیدا  رده  سه لهب  دهیدابت، ب گومان  تیغی دیکتاتۆریدا هه
نـدانی شـانۆ  رمه  هونهو وتانی تریش ر له گه ئهایا ؟ ئ یه وانه  پچه  کوردستان به  له چۆنه، بدات ههزیاتر 

یـان  ، شـانۆکهونکـسیۆنری حیزبـی و ئیـداریبروکـرات و ف    به نایهووه ببو  شانۆکاره  کوردستان لهک  وه
م  رهـه نـگ بـه رهـه  فـهن، ناتوانر بخوق  شانۆ دروست کات، ناتوان هونهتوانبوروکرات نا مرد؟ ده نه
کـان  حیزبه. ت وه وجا حیزب و ده ئهشانۆکاران خۆیانن،  پشدا   له دا هناوه چۆک ی شانۆی به وه ئه. نب

م  ومـی ئـهکیـل بـوو، شـانۆکارانیش  زیـر و وه  وه ئیداری و بوروکرات و مسئولی حیزبی و پویستیان به
 و ت  سیاسهکۆی  سهر  سه ئاکتۆری  ته  و بوونه وه ته  داوهانۆکۆی ش تی چۆکردنی سه  قیمه بهیان  پویستییه
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 بـژن، کـ ی وه ن بـ ئـه کـه دی شـانۆ دهـکدا باسـی تراژ  دوای یه ک به  یهئستاش. ت سته زگاکانی ده ده
 ، ر و فکـر داداوه  هونـه چۆکیـان بـهزبـی تـی حی وـه سیاسـت و حیـزب و ده !؟ م رۆژه  ئـه هۆتیاند شانۆی گه

زگاکانی  ت و حیزب و ده  سیاسه له و بوروکرات ئاکاردا، خۆی  ت پیشه اسهسیکی  نده  جه  لهیشند رمه هونه
  ببتـهنـد  رمـه ر هونـه گه تکدا ئه و له.  و پله است ئنزمترین  یاندۆته ی گهر  و هونه وه تیدا توواندۆته وه ده
 !وێ؟ که ۆن پش ده چر  و هونهیداری، شانۆتداری سیاسی و حیزبی و ئ سته ده
 

 یران  قه رچوون له داهاتووی شانۆی باشور و ده
 

                                         
ر باشـور و   سه سای چووییدا به 80  ت له  تایبه ی رابوردودا به سا400   له  که و تراژدیه ای من ئهو ب به
مـوو  ب هـه  و ده ی دور و درژهن  الیه مه گای باسکی هه،ج وهی هاتو که ر و فکر و مژووه نگ و هونه رهه فه

  رگـرتن لـه ـک وه  کـه بـهوانـی خـۆی و  و بنـهیـس  ر به  سه  وه ندرتهر گه ههن  ی درژخایه مهرنا  به شت به
نـد   چـه لـه.  بگـرێ وه  خۆیـه مرۆیـی بـه وتوو و ئـه م رووی پشکه رده کانی سه  و زانست و زانیارییه سه ره که

  ، بـه وه  و کۆبوونـه و فـستیواڵ و کـۆڕ شنواره  ملیۆن دۆر بۆ جه  باشوری کوردستان به لهسای چووییدا 
 هچـی بـۆ  ، کـه رج کـراوه نگیـدا خـه رهـه بـی و فـه ده ری و ئه  بواری هونه  له وه ته کان و حکومه ناوی حیزبه

تـی   و زۆرتـر رواـه بـووه نـگ نـه رهـه  و فـهر ما و ساختاری روخاوی هونه ی بنه وه  و ساخکردنه وه دارشتنه
 و  وه وس  سـان چـه ریکـی بـه نـگ و هونـه رهه بندرێ فه  کوردستان ده  له ی که وه ئه.  بووه ی هه نده پرۆپاگه

تا ئستا هیچ .  وه ن ساخ بکرته ن و درژخایه ی کورت خایه رنامه  به نوێ به ر له ب سه  ده  که در لکراوه غه
ر و  نـگ و هونـه رهـه  فـه یوندیـدار بـه کـانی پـه نـه زگاکـان و الیـه ن ده  الیـه کی دیـار و رۆشـن لـه یه رنامه به

کـانی  تـه زاره وه.  پش  رژی ناچته رنامه ی سیستم و به پ کان به  نابیندرێ و کاره وه کانی رۆشنبیریه بواره
یـی و  وه تـه ی نـه رنامـه نـی بـه کان خاوه زیۆنهو له یمانگاکان و ته ،خوندنی با، په رده روره رۆشنبیری، په
وسـاری  ر هـه نـگ و زانـست و هونـه رهـه ی فـه  پیـشه سانی حیزبی دور لـه کان و که حیزبه. کوردستانی نین

م  رجـه ر سـه  سـه  بـه  باشـور زاـه خـش لـه سیـستمکی زیانبـه.   گرتووه وه سته  ده ریان به نگ و هونه رهه فه
 نـاو و  نـد لـه رچـه هـه.   هیـ  ئـالۆزه م وزعـه گرـدراوی ئـهنووسی شانۆ   چاره.انستدار و ز نگ و هونه رهه فه
عکــی کــارا و  رجــه م هــیچ مــه ، بــه ی رگــا چــاره وه ن بــۆ دیتنــه ده ول ده ســان حــه وی کوردســتان کــه ره ده
ر  سـه  چـاره کـه یرانه قه  وه  و پرۆگرام و پرۆژه رنامه  رگای به دی ناکرێ که له  کوردستان به تدار له حه سه

مـدیاکان و .  وه تـه زگاکـان کـراون بـ ئاکـام ماونـه رپرسـان و ده ی بـه  ئاراسـته ش کـه و پرۆژانـه ئه. بکات
   لـه  که  حایک دایه  له وه ، ئه وه نه که دا کۆ دهبوونی متۆد  نه  باشور له نۆ لهکی شا ره سانک گرفتی سه که

 و  نیهوجودی رکوک هۆل ئیستانداردی شانۆ  ولر و که یمانی و هه و سولهک دهۆک  کانی وه  شاره زۆر له
ی ش بـۆ فربـوونی زانـست ک ناچ و سیستمکی هاوبه  یه ک بۆ شانۆ له یمانگایه پالنی هیچ  زانستگا و په

نیان بـۆ  یهکی کوردستانی کورت و دڕژخا یه مه رنا ندیدار به کانی پوه ته زاره وه.  ری شانۆ نیه  و هونهشانۆ
 شـانۆ   کـه سـانه و کـه ک بۆ ئـه  داهاتوویه  و نه یه  بازار بۆ شانۆ هه  نه  که  حالک دایه  له وه ئه.  شانۆ نیه

ر بکـار  هگـ یمانگاکـان ئـه رچووانی شانۆی په ر زۆری ده شی هه به. کرێ ڕوان ده  چاوهبن خونن یان فرده ده
  نیـا لـه ر گرفتـی شـانۆ تـه گـه تکـی وادا ئـه ـه  حـه له. ن که ی تر دهزراون و ئیش مه نهک شانۆکار دا بن وه نه
 زیـاتر  م تـزه نی ئه خاوه.    تی کراوه ره ی بنه  رگا چاره ،چاوپۆشی له وه بوونی متۆدی شانۆدا کۆبکرته نه

 ت ایبـهفـۆرم و متـۆدکی ت  بـهی راهنـانی شـانۆگ و بنیادنـانی شـانۆ   فـۆرم و شـوه دات به گرینگی ده
 گرینـگ و پویـست   بـه سانکی تـر جگرکردنـی میتـۆد و فـۆرمکی دیکـه  که مان شوه  هه  به. وه ستته به ده
  ێ خـستنی کارگاکـانی شـانۆوهڕ  رگای وه سانک له  پشتریش که و  نیه  تازه م دید و بۆچوونه ئه. زانن ده

نـد   پاش چـه ، کهم بوو رده  باوی سه  که کردبووه ن  خۆیا ت به  زاکردنی متۆدکی شانۆیی تایبه بیریان له
یـی بـۆ کوردسـتان کاتـک  ت ناوچـه نانـه لـی شـانۆی جیھـانی و تـه هنانی متۆدگه. ما واری نه ساڵ ئاسه
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نـی زانـستی و   الیـه ی شـانۆ لـه  بـن و بازنـه کـه ری شـانۆی وتـه واوکـه  تـه م متۆدانه  ئه ب که سوودی ده
ر ئـابوری و   سـه  بـه  کـهمـان بـشوی و ئـاۆزی ب هه ر وانه گه ئه.  وه نه تر که وره  گه وه هکنیکی ری و ته هونه

ر   سـه ، بـهی ئـابوری کوردسـتان ک ترازانی شـیرازه ر یه  به  هۆی تکچوون و له بۆته و  تیجارتدا زاڵ بووه
ی  واردکردنـی کـاال بـهوردستان  ک شانۆش له.    ر موسیقاش هندراوه  سه  به مان به هندرێ، هه شانۆش ده
 دیـاری   بـواری شـانۆدا پویـستی بـه ر شـت کوردسـتان لـه  هـه ر لـه به.  ناکرێکانی ی گرفته   چارهشانۆیی

؟ مژووی کۆن و نوی شانۆ  ی شانۆی کورد یان کوردستان چیه ناسنامه.  یه  هه ت و ناسنامه کردنی هوویه
کـانی شـانۆ چـی  یمانگـا و دانـشگاکان و ناونـده کـان و پـه سه دره ه م  سای رابوردودا له80  له.  چۆن بووه

 و    بـووهی شـانۆیی خـۆیی دا  خانـه نـدی لـه  کراون چـه ی که و کارانه م ئه رجه  و سه و مژووه ئه.  راوه گوزه
ۆ شـانۆ ک ب یه  ئایا پناسه؟  ڕا هاتووهی شانۆ وه ره  ده ندی له  و چه ندی شانۆیی بووه ندی زانستی و چه چه
 مـوو  و دیارکردنی هه وه  پاش روونکردنه؟ یه  و هه بووه دستانی هه گشتی و شانۆ و درامای کورد یان کور به
مـوو ئیمکـانکی زانـستی و   هـه ن دابرـژرێ و لـه ن و درژخایـه ی کورتخایـه رنامـه بـ بـه ده  تانه و بابه ئه

  کـی وا بـه مایـه  دورنـه م دور لـه بـه. رگـرێ ـک وه کـان کـه  متـۆده  وانـه م لـه رده کنیکی سـه ری و ته هونه
 .  ن گه دهمرۆ و دوارۆژدا   ئه نگی کورد له رهه نۆ و فه شا ر متۆدک زیانی جدی به کارهنانی هه

 
 

 ری نگی و هونه رهه کانی گشتی کاری فه رجه ماکانی فکری و پش مه بنه
 

  وه تیـه سـایه نگی و ئایینی و مژوویـی و کـه رهه زیی و فه گه نی ره ه الی خۆ له ربه کی سه یه وه ته ک نه  وه ئمه
 .  وه ینه ب بتوانین خۆمان مانا بکه ده
 م  و بـه و تـورکی و سـوری ناسـاندووه کـوردی ئرانـی و عراقـی  ر کوردك تا ئـستا خـۆی بـه ی هه وه ئه
 و  هـره  و بـه ال نـاوه کـانی خـۆی وه  پکاتـهر و نگ و هونه رهه  و فه ش کردووه تی خۆی دابه سایه  که شنه چه
  کـه زعـه ردا بـ و وه سـه ب گۆڕانی جیدی به   بۆ خۆی، ده متر  و که نگی زاڵ بووه رهه می زۆرتر بۆ فه رهه به
تـی، ئـابوری،  یـه نگی، کۆمـه رهه کانی فه موو پکاته وتنی هه ب پشکه  ده واته.  وه  بکرته وانه واو پچه ته
 . کانی کوردستان ب شه موو به  هه کی له ره ستی سه به ری کورد و کوردستان، مه تی، زانستی و هونه نعه سه

کـانی کوردسـتان  شـه مـوو بـه  هـه  له وتنه م پشکه تی سیاسی و ئابوری خۆی بۆ ئه سته  ده ب له باشور ده
کانی تری  شه وری خۆی و به  ده کی سیاسی و ناسیاسی بۆ سنورکشان به ربگرێ و هیچ بیانوویه ک وه که

ری و ئـابوری و سیاسـی  نگـی و هونـه رهـه موو هزو توانای زانستی و فـه  هه  و له وه هنته کوردستاندا نه
کانی تری کوردسـتان  شه موو به تی دانی هه رگای باشوریش بۆ یارمه رگرێ و ده ک وه موو کوردستان که هه
شی گرـدراوی  که ره نگ و هونه رهه  و فه که نووسی یه  و چاره یه وه ته ک نه  یهکورد.  ب  ئاواه دا و بوارانه له
 . نووسه مان چاره هه

   و لـق   ریشه ران که نگی داگیرکه رهه  فه تی زڕه یه نگی و ئایینی و کۆمه رهه کانی دزوی فه نه ی الیه وه سینه
 و پـی   تمانـدا داکوتـاوه ـسوکه ریـت و هـه ب و نـه و دا ت و خـوو خـده قیـه نـگ و عـه رهـه  ناو فـه پۆپی له

 .  ب رنامه  به رککی جیدی به ب ئه ، دهژی مان ده  گه  له ڕاهاتووین و رۆژانه
  رچاوه  سه وه  و فکری و ئایینیمانه فی لسه کانی فه ما  میژوو و بنه  له نگی ئینسانی که رهه  فه داکۆکی کردن له

م  ئـه .ری بـ  هونـه-کـی فکـری مایـه ب بنه گونج،ده میشدا ده رده نگی ئینسانی سه رهه ڵ فه  گه گرێ و له ده
 ئاشتی و ئازادی و   له  ناوی کورد که یک به نگی گه رهه ی فه  پناسه   بکرێ و ببته رورده ب په  ده نگه رهه فه

یاندنی ناخۆیی و  زگاکانی راگه  و دهر  رگای هونه ب له  ده نگه رهه م فه ئه. وێ بژی یه می ئینساندا ده هاوخه
وی ئرانی و عراقـی و تـورکی   که  له موو جیھان وئمه  و هه که  ناوچه  له ی ئمه  ناسنامه  بکرته وه، ره ده

کیتـرین  ره سـه. ک کـورد و کوردسـتانی بنـون  وه خـۆی ئمـه ربـه تی سـه سایه بی رزگار بکات و که ره و عه
 .  ناوخۆی وتدا  له  یه نگه رهه و فه سپاندنی ئه کان چه ته ارهز زگا و وه رکی ده ئه
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کـانی  بـ سـنوره نیـا ده  تـه کانیانـدا نـه رنامـه وت و بـه ـس وکـه ت و هه  سیاسه رانی سیاسی کورد  له رابه
و نگـی و فکـری  رهـه کانی ئتنیکـی و فـه موو سنوره ب هه  راشکاوی ده کو به ن به جوغرافی کورد دیاری بکه

 و  وه تـه نگ و نـه رهه  ئایین و فه  کورد به ری کوردیان بۆ روون و ئاشکرا بت و دیماگۆگیانه ئایینی و هونه
 . ن که  نه  پناسه وه وتی تره

ب و فارس و تورککش کوردستانی  ره  و هیچ عه یی نیه هیچ کوردک عراقی و ئرانی و سوری و تورکیه
 و سـنور دیـاری  وی تـردا نیـه ی هیچکـام لـه وه  مانـای توانـه اوسـا بـوون بـه ژیـان و ه وه کـه  یـه به. نین

ی  رزبوونی پله  مانای به ک موسمان به خۆپزانینی کورد وه.  تی کردن نیه  مانای دوژمنایه کانیش به کردنه
تـی  ایهس نگ و زمان و که رهه ب و فارس و ترکی موسمان و نزمی فه ره نگی و سیاسی و حقوقی  عه رهه فه

 .  کانی کورد نیه  کۆنه م نخی ئایینه ی کورد و که ئمه
  کجـاری خـۆی لـه  یـه ک بـه یـه وه تـه  نـه نگه ره. توانرێ بگۆردرێ ر ئان ده  و هه سیه  که ئایین ویستکی تاکه

ی خـۆی  کـه کورد ئایینـه.   ی کردوه و کاره  مخابن کورد ئه  که، و ئایینکی تر وربگرێ وه ک دورکاته ئایینیه
   و بـه بـوڵ کـردوه  و ئـایینی ئیـسالمی قـه ال نـاوه  وه ڕانـی و دونیـایی و ئینـسانی بـووه  ئایینکی ناشـه که

م  کـورد لـه.  پـاوه ریـدا سـه سـه وه بـه  رگـای خونشـتنه بر و زۆر له  زه  به زان،ئایینک که پیرۆزیشی ده
نـگ و  رهـه تی ئایین و فـه  دژایه وه ای ئایینی ئیسالمه رگ کورد له.  کانی خۆی کردوه  مافه وه پشلی رگایه

ی ئیتنیکی خۆی  وه  بۆ تواندنه نگاوی کانی خۆی کردوه و هه رونیه ما فکری و رۆحی و ده ریت و بنه داب و نه
گـا و دۆڕانـدنی  وتـوویی کۆمـه کـانی پاشـکه کیـه ره  هۆ سـه آک له موسمان بوونی کورد یه. وه ته ناوه هه

النـ و یـان  واوی وه  تـه  بـه و ئایینـه دا یـان ئـه وه  خۆداچوونـه  رگای بـه ب له کورد ده . ورد بووهکیانی ک
ش کردنـی  دابـه.  وه رێ و بیـسیته کـانی البـه  دزو و نامرۆڤانه نه موو الیه ورۆیی بکات و هه  و ئه لیبرالیزه
ر و مـاڵ و ناموسـی ناموسـمان و بـ  ی سهل کردن  کافر و موسمان،دیندار و ب دین،حه کان به ئینسانه

لـی  گـه هنانی شـوه کار  جیھاد و کوشتن و بین و کاولکاری، به شداری له ک بۆ به کان، هاندانی خه دینه
 و  یـان ئایـه هنـانی ده کـار  نـاوی خـوا وقورئـان و بـه  نـاو بردنـی ئینـسان بـه نائینسانی و دڕندانه بۆ له

 نـاو کـورددا  ناب له ،کانی ئینسانی  ژیان و مافه شکردنی ئینسان له گا و ب به ستور بۆ تکدانی کۆمه ده
  !نگی کورد ب رهه مای فه ب و ناب بنه جگای هه

تـی و نـاب  یه بدا هه ره  ناو فارس و تورک و عه  له  که مان کارتکردنی نیه  ناو کورددا هه ئایینی ئیسالم له
ب و تـورک و فـارس  ره نگی عـه رهه نگی کوردی موسمان ناب فه رهه ی فه هرچاو سه. ب کارتکردنی وای هه

  . نگی کورد نیه رهه ش فه و موسمانانه ی فکری ئه رچاوه ک چۆن سه ر وه ب هه
ت   تایبه وی به ر گۆی زه  سه کانی له  ئاشتی و ئاسایشی مرۆڤ و مافه  که و ئایین و ئیدئۆلۆژیانه موو ئه هه
 . البندرن ر داب و یان وه  سه ب گۆڕانیان به  یان ده  وه ترسیه  مه نه خه ده کوردستان  له

  شـنه م چـه تـوان پـش بـه سـنی ئینـسانی کـورد، ده نگـی ره رهـه  فـه یـشتن بـه نگی و پـ ڕاگـه رهه کاری فه
 و کـا ڵ ده   حـهجـووس بـوون  بیـانووی مـه  ئینـسان بـه5000   خـونی بگرت که  ریانه ربه  به وه بیرکردنه

   پیـرۆز لـهنفـال ی ئـه ناوی خوا و قورعان و ئایـه زار ئینسان به دان هه سهروشون کردنی  شتن و ب سه کو
بـ   بنـه وه رییه نگی و هونه رهه  ریگای کاری فه ب له  ده  مالیخولیاییه م بیر و فکره مای ئه بنه. دات م ده ه قه

 . بکردرێ
 ئاستی ژیانی ئینـسان ، پشی کردنی و بردنه رورده وقیات و جوانی و په زه، روون، فکر ده  یشتن به پ راگه

 .   زۆر گرینگه و   پویست  که وه کاته رز ده به
   و روو لـه وه خوینـه متـر کتـب ده داران و کارگانی ئیداری کـه تمه  سیاسه ک کوردستاندا که  وتکی وه له

ژاری فکـری و  ن، هـه ری تـر ناکـه  هونـه شـنه یـان چـه وسـیقا و دهمـا و ئـۆپرا و م کانی شانۆ و سینه هۆه
  . ناب واب ستن، که  ده ره سات په نگی و کاره رهه فه
  مـا و دور لـه رک و سـه په  هه زی دور له به ز هه به  هه ر له واوی هونه  ته ک کوردستاندا که  وتکی وه له

امـان و جـوانی و ڕ فکـر و  رو  هونـه  له رییه  ب به  که ،وه کرته  کۆ دهکان، وزیۆنه له  ته ن له سه موسیقای ره
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  ره  ناو هونـه  به شنه م چه ئه. دا ب شنه و چه ری له  بیرو فکر و تروانینی هونهر  سه ب گۆڕان به یاڵ، ده خه
 . کات  ده ورورده  پهنگی رهه ی و فهر  ویستی هونه  فانتزی و دور له یاڵ و دور له  خه تکی دور له میلله
وی   بوکردنـه ی لـه کـه وزیۆنـه لـه ری تـه مـوو کـاری هونـه ، هـه که می وته که ی یه دهرکر  سه  وتکدا که له

سـتن و   به ر خۆی له نگ و هونه رهه ب فه  ناستن،ده ره ر په نگ و هونه رهه ، فه وه گۆرانی خۆشدا ببنته
یـی و  وه تـه ونـدی ئینـسانی و نـه رژه متـرین سـنور  بـه کان رزگار بکا و که هوندی حیزب رژه فکر و قالب و به
 .کوردستانی بت

ری  نگی و هونه رهه می فه رهه ب به کانی کورد ده لگای کورد و تاکه  کۆمه  که یه وه کی گرینگی تر ئه یه له سه مه
ر  هـه. بـ تی هه ری بایخ و قیمه می هونه ههر ب به ده.  وه فرۆشرته کدرێ و ده  ده ن که یر بکه ک کاال سه وه
  وه مان فکـره  هه یل بکردرێ، به ب بکدرێ و پاشان مه  و ده یه  و پیواز و نان بایخی هه ماته ک چۆن ته وه
 . ری بکردرێ می فکری و هونه رهه یری به ب سه ده
ر  نـگ و هونـه رهـه م بازار بۆ فه ، ههب ب نرخی مادی هه م ده  کوردستان هه ری له ی هونه هره م و به رهه به

ر و  بوونی بازاری هونه. ێ  بدره ره  پی قانوون پشتیوانی ل بکرێ و په ب به ش ده م بازاره پک بت و ئه
. کانـدا مـوو بـواره  هـه ر لـه نـگ و هونـه رهـه ی فـه وه  هـۆی بووژانـه بتـه ری ده نگی و هونـه رهه می فه رهه به
ری  روه  بـۆ راگرتنـی کیـان و سـه کـی کـورد باشـترین زامنـه ری خه نگی و هونه رهه ی فهوی ئاست رزکردنه به

 .ی کورد وه ته سیاسی نه
 
  کوردستان کردنی شانۆ له  سیستم  به
 
کـانی سروشـتی و نـا  سـاته تـی و کـاره یـه یرانی سیاسی و ئـابوری و کۆمـه  قه  سیستم کردنی شانۆ که به

م  ئـه.  یـه لـی هـه مـه ن و کۆنـسپتی عـه ی درژخایه رنامه  به هن، پویستی به رنه ی ده  بچمه سروشتی له
  م ر کــام لــه  جــ کردنــی هــه جــ بــه. پــکن ن ده  روو ئامــانجی درژخایــه خرنــه دا ده  لــره  کــه پــشنیارانه
  ! وه بۆته دا جگای نه م نووسراوه  له گرێ که ده ت هه ی تایبه  و پرۆژه رنامه  به پشنیارانه
کـانی  مـوو بـواره  هـه  کردنی کادری پرۆڤـسیۆناڵ لـه ورورده م په که ش پک دن، یه  س به کان له پشنیاره

  گـا بـه کردنی گشتی کۆمه رورده م په سھه.  خوندنگاکان کردنی مرۆڤی شانۆیی له رده روه م په دووهه. شانۆ
 .نگی شانۆ رهه فه
 
 کردنی کادری شانۆ رورده په
 

 کـادر و پـسپۆری شـانۆ  ر شت پویستیمان بـه  هه ر له  بستن به ره لگا په موو کۆمه  هه ی شانۆ له وه بۆ ئه
 : ندی فرکردن پویسته  ناوه شنه ند چه  چه سته به و مه  بۆ ئه .یه هه
م  ان لـهخوندکار! کنیکی شانۆ کانی ته شه ی با بۆ فربوونی زانستی شانۆ و به سه دره  زانستگا یان مه-1

 .گرن رده وه) ر ئابیتو(رگرتنی دیپلۆم   پاش وه زانستگایه
  وه  سـایه15نـی  مـه  تـه سان لـه کرن و که  ده رورده  شانۆگ په سانه دره م مه له. ی شانۆگی درسه  مه-2
   ب بـه9 یان 8کالسی  (  متر له ی خوندنیان ناب که  پله سانه م که ئه. ربگرن توانن وه  سای ده24تا  هه

 ) کوردستان پی سیستمی خویندن له
شـانۆگان و . تـی یـه  کاری شانۆیی و کؤمه  له که یه شانۆپداگۆگی ئاوته.  ئاکادمی شانۆ پداگۆگی-3
تـوانن رابھنـدرن بـۆ کـاری  رچووانی زانستگاکانی شانۆ و پـداگۆگی و مامۆسـتایانی خوینـدنگاکان ده ده

کــــان،  نــــده زگــــا و نــــاوه مــــوو ده ی منــــدان و هــــه ان،زانــــستگاکان،باخچه خویندنگاک شــــانۆ لــــه
ژی یـان کـار  ی لـ ده  سـاه80تـا   هـه8 مرۆڤی  ر شونک که کان، ئیدارات و هه کان،زیندانه خۆشخانه نه
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م  هکـرێ و دووهـ  دهبـاس   رگـای شـانۆوه کـان لـه تیـه یـه  کۆمه موو گرفته م هه که  یه وه هم رگای له. کات ده
 .کا یدا ده  په ره نگی شانۆ په رهه فه
یـان  کرێ ده  ده مان شوه  هه به. هلی بن تی یان ئه وه  ده تی، نیوه وه توان ده  ده  زانستیه نده م س ناوه ئه
  لی جیـاوازی شـانۆیی بـه ل و میتۆدگه ندی فربوونی شانۆ بۆ فۆرمگه نستیتۆ و ناوه  و ئه سه دره  مه شنه چه

 .تی قانووندا پک ب  چوارچوه لهخسی  ی شه رمایه ت و سه وه نی دهپشتیوا
 .تی رۆشنبیری زاره  وه ر به کانی گشتی فرکردنی شانۆ سه نده ناوهپک هنانی  -4
 

  خوندنگاکان  مرۆڤی شانۆیی لهیکردن رده روه م په دووهه
 
مـی  رهـه م بـه کـرن و هـه ن فـری شـانۆ دهم خونـدکارا  هـه وه  رگـای شـانۆپداگۆگیه  خویندنگاکان لـه له

هـا پـش  روه کردنـی شـانۆگر و هـه رورده  سیستمکی کـارا بـۆ پـه وه م رگایه له. کرێ ش ده شانۆیی پشکه
ی ئاســتی  وه رزکردنــه  بــه سیاســیتــی و یــه کــانی کۆمــه کردنی کــشهگــی شــانۆ و باســن رهــه خــستنی فــه

 . هندرێ تی پک ده رپرسیاره به
 

 .گا کردنی گشتی کۆمه رورده  پهم سھه
 
 وزیۆن له ته
  شــکردنی شــانۆ لــه وزیــۆنی و پــشکه لــه هــا شــانۆی تــه روه  شــانۆ و هــه ت بــه  رگــای پرۆگرامــی تایبــه لــه
 .  وه رز بکرته گادا به  کۆمه نگی شانۆ له رهه کرێ فه وزیۆن ده له ته
 

 کان  شاره پکھاتنی شانۆی میللی له
 
کـان پـک  انۆی میللـی شـارهر شـارک شـ  هه ب له تی رۆشنبیری ده زاره  و شارداری و وهتی ناوخۆ زاره وه

م  ندان و کادری ئـه کارمه. یی شانۆ  بۆ کاری پرۆڤیسیۆناڵ و پیشهندک ب ب ناوه  ده شانۆی میللی.  بنن
 شـانۆ و هاوکـاری ندک بـن بـۆ فرکردنـی کانیش ناوه  شاره  بن و لهوت خۆری ده ب مووچه  ده نۆیانهشا

ختـی   پایتـه ب شـانۆی میللـی کوردسـتان لـه  ده مان شوه  هه به. کان و زانستگاکان سه دره ڵ مه  گه کردن له
  هلـی و یـان نیـوه نـدی شـانۆیی ئـه ب ئیمکان بۆ پکھنـانی نـاوه  ده مان شوه  هه به. کوردستان پک بت

 .تی پک ب وه ده
 

 شانۆی زانستگاکان
 

ندی شانۆ و گروپی شـانۆی خۆیـان  ب ناوه ڵ کۆلیجی شانۆدا ده  گه ندی له  پوه ت له  تایبه کان بهزانستگا
 . بچ روه  فستیوای شانۆی زانستگاکان به کانی نوی شانۆیی سانه وه  تاقیکردنه  له ب و جگه هه
 

 شانۆی خوندنگاکان 
 
 . بچ روه  فستیوای شانۆیی به سانهب و  ب تیپی شانۆی خۆی هه ک ده یه ر خوندنگه هه
 
 زگای شانۆ ده
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کان و کوردستان بۆ   شاره ی شانۆکاران له ه خس بۆ پک هنانی کۆمه  ب و ئیمکان به ب رگا ئاواه ده
مـوو  بـ هـه هـا ده ر وه ر شـانۆ، هـه  سـه  بـۆ بـاس لـه ستنی کـۆڕ و سـمینار و کـۆنگره دریکردن و به چاوه
 .ی قانووندا بپارزرێ  چوارچوه  له" ئازاد پیشه "شانۆکارانیکانی  مافه

 
 

 ی شانۆ  و موزه کتبخانه
 
  تـوان لـه بـ و ده کانـدا ی شانۆی میللی شاره  چوارچوه توان له کان ده  شاره  له  یه  و موزه م کتبخانه ئه

 .دری زانستگاکانیش دا ب ژر چاوه
  

دا ناگونج  م نووسراوه  له  که  پویسته  و پرۆگرامی وردکراوه امهرن  به  وه ره هی س شانه  به م ر کام له بۆ هه
ی بیـروڕای پـسپۆران و  وه ست بـۆ گۆڕینـه ر ده  به ته کان خراونه ی گشتی پشنیاره  شوه نیا به و لرادا ته

 .سانی تر ستان و که ده کاربه
 

 یی وه ته شانۆی کورد و رزگاری نه
 
کـان مـژوو و داهـاتووی شـانۆی   رچـاوگرتنی جیاوازیـه  بـه  لـه ر شانۆی باشور باس کرا به  سه ی له وه ئه

کـانی ئـران و   وتـه رکام له  هه تی شانۆی کورد له سایه که.  الت و رۆژئاوای کوردستانیشه باکور و رۆژهه
ر   بـه وتۆته ۆڤی کورد کهتی مر سایه ک که وی پشوو، وه  شووره ج ماو له کانی به تورکیا و سوریا و وته

  کی کز و الوازتـره ویه نگدانه  و ره کراوه ی بۆ دیاری نه  پناسه م وتانه شانۆی کورد له. ن الیه مه شاوی هه
کـی شـانۆی کـورد  یـه  پـرۆژه ی کورد و پسپۆڕانی شانۆ بیر لـه و کاته تا ئه. ست رده تی سه  شانۆی میلله له
ر و  ژاری هونـه بـ بـۆ هـه ک ده یـه ژاری شـانۆ پناسـه ، هـه  وه نه که ک والت نه ه و کوردستان و وه ته ک نه وه

 .نگی کورد رهه ت و فه شارستانیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ت ری رؤژهه ر، ماپه گزینگ،رامان،هونه(رشی  برایم فه   ر شانۆی دایکی نیشتمان       سه باسک له  کورته-1
 رشی برایم فه       کاندا     هنگی ماد رهه  شون فه هبڕان    گه2-7
 رشی    ئوروپا    برایم فه  و فستيوالی شانؤ لهنی شانۆآا نده  ناوه-8
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 باشوری آوردستان  دیالۆگی شانۆکاران له
 

            
گرتنـی  وه سـته  ده  پـاش بـه  کـه وه خونینه ای شانۆکارانی کوردستان دهڕدا بیر و  م نووسراوه ی ئه له درژه

ڕی نـوان   شـه ر لـه  بـه1994، سـای نـدا  الیـه مه ی هه که  گفت وگۆیه  له وه ن کورد خۆیه  الیه ت له سته ده
  . ر زمان  سه ته  هناویانهتی کیه پارتی و یه
وتـی  مـان رکـه  هـه  لـه2005 سـای  ، لۆگـهام دی نجامـدانی ئـه ر کاتی ئه  سه  ساڵ به11ربوونی  پاش تپه

کـان  تـی شـاره ند بارودۆخی ئابوری و تیجـاری و سیاسـی و رواـه رچه  کوردستان، هه وه ورۆزدا چوومه نه
کـو  بـه  نیا جگای خۆشـحای نیـه  ته  شانۆ نه  وانه نگ له رهه ر و فه م هونه ، به ردا هاتووه سه گۆڕانی به

 دی،  شـدار بـوون، هاتووتـه ه گفـت و گۆکانـدا بـ  لـه  کـه سانه و که مرۆ پشبینی ئه ئه.   رانی یه جگای نیگه
کۆی شانۆ  وی سه ره  ده مخۆرانی شانۆ له ی زۆری خه  و زۆربه ست داوه  ده خۆی له ربه تی سه سته ر ده هونه
   بـه ره گـای باشـوری کوردسـتان بـ ئالترنـاتیو پـه کـش و کۆمـه  ده ناسه  ب رزیدا هه شانۆ له. ژین ده
 .  دات کی ده ره وخۆیی و دهری نا  هونه نگ و زڕه رهه فه زڕه
         شـه م روو گـه  جیاتیـان ئـه هـاتب لـه ر نـه کـه ر نـاوی قـسه گـه  گفت و گۆکانـدا ئـه شک له  ناو به له

ش  وه نـ، بـۆ ئـه گه  ده وه ته م بابه ری ئه ن نووسه  الیه لهکان  نگه ی ده وه ناسینه ش گرفتی نه وه ، ئه هاتووه
شـداری گفـت و گۆکـان  یمانی و دهۆک به ولر و سوله  هه  له م که که کان ده نگه نی ده ه خاو  لهداوای لبوردن

  و ئازیزانـه دا چـاوم بـه2005ورۆزی سالی  یی نه فته ک هه ری کورتی یه فه  سه  له  داخیشم که زۆر به. بوون
 . پیرۆز بت هماو  ناوماندا نه  له کهزیز   یادی کاک سمکۆ عه.  وه وته که نه
مـاکرۆی  یمـانی، لهوی سـ رورده رپرسـی پـه بـهزا  د ره مـه محه: رزان  به شدارانی گفت و گۆکان بریتین له هب

بدولی   عه، روش  دهالن رسه  ئهزیز، ،سمکۆ عه سالح میره ئه، هال ئیبراهیم  شه،شید یان ره بهن،کاسپاریا
 ،شـید د ره مـه  محـه، دـشاد ،یـی  بجـه ه دین هه هائه به  ،ندی حوسه مه ،ت هیندی  حیكمه، جوان مه حه
ئاشـتی ،خۆش سابیر و رو،جیھاد دپاك ،د قادر  مه رهاد محه  فه،ن دسۆز  سه ئاری حه،د حوسین ئوم
لـی  ن عـهحس،د سابیر مه رهاد محه فه،لی ردار عه  سه،تیف لی له عه،  روح سابیر،ماڵ سابیر   آه،ماڵ آه
ــدولره بــاح عــه ســه, راح جــهت  ســفوه, د ســاالر حمــه ئــه،داخی ره قــه یمانگــای   ماموســتایانی پــهحمــان و ب

انـی  رمـه تـی هونـه کیـه  یـه ر لـه ی ئاسنگه ی کاوه انی شانۆنامه ر ولر و دهۆک و بینه کانی هه جوانه ره هونه
 .یمانی  سوله کوردستان له

 
 2705ری سای  رشی  پووشپه                   برایم فه
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 یمانی  انی سولهی من باخچه
 
 اند؟ شت چۆن ف  ره م بی مریشكهدا پ!ی؟ چا بۆی تۆپیوی ها آه  چی ده وه باز ئه هوی ف ر!ها

 ! بازه ه ف ویهو ر ن ئه  بارانی آه رده  به رن مناینه آانت چۆن قوت دا؟ وه  ه جوجه
یـان  به .دا  باز ده وی فهنگی ر ده آۆی شانۆ ر سه  سه  له  آه سانه5ن  مه ری ته  مام هۆمه وه ئه

آـی موزیكـاڵ  هیـ وه شـ خـانم بـه میـره  هاوآاری ئه  به  آه ری شانۆنامه رهنه ر و ده خانم نووسه
  ی  ده یمانیه ی منانی سوله رپرسی باخچه خانمی ماآرۆی آاسپاریان به ! یان آردوه ئاماده
  بـه ,  بووه یه وزه م ره راقدا له ع كو  له مانی بهی ه سول نیا له  ته ڵ هۆی شانۆ نه وه ئه: ماکرۆی
آـاك ئـازاد , ك آـاك سـمكۆ وه,  یـان آـردوه  تـی ئمـه یارمـه  زۆر ننـی آـه ی نیشاتاتی فه واسته
ك چاالآیمـان موو سـا هه.   زراندوه  ستی خۆیان دامه  ده یان به حه  سره م مه وان ئه ئه, وقی شه
 ! بینن  آانیان ده می مناه رهه ن و بهدایكان و باوآان د,  یه هه

  ؟ یه یمانی هه  سوله  مندان  له ند باخچه       چهبرایم
 ! زدهس   ماآرۆی
 ن؟ رهند منداڵ ل       چهبرایم

  یه  منامان هه130  ئمه, نمناڵ زۆر د غزیه م ته ی ئه  واسته   بهماآرۆی
 !آان وزه ن بۆ ره آه جوم ئههموو   هه غزیه م ته ی ئه  واسته به ,بو ده س نه  آه50پار و پیرار 

 ن؟ ده  ئه غزیه ی منان ته  باخچه       یانی لهبرایم
 !  به   بهماآرۆی
  آو چی؟      وهبرایم 
  وه ی ئـهـ پ  و به یه لمان هه دوه جه .رۆژیك شۆرباو,  رۆژیك نیسكینه,یانان شیر       بهماآرۆی

 ! یه مووشتیك هه زو ههتی خواردن م ی تایبه گهج. ین ده   ئه غزیه ته
 ؟ێدر  ئه وهن آ  الیه  له م شتانه       ئهبرایم

 ! مانه زه م مونه   ئهماآرۆی
 ؟ وه نه آه آان خۆیان بوی ده كخراوه    ربرایم 
چـین   ئه  ئمه, ن ده ئهرمان پ به  خه وه ربیه  ته له!  یه زمان هه رآه  مه  ئمه !  بۆخۆیان چۆنماآرۆی

 .ین ك بكهیچ شته ناتوانین  وه خۆمانه  نین ولهھی گرین و ئه رده مووی وه هه
 ن چین؟آر ری منداڵ ده ف رهی ل و شتانه     ئهبرایم  
.  وه ندنـه بـۆچیرۆك خو یـه تمـان هـه ژووریكی تایبـه, سم ره, رزش وه, یاری,   ریازیاتماآرۆی

   مـه ئـه, بـرد یـان نـه م پیانۆیـه بـوو ئـه نـه س بـه !موویـان تـاالن آـرد بوو هه  زۆرشتمان هه  ئمه
 . بوو ربیه زیری ته ی وه دیه هه

 ؟ یه آی وایان هه هی مناالنیك پیانۆی ر باخچه     ههبرایم  
 ! یه آی وای هه ری یه ی په وزه س  ره به,  ناهی   وهماآرۆی
 ؟ ره ئ نهنن بتوا  ده وه ند سانه  چه      منداڵ لهبرایم 
 !بن  ده رهدوو ساڵ ل,  چوارساڵ   لهماآرۆی
  م تـه میلـه جمـع جـه  خۆم مه یه وزه و ره  ئه  هاتوومه ی چوارمانگه ماوه, رآارف, شید یان ره من به

خـۆم داوام آـرد بـۆ ,  دا سنای دراسـه  ئه له.  جای شانۆدا زۆر ئیشم آردووه  مه له.  واو آردووه
نام  دساالر بۆ شانۆ رای ه حمه زم ئهر ماموستای به. م ری شانۆ بكه آرد مناڵ فزم حه.  وزه ره

جـالی   مـه م لـه ری منـاڵ بكـهـ ف آـه وانـی زم بگرمـهـر ی ماموستای بـه گهم ج آه  زده منیش حه
م  آـی بچكۆالنـه یهری شانۆگه!  وتووه شكه شانۆی آوردی پ  آه وه شكیانه م مه  بیانخه آه. شانۆدا
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زم آــاك ــر  ماموســتای بــههــیآــان  عره شــ نــدک لــهه و؟ شــه وی و مانگــهــ نــاوی ر نــا بــهدا
 .ن ژه ئه  پیانۆ  آه یه میره  ماموستا ئه هیی  آه  نگه ئاهه,  زایه ره مه حه

 ی؟ آه  آاری شانۆ ده ند ساه      چهبرایم 
  . وه ه81      له یان به

 كدا بووی ؟ چ تیپ      لهبرایم 
 آـاری   آـه  تیپه  له ت بووم آه م ئافره آه یه. زرا دا دامه84   له آه,  تیپی ساالر بووم     لهن یا به

 تیم دا یارمه ڵ تیپی آۆمه  گه پاشان له. آرد شانۆم ده
  وه  وتمه  ماموستا تۆزیك دورآه  بووم به وه دوای ئه. كك میوان وه, دان ده
 س ی شار بووم به وه ره  ده كردم لهل وای  آه زروفه , وه  ده م لهك ب نه
.  آـرد یانـدا آـار ده  گـه ری و ئـۆپریتم لـه شـانۆگه. ریـك بـووم خـه ر  ههێو ڵ منانی ئه  گه له

 !وام بم رده دا به م ئیشه م له  آه زده م حه رهئستاش ل
 ؟ شداریتان آردوه ند شانۆدا به  چه    تا ئستا لهبرایم  

 ! شانۆ30ن  یبهقر  ته     زۆرهیان به
 

 تیم یارمه, م ره ل وه ه80 سای  له, م مورشیده ,  هال ئیبراهیمه من ناوم شه
 !رگ جل و به, نزیم ته, آات ره حه, ك گۆرانی وه,   داوه

   ساڵ لـهس, 1979 سای  ی ماموستایانم له رچووی خانه  ده ده مه محهسالح   میره من ناوم ئه
 هـۆی   م بـه بـه, م رهـ ل ساه11  مه ئه,یمانی  ی سوله وزه  ره هاتمهپاشان , ی شاربووم وه ره ده

گینـا زۆر  ئـه,   پیانۆآـه  لـه وه ته وتومه زۆرجار دورآه,  یه چوارمندای وردم هه,  وه زروفی خیزانه
 !م آه م ده آه  آاره ز له حه

 ن؟ آه  آاری موسیقا ده ره     لبرایم 
 دوای,  بوو رهردی ل  ماموستا وه ره ئ  هاتمه آه, من ماموستام    ئه رهیم ئه
 . و دانیشتم ی ئه گه ج  آرا ئیتر من لهق و نه  ئه  آه وه ئه

 ربووی؟ فێ آو      پیانۆ لهبرایم 
 ێو له,  ناوی موسیقا بوو به رسیكمان هه ی ماموستایان ده  خانه    له میره ئه
 !ربوومف

  ؟ مندان چیهندی موسیقای  تمه       تایبهبرایم
 ! می منان ئاوازی ساآارتره رهه    به میره ئه

 ؟ێ چ بكرب تی ده  تایبه    بۆ موسیقای شانۆی مندان بهبرایم
 !م ده  لیئه ر پیانۆآه نین من هه م بۆدائه آه حنه من له    ئه میره ئه

 ن؟  آه ڵ مناڵ آارده ه گ ك له  یهچۆن میلودی,  ڵ مناڵ دژواره  گه      آاربۆ مناڵ و لهبرایم
 !تیان ناب  تاقه وه  ئهب  نه رۆژیك پیانۆآه,  خۆشه   مناڵ موسیقای پ میره ئه
 !ی ناب ژهو  چ     ئهیان به

 ؟ ڵ منداڵ چیه  گه      دژواری آار لهبرایم 
   وره و ده بینی ئه ئه, بن یان غایب ئه,  وه تهچ  بیریان ئه    له میره ئه
 ! وه هاتۆته  نه و رۆژه  ئهبین  ئه  آه ییسیه ره

 زبن؟ ره  وه یه      واههبرایم 
 !ن آه ز ده  زۆر حه شمانه هه, تی نامین  تاقه  آه یه    هه میره ئه

  بۆهـاتوون بـۆالی آـاری آـان آـاری شـانۆتان آـردوه وره ڵ گـه  گـه  سان له  به وه      ئبرایم
 مندان؟
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ر بـۆ  بـۆ هـه, ربـووینف,  ندومانـه خو  ئمـه, نـین بگـه پ  منانـهو   ئـه روره    خـۆی زهیـان به
 !ربنش ف باجیلی تازه, آان ب وره گه

 بینن؟  ده  چیدا آان له وره یان خانم جیاوازی شانۆی منان و گه   بهبرایم
   كی پاآهم عاله,  دنیایكی زۆر خۆشه,  دنیایكی تره,     دنیای منانیان به
  آـردوه  ستم نه  هه جاری وابووه,   وه  ناخیانه چمه ئه.  وه  ناخته تهچ ئه, گا دهت ت  ل و مناه ئه
 . وه تهچ  بیر ئه م له وه ره شتیكی ده موو هه, یانم  به داده
 ن ؟  ماندوویی بكه ست به یاندا هه  گه  له       وابووهبرایم
یـانی .  آـردووه  مانـدوویی نـه سـتم بـه جـالی شـانۆدا هـه  مـه ختـی تـریش لـه وه,     نـایـان به
 !  ئاخ مكوتووه ك نه هی قه ده,  خۆم هیالك آردووه, بووم وتوش نه رآه سه

ستا ماموسـتای ـ ئ وهـئ,  بـووه وهد ساالر ماموستای ئ حمه  رۆژان آاك ئه       رۆژیك لهبرایم
رگـرتن و دان و  م وه ئـه. ر بـنتـ آـی  ماموستای یهین  سبه نگه ش ره وانه  ئه دیاره, ن م منانه ئه
 ؟یبین  چۆن ئه رگرتنه وه
 مـن باشـتریش  لـه. جـالی شـانۆوه  مـه م بچنـه آـه زده حـه, نمـ بگه پ مانه م ئه آه زده     حهیان به
 ! من باشتربن  له م منانه م ئه آه زده حه. رچن ده

 ك  یه ه چۆن ل وانه مووی ئه هه,آوردستان, آورد, ماموستا,       مناڵبرایم
 ی؟ ده  دهێگر
جــالی شــانۆدا بــۆ   مــه ڵ منداــدا لــه  گــه لــه,  بــۆ چیرۆآیــك جــالیكی چاآــه  مــه وه     ئــهیــان بــه

 !آوردستان
   بۆ منان له ك بۆ شانۆی مناڵ قایلی و شانۆنامه هندیی تمه      چ تایبهبرایم 
 ری؟بژ ده  ساسیك هه ر چ ئه سه
 ی آوردو آوردستان قه. تی نابی ببجالی سیاس     شانۆی مناڵ مهیان به

  تتـا لـه  شـانۆدا حـه ی سیاسی بـۆ منـاڵ لـه م وشه به.ناسینینیشتمان و آوردستانی پ. ناآا
س آوردسـتان و  بـه ,راوانتر ب شكی بۆ شتی تر فه مناڵ مب ئه.  آاریكی باش نیه, گۆرانیش دا

  ! ته  آیفایه وه ئه, ی وخۆی بناس آه وته
 گرن؟ رده ك وه  چیرۆك و موسیقای آوردی آه  له وه  ئ   برایم 

بی چیرۆآی  آت و له شه وی و مانگه ر ریه  و شانۆگه ئه, گرین رده ك وه  آه  وانه  له     ئمهیان به
 ! رگیراوه آوردی وه

 ن؟ آه آان آاری شانۆ ده وزه  ره  له وهك ئ س وه ند آه یمانی چه  شاری سوله   لهبرایم
 !ن آه آان آاری شانۆ ده وزه  ره ك لهنده    انی به

 ؟ یه آتر هه ڵ یه  گه ندیتان له وه      بۆ آاری شانۆ پبرایم
 جالیك  گرین مه ندی ده وهپ,  هاتووم  مانگهمن س      بهیان به
 !ین  بكه ر شانۆی منان قسه  سه  لهخس هب

 رن گ ور ده  شانۆی مناندا  ده آان له وره نی دنیا گهك شوند ه   لهبرایم
 !  ێدا بگوری ت  مناڵ خۆی دهب ن شانۆی مندان ده  ده شه هه
  چی؟  ده وه و باره یان له به
ر   سـه تـه خـۆی د آـه آـان داده وزه  ره  زۆر له له, بینم وری راوی ده  دا ده  وشانۆیه   من لهیان به

شـی  آه ره  با شانۆگه  مناه هی آه وه مادام جه. ر شانۆ  سه مه ایهمن ن,  ناوه م دانه وه من ئه, شانۆ
   محاوله.مناڵ خۆی ب

 ور آان ده وره  گه زۆرج له .تنگم د س ده وم به آه رنه م ده آه ده
 ! راست نازانم  به وه ن من ئهگ ئه
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   به وه ئه . ناوهآارت ه   تۆش به   آه یه  شانۆی منداندا هه نی دنیا راوی له زۆر شو  لهبرایم 
 زانی؟ ویست دهپ
  م مناڵ خۆی لـه آه زده من حه!   باشتریشه خۆی مناڵ ب آه ر راویه گه ت ئه به ئه ,     بهیان به
 . وه ته دایكدا ببین له,  باوآدا له,  راویدا له, ویدار

 ! وری مریشكم بینیوه  شانۆدا  ده من خۆم آاتی خۆی له
 , ناو تهت ب  سیاسه شانۆی منادا ناب  له تان آرد آه وه باسی ئه  وه  ئبرایم
 تدار  سته  بیرو وبۆچون و ئیدولوژی تاقمی ده ندک وت مناڵ به ه له
   لـه نـهگرن بـۆ و رده  وهكیان ل ك بۆ ئامانجی خۆیان آه هی سه ره ك آه ن و وهآر  ده رده روه په
 بینن؟  چۆن ده م باسه ئه  وهئ, راقداران و عی ئڕ شه

  تهو  بكه م شتانه ین ئه ز ناآه  حه  ئمه,  وه به آته  ناو مه تیان بردۆته سیاسه, آا رق ده  فهماآرۆی 
مـن , كـیین تـۆ حزبـ بنـاب. فـیقن ره, مـووبران ین هـهـ منـاڵ ب  بهب  ده  ئمه, ماغی مناڵ ده

 بـ  ده وه ئه,  نیان آوردستانه ته وه. مویان آوردن حه.  هدا نیی ت وه  ئه  ی ئمه وزه  ره له, كمحزب
 نیـشتمانمان   س ئمـه بـه!  وزه  ره  لـه مـان نیـه وه  ئـه  ئمه,  فالن قاعیدیهی  ۆك  ت وه نه.بزانن 

نـی  تـه  وه بزانـبـ س منـاڵ ئـه بـه.  خـستۆه رقـم نـه من فـه. نیم رمه كی ئهمن آچ.!  آوردستانه
 ! بب وه  ئهناب! یه  هه وه آان ئه به آته  زۆر مه له!  م حیزبیه  ماموستاآه بناب,  آوردستانه

   بهب  ئه وره  گه باخۆی آه,  وه و مناه شكی ئه م مه   بۆچی من بیخهیان به
  بـه,  تـه ـه  غه مه ئه,  وه شكییه م مه یخه  نه وه  منایه بامن له.  وه ت و رای خۆی بیر بكاته ناعه قه

 ! ئیختیار بكاتوان گا و ئه  بوو خۆی تیئه وره  گه آه.  وه شكییه م مه یخهزۆر ب
 ؟ێ چ بكرب  ئهێربگر  سه وهی ئ ته  م نیه ی ئه وه       بۆ ئهبرایم

 :  دهیمانی ی سوله رورده ی په رپرسی ئیداره  بهزا ره مه آاك حه
  نجـامی زۆروپاـه  ئـه آانـدا لـه پارچـه مـوو  هـه تـی آـورد لـه میلله.م  وزحیك بده م ته آه ز ده حه
شن ـ و ویستی خۆیـان رابكدی خۆیان ب قسه نجامی مه  ئه  له رده روه  په ویان داوه حه, وست په

   لـهبـ م ئـهـ مـن ئـه .بـ تمـان هـه كی تایبـهپرۆگرام و و یره  په  آهێو ی زۆرمان ئه  ماوه  ئمه
ست   ده آه ی شته  بناغه وه كرد ئهستمان پ  ده وه ه منا ر له گه  ئه چونكه, ین بكهست پ  ده وه منداه

  ك لـه یـه ر ر هـه گه  ساڵ ئه ساڵ به .ین بكهست پ  ده وه وزه  ره  لهب م ئه  من ده بۆیه .ێآر دهپ
 بـ  نـه وه  ئـه  ئمـه . باسـیان آـرد   آـه و خوشـكانه آو ئه تی دابین وه  ئاستی لیپرسراوه  له  ئمه

  م لـه آـه ز ده حـه. بـ تر كین  الیه زمان له  و یا حهب ك نهن  الیه زمان له  حه خواسته هخوای ن
كی  آـاربـ ئـه. ر ب نگه ك سه مووی یه تی آورد هه میلله, نگ ب ك ده كی آورد یه دوارۆژدا خه

قوتابی بـاش    آهب تی ماموستای راست ده  هیمه ش به مه ئه !كمان بدا تتوان س نه ین آه وابكه
   بـهبـ ئه,  دوآتوری چاك  بهب ئه,  ماموستای چاك  بهب  ده قوتابی باش دوباره! دروست بكا

, مانمانـدا  پارله  لهین سبه! ری چاك  رابه  بهب ئه,  یاسا ناسی چاك  بهب ئه, ری چاك پاریزه
 راسـت و  بـه, ن آـه  ده  تـی ئمـه رایـه نـه نو ی آـه سـانه و آـه ئـه! لیمـان دابـ جالسی دووه  مه له

 ێ د وامان لـ   ئمه و آاته ئه . گشتی ب مان به آه ته ناوی میلله پ كمان لهموو شت  هه دسۆزانه
و   ئـه تـه یـشتونه بینین گه تان ده ك چۆن ئستا میلله وه , وه ینه تانی تر  بكه  میلله خۆمان بیر له

كـی  رده روه  پـه  ئمـه ! یـه تـی هـه  یارمـه ویستی بهرد پ آو ئه.   وه نه آه  آورد ده  بیر له ئاسته
ویـستی   خۆشـه یـن بـه ن دروسـت آـهآـی پـاك و خـاو هیـ وه  نه یه وه یوام ئهه.  یه تیمان هه تایبه
 !آان موو آوردوستانه  هه   له وه ی آورده وه ته تی آورد و نه ویستی میلله خۆشه , وه آه وته
 خـس هڕیان بـۆ نـا وه تی  ئه رفه آان ده  آورده یره  غهێآر  ده وه  له ت قسهی و وه ره  ده   لهبرایم

 !ێخور مافیان ده, ئازاد نین, خۆیان بنوینن
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 منی  ك بهآ یه, یمانیم  سوله ك لهزانم جوزئ وائه ,م وزیه م ره  له  ساه38  من ماآرۆی
  گرن له ئیحترامی من زیاتر ده ئانیشی  رمه تۆ ئه   ئه  آه یا دراوسی بماموستا ب,  وتووه نه

 !مئا پیریژن و شتی وا نا, خۆیان

 
                         

 
 

  یمانی تیپی نوواندنی سوله
 

 ی دروست بوو؟ یمانی آه   آاك سمكۆ تیپی نوواندنی سولهبرایم
م  بـه .ن ت آـه بوو فیلمیكی آـوردی دروسـ وه نیازیان ئه,  الی من آاندا هاتنه سته  شه   لهسمكۆ

  ره ی هونـه ـه  آـاتی خـۆی آۆمـهێو آـی زۆری ده هی پاره ,ێو ختی زۆری ده من رام وابوو فیلم وه
نـد  چـه., نـینك بكی شانۆیی پین تیپ  بده وه وی ئه وتم هه .رژیم دایخست. بوو آان هه جوانه
  دوای ئـه, یرمان آـرد  سهنا وآی ناوخویی گشتیمان  ه هی ژهند ر چه.  و دانیشتن آرا وه آۆبونه

نیـا و آـاك   ن تـه سـه ك من و آاك بورهان و آاك حـه ك وهر ند براده چه .مان آرد ی دراسه وه
 د حمـه یـد ئـه هد و سـ حمه داخی و نوری ئیسماعیل و آامیل  ئه ره قه ر نوه لی و آاك ئه ر عه عومه
  وڵ آاتـا آـه  ئـه لـه. نـینزر مـه ندن دابـه تیپی نووا مان دا آه وه  بریاری ئه وانه ئه , وره نگ گه ده

دوای . یمــانی دابــوو ر نــاوی تیپــی نووانــدن و موســیقای ســولهــ ژ   لــه69 ســای  لــه زرا دامــه
 و تیپـی  تیپـی موسـیقا جیـا بـۆوه , بـوو وه ویـستی ئـهپ ,ندی گـشتی وابـوو وه رژه ك به هی ماوه

ك ـل  گـه وه.  شـكردن شكهـم پ رهـه ن وبـه آـارآرد سـتی آـرد بـه  و ده وه نیا مایـه  ته نوواندن به
  مانـه رهـه و بـه ت لـه نانـه تـه. ر آـرد مـاوه شـی جـه شكهـنگ و جـوان جوانمـان پ هش می قه رهه به

ستا ـ ئ سـاب آـه زیز قه آاك عه , یه رانسه  فه ستا له ئ ر آهخ رنی یادی به ماموستا نمازی بامه
ك  نـد وه رمـه هـا دلـسوزانی تـری هونـه نـده چه ! وه  مه ریزی ئ ك هاتنهنج ك گه   وه نه نده  له له

نزیـك ,   یـاد نیـه آانیـانم لـه  ناوه سی دلسۆز آه و  زۆر آه  وه  نزیك بوونه وانه فازل جاف و ئه
وای   موسـته  لـه نـهبـۆ و .ش آـرد شكهـمی چاآیان پ رهه ك بهل گه,  تیپی نوواندن  لهوان بونه
مینـی  آـه تـی یـه خـه. ش آـرد شكهجی پ ره ری قه شید شانۆگه  رهآر راقیدا آاك بهحی ع سره مه
ــه خوشــكه. رگــرت وه ــه ی ده آــه وری آچــه  ده خــان آــه  تریف ــی ب ــه وه  شــانازیه بین ــ  ئ ــهمل  وا   آ

ویـست پ . بۆ تیپـی نووانـدن  شانازیه وه ئه, وریا  چاآترین ده رگرت له ی وه وره آی گه همیدالیای
ری جیھـانی  ها شانۆگه نده  چه وه,, نرخی ئازادی,,ك  م وه رهه ها به نده هری برۆین چ  سه ناآا له
 !ش آرا شكهنی چاك چاك پۆوزی له كی تهم رهه ند به  چه  وه  له جگهب, و میللی
  آـه, دا بوو لقه  حه8  كردو لهست پ مان ده ی ژاه  زنجیره   تیپی ئمه مجار بوو آه آه  یه بۆ نمونه

   سـریالیك بـوو زۆر لـه ژاـه .شاـیمـانی و آوردسـتانی راآ ری  شاری سـوله ماوه سرنجی جه
 .دا ریبــازه و  لــه وامــه رده ستاش تیپــی نووانــدن بــهــئ.   دیــان بــوو دانیــشتوانی آوردســتان بــه

ری  ونـههشخـستنی نیـا پ  تـه تـر نیـه كی هـیچ شـت  آـه یـه وه ستی پاآی تیپی نوواندن ئـه به مه
 ! آوردستاندا مایی له ری سینه ونههنی و ۆوزی هل ری ته شانۆیی و هونه

 ؟  رۆیشتوهێ و آو ره  شانۆی آوردی به تان وایه  پ موو ساه و هه رباز بوونی ئه   پاش دهبرایم
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و  ت ئـه نانـه تـه .آـرا ده یری نـه  سه وه زه چاویكی ر  شانۆ به  دیاره تاوه ره  سه ی لهه   وهسمكۆ
 رچاوی   به له, بینی دا ئهان توری  ده ی آه رانه آته ئه
ند  رمه  هونه ز لهك ر  خه ك آه یه  راده یشتۆته ستا گهئ .آردن یریان ده كی تر سهوع كی نه خه

.  وانـ آـه یی ئیـشه قو ستا چۆتهئ ,آرا ش ده شكه ساآارپ  و جاران شتی ساده .گرن و شانۆ ده
ش  آـه كـه خـه !بـ ر  و آاریگـهێی خـۆی بگـر گهآا ج هشی ئ شكه پ سته به و مه  ئه و فیكره  ئه آه

ن ۆوزیـ لـه ری شـانۆ یـا تـه   بینـه تـوانراوه ,ینـ واتایكی فراوانتـر ب  یانی به وه ته چاوی آراوه
ر بۆ  ن ههۆزی  له مسیل آردن یا  ته زانی نوواندن یا ته كی وای ده ش دا خه پ له .ین دروست بكه

ك ـی   فیكر وه  ئـه نـه! یۆت بخـ فـه یـا تۆزیـك خـه. نی بكهپ یی و پ ماشای بكه  تهب  ده وه ئه
آنیكـی شـانۆدا   تـه  لـه  ستا ئمه ئ  آه یه  هه وه نیا ئه س ته به.  یه اهه د م ئیشكردنه ك لهست به مه
 موو  هه آه, ب مان ههو چشانۆییكی پ,  یه و راده  ئه ته نهییشتو گه نه
ك  هآۆی ر سه  سه ر له گه ئه . دراوه ر آۆڵ نه شدا هه وه ڵ ئه  گه م له به .دا بری ت ونههكی رج مه

 ! ر آردوه ماوه   جه ش به شكهی خۆت پ آه سته به تۆ مه, تبوو ب
 ردانابوون؟  سه كیان لهوچ ن, گوت چی یان ده شانۆ گ ك به  سان  خهبرایم 
,  ر جـاده  سـه چوویه  ئه كی میللی آهیا شت,  بویایهنینی  كهكی پمسیل ر ته گه  ئه  بۆ نمونهسمكۆ
  بـۆ نمونـه.  آری ژنانی بینیـوه وری مه  ده س آه فالن آه, آردین دهی پ نی و گاته آه دهقی پ خه

مـن  .بـوو دی هـهـمـسیلی آۆم  تـه آرد آـه یان پده منان گاته.  یه رزمان هه الح با به آاك سه
تتـا آـاك  حـه.  یـه آـه وه  نـه وه یـانوت ئـه آان ئـه مناه. منم سمی ببت دس دا مقه آه مسیله ته له
و  ت ئهی ناآا رۆژیك د وتم قه, ستیم گرت  من ده آان آه  مناه تهگرت بیكر كی ههرد الح به سه

   آـه یـه وه ستادا ئـهـینـی آـۆن و ئ  بـه جیاوازی لـه. ێگر  تۆ ده ز لهر. آا قدیری تۆ ده  ته مناه
ن ـ ئـه, بیـنن زیـز ئـه  سمكۆ عـه ك آه یه  راده یشتۆته نی گهۆوزی له ری و ته شانۆ یا ئیشی هونه

ك رانسی هات بۆ شانۆ آات  آابرایكی فه بۆ نمونه .گرن دهتیم ل زی تایبه ر  سمكۆیه  آاآه وه ئه
یـان گـوت  ئـه, رۆیـشتین دا ئـه  جـاده   به یاره  سه  به آه. آاندا70 سانی   بووم له  جامعه من له

 سـمكۆ  وه ئـه,  وه یگوتـه  ئـهور ببـوـرانـسی ف  آابرای فـه زیزه  سمكۆعه وه ئه,   آاك سمكۆیه وه ئه
   لـه زهـو ر جـاران ئـه!  ك جـاران نیـه ستا وهـ ئ یـه وه ستم ئـه به مه!  زیزه  سمكۆعه وه ئه, زیزه عه
 .گیرا ده ند نه رمه ونهه

یان پ,آرد   آاری شانۆیان ده ی آه سانه و آه ك دا به.ی ژ ه ی آۆمه وره  ده  موآریان له   لهبرایم
 گوت؟  چیان ده رهیانگوت لۆتی ل   یان پاشان ده رۆآه آه گوتن شه ده

 .تی یه آه ره سه   آورت و موخته وه یانی ئه)ن آه دهپ! (وتین ۆتی یان ئه پ   وهسمكۆ
 !ش بووین  هاوبهیاندا  مه    لهبرایم
  یـاره مـن سـه. نـ دهـدی پ حمه ید ئه هنی س سه حه ! فه قه  موسه یه ك هه  آابرایه   بۆ نمونهسمكۆ
 م تـورآی وابـزان  هات بـه آه یگوت پاسقاه ك ئهر مبرد بۆ الی فیته ئه. كلئۆپ, بوو كم ههآۆن
 !سیل  مومه ن پاسقاڵ به یدهپ

 ؟ یه آو ستا لهنیا ئ ن ته سه       آاك حهبرایم
  ستا نازانم لهئ, ری  ئیشی هونه  له وه تهۆوت نیا دور آه ن ته سه   حهسمكۆ

 ! آا  آارئه آام دایره
 ن؟ آه ستا چ دهآرد ئ   آاری شانۆیان ده وهڵ ئ  گه   له ی آه وانه   ئهبرایم
لـی  ر عـه ماموسـتا عومـه. وان ی جـهۆدیۆ ست یه ی ههۆدیۆ ست وره نگ گه د ده حمه ید ئه ه  سسمكۆ

, شـكیلی بـوو و تـه د ئـه حمـه آاك آامیل ئـه، آا ن ئیش دهۆوزی له  و ته  ئیزاعه  و له داوه آۆی نه
ریكـی ئیـشی  ستا خـهـئ, شـكیلی بـوو ر تـه ویش هـه آاك ئیسماعیل ئه ,تی ریكی ئیشی خۆیه خه
, یمانیدا  موسیقای سوله ی تیپ هن ئیشی موسیقی بوو ل بعه داغی ته ره ر قه نوه آاك ئه , شكیلیه ته
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 و  وه ره  ده یان چونـه آان زۆربه  آۆنه ره آته  ئه له . ڵ خۆمان دایه  گه ر له فا هه آاك بورهان مسته
 .مانن  گه شیان له هزۆرب

 ن؟ آه  چی ده وهستا ئ     ئبرایم 
   بـه د آـه حمـه  ئـه اوه نووسینی ماموستا آـ ر ناوی رۆشنا له ژ كین لهم رهه ریكی به   خهسمكۆ

 .ێآر ش ده شكهنی پۆوزی له ی ته وهش
 ؟  شانۆی آوردستاندا چییه ستا له ئ وهرآی ئ  ئهبرایم  
   له جگهب, ین آه ین ئیشی شانۆخافل نه  بدهڵو ریك بین هه  وا خه  آه یه وه  ئه  رآی ئمه   ئهسمكۆ

   لـه ك آـه هیـ شـانۆنامه, آـی چـاك هی ی شانۆنامهدوا ین بهر گه ئه, وام رده نی بهۆوزی له ئیشی ته
مـوو    هـهیزانـ  خـۆت ئـه چونكـه .یـن بگـونج آـه شـی ئـه شكهـ پ ی آـه نهو شـو ڵ آـات و ئـه گه
 ك م رهه به
ین بـۆ ـر گـه ن ده  دایمـه  جـا ئمـه.!نیآات و شو !! یه آانی هه مان و مه  زه  ده آه به ره آو عه وه
 .. بگونج آه ڵ آاته  گه  له  آه نانهۆوزی له می ته ههر  به ریانه و شانۆگه ئه

 ی؟ آه  چی ده60و 50آانی   ساه وه یتهر  و بگه وه ر  الو بیته گه   ئهبرایم
  یـه ك هـه هیـ هلـ سـه ك مه وه)  وه نینه كه پ به(60 و50آانی   ساه وه وانی و بچینه   الو بینهسمكۆ

مـان  وه شهـ و پ ره  زۆر زۆر بـه یـن آـه  چـاك بكـه ونـده  ئـهكی شتب یانی ده, رز بدرین  عهب ئه
 .ێر به

 تر؟ ی یا آاریكی آه ر آاری شانۆ ده  یانی دیسان ههبرایم 
 !م آه یی ئهۆر آاری شان  هه     وهسمكۆ 
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 یمانی ندانی سوله رمه تی هونه آیه یه
 
 
تی  آیه ی یه  یانه ر له ی ئاسنگه ردنی شانۆی آاوهشك شكه آاتی پ   له یه قه  ته مه م ده ئه
   .ران آراوه  بینهڵ  گه یمانی له ندانی سوله رمه ونهه

 ؟  چییه م تیپه      ناوی ئهبرایم 
 !ی نازانمه      وهر بینه
 !تی نیشتمانی بوو آیه یاندنی یه زگای راگه بزانم ده ا     ور بینه
 ؟  ناوی چییه  آه تیپه): پرس آی تر ده یه   لهخۆی نازان(     ر هبین
 !چی ری الوی پینه     شانۆگه ترکیر بینه

 ؟  ناوی چییه آه تیپه!    ناآاك حامید
 ؟ آامه         ر بینه

 !آا ش ده شكهستا شانۆ پ ئ  آه م تیپه     ئهحامید 
 !ت ی تایبه رگه شمهپ            ر بینه
 ! ئیزاعهی  رگه شمه    پكی ترر ینهب

 !ی رگه شمهپ         برایم
  ! ی ئیزاعه رگه شمه     پر بینه

 ماشاآردنی شانۆ؟ ن بۆ ته زۆر د وه     ئبرایم 
 !     ئا ر بینه

 ند جار؟  سادا چه     یانی لهبرایم  
 !ێش بكر شكهحی پ سره رچی مه ی ههه      وه ر بینه

 ر هاتوی بۆشانۆ؟ند جا  مانگی رابوردو چه     سبرایم 
 ! بووه  و شتی تری واش هه فله  حه چونكه,   مجارمه ری دووهه   سه مه    ئهر بینه

 مین جار چ بوو؟ آه      یهبرایم 
 !مجار دادگا بوو آه      یهر بینه
  بوو؟      نووسینی آبرایم
 ! بووی نازانم نووسینی آه      وهر بینه

 ؟ بوونانی آهر      دهبرایم 
 ! بونانیشی نازانم آهر      دهر بینه

 ی بۆ شانۆ؟ د مین جاره نده  مانگی رابوردودا چهس       لهبرایم 
 ! مجاره آه  یه مه      ئهر بینه

 شتر زۆر هاتووی بۆ شانۆ؟     پبرایم 
       بهر بینه

 ؟      ئیشت چییهبرایم 
 !     آاسبمر بینه

 تۆ چی؟      ئهبرایم 
 !م رگه شمه     من پر هبین

 ی؟ رگه شمهستاش پ      ئبرایم
 !ی      بهر بینه

  ؟ ندوهرست خو      دهبرایم 

 



27 رشی      برایم فه                            وه رانه گه                ؟                چی زیندووه، کوردستان مردب ر شانۆ له گه ئه

 !      بهر بینه
 ند؟       تا پۆلی چهبرایم
 ! واو آردووه م ته     تا سر بینه
       تۆ چی؟برایم
 ! واو آردووه م ته ناعه عدادی سه      منیش ئهر بینه

 نی؟ستا ناخو     ئبرایم 
 ! خیر      نهر بینه
  چی؟ وه      ئبرایم
 !نمم ناخو رگه شمهستا پر منیش ئخ      نهر بینه

  شانۆ؟ ند جار هاتوونه  مانگی رابوردودا چه س  له وه     ئبرایم 
 !غدا بووین  به ر له  هه  ئمه!  مجاره آه یه  وه      ئهر بینه

 ی؟آوكی       خهبرایم 
 !قین كی خانه      خهر بینه

 یت بۆ شانۆ؟     زۆر دبرایم 
 !  مجاره آه  یه مه ئیتر ئه,  یه ی خۆمان هی ئیزاعهه   شانۆآه وه ر ئه  به      لهر بینه

 ؟  چییه یه ی ئیزاعهه  ی خۆمانهه  ستت له به      مهبرایم 
 !ین رگه شمهموو پ      ههر بینه
 ؟  قوتابخانه هت       چویهبرایم
 ! تا چوار      بهر بینه

 تۆچی؟,      زۆر سپاس برایم 
 !     من بۆیاخچیمر بینه

 یت بۆ شانۆ؟    زۆر دبرایم  
 !  وهێر      ئهر بینه

  ندجار هاتووی؟  مانگی رابوردودا چه س      لهبرایم 
 . هاتووم آه  رۆژهرس هه  ێآر ش ده شكه پ  رۆژه س مه ئه,      دووجار هاتوومر بینه

 ؟ ت دیتووهک یه هستا چ شانۆنام تا ئ  بیرته      لهبرایم 
 !ی ناقۆ به سیح و مانگرتن و عه مه,       بهر بینه

      مان گرتن چۆن بوو؟برایم 
      مانیان گرتبوو؟ر بینه

 رچی مانیان گرتبوو؟  سه      لهبرایم 
 !ر ئیش و آار  سه      لهر بینه
 !      زۆر سپاسبرایم
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 یمانی آانی سوله  جوانه ره ونههی  ه آۆمه
 

   خۆئامـاده ئستا لـه, شی نوواندن یمانی به ندی گشتی سوله به آان مه  جوانه ره ونههی  ه آۆمه
ۆر ویكتـ,,ری رۆمانی  نووسه له,,   وه رایه  مردن گه له,, ری ش آردنی شانۆگه   بۆ پشکه آردن دایه

   آۆمـه  لـه بژارده آی هه یه له  و آۆمه راوهریگ ماڵ سابیر وه  آاك آه ریه م شانۆگه ئه,,   فتیۆیه ئه
,  جـوان مـه بـدولی حـه  ماموسـتا عـه  وانـه لـه ,شی نوواندن  به ن له آه  شداری تدائه مان به آه ه

الر و   تــه وشــكه روح ســابیر و خ مــاڵ و خوشــكه ت هینــدی و آــاك ئاشــتی آــه ماموســتا حیكمــه
حـی آـاك ئـاری  سـره ی مه  ئیداره  له وه.! رویش  الن ده رسه  منم ئه ری شانۆآه رهنه ها ده روه هه
سـایلی   مـه هـا لـه روه هـه, مـان  گه شدارن  له یی به بجه ه دین هه هائه ن دسۆز و آاك به سه حه

 هاوآـاری  بـه. ن آه ڵ ده  گه ان لهآاری هاوآاریم  شی شوه شی موسیقا و به ریدا به دیكۆر و هونه
لی و آـاك بریـار و  ردار عه  سه تیف و خوشكه لی له آو ماموستا عه ندی تر وه رمه هندک هونه

 .  وانه ئه
ر زمـانی   سـه تـه د  آـه قـه م ده آـه  یـه مـه ند ئه رچه   هه  ئوروپا  ناسراوه  له ره م نووسه  ئه دیاره
ی ئینتیخابـات  لـه سـه ر مـه  سـه لـه,  ئیشیكی آۆمیـدی و ئنتیقادیـه  آه ئیشه! بی و آوردیش ره عه

سـایلی  مـه, مـان آـه لـه مـرۆی گـه كی ئهآو قۆناخ وه,  ستمانه به مرۆ مه  ئه ی آه وه ئه .بژاردن هه,
ت ژیـانی   نیـسبه بـه,  یـه تی هه كی تایبه گرینگ مانه بژاردن و ئه  وههۆڤدیمۆآراسی و مافی مر

ــ بگ  گرینگــه وره و ده مــرۆ ئــه ر ئــه  هونــه ن خۆشــهمــاپ . مــرۆوه ئــه ی  وه وشــیارآردنهه   لــهێر
دا خۆتـان  وه م تاقیكردنـه آـه  یـه  لـه رزانـه ربـه ند سـه رچه مان هه آه ته ك و میلله تی خه یه آۆمه
 !تــی حــان ر شــایه ورو بــه مــوو وتــانی ده  هــه ســت هــات آــه ده كــی وا بــهوتن رآــه زانــن ســه ئــه

  یكـی راسـته   شـوه  ن بـه بعه م ته به. آا بژاردن ئه ی هه  آورتی باسی دیارده كمان بهر شانۆگه
   آـردن دایـن بۆپـشکه  خـۆ ئامـاده  لـه  ئستا ئمـه .یكی آۆمیدیدا وهچ قالب و چوار له, وخۆ نا

 !تای مانگی نیساندا ره  سه  له ریه م شانۆگه شكردنی ئه
تـا ئـستا  .كردسـتپ آـاری خـۆی ده1969,12,31 آانی آورد له جوانه  ره ی هونه ه آۆمه        

  لـه. یـه شـمان هـه ری آوردستاندا لق و به رانسه  سه  و له كی خیرخوایه  آۆمه  ی ئمه آه ه آۆمه
واندزو  و رهولر هه   له ئستاآه .دام دایخست م سه بوو به رآوآیش لقمان هه  آه آاتی خۆیدا له

,  ریـه ونههراوانی  زگایكی فه  ده  ی ئمه ه آۆمه . یه مان هه له ماڵ لقی آۆمه مچه  و چهالر  و تهێآۆ
شـی گـۆرانی و  بـه, شـی نووانـدن بـه,  آـاری  شی شـوه به .  خۆیدا گرتووه آانی له شه موو به هه

شـی  بـه .  ش آـراوه  دان پیشانگا و دراما و چیرۆآـی آـورت پـشکه موو تائستا سه هه .موسیقا
 !ستن ده   هه آه  آاره  ئاستی خۆی به  له شه ر به هه. گۆرانی و موسیقاش

 ! یه ر ئیمكان هه گه ئه ,ێیمانی بكر  سوله تای شانۆ له ره  گشتی باسی سه م به آه ز ده   حهبرایم
   لـه  ئمـه.   بونایـه كـو ئامـاده  بـه گوتراوه مان نهشتر پنابتان پ  هاتنی جه وه  داخه به         
 !  فراوانی باسی آراوه مووی به هه,  یه شی ئارشیومان هه  به له آۆمه
آـی  هآورد شـانۆی, ب تی هه ین آورد شانۆیكی تایبه ب  ؟ ئمه!تای شانۆ ره   سهت هیندی حیكمه
 آـو  وه  آـه  م شـانۆیه ئـه !  آـورد نیـه ت بـه  و تایبه رگیراوه  وه  ی ئمه م شانۆیه ئه!  تی نیه تایبه

م   ئــه  ئمــه!  رگیــراوه وه, ب و فــارس و تــورك ره آــو  عــه وه  رقــه تــانی شــه مــوو میللــه مــافی هــه
ك نـد رمـه ونـههیمـانی   سوله ت له  تایبه  به وه1926آانی   ساه م له  به رگرتوه مان وه شانۆیه
  انۆی لـهی شـ جروبـه م تـه آـه و یـه ئـه,  ر مـاوه  ئـستاش هـه شید آـه  ناوی آاك فواد ره بوو به
 هـۆی  ك بـه یـه مـاوه,  وام بـووه رده ك بـه هی  ماوه یه جروبه م ته ن ئه بعه ته . یمانیدا آردووه سوله

   لـه كـرد و دوایـهسـتی پ ده آـانی چلـدا شـانۆ زیـاتر  سـاه لـه , سـتاوه   وه وه تـه هندک حاله
قـی  نـد ئـیش و آـاریكی ده چـه, زرا شوو دامـهآانی پ  جوانه ره ی هونه ه  آۆمه  آه50آانی  ساه
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  لـه.   ش آـراوه  دا پـشکهـ آاتی خۆ و شتی آوردیش له,,قدیر ی ته بسكه,, آو   وه بیانی وبیگانه
 هـۆی  بـه68 سـای   لـه سـتانه و وه ئـه. سـتا  وه وه یكـه لـه رحـه  هۆی مـه به1960_1967سای 
یمانگـای   په له.  وه كردهستی پ  دهوان بووم ك لهآ  یه وه شانازیه  من به ند آه رمه ونههك  آۆمه

رچـووی موسـیقا بـوو   ده  آـه وه ندکـه رمـه  هۆی هونه ك ماموستا به آۆمه,ماموستایان بووین
ــه ــه ب ــی ب ــاتر گرینگ ــه س زی ــوزوعی شــانۆ ئ ــدن و موســیقای ســوله, دا   م ــی نووان ــانی  تیپ یم
 ی آـوردی ژهـ ـی وه  آۆمـه وه ڵ ئـه  گـه لـه. تـا بـوو بـۆ دروسـتكردنی شـانۆ ره  سه وه ئه,زرا دامه
آـان    جوانـه ره نـههوی  ه آۆمه .ك تیپی تریش دروست بوول  گه وه  دوای ئه ئیتر دوابه .زرا دامه
نـگ و   وا ده نابـت باسـت آـرد آـه  بیـزانین وا جـه ی گرینگه وه ئه ,  دروست بووه وه80 سای  له

, ێآـر ی شانۆ ئیش و آاریكی چاآی بۆ ده زیه قه!  وه ره  ئامان یا والتانی ده باسی شانۆ ناگاته
 400, 300  م زیـاتر لـهر بـ گـه ئـه ,ن آـه ئـه  شـانۆدا آـار نـدی چـاك لـه رمـه نـههوك ـ آۆمه
 بواری خۆیاندا  موو له  هه مانه ئه. آاری   شوه  موسیقا و له  له جگهب,  یه ندی شانۆ هه رمه نههو

   لـه وجـوده دارسـی مـه ی مـه  جـوره مـه ك شـانۆی هـه مهم آۆر ب گه و ئه! ن آه آاری خۆیان ئه
   بـه آـه,  یـه ری هه زمونگه تتا ئه حه,  وه قیره ی فهۆشان, شتیشانۆی بر,   واقیعی وه آالسیكی له

آـی  هیـ ن  و تـا راده آـه دا ئـهـن و ئیـشی ت آه دا ئهس آاری ت ك آه  آۆمه وه موو جیاوازیكه هه
ك   الی خه ن و شانۆ له  بكه و شتانه ئسیری ئه   ته  توانیویانه ورانه  گه نده رمه ونههو  ئه,  وره گه

آـانی   شـاره  لـه یـه هه بۆ شانۆ یمانیدا  شاری سوله   له ی آه ره ماوه و جه ئه! ن ویست بكه خۆشه
تـی  خزمـه وا  ی آـه نده رمه ونهه  ه و آۆمه كۆشانی ئه بۆ ت وه تهر گه ش ئه وه ئه . یه متر هه آه تر

  وه م آـاره  ئـه  هاتینـه آـه, كمـان پیـر بـووینل آۆمه. وامن رده ر به تا ئستا هه,  شانۆیان آردوه
نـج  ك گـهـ و ئستا آۆمه. زای شانۆدا  قه پیرین له.  رمان سپی بووه ئستا سه, قوتابی بووین

ك و ـك تیپـی رـل ن آۆمـه بعـه تـه! بیـنن رۆلی خۆیان ئه زان هاتوون شاره موو پسپۆر و  هه آه
ز  و حـه. ن آـه وانیش آار ده  ئه ن آه  توانا هه ندی به رمه ونههك  آۆمه. ن دا هه آه  شاره ك لهپ
ژن یمانی ج  سوله  رۆژی شانۆی جیھانی له ممه ك شه ی مانگدا رۆژی یه27   له م بزانن آه آه ده
  وامـه رده  ئـستا بـه  کـه ۆنی شـارآهكی آـنـد رمه ونهه  ز لهین و ر آه ش ئه  شانۆ پشکه, ێآر ئه
یــانی ئــستا شــانۆ  !  وه و رۆژه ی ئــه  بۆنــه وتــاری شــانۆ بــه,  وه نینــهخو وتــار ئــه. گــرین ئــه

   ره فستیوای شـانۆی هونـه, یمانی  سوله  فستیوالی شانۆ له وه  له ك جگه  بۆ خه ویسته خۆشه
ر   سه كو له  به آه ر ئاستی شاره  سه ك له  نه ینی داوه شنبیری بهۆتی ر زاره وه.  یه آان هه جوانه

 . ێجانات بكر موو سالک میھره هه  ئاستی آوردستانی رزگارآراوه
 چـاالآی چـ  بیرمـان نـه هـا لـه روه هـه. ێجانی موسـیقا بكـر میھره. ێجانی شانۆیی بكر میھره

وری چـاآی  ك  ده هیـ لـه رحـه  مـه لـه. تی شـانۆدا  خزمه  لهبین آانیش رۆی خۆی ده قوتابخانه
 رقـای  شـاآل و  سـه عانات و مـه ك مه رباری آۆمه بینین ئستاش سه ش ئه  آو ئمه وه . بینیوه

 آـاری شـانۆ   بـه ژهـ و در یـه زی شـانۆ هـه حـه, بـوونی تی و نـه  روی گرانی و برسیه تتا له حه
 .ێدر ئه

  آـه, واو آـرد آانیـان تـه  جوانـه ره ونههیمانگای  شی شانۆی  په   به سته م ده آه   یه1985سای 
  ویـست بـه یمـانی خۆشـه  شاری سوله مجار له آه یه  بۆ سه آه42م  ئه! س  آه42  بریتی بوون له

ی  هـاده  شه  بن  آه سته ڵ ده وه كی عیلمانی وتوانای خۆیان و ماموستایانیان  توانیان ئهوازش
تـوانم  ئـه,بوو موسیقی نه85  له, آاری  ی شوه به له ته20 شانی   شان به وانه ئه! ربگرن دیپلوم وه

بوات  نه م بوون بهزۆر زۆر ر ك آه ك و پوبوونهموو شـو  هه  به وه ك بنكی آوردسـتاندا ,
رینـی ری دـول لكـی هـه خـه .بـوون ویست نـه یمانی خۆشه كی شاری سوله موویان خه چون هه
  مانـه ئه .دابووكی دهۆآی ت خه, دابووتا بادینانی ت ت حه, بوو دارآوآی ت كی آه خه .تدابوو
  . ن ویست بكه كی آوردستان خۆشه ی تر شانۆی الی خه نده وه  ئه  آه و بنیادانه   ئه بوونه
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ی  سانه و آه چون ئه !ێ وه  ئه  ناگاته نگی شانۆ آزه ساس ده ل ئه له  وا عه رمووی آه فه نابت ده جه
  سـانه و آـه ئه. ی ی شانۆ بكه تۆ هاتووی موتابعه .شانۆیی نین,  رهن بۆ ئ د  ئامانیاوه  له آه
  وه بـۆ ئـه, ن ده نیشان ئهن خانوی روخاویان پ یانبه   ده مانه زه و مونه ئه,م ل  ئه وه داخه به ,ند

ا  یـ مـه زه  نـاوی مونـه بـه! بـ كی مادیان هـهوتن ست آه ی ده ئه !ێو ست آه یان ده ك پارهت قیمه
 .ن ده یـدی نیـشان ئـهه ی شـه بجـه ـه یـان هـه,ن  ده وشاخی نیشان ئهن آ یبه   ئه وه یكه مه زه مونه
و  آـو ئـه یـری ئامـانی وه مـوو ئامـانی و غـه ی هـه وه كـی عـاتفی بـۆ ئـهت  حالـه آاتـه  ئه مه ئه

   ئمـه!  گایـهم ج هآـو ئـ كی وهدن به نی بۆ مهسک نایانھ چ کههیم  به !ن   بكه ماناتانه زه مونه
!  آانـه  جوانـه ره ونـههی  ـه ی آۆمه گه ج  آه گهم ج ئه. ین آه مان بنیاد ئه گایهم ج  نان ئه ب به
ی    وانـه وه رهـ ل مـان ئـه آـه تـه  میللـه  چونكـه س تـره ده وت مقـه  مزگـه  لـه نهم شو  ئهتان وه ئه

 وجـودی بـ ر ئـهـ  ف وه رهـئـا ل .بی ردهخوازی فی ئازادی آه ره  حه وه ره ئا لب رئهعیلمانی ف
ننانی آوردمان  فه63زی  عره مه,  هانۆفر له, دارمشتات له1993,3,29  له!. ؟ یه آزان  و ئه یه هه
!    نیـه وه نابـت ئاگـات لـه  جـه یه وه عنای ئه مه!  وه ته  آردویهێو  له یه ریدون قازی هه فه!  بووه هه
م  بـه!  كی تـر چـووهننازانم بۆچ شـو ! داآردوهتانی ئازاد هاوآاریان تنانی آوردس موو فه هه

 هاوآـاری  ر و دارمـشتات بـه هانوف له,  و پیشانگایه ئه!  وه ر آردبویهی هانوف  محافزه له3,29
ك  ره  موشـته  هاوآاری میدیكۆ ئینتیرناشـناڵ  بـه  به ره م براده ئه, ناوی شمیت میشیل ك بهڕآو
 !راند موو ئامانیان گه یان بردوو هه زه عره م مه ئه

یـا , رچ  ده وه یمانیه  سوله ر له گه كی  موسیقی ئه تیپیزان خۆت ئهێ،  بردر پیشانگا ئاسان ده
قـدیم   ئامانیـا تـه  لـه م شانۆیه ین ئهۆ بر وه رهس ل  آه20   یا ئمه, سین  آه7 , 6كی شانۆپیت

, یـن رتیـب دآـه ت تـه ویدیوآاسـ رهـ ل یـه وه ئـه, ێِاسـینین نـاآر ئامانیای بن ین بهۆبر ,ین بكه
 ێرـریـم پ دنان آـه عه,  ستوآھوم  له یه ندمان هه رمه ونهه حای حازر   له  ئمه . رموو بینیره فه
 بـۆ  وه رینـهین یـن  ئـه آـه  حنـی بـۆ ده  له وه رهل, آانی بۆ ناردین كی گۆرانیهت آاسێرسرپ به

 ! وه ینـه آـه ی ده  دوبـاره كی دیكهجار,  وه تهرن بۆمان ئه,  ی ئه آه   گۆرانیهێ و له, ستۆآھوم 
,  یـه ین و وجودمان هـه  هه  ئمه .ین  هه   ئمه  آه  آردووه وه زمان به  حه وه رینه  دوای  راپه  له  ئمه
ی   نابـت وتـت ئمـه ك جـه وه. گمـانڕ قو ست خرابووه  پیش ده وه له,  شتووهوای ئازادیمان چ هه

یـان  مـه ئـه , یـان ئیرانیـه مـه ئـه .یان وتووین تورك یـان فـارسپ, ب ره یان وتووین عهپ, آورد
كـی ت مـرۆ حالـه م ئـه بـه. ڵ آـردووین  گـه یان له له  مامه وازهم ش  به یان تورآه مه  و ئه به ره عه

,  یـه ن هـه ك فـه وه! ی هـاتوویـنابـت ل  جـه  آه گایهو ج  به نه  بگه  راستیه ته م حاله ئه,  یه دیكه
مـوو   هـه ئیمانیـان بـه ,  یه تیان هه زاره كن حهت آورد میلله,  یه  ههۆڤمافی مر,  یه ت هه هسانینئی

 ! یه ك ههت حاله
 !نابتان دۆستان بناسینی م جه آه ز ده      حه  برایم
ماموسـتا  , ریه ونههزگا  م ده ی ئهه,  آانه  جوانه ره ونههرۆآی  سهلی  عهآی آاك  شه  پالن رسه ئه
 ت هینــدی حیكمــهماموســتا  !مــان آــه لــه آۆمــه ری ونــههری  بــه وهــر  بــه جــوان مــه بــدولی حــه عــه
یری بری رۆشـن به وهر بدول به ن  ماموستا عه بعه ته!  آانه  جوانه ره یمانگای هونه ری په به وهر به

 !  بـۆ رۆژنامـه رپورترهدشاد آاك  ! له ندامی آۆمه  ئهیی هبج ه دین هه هائه بهآاك !  یمانیه سوله
د ـئومماموسـتا  ! شـداره مـان بـه  گـه دا لـه و ئیـشه یمانگا لـه رچووی په  دهشید د ره مه محهآاك 

  ی آـه وانـه ك لـهـآ یـه .آـان  جوانـه ره ونـههیمانگـای  رچووی پـه  و ده له ندامی آۆمه ئهحوسین 
 دـسۆز ن سـه ئـاری حـهآاك ! راق و آوردستانر ئاستی ع  سه  له ووهرگرت تی وه ندها  خه چه
ی  سـته نـدامی ده  ئـهد قـادر مـه رهـاد محـه فهآاك !  مانه آه ه ندامی آۆمه مان و ئه  گه  له شداره به
 و  مانـه آـه لـه  میـوانی آۆمـهجیھـاد دپـاكآـاك  ! مانـه آـه مـه رهـه ری بـه به وهر به,  ره به وهر به
خـۆش سـابیر دۆسـتی و رو خوشـكه ! آگرتـووه ندانی یـه رمه تی هونه آیه ری یهسكرت, تربخ به
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   لـه شـداره  و بـه ـه نـدامی آۆمـه  ئـهماڵ ئاشتی آهآاك ! دا آه رییه  شانۆگه  له شداره  و به ه آۆمه
نـدانی  هرمـ ونـههی   و زۆربـه زانـهر م بـه ی ئه ڵ زۆربه  گه كم  لهمن  ریپۆرتاژ!  دا آه ریه شانۆگه
سـویر   تـه عاتـه ن چوارسـه قریبـه تـه,   سـازآردوه وه ره آتـه ر و ئه رهنه و ده ر  نووسه  به آه شاره
یـن  یده ین و ده آه سجیل ئه  ته وه ئه, رین  دوای راپه ی شانۆی آوردی له وه ر بزوتنه  سه له,  آراوه
   تـاوه ره  سـه ر لـه آـان هـه  جوانـه ره ونـههی  ـه آۆمه!  یه دا هه  گه ریشی له شانۆگه. نابت  جه به
زمـان ر نـدامی بـه ك ئه شدا آۆمه م بواره له . بۆ شانۆ  ئارشیویك دان  آه ر بووه ستپیشخه ده
نیـا بیبلوگرافیـاو شـتی   تـه ر آـه  ماموستا فایق عومه وانه له,  آردووه  خۆی ماندوو وه هو بار له

  رهـ ل یـه التمـان هـه جـه هـا  هنـدک مـه روه هه.  اندایهتت  خزمه ر له ویش هه ئه,  یه ئارشیوی هه
  لـه . نـاوههر  دهآیـان لـ یه ری شانۆی آوردی ژماره زمونگه  تیپی ئه كی تر آهارڤگو,  رچووه ده

آـی  هیـ ژمـاره,  ریان آـردوه ر ده ك براده  وآومه  سوئیده  ئستا له دانا رئوف آه. رین دوای راپه
رچـووی  آـان چـون خـۆم ده  جوانـه ره ونـههیمانگـای  ت په  نیسبه به.  ن دایهتتا  خزمه ویش له ئه
 آـانیش وابـزانم ئارشـیوی خۆیـان  چـاالآی قوتابخانـه!  یـه وانیش  ئارشیویكیان هه ئه, مو ئه
 ! یه هه

  ه م باسی ئ ن به  آوردستاندا هه  له تان آرد آه  چاآه نده رمه نههوموو  و هه  باسی ئه وهئ       
  ی آـه ریانـه   هونـه و آـاره  ئـه  ئمـه ! تـا ئـستا  دا نیـهـآوردستان هۆی شانۆی ت, ین ش بكه وه

وای   مـسته  هـۆی شـانۆ لـه  آـه یـه وه تمان ئـه ناعه  قه گینا نه ئه ,  ناچاریه ین به آه شی ده  پشکه
 !.  هۆمان نیه   ئمهچون,   دانیشتوه ی آه  و شونه  له مورتاحه ر  بینه  و نه تلوب دایه مه
  كی آـهی هـۆ سـه ره ویش آـه  ئه آه,  یه ندان هه رمه  تی هونه آیه ی یه یمانی قاعه موو سوله  هه به
  هاووتی ناتوانێ باران ببار ی آه و رۆژانه یانی ئه!  هیچی تدا نیه,  ماوه  تدا نهك ب آه به
 هـۆی  تـا ئـستا بـه.  خـوار تـهداد ئاوی پ وه كهموو الی  هه  له چونكه,   بۆ بینینی شانۆآهبچ

ر  گـه  ئـه وه ر ئـه  بـه لـه,  ش آـردوه   شـانۆمان تـدا پـشکه ئیمتحاناتی قوتابیان رازی بووین آه
  آان له و آاره. ێآاندا شانۆمان بۆ دروست بكر  شاره  و لهێندر  بگه آه یامه   وپهێك بدرو هه

    ئمـه چونكـه! تـی ری خۆیـه  نـی هونـه  آـورد خـاوه یـن آـه ی بكـه شاناز  آهێآدا بكر وایه موسته
 نـاو  چینـه زاتـر و چـاآتر ئـه ندی زۆر وتی تر ئـازاترو شـاره رمه   زۆر هونه ین لهتوانین ب ئه

  آـان لـه ریـه   هونـه  دروست بوونی آـاره  له  ئمه!. یهوانی تر موعاناتمان پ زیاتر له,  وه آه ئیشه
 . ن بكهدامان ل عه یانویست ته ئه , بینمان نایه ستیان ئه آوردستاندا ده

ڵ   گـه  شان له  شان به  ئمه, نزمانمان بب, ین ری بكه  هن آاری هونه نه, یانویست بمانكوتن ئه
ی ئاشـكرا و  رگـه شمهـ پ  ئمـه!  ئاشـكرا  بووین به خه  و یه سته  ده آه آان و شۆرشه  سیاسیه ریزه
آرد و  ریمان ئه   رژیم آاری هونه ر به رانبه  به خه  و یه سته  ده آه!  ناو شاردا له.وین بو قینه راسته
مـوو    هـه و آوردسـتانه نـدکی ئـه رمـه  مـوو هونـه ك و هـهموو تیپ هه !مووشمان ناسرابووین هه
    ئمـه!  اتووهه  چۆآدا نه ت به ندی آورد قه رمه  م هونه به! دانی بۆ ل ربی پداهاتوه ك زه یه قه ده
ن شـتی  بعـه تـه !  بینیوتـه مـان دروسـت آـرد آـه م بینایـه  خۆمـان  ئـه سـاه25كی  تیكۆشان به

  مـاوه  نـه ریكخـراوه,  وه ینـهآروز  ئـه م رۆژگـاره بـه! ێ بۆمـان نـاآر   ئمه آه .واو ب  ته زۆرماوه
و  ئـه ,بـوو  هـه وه انـگ آۆبوونـهش دوو مندا پـ  هۆه له! دین رگای نه  ده له, ین آه ری پدا نه سه

م ـ  ئـه وه داخه س به به,  بوو  ی ئمه آیان  بیناآه یان آرد بۆ آوردستان یه  موافیقه ی آه پرۆژانه
!  دراوه  نه   ئمه ك بههیچ جواب,  وه آه  ناو خۆله یان خسته هداواآ,  ناوی شانۆی تدا بوو چونكه
  وادیـاره !نـدان دروسـت آـا رمـه   نـادا شـانۆ بـۆ هونـهوڵ س هـه آـه, مـان ناپرسـس ل  آه  ئمه
چاوسـاغی  ,رۆشـنبیرین, نـدین رمـه   هونه وه ر ئه  به  له  ئمه!  یه دا هه  آانی ئمه  آاره ك له هقیی زه

و   ك ئـه ت وهـ د ی آـه و ریكخراوه ئه, ێوڵ بدر ر هه گه ئه !ن آه ده دوریمان  ل دیاره, ین آه ته میلله
آـی  هیـ گـه ج  بـه ریـان بكردایـه  سـه قیقه  ده5ر آام   ڵ هاتوون  هه  گه نابتانی له  جه ی آه گروپه
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  و شـانۆیه ر ئـه گـه ئه.  بوو واوده  ته ن ئستا شانۆآه تیمان بده  یارمه  چوار الوه له, دا رهآو ئ وه
   چونكـه,.بـ ل ده یمـانی حـه  سـوله ری شانۆ لـه  ی هونه ی موشكیله60,70دا  سه له, تواو بب ته
و  ئــه , یــه وه ش داوامــان ئــه  آــا ئمــه ریــش دابــین  ده  و بینــه رآــه    پداویــستی هونــه م هۆــه ئــه

  لـه!   ژووری آریـدان  ئـستا لـه آـانی آـه تیپـه!  یـه مان هه مه  ئه  ئمه.  ینن  بگه  ی ئمه داخوازیه
 !ن بكهآانیان روی ت  ندامه ئه,  آیان نیه هزگای ده,كدان ژور

 توانن ناویان بینن؟ ین ده  ئه ی آه و تیپانه      ئهبرایم 
هیچیـان بارگایـان , تیپی شـانۆی سـاالر, ری زمونگه تیپی ئه, یمانی تیپی نوواندنی سوله       
   آـه سـاڵ آورسـیكمان نیـه25ش دوای   ی ئمـه یـه وره زگا گه ده و ئه ! ژووریكدان  لهێ آر به,. نیه
وتنمـان   كـهچاوپ, ها جار وتوومانه نده  چه وه آانه نهۆوزی له  ته له !ری دانیشن  سه آان له ندامه ئه

تیـان   یارمـه راسـته ! آانـداآردوه كخـراوهموو ر  هه رمان به سه , مان وتوه تانه م حاه ئه,  آردووه
وایـری  المـاری ده ئـستا جـاریكی تـر پـه !یـن واو آـه تـهی پ آـه  ئیـشه  آـه  نیه وه م ئه داوین به

هـیچ , ێواو بكـر شمان بۆ ته آه وهر چوارچ گه ئه .ن تیمان بده  تا  بتوانن یارمه تیمان داوه وه ده
ئیمكانیـشمان !  مـاوه  و هیچـیش نـهێو ست ناآه  ده رههیچ ل , ویستی شانۆمان نیهكی پت ئاله
تـاآو  , مان هیچـی تدانیـه آه ندوقه سه .ین آه  ئیش ده ریهآی خ هی له ك آۆمه  وه  ئمه !ین بك نیه

 !ینبكك گۆپی پ بتوانین یه
  ریـن و بـه گـه آانـدا نـه بـره  دوای قـه  به م جاره  ئه و  ریكخراوانه نن به یامیك بیگه ك په  وه مه ئه

.! نــر دا بگــه آــه ره   دوای هونــه ن بــهن بــا بــــر گــه دوای شــاخی ســووتاو و داری ســوتاودا نــه
  روره ی زه و آارانـه تـا ئـه , وه دا مایـه لـه  آۆمـه چـوار رۆژ لـه ,ك بـووت ریك هات ئافرهیامن په

  كـی شـانۆیی بنیرینـهوسـا بتـوانین تیپ ئـه ,وتـوو بـن رآـه ش سه وهئیشا ئ.! .نن بۆمان بگه
!   توانادایـه نـدی لـه آو ئیسپاتی بكا چه تا وه. ش بكا  كی شانۆیی آوردی پشکهئامانیا و آار

شـمان  آـه ر زمانـه گـه ئـه,  شـه گانـه یـا ب وه وش  هاتۆتـه ره  ده مان له ت بۆ شانۆآه دی ی آه وه ئه
 ب سایلمان نه  وه م آه به,  یه  ئیمكاناتیكی چاآمان هه  ئمه,  یشتووه مانگه چاك چاك تزان نه

 !ین؟ چی بكه
 جگـای  مـه ئه آرد؟ مان ئه  پرۆبه    نیشتین؟ لره  داده   لره واو بایه مان ته  جگه  ر ئمه گه ئه      
ن  مـه سـاڵ تـه25آو  ن؟ وهك د  آه  آامیان به م آورسییانه ؟ ئه ی دانیشتنه  جگه مه ئه ؟ یه پرۆبه
   چاو وته تتا له ین حه آه  شانازی ده  ئمه  باین؟  شكاوه و چوار آورسیه نی ئه بوو خاوه  ده  ئمه

كۆشـانی  ت بـه!  تیمان بدات خۆمان راگرتـووه ت فلسیك یارمه ی حكومه وه  ئهب ,دراوسیكانمان
تـی آوردسـتان  وـه آـان و ده  سیاسـیه كخـراوه ر دیـاره,   دروسـت آـراوه مه ند خۆی ئه رمه  هونه

 .نـی هـیچ نـین خۆمان خاوه .ێو ك میلیون دیناری ده  یه مه م ئه به,  تیان داوین هندک یارمه
مـان بـۆ  م  هۆـه رن ئه  وهێ هیچمان ناو  وتومانه  ئمه, ستاوین  وه ن نهسما شدا آه وه ڵ ئه  گه له
 !كـآ  یـه بـه زوی خـۆی بیـدا  ئـاره  به سبین آه,  كی حكومی نیهزگا  ده ه م آۆمه ئه! ن واوآه ته
ن بـۆ بـ  گیرفـانی خۆیـان ئـه لـه, ن آـه روانـی ئـیش ئـه  چـاوه بـ  بـه ـه م آۆمـه نـدامانی ئـه ئه
 ! یه  پشگیری هه ویستیمان بهش پ  ئمه. رهئ
 م آه ز ده ی شانۆی آوردی حه  روانگه   پرسیاریكتان آرد لهندی حوسه مه
ك ـ سـتی آۆمـه رده  سـه  لـه  وه ه20 سـانی  له !مببینی خۆمت پیاخۆ ت,  وه مه متان بده وه

آـرو  شـید بـه موسـتا فـواد ره ما  وانـه  لـه  دایك بـووه  شانۆ له  م شاره  توانای ئه ماموستای به
ك قوتـابی ـ تـاآو آۆمـه!  نیـا چـاالآی مناسـبات بـووه  تـه وه ئه, ها بابان ماموستا نوری و ته

م  واو بـوونی ئـه دوای تـه .رگیـران غـدا وه آـانی بـه  جوانـه ره  یمانگـای هونـه  پـه نـد لـه مـه رهه به
 !ی تۆ ئاگاداری ل مرۆآه ئهآو  تا وه, وام بوو رده  به  شانۆییه وه  بزوتنه قوتابیانه



33 رشی      برایم فه                            وه رانه گه                ؟                چی زیندووه، کوردستان مردب ر شانۆ له گه ئه

ــه آــه دا قوناغــه م رۆژه لــه ــه  بــهێآــر  ئ ــه,  وه شــه  دوو ب ــه ی ــان پــیش راپ ــه,ریــن آی ــان دوای  ی آی
ی  وه ر ئـه  بـه لـه. رتـر بـووه ك دخۆشكهل رین گه ش راپهیی شانۆی آوردی پ وه بزوتنه!.رین راپه
كـی  ت  توشـی حاـه و بـارو زروفـه ئـه.  دایـك بـووین ر بارو زروفیكی سیاسی دا لـه ژ  له  ئمه

نـد  رمـه  هونـه.  ل آـراوهشـواوی پ  تـه ین بـهـل آراو با بشك پستی توز ربه  سه آه, آردوین
  وه  شـانۆآه وه ی بزوتنـه گهیر  به یه ی هه آه وه ته م و ئازاری نه  چی خه وه م روانگه تی له ویستویه

قونـاغی دوای  !   دخۆشـتر بـووه,   بـارتر بـووه ریـن لـه ش راپـه قونـاغی پـ بۆیـه! ێری بب ده
   دوای حاـه بـه, ێر گـه  قونـاغیكی تـردا ئـه  بـه آـه وه بزوتنـه !  دامرآـاوه مانـه و خـه ریـن ئـه راپه
شوو ـتـی پ و  حاـه لـه,  دوای حـای سیاسـیدا بـه,  دوای حـای دینـدا بـه!  آاندا تییه یه آۆمه

  وه نابـت لـه م جـه آـه زده مـن حـه ؟ وه ره  ده گمان ناگات بـهن كت آرد بۆچی دهپرسیار!  جیاوازتره
ر  هـه, ژیـن  ی چـوار سـنوردا ئـه  چوارچیـوه  له   ئمه آه, ی بكهستی پ  هه نگه خۆشت ره, دنیابی

  ن چوار   الیه  له  ئمه! چ ئیران چ عیراق, چ تورآیا, چ سوریا,  ره مان داگیرآه آه چوار سنوره
 وتـی  نگمـان بـه  ده شتوهھـیان ك نـه ت نـه نانه ته!  آه ره  روی هونه  گه ته راوه ست خ  ده وه رژیمه

 روی   چ لـه ید آردوین بۆ نمونه شه یان ته آه ره   زۆرجار هونه بگره, آانی تر بگا  و ناوچه وه ره ده
ر   هـه لـه!  بـ وه  شـیعره یـا لـه. ی بـ وه نگـی گورانیـه  روی ئاهـه یـا لـه,  بـ وه قی شـانۆییه ده

  وه  توشـی دامرآاندنـه بۆیـه,  وه تـه م آـراوه  آـه ره  و هونه ئه!  مان دزراوه ل   ئمه وه آه چوارپارچه
  مـرۆ دوا قوناغـه  ئـه  آـه یـه كی تر ههت م حاله به . وه ره  ده نگمان بگا به  ده مانتوانیوه نه,  بووه
   بـهیبـ كیش ئـهآـات!   دورودریژتـره آـه سـه هفـ ی نه وه ر ئه  به له.  رتره موویان دخۆشكه  هه وله
  ری بـه  نووسـه  بۆ نمونه  وسیمایانه ك لهآ یه!ب ك سیماوههل  آۆمه نی شانۆی خۆت آه خاوه

  لـه .دا  خـوراگره م شاره له!  یه ردمان هه به می نه ه ك قهل  گه   ئمه  وه  و روانگه  لهب توانات هه
 و   ی ئمـه لـه و آۆمـه ك  ئـه ك وهـل ی دـسوزی گـه ندانـه رمـه  ونـهر رۆـی ه  سه  له روی بیناوه

 بـۆ  یـه رمایـه تـرین سـه وره  گـه   آـه یـه ك هـه شت ت تاآه نانه ته, ب سانی تر بینا دروست ئه آه
, یـان گۆریـوین  ل ندراوهومان شـ تاآو ئستا مژووآه!  ژووهویش م شانۆ ئه, دروست بوونی

ر مل مالنـی   به ؟ له یه ی خۆمان هه قینه آی راسته هژووی ئایا م ی آه وه  ئه نهی ئستا ناتوانین بگه
 مـژوو  آـه, رۆیـن  ئـه ژووهو م ی ئه وه  و پاك بوونه ره ئستا به! تی و ملمالنی سیاسی حیزبایه
دایـك    ئازادیـدا لـه نـد لـه رمـه   آار هونـه وته ستیان آه ربه می سه ه آان قه ره نووسه ,  پاك بۆوه

نـی   خـاوه تـهب  شانۆی آوردیش ئـه م آه نگاوه م هه ڵ ئه  گه  له وه  دنیایه  من به  دیاره وه ئه, بوو
روا آـپ   ئیتـر هـه نگـه م ده ش ئـه ی ئـوه تی دسوزانه  هیمه  خۆی و به ند به تمه شانۆییكی تایبه

 زۆر وت و  تــهگا كی داهــاتوو  ئــه ش بــۆ رۆژگــار نگــه م ده ئــه !نــگ نــاب  ده و بــنــاب
 .زۆرسپاس روا؟ شمان هه آه ره  هونه

 !ن چی؟  ئهن خۆتا  و نووسراوه ر ژن و شانۆ آوتراوه  سه   لهبرایم 
  م لـه داببـ  آـردوه زم نـه مـن حـه, مـ  ده وه  الی خۆمه من به!  شانۆدا ت له   ئافرهد مه الرمحه ته

  ره   یمانگـای هونـه سـتم پـه  ر شـانۆ رابـوه ه سـ  لـه  فـری آـردم آـه نگـاو آـه م هـه آه یه!  شانۆ
ت   گشتی ئـافره به! م آه ك خۆم باسی ئه م من وه به. ماموستاآان باسیان آرد !آان  بوو جوانه

   وانه ئه,  ئسیراتی سیاسییه ته,  تیه الیه ئسیراتی آۆمه مووی ته ویش هه ئه,  شانۆ  له زۆر دوره
 ب  دوو هۆی هه نگه  ره وه آان ئه ریه   هونه دا بۆ ئیشه وڵ ئه  ههت  زیاتر ئافره یه مووی بۆی هه هه
 ناو   له وتینی ژیان آه هۆی  گ م به دووهه,  یهر  سه ی له رجه یمانگا ده  ناو په ی له وه م ئه آه یه
 ! یه یمانگا هه په
 بـۆ  وه تـهر گـه ش ده مـه  ئیـشی شـانۆدا ئـه له  وه بینه سست ده .ین آه واو ئه یمانگا ته  په م آه به
   آـه یـه وره  گـه ئـسیره و تـه  ئـه مـه ئه! كی دورن شو  ماموستا له ی شار ببیته وه ره   ده ی له وه ئه
چـم   ئـهییان به, م آه وام ئه كی دور دهن شو ن له ئستا خۆم حالییه! رشانی ئافرت  سه ویته آه ئه
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   آـه كی دورتـر دانـدراوهن شـو  خـۆم لـهیم هـاور بـه. م آـه هاتوچۆ ئه !  ئیره وه مهرو د وهن
  یـه  وانـه  لـه یـه ی وایـان هـههـ.  وه تـه بتـوان كیش نـهك جار مانگ یه وانه له,  وه ته بناتوان

ئیتـر .!   وه  نـاتوانی بیتـه هو وآانـه آ  لـهرێببـا ر به فـر گه ئه!  وه ته بتوان ك نهمانگ جار2
  یـان آـه یـان زۆربـه!  شـانۆدا  لـهت سست بـ ر ئافره  سه آاته  ئه ره وه كی زۆر گهئسیر  ته وه ئه
ی  ره وه كی گـهئـسیر ش تـه مـه ئـه! گریان بآانیان ر  خیزانه وانیه ن و له آه ئه بن شوو  دهواو ته
 ! شانۆ  لهت دورب ین ئافرهی ب  آه یه هه

  ك بـوو لـه هیـ  وتمـان نوقتـه آـهیـن   بكـه85الر باسـی   تـه ی خوشـكه آـه ئكیـد بـۆ قـسه ته      
ك  تـان یـه ی ئافره آان ژماره  جوانه ره  ی هونهیمانگا رچووی په ده, آان  جوانه ره  ی هونهیمانگا په
ستا ـئ! آـان هڕ آـو ی آچـان زیـاتر بـوو لـه  ژمـاره87_86 سـانی م له ان بوو بهڕی آو س له
    ر ئمه گه ئه
ك  ردوآیـان یـه آـان هـه  جوانـه ره  یمانگای هونه  په ان لهڕوین آچان و آ  بكه94ماشای سای  ته
   بـه دوهوایـان آـر  تـه ی آـه وه  لـه جگـه ب یـه وه ش مانای ئـه مه آن ئه ر یه ده  قه به . یه یان هه ژهر

.  وه آانـه یـهیر   هونـه  تیپـه ن بـه نـدی ناآـه وهـپ!   وه ونـه آـه ن دور ئـه آه  دروست ده راستی عائله
م الو  نایـات بـۆ ئـه! آا تی ئیش ئه یهویستی پی پ آه  دایره ی آه وه ئه زمنی  ن له ش بیكهری گه ئه
  ره آتـه  شـانی ئـه مرۆ شان بـه  ئه ختانه خوشبه,  وه تهو آا دورآه ده  وای ل مه ئه !وال ئیش بكا ئه

. ن آـه یاویش ئـهی پ هتدا مونافیس  زۆرحاله م لهتوانم ب زۆریشن و ئه, آان ژنانیش زۆرن پیاوه
 !نآر  ش ئه   وا پشکه ن آه رجانانهھ میوو فستیواڵ  ش ئه گه ر شانۆآاندا به  سه له
شـانۆ جیـا   لـه  بـۆ ئمـه ! ڵ بـووه كـهڵ ژیـانم ت  گـه  لـه  شـانۆیه زم لـه    من خۆم حهوخۆشور
مانـای  ! ردا گیـراوه  سه هستی ب  ژن ده وه  آۆنه یانی له! كردوین وای ل آه  خورافه  ؟ ئمه وه بینه ئه
ــه ــه وه ئ ــافره ی ــه  ئ ــه ت ن ــانۆوه چۆت ــه !  ش ــاوان ده ح ــا پی ــافره تت ــوه وری ئ ــان بینی ــه تی ــا ل    ی
ی؟ بـۆ ـ ت بگ وری ئـافره ن بـۆ پیـاو دهن بـت ب فرهكردوین ئا وای ل مه ئه !آاندا نهۆوزی له ته
  توانین بوونی ش ئه  ئمه !بینین ور نه ت خۆمان ده  ئافره  ك وتانی تر ئمه وه

 ت ب , آراوه  سیمیناریك نهین تا ئستا آه یر ئه  وا سه آه! نینلم خۆمان بسه
 ناآـا؟  مـه ت ئه ت شانۆ ناآات؟ بۆ ئافره بۆ ئافره!  ت وایه ت ئافرهندا باسی بكا بۆوزی له  ته له

؟ باسی  م بۆ وایه  به وایه  ت وایه  ئافرهێآر جار جار باس ده !  قمان خوراوه  راستی حه یانی به
ن بـ .تـ باسی بكر آه هنۆوزی له  ته آا با له ی چ ده قه !ننلم س نایسه ن به آه  ئه آه قسه! ن ناآه

م   ئـه مـه ئه!   و دیار نیهێآر  ئه  قسه م به به!  یه كی وای ههور ن دهب!   شانۆوه تهت ب با ئافره
تتـا  زروفـی سیاسـی حـه! ی ناه آه  زروفه یه وه یر ئه م سه  به ویه شان زمان له  حه  ئمه!  نه الیه
  سـانه و آـه ڵ ئه  گه  ئیش له  ئمه. ی نه و الیه ر به تۆ سه ن ئه  هاتی ئه آه !  شانۆوه  بیتهناه
   لـه چونكـه !چیـت دا نـه ـه م آۆمـه بـه !چـی دا نـه م تیپـه الی ئـه آا تۆ به ئه وات ل مه ئه!  ین ناآه
ی  آـه یـر ئـه  سـه یه زروفی تر ههیان !   دواوه وه شنهآ  ئه   ئمه وه ر ئه  به له!  ی خۆت نیه آه گروپه
ی ژن نـدک رمـه  ندکی پیـاو هونـه رمه   هونهێو آه ده ن هه گمه ده زۆر زۆر به,  یه ندمان هه رمه  هونه

م   دور لـه ؟ خۆم بیـستومهب  نهب ئهی پیاو؟ بۆ ندک رمه   هونه آا به ك شوو نهت بۆ ئافره! نب
   بـه وه ئـه,  شـانۆوه   چۆتـه  تـازه مـه  ئـه ن الیبـهـ نی؟ ئهس ناه ن بۆ فالن آه ئه,  , جلیسه مه
كـت   آـه ی؟ بۆ به آه ه ئیشی پد ت آهكت د  آه ك نایات؟ بۆ به  آه بۆ به ,,! نایات  كی ئمه آه
 خۆی آاری  ك پیاو آه؟ آات ناب مه ئه؟ بۆ ب  ئه وه ئهبۆبۆ ,  هتای  گه ی؟ له آه هت شانۆی پدد

 !  شانۆ چۆره  مه  منیان وتووه تتا به حه,  م زۆر بیستوه مه ین؟ ئه چ بب آا ئیتر ئه شانۆ ئه
 ! یه  هه تیه الیه  آۆمه ته  حاه مه ئه! وتوومیندی پیاو پ رمه  ی وتووم؟ هونه پآ.  وایه  وه ئه
شـدا  وه ڵ ئه  گه م له به! تی ی خۆیه ج وخۆش خان باسی آرد زۆر لهو ر ی آه وه ئه   الن هرس ئه

  نــدی  بــه وهــنــد پ رمــه   هونــه ی آــه  وانــه لــه,  یــه ی تریــشمان هــه  نمونــه   ئمــه ختانــه خوشــبه
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روی    لــه وه ریــه   روی هونــه  لــه یــه وتویــان هــه رآــه كی ســه  وژیــان  آــردووه وه نــده رمــه  هونــه
نـدامی  ردووآیان ئه  هه ش آه ره به مای عه  شادان  فواد و آاك شه  خوشكه هوان  له وه تیه یه آۆمه

و  یــانی ئــه, مــاڵ ی وتــن نیگــار و شــه وه ره  ده ی لــه وانــه هــا ئــه هرو هــه, مــان بــوون آــه ــه ۆمـهآ
  مـرۆ لـه ت ئـه ی ئـافره شهـ آ وه هینـ  آـورتی آـهێو  ت بمانـه قیقه  حه م به به!  یه ش هه نمونانه
میـان  دووهـه! روا  ئـه وه شهـ و پ ره  بـه ختانه ی  خوشبه آه تییه الیه  آۆمه میان رووه آه یه,شانۆدا 
 !   ندان بووه زومه  شانۆی ئاره  شانۆ تا ئستا الی ئمه,  یهآی گشتی شانۆ یه  موشكیله موشكیله

 !  بۆ شانۆآاران وی نیه عنه آی مادی و مه یهگیری هیچ پشت وه ر ئه  به له!  شانۆی ئیعترازی نیه
ن  رخـانی بكـه  تـه تی خۆیانه ی تایبه خته و وه ئه, توانن تان نه تی ئافره  تایبه آا به ده ش وا مه ئه

 !  نیـه آـه عمـی مادیـه یـانی ده!  بۆیـان ك نیـهـعم  ده راستی هیچ ی به وه رئه  به بۆ؟ له! بۆ شانۆ
, و  بۆئـهب اعتراز هه، ب ك ههعم ر ده گه  باسی آرد ئه  آه  ماموستایه آهالرخان  آو ته  وهئستا

   لـره. بـ واو هه كی تهعم ر ده گه كی ئاوا ئهل  آۆمه  له ریه  شانۆگه بواری پسپۆری خۆی آه تهب
! نـدک رمـه  آو هونه تی وه قی خۆیه  و حهێگر رده  وه یه و مووچه  ئه آات و مانگانه ئیشی خۆی ده

یـانی  !آـا  ئـه رآه  ی هونه  ئیشی رۆژانه  ئیشی خۆی زیاد له ت و زیاد له آو ماموستا ب ك وه نه
ر و شـانودا دوری     هونه  لهب  خۆبردوویی نه  لهر گه ش ئه مه ئه!  یه وه ر شانه  سه رآی به دوو ئه

ن زۆر زعی ئیقتـسادیما مرۆدا وه ی ئه  قورسه م بواره ڵ ئه  گه تی له  تایبه  راستی به به!  وه خاته ئه
 ! رمانه  سه ی له ئابوریانه روما و گه وی ئه ه به. رین  دوای راپه  له زۆر قورسه

 !ب  الی من هه وه مه النی آه ن به  ی لره ویستانه و خۆشه نگی ئه   ده مخۆشه   پبرایم 
   لـه آـاتی خـۆی آـه, م بـ هبجـ ـه ی هـه  بـاره ك لـهم شـت آـه ز ده حـه, یی بجه ه دین هه هائه به
دوای !   آـراوهیمـانی   شـاری سـوله  لـه  آـه مان آردوه و ئیشه ین ئه عه,   ئیشمان آردوه بجه ه هه

ی  ـه  آۆمـه ك  لـه هییـ بـج ه آو هه وه,  بجه ه  هه88ی سای  آه آیمیابارانه  زینه  دته  ساته آاره
   آـاره وام بـبم لـه رده  تـا بتـوانم بـه وه ن بۆآردمـهشـیا یمـانی بـاوه  سـوله آان له جوانه  ره  هونه
 !زانم آان ده  جوانه ره  ی هونه ه  منای آۆمه  خۆم بهآات موو هه! مدا ریكه  هونه
  ئیـشی موسیقاشـم آـردوهزۆر,  موسیقا بوو زم له  زۆر حه تاوه ره  سه   لهد سابیر مه رهاد محه فه
  وه و روه ر لـه ویـست هـه  شانۆم زۆر خـۆش ده وه  منایه لهر  هه!.دا70آانی   ساه ت له  تایبه به
  لـه!  مـوویم بینیـوه یمـانی هـه  سـوله  لـه60آـانی  موو شانۆآانی دوای ساه  خۆم ناسی هه آه
 !زانم می خۆم ئه  مای دووهه  به ه آۆمه !دام ه  ریزی آۆمه  له وه ه76تای سای  ره سه
سـتم  یمـانی ده قای سـوله تیپی موسـی له !م م بواره ریكی ئه خه  وه69   لهداخی ره لی قه ن عهحس
 .!ریكی شانۆم  خه75   له له ڵ آۆمه  گه پاشان له ,رآ په  بواری هه  چوومه كرد دوایهپ
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 ولر ههڵ شانۆکارانی   گه دیالۆگ له 
 
بـاح  سـه, راح ت جـه سـفوه, د سـاالر حمـه ئـه:  شـدار بـوون  بـه  ریزانـه  بـهم  دا ئـه م دانیشتنه له
 . رلو آانی شاری هه  جوانه ره یمانگای هونه ند ماموستای تری په حمان و چه بدولره عه
 
  دساالر حمه ئه
 كـیم رهـه  بـه ت ونه وه  ده نه, كی بووه رآی خه ر ئه  سه له,   آراوه  آه ییهما  سینه و دوو فیلمه ئه

نیـرگس !   آانیش بـاش بـووه نجام و ئیشه  ئه ته یندراوه   گه  وئیشه ئه! تشی بووب آ ریخۆوه
ماییـدا   سینه فستیوای  ونیزیا له رۆش لهه! شاندراین پ شو دوو س سوئید وله, ن نده برا له

  ی آـه و آارانـه نـا ئـه ده, ر ئیـشی ویـدئۆ  بـه نهب نا ده ما په بوونی سینه ر نه  به له! نیشاندرابوو
ر   بـه م لـه بـه!  مـا دانـدراوه  بـۆ سـینه آـه ئیشه, ماین ردا سینه وهه  جه  خۆی لهێآر ئو ئهوید به
 كی آـار آـه رهـه  به وه ما آرابا ئه رای سینه  آامه م  به رهه ر دوا به گه ئه.   ویدو آراوه بوونی به نه

 ! ی ماندو بوون وهما پ ی سینه ندهه  چونكه ,مایی بوو سینه
ی  وه نی شوشتنهشو,   کامرامان نیه وه ر ئه  به م له  بهێآر  ده   آه ماییه ئیشی سینهخۆی       
کـامرای ویـدئۆش  .بین بۆ کـامرای ویـدئو نا ئه په , آوردستان  له ی فیلم نیهآردنمونتاژ, فیلم

.   ماـهكیویـدئۆ شـت . وه تـهب م ده ین آهچۆن ب ,ب ت ده قه آردن سهژزانی آاتی مونتا خۆت ئه
آـی  ر یـه  سـه لـهش و    دوو بـه یـه  بیكـهێ وه ر بتـه گـه ئه,  سویر آردوه كت ته توشت و ویدئۆیه ئه

دوو تـۆ !. ك مالحـزه  یه مه ت ئهم ناب آه شی یه آی به ی وه آه نگه م ره شی دووهه  به وه یه ساخی آه
ی ـڵ خـۆی دابن  گـه موزیك له, ی سویرآه ڵ دیاۆگی ئاآتۆرو موسیقا ته  گه مووی له  ههێ وه بته
یمـانی یـا  ر یا سولهول  هه   له  آراوه ی آه ئیشانه و ئه!  ێآر ما ئه  ئیشی سینه له. ناآری  مه ئه
ن  ینـه عـه.  مـایی آـراوه مـی سـینه  سیـسته  به مایی آراوه  ئیشی سینه نی بهبییر تۆ ب گه ك ئههۆد
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م تـۆ  هآـ داخـه!   نیـه مـه نا ئه!  کامرا داندراوه ی دوو سك ب نه, ل  مه كستی عهت, کامرا دان
ی ماموسـتا   و ئیـشانه تـوانی ئـهت ده.  شتر بمانزانیبایه چوار رۆژ پر س گه وئهرۆی  یانی ئه به
 چـاوی  د سـاالر آردویـان بـه حمـه یا ماموستا ئـه,  تحی آردویانه  ماموستا فه آردویانه, باح سه

ننـی  وای فـه  موسـته مـه زانـی ئـه ۆ ئـهوآات تـ ئه!  نده وای چه تهوت موس آه رده ده . خۆت بتدیبایه
نـی   الیـه  لـه م فـستیواه ئـه( ئامانیـا  لـهێآـر  ئه ئستا ی آه و فستیواله  له یه م هه خنه من ره!  خۆمانه

 پیـشان 1994 سـای   لـه مـه هرد و سـه کانئ ئه  کوردییه ی فیلمه  زۆربه  بۆن کرا که ی کورد له نامه گه ندی به ری ناوه شی هونه به
 و نـازانم  یه آان هه مه رهه زم بۆ به من ر!)رشی بوون ت و برایم فه وه  ئاوات ده م فستیواه رانی ئه به روه به. دران
   ئاسۆ لـه یشتوه  گه   ئمه  و به  خارج آراوه  له  آه مانه رهه و به ك له م یه  به آان چۆنه مه رهه به

ی   ناحیـه  لـه نـه, چـ مـا ده  سـینه بـه, ری  ی هونـه ناحیـه   لـه  نـه م فیلمـه یانی ئه  سوئید آراوه
   لـه  آه شتانه و وانین و ئه و قه ئه.  یهمایی تدا آان  ئوسوی سینه ره آته  آاری  ئه و نه نوواندن
   آـهێكـرش ب  ك پـشکهن شـو ك لـه نـاو فـستیوال تهو بچ  بۆ ئه باشه .   تدانیهب ما ئه سینه
ی   ناحیـه  لـه وایـه  موسـته یـن و بـه یانكه  ده   ئمه ی آه و شتانه یری بكا؟ بۆ ئه ك بیانی سه خه
   آان آـراوه ی آوردهست  ده مووی به  هه آه . وه ریه  ی هونه  ناحیه ی نوواندن له ناحیه  نان لهره ده
ت ـو بچ  فـستیوال؟ بـۆ ئـه تـهچ   نه انهو بۆ ئه,.  داین آه  واقیعه له,  ژیاوین   خۆمان لره؟چ نه
زعـی  سـویری وه   سوئید تـه  ناو دارستانیك له ه ل  باسی واقیعی آوردستان بكات؟ چوهێو هیبی

  خـسه م شه ی ئهر ب گه تۆ ئه !ێ آو  سوئید له ودارستانیێ آو آوردستان له ! آوردستانی آردوه
 نیـشان  یـهم الد  توانی واقیعی ئه چۆن ده .یمانی ه سول یان له,رول  هه   یان له  ژییاوهێ الد له
  مه ئه.یان ببینی آه یا آوتوره,  ببینی آه فسی فولكلۆره  نهب ئه,  ببینی كهفسی الد ر نه گه ا؟ ئهِبد
 چـوار فـیلم تـوانی  س ردانی آردین له سه,  هاتبوو  آه  ئیتالیه ره و براده ئه!  آانه  خاه ك له یه

   دانیشتین موناقشه ت آهناب ش جه؟ پ.   نایاتن بۆ ئمه تیه م یارمه  ئهبۆ ئستا .بداتیمان  یارمه
   آـرا وتـی مـن لـه وه باسـی ئـه, باح بـوو ڵ ماموستا سه  گه د ساالرو له حمه ڵ ماموستا ئه  گه له

ایات ك نفد  وهن هیچ آه وازع ده س باسی مه ت بهك دفد موو رۆژیك وه نیشم هه مان دائه پارله
 !ند بكات رمه  باسی هونه

 خـۆ , هـات آـه. تی رۆشـنبیری بـووم  زاره  وه  له خته و وه ئه, كی یابانی بووس  آهساالرد حمه ئه
و  ئـه, تـردا ب   الی هونـه ی بـه وه بۆ ئه, م آه  شانۆدا ئیش ده رم و له آته م وت ئهپیناسین بوو پ
 .  نیـه وه  رۆشنبیریه ندی به وهم وتم توتن پ به, باسی توتنم آرد,  من پرسی هباسی توتونی ل

ر ویـستم  هـه. ی  باسی توتن بكـهێو  تی آشت و آاڵ له زاره  بچی بۆ وهب  شۆخی وتم تۆ ئه به
 !هات ئه ر نه هه, ر و شانۆ  ر هونه  سه وه تهب

کتبیكـدا   ن لـه گمه  ده به, ێنووسر ر آورد نه  سه ب له آت  دوازده  ئامانیا ده  له یه ساڵ نبرایم 
و  نیـا ئـه تـه .یبیـاتی آـوردی آرابـ ده باسـی ئـه ,توانی ببینـی باسـی آولتـوری آـورد آرابـ ده

ریـان    باسـی آولتـور و هونـهم  كی آـهشـ  بـه  شـتیان نووسـیوه گانـه زمـانی ب  بـه ی آه آوردانه
و وشـاخ و آو ران  وید, رانشاری و ,ن ده ن یان نیشانی ده آه وان باسی ده ی ئه وه ئه ! آردوه

م  بـه !  واقعـی آوردستانیـشه مـه نـد ئـه ر چـه  هـه ختیه دبه به, گریان, ت ت هه  و هه رگه شمهپ
  هـاتوون  ڵ ئمـه  گـه  لـه ی آـه وانـه ئـه!  ری وونـه  نگی و هونه رهه نی فه ت الیه یهنی شارستان الیه

 نیــا  تــه  ن آــاری ئمــهــ وان ده ئــه, ننتــی ماموســتایانی ئامــا آیــه نــدامی یــه ماموســتان و ئــه
 بـ  ده  ئمـه! ێگـوزر آانـدا چ ده قوتابخانهو  ن   له  آه یه وه كو ئه  به   نیه سه دره دروستكردنی مه

یـشتن و  گـهنـی ت نگـی الیـه رهه نی فه الیه, نی زانستی  یانی الیه گایه م آۆمه ی ئه وه نی ناوه الیه
 !  ین ت نیشان بده نیهری و شارستا  نی هونه الیه
بـوونی  ك نـه  یـه تـرین آۆسـپه وره گـه ئستا    الی ئمه ی آه و آۆسپه   ئهحمان بدولره باح عه سه

ت باسم  آو بدایه وه!  ر زاه  هه نه و الیه ش ئه وه ره  ده  له  گشتی وادیاره  به نۆیهندانی شا رمه  هونه
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ك جیـا   یـه  لـه  ورده  ورده ریكـه  خـه وه ئـه, ردیـدا شـانۆی آو بـوو لـه مـان نـه ریـه زه م نـه آرد ئه
یـان پیـاوی شـانۆییان  ده,   یـه دارسیان هه مه,   یه ریان هه زه ل نه قه دی ئه ئامان  حه ! وه هبین ده
ی ـر پ  سـه شتا لـههـ   ئمـه!  یه واعدیان هه قه , وه یانخوینیته مووی ده م هه  عاله ئستا  آه یه هه

م   یـن وئـه و بخـه  ئه دین آه آده  شانی یه  شان له هل شه  له شه  ریكین به تاوین خهس وه خۆمان رانه
  وه ره  ده  لـه سـوری مـن ئـوه  تـه بـه ! وه آاتـه آمـان جیـاده  یـه   لـه آـه   فیكریـه له سه مه !ین بخه

    الی ئمـه نگـه ره, یكی زینـدوو   شوه دید به یكی جه   شوه به, ێرح بكر  وا ته آه  یه ئازادیكتان هه
    وای لیھاتووه  نوآته به تتا نی حه ی بیالیه له سه ورۆ مه ئه! ی ئستا  و زروفه له, ت ت ب حمه زه
 زۆری  ر بـه گـه ئـه.   یـه كـی سیاسـیان هـهن نـدی الیـه وهـپ  وا  آه وانه ن ئه  الیه له!  ل آرایهشپ

 زۆر  مرۆآـه نـی ئـه  الیـهی بـ لـه سـه مـه, بنوینی ێ خۆ كی گچكهجال  مه  جار بتوانی لههندک
وان داوای   ئـه نیـشی راسـته  داده تی آه ر آوردایه  سه تتا له حه. ێرح بكر ن ته سه  ئه  آه ته حمه زه
نیا خۆی  ند ته مهر  هونه, ن ب  الیهند ب رمه  هونه, ن ب  الیهر ب  ین هونه آه دهز حه ,ن آه  ده وه ئه
 ێو یانـه ر ده مـوو هـه هـه!   واقیعـی فیعلـی وانیـه م بـه ی بـه آـه ته ی میللهت خسینی بۆ خزمه هب

!  یهزیان ل وان حه  ئه كی سیاسی دیار آهبازری   وه رز آردنه  بۆ به ن له وزیف بكه  ته آه ره  هونه
  هو ئـه   چونكه ئیمكان نیه,  وه تهو آه ت دور نه  سیاسه ت له ند قه رمه   هونه  آه ومه ڵ ئه  گه من له. 
م  به,  ماوه  نه آه ته ڵ  میلله  گه  له یه وه  مانای ئه وه وته  دور آه یانی آه!  یه آه ته آی میلله هی شهآ
یكی    شوه ت به  سیاسه وه آسه عه به, ت   بۆ سیاسهێف بكر هز ر موه  هونه   آه ش نیه وه ڵ ئه  گه له

ی ڵ زیـاتر جگـا  ناو آۆمـه له  وه یه آه ی خۆت ده یاتر جگهز   تۆ وآاته ئه ,ێرح بكر ری ته  هونه
 ێر  ده  لـه قـسود وایـه مـه,   بۆچوونانـه و جـۆره ئـه,  رحانه و ته  ئه.ك هناوخ  له وه یه آه خۆت ده

    چـی ئـستا ئمـه ش آـه   بـۆ ئمـه  لـهب آی هه هی وه نگدانه  رهن كی بدهن شكل  بكه  محاوله ئوه
 ! یه زعه و وه ر ئه ش ههر  ده هین ل آه حس ده
 نـاو   لـه س قاـه ر آـه و هه   خۆی دایهی  جگه رشت له ت ئامان هه  تایبه  ئوروپا به   لهبرایم 

عـات  یـا   سـه8  ك آـهسـ آـه. آـا  بواری خۆیدا آار ئه س له م آه آهکان   کورده له. آاری خۆیدا
 ؟ وان وشتی تریش ب ر و رۆژنامه ند و نووسه رمه   هونهتوان آا چۆن ده زۆرتر آاریكی تر ده

! ێخـواز ختـی آـاریش ده   وه وه  ئـه ری آـاره وانـی و نووسـه رۆژنامـه, نـد بـوون رمه  ر هونه گه ئه
  وهـ نتـوان چۆن ده, رگرتن دور ب  وه جروبه ربوون و تهندن و ف زانست و خو  له ك آهس آه
, آـان آی تر آـورده ه الی له! نی  دیكه هو ره  ده  له   ئمه  آهكری بخوقینی؟ آار  ی هونه نه  و و شه
آـی  ه دنیایـ لـه, چـوون  نـه وه  وتیكـی دیكـه لـه, ێو  ئـه ته نهو چو وه   لره ن آه و آوردانه ر ئه هه

 !. چوون وه  لره,چوون  نه وه دیكه
   بـه چونكـه.تـریش بـین زاره  عاقتمـان تۆزیـك حـه  لـه   ئمـه نگـه   رهحمـان بـدولره باح عـه سه
 !. مولمان زۆره حه یاتمان ته حه

زۆر . بـن دڵ ناسـكتر ده! بـ  نازیـان زۆرتـر دههنـدک,وی وتن ره  ده ی له سانه و آه    ئهبرایم
ك بـۆ  شـتبـ ی وت ده وه ره  ده له.   بایه وه وانه چه پ بوو به ده,  وه ونه آه آتر دور ده  یه زوو له

 !  وانیه وه داخه م به به , وه آتر نزیك بیته  یه زۆرتر له, ی كهت ب آه وه ته نه
ر  گـه ری حیزبـی ئـه  م هونه به!  ن من  نازانم چیه الیهری ب  هونه! تن ب  الیه بر ناتوان  هونه
تـی آـوردیش قـوڵ و زانـستی  د بریا سیاسـه سه!   نیه مه رده و سه ری ئه   ئیتر هونهریش ب  هونه

   نه,  ئاساییهآان آاریكی  تیه یه ی و آۆمه سیاس له سه ی مه وه نگدانه ره ! وناڵ بایهوپروقسی
 !یی  شعار یان آاری رۆژنامه تهی بب جۆره و به
داوای , آـا  داوای گـۆرین ئـه چونكه,  سیاستهكی یان به,  ر خۆی بیره  ن هونه بعه  تهساالرد حمه ئه
  قیـه و زه  بـه م  نـه بـه!   گرینگی بیر و بۆچوونهكیین الیه , یه هه ی تدا فه لسه فه, آا ست ده به مه
 ,ری ون آـرد   زمـانی هونـه آـه, آـا ر ون ده  زمـانی هونـه, تـ ب قیـه و زه ر بـه گـه  ئـه چونكـه, تیب
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 زمانی   به ری آه  می هونه رهه  به  له یه یاوازی هه ججا, آا ری ون ده  گرینگی هونه  ره كی ههبایخ
ر    زمـانی هونـه  بـه ی آـه وه  ئـه  ئمه, تر نادو   زمانی هونه  به ك آهم رهه  و بهێگوتر ر ئه  هونه
 گرینگی   ئمه !  ردا نیه  ی هونه  خانه  له یكی تره   خانه وه ئه,  رو خاته ك ئهن وقی الیه ت  زهنادو
  مانـه رهـه و بـه زنـی ئـه  مـه ره كی ههن الیه ,ش آراون  كدا پشکهم رده  سه  له ی آه مانه رهه و به ئه
تـی  ویـستویه,  بـووه ی سانسۆریشی زۆر هـه وه ر ئه  به له!  ر دواوه   زمانی هونه  به  آه  بووه وه ئه
   بـهپـزمانیـشی  !   ناخا بووه ستی زۆر پیرۆزی له به مه!  بووهكی چاآیشی پ و بیررباز ب ده
باسی ,  شی آردوه آه وه ته ی نه شهباسی آ!  ری دواوه  ی هونهك  زمان به ,  بووه ر  ی زمانی هونهپ
 !  آردوهلی آوردستانی تدا كی زۆر و گهسان ی آه شهآ
كـی ن  الیـه وه ئـه . وه ره ی هونـه  خانـه ینـه  نایخه   ئمه وه ئه, یبینین  جار دهی هندک وه م ئه به

و  شتا  بـههـم  بـه!  وه آـانی تـره واری خانـه بـ تـهچ ئـه,  جـوریكی تـر آـه!  یه نده تری پروپاگه
رخـانی  واو تـه  تـهێ وه  بییـه نیكـه  الیـه ر بـه ی شـانۆ سـهنـدک رمه   هونه یهی ن یه وراده به , یه  شوه
!  وتـووه نـد آـه رمـه   هونـه ش  بـه وه جـا ئـه!  یـه وه ی ئـههـوا ی گـه آـه مـه رهـه  بـه چونكـه, تآردب
, آـا ش ئه   پشکه آه مه رهه  چۆن بهزان ئه,  ره  نی زمانی هونه  خاوه  آه یه ن هه سه ندی ره رمه  هونه
 ! ی جودایه آه نگه رهه آانی فه سه ره آه

ــه دوو جــوره       ــه   هون ــه رم ــدمان ل ــه ن ــتان ه ــه  آوردس ــه,  ی ــه  هون ــه رم ــدمان ه ــه ن ــه ی !   حزبی
! نـ الئـه ی وه آه تیه  حزبایه نه  الیه,آا ش ئه  قی شانۆی آوردی پشکه ده,  یه ندیشمان هه رمه  هونه
   بـه لینـهیس تفو بـه, یننـد نـ رمـه  هونـه, یـدا بـوون  پهندک رمه   هونه جموعه  مهن ئستا له سه مه

ی  قافـه سه  نه!  ن آه  ئه وه ن و ئه آه ش ئهاپڕآان خۆیان   پاڵ حیزبه له,  وه آانه ی  حیزبه واسیته
رمـوو ماموسـتا  فه! ن آه یان ئیش ده آه س بۆ حیزبه به ! یه یان هه وه ی ئه قافه  سه حی و نه سره مه
 8  وری بینـی آـه لـی آوردسـتان ده نی گهۆوزی له آانی ته له مه  عه ك لهل مه  عه د ساالر له حمه ئه
,  یـه وری هه سكیش ده ر لیستی آه  سه له, رد  لیستی زه له,  مانیشه ندامی پارله خۆی ئه,  عاته سه
تـی  یكـا خزمـه  ئـه ی آه ره  هونه و ئایا ئه  نده رمه  هونه, و  بۆ ئه وه تهر گه  ده وه ئه,  ویه ای ئهعن مه

  وه  ئـه چونكـه, ال بنـ ی  وه آـه تییـه  حیزبایه سكه  ته  بیرهب ده  ر وایه گه ئه آا؟ ری آورد ئه  هونه
   بـه  ئیستـشاره  ك ئمـه نه, من بكا   به  ئیستیشاره حیزب بب ده!  تره وره  حیزب گه زۆر زۆر له
یـانی ! واو  بیـری سیاسـی وتـه یـه یریـان هـهك ب س یـه آـان بـه  سیاسـیه ئینسانه! ین حیزب بكه

,  ومییه كی قهل سه  مه آه ,  حیسابیكی شمولییه  س ئمه به !ن آه ماشای ئایدولۆژییكی خاس ده ته
 ,تـب ی نـه و شـته ت و ئـه زاره ت و حـه قافـه ر سـه هگـ ك ئهت ر میلله هه,  قافیه   سه آه له سه  مه آه
ت و ـر ب گـه نـد ئـه رمـه  هونـه !ێت حیساب ناآر  میلله  به وه ت ئهب  و فولكلوری نهب یخی نهتار
تـوانین   ده نـه, مـان بكـا آـه تـه تـی میللـه  خزمـهتـوان  ده نه ,تو سكی حزبی آه دوی بیری ته وه

, تـی تـاریخ خزمـه, یـن تی خۆمـان بكـه یللهم. تی  خزمهب  ده  ئمه !مان بكا آه ته زاره تی حه خزمه
ند  رمه   هونه  تفولییه نده رمه   هونه جموعه و مه وجا ئه ئه! ین تی خۆمان بكه شانۆی میللهتی  خزمه
 بۆخۆیــان  وانــه ن ئــه آــه  پــشگیریان ئــه ش آــه و حیزبانــه لــه. ن یكــه ی ئــه و ئیــشانه ئــه!  نینــه
 ! هو تاوینه ئه
ندی شانۆی آـوردی  تمه ؟ تایبه شانۆی آوردی چیه, زانین  شانۆی آوردی ده  چی به    ئمهرایم ب
 ؟ یهچ
 بـۆ  وه تـهر گـه ی ئـه آـه دروسـت بوونـه!  ی آـورده شهـشـانۆی آ,  شانۆی آوردیساالرد حمه ئه 

و  آورد له. بوو  آه ی ناوچه وه رۆژانی بوژاندنه, تی بوو وایه ته  رۆژانی ئاخاوتنی نه آه, رۆژانیك
 ك   وه  واته  جیھانی شانۆوه چۆته ,وری شانۆ  ده   چۆته وشیاریوهه روییكی زۆر  دا له رۆژانه

سـت و  بـه  مـه بگاته یی پ وه بۆ ئه!  بوونی خۆی   بۆ داآوآی آردن له ریگرتووه ك وه هی سه ره آه
   واته,    شانۆ آردوه  روی له سته به و مه  به ا جاریكی آهكردنی خۆی دروست له.  آانی ئامانجه
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ی آـورد توشـی  وه تـه  نـه شـدا آـه هو رۆژانـ لـه.  وه تـه ر مـاوه  هـه بۆیه,  كوشان بووهنگاوی ت هه
  لـه  آـاری شـانۆ داآـۆآی آـردن بـووه, ك بـووهـت هامـه موو نه ری  وهه سه رمه ری و چه وه آویره

نـگ و  ین سیما و رهتوانین ب  ئه  واته آه,  تدا هو ته نگی داوه ره وه  ژیانه  مان و له وله.  وه ته نه
,   بـووه شهـچونكـو شـانۆ شـانۆی آ,  یـه وهـی پ آـه لـه كی گـهمۆرآ, كی شانۆی آوردیت رواه

م  به.  بوو وه آاندا ئه می قوناغه رجه ه س له!  وه ته  دیوهك خۆی تدا ی خه ل و زۆربه ی گه شهآ
نگـی   ره  بۆتـه وه ئـه,  نـاوچوون شاوی لـهـر ل  بـه وتۆتـه یـاتر آـه ز  قونـاغی دوایـدا آـه لـهپتر 

مـوو  آـو هـه ش وه  شـانۆی ئمـه !آـی ره سـتیكی سـه بـه  مـه  بۆته وه   وجیاوازی و ئه وه جیاآردنه
 دایـك  یـا لـه, تـ خۆیـدا زگمـاگ بووب یی له بل ن نیه سه شانۆیكی ره, تر آانی وه ته شانۆی نه

  آـه.  وه آـانی تـره وه تـه گـای نـه ر  لـه رمـان گرتـووه النی تر وه ك گه  وهش  كو ئمه به, تبووب
 شی تـدا له په,  ناوه هآارمان  هاتووین به  م ئمه به ! یشتووه ش گه   ئمه  به ی یونانیه آه هچ ره
آـانی بـۆ  ارهواو آـ  ته سه ره  آه ی آه و قوناغه  ئه یشتوته جا گه,  آاندا  رۆیوه  قوناغه  به آراوه نه

آـانی  ره واو آـه  ته سه ره  آه  له چ,  آادیرانی چ له, تی ب آه ری دروستكردنه ت و زامن آهمیسر ب
 نـاوی    ئمـه تـه نـگ و روالـه و ره ئـه, ك دروسـت آـات نگ و رواه ره,   آه وه  ئه تهۆیشت گه, تری
  وه وه وان ئـهـ ن و لـه.  واریـه دهویستی ژیانی آور زیاتر پ چونكه, واری آی آورده هنین شانۆی ئه
 داسـتان و   و بـه مـژوو مـان بـه رینـهپـوری د لـه ر آه سه, ر آولتوری آورد  سه وه ته ی داوهزئاو
   مـان آـوردی آـه آـه ویستی  زمانهها  پ روه هه.  وه آانه نه موو الیه  هه به.  وه یرانمانه یت و حه به
ودای  مـه,  كی شـیعری وایـهك زمان وداآانی وه  مه آه,  شیرینهك ل  گه ی آه  و زبانانه  له كهآ یه

,  ك زمـانی شـیعر وایـه  زمانی آـوردی وه ك زمان آهل  گه  له وه مه هآ ده  من جیای آه,  فراوانتره
  وه ر ئه  به له, ێگر  خۆ ئه ها بوار له شنه چه,  یه ودای هه ها مه نده كو چه به.   ودایكی نیه نھا مه ته
شـانۆی آـوردی  آـانی  آیـه ره  سـه  و توخمـه رسـه  آـه ك لهآ  یه  بۆ زبانی شانۆ بۆیه بارتره  له

 ی و بـار ناوچـهی بـاری ـ پ  بـه  آـه یه وه ته و نه ئه, ی  وه ر ئه  به آوردیش له!  یه آه  آوردیه زمانه
آـان  تیكیهتا ئـس نـه مـوو الیـه دای هـهشـ,  دای موسیقا بـووهش,  دای ئاواز بووهژیانی زۆر ش

 ێژیندر ی رائه شكه و بێآر  ئاواز گۆش ئه به, ب  دایك ئه  له  آه وه و رۆژه منای آورد له!  بووه
رگـیش  آات و آـۆچی مـه  مائاواییش ئه و آه ب  ئه وره گا و گه ئه و تا پێگوتر و گۆرانی بۆ ئه

  لـه, نـا   شـوه یـانی لـه .ێآر  ئهێر هتی ب كی تایبهر ریتم  سه  له  ئاواز و گۆرانیوه ر به آا هه ئه
,  یـه رگ و آۆچیشدا ئاوازمـان هـه  مه له,  یه شایی آردنمان هه,  یه شادیدا  ئاواز و گۆرانیمان هه

  بـه!  یـه  مانـدا هـه انآـ  دیـره تـی لـه هبـیمـای تا سـه,  یه وشایی آردنیشمان هه,  یه گۆرانیمان هه
یتـی  یـان بـه ده,  وه تـه آاندا مـاوه  آۆنه ناو تیره  له ی آهآی آشت و آا هگای آو آومه تی وه تایبه

آانی  ن و شاییه یتی شوه آو به ریف و وه یتی شه ر و بهوام یتی جه ك به وه,  یه فولكوری مان هه
  مانـه ئـه.  زیـاترب نگـه آانیـشدا ره  چیایـه ناوچـه  و له آانی تر زۆره نه آی  و الیه ی جافه آۆته
بـۆ ,   ره وه آی گـه هی  دریژایی ملمالنه به,  بووه آیشمان هه هخۆ مژووی , رسه  آه  به ووی آراوهم هه

 آولتـوری  لـه!   مایـهری بـوونی درا وهه  گه  آه و زۆران بازیه  ئه ش واته ملمالنه, بوون وژیانمان
چۆن ،  اوه بۆ باران گووتر یه ی هه سی گۆران م پتر لهتوانم ب ئه, بینین یان شت ئه خۆشمانا ده
 ژیانمـان.    بـاران بـووه ویـستمان بـهكی آشت و آای بـووین پت ؟ میلله بووه هه پداویستی وا

شـتی  ی  ده بـه  بـه یـا آۆسـه,  یـه هـه بارانی مـان  به یان گۆرانی  بوآه ده.   دراوی باران بووهگر
 درامـا   لـه وه ر ئـه  بـه له,  یهتدا  خۆی توخمی درامی بارانه ه ب آۆسه. آانی ژرا ر و ناوچهول هه

  وه ویـستی بـه پ مـه ئـه.  بـووه یانی دراما ویچونمـان هـه,  بووه  درامامان هه نیمچه,  بووه دور نه
آانی دروست  ره واوآه  ته سه ره آاندا آه  قوناغه له.  ب ه  و گهم  بخهك ب رۆژگار  آه آردوه
  وه رستـشگاآانه پـه  آـان لـه  الی یۆنانیـه لـه!  بارو ئاسـتهو   ئه یشتۆته  گه آه وه ته  نه واته,  بووه

ن  ت و عـهـر  داب و نـه درامـا لـه تـر و كی بـار  رۆیـشته وه  باریكی ئایینی پوخته له,  وه گۆرایه
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    آاتیكـه وه  ئه   الی ئمه  له  مان شوه  هه به, نۆكی ئایینی دیونیوسی یۆنانی گۆرا بۆ شانات عه
وی  گـرهمـا و ج  نـه ویهو شـ تی پرستشگاآان  به سته ده,آان   ئایینیی یه نه  الیهتی سته  ده آه

  وه هویـستی بـپ,  ریتانـه و داب و نه ش ئه  الی ئمه.  وه كی تره دۆخ تهبوو بچ  و ئه  ئاراوه هاته
, یـشت ان گـهمـ پ  راسـته  ئمـه!  وه كی ترهن  الیه تهآو بچ وه تاخس هكی  بۆ بآرد بارودۆخ ده
روسـت بـوونی شـانۆی د ر بـۆ خۆشكه ر  بوو به بوو آه ك هه هی سه ره یشت آه مان گه پ م آه به

نـگ و  ره, تـو  خۆشـی ئـه  ی ئمـه وه تـه  نـه یهۆو شـان ین ئـهـ  ئـه   ئمـه وه ر ئـه  بـه له! آوردی
, بــ واریمــان هــه چــین شــانۆیكی آــورده  ئــه وه  و ئــه ره  بــه بۆیــه , یــهكــی خۆشــی تدات رواــه
 !  ب وهمۆرك و توخمی آوردی پ, ب آمان هه هشانۆی

و  ر آـام لـه ندی هه تمه ین  تایبه آه ئه,ران ئ, تورآیا, ژاپۆن, ی شانۆی یۆنانك باسآات       
سـت  به  مه نگه ره,    ناو ئمه تهۆئوروپی هاتشانۆی . ت یۆنان و ژاپۆن   تایبه بینین به  ئه وتانه

   ی ئمـههـن  سـه ره   به آه شته! یبووین پ نه  نامۆ  یان  ئمه , بووه ی نامۆ نه آه  هاتنه  آه یه وه ئه
  لـه,  بـووه ش هـه نـی هاوبـه  الیه هندک بۆ؟ چونكه !یبووین پ ش نامۆ نه  م ئمه ؟ به! بووه نه
م  نـدی بـه وه پ بووه اندا ههم آه وه ته یی نهی مژوو نهز  خه  شت لههندک,  بووه ك چوون هه یه

 .  بووه  هه وه  تازه شته
ین ـ  ئـه  آه  ئمه! رگرتنی  بۆ وه ر بووه خۆشكهرونی ر كی دهن الیهین توانین ب  ده وه ر ئه  به له

؟ ! آـه  شـانۆیه كـسته ت ؟ بـهێناسـر ئـه چیـدا  یا ژاپۆنی یا شانۆی ئامانی بـه، شانۆی آوردی
 تا, بوون ن نه سه یانی ره, رگیردراو بوون  وه آان ئاماده كستهت. بوو ن نهكستماك تمان رده سه
زمـانی  به قی شانۆ ده,  یه ری شانۆ هه  نووسهئستا.   زمانی آوردی نووسراوه كست بهی ت وه ئه

ی  واریانـه كی آـوردهت نگ و رواه ك  رهجۆر,  كهند جۆر آانیش چه  شانۆیه قه ده . یه آوردی هه
ی  و شـتانه آـو ئـه وه, آـانی ره نـه كـهی پ سـه ره آه  آو توخمه ی چ وه آه ته نگ و رواله ره,  یهتدا

,  یـه وه نگدانـه و ره ئـه .نـن سـه ك آـوردین و ره ـه چـه  ره بـه,  آوردین  دروست بووهی ل دراماآه
   آوردیه وه ئه, آوردیداكی ر وهوان پ ن له,  مانه آه له  و خۆی گه آی ژیانیكی راسته هی وه نگدانه ره
آانیشی  رهبزانین ئام  آه, تب  ئاوازیك ئه مان لهگو    جاری وایه  ئمه!  وه نه آر  جیاده مه هو ب
  یدا له وه  جوالنه له,  مان آوردی نیه نانه سه  ره و ئاوازه ر ئه  سه وه تهشی ناچ آه  و ئاوازه گانیهب
 كیت آاسـ  كیـان ئمـهجار!   آـوردی نیـه آـا آـه وار دههـا, یـن گـه ده ت   شتدا ئمه له, نگی دا ره

 وتـی گـرت لیگو, بوو واری دا هه گای آورده  آۆمه زایی له  شاره كی آهس  آه موسیقامان دا به
نتـور و   سـه نـه,  سـاز نه,  آرنا نه ,  ه نای نه, بان  باه  نه چونكه ,آا وتمان راست ئه!  آوردی نیه

شـی  آه ری تر بوون  و ئاوازهك ئام ر و آۆمهكو سایز به.   بووی آوردی تری تدار ئام نه
  ه زۆر دابـ زمانـه و ره یـا ئـه آه زمه  جۆری ره و له! آان  آوردیه سته قام و به مه ر   سه  چۆوه ده نه
آـو   وه یـه هـهكی خـۆی آوردی مـورآ!  آا آوردی نیه  راست ده وه ر ئه  به له! آان  آوردیه  رزمه له

 ی تـدا وه تی ئه نگ و رواله دا ره آه قه  ده  لهب جا ئه! تی یه  هه كی آهن موو الیه آو هه ك وهزبان
   ئمـه، دا  شـانۆآه  لـه یـه ی هـه وه نگدانـه  ره وانهو ش بوونی ئه!  ببینینی تدا وانهو ش  و ئهب

  آـه,  آـانی ریالیـستیه  جـوره ك لـهـ جۆر یـه  شـانۆمان هـه  ئمـه,   ریالیست نیه یه شانۆمان هه
ی گراونـدکیـانی باآ.  یـه دا هـه  گراونـدی بـوونی ئمـه باآ  لـه آـه,   وه سـانه ره و آـه  به وستهی په

 !مان آه وه ته ی بوونی نهیی مژوو قو ژایی و به در به, ژدورودر
    آــه آاتــه و ئــه, ش ئیــسالمآــورد پــ , وه ینــهر  بگــه  بــۆ دوواوهم  هنــدک آــه زده حــهبــرایم    

 ستـشی ره  ئاورگاآاندا پـه  له   آه آاته و ئه!   میترایی بوون  آه آاته و شتی بوون یا خۆ ئه رده زه
 و آۆتـایی  ژهـك و درسـتپ  ده  آـهبـوو خـۆی هـهتـی  سـمی  تایبـه  و رهێش ر وه بۆ ئـه آردو ده
 یۆنـان     لـه وایـهآـانی بـاوی د سـمه ورهـڵ ر  گـه  لـه سـمانه  و رهێر و كـی ئـهرد راوه به,. بووه هه

,  سـۆراخی موسـیقا  بچینه! واری شانۆیین ری شونه  نیشانده آه. ن خه رده ش ده زۆرشتی هاوبه
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 ز و عونـسری گـه ره, ری شـانۆن نـهك هـآـانی پ  گلـه  چند گل له  آهشیعری آوردی, رآ په هه
.  نـانی شـانۆی خۆیـان آردیـانه كـآان بـۆ پ  یۆنانینه ك آهآار,  وه شانۆیی ناویان بدۆزینه

ن آانمـا كـسته ت بـووه مـان نـه وه دراو بـووین و ئیزنـی ئـه و گر بووه تمان نه وه ی آورد ده  ئمه
   زۆرجـار آایـه نـگ  گـوتراوه  ده  بـه ژ آـهـرۆمانیكی دوورو در,  یدا بووه ت پهی به , وه بنووسینه

م  كـستی نووسـراو هـهنـی ت  خـاوه م بۆته ت و ئازادی هه وه ی بوونی ده  سایه یۆنان له.  آراوه
  كـستهآـانی خۆمـان و ت یتـه یـری  بـه سـه   وه ی درامیه شهنی آ  الیه له.ش آراو   شانۆی پشکه

و  ئـه,  یـه هـه الدا دوو ر  هـه بینـین عونـسوری  درامـا  لـه ئه, ین آانی آۆنی یونان بكه نووسراوه
   انهمنیا توانیو  ته  ئمه ێر ی به وه شه و پ ره كی بكا و بهك و پ ر, وه  بیونووسیته توانیویه

   وایـه آـه .آـان ریتـه و نـه آان و داب  آوردیه  و آایهرآ په  ك هه روه ین ههزم  بیپار ما و ده ده
؟  نی چیهآا ندیه تمه  تایبه مانه ر هه گه ؟ ئه ؟ یا نیمانه یه ین درامای آوردیمان ههتوانین ب ئایا ئه

م  ئه, ی آوردیرآ په  هه نهبۆ و!  هت آه ره ی حه كی دیكهش به,ت كی شانۆ بش كست  بهر ت گه ئه
آانی    آوردییه می  آایه رجه و سه  ریتمیكه ی  سیستمیكی جوله یه دا ههرآ په  هه  له  آه نگاوانه هه

 و  ی آـوردهۆڤـشـی مر تـی لـه آه ره ی حه  ناسنامه  آه یه م سیستمه كی تری ئهش  به وره  و گهمناڵ
  ه هو دوو ر  ئه  سه یدانی له آی مه هی وه كۆلینهل.  ژهنی ژیانی درت خۆی و شو  قه نی به مه ته
  تـهن  بگـه   ئمـهتـوان  و ده وه آانی شانۆی آوردی نزیك آاتـه ندیه تمه  تایبه  له    ئمهتوان ئه

ی ـ پ  بـه  رآردنـی شـانۆ لـرهف!  ری شـانۆی آـوردی  ئاآتـهنـانیهدروستكردنی سیستمیكی را
ژان ۆ ر  ئایـا رۆژیـك لـه یه وه ی تر پرسیار ئهه یا جا ستانسیالوسكی ب!    ئوروپاییهسیستمی

 .ك بینین؟نانی خۆمان په سیستمیكی را مان داوه هو ولی ئه حه
 ی بـاو بـ وه ئه, بو و ری باو  هونه   یاسایه وه  ئه میشه هه كت باس آردن زت الیهر   بهساالر 

تـی  سـته  ده  ك ئمـه یـهنـد هۆ ی چـهـ پ هبـ!  تـه سته ری ده  هونه,  و بژییی بشن وه ئه, ب و هه
گـای   ی دروست بـوونی آۆمـه  شوه له,  بووه مان هه وه ی ئه وه گرهم ج به!  بووه سیاسیمان نه

    آـه ه بـوو وه كی رۆشنی ئـهن م الیه به,  بووه وای هه ناته!  وه آانیه نه موو الیه  هه واریدا به آورده
نـی  الیـه!  و پاراسـتونی  ئـه, بووه مان نه  سیاسیه و بوونه  ئه و ژیانه  ئه   ئمه چونكه, راستونیپا

   لـه   ئمـه یـشتم آـه گه ترآ په  هه  ئاشنا بوون به ك آهس ند آه گای چه ر له , وه دووم جوالنه
ریكـی  آی زۆر خـه هی  ماوهندک رمه  هونه.  مان زیاترهرآ په آی  تری جیھان هه هی وه ته موو نه هه
مـاآردن و   فـستیوای سـه مـا بـوو لـه  ته به,  آی زۆر زۆری آۆآردبۆوه هی ژماره,   بوورآ په هه
   لـه راب آهھپورم, بینی   بانه م  لهندک رمه  منیش هونه.  شداری بكا ستانبوڵ به  ئه  لهرآ په هه
  لـه!   ی آـۆ آردبـۆوه وناوه  و ئه ی سنه چه   ناوهیرآ په  هه68,   پسپۆر بوو وه آنیكه نی ته هالی
ی  جوله, ی قاچ جوله, ی شان جوله, بینی دا ئه هک  جوله كی جیاوازی لهند شت كاندا چهرآ په هه
   ری ئمـه آتـه ئـه!  بـوو نـدی هـه تمـه  تایبـه هآـ,  آانی جیا آردبـۆوه نه موو الیه زمی هه ره, رمی گه
بــازی ر ر  ســه  لــه  جیاوازیكمـان نیــه هــیچ  ئمــه !  دانــدراوه  آــهربـ ف شــقانه و مــه  ئــهیتـوان ده

ی  وه تـا ئـه هـه ,رۆن ری ئـه  سـه موو جیھان لـه  و هه بازیكی زانستییه ر چونكه,ستانسیالوسكی 
ر   سـه تا بـرین  لـه ك هه موو الیه  هه له. آا  ده رده روه  په  وهم ش آانی به ابیهیاآازانیش قوت ئه
ری   آنیـك قوتـابی هونـه ین بۆ بوعـدی تـهنتوا  ئه  م ئمه به!   نازانمئستا .چون  ئه بازهو ر ئه

,  آـه ی بـوونی ناوچـهـ پ ی آـوردی بـه وه جوالنه. ین  بكه رده روه ی آوردی په ر جوله  سه دراما له
! آـا سـت نیـشان ده  ژیاوی دهتدای آورد ڤ مرۆ ی آه آه  سوسیولوژیه سایكۆۆژی و بارهنی  الیه
جـوینن؟  سـتتان زۆر ئـه  بۆ ده وتویانه,   بووه ری واههزۆر جا!  یه وه ویستی بهری آورد پ آته ئه

ش زمـان  بـری زمـانیش پـ  لـه جـاری وایـه, یننجـول ست ئـه یاتر ده ز  آه  وادروست بووه  ئمه
.   وا بـروا  آـه آـان وابـووه  ناوچـه وه ینـه آه ئه  رۆیشتنمان قاچمان بو ت و یا لهجول ست ئه هد
   بـهتوانین   ئه و گورج و گۆلیه ئه,  كی ژیانی چیایی جیاوازهن موو الیه آو هه   وه وه و جوالنه ئه
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 .ی آـوردۆڤـشـی مر ه لـ ی لـه وه ر  جوالنـه  سـه لـه, ێر بكـر  سـه ی لـه وه نین و لیكۆلینهآاری ب
ر آورسـی دانیـشتن  راهاتووی سـه زۆر   رموت  ئمه نابت فه آو جه وه،  یه زۆرشتی جیاوازمان هه

 مانـگ و  هبـ, توانین  ئه  م ئمه به, توان  نه كی آهس  آه نگه  ره شقی دانیشتنه مه و چوار ئه, نین
  آه. تتوان  نهرات ب قه ك فهل ی آۆمه  توش نگه ره آی تر شقی دانیشین یه  ساڵ ئاوا چوار مه به

شـی  وه نـی جوالنـه الیـه,  وایـهآانی ئا نه موو الیه  هه ین له ئه ,ین آه ك  ئه گایه ی  آۆمه دیراسه
ك   هیـ وه آـی  زانـستی و تۆژینـه هی وه كۆینه لهیچ,  بووه می هه رخه م ته  آهم تا ئستا به!  وایه
 . آراوه ی آورد نهۆڤری آورد چ الی مر آته چ الی ئه,  وه ۆۆژی جوالنه وسایك وه ر جوالنه  سه له
, یـن شـاخاوی  بكـهآـانی   ناوچـه آـی شـوانی آـورد لـه هیـ ر مالحـزه گه ت ئه قیقه  حه    بهباح سه

ی وا  وه  ئـه بـ  بـه آی  نیـه هفالن هیچ هۆی  هۆ د بانگكردن آه  بۆ ینی لهب نگ هه ی ده  شوه
 فیلمـی  آـه, ك دورن  یـه لـه,   شـاخاویه آه قه نته ی مه وه ر ئه  به له,ێب نه ی هه آه نهستی گۆچا ده

ی  وه ر ئـه  بـه لـه, )دا ست نیـشانی ده  ده به( آا  وا ده آا ئه كی دهآ  بانگی یه  آهبینی مایی ده سینه
  وشتانه  ئه نگه ره!  ێری د رانبه  به ی آه المه و زه ئه,  تهن ی بگه آه نگه  دهێو یه  ده وه  و راستایه له
ك و ژیـانی خـۆی ـر رهنـه ر ده زایـی هـه ك شاره  وهشق آردنی شانۆیی ی مه وه آو تاقیكردنه وه
   بـهیو  لـه ی آـه  وانـه یـان لـه,  یـدای آـردوه  نـاو مـاڵ پـه  له آه,    ژییاوه تدا  آه یه و ناوچه له
  وه تیـشه  بدایـه آـو لـه م وه به! بكاتشقی پ ب و مه هآت  مه تهن تی بیگهبتوان،ترن گرتین مه ته

مـان  تـه و فرسـه ی ئـه وه ر ئـه  بـه لـه!  ریـات زه  قوناغی دانانی نـه ته یشتونه گه  نه  باسم آرد ئمه
  كـی خـاس لـهت آو خسوسیه وه,  ریه زه آو نه ین وه سویق بكه ته, ك یه وه ر تاقیكردنه   هه بووه نه

وق  فـه  ژیـانی موتـه  لـه  بروا ناآم تا ئـستا ندی شانۆیی مه رمه   هونه ری مه تهآ ئه!. ئیشكردندا
ی  عیـشقی  لـه سـه  و مـه بووه تری هه كی ئیش نگه ره! جالی ئیشكردنی شانۆیی  بۆ مه بوبیتن له

  ر بـه رانبـه آو لیپرسراویك بـه وه.  ی آردیه آو عیشق ممارسه وه!  وی بووه كی سانهشانۆیی شت
    بـهتـوان  ونـهریـع بـ ن زۆر سـه  دایمـه  آـه كردیـه  وای ل وه ئه,  ی آردیه ی ممارسه آه هت میلله
  و  مـه ی  ئـه وه سوری من  لیكۆلینـه  ته به ! یخۆی وه  بۆ تاقیكردنه   له وه تهآانیدا  بچ نگاوه هه

 بـۆ  ردنـی شـانۆ لـهآ بـۆ دروسـت  ولـدان  لـه  حه له, ندرین  داده وه رینه قوناغی په   به سائیالنه
 وابـزانم ئـستا. ت كی تایبـهآـو مـورآ وه,  كـت آـو خـسوسیه وه, كـآـو آیان بوونی شانۆ وه

آـی وا  هیـ وه نگدانه رهر چی هیچ   به رین له ی راپه له سه   گوتم مه وه له.   وه تهب  نزیك ده ریكه خه
  نـده وه  ئـه آـه ی شـته وه ر ئـه  بـه  لـه, بـووه ندانی شانۆ نه رمه  و پرتفاسیلی الی هونه زر دیار وبه

شتا هـ   ئـاوزه نـده وه مـان آاتـدا ئـه  هـه له, ی تۆ تناولی بكه  ئهر پ  سه  بهێ ناتواندر وریه گه
تـۆ   ئـه  آه  دیار نیه یه له سه و مه هوای ئ تتا روخساری ته حه,  وه بۆته ك جیا نه  یه آانی له ختوته

,  یـه گـهتی ر  بدایه رین له ی راپه له سه  مه  مهتا ئستا!  ك هی له سه آو مه ی وه رزی بكه بتوانی عه
زعمـان چـی  وه, بـ  دهونـووس آـو چـاره ,ب  دهور آو  سه راستین نازانین چاره  ناوه وا بزانم له

وزوعیكـی زۆر زۆر  ن مـه خـۆی فیعلـه!   و شـته  ئـهۆ بـ  له یه  هه وه كردنهی ش یه حلیل هه ه؟  تب ده
  وانـه ئـه! واریـدا آـورده  نگ لـه ی ده له سه مه,  آه ره ی حه له سه  مه  له وه كدانهیی ل له سه ه م خۆشه

  ك لـه پـاڵ پـشت ببیته د ساالر باسی آرد حمه اموستا ئهآو م  وه یه  هه وه وه ی به القه مووی عه هه
ك  ش  یـه وانـه ئـه!  یـه هـه نـاو آـوردا  تی لـه نایه سه آو ره ت وه آو رواله ی وه ستانه ره و آه بۆ ئه
 !.تتی شانۆی آوردی دروست بب ی مۆرآی تایبه ریه زه  تا نه وه تهبگر

بــاح  راح  وســه ت جــه د ســاالر و ماموســتا ســفوه حمــه  ماموســتا ئــه  ئاشــكرایهك ر وه هــه        
 مـوو و هـهنـگ وبـۆ   ره  آـه میـان زۆره رهـه رمووت به نابت فه  جه ی آه و بواره حمان له بدولره عه

  ئـه ,ێفـ رز ئـه ـۆ بـه هی هـ مـه و ده د سـاالر ئـه حمه  ماموستا ئه  بۆ نمونه یهشتیكی آوردی تدا
تـی  آـی تایبـه هی  شوه, د ساالر نالی حمه ئه ,تی آی تایبه هی  شوه ,ب زن تر ده وین مه ی ئه مه وده
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 و رگ و ئـاواز وبـۆ و جـل وبـهنـگ  مـوو ره  هـه بـه) احتفـالی( ی  ین شـوهـ ی ده پ  آه وه دۆزیه
 ! بوو وهیواری پ نگ وبۆی آورده كی رهمووشت  و هه موسیقا و دیكۆر و جوله

 ! یه  دوو التجامان هه   ئمه وه ین چون ئه توانین شتی چاآتر بكه  ئه ته هب  ئه ساالر
,  یـه الوسكی هـهی ستانـسی سـه دره زانـین مـه موومان ده آو هه وه ر ما هه  عاله لهراح  ت جه فوه سه
  واعـدی ئیـشكردن لـه ك  قـه ش وه   ئمـه یـشتووه  گـه رهـ ئ  و  به یه  تر ههوانی ئه,  یه شت ههبر
 ی فـری وه  ئـه بیـه ره  دراسـاتیكی عـه  دراسـاتی ئمـه.  رگرتـووه مـان وه  وانه ی شانۆدا  له زیه قه

و  ر ئـه   هـه  ماموسـتایانی ئمـه! بووینرغدا ف  به ان لهک  جوانه ره  یمانگاآانی هونه  په بووین له
تـی یـا   اتحادی سـوفیه  ئامانیا  یا له راق لهی ع وه ره  ده  له  آه  بووینه وستا  و قوتابیانهمام
   لـه ناویانهڵ خۆیان ه  گه  له وانه  ئه   آه ریاته زه و نه یانی ئه.  ندویانه خو ره ئینگلته, مریكا ئه

ك  د سـاالر  یـه حمـه ك ماموستا ئـه روه هه.  وه  بویان آردۆته وه رسدانه ه دگای ر  له قوتابخانه
وان   ریگای ئه  به وه یانی ئه, یمانی  سوله آان بوو له  جوانه ره  یمانگای هونه  ماموستایانی په له
رس  ه د ی آـه وه  رای مـن ئـه ك بهو ده یمانی له  سوله ر لهول  هه ش  له و ئستا   ئمه یشته گه ده
جـا  .غـدان آـانی بـه  جوانـه ره  یمانگای هونه  په  له و ماموستایانه ردی ئه روه په موو  هه وه ته ده
 یـانی!   هـاتووه وه ره  ده لـه,  بیه جنه وان دراساتی ئه   دراساتی ئهیمانگا ب   پهر آولیج ب گه ئه

  تی و لهندب خو هو ره  ده تهمن چوبی  زنده  مه  بهآو ئستا آان تا وه  آورده  له ك نیهس  آههیچ
ی آـوردی  آـه ره ر حـه  سـه لـه. ی دانـاب آـی تـازه هیـ ریـه زه  نـهبكی عیلمانی هـاتساس ر ئه سه
بـاح باسـی آـرد  اموسـتا سـهآـو مو ر هـه! ری آـورد ی ئاآتـه آـه ره ی شانۆی آوردی حـه آه ره حه
  وعـه  و نـه  وه هر  ده تـه بچ بتـوان س نیـه  آـهتـا آـو ئـستا !حی آوردیدا سره  مه  له نیه نزیر ته

ی ئینـسانی  رده روه  پـه   ئمـه وه ر ئه  به له. دا و شانۆیه  لهب كی ههتر ماجس وعه نه, كت دراسه
 !  وه  وناحیه یری آوردین له غه
 , روایـه موو جیھان وابـزانم هـه  هه نی زانستی شانۆ له آو الیه ش وه وه ڵ ئه  گه م له   به باح سه

 جیھانـدا   لـه یـه ی شـانۆی هـه قافـه رچـی سـه  هه زایی له  شاره ویستهیانی ئینسانی شانۆیی پ
ر  تـی هـه ی تایبـه وه سان تاقیكردنـهم دیـ بـه, بـ ر ده  سـه ئسیراتـشی لـه و زۆرجـار تـه, ب هه

ماموسـتا آـانی  ریـه  شـانۆگه  بـۆ نمونـه لـه,  یـه   سیمایكی خاسـی خۆیـدا هـه  لهندک رمه  هونه
ت و ـی رۆلـی رۆشـنبیری شـانۆی آردب نیـا موتابعـه ك تـهـالم تـو زهر ب گـه د ساالر ئـه حمه ئه

,  بكـا بـ  ئیـشاره نگـه ره, ك بر  شانۆگه  لهینگ گو ده   به ناسی د ساالر نه حمه ماموستا ئه
 بـۆ ماموسـتا  تـی لـه كی تایبـه روخـسار واتـه,  د سـاالره حمـه آانی ماموسـتا ئـه ریه  شانۆگه له
سـتم  ری جیھـانی ده  شـانۆگه ت به ر بیدایهول  هه  هاتمه   آه70نی سا!   یه د ساالری هه حمه ئه
 نــاو  تــی ژیــانم لــه بیعــه ی تــهــ پ هم  بــ ولمــدا شــانۆی میللــی آــار بكــه  حــه وه پــاش ئــه, كــردپ

نھـا  تـه!  دیـارب وهـسـانی پ فتـار و سـلوآی آـه مـوو ره  هه رآهول ك هه آی میللی وه هلگای آۆمه
آـانی   قوناغـهی تـره فـه, ننـی نـدنی فـهی خو جروبـه  تـه لـه. آی ئیقتیباسی بـوو هی وه تاقیكردنه

 , ی آوردی شانۆ ك له هی وه تاقیكردنه! ندنیخو
ی  یتـوانی جگـه چـی نـه ك هات وآـهوج آو مه   وه بوو آه ری هه زمونگه ی شانۆی ئه تره آو فه وه

  ناو تتا له حه,  كی دراسهت حاله!  ك دروست بكات یهویستی  خۆشه ی آه شكله و  به وه خۆی بكاته
 شـانۆی  دیك  سـوود لـه  وا بتوانین تا حه وی بوو آه  بۆ ئه  له آه و دراسه, ش دروست بوو  ئمه
 سـت ده!  بۆ خـۆی  له سته ره  آه موو جیھان بكاته ی هه وه آورد تاقیكردنه, رگرین ری وه زمونگه ئه

, كردنی شانۆ بـی قوناغی دروست تو له  ئه چونكه,  ویستهآی عیلمی زۆر پ هی  شوهان آردنی نیش
كـی شـانۆیی وا دروسـت ور اتـوانی جمـ ر نه گه ئه, وری شانۆی بی اكردنی جم قوناغی دروست له
ی  هـا ممارسـه نـه تـۆ تـه  ئـه واتـه آـه, تنـب ور هـه اینـی جمـ  بین شـانۆ و بـه  پردیك له ی آه بكه
ی  وه ئـه!  كـی عیلمـی وه آو تاقیكردنـه وه, بۆ خودی خۆت   بۆ خۆت و له ی له آه ت ده آه ره  ونهه
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واو  نـدنیان تـه خو وه ره  ده  چـوون لـه ی آـه ندانـه رمـه   هونـه ره و بـراده زۆر له,  من بیستومه  آه
  یـشتۆته گـه راسـاتیان نـهم د به ! ش آردوه   پشکه آانی مه وه ر تاقیكردنه  سه زیان له  ت آردووه

 و  رچووینـه  ده  آـه و قوتابیانـه ئه! آو تیز وه,  یه فات هه له  وا موئه س دنیام آه به,   ست ئمه ده
ی  ندانـه رمـه  و هونـه ی ئـه وه ساسـی تاقیكردنـه ر ئـه  سـه لـه,  واو آردیه ندنیان ته خو وه ره  ده له

 ! ژیاون فیعلی آوردستان به   له  آه شانۆیه
یمـانی  آـانی سـوله نده رمه   هونه ك له  یهتو ئستار ب گه ئه, قی شانۆ كی تر  ده   موزوعراح جه

تـو ر ب گـه ئـه,  بـۆ شـانۆنـری ب  دهێو  بییـهێبژیـر كـی شـانۆی ئامـانی هـهق ده رول یا هه
 دا ریه و شانۆگه  له, یه دا هه قه و ده  له ی آه نهخسیاتا و شه آانی بكا یانی ئه ره آته دریباتی ئه ته
تـی خـۆی  ستی آوردایه آانی  بیرو هه ره آته رونی ناو ئه ستی ده  و هه آه ره  حه  بهتوان ئه,  یه هه
   لـره,  آـه ر یـه ههرون   ده  به یه واریت هه كی آوردهق م  تۆ ده به. دا نیشان بدا رییكه  شانۆگه له

  رونـه ینـی ده رون عـه  یـا ئینگیـسی یـا روسـی دهئامـانیكی ڵ ئینـسان  گه كی آورد لهئینسان
سـتان و  دانیـشتن و هـه,  یـه هـه دا آـه ره  حـه رق و جیـاوازی لـه س فـه  بـه سـته ینی هه عه ست هه

آـا  رز ده كـست خـۆی فـهت!  شـتانه و  و ئـهرآ په هاوارآردن و گۆرانی گوتن و هه , وه بیرآردنه
  ت بكـا لـه آـه ره  حه و دانیشبست ك ههست  چ هه ك بهوع  چ نه ك به هی  شوه  چ سیل به مومه
آـا و باسـی  واری ده  باسی توراسی آـورده د آه حمه آی ماموستا ئه هری ر شانۆ یا نا؟ شانۆگه سه

نم  شــكلی عــامی ــریب آــی ئــوروپی ده هیــ   شــوه  بــهێو مــه مــن بــه آــا و ئــه فوكلــوری آــوردی ده
 !نیری ب ك ده هی   چ شوه آا به رز ده  خۆی فه آه ریه شانۆگه

قـی جیھـانی  ن ده تـه ك خاسـهـق ر ده  هـه آـو دراسـات راسـته وه,  وه  روی دراسـاته    لـه باح سه
آـو  ی یـا وه آـه  وا جیھـانی بوونـه  آه یه آانی هه رجه ل و مه موو هه  دابین آردنی هه ویستی بهپ
بدا ریه و شانۆگه ی ئه ته و میلله ین ئهم آورد به به,  نیشان بدا ووه دروست بی ت عام شانۆی  

  و ئلتجاهـه به, شیدبر آر گه ئه,  آردیه می نه قی عاله بژاردنی ده  هه  عام زۆر  روی له آوردی به
  لــه ســه ی آــورد و مــه شهــزع و آ ڵ وه  گــه  لــه ك گونجــاوه هیــ  تــا چ راده قــه و ده  ئــه  آــه آردویــه

   بـۆ نمونـه لـه,  یـه واری دا هـه  نـاو آـورده  لـه  آـه تیانه یه  آۆمه لهو موشك  و ئه آه تیه وایه ته نه
  م  لـه  به میه كی عالهق  ده راسته, ش آرد   آاتی خۆی باتۆی پشکه د ساالر له حمه ماموستا ئه

 . خۆمـان  لـه  زۆر نزیكـه ی آـه آـه سـت ده آان هـه خسیاته ندی شه وهپ, القات و عه جوات روی ئه
,  یـه ان هـه المـ ی آـه شهـو آ ئـه,ین ـ بیێو مانـه  و ده  نـاو دمانـه  له ی آه وه ی ئه آه دهست  هه
, نـاولم آـرد  تـه  مـان شـوه  هـه بـژارد بـه آاتی خۆی چپاوم هه  من له ئه! ی بكه چاولتوان ده

ز و  و حـه  و ئـهو خواست ن ئه ی فیعله وه ر ئه  به م ماآسیم گۆرآی له  به میه كی عالهق  ده راسته
من تا  نازانم ئه.  مبژاردوه  هه وه ر ئه  به له.  بووه تن ههبب دروست   الی مه ویسته پ ی آه رحه ته

ش   یمـانی پـشکه  سـوله  لـه ی آـه مانـه رهه و به موو ئه  هه له, م آردب  موتابعه ی آه وه  ئهئستا
ی  وه كـی تاقیكردنـهق ن ده گمه ده  به ش آرایه  هر پشکول  هه له,  ش آرایه  دهۆك پشکه  له, آراب
   آـهبـ   نـه لـه رحـه و مـه ها له نه ته.  بیژاردراب  هه وه س بۆ تاقیكردنه   به  آه ییم بینیوهۆشان
 ,شـدا بك آـه زعـه ر وه  سـه ی بـهك بنوینن یان بات سته ده, كوج مه, یویست ری ده زمونگه ئه
بــژاردن  ق هــه  ده  لــه  شــانۆ ئیــشیان آــردووه لــه  ی آــه وانــه مــوو ئــه ه  هــ آانــه نــا زۆر زیــره ده

 !وتووبن  رآه  سه توانیویانه
,  ی دوایـه نهو سـا تـا ئـه  هـه تـاوه ره  سـه ر له ی آوردیم دیت هه كی شانۆنامه  من لیستبرایم 

 !دراو بوورگ شی زۆری دقی وه به
نــی  ی خــۆی خــاوه وه ر ئــه  بــه ك لــهــخت  وهری آــوردی هــیچ انۆگهت شــ قیقــه  حــه    بــهبــاح ســه
زگـا  م ده بـه! ێ ئاسانی چـاپ بكـر ت به ولهه  سه  بهت دراوه ی نه گه ر بووه التی خۆی نه سته ده

  گامـان دایـه ر  ن وا ئمـهی بـ وه ر ئـه  به ر له ك زوو ههتاندن خه آو هه روه آان هه نیه مه چاپه
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یان  رجومانه  ته شته و ئه, آا ی خۆی ده آه ره  ی هونه ممارسه ,ێدو  ده زمانی خۆی به  ته میلله و ئه
  مـه   زۆر آـه  مه هرج ری ته   شانۆگه م وایهمن پ ئه!  وه ره  ده یشتوته  سانایش گه  و به چاپ آردوه

 ! مبیستوه  و من نه  مه   زۆر زۆر آه و قوناغه ی لهت  تایبه آوردستان به  له
  وره  گـه ره آی هه هی موشكله,  وه مه رس ئه یمانگا ده  په م خۆم له  بكه م ئیشاره آه  زده حه         

 ند  چه  نیه یه هه , آوردی  بهرجمو آراب  ته کتبیك نیههیچ ,  کتبهبوونی  آان نه  الی قوتابیه به
رسـی قوتابیـان   ده  بـه  آردومه خۆم ئستا د ساالر آه حمه ی درامای ماموستا ئه روازه  ده کتبیكه

  نیــه, ربــنی زیــاتر شــت ف بیخــو  آــه کتبیكــه  ویــستی بــهقوتــابی شــانۆ پ, ننیخــو ئــه  آــه
,  آـوردی  بـه  آـراوه وه بیه ره عه  م له م زۆر آه زۆر آه!  تا آو ئستا یه وره  گه ره آی هه هی موشكیله

 !! بی زۆره ره  عه به
  واو                  ته                                    

 1994,3,30رول                               هوتیل شیرین هه               
 
 

 
 


