
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند وه نایکات به 14-12-2006 6:44 

1 

  هانگیری جه برایم ...وێ بیاتی نوی ده ده  ئهبیری نوێ زمان و
  
م  ج ئامبازی ئه س به ی نوێ و نوخوازی ده ی زاراوه  کایه  هاتنه  به و و وه  کۆنه ر له هه ن س و الیه زۆرکه 

ست داب  ر ده به یان له وه ی هیچ ئامرازکی نوی بوونه وه  ب ئه وه ته  بوون و قواستوویانه یه زاراوه
،  بیران و موخالیفانی خۆیانب کردوویانت گۆپالک بۆ سری جودا ریان پی هه ن باوه ساسه ئه یان
   نو زاراوه  هاته  بوو که  نویانه و بیره کک له پ بوون و کۆمۆنیست بوون یه مانک چه رده سه

لخۆی بو الوە کسی پ هرکس راست دەبوە خۆی ب مارکسیست دەزانی و . کانی کورد سیاسییه
دەیان گروپی وردو درشتی مارکسیستی هریکو ب ناوکوە دەستیان کرد بو تکۆشان و ، هو نبوو

ل خۆی دا  گه له تازەی و بیره  ئه دیاره. ئوە ل حالکدا بوو کس بربی کسی ندەپوا
 بشیک لو وه پ وراسته چه ک به مووالیه  هه وتووی هنا که  روانینی مۆدین و پشکهلوست و هه ل گه

موو حیزب   هه  مافی ژن که  دیفاع له بۆ نموونه. ی کاری خۆیان رنامه  به کرده نوییان باوەرە 
ب  چی ده ر گه ئه،   کردووه فتارییان پ  رهپی توانا   وبه ریان گرتوو ج وه س به ورکخراوکی کوردی ده

هول وکۆششی هلگرانی ئم باوەرە بۆ هنان نو  نجامی ئه   زۆرهمی رخه مته هدا ک م بواره  له بلین که
  پی پویست به حیزب کوردییکان دا ب تایبتی ل نو  و کردنی ب پراتیکمیدانی ئم باوەرە

  . بووە نه
شی  ر به  سه وه رته گه بیر ب که بیر ده مان له وه ب ئه  دهین ب گومان که کات باسی بیری نوێ ده 

   ئابووری ساسی ژر خان واته ر ئه  سه رخان و له  سه بته لگادا ده  دارشتی کۆمه  له واته، نگی رهه فه
وتوو بیرکی گشتی  کی پشکه بوورییه ب ئا به زرێ و ب پیی بۆچوون زانستییکانیش مه داده

 ب  لگری بیری نوی  ناتوان هه تاکی رۆشنبیر  که  نییه و مانایه  به وه الم ئه به. ناب وتووم بوونی پشکه
یاندن  کانی راگه  گشتییه  رگای ئامرازه له، بیات ده  ریگای ئه توان له ده ی که پیه و لکوو رۆشنبیر به به
 دەشتوان ی خۆی دا بگرێ وه ره ل دنیای ده گه ده ندی پوه  وه کانه  یهڤی تی ک ئینترنت و وه
ر  هه دیارە، ب لو رگایوە هولی رۆشنگری خۆی بدا وتوو ی پشکه  رۆشنبیرانهری باوه لگری هه
حیزبه  له  جگایان دیار ب و همو رۆشنبیرانه هم لناو کۆمل دا ی ئه  زۆربه  که ش وای کردووه وه ئه

   .  دابنروویبرپرسایتی ی سه  پله کان دا له کوردستانییه
ت و  قالنییه ئه و وه بیات دا کورت ناکرته ده  زمان و ئه نیا له ته  بهر   ی هه بیری نوێ و نویخواز دیاره 

چاو   ره مهئستاش ئ  تا وه داخه  به  که وه کانی نوێ بوونه رجه  مه  له یه یکه ککی د  یهواقیع بینی
درت  رنجی ده دا زیاتر سه  ته  بابهم ی له وه ئه، بینین ن دا ده س و الیه زۆر که   له رجه  مه2و  کردنی ئه نه

یاندنی نوێ و سوننتیی ک بتایبتی تا ئستاش ئیم لو بش دا دوچاری گرفتی  زمانی راگه
می بعسی عراق ورژیمی ئیسالمیی ئیران  رژی2نوان   کات شریزۆربمان لبیرمان، سرەکین

نیا  ت ته قالنییه  ئه وشم و شوعاری دوور له دانی در ردووک ال به وام هه رده  سالی به8، ستی پکرد ده
  حوله"ر   سه وه رانه ردووک ال گه شت سال دیتمان هه لکی بتاوان کرد و پاش هه ستی خه هه یان به مه گه
  ته  قوربانی سیاسه  ئینسانیان کرده1000000 ک لو شرە دا ئم ل حالک دای"ل وه س هه ره مه
کانی ئیران بۆ کۆ  دروشمه دا زمان و ئدەبیات و ره م شه له. کانی خۆیان خوازیه  زیاده  پرله ت و له غه

  ی که لکه  خه له و کۆمه کانیان له له نده  گه بیره خانک بۆ قه شکرو دروست کردنی له" سیاهی "ی وه کردنه
ری ئیسالم  ر شه  شه دا که یان ده وه بانگی ئه، وتبوون م که رده کانی سه  خۆرافی و درۆزنه رکرده داوی سه ده

ر  یدان شه کی مه پچه  ره  بتاوانانه ی که و الوانه دا به شتیشیان ده هه ت کلیلی به نانه  و ته و کوفره
"     ئاماده  به ال ئاماده ربه و رزگاری که ره به،  ئاماده  به مان ئاماده شکری ساحیب زه ی له ئه"، کران ده
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گشتی   به وانه هتد ئه... و!"  خۆدایهتی که ره ر به شه!"" هادم دات؟  جهینی حوکمی کا خۆمه خودا نه"
  شنه م چه کۆتران وبه کان ده وزیۆنه له ر رادیۆ و ته سه هۆل و زورنا له  ده  به  درۆشمک بوون که له کۆمه
 یتوال خومینیدیارە لوەش ئاگادارین ک پاشان ئا، کرد کش ده ره کانی شڕ یدانه و مه ره لکیان به خه

وادەزانم " کۆتیگشتییکان بۆ قبوول کردنی ئاگر بس لبرامبر کامرای تلویزیۆن و راگینرە
کاری فریو  یران دا و لبرەمبری!" بکمئو ئاگر بس قبوول جامی زەهر دەخۆموە بالم ناچارم

 ئوە  و رژیمه ی ئه و کاته  ئهالتدارانی سه  دهن رژیمی عراق و  الیه له دانی خلکی عیراق
وه دانابوو و به کانی خۆیانه رنامه موو به رووی هه له سه  ئیحساساتیاندایم دروشم و شوعاری به بووک  

ل  بیان ره موو دنیای عه ش هه و کاره دا وبه م ده له قه ب له ره ری ناسیۆنالیسمی عه نه  نو  بهدرۆ خۆیان
بردوله ران ههری عیراق دوای کۆتایی هاتنی شه  چی که، ل خۆیان خستن گه شتس به ر ده  وئ  ج
ب دابوو و ل دژی  ره ی عه وه ته نه ی ره  به له   کهکوتک، ئو برای کویت بوو، دا الماری برایکی خۆی په

  و کاته تی عیراق له انی حکوومهک درۆشمه، حکومتی عیراق کردبوو یارمتی ب  دۆالریب میلۆنان ئیران
ئیم نوەی سالحدینین و !" مان دڕین رن هاکا هه دوامان دا وه کان به داالشه " دا بریتی بوون له

دروشمی  ل و گه "...  دنینهمش کۆتایی پی ئیرانی مجووسی بۆسر دنیای عرەب بۆ هرەشکانی
،  تییه ستی مروڤایه  هه  دوور له نده  وچه ونه  قزه نده  چهن بزانن  بکه یه م رسته یری ئه سه ده،  دیکه

وش ب وشی بر برییت و وەحشیگری ل ! داالشکان ب دوامان دا وەرن کات ئم هلمان دڕین
وتووی سۆسیالیستی   رژیمکی پشکه  کاتی خۆی رژیمی عیراق خۆی به  که  حالکدایه  له مه ئه، دەبارێ

  . وتووتر بوو ب پشکه ره موو دنیای عه هه ی پ لهزانی وخۆ ده
، گشتی کان به  کوردستانیه ری ناو خۆیی حیزبه  شهر  سه دمه لرەدا ب کورت سرنجیک 
 بۆ  وه رینه ر بگه گه الم ئه ب به بیری نه س له  زۆر که نگه  دمۆکرات دا رهل حیزبی گه  ده له کۆمه ری شه له

ر  گه  ئه  دراون کهج و نابه وا لی دڕوشمی ناره شدا گه ره و شه  له بینین که ده  و کاته ئارشیوی ئه
م ئمرۆک سبارەت ب دەکار کردنی   النی که نگه  ره وه می دا بچینه و ده ی ئه که بیاته ده  ئه موومان به هه

و زاراوانو وشینه خۆمان دا به ئشه له،  وه  بشک  تی له  تایبه دستان دا بهباشوری کور ری براکوژی ل  
دژی  لی وا له گه  وشهراستی  به نییه  دوور ی هنده که  ماوه که  دا شه و به ئه کانی  کوردستانیه  حیزبهنوان
شی  تی به  تایبه  و به و پارت رپرسانی ئه  به رکام له ر ئستا هه گه ک ئه  کار هاتووه کتری به یه

  دام ره و باوه من له ن شل بکه کتری  دژی یه می خۆیان له و ده کانی ئه وتاره کان گوێ بۆ یاندنی حیزبه راگه
 کۆن دواکوتووانو سر بیاتکی ده ئه   له ژییه واوی ته ته   به  گوتارانه وشیوه ئه. گرێ رم دایان ده شه

کی مودرن ن س و الیه  هیچ که  وایه که. کین ورانی خله ده کان هی سردەمی راوهو زا وشه لبری
بیات و زمانکی  ده  ئه یاران و موخالیفانی خۆیان له  نهدژی  رۆژان له عی مودرن ناب رۆژێ له موده یان

 و ر مودیرن بوون مه ئیدیعاکانیان له  وه  دلنیاییه نا به ده، رگرن لک وه وتوو که نا مودرن و دواکه
  .   وه ی گوومانه  خانه چیته تی تویژی الوان ده بتایبهلکی کوردستان  النی خه ن کۆمه الیه وه له نوخوازییه

ل   گه  له نکی مۆدیرن الیه زمان و ئدەبیاتی کار بردنی  به  له ئاوریکی خیرا وه که یه  دا با به لیره 
تی  ردوو حکوومه ل هه گه کان ده یمانه  هاوپه ری هزه  شه له،  خۆی دا بدەینوەری موخالیف و دژبه

  یی هزه  نووسراوهنگی و کی ده یه  هیچ بالو کراوه له  رۆژان رگیز رۆژێ له  ریژیمی عیراق ههتالیبان و
و دوو  ر ئه بۆ هرش بردن بۆ سه ی خۆیان ش سوپاکه رته  ئه مان دیت که ئوان کان دا نه یمانه هاوپه

 لسر رادیۆ و تلویزیۆن  م هیزان ئه  رۆژان بوو رۆژی له  نه رگیز گومان ل ن و هه  هانبده ته حکوومه
 کانییان دا سمییه  ره یاننامه  به له لکوو به هتد. زین و التن و به هه، بیان کوژن، بیان گرن"بلن  دا

چ ئاستک   کانییان له وییه  زه  و هیزه وهواییان کردو ند هرشی هه چه ن له سه  مه کرد که  ده وه باسییان له
توانیویان ب ئامانج   کورت دالماوەیکی ە پشکوتووانلهمان کات دائو هیز. دان
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 حکوومتی تالیبان و حکوومتی عیراقیش هیچ کام لو دوو لم بارەوە، سرەکیکانی خۆیان بگن
کاریی واشمووە چو هو ئ ندەیمووە پروپاگو هرای ئو چ یان توانی زیاتر لند مانگ خۆ ن

پینراگرن و وەک دیواری هک تالوەکان تناوی کرەس ه .  
 پشکوتوو دەزانن دەب خۆیان ل ئدەبیاتی خلکی و کوای ئوانی خۆیان ب نوخواز و 

هولکی کان با  کان دۆراوه ی بۆچوونه وه کردنه ند پاته جیاتی چه لهدواکوتووان دوور رابگرن و 
خلک و   چی دیک کۆمالنیبدەن بۆ ئوەی انردنوەی خلکی کوردستبۆ وشیار ک راگیاندنی جیدی

نوەی الیرەو بیری توندو تیژی و سرینتی الوان بتایبدرینبکان هان نوجوره ئه،  موخالیف  
با راستی ،  وه شیته وه ستانی رژیمی ئیران ده ده کانی کاربه ره  بیرو باوه نیا له  ته  ت کردنه سیاسه

روو ل قسی    هاتووه وه مانی ئه  زه  بنین که وه ر به ین وباوه که ه ن واشه ژوو و چه  ئاوهکان  له سه مه
 دا تجرەب کراوە جارکی دیک تجرەب ئیحساسی وەرگرین و النی کم ئوەی ل رابردوو

  . "استگزمودن خإزمودە را إ" فارس گوتنی، نکرتوە
   
  


