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  بارزان شوان ... وت تکی چه  سیاسهردنی کڕێ به ...و ...سیاسی ڕنمایی

  
   گرنگ نیه  که  وه ته  نووسراوهداندی پشینانی کوردی ی پهکان  درینه ڕه  الپه له

  زان بت و خۆی به  پیاو نه  که دایه وه کو گرفت له به، فام بت زان و نه پیاو نه
.  وه وره تی بچوک و گه ها بابه  ناو جۆره قورتنته عاق و ژیر بزانت و خۆی هه

   ئاشکراو ڕوون ڕۆژانه وڕۆدا زۆر به  کوردوستانی ئه  له یه سته م شایه ئه
وت لی وورد  ر بمانه  زۆرن گه وانه ش بۆ ئه نموونه، بینرن بیسترن و ده ده
  ناه نی کهکا رنامه  به ندک له ماشای هه  ته ی تۆ ڕۆژانه ده،  وه بینهب

 ناو  سانکی به ڕز و که ند به  چلۆن چه بینیت که  چاوی خۆت ده بگومان به،  کانی کوردی بکه ئاسمانیه
تی ناوخۆو   سیاسه سی خۆیان باس له وه  هه کان و به فیزیۆنه له ی ته ر شاشه  سه  دنه وه داره تمه سیاسه

،  وه نه ده  ده که رنامه ری به به ڕوه می کاکی به اندا وهک  گشت بواره ن و له که ی کوردوستان ده وه ره ده
   له نیهان کیشی زاییه  شاره  تاقهک یه  هیچ شیوه  به ڕزانه و به ک له  یهر  هه که ی وه ڕای ئه ره ش سه وه ئه

  ڕزانه  بهو ک له بوو یه  نهر  هه جارکیشبۆرگیز  جارێ خۆ هه،  وه تیه وه ۆ و نو دهڕووی بارودۆخی ناوخ
و   له کم نیه زاییه ی ڕاستی بت من هیچ شاره وه بت و داوای لبوردن بکات و بت ئه می نه وه

  وه یه که وای خۆی و پارته ش و هه  پی که  به ڕزانه و به ک له ر یه  هه  که دا نیه وه گومان له.  وه یه باره
   کهنندا ب وه  دان به هاتور  گه رمه  شه پیان هڕزان بهو  مخابن ئه.  وه داته کان ده رسیڤی پرسیاره به

  که  پ قوڕاوهست و  ده کی نابت به مه ڕه وت و هه واوی ده زایی ته  شاره وه ته ندک بابه  ناو هه چوونه
ت ی  ده ی که  سرووشتیه ته و ڕوواه  ئه ینه النی جیھان بگه ک گشت گه  وهی کوردیش مهبت ئ ده. بشلیت

 زانست   له تیش جۆرکه  سیاسه  کهی وه ر ئه  سه بت پ دانین له ده، ساب واو گۆشتیش بۆ قه نان بۆ نانه
  .  که ره خوندنی بای گه ها سای نده زموونه و چه  ئه سانی به ن که  و خاوه خۆ ماندووکردن و پویستی به

کاران  رزه  بۆ هه نووسرت که تکی درشت ده  خه مایی به ر فلیمکی سینه ماشا کردنی هه  ته ر له به
تی  ڕه کی بنه هی  شوه ن به که ماشای ده  ته ی که و ونانه بگومان مندان ئه،  م فلیمه  ئه  بننه یه غه ده قه
   به و بینینانه ندک له هه.  وه ک لکناداته سان شتوومه وره ک گه چاوی مندان وه. ن ی ناگه  ماناکه له
و  نھا فیلمه  ته وه  ئه ر نازانن که زۆر جاریش هه،  وه شکنه دا ده و مندانه ر ئه  سه رتی به هن
  . نونن نھا ڕۆی خۆیان تیا ده کانیش ته ره کته ئه
 خۆیان  ر به هه،  گانی ڕۆی باوک ستن به ده  خۆیان هه اویشدا لپرسراوان به کوردوستانی ئازاد کر له

ک منداین  ر وه ت هه ی میلله ئمه.  نده رمه ره  و زه ت و چیش خراپه  بۆ میلله  باشهزانن چی وا ده
 م ئه. پنن سه شیدا ده ر ئمه سه ر شتک بۆ خۆیان باش بت به ن و هه که موو شتک ده لپرسراوان هه

قورتی زانست و زانیاری و کان خۆ ت  ئاسایشه ر به زگا سه  ده  که دوهن ی سه ره  په  هنده گونجاوه  نه وهبا
 کانیان زگا پشکنینه  نو ده شکی جودا جودایان له د بهن زگاکان چه ده. ن که ر ده ش هه وه بوکردنه
 کان و نیه مه  و چاپه کانی ڕۆژانه  بوکراوه ته  بابهنووسراو   به  بت که وه  کاریان ئه  که  کردوهدرووست

 زۆری ی  زۆربهوا  ئهر پیان بکرابا خۆ گه.  وه نه رز بکه کانیان به ره به هڕو کان بۆ به ڕتووک و ڕۆژنامه په
ر   هه وه بنه رنتدا بو ده  ئینته   دت و له  بۆنی هزری دیموکراتیان لوه  که ی که تانه و بابه ئه

ردوستانی  کو کنیکی له  کاری ته  که کردوهحمی  ه ڕ وه م خودا به به، بی  دا ده بن کانیان له سایده
 .  یشتوه گه  نه کنیکیه  ته و ڕاده  بهوڕۆدا ئه

زگا   ناو ده قورتنته ت خۆ ده سه  ده ستی به ده ندک کاربه  زۆر جار هه  که دایه وه یر له جا سه
ت گونج  نه  کهندکیش ت با زیاد کرت و هه ت ده ندک بابه  هه وه خۆیه ر له  هه وه،  وه کانیشه رده روه په
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  تی پدراوی خۆی به سه  ده زانانه  نه ی که وه  له  جگه وه ئه، بگیرت  ههڕی خۆی بال با ڵ بیروباوه  گه له
  کاته  کار ده وه کی تره  الیه له،  وه رده روه ی پهت زاره  کاروباری وهر  سه پنته سه  ده کی نا زانستیانه یه شوه
  رده روه تی په زاره  لپرسراوانی وه ی که وه  بری ئه جا له،  وه شهر هۆش و بیر و بۆچوونی قوتابیانی سه
ندک  جھنانی خواستی هه  به ستن به ده  هه وه کانی خوندنه کیه ره  سه سه ره  دابینکردنی که ستن به هه
رموویت و  فه ت ڕاست ده سه توی ده ی ئه  بت و گوتمان به گریمان با بن جا باشه،  وه ستۆیشتوه ده

و  م ئایا ئه به،  وه ی خوندن و لکۆینه  وانه کاندا ببن به  گشت قوتابخانه واکان با له  ناڕه ته بابه
 ن که م داهنان ده رهه کات و چۆن خویندکاران فری به  قوتابیان ده ت به ک خزمه یه  چ شوه  به تانه بابه
   ووته  له ر که تی داهنه ها بابه  جۆره وی بدا با به خو بوایه  ده ته سه و ده ڕی من ئه  باوه به

 تی یه د  به ی که وتوانه  دواکه ته و بابه  ئه   کهخوندرن و بال بزانت  ده کانی جیھاندا ڕۆژانه وتوه پشکه
 پشکنین و دابینکردنی  ریکن به م خه رده ی نوێ هه وه و نه ماوه دا باوی نه و جیھانه هیچی تر له

   وته ی بزانت له وه  ئه  ناداتهو بۆچی خویان که وه ته شتر بۆ خۆیان و نه ڕۆژکی گه هپاش
 هۆش و   که  ئاراوه هننه  ده تی تازه  و چۆن بابه  قوتابخانه درت به خ ده کاندا چلۆن بایه وتوه پشکه

ی مۆسیقا   خوندنی وانه هبۆ نموون،   قوتابخانه نه ده کات و زیاتر خوو ده هزری قوتابیان توندتر ده
  . کانی فربوون کیه ره  سه ته  بابه ره  هه  له ککه یه
واندا  و نیازی ئهڵ ڕاز  گه ت له وت میلله یه  دهم رده ت هه  حکوومه بت چی بت که  ده و هۆیانه  ئه واته که

  وه رۆڤهوشتی ساکاری م  ڕه  خۆی به  که یه وه ئه  یرانه  سه و ڕووداوه کک له یه. خۆی بگونجنت؟
ت  ر بت و حکومه گه خۆ ئه، رنت ر و ئینته ر کۆمپیوته  سه ک با بین باس بته وه،  وه گیرسنته ده
ریتین   و نه داب تی کوردن و دژ به کانی میلله  بۆچوونه  دژ به ی که و سایتانه  ڕاگرتنی ئه ستت به هه
ری  ت و تکده  ڕواه  لهی دوور  فیلمی سکس و ونه  گردراون به ی که ایتانهو س ی ئهک نیگا کردن وه

تی و  ایهمرۆڤڵ مافی   گه  هیچ جۆرک له  به که  تکه بابهرچی   ههی وه کاران و بوکردنه رزه مشکی هه
بت  یدا ده که ته ڵ حکومه  گه ر له تیش هه  بگومان میلله و کاته وا ئه  ئه وه ک ناگرنه یه  وه رانه روه مرۆڤ په

 کانی ئاسایشدا  پشکنینه کک له  یه تت لهس مان کاتدا هه  هه م نابت له به، کات  ده و پشتگیری لوه
  ی که هت و بابه ی ئه وه ر ئه  به ر له  ههویش  و تووڕی زیندانی دات ئهکی دانیشجوی پزشکی بگرت قوتابیه

ستان  ده  کاربه ئایا پویسته،   بوه وه شی ژنانه  له ت به باره خوند سهی  ده وت  ڕیکه  بهو قوتابیه ئه
  بت؟ ر نه واریشیان هه  خونه دا که زگایانه و ده سانک دانن له که

کان  کترۆنیه له  ئه  سایته ندک له  ههرشتانی رپه  سه وا له،  هاوتیان ندک زانیاری له ی هه وه شاردنه
لک   گه وه و هۆیه جا به، ت بت  حکومه  دژ به ر شتک که ی هه وه  بو کردنه ستن به هه  کات که ده
، تدا ت و میلله تی نوان حکومه ری بوونی دژایه  ئاگر خۆشکه بنه  دهری ب هیوا زان و نووسه انی نهس که

ن و بیروڕای  ت که  میلله له ڕوو   ڕاشکاوانه  به دات با ر شتک ڕوو ده  هه  که یه وه جا باشترین کار ئه
بوونی . ڵ ری پوچه ک سه  مشکی یه  له ر باشتره  بگومان مشکی دوو سه چونکه، رگرن ر وه وانیش با هه ئه
ی  وه  خوندنه بت به ویستی نه مرۆڤ پ کات که  وا ده وه ته سه  ده ر به رامبه ری به ماوه نگی جه مئاهه هه
   ژووره چوونکی سیاسی له ڕوه  هیچ به زانن که  گشت ده و کاته ونکو ئهچ، کی مه ڕه ی هه و قسه نده پاگهپرو

   ژر چادره  له وه ه کانی کۆمه  تاکه ر نادرت و هچ کارکیش دژ به  سه  بیاری لهکاندا داخراوه
ک  ڕۆژکی وه   له م ڕگایه  ئهگرتنی، ویشی بۆ نادرت نرت و هه یه نجام ناگه  ئه کاندا به تاریکه

ی  قینه کی ڕاسته  بوونی ئایدۆلۆجیایه می نه رده  سه مه رده م سه  ئه چونکه،  لک گرنگه وڕۆدا گه ئه
کان و   دینیه ریه وت کاریگه یه  ده ها شوه  جۆره  به  که یه وه ت ئه  تری حکومهگرفتکی.   سیاسیه

ستن  ده ک هه یه موو شوه  هه ر کات و به  ژر سبه وه  دینه ت به باره ندک هاوتیان سه بیروبۆچوونی هه
ندک   هه کی زانستانه یه  شوه وت به یانه  ده ستن که ده  هه سانه و که  و دژ به و داهاتانه  ڕگرتن له به
  ڕه  بیروباوهران ر چاوی خونه  به نه و بیخه وه نه  شی بکه انهیکی زانست یه  شوه  به  دینیانه ڕه و باوه له
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  ر به  سهزگا  هاندانی ده ستت به تدار هه سه  ده ی که وه  بری ئه جا له،  وه نه ڵ که کان پووچه کۆنه
  چی به که،  وه همیزاد ر ژیان و بوونی سرووشتو ئاده  سه  له وه  بۆ خوندن و لکۆینه وه هکان ردیه روه په

کانی داروین و   گریه ندک له ت هه نانه ن ته ده وڵ ده هه  وه  ب هیچ لزانینکی زانستیه  به وه وانه پچه
  به  دان  ڕاشکاوانه ی که یه و پله هن ب بگه ندان  کارمهبت ده، ن کانیش ژر چاڵ بکه سوفه یله زانیارو فه

کان و   سرووشتیه ی ڕاستیه وه شاردنه. بت هه  وه ه کانی کۆمه بوونی مرۆڤ و بیروبۆچوونی گشت تاکه
  بت بۆ درووست کردنی پردکی مژوویی که رده هانده، کان تیه  ڕوواه دان بۆ داپۆشینی زانستهو هه

 ران  خونه کان له  ڕاستیهسک ند که رامی چه کان بۆ مه  مژوویه کان و ڕووداوه کیه ره  سه باسه
رزۆک و   لهکی یه ند پایه ر چه  سه ڵ له قامگرتنی کۆمه  هۆی سه بته  ده ریته م نه ئه.  وه شاردرنه ده

ت   با حکومه و کردارانه  بری ئه له،  وه روونی تریشه خۆشی ده ندک نه درووستبوونی ف و فاچی و هه
  .  وه  زانست و زانیاریه کانی ستوونکرابن به  پایه ک که گایه نان و دابینکردنی کۆمهت بنیا ستت به هه

   گرووپه وه و هۆیه ر به هه، ڕۆژمان کانی پاشه وه ر نه  سه بت له ر ده هکان کاریگ  دینیه ی زانیاریه وه شاردنه
  له، ن که زانراو ڕێ ده کی نه یه و ئارمانج و ئاینده ره شمان به گاکه ن و کۆمه که  ده نه شه کان ته ترۆریستیه

   جوداکان ئاوه نهرینی بیروبۆچوو رگای به با ده، ر ئۆل و دین  سه  کردنی دوان له غه ده  قه  بهبری
  وه  زانیاریه وه  زانسته خدان به ویستی و بایه کانمان فری خۆشه وه  نه توانین  ده وه و هۆیه به، ین بکه
 بۆ بین  دهریان تیان و ڕنیشانده وایه ته ستی نه ندنی هه سه ره بین بۆ په دهریان  ین و هانده بکه

   .وڕۆ  ئه ها جار باشتر له کی ده داهاتوویه
تی و   بۆچوونی فیکر و هزری ئازادی مرۆڤایه بت له ر ده  هاوتیان کاریگه کان له ی ڕاستیه وه شاردنه
ر دامو   سه ت له ری حکومه ودان بۆ کاریگه جا هه، ڕکی دیموکراتی سپاندنی باوه بت بۆ چه ڕگر ده

تی و  یه یکری سیاسی و کۆمهاو جۆری فتی جۆر ی بابه وه  بوکردنه کان و ڕگرتنیان له زگا ڕۆشنبیریه ده
بت  لپرسراوان ده، کان زگا حکوومیه  داموده ڕبوونیان به  باوه نجان و الوان له گه هۆی الدانی  بنه ی دهدین

 ڕۆژ قۆناغی درژتر   جیھان ڕۆژ بهو وه ختی بیاردان نامننه ر ته  سه  له تایه وان تا هه  ئه باش بزانن که
 ڕۆژمان ی پاشه وه ی نه شخه گری مه  هه  ناتوانن ببن بهرگیز وان هه  ئهجا، نت کی خۆشتر دهو ژیان ره به
ک  گایه وڕۆ کۆمه الوی ئه.  وه گرنه ک نه وڕۆمان یه ی ئه وه ڵ بۆچوونی نه  گه کانیان له ر بۆچوونه گه ئه
  . ی سیاسی سه له  درۆو ده  بهچنرابن کانی هه  پایه  ناکات کهند سه په
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