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ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... بوحراين كؤمةآليةيت لة بواري ئافراندن دا بوحراين كؤمةآليةيت لة بواري ئافراندن دا    
  

 و  وه  ژر توژینه  بخرته میشه ب هه  ده آی دیكه یه ر دیارده ك هه ی رۆشنفیكریی وه آرده
ھنجنانی پرسیاری نوێ و روانینه ئاسۆی دوورتر و  ش هه ووه  و تفكرین و له وه لكدانه

 ند زۆرن  هه آانی آولتووری ئمه  آشه ته به هه .یه م دیارده  بهندی قوویش هه خشینی ره به
ش  م قۆناغه ی بۆ ئه وه ئه .ر بكرن سه آیش چاره یه وه  نه  به  گرووپ نه  به س نه  آه  به ناآرێ نه
. آی دروسته یه ی ئاراسته وه ی دۆزینه وه د ئه  قه  به آان نییه ی گشت رگاچاره وه  دۆزینه گرینگه

و روومان  ره به" ك دروسته؟ یه ئایا چ ئاراسته" پرسیاری  وه ره ی سه ند دره م چه ر له  هه ته به هه
  !وه بته ده

ن   الیه آات آاتك بارستایی و آۆنترۆلكردن له ست پده  ده ووه  له ته به ی دروست هه ئاراسته
. واوی بنب بكرن  ته وت به آه رده  ده وه آانه تییه یه  آۆمه نده هه  ره  له  آه وه تی سیاسییه سه ده
  ب له كو ده آات، به تی سیاسی پاپشتی رۆشنبیریی نه سه  ده  آه  نییه وه ش مانای ئه مه ئه

  .ندییه یوه م په مای بۆ ئه  بنه نگی بكاته  هاوسه ڕت آه میكانیزمك بگه
ی  م پرسیاره  و ئه م تامانه داری ئه  مه مه هم و بیك ر بكه  سه ختی له وێ جه مه ی من ده وه ئه

بووه و  دا تاآخواز نه  نو رۆشنبیریی ئمه بۆچی آاری ئافراندن له: "م   خۆم بكه  له وه خواره
  ی دیارده سته تیش وابه تن و سیاسه ی سیاسه سته آانیش وابه تییه یه  آۆمه بۆچی دیارده

  "هت؟  جده وه ر ئافراندنه  سه ش به تخوازانه سه ی دهآ رییه آانن و آاریگه تییه یه آۆمه
شه   و بۆیه بووه د تاآخواز نه گینا قه ن ئه گمه ر زۆر ده گه گای ئمه، مه  آۆمه مژووی ئافراندن له

ی  شونما ره و نه قه تی دا چه یه تری آۆمه  ژر چه رتاپای له  سه م ر نه گه شكی زۆری، ئه به
 و  وه ی خۆیه  نو بۆته ی ئافراندنی خستۆته آرده واوی  ته تی به یه خمی آۆمه هز. آردووه

ی  زیفه  و وه آانی دارشتووه  چمكه وه نیگا و جیھانبینی خۆیه  دیده  و له وه شی قۆزتۆته آه مه رهه به
 آاتكیش .آانی خۆی  پكھاته شك له  به ویش دا آردوتیه  دوا هه  و له وه ته نوی بۆ دۆزیوه

ر  ك هه  یاد بچت نه آانمان له  سیاسیه نده هه ین نابت ره آه تی ده یه خمی آۆمه  زه باس له
. آتر بوونه كشی یه آان دا تكھه قلیدییه گا ته  آۆمه  له یه م دوو دیارده كو ئه ش به نده مه ئه
  وته ر ره  سه نه آه آاركی سلبی دهن و  آه ده ریی دا هه واوآه  ته  له  جیاوازه م دوو دیارده ئه

آانی  وه تیش ره آی تایبه یه  شوه آی گشتیی و به یه  شوه گا به آانی آۆمه سروشتییه
  .تیسنن قه ئافراندنیش ده

   آه شه و ر لره گایه، هه آانی دا آۆنترۆكردنی آۆمه قه  زه  دیارده آ له  یه ت له  سیاسه بۆیه
وای خۆیان   آاروباری ته ی به وه گرن له آان ده نییه ده گا مه  آۆمه  رێ له رانه كه آۆنترۆ م هزه ئه
ت  و شارستانییه ره نگاوی گرینگ به گایانه و هه و آۆمه ر له ركی بزونه  فاآته بنه سن و نه هه
م  ئه .ن یه تا دانیان پیابده  هه وه روه تی ده هاده  شه  بوچان پویستیان به بۆیه. نن هه

ك  ی نه وه ڕینی آات آاروآاردانه  تپه م به بت به  ده  پیاده ت دا ئاساییانه  رواه یه له دیارده
ر ئابووری و   سه آی سلبیش به ویه كو آاروآاردانه ه به  ج ده ر داهنان دا به  سه نھا به ته

نھا  ت ته بت، سیاسه ی ئازاد دهواو ڵ به ته  آاتك آۆمه چونكه. ه جده سازی هتد به پیشه
 و  آ نییه ره  گه داری ئمه تمه  سیاسه شه مه ر ئه وه، هه منته ی بۆ ده آه زیفیه  وه ر دیوه هه
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  خاته گا ده ك ئاندامك چاالآی آۆمه شی وه وه دات و مانه آانی ده ندییه وه رژه  به ك له یه ربه زه
 یا   ، مامۆستای زانكۆیه دار، ئابووری ناسه تمه وتوو، سیاسه  دونیای پشكه له. وه ژر پرسیاره

ر  گه دار ئه تمه ر سیاسه گه  ئه چی الی ئمه یه آه گا هه  نو آۆمه ی له آی دیكه یه ر پیشه هه
  ڕ له  گه خرنه آان ده قه وڵ و ته موو هه  هه وه لره. وه مینته  ده زیفه آات، ب وه ت نه سیاسه

  .  پیرۆزاندن مبۆالندنیش واته سه. آان تیه یه  آۆمه دیارده  شكی زۆری مبوالندنی به  سه پنا و به
ك   یه بت و له تییان ده یه  آۆمه كشی چمكه ماه، تكھه حیزب، بنه: ێ   س چمكه وه ئا لره
  واته. مبۆله ری سه مھنه رهه  خۆی دا به آیش خۆی له یه. ك  یه بنه ده  وه تونه دا ده بۆته
آی دی   واتایه بت، به مبۆلی ده مھنانی سه رهه  رۆ به زراندن ماشینك آه  دامه یشتینه گه
  .ست  بنبه یشتینه گه

آانی ئافراندن  زیفه  وه ویشه ر ئه گا و هه  آۆمه خشته به و مانا و واتای نوێ ده ر ئه ئیتر هه
  .آات سنیشان و دیاری ده ده
 آوردستان،  یشته  گه   هوروژمكی نووه به" نوخوازێ"وت و ربازی  اتك ره آ شه ر بۆیه هه

ڵ بكات،   گه ی گونجاوی له ه رسی آات و مامه بووبت هه  نه واویش ئاماده  ته ر به گه گا ئه آۆمه
  هن ی داهنان بكه ن و آرده ی پ بده تكی دیكه آه ره یانتوانی هه  ده بوون آه م توژك هه به
آی  یه  پناسه یتوانیوه  رۆشنبیریی آوردی نه فتاوه  سانی حه له. ڵ تكی سروشتی آۆمه سه خه

ترین فیكری   دوای تازه  به ڕان بووه  گه قه وڵ و ته  دا هه  له وه بدۆزته" نوخوازی"گونجاو بۆ 
 ب  به. آان بووه ریبه  غه رییه  هونه ی شیكله وه ش السایی آردنه  ئاسانترین شوه رۆژئاو و به

  گاو آوردی له آی آۆمه آجاره ریی و یه رتاپاگه رخانكی سه رچه آو وه ی نوخوازی وه وه ئه
نھا  م ئامانجه ته یشتن به بگومان گه. وه ت بگوازته دانی شارستانییه  بۆ ئاوه وه نده چاخناوه

 آاركی  ری به  سه ختكردنه هم پداگرتن و ج ستۆی رۆشنفیكران، به ر ئه  سه وته ناآه
   .م ه  قه درته رۆشنبیریی ده

ند شیكلكی   چه بته  و ده وه آرته  خرا رووت ده گای ئمه  آۆمه  چمكی نوخوازی له بۆیه
آی  ند تیۆرییه  آاتترازاو، یا چه تك له  شیكلی سوریالییه ندێ جار له  هه آه" جیب ریب و عه غه"

ك و  ر بت و نوخوازی وه گه  ئه چونكه. وه مینته  قاپیلغی خۆی دا ده هنھا ل ر ته  هه آه
آی ئۆتۆماتیكی ئیش  یه  شوه و آات به ڵ بكرت، ئه  گه ی له ه ری مامه رتاپاگه آی سه جیھانبینیه

آانی خۆشی دوور  تیه ڕه  بنه  ئامانجه ش له وه  ب ئه آات به  ده یه و سكوچكه ر ئه  سه له
آی بۆ   چ گرینگییه آانی پۆستمۆدرنه  تیۆرییه بۆ نموونه. ێ ئافراندنه ویش آرده  ئه  آه وه هوت آه

  .وه ته دۆزراوه بای بۆ نه ری ئاو و آاره سه واوی چاره  ته  هشتا به  آه یه ك هه گایه آۆمه
ی   زۆربه دا آهك  گایه  آۆمه ت له  تایبه  به وه گرته ش ده وه نوخوازی لپرسراوی و لپرسرینه

وڵ دا ئاشكراآردنی   دوا هه آرن، نوخوازی له ر ده سه  رگای ناشرعی چاره آان به آاره
. ركی با هتد رمانبه سنیشانكردنی فه  بۆ ده وه بژاردنه ی هه مه  گه ر له ه، هه آانی آۆمه مه گه

  . نووسراوی بۆ دیاریكرابت آانی به موو مافه ب هه  تاك ده واته
تی  قلییه مان عه  هه  به ی آه گایانه و آۆمه ت نابت له  د سیاسه رگیز به  نوخوازێ هه واته آه

آانی گۆران و   شیعرییه  شیكله  له نھا الدان نییه  نوخوازێ ته چونكه. ن آه  آار ده الی ئمه
كو نوخوازی  ك، به بۆ نووسینی چیرۆآك و رۆمان آنیكی نوێ نییه ر ته  به نا بردنه په س، بكه

ێ  و سنوورانه  ئه  ب گوێ دانه آان به قلیدییه  ته  و تكای بینینه رییه رتاپاگه آی سه یه روانگه
ی خۆی  سته ماشای جه  ته شی نابت آه وه ت ئه رژێ و جورئه لی دایده مبه آی حه گایه  آۆمه آه
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  .ماشا بكرت ب ته بكات، ده
 چاوی  بت به بات ده ی ده ڕوه ت به سه ریكی نوخوازی آاتك ده آی الته یه موو پرۆژه هه

  وه ره  سه  له ی آه تانه  سیاسه و جۆره ستی ئه به ی مه نده  هه ماشا بكرت چونكه  ته وه گومانه
   سنووره آات آه رخان ده ك ته موو نوخوازییه مان بۆی آرد خۆی بۆ آۆنترۆكردنی هه ئاماژه
 ئاسۆآانی روون و  وه آه یه ی پۆژه مه  نو گه  بچته  نییه  ئاماده نده آات، هه ی ده تهآانی وی  باوه

ڵ   گه  له آه یه مه و نادیار و گه ره  به آانی نوخوازی خزینكه  دوا پناسه  له چونكه. بن ئاشكرا نه
م دوو  ئه. و زامین آردنی داهاتوو ره  به آی سیاسیش حسبكه یه موو آرده ناسراو، هه نه

آانی خۆی  رجه  مه نھا به ویتری ته ما جگیر ئه م حیزبی بنه رعین، به ردووك شه ش هه یه پرۆژه
  . آات قبووڵ ده

ك  یه ند خانه  چه  آۆتایی دا زیاتر له  له  آه گای ئمه تی آۆمه  تایبه ت، به گای رۆژهه آۆمه
   هاوشاریی پكدت، تا له آانی له وه دوا هه  تی و له هاآانی خزان و خزمایه  به پكدت آه

آی  یه موو پرۆژه  و هه وه س بكاته آه آانی تاآه  دابنكردنی مافه  بیر له ی شارستانی آه پرۆژه
ر   سه  بخاته نجه وای په  ته به  سیش نییه آه.  رووی هاووتی درته  ده تكه تگوزاری مننه خزمه

  آانیشمان به  الوازه  خاه دات آه  ده وه وی ئه موو هه  هه وه وانه  پچه هواو ب كو ته  به م آشانه ئه
  وه ر ئه  سه خت له وێ جه شمانه ده. ین ی خۆمان ده وه ره یی نیشانی ده خای توانایی و نموونه

  ته  ئاستی شارستانییه یشتۆته گه وتنمان وی پشكه وره ی دایی ره  ساه  دوانزه م ده  له ین آه بكه
ش بتوان   ال ئاینده ت تا ئستا و بگره سه مان ده  آاتك هه آانی دونیا، له وتووه پشكه

  وه رووی ئاستی حیزبه  سه ك له یه مۆآه  آه ڤزۆنكی ئاسمانی بۆ هاتیان دابن بكات آه له ته
. شن ب بهتگوزاری هاووتیان لی   آاتكیش دا بچووآترین آاری خزمه و هاموو مه ئه. بت

ی هاوتی مافی  وه  ب ئه  رووی هاوتی به درته یان جار ده  ده ك به یه قیرتاوآردنی جاده
   راشكاوه  به سیك نییه  آه چونكه. بت ت هه وت و داهاتی حكوومه سكه ر ده  مه ی له وه لپرسینه
  .رج بكرت  خه وه  ژیرییه ب به  و ده له تك سامانی گه موو حكوومه  سامانی هه بت آه

آو میراتیش بۆمان   وه  آه یه وه  ئه گای ئمه آانی آۆمه  دیارییه ره  هه ته سه  خه آك له یه
تكین   میلله ئمه. ڕن گه  فی نوێ ده  له میشه مان هه وه  بۆ مانه یه وه ویش ئه  ئه وه ته ماوه
 روخساری  رگیز له ك هه گایه وی آۆمهوا  آردنی ته شه گه. ین آه ده  خۆ   جادوو له میشه هه

ك دوو  قامی پان و پۆڕ و یه ك دوو شه ی گشتی و یه ك دوو باخچه ك و یه ند بینایه شی چه رووآه
تی ب  خشینی خه د آتب و به د دوو سه  چاپكردنی سه ها به روه هه. ت پردی پویست پكنایه

وه،   لپرسرینه یی به یی و رژه آی پله یه  شوه گا به وتنی آۆمه پشكه. ت رۆآیش پكنایه ناوه
مانبینی چۆن  ڤزیۆنی رژمی پشوو ده  له  ته مومان له هه. وا ی هاووت بۆ حاآیمه وه لپرسرینه

آانه،   شموولییه تكی رژمه سه  خه مه ئه.  پرۆگرامی خۆی  آرده دانی ده ی ئاوه باسی پرۆژه
. آرت تك ده  چ خزمه نت آه یه وارنشین رابگه آی الدێ نشین و ده یه هاووتی وێ به یه  ده چونكه

ی  آه ێ، یا الدیه آه ێ ناوچه مان هاووت بۆی نییه باس بودجه ك هه یه  هیچ شوه به م به
  .ستییه كو پداویه  به ت نییه رانی هاووتییان خه خۆگوزه .خۆی بكات
رتاپای   آاتك سه بۆیه. وه بته مان میكانیسم دووپات ده هه بواری رۆشنبیریش  چینه آاتك ده

آرت و  رت ده آانی نوخوازێ آه بینین پرۆژه  ده وه ینه آه ر ده  سه  به  رۆشنبیرییانه و پرۆژه ئه
 .ماشا بكرت ری ته رتاپاگه آی سه یه  پرۆژه  به  آۆتایش دا بۆی نییه آرت و له پچ پچ ده

ی  ره  قه  خۆی له سك بۆی نییه آه. وت س ناورێ توخنیان آه آان آه مه ره وحه ناو م  به ته بابه
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وخۆ حیزب  ران چ راسته لكو زیاتری نووسه دان به  بژوی سه چونكه. آان بدات رییه وهه  جه ته بابه
آو  بار وه  ژووری ناله له. سن  آاركی رۆشنبیریی شیاویش هه ی به وه  ب ئه یدات به ده
   تانھا به ن آه به ده روه وت دا به آی نه یه وری سۆبه  ده موو رۆژگار به ری ب فرمان هه انبهرم فه
ر  سه  به وه آانه و رۆژنامانه آ له آی یه یه ڕه ند الپه گرتنی چه هه ه  هه وه رآردنه سه  به به
  .ن به ده

میان  آه ن، یه آه یار ده نه دوو  قلیدی به گای ته ك آۆمه  ته ی نوخوازی له  پرۆژه چونكه
میانیش  قامگیر بت و دووه س سه آه رمافی تاآه  سه ڵ له آانی آۆمه مه وێ گه یه  ده آه یه پرۆژه
  هشتا ت آه نجه  حه جاركیان به: ت جۆراوجۆر  نجه  ژر حه  له وه دزته  خۆی ده میشه هه

   رگامان نادات و جاركی تریش به ئاین ی آه وه  نییه، جاركی دیش به گا ئاماده آۆمه
   به ی آه و گرفتانه آك له یه. وه بته  پات ده نن، ده نگاو ده ش هه وه م رووه  و له قبوومانه

ی   فیكره و بوچان به میشه  هه  آه ته لمانییه ی عه  آشه آراوه ر نه  سه ختی له واوی جه ته
نھا  آتی ته ره  گه گاآانی ئمه  آۆمه ی آه ته لمانییه و عه ئه. ن ده ی ل ده  گركوره وه ئیلحاده

ت،  لمانییه عه: وه آان بۆ هاوتی روون آرته  نویه مكه  روون و ئاشكرایی چه  به  آه یه وه ئه
گای   آۆمه آان آه رآه رتاپای ماف و ئه لبژاردن، سه نی، هه ده گای مه دیموآراسی، ئازادی، آۆمه

و  ئه. آرن س ده  به له م چمكگه  ئه وه  ژر لوه  به ین آه ست ده لكجار هه گه. آات نۆی داوای ده
آانی  مه ی گه  باره ند آوررسیان له نم تا ئستا چه ده ت ل ده  الفی دیموآراسییه ی آه حیزبانه

آانی  لییه زه  ئه ڕ گرفته مه  له ند بوآراوه چه. وه  و بالوآردۆته وه  نووسییه وه دیموآراسییه
رتاپای   سه مان له آه به جره ین ته آه ی چۆن داوا ده وه؟ ئه  بالوبۆته آه ردوو ئیداره  هه وه یاآگرنته

رۆآك تا  رالمان و سه ك په ت و یه ی دوو حكوومه به جره ك؟ ته یه جره چ ته! تبیقكرت عراق دا ته
  ته  سیاسه مه ئه! ز رآاغه  سه خستۆته ان نهتاآانی الحییه  هشتا سه  ساه  دوانزه  ده وه ئستا ئه

  .درت ت ده  میلله  له قوولكه  پاشه  جۆره آییه زاره
جگار پاسیڤی بۆ   رۆكی یه گایانه و آۆمه آان باسناآرن، رۆشنبیریش له  روونی شته آاتك به

ر و   ژر سبه آان له هبی و ئستتیكیی ده  ئه  زۆری چاالآییه ره شكی هه  به چونكه. وه مینته ده
ت  س خه  آه و فنه ر ئه هه. آرت خو ده ین به ر نه گه م ئه خه ت دا ده سه تری ده چه
  آات و له رزی ده وت عه یه و ده آو چۆن ئه آات و وه رخان ده یاندنی بۆ ته آات و ئامری راگه ده

  ك له یه آو پكھاته ی خۆی و وه آه  ستراتیژییه شك له  به  بیكاته ی آه سته به و مه آۆتایش دا به
و  راوزی ئه  په  رۆشنبیر له مان هۆشه ر هه  به ر له هه. وه آانی ئاوڕێ ل بدرته پكھاته
دا  قه  دوا ته  له وه آرت، ئه  خو نه ت به ر خوانی سیاسه  سه ریش له گه ئه. ژت  ده گایانه آۆمه
آار  زگای داپلۆساندن و راونان به  ده ی آه وه بگومانین له. آرت یر ده و سه آو پاشكۆی ئه ر وه هه

سك  ند ته م رگاآان هه دات، به ت دا هه سه  شانوبای ده ی رۆشنفیكر به وه ناهنرن بۆ ئه
  بۆیه. یانبات و ده آانی ئه مبۆله و سه ره  به  آه وه مینته ك ده یه ند رچه ر چه نھا هه وه ته آرته ده
  مبۆالنه و سه  ئه چونكه. وه خوولته ت دا ده سه آانی ده مبۆله وری سه  ده  ناچاریی رۆشنبیر له  به
ئیتر شتكی ماددی . گایه رتاپای آۆمه  هی سه درن آه  میكانیزمكی دیاریكرای وا نیشان ده به

  . ت  پاڵ دونیای رۆحانییه چته  و ده نییه
  .هنرت آار ده  پویست به یی زیاد له میشه مریی، هه آانی رۆح، نه ده وفره م  آه  خۆڕایی نییه له
  
بی دوای  ده ئه" ی   دیارده بیاتی ئمه ده  مژووی ئه آان له قه  زه ره  هه ته سه  خه آك له یه
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ندی جار   هه یه اردهم دی ئه. ر شانۆی نماییش  سه ق دته آی زۆر زه یه  شوه  به  آه ه"ڕین ڕاپه
  یه م دیارده ئه. وه آی آاتیی جگای بگرته یه  شوه ی به وه ڕن بۆ ئه په تیش تده خودی سیاسه

آو   و وه وه  ویستی بیقۆزته به ده  ئه م جۆره  ئه رزترین ترۆپك بوو آه  به  بۆچوونی ئمه به
تی دیاری  آانی سیاسه و ئاراسته ریش ئهندێ جا  و هه وه  پشه ت هاته ی سیاسه ندكی دیكه هه ره
 و  پیاده" زمان"وی  ئیتری ئه. وه گرته ت ده وتنی سیاسه رآه نھا سه  ته نھا و به ش ته مه ئه. آرد ده
مان  مووچی هه ره  په ك دوو مانگ دا، به رفی یه  زه له. من خه تی ده وایه ته ستی نه هه
آانی  ته سه  خه ریش له گه ئه. آات رز ده  نوێ عه ر له خۆی سهبی نوێ  ده ی ئه  شیوه ران، له آته ئه

  ست له به مه. ت آانی دونیای سیاسه ر زاراوه  به ینه به نا ده  په  جاركی دیكه وه وه، ئه ورد بینه
  ره  هه  پناسه آ له  یه شه مه ر ئه نھا هه ته". آات ت ئازادی بۆ دابن ده  سیاسه  آه بكه ده ئه"
ر  گه  ئه چونكه!  بوحران دایه ب له ده  جاركی دیش ئه واته. ڕین بی دوای راپه ده آانی ئه قه زه
 بۆ دونیای  ته به وتی سیاسی راست و دروست بت، هه  ره ت به باره  سه م ترم و زاراوانه ئه

  .هن داهنان آورت ده
  ووه  و له وه  پنتك دا آۆبته ختك دا له وه  ساته آرێ له ك ده گایه  بوحرانی آۆمه چونكه
. دات  و جوداوازدا روو ده  باروزرووفی دیكه ب له ده رخانی ئه رچه  و وه وه قینه م ته وه، به قته بته

. ت  بواری زمان و بواری سیاسه ست له به دا جیاوازن، مه م دوو باره میكانیزمی ئیشكردن له
نھا رگاآانی نامومكین  ب ته ده بناسن، ئه زانستی مومكین خوی  ت به ر سیاسه گه ئه
  آو پویست له واوی و وه  ته بیننن به بك ده ده داران آات ئه تمه  سیاسه بۆیه. بژرێ ده هه

  .ریناگرن  جیدیی وه  زۆر به وه وتۆته ت دوور آه سیاسه
   جۆره واته. یه وه ونه بو كو دووباره رحی نوێ نییه، به  هیچ ته  به یه وه م بینین و خوندنه ئه
   ناآات آه وه س نكوی له آه. وه ناسرته ی ده آه ب و زمانه ده ندارتی ئه للۆآردن و خاوه مه ته
 پناو  ك له م نه یه، به آ ئازاد هه ایه و ش و ئاوهه  آه یستی به ب پوه ده آردنی زمان و ئه شه گه

  .ز كو شتكی جوایه ت، به ی سیاسه وه نووسینه
ی  وه  خوندنه له. ماشا بكرت  ته م بوحرانه آی ئه یه آو نموونه ی رفراندۆم وه آرێ دیارده  ده لره
ل گومان   گه وه  داو خۆندندنه م له بینرت، به  ده آی ئازادیخوازانه رییه سپشخه  ده م به آه یه
 و خواستی سروشتیی دانیشتوانی  ویست ی ئاشكرایه وه ئه .وه بته  آۆ ده م ترمه وری ئه  ده له

م  رانی ئه زرنه دامه م وه، به بینته خۆ ده ربه آی سه یه واره زراندنی قه  دامه آوردستان خۆی له
   له آانه آۆتایی دا زۆر زیره له. تر بوو به  خۆیان زل و قه آی له یه مه  ژر رآفی گه  چوونه وته ره

وانیش  آانیش دا، ئه بژاردنه  دوا هه له. آارهنرا ت به خه ی زه هق ره آو وه  وه وه ته ن سیاسه الیه
تی حیزب   قازانجی سیاسه آتر ترنجان به یه  له دوو هاوآشه. نگیان پ با مان ده ر هه هه

  .آۆتایی هات
  ڵ، ببته  گه یتوانی ئستاشی له خۆیی خۆی ببپارزایه، ده ربه  سه وته م ره  ئه ر بھاتبایه گه ئه
 و هیچ  وه  پشه  هاتنه وه رایكه  ده تاوه به ره  سه ر له كو هه به. واو بازكی ئازادیخوازی تهر

بوو فریایان  سك نه آه" وێ رن بزانن چیمان ده وه" ی  وه بوو له آی آۆنكرتیان نه داخوازییه
وانیش  بژاردن ئه همان رۆژی ه  هه وا بینی و له  خۆ ره یان به ته رعییه و شه  ئه وت بۆیه بكه
عبیركی  ته.  خۆ تیان دا به سمییه ی تر ناره نده وه ئه.  هاوتیان سمییان دا به زكی نا ره آاغه
. وه نگی بدابایه آانییان ره بییه ده  ئه مه رهه  به  له بوایه  ده   رای ئمه واو سوریالی بوو آه به ته
زۆر " آان آگرتووه  یه وه ته نه" وێ  زانن چیان ده  نهتك خۆیان  و رۆشنبیرانی میلله ر نوخبه گه ئه
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آی  یه ره  موغامه مه ئه. ش بوو رووی دا مه ر ئه هه. ی پیریان ناچت ره  به وه  جدییه به
م  بوو، به سوودی هه. وه یقۆزته ت ده ی سیاسه آه مه رهه ر و به ی رۆشنبیران بوو، به رۆمانسییانه

  .آی نووقسان بوو یه  پرۆژه هئامانجی خۆی ناپك، چونك
  
   جۆره مه  ئه وه م دیسانه م، به ه  قه ڕین بدرته ی دوای راپه  دیارده آرێ به ش ده یه م دیارده ئه
م  م، به ه  قه می ئازادیش بدرته رهه  به آرێ به ده. ندارتی رۆشنبیرییه للوآردن و خاوه مه ته

 آاتك  بۆیه. تییه یه قیبی آۆمه ویش ره ئه. وه بووژنته خۆی دهآانی  تییه یه  آۆمه یاره خرا نه
  ودایه و مه بینین و خراش ئه آانی ده سكرده  ده  خیرا سنووره وه بینه  ورد ده و پانتاییه له

   رۆشنبیره  ئاستك گرووپه گاته ده. وه آاته سك ده ر ته ر و داهنه آانی ئازادی نووسه سنووره
  وته  ره  به ی ئیدامه وه بن بۆ ئه وت هه آه ان آاتی فرساتیان بۆ ركدهآ ئازادخوازه
   و به وه ڕنه ن بگه ت ئاماده سه آاندنكی ده ته  چاوهه وانیش به ئه م ن، به آانیان بده ئازادییه

  .زێ  ده بوحران بوحرانی لوه. بشاخن ت هه سه آانی ده  رۆشبیره بای رمزه
 هیچ   به و حیزبه ی ئه رآرده  سه  له خنه  ره آه  ئاسمانییه ڤزیۆنه له ردوو ته  هه  لهتاآو ئستا

  خنه ی ره وه عسوومن، یا ئه ی مه  دوو فریشته یه رآرده م دوو سه  ئه ته وه یا ئه. گیراوه ك نه یه شوه
  . آات م ده  گریمانی دووه موو ئینسانكی ژیریش زیاتر بوا به بن؟ هه ی ده آه بگرێ رزقه

 هیچ جۆرێ شۆرش ناتوانی بنبیان  به. گایانه و آۆمه  له یاره تی دوا نه یه یاری آۆمه  نه بۆیه
ش  مه كو له به .می شۆرشن رهه  به رانه آته م ئه  ئه بكات یا سنووریان بۆ دابن بكات، چونكه

  واته. بن وت ده سوآه فتار و هه هت و ر قییه تی نابینرن و ئاودیوی عه سایه ی آه  شیوه زیاتر، له
ی  ده شتی سه ست و هه هاری شه  به آرا، له نسی نه ره  شۆرشی فه ی به وه ئه. وه  ژر پسته چنه ده

ری شۆرشی  واوآه  ته آان بوو و به تییه یه  آۆمه وقشكاندنی آۆته ورترین ته گه. رابردوو رووی دا
شكاندنی . آرد رداریی ده خش سه مبه رهه آی به یه ز و وزه ه چونكه. آرێ نسی حسبی بۆ ده ره فه
  .پیو بوو پووركی داته له آانی آه  باو و رزوه وقه ته

ین  آه  ده ده مان سه شتاآانی هه فتا و هه ست و حه نجا و شه یری سانی په  آاتك سه بۆیه
ندآردنی  مه وه  ده ارییان آهشد  به وت آه آه ت ده آه ره  پیت و به مكی به رهه  به چاومان به

بكی  ده آان، ئه رخه  هاوچه  آشه زیم به بییاتكی مولته ده  پاڵ ئه له. بوو فیكریی جیھان هه
   له آات، جگه رودیو ده  سه ی نۆزده ده آانی سه رتاپای تیۆرییه آات، سه  ده شه رچ گه ی سه دیكه

موو   هه مكی آه رهه ری به واوآه  ته بنه ن، ده به ی ده روه  پانۆل و رنوار به ما آه ربازیی سینه
  .وه گرته آان ده بواره
  آیش آه یه موو دیارده الم مژووی هه یه، به  مژووی هه یه، واته گی هه ك ره یه موو دیارده هه

ی  ده ین، ناب سه آه شت ده ست و هه آاتی باسی سانی شه. بت  دایك ده ختك دا له  وه ساته
ی  وه ر ئه  به نھا له ك ته م، نه ه  قه درته ی نوخوازی ده ده  سه  به  یاد بچت آه ممان له نۆزده

آو  آكی وه كو یه رێ، به په می بۆدیر دا تده ه  ژر نووآی قه مجار به آه  بۆ یه یه م زاراوه ئه
  ر به آانی سه یابانه و خ  هشتا آووچه ی شاركی نۆێ بۆ پاریسك آشا آه خشه هۆفمان نه
نھا  ین نابت ته آه یری نۆیخوازی ده  آاتك سه بۆیه. ند بوون آانی ناوه ده سكی سه میعماری ته

نگ و  پووركی مه له  آه ر به نگی سه ی هاوسه نگ و شیعركی دیكه ی شیعركی له  روانگه له
  وه وه، ئه خونینه  ده و نوخوازانه نا  به و شیعره  وردی ئه  آاتكیش به. ماشا بكرت و ته ستا وه

و  گریش له خنه  ره بۆیه. ق دا حاشردراوه آانی ده  دووتۆ و لۆچه تی له گایه به ره هاآانی ده گشت به
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  .ق  ده   لك ناتوانی رۆشنایی بداته هاگه  ژر بارستایی به دا، له مداخراوه  ده جیھانه
  

  ند خته  چه بته ریی، ده رتاپاگه آی سه یه پرۆژه  ی ببته وه  جیاتی ئه  نوخوازی له بۆیه
  ره آته  ئه آانی خۆی ناپكت، چونكه تاییه ره  سه  ئامانجه آی آورتب آه یه پرۆژه
ب و  ده  ئه وه ته نیگای سیاسه  دیده  له چونكه. دا یدانه و مه واون له قیبی ته آان ره تییه یه آۆمه

  ی آه و هۆیانه  له آكه ش یه مه ئه. آرت یر ده ئامزه سه زیفه  وه داش به  دوا پناسه داهنان له
دانی رووداوكی گرینگ  رهه  آاتی سه وه و له آاته  رۆشنبیران ده  بیر له میشه دار هه تمه سیاسه
ی  ئاوته" ر داهنه " مه به. گرن رده سمی وه ش شیكلكی ره وتنانه م چاوپكه ن و ئه آه تیان ده داوه
آو  آو بلۆآك، وه ك، وه آتییه آو یه كو وه ت ناآرن، به  تاآیش داوه به. بت ت ده یاسهس

  ره  فاآته رك له  فاآته یانكاته  و ده وه نته سه ران ده  داهنه ش تاآخوازی له مه ئه. ك یه آوتله
  .آان تییه یه آۆمه

   آه  چییه م نھنییه ی ئه نت؟ ئه ك داده رایه ت چ گه سه  ده سمییانه  ره ته م داوه  نو ئه ئایا له
آی  یه  شیوه  به ته سه ر ده هه. واوی ئازاد بت  ته توان به  نه بی ئمه ده  ئه آات آه وا ده
  ی رژمه سه ره ش وه مه ئه. آات ر ده یسه ران مه وخۆ بژوی نووسه خۆ و ناراسته راسته

ری  آو داهنه هر و خۆنه.  الی ئمه ره مبوونی خونه آی آه ره آی سه ش هۆیه مه ئه. آانه شموولییه
ر زۆر بوو  ڕین خونه پش راپه. رت گه  توانا ده می بور و به رهه  دوای به  له میشه  هه یاخییه
  .فرۆشن  آای ئازادی پ ده  چونكه مه ر آه ڕین خونه ڕا، دوای راپه گه  ئازادی ده  له چونكه

رۆمانی " آاتیك ربازی  بۆ نموونه. یه ره  داهنان موغامه چت آه  بیر ده مان له هو  ئه میشه هه
موو  آو هه ر وه تا، هه ره دا، سه ریھه  پاریس سه ی رۆمانووسین له آو شیكلكی دیكه وه" نۆێ
ی  وه نه زگای بوآرده نی ده م خاوه به. وه وه ئاوڕی لدرایه مینه  سه مكی نۆێ، به رهه به
 و بیكت و  ماآانی سارۆت و رۆب گرییه رهه  و به وه  آرده مانه رهه م به شی بۆ ئه باوه" مینوی"

   روو نادات؟ گای ئمه  آۆمه  له شنه م چه بۆچی رووداوكی له. ر ناساند  خونه هیترانی به
آی  زگایه ند داموده یتوانی چه نھا نه موو شتك بت، ته  هه نگه ڕین رووی دا، ره ی دوای راپه وه ئه
  زرۆ، له  تامه ری به ك خونه  ته ری بور بتوان له  و نووسه وه  آایه خۆ بھنته ربه سه

   بت آه وه میش ئه نگب وه ره. ن ندروست واقیعكی رۆشنبیریی دروست آه آی ته وایه ئاووهه
شیان  مه وخوازیی و ئهنی ن  خاوه آان خرا خۆیان آرده م حیزبه به! بووه س رگر نه آه

. تی وایه ته رتاپای سامانی نه للوآردنی سه مه  ته دات له وی بوچان ده  حیزب هه واته. وه قۆزته
آات و  ندارتی ده  خاوه ت بن، چونكه حكومه  بھز ده گایانه و آۆمه  له زه  هزی موعاره بۆیه
موو   هه له. وه سته ی ده آه  مانا ئیجابییه بهش  زه  موعاره بۆیه. وه شیان بۆ ببنه نگب مووچه ره

. ت  حكوومه داته  ده  حیزب مووچه  الی ئیمه نھا له  ته  حیزبه داته  ده ت بودجه وتان حكوومه
مان آات   هه یه، له وه ته مان آات دا رۆحی نه  هه ته، له مان آات دا حكوومه  هه حیزب له

  .ستنه قبه نگ بوون چه ی مه قینه هش بوحرانی راست مه ئه! یه سه ره وه
  

م  م ئه ون، به آه رچاونه واوی و ئاشكرا به  ته  به م بوحرانانه ل هۆ ئه ر گه  به  ئستا له نگه  ره
  .وه قته ته  ده آانه ته سه  رووی ده ویتر به  دووی ئه ك له ربوونی آات یه  تپه  به آشانه

   
ری یاسای چاپ و   ژر سبه ك له یه موو بوآراوه ر بیت هه گه  ئه وه نه  بواری چاپ و بوآرده له
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و آات رسا و   بكرت، ئه وت، پیاده آه ل وتی دیموآراسی دا رچاو ده  گه آو له وه، وه بآردنه
 آاری حیزب،   نابته م یاسایانه بن، الدان له ك ئاشكرا ده موو الیه آان بۆ هه مه ستووری گه ده
 ژر  آان له  شیوه ك له یه  شیوه ی دادیش به وه ر ئه به له. ری  آاری داد و دادوه بته دهكو  به

. ست  آاری خۆی هه  به خۆیانه ربه ویش ناتوانی، سه آانه، ئه تییه یه  آۆمه ره آته فشاری ئه
ی   زۆربه م له هسات بكرت، ب سه ی دامازراو و موئه مه آرێ گه قلیدیی، ده گای ته  آـۆمه  له واته
گای   آـۆمه گای نۆخواز واته  جاركی دش آۆمه چونكه. آان دا قاوغی ب رۆحن ته حاه
  .زراو دامه

ل  آی گه  گرینگییه  آه ه"وتراو نه" رێ  قلیدی فاآته گای ته آانی آۆمه  سیفاته آك له  یه چونكه
  ندی به یوه خۆ په  راسته وانی آه انستی زمانهآانی ز  لقه  له آكه  یه ره م فاآته ئه. یه زۆری هه

ستوور و  ن و ده آه ر ده  سه آان آاری له تییه یه ما آۆمه  بنه واته. یه  هه وه تییه یه باری آۆمه
  یه ره م فاآته  ئه واته. وه ناسنه نووسرای ده  یاسای نه  آۆتاییش دا به ن و له خه یاساآانی ركده

  ی وزه وه نرت بۆ ئه  آارده آو فشارك به نھا وه  ته  آه سانسۆركه. بین ده رۆی سانسۆر  آه
  بۆیه. سن نه آانی خۆیان هه  آاره آی نوێ به یه آو وزه آان دابپۆسرن و وه تییه یه آۆمه
موو  و آات هه  ئه وه، چونكه ماآانی یاسای دارژراوه  نیو گه وت بچته رگیز نایه ت هه سه ده

  .رۆی نامن" وتراو نه"ری  چن و فاآته  ده ڕوه  ئاشكرایی به آان به چاالآییه
آردنی  شه  و گه وه نھا مانه  آۆتایی دا ته  له چت آه الح ده به  ئامركی زه  آۆتایی دا به حیزب له
 ش آانه گرێ و زۆر زیره ده  پی پویستیش دروشمی جۆراوجۆر هه به. سته به  ال مه خۆی له

آی  گایه  آۆمه  آاتك له ی تر ترسناآه نده  هه یه م پناسه ئه. آات آان ده ڵ دراوه  گه  له ه مامه
آانی خۆی  تییه وایه ته  نه موو ئامانجه  هشتا هه گا  آـۆمه چونكه. دات  روو ده ی ئمه وه آو ئه وه
   له آات آه رامۆش ده ی فه آه نانییه یۆ واو مانا آۆنه ت ته  سیاسه  وه ر لره هه.  دی ته هناوه نه

  ین آه  ناآه وه  بۆ ئه  ئاماژه ك ئمه یه  هیچ شیوه  به لره. وه بینییه ركخستنی شاردا خۆی ده
ما   روو بنه ینه وێ بیخه مانه  ده ی ئمه وه خر ئه ت دا ترسناآن، نه ڕه  بنه ت له حیزب و سیاسه

واو  آی ناته یه آو پرۆژه  وه میشه آرت هه  ئازادی ده  آاتك باس له بۆیه. آانتی شاراوه
   ناو شارا، به آاتك به. آانی دی  ئاوادانییه آو دیارده روه  هه آی پچ پچره بینرت، ئازادییه ده
 رۆی  ت له  سیاسه چونكه. ی شار ب ساحبه آه ست ده  هه میشه ی هه آه  ده آانا پیاسه آه ڕه گه

وێ دڵ  آه ك ده یه ك، باخچه قامك، بینایه  شه ندی جار چاوت به ر هه هگ ئه. خۆی الی داوه
  .آات آان ده مه رتاپای خه ك باسی مژووی سه یه الوه تر دوورتر آه د مه م سه وه، به آاته ده

 ئازادی   توانای نییه  له بۆیه.  خۆی روانته و ده  شار، ئه واوی ناروانته  ته ت به  سیاسه چونكه
رووی خۆی   گه ر ناتوانی پر به ش تاآی داهنه وه ڵ دابن بكات و لره آانی آۆمه آه او بۆ تاو ته
می  رهه واو به ئازادی ناته. ی ناخی پ ئاو دات آه ی باخچه وه مژێ بۆ ئه ی پاقژ هه ناسه هه

ئازادن چی زگاآانیشمان  م داموده نووسن، به ك ده ر چییه  ئازادن هه ئوه. "ڕینیشه دوای راپه
. موو حیزبكه یامی هه  په مه  آۆتاییش دا ئه  له .وتراوه ش درووشمی نه مه ئه". وه نه آه بوده
"  پاڵ  له. آات  دابن ده و ئازادییانه توان ئه كو یاسا ده خشیت، به و ئازادی نابه  ئه چونكه

  .وه میننه  دهواوی  ناته آانمان به  پرۆژه میشه هه" وتراو نه" و " نووسراو  نه
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