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  شدا         ره شكه ی مه ده تی آۆماری دمۆآراتیكی گه وه ندیی له ده مافی شاروه

 یوب زاده یوب ئه ئه                                                  

  

ڵ  یاڵ له گه جه سی خه ره تاری ده م، ناچارم به قه ست پبكه م ده آه وه داستانه بۆ ئه
و  مالی بنه یه آه یاشارآه و شونه چوآورئاوا، ئه. وراوازرای چوآ مه مه خۆم بتانبه

و گونده  ئه.  ر نووسیوه سه زمانی ترآیی له ی به ته آتبكی شاعیرانه آه چه چه بنه
دۆك  مه نو ژنان به مه  خه بووه آه له ده مه ه به ناوی مه آی نابوته یه ته شونی چه

له  رخستنی  ی خۆ ده ش آه رگه امهرگركی آوردیزانی آار  وه.آراوه نودر 
  .بی آوردییدا نییه آردوویه به آووردیی ده آانی وژه و ئه آی زانستگه ڕه گه

ن مافان و ب  وێ، ب پرس و رای خاوه مه ته ده م بابه  نووسینی ئه  به به
  م به تی نۆبل بده  و پاراستنی مافی هاووتتی، خهردمساالرانه ستوری  مه ده

ریی  گه ته ته له چه و بلیمه چونكه من ئه. شه ره شكه روش مه آیان ده س آه یه دووآه
ر  به یه له وانه له.  متر نازانم رانی پۆست مۆدرنیزم به آه متر له نووسه بییدا آه ده ئه

می مافی  رده سه م خۆ له ش بكرێ، به خششه و به آرێ ئه گیروگرفتی ئیتنیكی نه
ی بۆ له '' ر  ه نووسه ه شاعیر و آه میدالیای آه''ێتوانر نییدا  ده ده مهآسانیی  یه

  .ربگرم آان وبیرورای گشتیی وه زانكۆ آوردییه

ی بای  وته'':    زا و دزوی سیاسیی منه ، ده ری بره  دژبه،آهنكم  نه
وه   نه مانبه ن، آه ده انه'' نگ شه قه'' سنه و په ئه'' ر  نووسه شاعیر و گۆه ه آه
ڵ  گه مانه له ئه. رستیی وار و چۆڵ په وت و لره شكه نشینی و ئه می آوپاره رده سه
م  به. وه ك ناگرنه ن یه به می دموآراسیی مۆدرن ناوی ده رده م آاته آه به سه ئه

رانی آورد بی س و دوو لكردن،  آو ربه منیش وه. وه نییه آگرتنه  یه من آارم به
. ن آه ز له جیایی ده نده حه رانی آورد چه  نابینی آه ربه.جیاوازیخوازم

. ن آه  دهش آسان  دابه یهوه به  ناو خۆیاندا بۆ جیا بوونه مووشتك له هه
التداری  سه ندی ده یرمهب''  ش دابهر،  رامبه به دووآوتی به'' شی پارلمانه  آه نموونه

خت نر و م،  ، دارودرهت ژن و ئافره. ش وه دابه رۆآه سیاسیی به ب دوو سه
یه آه چاری ناآرێ  آی هندآیش هه م گرییه به. ش ش دابه موو دابه م هه نر، نه نه
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تیی ئران  واوه آتیی عیراق، ته ویش یه ری آۆآن، ئه سه ران له ند ربه رچه هه
ی  م بیستووه آوردكی سیاسیی وشه وئیمپراتووریی تورآیای دراوسیه آه نه

دایه آه  وه ش له گیروگرفتكی دیكه. ت له خه وانه له زمانی هه بۆ ئهشكردن  دابه
  . دان''میدالیا'' رگرتنی  ی وه ره رانی سیاسیش له سه ربه

دین و زانكۆآانی سلمانی و  حه ی سه  زانستگهآه  لهریی  ی هونه''میدالیا'' دیاره 
دا له  وه زیلی شعر خوندنه رهزا ند و شاعیران، آه  له هه رمه ر بۆ هونه ور و به ده
آرێ  ڕد موان توندتر و چ تر گوراندبتی به ئمل و پۆستی مۆدرنیته بۆیان به هه

ڵ  ی آه به آه ستوانانه به و هه  ئهت  آات نانه ته. ربگرن  یی لوه ره كی په تا آه
ر  مرن، ههلیان بدا و ب ده  آا جه ون، واته خوا نه ش بكه ناودر آراون له فآه

 5ه شاعیره م آه ئه'' : نووسن یان بۆیان  ده آه ر گۆره سه وه و له مننه ده'' ڵ آه''
گای  نیی و آۆمه رده شیعرو باری بارگینكی زانستی نوێ له بواری شارومه فه
مای بیری فرۆید و فیكه، فیخته و فۆآۆ و فسۆآۆف نووسیوه و  ر بنه سه نی له ده مه

ودا  ی ئه ی ژینامه ڤانان له درژه ر و راڤه آه شرۆوه. وه ۆتهساند آوردی پ حه
گامشی شعری  ند آه عر  جهشاخی  شتوانیبوی به  '' ه آه''و  نووسن آه ئه ده

دزتر  ن آه بیدا له ئارسن لۆپه ده آی ئاو دیو بكات  و له دزیی ئه بیانیی و الوه
بی  ده  مژووی ئه له!!. نووسیوه) ۆگۆه( '' هۆغۆشیدا''  بواریها  له وهر  هه. بووه

خۆدان  به  ت به حمه ر زه مه ه  له شاعیر ه  آهم ئه''  : نووسرێ ها ده روه آوردییدا هه
ڕ آردووه و ئژن  خۆی ته! رژینكی به گوڵ ب  ڕاندن زۆر جار بیالمان ، په نه
ی   وه وزنینه ههبۆ ی داخزیوه و  ی تا نوگه و قیراندوویه آه ریخۆله نه به قه مه ئه
ه   آهن گمه ده ن  به ئهها،  ر وه هه. ك بووه رییه رگه شته ه نه ویستیی به سووآهپ

و  آو ئه بیی  وه ره شعری شاعیرانی عه'' رگیز هه''بووه آه  م هه رده شاعیركی سه
یای میدال'' قامی پاسیداران وه له تاران له شه ر ئه به له. آردووه  به هی خۆی نه

ره  آه''و   ئه،آهوه گرنه یان ئه. له مل آردووه'' تیی فیكرییان تیی ترۆری برایه دژایه
وه  بخونه( زان  فاریسشی له فارسان باشتر ده-ولریی ی هه پیاوه  به زاراوه

عدی  ت زۆر جار سه نانه ته)  !به ستی رزمان مه ربه نه ده زانیوه، ، بۆ نووسینی آه
 و  )ولریی ی هه به زاراوه(شره  ره ته سینگ آه م بریمه الی ئه ته  شیرازیی چووه

آی  یه واژه سته عدیی بۆخۆی مانای ده گوایه سه.  آانی لپرسیبۆوه  فاریسییه وانه
'''   ب دو گل به ما زدند  و اونا یكی خوردند دیشه''  :  بووه وه فاریسی آه گوایه ئه

ستان  ته ب راوه و زانا بلیمه ئه. وه پرسته د دهی آور  شاعیره ه و آه نازان و له
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 دش ترآییه ومانای ددانه گل به واتا قوڕی بلوره، زد به مانای لیدا  به'':   ده
وآی  یش ئه و یه و ئه له وعك دووزه ی لدا و  شمشال نهددان  شمشاواته به 
''  نادریی بكا به آوردیی وی وه پشنیاری پكراوه آتبی دووڕه ر ئه به له. ''خوراند

لكی بتاوانیان  ر چی بووه خه به  بنووس آه له آه موآری قانه'' دیراساتی قووی
آی پاراو بكا به آوردی و بیدابه   آوردییهدمدم  بهی  آانی قه ساته آوشتووه وآاره

وونه له و پداچ'' دیراساتی قووڵ''ر  مه حدین تا له رده له زانكۆی سه روه آۆلژی په
رگرترین  زاییه، میدالیای وه موو شاره م هه باری آوردیی زانینی با، بۆ ئه

ی ناوی  وه زنه آه بریتییه له نووسینه و آاره مه له ئاآامی ئه. رگرێ تی وه یه سا آه
تناس  ربگرێ و زانای رۆژهه ی پ وهرده  دوآترا فهشاعیران به پیتی التین، دوو 

فرۆشن هاوار بكا و  ویی ده ه رمانی قه ی سلمانی ده  بازاره وشكهی له وانه آوو ئه وه
نامه وها ده ئه: ب و آوردییه پاراوه و بی  ویستدا به ی دێ ئا و له دامانی خۆشه ب

  ...ی خۆنوسین شرۆوه بكابۆ فر بوونی با خۆ فشكردنی با چاره

وان و  زمانه'' ن  الیه ه ل ی رازاوه  و گووشه''نگ شه قه''لی   گه وشهزۆر جار 
یای خرپن و  نه خه مه ئه'' آان شاعیره ه آه''آرێ و   دروست ئه'' وه آوردیزانانه
ب  ر ركولووسیی مانا له زماندا، ئه ن  آه له به آه ی شعر ده ر پشیله به تیسكن له

هۆگۆ، گارباچۆف . ست  مارآس به مه(مارآیس و هۆغۆ و غارباشۆف لیان فر بن
و  رگرتنی ئه مانه هیچیان شیاوی وه  ئه ی من ده وانه نكم به پچه و نه) بووه
بووه آه پیان وایه  چاو نه ر به وانی له  فارسیی زانینی ئه نك الم  نه به  .نین سنانه  په

م دوو زمانه له شاری قوم  زانن و ئژن ئه آه باشتر ئه فارسیش له آوردییه
  . خووشك سته ه دهحسومه آردوونی تی مه زره عه

وانی  تكی پاه تا له ملی ئافره'' میدالیا '' مه رام آه بیكه گه بار ده آی له یه بۆ وشه
ب،  '' شاعیر ه آه''نگی  وه آه، هاوآش و هاوسه دۆزرایه م بۆم نه م، به شعری بكه

ریی و ساال می آه رده واریی و سه بی له ده ر قۆناخی ئه مه رگیز له چونكه من هه
  . وه خوندۆته لیی شتكم نه گامشگه

رم  سه. تی یه زرای چوآورئاوا فآه و مه ره ر به پروم هه یای شه زۆر آولم و خه
نگری  ۆنه نابته الیهآه  چته،  آه چه چه و بنه مالی بنه شارآه سووڕماوه له آاری یه

ۆچی به پیتكه و یه  ب ته چهك  چه و بنه ندیی؟ ئه نی و مافی شارومه ده لگای مه آۆمه
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ی  رده روه ته نانووس و بۆ آۆلژی په وبابه ر ئه سه ن آتبك له رفی الته حه
ناگرێ و رو بكاته  دۆك نووسین هه مه  حه ست له دینی نانرێ؟ بۆچی ده حه سه

ی له ی  دوآتورا "دانیشنامه" باسی آۆن و نویی ناسیۆن و خراپیی ئتنیكی آورد تا
ك فری آوردیی  یه بۆ ناچ ماوه. ربگرێ پوه) سۆربۆن ( بن هزانكۆی سور

  به. نسی ب ره  مامۆستایانی آۆلژی آوردییزان فری زمانی فه نووسین ب و له
ر  سه  لهتا»  رموومان  فه« لن ی من ئژم، ده بری وشه ی له وانه تیی له تایبه

  .ن بكه''  دیراساتی قووڵ''یان  آه دیپلۆمه

ڕی سنووری آوی قافی  په و تا ئه هزه هه نده به وه ندییه ئه كی شارومهم م چه ئه
. آا ندیی رآشم ده نگری مافی شارومه  ترآی الیه  ژاندارمی406یال بۆ تماشای  خه
آی  یه گرتووخانه وه آه  آاندا بوآرایه رییه به زگا خه ند رۆژ پش له داموده چه

وه  نازانم ئه.  آوردیك آردووه ر آچه  بۆ سهسدرژییان   ده  ژاندارم406ترآاندا
موو  دۆك هه مه ستی حه ترسی آوژرانیان به ده و باسه آه ژاندارمی ترك له ڵ ئه گه له
آانیش ب چخه چۆن  گی ئاواییه سه ورا به یده س نه و آه ریان رپی خۆیان ده  ده ده
  م ؟ یدا گرێ بدهنی وهاووتت ده گای مه و تۆرییه و مافپارزیی آۆمه له

 ژاندارمه آه به 406و  درێ به ته ده و خه یه واته ئه''میدالیا'' و  تدا ماوم ئه
خوازیی و ئیتنیكیی  وه ته ستی نه نوبردنی هه تیی بۆ له وه ی سازماندراوی ده شوه
 یان تكه و ئه مایی ئه ندیی آه پدانی مافی شاروه ره و په'' ناسیۆنالیسته'' و آچه ئه

ی بكوژكی آوردی  ر ژاندارمكی ترآدا بزه و ژنه آه له نوچاوی هه آردووه، یان به
ر؟ یان  آاته سه وه هرشی ده تداره سه زی ده گه ی ره ناوی ئیتنیسیته دیوه آه به

زانن و له  وا ده ره دۆآان به مه رمانی آوشتنی حه و تۆریداتاشانه آه فه ن به بیده
ر ناموس و  نه سه ستن تا هرش بكه وه ره راده دا بۆ سه ه ژاندارم406و  ریزی ئه

  زیندانی ترآاندا؟ و آچه دیله، له یی و ئتنیكیی ئه وه ته تی نه تیی و هوییه سایه آه

ی،  آه چه و بنه شوغی بنه" ستی له آو باوباپیری ماوه و ده ماڵ وه زانم یاشارآه   ده
وه  شه آی دیكه الیه ،  له'''گرتووه نه ههری  نی بۆ شایه سووی نادری گوته آوو ره وه

زن به  ندیی و تئۆریی مۆدرنیزمی بریتانیایی مه  شارومه-قانوونی دموآراتی
ته  موو ترآانی آردووه نگ هه ناو وده فسۆری به ره ودمی زمانی پاراوی آوردیی په

وه چوآوراوا  چمه ر شاهیده و ده سه وه خودا به ر ئه به له.  ندی مافپارز ترآی شاروه
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ماڵ، منیش  نداش یاشار آه ته  وهئۆغیی ،ته  نیشت چیخ و چادری چه و له ته
م و  آه ر و گوه سووران  چ ده نبه رحانه و له سوسه شه چارداخی خۆم له ڕه

م بكوژ  ر ب و تا بۆ راماینی ئه به خه لمدا وه دی گه دۆآی نووستوو له مه نرم حه ده
.  بووه دۆآك نه مه ر حه آوستان هه له. وه ناومان داوان بته له هزگانه به ه و قینله

رآام به تیپ و  ن هه آه ئاماده دۆآی لیه  مه حه9999وێ آوڕان و آچانی  له
رد  ر به نامه وه سه تی باوو باپیریانه سایه ت و آه آی ئیمان به هوییه شكری پر چه له

ش بنن  ره شكه نرم مه ش ده زنه و رۆژه مه شادیی ئه به. ونن و ژاندارهاوریان دانه
ی  ی ژیانی همنانه دا شوه وه ندو دیكتاتوران له آرده موو بیرمه ر چاوی هه به تا له

آانی فۆآۆ و فرۆید و پۆستمۆدرنیزم  ندیی و ژیاریی به پی ئاخر تئورییه شارومه
  .وه نیشان بدا به آرده

  ش به آو میدالیا پشكه یه وه زن هه اوی زۆر مهیه نازانم آام ن وه  گیروگرفتی من ئه
... ر و  روه  مرۆڤدوست و آوردپهلزان ،گید، زانا،  لی عه گه وشه.  م ته بكه م بلیمه
گا،  ه گا، آه ه پیاو ، آه شیر، آه ه  آهالح ، به زهآو  ی وه ببه ببه قه ی قه نه وشه ناگه
می فۆآۆ و فرۆید و فیسكه و  رده ژی سهنگو، شرآو تۆقن، گائه گامش ، آه آه

ویست  مه ند من ده ر چه هه.  ن ده وه نیشانی آوردی ده فسۆآان آه ترآان به آرده
نگی  دا ده الوژه ره نگ آه له گه ناوو ده م به شاعیركی به یه بده''میدالیا''م  ئه
م به  یده و ده ر له  بهم به. س ڕه شیره ڕنه ینی نه یوڕی عه خوا نه. وتره ه موان قه هه له
ی  وه ئه! ن ئازیزان  رم پبكه باوه. ره گه راستی مۆجزه ش، آه به ره شكه روش مه ده

ماڵ و آوردییه  ی یاشارآه آه نگینییه ستره ر و ده موو هونه  دیتباتان هه من دیومه ئوه
ال م و ته  و گوڕه قه آان  وچه رگره وهر و  آانی نووسه لووس و بگرێ و گۆله

ناسیۆنالیزم بۆ آورد « ی آه  داتاشراوه و  شاعیره و  تئۆرییه ی ئه ستاندنه هه
ردوو قامكی  ،به قوربانی هه» جیه م بۆ ترك و فارس و بریتانیا به باشه به نه
  .آرد شتان ده ره شكه ی مه سپكوژه ئه

یی به خراپ  ته چه''  : آا آو بۆ خۆی باسی ده رده وه ك جه چه و بنه مای بنه یاشار آه
آردن  نداش دزی نه ته ژی و بۆ ترآی وه و له نو ترآاندا ده نازان ، چونكه ئه

ر  هه. زانن  ب به حیزی ده و جۆره بیره له مشكیدا نه سك ئه تیه و آه خوریه
ند  ر چه آا، هه ریی باووباپیری ده گه ته ی به چهماڵ  شاناز آهشار  وه یه ر ئه به له

فیزیاییدا به دوور و  له آی ته یه یاشار له دیمانه. ندی بریتانیی نایخوای پۆ پوانه
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زانم  دهگیدی   به عه و آاره آاو منیش ئه ریی باوو باپیرانی ده گه ته درژیی باسی چه
ی  آه ئۆرییهبری  ت له ژاندارمه 406و  یشتن به آاری ئه یه آه پراگه وه ر ئه به ر له هه.

  .سپرم دۆآان ده مه نی به حه ده ندیی مه ومهنگرانی مافی شار الیه

ینی و  ر پشتیوانی له آۆماری خۆمه مه ی دوآتور آیانوری له آه الم وایه دفاعییه
ی  ئیستیعمار و ئیمپریالیزم  سته قی  دابه ره لله آهآوردی '' ی دژی آه دانی آۆماره دنه
گای  ی آۆمه آه ق و شره  شه ی و  تئۆرییهرچوونی خۆ  جاسوس ده و به'' 
.  س بن و به دۆك ده مه ی حه آه سپه قی بنكلكی ئه ی ئاره وه ر  بو سینه نیش هه ده مه
. تی ژیاریی نایگرێ آه مله نی ناڕكه و قانوونی مه ده ڵ بریاری مه گه وه له ند ئه رچه هه
ب بدرێ به  م جیھانه ده ی ئه''میدالیا''موو  زلووم هه بروای آوردی مه م به به
حموود  رد، مه دی آوهگه حمه ستا ئه ی و وه سه نی شیوه سه ال حه دۆك و مه مه مه

 یارانیان آه  9996لییار و  ریمی عه رگورد آه بباسی و سه  عهرگورد و  سهآاوانی 
  .ردیی ژیان به مه

ماڵ به بیستنی  فاآه زنی مسته آیل و مه زیر و وه وره وه  آاته آه گهو بۆ  ئه ئای 
  !!آرد رپیكانیان پ ده رژینكی به گوڵ ب ده دۆك  په مه ناوی مه

شته آاآی به  و ده ی له و بنه هاری چوآورئاوا بارگه آتوپر به" نی ماڵ گوته یاشار آه
یان  م ناوه نگ ئه هه ل، مشه نچه ، مه آاو گوڵ، گوخو له نه. رددا دا آاآییه به ئه

ل، مار و  گورگ ، مه. زرۆ ر و تامه ردی دته ئه تاو له  ژنی خۆرهتیشكئا. پآرد
ریان  ر سووڕماویی له آونان سه سه ری هوژاندن و به وه موو بوونه مروو، هه

  ''  بوون ڕ و نویه و جیھانه ته رسامگرتووی ئه ر نا و  سه ده وه

زرای  نو مه ش وه ره شكه روش مه  هاریی چوآورئاوادا ده و به ش و هه و آه له
. گرێ و له توربنكیان داوێ ك ده یه رك نموونه وه ر جانه  هه وتووه، له چوآوراوا آه

مان گوبژریان  ر له نه وه بییه و بۆ  رزگارآردنی تۆوی بوونه ی نووحی نه ر ده هه
شتی چوآوراوا زۆر له آوی  ش بژین آه ده وه با ئه. یان داوێ آه پاپۆره آا و له ده
  .آنی، دوور نییه ی باوه نوحی ل سه آه شتییه ی آه زاره هه زار به و هه دی واته ئهجو
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  م   دووههشی  به

  

ریب دوو ریزی  ری ته شی دووبه  و ر ه یله ستووری مه آی ئه وایه ش آه ره شكه مه
. توان پیدا ب و بچ تی پاساریی ده راحه جی آونه و به ردایه  ج به لهشی 
  وه له ت بزگوره گرتووی ریتاریتاڵ به سه  شی فشۆی چكنی قرتماغهپاتۆلكی
 درژه آانی  ركی ئاخوندیی ب لفكه آه پرچه مزه. كشاوه ی هه دوولینگه

 پشت  زیی چیتی گرچنی له  و پشتونكی چوارگه یه وه ریه داپۆشیون به تیالگی سه
رانی، آومه  پۆز به ت ، ملكورت، قه گه ه  چوار شانه، تا بلی آهپۆر ،پان و .  دایه

ی  آه می چایخانه رده آۆی به ر سه سه له. ف شره نگ گ و خۆشمه خر، لچ داچۆراو، ده
آۆ  لككی زۆری ل وه خه. وه ته یدانك خۆی ل بو آردووه  مه سوتانبای پر به

ون و  نزیك آهتاقمك مندال ناورن لی . روانن وه لیده سورمانه  و به سه وه بوته
. بیستب آانی چیرۆآكی نه یه له آاروآرده س هه آه م آه. وه تیاماون دووره ر له  هه

شك پیان وایه پیاو   به.یه  ههآی  تییه خزمایه ڵ جندۆآه بۆره گه هندك پیان وایه له
ش و  ره شكه ن روحی مه پیره ژنان ده. دیاری سرووشتی له پشته چاآه و هزی نه

ی  وه الت  له آانگای ببرانه ری تاریكه سه وه له ته و په م  خۆرهه موو پرۆی ئه هه
.  آتر نامۆ نین یه یه له وه ر ئه به ر له وتووه، هه ی ژیانیان وكه روحی سروشتدا تریفه

ل  ن و له بوون له گه آه ست به همنی ده لیدا هه ره له باخه وه و جوجانه ئه
و  له رۆئیادا له  هلوم واته وه و له ونی ببرانه  جیھانی خهچنه شدا ده ره شكه مه
ڵ  گه دا له آازینۆێ مفته رنان له ده وایان ل وه  حه م و دایكۆه  ئاده ی آه باوه شته هه به

ی  غلمه و غلمان و غوالم و ئه''  ترآی آوڕیژگه و الوك به= ئۆغنالر ''ری و  په 
یی  وه ته ی نه وانه به ب پناسه موو ئه ت هه به هه. ن آه مایی ده ی سینهبی  دانس ره عه

كی شار  خه. آه ر شانۆی دانسه چنه سه ندیی ده وه به ماسكی شارومه و ئتنیكییه
ی  رك دی نایه گازووآه وه ش چ جانه ڕه شكه شی مه ر بۆنی خۆشی له به وایه له پیان

تی  ۆ دووپشكیش آه دۆستایه  بت نانه تهریبی نازان،   لبگرێ و هیچكامیش به غه
  آان و آاره چته چایخانه ش زیاتر ده شكه ڕه دا مه م دواییانه له. نازان، نامۆ نییه

مه مامۆستای  ئه:  یناس ده آ نه یه. ران ر چاوی بینه خاته به آانی ده یره سه
نینی زمانی زا م ی ئوروپایه آه تازه دیپلۆمی دراساتی قوولی له آه رده روه آۆلژی په

یان . رگرتووه بی وه ره آان به پیتی عه بیه ده واره ئه آوردیی و ونرخاندنی شونه
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و شوه ركوپكه ده دوێ و  ی ماتریالیزمی دیالكتیكه آه ئا به فه لسه مامۆستای فه
ش  مه ئه.وه شت و گوزاری جیھانی زانسته باته گه وه ده رانی به خۆشییه بینه
م  ی خۆی له وته به. رچاو یخاته به مرۆژانه ده یه آه ئه مایشهو نو آی ئه یه رده په
رش و قورشی  ندیی عه نی و مافی شاروه ده لگای مه تی آۆمه دا بابه نده روبه سه

قاوی  ی داچه ده لگای ژیاریی گه ل آۆمه گه رانی له وه بینه ویش بۆ ئه پرآردووه، ئه
ر شانۆی سیاسی وت و   دته سهم جۆره  بهدا  و دهوی خۆی  خۆی، ئاشنا بكا هه

  . دوورواوه س نه روبنی تا ئستا بۆ آه دا آه سه رده  وه و باسه ویش خۆی له ئه

آرد،  رووی داآرد و خۆی ل فش ی گه آه نه آی به ته وه چایه ش پاش ئه ره شكه مه
ی ت آه مله آه دانیشتوانی مه آه یه گرێ و یه قاویدا ده وای داچه ست به نو آه ده
می خۆی  رده ن و له بهرد یه  ده ههنییان  ده  مه-ی آه ژیانكی پر له ژیاریی  ده گه

موآراسی و  زانن  د ئه. یه زان چ مافكی هه مانه ده رآا م له هه:   ن و ده دایان ده
ق  لحه ئه. وتووه نده پشكه یه چه و آۆماره ب ونه له) مردمساالری( ماردمسواری
ده،  تی گه آه مله ئازاری مه ری ب  وه م بوونه آه ش یه شكه ره مه. آاركه  آه ب ونه

 وقهر آه  سهواته دووپشكره  و آلك و نی لكاو به   آه حیزه شمشیرداره دی له  ش
مه دووپشكی  ئه:  دا و ده رانی ده ردن و پیشانی بیینه چ، ده وه ده ئای ئرانه

ی آه له نقمی  و ژاره  جسنی ئه له. ك آاویه یه یه  ههژاركی. نانه سیاآو و رووته
رخواردی  ویست ده یه گۆته  دهی آه  و ژاره ی آلۆپاترادا بوو، خزمی ئه نگوستیله ئه

زاران آوردی له باینجان، خدراوێ،  ی آه هه و ژاره فاوستی بدا، مینیاتوری ئه
 قر آرد و آارایی خۆی وو و بارزان رگه رمیان ، سه بجه، گه ه شت، هه رده سه

 له چشتی  ینیه آه ی خومه آه ی آۆماره ممه و سه ی ئه آه چه له بنه. نیشان دا
م   ن ژاره، ئه م خاوه  ئه .ی آوردی آرد و آور و آوتری آردن رگه پشمه

ته  یه وه له آاتی باسكردنیدا نه رسنوور بۆ ئه آانی سه یه  آه ژنانی گونده دووپشكه
. ن آه ی ده به سرته پناسه'' چۆش ''  ناز ناوی نیا به اوی ناهنن و تهیان ، ن سته جه

ش باوك  مه  ئه دن و ده ر آی دیكه ده با و یه  دهست ش  ده ره شكه مهوه  پاش ئه
.  نییه متر ی تر  آه وه ی له آه ژی و آاراییه یه و له گوندان ده و دووپشكه برای ئه

ی مافی  حله ی به راآیی و زه له ۆزه آلك قیتانه دهم دوو بز یه آه ئه وه یر ئه سه
ستن، له جی خۆیان  ۆش و سیامهرخ هاووتتی  سهندیی و  نی و شارومه ده مه
ق   یان  ملی رهگیراون ،وز  گی خوری له گه مانه آلكی سه ی ئه ئه.  قیون چه

موآووڕیی و    آهوێ ب یانه خۆیان دا نواندووه و ده گرن  می ونه رده راگرتووی به
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یدا   به باخهست ش  ده ره شكه مهم  جاری سھه.   ر بچ یان ده آه رك و پك  ونه
تی  آه مله تی مه ییس حكوومه ش ره مه ئه:  ردن و ده مارك ده آا و سوجه ده
ندیدا له فۆآۆ و له پۆست  هرومه ردمساالرییه، له مافی شه ری مه پارزه. ی منه ده گه

زگای  له ده.  ستاندووه زیری ئه می و مۆنته ستی له خاته نیزمدا دهمۆدر
وه یخی  ن بۆ ئه ده ق آه له چۆآی وشتری ده واته شه* (دیزی وه یدا ده آه ته حكومه

دا  ورزییان  نووسی ته لیی رۆژنامه ی ئینسافعه ده رگه ی له به وه شنی ئه له چه) ن ده
ردیی دوور له ناسیۆنالیزم و ئتنیك  لره حاشای  قانوونی مافی فه. رك نییه به خه

تی له  س باسی بكا به تاوانی دژایه ر آه دی چییه، هه ناسیونالیزم حه. لكراوه 
تی  وه نییه و برایه بایله ر شعوب و قه  سه تی خوا و ئیسالم آه آاری به حاآمییه

الله ال یغیر ما بقوم حتی ' 'ی  ی آه ده یه و وته ئه. ن آه ندی ده ربه وێ آه ئیسالمیی ده
ریی و  گه وه ته و مافی ناسیونالیزم و نه بینن ئه آو ده ر وه هه.  بایه'' یغیرما بانفسھم

و  ر له آانیش هه فۆآۆ و پۆستچییه.  یه و نیشه،  آیانخوازییه له ئیسالمیشدا آه  هه
یان  آه هندیی رگرتووه تا تئۆرییه شارومه لكی زۆریان وه  ئیسالمییه آه شه به
كی  ق آه ره لله ر له آوردستان و بۆ آوردی آه یاندووته ئاستك آه هه گه
زان و له  ی خۆی ده وره گه ی گورگ به باپیره له ژیارییه گه و  چونكه ئه. ربگیرێ لوه

آانی باپیره  گورگه و به  آانیاندا به قامكه تیتوله و دوشاومژه گوییه دروشمه
و   هاتنی ئه ن، ئستا به ده یان نیشان ده ری با پیره سه قاپلكهیان  سپ آوژه قامكی ئه

ژاندارم * 406بینن  ی آه ده وه وتووه و ئه یان له آار آه په واوی آه تئۆورییه به ته
 هناوه،  و ژنه  آورده ر ئه سه وتۆیان به دا  آاركی ئه آی ترآیه یه له گرتووخانه

دیاری  یه آه ژیاریی بۆ آورد و تورك به وتووه شكهزن تئۆریه پ مه و  وتی ئه سكه ده
ر ژنكی آورد   ژاندارمی ترك بۆ سه406ژیی ستدر تۆرییه  دهو  به پی ئه. هناوه

وڵ  هه. نییه ده  مه-لكو سزایی وه آه آورده  نه آاركی سیاسییه، به به تاوانی ئه
رۆ  ن و ئیسالمی پشوه بنالدهی مندا ترۆریزمی  ده ی گه نییه ده لگا مه و آۆمه دراوه له
یان  ڵ آۆمۆنیستی تۆخ ژیانكی الپ دمۆآراسیی ماردمساالرانه  گه رۆ له و پاشوه

واقه  لره قورواق آه به شره. دا مار دمساالرییه ت لره بینن حاآمییه ك ده وه. ب هه
ڕڕه پۆپنه سلكه، جو ره آو په لی وه قۆره، مه رده ڵ قرژال و  زه گه و بۆق ناسراوه له

ندیی  نیی شاروومه ده زه آویله آۆماركیان پكھناوه به ناوی آۆماریی مه زپه و  په
وتۆ  ی موسا ناتوانن آۆماركی ئه الله زان عیسای روح الله و روح آه خوا ده

مار  مار، آوره قه یه؟ ره ند جۆر مار هه ئوه ده زانن چه. ن درووست بكه
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دار و  مار، آوبای چاویلكه نگو، شینه ار، ماری گائهم ، سوجهومار ،آهمار آوتكه
موو  مانه هه ژدیھاو زۆری تر ئه بچاویلكه، بووئا، مارگیسك، ماری ئاویی ، هه

.. ن تیشدا فره ی مرۆڤایه آۆمه مانه له ی ئه ی منن، ونه ده تی گه آه مله دانیشتووانی مه
ی  آوشته ژووژه آه دوژمنی باوهم آۆماره دا ژوشك واته ژووژی یان  ها له ر وه هه

ی  ل ماردمساالریی و جامیعه ت قانوونگه حیكمه مانه وه  گشت ئه.زۆرن ل  ماره گه
شتكیان  هه ڕ و شۆڕ، به هدی، ب شه یمام مهور  ئ دهك  وه) نی ده مه(نی  عده مه
ناو . ماوه تدا نه یی له حاآمییه وه ته ت نه ت هۆوییه نانه ته!. پرسه  خساندووه آه مه ره
 ل  سه مه. مبول حاآمه  نھا سه ته. ''ب تیر انداخت ره فت انجا آه عه ت ر هوییه'' 

ت  ڕا حكوومه ئه. ل قاتی بووگه ریه وه رد گشت جانه گه  ناو  مار وه:ئیجووره 
آی  یه وه ته ك خۆی له نو نه یه وه ته ر نه ب هه بی ده ت ناب هه نی چوون هوییه ده مه

و آاری . ردا ببارێ سه نی به ده گای مه تی آۆمه آه ره وه تا بتوان به نتهدا بتو دیكه
سیاسی بزان و به   ژاندارمی ترك دژ به آچه آوردك به آاركی نه406
ی ئتنیك و ناسیۆن بزان و  له سه ی مهرچاوگرتن به بی  له وتووانه پشكهتكی  رواه
وی بدا  م بدا و هه ه قه زموونكی گرنگ له ئه ه وه ب لدا ئه ئیئتیالفی نوی مار و مه له

ش ئامۆژگاریی  آورده وآچه آا و ئه ت نه سه آه آورد داوای مافی سیاسیی و ده
و شتانه ئاسایین و ناب سكای  ندیی دا ئه شاروه_ نی ده گای مه ن له آۆمه بكه
 -ی سیاسیی  مه حكه  مهی جیاوازیخوازیی بدرته نده تاونی پوپاگه بادا به ب ، مه هه
و  له ب ئه آورد ده. وه تییه منییه ی ئه ی بچته نو خانه آه له سه شكریی و مه له
 له لكدانی مار مارپش ،آت مار و دووپشك  بۆ نموونه له یه. زموونانه فر ب ئه

هاله تكخستنی مار و قرژاڵ آه مارژاڵ دروست بووه  ر وه هه. و مریشك مامر 
موو وكرا به  ب و هه نی دروست ده ده گای مه مجۆره آۆمه به. ێرگر وهك   آه

  . ژین خۆشی ئه

 داوه  ،ریی   مه ستا آه ده گورگ له وه هاوار هه آه ری باخه و سه دا له و آاته له
ش   ره شكه روش مه آه رایان آرد و ده و هاواره ره ره به به م خه لك به بیستنی ئه خه
ك  ی خه رگرتن له ئاپۆره وه به ئیزن وه ر ئه به له. واو بكا ی ته آه یتوانی باسه نه
شانی دادا و  بۆ   ی به  گۆشتی مفته شه یكرد تا بهلدراو  راری گورگ  و مه ره به

ش  شكه ره مه.  خۆرانی برفنی ست مشه ده نی  له ده گای مه ی آۆمه دانیشتوانی شار
ژی دواتر به درژی له ئاشتیی نوان مار و وه بریاری دا آه رۆ م رۆیشتنه ده به
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دا بدو ی و  و آۆماره ل له آویله، مار و مه زه زپه  دووپشك و پهمار ،ژوژو بۆق و 
  .وه ت جیا بكاته ت و ناسیۆنالیزم و ئیتنیسته وله حاآمییه ی هووییه له سه مه

ی له ژیاریی  ا ئمهد نییه ده گا مه و آۆمه آه له بابخواردنه روان بین پاش آه با چاوه
ی  ده ت گه آه مله ش و دانیشتوانی مه ره شكه آانمان به باشیی له مه وتوو وانه پاشكه وه
ش و شاگرده پسپۆره آانی آه  ه ر شكه با مه. ترآه فر بین  ژاندارمه406و  ك ئه وه

یاندا  ف به ال لغاوه یانگرێ و آه ده زمه شدا جه ره شكه شی مهخؤجاروبار له نة
ی بۆ آاتكی دیكه به  ر بكه به ب بستانی له وه ده ستی بۆ ئه به ندی شۆالوگه ده وه ه

  ی ترآردن بچینه  ده آه گه بابه ر آه آه ج دلین و سۆز ب هه

   .یان  سته جه
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