پازلﯽ کوردبوونﯽ کورد
له ناو ئهدەبيات و سياسهت

خۆناسين ،جيهان ناسين و مانا بۆ ژيان پهيداکردن و کهسايهتی چ کردن له پرسيارە ساکارەکانهوە دەست
پ دەکا .ئهوەی ههر مندال ک ئيمکان پهيدا دەکات پرسيارەکانی له ناو بنهما ه ،باخچهی مندا ن ،مهدرەسه
و شو نی تر به ن ته زمان ،دەگهڕ تهوە بۆ چهشنی بنهما ه ،کۆمه گا و ئهو و تهی که منداڵ ت يدا گهورە
دەب .
گهورەترين گرفتی ههر مندال کی کورد ئهوەيه ،که له سيستهم کی دژ بهخۆيدا باردەه ندرێ .کورد که
کيانی خۆی نييه ،سيستهمی کۆمه يهتی ئيداريی ،فهرههنگی و پهروەردەی خۆی نييه ،ههر له
مندا ييهوە ،ناسنامه و کهسايهتی نامۆ ،زمانی نامۆ ،فهرههنگ و ههستی نامۆ که دوورە له زمان و
فهرههنگ و ههستی خۆی ،وەردەگرێ .ئهو مندا ه که گهورە بوو ،ههموو ناکۆکييهکانی له گهڵ خۆی
گهورە کردووە ،ڕەنگه ئيمکانی خۆديتنهوە پهيدا بکات و ڕەنگه ههتا کۆتايی ژيان نامۆ له گهڵ
پ کاتهکانی خۆی بم ن تهوە و ههست بهوە نهکا که ئهو خۆی نهبووە!
من ،نووسهری ئهم د انه ،له شار کی گچکهی کوردستان له دايک بووم ،له ناو شار و گوندەکانی
خۆمان و له ناو ئازەری و فارس گهورە بووم ،ژيانم له ناو و دەرەوەی و ت له گهڵ منداڵ و ﻻو و
خه کانی شو ن شو نی جيهان وەک شانۆگ  ،شانۆپ داگۆگ و داڕ ژەری سيستهمی ف ربوون ت پهڕ بووە.
له شارەکانی کوردستان وەک شانۆگ پ وەنديم له گهڵ خه ک و بينهر ههبووە ،گو م بۆ بهسهرهاتی تاک
تاکهکانی خه ک ،هونهرمهند و بيرمهندانی و تهکهم شل کردووە .له بيرم نهچۆتهوە که بينهرانی
شانۆکانی مانگرتن و خودموختاری يانی چی له شارەکانی شنۆ ،مههاباد ،بۆکان ،سهقز ،سنه چ
ههست کيان بۆ زمانی دايکی خۆيان دەرب يوە .قسهی مامۆستايهکی سهقزيی له هاوينی سا ی  ١٣٥٨پاش
چل ساڵ له گو چکهمدا دەزرينگ تهوە که گووتی" يهکهم جارە له ژيانمدا شانۆ به زمانی کوردی دەبينم و
دەژنهوەم" .ئهوەشم له بير نهچۆتهوە ،کات ک که ويستم "انشا" له سهر شارەکهم بنووسم هيچ
سهرچاوەيهک وەک کت ب ،گۆوار له بهر دەستدا نهبوو .ئهوەشم له بيرنهچۆتهوە که چۆن له تهور ز و
تاران له تهمهنی م رمندا يدا سوننی بوون و کوردبوون و وەک ئهوان نهبوون و جياوازبوون ،گرفت
بوو .ههمووی ئهم شته ساکارانه پرسيار دەخو ق نن .تۆ ک ی ،ئهوان ک ن ،بۆ ئهوان وەک تۆ نيين و بۆ تۆ
وەک ئهوان نی؟ ههرکام له ئ مه به پ ی پﻼن و بهرنامه نامۆ له گهڵ خۆمان باره ندراوين و
بنهما هکانمان خۆيان بهرههمی ههمان کۆمه گا و سيستهم بوون و ئهوانيش وەک ئ مه له ناو
ناکۆکييهکاندا کهسايهتيان خۆی گرتووە.
من که خۆم کۆی پرسيار بووم ،نهدەکرا له سهر سهکۆی شانۆ درۆ به بينهر ب م ،دەبوو به شو ن
ڕاستييهکاندا بگهڕ م و بيخهمه بهر چاوی بينهر بۆ ئهوەی پرسيار ﻻيان درووست بکرێ .کار له گهڵ
منداڵ و ﻻوان له کوردستان و ئ ران و به دڕ ژايی سی ساڵ له مهدرەسه و ئاموزشگا و زيندان و ل رە و
لهو ی ئا مان ،خوودی ئينسانی له ﻻم کرد به پرسيار.
ل رەوە تۆ چ بتهوێ و چ نهتهوێ بهرەو فهلسهفه هاندەدر ی بۆ ئهوەی له ئينسان ،له بوون ،له نهبوون،
له ژيان ،له خۆت ،له نهتهوەکهت له کورد ت بگهی ،له چارەنووسی پ له ئازاری خه کهکهت ت بگهی و
پرسيار بکهی بۆ و بۆچی زيادە له ههموو نهتهوەکانی جيهان تۆ و ت و کيانت نييه ،بۆچی ئهم پرسيارە
له ناو نهتهوەکهی تۆدا نهبۆته بير و هزر ،بۆچی نووسهران ،شاعيران و نوخبهکانی سياسی له جهغزيی
دياريکراويی فکريی ،ئايينی ،ناوچهيی ت نهپهڕيون و بۆچی ئازار له ناو کورد کۆتايی پ نههاتووە،
بۆچی سياسی کورد بهردەوام خۆيان له کارەساتهکاندا ديتۆتهوە؟
ههموو ئهو پرسيارانه و پرسياری تر ،ئهمجارە نهک له ڕ گای شانۆنامه به کوو له ر گای ئهم کت بهوە
ڕووبهڕووتان دەکر تهوە بۆ ئهوەی ديالۆگ و دانووستان له ن وانمدا پ ک ب .

کت بهکه بۆ ههر کهس و ههموو کهس نووسراوە و باسه ڕەق و قوورس و کﻼسييهکان خز ندراونهته
تۆی زمانی ئاسايی .بابهتهکان وا داڕ ژراون که دەکرێ جياواز بهکاربه ندر ن.
کت بهکه لهم بهشانه پ کهاتووە" :چوونه ناو باس ،ئهدەبيات ،پيرۆزی و شانازی ،کهسهری شاعيران،
خانی و حاجی و ه من ،ڕۆشهنگهر ڕۆشهنگهريی نوخبه ،ڕۆشهنگهر و ڕۆشهنگهريی ،ئايين و
پ ناسهی ڕۆشهنگهر ،خۆيی بوون ،کورد -پارس ،ڕۆشهنگهر و م ژوو ،ڕۆشهنگهرکوژيی
سانتراليزەکردن ،حاجی ،خانی و خودا ،ڕۆشهنگهری ناو ئهفسانهکان ،ڕۆشهنگهری سيما خۆشک ن ،
ڕۆشهنگهر و ناسنامهی ونبوو ،جهغزەکان ،بيرەوەرييهکان ،کهسايهتی چهند پارچه ،کوردستان و
دەريا! ،ژ رخانی بنکۆ کراو ،خوداکان ،پارسهکان ،فهلسهفه ،فهلسهفهبافی ،دين ،ديکتاتوری نهرم ،دين
دەو هت ،سياسهست ،سياسهت و ئ رانی تۆتاليت ر ،سياسهت و ئايين و ديکتاتۆری ئ ران ،دايک و بابی
سياسهت،کۆمه گای ئايينی و سياسهت ،کهسايهتی ،کورد و سياسهتی گهڕانهوە ،پرسياری گرنگ"
کت بهکه دەکرێ له ڕ گای ئهم ئادرەسهوە داوا بکرێ  %٣٠ . colognelife@arcor.deسی له سهدی
فرۆشی کت بهکه بۆ مندا نی ب سهرپهرەستی ڕۆژهه تی کوردستان تهرخان دەکرێ و سی له سهد
دەدر ته ئهو ناوەندانهی کت بهکه دەفرۆشن .کت بهکه له ڕ گای پۆستهوە بۆ داواکار دەن درێ و بايی ١٠
ئۆي ۆيه.
برايم فهڕشی

