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وةردان لة كاري كةسي خةلك كاري مرؤظي رؤشنبري و صدةست               

هةروةها ضؤن ، يةيت بةشيكة لة كةلتووري دارزاوي دواكةوتو، رؤشنفكر نية 
 لة هةر كةلتورصك خؤي بصوصت و مةبةسيت بصت هاوسةر ثياو ئازادة

لةو روانطةيةوة نة من و نة ، وة مايف هةموو ذنصكيشة هةلدةبذرصت ئة
كةسصكي دي بؤمان نية بة خاتوونصك بلصصن بؤضي فآلن كةس يان فآلن 

ضونكة ئةوة ئازادي خؤيةيت و ، ئاينت هةلبذاردووة نةتةوةو تةمةن و 
كةسيش مايف دةست تصوةرداين ئازاديية كةسيةكاين ئةوي دي نية لةو 

كةساين دي ثصشيل  ئازادي ي ئةو ئازاديةي خؤيدا لة ثصناوكاتةدا نةبصت
   .كردبصت

 بوار بة خؤم دةدةم  دةربارةي       لة سؤنطةي ئةو ئازادي ثصشصل كردنةوة
   ئةويش هاوسةرصيت  خاتوو نةسرين بةروارية  ، بدوصم مةسةلةيةكي كةسي

  ديارة هاوسةركردن، سةرةك كؤماري كايت عصراق غازي ئةلياوةري  لة طةل
ة كةسصك خاوةين دوو ذين تر بصت نةك هةر كارصكي نامرؤيانةي و دوورة ب

بةلكو بؤ كةسصك خؤي بة دةم  ، يةلة هةموو داب و نةرصتصكي شارستاني
نيش بزانيت ئةوة تاوانصكي طةورة و مصذوويةكي راسيت مافةكاين ذ

 بة تايبةت لة ناوضةكاين دةوروبةري  لة ناو كوردةواريدا ، شةرمةزاريشة
 يان شوو  هةندص جار بةو جؤرة ثرؤسةية دةطووترص هةوص داريمانيدا سلي

 من نازامن لة بنةمادا ئةو ووشةية لة ضييةوة  ،كردين سةر بة هةوص
 زياتر مةبةست لة دذةكاري و بةآلم ثصدةضصت، سةرضاوةي طرتووة 

بؤ ذنصكي ضةوساوةي نصو دةسيت  ،  بصتداطريكردين شوناسي كةسصكي دي
 كاتصك بة بص  و نةخؤصندةواري و قةبيلةطةري و نةزاننيرةشي عةشريةت

خواسيت خؤي دةدرصت بة ثياوصكي ذندار  لةو حالةتةدا تةنانةت ئةوةشي 
نةخؤصندةوار  و قةناعةت هصنة بةو جؤرة ثرؤسةية هصشتا لة كايت دوواندا 



لةوانةية " شوو سةر بة هةوص كةي شووة ئةو كردوويةيت جا فةقرية " ئةلص 
  ميانةي قسةي رؤذانةونةبصت ئةو رستةيةي ضةندين جار لةكةمسان 

خؤ ئةطةركةسصكي ،  نةبووبصت ضةوساندنةوةكاين ذناندا طؤص بيسيت
ئةوا   ،بصتةخؤصندةوار و تصطةشتووش لة دةوري ذنةي سةر بة هةوص دراو

ةسصكي وةكو نةسرين بةرواري و ئةوانةمان كة ئامؤذطاري دةكات بضصتة الي ك
ة دةم راسيت مةسةلةي ذنان و بةرطري لص دةكةين بؤ ئةوةي خؤمان كردوة ب

نووسة دذوار و ارة بكةن و لةو ضهاوكاري ئةو ذنة سةر بة هةوص دراوة 
يان ذنةي ذن بة سةر هاتوو روو دةكاتة دادطا و  ، تاريكة رزطاري بكرصت

ريكخراوةكاين ذنان و كةساين وةكو نةسرين بةرواري و داواي مايف خؤي  و 
بةآلم  ،  لص تصك دةدات دةكات رتن لةو دياردة نامرؤيية كة ذياينرصطة ط
صك ئةو كةسةي ذيان لة كةساين دي تصكدةدات و ئةو ثرؤسة دوا كةوتوة كات

ا ذنصكي اسا بصت وةكو ئةلياوةر يان خؤي تةئةجنام دةدات خؤي دانةري ي
ا وةكو داواكاري مايف يةكساين ذنان بصت لة ناو حكومةت كارتؤنصكةي بةغداد

راو بة كارةساتة مرؤظصك لة يةكساآل دوو رووي يةك د، نةسرين بةرواري 
 لة اليةك  لة ثصشةوةي خؤ ثيشانداين ذناين ،ئاشكرا بنووصنصت بؤ خةلك 

اساية بكات كة ذن بةش مةينةيت عصراق بطرصت و داواي البردين ئةو ي
 ذنصك دوو يارةنووسة رةشة و لة اليةكي ترةوة خؤي لة بردةطةيةنصت بةو ض

ارةنووس كة خةبايت دذ دةكرد و روو بةرووي ذن بطةيةنصت بة هةمان ض
 كاتصك نةسرين بؤ وةزارةت ،هصزي تاريك خواست دةوةستايةوة بؤ طؤريين 

رصذي ئةو هةلبذيردرا ئيجطار ثصم خؤش بوو ضونكة كايت خؤي ووتاريكي د
 بة زماين ين ذن كورد و دةرد و مةينةتيةكاينتابةرصزةم دةربارةي سةرك

عةرةيب خؤصندبووةو لة طةل ئةوةي من زؤر باوةرم بة نووسيين ذناين ناو 
دةسةآلت نية و دةزامن و بينيومة ضؤن ضةندين كةس دةستةو يةخة وةستاون 

 و بؤ نووسيين طووتار و نووسينةكانيان و ثياضوونةوة و لصكؤلينةوة
بةناوي خاتوو بةآلم ئةو طووتارة عةرةبية كة ،  لة سةريان ثياهةلدان

نةسرين بةرواريةوة نووسرابوو هيندة راستطؤيانة طوزارشيت لة 



كةي رةووسيين ذنصكة دةربين كورد كردبوو باوةرم وابوو كة نمةينةتيةكاين ذ
بؤية ثصم وابوو مرؤظصك خاوةين ئةو بؤضوونة ، ذنة نةك ثياواين دةسةآلت 

ك  مرؤظصنكةضو،بصت  هةرطيز ناتوانصت لة بريو باوةري خؤي البدات 
وةين خةبايت  بصت و نة خا و مرؤييينناتوانصت نة خاوةن مصذووي يةكسا

راستةقينة بصت ئةطةر خةباتكردنةكاين راستةخؤ لة بريو باوةر ي خؤييةوة 
 ثيشاين دةدات ئةو بريوباروةرانة نةبصت كة هةلنةقوآلبن وخؤي ثراكتيكاري  

 لة طةل يةكصك لةو بةآلم بة داخةوة ئةمة ، و هاين خةلكي بؤ دةدات
خاتوونانةمان هاتة دي كة هةندص جار لةوانةية ئومصدي خةبايت 

فيمينيزميانةي زانستيانةمان لص كردبصت و بؤ خؤم ضاوةرواين ئةوةم دةكرد 
بة ئةطةر هةر ثياوصكي نصو ئةو دةسةآلتةي ئةو ضووتة نصو بازنةكةيان 

رووي ببوايةتةوة نةسرين خان بة شيوةيةك رووبة، كارصكي وا هةستاناية 
بة داخةوة ،  ئةو جؤرة زومل و سوكايةيت بة ذن بكرصت  ديكة نةتوانرصت ضي

بةو هةلوصستةي نةسرين بةرواري ضةندين شةقاو مةسةلةي ذناين بةرةو 
بة تايبةت كة هةتا ئصستا هيض روونكردنةوةيةك لة اليةن ئةو ( ،دواوة برد

ن وةكو نةرصت و دايب خاتوونةوة نةدراوة كة ئةلياوةري خاوةن دوو ذ
 )عةشريةتطةري خؤيان هصشتا ثابةندة بةو دوو ذنة يان لصيان جيابووةتةوة؟

دةثرسم طواية ذنصكي زومل لصكراو و ذنصكي ذن بة سةر هصنراو ئيتر ضؤن باوةر 
بة بزوتنةوةي ذناين داكؤكي كار و ئةو ثرؤسةية بكات كة ناوي مايف ذنة بؤ 

استين مافةكاين خؤي بكات و داواي البردين ئةوةي لة ميانةيةوة داواي ثار
بضيتة الي كص كة بزوتنةوةكاين ذنان خؤيان نةزانن ، زومل و زؤر بكات 

ئةي نةسرين ...ضارةنووسي خؤيان و ذناين دي بة ض ئاقارصكدا دةبةن
كة ئةو  ، ي سياسي دةسةآلتدارصو ثارتصكبةرواري وةكو ذنصكي دةسةآلتداري ن

 ثص بةخشيوة ضؤن دةتوانصت درصذة بة خةبايت خؤي ثارتة ئةو دةسةآلتةيان
لة طةل كةسصكدا بدات كة باوةري بة سةربةخؤي كورد و كةركوك نية و 

، ثارتةكةي ئةويش بانطةشة دةكات كة بؤ شوناسي كةركوك ئامادةن جبةنطن 
 انلة اليةكي دي ئةو ثارتة ضؤن باوةر بةو بكات كة يين حزيب و كاري خؤي



نةوة بباتة نصو مالصك و بةردةسيت كةسصك وةكو رؤذ الي لة رصطةي نةسري
 ئةطةر ئةمرؤش ئةوة بة رووين روونة تةواو دذي خواست و خةبايت يةكن

صت بة هؤي ئةمة ناب..تووي نزيكدا دةردةكةوصتةكةوصت لة داهادةرن
ايشارمةوة كة سةرةتا ن لة اليةكي دي..نووشسيت سياسي بؤ نةسرين

هةوالةكةم بيين طفتو طؤيةكي نصوان خؤم و سياسةمتةدارصكي عةرةمب وةبري 
  ، فرؤكةخانةيةكدا طريم خواردبوو  ئةو كاتةي لة ترانزصيتهاتةوة

 ثةرانةوةم  كاروباري نةياندةهصشت بضمة ناو ووآلتةكة لة بةر ئةوةي
ة رصكةوت بةو دةسةآلتدارصكي طةورةي عةرةب ب، ناتةواوي هةبوو 

اين  دةلصن كة ذمارةيةكي زؤري هاوآلتيفرؤكةخانةدا دةيةوصت بطةرصتةوة ثصي
ئةوان  بة بص رةزامةندي ديانةوص لةو فرؤكةخانةوة بضنة سورياو لةويشةوة 

ئةويش  هات يةك بة يةك هةموياين بيين و هةركةسة ، برؤنة هةندةران 
نطةرينتةوة بؤ ووآليت هةويل دةدا كيشةكانيان بؤ ضارةسةر بكات و بيا

لة بةر ئةوةي لة ناو ذنةكاندا ئةوانةيان نةضووبونة الي ئةو ، خؤيان 
كيشةكةيان بؤ ضارةسةر بكات تةا من مابووم داواي كرد كة بضم ثصي 

لة ميانةي ئةو لصثرسينةوةية ، ية ةيةمن كيشةي مانةوةم لة ترانزيتد ضرابط
ةواو زؤري دةربارةي كورد و  زانياريةكي تدةركةوت ، كة زاين كوردم  

ئةو بةشصكي  ، كدا مصذوو ونةهامةتيةكاين دةزاينذمارةيان لة هةر ناوضةية
اتوو نةسريندا كايت بينيين هةوايل هاوسةركردين خكورت لةو طفتو طؤية لة 

  بةزةييم بة دةرووين هةذاري خؤماندا هاتةوة خؤرسكانة وة بريم هاتةوة
.دةخةمة روو  

ةو هةموو زانياريةتان دةربارةي كورد لة ال ؤنة جةنابتان ئض- -
تؤ يةكةم كةسي عةرةبصت لة رؤشنبري و سياسةمتةدار ، كؤبوةتةوة 

!وردانةيان هةبصت ؟ و زؤر و هونةرمةندان ئةو زانيارية   
 من زانياري زؤر لةوة زياتريش دةزامن بةآلم ئيستا كايت -

.وساوةية بة راسيت دةلصم كة كورد طةلصكي ضة، باسكردنيان نية   
  ئاية بؤ ميدياكانيش هةروا دةلصن ؟-



نةك وةكو ،  ئصمة بة ثصي بارودؤخي سياسي دةتوانني قسة بكةين -
) بؤ بآلوكردنةوة نية  دةيلصم ئةماين تكايةبةآلم( ئةوةي كةهةية   

 وردانةت لة كام بةآلم ثيم خؤشة بزامن ئةو زانيارية،  بةلص باشة -
ئاية سةرضاوةيةكي ، يناوة ةوة وة دةست هسةرضاوة عةرةبي

 عةرةيب هةية بةو ووردية لة سةر كورد بنووسصت ؟
 نةخصر لة سةرضاوةي عةرةبيةوة وةرم نةطرتوة لة سةرضاوةي -

.كوردييةوة وةرم طرتوة  
  بؤ جةنابتان كوردي دةزانن ؟-
 نةخصر من ثةيوةندي خؤشةويستيم لة طةل كضصكي كوردي سوري  -

.نة سةرضاوةي هةموو زانياريةكامنةهةبوو كايت خؤي ئةو خاتوو  
 ئةي لصم قبول دةكةيت ئةطةر لصت بثرسم ئةو خاتوونة ئيستا -

 هاوسةرتة يانا ؟؟
 تةخصر بة داخةوة لة طةل ئةوةي هةتا ئيستاش هةر خؤشم دةوصت -
خؤت دةزانيت ..بةآلم بة هؤي بارودؤخي سياسيةوة نةمتواين ، 

سياسةت ضارةنوومسان باروودؤخي كورد و عةرةب ضؤنة و ئصمةش 
..دةست نيشان دةكات   

ديسان تؤ لة وآلتصكي تريت ، بةآلم ئةوة ذياين كةسي خؤت بووة  -
 ببورة دريذةم دا بة شتصك تايبةت بة خؤت بةآلم بريت نةك سوريا ؟

.نةضصت باسةكة دةربارةي مايف ذنصكة بؤية قسةم لة سةر كرد  
 ئةوةي روون تر  من ئةوة دةزامن و وة ثصشم خؤشة بثرسيت بؤ-

بةآلم بؤ كضصكي ئاسايي ، ئةطةر تؤ هةلبذيرم ئاسايية ، ثصت بليم 
.نائاسايية  

وةكو خؤشت سةرةتا سةآلو كردن ..بؤضي طواية من كورد نيم _  
 طوتت كوردة ياخيةكة؟

 بةلص بةآلم بؤ من دةلصن رةمزصكي كوردي هصناوة نالصن تةا -
 ذنصكي كوردي هصناوة



  هةية دةربارةي ئةو مةسةلةية؟ نا  من راي ترم-
  ضيية؟-

ئةوةية كة جةنابت ئةطةر رةمزصكي كوردتت كرد بة هاوسةر ئةوا _  -
ضونكة قسة كةرصكي كورد بص دةنط ، عةرةب شانازيت ثصوة دةكات 

ثصدةضيت التان جوان بصت ، كرد و بة عةرةبتان كرد لة مافةكانيدا 
مةبةستم لة (" ئةطةر هةموو كورد ببصت بةً سةالحةديين ئةيويب

ناوهصناين سةالحةديين ئةيويب ئةوة بوو ضونكة كة يةكةجمار 
.).دةسيت بة قسة كردن كرد زؤري بة شان و بالدا هةلدا   
:ئةويش بة نضةوانصكي طرذةوةو بص بايةخ طويت -  

لصثرسراوي مةكتةيب ينك راسيت طووت كة تؤ كةسصكي  ي" ع  "- -
ة و بة يت سوودي نيميشكي خؤتةوة قسة دةكةكةلة رةقيت و لة 

.قسةي كةس ناكةيت  
 نازامن بريي ضوو ثرسياري كصشةكةي ، سصبةرم قورس بوو   لصرةوة -

  بة بص ئةوةي لة كصشةكةم ،خؤمم لص بكات يان بريي خؤي بردةوة 
من لة تةرانزيتدا مامةوةو جةنابيشيان بةرةو ووآليت ،بثرسصت 

.خؤي كةوتة رص   
-  

قي كضة كوردصكي ئاسايي نةبووة  نازامن ئةلياوةريش ثصشتر عاشجا
 بة هةر حال، وةضيةتصكةي  و رصطةي نةدابصت بيكات بة هاووسةر تةونة

ة بةر خوازيارم ئةلياوةريش عاشقي تةا رةمزةكةي كورد نةبووبصت  ل
 بؤ ئةوةي  دةسةآلتةكةي ئةواندا  ذنة لة ناوئةوةي  تةا رةمزصكي كوردي

ةيةكي زؤري رةمزةكامنان بوون بة زمان بةسيت بكات يان وةكو ضؤن ذمار
مولكي ووآلتاين دةراوسص بؤ مولكايةيت وةرطرتين عةقلصكي بةرهةم هصنةر 

وةكو ئومصدي .وطؤ كورتةي بة سةر ثراكتيك نةبصت ئةو طفتنةبصت و 
ئومصدي خةباتكردين سياسي كوردانةمان ثصي ، فيمينستيمان ثصي نةما 

  وريانة تر مامةلةي بكردايةو ئةو بة ئاطاتر ومطةرضي خوازياربوو،مبصنصت 



 بؤ ئةو جؤرة ذنة رؤشنبري و دةسةآلتدارةي ببواية بة منوويةكي جوان و باآل
كة دةبن بة ناو ئيتر ثصيان واية شةرمة هاوسةرصيت لة طةل كةسصك بكةن لة 

ناو دةسةآلتدا لة خوار خؤيانةوة بصت و لة ثيناوي ئةو مةبةستةشدا ضةندين 
 رووي ثصشصلكردين ئازادي كةساين  لةزراو دةكةن ضهةلةي زةق و نةخوا

 كةسصكي تةواو دوور لة تةمةن و ثرةنسيثة يان هةلبذاردين، دييةوة بصت 
جطة لة هةندص سازش كة نامةوص باسي بكةم تةا لة ، رؤحيةكاين خؤيان 

ثصناوي ئةوةدا ثصصان بلصن ذين فآلن كةسن و هصندة هةست بة كةمي دةكةن و 
رص مصردي فآلن كةس  قةبيلةطةريدان ثصيان شةرمة بطووتزاخةيهصشتا لة قؤ

ةطةر ئ، واتا ثياوةكة بة ئةوة بناسرصت نةك ذنةكة بة ثياوةوة بناسرصت 
ؤي هةبصت هةرطصز ثصويسيت بةو جؤرة ذنصك باوةري بة توانا و ذيري خ

رسكانة نية و دةزانصت كة هاوسةرصيت ثرؤذةيةكي رؤحي مرؤيية نةك 
و رؤشنبريي و رامياري و دةسةآلتداري و بةرذةوةنديةكاين ثرؤذةي سياسي 

.دي   
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