
 

www.dengekan.com 
7/3/2007 

 درامای ئاریا 
 یان

فیۆدان به کات  
 

*د  حمه  دارا ئه*                                                                
  

خشکردنی دراب و هیچ   راگرتنی په بیاری راستیی به درامای ئاریا  ب ده یدا ال په  لهوه گومانم  مه که  کات بیردهکند هه      
ریی  ر دراماکه شانۆگه رستی ئیسالمیی بۆسه په  دینیی کۆنه پیاویكند هه  هرشی    به- ب وه نه پشته ستی له نقه ستکی ئه ده

   نیشتمانییکتی ن یه الیه که له خشکردنه  پهراگرتنی  ی هئ م به -ستیپکرد وه ده رستگاکانه  پهیکۆ و له سه نییه
 ن که رمه داری ههت سه ده !)ڵ پارتی گه شیی له به برابه (که - !مان که له نوی گهو شۆڕشی   دیموکرات ی سۆشیال  قوربانتبم ئه-

   !ن یه گه ده چی
ی  پاشماوه انیک ایهله کۆنه ئاغ  یان زۆربه هشتا  کتیی  و یهکانی  ن ه تدار سه ده  سه که ئایا ناکری بین      
 ویی و تاکهندییه  وه رژه و به زانجله قاو  ھاتوونهککانی کوردستان پ هدیوبدی  و نهرست په  کۆنه ره  ههو بۆرژوا تیی گایه به ره ده

  بیانوو ماوه  یان بب بیانوو  ب به  دهو  بچ  وه و پشه ره  سکۆالریستیی به ی وه کانیان دا نییه بزووتنه وتووه و دواکه  رست خۆپه
تی  سه  ده وه له ڕانه گه و هه ر ماوه وتنی جه و پشکه وه چاوکرانهه هۆی بن  که دهن و ئازادییانه پشلبکه  و ماف ئهی  زۆربهماوه 
    ؟! بوو ئاووده دین کیی و به هو خ ڵ نده گه

یتر  چ  بپارزن ک کانی خه و ئازادییه افو م  ئاسایش!)ن ی و ده ک باوه وه(  پویسته ت که سه ده ک ی خۆیان وهیکت ئایا یه     
 تیرۆریست و  ڕی وێ شه یانه تیان نییه و ده رفه سامان ده نانی وه که یه ر چاوچنۆکیی و به به  ماوه یان خۆیان لهانی و توانایه ئه

    ؟!ن  ر بکه ماوه رستگاکان به جه کانی نو په رسته په کۆنه
و   کوردساتی وه ڵ ئه گه له(: ه به پارتی بب ک وه نه ی بۆ ئه خشه م راگرتنی په هکتیی ئ تی یه سه دهتۆ بی  ئایا      
 و خش رۆکی په ناوهو  شوهم   بهته مادیی حکومه توانستی ر سه له وه شه بازاڕی ووشه و کتیی به کۆمپانیا یه  میدیایرتاپای سه
ستی  رده به لهنیا  ته  لمانی له س ژیان رتاپای   سه وچ ده ڕوه کتیی به تی یه ی هزر و سیاسه ئاراستهژر  له کانی رنامه به
نیا  ته  به  کان ونه و مه  کان ونه گاته شاری خه ده وه تا نه مه ساڵ ته زاران تی هه قهله مووی  ههولر  ک چۆن هه دایه وه کتیی یه
    ؟) ! هدای ستی پارتی رده به له

کردبته تاکتیکک بۆ  ی نه خشه و راگرتنی په ئه و ره گه وچهتکی نا سه کتیی که ده تی یه سه دهتۆ بی ئایا      
شاندانی به گرنگ و به  وه رزکردنه بۆ بهکردن  نده وپاگهپنانی رکا به بۆ   که شاره  وتووی رکه کی سه ک درامایه که وه مه رهه پهری  ژهه

 شاری ی  نگییه رهه  فه  شارچیتییه و شانازییه و ئهمو ههکه  یه که ماوه ی هگیین رهه  فه وره ۆه گهپ  شهو ر ئه رامبه به لهشارچیتیی 
ی  که ساکاره و  سادهکه  کتیی خه یهزۆر جار  که ..    وه تکردۆته ره -  ت گاته سیاسه تا ده وه  ر له زمانه   هه-ی یسلمان

کی زۆر  یه روانگه   له ندک جار هه ت  نانه تهرلشواو کردووه   سهخۆش و  هراویی و نه ژه  هریتیی گه و ناوچه به سلمانیی 
و شۆڕشگ و شاره  ئهنیا  تهر  هه  وها و  وای پیشاندووهتاند ه خه ده هه تریشی  کانی کی شاره له خهندک   هه تخوازانه سه ده

ردی  ده  به کوردی سلمانینجامدا  ئه  و لهی سلمانیی بنووسن و بئاخڤن سکه رته اوه بهو زار به کورد  موو  ب هه ده و  وتوون پشکه
  ؟!کانی موس ببا  به شارچییه ره عه

و  وه ئه که یه ردووه بهو درامایه کاریان ک ی له  سانه و که ندک له ک یان هه ڵ یه گه ت له سه ده س له که ندک تۆ بی هه یان ئه     



 

www.dengekan.com 
7/3/2007 

    ؟!)  یداکردن په  ناوبانگ و پاره(ندیی  وه رژه به ندک   ههپناو بازاڕدان پی له بۆ  ناب  یان دانه راگرتنی درامایه  ی خشه نه
  :بن  ه وه دروستد ی خواره نه خام موویان له ههر  هه که   و پرسیاری تریشتر تۆ بیندین   ڵ چه گه ه لئیدی     
 ب وتوو ده رکه یان سهوتوو بوو  رکه ی سهک بی درامایه ناتوان دیتب   درامای ئاریای  ی شه ند به و چه ئه ی  وه بوای من ئه  به •
 زۆر  رچاوبگرین به  له کان و بارودۆخه  ر کات گه  کوردی ئه کانی درامایه کۆنه، -ب تر  کی کانی دواتر درامایه شه ر به گه  ئهنیا  ته-
  . کان موو روووه ههوتووتربوون له  رکه سهو رپزت بهم درامایه زۆر  تیش ئه تایبه  و به ئستا کانی  درامایه له
تا   کرد تیی دروستنه تایبه تیی و سیاسیی به یه کۆمه گشتیی  بیی به ده ریی و ئه ونههداهنانکی  م درامایه سنوورشکاندن و  ئه •

رایبگرن و ترس ب تی سلمانیی لی سه ش دهتی تایبه بهوه  که ردوو حیزبه به ههت  سه ده رستانی  ندییپه وه رژه رستان و به په کۆنه
 .ت سه می ده کانی سیسته کارییه  خراپهی ئاراسته  به وانه پچهوکی  ببنه ره شرۆشنبیریی کانیتری رو رشته هونهک  وه ی نه وه بۆئه

ریدا  سه بهم ب   وه س به ی که وه ب ئه ب و به خشه ئیدی دراماکه بنبزر ده م راگرتنی په ڕی واب که به ت باوه سه  ناکرێ ده•
   .وه   نابیندرتهکان فزیۆنه له  رووی تهر سه لهجارکیتریش ڕێ و  په تده

کانی کوردی به دین  مه رۆشنبیرییه رهه ی به ک زۆربه که وه بهر دین  کردۆته سه هرشکی نهجۆره  ک هیچ  م درامایه نه  ئه•
کردووه و به پیرۆزیش  ر دینیان نه وان هرشی سه ن ئه خۆیان ده له نووسراوکیان ش دراماکه  ستافی ر خودی و هه ئاووده بووه

ر  وه ک تاکتیککی بزه وهن یان  ت بکه سه سانی دینیی و ده وی ماستاو بۆ که یانه ن جا نازانم ده که   به دینی ئیسالم ده ئاماژه
ڵ  کۆمه ل   خرایی کیسه به ورده وورده و ب  که گوایه دهن که و قسانه ده هکان ئ ن که زۆرک له رۆشنبیر و سیاسییه که ده و قسه ئه

ر راست نییه رابگیردرێ  هه ر دین  سه ر هرشیش بکاته  گه  دیاره ئهن ، ده ده بزنمژک خۆهه خرایی    خۆیان به م به بگۆڕن 
ر هرشیان  هه ک  نه  نسانی دیندار  کهوه  ئهتا ئستا..ربین راده مافی ئازادیی ترین دهبوونی سا ک واتا نه چونکه راگرتنی درامایه

گرن   دهی خۆیان وه ره دهسکی  ر که  هه رگا لهندی بۆیان بکرێ  که چه ڵ خۆیان ناگونج به گه موو شتک که له ر هه کردۆته سه
      .   کسانیخواز بژی ر و یه روه وتووخواز و مرۆڤپه سکی پشکه ک که وێ وه وه یان بیه بیروبۆچوون و هزری خۆی بوبکاته

ستۆ  په تا بتوان پاه بوونی نییه دا  ئستا باری کان له ئیسالمییه رسته  په هزی کۆنه وتۆی رکخراو و به هزکی ئه •
  .ن  یان پبده و درامایه ئهخشی  پهزۆر بیاری راگرتنی  و به کتیی و یه رم تی هه سه ر ده سه بخاته

وتۆیان نییه  کی ئه یه ر هزو پگه ک هه هنسانکن  کهکانی  نده رمه دراماکه و هونهر  سه ستگاکان هرشیان کردهر ی له په وانه  ئه• 
رکردنی   بۆ دهکیی ره هۆکارکی سهواته ناتوانن ببنه  که.. ڵ  نو کۆمه ککی زۆر له ی خه ته جگای گاته که زۆرکات بوونه به

  .وێ یه  نهت خۆی سه ر ده گه ک  ئه امایهتی راگرتنی در  بابه ی له  ستانهر په و کۆنه ئازادیی  دژهبیاری 
ی ون قزه کی یه ند دیارده درامایه چهخشی  ریی راگرتنی په و شانۆگه متومانی ئه تهنو   لهیه که  وه ئهمووشی کۆستبارتر  هه      له

  ی  وه ئه  ب  بهوتن رکه دهتر  راشکاوانه وه خواره ی  مانه ک ئه وه
   .وه  نه ت بکه له میللهو رمک له خۆیان  رانیان شه دیھنه به
ن بۆ  که ر ده ماوه کانی جه دیموکراسیی و ماف و ئازادییه ی  نده که پوپاگه ش  مه رده م سه له رم  هه تی  سه کتیی و ده یه •
ر  گه  ئه که به ن  کیشیان پناکه یه سووانه خه و پرسه ناگرن ر ماوه ر گوێ له جه ک هه که نه   وه ندپاتکرده لکیان چه خه
 و   وه بنه شیمانده په ک ل یه وه  ب هیچ ئاگادارکردنه هن ب ده ی پشیانده ریانه ههو  و  مژده و ئاگاداریی   ئهزوویان لبی  ئاره
ئاگاداریی  ب هیچ  ی که به وه ک ئه  وه-وانابینن  ه ر ان پی وه ه و مافی لپرسینزانن   ده به کۆیلهر  ماوه  جهوان   چونکه ئهگرن رایده

دیموکراس و  تکی سۆسیال سه دهوشتی  ب ئاکار و ره  دیاره ده به -یان راگرت  ر دراماکه ماوه ک بۆ جه یه وه و بیانووهنانه
ژر داریی  رمایه ھانی سهجی رانیی و خۆشگوزه خشیی و ئازادیبه می جیھانگیریی هرد سه پ و ناسیۆنالیست له ۆالریست و چهسک
  !ب ها ر ئاوه ترین ووتی جیھان هه  ئاسوودهو رمونۆترین ریکای نه مه تیی ئه هرکردای سه
ر   سه ی که هرشکردنه وه ک ئه ر دین وه کردۆته سه هرشیان نه وان  که ئه ن  که وه ده ستافی دراماکه له نووسراوکیان ئاماژه به •

ی بۆ دین رۆژانه  ن ئهرموون ب خۆیان راناپه  و لهناکرێ.. ر  هرشی بکرته سه و کلۆجک  ت  هیچ بابه بڤه ب و ناب بهدین 
ڵ  ی کۆمهرتاپا ر سه کاته سه  دهکه هرش واوی رۆشنبیران به و ته ند رمه کی هونه ر خه کاته سه  ده هرشر ک هه جار نه  یان ده به
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  لۆژیکی ئاخۆ  !؟  ن که ترین شوه تیرۆری ده دڕندانه کات و به  زووترین  ندی بۆیانبکرێ به ه  چوه میان بداته  وه سکیش که و 
یی و  ب ئازادیی و ئاسووده  بن ده وانه کانی ئه نده رمه لک هونه  و ئاخۆ  گهب دراماکه چۆن ب ب دهها   وهک  ئا ستافی درامایه
  ؟!داب  چ ئاستک ی له که رانه ئاشتیی و گوزه

 له دادگا  که ی  داوایانه و  ئه (: ن  یاندنکیاندا ده له راگه  > )ئاریا(ای گروپی ئازادی بۆ درام <وی  ن  گروپک به•
  من).نار بخرن   و که وه ڵ بکرنه ، پوچهم درامایه شکردنی ئه ردن و پشکهک له ئاماده شدار  به  سانی  که ر سه  له تۆمارکراون

کانی تری  هو خا واوی توانین واوی خۆم بۆ ته شتیوانی تهپک  یه وانه نو که خستمهکه وه  ره سهی  و خاه جگه لهوه  ن خۆمه الیه له
ک  هخ وێ رگا له یانه  دهو  داوه  خۆیان بهیان رگا و گروپه چۆن ب ئه  دهنازانم م  به.. م  هی گه رادهو گروپه  و ئه که یاننامه نو به
شدار  سانی به که ر  سه له له دادگا  که  نار بخرن  که  و  وه  بکرنهڵ  داواکانیان  پووچه-ب لکه دوژمنیش و خه  با ئه- و  بگرن
ی  شه و بانگه ننزا وه له کاتکدا خۆیان به گروپی ئازادیی ده ئه ..   تۆماریان کردووهم درامایه شکردنی ئه کردن و پشکه  ئاماده له
مانکاتدا  هه  له وه که نه ڵ بکه ک پووچه هکی سیاسیی داوای خ و به دیدگایه ب دادگاییکردن که به ئازادییه وه چ  ن، ئه که زادیی دهئا

ڵ ئازادی  گه یه له تی هه  و دژایه وانه خشی دراماکه بیارکی سیاسیه و پچه  بیاری راگرتنی په : (ن ان دهخۆیشی
رانه نییه و یاسا و رساکان  کی دادوه ر دادگایه ک هه  نه دادگای که  وه ترسی ئه لهر  گه ئه کیتر  یهله ال..  ) ڕ بیروباوه
وا  ئه ن  که ی داواکان ده وه کردنه ڵ  داوای پووچهبۆیه یه   هه وتووانه کی خراپ و دواکه ستوور و یاساگه ده لکه    به ناکرن  ج جبه

تک  سه که ده )وه س بسنیه که مافی داواتۆمارکردن له مان ناکرێک گوت ی وه وه  له جگه(رێ چونکهم داوایه بک  ئه پویست ناکا
ها  ئاوه  کی ستوور و یاساگه دهو بگۆڕدرێ و پویسته ناگرێ  س  که  ب  گوێ لهرییه دوهاو د و جۆره دادگا  ئه ن خاوه

ر ناکرێ مافی  هه وکاتیش جا ئه.. ب وه که کانی خه  دوای ماف و ئازادییه ه ب و ب رانه روه که دادپه زرێ  دابمهدابژرێ و 
لماندن یان  پی سه  تاوانبارکراو بهویاسایی خۆیدا بوا  ی ک به رچکه موو داوایه  با ههکه وت بکرێ به  زهداواتۆمارکردن

  .درێر ب سه ری بیاری له سه کان له که یان تاوانه لماندنی تاوانه سه نه
توانای و   زانن  دهی کوردستان کۆمهی ژیانی  مه م سیسته و ئه ت حکومه ستکاری رهه خۆیان به بهی  وانه ککی زۆر له  خه•
که  ته  ستن بابه ده ههکه بنووسن  ته خودی بابهر  سه ها له ئاوه تکی  بابه  بۆی وه جیاتی ئه یی له یه زۆر به ساده وسینیان ههنو
 گرنڵ ب کانی کۆمه ره و هیزه کاریگه ت سه له دهیی  ی ریشه خنه رهوه و  لیبکۆنهکی زانستیانه و جۆر  به شوهنن ناتواو  شونن ده

کتر  تی یه بابهو  گرن  ده خنه  رهسک سک ته نیگای ته ر له گۆشه بهرو کی بسه یه شوه که به  بهیه   هه وه که ته  بابه ندییان به یوه که په
ر سوود و  گه ئهکه کان  ندداره یوه نه په و الیه ت ر حکومه نه سه وتۆ بخه ئهکی  ستۆیه په  ناتوانن پاهنجام رئه و سه  وه جونه ده
  . نن که کانیان پنه به نووسینه ت سه ستانی ده ده م پنووسبه نی که الیه وا به ب ئه نجامکی باشیشی نه ئه
ی گوایه  وه به ناوی ئهوا  ئه وه هشتیان بوکردۆتته  م بابه و ئه مجۆره تی له ر بابه هس له ی ۆژنامانهو رڕ و ماپه ی ئه زۆربه•

 یان وه ئه گرفتی  - شواندووه  ربین  ئازادیی راده ریان له سهبه راستیی  که  - ن که  ده)ربین  ئازادیی راده( پارزگاریی له 
ی له  وه ئه      بۆوه  نه  بوبکه تکی گگرتوو ر بابه سه یه که زۆرترین شت له وه که گرفتیان ئه وه به نه که چی بوده که  نییه 
 جا ن  یدا بکه پهخۆیان  ر بۆ خونه  زۆرترین کیتر  له الیه ن و  ریان بکه رامبه کانی به یهیمیدیازگا  دهڵ  گه ک ملمالن له الیه
   !وان  لدێ گرنگ نییه بۆ ئه  یانک ر چییه هه یان شوێ  لده ریان سه یان بن  بزار دهران  خونه

  
  وه  لهئاگام ک چۆن  وه: خوازم  دهر خۆزگه   هه م  به-رناگرێ  نده داری خۆزگه به رچه  هه-م خۆزگه  له کۆتاییشدا ده     
کی  ریی گۆرانییه نته ر به عه زووی خۆی یان هه  ئاره ر به فزیۆن هه له ندکی ته کارمه  )کوێ  ی و چۆن و له  که(که زۆر جار  نییه
  ب به بۆنه و  بهخراپی کوردی    ره کی هه مانکاتیشدا گۆرانییه  هه کا و له ندین مانگ یان به ساڵ بنبزر ده باشی کوردی بۆ چه ره هه
بۆ  یه و رایانگرتووه  یه ههو دراما  ئهبا که  نه وه  له ئاگام هاش اوهئ..کا  ده ڕس  وه  پیر و گوگران خاته سه ه و زوو زوو د  بۆنه
راستیی  بهچونکه ..نووسیبا شم نه ته م بابه ئهو خواردبا نه  مم پ و خهبا نه م ال دروست هانموو شت و هه  ئهبا هیچ نهی  وه ئه

ر و  روه ی مرۆڤپه وه  بزووتنهندک ههبنه مامانی  نهر  گه ئه شتک ناگۆڕن هیچ   مخۆریی و نووسینانه م خه ئهم  که سته واهه
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مخۆریی  و خه ئهڵ   ناوی کۆمه بووی نو هه رده روه ر و په روه مرۆڤپهی  وه ندک بزووتنه هه یان   ڵ ناوی  کۆمه بووی نو هه رده روه په
   .وام رده کی به هیشتن به گۆڕانکاریی و گه ی ری تکۆشان وه ره نه رۆشنکه هک نه نووسینانه و 

dara@emrro.com 
٢٠٠٧\٧\١   

 
 


