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  ولر نگیی شاری ھه کانی بده نده ھه ره
نووس  ر ترۆرکردنی رۆژنامه مبه ھه ولر له ھه  نگیی  کی کولتووریی و سیاسیی بۆ بده یه وه خوندنه

  . شت عوسمان رده سه

  کامیر سابیر

  

رایی و  گه ناوچه  میشه ھه  وه ڕووی سیاسیی و کولتوورییه رجی کوردستانی عراق له لومه ھه
 ،ین ست پبکه ده  وه عسه یزبی بهمی ح رده سه  ڕۆین و له با زۆر دوور نه.  دیار بووه  تیی پوه شارچییه

یویست جیاوازیی  ، ده وه ولره نوان شاری سلمانیی و ھه  یویست جیاوازیی بخاته ده  میشه عس ھه به
م تا زۆر  دا که م ئاسته له .کان ناسراون سۆرانییه  ی به و ناوچانه نوان بادینان و ئه  بخاته

ی پتر  ماوه الییزم اللیزم و مه دروستتر جه  ،پارتییش و کتیی یه. ھناست  ده وتنی تاکتیکیی به رکه هس
رایی  گه و ناوچه ڕی کولتوور جیاوازییه م شه ش ئه نووکه تا  ھه   .پدا  ی دوایین درژه مه چل ساڵ ئه له

  .  یه ی ھه زی مۆدرن و کۆن درژهندین شوا چه به  تییه و شارچییه

و   تداره سه نیا حیزبی ده ته  وه ی ئابه 31  پارتیی له.  رمی کوردستانه ختی ھه ولر پایته ئستا ھه
  وت که بۆچوونکی چه  دژ بهکاندا  بادینانییه ناو ی له سته ست و نه و ھه تی ئه ویستوویه  میشه ھه

  له یه ھهیاندا ناو لهو   ناسراوه ندی سۆرانییزم ھه ره  و به  وهحیزب و ئایدیۆلۆژیا دروستی کردو
  یه ھه دژی سلمانییستک  ھه داولریی ندێ ھه ھه ناو له  بۆ نموونه  .وت بکات کانی تریش جکه شونه
نیوان  کوردستانیان له  لی که  کییه ره ندی سه تیش سوودمه سه و ده  ر راسته ھه  وه شه وانه پچه و به

کاری   وه ڕینه دوای راپه  کتیی له کان و پشتریش یه پارتیی و ئیسالمییه.   شکردووه خۆیاندا دابه
 متر که و ی ئیسالمی سیاسیی و پارتییه ولر ژینگه م بۆچیی ھه به.  ولر کردووه ر ھه سه زۆریان له

ولر  چۆن ھه  که  وه بکوته  م باسه وێ له یه ده  م وتاره ؟ ئه   هکان لمانیی و لیبراه عه    ی بۆچوونه ژینگه
و  کرێ و کولتووری ماتیی و خامۆشیی ئه دا ده گه ی له ه ک مامه یه ک بارمته وه  وه ته سه ن ده الیه له

  .ھنرێ کارده کان به حیزبیی و ئایدیۆلۆژییه  ندییه وه رژه بۆ به  شاره
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ی رابردوودا بوای  ده کانی سه سته تای شه ره سه  له Gerald Breeseک  ر سۆسیۆلۆجیستکی وه گه ئه
  وه ، ئه وه ی زۆروبۆریی دانیشتووانه ژماره به  نده ت به ی شار و شارستانییه رو پوانه پوه  وابووبت که

ییی  ئاوگۆڕی ریشه  بستراکته ئه  و دیده ئه  وه نسرۆپۆۆجیشه ڕووی سۆسیۆلۆجیی و ئه له  نووکه ھه
بگومان   وه تیی بت، ئه یه ی بۆخۆی لقکی زانستی کۆمهیر سۆسیۆلۆج گه ئه.  ھاتووهردا  سه به

 Cultural(  نسرۆپۆۆجیای کولتوورییه ئه ،بواری کولتوورییدا له  وه سۆسیۆلۆجییه  یدان له نزیکترین مه
Anthropology(  )Burton 2009( .کته  له  وه وردبوونهنیی و کارکانی  هشاراو  ره سیما نھ

کی چوپ و  یه وه لکۆینه ولر، پویستی به شاری ھه ناو)   Urban Sociology(سۆسیۆلۆجیای شاریی 
  نده ھه ڕه وێ له یه ده  رچیغانه سه  م وتاره ئهکو  به.  نییه  م وتاره ی ئه و جگه  یه کادیمیی ھه ئه

  .رنجکی تیژ بدات سه  کانی تردا شارهچاو  ولر له نگیی ھه کانی بده سۆسیۆلۆجیی و کولتوورییه

م  به.  یه تیی ھه یه ھاو مۆراکی کۆمه ھیچ به  ئایین و نه  زمان و نه  بت، نه دایک ده له منداڵ که"
  یه و ژینگه سی ئه که یکات به یسم و ده کولتوور ده .گرت رده وه  وه ری کولتووره له  وانه موو ئه ھه
  ) .Henslin 2007, p37 ( "ڕێ گه دوای شتی نودا نه شکن و به کان نه ر خۆی تابووه گه ئه
ی شاری  و کولتووره ب بین ئه ده  نووکه ھه .بت ده  و کولتووره خسیری ئه کیتر  مرۆڤ یه واتایه به
ولر  ی ھه و کولتووره ئه گرن؟ رده ئاسانیی سوودی لوه کان به سیاسییه  هت سه ولر بۆچیی ده ھه

 کی ی خه وه و بیرکردنه کولتوور ڵ  گه  ت له نانه کولتووری سلمانیی و ته له  یه بۆچیی جیاوازیی ھه
  .  هجیاواز دارکوکیش که

کانی  تییه یه و کۆمهکولتووریی و  سیاسیی   رچاوترین پرۆسسه به  کک له ک یه مۆدرنیزم وه
ری  دا گوزه جیاوازانه  گۆرییه و کاته ورازو نشوی ئه ھه  کۆمه به  میشه ی، ھهیت مرۆڤایه ی گه کۆمه

ی  و کشانه ئاۆزترین ئه کرێ ست ده یر بکرێ، ھه سه  وه ژووییهڕووی م ر له گه ولر ئه شاری ھه.  کردووه
کرێ  ده.  بووه) Consumer Culture( ی کولتووریی رخۆر ، به تبووب  م شاره رگیری دانیشتوانی ئه ده
کاربھنرن،  زمانی کوردییدا به کارھنراو له فۆدراو یان به کولتووری به  به  سۆسیۆلۆجییه  م ترمه ئه
ست  ده غزای سیاسیی و کولتووریی خۆی له بت و مه رفیی ده رگانکی حه وه  وه دنیاییه م به به
   .دات ده

ستنیشان بکات  کان ده دات ستایی ژیانی تاکه وده رخۆری کولتووریی یاخود پخۆری کولتووریی ھه به
( بنن  وه گه کۆمه  کانیان به زییه وه ره ھه  خشی کاره ی کۆلکتیڤدا نه وه کاردانه کانیش له چاالکه  و تاکه

Turner 2008.(   ژوویی شاری ھه  لهکستی مردا کۆنتکان،  ترسه ئازاو چاونه  تاکه ی کات زۆربه ،ول
، یاخود  وه ته و پلیشنراونه ژر پوه  ته وتوونه زاکان که زاناو شاره  کان، تاکه ھۆشیارو بزۆکه  تاکه
ت  سه ده  ی که زاه  و کولتووره نجام ئه رئه سه.  وهجھشتو به  که التدارانی ناوچه سه بۆ ده یان که شاره

  .  گرتووهان پی ئۆقره  کان ویستوویانه تیزمه کان و کۆنسرڤه نییهئایی  و پیاوه
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م  ، به یه ی شاردا، رۆکی بایان ھه شه پرۆسسی گه  کولتووریی لهسۆسیۆئابووریی و سۆسیۆ  راسته
ن و  که ی ئازاد ده که رووته  بایۆلۆژییه  باکگراونده  مرۆڤ له  وه لۆژیاو کولتوور پکه کنه ک چۆن ته روه ھه
مان  ھه به. و دابھن وه و شتی نوێ بدۆزته وه کدا بیربکاته موو الیه ھه به  ک که یه نۆچکه ته  ن به یکه ده

  وه کانه مژووییه  رووداوه  مۆرکی خۆیان بهکان  و ئابوورییه کولتووریی  هو کۆنتکستند ھه دیش رهمیتۆ
متر  کان که کولتوورییه  نده ھه ره  ی تامانه جگه ی وه م ئه به .ن که نگژی ژیان ده نن و ره ده
  له  ستووره ئه  و چینه سمینی ئه  چونکه. ول بسمن ی شاری ھه نه درژخایه  نگییه و بده توانن ئه ده

  .  یه ھه   وره کی کولتووریی و رۆشنبیریی و ئاگایی گه ئینرژییه  پویستیی به ،نگیی بده

شت  رده ک سه نووسکی الوی وه رۆژنامهی کردنترۆر دژی کان له رییه ماوه جه  تییه زایه ناڕهی  درژه  له
رۆشنبیران و ئازادییخوازانی  کانی مافی مرۆڤ و رکخراوه ژر گوشاری له  ، پارتیی چونکهداعوسمان

 -کی سیاسیی یه ازنهب  و له ی نوان خۆی و گۆڕان کشه  بکاته  که دا بوو، ویستی کشه و ناوه وه ره ده
  ستیارانه ھه  و ژیه یانویست له واویی ده ته کانی به یاندنه پارتیی و راگه. تیسی بکات ئایدیۆلۆژییدا قه

ی کان سیاسیه  الی تاوان و ترۆری  ناچ به  تارهم و ئه. کانی گۆڕان پی تاوانبارن رکرده سه  ن که بده
تیی  رکردایه ردوو سه ھه  کاته روو ده دا ی ئاونه ره نجه هپ د له مه ک شوان محه وه  دا، چونکهکورد

ی تورکی و  ندرمه جه  لکشکردنی پاسداری ئران، نه په نه.......کی کوردستان خه " ده و   که حیزبه
کی  ر خه سه ی به نائینسانییه  ته سیاسه   تی و ھامه موو نه و ھه ، پاش ئه بیرچووه ی ئابی له31  نه

چ و  رده لیده  پاکیزه کتی به سکرتری یه رۆکی پارتی و نه سه نه  ندا ھناتان کهکوردستا
کی  ر دادگایه گه بت، ئه ری ده شتانی ل ببه مه و ده تی ئه رکردایه ندامانی سه کانیشتان و ئه جگره نه

" ( رناچ مترتان بۆ ده دان، که سداره  یی یا له میشه حوکمی ھه ستانی له تان بۆ دابنرت، که عادیالنه
  .) 224  ژماره  ئاونه

  
گۆڕان،  کان و میلیتانته  هئیسالمیی کانی ینک و پدک و رکرده ی سه ک ددا زۆربه یه له  واته که  

  وه دنیاییشه کانیاندا، به یاره ی نه سته ی جه وه پشلکردنی مافی مرۆڤ و ترۆرو سینه  تاوانبارن له
کانی گۆڕان  رکرده تیی سه تایبه به. ن کان بکه قوربانییه  داوای لبووردن له  بووه نهتیان  سیان جورئه که
و  ش له م باسه ئه  وه م دیده له . وه ته دایه یان بۆخۆیان ھهکی نو یه ڕه و الپه بیانکردایه  بووایه ده
ریکراوی کی دیا یه وچهنای پیشاندانی دسۆزیی بۆ شارو نا په وێ له یانه ده  دات که ده  ندانه ھه ره
   . وه رمی کوردستانی عراقدا ئاوی سیاسیی و خولیای ئایدیۆلۆژیی بخۆنه ھه
  

یارکوژیی  رو نه کوژیی و نووسه خنه ریکۆردی ره  وه کات، کات ئه ست پده ده  وه لره  که م پرسیاره به
  یاندنه راگه. اتک ده  وه کانه شارهکی  ن و خهکا کولتووری شاره  بت، بۆچیی بازرگانییش به ت سه ده

تیی و  شارچییه کانیان به یاره وێ نه یانه ولر ده ھه تی کوردیی له سه کانی ده جۆراوجۆره
نیازکی   و بت و له وه گه به ر به گه ئه  وه ن، ئه تبار بکه تۆمه  وه رایی و سلمانییچییبوونه گه ناوچه

تیی  ولرچییه دا خۆت ھه وه ر ئه رامبه به م کاتک له ، به ستخۆشییه ی ده بت، جگه  وه نیشتمانییانه
وێ  ی بته وه رئه به کو له یت، به که تی ده وێ و خزمه ولرت خۆش ده ی ھه وه ر  ئه به ک له یت نه بکه
ر  هب له .ربگریت وه  کانیان کولتوورییه جیاوازییه کدا و سوود له گژ یه یت به ولرو سلمانیی بکه ھه
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کانی تر  رمیان و ناوچه یی سلمانیی و گهت ک تۆ دژایه ون و وه ت بکه گه کان له ولرییه ی ھه وه ئه
مۆرای سیاسیی ژرپ  و ) ئتیک(ئسیک ھاو ر به ک ھه نه  وه ، ئه وه ولر بکوزیته ن و  بۆ ھه بکه
  .  وه پلیشنرنه کانیش ده نیشتمانییه  و ئسیکهکولتووریی   ھاو مۆراه کو به هخرێ ، ب ده
  

شارکی سرک و  سلمانیی به  ، بۆ نموونه یه ندیی خۆی ھه تمه  تایبه موو شارک  کۆمه ھه
ت  مه کداریی کورددا به ھه شۆڕشی چه  ی له وه ک ئه ، یان وه ناسراوه کشر ر و سه ده نه وه سته ده خۆبه

نگ پبوون،  دره  وانه ، له ناسراوه  وه ی سیمبۆه کۆمه ولریش به ھه. رکردبوو و قوربانیی ناوی ده
یی و  وره روونسافیی و دگه ، دهوتوو،  مرخاسیی و جوامریی بریی،  شری خه زه بریی و به سه به

خۆی  له و خۆڕادان نان  پوه موو شارک کۆمه راستییشدا ھه له. تاد............. زن کۆ بهھۆال
  ، یه کانی  کوردستاندا ھه شاره ر  سه هی ب دانانه و  پداھه ی زۆری ئهشک واقیعدا به له م  به. ست به ده

  . دیفاکتۆدا بوونیان نییه هل و ن یاننامه ی وتارو به خیره و زه ر مایکرۆفۆن ی سه له موجامه
  

 سکۆالرو  یان ده  بت که  و بۆچوونه الریی له  س نییه کات، که دیکتاتۆر دروست ده ،نگیی بده  میشه ھه
دام حوسن و  می سه رده سه.  ری جیھاندا باسییان کردووه رتاسه سه له رۆشنبیررو  نووسه

شکی  کو به بوو، به نه کانی ره داپۆسنه سگا تای خۆی و توندوتیژیی ده ر خه ی ھه که نگه بروزه زه
 دام سه  که   کی عراق بوو ی خه دوورودرژه  و کبوونه تای ئه خه. کی عراق بوو تای خه زۆریشی خه

 ،ولر نگیی ھه ولر، مژووی بده ش مژووی کبوونی ھه مان شوه ھه به. حوسنی دروستکرد
شارکی  رکزکردن، و سه نگیی بده .کانی دروستکرد شتکوژه رده ڕی ناوخۆ و سه کانی شه مانه قاره

   . گرێ ست ده ده وی شار له ئاسانیی جه تک دت، به سه ر ده دروستکردووه ھه
  

کانی  رجی سیاسیی و کولتووریی و مژوویی شاره لومه ر ھه سه کردن له و قسه وه تی لکۆینه بابه
ستیاریی  ش ھه که له سه مه.  وه دزنه رو رۆشنبیری کورد خۆیانی ل ده م و زۆر نووسه که ،کوردستان

  وه دنیاییه به .ن که ر ده سه ی له قسه  وه بن لوه له یان)  وه عاتیفه(  وه مۆتیڤه   به  میشه و ھه یه که ته بابه
یاندا  ژیانی رۆژانه  له  یه ھهر و رۆشنبیری کوردستانی عراق  م نووسه که ، م نووسینه ڕۆکی ئه ناوه
  جگه  مه ئه  .ر نووسیوه سه ین شتکیان لهنووس ن به گمه ده م زۆر به به کردب، ر نه سه وباسیان له قسه

  وه ترسکی زۆره ڕاستییدا منیش به له. نت یه ر و رۆشنبیر ھیچ شتکی تر ناگه والیزمی نووسهد  له
شکیان  به. وباسم کرد دا قسهییولر ری ھه ندین رۆشنبیر و نووسه ڵ چه گه ، له م نووسینه ئه  ستم دایه ده
ڕۆکی  ناوه پارزیان له شکیان  ب، به باخراپتر نه  ده مه ستی ل ده  یه ر زۆر بڤه نگوت ھهیا ده

ستخۆشییان لمکرد  ر ده ک ھه ولریی نه دوو رۆشنبیری ھه  ختانه م خۆشبه به. بوو که ھه ته بابه
  ). ! ی پرسیاره ر جگه ش ھه وه ن، ئه خۆیشیان نایکه که( نووسیت زووتر ده   یانگوت خۆزگه کو ده به

زاران  ئاستی زانکۆکانی جیھاندا ھه له  ی من بزانم، سانه نده وه زایی خۆمدا، ئه ارهودای ش مه له
کان و  ر کولتووری شاره سه نسرۆپۆۆجیی له بواری سۆسیۆلۆجیی و ئه کادیمیی له ی ئه وه توژینه
زاران  ھه. درن نجام ده کان ئه تییه یه سیاسیی و کولتووریی و کۆمه  کان و کشه کان و وته ناوچه
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  ره هڤ کان و ده کان و شاره جیاوازه  شتی وته یدانیی گه ی مه وه خوندکاری خوندنی با بۆ توژینه
ھشتا  ستیی ومژوویی و سۆسیۆلۆجییزان یداتا ر بین به گه ئه  ئاخر ئمه. ن که کان ده سته ده دوور

تی  سه ی ده و شاره ی کوردستانی عراق، ئهرم ختی ھه پایته.  ، درۆ نییه شاری شارستانییمان نییه
کی  یه وه توژینه  ی بچون، چ شارکه دوبهکانی  دوبای باخانه قه  وێ به یه سیاسیی کورد ده

کانی  عریفه ت و ب مه قه زانکۆ سه ر کرابتیش له گه ئه. کرابت ر نه سه کولتووریی و سۆسیۆلۆجیی له
کان  وبسایتی کۆتربازه ن لهکانیا ی وبسایته و زانکۆیانه ئه. نازان انیر ناویش س ھه کوردستاندا، که

و زانستیان  عریفه مه) شۆڕایی( ن چۆڕایی ریش کاربکه گه ن، ئه ر کار ناکه یان ھه ی لینکه ، نیوهنچ ده
یت  پده خۆیان ئه  ساه 35  پیربوونه  نده وه کانیان ئه ره ی دۆکته و زانکۆیانه ئه.  تدا نییه

ستی  ژر ده ی له و خوندکارانه ڕاستیی ئه ئاخر به.  ھیچ شتکی نوێ نییه  و ئاگایان له وه ته کردووه نه
      ؟ب چیی فرببن چن، ده رده دا ده تانه قه سه  ره و دۆکته شکی زۆری ئه به

  که  یه وه کیی ئه ره م گرفتی سه ، بهبت نه کولتووریی گیرگرفتی  ھیچ شارک نییه  گومانی تدا نییه
ی  بینن یان بیبینن و نادیده ی خۆیان نه که کانی شاره سۆسیۆلۆجییه  گرفته ، و شاره دانیشتوانی ئه

م  ویی شاردا، به عنه تنی ماددیی و مهو پشکه  بت له فاشیل ده  که  ته سه ده  وه ئه  چونکه. ن بکه
ھۆی . رپرسیارن کان به شوه ک له یه شوه به کاندا کولتوورییه  وتنه پشکه  له  یه که کی شاره خه  وه ئه

خشان  خشان و په ترۆر ته ،زووی خۆی ئاره بت و به ری تدا دروست ده دهتوا الی فه ولر مه ھه  چییه
وێ،  که هد عروفی تدا ھه بدولخالیق مه م عه به وت؟ که دهسیش دوای  زار که دان ھه کات و سه ده

نی تدا  سه شرزدا حه ن؟ که سکوژی ده بکهعسدا  ڵ به گه له  وه الکانه ڕی مه ئیسالمی سیاسیی له
س  وێ، به که ده شتی تدا ھه رده سه.  وه گیرسته سلمانیی ده کات و له وێ، راده که ده ھه

  .یکوژن رییات ده نته عه  بۆچاوترساندن، به

مترین  که شت رده بۆ ترۆری سه بت ده چۆنبدات؟   نگییه م بده به  درژهبت  ولر بۆ ده ھه
  نده وه ی ئابیشدا ئه 31  تیی لهکاتکدا پار له؟ نجام بدرێ ولردا ئه ھه تیی له زایه خۆپیشاندان و ناڕه

و  کان تییه وه نوده  نده نوهگوشاری سیاسیی و گوشاری رۆشنبیران و میدیای  کوردیی و بیانیی و 
ری  ربازیی بیارده ڕی سه وسا لۆژیکی شه ئه  چونکه.  بووه ر نه سه کانی مافی مرۆڤی له ئۆرگانه

. ت رازین سه ده کان به ولرییه ی ھه زۆرینه  که  راست نییه  وه رگیز ئه ھه. بوو  وه کالییکردنه یه
ربازیی و  کی کوردستان و ھزی سه هی خ بری بودجه زه ولردا به ھه له  ته سه ده  وه ئه ، وه وانه پچه به

  .  پاندووه حیزبیی خۆی سهڤانیی و  میلیشیای زه

،  ی بارزانییدا بووه ماه ستی بنه ده له  میشه ھه  که  و حیزبه تیی ئه رکردایه پارتیی و سه
 نردووالیا ھه به کاندا، سته تای شه ره سه  ب سیاسیی له کته ڵ بای مه گه کشیان له کشمه به

ی سۆرانییبوون  کشه.  وه ت و کولتووری کوردییه ب و سیاسه ده ناو ئه  ھنایه انکی زۆر تائیفیی یه کشه
کوردستانی عراقدا شکاند و  ست له کده ی یه وه ته ک نه ک یه ی پشتی کوردی وه و کرمانجییبوون ببه
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مان منتایتیی  ھه پارتیی به  نووکه ھه.  وه ته گرتووه ی خۆی نه جگه  رشکاندنه مه و که ش ئه نووکه تا ھه
تی حیزبیی و  ڕی سیاسه کولتوور و له  بکاته ولریی و سلمانیی ڕی ھه وێ شه یه دهکۆن 

کانی  گیانی ھاونیشتمانیی و ھاوتییبوونی تاکه  بکات که  و پشکۆیانه شنی ئه باوه  وه ئایدیۆلۆژییه
  . ن ده گرێ ده  هو که یه کدا به یه واره قه کوردستان له یرم ھه

عسدا  ستی به ژر ده کوردستانداو له ی له وه عس، ئه می به رده مان میتۆدی سه ھه به  گومانی تدا نییه
تی  کانی حکومه ئۆپۆزیسیۆنه  نگریی بۆ ھزه کو بچووکترین الیه بوو، به ک ئازاد نه نه  دابنیشتایه

و ر و نووسه ی ئه ولردا زۆربه ھه له  نووکه ھه. چوو وئاو ده رو مای ئاوه ، سه عراق ل ببینرایه
ن،  که خۆیی و ئازادبوونی خۆیان ده ربه بۆ سه  پاکانه ی جیاواز شوهک  زارو یه ھه ی به رۆشنبیرانه

رو  و نووسه منین ئه که. سنراون یان خه یت زۆربه که ست ده رزی واقیع ھه ر ئه سه چیی له که
  ک که نشینییه ک یان خانه یه مووچهک،  وییه زه  پارچهولر بۆ  ی ھه ناو زالنه  ندو رۆشنبیره رمه ھونه

کانی  ناوچه متر له که  مه ئه.  کانیان داوه مه ه قه می خۆیان و له ده  گرن، قوفیان له ریده وه  وه حیزبه له
بۆ ( وش پیاوی حیزب و رۆبۆتی حیزب  له  دیاره. بینرێ رمیاندا ده رکوک و سلمانیی و گه که
  .توانن ئاسانیی ده ن و بنووسن ، بهوێ شت ب ر بیانه گه ڕاستیی ئه م به ، به یه بوونیان ھه) کتیی یه

( تی پارتیی  سه ی ده وه ره کانی پارتیی و ده ناوچهی نوان  کولتووریی و رۆشنبیرییه  م جیاوازییه ئه
کات، خۆی  ستی پنه ی ھه وه ئه )تی عراقیشدان تی حکومه سه ژر ده له  ی که وانه ت ئه نانه ته
تیی و  ئازایه  مه کو ئه ، به نییه کانی پارتیی کالسیکه  قیبه تیی ره ئازایه  مه ئه. دات یی ده مژه گه له
ڕی  کوردیی و شهیری دیرۆکی  ر سه گه ئه. کانه ی سیاسیی و جیۆگرافیی  کولتووریی ناوچه وته که ھه
  له  ستییه و باده کانی عراقیش بکرێ ئه داگیرکاره  ته حکومه و دژ به کداریی ناوخۆی کوردستان چه

  وره کانی زی گه تخوبه  م له زۆرکه دا چاوکردنه به  نجه گرتن و په خنه و ره وه کولتووری کرانه
  .  وه ته ڕیوه په

  رخان رچه خای وه - ولر ھه

ی  وه ئه  که  یه وه دیی ئهرکو کورتیی و به شت عوسمان، به رده نووس سه یامی کوشتنی رۆژنامه په
  خنه ره  وه ولره ھه نادرێ له  کی تر رگه واتایه به.  وه ی نابته ردا جگهول ھه کات له زماندرژیی ده

،  جی بھشتایه ر به گه جبھی، ئه ولر  ب ھه ده  یاند که ن راگهشتیا رده سه به. ت بگیردرێ سه ده له
ی  وه ره یشت و گوشارکی زۆری ناوخۆو ده ت زیانی پگه سه ده  راسته.  کردایه یان نهترۆر  بوو بۆی ھه

ش  و گومانه م ئه به.  وه ژر پرسیاره   وته زارجار که ولر ھه ی ھه که و ئازادیی و دمۆکراسییه  ره سه له
س  ر که هھ  هی وه ی ئه غزاکه ڕۆژی رووناک خوندکارکی زانکۆ بفنرێ، مه ، به ی بوایه زیاتر جگه

 قینیی یه به ش نووکه تا  ھه .بت ش ده و ره ک ئه نووسی وه ی بکات، چارهیشت ھاروھاج رده ک سه وه
پارتیی  کان روو له ی گومانه م زۆربه نکی سیاسیی رابکشرێ، به ستی تاوان بۆ الیه ناتواندرێ ده
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. کانی زیاترکرد ی تر گومانه نده هو ی ئه که بی سیاسییه کته ی مه یاننامه و به دیموکراتی کوردستانه
ک  کاندا دۆکیومنتک وه راتییه موخابه  ژووره  له،  م گومانانه ی ئه وه واندنه بۆ ره  یه بۆیشی ھه

سانکدا  ن و که ر الیه سه شت به رده کانی سه ک دابژرێ و بکوژه سیناریۆیهشنی  چه فیلمسازیی له
  . وه نه ساغبکه

  و راستییه شکیان له ولر به ران و رۆشنبیرانی ھه نووسه  ، که یه وه ئه  هنگیزۆر گر  ی که وه ئه
زۆر بواری کولتووریی و سیاسییدا  یدا له که کۆنه  چاو مژووه یدا، له که چاو ناوه ولر له ھه  یشتوون که گه
  ته قیقه م حه ک ئه خه شکی زۆر له به  که  یه وه ئه  ی ناسۆرییه ی جگه وه م  ئه به.  یه دواوه له
ندک باش  ێ، چهقنر ب بشه ده  م گۆمه ئه  م وتاره ئهبوای  به. ن گه تییکردن تده سووکایه به

مژوویی و   ته و حیکایه کۆی ئه  چونکه.   نگه ستی بۆبردرێ دره ندیش زووتر ده چه  قنرێ باشتره بشه
زاناتر و   ن و خۆیان به که رایی ده گه کی سلمانیی، ناوچه خه  که  وه م نادرته وه  وه به    کولتوورییه

و  ئه.   ولره تی سیاسیی ئستای ھه سه زوخولیای ده حه  مانه کو ئه زانن، به تواناتر و لھاتووتر ده به
قازانجی   نجام له ره سه  ، چونکهب یان ھه م بۆچوونانه ولر ئه هکی ھ خه کات زده حه  ته سه ده

  . وه دته

رکوک و  کانی سلمانیی و که ناوچه رینی کوردستان، له ری به ماوه کانی جه تییه زایه ناڕه ی وه نگدانه ره
یاڵ و  خه  نووسیی له ھاونیشتمانییبوون و ھاوچاره  که  وه هلماند ی سه و راستییه ران، ئه نده ھه
رمیان و  رکوک و گه ی شاری سلمانیی و که وه ئه. ترن وره کان زۆر زۆر گه هحیزبیی  ندییه وه رژه به
  که  یه وه ی ئه شت، نیشانه رده کردنی ترۆری سه ران کردیان بۆ ئیدانه نده ھه ندی کوردیی له وه ره
ی  ش نیشانه مه ئه. رمی کوردستانی عراق کانی تری ھه شه به ولر داببێ له ت ناتوان ھه سه ده

ران و رۆشنبیران  کان و نووسه ناحکومییه  ھلیی و رکخراوه کی سیڤیل و میدیای ئه خه  که  خۆشحاییه
یان  و ترۆره کردنی ئه ینی ئیدانه مپه ترین که وره رم گه کانی ھه ی ناوچه نووسانی زۆربه و رۆژنامه

تیی  زایه ولر خۆپیشاندان و ناره ھه  له  راسته. برد ڕوه رینی لۆکایی و جیھانییدا به ئاستکی به له
  . مبوو گوترێ که ختی پده پایته  ر بۆ شونک که گه م ئه نجامدرا، به سیاسیی ئه

ی کوردستان  شه و به ندی کوردیی ئه وه رۆشنبیرانی کوردستانی ئران و ره  شک له به  ختانه خۆشبه
  ی داخه م جگه به. شدارییان کرد بهکاندا  جۆراوجۆره  ینه مپه که له رچاو  کی به یه ڕژه ران به نده ھه له

ش  مه ئه. کرد شدارییان نه مترین به یان که ندی تاراوگه وه کانی کوردستانی تورکیا و سوریا و ره کورده
گردانی  وه بۆ پکه  ند گرنگه زمان چه  گوماندا که به  وه داته ده  تاه  ته قیقه و حه جارکی تر ئه

خولیای   ڕاستیی له ئایا به  که  وه داته مان پیشان ده و دیفاکتۆیه کانی جڤاکک، جارکیتر ئه تاکه
بوونی  و نه ئایا جیاوازیی زمانیی؟  یه وه ته ک نه ، ئایا کورد یهێزی ئایدیۆلۆژیی بتراز یاسیی و حهس

پشدا  له تایی؟ تاھه ر دابانکی ھه سه له  یه وره کی گه ترسییه ند مه چه شی نووسین، زمانکی ھاوبه
  . دابانکی کولتووریی و دواتریش دابانکی سیاسیی
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یان   وه پارزگاکانی تره ولر، له ی ھه وه ره ی ده رانه و نووسه ندک له ، ھه رنجه ی سه ی جگه وه ئه
کو   نگییان کرد، به ر بده ک ھه نه تی سیاسیی، سه ماکیاژکردنی ده بۆ  وه ته ڕاونه ران گه نده ھه له
یان نووسی،  و فمینیستییانه و سۆفییانه ربینی شاعیرانه ندێ ده ھه  کارانه واشه ندکیان زۆر چه ھه
ک درۆو بوختانیان رکخست بۆ  زارو یه ھه  بگره. چوون شتدا نه رده الی ترۆری سه ک به یه ھیچ شوه به
یان  عس پاکانه ی بۆ به مانه ه و قه ئاخر جیاوازیی ئه. بشونن کان تییه زایه ینی ناڕه مپه ی که وه ئه
  ڕاست پاکانه تی ناوه ی رۆژھه تی ناوچه سه ترین ده نده بۆ گه  نووکه ی ھه وانه ڵ ئه گه کرد، له ده
  ؟ ن، چییه که ده

. تی ی ناوخۆیه که جڤاکییه  ولر، دابانه نگیی و خامۆشیی ھه کانی بده کییه ره سه  ره فاکته  کک له یه
ی  کانی لوه کییه ره سه  مژوویی و  ناوچه  گه ت و ره شیره عه واسین به ریی و خۆھه تگه شیره عه

  ی له وه له  ته کانیشی خاوکردووه ڤهت ئینرژی مرۆ نانه ته . الکردووه الھه کانی ھه ھاتوون، رۆحی تاکه
کولتووریی و    ندییه پوه شکی زۆر له م به ، به یه 2010ئستا سای .  وه ی شارییدا بتونه گه کۆمه
ری ژیانی شخ  وبه مه ساڵ له 100ڵ  گه وتۆی له کی ئه جیاوازییه ،ولر ھهکانی ناو شاری  تییه یه کۆمه
 ی که الوازانه  و خاه له  ککه ش یه مه ئه.  ولردا نییه ری ھه وروبه و ئاغاکانی ده گزاده گ و به به ره و ده

  چونکه.  وه تونه هی شارییدا ن گه کۆمه کان له اهم کان و بنه کان و خزانه تاکه    وه ھۆی ئه  بنه ده
ی ئینتیمای بۆ ڕابردووی  نده وه ، ئه شار و شارییبوون نییه ئینتیمای بۆ کولتووری  تدا، زۆرینه ڕه بنه له

 بۆ شارو شارستانیی،  ئینتیمایهبوونی  م نه ئه.  یه ی خۆی ھه که و ھۆزه که ته شیره و عه که ناوچه
بکات و کولتووری  شه ی الدێ گهکولتوور  که  دووهکارکی وایکر بوونی خودی ئایدنتیتیی شاریی نه

  .بت ستاو راوهشاریی 

رینی  ئاستکی به جۆرک بت له ) ک شارستانتیی نه(  Civilizationتیی  شارستانییه  ر بیاره گه ئه 
ئابووریی و   که ێگوتر ده  تییه یه کۆمه  کاوییهو ئاۆس رزی  ئه ئاستی به به  وه ی کولتووریی، ئه شه گه

کی  ولر قورساییه یت، ھه کان بکه ئابوورییه  یری چاالكییه سه. گرێ خۆده کان له کولتوورییه  چاالکییه
م  ت ئه نانه ته.  کانی کوردستانه که ی کا و شمه وه ندی ساغکردنه ی بازرگانیی و نوه وره زۆر گه

موو  ر ھه سه ولر به کانی ھه زمانی ئابووریی بازاڕه  وایکردووه  ئابوورییه )ژموون ھه(  مۆنییه ھجه
کوردستاندا  لهمجار  که بۆ یه  وه ه 1991ڕینی  دوای راپه له  بۆ نموونه. کوردستاندا قورسایی دابن

کانی سلمانیی ترمکی  کرا، بازاڕه  وه مریکییه دۆالری ئه  ی بازرگانیی به ه ئاشکرا مامه به
ند ساکی برد   ر چه م ھه به. رکرد ناوی ده"  گه"   مریکیی داھنا، به ئه$ 100زۆرجوانیان بۆ 

دا  ک رسته یه له  مه ئه. لووشی کجاریی ھه یه ی به"  گه" ترمی  ، بییه ره عه  که"  قه ره وه" ترمی 
رمی کوردستاندا  ر ھه سه ولر به کانی ھه مۆنیی بازرگانیی و قورسایی بازاڕه ھجه  کرێ به ده

زمانی   به انی نجه جپه توانن ن دهکا ئابوورییه  چاالکییه، ئایا بۆچیی  دایه لره  که پرسیاره  .بچونرێ
پشخستنی  له  م رۆه ئه  یانتوانیوه کان نه کولتوورییه  ب، بۆچیی چاالکییه ھه   وه و بازرگانییه رۆژانه
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  کئاندنه یه م له ئه  م نووسینه ئه وایب ن؟ به وت بکه تدا جکه ترمی شاریی و شارستانییه
کانی کولتووریی  بواره  کادیمیی له ی ئه وه ندین توژینه چه  ستی بهولر پو ی شاری ھه کولتوورییانه

  . نییه  وتارهم  و  باسی ئه یه تاد ھه............نسرۆپۆۆجیی  و سۆسیۆلۆجیی و ئه

 کانی  هر و کارکته گۆریی ستنیشانی کاته وردیی ده دا به م بواره ی له ندانه و بیرمه کک له یه
 .ه Gordon Childe ئوسترالیی  philologist جیستی فیۆه وارناس و شونه  ، تیی کردووه شارستانییه

،  livelihoodران  شوازی گوزه  توندیی  به بهتیی  کردنی شارستانییه شه و گه وه مانه  و پیوایه ئه
  ته ب و بابه ده کان، ئابووریی، ئه تییه یه کۆمه  ت ،  پۆلنکردنه سه جبوون ، فۆرمی ده نۆرمی نیشته

  به  گۆرییانه م کاته راوردی ئه ر به گه ئه). Childe 1942 ( وه ته ستراوه به  وه هکانی تر کولتوورییه
ی  کۆنه  م شاره چۆن ئه  بت که ده  راسیمه ، مرۆڤ تووشی سهبکرن ول مژووی دوورو درژی شاری ھه

شتییدا،  ی پدهک یه وته که ھه  ی له ستراتیژییه  م شونه ، به وه یه مژوو دوورودرژه و ، به مزۆپۆتامیا
 225 ی نزیکهنی  مه ته  ک سلمانییدا که ڵ شارکی وه گه تیی بت، له ی شارستانییهر پوه چیی به که

  . بت، ئاسمان و رسمانی جودایه ساک ده

کیی و  خه  ندییه ش پوه م شاره ماڵ بت، ئه واو که تهب شاری سلمانیی شارکی  نه  وه ئه
راوردی  ولر به نی ھه مه ته م به ، به وخاشی تدایه دان خته سه  ، شارکه ڵ بووه کانی تکه الدیه

شاری   چنه ر و الدیی کاتک ده شایه کانی عه خه  بۆ نموونه.  یت جیاوازییان زۆر تدایه که ده
ر بیشیگرن  گه بگرن، ئه  وه کولتووری رابردووی خۆیانه  ست به توانن ده متر ده ، که وه سلمانییه

یر  ولر سه م بۆ ھه به.  وه تونه م تازۆر ده کولتووری شاردا که ن و له ده ستی ده ده کانیان له وه نه
  ندییه پوه ، له ھشتووهج کانیان به ته ه کان و ھه گونده  ژین و  شاردا ده له  وه ندین نه یت چه که ده

بۆ   مه ئه. گرن ده ستی پوه پاپیرانی زیاتر و توندتر دهبابو کاندا له کان و کولتوورییه تییه یه کۆمه
م  به. قوڕنرێ ده خت ھه مک سه ولر که وتووخوازی ھه کانی پشکه ران و خه رۆشنبیران و نووسه

  .  هنکۆییلکردن لی، خۆگلکردن  که راستییه

 . وه هنکان دابخر ته ری بابه ئاست دابخرێ و سه چاویان له  ترن که وره گه  وه زۆر له  م جیاوازییانه ئه
ی  که ولر، ترشاندنی کولتووری شاره ی ھه نگیی و خامۆشییه تی بده م بابه ی ئه وه رداخستنه سه
ی  سیاسیی براوه کان و ئیسالمی یهئایینی  تی سیاسیی و پیاوه سه نجامیش ده ره دوادا دت و سه به
م  ئه .بن و لیبالیزم و دمۆکراسیی و مافی مرۆڤ ده که کی شاره کییش خه ره دۆڕاوی سه بن،  م ده که یه

.  وه لی بکۆرته Urban Anthropology  وه نسرۆپۆۆجیای شارییه ڕووی ئه له  پویسته  گرنگه  پرسه
  ره وه ته  کرێ له ده  وه ، پکه یه کوتی ھه روسه ۆسیۆلۆجییدا سهڵ س گه زۆر له  ش که مه ئه  دیاره

تیی  شارستانییه قازانجی  به و  وه تهرکۆولر ب ی شاری ھه کولتوورییه  م ترشاندنه کانی ئه ستیاره ھه
   . وه ڕته یش بگهتیزم و بونیادی فیۆدالیزمی ناوشار ت و کۆنسرڤه سه زیانی ده و به که کی شاره خه
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ستدرژیی  ده: یانگوت ده  بوون که وانه شت ئه رده کانی سه بۆ نووسینه  وه ترین لکدانه مژانه گه
،  کی تری پشلکردووه ، ئازادیی خه زاندوه واریی به تی سووری کولتووری کورده ، خه نامووسی تدایه

نووسی پرۆفشناڵ نیین،  هردی جیھانیی مای رۆژنام ستانده کانی به ، نووسینه تیی کردووه سووکایه
. تاد! .... کانه شۆڤینسته  به ره ستی داگیرکاران و عه ، ده ڕاندووه و سنووری ئازادیی تپه  ھانیان داوه

  نیوه  ر به سکی سه ند که چه  له  ، جگه وه ھنایه یان ده م بیانووانه ئهی  وانه ئه ی  زۆربه  وه داخه به
نزیکن و   وه ولره تی ھه سه ده بوون له  وانه زۆریان ئه  ره ی ھه ، زۆربه) ینک( ی تر  که ته سه ده
کی روونتر  اتایهو  به. کاندا کورده پرسه ناو به وتی قاچاغن  له کانی نه ی بازرگانه وه کاندنه ریکی چه خه

و  ندن و له ولر سوودمه ی ھه که ته سه ده نیشن، یان له ولر داده ھه له  ن که وانه یان ئه زۆربه
رک خۆی و  نووسه  که  که ھایه چ مۆراڵ و چ به  وه ئه . وتووه ستکه ی کوردستان شتکیان ده ییه نده گه

کاتکدا تا  له کات؟ ت ده سه بۆ ده  زیالنه ره  نده وه ئهکی  یه فرۆش و پاکانه ی ده که مه ه ویژدان و قه
  له  رپرسه پارتیی به  و نووسراوه  کو گوتراوه ، به پارتیی تاوانباره  یگوتووه س نه ش که نووکه ھه

   . کرت و درژ ده ی گومان بۆ ئه نجه ک و په پاراستنی گیانی خه

  

و  کوردی کوردستانی ئرانچوار دانی  سداره چاو له  له  وه هکرد وره شتی زۆر گه رده یسی سه ی که وه ئه
شت  رده دران، گرنگیی و ناوداریی سه  سداره دا له یه و ماوه ر له ھه  که لوجستانی ئران لوجکی به به
کرێ،  تی خۆماییدا ده سه ژر ده و له  یان ترۆری سیاسییه مه ئه  که  یه وه ئه  که له سه کو مه به. بوو نه
  راسته. کات دهکان  لوجه ان و بهک ی کوردهتیی داخوازی ئاشکرا دژایه هب  ی تریان رژمکه وه م ئه به
  وه باری یاسایی و مرۆییه سک له کوشتنی که  جار له س ، پنج ک مرۆڤ ئیعدامی  پنج که وه
کی  ی خه که کورتییه به.  وه دایه نگی نه شت ده رده یسی سه دی که ر سه سه ک له یهچیی  ، که تره وره گه

یی  و دنیا ئاوگۆڕی ریشه وه ته تیی چاوی کراوه تایبه گشتیی و کوردستانی عراق به کوردستان به
ی  وانه ئه.  وه بگنه  تی کوردیی ناتوانن مژوو بۆ دواوه سه و چیتر مافیاکانی ناو ده  ردا ھاتووه سه به
  ی که وه گینا ئه ئه.  یه وه که چاوی خه  ، خۆکردنه سیاسییکراوه ت بهش رده تی ترۆری سه ن بابه ده
  . یسکی سیاسیی و ترۆری سیاسییه ، که  که خودی ترۆره  که  یه وه ، ئه ورووژاوه  یه و راده ک به خه

ینی  پهم ی که وانه ت و ئه سه ده به ر کانی سه رسته لپه ھه  ی رۆشنبیره وه کانی لکدانه جیاوازییه
دووڕیانکی  کات و له ست پده ده  وه خاکی بچووکه  دا، له یان جۆشده یسه و که ریسواکردنی ئه

ر  سه ی خۆیان به ژرییه رچاوه و به ئۆربیتای ئه  بت له وان ده ئه. نووسسازدا کۆتایی پ دت چاره
ت  سه ده  که  وه نه بده  و ڤالو ئۆتۆمبیالنه پاره ویی و زه و پاداشتی ئه. چن رنه ده  خۆیاندا  ھناوه

بۆیان   که  وه نه بده  ئاسمانییانه  و بلیتی ھه پاداشتی  ئه.  کی کوردستان پیداوون ی خه بودجه له
پاداشتی کتب .  وه ته خشراوه ریاندا به سه به  که  وه نه بده  تانه خهو  کدرێ، پاداشتی ئه ده

لی  کان و کوڕگه کان و قاروونه ی پاداشتی سوتانه که کورتییه به. تاد........... وه نه ان بدهکانی چاپکردنه
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و  چاالکانه  ناو زل و فمنیسته  ره م نووسه ی ئه زۆربه  وه داخه به.  وه نه کان بده تداره سه ده  ماه بنه
نی  زبه رانن و ئه نده ھه نیشن و یان له ولر داده ھه ولریین ، یان له یان ھه  مالقانه عه  کیره موفه

  .ولر شاری ھه تی کوردیین له سه ده

 قی زانستیی و ئابووریی و ی عه وانه کش، ئه ت  راده ق و حیکمه دنیادا، عه له  وره شاری گه
. ن بکه  هک و وته که شاره ت به ی خزمه وه کرن، بۆ ئه کش ده  وه کانی تره شونه له  یه کولتوورییان ھه

کانی  کوردستانی عراق و پارچه ی رته و وه رته تهوخاش و  رچیی خته ولر ھه ھه  وه داخه چیی به که
و  ول له کی شاری ھه ی خه چیی زۆرینه ، که وه کاته دهیانخۆی کۆ له  ت سه ، دهتری کوردستانیشه

ترین  ، زامانه وه ته بووه  وره گه  نده وه ئهکان  جیاوازیی چینه. ن که ران ده ختیی ژیاندا، گوزه ڕی سه په
رمی  ختی ھه ن پایته یرکه سه.  م ھناوه رھه ندبوونی به مه وه مۆدلی بازاڕی ئازاد و جۆری ده

ک،  ک، گۆڤارک، رادیۆیه یه چیی رۆژنامه ، که ترین شاری کوردستانه وره گه  کوردستانی عراقه
 .ت بگرێ سه ده له  خنه ئازادیی ره ورێ به س نه که .بت ی تدا نهھلی خۆو ئه ربه فزیۆنکی سه له ته

 ؟ ئازاد نییه  و شاره ب، ئه ا نهمیدیای ئازادی تد  گات، شارک که تده  وه ت له سه ی ده ئاخر که
ی  نهکرن زۆری وێ چاپ ده ی له و گۆڤار و کۆوار و کتبه نامه فته و ھه دان رۆژنامه و سه کاتکدا ئه له
تی  سه کانی ناو ده ستۆیشتووه ده  حیزبیی و پیاوه  سگا حیزبیی و ئۆرگانه ده  ر به ھایان سه ره

 نجانی گه کرێ ئازادیی دابین بکات؟ ب، ده هڕاستیی شارک خۆی ئازاد ن ئاخر به. ن که سیاسیی شاره
و  ئه. بت ر نه ژیانی مسۆگه ب و کاری نه  ، کهن و جوان بکه وره پارکی گه  له ولر چیی بکاری ھه

ولریدا  کی ھه چاوی خه ی و به که ته سه ئایکۆنی ده ولر کردوونی به تی ھه سه ی ده پارکانه
ختی  مکی سه رده سه نازانن رۆژگار له  ، که نجی بکاریان تدایه زار گه ندین ھه ن چهرا، ئوا وه داته ده
  . رن ربه سه مۆدا چۆن به ک ئه وه

  

  :نجام ره به

و  له  ککه ، یه وه گرتنه  کوی خۆوه ست به نامووسیی و ده وت و کورده ستکه ستدانی ده ده ترس و له
  ندین ساڵ له درژایی چه به.  وه تلته ده  وه ستیانه ده ری کورد به رۆشنبیر و نووسه  ی که فۆبیایانه

،  یه دواوه له  وه ڕووی کولتوورییه ولر له ھه  که   وهبیسترا داری کورد تمه رو سیاسه یان رۆشنبیرو نووسه ده
یش نووسینی  م بۆ دانسقه یورووژنن ، به ن و ده که تییدا باسیده ناو کۆڕی تایبه گرن و له ده  خنه ره
م  ئه. بت ھه نووسراویشی یک هی ت بۆه نانه ک، ته یه وه وتارک ، توژینه  یت که یدا ناکه سک په که
. ین و ناورین خۆمانی لبده  یه ھه بوونی  دا ناخی ئمه له و  شاردراوه کی حه ، فۆبیایه نهورا نه
نت و نیازی خراپی  یه گه تیی ده ر باسکردنی بۆ خۆی شارچییه ھه  ندک پیانوایه ھه

ا دت و مشک و ھزریاند  دان پرسیار له و سه وه نه ده ن دی خۆیان ده ندک ھه ھه.  وه خوندرته لده
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ڕووی  له  یه وشوه خت به ب پایته ، چۆن ده وه  نه بده  وه ی ئه قینه می راسته چیی ناورن وه چت، که ده
ی  درژه  ستییه ربه نگیی و خامۆشیی و بده م بده بت ئه چۆن ده. بت وران  وه کولتووریی و ئاگاییه

  خۆزگه" خۆم گوت خواست و به ده م مین جار خۆزگه که یهدا ، بۆ  نه وا و لکدانه نجامی ئه ئه  له. بت ھه
م  ری ئه ک نووسه م وه به. مشکیدا دت یر به یر سه ی سه مرۆڤ زۆرجار خۆزگه" .  ولریی بوومایه ھه

  وه دنییاییه به  وه ، ئه دیبھاتایه به ولردا شاری ھه له دایک بوونم له م به یه و خۆزگه ر ئه گه ئه  وتاره
ولر توندترو  نگیی ھه ی بدهکولتوور  له  خنه ۆم بنووسم و رهی خ که رشاره سه کرد له تم ده زیاتر جورئه

  . تر بگرم راشکاوانه

ولر و  کانی ھه سیاسیی و کولتوورییه  نده ھه ر ره سه نگیی له بوونی کۆده نگیی و نه م بده ئه
ببن   میشه کی زۆر بچووک ھه یه مینه که  ک، وایکردووه یه وونی رای جیاواز و زۆر دوور لهشب دابه

ترس  ئازاو چاونهزاو  تواناو و شاره به  که و خه زۆرجار ئه. یات نه  لیان لوه ش له انیی و زۆرینهقورب به
م  به. ون ناکه ھیچ شونکی  کوردستاندا ھه ون له که ده ولردا ھه ھه ی له و لھاتووانه

یدا  لی پهی  مه که  ئییته  که و خه ولر، ئه ی ھهی دانیشتووان زۆره  و رژه ، به دایه لره  که تییهخ دبه به
 دروستبوونی بۆ مژووی  ستییه ربه نگیی و بده ندی بده ھه م ره ندک ئه ھه.  من بن، زۆر زۆر که ده

درژایی  و کورد به ولر شارکی ئاشوورییه دا شاری ھه چه بنه له  هو پیانوای وه گنه ولر ده شاری ھه
  نیمچه ولر سیمای شارکی و ھه ویانکردووه دا ره که ناوچه ھۆی زۆروبۆریی له به  ده ندین سه چه

 "بائیلۆر ئه"   که  وه کرته پشاست ده  م پرسه ئه   وه ڕووی دۆکیومنتی مژووییه له.  رگرتووه کوردیی وه
،  وه کانه مژووی جڤاک و شاره ی کولتووریی به سته بوونی وابه نه.  بووه تدا شارکی کوردیی نه ڕه بنه له
تیی  یه کولتووریی و کۆمه  وتنه نجامی پشکه ره ر به سه  کاته وخۆیش کارده و راسته ندکی قووه ھه ره

  . کان و سیاسییه

  

ند بۆ  چه  و شاره قورسایی ئه  لماند که ی سه وه عوسمان ئهشت  رده ک سه نووسکی وه ترۆری رۆژنامه
  پیره  ی داخه ی جگه وه م ئه به.  گرینگه رمی کوردستان وھه لی کوردستان تیی کوردیی و گه سه ده
کانی  کانی کوردستان و کورده ڵ شارو شارۆچکه گه کی و له چه واو ڕانه ش ته مجاره ولر ئه ھه

رکوتی سیاسیی و  سه  ندیی به شکی زۆری پوه به  مه ئه. بینی ی پویست رۆی خۆی نهپ دا به تاراوگه
کی شاری  نگیی خه ی بدهکولتوور ندیی به کی زۆریشی پوهش م به ، به یه ھه  وه ربینه ئازادیی راده

ک،  یه وه ره ا، توژهمک وری کادیمیستکی که ئستا بۆ ھیچ چاودریکی سیاسیی ، ئه.  یه ھه  وه ولره ھه
ی  نووزه کانی بادیناندا ناوچه بۆچیی له  که  ماوه نه  و گومانه سکی ھۆشیار ئه کهرۆشنبیرک  و 

شت  رده کیشیان بۆ سه خۆ فاتیحایه" ن  و ده  ی لھاتووه ک نوکته ت وه نانه ته ، ئازادیی نییه
رووتی پشلکردنی ئازادییدا  به جه له  ش دووباره م گومان و پرسیاره می ئه ؟ وه" خوند نه
  ماوه دا نه وه سک گومانی له که. تی پاندوویه دا سه یه و ناوچه تی حیزبیی له سه ده  که  وه بینرته ده
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  وه ڕی حیزبیی و ئایدیۆلۆژییه ھۆی شه به  وه ڕووی کولتووریی و سیاسیی و جیۆگرافیشه کوردستان له  که
توانن  کانی کورد ده رو سیاسییه رۆشنبیرو نووسه  م گرنگترین کارک که به.  شبووه واویی دابه ته به

. ر بتاسنرێ جندای حیزبیی و ئایدیۆلۆژیی تاسه ولر بۆ ئه ھن ھه نه  که  یه وه ین ، ئه بیکه
  له رکی زۆر ماوه پشتیوانیی جه ولر، به کی ئازادییخوازی ھه ران و خه تی رۆشنبیران و نووسه جورئه
ر  ولر تا سه نگیی ھه بده   ن که کارکی وابکه توانن ده  رمی کوردستان و تاراوگه کانی تری ھه شونه

. نگییدا بده  رخان له رچه خای وه شت بکرێ به رده ترۆری سه  یه وه موویشی گرینگتر ئه ھه له. بت نه
زایی  ولر خۆپیشاندانی ناڕه ھه  وه ئابهی 31دوای  مین جار له که بۆیه  ی خۆشحاییشه ی جگه وه ئه

کرێ ترۆری  ده.  وه رزکرده به  که مانی دووحیزبه تی پارله فه ت تداکراو پویان بۆ قه سه دژی ده
  ندی ئازادیی له ھه و ره  وره رخانی سیاسیی و کولتووریی گه رچه خاکی وه شت بکرێ به رده سه
  .تای شاڕی خۆیدا دابنرێ ره سه
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