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  ی مانه زه ئیدئۆلۆژیی و خاوری تاریخیی، ھۆرامان

  ]1[.ین رده که  ره خه  ئاوی به ی ھۆرامانی و په ی ھۆرامیان رمانه ھه

  ما به یهنیاز  چه ئیتر وجوا  وه ینه بی به ره عه وزوان  به س گردکه شۆ ئه   ینه وره خوای گه ور رانوه وه و  نهو دنیاک چه وختار وه
  ]2[!؟ن ھه و پارزنایش ھۆرامی بیاتو ده ئه و زوان

  

   واته وه

، دل ن ھۆرچنیه ی وش په می و کۆماییش بژیوی جهمینی و  و زه رو گرویه سه ش نییانیند پا زمه ئنسانی ئاوه  وه مانیه زه
مز و  ڕه  و یاوای ئه نه ئه ؛و ژیوای زعه و وه رده ی و سامانساکه رده مانادای، سازنای، دیماندیمکه ی په :انهگردو گلرگا ئنسانی

ر و  زه ، نه  رانه گردو ویه  جه فتارا و ره رمانا ردۆژێ ھه ارد و ک شوکهیجۆری،  په ؛یش رده واڕای و ڕام که و تی بعه ته  ڕازو
 مانو ی وشا و یاگ و زه په   ریانه زه رانه و نه زه رکام چا نه ھه. سیاین و وچیاینری فرێ و جۆراوجۆری دریاین، نوی زه نه

 نریاینو  ن نه هم تشا نه رووره شا زه فره ی مانه زه و زعه وه پاو  و به ر دماته .ن بییهشا یتی تاریخی رووره ئیژایی و زه وشانه
 ؛ وهنمانۆب  مینیوه رو زه سهژیوای و  ناسه ھهو   ھانه مانیه زه تا ن ته هبع ته .بین شاگیر رێ یاگه ته رێ تازه زه و نه الوه

 ری تازێ زه و نه پارادایمرھۆردای و خولقیای  سه  ت تایوه  به  و و گیانداراو ژیوا و دیالکتیکانه تی و پروسه بعه و ته ۆجمهڕفا
 . مانۆنوه مهن  مه وه پچیا و ئه نه  ،انهئینسان ودل گلرگا

دێ  دوێ سه   به نزیکرب  غه/اوایر وهو  ندیشه و ئه  ز ئاوهتاریخو   و رته سه  سه که یۆ جهو  ندی ئامانی زمه کارل مارکس، ئاوه
 و دل تانه  نه نهش ئاورد هران نۆبه  یلوایه تاریخیی و و په  پارادایمتی  ڕه مین که ی یۆوه په  و گره  تازه  شویه  ری، به ته چوه

تش  و شۆره  ژناسه ئه یتاریخ و مادی ریه زه نهبه   فیاو دنیای که لسه مه فکری و فه ویرچه  رپاسه یجۆری و ھه قد، په نه
: مارکسیو  واته  به. نیقدی مارکسی و نه نه سپه ڕا و ده بنه  پا، یاگه ؛تی و بژیوی ئجتماعی و واقعیه رتهگ بنچینه. ن رده رکه به
ھم یا  وه  یۆ جه  یه ی ئانه په ت کهو په. بینۆ مه  توه  شک و ته  ئجتماعیینه ی و ڕابته  زعه رو ئینسانا دل وه وھه زات یا گه[[
ر و  ته یه واته  به .]]، بواڕیۆ و البشۆ ھمزا و وه    نه ره ھم ئاوه وه  زع که وه  شۆ ئا ئه  ینه، ربه ژیوۆ به ش مه هن چه  نه که ھۆمیه وه ته
 یلوا ئی په ]].رو ئاگاھیین رنه روه ر و په و ژیوای سازنه یا ئاژه  زعه کووم وه ن به رو ژیوای نییه ئاگاھیی سازنه[[: نه نه سپه ده
را یا  برگه جه  کریۆ گره کریان و مه  ژناسه رایی ئه و پوست مۆدنی و نسبیگه وره ده  به  وه سانیه الو که نه که ورانه چی ده ئه

ی  ی پهینتقی مارکس و مه دیدگا ،تی ز و ماریفه و ئاوه تانه و زانایاو ئه   یه فره ڕاوینو  ل به وه  موه چهۆ دترمینیستی بدری
  .فکریان  رین شوه ته رته رین و سه ویته قه  ی یۆ جه ھه  تینه نگ و سیاسه رھه رو فه ت ویه تایوه  و ژیوای به ردو ئاژه شیوکه

  چننه   نه یچ چیگه روه و ئمه یا وه رس فرێ مه وه په ل ھۆرامانی سه مهو  باره وه، جهیوشی مارکسی قد و ڕه و نه رو بنچینه سه
 ]3[  :ردی رو باسی و شیوکه وزم وه رس مه په

 یاوینگ رھه ی و فهیسیاس  ره رمانکه ھه ،وادار سه   و ئه   سانیه که ت کهتا  نهبۆ  هنین بۆ و چه بیه  هینن چه شۆ  ئه ژیوای و و ئاژه  زعه وه
ھمین، سوک و  رۆڵ، وه ھه  ننه خالقیشا ئه ئه کری وف وانی، ڕه تی خسییه شه ؛ھۆرامانیو سا یمد قهوسایینی و  ئه یگلرگا

غیارا  ئه قی رشه و وه سی رده وه ،یی کبیه با که ب ت کریای یسییه ڕ و ب حه ب باوه ؛خت دبه یالن و به وه  پاسهبۆ و  ت بیهووپ
 و بزانا شانازی  به ھۆرامانی و رده و ویه نگ رھه فه بیات، ده ئه ،و زوان رده و پاکتاو که  رمه سایدی چهۆژین ؛یاراو ھۆرامانی نه و

و  م دا قهب ری رابه و به کراسیۆمیو د یئازادی ڕاو  به یه سهۆئا پر و دنیای و ئهو  یدنیائی  وخت شبه وه  وشا به  نه پالیچشه
، ھۆرامی  به ،  زانایانهو   ، ئارۆیانه ئازایانه که نبا    سانه و ده  هسان ئا که وس ربه و وه یررگ وه ؛   یچهڕسواییاگردو ئی  وربار سه

   !؟نرا که مه هرمان ھهی ھۆرامانی  په و  ھۆرامیانه
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وی  عنه مادی و مه ی ورانی و پاکتاوی کبیه یانه   یهد سهو  ر ئه ته فرهو دماو   کینه و یه و بیس ده ڕاو سه چی بنه ئه ئایا.  1
چوارچۆ  دل و  سینه ده  به ت تایوه به و  نهری اد رمایه سه وت لهلت م وه ده تو سیاسه و ئیدئۆلۆژی ور سوه وچیرھۆرامانی 

ئامان   ۆجمهڕفا  ننه ئه یما که محاه وھمین وهو  ، فانتزییاوییخ ، ده تزه سیاسه ی ئاژه ؛  کوردینه وناسیۆنایسم وت اسهیس
زی  ئاوه  به و واقعوینانه ؛ کاش واداره ت سه تایوه  ھۆرامانی و به گاورگل وک خه چیساوالی یمب ڕای مه چهتا   ره ملشه

 ور سه ؛تی ردییه زداری و داراو فه ژیر و ئاوه  نسانیهیو ئ پسه و ی مانه زه اوو ماخولیان  یایھم و خ و وه ر ئهوو د کریا وه ئه
و   هرمان ھه ؛ی ھۆرامانی و په  ھۆرامیانه،  رانه ئاوه نه ئه،  هوپایان ؛ڕاسایی ڕاو ئازادینه و ابژیو ی وشا په ،و وشاوه بنجه

  ؟انر که نیی و سیاسیی ده مه نگیی، رھه فه تی عالییه فه

و   رئامان به  نه شهیی د ساه خاوری سه  جهزی ھۆرامانی  و ئاوه  ئودیسه  کینه و بیسو یه ده گاو سه ره و به  چی ئاسانه ئهئایا .  2
 وق رشه س و وه رده وه قۆربانی،  به  بۆنه ر نه زیاته  ھۆرامیزوان چینه ئینسانیت  تاکهیاوان     یه ئانه وخت ئایا وه ؟ ره وشه  ئامانوه

 ومحا وکا هکئیدئۆلۆژیو  ییاسیس  ریانه و جه حزب کا؛ مانیه بی و ئاخرزه هزھ را مه تگه ڕه ؛ بنهکا تداره سه ده   و ھزه ت وه ده
   ی؟ دلاسه وتو کهر وه

 ژیکئیدئۆلۆ  سه که  گره .ن نییه  ساده ،  هن هینی رسایشا و په ی یاگ واته  ئیگهن و  ھه  ری که ته رس فره و په انهرس ئی په وجواب
ر ود ،نه  یهمۆدن تی ۆ علم و ماریفهچل چوار مکریاشا بۆ وه س و ده دهووم ی دهورچی چوین جوا ی ھه په راک تکه ڕه و بنه

  .رۆ ناو که یی بانه ساده  به و گلرگایکا ئجتماعیهی و ینگ رھه فه ی،یسیاس  له سه مه و  ینه به ئینسانی ژیرر  گه ئه زین و ئاوه ئه
  .ن نییه شاسرڕا ی سهجواو  ،ڕوه وزیاین  ل ھۆرامانیوه سه و مه باره جه  که  رسانه ئی په .ن رهووست مان ده ھه  نه یچه چیگه

 ونتق مهو   مه رچه سهو  و ژیوای ئاژه  دوس میانه قه مودن و ته  ورانه چی ده ئه :ت نکهوچ .بۆ رێ ئه کریۆ هم کا رسه په وبجوا
قائم به [ ی وبنچینت ردییه زی و فه ئاوه.   نوهمینی کریا زه ائاسمانی  و دیارده فرهو  مانا و دلنه .واڕیان تی ققه ت و ھه واقعیه

میدیای  یار  یاونه . ردنه که  هدنیاش دیماندیم یئینقالبی دیجیتای و کنۆلۆژیت. ارمان ھه تو ڕه بنهر و  جمنه  بینی به ]زات 
و  فره  که  یچوه پانه رین شه به وو ھقوق مانه زه  ،مانه زه.  پچنانشوهرزنانش و  بۆ په  رده و په رچین رز و په مه  ئرتباتی ئانه

  یاوای جه نه ئه ،یینگ رھه و فه یسیاسی سیمیلپلوڕا.  نهشۆعار وت حاه ئینا  رمانا و گره ھه وت ڕه بنه  ن به ویه نه  دنیاینه یاگاو
و  شنه. ن یاگ وته و که ن باوه    انهیخالقی و ئه کریمه ف و ویرچه  تاو دنیاینه و وه فره تولرنس/رفامی و مودارا یوته ری، وته ئه

 لی مودن پهول بزار و که ئه ،چدنیای وھامپا گرد . ین محاو دنیای ره دوورته  ره یاوانهی  رده که  ویروه  ئازادیوازی و ئارۆیانه
ئارۆ ھۆرامانی  وسی جوان و نه ینه فره. ن هیر بی گی خاسته زینده وت رایه شه ،ی رده ویه  ر به رانوه وه. ھۆرامان  ره یاوانه

  به .ن رده که  ش گلروه فره  یه جروبه ته  که که خه .یاواین نه په ،یاوای نه زای و ئه سی شاره راو ژیوانه که ویه و فره. ن وادداره سه
   .ریش و دنیای بهووور ده وش، ی دیو په مه  روه ته و زانایی فره یکریا وه ئه م چه

 ری، رابه ر، نابه ردیسه رز و نزمی، ده و به ھۆرامانیچ ئه ائنسانی گلرگاگردو  ینو عه :ت چونکه . بۆ هن کریۆ هم کا رسه په وبجوا
 اوایر و وه  ئاماو مۆدنیته وه. ن نییه ن و ویه نه ش کاو ژیوای و رۆزگارو وش ببه چییه و که  م ه نگوچه ت، ته رهورو زه
خت و  ت سه بعه ته: رو ی، ھۆرامان چیرو سوه زاران ساه ھه و تی و بژیوی سۆننه بنچینه و رده دیماندیمکهی و  که ی محاه په

  وشکه ؛و سان، خان، ئاغای و قخایا تداری و زۆرواته سه ده ؛کا زیه رکه هم  رمایی حاکمه رمانفه داری، فه نه ؛ش رکه سه
زا و  ڕی قه ویر و باوه ؛رسی رسایی و ب په په نه ؛ ی رده وران ویه م و ڕسوماتی ده نی ڕه هچ  تی ئامته ڕعه ری و شه سۆفیگه

زی  ، ئاوه ر مودنیته گه ئه. تا ینه و مه سوارو یانه ناسه ر و ھه ن و ڕنجبه بییه تا و واقعیه ر گیرۆده سته ربه وه  ری و فره ده قه
ت و  تو ماریفه ڕه رز و بنه یم و بگرم فه دماو رنوسانسین بنیه] اوار وه[وپاو وروخزگاشا ئ  سکوالر و ئیدنیایی که

نتقادی تی ئ قالنییه ئه  زانمنه میاومینه و مه ،می و عاه ینه فره ی رمانا په رو ھه و جمنه  رد و شیوکه ی و پیمانه ستیشناسی تازه ھه
. ن ویه یشا نه ئمکانو بییه   ھیچ جۆریه به گردگیر  شویه  به  یچه ت ئیسه نانه و ته  نه رده مانه ویه که محاه ؛وبنچینی  و سوژه

و پا   و توه   کینه و خه ینه ینو فره و به  مانه که محاهمودرن  ژیوایز و  نی ئاوه ی و چه ی و که رمه و دنیای چشش سه ئاژه
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تی گردگیر، ئازادی ویر و وژدانی، ژیوای ئازد  القییه ری و خه ئاوه نه ئه  نه ن محاو ئمه دیاره  که ئانه . ن علوم نییه گرۆ، مه مه
ن  قامگیر بییه گیر و سه کانه یاگه وته که وه  ته وه  و قانونی پاجۆره بیه زی وبنچینی مودرن و کانایزه کسان و ئاوه و یه

ینه و مۆدی  بزارێ ساده ل و ئه لوپه شکو که ته  بزاری جه تی ئه قنییه ئه  نیا گره ته. ن ریوه کریا و غه فام نه     یه فھوم و دیارده مه
باتی   ی و مۆدنیسمیوه تهمودنی  و هرھۆردای دیارد و سه ڕۆ دیاریدای بنه  ختانه دبه به .رمانا بۆ و برمانۆ وش ئه   نهیتاوئاسا

پی  جۆچه ئیدئۆلۆژی ئه،  تی ناسیۆنایستانه جۆسیاسه ئه  نه رو گرد چویه ڵ و سه ، وه ویر و خیای ئنتقادی و ئیدنیایی
یاگا   و فره ی پسه مانه و تاعونو زه] لۆیاتان[ری  زار سه ھه  ژدییھای ینو ھه  عه مانی رایی ئاخرزه تگه ڕه و بنه  وتانه دماکه
و تکنۆلۆژی،  رو تاوه ن وه وته که  خت ھۆرامان ھاموه.   ره نه رما و ھۆرامانیچش گرته وروبه ده ،کاو دنیای تاپوشا کرۆه

نگ و  رھه هو تاریخ، ف سه ه کا، که مینه که  مه و و گردو محاڵ و قه ھامشوه. ریناوه به  ھزه] دیسکۆرس[ت و واتارو  سیاسه
و   و ژیوای ھمنانه زاران سا تانه ھه  ژیوگاو ھۆرامانی که.  ره ژیوای ئاسایی و کۆمایی ھۆرامانیچ پچیان و شیویان پوه

. تیا وه تیا و ناده وه ڕو ده یارا و شه تو نه مۆگاو سیاسه ن ییهو ب نن کریا ت و ئینسانی ھۆرامانی بییه بعه ته  و ئاشتییانه
کاو  ڕه شموشه  ر ھزه وته راکا و ئه ڕتگه بنه  کۆره له مشه ھمینو شه ڕی وه پا، باوه ڕاسا و چه  و ئیدئۆلۆژی انکش و زۆرانهکشم

  ئی ئاژه. ننگنا رکۆر و په سی ھۆرامی و ھۆرامانیشا سه و ھاناو که  اڵ، لرهی، خی ندیشه و ئه تین شۆه قه ھه  مانایه  رۆزگاری به
ی  په  ل و پوشیه و په ندازه بۆ ئه م زیانی نه بیژگه. تا ڕ و زرۆر و سیاسه تو زه عه نفه انیش وستن چیرپاو مهکو ھۆرام خه

   .  نه دیه شا نه یره یشا ئیژایی و خه که نگه رھه ژیواریشا، ژیوایشا و زوان و فه

و  پسهانی ھۆرام وک خه و ئه  سانیه کهئاماین ملوو ھۆرامانیره،   نه تاریخو ئارۆیه  که  ختییانه دبه دماو گردو ئا بهو   یچوه پانه
،  وکه ھه و بۆنه ،ی مانه زه وت رهوور زه رو وه و  ناچاریوه رو سه  و گره ن کرداری ھوه و ئه ڕ باوهش وه ،تدار تاقه  تیه ملله

یشا  پهو   دیاروه نیشتن ی ھهنۆستالۆژیکا   خییاهحس و و  نه مه وه یان ئه وموکراتیکاناد  ھزهو فشارو   کۆمه له گه
شانازی و   ن نه سی بییه رده قی و وه رشه ، تاریخو وه تینه رو سیاسه ت ویه تایوه  تاریخو ئارۆ ھۆرامانی به را کهڕ  باوهن  خته سه
و درژایی  بارسایی  نیا به نیای ته ته. نیا ن و ته ب پشتیوان بییه ھۆرامان گنۆ مه ر یما به په  ساده  رنجیه سه  به .سی رده سه
  رمانه و ھه رده و شیوکه وتو باوی پیمانه و ڕه م رچه گرم وه نه] ئیستسنای[ ڵ و رته سه  س که ر گه ئه. د سا سه  ر جه ته فره
ی، یسیاس ساختاری  نه :دۆنی مه نگی و ته رھه فه  یه و دیارده پسه و گردین  شیویه  به گلرگاو ھۆرامانی  که  میاومنه بۆ

  نه ،ن نگیش بییه رھه و فه یانه  نه ،ن نش بییه نجۆمه ئه  نه ،ن حزبش بییهسازمان و   نه ،ن وپایش بییه ینگی رھه فه و ییئقتساد
ش  له جه و مه  رۆنامه  نه ن، ش بییه سانه ڕه ور  یاونه  نه ، هن ش بییه هیسیاسی ی هئارمان  نه ،ن بییه شمودن و ی ئاروینبیات ده ئه

  ئامانوه یش و په  نوه رده یش کهر سه س که  نه ،ی کریان و مدرامانش په  موبارزه  نه ،ن ش بییه سه دره و مه وبکت  نه ،ن بییه
  نه ،ن ش بییه نده نویسه  نهن،  بییه] وزع مه[بیار و بیامانش   نهن،  نیش بییه ده نگیی و مه رھه فهی  رمانکه ھه  نه، جواب

 مودنی  ر دیاردیه ھه  جه  واه ھای و ھه  ن بییه ساراییهھۆرامان  کریۆ واچی مه .ن ڵ و کاریزماش بییه رته تی سه خسییه شه
ت  تاقه  ره نگیوه نابار و ته  چی ئاژه ئه وچی په .گرۆنبپا ھۆرامانی  بنچینیزی و و ئاوه  کبیه ی وپا، یانه  رشوه سهبکریۆ   که

 ن ویه وی نه جه به  چیویه  نه کاو ژیوایه ره گردو ویه  ھۆرامانی جه  و جۆره مه و ھه ی، پاکتاوی و تاویایوه ته و خاور که  ،نه پوکنه
تو  مللهن  بییه  ئانه زع نجامو ئی وه رئه سه .رمارا به  ره سه  و یۆویره ڕاھات و تراژدیی یۆ شۆنه ن کاره علوومه مه. ن و نییه

خالقیش  تی ئه خسییه شه.  ره رکۆر و ھاڕیان پوه سه مامی ته به : ییو ئجتماع ینگی رھه فه ،یزوانی  تیه لیه قه و ئه پسه ھۆرامانی
نه و  وجوودیشه. نگیان نگیان و ته و ھاوارش په ھانا.  ره نه وته روون ھای که و ده  ڕ، ب کبیه ب باوه. کریان  قه شه قه شه
  . ره فسیش وڕانه تو نه رمی و عزه وپه  . ش پکاینه رسه بنچه ته  نه روونشه ده

  به ]بۆ بیهس  رکه ھه[ ر وته ئه  میشه ھه. ن ویه ماس و دسۆزش نه ، دهر ڕاوژکهزدار،  سی ئاوه که شارتی ھۆرامان و واقعیه پسه
ی  گردی ھۆرامانشا په رێ وته ئه .ن رده که  ژناسه تاریف و ئه و ھۆرامانیاش و کبیه  ی هتو وش بیی حه سه مهت و  عه نفه پاو مه

یۆ مووسقی ھۆرامانیش   :که  پاجۆره .  راخوه قهنشا  ستهوشا دان و  کاشا فه رمانه ن و دماو ھه ک بییه ره ڕو وشا گه وپه پینه
 و بنچینه شن رده ن و که رده ھۆرامانیش به بیاتو ده زوان و ئه و هرد یۆ ویه ؛وش و بییه  رزوه به کۆرسو  به شن رده و که ن رده به
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 ،یۆ میراس ؛وش تو تی بی قامه ی قامه نش په وراستهو  ن رده ھۆرامانیش بهمحاو گو ر هیۆ جل و ب ؛وش بیاتو ده ئه و زوان
یۆ جوغرافیا و محاو ھۆرامانیش  ؛وشو  بیه نهو  رده تو ویه ڕه بنه نییانشو  ن رده ھۆرامانیش به رینو ویهوما  شۆنه و ژیوار

سو  رده و وه  سینه ردن ده کاو ھۆرامانیش که ساف و سادقه  هس یۆ که ؛وش ئایر بازیرمان و  ھه هیاگ  مۆگا و ن به رده که
 ش درژه  کرۆ فره واز نمه نه په .وش  و غانه قه و  هرد کهن هج ی په ن رده هھۆرامانیش ب کاو ته سه ده ب  هس یۆ که ؛وش

  رو ناچاریوه سه  و دیاردانه  النه سه و ئی مه ینه فره  ن درۆسه .ن بییه  یوه واوه  ئی پروسه  کاو ژیواینه ره گردو وه. یم بده
سه ،ئاماین شا و سه پیاینوه  ملو ھۆرامانیره پناین کو ھۆرامانی وه رسی خه رپه رک و وه بۆ ئه نمه ل م نه رچه رمقۆمیای .گ 

یی، ب  یی، بچاره ڕو ناباغی، ب لره په رو ئه نیشانیده وال بی ئیالو ئه  نهنسانیئ  ر گلرگایه دل ھه  دایانه وهڕ ائ
  کینه و بیسو یه ده ڕا سه بنه  ختیه وه  . گلرگاینه کاو ئا ئینسانهو  خالقییانه ب ئهگی  زینده وزی  رمی، ب ئاوه تی، بشه سئولییه مه
،  لره   پووشیه له پهو  ۆزان ھیچ و پووچ مه  وش به نگیی ھۆرامانی رھه و فه یسیاسی یر رمانکه ھه عال و ، فهوادار سه سی که

و  بۆ ئه ما هڕایی مه چه  شیۆم چه ئیتر مه ]2] [1[ ن شهوجوودوینۆ  و نمه ن نییه خالقی و ئینسانی ئه یت رافه شه ر و ھه یه ز، ئاوه
  ه ک و په ، له ویوه و ئید و ئه واقه رو سه سه  گره .دیایارو ڕاو ئاز نا و نه دژمهو  ھۆرامانی وکا وانه رس نه واد و ده بسه  سه که

ک ھۆرامانشار  زعه ی وه م وزم په چه  نه وره گه  بارساییه دیارگا و ر گه ل ئه ی ھۆرامانی کریای با وه په  رمانایه ھه ورده 
  کاسانیه  ر بینی تاقه ھه  نه ھۆرامانه ن درۆسه .ئنسانی و ئارمانی  مگایه رچه ر وه ھه  چۆڵ جهن و  و بارووم بییه ره  ب به  یانیه

  به   سانه و ئا که ینه فره گردی  ل به وه بۆ بیهرز  ش به روونیشا بلسه تو باوۆ رۆزگاری ھانا، ھاوار و سۆزو ده و ڕه پوانه چه  که
م و مژو  دل ته یا بۆ  رده رشا که ھونه  فره هر فر گه ئه ژناسیا و نامدیارن و ھۆرامانی ئه وته واد و ھۆرکه ماس، باسه ده

  و یا دل یانه  شینو وشارهوو پو  بیه نهو وجوودی  شۆنه گالن    وهتی ئوتۆپیایی و ئیدئالیستی زھنییه به و  ینه رده ویه
ن،  وجوودشا ھهجیانشا  ئه  پاجۆره و   خۆلیاینوه  رهو وشا کبیه و ۆنهش  وتانه سیاسیی و دماکه  و ئیدئۆلۆژیه  ھامسایانه

  نبی مات    ییوه سپاچه و ده زرانی سه ده  به،  زوانانه سه ، بهشخیانه وه .و وشان مانه ۆ زهڕرانه و زا شا ئینا دل سه ره سه
 گنۆب یدینگیی و ئقتسا رھه فه ،ییئجتماع ،یسیاسی  رزیه له ر و بوومه ده مۆقه  وشوه  و جه  نه، کتووپی که محاه ت مهشک به
و   پاشانه  نه ر ئانه ھه .کاشا زوه ئاوات و ئاره  یشایچ بیاوا به ئه و و بنیه  نگامه ختی ھه شبه ئازادی و وه  دنیا ڕوه قۆمیۆ وبو 
و میراسو ژیوا و ژیوارو ھۆرامانی  رده ما و ویه کو ھۆرامانی، شۆنه نسانی خهقی ئ رین ھه ته وردیکالنه  ماشاوه چه ره وه
  ئینه .شو و بدۆ ئه  کانیه تهو   جویاوهب،  وهۆر م که ده ن ویه تش نه ھامه شهو  ز ئاوه سشا کهل  ت گریان وه شیل و غاره ره گه

   .ورانین  ڕو یانه په ئه  ئینه. یین بچاره

.  ڕاوه هشباو دڵ و وه ساده  س و گلرگا ویر و نیھاو که  ن به کارش نییه.  سیوه نیشۆ دیارو که و نمه  لۆ مه  تاریخ ڕاو وشوره
ری، زم و  رابه مینیوه، نابه زه و رو گرۆیه ا سهئینسان ئین  مانیه تا زه  گره ر ده به  نه چه شئۆتۆپیا:  بزانم  یه ئانه شۆ ئه  ئمه

  ری، رابه نابه نه هیچ ئمه الو تی ینه نج و مه رهو تاو دنیا و وه ینه و فره پسه. ر بمانۆ ژیوای ھه  ھمانه زی و وه زۆر، ب ئاوه
 : و ئیدئۆلۆژیانه  ھمانه وه چا یۆ ئه .کریان ن و بییه گیرو ژیوای واقعی یاگه و ئیدئۆلۆژیکانه خییای ،یی وستوورهئبژیوی 
  ن بییه  لۆنوه دێ مه سه  ی چننه په  دیارده ئی  ھانینه رو جه راسه سه .ناسیۆنایسمین رمانو ھه یاگه  که نتی ت ملله ه و هو د دیارده

نگ و  رھه فه ،ھج له ،زار زوان زاران ھه ھه  ویرنه وه رو ئی و چیرو سوه  سینه ده  به .ی مانه و زه ماخولیانه ری و شمووشه  به
 وو پاکتا تی هری شه به ژیواریاو  ر میراسه وته ئه تا و وما و ملله قه ئاداب و ڕوسوومو   ای، ژیوگ ێرد ویه نگ، رھه فه  ورده

  ده چی سه ش ئهکزی و لژی لوای  ی و ڕوه وته خاور که ولیال دهرین  ته وره گه  یۆ جه یچھۆرامان  ر به رانوه وه .نیایکر خاپوور
. بۆ ئاما  ش ک بۆ و چکۆوه مه رچه ن سه رقش نییه فه . ن بییه تی ت ملله وه تو ده ئیدئۆلۆژی و سییاسه یا  یشوومه وه : نه دمایینه
ئی   الره   ر دوه ھه. ی که کاو محاه ناسیۆنایسته  ریانه بۆ یان حزب و جه کاو ئران و ئراقی بیه زیه رکه مه  ته سه ر و ده کشوه

 .ن ر ئاورده به  نه نه گجهساش  و که ژگو فره مه .بک هناس و ھه وشار هن گۆڕ وسته ارشھۆرامانش   ته و سیاسه ئیدئۆلۆژی
  ئیسه .ران که  فام و شوه  خاس خاسیه ل سه شیۆ ئی مه کاش مه زداره ھۆرامانی و ئاوه دسۆزاو .ساش واڕان که  قو فره ئه
ی گردی  په ]ن نه نمه  راقهن ئا ئ ه مه عه  ئیسه  رنه ئراقو ئوسایین وه  نزووره مه[ و ئراقی و ئران ات تو وه ر واچم سیاسه ئه
 و  نه ستانه کورد  جه ی که محاه کاو هئا کوێ ناسیۆنایست  نه چه  نه ش نییه که شه لی بۆ وه یهو تو ھۆرامانی نه هونیا تای بۆ و ته بیه
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ی  ھۆرامانی، تاجهگلرگاو  کو و خه ره رو سه شا سه نیاینه    یوه ئازادیوازی و موبارزه نام به بیسینه  ده سه رو راسه سه و ڕا بنه
و  ئیدئۆلۆژی رو سوهچرو ھۆرامان   مانیه تا زه :وچی په .ئازادی و هڕین ی زه تاجه  نه  هن بییه ایژو ئیدئۆلۆ اھم وه و هڕین ھه

وش ناسیۆنایسمی کوردینه   تو ت ملله وه و ده ۆسه پره ،رو گردیشاوه سه  و جه  دارینه رمایه سه تو ت ملله وه ده تو سیاسه
یی  وته که و وه یئازادی  ڕوه  نگامیه نیا ھه ته  نه  ره لۆ ڕاو وشه نهوپایانه  بۆ و نه  وزع و بیامانش ی وش مه په ،کشیۆ نه ر به
و   رمانه ھهو لۆس   رسه وه تو ھۆرامانی ملله  مانیه تا زه  .تمین ی و فوتیایش حه ین شییه به هکووم ج به وینۆ م نمه چه  به

ی  رده پاکتاوکه  یهمان تا زه .ێدو  بۆ به نمه ۆشی ن نه تا مهپچنۆ  رۆ و نه وه النه  رو شان و ملیشوه سه ناھۆرامانیاو  ئارمانه
ناسیۆنال الو   ھۆرامانی جه وسووموڕنگ و ئاداب و  رھه فه بیات، ده ئه ، زوان، رده تاریخ، ویه جوغرافیا، دموگرافی،
 ی و ئیدئۆلۆژیکیشایسیاس یتاریخی و رده شکه ماوه ی بنه پهئادیچ  و کاشاوه ھۆرامانیه  سه رده وه و  یوه که محاهکاو  شۆوینیسته

ی، یق رشه ی، وهیس رده ننی وه کو ھۆرامانی تا مه ھۆرامان و خه ، ینه نه هن په دماییش یشا دارانه رمایه و سه  رانه تانکهتی  وه و ده
  . ششانه به ورانی و یانه یی ب کبیه ،یی بچاره

ئازادیوازی، : ویان  به  فره  تینه سانیه ت ملله وه شک و ڕۆخسارو ئیدئۆلۆژی ده ته  جه مان ژدیھای زه هھن و  ھریمه ئه
و  شاوارد،  شۆردوه شایئاھۆرامان کو خهژگو  ی، مه تی بییه نگیی و ھاموه رھه ی، ھام زوانیی، ھام فه یوگرته ،ی بیه پوه
کاوێ  مرو واقعی، و ئه کووم پسه به  دل خییاالنه  ی و نه رده ینو ویه ئارۆ عه م به .ی پوشایشا قوربانی ئیده اشدر که
  ینهر و چ ته جات دان و نمازا جاریه نه   یوه مانه و زۆحاکاو زه و یانه  راو شانه ژگوه مه  مو ماره س و ده ده  ی وشا جه مانه زه

،  کانهڕنا  هی سه س و ده ر که ھهئارۆ  .را و ھۆرامانی با و خاپورش که چۆه ره ی قه مانه زهژدیھای  هھکا و  ڕه شه ر شمو زیاته
الگیری  ،الگیریش و ی مانه زه اون ھریمه ڕ و ئه شهڕاکش ڕاو ،  بمدرۆوه  ھۆرامانیوه ور رانوه وه   موکراتیکانهو ناد  نائازادانه

 ی،ین ده مه ،یسیاسیی یو تاریخ  ھۆرامانی مدرانوه  ر به رانوه وه   سانه و ده سانه ئا که  نه چه  نه نییه ش هک شه .نئازادیناو  دژمه
، نامزڕیا  تینه ریه شه و به  ینه نده کاو تاریخو ئایه ره به ،ن رده به  وه فۆتنای و ڕ الری  بهھۆرامانیشا کو  خه ییگن رھه ی و فهیب ده ئه

بینیان  کاشا ربابه ئه  و هھش و ن نی واته ]کانت[  که قانه رشه و وه  سانه رده وه هیئا ھۆرامی قین یه  به .حکوومن و مه ڕسوا
کاو  یاره نه ی و که کاو محاه ناسیۆناڵ شۆوینیستهکا و  مانیه را ئاخرزه تگه ڕه بنه ی ر په س و ھیتکه ن چۆدهو بیی  شاوه پوه

تباری و  جاه خه شات و ئاقیبه و میراس ش به ،ران که وشا شانازی مه شی و ووره ری نوکه  به  ب ئابووانه ھۆرامانی و
  .  کریۆ مه و  کریاینه  بته تکاری و بشعوورینه سه تاریخو خیانه ی دل میشه ی ھه و نام و یادشا په ینرمسار شه

نجامو  رئه سه  و و ده بیامان مه ن نده ئایهتاریخو   ئانه  که  یچوه و پانه ره ئاماین و ئاوردنشا ملشه  که    وهتراژدیاپا گرد 
. ویش دان دیاری  و تاریخینه نگه ته له تو ئاھوورامانی که رۆجیارو وه :کریۆ نمه  نه حاشاش چهل  وهرۆ  که مه  ڕۆشنوه کا دیارده

و  قی ئینسانی ن یاگ و ھه ریکه خه . نوه رده که  نه سپه ژیوایش ده وه رئامان و ئه به   نه یی وشه د ساه خاوری سه  ھۆرامان جه 
  گایه ره ھۆرامان ئینا به .رۆ که مه  و وش ساقوه و کبیه بچینه  ره وه   ره به و وه  پله  به  پله . س مارۆنوه ده وش به تاریخیی

،  لره  ش وێ ئاگاھی، نه سپه ده  که  تاریخیه. تین قه تاریخیی واقعیی و ھه. نیۆ دل تاریخو دنیای ن پا مه ریکه خه . نه ساسه حه
. رین ورانو ڕۆشنگه ، ده ورانه ی ھۆرامانی ئی ده په. ین مانه زهو ت رووره و زه و ھۆرامانیی سلی تازه رو نه ھه و یه  رمانه ھه
رۆ  کو ھۆرامانی که تاوۆ خه س نمه گردین ئیتر که  شویه  بهل  ن وه زی پووت ھه ر وه ھه  زانه وه  زاریه دل ھه  رچننه ھه
سلی  نه ،یمدرامان ئازادی و ڕاویاراو ڕاو گردو ھامپاو و ھامشانو ،زدانی پاکی ری یه یاوه  به .قو وش رشه و وه  س رده وه

و  یانه  به  و یانه ارکوسار ش و سه که وتاق  تاق بهو  ئه، داریشا پایهوپایی و  و مه رچه په، ھۆرامانی یاواو نه و ئه یاوا نه په تازه
  رمانه ھه ،ژیونا وچان ژیوای مهبورین و ب ،ئازادی  یاوای بهی  و په  ڕاو ئازادینهن و  رده که  رزوه به  نهئازیزی ھۆرامانی

   !نگنا نمهو ھز  ھاز  جه ران و که مه
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   ینه وه

  ستییانهنیو ئیستالی  ئۆپۆرتونیستانه  شویه  به ن فره  سانیه ابی زھه و مه یسیاسی  هوادارێ ئیدئۆلۆژی الگیرێ و ھه ،نه ھۆرامانه
به رده مکه جه هس ی، شوعاردای و ده رته ژگشو بلیغات، مه ته وخج م وه ین زانۆ و  نمهران یۆ  که ھۆرامانی مه وباس  یهخت
  وه یشا باسش چوه ئه  که  مانه ه وچهونگ و ئا ته  ز و ئاواتانه ، ئا حه نگه رھه ، ئا زوان و فه ئا ھۆرامانه .ن چشه شا وایه  ۆنهویا نمه
 ران که مه  لهووفرم  نه په ھۆرامانش  که   ژناسه ئا ئه . ھۆرامانیوه  ن به نییه ن و ویه نه شا ڕیه ھیچ فه  کۆشان یش مه و په ران که مه

خاک و دل   که  وتانه دماکه  هئیدئۆلۆژیئا ئادیچ  ن یش ھه بییه  سیاسییانه و ئیدئولۆژی حزبانه  زه و دل حه  نه یاهیر خ ته فره
یم  یهنامش بن  نه ر ئانه ران باشته که مه  وه چوه باسش   سانه سانه و ده ئا که  که  ئا محاه. شا کشان ره که چه  نه ره ته  انیهت وه
،  شۆعاردای:     ، میاوۆنه باسانه  رو بنکیشو ئاجۆره وپه ئه  لۆ وردی مه  به  ختیه ئنسان وه .ھۆرامان  نه ی]المان ھه[ وت وه

ر ویانن و شۆنگم  ته فره  نگیی چیرو نامی ئازادیوازیی و دموکراسینه رھه و فهتی سیاسیی  موبارز زانای، فعالییه وبه
  ئا باسانه گردی. تی تایوه  و گرویه  سه ی ده تی سیاسیی و ئقتسادیین په سه ده  یاوای به  تیه ڕه ل بنه سه مه. ی رده که
و  ر دسینه نگییشا و تا دنیا دنیان ھه رھه سیاسیی و ئقتسادیی و فهقی  ھه  به  باوه کا ئاگای نه ئینسانه  یه ی ئانه شن پهۆرپ سه
  .  ری بماناوه وته ئه

 بازێت ف، سیاسه لسه ژناسیای و ب فه هئ وفوزان، فیلس   نهرێ حول و  نمانه  ین، ساله زلزان و قه ئنسان وبه رنه وه یچ ئه
 یچ ئه .راوان فرن و فه ،زی و بئاوه شته لوقمان و سوقرات ده ،شبی بیالتهو ب ژیرێ   شناس فره زواننه ،ت ب سیاسه

رمان  ژناساو ھه ئه ر ته فرهی  په . ن نه ش چهر ته فره ێڕاویار  رانه چا وه ئهرکام  رێ فرن و ھه وه  ینه ندیشه ز و ئه ھایگاو ئاوه
ھامایی   اویاریهڕنی  هکۆشم چ رجار مه چیساوالی ھه  ،ابن ب  اهیعرا و خییش وت کاو وه زداره راو ڕاو ئازادی و ئاوه به
ئی  ومین ڕاویار یۆوه .ر بژناسمش ته رم و فره ر دیماشکرا که و ھۆرامانی خاسته ئاژه  تا پاجۆره  نه کشه گنم ته مه. رم که

س  ر باس و په  نه چی دیمانه ئه. ی المه ھه  نی کاکه هن چ ڕک وسته]  ئینترویو[ ما یهدیمان. ن المه ھه لھۆن چامسکی :یما جاره
فرێ وزیاین م بۆنه به  ڕوه و ئاماین تهختی و چیو می وه و که واته  نه چیگه  که ری و  و پۆخته  نیا ئازیاره ته  نه هییشا نی یاگ

  وهخش ی په که دیمانه وندیه گرد ئایه بکریۆ ڕاینم مه چه. اتام و چه سیتا رو ده وزم وه مه ی  المه کاو مامۆسا ھه ئژاداره  واته
  .کریۆ

رو  رمانبه ھه و  وته شۆنکه شانازیوه وش به به  نه که چا ھۆرامیانه یۆ ئه چامسکی  کاکه یۆچان و وازه نه په ، ینه نه سپه ده  وه
 زیوه حهوا و ئا  ور ئینا سه. ن شش ھه و وه رێ مه یر و سه رێ سه زه و نهیلوای  په. زانۆ مه یکورد  موناسیۆنایس تو  سیاسه

ی  په اھیچش  ئیسه ابۆش ریج بییه گه ن و ئه ویه نه اش و ھۆرامانی چویه رده نگ و ویه رھه زوان، فه  گوایا گلرگاو ھۆرامانی،  که
شا و ینگی رھه ی و فهیزوانۆمایی، ک تاریخیی، ی کبیه  شیۆ واز بارا جه ھۆرامانی مه وک خه خییاو ئادی  به .ن نه مه نه ی واته

و   ره رماناشه ھه. رۆ ن و موه ش وارده تی فره فه و خه چی باره  المه ھه  کاکه.  یره مانه ئیدئۆلۆژیا و ماخۆلیاناو زهدل   تاویاوه
 و یما کاکه  ئی به  پیجۆره ئهو   وه چیگه  ئمه. ن مانیان و سۆته: نی واته  ومانه.  تاویانوه   ئا ڕاینهن دل  دیاره  ره کاشه زه حه
رم و ھام  وتا، ھام گیفان، ھام کاسه، ھام وه وک مواره   رمانانه ھه  ئا جۆره: ماچم  یه راوه و سه ایڕکاو ئای  ر کاکه وته ئه
 ن ویه رگلتا نه وه س و ربه وه س که  ی ئی شانازیه په.  یتاوه بیه ھۆرامی نه  ردێ به که مه شانازی   نه زو وت و وتا حه. اتا بۆیخی

نه و پیرۆزتا بۆ  شتا په ردێ وه که ختی مه شبه وه وئحساس  ر چا ڕاینه گه ئه:  المه ھه  واچم کاکهبتاوم  نیا مه ته. ن و نییه
 ، ئازادی  ی یاوای به په  کتا ب چیرو نام موبارزه ره کانت گه رمه مرو وت و ھام وه عه. تا سانه رده وهی  و کبیه  ژناسه ئه

خوا  .ن نییه  چاره. ت بۆ جاه ۆزگار خهڕ. تاودێ و نمه تاواتا نه . و ھۆرامانی بتاوندوه رده ی و ویهانھۆرام وبیات ده زوان و ئه
 وقۆرس یمزانی و بار که رم، وبه ردندێ و شه ژیوایش مانادار که ی،ڕائا   که  ر ئانه ھه.  نه دۆ په تتا نه فه ر خه زیاته  یه چانه

ر  گه ئه.  یره ره و ده لوان دل ئاوه ن و نه ویه ر نه مه بسه  هقاین به ڕ پهیتا چی دنیا  ژیوا و  ن الشییه  تاوه شانا ور ی سه ھۆرامی بییه
   !رۆ که نه نشتا وش ب به وم ره حم و که ڕه  جه  و دنیاکچ چه  یموه الیه مهی  وره خوای گه  و ئه ،ش نه ن په نه ڕتا مه باوه
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رو  رانموونیکهر و  ڕاوژکه ،سدارا سو که ، کهی مانه زهتو  و عبره نی بلیموتو  چه ؛ی هو دیمان تنه مه    یچه ینهو ئ  شمه  ئانه ،نئازیزا
  ]4[ .المه چامسکی لھۆن ھه  کاکه :تی و ماریفه زی مو ئاوه خرو عاه و فه المانی ھهقراتو وس ؛بچارا  نسانهئ

  

    دیمانه

  

ی تعبیر و یا به    خییانه وت ڕاو وه رمانبه ھه  یۆ جه وت ئاماینم و ئینایم خزمه  یوهۆیر  ژاوه وھۆرامان :رۆیی ورام ژاوه ھه
  ر بژناسۆ به ته المه وش فره چامسکی ھه  رم کاکه که مه ز  ی حه که و دیمانه نه سپه دهی  په.  ینهالمان ھه وت وه  :ر ته هتاز
  .کاما ئازیزه  نگه رده وه

 دینانیبا و موکریان ولر، سلمانی، ھه وت او وهدخو نام به .ی وره کوردستانی گه اودخو نام  به : المه ھه لھۆن چامسکی
ن  ھه ام رانه شۆڕشگه یسم .شوریایما شکریا و به تی به وه] اوکاوداب] [ ناوچه[ر  وته ئازیزی و ئهکی وورک ت که تایوه و به

و بایکۆنۆرو   کاو سیبریوه و کرکه کرکا  شته ده: نی ھه دنیاینه و رکۆگه ھه .  نهتی وه ڕاو ئازادی] کاو کناسه مه ئه[ وت خزمه
پاکستان و  فغانستان، ئه رتا هھ  رانیوهئ] وروباشو[و ] وروباک. [مریکای او ئ دا ان اک ،وپاوئور] رووباکو[تا  ر هھ  زاقستانیوه قه
 .]ئابخازیای[و  ]ایفقازی قه[ ]نیکا کورده[ی  ن په تیچم ھه تایوه  یسالم. ئاسیای] وت رۆژھه[کاو  ساراییهندوستان و ھ

  جه ]شۆڕشگ[و ] ئازادیخواز[و ] مافخوازن[  که]  هنوستا پ ھه[  کورده ئا ی ن په سمم ھه ]گشتی[  و به م رجه سه
ب   ته وه وئاسمان] سترێ ئه[ی  سم په. یما که ته وه] ورد به[ی دار و  سالم په . ] وتووینه پشکه[ رو جیھانی راسه سه

  !نیما که ونه

ھۆرامانی  ومحا  به   ] مژوویانه] [ ببووره[   وانهمژ  بهو دل کت ]پشتر[  که  المانینه ھه ومن محا ئه  تتانه خزمه ورو رز که عه
] مڕاھنان[  نه ر چاگه ئامانا دنیا و ھه  پیرشالیارینه وگا ده ]لوو هم  ری ئی گۆڕانکاریانه سه   دا جه که ی باسه درژه  له[ ]ناسیان[

ست  به رن مهووبب[ ن هش زوانشا ھۆرامیی ر بهوورو گاو پیرشالیاری و ده ده ن هئاگاتا نیی  رپاسه ھه. نان هیبی  وره گهو کریان   نه په
. ن شیه نه وه ]زۆرما[زمی  ] وه داخه ج زۆر [. وانان م وانه  نه چاگه] ندی دوا ناوه[ ئۆخرو و ئاخرتا ]. ورامییا ی ھه زاڕاوه

و  یکوردستان رۆشنبیری وخت پاته :یانی  سلمانینه   که ]نه زمانه[ئا  ]ستم به مه[ . نهو بنویسم  نهوما بوانم ]زمانو[  ما بهنتاوا نه
] نیووب[نه  ته شپرزه چی وه] فیۆمر] [ ببوره[فرۆی ] وماف[زاندێ  وتا نمه  که  رپاسه ھه .ن باوه  ]التی ناوینی رۆژھه[ وگرد
  جه. من هفرێ بی ما جه عه با و ره عه :یان یارا نه ]زمانو] [ ببووره[ نیا زوانو ته  ] کانه تاییه ره سه[ ] قوتابخانه[. ن نییه

 ،کا دایه نه خواپه  الته وه وکان خه وگرد  جه ، ژیوایوه ]دۆخو[و  بۆنه  . ]قوتابخانه[ ی لوانا نی و که ن چه رده باسم که] ژکداووتو[
  وانه ما هک وانه  نه . رس بوانمنه تاوانما رک و پک ده نه کش ڕاسه .ردێ کریایم روه و په دی ]بارھنانما[و  ]راھنان[ر  درته

و   مانانه م قاره ند در به رچه ھه. یچ په ماچوو ]دواتر[و شانازین و  مایه  ت ئینه به ئه .ی نه وهپیاو  و س کهیچ  ئمه  ب و نه
  که ] پشتراوه[چا  و واتما که  رپاسه ھه ! به .بگرم ] انهووییوت رکه سه[ و هگ بهتاواما  و ]باتی خه[  مادا به درژه دارۆشک
. ب ]نامۆ[  ]زۆر[  الموه بهشار  . وته م که که ی په فره  ی ماویه په ڕاسی ر به ، ھهشار  ]و ره به[و لوانی   زیانیره  گاو پیریوه ده
. کماگا ی ده په  ربشوه کم ب به ره گهزوو  ]زۆر[. ش ب تازه ]بۆنی[و  ]چژ[ن  رچی چوه یم ھه رده ویه ۆو بژیو پوانه چه

 .نزاننا  ر نه ته یهفارسی زوان  دالوو ] یای گۆرانی ستم زاڕاوه به مه  ورهوبب[ ھۆرامی ]زاری شوه[ و ئهب جیا  ئانه ]کارشھۆ[
و  لب ق گج و و، ،نگ و مات، س و وڕ بده . سی یاونانه که  و ئهمنیچ  ئه  م و نه نه س حایی ب چه که  نه ، ینه رده که قسه

ن ،فنا  ائپه. و لو ننا ده نه خوھای ساڵ دماته. مشاوه م و خوچونکه. ما نه و په م نه ن بخوا په قشا بییه ھه  ر زانام سا  ت
[ تی  وه وین ده کا ئه مادهو  سه ه که  که  خته یانی ئاوه  ریوه ته د سا چوه سه و حه و زارێ دوێ ھه  زاننا جه نه  خته ئاوه
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] موکریانی کگرتووی کوردی زمانی یه[نامش   نه المانه ھه  جه  دایی ئمه ئه] زمانو[  یما رزناره په ش مه و ومانه] خۆرسک
ئا   یوه و ئانه بۆنه چی؟ یواچ  گره .نا ته حه ناڕه] زۆر] [زۆر[ .ناستنمش  که  رپاسه ھه نازۆ ]یما که که گه[خوا . زۆمناخوا . ن بییه

  به. ن ن و ھه دارما بییه وریشه]  میژوویه[  هچزانا  ی نمه فره  یچه ئیسه  گره. زانابما کنا و کنم نه و زانابم نه  ساه  گرده
ر  تهساخ .ماچان یچش  ستان به و کورد ن کورد چشه نزاننا نه لوابنا شار نه  خته تا ئاوه م سه ستانی قه کورده و چوارپارچه

مم  و چه ر بیان ختو حۆته وه. وینایبم  ب که  نیا کوردیه لما ته تی سه مه. زاننان جافی نه  یهلیم کهت  نانه و تهوبواچ  نه ئانه
خا وج ره فه  ن به بیه رده ش کهوشو   جاف زوانوه  گایه ده  زانام ئاده وازێ بیخا عه/قما  ده وردم وچی مه په .ی وده کگاک

ی بلغات و ته زاناییادون، ئینترنت، ڕفزیون،  له تهالیتی،  ته سه] و شاشه[وێ  نه  یه و ئیسه پسه ! لما کورده سه :ش واچن نه په
من  .نا. نا .  بگنۆنه ھاز و ھز  ی بنریۆ الوه و جه میشه ی ھه و په  نگی بارۆنه ژهر  تهویۆی ز وژگ بۆن و مه  فره ئیدئۆلۆژیک

] ڕابردو[ختو  وه  یچه ئیسه]. یمانا که له گه[و  نده رمه ننا شوه تا مه. خشوو به وما نمهخت  ھیچوه. خشوو به خت وم نمه ھیچوه
] ستی ھه[ دی ]ابارھنانم[و  ]ڕاھنان[  نه خته و چا وه  نه ییمه ورانو زارۆه ده چ هپ  که  نا نده رمه شه] بیرم[  وم مارووه

  رووه که ویری مه] یما که که گه[نویسو  چاره  ر جار به ھه .و مدرامانی] شۆرشی[دل کوورێ   وتانینه ب و در که نه] وییم ته نه[
روو نام وم  که رم مه شه .مام رو چه ی ممانم و وه رگ مه مه] وتوون دواکه[  ننه ئه]  ڕامیارینه] [بوارو[ یچ په  که  یه و پانه

زاران  کووم ھه د جار به سه  روو نه. رگوو وم و وما موازوو و مه ته ئاوه  نه و ساته] کات[چا  ئهبواتا بۆ  ].مروڤ[و  بنیه
  ! جار

جافی فرێ ] زاری شوه[تاواما  ت کهرد تا تیما که و کوردایه] بات خه[ ،]نھنی[ و  مانانه قاره لسا  رجۆر ب چننه ھه ! به 
نهووداھات[مر باقی بۆ  ر عه گه خوای ئه وئومید  به. بیم  [به که مه    مانیانه ئا قاره گه رم یی نویسیاتا  بی و کت]جیلو [

  که  وه زمیهو  بۆنه. ن رده بژیوما که   نه نابارهناگونج و   هی  ئاژ  چه  ا بزانانهب. ت مب و عبره راش چه و که  بواناشوه] ۆژیڕدوا[
سمی  هڕ ]زمانو[  به مر که کوردیی موکریان و سلمانی نه ]زمانو[  مانیه تا زه   ردنه م که رته شه   باوایم وین نه عه وه کریانما

 ]ر ته وئیش[یی و ئازادی ھیچ  وته رکه سه  به میاون نه] یما که له گه[و  ئازیزی المانی هت ھ تایوه ی و به دلاسه وت و رکه وه وگرد
م  رته ت شه نانه ته. ئازادی  منم بهووحک مه] ما که له گه[و   ئمه: ماچۆ ]نسی ره فه[ری سارت ]خاو[و  پسهتی  نکهوچ .مر که نه
و ] بیر[رێ  ژگبه مه  کتب ی وه هن وه  کا به نه.  بی ره و عه می جه عه] زمانی[  ت به تایوه  ه بهووانو هن  ردواردێ ده بکت  ردنه که
. وور کهبیشا بژیو  ئه ]ک وه[تاوۆ رک  و نه  هورو به ]مشک[و  ]بیر[  یم جه و تاته بایمکاو با چیاریهووبواڕیۆ و م] ستم ھه[

 ئا رۆحه. یمانم که و محاه رده رو ڕۆحو ویه میراتبه  ئمه .کانمانم وره گه پیره  ووت ینه ت و مه سۆننه وبار وھۆرگیر  ئمهئاخر 
]  ببوره[  ینیهومیژو  ئمه  شحاینه یاگ وه .ن رده که  وه چوه باسش  نه یشه که شناسیه  دل دیارده ھگل]  مامه[  که   دانه رکه سه

و ] ڕامیاری[، ]ڕامانی[ ،]یی لژه[ ،]یی وژه[ ،]یی خنه ڕه[ ،]فی لسه فه[ کتی ره یر و به ڕ خه ر و پهودو  فره] کی یهوومژ[
 ]ی وتوانه پشکه[ ]ژیانکی[ی  په  که  ئا چوانه وگرد]  کاشانه ویه ته نه[  خشانه و په  دل شعره س مه ر سه  مامۆ .ن ھه ]ائابووریم[
تیما  کاو وه ره داگیرکه و وانهرۆ  که نمه ]پیویست[و  ن هنیی] گرینگ[ ئاوردنش و ئیتر] پیویستن] [می رده سه] [ستی پھه[

بوانم.  

لوانی    ]زۆر[]  تکۆشانیه[  و به ناچاریوه  و هۆو ڕ  دنه وه نه م ند در به رچه ھه ، م ژیوایماوه ه نگوچه رمانی و ته ھه و ب بۆنه
و میژۆوا و  وه نه وه  رد به که ما سه سوقراتی ده وین بۆ عه شبی نه بیالته]. زانکۆ: [و ویمان ماچم سهیا پ .]یۆنیورسیتی[

:  ما ئالووچنای ملمارهیی وته رکه سه] گ به[  و شیگیرانه ] ۆرشگرانهش[شۆنیۆ و  ].کاو رۆژی تیه یه کۆمه  زانسته[ی و  فه لسه فه
ما  که ته وه ] مانه رده سه[چا  شوواچوب] ن پیوسته[ .ری گ و شانازیته ھا به و ده ]دی.پی ئچ[ ،]ر هماست[، ]سۆریۆکال به[
بۆ  تاوۆ و نمه تاوێ س نه بۆ که نیا وم نه ته .قاتیسای ب] دا بوارانه[چی  ] داخه[ ] ج[ ]زۆر[ .ب] سۆفی  یله فه[  به] پیویستیش[

کاو  ره کۆچه وتاریخ  ]نه کالجه[  .رۆ کهب  چاره ] وتوانه رکه سه[  به ]یم که له گه[و ] یم که وه ته نه[و  رده سۆفی و ده  سایله  به
 زاران ھه  گره  نه ر چاگه ھه.  ره رد پوه رد که غولستانیما شوم و وه و مه فه لسه فه  رپاسه تورکستانی و تاتارستانی و ھه

 ئالۆزی و ئاژاول ور زایی باشما سه و شاره  ویوهڕ وم ما دا ده وه نویست و شه] پسپۆرانما[و ] زانستیی[] گوتارێ[
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 روش ده و نده رباب و به و ئه ابتهڕ] ومک چه[ ور ت سه تایوه  به .رد یدا که کاو په فیه لسه فه  ]مکه چه] [ ببوره[نا    کاوه کمه چه
نجامدا  ما ئه یه گرته ره پوه رئاورد و به ،رماوابش فه ی ئامانیھیگروش  ده  پاجۆره  و نه خته ر چاوه ھه.  فریدریش ھیگلیوه

وسایی و  و ئهھۆرامان وک و خه سهپ  ئمه  و وم و من پسه یاوانینه  ختانه شبه وه.  کانه و ناھۆرامییه   ھۆرامانیانه و کبیه وین به
  و یاوانینه  یاوانانیشانه .مھیچ و پوچن ]تی کوردایه[ و ]ی توه نه[ ]یبات خه[  ب و سنم رده ندێ و وه به  یه المانو ئییسه ھه
  فره المانی کو ھه خه] ن ببووره[نا  ھۆرامانی وک خه. سمان رده رباب و سه موکریان و سلمانی ئه وکورد زوان وک خه

و مر دماو عه ] وه داخه زۆر به[  .ر پاس بین ھه  ڕاو میژواوه بنه کووم به  ئیسه نیا ته  نه .ن حای نیه  ئی چواشانه .سادنی
 ].یما که له گه[ینو  ن به سته جیاییشا وه .نزانا هجیا م وشا به]   نووکه ھه[و   ردنه که ند نه سه په  لشانه سه ی ئی مه باتی ھه خه

 . راوه که مه ]دووقات[و  ]دووپات] [کا ئاژاوه] [ مکه چه] [ نالۆژیکانه] [ ناپسپۆڕانه. [و مه  یۆوی جیاوه  ن جه ریکه خه] ما که له گه[
گاو  ده   که  یانی ھۆرامی ] زاراوه[ئا ]  ببووره[نا  ] زمانه[ئا   و یاونانیشانه  یاوانینه ،بنا]  زانکۆنه. [ران که مه ر کورد و ھۆرامی  ھه

ت  نانه ته. !]ن دیالکتیکه[یا ]  زاراوه[ن و  نییه ]زمان[ن  وه نان ئه بیه  وره ش گه نه ردنا و په م فرشا که دام و تاته ئه  ینهرپیرشالیا
کوردی [ ی] بن زاراوه[ گۆرانی و یا]  زاراوه[ ھۆرامی یا] ی زاراوه: [واچمب  نه درۆسش ئانه].  ن بن زاراوه[ :واچمبتاوم  هم

گ و  به ]زمان[ ،کاما داره رمایه سه و کاما کاو حزبه سیاسییه  یانیه ن زوانو به مه هودو ].ماچۆ] [زاری شوه[و یا  ].ورامی ھه
پیایاو و  نا و پیره ژه پیره ]دیالکتیکو[  المانی هھ] ی زاراوه[. ]یین مانیهلی سکگرتوو یه کوردی زمانی[  :ئمه وکاو گرد ربابه ئه
پا  ئه  ی رده رمان که ھه ،ی نویسهمخولنایوه،  ده]  ئیستاکه. [وساین ئه وھۆرامان وگاو پیرشالیاری و محا کاو ده واده سهب  نسانهئ
شیۆ  مه  وه داخه به] زۆر[. مر و بسه] ین رده که  ره خه  ئاوی به: [مواچب متا مه .ن ]ک که  [  به  ن و نه ئژاییش ھه  نه  ]  یه هزار[
وشان   به ] قافانه ناسه[و  ] نالوجیکانه[ ،] کاری واشه چه[  به. ن هرد و ئیشتیباشا که]  ه ھه[کانمان  دا و تاته ئه  وور که]  ئاماژه[

  ] زاره[ئا . ردایا که ی فر یکورد] یین سه هڕ[ ]وانمز[  شا به یایا ئمهش مه. کورد: ن واته ]شاکایچ انهمز[کورد   ن ھۆرامی و به واته
ی  ست زاڕاوه به مه: [گردیمانه ]دایکی[ ]وانمز[،  ]انهمز[ئا .  ران که مه  نه قسش په ک  داره تمه اسهیس کورده  که  ]نه سه هڕ[

  و ئهو یونسکۆی  ر یاوگه گه مه]. نیراسۆ:  نه یما ماچاش په که له کاو گه نه دۆژمه  و ناپسپۆڕانه  ه ھه  به  ن که راسته کرمانجی ناوه
  :تی ماچان وه ت و ده سه ت، ده زوانو قودره  به  نه یهت ر وه ھه  ، بزانانه زانانه نمه  که  نهسا ئاکه ن؟ دایی چشه ئه وڕۆ زوان

را  کهبقس  یت تایوه  زوانیه  نیا به شیۆ ته مه  یهر ت یا کشوه ر وه کاو ھه نیشته ره ئه وکی و گرد خه وم رجه سه. ]دایکی[ ]وانمز[
ناو کوردستانی  دژمه وت سیاسه  د ئانه دیسه سه. ] ترسین مه[کا یاگ  مینه که وق ی و ھهینگ رھه فه ،ییپلوڕالیسم زوان. و بنویسا

برو . ران ش که ش به یما به که ته وه ماین ته  به کشانه ره گه   .کاما ئاواته  کاما و خییاه نمازا بیاوم به  پاجۆره .نی وره گه
  به شۆ ئه س ئازاد بۆ رکه نییا ھه  پاسه]. ونسکۆی] [ستی به مه[جه   یاوایننه ] ه ھه[  و به  ]کارانه واشه چه[و ]  ناپسپۆڕانه[
] نج گه[رم و نازم  که  اسوهڕ]  یه ه ھه[تی ئا  رم تاکه که بوچان مه] باتی خه[  ئمه  نه ئانه. خولنۆوهبم  و وش ده ]زاراوه[
ئازادیواز   وش به  سیه رکه ھه. گۆچ کریا ولری ھهکوردی ] ین ه. [کریانبتی  دنیاو و قیامه وخت دبه به  و ئمه سهپ] داھاتویما[

نام ھۆرامی و   رم پاسه که  ومشۆ کار.  رۆ ڕاوه به  ی یهو نیشتمانی] ی وه ته نه[  رکه ئی ئه] ن پیویسته[زانۆ  هم] مافخواز[و 
بۆ  ش نه وهڕ المانی هسی ھ که  که ]ن زرینما ھه  کۆن و یهوومیژ  نه چا بواره  ختانه شبه وه[ رم ھۆرامانی خرابنم و سوک که

ش قسسیوه  الو که  نه  ش بنویسو و نه په  نه نه م نیه ڕوه  ئیسه  وم که وین عه . م خولنۆوه دهوش  ]و زاراوه[  به  نه وچشه  یانه
  نه سپه تی ده کوردایه ئازادی و    ]باتو خه[ ئیناین بشکنه، ماک زارۆه  مانیه و زه  ییوه هزارۆ ، نه المانه ھه ن الزمه .روو که  نه په
ینو  به. رم که مه  رزوه تما به رافه شه. پارزمی مه] تیما سایه که[  پیجۆره ئه].  مرۆڤینه] [مافی[ئینا چوارچۆ ]  ئیشه[ئی  .رم که
دایم و  ئه نی چه ل وه . نه یچم ھۆرامییه ھامژیوه. ھۆرامیین ردوی م ھه ته دا و ته ئه ،من وم .رزنمی ربه سه]  یمانه که له گه[

ختانه من وم  شبه وه .روو که مه قس] کگرتووی کوردی زمانی یه[  کم به زایفه و کم کناچه  یم و دوه که کوره  ره یه یم، تاته
ریکن  خه میچ هدام و تات ئه ، چی ئاخرو پیریشاوه ئه   . روونوه وه مه] بیر[  المانی جه ھه] ی زاراوه[  ره وه  ره نا وه ریکه خه

ل  وه. رۆ وه هن  و ئی دنیایشانه رده ده ] تکۆشانه[و ئی   نیاوا پۆره  ت گره به ه ئه. بان فرێ مه] وی کوردیکگرتو یه[ ]زمانی[
ژاری  تی، ھه حمه کو مامۆسای ڕه چیاریهومون  تمه حه  برنه و قه وه ڵ شه وه نه و ئه چاگه .رۆ و دنیاکشا موه و ئه رده خۆ ده

روو ئا  نا سه نییه  یه المانیه ھه  ره و ئا براده من پسه.  برشا مداوه قه] مو وه[  ]کگرتو یه] [زمانی[  و به را ڕاوه به موکریانی مه
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به   نه چاگه  نه م نییه که شه  بداوه ی وره هبی جوابو خوای گ ره زوانو عه  بهکو ھۆرامانی  خهشیۆ  مه  و دنیاکنه چه  که  ڕیوه باوه
  ھۆرامانیانه  به] زووتر[  که مامۆزاکچم .  مداوه  و ئی دنیایشانه و خراوه  جوابو خاسه ]کگرتووی کوردستانی  یه زمانی[ 

] زمانی[  به] یش همردک[کاش و  ۆهڕنی زا ئازیزی و چه ولری ھهکو  رو خه براده  ن به رده که] مردش[  ئیسه  ومخولنوه ده
 شمانی قاره  میشه ھهکو سابخی  خه ]و زمانه[کورد   یهم کناچ براکه. رۆ که مه] ئاخاوتن[ی  وره سمی کوردستانی گه هڕ

 ]وی ته نه[شیرینی ] زمانی[  و به  و الوه بنیه المانی هھ] کی که[ ب] ی زاراوه[ نه ژیوای پیرۆزشه  نه یش ئانه و ماره  سگرتنه ده
 سشا ئیتر بارا نۆ که ]زمانکورد[نی  ژه] زمان[س ھۆرامی  که  ر ده ئه ونم  ئیسه  ختانه شبه وه. رۆ تی قس بکه وه

  ره براده  را به شوو که] زمان[س ھۆرامی  که  ر ده ئه  ره والیچشه را و په که ھۆرامی قس نمه  به  یهلیم که  ژیوایشانه
ن  گردی بیه .ران قس که ھۆرامانی نی سه و ڕه شیرین ]ی زاراوه[  میارا به  ن و نه زاتشا ھه  سشا نه کاما نۆ که ستانیه کورده

ل  وه]. نامروڤی] [ئیشی[تراژدی و   به]  تیانه یه کومه] [ چاالکیه[ت بزانا و ئی  ساره خه  به  یه ئینه  سانیه که  گره .المانی ھه  به
. پارزنمب] یماوی ته نه[رۆحی   نه ئانه] گرینگ]. [ هنیوی ته نه] [ئیشی[  ]ڕاستای[ئینا   ێپیرۆز  رمانه ھه ئیتا ئا یاگ من بزانوو 

و   رسوانه ده  سه که . ڕاوه ۆن مالیمل هوزو   المانینه هرو ھ راسه سه رمان ھه یئ ی وره گهی خوای  شوکر په ن ر جۆر ھه ھه
  وادداره سه  شحاینه یاگ وه.  ]ن نگه پشه[ئازیز  ]باشووری[ ] نه بواره[چی  . وتیوه ئی ڕه] نگو پشه[کما ئینای  واده باسه

 نیا شانازی ته  رپاسه شا و ھه رمانه مین و ئاخرین ھه یۆوه] زانکوی[ی  هالن پ مه  ت ئان که تایوه  به] کا ھۆرامیزمانه[
کگرتووی  زمانی یه[و   نیا الوه وشا مه] و که که که[و ب   وارده ردنه ده]  زمانه] [ نه کاته[رین  زووته  که  نه ئانه ]زانکوییشا[

محاو موکریان و سلمانی ] کانو کیژه[نی  چه رشا ته فره ،مکاریچی قایی په. داییشا ئه] زمانو[  را به که مه] یی کوردی سلمانیه
ر پی  ئه .بۆن مه جاتشا  نه   المانیوه هی ھ سو باری قۆرسو کبیه ده  ی جه میشه ی ھه و په ماران] پک] [شی ھاوبه] [ژییانی[

  ێ جهوڕ ۆرامانیھ ]دیالکتیکی[ ۆزان س نه کهئیتر ر  نجا ساته تا په  نگه ڕه مشیۆم بواچوو  شحالیوه وه  به  روه بلۆ وه  ته و ڕه
  .ن بییه] نشووب[  مانه که هحا مه  ڕوا

  !ی ھو ھه

 و] ئالۆز[ ،]بار ناله[ ]زۆر] [ که باروودۆخه[ .ووو و چش بواچوچشی واچ  جه وزانو نمه  تتانه و خزمهور رز که عه
ی تاریخی  که  یچوه پانه ]ما که له گه[ئمه و واتما   که  رپاسه ھه ].یما که وه ته نه[و  و ئارمانه ئه  ن بیاومنه نه ش مه فره ].ن ستیاره ھه[

  یهخت وه. ن پوخت و کاه نه ]زۆر[ ]نماوزمو ئه[  دموکراسی و ئازادینه] وبوار[  ن ھه  ما ساه د سهو زارو حه ھه  دوه داری وریشه
س  گردکه  که  جۆشا یانی ئانه ئه  نه المانه ھه]  ببووره[نا    نه ھۆرامانهت  تایوه  سی به که  کریۆ فره موکراسی و ئازادی مهد وباس

نیا  ته. ن هسی نیی گردکه وق فتاری ھه هڕی و  ندیشه زانان ئازادی ئه ئیتر نمه. رۆ یانش که به  نه ژگ و دشه ئینا مه  ۆ ئاچوهوتا هم
و  ]بیر[  ئیمه وین و رک عه  ڕاره ال و مه لواین  نه و ئمه که و حزبه  سه و ده ڕا  را که ش به ئازادی به  جه نتاوا مه  سانه کهئا 
. ن هحر یش ژه یانی په ی و به ئازادی واته  ،نه او ئمهڕ ن هو نیی  و ئمه که حزبه  به ن هرش نیی سو باوه که. ران که مه] ئیش[

و ]  گۆفار[،  رۆنامه. رم که] تاوتوشا[باسی و  ور چوێ وزم وه  فره  نه چگه ن هخت نیی وه.  شۆرۆوه ی مه که که خه وژگ مه
  المانی ئاگایوه ھه]  ببوره[ھۆرامانی نا  وک رینم و خه شنگهڕۆو ] چاالکی[ وریک ن خه فره  سانیه]  کامانه یه وه ته نه] [ رکخاوه[

  و قسه ] دارانه که[  تاوا بال و ئا واته حایین مه  سانه ئا که. ر بارشا بارم روه کورد و کوردپه  رمشا به تی که رم تاکه که  مه
و  ئازاد کریاکه  شه به]  تاکهئیس[  ختانه شبه وه. فرێ با]  شۆڕشگرانه[و  ]شۆرشگری[ی  و وانه  بواناوه  قامانه سه نه

ت و  سیاسه  ما به که ئازادیوازه  ته وه ده. کریا رمانی خاسی کریاینی و مه ھه] اروست باشو به مه[  مانهی وره گوردستانی گه
وا  نگ و سه ده و ب  نه ژیاره  فره. ن رده وران و کاول و چۆش که ،نامش ھۆرامان بر  ته وه  که  ئا چوه  ی بونه وه رده که
وش برمانۆ و   ر و میدیاکانه ، یاونه] کانه قوتابخانه[  نه دو په نمه  یشه ئانه وچۆرد په . راخوه ن قه ھۆرامیچش وسته] زاری[

دل   و تاویاینیوه  نوه شییه] بیر[  چشا جهالمانی هھ المانی هی ھ تازه] جیلی[  وینمنه  شحالیوه وه  به. کریۆ  نه ش په رمانه ھه
 .ران که تی قس مه سمی وه هڕ] زمانی[  به نترینی ھه ]ڵ گه  [ ]له[نه  کایچشا ت یانه نانه ته].  ییره وه ته نه[ وت یاسهیو س   تینه یهکوردا
 ورم وه  میشه ھه  ن قینم ھه یه .ن هتمیی ن و حه نییه  گره .با ]سلمانی کوردی کگرتووی یه زمانی[  کایچشان به رمه وه  گره
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و ھۆرامان  و ئه  مایه ر شۆنه ساته  تمان بۆ تا چننه و تاقه رم بر که ر سه گه ئه. وینان مهی  وره تی و کوردستانی گه کوردایه
] ک که[] نیشوزمو ئه[  یا و جه به  سکاندیناوچوهکاو ئ ته ن وه الزمه  کما که ئازاد و ب ونه  پارلمانه.  وهنمانۆ نمهوسای  ئه

نام   به] وی ته نیونه[  خانیه موزه  ] نه کاته[رین  تهووالمانی ز ھه]  و ناوچه[ ور ته تگۆزاری فره ی خزمه په  بگرا بیارش دان
 ]ھا روه ھه. [ر بژناسا خاسته المانی هکا ھ شتیاره کا و گه ت توریسته کریۆنه تاکهبش  ئازیزی وه المانی ھه]  ببووره[  نه ھۆرامانی

تی  وله ده  سینه ده  شا به که رده و ویه ]زمان[نواچان   خواسه خوانه  راوه که نه] تامان[و ] بیر[ المانی هھ وک خه    نه نده ئایه  جهتا 
ی المانی هھ وک دنیای و خه وبا گرد.   وه هنن مه ماش نه یچشی شۆنه ر ئامان و په کوردی چشش سه وئاشتیواز و ئازادیواز

ن یۆ  یش چشه قه. نجام دریاین ئه  یهتاوانا  کریاین و چه  یهرمانا ھه  کوردی چه وت وه و ده رده شکه ی وه په  و بیاوانه  نهبزانا
 المانی هھ وک نگی خه رھه و ئاپارتاید و ژینوسایدی فه المانی هھبیاتی  ده زوان و ئهنی و فوتیای  مه نه]  یانه وه ته نه[    رمانه چا ھه

و  انی چوار پارچهبقور  ن رده وش که  وه به شانازی فره  گیان و ماڵ  به المانیچ هھ. ن که ره انیش گهبقور  ر چیویه ھه. بۆ
  . کاش هناسیۆۆنایست  حزبه رامو مه گوردستانی و

 ممشۆ  ئمه. وور هگردی ک وباسیۆ یۆ ن  خت نییه وه  نه چیگه .ن ھه ]ماپالن[ و رنام المانی به ی ھه په  کاره باره وگرد
کاما و ھام  فقه هڕ  ئیسه. بۆ ما زانایانه و]  پسپۆڕانه[ ی وه نه ن وه الزمه. رمچ که رم و مه کهب و هیر په] وی ته نه[تی  اسهیس
 وگرد.  اوهشس ئینا ده بۆ تی مهووتی و ناحک مهوومیدیایی حک ور  یاونه  ئانه]. چاالکن[  فره  التینه وه] ناوخۆ[کاما دل  زه حه
  ته وه و ده  نه ستانیه محاو کورده  و ئدارێ ئرشادو ئرانی جه] زانکۆ[ن،  نجۆمه ئه  نگ، هڕنگ و  ، ده]گوڤار[،  ۆنامهڕ

یم  ده ردوچ نمه و په  ئیجازه.  رم ڕاوه به مهکما بۆ  ره که   سیه له و جه] ند بهکۆڕ[ر  ھه.  سماوه ئینای ده]  رمی ھه[و  که ئازادیوازه
،  رده ویه   که  المانیانه هت پا ھ تایوه  به. را که  رمانه ھه  ]یمانه که له گه[و و  ئمه   و رامی ناسیۆنایستانه او و مهڕ ور به  سانیه که  به

ی و  یان، واته ئازادی به ؛ری شه به وھوق]: کورتی[  به  فره. زانا هوپا و جیا م المانی هھ ونگ رھه ئاداب و روسوم، زوان و فه
ی  نیا په ته  ران و نموه  رده انی ئازیزی دهتس کورد  ی ی پهیو فکر ینگی رھه ، فهیپلوڕالیسمی زوانی ری ئازاد؛ ؛ یاونهی نویسه

ردستانی کو  هی یاوای ب و په  نه تیه ڕاو حزبایه  ناسیۆنایستیوی کورد بزانا و جه  به نوشا  ن که یشا ھه هیبی  سانیه مانا و که
  ]6[[5[ .را که  رمانه ی ھه وره گه

وتا   رپاسه ھه. باسی ور وزم وه ن مهوونم و] کۆپل[ ک دوێ و یه  یمنه مده] ناوبیو] [کورت[  فره. ن نییه ردوچ په
ردار و ئازای  ھه یه باتی]  شانهو] [وبوار[ن  ه سه مه. ن کۆنش ھه] زۆر[]  وینیهومیژ] [ما که ویسته خوشه[  زاندێ زده نمه

م  ھه .ن ره شته م وه ھه].  خنجیالنه[واچم بی  شالنه جیاتی وه و به]  وره گه  ره ھه[واچم ب نه ئانهر  خاسته  ھۆرامانی فره
. ن هنیی] رما ته کشیه[ھیچ   م ئی چوانه ت بژگه چونکه .ئازادی  میچ میاوم به ھه. پارزنم مه ] ویی ته نه[و رۆحی ] ست ھه[

ھۆرامانی زانن   به نائاگای وشا  سانیه که  کاما نامشا نیاب ھۆرامان و پاجۆره ینه وه  که  ئا محاه  ھاگاداریندێ  که رپاسه ھه
ی ر ابهڕ ،ی رده که وف خواعه وت مهووحک ینو عهتی  نکهوچ. ی وره ستانی گه کورد و ئه  ن شیه ن و به المانه ش ھه نام درۆسه

و   ردنه شکه یواناما وه و حه چه  یا په یچ قه مامۆ ئستالین، ئمه ؛وسای ئه] سۆڤیت[وی  وره شه ]کۆمۆنیست[ تاواریشو
ر،  وینم برو الده ئیسه . چنمبی ھۆر و تازشا په] ران شۆرشگه] [نوی[و   اڕمنهوبکا  و دیارده ینه نام وه] ن پیویسته[
 وزوان: ماچان المانی ھه] ی زاراوه[  به  یدا بین و رێ و ناحای په ده گوشنه] ناپسپۆڕی[] رای گه ناوچه] [کارێ واشه چه[

کورد و ھۆرامی  وو باس] یما که له گه[و ] یما که زمانه[ وین ن به جیاییشا وسته] ھا روه ھه. [ھورامان المانی ماچا ھه  ھۆرامی و به
  ئینه. بۆ  شیۆ پاسه یچ مه ن و ئیسه جیاش بییه   گلرگایهو   رده ھۆرامان ویه  یه ئانه ور ران سه که پامدری مه .ران که مه 
 وگرد ۆشی و مه] ن گرینگه[  فره]. سمانونو چاره] [مافی[کوردی و ] وتاری[و ] یی وه ته نه] [باتی خه[ی  ن په وره گه  ]ترسیه مه[
  ئیسه ،ما ھۆرامی نه بۆیچشا په واته  مانیه ر زه گه ئه  رم ئمه المانی حای که ھه وزان نه یک خه  له په  بۆ به  ئانه] تکوشانیما[

 وس یم ده ده ویان نه. رم که  رمان و ھه] ئیش] [وی ته نه[ یحڕۆ  به] ن گرینگه. [کوردنم المانی و ھه نم و ھۆرامی نیه
 ک، فی ،ه که روه ئا گرده بلۆ وه  پسه]. ن ستیاره ھه[  ش فره نه چهئینایم ]  قۆناخه[ئی .  التی ئازیزیماوه رکاو وه داگیرکه
] ترسی مه[بت یاگ  ه ئه. ر پوچ بیم کسه یه.  یره ره ئاوی ده  النه مه  ردنما و متنما قانه داینما، که رمان و ئاره ھه  شوعار،
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]  وه پوفشناه] [ئستایلی[و ] کوالتی[  و به]  پسپۆرانه] [ لوجیکانه. [ن رزه به] مۆراش[و ] پوفشناڵ[  فره] ما که له گه. [ن نییه
  ن که فرما ھه] رزدارێ[و ] ورێ گه ره  ھه[ئنسانی   نه المانه ھه  ئمه. لۆن مه] ییووت پشکه[  ]و ره به[رۆ و  که مه] ئیش[

ڕانی،  زه م به ه قه] رگر وه[وگا، وو خ ھانه وزان هشخ ن: و پسه  سانیه که]. چاالکین[مپاشی و  ری، سه ریکو ڕۆشنگه خه
المانی، کوردینویس  ر ھه ڕوه زه] مامۆستا[  ژناسیا به ئه  زان ئاواره گر فره رانی، رقنه مان نۆکهال هھ] ر واده ھه[و ] وانر ھه[
س و  ده زبح به المانی، ته واد ھه بسه  ا بهژناسی ر ئه ، فولکلور تانکه]یانمال هکوردی ھ] [مامۆستا[ژناسیا به  ئهالمانی  هھ

، کاک المانی ھه ماچۆ  ژناسیا به ئه  وته که نه  نه ، مامۆسا حیچوه شی دپارتمانو ھۆرامانوره  رو به المانی ڕاوه ر ھه میژوینوه
المانی  ھه]  و وره گه  ره ھه  ره ھه[تی  سایه و مارا و که و ھانه گۆمه نه ومالنی، خات سه ده] خنجیل[ و، خاتماخۆلیانی] نووچۆب[

یاگ   یش که که سرینه قه  الو یانه تا  وه ر چگه ھه  که] ست ره قام په ماموستا کورسی یا مه[  ژناسیا به ی ئهناالم هگ ھ ژ بمه
  ! ونمالمانین سالمش میا ھه وو شانازی گرد و مایه  سیاو ئمه حه وه ئه

زاننا پی   ر چیویه گه کش من وم ئه ڕاسه.   نگیناته سۆزدار و سه  ئا واته  ی شبۆ په ست وه ده  المه ھه  کاکه: رۆیی ژاوه ورام ھه
س  گاھهت  به ئه. قو  ی هدل گوم ان هوت و کهور که ئحساس مه   ردێ که تانای به انابت جه   و کهیتا یتوپه و پا ھه  رماییشانه فه

ختی و  سه  ره و یۆ به رکیانه مه ن و خاس نه گرته ش نه که ،حازریا و  ور روهوتا د که یوگرته  ن ھشتای زوانه یوه و ئانه بۆنه
  بلونه شناییۆڕ و هچاو  و پی واتانهور که  مه وز ن و ئاره یش ناڕۆشنه په  که ما ئاژه که که خه.  ش نه رۆ په که  مهت  عاده  ره وه  هر وه

  ... ورو که مه ز  م من حه به. ژگشا مه  بۆ بلۆنه نه مه ژگشا ر مه گه کاشا و  ئه دل یانه

  !سپاس:  المه ھه

، دین و زوان، خاک، ئارمان ت، سیاسه ت،  وه وه. رم رف قس که عا ب ته ورو که مه ز  حه  کاک چامسکی: ورام ھه
ئژایش  انسانی ئ واقعی و ئازاد په  ژیوای. ن ره رووریته زه  فرهدار وئازاد و ئابر  ژیوای ،نسی رچی که ی ھه په  نه بیه زھه مه

  نه م حاشاشا چهوتا ن نمه ت ھه واقعیه  یهب  یچوه پانه. زاران ئارمان، نام و ئاوات بمانا و بیاگ ن تا ھه ره ته فره
  :رم که

و ]زمان[.  اناوه یۆوی نمو  به  شمه] و وشه[نی  چه  ئمه  واچ .جیاین نابیتا دوێ یاگ جهئاواتا ] و ناوچه[نی هچ  محاو ئمه
  یلواو ئمه په. جیان ش و بنچینه شک ته  شمه] وما[نی  چه  و ئمه یانه. ن ینشا ھه زار سا به دوێ ھه  نی زوانو ئمه چه  شمه

ڕاو و  ؛رایی و ئازادی ن و ھۆرامانگه ھۆرامانه  و ئمه یاوگه، یاوین و ئارمانڕا، .  وه گرۆ نابیتا یۆ نمه جه] ونووبۆچ[نی  هچ
.  رموه که مه ر ویر  ته  جوریه  و ئمه  ردیوه که مه] بیر[جۆرو   به  شمه.  شۆوینیستیی ت سیاسه و ینئیدئۆلۆژی شمه و رنامه به
رو  درژایی سابخی تا پردیوه  و تۆ به ینه]میژو[نی  هچ  ئمه وتاریخ. ن تۆفیرش ھه  ئمه ونی ئحساس هنابیت چ جه] وست ھه[

تو  گردی ملله  به. المان ھه  ن نه ھۆرامانه  ئمهی  ھۆرامان په. یۆی دورن  جه ھۆرامانی کانو ره و هگو پیر و  سیروانی وسلتان
و یا خاسی   و خراوی ئمه  ماناو خاسی شمه  به  نهئی چوا  ته به ئه .ن دوێ دنیای جیایشا ھه  شمه] و وه ته نه[  نی چه ئمه
  .کا ت و ئیژایی دیارده زاوه قه  رم نه که تی مه باسو واقعیه  نه چیگه. ن نییه  و خراوی شمه ئمه

  ردێ؟  که مه  ژناسه نی ئه وتا چه   ماچمش شمه  ئمه  که ن هنیی ر پاسه ئه .ن هخاس:  المه ھه

بۆ  تیچ ڕواه  به .ن یانیش ھه و به قیده  ئازادی، ئه وق س ھه رکه ھه : ریوه شه به وھانی ھوقوق و جه یانیه به و بنچینه ور سه: ورام ھه
ش  ک شمه. رۆ که  مه  ژناسه نی وش ئه چه  ر چش یۆته  شمه  به. ن واخه سی قه رده ن و وه نه مه نه ،ی نده به  و رباب ئه ووران ده
فتارو  رمان و ره ھه ، کبیه نه م ئانه رچه چوی وهئامان؟   چکۆوه  تو شمه رعییه شه ؟ھۆرامانیقازی و دادستانو   ن به رده که

 ،ماینگی رھه ی فه بیه منای له سه  ی په  کاتا ربابه و ئه  هو شم سهن پ نییهن و  ویه نهکما  ره گه   ئمه .بۆ رش نه ره سی زه ی که په  ئمه
 وزوان .دنیا ئامانا  رۆنه ژاوه من وم ،  نگیوه رھه ی فه کبیه وبار جه .رم و بواڕمش ب که ی قه که محاه وو تاریخ  رده ویه
و  سهپ .]یم الوه بنیهش خاس و خراوی[ نایت سومی تایوهڕ، محاڵ و ئاداب و  رده داراو ویه. نیھۆرامی :ییم وایی و کبیه ئه



 
 

13 
 

،  مانه که محاه .وور که مه وم  ونگ رھه زوان و فه  به ز حه. وم موازوو  که  پاجۆره. وور که و وم مه بییه  به ز ئینسانا حه وگرد
  یه ئانهمنیچ نیا  هو ت  نه نه اوردهنمن    ئینه .ھۆرامی :نو ماچا ن وشان واته  به گردی م وا و بابه ئه  رپاسه و ھه  گاکمانه ده
ڕ و  زۆر، زه  به  ر شمه گه ئه  ئیسه. ن واته   پاسشانه  تا ئیسه  ی نادیاریوه رده ڕۆ ویه بنه ھۆرامانی وک خه وگرد. وماچون

و  و ئیسه رده  ، ویهتاریخ.  نه م نییه قسیه ،ردێ ژگشور که ھۆرامانی مه وک و خه بواڕدێ  یه ئانه  نه کتا ره ی گه ژگشۆرده مه
ومی  قه  یهوو گر کورد پسه  ینه  ئانه وه[[: ردی ماچۆ سه سه رید ئه و فه پسه . یمانه زار ساه ھه  نهچن ی ی شاھدو بییه که محاه

بۆشا  می واتهھۆرا  به  مانیه منۆ ساڵ و زه له ن سه نییه  گیه ھیچ به .ن یش بییه ھۆرامی بیه و، ھۆرامی و زوانگنۆبھۆرو نژادی 
  سانیه ،یت عه نفه ت و مه سیاسه ور یا وه  و ژیوایوه و ئاژه بۆنه سانیه که  گره ]]. بۆوه کوردی جیا بیه کورد یا ھۆرامی جه 

ت  نانه ته ئارۆ .ن نه مه و نه مامیان ته ،  ئاژه ئا و  هوران ئا ده.  ئیدئۆلۆژیارهرو  بۆ چیرو سوه  رده  ھۆرامییشا به سی که ھۆرامان و
] 2016[  تی ئیسه و واقعیه ت پسه رۆ چونکه که  ژناسه کورد ئه  تاوۆ وش به رۆ نمه زیچ که سی ھۆرامیزوان حه ر که گه ئه

کورد یا زوانو : ماچیۆ  ختیه وه]. ڕاستی سۆرانی یا کرمانجی ناوه[معادو   ن به کورد بییه  ئراقینهئقلیمو کوردستانو ئران و 
  .روفن عا گردش ته: ماچیۆ  رچیه ھه  وه و چی باره  و ئینه پوانه چه .کان و سۆرانی شا سۆرانیه یاوگهیاوین و گردی کوردیی، 

رشا دسۆزی،  ر و ھانده جمنه  ؛ینمانه ن به نییه  رقیه گردیما یۆنم و فه  ئمه   که رماوان فه رمایش مه و فه ن ھه یچ هسانی ر که ئه
ا و وش ی گفانه یا په.  ده تزه هسیاس یا نر وه خه یا نائاگا و ب  سانه و ده  سانه ئا که .ن ت نییه ققه ھه ئاگاھی، ڕاسی و

  ]7[. ی مانه زهو  ارو وش سه انی مه  کوه ناچاریوه ورو و سه  ڕانه شباوه یا وهو ران  که مه  رمانه ھه

  . نوهبنمانۆ  رپاسه ھه  ] نه داھاتویچه[ ] که دۆخه[ ن هرار نیی هق. شا دایبۆ وهڕ]  ھه[ وبر]  ڕابردوونه[  گره. ن هنیی  پاسه : المه ھه

 وتاریخ.   ریماره وبهوور و ده  ومارهوزم   یهم چه  و ب الگیرانه  ژیرانه  هن ر ئانه خاسته. رم که ی نه نده باسو ئایه: ورام ھه
نسانی ی ئ په  نه ش بیه یریه خه  ؟ چهھۆرامانیا  چشش دان به کو ھۆرامانی خهکوردزانای  هب ی و رده که یزهکورد ،   نه هئارۆی

شش که وھۆرامی و محاکو  خه و شانه رو ش سه تیه ینه نج و مه ڕه  چه بیاتی ھۆرامانی؟ ده ی زوان و ئه ن په رده ھۆرامانی؟ چ
ھۆرامیش تاونانوه؟  وزوان  ینه یر چانه ن؟ غه رده که  ھۆرامانش ب کبیه  دهئا دیار  ینه یر چانه غه ن؟ رده که  موه که  ھۆرامانیوه

 ردان کریاین؟ رگه یالن و سه وادێ ھۆرامی وه زاران خانه ھه  ینه یر چانه ؟ غه ره چیان پوهوژیوگاو ھۆرامانی سو  یر چاناینه غه
ئایا دنیا . سی جیا بزانا گردکه را و وشا جه  که  ژناسه ھۆرامیی وشا به ھۆرامی و ھۆرامانی ئه  ن ن نییه ر ئانه تهخاس ئایا

  یه دره هغو وما ئی تاوان و  رده که سینه ده  وما و به وس ده  یچ به په بۆ و ھۆرامانی نه مه نه  رار به ر قه گه بۆ؟ ئه  مه  ورانه
  م؟ی نجام بده ئه

ران و ، ئ پا، تورکیهووئور ئینگلیس، ئامریکا،. ] یمانه که له گه[و نا دژمه ]و هپیالن[  ئینه]. رایین گه ناوچه] [بیری[  ئینه:  المه ھه
 ونگ رھه فهزوان و ھۆرامانی و نام  به  چویه. نم تیه میلله .ن ما ھه گردما زوانیه. بۆ یۆگر] ما که له گه[کا نمازا  به ره عه  ته وه

 م ده المانی ھه] زاری[  به]  ببووره[نا  ھۆرامانی  ]زمانی[  به   یینه منیچ زاروهواتما   که  رپاسه ھه. ن ن و نییه یهو ھۆرامیما نه
ئاخ . نیلیلش نائاگاھی م ده به  خولناوه م مه ده  ] یه زاراوه[پا  ئه  یچ ئیسه  که  ننوه مهپیر و پاتای   گاینه ده  کۆره برو.  خۆلنناوه

   !ن هل و پۆت دیار نیی ئای ی ی ئازادی؟ چکۆنی؟ په. ۆ ڕه تاته خئا  .و ن خنیکیای خنیکیه ریکه خه. ن سکه ته  فره] بیرما. [و داخ

. ئازادینو شۆوینستاکاو تاریخ فاشیست و وت رام و سیاسه مه ور ی که واوه  قسانه  ئی جۆره.  له تن مه  گیان فره  کاکه: ورام ھه
گردێ تورکنمی و ھیچ   ئمه نو ماچا واچن کا  کرمانجه  کورده   کا به ئاتاتۆرکیسته ،سی رده وه  و نموونیه جروبه و ته پسه

ی،  مری واقع و ئه پسه  ئیسه .ردین ن و نامشا تورکی ھه کورد، کوردێ نییه  نه ماچیۆشا په  سانه ن و ئا که نییه ما یهرق فه
کاو و  جاسووسیه  سو ھزه ده ویلک وه رادین و رمایه رو دنیاو سه شکه و ڕاوه  سینه ده  نه ناسیۆنایسمی کوردی ئراقه

یمان و  تار، ھامپه ، ئامریکا، ئینگلیس و ئیسرائیلی، ھامقه نی ئران، تورکیه هچ  رپاسه ھه وکاو دنیان  فتییه نه  ته شرکه
بیات و  ده ، ئه رده زار سا ویه ھه  چننه .کریان ش نه وه رێ راوه و په رێ په ،ھیزی رۆ یانئا ھۆرامی وزوان. ن شه ھامبه
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و زارۆ و  رده روه زوانو په. ت، سۆز و گورانیان زوانو ئحساس، ئشق، موبه. زوانو ژیواین  هیچ ئیسه.  نه ماش ھه شونه
  .  سان نیم ملیون که  ر جه ته فره

  یوه پانه  نه ما نییه رمانه ھه.  ری چش ماچۆنه شه ھانی ھقوقو به و جه یانییه به   یوه ئانه ور سه  نه ما نییه انهرم ھه  ئمه:  المه ھه
  نه رده و ویه  نه ته عیهواق  رهگ. ن یش بییه بیه  دنیانه   نگییه رھه ئنسانی و فه  مایه شۆنه  ن و چه نین بییه چش و چه  رده ویه

س الگیر و  بۆ که المانی نه تو ھه پیاو وه ن و پره ژه ئیال پره  ل ئیسه وه. بۆ نگش بیه رھه بیات و فه ده ئه، زوان انھۆرام
   دماپاکش، ،نگ رھه و فه زوان  نه چتش په ام  شمه  که  و ئا چوهھۆرامان  ن اینامتا نی  شمه  که ]ناوچه[ا ئ. ن هتکارش نیی خزمه
واچۆ زوانم    کاماوه ستانیه کورد  تیه ھاموهالو   نه ش نیه وهڕیۆ . ن ن و نیهبی نه  نه هلیم مۆدنش چ که و] بیر[ .ن وته دماکه

ش و  که ی،گای وردی ده  چننه  جه جیا المان ھه]  ببووره[ ھۆرامانگیانو وتا . ن بیاتم ھه ده ئه. ن م ھه رده ویه. ن محام ھه. ن ھه
. بیم  ڕۆیوه] وتارگو[  و شۆنه  شیو ئیمه مه ؟ن ھه ن و بییه چشش و نزم ێرز بهتان   چننه و ق ق و ته ره یر مه که
 گردو ر ڕاو ئازادی رمانبه و ھه پسه  ئمه !یم براکه ]دراوس[ .] ھاتووه[ر  سه هب اش وره ده] ری گه ناوچه[و  ] ریی گه شیره عه[

 . ] زاراوه[  رم به که مه زوانی . یم نجامش مده الزم بۆ ئه ]ئیشو[ر  ھه] ویی ته نه] [ستی ھه] [پاراستنی[ی  په ،تی ریه شه به
رم  که پی مه پ و چه رمی چه که ڕاسی مه. ق ھه  رم به که مهقی  ناھه .ق ناھه  رم به که مه قی  ھه .زوان  رمی به که مه ] ی زاراوه[

  !چفت

  نیه مه  له په  به .یش لی په تۆ مه  ن که نییه  پاسایچه .ماچۆ با واچۆ  یهرچ کات ھه زو وت و ئارمانه حه !گیان  کاکه: ورام ھه
قو و  ش ڕه ھۆرامان که ماچی. نه چه شن نیهوینی و  نهلیم مودنش  که یانی ھۆرامی،  ئی زوانه رماوی فه مه .غارغارانی

  وه و شانازیش پوه  شوه سپییاینی پوه تۆ چه  که  ی و پا چویوه ره رانوه وه  ن به کارم نییه .ن ساده  ش فره که که قن و خه ته
 ووزان نمه ڕاسی به. رم س کهاو ب  ڕۆشن قسه. ن ویماوه  کارم به . یشاوه خاسی و خراوی ئه  ن به ارما نییهک .ری که مه

  گره. ن لۆیحی تۆفیرش ھه نی سایه ژیوای چه  یی و ساده ساده زانوو مه  یه ل ئانه وه .ن ی چشه و مودن بییه ت ئه یاوگه
انی شھک و که   نه هیار و کام سهوزان نمه. ن لۆح نیه نابیت سایه و جه پسه شا ینه فره م کو ھۆرامانی ساف و سادێ با به خه

رین  ته وره م گه به ن بییه مودنا و رته سه  که ژناسم و مه ت و زوانما فرما دین ملله  ئمه.  نهژیوی مه   خییاینه
و  ئامان و زوانو ئامانی بشک و تانه .ن نزوورم ئامانه مه . و دنیاره  ملو وشایره ریشا ئاوردن شه به ڕاھات کاره

وی و  وره شه] کۆمۆنیست[و کا واریشه ات. شا ھۆردا ره سه  نه ھانیی و ئاشویتس چاگه نگ جه جهدوێ . زین و ئاوه  فه لسه فه
ی  ش پهمنجا رئه ل سه وه] رووسی[ ب مودن شا که هم زوان مودنشا ب و ھه رامی و مه ویر م ئامیانه ھه وتی کهر بلووکو وه

ھۆرامان، ویرت   نمارموه  یه ئانه ،ئازیز گیان. ن بییه ت سه ۆنای و بدهو میلیۆنھا ئینسان بگ و بیه  کوشتهتی  ریه شه به
ئاسانا و  ،دیوانا، و محا فره نگی و ژیواری رھه گای فه قیبله زاران سا و ھه ر ئه ته فره  ش هنگ رھه زوان و فه ش، جوغرافیاکه
ھۆرامان و زوانو  و ڕاس واچی  تۆ  یمره بنیه. سان زار که دھا ھه م سه سیکه زوانو ژیواو ده  یچه ر ئیسه ھه  و ن ئینسانا بییه

و  رمایی په  و شانزای و یاگ پۆره مایه ن کچوشا ھه  یه وه .ی ی واته بۆ په و ھیچشا نه با وت دماکه .او ھۆرامی مودن نه
بۆ، ھۆرامان و  بیه  رچیه رمانش ھه ھه تاوابۆشا و یا بۆنه بۆ، نه ویه زشا نه ت ببا، ئاوه سه بدهزان بیبا،  نه. شین دوه

   ی ھۆرامانیوه کبیهو   ھۆرامانیوه ھۆرامی و نام  به  تا ئیسه ].تولرنس[ھلو ساچای  ھۆرامیی ئاشتیوازێ بین و ئه ئینسان
  شای نگه رھه زوان و فه  دای به شه ی پاریزنای و گه په. تی ریه شه و به ئه  و نه ی ساده  ریه شه هو ب ئه  ، نهکریان نه  تیه نایه ھیچ جه

رێ  که  نگ جه  نه .ن کوشته شا نه یهس که  ت تاقه نانه یچا ته و ئیسه یچه ئیسه کو ھۆرامانی خه ،اشژیوای ھاناو و  ھانه و وه نه و مه
روو  سه  ردنه به شا نه وکه المار و ھه په .ن رده که نه ر ده ربه ده  نه و وشه یانه و وران  یانهسشا  که .ش رهنگ و جه  بین و نه

سیشا  میراس و ژیوارو که. ن رده که نه و پاکتاو سیشا پاشل که بیات و تاریخو ده ، ئهزوان . ریره ته تیه وم و ملله ، قه سه ھیچ ده
ناژیران و  ،واردێ ردنه رمان نادرۆس، ده و گردو ئینسانا ھه پسه کو ھۆرامانی ن خه نه تمه ن و حه نییه  گره .ن دزیه نه

و  ری وته تو ئه نسبه  به زانم مه  و ھۆرامانی ئاوخته رده ویهی  یم په گردیی بدیه  ر به گه ل ئه وه .ندێ فرشا بیین سه ناپه
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ب  ، ب ئازار وندانه و ئابروومه   نانه ھوه ئه ، ساده ،سافدرژایی تاریخی   به کو ھۆرامانی خه وعاشا، ری و ھامنه ورووبه ده
   .ر ن سه رده و بژیوشا به شا ژینانژیوای  تینه تایوه  دل جوگرافیایه  ری ساته ی که ئاژاو په

  ن مه رچه ئاچوه وه. مندێ چشی بسله  کتانه ره زانوو گه نمه.  اوه و هم نم هر سه   قسانه  من ئی باسانه و ئی جۆره:  المه ھه
  جه ڕوی و په  ی پینه و په ]ک ناکه[ۆ برو چوی ب بیه] پیوسیت[  رو ناچاریوه و سه ]پشتر[  گره ].یین وه ته نه] [گوتاری[

 .المانی ھه  گنۆ بهبت نیاز  تاکهد ر هوی  مانه ئا زه .ن هییک ن ره گه  یچمانه ئانه   م ئمه سیکه ده ] ئیستاکه[. با گیریایھۆر   ھۆرامانیوه
  ئیسهی  ی نموونه په  .ی رده ویه وما شۆنه  نه و] زمانی[ و رده ویه  ن و نه هک ره گه] مژووما[  نه] وی ته نه[تی  ی سیاسه په ارۆئ

ی ئا  ن په ما ھه ک پیمانه نیا یه ته.   یماره که ته یۆگر  خانم دل زوانه لیم مه که  الوه ت چیالوچه حه هڕ  فره  رو زوانینه ویه
 .سن یما وه په بۆ گیریای]  کاوه پیهووئور] [ زمانه[  بۆ و جه  ]پریستیژش[نیا  تهر  گه ئه. بۆ ش نه لیم ھیچ مانایه ئا که: رمان ھه

. وت بیدێ م دماکه که وتا وگیان  . موه یم چه مودن و ئازادیواز بدریه] کاوه مرییکیه ئه[و ] ئورووپیی[الو   نه گرینگ ئانه
 ن؟ شا ھه تۆفیریه  جه نی و توه] رد به[ گیانو وتا .ردی ش که وه  ی وتا کبیه ا برماندێ و پهتیزێ و لیم ھه که  به  کتانه ره گه

] یف رۆژه[  جه. ن مه نیشتمانیما که] ستی ھه[  ئمه  وهگ یه مه ی ئانه گرد په  وتانه دماکه  باسه ئی .یتا سووچیۆ په دلم مه
ومان خاس ] وابردڕ. [ن هیما نیی وه نه وه .کاما تیه ره هبن  و موشکه ئه  نیاواینمنه.  نه ما چشه رسه زانم په نمه .دورنمی

  !زانم نمه

 لیمات کهباسو  .رد تتا که خاس ئیشاره  فره  چویه  به .ی که ردو باسه ی و شیوکه رده ی وازکه په .بۆش  ست وه ده: ورام ھه
زوان  ،ئرتباتی  ی سینه ده  جیا جه ت وکه په .ئحتماعین  زوان دیاردیه. ین مه زی عه زوان ئاوه: و ماچان نشا زانای واته .رد که

و  بژیو یچ یهر زوان ھه. ۆگر  مه  توه  ڕاو زوانیوه   و ژیوای جه] یونیورس[ستی و ھه رده فام که. زین ئاوهھورگرو ویر و 
رما و  گه. شت ھه به: فنکایی و چیامانی یانی   نه بستانه ره عه  وهنگی رھه بارو فه ن جه ه سه مه. شن وش ھه  ت به تایبه  ساختاری

  دیارده ئی .شت ھه به: رما و ئایر یانی گه. م نه حه جه: فنکایی و چیامانی یانی:  ینه ڕووسیهسیبری . م ننه حه جه: تاو یانی ره وه
زاران  ھه  بیاوۆ به  ئیتر چه  ره ر بلم شۆنیشه ته ن فره واز نییه نه و په  نگش دانوه هڕ  کانه دل ئایینه پیرۆزه  ت نانه ته  ساده

نی و  توه  و من ره زه نه  به  ل تۆنه وهو  ره و سه و چش ئینا کاسهوزان نمه . روه وه یت ئاورد]رد به[و  ن توه باسو.  ری دیاردته
نان و  توه وت ھۆرامانیچ وه  نه و چیامانی ماناش نییه  روه وه/ و ربه وه  ب نی قۆتب چه. ن رقشا ھه مین تا ئاسمان فه زه ]رد به[

  : ھۆرامینه وو دل زوان  نه رامانهھۆ.  نه ش نییه نی مانا ب توه

نی  توه. زارانی و شاھۆ و کۆسانی ڕاو ھه  کاوه پچه نی یانی پچه توه .ئاواتا ونی یانی کۆسان توه .واران ھه  نی یانی کۆنه توه
و  ڕه نی یانی مه توه. باخداریی کشتوکای و  ی په رده شکه وه  ن یان تان توه. کاو ئاشقاو ئاھوورامانی مانه یانی سیاوچه

و میمی  رمه چه نی یانی ھانه توه.   هن بییه  هرم ی ئارگاو ژیوایش گه زار سا چوه ھه م دوانزه سیکه ده  شاھۆی که ومران شه
و   نی یانی ھانییه توه. یدی ھۆرامی و سه که خته سه  ھاره  نی یانی توه.  و ژننینه گه ھاره وم رده وه  ی جه مه زخای و اللۆ حه

و  نه نی یانی توه توه. ری نگیوه و ته که تیبه نی یانی که توه. زناوی دوه ، جۆندێ ورز مه ه کاو ده واره پانانی و ھه وگۆزیبان
یاراو   ور نی یانی پردیوه توه. کشاو پیرشالیاری و چله نی یانی یانه توه. ھۆرامانی  کاو و پیره نیشته ره مزگی و یاگ ئه ور وه
. زا ڕه نی یانی به توه. سیاو دانی ره  مه نی یانی که توه. النی و پایگه جمه ی نه سه ۆو ئاساو نه نی یانی توه توه. ھاکی سه تانیس

  یانه ژا و ره ژه  و نی یانی ھیانه توه. ھۆرامانی  کاوه قو زاروه نی یانی نانه توه. ک کۆمساو پیرشالیاری نه نی یانی توه توه
و  شته نی یانی ده توه. وارانی کاو ھه و بزه  ره و وه رده و ئاو وا نی یانی قمه توه. جیجی گاو ھه کاو ده نی یانی یانه توه. گوارا

نی یانی  توه. ژیواری وبارام  نیشات کاکه ویران والری و یاگ سه نی یانی خوسم و ھانه توه. ری دانی و مالمینو زاوه
  .و تاناو ھۆرامانی  باخچه  کارا جه رزه ھه  و کوڕ و کناچه رده نی یانی قۆالن که توه. م نی یانی پیرڕۆسه توه. وانی عه کاو پیره
ت و  غره وس ده  و به ویسی شه و وه و ئشق ته تومه  به  که یالنی ئافاق پایگه ویران یر و سه م و یاگ سه نی یانی کوڕیمریه توه
و   رده ، ویه نه زم و ھامنه  ھۆرامانی که ور راسه کاو سه ڕه نی یانی مه توه. کریا  نجه ئه نجه ش ئه سینه  ری گه هشیر عه وسونام

کاو  قیه فه وشت رده کاو سه واره نی یانی ھه توه. کۆسانی وو میر ڕه نی یانی مه توه. شارگاو گیانداران ناگا و حه په  ئارۆنه
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و  که زره به  وه نی یانی یاگ ھه توه. ند دزیی ربه و گاواو ده  ڕه نی یانی مه توه. گاگای ده مارانی وکونی یانی ب توه. کۆیژی
. ری ببه ]کتاو[ تان و که و قه نه نی یانی توه توه. تفن و دکانانی وو ئاسکار شته په  جه وری پاو گه نی یانی یاگه توه. دانی

: نی یانی مایی ماچۆ توه لیه ریف عه شه و ئوستاد حمه سهپ. ویانی ره و ده جوانه  و فله و باباحیرانی نه نی یانی توه توه
رو  ی سه ر گردیشا بنیه گه ئه  ری که وریوه کاو شیان و ته که ه کۆن تا که و باخه  تو، بیاره  ھۆرامانی جه والت وه  کاوه که ه که

ش  تکشی وه حمه کی زه خه وس ده  ی ژیوا و ژیوارو ھۆرامانی و به په  کانه له رن و ئی که ته چنی فره ودیوار  جه  یۆویوه
نله توه. کریھ وه و که پر ڕۆخانا و ناوای که  وه له  ساوه نی یانه وس ده  به  بانا رزه وارا و به ھه  وو وه  کناچھۆرامانی  ش .

ی ژیواو  په  قوه وری و چه ، ده سینی، کاسه ن، قاوه ، ھاوه ننه، ھارێ یانی ده نی توه. کاو ھۆرامانی یه و یا که نی یانی که توه
نی  توه. کا یه یمنه که ون ربه و ده له نه به نی یانی توه توه. و ب وه نی یان ئا توه. ناوی ز هدو ونی یانی تاف توه. ھۆرامانی وت وه

نماو دین درۆسا و  نه نی یانی توه توه. ژیوای وتر ی عه ر په مه رکه ی یانی وهن توه.  ڕی یجه یرانگاو نوه سهو ژن  جه ویانی تاش
و  رهوسو  نه نی یانی توه توه. ریونو ول که  و ری روهوو نو ره و ده و پیرسکه ساره نماک ھه نه نی یانی توه توه. ساحاو خوای

ی  وسته ره نی یانی ئه توه. گوزی وی تاو وله و مه ویسه شه همین و ی و ژیوگاو یۆوه زاله ر قه ونی یانی یا توه. نگی وھه ئه
ی  و گکوی تازه نه نی یانی توه توه. و ئازیزانی سینه ور دو سه لحه و ئه نه نی یانی توه توه. ی کاردۆژا و ئاڕانی په ره کاو ده زه وه
راو  رمانکه کافرمان و دارێ ھه وسان یانی ھه ی هن هتو. کاو ھۆرامانی باخه ورچین نی یانی دیوار و په توه  .خاوی کۆماسی ویل له

ی و قا  تونی یانی یاک جلشورده. شو ھۆرامانی وه  زماڕای کناچ و کوڕله ی و وه ماڕا نی یانی پشه توه. ھۆرامانی
. را که هلیل سو ته زبح ده یانی تهنی  توه. و تاقو مزکی که نی یانی یاگ قورئانه توه.  نه ھانا ور  وه  ناو ھۆرامانی جه و ژه ورده شه
 وو کور نه ونی یانی توه ته. نی یانی بانگلیرو بانو یاناو ھۆرامانی توه. کاو ھۆرامانی سه ده به  چاکه وس و ده نه نی یانی توه توه

و  نی یانی قه توه. یرانگاو وله جوانخاساو ڕواری ژۆنی و سه ووار نی یانی ھه توه. کا لیه ده ویشورر نی یانی ھه توه. ی کناچه
و گوازی و یاگ ئاھربازی  شته می و په نه وڕای کوڕیمریه نی یانی توه توه. گوازی  واوه نی یانی ھانه توه. می و پانانی زه

نی  توه. و ئاریانی شته گاکۆن په و ده قایه  نی یانی تونه توه. والو بسارانی مه وسانونی یانی برال توه. کفسانی  و هورورۆزا س
. ورشانی و کوری ھه نه نی یانی توه توه. ز ھۆرامی به نه :و ھۆرامانی که ئاشقه  ره ده و  نون و یاگ دایمه ودو یهویانی کرا

نی  توه. ی شگاو پاوه نی یانی ئاته وهت. ھارانی ت وه تایوه  ئازیزانی به وک ی ته ک و چایی وارده سیاوه  نی یانی ئارگاو کتریه توه
تونی .  ته نی یانی ته توه. رو محاو ھۆرامانی رانسه جیجیا سه نی یانی ڕاو ھه توه. جیجی نگیوارو ھه ڕهراجگاو ناوێ و  یانی سه
و  رده شنکهۆڕی  رژی په  نه نی یانی توه توه. ردیال ھه  نی یانی ژیوگاو گیانداره توه. کا یاتییه شاۆی ھه  نه رام و توه یانی شه

و  رگیری ئه نی یانی وه توه. و پیرشالیاری ماونده ڕاو زه نی یانی یاگ حاکه توه.  الره وزه نی یانی حه توه .ژیوای ییروئا
نی یانی  هتو. کاو ھۆرامانی و نماو یانه ونه نی یانی ما توه. و ھۆرامانی شیه ین نه به ی جه قدونی په ری مه نده سکه ئه والمار په
کاو  نه ننه نی یانی به توه. سانی وخت کا ته سیای که حه وه نی یانی وچان و ئه توه. و شیریناو ھۆرامانی ونه وور ده  وقاپ
رماو  گه  رگری جه وه و کاو ھۆرامانی نی یانی معماری یانه توه .و سیروانی نی یانی ڕۆخانه توه .ھۆرامانی وت رو وه رانسه سه

نی  توه .ت ت و شارستانییه نییه ده نی یانی مه توه. نگ رھه یی و فه نیشته ره یانی ئه  یانه.  یانه  نی یانی توه. رداو رۆزگاری و سه
  .ژیواین  نینینه توه  درژایی تاریخی دل جوغرافیایه  به  که  کانیه یانی ژیواو خه

وتا .  کریۆ بواچینه مه] د هسو ئهلرو جه حه[ک سیاوه  نه خوای و تا الو توه  و تا یانه   ننه و ئهور بواچ هزیات  ن چینه واز نییه نه په
  نی نه ژیوای ب توه  نه ھۆرامانه .ی ھۆرامانینیبع ته ومبو سهنی  توه. نان تو توه ھۆرامان وه. ن ساده  فره. یدێ دهبش  درژه

  .ئمکان  و نه  نه ماناش ھه

  : ی منی ھۆرامانی م په هب

  :رف رێ وات یا حه رد یانی یه به

  ]رد به[د + ر + ب 
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ی  پهت بزانم  تاکه .رۆوه که  ی شیوه یما په "یانه"المه ماناو کلم  ھه  کاکه  نه ره دماتهتی  مه شکه ن به نییه ماردوچ په  ئیسه
بی  ره عه.  ]خانه[  :ی ماچان یانه  به  ؟ فارسینهماچان چشی  یانه  به ینه المه ھه  کاکه کاو خیاه وش ھامبه وزوان  ی جه ونهونم

 .دانی ئاوه: یانی  یانه. نگ رھه فه: یانی  یانه. کجانشینی یه: یانی  یانه. ژیواین وت ره  بنه  یانه  .]ھۆم[: ئینگلیسی یانی. ]یت به[: یانی
.  نه نییه شالیم ی که ی یانه په نه چا زوانه  ووتا ئایاگی من بزان یا زیۆم ئاوه نمهیا من  .سیای حه وه نی و ئه ھوه ئه: یانی   یانه

  چشیوه  زانوو جه نمه  که ماه .ی فارسین شا خانه که خانووه .]خانوو[ او جارووباریچ ماچ ]ماڵ[ انی ماچ یانه  به  جارووبار
. ئامان  مالیاتیوه  مایچ جه  .ماڵ :رمایه و دارایی ماچم سه  رۆنه به ژاوه  و  زوانو ھۆرامینه  جه ئمه .ئامان  گریان و چکۆوه
ی  یانه   به  زوانو ئاواتاو تۆنهروو بزانوو دل  که ز مه حه .ش بۆ له یوان یا گه حه وس مایاتیدار یانی که .یوان مایات یانی حه
ردوما  شیوکه  یوه]ماڵ] [ئیتیمۆلۆژی[شناسی  ریشه ور و سه  وه م چی باره شکه به  رپاسه ھه ن؟ مانایه چه  به   چش ماچان و

  ! ر بیان به  ردانینه رگه یالنی و سه وه  یچما جه که که وان و خه نه رێ تهکا ئاۆز فھوومه ر مه زیاته  با چینه . رینه ی که په

]. ن پیویسته[ ]زۆرش[] کاتی] [ ئیشه[ئا .  نه و ئمه رمانه ی ھه گرته ]خنه ره[و گیرنم   ]خنه ره[ومان   ئمه. ن پاسه:  المه ھه
ستان  مان و کوردال هھ ری چش؟ کاته وهو چ ئه.  یم الوه زوانی بنیه .ن هنیی]  کامانه که[ب   ردۆچو ئا چوه په]  ئیستاکه[

، ]ھزر[] گوتار[،  مدرامان، موبارزه  ت، سیاسه ، ئوستووره ت، وه وبار هج. نم تکه  ئمه.  ] نه ناوچه[ک  و و یه هئیناین پو
  !فت: گرد  یان تۆ ماچی ئانیشانه. شنم ر ھامبه ، چوانوته س، موبارزهیون ، چارهوز ئاوات و ئاره

  !شق مماچ  ئمهتۆ ماچی فت : ورام ھه

  ؟ن هچش] ستت به مه: [ المه ھه

رگیری و ئاژاوی  ده ماناو  به  تکه.  ینشانه ئینا به ولوای یا ئامه  و گۆزه   و ئازه نگا تکه رھه زوان و فه وگرد: ورام ھه
و  کاش ره که و قسه ژماره  نگیه رھه زوان و فه ر نمارۆ ئه  یه ئانه ی تکه. ن ی حاکم نییه نگه قانوونو جه  گلرگاو ئینسانانه. ن نییه
ت،  ئارمان، وه .ین مینه ت یا که لیه قه قو ئه ساسش پاریزنای ھه و ئه  مۆکراسی بنچینهد .بفۆتیۆ ،با م که یش که ته معییه جه

 ،تش پارزیۆ بژیوۆ، حورمه  ندانه با ئینسان ئابرومه  یه ی ئانه په چیو فن و فیسار ت و چوانی پسه ، ملله مدرامان، موبارزه
ری  که  ز مه ر حه گه ئه. ش پوانه چه  نه ئنسانین و رده تکه ی خزمه ئارمان و ئیدئۆلۆژی په.  بمانۆوهنگش  رھه و زوان و فه  کبیه

و  منی بۆنه رچه وه  توه به   انهئاچو. شق  :یما ماچم و بییه یچ تا دنیا دنیان و تا یانه ئمه. فت  ر واچه کات ھه ئاواته  ]ماو[تا 
و  بۆنه.  نه وردیه  ژکیت فره دنیاو مه  ینه و ئانه بونه. تۆن  و سک و بینیاوه و ویری ته بۆنه وک ن به نییه   ی و ئیژایشاوه وره گه

تۆ  وژگ ی مه نامیت نیان ئاوات، ئارمان، په  نه ئاچوه.  وره رباب و گه ئه  ری به زانی و یوته س مه رده و وه  نده وت به  ینه ئانه
سی و  چۆده  ن نه زه وئاگاھی و ئاوه مدرامان،  ئیمه وت سیاسه. نئازادیی  و ئمه ئارمانه. ن ھۆرامانه  ئمه وت وه. ندنی شکۆمه
اللو  وت وه  ئمه وت وه. کات ئاواته وحا مه وشۆوینیست 53و  یانیه به  رین نه شه و ھۆقوقو به بیانیه  ئمه وواتار. گی وبگانه

ن  سلمانی و خاۆژه وم خاۆ ئه وت وه  نه  ی پانانییه نجانه ن گه کش اللوژه رۆیین و ھامژیوه و ژاوه رییه نازپه وریم که حمه
  ! خیب و سا مه ده

  .]کا مکه چه[و  ئه   و میاودنه نهدیاواین وخرا . سوه ن ده گرته تما نه سه ده  ئمه یھشتا. ن هحایتا نیی. ن هنیی  پاسه:  المه ھه

ن یا ئازادی و  ته سه ت و ده قودره  و شمه ر یاوگه گه مه !گیان  کاکه .ن گا دیاره روره وێ سه شه و مانگه شۆه: ورام ھه
  هو .وپان  یهر کشوه. ن تداره سه الی وپا و ده سحیوه مه 1991  ساه کات ئارمانه ]ورم ھه[ی؟  رده فتار که هڕ  ئینسانانه
ن؟  چش بییه کو ھۆرامانی نووسو خه چارهی  په و  ھۆرامی ونگ رھه ی زوان و فه ش پهمنجا رئه سه .ئراقی  و ئهن  شیه زاھر به

و ت نویستشا سیاسه رد و نه که مین ھۆرامانی ئاشکرا ھاوارشا نه ئه  د همم هماڵ بداری و مح و مامۆسا جه پسه  سانیه ر که گه مه
   !؟  ره پوهو ھۆرامیش تاوناوه  رده نگ و ویه رھه و زوان، فه نرد ھۆرامانش کاوکه کوردیاسیۆنایسمی ن
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 وگرد  رپاسه ھه ردێ و نامت به  که  سه که  ت ئا دوه نانه ته .ن موھمه  وه رده که.  وه کۆرنه ی مه ییم په خانه قس قاوه:  المه ھه
نویسانه  ھۆرامی نه  ن به رده بوشا که نه قه المانه ھه  کا جه ھۆرامییه  ۆشویرهڕت  تایوه  به] یما که وه ته نه[شنویاو ڕۆرا و  نویسه

 ونگ رھه و فه  رده ویه  گرن جه ری نهونویسن و دو  ساه  ردایا ئی گرده زشا که ر حه گه ئه. نرا که نه  رمانه ھه  و ھۆرامیانه
  . وشا

ھۆرامی   و به شبۆ هنویس ھۆرامی نه  س به که  تا ئیسه  ره گردی کن؟ بنیه و ئهت  یاوگه .ژیوۆ هم  خیاوه  ر به سواکه: ورام ھه
نابیتا  جه  به  نه ھۆرامانه  ئمه. جاھلی بژیوۆ  ی ئینسان به میشه ی ھه ن په رار نییه قه .ردێ بۆ که ش نه رمانه ی ھۆرامانی ھه و په
و شۆوینیست و  یارا س نه ڕ و چۆده زه مبه ه ماچم قه ، ۆشنویرڕ  نه و تۆ ماچیشا په  نه ئینای خییاته  که  انهر پا نویسهو 

  بوشانه رۆ تا بزانیۆ قه که  رسه ھۆرامانی په وک خه  و س نامان ئه م که به  وهری یاگاته وک خه  ن به نییه اکارم .ک سله مه ت فاشیه
  رپاسه ھه. ی وشا ر ھۆربچنا په ته یه و کبیهرا و بنویسا  ری قس که ته یهزوان  را و به البه شا ی ھۆرامیانه شا و کبیه هک زوانه

یارا و  و نهت نگ و سیاسه رھه یدان فه ھۆرامی زوانن و لواین دل مه  سانه م ئا که کا به ی ناھۆرامی زوانه په وزانو نمه
شا رمان ت و ھه و وشا سیاسه ی گفانه شا په ینه ، فره ھۆرامانیشا لکنان نامشاوه یرمانا و دماگیر و وشا مه غیارا ئه
ز لوان  ت و ئاوه ماریفه  و نه نی ردوارده ده  یواد سه  وساحب  نه ،نگین رھه م و فه قه  ڕشا به نه باوه. ن را که مه ردن و که

  .  الشاره

   .گرۆبرش  وه ۆوتا س نمه ن یاگ و که وته وت یاگ که که  یهچو.  کاره رو چوه سه  دێل مه  فره  دێواز بار:  المه ھه

ردۆچو  و په یاگ ن وته که و ن ی ھهسمی هڕ زوان   تاو دنیاینه و وه ینه فره .تویچ ڕاس ماچی  و نه  نه پاسه  نه :ورام ھه
و  رن ندته مه وه م ده ھه  .وتن یاگ سمیی که زوان ڕه  نه یچه هرکیوئران، ئراق و ت .ری کاته و زوانه رمانیچشا دان په ھه
نی  ن چه رچی چوته واچ ھه  گره اڕی؟و  ن ئا باویه کته ره ی چشی گه تۆ پهر ڕاس ماچی  گه ئه. ن ھه ارش ته فره  یه رد م ویه ھه
  پاسه  ری که وته ی ئه په  نمازیوه  قیه زانی؟ ئایا ئا ھه ر مه شه به  نیا وت به ئایا تۆ ته نه ر پاسه ئه .ن و جیانی رقش ھه یشا فه ئه

نابت  جه  . لم رش نه سه  با فره. ڕاس ماچی .ن و جیانا ھه شرق تۆ فه محاو ئاواتاو نی چه ن رچی چومه ھهماچوو  منیچ بۆ؟
ی  په  .زماوه و ئا به نان شۆنه و وم نیه سهمن پ. ری که رزێ جیاوه ری و مه شکه وه ت للهت و م ه و ی وت ده ن په وته وز حه
تا و  و وه رده ت که تله تی و له سه ده  ی و یاوای به رده شکه ت وه وه ده  ل ئمه سه و و مه یاوگه. رمانو هنم  نوسخه چسی که

و   ندیشه نگ، ئه رھه فه  ل ئمه سه مه. رم که ن و نمه دهر که نه ماسیچ رگیری که و وه  لۆمه. ن نییه ن و ویه نه ی و بیه  کۆشته
  تی سپاریان به ت ملله وه ده وسیستم. مامیان شا ته وره ریشا ده که مه  که  یاڵ پوانهیئا خ  .  ن و ھۆرامیانه  ئارۆیانه  ژیوایه
ند  رچه ھه . گۆ دماوه ن و نمه رده ویه  رده ویه .رین شه هب وو ئازادی و ھقوق وره ده  وره ده. وریوت و بشع نایه جه وتاریخ

و مدرامانو کۆبانی و   ماسه حه یی تازه ما که محاه او وینابۆت دێشیۆم بزان مه  ل ش ھۆرئاوردنه وه کیفیه ڕه ژگتا که مه
و  سیاسیی    گلرگایهر  ھه شدا نیشانهو  ناشم له سهل  مه عه  به  نده شکومه  ئا مدرامانه .رنان ر ویه سه  ش جهرۆژئاوای

  یه و ئانه مانه زه. نجام بدون ئه  رانه به کاو وش واوه رمانه ھه  نهادموکراتیک و  ئازادانه ۆوتا مه ن و یش ھه په یینگ رھه فه
 کا ژینوساید و پاکتاو نگه رھه فه ر زوان و وته ئه  ی و ناسیۆنالیسمیوهیرا مللیگه ی،ینام ئازاد کات به ربابه ن تۆ و ئه نه مه نه
  یه بیاو پانه ی چه رمه ھان چشش سه ر جه ساته زانۆ ده  س نمه که  نه ھانی و تکنۆلوژی ئینا فارۆجمه و جه ئاژه  پاجوره. ردێ که

یمی  گردی بنیه  چوانه ئی. رم ریما که بهوور ماشا ده ته  مینی و ژیرانه با زه.  مانتیک و خیاییانهڕۆ  ی ئی قسه گۆش دارم په
دنیای  وک خه وگرد ت نانه تهھیچ   ]رمیانه خاوه[ دلراسه ووت کهر وه  ره بنیه  پاسه. ئامای دیلگردی   ئا ئاواتاته  ره بنیه . الوه

؟ ودێو بیا ی بیاوی کۆگه  ن به کته ره ری؟ گه که وز مه چش سه. نو بنویسا را قس که  زاو توه یان و پا زوانو حه به
ن؟  ندیش چشه تمه تایوه  نابیته تی؟ ئا زوانو ئاواتاو جه ریه شه و به ره سه ور ی سه بنیه  یهگو  سه ده  چه  کتانه ره و گه ن کته ره گه

،  نیی فه لسه ، زوانو فهنیتی ن، زوانو سیاسهین؟ زوانو علمین، زوانو دینی ویش ھه قهی  بنچینهن؟  ندش ھه مه وه ی ده رده ویه
  ؟ نین، زوانو چشیت و تکنۆلۆژی نعه ن، زوانو سهیشناسی جامعه و ر و تاریخ زوانو ھونه
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تاح  فه  رده فووکه خوا عه و پسه  ردوه و یما که واوه  ر ته وه  رپاسه ھه]. یمان که وه ته نه[کاو  قس دۆژمانه  ،ئی قسانه:  المه ھه
  نه دووره  فره  مانیه وم زهوک ن به نییهن و  ویه نهورامیما  ھه وزوان ھۆرامانی و امن  به  چویه  ئمه: واچنی  سه وله ئه  وگ به
  شمهو  نی زانه تۆ نه. ن گرته] ت پاره[  وه یهس الو که جه و   نه یاگیه تۆ مارۆ   یه ئانه  ئی قساتانه. ن بییه المانیما هھ] دیالکتیکی[

بوشا  قه  ره وه  ره المانی وه ھه وک خه]  رهوببو[ھۆرامانی  وک خه.  وهدر که  ویر مه  پاسه ر سته که  و چننه نیا تۆ ته. زانندێ نه
ن  رده زشا که وشا حه  بۆشا ئیسه ریچ بییه گه ئه. ن ییهیشا ن ن بییه ساسه ئه. ن هنیین و  ویه نهنگشا  رھه ن زوان و فه رده که

.  نهیکوردی یت وه دهو   یانه وت هڕ بنه.  نه ته هڕ بنه  نه یاگشا ھه  و یاوناینمانه  زانانه و مه  حایشانه .ژیر  ئینسانیه  بین به. بفوتیا
ی  یانه  رشاوه و سه  نه ته ڕه خت بۆ و دنیای با ئیناین بنه خیاشا ته ک ھۆرامانییه .ی دیوار بنیه  رشوه شیۆ سه ڕت مه بنه

  شاریاینوه  نه ته ره بنه  ند ئیسه رچه ھه.  کوردیوه ی را ئیناین چرو یانه شیۆ شانازی که ت مه هقیامقامی تا .  کوردی کریانوه
دل . بفۆتیۆ المانی ھهما  نمازم شۆنه   و زوانیوه رده ویه ور ت سه تایوه  و به  کامانه ، باسه] مانهکا ینیهومیژو[  م دل کتوه به

ی یتی کورد وه ده وی تاریخ رده ند که مه وه ی و ده رده شکه وه  ی په ۆرامانیو ھ رده یهو.  یاگش پارزیاینه  کانه موزه
مامی  ته با به . ن رده بوڵ که قه اشیس هرد و وهری  رمانبه المانی ھه ھه وک خه.  المانیوه ھه ور ن سه تۆ کارت چشه  ]. ن پیویسته[

  ...  گردیتا  وژگ رم و یا مه که مه احایت  یهخاس خاس  خته ئا وه. سما گنۆ دهبت  سه ده

  ر؟ ته ن یا چویه ی دیالکته]دیالکتیک[ واچ  و ت ئه یاوگه  المه ھه  کاکه  بۆخشه: ورام ھه

: ی ماچم ھجه باتی له  ئمه .فارسین  ھجه له.  ھجه بۆ و نماچم له نه] وییما ته نه[ۆحیی ڕنمی  نیه  و شمه پسه  ئیمه:  المه ھه
  ]!دیالکتیک[ و]  زاراوه[

یچ دیالکتیک ن مه دووه. ن بین و فارسیی نییه ره عه  ھجه ن له ه وه ئه .رماوی فه ڕاس نمه. تت کشا حمه زه. ش بۆ سۆ وه ده: ورام ھه
لی  ده کش یانی باسی جه مانا ساده . نه فیه سهل فه   دیالکتیک واچیه. ن ھه تۆفیرشای دیالکتنی  چه ن دیالیکتیک رۆمه یه .التینین
ش   مواچ یا گۆوه زانی ده ری و ھشتای نمه کارش به ی به ھجه ن باتی له کته ره تۆ گه  که  ئا چوه.  ریی دوێ چوا رانوه و وه

  ]8! [دیالکتیک  ن نه ری دیالکته که

] ییی وه ته نه[ڕۆحیی نیا  ته: رماوۆ فه مهھگل خاو رۆحش شاد بۆ  .ن هنیی] لوجیکتا[ .زاندێ ھیچ نمه. ن هنیی  پاسه:  مه ھه
  ].ن گرینگه[

...  

  په  ننه ما مه نیا نوکتیه ته .ری ی دماته په  نن مازمشاوه چوما مه  فره. رباس فرێ ن و وه مه که  ما فره که خته وه: ورام ھه
وته و ب ئژا و  ن و دماکه کات ماچدش و ھۆرامان ھیج و پووچه تاره ھامقهتۆ و   نه که ر پاسه گه ئه  المه ھه  کاکه  :ی واته
رو ئا زوان و  میراسبه  حاڵ وت به رزی مه فه  ر به گه نابیت ئه و جه پسه  یهس که  .ن رش نییه ، دوێ الی زیاته ت قیمه

زانی و  و وت نمه ھینه  به  یه نگه رھه ریچ ئا زوان و فه گه ئه.   وته و دماکه  زانی و دسۆزش، تویچ ھیچ و پووچ مه  یه نگه رھه فه
و  یچ واز نماری ئه ، په  ن یت ھۆرچنیه سانه رده رامو وه ی وت ڕا و مه ری و نزیکش گنیوه و په نامش به  ینه یبت مه عه

ڕاو و   که  شمه.  بمانۆوه  ییه وته اکهباردێ با پا دم  نه زش چه وا. ردێ که مه  رم و ڕوه رشوه؟ شه ن سه و کارتا چشه  ھۆرامانی
  .  کاتاره بلدێ ڕاو وتاره و ئارمانه. ن رامتا ڕۆشنه مه

و  باره ما جه رسه رم دمایین په که ز مه حه  وچی په. ن نه مه  ت دل وجوودیتانه رافه ت و شه داقه سه  یهڕ هرم شمه ز که رز مه فه
نجامتا داین و  کات ئه ینه وه  ز و ھامویره نابتو و ھامحه جه  چیرو نام ئازادیوازینه  هبۆ ک  یه نجامو ئا موبارزه ر و ئه مه سه

رمان و  ھه  مریه دماو عه. زواشا و ئاواتا و ئاره یانه  کو ھۆرامانی بیاوندێ به خه  کتانه ره ن و گه رتا بییه که گه  پاجۆره
  و ئا گرده تیجه ی یاوایندێ؟ نه کۆگه  به  و ناسیۆنایسمی کوردینه  تینه نگیی دل ڕاو کوردایه رھه تی سیاسیی و فه عالییه فه
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ی  په  یه زاھر موبارزه وتو ئا به سکه ن؟ ده چش بییه  کو ھۆرامانی چی ڕاینه و خه ریه ده ربه ورانی و ده ت، گیاندای، یانه ینه مه
  :  یوه بده  رسامانه م جوابو ئی په کهش به  ن؟ چی باراوه چشه  کاو ژیواینه ره ھۆرامانی گردو ویه

. فۆتیایش دا وت یۆنسکۆیچ ھوشتار نانه ته  که  یاواب یاگیهی  سا چوه  ھۆرامی تا چننه ویاتب ده زوان و ئه و زعه وه: ک یه
ئی زوان و   سانه نیا ئا که ته  نه  ن وینمنه له مه ن عه یشا بییه که  یاتهدب و ئا ھۆرامانیا پاریزنای زوان و ئه ر یاوگه گه ئه
ئایا .  یشا ژینۆساید کریاین که رامه و مه سینه ده  ریره و به کاته و زوانه دل ئه  وچشا تاویاینوه وک پاریزنان به نه  نگشانه رھه فه

ن  ر بییه گه ؟ ئه ن یا نه ن و ھه ھۆرامیتا بییه وزوان  ب نویسیایی به ته ل مه ک په یه  تا ئیسه  ناسیۆنالیسمی کوردینه ودل تاریخ
  ؟ ئا تاواننه ورس رپه ن؟ ک وه یچشی بییه په  ختیه دبه ت و به ینه مه  ن ئا گرده ر نییه گه ئه.  نه ن کامه و ھه

  وپایه پلهوینی یاوابۆ  سی ھۆرامی نمه ک که یه  رامیتانه ھۆرامیزواناو ئا مه ودل گرد  نگینه رھه ت و فه تاریخ، سیاسه ور ویه: دو
و  ییئحتماعی، یسیاس  وکۆیایه رد و ئه شیوکه  و ھۆرامانیوه و ئاژه باره بۆ و تاوابۆش جه  رانه ش دل سه ره سه  که  و رادوه

لی و گیروگرفتاو ھۆرامانیوه و  سه و مه باره جه  ھۆرامی و ھۆرامیانه  ن به تا ھه سیه ئایا که. نجام بدۆن ی ئهیتاریخ
  سه و ده هیبی  سیله و وه  سینه ده  یر جه ب یا واتاری نویسیایش بۆن؟ ئایا ئینسانی ھۆرامی غه ته مه  فحه ک سه یه  وهیش که که خه

یش؟  که که ی وش و خه په  ردنه ردواردێ و دیار و پیویاش که ده  رمانیه ھه ی که کاو محاه ناھۆرامیه  هناسیۆنایست  و حزبه
  بۆ؟ بیهش  ساده  یهبیامان یاوزع  مه  ھۆرامانیوه  باره جه  ن که سی ھۆرامانیما بییه که  ئایا تا ئیسه

ن زوان و  ن و نییه ویه نه  ئانه  یاوگه. باسیرو  وزدێ وه مه]  کارانه واشه چه[کا  چوه  شمه. وت فرما بین سکه ده:  المه ھه
ری  ت و کشوه وه ی ده رده شکه ش وه یاوگه  ئینایم شۆنیشوه  که  رامه ای و مهڕئا . پارزیۆ المانی هو ھ رده ب و ویه ده ئه
م  رچه سمی و دیار وه هڕ  تیه اسهینگ و سی رھه زوان، فه  ]ی سته به مه[ئا   ی یاوای به په . وره ستانی گه کورده ].خۆن ربه سه[

  جه المانی هھ وک ن خه ڕاسه.  هن و نییه  هن ویه ندی نه سه ر یاگ په ته تیه نگ و سیاسه رھه ھیچ زوان و فه  یه رو ئانه کریان و به
: ل وه. رێ بین ده ربه ده و و ئاواره  ونیشا داینه. ن رده شا که موبارزه. ن شداریشا بییه به] یما که وه ته نه[و ]بات خه[کاروان و 

ن   ومهود]. باتی خه[ وز وشان لواین دل کاروان حه  ران و وشا و به که  رمانانه ردبن ئا ھه که س ناچارش نه ن که ه وه ئه
نش  رده به  و ئمه که وته هڕ  که  روه لوان وه  رپاسه ھه  ی رده شکه ت وه وه تی و ده سیاسه و پرۆسه  و تاریخینه  دنیاینه وگرد
ژیوای ژیوۆ و ئیناین   س ئازادانه ما سازنان و گردکه تی ویمانه وه ده  یمانه که ئازیزه  ته وه] رووباشو[  جه  ئیسه  ئانه.  روه وه

. شحان خت و وه شبه سی وه گرد که   جهر  ته فره ک المانیه ھه  ببووره   نهک ھۆرامییه. شا موازۆ دنیا ئاواته  که  نه دل ئاژوه
و ژیواگاو ھۆرامی و   رده نگ، ویه رھه ب، فه ده زوان، ئه  ئازیزیمانه  الته ئازاد کریاو وه  شه چا به  ختانه شبه وه ند رچه ھه

ندی  سوه هدماگیر یا پ  کهن  ھه المانییما هس ھ که م خۆ فره و کاول کریان به  ن و تاویانوه نه مه ش نه ھۆرامانی چویه
 ]زاری[ ھۆرامان و .زانم مه وما وت ره بنه  به وسای و ئهھۆرامی و ھۆرامانو  رده ویه  ئمه.  کشاوه شا لکنان نامهیھۆرامی

را و  که رمان مه ھه  نگی کوردانه رھه فه  به  شانازیوه  ن و گردی به نه مه  سته جه  به المانی هھ وک م خۆ خه به نن مه ھۆرامی نه
کشا  را نامه که ن شانازی مه سما ھه که  فره  . مدرامانینه ێروون دل ک ھه المانیما هزاران ھ یچ ھه ر ئیسه ھه. ژیوا مه
وار و  گرد کوردنمی و یاگه  ئمه. رم تش بوه فه ن تا خه ی چشش بییهنگ رھه و فه ]زمان[و  سهپ المان هھ.   نه المانیه هھ

  سانوه نیا که ته. ران که مه  وه شانازیش پوه  ر ته فره کا المانیه هھ. ن ما ھه یوکرته  ] زمانیه[  ئیسه. ئاوینم وساحب میراس
  ئانه. ن ھهیا  ن و بییه نام ھۆرامی به  ما یهنگ رھه زوان و فه ۆن بواچ نییه  یه ئانه ودار س داعیه با که نه] نائاگای[و ] وورش[

کانه و  و ھۆرامانی دل موزه رده نگ و ویه رھه فه. ھۆرامانی] کاو واره ئاسه[  رن جه په]  کاما قوتابخانه[و   کاما موزه وگرد
ی  رده و یادگارو ویه کا پسه ھۆرامییه. ن قازانجش ھه ر نام ھۆرامی ھه  ختانه شبه وه. پارزیۆ پارزیان و مه  ] کانه قۆتابخانه[

 المانی هکت بۆ ھ ره تا گه.  مانگانه   ]ی چهوم[ن و  شا ھه و پایه  پله  کاماوه ویسه شه وه  و حزبه  تیوه وه وسایینی الو ده ئه
  .  نامنۆره ی مه شا په ره ھانی سه جه وگرد  ن که التیما ھه نامداری وه
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 نگیت و ده ووزوو پا وم مه ونگ ده منیج. ن ڕاسه  فره. ن دمایینتانه  نا ئی باسه نگه نابیتا ھامده نی جه هچ  که  یهنیا باس هت:  المه ھه
ندی ھۆرامیشا لکنان  سوه نام و دماگیر یا په ،سی وشا که تی تاقه عه نفه ی مه ن په سما ھه که  فره  نه ھۆرامانه  جه تی مدۆ شایه

و   ی ھۆرامیانه تام، بۆ و دلنه  وان جه ند ھای و ھه رچه ھه  .وینمنه مهکاشا  رمانه ھه  الوه و گردجار چیالو جه  وشاره  به
قشا  وا ھه فرن و نه  فره  زانه ئاوه بهت ئی  و چونکه  تات ئاورده نام چن بلیمه  یوه که و دیمانه نه سپه نابت ده جه. ی ئینسانانه

 نه یه نده ئایه وتا تاریخ  هوبوانو  نه چیگه ،ژناسیا س و پادارن و ئه ده  فره  و نام برویشا کهوزان وم مه ورک ئه  فۆتیۆ منیچ بهب
  :را  کهز با ز گه و گه  شاوه رۆ پوه ر شانازی که ته فره  ما که که خه  بۆ و نه  وه نامشا کۆره

  پله خه. ورامی ر ھه ڕوه زه. ورامی پۆڵ ھه حه. ورامی رامی، کاوژ ھه و ڕ ھه زه مبه ه قه. ورامی شقیتاو ھه. امی ور شپیتاو ھه
ر  ویچنسه. ورامی ھه  ترشته. ورامی ھه چاوجوان. ورامی زفشۆڕ ھه. ورامی مین ھه له شه. ورامی ئاپارتاید ھه. رامیو هھ

 .ورامی خاور ھه .ورامی ی ھه دوبه. ورامی ڕاوچی ھه. ورامی ورامی، سۆزمان ھه عسی ھه به. ورامی ر ھه وکهن. رامی و ھه
ھای  .ورامی ژینوساید ھه. ورامی سلمانی ھه. رامیو هموکریان ھ. رامیو هقشالقی ھ. ورامی وسایین ھه ئه. ورامی ودنیا ھه ئه
بارزان  .ورامی کرۆڵ ھه .ورامی زان ھه ورامینه ھه. ورامی یشوور ھه ھه. ورامی دانی ھه. ورامی وار ھه ھه .ورامی ھه
رۆ  ژاوه .ورامی لھۆن ھه .ورامی ھه ختی ته. رامیو هسوفی ھ. ورامی شیوعی ھه. ورامی ھه  ھاڕیه. ورامی وکۆش ھه. ورامی ھه
باڕ  باڕه. رامیو هوان ھ رۆژنامه. ورامی بیبن ھه. ورامی رووشۆن ھه بسه .ورامی ھه المان هھ. ورامی ئستالین ھه .ورامی ھه
. ورامی ھه ایھۆرپ. ورامی ق ھه ته .ورامی السار ھه .ورامی شروب ھه مه. ورامی باب ھه که. ورامی حزبی ھه. ورامی ھه

ر  ئابرۆبه. رامیو هپانتوپا ھ. رامیو هکوڵ ھمجاج. رامیو ند ھه به مه. ورامی داھۆل ھه. ورامی ھه زان نهکار. ورامی م ھه چیرله
. رامیو هرگ ھ وه. رامیو هت ھ گبه نه. رامیو هھ  شوخان .ورامی چیرۆک ھه. رامیو هر ھ واده ھه. ورامی وانر ھه ھه. رامی هھ

. ورامی داعش ھه. رامیو هپا ھووئور .ورامی ھه  رده ویه. ورامی ھه  شکهوواپر .رامیو هت ھ وامه نه. ورامی بستان ھه ره عه
ماشین . ورامی ھه  زاراوه. رامیو هگزی ھ. رامیو هزیر ھ وه. رامیو هپارلمانتار ھ. رامیو هخو ھ لله. پزان ھۆرامی چه وبه
. ورامی هزان ھ زواننه. ورامی زان ھه مژونه. رامیو همل ھ که. ورامی تاران ھه. رامیو هبشۆن ھ. رامیو هپشتی ھ. ورامی ھه

ندازیار  ئه. رامیو هشانۆ ھ. رامیو هشاعر ھناورامی،  ھه چینی. رامیو هر ھ سهونو. ورامی مامۆستا ھه. ورامی ژگ ھه بمه
 .رامیو هئاسمان ھ. ورامی ش ھه نگوه ده .ورامی پسپۆر ھه .رامیو هخوری ھ. رامیو هق ھ رشه وه. رامیو هک ھ فیشه. رامیو هھ

. ورامی کواپانتۆڵ ھه. ورامی ش ھه سملوه. رامیو هخنجیالن ھ .ورامی کوردی ھه. رامیو هھ جوانریش. رامیو هکالشپا ھ
. رامیو هقخا ھ. رامیو هھ  وره گه ره  ھه. رامیو هتار ھوگو. رامیو هن ھوبۆچو. ورامی گرینگ ھه. ورامی مک ھه چه

. رامیو همارماساو ھ. رامیو هماچۆ ھ .ورامی قاچاقچی ھه .رامیو هندار ھ ژه فره. ورامی کامرا ھه. ورامی نوس ھه رۆژنامه
. ورامی ر ھه رھنه ده. ورامی ر ھه داھنه. ورامی کامرا ھه. رامیو هھ  المه ھه. رامیو هنار ھ ھه .رامیو هھ  خوژه. رامیو هیاپراخ ھ

. رامیو هانک ھڕ هجوخ. رامیو هنجی ھ ره فه. رامیو همت ھئا. رامیو هشم ھوقورق. رامیو هفیلمساز ھ. رامیو هر ھ کته ئه
  .../.رامیو هرشیت ھ سه. رامیو هواد ھ بسه. رامیو هبزوان ھ. ورامی ل ھه رپه سه. رامیو هقایم مقام ھ. رامیو هرماندار ھ فه

  

  

  : دمایینه

  

زانوو  مپیای واچی من نمه ئۆله مینو رزه سه و ت سوقراتو وه. المانی تو ھه وهکاو  هسوقرات !، قوربان و قوربانان المه ھه  کاکه
وتا گ   شمه. ن رده که تۆ وت گ نه .زاندێ نمه  زاندیچ که نمه. زاندێ زانی و نمه تۆ نمه. زانوو نمه  زانوو که م مه به
  وێ ئی دالوچه کم نه ره گه. ندێگل بزا  وت و وتا به  یندێ که ر چانه ر و گلته ته شیویا  نه روه سهر،  ته بچاره. ن رده که نه
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  و تا ئا ڕوه   روه گنا به چوێ مه  فره   که  نه ن، چاگه دوور نییه  زانوو فره مه  و وش که مانه ختو وش و زه م تا وه واچوو به
  ...ھدرت  شقیقه  ھذه: یۆترینی  میاوم به  نه رو تاریخیه شه حه بازارو مه  جه  که   نده شکۆمه

  

  :واچوو  یه ن ئانه نه نیا مه ته

زوانو   یانی زوانو ھۆرامی نه  زاندێ ئی زوانمانه وتا مه: بیاتو ھۆرامانی ده راو زوان و ئه دسۆزا و پارزنه. نویسا شه وه
  تیه و وه هھۆرامان پس ھاگادارندێ  رپاسه ھه. رۆ که مه  نه چه س پشتیوانش که  نهن و  ری وپاش ھه یاونه  تین، نه سه ده

گنۆ  میدیای وپای ھۆرامیانه مه ور  یاونه  که  خته تا ئاوه.   راوه پاکتاو که وت سیاسه ور ن وه وته تاریخیی و جوغرافیایی که
ھۆرامی و  ینگی رھه ژیوای فه وه و ئه ژنه جه   ھانینه ھۆرامانینه و جه ور رانسه سه  گردیما پوه  که تاریخییه   وهڕو تا ئا   رمانه ھه

رکو  گردو ئه .ز، ئحساس و وژدانیتا ئاوه  ی ئازیزی و زوانو ھۆرامی مسپارم به گرم شمه  ئازادی ئنسانی ھۆرامانی مه
ر ئی  گه ئه .ندێ ھه  که  و دنیاینه رکۆگه ھه . س که  ی تاقه شمه.  وه و شمه رو شانه پاریزنای ھۆرامانی و زوانو ھۆرامی ئینا سه

  یهر جۆر ھه  زوانو ژیوایتانهیتا و  کبیه  ن جه شیه به  ر ئی زوانه گه ئه ،رۆ تا موه ده ر ن و ده یتا ئیژایش ھه په  نگه رھه هو ف  زوانه
تو  کاو وه ره یاونه  ردێ جه تاودێ پارز که تا مه.  نه یدێ په بده ش شه گهزاندێ پارزندیش و  مه حش و سه خاس  وتا به

ئازادیوازی و   رسامن جه یران و سه نگ حه رھه نگدار و ب فه رھه فه ،ھانی جه وگرد  که  ئازاده  ته ئا وه. ڕ، زۆر و ف زه
   . المه چامسکی لھون ھه  کاکه  رو گردیشاوه سه  جه. کاش رۆشنویره  ندی ئینسانه زمه ئاوه و مانبازی قاره

 ئازادیی  بهی ڕۆشنایی،  تا رۆشنایی و په و ڕۆشنایی  بهننم  نمی و مه تا ھه ؛و ھۆرامانی مه و راویاراو ڕا و ویرچه پسه  ئمه
  و منویسمینه  موانموه ی ھۆرامانی، و په  ھۆرامی و ھۆرامیانه  به ، ئارۆیانهو   ئازایانه و  زانایانهی ئازادیی،  و په  ییئازاداتا  و

،  زی وپایی ھۆرامیانه رو ویر و ئاوه یام ئاوه و په رقافه  سه  که  رپاسه ھه ت چونکه  ژیونم  و ژیوای مهرم که مه رمانه و ھه
  ! ره تیه باو ھیچ ملله  به  ینه بیه می نه ه ئاو قه:  نش واته فازاده د مسته ممه رحووم محه مه

  

  !یر ر ئازیزان خه ته ردوچیه تا په

  

  ریوان مه. حمانی داریۆش ڕه

  ۆجیاریڕ. ک 1395ئابان و 

   میالدی 2016و  نوامبر

  

  

  :پانویس

 ش ده تزه سیاسه  مانه که همحاسه اگی و ئیدئۆلۆژی با شاینش که پاو مه س به رکه ھه.  رماناره رو ویر و ھه گعو وز و  ناف
ھۆرامان داراو زوان،   ، بیارۆ و واچۆنه ینه ھۆرامانی به  سی ر که ن ئه باوه  پاسه. وینۆ یش نمه که ره رانوه رۆ و وه که مه  پیمانه

ی  ش په کۆمه له و گه  وکه کاشا ھه ته شۆنکه  کا و ھۆرامیه ۆوینیستهس ش ودهوم ده ن هت وپا و تایوه  نگ و کۆمایه رھه ب، فه ده ئه
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فق  و ڕه پسه  رامیه مه شۆوینیست و ژگ، ئستالینیست مه وشکه. رانش که ی ماچاش و مه ر مه به  سشانه ده  جه  و ئانه را هو هم
نگو ھۆرامی  رھه رش بۆ زوان و فه س باوه رکه ھه: ۆناسیۆنایسمو کوردین، ماچ تو سیاسه کاو ره که تئۆریزه  یۆ جه  سابیری که

  به  ن که یهس و که ره زه نه  ئینه. ران گه و ناوچه  وته شۆوینیست، دماکه: رۆ که  رمانه زوانو ھۆرامی ھه  س به رکه وپان و یا ھه
 ری شه و ھقوقو به پاو بیانه به. ی که محاهاو واد و نارۆشنفکر بسه  سه کهبیاو الو   چه  م ه دریۆ قه مه وادار و رۆشنفکر سه

ری  ئازادی یوته  که  ر ئانه گه ن مه ش نییه رزیه س و مه ربه ی ھیچ وه رده فتار که ره  ی و ئازادانه ئازادی واته ی، و کبیه ھۆرچنیه
بو  ده زوان و ئه  ھۆرامانی وپا و جیان جه بو ده ھۆرامان و زوان و ئه  که  یه ی ئانه رده ی و باس که واته.   نگانه نگنا و ته وزیۆ په

سی ھۆرامانی و کۆماو ھۆرامانی  ن که بتش نییه سی ڕه ھیچکه  به. ن گیره نهرتاریخی، علمی و حاشا ھۆ  تیه ققه کوردی، ھه
یانش  نش و به واته نه  رده ن و ب په وش کوردزوانه  رد که سه سه رید ئه ر فه گه مه. ران که مه  ژناسه نی ئه وش و وشا چه

ر بین و  ھه  یش بۆن و گنۆ روه انی بیهتس نامی کورد و کورد به  دیاردیه  ینه ی ئانه ھۆرامان و زوانو ھۆرامی وه: ن رده که نه
سوی  رد که سه سه رید ئه ن؟ فه ن و نییه ویه نه  و زوانیه ھجه یۆوی جیاین و له  کو زوانو کوردی جه زوانو ھۆرامی ته

یجۆری ئیستراتژیکو  زو په رکه رو مه به ئاد راوه. رۆ که مه  ئا قسانه  ن که ن و نییه ویه انی نهتس نو کورد و کورد ھۆرامی یا دژمه
تو  قوربانی سیاسه  به  بۆ بۆنه نگو ھۆرامانی نمه رھه زوان و فه: ن رده یان که تش به ققه ھه  ندانه تمه رافه ئاد شه. سانین کورده
  ردایا؟ که  نه واتایا چششا په  شه سی ھۆرامی ئانه ر که داخۆم ئه. الیسمی کوردیناسیۆن

ئارمانا و   ی یاوای به په  ن هقو وش کاو دنیای ھه تیه وم یا ملله و گردو قه کورد و کوردستان پسهبۆم  وات تا واته  مه ئینه
باسو کورد و    نه چی واتاره ر ئمه ئه گه ئه. ۆر که  زانۆ پاسه مه خاس  به  رچیه و ھه ۆر که  و موبارزه  رمانه ئاواتاو وش ھه

 .انیتس کو کورد نگی کوردی و خه رھه زوان و فه  نه ن بییه تو ناسیۆنالیسمی کوردی ما سیاسه ن یاوگه رده انیما کهتس کورد
  رنه ھۆرامانی وه ل سه مه دل  رۆنه و به  وزۆنهس  ده  ن که ھه ن و بییه ناسیۆنایسمی کوردیچ تا ئا یاگی کارما  ر به رانوه وه

رو ناسیۆنایسمی  ن سه ن و نییه ویه خراو کارما نه  به  خاس و چه  به  ھۆرامانی چه و مه ویرچه و راویاراو ڕاو  پسه  ئمه
  ن کهیت هوتای  یه خاستگا و ریشه  که داراو  هسیاسیی و تاریخیین از واچه ی ئاناسیۆنایسملیم  که  جهیچما  یاوگه . کوردیوه

  ما جه یاوگهجۆشا  ئه یش و ال په مه س که  یهب  که  پاجۆره  نه رش ھۆردان سه  و دماو رنۆسانسیوه   جار ئورووپانه وه ئه
  رنه ن وه دهر ت و رسای باویما که باسو سیاسه  یچوه چی باره .رین وته ئه  ی به واته حف وۆله و له  دژماندایی مناسیۆنایس

کو ھۆرامانی  نگ و خه رھه زوان و فه  رو به رانوه وه  که بین کا کورد زوانه  ره براده  جه   س س و ده که  فره و باوی پوانه چه
  که  رمانانه ھهر ئا  گه خالقین ئه ز، ئینساف و ئه ئاوه  و دور ئه. ن بییهخالقی و درۆسشا  ی ئنسانی، ئه وه مگا، دید و کرده رچه وه
  مه و مامۆسا پیسه   تایه خسییه شه  که  تانه حمه رمان و زه ی ئا ھه ی نموونه په. م رچه گریا وه راشا نه که ردنشا و مه که
خ باباش ئوستاد مینی نوریاوی و شید ئه حمه ڕه  کاکه مامۆسایی،  که بۆره/  فیزاده ق سه مامۆسا سدرسی،  ریم موده بدولکه عه

  گره شاو کشاین شاردن که یبیاتی ھۆرام ده ئهزوانو ی ھۆرامانی و  په  الوه ر چیالوچه ته سانیه ووایی و که ینی سه حسه
و   و ب قسه  کوردینه  کیه به شه  ۆجیاری کهڕی و  نگینه هڕ و ھانه رنامه و یا به. و الشاره  یاوابۆ پاشاره  م ھۆرامی زوانیه که
و    ییه ماھۆاره رنامه ئی به ۆکریۆ واچی مه ت ئهجور  به. رۆ که مه  خشوه په  رنامه زوانو ھۆرامی به  ین به دوێ ده  هت نزیک ب منه
ژیونای،  وه ئه  ن جه مش بییه رچه قشی تاریخیی و وه اسی نهڕ  به  نهرمان ر و رکوزو ئی ھه ھانده  که  زه ئاوه ت و سیاسه ئا
پاش و  رکریۆ یاگه مه  سی ی که ن و نه په درۆسه  ت نه وکه په. نگو محاو ھۆرامانی رھه زوان و فهدای و پارزنای  شه گه

شی  سوه ده  تاوابۆم  نه که ر یاگیه و ھه  میشه و وم، ھه پسه .رۆ و البه  کو ھۆرامانی بسۆنوه ویر و خییاو خه  ماش جه شۆنه
 .را که ن و مه رده نگو ھۆرامانیشا که رھه یادری و پاپشتی زوان و فه  سانه و ده  سانه چا که وور که ن و مه رده درزانیم که و قه
  سبارییانه درزانن و ئا ده کو ھۆرامانیج قه دنیانا خه. بۆ ڕیچما توفیرش بیه بۆ و باوه رده که و من ورشا نه ر پسه گه تتا ئه حه
  ! وهلۆن ویرشا نمه  و جه    ماشاوه چه ره ن وه ھه

   

1  .... ]1[ 
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2  .... ]2[  

ئا که و  یۆنهبنویس ]2[  ]1[و ئی قسانه مه رچه سه ن و باوه کری بر  سانه ناموه.  یۆن  و واته مه  که  رپاسه ھهل نما زانم 
ل  سه مه .ران که فتار مه رهویر و    یه زداره ئاوه  و ئی دوه پسه  ن که س ھه که فرهت  نکهوچ ن ت نییه سی تایوه که  ل ئمه سه مه

و   ره ڕاوه  ھه   ین ھۆرامانشا کشان به ده ک سه و یه ر ئه ته فره  و سیاسیین که فکری  ریان جه و ئارد باس و شوکه  ئمه
ب ئژایی و ب  و  سانیه س یا که که وو خاس یا خراب رده به  نامه  نه و نل سه مه ورح ری و ته ڕۆشنگه  یاوگه .ن رده پاماشا که

ھۆرامانین و  ومحا وک ردویشا خه ھه  سه که  ئی دوه  وه داخه یا به  ختانه شبه وه. ئینسانا وت خسییه به شه  ی رده تی که حورمه
گی و  ویبگانهیالنی،  ختی، وه دبه یی، به خاس بچاره  فره  شویه  به] 2] [1[ئاماین   نه نه سپه ده  که  جمه  ئا دوه. ھۆرامی زوان

ژگن و  شوعار و قس ب مه  واته  ئا دوه. مدۆ  سی ھۆرامانی نیشانه ق و ورده رشه وادار، وه سل سه تی نه وامه نه
نه رۆحییه. ئیدئۆلۆژیکو ھه م وه ھه.  شانه و بنچینه  تی فاشیستی دل نو به  نه ھمینه ی وه  م ئاژه ھم واچیان ی و . ر ئاماینھا

ھۆرامی   س جه رویرو دوێ که ت و به زھنییه  واته  ئا دوه . خالقی ئنسانی و مودنی ز و ئه ئاوه ت، رافه شه و ن ئهوا ھه
دل  .س ده م به رچه تریبوندارن و په. م ه دا قه ساو ھۆرامانی مه رو بکه ر و ڕاوژکه مووچیاریکه  زوانان که وشا به

و   رۆوه که یۆشا ئی دنیایی ویر مه. چۆارچۆی دیاری کریای حزبیی و ئیدئۆلۆژینه: ران که مه  مانهر ھه   تینه تایوه  چوارچۆیه
و   نه ھۆرامانه  کوردیین جه ۆوینیسمیشتو  مدارو ڕا و سییاسه رچه س، شۆنگیر و په رده یۆشا وه. و دنیایی ویچشا ئه ئه
  و ئی دنیایشه که ره یۆشا به . ل ویرپکشا یۆن مانیین وه را و ئاخرزه تگه ڕه تی بنه رعه دارو شه و داعییه وته  رشا شۆنکه وته ئه

  لشا جه سه ڵ و مه ھیچ گچه. ت ریچ ئاخره ته ۆ و ئهش وره مه  نه یۆشا دنیاما په. ودنیای ئهو  که ره رشا به وته و ئه  نه کرتنم وه
کو  و خه رده خت که شبه ی وه ئاشیلشا په  گیر و گرێ یا پاشنه .بۆ ھۆرامان نهئیال   وه ر ناستنه سه ب چاره   نه هت و قییامه دنیا

  ربابه و ئه  ریناوه الو سه یشا جه ویسبیه شه و وه  یشا سانه رده گی وه زینده  مانادای به  ره ودیمشه ھۆرامانی و په
ماش  و شۆنه  شۆ پاکتاو بکریۆنه یی ھۆرامانین که ئه یهگردی کب  بیاتو ھۆرامانی و به ده نگ و ئه رھه زوان، فه:  کاشاوه فاشیسته

. کاو گلرگاو ئارۆ ھۆرامانی ینه ساه پرپۆین و قه  واداره سه  رباقن جه سه دوێ سه که  ئی دوه.  بسیۆوه  دنیانه  ردوه ھه
ھاڕیان و داغان دریان   خالقیوه ی ئه بارو بنچینه نگینه و جه رھه ی زوانی و فه رو کبیه ویه  ش وریا و کرۆڵ که به  کلرگایه

ی  په  رمانه و ب شه  زانه ، ب ئاوه و نائاگاھانه  ھۆرامانی ئاگاھانه  ڕه زه م به ه قه  و ئا واتاران که یلوا نموونه په  ئا دوه.  ره پوه
  را، تگه ڕه باسوات یا گوفتمانی بنه  ده ک سه هنجامو ی رئه رو و سه به  رانه زه ئا نه.  راوه که یشا مه و و رۆ واوه قامی شه ڕ و مه زه

  تشا گشان به ویه عنه ت و مه نگ، ماریفه رھه فه  که  مانه که حاه مه  ، فاشیستی، شۆڤینیستی و ناسیۆنایستین جه ئیدئۆلۆژیک
   .  بیاره زھه سیاسیی و مه  رو ئیدئۆلۆژیه ن چرو سوه رده به  رچی چوشانه ھه و  ره ڕاوه ھه

ڕ، ئاشکرا و ڕۆشن،  چ و په  که  ن هدوور و درژ  بیه ته یا مه   ]ئسی[  واتار] زی تاریخیی گلرگاو ھۆرامانی و ئاوه. [ 3
مر باقی بۆ و  ر عه گه ئه. ن ن، نویسه و وم واته ره زه ڕا و نه ]و دمارۆش  ، ئیسه رده ویه :ل ھۆرامانیوه سه مه[و  باره جه
  .روو که مه   ردوچی ووشوه رو په سهو   نه نده ئایه رۆزگاری بازۆو  هب ڕحم ی زعه وه

ن گردو ئا  س نییه که  مو واقعینه م عاه ن به تشا ھه کاشا ڕاسن و واقعیه و فاکته ینه ند فره رچه ھه  ئی دیمانه.  4 
ت  سی تایوه ما که رپک و یاوگه خراو وه  به  نهخاس و   به  نه.  نه راش په باسما گردن، بوه  که  رباسانه و وه  وزوعانه مه
و  رده که ی ڕۆشنوه په. ن بییه  رو ناچاریوه کریان سه  سانیه س یا که که  پیویا به پیویا و نه  ر ئیشاره گه ئه. ن ن و نییه ویه نه

واچ و   بیه   نه که واتاره  که  رانه وانه  روو چا که یچ مه رده ویه  نه داواو چه. رۆ ر نوه سی به که  نا به ئۆمیدواره. ن ی بییه که واتاره
  .ژگشا گۆش و مه  را به نشا و موه بان واردهید ش و نائه زای ناوه واچه

و  که به شه. رۆ که مه  خشوه پهم  رنا بهکوردی  وزوان  بهو و رۆ  شه  نه  ئرانه ]یی یۆنی و ماھۆرهزف له ته[ سان کور  که به شه. 5
ن ئایا  کارما نییه[  یم الوه ران بنیه که مه  خشوه په  رنامه کوردی به وزوان  به  کا که رادونیه  که به ئیتر شه  . رپاسه ریچ ھه حه سه

انی جوابو تسد و کور ارو ئوستانهی زاھدی ئوستاند ئاغه  نهرۆجیاری. ک .1394پاییزو . ] یا نه  ردواردنه ده  رنامانه ئا به
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: رماوانش ردێ فه که  خشوه ھۆرامیچ په وزوان  به  رنامه به  نه سانه کور  که به ن شه بش ئایا ئیمکانش ھه واته  که  نه ربگاریه به خه
و  یما و ئه ر په ردیسه ده  و به بۆنه  ت ئینه چونکه. ن ره شکه خت، نامومکن و موشک وه ھۆرامی سه وزوان  ی به رنامه خشو به په

  رپاسه ھه.  ک بنریاره به شه 20تا  10شیۆ  مه  نه ر ئوستانیه بۆ ھه و پاسه  یه رنامه و ئی به ئه  بانه م مه کایچ چه ئوستانه
وردی   یه ئیشاره  نه چیگه.  شیۆ بنریۆ الوه ن و مه مینه یانی ھۆرامی که! یم بدیه  ینه زوانو فره  ی شیۆ په و مه رماوانش ئیمه فه

  :ن الزمه

ی  ش په پوانه کو چه به.  کاره و زوانه ملو ئه  و هپی ی سه ینه زوانو فره  رهنینریا نه  یه ی ئانه په  نگی نگ و ڕه ئوستانیی ده  ک به شه
و  پسه  سیه بارو قساو کهگیریۆ  یۆ نمه. اب اکاو محاو وش نیشته ره رو گردو ئه رده نگوه ر و ره نیشانده ت تاکه  ین ئانه

رماناو  و ھه رده به ی ڕاوه نشا و ئامان په ئاورده  روه ته شاریه  هجو  تین و حکوومه سیاسی  سیه ئاد که.  سانیره ئوستاندارو کورد
ئی قساو . ان و کرماشانی ھۆرامی زواننتسد و کور ئوستانه  م جه رچه وه  تیه معییه زانۆ جه ئاد نمه  گره. تی وه ده

  : وزۆ دیاری دوێ چوێ مه  ئوستانداریه

و   ، زانایانه ردوارده تاوانشا رک و پیک و ده ی نه بی محاو ھۆرامانی ھه ده نگی و ئه رھه عال فه ر و فه رمانکه ھه: ک یه
نسان ئ  رۆ که که قس نه  پاسه  سوله تی تا ئا مه وه ده  ی ساده  وسئولیه مه  نگو ھۆرامانی بژناسا به رھه زوان و فه  کارشناسانه

زوانو   نه سهھۆرامیج پ وزوان  که  یا یاونانشانه  نه یاوانه  وتنه و پاسه ژنه نام ھۆرامی و ھۆرامانیش نه  ش تا ئیسهۆجی ئه
  .  ین هڕ یالخی و دیوانده رو له کاو سه گایه ده  جه  گایه ده

 راکی و  کو شارو ئه ی زاھدی خه و ئاغه پسه   سیه که. ن کاشه کورده  ره ڕاوژکهردنی قس  ئادی که   هن ئا قسا: دو
  رپاسه نگی و ھه ھه ل زوان و فره سه مه  ر به رانوه وه  سانی و گره ی کور رێ ساین ئامان په دوێ یه. و تارانین نیشته ره ئه

.    یه وزع و بیامانه پا مه نیش یاوا که ره ور و به و قساو ده  رمانه پاو ھه  به ن تمه حه.  بۆنه هن  ش یهزای شاره  ھیچجۆرهھۆرامانی 
  ماباقی کورده  شا ھامشوه ینه ر و میدیاین، فره نگ و یاونه رھه س زوان، فه ده کاربه  نه ئرانه  ناسیۆنایستانه  ئا کورده

نگو ھۆرامی  رھه نو زوان و فه یار و دوژمه نه  جۆرهتوندی و گرد  به  تیوه رو وه و به  نه کوردستانیهئقلیمو   کا جه ناسیۆنایسته
  و به  سوه ن ده ان و کرماشانیشا گرتهتس ر و میدایاو ئوستانو کورد رچی تریبون، یاونه سه ھه ئا دار و ده. ن و ھۆرامانیه

نگ  هڕنگ و  ھۆرامیان بکریۆن و ده  ی رمانه ھه  وهکاشا ھۆرامیه  قه رشه ژی وشا و وهرام و ئیدئۆلۆ مه رو به نمازا  یهجور ھیچ
  .  وهنو بده

 وزوان  و به تیوه وه ده وڕ زه  به  ن فره  سانیه انی کهتسدو کور هو سیروانو ئوستان نامه فته ر حه ته سا چوه  دوێ.  6
ی  په  وره بنیهزوانو ھۆرامی   و به  ]ی القه ده[نام   به  نیهوست  ،فتانه رارش داب حه قهوڵ و  کریۆ قه چاپ مه  ]سورانی[ کوردی

ی ئی  په  که  برادریه.  ره ر داش چیریشه و دماته  رد راوه به  وشانه ئا قه  رێ ژمارنه دوێ یه. ایھۆرامی  ب یا واتاره ته مه وچاپ
م و  نه په  رجار ویانوشا گرتینه نم و ھه ڕای واته  و من چننه  نه تۆیچ واچشا پهم  شکه تش کشا ب ماچۆ به حمه رمان زه ھه

 ونوقان و15 وس و ئه باره جه سیروانیسی  ئه ورتیتر یا عونوان و سه نگ بده رار ب زه فت قه ئا حه. ن ریان چشه جه  بزانه
و  سیروانیرو  فته ی ده نگم دا په زه. کا لییه حه ومی و مه قه  زوانه  ی به ی و نویسه نا وا وق ی ھه ب په  ساسی ئیرانیوه ئه
.   ننه مه ک نه ھۆرامییه  ن ستونه لیلش چش بییه م ده شی واته سوه دماو سم و ده. م. ج ی ئاغه:   شیه ئا به ورس رپه  وه
ب  ته مه  و ئا چواریه نیمه  رێ یا چوار ژمارێ و گردشوه یه[رامیمانه ھۆ  الی ئا ستونه ختوه چاوه: کش اسهڕرماوۆ  فه مه
.  ره شویۆ پوه نه ]ی کوردیوکگرتو یه[ ول زوان سه ردێ و با مه نشا الش به نگشا دان و واته س زه که فره  ره نیاینه] ن ویه نه

 وق و ھه باره جه  فتتانه سل ئی حه ئه وا و خۆ عونوان یا تیترکاو وت ی وتا و قسه په  یدره ت بنیه م حۆرمه سیکه ده:  واتم کاکه
نیا  ته  نه واچیان کورسانه ن و نه انیا بییه ی گردو ئر وایی په ئه وزوان  ی به ی و نویسه نه ئاموزش وه ودایین و باس ئه وزوان
.  ریوه که ویر نمه  پاسه  ئمه  ن و شمه] ونوبۆچ[نه ئا: ماچۆ. تی حایه تایوه و مه ھجه کوردی بوانیو و بنویسیۆ و ئادیچ له وزوان
ھیچ زوان یا   کریۆ به تام و نمه نمه  یه رو ئانه کوردین و به وژناسم و ئادیچ زوان سمی مه ک زوانی ڕه نیا یه ته  ئمه
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  نه وشه وخت نه و وه یشا نیه واته یاگ  ئیگه  رماوای که ریش فه تهچو. رم واتار چاپ کهیۆشا ھۆرامین   ی کهر ته یهھج له
  . کریا یان مه به

ر  ته وه  که  عاروفایچه ناسیۆنایسمی کوردی ئا ته  ختانه شبه وه. ن رده عاروفیچ ویه ته  ل جه سه ئی مه  م ره زه نه  به  .  7
و دل   وه ردنه که  ره کسه و وش یه رمانه ھهن  ه مه و عه  رباییسانه ب رووده.  رشا، نیاینش الوه ھۆرامانی که  ر به رانوه وه

  ن به نه مه کارش نه.  وه بیاتی ھۆرامی ئژایی و یاگیش ناستنه ده ی ھۆرامانی و زوان و ئه په  پووشیه  له په  نه تیشه سیاسه
بیاتی کوردی  ده نام زوان و ئه  به  ڕشتیه  نه ستانه و دانشگا کورد  نه دوێ سان ئرانه  ئینه  : ساده  فره  نموونیه . ھۆرامانیوه

گردی   و کارشناسی یا لیسانسی چوار ساین و به وره ده  زانانه و لواین دانشگا مه  نه ئیناین ئرانه  سانه ئا که.  ره نریانه
نامچ   به ت نانه ته  ره یانهنر  بیاتی کوردیوه ده نام زوان و ئه  به  که   ینه واحده 135چی  ئه. ن رسه واحدێ ده 135ر جه  ته فره
واحد و ی  ی نموونه پهل  وه . ن دل ئا واحدانه رسی ھۆرامی وجوودش نییه ک واحد ده ت یه نانه رێ ته واحد، ئه 1 بۆ
 عاروف و ی ته ر په کوردنی و ئه  یه ساو ئی ڕشته ده گردو ئوستادا و کاربه !!!.بی لوڕی ده ئه متوون نامی  ن به رس ھه ده
  پاو قسه  ت به چوونکه. یشا که رنامه بیاتو ھۆرامی بنیا دل به ده نام ئه  رس به ک واحد ده بۆ تاون یه ک گودایچ بیه خه
!!!. یشا زار ساه ھه  بیاتو چننه ده تو ئه ره کوردی و بنه  ن جه شیه وتشان، ھۆرامی به شۆنکه   یناو وشا و ئا ھۆرامیانه که وه
ئی   رنه وه .ران که یشا و نمه تو ئه زۆر، شۆنگری سیاسه  و به  نوه ویه ی ھایشا نه کا ھه ھۆرامیزوانه  جه  سانیه کهختانه  دبه به
و  پسه  ته به ئه .زانۆ وش نمه  جه  شیه به  ھۆرامان و زوانو ھۆرامی به ،ئیتر ناسیۆنایسمی کوردی  ینه رو ئانه نیشانده  رمان ھه

  نه  رمانانه ھه  ئیجۆره  ت به نسبه زانم وپا مه و و تاریخیی یینگ رھه فه ،ییزوان  یه دیارده  ھۆرامانی به  که  سانه ویم و ئا که
 . سیره یم بارو که گیریه مه  ن و نه ھۆمما ھه وه ته

ھاری  وه ونج رۆ چل و په ،کۆمساو پیرشالیاری وراسم مهی  ئاما ب په  تارانوه   که   ریه برادهنی  هر چ ته سا چوه  چننه .  8
. و پیری زاره مه ور یاوایم سه ،ب وته ر که وه  تازه.  زیایمره خت ی شارو ھۆرامان ته   ڕوه  ریوانوه رۆشن مه و تاریک
  ب و برۆ جه رما بییه شریف فه ادقیچ تهدین س دوکتۆر قوتبه. یب  فره  که ته معییه جه  ره وه  ره وه. ب بیه  موه ک جه خه  قیه مۆه

  نه ھۆرچنیه...] ش... ک[ بی قه له  یی تازه  که ...] ئه...ک[ی  ئاغه: نام به  سانه چا که یۆ ئه. شا داب وره کا ده کورده  ناسیۆنالیسته
جوانا   سا جه که  ی چننه ریک ب په خه  ،زڕیانژناسیان و نام ئه  شاعر  به  کانه زانه] چاالک[ و وبه مه دل جه  و ی وش په

 ئیژایی ور کاش سه و شۆوینیسته ھامویره سهپ. رێ قس که ،ر و ژیوارین گاو ببه ده وک ر واتشا خه دماته  ھۆرامانی که
 وواننام ز  به  چیویه  ئمه: ماچۆ  نه کاشه دل قسه. رماوێ قس فه  ]وهی کوردییووکگرت زمانی یه[ فاشیستی وزا واچه

چاب و   ریه براده.  وه رده ی که واوه  ڕت ئی واچشه که  چننه .!ن دیالکتیک ی ھۆرامیما ھه موک ن به نییهن و  ویه نه ھۆرامیما
 تۆ ماچیش  که  ئانه  ن نه دیالکته  نه تا یاوگه  که  و ئا چوه  نه هفی لسه فه  لیمیه کهدیالکتیک ] ... ئه...ک[ی ئاغه: جواب و ماچۆ  ئاماوه

و  تا ئه. دیالکت  ن نه ر واچ دیالکتیک درۆسه ھه. رێ که بوڵ نه واز نارێ و قه]  که سته ھه به[و ]  یی وه ته نه[  شاعره. ]دیالکتیک[
 س دهوم ده. دیالکتیک  ن نه دیالکت درۆسه .ماچۆ اسڕ  ره ئا براده...] ک[کاک : جواب و ماچۆ  ئاماوه...] م...م[ش  که فقه ره
زانۆ  سادا نمه  اچه ی ماناو دوێ و ھه  ئینسانیه. بی  حفوه جنی مه ینو عهگم بی و   ره ما کۆگه که تبازه سیاسه  زاناما شاعره نه
مبۆلو ئازادی و  سه  بۆ به  رۆمو میالدینه و یه ره زا یما بسازنۆ و ھه نده ن ئایه کشه ره گاوی گه ه زانی و گه نه  و و به ینه مه

  میناسیۆنایس لواکاوماس و نام ده  سه که ر وته ر ئه گه ئه: ماچۆ  مانهر ئا برادهگردجار   الی ختوه چاوه. یما که اسی محاهدیموکر
شا  ینه ره و فهوکه من ماچ[و ئوی با  ر زاناکاشا پسه گه و ئه  ]ن ھه  شا ینه فره ووکه من ماچ[ی با  ته بلیمه او ئ پسه یکورد

نش ڕه ر ھه گه مه] پاسرش  خراوته ن ھه  که  یه رانما چینه ژیوایما و گوزه  ننه ما ئه نه م برمانۆ په ره حم و که ر خوا و
  !نهی رمه سه


