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  د زرارید زراری  یهیه  موئهموئه ...  ... رهادرهاد  فهفه. . تم دتم د  گهگه  من لهمن له

  
Hewler72@yahoo. de  

Mainz ،20 .10 .2005  
زانکۆ ته نھا وشه . یه) نوخبه (زانکۆ له وتانی مۆدرن فونده منتی پگه یاندنی ئیلیته

به کو یه که یه ی ئاۆزه؛ زانکۆ له کوردستانیش ئه رکی په له وه رکردنی ، یه ک نییه
ئیلیتی کوردیش بوونکی په له وه رکراوه؛ ئه وه ی ئه ندامی پارتکی په له وه ، مرۆڤه

  . له په راوزه وه ک یاخیه ک، رش نه بت
ئه و مه شینه ،  مرۆڤهمه شینی په له وه راندنیتا ئستا ) چ حیزبک؟ (له کوردستان حیزب

یه؛ یان له مه ڕوونتر پاشکۆ، له باشترین سات، مرۆڤک، دڕدۆنگه جینۆلۆجیای مرۆڤی کورده
  .  له ژر پرسیارهکه، ودکهوجو

به عس له پراکتیزه کردنی به عساندنی کورد وناکردنکی سه یری له هزری مرۆڤی کورد 
بۆیه ئه رکی خوندکار وه ک مه عریفیه ک ! ئه وه ی که ده سه ت پیرۆزه، جھیشتووه

کرۆکی نیھیلیزم  (ئه لبر کاموۆ ده ی.  تریبه راووردکرنه له گه ڵ ئه و، کردنی ڕه خنه یه
به کو له گه ، به م له کوردستان ته نانه ت زانکۆیست نه ک به راورد ناکا؛ ) به راورده

که بھووده ترین زه مه ن به سه ر ده ، نه وه یه ک، ڵ خوازیاری نه وه یه کی کۆپیکراوه
ه ئاست پۆسه ی مه عریفه له ناسیۆنالیزمی کالسیکی کوردی ل، وایه دامله و برمن . با

ته نھا ،  له کوردستان پیان ده ین زانکۆیست یده نا ئه وانه، بوونی ده سه ت نیه
ده ب . گه نده یه؛ زانکۆ له باشترین کات ده سته مۆ کردنی گه نجهگردبوونه وه یه کی 

 یادکی کۆنیبون، هی ئستا نیهئه و زانکۆ یه ، ج ده سه ت ئستا باوته ژر پرسیارگه ن
  . حیزب زانکۆشههه یه؛ 

ئه وا من دنیام ، پره نسیپی بیرکردنه وه نه توان بگۆڕێ" زانکۆ"ئه گه ر خونده ڤان له 
گه نجی کورد پش هه موو شتک ده ب له . نه وه ی داهاتووش سو له هه مان ونه ده کا

روانینکی بابه تیانه ی هه جیھانی بیربکاته وه تاکو ت، عه قی لۆکالی کوردی ئازاد بت
به جدی سیاسه ت له زانکۆ ، ب؛ وه ک ئیلیتکی ڕۆشنگه ر له هه موو بواره کانی زانست

  جیاکاته وه
فه رهاد پیرباڵ پش ئه وه ی په یوه ندی به کوالیتی . من دنیام له کاردوورخستنه وه ی د

نه وه ی؛ چوونکه به ڕاسته و خۆ پوه سته به بیرکرد، فه رها ده وه بت. زانستی د
کولتوور و ، فه رهاد وه ک که سکی ئازاد له ئه ده ب. ناب د، بۆچوونی کۆلکه زانکۆیستان

فه رهاد له دوای نه وه ده کان ئه و کاته ی . سیاسه ت پرسه هومانیستیه کان بورووژن؛ د
له ووه هه ستم به بووده ه یی ، من خونده ڤانی بوون په نجه ره یه کی بۆ کردمه وه
کۆنه پارزیان ) نه ک هه موویان (زانکۆیسته دواکه وتووه کان کرد؛ هه ستم کرد ئه وانه

  !هی مه ال یه که به م به کراڤاتک
به ستایلی " حیزبیبوون"ئه وا ، ش نه نه بت  با خودانی ئیراده یه کیئه گه ر خۆنده ڤان

 له ئاستی که، هیراشیی له گه وره وه بۆ بچووکترین،  یه کهکۆنی کوردی دووباره بوونه وه 
ئه و ، تارمایی باوکه،  وتی ئمهه ل زانکۆ یان مامۆستایزانکۆیست.  خونده ڤانه:خوندن

ه باوک گه نج ده کاته په له له مژ،  تی که هۆی هه موو نه گبه تییه کانییه، یهیببه زه 
ڕه کانی دونیا هه پیر به گه شه . شه ڕ، سکس، دین ، قوربانی ئایدۆلۆژیاده یکاته، وه ر
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پیرۆزیه کان " بیربکاته وه" ده ب گه نج النی که م له کوردستان فر ب !  کردوهنجی
بداته " ۆمامۆستایانی زانک"له وانه ش زانکۆیسته کان ، بداته به ڕه خنه و شۆڤه؛ پیره کان

  ، !یاسینن یان ده په له وه رننمامۆستایان ئوه ده س! به ر نووکی تیژی ڕه خنه
، بۆیه ئه رکی مۆڕال گه نج، فه رهاد پیرباڵ له مژه له و حه قیقه ته گه یشتووه. د

یان دووباره فونده ، نووسینه کانی فه رهاد ورانکردنی ورانه یه که. هاوکاری کردنییه تی
 و ماشیینه ی پیاو نه تییایدا ژن ئامر، یه ککردن-دوور ب له وه ک، منتکردنی وتکه

ن باشترین شانسیان عه الگه فرۆشتن نه ب؛ منداکی . د. بفه رهاد خودانی په یام
قه ت ناتوانی ، ئه گه ر خۆنده ڤان به راورد نه کا. رۆزه چوونکه په یامکی ئینسانییهپی

اورد له بچووکبوونه وه ی خۆ ی بکا؛ گرنگترین به ر هه ست به، بکا  و به راووردههه ست به
ئه وا ،  بش له ئستا بژی ئه گه رئه، خۆندکار. نوان ئه وه ی ده یه وێ و ئه وه ی هه یه

فه رهاد پیرباڵ هه میشه که . د. شه ڕی نوێ له دژی کۆن: له سه رییه تی شه ڕک بکا
زۆر کات حه مامچیه ک ": ئه و قسه یه ی زۆر ڕاسته. کۆنیشه- و دژهسکی ئازادی خۆازبووه

فه . که واته ئه وانه ی ده یانه وێ د، "سه غله مترهچژباشتر و ، مۆستایه کی زانکۆله ما 
  . بگۆمان ئستاتیکای حه مامچیه کیان نیه، رهاد له زانکۆ دوور بگرن


