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  بری سلڤانیبری سلڤانی  سهسه ...  ...   ):):33 ( (کرنکرن  فسانهفسانه  یا ئهیا ئه  دیاردهدیارده

  
  ش سی به

  ) ) ر دگرین ڤجا ل سه میرێ مرادان دکوژن ئه ( (
   

 و  ک کورد ب کودی بسترینه و سترانبژه،  ک کورد ب کوردی بنڤیسه گاڤا کو نڤیسکاره
ک ل  ته  کو بکن منه  هینگ نابه نهیه  براگه یاما خوه  کوردی پهک کورد ب ره بهرسا  روه هه
یا  ڤاڤکرنا ناسنامه ڤبوون و ته رکن هه  ژ ئه  یه که ره ک سه رکه و ئه ر کوردان چونکی ئه سه
  .  زده   و نه یانه وه ته نه
ب سایا و ک ین   خوهنولدان ههول و  ههب ،  تن خوه لسوکه  ب هه ک نموونه س وه و که ئه
ودای مرۆڤان  و دکارن سنۆرن سه قایمی دبژن کو ئهویب ڕ، م کم دمینن رده زموونان هه ئه
یا  هن لووتکه  بگهشنو د هینن کو ئه دگهرایان  ک ژ شوه یه ب شوه، ئانگۆ. رباز بکن ده

ژ وان ) ربازبوون  ده و نه (ن نزیکبوون یھات چونکی ته ل هه تی به بینداری و بلیمه
  دبه. یامن ئاگرینی ک ب په  نه یه وام هه رده یۆرین نوی و به ک ته سنۆران پویستی ب هنده

ی ئیدیال یان  دهرا  هینه  بگه ل نکاره  به رک و مافان مرۆڤان ساز بکه کو پگری ب ئه
  . رداری به
   

ری ل  ده ره تن کو هژ سهال ت ل وه ب تایبه، یان فسانه ه ئه وارگه، راست التا ناڤه ژههرۆل 
 ژ   و ئاین پکھاتی نه فه لسه  چونکی فه یه ما ستی نهرا، ر ک ژده ل ئاینی دکن وه گه

رکو   ژی ئاین ژبه رم و نه  ل وێ هه   سازه فه لسه  فه ستی ڤجا نهرای  ریان ل په لگه
ستی د را، ک دن ب گۆتنه .ت ئاین وساندنا مرۆڤایی ب تایبه  ئاالڤ ژ بۆ چه ردوو بوونه هه

  . رۆرکرن  ته ین دن هاتیه ک پکھاته له ک گه و ژی وه  و ئه مایه  نه وێ جیھان ده
التا  ژههرۆ و ئاینان ل  لسفه  فهیم چما هه :  کو پرسیار بکه یه س هه ر که ماف هه

ا نکارین یان چم ربگرن؟ وه) یونانستان (ریکغی ژ دیرۆکا ئا راست نکارین سووده ناڤه
   بکن؟   زده ر ڤه ک ب سه تشته
یدا   په ندی ده داوه را مرۆڤی و خوه زکرن د ناڤبه هحک   و ئاینی ل یونانستان هنده فه لسه فه

،  و بکه ده ساز و به، مان مرۆڤی جوان زکرن هه هحو   و ئاینی هالن کو ئه فه لسه ل فه کر به
مال و ، بازار، ک باژار  جوان و پاقژ دکر وه تشت خوهر  ورا مرۆڤی ل یونانستانا درین هه له
 ژبۆ ئاشنابوون و ئاڤاکرنا ـه  بنگه  کره  بۆ خوه  و وژه فه لسه و زانست و فه، ندیی یوه په
ل  به. نی ئافراندن رار و نویژه ژراندن و گوهۆرین ژی وه ئانگۆ گوهۆرین په، تی سایه که

زان  ساخ و نه و کم و نه ندێ وان ئه داوه الت بۆ خوه ژههرۆ را ڤه زکرنا مرۆڤن ده هحڤیان و 
ندی  داوه را مرۆڤان و خوه ندی د ناڤبه یوه م الوازی یان دابینا په ده می ژی ب سه کرن و هه

ک  تا کو ل داوی به یدا کر هه هشتن په تتگه له  خه  جۆره ل خوهرۆ و وێ ژی ب  ده
مینی  ر زه ک بیانی ل سه  وه مان مرۆڤی خوه هه :ک پاندن وه  داسه رنی خوه نجامن نه ئه

زکرن ژی ب  هحو ڤیان و  سا ئه روه هه،  گردا  ب ئاسمانان ڤه ر تشت خوه نیاسی چونکی هه
  .  گردا ئش و ئازاران ڤه

   چ بوون؟  ندی و مرۆڤان ده داوه را خوه یاما د ناڤبه رن وێ په پکھینه
  یام چاوان بوون؟   پهربینا وێ ئاواین ده
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ستان بوو  ست و نه ی هه ن ئاراسته یاما ته په،  لمینه توار دسه ک کو که وه، ر دکم ز باوه ئه
مان و راک  ل ب هنده  به یا مازۆشیزم یه  لووتکه ڤه ئه. ی هزر و ئاقلی کو ئاراسته نه

  . ندیان وه رژه  و به رده روه په، لتوور و ژی ل گۆر که رگران و ئه  ده وهنین د واته
ئاکاما ،   یهگوهازتی ل ڤه  به ک کوردی یه یه فه لسه  فه ز نه  ب ڕگه یه فه لسه ڤ فه  ئه
مۆرال ، ری باوه، تی سایه که، ل یا زمان ن داگرکرنا خاک به  ته نه (من داگرکرن رده سه

را وێ  هاڤیبوون د ناڤبه. رکرنتیا کورد ب درژیا داگ سایه ها دارزینا که روه  و هه نه) و هزر
 -یا بوهوژین  یی ژی واته  و هاڤیبوونا خوه یدا بوویه  په دان وێ ده  و خوه-تی  سایه  که-

 دێ ببینن کو پانیا وان مرۆڤان ل ریالیتی بدن  م باال خوه ر ئه گه  و ئه  دده- ئاسمیالسیۆن
 ناکن و  یا بیانیبوون ئاراسته رمۆده این فه و ئ فه لسه چ فه.  بیانی  بوونه ردێ خوه ر ئه سه
   ڤگرتنه کسانی و هه یه، ڤی کھه یداکرنا وه  و ئاین په فه لسه یاما فه رکو په ژرینن ژی ژبه ناپه
  .  وێ تراژیدی هینه  و ئاین دگه فه لسه بۆ فهرگرتن  و وههشتن  تتگه له ل خه به

ک پوارن  ڤ هنده ره  و به  دبهـه ره رفه ن بهک ژ ئاوایا پرس ب ئاوایه، ک دن  ژ ئالیه
تا  هه، ستیرانزیک سنۆرن ،  و پاشی س کورد دچه که تیا تاکه سایه سایکۆلۆژیا که

ک  تی وه سایه و که  ئه  و د ئاکام ده یدا دبه ک باساری په الل دبن و هنده ن زه ک دیمه یه دهرا
  .  ت و کم دمینه قه  سه خوه

   یه که ره من سه ده خ ژ سه کادر و بایه، سازی، و یه بوونا په کی دن نه وه، رندووری داگرک
 ب  بوونا ئنسیاتیڤ یه وامی وێ ڕوش نه رده م به ده ل سه بۆ کامباخی و دارزین به

  .  ناکبیران دهرۆت د ناڤا  تایبه
  یدا دبن؟  نگی و چاوان ئنسیاتیڤ په که :پرسیار

ما  ؟ نره ر چاڤ ل نه گه ل ئه  به م کو چاڤ ل دنره  ده ی سپی یهنگ سپ ره: رسڤ به
   سپی؟   دبه نگییی ه قه

  ؟  زمان تام چی یه رێ بی ئه ئه، سا تام روه هه.  سپی ب چاڤی سپی دکه، ئانگۆ
ر  ل ل سه ل به،   یان نینه یه کا هه، ر ک بوویه کنم وه ر داگرکرن بسه ز ناخوازم ل سه  ئه
کات کو . ک باندۆرن وێ ئانالیز بکم و هنده، ری  و کارگه ک پکھاته ئانگۆ وه، تا وێ هیهما
هزر ، زمان،  رده روه په، دیرۆک، ده داگرکرن هینگ خاک) ک هه زرینگه ک دامه وه (ک الته وه

م  رجه سه.  قوربان داگرکرن ت دبه هلل یان م وه ته موو دهن داگرکرن و نه نگ هه و ده
، م و نر، زن بچووک و مه :ه دبن قوربانن داگرکرن زرینگه ن دامهر ندام و پکھینه ئه
مام دکن و  ڤدوو ته  ههیم دیار ژی چونکی هه س سی ی نه ت که نانه ته، ز ئه، و ئه، تو
ڤان  ن تهل وا ری ل گه ده ره ی سه ڤشوه ر هه  داگرکه زموونان ده ک کو زانایی د پانیا ئه وه

ز  گه رهر  گه  ئه مازه  نه ها یه ت وه لبه هه،  یزینه ک ل وان دمه رکو ب چاڤه  ژبه ب کار دهینه
  .  هر به ڤبه  هه یان ناسنامه

  ڤانان پشکش بکم ژ بۆ کو واته ک میناکن زندی و بالکش بۆ خوانده نھا ژی دخوازم هنده
  : کرن سته رجه بھ به

تا ڤ کلیک  ستپک و هه ر ژ ده هه،  د جیھانا ئیسالمی ده،  ت ده د بارێ ئاین و ئاینه
. بوون فسانه ی ئه دهراهاندن  ر و میراتگرن وی گه مبه هغهرا بھتر ژ مۆسلمانان پ به
  ل چاوان؟ به،  فسانه ک کرن ئه ستیهرا
   

 و ل گۆری  یه  هه رتی خوهر یان هنا مبه هغ پ-  ست بهرار  گه  ئه-ک  ومه  یان قه وه ته ر نه هه
ژم  ئه (بازا ویرز نابرژ پنه مبه هغبازا وێ چونکی ه ن مدبن  ژیانا خوه)  هاتنه ر 
ک  ن وه ر ته مبه هغپ.  دار د ناڤا جڤاکان ده وجه هحردار و  سن باوه  که خاسمه ری نه سه
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ندێ و   هات ناسکرن و ل گۆر وێ چه ندی ده داوه نیان و خوه را به ر د ناڤبه هینه ئامراز یان گه
  ونانی ده هن یه لگه د ناڤ کۆمه. ل دهات کرن ری ل گه ده ره سه، ست به بۆ مه، پوستیا وان

ران  مبه هغبوونا پ بوون یان نه س بلند و نموودار ما و هه ر که ند هه داوه خوه،  ک نموونه وه
ه ئیسالمی و خرستیانی  لگه ل د ناڤا کۆمه ۆری بههگو ئاوای پکھاتن و داناسینا وی نه

یا  ی و فارسی واتهکتر، بی ره هعهن  لگه ت کۆمه راست ب تایبه التا ناڤه ژههرۆالتن   ل وه ده
کن رران و  مبه هغیامن پ ربین بۆ په ئاواین ده. ندی هات گوهۆرین داوه خوه
ندی  داوه ی خوه زن هالن کو پکھاته ک مه یه دهرا تا رن وان هه ل بوویه ری ل گه ده ره سه

  . مینن  نه ران ده مبه هغندی و پ داوه را خوه ل سالگارێ توخویب د ناڤبه  و ل گه تووش ببه
  : ناهی بدم دوو قورزیانرۆک  ول بدم هنده ز دێ هه  ئه د ڤ تاری ده

   
م ژی بچویکی  رده  هه  و نه  دورستی ددهیا سازی و هی واته رفره زنی و به م مه رده  هه نه. ١ 

 ـه رفره زن و به ت مه ک ئاین و ئاینه ئیسالم وهکو   ستهرا : سازی دده یا نه نگی واته رته و به
را   د ناڤبه یه ک هه  دابینه می ده مان ده ل د هه  به پینه  دادسه وام خوه رده  و به بوویه
) رب العالمین ( کی خوه نه،  ه) رب المسلمین (سا دزانن کو هو و ئه.  ند و ئیسالمیان ده داوه خوه
  ؟  ه
 ٢ .ر بوو چاڤکانیا خ مبه هغپکرن فسانه ئانگۆ هات ئه، زنکرن رکو هات مه ران ژبه ر و شه .

 بۆ گوهۆرین و   ڤه رهه به،  سه که تاکه،  که نیه ن به ک دن ته ر ئیسالمیه ک هه و ژی وه ئه
هینن  ول دان کو وی بگه ل ئیسالمیان هه  به  ن مرۆڤه  چونکی تهتی و کماسیان له خه

  ال اله (دێ ل ناڤ خوه ندی و باشترین میناک ل ڤر گردانا ناڤ وی ل گه داوه ئاست خوه
  . )   محمد رسول الله اال الله

   
ک پویست  وه، یام ک په کر چونکی وه ها نه ل چ ئاینان وه بوون به ک ئۆل و ئاین هه له  گه

تا کو  ل هات کرن هه ری ل گه ده ره ک چاک سه یه باز ژی ب شوهرک  و وه، هشتن هات تگه
  . لماندن  سه ری یان هنارتن چاکسازیا خوه مبه هغنجام و ئاکامن پ ئه
 * * *  

ڤ  ره ستیان بهرا کو  نه ولدان هه مان هه هه،   کوردان ده ک دن د ناڤا جڤاک مه ژ ئالیه
  . بوون ببن انهفس ئه

، وا قازی پشه، ددین بابان هحال سه، دلیسی فخان به ره شه، دێ خانی مهح ئه :میناک
ک دن  یرن کو ژ جیھانه ین سه ریده  ئافه نه، هنگن  له نه، ک دن له فای بارزانی و گه مسته
  ل خوهرۆب  هینان و ـ ب جھ رک خوه  ئه-ن   ته-رکو وان   ژبه  نه فسانه  ئه نه، هاتبن

ک  ل ین دن کوردن هنده به، نج بوون و کوردن ساز و قه م دکارن ببژن کو ئه ئه. بوونرا
س و  ک که له سپاندن مخابن گه  بھن چه ستی یهراڤ  ل شوینا کو ئه. ننج قه ساز و نه نه
 د  ڤ نه و ئهبوون ببن  فسانه ڤ ئه ره  به-ک  ستیهراک   وه-تیان  سایه ن دخوازن وان که الیه
  .  یه   ده ندیا مه وه رژه به

فخان  ره شه، دێ خانی مهح ئه (سان ربۆرن وان که زموون و سه ک ژ زندیان مفا ژ ئه
  کر؟ ) فای بارزانی مسته، وا قازی پشه، ددین بابان هحال سه، دلیسی به

وشا  هم ر ر ئه گه ئه ؟ هوام بب رده بازا بارزانی بهرر  داران ک کاری ل سه تمه ژ ناڤا سیاسه
 کو   دێ خویا ببه ر چاڤن خوه ێ بدن به١٩٩٨-١٩٩٢را سالن  باشوورێ کوردستان د ناڤبه

م  رجه سه، دینی الحه ی سه بارهر سا ده روه هه.  ستی د بارزانی دهراه  هاندن تگه زیان گه
ر میرات و  ۆکی ل سههینن کو مافخوازن و داک دگهراڤرۆ  ڤگرن ئه یان پانیا هز و ته
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وان مافان بۆ ، هی کۆل ددن  ب سانه نگاسیان ده من ته ل د ده ماین کوردبوون دکن به بنه
 بۆچی  خوه ست و ئارمانج بوو نه به ڤ مه م ئه ل ماده بیانیان دهلن و ب کمی قایل دبن به

  وکرن؟  یه هات په ندی نه ڤ هشمه  ئه ژ دهرۆژا رۆژ 
سن کو   ژ کهپترهرا  به. میرێ کرمانجی، درخانی ت به الده ت ب جه باره مان پرس سه هه
ک سۆر و  دکن هله، بوون فسانه ی ئه دهراهینن   دگه-ست را -میرێ ، ول ددن بنڤیسن هه
ستپک بوو  ر و ده ستپشخه و ده ئه.   و ل ڤر ئنسیاتیڤ دمره  یه خه ده ربازکرنا وێ تابۆ و قه ده

زندی و ، ک دینامکی سه رۆسه رکو زمان په  ژبه-کا زمانی ر -ر و درژ یک دو کهربۆ 
ر بوو و کاری  ر و ئافرینه زرینه میر دامه. ستینن و دمرینن دوهرال مخابن   به وامه رده به
سن کو  دا وان که ل کا که  به ر بکه سه زمانا کرمانجی چارهرک ژ پرسگرکن زاراڤ و  له گه
  م ددن؟  له تگرن وی ل قهک میرا  وه خوه

   
ر  ڤجا ل سه ول ددن بنڤیسن میرێ مرادان دکوژن ئه سن کو هه ک ژ وان که له یا گه هژ ڕژه
  ! دگرین

* * *  
   

  : رم مژارا ئاینی گه ز دێ دیسان بڤه ئه
ک ژ ئیسالمیان  له ورا گه دێ له کو بۆ خوه ری بوو نه مبه هغواداری بھتر بۆ پ ری و هه باوه
ساس  ر ئه ل سه، سا روه هه. ر مری مبه هغ گوهۆرین داوی کو پ لویستن خوه  و هههزر
کا رزاندنا سنۆرن مالباتان ب  به، ک بازرگانی و تکلی هاتن سازکرن وه ندی ئه وه رژه به
دار  زن و پایه تین مه سایه ک که له  بۆ گه-ک میناک  ن وه ری ته مه هغواجن پ  زه-واج  زه
  نگ ده رته ک به مه ها سنۆرن ئیسالم د ده می و وه رده  ل وی سه ه ئیسالمی ده لگه ۆمهد ک

ک د  نگیه ڤسه هه یان هالن کو نه  بوون چونکی وان تکلی و دیاردهـه رفره  به-ژ بۆ ڕژێ رۆ -
انگۆ ئ، دار سن پایه ر و که مبه هغپ (س و که  و ئه یدا ببه  په  ده ژانهرۆوشا دۆرهل  ره

تا  ری هه  جھن باوه ل بوونه ندی به زامهر جھن  ن بوونه  ته نه) الت ستھه دان ده خوه
  . رستن ی په دهرا

نڤیس وان کرن قوربان بۆ  بازێ یان بۆ مرۆڤی ل مرۆڤ و چارهرکرن قوربان بۆ   نه وان خوه
  یاما خوه کو په ن تن ژبۆ کر قوربا مای خوه ریه سای مهعیل   به ین خوه  و پرۆژه خوه

یا  ئانگۆ واته،   نزیک بکه ندی ده داوه را مرۆڤان و خوه  و توخویبان د ناڤبه هینه براگه
ک  فتاره رهفتار  رهو   کو ئه  ستهرا.  کر سته رجه ت و جودا به ک تایبه یامھنری ب ئاوایه په

   ژ سازدیزم؟   چتره ل ما نه  به مازۆشیزمی یه
د ناڤا ، سپایی ب ئه،  ره  ژ هینگ وه) فیان له ر و سه مبه هغکریار و گۆتنن پ (فتار هرو   ئه

نرین و بیرووراین ،   دهینهـس ب جھ رکه رمان و هه  فه وکرن و بوونه یه  هات په جڤاکان ده
ر  هی کو ه تا وێ پله هاتن بلندکرن هه.  س پگری پ دکه رکه  یاسا و زاگۆن و هه وان بوونه

 یان  سا وان بکهح به،  ژی ب خراپی نج نه  ب قه نه،  س نکاره یدی که. تشت دن نزم بوو
ۆ کو دویری برخستن ژ مانی ده  و زهـژ بازن جھ،   بکه ی وان ئاراسته رباره وا ده رهپرسیارن 

 و هدی هدی ب دارێ زۆرێ. ند هات ژبیرکرن داوه سان خوه گومان و لپرسین بمینن و وه
 نفشن نوی ناس کرن و وه فسانه ندین هۆز و مالباتان هاتن ئه وه رژه خورتی و ل گۆر به

  .  دمینن کمچاره
ز و راک  له ر گه  ل سه-تکرن   سیاسه ت چونکی هاتیه ز دبژم سیاسه  ئه-  ته و سیاسه ئه

  . امانن جودا جود  و زهـک جھ نیازن ترسدار هات ئاڤاکرن و ب هۆستایی ل هنده
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