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اسيت هيض يسسيت مصدياي كوردي واي كردووة كة
صي ئةوة يةر ئصمة ضاوةطئة. مةسةلةيةكمان بؤ روونبصنتةوة

الوةكان راستيةكامنان بؤ روون طاو كةسة تصطبني خودي دةز
زؤر جار . ؤر بةهةّلةدا ضووينةري زطبكةنةوة ئةوة بةئة

هتد .. . دزينصك، خؤكوذيةك، كرفتصطمصدياكان باسي 
يز طدةكةنةوةو ئيدي وةكو كاري ئةوان نةبصت واية هةربإلو

ئةز طصم واية دةبص مصدياكان زؤر ضاالكانة . بةدوايدا ناضنةوة
رفتانةدا بضن و زؤري لةسةر بنووسن تا طبةدواي ئةو 

هاوإليت سةري زؤر دةزوي بةئصمة طيشانداوةو طةردةي لةسةر هةندص رووداوي . راستيةكان روون دةبنةوة
ئةو  بةدوايي تريش ا ضووةو نة نووسةرو رؤذنامةنووسةدرفتانطخؤي بةدواي ئةو نةبةإلم ،  الداوةطرينط

  . هةرضةندة ئةمة ئةركي هةموومانة بةإلم مةرجي ميديايةكي مؤدصرن و ضاالكيشة. دا ضوونبابةتانة
ةران كردووة ئةو هةموو رووداوي خؤكوذي و خؤسوتاندنةي كةلةناو طي لصرةدا مين نيئةوة

ئةوةي . خوصندكارةكاندا بإلوبؤتةوة بةبص ئةوةي راسيت هيض يةكصك لةو رووداوانةمان بؤ روون بصتةوة
شيت تاوانبار طهةية لصرةو لةوص هةندص كةس راستةوخؤ مامؤستا يا قوتاخبانةيان بةشصوةيةكي 

ري لةخؤي كردووة بةبص ئةوةي هيض لصكؤلينةوةيةك طةو قوتاخبانةش لةالي خؤيةوة بةركردوو
ةورة خؤي بكوذصت ض مصدياو ض دةسةإلتيش زياتر طةر كةسصكي طةرانيةكة لةوةداية ئةطني. سازدرابصت
ةر طئة. دا هةمان ضاالكي نابيننيي مناّلبةإلم لةئاسيت خؤكوشتين خوصندكارصك، رفتةكة دةدةنطبايةخ بة

مان لةناو ئةو مصديايانةدا هةباية ئصستا هيض نةبصت بةشصك طمصديايةكي ضاالك و نووسةرانصكي زرين
  . ئاشكرا دةبوولةراستيةكامنان بؤ 

 ضةند وةّل خؤكوشتين عاديل ط كةهاوكات لة هاتة ئاراوةانةهةمان نووسين خؤي كوشت ثينؤسكاتص 
لةذصر . وتط هيضي لةبارةي لصكؤلينةوةكانةوة نةسصكهيض كة شتا ئةم ماوةية. كضصكي ديكةدا نووسران

 لةشصوةي  هةولصر ئةجنامي لصكؤلينةوةيةكيشيتط رانةي خةّلكدا طةروةردةيطفشاري رةخنة
اين كةمن بؤخؤم ناتوامن قبويل بكةم تا لةوردةكارييةك) 211هاوإليت ذمارة  ( بإلوكردةوةةياندنصكداطرا

لةاليةكي تريشةوة طصم . ةكان بصتي ضونكة دلنيا نيم ئةوة هةموو راستةةوناو ئةو لصكؤلينةوةية ورد نةمب
بةشصوةيةكي دي ، هؤي خؤكوذي ئةو منالةبنة ب ةياندنةدا هاتوونطؤكارانةي لةو راوانية تةا ئةو ه

لةهةمان كاتدا من ناتوامن . لةئارادا هةبن دةبص هةندص فاكتةري ديكةش لةنصوان قوتاخبانةو ماّلةوةدا
لةيةك شيت ط من بةشصوةيةكي وتارةيئةم .  تاوانبار يا بصبةري بكةم يا مالةوةيانوخؤ مامؤستاكانراستة

  .  بةبص ئةوةي كةس تاوانبار بكةمدوصةو جؤرة رووداوة دلتةزصنانةي ناو قوتاخبانةكان دةاليةين ئ
 ماّلةوة وةكو لصرةدا دةكرص قوتاخبانةو. وناهي خؤي تصدا نيةطكاتص مناّلصك خؤي دةكوذص بةبص شك 

 لةذصر لةبةر ضةندين هؤ منال زؤر جار. وناهباربنطوناهباربن و دةشكرص تةا اليةنصكيان طيةك 
ئةم فشارة زؤر جار ماّلةوة دروسيت دةكةن بةبص ئةوةي . رصطفشارصكي دةرووين سةختدا قةرار دة

هةموومان . جنام دةكةناييةوة ئةم كارة ئةطئاسةرجني سيماكاين ئةو فشارة بدةن و زؤر جاريش لةبص
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لةذصر سايةي سيستمصكي رؤذهةإليت دواكةوتووي توندوتيذدا طةروةردة بووين كةتا نةكةوينة 
زؤر لصكؤلينةوة ئةوةيان سةملاندووة كةمنال . بارودؤخصكي طصضةوانةوة ناتوانني هةسي طصبكةين

يا بةاليةين كةمةوة ئةو ةورةكاندا زيرةكي دةنوصنص طةتيثةكاين طلةالساييكردنةوةي كاردانةوة نص
خصزانيش بةهةمان شصوة ، اييةوة دةكاتطضؤن مناّل ئةم كارة لةبصئا. رياكسؤنانة دووبارة دةكاتةوة

لصرةدا دةبص قوتاخبانة سنوري ئةركة . اييةوة زياد دةكاتطفشارةكاين خؤي لةسةر مناّل زؤر جار لةبصئا
بةشصوةيةكي دي دةبص خصزان . لةكاندا بنوصنصاصنص و هونةرصكي نوص لةناو ميتصطةكالسيكيةكاين خؤي 

بةإلم لصرةدا لةوانةية يةكصك بةوة بةربةرضمان بداتةوة . لةخةتةري ئةو فشارة دةروونيانة وريا بكاتةوة
كةخودي قوتاخبانةو تةنانةت زانكؤكانيش بةشدارن لةبةرهةمصناين ئةو فشارو توندوتيذيةدا ئيدي ضؤن 

  .  بةماّلةكان بدات؟قوتاخبانة دةتوانص ئةو طةيامة
تر طرينطلصرةدا ناضارم سةر بؤ ئةم جؤرة بؤضوونانة راوةشصنم ضونكة قوتاخبانة دةبص رؤيل يةكجار 

بةإلم لةاليةكي . رفتةكان بكةنطببينص و مامؤستاكان دةبص شصوةكارصكي ترو بةشصوازي ديكة ضارةسةري 
ردةيي يةكجار دواكةوتوودا خوصندبصيت و ةر لةسايةي سيستمصكي طةروةطديكةشةوة مامؤستا ضي بكات ئة

بؤ منوونة ئةو . كار بكات و ئةو سيستمةش تواناي نةبصت كةرةسةكاين كاركردن بؤ مامؤستا دابني بكات
. ةياندين مناإلنةوة نيةطبابةتانةي مامؤستاكان لةزانكؤكان دةخيوصنن طةيوةندييان بةطةروةردةو طص

ة يص دةدرصتة ناو دةرياي قوتاخبانةوة كةطي كؤن دةخوصنص و فبةشصوةيةكي دي مامؤستا كؤمةّلص زانسيت
  . رفتطلة

هةموو هةّلسوكةوتصكي ئصمةش .  نيةطرينط" االنا"يا " خود"هيض شتصك لةالي مناّلةكامنان بةئةندازةي 
ئةو فشارة لةبةرامبةر مناّلدا كاتصك ماّلةوة يا قوتاخبانة . ه بصت" خود"دةبص بؤ طايةداركردين ئةو 

لةبةر ئةوةش كةمناّل ناتوانص خؤي . ي مناّل لةكةدارو بريندار دةكةن" خود"ونية طيادة دةكةن دةرو
بؤ ئةوةي .  دةداتةوةطةورةكان لةهةّلسوكةوتةكانياندا رةنطكؤنترؤل بكات بؤية دلرةقي و توندوتيذي 

ةن بؤ ئةوةي خاوةين مناّلةكامنان بتوانن خؤيان كؤنترؤل بكةن دةبص ماّل و قوتاخبانةش يارمةتيان بد
ة دةكرص "خود" كار بؤ تصكشكاين ئةو ماّلةكان و قوتاخبانةكاندازوربةي لةبةإلم . صكي بةهصزبن" خود"

ة بةهصز يا الواز " خود" ضؤن و ض شتصك ئةو ة يةكصك لةو طرسيارانة ئةوةبنطةنر. كةطصوستة بةهصز بصت
  دةكات؟

 بؤ هاندانة طؤزةتيثانةئةم .  مناّلةيا هانداينيكردن ريطة طشتطرينطيةكصك لةو شتانةي كةلةم بوارةدا 
هةركات طشتيواين . ةطرينطةورةو تةنانةت بؤ حكومةت و سةرةك وةزيرو هةموومشان يةكجار طئصمةي 

بةإلم . ة"خود" بةم كارةت تؤ دةبيتة هؤي بةهصزتركردين ئةو دةدةيت هاينلةيةكصك دةكةيت و 
 مناّلةكاندا تؤزصك لةهانداينان و مناّلةكاندا ئةوةية دةبص ةورةكطجياوازييةك لةنصوان هةّلناين 
ةر مناّل كارصكي بضوكيشي كرد ديسانةوة دةبص طبةشصوةيةكي دي ئة. ميهرةبانترو سازشكارانةتربني

ضونكة من واي بؤ . ةورةتر بكات ئيدي ئةو كارة باشة هةر ضيةك بصتططشتيواين بكةين بؤ ئةوةي كارصكي 
نة هؤكارصك شيت ئةم كارة نةكةن ئةوة دةبطن بةشصوةيةكي ةورةكاطو و قوتاخبانة يا ةر ماّلةوةطدةضم ئة

نة هؤي دروستكردين شتصكي ترسناك لةالي مناّل  بةشصوةيةكي تر دةبن وي مناّلةكا" خود"ؤ الوازكردين ب
  . ةئةويش هةسيت بصئومصدي و شةرمةزاري

، ارئاساين و طشتيواين مناّلةكانيانهةندص جار ماّلةوة لةبري ئةوةي يارمةتيدةرصك بن بؤ ك
ة ئاماذة بةوة بكةين كةمناّل هةندص طرينطلصرةدا . راين و هؤكاري فشار بؤيانطبةطصضةوانةوة دةبنة بار

رفت و طةورةترين طرفتصكي زؤر بضوك لةاليان ببصتة طرن و لةوانةية طرفتةكان زؤر بةقورسي وةردةطجار 
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اضارةيةكي زؤر ترسناك طا شكستيان هصنا طةنا ببنة بةر رصهةر كاتصكيش لةدؤزينةوةي ضارةسةرصكد
  . كةدوور نية خؤكوذي بصت

. رفيت دةرووين ببووط ساّلة بوو بةهؤي دايكيةوة توشي ضةندةها 11يةكصك لةخوصندكارةكامن كضصكي 
بةإلم كاتص ، ازندةيةكي نةبووطلةيي و طة لةخؤشةويسيت بؤ دايكي هيض طئةو مناّلة هيضي نةدةدركاندو ج

. رفتةكانيشيدا بضمطيةكصك لةخوصندكارةكامن بةو شصوةية دةبينم بةئةركي خؤمي دةزامن كةمصك بةدواي 
 رفيت ئةو دايكة ئةوةبووط كةةشتمة ئةو سةرئةجنامةيطؤكردن طفتوططاش بينيين دايكي و ضةندين جار 
  ئةو دةيكردةيةوة بيزانيبايةو ئيديةي مناّلةكطصيدا رووبداية دةبوو لةهةر شتصكي بضوك لةناو قوتاخبانة

ةر و طئةو دايكة هةزارويةك ئة شتصكي بضوك رووبدايةبؤ منوونة هةر . ةورةو بؤ مناّلةكةيطرفتصكي طبة
من طصم واية ئةو دايكة بؤ .  ضي بكات يا نةيكاتدةم ئةو مناّلةو بؤشي دياري دةكردتة بةري دةخسطرسيار

، ؤريبؤوةطلةم حاّلةتةدا هةردووكيان رؤلةكةي خؤيان . ةورةطرفتصكي ط ؤي ببووة مايةيمناّلةكةي خ
ئصستاوة خةمصكي ئةو مناّلة هةر لة.  مناّلصكي خراطببووة دايكصكي باش و دايكةكةش ببووةمناّلةكة 

 لةبةردةمدا ةشمطبؤية ئاسؤيةكي . رتنيشي هةبووط نةتواناي هةّلبووكاري ئةو نة كةةورةي لصباركرابووط
  . واتيؤشت كةلةدلةوة طصمخؤش نةبوو طصيدا بيصرةوصكدا دةي و بةنةدةبيين

ةيةنص طدة" خود" و طشتيوانيكردين منال كةم بصت كةماناي الوازبووينهاندانلةاليةكي ديكةوة هةرضةندة 
باّل بةسةر ئةم بصئومصدية ةري ئةوةش هةية طئةوة هةسيت بصئومصدي و شةرمةزاري بةهصزتر دةبصت و ئة

هةر كاتصكيش ئةمة لةذياين مناّلدا بةرجةستة بوو ئةوة فاكتةرصكي مةترسيناكتر . رصتطدا بذياين منال
. ةزايي دةكاتي هةست بةنامناّل بةرامبةر بةخؤيئةوةية كةةّل خؤيدا دصنصتة ئاراوة ئةويش طلة

قولبوونةوةي ئةم كةشة دةروونيةش فاكتةرصكي لةوة مةترسيناكتريش دصنتة ذياين مناّلةوة ئةويش رق 
  :ينةوةببا تؤزصك لةو هةسيت بصئومصدي و شةرمةزارية ورد ب. بوونةلةخؤ

ض ماّلةوةو ض قوتاخبانةش بةشصوةيةكي زؤر طةنا دةبةنة بةشكانةوةو تةريقكردنةوةو لصدان و 
ةيةنن ئةويش الوازكردين خودي مناّلة كةلةوانةية ططةراوصزكردن كةلةئةجنامدا بؤ من هةر يةك شت دة

  .  خوارةوةرفتةيطةيةننة ئةو طبي
 بؤ منوونة كاتصك كارصك بةباشي. ةورةكان زؤر جار منال توشي شةرمةزاري و بصئومصدي دةكةنط
بةإلم دةشكرص جاري داهاتوو ئاوا ،  لةبري ئةوةي بلصني زؤر باشةئةجنام نادةن) ةي ئصمةوةطوانيلة(

ي "خود"بؤ بةهصزكردين اوصكي تر بضينة طصشةوة يا هةر شتصكي تري لةم بابةتة طبكةين بؤ ئةوةي هةن
فإلنةكةس وا باشي ، ئةمة هيض نية، باش نية، طصيان دةّلصني ئةمة خراطةوا بةخؤبوون ئصمة يمناّل ب
مامؤستا ئصستا طصت دةّلص ئةمة ، خةتةكةت ناشريينة، صت دوو ئةوةندةي كردووةيفإلنة هاو، كردووة

ةرضي زؤر طئةم كارانة ئة. انةشدا روودةدةنقوتاخبئةم كارة ض لةماّلةوةو ض لةناو . هتد.. .. ناشريينة
استةوخؤي مناّل و فشارصك بؤ سةريان دروست دةكات ية هؤي شكانةوةيةكي ناسادةشن بةإلم دةبن

ةري زؤر هيض طكةدواجار ئصمة لةالبردين يا كةمكردنةوةيدا ض وةكو خصزان و ض وةكو قوتاخبانةش بةئة
بةّلكو ئةو كارة بؤخؤدي مناّالن بةجص دصلني كةلةدواييدا ، ني و هةوليشي بؤ نادةنييصطرؤلصكي ئةوتؤ نا

لةئةجنامي كةّلةكةبووين ضةندين حاّلةيت جؤراوجؤرةوة . رنطةي بطتواناي ئةوةيان نابصت بةرئةوان 
ي شخؤيةو نة ي نةلةخؤي رازاتة ئةوةي خؤي لةناو كةش و هةوايةكي ئةوتؤدا دةبينصتةوة كةطمناّل دة

  . طةسةندةلةال 
بؤية مناّل دواتر هةسيت . ةورةنط) نةك ئصمة ( مناّلةوةةي خوديطوانيرفتانةي مناّل تا بلصي لةط ئةم

مامؤستا يا ، شةرمةزاري و كةمتةرخةمي لةال دروست دةبص ضونكة ئةوةي نةكردووة كةماّلةوة

4 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  21:43 5-3-2005

لةوةو بةطصي بؤضووين خودي مناإلن دةوروطشت يا بةشصوةيةكي سةرةكي ماّ. دةوروطشتةكةي ويستويةيت
  . ئةوانةكو مؤدصلصكي ذيان وان بؤ  و ونيصطةورة دةطقوتاخبانة رؤلصكي 
 لةزوربةي حاّلةتةكاندا اي ئصمةداط لةكؤمةلرفتة دةرووين و طةروةردةييانة مناّلط ئةم  بؤ ضارةسةركردين

  وابووين بةخؤييخؤشي لةحاّلةتصك داية ب. تةا طشت بةخؤي دةبةستص
) Self- Confidence (ازيبوون و ناطةسةندبووين خؤي بووة بؤية ي توشي حاّلةيت نائةوةلةبةر وة كزبو

  . رصتطبةرامبةر بةزؤر رووداو شةرم دايدة) Self-contempt (ولةبةردةواميدا رقي لةخؤي دةبصتةوة
ري لةخؤي طةورةكان رازي بكات و لةهةمان كاتيشدا بةرطرفتة بكات و ديل طبؤ ئةوةي ضارةسةري ئةم 

لةبري ئةوةي دان . هتد.. . طينةكردين شتةكان،  بؤ زؤر شيت نادروست دةبات وةكو درؤبكات طةنا
ريكردن طووين داين طصدا بنص ميكانيزمي بةريةر كارصكي نةكردووة بةطبةهةّلةكاين خؤيدا بنصت يا ئة

هةر كاتصك ئةم ميكانيزمة ضةكةرةي كرد ئيدي طاساو بؤ هةموو شتص . ةشة دةكاتطلةخودي خؤي 
بؤ طاساو هصنانةوةي بؤ منوونة . تةوةو هةموو خةتاكاين خؤشي دةخاتة ملي كةساين تردصنص

، لةميواين بووين، ميوامنان هةبوو: دةّلصبةرامبةر بةمامؤستا جصبةجصنةكردين ئةركةكاين قوتاخبانة 
ماّلةوة يا لةبةرامبةر . هتد.. .  بردمييةّل خؤي بؤ بازاطباوكم لة، ةّل دايكم لةنةخؤشخانة بووينطلة

ة بوو بةإلم خةتاي منيش يمامؤستا تةا لةمن تو، مامؤستا نةيهصشت، مامؤستا غةدري لصكردم: دةّلص
  . هتد.. . نةبوو

اوكصية خؤي ياتة رادةيةكي سةخت دوور نية منال بؤ دةربازبوون لةم دلةطهةر كات ئةم رق لةخؤبوونة ب
ردةوامبووين ئةو حاّلةتة بصزار دةبصت و طةنا بؤ ئصمة هةسيت طصناكةين بةإلم خودي منال لةبة. بكوذصت

  . ضارةسةرصك دةبات كةنازانصت ئاكامةكةي ضؤن دةكةوصتةوة
ؤ طيشاين دةدةن و تياياندا ضةندين جؤري كوشنت و يهةندص لةو فيلمانةي تةلةفزيؤنةكان بةنوصذي نيوة

ةر منال طبكات لةخؤكوذي ئةشنت طيشان دةدرصن يارمةتيدةرصكن بؤ ئةوةي منال طةلة يني و خوصنيسةرب
 ةتيثانةيطنصزؤر ةر لصكؤلينةوة رؤيل طسةدةها ئة. واتيرفتصكي دةرووين سةختدا بطخؤي لةو كاتانةدا بة

دةبص ئةوةش بلصم تةلةفزيؤنةكاين ئصمة لةم بوارةدا هةست بةهيض .  فيلمانةيان روونكردؤتةوةةوئ
ةورةكان بةر طلةاليةكي ديكةشةوة . م لصدةدةنبةرطرسيارصتيةك ناكةن و هةر كاتصك بؤيان بلوص فيل
 لةتوتدوتيذي دةكةن و ئامادةش نني خؤيان يلةوةي مناّل خبةوصت بؤ خؤيان سةيري ضةندةها فيلمي ط

  . واز لةسةيركردين ئةو فيلمانة بصنن لةبةر بةرذةوةندي مناّلةكانيان
وة ضةندين هؤكاري هةية كةيةكصكيان بةإلم بؤ ماّلةوةو قوتاخبانة منال دةشكصننةوةو لصييان دةدةن ئة

  . ةيان نابصتةوةطةحةتة ئةويش ضةندين هؤكاري هةية كةلةم وتارةدا جصيبؤ منال نا. ةحةيت مناّلةينا
مةبةسيت من لصرةدا نةئةوةية هةموو ئةو حاّلةيت خؤكوذييانةي ناو قوتاخبانةكان بؤ ئةم هؤكارة كورت 

بةإلم دةّلصم ئةمة يةكصكة لةو هؤكارانةي طاّل ، ار بكةمبكةمةوةو نةمةبةستيشم ئةوةية كةس تاوانب
ماّلةوة يا ، اوة لةئةستؤي كصدايةطبةإلم راستكردنةوةي ئةم هةن. بةمناّالنةوة دةنصت كةكاري خؤكوذي بكةن

   قوتاخبانة؟
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