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وتەیەك
هزری مرۆ ،بیرکردنەوەی ،هەڵسوکەوتی و هەموو دیاردە
مرۆییەکانی تری وەک هەنگامەکانی تەمەنێتی .منداڵێکی
شیرەخۆرەزۆرترینیهزروبیرکردنەوەیبۆشیرەکەیەتی،هزرو
هەڵسوکەوتیمێرمنداڵێکلەزۆربەیکاتدایاخیوسەرکەشە.
بەاڵم پاش خۆناسینی ئەو مێرمنداڵە ،ئەو بیرکردنەوەیە هێمن
دەبێتەوە وتاوایلێدێتلەگەڵهەڵکشانیتەمەندائەوبیرەش
لەچوارچێوەیەکداخۆیدەگرێت.
دیارە ئەم هاوکێشەیە بەسەر هەموو مرۆڤێکدا ناسەپێت و
مرۆڤایەتیوکوردایەتیگەلێکریزپەڕیبەخۆیەوەدیتووە.
لە رەوەندی هزری ئێمەدا کەسانێکمان هەن خاوەن هزری
لەرزۆک و بەپێی هەر کات و ساتێک و لەبەرژەوەندیی خۆیان،
هەر جارەی رەنگێکیان لەخۆیانداوە ،هزر و بیرکردنەوەی ئەوانە
ئەگەرچیش لەباری فیزیکییەوە تەمەنیان بەرەوخوارچووە ،بەاڵم
بیریانلە چوارچێوەیەکیئاشکراوهێڵێکییەکئاڕاستەداخۆیی
نەبینیوەتەوە .زۆر جارانیش ئەم هزرە لەرزۆکە کارەساتی
گەورەی نەک تەنها بۆ خودی ئەو مرۆڤە ،بەڵکو بۆ
نەتەوەکەشمانیلێکەوتووەتەوە.
مایەی خۆشبەختی و شانازیمە ،کە بیرکردنەوەم هەر لە
سەردەمی مێرمنداڵیمەوە لەیەک ئاڕاستەدا خۆیی بینیوەتەوە.
تەواوی ئەو نووسین و وتار و کورتە لێکۆڵینەوانەشی کە
پێشکەشی خوێنەرانمم کردووە ،هیچیان ئەم سەنگەر و ئەو
سەنگەرنینوهەموویانسەنگەرینەتەوەکەمن .. 1
کوردییهکاندا

ڕه 
کانوماڵپه 


وگۆڤاره
رۆژنامه 

له 
یکه  


ووتارانه

یئه

زۆربه
1
وه
رنێته 

کهوتوون و ههندێکیانم له رێی ئنته
وه ،دهستم نه 
ته 
باڵوم کردوونه 
رتووکهدا بهپێویست زانی و ناویشم نا

وهیانم لهم په
کۆکردنه 

بینیوه .ههر بۆیه 

وه،
ته 
وازهکان" ..ههندێک نووسینم له جارێک زۆرتر باڵوکراوه 
رته 
په 
"وشه  

بووه و ههندێک رۆژنامه و گۆڤار و ماڵپهڕ
ههندێکیشیان به ویستی خۆم نه 

وه تکا لهو
لێره 
ربۆیه  

وه .هه
ته 
ربهخۆ و بهبێ پرسی من باڵویان کردووه 
سه 

وه.
نه 
که 
بهبێ پرسی خۆم هیچ نووسینێکم باڵونه 
کهم که  
ده 
ڕێزانه  

ناڵه  
به
که 

چاویبکهن.


وهیوادارمره
وایخۆمه


مافیره
مه
ئه 
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بەشی زۆری ئەم بەشەی وشە پەڕتەوازەكان ،دیمانەیە،
زۆربەی ئەوانەش لە گۆشەی هەفتانەی رۆژنامەی میدیادا
باڵوكراوەتەوە .هەندێكجار هەمان پرسیار دەربارەی هەمان
رۆژەڤلەالیەكیترەوەلێمكراوە،هەربۆیەدەشێتلەمبەشەدا
لەچەندوەاڵمێكزۆرتردووبارەیتێدابێت!.
هاوڕێباخەوان
16-06-2003

شێوهی ڕێکخستنی وتارهکان بهپێی مێژووی

که 
شایانی باسه  
یانه.
وه 
باڵوکردنه 

وهدا
زامهندیی خۆم لهکاتی باڵوکردنه 
ههندێک نووسینم بهبێ ره 

کهی
سته 

مهب 
ه
دهستکاریکراون ،ههندێکیان بهجۆرێکی واهی شێوێنراون که  

منیان تێیدا تێکداوه .بهاڵم لێرهدا تهواوی نووسینهکان وهک خۆی کاتی خۆی
وه.
ته 
رواهیشباڵومکردوونه 


چۆنمنووسیوون،هه
بهر
داله 


اڵملێره
وه 
،به
ته 
کانمپڕۆفایلیخۆمباڵوکراوه 


یدیمانه

ڵزۆربه
له 
گه

وهوالمبردوون .
ببنه 
دووباره 

وپڕۆفایالنه


زانیئه

پێویستمنه

جێگرتنبه
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وازهكان 
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دیمانە لەگەڵ رۆژنامەی ئااڵی ئازادی –
1
سازدانی جەبار عەزیز
 -1بەو پێیەى کەبەڕێزتان زۆر لەسەر پرسى
نەتەوەى لێکۆڵینەوە دەکەن و پرسى (ناسیۆنالست) ى
تائێستا
وایە
پێت
ئێوە
لەخەمەکانى
یەکێکە
بزوتنەوەیەکى گەورەى ناسیۆنالستى هەبێت ؟
وەاڵم :ئەگەر بزووتنەوەیەکی گەورەی ناسیۆنالیستی لە
کوردستان ببوایە ،من چیم دابوو لەسەر لێکۆڵینەوەی پرسە
نەتەوەییەکانمان! .بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی لە کوردستان و
لەنێوکورداننەکگەورەنییە!بەڵکوبەڕایمنهێشتابوونێکی
ئەوتۆیشینییە.ئەگەرببوایەئێمەدەمێکبوودەوڵەتبووین.
 -2ئەگەر نەتوانراوە پرسى نەتەوەى پێش شتەکانى
تر بکەوێت هۆکارەکەى بۆچى دەگەڕێتەوە کەم
تەرخەمى تاکى کوردە یاخود پارتە کوردیەکان نەیان
توانیوە پرسى نەتەوەى لەڕۆرڤ بگرن و بیکەنە هەوێنى
کارکردن ؟
وەاڵم :من ئەو دۆزە دەگەڕێنمەوە بۆ سەردەمانێکی زووی
پێکهاتنی خوودی کورد وەک "نەتەوە"یەک .دیارە وشەی
نەتەوەمخستنەنێودووکەوانەوە،چونکەلەنەتەوەییەتییکورد
هێشتا بەگومانم .چ پارتە کوردییەکان ،چ تاکی کورد و
بیرکردنەوەی بەشێکی نەبوونی ئەو پرسەن .کێشەکە
پەیوەندیی بە پڕۆسەیەکی درێژخایەنی سستەوە هەیە و
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێکهاتانەی کە خودی نەتەوەی کوردیان
دروستکردووە ،ئەو پێکهاتانە هێشتا نەیانتوانیوە لە نێو بۆتەی
نەتەوەی کوردا بتوێنەوە و نەتەوەیەکی واهی دروستبکەن کە
باوەڕیان بەوە ببێت بەرژەوەندیی کورد بەگشتی بەرژەوەندیی
هەموو تاکەکانێتی .پێش مادەکان لە کوردستاندا کۆمەڵێک
ڕه  – 2009-09-16 – 5كوردستان –
الپه 
ژماره   – 820

رۆژنامهیئااڵیئازادی– 

1
تكێشانه .


حمه

یحیزبیزه
وهكه
جیابووه 

سته


هیده
یه
مرۆژنامه 

ههولێر.تێبینی:ئه
ڕیكاڵوڕۆژنه2009-10-06-


ماڵپه
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وازهكان 
(به
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رەگەزیزۆرژیاون.لەهیندستانیشەوەهۆزەئاریاییەکانکۆچیان
بۆ کوردستان کردووە .پاشانیش مادەکەن بە چەند هۆزێکی
جیاوازودژبەیەکلەکوردستاندابوونیانبووە.ئەمهەموورەگەز
و هۆزانە پاشتر ناوی کوردیان لێنراوە .بەاڵم کێشە لەوەدایە
هۆزەکانی ماد بوونەتە هۆزێک یان میرنشینێک و ئێستاش
پارتێکوعەقلییەتیانهەرئەوەکەی سەردەمیمادوپێشترە.
لە هەمووبارودۆخێکداتەنهاخۆیوبەرژەوەندییخۆییبینیوە،
چ وەک میرنشین ،چوەکهۆزولە ئێستاشدا چ وەکپارتێک.
واتەبەرژەوەندییهاوبەشکەگرنگترینیپێکهاتەینەتەوەییو
دەوڵەتە تاوەکو ئێستا لەناو کوردا سەریهەڵنەداوە .هەربۆیە بۆ
من ئێستا ئاستەمە بەتەواوەتی بەخۆمان بڵێم نەتەوە و
هۆیەکی سەرەکیشە بۆئەوەی پرسی نەتەوەیی پێش
شتەکانیترمانبکەوێت .
یەکێکە
لە
کورد
پرسى
لەئێستادا
-3
لەپرسەگرنگەکانى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و تەنانەت
لەسەر ئاستى جیهانیش قسەى لەسەر دەکرێت
دەکرێت بڵێین پرسى کورد لەچارەسەرى نزیک بۆتەوە؟
وەاڵم :ناتوانم ئەوەندە گەشبین بم ،لێ رەشبینیش نیم.
چارەسەری پرسی کورد تەنها بەدامەزراندنی دەوڵەتی
نەتەوەیییکوردیدەبێت.هەرچارەسەرێکیتر،دەبێتە کاتیو
پاشان کێشەی لێدەکەوێتەوە .ئێستا کوردی بندەستی
داگیرکەری ئێڕاق کە بە گووتەی الی خۆمان فیدڕاڵییان هەیە!
بەاڵمئایا ئەوە چارەسەرە؟،ئایاکوردی باشووربێکێشەیە؟!.
هەرچارەسەرێکیتریدەرەوەیدامەزراندنیدەوڵەتیکوردی،
کاتی و نەشیاوە و کێشەی لێدەکەوێتەوە .پرسی کورد با
پرسێکی گرنگی رۆژهەاڵتی نێوینیش بێت و لەسەر ئاستی
جیهانقسەیلەسەربکرێت،بەاڵمئەمە هێشتاناگاتە ئەوەی
سیاسەت و بەرژەوەندیی نێودەوڵەتی نەخشەی چواریانپێنج
واڵت تێکبداتەوە بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردی .هەربۆیە
بەداخەوە دەڵێم کە پرسی کورد جارێ لە چارەسەر نزیک
نەبووەتەوە،بەاڵمگۆڕانکاریدروستبوون.

15

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


 -4ئەگەر دەسەاڵتى کوردى یان حیزبەسیاسیەکان
لەئاستى ئەم قۆناغەدا نەبن دەبێت ئێمە وەک فەرد چى
بکەین؟
وەاڵم( :ئەگەر)ی ناوێت و دەسەاڵتی کوردی یان حیزبە
"سیاسی"یەکان لە ئاستی ئەم قۆناغەدا نەبوون و نین.
ئەگەرچی دەبێت دەسەاڵت و سیستم تاکەکانی کۆمەڵگە
بەڕێوەبەرێتورێکیانبخات!بەاڵمدیارە لەمهەنگامەداالیئێمە
پێچەوانە بووەتەوە.تاکیکورددەبێتهەردەمدەنووکیلەسەر
دەسەاڵتبێت،چونکە تاکیکوردهێشتالە دەسەاڵتزیرەکتر
و دڵسۆزترە .تاکە لێوەشاوەکان دەبێت هەردەم هەڵەکانی
دەسەاڵت دەربخەن و دزی و گەندەڵییەکانی دەسەاڵت بۆ
جەماوەر باشتر روونبکەنەوە ،بەهەرچی شێوەیەکە دەسەاڵت
والێبکەنکە گوێبۆداخوازییەکانیتاکرابگیرێت ودەستەاڵت
والێبکەنکە سازشلەسەرپرسە نەتەوەییەکاننەکاتوهێڵە
سنوورەکاننەپەڕێنێت.
 -5لەمێژووى ئێمەدا زۆر بەى سەرهەڵدانەکان
ناوچەى بوون و نەیان توانیوە سنورێکى دیارى کراو
تێبپەڕێنن  ،ئایا ئەمە دەرى ناخات کەهۆشیارى نەتەوەى
الى ئێمە زۆر الوازە؟
وەاڵم :بەڵێ بێگومان الوازە ،راپەڕینەکانیش دەگەڕێنمەوە بۆ
هەمان تیۆریی پێکهاتەی کورد وەک نەتەوەیەک .کە ئێمە
هێشتا بیرمان بیری هۆزەکانی ماد بێت! راپەڕینەکانیش بەو
شێوەیەیە ،هەربۆیە سەرهەڵدانێک لە ناوچەی باباندا لەگەڵ
بەرژەوەندیی ناوچەی ئەردەاڵن یان بادیناندا نەوەستاوەتەوە.
ناوچەکان،هۆزەکانومیرنشینەکانتەنهاخۆیانوبەرژەوەندیی
خۆیانیان بینیوە ،ئیدی لەو دیو سنوورەکانیان چی روودەدات
کێشەی ئەوان نەبووە .سەیر ئەو قەاڵ سەربازییانەی نێوان
میرنشینی بابان و سۆران بکەن لە دژی یەکتری و بزانن ئایا
تەنها قەاڵیەکیشیان لەسەر سنووری نەتەوەیی کورد
دروستکردووە! ئەمە ئەوە دەگەیەنێت بابان ،بابان بووە نەک
کورد .ئەردەاڵن ،ئەردەاڵن و سۆرانیش ،سۆران .ئیتر حوکمێکی
مێژوویی ناوی لێناون کورد و بە خاکەکەشیان گووتراوە
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کوردستان ،ئەوە کێشەی ئەو ناوچە و میرنشینانە نەبووە!
کێشەکەلەوەدایەهێشتاکێشەیحیزبەکانیئێستاشنییە!.
 -6ئایندەى پرسى کورد چۆن دەبینن؟
وەاڵم :وەک پێشتر باسم کرد کێشەی کورد تەنها
بەدامەزراندنی دەوڵەتی کوردی چارەسەر دەکرێت .ئەوەش
کارێکی وا ئاسان نییە ،چونکە هێشتا کۆڵەکەیەکی گرنگی
نەتەوایەتیمان نییە ،تاوەکو بەتەواوەتی پێمان بگووترێت نەتەوە.
ئێمەدەبێتپێشزمانوخاکوکلتوورومێژوووهەرشتێکیتر
بەرژەوەندییهاوبەشمانهەبێت.کەیگەیشتینە ئەورادەیەی
ئێمە وەک نەتەوەیەک یەک بەرژەوەندیی هاوبەشمان هەیە،
ئەو کات بەبێ هیچ گومانێکەوە نەتەوەین .کەییش بەتەواوی
بووینە نەتەوە!ئەوکاتئاییندەیپرسەکەمانزۆرگەشتردەبێت.
بەاڵم بەم بیرکردنەوەیەی ئێستاوە و بەمزووانە ئاییندەیەکی
باشماندیارەنابێت .
الهای–هۆڵندا
 2009-09-01
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یاسا بۆ بێپشتان سەروەرە!

1


الهای-هۆڵندا 
 2009-09-11

كوردلەوەیانداباشیوتووەكەدەڵێت:خلەخەتادەكات،بلە
دەدەنە بەر كلك! ئەمە كتوومت بەسەر كێشەكەی قایمقامی
هەڵەبجەدا دەچەسپێت .ئەگەرچی پێدەچێت ئەویش هەر
خەتاباربێت .
ئافەرم حكومەت! هەڵەبجە بەو ناوە گەورە و گرانەوە ،بەو
هەم و زام و ناسۆرەوە ،ئەوە قایمقامەكەی بێت! .هەڵبەت
هێشتا بەتەواوەتی روون نییە ،كە قایمقامی ناوبراو چیی
كردووە ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە كەسێكی بێ پشتوپەنایە،ئەگەر نا
ئەوارۆژیبەمرۆژە نەدەگەیشتكە كاسەیهەمووگەندەڵی
ودزییەكانیحكومەتیلەسەردابشكێنن.هەرچیئیختیالسو
دزیی ئەو ملیاران دۆالرە هەیە لە كەسێكی وەك قایمقامی
هەڵەبجەدابچووكیبكەنەوە .
لەوواڵتەیئێمە پشتتهەبێت،چیدەكەیبیكە،ئەنفالت
كردووەكێشەنییەوبەكوردایەتیبۆتدەنووسرێت.كاتیخۆی
سەرۆكجاشبوویتیانفایلهەیە،ئەویشكێشە نییە وئەمڕۆ
بە خەت مایل بۆت نووسراوە! و بە كوردایەتی بۆیان سپی
كردوویتەوە! دزیت كردووە و دەیكەیت ،ئەویش كێشە نییە و
تاواننییه،بەڵكوئەویشتبۆدەكەنبەژێرلێوینەسرییەوە! ..
بەاڵم پشتت نەبێت ،كێچێكت لێدەكرێت بە گایەك و تاوانی
گەلێكی تریش له تۆدا رەشدەكەنەوە و دادگای شۆڕشگێڕانەت
بۆدادەنێن .
ڕه  – 2009-09-14 – 18كوردستان –
الپه 
ره   – 78
نامهی رووداو – ژما 
فته 
هه 
 1
ههولێر 
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-09-15-


ماڵپه
ڕیپێنووسهئازاوئازادهكان– 2009-09-16


ماڵپه
ربهخۆ– 2009-09-16
نگیسه 


ڕیده

ماڵپه
ماڵپهڕیكوردنێت– 2009-09-16

ماڵپهڕیكوردستاننێت– 2009-09-17
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خۆزگە حكومەت و دەسەاڵتی دادوەریی ئەوەندە ئازا
دەبوون ،وەك یەك سەیری تاوان و تاوانبارانیان دەكرد و بە
قایمقامی هەڵەبجەوە نەدەوەستانەوە ،ئەوكات جگەلەوەی
تاوانبارانهەموویانبەسزایخۆیاندەگەیشتن،ترسیئەوەش
مایه! ،چونكە زۆرینەی زۆری

دەهاتە ئاراوە كە حكومەت نە
بەرپرسانلەقایمقامیهەڵەبجەشەریفترنین! .
هەر لەو دەشتی شارەزوورەدا بەرپرسی پشتداری تێدایە،
سەدان ئەوەندەی قایمقامی هەڵەبجە خراپە و تاوانی كردووە،
كەسانیتێدایەبەرستشۆڕشگێڕانیرۆژهەاڵتیانتیرۆركردووە
و بە زیندوویی رادەستی داگیركەری ئێرانیان كردوونەتەوە.
بۆچی قایمقامی هەڵەبجە بەتەنیا تاوانبار بێت و ئەوانیش
شۆڕشگێڕودەستپاك! .
هەمان بابەت رووداونێت كردییە كوردیی كرمانجی و تیپی
التینی :

Yasa Bo Bê Piştan Serwere
Hawrê Baxewan
Kurdan di wê yekê de baş gotine ku dibêje: Xile
xetayan dike, bile didin ber daran! Ev yekser ligel
pirsgirêka qeymeqamê Helebce digunce. Herçiqas dibe
”ku ew jî xetaker be.
Bijî Hikûmet! Helebce bi wî navê mezin û giran, bi
hemû birîn û êşan ev qeymeqamê wan be! Bê guman hê
bi tevahî ne eşkereye ku qeymeqamê navbirî çi kiriye, lê
misoger e ku kesekî bê pişt û penaye. Ger na roj bi roj
nedigha vêna ku kaseya hemû gendelî û diziyên
hikûmetê bi ser de bişkînin. Herçiqas îxtilas û diziya
milyonan dolar heye û kesek wek qeymeqamê Helebce
biçûk bikin.
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Ger li welatê me pişt hebe, enfal kiriye ne pirsgirêke, ji
te re bi Kurdayetî dinivîse. Eger di dema xwe de tû
serokê cerdevanan bî û dosya te hebe. Ew jî ne
pirsgirêke û îro bi awayekî hatiye nivîsandin! Bi Kurdî ji
wan re spî kiriye! Te dizî kiriye û tû dikî, ew jî ne
pirsgirêk û tawane, wê jî ji te re bi nave nesriye dikin!
Lê ger pişta te nebe, kêçekê li te dikin zilga, tawanekî
din jî bi ser te de dirjînin û deriyê Dadgeha Şoreşê bo te
dideynin. Xwezî hikûmet û deshilata dadwer hewqasî jîr
bûna, wek temaşekirina tawanekî tawanbariya wan dikir
û bi qeymeqamê Helebce ve ne disekinîn. Wê demê jî
hemû tawanbar dighan cezayê xwe. Wê tirsa vê jî
hatibana holê ku hikûmet nemaye! Ji ber piraniya
rayedaran ji qeymeqamê Helebçe ne paqijtirin!
Her di deşta Şarezûr de rayedarê piştdarî têde ye, bi
sedan wek qeymeqamê Helebçe xirabe û tawan kiriye.
Hinek kes hene û bi rist şoreşgerên Rojhilatî terorkirîne û
bi zindî radestî dagirkerên Îranî kirîne. Çima tenê
qeymeqamê Helebce tawanbar be, ew jî şoreşger û dest
paqij be!

20

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ئەمە ...نابێت!

1


الهای-هۆڵندا 
 2009-10-14

لە هەواڵەكانی رۆژی 13ی سێپتێمبەردا هەواڵێكی زۆر
دڵتەزێنی تێدابوو ،ئەویش تیرۆركردنی خێزانێكی كورد بوو لە
شاری كەركوك .تاوانەكە تا بڵێی قێزەونە و مرۆ دەخاتە بەر
چەندینپرسیاروتێڕامانەوە .
هەڵبەتزۆمانلەمهەوااڵنە بیستووە،بەاڵمئەمەیانبۆمن
زۆر لەوانی دی جوودان و تووشی شۆك و بارودۆخێكی
دەروونییسەیریكردم.جووداییەكەشیتەنهابەهۆیئەوەوە
نییە كە خێزانەكە لەخەودا تیرۆركران ،یان سێیان منداڵن و
یەكیانئەوەندە تەمەنیكەمە كە هێشتالەوانەیە تەنهادایە و
بابە بزانێت! بەڵكو بەهۆی باڵوكردنەوەی وێنەكانیانەوە بوو ،كە
ئەویشبەتاوانێكیگەورەدادەنێم .
باڵوبوونەوەی هەواڵەكە لەگەڵ یەك لەو وێنانەدا بوو كە
پۆلیسیانرۆژنامەنووسێكدوایزانینیرووداوەكە گرتوویەتیو
ئەویش وەك ئەوەی هەنگوینی لەداردا دۆزیبێتەوە بە هەموو
ماڵپەڕەكانیدنیاداباڵویكردووەتەوە .
وێنەكە تراژیدیایەكی گەورەیە ،دایكێك و سێ منداڵ لە ژێر
پێخەفەكانیاندا لە خوێندا خەڵتانكراون .تا لە وێنەكە وردببیتەوە،
تراژیدیاكە گەورەتردەبێت،زۆرپرسیاردێتبە مێشكتدا،دەبێت
ئەوە چ مرۆڤێك بووبێت بەكارێكی واهی هەڵبستێت ،دەبێت چ
بیرێكی ببێت ،دەبێت لەگەڵ كەسانی واهیدا چۆن لە واڵتێكدا
پێكەوە بژین! .دەبێت ئەو دایك و مندااڵنە لەو كاتەدا خەویان
بەچییەوە دیبێت ،تۆ بڵێی ئاگایان لەخۆیان بووبێت و بەئازاری
برینەكانیانەوە زۆر نەتالبنەوە! دەبێت ئێستا بارودۆخێكی مێرد و
بابیانچبێتوزۆریدی .
وه،
باڵونهكرایه 

وه 
زانه 
مه 
ژنیره 


هۆیجه

اڵمبه
موتاره نێردرا بۆرۆژنامهیمیدیا ،به

  1
ئه
كه
وانه مێرد و باوكیان بووه ..ئیدی پێموابێت رۆژنامه 
ركهوت كه بكوژی ئه 
پاشانیش ده 
كردهوه .


باڵوینه
وه
كه 
رچوونیبابهته 

وهوبه 
سه
بههۆیئه 
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تاوەكو تێڕامان و پرسیارەكان دەتبەنەوە سەرئەوەی ئایا چ
شتێك الی پۆلیس نهێنییە؟! ئەو وێنانە بۆچی دەگیرێن؟ بۆ
ئەوەیە لە كاتیتۆژینەوەدایارمەتییتۆژەرەوانبداتوبەنهێنی
لە فایلی تاوانەكەدا بمێنێتەوە ،یان بۆ ئەوەیە بەهەموو دنیادا
باڵوبكرێتەوە!.ماڵپەڕیكوردیهەیە لەمڕۆداسەردانیمكردووە،
لەباتی جارێك دووجار وێنەی ئەو تاوانە گەورەیەی لەسەر
دەستپێكیماڵپەڕەكەیداناوە! .
باڵوكردنەوەیئەووێنەیە دوورە لە هەموویاساورێساكانی
پۆلیسورۆژنامەوانییەوە،باڵوكردنەوەیوێنەیئەوتاوانە،تاوانە
ودەبێتبەدواداچوونیبۆبكرێتومێردوباوكیتیرۆركراوانیش
مافی داوای یاسایی لەسەر باڵوكردنەوەی ئەو وێنەیە هەیە،
جگە لەوەی مافی گشتیش دژی باڵوكردنەوەی ئەو وێنەیەیە،
چونكە لەوانەیە لەو وێنەیەدا داوێكی دەستگیركردنی
تاوانبار(ان)ی تێدابێت و بەهۆی ئەو وێنەیەوە ئەوانیش بكەونە
خۆیانبۆئەوەیئەوسەرەداوەشتیرۆربكەن .
ئەوەیئەووێنەیەیباڵوكردەوە پۆلیسبێتیانرۆژنامەوان،
دەبێتبەرەوڕوویلێپێچینەوەبكرێتەوە،چونكەئەمەنابێت! .
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سینەمای دڵشاد ،یادێك لە جاران!

1


الهای-هۆڵندا 
 2009-09-15

دەڵێن بیری منداڵی تیژە ،رووداو و خاتیرەكانی هەردەم
بەدوواتەوەیە .یەكێك لەو یادگارییانەی جاران كە هەردەم لە
هەستونەستمدایە(،سینەمایدڵشاد)یشاریسلێمانییە.
لەو بڕوایەشدام زۆرێكی خەڵكی ئەو شارە هەر لە گوڵەبەڕۆژە
فرۆشێكی بەردەگاكەی و بلیت فرۆش و تەنانەت خاوەن و
هاتوچۆكەرانیشی ،هەریەكە و بەشێوەیەك لە هەست و
نەستییاندا مابێتەوە .ئەوەی من زۆرتر بەهۆی رەوانشادی
باوكمەوەیە ،كە لە كۆتایی شەستەكاندا سینەماكەیی
دروستكردووە .
تەمەنمهەرسێچوارساڵێكدەبوو و وەكخەوبیرمدێت
كە لە پاش یەكێك لە جەژنە ئیسالمییەكانەوە ،باوكم رۆژێك
چەند تورەكەیەك پارەی وردەی هێنایەوە بۆ ماڵەوە! پێموابێت
ساڵی  1969یان  1970بوو و من نەمدەزانی ئەم هەموو پارە
وردەیە چییە؟! .منداڵ ئەو كاتە هەر جەژنان پارەی زۆری
بەخۆیەوە دەبینی ،كەچی من پاش جەژن ئەو هەموو پارەیەم
لەبەردەستدا بوو! .توورەكەكان ئەوەندە قورس بوون! زۆر چاكم
بیرە كە بەهەردوودەستیەكێكیانمبۆبەرزنەدەكرایەوە!.باوكم
پارەكانی جوودادەكردەوە و منیش بەحیسابی خۆم یارمەتییم
دەدا! لێ ئەوەی من تەنها یاریكردن بوو و لە هەر جۆرێكی
پارەكە تاوەرێكم درووستدەكرد ،سەد فلسی ،پەنجایی،
بیستوپێنجی و هتد .بۆ من زۆر شتێكی سەیر و خۆش بوو و
نەمدەزانی ئەو هەموو پارەیە چییە ،بەتایبەتی كە لەو
سەردەمەدا رۆژانەكەم وەكو هەر منداڵێكی تر پێنج فلس بوو.
باڵوكراوهكانی

سێپتێمبهری  - 2009
له

ڕه  32و – 33
الپه 
ژماره   – 45

 1گۆڤاریكۆوار– 
دهزگایزاریكرمانجی–كوردستان–سۆران .

ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-10-15-


ماڵپه
ماڵپهڕیكوردستاننێت– 2009-10-20
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پاشتر كە گەورە بووم ،ئەو خەونەم هەرلەیادمابوو،
وەاڵمەكەشی ئەوەبوو ،كە باوكم بەڵێندەری سینەماكە بوو و
هەروەها وەك وەستاش كاری تێداكردبوو و ئەو پارەیەی كە
هێنایە ماڵەوە هیئەوە بووكە یەكجەژنسینەماكە بۆباوكم
كاری كردبوو تاوەكو ئەو مافەی كەالی خاوەن سینەماكە بووە
بیداتەوەبەباوكم .


رەوانشادی باوكم (وەستا قادر رەسوڵ) لەكاتی
دانانی كاشیی سینەمای دڵشاد

بێجگە لەو یادگارییەم ،زۆرجاریش لەگەڵ دایكم و باوكمدا
شەوانە دەچووینە ئەوسینەمایە،زۆرچاكفیلمیسەنگامبیرە.
هەندێك جاریش لەگەڵ باوكمدا عەسران دەچووین بۆ هەمان
سینەما.جاریواهەبووئەوەندە قەرەباڵغبوو ،ئەوەیبلیتێكی
دەستبكەوتایە بە ئاوەڕووتكراوی دەهاتە دەرەوە .كەس ریزی
نەدەگرت ،بەهێز هەموو كاتێك زووتر بلیتەكەیی بەردەكەوت.
بەاڵم گەر من لەگەڵ باوكمدا بوومایە ،خۆشبەختانە ئەو
كێشەیەم نەبوو ،چونكە هەموویان باوكمیان دەناسی و بە
ساڵوێك دەچووینە نهۆمی سەرەوە و لەیەكێك لە لۆچەكاندا
دادەنیشتین.لە پشووەكانیشدادەچووینە الی(كاكعەلی)كە
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فیلمەكانی كارپێدەكرد و لەوێ دەمبینی كە چۆن بەكرەكان
هەڵدەكاتەوەونیوەكەیتریئامادەدەكات .
جەژنانیشلەگەڵكوڕیگەڕەكهەرچیچۆنێكبێتبلیتمان
وەدەستدەخست و دەچووینە فیلمی هەفت پاڵەوانە و شارلی
شاپلنوزۆریتر .



دووا پیشاندانی فیلم لەسەر كەالوەكانی سینەما
دڵشاد – وێنەی رەحمان غەریب

بەداخێكی زۆرەوە هەموو ئەو یادگارییانەی من و زۆری تری
خەڵكی شاری سلێمانی بووە ژێر كەوچكی شەڤەڵەكانەوە و
سینەماكە رووخا و لەجێیدا تەالرێكی بارزگانی دروستدەكەن.
لەوەیاندا لۆمەی خاوەنەكەی ناكەم ،چونكە لەژێر دەستەاڵتی
كوردیدا سینەما و هاموشۆكەرانی زۆر لەجاران كەمتر بووەوە.
شارەكەشم ،ئەو شارەی هەندێك كەس پێی دەڵێن پایتەختی
رووناكبیری،لە سێسینەما،دڵشادورەشیدیرووخاوتەنها
سینەمای سیروان ماوەتەوە كە ئەویش زۆر هیالكە و
چارەنووسیدیارنییە!تۆبڵێیئەویشبڕووخێوشاریشببێتە
ئەوپایتەختەرووناكبیرییەیكەسینەمایتێدانییە! .
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لەگەڵ (هاوڕێ باخەوان)دا ،دەربارەی
گەندەڵی – ..گۆشەی هەفتانەی میدیا

1


پرسیاری میدیا :یەکەم جار لە ماوەى حکومڕانى
کوردستان ،ئێستا لە سنوورى ئیدارەى پێشووى یەکێتى
دەستکراوە لێپرسینەوە لە ژمارەیەک بەرپرس لە سەر
گەندەڵى ،خوێندنەوەتان بۆ ئەو بابەتە چیە؟
وەاڵم:
گەندەڵی ،کێشەیەکی گەورەی زۆرێک لە دەوڵەتانە .لە
باشووری کوردستانیش دیاردەیەکی دزێو و زۆر بەرچاوە،
بەڕادەیەکی وا کە بووەتە گەندەڵستان! .مەترسیی گەندەڵی
گەییشتۆتە ئەورادەیەیکە هەمووکونجوکەلەبەرێکی واڵتی
گرتووەتەوە،تەنانەتخوێندنیزانکۆووەرگرتنیبڕوانامەوزۆری
تریش .دیارە کارێکی زۆر باشە دەستبکرێت بە لێپرسینەوە و
هەموویان بەرەوڕووی ئەو پەندە بەناوبانگە بکرێنەوە کە دەڵێت
"ئەمەت لەکوێ بوو؟!" .ئەم لێپرسینەوەیە زۆر درەنگە ،بەاڵم
دیارە ئێستا بکرێت لە سبەینێ و درەنگتر باشترە .چونکە
سەرەتاکانیگەندەڵیلەکوردستاندادەگەڕێتەوەبۆبەرەبەیانی
راپەڕینەکەیباشووریکوردستانوپێشتریشلەناوبزووتنەوەی
کوردیداگەندەڵیهەرهەبووە،دیارە ئەوانیشوەکدیاردەیەکی
کلتووری لە هۆز و تیرەکانی کوردەوە وەریانگرتووە .گەندەڵی
شێوازێکینوێیتااڵنییهۆزەکانیکوردستانە لەگەڵیەکتریدا.
کاتیخۆیهۆزیشوکاکهەمووشاریمەهابادیتااڵنکردووە،
تەنانەتئافرەتەکانیشیانرووتکردووەتەوە!.
زۆرگرنگەلەمپڕۆسەیەدارەچاویئەمخااڵنەبکرێت:

ههولێر .
ڕه–2009-10-06–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –406

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
كدووپرسیارمبۆدهنێرن

فتهیه
مووهه 


یمیدیا،هه
فتهنامه
ڵهه 

وتنله 
گه

نی:بهڕێكه

تێبی
شه دوو پرسیاره ،تاوهكو
دهمهوه .بۆیه 
یهدا وهاڵمی یهكێكیان ده 
و منیش لهم گۆشه 
یهكیاندا .
ڵبژاردنیدانه 

بێتلههه


واومهه
سهربهستییته

ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-10-12-


ماڵپه
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 لێپرسینەوەکە تەنها ناوچەکانی ژێردەستەاڵتی
ناوچەکانی
چونکە
نەگرێتەوە،
یەکێتی
ژێردەستەاڵتیپارتیشهەرهەمانگەندەڵستانە.
 لێپرسنەوەکە هەموو بەرپرسیاران بگرێتەوە ،بەبێ
گوێدانە ئەوەی پلەوپایەی چییە ،تەواوی سامانە
جێگیر و ناجێگیرەکانیان شەنوکەو بکرێت ،تاوەکو
بزانن چییان هەیە و ئاماری هەموویان بکرێت .واتە
لە لێپرسینەوەکاندا دیسانەوە گەندەڵی نەکرێت و
ئەملەبەرخاتریئەولێینەپرسرێتەوە!.
 لەهەمووی گرنگتر  ،دەبێت ئەو پڕۆسەیە بەهۆی
یاساوە بێت ،ئەو یاسایانەی کە ئێستا هەن،
هیچیان تایبەت نیین بەو پڕۆسەیەوە و ئەوەشی
هەیە هی سەردەمی داگیرکەری بەعسە .بۆیە
دەبێت پەڕڵەمانی کوردستان گرنگییەکی تایبەتی و
خێرابەمیاسایەبداتبۆلێپرسینەوەیگەندەڵکاران.
لە هەنگاوی یەکەمدا باشتر وایە کە چەند بڕیار و
رێسایەک دابنرێت ،تاوەکو یاساکە ئامادە دەبێت و
جێی ئەوبڕیارورێیسایانە دەگرێتەوە.زۆرگرنگە لە
یاساکەدا ئەوە هاتبێت کە کێ بەر ئەم
لێپرسینەوەیە دەکەوێت ،سامانەکەی چی
لێدەکرێت ،سزای گەندەڵکار چی دەبێت و زۆر
وردەکارییترکەپێویستەلەیاساکەداهاتبن.
هیواینەهێشتنیگەندەڵیلە کوردستانداکارێکیزۆرزۆر
گرانەوناچارمبڵێم،بەهیوایکەمبوونەوەیگەندەڵی! ..
 2009-10-01
هۆڵندا–الهای 

27

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
بەشداریكردنی حكومەت..

پرسیاری میدیا :یەکگرتووى ئیسالمى و کۆمەڵى
لەگ ە ڵ
بەشداریکردنى
بەرانبەر
لە
ئیسالمى
زەحمەتکێشان وسۆسیالیست تووشى رەخنە و
گلەییەکى زۆر بوون لە الیەن جەماوەرەکەیانەوە
هاوکات زۆر لە چاودێرانى سیاسى پێیان وایە کە ئەو
کورسیانەى لە پەرلەمانى کوردستان ئەو دووحیزبە
هەیانە هەیانە بە دەنگى ئیسالمییەکان بووە ،بەاڵم
ئێستا ئەوان بەنیازن بەشدارى لە حکومەتدا بکەن
بەوەش جۆرێک لە جۆرەکان فێڵیان لەو دوو حیزبە کرد.
خوێندنەوەتان بۆ ئەو بابەتە چیە؟
وەاڵم :
چوار حیزبەکە ،دەمێکە بەخۆیان دەڵێن ئۆپۆزیسیۆن! بەاڵم
راستییەکەی وانییە .ئەمانە هەردەم لە شەڕی پارە و
بەرژەوەندیی تەسکی خۆیاندا بوون .تێکەڵێکی سەیر و
سەمەرەن و دەستکوورتی و بێپارەیی کۆیی کردوونەتەوە.
لەسەرەوە خۆیانبە ئۆپۆزیسیۆنرادەگەیەننولەژێریشەوە کێ
پارەیان بداتێ وەدووی دەکەون ،ئیدی ئێران بێت ،عەرەبستانی
سعودی و کاتی خۆشی رژێمی بەعس و تەنانەت پارتی و
یەکێتیش بێت ،بۆ ئەمان گرنگ نییە! گرنگ ئەوەیە شتێکیان
دەست بکەوێت! .رەفتارەکانی شەڕی ناوخۆشیان هەر لەم
دیدەوەسەرچاوەیگرتووە.
هاوپەیمانیی ئەو چوار حیزبە ،ئەو بەرژەوەندییە نێوبراوەی
لێدەربکرێت،هیچشتێکیترنییە.دابەزینیشیانبەیەکلیست
بۆ پەڕڵەمانی کوردستان و ئامادەییشیان پێکەوە لە هەر
بوویەرێکی تردا لەهەمان بەرژەوەندییەوە سەرچاوەی گرتووە،
ئیدی خۆیان چ ناوێک و چ ستراتیژێک لە هاوپەیمانییەکەیان
دەنێن ،ئەوە درۆیەکی رووتە .چونکە جگە لەو ئامانجە
ههولێر .
ڕه–2009-10-13–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –407

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
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ناوکۆیییەیانهیچهێڵێکیهاوبەشلەنێوانحیزبێکیئیسالمی
وحیزبێکیبەوتەیخۆیان"پێشکەوتنخواز"دانییە.
ئەم کێشەیەی دوواییشیان هەر لە هەمان بەرژەوەندییەوە
سەرچاوەی گرتووە ،ئێران و عەرەبستانی سعودیە فەرمانی
بەشدارینەکردنیان داوەتە ئەو دوو حیزبە ئیسالمییە و ئەوانیش
لەبەرئەوەی سەرچاوەی پارەکەیان نەبڕێت ناچارن بەقسەیان
بکەن .دووانەکەی دیش کە سۆسیالیست و پاشماوەکەی
زەحمەتکێشانە لە هەمان سەرچاوەی بەرژەوەندییەوە ،بەاڵم
ئەمجارەیان لەالیەن پارتی و یەکێتییەوە ،بەشداریی حکومەت
دەکەن.هەڵبەتتەندەرێکیباشیانلە دەستەاڵتەوە وەرگرتووە
تاوەکوبەشدارییحکومەتبکەن.
لێ چونکە ئەمانە ئۆپۆزیسیۆنی راستینە نەبوون ،هیچ
زیانێک لە رمانی هاوپەیمانییەکەیاندا نابینم ،تاوەکو بەرەی
ئۆپۆزیسیۆن الواز ببێت! چونکە ئەمانە هەرگیز ئۆپۆزیسیۆن
نەبوون.بە پێچەوانەوە سوودیئەوەیە کە بەرەیەکیدرۆیینەی
ئۆپۆزیسیۆن کە لە الیەن دەستەاڵتە ئیقلیمییەکانەوە ئاراستە
دەکرێت،هەڵوەشایەوە.
گومانیشم لەوەدا نییە ،ئەگەر پارتی و یەکێتی لە ئێران و
عەرەبستانی سعودی زۆتر پارەیان بەو دوو حیزبە ئیسالمییە
بدایەئەوابەدڵنییاییەوەئەمانیشپێشدووانەکەیتربەشداریی
حکومەتیان دەکرد .ئێستاش دڵنیا نییە ،لەوانەیە هەمان ئەو
دەوڵەتانەداوایئەوەیانلێبکەنکەبەشدارییحکومەتبکەن!.
چونکەحیزبێکسەرچاوەیمادییلەدەرەوەیسنووریخۆیو
جەماوەرەکەی بوو ،بڕیارەکانیشی هەر لە دەرەوەی سنووری
خۆیدادەبێت! .
 2009-10-11
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
پۆستی جێگری سەرۆك وەزیرانی ئێڕاق..

1

پرسیاری میدیا :دواى تێپەڕینى ماوەیەکى زۆر
بەسەر وادەى دەست لە کارکێشانەوەی د .بەرهەم لە
پۆستى جێگرى سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیرانى ئێراق،
ئایا پڕنەکردنەوەى ئەو پۆستە چ زیانێکى بە کورد
دەبێت؟ بۆ پارتى و یەکێتى تا ئێستا نەیان توانیوە
کەسێک بۆ ئەو شوێنە دەست نیشان بکەن؟
وەاڵم:
ئەگەر"کورد"لە باشووردا،هەمووچارەنووسیخۆیبخاتە
دەست ئەو بەغدایەی کە هەردەم بڕیاری کاولکاریی
کوردستانی لێوەدەرچووە ،ئەوا پڕنەکردنەوەی پۆستی جێگری
سەرۆکیئەنجوومەنیوەزیران،بەشێوەیەکلەشێوەکانزیانی
بۆ کورد دەبێت! .ئەگەرچی خودی پۆستەکە و جێپەنجەی ئەو
پۆستە لە رووداوەکانیچەندساڵیرابردووداجێگەیپرسیارە!.
چونکە نەمانبینی و نەمانبیست ئەوەی ئەو رۆڵە یاریدەکات،
رۆژێک لە رۆژان باری گرانی ئاوارەکانی کەرکوکی سووک
کردبێت یان نەک وشەیەک! بەڵکو پیتێکی مادەی 140یشی
جێبەجێکردبێت! .مەترێک قیری لەو گەرمیانە رۆکردبێت! ..لە
کوردەواریدا بەو جۆرە شتانە دەگووترێت "ناوی زل و دێی وێران
یانزلیبێهونەر".هەربەراستیشوایە،ناوەکە زۆرگەورەیە،
بەاڵم لە بنەڕەتدا وێرانە و هیچی ئەوتۆی لەدەست نەهاتووە!.
ئەگەرلەمەودوواشلەدەستیبێت،ئەوەشپرسیارێکیترە.
پڕنەکردنەوەی پۆستەکە لەوەدا زیانی دەبێت کە کاتێک
دەستەی سەرۆکایەتیی ئێڕاق کۆدەبێتەوە ،کورد تێیدا السەنگ
دەبێتودەکرێتپێشترچەندفڕوفێڵکراوە،ئێستازۆرتربکرێت.
جگەلەوە لەالیەنی تەشریفاتیشەوە زیانی هەیە ،خاوەنی
پۆستەکە لەو ماوەیەی رابردوودا دەکرا زۆرێک لە نێردەکانی
ههولێر .
ڕه–2009-10-20–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –408
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دەرەوەیواڵتببینێت،ئەگەرچیوەکنوێنەریئێڕاقلەگەڵیان
کۆدەبێتەوە ،بەاڵم دەکرێت ژێربەژێر زۆر کاری بەهۆوە بکرێت،
ئەمە ئەگەرئەوکەسەیکە رۆڵەکە یاریدەکاتلێزانبێت،ئەگینا
لەوانەیەزیانیلەسوودیزۆرتربێت!.
بۆ پارتی و یەکێتی ئەوەندە ئاسان نییە ئەو پۆستە
پڕبکەنەوە .بەتایبەتی ئێستا پۆستی سەرۆکی حکومەتی
هەرێم دراوەتە یەکێتی و پارتیش ئەو پۆستە بە مافی خۆی
دەزانێت .لێ یەکێتیش لەبەرامبەردا دەڵێت ئێمەش پۆستی
سەرۆکی پەڕڵەمانمان داوەتە پارتی و دەبێت ئەو پۆستەی
بەغدا بۆ خۆمان بمێنێتەوە .لێرەدا بۆ روونکردنەوەی ئاڵۆزیی
دەستنیشانکردنی ئەو پۆستە ئەم نموونەیە دێنمەوە ،لە دوای
کەوتنی بەغداوە شارەدێیقەرە هەنجیرینێوانچەمچەمالڕ و
کەرکوککەوتە دەستپارتیویەکێتی،یەکێتیبەهییخۆی
دەزانێت و پارتیش بەهەمان شێوە! هەربۆیە هەریەکەیان
بەڕێوەبەرێکیان بۆی داناوە کە پێی دەگووترێت مودیر ناحیە و
تاوەکوئێستائەوەیمنبزانمهەرواماوەتەوەونەگەیشتوونەتە
چارەرێیەک ،فەرمانگەکانی ناوشاری کەرکوکیش هەمان
کێشەیان هەیە و تاوەکو ئێستا لەسەر هیچیان ساغ
نەبوونەتەوە ،ئیدی چۆن لەسەر پۆستێکی وەک جێگری
سەرۆکیئەنجوومەنیوەزیرانیئێڕاقخۆیانساغدەکەنەوە و
بەوهاسانییە پارتیدەڵێت،یەکێتییهاوپەیمانیستراتیژیمبۆ
تۆ و ئەویش دەڵێت نەخێر ئێوە برا گەورەن و هەردەبێت بۆ ئێوە
بێت؟!.
 2009-10-11
هۆڵندا–الهای 
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تەوەری چاک و کۆنگرەی سێیەم

1

پێخۆشخاڵ دەبین بەشداری ئەم تەوەرەمان بکەن وەاڵمی
ئەم چەند پرسیارەی ماڵپەڕەکەمان بدەنەوە ،کە تایبەتن بە
کۆنگرەی سێیەمی چاودێری کوردۆساید لە  27و 28و 29
مانگی11یئەمساڵلەواڵتیدانمارکدەبەسترێت.
چاکبەبانگەوازێکلە2002-1-6دەستیبەکارەکانیکرد،
وەکیەکەمڕێکخراوبۆپرسیجینۆسایدلە دەرەوە وناوەوەی
کوردستان بە هاوئاهەنگی ،ژمارەی ڕاگەیەنەرانی لە چەند
کەسێک تێناپەڕین ،ئێستا سەدان ئەندامی هەیە و دەستی
گەیشتووە بۆ زۆر پەیوەندی گرنگ و  لە سەر زۆر دۆسیەی
هەستیار کاردەکات ،دەتوانین بڵێین یەکەم ڕێکخراوی بوێر و
سەربەخۆ و چاالکترینیانە ،لێرەدا چەند پرسیارێک کە
وەاڵمدانەوەیان بۆ کۆنگرەکەمان زۆر گرنگن دێتە پێشەوه،
ئەوانیش:
پ :1خاڵە بەهێزەکانی چاک چی بووە لە نزیک 8
ساڵی ڕابردوو؟.
وەاڵم:ئەمەکارێکیچاکەلەرێکخراویچاکەوەکەدەیەوێت
کاروبارەکانی سااڵنی خۆی هەڵبسەنگێنێت! خودی خۆم ئەمە
خاڵەبەهێزانەدەبینم:
 پشتگیریکردنی دادگاییکردنی تاوانبار فان ئانڕات و
بەسزاگەیاندنی .ئەم رێکخراوە توانی هەندێک
ماڵپهڕیچاودێریكوردۆساید–چاك– 2009-10-24

1
مبهری 2009
نۆڤه 
رۆژنامهیرزگاری– 
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-10-26-


ماڵپه
ماڵپهڕیكوردستاننێت– 2009-11-13

مبهری 2009
نۆڤه 
ماڵپهڕیكۆنگرهینیشتمانییكوردستان –KNC

مبهری 2009
نۆڤه 
ئازاوئازادهكان– 

ڕیپێنووسه


ماڵپه
مبهری 2009
نۆڤه 
اڵپهڕیپهیڤ– 
م 
مبهری 2009
نۆڤه 
ماڵپهڕیكوردنێت– 

مبهری 2009
نۆڤه 
ربهخۆ– 
نگیسه 


ڕیده

ماڵپه
وهدا
ره 
لهو رۆژنامه و ماڵپهڕانهی سه 
وه  
لهالیهن رێكخراوی چاكه 
یه  
تێبینی :ئهم دیمانه 
وه .
باڵوكراوهتنه 
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بەڵگەی مادیی باش پێشکەشی دادگای هۆڵندا
بکاتتاوەکونێوبراوبەسزایخۆیبگەیەنرێت.
 ئاشکراکردنوبەلیستکردنیتاوانبارانیئەنفال.
 بەشداریکردن لە چەندین کۆڕ و کۆمەڵی واڵتانی
ئەوروپی و هیی تردا بۆ راکێشاندنی هەست و
سۆزی خەڵکی بێگانە بەالی کێشەی جینۆسایدی
کوردا.
 هەوڵدانبۆبەفەڕمیکردنیجینۆسایدیکورد.
 گۆڕینی ناوی چاک بۆ چاودێری کوردۆسایدیش بە
یەکێک لە کارە باشەکان دادەنێم ،چونکە چاک لە
کوردیداواتایەکیتریهەیە ووەککورتکراوە بۆئەو
رێکخراوەناوەنوێیەکەبەباشتردەزانم.
 دیارەخاڵیتریشهەن!بەاڵمئەوانەدەکرێتبەالی
منەوەگرنگترینیانبن.
پ :2خاڵە الوازەکانی چی بوونە ،ئەگەر بە وردی
دەستنیشانیان بکەن؟
وەاڵم :هەڵبەت رێکخراوێک کە بۆ ماوەی  8ساڵ کاربکات و
بە وتەی خۆی هەزاران ئەندامی ببێت ،نابێت خاڵی الواز و
کەموکوڕیینەبێت،دەکرێتئەمانەبەخاڵیالوازیئەورێکخراوە
دابنرێت:
 رێکخراوەکە کێشەی نێوخۆیی تێدایە و لەتبوونی
بەخۆیەوەبینیوە.
 نەیتوانیوە وەک پێویست لە هەموو بەشەکانی
کوردستانداچاالکییئاشکراونهێنییببێت.
 زۆرینەی ئەندامانی رێکخراوەکە ،کوردی دەرەوەن،
ئەمانیش کەم و زۆر ئەو پەرتپەرتی و حیزبایەتی و
هۆزایەتییەیان لە کوردستانەوە گواستووەتەوە بۆ
دەرەوە و کە بووشن بە ئەندامی چاک ،هەمان
کێشەیان هێناویشەتە ناو رێکخراوەکەوە .هەربۆیە
زۆرجار ئەم کێشەیە لە رێکخراوەکەدا رەنگی
داوەتەوە و دەبێت باشتر چارەی بکرێت .چاک
رێکخراوێکە و بۆ مەبەستێکی تایبەتی دامەزراوە،
نابێت بکرێتە مەیدانی شەڕەگورزی حیزب و
ئایدۆلۆژیا!.
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 الیەنی راگەیاندنی رێکخراوەکە وەک پێویست نییە،
ئەوماڵپەڕەشیکەهەیەتیئەگەرچیفرەزمانەکە
ئەمە زۆرباشە ،بەاڵم وەک پێویست بڕوانامەکانی
جینۆسایدی گەلی کوردی تێدا دەست ناکەوێت.
جگەلەوەیماڵپەڕەکە بابەتگەلێکیزۆرباڵودەکاتەوە
کە پەیوەندیبە مەبەستەکانیرێکخراوەکەوە نییە.
وەک هەڵبەست ،چیرۆک و پرسەنامە و زۆریتر..
رێکخراوەکە پێویستە باڵوکراوەیەکی مانگانە یان
وەرزانەی ببێت و بەهەردوو زمانی کوردی و
ئینگلیزی باڵوبکرێتەوە و تێیدا شەنوکەوی کار و
رەوشیبەفەڕمیکردنیجینۆسایدیکوردبکات.
 رێکخراوەکە دەستەی بەڕێوەبەرایەتیی ببێت
لەجیاتیی ئەوەی کە کەسێک لێپرسراوی بێت و
باشان دەستەی بەڕێوەبەرایەتی بێت .واتە
رێکخراوەکە بە کاری هەرەوەزی بەڕێوەبچێت.
ئەمەشزۆرکێشەهەیەلەناوچاکدانایهێڵێت.
پ :3پێشنیارتان چییە بۆ کارکردنی داهاتووی ئەم
ڕێکخراوە؟.
وەاڵم:پێشتنیاریمنبۆکاریداهاتوو بەردەوامییئەوخاڵە
باشانەیەکەباسمکردنونەهێشتنیخاڵەالوازەکان!.
پ :4چاک کۆنگرەی خۆی لە وادەی خۆی و بەشێوەی
کراوە ئەنجامە دات،واتا هەموو کەس دەتوانێت تا
کۆتایی چاودێری کارەکانی کۆنگرە بکات،چۆن ئەم
هەنگاوە هەڵە سەنگێنن.
وەاڵم :دیارە رێکخراوەکە ،رێکخراوێکی رامیاری نییە،
ئەگەرچی ئەگەر دوور لێی بڕوانیت زۆر لەگەڵ رێکخراوێکی
سیاسیدا یەکدەگرێتەوە ،ئامانجیشی زۆرتر بەفەڕمیکردنی
جینۆسایدی کورد و دادگایی تاوانباران و یارمەتیدانی
لێقەوماوانی ئەو پڕۆسە بەدناوەیە ،هەربۆیە ئاساییە کە هەر
کەسێک بیەوێت ببێتە چاودێر بەسەر نەک کارەکانی کۆنگرە!
بەڵکو بەسەر هەر کارێکی تری رێکخراوەکەوە .ئەمە ئازایەتی
نییە لە رێکخراوەکەوە کە بەو شێوەیە دەرگای چاوێریی
ئاوەاڵکردووە! بەڵکو مافی هەموو کەسێکە کە کارەکانی
رێکخراوەکەچاودێریبکات.
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قورسایی

پ :5پێتان باشە لە داهاتوو چاک
کارەکارەکانی یخاتە سەر چ الیەنێک؟.
وەاڵم :رێکخراوەکە دەبێت سێ خاڵی ستراتیژیی گرنگی
ببێت :ئەوانیش بەفەڕمیکردنی جینۆسایدی کورد ،هەوڵدان بۆ
دادگاییکردنی تاوانباران و یارمەتیدانی لێقەوماوانە .ئەم سێ
خاڵەدەبێتببێتەئەوچاویلکەیەیکەرێکخراوەکەدەبێتهەموو
شتێکیلێوەببێت.
پ :6ئایا گرنگترین ئەو ڕێگریانە لە کوێ دەبینن لە
بەردەم :
 -1گەشە نەکردنی ڕێکخستنی چاک لە هەموو
بەشەکانی کوردستان وەک یەک؟.
وەاڵم :رێگری زۆرن ،دیارە کاری ئاشکرای رێکخراوەکە لە
هەردوو بەشی خۆرئاوا و خۆرهەاڵت ئاسان نییە ،بەاڵم ئەمە
ئەوە ناگەیەنێتکە لەوبەشانەدابەنهێنیکاریخۆیاننەکەن.
هەروەها لە هەردوو بەشی باکوور و باشووریشدا گەشەکردن
وەکپێویستنییە.ئەگەرچیداگیرکەریتورکهەمووهەوڵێک
دەدات بۆ ئەوەی خۆی لە پرسی جینۆسایدی کورد بوێرێت .لە
باشووریشدا بەداخەوە کە دەستەاڵتەکەی بەجۆرێک لە
جۆرەکان بووەتە پەناگەی هەندێک لەو کەسانەی کە لە
هێرشیئەنفالدادەستیانهەبووەودەیانپارێزن،ئەوانەدەکرێت
رێگریبنلەبەردەمیرێکخراوەکەدا.
بێنە
چاالکانەتر
قوربانیان
کەسوکاری
-2
ڕیزەکانییەوە؟.
وەاڵم :پرسی بەشداریکردنی خەڵکی لە رێکخراوێکی
ناسیاسیدا لەناو ئێمەدا نوێیە ،کەسوکاری قوربانیان بۆ
ماوەیەکیدوورودرێژیانپارتییانیەکێتیوحیزبیدیموکرات
و پکک و بەو شێوەیە بوون .ئاسان نییە ئەوان ببنە ئەندامی
رێکخراوێککە بۆئەوانسووننەتینەبێت.هەربۆیە چاکدەبێت
باشتر بچێتە ناویانەوە و رێکیانبخات ،چونکە ئەوە دەبێتە
سەرچاوەیەکی هێز بۆ رێکخراوەکە و بەکارهێنانیان بۆ ئەوەی
دەستەاڵتبەزۆرینەیبڕیاریرێکخراوەکەبسازێت.
هیوایسەرکەوتنبۆچاودێریکوردۆساید..

الهای–هۆڵندا
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی یاسای
1
هەڵبژاردنی ئێڕاق..
پرسیارى میدیا :دواى ئەوەى پەرلەمانى ئێراق
نەیتوانى یاساى هەڵبژاردنەکانى ئێراق دەربکات و
ناردى بۆ ناو ئەنجومەنى بااڵى سیاسى ،ئەوە لە کاتێکدا
کە ئەنجومەنى ناوبراو زیاتر لە ساڵێکە لە بەر کێشەى
نێوان سەرکردەکان نەیتوانیوە کۆبونەوە بکات ،ئایە ئەو
ئەنجومەنە دەتوانێت ئێراق لەو قەیرانەى ئێستا دەرباز
بکات؟
وەاڵم :یەكێك لە پێناسه زۆرەكانی ئێڕاق ئەوەیە كە پێی
دەگووترێت مۆزەخانەی رەگەزەكان! ئەم رەگەزانە لەوەتەی
كەوتوونەتە چوارچێوەی ئێڕاقی ئێستاوە هەردەم لە ملمالنێی
سەختدابوون .هەربۆیە مێژووی ئێڕاق هەرلە كۆنەوە تاوەكو
ئێستا یەكێكە لە خوێناویترین مێژووەكانی نەك ناوچەكە بەڵكو
هەموومرۆڤایەتی!ئەوپەڕڵەمانەیكەئێستائێڕاقبەڕێوەدەبات
هەمان رەنگدانەوەی ئەو مۆزەخانەیەیە و لە هەموو بابەتێكی
تێدایە .ئەو رەگەزانەش هەریەك لەالی خۆیەوە دەیەوێت
بەشێكی كێكەكەی خۆی بەزیادەوە بەرێت و هیچ الیەكیان
سەیری ئێڕاق ناكەن وەك واڵتێكی یەكگرتوو ! هەربۆیە بۆ
پەڕڵەمانەكەشی ئاسان نەبوو یاسای هەڵبژاردنەكان دەربكات،
هەڵبەت یەكێك لە هۆیەكانیشی دژایەتیی بەرژەوەندیی
رەگەزەكانی ناو ئەو مۆزەخانەیەیە .چونكە یاسای هەڵبژاردن
بەشێوەیەك لە شێوەكان دەبێتە هۆی ئەوەی كە لە داهاتوودا
كێ دەبێتە سەرڕەگەزی ئەو مۆزەخانەیه! بۆیە پەڕڵەمان ناچار
بوو ئەو بەاڵیە لەكۆڵ خۆی بكاتەوە و كێشەكە بەرەوڕووی ئەو
ئەنجوومەنەبكاتەوەكەناوینراوەئەنجوومەنیبااڵیسیاسی!
هەڵبەتئەوئەنجوومەنەشبچووككراوەیهەمانمۆزەخانەكەی
پەڕڵەمانە ومنپێمئاستەمە بتوانێتبەشێوەیەكیتەندروست
چارەسەری كێشەكە بكات .چونكە ئەوەی پێی دەگووترێت
ههولێر .
ڕه–2009-10-27–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –409

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
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كلتووری تەوافوق لە هەمان ئەو ئەنجوومەنەشدا هەیە و
دروستبوونی خودی ئەنجوومەنەكەش هەر بەهۆی هەمان
بەرژەوەندی و بەشە كێكی رەگەزەكانی مۆزەخانەكەوە بووە،
بۆیە ئەنجوومەنیش دەستەودامان لە چارەسەركردنی ئەم
كێشەیەدا دەوەستێت و وەك هەموو ئەو كێشانەی تری كە
پێشتر بەرەوڕووی كرابوونەوە ماوەیەك پشتگوێی دەخات و
پاشانیش بە چارەسەرنەكراوی دەیانگەڕێنێتەوە بۆ پەڕڵەمان.
یاخود چارەسەرێكی تەوافوقییانە !ی بۆ دادەنێت و كێشەكە بە
هەڵواسراویدەمێنێتەوە،بەشێوەیەككەلەپاشەڕۆژدابەدەیان
الئیحە وتەعدیلبۆئەویاسایە،هێشتاهەركەموكوڕییزۆری
ببێت ..دیارە زۆرینەی كەموكوڕییەكانیش بۆ السەنگیی
بەرژەوەندییكوردەلەیاساكەدا! 
هەرچی ئەو چارەسەرە تەوافوقییانەش هەیە لە
بەرژەوەندیی كورد نەبووە و نییە ! چونكە لە تەوافوقدا دەبێت
سێ الیەنی سەرەكی تێبخوێندرێتەوە ،ئەوانیش عەرەبی
شیعە و عەرەبی سوننە و كوردن! بەشەكەی كوردیش لەو
چارەسەرانەدا هەردەم لە یەكێك لە دوو الیەنەكەی تر زۆر
كەمتر بووە ،ئیتر بەراووردی ئەوەی كورد بە تێكڕای بەشی
شیعەوسوننەبكەنوبزاننچەندزیانمەنددەبین ..
منیش وەك ئێوە سەیردەكەم و با بزانین ئەمجارەیان
نوێنەرانمان لەو ئەنجوومەنە بااڵیەدا دەربارەی ئەم كێشەیە چ
چەپكەگوڵێكیانبۆئێمەپێیە؟!...
الهای–هۆڵندا
2009-10-23
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
لێكتێنەگەیشتنی لیسەكان..


پرسیارى میدیا :ماوەى ئەو چەند خولەى دانیشتنى
پەرلەمانى کوردستان ئەگەر سەرنج بدرێت جگە لە
پرسى کەرکوک کە لە پەرلەمانى کوردستان باسکرا
ئیدى بۆ هیچ پرسێکى دیکە لیستى کوردستان و
لیستەکانى ئۆپۆزسیۆن لێکتێگەیشتنیان نییە و هەست
بە جۆرێک لە یەکترى نەخوێندنەوە دەکرێت لەناو
پەرلەماندا ئەوە تاچەندە زەرەر بە ئەداى پەرلەمان
دەگەیەنێت؟
وەاڵم :كێشەكە لەوەدایە نە لیستی دەستەاڵتدار دەزانێت
ئەركومافەكانیبەتەواوەتیچینونە لیستیئۆپۆزیسیۆنیش
دەزانێت چی بكات! .ئەوەش پەیوەندیی بەوەوە هەیە كە
یەكەمیانلیستیدەستەاڵتداردرێژبوونەوەیدەستەاڵتیهۆزو
شێخوئاغاكانیكوردستانە وبەدرێژاییمێژووهەرخۆیانیاسا
بوونورێكخەروبكوژوببڕیناوچەكانیژێردەستەاڵتیانبوون.
بۆئەوانواڵتیاننیشتمانهەرئەوبەشەبووەكەدەستەاڵتی
هۆزەكەیانیبەسەرداشكاوەوئیدیئەوانیترچییانبەسەردا
هاتووە كێشەیئەماننەبووه،هەركەسێكیتریشویستبێتی
بێتە دەوروبەرەكەیانەوە ئەوا سڵیان لە هیچ نەكردووەتەوە و
تەنانەت پێیشیان ئاسایی بووە بۆی ببنە پیاوی سەفەوی و
عوسمانی! نموونەش ئەوەندە زۆرە كە پێویست بەباسكردن
ناكات .هەرچی لیستی ئۆپۆزیسیۆنیشە چونكە هەرگیز
نەمانبووه ،نازانین لەمەیاندا چۆن رەفتار بكەین .ئێمە پێمانوایە
كە مۆری ئۆپۆزیسیۆنمان كرد بەناوچاوانمانەوه ،ئیدی دەبێت
دژی هەموو شتێكی حكومەت بوەستینەوه ،دیارە ئەمە نەك
زیان بە حكومەت دەگەیەنێت ،بەڵكو بۆ خودی لیستی
ئۆپۆزیسیۆنیشزیانبەخشه.ئەولێكتێنەگەیشتنەیئەولیستانە
زۆرتر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە هیچیان نایانەوێت بەتەواوی
ههولێر .
ڕه–2009-11-03–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –410

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
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خزمەتی دەنگدەرانیان بكەن ،بەڵكو كێشەی یەكەمیان
مانەوەیەتی بە دەستەاڵتدار و دووەمیشیان بوونێتی
بەدەستەاڵتدار ،ئیدی ئەو بەڵێنانەی كە پێش هەڵبژاردن بە
دەنگدەرانیان داوه ،كێشەی ئەمان نییه! .ئەم كێشەیە
هێزكارێكی خراپی دەبێت لەسەر كارەكانی پەڕڵەمان لە چوار
ساڵی داهاتوودا .من پێشبینیی بەكارهێنانی هێز و پشێویش
دەكەم!.ئەوكێبڕكێیەیناوپەڕڵەماندەشبێتە هۆیئەوەیكە
پەڕڵەمانبەئەركەسەرەكییەكانیخۆیدارانەپەرمووێتوبكرێتە
ئامرازێكبۆشەڕەگورزیئەولیستە دژبەیەكانه.ئەمئەزموونەی
ئێستا دەكرێت بەدرێژكراوەی شەڕی ناوخۆ دابنرێت ،هەردووال
هەوڵی الوازكردنی یەكتری دەكەن ،بەبێ ئەوەی گوێبدەنە
ئەوەی چۆن و بە چ شێوەیەك .گرنگ ئەوەیە دەستەاڵتدار بە
دەستەاڵتداریبمێنێتەوەوبێدەستەاڵتیشببێتەدەستەاڵتدار! .
پرسی كەركوك ،هەرگیز وەك سەفقەیەكی نەتەوەیی یان
سیاسی سەیری نەكراوه ،بەڵكو هەردەم وەك تەندەرێكی
بارزگانی بووه! هەربۆیە رۆژی بەم رۆژەی گەیشت و كەسیش
نازانێت چیی بەسەر دێت و بەرەو كوێ دەچێت .ئەوەی من
هەستی پێدەكەم ئەو لیستانە هەمان تێڕوانینیان بۆ پرسی
كەركوك نییه ،تەنانەت لەناو الیەنەكانی ناو لیستەكانیشدا
جیاواز لێیدەڕوانرێت ،بەاڵم ئەگەر سەرزارەكی بەشێوەیەكی
چونیەك لەگەڵیدا رەفتار بكەن ،ئەوەیان هۆیەكەی دەگەڕێتەوە
بۆئەوەی كە پرسەكە زۆر هەستیارە و هەمووشیان زۆرباش
هەست بەوەدەكەن كە هەر لیستێك سازش لەسەر ئەم
لیستەبكات،ئەواخۆكوشتنێكیحەتمییه .
الهای–هۆڵندا
2009-11-01
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
شكستەكانمان..


پرسیارى میدیا :سەرەڕاى ئەوە بەشێکى بەرچاوى
رۆشنبیرانى کوردستان رەخنەیان لە سیاسەتى پارتى و
یەکێتى دەگرت لەپەیوەندییاندا بە کێشه نەتەوەییەکانى
کورد لە بەغدا ،بەاڵم ئەوان گوێیان لەو رەخنانە نەگرت و
بەردەوام باسیان لە دەستکەوتەکان دەکرد ،پرسیارەکە
ئەوەیە ئایا ئێستا لەپاش دروستبوونى قەیرانى یاساى
هەڵبژاردنى ئێراق و دەرکەوتنى رووى راستەقینەى
بەشێکى زۆرى عەرەبەکان ئیدى کورد نەکەوتووەتە
چنینەوەى شکستەکانى لەو روەوە؟
وەاڵم:ئێمە بەدرێژایی ئەو چەند ساڵەی کە نوێنەرانمان لە
بەغدابوون،دەیانهەزارانوتارماننووسی،زۆرتریشلە دەیان
هەزاراننامەیكراوەیانبۆرۆیشت،بەڕادەیەكباوەڕناكەمهیچ
نەتەوەیەك هێندەی ئێمە نامەی كراوەی بۆ سەركردە و
نوێنەرەكانینووسیبێت!دەربارەیئەمنامەیكراوەیە،تەنهالە
گوگڵدا بنووسە (نامەی كراوە) و بزانە ئەنجامی گەڕانەكەت
چەندە!زۆرهاوارمانكردوابكەنووامەكەن!بەاڵمئەوانخۆیانیان
لە ئێمە بە زیرەكترودڵسۆزترداناوهیچگوێیانبەوهاوارانەی
ئێمە نەدا .كێشەی ئەوان وەك ئەو نەزانەیە كە خۆی بە زانا
دەزانێت! ئەوەیە كارەسات! .نەك ئەو نەزانەی كە دەزانێت
نەزانە! .لەو رووەوە زۆر كەس دەڵێن سەركردایەتیی كورد (بێ
عاروبێگوێ)یەولەوەشداناهەقیاننییە! .
عەرەبی سیاسی دەمێكە رووی راستەقینەی دەركەوتووە،
كاتی خۆی هەندێك الیەن و ئایدۆلۆژیا ئەوەی بە ئێمە دەگووت
كەعەرەبوبەعسدووشتیجیاوازن.بەاڵمرۆژگاردەریخست
كە هەر عەرەبێك ،بەعسییەكی نەك چاوڕەش! بەڵكو دڵڕەشە
بەرامبەر بە كورد و مافەكانی .ئەدی ئەگەر وابوو ،بۆچی
دەستبەرداری كەركوك و ناوچە دابڕاوەكان نابن! .ئەدی كوا ئەو
ههولێر .
ڕه–2009-11-10–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –411

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-11-16


ماڵپه
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دەستكەوتانەی كە پاش رووخانی بەغدا و نەمانی بەعسدا
بەدەستمانهێناوە! .
قەیرانەكە دەمێكە لە ئارادایە و نە سەركردایەتی كورد و نە
نوێنەرانی بەغداش گرنگییەكی ئەوتۆیان پێی نەدەدا،
كارەساتەكە لەوەدایە كە رەگەزیكاتهەرگیزلە بەرژەوەندیی
ئێمەدا نەبووە و نییە ،كەچی سەركردایەتیی كورد ئەوەندە
بەكاوەخۆیە كە لە خودیبەغدازۆرترتەمبەڵیوخنەخنیتێدا
دەكات.زۆركارهەبووندرانە دەستزەمەنوقەدەرولە كاتی
خۆیداهیچبڕیارێكیلێنەدرا .
من پێموایە ئەم قەیرانەش بەشێوەیەك لە شێوەكان خودی
خۆمان بۆ خۆمانمان ئافراندووە ،چونكە قەیرانی یاسای
هەڵبژاردنی ئێڕاق لە پلەی یەكەمدا پەیوەندیی بە كەركوكەوە
هەیە ،ئەگەر كاتی خۆی سەركردایەتیی كورد ژیرانە مامەڵەی
لەگەڵكەركوكدابكردایە ولە كاتیخۆیدائەوەیدەكرابیكات،
بیكردایە ،ئەم كێشەیە ئێستا هەر بوونیشی نەدەبوو .ئەم
قەیرانەش دوا قەیران نابێت ،چونكە هەڵەكانی سەركردایەتیی
كورد لەو سااڵنەی رابردوودا ئەوەندە زۆرن كە زۆر قەیرانی
تریشیانلێدەبێتەوە .
كاتی خۆی زوو هاوارم كرد و گووتم :پێویستە
سەركردایەتییكورد،نوێنەرانیكوردبە نوێنەرووەزیروگزیرو
سەرۆك كۆمارەوە بگەڕێنێتەوە بۆ كوردستان و تاوەكو عەرەب
داخوازییەكانمان بە كەركوك و هەموو ئەوانی ترەوە
نەسەلمێنێت ،چیدی بەشداریی حوكمی ئێڕاق نەكەن .بەاڵم
سەركردایەتی كورد كە خۆیان گوێ لە یەكتری نەگرن! ،ئیدی
چۆنگوێبەقسەیمنوتۆوئەودەدەن!.ئەوەیمنتێبینییم
كردبێتسەركردایەتییەكەمانترسنۆكەوناتوانێتبڕیاریئازایانە
دەربكات ،وابزانم تەنانەت هێندەی هەرزەكارێكی وەك موقتەدا
سەدریشمان تێدا نەبوو! كە چۆن هەر بە هەرزەكاریی خۆی
ئەوەی ویستی نەك لە بەغدای وەرگرت ،بەڵكو
ئەمریكییەكانیشیبەزۆرمەرجیخۆیسازاند .
بەداخەوە شكستە مێژووییەكانمان وردە وردە دەردەكەون و
دەبنە راستینەیەكی تاڵ و لەوەشدا یەكەمین و دواهەمین
بەرپرسیار سەرانی كورد و بەرژەوەندییە خودی و بنەماڵەیی و
بازرگانییەكانیانە.ئێمەئێستالەكتێبەمێژووییەكانداهەڵەیمیرە
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نەزانەكانی سەدەكانی رابردوومان دەخوێنینەوە ،دڵنیام لەوەی
نەوەكانی داهاتووش بەهەمان هەناسە ساردیی ئێمەوه،
هەڵەكانیپارتیویەكێتیدەخوێننەوە ..
الهای–هۆڵندا
2009-11-06
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی لۆبیی
1
كورد..
پرسیارى میدیا :بەپێى قسەى زۆربەى رۆشنبیرانى
کوردستان جالیەى کوردى لە رۆژئاوا یەکێکە لە جالیە
بێ هێز و بێکاریگەریەکانى رۆژئاوا ئایە وایە یاننا؟ ئەگەر
وایە هۆکارەکانى چین؟
وەاڵم:قسەیەكیبەجێیە،رەهەندیكوردتابڵێیبێهێزو
بێكاریگەرە لە رۆژئاوا ،ئەگەر بەراووردی بكەین بەهەر
رەهەندێكیتریخۆرئاوا.هۆكارەكانیشیگەلێكزۆرنودەكرێت
زۆر بەكوورتی ئەم هۆیانە هۆكاری ئەو بێهێزی و بێكاریگەرییەی
بن ،هەڵبەت هۆیەكان زۆر پەیوەندیدارن بەیەكترییەوە و
پۆلێنكردنیانئاساننییە:
 رەوەندیكوردلەخۆرئاوازۆرنوێیە،ئەگەربەراووردی
بكەین بەهەر رەوەندێكی تر .كورد هەردەم لە
نیشتمانەكەی خۆیدا ماوەتە و نەیویستووە
ئێكسپلۆریدەوروبەریبكات.زۆرزۆرپیاوێكیكورد،
دیارە هەموویان نا! لە ژیانیدا یەكجار بە سواری
وشتر و لە گەشتێكی چەند مانگەی گراندا چووەتە
عەرەبستانی سعودی بۆ بەجێهێنانی ئەركی حەج!
ئیدی لەوە زۆرتر هیچ شوێنێكی تری نەدیوە .رەوی
كوردیش بەرەو خۆرئاوا زۆر نوێیە .لە شەستەكانی
سەدەی رابردوودا لە باكووری كوردستانەوە و
بەهۆی وەدەستهێنانی بژێوی یان ژیانێكی باشتر
چەند هەزار كوردێك روویان لە خۆرئاوا و بەتایبەتی
ئەڵمانیا كردووە .پاشانیش بەهۆی تێكچوونی
شۆڕشی ئەیلوول و جەنگی ئێڕاق-ئێران و
ههولێر .
ڕه–2009-11-17–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –412

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
كهیبووبه:سهرنجورا .
وهناوه 
یه 
مژماره 

اڵمه 
،له
وه 
فته 
مهه 


ئه
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-11-20


ماڵپه
مهدی
ههند! سوپاس بۆ كاك ئاكۆ محه 
ڵه نووسرا بوو ره 
هه 
وهند ،به 
شهی ره 
تێبینی :و 
ئهوههڵهیهیبۆراستكردمهوه .
ریرووداوكه 


رنووسه

سه
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جەنگەكانی تری كەنداوەوە ،كوردی بەشەكانی تر
روویانلە خۆرئاواناوە.ئەوانە هێشتارەگیتەواویان
لە خۆرئاوا دانەكوتیوە و خەریكی كێشەكانی ژیانی
خۆیانن ،هەربۆیە تاوەكو ئێستا نەبوونەتە لۆبییەكی
بەهێز .هەڵبەت ئەو ماوەیە بۆ پێكهێنانی لۆبی زۆر
كەمە و هێشتا ماوەیەكی كاتیی تریشی ماوە
تاوەكورەوەندیكوردبەرەولۆبیبوونبچێت.
لەباری دەروونییەوە هێشتا رەوەندی كورد ئامادەی
ئەوە نییە ببێتە لۆبییەكی كاریگەر ،چونكە بەهۆی
گۆڕینی شوێنی نیشتەجێ و پێكدادانی هەردوو
كلتووریكوردییخۆرهەاڵتیوتاڕادەیەكئیسالمی
و خۆرئاوای سكوالردا ،جارێ لە شۆكێكدا دەژی و
خۆیی نەدۆزیوەتەوە .هەربۆیە ئەو هۆكارە دەروونییە
وایكردووە كە هێشتا لەباری دەروونییەوە ئامادەیی
ئەوە نەبێت كە بیر لە دۆزە نەتەوەییەكان بكاتەوە
بەگشتی .بۆ نموونە زۆرینەی خێزانی كورد خەمی
ئەوەیەتی كە كچەكەی گەورە بووە و چۆن و بە چ
شێوەیەك بتوانێت سەركووتی بكات ،خێزان هەیە
تەنها بەهۆی ئەم كێشەیەوە گەڕاوەتەوە
كوردستان! .بەبێ ئەوەی بیر لەوە بكاتەوە كە
كچەكەیلەشوێنێكلەدایكبووەكەهەمانشوێنی
باوانی نییە و لە كاتێكیشدا دەژی كە سەردەمی
باوانی نییە! .هەڵبەت ئەمە نموونەیەكی ئێجگار
كەمیخەمیخێزانەكوردەكانیخۆرئاوایەوهیتر
گەلێكن .هەر بەهۆی ئەو ناجێگیرییەشەوەیە كە
تاكیكوردزۆركەمگەیشتووەتەناوەندەكانیبڕیاری
ئەوروپا ..كە دیارە ئەمە زۆر گرنگە و دەبێت هەوڵی
زۆریبۆبدرێت..
گرنگترین هۆی بێكاریگەریی ئەو رەوەندەی كورد،
نایەكانگیرییەتی .ئەمەش پەیوەندیی بە خودی
ژیانی ئەو كەسانەوە هەیە كە كاتی خۆی لە
كوردستان بوون ،دەبینین كوردی باكوور بەجیا
كۆدەبنەوە ،هی باشوور بەجیا و هی بەشەكانی
تریش هەروا .لەناو ئەمانیشدا وەنەبێت رەوەندێكی
45

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


یەكگرتووبن،بەڵكولەكوردستانچۆنپارتیبەجیاو
یەكێتیبەجیاوئەویتربەجیا،لەخۆرئاواشهەربەو
شێوەیەن .واتە كورد كە هاتووەتە دەرەوە
دووبەرەكییەكانی خۆیشی لەگەڵ خۆیدا هێناوەتە
خۆرئاوا و هێشتا نەیتوانیوە ئەو هەنگاوی
پەرتپەرتییەی حیزب و هۆز و ناوچەگەرێتییە
تێبپەڕێنێت .هەربۆیە دەبینیت مەڵبەندێكی
رۆشنبیری سەربە حیزبی دیموكراتە و یەكی دی
سەربە كۆمەڵەیە و ئەی دیكە سەربە پارتی
كرێكارانە .ئەمە وایكردووە هەمان نایەكانگیریی
ناوخۆی كوردستان ،رەوەندی كوردیش لە خۆرئاوا
بگرێتەوە .حیزبە كوردییەكانیش لەم پەرتپەرتییەدا
یەكەمین هۆكارن و هەوڵی ئەوەیان نەداوە كە
پاڵنەرێكی پۆزەتیڤی بوون بەلۆبیبوون بن ،هەربۆیە
هەریەك لەالی خۆیەوە شەڕە گورزی ئەوەیەتی
چۆنمەڵبەندە كوردییەكانبكاتە وابەستەیخۆیو
لەبەرژەوەندییخۆیبەكاریبهێنێت.
دیارە هۆی تریش زۆرن و من لە نووسینی ترمدا بەدرێژی
باسملێوەكردوون ...
الهای–هۆڵندا
2009-11-10
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
راپۆرتەكەی هیومان رایتس ۆچ...


پرسیارى میدیا :رێكخراوى هیۆمان رایتس ۆچ لە
بەیاننامەیەكدا دەسەاڵتى كوردستانى بە پێشێلكردنى
مافى كەمینەكانى یەزیدى و مەسیحی لە موسڵ
تۆمەتبار كرد ،لە وەاڵمدا حكومەتى كوردستان كە لەبرى
هەوڵدان بۆ چارەسەركردى كەمووكورتیەكان ،ئەو
راپۆرتەیان بە هەڵبەسراو و ناڕاست لە قەڵەمدا.
ئەوەاڵمە چۆن دەبینى؟ 
وەاڵم :كورد لەوەتەی هەیە ،لە موسڵدا خەریكی
پاشەكشێ بووە! ئەگەر جارجارێك بە راست بێت یان نا و
هاوارێكی بۆ كەركوك كردبێت ،ئەوا بۆ موسڵ ئەمەشی هەر
نەكردووە .
كاتی خۆی لكی ژمارە یەكی پارتی لە موسڵ بوو ،بەاڵم
پاشەكشێیەكە گەییشتە ئەو رادەیەی كە ئێستا ژمارەی
لكەكەیبەرامبەرهەرشوێنێكیتریكەمبایەخبێت،بۆنموونە
گەرمیان!دیارەبەالیپارتییەوە.ئێستاشئەوەبۆمنمەتەڵەكە
بۆچیلكییەكیپارتیلەموسڵالبرا! .
دەربارەی یەزیدی و كریستییانەكانی موسڵیش هەمان
پاشەكشێ بەدی دەكرێت .كاتی خۆی رام واهی بوو! ئەگەر
ئازادییەك بۆ كورد بێتەكایەوە ،ئەوا لە زاخۆوە بۆ خانەقین وەك
رێزێكبۆیەزیدییەكانپەرستگایتایبەتیبۆئایینییەزیدیوەك
شوێنكەوتەی ئایینی رەسەنی كوردی دروستدەكرێت! ئەم
تەمیخەیااڵنەموەكزۆریتررەوینەوە .
كەمتەرخەمیی زۆر كراوە بەرامبەر یەزیدییەكان و
كریستییانەكان ،دەستەاڵتی كوردی ئەوەندەی پشی پشی بۆ
ههولێر .
ڕه–2009-11-24–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –413

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
كهیبووبه:پرسورا .
وهناوه 
یه 
مژماره 

اڵمه 
،له
وه 
فته 
مهه 


ئه
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-11-30-


ماڵپه
گهڵ
له 
وه  
ره 
نعومه 


همه

وانبه

نرۆژنامه
لهالیه
مبهری –2009
نۆڤه 
ڕینوچه نێت– 


ماڵپه
ڵكێشكراوه .

ڵێكبۆچوونیتریرۆژنامهنووسانتێهه


كۆمه
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عەرەبیموسڵكردووە،یەكبۆهەزاریئەوە بۆكوردە یەزیدی
و كریستییانە كوردستانییەكانی موسڵی نەكردووە .هەڵبەت
سەنتەری اللش لەخۆوە نەسووتا ،میر تەحسینیش لەخۆیەوە
راینەكرد بۆ ئەڵمانیا ،كارەساتەكانی دوعا و زۆری تری
یەزیدییەكان بەبەرچاوی دەستەاڵتی كوردییەوە روویاندا و
جیهانیش بەتەواوەتی لێیان ئاگادارن .رەو و تیرۆری
كریستییانەكانی موسڵیش بەبەرچاوی دەستەاڵتی كوردییەوە
بووە! .
رێكخراوێكیوەكهیومانرایتسۆچ،لەخۆوە وبەبێبەڵگە
هیچ راپۆرتێك باڵوناكاتەوە ،من بەپێی ئەو چەند ساڵ كار و
شارەزاییەم لە رێكخراوێكی نێودەوڵەتیدا ئەوە فێربووم كە ئەو
رێكخراوانە شتی بێ بنەما و بێ بەڵگە باڵوناكەنەوە ،ئەگەر
ئەوەش روویدا ئەوا ئەستەمە دان بەهەڵەی خۆیاندا نەنێن و
داوای لێبووردن نەكەن .چونكە هیچ راپۆرتێك یەك كەس
ناینووسێت ،بەڵكو كارێكی ناوكۆییە و ئەوانەشی بەشداری لە
درافتكردن و پێداچوونەوە و ریلیزكردنی ئەو راپۆرتانەدا دەكەن
كەسانیپسپۆڕنوهەریەكەیانلە گۆشەیەكیئەمجیهانەوە
هاتوون .
هەڵبەت لێرەدا بواری باسكردن و تۆژینەوەی ناوەڕۆكی ئەو
راپۆرتەنییە،بەاڵمكەرەخنەلەراپۆرتێكبگیرێتوپێیبگووترێت
هەڵبەستراوە ،ئەوا دەبێت الیەنی رەخنەگر بەڵگەی تەواوەتیی
بۆ ئەو هەڵبەستراوییە هەبێت .ئەگەرنا ئەوا هیچ شتێك لە
بەهای راپۆرتەكە كەم ناكاتەوە و بەڵكو راپۆرتەكە سەرنج
راكێشتریشدەبێت .
ئەووەاڵمەیدەسەاڵتیكوردیبریتییەلەوەاڵمێكیبێهێزی
كالسیك ،وەاڵمێكە كە خاوەنەكەی ئەوەیلەباردا نییە داكۆكی
لە قسەكانی خۆی و كردەوەكانی خۆی بكات .ئەگین هەر
كەسێك دەتوانێت لە ئاست هەر دەنگوباسێك ،راپۆرتێكدا بڵێت
هەڵبەستراوە،بەاڵمئایاكەسباوەڕیپێدەكات؟! .
دەستەاڵتیكوردیدەبێتئەوەبزانێتكەبەووەاڵمەیهیچ
چاوبەستێك نە لە راگەیاندن و نە لە خەڵكی ناكات ،تاوەكو
بەسەر ئەو كێشەیەدا تێپەڕێت و بیداتەوە دەست كات تاوەكو
بیربچێتەوە! .ئامۆژگاریشم بۆ خاوەنی ئەو قسەیە ئەوەیە كە
بزانێت راپۆرت چۆن درافت یان گەاڵڵە دەكرێت ،چۆن ریڤیو یان
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پێداچوونەوەیتێدادەكرێتوبەچەندكۆنتڕۆلیشدادەڕواتتاوەكو
ریلیزیانباڵودەكرێتەوە.كە ئەوە فێربوو!ئەوجادەگەڕێتبەدوای
بەڵگەی دابڕدا بۆ بەرپەرچدانەوەی! ئەگەرنا ئەوا دەبێت داوای
لێبووردن بكات كە ناوەڕۆكی ئەو راپۆرتە راست و دروستە و
ئەوان كەمتەرخەمن .ئەو وەاڵمە زۆر باشترە لە وەاڵمێكی
ناڕاستیانتەنانەتوەاڵمێكیراستیبێبەڵگە! .
الهای–هۆڵندا
2009-11-20
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تاراوگە و نەتەوەییبوون!

1


الهای-هۆڵندا 
 2009-10-20

زۆرجار دەبیستین كە زۆرینەی كوردانی هەندەران،
ناسیۆنالیستن! .هەندێك جاریش باس لە زۆرڕەویی
نەتەوەییبوونیان دەكرێت و هەندێك بە نەتەوەییی كوێرانە یان
رەگەزپەرستیان دادەنێت .زۆرجاریش روویداوە كەسێكی چەپ
كە هاتۆتە هەندەران،پاشچەندساڵێكغەریزە نەتەوەییەكەی
تێداچاالكبووەتەوە ووازیلە بیریچەپایەتیهێناوە وبووەتە
نەتەوەیی ،بازدانی چەپەكان بۆ نەتەوەیی لە تاراوگەدا زۆر
خێرایە و زۆرجاریش لە نەتەوەییی تێدەپەڕێنن و بەرەو زۆرڕەوی
دەچن ..
دیاردەی بەنەتەوەییبوون لە تاراوگەدا ،تەنها پەیوەست نییە
بە كوردەوە .بەڵكو دیاردەیەكی گشتییە و هەر تاكێكی
نەتەوەیەك پاش ئەوەی ماوەیەكی زۆر لە نیشتمانەكەی
وه ،دەكەوێتە بیركردنی .بیركردنیش نیشانەی
دووردەكەوێتە 
خۆشەویستییە بۆ هەر شتێك كە مرۆڤ لە دووریی ،بیری
لێبكاتەوە.ئەمبیركردنە جۆرێكە لە دڵداریكە چۆنكەسێكبیر
لە كەسێكی تر دەكاتەوە و لە دووریی ،بیری دەكات و پاشان
خۆشەویستیی لێدەكەوێتەوە .بۆ نموونە ژیانی تاراوگە وای لە
گاندی كرد ،پاش ئەوەی گەڕایەوە هیندستان ،بكەوێتە گەشت
و بینینی زۆرینەی هەرێمەكانی واڵتەكەی .هەمان تاراوگەییی
گاندی هۆیەكی گرنگی زۆرتر خۆشویستنی هیندستان و
هەوڵدانیبووبۆسەربەخۆیی .
ڕیكاڵوڕۆژنه 2009-12-04


ماڵپه
1
ماڵپهڕیكوردستاننێت 2009-12-04

ئازاوئازادهكان– 2009-12-10

ڕیپێنووسه


ماڵپه
ربهخۆ– 2009-12-10
نگیسه 


ڕیده

ماڵپه
ماڵپهڕیپهیڤ– 2009-12-12

ماڵپهڕیكۆنگرهینیشتمانییكوردستان– 2009-12-12

مبهری 2009
دیسه 

ماڵپهڕیپاسۆك–
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زۆرینەی ئەو نووسەرانەی لە تاراوگە بەرهەمی بیر و
نووسینیانهەبووە،بەرگینەتەوەیییوەخۆیگرتووە.ئەمەش
هەربەهۆیژیانیتاراوگەییەوەیە .
وەك نەتەوەش گەلێك نموونەی بەرچاو هەیە .جووەكان
دەكرێت بەباشترین نموونە بهێنرێنەوە ،ئەمانە لەوەتەی هەن و
تاوەكو ناوەڕاستی سەدەی بیستەم نیشتمانێكی فەڕمییان
نەبووە وهەمیشە لە تاراوگەدابوون،بەردەوامبیریانلە زەویی
بەڵێنپێدراو كردووەتەوە و بیریان كردووە و خۆشەویستییەكی
سەیریانبەرامبەرئەوزەوییە الپەیدابووە،هەربۆیە بۆمانەوەی
خۆیان و گەیشتنیان بەو زەوییە لە هەر كوێیەك بووبن لۆبی و
سیناگۆگی خۆیانیان دامەزراندووە .ژیانی تاراوگەیان بووەتە
ماشینێكیگرنگیبیریزایۆنیوگەڕانەوەیانبۆواڵت .
بەدرخانییەكان ماوەیەكی زۆر لە تاراوگەی شارەكانی
ئەستەمبوڵ و قاهیرە و شامدا ژیاون ،ئەو تاراوگەیەی ئەوان
هۆیەكیگەورەیبزووتنەوەیبەدرخانییەكانە.تەنانەتهۆیەكی
گرنگیدەرچوونییەكەمرۆژنامەیكوردیشە لە شاریقاهیرە
لە22یئاپریلی .!1898
بارزانییەكانیش ماوەیەكی باش لە یەكێتیی سۆڤیەتی
ئەوسا ماونەتەوە ،ئەمانە ئەگەرچی زۆرینەی هەرەزۆریان
نەخوێندەواربوون و هەردەم پەیوەست بوون بەناوچەكانی
بارزانەوە،خەونیگەورەیئەوچەندساڵەیانگەڕانەوەیانبووە
بۆ بارزان .ئەو خەونەیان بەشێوەیەكی واهی گەورە بووە ،پاش
هەڵكەوتنی هەلی گەڕانەوەیان ،زۆربەیان ژن و منداڵەكانیان
لەوێ بەجێهێشت! و گەڕانەوە بۆ ناوچەكانی خۆیان .ئێستاش
چیرۆكیبەیەكگەشتنەوەیئەوبارزانییانەبەنەوەوخزمەكانیان
تەواونەبووە! .
مێژووی كورد بەگشتی لە تاراوگەدا ئەوەندە كۆن نییە،
دەكرێتئاماژە بە سێشەپۆلیگرنگیكۆچیكوردبۆئەوروپا
لە سەدەیبیستەمدابكرێت.ئەوانیشكۆچیكوردیباكوورلە
شەستەكاندا بۆ كاركردن ،كۆچی كوردی باشوور و خۆرهەاڵت
بەهۆیرووداوەكانیكوردستانوجەنگیئێراق-ئێرانەوە،كۆچی
كوردی باشوور بەهۆی رووداوەكانی دووای جەنگی كەنداوی
1991ەوە .
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تاكی كورد لە تاراوگەدا وەك تاكەكانی هەر نەتەوەیەكی تر
بیرینیشتمانەكەیدەكات،ئەوبیركردنە بەجۆرێكلە جۆرەكان
دەگۆڕێت بۆ بیری نەتەوەیی .بەهۆیەوە نەتەوەییانە بیردەكاتەوە
وخوازیارەكەنیشتمانەكەیئەویشسەبەخۆببێت .
هۆیەكی گرنگی تری بەرەو نەتەوەییبوون لەالی كوردی
هەندەران ،جگە لە هەست و سۆز و بیركردن ،بریتییە لە
پڕۆسەی بەراووردكردنی كوردستان و ئەو واڵتە ئەوروپییەی كە
بۆ نموونە تێیدا دەژی ،تاكی كورد بەردەوام بیەوێت و نەیەوێت
خەریكی بەراووردكردنی كوردستان و ئەو واڵتانەی دییە،
خوازیارە كوردستانەكەشی بەهەمان شێوەی ئەو واڵتە
سەربەخۆ و پێشكەوتوو بێت .مانەوە لە تاراوگە و بەتایبەتی لە
واڵتە ئەوروپییەكانداوالە تاكیكورددەكاتكە واڵتەكەییزۆرتر
خۆشبوێت ،چونكە سیستمی پەروەردە و ژیانی ئەوروپا وا لە
مرۆڤدەكەنواڵتەكەییخۆشبوێت.هەربەوپێیەسەرباریئەو
سەربەخۆیی و پێشكەوتنە تەكنەلۆژیایەی جیهان و نەمانی
سنووری نێوان واڵتانی ئەوروپا ،كەچی هێشتا بیری نەتەوەیی
یان ناسیۆنالیستی الی ئەوروپییەكان لە لووتكەدایە ،ئەمەش
زۆرتر پەیوەندیی بە پەروەردە و سیستمی بەڕێوەبردنی ئەو
واڵتانەوە هەیە.دەبینیتمنداڵهەرلە منداڵییەوە وافێردەكرێت
واڵتی خۆش بوێت و پاكوخاوێنیی راگرێت ،كە یاریی تۆپانێ
دەبێت ،هەموو واڵت دەبێتە ئااڵ و هێمای واڵت ،هەموو خەڵك
بەرامبەرسكرینیتەلەڤزیۆنەكانكاتبەسەردەباتوخوازیارە
تیمیواڵتەكەیبیباتەوە،كەئەمەجۆرێكەلەناسیۆنالیستی .
ژیانی تاراوگە سەختە ،بەتایبەتی یەكەمین دوو سێ
ساڵی،تاراوگەوانتووشیكۆمەڵێككێشەدەبێت،لەوانەزمان،
كلتوور ،دارایی و سەرباری ئەوانەش باجی دەروونی .ئەمانە
وایلێدەكەنكەهەردەمبیرلەوگریمانەبكاتەوە،ئەگەرلە واڵتی
خۆیبووایە،كێشەیزمانینەدەبوو،كلتوور،كلتووریخۆیبوو
وباریدەروونییبەوشێوەیەئاڵۆزنەدەبوو.هەربۆیەلەیەكەمین
بەریەككەوتنی ئەو تاكە بەو كۆمەڵگە نوێیەوە چەكەرەی بیری
نەتەوەیییگەشەدەكاتوبەرەبەرەتاوەكوچوارچێوەدەبەستێت
ودەبێتەخولیایبەردەوامی! .
ناسیۆنالیستیی كورد لە تاراوگەدا هێشتا لە هەنگاوی
سۆزدایە و نەبووەتە هۆی ئەوەی بچێتە قۆناغی واقیعییەوە و
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هۆیەكی گرنگی دامەزراندنی لۆبیی كوردیش بێت ،تاوەكو
بەهۆیەوە ببێتە یارمەتیدانی رەوشی سیاسی و وەدیهێنانی
مافە نەتەوەییەكان لە بەشەكانی كوردستاندا .ئەو هەست و
سۆزە دەبێتە سەرەتایەكبۆچوارچێوەبەستنیئەوبیرە،تاوەكو
لە پاشەڕۆژدا ببێتە بیرێكی رێكخراو هەروەكو ئەوەی لەالیەن
نەتەوەكانیتردالەتاراوگەدادەبینرێت .
بیرینەتەوەیییكوردوبوونبە نەتەوەییكوردانیتاراوگە،
باسێكیگرنگە ودەكرێتزۆرترلەسەریوردببینەوە،نموونەی
زۆرتر و تۆژینەوەی باشی لەسەر بكرێت .بەاڵم من لێرەدا
وچانێكی پێدەدەم و هیواشم وایە لە پاشەڕۆژدا درێژتر و قووڵتر
بێمەوەسەری ...
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
بایكۆتكردنی هەڵبژاردن...


بایكۆتكردنى
هە ڕ ەشە ى
میدیا:
پرسیارى
هەڵبژاردنى ئێراق لە كاتێكى وەك ئێستادا تاچەندە
هەڕەشەیەكى جدیە ،بەڕاى تۆ ئەگەر كورد ئەوكارە
بكات سوود و زیانەكانى چى دەبێت؟ 
وەاڵم:تێبینییمنوزۆركەسیتریشلەمەڕمامەڵەیكورد
لەگەڵ عەرەبدا و بەتایبەتی لەم چەند سااڵنەی دواییدا لە
بەغدا ،ئەوەیە كە كورد زۆر كەم وتوویەتی (نا)! ،یاخود هەر
نەیگووتووە!.ئەگەرچیمنئەوئازایەتییە نە لە خۆمانداونە لە
نوێنەرانیشماندا بەدی ناكەم كە بایكۆتی هەڵبژاردنی ئێڕاق
بكەن! بەاڵم كارێكی بەجێیە كە ئەو گریمانە لێكبدرێتەوە كە
ئەگەر بایكۆتی هەڵبژاردن كرا ،ئایا هەڕەشەیە ،دەبێت سوود و
زیانەكانیچبن! .
دیارە ئەگەر ئەو بایكۆتە بكرێت ،ئەوا بێگومان هەڕەشەیە،
بەاڵم هێندەی هەڕەشەیە بۆ سەر ئێڕاق و یەكپارچەییەكەی،
ئەوەندە هەڕەشە نییە بۆ سەر رەوشی باشووری كوردستان.
چونكە لەو كاتەدا هەرێمی باشووری كوردستان بە تاك
دەوەستێتەوەوبەشدارییئەوپڕۆسەگشتگرەیئێڕاقناكاتو
خۆیدەخاتەدەرەوەیچوارچێوەیداگیركەریئێڕاقەوە،ئەمەش
لە زۆر رووی نەتەوەییەوە دەكرێت بە سوودمەند دابنرێت و
دەبێتە هێڵێكی جووداكەرەوەی سیاسەت و پاشەڕۆژی نێوان
ئێڕاقوباشووریكوردستان .
بەاڵم هەڵبەت زیانیشی دەبێت .دەكرێت زیانەكانی لە
كەركوك و ناوچە دابڕاوەكانی تردا لێكبدرێتەوە ،ئایا ئەگەر كورد
بایكۆتی هەڵبژاردنەكانی كرد ،ئایا هەڵبژاردن لە ناوچە
دابڕاوەكانداهەردەچێتە سەریاننا.ئەگەروابوو،ئەوائایائەو
هەڵبژاردنە تاچرادەیەكیاساییدەبێت،چونكە زۆرینەیناوچە
دابڕاوەكانی كوردستان كوردن .بەاڵم ئەگەر هاوكات لەگەڵ
ههولێر .
ڕه–2009-12-08–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –414

نامهیمیدیا–
فته 
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بایكۆتكردنەكەدا ،كورد هەوڵی سەرنەگرتنی هەڵبژاردنی ناوچە
دابڕاوەكان بدات تاوەكو داواكارییەكانی دەهێنرێتە دی ،ئەوا
دەكرێت بگووترێت كە بایكۆتكردنەكە سوودی زۆر زۆرترە لە
زیانەكانی و نابێتە هۆی هیچ هەڕەشەیەكی ترسناك بۆ سەر
ئەزموونیباشووریكوردستان .
ئەگەرچیدڵنیاملەوەیكە كوردبایكۆتیئەوهەڵبژاردنەی
بۆ ناكرێت ،بەاڵم ترسی ئەوەشم هەیە ئەگەر كاریكی واهی
روویدا ،ببێتە بینەری پڕۆسەی هەڵبژاردنی ناوچە دابڕاوەكان و
ئەوكاتیش نەك بەشێوەیەكی كارای وەك ئێستا ئەو ناوچانە
داببڕێن،بەڵكودابڕانەكەشببێتە كارێكییاساییوهێندەیتر
رەوشەكەئالۆزتربكات .
كێشەكە بێ پالنیی دەستەاڵتی كوردییە ،ماوەیەكە
هەڕەشەیبایكۆتكردنیهەڵبژاردندەكات،بەبێئەوەیروونی
بكاتەوە پاش بایكۆتكردنەكە رەفتار و گوفتاری چ دەبێت و نیازی
چییهەیە .
كورتەی بیروڕای من لەم كێشەیەدا ئەوەیە كە بایكۆتكردن
بەپالنی تێكدانی هەڵبژاردنی ناوچە دابڕاوەكان كاریكی
سوودمەندە و لە سەرێكی تریشەوە عەرەبی ئێڕاقی بڕوا بە
(نا)ی ئەمجارەمان دێنن و لە كاری داهاتوودا باشتر
تێدەخوێندرێینەوە ،بەاڵم بایكۆتكردن و تەنها بوونە بینەر دەبێتە
هۆیكارەساتێكیتر ..
الهای–هۆڵندا
2009-12-04
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دیمانەی كۆوار – دەربارەی جینۆساید –
1
سازدانی نوری بێخاڵی
بنەما یاساییەکانى جینۆساید و پرۆسەى قڕکردن و
تاوانى دژە مرۆڤایەتى چین؟
زۆرگرنگە بۆئێمە ئەو دووتاوانە لەیەكتریجوودابكەینەوە،
ئەوانیش تاوانی جینۆساید و تاوانی دژی مرۆڤایەتییە ،من
زۆرجار نەك لە نووسینە كوردییەكاندا ،بەڵكو لە نووسینە
ئەوروپییەكانیشدائەوتێكەڵییەدەبینم! .
جینۆساید دەكرێت بەوە پێناسە بكرێت كە تاوانێكی
سیستەماتیكییە بۆ نەهێشتنی نەتەوەیەك یان گروپێكی
ئەتنیكییاخودبەشێكی.لەورووەوەئەوەیسربییەكانلەدژی
بۆسنییەكان كردیان دەچێتە خانەی جینۆسایدەوە .توركەكانیش
هەمان جینۆسایدیان بەرامبەر بە ئەرمەنەكان پیادەكردووە.
هەڵبەت بەرامبەر كوردیش كردوویانە! .تاوانی هۆلۆكۆستی
ئەڵمانیای نازی دژی جوولەكەكان و تاوانی ئەنفالی عەرەبە
بەعسییەكانیش دژی كورد هەمان تاوانی جینۆسایدە.
ئەوەشی كاتی خۆی بەرامبەر بە بەنی قورەیزەی جوولەكە
كردیانهەرجینۆسایدە .
بەاڵمتاوانیدژەمرۆڤایەتیدەكرێتجینۆسایدنەبێت،بەڵكو
بە پێچەوانەوە ،هەموو تاوانێكی جینۆساید دەچێتە خانەی
تاوانی دژبە مرۆڤایەتییەوە .تاوانی دژە مرۆڤایەتی ئەو تاوانەیە
كە بەشێوەیەك لە شێوەكان دژی هەموو مرۆڤایەتی
دەوەستنەوه بەاڵم نابێتە هۆی قڕكردنی رەگەزێك یان گروپێكی
ئەتنی .بۆ نموونە ،ئەگەر عەمباری ئاوی گوندێك ژەهراوی
بكرێت ،ئەوا ئەو تاوانە دژە مرۆڤایەتییە .بەاڵم ئەگەر هەمان
تاوانلە یەكگوندیرەگەزێكیتایبەتیدابكرێتولەوناوچەیەدا

باڵوكراوهكانی

مبهری   - 2009
له
نۆڤه 
ڕه  10و   – 11
الپه 
ژماره   – 47

 1گۆڤاری كۆوار – 
دهزگایزاریكرمانجی–كوردستان–سۆران .
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هەر لەو گوندەدا ئەو رەگەزە نیشتەجێ بێت ،ئەوا هەمان
تاوانیدژەمرۆڤایەتیدەشبێتەتاوانیجینۆساید .
نموونەیەكی زۆر گرنگی تاوانی دژە مرۆڤایەتی ،تاوانەكانی
رژێمی كۆمۆنیسیتی خمێری سوورە بەرامبەر هاوواڵتییە
كەمبۆدییەكانیخۆی.خمێریسوورلە كۆتاییهەفتاكانداولە
ماوەی تەنها سێ ساڵدا ،نزیكەی سێ ملیۆن هاوواڵتیی
كەمبۆدیی لەناوبرد .بەاڵم لە راستیدا ئەو تاوانانە جینۆساید
نین ،بەڵكو دەچنە خانەی تاوانە دژە مرۆڤایەتییەكانەوە ،چونكە
بەرامبەر نەتەوەیەك ،یان رەگەزێكی دیاریكراو پیادە نەكراون،
بەڵكولەالیەنرژێمیكەمبۆدییەوە دژیهاوواڵتییانی كەمبۆدی
بوون!.
ئایا کامە تاوانێک دەچێتە خانەى جینۆساید؟
هەر تاوانێكی كۆكوژ بە ئەنقەست و بەشێوەیەكی
سیستەماتیك دژی نەتەوەیەك ،پەیڕەوكەرانی ئایینێت یان
بەشێكیبكرێتئەوادەچێتەخانەیجینۆسایدەوە.
ئەگەر بەو پێوەرە یاساییانە بێت ئەو کارەساتانەى
بەسەر کورد هێنراون (ئەنفال ،کیمیاباران ،راگواستنى
زۆرەملێ )....دەچنە خانەى جینۆساید؟
بەدڵنیاییەوە ئەوتاوانوكارەساتانەیبەسەركورداهێنراون
لە رووی یاساییەوە ،دەچنە خانەی جینۆسایدەوە .هەڵبەت
كیمیاباران ،بەشێكی پڕۆسەی ئەنفال بوو ،تەنها
ژەهربارانكردنی شارۆچكەی هەڵەبجە بەسە بۆئەوەی ئەوەی
كە ئەو رووداوانەی كە لە ساڵی 1988دا روویدا بكرێتە
جینۆساید .لەبەرئەوەی شارۆچكەیەكی دەیان هەزاری
بەهۆیەوەلەناوچوو.هەڵبەترایگشتییجیهانیشئەمانەزۆر
باش دەزانن ،بەاڵم تاوەكو ئێستا بۆچی ئەو رووداوانە بە
جینۆساید نەناسراوە ،ئەوەیان پەیوەستە بە بەرژەوەندییە
نێودەوڵەتییەكانوویستیخۆمانەوە!.
لەسەر ئاستى عیراق ،دادگاى بااڵى تاوانەکان بە
یاسا دان بەوە نراوە کە ئەو کارەساتانەى بەسەر کورد
هێنراون جینۆسایدن ،ئەنجوومەنى نوێنەران و دەستەى
سەرۆکایەتى عیراقیش پشتڕاستیان کردۆتەوە ،ئاخۆ
ئەو یاسایە چ رۆڵێکى دەبێ لە پرۆسەى بە نێودەوڵەتى
کردنى دۆسیەى جینۆسایدى کورد؟
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هەڵبەت ئەوە دانپیانانێكی باشە ،بەاڵم دیارە بەس نییە.
دەكرێت ئەوە ببێتە پاڵپشتیكی باش بۆ ئەوەی پڕۆسەكە
بەنێودەوڵەتیبكرێت.
بەو پێیەى کە پرۆسەکانى جینۆساید و تاوانى دژە
مرۆڤایەتى لە هەر شوێنکاتێک دابێت بە یاسا (تقادم) و
(اسقاط) ناکرێ ،ئاخۆ کوردیش وەک رواندى و
یوگوسالفیەکان دەتوانن داواى پێکهێنانى دادگایەکى
تایبەتى نێودەوڵەتى لەو بارەیەوە بکەن؟
منپێشترلە زۆرشوێنداباسیالیەنە باشەكانیئەودادگا
نێودەوڵەتییەم كردووە ،ئەو دادگا نێودەوڵەتییە نەك هەر دەبێتە
هۆی بەنێودەوڵەتیكردنی جینۆسایدی گەلی كورد ،بەڵكو
دەشبێتە هۆیەكیگرنگی دامەزراندنی دەوڵەتیكوردی.بەاڵم
بەداخەوە لەوە دەچێت ئێستا درەنگ بێت بۆ دامەزراندنی ئەو
دادگا نێودەوڵەتییە ،چونكە دەستەاڵتی كوردی دادگای بااڵی
تاوانەكانی بەفەڕمی ناسی و باوەڕ و دەستەاڵتی ئەوەی پێدا
كەسەیریكەیسەئاڵۆزەكانیئەنفالوهەڵەبجەوبارزانییەكان
بكات.
ە كارێكی ئاسان نییە ،دیارە
دامەزراندنی ئەو دادگای 
ئاستەمیشنییە.ئاساننییە لەبەرزۆرهۆ.دەكرێتئەمهۆیانە
ببنە هۆی ئەوەی دادگایەكی نێودەوڵەتی بۆ جینۆسایدی كورد
دانەمەزرێت :
 .1دادگای بااڵی تاوانەكانی ئێڕاق ئەگەرچی
نێودەوڵەتی نییە ،بەاڵم لەالیەن هاوپەیمانان و
كەمێكیش نەتەوەیەكگرتووەكانەوە پاڵپشت دەكرێت
وئەمدادگایە سەیریئەوكەیسانەشیكردووە كە
پەیوەندییانبە جینۆسایدیكوردەوە هەیە.دەبووایە
كورد كاتی خۆی هیچ حیسابێكی فەڕمیی بۆ ئەم
دادگایە نەكردایە و دانی پێدانەنایە و داوای
دادگایەكینێودەوڵەتییبكردایە.
 .2لە زۆربەی كاتدا دادگای نێودەوڵەتی سەیری ئەو
كەیسانە دەكات كە دوو دەوڵەت تێیدا بەشدارن،
كورد دەوڵەتی نییە .هەربۆیە دادگای دادی
نێودەوڵەتی ناتوانێت سەیری كەیسی جینۆسایدی
كوردبكات.هەربۆیەشە دەبێتدادگایەكیتایبەتیی
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نێودەوڵەتیی لەوەی یۆگۆسالڤیای پێشوو و رواندا و
كەمبۆدیایبۆدابمەزرێت.
 .3دامەزراندنی ئەو دادگایە دژی بەرژەوەندییە
نێودەوڵەتییەكانە .چونكە زۆرێك لە واڵتانی خۆرئاوا و
كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان بەشێوەیەك لە شێوەكان
بەشدارنلەجینۆسایدیكوردا.
 .4واڵتانی داگیركەری كوردستان بە هەموو شێوەیەك
دژیئەودادگایەدەوەستنەوە.
 .5دانانی دادگایەكی نێودەوڵەتی تێچوونێكی خەیاڵیی
دەوێت ،نەتەوەیەكگرتووەكان ئەو بارە بەخۆیەوە
هەڵناگرێت و دەستەاڵتی كوردیش هیچ
ئامادەییەكی پیشاننەداوە بۆئەوەی خەرجیی ئەو
دادگایە یان بەشێكی بگرێتە ئەستۆ .بۆ نموونە
دادگایحەریریلەالهایكەناویدادگایتایبەتیی
لوبنانە ،زۆربەی خەرجییەكەی لەالیەن لوبنان و
خێزانیحەریرییەكاندابیندەكرێت.
 .6دیپلۆماسیی كوردی نەك ساوایە ،بەڵكو هێشتا
لەدایكنەبووە،ئەمەشبەهۆیئەوەیكەدەوڵەتو
كاریدیپلۆماسیلەمێژووماندانەبووە،دامەزراندنی
ئەو دادگایە پێویستیی بە دیپلۆماسی و كاری
دانوستاندنی نێودەوڵەتی هەیە و ئێمە ئەوەمان
نییە.هەڵبەتنە نەتەوە یەكگرتووەكاننە رێكخراوی
ئای .سی .سی.ش لە الهای خۆیان خۆبەخشانە
بەوكارەئاڵۆزوگەورەوگرانەهەڵناستن.
دەكرێت زۆر هۆی تریشی ببێت ،بەاڵم دەكرێت بگووترێت
ئەوەگرنگترینیانە.
بیانووى کورد ئەوەیە کە لەبەر ئەوەى نوێنەریان لە
نەتەوە یەکگرتووەکان نییە تا دۆسیەکە بە جیهانى بکەن
و پشتیوانییەکى نێودەوڵەتى بۆ دابین بکەن ،لە کاتێکدا
ئەرمەنەکانیش وەک کوردن ،کەچى خەریکە دۆسیەى
کۆکوژى خۆیان دەکەنە دیفاکتۆ ،ئاخۆ جگە لە حکومەت،
جالیەى کوردى و رێکخراوە کوردییەکانى تایبەت بەو
بوارە لە ئاستى دونیادا دەتوانن چ بکەن و فشارە
مەدەنى و یاسایى و دیموکراسیەکانیان چەندە
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کاریگەرى دەبێ لە جواڵندنى هەڵوێست و بڕیارى
نێودەوڵەتى لەم بارەیەوە؟
دیارە نەبوونی نوێنەری كورد لە نەتەوەیەكگرتووەكانیش
ە بۆ خۆی .ناكرێت بەراووردی كورد و ئەرمەن بكرێت،
هۆیەك 
ئەرمەنەكان خاوەنی شارستانییەكی كۆنن و ئێستاش
دەوڵەتییان هەیە و پێشتریش بەشێكی یەكێتیی سۆڤیەت
بوون ،لەبەرئەوەی لەباری نێودەوڵەتی و دیپلۆماسیدا زۆر لە
پێش ئێمەوەن .جینۆسایدی ئەرمەنیش زۆرتر پەیوەندیی بە
دووبەرەكیی نێوان ئیسالم و فەلەوە هەیە و ئەمەش هۆیەكی
گرنگیئەوپاڵپشتەیخۆرئاوایەبۆجینۆسایدیئەرمەن .
رەهەندیكوردیشبەشێكیكوردە وهەرچیدووبەرەكیو
كلتوورە خراپەكانی كوردن لەگەڵ خۆیدا هێناونیەتە دەرەوە،
پەڕڵەمانیكوردستانچەندبەرە وچەندهۆزوبنەماڵەیتێدایە
ئەو رەهەندەش بەهەمان شێوەیە .باوەڕناكەم وەك جالیە
بتوانین كاریگەرییەكی ئەوتۆمان ببێت .چونكە جالیەكە خۆی
لەخۆیدا نوێیە و خەریكی كێشە سەرەكییەكانی خۆیەتی و
جارێ كاتی ئەوەی بۆ ناڕەخسێت كار بۆ بەنێودەوڵەتیكردنی
جینۆسایدی كورد بكات .هەڵبەت هەوڵ هەیە و دەكرێت ئاماژە
بە رۆڵی رێكخراوی چاودێری كوردۆساید – چاك بكرێت لەم
رووەوە،بەاڵمدیارەئەویشبەتەنهابەسنییە! .
الهای–هۆڵندا
2009-11-10
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
پایتەختی رۆشنبیریی ئێڕاق...
پرسیاری میدیا :لەم رۆژانەی دواییدا دەنگۆی ئەوە
هەیە كە حكومەتی ئیڕاقی كەركوك بە فەڕمی بكاتە
پایتەختی رۆشنبیریی ئێڕاق! ئایا ئەمە هیچ گەمەیەكی
سیاسیی لەپشتەوەیە؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:بەدڵنیاییەوە گەمەیەكیسیاسیی
لە پشتەوەیە ،حكومەتی ئێڕاق ئەگەر خەمی لە رۆشنبیری
بخواردیایە،ئەوالەماوەیچەندساڵیرابردووداكەمێكگرنگیی
بە الیەنی رۆشنبیریی كەركوكی پایتەختی رۆشنبیریی ئێڕاق
دەدا!وهەوڵیسڕینەوەیئەوجێدەستانەیبەعسیدەداكە
هێزكاری ترسناكی كردووەتە سەر رەوشی رۆشنبیری لە
خودیشاریكەركوكدا .
هەر ناوێك ،نازناوێك بۆ ئەو شارە لە بەغداوە بێت ،ئەوا بە
دڵنیاییەوە دەبێتە درێژەپێدانی پڕۆسەی بەعەرەبكردنی ئەو
شارە و دوورخستنەوەی ئەو هیوایەی كە ببێتەوە بە شارێكی
كوردستانیوبێتەوەناوسنووریباشووریكوردستان .
كاتی خۆشی كە بەعس لە هەفتاكاندا ناوی ئەو شارەی
گۆڕیوكردییە (تەئمیم)یعەرەبیهەربەهۆیئەوئامانجەوە
بووە ،چونكە بۆ بەعس ئاسان نەبوو ئەو شارە ناوێكی كوردی
وەككەركوكیببێتكەرەگوڕیشەیەكیمێژوویییهەیە .
پاشرزگاركردنیئێڕاقیشنازناوێكیتربۆكەركوكدۆزرایەوه،
كە بەداخەوە دەستەاڵتی كوردیش نەزانانە بە شانازییەوە
بەكاری دێنێت! ،ئەویش (ئێڕاقێكی بچكۆلە)یە .ئەمەش لەگەڵ
وشەی تەئمیمدا هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆی نییە .ئەم ئێڕاقە
بچكۆلەیە تەنها بۆ ئەوە داتاشراوە كە كەركوك كوردستانی
نەبێت و ببێتە ئێڕاقی! .پرسیاری من ئەوەیە بۆچی كەركوك
(كوردستانێكیبچكۆلە)نەبێتوئێڕاقێكیبچكۆلەبێت؟!.چونكە
پێكەوەژیانیئەرمەن،ئاسووری،كلدانوتوركمانوكوردنەكلە
ههولێر .
ڕه–2009-12-15–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –415
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فته 
هه 
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كەركوك بەڵكو لە زۆر شوێنی تری كوردستاندا پێشینەیەكی
مێژووییهەیەنەكلەئێڕاقدا .
ئێستاش ئەم مۆدێلی پایتەختی رۆشنبیریی ئێڕاقەی
حكومەتی ئێڕاق لە هەمان بیرۆكەی شۆڤێنیزمی عەرەبی و
پڕۆسەی بەعەرەبكردنی و بەئێڕاقیكردنی شارەكەوە سەری
هەڵداوە .ئەگینا كەركوك بە بەراوورد لەگەڵ زۆر شاری تری
كوردی و ئێڕاقیدا لە بواری رۆشنبیرییەوە زۆر لەدواوەیە .هەموو
هەوڵیداگیركەریئێڕاقیبۆئەوەیە كە كەركوكوەكشارێكی
ئێڕاقی بمێنێتەوە نەك بێتەوە ناو سنووری كوردستان ،چونكە
مانەوەیبە ئێڕاقیواتە دەبێتە شارێكیعەرەبی،ئیدیبۆئەو
كێشەنییەئەگەریەكعەرەبیشیتێدانەبێت .
لەسەرێكی تریشەوە ،بوونی ئەم شارە بە پایتەختی
رۆشنبیریی ئێڕاقی ،دەبێتە هۆی ئەوەی زۆرێك چاالكیی
رۆشنبیریی عەرەبیی تێدا بكرێت ،هەڵبەت ئەگەر بەپێی
دیموكراسییەكەی پەڕڵەمانی ئێڕاقیش بێت ،دەبێت زۆرتر لە
80%ی چاالكییەكان عەرەبی بن! .هیچ بەدووری نازانم پاش
ماوەیەك میهرەجانی مەربەدی بەعسیی شیعری عەرەبی لە
كەركوكدا بكرێت و لە مۆریتانیاوە تاوەكو ئەهواز ،برا
عەرەبەكانمان لە كەركوكدا شیعر بخوێننەوە و كەركوك نەك
بكەنە شارێكی ئێڕاقی و پایتەختی رۆشنبیری ،بەڵكو بشبێتە
بازاری عوكازی سەردەمی پێش ئیسالمی شاری مەككەی
عەرەبستانی سعودی! .ئنجا ئەوسا با دەسەاڵتی كوردی هەر
بڵێت كەركوك ئێڕاقێكی بچكۆلەیە بەاڵم بە پێناسی
كوردستانی!.كە كەركوكئێڕاقێكیبچكۆلە بێت،ئیدیپێناسی
كوردستانییچی! .
الهای–هۆڵندا
2009-12-11
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی ئاستی
1
دیپلۆماتیی هەرێم!...
پرسیارى میدیا :هەرچەندە سەركردایەتى كوردستان
بەردەوام باس لەوە دەكەن كە ئامادەنین لە ژێر هیچ
فشارێكدا تەنازول لە مافەكانى كوردستان بكەن ،بەاڵم
بە پێى زانیاریەكان لە بەرانبەر تەلەفونێكى سەرۆكى
ئەمریكادا رازى بوون بە یاساى هەڵبژاردنەكانى ئێراق
كە خۆشیان پێیان وایە لە بەرژەوەندى كوردستاندا نییە،
ئەو جۆرە مامەڵەكردنە لە سیاسەتدا چۆن دەبینى؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان :
پۆل بریمەر ،لە یاداشتەكانیدا دەربارەی سەرانی كورد
نووسیوویەتی :ئەوان هەردەم دەڵێن بەڵێ و هەرگیز وشەی
نەخێرملێنەبیستوون!ئەمتێبینییەیپۆلبریمەردەكرێتبكرێتە
پێوەری زۆرێك لە پەیوەندییەكانی سەرانی كورد و دەرەوەی،
بەتایبەتیرەفتاریانلەگەڵئەمریكادا .
سەرانی كورد پێش ئەو رووداوانەی ئەم چەند ساڵەی
دوایی ،هێندە تێكەڵێ دیپلۆماسی و دانوستانی سیاسی
لەو
ئەوتۆمان
شارەزاییەكی
هەربۆیەشە
نەبوون،
دانوستاندنانەدا نییە و هەردەم بە كەمترین بەش سازاوین.
كاتی خۆی گەورەترین لێپرسراوی كورد كە دەچووە دیوی ئێران
بۆنموونه،ئەفسەرێكیقەرارگایرەمەزانیانلەویشنزمترلە
پێشوازییاندابوو ،لەبەرئەوە ئاستی دیپلۆماسیشیان هەر لە
ئاستیئەوئەفسەرە ئێرانییەدایە وپێشترلەوبەرزتریاننەدیوه.
زۆرجاربیستوومەلێپرسراوێكیزۆرگەورەیكوردبەچەندرۆژێك
نەیتوانیوەبەرپرسێكییەكێكلەوقەرارگایانەببینێت! .
ئێستاش كە سەرانی كورد بەهۆی ئەو بارودۆخەوە
كەوتوونەتە ئەو ئاستەی كە لەگەڵ كەسانی ئاست
دیپلۆماتبەرزی وەك سەرۆكی ئەمریكا و هیی تر دەكەونە
ههولێر .
ڕه–2009-12-22–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –416
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گفتووگۆوه،هەروادەزاننهەمانئەفسەریقەرارگایهەمزەیە
وداوایبارێكفیشەكدەكەن! .
سەركردایەتیی كوردستان زۆرجار باسی ئەوەی كردووە كە
لەژێر هیچ فشارێكدا سازش لە مافەكانی كوردستان ناكەن،
بەاڵم لەڕاستیدا وانییە و وشەی سازش بووەتە سازشەكان و
كارێكی واهییان كردووە كە هەندێك سازشیان تا هەتا هەتایە
بۆمان راستنەبێتەوه! لەو رووەوە پربەدڵ بەزەییم بە نەوەكانی
داهاتوودا دێتەوە و دەزانم چەند گلەیی لەو بارودۆخەی ئێستا
دەكەن! هەروەك چۆن ئێمە ئێستا گلەییەكی زۆرمان لە
شۆڕشەكانی شێخ مەحمود و كۆمار و ئەیلوول و ئەوانی تر
هەیه! .
سەركردایەتیی كورد نابێت چیدی درۆ لەگەڵ خەڵكی
كوردستاندابكات،سازانیانبە یاسایهەڵبژاردنەكانیئێڕاقلە
هەموو روویەكەوە هەڵەیەكەی سیاسیی گەورە و سازشێكی
لێنەبووردراویشە لەسەر مافەكانی كورد و كوردستان ،پێم
سەیرەهەرچیدەمدەكاتەوه،تەنانەتنوێنەرەكانیخۆشیانلە
بەغدادەڵێننەدەبووئێمە بەویاسایە بسازاینانه!كەچیوتاری
فەڕمیی سەركردایەتیی كوردستان ئەوەیە كە یاساكە
لەبەرژەوەندیی كورده! ئەمە الی من هیچ شتێك ناگەیەنێت
تەنها ئەوە نەبێت كە سەركردایەتیی كوردستان فڕی بەسەر
بەرژەوەندیی كوردستانەوە نییە و تاوەكو ئێستا
ە ئەوئاستەیكە بتوانێتلەڕێیدیپلۆماتییەوە
نەگەیشتووشەت 
چارەسەریكێشەكانبكات .
سەیرە لەوەتەی حكومەتی ئێڕاق لە ساڵی 2003ەوە
دامەزرایەوە تەنها كورد تەنازولی كردووه ،تەنها سەركردایەتیی
كورد سازشی لە مافەكانی خۆی كردووە و الیەنەكانی تر
هەمیشە براوەبوون .ئەمە تەنها ئەوە دەگەیەنێت كە
سەركردایەتیی كورد و نوێنەرانی سیاسەت نازانن ،وەكو
نایشیزانن نە دەیانەوێت فێرببن و نەدەشیانەوێت كەسانێكی
واهی بخەنە ئەو شوێنە هەستیارانەوە كە لە خۆیان باشتر
دانوستاندندەكەنویانهەرهیچنەبێتدەزاننكە سیاسەت
بریتییەلەبەرژەوەندیومامەڵەیبەرامبەر!.
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دیمانەی گۆڤاری نێوەند – دەربارەی
1
دامەزراندنەوەی پاسۆك


سازدانی :ستیڤان شەمزینانی


 -1لەماوەی رابردوودا و لەباشووری كوردستان،
جارێكی تر پاسۆك دروستكرایەوە و لەكاتی
هەڵبژاردنیشدا پشتگیریی لیستی "گۆڕان"ی كرد.
ئەمەش الی زۆرینەی شارەزایان وا لێكدرایەوە پاسۆك
لەژێر سایە و باڵی گۆڕاندا دێتەوە مەیدان .تۆ پێتوایە
دروستكردنەوەی پاسۆك تاچەند بەهاوكاریی گۆڕان
بووە؟.
وەاڵم:
لە راستیدا من پێموانییە كە پاسۆك دروست بووبێتەوە!
كەسانێك كە كاتی خۆی پاسۆك بوون یان بەشێوەیەك لە
شێوەكاننزیكایەتییەكیانلەگەڵپاسۆكدابووبێتوئێستالەپاڵ
لیستیگۆڕاندابڵێنپاسۆكماندروستكردووەتەوە یاندروستی
دەكەینەوە! ئەوە ،یەكەمینیان جێی گومانێكی زۆرە و
دووەمینیشیان بریتییە لە بزووتنەوەیەكی سۆزدارانەی
سەردەمی ئەو هەڵبژاردنەی دوایی كە بەتایبەتی ناوچەی
سلێمانییگرتبووەوە.پاشراپەڕینیشپاسۆكهەربەوهەستە
سۆزدارانەوە كەمێك گەشەی كرد ،بەاڵم چونكە دروستبوون و
هەنگاوی هەشتاكانی پاسۆك بریتییە لە زنجیرە هەڵەیەكی
كوشندە،هەربۆیەدیسانبەوهەاڵنەوەنااڵندیوئاكامەكەشی
بەوە شكایەوە كە لەناو ریزەكانی پارتیدا شاردرایەوە و ئەو
مبهری  - 2009كوردستان –
دیسه 

ڕه   – 21-18
الپه 
ژماره   – 70

 1گۆڤاری نێوهند – 
سلێمانی .
الپهڕه  18و  19و  - 2010-01-13  – 21كوردستان –
ژماره   – 145

گۆڤاری شهقام– 
وه .
ته 
داباڵوكراوه 

لهمگۆڤاره
وه 
مزینانییه 


نستیڤانشه
له 
الیه
دووباره 

سلێمانی.
له 2010-01-19دا
الیهن ستیڤان شهمزینانی له ماڵپهڕی كاڵوڕۆژنه  
ههمان دیمانه له 

وه .
ته 
باڵوكراوه 

ماڵپهڕی كوردستان نێت له -01-20

الیهن ستیڤان شهمزینانی له 
ههمان دیمانه له 

وه .
داباڵوكراوهته 

2010
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ئەندامانەشی بەشداریی ئەو كڕین و فرۆشتنەیان كرد ،بوونە
فەرمانبەرێكیخاوەنمانگانەیهیچلەباردانەبوویالتەریتیناو
پارتی!.
ئەگەرپاسۆكمەبەستتانلەوچەندئەندامەبێتكەلیستی
گۆڕان لەسەر گردەكە ژوورێكی دانێ و پاشان كە كاری پێیان
نەما ،ژوورەكەیی لێوەرگرتنەوە! ئەوا دروستكردنەوەی پاسۆك
بەهاوكاری و ریشسپێتیی گۆڕان بووە ،بەاڵم ئەگەر
مەبەستیشت زۆرینەی ئەندامە كۆنەكانی پاسۆك بێت ،ئەوا
بەدڵنیاییەوە تێیدانینوئەوانیشوەكمنوتۆ،ئەوبارودۆخەیان
پێ سەیرە ،ئەگەرچی لە سەرەتادا دەیان ئەندامی پاسۆك
بەخێرهاتنی ئەو دامەزراندنەوەی پاسۆك و یارمەتییەكانی
گۆڕانیانكرد،بەاڵمپاشترهەرزوولێیكشانەوەوماوەتەوەئەو
دوو،سێكەسەیكەهەرلەگەڵگۆڕانداوبەناوی(ئەندامانی
كارایلیژنەیدرووستكردنەوەیپاسۆك)ەوە كاردەكەن.منلەو
رووەوە زۆر بەداخم بۆ كەسێكی وەك كاك فەرهاد پاڵەوان كە
خۆیی خستووەتە ناو ئەو گێژاوەوە! كە كەسێكە خاوەنی
مێژوویەكیبەرچاویناوكاژیكیشوپاسۆكیشە..
گۆڕان بەڕێی خۆی و هیچ كێشەیەكم لەگەڵیدا نییە ،بەاڵم
بۆ دەبێت پاسۆك لە گردەكەوە سەردەربێنێتەوە! ساڵی 1975
ئەوكاتیپاسۆكدامەزرا،نە گردهەبووونە گۆڕان!ئەمجاریش
دەبووایە دوور لە گرد و دوور لە برابچووكیی گۆڕان پاسۆك
بەخۆیدا بچوایەتەوە و خۆیی تووشی ئەم هەموو قسە و
قسەڵۆكە نەكردایە ..ئایا ئەمە ئەوە ناگەیەنێت ئەوانەی ناویان
لەخۆیان ناوە ئەندامانی كارای لیژنەی درووستكردنەوەی
پاسۆك! بەتەنیا ناتوانن بچنە ژێر ئەو بارەوە و هەر دەبێت لەو
ژوورەوەبووایەكەگۆڕانلەگردەكەپێیبەخشین ..
 -2ئەوەندەی ئێمە زانیاریمان هەیە ،ئەو پاسۆكەی
لەكوردستان دامەزرێنراوەتەوە ،هەر لەئێستاوە كێشەی
ناوخۆیی تێكەوتووە ،بەوەی بەشێك لەكادران و
ئەندامانی سەركردایەتی رازی نین بەوەی پاسۆك ببێتە
پاشكۆی گۆڕان و پێدەچێت ئینشقاق رووبدات! .بەبڕوای
تۆ لەوەها بارودۆخێكدا كام ال دەتوانن وەك پاسۆكی
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راستەقینە كار بكەن؟ ،پاشان تاچەند پێتوایە پاسۆك بەم
ملمالنێیانە الوازتر دەبێت؟.
وەاڵم:
ئەوە زۆر راستە و زۆر سروشتیشە ،چونكە پاسۆك هەر لە
رۆژی دروستبوونییەوە تاوەكو توێندرانەوەی لەناو یەكگرتن و
پاشان پارتیدا ،بریتی بووە لە كۆمەڵیك كێشە! كەسانێكی
دژبەیەك ،كێشەی كەسی ،بنەماڵەیی ،پارە و سەرباری
ئەوەش زۆر كێشەی كاژیكیش هێنراوەتە ناو پاسۆكەوە و ئەم
حیزبەبەدەستییەوەنااڵندوویەتی.
بیروڕازۆرهەبوووهەیە بۆدامەزراندنەوەیپاسۆك،هۆكاری
دانەمەزراندنەوەشی دەگەڕێتەوە بۆ كێشە ناوخۆییەكانی
ئەندامانی ،هەریەكە و لەالی خۆیەوە خۆی بە بیریاری بیری
نەتەوەیی دەزانێت بەبێ ئەوەی هیچی لەباردا بێت! .ئینجا
ئەگەر حیزبێك پێش دامەزراندنی ئەو هەموو كێشانەی ببێت،
ئەوابەڕایمندانەمەزراندنەوەیزۆرباشترە.چونكەئەوەیمن
بزانم هیچ الیەكیان ناتوانن وەك پاسۆكی راستەقینە كاربكەن!
ئەگەر الیەكیان پاسۆكی راستەقینەبوون ،ئەدی ئەو چەند
سااڵنەی پێشوو لە كوێ بوون و چ كارەبوون ،بۆچی هیچ
هەوڵی دامەزراندنەوەی پاسۆكیان نەدا ،دەبێت ئێستا
بەرژەوەندییان لەگەڵ دامەزراندنەوەی پاسۆكدا چی بێت!.
ناچاربووم باسی بەرژەوەندی بێنمەكایەوە ،چونكە هێشتا هیچ
نەبوو بوو ،پاسۆكەكانی گردەكە خۆیان كردبووە ئەندامی
پەڕڵەمانوبەڵێنیپاسەوانییانبەموبەودەدا!.
دامەزراندنەوەی پاسۆكیش هەمان گەمەی دامەزراندنەوەی
كاژیكە و من كاتی خۆی زۆرجار ئەوەشم دەبیست ،بەاڵم من
پێموایە چەند دامەزراندنەوەی كاژیك بووە راستینە! ئەوەی
پاسۆكیش هەر واهیی بەسەردێت .دیسانیش پێموایە
دامەزراندنی پارتێكی نەتەوەیی دەبێت دووربێت لە كێشە و
مێژوویپڕلە شكستیهەردووكاژیكوپاسۆكوئەندامەكانی
– هەڵبەت بەخۆشمەوە! .دەبێت كەسانێك بەو كارە هەڵبستن
كە نەتەوەییسیاسیبنوبێگومانناشبێتهەرلەنێوبازنەی
داخراوی شاری سلێمانیدا بن! وەك ئەوەی كاژیك و پاسۆك
پیادەیاندەكرد!وئێستەشدەیكەن.
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هەرچۆنێكبێتملمالنێببێتیاننا،ئەواپاسۆكیپێالواز
نابێت!چونكەپاسۆكخۆینییەتاوەكوالوازبێت!.
لێرەدا بۆ بێسەروبەریی ئەو هەواڵنەی زیندووكردنەوە یان
دامەزراندنەوەیپاسۆكدەمەوێتهەڵوێستە لەسەررووداوێكی
تری ئەم چەند مانگەی دوایی بكەم .كە لیستی گۆڕان هاتە
كایەوە ،لە كوردستان چەند كۆبوونەوەیەك كرا .یەكێك لەو
كۆبوونەوانە وپێموایە گرنگترینیشیانبوو!لە سلێمانیلە ماڵی
ئەندامێكی پێشووی سەركردایەتی پاسۆك كرا ،ئەو ئەندامە
یەكێك بوو لەوانەی كە پاسۆكی كردە دیاری بۆ یەكگرتن و
پاشانیش پارتی ،هەمان ئەندام لە ساڵی 1992ەوە تاوەكو
ئێستا وەك ئەندامی پارتی ،مانگانە وەردەگرێت .ئەگەرچی
زۆربەی ئەوانەی لەو كۆبوونەوەیەدا بوون دەمناسین ،بەاڵم
یەكێكیان زۆر هاوبیر و هاوڕێمە و بە تەلەفون هەموو
وردەكارییەكانی پێڕاگەیاندم .كارەساتەكە لەوەدایە كە لە
كۆبوونەوەكەدا (بەدڵنیاییەوه) ئەندامێكی دەزگای زانیاری و
ئەندامێكی دەزگای پاراستنی تێدابووە! .تێڕامێنن ،كۆبوونەوەی
دامەزراندنەوەیپاسۆكلە ماڵیفرۆشیارێكیپاسۆكدابكرێتو
هەردوو دەزگای زانیاری و پاراستنیش ئامادەییان بووبێت! ئیدی
دەبێتبەهێزیوالوازییپاسۆكلەكوێیدابێت! .
 -3بەدرێژایی تەمەنی پاسۆك ،راستییەكی
هێزێكی
پاسۆك
كە
فێربووین
حاشاهەڵنەگر
كوردستانییەو بڕوای بەچوارچێوەی عێراقی و ئێرانی و
توركیایی و سوریایی نییە ،بەاڵم پاسۆك لەباشووری
كوردستان لەپاڵ گۆڕان بەشداریی لەهەڵبژاردنی
داهاتووی عێراق دەكات و نوێنەریشی بۆ پەرلەمانی
عێراق دەبێت .بەباوەڕی ئێوە ئەم سیاسەتە چەند
نزیكایەتی هەیە لەگەڵ ستراتیژی پاسۆكدا؟ .پێتوانییە
ئەم سیاسەتە پاسۆك بەرەو هەڵدێر و ملمالنێی
ناوخۆیی سەختتر دەبات؟.
وەاڵم:
بوورە ،ئەمەش یەكێكە لە شتە ناڕاستەكانی پاسۆك!.
پاسۆكوەكهەمووحیزبەكانیتریئەوسایباشوورپەیوەندیی
بە قەرارگای رەمەزانەوە هەبووە ،من خودی خۆم بەناوی
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پاسۆكەوە كارتێكمهەبووكەپێیاندەگووت(تەشكیلپەروەند)و
بەئاسانی تاوەكو كرماشان پێی دەچووم! .ئەگەرچی پاسۆك
لەچاوحیزبەكانی تریباشووردرەنگتر ئەوپەیوەندییەیلەگەڵ
داگیركەری ئێراندا دامەزراند ،بەاڵم سەرئەنجام هەر بووینە
هاوبیری قەرارگا ،لەبەرئەوە باوەڕناكەم بەشداریكردن لە
هەڵبژاردنی داهاتووی ئێڕاق و بوونی نوێنەری بۆ پەڕڵەمانی
ئێڕاق لە هاوڕێیەتیی قەرارگای رەمەزان یاخود هەمزە خراپتر
بێتودژایەتییستراتیژیپاسۆكبكات!.
هەڵبەت ئەو پاسۆكانەی بەهیوای بوون بە ئەندامی
پەڕڵەمانی ئێڕاق لەگەڵ گۆڕاندا هاوبیرن ،زۆر هەڵەن! چونكە
چەندكەسیانلێبووبە ئەندامیپەڕڵەمانیكوردستان،هەر
ئەوەندەشیانلێدەبێتە ئەندامی پەڕڵەمانی ئێڕاق!.كە ئەوان
لەگەڵ گۆڕاندا دەستیان تێكەڵ كرد و لیستی گۆڕانیان پێكهێنا،
بەڵێنی گۆڕان واهی بوو كە هەر دەیەمین ناوێك ،ناوێكی
ئەندامێكی پاسۆك بێت! واتە دەیەم ،بیستەم ،سییەم و
بەوشێوەیە،بەاڵمئەوەیبینیمانكە یەكەمینناویپاسۆكلە
لیستەكەیاندا پێموابێت سیونۆهەمین ناو بوو! .زۆر زۆر لەم
هەڵبژاردنەی ئێڕاقدا بووبە سیهەمین ناو! ئیدی ئەویش دەبێتە
تێكشكانێكیدی،بەاڵمئەمجارەیانتێكشكانێكیئێڕاقییانه!.
پرسیاریبیریكوردستانیوستراتیژینەتەوەییتكردووە!
ئەوانە چ لە كاژیكیشدا و چ لە پاسۆكیشدا هەر لە
باڵوكراوەكانیاندا هەبوون ،من كاتی خۆی كە كاژیكنامە یان
پەیڕەو و پڕۆگرامی پاسۆكم دەخوێندەوە كە باسی
سەركردایەتیی نەتەوەیی و هەرێمی و شتی لەو بابەتەی
دەكرد ،موچووڕكە به لەشمدا دەهات ،تاوەكو خۆم كەوتمە ناو
راستییەكانەوە و هەموویم بەچاوی خۆم دی .لەوانەیە بڕوا
نەكەن كە بەڵگەم ال هەیە كە هەموو سەركردایەتیی
نەتەوەیی،سەركردایەتییباشوور،لكیسلێمانیوكەركوكی
كاژیكلەساڵی1968ەوەتاوەكوساڵی1975یەككەسبووەو
یەك كەسیش بەڕێوەیبردووە و هەر ئەو كەسەش بەناوی ئەو
سەركردایەتی و لكانە نامەی بەچەند دەستوخەتێكی نزیك
لەیەكتری بۆ خوارەوە نووسیوە و ئەندامانی ئاڕاستە كردووە!.
ئیدی هێزی كوردستانی و ستراتیژی چی .ببوورن كە
هەندێكجاركاژیكتێكەڵیمەسەكاندەكەم،بەاڵممنپێموایەو
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بەڵگەشم زۆرە كە زۆر كێشەی نێو پاسۆك هەمان میراتیی
خوالێخۆشبوویكاژیكیباوەگەورەمانە! .
 -4لەدوای راپەڕینی ساڵی 1991ەوە هێزە
نەتەوەییەكانی وەك پاسۆك ،لەبری ئەوەی بەگوڕ و
تینەوە بێنە مەیدان بەڵكو بەرەو الوازیی و پوكانەوە
رۆیشت ،ئێستا هێزە نەتەوەییەكانی وەك پاسۆك
كەمترین رۆڵیان لەسەر رەوشی سیاسیی كوردستان
هەیە .پێتوایە ئەم هێزە نەتەوەییانە پاشەكشەیان
كردووە؟ پێتوانییە پاسۆك جارێكی تر ناتوانێت ببێتەوە
بەهێزێكی حیساب بۆكرابوو لەگۆڕەپابەنەكەدا؟.
وەاڵم:
ئەوهێزە نەتەوەییانە نەكهەرپاشەكشەیانكردووە،بەڵكو
ئەوەی تاوەكو ئێستا دەبینرێت هیچ بوونێكیشیان نییە .پێش
راپەڕینیش پاسۆك لە بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی كورد بهێنرێتە
دەرەوە ،بە موو گۆڕانكاری دروست نابێت! .چونكە سەنگێكی
ئەوتۆینەبووە.
پاسۆكبەوعەقلییەتەیكەلەساڵی1975ەوەتاوەكو1992
پیادەی دەكرد ،ناتوانێت ببێت بە هێزێكی دیار لە گۆڕەپانەكەدا.
بەداخەوە هەمان بیركردنەوە هەرماوە و باشترین بەڵگەش ئەو
رووداوانەیئەمدواییەیهەڵبژاردنەكانیباشووریكوردستانو
دەنگۆی دامەزراندنەوەیەتی .گوڕ و تینی پاسۆكیش ناوبەناوە،
پاش راپەڕین خەڵكانێكی زۆری لێ كۆبووەوە و زۆربەی ئەندامە
كۆنەكانیشی تێهەڵچوونەوە .بەاڵم ئیدی وردە وردە كزبوو و
تاوەكو لە پارتیدا كوژانەوە .پاش رووداوەكانی ئەم دوادواییەش
كەمێك گوڕ و تین كەوتەوە ناو ئەندامەكانی ،بەاڵم ئەمجارەیان
رەوشی پاسۆك و نەتەوەییەكانی بە الیەكی خراپتردا برد و
باوەڕناكەمهیچیواهییلێشینببێتەوە.مەبەستملەوالیە
خراپە،الیەنیبەرژەوەندییهەندێكلەوئەندامانەیەكەبەهۆی
دامەزراندنەوەیپاسۆكەوە دەیانەوێت،ئەندامپەڕڵەمانییەكیان
هەردەستكەوتێكیمادییتربۆخۆیانبپچڕن .
 -5عێراق بەباشووری كوردستانیشەوە بەرەو
هەڵبژاردن دەڕوات ،دەوترێت لەم هەڵبژاردنەدا بەهۆی
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فرە لیستی هێزە كوردییەكانەوە ،كورد تووشی جۆرێك
لەنسكۆ دەبێتەوە .پێتوایە چارەنووسی كورد بەتایبەت
لەدوای ئەم هەڵبژاردنەوە روو لەكوێیە؟ ،پێتوانییە
فرەلیستیی هێز و توانای كورد لەعێراقدا ورد و خاش
دەكات؟.
وەاڵم:
من هەرگیز كێشەم لەگەڵ فرە حیزبی و فرە لیستی
نەبووە ،بەاڵم بەداخەوە لەناو ئێمەدا چونكە كلتووری كاری
پێكەوەییوبەرەییماننەبووە لە زۆركاتدابووەتە كێشە.كوردبا
لە جیاتیی لیستێك سەدانی هەبێت! بەاڵم بەو مەرجەی كە
لەسەر هێڵی ستراتیژی نەتەوەیی كۆك بن و ئاگایان لە هێڵە
سوورەكانیانبێت.ئەگەرنائەوالیستێكبێتیانزۆرترئەواهیچ
لە كێشەكە ناگۆڕێت.بڕواننە كۆمەڵگایئیسرائیلی،باوەڕناكەم
هیچكۆمەڵگایەكهێندەیئەوانپەرتپەرتبێتوهەریەكەیان
لە كونجێكی ئەم دنیایەوە رووی كردووەتە ئیسرائیل ،بەاڵم كە
دێتە سەربەرژەوەندییەكانیئیسرائیلوستراتیژینەتەوەییان،
هەموویان دەبنە یەك پارچە ،هەر ئەمەشە نهێنیی مانەوەی
ئیسرائیللەناوچەكەدا.
ئەمچەندساڵەیرابردووتەنهالیستیكوردستانیهەبوو
لە بەغدا ،بەاڵم ئەی كوا هێز و توانای كورد لە بەغدا!،
عەرەبەكانخۆیاندەڵێننوێنەرانیكوردلەبەغداتەنهاخەریكی
حیزبەكانیخۆیاننوبەرژەوەندییحیزبەكانیانن!ئەگەرچییەك
لیستیش بوون! .بەو شێوەیە دەكرێت بگووترێت فرە لیستی
بارودۆخەكە بەرەو خراپتر دەبات ،چونكە ئێمە بە لیستێك ئەوە
رەفتارمان بووبێت ،ئەدی دەبێت بەچەند لیستێك بارودۆخەكە
بەرەوكوێبڕوات؟.
لەم پرسیارەدا باسی نسكۆ دەكەیت كە بەهۆی فرە
لیستییەوە تووشی دەبین .پێم بڵێن :ئەوە نسكۆ نییە كە لە
ماوەیشەشساڵیرابردووداشەشمەترچوارگۆشەیناوچە
دابڕاوەكانمان نەگەڕاندووەتەوە بۆسەر ئەوەی پێی دەڵێن
هەرێم! .كێشەی ئێمە نە لە یەك لیستیدایە و نە لە
فرەلیستی ،ئێمە كێشەی بیركردنەوە و رەفتاری دروستمان
هەیە و ئەمیش پەیوەندیی بارودۆخی مێژوویی و دروستبوونی
كوردەوەهەیەوەكنەتەوەیەك .
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 -6بارودۆخی كەركووك بەرەو تاریكیی زیاتر دەڕوات و
رەنگە بەهۆی بوونی چەند لیستێكی كوردییەوە بۆ
هەڵبژاردنی دادێی عێراق ،پێگەی كورد لەو شارە بەرەو
الوازیی بڕوات .ئێوە چۆن دەڕواننە پاشەڕۆژی سیاسیی
شاری كەركووك؟ ،ئایا فرەلیستیی چ زیانێك
بەچارەنووسی ئەو شارە دەگەیەنێت؟.
وەاڵم:
بەداخەوە زۆررەشبینمبەرامبەرپاشەڕۆژیكەركوك ،تاوەكو
ئێستالە نێواندووكەوانەدا!یەكلیستمانلە كەركوكهەبووە،
لە سایەی ئەو یەك لیستەدا ،دوو دەزگای ئاسایشمان لە
كەركوك هەیە ،شارەدێی قەرە هەنجیری سەربە كەركوك
تاوەكو ئێستا دوو بەڕێوەبەری هەیە ،یەكیان سەربە پارتی و
ئەوی دییان سەربە یەكێتی! .فەرمانگەكانی كەركوك جێی
شەڕە گورزیئەندامانیئەویەكلیستەن،ئایاپارتیسەرۆكی
فەرمانگەكە وەربگرێت یان یەكێتی .دەستكەوتی ئەمە بۆ ئەو
بێت یان ئەو و زۆر كاری ناڕەوای تر كە خۆتان لە من باشتری
دەزانن .دیارە ئەگەر لیستی تریش بێت ،ئەوا ئەویش دەیەوێت
بەشە كێكی دزی و تااڵنیی خۆی ببات و رەوشی كەركوك لە
خراپەوەبباتەخراپترین.
هیوادارم من هەڵە بم و ئەو رەشبینییەی من وانەبێت و
بارودۆخەكەبەرەوباشتربڕوات ...
 2009-12-12
الهای-هۆڵندا

72

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی زمانی
1
كورد لە پەڕڵەمانی ئێڕاقدا!...
پرسیارى میدیا :لەم خولەى پەرلەمانى ئێراق بەپێى
ئەو زانیاریانەى باڵوكراوەتەوە ( )23دانە لە ( )58ئەندام
پەرلەمانە كوردەكە زمانى عەرەبیان نەدەزانى،
بینیشمان چەند جارێك لە داوى دەركردنى یاساكانەوە
ئەندام پەرلەمانەكانمان لە ئێراق گوتویانە فێڵمان
لێكراوه .پرسیارەكە ئەوەیە ئەو مەرجانە چین كە
پێوستە الیەنى كوردى لە خولى داهاتوودا لە بەرچاوى
بگرێ بۆ ئەوەى تووشى هەمان كێشە نەبنەوه؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:چەندساڵێكلەمەوبەردەبووایە بۆ
كۆمەڵێكیاساوانودیپلۆماتیمەسەدۆنیبۆماوەییەككاژێر
باسێكم پێشكەش بكردایه ،نە من مەسەدۆنی دەزانم و نە
ئەوانیش كوردی! بەاڵم بەهۆی زمانێكی سێیەمی ترەوە و
بوونیوەرگێڕێكیباش،توانیمئەوەیدەمەوێتبیگەیەنمە ئەو
كەسانە وئەوانیشچیپرسیاریانهەبووبەهۆیوەرگێڕەكەوە
كردیان و وەاڵمی خۆیانیان بە وەرگێڕدراوی وەرگرت و هەردووال
بەبێكێشەیەكیئەوتۆتوانیمانئەوەیدەمانەوێتدەریببڕینو
لەیەكترتێبگەین! .
نەزانینی زمانی عەرەبی نابێت ببێتە كێشەی پەڕڵەمانتارە
كوردەكانی پەڕڵەمانی بەغدا! مەرجیش نییە هەموو
پەڕڵەمانتارێكی كورد لە بەغدا زمانی عەرەبی بزانێت! ئەگەر
زمانیكوردیبەڕاستیزمانێكیفەڕمییئێڕاقوزمانیكاری
فەرمانگەكانی ئێڕاق بووایه ،دەبووایە پەڕڵەمانتارە عەرەبەكانی
ئێڕاقیش هەمان كێشەی پەڕڵەمانتارە كوردەكانیان ببوایە
سەبارەت بە زمانی كوردی! ئەگەر زمانی كوردی وەك لە
دەستووری ئێڕاقدا هاتووە فەڕمی بێت! دەبووایە پەڕڵەمانتارە
كوردەكان كێشەی زمانیان نەبووایە و ئازادانە بیروبۆچوونەكانی
ههولێر .
ڕه–2009-12-29–6كوردستان– 
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خۆیانیان بە زمانی دایكیان كە كوردییە لە دانیشتنەكانی
پەڕڵەمانی ئێڕاقیدا دەرببڕییایه! بەاڵم دیارە گومانێكی زۆر لەو
فەڕمییەتەیزمانیكوردیهەیە وهەرهەمانكێشەیمادەی
140ی دەستوورە كە تەنها بۆ ناو و هەڵخەڵەتاندنی كوردی
خراوەتەدەستووریئێڕاقییەوه ..
پەڕڵەمانی واڵتی سویسرا لە شاری بێرنه ،ئەم پەڕڵەمانە
نوێنەرانی هەموو هەرێمەكانی سویسرای تێدایە و بە
زمانەكانیئەڵمانی،فەڕەنسی،ئیتالیوهییترقسەیتێدا
دەكرێت،باوەڕیشناكەمهەمووئەندامانیپەڕڵەمانیسویسرا
شارەزایی تەواویان لەو هەموو زمانەدا هەبێت! هندستان
نزیكەی سەد و ئەوەندە زمانی فەڕمیی تێدایە و هەمووشیان
نوێنەریان لە پەڕڵەمانی واڵتەكەیاندا هەیه! ئەم كێشەی
تێنەگەییشتنەی نوێنەرانی كورد دەكرێت لێكدانەوەیەكی
تریشی بۆ بكرێت كە نوێنەرانمان لە بەغدا یەكگرتوو نین و
كێشەی گفتووگۆ و لێكتێگەیشتنی ناوخۆیی و خۆبەخۆییان
هەیه ،ئەگینا لە ناو كوردا ئەوەندە عەرەبیزان زۆرە كە بتوانن
هەرچیلە پەڕڵەمانیئێڕاقیداروودەداتبە زمانیكوردیبۆیان
شیبكەنەوە و تێیانبگەیەنن تاوەكو بەگووتەی خۆیان فێڵیان
لێنەكرێت.لەالیەكیتریشەوەنزمییئاستیخوێندنینوێنەران
دەردەخات بەگشتی ،چونكە كورد لە ئێڕاقدا هەر لە
هەنگاوەكانی خوێندنی بنەڕەتییەوە زمانی عەرەبی دەخوێنێت،
بگرە ماوەیەكیشخوێندنهەموویبە عەرەبیبووە كە هاوكات
بووە لەگەڵ كاتی خوێندنی ئەو نوێنەرانەی كورد .ئەگەر
پەڕڵەمانتارێك بەو هەموو ساڵە زمانی عەرەبی فێرنەبووبێت،
دەبێت چیی تر فێربووبێت و چیی لێ چاوەڕوان بكرێت لە
پەڕڵەمانیئێڕاقیدابۆكوردیبكات! .
عەرەب هەر خۆیان دەیانگووت كەس لە مامۆستا مەسعود
محەمەد عەرەبیزانتر نییه! لەوانەیە نوێنەرەكانی خەڵكی
سلێمانیلە عەرەبیداكۆڵبن،ئەدیئەوانەیهەولێروبادینان
وەك عەرەب! عەرەبی دەزانن و دەبووایە پاش هەر دانیشتنێك
خۆیان خۆبەخۆ كۆببوونایەتەوە و یەك لەوان هەموو
وردەكارییەكانی بۆ بكردنایە بە كوردی! تاوەكو فێڵیان لێنەكرێت!
ئەم پاساوی فێڵلێكردنە بەهۆی زمانی عەرەبییەوە تەنها
پاكانەیەكە بۆ خراپیی دانوستاندنەكانی نوێنەرانی كورد و
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هیچیتر..نوێنەرانمانعەرەبیبزاننونەزانننابێتببێتەهۆی
ئەوەی فێڵیان لێبكرێت .بەاڵم بەداخەوە دەستەاڵتی كوردی
تەنانەت نەیتوانی چەند وەرگێڕێكی شارەزای تەواو بۆ دادگای
بااڵی ئێڕاق ئامادەبكات تاوەكو لە كەیسەكانی ئەنفال و
هەڵەبجە و ئەوانی تردا بەباشی رووداوەكانی ناو دادگا
وەربگێڕن،ئیدیدەبێتبۆئەمكێشەیەچیبكەن! 
چارەسەری ئەو كێشەیە بەوە دەكرێت كه پاش هەر
دانیشتنێك ،نوێنەرانی كورد كۆبوونەوەی خۆیان بكەن و
عەرەبیزانێكیبەتواناشهەموورووداوەكانیانبۆبكاتبەكوردی،
پێویستیشە چەند پەڕڵەمانتارێكی عەرەبیزان لە كاتی
دانیشتنەكاندا ئاگاداری هەندێك فڕوفێڵی زمانەوانی ببن و
دەستبەجێهاوكارە كوردەكانیانئاگاداربكەنەوە تاوەكوئاگاداری
ورد و درشتی رووداوەكان ببن و ئەو پاساوە بێهێزەش بۆ ئێمە
نەهێننەوه! .
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
توندوتیژیی دژبە ژنان!...
پرسیارى میدیا :لە راپرسیەكدا كە رێكخراوێكى
ئافرەتان بەناوى "پۆینت" ئەنجامى داوە لە كوردستان لە
 %74ئەو ئافرەتانى لە كەرتى حكومى و ناحكومی
كاردەكەن توشى "گێچەڵى سێكسى" دەبنەوە ئەوە لە
كاتێكدایە وەزیرى ناوخۆى كوردستان لە رۆژى دواى
باڵوبونەوەى ئەو راپۆرتە رایگەیاند كە توندوتیژى دژ بە
ژنان كەم بووەتەوە! ئایا بەڕاست توندوتیژی دژ بە ژنان
كەم بووەتەوە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :دەستەاڵتی كوردی دەبێت واز لە
راگەیاندنی بێبناغە بهێنێت ،ئەم دەستەاڵتە بەرامبەر هەر
رەخنەیەك و هەر گازندەیەك یەكسەر دەستەواژەی هەژاری
(نەخێر وا نییە!) بەرەوڕووماندا دەدات ،بەبێ ئەوەی تەنها یەك
جاریشبۆئێمەورایگشتییسەلماندبێتكەبۆچیوچۆنوا
نییە! .
هەڵبەت گێچەڵی سێكسی لە هەموو كات و شوێنێكدا
هەبووە و هەر دەبێت ،نە دەستەاڵتی كوردی دەتوانێت ئەم
دیاردەیە بنبڕبكات و نە هیچ الیەكی دیش ،لێ ئەوەی جێی
داخێكی زۆرە پێشتر و لە سەردەمی داگیركەری بەعسدا زۆر
كەم دەمانبیست ئافرەتێك لە فەرمانگەیەكدا تووشی گێچەڵی
سێكسی بووبێت ،یاخود لێپرسراوێكی بەعسی بەزۆر یان بە
خواهیشت گێچەڵی سێكسیی بە كەسێك كردبێت! .بەاڵم
ئێستا و لە سەردەمی دەستەاڵتی كوردیدا نەك ئەوەی
سەردەمیبەعسكەمنەكراوەتەوە،بەڵكوبووەتەچەندینبارە!.
ئەمە تەنهایەكشتمانپێدەڵێتكە دەستەاڵتیكوردیبەهیچ
جۆرێك كاری بۆ كەمكردنەوەی ئەم دیاردەیە نەكردووە ،وەكو
كاریشی نەكردووە بەگوێرەی زۆر راپۆرت و زۆر هەواڵ و زۆر
ههولێر .
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قسەی دەماودەم ،زۆرێك لە لێپرسراوانی دەستەاڵتی كوردی
خۆیان گێچەڵی سێكسی بەم و بەو دەكەن .هەڵبەت گووتم و
بەم وبەو!چونكە گێچەڵیسێكسی تەنهائافرەتناگرێتەوە و
لیپرسراوانتێیانداهەیەكەدڵیبەئافرەتناكرێتەوە!وهۆمۆیە.
بەاڵم هۆمۆییەكەشی وەكو دزی و فزییەكانی تری هەر لەژێر
پەردەوەیە و ئەو ئازایەتییەی تێدا نییە بڵێت من هۆرمۆنەكانم
جۆرێكیترەوهۆمۆموكارمبەسەرئافرەتەوەنییە! .
ئەو رێژەیەی كە رێكخراوی پۆینت باڵویكردەوە ناكرێت بە
تەواوەتی راست بێت و من پێم كەمە! چونكە هەندێك ئافرەت
بەهۆی كۆتە كۆمەاڵیەتییەكانەوە نایەوێت باسی گێچەڵی
سێكسیبكاتودەڵێتمنبەرەوڕووینەبوومەتەوە،كەچیلە
راستیشدا لەوانەیە لە جارێك زۆرتر تووشی ئەو كێشەیە
بووبێت .هەربۆیە من ئەو رێژەیە چەند ژمارەیەكی تریشی
دەخەمەسەر! .
زۆر كاری گێچەڵی سێكسی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە
بەرگوێماندەكەوێت و هیچ الیەنێك بە فەڕمی خۆیی ناكاتە
خاوەنی ،كاری وا كە زۆر ترسناكن و هەندێكیان بە ئافرەتی
سەروو هەژدە ساڵیشەوە ناوەستن و گێچەڵی سێكسی و
سێكس لەگەڵ كەسانی خوار هەژدە ساڵەوە دەكەن ،ئەمە
دەچێتە ناوخانەیمنداڵبازیوپێدۆفیلییەوە ولە هەمووواڵتێكدا
بە خواهیشت بێت یان بە زۆر جگە لە واڵتە ئیسالمییەكان
سزایتووندیلەسەرە،بەاڵمالیئێمەبەهاسانیروودەدەنو
قوربانییەكانیش بەهۆی كۆتە كۆمەاڵیەتییە دوواكەوتووەكانەوە،
یان لەناودەبرێن ،یان دەبێت خۆیی لێ بێدەنگ بكات تاوەكو
نەبێتە وتە وتەیئەموئەو!.دڵنیامئەگەركۆمەڵگەیئێمە وەك
هی ئەوروپی ئەو ئازایەتییەی تێدابووایە و هەموو ئەوانەی
بەرەوڕووی گێچەڵ دەبنەوە ،الی دادگا گێچەڵەكانیان
تۆماربكردایە،ئەواگەورەترینكارەساتیكۆمەاڵیەتیلەمچەند
ساڵەی دواییدا دەخرایە بەردەمی راگەیاندنەكان و دەشبووە
وانەیەكی باش بۆ گێچەڵكاران و ژمارەی گێچەڵپێكراوانیش زۆر
زۆركەمدەبووەوە ..
با وەزیری ناوخۆی كوردستان هەر لەخۆیەوە نەڵێت
توندوتیژی بەرامبەر ژنان كەم بووەتەوە و با بچێت سەرێك لە
بەشیسووتاویینەخۆشخانەكانبداتوبزانێتئایاتوندوتیژی
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كەم بووەتەوە یان نا ،ئەگەر ئەوەشی بۆ ناكرێت! با بەهۆی
ئافرەتێكیئانۆنیمەوە دەنگوباسیوەزارەتەكەیخۆیوئەوانی
تروەربگرێت،تاوەكوبزانێتئایاچەندئافرەتیفەرمانبەرلەالیەن
سەرۆككارەكانیانەوە داوای سێكس و بەرەوڕووی گێچەڵی
سێكسیبوونەتەوە .
خۆزگە بمتوانییایە باوەڕم بەقسەكەی وەزیر بكردایە و
توندوتیژی كەمببوایەتەوە! خۆزگە وەزیری ناوخۆ هەر لەخۆیەوە
نەیدەگووتتوندوتیژیدژبە ژنانكەمبووەتەوە وكۆمەڵێكئامار
و لێكۆڵینەوەی دروستی دەخستە بەردەستمان بۆ
پشتڕاستكردنی قسەكەیی و ئێمەشی دڵخۆشبكردایە ..نەك
ئاوالێیبەگومانبووینایە ..
 2009-12-30
الهای–هۆڵندا 
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
راپۆرتەكانی تاڵەبانی و نەوشیروان...

1



پرسیارى میدیا :دواى باڵوبوونەوەى راپۆرتەكەى
تاڵەبانى كە لە پلینیۆمەكەیاندا خوێندبویەوە ،هەروەها
دواتر وەاڵمى نەوشیروان مستەفا ئێستا نیگەرانیەكى
زۆر لە ناو شارى سلێمانیدا بەدى دەكرێت خوێندنەوەتان
بۆ ئەو واقعە چییە؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:منیشوەكئێوەهەردووراپۆرتەكەم
خوێندەوە .ماوەیەك خولیای ئەوەم بوو یاداشتی ئەو كەسانە
بخوێنمەوە كە لە لووتكەی بڕیارەكانی بزووتنەوەی
رزگاریخوازانە!ینوێیكوردستاندابوون،یانئەوانەیكە كەمو
زۆر هێمای ئەو بزووتنەوەیە بوون ،ئەو دوو راپۆرتەشم وەك
هەمانئەویاداشتانە وخراپتریشهاتە پێشچاو!.هەركاتلە
خوێندنەوەی هەر یاداشتێك یان بیرەوەرییەك دەبوومەوە ،ئەو
پرسیارەم لەخۆم دەكرد ،ئەم كابرایە تا چەندێك درۆ دەكات و
چەندیش راست! .لێ هەر لە ئەنجامی شێوازی نووسین و
هۆنینەوەی باسەكاندا بۆم دەردەكەوت كە یان زۆری پێوەناوە،
یانراستییزۆریشاردووەتەوە،یانیشیەكپارچەبووەلەدرۆی
رووت! .هەربۆیە دەمێكە هاتوومەتە سەر ئەو رایەی كە ئەو
یاداشت و بیرەوەرییانە دەبێت زۆر بە ئاگاییەوە وەك
سەرچاوەیەكی مێژوویی یان هەر لێكۆڵینەوەیەكی تر
بەكاربهێنرێت .
لە هەردوو راپۆرتەكەی تاڵەبانی و نەوشیرواندا یەك شتی
زۆر مەعقولم بینی ،كە پێم وابێت لەوەی نەوشیرواندا بوو،
ئەویش ئەوەیە :هەموو كەس خۆی دەكاتە خاوەنی
سەركەوتنەكان و شكستەكانیش هەتیوون! ،ئەمە كلیلی
كردنەوەی راستییەكانی ئەو یاداشت و بیرەوەرییانەن و بۆ ئەو
دوو راپۆرتەش زۆر راستە .زۆر گووترا لەسەر داستانی رزگاری،
ههولێر .
ڕه–2010-01-12–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –419

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-01-13-


ماڵپه
نیوهریی 2010
جه 
ماڵپهڕیپاسۆك– 
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


بەرەیزۆزك-باڵەك،بەرەیقەیوان،شەڕیخواكوڕكوراپەڕینو
گرتنی كەركوك! بەاڵم كەسێك خۆی ناكاتە خاوەنی شەڕی
براكوژی،كارەساتیهەكاری،شكستەكان،هەڵەبجە وئەوانی
تر .هەریەك لەالی خۆیەوە دەستە چەورەكەی بەوی دی
دەسڕێتوخۆیدەكاتەئەوتولفەمەعسومەیكەهێشتاهیچ
تاوانێكینەكردووە.شكستەكانیشبێخاوەننوكەسیشئاوڕی
لێناداتەوە! .
یەكتریتاوانباركردن،دەبێتەهۆیشاردنەوەیراستییەكانو
لەالیەكی تریشەوە ئەو راستییە دەسەلمێنێت كە هەردووال
تاوانبارن!ئەورووداوانەیلەودووراپۆرتەداهاتوون،هاوكاتبوون
لەگەڵ هاوخەباتی و براگەورە و برابچووكیی هەردوو لووتكەی
ئەو دوو الیەنە دژە ،بۆچی ئەوكات هاوخەبات بوون و ئێستاش
دوژمن ،بۆچی ئەوكات راپۆرتێكی واهی نەنووسرا و ئێستا وا
یەكتریدەشكێننەوە! .
دەبێتئەونهێنییە چیبێت،بۆماوەیدەیانساڵتاڵەبانی
و نەوشیروانی كردە دوو هاوڕێی هاوسەنگەر و ئێستاش دوو
دوژمنی یەكدیی سەرسەخت .خودی خۆم ناتوانم بڵێم ئەو
نهێنییە ئەوەیە كە الیەكیان لەوی تر كوردپەروەرترە ،بەاڵم
بەدڵنییاییەوە دەڵیم ئەو نهێنییە كوردایەتی و دڵسۆزی نییە بۆ
بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی كوردستان .ئیدی چیی ناودەنێیت
خۆتبیربكەرەوەوسەرپشكبە! .
زۆرباش دەزانم لەو كێشەیەدا زۆر راستی هەیە لە ئێمە
دەشاردرێتەوە ،بەاڵم دەڵێم ،چی بەیەكتر دەڵێن بڵێن ،چۆن
یەكتر دەشكێننەوە بیكەن ،بەاڵم هیوادارم ئەو كێشەیە لە
(گووللـه) ،چونكە دڵنیام گووللـەكان تەنها بەر

(وشه)وە نەبێتە 

كوڕی هەژاری نەتەوەكەم دەكەون ،شارەكەشم سلێمانی،
هێندەی تر دەچێتە پاشەوە و ئەوانیش رۆژێك دێت پێكەوە
دادەنیشنەوە و وەك پێشتریان دوورنییە نوكتەش بۆ یەكدی
بگێڕنەوە وقاقابكەونبەپشتا!..ئەوەیشیلەوكێشەیەدارۆی
بیخەنە لیستی شەهیدانەوە و مانگانەیەكی بێنرخ بدەنە
كەسوكاریان ...
2010-01-07
الهای–هۆڵندا
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی گۆران
1
كاكەیی...


پرسیارى میدیا :ناڕەزاى دەربڕینى مەالكانى
هەڵەبجە لە بەرانبەر دانانى پارێزەى گۆران ئەدهەم
بەقایمقامى شارەكەیان كە كوردێكى كاكەییە چ
ئاماژەیەكى لە پشتەوەیە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :ئەگەرچی زۆر لەسەر ئەم بابەتە
وتراوە و نووسراوە ،بەاڵم بابەتێكی گرنگە و دەكرێت منیش زۆر
بەكورتیبڵێمكەئەمئاماژانەیلەپشتەوەیە :
كلیلی بیركردنەوەی مەالكانی كورد بەگشتی ،هەردەم
لەالی داگیركەران بووە ،هەربۆیە دژی هەر كارێكن كە لە
خزمەتی بیری نەتەوەییدا بێت ..هەڵبەت لەم كێشەیەدا دیارە
كە كێ و چ دەوڵەتێكی داگیركەر دنەی ئەو مەال بەكرێگیراوە
دژبە كوردانەی داوە .نهێنیی ئەم كلیلەش پارەیە ،چونكە
مەالكان توێژێكی مشەخۆری دەستوپێ سپین و كێ پارەیان
بداتێ دوای دەكەون .هەربۆیە لە هەموو كات و سەردەمێكدا
مانگانەیان هەبووە ،بۆ ئەوان كێشە نییە ،بەعس بێت،
داگیركەری ئێران بێت ،یانیش هەرێمی كوردستان! ،گرنگ
ئەوەیەمانگانەكەیانوەربگرنوبەبێخۆماندووكردنبژین!.
مەالكاندەیانەوێتبەزۆربێتوەكوئەوەیئەنسارولئیسالم
و حیزبە ئیسالمییەكانی تر دەیانكرد و هێشتاش دەیكەن،
ناوەندی بڕیاری سیاسی بن ،یانیش بەخواهیش وەكو ئەوەی
هەر مەالیەك لە وتارەكانی نوێژی هەینی و تەراویحەكاندا
بەخشكەییمێشكیخەڵكیكوردیپێدەشۆنەوە.
كاكەییەكان لە ناوچەی هەڵەبجەدا ئەگەرچی كەمینەن
لەچاو كوردە موسوڵمانەكاندا ،بەاڵم مێژوویەكی زۆر كۆنیان
هەیە،ترسیئەومەالیانە ئەوەیە،كە بەهۆیئەوەییەكێكیان
ههولێر .
ڕه–2010-01-19–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –420

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-01-22-

ما 
ڵپه
نیوهریی 2010
جه 
ماڵپهڕیپاسۆك– 

ماڵپهڕیخوداكان– 2010-02-09
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەكەوێتە ناوەندی بڕیارەوە ،تەنها كار بۆ كاكەییەكان بكات و
كوردە موسوڵمانەكان فەرامۆش بكات و دەستكەوتی مەالكان
كەم ببێتەوە .ئەمە وەك پەندە كوردییەكە! لەبەر ئەوەیە كە
مەالكان تەنها لەخۆیان و رەفتاری خۆیانەوە دەڕوانن ،چونكە
بجه ،ئەوادوورنییە گوندی

ئەگەرمەالیەكببێتە قایمقامیهەڵە
هاوار بەتاوانی رەددە و خەوازیج و زەندیق و كوفر و
مەجوسییەتئەنفالبكاتەوە.نازاننئەوەیكە دەبێتە قایمقام،
ماوەیەكی دوورودرێژ لەو گەرمایەی بەغدادا خەریكی
داكۆكیكردنی كوردە هەڵەبجەییەكان بووە بە موسوڵمان و
كاكەییەوە!ومەالكانیشبەبێهیچماندووبوونێكمانگانەیەكی
مفتیانلەمولەوەوەبەسەدەقەوەرگرتووە.
ئاماژەیەكی تریش ئەوەیە كە دەستەاڵتی كوردی هیچ
دەستەاڵتێكی بەسەر مەالكان و وتارە ترسناكەكانی ئەم
مەالیانەدا نییە ،یان لەوانەیە دەستەاڵتی ببێت بەاڵم ئەم
كێشەیە بە هەند وەرناگرێت و شووشتنەوەی مێشكی
الوەكانیشمان گرنگییەكی ئەوتۆی لەالی دەستەاڵتی كوردی
نییە.
ئاماژەكان گەلێك زۆرن و لەكۆتاییدا پێشەكی پیرۆزبایی لە
كاكگۆرانكاكەییدەكەم .
2010-01-13
الهای–هۆڵندا
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی هاییتی
1
و مەال كوردەكان...
پرسیاری میدیا  :لەكاتێكدا هەزاران كەس لە هایتى لەژێر
داروپەردووى باڵەخانە روخاوەكانیاندا دەناڵێن و زۆربەى واڵتانى
دنیا گروپى فریاگوزارى و هاوكارى مادى بۆ ئەو واڵتە دەنێرن،
بەاڵم لە كوردستان چەند مەالیەك لە هەفتەى پێشوودا
گووتبوویان ئەوە غەزەبى ئیالهییە و ئەوانە عەبدایەتیى
شەیتانیان كردووە بۆیە خودا ئەوەى بەسەرهێناون ،پێشتریش
هەمان قسە بۆ كارەساتى تۆسۆنامى كرا ،بۆ هەستى
هاوخەمىمرۆڤانەلەكوردستانلەوئاستەنزمەدایە؟ 

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :ئەوەی جێی داخە هەستی
مرۆڤانە لەكوردستاننەكبەرامبەربەدەرەوە،بەڵكوبەرامبەربە
رووداوەكانی ناوخۆش هەر نزمە! .تاوەكو ئێستاش هەزاران
خێزانی ئەنفالكراو لە گەرمیان كێشەی ژیانیان هەیە و وەك
پێویست نە لەالیەن خەڵكی كورد خۆیەوە و نە لەالیەن
دەستەاڵتیشەوەگرنگییەكیئەوتۆیانپێنەدراوە .
دەربارەی كارەساتەكەی هاییتی ،بیستم لەم رۆژانەدا لە
شاری سلێمانی هەندێك كۆمەك كۆكراونەتەوە ،هەڵبەت
ئەگەرچی وەك پێویست نییە بەاڵم ئەوە ئاماژەیەكی باشە و
هیوادارم لە كارەساتەكانی تردا باشتر بەدەنگ خۆمان و
مرۆڤایەتییەوەبچین .
ههولێر .
ڕه–2010-01-26–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –421

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-01-29-


ماڵپه
نیوهریی 2010
جه 
ماڵپهڕیپاسۆك– 

نیوهریی 2010
جه 
ماڵپهڕیكۆنگرهینیشتمانییكوردستان– 

نیوهریی 2010
جه 
ماڵپهڕیپهیڤنێت -

ڕیپێنووسهكان– 2010-01-30


ماڵپه
ربهخۆ– 2010-01-29
نگیسه 


ڕیده

ماڵپه
ماڵپهڕیكوردنێت– 2010-01-31

فێبریوهریی 2010

ڕیههڵوێست-


ماڵپه
فێبریوهریی 2010

ماڵپهڕیخوداكان–
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەربارەیهەندێكمەالیهیچنەزانكە كارەساتێكیواهی
دەگەڕێننەوە بۆ غەزەبی ئیالهی و تاوانی كۆیالیەتیی شەیتان
دەخەنە پاڵ خەڵكی هاییتی ،ئەوەیان كارەساتێكی ترە .چونكە
خەڵكی هاییتی خۆیان بریتین لەو كۆیالنەی كە كاتی خۆی
عەرەبەكان لە ئەفریقا دەیانفرۆشتن بە خۆرئاواییەكان و لە
گەشتێكی سەختی دەریاییدا لە دوورگەیەكی وەك هاییتی
گیرساونەتەوەوئەوانەیكەئێستالەهاییتیننەوەیئەوكۆیلە
بەدبەختانەن .مەگەر فرۆشتنی ئەو كۆیالنە لەالیەن
عەرەبەكانەوە بە خۆرئاواییەكان تاوان نەبوو و لە كۆیالیەتیی
شەیتان خراپتر نەبوو ،ئەدی ئەوكات غەزەبی ئیالهی بۆچی
بەسەرئەوعەرەبوخۆرئاواییانەدادانەباری!.ئەدیبۆچیئەو
مەالنەزانانە تاوەكوئێستاشبەوعەرەبە كۆیلەفرۆشانە دەڵێن،
ئێوەباشتریننەتەوەنكەتاوەكوئێستادروستبووبن! .
دەبێت خودا زۆر لەوە جیاوازتر بێت كە ئەو مەال نەزانانە
وێنەیدەكێشن! 
خودای من بەبەزەییە و كەس ناسووتێنێت ،خودای من لە
كارەساتی هاییتیدا هیچ تاوانێكی نییە و ئەوەی لەوێ روویدا
دیاردەیەكی سرووشتییە و بەدەرە لە دەستەاڵتی خودای من!
خودایمن ئەنفالی خەڵكی كورد ناكات! خودای من پێویستی
بەمەالكاننییەدرۆیبەدەمەوەهەڵببەستن! ...
ئەگەر هاییتیش خاوەنی ئابوورییەكی بەهێز و خانو و
باڵەخانەكانی بە نەخشەی باش و كەرەستەی باشی وەك
ئەوانەی ژاپۆن دروستبكرایە و لە كاتی بوومەلەرزەدا مەتاتی
بوونایە! ،ئەوكات ئەو زیانە زۆرە نەبەر هاییتی و نەبەر
مرۆڤایەتیش دەكەوت ،نە هەندێك مەالی نەزانیش هەر
لەخۆیانەوەبازاڕگەرمییانبۆمشەخۆرییخۆیاننەدەكرد .
ئەوەی جێی سەرسووڕمانە هەندێك لەو مەالیانە هەركە
لێكدانەوەیەكی زانستییان گومان نەبرد بۆ هەر رووداوێك
یەكسەر بەرامبەر خودا و غەزەبی خودایی و هیی تری
دەكەنەوە و بوختان بۆ خودا دەكەن! .لێیان دەپرسم ئایا كە
ساڵی1947شاریپێنجوێنبەبوومەلەرزەتەختبوووزیانێكی
گەورەیبەركەوت،ئەویشهەرغەزەبیئیالهیوكۆیالیەتیی
شەیتانبوو،ئەدیخەڵكیپێنجوێنموسوڵماننینبەگشتیو
رۆژانە پێج جار كۆیالیەتی و كڕنووشی خودای مەالیانیان
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نەدەكرد،ئەدیبۆئەوەیاندەبێتچبڵێنولێكدانەوەیانچبێت.
بۆچی ئەوانیش وەك موفتی پێنجوێنی ناكەن و لەجیاتی ئەو
قسە بەتااڵنە بە هۆنراوەیەكی لەوەی كە موفتی بۆ پێنجوێنی
نووسی،1دڵیهاییتیومرۆڤایەتیبدەنەوە،موفیشمەالبوو
و ئەمانیش مەال! ،لێ موفتی مەالیەكی داهێنەر ،مەالیەكی
مرۆڤپەروەر ،مەالیەك كە خوداكەی بەبەزەیی بوو و كەسی
نەدەستووتاندوكەسیشیئەنفالنەدەكردوغەزەبیخۆیشی
بەسەرهاییتییەداماوەكاندانەدەباراند .
دیسانیش دەپرسم ئەگەر خوانەكردە ،بوومەلەرزەیەكی
لەوەی هاییتی بێهێزتریش لە كوردستان بدات ،چی روودەدات،
بەتایبەتی كە زۆرێك لە پرد و باڵەخانەی توركی لە كوردستان
دروستكراون و بە فوویەك دەڕووخێن و كارەساتی گەورەی
لێدەكەوێتەوە ،ئەوەشیان هەر غەزەبی ئیالهییە یان نەزانی و
بێپالنییدەستەاڵتیكوردییەكەئەوپڕۆژەگرنگانەبەبێهیچ
چاودێرییەكیئەوتۆبەكۆمپانیاتوركییەكانجێبەجێدەكات.
2010-01-22
الهای–هۆڵندا
ئەم نووسینە لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
كۆمێنتانەی لەسەردرا:

2010/01/29هەڤاڵ
مەالیانیکوردستانبۆئەوەیپاڵپشتیلە هەرلێقەوماوێک
بکەندەبێتئەمدوومەرجەیتیابێت:
 -1دەبێت غەیرە کورد بێت -2 .دەبێت بە فیعلی ،نەک هەر
بەقسەدوژمنیکوردبێت.
ئەو مەرجانە لە حەماس و لە ئەردۆگاندا هەبوون ،بۆیە
درێغییاننەکردلەوەیکوردیانبەقوربانبکەن .
soran2010/01/30
دهستخوشكاكههفالزورراسته 

بۆهۆنراوهی:پێنجوێن بهبێ تۆ نزیكه مهرگم

یه
ئاماژه 

1
لوبنان شكێن بووی داخی بهجهرگم ...

85

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


2010/01/31ئامانجعەلی
dest xosh kak baxewan..... beri xory mrovayeti bebejingi
shemsheme kuerekani tariki nagiret.....nmwnetan zorbet
hawre baxewan.
هەروەها لەسەر ماڵپەڕی خوداكان ئەم كۆمێنتانەی
لەسەردرا:
باوكيريفانفەرمووی:
02/2010/22لە16:24
ئاينىئیسالمموصادهرهىههمووخواستىناموسلمانان
كردووه.خوىتهنهابهئاينىراستهقینهدهزانیت.وهبیغه
مبه رى ئیسالم سید المرسلینه و نبى الرحمه يه و ئه و
باشترينخهلقىخودايهوبیغهمبهريالرحمهيهوانهلعلى
خلقعظیم.كهجيوانیه.جاجوندهتهوىبیاوانىئاينى
قبولبكهنغهيرىموسلمانئاينیانبخوينريتلهكهلئاينى
ئه وان .الدين لدى هللا هو االسالم … ومن اتخذ غیر االسالم
دينا فلن يقبل منه  ..هتد .ئاينى ئیسالم هه موو شتیك به
زورىبهسهرخهلكدادهسهبینى.
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی وانەی
1
ئایین...
پرسیارى میدیا :لە سیستەمى پەروەردەى
كوردستاندا وانەیەك هەیە بەناوى وانەى ئایین كە زیاتر
خوێندنى هەندێك تقوسى ئایینى ئیسالمە ،بەگشتى
رات لەسەر ئەو جۆرە خوێندنەى دین چیە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :وانەی ئایین لەالی ئێمە هەر لە
سەرەتاوەناوەكەیهەڵەبووە!چونكەئەوەئاییننییەبەگشتی
و تەنها ئایینی ئیسالمە .ئەگەر ناوی ئایین یاخود پەروەردەی
ئایینی بووایە ،ئەوا دەبووایە زۆرینەی دینە بەرباڵوەكانی
بگرتایەتەوە .نازانم بۆ ئێستا ئەگەر وەزارەتی پەروەردەی
هەرێمیكوردستانبەرنامەكەییگۆڕیبێتوئایینەكانیفەلە و
ئێزیدیوكاكەییوئایینە كوردستانییەكانیتریشیناوكێشی
ئەو وانە ئایینییە كردبێت! ئەگەرنا ئەوا ناوی ئایین هەڵەیە و
دەبێتبكرێتەوانەیئایینیئیسالم!
هەرچۆنێك بێت هەڵەیەكی گەورەیە كە لە هەنگاوەكانی
خوێندنی سەرەتاییەوە ئەم وانەیە بخوێنرێت .بەتایبەتی ئایینی
ئیسالمكەتێكستەكانیبەزمانێكیواگرانەكەخودیمنداڵی
عەرەبیش كێشەی زۆری هەیە لەگەڵیاندا ،چ جای منداڵێكی
ناعەرەبكە بە پیتە گرانەكانیناوزمانیعەرەبیئاشنانییە و
دەربڕینیان هەندێكجار كارەساتە .هەربۆیە باشتر وایە لە
بەرنامەی خوێندنی ئایین بەشی ئیسالمەتیدا تێكستەكان بە
كوردی بن و عەرەبییەكان بەكارنەهێنرێن ،وەك ئەوەی كە لە
توركیاپەیڕەودەكرێتوهەندێكواڵتیئاسیایدووریشهەمان
بەرنامەیانهەیە..

ههولێر .
ڕه–2010-02-02–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –422

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-02-03-


ماڵپه
ماڵپهڕیپاسۆك– 2010-02-03

ڕهكانی كۆنگرهی نیشتمانیی
ماڵپه 

ههمان نووسین له مانگی فێبریوهری له 
روهها  
هه 

ربهخۆ و هیی تردا
كوردستان ،پهیڤ ،پێنووسهكان ،ههڵوێست ،خوداكان و دهنگی سه 
وه .
ته 
باڵوكراوه 
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وانەیئایینباشتروایە تەنهابخرێتە هەنگاوەكانیخوێندنی
دوایشازدە ساڵییەوە،واتە هەنگاوەكانیخوێندنی ئامادەیی،
چونكە ئەوكاتە خوێندكاران دەتوانن باشتر بیر لەوە بكەنەوە كە
ڵببژێرن ،نەك هەر لە منداڵییەوە پەروەردە
ئایینێك بۆخۆیان هە 
بكرێنبەتەنهایەكئایین.
هەروەها زۆر پێویستیشە وانەی ئایین وانەیەكی گشتی
بێتوتایبەتنەبێتبە ئایینێكیدیاریكراوەوە،بەڵكوكورتەیەكی
مێژوویی و پرنسیپەكانی هەر سێ ئایینە گرنگەكەی وەك
ئیسالم،فەلەوجوووپاشانیشزۆرگرنگەكورتەیەكیمێژوویی
ئایینییزەردەشتی،ئێزیدی،كاكەییوئەهلیهەقبخرێتەناو
مادەی ئایینەوە ،تاوەكو خوێندكاری كورد ئاشنابن بە مێژووی
ئایین لە كوردستاندا .دیسان زۆر گرنگیشە لەم وانەیەدا
خوێندنگاكان هەندێك گەشت بۆ خوێندكاران رێكبخەن و
هەرجارێك بۆ شوێنێك بێت كە تایبەت بێت بە ئایینێكەوە ،بۆ
نموونە كوردمێژوویەكیدوورودرێژە لەگەڵبرافەڵەكانیدادەژی،
كەچی پێدەچێت لە هەزار كوردی موسڵمان یەكێكی
كڵێسەیەكی دیانانی نەدیتبێت و نەزانێت لە ناوەوەیدا چی
روودەدات و چۆن فەلەكان نوێژ و پەرستنی خۆیان لە
كڵێسەكاندا ئەنجام دەدەن ،هەربۆیە ئەم گەشتانە گرنگن و
دیارە ناشبێت گەشتی اللش و بینینی شوێنە پیرۆزەكانی
ئایینی ئێزیدی فەرامۆش بكرێت ،تاوەكو خوێندكاران
بەشێوەیەكی مەیدانی بزانن كە ئێزیدی و كاكەیی بۆ نموونە
چییە..
وانەیئاییندەبێتلەچوارچێوەیترسولەرزولەبەركردنی
سوورەتەكانیفاتیحاوساعیقە وفێربوونیتەحیاتبێتەدەرەوە،
بەڵكو دەبێت ببێتە وانەیەكی مێژووی ئایینی و رێكخستنی
گەشتی فێركاری تاوەكو خوێندكاران بزانن ئایینەكان بەگشتی
چینوكامیانباشنوكامیانخراپ!..
2010-01-29
الهای–هۆڵندا
ئەم نووسینە لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
كۆمێنتانەی لەسەر نووسرا:
2010/02/03ئاتەئیستێک
88

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەر لە مندالێیەوە ئێمە فێر دەکرێین ،کە دوژمنەکانمان
خۆشبوێت.ئەوانەیئەنفالیانکردینپیرۆزنودەبێتناویانلە
منداڵەکانمانبنێین .سوێند بە گۆڕیان بخۆێن .ئەی بۆ
ڕاستتیەکانی ئەو مێژووە بە منداڵی کورد ناڵێن؟ بۆ ناڵێن ئەو
مرۆڤە پاکانە چەندیان خۆین لە یەکتر ڕشتووە .بۆ ناڵێن ئەو
عائیشەیە بووە هۆی کوژرانی چەند موسڵمان .ئەو عەلییە
بکوژی چەند لە هاوڕێکانی خۆیەتی؟ عومەری ڕەگەزپەرست
چەند دوژمنی نەتەوەکانی تر بوو؟ کێ عوسمانی کوشت؟ بۆ
کوژرا؟ کێ عەلی کوشت؟ شەڕی جەمەل و سەفێن ،کە
لەنێوانخۆیانداڕوویداچەندکەسیتیاکوژرا؟قورئانبۆپڕە لە
هەڵەیمێژووییوجوگرافیوزمانەوانی؟محمەدبۆدەیانژنی
لە شەڕەکان بەدیل گرت و مارەی کردن؟ دڵنیا بن ئەگەر
ئێستاش ئەوانەی پێ نەڵێن وەکو ئێمە دەیخوینن و بۆیان
دەردەکەوێت،کەئەودینەالیخواوەنەهاتووە .
2010/02/06 sarbaz
am babata dzrawa hi kaseki tra..........
....
2010/02/08هاوڕێباخەوان
كاكسەربازساڵو،
دەشێت دووكەس یان زۆرتر لە بابەتێكدا وەك یەك
بیربكەنەوە! ..بەاڵم كاشكی ئەوەندەش ئازابوویتایە و
بتنووسیبایە كە منئەوبابەتەملە كێدزیوە وئەوكەسەیتر
كێیە ..ئێمە دەبێت فێری ئەوەببین كە قسەیەك دەكەین
پشتڕاستیشیبكەینوبەڵگەمانبۆیهەبێت..
لەگەڵرێزیهاوڕێباخەوان..
2010/02/09 sarbaz
xot dazanit la ket dziwa ..la bashakani trda dasakai xot
kashf dakait...rawasta.........
من چیدی وەاڵمی ئەم كاك سەربازەم نەدایەوە و
وازم لەم چاوشاركێیە هێنا!
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هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
گرنگیدان بە لێدوانی بەرپرسەكان!


پرسیاری میدیا (بەهمەن عومەر) :لە كوردستان
كەناڵەكانى راگەیاندن ئەوەندەی بایەخ بە لێدوانى
بەرپرسێكى سیاسى دەدەن ،ئەوەندە بایەخ بە
كارەساتێكى نەتەوەیى لە بەشێكى دیكەى كوردستاندا
نادەن ،بەبڕواى ئێوە هۆى ئەو بارودۆخە چییە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :ئەگەر لێدوانی ئەو بەرپرسە ئەوە
بهێنێت،یانچنەبێتببێتە هۆیئەوەیكە بارودۆخیباشووری
كوردستان بەرەو باشتر ببات ،یاخود كەمێك توند بێت بەرامبەر
هەڵوێستەكانیبەغدا!تاوەكوئەوانكەمێكحسابمانبۆبكەن!
یانبەالیەنیكەمەوەبەكوردییەكیرەوانبێتولەدەوشەیدا
شەشیان عەرەبی نەبێت! ئەوا كارێكی زۆر باشە گەر بایەخی
پێ بدرێت و لە هەموو شوێنێك باسی بكرێت .بەاڵم
كارەساتەكە لەوەدایە ،زۆرێك لەو بەرپرسانە لە زۆر كات و باردا
نە دەزانن چ دەڵێن و نە دەشزانن ئەوەی دەیڵێن چیی
لێدەكەوێتەوە .زۆرجار گوێم لێبووە كە راگەیاندكارێكی بێگانە
پرسیارێكی لە بەرپرسێكی لەمەڕخۆمان كردووە ،كەچی ئەو
هەر لەخۆیەوە وتوویەتی ئێمەی كورد لە ئێڕاقدا دەژین و جوودا
نابینەوە،بەبێئەوەیكابرایراگەیاندكاربە موویەكبەالیئەو
پرسیارەدا چووبێت و مەبەستی ئەو پرسیارە بێت و تەنانەت
پێیشیخۆشبووبێتگوێیلە وەاڵمێكیواهی بێتلە كاكی
بەرپرسەوە!.هەربۆیە لەورووەوە زۆرخەفەتبۆبەفیڕۆدانیئەو
كاغەزوكاتوتێچوونیئەورادیۆوتەلەڤزیۆنانەشدەخۆم .
لە بەشەكانی تری كوردستاندا كارەساتەكان بەردەوامن،
دەبووایە بەالیەنیكەمەوە هەردەزگایەكیراگەیاندنیباشوور،
ههولێر .
ڕه–2010-02-09–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –423

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-02-10-

ماڵپ 
ه
ماڵپهڕیكوردستاننێت– 2010-02-13

ماڵپهڕیپاسۆك– 2010-02-10

ڕهكانی كۆنگرهی نیشتمانیی
ماڵپه 

روهها ههمان نووسین له مانگی فێبریوهری له 
هه 

تهوه .
ربهخۆوهییترداباڵوكراوه 
نگیسه 


كان،كوردنێت،ده

كوردستان،پێنووسه
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بەش و كاتی دیاریكراوی بۆ پرسە نەتەوەیی و كارەساتە
نەتەوەییەكانلەبەشەكانیترداتەرخانبكردایە!بۆنموونەهەر
رۆژنامەیەك ،دوو تا چوار الپەڕەی تایبەت بووایە بە بوویەرە
نەتەوەییەكان،تاوەكوباشترئاگاداریبارودۆخیبەشەكانیتری
واڵت ببین و هۆیەكیش بێت بۆ یەكانگیربوونی نەتەوەییانەی
كورد.تێبینییئەوهەمووكارەساتیلەسێدارەدانەیالوەكانمان
بكەن لە خۆرهەاڵت لەالیەن داگیركەری ئێرانییەوە ،چ
گرنگییەكیئەوتۆیانپێنەدرا.ئەگەرچیدەبووایە بۆهەریەكیان
دەیانبەرنامەیتەلەڤزیۆنیوریپۆرتاژیرادیۆییوالپەڕەیزۆر
گۆڤارورۆژنامانیانبۆتەرخانبكرایە! .
گەلێكهۆهەیە بۆئەوفەرامۆشییەیراگەیاندنیباشووربۆ
كارەساتە نەتەوەییەكان،بەڕایمنگرنگترینیانئەوەیە كە كورد
هێشتالەهەنگاویهۆزایەتیدادەژیونەگەیشتووەبەوپلەیەی
كە بەتەواوەتی پێی بگووترێت نەتەوە .یەكێك لە تایبەتمەندییە
دیارەكانی هەنگاوی هۆزایەتیش ،بەرژەوەندی خودی هۆزە.
هۆز ،تەنها خۆی دەبینێت و هۆزەكانی تری بەرامبەری چیی
بەسەر دێت كێشەی ئەم نییە ،بەڵكو لە زۆرجاریشدا هۆزی
بەرامبەر خۆشحاڵ بووە بەزۆر كارەسات كە بەسەر هۆزەكەی
تریبەرامبەریداهاتووە،نموونەیلەمبابەتە لە مێژوویئێمەدا
بە خەروارە و تاوەكو ئێستاش بەردەوامە .زۆرینەی
سەرنەكەوتنی شۆڕشەكانی كورد لە رابردوودا و هەوڵی
سەربەخۆبوونی میرنشینەكانی كورد و شكستەكانیان بەهۆی
ئەم هەنگاوی هۆزایەتییەوە بووە .هۆز تەنها خۆی دەبینێت،
دەبێتهەرخۆیبەهێزبێت.سەرهۆزیش،جگە لەخۆی،كەسی
تر لەسەرووی خۆیەوە دانانێت و بەیاسا و ردێنسپێتیی هیچ
كەسیشبیرازنابێت،هەربۆیە ئەوكارەساتانەیلە بەشەكانی
ترداروودەدەن،كێشەیەكیئەوتۆنییەبۆزۆرینەیبەرپرسەكانی
باشوور ،بۆ ئەوان كێشە نەبێت! بۆ راگەیاندنیش كێشەیەكی
ئەوتۆ نییە! چونكە خودی راگەیاندن بەگشتی لە باشووردا
سەربە هۆز و بیری هۆزایەتییە ...راگەیاندنی نەتەوەییش لە
كوردستاندا هێشتا بوونی نییە ...بەڵكو ئەوەی دەیبینین
راگەیاندنیحیزبوهۆزە ...
2010-02-03
الهای–هۆڵندا
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
هەڵمەتی هەڵبژاردن!
پرسیارى میدیا (بەهمەن عومەر) :لەو هەفتەیەودا
هەڵمەتى هەڵبژاردن دەست پێدەكات ،ئەوە لەكاتێكدا یە
كە لە ماوەى پێشوودا گرژى توندە لە نێوان سەرە
دیارەكانى ناو یەكێتى وگۆڕاندا لە رێگاى راگەیاندنەوە
هاتە ئاراوە ،پێشینى چى دەكەیت لەم هەڵبژاردنە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :بەپێی رای زۆرینەی چاودێرە
بییانییەكان و كوردەكانیش ،رۆڵی كورد لە بەغدا رۆژ بە رۆژ
لەكەمبوونەوەدایه .كارەساتەكە لەوەدایە ئەوكاتی كە بەهێز
بووین و دەكرا هەندێك بڕیاری چارەنووسساز بدەین ،نەماندا!
پێشتر یەك لیست و وەك ئەوەی لەدەرەوە دەبینرا یەك ریز!
ئێستا لەم هەڵبژاردنەی ئەم دواییەدا نەك لیستێك بەڵكو
لیستگەلێك!.
وابزانم خستنەڕووی ئەم پێشبینییە لە زۆر پرسیار و زۆر
شیكردنەوە ئاسانتره ،چونكە هێشتا هیچ نەبووه ،ئەو لیستانە
كەوتوونەتە دژایەتییەكی سەیری یەكتری ،لە شارێكی وەك
سلێمانیداوبەپێیئەوهەواڵە سەرەتاییانەیتاوەكوئەمساتە
دەستمكەوتوون ،لیستی یەكێتی یان كوردستانی پۆستەری
گۆڕان لێدەكاتەوه ،گۆڕانیش ئەوانەی یەكێتی دەدڕێنێت،
شیوعی هی یەكێتی و یەكێتیش هی ئیسالمییەكان! واتە
گرنگ نییە لیستەكەی تر چییه ،كێیه و بەرنامەی چییه! گرنگ
ئەوەیە لیستی ئەم نییه ،كە لیستی ئەمیش نەبوو ،ئیتر ئەم
(ئەم)ە هەر كەسێك بێت و هەر الیەنێك بێت گرنگ نییە و
دژییەتی و دەبێت تەنها پۆستەر و دروشمەكانی خۆی بەسەر
دیوارەكانەوەبێت! 

ههولێر .
ڕه–2010-02-16–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –424

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ماڵپهڕیپاسۆك– 2010-02-17
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ئەم لیستانە بەگشتی و گۆڕان و كوردستانی یان یەكێتی
بەتایبەتیئەوە رەفتاروبارودۆخیهەڵمەتیهەڵبژاردنیانبێت،
ئیدی دەبێت پێشبینیی چی بكرێت لەو هەڵبژاردنە و هیوای
چییان پێ ببخەشرێت تاوەكو لە بەغدا كار بۆ بەرژەوەندیی
نەتەوەییانەمان بكەن! ئەگەر كورد لە خولی پێشوودا بەردێكی
خستبێتەسەربەردێكلەبەغدا!،ئەوابەدڵنیاییەوەئەمجارەیان
هیچ سوودێكی ئەوتۆیان نابێت ،چونكە ئەوەی هانی ئەو
لیستانە دەدات بۆ بوونیان لە بەغدا ،بەرژەوەندیی خودی ئەو
لیستانەیە نەك بەرژەوەندیی نەتەوەیی ..گەر ئەو لیستانەش
بەبێ بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە بەغدا ئامادەییان ببێت ،ئەوا
چاوەڕوانی سازشی زۆرتر و دۆڕانی زۆرتریش بكەن لە بەغدا..
بەدووریشینازانمیەكلەولیستانەیانزۆرتر،لەدژیلیستێكی
تریكوردستانیلەگەڵلیستێكیناكوردستانیلە بەغدابچنە
بەرەیەكەوە وئەوەیئێستابەهۆیپۆستەرودروشمەكانیانەوە
دژایەتیی یەكتری دەكەن ،ئەوسا لە چوارچێوەی ئێڕاقدا پیادەی
بكەنوئەوەندەیترئێڕاقێتییخۆیانبسەلمێنن ..
ئەگەربەراووردیهەڵمەتیهەڵبژاردنیئەمەیئەمجارەیان
بەوەی رابردووش بكەین ،ئەوا یەك هەنگاو بەرەوپێشەوە
نەچووین و هۆشیاریی بانگەشەی هەڵبژاردنمان نەك باشتر
نەبووە بەڵكو خراپتر و شەڕانگێزتر بووه ،بەداخەوە ئێمە
نەتەوەیەكینفێرنابین..
2010-02-13
الهای–هۆڵندا
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هەفتانە وەاڵمی (میدیا)  -دەربارەی
1
نەبوونی كلتووری دبەیت!
تائێستا
عومەر):
(بەهمەن
میدیا
پرسیارى
لەكوردستان لەكاتى هەڵمەتى هەڵبژاردنەكان هیچ
كاتێك نەبووە كە كاندید و بەرپرسى لیستەكان لە دبەیت
(مونازەرە) یەكدا پێكەوە گفتوگۆى بەرنامەو سیاسەتى
كاركردنى خۆیان بكەن وەك ئەوەى لە دونیاى
دیموكراتیدا باوە كە پاڵێوراوەكان لەبەرانبەرى یەك
دەوەستن و گفتوگۆ دەكەن ،بەبڕواى تۆ ئەوە هۆكارى
چیه؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :لە هەڵبژاردنەكانی هاوینی پار بۆ
پەڕڵەمانی كوردستان ،كەم و زۆر باسی ئەم دبەیتەم كردووە
وەكپێویستییەكیگرنگوهاوچەرخبۆناساندنیبیروئاستی
رۆشنبیریوئامانجیهەركاندیداتێكبۆهەرهەڵبژاردنێك .
هۆكاری نەبوونی یان نەهاتنەكایەی كلتووری دبەیت لە
كوردستاندا دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆ كە هەردووكیان پەیوەندییان
بەترسەوەهەیه :
یەكەم :ئاستی زۆرێك لە كاندیدەكان ئەوەندە خراپە كە
خۆیان بەدوور دەگرن لە هەر رووبەڕووبوونەوەیەك ،چونكە زۆر
باش دڵنیان كە بۆ زۆرێك لە بوویەرەكان نەك هەر وەاڵمیان پێ
نییه! بەڵكو تێیشی ناگەن! زۆرجار بینیوومە لێپرسراوێك یان
كاندیدێككە كەوتووەتەهەڵوێستێكیواهییەوەلەسووربوونەوە
و تێكچوون و لەرزین زۆرتر هیچم لێوەی تێبینی نەكردووه .بە
كوردییەكی وا خراپیش قسەی كردووە كە تەریقبوومەتەوە كە
ئەوە لێپرسراوە یاندەبێتە نوێنەرمانلە پەڕڵەماندا.هۆكاریئەم
خراپییەی ئاستی كاندیدەكانیش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە
كاندیدكردن تاوەكو ئێستا لەسەر بنچینەی هۆز و بنەماڵە و
ههولێر .
ڕه–2010-02-23–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –425

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ڕیكاڵوڕۆژنه 2010-02-24-
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ماڵپهڕیپاسۆك– 2010-02-24


94

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هێماكانی ناوچەكانی كوردستانه ،نەك لەسەر بنچینە
درووستەكان! .
دووەم :كە ئەمەیان گرنگترینیانه ،زۆرینەی ئەو كاندیدانە
خۆیان بەدوور دەگرن لەو دبەیتانە چونكە ئەو الیەنەی كە
پشتڕاستی كردووە بۆ كاندیداتیی هەڵبژاردن ،ئەوەندە
خراپەكارییكردووه،ئەوەندە سازشیكردووە ئەوبەستەزمانە
بەرەوڕووی هەزاران پرسیار دەبێتەوە كە نەخۆی نە
الیەنەكەیشی لە تەریقبوونەوە زۆرتر هیچ وەاڵمێكی پێ نییه!
زۆرێكیشلەوخراپەكارییانە دەستیئەمیتێدانەبووە وبەهۆی
ئەم كاندیداتییەیەوە بووەتە خاوەنی و بەشێكی ئەو
خراپەكارییانەیشی بەرەوڕوو دەكرێتەوه ،هەربۆیە بۆ نموونە
ئەگە ر دوو كاندیدی لیستی گۆڕان و لیستی كوردستانی
بەرەوڕووی یەكدی بكرێنەوە جگە لەوەی جەماوەر بەر رێژنەی
پرسیار و لۆمەیان دەدات ،خۆیشیان دەكەونە تاوانباركردنی
یەكتری و هەرچی كارەساتی براكوژی و تیرۆری سیاسی و
گەندەڵیی یەكتری هەیە دەكەوێتە سەر مێز و ئەوەندەی تر
رووی گەشی! یەكدی هەڵدەماڵن ..هەربۆیە خۆیان بەدوور
دەگرنلەهەموورووبەڕووبوونەوەیەك..
 21-02-2010
الهای–هۆڵندا
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەربارەی درۆی ئیسالمییەكان!

1

پرسیارى میدیا :لەم هەڵبژاردنەدا كۆمەڵى ئیسالمى
لە دروشمەكانیاندا باس لەوە دەكەن كە ئەگەر
دەنگدەران دەنگ بە ئێمە نەدەن لەو دنیا خوا
لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەكات ،ئەم دروشمە لە كوێوە
هاتووە؟

ئیسالمی
كۆمەڵی
باخەوان:
هاوڕێ
وەاڵمی
گردبوونەوەیەكیدواكەوتوویكۆنسێرڤاتیڤیبەرژەوەندپەرستە،
م كۆمەڵەیە دەزانینكە بۆبەرژەوەندیی
بە تێڕوانینیمێژوویئە 
خۆی هەر لە بەعسەوە پێیدا هاتووە تاوەكو عەرەبستانی
سعودیە وئێرانوزۆررێكخراویتیرۆریستیتریش،لەگەڵهیچ
الیەنێكیدژە كورداسڵینەكردووەتەوە وهەردەمهاوپەیمانیان
بووە.كۆمەڵێكئەمە مێژووورەفتاریبێت،ئیدیزۆرئاساییە بۆ
بەدەستهێنانی دەستكەوتێك یان چمكێكی دەستەاڵت
پەنابەرێتە بەر درۆ و خورافیاتێك كە مەگەر تەنها بنكەی
جەماوەریی دواكەوتووی خودی كۆمەڵی ئیسالمی باوەڕی
پێبهێنێت .
كورددەڵێت:كەسلەالیخوداوە نەهاتووەتەوە!دیارە ئەمە
زۆرراستەوئیدیكۆمەڵیئیسالمیچۆنوبەچیدادەزانێتكە
ئەگەر دەنگدەران دەنگ بە ئێمە نەدەن لەو دنیا خودا
لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەكات! ئەگەر تەماشای خودی
پرنسیپەكانی ئایینی ئیسالم بكەین ،دژی ئەم درۆ و
دەلەسەیەی ئیسالمییەكانی كوردستانە .ئەوەندەی من بزانم
شتی واهی نە لە قورئان و نە لە سوننە و نە لە جیماعیشدا
نییە ،بەاڵم ئەوان بۆ بەرژەوەندیی خۆیان و بەئارەزووی خۆیان
تەئویلیئایینەكە دەكەن،ئەمە كێشەیئایینیئیسالمبووە بە
ههولێر .
ڕه–2010-03-02–6كوردستان– 
الپه 
ژماره –426

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
مێكدهستكاریكراوه .


ئاگادارییخۆمكه

میدیادابه
له
موتاره 


تێبینی:ئه
ههولێر .
ڕه–2003-03-02–2كوردستان– 
الپه 
ژماره –5

فتهنامهیرووبهر–
هه 

رووبهردا بۆ

نامه 
فته 
همهن عومهر لهم هه 

سهر داواكی كاك به
له 
ته  
تێبینی :ئهم بابه 
رورووناكبیریترتێههڵكێشكراوه .

ڵرایههندێكنووسه

مجارله 
گه


دووه
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


درێژاییمێژوووتاوەكوئێستاشنەكموسوڵمانان،بەڵكوهەموو
مرۆڤایەتی بەدەست تەئویل و تەفسیری ئایینی ئیسالمەوە
دەناڵێنێت! .پرنسیپە ئایینییەكانی بەئارەزوو و لە بەرژەوەندیی
پیاوانیئایینیوبەرژەوەندییسیاسییالیەنێكلێكدەدرینەوەو
هەرچیوتیشیلەلدەبێتە مورتەدوزەندیقخەواریجوكافرو
خوێنیحەاڵڵدەكرێت ..
ئەم دروشمە تەنها ئەوەمان پێڕادەگەیەنێت كە ئاستی
رۆشنبیرییبنكەیجەماوەرییپارتەئیسالمییەكانیكوردستان
زۆر لەخوارە و ئەوانیش بە ئارەزووی خۆیان یاری بە هۆش و
چارەنووسیان دەكەن ،بەاڵم ئەوەی جێی داخە كە دروشمێكی
واهیلەكوردستانرێیپێدەدرێتودەستەاڵتیشوەكمنوتۆ
بینەرە و هیچ هەڵوێستێكی نییە ،كەچی دەبووایە ئەو
دروشمانە لەالیەن زۆرێك لە دەزگاكانی راگەیاندنەوە
رسوابكرانایە ،تاوەكو خەڵكی چیدی باوەڕ بە خورافیاتەكانی
پارتە ئیسالمییەكان نەكەن .ئەوەیشی نەك جێی داخ بەڵكو
كارەساتیشە،وەكودەستەاڵتئەوەشناكات،بەڵكوبۆهەریەك
لەو پارتە ئیسالمییانەی كە ژەهر و تلیاك بەناو میللەتەكەماندا
باڵودەكەنەوە! مانگانەیەكی چەوری بڕیوەتەوە ..هەردەم جێی
رێز و پێزانینی دەستەاڵتن و ئەوانیش هەردەم خەنجەرێكی
ژەهراوییپشتیدۆزەكەمانبوون ..
 2010-02-26
الهای–هۆڵندا 

97

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەربارەی بردنەوە و دۆڕانی هەڵبژاردن

1

پرسیارى میدیا :دواى باڵوبوونەوەى ئەنجامە
سەرەتاییەكان هەموو الیەنەكان لە كوردستان جاڕى
سەر كەوتنى خۆیاندا ،پێت وانییە ئەوە نیشانەى ئەوەیە
كە تا ئێستا هیچ الیەك تواناى قبوڵكردنى دۆڕانى نییە،
بۆیە ئەو هەرایەیان ناوەتەوە .لە كاتێكدا هەندێكیان بە
ئاشكرا پاشەكشەى گەورەیان كردوە ،لەوانە یەكێتى و
گۆڕان؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :حیزبە كوردییەكان بەشێوەیەك لە
شێوەكان لە ژێر هێزكاری بەعسدان ،هەموو بیرمانە كە پاش
گیرانی كوەیت و هێرشی هاوپەیمانان بۆسەر سووپای
داگیركەری ئێڕاق ،ئێڕاق چۆن شكستی خوارد و چۆن نیوەی
سوپاكەی لەالیەن هاوپەیمانانەوە تەفروتوونا بوو .كەچی
هاوكات لەگەڵ ئەو هەموو تێكشكانانەدا داگیركەری بەعس لە
كەناڵەكانی راگەیاندنەوە هاواری دەكرد و دەیگووت لە جەنگی
(ئومولمەعاریك)دا سەركەوتووین و دوژمنمان تێكشكاندووە.
هەڵبەت بەعسییەكان بەدرێژایی جەنگی هەشت ساڵەیان
لەگەڵئێرانداهەماندەهۆڵوزووڕنایسەركەوتنیانژەندووە! .
هەڵسوكەوتی پارتەكانی خۆشمان وەك ئەوەی بەعسی(
لەمەڕ خۆمان) وایە! هەڵبەت من هەست ناكەم كە گۆڕان
پاشەكشەی كردبێت ،ئەگەر بەراوورد بكرێت بە هاوپەیمانیی
كوردستان كە نزیكەی  13پارت و كۆمەڵی لە خۆی گرتووە.
پاشەكشەكان ناوچەیین و گشتگر نین ،یەكێتی بۆ نموونە لە
هەولێردا وەك پاسۆكی لێهاتووە و بە مەنجەڵیك یاپراخ
تێردەخوات!كەچیبەمرۆژگارە خەریكیهەڵپەڕكێودەهۆڵو
زووڕنایسەركەوتنن.پارتیشبە هەمانشێوە لە سلێمانیدالە
حیزبە
تەنانەت
و
بەردەوامدایه
پاشەكشەیەكی
پێشترن!كەچیخۆیبەبراوەییەكەم

ئیسالمییەكانیشلەولە
ڕه–2010-03-16–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –427

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ربهخۆ–مارتی.2010
نگیسه 


كانوده

پێنووسه
كانیكاڵورۆژنه،پاسۆك،

ماڵپه 
ڕه
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دادەنێت.ئەگەرچیئەمیانبەشە شێریكورسییەكانیبردووە
بەاڵمبە بەراووردلەگەڵئەوانەیپێشووداكۆمەڵێككورسییبۆ
گۆڕانئەوانیترچووەبەگشتی .
پارتیكرێكارانیهۆڵنداتاچەندساڵێكلەمەوبەریەكێكبوو
لە گەورەترین پارتەكانی هۆڵندا ،بەاڵم چەند ساڵێكە ژمارەی
كورسییەكانی روو لە خوارە ،ئەم پارتە چونكە كەسانێكی
شارستانی بەڕیوەیدەبەن ،هەر زوو هەستیان بە هەڵەكان و
شكستەكانیخۆیانكردوداوایلێبووردنیانلە جەماوەركردو
پیرۆزباییشیان لەوانە كرد كە ژمارەیەك لە كورسییەكانیان
بردوون .
الی ئێمە لە كوردستان ئەو ئەقلییەتەی كە پارتەكانی ئێمە
بەڕێوەدەباتزۆردواكەوتووە،بۆئەوگرنگنییە كە جەماوەركێ
دەخوازێت و چیی دەوێت ،بەڵكو گرنگە كە خۆی هەردەم
سەركەوێت ،ئیدی بەرژەوەندیی جەماوەر چی دەخوازێت ئەمە
كێشەی ئەو نەبووە و تاوەكو ئێستاش نییە! هەربۆیە نە توانای
سازاندنیدۆڕانیهەیە،نە دەشتوانێتبە بەرامبەرەكەیبڵێت
تۆبردتەوە ولە منباشتریتوبەڵێنیشبە جەماوەرەكەیبدات
كە خۆی باشتر بكات تاوەكو چیدی شكست نەهێنێت .بوونی
ئەو هەموو ساختەكارییەی هەڵبژاردنەكانی كوردستانیش هەر
لەوبیركردنەوەیەوەسەریگرتووە ..
 2010-03-12
الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی پێشمەرگە و میلیشیا!

1



پرسیارى میدیا :لە هەڵمەتى هەڵبژاردندا (میلیشیا)
بوون یان نەبوونى پێشمەرگە ،بەشێوەیەكى فراوان
بەكارهێنرا بۆ هەڵمەتى هەڵبژاردن ،بەاڵم لەپاش ئەو
هەرایە ئەگەر بە هێمنى و دوور لەهەڵمەتى هەڵبژاردن
قسەى لەسەر بكەین راى تۆ لە سەر دۆخى
پێشمەرگەى كوردستان چیە؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:كاتیخۆیوەكوزۆرشتیترم،زۆر
بیركردنەوەیمیسالییانەیانكوێرانەمهەبوولەسەرزۆردیاردە،
دیارە یەك لەوانیش پێشمەرگە بوو .زۆر چاك بیرم دێت كە بۆ
یەكەمجار لەدوای هەرەسی ساڵی 1975ەوە پێشمەرگەم لە
هاوینەهەواری ئەحماوای هەورامان بینی ،دیارە ئەوكات منداڵ
بوومولە خۆشیداحەپەسابووم،ئەلەرزیموزۆرلە بارودۆخێكی
سەیردا بووم! ئەو هەستە میسالییانەیەم بە كەمێك
گۆڕانكارییەوە تێدا مابوو تاوەكو سەرەتای ساڵی  1987بوومە
پێشمەرگە .ئەو ماوە كەمەی كە پێشمەرگە بووم لە زۆر شتدا
تووشیشۆكبووموهەندێكجاریشبەتەواوەتیلە بوونمبە
پێشمەرگە پەشیمان بووم! .هەڵبەت سەرئەنجام بەتەواوەتی
پەشیمانبوومەوە ..
منلە شارئەگەرچیكەسێكبوومبەردەوامشوێنكەوتەی
زانیاریودەنگوباسەكانیپێشمەرگە بووموتاڕادەیەكئاشنای
زۆربەی الیەنەكانی ئەمدیو و تەنانەت دیوی رۆژهەاڵتیش بووم.
هەڵبەت هەندێك كاری دزێوم بیستبوو ،بەاڵم دیارە بینین
بەچاوی خۆت وەك دەڵێن بەڵگەنەویستە و چەند و چونی
پێناوێت .
ئەوماوەیەبینیم،كەپێشمەرگەمرۆڤێكیزۆرهەژاریكوردە،
سەرانیپێشمەرگە بەبێ ریزپەڕكردنی هیچ الیەنێك،كۆمەڵێك
مافیابوونوبۆبەرژەوەندییخۆیانوپاراستنیژیانیخۆیانو
ڕه–2010-03-30–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –428

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
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ماڵپه 
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دیارە ژیانێكی خۆش بۆ ئەو كاتەیان ،ئەم مرۆڤە هەژارەی
كوردیانوەكئامێربەكاردێنا .
پێشمەرگەم دەبینی مەیتەر بوو ،تەنها كاری ئاودان و
لەوەڕاندن و شتن و زینكردنی ئەسپە رەسەنەكەی
بەرپرسەكەیبوو! .
پێشمەرگەم دەبینی شوفێری ژنی لێپرسراوەكەی بوو و بۆ
كوێیبویستایەوەكتیسكەیتفەنگدەیگەیاند! .
پێشمەرگەمدەبینیقسەیباشیانلێوەنەدەكردوكوڕێكی
جوان و قۆز بوو ،شەوانە دەبووە بووكی لێپرسراوە
هەتیوبازەكەیی و بۆی دەچووە پەردەوە .هەركاتێكیش
لێپرسراوەكەی لێی وەڕس بووایە ،بەدیاری دینارد بۆ
لێپرسراوێكیهەتیوبازیتر .
پێشمەرگەم دەبینی لەبەردەرگای ماڵێكدا پاسەوانیی
لێپرسراوەكەییدەكرد،چونكە لێپرسراوەكەیبەزۆربووبێتیان
بەئارەزوو،ئارەزووەكانیخۆییلەژنێكیگوندیدابەتاڵدەكردەوە .
تفەنگەكەی
دەبینی
پێشمەرگەشم
هەڵبەت
بەدەستێكییەوە و نارنجۆكەكەشی بەدەستەكەی تری و
هێرشی سەر رەبایەكانی دەكرد و لێپرسراوانیش لە بارەگای
گەرم و نەرمدا خەریكی كۆنكان و ویسكی خواردنەوە بوون.
ئەویش بۆخۆی (شەهید) دەبوو و یەكێك لە فەرهادەكان یان
هەر بێژەرێكی تری رادیۆی حیزبەكان بە فلووتی نەینەوا لە
كاروانی شەهیداندا یادیان دەكردەوە و ئیدی كەس ناوی
نەدەبیستەوە! .
ئێستا بەداخێكی زۆرەوە نەك پێشمەرگە بەڵكو كۆمەڵگەی
كوردەواری زۆر گۆڕانكاریی بەسەردا هاتووە ،زۆرجار باسی
بەردەوامیی ئەنفالم كردووە ،ئەنفال هەر بەردەوامە و
ئەمجارەیان مێشك و بیركردنەوە و رەوشتی كوردی بەگشتی
ئەنفالكردووە ،دیارە پێشمەرگەش وەك بەشێكی كورد بەر ئەو
ئەنفالەكوردەوارییەیخۆمانكەوتووە .
پێشمەرگە لەمسااڵنەیدوواییداشەڕیبراكوژیی كردووە،
ئەمە رەفتاری میلیشیایە نەك پێشمەرگە .پێشمەرگە ماڵی
خەڵكی تااڵنكردووە ،ئەمە كاری میلیشیایە نەك پێشمەرگە،
پێشمەرگە بەشداریی هێنانی سوپای دوژمنی كردووە بۆ
كوردستان ،پێشمەرگە وابەستەی بڕیارێكی حیزبییە نەك
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حكومەتی هەرێم و زۆریتر .هەربۆیە ئێستا من ئەو بیرە
میسالییەی جارانم بەرامبەر بە پێشمەرگە نەماوە .خۆزگە
ئێستاش هەر منداڵە نۆ ساڵییەكەی ئەحماوای هەورامان
بوومایە و لە خۆشیی بینینی پێشمەرگەدا تووشی شۆك
بوومایەوهەڵبلەرزیمایە ..
الهای-هۆڵندا
 2010-03-17
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كامیان باشتره؟! عەلالوی یان مالیكی!

1



پرسیارىمیدیا:كورددووئەزموونىسەرنەكەوتووىلەگەڵ
هەركاملە ئەیادعەلالوىونورىمالیكیهەیە.لە ئێستاشدا
ڵبژاردن ،بۆ كورد پێوستە
دواى دەركەوتنى ئەنجامەكانى هە 
لەسەر چ بنەمایەك كار لەگەڵ ئەو  دوو كەسە بكات كە دوو
ڵبژاردنەكانن؟ 
سەركەوتوىهە 

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :كاتی خۆی لە نووسینێكدا
وتەیەكی زۆر جوانم خوێندەوە كە دەڵێت :لە ناخی هەر
عەرەبێكدا سەددامێكی شاردراوە هەیە! ،من زۆر باوەڕم بەم
وتەیەهەیە.بۆكوردعەلالویبێتیانمالكیهیچجیاوازییەكی
ئەوتۆ نابینم .هەردووكیان سەددامێكی شاردراوە لە ناخیاندا
هەیە ،هەردووكیان باشووری كوردستانیان ال باكووری ئێڕاقه،
كەركوك لەالیان شارێكی ئێڕاقییە و فڕی بەسەر كوردستانەوە
نییە.تەنانەتبەهەولێریشدەڵێنئەربیل! .
پێگەیكورد زۆرالوازبوو لە بەغدا،پاش ئەمهەڵبژاردنەش
هێندەی تر الواز دەبێت .ئەو بنەمایانەی كە دەبێت ئێستا كاری
لەسەر بكەن بۆ هاوپەیمانێتیی لیستەكان و دروستكردنی
حكومەت ،دەبووایە سااڵنێك لەمەوبەر بیانكردایه و ئێستا
خەریكی بنەمای نوێ و كاری نوێ بوونایە .یان هیچ نەبێت
خەریكیچەسپاندنیباشتریئەوانەیرابردووبوونایە .
هەركارێكبەتایبەتیكاریسیاسیلە كاتیخۆیدانەكرا،
بەهیچ جۆرێك راست ناكرێتەوە ،ئەگەر راستیش بكرێتەوە ئەوا
پێویستی بە قوربانیی سیاسیی زۆرە ،زۆرجار چەندین نەوە
بەدەست راستكردنەوەی هەڵەیەكی سیاسیی پێشترەوە
دەناڵێنن .كوردیش لەبەرئەوەی فڕی بە سیاسەت و كاری
دیپلۆماسییەوە نییە ،چونكە نەیبووە و نەیكردووە ،هیچ كارێكی
سیاسیی لە كاتی خۆیدا نەكردووە .هەربۆیە ئێستا كورد هەر
مەرجێك بۆ ئەو دوو الیەنە دابنێت ئەوان پێی پێدەكەنن ،چونكە
ڕه–2010-04-06–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –429
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ئەو كاتەی كە پێگەی كورد كەمێك حیسابی بۆ دەكرا ،ئەمان
پەتیان بۆ عەرەبی ئێڕاقی شل كرد و هەرچییەك گووترا! وتیان
بەڵێ،ئێستاكەپێگەیالوازبووەناتوانێتهیچمەرجێكدابنێت.
نموونەش زۆرە ،كاتی خۆی دەكرا كورد بیگووتایە ئێمە بە
مەرجێك بەشداریی حكومەتی ئێڕاق دەكەین كە كەركوك بە
فەڕمی بخرێتەوە سەر هەرێمی كوردستان ،بەبێ ئەوە
بەشداریكردنمان مەحاڵە ،دیارە ئەو كات پێگەی عەرەب و
رەوشیئامریكییەكانلە ئێڕاقدالە بارودۆخێكیزۆرناسكدابوو
ودەكرائەممەرجەبهێنرێتەدی،بەاڵمكوردیانباشتروایەبڵێم
سەرانی كورد ئەو مەرجەیان نەكرد ،ئێستا ئەگەر ئەو مەرجە
لەگەڵ لیستێكی وەك ئەوەی عەلالویدا بكەن بۆ نموونە كە
زۆرینەی كورسییەكانی كەركوكی هێناوە! ئەوا زۆر بە ئاسانی
عەلالوی دەڵێت بڕۆن عەرەبانەكەتان بۆ ئەربیل راكێشن و
كەركوك شارێكی ئێڕاقییە و ئێمە زۆرینەی كوردسییەكانیمان
هەیە! .هەڵبەت لەباری سیاسیشەوە هەقیانە ،چونكە
سیاسەتلە هێزەوە سەرچاوە دەگرێتوئەوانیش لە لیستی
كوردستانی لە كەركوكدا بەهێزترن! .دیارە هەمووش دەزانین
هەر لە ئێستاوە هەردوو لیستی براوەی عەلالوی و مالیكی
نەكمادەی140جێبەجێناكەن،بەڵكوگاڵتەشیانپێدێت .
هەڵە زۆر كرا و زۆر هەڵەش بە هەڵەی تر چاككرایەوە!
بەشداریی كورد لەم هەڵبژاردنەدا هەڵەیەكی تر بوو بۆ
چاككردنەوەی هەڵەكانی تر ،دیارە هەڵە ،هەڵە چاكناكاتەوە و
زۆرجاریش دەیكاتە كارەسات ،كارەساتی ئێمەش ئەوانەیە كە
ئەو بڕیارە هەاڵنە دەدەن و بارودۆخەكەش لە خراپترەوە دەبەنە
خراپترین .

الهای-هۆڵندا 
 2010-04-01
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دەربارەی گرژیی نێوان پارتی و یەكێتی!

1

پرسیارى میدیا :لەو ماوەیە لەڕیگاى دەزگاكانى
راگەیاندنەوە ،جۆرێك لە گرژى لەنێوان پارتى و یەكێتى
دروست بوو ،ئەو دۆخە چۆن دەخوێنیتەوە ،دەرئەنجامى
گەورەبوون و دروست بوونى كێشە لەنێوان پاتى و
یەكێتى دەبێت؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :زۆر گووتراوە و زۆریش لەسەر
پەیوەندیینێوانپارتی ویەكێتینووسراوە! منلە ناوەڕاستی
نەوەدەكاندا وتارێكی درێژم دەربارەی ئەم پەیوەندییە نووسی،
ئەوكات پێم وابوو ،نێوانی پارتی و یەكێتی ئاشتیی درۆیینە و
دوژمنایەتیی راستەقینەیە ..ئێستاش پاش ئەو هەموو ساڵ و
گۆڕانكارییانەیئەمدواییە،بەداخەوە هەرلەسەررایەكەیخۆم
ماومەتەوە و ئاشتیی نێوانیان هەر بە درۆیینە دەزانم .لەو
رووەشەوە كە باسی رێككەوتنی بەناو ستراتیژیی ئەم دووانە
دێتەگۆڕێ،هەزارویەكپرسیارملەالدروستدەبێت .
رەفتاریئەودووالیەنە،جگە لە الیەنە تەشریفاتییەكانیانو
ئەوانەیئێمە لە راگەیاندنەكانەوە دەیانبینین،ئەوانیتریانوەك
هەمانقۆناغینەشەڕونەئاشتیوایە.هەریەكەیانخۆیبە
هەموو شتێك دەزانێت و الیەكەی تری پێ هیچ نییه ،بەبێ
ئەوەیگوێبدەنەئەوەیئەورەفتارانەچەندزیانبەدۆزیكورد
بەگشتی دەگەیەنێت .بۆ نموونە كاتێك كە سەرۆكی هەرێم
چووە ئامریكا بۆ دیدەنیی ئۆباما ،سەرۆكی حكومەتی لەگەڵ
خۆیدا نەبرد ،تەنها لەبەر ئەوەی یەكێتییە! لە بری ئەو برازا و
كوڕەكانی خۆیی لەگەڵدا بوو و دەچووە هەر كۆبوونەوەیەكەوە
ئامریكییەكانپێیاندەگووتئەیسەرۆكیحكومەتەكەتكوا؟! .
ئەوەشیان وەكو ئەو هەزاران هەڵەیەی پێشتر نەبووە
وانەیەكبۆمان،لەمرۆژانەدالەباتیئەوەیسەرۆكیحكومەتی
ڕه–2010-04-13–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –430

نامهیمیدیا–
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ربهخۆ –
ڕهكانی كاڵورۆژنه ،پاسۆك ،پێنووسهكان ،كوردستان نێت و دهنگی سه 
ماڵپه 
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هەرێم بچێتە توركیا بۆ دانوستاندن ،پارتی سەرۆكی پێشووی
حكومەتی نارد بۆ توركیا و ئەمەش بووە هۆی دروستبوونی
هەزار و یەك پرسیاری دیكە .هەڵبەت من چوونی هیچیان بۆ
توركیابەپێویستنازانم ..
ئەوەی من بۆیبچم و هەستم پێی كردبێت ،ئەو بارودۆخەی
كە دوای رووخانی بەغدا هاتە كایەوە و هەندێك بەرژەوەندیی
هەردووال پەیوەندیی پارتی و یەكێتیی بەو شێوەیە
هێشتووەتەوە ،ئەگینا بەدڵنیاییەوە چەندین داستانی تری
شەڕی براكوژییان تۆمار كردبوو! .هەر بۆ نموونە یەكێتی كاتی
خۆیبە49%یخۆیو51%یپارتیرازینەبوووكێشەیەكی
زۆریشی لێكەوتەوە ،ئەدی ئێستا بۆچی بەو دۆڕاندنەیان هەر
خەریكیدەهۆڵوزوڕنانلەسەرتەلەڤزیۆنەكانیان.دیارە ئەگەر
شەقی ئامریكا نەبووایە ئەوا ئێستا لەو سلێمانییەدا ئەوەی
بیگوتایەگۆڕانمتووشیكێشەیزۆردەبوو،هەروەكوچۆنكاتی
خۆی ئیسالمییەكان لە ترسان ردێنیان تاشی و خۆیانیان
پاكوخاوێنراگرت! .
گرژی نێوانی پارتی و یەكێتی باوەڕناكەم خۆشبەختانە
ببێتەوە هۆیشەڕیبراكوژیئەویشلەبەربوونیئامریكییەكان
لەناوچەكەداوهەردووالشخاوەنیسەرمایەیەكیزۆرگەورەن
و دەیانەوێت بیپارێزن و لەدەستیان نەچێت! .تەرازووی
هێزەكانیش زۆرتر بەالی پارتیدایە و یەكێتی بەهۆی گۆڕانەوە
زۆریلەدەستچووە،هەربۆیەوایبۆدەچمكەگرژییەكانزۆرترلە
بەرژەوەندییپارتیبێتویەكێتیشبەهۆیگۆڕانەوەزۆرسازش
لە بەرژەوەندییە حیزبییەكانی بۆ پارتی بكات ..هەڵبەت هەر
گرژییەكوسازشێكلەوانەوە بۆیەكتریهێزكاریزۆریلەسەر
رەوشی باشوور دەبێت  ،هەندێك جار باش و لە زۆر جاریشدا
خراپ ..چونكە سازش و سووربوونی ئەوان لەسەر هەر
بوویەرێك ،بەدڵنیاییەوە لە بەرژەوەندیی حیزبیانەیانە نەك
بەرژەوەندیینەتەوەیی ..

 2009-04-09
الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی ئیفالسیی شیوعییەكانی
1
كوردستان


پرسیارى میدیا :وەك دەزانن كە لیستی هاوپەیمانی
كورسییەكی قەرەبووی بەركەوت ،ئایا بەڕای ئێوە ئەو
كورسییە بدرایە بەكێ؟ .حیزبی شیوعیی كوردستان
ئەو كورسییەی بەمافی خۆی دەزانی ،ئایا پێت وایە كە
ئەوە مافی ئەوانە؟!.

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :دەربارەی ئەم كورسییە ،پارتی
هەرزوو لەسەر زمانی لێپرسراوێكییەوە رایگەیاند كە ئەوان
كورسییان زۆر هێناوە و پێویستییان بەم كورسییە نییە! ،دیارە
ئەوە هەڵوێستێكی ئەرۆگانتانەیە لە پارتییەوە ،چونكە ئەو
كورسییە لە كۆتاییدا دەبێتە كورسیی كوردلە بەغدا.یەكێتیش
تاوەكو كەمێك بارودۆخی دەستكوورتیی دەنگ و كورسییەكانی
خۆی باشتر بكات ،هەرزوو ئەم كورسییەی بۆ فوئاد مەعسوم
قۆزتەوە ،هەروەكو ئەم فوئاد مەعسومە لەماوەی چوار ساڵی
رابردوودا هەموو مافەكانی كوردی لە بەغدا وەرگرتبێت و
هاوپەیمانیی كوردستان بەبێ ئەم بەڕێزە لە بەغدا پێكهێنانی
مەحاڵبێت! .
دەربارەی ئەوەی كە حیزبی شیوعیی كوردستان ئەو
كورسییە بە مافی خۆی دەزانێت ،سەرەتا دەڵێم پارتی هیوا و
رێكخراوی ژێ كافی لەناوچوو ،چەندێك مافی ئەو كورسییەیان
هەیە ،شیوعییەكانی كوردستانیش نیو ئەوەندە .حیزبێك كە
ریشەی بگەڕێتەوە بۆ سااڵنی سییەكان و نەتوانێت تەنانەت
پێچكەیكورسییەكیشلە كوردستاندابەدەست بهێنێت!ئیدی
مافیچیوحاڵیچی؟! 
شیوعییەكانی كوردستان ،هیچ كاتێك سەربەخۆ نەبوون و
هەردەم دواكەوتەی ئەم و ئەو بوون و بە سواڵ و سەدەقە
ڕه–2010-04-20–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
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ژیاون .پێشتر كە لەناو حیزبی شیوعیی ئێڕاقیدا بوون ،هەردەم
دواكەوتەیعەرەبەكانوبە پارەیدەستیسۆڤیەتوواڵتانی
بلۆكی خۆرهەاڵت ژیاون .پاشانیش لە هەفتاكاندا بوونە
هاوپەیمانیبەعسوئەمانمانگانەیاندەدانێ.دوایئەوەشی
بەعس دەریكردن روویان لە چیاكانی كوردستان كرد و بەزۆری
پارتیبەخێویدەكردن ..
دەربارەی شیوعی و پارتی دەكرێت زۆر قسە بكرێت.
پەندێكیباودەربارەیشیوعییەكانهەیەودەڵێت:شیوعیكە
پێشكەوت دەبێتە پارتی! ..هەر بەڕاستیش ئەمە وایە ،بڕوانە
زۆرینەی راگەیاندنی پارتی لە تەلەڤزیۆن و رۆژنامە و دەزگای
باڵوكردنەوەیتریانبەدەستكۆنە شیوعییەكانەوەیە.هەڵبەت
شیوعییەكانیناوپارتیزۆرباشلە بیریكۆمۆنیزمتێگەیشتوون
هەربۆیە خەریكی خۆژیاندنن ،بەاڵم ئەو داماوانەی ناو حیزبی
شیوعیكە هێشتاستالینوكاسترۆوپۆلپۆتیانپێدیكتاتۆر
نییە و نەیانتوانیوە لە پێریسترۆیكا تێبگەن و ئەو هەموو ماڤیا و
لەبەریەكهەڵوەشانه كۆمەاڵیەتی و رەوشتییانەی رووسیا و
واڵتانی پاشماوەی بلۆكی خۆرهەاڵتیش بە سەرەنجامی
سیاسەتی خراپی ماركسیزم و لینینیزم نازانن ..هەر لەناو
حیزبی شیوعیدا ماونەتەوە و خەریكی یەكپێگرتنی كرێكارانی
جیهانن! .
كاتی خۆی هەولێر قەاڵی شیوعییەكان بوو ،لەو قەاڵ
رووخاوەیاندا چەند هەزار دەنگێكیان هێنا! لە شارێكی وەك
سلێمانیدا چەند سەد دەنگێكیان هێنا ،شاری هەڵەبجە كاتی
خۆی زۆرینەی شیوعی بوو ،تەنها دەیان دەنگیان هێنا .وابزانم
كاتیئەوە هاتووە كە ئیفالسییخۆیانبە فەڕمیرابگەیەننو
خۆیان هەڵبوەشێننەوە و ئەوانیش وەك كۆنە هاوڕێكانیان
پێشبكەون و بچنە ناو وێستگەكەی پاشەڕۆژیانەوە كە ئەویش
پارتییە ..
ئێستا شیوعییەكانی كوردستان بوونەتە سەرچاوەی
نوكتەگەلێكی زۆر خۆش بۆ مندااڵنی سلێمانی و دەڵێن:
خێرەومەند زەلیلم ،نوقسانم ،شیوعیم ..توخوا كورسییەكم
بدەنێ ..هەربۆیە منیش تەنها لەبەرئەوەی ئەوانە شیوعیی
كوردستانین ،ئامۆژگارییان دەكەم كە چیدی لەوە زۆرتر خۆیان
نەكەنەسینەماووازلەحیزبایەتیوشیوعییایەتیبهێنن ..
108

هاوڕێباخهوان

)رگیسێیهم

 وازهكان
(به
 وشهپهڕته



 2009-04-14
 الهای–هۆڵندا
ئەم نیوستوونە لە ماڵپەڕی دەنگی ئازادی ئەم
:كۆمێنتانەی لەسەر نووسرا
abdul 2010/04/21
mam baxwan bojwnakat tanh eflasey boxot nak bo
shweykan bashtr waya xot ka ba roshnber bazanen yak
toz xwenbawat habet bo komalgay kurdwstan ka takw
estaesh ba dwe barzhawande xo dagren nak gal awanae
ka bwan ba parte yxwd harshtek awan xalke shwey
nabwan chwnka shweyt fkra nak bazrgane brezm estaw
aenda tanh rega bo yaksane fkre marksey wa agar w
sabarat baway party shwae ba xewkrbwa aw to zor kolet
la 60takand takw rwxane bloke eshtake pare la regay
shwaeyaw parae war dagrt larwsyae jaran awe esta hay
la kurdstana bareke asaeneya la rwe syse abwre
farhangeyw kam law hezanae klwrdwstanda bange
badast henawa bargawe neya ba layneke darake yan bo
naprse am sarwatw samayan la je badast hena bo
ragayandn barezm ber krdnawakat zor kwr bena lagal
rezm bot
karwan 2010/04/21
 بیي لةدةست ئةدات.... دةم خوش بارتیش تةنانةت
نمونةييئةمبةنبونةييديارعةزيز
ئاسۆبیارەیی2010/04/21
ئاسۆبیارەیی;ساڵوهاوڕێباخەوان!ڕەنگە منلە ئێوە پتر
ڕەخنەم لەسەر ئەو حزبە هەبێت کە سااڵنێکی دور کارم
 ئەو یەکسانی و دادپەروەریەی.. لەگەڵیدا کردووە
کۆمۆنیستەکان دەتوانن پەیڕەوی بکەن نە بۆرژوا ونە
 سیستمی،سەرمایەداران ناتوانن بەسێبەرەکەشی بگەن
 کە،ئێستەی والتەکە کۆنەکانی بلۆکی سۆشیالیست
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کۆمەڵگەکانیان بووتە دوو چین ،وەک مانگی چواردە دیارە کە
چەند پەشیمانن لە نەمانی ئەو سیستەمە .دەسەاڵتی
پاشکەوتووی و وابەستی بۆرژوای بنەماڵەیی کوردستانیش لە
بیستساڵەیدەسەاڵتیدائەوشکستیەیسەلماندکەڕژێمی
سەرمایەداری چۆن مرۆڤ وەک کااڵ سەیردەکات .راستە
سەرکردایەتی حزبی شیوعی عێراق نەیتوانی سەرکەوتن
بەدەستبهێنێت ،ئەوەش فاکتەری خۆی هەیە .بەاڵم لە بارەی
ئەوەی کە پارتی  ،حزبی شیوعی بەخێوکردبێت دوای
ئاشبەتاڵ،ئەمەیانناهەقییە،چونکە منخۆمپێشمەرگەیئەو
حزبە بووم دەزانم .ڕەنگە لەسەرەتاوە پارتی یارمەتی لۆجیکی
دابێت ،بەاڵم بۆ پارتی موچەی بە پێشمەرگەکانی خۆی دەدا
تاکوبتوانێیارمەتیبە الیەنیتربدات.بڕوابکە ئەویارمەتیەش
کە سوپای پاسداران بەناوی جەنگزدە ودەیدا بە پارتی،
بەرپرسەکان بەشی زۆریان دەفرۆشتەوە ،براکەم پارتی ئەمڕۆ
لە دەسەاڵتە سێ مانگ جارێک موچەی ئەندامەکانی دەدا،
ئەیئاخۆلە شاخچۆنبووبێت.ئەگەرحزبێکلە واڵتێکیوەک
سوڤیەت کۆمەکی ئابوری درابێت ،یارمەتی پارتی بۆچی بووە،
ئەی ئەو بۆچونەی تۆ پارادۆکس نیە؟ براکەم هەرەسهێنانی
کۆمۆنیزم لە جیهانی بەندە بە چەند هوکارێکی سەرەکییەوە،
ئاسان نیە بەم چەند دێرە باسکرێت .بەاڵم الوازی و توانەوەی
حزبیشیوعیلە کوردستانبەندە بەوکۆمەڵگە پاشکەوتووەی
کوردستان هەیەتی و دژایەتی هێزە کوردیەکان بۆ ئەو حزبە،
لەالیەکی تریشەوە نەبوونی سەرکردایەتیەکی بوێری شیوعی
کە سەر بۆ گەندەڵییەکانی پدک و ینک دانەنەوێنێت .بەاڵم
پێویستە مرۆڤ کە ڕەخنە دەگرێت ،بەبەڵگەوە بێت نەک بەو
جۆرەی کە خۆی پێی خۆشە .وەک وتم من یەک دنیا ڕەخنەم
لەو حزبە و پارتییەکانی تر گرتووە ،بەاڵم وەک ئاکادیمیستێک
هەوڵمداوە ڕەخنەکانم بابەتیانە بێت .دوبارە ساڵو و ڕیزم ئاسۆ
بیارەییassobyari@yahoo.com
kaka 2010/04/21
....بۆ سەرپەرشتیاران و ئەوانەی كە ئەم سایتە بەرێوە
دەبەنبەراستیئێوە سەلماندتانكە سەربەخۆنینوتەنیائەو
شتانە باڵو دەكەنەوە كە خۆتان مەبەستتانە بە تایبەتیش لە
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دوژمنایەتی كردنی شوعیەكاندا كە تەنیا ئەو شتانە باڵو
دەكەنەوە كە دژبە حیزبیشوعیدەنوسرێن...بەرێزانئەگەر
ئێوە سەربەخۆنوخۆتانبە هەڵگریپەیامیرۆژنامە نوسیو
ئەخالقیرۆژنامەنوسیدەزانندەبوئەومافەشبۆشوعیەكان
بە رەوا بزانن لە وەاڵم دانەوەی ئەو نە خۆشانەی كە دژ بە
حیزبی شوعی دەنوسن بەاڵم دیارە وانیە و ئەوەش ئامانج و
ئەركیئێوەنیە
................
دەنگی سەربەخۆ
کاک کاکە ...تا وەکوو ئێستا هەموو ئەو بابەتانەی لە الیەن
الیەنگرانی حزبی شوعییەوە بۆمان هاتوون وەک خۆیان
باڵوکراونەتەوە...
بەڕێزم:ئەگەرئەوانشتنەنووسنوڕەوانەنەکەنخەتای
ئێمە نییە .کاری ئێمە نییە لە جیاتی حزبی شیوعی
وەاڵمبدەینەوەیانسانسۆردابنێین.
زۆرسوپاس
 2010/04/22عباس رۆستەم
ئەی باشە برایانی خۆشەویست بۆ نوسینە کورتەکەی
منتانباڵونەکردۆتەوە.
....................
دەنگی سەربەخۆ
ئەگەربە تەواوەتیکاکعەباسڕەستەمبیتئەوە وەاڵمی
پرسیاری جەنابت ئەوەیە کە :هیچ بابەتی جەنابت پێمان
نەگەیشتووە کە باڵوماننەکردبێت.ئەگەرکاکعەباسیشنیت
سوپاسبۆئەوبوختانە.

Ehmed 2010/04/22
نوکتەیێکیخۆشیشوعیەکیپارتی.
پێش چەند سالێک ئەندامێکی حزبی شیوعی کوردستانی
عیراق دەبێتە پارتی و دوواتریش دەبێتە بەرپرسی رێکخراوێکی
پارتیلە دەرەوەیوواڵت.ئەمکونە شوعییە سەنگەرگۆریەکە،
111

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


فۆرمیئەندامێتیبە سەرئەندامە پارتییەکاندابەشدەکات،و
پێیان دەڵێت :ئەبێت سەر لە نووێ ئەم فۆرمە ئەندامەتییە پڕ
بکەن ،بۆ ئەوەی ببنە پارتی راستەقینە .ئەندامێکی پارتی پێی
دەلێتکەوەتە ئێستادەبمە پارتیولە پێشامنپارتینەبووم!
ئەو کونە شوعییە وەاڵمی ئەداتەوە ،بەڵێ پێش ئەوەی من
پارتیتۆپاڕتیبوویبەاڵمئێستادەبیەپارتیراستەقێنە

ببمە
محی الدین
bako 2010/04/22
وەاڵ.....باخەوانبابەتەکەتزۆرکرچووکاڵە تۆواباشترهلە
محکەمەیالهایدەرسبلییتەوەنەکشتیتر.
2010/04/22دلشاد
بەرێزم كاك سەالم دەستەكانت خۆش بو ئەم نووسینە،
بەالمئەوەینووسینەكەیهاورێباخەوانبخۆینێتەوە دەزانیت
ئەم بەرێزە چەند بێ ئاگایەو چەند لە ئاستێكی نزم قسان
دەكات ،ئەم قسانە قسەی مەالكانی هەفتاكانی سەدەی
رابردووە ،بەراستی نە هاورێ باخەوان نە نووسینەكە ئەوەندە
ناهێنێت وەالمی بدرێتەوە چونكە ئەم بەرێزە نە قسەیەكی
زانستی كردوە نە هیچ بیرۆكەیەكی تری پێشكەش كردوە،
بەلكووەككەسێكیسادە هاتووە رقوقینەیخۆیبەرامبەر
شیوعیەکان دەرخستووە بۆیە هیوادارین هاورێیان و كەسانی
چەپ نەجنە ئەو ئاستە وەالمی هاورێ باخەوان بدەنەوە .ئەو
كەسە لە نووسینەكەی خۆیدا ئاستی ووشیاری خۆی و
بیركردنەوەی خۆی راگەیاندوە باشترین وەالم بۆ ئەم بەرێزەو
ئەوانەیوەكئەوەبیردەكەنەوەریسواكردنیبیریكۆنەپرستیە
لەكوردستان.
2010/04/23الوەسۆفی
دیارە الیبێخەوان=31=75.تانکوتۆپوتایارەیتورکی.کە
بابڵێینلەڕابوردوو.
ئەوەی کە ئێستاش لە کوردستان ئەگوزەرێ کە بۆتە
مەڵبەندی بازرگانی تورکیا .تاوەکو حکومەتی عیراق بەهێز
ئەبێتەوە ،دیسانەوە تەسلیمبونەوە بە عیراقییەکگرتووزۆربه
شڕەفترە.وە وە توانەوەی حیزبی شێوعی ئامانجەو دەوڵەتی
کوردیش خەونە .زۆر ڕاسەتە ئەوکاتەی چیاکان مەڵبەندی
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خەباتوبەرخودانیشیوعیەکانبوونە بێخەوە کانونە پارتیش
نە ئەبینران نە ئەبیسران  .بەڵکو لە هەمەدان لە ناو پێخەفی
گەرمدا خەباتیان ئەکرد  .نمونەش وە هەموو کات لە
تەلەڤزیۆنەکانیەن ئەڵێن تەلیسی جوانە مەرگ  .هەمیشە
مردوو.پێمانناڵێیلەکوێتۆپی.؟
دەکرێ وەک پارتیەک نهێنیەکانی زیندانی خەالنمان بۆ ڕون
بکەیتەوە  .کە هیچی لە ئەبوو خرێب کەمتر نەبووە .بۆ
شێوعیەکانی وڵآت دوریش نیە حیزبی بەحس لە پارتیەوە
فێربوبێت.؟
دیارەلەکوردستانئەوەیئەوەیکەڕۆشنبیرانتیرۆرنەکات
هەقەئیفالسبکات.
ئەوەیکەمامۆستایزانکۆتیرۆرنەکاتدۆراوە.؟
ئەوەی نانی خەڵک نەبڕێت لەسەر ئەوەی دەنگی بە ئەم
نەداوەدۆراوە.؟
گوێ بگرە هەی  . .....شیوعیەکان ئەگەر لە ساحەکەش
نەمێنن ئەوەی کە بۆیان دەمێنێتەوە پڕراو پڕە لە سەربەرزی و
ئەخالقوشەڕفە.
بەاڵمئێوەچیهەیماستاوچی ..................

Ahmad 2010/04/23
Hawrê Baxewan, kom unîstekanî be yek riste shêt u har
kidun.
Komunîstekan u Îslamyekan zu tore debin.
 2010/04/4شێرزاد شێر
جەنابی هاوڕێ باخەوان ئەو هەموو زانیاری یە زۆرەت لە چ
کونێکدەرهێناوە ...؟ئەودەهۆڵە هەربۆخۆتیلێدەووەکوو....
هەڵپەڕە!خەیاڵتخاوە خەڵکئەوەندە ساویلکە بێتوڕەشو
سپیلەیەکجیانەکاتەوە وباوەڕبهڕشانەوەتبکات...بڕۆبۆ
خۆت لە مێژوویان بگەڕێ و باش له سەرکردایەتی و کۆنە
پێشمەرگەکانی پارتی و یەکیەتی بپرسە ،ئەوسا دەزانی
شیوعیەکان چ جۆرە کەسانێکن؟ چاوت بکەرەوە و گوێ بگرە -
شیوعیەکانلە هیچکاتێکپێویستیانبە شەهادەتیکەسانی
غەرق بوو لە ڕق و قینی ڕەشی قیزەون و دڵ پڕ لە
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.......کەسانی وەکو جەنابت نیە ...نەک هەر ئەوەندە ،بەڵکو
بێزیشیانلێتاندەبێتەوە!
ئەگەر ئەو مرۆڤە جوامێرەشی کە توانای ئەوەت هەیە بە
بەڵگە قسە بکەیت،وەرە مەیدان،بابزانینجەنابتکێیتولە
کامقوتابخانە پەروەردە کراویتوبە بێترسالپەڕەکانیژیانت
هەڵدەوە ،ئینجا دەزانین کێ کێیە و ئاشکرا دەبێت کێ قوونی
ڕەشەوکێشقوونیسپییە!
لە کۆتاییدا دەڵێم ،ڕووی زەمانە ڕەش بێت و وتەیەکی
هاوڕیێەکیعارەبمبە بیردێتەوە کهلهسااڵنیپێشمەرگایەتی
ە شاخ دەیگوت  -هاوڕێ ،دونیا دونیایا ،بزن سواری گایە،
ل
زەمانی....دایە! 

بەڕێزێكی شیوعیش بەناوی (هیوا رەش)ەوە ئەم
دژە وتارەی لە ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆدا باڵوكردەوە:

ئەگەر بودەڵەیى سەرانى حزبى شیوعى نەبوایە
1
هاورێ باخەوان نەئەبوو بە موفەكیر -هیوا رەش
10-04-21

بەر لەوەى نووسینێكى دیمانە ئاساى كاك هاورێ
باخەوان بخوێنمەوە سەردێرەكەى هێندە سەرنجى راكێشام (
خوا خوا ) م بوو زوو بچمە قوالَیى نووسینەكەیەوە  ,لە داخى
خاویى هێڵى ئینتەرنێتەكەم خەریك بوو الپتۆكەش بە زەوى دا
بدەموووردوخاشىبكەموبیكەمەقوربانیىئەوهیوالەخۆرا
سەوز بووەى ناخم  ,چونكە پێم وابوو شوكر بیرمەندێكى كورد
پەیدا بووە و بە شێوازێكى زانستییانە چمكێكى نهێنیى
فاكتەرەكانى(ئیفالس)بوونىشیوعییەكانىكوردستانمانبۆ
ئاشكرائەكات!و رینمایىتازەىپێیە و رایئەگەیەنێت,مخابن
هەروەكو جەنابیشى ئاماژەى بە شیوعییە هەڵخزاوەكانى ناو
پارتىداوە,منیشیەكێكلەوبەناوشیوعییانەمكەوتەوەبیركە
ربهخۆ 2010-04-21-
نگیسه 

ماڵپهڕیده

1
هڕیكوردستاننێت– 2010-04-24
ماڵپ 
ڕیئهمڕۆ–2010-04-23


ماڵپه
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دواى پەتپەتێنێكى زۆر لە ناو پارتى دا بۆ یەكجارى هەوارى
هەڵدا  ,كە رۆژێكیان لە لێدوانێكى دا ووتى  :پارتى خێوەتێكى
گەورەیە و جێگەى هەموومانى تێدا ئەبێتەوە و ( دەرگاكە )
یشى كراوەیە و هەموو كەس ئەتوانێت لێوەى بێتە ژوورەوە !
ناوبراو ئەوەى بیر چووبۆوە خێوەت بێ لە دەرگادان وسەردانى
پرسگەكەى بەرێزى  ,هەر كەسێك بیەوێت كەلێنێك لە چوار
دەورىخێوەتەكە ئەدۆزێتەوە تالێوەىوەژووربكەوێت,تیئۆرە (
نوێگەرا ) كەى هاورێ باخەوانیشم وا دێتە بەرچاو كە بیەوێت
بەوجۆرەرێنمایىخوێنەربكات.
كاكىنووسەربەوەشەوە نەوەستاوە بەڵكورەخنەى(زۆر
جدى)لە ماركسیزمیشهەیە ,رەنگە ئەلتەرناتیڤێكىپێ بێت
بەس لە رووى نەهاتووە دەرى ببرێت  ,ئێمەش ئەخوازین
مامۆستا هاورێ باخەوان رووناكى تەنها بۆ خۆى نەبێت و بە
چاوەروانییەوە هیواخوازینبێبەشماننەكاتلە تیئۆرە بە (پێز)
ەكەى خۆى  ,تا بە هەموو الیەك تێبكۆشین لە پێناوى
دادپەروەرییەكىكۆمەالَیەتىئەوتۆكە بەهائینسانییەكانىتێدا
حێ ببێتەوە و چى تر دەسەالَتى گەندەڵ و حیزبۆكەكانیان بە
سەرانى حزبى شیوعیشەوە گەمە بە قووت و بژێوى ماڵ و
مناڵمانەوەنەكەن.
گاڵتەجارییەكەى ئەو موفەكیرە لەوەدایە بۆتە
ئامۆژگاریكەرێكى نەزان و پێى وایە وازهێنان لە حزبایەتى و (
شیوعییایەتى)تەواوىگرێ كوێرەىنەهامەتییەكانىكۆمەڵگا
و پرسە هەنوكەییەكان چارەسەر ئەكات  ,بێ ئەوەى پێمان
بڵێتچىبكەینباشە ؟وئایالەبەررۆشنایىكامئامۆژگاریى
ئەودا كار بكەین بۆ دەرچوون لەو تەنگژە كوشندانەى مەگەر
بەس جەنابى دركى پێ نەكات كە رۆژ رۆژ لە دواى رۆژ ماڵى
هەژاران وێرانتر ئەكات ؟ ئەگەر چوونە ناو پارتى چارەسەر بێت
ئەوا بەندە بەڵێنى ئەداتێ كە من ببم بە یەكەم تۆبەكارى
سەردەستىئەو.
لە كۆتاییداهیچمنەماوە بیڵێمبەرامبەربە نووسینێكىهیچ
جگە لەوەى بە هیوام هیچى تر كەس خۆى بە نووسینى
هیچەوە سەرقاڵ نەكات كە خۆى هیچى تێدا بەسەر نەبێت .
سەرانى گەندەڵى حزبى شیوعى خۆش بن زۆرى ترى لەو
چەشنەمانلێئەبێتبەهەزەلى.
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داواى لێبووردن لە خوێنەران ئەكەم كە ( لە جێى سندان
قوزەڵقوردە ) م پیادە كردووە و لەو روانگەیەوە ئەم وەالَمەم
نووسیوە,ئەونوكتەداهێنەدیارەحەزىبەوەالَمىنوكتەئامێزە
بۆیەلەمئاستەزیاترمبەپێویستنەزانىكەبۆمنووسیوە.

Hewarash1@yahoo.com07701309524

تێبینیەکان
 2010/04/21هیمن ده ربه ندیخا نی
دهستخۆشجوابهکهتپڕبهپێستیپڕۆفیسۆرباخه
وانه،هاوڕێهیوادهزانیکوردپێویستبهباخهوانهبۆئه
وهیببێتبهموستهشاریسهرۆکهههههههه
 2010/04/22شاسوار
دهستخؤشهاورىهبوا...ئهىئهوهنیهلهناوحزبیش
دوينى فرؤكه جه نكیه كان كه كابتن رحمان غريب لیى ده
خورى هه موو فرؤكه خا نه نهینیه كانى ناو حزبى بؤردومان
كردوو به سه ال مه تى كه را يه وه ال ى كمال شاكر و حیدر
فیلىلهئهنجامىئهوجاالكیهشمامؤستاقادرموكافهئه
ىباشىبیداوجهنابىسكرتیريشويسامىرووقايمىبى
بهخشىلهوانهيه يه كیتىرؤزنامهنووسانیشويسامى
دلسؤزىبؤبیشهكهىبىببهخشى...بهداخهوهلهسايه
ىسه رى ئه و دوو براده ره حزبواى به سه ر ها ت بى نا
جیتئاخیريانخیربیت!!! 

 2010/04/25عا دل میران
دە سستخۆشهاورێهیوابا شت پێکاوهبهعسیش
هه ر ئه و دا وای هه بوو که شیوعیه کان واز له شیوعیه ت
بێننئهوبهداروفهالقهئهمبهقهلهمیشههراوی .

(سەالم
بەناوی
تریش
شیوعیی
بەڕێزێكی
عەبدوڵاڵ)ەوە ئەم دژە وتارەی لە ماڵپەڕی دەنگی
سەربەخۆدا باڵوكردەوە:
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هاورێ نییە وباخەوانی هیرۆئینە!

1

10-04-22
هێرشێكیژەهرئامێزانەرووبەریرۆژنامەوگۆڤاروسایتەكانی
گرتووەو لەناو ئەو هەموو دزو جەردەو چەقۆ لەدەستانە ،روو لە
شوعییەكان و شوعییەت دەكەن .ئەم جارەیان كۆپییەكی
تری"زۆر بەڕێز" ژەنەراڵ بینۆشیت ،جۆرج بوش ،بەناوی"هاورێ
باخەوان"لەوشارەوە(الهای)قسەمانبۆدەكاتكەمنتێدا3رۆژ
بەناهەقلەالیەنبراكانییەوەزیندانیكراموپاشانلەدادگاكەی
لەگەل چەندین كوردستانی ،سزادرام! راستە الهای شارێكی
جوانە ،بەاڵم بۆ من زیندانێكی تاكە كەسی بوو و بۆنی میزو
پیسییەكەی،كەساسیكردم،ئەوجائەمدەنگە نەشازەیشی
لێبەرزبووە!
لە وەاڵمی كەسێك بەناو هاورێ باخەوان لەسەر
پرسیاری(میدیا) ،بەشێوەیەكی قینئامێزو سوكایەتیپێكردن
لەبارەی شوعییەكانی كوردستان دەدوێ .هەر لە سەرەتای
كارو خەباتی شیوعییەكان هەزاران هێرشی جۆراجۆری فكری
لەسەری كراوە تا رادەی كۆمەڵكوژی بەدەست برادەرو
هاوبیرەكانی باخەوان ،لێ شوعییەكان هێشتا وەك
پیرەمەگرون ،سیرامایسترا ،دیان بیان ڤو سەربەرزانە درێژە بە
خەباتدەدەن.زۆرئاساییە لەسەرئاستیمێژوو،ئەگەرئێستا
گواڵڵەسوورەكەمانلەهەندێشوێنیدنیابەگوێرەیپێویست
ئاوی بەرناكەوێت یان تۆزێ نەخۆشەو ناز بەسەرمانەوە دەكات
ولەوالوەوە گەوادو خوێنرێژەكانی مێژوو بەر خۆری لێ
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دەگرن....ئێمە دەبینین چۆن دركەكان دەوریان لێداوەو دەیانەوێ
زەفەریپێببەن!
بوقێك دووبارەی هەمان ئاوازی ئاوازی فرانكۆو ئیمزاكەرانی
سایكسبیكۆیدیموكراتەكانوالیەنگرانیوەهمدەكات!
بوقێك بە وشە تینوێتی ژەنەراڵێكی پەككەوتە بۆ خوێنی
شوعییەكاندەشكێنێ!
چەندكۆنوسواوبۆگەنەئەودەنگە...
یەكەمجار"خوا"خۆمان بگرێ بۆ هەڵەكانمان ،بەاڵم دڵنیای
باخەوانوهەمووهاوسەنگەرەكانیدەكەم،مەحاڵە سەرمایەو
بازارە ئازادەكەتانوبوقە ژەنگاوییەكانیدیكتاتۆرەكانیراگەیاندن
وجەنگوچەوسانەوە كە بەناودیموكراسی،لیبرالیزم،ئاینو
پاشایەتی حوكمرانی دەكەن بتوانن بەر بە هێزی نەبراوی
ژێردەستەكان و بیروباوەری ئازادیان بگرن .ئێستا نزیكەی
ملیاردێك ژێردەستە لە دنیا خەبات بۆ بەدیهێنانی شوعییەت
دەكەن.
"باخەوان"ە زەلیلەكە بۆ سەلماندنی بۆچوونەكەی لەبارەی
مافی شوعییەكان بۆ وەرگرتنی كورسییە قەرەبووەكە بۆ
پەرلەمانی عیراق ،دەڵێ(پارتی هیوا و ژێ كاف لەناوچوون،
چەندێك مافی ئەو كورسیاینە هەیە ،شوعییەكانی
كوردستانیشنیوئەوەندە.)...
دیارە نە پارتی هیواو نە ژی كاف لەناو چوون ،بەڵكو
هەردووكیانبوونبە بربرەیپارتیدیموكراتیكوردستان،ئەوە
جەهالەتی باخەوانی ئەفیونە ،پێی وایە ئەو دوو الیەنە
لەناوچوون!
"باخەوان"دەنووسێ...( :هەر خەریكی یەكپێكردنی
كرێكارانیجیهانن)
ئەو بۆچوونە رقوقینی"رۆشنبیرێكی ئازادیخواز سەربەخۆ"ی
پێوە دیارە ،چونكە نووسەرەكەی دەتوانێ لە چیاكانی
كوردستان ،سورێن و هەندرین و بەمۆ بكات؛ لە زیندانی
فاشیستەكان ،لە گاورباغی و لە گۆران بپرسێت شوعییەكان
چییانبۆكوردستانكردووە!
حزبیشوعیلە سەدانبۆنە دووبارەیرەخنە لەخۆگرتنی
كردووە بۆ ئەو بەرەیە كە لەگەل بەعس كردی و بەراستی
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هەڵەیەكی كەمەرشكێن بوو ،بەاڵم"باخەوان" هێشتا هەمان
فكروبیریفاشیستیبەعسیهەیەبەشێوەكوردییەكەی.
گاڵتەكردن بە شوعییەكان وەك ئەوە وایە یەكێك تف لە
روخساری دایكی خۆی بكات یان چەپلە بۆ راگری كویلەكان،
لێبدات.
پەرلەمانبۆشوعییەكانگۆرەپانێكەوەكهەرگۆرەپانێكیتر،
بۆبەرگریلەمافیژێردەستەكاندەهێنینوهیچیتر!
"باخەوان"
دیموكراسیانە،
سوكایەتیپێكردنی
پاش
گەمژەییەكەی دەگەیەنێتە لوتكە و دەڵێ :ئامۆژگارییان دەكەم
كەچیدیلەوەزیاترخۆیاننەكەنەسینەماووازلەحیزبایەتیو
شوعییایەتیبهێنن)
سۆزانیخانەكانیئەمستردامبۆتۆ!
قەیرانەگشتییەكەیسەرمایە،بۆتۆ!
جەنگەكانیبۆتۆ!
گرانی بازار و بازرگانی بە كااڵی ئیكسپایەر ،هیرۆئین و
چەكیئەتۆموكیماویبیۆلۆگیهاوسەنگەرەكانت،بۆتۆ!
داگیركردنی كوردستان لەالین ئایندارو دیموكرات و فاشیت
و...بۆ
هەموو سیستێمی رێكخستنی ژیانی بەم شێوەیە كە
هەیە،بۆتۆ
نەتەوەپەرەستەكان،بۆتۆ!
شوعییەت بۆ ئێمە ماڵی باوكمانەو الیەالیەی دایكمانەو
هاورێیەكی گیرفانخاڵی شەهیدو ئەنفالكراوێكمانە ،باوەشی
گەرمی خۆشەویستەكانمانەو بەوپەری دڵسۆزی و نەبوردەیی
كار بۆ ئاوەدانی و جوانی و بەرزكردنی دەنگ و پركردنی
پێداویستییە هەمە الیەنەكان دەكەین لە كوردستان و دەنگی
هاورێتی و دۆستایەتی بۆ هەموو ژێردەستەكانی دنیا
بەرزدەكەینەوە!
زۆرێك لە حكومەتەكانی جیهان بۆیان هەیە رێككەوتنی
جیهانیرێكبخەن
ئیسالمییەكان لەسەر ئاستی جیهان یەكگرتووانە كار بۆ
ئاینەكەیانبكەن
نەتەوە یەكنەگرتووەكان ،هاوبەشانە ئەركەكانیان ئەنجام
بدەن
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بازاریەكگرتوانەرێكبخرێت...هتد
تەنها هەوڵی یەكگرتنی كرێكارانی جیهان ،نامەعقول و
نابەجێوبێكەڵكە؟!
بۆباخەوانهەقبەخۆیدەداتلە رێكخراوێكیجیهانیكار
بكات ،پانتۆڵی چینی لەبەربكات و كۆمپیوتەری ئەڵمانی
بەكاربهێنێت ،ریكالم بۆ فاڵن یان فیسارە بیرمەندی فەرەنسی
یانبەریتانیبكات،وەككوردێكلە وەاڵتێكیتر بژێ ودەست
لە كاروباری وەاڵتێكی تریش وەربدات و قسەی لەسەر
بكات...هتد ،تەنها شوعییەكان بۆیان نییە .مەبەستم ئەوەیە
ئێمە لە جیهانێكی جیهانگیر دەژین و زیاتر لە جاران خەمی
مرۆڤایەتیهاوبەشە،بۆیە جەهالەتە ئەگەریەكێكتاوە بە تازە
لەمسەردەمەرەخنەلەگیانینیونەتەوەییشوعییەكانبگرێ.
لەوانەیە هەر خودی"بیلمەتەكە" لە شوێنێكی تر بەخۆی
بنووسێ(جیهانبووەبەگوندێكیبچوك)!
لەدواییدا دەبێ بڵێین بزووتنەوەی كۆمونیستی بە هەڵە و
نوقسانییەكانیەوە زۆر گەورەترە لەوەی بە بۆچوونەكانی ئەو
هیرۆئینفرۆشەو هاوسەنگەرەكانی بتوانن لە شكوویی كەم
ببێتەوە...
ئەیبوقیژەنگاویسەرمایەیبێویژدان
تۆنەهاورێیتونەباخەوانیژیان!
سەالمعەبدوڵاڵ

تێبینیەکان
 2010/04/22دلشاد
بەرێزم كاك سەالم دەستەكانت خۆش بو ئەم نووسینە،
بەالمئەوەینووسینەكەیهاورێباخەوانبخۆینێتەوە دەزانیت
ئەم بەرێزە چەند بێ ئاگایەو چەند لە ئاستێكی نزم قسان
دەكات ،ئەم قسانە قسەی مەالكانی هەفتاكانی سەدەی
رابردووە ،بەراستی نە هاورێ باغەوان نە نووسینەكە ئەوەندە
ناهێنێت وەالمی بدرێتەوە چونكە ئەم بەرێزە نە قسەیەكی
زانستی كردوە نە هیچ بیرۆكەیەكی تری پێشكەش كردوە،
بەلكووەككەسێكیسادە هاتووە رقوقینەیخۆیبەرامبەر
شیوعیەکان دەرخستووە بۆیە هیوادارین هاورێیان و كەسانی
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چەپ نەجنە ئەو ئاستە وەالمی هاورێ باغەوان بدەنەوە .ئەو
كەسە لە نووسینەكەی خۆیدا ئاستی ووشیاری خۆی و
بیركردنەوەی خۆی راگەیاندوە باشترین وەالم بۆ ئەم بەرێزەو
ئەوانەیوەكئەوەبیردەكەنەوەریسواكردنیبیریكۆنەپرستیە
لەكوردستان.
 2010/04/23ئاسۆ بیارەیی
ساڵوکاکسەالم!
پێتوانیە وەاڵمەکەتهەڵچونیپێوەدیارە؟ئەگەروەاڵمێکی
زانسیتان پێیە دەتوانن بەشێوەیەکی هێمن و لەسەرخۆ ،دور
لەبریندارکردنی کەسایەتی نوسەر ،فەرموو بینوسن .گریمان
ئەوبەشێوەیەکیسادەوتیحزبیشیوعیئیفالسیکردووە،
ئێ خۆ تاڕادەیەک هەندێ لە قسەکانی بەجێن ،ئەی
شیوعیەکان الواز و النەوازنین؟ بەڕاستی من ئەمجارە ئیوە
سوکایەتی بەو دەکەن .هاوڕێ باخەوان کوا باسی سۆزانی
دەکات؟ ئیوە لە بابەتەکە دەرچوون و بە شێوەیەکی
سۆزانە(عاتفی) نەک زانستی بەرگری لەحزبێکی گەندەڵ
دەکەن کە ڕەنگی کۆمپانیای گرتووە .ئەو جۆرە بەرگریانە زیان
بەخۆتان و کەسانی ترد دەدا و نەیارانی کۆمونیزم بە هیز
دەکات.
ئەو وەاڵمەی تۆ لە بۆچونکەی کاک باخەوان گەلێک نزمترە
کە باسیسۆزانیوهیرۆییندەکەیت.فەرمووکوردلە باشوور
نزیکەی حەوت ملێونە ،ئێوە ئازابن و سەدهەزاری بکەن بە
شیوعی!
براکەم کاک سەالم! سۆشیالزم و کۆمۆنیزم قۆناغی
پێشکەوتنی کۆمەڵگەن ،گەیشتن بەو قۆناغانەەش کاری
دەویت.ئەدیوانیە؟
دڵنیاشبە باز بەسەر قۆناغی سەربەخۆیی نەتەوایەتیدا
نادرێت ،تاکو کورد لە عەرەبی داگیرکەر ڕزگاری نەبێت ،ماڵی
کرێکارێکی فارس نەسوتێ و کرێکارێکی تۆرانی تووشی
چەوسانەوەنەبێت،هەستبەئازارەکانیگەلیکوردناکەن.
تکایە باسی نەتەوایەتی مەکەن! دەها هاوڕێی عەرەب لە
کوردستان خەباتیان کرد ،ئەوانەیان کە فێری کوردیبوون ،بە
پەنجەیدەستدەژمێدرێن،ئەوە نیشانەیئەوەیە کە شیوعیە
عەرەبەکان پێش ئەوەی شیوعی بن ،داگیرکەرن ،لێ ئەگەر
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یەکێک بە پێنج ساڵ زمانی نەتەوەیەک فیرنەبێت ،ئایا چی
دەگەێنێت ،هەمان هاوڕێیان زمانی سوێدی کە زۆر قورسە بە
دووساڵفێربوون.
دوبارە هیوادارموەاڵمزانستی بدەنەوە ،نەکریزێکجنیو و
بوختانبنوسن.
ئاسۆبیارەیی/باشووریسوێد 

Hewlèr 2010/04/23
kak Aso byareii destekant xosh... Kak Selem ewenya xelki
)???Kurdistan dengtan pè naden(ei ewe feshel hènan nye
legel rèzm bot...
 2010/04/23ساالر
مننوسینەكەىهاورئباخەوانمنەخویندۆتەوە.بەالمبیشم
خۆشنیە كاكسەالمعەبدوالبەوزمانە داكۆكىلە شیوعیەت
بكا،ئەمرۆ ئیوارە لەكەل برادەریكى لە حزبى شیوعى تۆراو كە
ئیستا خۆى بە بئ الیەن دەزانئ و ویزدانى خۆى هەراج
نەكردووە.باسى حالى حزبى شیوعیمان دەكرد،كە راى من و
ئەویش ئەوەبوو كە سەركردەكانى حزبى شیوعى لە بیناوى
دەستكەوتى تایبەتى حزبى شیوعیان ەهەراج كردوو زۆر
بجوكیان كردەوە،وایان لئ كرد بجوكترین كاریكەریان بەسەر
كۆرەبانىسیاسىكوردستانەوە نەمینئوبەدەستىبەتالبۆ
كریكارانىكوردستانبكەرینەوە.
حزبایەتى بەر لە هەر شتیك هەلویستە،دەبئ تۆ بەردەوام
هەولبدەىكەربە بیشبشهاتەكانیشنەكەوىالنىكەملە
دواوە نەرۆى،حزبى شیوعى لە سالى 1991ەوە خۆى كردووە
بەباشكۆوسوارىعارەبانەىیەكیتىوبارتىبووە.
بنكەى حزبى شیوعى تا ئیستاش بەشیكیان شانازى
بەوەوە دەكەن كە نەدارترین خەللك تویزى كوردستانن ،
ئەوەشیان بئ هەلویستەو شانازى بیوە دەكەن.بەالم دەبئ
زیانى سەركردەكانیشیان وابئ،یان وەكوو هەندئ مەالى
جاوجنۆك داواى قەناعەت و زیانى هەزارى بۆ مسكینى
موسلماندەكەن وخۆشیان بە هیج شتیكجاویانتیرنابئو
هەردەلینئەلفبئ.
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بەریزیكى كۆمیتەى ناوەندى دوینئ یەخەى كرتم وەك
ئەوەىتازەبەخەبەرهاتبئوهەستىبەوكارەساتەكردبئكە
بەسەر حزبیان هیناوە ،تازە بیم ئەلئ كورە دەبئ لەمەودوا
بجولیین ئیش بكەین لە حزبایەتى كەریین دەبئ داكۆكى لەو
خەلكەبكەین.بۆیەواىبئكوتملەبەرئەوەىدەزانئمنجەبم
بەالمسەربەحزبىشیوعىنیم.
كارەساتە حزبى شیوعى خۆى هینا ریزى هەندئ بەناو
حزبى زۆر بجووك كە لە دوكانیك دەجن بۆ سیاسەت نەك
حزبایەتى دئ و لەكەل ئەوانە بەیوەندى دەبەستئ و
ریككەوتنیانلەكەلدەكاوبەیەكلیستلەكەلیاندادەبەزئ.
salam abdula 2010/04/24
بۆئاسۆبیارەیی
برام:مەبەستملە بەكارهێنانی باخەوانی هیرۆئین ،ئەقڵی
ئەنتی كۆمونیستییەو من باسی سۆزانیم نەكردووە ،بەڵكو
سۆزانیخانە .تۆ بەخۆت هەستی هەزاران كەس برینداردەكەی
كاتێ بە حزبێك دەڵێی(كۆمپانیا) ،كەچی بووی بە پارێزەرێكی
كابرایەكی خاوەن دڵ و ئەقڵ هەڵویستی سەرتاپا ئەنتی
كۆمونیست و تەنانەت منیش تاوانبار دەكەی .هیچ عەیبە نییە
شوعێكان الوازو النەواز بن ،بەاڵم ئەو سوكایەتی دەكات و
"ئامۆژگاریمان"دەكاتوازلەشوعییەتبهێنین!.
تۆ خۆت بە شوعی دەزانی و بۆچوونەكانی بازرگانی
هیرۆئینت پێ ئاساییە ،بەمەش شوێنی خۆت وەك چەپخواز
لەقكردووە.
هەرگیزخۆتمەكە بە پارێزەریفكرودەسەاڵتوكەسانی
دژبەشوعییەت!
Abas Rostem 2010/04/24
کاکە سەالم ،ئەم هاوری با خەوانە لەوە ئەچێت نەوەی
یەکێک بێت لە پیاوکوژە فاشستەکانی کانی ماسی  ،یاخود
نەوەییەکێکبێتلە زێوانەکانیگرتوخانەکانیمالومەوخەالن
 ،یاخود کوری خوداپێداوێکی خاوەن سامانی حەرامی رەنجی
چەوساوان بێت  ،وا دڵی پڕ لە كینەو ڕقە بەرامبەر شیوعیەت
.ئەگینا هیچ هۆیەکی دیکە نیە وا ( ال خەبەر ) و بێ هیچ
زانیاریەکشەلمکوێرمحزبیشیوعیداوەتەبەرهێڕش.تۆش
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هاورێ ئاسۆ ئەوەت لەبیر نەچێت کە هەمومان لە النکەی
پیرۆزی ئەو حزبە بەخێوکراوین  ،پیویست ناکات لەبەر رقێکی
دڵت وا پشتی دوژمنێکی مێشک تاریکی حزب و چینەکەت
بگریت و بەرگری لێبکەیت ،دەبێت زویریەکەت لە هەندێک لە
دەستەاڵتدارانی ناو سەرکردایەتی حزب پاڵت پێوە بنێت
بنیاتنەرانەڕەخنەبگریتنەکبەوشێوەیە
 2010/04/25هاورییەک
سالو
كاك ئاسۆ ئەوە راستە كە نووسینەكەی كاك سالم
هەلچونی پێوەدیارە ،بەالم هێرشەكەی تۆش بۆ سەر
شیوعیەكان شێوازێک لە کۆرەیی پێوە دیارە ،کە نایەوێت
شتەکان وەک خۆی بەبێنێت.بەرێزم لەكام كات حزبی شیوعی
رێگربووە بۆرزگارینیشتمانیلە كوردستانخۆخۆتئەندامی
ئەم حزبە بوویت ،باش دەزانی هەلوێستەكانی حزب دەربارەی
بزوتنەوەیرزگارینیشتمانیچونبووە،بەالمزۆرنەزانیەكەبە
شیوعیە عەرەبەكان بلێت شوفینی تەنیا چونكە هەندێكیان
فێریزمانیعەربینەبوون،دەبێتپێوەریبۆشۆفنیئەوەبێ،
بەرێزم سەدان كوردی زمان پاالو لەگەل رژێمی بەعس كوردی
ئەنفالدەكرد ،ئەمەی ئەمرۆ دكتور كازم حبیب بەرگری لە
مافەكانیگەلیكوردستاندەكات،دەبێتسەركردەكانیچوار
جەوەلەی شەری ناوەخۆی کردبیان ،پێت وانیە بەم قسەیەت
هیچجیاوازێكتلە نێوانئەمعەرەبانەیكە خۆیانبە دۆستی
گەلەكەماندەزاننلەگەلبەعسیە وشوفینەكاننەهێشتەوە،
بێنێت!!!بەرێزمئەم

كە كەسیوشیارئەمجیاوازیهزۆرباش دە
رووتە نەتەوەپەرستیەیجەنابتباسیدەكەیتكامكاتئەگەر
لەگەل بەعس پەیوەندی نەبووبێت لە باوەشی دەولەتەكانی
تری داگیركەری كوردستان نەبووە .پێتوایە خەباتی نەتەوەیی
پێشكەوتنی پاسدارانە لەشەرەكانی كوردستانی ئیران یان
هێنانی پاسدارە بۆ كوردستان !!! یان ئەم پەیوەندیە ئەمنیەی
كە پارتی هەیبوو لە پاش راپەرین تا رۆخانی بەعس لەگەل
بەعسلەوانەیەجەناتلە كوردستاننەبووبیتدەزانیلەدوای
جەولەیچوارەمیشەرینێوانپدكوینكوەفدیهەردوواللە
بەغدا كێ كۆیكردبوونەوە  ،خۆشەویستی نەتەوەكەمان عەلی
حەسن مەجید!! ئەگەر پێت وایە ئەمانە نوینەری بزوتنەوەی
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نەتەوینین دەبێت كامە بێت؟؟ كە تا ئێستا بەدەرنەكەوتووە!!!
بۆیەحەزدەكەمپێتبلێمئەمرەوتەنەتەوەپەرستیەتوندرەوەبە
درێژای مێژوو زیانی بە گەلەكەمان گەیاندوە لە داهاتووش
ناتوانی هیچ خزمەت بەم كێشە رەوایە بكات .بەرێزم لە
خۆشەویستینەتەوەششیوعیەكانلەپێشكەسانیترن،بۆ
پرسیارێكلە خۆتناكەیلە مێژوودائەوانەیئاشناییانلەگەل
حزبیشیوعیهەبووەرێژەیەیانچەندەلەنێوئەمژمارەزۆرەی
كە بە درێژایی مێژوو لەسەنگەری داگیركەرانی كوردستان
دابوونە،راستەئەمرۆحزببەهۆیئەمسەركردیەلەوەزعێكی
نائاساییە بەالمئەمهاورێباخەوانە هێرشەكەیبۆسەربیری
پێشكەوتوخوازییە لە كوردستان .ئەم بیر كردنەوە لە
قبولنەكردنی بیری پێشكەوتوخوازی سەرچاوەی گرتووە نەك
رەخنەلەكارەكانیحزبیكیشیوعی .

بەڕێزێكی شیوعیی تریش بەناوی (هەندرێن)ەوە
ئەم دژە وتارەی لە ماڵپەڕی دەنگەكاندا باڵوكردەوە:

1
وەعزدەری کوردایەتیی :بوغزێنەری مارکسایەتی
پلۆمیکێکی کاتیی بۆ دوا خوتبەکەی هاوڕی باخەوان
لە "میدیا"دا
هەندرێن
دیارە تشتێکی نوێ نییە کە بێژین ،رۆژانە دەیان تشتی
سەیر ،لە هەموو بوارێکدا ،بەناوی نووسینەوە لە راگەیاندنی
کوردییدا فرێدەدرێن.ئەگەرمرۆکاتوژیانیخۆیبەوئاستەوە

ە خەریکی وەرامدانەوە و
تەرخانبکات ،دەبێ هەمیش 
راستکردنەوەی ئەو تەرزە قسە هەلیت و پەلیتانەوە بێت .لێ
چی
گریمان ئەگەر ئەو ئەرکەشت کرد بە هی خۆت ،کە 
کێشەکە لەوەدایه تا ئەو بنەمای جەڵەبییە لە نووسیندا و ئەو
مۆدەی رۆژنامەرگەییەی کە ئێستا لە کوردستاندا بۆتە بەشێک
نگهكان2010-04-22-
ماڵپهڕیده 

1
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لەو دووکاندارییەی کە حیزبەکان دایانهێناوە باو بێت ،ئەو شێوە
لە نووسینە جەڵەبییەش لە راگەیاندنی کوردییدا بازاڕی بە
هەڕمێندەبێت.
بەڵێ ،سێ شەممەی رابردوو 2010.4.20 ،بە دەم
هەڵدانەوەیالپەڕیرۆژنامەی"میدیا"ەوهبووم،کەمنبە زۆری
تەنێ بۆ ئاگاداربوون لە هەواڵ و هەندێ رووداوی رۆژ سەیری
رۆژنامە و چەند ماڵپەڕی کوردییش دەکەم ،چاوم بە وەاڵمێکی
هاوڕێ باخەوان (کە راستییەکەی "خ" دەبێ غ بێت ،باخەوان
بکرێبە باغەوان)کەوتکە،وەکباوە،ئەویشهەموورۆژانی
سێ شەممە ،وەک چۆن رۆژانی هەینی مەالیەکان خوتبە
دەدەن،وەعزو خوتبە لەسەرئەوپرسیارانە دەداکە لە الیەن
ئەو رۆژنامەوە ئاراستەی دەکرێت .وەعزی ئەو سێ شەممەیە
لەسەر "ئیفالس"بوونی حیزبی شیوعی بوو .راستییەکەی
هەرچەند وابزانم پێشتر  وتارێکی هاوڕێ باخەوانم بە تەواوی
نەخوێندۆتەوە ،لێ دەزانم خۆی وەک موفەکیرێکی کوردایەتی
دەزانێت و لەوەدەچێت "ئەکادیمی"یش بێت .بۆیە کەمێک بۆم
سەرنجڕاکێش بوو ،کە بزانم ئەو "پسپۆڕە" ستووننووسەی
"میدیا" چۆن هۆکاری "ئیفالس"بوونی حیزبی شیوعی
لێکدەداتەوە.
لێرەدابە جەغتکردنەوە بە خوێنەروهاوڕێباخەواندەڵێم،
شتاکاندا هەشتنۆساڵێک پیشمەرگەی

کە راستهمنلە هە
حیزبی شیوعی بووم ،لێ نە ئەوکات و نە ئێستاش من پێم
وانییە نەک هیچ حیزبێکی کوردیی و  غەیرە کوردیی ،بەڵکو
هیچئایدیۆلۆژییەکیش،چەپ،راست،ئایینیو...تارزگارکەری
کورد و مرۆڤ بن .وەک مجگێزیش ،کەیفم بە هیچ حیزب و
رێبازێکی سیاسیی نایێت .لەوەش زیاتر ،من پێش هاوڕێ
باخەوان و هاوڕاکانی لەو گرمۆڵەبوون یان بە دووکانداریکردن و
تەقاویخۆرەکانی حیزبی شیوعی بە ئاگام و  هەڵوێستی خۆم
رووبەڕووی خۆیان و بە نووسینیش لەو دۆخە شەرمهێنەرەی
حیزبی ئەوان راگەیاندووە .لەوەش گەرێ ،کە ئەو
سەرکردایەتیی و راگەیاندی ئەو حیزبە هێندە دەمچەفت و
خەنی خۆشن بە دووکانەکانیان ،بۆیە نە توانای گفتوگۆیان
لەگەڵ نەیارەکانیان هەیە نە سەرکۆنەکردنی دۆستەکانیان.
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ڵوێستبەمنلە

کەواتەفرۆشتنیحیکایەتیکوردایەتییوهە
هەرکەسێکەوەبێت،بەفشەوەردەگرم.
ڵێ  ،هەر دوای خوێندنەوەی چەند دێرێک زانیم ئەو
بە 
ستنووننوسەش هەمان بەزمی ئەو بەناو نووسەرانە دەڵێتەوە
کە خۆیان بە وەعزدەری بێحزروی کوردایەتیی دەزانن و لە
تێدامان بەرانبەر  بندەستی کوردستانیشدا نەک هەر حیزبی
شیوعی،بەڵکومارکسومارکسیزمیشدەبوغزێنن.لە کنئەو
نووسەرە کورد-یزمخوازانە هەموومێژوویبندەستیکوردنەک
هەر هۆکاری حیزبی شیوعییە ،بەڵکو خەتای خودی مارکس و
مارکسیزمیشە ،هەروەک پێش مارکس کورد بندەست
نەبووبێت ،هەروەک دوای رمانی سەدام خەتای مارکس و
حیزبی شیوعی بوو بێت کە کەرکوک بوو بە دوکانداریکردنی
حیزبونووسەرە پارەخوازەکان.ئەدیماوەیەکئەوە سکرتێری
بووکەشەڕیلەسەرجێبەجێکردنی
حیزبیشیوعیعیراقینە 
مادەی 140دەکرد؟ تۆ بڵێی هاوڕێ باخەوان پێی وابێت ،کە
کردنیمادەی140بەحیکایەتیمێشێوناودێرکردنیموسل،
کەرکوکوگەرمیانبە "ناوچە جێناکۆکەکان"،خەتایمارکسو
حیزبیشیوعیبن؟دوایتەواوکردنی ئەو"تەحلیل"ە بێتامەی
هاوڕێ باخەوان بە خۆم گوت ،ئەگەر هەموو وەعزی سێ
شەممەکانی رابردوو بۆ پرسه رۆژەڤێکانی کورد ئەوها بن ،ئیتر
حکومەتیکوردستانبۆتێگەیشتنلەدۆخیسیاسیناوچەکە
وجیهانیشپەکیناکەوێ.
دواجار پاش خوێندنەوەی ئەو وەعزە ستوونییەی هاوڕێ
باخەوان بیرمکردەوه بە بینانۆی ئەو وەعزەدانەی ئەوەوە
ستوونێکیبەرینوبێسنوورلەسەرئەوکوردایەتییە خێڵەکیی،
ربیزمه ،بەعسی ئاسا ،ئەو بە باو بوونی

السیکەرەوەی پان-عە
جۆرە پرسیار و وەاڵم ،لێکدانەوە ستوونییانە که زیاتر قسەی
خوشداکەنەن لەسەر دۆخی ئێستای کورد ،وەک مۆدەیەک لە
رۆژنامەکاندا دەنووسرێن و ئەو بوغزاندنەی مارکسیش بنووسم
کە نووسەرگەلێکی وەک باخەوان خۆیانی پێ هەڵدەتەکێنن.
کمبووبینووسم،لەو

لێراستییەکەیئەووتارەیکە منگەرە
دەمەدا لەبەر بێکاتیی و بێهوودەییش لەوێ راوەستێ ،بۆم
نەنووسرا ،بۆیە لە بری ئەوه بە باشم زانی ئەو شێوازە لە
رەخنەپلۆمیک،رەخنەرووبەڕووبوونەوەیەهەڵبژێرم.
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ە دەمڕاستی
بەڵێ ،رۆژنامەی "مێدیا" کە بە رووکەش گوای 
"کوردایەتی" یەکەی "کۆنگرەی نەتەوایەتی" دەکا و لە
جەوهەریشدا بەشێکە لەو دووکاندارییە عەنتیکانەی که پارتی
دیمۆکراتی کوردستان بەناوی رێکخراو و رۆژنامەی سەربەخۆوە
کۆمەکیان دەکا یان قووتی کوردوونەتەوە .بۆیە "میدیا" لە ژێر
چەتری ئەو تەرحە کوردایەتییە رووکەشەوە ستوونە
هەفتانەکەیبۆوەعزەکانیکاکەهاوڕێبەغەوانتەرخانکردووە.
دیارە منمەبەستمچاکییناچاکیئەورۆژنامانە نییە کە چۆن
وکێکۆمەکیاندەکەن،لێوەکخۆیانناودێریاندەکەم.
سەرەتا لەوە بترازێن ،کە ئەوە بێدەماریی سەرکردایەتیی و
بنکردایەتی حیزبی شیوعییە کە ئەمڕۆ بۆ بەردەوامبوونی
دووکانەکانیانئەوحیزبەیانگەیاندە ئەوئاستە کە باخەوانهبێ
کوردایەتییەکانببنە وەعزدەریمێژوویحیزبیشیوعییوبگرە
بڕیاردەری هزری مارکسیش .بەاڵم گاڵتەجاڕی لەوەدایە کە
مامۆستا باخەوان ،وابزانم لە دەرێ دەژی ،کەچی وەک مەالی
گوند وادەزانێ بۆ جوتیار و شوانی گوند دەخوتبێنێ ،بۆیە وا
باسی لەو ستوونە وەعز ئاسایەدا وا باسی شیوعی دەکا کە
گوایە لە هەشتاکان و ئێستاش دژی کوردایەتی بوو ،وەهاش
باسی پارتی دیمۆکراتی دەکا کە گوایە حیزبێکه لە کاتی
هەشتاکان و ئێستادا خەریکی "کوردایەتی"یە .وەلێ باخەوان
کە لە ئاستی کوردایەتییدا کە خەریکە بە دروشمی "برا لە
بێت" کوردستانی

پشت برا بێت ،مەگەر قەزا لەالی خوداوە 
"گەورە"مانبۆبسازێنێ،لە بیریچۆتەوە کە خودیپارتیکە
تاکۆتاییهەشتاکانیشلەبەریەکێتینیشتمانینەکحیزبی
شیوعیبوونەیدەتوانیلە دەڤەرەکانیهەولێروسلێمانییو
گەرمیاندا بە خەباتی نهێنیش بحەوێتەوه ،بۆیە لە بریئەوە بە
ناچاری بۆ ئەوەی رژێمی ئیسالمی پەنای بدات ناچار بوو
ماوەیەک کەم و زۆر  بۆ لێدانی پێشمەرگەکانی حیزبی
دیموکراتی ئێران بەلەدی بۆ پۆسدار بکات ،یان لە زێوە ،رژان و
کەرەج خەریکی "کوردایەتی" بوو  .لەوەش گەڕێین ،کە پارتی
دیموکرات هەرچەند راپەڕینی جەماوەر لەو دەربەدەرییەی ئێران
چی دواجار لە بۆ راونانی
رزگاریی کرد و هاتەوە کوردستان ،کە 
"براکەی-یەکێتی نیشتمانی" لە 1996دا ئەو سەربازانەی
رژێمی بەعسی هێنایەوە هەولێر کە هێشتا دەست و
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چەکمەکانیانخوێنیمنداڵ،پیر،ژنوکیژەکانیکوردستانیان
لێدەچۆڕایەوە! هەروەک هێشتا باغ ،مێرگ ،دەشت و چیاکانی
کوردستان بۆنی دوکەڵی کیمیایی ئەنفال بەری نەدابوون!
پێوێستیش ناکات باخەوان و هاووێنەکانی زوو باسی ئەوەم بۆ
بکەن ،کە پیشتر یەکێتی نیشتمانیی بەسیج و ئیتالعاتی
ئیرانی تا کۆیێ هێنابوو! ئەو بەزمانە هەموو خەتای مارکس و
حیزبیشیوعیینکە کوردایەتییەکەیکاکە باخەوانیانبێ"باخ
" و "باخەوان"ی کوردایەتی کردووە .لەوەش گەڕێ ،کە ناچارم
بە یادی باخەوان بهینمەوە کە خودی پارتی تا  90لە پەیڕەوی
ناوخۆیدا نووسیبووی ،کە بڕوای بەو سۆسیالیزمە هەبوو کە
کاکەباخەوانمەعیدەیپێدەگیرێت.
لێگوایە پارتیلە هەشتاکانداکۆمەکیماددیومانەوەی
حیزبی شیوعی کردووە ،ئەمەیان وەعزێکی نوێیە کە ئەو لە
باخە کوردایەتییەکەی بەرهەمیهێناوە .منکە فشەمبە هەموو
ئایدیۆلۆژیی و ئایدیۆلۆژیستكی وشکەڕۆ دێت ،لێ وەک
پێشمەرگەیەکی ئەوێ رۆژێی حیزبی شیوعی ،دەزانم پارتی،
بەالیکەمییەوەلەدەڤەریهەولێردا،چۆنبوووچیکردووە.کە
من لە  1984بۆ ساڵێک لە راگەیاندنی ناوەندی شیوعی بووم
کە لە دەڤەری "لۆالن" و "دەروا" بوو  ،پارتی کە تازە
راگەیاندنێکی شڕۆکەی لە نزیک شارۆچکەی شنۆ دا بە دیوی
"لۆالن"دا هێنابوو ،مانگانە رۆژنامەی "خەبات"یان دەهێنایە
راگەیاندنیحیزبیشیوعیتابۆیانتەسمیمبکەنویارمەتیان
بدەن.گاڵتەجاڕییە کە حیزبیشیوعیلەسەرداکۆکیکردنلە
پارتی کە مافی خۆیەتی بێتەوە کوردستان خەبات بکات ،لە
شەڕیخۆکوژییلەگەڵیەکێتینیشتمانییکوردستاندادەیان
پێشمەرگەی خۆی کردە قوربانی .کەچی پارتی بە مقاوەالت
جار و بار چەند بەناو پاشمەرگە نەک پێشمەرگەی خۆی ،کە
گوایە تا وەک بەشێک لە "بەرەی کوردستان"ی ئەودەم
ئامادەییان لە گۆڕەپانی خەباتدا هەبێت رەوانەی کوردستان
دەکرد ،کەچی مانەوەی لە ماوەیەکی کورت تێندەپەڕیی و دوا
وێستگەشیاندەڤەریباڵەکایەتییانخۆشناوەتیبووودوایی
دەگەڕانەوە "زێوە" و"راژان" و "کەرەج" .لەوەش گاڵتەجاڕیتر
ئەوەیە ،کە ئەو  رۆژگارە نازانم هاوڕێ باخەوان لە کوێ بووە و
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چیبووە،کەچیئێستابێتخۆیبکاتوەعزدەریراستییو
مێژووبنووسێتەوە!
وێڕای ئەمەش ئەوکات لە هەشتاکاندا کە یەکێتی
نیشتمانی بۆ گاڵتە ،دەیانگوت  هەموو پاسۆک " مەنجەڵە
دؤڵمەیەک" بەشیان دەکا ،کەچی حیزبی شیوعیی و
سۆسیالیست  پاسکۆیان پەنا  دەدا و کۆمەکی ماددیی و
مانەوەی دەکرد .ئەو پاسۆکەی ،کە بە واتای هاوڕێ باخەوان،
خەمی رزگارکردنی هەموو کوردستان و دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردی بوو ،دەبوو پشت و پەنای"پسپۆڕ"گەلی وەک هاوڕێ
ەنەکحیزبیشیوعی
باخەوانوحیزبوگەلیکوردقایمبووای 
کۆمەکیان بکات .نازانم ئەوکات هاوڕێ باخەوان و ئەوانەی کە
کاتی خۆی کۆنە جاش و موستەشار و ئێستاش مشەخۆری
کوردایەتین لە کوێ بوون کە پاسۆک لەو الوازیی و هەژاریی
جەماوەرییەرزگاربکەن؟ئەگەرمارکسیزم،وەکباخەواندەڵێ،
مایە پووچە ،ئەدی باشە وێڕای ئەوەی کە کورد دوای لە
نەوەدەکانی سەدەی رابردوو یان لە کاتی رماندنی رژێمی
سەدەم بە دەست ئەمریکاوە ،ئەگەر هێزێکی کوردپەروەر و
خاوەنستراتیژینەتەوایەتیهەبووایە،دەکراسەربەخۆیخۆی
رابگەیەنێت ،لەو دەمەدا بۆ "پاسۆک" وەک  ئێستای حیزبی
شیوعی خراپتر "ئفیالس" بوو و دواجار بەشێکی زۆریان ،وەک
ئەو کادیرانەی ئێستای حیزبی شیوعی ،بارگەیان بۆ ناو پارتی
گواستەوە؟!  تۆ بڵێی لە دواجاردا حیکایەتی کوردایەتییە
وەعزدەرانەکەی کاکە هاوڕێ باخەوان بە وەرگرتنی پۆستێکی
کوردانەیپارتیدیموکراتیئاسا،وەککۆیئەوانەیکە لە کن
پارتیدیموکراتییبوونەتە "راوێژکار"و"خەبیر"یبێراوێژوخبرە
و خومرە ،پۆستی راوێژکارییەکی بێراوێژ ،خەتم نەبێت؟! بەس
دەترسمپۆستەکەیلەودەزگایراگەیاندنومەدەنییانەدابێت
که کۆنە شیوعییەکان سەرۆک و بەڕێوەبەریینە و پێش ئەویش
پەرەپێدەریرێبازیکوردایەتییەکەیرەحمەتیبارزانین!
بەهەمە حاڵ ،خۆشی لەوەدایە کاتێک کاکە باخەوان ،وەک
گشتاندنێک ،باس لەو پێڕە کۆنە شیوعییانە دەکات کە دوای
پەشیمانبوونەوە یان بە هۆی مەگیرانکردن به دوای  پارەوە
بوونەتە پارتی ،کەچی ئەو هاوڕێیە کوردپەوەرە  باسی
ئەوەشمانبۆناکات،بۆچیپاسۆک،کە هەڵبەتدەبێهاوڕێ
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باخەوان یەکێک بێت لە دامەزرێنەریی یان بە الی کەمییەوە
هاوبیرانی ،دوای بە هەڕمێنبوونی پارە و نەمانی کوردایەتیی و
سیاسەتە لە کوردستاندا ،بە واتای باخەوان "ئیفالس"بوو  یان
بەشێکی زۆریان لە دەوروبەری پارتی دیموکراتدا دەخوولێنەوە.
ە رزگارکردنی
ئەدی ئەو کوردایەتیی و خەونە خۆشانەی که ب 
چوارپارچەی کوردستانەوە چی لێهات کە دروشمی قەبەی
ە بە زایەع
پاسۆکبوو؟رەنگە خەتایمارکسیزمبێتئەوخەونان 
چوون ،وەک زۆر لە خۆ بە نەتەوەزانە باخەوان ئاسا بێ
"ئیزم"ەکان باسی دەکەن؟ مرۆ الی سەیرە ،کە بۆچی
باخەوانی هاوبیر باسی پاسۆک ناکات ،کە ئەو حیزبە دەربڕی
روح و ئاستی کوردایەتی ئەو بوو ،بەو ئاکامە کۆمیدی/تراژدییە
گەیشت!لەوەشگەڕێ،کەئێستادوایئەوەیبەزمی"گۆڕان"
بوو بە مۆدەی دووکانێکی نوێی سیاسەتبازیی و کاسبی کۆنە
سیاسیی و نووسەرە مێش ئاکارەکان ،ئیدی بەشێک لەو
پاسۆکانەی کە بە هۆی هەر تەگەرە و بەزمی کۆنەقین و
کەسیی بێت  ،وەک باوە ،بوون بە "هاوپەیمان"ی :لیستی
گۆڕان" .لێ رەنگە کاکە باخەوان بزانێ ،ئاخۆ ئەو لیستە
دوکانێک ،کورسییەکی بەو کۆنە پاسۆکانە  داوە یان نا؟  ئەو
حیکایەتانە توالنین و لێرەدا ناکرێ هەموویان بۆ کاکە هاوڕێ
باخەوان شیکبکەمەوە .لێ باخەوانی هاوبیرمان یان خۆی
دەخەپێنێ ئان وا دەزانێ کە کەس بە کەس نییە ،بۆیە نازانێ
کە دەزانین بەشێکی زۆر لەو پێڕی کۆنە شیوعیانەی کە لە
راگەیاندنی پارتی دا بوونەتە درێژەدەری "رێبازی بارزانی" ،لە
رەچەڵەکدا  زۆربەیان پارتی بوون .دەبێ کاک باخەوان بزانێت،
کەلەسەرەتایهەشتاکاندا،کەئەودەمپارتیبوونعەیببوو،
کەچی شیوعی بوون مانای "رۆشنبیربوون" و پێشکەوتن" بوو،
بۆیە ئەو  کۆنە شیوعیی و تازە پارتییانەی کە ئەو ئاماژەیان
پێدەکا لە کۆتای حەفتاکاندا "قیادەی موقتە"بوون یان لە
بنەماڵەوە سەر بە پارتی بوون و بە جەماعیی یان وەک تاکە
کەسهاتنەناوحیزبیشیوعییەوە،تاکوولەگەڵبەزمومۆدەی
ئەو دەمە خۆیان کۆک ببینن .هاوکاتیش لە نەوەدەکاندا دوای
خۆشکردنی کارگەی شەڕی یەکتر کوشتنی نێوان پارتیی و
یەکێتییوئیسالمییەکان،ئیترزەمینەیحیزبێکیوەکحیزبی
شیوعی بەرتەنگ بوو ،کە خەریکی دروشمی یەکسانیی و
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عەداڵەتیکۆمەاڵیەتییوتشتیئەوهابووکە لە کوردستانێک
کە بە دەستبرسییەتییولەناوشەڕیحیزبوچەتەگەرییدا
هەال هەال بوو بوو  .حیزبی شیوعی کە ئەوکات تازە بلۆکی
سۆڤییەت رمابوو و ویستی ئەوەی نەبوو کە هەڵوێست لە
دڕندەیی دەوڵەتە کۆمۆنیستەکانی و لەسەریشانەوە یەکێتی
سۆڤییەت و خودی مێژووە دوور و نزیکەکه چەوتەکەی بگرێت،
بۆیە لە ئاکامی ئەمانە و ئەو چەتەگەریی و مافیاگەرییەی کە
بەناوی حیزب و حکومەتەوە سامانی خەڵکی کوردستان
تااڵندەکەن و بڕیار لەسەر چاوەنووسی خەڵک دەدەن ،حیزبی
شیوعی بەرەو ئەو دۆخە بوودەڵە و دەستکورتییە گەیاند کە
ئێستا لە پارتیی و یەکێتیی دەپارێتەوە کورسییان پێبدەن ،کە
راستییەکەی دوکانە نەک کورسیی دەسەاڵت .هەروەک
دەرۆزەکردنی حیزبی شیوعی بۆ کورسییەک لەو حکومەتەی
کوردستان ،مانای راگەیاندنی دۆڕانێکی ئەخالقییانەی ئەو ئەو
حیزبەیەوەکخودیئەودووحیزبە.
لەوەش خۆشتر ،ئەو قسە جەڵەبییەی هاوڕێ باخەوانە
سەبارەت بە خودی مارکس .بەڵێ دەکرێ کێشەمان نەبێت
لەگەڵ ئەو نییە کە حیزبە کۆمونیست و دەوڵەتانی پێشووی
سەر بە بلۆکی سۆڤییەت وابەستە و دژە ئازادیی و بگرە
ە بێبایەخکردنی
بکوژیش بوون ،لێ ئەوها لووتبەرانە و سەرپێیان 
کارل مارکس وەک هزرڤان و سۆسیولۆگ و ئابوورییناسێک لە
الیەنەوهئەوهاوڕێباخەوانەوە،تەنیاوەعزوفتوایئەومەالیە
بێ عیلم و بێ ئاینانەمان بیر دەهێننەوە کە جار و بار رۆژانی
هەینی لە خوتبەکانی مزگەوتەکانی کوردستاندا ،جا بە هۆی
بێکارەباوە بێت یان بە هۆی بوغزەکانیان لە خێزان یان ئەو
رێکخراوانە ئافرەت/ژنانەوە بێتکە لە جیاتیکۆمەکیکردنیژنی
کورد ،کاسبییان پێدەکەن ،وەعزی لەو چەشنە عەنتیکەیە
دەدەن.بە دەرلەوەیکە ئێمە هاوڕایتیۆرییەکانیمارکسبین
کە لەمەڕ سیستەمی ئابووریی سەرماریەداریی ،پرسی
جڤاک،مێژوو،شۆڕش،هونەرو...تادبەرهمیهێناوە،لێئەوها
سووککردنی مارکس مایەی کەمزانی هاوڕێ باخەوان لە
ئاستی تێگەیشتنی لە کۆی هزر و تیۆریی   نیشاندەدا .دیارە
ە ،ئەوها سووکردنی مارکس و زۆرێک لە
ئەوا قسە جەڵەبیی 
فێلەوسوفانی تر و نووسەری جیهانیی و خۆماڵێش لە الیەن
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بەشێکی زۆری کۆلکە نووسەر و سیاسەتکاری رۆژانەی
کوردستاندا تشتێکی نوێ نییە ،هەروەک  هەموو دەزانین
بەشێک لەو  نیو لیبرالیس و نیو کۆنپارێزانەی رۆژئاواش ئەوها
مارکسیزمیان وێنە کردووە و دەکەن .لێ ،ئەوەندەی من بزانم،
نووسەروئاکادیمییەکیپۆسپۆڕلەبوارێکیزانستەمرۆڤایەتیی
و سروشتییەکانیش نەخوێندۆتەوە کە وا مارکس بە فشە و
مردووبزانێت.
بۆیە هیوادارم کاک هاوڕێ باخەوان لە نووسینی ستوون،
وەعزوخوتبەیسێشەممەکانیداهاوتوویدا،ئەگەردەخوازێ
کوردایەتی کوردان بفراژێنێت ،چیتر لەناو ئەو چەشنە قووڕە
لیتاوەخوولنەخواتکەهەمپێشئەونیوسەدەزیاترکەسانی
ترخوولیانلەناویداخواردوهەمیشئەمرۆژگارە هیئەوە نییە
بەوجۆرەقسانەوەمرۆڤگەلێکفریوبدەیتکەلەناوئەوقسانتدا
خوولبخۆن.
21-4-2010
ستۆکهۆلم
/http://handren07.kurdblogger.com
بەڕێزێكی شیوعیی تریش بەناوی (دلێر محەمەد
شەریف)ەوە ئەم دژە وتارەی لە ماڵپەڕی رێگای
كوردستانی حیزبی شیوعیی كوردستاندا باڵوكردەوە:
وەاڵمێك بۆ ووشە سواووناشازەكانی هاورێ
1
باخەوان
دلێرمەحەمەدشەریف
Apr 25|13:26
ماڵپهڕیرێگایكوردستان 2010-04-25-

1
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من هیچ كات ووشە ریزكردنەكانی ئەم هاورێ باخەوانە
سەرنجی رانەكێشاوم بۆ خوێندنەوە چونكە هەمیشە سەرپێی
ودوور لە هیچ رەهەندێكی مەعریفی و سیاسی ووشەكانی
ریزدەكات  .ئەم جارەش لە وەاڵمی پرسیارێكی هەفتەنانەی
میدیادائەمهاورێباخەوانەلەژمارە()431یبەرواری(\20
)4یهەفتەنامەیمیدیاداكەبەداخەوەخۆیلێمانكردوەیان
كردوویانە بە بیرمەندو سیاسەتمەدارو لێكۆڵەرەوەی فكرو
سیاسەت و ئەویش بە ئارەزوی خۆی و بە پێ خاوسی و
ناهوسەنگانەودەكەوێتە وێزویشوعیەكانوحیزبیشوعی و
فكریماركسی.كە لەوە دەچێئەویلە الهایژیاووتائێستا
زانێ كە هەتا گەورەترین ئەودەوڵەتانەی كە ئەو بەرێزە

ئەوە نە
سوتێ و شانازیان پێوە دەكات نەك بەو جۆرە

ناخی بۆیان دە
باسیفكروتێروانینەكانیماركسوماركسیەتناكەن،بە ڵكو
بە رێزە لە چەمك و داهێنانە فكری و فەلسەفیەكانی ماركس
دەروانن و وەك تیۆرێكی فكری مرۆڤایەتی شانازی پێوە دەكەن
بە تایبەتی لە دۆزینەوەی گرنگ ترین خاڵە وونبووەكانی
سیستەمیئابوریوئابوریسیاسیپەیوەستبە كۆمەڵگەوە
 .لەوانەیە باشترین بەڵگەش ئەو گەراندنەوەیەی دەوڵەتێكی
گەورەی سەرمایەداری وەك ئەمریكا  بێت بۆ سەرلەنوێ
خوێندنەوەیماركسیەتبۆدەربازبوونلەوقەیرانە داراییەیكە
دەوڵەتانی سەرمایەداری دوچاری بوون لە رۆڵ و بەشداری
دەوڵەت لە ئاراستەبوونی ئابوری دەوڵەتدا و هەر ئەو
روانگەیەش بوو وای كرد كە بە برێك پارەی زۆر یامەتی ( ووڵ
ستریت ) بدات بۆ دەربازبوون لە وقەیرانە داراییە  .كە ئەمە
پێچەوانەیفكریسەرمایەداریبوو.كە بێگومانمئەو بەرێزە نە
لەو هاوكێشە فكریە ماركسیە  پەیوەست بووە بە مرۆڤایەتی
تێ گەیشتووەو نە تێی دەگات  ،كە بروا ناكەم رۆژێك لە رۆژان
هیچخۆیخەریككردبێتبەخوێندنەوەیماركسیەتونزیكلە
فەلسەفەیماركسی،ئویشوەكزۆرانیتربەباكگراوندێكی
ژەناوی وبە بریاری پێشوەختەوە حوكمی كوێرانە بەسەر
ماركسیەت و هەڵگرانی فكری ماركسیەتدا دەدات  ،چونكە
هەمیشە ئەو وشە ریزكردنانەی ئەو بەرێزە كڵۆڵی و هەژاری
ئەوی نیشانداوە لەو مەسەالنە و لەو حاڵەتەشدا هەر دەبێت
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بەوجۆرە قسەبكات.ئەگەروانەبێتخۆئەوپرسیارەیمیدیالە
شوێنێكەووەاڵمەكەیئەویشلە شوێنێكیترە .كە لەراستی
دا وەاڵمی ئەو پرسیارە ئەوەندەی یاساییە كەمتر سیاسیە ،
كەچی ئەوبەرێزە زۆر نەشارەزاو لە باكگراوندێكی پر لە كینەو
رقەوەودوورلەوەاڵمیپرسیارەكەدەكەوێتەوێزەیشوعیەكان
و حیزبی شوعی و مێژووی پر لە قوربانی و سەروەری ئەو
حیزبە ناشیرین دەكات  ،كە ئەوو هەموو ئەوانەی وەكئەو  لە
بەرامبەر بااڵی شوعیەكان و مێژووی حیزبی شوعیدا لە كورتە
بااڵیەكیكڵۆڵزیاترنین.
ئەوەتا ئەو سیاسەتمەدارە بەرێزە لەو چەند دێرەی وەاڵمە
ناهاوسەنگ و ناشازەكەیدا داوا لە شوعیەكان دەكات واز لە
شوعیەت بهێنن چونكە ئەو لەو تێروانینە مەزنەیدا گەیوەتە ئەو
دەرئەنجامەی كە شوعیەكان وەك خۆی وتەنی مادام القێكی
كورسیەكیاننەهێناوە ،ئیترئەمحیزبە پێویستنیەوئیفالسی
كردووە و باشترە ئیفالسی خۆمان رابگەیەنین و بچیتە پاڵ
الیەنێكی تر كە كورسیان هێناوە !...؟خۆزگە دەمزانی ئەو
بیرمەندە چۆن گەیشتۆتە ئەو بیرۆكە مەزنە كە شوعیەت و
حیزبیشوعیپێویستنیە مادامكورسینەهێناوە !!...دیارە
ئەوە حیكمەتی بیركرنەوەی ئەو سیاسەتمەدارە مەزنەیە كە
فكروتێكۆشانوملمالنێكانیمرۆڤوناكۆكیسیستەمەكانلە
كورسی و دەسكەوتی كورسیدا دەبینێ و پێوەری بەرنامەو
پرۆژەكانی مرۆڤ بۆ ئایندە و گۆرانكاری كۆمەڵگە بە ساڵ و
ژمارەی كورسی دەپێوێ ....ئێ خۆ بەرێز كێ دەڵێت ئەوانەی
كورسی زۆردەهێنن یان زۆریان هێناوە ئیتر ئەوان هەڵگری
پرۆژەیەكی مرۆڤانەی رەواو فریادرەسی نەهامەتیەكان و
بەدیهێنەری پێشكەوتن و رەفاهیەتی مرۆڤ و ئایندەی
كۆمەڵگەن .....؟؟ خۆ الیەن و خەڵكانێك لەم هەڵبژاردنەدا
كورسیزۆریانهێناوەتادوێنێبەشداریئەنفالوجینوسایدی
كوردیان دەكرد و  ئەمرۆش نەك هەر بروایان بە ماف و
ئازادییەكانی ئەم گەلە ستەم دیدەیەی كوردنیە  ،بەڵكو
نەبروایان بە دیموكراسی و نە فیدراڵی لە كەمترین مافی ئەم
گەلەدانیەوهێشتاخەونبە دەوڵەتێكیناوەندیوتۆلیتارییەوە
دەبینن  .تۆ بڵێ ی ئیتر ئەوان هەڵگری پەیامی مرۆڤایەتی و
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بنیادنەریبەهەشتیئەمكۆمەڵگەیەبن!...؟یانئەوانەیكە
دەنگی مەزهەب گەرایی و گێرانەوەی كۆمەڵگەیان  بۆ
كۆمەڵگەی شەریعەتی و وابەستە بە بەرژەوەندی دەوڵەتانی
دەوروبەر هێنا براوەن !...؟ تۆ بڵێی ئەوە پەیامی مرۆڤایەتی و
ئایندەیئەمكۆمەڵگەیەبێتمادامكورسیانهێناوە!...؟یانئەم
واقیعەی كۆمەڵگەی كوردستانی خۆمان و سروشتی
ملمالنێكان و پەنابردن بۆ هەموو شتێكی خوازراوو نە خوازراو تا
ئاستی شەری دەستەو یەخە و ئاراستە كردنی كوردستان بۆ
حیزبیبراوەوحیزبیدوراوهەروەكتۆشبەوهەمانەیەواقیعو
دەرهاویشتەكانی دەپێوی  ،لە كاتێكدا تۆی گوایە لە هۆڵەندە
ژیاو دەبوو باشتر لە چەمكی دیموكراسی و ناوەرۆكی
دیموكراسی تێبگەی  ،كە پرۆسەی دیموكراسی لە بنەرەتدا
پرۆسەیەكە بۆ رێكخستنی ملمالنێی سیاسی و براوەی
راستەقینە كۆمەڵگەیە كە ئیتر رێگە نادات ئاڵوگۆری دەسەاڵت
بە خوێن وزوڵم و فێڵ و شەر ئەنجام بدرێت و دەسەاڵت ناچار
دەكات كە لە رێگەی بەشداری سیاسییانەوە و لە پرۆسەی
هەڵبژاردندا دەسەاڵت بە دەستانی ناو دەسەاڵت دیاری بكات
....بەاڵم دیارە تۆی بیرمەندی مەزن سەرمایەداری و
سیستەمی سەرمایەداریت لێ بووەتە كۆمارەكەی ئیفالتۆن و
واتێدەگەی كە نەك هەر مافیاكانی جیهان  دەرئەنجامی
ماركسیەتە  لەوانەیە ئیستا بوركانە تەقیوەكانی ئیسالندیشت
پێ وابێ بە هۆی ماركسیەت و شوعیەكانەوە یەو وا لەم
سەردەمەدا رەخنە لە ستالین و كاسترۆو پۆڵپۆت دەگری
.!...هەی ئافەرین بۆ ئەو بیر كردنەوە مەزنەت كە سااڵنێكە
سەردەمی ئەمانە بەسەرچووەو كەچی تۆ لەمرۆدا لە
كوردستاندا وا شوعیەكان لە سەر هەڵەی ئەوان  دادگایی
دەكەی  ...هەی ئافەرین بۆ ئەو عەقڵە دیموكراتخوازەت كە لە
هەموو ووشە ریزكردنەكانتدا بە هەمان نەزمی ئەوان بیرت
كردۆتەوە و مافی ئازادی بیروراو حیزبایەتیت بۆ شوعیەكان
نەهێشتۆتەوە  .لە كاتێكدا مەگەر تۆو هاوشێوەكانی تۆ نەبێت
كەس نیە لەم كوردستانەدا ویژدانی لە  بەرامبەر رۆڵی
شوعیەكانلە هوشیاركردنەوەوقوبانیوهەڵویستینیشتمان
پەرییودڵسۆزانەیاندالەمووشەریزكردنەیتۆدائازارینەدات
.بەاڵمكوردوتەنیدیارەكااڵبەقەدبااڵیخۆیەتی.
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بەرێز تۆ كەیفی خۆتە چۆن بیردەكەیتەوەو تاچەند بە رق و
كینەو نەشارەزاییەوەهیچ بە شوعیەكان رەوانەبینی .بەاڵم
دەبێتئەوراستیە بزانی كە شوعیەتبە دروشموهاتوهاوارو
تەمەن نیە  ،بەڵكو ئەوە پرۆژەیەكی مرۆڤ دۆستانەو
سیستەمێكی كامڵەو بە تەواوی سیستەمەكانی كۆمەڵگەوە
بەستراوەتەوە(سیستەمیسیاسی–سیستەمیئابوری–
سیستەمی كۆمەاڵیەتی – سیستەمی رۆشنبیری )  ،واتە
پەیوەستە بەهوشیاری كۆمەڵگەو ئاستی پێگەیشتنی
سیستەمیئابوریوپێشكەوتنیكۆمەاڵتیلە پاڵرۆشنبیری
سیاسی كۆمەڵگەدا  ،هەر وەك چۆن پرۆژە رەشهەڵگەراوەكان
لەكۆمەڵەیەكیناتەندروستداگەشەدەكاتبەپێچەوانەیئەوە
شوعیەت و دیموكراسی لە كۆمەڵگەیەكی تەندروست و
پێشكەوتودا  گەشەدەكات  .بەاڵم دیارە ئەوەش نەگبەتی
شوعیەكانە كەو كۆمەڵگەیە پرە لە و كۆڵەوارانەی وەك تۆ كە
ئەوروپاشلەوبیركۆڵیوكۆڵەواریە رزگارینەكردوون.ئەگەرنا
بەرێز خۆ شوعیەكان هەرچی بووبن و هەر چۆن بووبن بەاڵم
داكۆكی كەرێكی جدی و دڵسۆز بوونە بۆ رزگاری نیشتمانی و
بنیادنانی دیموكراسی و ئازادی و مافەكانی مرۆڤ و لەو
پێناوەشدابە هەزارانقوربانیانداوەوهەزارانجاربەقەدبااڵی
تۆخوێنیانبەخاكیئەمكوردستانەداچۆتەخواریَ.
ئێوەش بەرێزانی هەڵسورێنەرانی هەفتەنامەی میدیا ( كە
پێویست وایە زمانحاڵی حیزبێكی سیاسی بن و سەربەخۆ
نین!....؟ ) گەر مەبەستتان بوو وەاڵمێكی گونجاو بۆ ئەو
پرسیارەتان دەست كەوێت ونەكەونە ناو وشە ریزكردنی پر لە
چەواشەكاریوناشازونادروستەوەباشتربووبچنوەاڵمیئەو
پرسیارە لە كەسێكیشارەزایسیاسەتویاساناسوەرگرن
و پاشان لە حیزبی شوعی كوردستانیش بپرسن بزانن
تێگەیشتنیان بۆئەوپرۆسەیە وئەوكورسیقەرەبۆیە چیە ،كە
دیارە بوەتەكورسی كێشەی كورد .لە كاتێكدا نازانم ئێوە چۆن
رازی بوون ئەو بیرمەندە مەزنە ئاوا بە پێ خاوسی بكەوێتە
وێزەی حیزبی شوعی كەلە وەدەچێت هیچ لە و پرۆسەیەو لە
سیستەمیهەڵبژادنویاساودەقەكانیپەیوەستبەمبوارە
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نەزانێت  و دێت  هەموو مێژووی تێكۆشان و هەڵوێستەكانی
حیزبی شوعی لەو روانگە ژەنگاوییەوە بە هەمانەی ئەنتی
كۆمۆنیست دەپێوێت  ،لە كاتێكدا ئەو مەزنە ئاگادار نیە كە بە
پێیسروشتییاساكەوپێكهێنانیلیستیهاوپەیمانیحیزبی
شوعی وەك كیانێكی سەر بەخۆ بەشداری لە هەڵبژاردن
نەكردووە و تاكە كاندیدەكانیشی لە شارەكاندا كاندیدی
لیستەكە بوو،یاساكەشزۆرروونبووبەاڵمئەوراگەیاندنە بە
یەك ناكۆكانەی ئەندامانی دەستەی بااڵی كۆمسیۆن وای لێ
كردكە نازانملە ژێرفشاریسیاسیدابوویانتێنەگەیشتنی
ئەوانیش بوو بۆ (بە شی چوارەم) و ( هەنگاوی دووەم )ی
پەیرەویدابەشكردنیكورسیقەرەبۆینیشتیمانی.ئەمە لە
كاتێكدا وەك وتم حیزبی شوعی وەك كیانێكی سەربەخۆ
بەشداریهەڵبژاردنینەكردبوو(كە ئەمەیانبۆخۆیهەڵە یە
یان راستە ئەوە مەسەلەیەكی ترەو پەیوەندی هەیە بە
خوێندنەوەی حیزبی شوعی یەوە بۆهاوكێشەی سیاسی و
میكانیزمیكاركردنی،كەدەكراتۆشلەمروانگەیەوەگفتوگۆلە
گەڵحیزبیشوعیبكەییانرەخنەیلێبگری).بەاڵمدیارە
تۆی مەزن ئاگادار نیت كەلەو (  ) 57 – 56كاندیدە براوەیەی
كوردستان تەنیا (  ) 3كاندیدیان دەنگی پێویستی كورسی
هێناوە،جگەلەوەیكەلەناولیستەكانداكاندیدهەیەبە(300
) هەزار دەنگ كورسی ئەنجومەنی نوێنەرانی بردووە و كەچی
هەر لە هەمان لیست كاندید هەیە بە (  ) 3هەزار دەنگ
كورسیبردووە .كە ئەمەشپەیوەستبووبەومیكانیزمە ناداد
پەروەرەی دابەشكردنی كورسییەكان و سیستەمی هەڵبژاردن
 .جا بەرێز گەر كەسانێك هەبێت لەناو حیزبی شوعی ئەو
كورسیە قەرەبۆیەیان بە مافی خۆیان زانیبێت وەك خاوەن
زۆرتریندەنگیناولیستەكە لە پاشیەكێتیوپارتیئەوە هیچ
نەنگیەكی تێدا نیە  ،بەتایبەتی ئەگەر ئەو لیستە هاوپەیمانیە
هێندە بە بیركردنەوەی حیزبایەتی تەسكەوە لەو پرۆسەیەیان
نەروانیبایە .یان تۆ هێشتا لە خەونی هاوێیانی ئەشكەوتدا
هەڵنەستاوی و لە دێرێكی پرلە ناشازو نا هاوسەنگدا بە ژێ
كافوهیوایدەبەستیتەوە (.كەمنوەكرایخۆمپێمباشتر
بوو حیزبی شوعی وەك كیانێكی سەربەخۆ بەشداری
هەڵبژاردن بكات  ،چونكە من دەمزانی زۆرن ئەوانەی
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هەڵوێستی نیشتیمانی و بەرژەوەندی بااڵی نیشتمانی نا
خوێننەوە و ئیتر كاتی ئەوەش هاتبوو لە بیر تەسكی حیزبی
پارتیویەكێتیئاشنابین).
نازانم ئەم بەرێزە هۆڵەندیە چۆن لە دیموكراسی گەیوە یان
تاچەند بروای پێی هەیە دێت لە چەند وشەیەكی سواوو بێ
حیكمەتدابەوزمانە بازاریەوە كەهەرلەخۆیدەوەشێتەوە گاڵتە
بە شوعیەكانوفكریماركسوحیزبیشوعیدەكاوبە گاڵتە
جاریەوە حیزبی شوعی بە سۆاكەر نیشان دەدات  ،دیارە ئەو
سیاسەتمەدارە مەزنە نازانێت هیچ كات شوعیەكان نە لە
سەردەمیشاخونە لە ئیستاشداسواڵكەریبەردەركیهیچ
الیەن و دەوڵەتێك نەبوونەو ئەو بر پارەیەش كەوەك بودجەیەك
لەناو ئەو لێشاوە سامانەی كە كەس نازانێت دەچێتە كام
گرفانەوە وەریدەگرێتوەكمافێكیحیزبیوحیزبێكیخاوەن
ئیجازە بەپێی یاسا و خاوەن تێكۆشانی هەزاران قوربانی كە
ئەمرۆ سەدانی وەك تۆ لە پەنایدا الفی ئازادی و دیموكراسی
لێ دەدەی و بە هەوەسی خۆت و بە پێ خاوسی رەش و
سپی تێكەڵ دەكەی  .بڵێین چی ئەوەش حوكمی زەمانە
سااڵنێككە شوعیەكانخاوەنهێزوتوانابوونهەزارانیوەكتۆ
چیرۆكیمەزنیوجوانیانبەبااڵیحیزبیشوعیوشوعیەتدا
هەڵدەدا  ،بەاڵم ئەمرۆ سەردەم گۆراوەو شاباش بەبەاڵی
دەسەاڵت و حیزبی براوەدا  دەكەن  .كاكی سیاسەتمەداری
مەزندەزانیبەونوكتە دروستكراوە نزمەیتۆكە بەقەدبااڵی
خۆتنزمە تاچەندهەستیهەزارانشوعیبرینداردەكەیكە
هەموویان بااڵیان سەد جار لە بااڵی تۆ بەزترە  ،كە لێم روونە
نەك هەر هیچ رۆشنبیرێكی هۆڵەندی بەڵكو هیچ تاكێكی ئەو
كۆمەڵگەیە بەوزمانە نزمە نازاننقسە بكەن،تۆئەوزمانە نزمە
لەكوێفێربووی!.....؟
بەرێزمنناهەقیتۆشناگرموەكهاوشێوەكانتبە رقێكی
ساویلكانەوە لەوەش ناحەكیمانەتر قسە بە شوعیەكان بڵێی ،
ئاخرتۆهەردەبێتوابڵێی،ناهەقیئەوهەفتەنامەیەشناگرم
كە دیارە ئەویش لە پە نا مەبەستێكەوە دەبێت  دەرگا بۆ
كەسێكی مەزنی وەك تۆ بكاتەوە تا بەو زمانە سواوو نزمە
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شوعیەكان و مێژووی شوعیەكان ئاوا ناشیرین بكەی  ،لە
كاتێكدا گەر تۆ ئەو بیرمەندە پر رۆشنبیری و دیموكراسخوازەیت
دەتتوانیلەگفتوگۆیەكیفكریوسیاسیانەداهەمووئەووشە
ناهاوسەنگانەت  بەجوانی و بەزمانێكی تردارێژی  جا هەرچی
بێت تێروانینت ،ئەوە مافی هەموو كەسێكە و منیش لە چوار
چێوەیئازادیبیروراوە زۆربە هێمنیوبەرێزە وە تێروانینەكانت
قبوڵبكەم،چونكە هیچكاتشوعیەكانلەوجۆرە گفتوگۆیانە
نەترساونووەكتۆگوناحنەبونە.
بەاڵمبەرێزمئەوقەوانە سواوەیتۆدەمێكە ریسوابووە یان
تۆ هێشتا ناتوانی ژیان و وەحشیەت گەری دەوڵەتانی
سەرمایەداری بدینی  ،ئەوەتانێ سەر هەڵدانی مافیا و نابوت
بوونی كۆمەاڵیەتی كە وەك خۆت دەڵێی پاش روخانی
دەوڵەتانی سۆسیالیستی سەریان هەڵداوە بە دەر ئەنجامی
ماركسیەتوسۆسیالیزمیدەزانی،كە ئەمە بۆخۆیئەوپەری
هەژاریوكڵۆڵیونەشارەزاییتۆنیشاندەداتلە رۆشنبیری
و سیاسەت و فكری سیاسی  و لەوە دەچێت هێشتا  لە
سەردەمی تاك جەمسەری و دەرهاویشتە پر لە شەرو
ماڵكاولیەكەی سیستەمی نوێی جیهان حاڵی نەبوبی كە رۆژ
بە رۆژ كۆمەڵگە هەژارەكانی وەك ئێمە بەرەو لەبەریەك
هەڵوەشانەوەونابوتبووندەبەن،دەكهەزارجارپیرۆزتبێت
ئەو سیستەمە جوانە پر لە مرۆڤ كوژیەی سەرمایەداری  ،
كوردیهەژاریشلە هیچیكەمنیە شاباشیسەرمایەداریو
بازاریئازادنەبێتكە  19ساڵە لە پەنائەمبازاریئازادەوە قور
بۆ خەڵكی هەژاری ئەم كوردستانە ئەگیرێتەوە    .خۆ گەر
هەندێكلەوسیستەمە سۆسیالدیموكراسەیئەودەوڵەتەی
كە خۆتی لێ دەژیت شارەزابویتایە بەتایبەتی لە سیتەمە
ئابوریەكەی ئەوە دەتزانی كە سۆسیال دیموكراتیش لە بنەما
ئابورییە سەرەكیەكەیدا هەڵقەاڵوی بەشێكی زۆری فكری
سۆسیالیستیە  .كە جیاوازی هەموو سیستەمە سیاسی و
دەوڵەتیەكانی جیهانیش لە بنە رەتدا لە جیاوازی و شێوازی
ئاراستە بوونیسیتەمە ئابورییەكەیدادەردەكەوێت.بەرێزئێمە
وەك شوعیەكی كوردستان هەرگیز داكۆكی لە بلۆكی
سۆسیالیستی و دەوڵەتە روخاوەكانیان ناكەین  ،بەاڵم تۆو
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ویژدانت ماركسیەت هۆكاری سەر هەڵدانی مافیا كانیان بووە
وەكخۆتوتەنی،خۆئەگەردەوڵەتینادیموكراسیوشمولی
و  تاك حیزبی بونە  ،بەاڵم كێ هەیە نەزانێ لە پاش
روخانیانەوە ئیتر توشی ئەو نەگبەتیە بوون و ئیستا بۆ كارو بۆ
ژیان پەرتەوازەی دنیا بوونە  .بەرێزم ئەمە حوكم و حیكمەتی
بازاری ئازادە كە نەك  هەر شتەكان لە پێناو زۆرترین قازانجا
دەكاتە كااڵبە ڵكومرۆڤە كانیشدەبنە كااڵیدەستیخواپێداوو
خاوەن سەرمایەكان  ،كە بێگومانم تۆ سەر لەم مەسەالنە
دەرناكەیتوبازنەیبیركردنەوتلەوشتانە بچوكترونارۆشنترە
 .باشترە هەر واتێبگەی كە سەرمایەداری و سیستەمە نیو
لیبراڵەكانئەوكۆمارەیئیفالتۆننكەتۆخەونیپێوەدەبینی.
دواجار بەرێز شوعیەت فكرو بەرنامەو پرۆژەیەكی ئینسانیەو
تاكێشەیتێروبرسیهەبێتئەمپرۆژەیەشهەردەمێنێ..
جائێمەكورسیمانهەبێتیاننا...حیزبیشوعیهەبێتیان
نا .


لەنێوان مارکسیەکەی سەالم عەبدولال و نەتەوەیی
بونەکەی هاوڕێ باخەوان دا
قادر نادر
بەشی یەکەم
دەمێکە  بەدوای هەڵێک دەگەرام ،کەبتوانم هەندێ رەخنە
لەکەسەنەتەوەیە(٤پارچەلیبرالەکان)بگرم
دوای دیدارەکەی هاوڕی باخەوان  لەرۆژنامەی میدیا,
هەلێکی دروست کرد ،بەهیوای ئەوەی بەدلێکی گەورە و
بەگیانێکیدیموکراسی،نەوەکبەدژایەتیوقینهەلگرتن،لێم
وەربگرن .چونکە  دەبێت  ،کۆتایی بە شەرم و رەچاوکردنی
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هاوڕییەتی و ناسین لەسەر هەلوێست ودیاردەو روداوە
چارەنوسسازەکان بهێنین  و  هەمومان راستگۆ بین ،لەگەڵ
قەلەم و  پراکتیزەکردنی وشەی دیموکراسی لە ژیانی
رۆژانەماندا.وەهەردوالوبەرەکەسانیدلسۆزنبەالمدلسۆزی
مانای ئەوە ناگەیەنێت هەلەنین لەلێکدانەوە و لەدەرەوەی
رەخنەبن.
ئەو رەخنانەی هاوڕی باخەوان لە ڕۆژنامەی میدیا لەژمارە
  ٤٣١لەسەر حزبی شوعی گرتویەتی ،زۆرینەی  راستە ،ئەم
حزبە و ئەندامانی نابێت واتورە و هەلبچن  ،کاتێک  لەدوو
هەلبژاردن   ،گەورەترین شکستی جەماوەری توشی دەبێت،
بێ ئەوەی شیوازی میتۆدی کارکردنی بگۆڕێت !؟  ،کەئەگەر
سکرتێر و سەرکردایەتی ئەو حزبە بروایان  بە سەرەتای
بیروباوەر ی حزبیان  بوایە .هەر دوای هەلبژاردنی ٢٥.٠٧
دەستیان لەکار دەکێشایەوە؟ .کەچی دریژەیان بەهەمان
میتۆدی تێکشکان دا و بەشداربونەوە لەحکومەت  ،بونەوە
حزبیبارەگاودیداروهاوپەیمانی٢حزبودسەالت؟
ئەوەی هاورا نیم لەرەخنەکان ،کە (حزبی شوعی)
سەرباری ئەوەی دەیان سال گەنج و الوی کوردیان بەناوی
چەپێتیەوە،لەهەستینەتەوەییوکالدەکردوونزیکبە ٦٠
سال(دوایگؤڕینیسەدانئالۆگۆریسیاسی)ئەوکات،دانیان
بە حزبیشوعیکوردستانهێنا؟بەالمئەمحزبە حزبیقسە
زل و دروشم دەر نەبون ،حزبێک بوو تا بەر لەراپەرین ،حزبی
شەهیدان و قارەمانی زیندان و لوتکەی تێکۆشان بە ئەندام و
سەرکردایەتیەوە؟بۆیە نەدەبووهەندێکلە هەلسەنگاندنەکەی
بگاتە شێوەیئیستفزازیوبیویژدانی!؟پێچەوانەیهێزو
کەسایتیە نەتەوەیەکانی باشور ،لەوەتەی دەیان بینم ،خاوەنی
دروشم وتیۆری جوانن  ،کەدەمی هەریەکێکیان دەکەیتەوە
دنیایەکوشەی(دەبێتوپێویستەت....بۆدەژمیرن؟بەالمکێ
ئەو پێویست ودەبێتانە  ،بباتە ناوکاری مەیدانی ،فعلەکە
مەجهولە؟  دواتر هەلگرانی بیری ( کۆمنیست وئیسالمی و
عێراقچیەکان  ....بەبەراورد بە خەلکە نەتەوەیەکان  ،بۆ
باوەرەکانیخۆیانمەیدانی تربون!!.؟وە هەقە بەرلەرەخنە
142

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


گرتن لە شوعی رەخنە  ،لەخەلکی نەتەوەیی بگرین ؟  کوا
هێزوتواناونارەزایەتیوچاالکیەمەیدانیەکانتان؟
بۆ ئەم هەلبژاردنانەی عیراق وئەو بەشداریە کاریگەریەی
کوردانبۆپەرلەمانوحکومەتیعیراقی،بەوڕێژەزۆرەنیشانەی
الوازیوئیفالسیهەستیبیرکردنەوەینەتەوەیینیە؟
تالەبانی وبارزانی ،لە ٧سالی رابردو دا  ،چ هەلێکی
نەتەوەییبۆکوردهاتە ئاراوە،وچگورزێکیانلێدا؟کەچی
زۆرێکلەخەلکەنەتەوەیەکاندەنگیانپێدانەوە!؟
کەهاتمە ئەوڕپا وەمزانی بەرەی نەتەوەیی ئەوەندە بەهێزە
لەهیچ شوێنێک جێگامان نابێتەوە ،بەالم کەلەناو دەیان
نارەزایەتی و خۆپیشاندانی نەتەوەیی ئاوڕ دەدەمەوە ،کەمترین
(تیۆرزانە نەتەوەیەکان) دەبینم؟؟ کە نازانم هێزو گروپێک ،بەس
رەخنە بگرن  و نەچنە مەیدان  ،چۆن گەشە دەکەن!؟ الت
سەیرە بۆ خۆپیشاندان بۆ گەرانەوەی کەرامەتی نەتەوەیی ،بۆ
١٨کچی ئەنفال کە فرۆشرابونە میسر بە  ٦والتی ئەوڕپی
ژمارەی خۆپیشاندەران   ٣٠٠کەس نەدەبوو؟ لەوالتی سوێد
لەدژی داکۆکی  تالەبانی لە جەالدی کۆمەلکوژی نەتەوەیەک"
سولتانهاشم" ٢٧کەسوبۆئازادکردنی"تاریقرەمەزان"٣٤
کەس ....لەکاتێکدا بە س لەو ستۆکهۆلمە زیاتر لە  ٢٠هەزار
کەس خۆی پێ فول نەتەوەییە ( ئااڵ و نەخشەیەکی گەورەی
کوردستانی هەلواسیوە)؟ وەبەئاستی هەموو ئەو ژمارانەی
نوسیومەنوسەروشاعیریخۆبەنەتەوەییزانهەیە؟
ئەمە جگە لەوەیکێشەیناوچە تەعریبکراوەکان،لەدوای
روخانی سەدام ،هەلێکی دیرۆکی بۆکورد هاتە ئاراوە ،کەچی
بارزانیوتالەبانیبەهۆیخەونیدیرۆکیان(کورسیوپارە )
گەورەترینچانسیانلەدەستکورددا؟ئەیکاردانەوەیخەلکە
نەتەوەیەکانلەکوێدایە؟؟
وەئەگەرقسەیەکبکەمرەنگبێتبەهەڵەشلێکبدڕێتەوە.
زۆرینەی کەسە خۆ بەنەتەوەیەکان ،سەرباری تاوانە
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نەتەوەیەکانی،پارتیوبارزانی،کەچیبارزانیەکانوەککاریزما
و سیمبۆلی نەتەوایەتی سەیری دەکەن!؟ ،بۆیە ئەگەر
پرسیارێک بکەین وبلێێن ئەرێ کێ بوو بۆ یەکەم جار لەمێژوی
کورد،خەباتگێرانیکوردیبەشەکانیتریتەسلیمبەداگیرکەر
کردەوە،دواتربوەکەلتورورەفتارێکیهێزەباشوریەکان؟
راستە بەشێکیگرنگیکادیریراگەیاندنی شیوعیئەمرۆ
بۆق لێدەری پارتین ،بەالم لەیادمان نەچیت بەشێک لەخەڵکی
خۆ بەنەتەوەییش لەچوارچێوەی دەزگای پاراستن دەخولێنەوە
بەتایبەتیلەکوردستان.
بۆیە هیودارم هاوڕێ باخەوان ئەو راستیەش ببینێ خەڵکە
نەتەوەیەکان الوازترین گروپی مەیدانین وەبەر لەوەی رەخنە
لەحیزبیشیوعیبگرینبارەخنەلەخۆمانبگرین.
لەکۆتایدا دەڵیم ئەم وتانەم ،هەرگیز  لە بوێریدا پەشێوی
شاعیر ناگرێتەوە .چونکە ئەو  قوتابخانە و لوتکەی هەلوێستە
لەبوێری و ناسینی مۆخی سەرکردایەتی باشور  ٣٠سال
لەمەوبەر( .بەالم لەبواری کاری مەیدانی و روداوە گەرماو
گەرمەکانبونینابینم).یانجەمالنەبەز،کەبەردەوامرەخنە
ولەگەرمەی روداوەکان قسەی خۆی بوێرانە  کردوە  .ئەوەی
دەلێمئەوسوپایەقەلەمبەدەستوهێزوگروپەنەتەوەیەکاننن
کەنازانم کەی دێنە سەرشەقام؟ یان هەرگیز لەگەل  چەندین
کەسی نەتەوەیی ومەیدانی وەک خدر کوردستانی وکاوە
ئەمین و زۆرێکی تر نیم .کەبەرەدوام لەتەک باوەڕە
نەتەوەیەکانیان لە پێسەوەی کارە مەیدانیەکان  ،سەرباری
ئەوەیمالیانلەشارەکانیتریستۆکهۆلمە.
وەهەرگیزئەووشانەشملەگەڵچەپەکوردستانیەکاننیە،
کەلە  ٣٥سالیرابردولوتکەیکەسوالیەنیشورشگیڕیو
مەیدانی بون   ،بەهێزترینیان ،پکک  ،یان کۆمەلەی رەنجدەران
(سەرباریتێبینیمانلە کوردستانیبونوناراستگۆییزۆرێک
لەسەرکردەکانیکۆمەلە)
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وەهەرگیز ئەورەخنانەشم بەو مانایە نیە کە هەموو خەلکە
نەتەوەیەکان هەر هیچیان نەکردوە ،بەالم تائێستاش هێزە
نەتەوەیە کوردستانیەکانلەئەورپاوکوردستاننەیانتوانیوە ببنە
کۆمەلێک سەروەری و دەستکەوتی نەتەوەیی کە بەبەروبومی
ئەوانهاتبێتەئاراوە.
لەبەشی دووەم  چەند رەخنەیەک لە شێوازی  رەخنە و
هەڵچونیسەالمعەبدوڵالودابرانیحزبیشوعیلەخەلک
دریژەپێدەدەم
لە نێوان مارکسییەکەی (سەالم عەبدوڵاڵ) و
نەتەوەییبوونەکەی (هاوڕێ باخەوان)دا
قادر نادر
بەشی کۆتایی
هاوکێشەکلە هزرمدەخولێتەوە،رەخنەگرتنلە دەسەالتی
کوردی بێ مؤڕە تر دەردەچیت ،لە هێزە ئۆپزسیۆنەکان!؟ .وەلە
حزب لە بەناوهەزاران ڕۆشنبیر!؟  بەالم ئەمە کاروانێکە دەبێت
ئەو دیوارە زیاتر بشکێت .ئیتر با بکەوینە بەر تۆمەت و رەخنەو
مۆرەلێگرتنیانهەڵچونوتورەبونیکاتیهەندێهاوڕێ،کە
رەخنەکانمان بۆ سەرنج دانی تێ بینی و ئاگادارکردنەوەیە
نەوەکئازاردانیان.
دوەممانگلەسویدبوم،سەالمعەبدواڵکەمپینیکاروانی
ئاشتی دەست پێکرد ،دواتر لەمەسەلەی خەزرەجی و
دروستکردنی کەمپینی ئەنفال وهەلەبجە وناوەندی چاک ،لە
سەرەتا و جێ پەنجەی دیار بوو .بەالم هەر زوو لە سەر
دەرکردنیبەیانامەیەکیحەمە سەعیدلەگەلپۆلێ(ڕۆشنیرو
کەسایەتی)  روبەروی بۆوە ،لە کەمتر لە  ٢مانگدا  ٢٥بابەتی
زیاتر  لەسەر  نوسی!؟ .دواتر چەند سالێک لەئێمە دورە پەرێز
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کەوتەوە ،بەالم ماوە ماوە  ،لەتەک وشە و نوسینی کاری
مەیدانیخۆیدەکردئەمەشجوانیەکیئەوکوڕەیە.
لە هەردوهەلبژاردنیپەرلەمانیکوردستان 25.07وعیراق
..03.07سەالمعەبدولاڵدورۆژجارێکبابەتێکیلەسەرگۆران
بەتوندیدەنوسی!؟.
لە وەالمی هاوڕێ باخەوان  کە رەخنەی لەحزبی شوعی
گرتبوو،وەالمەکێکیپرلەهەلچونوبریندارکەریدایەوە.بۆیە
ئەو پرسیارە م ال دروست بوو ،سەالم بۆ بەویژدانەوە لەگەل
قەلەم دەجولێتەوە؟ ئاخر  کفرەکە لەکوێ دایە ئەگەر ئیستفزاز
یان هەلەیەک بەرامبەر  حزبی شوعیش بکرێت .بۆ بەو زمانە
توندەوەالمدەداتەوە؟
مەگەر حزبی شوعی لە  ١٩سالی رابردوی توانیبێتە
خاوەنی٢نارەزایەتیجەماوەریبەرفراوانیخەلکبێت!؟
مەگەر ئەو حزبە لە رەخنەگرتنی لەدەسەالت لە  ١٩سالە
ی دەسەالتی سیاسی کوردی ،بەئاستی یەک هەفتەی
میدیای ئەهلی ترس و جەبەروتی دەسەالتی شکاندوە  و
ماهیەتیئەودەسەالتەیبەخەلکناساندوە؟
مەگەر ئەندام پەرلەمانەکانی لە   ٩٢بەدواوە توانیویانە ،بۆ
یەک جار هەڵوێستێکی بوێری و هەالیەکی سیاسی لەسەر
دەیانتاوانیئەمدەسەاڵتە لەپەرلەمانبکەنە بابەتیڕۆژەڤی
خەلک؟
مەگەر پەرلە،مانتاری شوعی بەئاستی پەرلەمانتارانی  (
یەکگرتووکۆمەل)لەسەردەیانتاوانیدەسەالتلە گەندەڵی
و دزینی داهاتی خەلک ،نارەزایەتیان دەربریوە؟ ئاخر ئەمە
لوتکەی تێک شکان و دۆرانی فیکری و بازرگانی کردن بە
شوعیەت و خەلک نیە ،کە جۆتە پەرلەمانتارەکەی بەناو جەپ
شوعی  و زەحمەتکێشان ،وەک پەرلەمانتارانی دەسەاڵت
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دەستە پڕ لەناپاکیەکانیان بەرز دەکەنەوە  بۆ بودجە دزین ،
کەچیئیسالمیەکاندژیدەوەستنەوە!؟
مەگەر ئەو حزبە رۆلی نەبوو لە پەرتەوازەکردنی هەزران
کادیریتێکۆشەری؟
مەگەرئەمحزبە نەبۆتە پاشکۆیدەسەاڵتوحزبیبارەگا
ومیوانیبەردەوامیسەریرەشوقەالچۆالن....
پرسیار ئەوەیە ئەی  هۆی چیە سەالم عەبدوڵال رەخنەیان
لێناگرێت؟کەرەخنەیەکیشیلێدەگیرێت،بەتوندترینشیوە
دیتەوەالم؟
ئایا نوسین و رەخنە ،دژ بەدیاردەی قێزەوەن و تاوانە یان
بەکارهێنانێتیبۆمیزاجوقین؟
سەالم زۆر ئازاری هەژارانی والتەکەمانی  بەوێنەوە نیشان
دەداین.بەالمکاتێکئەندامانیلیستیگۆرانشەریبودجەی
ئەوهەژارانەیاندەکرد،ئەولەبڕیالنیکەمیبێدەنگبێت،
لەگەرمەی کەمپینەکەی دابوو .زۆر جار بیرم دەکردەوە
سەالمەکان بۆ لەم چرکە ساتە  رەخنەبارانی  گۆران  نەوەک
دەسەاڵتدەکەن!؟تۆبڵییگۆرانمەترسیدارتروتاوانبارتربێت؟
بەشێکی
بەلکو
نین،
فریشتە
نەک
گۆران
سەرکردایەتیەکەی  .هەمان عەقلیەتی یەکێتین ،کەهەیانە
شایستەی  زیندانە نەوەک الفلێ دانی گۆران خوازی .ئەمە
جگە لە نەبونی بەرنامەیەکی جیا لەدەسەاڵت ،لەبواری
نەتەوایەتی و دیموکراسی ،کۆمەلکوژیەکانی کورد و شەفافی
بودجەی مادی و داوای لێ بوردن لەمێژوە ناشیرن و پر
لەتاوانەکانیان لە ناو  دەسەاڵت و یەکێتی دا .بەالم هەرگیز
ئەوان لەدەسەالت گەندەڵتر و  مەترسیدارترنین کەهەندێ
نوسەربەخەڵکدەیانناسێنن؟
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دلنیام لە پاکی هاوڕی باخەوان و سەالم عەبدوڵال.
کەهیچیان بە فیتی دەسەالت ،رەخنە لە(شوعی و گۆران)
ناگرن  .بەاڵم ئایا قەلەم بەپێی دیاردە و روداو  الی نوسەر
چردەبێتەوە بۆ ناو دارستانی نوسین  ،تا پێش بەتاوانبەرامبەر
بەخەڵکبگرێتیانبۆملمالنێیشەخسیسەنگەرگرتن
لەحزببەکاردێت؟
بەهیوای ئەوەی ڕێز لەپاکی و پەیامی  قەڵەم بگرین،
کەرەخنەشدەگرینبێپەرینەوە،بەسەرهەلەیچواردەورمان.
لەیادیشمان نەچیت لەنەبونی ئۆپزسیۆنێکی مەیدانی وبوێر،
پارتی ویەکێتی ئەو مافیایەی ئێستان .وەلە نامەیدانی و
چەواشە و دروشم دەری  ،هەزاران ڕؤشنبیر ی  ئەو والتە،
لەناوئەوهەمووئازاروتاوانەدەژیین .

وەاڵمێک بۆ قادر نادر لەمەڕ نەتەوەیەکان و نەتەوەیی
بوونی کورد
ساسان دەروێش – هۆڵەندا
لەم ڕۆژانەدا وەک کاری هەمیشەیم لەچاوپیاخشاندنم
وخوێندنەوەی هەندێ بابەتی ماڵپەڕی کوردستان پۆست ،
بابەتێکی بەڕیز (قادر نادر ) م بەرچاوکەوت کە لە دووبەش دا
لەژێر ناونیشانی ( کۆمۆنیستەکان و نەتەوەییەکانی کورد لە
دەرەوەیپارتیویەکێتیچیانبۆکوردکردوە؟
لە دوای خوێندنەوەی بەباشم زانی بۆ دەولەمەندکردنی
بابەتەکە و زیاتر قسەکردن لەسەر ئەو تەوەرە گرنگ و
مێژوویانەی نەتەوەکەمان ئەوەی دەیزانم بە ئەزموونی خۆم
بیخەمە سەرکاغەز و ئەم (ئسلوبەش)  ببێتە هاندەرێک بۆ
ڕۆشنبیران ونووسەرانی کورد،بەڕیز کاک ( قادرنادر) لە
بابەتەکەیداهاتووەلەبەراوردکردنوهەڵسەنگاندنێکیخێرای
سەرپێێ بێ پشت بەستن بەگەڕانەوە بۆ مێژووی دوورو
نزیکمان بەڕای بەڕیزیان بەراوردێکی لە نێوان( مارکسییەکەی
سەالمعەبدوڵاڵونەتەوەییبوونەکەیهاوڕێباخەوان)کردوەکە
منپێموایەدادپەروەریتیانەبووچونکەبابەتەکەیبەرگریزیاتر
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پێوە دیارە وەکلەوەی وێنەیەکی جوانی ڕاستیەکانینیشانی
خوێنەرانی کوردبدایە لەمێژووی هەردووالیەن  ،پێم وایە کاک
قادر نادر لە دلسۆزیەوە هەر وەک خۆی دەڵێ و ئامۆژگاری
مبهدەستانیکورددەکاتلەڕاستگۆدەربڕین

ڕۆشنبیرانوقەڵە
و دڵ گەورەی ڕەخنە قبوڵ کردن و بەرچاو ڕوون کردنەوەی
خوێنەریکوردکە ئەرکیهەموومانبێتومنیشبەشبەحاڵی
خۆم هاوڕام لەگەڵ ئەو ووتە جوانانەی ،که دەبا هەموومان بە
دووربین لە زمانی زبرو چەواشەکردن و جوانکاری کردنی
ڕووخسارە ناشرینەکان،ئەوەیهەیە باوەکمێژوویەکیپوخت
بۆنەوەکانیدوایخۆمانبەجێیهێڵین،دیارەمێژووشڕەحم
بەهیچ کەس والیەنێک ناکات لە ڕووی ڕاستی و ئاشکراکردنی
نهێنیەکانیئەمڕۆبێیانسبەی.
بابێمەوەسەرباسەکەمکەبەڕیزقادرنادروبابەتەکەیەتی،
من بەش بەحاڵی خۆم دەست خۆشی لێ ئەکەم بۆ
ووروژاندنیئەمبابەتە،دەبوایە زۆرزووڕۆشنبیرانونووسەرانی
کورد شەن وکەوی ئەو بابەتەیان بکردایە ،بەاڵم بە داخەوە
ئەوەی نووسەری کورد لەم ڕۆژگارە ئازاد و فراوانەی نووسین
وباڵوکردنەوەدا تێوەی گالوە دژایەتی کردن وسووک کردنی
یەکترن وبەیەکدا هەڵشاخان وزمان زبریە بەرامبەر یەک کە
هەموو جوانیەکان ڕووخساریان لە تاریکیدا بەرەو خۆر ئاوابوون
هەنگاودەنێن و کڕۆکی ڕاستیەکان بیردەبەنەوە .به دڵنیایشەوە
ئەمکارانەشدەکەونەخزمەتیدوژمنانیکوردوکوردستانولە
داهاتووشداهەرکوردزەرەرمەنددەبێت.
ئاخۆدەڵێینباشە!!!! کاکە قادرنادر بۆچاوەڕوانی هەلی
کردوە تا لەسەر نەتەوەییەکان بنووسێ  ،که لە سەرەتایی
نووسینەکەی دا ئەو ڕاستیەی درکاندوە کە لە بۆسەدا بووە بۆ
ڕەخنەگرتن لە کەسە بە ناو نەتەوەیە(چوارپارچە) لیبڕالیانە ،
دوای دیدارەکەی هاوڕێ باخەوان لە ڕۆژنامەی( میدیا له ژمارە
 ) 431لەسەر حیزبی شیوعی و وەاڵمی سەالم عەبدوڵاڵ بۆ
هاوڕێباخەوانیئەوبابەتەیقادرنادریلێکەوتەوە.
کە هاوڕێ باخەوان لەونووسینەیدا  لەڕۆژنامەی میدیا
وەاڵمی پرسیارەکانی داوەتەوە زۆر بەئاگایانەوپشت بەستن
بەمێژووی ئەوحیزبەوخەبات وتێکۆشانیان بەرامبەر دووهەڵبژاردن
و سەرئەنجامی شکستی بێ جەماوەری وتەنازول کردن بۆ
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کورسیەکڕاستیدرکاندوەبۆسەالمعەبدوڵاڵخۆیسەغڵەت
کردوە بەو ڕادەیە کە هیچمان ئەوەمان لێ چاوەروان نەدەکرد
بەوشێوەئاستنزمیەووشەڕیزبکاتدژیهاوڕێباخەوانیو
نەتەوەییەکان  ،دەبوو کاک سەالم عەبدوڵاڵ پێشتر لەخۆیانەوە
ڕەخنەی بگرتایە کە چەند ناکۆکن بەپێ ی ئەو هەموو
نووسراوانەی ماڵپەڕەکان  بە ئاشکرا کە دەبینرێن خۆ ئەوە
هاوڕێ باخەوانی نییە ؟!!!! خۆتان باش ئەزانن کێن ولەخۆتانن
ئەگەرخۆتانیلێگێلناکەن!!!!!
هەرهەمان زوڕناژەنەکانی زەمانی پێش قاسم و دوای
قاسمن کە لەبەردەم ڕۆڵەی کوردا کورد بوونیان کاڵ کردەوە و
پێیان شەرم بوو بڵێن کوردن و بە کوردیان دەووت پیاوی
ئیمپریالیزم و نۆکەرو ئەڵقەلەگوێ ،مێژوو هەمووئەو ڕاسیانەی
سەلماندکێڕاستبووکێششکستیخواردلەبەرامبەرکورد
بوونونەتەوەییبوون.
خۆکاکەقادرنادریشبەشێکلەمڕاستیانەیووروژاندوەلە
شکستوناکۆکینێوانیانوبەردەوامبوونیانلەسەرشکستی
خۆیانوبەشداریکردنیحکومەتیهەرێمیکوردستان،بەاڵم
لە دواڕیزیڕیزبەندیووشەکانیقادرنادربادەداتەوە بۆبەرگری
کردن و دەلێ ئەم حیزبە پێش ڕاپەڕین حیزبی شەهیدان
وقارەمانی زیندان ولوتکەی تێکۆشان بوو،دیارە لە دوای ئەم
مێژووە وەهانینبەووتەکانیقادرنادر،کە ئەمەشڕاستیە کە
بۆ سەلماندنی ووتەکانی هاوڕێ باخەوانی کە سەالم
عەبدوڵاڵیتوشیهستریاکردوە.
وهودەوڵەتچونکە
لێرەداناکرێبکەومە پێناسەکردنینەتە 
زۆری لەسەر وتراوە ئەوەی دەمەوێ بیڵێم بەبێ هیچ
ئیستیفزازکردنی کەس والیەن ،بوونی هەر نەتەوەیەک چەق
گرتنە لەسەر دەوڵەت بوون،ئێمەی نەتەوەی کورد کوا خاکمان
کوا دەوڵەتمان ،کوا ڕەنجی خەباتی چینایەتی و خەباتی
نەتەوەیمان.
کاتێک بیری نەتەوەیی لەساڵی  1959ویستی لەنێو
نەتەوەی کوردا وەک کاژیک خۆی پێناسه بکات بۆ نەمانی
یکوردلهدیلیوڕزگاری

داگیرکاریوهۆشیارکردنەوەینەتەوە
 ،ئەی هاوڕێ کانی سەالم عەبدوڵاڵ نەبوون ،کوردیان
بەقلیاسان دەشوبهان وبەسەرەتای ئەی ڕەقیب دەناسی و
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یکوردیانلهکوردبوونیخۆیانکاڵدەکردەوە بۆئایدیەک

ڕۆڵە
کە بێ خەبەربوو لە هاواری کرێکارانی سەرخاکێکی داگیرکراو
کە لەوکاتەدا جەمسەرێکی بەهێزی هەموو هاوکێشەکان بوو،
بێ گوێدانە ئەوخەبات و قوربانیەی هاوڕێ کانی کاک سەالم
وچەواشەکردنی کوردبۆ چەکوش وداس وماندوبوون لێنە کردن
لەبەرخاتریرژەوەندیخۆیقومبەلەیناپاڵمیڕووسیبەسەر
شۆڕشێکی سەرتاسەری کوردستان  وەک شۆڕشی ئەیلول
تاقی دەکرایەوە و هەژارانی کوردستانی لەنێو دەبرد،کوا
ئەودیکۆمێنتە فەرمیەی کە ئەو تاوانەیان ڕەت کردەوە هاوڕیانی
کاکسەالمبۆوەستاندژیبۆمبابارانکردنیکوردستانوچیتر
چەکی ڕووسی نەفرۆشڕێت بەعێراقی دیکتاتۆروخوێن ڕێژ ،
نەتەوەیەکان نەبوون بەپشووی درێژوخۆڕاگری وخەباتی نهێنی
دژبەداگیرکاریکوردستانبوون وبێگوێدانە حیزبوحیزبۆکێ
بێیەکودووچونە پاڵشۆڕشتائەوکاتەیجاڕینسکۆدرا،
ئەیهاوڕێ کانیکاک سەالم نەبوون چونە پاڵ عێڕاقودواتر
پاشگەزبوونەوە وهاتنەوە ژێرباڵیشۆڕشکە الیەنیمەکتەبی
سیاسیپارتیواتەجەاللیەکانئەمکارەیانپێقبوڵنەدەکرا
بەاڵملەژێرسایەیبارزانینەمرتوانرابیانپارێزن،ئەیکوائەو
هۆشداریەی کە درا بە عێراق یان ڕووسیا که ئەوکاتە هاوڕێ
کانی کاک سەالم لەچیاکانی کوردستان بوون بە ناپاڵمی
ڕووسی وجێ بەجێ کاری عێراق هەژاران و جوتیاران و
کرێکارانیدێکانیژێردەستیپێشمەرگەیانشەهیددەکرد.
هەرنەتەوەیەکان نەبوون چەندین هۆشداری تۆکمەو بەجێ
یان گەیاندە سەرکردایەتی شۆڕش وبارزانی کە لە کۆکراوەی
پەرتوکی( بارزانی وکاژیک ) دەتوانن تێ ی بڕوانن وەک
بەڵگەیەکیزیندوویئەوکاتەینەتەوەیییەکان.
ئەوبێپشتیوانیوناهۆشیاریەیکوردوهاوڕێیانیکاک
سەالمبووچرایڕووناکینەتەوەیەکیانبێئومێدکردلە ڕەنج
وخەباتیان ،بە گاڵتەپێ کردن بە کورد و نەتەوەیەکان کە دەیان
ووت کورد نەتەوەیە و کوردستان داگیرکراوە،ڕێکخراوێکیش
هێشتالە هەرەتیالویدابووبۆگەشەسەندنونەشونماکردن
وپێگەدانان لەناوجەماوەری کورد (کاژیک ) ،شۆڕشی ئەیلولی
مەزنهەڵگیرساونەتەوەیەکانیشنانخۆریسەرسفرەیهیچ
داگیرکەرێکی کوردستان نەبوون و ئەڵقەلەگوێ ی هیچ
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دەوڵەتێکی زل هێزیش نەبوون ،بۆیە هەر زوو لە شانشی
دوژمنانی کورد وکوردستان ئەوچرایە لەگەڵ نسکۆی شۆڕشی
ئەیلولی مەزن کزکرا،بەاڵم ئاگری ئەوچرایە جارێکی تر
بەشێوازێکیتروخەباتیئاشکراپاسۆکلە 11یئەیلولساڵی
 1975جاڕی سەربەخۆیی بوونی کورد و نەتەوەی کوردیان
بە گوێیدوژمنانیکوردوکوردستانداداودڵیدوژمنانیکورد
و کوردستانیان ڕاچەڵەکاند ،دوژمنان هەر زوو لە ڕێگای ئەڵقە
لەگوی کانی خۆیانەوە کەوتنە دژیاتی کردنیان و ڕێ گرتن لە
خەباتی چەکداریان ،کاتێک چوونە چیاکانی کوردستان بە
هێزکەم وبە هورە وەک پلنگ ئاسا دەجەنگان بێ ئەوەی ڕۆژێ
لەڕۆژانگەردیناپاکیوتەسلیمبوونەوە بە ڕژێموسفرەینان
خۆری  هیچ پایتەختێکی دوژمنانی کوردستان و دۆالری
دەوڵەتانی زلهێز قبوڵ بکەن ،کە لەو بارودۆخەدا کە ئابووری
کوردستان لە چ بارودۆخێکدابوو عێراق ڕۆژ به ڕۆژ خۆی پڕ
لەچەک دەکرد و شەڕی ماڵ وێرانی بەرامبەر کورد و دراوسێ
کانی هەڵگیرساندو ڕۆڵەی کوردی دەکردە سووتەمەنی
جەنگەکەی وخەڵک وکوردی لە کارو کاسپی دەکرد ،کاتێکیش
نەتەوەییەکانلەچیابوونوەکپاسۆک،خاڵیهەرەگرنگینێوان
عێراقویەکێتیومفاوەزاتەکەیساڵەکانیهەشتەکانئەوەبوو
دەبێپاسۆکنەمێنێ،کە ئەوبڕیارەیدوژمنانیشجێبەجێ
کرا لەالیەن نۆکەرانی ئەوسای کورد  ،هێرش کرایە
سەربارەگاکانی سەرکردایەتی وبنکەکانی نزیک شاری
سلێمانیوزۆردڕندانە بە جەیشوجاشونۆکەرانیکوردەوە
هەموویان هەڵبڕین بۆ دیوی چیاکانی نزیک ئێڕان  ،پاش ئەم
ڕووداوە دڵتەزێنانەش دەتوانن بۆ ڕاستی و درووستی ووتەکانم
سەیری ئەوبەڵگەنامە شەرمەزاریەی تاڵەبانی بکەن کە
ناردویەتیبۆسەرانیشۆفێنێعەرەبحسننەقیبکەتیداچ
دوژمنکاریەک باس دەکات بۆ دوژمنانی کوردوکوردستان
دەربارەیپاسۆکوکاژیکوپارتەکانیتر.
منیش لێرەوە بەکاک قادر نادر وکاک سەالم دەڵیم حیزبێک
یان بیروباوەڕێک لەپێناوی نەمانی دیلێتی و سەربەخۆیی و
ئازادی ویەکسانی بۆ کوردستان و نەتەوەی کورد بەوشێوەیە
لەالیەن دوژمنان و شێرە بەفرینەکانی نێوخۆ ڕاوە دووناوبێ ولە
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نێو ببڕێ و بکوژرێ و ناوی بسڕێتەوە ،دەبێ ئەندامەکانی چی
بکەنولەکوێبن؟!!!
کاکقادرنادرباسلەدروشمیجوانوباقوبریقدەکاتلە
نەتەوەییەکان ،ئەی هەرئەو دروشمانە نیە که هەستی الی
هەمووکوردێک دروست کردوە بە هەر هەڵگری بیروبڕواێکەوە
بێ ،بێ سێ و دوو ئااڵ جوان و پیرۆزەکەی کوردستان بەرز
دەکەنەوە کە لەقواڵیەوە کورد بوونی خۆی دەسەلمێنێ وبە
دوژمنانی کورد دەڵێن سەرتان دای لەبەرد ئێمە کوردین
ونەتەوین وخاونی ئااڵی خۆمانین  .ئەگەر بیرتان نەچۆتەوە
ڕیفراندۆمەکەی بۆ سەربەخۆیکوردستان شاهیدە لە ناوە وەو
دەرەوەی کوردستان هەڵگری چ ئااڵیەک بوون ئاپۆرای
جەماوەرەکانی کوردستان لە ناوەوە و دەرەوە،ئەی بۆ باس لە
دروشمی هاواری کرێکارانی جیهان یەکگرن بۆ ناکەی بزانم
خۆت لەسویدی و ڕۆژێ لە ڕۆژان گوێ بیستی کرێکارانی
سویدببوی هاتبێتنە سەرشەقامەکان و لەخەمی کرێکارانی
عێراق وکوردستان لەبێ کاری ودابین کردنی ژین
،ئەوکرێکارانەیکە کرێکاریکوردبۆیاندەگریساڵەهایساڵە
کە  هەموو ژیانی خۆیان لە چوارچێوەی یاسا  ڕێکخستوە چ
کاریانبە کرێکارانیجیهانە ،ئەوە تەنهادروشمیفریودەرەکانە
،کرێکاری ئەوروپا هیچی لە ئاغاکانی کوردستان و
فیرعەونەکانی ئێستا کەمتر نیە لەجوانی پێستی دەست و
دەموچاویانکەبێئارەقدانیناوچەوانڕۆژانەکانیانمسۆگەرە
وئەویترحکومەتبۆیاندابیندەکات.
لەخاڵێکیترداکاکقادرنادردەڵێکۆمۆنیستوئیسالمی
وعێراقچیەکانبە بەراوردبە خەڵکە نەتەوەییەکانمەیدانتربوون
دەپرسێکواهێزوتواناوناڕەزایەتیوچاالکیەمەیدانیان.
بۆ وەاڵمی ئەم دێڕەش هەروەک لەسەرەتاوە باسم لێکرد
هەست کردن بە بیری پیرۆزی نەتەوەی و سەرهەڵدان و
دامەزراندنی لەنێو کاژیکدا هەر لەسەرەتاوە نەتەوەییەکان
باوەڕیان وابووە کە حیزب وحیزبۆکە بکەنە قوربانی لەپێناوی
سەرخستنی شۆڕش دژ بەداگیرکاری کوردستان و هەوڵیان
نەداوە بنە دیکتاتۆر لەنێو پارتێکداو جەماوەری کورد بەعەبدی
خۆیان بزانن وتەنها هەوڵیان ئەوە بووە کە  کوردستان
سەربکەوێ  وکێ ئەودەسکەوتە بەدەست دەهێنێ ئەمان
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سەربازیبوونوشەهیدیانلەپێناویداناوە بۆیە ناکرێهەموو
نەتەوەییەکان وەکو یەهودیەکان بۆ ئەوەی لە دنیا بناسرێنەوە
ئاڕمییەهودیەکانلەقۆڵیانبنێن.
هەروەکووتمئەوەبەسەبۆنەتەوەییەکانکەکوردیانفێری
ئەوەکرد لەبەرامبەر دوژمن خۆ بەکەم نەزانن بە ئااڵی پیرۆزی
کوردستان بەرامبەریان بوەستن ،بیرت نایەت ئەوپاسۆکەی کە
نۆکەرانی کورد وەک ئەتواری هەمیشەییان کە خستبویانە پاڵ
پێشمەرگەکانی پاسۆک کە گوایە بە مەنجەڵێک یاپراخ تێر
ئەخۆن،ئەوە خۆیلەخۆیداگەورەترینوەسفە بۆنەتەوەییەکان
کە بێ باک لە ماڵی دنیاو پلەوپایە  و دالدەدانی جاش
وخۆفرۆش وسیخوڕوفایلدار لەخۆیان کۆبکەنەوە  بێ منەت
لەدوژمنانی کوردوکوردستان دەجەنگان وخەڵکانێکیش خەریکی
ڕاوڕووت بوون و کوردستانیان بە سەوزی ئاودیوی ئێران کرد
تەنانەتووردە نانەکانیش،هەرپاسۆکونەتەوەییەکانبوونلە
دوای ڕاپەڕین لەسەر چیای ئەزمڕ و بارەگاکەیان لە قەاڵچواالن
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵکرد  ،دوای ئەوە بوو بە چ
هەاڵیەک تەنانەت لەڕادیۆکانی دنیاشەوە بە عەرەبی شۆفێنی
و تورک وفارس وە گوێ بیستی ئەوە بووین کورد دەیەوێ
سەربەخۆ بێ ،هەر زوو بە هەزار و یەک درۆ وەاڵم درایەوە
لەالیەن نۆکەرانی کورد کە ئەو کارە نەکراوە و چەند کەسێک
بوونوچیتر.
بۆمەیدانیبوونیشنازانمقادرنادرباسلەچەندژمارەیەکی
خۆپیشاندان دەکات کە نەتەوەیەکانی تیا نەبینیوە،ناشێ کاک
قادرچاالکیڕێکخراویچاکببەستێتەوە بهئایدیەکیجیاوازلە
نەتەوەیەکان ،چونکە ئەوانەی ئەو باسی دەکەت چاالکی
ڕێکخراویچاکە کە هەستاونبە سازدانیئەوکارانە کە لەالی
هەموومان بەهەڵوێستی بەرزوشۆڕشگێڕانە بۆیان دەنرخێنین
ولەبەر چاون ،بەاڵم بیرت نەچی ئەوانەی لەوچاالکیانەدا
هەڵگریئااڵیپیرۆزیکوردستاننئەوە نەتەوەییەکاننهەروەکو
ووتم ناکرێ لەسەرقۆڵیان بنووسن ئێمە نەتەوەییەکانین جیاواز
لهئێوە.
بۆمەسەلەیئیفالسیهەستینەتەوەیوبەشداریکورد
لەهەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق خۆتان باش دەزانن کە کێ
بەرپرسە لە وکارە لە  18ساڵیڕابردووداکە خۆتانڕۆژانە کاری
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لەسەرئەکەنلەڕێکخراویچاک،ئەویششێرە بەفرینەکانیبە
ناو سەرکردایەتی کوردن کە کوردبوونیان کاڵ کردەوە ئەوەندە
چەمینەوە بەسەر دەست و قاچی سەرۆکی پایتەختەکانی
داگیرکاری کوردستان و شیوەن و شەپۆڕ لەسەر گۆڕی
مردوەکانیانوگۆڕینەوەیبیروباوەڕبەدۆالروبلەوپایەیکورسی
 ،ئەوهەستە نەتەوەیە ئەوان کوشتیان  ،ئێمەی نەتەوەی
نەبووین،بۆناڕەزاییوخۆپیشاندانوهاتنە سەرشەقامئەوەندە
بەس نیە کە ڕۆژانە گوێ بیستی دەبێ ودەی خوێنیتەوە لەو
هەموو گۆڤارو ڕۆژنامەو ماڵپپەڕە کوردیانە چی بە گەندەڵ و
سیخوڕو فایلدار دەکرێ ،مێش میوانیان نیە و زیاتر خۆیان قایم
دەکەن،کێلە جاشێتیوسیخوڕیوفایلداریشەرمیکردوە
و سەری خۆی هەڵگرتبێ ،مێژوو بیرچۆتەوە ،کێ مێژوو سەیر
دەکات ،کێ مێژووبەپیوانە کرد بۆ هەڵبژاردنی بیروباوەڕی ،
ئەوەیدوێنێچاشێتیکردەئسلوبئەمڕۆئاغایەیانفیرعەونە
،ئەوەی دوێنێش شؤڕشگێڕو نەتەوەی و دڵسۆز و نیشتمان
پەروەربووبەکوردستانئێستاگۆشەگیریتاراوگەیە.........
دەزانی کەسانی نەتەوەیی چەند پرۆژە و یاساو ڕێنمای و
یاداشتیان پێشکەش بەسەرکردایەتی کورد کردوە کوا
کوا
پپرسن
لەكی
وەاڵمەکانی
....کوا.....کوا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........
یەكیلەوانەپرۆژەکەیپارێزەرونووسەرینەتەوەییکاک(
کامیل ژیر)  بوو بۆ سەرکردایەتی باشووری کوردستان لە ژێر
نانێشانی( پڕۆژەیەک بۆ سەربەخۆیی کوردستان بەبێ خوێن)
کێ هات شەن وکەوی ئەو بابەتەی کرد یان لەو پەرلەمانەی
کاکسەالمئاواتیپێدەخوازێلەڕوانگەییەککورسیەوە بۆ
هاوڕێکانیدەنگیکرێکارانیکوردبگەیەنێبەجیهان.
دەنگ دانی نەتەوەیەکانیش بۆ بارزانی وپارتی دیارە
هەڵوێستی نەگۆڕی نەتەوەیەکان وایە لەسەرەتاوە کێ دژی
داگیرکاری کوردستان هەڵوێستی هەبێ خۆیان بە سەربازی
زانیوە کە چەند جارێ بارزانی لەبەرامبەر تورکەکان ووتویەتی
کەرکوکشارێکیکوردستانیەولە پاشەڕۆژدائاواتیدەوڵەتی
کوردیمان هەیە ئەم هەڵوێستەش بە هەڵوێستی خەڵکان و
سەرکردەی تری کوری کە دەوڵەتی کوردی بە خەونی شاعیر
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دەزانێ و فیدڕاڵی بە دێلێتی بۆ کوردو نەتەوەی کوردیش
بەنۆکەریعێراقچێتیبزانێبەراورددەکەن.
لەکۆتایدا هیوادارم ووشەکانم یەکە بە یەکە بە هیچ
ئیستیفزازێک وەرنەگیرێ بۆ هیچ کەس والیەنێک ،تەنها
وەاڵمێکی کورت بوو بۆ هستریاکەی سەاڵم عەبدوڵاڵو
السەنگیەکەیبەراوردکردنەکەیقادرنادر،
رانبهتایبەتیخوێنیشەهیدانبە

خەباتیهەمووتێکۆشە
لەسەروهەمووستێکەوە
بێ
بیروباوەڕێکەوە
هەر
دەبینم،بەتایبەتی  ئەوانەی کوردبوون و بۆ کوردستان خەباتیان
کردوەوەیانشەهیدبوون.
ئەوەیمنووتومەبەشێکەلەمێژوویڕابردوومانبەزمانێکی
سادە نەک وەک مێژوونووس ،ئەگەر بێت وباس لە مێژووش
بکەین دەبێ هەمووشتێک بڵێن ناکرێ وەک قادر نادر دەڵێ
دەبێچاوپۆشیلەبرادەرایەتیوناسینبکەینوڕاستگۆبینلە
دەربڕینیقەڵەمەکانمان......
لەکۆتایدا دەڵێم هەر کاروانێ بۆ پرشنگی خۆر بڕوانێ کەم
بن یان زۆر دەگەنە خۆر ،کە ئەویش سەربەخۆیی کورد و
دروستبوونیدەوڵەتینەتەوەییکوردە.

تێبینی :لێرەدا بەمەستەوە ئەم وتار و تانە و
تەشەرانەی شیوعییەكانم باڵوكردەوە ،تاوەكو خوێنەر
خۆی بڕیار بدات كە ئەوانە چەند جنێوفرۆشن و چۆن
هەموو شتێكیان بەسەر یەكتریدا ترنجاندووە!
ئیتر چیدی نووسین و تانەی شیوعییەكان لەسەر
ئەم نیو كۆڵۆمەی خۆم لێرەدا باڵوناكەمەوە ،بەس نەبوو
كۆڵۆمێكی تەواوم نەنووسی! ئەوكات دەبووایە چییان
بنووسیبایە! .بەاڵم دیارە لە بوارێكی تردا ساڵوێكی
تریان هەر لێدەكەم..
ئەگەر ئەوەی لەسەر منیان نووسیوە لەمەنگەنەی
بدەم ،بێگومانم كە كتێبێكی قەوارە گەورەی
لێدەردەچێت..
لێرەدا بەپێویستی دەزانم كە وتارێكی زۆر جوانی كاك
قادر رەشید (ئەبو شوان) دەربارەی ئەو كورسییە
156

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


قەرەبووە باڵوبكەمەوە ،كە زۆرباش شەنوكەوی
سیاسەتی دۆڕاوی حیزبی شیوعیی كوردستانی
كردووە و خۆشی یەكێكە لە شیوعییە كۆنەكان ،ئەم
وتارە لە ماڵپەڕە كوردییەكاندا لە مانگی ئاپریلی 2010دا
باڵوكراوەتەوە:
حیزبی شیوعی :ئەگەر کورسی قەرەبوو وەرنەگرین،
خۆپێشاندان ئەکەین!
قادر ڕەشید (ئەبو شوان)
کوردئەڵێت:سواربوونعەیبێکودابەزیندووعەیب.

ئەوەتەی حیزبی شیوعی دروست بووە ( 76ساڵە)! بە
عێراقیی و کوردستانییەوە  ،ئەوەندە توشی داڕمانی یەک له
دوای یەکی زیانبەخش نەبووە  ،وەک ئەوەی لەم دوواییانەدا
توشیبووە وئەبێت!بەاڵمبە داخەوە ،ئەوەیتوشیمەرگو
سەگەردانیی بووە  ،قەواعیدی حیزبە  ،نەک سەکردە قەڵەوە
ونهباران!

تێروتەسەلەکانکەهەرئەڵێیتنەبایاندیوە
دوێنێ حیزبی شیوعی کوردستانیی لە شەقامی
شارەکاندا چەپڵه و هەلهەلەیان بۆ هاوپەیمانیی لێئەدا!
ئەمڕۆشلەدژیانشەقامیانلێئەگرن!
بەپێی هەموو نەریت و یاسا و ڕێسایەکی حیزب ،
ئەندامێکیکۆمیتەیناوەندییبۆینیە بە ناویحیزبەوە فتوای
وا ڕابگەیەنێت کە به کوردییەکەی پێی ئەڵێن (گەڕکردن!).
ودەرەوەیدا،فتوایوابدات
ئەوەیشەرعیەتیهەیە لە ناوەوە  
،ئەمانەن:
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 - 1کاندیدی لیستی ئەو  11حیزبە بۆیان هەیە داوای ئەو
قەرەبووکردنەوەیە بە بەڵگەوە ڕابگەیەنن .لەو حاڵەتەدا ئەو
کورسییە قەرەبووە بەسەر ئەواندا دابەشئەکرێت و بەپێی
ڕێککەوتنی نێوانیان .ئەمانە ئەگەر نەیانکرد هەر مانگەی
یەکێکیانمانگانه 45هەزاردۆالریپارلەمانلە بەغداوەربگرێت
،ئەوابەتاکەالیەنێکناکرێتوشەرعیینیه.
 - 2سکرتێری حیزب  ،یان وتەبێژی حیزب بۆی هەیە
هەڵوێستی وا ڕابگەیەنێت  ،نەک ئەحمد شیروانیی ئەندامی
کۆمیتەیناوەندیی.
لهوتایبەتی(ل.میانم.س)بۆی
 - 3لە کۆبوونەوەیبە پە 
هەیەلەدوایدیراسەیەکیهەمووباشهونەباشەیئەنجامی
خۆپێشاندانەکەلەگرتنوبرینداربوونولێدانلەالیەنپۆلیسەوە
،لەبەرچاوبگیرێت،لەبەرئەوەیدورنیەئاساییشبەپێییاسا
بڕیاری خۆپێشاندان نەدات  ،بێگومان ئەو کادێرە سەرکردانەش
مەرجە کە لە پێشەوەیخۆپێشاندانەکەوە بن،وەکسکرتێرو
ئەندامانی ل.م و م.س بە هادی مەحمودی وەزیریشەوە  ،بە
قاتوبۆینباخەوە!
 - 4لە دەروەوەی حیزب  ،کارگەرانی کارگەکانی کوردستان
بۆ داکۆکیی لە حیزبەکەیان دەست لە کار هەڵبگرن و بڕژێنە
شەقامەکانەوە و داوای قەرەبووی کورسییەک بکەن بۆ
کاندیدێکی حیزبەکەیان کە موچەی مانگانەکەی بە
ە خۆی وەریئەگرێت  45هەزار دۆالرە .با
حیمایەکانیەوه ک 
هاواربکەن (با  ..بژی) لەگەڵ پۆلیسدا بکەونە شەڕەدار و
بۆکس!
 - 5ئەو جەماوەرەی دەنگیان داوە بە کاندیدی حیزبی
شیوعی کوردستانیی  ،ئەتوانن داکۆکیی لەو پاڵێوراوە بکەن ،
بە مەرجێک کە پێشەکیی شارەزابن لە بەندەکانی
ڕێککەوتنەکەی هاوپەیمانییەکە و چۆن حیزبی شیوعی مۆری
کردووە!
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نبهدەنگئەو

گریمانبڕیاریخۆپێشانداندرا،ئەوانەینایە
بڕیارەیئەحمدشیروانییەوە،ئەبێتکێبن؟
لهپێشهەمووانەوە ،سکرتێریحیزبوئەندامانیم.سو

ل.م  بەشدارنابن! پێم وایە نایانەوێت لە دوریشەوە
خۆپێشاندانەکەببینن.
ئەندامێکی م.س بە ڕۆژنامەکان ئەڵێت :هاوپەیمانیی و
دەسەاڵتخەنجەریانلە پشتیانداون!بەاڵملە ڕاستییدائەوە
مەکتەبی سیاسی حیزبی شیوعی کورستانیی خۆی بوو ئەو
خەنجەرە زەهراوییەی لە بڕبڕەی پشتی خۆی دا  ،نەک
هاوپەیمانییەکه!
پێشنیاری من بۆیان  ،بەر لە خۆپێشاندان! پێویستە ئەم
خااڵنەڕەچاوبکرێت:
 – 1تەواوی سەرکردایەتی حیزب ئیستقالە بکەن و داوای
کۆنگرەیەکی بە پەلە بکرێت  ،بە مەرجێک ئەوانەی
دورخراونەتەوە و لەسەر بیروڕای جیاواز نانبڕاوکراون و
بەربەرەکانیی کراون و دەرکراون  ،لەو کۆنگرەیەدا بەشدارببن.
نابێت کۆنگرەیەکی دروستکراوی سەرکردە بێت! هەروەک
کۆنگرەی حیزبی شیوعی ئەڵمانیای دیموکرات کە لە دوای
هەرەسهێنانی حیزب و حکومەتەکەیان  ،لە کۆنگرەیەکدا  ،بە
دەنگدان سەرکردەکانی پێشوو البران کە واڵتیان گەیاندە ئەو
داڕمانە.
 - 2نەفرەت لە هاوپەیمانیی ئاغا و مسکێنیی و
خۆبەدەستەوەدانبکرێت.
 - 3ئەو کاندیدانەی دەنگیان نەهێناوە  ،ئەبێت لە حیزب
وازبهێنن،لەبەرئەوەیجێیناڕەزاییوبێمتمانەییجەماوەرن،
چونکە ئەوەش بۆ سومعەی حیزب  ،سەرگەردانیی
لێکەوتووەتەوە.ئەوکاندیدەیچوارساڵئەندامیپارلەمانبووە
و نەیتوانیبێت لە هەڵبژاردندا چوار هاوواڵتیی بکات بە دۆستی
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خۆی و حیزبەکەی کە دەنگی پێبدەن  ،ئەبێت واز لە حیزب
بهێنێت،ئەگەرنەیکرد،ئەبێتلەحیزبەوەسزابدرێت.
 - 4ئەو کادێرانەی لە ڕێی هاوپەیمانییەوە لە ڕێکخراوەکاندا
بەرپرس و سودمەندن و بۆ مانەوەیان و دەوڵەمەندبوونیان ،
خۆیان داوە به دەستەوە  ،ئەبێت الببرێن .هەیانە ئەزانێت باری
حیزب الر بووە  ،کەوتوونەتە ڕەخنەگرتن لە حیزب و بە فیتی
دەرەکیی .ئەوانە هەر ئەوانە بوون کە بە فیتی سەرکردە ،
بێشەرمانە هاوڕێکانیان نانبڕاو ئەکرد و لە هەموو مافێكی
تێکۆشانی دەیان ساڵەی چەکداریی وغەیری چەکداریی
مەحرومیانئەکردن،بێشەرمانەپێیانوتوون:تۆڕەخنەلەحیزب
ئەگریت،ئەبێتهیچتپێنەدرێت!بۆیە ئەوجۆرە کەسانەش
بەشدارنلەوەیکەحیزبیانگەیاندەئەمڕۆژە.
 - 5دوای ئەم تێکشکانە یەک له دوای یەکەی
سەرکردەکانی حیزب  ،ئەبێت دڵسۆزەکانی ئەو بیروباوەڕە ،لە
ناوەوە ودەرەوەیحیزب ،لە یەکترنزیکببینەوە ووتووێژبکەین
ویەکترقبوڵبکەین.
 - 6ئەو سەرکردانەی پشتئاشانیان دا بەدەستەوە  ،بە
هەمانشێوە لە  1992داحیزبیاندابەدەستەوە ،حوکمڕانیی
هاوبەشیان دا بەدەستەوە بەرامبەر بەوەی کە  %6داهاتی
گومرگەکانیان پێبدرێت! ئەمەشیان تاوانێکە و دادگاییکردنی
لەسەره.هێشتائەبوسەربازلە ژیانداماوە ولە نەخۆشخانەی
کارۆلینسکایەلەستۆکهۆڵم،لەوخۆبەدەستەوەدانەداپرسیاری
لێبکەن،تابەڕاستگۆییانەوەاڵمتانبداتەوە.
 – 7لێکۆڵینەوە لەوسێئەندامەیم.سبکرێتکە لە پێش
 ، 03-07ڕۆژی هەڵبژاردن لە نەرویج وهۆڵەندا و سوید ،
نەیانتوانی ده کەس بۆ سیمینارەکانیان کۆبکەنەوە لەو سێ
واڵتە و لە بارەی هەڵبژاردنەوە ڕێکالمی خۆیان بکەن بۆ
کاندیدەکانیان!ئەندامێکیم.سلە ستۆکهۆڵمتەنیا 9کەسلە
هاوڕێ و دۆستی بۆ کۆکرایەوە  ،هەر هەموویان ڕەخنەیان لە
خۆی و لە سیاسەتی حیزب گرت .ئەحەمەد شیروانییش بە
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نیازە هاوڕێیان و دۆستانی ئەوروپا بێنەوە بۆ کوردستان و
هاوبەشییخۆپێشاندانەکە بکەن،تابە هەریسەکە بگاتوبۆ
موچەی مانگانەی  45هەزار  ،جەالل دەباغیش  57ساڵی
ئەندامییحیزبینایەبانیوپێینەگەیشت!
ئەو کۆنە وەزیرەمان و ئەندامی م.س  ،ئەیەوێت لە ڕێی
پیاهەڵدانی جەاللتاڵەبانیی ولە گۆڤاروڕۆژنامەکاندا ،بیکەن
بە موستەشاری هێرۆخان (شاژنی عێراق!) .دیارە موچەی
ماڵنشینییوەزیرییەکەیبەشیناکات!
ئەندامێکی تری م.س  ،سوپەرمارکێتی بۆ کوڕەکەی کڕیوە
لە دەرەویواڵت!ئەوپارە مشەیە نە بە ژنهێنان،نە بهکۆشک
و نە به ئەوتۆمۆبیلی مۆدێلی نوێ و نە بە پرۆژە له دەرەوەی
واڵتونەبەسەفاومەروایئەوروپا،تەواونابێت!ئاخۆئەمانەچ
پەیوەندییەکیان بە ئێش و ئازاری کارگەران و جەماوەرکەیانەوە
حیزبیانتاپۆکردووهوکردوویانە بە سەرچاوەیەک

مابێت!ئەمانە 
بۆ بازرگانیی .هەر بۆیە لە ناو کۆنگرەکاندا بۆ مانەوەیان شەڕی
مردنوژیانئەکەن!
دوێنێ ئەندامێکی م.س لە کاناڵی گەلی کوردستانەوە
هاواری ئەکرد  ،کورد ماندوو بووە بەو هەڵبژاردنەوە  ،بەاڵم لە
بارەیئەوداخوازییەیئەحمدشیروانییەوە ،ورتەیلێوە نەهات
بێت
 ،خوا نەکات ڕەخنەیەک لە هاوپەیمانەکانی بگرێت  ،ئە 
شیروانیی دابڕاو  ،تەنانەت لە (شەغیلەی) بارەگاکەشی  ،بە
کام پێوەر! کام جەماوەر! ئەڕژێتە شەقامەکانەوە دژ بە ڕەفتاری
هاوپەیمانەکەی دوێنێی! ئەمە سەرلێشێواویی قیادەیە  ،یان
واعیدیخێرلهخۆنەدیوه؟شیروانییئەوڕاستییەنازانێتکە

قە
ئەندامانیتێروتەسەلیم.س،لەگەڵخۆپێشانداندانین.
پێم وایە کارڵ مارکسیش لە گۆڕەکەیدا زیندوو ببێتەوە ،
ناتوانێتکێشەیدروستبوونیچینایەتیلەناوحیزبیشیوعی
کوردستانییەکە خۆیدا  ،چارەسەر بکات! ئەم شین و ڕۆڕۆیەی
شیروانییبۆحەسەنوحوسەینە!یانبۆهەریسەکەیە؟
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ئەیەوێت لە ڕێی کاندیدێکەوە لەم پارلەمانە داتاشراوه
دروستکراوەدا،ئەوکەالوەشڕەیماوە،بیکاتەوەبەحیزبەکەی
هاوڕێفەهد!
ولێر
بەر لەوەی خۆپێشاندان بکەن! کلیلی بارەگاکەی هە 
بدەنەوە بە خاوەنەکەی و بودجەی حیزب کە لە ساڵی 1992
ەوە وەرتانگرتووە ،بۆقەواعیدوجەماوەریڕابگەیەننکە چەند
بووەوچیبەسەرهاتووە؟
له دوای ئەم نوسینەم و خۆماندووکردن  ،بۆم دەرکەوت کە
ئەوەی شیروانیی بە ناوی حیزبی شیوعی کوردستانییەوە
باڵویکردووەتەوه،دوێنێبووە ،ڕۆژییەکینیسان،کەواتە

درۆینیسانە! 
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دیمانەی زاری كرمانجی لەگەڵ هاوڕێ
1
باخەوان


* دوای بێ ئاكام مانەوەی كۆی هەوڵەكان بۆ
چارەسەری كێشەی ناوچە جێ ناكۆكەكان ،ئێستا هیچ
ئومێدێك دەبینی بۆ چارەسەر كردنیان؟
وەاڵم:دەبێتچئومێدێكببینرێتلە كاتێكداكە مەخموورلە
بندەستی هەولێردایە و زۆرینەی زۆری خەڵكەكەشی كوردن و
هێشتا نەگەڕاوەتەوە سەر هەرێمی كوردستان ،ئیدی دەبێت
ئەو ناوچانەی تر كە دوورترن و كوردیش تێیاندا لەخوار ئەو
رێژەیەیشاریمەخموورەوەیە چۆنبن!.دیارە هەوڵێكیئەوتۆ
نەبووە تاوەكو بێ ئاكام بێت! ،هەر داواكردن و پاڕانەوە هەوڵ
نییە!بەڵكوهەوڵئەوەیە بڵێینئێمە لەسەرئەوە پێدابگرینكە
یان ناوچە دابڕاوەكان دەگەڕێننەوە! یانیش بەهیچ جۆرێك
بەشدارییحكومەتیئێڕاقیناكەین! .

* پێت وایە لەم قۆناغە نوێیەی دوای هەڵبژاردنی
عیراقدا حكومەتی نوێ ئامادەیی ئەوەی تێدا بێت
هەنگاوەكانی ئاسایی كردنەوە و سەرژمێری و راپرسی
لە كەركوك ئەنجام بدات؟
وەاڵم :ئەگەرچی من هیوادارم ،بەاڵم هەرگیز پێم وانییە!
چونكە حكومەتی ئەمجارەیان زۆر لەویتر جەنجاڵتر دەبێت و
پێموایە ئەمجارەیانبەتەواوەتیبكەوینە نێوانبەرداشیهەردوو
گەورە لیستی شیعە و سوننەوە .خودی خۆم كەوتوومەتە
گومانەوە لە سەرژمێری و راپرسی ،چونكە پێشتر هیوایەكی
ئێمە بوو،یانهیوایەكیپارتە كوردستانییەكانبوونكە كوردیان
لە كەركوكدابە زۆرینە دادەنا،بەاڵمئێستاوسەرئەنجامیئەم
هەڵبژاردنەی كۆتایی زۆر هاوكێشەی گۆڕی! بەتایبەتی كە

دهزگای زاری كرمانجی -
ڕه   – 11
ژماره  – 241الپه 

 1رۆژنامهی زاری كرمانجی – 
كوردستان-سۆران

163

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


لیستەكەی عەلالوی لە كەركوكدا بەالیەنی كەمەوە شەش
كورسییهێناوە ..

* گریمان حكومەتی نوێ بەو هەنگاوانەش رازی بوو،
پێت وانییە ئەنجامەكانی ئەمجارەی هەڵبژاردن كەمێك
بۆ كورد لە كەركوك جێگەی مەترسین بە تایبەتی رێژەی
لیستی عیراقیە؟
وەاڵم :بەڵێ ،بێگومان! هەربۆیەش لەوەاڵمی پرسیاری
پێشووتردا ئاماژەم بەو مەترسییە كرد .مەترسییەكەش
لەوەدایە ،ئێمە نە دوژمنایەتیمان لەگەڵ عەرەبی هاوردە و
توركماندا كرد ،نەتوانیشمان ببینە دۆستییان .هەربۆیە ئەوانه
هەردەم وەك دوژمن سەیری كورد دەكەن و هەردەم
داكۆكیكەری هەر لیستێكی ناكوردستانین لە كەركوكدا،
سەركەوتنی لیستی ئێڕاقییەش هەر بەهۆی ئەم نەزانییەی
خۆمانەوەبوو .

* ئایا لە چوارچێوەی دەستوری عیراقدا بوارێك بۆ
ئەوە هەیە ئەگەر سبەی كور رووبەڕووی مەترسی
ببێتەوە مافی بڕیاردانی چارەنووسی خۆی هەبێت ،وەك
ئەوەی لە تەیموری رۆژهەاڵت و ناوچەكانی دیكەی
جیهان بینیمان؟
وەاڵم:نەخێرشتیواهیلە گۆڕێنییە!بشتبێتسەرانی
كورد ئەو ئازایەتییەیان تێدا نییە كاری واهی بكەن .ئەوان زۆر
بەهاسانی لە سااڵنی نێوان  1991و 2003دا دەیانتوانی
دەوڵەتی كوردی رابگەیەنن ،ئێستا بارودۆخەكە گۆڕدراوە و
سەرانی كورد ئەوەندەی خەریكی خۆلكاندنەوەن بە ئێڕاقی
عەرەبییەوە ،ئەوەندە بیر لە دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی
ناكەنەوە .دەوڵەتی كوردی بیرە ،ئێمە ئەو بیرەمان نییە ،كە
بیریشماننەبووئەواكرداریراگەیاندنیشماننابێت .

* بەراورد بە رابردوو رێژەی كورد لە پەرلەمانی
عیراق كەمترە ،جگە لەوە ئێستا ئامادەگی سووننەش
بەرچاو و بەهێزتر ،ئاخۆ ئەو مەترسی و شەڕە
سیاسییانە چین سبەی دێنە رێی كورد؟
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وەاڵم :ئەم خاڵە دەكرێت بە زۆر باردا لێكبدرێتەوە كە من
لێرەدا لە سیانیان دەدوێم ،یەكەمیان شەڕی بەرژەوەندیی
شیعە و سووننە ببێتە هۆی ئەوەی شەڕی ناوخۆ لە ئێڕاقدا
دروست ببێت و بەهۆیەوە ئێڕاق بۆ سێ دەوڵەتی سووننە و
شیعە و كورد دابەشببێت ،ئەمە ئەگەر كورد بیەوێت و
هەمدیسانخۆینەنووسێنێتەوە بە ئێڕاقیئەوكاتە سووننەوە!.
بەڕای من هەر كاتێك سەرانی كورد هەر ناوبژییەكی نێوان
شیعە و سووننەیان كردبێت یان لەمەودوا بیكەن ،ئەوا
هەڵەیەكی گەورەیان كردووە و دەیكەن .بەڵكو بە پێچەوانەوە
دەبێت كورد هەردەم ئاگرخۆشكەری شەڕی نێوان شیعە و
سووننە بێت تاوەكو بەهۆیەوە خۆی بەرژەوەندییەكی
دەستبكەوێت و دەوڵەتی خۆی لە باشووری كوردستان
دابمەزرێنێت .بەاڵم ئەوەی جێی داخە سەرانی كورد ئەوەندە
كوورتبینن هەردەم شانازی بەوەوە دەكەن كە هەوڵی
رێكخستنەوەی شیعە و سووننەیانداوە! ئەمەیە كارەسات..
رۆژگاریش سەلماندوویەتی هەركاتێك دەوڵەتی ئێڕاق بێهێز
بووبێت ئەوا بارودۆخی كورد باش بووە ،بەپێچەوانەوە بارودۆخی
خراپبووە .
دووەمیان ،چانسی هاوپەیمانیی هەردوو لیستی گەورەی
شیعە وسووننەیە،هەڵبەتلە سیاسەتداهیچشتێكمەحاڵ
نییە وئەگەرئەمەیانروویدائەواباشتروایە كە نوێنەرانیكورد
لە بەغداوە بگەڕێنەوە وسنووریكوردستانقایمبكەنبەرامبەر
هەردەستدرێژییەكیسەربازانیعەرەب .
سێیەمیشیان ئەوەیە كە كورد وەك ئەو چوارساڵەی رابردوو
رۆڵی پڕكردنەوە ببینێت و لەگەڵ سووننە یان شیعە ببێتە
هاوپەیمان و ئەوان براگەورە و كوردیش هەر بەهیوای هاتنی
پارەی بەغدا و جێبەجێكردنی مادەی  140بێت بۆ كەركوك و
ناوچەبەعەرەبكراوەكان! .

* پێت وایە كورد بەو پێكهاتەی ئەمڕۆی ،بەو
جیاوازییەی دەتوانێ یەكریزی و یەك ئیرادەیی خۆی لە
بەغدا بپارێزێ؟
وەاڵم:نەخێر،مێژوویئەوچوارساڵەیپێشووسەلماندنی
كە هەرحیزبێكلە بەغداخەریكیغەمەكانیخۆیەتی،غەمی
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حیزب و نوێنەرانی ئێمە لە بەغدا تەنها بەرژەوەندیی خۆیان و
كاروباری خۆیان بووە بەگشتی و هەرگیز گوێیان تەنانەت بە
هێڵە پانەكانیهاوپەیمانییەكەشیاننەداوە!ئیدیلەوەوە بڕۆبۆ
زۆر وردەكاریی تر ..زۆرینەی پێكهاتەكانی ناو هاوپەیمانیی
كوردستان بریتین لە بیری بنەماڵە و هۆز و كەسانی
هەلپەرست و بەرژەوەندچی ..هەربۆیە بەو نوێنەرانەوە من پێم
ئاستەمە نە یەك ریز بن و نە بشتوانن گۆڕانكارییەكی ئەوتۆ
دروستبكەنكەشایانیباسبێت ..

* دادگای بااڵی تاونەكان لە عیراق ددانی بە
جینۆسایدی پرۆسەكانی ئەنفال و كیمیاباران ناوە،
حكومەت و پەرلەمان و دەستەی سەرۆكایەتی
كۆماریش پشتڕاستی ئەو بڕیارەیان كردۆتەوە ،ئایا لەو
حاڵەتەدا حكومەتی عیراق چ بەرپرسیارێتییەكی
بەرامبەر قوربانییەكان دەكەوێتە ئەستۆ؟
وەاڵم :من نازانم ئەگەر یاسایەكی لەو بابەتە لە ئێڕاقدا
هاتبێتە كایەوە كە بەرپرسیاریی خۆی بەرامبەر قوربانییەكان
دیاریبكات .هەڵبەت هیچ رژێمێك بەرپرسیاری كارەكانی رژێمە
لەناوچووەكانی پێش خۆی نییە لە هەندێك باردا نەبێت .بەاڵم
رژێمی نوێ دەبێت بەپێی یاسا هەوڵی خۆشگوزەرانیی
تاكەكانیكۆمەڵگەكەیبداتكەقوربانییانیجینۆسایدوتاوانی
جەنگیش دەگرێتەوە و دیارە قوربانییانیش دەبێت گرنگیی
زۆرتریانپێبدرێت .
لە راستیدا دەبووایە لە ماوەی ئەو  19ساڵەی رابردوودا
دەستەاڵتی كوردی كارێكی واهیی بكردایە كە چیدی
قوربانییانی ئەنفال و كیمیاباران چاولەدووی دەستی رژێمی
نوێیداگیركەریئێڕاقینەبوونایە.وەكبیستوومە لەماوەیئەو
 19ساڵەدا 71كیلۆمەترجادەیئەسفەلتلە گەرمیانراخراوە،
ئیدی با گەرمیان هەرگیز بە هیوای راخستنی  700كیلۆمەتر
ئەسفەلتیئێڕاقنەبێت!.ئەوكاتیكە كورددەستەاڵتیگرتە
دەست لە هەموو كاتێك زۆرتر قوربانییان پێویستی بە هاوكاری
هەبوو ،منداڵی ئەنفال ئەوكات تەمەنی  3ساڵ بوو و دەكرا
پەروەردەیەكی باش بكرایە و ئێستا خۆشی و كوردیش لەو
پەروەردەیە سوودیان وەربگرتایە ،ئافرەتی ئەنفالی بێوەژن
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ئەوكات تەمەنی دەوروبەری بیست ساڵێك دەبوو ،لێ ئێستا
بووەتە نزیكەی  50ساڵ و هەر لە جلە رەشەكانیدایە! ..زۆریتر
دەكرا بكرایە كە نیوەی نیوەی تێچوونی شەڕەگوورزی پارتی و
یەكێتیی تێنەدەچوو .ئەگەر كورد خۆی خزمەتی قوربانیانی
ئەنفال و كیمیابارانی پێنەكرێت ،ئەوا دڵنیابن كە داگیركەری
ئێڕاقیهیچیانبۆناكات ..

* وەك شارەزایەك لە دۆسییەكانی جینۆساید و
دۆسیەی تاوانبارانی جەنگ ،كورد دەتوانێ چی بكات بۆ
بە سزا گەیاندنی ئەوانەی ئەمڕۆ لە دەست یاسا و
دەزگا دادوەرییەكانی عیراق رایان كردووە و تاوانباری
گەورەن لەو كارەساتانەی بەسەر كورددا هاتوون؟
وەاڵم:كورددەیتوانیزۆرشتبكات،بەاڵملەڕاستیدائەگەر
بەراووردبكرێتبەوقەبارەیقوربانیوماڵوێرانییانەیكوردا،ئەوا
دەكرێتبگووترێتهیچشتێكنەكراوە.هەڵبەتدەستەاڵتهیچ
ناكات،چونكە خۆیداڵدەدەرییەكەمیئەنفالچییەكانە،ئەوانە
بەبەرچاویهەموومانەوە لە ریزیدەستەاڵتدانوجۆرەهاپایە و
ئیمتیازاتیشیان هەیە و من و تۆش هەرچییەكیان پێ بڵێین
قەرزارباریشماندەكەن.ئێوە دەزاننپارێزگاریسلێمانییەكێك
بوولە ئەنفالچییەكانوماوەیەكلە هەولێرشاردیانەوە وپاشان
ناردیان بۆ شوێنێكی نادیار ..مرۆ لەم باسانە و لەم وەاڵمانە
شەرمەزار دەبێت! زۆر شەرمەزارم كە دەبیستم فڕۆكەوانە
مەرگبارێنەكەیهەڵەبجە لە سلێمانیئازادكرا.زۆرشەرمەزارم
كە بە نزار خەزرەجی و وەفیق سامەرائی دەڵێین كەسانی
نیشتمانی.نەتەوەیەكئەمە رەفتاریتاكەكانیبێت،تاوانبارانی
ئەنفال و كیمیابارانیش هەر لە ژیاندا بەبێ دادگاییكردن
دەمێننەوە .بچن سەیری ئەو لیستە بكەن كە رێكخراوی چاك
كۆیكردووەتەوەوبزاننچەندئەنفالچیلەوهەولێروسلێمانیو
دهۆكەداكاربەدەستن!.منلە یاسادائەوەمخوێندووە كە هەر
كەسێكهاوكارییتاوانباریكرد،ئەویشهێندەیئەوتاوانبارە،
ئەیدەستەاڵتیكوردیشتاوانبارنییە؟! .

* هەر پەیوەست بەو ئەزموونەت لە بواری
تاوانەكانی جەنگ ،دیارە جیاوازییەكی بەرچاو لە نێوان
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تاوانی دژە مرۆیی و جینۆساید هەیە ،لە دیدی نێو
دەوڵەتیش ئەو كارەساتانەی بەسەر كورددا هاتوون
وەك تاوانی دژە مرۆیی سەیر كراون ،كورد چی بكات بۆ
ئەوەی لە ئاستی نێو دەوڵەتی و بە بڕیار بە جینۆساید
بناسرێن؟
وەاڵم :كۆكردنەوەی هەرچی روویداوە بە تەواوی
وردەكارییەكانەوە زۆر بە گرنگ دەزانم ،پاشان ئەوانە بكرێنە
هەردوو زمانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و دوو ناوەندی گرنگ بۆ
بینینی ئەو دۆكومێنت و وێنە و فیلمانە لە ئامریكا و ئەوروپا
دابنرێن ،تاوەكو رای گشتیی جیهانی ئەگەرچی درەنگە بەو
ئازارانەمانبزانن .
پاشان هونەری فیلم لێرەدا زۆر بەگرنگ دەزانم ،پێویستە
چەندین فیلم لەسەر چیرۆكەكانی ئەنفال دروست بكرێن و
ژێرنووسیزمانیئینگلیزیوزمانە زیندووەكانیتربخرێتە سەر
و هەوڵ بدرێن ئەو فیلمانە ئەكتەر جیهانی و دەرهێنەری
جیهانی كاری تێدابكەن ،تاوەكو بەشدارییان لە پێشبڕكێی
فیلمەكانداپێبكرێتولە هۆشیخەڵكیدابمێنێتەوە..لەوروەوە
جوولەكەكان زۆر ژیر بوون و چەندین فیلمی كاریگەریان
دروستكرد.بڕواننە فیلمیپیانۆژەنكە چكاریگەرییەكیلەسەر
هۆشی بینەران ماوە ..دیارە دەكرێت كاری تریش بكرێت بەاڵم
منهیچبەتەمایدەستەاڵتیكوردینیم ..
 2010-04-20
الهای-هۆڵندا 
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دەربارەی خۆپیشاندانی سەردەمی بەعس
1
و سەردەمی (خۆمان)!
پرسیارى میدیا :لە رۆژانى رابردوودا خوێندكاران
ژمارەیەك خۆپیشاندانیان لە سلێمانى و هەولێر
ئەنجامدا لەو كاتەدا لە الیەن پۆلیس و ئاسایشى
سلێمانییەوە بەتوندى دژى ئەو قوتابیانە هەڵسوكەوتیان
كرد و ژمارەیەكى زۆریان رووبەرووى لێدان بوونەوە،
بەگشتى ئەوجۆرە مامەڵە توندە و ئەشكەنجەدانى
قوتابیان لە الیەن هێزەكانى حكومەتى كوردستانەوە
دەاللەت لە چى دەكات؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :هەڵبەت توندوتیژییەكە تەنها
لەالیەن ئاساییشی سلێمانییەوە نەبوو! بەڵكو لە هەولێریش
وەاڵمی خوێندكاران بە فیشەك درایەوە و هەندێكیشیان
برینداربوون ..بەاڵم دیارە ئەوەی سلێمانی كاریگەرتر بوو و
خوێندكارانیشدرێژخایەنتروابەستەیداواكانیخۆیانبوون ..
دەاللەتلە چیدەكات؟ئەمە وەاڵمێكیزۆرئاسانە،بەاڵم
بەرلەوە باشتر وایە كەمێك بگەڕێمەوە بۆ پێشەوە و
خۆپیشاندانەكانیخوێندكارانیهەولێروسلێمانیوشارەكانی
ترتان لە سااڵنی هەشتاكاندا وەبیر بهێنمەوە! ئەوانەی ئەوی
رۆژێ برا گەورە و باوك و دایكی ئەم خوێندكارانەی ئێستان.
ئەوكاتخۆپیشاندانەكان ،خەباتێكیپیرۆزبوو،كوردایەتیبووو
هەمووئەوحیزبانەیئێستالەمسەریچەپتاوەكوئەوسەری
راست و كۆنسێرڤاتیڤیان خوێندكارانیان بۆ ئەو خۆپیشاندانانە
هان دەدا ،لەسەر ئیزگەكانیان بانگەشەی ئاگرینیان بۆ دەكرد و
ئەوەندەی تر كەفوكوڵی خوێندكارانی خوێنگەرمیان بەرزتر
دەكردەوە .

ڕه–2010-04-27–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –432

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
نگیسهربهخۆ–ئاپریلی

،پاسۆك،پێنووسهكان،پهیڤ KNC،
وده


كانیكاڵورۆژنه
ماڵپه 
ڕه
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من هیچ جیاوازییەك لە نێوان داخوازییەكانی خوێندكارانی
ئەوكاتوئەوانەیئێستانابینم،چونكە هەمووداخوازییەكانلە
خولگەی ژیانێكی ئازاد و یەكساندا دەخولێنەوە .بەاڵم بۆچی
بزووێنەری ئەم دەستەاڵتەی ئێستا كە پارتی و یەكێتین و
خۆپیشاندانەكانی ئەوكاتیان بە خەباتی پیرۆز و زۆری تر ناوزەد
دەكرد و دژی ئەمانەی ئێستان! ئەوە دەگەیەنێت كە
دەستەاڵتی كوردی تاوەكو ئێستا لە چەمك و مەبەستەكانی
ئازادینەگەیشتووە!چونكەگەرئازادیببێت،دەبێتخویندكاران
خۆپیشاندان بۆ بكەن؟ ،ئەدی یەكێك لە بنەماكانی ئازادی
وەدیهێنانیخواستەكانیخوێندكاراننییە! .
زۆرجار لێرە و لەوێ لە دەستەاڵتەوە دەبیستم كە
كۆمەڵگەكەمانئازادە،یانوەكومنەتێكئەوە بە گوێماندادەدەن
پارێزن!بەاڵمبەبێئەوەیبزانن

كەئازادیانكردووهوئازادییاندە
كە ئازادیئەوەیە،كە كۆمەڵگەیەكیئازادوتاڕادەیەكیەكسان
بێتە كایەوە ،كە هەریەك لە باری ئابوورییەوە سەرفراز بێت و
تەواویمافە سەرەتاییەكانیپارێزراوبێت،پەروەردەیمندااڵنی
كورد ،پەروەردەیەكی تەندروست و هاوچەرخ و دووربێت لە
خورافاتی بیابان! ئافرەتی كورد تیرۆر نەكرێت و پێمان نەڵێن
نەتەوەیژنكوژ،كەسبەهۆیباوكوبراكەیەوە نەبێتە ئەندامی
پەڕڵەمان! هەڵبەت دەستەاڵت ئەوەش نازانێت كە كەسی
گونجاو دەبێت لە شوێنی گونجاودا بێت كە پایەیەكی گرنگی
تریئازادییە! 
لەو رۆژانەی رابردوودا كە خوێندكارانی هەردوو شاری
هەولێروسلێمانیبە تێاڵوئاووگازیفرمێسكڕێژوفیشەكی
زیندوو لێیاندەدرا ،بەراووردی ئەوەم دەكرد كە دەبێت جیاوازیی
نێوان (ئەو قوات خاسە عەرەبەی كە ساڵی  1982لە
خۆپیشاندانەكانی ئەوكاتەدا كە خەباتی پیرۆز بوو الی
حیزبەكان! تێاڵیەكی كێشا بە قاچمدا و ئەوانەشی كە ئەمڕۆ
عەرەبنینوبە كوردیقسە دەكەنوفیشەكدەنێنبە كوڕ و
كچ و برا و خوشكە بچووكەكانمانەوە)! چی بێت؟! ..بێگومان
هیچ.
 2010-04-23
الهای-هۆڵندا 
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دەربارەی دووبەرەكیی ئیسالمییەكانی
1
كوردستان
پرسیارى میدیا :دواى ئەوەى لەكاتى هەڵمەتى
هەڵبژاردنەكاندا یەكگرتوى ئیسالمى و كۆمەڵى
ئیسالمى چەند جارێك هێرشى راستەوەوخۆ و
ناراستەوخۆیان كردەسەر یەك ،تا ئێستا ئەو دوو هێزە
لەگەڵ یەك دانەنیشتوون و جۆرێك لەگرژی لەنێواندایە،
بەتایبەتى دواى ئەوەى كەلەم رۆژانە ژمارەیەك كادیرى
یەكگرتوو چوونە ناو كۆمەڵەوە! ئەو جۆرە لە پەیوەندیی
نێوان ئەوە دوو هێزە چۆن دەبینیت؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :وابزانم لینینە كە دەڵێت لە هەر
واڵتێك یان ناوچەیەك دوو رێكخراوی كۆمۆنیستییتێدابێت ،ئەوا
یەكێكیان تێكدەرە .من باسی ئەو  هەموو رێكخراوە چەپەی
كوردستانناكەموكە دەبێتبە پێیئەموتەیە تەنهایەكێكیان
هەو بێت و ئەوانی تریش الدەر! لێ ئەم پەندەی لینین بە
لەجیاتیدانان بۆ رێكخراو و پارتە ئیسالمییە كوردستانییەكان
بەكاردێنم ،چونكە زۆرباش بەسەریاندا دەچەسپێت .هەڵبەت
ئیسالم خۆیشی دەڵێت :هیچ پارتێك نییە پارتی ئەڵاڵ نەبێت.
ئەگەرچیئەموتەیە زۆرگشتیترە لەوەیلینین،بەاڵمدەكرێت
بۆبوونی زۆترلە پارتێكیسەربە یەكئایدۆلۆژیالە ناوچەیەكی
دیاریكراودابەكاربهێنرێت ..
ئەگەر ئایینێك ناوی ئایینی ئیسالم بێت و خودایەك ناوی
ئەڵاڵ بێت و پێغەمبەرێكیش ناوی محەمەد و یەكگرتووی
ئیسالمی و كۆمەڵی ئیسالمیش وابەستەی ئەم ئایینە و ئەم
خودا و پێغەمبەرە بن! بۆچی یەك رێكخراو نەبن! ئەگەر لە
پشتی ئەو سێ كۆڵەكەیەی تریان كە ئیسالم و ئەڵاڵ و

ڕه–2010-05-04–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –433

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ربهخۆ– مایی
نگیسه 

،پاسۆك،پێنووسهكان،پهیڤ  KNC،
وده
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محەمەدە،هۆكارێكیتریانالیەنێكیتروبەرژەوەندییەكیتر
نەبێت! .
هەڵبەت لەم كوورتە وەاڵمەدا ،ئاستەمە وردەكارییەكانی
هۆكاری درووستبوون و دابەشبوونی بەرەی ئیسالمی
سیاسییكوردبۆچەندالیەنێكباسبكرێت،بەاڵمئەوەیبەڵگە
نەویستەكەهەریەكێكلەورێكخراوەئیسالمییانەجێبەجێكەری
پالنێكی دژبە كوردی دەوڵەتانی داگیركەری كوردستان و
عەرەبستانی سعودیەن .هەربۆیە دژایەتیی هەریەك لەوان بۆ
یەكتری،دەبێتە دژایەتییپالنیئەودەوڵەتانە لەسەرباشووری
كوردستان .ئەم هۆكارە دەمێكە پاشەڕۆژی باشووری
كوردستانی خستووەتە مەترسییەوە ،چونكە ئەو الیەنانەی كە
باشووری كوردستان بەڕێوەدەبەن بە پارتی و یەكێتیشەوە،
هەمیشە وەك تاكە الیەن پەیوەندییە هەرێمی و
نێودەوڵەتییەكانیانپیادە كردووە،نەكوەكباشووریكوردستان،
دیارە ئەمە ترسناكترینی هۆیەكانی بەشبەشی و بێهێزیی
واڵتێكە .بەو پێیە حیزبە ئیسالمییەكانیش هەمان پەیوەندیی
سەربەخۆیانبە دەرەوەیهەرێمهەیە.ئەوهێرشە راستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆیانەشی كە ئەمانە دەیكەنە سەریەك هەمان
هێرشی هەر بۆ نموونە ،هەردوو داگیركەری ئێران و
عەرەبستانی سعودیەیە بۆسەر یەكتر! .هەڵبەت ئەمان
ناچاریشن بەو شێوەیە هەڵسوكەوت بكەن ،چونكە ئەو
دەستەی كە بە پشتی ئەم حیزبانەوەیە ئەوانن و بەبێ وان،
بەردەوامبوونیانئەستەمە .
بەرژەوەندیی مادی كە لەو دەوڵەتانەوە بۆ ئەم حیزبە
ئیسالمییانە دێت،دەكەوێتە پێشئەوسێكۆڵەكە گرنگەیكە
هەربۆیە
دامەزراون.
پێناویدا)
(لە
حیزبانە
ئەو
پەیوەندییەكانیشیانهەرئەوبەرژەوەندییانە رێكیدەخات،هەر
هەمان بەرژەوەندیشە كە وا لە كۆمەڵێك (كادیر)ی یەكگرتوو
دەكات بچنە ناو كۆمەڵەوە ،نەك لەبەرئەوەی خودای یەكگرتوو
ئەڵاڵنییە وئایینیشیانئیسالمنییە وپێغەمبەریشیانمحەمەد
نەبێت! .یاخود خوانەخواستە بەرنامەی كۆمەڵی ئیسالمی بۆ
پێكهێنانی كوردستانێكی ئازاد و یەكسان لەوەی هی یەكگرتوو
كاریگەرتربێت! .
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هەموومان زۆرباش دەزانین كە ئاڕاستەی هەر حیزبێكی
ئیسالمیی كوردی بەالی چ دەوڵەتێكەوەیە ،هەربۆیە دەكرێت
پەیوەندی و دژایەتیكردنی یەكترییان وەك پێوەرێك بەكاربهێنرێت
بۆرادەیدژایەتیكردنیئەودەوڵەتانە ..

 2010-04-27
الهای-هۆڵندا 
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(به
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دڵی گەورە و گیانی دیموكراسی الی منە،
1
نەك شیوعییەكان!
لە گۆشە هەفتانەكەمدا ،كە هەموو سێشەممەیەك لە
الپەڕە شەشی هەفتەنامەی میدیادا باڵودەبێتەوە ،لە ژمارەی
431ی رۆژی 20ی ئاپریلی 2010دا ،وەاڵمێكی من دەربارەی
ئیفالسیی شیوعییەكانی كوردستان ،هەرایەكی نایەوە!.
هاوزمانە شیوعییەكانم ئەو وەاڵمەی منیان بۆ قوت نەچوو و
تووشی هێستریا بوون و بە سووكایەتییان دانا بۆسەر
سیاسەتی ماركسیزم – لینینیزم و بەهۆیەوە چەندین وتار و
كۆمێنتی ناشرینیان لەسەر نووسینەكەی من بەتایبەتی لە
ماڵپەڕیدەنگیسەربەخۆوپێنووسەكان،دەنگەكان،كورستان
نێت،پەیڤ،ئەمڕۆ،رێگایكوردستانوزۆریتردانووسی .
هەڵبەتمنپێشتربڕیارمدابووكە بە هیچجۆرێكوەاڵمیان
نەدەمەوە چونكە بەڕاستی من واهی پەروەردە نەكراوم كە
وەاڵمیجنێوبدەمەوەوئەموەاڵمەشمنابێتبخرێتەبریئەوە،
چونكە زۆرترگفتوگۆینووسینێكیكاكقادرنادردەكەموەكلە
شیوعییەكانی كوردستان .هۆیەكەشی زۆر ئاسانە ،ئەوان بەو
نووسین و كۆمێنتە ناشرینانەیان سەلماندیان كە ئەدەبی
گفتووگۆ نازانن و لە خۆڕا شتان هەڵدەبەستن و تەنانەت گاڵتە
بە ناو و نازناوی مرۆڤیش دەكەن! .كەسانێك ئەوە ئەدەبی
گفتوگۆیانبێتهەرفەرامۆشبكرێنباشترە .
دەربارەی ئەو جنێوانەی كە شیوعییەكان بە منیان دابوو و
تەنانەتلەسەررۆژنامە بێئاستەكەیانەوە لە الپەڕە یەكیژمارە
883یدا رێكاڵمیان بۆ بەرپەرچدانەوەیەكی ئەندامێكی
سەركردایەتییانلە دژیقسەكانیمنكردبوو،هاوڕێیبەڕێزم
كاك هەڤاڵ نەژاد لەسەر فەیس بووك ئەمەی نووسیبوو كە
پێموابێتباشترینوەاڵمیئەوشیوعییەجنێوفرۆشانەیە :

پیكوردستان،پێنووسهكانKNC،و


كانیكاڵورۆژنه،كوردستاننێت،پارتیچه
ماڵپه 
ڕه

1
ربهخۆ–مایی.2010
دهنگیسه 
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(دز ،جەردە ،چەقۆ لە دەست ،دەنگی نەشاز بەنوسەر،
گەواد ،خوێنرێژ ،بۆق ،کۆن ،بۆگەن ،سواو ،باخەوانە زەلیلەکە،
باخەوانی ئەفیون ،بیری فاشی و بەعسی هەیە ،تفی لە
دایکی خۆی کردووە ،گەمژەیی دەگەیەنێتە لوتکە ،سۆزانیخانە
بۆ تۆ ،هیرۆین و چەکی ئەتۆم و کیمیایی بۆ تۆ ،ئەو
هێرۆینفرۆشە ،بۆقی ژەنگاوی ،نەهاوڕێیت ،نە باخەوان) ئەم
هەموو جنێو و سوکایەتیە لە ئەیفۆرێک ،ئەمە کوێی نوسین و
رۆشنبیریە؟؟؟  -سەرچاوە:الپەڕەیكاكهەڤاڵنەژادلە فەیس

بووك .تێبینی :ئەو جنێوفرۆشە یەكەمجار بەشێوەیەكی
بەرفراوان جنێونامەكەی بەناوی (هاوڕێ نییە و باخەوانی
هیرۆیینە)دا باڵوكردەوە ،بەاڵم پاشان لە الپەڕە 10ی ژمارە
883ی رێگای كوردستاندا ،ئەو جنێونامەیە بووە (هاوڕێ نییە و
باخەوانیش نییە)! .هیوادارم خوێنەری بەڕێز لە ریزكردنی ئەو
وشە ناشرینانە لێمببوورێت ،ئەوانە قسەی من نین ،بەڵكو
جنێوبژێرەكانیبەناونووسینێكیهاوڕێیەكیحیزبیشیوعییە! .

بەرلە هەر شتێك دەمەوێت سوپاسی كاك ئاسۆ بیارەیی
بكەم ،كە بە ئەدەبێكی زۆر جوانەوە كە  180پلەی لەگەڵ
شیوعییەكانیترداجیاوازبوو،گفتوگۆیلەگەڵداكردم.هەڵبەت
واهیم هەستكرد كە كاك ئاسۆ بەهۆی ئەو گفتوگۆیانەوە
لەالیەن زۆرێك لە هاوڕێیانی حیزبی شیوعییەوە بخرێتە
دەرەوەی بازنە ،لەو رووەوە داوای لێبووردنی لێدەكەم ..كە
بەهۆیئەوگفتوگۆیانەوەكەوتەبەرهێرشیهاوڕێكانی .
من الی خۆمەوە ئەم بابەتەم داخستبوو تا كاتێك كە
نووسینێكی كاك قادر نادرم لە ماڵپەڕە كوردییەكاندا بینی.
هەڵبەت من زۆرجار شتی كاك قادر دەخوێنمەوە ،بەاڵم
بەبینینی سەرباسی نووسینی ئەم جارەی (لە نێوان
ماركسیەكەی )...دەبووایە لە جارێك زۆرتر بمخوێندایەتەوە.
نووسینەكەیكاكساساندەروێشیشبووە هاندەریزۆرترمبۆ
ئەوەیهەندێكلەسەرئەمكێشەراوەستم .
سەرەتا دەبێت ئەوە بڵێم كە من نە دڵگران دەبم و نەهیچ،
چونكەدڵنیامكەكاكقادردەزانێتئەدەبینووسینچۆنەوچی
دەنووسێت .دڵنیاشم لە خۆم كە بە گیانێكی دیموكراسییەوە
وەریدەگرم و باوەڕیشم بە هیچ جۆرە دیكتاتۆرییەك نییە ،ئیدی
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هی پڕۆلیتاریا بێت ،یان هی ئایینی بۆ من دوو دیوی دراوێكی
قەڵبیبەسەرچوون! .
نووسینەكەی كاك قادر خراپلێتێگەیشتنێكی دەربارەی من
تێدابوو،ئەوەیكە منخوێندمەوە ولێیتێگەیشتمئەوەیە كە
نەتەوەییەكان رەخنە و دروشمیان زۆرە و بەاڵم بەشێوەیەكی
ییان نییە.ئەمە دەكرێتلە زۆرالوە راستییتێدابێت،
كارائامادە 
بەاڵم هەڵبەت من دەتوانم تەنها بەناوی خۆمەوە قسە بكەم و
(بەس)نەكوەكئەوەیشیوعییەكاندەیكەنوبەناویهەموو
كرێكارانیجیهانەوەرەخنەدەگرنودروشمدەدەن! .
پێموابێت،منپێشەنگیئەوكەسە نەتەوەییە لیبڕااڵنەمكە
زۆرترین رەخنەم لە بیری نەتەوەیی و كاژیك و پاسۆك گرتبێت.
هەر كەسێكیش دواكەوتەی نووسینەكانی من بێت ،ئەو
راستییەدەزانێت.ساڵێكلەمەوبەرنووسینێكمبەناوی(باشبوو
پاسۆك نەما ئەگینا ئەویش چەند كەرت دەبوو  -هەفتەنامەی
رووداو – ژمارە  – 2009-04-06 – 50الپەڕە  - 19كوردستان –
هەولێر)ناڕەزاییەكیزۆریلە ناوهاوبیرانمدادروستكرد.لەسەر
ئەو نووسینەم كچێكی خەڵكی سلێمانی بە ئیمێڵ پڕجنێوی
كردم!.وەكوپاسۆكپەرییئاسمانانیناوكتێبەئەفسانەییەكان
بێتوبەهیچجۆرێكقابیلیرەخنەوگازندەنەبێت! .
هەرماوەیەكپێشئێستاولەسەرزیندووكردنەوەیپاسۆك
بەیارمەتیی بزووتنەوەی گۆڕان لە هەردوو گۆڤاری نێوەند و
شەقامكاكستیڤانشەمزینانیكەخۆیچەپە،رووبەڕوویەكی
لەگەڵدا سازكردم (بڕوانە  -گۆڤاری نێوەند – ژمارە  – 70الپەڕە
 – 21-18دیسەمبەری - 2009كوردستان– سلێمانی.گۆڤاری
شەقام– ژمارە  – 145الپەڕە  18و  19و - 2010-01-13  – 21
كوردستان – سلێمانی) ،ئەوەی من لەو رووبەڕووەدا وتوومە و
ئەو رەخنانەی لە پاسۆك و هاوبیرانی پاسۆكم گرتووە ،هیچ
شیوعییەكلە هەڵە وخیانەتەكانیحیزبیشیوعیینەگرتووە،
هەڵبەت لەو رووبەڕووەشدا كە باسی پەیوەندیی پاسۆك و
قەرارگای رەمەزان یان هەمزەم كردبوو ،كەوتمە بەر تانە و
تەشەری هاوبیرانم! بەاڵم لەبەرئەوەی من راستیم گووتووە
باكم بە تانە و تەشەری ئەو هاوبیرانە نییە ،چونكە بۆ من
راستگۆیی پێش پاسۆكیش و بیری نەتەوەییشە ..نەك ئەوە!

176

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


بەڵكو راستگۆیی بەشێكی گەورەی بیری نەتەوەیی كوردییە.
ئیدینازانمجنێوفرۆشیسەربەكامئایدۆلۆژیایە! .
كاك قادر ،تێڕوانینی من بۆ بیری نەتەوەیی و نەتەوایەتیی
كورد زۆر جیاوازە ،خۆزگەم ئەو ئەركەشت دەكێشا و پەڕتووكی
هێشتا چاپنەكراوی (بەراوردەكانی ژیان) لە نووسینی من كە
لەسەر ماڵپەڕەكەم ئامادەیه ،دەخوێندەوە ،ئەوكات باشتر
دەتوانی بیر و بۆچوونی من بخوێنیتەوە .چونكە من دەمێكە
باوەڕمبەوەنەماوەكەئێمەنەتەوەیەكیئازاوزرنگبین! .
لەسەر ئەو نیوە كۆڵۆمەی من لە رۆژنامەی میدیادا زۆر
نووسرا،لەوانەیە منهەموویانمنەدیبێتبەاڵم،نزیكەیهەفت
وتارێكمالیە،كەسیانیانزۆردوورودرێژن،سەرباریئەوەیكە
دەیان كۆمێنتیش لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆدا لەسەر
ئەو وتارانە و وەاڵمەكەی من نووسرا .دیارە لەوانەیە شتی
تریشنووسرابێتنوبەاڵممننەمدیبن.هەمووئەونووسینانە
سەلماندیان كە من لەو نیوە كۆڵۆمەمدا چەند راستیم پێكاوە!
ئەگینا بازرگانێكی ئەندامی سەركردایەتیی حیزبی شیوعی
نەدەهات بۆ بەرگری لە سەرمایەكەی یەك دانە الپەڕەی
رۆژنامەی رێگای كوردستان له من و وشە ریزكراوەكانمدا
خەسار بكات! .ئەو ئەندامەی سەركردایەتیی حیزبی شیوعی
تەنانەتهێشتافێریئەوەنەبووەكەوشەی(وشە)بەیەكواو
دەنووسرێتنەكدوو! .
دەمێكە گووتوومە شیوعییەكانیئێمە پێویستییانبە تێڕاپی
  Therapyهەیە ،یان چارەسەرێكی سروشتی.چارەسەرەكەش دنیادیدەییە .دەبێت شیوعییە كوردستانییەكان
لەوچوارچێوەیە بێنەدەرەوە كە لە مۆسكۆبارانباری،لە چلەی
هاویندا لە كوردستان چەتر هەڵبدەن تاوەكو تەڕنەبن .ئەو
تێڕاپییە لەوەدا خۆی دەبینێت بۆ نموونە بچن گەشتێكی كوبا
بكەن و ببینن كە مرۆڤی كوبی بەدەست كۆمۆنیزمەوە چۆن
سووك و رسوا بووه! .بچن بۆ كۆریای باكوور و كۆریای باشوور!
بزاننكە مرۆڤیكۆریایباكوورچەندهەژاروسەركووتهوهی
باشووریش چەند ئازاد و خۆشبەختە! .بچن بۆ كەمبۆدیا تاوەكو
وەكو من خۆشبەخت ببن و نەفرەت لە كۆمۆنیزم بكەن ،تاوەكو
بزاننكەكۆمۆنیزمچۆنبووەتەهۆیتیرۆركردنیملیۆنانمرۆڤی
كەمبۆدی ،بچن زیندانی ئێس 21ی پۆلپۆت ببینن لە نۆم پێنی
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پایتەختی كەمبۆدیا ،تاوەكو ئەو گردە كەللـەسەرانە ببینن كە
دەستیكۆمۆنیستەكانیكەمبۆدیاكوژراوە.بچنەناوكێڵگەكانی
برنجی كەمبۆدیاوە و گۆڕە بەكۆمەڵەكانی جووتیاری كەمبۆدی
ببیننكە چۆنخراونە ناوچاڵەوە وگووللـەباران كراون.بابچنبۆ
ە
سۆفیایپایتەختیبولگاریا،كەنزیكترینواڵتیكۆنەكۆمۆنیست 
لە كوردستانەوە وببینكە ژمارەیئەوئافرەتە سۆزانیانەیكە
جنێوفرۆشەكەی لەمەڕ خۆمان باسی كردووه ،هێندەی هەموو
ئەوروپای خۆرئاوا نییە! .هیوادارم ئەو جنێوفرۆشە ئەمەی
دوواییانم بە حاڵ و حیسابێك بۆ لێكنەداتەوە ،چونكە من بە
رێبواری و بە تڕانزێت سوفیام بینیوە و لە ناو فڕۆكەخانەكەیدا
لەسەر كارتۆن دانیشتووم! چونكە كورسیی لێنەبوو! .كە
تەنگاویش بووم ،چومە توالێتەكانییەوە ،چونكە دەسڕی لێنەبوو!
بەپیسیهاتمەدەرەوە!.ئەگەربەراووردیتریشتاندەوێت!ئەوا
هەرزۆرلەمەزۆرترمالیە ..
تكایە،تكایە ودیسانیشتكایە باشیوعییەكانیكورد،بچن
دنیا ببینن و تێبگەن كە ئێوە دوای چی كەوتوون .تاوەكو خۆتان
چارەسەر بكەن و بزانن چی دەڵێن و چۆن رەفتار دەكەن .ئەو
كاتدڵنیامكە شیوعییەكیموخەزرەمیوەكعەباسرۆستەم
ئەمقسانەدەربارەیمننانووسێت :

Abas Rostem 2010/04/24

،...ئەمهاوریباخەوانەلەوەئەچێتنەوەییەکێکبێتلە
پیاوکوژەفاشستەکانیکانیماسی،یاخودنەوەییەکێکبێت
لە زێوانەکانی گرتوخانەکانی مالومەو خەالن  ،یاخود کوری
خوداپێداوێکیخاوەنسامانیحەرامیرەنجیچەوساوانبێت
 ،وا دڵی پڕ لە كینەو ڕقە بەرامبەر شیوعیەت .ئەگینا هیچ
هۆیەکیدیکە نیە وا(الخەبەر)وبێهیچزانیاریەکشەلم
کوێرم حزبی شیوعی داوەتە بەر هێڕش  .تۆش هاورێ ئاسۆ
ئەوەت لەبیر نەچێت کە هەمومان لە النکەی پیرۆزی ئەو حزبە
بەخێوکراوین  ،پیویست ناکات لەبەر رقێکی دڵت وا پشتی
دوژمنێکی مێشک تاریکی حزب و چینەکەت بگریت و بەرگری
لێبکەیت،دەبێتزویریەکەتلە هەندێکلە دەستەاڵتدارانیناو
سەرکردایەتی حزب پاڵت پێوە بنێت بنیاتنەرانە ڕەخنە بگریت
نەکبەوشێوەیە .
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بڕوانەماڵپەڕیدەنگیسەربەخۆ .

كاك قادر ،من له وەاڵمی ئەم شیوعییە موخەزرەمەدا ،زۆر
بەڕێزەوەدەڵێم :
كاكعەباسساڵو،ئەوانەیكە لە كارەساتیكانیماسیدا
بەدەستی پیاوكوژە فاشییەكان تیرۆركران ،هاوڕێی رەوانشادی
باوكم بوون ،چون ئەوكات رەوانشادی باوكم ئەندامێكی بەرزی
نەقابەی كرێكارانی سلێمانی بوو و زۆریش بەداخ بوو بۆ
تیرۆركردنیهاوڕێكانی،هەربۆیەشەمنیناوناوەهاوڕێ!.دیارە
خۆشم زۆر بەداخم بۆ ئەو كارەساتە ،ئەوانەی دەستییان لە
كارەساتی كانی ماسیدا هەیە ئەگەر كاژیك بن یان پارتی
دەبێت دادگایی بكرێن و بەسزای خۆیان بگەن! من وەك
شیوعییەكان كوێرانە لە هەڵەكانی كاژیك و پاسۆك نابوورم و
پڕۆتستۆیدەكەم .
بەڕێزم (ال خەبەر) هەر دەبێت تۆ بیت ،كە ئەو تاوانانە
دەبەخشیتەوە ،ئەو زەیوانی مالومە و خەالن نەبوو،
سامانەكەشیحەرامنەبووورەنجیچەوساواننەبوو!.خۆزگە
ئەو واڵتەی تۆ و هاوڕێ جنێوفرۆشەكانتی تێدایە ،واڵتی یاسا
بووایە ،یان لە واڵتێكی سەرمایەداریدا ژیانتان بەسەر ببردایە،
ئەو كات دەتزانی چۆن لەسەر ئەو جنێو و تۆمەتانەتان راپێچی
دادگام دەكردن و هەڵبەت كارێكی باشیش ناكەن كە
كەسوكاریمندەخەنەناوئەمگفتوگۆیانەوە! .
 2010-05-03
الهای–هۆڵندا 

ئەمە بابەتە لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
كۆمێنتانەی لەسەردرا ،دیارە پێویست ناكات كە بڵێم
هیچ وەاڵمی ئەم هێستریایەی شیوعییەكانم نەدایەوە:

hogr 2010/05/04
كاكباخەوانسالوتلیبي.
برایبەریزتۆلەنوسینەكەتدادیارە...لە جەندتەلەیەكیتر
بساوە بۆیە خۆت باسی ئەوەدەكەی كە جەند جاری تر جنیو
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بارانكراویئەیكەوایەبۆبۆخۆتبیدەنكنابیتبۆهەولنادەی
بەشیویەیەكی باشتر بنوسی تا جنیوت بینەدریت ؟ئاخر برای
بەریزتۆكەخۆتبرواتبەشیوعیەتنیەخەلكانیكیزۆربروایان
لبژاردنانەی ئەم دواییە
بیی هەیە وەك ئەوەی كەلەم هە 
دەركەوت كە شیوعیەت فكریەكی نامۆ نیە خەلكانیك پەیرەوی
دەكەن كەواتە بەریزت كە بەم زمانە وشكە ووشە ریز دەكەی
هیچتیبونیەكبۆرایئەمخەلكە نابینیهەولبدە خۆتریزلە
تیروانینوبۆچونیخەلكانبكرە چونكە خەلكیكهەیە قوربانی
بە خوین داوە لە بیناو شیوعیىت ناكریت تۆ بی ئەهمیەتی
بكەیت بۆیە بەریزم تكایە خۆت خالی بكەوە لەم هەموو رقو
كینەی كە بەرامبەر شیوعیەكان هەتە بانەكەویتە بەر جنیوو
قسەیناشرین.
 2010/05/04دلشاد
دلشاد
سالو من هەر لەسەرەتادا لەگەل ئەوە نەبووم كە وەالمت
بدرێتەوە ،كە كۆمێنتی خۆشم لەسەر نووسینەكەت نووسی
داوام لە هەموو هاورێیان كرد كە ئەم نووسینە لە ئاستێكی
نزمدایە پێویستی بەوەالمدانەوە نیە!!! چونكە نووسینەكە هیچ
شتێكی نۆێ تێدانەبوو ،ئەو قسانەش چەندین دەیە پێش
جەنابت مسعود مەحمەد كردویەتی ،هەمووشمان دەزانی رق
و قینەی ناوبراو دژی شیوعیەكان لە چ سەرچاوەی گرتبوو!!!
چەند دژی شیوعیەکان دەینووسی ئەوەندەش بۆ پیرۆزی
سەدامی دیکتاتۆر دەینووسی!!!! من وەك شیوعیەك زۆریشم
پێ ئاساییە كەسانیك هەبێت وەك جەنابت لە شیوعیەكان و
بیریسوسیالیزمبروانێ،بەالمئەوەیئاسایینیە جەنابتبە
چەندنمونەیەكیسادە ئەمسیستەمە هەلسەنگێنی،داوالە
شیوعیەكان بكەیت بچن سەردانی ئەم والتانەبكەن!!! بەالم
ئەمرۆ مرۆڤەكان دەتوانن بەبێ سەردانیش لەرێگای خویندنەوە
موتابەعەی وەزعی ئەم والتانە بكەن ،خۆ ماوەیەكی زۆر نیە
راپورتی نەتەوە یەكگرتوەكان لەسەر سیستەمی تەندروستی
كوبا بالوكرایەوە ،كە بەباشترین سیستەمی تەندروستی لە
هەمووجیهانناساند،تەنیابۆزانیندەزانیتئاستیزانكۆكانی
كوبالەچئاستێكدایە!!!لەئەمریكایباشورداتەنیاكوبادەولەت
نیە!!! بۆ هەلسەنگاندنێكی كوبا لەگەل والتانی ناوچەكە
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ناكەیت!!! خۆی ئەوانی تر دەیان سالە سیستەمی
سەرمایەداری تیدا بەرقرارە!!! ئێستاش لەگەل ئەوەی زیاتر لە
 40سالە ئابلوقەی ئابوری لەالیەن ئەمەریكا خراوتە سەر ئەم
دەولەتە(،تەنیاچونکە ئامادەنیە وازلە کەرهامەتیخۆیبێنی)
بەالم بەگشتی ژیانی گەلی كوبا لەوانی تر باشترە!!!! ئەگەر
جەنابتكەرامەتتالگرنگە ئەوەیكەرامەتیگەلیكوبازۆرلە
ئاستێكیبەرزدایە!!!بە هیچشیوەیەك براوردلەگەلئەوانیتر
ناكرێت .بەالم دەیان نمونەی دولەتی نەتەوەیی لە ناوچەكەی
خۆمانهەیە كە مرۆڤەكانیتیدارێگایمەرگهەلدەبژێرنتەنیا
بۆ رزگار بوونی ،دەزانی ژمارەی دانیشتوانی گورستانەكانی
میسر چەندە!!!! خۆ هەموو مان لە نزیكەوە شارەزای ژیانی
میسریەكانین ،ئەوەش نمونەی دەولەتی نەتەوی  .بەداخەوە
هەلگرانی بیری تەسكی نەتەوەی لە كوردستان( رێزم بۆ
ئەوانەی بە گیانیكی پێشكەوتوخوازی تێكوشاون بۆ رزگاری
نەتەوەی) رەخنەكانیان لە بیری سوسیالزم زۆر جیاواز نیە لە
رەخنەكانی كەسانی كۆنەپەرست و پیاوانی ئاینی .من وای
دەبینمكە لە ناوەراستیسەدەیرابردوورەوتیئاینیپەسند
نەبوو لە نیو گەالنی ناوچەكە ،بۆیە خۆیان لە نیو ئەم رەوتە
نەتەوەییە دەدۆزیەوە ،ئێستا رەوەتی ئاینی رەواجی هەیە
سەنگەری كاژیك و پاسوك بوونی نەماوە .ئەوانەی وەك ئەمان
بیر دەكەنەوە هەموویان لە نیو بزوتنەوە ئاینیەكانن .بەرێزم
بزوتنەوەی نیشتیمانی لە كوردستان تەمەنێكی درێژی هەیە،
رۆلی شیوعیەكانیش بۆ هەمووان دیارە ،بەالم ئەم رەوتە
نەتەوەییەیداخراوەیجەنابتباسیدەكەیتهەمووكاتەكانی
وەكتەمشاكەربووە،ئەگەردەورێكیخراپینەگێرابی.
 2010/05/04كاوة
نةتووكاكهاوريباخةواننةدلیرمحةمةدشةريفدةناسم
تةنها خوينةرم بةالم دلیر بةجوريك والمي داويتةوة جون
دةتوانیي قةلةم هةاكريیو بنوسیي؟والمیكى داويتةوة فیريي
رةخنةكرتنبةلییةوة؟
تێنینی لە الیەن کاک عەباس ڕوستەمەوە
Abas Rostem
181

هاوڕێباخهوان

)رگیسێیهم

 وازهكان
(به
 وشهپهڕته


سوپاس بۆ وەاڵمەکەت هەرچەندە، کاکە هاورێ باخەوان
 برام من وتومە لەوە ئەچیت کە. هەندێک توندی پێوە دیاربو
نەوەی فاشستەکانی کانی ماسی وزێوانەکانی هەردوو
گرتوخانەیمالومەوخەالنوپەروەردەیڕەنجیچەوساوانبیت
 نەک وەک تۆ تێگەیشتویت کە وتبێتم نەوەی ئەوانەیت،
ئەوەشم بۆیە وتوە چونکە ئەو ڕق وکینەیەت تاکو ئێسک لە.
ئەگەرتۆش،شیوعیەتوشیوعیەکانلەوەوەسەرچاوەئەگرێت
وا تێگەیشتویت من ئەوە نیازم نەبوەو رێزیشم بۆ خۆت و
.خانەوادەکەتوباوکیرەوانشادت
 عەباسروستەم
sarbaz 2010/05/05
slaw! agar har kasek lamroda ka biawet xoi darbxat awa
wak am hawre baxawana bawk kona shu3iu daulamandi
sardami sadam den chand sara mqastek zaniari la
govarakanawa war dagretu dayannusenet bayakawa wa
dazanet bama dabet ba nusaru runakbir...xoi la xalk
krdwa ba siasi...am kasa puri lagal amni slaimani
bu,,tekali mala mustasharakan bun,,,hai qur basar kurd
ama bua ba natawaie..
abadul 2010/05/05
bo dwham jar bo lenkakm blaw na krayawa bastae
bangye sarbaxooooooooooooo
...................
Dengî serbexo
kak Edulla basî kam Lînk dekeyt???
tikaye dillnyabe le rewanekirdin, u pashan e-maileki
tewaw binose ta welam bideynewe..
supas
 هیوا رهش2010/05/05
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سالوبؤدهنكىسهربهخؤ:هیجكؤمینتیكنهنووسرابوو
منكؤمینتیكمبؤرهوانهكردن,بىسهروشوينكردنىنیكه
رانىكردم!
..............
دەنگیسەربەخۆ
کاکهیوایبەڕێز
هیچ هۆکارێک نییە بۆ باڵونەکردنی کومێنتی جەنابت .تەنیا
هوکار ئەوەیە کە بەدەستمان نەگەیشتووە .تکایە بۆمان ڕەوانە
بکەوە...ئێمەدەزانینکەمالپەڕەکەکێشەیهەیە لەوبوارەداو
دیساینەری مالپەڕەکە بە تەواوەتی دروست نەکردوە و
چاککردنەوەپارەیدەوێتهههههه
زۆرسوپاسوداوایلێبوردندەکەین 
 2010/05/05جەمال عوسمان
کاک باخەوان تۆ نوسیوتە "ئەگینا بازرگانێكی ئەندامی
سەركردایەتیی حیزبی شیوعی نەدەهات بۆ بەرگری لە
سەرمایەكەی" کاک باخەوان دەتوانی بیسەلمێنی ئەو ئەندام
سەرکردایەتیە بازرگانە ؟؟ چەند سەرمایەی هەیه ؟؟ و چەند
پرۆژەیبازگانیهەیە؟؟وئێمەنەمانزانیوە؟؟؟بەڵگەتهەیە
؟؟؟؟؟؟
تۆنوسیوته"ببیننكە مرۆڤیكوبیبەدەستكۆمۆنیزمەوە
چۆنسووكورسوابووه!"ئەمە ئاستیڕۆشنبیریبەڕێزتە کە

بە مرۆڤبڵێیسوکوڕسوا!!!خۆشیوعیەکانبە مرۆڤدەڵێن
گەورەترین سەرمایە ! تۆ بۆ لێیان هاربوی خۆ بەقەد تۆ
سوکایەتیبەمرۆڤناکەن؟؟؟؟؟
تۆ کەسێکی پێم وایە باری دەرونیت تەواو نەبوە کە ئەم
نوسینەت نوسیوە دەنا شیوعیەکان ناکەی بە جنێو فرۆش و
دوایش بنوسی "ئیدی نازانم جنێوفرۆشی سەربە كام
ئایدۆلۆژیایە!" ئەگەر باری دەرونیت تەواو بوایە نە شیوعیەکانت
دەکردبەجنێوفرۆشونەئەوپرسیارەشتدەکردکاکباخەوان
ئەگەر ڕاست گۆیت و دەتەوێ ڕاستی بڵێیت ئەدەی بۆم
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بسەلمێنە و بەڵگە بێنە لە کوێ و لە کام شوێن شیوعیەکان
گوتویانە ئێمە نوێنەریکرێکارانیجیهانینتابە ناویکرێکارانی
جیهان قسە بکەن و ڕەخنە بگرن وەک ئەوەی تۆ دەیڵێی
"ئەوەی شیوعییەكان دەیكەن و بەناوی هەموو كرێكارانی
جیهانەوەرەخنەدەگرنودروشمدەدەن!".؟؟؟؟؟
کاکە باخەوان دڵی گەورە و دیموکراسی وەک ئەوەی تۆ
نوسیوتە بە نوسیننابێنە دڵلە ئاستیناحەقیگەورەیە و
نە دیموکراسیش الی تۆیە ئەگەر الی تۆیە مەیدە بە کەس با
هەربۆخۆتبێت؟؟بەسەدانخانەوادەخوێنیانبۆشیوعیەتو
لە دژی بەعس ڕشتوە کە چی تۆ لە نوسینەکەتدا دەڵێی
"نەتوانێت تەنانەت پێچكەی كورسییەكیش لە كوردستاندا
بەدەستبهێنێت!ئیدیمافیچیوحاڵیچی؟!"جاکاکەخۆ
بەعسیشوایپێکردیننە مافمانهەبونە حاڵوەکئەوەیتۆ
داوایدەکەی؟؟؟
تۆ بە شیوعیەکان دەڵێی بونەتە سینەما ؟؟؟ تۆ کە
سوکایەتی بە شیوعیەکان بکەی بیرت نەچی ئەگەر بە
سەدانیش نە بێت بە دەیان خوێن گەرم هەیە کە چۆن
قەسابخانەکەی پشت ئاشانی بیر ناچێ ئاوهاش بوون بە
سینەمایبیرناچێ؟؟؟؟
بە دەیانپرسیاریدیکە کە پێموانیە بتوانیوەاڵمبدەیتەوە
بەاڵم ئەو پرسیارانەی من وەاڵم بدەرەوە کە بۆم نوسیوی
ئامادەموازلەشیوعیەتبێنمولەسەردەستیتۆدەستیلێ
بەردەم
 husa92@yahoo.com
 2010/05/06دلێر مەحەمەد شەریف
ئەودڵە
خاوەن
باخەوانی
هاورێ
......بۆ
گەورەودیموكراسخوازەی!.....؟ كە لەبری گفتو گۆیەكی
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رۆشنگەراییانەی دیموكراسیانە و سەلماندنی ئەو لێكدانەوەو
تیَروانینە مەزنەی بەرامبەر شوعیەت و فكری ماركسی
لەدیرێكی السەنگدا من بە بازرگان ناو دەبات !.....خۆزگە
دەمزانی مەبەستی كام بازرگانیە !...؟ خۆئەگەر مەبەستی
بازرگان بەمانا بازرگانیی خاوەن سەرمایەپرۆژەی بازرگانی بێت
كەئەوە هیچنەنگیەكیتیدانیە ومافیهەمووكەسێكە بازرگان
بێتیانئەوبەرێزە بیرمەزنە ئەوەشبە شوعیەكانرەوانابینێ
هەر وەك چۆن مافی حیزبایەتی و ئازادی بیرو راشی بۆ
شوعیەكان نەهێشتۆتەوەو خۆشی بە خاوەن دڵی گەورەو
دیموكراسخواز دەزانێت بەاڵم هەموو كەس چی شوعیەكان و
چیرۆشنبیرانوخەڵكێكیزۆرمندەناسێتخۆمنئەوەیكە
لێیكۆڵەواربمبازرگانیە...خۆزگەوەكئەوەیكەكاكەجەمال
عوسمانبۆینوسیویدەتسەلماندكامبازرگانیوكامپرۆژەی
بازرگانی !...؟ دلنیابە من گەر بازرگان بومایە قةد درۆم لەگەڵ
خۆمدا نەدەكردو وەك شوعیەك نەدەمام چونكە شوعیەت
ملمالنێیەكی چینایەتیە لەنێوان بازرگانە خاوەن سەرمایەو
هەژارانی بێسەرمایەدا كە دڵنیام تۆ لەمەش تێناگەیت چونكە
بریارت داوە بەو جۆرە بیر بكەیتەوە ...بەرێز ئەگەر تۆ كەسێكی
دیموكراتخوازوئازاوئازادیبرۆبەئارەزویخۆتبیسەلمێنەكەمن
بازرگانمكە بێگومانبازرگانیدوورلە رێگەینامەشروعمافی
رەوای هەموو كەسێكە كەمن لە هەردوو ئەو بازرگانیەش هیچ
نازانم !...ئەگەر مەبەستیشت بازرگانی سیاسیە لەمەشدا
خۆرێگەی ئەو جۆرە بازرگانیە بۆ هی وەك من زۆر ئاوەاڵبووە
بەاڵم من هەر وەك شوعیەك ماومەتەوە  ،كە حیزبی شوعی
ئەوحیزبەیە تۆبە سواڵكەرناویتبردووە ..ئەیلە مەشداكام
بازرگانی !...؟ پاشان ئەگەر تۆی مەزن بازرگانیت پێ نەنگیە
ئەیبۆئەوهەمووسە ریەشەیەتبۆماندروستكردووەوئەو
هەموو شاباشە بۆ دەكەی بەسەر سەرمایەداریدا !...؟ یان تۆ
پێتوایەهەرچیداكۆكیلەبیروبرواكەیخۆیكردزیاترلە28
ساڵیتەمەنیلەخەباتینهێنیوپێشمەرگایەتیوحیزبایتی
لە ریزەكانیدابەرێكردئیتربازرگانە !!!...؟؟؟(حیزبیَككە خاوەنی
سااڵنێكتێكۆشانو23هەزاردەنگەلەكوردستانوناوچەبەزۆر
دابرێنراوەكانكە تۆخاوەنیئەو 23هەزاردەنگەتپێئینسان
نیەوهەموومافێكتلێسەندونەتەوە)وئاخربەرێزمئەمەكام
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ویژدانە ...؟ كام دڵی گەورەو دیموكراسخوازە ...؟ كاكی بەرێز
راستە منوەاڵمیئەوچەند(ووشە )ریزكردنەیتۆمبە یەك
الپەرە داوەتەوە چونكەمن وةك تؤناتوانم بە چەند دێرێك
میژوویەك بسرمەوە ...بیروبروایەك بشێوێنم ...هەزان كەس
بێبەڵگەكەستاوانباركەم...منناتوانموەك
برینداركەم...بە 
تۆسەرپێییانەهیچالیەنێكتاوانباركەم...چونكەدیموكراسیو
ناوەرۆكی دیموكراسی ئاوا نیة ...كاكی بەرێز من كوردێكی
رەسەنی ئەم خاك و نیشتیمانەم كە ماركسیەت فیری كردوم
چۆن نیشتیمان و نەتەوەو تاك بە تاكی ئەم گەلەم خۆش
بوێت...فیری كردووم چۆن لە دیموكراسی ئەم گەلە ستەم
دیدەیەم بگەم نەك دیموكراسی هاوردەی هۆڵەندەو
سەرمایەداری ....من لەو نوسینە وەاڵمەم دا كە بۆ هەمان
هەفتەنامەی میدیام نارد وەك عورفێكی رۆژنامەوانی بەاڵم
باڵویان نەكردەوە و ویستم پێت بڵێم دیموكراسی راستەقینە
گفتو گۆیەكی فكریە دوور لە ناشیرین كردنی بێ بنەماو
سرینەوەی بەرامبەرو شێواندنی مێژوو كەچی تۆ بەهەمان
هەناسەیئەونوسینەتمنتبە بازرگانونەشارەزالە زمانو
رێنوسی كوردی تاوان باركرد ...ئەمەشت پیرۆز بێت دیارە تۆ
بریارت داوە هەر ئاوها بیت و هەر ئاوهاش بیر بكەیتەوە
.....خوێنەری بەرێزيش دەتوانێت لە رێگای كوردستانی ژمارە
 883و سایتی  www.kurdistancp.orgنوسینەكەی من و لە
میدیاشتێروانینە مەزنەكەیتۆبخوێنێتەوەوئةوجاحوكمیخۆی
بدات  .ديسانةوة دەك پیرۆزت بێت ئەو سەرمایەدارییەی كە تۆ
بۆی دەسونێ ی و دەتەوێت لە شێوەی سیستەمێكی پر لە
جوانینیشانیئەمكوردە قوربەسەرەیدەیت،مەگەرنابینی
چەند لەپەنا سیستەمی سەرمایەداری و بازاری ئازاددا حاڵی
جوانە 

rebaz 2010/05/07
سالو بەریزان من کۆمێنت دەنوسم بەالم بالو ناکرێتەوه به
راستیجێگەینیگەرانیه..
دووکۆمێنتمتائێستانوسیوهدەربارەیئەمووتارانه
دیسان ده یلێمه وه کاك هاورێ باخەوان تۆ وەکو مێژوو
نوسێك بۆ تۆ نەهاتووه خۆت بخزێنیە ناو ئەم جۆره ملمالنێیه
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چونکهپایەیخۆتتێکدەدەیوەکومێژوو نوسێك ..هەزاران
گەندەڵ و خراپەکار هەن له کوردستان تۆش هاتووی به
شێوەیەکینارەواهێرشدەکەیهسەرحیزبیشەهیدان..من
ناڵێمئەوانهیچهەڵهوتاوانێکیاننیهبەالملههەمانکاتدابەم
شیوەیەشنیهکهبەرێزتدەینوسیت..لەگەڵڕیزم
-------------دەنگی سەربەخۆ
ساڵوکاکئارام
بەڕێزم ك لە کاتی گەیشتنی کومێنتەکە دەبێ بۆت
بنووسرێت(سوپاستێبینیەکەتگەیشت)ئەگەرنەنووسراواتە
تێبینیەکەنەگەیشتووە 

بەڕێزێكی شیوعیی بەناوی (سەالم عەبدوڵاڵ)ەوە
ئەم دژە وتارەی لە ماڵپەڕەكاندا باڵوكردەوە:
بۆ باخەوانێكی جنێوفرۆشە الهاییەكە!

1


ئەگەر ماركس ئاینی بە ئەفیونی گەل زانیوە ،ئەوا من ئەو
تێڕوانینە بەرفراوانتر دەكەم و دەڵێم :دژایەتی شوعییەت
ئەفیونی گەالنە .بەداخەوە زۆرێك كەس لەم بۆچوونە
تێنەگەیشتن و تەنانەت هەفتەنامەی(رێگای كوردستان)یش
لەخۆیانەوە دەستكاری ناوی وتارەكەیان كرد .یەكێك
بەناو(ب)...ئەوەندەبەئەدەبوئەخالقەبەشوعییەكاندەڵێ(با
چیترخۆیاننەكەنبەسینەما).

ربهخۆ–مایی .2010
نگیسه 

ییڤ 
وده
كانیكوردستاننێت،په 

ماڵپه 
ڕه

1
ڕه8یرۆژی
الپه 
یرێگایكوردستانله 

فتهنامه
یهه 

ژماره855

مانوتارله


هاهه
هه 
روه

وه .
داباڵوكراوهته 

2010-05-12
نووسیوه ،تهنانهت
شایانی باسه ئهم وتارهی ئهوهنده بهپهله
سهرباسهكهشی لهنگه نهك ناوهڕۆكهكهی! كاری ماڵپهڕی دهنگی سهربهخۆ
راست بێت كه سهرباسهكهیان بۆ گۆڕیبوو به :بۆ باخهوانه جنێوفرۆشه
الهاییهكه .منیش دهپرسیم داخۆ له كوێی چ نووسینێكمدا جنیومداوه!.
ههڵبهت ئهم وتارهشم به ئهنقهست لێرهدا باڵوكردهوه ،تاوهكو خوێنهرانی
بهڕێز خۆیان بڕیار بدهن ،كێ جنێوفرۆشه!.
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جا خاوەن ئەخالقی بەرزو راستگۆ خواز :شوعییەكان
سینەمان؟! ئایا بەڕێزیان چەندە لەو وەسفە ئەخالق و
راستگۆیی پاراستووە؟ ئەمەیان بۆ ئاسۆ بیارەیی بەجێدەهێلم
چونكەئەمیشبەهەزارانئەندامیحزبێكدەڵێ(كۆمپانیا)!
رۆشنبیرە بە ویژدانەكانی جیهان قەڵەمەكەیان ئاراستەی
بەرپرسیسەرەكیكارەساتیئینسانیوجەنگوتاوانەكانی
دەكەن(سەرمایەو دەزگا زەبەالحەكانی بۆرسەكەو سەندوقی
دراوی جیهانی و فاشیزم هتد ،)...بەاڵم كۆڵەكە بەناو"نوسەرو
روناكبیر)ەكانی كوردستان ئەركی تریان لە ئەستۆ گرتووە:
دژایەتیشوعییەت!
هیرۆئینفرۆشەكان،مەبەستمئەنتیكۆمونیزمە،لەالیەكەوە
نوسیویەتی(منبەناویخۆمەوەقسەدەكەمو(بەس)،بەاڵملە
رستەی دوایەوە خۆی بە (پێشەنگی ئەو كەسە نەتەوەیی
لیبڕاالنە دەزانێ كە رەخنەی لە  !)....ئەمەیان چەندی بە
چەندە؟!
جنێوفرۆشەكە لە هۆڵەنداوە یاسای هۆڵەندیمان
پێدەفرۆشێت! هۆی ها :زەحمەت نەبێ بڕۆ جارێ زیندانە تاكە
كەسییەكانی الهای و زیندانی دادگاكەی الهای لە میزو
بۆنەكەیپاكبكەوە،ئەوجاباسییاسامانبۆبكە...بڕۆبپرسە
بۆچی12كوردستانیلەوێزیندانیكرانوبۆچیبەندەیانلە
هاتن بۆ سەر زەمینی هۆڵەندای"پیرۆز" بۆ ماوەی 2ساڵ
یاساغكرد!
جەنابی نووسیویەتی(...یان چارەسەری سروشتی.
چارەسەرەكەشدنیادیدەییە)
من لە جەنابی جنیوفرۆشەكە زۆر زیاتر دنیامان بینیوەو"زۆر
حەز"دەكەم لە شەقامە جوانەكەی سەنتەری ئەمستردام:
سەرتاپای شوێنی قومارو و سۆزانیخانەیە .كوتومت جیهانی
لیبڕڵەكانپیشاندەدا.ئەگەرسۆفیاسۆزانیزۆربێت،ئەوادەبێ
باخەوان خۆشحاڵ بێت بە سەركەوتنی سەرمایە ،چونكە ئەم
سیستێمە نەك سۆفیا ،بەڵكو هەموو وەاڵتانی ئۆروپای
رۆژهەاڵتیان كرد بە سۆزانیخانەیەكی گەورە بۆ خۆیان :ئەمە
بەرهەمی فكر و ئەقڵ و بێویژدانی نیولیبڕالیزمی سەرمایەو
بازاڕە"ئازاد"ە دڕندەكەیە كە جەنابی بەرگری لێدەكات ،بەرگری
لەسەرمایەیباوكساالردەكات،چونكەئەگەرپرسیاربكاتكێن
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ئەوانەی سۆزانیخانەكانی ئۆروپایان پڕكردووە ،بۆی دەردەكەوێت
كە زۆریان لەو وەاڵتانەوە بەهۆی بارودۆخی هەژاری لەالیەن
پیاوانی
بۆ
وەاڵتەكانیانیانەوە
و
ئۆروپی
مافیای
ئۆروپای"دیموكراسی"(،ئەستیراد)كراون!
بڕۆ قوربانییەكانی جەنگی ئەمریكی لە كەمبۆدیا ،ڤێتنام،
الوسببینە
بڕۆ بۆ الی بەردە قارەمان و بپرسە قارەمانەكانی
دیموكراسیولیبڕالیزمچەندكوردیانكوشت
بڕۆناكازاكیوهیرۆشیماببینە
بڕۆ ،بڕۆ قوربانیانی دەستی دیكتاتۆرە سەربازییەكانی
ئەمریكای التین ،ئەفریقا و ئاسیا ببینە كە دۆست و الیەنگری
لیبڕالیزمودیموكراسییەكانیدۆستەكانت!
بڕۆ بۆ هەڵەبجەو شێخ وەسانان ببینە ،تا باسی چەكی
كیمیاویئەڵمانیوهۆڵەندیتانبۆبكەن!
بڕۆپرسیارلە هیندە سوورەكانیئەمریكابكەن،بزانە چەند
كەسیانماوە!
بڕۆ پرسیار لە قوربانیانی پاشا و حكومەتی"زۆر
بەڕێزی"هۆڵەندای مەزن بكە ،چۆن بە زنجیر كۆتیان دەكردن،
برسیدەكرانودەكوژران.
بڕۆ پرسیار لە هەژار ،دەروەزە ،ئەلكوهولیكە و بێكارەكانی
هۆڵەندا بكە ،باری ژیانی خۆیان و منداڵەكانیان چۆنە وبۆچی
وایانلێهاتووە؟
بڕۆپرسیارلە بارودۆخیبۆرسە،بازاڕیجەنگوتەقەمەنی
دیموكراسی و لیبڕڵی بكە ،بزانە چەندە بایەخیان بە مافی
مرۆڤیانداوەودەدەن.
بڕۆ مۆزەخانەی سێكس ببینە لە نزیك بانهوڤەكەی
ئەمستردام تا بزانی چۆن بازرگانە هۆڵەندییەكان كاتێ بۆ
بازرگانیوراوەكویلەوداگیركردنرۆیشتوونچۆن(پێشوپاشی
نێوالقی!)هاوسەرەكانیانبەئاسنقوفڵداوە.
بڕۆ،بڕۆدونیاببینەئەیخاوەنویژانوراستگۆ!
بڕۆ پرسیار لە كوردستانیان بكە ،كێ بەرپرسە لە
دابەشكردنی وەاڵتە نەگەبەتەكەیان ،بەیاننامەی دابەشكردنی
لە كوێ ئیمزا كرا..ئایا ئەوانە هەمان هاوڕێ و دۆستی
هیرۆئینفرۆشەكەنین؟
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هەركەسێكبەرگریلە سەرمایەوسیاسەتیكۆلۆنیالیزمو
نیوكۆلۆنیالیزمبكات،منبە كانیبالیدەزانم.ئەوەینەفرەتلە
كۆمونیزمبكات؟نەفرەتلەبوونیدەكەم!
ئەوجنێوفرۆشە دەنوسێ:بچندنیاببیننوتێبگەنكە ئێوە
دوایچیكەوتوون.تاوەكوخۆتانچارەسەربكەنوبزاننچی
دەڵێنوچۆنرەفتاردەكەن).
ئاسۆبیارەییدەتوانێچەپڵە بۆ(هیرۆئینفرۆشەكە)لێبدا.ئایا
ئەو دێڕانە چەند ئەدەب و ئەخالقی تێدایە؟ ئێمە تێڕوانین و
جیهانبینی جیاوازمان هەیە ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە كە
ئێمە تێناگەین یان نەخۆش بین .وا چاكە باخەوان خۆی تیڕاپی
بكات ،چونكە بە روونی و ئاشكرا بەرگری لە داگیركەرانی
وەاڵتەكەیوجەنگوتاوانەكانیسەرمایەلەجیهاندەكات.
باخەوان ئەوەندە بێ ئیتك دەنووسێ ،رێ بەخۆی دەدا بە
حزبێكی خاوەن هەزاران گیانبەختكردوو ،زیندانی ،خەباتگێڕ و
تێكۆشەرورۆشنبیروشاعیروهونەرمەند،بڵێ(منئامۆژگاریتان
دەكەم...ئێوەدوایچیكەوتوون...خۆتانچارەسەربكەن...
من لەبەرامبەر هەموو جنێوەكانی"باخەوان"تەنها یەك
وشەی ناشرینم بەكارهێناوەو ئەوەش وشەی(گەمژەیی)یە كە
سزاكەی بە گوێرەی یاسای رۆژنامەوانی كوردستان تەنها
بڕێكیمادیزۆركەمەوپێشمناخۆشەبەكارمهێناوەووشەكانی
تر رەوشت و فكرو رەفتاری سیستێمی سەرمایەداری
دەگرێتەوەولێشیانپەشیماننیم.
"باخەوان"بە رابردووی ئیسالمی توندڕە"زۆر ئینسانی"وتازە
الیەنگری لیبڕالیزمی نوێ"زۆر ئینسانی" ،1وەك چەندین
نووسەری تر بەرچاوی رەشبووەو توشی هەستیریای ئەنتی
كۆمونیستی بووەو لە رۆژنامەیەكی زۆر كڵۆڵ و بێئاستی
حزبێكی نەتەوەیی" گەورەو بەناوبانگ"ی كۆماری مەزنی
مەخمور ،بە"ئازادی"بە ئەدەب و ئەخالقەوە ،تەقەی تاوان لە
شوعییەكاندەكاتوخۆیلێبووە بە"رۆشنبیر"ورێپیشاندەرو
 1ئهم دهستهواژه كاڵوكرچه له رێگای كوردستاندا هێڵی بهژێردا هێنرابوو،
تێینهگهیشتم كه بۆچی ئهم شادهستهواژهیه هێڵی بهژێردا هێنراوه و
مهبهستی نووسهر چییه ،دوایی بیستم كه كاكی نووسهر ههموو شتهكانی
تێكهڵ كردووه و مهبهستی كاك عادل باخهوانێكه كه كاتی خۆی ئیسالمی
بووه! لهوه دهچێت ئێستاش نهزانێت لهگهڵ كێدا كهوتووهته كێبڕكێ!.
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پێشەنگ .بڕۆ رێ بە ئەمنستی ئینتەرناسیونال نیشانبدەن ،تا
راپۆرتەكانیان دژ بە پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە وەاڵتە
دیموكراتەكان،بدڕن!
بڕۆ بە حكومەتی مەزنی نەرویژ ،بەریتانی ،دەنیمارك و
هۆڵەندا بڵێ بۆچی پەنابەرە كوردستانییەكان بە زۆرەملی بۆ
عیراقدەنێرنەوە!
بڕۆرێسەراماگۆوچۆمسكینیشانبدەتاوازلەشوعییەت
وچەپایەتیبهێنن!
من ئێرەیی بە ئاستی كاڵفامییەكەی نابەم و بەدڵنیاییەوە
وەاڵمەكەیكەئیمڕۆلەدەنگیسەربەخۆباڵوبۆتەوە،زۆرباشتر
ئاستنزمیهیرۆئینفرۆشێكپیشانداوەوهیچیتر.
سەالمعەبدوڵاڵ
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لێكدانەوەیەك بۆ هەڵوێستی ئیسالمییەكان

1



پرسیارى میدیا :لەم رۆژانە هەردوو پارتە
ئیسالمیەكەى كوردستان ،كۆمەڵ و یەكگرتوو،
گۆڤارى وێران دەركرد ،بە
دووبەیاننامەیان لەسەر
تۆمەتى سوكایەتیكردن بە ئاین ئەو هەڵوێستەى ئەو
دوو پارتە چۆن لێك دەدەیتەوە؟

وەاڵمیهاوڕێباخەوان:هەڵوێستیئەودووپارتە،هەمان
هەڵوێستی تووڕەی ئەو مەالیانەیە كە ماوەیەك لەمەوبەر
بەهۆی بڕیارێكی وەزارەتی ئەوقافەوە تووشی هێستریا بوون!.
ئەگەرچی ئەمە دوو بابەتی جوودایە بەاڵم لە بنەواندا بۆ یەك
شتدەگەڕێتەوە،كەئەویشپارەودەستەاڵتە .
هەموومان باش ئەوە دەزانین كە مەالكان چۆن بەهۆی
قورئان خوێندنەوە خەڵك رووتدەكەنەوە ،بەتایبەتی لە
پرسەكاندا ،خاوەن پرسە سەریشی چووە و ماڵیشی دەچێت.
ئەو بڕیارەی وەزارەتی ئەوقافیش بۆ قەدەغەكردنی خوێندنی
قورئان بوو لەالیەن مەالكانەوە و لە جیاتی ئەوە دەبێت
ریكۆردەرێك بەكاربهێنرێت .هەڵبەت ئەوە بڕیارێكی زۆر باشە
لەالیەنوەزارەتیناوبراوەوە،تاوەكوخاوەنپرسە سەدانهەزار
دینار نەداتە ئەو مەالیانە ولەبری ئەوە ،ریكۆردەر دابنرێت .هەر
بۆیە بەهۆیئەوبڕیارەوە مەالكانكەوتنە ناڕەزایی،چونكە جگە
لەقورئانخوێندنزۆرترهیچهونەرێكیتریاننییەوناتواننبژین
و لە رێگایەكی ترەوە بژێوییان دابین بكەن .دیارە قورئان
خوێندنیشپیشەیەكیزۆرئاسانە وهەركەسێكبەماوەیەكی
زۆركەمدەتوانێتفێریببێت ..
نەك ئەم بەیاننامانەی ئەم دواییەی حیزبە ئیسالمییەكان
لەسەرگۆڤاریوێرانودەزگایئاراس،بەڵكوهەربەیاننامەیەك
لەوانەوە دەربچێت ،پەیوەندیی بە كەمبوونەوەی پارە و
دەستەاڵتی ئیسالمییەكانەوە هەیە ،هەر رەخنەیەك لەوان،
ڕه–2010-05-11–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –434

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ربهخۆ–مایی.2010
نگیسه 

،پاسۆك،پێنووسهكان KNC،
وده


كانیكاڵورۆژنه
ماڵپه 
ڕه
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دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی دەستەاڵتیان و تەكانەوەی خەڵكی
لێیان .
حیزبە ئیسالمییەكانلە زۆرهەڵوێستدادژییەكترین،ئەمە
دەتوانرێت زۆری لەسەر بگووترێت ،بەاڵم ئەوەی كە هەردەم
لەسەری كۆكن ،بەرپەرچدانەوەی هەر رەخنەیەكە بۆسەر
ئیسالمییەكان و ئایینی ئیسالم بەگشتی .هەركاتێكیش
شتێكی لەو جۆرەیان هاتەڕێ ،لەگەرمەی ملمالنێی یەكتردا
دەبنە دوو هاوبیر و هاوڕێ و دژی دەوەستنەوە ،چونكە
سەرچاوەیژیانیاندەكەوێتەمەترسییەوە .
دەربارەیئەمكێشەیەینێوانئێمە وحیزبە ئیسالمییەكان،
دەكرێت لەوەدا كوورتبكرێتەوە كە كێشەی دوو جیهانبینیی
جیاوازە،كێشەیجیهانێكیرۆشنوجیهانێكیتاریكە،كێشەی
پێشكەوتن و دواكەوتنە ،كێشەی رێزگرتنی مافی مرۆڤ و
سەركووتكردنییەتی .
لەم كێشەیەی دواییدا ،دەبووایە دەستەاڵتی كوردی
هەڵوێستی روونی ببوایە و سنوورێكی بۆ ئیسالمییەكانی
كوردستان دابنایە .دەبێت لە جیاتیی ئەو لغاوەی كە
ئیسالمییەكان بۆ گۆڤاری وێران و دەزگای ئاراس و سەردەم و
رۆشنبیران داوایدەكەن ،دەستەاڵت لە رێی یاساوە
ئیسالمییەكان و چاالكییەكانیان و پەیوەندییە دەرەكییەكانیان
سنووردار بكات .نەوەك بە ئارەزووی خۆیان ئاشووبی لەم
چەشنە بنێنەوە و ببنە هۆی دڵەڕاوكێ بۆ كۆمەڵگەكەمان و
هەڕەشەی لماویی لە رۆشنبیران بكەن ..ئێستا بەهۆی ئەم
نائارامییەوە زۆرێك لە رۆشنبیران لە ژیانی خۆیان دەترسن و
دەستەاڵتیشلەوەدابەرپرسیارییەكەمە ..

 2010-05-06
الهای–هۆڵندا 
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ئێمە خۆمان (سەردەشت)مان كوشت!

1



پرسیارى میدیا :بەگشتى تیرۆركردنى سەردەشت
عوسمان چۆن دەبینیت ،چین ئەو ئاماژانەى كە ئەم
تیرۆرە پێمان دەدات؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :زۆرم بیست و زۆرم خوێندەوە
لەسەرتیرۆركردنیسەردەشتعوسمانیجوانەمەرگ،زۆریش
دەڵێن بەپالنی ئەو یان لەداخی ئەوە كوژراوە! زۆریش مەلی
فەنتازیای خۆی ،بەئارەزووی خۆی دەباتە ئاسمانەكان و
لێكدانەوەی خۆی دەكات .هەشە دەیەوێت ژیان و وشەكانی
سەردەشت بۆ خۆی بقۆزێتەوە و كەمێك یان خۆی دەرخات،
یانیش سەردەشتێكی تر بەكوشت بدات! ،بەڵكو خۆشی ببێتە
سەردەشتوبەكوشتبچێت! .
بەاڵمئەوەیلەوهەزاراندێڕانەداكە زۆربە كەمیدەمدی
(خۆمان) بووین! كەسێك نەبوو راستەوخۆ بڵێت ئێمە خۆمان
سەردەشتمانكوشت! 




كە
كوشت
سەردەشتمان
كاتە
ئەو
نەخوێندەوارێكمان كردە بەڕێوەبەری شار و
چەپڵەمانبۆلێدا! 
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە سەدان
پێشمەرگەی رۆژهەاڵتمان تیرۆكرد و كەسیش
لەسەریهەڵنەدایێ! 
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە سوپای
داگیركەرانمانهێنایە سەریەكتریوبە كوردایەتی
وشۆڕشبۆمانحیسابكردن! 

ڕه–2010-05-18–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –435

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ربهخۆ
نگیسه 

،كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووسهكان  KNC،
وده


كانیكاڵورۆژنه
ماڵپه 
ڕه

–مایی.2010
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ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە نەمانزانی
سامانی واڵتمان چیی بەسەرهات و لە كەسمان
نەپرسییەوە!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە سەركردە
براكوژەكانمان وتیان شەڕی براكوژی گوناهی
ئێمەی تێدا نییە و باوەڕمان پێكردن و چەپڵەیەكی
گەرممانبۆلێدان!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە رووی
تفەنگەكانمانكردەیەكدیویەكترمانكوشت!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە وتیان یاسا
سەروەرەوئێمەشباوەڕمانپێكردن!
ئەوكاتە سەردەشتمانكوشتكە وتیانباشووری
كوردستانئازادودیوكراسییتێدایە وئێمەشپێی
دڵخۆشبووین..
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە بەكر عەلی،
ستار و سۆران و ئەوانی تریان تیرۆركرد ،وەك
پێویستلەسەریانهەڵماننەدایێ!
ئەوكاتەسەردەشتمانكوشتكەكەركوكیانكردە
بازاڕی دزی و جەردەیی و ئێمەش
بەشداریمانكردن!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە پەروەردەی
مندااڵنی كوردیان كردە دوو بەشەوە و هەر
هەرێمێكیشبەشێوەزارێكدەخوێنێت!
ئەوكاتە سەردەشتمانكوشتكە سەركردەكانمان
نەناسیوئێستاشنامانەوێتبیانناسین!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە لێبووردنی
گشتیمانبۆجاشوئەنفالكەرەكوردەكاندەركردو
لەشەهیدەكانزۆرتررێزمانبۆدانان!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە هەزاران
ئافرەتمانبەزیندوویسووتاند!
ئەو كاتە سەردەشتمان كوشت كە حكومەتمان
كردە حیزب،زانكۆمانكردە حیزب،خزمەتگوزاریمان
كردە حیزب،كەرامەتیخۆمانمانكردە حیزبونان
وئاویشبووەحیزب..
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شاپوور و قابیل و سەربەست و رەئووفیش هەر خۆمان
كوشتمانن! دەمێكە سەردەشتیشمان كوشتووە! زۆر
سەردەشتی تریش دەكوژین ..دەتانەوێ بزانن بكوژی
سەردەشت كێیە! ئەوە نەبوو كە رفاندی! ئەویش نەبوو كە
مەرگی بەسەردا باراند! خۆمان و بەبەرچاوی خۆمانەوە
رفاندمان! خۆشمان كوشتمان! هەر خۆشمانین هی تریش
دەكوژین! ..
 2010-05-11
الهای-هۆڵندا 

ئەم نووسینە لەسەر ماڵپەڕی كاڵوڕۆژنە بۆ ماوەی
زۆرتر لە دوو هەفتە پڕخوێنەرترین نووسین بوو و ئەم
كۆمێنتانەشی لەسەردرا:

 written byخالید May 13, 2010 ,
برای بەڕێزم ئەن هەوێت ئەوەت پێ بڵم کە باسەکەی تۆ
دەقاودەقە .ئەمە رەستیەناتوانین چاو پۆشی لێ بکەیەن.
دەستەکانی خۆش بێت .ئەوەی ئێستا لەسەر سەردەشت
ئەنوسرێ دەبوایە لەسەر سۆران بکرایە .وەئێستا بۆئەوەی
میلەتی ئێمە ڕزگاری بێت .تەنیا دوو ئەڵتەرناتیڤ هەیە سێهەم
نیە.یانئەبێت.دەسەاڵتیخێڵەکیکوردستانچۆلبکاتیان.
ئەبێت چاوەڕی بین بۆ هەموو سەردەشتەکان  .بەڕێزم
دەستەکانتخۆشبێتباسێکیپڕبەکوردستانتنوسیەوە
report abusevote downvote up Votes: +0
...
May 12, 2010 , written by shna salh
slaw zor rast dakaet barezm la wlate ema ka
kurdstana jegae hamu shtek hya tanha mrofayate nya
 lagal reze shna
written by halwest

May 12, 2010 ,
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dast xosh .. barasty mn 100 la 100 lagel qsakany barez y
am nosrawem ka alet xoman berpersyarin la kushteny
kaka sardeshty shahidy qalem... milety kurd tawan bara..
badaxewa zor bedaxewa.. ka mileteky peter la 5 melion
ensan la bashory kurdistan be dangen u nayene ser
shaqam u daway serany be kuzhy shahid sardasht
bekan.
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هەژاری مرۆڤ و كلتووری كاریزما

1

كۆتایی زستانی پار ،كۆمەڵێك كتێبی كاك شێركۆ هەژارم
پێگەییشت .یەكێك لە كتێبەكانی بەناوی (هەژاری مرۆڤ و
دەورووبەری – كارەساتی كۆمیدیاییەك) بوو .كتێبەكانی
شێركۆی هەژار ،بە تیراژێكی زۆر كەم چاپ و باڵودەبنەوە،
هەربۆیەوەدەستخستنیانئاساننییە .
كاك شێركۆ مەبەستی بوو كە كتێبەكانی بخوێنمەوە و رای
خۆمیان لەسەر دەرببڕم ،لەو رووەوە سوپاسی دەكەم .بەهۆی
كتێبی(هەژاریمرۆڤودەورووبەری)یەوە كاك شێركۆمناسی
و كەوتینە گفتووگۆیەكی زۆر دوورودرێژەوە ،چ دەربارەی
كتێبەكەی و مام هەژاری موكریانیی باوكی و چ دەربارەی
رێكخراوە نەتەوەییەكان ،كە كاتی خۆی یەكێك بووە لە كادیرە
پێشكەوتووەكانی رێكخراوێكی نەتەوەیی .خۆشبەختانە
گفتووگۆكانمان تەنها لە رێی ئیمێڵەوە بوو ،هەربۆیە هەر كاتێك
بمەوێت بچمەوە سەر گفتووگۆكانمان دەتوانم بە ئاسانی
بیبینمەوە! لە ماوەی دوو مانگێكدا سەدان نامەمان گۆڕییەوە،
زۆر پرسیارم لێیكرد و ئەویش وەاڵمی دەدامەوە ،بە شێوەیەك
ئەگەرئێستائەونامە پارێزراوانەیهەردووالمانكۆبكەمەوە ولە
پیتی التینییەوە وەریگێڕمە سەر ئارامی ،ئەوا كتێبێكی زۆر
زانیاریبەخشیلێوە دەردەچێتكە زۆربابەتیئەدەبی،هزریو
مێژوویی و سیاسیی لەخۆ گرتووە ،زۆر وەاڵمی گرێكوێرەی
رێكخراوە نەتەوەییەكانی تێدایە كە دەبێتە سەرچاوەیەكی باش
بۆ ئەو كەسانەی كە دەیانەوێت شت دەربارەی ئەو رێكخراوە
لەناوچووانەبزاننیانبكۆڵنەوە ..
هەژاریمرۆڤودەوروبەری،كتێبێكیسەیرە،هەركەیەكەم
بەشیتخوێندەوە،ئیدیناتەوێتوازیلێبهێنیت.سەیرییەكەشی
لەوەدایەكەتاوەكوئێستالەمێژووینووسینیكوردیداكتێبێكی
لەو جۆرە نەنووسراوە ،كە كەسێك بە دوو بەرگی كتێبباوك و
كارەكانی باوكی بداتە بەر رێژنەی رەخنە! .هەڵبەت بەرگی
ڕه  – 2010-05-23 – 14كوردستان –
الپه 
ژماره   – 630

نامهی هاواڵتی – 
فته 
هه 
 1
سلێمانی.
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سێیەمیشی بەڕێوەیە .رەخنەكانیش هەمەجۆرەن و هەر لە
رەفتارە خودییەكانی هەژارەوە دەستپێدەكات تاوەكو
گاڵتەوگەپەكانی وهەستیپارەپەرستی وژیانی سێكسیی و
زۆركاریتر ..
مرۆ پێش خوێندنەوەی ئەو كتێبە ،هەژاری ال ئەو هەژارەیە
كە هەموومان دەیناسین ،هەژاری ئەندامی سەرەتاییی
كۆمەڵەی ژێكاف ،هەژاری نزیك لە پێشەوا و رووناكبیری كۆمار،
هەژاریهاوڕێیهێمن،هەژارینزیكلەمەالمستەفابارزانیو
شیعرەكانیبۆئەو،هەژاری(باشترین)وەرگێڕوشەرەفنامە و
قانون در طب و زۆریتر ..واتە هەژار كاریزمایەكی شیعر و
وەرگێڕانی كوردییە بەو پارێزییانەوە كە هەندێك پێشتر پێیان
گووتووەشاعیریدیوەخانیبارزانی ..
كلتووری ئێمە ،كلتوورێكی كاریزماییە ،كە یەكێك ناوی
دەركرد ،ئیدی ئەو كەسە سەرۆك هۆز بێت یان شاعیر و لە
هەندێك باردا نووسەریش ،بەتایبەتی ئەوانەی كە لە سەدەی
رابردوو و پێشتردا جێدەستیان لەسەر ژیانی كوردەواری
بەگشتی دیاربووە ،دەست تێوەدانیان تابووە ،لە زۆر باریشدا
هەر رەخنەیەك یان هەڵەیەكی ئەو مرۆڤە بخرێتە بەرچاو ،ئەوا
كەس بڕوا ناكات و بۆ هەر رەخنەیەك هەزار و یەك پاساوت بۆ
دێننەوە! ..
هەژاری كاریزماش بەهەمان شێوە ،ئەوێك ئەندامی
سەرەتاییی ژێكاف بووبێت و كەسی نزیكی پێشەوا و مەال
مستەفا بارزانی و رووناكبیری كۆمار و وەرگێڕی شەرەفنامە و
دانەری هەمبانە بۆرینە بێت ،ئیدی نابێت كابرایەكی پوولەكی
بووبێت و ئەو ماوەیەشی لە بەغدا ژیانی بەسەر بردووە
خەریكی منداڵبازی و سێكسی بەكۆمەڵ – گەلەگان بووبێت!..
كەشێركۆیكوڕیلەكتێبەكەیداباسیدەكاتوهەندێكیشیان
یانبەچاویخۆیدیویەتی،یانبەڵگەیدابڕیبۆیانهەیە ..
دیارە هەژار ،هێشتا یەكێكە لەو كەسانەی كە كاری زۆر
باشی پێشكەش كردووین و هەموو ئەو كارانەی و ئەو
هەڵكەوتانەی كە لە ژیانیدا بۆی هەڵكەوتووە ،كردوویەتی بە
كاریزمایەكلەناوئەدەبونووسینیكوردیدا .
من كە لە خوێندنەوەی كتێبەكە بوومەوە ،بۆ كاك شێركۆم
نووسی( ،كتێب ئەو كتێبەیە ،كە گومانت ال دروستبكات) ،ئەو
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كتێبەی شێركۆی كوڕی هەژاری موكریانی گومانی ال
دروستكردم ..چونكە یەكەم كتێبێكی رچەشكێنە لە مێژووی
نووسینیكوردیداودووەمیشهیچمرۆڤێكنییەهەڵەینەبێت،
ئەگەرنا لە مرۆڤی دەردەچێت! ئەوەشی شێركۆ دەربارەی
باوكینووسیوویەتیرۆمانوچیرۆكنییە،بەڵكوئەوانەیە كە لە
باوكییەوە (دیویەتی)یان(بیستوویەتی)یانخۆیشیكردنەوەی
لەسەر كردووە ،دیارە ناشبێت هەمووی هەڵبەستراو بێت.
ئەگەرچی من لە هەندێك باردا (كێشەی دەروونی) بە
نووسینەكانی كاك شێركۆوە دەبینم و ئەمەشم لە خۆی
نەشاردووەتەوە و بۆم نووسیوە ،بەاڵم دەكرێت بگووترێت كە
ئەوەی ئەو نووسیوویەتی كارێكە دەبێت الی لێبكرێتەوە و
لەالیەنكەسانیترەوە كە هەژاریاندیوە وناسیوویانە بەراوورد
و لێكۆڵینەوەی لەسەر بكرێت ،تاوەكو یان تەمی هەژار
بڕەوێتەوە،یانهیشێركۆیكوڕی ..
سەرباری ئەوانەش ،دەكرێت كتێبەكە وەك سەرچاوەیەكی
باش بەكاربهێنرێت بۆ ژیانی كۆمەڵێك نووسەر و هونەرمەند و
رووناكبیر و كەسایەتییی كوردی ،كە كاتی خۆی لە تاراوگەی
بەغدا ژیاون ،لەو رووەوە چیرۆك و رووداوی نەبیستراوی تێدایە،
كە چۆنێتییژیانوبیركردنەوەیئەوكەسانە دەردەخات.بۆچی
لە بەغدابوونوپەیوەندییانبە داگیركەریئێڕاقییەوە چیبووە
وزۆریتر ..
هەڵبەت تێبینیی زمانەوانی و رێنووسم زۆر لەسەر كتێبەكە
هەیە ،بەتایبەتی كە ئەو زمانەی كە كاك شێركۆ پێی
دەنووسێت،تێكەڵەیەكیموكریانوسلێمانییە،ئەمەشبەهۆی
ئەوەی لەناو هەردوو ئەوكلتوورەدا ژیانی بەسەر بردووە .بەاڵم
دەكرێت بگووترێت كە بەگشتی تێگەیشتنی ئاسانە و خوێنەر
كێشەیزۆرتووشنابێت ..

ئەو كتێبە رچەشكێنە ،بە پێویستی دەزانم هەموو
رۆشنبیرانی كورد بیخوێننەوە ،خۆشبەختانە لەسەر ماڵپەڕی
فەیسبووك لە گروپێك زۆرتری لەسەر دروستبووە و گروپەكەش
هەر بەناوی كتێبەكەوەیە و لەوێشەوە دەكرێت كتێبەكە
بەهەردووبەرگەكەیەوەبەشێوەیدیجیتاڵببینرێت ..
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دەربارەیئەوگرووپەیفەیسبووك،ئەوە دەڵێمكە زۆربەی
ئەوانەی كە رای خۆیان نووسیوە ،هەژاریان پێ كاریزمایە،
هەربۆیە زۆرترین لۆمە و تانە و تەشەر بەر شێركۆی هەژار
كەوتووە.بۆیەمندادپەروەریلەزۆربەیرایەكاندانابینم ..
هیوادارمتۆشبیخوێنیتەوەورایخۆتتهەبێت ...

 2010-05-04
الهای–هۆڵندا 

ئەم نووسینە لەسەر ماڵپەڕی فەیسبووك لەسەر
گروپی (هەژاری مرۆڤ و دەوروبەری) ئەم كۆمێنتانەی
لەسەر نووسرا:

Haval Nazhad
بێت
خۆش
دەستت
هاوڕی
کاک
دیارە زۆربەی کۆمێنتەکانم خوێندۆتەوە دەربارەی ئەو کتێبە ،
زۆربەیان راست و چەپەپیان پێدا هێناوە و دادوەریەکی زۆر
توندیانکردووە ،بەاڵمئەمەیتۆزۆرباشتروراستبینانەترە.
منیش لەگەڵ هەندێ بۆچوونی نوسەری کتێبەکە نیم  ،بەاڵم
ناکرێهەموویبە ناراستلەقەڵەمبدەینورەتیبکەیەنەوە.
لەو کتێبەوە دەکرێ گومانێکی گەورە لەسەر خودی هەژار و
چەند کەسێک بکرێ کە لە کتێبەکە ناویان هاتووە (تا ئێستا
بەرگییەکەممخوێندوۆتەوە)،تەنانەتناویتێدایەوهێشتالە
ژیانماوە!!!ئەمەشگومانەکە تۆختردەکاتەوە کە چۆنتائێستا
وەاڵمێکیاننەبووە؟؟ 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا هەژار الی من شاعیر و
نوسەرێکی بەتوانایە بەو رەخنانەشەوە کە لە کتێبەکەدا لێی
گیراوە.
ئەم کتێبەش شتێکی ناوازەیە لە کتێبخانەی کوردی و
رێچکەشکێنانەنوسراوە،بۆیەئەگەررەخنەیزۆرتوندیشیلێ
بگیرێ،کارێکیئاساییە .
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هەربژی
·  2010-05-24at 10:49pm

 Shemal Abdulla commented onهەژاریمرۆڤودەورو
بەری" 's noteهەژاری مرۆڤ و کلتووری کاریزما نووسینی
باخەوان":
هاوڕێ
"هاوبیرمكاكهاوڕێئەوكاتەتباش ...
دەستخۆشانەت لێدەكەین كە وات كرد بەو كتێبە گومانەكانمان
لەسەر كەسایەتی كاریزماییی هەژار و زۆرانی تری ئەوكاتی
نیشنگەی بەغداد و سیاسیە كاریزما و كاریگەرەكان دروست
بێت،ئەویشبەباڵوكردنەوەیلەسایتەكەت ....
بەراستی ئەوەی شێركۆ هەژار كردوویەتی رچەشكێنە ،بەاڵم
تاوەكوئێستاكەمنلە بەرگیدووەموباسكردنیهاوڕێیەكانی
هەژارم و تەواو نەكردووە ،بەاڵم هەست دەكەم چۆن كاك
شێركۆ دوو دێوی بۆ مام هەژار داتاشیوە و بە دوو كۆمێدیایە
سەیرەكە ناوی دەبات (مەبەستم گ ..و ئاو)..ە ،و هەموو
حەرفەكانی ژیانی بۆ ئەو دابەشكردنانەی خۆی
خووردكردونەتەوە،پێویستەوەاڵمیئەوەشمانبداتەوە،كەئاخۆ
ئەوپەیوەندیبە الیەنیدەروونیئەوەوە نییە،كە ئاوا"باوك"ی
كردووە بە فیلم؟ چونكە لە زۆر شوێنی كتێبەكەی گەمە بە
باوكی دەكات ،كە ئەو فشەی بە رەوانشوناسی هاتووە و
فەلسەفەی بە فڵتەفڵت داناوە ،وەاڵممان بداتەوە ،ئایا ئەوە لە
ئەنجامی گرێیەكی دەروونیەوە نەهاتووە ،كە باوكی بە رواڵەت
بە كوڕی خۆی زانیوە و تەنیا باسی "خانی"ی برای لە
كتێبەكانیبردووە وشوێنێكیبۆئەواننەكردۆتەوە؟هیوامە بە
دیداری شێركۆ هەژاری رچەشكێن بگەم و گومانەكانی لەگەڵ
باس بكەم ،وەك خوێنەرێك نەك زیاتر ،یانیش ئیمیلەكەی
بەدەستبخەم ....
كاكهاوڕێ،چاوەڕوانیبەهەمەكانتین،نازانمنەمئاگاملێنییە،
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نە ئەو سااڵنە هیچ كتێبێكی نوێی تۆم نەبینوە ،تاوەكو گومانە
نەتەوەییەكانمانپتربكەین" ...

 2010-05-27

Hawreh Bakhawan
هاوبیریبەڕێزمكاكشەماڵساڵو ،
زۆرخۆشحاڵبوومبەبینینیئەوكۆمێنتەیبەڕێزتانلەسەرئەو
بابەتەی من بۆ رانانی كتێبەكەی كاك شێركۆ..
منباوەڕموایەئەگەرهەژاریمرۆڤودەوروبەریلەبەرگەوەبۆ
بەرگ درۆ و بوختانیش بێت (بەداوای لێبووردنەوە بۆ كاك
شێركۆ) ،هەر گرنگییەك و سوودێكی زۆر تایبەتی هەیە،
لەوانەیە زۆرێكهەبنشتیزۆر سەركردە وكەسانیبەناوبانگی
ئێمەیانلەالبێتوبەهۆیهەندێكلە تابووەكانیناوكۆمەڵگەی
ئێمەوە نەتواننبیخەنە روووشێركۆیهەژارئەوتەلیسمەیبۆ
زۆر كەس شكاندبێت ،ئەگەر راستیش بن ،ئەوا ئەو كتێبە
دەرخستووە.
راستیی
كۆمەڵێك
لە گریمانی یەكەمدا ئەگەر هەمووی درۆ و بوختان بێت ،ئەوا
ئازارێكی زۆرە بۆ گیانی مام هەژار ،بەاڵم بەهۆی ئەو
رچەشكێنی و گرنگی و تەلیسمشكاندنە ،مام هەژار
بەدڵنییاییەوە لە كوڕە یاخییەكەی خۆش دەبێت ..ئەو لە ژیاندا
خزمەتی بە وشەی كوردی كردووە و مردنیشی بووە هۆی
لەدایكبوونی ئەم نووسینەی كوڕەكەی ،ئەدی ئەوەش خزمەت
نییە!
ئەم كتێبە بێنە و بەردەی زۆر لەسەر كرا و بەهەموو حیسابێك
دەبێتببێتەكتێبیساڵ! 
كاكشەماڵئیمێڵیكاكشێركۆهەرلەسەرئەوالپەڕەیەیە كە
كتێبەكانیلەسەرە .
بۆ بێدەنگیی من لە راستیدا ئێستا زۆرتر نووسینی كورت
دەنووسم لە گۆشەی هەفتانەكەمدا لە الپەڕە شەشی
میدیا..
هەفتەنامەی
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هەڵبەت چەند نووسینێكی دیشم لە شێوەی كتێبدا هەن و
كەیچاپكراندەیاننێرمەخزمەتت .
وێڕایرێزوداوایلێبووردنیشلەكاكشێركۆ ..

 2010-05-27
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دەربارەی سەردەشت و پارتی و گۆڕان

1

پرسیارى میدیا :لە هەفتەى رابردودا خەڵكى
كوردستان شایەتى هەڵمەتێكى توندى راگەیاندن بوون
لەالیەن پارتیەوە لەدژى بزووتنەوەى گۆڕان ،ئەو دۆخە
چۆن دەبینیت؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :ئەوەی من بینیم (پارتی خۆیی
كردە حكومەت و حكومەتیشی كردە پارتی!) .ئەمە  ئەگەرچی
لە هەولێر و دهۆكدا راستە! بەاڵم بیركردنەوەیەكی ترسناكە
ئەگەر پارتی بەتەنها خۆی بە حكومەت بزانێت و الیەنەكانی
تریش هیچ ،بەداخەوە ئەمە كلتوورێكە لەناو پارتیدا ،كەییش
دەگۆڕدرێت!ئەوەیانپابەندەبەزۆرالیەنەوە ..
هەستكردنی تاكە الیەنێك بەوەی كە خۆی هەموو شتێكە،
یەكێكە لەوهۆیە ترسناكانەیكە دیكتاتۆردەئافرێنێت.مێژووش
گەواهیی زۆر لەو دیاردانە دەدات و باسكردنیان زێدەنووسییە.
ئەگەر حكومەتی هەرێمی كوردستان ،حكومەتێكی هەمە
الیەنەبێتوچەندینالیەنبەشداربنتێیدا،ئیدیدەبێتهەموو
الیەنەكان خاوەنی بن و كەس بەتەنیا خۆی نەكاتە خاوەنی و
ئەوانی تریش هیچ ،چونكە ئەوە یەكەمین پرنسیپی كاری
پێكەوەییە..خودیخۆمكەسیانلە كەسیانبە باشترنازانمو
كامەیانزۆر خۆیبە خاوەن ودڵسۆزیئەوحكومەتە دەزانێت،
هەرالپەڕەیەكیدووریاننزیكیمێژوویهەڵبدەیتەوە،هەزارو
یەكپرسیاروسازشتالدروستدەكات! .
من وای دەبینم ئەوەی لە پاش مەرگی سەردەشتی
جوانەمەرگەوە روویدا،تەنهابەهۆیسەردەشتەوە نەبوو!بەڵكو
كۆمەڵێك رووداوی مێژووی دوور و نزیكی پارتی و یەكێتی نەك
(گۆڕان) ئەو هەڵمەتە دژبەیەكەی چڕ و بەرزكردەوە و گەیاندییە
هەنگاوێكی ترسناك ..چونكە گۆڕان تا دوێنی بەشێكی گرنگی
ناو یەكێتی بوو و هەر كێشەیەكی نێوان پارتی و یەكێتیش لە
ڕه–2010-05-25–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –436

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
وه.
ندێكدهستكارییانكردئنجاباڵویانكرده 


بێپرسیخۆم!هه

میدیادابه
له
ته 
مبابه 


ئه
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كاتی خۆیدا گۆڕانی كردووەتە میراتگری ،ئیتر گۆڕان و پارتی
بیانەوێتیاننەیانەوێت،ئەوانەیكە كاتیخۆیوەكیەكێتیو
پارتیداستانیكوردكوژییانتۆماردەكرد،ئێستازۆرێكیانگۆڕانن
و دژایەتییەكەش بەواندا چووەتە خوارەوە .هەڵبەت ئەمەش
پەیوەندییەكی زۆری بە پێكهاتەی خێاڵیەتی و بنەماڵەیی
كوردەوە هەیە ،چونكە لەناو ئێمەدا تاوەكو ئێستا سزادان
شەخسینییە وبەشێوەیبەكۆمەڵپیادە دەكرێت.بۆنموونە
لە خێڵێكدا كەسێك لەالیەن خێڵێكی ترەوە بكوژرێت ،ئیدی
هەموو خێڵەكە یان بنەماڵەكە دەبنە دژی ئەوی دی و بەو
شێوەیە ملمالنێیەكە نەوە دوای نەوە دەچێتە خوارەوە .پارتی و
گۆڕانیش چونكە سەربە هەمان كۆمەڵگەی دواكەوتووی هۆز و
بنەماڵەن ،باوەڕ بەوە ناهێنن كە ئەوانەی ئێستا گۆڕانن یان
پارتین ،كاتی خۆی بەشێوازێك و رووكەشێكی ترەوە دژایەتیی
یەكتریانكردووەوئێستاشلەچوارچێوەیەكیتردان.هەربۆیەبۆ
پارتییەك ئاسان نییە كە شەڕەكانی براكوژیی پشتئاشان و
ئەوانی تر بداتە پاڵ یەكێتی كە ئەمڕۆ رێكەوتنی بەناو
ستراتیژییانلە نێوانداهەیە وبۆئەوئێستانەوشیروانتاوانبارە
و ئەوی كردووەتە سێرەی دژایەتیی خودی گۆڕان و یەكێتیش.
هەڵبەتلەالیەنگۆڕانیشەوە بەهەمانشێوەیە..هۆیەكەشی
ئەوەیە كە لەناوگۆڕانداكۆمەڵێكهێماییەكێتییتێدایە،ئەگەر
وانەبووایەئەوابەدڵنییاییەوەبارەكەبەجۆرێكیتردەشكایەوە .
پارتی ،سەردەشتی تیرۆركردبێت وەك ئەوەی بەرەی گۆڕان
دەیڵێت ،یان نا ،وەك ئەوەی خۆیان دەیڵێن ،لەهەردووباردالەم
كێشەیەدازیانێكیزۆریكرد،زیانەكەشیزۆرتربەهۆیرەفتارە
ناسیاسیەكانییەوە بوو ،بەوەی كە خۆیی خستە هەڵوێستی
بەرگرییەوە و ئەو بەیانەی مەكتەبی سیاسیی دەركرد كە
هەڵەیەكیسیاسییزۆرگەورە بوولەالیەنپارتییەوە.دەبووایە
لەجیاتی ئەوەی لە ئۆرگانە فەڕمییەكانیان قسەی سووك بە
نەوشیروان بڵێن و زۆر رابردووی هەڵبدەنەوە ،بەشێوەیەكی
باشتر مامەڵەیان لەگەڵ ئەو رووداوەدا بكردایە ،بەتایبەتی كە
رووداوەكە لە هەولێرداروویداوە و(هەولێریشبەواتایوشە واتە
پارتی،نەكحكومەتیهەریمیكوردستان) ..

الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی شەرعییەتی شۆڕشگێڕی

1


شەرعیەتى
دەزانین
وەك
میدیا:
پرسارى
سیاسییەكانى ئێمە بەدەسەاڵت و ئۆپۆزسۆنەوە
شەرعیەتێكى شۆڕشگێڕییە و شانازى بەخەباتى
خۆیانەوە دەكەن ،بەاڵم بەردەوام لەوەش دەترسن
باسى رابردوو بكرێت ،لەكاتێكدا رابردوویان ئەوەندە
خراپە روویان نایەت باسى بكەن ،ئیدى شانازى
بەچییەوە دەكەن؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :نەك بەتەنها سیاسییەكانمان،
بەڵكو من رام وایە كە ئێمەی كورد وەك نەتەوە هیچ شتێكی
ئەوتۆمان نییە شانازیی پێوە بكەین! دەوڵەتمان ،سنوورمان،
شارستانیی پێشكەوتوومان ،بیناسازیمان و زۆریتر! بەڕادەیەك
كە لە هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لە كورد دواكەوتووتر و
بێشانازیتریتێدانییە! 
سیاسی و حیزبەكانیشتمان هەر بەو شێوەیە و لە ئێمەن،
هەردووال پەیوەندییەكی راستەوانەیان لەگەڵ یەكتریدا هەیە،
پێشكەوتن و شانازیی هەریەكەیان دەبێتە هۆی باشتربوونی
ئەویتریانوپێچەوانەكەشیراستە .
حیزبەكانی ئێمە هەر لە بچووك و بێدەستەاڵتەكانییەوە،
زەحمەتكێشان و  حیزبی شیوعی بە نموونە ،تاوەكو دەگاتە
گەورە و دەستەاڵتدارەكانیان ،پارتی و یەكێتی و دێموكرات و
پەكەكە بە نموونە،خاوەنیمێژوویەكیپڕلە لێكدابڕان،سازش
و هەڵەی سیاسی و نەتەوەیی و زۆری ترن ،بەڕادەیەك هیچ
كام لەوانە ئامادەنین بەتەواوەتی الپەڕەكانی رابردوویان
هەڵبدرێتەوە.هەریەكلەوانە تاوەكوروویەكیگەشیاندەبینی،
ڕه–2010-06-01–6كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره –437

نامهیمیدیا–
فته 
هه 
 1
ئهم بابهته له میدیادا بهبێ پرسی خۆم! زۆر دهستكاریی خراپی تێداكرابوو،
بهڕادهیهك تهنانهت لهباری زمانهوانی و رێنووسیشهوه لهنگیانكردبوو.
وهستانیشم له گۆشهكه بۆ ماوهی یهك ههفته ههر بههۆی ئهم
دهستكارییانهوه بوو.
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لەبەرامبەردالێكدابڕان،یەكتركوشتن،سازشوهێنانیسوپای
داگیركەر و تێپەڕاندنی هێڵی سوور و زۆریتر لەوالوە بەرامبەر
دەوەستنەوە،هەربۆیە تەواویحیزبە كوردستانییەكانبە كۆنو
نوێیانەوە ئامادەیی تەواویان تێدا نییە كە الپەڕەكانی رابردوویان
هەڵبدرێتەوە و هەردەم دەیانەوێت بیكەن بەژێر لمەوە ،ئەوەش
زۆرجار بووەتە هۆی ئەوەی كە زۆر رێكەوتنی نادروست و
سازشی لێبكەوێتەوە .ریكەوتنی (ستراتیژی)ی نێوان پارتی و
یەكێتی دەرئەنجامی ئەو رابردووە خراپەیانە و دەیانەوێت لەو
رێیەوە هەرچیكوردكوژیوسازشیداگیركەرانهەیە لەسەر
خۆیان الیبەرن ،ئەگەرچی ئەو رێكەوتنە لەسەرێكیشەوە
بەسوودێك بۆ رەوشی باشوور شكاوەتەوە ،بەاڵم تا بڵێی
رێكەوتنێكینادروستە .
هەڵبەت بەكارهێنانی شەرعییەتی شۆڕشگێری و
شانازیكردن بە خەباتی سیاسیی ئەو حیزبانە رووكەشێكە بۆ
شاردنەوەی مێژووی خراپی ئەو حیزبانە ،ئەویش تەنها
دیاردەیەكنییە كە پەیوەستبێتبە كوردەوە،بەڵكولە هەموو
دنیا هەر دەستەاڵتێكی شۆڕشگێر هەوڵی مانەوەی خۆی
دەدات و بەردەوام شانازی بەخەباتی خۆیەوە دەكات .كاسترۆ
یەكێكبوولەوشۆڕشگێڕە بەناوبانگانەیجیهانكە رابەرایەتیی
رزگاركردنی دوورگەی كوبای كرد و پاشان خۆی و بنەماڵەكەی
بوونە شێرپەنجە بۆكوباوماوەینیوسەدەیە ئەودوورگەیەیان
خستووەتە ژێردەستیخۆیانەوە وئێستاشبۆشاردنەوەیئەو
هەموو لێكدابڕانی كۆمەاڵیەتی و رەوشتی و ئابوورییەی كوبا
هەزار و یەك بەهانەی خەباتی چینایەتی و شۆڕشگێڕیت بۆ
دەهێننەوە كە لە درۆ زۆرتر هیچی تر نین ..نموونەی تر زۆرە و
بوونی شەرعییەتی شۆڕشگێڕی و شانازیكردن بە خەباتەوە
هۆیەكی تری الوازیی پڕۆسەی دیموكراسییە لەهەر
كۆمەڵگەیەكدا ،لە كۆمەڵگەیەكی تەندروست و دیموكراتدا،
شانازیكردنبۆئەوالیەنەیەكەزۆرترخزمەتیكۆمەڵگەدەكاتو
رێزلەودەنگانەدەگرێتكەپێیانداوە ..
كوورتەی قسە :ئێمە نە وەك نەتەوە ،نە وەك حیزبەكانمان
هیچشتێكماننییەجارێشانازییپێوەبكەین! 

الهای–هۆڵندا 
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2010-05-27
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نێڤەرتیتی ،دوای میسر دەبێت بێتە
1
كوردستان!


شاژن نێڤەرتیتی ،هاوسەری ئەخناتونی فیرعەونی میسر
بوو،ناویراستینەیتادوهیبایەوكچیپادشایەكیمیتانییەكان
بووە ،میتانییەكان رەگەزێكی كۆنی كوردستانن و یەكێكن لە
گرنگترین رەگەزە پێكهێنەرەكانی كورد .نێڤەرتیتی ،لە هەندێك
سەرچاوەشدانێڤەرتاریشیپێدەگووترێتكەواتای(ئەوجوانەی
كە هات)دەگەیەنێت.ئەمەشپێدەچێتكە كاتیخۆیتادوهیبا
لە كوردستانەوە بە بووكی براوە بۆ میسر لەبەر جوانییەكەی،
دەستوپێوەندی كۆشكی ئەخناتونی فیرعەونی میسر ئەو
ناوەیانلێینابێت ..






ڕه  – 2010-06-07 – 18كوردستان –
الپه 
ژماره   – 116

نامهی رووداو – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
وه
داخه 


اڵمبه

یان،به
نێردرابۆرووداوبۆباڵوكردنهوه

ڵێكوینه 


داكۆمه

موتاره

ڵئه
له 
گه

وێنه
به  
كه  
وه! لێرهدا وتاره 
كرده 

بهر بێجێگهیی یان ههر هۆیهكی تر باڵوینه
رووداو له 
وه .
كهمه 
باڵوده 

وه
پێویستهكانه 
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پەیكەری نێڤەرتیتی لە مۆزەخانەی میسر لە بەرلین
نێڤەرتیتی لەوانەیە كە یەكەم ئافرەت بێت لە مێژوودا كە
زۆریدەربارەیگووترابێت،ئەویشلەبەرزۆرهۆ،كە گرنگترینیان
ئەو گۆڕانكارییە گەورەیەیە كە هێنای بەسەر ژیانی سیاسی و
ئایینی و كۆمەاڵیەتیی واڵتی میسردا ،بەوەی كە ئایینی
یەكتاپەرستی و خۆرپەرستیی لە میسردا باڵوكردوەوە و
لەسەردەمیدامیسربووەواڵتێكیبەهێزتروپێشكەوتووتر ..
نێڤەرتیتی تاوەكو ئێستا مۆمیاكەی نەدۆزراوەتەوە ،چەند
ساڵێك لەمەوبەر هەواڵێكی واهی باڵوبووەوە ،بەاڵم  هەر زوو
ئەوە دەركەوت كە ئەو مۆمیایە هی ئەو نییە و هی ئافرەتێكی
تریمیسرییە،نەدۆزینەوەیمۆمیاكەیهۆكاریمردنەزووەكەی
نێڤەرتیتیزۆرترتەمومژاویتردەكات ..
یەكێك لە گرنگترین كەرەستە ئاڕكیۆلۆجییەكانی ئەوكاتی
فیرعەونەكانی میسر ،پەیكەری سەری نێڤەرتیتییە ،كە ئەمڕۆ
لە مۆزەخانەی میسر لە شاری بەرلین پارێزاروە .پەیكەرەكە
بەشێوەیەكیواهونەریدروستكراوە،كە تاوەكوئێستاجێگای
سەرسووڕمانی پەیكەرتاشان و زانایانی ئاڕكیۆلۆجییە .ئەم
پەیكەرە لە سەدەی هەژدەیەمی پێش زاییندا لەالیەن
بەناوبانگترین پەیكەرتاشی شاهانەی فیرعەونەكان لە بەردی
سپیدروستكراوە،وردەكارییسەیریئاراییشتورەنگیتێدا
بەكارهاتووە،كە تارۆژیئەمڕۆشكە تەمەنیبووەتە نزیكەی3
هەزارساڵ،كەچیرەنگوبریسكەوكوالیتییتایبەتییخۆیی
لەدەستنەداوە! .


212

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 






لودۆڤیگ بۆرخارت لە كاتی دۆزینەوەی پەیكەرەكەدا

پەیكەری سەری تادوهیبا ،لەالیەن نێردەیەكی
شوێنەوارناسی ئەڵمانی بەسەرۆكایەتیی لودۆڤیگ بۆرخارت لە
ساڵی 1912لە ناوچەیتەلعەمارنە دۆزرایەوە،ئەوكاتبەپێی
رێكەوتنی نێوان ئەڵمانیا و حكومەتی میسری ،كەرەستە
دۆزراوەكان دەكرایە دووبەشەوە ،بەشێكیان بۆ میسر و
بەشەكەی تریان بۆ ئەڵمانیا ،بەرامبەر ئەوەی ئەڵمانیا
كەرەستەكان بدۆزێتەوە و لێكۆڵینەوەیان لەسەر ئەنجام بدات!
بەهۆی ئەو رێككەوتنەوە ئەم نیوە پەیكەرە بەر ئەڵمانییەكان
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كەوت و ساڵی  1933گواستیانەوە بۆ بەرلین .پەیكەرەكە هەر
زوو سەرنجی شوێنەوارناسان و خەڵكیی بە گشتی راكێشا و
تەنانەت هیتلەر بەتایبەتی چووە بۆ مۆزەخانەی میسری لە
بەرلین بۆ بینینی سەری نێڤەرتیتی و زۆر پێی سەرسام بووە.
هەرلەوكاتەوە ناكۆكیلەسەرموڵكدارییئەمپەیكەرە لەنێوان
میسر و ئەڵمانیادا دەكەوێتە ئاراوە و بەپێی وتەی میسرییەكان
ئەو پەیكەرە لە نیوە بەشی میسرییەكان بووە و ئەڵمانییەكان
بەشێوەیەكی ناڕەوا لە میسر بەدزییەوە بردوویانەتە دەرەوە،
بەوەی كە پەیكەرەكەیان لە قوڕ گرتووە و لەگەڵ شتی تردا
تێكەڵیانكردووە و میسرییەكانیان هەڵخەڵەتاندووە ،هەرچی
ئەڵمانییەكانیشە موڵكداری و هێنانەدەرەوەی ئەو پەیكەرە بە
رەوا دەزانن و بە رێكەوتنێكی فەڕمیی نێوان میسر و ئەڵمانیای
ئەوكاتەدەزانن .





سەری نێڤەرتیتی و پەیكەرە بڕۆنزییە رووتەكە
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ئەمكێشەیەهەرلەسەرەتایسااڵنیسییەكانیسەدەی
رابردووەوە لە ئارادایە و ئەوكات سەرۆكی مۆزەخانەی بەرلین
بەوە سازا كە پەیكەرەكە بنێردرێتەوە بۆ میسر ،بەاڵم پاش
ئەوەی كە هێتلەر دەیبینێت و پێی سەرسام دەبێت ،فەرمان
دەداتكەپەیكەرەكەلەئەڵمانیابمێنێتەوە .
پەیكەرەكە گەلێك تاقیكردنەوە و تۆژینەوەی لەسەر كراوە،
ساڵی 2003ئەڵمانییەكانبۆئەوەیبزاننكە ئەمپەیكەرە لەچ
بااڵیەك دەوەشێتەوە ،خستیانە سەر پەیكەرێكی بێسەری
بڕۆنزیی رووت یان نیوە-رووت و وێنە و تۆژینەوەكانیشیان
باڵوكردەوە .ئەم رووداوە بووە هۆی تووڕەیی میسرییەكان،
بەوەیئەڵمانییەكانسووكایەتییانبە سەریپەیكەریتادوهیبا
كردووە و ئەمەش لەگەڵ كلتوور و دابونەریتی میسرییەكاندا
ناگونجێت! ..لەبەرامبەر ئەوانیش ئەڵمانییەكان رەخنەیان لە
چۆنێتیی ئاشكراكردنی راڕەوە نهێنییەكانی ناو هەرەمەكانی
میسر گرت و بەهۆیەوە قەیرانێكی شوێنەوارناسیی نێوان
هەردوو واڵت كەوتووەتە ئاراوە و سەرۆكی مۆزەخانەی
ئەڵمانیش لە میسر بە كەسێكی بەخێرنەهێنراو ناسێندراوە و
دیسان داوای گەڕانەوەی پەیكەرەكەیان كرد ،تاوەكو ئیدی
ئەوەندەسووكایەتیبەنێڤەرتیتینەكرێت .
هەڵبەت بەهانەی پەیكەری رووت و نەگونجانی لەگەڵ
دابونەریتی میسرییەكان ،بەهانەیەكی الوازە بۆ گەڕاندنەوەی
ئەو پەیكەرە بۆ میسر ،چونكە ئەوكات نە ئیسالم لە میسر
هەبووە ونە بااڵپۆشی!.دیارە بوونیپەیكەرەكە لە ئەڵمانیازۆر
گونجاوترە لە زۆر الوە ،بەهۆی ئەوەی كە زانستی
شوێنەوارناسی و میسرناسی لە ئەڵمانیا زۆر لە میسر
پێشكەوتووترە ،هەروەها ئەڵمانییەكان زۆر بەباشتر دەتوانن
پارێزگاری لە پەیكەرەكەی تادوهیبا بكەن تاوەكو خودی
میسرییەكان ،بەڵگەشم بۆ ئەوە ئەوەیە كە ساڵی پار بە
گەشتێك چوومە میسر و سەردانی مۆزەخانەی شارستانیی
میسرم لە قاهیرە كرد ،تابڵێێ بەشێوەیەكی خراپ رێكخراوە و
بەزەییم بەو هەموو كەرەستە دانسقەیەی فیرعەونەكاندا
دەهاتەوە كە بەو شێوە خراپە پارێزگاریی لێدەكەن! .لەوانەیە
باوەڕنەكەن كە بڵێم ،لە جارێك زۆرتر جیاوازیم لە نێوان پێناسە
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كوورتەكانی سەر كەرەستەكان بە هەردوو زمانی عەرەبی و
ئیگلیزیبینی!.ئیدیلەوەوەتێبینییشتەكانیتربكە! .
من پێموایە هەردووال كەم و زۆر مافی موڵكداریی ئەو
پەیكەرەیانهەیە،میسروەكواڵتیدایكیپەیكەرەكەكەتیایدا
دروستكراوە و پەیوەندیی بە هەنگاوێكی مێژووییی گرنگی
میسرەوە هەیە ،ئەڵمانییەكانیش كە خۆیان دۆزیویانەتەوە و
بەپێی رێكەوتنێك بوونەتە خاوەنی .بەاڵم دەكرێت ئێمەی
كوردیشبەشێوەیەكلە شێوەكانمافێكمانهەبێتبەسەرئەو
پەیكەرەوە،بەوەیكە تادوهیباشازادەیەكیكوردستانیبووە و
كێش دەڵێت تاشینی پەیكەرێكی لەو بابەتە بیرۆكەكەی لە
واڵتی ئێمەوە نەچووەتە میسر! هەروەك چۆن تادوهیبا بیری
یەكتاپەرستییلەكوردستانەوەبردە میسر.ئەوانەوزۆربازنەی
نهێنیی تری نێوان میتانی و فیرعەونییەكان چاوەڕێی
شوێنەوارناسانی كوردن ،بەو هیوایەی كە شوێنەوارناسی لە
كوردستاندابایەخیپێبدرێتوبەهۆیەوە گرێكوێرەكانیمێژووی
خۆمانبكەینەوە ..
لە نێوان مۆزەخانەكاندا نەریتێكی باو هەیە ،بەوەی كە بۆ
ماوەیەكی كاتی كەرەستەیەكی گرنگی كۆن یان تابلۆیەك لە
مۆزەخانەیەكی تر و واڵتێكی تردا نیشان دەدەن و پاشانیش
دەیگێڕنەوە بۆ شوێنە هەمیشەییەكەی خۆی ،ئەگەر ئەم
پەیكەرەی سەری نێڤەرتیتی بەو نەریتەدا بڕوات ،ئەوا پاش
مۆزەخانەی میسر ،یەكێك لە مۆزەخانەكانی كوردستان
یەكەمین مافی نیشاندانی ئەو پەیكەرەی هەیە ،بەوەی كە
نێڤەرتیتی لەدایكبووی كوردستانە و تا تەمەنی بووكێنیی لە
كوردستاندا ژیاوە و ئیدی بەهۆی ئەخناتوون و بیری
یەكتاپەرستی و سیاسەتزانیی خودی نێڤەرتیتییەوە بەرەو
ژیانی ناوبانگ و نەمری چووە و هەرگیز چاوی بە كوردستان
نەكەوتووەتەوە ..

 2010-06-02
الهای–هۆڵندا 

سەرچاوەكان:
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 هجمة عالمثالثیة على المتاحف الغربیة السترداد.1
- أنیسةمخالدي– الشرقاألوسط-اآلثارالمنهوبة
2010-05-30–رۆژی11506ژمارە
BBC  - German guile won Queen Nefertiti .2
News
–نێڤەرتیتی، هەواڵێكلە خاتوو(تادوهیبا)یمیتانی.3
–145هاوڕێباخەوان–هەفتەنامەیمیدیا–ژمارە
2003-07-28رۆژی

هەمان ئەم وتارە لە ماڵپەڕی رووداو نێت كرایە
:كوردیی كرمانجی و پیتی التینی و باڵوكرایەوە

2010-06-10
Piştî Misrê Divê Nefertiti Bê Kurdistanê!
Hawrê Baxewan

Şahjin Nefertiti hevsera fîr`ewnê Misrê`Akhenaten`
bû. Navê wê yê rastî Tadohiba ye û keça padîşahekî
Mîtanî bû. Mîtanî gelekî kevin ên Kurdistanê ne û yek ji
gelên herî kevin ên eslê Kurdan in. Nefertiti tê wateya `
Ew xweşika ku hat` e. Dibe ku dema Tadohiba ji
Kurdistanê bi bûkanî bo Misrê hatiye birin, jiber bedewiya
wê, derdorên koşka fîr`ewnê Misrê `Akhenaten` ev nav
lê kiribin.
Nefertiti dibe ku yekem jin be di dîrokê de ku pir tişt
derheqê wê hatine gotin. Gelek sedemên vêya jî hene,
nemaze ku wê guherîneke mezin xist jiyana siyasî, olî û
civakî ya Misrê û Ola yektaperestî û rojperestî li Misrê
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belav kir û di dema wê de Misr bû welatekî pêşketî û
bihêz.
Hê heta niha mumya Nefertiti nehatiye dîtin. Berî çend
salan nûçeyek di vê derbarê de hat weşandin, lê di
demeke zû de hat xwiyakirin ku ev mumya ne yê wê ye,
lê yê jineke Misrî ya din e. Ne dîtina mumya wê, sedemê
mirina wê ya pêşwext bêtir tarî û ne zelal dike.
Yek ji girîngtirîn madeyên arkeolojîk yên wê dema
Fîr`ewnên Misrê, peykerê serê Nefertiti ye, ku niha li
muzexaneya Misr li bajarê Berlînê parastî ye. Peyker bi
awayekî hunerî hatiye dirustkirin ku heta niha cihê
şaşmayîna peykertaş û zanayên arkeolojîk e. Ev peyker li
sedsala 18an B.Z. ji aliyê navdartirîn peykertaşên şahane
yên Fîr`ewnan e û ji kevirên spî hatiye dirustkirin.
Hurdekariyên balkêş têde hatine bikaranîn, ku heta îro ku
temenê wê bûye nêzîka 3 hezar sal, reng, çirisandin û
qalîteya xwe ya taybet jidest nedane!
Peykerê serê Tadohiba ji aliyê şandeke kevnewarzanên
Elman bi serokayetiya Lodovig Burkhart sala 1912an li
navçeya Tel Emarne hat dîtin. Li gor peymana di navbera
Elmanya û hikûmeta Misrê de, madeyên dîtî dihatin
dûbeş kirin, beşek ji Misrê re û beşê din bo Elmanya,
beramber wêya ku Elmanya madeyan bibîne û lêkolînan
liser wan bike! Jiber vê peymanê, nîvê peyker bû para
Elmanya û sala 1933an guhastin bo Berlinê.
Di demeke kurt de, peyker bala şûnwarzan û xelkê bi
giştî kişand û Hitler bi taybetî çû muzexaneya Misrê li
Berlinê bo dîtina serê Nefertiti û pê şaş ma. Hê ji wê
demê ve, nakokî liser milkdariya vî peykerî di navbera
Misr û Elmanya de derdikeve holê û li gor gotinên
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Misriyan ev peyker ji nîv-beşê Misriyan bû û Elmanan bi
awayekî ne rewa ji Misrê bi dizî birine derve, bi hinceta
ku wan peyker ligel tiştên din tevlîhev kirine û Misrî
xapandine. Elman jî milkdarî û anîna derve ya peyker
rewa dibînin û bi peymaneke fermî di navbera Misr û
Elmanya de didin nasîn.
Ev pirsgirêk hê ji destpêka salên 30 ji sedsala borî li
holê ye û wê demê serokê muzexaneya Berlinê razî bû
peyker bişîne Misrê, lê piştî wêya ku Hitler peyker dibîne
û pê şaş dimîne; ferman dide ku divê peyker li Elmanya
bimîne. Gelek test û lêkolîn liser peyker hatin kirin, sala
2003an, Elmanan da ku bizanin ku dirêjiya peyker çiqas
e, ew danîn ser peykerekî bê serî yê sifir ê tazî yan nîvtazî û wêne û lêkolînên xwe weşandin.
Ev bûyer bû sedemê hersbuna Misriyan, bi hinceta ku
Elmanan sivikatî bi serê peykerê Tadohiba kirine û ev
ligel çand û kevneşopiyên Misriyan nagunce! Elmanan jî
rexne li awayê eşkerekirina raz û nehêniyên Ehramên
Misrê girtin, loma qirîzeke şûnwarzanî di navbera herdû
welatan de derket holê, û serokê muzexaneya Elmanî li
Misrê wek kesekî nexwestî hat naskirin û dîsa Misiriyan
daxwaza vegerandina peykerê xwe kirin.
Bê guman behaneya peykerê tazî û neguncandina wê
ligel kevneşopiyên Misriyan, hinceteke lawaz e bo
vegerandina peyker bo Misrê! Ji ber ku wê demê ne Ola
Îslamê li Misrê hebû û ne jî lixwekirina cilên nuxumandî!!
Hebûna peyker li Elmanya baştir e ji ber ku şûnewarzanî
û Misrzanî li Elmanya ji Misrê pêşketîtir e û Elman dikarin
bi awayekî baştir peykerê Tadohiba biparêzin. Par, çûm
Misrê û min seredana muzexaneya şaristanî ya Misrê li
Qahîre kir, madeyên dîrokî yên giranbuha bi awayekî pir
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xerab dihatin parastin! Heta navên ku liser peykeran bi
herdû zimanên Erebî û Ingilîzî hatibûn nivîsandin, cihê
gumanê bûn.
Bi baweriya min peyker ê herdû aliyane. Peyker ê
Misrê ye jiber li wir hatiye dirustkirin, û yê Elmanya ye jî
jiber ku wan dîtiye û li gor peymanekê bûne xwediyên
wê. Lê mafê me Kurdan jî liser peyker heye. Tadohiba
şahzadeke Kurdistanê bû û kî jî dibêje hizra dirustkirina
peykereke wiha ne ji welatê me çûbe Misrê! Tadohiba
hizra yektaperestiyê ji Kurdistanê bir Misrê. Ev xal û
gelek xalên nehênî yên din di navbera Mîtanî û
Fîr`ewniyan de li benda şûnwarzanên Kurd in.
Li muzexaneyan, kevneşopiyeke naskirî heye. Ew
made yan parçeyên kevin û girîng ku tên dîtin, tînin ba
xwe û pêşan didin û piştre wan vedigerînin cihên wan ên
herdemî. Ger peykerê serê Nefertiti li gor vê kevneşopiyê
here, divê piştî muzexaneya Misrê, li muzexaneyeke
Kurdistanê bê nêşandan bi hinceta ku Nefertiti li
Kurdistanê jidayik bûye û heta temenê bûkaniyê li
Kurdistanê jiyaye û êdî jiber Akhenaten û hizra
yektaperestî û siyasetvaniya xwe, derbasî jiyana navdarî
û nemiriyê bûye û qet careke din çavê wê bi Kurdistanê
neketiye.
02.06.2010
Lahay – Holenda
Çavkanî:
1. Êrîşa cîhana sêyem ser muzexaneyên Rojava
bo vegerandina kevnewarên talankirî- Anîsa
Mexalidî – Şarqul Ewsat- jimare 11506- roja
30.05.2010.
2. German guile won Queen Nefertiti - BBC News.
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3. Nûçeyek ji Tadohiba xan a Mîtanî, Nefertiti,
Hawrê Baxewan – Heftenameya Mîdya – jimare
145, 28.07.2003.
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دیمانەی گۆڤاری وێران – سازدانی حەمە
1
مەنتك


هاوڕێباخەوان 
الهای 2010-06-09


پرسیاری یەكەم /مێژوو دەتوانێت چ رۆڵێك بگێرێ لە
ناساندنى خاك و نەتەوەى كورد بەجیهان؟
وەاڵم :بەگشتی مێژوو ،رۆڵێكی پرشندار دەنوێنێت لە
ناساندنی خاك و نەتەوە بە جیهان .مێژووی پرشنگداری
چینییەكان وایكرد كە ئەمڕۆ ببنە یەكەمین دەوڵەت كە
كەرەستەیپیشەسازیبنێرێتە دەرەوە،لە هەركونجێكیئەم
جیهانەدا رێستوڕانتێكی چینی ببێت! هەمان مێژووش وای لە
ژاپۆنییەكانكردكە ببنە یەكێكلە پێشكەوتووتریندەوڵەتەكانی
جیهان ،چونكە هەمان مێژووی ژاپۆنییەكان پێمان دەڵێت كە
تەنانەت بچووكترین كێڵگەی ئەو واڵتە لە چەند سەد ساڵێك
لەمەوبەرەوە تۆماری تایبەتیی خۆیی هەبووە و هەرچی لەو
كێڵگەیەدا روێنراوە و روویداوە ،لەوێدا تۆماركراوە! .بەو شێوەیە
هەر خاك و نەتەوەیەكی ناسراوی ئەم سەردەمە دەبێت
مێژوویەكیپرشنگداریلەپشتەوەبێت .
لەوەوە دەتوانم ئەوە بڵێم كە هۆی نەناسراویی خاك و
نەتەوەی ئێمە ،نەبوونی مێژوویەكی پرشنگدار و پڕشانازییە،
مێژووی ئێمە بریتییە لە دواكەوتەیی ئەو نەتەوە بەهێزانەی كە
مێژوویپرشنگداریانبووە وئێستاخاكونەتەوەیانناسراونو
فەرمانڕەوایی ئێمەش دەكەن .بەاڵم لە مێژووی ئێمەدا جگە لە
دووبەرەكیی نێوان میرنشینەكان ،نێوان هۆزەكان و بنەماڵەكان،
هیچی تری ئەوتۆی تێدا نییە كە شایەنی باس بێت! .دەشێت
لەم سەدە بۆ ئەو سەدە پزیسكی مێژوویەكی پرشنگدار لە
الیەكی واڵتەكەماندا درەوشابێتەوە ،بەاڵم هەر زوو و بەهۆی
 1تێبینی :ئهم پرسیارانهم لهالیهن كاك حهمه مهنتكهوه ئاڕاستهكرا كه
له گۆڤاری وێراندا باڵوبكرێتهوه ،بهاڵم له باڵوبوونهوه یان نهبوونهوهی
ئاگادارنیم ..
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خۆمانەوە ،ئەو پزیسكە كوژێنراوەتەوە! هەربۆیە ئەو میژووەی
نەیتوانیوە رۆڵێكی ئەوتۆ بگێڕێت لە ناساندنی خاك و نەتەوەی
كوردبەجیهان ..

پرسیارى دووەم /چۆن بەراوردى نوسینەوە و
خوێندنى مێژوو دەكەیت لە ئەوروپا و كوردستان ،چ
هەوڵێك پێویستە بۆ ئەوەى لەرێگاى مێژووە وە كلتورى
خۆمان بپارێزین؟
وەاڵم :بۆ ئەم بەراووردە پێویستە باس لە دوو جۆر
نووسینەوەی مێژوو بكرێت ،یەكەمیان مێژووی دەستەاڵت و
ئەویتریانمێژوووەكئەوەیروویداوە.مێژوویدەستەاڵتئەوەیە
كە دەكرێتە مێژووی نەتەوەیەك یان واڵتێك و دەستەاڵت و
قەڵەمچییەكانی بە ئارەزوو و بەرژەوەندیی ئەو دەستەاڵتە
دەینووسنەوە! نموونەش زۆرە الی ئێمە :شەڕی خواكوڕك الی
دەستەاڵتیهەولێررووداوێكیهەتابڵێیگرنگە وسااڵنە یادو
دۆكومێنەریی بۆ دەكرێت ،لەبەرامبەر ئەمیشدا شەڕی دابان و
داستانی رزگاریی یەكێتی لەسەر راگەیاندنەكانی یەكێتی و
دەستەاڵتی سلێمانی بووەتە رووداوێكی زۆر گرنگ و
چارەنووسسازانە وهیچالیەكیشیانباسلەوانەیبەرامبەریان
ناكەن،ئەمە ئەومێژووەیە كە دەستەاڵتلە بەرژەوەندییخۆی
دەینووسێتەوە ،بەاڵم مێژوو وەك ئەوەی كە روویداوە :وەك
بەردەوامییەك بەو نموونانەی پێشوو ،دەبێتە هەمان مێژووی
خواكوڕكیشوشەڕەكانیدابانوداستانیرزگاریوسەرباری
ئەوانەشئەوچەندساڵەیكەئەودووهێزەبراكورژییانكردوچ
هۆیەكی هەبوو بۆ دواخستنی بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی
كوردی و زۆریتر! .لەمەوە بۆمان دەردەكەوێت كە نووسین و
خوێندنی مێژوو لەالی ئێمە ،بەو شێوەیە نییە كە لە ئەوروپا
پیادەدەكرێت ،چونكە ئەوەی ئەوروپا تاڕادەیەك ئەو مێژووەیە كە
روویداوە،نەكئەومێژووەیكەدەستەاڵتدەینووسێتەوە! 
دیارە دەكرێت لە رێگای مێژووەوە كلتووری خۆمان بپارێزین،
ئەویشبەهۆیدەرخستنیمێژوویژیانیكوردەواریلە سەدە
كۆنەكاندا ،هەموو ئەو دیاردە كلتوورییانەی كە پێشتر لە واڵتی
ئێمەدا باو بووە ،دەبێت كۆبكرێنەوە و بەپێی كات و شوێنەكان
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پۆلێنبكرێنوتۆژینەوەیانلەسەربكرێت،ئەمەدەبێتەهەوڵێكی
گرنگبۆپاراستنیكلتووریكوردەواری ..
كلتووریئێمە،كلتوورێكیتەمومژاوییە وسەرچاوەیكەمی
لەسەرهەیە،ئەوانەشیكە هەنهیچیانلە دووسەدساڵێك
كۆنترنین،زۆرئاستەمە بزانینكە ئافرەتیكوردلە ناوچەیەكی
دیاریكراودا پێش ئەوەندە سەدە جلوبەرگەكانی چۆن بووە! یان
ئەو دیاردە كۆمەاڵیەتییە كاتی خۆی چۆن بووە! هۆی ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە ئێمە وەك نەتەوە پارێزەری كلتووری
خۆمان نەبووین و گوێیمان پێی نەداوە ،بۆ نموونە كە دەچیتە
مۆزەخانەی لوڤەر ،دەبینی بە درێژایی چەندین سەدە
فەرمانڕەوایانی ئەو واڵتە و خەڵكەكەی چ جۆرە جلێكیان
لەبەركردووە ،هەمووی پارێزراوە ،ئێمە لەوانەیە لە یەك كاتدا
سەدان میرمان لە كوردستان هەبووبێت ،وابزانم ئێستا لە
هەموو كوردستاندا جۆغە شڕێكی میرێكی كوردت دەست
ناكەوێت! .دیارە باسی كۆشك و قەاڵ و پردی میرەكانی كورد
هەرناكەم! هۆیەكەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە هۆشی
پاراستنی ئەو شتانەمان نەبووە و ئێمەی كورد هەردەم
كلتوورمان بەرامبەر بێگانە لەرزۆك بووە و گۆڕانكاریی زۆری
بەسەرداهاتووە..تێبینییئەوگۆڕانكارییانە بكەنكە لە ماوەی
 20ساڵیرابردوودابەسەرخشڵوزێڕوزیویكوردیداهاتووە
بەرامبەر بە كەرەستەی لەدەرەوەهێنراوی عەرەبی كەنداو بۆ
باشووریكوردستان! .

پرسیارى سێیەم /نوسینەوەى مێژوو بەشێوەیەكى
زانستانە چۆن دەكرێت ،خۆت دەزانیت هەزاران
دیكۆمێنتى مێژوویى لە ئەرشیفخانەكانى ئەوروپا هەن
سەبارەت بەكورد چۆن بەدەستیان بهێنینەوە؟
بۆ نووسینەوەی مێژوو ،بەشێوەیەكی زانستی،
وەدەستخستنی سەرچاوەی باوەڕپێكراو گرنگە ،پاشانیش
ە بەیەكتری .لێرەدا ناچارم
بەراووردكردنی ئەو سەرچاوانەی 
بچمەوە سەر بەشێكی وەاڵمی پرسیارێكی پێشووترتان،
نووسینەوەی مێژوویئێمە دەبێت وەك ئەوە بێتكە روویداوە و
واز لە نووسینەوەی مێژووی دەستەاڵت بهێنین .لە باسكردنی
رووداوەكان و لێكدانەوەیان دەبێت خۆ لە هەموو هەستێكی
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نەتەوەیی،خێڵەكیوبنەماڵەییوئایدۆلۆژیاییبەدووربگیرێت!
تاوەكوهەمووئەوهەاڵنەیلە رابردووداكردوومانە بۆنەوەكانی
نوێی بخەینە سەر كاغەز و چیدی وەك ئێمە بەو مێژووە
نەخەڵەتێك كە كەسانێك پێش ئێمە بەپرشنگداری و دوور لە
راستییەوەنووسیوویانەتەوە! .
دۆكومێنتگەلێكی زۆر لە ئەرشیڤخانەكانی ئەوروپا و واڵتانی
داگیركەر سەبارەت بە كورد و كوردستان هەن ،هەندێك لەو
ئەرشیڤخانانە بۆكەسانیئاساییرێگەپێدراوە وهەندێكیشیان
تاوەكو ئێستا داخراون ،لەبەرئەوە زۆرێك لەو دۆكومێنتانە تاوەكو
ئێستا رۆشناییان نەدیوە ،لەو رووەوە دەبووایە وەزارەتی
رۆشنبیریی كوردستان هەر لە دەمێك ساڵەوە هەوڵی
بەدەستخستنی ئەو دۆكومێنتانەی بدایە و هەموویانی لە
خانەی ئەرشیڤی نەتەوەییدا كۆبكردایەتەوە و وەریبگێڕانایە و
پۆلێنیبكردنایه!،تاوەكوهەرلێكۆڵەرێكبیەوێتئەوسەرچاوانە

بەكاربهێنێت ،بەهاسانی دەستییان بكەوێت .كەواتە لێرەدا
هەوڵی تاكەكان بۆ ئەرشیڤخانە رێگەپێدراوەكان و هەوڵی
دەستەاڵتی كوردیش بە پێویست دەزانم بۆ كۆكردنەوەی ئەو
دۆكومێنتانە ..

پرسیارى چوارەم /نووسینەوەى هاورێنامە لە
( )60000هەزار ساڵ پێش زایینەوە تاكو ساڵ ()2005
بێگومان ماندوو بوونى دەوێت ،ئایا ئەمە بەردەوام
دەبێت؟
وەاڵم :من ساڵی  1995دەستم كردە نووسین و دانانی
هاوڕێنامە،تاوەكوساڵی 1999توانیمزۆربەیكڕۆنۆژییرووداوە
گرنگەكانیپەیوەستبە كوردستانوكوردەوە تۆماربكەم،هەر
لەو ساڵەشدا دەزگای سەردەم چاپ و (باڵویكردەوە).
خۆشبەختانە هاوڕێنامە دەنگێكیباشیدایەوە وسەرباریئەو
كەموكورتییانەشی،لەالیهەندێككەسەوە وەككتێبیساڵی
 1999ناوزەد كرا! پاشان من بەردەوام بووم لە تۆماركردنی
رووداوەكان و باشتركردنی ئەوانەشی كە هەبوون و تا ساڵی
2005مهێنا،ئیدیزانیمكە پڕۆژەكە زۆرگەورە دەبێتوچاپو
باڵوكردنەوەی ئاسان نابێت! لە تۆماركردنی روواوە نوێیەكانی
دوای ساڵی 2005ەوە وەستام ،چونكە ئێستا رووداو زۆرن و
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هەموویان تۆماربكرێن لە وزەی تاكەكەسێك دەچێتە دەرەوە و
پێویستییبە رێكخراوێكە.هاوڕێنامە ئێستاچاپێكیدیجیتاڵمبۆ
ئنتەرنێت ئامادەكردووە و نزیكەی  1200الپەڕەی A4ە و هەموو
كەسێكدەتوانێتبیبینێت.زۆرهەوڵیشمدائەوبەرگە پاكژكراوو
زێدەكراوەچاپبكەمەوە،بەاڵمئاساننەبووچبۆوەدەستخستنی
رەزامەندیوچبینینەوەیخانەیەكیچاپوباڵوكردنەوە.ئێستا
خەریكمئەوبەرگەیهاوڕێنامە بەتیراژێكیكەملەهۆڵنداچاپ
بكەم ،بۆ ئەو مەبەستە دیزاینەرێكی پڕۆفیشناڵی هۆڵندی
بەرگەكەییم بۆ دەكێشێت و بەڵێن وایە لەم چەند هەفتەیەدا
تەواوببێت،ئەوكاتلێرەلەسەرئەركیخۆمچاپیدەكەمەوە! 
بۆ بەردەوامیی هاوڕێنامە وەك وتم رووداوەكانی تا ساڵی
2005یشمتۆماركردووە وئیدیباوەڕناكەملەوە زۆرتریلێبكەم،
بەاڵم ئێستا بۆ ماوەی دوو ساڵێكە پڕۆژەیەكی تر بەڕێوەدەبەم
كە ئەویش ناوی كوردیپێدیایە ،كە بریتییە لە ماڵپەڕێك و
داتابەیسێكی گەورە و دەتوانم بڵێم بووەتە گەورەترین
سەرچاوەیكوردی!ئەمپڕۆژەیەهاوشێوەیەكیوەكویكیپێدیایە
بە هەندێك تایبەتمەندیی كوردییەوە و هەموو ئەو بیۆگرافی و
شتانەی تێدا تۆماردەكرێت كە پەیوەستن بە كوردستان و
كوردەوە ،لەوانە كەسەكان ،شوێنەكان ،رێكخراوەكان،
باڵوكراوەكان و هتد ..هەمان پڕۆژە بەهیوایە كە لە پاشەڕۆژدا
ببێتەچەندبەرگێكیگەورەیكتێبوچاپوباڵوبكرێتەوە .
كوردیپێدیا بەردەوام لە گەشەكردندایە و هەموو كەس
دەتوانێت (ئەوەی دەیەویت) لەسەر ئنتەرنێت لەڕێی:
 http://www.kurdipedia.orgبە زمانی كوردیی سۆرانی و
پیتیئارامیبیدۆزێتەوە .

پرسیار پێنجەم /زۆر لە مێژووى كورد شێوێندراوە،
بەواتایەكى تر رۆژهەاڵتناسان ،یان مێژوونووسانى
سەفەوى و عوسمانى مێژووى كوردیان بە شێواوى
نووسیوەتەوە ،چۆن دەتوانین ئەمە راست بكەینەوە؟
وەاڵم :دیارە ئەم پرسیارە مێژوونووسانی عەرەبیش
دەگرێتەوە! ئەوانیش زۆریان لە مێژووی كورد شێواندووە و
بەمەبەستیبەرژەوەندییخۆیانوئایینەكەیانشتیناڕاستیان
تۆماركردووە ،هەرچۆنێك بێت ئێمە زۆر قەرزاری هەوڵی ئەو
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رۆژهەاڵتناس و مێژوونووسانەی ترین ،ئەوانە بوونەتە
سەرچاوەیەكی گرنگی مێژووی كوردستان و كورد .هەندێكجار
رووداو هەیە جگە لە نووسین و یاداشتەكانی ئەوان لە هیچ
شوێنێكیترداباسنەكراوە وسەرچاوەیبۆنییە،هۆیەكەشی
ئەوەیە كە خۆمان هیچی خۆمانمان نەنووسیوەتەوە! هەربۆیە
من پێموایە شێواندنەكانیش لەالیەكەوە دەكرێت سوودی
هەبێت ،بەوەی بزانین داخۆ ئەو الیەنەی كە ئەو
رۆژهەاڵتناسەی ناردووە یان پشتگیریی كردووە ،چ
بەرژەوەندییەكی هەبووە لەو شێواندنانە! جگەلەوەش وەك
گووترا ئەوانە تاكە سەرچاوەن و بەهۆی ئەوەوە دەزانین كە
رووداوێكی لەو جۆرە لە مێژووی ئێمەدا روویداوە! بۆ نموونە
ئەگەر سیاحەتنامەكەی ئەولیا چەلەبی نەبووایە ،ئێمە چۆن
دەمانزانیلە ناوچەیئامەدیباكوورداكاتیخۆیئەوەندە جۆر
بووه!،یانئەگەرگەشتەكەیمیستەرریچنەبووایەئێمە

ترێهە
چۆن دەمانزانی پلەی گەرمای شاری سلێمانی لە رۆژێكی
دیاریكراوی دووسەد ساڵ لەمەوبەردا چەند بووه! ،بەداخەوە
كوردخۆیئەقڵیبەوشتانە نەشكاوە وناچارینپەنابەرینە بەر
ئەو سەرچاوانە ..راستكردنەوەی شێواندنەكان ئەستەم نییە،
دەبێتهەرچیشێواندنهەیە بەراووردبكرێتبەودۆكومێنتو
یاداشت و سەرچاوانەی تری كە پەیوەستن بە رووداوێكی
دیاریكراوەوە لە سەردەمێكی دیاریكراودا ،تاوەكو راستینەی
شێواندنەكانبخرێنە روووهۆكاروبەرژەوەندییئەوالیەنانەش
ئاشكرا بكرێن كە بوونەتە هۆی ئەو شێواندنانە ..كەواتە ئەو
راستكردنەوانە هەر بە تۆژینەوە و بەراوورد دەبێت ..بەاڵم دیارە
راستكردنەوەی هەندێكیشیان ئاسان نییە ،بەتایبەتی ئەگەر
دۆكومێنتەشێواوەكەتاكەسەرچاوەبێت! ..

پرسیارى شەشەم /چۆن دەروانیتە نوسینەوەى
مێژوو لە الى مێژوونووسانى كوردەوە؟
وەاڵم:مێژوونووسانیئێمە بەگشتیكەمیانتێدایە مێژووی
كوردستان و كوردیان وەك خۆیان تۆمار كردبێت ،زۆرینەیان
پەیوەستبوونبەمێژوویدەستەاڵتەوە،مێژوویهۆزوبنەماڵە
لە كارەكانیاندا زۆر زەقە ..ئێمە مێژوویەكمان دەوێت كە
رووداوەكانی ژیانی كوردەواریمان بۆ بگێڕێتەوە و دەستەاڵت و
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هۆز و بنەماڵەش هەڵبەت بەشێكی ئەومێژووەن ،هەربۆیە من
وایدەبینم كە مێژووی واڵتی ئێمە لە دەستەاڵت و هۆزدا
بچووككرابێتەوە و گرنگیی بە مێژوو و ژیانی رەشە خەڵكەكە
نەداوە و ئەوەشی كە تاوەكو ئێستا نووسراوەتەوە پێویستیی
بەپیداچوونەوەوسەرلەنوێنووسینەوەیە .
لەناو مێژوونووسە كوردەكاندا كارەكانی مامۆستا كەمال
مەزهەرم گەلێك پێباشە ،ئەگەرچی ئەویش بێبەش نییە لە
هێزكاری ئایدۆلۆژیا لە نووسینەكانیدا ،بەتایبەتی لێكۆڵینەوە
كۆنەكانی ..بەاڵم من لە كارەكانی ئەو باشتر نابینم و ئەو
دۆكومێنتانەیلەمدواییانەداكۆییكردوونەتەوە وباڵویكردوونەتەوە
بەیەكێكلەگرنگترینكارەكانیدەزانم ..

پرسیارى حەوتەم /تۆ زیاتر لەبوارى مێژووى رامیارى
كوردەوە دەنووسیت ،ئایا مێژوویەكمان بەم ناوەى
سەرەوە هەیە كە ئێمە بە جیهان بناسێنێ ،چونكە هەر
حیزبە و مێژووى خەبات و رامیارى كورد بەهى خۆى
دەزانێت نەك بە موڵكى كورد؟
وەاڵم :بوونی رامیاریی كوردی خۆی لەخۆیدا پرسیارێكە!.
منلە هاوڕێنامەدازۆرێكملە رووداوی(چاك)وخراپیرامیاریی
كورد تۆمار كردووە ،بەاڵم دیارە ئەوە نابێتە مێژووی رامیاریی
كورد ،دەشێت ببێتە سەرچاوەیەك بۆ نووسینی .لە مێژووی
رامیاریدا كە باس لە رووداوێك دەكرێت ،دەبێت لە زۆر الیەنەوە
لێیبكۆڵرێتەوە،بۆنموونە هۆیەكانیئەورووداوە،سەرئەنجامە
باش و خراپەكانی ،هێزكاری دەستتێوەردانی دەرەكی و
ناوەكی ،ئەڵتەرناتیڤەكانی و ئەگەر ئەو رووداوە رووینەدایە چی
بكرایە باشتر بوو! ،بۆ؟ و زۆریتر دەبێت بخرێتە بەر نەشتەری
توێكاری ،گەر ئەوانە بەشێوەیەكی باش و پشتبەستن
بەسەرچاوەیباشكرا،ئەوجادەتوانینبڵێینمێژوویسیاسیی
سەردەمێكی دیاریكراو لە ناوچەیەكی دیاریكراومان نووسیوە،
یانهەوڵینووسینیمانداوە! .
ئەگەرچی وەاڵمی ئەم پرسیارە لە بەشی دووەمی خودی
پرسیارەكەدایە ،بەوەی كە دەستەاڵتی كوردی تەنها مێژووی
خۆیبە مێژوودەزانێتوهیچیتر!نموونەشهەتابڵێیزۆرە!
من لە جارێك زۆرتر باسی ئەو یادداشتنامانەم كردووە كە لەم
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چەند سااڵنەی دواییدا باڵوبوونەتەوە ،ئەوانە زۆر ترسناكن و
دەبێتزۆربەپارێزەوەسەیرییانبكرێت،یاداشتنووسەكانیئێمە
لەهەموورووداوەكانداالیەنەكەیخۆییانخێڵوبنەماڵەكەیی
كردووەتە پەریئاسمانانوهەرچیهۆكارە خراپەكانیشهەیە
داویەتە پاڵ الیەن و خێڵ و بنەماڵەی بەرامبەر ،تەنانەت لەناو
خودی الیەن و خێڵ و بنەماڵەكەی خۆشیدا خۆیی بێبەری
كردووە لەو رووداوانەی تەنها بەهۆی ئەوانەوە روویانداوە و
كەسانی تری ناو الیەن و خێڵ و بنەماڵەكەیی تێوەگالندووە،
لەبەرئەوە ئەو یاداشتانە دەبێت بەشێوەیەكی زۆر باش
بەراووردبكرێن بەهی تر و سەرچاوەی بەرپرستر ،ئنجا هەوڵی
ئەوە بدرێت بە پارێزەوە وەك (سەرچاوە) بەكاربهێنرێن و من
خودی خۆم بەهیچ شێوەیەك وەك مێژووی رامیاریی كوردی
دایاننانێم ..
لە كوورتەی وەاڵمی ئەم پرسیارەدا دەڵێم :نەخێر ئێمە
هێشتامێژوویسیاسییكوردیماننییە!چۆنیشمێژووەكەیمان
ببێتئەگەرسیاسەتەكەخۆییماننەبێت! .
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تۆپبارانی ئێران و هەڵوێستی حكومەتی
1
عێراق و ئەمریكا و كوردستان


پرسیاری میدیا :دەوڵەتى توركیا و ئێران بە
هەماهەنگى ،هەندێك ناوچەى باشوورى كوردستان
بۆردومان دەكەن ،ئەمریكا و ئێراق و حكومەتی
كوردستان هەڵوێستەكەیان زۆر الوازە لە بەرامبەر ئەو
رووداوه ،ئەو الوازیە بۆچى دەگێڕنەوه؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :دوو ساڵ زۆرتر بەر لە ئێستا،
بەهۆی بۆردوومانێكی تری داگیرگەری ئێرانەوه ،هەر لەم
رۆژنامەی میدیایەدا نووسیم :ئەگەر ئێمەش دوو تۆپ بتەقێنین
چیدەبێت؟!بەاڵمئەوكاتەشوپێشتریشوئێستاشیلەسەر
بێت ،دەستەاڵتی كوردی هەرگیز گوێی لە كەس نەگرتووە و
خۆی چۆنی ویستبێت وایكردووه! دیارە گومانیشم هەیە لە
مانەوەی ئەو هەموو چەك و تۆپخانە و زرێپۆشانەی دوو
فەیلەقیگەورە وگرانیداگیركەریئێڕاقیكە كەوتنە دەست
یەكێتیوپارتی!هیوادارمئەوانەشوەكزۆرئنفراستڕەكچەری
گرنگی تری كوردستان تااڵنفرۆشی داگیركەری ئێران نەكرابێتن
وئەویشبەهەمانتۆپەكانیخۆمان!بۆردوومانماننەكەنەوه!
ئەوكات دەكرا حكومەتی هەرێم وەاڵمێكی بدایەتەوە و
بەهۆی بارودۆخی ئەوكاتەشەوە ئێران بەڕای من نەیدەتوانی
چیدی نە تۆپبارانی هەرێم بكات و نە سنووری باشووری
كوردستانیش ببەزێنێت ،هەروەها پێش دوو ساڵ هەموو
سنووری ئێڕاق لە ژێر كارگێڕی ئامریكییەكاندا بوو و دەبووایە
حكومەتیكوردستانزیرەكانە رەفتاریبكردایە وبە چەندتۆپێك
وەاڵمی داگیركەری ئێرانی بدایەتەوە و هەموو الیەكی

ڕه  – 2010-06-15 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –439

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر.
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بخستایەتە ئەمری واقیعەوه! لێ ئەوكات ئەوە نەكرا ،ئیدی
بارودۆخەكەبەوئاسانەنییه! 
دەربارەی الوازیی داگیركەری ئێڕاقیش ،ئەوەیان كارێكی
ئاشكرایە كە ئەمڕۆ داگیركەری ئێران هێزكارێكی گرنگی لە
سیاسەتوبڕیاریداگیركەریئێڕاقداهەیه،بەوەیكەزۆرینەی
الیەنە بڕیاردەرەكانیداگیركەریئێڕاق،دواكەوتە وجێبەجێكاری
ئەجێندای داگیركەری ئێرانین و ئەمەش تەنانەت لە روو و
رووخساری شارە عەرەبییەكانەوە دەردەكەوێت كە وەك دەڵێن،
بۆ نموونە جیاوازیی لە نێوان بەسرە و عەباداندا نەماوە لە زۆر
بارەوهكە ئەوەشكاریگەرییداگیركەریئێراندەردەخات ،ئیدی
داگیركەری ئێڕاق دەبێت چۆن الواز نەبێت بەرامبەر ئەو
تۆببارانەی داگیركەری ئێرانی ،بگرە من پێموایە تۆببارانەكە
لەالیەن زۆرینەی هەرەزۆری شیعەكانی ئێڕاقەوە بەخێرهاتنی
لێدەكرێت ..
دەربارەی ئەمریكییەكان ،ناكرێت بگووترێت هەڵوێستیان
الوازه ،چونكە ئەوان دەوڵەتێكی مەزنن و نەخشەی تایبەتی و
درێژخایەنی خۆیانیان هەیە نەك لە ئێڕاقدا ،بەڵكو لە هەموو
خۆرهەاڵتی ناویندا ،ئیدی ئەوان لەبەر حكومەتی هەرێم ئەو
نەخشەیەی خۆیان تێكنادەن ،بەتایبەتی لەگەڵ ئێراندا كە هەر
هەڵدانێك لەسەر باشووری كوردستان لەوانەیە ئەو نەخشە
اڵتوئیسرائیلتێكبداتكهلەوانەیە

گەورەیەیئەمریكاوخۆرهە
لەگەڵ ئێراندا هەیانبێت ،سەیریشە كە ئێمە داوای هەڵوێست
لە داگیركەریئێڕاقوئامریكادەكەین،كە خۆمانهەڵوێستمان
نەك زۆر  الوازه! بەڵكو حەیالەبەرهەڵگیراویشه! لەم رۆژانەدا
لیستی ئێڕاقییە كە عەرەبن! لەدژی داگیركەری ئێرانی بۆ
تۆپباران و سنووربەزاندنی هەرێم ،وێنەی تاوانبار ئەحمەدی
نەژاد و ئااڵی داگیركەری ئێرانییان سووتاند ،لێ ئێمە وەك ئەو
ئەزعەفەلئیمانەشمان نەكرد ،هاتین بەئامادەبوونی زۆرێك لە
هێماكانی حكومەتی هەرێم ،لە هۆڵی (پێشەوا)! یادی
(ئیمامیخوێنوتاوان)مانكردەوه! 
ئەوە هەڵوێستی حكومەتی كوردستان بێت دەربارەی
داگیركەری ئێران! ،ئیدی دەربارەی توركیای تائێستا هاوڕێی
ئەمریكا و ئەندامی ناتۆ و ئەندامی پاشەڕۆژی یەكێتی ئەوروپا
دەبێتچۆنبێت؟! 
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هۆڵندا-الهای
 12-06-2010

ئەم بابەتە لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
:كۆمێنتەی لەسەردرا
2010/06/16abdul
afarem kak nataway ay awdewe snwr kurd ney hay
kurd parwar xo to xot zor b kurd parwr dazane daway
top barany rozh halat dakay kurd bdwena sharae xoy
dakat b rasty to zor koly aetr nazanm bo hande
rozhnama daynwet gawrat bkan kak kurdos
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!رۆژێكی نارنجی

1

رۆژی14یژون،یارییەكەینێوانهۆڵەنداودانیماركبوولە
جۆهانسبورگیباشووریئافریكابۆجامیجیهانی،چەندرۆژێك
پێش یارییەكە ،زۆرینەی قوتابخانەكانی هۆڵندا بە
قوتابییەكانیانیراگەیاندبووكەبۆئەورۆژەسكرینوتەلەڤزیۆنی
تایبەتیدادەنرێنوهەمووشباشترەبەجلینارنجییەوەبێنبۆ
قوتابخانە،تاوەكوهاندەریتیمەكەیهۆڵندابكەن..
زۆرێكلە كۆمپانیاكانیشهەمانگرنگییاندابووە ئەویارییە و
سەرتاپایان لە نارنجی هەڵكێشابوو ،زۆرێكیش بۆ ئەو
دووانیوەڕۆیە مۆڵەتیان وەرگرتبوو ،تاوەكو لەماڵەوە سەیری
یارییەكەبكەن..
سەیركردنی یارییەكان لە قوتابخانە و شوێنكارەكاندا،
بڕیارێكی زۆر باش بوو بەوەی كە بووە رێگرێك بۆ خۆدزینەوەی
قوتابیان لە قوتابخانە و هەروەها بەدرۆخۆنەخۆشخستنی
كارمەندەكانیش!.
لە ماوەییارییەكەداشەقامەكانیهۆڵەنداكشوماتببوو
وكەمە كەمە رێبوارێكیانئوتومبیلێكتدەدەی،دەتگووتكاتی
بەربانگی ناو شاری هەولێرە! ،بەاڵم لەجیاتی دەنگی ئەڵاڵهو
ئەكبەر،تەنهاگوێتلەهاتوهاواروزووڕنایهاندەرانیهۆڵەندی
بوو لە كاتی هێرشەكان و گۆڵكردندا و هەروەها هوهاش ،بۆ
تیمیدانیماركئەوكاتەیدژەهێرشێكیانبكردایە!.
زۆر دەمێكە فوتباڵ ئەو تێبینییەی الی من دروستكردووە كە
واڵتە پێشكەوتووەكان،زۆرنەتەوەیین،هەستیناسیۆنالیزمییان
بووەتە هۆی ئەوەی بەو شێوەیە خاك و نەتەوەی خۆیانیان
خۆشبووێت و بەو شێوەیە پێشبكەون ،تۆپانێكەشیان
رەنگدانەوەی ئەو دیاردەیەیانە و زۆرجار روویەكی گەشی بیری
ناسیۆنالیزمی واڵت و نەتەوە ئەوروپییەكانە .ئەگەرچی ئەم
ڕه – 6رۆژی–2010-06-16كوردستان–
الپه 
ژماره  – 637

 1رۆژنامهیهاواڵتی–
سلێمانی.
ربهخۆ-
كان،دهنگیسه 


ڕۆژنه،كوردستاننێت،پێنووسه
ڕهكانی:پاسۆك،كاڵو
ماڵپه 
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خۆشەویستییەیان بۆ تۆپانێ الیەنێكی تری سیاسیشی هەیە
بەوەیكەگەالنیانبەئارامیبمێننەوەوزۆرلەسەرپرسەكانی
تری ژیانیان نەدوێن ،ئەویش بەوەی كە زۆرینەی واڵتە
پێشكەوتووەكان تاوەكو ئێستا كار بەو پرینسیپەی یۆنانی كۆن
دەكەن كە دەیگووت( :نان و یاری بدەرە گەل تاوەكو بە ئارامی
بمێننەوه)! لێ ئەو واڵتەی كە ئەم پرینسیپە و زۆرینەی یارییە
ئۆلەمپییەكانیلێهاتە دەرەوە بۆمرۆڤایەتی،چونكە خۆیئێستا
كار بەم پرینسیپە ناكات! گەلەكەی ئارام نییە و كێشەی زۆری
بێنانیوبێیارییانهەیە!..یۆلیۆسسیزەرزۆرچاكدەیزانی
كەبۆچیلەكاتیپێشبڕكێیئەسپوعەرەبانەوزۆرانبازیدانان
و خواردنەوە بەخۆڕایی بەسەر خەڵكدا دابەشدەكات ،تەنها بۆ
ئەوە بوو كە بەئارامی بمێننەوە و خۆی و دەستەاڵت و
تەختەكەیپارێزراوبێت!
ئێمە سەرباری ئەوەی كە دەوڵەتمان نییە ،نان و یاریشمان
نییە ،هەربۆیە گەلی ئێمە ئارام نییە! نان و یاری ،دوو پایەی
گرنگی ژیانی ئازادن ،هەر كێشەیەك لەو دووانەدا ،ئازادیی
كۆمەڵگەدەخاتەژێرپرسیارەوە..
تیمەكانی هۆڵندا هەردەم كێبڕكێی گەرم و دژایەتیی سەیر
لە نێوانیاندا هەیە ،بەاڵم لەسەر ئاستی هۆڵندا ئەو رۆژەی كە
یاری لەگەڵ واڵتێكی دەرەوە بكەن ،هەموو رەنگ و هێمای
تیمەكانی خۆیان وەال دەنێن و تەنها رەنگی نارنجی و ئااڵی
هۆڵندا برەو و رێزی هەیە .ئەوەش روویەكی گەش و
تێگەیشتوویخەلكیهۆڵندایە بۆناسیونالیزم،هەربۆیە دەتوانم
بڵێم چ گڵۆبالیزم و  چ پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیای سەردەم
ناتوانێتهەستیناسیونالیستیالیمیللەتانلەناوبەرێت!.
ئەگەرچیمنبینەرێكیبەئەمەكیتۆپانێنیموزۆرنێوانم
لەگەڵیدا نییە ،بەاڵم لەو رۆژەدا لە هۆڵندییەكانەوە باشتر لەو
الیەنەی تری ناسیونالیزم تێگەیشتم و بەبردنەوەی هۆڵەندای
واڵتی دووەمم خۆشحاڵ بووم ..پاش تەواوبوونی یارییەكەش
لەخۆممپرسی،ئێمە هەژدە ساڵە لە هەرێمیكوردستاننان
و یاریمان نییە! بۆ چەندی تر دەمانبێت ،ئەوەیان هێشتا لە
بازنەی نهێنییەكانماندایە .بەاڵم گەر ئەوكات تیمی كوردستان
چووە پێشبڕكێیەكی وا جیهانییەوە ،دەبێت رۆژەكەی ئێمە ببێتە
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زەرد یان سەوز! بڵێی هەموو ئەو الیەن و دەستانە لەژێر
رەنگێكداكۆببنەوە!..
چەندساڵێكلەمەوبەربۆسازدانیرووبەڕوویەكچوومە مەد
تیڤی ،ئەو رۆژە بەڕێكەوت هەڵبژاردەی توركیا لەگەڵ تیمێكی
تردا بۆ پێشبڕكێی واڵتانی (ئەوروپا) یاریی دەكرد ،زۆرینەی
كارمەندانی تەلەڤزیۆنەكە لە رێستوڕانتەكەدا سەیری تۆپانێیان
دەكردوهاندەریتیمیتوركیابوون!.لەباشووریكوردستانیش
كاتێكئێڕاقیاریدەكات،لە كوردستانهاندەرانێكیزۆریانهەیە
و ئێران و سووریاش هەر بەو شێوەیەیە! ئێمە تاوەكو ئێستا
بەگشتی لەوە تێنەگەیشتووین كە تۆپانێش روویەكی
ناسیونالیستیی هەیە و لێ ئەوانەی تورك و ئێڕاق و واڵتە
سەردەستەكانی ترمان بە رووە شۆڤێنیزمەكەیایەتی و كەچی
ئێمەشهەرچەپڵەیانبۆلێدەدەین!..
الهای–هۆڵندا
15-06-2010
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دەربارەی سوێندخواردن بە زمانی كوردی


1

پرسیاری میدیا :لەكاتى سوێندخواردنى پەڕڵەمانتارە
كوردەكان بە كوردى لە كردنەوەى پەڕڵەمانى ئیراقى
هەاڵیەكى گەورەى لەنێو راگەیاندنەكان و ناوەندە
سیایەكانى عەرەبى دروستكرد و بە نایاساییى لە
قەڵەمیاندا ،لێكدانەوەت بۆ ئەو هەاڵیە چییە؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :بیركردنەوەی عەرەبی ،بەگشتی
بیركردنەوەیەكی شۆڤێنیزمانەیە و گۆڕینی عەقڵییەتی عەرەبی
ئەوەندە ئاساننییە،ئەوانهەرلەسەرەتاوە بڕیاریئەوەیانداوە
ئەوەی لەچوارچێوەی ئەو نەخشەیەدایە كە پێی دەگووترێت
واڵتانی عەرەبی ،دەبێت ملكەچی ئایین و كلتوور و یاسای
عەرەبی بێت! .هەرچیش لەو یاسایە دەرچوو ئەوا تاوانی
هەڵگەڕانەوەی ئایینی و نایاسایی و بەكرێگیراوی ئیسرائیل و
هەزارشتیتریبۆهەڵدەبەستنوخەڵكیخۆشیانبەگشتی
باوەڕیانپێدێنن.زۆرجاریشلەوەیتێدەپەڕێننوهەربەوهۆیەوە
بەئاسانی پاكتاوی رەگەزییانلەدژ بەكاردێنن ،هەر كوردنەبووە
بەدەست ئەوەوە نااڵندوویەتی لە چوارچێوەی ئەو نەخشەیەدا،
بەڵكو قیبتییەكانی میسر و دارفۆڕییەكانیش هەمان كێشەیان
هەیە ..چونكە ئەوانیش وەك كورد لەو نەخشەیەدا داواكردنی
هەر مافێكیان بەنایاسایی لەقەڵەم دەدرێت ..ئەگەر دوورتریش
بە مێژوودا بچینە خوارەوە ،دژایەتیكردنی بزووتنەوەكانی
شعوبییەت و ئەبو موسلیمی خۆراسانی و ئەوانی تر هەر بەو
هۆیەوەبووە ..
عەرەبە شیوعییەكان دەیان ساڵ لە كوردستاندا
(خەبات)یانكرد و كەمینەیەكی زۆر كەمیان نەبێت ،كەسیان
فێری زمانی كوردی نەبوون! ،دەیان ساڵ حیزبی شیوعی
ڕه  – 2010-06-22 – 6كوردستان –
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زۆرینەیكادروبنكەجەماوەرییەكەیلەكوردستاندابوو،كەچی
نەمانبیست رۆژێك كۆبوونەوەیەكی سەركردایەتییان بە زمانی
كوردی بێت ،ئەمە لە كاتێكدا كە دەڵێن كۆمۆنیزم زۆر گوێ بە
بنەما نەتەوەییەكان نادات! دیتان یەكێك لەو كۆنە شیوعییانە
نەفرەت لە عەرەبایەتیی خۆی بكات لە بەرامبەر ئەو هەموو
تاوانانەی كە عەرەبی دراوسێ بەرامبەر كوردی كردووە ،یان
هەرهیچنەبێتبڵێتداوایلێبووردندەكەم؟!..ئەمنموونەیەم
لەبەرئەوە هێنایەوە تاوەكوبەراووردیكۆمۆنیستێكیعەرەببە
ئەعرابییەكی سادە بكەین ،ئیتر لەوەوە تێبینیی بیركردنەوەی
عەرەببكەبەرامبەربەكوردوزمانیكوردی .
دیارە ناشبێتتەواویهۆكارەكانیئەوكێشەیە بگەڕێنینەوە
بۆ خودی عەرەب و بیركردنەوەی خراپی بەرامبەر بە كورد بە
درێژاییمێژوو!،بەڵكوئێمە خۆشمانهەڵەمانزۆرە بەرامبەربە
مامەڵەمان لەگەڵ عەرەبە دراوسێكانماندا ..هەمیشە ئەوانمان
بە (ئەفزەڵ و خەیرولئوممە) زانیوە و ئەمەش تەنانەت لە
ئەدەبی كوردیدا بە روونی دیارە! .سیاسییەكانی كورد بە
راستیان بێت یان بەدرۆ ،هەردەم دەڵێن ئێڕاقی فیدڕاڵ!
لەبەرامبەر ئەماندا عەرەبێك نییە تەنانەت بەدرۆشەوە لە
راگەیاندنەكاندا ئەو وشەیە بەكاربهێنێت ،ئەمە دەكرێت بكرێتە
ئاوێنەیبیركردنەوەیعەرەبیئێڕاقبەرامبەرهەرێمیفیدڕاڵی
وزمانیكوردیوهەمووئەوشتانەشیكە هەرێمێكیفیدڕاڵ
مافی تێیدا هەیە ..عەرەبێك كە نەتوانێت تەنانەت دوو وشەی
(ئێڕاقی فیدڕاڵ)ی بەسەر زاردا بێت ،ئیدی چۆن باوەڕی
بەبەكارهێنانی زمانی كوردی دەبێت بۆ سوێندخواردنی
پەڕڵەمانتارەكان! ..وەكو ئەوانیش وان ،ئێمە تاوەكو ئێستا
رێككەوتننامەیەكی روونمان لەگەڵیاندا نییە ،زۆرتر لە هەفت
ساڵە ئەم حكومەتە نوێیە فەرمان دەگێڕێت ،هەر لەو كاتەوە
بەپێیدەستووروهەروەكنموونەیەكیسادە،دەبووایە زمانی
كوردی شانبەشانی عەرەبی لەسەر دراوی ئێڕاقی (فیدڕاڵ)
بووایە،بەاڵمتاوەكوئێستاجێبەجێنەكراوە،ئەگەرئێمەئەوكات
چاپی ئەو دینارەمان رەفز بكردایە و لە جیاتیی ئەوە بۆ نموونە
دۆالرمان بەكاربهێنایە و لەسەر ئەوە پێمان دابگرتایە كە تاوەكو
زمانی كوردی بەپێی دەستووری ئێڕاقی (فیدڕاڵ) نەچێتە سەر
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دراوەكان! بەكارینەهێنین ،ئەوان ئێستا بەو شێوەیە زمانی
كوردییانبۆئەوسوێندەبەنایاساییلەقەڵەمنەدەدا ..
ئەوان بیركردنەوەیان بەرامبەرمان زۆر خراپە ،بەاڵم لەوان
خراپترخۆمانورەفتارەنەزانەكانمانە! ..

الهای–هۆڵندا 
 2010-06-18
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تۆپانێ و كۆمۆنیزم!

1



ئەگەرچی من زۆر نێوانم لەگەڵ تۆپانێدا نییە و زۆریش لە
یاساكانینازانم،بەاڵمئەمجامیجیهانییەیئەمساڵكەمێك
خەریكی كردووم .هەڵبەت كەناڵەكانی راگەیاندن بە هەموو
جۆرەكانییەوە گرنگییەكیتەواویپێدەدەن،هەربۆیە بتەوێتیان
نا!ئەوابەشێوەیەكلەشێوەكانهەرتووشیدەبیت! .
دوێنێ ئێوارە كە بەڕێوەبووم بۆ ماڵەوە لە رادیۆكەدا گوێم
لێبوو :تیمی پورتوگال لە كۆریای باكووری بردووەتەوە و
ئەنجامەكەشی حەوت گۆڵ بە هیچ! چەند كەناڵێكی تریش
گەڕام ،ئەوانیش هەمان بابەتی گرنگیان باڵودەكردەوە و تیمی
كۆریایباكوورببووەمەزە!هەرپێشكەشكارێكبەئارەزوویخۆی
تانەیلەوتیمەوژمارەیزۆریگۆڵەكانیپورتوگالدەدا!..كەس
نەبوو خۆزگە بە تیمی كۆریای باكوور بخوازێت و هەندیكیش بە
سكانداڵیان دادەنا كە تیمێك لە جامی جیهانیدا حەوت گۆڵی
لێبكرێت ..

هەڵبەت هیچ تیمێك لەخۆڕا ناچێتە ناو ئەو پێشبڕكێیەوە،
كاشكی ئەوە تیمی هەڵبژاردەی كوردستان بووایە و بچوایەتە
ئەو پێشبڕكێیەوە ،ئیدی نەك حەوت گۆڵ با چواردەشمان
لێبكرایە! ..
كاتی خۆی تیمی هەڵبژاردەی ئێڕاق لە كێبڕكێیەكی
ئاسیایییانعەرەبیداخراپدۆڕاندبووی،ئەندامانیتیمەكە كە
گەڕابوونەوە لەالیەن عودەیی كوڕی سەددامەوە سزادرابوون و
سەریانپاكتاشرابوووماوەیەكیشبەندكرابوون!،ئەمسزادانە
تەنانەت راهێنەری تیپەكەشی گرتبووەوە ..لەوەوە وەرزش و
ئەستێرەكانی تۆپانێ لە ئێڕاقدا كەوتبوونە دڵەڕاوكێیەكی
گەورەوە و لەو كاتەوە پێموابێت هیچ سەركەوتنێكیان
وەدەستنەهێنا ..

وهی
ییاننهكردنه 

باڵوكردنهوه

اڵمله 


یهاواڵتی،به

مناردبۆرۆژنامه
ئهموتا 
ره
 1
ئاگادارنیم .
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تیمەكەی كۆریای باكووری هەژاریش ،لەوەی ئێڕاق
خۆشبەختتر نییە! چونكە رژێمی كۆریای باكوور لەزۆر الیەنەوە
هاوشێوەی هەمان رژێمی بەعسە ،بۆیە پێشبینی دەكەم كە
پاش گەڕانەوەی یاریزانەكان و ئەندامانی تیمی كۆریای باكوور
بەرەوڕووی سزایەكی سەخت ببنەوە لەالیەن رژێمی
كۆمۆنیزمەوە ..هۆیەكەشی هەمان ئەو هۆیەیە كە كاتی خۆی
عودەی سەری یاریزانەكانی ئێڕاقی پێتاشی ،ئەوان دەبووایە
یارییەكەیان ببردایەتەوە بۆئەوەی رژێمی بەعس بیباتەوە نەك
ئێڕاق ،تیمەكەی كۆریاش نەدەبوو بەو جۆرە بدۆڕێن ،چونكە
ئەوان پێیان وایە كە كۆمۆنیزم لە كۆریای باكوور دۆڕاندوویەتی
نەكخودیكۆریایباكوور! .
ئەمجامیجیهانەیئەمساڵجیاوازییزۆرە لەگەڵئەوانی
تردا ،خۆشبەختانە هەندێك تیمی واڵتانی تری وەك كەناری
ئیفۆڕ و كامیرۆن و كۆریای باكوور و هەندێكی تر ..كەم یان زۆر
بوونیخۆیانیانسەلماندووەودەبێتەبەراییئەوەیكەجامەكە
لە پاشەڕۆژدا هەر الی براوە كالسیكییەكانی تۆپانێی جیهان
نەمێنێتەوە ..ئەم پێشبڕكێیەی ئەمساڵ ئەوەی سەلماند كە
نەتەوەی تر و تیمی تریش شایەنی ئەوەن كە بچنە ئەو
پێشبڕكێیەوە و هێشتاش زۆری ماوە ،كێ دەڵێت ئەوەی ئەمڕۆ
بە كۆریای باشوور دەگووترێت سبەینێ بە ماسییە گەورەكانی
وەكبەرازیلوئەڵمانیاوئەوانیترناگووترێت ..

پاشبینینیهەندێكگرتەیدووبارەییارییەكەیپورتوگالو
كۆریای باكوور ،زۆر ئاماژەی ترس و تۆقاندن و سزادانی رژێمی
كۆریای باكوورم لە دەموچاوی ئەو یاریزانانەی كۆریام خوێندەوە،
هیوایسەالمەتیبۆئەندامانیتیپیكۆریایباكووردەخوازمو
دەڵێم:تۆپانێبووەتەیارییەكیجیهانیوبردنەوەودۆڕانیهەر
تیمێك نابێت بخرێتە بری بردنەوە و دۆڕانی بەعس و كۆمۆنیزم
یانهەرئایدۆلۆجیایەكیدی ..


الهای–هۆڵندا 
 2010-06-22
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پژاك و داگیركەری ئێران و هەرێم

1



پرسیاری میدیا :ئەو ئاگاداركردنەوەیەی كۆمارى
ئیسالمیی ئێران ،مۆڵەتدانى  10رۆژى حكومەتى
كوردستان بۆ دەركردنى پژاك لە باشوورى كوردستان و
داواكردنى وەزیرى دەرەوەى توركیا بۆ هاوكارى كردن دژ
بە پەكەكە ،بۆنى شەڕى كورد كوژى لێنایەت؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :حكومەتی هەرێم ،هەر لە
سەرەتای درووستبوونییەوە لەژێر فشارێكی زۆری هەردوو
داگیركەری فارس و توركدا بووە ،ئەمانە هەردەم ئەم هەرێمە
بچووكە لە ئەجێندای تایبەتییاندا بووە ،بەجۆرێك ئەگەر
فشارەكانی ئەم دووانە نەبووایە ،ئێستا ئەوەی كەپێی
دەگووترێت حكومەتی هەرێمی كوردستان زۆر پێشكەوتووتر و
سەقامگیرتر و بەرفراوانتریش دەبوو ..لەبەرئەوەی تەنانەت
پرسیگەڕاندنەوەیناوچە دابڕاوەكانیشپەیوەندییبە فشاری
ئەمدووداگیركەرەوەهەیە! .
فشارەكانیئەمدووداگیركەرە گەلێكجۆرن،كە هەندێكیان
بەهۆی بێسەروبەریی خودی سیاسەتی باشووری
كوردستانەوەیە ،لەوانە فشاری ئابووری كە زۆرجار بووەتە
فشارێكی كوشندە بۆ باشووری كوردستان ،ئەویش بەهۆی
نەبوونی پالنێكی كشتوكاڵی و پیشەسازی و سیاسەتێكی
روونیهێنانەناوەوەیشمەكەوەیەبۆباشووریكوردستان ..
هەموو ئەو فشارانە وادەكات كە ئەو دوو داگیركەرە لە
هەڵوێستی سەرووتردا بن و داواكاریی خۆیان ببێت .ساڵی
 1992كاتێك توركەكان فشارەكانی خۆیانیان بەكارهێنا ،هەردوو
هێزی پارتی و یەكێتی شانبەشانی توركەكان هێرشیان كردە
سەر پەكەكە! پاشتریش هەر بەهۆی ئەم فشارانەوە پارتی
یارمەتیی توركەكانیدا بۆ هێرشكردنەسەر هەردوو یەكێتی و
پەكەكە ..
ڕه  – 2010-06-29 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –441
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فشارەكانی داگیركەری فارس بەهۆی شەڕی ناوخۆوە وای
له یەكێتی كرد بەوە رازی بێت كە پاسدار بێتە كۆیە و هێرش
بكاتە سەرپێشمەرگەكانیخۆرهەاڵت..هەڵبەتنموونەیتری
فشار و داواكاریی ئەو داگیركەرە گەلێك زۆرن ،بەاڵم دەكرێت
ئەوانەهەرەدیارەكانیانبێت ..
ئێستاشهەمانفشاریهەردووداگیركەرهەرماون،ئەوان
چەندێك دژی پێشمەرگەكانی پەكەكە و پژاكن ،هەزار
ئەوەندەشدژیئەوهەرێمۆكەیەیئێمەن ..
هەڵبەت ئەو بارودۆخەی كە ئێستای كوردستان و
خۆرهەاڵتی ناوینی تێدایە زۆر لەو سەردەمانە جووداترە كە
هەردوو پارتی و یەكێتی هێرشیان بۆسەر پەكەكە دەكرد!
هەربۆیە دەكرێت فشاری ئەو دوو داگیركەرە بەهەمان فشاری
پەژاك و پەكەكە وەاڵم بدرێتەوە ..دەبێت جارێكی دیكە ئەو
رووداوە ناخۆشانەی رابردوو روونەدەنەوە كە من پێموایە خودی
پارتیش و یەكێتیش پێیان خۆش نییە تەنانەت هەر باسیش
بكرێت! ..
ئێستاچپارتیوچ یەكێتیلە زۆرالوە لەگەڵئەورۆژانەی
كە ئەو رووداوە باسكراوانەی تێدا روویدا ،لەپێشترن ،ئەگەرچی
وەك پێویست نییه! بەاڵم ئەمە وادەكات كە رووداوێكی لەو
چەشنانە تاڕادەیەك روونەدەنەوە ،چونكە ئەوان زۆرباش دەزانن
الوازبوونی پژاك و پەكەكە بەشێوەیەك لە شێوەكان الوازبوونی
ئەمانیشە ،ئەگەرچی بوونی ئەوان لە باشووردا فشارێكە
بۆسەر هەرێم ،بەاڵملە هەمان كاتیشدا كارتێكیزۆر باشە بۆ
خودیهەرێم..بەتایبەتیكەئێستاداگیركەریفارسلەزۆرالوە
گەمارۆیئابووریوسیاسیدراوە وداگیركەریتوركیشبەڕای
زۆری چاودێران گەلێك دۆستی لەدەستداوە ..هەڵبەت ئەو
بارودۆخەهێزكاریتەواویدەبێتلەسەرجدییەتیئەوفشارانە
بەاڵم دیارە نابێت هیچ حیسابێكی بۆ نەكرێت ،هەربۆیە دەبێت
هەر فشارێكی ئەو دوو داگیركەرە بە فشارێكی بەرامبەر وەاڵم
بدرێتەوە و شەڕی كوردكوژی بخەینە دواهەمین گریمانە
ناخۆشەكانەوە ،چونكە پەكەكە و پژاك بە پارتی و یەكێتی لە
قەندیلدەرناكرێن! ..

الهای–هۆڵندا 
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كورد و مادەی  140و دادگای بااڵی ئێڕاق!

1



سەبارەت بە هەرەشەكانى د.فوئاد مەعسوم ،ئەگەر
هاتوو الیەنە ئیراقییەكان ماددەى  140جێبەجێ نەكەن
ئەوا كورد پەنا دەباتە بەر دادگاى بااڵى ئیراق  ،بە رای
ئێوە هیچ بوارێك ماوە بۆ بەجێ گەیاندنى ئەو مادەیە؟

وەاڵمیهاوڕێباخەوان:دەستووریئێڕاقماوەیەكیكاتیی
دیاریكراوی داناوە بۆ جێبەجێكردنی ئەو مادەیە و ئەوەش لە
كەسمان شاردراوە نییە ،بەاڵم ئەوەی كە ئێمە ئەوكات
نەماندەزانی ئەوەیە كە عەرەبەكان زۆر لە دەستوورنووسانی
ئێمە شارەزاتربوون لە داڕشتنی ئەو مادەیەدا،
شارەزاییەكەشیان لەوەدابوو كە پەیوەستیان كرد بە ماوەیەكی
رژێتە سەر
كاتییەوە ،چونكە دەیانزانی كە هیچ الیەنێك نایپە 
مادەی140وهەربەهۆیفڕوفێڵیكاتەوەپووچەڵیدەكەنەوە!.
بەاڵمدەربارەیهەڕەشەكانیكاكفوئاددەڵێمزۆردرەنگە و
دەبووایە زووتر ئەوەمان بكردایە نەك ئێستا ،خۆ ئەوكاتیش
دادگای بااڵ هەبوو و ناوچەدابڕاوەكانیش هەر لەژێردەستی
واندابوون! ،ئەگەرچی ئەوكاتیش من گوومانم لە پەنابردنە بەر
دادگای بااڵی ئێڕاق هەبوو ،چونكە پێكهاتەی ئەو دادگایە هەر
پێشتردژایەتییجێبەجێكردنیمادەی140یان

ئەوالیەنانەنكە 
كردووە ،ئەگەرچی ناوچە دابڕاوەكان بە جێبەجێكردنی ئەو
مادەیەچارەسەرنابێت!
ئەوەی لە سیاسەتی كوردیدا زۆر بەزەقی تێبینی دەكرێت
ئەوەیە كە كێشەكانلە كاتیخۆیداگرنگییپێنادرێتودەدرێتە
دەست قەدەر ،هیچ كاتێك نەمبینیوە (كورد لە كاتی خۆیدا
ئەوەی كە دەكرێت بیكات) ،بیكات! هەربۆیە مادەی  140و
هەموو ئەو كێشانەی تریش بەهەڵواسراوی ماونەتەوە و
كێشەی زۆری تریشیان لێكەوتووەتەوە ...لێرەدا من ناچارم
تێبینییەكی ترم دووبارە بكەمەوە كە پێشتریش لە شوێنی تر
ڕه  – 2010-07-06 – 6كوردستان –
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باسم كردووە ،سەرانی كورد و سیاسەتمەدارانی لە دوای
رووخانی ئێڕاقەوە هیچیان بۆ شارۆچكەی مەخمور بۆ نەكرا كە
زۆرترلە 90%یكوردە وپێشتریشبە فەڕمیلەسەرپارێزگای
هەولێر بووە ،ئیدی دەبێت پاشەڕۆژی جەلەوال چۆن بێت كە
دەیانەوێتبە مادەی140یبەسەرچووبیخەنەوەسەرهەرێمی
كوردستان!.ئێمە دەبووایە ئێستاكێشەكەمانلەگەڵحكومەتی
ناوەندیدا لەسەر نیوەی شاری موسأل بووایە و رووباری
دیجلەمانبكردایەتەسنووریهەرێمیكوردستان!..
كوورتەی قسە :مادەی سەدوچل ئەگەرچی لەباری
یاساییەوەبەسەرچووە،ئەگەربەسەریشنەچووایە چارەسەری
كێشەی ناوچەدابڕاوەكانی نەدەكرد! هەربۆیە من رام وایە كە
سەركردایەتیی كورد بگەڕێت بەدوای چارەسەرێكی تردا و
چیدینەخۆشیانونەئێمەشبەومادەیەدەستخەڕۆنەكەن ...

سلێمانی–كوردستان 
 2010-07-03
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پێشوەچوونی ئاستی دیپلۆماسیی هەرێم

1



پرسیاری میدیا :سەردانەكانى سەرۆكى هەرێمى
كوردستان بۆ چەند والتێكى هەرێمى ئەوروپى،
گوزارشتە لە گرنگیدان بە پارتى یان پێشوەچوونى
ئاستى دیپلۆماسیەتى هەرێم؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :هاتووچۆی سەرۆكی هەرێم و
لێپرسراوانی تری كورد بۆ دەرەوەی هەرێم و پێشوازیكردنی
دیپلۆماتە بییانییەكانلە كوردستانداهەنگاوێكیگەلێكباشە بۆ
درووستكردنی پەیوەندیی دیپلۆماسیی كورد و دەرەوە ..بەاڵم
ئەوەی هەر لە زووەوە جێی تێبینیی چاودێران بووە ئەوەیە كە
هەرالیەكدەیەوێتئەوپەیوەندییە بۆالیەنەكەیخۆیدروست
بكات نەك بە گشتی بۆ هەرێم ،تەنانەت ئەمە لە بەغداش
هەروایە! ..ئەم دیاردەیە بەتایبەتی لە پارتیدا زەق بووەتەوە،
ئەویشبەهۆیئەوەیە كە سەرۆكیهەرێملە هەمانكاتیشدا
سەرۆكی پارتییە و پێشتریش سەرۆكی حكومەت كەسی
دووەمیپارتیبووە..
چوونودانوستاندنیدیپلۆماسییئەوكەسایەتییانە لەگەڵ
بێگانەدا بەناوی پارتییەوە ،زیانی گەلێك زۆرە ،چونكە لە بەهای
دانوستاندنەكان كەم دەبێتەوە ..دەبێت هەریەك لەو سەردانانە
بەناویحكومەتیهەرێمیكوردستانەوە بێتوئەووەفدانەش
پێكهاتبێتلەتەواویپێكهاتەسیاسییەكانیكوردستان..
دیارە ئاستی پێشوەچوونی دیپلۆماسیی هەرێم لەبەرچاوە
بەبەراوورد لەگەأل سااڵنی پێشوودا ،كردنەوەی ئەو هەموو
كونسوڵخانانەیدەوڵەتانیدراوسێلە هەولێریپایتەختدائەو
راستییە دەسەلمێنن ،بەاڵم لەالیەكی دیشەوە دەكرێت
بگووترێت كە گرنگیدانێكیشە بە پارتی ،ئەویش بەهۆی ئەوەی
كە پارتی سااڵنێكی زۆرە حاكمی هەولێرە! ..لێ نابێت ئەو

ڕه  – 2010-07-13 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –443

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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پەیوەندییانە لە پارتی و یەكێتیدا بچووك بكرێنەوە و
شەخسییەتیسیاسییهەرێمبخرێتەپشتگوێ..
لە دوا گەشتی سەرۆكی هەرێم بۆ واشەنتۆن و بینینی
ئۆباما ،رۆژنامە ئەوروپییەكان وێنەیەكی زۆر تایبەتیی ئەو
گەشتەیان باڵوكردەوە كە ئیدی نابێت ئەوە دووبارە ببێتەوە،
ئەویش سەرۆك بارزانی دەیویست تەوقە لەگەأل ئۆباما بكات و
لە ناو دەرگای ژوورەكەدا نێچیرڤان بارزانی دەیویست بێتە
ژوورەوە و پاش ئەویش مەسرور بارزانی لە ئامادەییدا بوو بۆ
دیدار!ئەووێنەیەزۆرشتیبەئێمەگووتوتەنانەتبەپێیرای
هەندێكلە چاودێرانیبێگانە نەكگەشتیدیپلۆماسییكوردی
نەبوو،بەڵكودەشیانگووتتەنانەتپارتیشنەبووە؟!.

سلێمانی–كوردستان 
 2010-07-11
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پرس و را

1

بەهۆی سەفەركردنی هاوڕێ باخەوان ،ئەم هەفتەیە
یبنووسێت،بهداوایلێبووردنەوەخوێنەرانی

نەیتوانیگۆشەكە
بەڕێز ئاگادار دەكەینەوە هەفتەی داهاتوو گۆشەی (پرس و را)
ئاسایی دەبێتەوە و نووسەر وەاڵمی پرسیاری هەفتانەی میدیا
دەداتەوە .

ڕه  – 2010-07-20 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –444
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گۆشهكهی میدیام

یه 
فته 
شتهم بۆ كوردستان ئهم هه 

وه بههۆی ئهو گه
داخه 


به
له
ئهم ئاگادارییه  
رنووسهری میدیا پێی باش بوو كه  

كاوه نادری سه
وهستا و كاك  

داباڵوبكرێتهوه ..

شوێنیگۆشهكه
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پەراوێزخستنی كورد لە بەغدا

1



كورد لە دامەزراندنى
پرسیاری میدیا :ئەگەر
حكومەتى عیراقى پەراوێزخرا چ كارتێكى هەیە بەكارى
بهێنێت یان هەڵوێستى چى بێ باشە؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :كورد لە دامەزراندنی
حكومەتەكانی پێشوودا زیرەكانە لەگەأل پێكهاتەكانی تردا
نەچووە پێشەوە ،هەربۆیە بەپێی رای زۆرێك لە چاودێران
ئەمجارەیان كورد بەشێوەیەك لە شێوەكان لە دانوستاندنەكاندا
سەنگێكی ئەوتۆی نییە لەبەرئەوەی تاوەكو ئێستا نازانێت كێ
دۆستییەتی و كێش دوژمنی .تاوەكو ئێستاش
سیاسەتمەدارانی كورد نایانەوێت باوەڕ بەوە بهێنن كە هیچ
الیەكیان دۆستی كورد نین و ئەوان چەندێك دژی یەكدی بن و
دژایەتیی كوردا كۆك و
مزگەوتی یەكدی بتەقێننەوە ،زۆرتر لە 
هاوبیرن.
گرنگترین خاڵی دانوستاندنەكانی كورد لەگەأل عەرەبەكاندا
گێڕانەوەیپۆستیسەرۆككۆمارییە بۆكورد!،بەبێئەوەیئەم
پۆستە لە رابردوودا سوودێكی بووبێت بۆ كورد جگە لە زیان.
هۆكاری ئەم داواكارییانەی كورد دەگەڕێتەوە بۆ ناڕێكوپێكیی
خودی ماڵی كورد ئەویش بەهۆی ئەو سیاسەتە خراپەی كە
پارتی و یەكێتی پیادەی دەكەن لە دابەشكردنی سامان و
پۆستەكاندا ،كە ئەویش سیاسەتی تەوافوقە .سەرانی كورد
هەموو مافێكی كوردیان لە پۆستی بێنرخی سەرۆككۆماریدا
بچووككردەوە ووایكردكە هەمووئەومافانەیترلە كاتیخۆیدا
داوانەكرێن و بدرێنە دەست كات ،هەربۆیە ئێستا زۆرینەیان
بوونەتە ئەستەم و بەهۆی دووبارە بەهێزبوونەی حكومەتی
ناوەندییەوەپێگەوداواكارییەكانیكوردبەتەواوەتیالوازبووە.
ئەم پۆستی سەرۆككۆمارییەی كە بەرژەوەندییەكانی پارتی
ویەكێتیسەپاندوویەتی،كارێكیوایكردووە كە بێگانەیەكلە
ڕه  – 2010-07-27 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –445
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دەرەوە تەماشای ئێڕاق دەكات و دەبینێت كە سەرۆككۆمار
كوردە!یەكسەربیرلەوە دەكاتەوە كە ئایادەبێتكوردكێشەی
چی بێت لە واڵتێكدا كە سەرۆككۆمارەكەی كورد بێت! ،نازانێت
ئەوپۆستەلەكارەساتزۆرترهیچیتریبۆكوردتێدانەبووە..
كوردتاكەكارتێكیالوازیماوە،ئەویشجێهێشتنیبەغدایە
بەهەمووشێوەیەك،تەنانەتگەڕانەوەیكوردەكانیناوسوپای
داگیركەری ئێڕاقیش بۆ كوردستان ،كەی ئەوە روویدا ،ئەوكات
كورد دەتوانێت بۆ گەڕانەوەی و بەشداریكردن لە حكومەتی
ئێڕاقدا هەندێك لەو مافانەی بچەسپێنێت كە خەڵكی كورد
داوایدەكەننەكسیاسییەكانی!
سەرانیكوردهەڵەیزۆریانكردلە سااڵنیرابردوودا،ئەم
پەراوێزخستنەی ئێستا سەرئەنجامی هەڵەكانی خۆیانە ،بەاڵم
ئەوانهەرگیزباجیئەوهەاڵنە نادەن،باجەكەیتەنهابۆمنو
تۆیە و ئەوانیش دەكەونە بەر سەرزەنشتی نەوەكانی داهاتوو،
مێژووبەزەییبەكەسدانایەتەوەوپاروویمنداڵێكیكورد
چونكە 
و بستێكی خاكی كوردستانی لە پۆستی سەرۆككۆماری لەال
گرنگترە ...

خڕۆنینگن-هۆڵندا
 2010-07-25
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عەرەبی (كوردی نەزان)!

1



پرسیارى میدیا :عەرەبێكى زۆر روویان لە كوردستان
كردووە بۆ خانوو كڕین بە پارەیەكى خەیاڵى یاخۆد لە
نرخى خۆى زیاتر ،لێژنەى ئەمنیش لە كوردستان بە
مەرج رێگایان پێداون ،ئێوە بۆ ئەو مەسەلەیە چى
دەلێن؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:دیارە مرۆڤئازادە لە هەرشوێنێك
بیەوێتنیشتەجێببێتوبژی.ئەمە پرنسیپێكە تەنانەتجاڕی
گەردوونییمافیشمرۆڤیشئاماژەیپێكردووە .
هەمووئەونەتەوانەیكە لەوواڵتەیكە پێیدەڵێنئێڕاق،
چ بەپێی پرینسیپە مرۆییەكان و چ بەپێی ئەوەشی كە پێی
دەڵێن دەستووری ئێڕاق! مافی ئەوەیان هەیە كە لە زاخۆوە
تاوەكوفاونیشتەجێببنوزیندەگانیبكەن!بەاڵمدیارە نابێت
ئەم مافە بەشێوەیەكی خراپ بەكاربهێنرێت بۆ گۆڕینی زۆرتری
باریدیمۆگرافییكوردستان ..
بە تێڕوانینیكی خێرای مێژووی جوگرافیای باشووری
كوردستانزۆربە ئاسانیئەوەمانبۆدەردەكەوێتكە سنووری
نەتەوەییكوردوعەرەبهەمیشە بەرەوباكوورچووە.ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆئەوهۆیەیكە بیریعەرەبی،لە ژێرهەرناوێكدا
بووبێت بیرێكی شۆڤێنیزمی بووە و هەردەم بەو شێوەیە لە
خاكی كوردی روانیوە كە بەشێكی نیشتمانە بەزۆر
فراوانكراوەكەیەتی! .
منلە مانگیرابردوودابۆماوەیسێهەفتە لە كوردستان
بووم ،لە هەموو الیەكی هەردوو شاری هەولێر و سلێمانی
عەرەبی زۆرم دەبینی ،ئەوانە هەندێكیان بۆ كار هاتوون و
هەندێكیشیان بۆ گەشتوگوزاری و ئەوانیتریشیان نیشتەجێی
ڕه  – 2010-08-03 – 6كوردستان –
الپه 
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كان،ده

كانی:كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووسه
ماڵپه 
ڕه

یئێنسیوپارتیچهپیكوردستان–مانگیئۆگهست .


كه
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ئەوشارانەن،بەپێیهەندێكئامارینافەڕمیكە بیستوومە لە
شارێكی وەك هەولێردا نزیكەی 17%ی عەرەبە! سلێمانی كە
جگە لە كوردودووگەڕەكیجوولەكە وفەلە هیچبێگانەیەكی
تێدا نەبووە! دەڵێن 13%ی عەرەبە! ئەم ئامارانە من نازانم تا
چەند راستن ،لێ ئەگەر نیوەشی راست بێت ئەوا خەتەرێكی
گەورەیە بۆ سەر رەوشی باشوور و خراپتربوونی سەنگی
سووكی كورد لە چوارچێوەی ئێڕاقدا ..بۆ نموونە ئەگەر كار
وابڕوات وەك ئەو ئامارانە ئاماژەی بۆدەكەن ،ئەوا پێت ئاسایی
بێتكە ئەوعەرەبانە بەناویهەولێروسلێمانیوشوێنەكانی
تری كوردستانەوە خاوەنی كورسی بن لە پەڕڵەمانی ئێڕاقدا!..
دیارە باسی فێربوونی زمانی كوردی و تێكەڵبوونیان بۆ
كۆمەڵگەیكوردیهەرناكەم! ..
كورد لە خوار سنووری حەمرینەوە لە هەر جێیەكی
عەرەبنشیندا بووبێت ،هەردەم تووشی كێشەی زۆر بووە،
تەنانەتلەوشوێنانەشیكە لە خاكیخۆیدایە وئێستابەناوی
ناوچە دابڕاوەكان ناوی رۆیشتووە ،لە كولەمەرگیی تەواودایە!
سەیرەعەرەببەوجۆرەمامەڵەلەگەڵكوردابكەنوئێمەشلە
كوردستان خانوویان پێبفرۆشین و لیژنە ئەمنییە كوردییەكانیش
رێگاینیشتەجێبوونیانبدەن! ..
ئەگەر ناوچە دابڕاوەكانی كوردستان لەگەڵ حكومەتی
هەرێمدا یەكنەگرنەوە و سنووری باشووری كوردستان بەپێی
یاسا و دەستووری ئێڕاقی دیارینەكرێت ،ئەوا بوونی یان هاتنی
هەر عەرەبێك لە هەر سێ شارەكەی باشووری كوردستان
دەبێتە ترسێكی گەورە و دەبێت كاربەدەستانی هەرێم بەری
تەواوبەمكۆچەپالنبۆڕێژراوەیعەرەببگرن ..
لە فەرهەنگی سیاسیی كوردیدا چەند ناوێك لە عەرەب
نراوە! لەوانە عەرەبی هاوردە و عەرەبی رەسەن و عەرەبی
دەهەزاری و زۆریتر ...دەبێت ئەم جۆرە عەرەبە چ ناوێكی
لێبنرێت! عەرەبێك كە بە  زۆر نەهێنرابێتنە كوردستانەوە ،یان
ئەوانە نەبن كە پێیان دەڵێن رەسەن! باشترە ناویان بنرێت ئەو
عەرەبانەی كە بەهۆی نەزانیی خودی كوردەوە لە كوردستاندا
نیشتەجێ بوون ،هەربۆیە پێشنیازی دەستەواژەی (عەرەبی
كوردی نەزان) بۆ ئەوانە دەكەم كە دەكرێت دوو واتا بدات
بەدەستەوە،یەكەمئەوانەهەرگیزفێریكوردینابن!دووەمیش
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بەهۆی نەزانیی خودی كوردەوە لە كوردستاندا نیشتەجێ
بوون! ..
الهای–هۆڵندا
2010-07-29
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گومرگی شۆڕش و نەوتی (نا)یاسایی!

1

پرسیاری میدیا :تا چەند گرنگ بوو پێش ئەوەى
سەرۆكى حكومەت بانگهێشتى بەغدا بكرێت لەسەر
ئەو ناردنە دەرەوەى نەوت بە نایاسایی ،پەڕڵەمانى
كوردستان كۆبونەوەیەكى نائاسایى ببەستێت لە
پشووى ئاسایی خۆیدا ،بۆ قسەكردن لەسەر ئەو
مەسەلەیە!
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :ئەو كاتەی پارتی و یەكێتی و
ئەوانیتر لە شاخ بوون ،هەر یەكەیان و لە چەند الیەكەوە
چەندین بنكەی سنوورییان دانابوو بۆ وەرگرتنی سەرانە لە
كاروانچییە كوردەكان! ئەو سەرانەیەیان ناونابوو گومرگی
شۆڕش!پارەكەشبۆئەوكاتكەمنەبوو،بەاڵمچییلێدەهات
ئەوەش پرسیارێكە بۆخۆی! چونكە پێشمەرگەی هەژار بە
نەسرییەیەكی كەم و یارمەتییەكی مانگانەی زۆر كەمەوە بۆ
نموونە شەڕی بەرەیی قەیوان ماوەت و خواكوڕك و هی تری
دەكرد! ..
ئەقلییەتی بەكارهێنانی ئەو سنوورانە لەو كاتەوە تاوەكو
ئێستا هەر یەك شتە و گۆڕانكاریی بەسەردا نەهاتووە ،سنوور
دەستكەوتە! ئیدی چی دەچێتە ئەودیوەوە و بۆكێیە یان چی
دێتە ئەمدیوەوە و كێی پێ نەخۆش دەكەوێت! هەرگیز
كێشەیەكی گرنگ نەبووە بۆ دەستەاڵتی كوردی! ..جارجارە
گڕوكفێكبۆكێشەیتەندروستیكراوە،بەاڵمهەرگیزنەتوانراوە
كۆنتڕۆڵیتەواوبكرێت .
دەیان ساڵە عەرەبەكان نەوتی باشوور تااڵنفرۆش دەكەن و
بە پارەكەیئاگروئاسندەكەنبەسەركوردا،واتە نەوتیكورد
ئیدیخاوبێتیانبەهەرجۆرێكیدی،رەوانەیدەرەوەكراوە...
ڕه  – 2010-08-10 – 6كوردستان –
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بەاڵم لەم دوادواییەدا كەبەشێكی كەمی كەوتووەتە دەست
(كورد) خۆی ،ئەوەیان لەسەرێكەوە جێی خۆشحاڵییە و
ئەگەرچی ئەو خۆشحاڵییە لە زۆر رووی ترەوە بووەتە
نیگەرانی! ..
هەموو دنیا ئەمڕۆ داگیركەری ئێران بە تیرۆریست و
كێشەیەكی گەورە دەزانێت بۆ مرۆڤایەتی ،واڵتانێكی زۆر
گەمارۆی ئابوورییان لەسەر داناوە ،بەو پێیە دەبووایە كوردیش
بەشدارییئەمگەمارۆیەیبكردایە!بەتایبەتیكەئەمریكییەكان
الیەنێكیگرنگیملمالنێینێوانداگیركەریئێرانوكۆمەڵگەی
نێودەوڵەتینوئەوگەمارۆیەشبە ویستوپالنیئەمریكییەكان
بووە..بەاڵمگوێپێنەدانیدەستەاڵتیكوردیبۆئەمگەمارۆیە و
پەیتاپەیتائاودیوكردنینەوتبۆدیویداگیركەریئێران،خودی
دەستەاڵتی كوردی تووشی كێشە و پرسیار دەكات لەگەڵ
ئەمریكییەكانوكۆمەڵگەینێودەوڵەتیدا..ئەمە جگە لەوەیئایا
ئەوسەرمایەیەیلە ئەنجامیبردنەدەرەوەیئەونەوتەداچیی
لێدێت و بۆ گیرفانی كێ دەچێت! ئەوەیان جێگەی باس و
مشتومڕیزۆرە ..
ئەم كێشەیە زۆر گەورەیە و دەستەاڵتی كوردی زۆر
خەمساردە تێیدا ،كاتێك كە سەرۆكی حكومەتیش بانگهێشی
بەغدا كرا ،ئەوەیان بە دڵنیاییەوە بڕیارێكی ئەمریكی بووە نەك
داگیركەریئێڕاقی! .
ناردنە دەرەوەی نەوت بەو شێوەیەی كە لە باشووری
كوردستاندا هەیە ،بڕیار و بازرگانیی هەردوو حیزبە گەورەكەی
كوردستانە ،پەڕڵەمانی كوردستانیش بەگشتی هەمان بڕیار و
بۆچوونی ئەو حیزبانەیە ،هەربۆیە ئەوان چییان بوێت ،پەڕڵەمان
دەیكات و لەم كێشەی نەوتەشدا چونكە پارتی و یەكێتی بە
پێویستیان نەزانی پەڕڵەمان كۆبوونەوەیەكی نایاسایی لە
پشووی هاویندا ببەستێت! ئەوانیش خواخوایان بوو و هەر
یەكەیانلەمگەرمایهاوینەدابەدوایشوێنیفێنكدادەگەڕێن
تا بەردەوامی بە پشووەكەی خۆیان بدەن و چییش دەبێت با
ببێتومەسەلەیەكنییە! ..
الهای–هۆڵندا
2010-08-06
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دەربارەی لێكدابڕانی حیزبە كوردییەكان!

1



پرسیاری میدیا :حیزبەكانی باشووری كوردستان
كەوتوونەتە نێو قەیرانی لێكدابڕان و جیابوونەوە ،حیزبی
یەكگرتووی
نیشتمانی،
یەكێتی
زەحمەتكێشان،
ئیسالمی و حیزبی شیوعیی كوردستان  ...هتد،
هۆكاری سەرەكی بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :لێكدابڕان و جیابوونەوە لە ناو
حیزبەكانی كوردستاندا بووەتە تایبەتمەندییەكی هەمیشەیی،
ئەگەرچی لەهەر شوێنێك و لە هەر حیزبێكدا بەشێوەیەك لە
شێوەكانئەمدابڕانوجیابوونەوەیەهەبووە،بەاڵمئەوەیلەناو
حیزبە كوردستانییەكاندا روودەدات دیاردەیەكی زۆر تایبەتییە و
دەبێتهەڵوێستەیزۆرتریلەسەربكرێت ..
گەلێك لەسەر ئەم بابەتە نووسراوە ،زۆرینەیئەو نووسین و
لێكۆڵینەوانە هۆكاری ئەو لێكدابڕانانە دەگەڕێننەوە بۆ دەستی
دوژمنانی كورد! لێ من ئەگەرچی ئەم هۆكارە بە
دەرەكی و  
گرنگ دەزانم ،بەاڵم پێم وانییە كە ئەمە گرنگترین هۆیەكانیئەو
لێكدابڕانانەبن! 
تەواوی حیزبەكانی كوردستان بە چەپەكانیشەوە لەسەر
بناغەی هۆز و بنەماڵە دروستبوون ،هەرچی دووبەرەكی و
لێكدابڕانەكانی ناو هۆز و بنەماڵەكانی كوردستانە گوێزراوەتەوە
بۆ ناو حیزبەكانی كوردستان ،هەربۆیە كە دەبینیت هۆزی جاف
وەك یەكێك لە گەورەترین هۆزەكانی كورد دووبەرەكی و
لێكدابڕان وایی لێكردووە ،لەباتی بەشێك ببێتە دەیان یاخود
سەدان بەش كە لە شێوەی خێڵدا خۆیی بینیوەتەوە ،مێژووی
ئەم خێاڵنەش لەگەڵ یەكدا هەر بریتی بووە لە شەڕە تێاڵ و
خەرمان سووتاندن و ئەسپ دزین و زۆر كاری نابەجێی تر كە
هیچ یەكێكمان بەگێڕانەوەی شانازیی پێوە ناكەین! ..هەر ئەو
هۆیەشە كە وای لە حیزبێكی وەك حیزبی دێموكراتی
ڕه  – 2010-08-17 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –448
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كوردستانی بندەستی داگیركەری ئێران كردووە كە وەك هۆزی
جاف كەرت كەرت ببێت و ببێت بە چەند بەشێكەوە ،هەموو ئەو
بەشانەی حیزبەكەش نموونەیەكن لە شێوەی خێڵی جافدا و
دووژمنی بەشەكەی ترن ،لێكدابڕانەكانی ناو
تاسەر ئێسكیش  
حیزبی دێموكرات ئەوەندە زۆرن كە من ئێستا نازانم كێ باڵی
كێیەوكێشسەربەكێیە! .
هۆكاری ئەم لێكدابڕانانەی هۆز و بنەماڵەكانی كوردیش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە (كورد) وەك نەتەوە هێشتا هەنگامی
دروستبوونی نەتەوایەتیی تەواو نەكردووە ،هۆزەكانی كورد
هەموویان هێشتا لە بۆتەی ئەو رەگەزەدا بەتەواوەتی
نەتواونەتەوە كە پێی دەگووترێت كورد! هەربۆیە هەر هۆزێكی
كورد بگریت بەرژەوەندیی هۆزایەتی هەزار هێندە پێش
بەرژەوەندیی نەتەوایەتیی كورد خستووەتەوە ،گرنگ ئەوەیە
هۆزەكەییو هێزەكەییو دەستەاڵتیسەر هۆزەكەیپارێزرا و
بووبێت! ئیدی چ زیانێكی بۆ خودی كورد دەبێت ئەوە كێشەی
هۆزەكان نەبووە! چونكە هێشتا بیركردنەوەی هۆزایەتیی
نەگەیشتووەتە ئەو رادەیەیكە هەر زیانێك بۆسەر كورد بە هەر
جۆرێكبێتدەبێتەزیانیشبۆسەرهۆزەكەی ..
ئەمبیركردنەوەیەشدەگەڕێتەوەبۆزۆرییئەورەگەزانەیكە
لە مێژووی كۆندا لە كوردستاندا ژیاون و ژمارەی ئەو كۆچە
زۆرانەی كە بۆی كراوە و هەموویان پێكەوە ئەو تێكەڵەیەیان
پێكهێناوە كە ئەمڕۆ پێی دەڵێن كورد و هەریەكە لەمانە تاوەكو
رۆژگاری ئەمڕۆ عەقڵییەتی ئەو رەگەزە كۆنانەی كەم تا زۆر
پاراستووە ،هەربۆیە كورد هەرگیز یەكڕیز نەبووە و ئەم
نایەكڕیزییەش بووەتە گرنگترین هۆیەكانی دروستنەبوونی
دەوڵەتیكوردی ..
هەرچی ئەو لێكدابڕانانەی بۆ نموونە ناو حیزبەكانی وەك
زەحمەتكێشان و یەكێتی و پارتی و یەكگرتوو و ئەوانی تریش
هەیە ،هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بیر و میكانیزمەی كە
هۆزەكانی كورد بە درێژایی مێژوو خۆیانیان پێوە بەڕێوەبردووە و
كەمێكی كەم نەبێت هیچ گۆڕانكارییەكی ئەوتۆی بەسەردا
نەهاتووە ..
بێرن–سویسرا
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2010-08-13
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سوودی ئاماری ئەمجارە و پێویستە چی
1
بكرێت؟!
پرسیاری میدیا :لە مانگى داهاتوو  ،حكومەتى
عێڕاقى بە نیازە ئامارێكى سەرتاسەرى عێڕاق و
باشوورى كوردستان بكات ،بۆ كورد ئەو ئامارە چەندە بە
كەڵكە و چى پێویستە بكرێت بۆ ئەوەى بە قازانجى كورد
بشكێتەوە؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :سااڵنێكی زۆرە كە هیچ ئامارێكی
تەواوەتی نە لە ئێڕاق و نە لە باشووری كوردستاندا ئەنجام
نەدراوە ،هەموو ئەو ئامارانەشی باڵوكراونەتەوە ،لەسەر
بنچینەی خەماڵندن بووە ،چونكە سیستمی تۆمار و ئاماری
ئێڕاقوباشووریكوردستانهێندە پێشكەوتوونییە كە بزانرێت
كێماوەوكێمردووە! .
ئەم كەم و كورتییەی ئامار هێزكارێكی خراپیشی كردووەتە
سەر سەرئەنجامی هەموو هەڵبژاردنەكان ،هەربۆیە نەتەوە
ناعەرەبەكان بەگشتی و بەتایبەتی كورد زیانێكی زۆریان لەو
رووەوەكردووە ..
سەرژمێریی سەرتاسەری لە ئێڕاق و باشووری كوردستاندا
سوودیكیزۆریهەیە،لەوانه :
 دەكرێتبەهۆیەوەكوردسەنگوپایەیخۆیبزانێت
لە چوارچێوەی سیاسیی ئێڕاقدا و هۆیەكیشە بۆ
(چارەسەر)كردنی پرسی ناوچە دابڕاوەكان و
فراوانكردنیسنووریهەرێمیكوردستان.
 چارەسەركردنی كێشەی بودجە و چەسپاندنی
رێژەی كورد تێیدا لەسەر رۆشنایی ژمارەی كورد و
هەرێمیكوردستانلەچوارچێوەیئێڕاقدا.
ڕه  – 2010-08-24 – 6كوردستان –
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 چەسپاندنیرێژەیكورسییەكانیپەڕڵەمانیئێڕاق
لەسەربنچینەیژمارەیدانیشتووان.
 چەسپاندنیرێژەیپڕۆژە ستراتیژییەكانیئێڕاقكە
پەیوەندییان بە ئاساییشی ئێڕاقەوە هەیە لە
كوردستاندا ،بۆ نموونە درووستكردنی بەنداوی نوێ
لەسەر رووبارەكانی كوردستان ئەگەرچی لە
كوردستاندایە بەاڵمدەبێتە پڕۆژەیەكیسەرتاسەری
بۆتەواویئێڕاق..
 چەسپاندنی رێژەی ئەفسەرانی سوپا و
فەرمانبەرانی وەزارەتەكانی بەغدا و نوێنەرە
دیپلۆماسییەكانیدەرەوەیئێڕاقبۆكورد.
 گفتوگۆكانیهەرێمیكوردستانبەغدابەرهەمهێنتر
دەبێت ،لەبەرئەوەی ئەوكات لەسەر ئامار و رێژەی
دیار گفتوكۆ دەكرێت ،ئەمە ئەگەر ئامارەكە
بەشێوەیەكی ئاسایی بەڕێوەبچێت و فرتوفێڵی تێدا
نەكرێت..
 رووهەڵماڵینی درۆ و دەلەسەی توركمانە
رەگەزپەرستەكانیسەربە داگیركەریتورك،بەوەی
دەڵێنژمارەیتوركماننزیكەیچوارملیۆنە!وزۆرێك
لە ناوچە دابڕاوەكان بە ناوچەی توركمانی دادەنێن
نەككوردستانی..
دیارە دەكرێت زۆر سوودی تریشی هەبێت ،بەاڵم دەبێت
كورد بەهەموو شێوەیەك هەوڵی ئەوە بدات كە پڕۆسەی
سەرژمێرییەكەبەشێوەیەكیپاكوتڕانسپەڕانتانەبەڕێوەبچێتو
ئاگاداری هەموو فڕوفێڵێكی عەرەب و توركمانەكانی ناوچە
دابڕاوەكان ببن ..لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە كە پارتی و
یەكێتیبۆتەنهاجارێكلەوناوچانەداشەڕە گورزوبەرژەوەندیی
خۆیانبخەنەالوەوئاگاداروچاودێرییپڕۆسەكەبكەنوزۆریش
گرنگە تا كاتی رۆژی ئامارەكە هەموو یارمەتییەكی لۆجیستی
پێشكەشی ئەو كوردانە بكەن تاوەكو لە ناوچە رەسەنەكانی
خۆیاندائامادەببنوناویانلەوشوێنانەداتۆماربكرێت ..
الهای-هۆڵندا
2010-08-20
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


هونەر لە ئایین جوودابكەنەوە!

1

رەمەزان ،بەزۆر بێت یان بەخواهیش ،هەزار ساڵێك زۆرترە
تێكەڵی كلتووری ئێمە بووە .لەو مانگەدا زۆر شتی سەیر و
سەمەرە روودەدات! باسی بازاڕ و دەستبڕینی برای
موسوڵمانی كورد بۆ برای موسوڵمانی تری ناكەم لە دوكان و
بازاڕەكاندا!چونكەزۆریلەسەرگووتراوە ..
سااڵنێكی زۆرە بەهۆی بوونی ئەو هەموو حیزب و كۆمەڵە
ئیسالمییانەوە ،كێشەیەكی گەورەمان بۆ ئافرێندراوە ،ئەویش
تێكەڵكردنی ئایین و سیاسەتە! لێ ماوەیەكە هونەریشی
چووەتەپاڵوهونەروئایینخەریكەباشتێكەڵدەبن! .
من تاوەكو ئێستا ،ئەگەرچی لە كۆلكە مەالیەك زۆرتر
شارەزاییم لە ئیسالم هەیە ،كەچی بۆم روون نەبووەتەوە كە
هەڵوێستی ئایینی ئیسالم لە هونەر چییە! چون هەریەك لەو
رێبازوئاڕاستانەیئیسالمشتێكدەربارەیدەڵێت!بەاڵمدڵنیام
لەوەی كە كاتی خۆی عەرەبەكان هەرچی پەیكەری
خوداوەندەكانیان هەبوو لە كەعبەدا رووخاندیان ،بەمەش
زیانێكیزۆریانلە هونەریپەیكەرتاشییعەرەبیدا!..بەڕادەیەك
ئەگەر ئەوە رووینەدایە لەوانەبوو ئێستا مێژووی پەیكەرتاشیی
عەرەبیپێشبڕكێییۆنانیكۆنیبكردایە! ..
ئەوەی من تێبینییم كردووە لەم دوو ساڵەی دواییدا
جگەلەوەی كۆمەڵێك زنجیرە درامای كوردی بۆ ئەو مانگە
ئامادەكراوە ،گۆرانیبێژانیش لەم مانگەدا كۆمەڵێك كاری ئایینیی
زۆریان ئامادەكردووە! .ئەمەش الساییەكی ماڵوێرانكەرەی
هونەریعەرەبییەوهیچیتر! .
گۆرانیبێژ هەیە تەنانەت سوورەتی ئەلفاتیحای لەبەر نییە!
كەچی بۆ كلیپی گۆرانییە ئیسالمییەكەی ردێنێكی قەڵەمیی
بەرداوەتەوە و حەیئەڵاڵیەتی! ..هەیانە پێشتر تا كچی
نیوەڕووتی ورووژێنەری ئەوروپی وەستا بێت لە كلیپەكانیدا
ژماره–128رۆژی–2010-08-30كوردستان–ههولێر 

رۆژنامهیرووداو–

1
خۆ،كاڵوڕۆژنه،

نگیسه 
ربه


كان،ده
ڕهكانی:كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووس 
ه
ماڵپه 

یئێنسیوپارتیچهپیكوردستان–مانگیئۆگهست .


كه
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


نەبینراوە ،كەچی ئێستا مزگەوتەكانی جەلیل خەیات و
مزگەوتی گەورە بوونەتە باكگراوندی كلیپە ئیسالمییەكەی! لە
هەمووی عەنتیكەتر گەورە گۆرانیبێژی شۆڕشگێڕی كورد لە
یەكەم ئەلبوومیدا هاواری ماركس و لینین و پڕۆلیتاری كوردی
بوو!كەچیئێستائێوارانیرەمەزانبەدەنگەبەسۆزەكەیبانگ
دەدات! ..
نازانم ئایا لە پشت سەیتەرەی هەولێر ئێوارانی رەمەزان
بەزمی مەیخواردنەوە رێی پێدرابێت ،بەاڵم دڵنیام هەندێك لەو
گۆرانیبێژانەی سلێمانی كە ردێنیان بۆ كلیپە ئایینییەكەیان
هێشتووەتەوە بە ئاسانی پاش بانگی ئێوارە لەو بەزمی
خواردنەوە و گۆشت برژاندنانەی چەقچەق و دەباشانی
سلێمانیدەبینرێن! ...
پرسیاریمنئەوەیە كە ئێوە پەیڕەویئەوئایینە نین،ئیدی
ئەو كلیپە ئیسالمییانەتان لە چییە ...نە سووكایەتی بە
هونەرەكەشتان بكەن و نە ئێوەش وەك بازاڕەكانی رەمەزان
دەستیبرایموسوڵمانتانبەودرۆیانە ببڕن!..تكایە هونەریش
وەك سیاسەتەكەمان بە ئایینەوە تێكەاڵو مەكەن ..هونەریش
وەك سیاسەت وایە ،گەر تێكەڵی ئایین بوو ،شیرازەی
تێكدەچێت! ..

الهای-هۆڵندا 
 2010-08-25

ئەم بابەتە ئەم كۆمێنتانەی لەسەر ماڵپەڕی دەنگی
سەربەخۆ لەسەر نووسرا:
2010/09/01 ahmad
Dengî serbexo
têbînyeket bilawnakrêtewe chonke sokayetî tîdaye û
pêwîstî be bellgeye..
supas
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەربارەی گفتووگۆی پارتی كرێكاران و
1
توركی داگیركەر!
پرسیارى میدیا :چۆن دەڕوانیتە ئەو هەوااڵنەى كە
باس لە گفتوگۆى نێوان ئۆجەالن و حكومەتى
داگیركەری توركیا دەكەن؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:خەباتیباكووریكوردستانبە زۆر
هەنگاودا تێپەڕیوە ،ماوەیەكی زۆر خەباتی پارتی كرێكاران بۆ
جوودابوونەوە بوو لە دەوڵەتی داگیركەری تورك ،بەاڵم ئەوە
سااڵنێكە پارتیكرێكارانوازیلەودروشمە هێناوە و)هەوڵدان
بۆملپێدانیداگیركەریتوركبۆسەرمێزیگفتووگۆ(یكردووەتە
یەكێك لە ستراتیژە بەهێزەكانی ..ئەگەرچی ئەم دروشمە
لەوانەیە بە ئاشكرا لە ئەدەبیاتیاندا دەرنەكەوێت ،بەاڵم لە
رەفتارەكانیپارتیكرێكاراندابەروونیدیارە ..
دیارە پەكەكە زۆر كاریشی بۆ ئەمە كردووە ،ئەوانەی كە
پێشتر پەكەكەیان پێ زۆرڕەو بوو كەم نەبوون ،بەاڵم ئێستا
زۆرینەیئەوانە پەكەكەیانپێ رێكخراوێكیتاڕادەیەكمیانڕەوە..
تەنانەت ئەوانەشی تاوەكو ئێستا بە (تیرۆریست)ی دەزانن،
ژێربەژێرلەپەیوەندیدان!..لەوانەئەمریكییەكان .
من هەردەم دژی گفتوگۆ بووم ،چونكە ئێمە مێژوویەكی
خراپمان لە گفتوگۆدا هەیە ،دەبینین پاش تەواوبوونی هەر
گفتوگۆیەكماڵوێرانییەكیگەورەیبەدواوەبووە!،نموونەشزۆرە
وباسكردنیانتەنهادرێژدادڕییە .بەاڵمرەوشیباكوورپێدەچێت
بە جۆرێكی تردا بشكێتەوە ..زۆربەمان ئەوەمان لەال روونە كە
پارتی كرێكاران هەزار ئەوەندە بە دیسپلین بێت ،ئەوا ناتوانێت
زلهێزێكی وەك داگیركەری تورك بڕوخێنێت و بە پێچەوانەشەوە
داگیركەری تورك چەندی تر بەهێز و دڕندەتر بێت ،نە دەتوانێت
ڕه  – 2010-08-31 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –450

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
خۆ،كاڵوڕۆژنه،

نگیسه 
ربه


كان،ده

كانی:كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووسه
ماڵپه 
ڕه

مانگیسێپتێمهری .2010

ئێنسیوپارتیچهپیكوردستان–

كهی
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


پێشمەرگەكانی باكوور لەناو بەرێت وەك چەندین ساڵە هیوای
بۆ دەخوازێت و بەڵێنی ئەوە بە خەڵكی تورك دەدات ،نە
دەشتوانێت ورەی گڕگرتووی خەڵكی باكوور بهێنێتە خوارەوە!..
لەبەرئەوە دانیشتن لەگەڵ یەكدیدا ئەگەرچی باشترین
چارەسەرنییە!بەاڵمدەكرێتبگووترێتچارەسەرێكی(باش)ە ..
دیارە ئۆجەالن هێمایەكی گرنگی پارتی كرێكاران و خەباتی
باكووری واڵتە ،هەربۆیە ئەگەر داگیركەری تورك هەر هەنگاوێك
لەو رووەوە بنێت ،ئەوا لە ئوجەالنەوە دەستپێدەكات نەك لە
قەندیلەوە ،ئەویش لەبەر زۆر هۆ ،كە گرنگترینیان ئەوەیە كە
داگیركەری تورك لەگەڵ ئوجەالن ،هەڵوێستی بەهێزی هەیە
بەو سیفەتەی كە ئۆجەالن زیندانیی ئەوە ،دووەمینیشیان
نهێنپۆشیی گفتوگۆكان و باسوخواستەكانێتی كە زۆر گرنگە
بەالیداگیركەریتوركەوە،چونكە سااڵنێكە پارتیكرێكارانالی
تیرۆریستەوچەندینجاربەڵێنیلەناوبردنیبەگەلیتوركداوەو
ئێستالەسەرمێزیگفتوگۆدایەلەگەڵیدا! ..
دیارە من ئەم گفتوگۆیە بە دوور نازانم و لە هەندێك
سەرچاوەوە ئەوەشم بەرچاو كەوتووە كە خودی كارایالنی
سەرۆكی ئێستای پەكەكە پشتڕاستی كردووە ..بەاڵم پرسیار
لەوەدایە كە ئایا داگیركەری تورك لەم گفتوگۆیەدا ،الیەنی
بەرامبەروەكپارتیكرێكارانتەماشادەكاتیانوەكئۆجەالنو
دواكەوتەكانی!.تاوەكولەوقەیرانیپێناسەیتیرۆروبەڵێنانەی
بۆگەلیتوركخۆیرزگاربكات! ..
بەدووری نازانم كارێكی لەو جۆرە سیناریۆكەی باشووری
ئافریكا ونێڵسنماندێلالدووبارە بكاتەوە بەشێوە كوردییەكەیو
ئوجەالنیش ئازاد بكرێت و پۆستی گرنگ لە حكومەتی توركیدا
وەربگرێت،هەروەكئەوەیلەماندێلالروویدا! ..
ئەوەی زۆر گرنگە لەو گفتوگۆیانەدا كە بە تایبەتی الیەنی
كوردی جەخت لەسەر بەشداربوونی چاودێرانی یەكێتیی
ئەوروپا بكات ،تاوەكو ئەو هەاڵنەی لە كاتی گفتوگۆكانی
باشووریكوردستانداكرا،لەباكووریشدادووبارەنەبێتەوە ..
الهای-هۆڵندا 
2010-08-26
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ئەم بابەتە ئەم كۆمێنتانەی لەسەر ماڵپەڕی دەنگی
سەربەخۆ لەسەر نووسرا:
2010/09/03 sardar
dengî serbexo
têbînyeket billawnakrêtewe... eger shitî taybetit heye
le gell nûserî babeteke bo e-mailekey rewane bike..
supas
2010/09/05 sardar
barez dangi sarbaxo,,,bo agar malafi kasek kashf bkait
blawi nakanawa..am hawre baxwana agar jwan lei
bkolnawa azanin ch ............ka br............ la zamani ba3s
lagal chand kasek gira hamuyan i3dam kran balam har
...... ba wastai amozhni ka lagal amnakani slaimani dasti
habu barala kra.................bo rastish bron biprsn bzanin
waya yan na? esta am.............
..........barasti sharma bo hamu layak1
 2010/09/06هاوڕێ باخەوان
كاكسەردارساڵو،
برا من نازانم بەڕێزتان چیرۆكی گیرانی منتان لە چ
گیرفانێكتانەوە دەرهێناوە..منخۆشبەختانە لە زەمانیبەعسدا
بەهیچشێوەیەكنەگیراومتاوەكوبەگووتەیبەڕێزتئامۆژنمیان
خاڵۆژنم!واستەمبۆبكاتوبەڕەڵاڵمبكات!..
كاكیخۆم:ئەگەرواشبێت(كە بەدڵنیاییەوە وانییە)دەبێت
ئەمنووسینەیمنچپەیوەندییەكیبەوچیرۆكە دروستكراوەی
تۆوە هەبێت ..هیوادارم پرسیار لە هاوڕێكانت! بكەیت تاوەكو
زانیارییراستتلەسەرمنبدەنێوئاوانەتخەنە ئەمچیرۆكە
دروستكراوەوە..
سوپاس بۆ دەنگی سەربەخۆ كە تۆ و باكگراوندی تۆی بۆ
دەرخستمبەپەخشكردنیئەمپەیامەت..
مكۆمێنتهی


یئه
ندێكوشهودهسته 
واژه


خۆهه
نگیسه 
ربه


ڕیده

تێبینی:ماڵپه
1
شوێنیداچهندخاڵێكیداناوه .

وله
وه 
سڕیوهته 
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(به
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وێڕایرێز ..
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


دەربارەی پێگەی دیپلۆماسیی هەولێر!

1



پرسیاری میدیا :هاتنی مالیکی و عەالوی بایدن بۆ
کوردستان چۆن لێک دەدەیتەوە؟ گرنگی پێگەی
سیاسی کوردستان دەگەیەنێت یان سەردانی رۆتینین؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :سەردانی دیپلۆماسی ،هەر لە
سەردەمی ئەلفوبێی سیاسەت و پەیوەندییە سیاسییەكانەوە،
رەگەزێكی گرنگی زانستی سیاسەت بووە .لە هیچ بارودۆخ و
سەردەمێكدا ئەم رەگەزە گرنگیی خۆیی لەدەست نەداوە.
بەڕادەیەكئێستائەگەرچیزۆرینەیمیروپاشاكانیجیهانئەو
هێزوتوانایەیجارانیاننەماوە وزۆرتروەكدابونەریتیزۆرێكلە
واڵتانماونەتەوە،كەچیسەردانینێوانخێزانە شاهانەییەكان
هەرگرنگییخۆییلەدەستنەداوە ..
سەردانی دیپلۆماسی ،هیچ كاتێك رۆتین نەبووە و نییە! لە
پشت هەر سەردانێكەوە جۆرە داواكاری یان بەرژەوەندییەك
هەیە،تەنانەتسەردانیتەشریفاتیشجۆرێكەلەبەرژەوەندیی
ئابووری و سیاسی ،بەوەی كە توندوتۆڵیی پەیوەندییەكانی
نێوان میوان و خانەخوێ ،بەشێوەیەك لە شێوەكان پتەوتربوونی
هەڵوێستە سیاسی و ئابوورییەكانی الیەنی سەردەر یان
میوانە! .ئەگەر وا نەبووایە تەنانەت سەردانی تەشریفاتیش
بوونینەدەبوو ..
لە مێژووی ئێمەدا گەلێك سەردان لە نێوان میر و سەرۆك
هۆزەكاندا روویانداوە ،كە هەر هەموویان پەیوەندیی بە پایەی
سیاسی و بەرژەوەندیی الیەنی سەردەرەوە هەبووە ..تەنانەت
قبوڵكردنی دەستەیەكی پێشمەرگە بۆ خوانێكی چەوری
دەستەیەكیتر،تەنهالەبەرژەوەندییەوەبووە،لێبەرژەوەندیی
دەستەی یەكەم لەوانەیە پیشاندانی نیازپاكی بێت و
ڕه  – 2010-09-07 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –451

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
خۆ،كاڵوڕۆژنه،

نگیسه 
ربه


كان،ده

كانی:كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووسه
ماڵپه 
ڕه

مانگیسێپتێمهری .2010

یئێنسیوپارتیچهپیكوردستان–


كه
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بەرژەوەندیی دەستەی دووەمیش گووللـەبارانكردنی دەستەی
یەكەم بووە لە كاتی نانخواردندا! ..هەڵبەت ئەو سەردانانە
هەریەكە و بەجۆرێك لێكیدەداتەوە ،بەاڵم هەر هەموویان لە
خولگەی بەرژەوەندیی و خۆچەسپاندن و دەستەاڵتی زۆرتردا
دەسووڕێنەوە ..
باشووریكوردستان،بەتایبەتیشاریهەولێر،ماوەیەكە بۆ
پێكهێنانیحكومەتیئێڕاقیبووەتە خانەخوێیچەندینمیوانی
عەرەبیئێڕاقوئەمریكی،هەڵبەتئێمەتەنهائەوانەمانبینیوە
كەباسدەكرێن،دەشێتزۆریتریشهاتبێتنولەبەرژەوەندیی
هەولێروسەردەردانەبووبێتكەباسبكرێن ..
هەموو ئەو شاندانە بەمەبەستی بەرژەوەندیی خۆیان و
داواكردنی سازشی كورد لە پێكهێنانی حكومەتی ئێڕاقدا
هاتوونبۆهەولێر،هیچیاننەهاتوونئەوە بە هەولێررابگەیەنن
كە داواكارییەكانی كورد هەموو رەوان و هەمووشیان
دەسەلمێنین،ئەگەروابووایە ئەواهیچپێویستیبەوسەردانانە
نەدەكرد و هەریەك لە جێی خۆیەوە ئەوەی هەیبوو
ئاشكرایدەكرد! ..
شایانی باسە هەموو ئەو سەردانانە ئەوە دەردەخات كە
بنكەیسیاسییكوردلە ئێڕاقدائەگەرچیوەكپێویستنییە،
بەاڵم هێشتا كورد رەگەزێكی گرنگە بۆ بڕیاری سیاسی و
پێكهێنانی حكومەت لە ئێڕاقدا ،هەربۆیە دەبێت هەولێر
دەرسێكی زۆر لە هەڵەكانی پێشووی لە پێكهێنانی حكومەتدا
وەربگرێتوهەمانئەوهەاڵنەدووبارەنەكاتەوە،چونكەهەڵەی
سیاسی،یانهەرگیرچاكنابێتەوە!یانماوەیەكیزۆریدەوێت
بۆچارەسەركردنی ..
الهای-هۆڵندا
2010-09-02
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دەربارەی ریفراندۆمەكەی دەستووری
1
توركیا


لە
بەدەپە
سەركەوتنى
میدیا:
پرسیاری
ریفراندۆمەكەى هەمواركردنى دەستوورى توركیا ،لە
شارەكانى باكوورى كوردستان چۆن لێكدەیتەوەو چ
ئەنجامێكى دەبێت لە الیەن حكومەتى توركیا؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :لەم سااڵنەی دواییدا ،توركی
داگیركەر ،لە هەمبەر رەوشی كورد لە باكووردا وەك جاران
هەڵبژاردەی زۆری نەماوە ..ئەوان زۆرچاك دەزانن كە جارێكی
دیكە ناتوانن بە ئاگر و ئاسن داواكارییەكانی كورد سەركووت
بكەن ،هەروا چاكیش دەزانن ناتوانن ئەوانەی كاتی خۆی لە
دەرسیم بۆ نموونە كردیان ،جارێكی دی بیكەنەوە ،ئەگەرچی
ژیرێتیی توركان لە هەموو كات و سەردەمێكدا نزیك بووە لەو
قەتلوعامانەیكوردوئەرمەنەوە!..دیارە ناشیانەوێتجارێكیتر
پاشاگەردانییەكیوەكشەڕەكانیزابدووبارەببێتەوە!هەربۆیە
پەنادەبەنە بەرهەندێكچاوبەستیتركە سەرتاپایانبە درۆی
دیموكراسی و مافی مرۆڤ و شتی جوانی تر داپۆشراون و
ناوەڕۆكیشیانهەرهەمانتوركوهەمانقەتڵوعامەكانیجاری
جارانە! .باوەڕناكەم ئەو چاكسازییانەی كە پارتی بەناو (داد و
گەشەپێدان)یتەیبئۆردوگانئاواتیبۆدەخوازێتلە ناوەڕۆكو
زۆرالیەنیترییەوەجیاوازییەكیئەوتۆیلەگەڵچاكسازییەكانی
هەمایۆن و خەتی شەریفی گوڵخانەی سەردەمی
عوسمانییەكاندا هەبێت! چونكە خودی داد و گەشەپێدان و
هاوبیرانیانهەمانبیركردنەوەیعوسمانییەتۆرانییەكانیانهەیە
و هەموو گەالنی ناتوركی ئیسالم وەك كۆیلەی دۆزەكەیان
سەیردەكەنكە ئەویشزیندووكردنەوەیدەوڵەتیعوسمانیو
شكۆلەناوچووەكەیانەبەشێوازێكیتر! .

ڕه  – 2010-09-21 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –452

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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توركیداگیركەرلەمپڕۆسەیریفراندۆمەیدەستووردا،دوو
هەڵبژاردەی دایە كورد ،كە هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆیان نەبوو
لەگەڵ یەكدیدا! هۆیەكەشی پەیوەندیی راستەوخۆی بە
شێوازی بیركردنەوەی خودی داگیركەری توركەوە هەیە بە
گشتی .ئەگەر جیاوازییەكی ئەوتۆ نەبێت لە نێوان توركێكی
ئیسالمی و عیلمانی یان چەپ بەرامبەر بە مافەكانی كورد لە
باكووریكوردستاندا!ئیدیدەبێتچجیاوازییەكهەبێتلەنێوان
دەستووریتوركەئیسالمییەكانوتوركەكەمالییەكاندا!هەربۆیە
دەبووایە كورد بە هەموو شێوەیەك بیگووتایە نەخێر بۆ ئەو
دەستوورە ..
سەرئەنجامی ئەم ریفراندۆمە لە زۆر الوە سوودی هەیە
بۆسەر رەوشی كورد بەگشتی و رەوشی باكوور بەتایبەتی،
یەكڕیزیی كورد و وەاڵمی نەخێر و ئاڕاستەكردنی پارتە
سیاسییەكانی باكوور بۆ ئەم پڕۆسەیە زۆر دڵخۆشكەرەیە،
هەروەها هۆشیاریی خەڵكی كورد بەرامبەر ئەم گەمەی
دەستوورەش گرنگیی خۆیی هەیە .بەاڵم لە هەمووی گرنگتر
پیشاندانی گۆڕانی كەمێك هەڵوێستی توركی داگیركەرە بەم
ریفراندۆمە ،كە سەرئەنجامەكەشی وەكو ئەوە نەبوو كە خۆی
هیوای بۆ دەخواست لە هەمووی گرنگترە و توركی داگیركەر
ناچار دەبێت هەنگاوێكی پۆزەتیڤانەتر لە باشتركردنی رەوشی
كوردان بێتە پێشەوە و چیدی هەنگاوەكانی رووپۆشانە نەبن بۆ
كوێركردنیرایگشتییناوخۆییوجیهانی..هەربۆیە دەكرێت
بگووترێت ،ئەو ریفراندۆمە دەبێتە خاڵێكی گۆڕانكاریی گرنگ بۆ
باشتربوونی پەیوەندییەكانی نێوان كورد و تورك و سازاندنی
توركیشبەوراستینەیەیكەنەبەئاگروئاسنونەبەگەمەی
سیاسیچیدیناتوانێترێلەكوردانبگرێتبۆوەدەستهێنانی
مافەكانیخۆیلەباكووریواڵتدا ..

الهای-هۆڵندا 
 2010-09-17
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دیمانە لەگەڵ رۆژنامەی بۆچوون – شەنكار
1
عەبدوڵاڵ


*حزبە بچوكەكان هەندێكیان مێژویەكى دورودرێژیان
هەیە ،بەاڵم لەهەڵبژاردنى  7/25بەحەوت حزبەوە
ئەوكات توانییان كورسیەكى پەرلەمان بەدەست بهێنن،
راى تۆ لەسەر ئەم حزبانە چیە؟ ئایا چ پێویستیەك هەیە
بۆمانەوەیان؟
وەاڵم:الیمنحیزبیگەورە وبچووكبوونینییە ،مێژووی
سیاسیزۆر حیزبوبزووتنەوەی نوێی بەخۆیەوە بینیوە كە لە
ماوەیەكی كوورتدا توانیویانە ژمارەیەكی باشی كورسیی
پەڕڵەمان وەدەست بهێنن .بەاڵم الی من حیزب و حیزبۆكە
هەیە! ئەوانە تەنها حیزبۆكەن و تەنها كۆمەڵێك دوكانی
كەسابەتنوسەربە هەردووزلهێزیپارتیویەكێتینوهیچی
تر! 
پێویستیی مانەوەشیان دیارە بەالی خۆیانەوە پارە و
دەستبەسنگەوە گرتنە بۆهەردووزلهێزەكەیكوردستان،بەاڵم
بەالی منەوە هیچ پێویستییەك لە مانەوەیاندا نابینم و پێویستە
لە شوێنیان پارت و بزووتنەوەی تر دابمەزرێن كە لە پێناوی
بەرژەوەندیی رابەران و لێپرسراوانیان سازش لەسەر
بیروباوەڕەكانیاننەكەن! .

* هەریەكە لەسۆسیالیست و زەحمەتكێشان و
شیوعى بەردەوام لەژێر باڵى یەكێتى و پارتیدا بوون،
ئەمە خۆبەستنەوە بەم دوو پارتەوە چ زیانێكى لەپێگەو
هەڵوێستیان داوە؟
وەاڵم :زیانەكە ئەوەیە كە خاوەنی بڕیاری خۆیان نین ،هەر
الیەنێكیشكەخاوەنیبڕیاریخۆینەبوووچاوەڕوانییەكێلە
خۆی بااڵتری كرد ،ئەوە دەبێتە بەكرێگیراو ..هەموویان بەالیەك،
 1ئهم پرسیارانهم له رێگای كاك شهنكار عهبدوڵاڵوه بۆ رۆژنامهی
بۆچوون ئاراستهكرا له  .2010-09-13من له 2010-09-17دا وهاڵمهكانم بۆی
ناردهوه ،بهاڵم له باڵوكردنهوهی ئاگادار نیم! .
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ئەو حیزبی شیوعییەی كە ناوتان هێناوە بەالیەك! ئەمانە
ئەگەرچی(چەپوعیلمانین)!دیارە لەناودووكەوانەدا!كەچی
هەر بۆئەوەی كە بابای ئاغایان كە موحافیزكارە ،لە ماڵپەڕ و
رۆژنامەكەیانەوە مژدەی بینینی مانگ باڵودەكەنەوە بۆ جەژنی
رەمەزان و وەزیرەكەشیان! وەك وەزیری ئەوقاف بێت! بەناوی
حكومەتەوەكاتورۆژەكانیجەژنیرەمەزانرادەگەیەنێت! .

* ئەم حزبانە لەئێستادا خۆیان بەجیاواز لەیەكێتى و
پارتى دەزانن تاچەند ئازادن لەبڕیارداندا؟
وەاڵم :من هیچ ئازادییەكیان تێدا نابینم ،سەیری حیزبی
زەحمەتكێشانبكەن!ئایاجیاوازییئەمانلەگەڵیەكێتیداچییە،
ئاغاونۆكەرایەتییئەمدووحیزبە گەیشتووەتە ئەورادەیەیكە
دەنگۆی توانەوەی زەحمەتكێشانی باڵی قادر عەزیز هەیە لە
یەكێتیدا ،بێگومان خۆیان پێی دەڵێن یەكگرتن ،بەاڵم من بە
توانەوەی دەزانم! هەروەك چۆن پاسۆك ساڵی  1992لە پارتیدا
توێنرایەوە .

* ئەوەندەى ئاگادارن ئەم حزبانە بودجەیەكى زۆر
وەردەگرن لەپارەى ئەم میللەتە ،بەبۆچونى ئێوە هەندێك
لەحزبەكان دوكانى سیاسى نین؟ یان دەوریان چیە
لەسیستەمى سیاسى و كۆمەاڵیەتى و ئابورى
كوردستاندا؟
وەاڵم :من پێشبینینی ئەم پرسیارە ،هەمان دەستەواژەی
دوكانم بۆیان بەكارهێنا! ئەمانە ئەو پارەیەشی كە وەریدەگرن،
جگەلەوەی سەركردە و لێپرسراوەكانیان پێ سوودمەند دەبێت
هیچی تر نییە! پاشاگەردانییەكە لەوەدا ئەگەر زلهێزەكانی
سەرچاوەی بودجەی ئەم حیزبۆكانە وەك پێویست رۆڵیان لە
سیستمی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری كوردستاندا
نەبێت! ئیدی چاوەڕوانی چی لەو بازرگانانەی لوتكەی ئەو
حیزبۆكانەدەكەن! 

* هەندێجار ئەم حزبانە ئینشیقاق دەكەن و دەبنە
چەند لەتێكەوە هۆكارى ئەم ئینشیقاقانە چین؟
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وەاڵم :من بێ دوودڵی هۆكاری ئەم لێكدابڕانانە دەگێرمەوە
بۆ دەستەاڵت و پارە! هەر الیەنێك زانی كە پارەی حیزبی كەم
بەردەكەوێت! دەكەوێتە هۆنینەوەی هەزار بەیتوبالۆرە بۆ
الیەكەی دی و ئیتر خۆی لەو حیزبە دادەبڕێت و سروشتی
بارودۆخی سیاسی بەهۆی هەردوو پارتی و یەكێتیشەوە
ئاسانكاری زۆر بۆ ئەم دابڕانانە دەكات ،بۆ نموونە ئەگەر
حیزبۆكەكە سەربە پارتیبێت،ئەواالیەنە ئینشیقاقەكە دەچێتە
الییەكێتیوبەهۆیەوە دەستیلە مشتێكدۆالرگیردەبێتو
پێچەوانەكەشیلەوراستترە! .

* ئایا ئەم حزبە بچوكانە تاچەند بەشدارن لەو
گەندەڵییەى كەدامودەزگاكانى حكومەتى هەرێمى
كوردستانى گرتووەتەوە؟
وەاڵم :گەندەڵیی دینارێك و ملیارێك هەر ناوی گەندەڵییە،
حسك و شیوعی و زەحمەتكێشان و ئیسالمییەكانیش ،وەك
پارتی و یەكێتی بەشداری ئەو گەندەڵییەی دامودەزگاكانی
هەرێمن .دیارە هیچ یەكێك لە ئێمە تاوەكو ئێستا نەمانزانیوە
نەمانبیستووە كە یەكێك لەو حیزبۆكانە بودجەی خۆی بۆ
جەماوەر بخاتە روو و سەرچاوەی پارەكەشی ئاشكرا بكات،
ئەدیئەمەگەندەڵینییە! .

* هەندێجار گوێمان لێدەبێت كەهەندێ كەس
سۆسیالیست دروست دەكەنەوە ،بەراى تۆ ئەمە
تاچەند گونجاوە؟ ئایا كارێكى وەها لەئێستادا زەحمەت
نیە؟ ئایا سۆسیالیست ئەوەندە سەروەرى هەبووە هەتا
دروست بكرێتەوە؟
وەاڵم :ئەمە هەمان قەوانی دروستكردنەوەی پاسۆكە لەم
سااڵنەیدواییدا.ئەگەرسۆسیالیستدروستبكرێتەوە یاننا!
ئەوا بەڕای من هیچ لە بارودۆخەكە ناگۆڕێت ،من دەمێكە
گووتوومە ئەگەر شتێك بكرێت ،دەبێت لە دەرەوەی بازنە و
ئەقڵییەتی ئەو حیزبانە بكرێت كە تاوەكو ئێستا هەن و بوون.
گۆڕان نموونەیەكی زۆر باشە بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە و من
بەهۆیەوە پرسیارێك لە ئێوە دەكەم ،ئایا چ جیاوازییەك لە نێوان
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گۆڕان و یەكێتیدا هەیە؟! ئەدی سەركردەكانی گۆڕان هەمانی
ئەوانەییەكێتینەبوون! 

و
* باسى چونە ناوەوەى سۆسیالیست
زەحمەتكێشان باڵى قادر عەزیز بۆ ناو یەكێتى دەكرێت،
ئایا ئەمە تاچەندە پێویستە؟ یان تاچەند شتێكى وەها
گونجاوە؟ كەبەدرێژاى مێژوو ئەم دوو حزبە لەسەنگەرى
یەكێتى بوونە دژبە پارتى؟
وەاڵم:مندەربارەیئەمپرسیارە زۆربە كورتیلە پێشەوە
كەمێكملێیباسكرد،ئەوانەبچنەناویەكێتییەوەهەریەكێتینو
لە دەرەوەییەكێتیشبنهەریەكێتی!لەبەرئەوە جیاوازییەكی
ئەوتۆ نابینم و هەڵبەت ئەو یەكگرتنانە هیچ پەیوەندییەكی بە
پێویستییەكانیبارودۆخیرەوشیباشووریكوردستانەوەنییە،
بەڵكو بەرژەوەندیی سەرانی هەردووال و بەس! بڕیاری تێدا
نموونه ،بوونی

دەدات ..زەحمەتكێشانی باڵی قادر عەزیز بە 
چییە و نەبوونی چییە بۆ بەرەوپێشتخستنی بارودۆخی
باشووریكوردستان،ئەو بوونونەبوونەیهەروەكبوونێتی چ
لەدەرەوەییەكێتیوچتواندنەوەیخۆیانلەناویەكێتیدا ..

* ئایا كاتى ئەوە نەهاتووە حزبە بچوكەكان بەكۆمەڵ
بچنە پاڵ یەك بەتایبەتى ئەوانەى ئایدۆلۆژیایان
لەیەكەوە نزیكە بۆ ئەوەى هەر هیچ نەبێت بتوانن
كورسى پەرڵەمان مسۆگەر بكەن و دەنگەكانیان
نەفەوتێت؟
وەاڵم:ئەوانە دەمێكە دەنگەكانیانفەوتاوە،منلەوبڕوایەدام
بشچنە پاڵ یەك بە هەموویان كورسییەك ناهێنن ،حیزبی
شیوعی لە هەموویان كۆنترە ،تەنانەت لە پارتی و یەكێتیش
كەچیپێچكەیكورسییەكیشینەهێنا!كێشەكە لە یەكگرتندا
نییە،كێشەكە لە شێوازیكاروناسەربەخۆییانولەدەستدانی
بنكەی جەماوەرییانە .كە جەماوەر نەبوو ،ئیدی لەباتی سێ
حیزب با هەزاریش یەكبگرن! باوەڕناكەم هیچی لێ پێكبێت..
ئەوانە پێشهەرهەنگاوێكدەبێتجەماوەریانئاشتبكەنەوە و
وازلەخۆژیاندنوكەسابەتبهێنن ..
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* ئایا ئەم حزبانە تاچەند دەرفەتى مێژوویان
لەدەستداوە بۆ ئەوەى جارێكى تر بەهێزەوە بێنە
ساحەى سیاسى كوردستان؟
وەاڵم :دەرفەتەكە زۆر دوور و درێژ بوو ،حیزبێت بە بیست
ساڵی پاش راپەڕین و لەو كەشە ئازادی ولەو زەمینە لەبارەدا
نەتوانێت هێزێكی ئەوتۆ لە ساحەی سیاسیی كوردستاندا
پێكبهێنێت!ئیدیبەهەزارساڵیدیشچییوەهایبێناكرێت ..

* تێروانینت لەسەر حزبە ئیسالمیەكان چیە؟ ئەوان
تاچەند گوتارى نەتەوەییان هەیە؟ چەندە توانیویانە
خزمەت بەخەڵكى كوردستان بكەن؟
وەاڵم:ئەمانەخراپترینیحیزبۆكەكانیكوردستانن،مشتەی
ناو هەمانەكەی باشووری كوردستانن ..بەهیچ جۆرێك وتاری
نەتەوەییان نییە ،ئەندامەكانیان زۆر خراپ پەروەردە دەكەن..
هەموو سەركردەكانیان (بەبێ هیچ ریزپەڕێك) سیخوڕی
داگیركەرانی یان ئێران ،یان توركیا ،یاخود عەرەبستانی
سعودیەن! ..لە زیان زۆرتر هیچ خزمەتێكیان نەك بە خەڵكی
كوردستان تەنانەت بە ئەندامان و هەوادارانی خۆشیان
نەكردووە ..

* ئایا تاچەند گونجاوە هەرسێ حزبەكە یەك بگرن؟
یان ئەو جیاوازییانە لەنێوان ئەواندا هەیە لەنێوان
ئیسالمىو بەناو عەلمانیەكانیش هەر ئەوەندە جیاوازى
هەیە؟
وەاڵم :حیزبە ئیسالمییەكانیش ،هەمان كێشەی ئەو بەناو
سیكوالرانەی تریان هەیە ،ئەمانە كە یەك نیین ،ئەویش
بەرژەوەندیی ئاغاكانیان دیاریی دەكات! من یەكگرتنی ئەمانە
بەدوورتر دەزانم وەك لە حیزبە (ئاسایی)ەكانی تر ..زۆرجار
كێشەی نێوان ئێران و سعودیە و بەرژەوەندییەكانیان دەكەوێتە
ناو ئەم حیزبە ئیسالمییانەوە ،چونكە ئەوان سەرچاوەی
پارەكەیانن ،دەبێت چاویان بەرەوژوور بێت بۆیان و چ
داخوازییەكیانهەبێتبۆیانجێبەجێبكەن ..
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* ئایا هەریەكە لەكۆمەڵ و یەكگرتوو تاچەند
ئۆپۆزسیۆنێكى جدین؟ ئایا ئەوەى دەیكەن لەپەناى
گۆرانەوە نیە؟ یان خۆیان جورئەتى ئەوە دەكەن رەخنەى
بابەتى بگرن لەحكومەت كەهەتا پێش هەڵبژاردنى 3/7
لەحكومەتدا وەزیر و وەزارەتیان هەبووە؟
وەاڵم:هیچبڕیارێك ورەفتارێكیئەمانە لە دەستی خۆیاندا
نییە! ئەمانە من پێیان ناڵێم ئۆپۆزیسیۆن و پێشموایە گۆڕان زۆر
بەخراپیبۆمەرامیخراپیخۆیانوبەرژەوەندییداگیركەرانی
فارسوتوركبەكاردەهێنن..هەروەهاهیچجیاوازییەكیقوڵلە
نێوان ئەم كابینەیەی ئێستا و ئەوەی ئەوی رۆژێ نابینم كە
ئەمان وەزیر و وەزارەتیان تێیدا هەبوو ،ئەدی ئەوكات بۆچی
ئۆپۆزیسیۆن نەبوون و ئێستا بۆچی بوونەتە ئۆپۆزیسیۆن! ئەگەر
بەداخوازییئەوحكومەتانەنەبێتكەئەمانەبەخێودەكات! .

* تاچەند ئەگەرى ئەوە هەیە وەك هەندێ
لەدەوڵەتانى دراوسێى عێراق ،ئیسالمى سیاسى
لەهەرێمى كوردستان دەسەاڵت بگرێتە دەست؟ ئایا
مەترسى گرتنە دەستى دەسەاڵت لەالیەن حزبە
ئیسالمیەكانەوە چیە؟
ئێستا
تاوەكو
خۆشبەختانە
ئەگەرچی
وەاڵم:
نەگەییشتوونەتە ئەو ئاستە ،بەاڵم ئەگەر پارتی و یەكێتی
ئاواهیخەمساردبنلە گەشەكردنیئیسالمییەكانیسەربە
ئێران و توركیا ،هیچ دوور نییە كە زۆرتر گەشە بكەن و
ئەنجوومەنی شارەوانی لەدوای ئەنجوومەنی شارەوانی و
كورسی لە دوای كورسی زۆرتر بكەن و ئەوەندەی تر رەوشی
كوردودۆزەكەیببنەنبە قوڕدا..جیاوازیینێوانحیزبەكانیتر
و ئیسالمییەكان ئەوەیە كە ئەوان نایانەوێت دەستەاڵت بگرنە
دەست و تەنها خۆژیێنن ،بەاڵم ئەمان سەرباری خۆژیێنییشیان
دەستەاڵتیشیاندەوێتوكاریشیبۆدەكەن،ئەمەیەمەترسییە
گەورەكە! .
الهای-هۆڵندا 
 2010-09-17
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ئەگەری دووبارەكردنەوەی هەڵبژاردن لە
1
ئێڕاقدا


پرسیاری میدیا :ئەگەر هەڵبژاردن لە عێراق
دووبارەکرایەوە ،بەڕای ئێوە سوود و زیانەكانی
بۆخەڵکی باشووری کوردستان ،چی دەبێت؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :دووبارەكردنەوەی هەڵبژاردن لە
ئێڕاقدابەهۆیئەوەیئامارێكیرێكوپێكلە ئێڕاقداپیادەنەكراوە،
نابێتەهۆیئەوەیكەگۆڕانكاریلەكورسییەكانیكوردلەبەغدا
بكرێت،واتە چەندایەتیوەكخۆیدەمێنێتەوە لە روویژمارەوە،
بەاڵمدەكرێتچۆنایەتیینوێنەرەكانیكوردلەبەغداگۆڕانكاریی
بەسەردا بێت ،گۆڕانكارییەكەش لەوانەیە لە خراپەوە بۆ خراپتر
وهبێت،ئەگەرچیلەو

یانلەباشەوەبۆخراپوبەپێچەوانەشە
ماوەكەمەداباوەڕناكەمهیچالیەنێكیكوردیگۆڕانكارییزۆرلە
هەڵبژێردراوەكانیخۆیدابكاتبۆئەنجوومەنینوێنەرانیئێڕاق ..
نێنەرایەتیی كورد لە بەغدا تاوەكو ئێستا لەسەر ئاستی
پێویست نەبووە ،باوەڕیش ناكەم بەهۆی دووبارەبوونەوەی
هەڵبژاردنەوە گۆڕانكارییەكی رەگوڕیشەیی بەسەردا بێت،
ئەمەشزۆرهۆیهەیەكەگرنگترینیانبەالیمنەوەسیانن :
یەكەم:پیشەیپەڕڵەمانیوخەباتوكاریپەڕڵەمانی
لەناوكوردازۆرنوێیەوزۆریتریدەوێتتاوەكوالیەنەنهێنی
وگەمەپەڕڵەمانییەكانفێردەبێت .
دووەم:كە بەالیمنەوە زۆرگرنگە،نوێنەرایەتییكوردلە
بەغدا،بەرامبەرەكەیكەعەرەبەكاننبەگشتی،مێژوویەكی
دوور و درێژیان لە خەباتی دیپلۆماسی و سەرچاوە و كاری
پەڕڵەمانتاریدا هەیە و بۆ نوێنەرایەتیی كورد ئاسان نییە كە
بەرامبەر ئەو هەموو شارەزایی و فڕوفێڵی عەرەبەكان
بوەستێتەوە ..

ڕه  – 2010-09-28 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –453

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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سێیەم :نوێنەرایەتیی كورد لە بەغدا وەك پێویست
بەرەیەك نییە و هەرالیەك كار بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆی
دەكات و ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی كە نوێنەرایەتییەكە
نەتوانێت بە ئاسانی لە گەمە سیاسییەكان بگات و
كێشەكانیهەرێملەگەڵبەغداداچارەسەربكات .
دیارە دەكرێت دووبارەكردنەوەی زیانیشی ببێت ،كە
گرنگترینیان مەترسیی تێكچوونی ماڵی كوردە بەهۆی شەڕە
پەڕۆوبانگەشەیناڕەوایهەڵبژاردنەوە.هەمووباشلەیادمانە
كە بانگەشەكانی هەڵبژاردن بەتایبەتی لە سلێمانی و
دەوروبەریدا خەریك بوو كارەساتی لێبكەوێتەوە ،بە
دووبارەبوونەوەیهەڵبژاردن،ئەمترسەشدووبارەدەبێتەوە ..
هەڵبەت نابێت ئەوەش لەیاد بكەین كە بیركردنەوەی كورد
لەو ماوە كەمەی نێوان هەڵبژاردنی پێشوو و ئەوەی داهاتوو
ئەگەر بكرێت ،گۆڕانكارییەكی ئەوتۆی بەسەر نەهاتووە و
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە هەڵبژاردن ،واتە تەزویر و
ساختەكاری ،بانگەشەی ناڕەوا ،پشوویەكی زۆر و زیانێكی زۆر
بۆسەرئابوورییكوردستان ..
كوورتەی قسە دووبارەبوونەوەی هەڵبژاردن بۆ كورد،
راكردنێكە لە شوێنیخۆیداوهەنگاوێكبۆپێشەوە یانبۆدواوە
وهیچیتر ...

الهای-هۆڵندا 
 2010-09-24
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شەڕەوتاری شیوعییەكان و خوێندنەوە
1
هەڵەكانیان


ماوەیەكە شیوعییەكانی كوردستان كەوتوونەتە شەڕەوتار و
تاوانباركردنی یەكتری لەسەر ئەو قەیرانەی كە ئەمڕۆ چەپی
كوردستانی بەگشتی و شیوعییەكانی كورد  بەتایبەتی
تێیكەوتوون .شەڕەوتارەكان هەر بەتەنیا كادرەكانی ئەم توێژە
سیاسییەی كوردستان نییە ،بەڵكو ئەندامانی سەركردایەتیی
حیزبی شیوعیی كوردستان و زۆرێك لە هێماكانی ئەو
حیزبەشی گرتووەتەوە كە سااڵنێكی دوور و درێژ لە ریزەكانی
حیزبیشیوعییئێڕاقیداكاریانكردووە ..
منوەك(نە شیوعیونە چەپ)،كەموزۆرخوێنەریئەو
شەڕەوتارانە بووم.دیارە تێبینیمزۆرە لەسەریان!چونكە كەمیان
هەبووە بەالیەنیكەمەوە بتوانێتكەمە قەناعەتێكبە منبكات
كە ئەوەیدەینووسێتبەتەواوەتیراستە و تەنهابۆئەوە نییە
كە نەیارەكانیبەدرۆدابخاتەوە،دیارە نەیارەكانیشلە ریزەكانی
وشیوعییانه،لە

خودیشیوعیوچەپەكانن..هەڵبەتزۆرێكلە
هەڵگێڕانەوەیبارودۆخەكانوئافراندنیبەوشێوەیەیكە خۆیان
دەیانەوێت،دەستێكیبااڵیانهەیە وكوردبە گاڵتە نەیگووتووە:
ئیدیعایەیشیوعییەكانە! .
شیوعییەكان كارێكی باش دەكەن كە مێژووی حیزبەكەیان
بەوەی ئێڕاقیشەوە تانوپۆ دەكەن و هەوڵی دۆزینەوەی هۆكاری
قەیرانەكەیان دەدەن ،بەاڵم زۆرینەی رەخنەكانیان رووكەشییە و
زۆر بەكەمی دەچنە ناو ناوەڕۆكی كێشەكانییانەوه ،كە
پەیوەندییەكی زۆری بە مێژووی حیزبی شیوعیی ئێڕاقی و
هەڵەكانی ئەو حیزبەوە هەیە بەرامبەر بە دۆزی كورد لە
باشووریكوردستاندا ..

سێپتێمبهری  – 2010كوردستان –

ڕه  – 39
الپه 
ژماره   – 138

 1گۆڤاری لڤین – 
سلێمانی.
خۆ،كاڵوڕۆژنه،

نگیسه 
ربه


كان،ده

كانی:كوردستاننێت،پاسۆك،پێنووسه
ماڵپه 
ڕه

مانگیسێپتێمهری .2010

یئێنسیوپارتیچهپیكوردستان–


كه
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زۆرجار بەرچاوم دەكەوێت كە شیوعییەك باسی پەیوەندیی
حیزبی شیوعی و حیزبە كوردستانییەكانی تر دەكات ،یەكەم
شت باسی كارەساتی پشتئاشان دەكات ،ئەم كارەساتە كە
ژمارەیەكیزۆریشیوعییەعەرەبوكوردەكانیتێدابەبێتاوان
تێداچوون ،كراوەتە پەردەیەكی سیاسی بۆ شاردنەوەی زۆرێك
لە هەڵە و كێشەكانی حیزبی شیوعیی ئێڕاقی و شیوعییە
كوردستانییەكان! ..
من زۆر چاك باوەڕم بەوە هەیە كە ئەوەی لە پشتئاشان
روویدا ،كارەساتێكی گەورە بوو و نەدەبووایە روویبدایه و دەبێت
لێكۆڵینەوەی زۆری لەسەر بكرێت و بەتەواوەتی راستینەكانی
ئاشكرابكرێن،كارەساتێكبووكە نەكهەرشیوعییەكانبەڵكو
چەندین الیەنی تری ئەو كاتەی كوردستانی تێوەگال و زیانی
زۆری بەركەوت ،بەاڵم ئەوەی تێبینی دەكرێت هەموو ئەو
الیەنانەی تر ،زۆر كەم كارەساتی شەڕی براكوژیی ناوچەكانی
قڕناخە و پشتئاشانی وەك كارتێكی سیاسی بۆ داپۆشینی
رابردووی خراپی خۆی بەكار نەهێناوە جگە لە حیزبی
شیوعی! ..
شیوعییەكان ئەوەندەی خۆیان بە زۆرلێكراو پیشاندەدەن لە
ئەدەبیاتەكانیاندا یەك بۆ هەزاری ئەوە باسی زۆرداری و
سازشەكانیخۆیانیاننەكردووە،هەربۆیە منپرسیاریئەوەیان
لێدەكەم كە ئایا لە هەموو روویەكەوە كامیان زۆرتر زیانی بە
بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد و تەنات ئێڕاقی و خودی
شیوعییەكانیشگەیاندووە،شەڕیپشئاشانیانئەوبەرەیەی
كەشیوعییەكانلەگەڵبەعسییەكاندابۆلێدانیشۆڕشیكورد
دروستیان كرد؟! ..ئەو بەرەیەی كە ناویاننا بەرەی نیشتمانی و
نەتەوەیی! و بەشداریكردنیان لە ئەنجوومەنی تەنفیزی و
تەشریعیی كوردستان بۆ تێكدانی شۆڕشی كورد و گفتووگۆی
كوردوبەغدالەوكاتەدا! .
ئەم نادادپەروەرییەی ناو باڵوكراوەكانی حیزبی شیوعی بە
ئێڕاقیوكوردستانیشەوە،پەڕیوەتە ناوئەوشەڕەوتارانەیئەم
دواییەیشیوعییەكان..هەربۆیە تاوتارێكیباشیتێدادەبینی،
دەیانیترتبەرچاودەكەوێتكە تەنهاخۆڵلەچاوكردنە!وتارێك
كە زمانی هەمان ئەو شیوعییە عەرەبانەیە كە دەیان ساڵ
حیزبیشیوعییبۆخزمەتیشۆڤێنیزمیعەرەبیبەكاردەهێنا
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و بۆ دەمكووتكردنی كورد و شاردنەوەی خراپەكارییەكانیان،
كوردێكیشیان دەكردە سكرتێری ئەو حیزبە! تاوەكو دەمی
شیوعییە كوردەكانی پێدابخەن .عەرەبی ئێڕاق ،ئێستاش
هەمان سیاسەتی شیوعییە عەرەبەكان بەكاردەهێنێت بەوەی
كە رازییە كوردێك ببێتە سەرۆك كۆماری ئێڕاق! ئەمە هیچ
جیاوازییەكی لەگەڵ سكرتێرایەتیی حیزبی شیوعیی ئێڕاقیدا
نییە!ولەهەمانبیرۆكەیشۆڤێنیزمیعەرەبییەوەسەرچاوەی
گرتووە! ..
گەر شیوعییەكان دەیانەوێت بەڕاستی لەو قەیرانەی
ئێستایان بتۆژنەوە ،پێویستە بگەڕێنەوە بۆ ئەو هەاڵنەی كە
حیزبی دایكیان ،حیزبی شیوعی ئێڕاقی بەرامبەر كورد
كردوویەتی ،بچن بزانن هۆكاری ئەو بەرەیە و الیەنە
نەرێنییەكانیچبوو،بچنبزاننعەرەبوكوردپایەیانلە خودی
حیزبداچۆنچۆنیبوو!بچنلە مندااڵنیئەوكاتەیسلێمانی
بپرسنكە كاتێكدژیشۆڕشیكوردبوون،ئەوێرۆژێچییان
پێدەگووتن و چ بەیت و بالۆرەیەكیان بۆ هەڵبەستبوون! بچن
بزاننخەباتیدەیانساڵەیهەردووحیزبیشیوعییئێڕاقیو
كوردستانی تەنها سكی پڕۆلیتارێكی كوردی تێركردووە! یان
تەنها دووكانێك بوون بۆ دەوڵەمەندبوون و خۆشگووزەرانیی
كەمینەیەكیزۆركەم! ..رەشە خەڵكیكوردیشیانبە دروشمە
عێڕاقچییە كوردكوژییەكانیان وەدوای شۆڤێنیزمی عەرەبی
خستووە ..
شیوعییەكان مافی رەوای خۆیانە باس لە كارەسات و
قەتڵوعامی شیوعییەكان بكەن لە پشتئاشان و ئەوانی تردا،
نەك هەر ئەوان ،مافی هەر كەسێكی دەرەوەی بازنەی
شیوعییەكانیشە.بەرامبەرئەومافەرەوایەشیان،ئێمەشمافی
ئەوەمان هەیە بەهۆی سازش و خیانەتەكانیان لە ئەنجامی
ئەوەی كە پاڵپشتی بەعس بوون لە دژی شۆڕشی كورد ،چ
نەبێت داوای لێبووردنمان لێبكەن و كارەساتی پشتئاشانیش
نەكەنەپەردەیهەڵەوسازشەكانیانولەوەشزۆرتربێڕێزیبە
گیانپاكانیحیزبیشیوعینەكەنلەشەڕەكانیپشتئاشاندا ..

الهای-هۆڵندا 
 2010-09-01
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ئەم بابەتە ئەم كۆمێنتانەی لەسەر ماڵپەڕی دەنگی
سەربەخۆ لەسەر نووسرا:

 2010/09/21هیمن ده ربه ندیخا نی
کاکباخهوانئهمکاتهتباشبرایئازیزمکاکهگیا
نوتارهکهتبۆچاککردنیوهزحیحیزبیشیوحینیهبه
ڵکوتهنها وهبهردێکفڕێبدهیوایهئهگهرتۆئهوهندهشا
رهزایئهدهبیاتیحیزبیشیوحیتبۆباسیئهوهناکه
یتلهکۆنگرهیچوارداحیزبدهستنیسانیکردوه،کا
کیبرائهوهکامحیزبیکوردستانیهتائێستاباسیههله
یهکیخۆیکردوه،کاکهگیانخۆبۆ31ئابدوێنێبولهچا
وجهبههکهیئێمهدابهاڵمشانازیپێوهدهکهنیان،ئه
یبهههزارانکهسلهشهڕیناوخۆدانهمانتۆههربا
سیناکهیئازیزمراستهجهبههکهیئێمهههڵهیهکی
گهورهبوله مێژویحیزبدانکو لیلێنا کرێتبهاڵملهوجه
بهه  داکهسئهنفالنهکرابهدهستیشیوعیهکان،کا
کیبرائهگهرتۆدهتهوێتلههۆکاریجهبههبکۆڵیتهوه
ئهوائهدهبیاتیکۆنگرهبخوێنهوهبهرونیدیاره،بهاڵممن
پر سیارلهتۆدهکهمدوایجه بهه کهیئێمهچهندجه
بههلهگهڵئێرانکرابۆوهدهرنانیدیموکراتلهئێرانیا
نچهندجهبههکرالهگهڵتورکبۆوهدهرنانیپهکهکه
یانلهگهڵبهعسبۆوهدهرنانییهکێتیخۆتدادوهربه
و بیا ن ژمێره پا شا ن حو کم بده ،هیوا دارم ئا وا ش هه
ڵویستههبێتبهرامبهر 31ئاببهرونیبا سیبکهیت
......ئهوهشیپهیوهستهبهشهڕهوتارهکانیناوحیزب
هه مو یا ن بۆ با ش کر دنی وه زحی حیزبه نه ک تێکدا نی
،دڵنیاشمحیزبدهبێتببێبهوحیزبهیکهکادیرهکانی
دهیانهوێتوجهماوه.دوبارهڕێزمبۆتههیه 
2010/09/21hawrre abdul
aw bareza tanha yak chrka agadare mezhwe neya la
xoyawa mala la awe lellda dakat ae bebax har hawrre
282

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


fahd nabw dawa dakat hezbe hewa bkan ba hezbe
karkrdn pshtewantanen la airaq balam tanha wsha boto
kapet blen awaya to yan zoor gele yaxwd zoor rqt la
shwaeyakana
 2010/09/21هەولێر
باشە کاک باخەوان ئەگەر ڕەخنەکان ڕوکەشین ئەی تۆ
پێشنیارتچیهبۆچاککردنەوەیحزبیشیوعیوپێشخستنی؟
هەمیشهتۆ وکەسانی ترباسیبەرە لەگەڵبەعسدەکەن،
ئاخر براکەم هەرچەندە ئەو بەرەیه زۆر به زیانی ئەو حزبە
شکایەوە ،بەڵآم خۆ له سەر بنچینەی میثاقێک بوو،،بەراورد
لەگەڵ ئەو وتوێژانەی که بەناو حزبی نەتەوەیی کردوویەتی و
دەیکا ،ئاسمان و ڕێسمانه ،براکەم ئەو حزبه عێراقی بوو نەک
نەتەوەیی .برواش بکه ،ئەگەر چینی کرێکار و بەرەی چەپ له
هەروالتێک الوازبوو ،ئەوە دەبێته بەرەاڵیی و یاسای دارستان
دەخوات ،وەک باشوری کوردستانەکەمان ،که هیچ شتێکی
پیرۆزی تیا نەماوە نۆکەرانی سەرمایەداری(پارتی و یەکێتی و
گۆڕان)نەیکەن.
ئازیزمشیوعیەکانهەرشەڕوخەباتێکیانکردبێتبهکادیرو
جەماوەری خۆیان کردویانه .پاسۆکەکەی تۆ تا سەیتەرەی
تاسلوچه بڕی نەدەکرد بەردێکی زلی وشاند ،ئەی بۆ شوکر
نابێت،حزبیشیوعیعێراقیەکەمحزبهباسیمافیچارەی
خۆنوسینی کوردی کردوە وئەو فیدرالیەش که هەیه پێشنیار
هاوڕێئەبوداودە بۆمەسعودوجەالل.شیوعیلەکوێگەشە
بکات که دەوری به گورگ و پاش کەوتووی دراوە .جەاللی و
مەالیی وەک ئەمریکا له کوردستان هەمیشه بۆ الوازکردنی
بەرەی چەپ ئیسالمی بەهێزدەکەن و ئامادەشن هەموو
سازشێک بکەن .ئەوان که تا سەر ئێسک دژی شیوعیەکانن،
باش دەزانن که تەنها شیوعیەکان له فێل و دزی و خیانەتیان
شارەزان.الوازبوونیشیوعیەتتەنهاپەیوەندیبهگەندەڵییەوە
نیه ،بەڵکو به ئاستی ڕۆشنبیری خەڵکەوە ،خۆ بەدەرزی
مارکسیەتناکرێتبهمێشکیخەڵکدا.فەرمووواشیوعیەکان
وازیانهێنا،دە ئێوە شتێکبۆکوردبکەن.ئەوەندە بهناوکۆالکه
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پارتی و یەکێتی خیانەتیان له کورد کردوە ،بەعسیش هەر
هێندەکردوە..
تکادەکەم لەمەو دوا وەک ئەکادێمێک که ڕەخنه دەگرێت
چارەسەرەکەشیبنوسه،بەڵکوئێحزبیشیوعیجارێکله
جارانبهگوێتبکات.
مننهشیوعیمونەهیچ،بەاڵمبڕوابکههەتاحزبیشیوعی
لەو هەولیره بەهیزبوو ،به تایبەتی پارتی بێ پرسی ئەوان
هیچینەدەکرد
وەک وتم که نەتەوەیەک بەرگری له خوی ناکات ،کەس
ناتوانێتبەرگریلێبکات،،بەداخەوە،،..
لەگەڵساڵویگەرممدا..
هەولیرلههەولیر 
 2010/09/22سوما
كاكباخهوانعیراقیهكانبهههمووبیكهاتهكانهوهخوزكه
يان به كاتي جه بهه بو؟ جونكه نه وت خومالي كرا  ..صحه
مجاني ..تعلیم مجاني ..بیرياري  11ئازار ..اصالح زراعي  ..ده
عمياسعارلهاليهنحكومهتهوهههمووئهمانهدهستكه
وتيكهورهبوونبوومیللهتبهنهمانيههمووعیراقیهكان
سوالیانبيرهوايهكیانهتوزيكعاقلبه 
َ
 2010/09/22برایم تاپر
هاورێباخەوان!!!!!
عەقلنایبرێ...!،
سەالمعەبدولالگوتەنیلەوەیەباخەوانیهیرۆیینبێت.
بروادەکەمسەالمعەبدوألراستیفەرمووبێ.
ئەگەر واش نەبێت ئەوا ئەو هاورێ باخەوانە فەریکە
سیاسیەک یا راسپێردراوێک بێ بۆخۆی،جگە لە مەئموریەتێک
بەوالوە هیچ بەرپرسیاریەتێکی تری بە ئەستۆوە نەبێ.یا ئاشنا
نیە و نەبوە بەو هەل و مەرجەی کە کەس نا شییعەکان تیایا
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رۆژەکانی

روبەروبونەوە

لەگەڵ

بوون لە سەختترین
شۆڤێنیەکانیبەعس.
کە تەنیابروایەکیزۆرمرۆڤپەروەرانە نەبوبێچیترنەبوە
بۆداکۆکیکردن!
....هاورێ .....باخەوان ،دەبێ بەدەست نوێژەوە ناوی
شیوعیەکیناوحیزبیشیوعیبێنێ....
 2010/09/24هیمن عبد القادر
كاكى خوم توبه دوو جاو سه يرى دنا ده كه ى به الم له
راست شیوعیه كان تانه ديته بان جاويكت !!!هیج خه با ت و
خوينىشیوعیهكانتنهدى..كهئیستاتوخهلكانىوهكتو
لهسايهيدادهزينبهكهورهكانیشتهوه 

پاشتر ئەم بابەتە لەالیەن (عادل میران)ەوە لەسەر
ئەم بابەتەی من نووسرا:

1
هاورێ باخەوان و نوسینەکانی  -عادل میران
16-10-2010

لهماڵپهریپارتیچهپدابابهتێکمخوێندهوهکهیه
کێک به ناوی هاورێ باخه وان باڵو کرابوه وه  هه ندێ خا ڵی
زۆر سه رنج راکێشی تیا بو  ،له پێشه کی نوسینه که یدا ئه
ڵێ من نه شیوعی ونه چه پره وم له کاتێکدا له الیه که وه
شیوهنبۆشههیدهکانیپشتئاشانئهکاتولهالیکیتره
وهوایدهرئهخاتکهئهوتاوانهرهنگدانهوهیچونهپاڵی
حزبیشیوعیهبۆناوبهرهیبهعسههروههائهمبهرێزه
له نوسینێکیدا له ماڵپه ری ده نگی سه ربه خۆدا هێرش ئه
کاته سه ر چه پی عه ره ب ئه یانخاته خانه ی نسیۆناڵیست
وراسترهویعهرهب،ئهوهیجێگهیپرسیارهئهمبهرێزه
وه .
خۆله2010-01-16داباڵوكرایه 

ه 
ربه
ڕیدهنگیس 


ماڵپه
له
ته 
ئهمبابه 
 1
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کهنهچهپرهوبێتنهشیوعیئهبێتچیبیرکردنهوهکی
ههبێتبێجگهلهبیریراسترهویکهههڵپهرکێودههۆڵ
وزورنایانلێدابۆسهرکهوتنیانلهپشتئاشاندابۆیهپێویسته
بهرێزیانشێوهیبیرکردنهوهیرونبکاتهوهتاکۆخوێنهر
بزا نێ چی وه کێ پاڵی پێوه ناوه بۆ نوسینه که ی دڵسۆزیه
یاخود دوژمنایه تی  ،من که ئه مه ئه ڵێم ئه وه ناگه یینێ
پاڕێزگاریلهسیاسهتهچهوتهکانیحزبیشیوعیئهکهم
چونکه ده مێکه وازم له ده روێشی هێنا وه  ،به اڵم وازم له
ویژداننههێناوهونایهێنم،بۆیهئهمهوێئهمچهندتێبینیه
مێژوییهبخهمهبهردهمبهرێزیانوخوێنهران .
به رێزیان له نوسینه که یدا ئه ڵی ده یان سا ڵ حزبی
شیوعیبۆخزمهتیشۆڤیهنیهتیعهرهببهکارئههێنرا
بێئهوهی ئهوهرهچاوبگریکهحزبیشییوعیههرلهیه
که م رۆژی شۆرشی گواڵنه وه پاڵپشتی گه لی کورد بوه وه
سه ده ها زیندانی وشه هیدی دا بۆ به رگری بوون له شه ر
دژیکوردبۆئهممهبهستهشههرلهههڵگیرساندنیشه
ر دژی کورد له سه رانسه ری عێراقدا ده ست کرا به
خۆپیشا ندنی گه وره ته نها له به غدادا سێ خۆپیشاندان کرا
که خۆم به شدار بووم له ژێر دروشمی[ وێن دستور و منطوقا
شعبالکوردییریدحقوق...سلم..سلم..فیکوردوستان]واته
کوانێ ده ستورێ که تیایداهاتوه که کوردو عه ره بله واڵتتا
هاوبهشن،گهلیکوردمافیخۆیئهوێ،ئاشتیئاشتیبۆ
کوردستان،ههربهوهشنهوهستانههڵمهتێکیئیمزاکۆ
کردنهوهیاندهستپێکردوهزیاترلهملیۆنێکئیمزایانکۆکرده
وهوهلهوههڵمهتهشاسهدههاهاورێماندهستگیرکران
وهزوربهیانزیاترلهچوارساڵمانهوهئهمانهههموچهپی
عهرهببوونوهئهوانهیلهپشتئاشانشههیدبوونچه
پیعهرهببوونیهکهممهفرهزهکهتوانیرهبیهیعێراق
بگرێلهکوردستانمهفرهزهیبههدێنانبوکهزوربهیانچه
پیعهرهببوون،بهاڵمبهرێزیانبهدوژمنیگهلیکوردیان
دا ئه نی که ئه وه ئه گه ێنی ده ست خۆ شی له به کوژه
کانیانبکات،منئهمهوێبڵێمههموکهسێکبۆێههیهبۆ
چونی خۆی بنوسی به مه رجێک مێژوو نه شێوێننی وه له
بوارێکابنوسێکهشارهزاییتیاههبێتبهمجورهئهتوانین
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زانیاری خوێنه ر ده وڵه مه ند که ین چونکه نوسین بۆ به رز
کردنهوهیئاستیزانیاری خهڵکهنهکبۆناودهرکردنوخۆ
ده رخستن له سه ر حسابی خه ڵکا نێکی تێکۆشه روشه
هیدان و مێژوو ،وه ئه وه ی جێی داخه کهله ماڵپه ری پارتی
چه پدا ئه و جۆره فه رمایشته ی باڵو کردۆته وه له کاتێکدا
پێویسته پێشه کی ئه وه بزانی که پارتی چه پ له کۆمه ڵێ
تێکۆشهرانیچهپرهو پێکهاتوهکههه مو ژیانیانتهرخان
کردوه بۆ خزمه تی چینی چه وساوه وه هیچ کاتێک دوژمنی
حزبیشیوعیکوردستانینهبوونبهڵکودژیسیاسهتهچه
وتهکانیئهوحزبهبوونبهاڵمچۆنئهموتانهیتۆبهسه
ریانارهتبوهئهمهجێیداخه،بهرێزتۆلهنوسینه کانداقه
سابخانه که ی پشت ئا شان له گه ڵ هاوپه یمانی حزبی
شیوعیلهگهڵبهعسداگرێئهدهیخۆزگهچهنددێرێک
مهتریالزمیمێژوییتبخوێنایهتهوهتاکوبزانیچۆنشتهکان
بهیهکهوهگرێئهدهیوهههندێزانیاریخۆبینیتههبوا
یهلهبابهتکاتیپێشئیمزاکردنیئهوهاوپهیمانهتیه،ئه
وه هیچ گوما نی تیانیه که ئه و هاوپه یمانه تیه گهوره ترین
هه ڵه و سازش بوووه ئه توانین بلێین که بوبه جۆ رێک له
جاشایهتیوهئهمجۆرهسازشهشتهنهاحزبیشیوعی
نهیکردبهلکوزۆرلهحزبهکوردیهکانیتریشههریهکهی
لهکاتێکیجیاوازداوهههندیجاربوهشههیدبونیههزاره
ها پێشمه رگه ی قاره مان ،به رێز من لێره دا ئه مه وێ
باسێکیگرنگیمێژوییپێشئیمزاکردنیهاوپهیمانیهتهت
بۆبکهم .
ره شنوسیهاو په یمانیهتیهکهبهسه رهه مووحزبوو
الیه نه کاندا دا به ش کرا بۆ را ده ربرینله سه ریوهپارتی
دیموکراتی کوردستان یه کێ بوو له و الیه نانه وه له چه ند
کۆبونهوهیهکدائامادهبووبهاڵمبههێچجۆرێکلهگهلهاتنه
ناوهاوپهیمانیهکهدانهبونلهبهرچهندهۆیهکیهکێله
هۆیه سه ره کیه کان ده ست تێوه ردانی ده ره کی بو له
شۆرشابهتایبهتیئێرانکهبهجۆرێکبودهسهاڵیهتیبۆ
سه رۆک به رزانی نه هێشتبوه وه هۆی دوه میش کێشمه
کێشیناوخودیپارتی،چونکهپارتی ههمیشهلهگهڵدا
نوستانابوهنهکشهربۆبهدیهێنانیمافیکوردبهاڵملهم
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کاتهداشۆرشوئێرانلهالیهکوپارتیوهکوحزبلهالیهکی
کهبولێرهداپارسهنگیشۆرشقورستربولهتایپارتیئه
مه ش له دوا دیداری هاورێ که ریم ئه حمه دا له گه ل سه
رۆکبهرزانیداپێشئیمزاکردنیهاوپهیمانیهکهلهگهڵبه
عسدالهالیهنبهرزانیهوهبهراشکاویرونکرایهوهکهئهو
وهکخاوه نیبریارنهماوهبریارکهوتۆتهدهستخهڵکێکی
که .
لهدواییدائهمهوێبههاورێباخهوانبڵێمباسونوسین
لهبواریسیاسهتدامهرجوبنهمایههیهوهمهرجنیهله
حزبێکابیت تاکو ببێت به سیاسی چونکه هه مو حزبیه ک
سیاسینیهههموسیاسیهکمهرجنیهحزبیبێت وهبنه
ماکانیسیاسهتبرێتینلهشارهزاییلهمێژووئیکۆنۆمیفه
لسه فه زانستی کۆ مه اڵیه تی وه بتوانێ له نوسینه کاندا
یاخۆ گفتوگۆ کردنی سیاسیدا بینای له سه ر بکات ئه گینا
مناڵێکیش که زمانی گرت ئه توانێت با سی سیاسه ت بکات
،ئهمهیهکدوهمیشالساییئهوانه مهکهرهوهکههێرش
ئهکهنهسهرحزبی شیوعیجونکه ئهوانهزوربهیزۆریان
جهرگسوتاونخۆیانوخانهوادهیانلهپێناویئهوحزبهدا
داناوهئیمرۆشپهراوێزخراونیاندهرکراونولێیانناپرسنهوه
بهلکودوژمنایهتیانئهکهنوهوهکوخۆتئهفهرمویئهمانه
هیچیان نیت.وه باشتر وایه بوارێکی که هه ڵبژێری که شاره
زایی ته واوت تیا هه بێت به تایبه تی جه نابت له واڵتێکی
پێشکهوتویوهکوهۆلهندهئهژیتاکوخوێنهرزانیاریتلێ
وهرگرێت .
Adel_allaf@hotmail.com
http://www.kurdistanan.net
لەسەر هەمان ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
نووسینەی عادل میران ئەم تێبینییانەی لەسەر نووسرا:
تێبینیەکان
 16/10/2010هاوڕێ
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هاوڕێعادلباخهوانخۆشینازانیتچیدهڵێتکا
کیباخهوانخۆیباشدهزانێتکیدههۆڵکوتیعهره
بوئهوانهی 31ئابیانکردیانئهوانهیکهمهلهفیان
ههیه،برواتانههبێتچهندێکبابهتهکانیباخهوان
دهخوێنمهوهلییتێناگهمچیدهوێتچیباسدهکات
مهگهرخۆیلهخپیبگات 
 17/10/2010هیوا ره ش
ويراى سالوم بؤ هه ردووكتان  ,به بیويستم زانى ئه م
روونكردنه وه بحووكه بده م ويراى تیبینى و سه رنج كهلیكى
زؤرترم,كارهساتهخويناويیهكهىبشتاشانئهنجامبوونه
ك هؤ  ,كه واته به هؤى سیاسه ته هه له كانى حزبى
شیوعییهوهبهربانهكرا,بهلكوبههؤىسازشىسهرانى
يهكیتىلهكهلبهعسدابوو,وكرايهدهسكهكولىسهر
میزى مفاوه زاتى  1983ى يه كیتى نیشتمانى كوردستان و
حزبىبهعس,كهواتهئهكهرئهوسازشهنهبوايهمهرجنه
بووكاره ساتىبشتاشانرووىبدايه وكؤمهلیك خهباتكیرى
عه رهبله اليهنبزووتنهوهيهكى كوردايهتییهوهخوينیان
بكريتهده ستوديارىبؤديوهخانى شؤفینیزمى عهرهب ,
بؤيه ئه و كاره ساته به سوى يه ئه نجامى ئه و ده ستله
مالنییهىئهوسهردهمهبوو---لهكهلريزمبؤراىههموو
اليهك .
 18/10/2010سارا
لەگەڵ رێزم بۆ قەڵەمە بوێرەکان  ،هەموو قەڵەمە ترسنۆک
وماستاوچیوبەکرێگیراوەکانبەیەکتردەڵێنبەرێز !
لە ئاخرابێرێزیوبێحورمتیەکە بۆکوردودۆزە رەواکەی
دەمێنێتەوە .
جاش قەلەمەکان شەری گیرفان و ئەرزە و سەیارەی ئاخر
مۆدێل و خۆشترین جنس و رابواردن و خواردن و خواردنەوەیە
لەسەر حسابی چەواشکردن و بەالرێدابردنی خەلکن
بەقەلەمەکانیان .
بەراستی کارەداتە قەلەم خۆی بفرۆشێ و ببێتە
جاش (..........).
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زۆربنقەلەمە کەموبوێرەکان،ئەوقەلەمانەیتائێستاش
پیادەنوبە پێشمەرگەییماونەتەوە سەرەرایخراپترینهەلو
مەرجی ژیانیان بێ جێ و رێی کرێچێتی و دەرامەتی ژیانیان .
ترساندن و چاو سورکردنەوە و هەرەشە و گورەشەی
دەسەالتیش لەوێ بوەستێ  ،کە ئەورۆ چۆکی بەحیزبە
شۆرشگێرەکانیدوێنێیسەردەمانی شاخیشداداوە .خۆزگە
قەلەمە بەرێزەکان بە بەقەلەمە بێ رێزەکانیان نەدەوت بەرێز ،
بۆ ئەوەی ریزی بەرێز و بێ رێزەکان لە هەموو بوارەکاندا تێکەل
نەبونایە چونکە تێکەل بونیان جیاکردنەوەیان زەحمەت دەکات
وەکتراژیدیایتێکەلبونیسازشکاروشۆرشگێر،پێشمەرگە
و جاش ( ، )........کە ئەمرۆ لێیان تێکەل کردوین و بۆمان جیا
ناکرێتەوە،کارەساتەقەڵەمخۆیبفرۆشێ ..
 18/10/2010سارا
سوپاس ..
هیوادارمسەربەخۆییلەدەستنەدەن
کوردکەسینیەتەنیاخۆینەبێ
بەداخەوەخۆیشینیەوەکپێویست
ماوەونەماوەویژدان !
کوا
خوا؟
؟؟؟؟؟
..........
خۆمانوخۆمانماوینەوە .
خۆزگە پۆزشەکەشمکە لەبەینیکەوانە دانبالودەکردەوە
و نەتان دەپەراند  ،چونکە گوناهە بێحورمەتی بە گوێدرێژ و
بێچوەکەی .
چونکە گوێدرێژ کەم نەبووە لە بزوتنەوەی رزگاری خوازی
گەلەکەمان
ئەویش کەمی لەزەحمەتی و جەرگ سوتان وقوربانی بەر
نەکەوتوە.دوبارەسوپاس 
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 19/10/2010سارا
بۆ دەبێ جاسوس و خۆفرۆش و بەکرێ گیراو بە جاش
تەشبیهبکرێنوناویجاشیپێبزرێنرێ؟؟؟!!!!
 19/10/2010هاوڕێ باخەوان
كاكمیرانگیانساڵو،
سوپاسبۆنووسینەكەت،چنەبێتبەڕێزتانوەكهەندێكلە
هاوڕێیانت نە جنێوتان داوە ،كە دیارە ئەوە دوورە لە پەروەردە و
شەخسییەتیبەڕێزتانەوەونەبوختانیشتانبۆهەڵبەستووم ..
كێشەملەگەڵرێنووسەكەتداهەبوووبزوێنەكانوشەكانی
كردووە بە دووكەرتەوە،هیوادارملە داهاتووداچارەسەریئەمە
بكەیت ..
كاكە گیان ،من هیچ بێڕێزییەكم بە لەكیسچووانی شەڕی
دزێویپشتئاشاننەكردووە،بەڵكوئەوەیبێڕێزییانپێدەكاتوبۆ
داپۆشینی هەڵە و سازشەكانیان بەكاریان دێنن ،بازرگانەكانی
حیزبیشیوعییە كە بوونەتە پیاویدەستەاڵت..وەزیرەكەیانلە
خۆشی دەستەاڵتدا بووەتە وەزیری ئەوقاف و مژدەی بینینی
مانگ و ژمارەی پشووری رۆژەكانی جەنی رەمەزان
باڵودەكاتەوە !..
ئایا ئەمانە شیوعی و چەپن ..من زۆر بەداخم بۆ كرێكارانی
كوردكەئەمانەخۆیانبەرێبەریانبزانن ...
وێڕایرێز ..
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تۆپ بەرامبەر پتەوتركردنی بازرگانی!

1

پرسیاری میدیا :لە کاتێکدا جرتوفرتی لێپرسراوانی
تورکی و ئێرانی لەگەڵ سەرانی کورد لەو ماوەیەدا
زۆرە ،کەچی تۆپ بارانکردنی ئێران و تورکیا بۆ ناوچە
سنورییەکانی باشوری کوردستان دەستی پێکردۆتەوە،
ئەم رەوشە چۆن هەڵدەسەنگێنی؟!
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :تۆپباران و بۆردومانی فڕۆكەی
هەردووداگیركەریئێرانوتورك،زۆریلەسەروتراونووسراوە.
خودیخۆملەجارێكزۆرترملەسەرنووسیوە ...
لە هەندێك رێوڕەسمی تەشریفاتیی نێوان دەوڵەتاندا تۆپ
تەقاندن هەیە! ماوەیەك بەر لە ئێستا ئەو كاتەی كە نێچیرڤان
بارزانیسەرۆكیحكومەتیهەرێمبوووسەردانیتارانیكرد،
ئەگەرچیئەونوێنەریحكومەتێكنەبووبە پێوانەیسیاسەتی
نێودەوڵەتی ،بەاڵم لە جیاتی ئەوەی لە شەرەف و رێزی ئەودا
تارانچەندتۆپێكبەرەوئاسمانبتەقێنێت،روویتۆپەكانیانكردە
هەژارانی ناوچەی پشدەر و قەندیل! ..ئەم سەردانانەشی كە
توركەكان و فارسەكان بۆ هەولێری دەكەن ،تەشریفاتەكە
پێچەوانە بووەتەوە ،هەولێر لە شەرەف و رێزی ئەواندا
نایتەقێنێت!،بەاڵمئەواندیسانەوەكەوتوونەتەوەگیانوماڵیو
ئاژەڵیمرۆڤەكانیسەرسنوورمان ..
نموونەی زۆر هەیە لە جەنگی نێوان دوو واڵتی ركەبەردا،
كاتێك كە هێزەكانیان لەوپەڕی شەڕانگێزیدان لە دژی یەكدی،
كەچی كاتێك وەفدێكی ناوبژیكەر یان الیەكیان سەردانی
الیەكی دییان دەكەن بۆ كۆتایی پێهێنانی ئەو كێشەیە،
بەهۆیەوە بەرەی جەنگیان خامۆش دەكەن و تەقە دەوەستێنن.
ئەمە تەنها و تەنها وەك رێزێكی وەفدی میوانە و رێوڕەسمێكی
تەشریفاتییەوهیچیتر ..

ڕه  – 2010-10-05 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –454

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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ئەوەی لە حكومەتی هەرێمی كوردستان روودەدا ،لە
زۆرشتدا بەشێوەیەكی سەیر دەكەوێتە دەرەوەی زۆر عورف و
رێوڕەسمی تەشریفاتیی سیاسەتەوە ،هەندێكجار مرۆ
رادەمێنێت و تێی ناگات ،كە یەكێكیان منم .بەچ پێوەرێك
سەرۆكی هەرێم سەردانی ئەنكەرە دەكات و ئەواننەكئااڵی
كوردستان! بەڵكو هی ئێڕاقیش دانانێن ،كەچی كاتێك كەچە
وەزیرێكیتورككە لە زۆرباردابارزگانییە،ئااڵیتوركلە هەموو
ئەو شوێنانەدا دادەنرێت كە وەزیرەكە توركەكە لێدوانی
لێدەدات!،یانچاویكامێرادەیانبینێت! .
كاتی خۆی ئەم حیزبانەی لەمەڕ خۆمان گەر هەڵەیەكی
گەورەیانبكردایە،بەناوخەڵكیداواهیباڵویاندەكردەوەكەئەمە
سیاسەتە و ئێوە جارێ تێیناگەن! ،كە كاتی خۆی هات هەموو
شتێكرووندەبێتەوە،بەاڵمسااڵنودەیانساڵیشرۆییشتنە
هیچیان روونكردەوە و نە سیاسەتیش بوو! ..تۆپبارانكردنی
هەرێم هاوكات لەگەڵ جرتوفرتی لێپرسراوانی تورك و ئێراندا
نابێتئەوسیاسەتە بێتكە كاتیخۆیخەڵكیانپێچەواشە
دەكرد! ..وەكو ئەوەش نییە ،رۆژێك نەمانبینی ئەم حكومەتەی
ئێمە كەمێك لەسەر ئەو تۆببارانە خۆی توڕە بكات ،بەڵكو
زۆرجاران وەك دەنگوباسێكی تێپەڕ لە كەناڵەكانی راگەیاندن
باڵویاندەكاتەوە ..
كارەسات لەوەدایە هەر تۆپێك كە دێت بەمدیودا ،ئەوان لە
جیاتی هەر ناڕەزاییەكی ئێمە ،ملیۆنێك دۆالر بەالیەنی كەمەوە
لە بازرگانیوشتومەكیهاوردەیانبۆهەرێمدەچنە پێشەوە..
ئەوەشیلە حكومەتەكەیئێمەیدەبینن،تەنهائاسانكارییە بۆ
هێنانەناوەوەی شمەكەكانیان و پتەوتركردنی پەیوەندییە
بازرگانییەكانمانە و پێدانی پڕۆژەی زۆرترە بۆ كۆمپانیا ئێرانی و
توركییەكان ..
دوای جەنگی كەنداو ،نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ یارمەتیدانی
خەڵكی ئێڕاق پڕۆسەی نەوت بەرامبەر خۆراكی پیادە دەكرد،
ئەمتۆپتەقاندنوبازرگانییەیهەرێملەگەڵئەوداگیركەرانەدا
هەقوایەناویبنرێت(تۆپبەرامبەرپتەوتركردنیبازرگانی)! ..

2010-10-01
الهای-هۆڵندا 
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دیمانەی رۆژنامەی رووبەر – سازدانی
1
ئیبراهیم عەباس


رووبەر :رەنگە هیچ شتێك ئێستا بە قەد رەوشی
میدیا لە كوردستان لە رۆژەڤدا نەبێت ،كە ئەمەش
لەگەڵ خۆیدا كۆمەڵێك ئیشكالی خوڵقاندووە ،وەك تا
دێت بەشێك لە چاپەمەنی و كەناڵەكانی تریش لە
بێالیەنی و پیشەیی بوون دوور دەكەونەوە و خەریكە
دەسەاڵت و میدیاش كەلەبەری نێوانیان فراونتر دەبێت،
پرسیارەكەم ئەوەیە ئەو رەوشە رووە وكۆی ملدەنێت و
چۆن چارەسەر دەبێت؟
باخەوان :بەبێ هیچ پارێزییەك ،بەو رەوشەی میدیای
كوردستان دەڵێم :گەڕەالوژێ .چونكە لێكتێنەگەیشتنی تەواو
هەیەلەنێواندەستەاڵتومیدیادا.زۆرالیەنتەواویكێشەكان
دەدەنە پاڵدەستەاڵتومیدیاشبەبێتاواندەزانن،بەاڵممن
هەردووالیان وەك دوو رەگەزی كۆمەڵگەیەكی دواكەوتووی وەك
كۆمەڵگەی كوردی سەیردەكەم (دیارە بەخۆشمەوە) .هەرچی
دەستەاڵتە ،پێی وایە ئەوی بە كوردی قسەی كرد سیفەتی
مێگەلی هەیە ،زۆرجار بینیوومانە كە رۆژنامەنووسێكی بێگانە،
چونكە كورد نییە و بە كوردی قسە ناكات ،بە ئازادییەكی
تەواوەوە كێی ویستبێت بینیوویەتی و چییشی ویستبێت
پرسیوویەتی! كەچی هەموو ئەوانە بۆ رۆژنامەنووسێكی كورد
تاوەكوئێستاتابووە وبڤەیە.ئەگەررۆژنامەنووسێكیسەركێش
باكی نەبووبێت و ویستبێتی وەك هاوكارە بێگانەكانی هەمان
سەربەستیی هەبێت ،ئەوا دووچاری زۆر كێشە بووەتەوە ،خۆ
ئەگەرهەرسووربووبێتلەسەریئەوەتیرۆركراوە ..
دەستەاڵت ،توێژی رۆژنامەنووسان وەك چەند چەكدارێكی
بەردەستی خۆی تەماشادەكات ،بەهیچ جۆرێك مل بەوەنادات
كە لێیهەڵگەڕێتەوە یانباسیئەوانە بكاتكە ئەوبە پیرۆزی
ڕه  – 2010-10-05 – 11كوردستان –
الپه 
ژماره    – 34

رووبهر – 

نامهی 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
ماڵپهڕیپاسۆك–ئۆكتۆبهری 2010
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دەزانێت،هەربۆیە كێشەكانزەقدەبنەوە وهەردووالبە چاوی
دوژمنایەتییەوەلێكتریدەڕوانن ..
میدیای كوردی ،یان میدیای (بێالیەن) ،داوای شتێكی زۆر
گەورە لە دەستەاڵتی كوردی دەكات كە ئەو دەستەاڵتە توانای
پێدانینییە،ئەمەشزۆرتركێشەكانیبەالیەكیخراپدابردووە،
دەستەاڵتێك باوەڕی بە تڕانسپەڕانتی نەبێت ،ئیدی پێمسەیرە
ئەو میدیایە داوای تڕانسپەڕانتی و خستنەڕووی زانیارییەكانی
لێدەكات! ..
رەوشی میدیا و دەستەاڵت زۆر بەرەو خراپی رۆیشتووە و
خوێنی تێدا رژاوە .ئەمەش بەداخەوە وەك هەنگاوێكی
سروشتیی لێهاتووە بۆ بەرەو باشبوون ،هەربۆیە گەر بڕوانینە
مێژووی میدیا و ژیانی دیموكراسیی واڵتە پێشكەوتووەكان،
دەبینین ئەوانیش بە هەمان هەنگاوی خوێن و فرمێسكدا
تێپەڕیوونتاوەكودەستەاڵتلەالسارییەوەبووەتەدەستەاڵتێكی
رام و میدیاش هەنگاوێكی باشی بڕیوە لە پڕۆفیشناڵی و
كاریگەری و دروستكردنی بڕوای نێوان خۆی و جەماوەری و
خۆییوخودیدەستەاڵتیشدا ..
ئەورەوشەیكوردستانبەوشێوە ئاسانییە چارەسەرنابێت
و هێشتا خوێن و فرمێسكی زۆر ماوە تاوەكو بەرایی بەرەو
باشبوون دەربكەوێت ..بەاڵم ئەوەی جێی دڵخۆشییە كە
كەسانێكهەنبەوشەوەاڵمیگوللـەدەدەنەوە ..

رووبەر :حزبە ئیسالمییەكان و پارتی دیموكراتی
كوردستان ماوەیەكە داوای یاسایی لەسەر چاپەمەنی
و رۆژنامەنووسان تۆمار دەكەن ،لەبەرامبەریشدا ئەو
رۆژنامەنووسانەی داوا لەسەر خۆیان و باڵوكراوەكانیان
تۆماركراوە دەڵێن :ئەمە هەوڵە بۆ پاشەكشە لە ئازادی
رادەربڕین ،رات لەمبارەوە چییە؟
باخەوان :ئەگەرپارتیوحیزبە كۆنسێرڤاتیڤەكانیتریوەك
ئیسالمیوئەوانیتر،بەڵگەیەكیدابڕیانلەسەرئەوباڵوكراوە
و رۆژنامەنووسانە هەبێت ،كەوا زانیاریی ناڕاست ،تەشهیر و
شتیلەوجۆرەیانباڵوكردووەتەوە،ئەوامنیشئەگەرچیلەوان
نیم ،بەاڵم لەگەڵیاندام .بەاڵم ئەگەر داوا یاساییەكان لەسەر
بنەمای دەمكووتكردنی رۆژنامەنووسان بێت بۆ دەرنەخستنی
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راستی و گەندەڵی و هەموو ئەو تایبەتمەندییە خراپانەی تری
دەستەاڵتیكوردی!ئەوابەبێگومانپاشەكشەیە لە ئازادیی
رادەربڕین ..
من لەو داوایانەی كە تاوەكو ئێستا بەرچاوم كەوتوون،
داواكارەكان داوای سزای پارەی خەیاڵی دەكەن كە بەپێی
ستانداردیئەوروپیئەمریكیشپێموابیتزۆرزۆرە.هەربۆیە من
وای دەبینم داواكردنی ئەو بڕە پارەیە ،واتای داخستنی ئەو
باڵوكراوەیە دەگەیەنێت!چونكە هیچكاملەوباڵوكراوانە خاوەنی
ئەو سەرمایەیە نین تاوەكو بیدەنە پارتی و ئیسالمییەكان..
هەربۆیە ئەو داواكارییانە بەو شێوەیه ،كوشتنیوشە ودەنگی
ناڕەزاییە! ..

رووبەر :وەكو كەسێكی شازا لەمێژوو ،میدیا و
هەلومەرجی سیاسی حەزدەكەم ئەو پرسیارەت
لێبكەم ،كێشەی میدیا و دەسەاڵت پەیوەستە بە
باگراوەندی مێژوویی یان نا پرۆفیشوناڵی میدیا یان ئەوە
هەلومەرجە سیاسییەكەی دەسەاڵت و میدیای
رووبەری یەكتری كردۆتەوە؟
باخەوان :دیارە زۆر فاكتەر دەبێتە هۆكاری ئەم كێشەیە،
دەكرێت باكگراوندنی مێژوویی هۆیەكی گرنگ بێت ،كلتووری
كوردی كلتوورێكی هۆزایەتییە ،لەو كلتوورەدا گوێ لەیەكگرتن
بوونی نییە ،بەڵكو فەرمانكردن رۆڵی سەرەكی دەبینێت لە
بەڕێوەبردندا و ئەوانی تریش هەموو دەبێت ملكەچی
فەرمانەكانیسەرۆكهۆزبنكە ئێستالە سەرۆكیحیزبیان
سكرتێردا بەرجەستە بووە ،هەربۆیە بۆ دەستەاڵتی كوردی
ئاساننییەهەرسیئەوجۆرەرەخنە ونووسینانەیناومیدیای
كوردیی ئێستا بكات .چونكە بیركردنەوەكە هەر هەمان
بیركردنەوەی هۆزە! .نموونەیەكی باش بۆ ئەمە تیرۆركردنی
جەمال عیرفانە لە بیستەكانی سەدەی بیست لە شاری
سلێمانی،ئێستاشپاشنزیكیسەدەیەك،بیركردنەوەكه،هەر
هەمان بیركردنەوەیە و تەنها ناوەكان گۆڕدراون و جەمال
عیرفانیشبووەتەسۆرانوسەردەشتوبەكروستار! ..
مێژووی رۆژنامەگەریی ئازاد لە كوردستاندا زۆر كەمە ،كاتی
خۆی رۆژنامەگەریی شاخ ،رۆژنامەگەریی حیزب بوو و ئازاد
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نەبوو .ئێستا ئەوانەی لە (دەرەوەی حیزب) خەریكی
رۆژنامەگەرین مێژوویەكی زۆر كورتیان هەیە و ناكرێت پێیان
بگووترێتپڕۆفیشناڵ،چونكە زۆرینەیەكلەوانیشژێربەژێرپارە و
پاداشت لەم حیزب و لەو بزووتنەوە وەردەگرن! (دیارە من بۆ
ئەمە هیچ بەڵگەیەكم نییە و تەنها لێرە و لەوێ بیستوومە)،
تاوەكو راپۆرتێك یان رەخنەیەك ئاڕاستەی الیەنێكی دیاریكراو
بكەن ..هەربۆیە لە كوردستان دەكرێت بگووترێت سەرباری
میدیایحیزبومیدیای(سەربەخۆ)،دەكرێتبگووترێتمیدیای
بەكریگیراویش هەیە كە لەژێر پەردەی ئازادی و دیموكراسی و
رەخنە لە دەستەاڵتدا خۆیی شاردووەتەوە كە من پێموایە لە
هەموویانترسناكترە ..

رووبەر :بەئەنقەست بێت یان هەڕەمەكی ،كێشەی
میدیا و حزبەكان جیاوازییەكانی نێوان سلێمانی و
هەولێر گەورە دەكەن و زۆرن ئەو دەنگانەی سلێمانی بە
مەملەكەتی ئازادی رادەربڕین و هەولێریش بە شاری
خامۆشان ناو دەبەن ،ئایا ئەمە لەڕووی نەتەوەییەوە چ
دەرئەنجامێك دەخاتەوە؟
باخەوان :هەڵبەتلە رووینەتەوەییەوە دەرئەنجامیخراپی
دەبێت و هەولێر و سلێمانی زۆرتر لەیەكتری دادەبڕێت ،من
تەنانەت هەندێك جار بە هەندێك نووكتەی سلێمانییان لەسەر
هەولێرییانیش قەڵس دەبم ،چونكە پێموایە كاریگەریی نەرێنیی
هەیە لەسەر یەكانگیربوونی نەتەوەییمان و سووكایەتیی
تەواویبۆهەولێروهەولێرییانپێوەدیارە ..
من هاوینی ئەم ساڵ لە هەردوو شارەكەدا مامەوە،
هەریەكەیان میرنشینێك بوو بۆخۆی ،ماوەیەكی زۆرە ئەمەشی
هاتووەتە پاڵ و ئەوەندەی تر لێكتریی جووداكردوونەتەوە ..ئەم
بابەتە زۆرهەستیارە ومنحەزناكەمبەدڵیخۆموەاڵمیئەم
پرسیارە بدەمەوە،لەبەرئەوەیخەڵكیسلێمانیم.چونكە كاتی
خۆی لە كوورتە وتارێكمدا و لەبەر چەند هۆیەك بە هەولێرم
گووت (گوندێكی گەورە)! كەچی چەند هاوزمانێكی هەولێریم
كەوتنە دەهۆڵ كووتین بۆم و پێیانگووتم كە من سلێمانچێتی
دەكەم.وەكسلێمانیپاریسوبەرلینبێتومنزۆرشانازیی
پێوەبكەم! ..
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هەرچۆنێك بێت دەتوانم بڵێم كە بواری ئازادی دەربڕین
ئەگەرچیلە سلێمانیشوەكپێویستنییە،بەاڵمدیارە گەلێك
لە هەولێرباشترە ..هەڵبەتلەوەشداكلتووریشارەكانرۆڵی
خۆیدەگێڕێتوهەرشارە وتایبەتە بە شتێك،هەولێرهەرلە
كۆنەوە بە شاری بازرگانی و پارەپەیداكردن ناسراوە و
ەدا!..دیارەنووكتەوقسەبەشێكی
سلێمانیشلەقسهونووكت 
گرنگی ئازادیی رادەربڕینە ..بازرگانی و پارەپەیداكردنیش واتە
رازیكردنی دەستەاڵت! ..چونكە بەبێ دەستەاڵت ،بازرگانیكردن
بوونینابێت ..

دەخوڵقێن،
قەیرانەكان
كاتەی
ئ ەو
رووبەر:
هەڵبژاردنەكان دێنە پێشەوە مرۆڤ لە ئاراستەی
بەشێك لە راگەیاندنەكان سڵدەكاتەوە ،دەمەوێت لەوە
پرسیار بكەم ،ئەگەر میدیایەكی تەندروست بنیاتبنرایە
ئەو زەمینە دروست دەبوو خەڵك لە راگەیاندن
بسڵەمێتەوە؟
باخەوان :من پێم وانییە خەڵك لە راگەیاندن بسڵەمێتەوە،
ئەوە دەستەاڵتە كە دەسڵەمێتەوە!منباسیخۆمدەكەموەك
تاكێكی ناو ئەو خەڵكە ،كە من فایلم نەبووبێت و ئەنفالچی
نەبووبم و گەندەڵیم نەكردبێت! ئیدی لە چی بترسم!
بەپێچەوانەوە ئەگەر ئەوانەم بوو ئەوا ناچارم رۆژانە سەیری
رۆژنامەوگۆڤارەكانبكەمبزانمهیچیدەربارەیمنتێدایە! ..
هەڵبەتمیدیاكەمانتەندروستنییە،هەركاتێكوبەتایبەتی
لە كاتیهەڵبژاردندابینیتیەكێكلە رۆژنامەكانشتێكلەسەر
الیەنێك یان كەسێك باڵودەكاتەوە ،تاوەكو لە هەڵبژاردندا
گورزێكی لێبوەشێنرێت! ئەوە بزانە كە ئەو باڵوكراوەیە
بەكرێگیراوە وپارە ودۆكومێنتیلە الیەنێكوەرگرتووە..هەندێك
دۆكومێنت باڵودەبنەوە كە ئەستەمە ئەگەر الیەنێكیان لە
پشتەوەنەبێت،بتواننبەدەستیبهێنن! .
زۆرینەیمیدیاكانلە كاتیهەڵبژاردندا،ئەوەندەیبانگەشە
بۆ خۆیان و فرۆشتن و تیراژزۆری دەكەن ،ئەوەندە لە خزمەتی
پڕۆسەكەدا نین ..هەربۆیە من پێموایە كە بەرژەوەندییەكان لە
هەردووالوەبڕیاریزۆرشتدەدەن ..
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رووبەر :بەهەموو پێوەرێك دەسەاڵت و فەرمانگە
حكومییەكان مامەڵەیان لەگەڵ رۆژنامەنووساندا باش
نییە ،هێزە ئەمنییەكانیش بەهەمان شێوە ،ئایا چۆن
دەكرێت ئەو ئاراستەیە بگوڕێت و فەرمانبەر و كەسێكی
ئەمنی ،رۆژنامەنووس وەكو چاوی خەڵك ببینێت و بە نا
حەز سەیری نەكات؟
باخەوان :دەستەاڵت و فەرمانگە حكومییەكان و هێزەكانی
ئاساییش كارێكی زۆر خراپ دەكەن لەو رووەوە ،هەڵبەت ئەمە
بەئاشكراپێمانیدەڵێنكە ئەوانشتێكیانهەیە دەیشارنەوە و
شبریتین لە دزیو

نایانەوێتبكەوێتە دەمیمیدیا،ئەوشتانە
گەندەڵیوكاریخراپ! ..
دەستەاڵت دەبێت لەو رووەوە كاری باشتر بكات و هەوڵ
بدات لەگەڵ رۆژنامەنووساندا ئاشتبێتەوە .تەنها بەسە كە ئەو
پرسیارە لەخۆیبكاتكە بۆچیرۆژنامە وگۆڤارەكانیدەرەوەی
حیزب ئەوەندە دەفرۆشرێن و خەڵك دەیكڕێت و ئەوانەی
ئەوانیش خەڵكی بەخۆڕایی وەك خوانی نانخواردنیش بەكاریان
ناهێنێت! .
پێوەریئازادیودیموكراسی،ئازادییرۆژنامەنووسییە،ئەوە
لە هەر واڵتێكدا نەبوو ئەوا كێشەی ئازادی هەیە .لە باشووری
كوردستانئازادییرۆژنامەنووسیزۆربەرتەنگە ورۆژنامەنووس
تەنانەتلەسەرنووسینەكانیلێیدەدرێتوتیرۆردەكرێت!ئیدی
ئاستەمە بە دەستەاڵتی كوردی بڵێین دەستەاڵتێكە باوەڕی بە
ئازادی و ژیانی دیموكراسی هەیە! كارەسات لەوێدایە كە
دەیانەوێت ئەو ئازادی و دیموكراسییە بۆ هەموو ئێڕاق
بگوێزنەوە! ..

رووبەر :ئەركی دەزگاكانی راگەیاندن لە پێگەیاندن و
بەهێزكردنی رۆژنامەنووسان لە ئاستێكی زۆر خراپ
دایە ،هەر بۆیە رۆژنامەوانی كورد وەكو كاسبی سەیری
پیشەكەی خۆی دەكات ،چ قسەیەكت لەمبارەوە لەگەڵ
بەڕێوەبەرانی دەزگاكانی راگەیاندن هەیە؟
باخەوان :دەزگای راگەیاندنی حیزبەكان كە راگەیاندنی
هەرێم و پێگەیاندنی رۆژنامەنووسانیشیان مۆنۆپۆلكردووە،
ناتواننبەشێكبنلەوپێگەیاندنەیكە ئێمە دەمانەوێت،ئەوانە
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ئامانجیان جوودایە وەك لەوەی كە دەبێت هەبێت .زۆرێك لەو
كەسانە كەسانی خۆژیێنن ،بۆ ئەو تەنها ئەوەندە بەسە كە
رۆژنامەی حیزبەكەی لە الپەڕە یەكیدا وێنەی سەرۆك یان
سكرتێر و كوڕ و كەسوكاری باڵوبكاتەوە و هەندێك دیدار و
سەردانیشیانی تێدابێت و پاشانیش لە الپەڕەكانی تردا وەكو
چاوەزارچەندهەواڵێكیهونەریوچەندراپۆرتێكیتێدابێتكە
زیانیبۆپەزەكاننەبێت!،پاشانبورجەكانوهەواڵیوەزرشی
وژیانوكارنامەیئەكتەرە عەرەبەكانوشتیلەوجۆرە..لەمە
زۆرتر هیچی تر نییه ،هەربۆیە لەوانەیە لە رووی ناوەڕۆك و
كاریگەرییەوە جیاوازیی رۆنامەكەی ئەمڕۆیان و ئەوەی هەمان
بێت! ،دیارە ئەگەر ئەوە ئاستی رۆژنامەكانی

رۆژی پاریان نە
خۆیان بێت ،ئیدی چۆن رۆڵیان لە پێگەیاندن و بەهێزكردنی
رۆژنامەنووسانداببێت! ..
كاسبیوخۆژیێنیدووشتیجیاوازن،كاشكیئەوانوەكو
كاسبیسەیریپیشەكەیانبكردایە،چونكە كاسبیبەشێكی
گرنگی پڕۆفیشناڵییە ،ئەگەر من نان و ئاو و پەروەردەی
منداڵەكانم لەسەر رۆژنامەنووسی بێت ،دەبێت بەشێوەیەكی
واهی خۆم پێش بخەم كە نان و ئاو و پەروەردەی منداڵەكانم
باشتر بكەم یان هیچ نەبێت ئەو ئاستەی ئێستام مسۆگەر
بكەم ..ئەگەر نا ئەوا بۆم نەبێت كاری رۆژنامەنووسی بكەم!
بەاڵم رۆژنامەنووسگەلێك بخوێنێتەوە هەر بژی و نەخوێنێتەوە
هەربژی! ئیدی چ پێشكەوتن و پێگەیاندنێك روودەدات ..لەناو
دەزگاكانی راگەیاندندا هەندێك شوێن هەیە كە دەستت پێی
گەییشتئیدیوەكئەوە وایە كە لۆتۆتبۆدەرچووبێتوتائەو
رۆژەی دەمریت ژیانت مسۆگەرە ،ئیتر پێشكەوتن چۆن دروست
ببێت! ..
رۆژنامەی حیزبی هەیە لەو كوردستانە من و زۆری تر بە
پولێكی قەڵب نایكڕین ،كەچی دەبیستم هەر الپەڕەیەكی
لێپرسراو و پەیامنێر و كارمەندی هونەریی و چی و چیی تری
هەیە! ..ئەمە باسی بەردەست و كارمەندی تر ناكەم ..ئەمانە
كە سااڵنێكە الپەڕەیەكی وا بێكەڵك دەردێنن ،ئەگەر كەسانی
خۆژیێننەبن!ئەدیچین!هەڵبەتلەوانەیە زۆرشتبن،تەنها
ئەوەیەكەرۆژنامەنووسنین..
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الهای-هۆڵندا 
 2010-09-28
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پیالنی عەرەب و سادەیی كورد!

1



پرسیاری میدیا :دواخستنى سەرژمێرى لە ئێراق
وپرسیاركردنى ئەنجومەنى وەزیرانى ئێراقى لە دادگاى
بااڵى ئێراق سەبارەت بە شمول بوونى ژمارەى
دانیشتوان لە ماددەى  140بۆ چ مەبەستێكە لە الیەن
حكومەتى ئێراقى؟
وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :دواكەوتنی سەرژمێری لە ئێڕاق
بەهیچ شێوەیەكلە خزمەتیدۆزیكوردانییە!هەمووزۆرباش
دەزانین كە پڕۆسەی بەعەرەبكردن هێشتا هەر بەردەوامە ،لە
هەندێكناوچەدانەكهەربەردەوامە،بەڵكولەوەیسەردەمی
بەعسیش خراپترە .كاتی خۆی واتە پێش رووخانی بەعس،
كوردهیوایگەڕاندنەوەیهەندێكناوچەیبۆسەرهەرێممابوو
و هێشتا ئەو ناوچانە كەمینەیەكیش بێت كوردی هەر تێدا بوو.
بەاڵم دوای پڕۆسەی ئازادی بارودۆخەكە زۆر گۆڕدرا و ئەو
ناوچانەی كە كەمێك كوردیان تێدابوو و لەباری جوگرافی و
مێژووییەوە سەربە كوردستان بوون ،بەتەواوەتی كوردیان تێدا
نەما .نموونەش بۆ ئەمە شارۆچكەی جەلەوالیە كە پێش
رووخانی رژێمی بەعس كوردی زۆرتر تێدابوو وەك لە ئێستا!..
ئەمەشبۆئەوە دەگەڕێتەوە كە ئێمەیكوردبیركردنەوەمانزۆر
سادەیە ،ئەوكات واماندەزانی كە تەنها بەعس بڕووخێت ئیدی
عەرەبیشیعە وئەوانیدیكە وەكبەعسناكەن،نەماندەزانی
عەرەبی چەپ و شیعە و سوننە و هەموو ئەوانی تر هەمان
بیروبۆچوونیانبەعسییانەیەبەرامبەربەكورد! .
دواخستنی سەرژمێری پیالنە ،عەرەب بەشێوەیەكی
سیستەماتیك هەوڵی زۆرتر بەعەرەبكردنی ناوچە دابڕاوەكان
دەدات ،شارۆچكەی خورماتوو بە نموونە ،رۆژ بە رۆژ رێژەی
ڕه  – 2010-10-12 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –455

مهی میدیا – 
فتهنا 
هه 
 1
ههولێر .
خۆ،پێنووسهكان،

نگیسه 
ربه


،پاسۆك،ده

كانی:كوردستاننێت،كاڵورۆژنه
ماڵپه 
ڕه

ئۆكتۆبهری 2010

پارتیچهپیكوردستانو–...
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كوردی تێدا كەم دەبێتەوە و هەڵدێن ،عەرەبیش بە ئاسانی
زەوییەكانیانلێدەكڕێت،لەزۆربارداهەمانسیاسەتیجوولەكە
بەكاردێننكە بڕە دراوێكیزۆرزۆرترلە هەقیزەوییەكاندەدەن
بە كورد ،من وای بۆدەچم كە ئەو پارانە هەمووی لە بودجەی
ئێڕاق و بە مەبەستەوە بدرێت بە عەرەب تاوەكو زەوییەكان لە
ژێردەستی كورد دەربهێنن .هەمان سیاسەتیش لە كەركوك
پەیڕەودەكرێت ..هەڵبەت من پێموایە هێشتا رێژەی كورد لە
ناوچەی كەركوكدا بەتایبەتی لە ئەوانی تر زۆرترە ،هەربۆیە
عەرەببەوشێوەیەكەوتووەتەخۆیوئەوپارەزۆرەیانبۆكڕینی
موڵك و ماڵی كورد هەڵڕشتووە ،دواخستی سەرژمێرییەكەش
هەر لە ئەنجامی تەواونەبوونی ئەو پڕۆسەی بەعەرەبكردنەوە
هاتووە ..كەنگێ زانییان كێشەیان نییە لەو ناوچانەدا و ئەو
رێژەیەی كە خۆیان مەبەستییانە پێی گەیشتوون ،ئەوكات
ئامادەندەستبكەنبەپڕۆسەیهەڵبژاردن ..
سەبارەت بەوەی كە ئەو ناوچانەی كە مادەی 140
دەیانگرێتەوە ،خراوەتە بەردەم دادگای بااڵی ئێڕاقی تاوەكو
بڕیاری لەسەربدات كە ئایا شمولی سەرژمێری دەكەن یان نا،
ئەوەشیان هەر بۆ هەمان مەبەستە ،ئەوان هێشتا ترسی
ئەوەیان هەیە كە رێژەی كورد لە كەركوك و دەوروبەریدا لە
ئەوانی تر زۆرتر بێت .هەربۆیە نایانەوێت ئەو رێژەیە بەهۆی
سەرژمێریی گشتی دانیشتووانەوە فەڕمییەتێك وەربگرێت و
ئیدی كورد وەكو كارتێك بەكاریبهێنێت بۆ گەڕانەوەی كەركوك و
دەوروبەریبەسەرهەرێمیكوردستان ..
هەڵبەت من لەوە دڵنیا نیم كە ئایا ئەم پالنانە هی خودی
عەرەب خۆیەتی یان دەستی ئامریكییەكانیشی تێدایە ،بەاڵم
لەیەك شت زۆر دڵنیام كە دەستەاڵتی كوردی هیچ خەمێكی
بەمپالنەوبەمدواخستنیسەرژمێرییەوەهەڵنەگرتووە ..

 2010-10-10
الهای–هۆڵندا 

ئەم بابەتە ئەم كۆمێنتانەی لەسەر ماڵپەڕی دەنگی
سەربەخۆ لەسەر نووسرا:
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 2010/10/12ئاسۆ بیارەیی
دەستخۆشهاوڕیباخەوان!
ئەگەر سەرنجی میدیای کوردی بدەیت ،به دەسەالت و
ئۆپۆزسیۆنەوە ،له باتی ناوچە داگیرکراوەکان دەڵێن ناوچە
جێناکۆکەکان ،به تایبەتی بەعەرەبی .تەعریبکردنی باشووری
کوردستان له شارەکانی هەولیر و سلێمانی بەردەوامه .به
قسەی خۆدی دەسەالت پتر له  ١٨٠هەزار عەرەبی تیایه.
ئەگەر تا دەسەاڵی تریش ئەو عەرەبانه لەو شارانه بمێننەوە،
ژمارەیاندەگاتهنزیکەییەکملێون.دەسەالتیکوردهەرلەوە
ی داوە دەها کۆمپانیای میسری و
بێ دەنگ نیه ،بەڵکو ڕێگە 
سوریوئەردەنی،ئیماراتیوەبەرهێنانبکەن.ئەگەرسەددام
تەنها تەعریبی جەستەیی و سەربازی کردبێت ،ئەوا شیعه و
سوننەکان زیرەکانەتر له سەرانی کورد ،ناوجەرگەی
کوردستانیش تەعریب دەکەن..بەڕاستی کارەساته وا
دەسەاڵتی که کوردی خەمساردە ،هەرچەندە خاوەن باشترین
سەرمایەیه و له ساڵی  ٢٠٠٣دەیتوانی هەموو ناوچەکان به
پارەیەکی هەرزان بکڕێتەوە..هەر بۆیەش ئەمڕۆ کورد لهباشوور
پیویستی به پارتێکی نەتەوەیی توکمە و هوشیارە که بێ
سڵەمینەوەبەرگریلهخاکیکوردستانبکات.
دوبارەدەستخۆش 
 2010/10/13هاوڕێ باخەوان
كاكئاسۆگیانساڵو،
سوپاس بۆ كۆمێنتەكەت ...ئەوەی بەڕێزتان نووسیووتانە
هەموویراستە دەستخۆش..منداخیئەوەملێدێتهەندێك
كەس بە یەكێتی و پارتی دەڵێن نەتەوەیی! ئەوانە كەی
نەتەوەیین؟!..
دووبارەسوپاس ..
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دەربارەی پرۆژە یاسای کۆمسیۆنی بااڵی
1
هەڵبژاردن


پرسیاری میدیا :پەڕڵەمانی کوردستان دانیشتنی
خۆی دواخست ،لە گەرمەی گفتوگۆکانی لەسەر پرۆژە
یاسای کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن لە کوردستان ،ئایا
مەبەستی سیاسی لە پشتە یان هۆکاری ئیداری و
تایبەت بەرێکخستنەوەی کارەکانی پەڕڵەمانە؟

وەاڵمیهاوڕێباخەوان:كاروبڕیارویاساكانیپەڕڵەمانی
كوردستان ،هەرگیز وەك پێویست نەبوون .هیچ كاتێكیش ،هیچ
كردەوەیەكی بەبێ خواستی هەریەك لە یەكێتی و پارتی
نەبووە ،واتا ئەم دوو الیەنە چۆنیان پێ باش بووبێت و لە
بەرژەوەندییاندابووبێت،پەڕڵەمانبەوشێوەیەرەفتاریكردووە ..
كێشەگەلێكی زۆر هەن كە چاوەڕێی ئەوەن پەڕڵەمانی
كوردستان بڕیار و یاسا و رێسایان بۆ دەربكات .لە راستیدا
پەڕڵەمانی كوردستان زۆر كەم كار بە پریۆریتیی كێشەكان
دەكات ،ئەگەرچی هەموو ئەو یاسایانەی كە تاوەكو ئێستا
دەریكردوون ،هەموویان گرنگن ،بەاڵم دیارە زۆر لەوان گرنگتر
هەیەوبەمەبەستبێتیانبێمەبەستدوایخستوون! .
زۆرجاریش لە دەركردنی یاسایەكدا پەلەپەلێكی وایكردووە
كە فەزیحەتی لێكەوتووەتەوە ،دەستووری باشووری كوردستان
یەكلەو فەزیحەتانەیە و من خودی خۆم هەزار و یەكرەخنە و
تێبینیوهەڵەمتێیدادۆزیوەتەوە! .
هەموومانزۆرباشدەزانینكە هەڵبژاردنەكانیرابردووچەند
كێشەیانلێكەوتووەتەوە وچەندالیەنبە درۆبێتیانبەڕاست
بەرەوڕووی ساختەكاری و دەستتێوەردان بوونەتەوە ..یەكێك لە
گرنگترینهۆیەكانیئەوكێشانەشنەبوونییاسایهەڵبژاردنە
ڕه  – 2010-10-19 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –456
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ە بوونی ئەو یاسایەش گومانم
لە كوردستان .ئەگەرچی من ب 
هەیە لەوەی كە هەڵبژاردنەكانی داهاتوو بەبێ لەكە
بەڕێوەبچن ،چونكە ئەو كێشانە زۆرتر پەیوەندی بە ئاستی
بیركردنەوەی خودی كورد و نەبوونی شارەزایی تەواوی لە
پڕۆسەیهەڵبژاردنودیموكراتیەوە هەیە،جگەلەوەیزۆرینەی
یاساكانینەككوردستانبەڵكوواڵتانیجیهانیسێ،تەنهابۆ
ناو و ناوبانگ نووسراون و كارپێكردن و پراكتیككردنیان ئاسان
نییە ،ئەگەر لێرە و لەوێش پراكتیك بكرێت ،ئەوا زۆرتر بۆ چینی
هەژاروبێپشتانەوهیچیتر ..
دەركردنی یاسایەك بۆ رێكخستنی هەڵبژاردنەكان زۆر
پێویستە ،پەڕڵەمانی كوردستان ماوەیەكی زۆری خۆیی بۆ
دروستكردنی ئەو یاسایە تەرخانكرد ،بەاڵم ئەوەی جێی
سەرسووڕمانە بەبێ هیچ هۆیەكی روون و روونكردنەوەیەكی
سازێنەر ،پەڕڵەمان گفتووگۆكانی خۆیی راگرت و كەسیش
بەتەواوەتی نازانێت كەنگێ دەستدەكاتەوە بە كاركردن تێیدا..
هەڵبەتناكرێتباوەڕبەوە بكەینكە پەڕڵەمانبەهۆیهۆكاری
كارگێڕی و تایبەت بەرێكخستنەوەی كارەكانی پەڕڵەمان ئەو
گفتوگۆیانەی راگرتووە ،چونكە ئەو رێكخستنەوانە دەكرێت
شانبەشانی ئەو گفتوگۆیانەی سەر ئەو یاسایەش بكرێت،
ئەدی پەڕڵەمانی كوردستان ئەو لەشكرە كارمەندەی بۆ چییە
ئەگەرلە دووپڕۆسەیواهیدابەكاریاننەهێنێتونەبێتە هۆی
ئیفلیجبوونی كارە سەرەكییەكانی پەڕڵەمان كە ئەویش
دروستكردنی یاسا و رێسا و بڕیارەكانە! ..دیارە ئەوانەی كە لە
پشتەوەی ئەم بڕیارەی وەستاندنی گفتوگۆكانن ،دەیانەوێت
هەڵبژاردنی داهاتووش بەبێ یاسا و بەبێ كێشە بۆیان ،بەو
هەڵبژاردنەشداتێپەڕن! ..
،2010-10-15الهای-هۆڵندا
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ژنانی سەركرده پڕكەرەوەی بۆشایین! یان
1
بەڕاست سەركردەن!
زۆرجار لێرە و لەوێ ،لە نێو یاداشتی گەڕیدەیەك یان
رۆژهەاڵتناسێك و یانیش كوردناسێك ئەوەم بەرچاو كەوتووە كە
ژنانیكوردبە بەراووردلەگەڵژنانیدراوسێیان،واتە عەرەبو
توركوفارس،گەلێكسەربەستترن!.دیارە هەریەكلەورایانە و
ئەو بارودۆخ و شوێن و كاتانەی كەوای لەو بێگانانە كردووە ئەو
رایە دەرببڕن زۆر جێگای مشتومڕە ..بەاڵم من هەردەم گومانم
لەو رایەیان هەبووە و پێموابووە كە ئەو دەربڕینەیان دەربارەی
سەربەستیی ژنانی كورد ،دەربڕینێكی زۆر سادە و رووكەشی
بووە ..
ئەگەرچینەبوونیعەباوپەچە وكاركردنودانیشتنلەناو
مەجلیسی پیاواندا! بەشێوەیەك لە شێوەكان جۆرێكن لە
سەربەستی ئافرەتان و ئەمانەش پێموابێت تاكە هۆن بۆ ئەو
بەراووردەیئەوبێگانانە،بەاڵملەگەڵئەوەشدابەسنینبۆئەو
بەراووردەیان!.بەتایبەتیدانیشتنیدیوەخانیپیاوان،بێگانەكان
تەنها لە ئاغاژنانیان بینیوە و ئەوانی تر بە رێبواری بەالیدا
تێپەڕیوون كاتێك لە كێڵگەكاندا وەك رۆبۆت كاریان كردووە و
كەمینەیەكیان نەبێت هەر ساڵویشیان لێنەكردوون..
هۆیەكەشی ئەوەیە هەموو ژنێكی كورد خانزاد و عادیلەخان و
حەپسەخاننەبووە ..
من باوەڕی تەواوم بەوە هەیە ،كە ئەگەر لە كوردستانی
ئەوسادا،شارێكیوەكخاوەنبازاڕوگرنگیوەكئەستەمبوڵی
تێدابووایە و كاكی گەڕیدەش بۆ دامركاندنەوەی ئارەزووەكانی
سەردانی خراپخانەكانی بكردایە و چەند لەشفرۆشێكی
بناسییایە ،هەر زوو دەیزانی كە زۆرێك ئافرەتی كورد
خەتەنەكراوە وئەورایە رووكەشییەیخۆییدەرنەدەبڕیوزوو
دەیزانی كە ئافرەتی كورد لە چ زیندانێكدا دەژی! ..شاری
ههولێر 
ڕه–2010-10-19–11كوردستان– 
الپه 
ژماره –36
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قاهیرە،چونكەشارێكیگرنگبووە،گەریدەكانهەرزووبەهۆی
لەشفرۆشەكانەوە دیاردەی خەتەنەیان پەی پێبردووە و
یاداشتیانكردووە! ..
وەكوگەڕیدەكانلە هەندێكالیەنیژیانیئافرەتیكوردابە
هەڵە چوون ،خۆشمان نەمانتوانیوە كێشەكانیان وەك پێویست
شیبكەینەوە ..ئەو ئافرەتانەشی كە بە سوپاسەوە ئەو
هەواڵنەیان كە بۆ هاوڕەگەزەكانی خۆیانیان داوە ،هێشتا
نەیتوانیوە بستێك رەوشی ژیان و پێشكەوتنی ئافرەتی كورد
بەرەوپێشەوە ببەن،چونكە خۆیانهێشتاكێشەیزۆریانهەیە
و سەربەستیی تەواویان نییە! ،بەهۆی ئەوەی كە كۆمەڵگەی
ە و لە سیستەمی
كورد كۆمەڵگەیەكی دواكەوتووی هۆزایەتیی 
هۆزیشداپیاوهەمووشتێكەوئافرەتیشهەروەككااڵمامەڵەی
پێكراوە .
حیزبەسیاسییەكانیكوردستان،بێجگەلەئیسالمییەكانیان
كە زۆرتر بوونەتە هۆی دواكەوتن و دیلكردنی ئافرەتی كورد،
ئەوانی تریش كارێكی ئەوتۆیان بۆ ئافرەتی كورد نەكردووە و
كاتیخۆیهۆزەكانچۆنسەیریئافرەتییانكردووە،ئەمانیش
گۆڕانكارییەكی جگە لە رووكەشی ،هی ئەوتۆیان بەسەر ئەو
رەوشەدانەهێناوە ..
ماوەیەكە پیاوانی سیاسیی كورد ،بەو سیفەتەی كە وەك
هۆزەكان هەڵسوڕێنەری داینەمۆی حیزبەكانیانن ،هێنانی
ئافرەتیكوردیانبۆناوبازنەی(بەڕێوەبردنوبڕیاردان)كردووەتە
مۆدێل.پێشتریشهەمانمۆدێلیهێنانیالوانیانپیادەكردووەو
من پێموایە هیچ سەركەوتنێكی ئەوتۆیان بەدەستنەهێناوە..
چونكە تاوەكو ئێستا بەڕێوەبردن و بڕیار هەر الی سیاسیی
كالسیك و پیری كوردە و ئەوانی تریش كراونەتە رووكەشێكی
دەرەوەیئەوبازنەیە! ..
پێشتر یەكێتی لە دوا كۆنگرەیدا چەند ئافرەتێكی هێنایە ناو
سەركردایەتییەوە ،تەنانەت رێژەیەكیشی بۆ ژمارەی ئافرەت
دانابوو،كە ئەمە پێموایە سووكایەتییە!ئەدیئەواندەیانساڵە
بانگەشەیئەوە ناكەنكە ئافرەتیكوردمرۆڤیكوردە ونیوەی
خەڵكیكوردە! ..
ماوەیەكە پارتیش بۆ هەمان مەبەستی مۆدێل و هێنانی
ئافرەتیكوردبۆ سەركردایەتییان بانگەشە دەكات ،بەشێوەیەك
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كە دەیانەوێتژمارەیەكئافرەتبهێننە ناوسەركردایەتییانەوە لە
كۆنگرەیداهاتوویاندا ..
بالەوە بگەڕێینكە ئەوئافرەتانە وێرایرێزم،زۆربەیانكچی
ئەم لێپرسراو و بووكی ئەو و خۆشكی ئەون! بەاڵم تاوەكو
ئێستاهیچیاننەبوونەتەهۆیئەوەیكەحاڵەتێكیخەتەنەلەو
گەرمیانەكەمبكەنەوە ..
ئافرەتی كورد ،وەك چەوساوەترین مرۆڤی كورد ،نابێت بەو
شێوەیە بەشداریی ئەو شانۆگەرییەی پیاوی سیاسیی
كالسیكیكوردبكاتوئامانجەكانیئەوانبهێنێتەدی!..دەبێت
بەشدارییئافرەتلە سیاسەتدابەوشێوەیە بێتكە بەڕاستی
خەمەكانیخوشكودایكوكچمانكەمبكەنەوە..دەبێتنەبنە
پڕكردنەوەی بۆشایی رەگەزی ناو سەركردایەتیی حیزبەكان!
ئەگینا ئەوانیش لە پیاوە پیرە كالسیكەكان زۆرتر رەوشی
ئافرەتیكوردئاڵۆزوئاڵۆزتردەكەن..بەشێوەیەكئەگەرپیاوانی
سیاسی جارێك تاوانبار بن ،تاوانی ئەمان دەبێتە دوو ،یەكەم
لەبەرئەوەی(سیاسی)نودووەمیشلەبەرئەوەیژن! ..
الهای–هۆڵندا
2010-10-11
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تەعریبی خۆماڵی

1



پرسیاری میدیا :تەعریب لە ناوچە دابڕاوەكان بە
بەرگێكى دیكە بەردەوامە و بوونى هەیە لە سایەى
ئێراقى نوێدا ،كە كورد تیادا لەو دەسەاڵتە بەشدارە ،لە
الیەكى دیكە حكومەتى ئێراقى و گرووپە تیرۆرستەكان
لەو كارە هەماهەنگن ،بە راى ئێوە لەو قۆناخەدا بۆچى
و مەبەست لەو كارە چییە؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :زۆرێك لە چاودێران رایان وایە كە
رەوشی كورد لە باشووردا ،لە پێش رووخانی بەغدادا لە
ئێستای باشتر بووە ..ئەم رایەی چاودێران دەكرێت زۆر
هەڵوێستەی لەسەر بكرێت ..منیش تاڕادەیەك هەمان رام
هەیە! .كورد پێش رووخانی بەغدا سێ پارێزگای هەبوو و لە
هەمووشیان گرنگتر هیوای گەڕانەوەی كەركوك و ناوچە
دابڕاوەكانی تری هەبوو لە دوای رووخانی بەغدا! ،بەاڵم ئەوە
سااڵنێكە بەغدا كەوتووە و كوردیش لە الیەنی زەوییەوە یەك
بست نەچووەتە پێشەوە! و هیوای گەڕاندنەوەی ناوچە
دابڕاوەكانیشرۆژبەرۆژكەمتردەبێتەوە ..
من دەمێكە گووتوومە كە جیاوازیی عەرەبێكی بەعسی و
سوننی و شیعی بۆ كورد نییە! بەاڵم كەسانێك هەبوون ئەم
قسەیەی منیان بە رەگەزپەرستی لێكدەدایەوە! ،كاشكی
قسەكەی من راست دەرنەچووایە و عەرەبی نابەعسیی وەك
شیعە و سوننەی ئێستا بۆ كورد باش بوونایە و هەر دوای
رووخانی بەغدا هەرچی مافی كورد هەبوو بیانسەلماندایە! و
هۆنراوەكەیگۆرانیشكە دەڵێت:برایعەرەبیچاوڕەشم،تاڵ
بووبەشت،تاڵبووبەشم،راستدەرچووایە! ..
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من پێموایە كە ئەو بەعەرەبكردنەی كە ئێستا و لە دوای
رووخانی بەغداوە لە ئارادایە زۆر لەوەی سەردەمی بەعس
كاریگەرتر و ترسناكترە! هۆیەكەشی ئەوەیە كە ئەوەی
سەردەمی بەعس بە ویست و بەشداریی خۆمان نەبووە و
بارودۆخیئەوكاتە ئەوەیبەسەرئێمەداسەپاندبوو،بەاڵمئەم
بەعەرەبكردنەیئێستا،بەعەرەبكردنێكە كە دەستیخۆشمانی
تێدایە! ..سەیرە كە كورد لە حكومەتی ئێڕاقدا بەشدار بێت و
بەوتەیرابەرانیكایەیەكیگرنگیسیاسەتوبڕیاریناوەندی
بێت لە بەغدا و هێشتا بەعەرەبكردنیش هەر لە جاران خراپتر
بێت ..ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە ئەو بەعەرەبكردنە بە ویست و
بەشدارییكوردخۆیەتی؟! .
كە پێشتر گووتم جیاوازیی نێوان عەرەبێكی بەعسی و
سوننی و شیعی بۆ كورد نییە! ئەمجارەیان گروپە تیرۆریستە
عەرەبەكانیشی دەخەمەسەر! ئەوانیش بە شێوەیەكی
سیستەماتیك و هەماهەنگ لەگەڵ عەرەبە (نا)تیرۆریستەكاندا
نەخشەی زۆرتر بەعەرەبكردنی ناوچە دابڕاوەكان دادەرێژن و
جێبەجێی دەكەن ،تاوەكو گەڕاندنەوەیان بۆ حكومەتی هەرێم
ئەستەمتر بێت ..ئەوەشی جێی داخە كە ناوەندی بڕیاری
كوردی زۆر لەمە خەمساردە و ئەم رۆژانە لە هەمووكات خراپتر
ناوچەكانی وەك مەندەلی و سەعدییە و دەوروبەری بەهۆی
گروپە تیرۆریستەكانیعەرەبەوە وبەپێینەخشەیەكیعەرەبە
(نا)تیرۆریستەكانی بەغدا كە ناوەندی بڕیاری ئێڕاقیان
بەدەستەوەیە ،كەوتوونەتە بەر شااڵوی بەعەرەبكردن و بە
هەموو جۆرێك لە هەوڵی ئەوەدان كە كورد لەو ناوچانە
دەرپەڕێنن ..دیارە مەبەستی ئەو عەرەبە تیرۆریستانە تەنها
ئەوەیە كە رێوجێیەكی گونجاو بۆ سەرژمێریی گشتی لەو
ناوچانەدا دروستبكەن و كورد بە هیچ شێوەیەك نەبێتەوە
خاوەنیان،كە لەمەدازۆرترینلۆمە بەرهەولێروناوەندیبڕیاری
كوردیوخەمساردییدەكەوێت! ..
دەمێكە چاودێران ئاماژەیان بۆ ئەم بەعەرەبكردنە
سیستەماتیكییەیناوچە دابڕاوەكانكردووە،دەمێكیشە هەموو
لەوە دڵنیابووینكە حكومەتیئێستایئێڕاقكە كوردیشتێیدا
بەشدارە ،بەشداری ئەو بەعەرەبكردنەیە! هەر بۆیە ئەم باسە
بە پرسیارێك كۆتایی دێنم! كە ئایا حكومەتی ئێستای ئێڕاق
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بەشێوەیەكی رێكوپێك خەریكی بەعەرەبكردنی ناوچە
دابڕاوەكانە و بووەتە بەربەستی سەرەكیی گەڕانەوەی ئەو
ناوچانە بۆسەر باشووری كوردستان! ئیدی كورد بۆچی دەبێت
لە حكومەتێكی واهی بەشداری بكات؟! و خۆی بەدەستی
خۆی،خۆیبەعەرەببكات! ..

،2010-10-21الهای–هۆڵندا 
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خەونی سەربەخۆیی!

1



پرسیاری میدیا :رای بەرێزتان لەسەر ئەوە چییە کە
دەگوترێت سەربەخۆیی کوردستان لەم رۆژگارەدا
خەونە و کەوتنە دوای عاتیفیەیه و جەهالەتە؟

وەاڵمیهاوڕێباخەوان:هۆیەكانیدانەمەزراندنیدەوڵەتی
سەربەخۆی كوردستان زۆرن و زۆریشیان لەسەر نووسراوە.
خودیخۆمچەندلەوشاهۆیانەیدانەمەزراندنیئەودەوڵەتەم
وەك كتێبێك بەناوی (ئااڵی كورد ،بۆچی نا! تاكوكەی؟!)یەوە
باڵوكردووەتەوە ..
دامەزراندنیئەودەوڵەتەئەگەرهەربەڕاستیشخەونبێت،
ئەوا من پێم وایە خەونێكی پیرۆزە و مرۆڤیش لە هیچ شتێكدا
ئازاد نەبێت ،ئەوا لە خەو بینیندا ئازادە .جەلالدێك دەتوانێت
رێگای زۆر شت لە زیندانییەك بگرێت ،بەاڵم ئەو جەلالدە
چەندێكنامرۆڤانەرەفتاربكاتوچەندێكیشبەهێزبێت،ناتوانێت
رێلەخەوبینینیزیندانییەكبگرێت! ..
دیارە سۆز و خەوبینین دیاردەیەكی مرۆڤایەتییە و ناكرێت
پێی بگووترێت نەزانی یان جەهالەت! .تەنها لەو كاتوبارانەدا
نەبێت كە سۆز و سۆزدارییەكە پەیوەست بێت بە كۆت و
بەندێكی كۆمەاڵیەتی یان ئایینییەوە ،ئەوكات پاش ئەوەی
ئارگومێنتی تەواو دەدرێت بەدەستەوە ،دەكرێت پێی بگووترێت
ئەوەدیاردەیەكیخراپەوكەوتنەشوێنیسۆزونەزانییە! ..
هەڵبەت ئەمە بەسەر سەربەخۆیی كوردستان و دەوڵەتی
كوردیداناچەسپێت،چونكە شتێكیئەستەمنییە،بەاڵمتابڵێی
گرانوئاڵۆزە ..
مرۆ ئازادە لەوەی چەند و چۆن لە هۆكاری كێشەیەك
دەكۆڵێتەوە،بەاڵملەفڕێدانیقسەدانابێتئازادبێت،دیارەئێمە
زۆر باش لەوە تێدەگەین كە عەرەبێك ،توركێك یان فارسێكی
شۆڤێنیست بە خەون و سۆز و نەزانی باسی سەربەخۆیی
ڕه  – 2010-11-02 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –458

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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كوردستان دەكەن ،بەاڵم كردنی قسەیەكی واهی لەالیەن
كەسێكیخۆمانەوە بەبێئەوەیهیچئارگومێنتێكیببێتجێی
سەرسووڕمانە! ..
من پێموایە ،خودی كورد خۆی یەكەمین و دواهەمین
شاهۆی سەربەخۆنەبوونی كوردستانە ،چونكە هەرگیز وەك
نەتەوە رەفتاری نەكردووە و تاوەكو ئێستاش ئەوەی دەبینرێت
كۆمەڵە هۆزێكە و پێیان دەگووترێت كورد ،رەفتاری ئەم هۆزانە
لەگەڵ یەكتریدا هەردەم خراپ بووە ،تاكەكانی كوردیش
ئەوەندەی دواكەوتەی هۆزەكانیان بوون ،ئەوەندە بەگشتی
خۆیان بە كورد نەزانیوە .ئەم هێزكاری هۆز و هۆزكارییە
گوێزراوەتەوە بۆ ناو پارتەكانی كوردستانیش ،هەربۆیە گوێمان
لەوجۆرەلێدوانانەدەبێت ..
مانگی پێشوو ،ئەحمەد تورك كە بەناوبانگترین
سیاسەتمەداری كوردی باكوورە و سەرۆكایەتی گەورەترین
پارتی رێگەپێدراوی كوردی دەكات لە باكوور و توركیا ،لە
كۆبوونەوەی سوڵحی عەشایەرییەكەیدا ،پازدە هەزار كەس
نانیخواردبوو!ئەوسوڵحە عەشایەرییە وردەكارییزۆرە ولەم
كوورتە باسەدا ،باسكردنیان گونجاو نییە ،بەاڵم سەلمێنەرێكی
گرنگە بۆ ئەوەی كە پارتە كوردییەكان تەنها هۆزەكانن بەاڵم
بەناوێكیترەوە ..
سەربەخۆبوونی كوردستان خەون نییە ،بەاڵم تاوەكو پارتە
كوردییەكان وەك هۆز رەفتار بكەن و بەرژەوەندیی بااڵی
سەربەخۆیی كوردستان نەخەنە سەروو هەر بەرژەوەندییەكی
پارتایەتییانەوە ،ئەوا سەربەخۆیی كوردستان بە رووداوێكی زۆر
گرانوئاڵۆزدەمێنێتەوە ..


،2010-10-29الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی یاسای خۆپیشاندان

1



پرسیاری میدیا :یاسای خۆپیشاندان لەو ماوانە لە
الیەن پەڕڵەمانی کوردستان پەسەند کرا ،کە بە رای
چاودێران پەسەندکردنی بەشێکه لە هەوڵەکان بۆ
بەرتەسککردنەوەی ئازاديیەکان ،ئێوە پەیامتان چیە بۆ
ئەو مەسەلەیە؟

وەاڵمی هاوڕێ باخەوان :زۆر جار لە ئەدەبیاتی رێكخراوە
كۆمۆنیستییەكاندا دەبینم داوای (ئازادیی بێ قەید و شەرت)
دەكەن ..ئەم درۆشمە ئانارشیستییە ئەگەر باش وردی
بكەیتەوە ئەوە دەگەیەنێت ،كە بۆ نموونە ئەمبواڵنسێك
نەخۆشێكی لە سەرەمەرگدا یان ئافرەتێكی دووگیانی پێیە و
دەیەوێتبەزووترینكاتبگاتەنەخۆشخانە،بەهۆیئەوئازادییە
بێ قەید و شەرتەوە رێكەوتی خۆپیشاندانێك دەكات كە نە
پۆلیسی هاتوچۆ و نە هیچ الیەنێكی تر خۆیی بۆ
ئامادەنەكردووە ،بەهۆی ئاپۆڕای خۆپیشاندانەوە ئەمبواڵنس
ناگاتەنەخۆشخانەوئەوەیتێیدایەگیانلەدەستدەدات! ..
ئەو نموونەیەم بۆ ئەوە هێنایەوە كە بڵێم ئازادی چەند پیرۆز
بێتوچەندخۆشبێت،دەبێتسنوورداربێتولە پێییاساو
رێسارێكبخرێت،ئەگەرنائەوادەبێتەگەڕەالوژێ ..
خۆپیشاندانیش بەگشتی یەكێكە لە دیاردەكانی ئازادی و
دیموكراسی ..ئەگەر خودی ئازادی و دیموكراسی سنووری
هەبێتوبەپێییاسارێكبخرێت،ئیتربۆچیخۆپیشاندانیشكە
بەشێكی بچووكی ئەوانەیە سنووری نەبێت و بەپێی یاسا
رێكنەخرێت! ..
بوونی یاسای خۆپیشاندان لە هەموو واڵتێكدا پێویستە،
زۆرینەی ئەو واڵتانەی كە دەچنە چوارچێوەی فەرمانڕەوا
دیموكراتەكانەوە ،خاوەنی ئەم یاسایەن ..هەڵبەت ئەم یاسایە
بەگشتیدەبێتمافوئەركیخۆپیشاندەرانیشودەستەاڵت
ڕه  – 2010-11-09 – 6كوردستان –
الپه 
ژماره   –459

نامهی میدیا – 
فته 
هه 
 1
ههولێر .
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و مافی گشتیش رێكبخات! ئەگەر نا ئەوا بەبێگومان دەبێتە
هەوڵێكبۆبەرتەسككردنەوەیئازادیوژیانیدیموكراسی ..
بەكوورتییاسایەكیلەوجۆرە دەبێتمافیئەوە بداتە هەر
توێژێك و لە هەر بوویەرێكی نەتەوەیی ،كۆمەاڵیەتی و هیی
تردا ،خۆپیشاندان بكات ،خۆپیشاندەرانیش دەبێت بەپێی ئەو
یاسایە ئەركەكانی خۆیان بزانن ،هەر چوونەدەرەوەیەك لەو
ئەركانەیان كە ئەو یاسایە دیاریی كردووە ،دەبێتە سەرپێچی و
دەبێتبەپێییاسالێپێچینەوەیلێبكرێت..ئەگەرنائەوادەبێتە
كاریگێرەشێوێنی .
مافیخۆپیشاندەران،زۆرگرنگە،دەستەاڵتدەبێترەچاوو
چاودێری ئەوە بكات كە هێزەكانی پۆلیس یان ئەو هێزانەی كە
چاودێریی خۆپیشاندان و مافی گشتی دەكەن ،بە شێوەیەكی
هاوچەرخانە مامەڵە لەگەڵخۆپیشاندەراندابكەنوهەرگیزپەنا
نەبەنەبەربەكارهێنانیهێز ..
دەستەاڵتیشلەهەمانكاتدامافوئەركیخۆییهەیە،كە
رەگەزێكی گرنگی یاسای خۆپیشاندانن و دەبێت چاودێرییان
بكرێت ،لەوانە دەبێت دەستەاڵت ئەو مافەی هەبێت كە لە
ئەنجامی خۆپیشاندانەكاندا مافی گشتیی كۆمەڵگە بپارێزێت و
كارێكی واهی بكات كە خۆپیشاندانەكان نەبنە هۆی
دەستدرێژی بۆسەر مافی گشتی یان هەر خراپەكارییەك
بەرامبەرتوێژێكیانهەرزیانێكیمادییتریكۆمەڵگە ..
هەریاسایەكیخۆپیشاندانهەرسێرەگەزیگرنگیماف
و ئەركی خۆپیشاندەر و دەستەاڵت و كۆمەڵگەی رەچاو نەكرد،
ئەوابەدڵنیاییەوە بەرتەسككردنەوەیژیانیئازادودیموكراسییە
و دەبێت ئەو یاسایە یان هەڵوەشێتەوە یان ڤێرشنی باشتری
لێدروستبكرێت ..
ئەو یاسایەی كە پەڕڵەمانی كوردستان پەسەندی كردووە،
دەبێت ماوەیەك بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە ،ئەوكات باشتر
دەردەكەوێت كە ئەو یاسایە تا چ رادەیەك توانیویەتی ئەرك و
مافەكانی هەر سێ الیەنە گرنگەكەی ئەو یاسایە بپارێزێت..
دیارەئەوكاتیشدەكرێتقسەیزۆرتریلەسەربكرێت ..

،2010-11-05الهای–هۆڵندا 
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عەرەبی (رەسەن) و كوردی (نا)ڕەسەن!

1



زاراوەسازیی رامیاری ،پایەیەكی گرنگی رامیاریكردن و
ئەتیكێتە دیپلۆماتییەكانە ،لە مێژووی دیپلۆماسیدا و لە هەموو
كات و شوێنێكدا گرنگیی تایبەتیی خۆیی هەبووە و هەیە..
روویداوە رێكەوتنی نێوان دوو دەوڵەت لە ساتەكانی كۆتایییدا
بەهۆیزاراوەسازییرامیارییەوە هەڵوەشاوەتەوە وجەنگیلێ
پەرپابووە! ..
زاراوەسازیی رامیاری لە ناو كوردا زانستیكی زۆر كۆڵە،
گرنگیی پێنادرێت و مێژوویەكی دووریشی نییە ..ماوەیەكە
بەهۆی پڕۆسەی سەرژمێریی چاوەڕوانكراو یان (نەكراو)ەوە،
كەناڵە كوردییەكان گرنگییەكی بەرچاو بە كوردی-شەبەك و
كوردی-ئێزدی دەدەن و بە كوردی رەسەن پێناسیان دەكەن!،
لەوە گەڕێن كە هەر ئاوەڵناوێك پێچەوانەی هەیە و بەم پێیە
دەبێتكوردیناڕەسەنیشهەبێت!بەاڵمزاراوەسازییرامیاریی
كوردی،یانهیوتەبێژانیكوردپێیوایە كە عەرەبیڕەسەنیش
لە كەركوك هەیە! .هەرچەند سەیری ئەم زاراوەیەی رامیارانی
كورددەكەموبە هەرچیپێوەریمێژووییوجوگرافیوهیی
تر هەیە ،نابێت لەمدیو حەمرینەوە عەرەبێك هەبێت پێی
بگووترێت رەسەن! ..ئەم زاراوەسازییەی خودی رامیارانی كورد
بوونیعەرەبیانلەمدیوحەمرینەوە كردبە ماڵبەسەرمانەوە!..
دڵنیام ئەگەر بشبینە حكومەت و كەركوك و ناوچەكانی تریش
تاكوحەمرینهیخۆمانبێت،ئەوامۆتەكەیعەرەبیرەسەن
هەرلەخەوەكانماندادەمێنێتەوە ..
بەو پێیە عەرەبەكانیش مافی خۆیانە تا دنیا دنیایە لە
كەركوكدا بمێننەوە ،ئەدی رامیارانی كورد بەبێ هیچ
بیركردنەوەیەك و لێكدانەوەیەك هەردەم ناڵێن (كەركوك
كوردستانییە ،بەاڵم بە پێناسە ئێڕاقییەكەی!) ،ئەمەیشییان
مەتەڵێكیتریزاراوەسازییرامیارانیكوردە ومنناتوانمتێی
دواالپهڕه-كوردستان–سۆران 

ئۆكتۆبهری–2010

ژماره-58

1گۆڤاریكۆوار–
خۆ،پێنووسهكان،

نگیسه 
ربه


،پاسۆك،ده

كانی:كوردستاننێت،كاڵورۆژنه
ماڵپه 
ڕه

مبهرری 2010
نۆڤه 
پارتیچهپیكوردستانو –...
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بگەم!،ئەگەركوردستانییە،ئیدیپێناسیئێڕاقییچیوئەی
ئەگەر پێناسی ئێڕاقییە ئیدی بۆچی داوای بكەینەوە و بە
كوردستانیبزانین! ..
دراوسێكانمان زۆر لە ئێمە ژیرترن ،ئەوان هەر لە دەمێكەوە
گرنگیی ئەم زاراوەسازیی رامیارییە تێگەیشتوون .ئێرانی
داگیركەر بە نموونە ،دەیان ساڵە فەرمانڕەواییی دوورگەكانی
ئەبو مووسا و هەردوو تەنبی گەورە و گچكە دەكات و لە
بەرامبەریشدا ئیماراتی عەرەبیی دراوسێی دەیان ساڵە
داوایدەكاتەوە وبەخاكیخۆیی ونیشتمانیعەرەبیدەزانێت،
دڵنیامگەررێككەوتنێكبێتەئاراوەوئێرانئەودوورگانەبداتەوەبە
دراوسێكەیی و لە رێككەوتننامەكەیاندا دەستەواژەی كەنداوی
فارسیی تێدا هاتبێت ،ئەوا ئەستەمە ئیمارات ئەو دوورگانە بەو
شێوەیە وەربگرێتەوە و واژووی زاراوەسازیی رامیاری لەسەر
دەستەواژەی(كەنداویفارس)بكات.ئێرانیشبە هەمانشێوە
هەرگیزواژوویخاوەندارێتییرێكەوتننامەیەكیواهیناكاتكە
تێیدادەستەواژەی(كەنداویعەرەب)ییتێداهاتبێت! ..
هەر بەهۆی ئەم زاراوەسازیی رامیارییەشەوەیە كە هیچ
لێپرسراوێكی تورك ناوی كوردستان یان هەرێمی كوردستانی
بەسەردەمدانایەت وتەنانەتكە سەرۆكێكیانلێپرسراوێكی
باشوورروویانتێدەكاتبە كەسێكیئێڕاقییانسەرۆكهۆزێك
لەراگەیاندنەكانیانداپێناسیدەكەن! ..
هەرهەمانهۆیشەكەئێڕاقیداگیركەرپێیلەوەداگرتكە
ناوی فڕۆكەخانەیهەولێر ،ئەربیلبێتوهەولێرنەبێت!چونكە
ناویئەربیللە عەرەبییەوە نزیكە وهەولێریشكوردییتەواوە،
كەچی دەستەاڵتی باشووریش ملی بەو داواكارییەوە نا و
كردییە(مەتارئەربیلئەلدەولی)! .
ئەم زاراوەسازییە وشەی بێگانە و تەنانەت چۆنێتیی
دەربڕینەكانیشی دەگرێتەوە ،كەسانی دیپلۆمات و هێمای
بەرچاوی ناوەندە دیپلۆماتەكان دەبێت زۆر بەگرنگییەوە لێی
بڕوانن ..
زۆرینەی رامیارانی كورد كە بیانەوێت بۆ نموونە باسی
هەڵەبجە بكەن ،بە دەربڕین و شێوە عەرەبییەكەی دەڵێن
حەلەبچە! هۆیەكەی چییە كە ناڵێن هەڵەبجە! تێناگەم ،دیارە
پیتی(هـ)بۆهەمووكوردێكیرەسەنوناڕەسەنلە پیتی(ح)
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گەلێك ئاسانترە ،ئەدی ئەو لەشكرە زمانەوانەی كورد و ئەو
هەموو دكتۆرا و مكتۆرایەی زانكۆكانی كوردستان بۆچی لەم
الیەنەوەدەنگێكناكەن!ئەوەشیانتێناگەم ..
پاشرووخانیسەدداموهاتنیعەرەبانبۆسەیرانگاكانی
كوردستان بۆ بەسەربردنی كات! هاوبیرێكی من و چەند
هەڤاڵێكی روودەكەنە ئەحماوای هەورامان بۆ سەیران و لەوێ
بەرامبەر كۆمەڵە گەنجێكی عەرەب بارگەی سەیران و
خواردنەوەیلێدەخەن!یەكلەعەرەبەكانیدراوسێسەیرانیان
بە مۆبایڵەكەی تەلەفون بۆ كەسێكی ئەودیو حەمرین دەكات و
دەڵێت من لە (شیمال)م و زۆر خۆشە! هاوبیرەكەشم كەمێك
سەریگەرمبووە وبەموشەیشیمالە دەیگرێت،پاشئەوەی
كابرایعەرەبقسەكانیتەواودەكات،هاوبیرەكەمدەچێتەالی
و هەڕەشەی ئەوەی لێدەكات ئەگەر دیسانەوە تەلەفون بۆ
هەمان كەس نەكاتەوە و لە جیاتی شیمال نەڵێت كوردستان!
ئەوەباشیبەسەرنایەت!ئیدیكابرایعەرەبلەترسیخۆی
بەوە دەسازێت و ناچار تەلەفون دەكاتەوە و دەڵێت من لە
كوردستانموزۆرخۆشە!..ئەمچیرۆكە ئەگەرچیزۆرڕەوییەكی
تێدایە ،بەاڵم لێزانیی ئەو هاوبیرەم لە زانستی زاراوەسازیی
رامیاریدا دەردەخات و هیوادارم رامیارانی كوردیش نەك بە
خوماری،بەڵكولە هۆشیاریداچاولەوبكەنووازلە رەسەن و
ناڕەسەنوپێناسیئێڕاقیبهێنن ..

الهای–هۆڵندا 
2010-10-13
تێبینییەكانی ماڵپەری دەنگی سەربەخۆ:
 2010/11/23ئاسۆ بیارەیی
دەستخۆشهاوڕێباخەوان
ئەمرۆ بەداخەوە زاراوەی ناوچه جێناکۆکەکان جێگەی ناوچە
داگیرکراوەکانی گرتوەتەوە و ماسمیدیای زۆربەی پارتیەکانی
باشووری کوردستان ڕۆژانه به کاری دەهێنن .ئەوەش دیسان
دەسەالتیکوردیلێیبەرپرسهولە ڕۆژانیداهاتوودامۆرکی
کوردانەیئەوناوچانهلههزریتاکیکوردنامێنێت..
ڕێزیتایبەتیم
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ئاسۆبیارەیی 
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سوپاس ،ئەمجارەش یەكسان بوون!

1



كێ بێت لە ئێمە ئەو پرسیارەی لە خۆی نەكردبێت:
جیاوازیی نێوان یەكێتی و پارتی چییە! من بڵێم هەزاران ،ئێوە
بڵێن ملیۆنان جار لەم كۆڕ و لەو كۆمەڵدا ئەو پرسیارە كراوە..
هەیە سەرچاوەی نانەكەی لەسەر پارتییە و بۆ ئەوەی نانبڕاو
نەبێت،كۆمەڵێكدرۆودەلەسەیواهیرێكدەخات،كەخۆشی
باوەڕی پێی نییە و تای تەرازووی پارتی و یەكێتیبە تێڕوانینی
خۆیبەالیپارتیدانزمدەكاتەوە ویەكێتیشدەباتبە ئاسماندا.
هەشە لەوەتەی خۆی و بنەماڵەكەی خەریكی (كوردایەتی)ن
سەربە جەاللییەكان بوون و تەرازووەكە وەك یاریی بەرزونزمی
مندااڵن لێدەكات و وەك بڵێی پارتیی لەوالوە خستووەتە
خوارەوە،یەكێتیوادەكەوێتبەزەوییەكەداكەلەوانەیەكلۆتو
كلێنچكەیخۆشییپێوەشكاندبێت! ..
ئەم پارتی و یەكێتییەی ئێمە پێشبڕكێیەكی سەیر لە
نێوانیاندایە ،هەرالیەكیان هەڵەیەك ،شازشێك یان خیانەتێك
بكەن ،الیەكەی تر دەكەوێتە هاتوهاوار ،دەیەوێت بیسەلمێنێت
كە ئەمزۆرلەو باشترە وئەمانزۆرجیاوازنلەوان!.بەاڵمپاش
ماوەیەكئەوكردەوەیەیبۆنموونە یەكێتیكردوویەتیوپارتی
رەخنەیلێگرتووە!خودیپارتیخۆیلەیەكێتیخراپتردەكات ..
بۆ ئەم پێشبڕكێیە سەیرەی نێوان پارتی و یەكێتی ،ئەگەر
مننموونەیەكمالبێت،دەزانمتۆدووانتالیە و ئەویشسیانو
یەكی تر دەیان! ..چەند نموونەیەكی زەقیان :لە
شەستوشەشەوە تاوەكونەوەدوشەش،مەالییەكانبە ئێمەیان
دەگووت جەالل و دەستەكەی جاشن ،كەچی خۆیان لە
نەوەدوشەشدا لەوان خراپتریان كرد! پاشتر تۆپەكە هاتەوە
گۆڕەپانی یەكێتی و دەیانگووت :جاشەكانی قیادە مۆقەتەی
گرێدراو لە كوردەكانی ئێران دەدەن ،كەچی پاشتر خۆیان
كارەبای سلێمانییان كوژاندەوە و پاسداریان بەتاریكی بۆسەر
كوردەكانی (ئێران) هێنایە كۆیە! ..پارتی دەیگووت مام جەالل
ئۆكتۆبهری 2010دا ،بهاڵم له

 1تێبینی :ئهم وتاره نێردرا بۆ گۆڤاری لڤین ،له 
وهیئاگادارنیم .
باڵوبوونه 
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پشتی خەزرەجی دەگرێت بۆ ئەوەی دادگایی نەكرێت لە
كەیسی ئەنفالدا ،كەچی خۆیان حیمایەی تۆفیق سامەڕائییان
دەكرد! وەك ئەو تۆفیقە لە ئەنفالدا شانبەشانی كورد دژی
سوپایبەعسشەڕیكردبێت ..
نموونە زۆرە وسەرتاننائێشێنم،تەنهافایلەكانیگەندەڵی
و نەوت هەڵبدرێتەوە ،دەزانن كە ئەم دووانە چ پێشبڕكێیەكیان
بووە لەگەڵ یەكتریدا ،هیچیشیانم دروستنەكردووە و من تەنها
قسەكانی خۆیان دەكەمەوە! ساڵ هات و ساڵ رۆی ،تاوەكو
كێشەی ئازادكردنی فڕۆكەوانە عەرەبەكە هاتە كایەوە ،ئەو
شه ،یەكێتی زۆر خەمساردانە و بەبەرچاوی

فڕۆكەوانە چاوڕە
دنیاوە ئازادی كرد ..ئازادكردنی ئەو فڕۆكەوانە ،كێشەیەكی
گەورەشبووبۆهاوكێشەكەیمن،كە ئەویشئەوەیە پارتیو
یەكێتی دەبێت لە شتی خراپدا یەكسان بن ..ئەم شتێكی
خراپ بكات ،دەبێت ئەوی تریش بەدوایدا بكەوێتەخۆی و
هاوكێشەكە یەكسانبكاتەوە..خۆشبەختانە ئەوەندەینەبردو
پارتیشخەمساردانە تەرازووە لەنگەكەیفڕۆكەوانەكەیبكوژی
هەڵەبجەی راستكردەوە و قاسم ئاغای كۆیەی ئازاد كرد!
بەمەشسوپاسبۆهەردووكیان،ئەمجارەشیەكسانبوون! ..
ئەگەر بەرنامەی من جیاوازم ،لە جیاتیی كۆمەڵێك
بەهرەمەند ،پارتی و یەكێتی و تەنانەت حیزبەكانی تری
كوردستان لە بەرنامەیەكی واهیدا كۆبكاتەوە و بزانێت كامیان
جیاوازن ،ئەوا بەدڵنیاییەوە كەسیان جیاوازن نین و بەرنامەكە
ناچاربۆئەڵقەیداهاتووكاندیدیتركۆبكاتەوە،چونكە كەسیان
بۆپلەیەكیبااڵترسەرناكەوون! ..
دیارەنازانمودڵنیانیمكەئەمجارەیانكامیانكارێكیخراپی
تر دەكات ،بەاڵم زۆر لەوە دڵنیام پاش روودانی ئەوە ،الیەكەی
تریشدەكەوێتە خۆیبۆئەوەییەكسانییخراپەكاریلەكەدار
نەبێتوئەویشبەقەولیسلێمانیپۆرتێكیتربشكێنێت! ..
ئەوە ژیان و مێژوو و پەیوەندیی راستەوانە و پێشبڕكێی
یەكێتیوپارتیبووە،بەدرێژاییمێژوویان..هەردەملە جیاتیی
دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی و یەكسانیی ژیان! كاریان بۆ
یەكسانییهەڵە وسازشوخیانەتكردووە..هەربۆیە دەكرێت
بگووترێتلەهەمووشتێكدایەكسانن! ..
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الهای–هۆڵندا 
 2010-10-21
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دەستپێشخەرییەكی ئێڕاقچییانە!

1



پرسیاری میدیا :هەوڵەكانی كاك مەسعود بارزانی بۆ
یەكخستنەوەی هێزە ئێڕاقییەكان ،هەوڵێك نەبوو بۆ
گێڕانەوەی كورد بۆ باوەشی ئێڕاقچێتی؟
وەاڵمیهاوڕێباخەوان:زاراوەیئێڕاقچێتیوەكزاراوەیەكی
سیاسی كاتی خۆی لە فەرهەنگی خەبات و سیاسەتی
كوردیدا بەهیچ شێوەیەك بوونی نەبووە ،لە سەردەمی شێخ
مەحمودی حەفیدا تاكە ئامانجی بزووتنەوەكەی دامەزراندنی
پادشانشینێكی سەربەخۆ بووە و هەرگیز نەیویستووە خۆی
ببەستێتەوە بە ئێڕاقی عەرەبییەوە .ئەم زاراوەی ئێڕاق و
ئێڕاقچێتی و مانەوەی كورد وەك كۆیلە لە ئێڕاقی عەرەبیدا
دەستكە دڕكی شیوعییە ئێڕاقییەكانە ،بەتایبەتی شیوعییە
كوردەكانی ناو حیزبی شیوعیی ئێڕاقی ،ئەمانە خراپترینی ئەو
تاوانبارانەن بۆ هێنانەكایەی بیری ئێڕاقی و ئێڕاقچێتی لە
باشووریكوردستاندا..پێویستە هەردەمپەنجەیتاوانبارییانبۆ
رابكێشرێت ..
لە هیچكات وساتێكدا بەرژەوەندییكوردلەوەدانەبووە لە
چوارچێوەی ئێڕاقدا بمێنێتەوە ،تەنانەت بە گووتنیش زیانێكی
گەورەیهەیە،ئەگەرئێڕاقواڵتێكیعەرەبیبێتوبەگووتەی
ئەم دواییەی سەرۆك كۆماری ئێڕاق و هەوڵی ئەوە بدات كە
پێناسە عەرەبیوئیسالمییەكەیلە دەستنەدات!ئیدیدەبێت
پایەوپێناسیكوردلەكوێیئەوچوارچێوەیەیدابێت! ..
لە ئێڕاقێكی فرەئاڕاستەدا ،دەبووایە بیر و دیپلۆماسیی
كوردی هەردەم بەالی ئەوەدا بڕۆییشتایە كە چۆن بتوانێت
سوودی نەتەوەیی لە ملمالنێی ئەو ئاڕاستە دژبەیەكانەدا
ببینێت ،چۆن زۆرتر بیانكات بەگژی یەكدیدا تاوەكو خۆی پایەی
كه
وه  
یرۆژنامهیمیدیاداباڵوببوایهته 

له ژمارهی 460
بووایه  

مپرسورایه  
ده

 1
ئه
كهپێیوابوو
اڵمرۆژنامه 


بوو،به

متێیداهه

فتانه

یساڵێكزۆرتربووكۆڵۆمێكیهه

منبۆماوه
وه پرسیارێكی تریان
ه 
زهكان و لهجیاتیی ئ 
مه زیانی دهبێت بۆ په 
وهی ئه 
كه باڵوكردنه 

موهستاند! 
كه 
گۆشه 

وه
والیخۆمه 

وه
اڵممنهدانه 


اڵموه
بۆناردم،به
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پتەوتر و داواكارییەكانی بهێنێتەدی! نەك ببێتە ناوبژیوان و
دروستكردنەوە و پێكەوەلكانەوەی! ..لەبەرئەوەی هاوكێشەی
هێزلە ئێڕاقداپێچەوانەیە،تاالیەنە ئێڕاقییەكانتەباوبەهێزبن،
كوردتێیدابێهێزدەبێتوبەپێچەوانەشەوە ..
ئەم هەواڵنەی ئەم دواییەی سەرۆكی هەرێم بۆ
یەكخستنەوەیهێزە ئێڕاقییەكانهەماندرێژەپێدەریئەوبیری
ئێڕاقچییەی شیوعییەكانە .تەواوكەری ئەو بڕیارە كوژەرەیە كە
دوای رووخانی بەغدا خودی كورد خۆی دای بۆ گەڕانەوە و
بەشداریكردنی حوكم لە بەغدا ..ئەگەر دەستەاڵتی كوردی
چەندهەنگاویبۆپێشەوەنابێت،ئەوابەمیەكخستنەوەیهێزە
ئێڕاقییەكان هەزار ئەوەندە هەنگاوی بەرەودواوەنا و
چاكبوونەوەشیبەمزووانەئاساننییە ..
زۆرجار كە دەبیستم فاڵنە كەس راوێژكاری سەرۆكی
هەرێمە بۆكارێكیتایبەت،یانیەكێكیتربۆكارێكیتر،سەرم
سووڕدەمێنێت و لەخۆم دەپرسیم كە سەرۆكی هەرێم ئەم
لەشكرە راوێژكارەی هەیە ،ئیدی ئەم بڕیارە هەاڵنە بۆ و چی
وایلێدەكات كارێك یان بڕیارێكی واهی بدات! ،تۆ بڵێی
سەرۆكمانراوێژكارانیببینێت،یانتۆبڵێیراوێژكارانمانخاوەن
راوێژ بن ،یان تەنها بۆ ناوە و ئەوانیش فەرمانبەری بندیوارن و
هەرمانگانەیەكیئەستووریانهەیەوهیچیدی ..
ئەگەرچیزۆركەسهەیە لەوراوێژكارە بێڕاوێژانەیسەرۆك
زۆرتر دەزانن ،بەاڵم ئەگەر سەرۆك راوێژكارێكی زیرەكی لەو
بوارەداهەبووایە،دەبووایە راوێژیبۆئەمبوویەرە ئەوە بووایە كە
هەرگیزهیچكارێكبۆیەكخستنەوەیهێزە ئێڕاقییەكاننەكاتو
بگرە بەپێچەوانەوە دەبێتزۆرترهەوڵیئەوە بداتكە بەیەكتریدا
هەڵبشاخێن ..تاوەكو كورد لەو نێوانەدا شتێكی زۆرتر
بەدەستبهێنێت ..
زۆر كەس و الیەن ئەم دەسپێشخەرییەی سەرۆكی
هەرێمی بە رووداوێكی مێژووییی ناوازە وەسفكرد و تەنانەت
تاوەكو ئێستاش پیرۆزبایی لێدەكەن و میدیای نائازادی كوردیش
بۆماوەیەكە كردوویەتییە مانشێتی سەرەكیی! ..بەاڵم من
پیرۆزباییلە سەرۆكناكەم!بەڵكوپێیدەڵێمسەرۆك:هەڵەت
كرد!هەڵەیەكیمێژوویی!هەڵەیەككە چەندنەوەیەكیتۆش
و منیش و ئەویش بەدەستییەوە دەناڵێنن ،هەڵەیەك كە بۆ
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دەیان ساڵی تر هەڵكردنی ئەو ئااڵیەی كە لە پشت خۆتەوە
داتناوە!دوادەخات ...

،2010-11-21الهای–هۆڵندا 
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من و كچە گەرمیانییەكه

1

زۆرمبیستوزۆرمخوێندەوەلەسەرخەتەنەیكچان،نازانم
تاچەندێك هێزكاری خۆیی بووبێت لەسەر كەمكردنەوەی ئەم
دیاردە دژبەمرۆڤایەتییە ،بەاڵم چەندی لەسەر بگووترێت و
بنووسرێت هێشتا هەر كەمه ،چونكە تاوەكو تاكە دیاردەیەكی
خەتەنەی كچان لە واڵتەكەماندا ببێت ،هێشتا ئەو وتن و
نووسینانە ئامانجی خۆیانی بەتەواوەتی نەپێكاوە! هەر بەهۆی
ئەو وتن و نووسینانەشەوە بوو كە ئەو وێنانەی گەرمیان دزەی
كردە ناو جیهانی رۆژنامەگەری و هەموومانی تووشی شۆك
كرد ..
هەڵبەتئەووتنونووسینانە بەشێوەیەكلە شێوەكانهەر
دەبێتە كەمكردنەوەی ئەو دیاردەیه و دەكرێت بگووترێت لەو
ڕۆین ،بەاڵم ئەوەی كەمی
رووەوە بەئاڕاستەیەكی باشدا دە 
دەبیستم و كەمی لەبارەوە دەخوێنمەوە خەتەنەی كوڕانەیە،
دیارە ناڵێم هێندەی خەتەنەی كچان كاریگەریی خراپی هەیە!
باڵوكراوهكانی دهزگای زاری

مبهری   - 2010
له
دیسه 

ژماره  – 60

 1گۆڤاری كۆوار – 
كرمانجی–كوردستان–سۆران .
ێنووسهكان ،كاڵوڕۆژنه و

ربهخۆ ،پ
ڕهكانی كوردستان نێت ،پاسۆك ،دهنگی سه 
ماڵپه 

مبهری 2010
دیسه 
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بەاڵم دەكرێت بەویش بگووترێت كارەسات ..بەتایبەتی بۆ ئەو
كەسانەی هێشتا ئەو رۆژە رەشەیان لە یادا ماوە و
بیرچوونەوەیئاستەمە ..
نازانم ئەو نەفرەتلێكراوە كێ بوو كە بۆیەكەمجار لە مێژوودا
خەتەنەی داهێنا! بەاڵم دیاردەیەكی تابڵێی كۆنە و خودی خۆم
پەیكەری سەردەمی چەند هەزار ساڵ لەمەوبەرم بە
خەتەنەكراویلەشوێنەوارەكانیموسڵبینیوە ..
كەسانێك هەن خەتەنەكراون و بیریان نایەت چی روویداوە،
بیریان نایەت چۆن بەبێ بەنج پارچەیەك لە لەشی دەكەنەوە،
هەربۆیەشەلەوانەیەهێزكارێكیئەوتۆیدەروونیوسێكسیی
نەكردبێتە سەریان..هەربۆیە بووەتە رووداوێكیتێپەڕبەالیانەوە،
چونكە هیچ پاشەڕۆكێكی لە هەست و نەستیاندا
بەجێنەهێشتووە ..كە سەیری لەشی خۆشی دەكات ،چونكە
هەرواهیبینیوویەتی،واشدەزانێكەهەرواهیلەدایكبووە! .
من زۆر چاك ئەو رۆژە رەشەمم بیردێت! تەمەنم سێ چوار
ساڵێك دەبوو ،لەگەڵ سێ كەسی تر لە خزم و ناسیاوان ،لە
گەڕەكی گۆیژە لە هەیوانی ماڵی باپیرمدا گەورەترین برین و
سوێیانكردەدڵمانەوە!هەرچوارمانبەڕیزلەتاواندەگریاین،بۆ
دڵنەواییوژیربوونەوەمانسەرودیارییانداینێ!بەاڵمنە دیاری
و نە هیچ شتێكی تر نەیدەتوانی ئازاری ئێمە كەمبكاتەوە..
بیهێنەرە پێشچاویخۆت،بەبێبەنج!دیسانیشدەڵێم،بەبێ
بەنج! ناسكترین و هەستیارترین پارچەی لەشت ببڕن و لێی
بكەنەوە!ئیدیدەبێتچشتێكدادتبداتوچۆندانبەخۆتدا
بگریتوپاشتریشچۆنلەبیرتبچێتەوە! ..
دیارە هیچ لۆمەیەكی باوانم ناكەم ،ئەوانیش وەك ئەوانەی
ئێوە ،ئەركێكی كۆمەاڵیەتی یان ئایینییان بەجێهێناوە! بەاڵم
پڕۆسەكە بەگشتی تاوانێكی گەورەیە كە بوێریت بڕیاری ئەوە
بدەیتبەبێهیچهۆكارێكیتەندروستیپارچەیەكلە لەشی
منداڵەكەتتەنانەتبەبەنجكراویشلێبكەیتەوە ...
هەرچەند وێنەی ئەم كچە گەرمیانییە دەبینم كە لە تاودا
دەستی بەداوێنییەوە گرتووە ،هەمان ئەو رۆژەی خۆمم
بیردەكەوێتەوە كە ئەتكیان كردم و ئەو پارچەیەی لەشیان
لێكردمەوە..زۆرباشلە ئازاریدەگەمودەزانمچۆنئەویشیان
ئەتك كردووە ..چۆن بە زیندوویی تیرۆریانكردووە ..چۆن ئەو
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برینەی دەبێتە هۆی ئەوەی بۆ ئەو كە تا دنیا دنیایە بیری
نەچێتەوە ..
بۆ من ئەوە دەیان ساڵ بەسەر ئەو كارەساتەمدا تێپەڕی،
ئەگەرچیهەزاربیانوویناڕاستیپاكوخاوێنیوچیوچییتر
دەبیستم وەك پاكانەیەك بۆ ئەنجامدانی ئەو تاوانە ..بەاڵم
هێشتا هەر لە بیرمدایە ..هێشتاش ئازاری ئەو نەشتەرە و
سەروچاوی ئەو جەلالدەم كە پێیان دەگووت برینپێچ هەر لە
بیردایە! ..
تۆشئەیكچە گەرمیانییەكە،دەزانمهەمانكێشەیمنت
هەیە ..دەیان ساڵی تریش گوێزان و دەستە چڵكنەكان و خاڵە
ناشرینەكانی ئەو پیرێژنەت لە یاد ناچێت ..بەاڵم خۆزگە تۆش
وەكومنئەوبڕیارەتدەدا!لەباتیمنداڵێكهەزارمنداڵتببێت!
چكوڕ!چكچ!..نەكەیبڕیاریئەوە بدەیپارچەیەكلە لەشیان
بەهەر بیانوویەك بێت لێبكەیتەوە! نەكەی تۆش وەك باوانمان
هەمانبرینیهەردەمخوێنئاڵبكەیتەجەستەیكۆرپەتەوە ...
الهای–هۆڵندا 
2010-11-23

ئەم نووسینە لەسەر ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ ئەم
كۆمێنتەیلەسەرنووسرا :

mirakrayi 2010/12/30
 12/29/2010میر ئاكره یی
________________
دهربارهىخهتهنهىكجان:
_______________
 /-1لهرووىقورئانهوههیجئایهتیكتیاىنییهدهربارهى
خه ته نه كردنى كجان  .له رووى حه دیسه وه  ،جه ند حه
دیسههیهلهمبارهوهبهالمئهمحهدیسانهناراستوله
رووىسهنهدهوهدابریانیانههیه.وهخهتهنهىكجانله
روى حه دیسه وه به بیجه وانه ى مه سه له ى خه ته نه
كردنى كوران كه كومه لیكى زیادى حه دیس هه یه كه كومه
لیكیانلهروىسهنهراستوتهواون.ئنجالهبهرئهمهده
توتنم بلیم كه خت ته نه ى كجان به بیجه وانه ى كوران جایز
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ودروست نییهله روى شه رعییه وه  ،هه روه ها خرابیشه بو
كجانلهروىتهندروستىوسایكولوجىوخوشىجنسییهوه
ههروهكبسبورانودكتورانلهمبارهیهلیكولینهوهیانكردوه
ورابورتیانبالویانكردوتهوه!!!.
 /-2بو ئاكادارى هه مو ناوجه كانى كوردستان كه لجه رى
خه ته نه ى كجان به كار ناهینن وه كو ناوجه كانى باكوورى
كوردستانوروزههالتىوروزئاواىوتانیزیكهىنیوهىباشوور
،تهنهاههندىناوجهكانىههولیروسلیمانىوكهركوكخه
تهنهىكجاندهكهن.وهبیویستهئهوانیشسوازبیننلم
عادهتهخرابوناشهرعىوناتهندروستییه!.
/-3مهسهلهىخهتهنهىكجانعادهتوكهلجهریكى
زور كونه وه كو نیقابى زنان كه ده كه ریته وه بو جه ند هزار
ساللهمهوبهر!
میرئاكرهیی 

330

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


مەرگەساتی سلێمانی!

1

زۆر باسی قەسابخانەكەی پارتی ناكەم لە سلێمانی!
دەمەوێت زۆر خێرا و كەمێك بەو مێژووە كوورتە پڕلە
مەرگەساتەیئەوشارەدابچمەخوارەوە،كە هەردەملە هەموو
الیەكەوە و لە هەموو سەردەمێكدا چ لەالیەن بێگانەوە و چ
لەالیەنخودیكوردخۆیەوەغەدرێكیزۆریلێكراوە!.
بیرتاندەخەمەوە:سلێمانیبەومێژووە كەمەیەوە،هەردەم
پێشەنگ بووە ،زۆرجار گووتوومە هەموو كورد ئێستا كۆببێتەوە
تاكە دێڕێكیوەك(لە ناكەسكارییاخاكمبەسەر)..یمەحویی
سلێمانیی بۆ ناگووترێت! ،هەموو سیناریۆنووس و شانۆكارانی
كورد كۆببنەوە ،نە دەتوانن شانۆیی چەخماخە بنووسن ،نە
دەشتوانن وەك ئەو دەستە شانۆكارەی سلێمانی نماییشی
بكەن! ..باسی چیی بكەم! باسی كورد و كوردستانەكەی
ئەمین زەكی بەگی سلێمانی بكەم ،باسی مێژووی سلێمانی
بكەم لە رۆژنامەگەری و نووسین و هونەردا! باسی پیرەمێرد و
هەموو ئەو سەربازە ونانەی بیری كوردبوون و خزمەتی زۆری
هەربوارێكیتریكوردەوارییبكەم!لەبننایە وتەواونابێت!..
لەخۆڕا نییە سلێمانی بەو مێژووە كەمەیەوە بەدرێژایی مێژووی
لە هەموو الیەكدا چاوی لەسەربێت ،لەخۆڕا نەبوو ،ئینگلیزەكان
شاری سلێمانییان بەنوێترین بۆمبای ئەوكاتە بۆمبارانكرد و
شارێكی تری كوردستان ئەو بۆمبابارانەی بەخۆیەوە نەبینی،
ئەدی سلێمانی ئەوكاتیش مەكۆی سەربەخۆییبوون و
رووناكبیرانی وەك رەفیق حیلمی و جەمال عیرفان بوو..
ئەوكاتیشوتینا!..
باسی شەشی رەشی ئەیلوول بكەم ،یان مەرگەساتی
نۆی حوزەیرانی شەستوسێ! یان باسی ئەو هەزاران شەوە
تاریكانەی سەردەمی بەعس بكەم ،كە بەهۆی بارودۆخی
تایبەتییئەوشارەوە پشیلەشیبەدەرەوە نەبوو!،كەچیهەر
ڕهكانی كوردستان نێت ،پاسۆك ،دهنگی سهربهخۆ ،پێنووسهكان ،كاڵوڕۆژنه و
ماڵپه 

1
فێبریوهریی 2011
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شارێكی تری باشوور ،تاڕادەیەك ژیانی شەوی بەخۆیەوە
دەبینیوكێشەیەكیئەوتۆنەبوو!..
باسیئەوەیبكەمكە زۆرینەیشەهیدەكانیبزووتنەوەی
(رزگاریخواز)ی كوردستان بەوانەی پارتیشەوە! لە سلێمانی و
دەوروبەریدایە! ،ئەدی خودی پارتیش لە سلێمانی دانەمەزرا!.
یان باسی ئەو زۆرینەیەی خەڵكی سلێمانی بكەم كە لە
شەڕی ناوخۆدا كوژران! ..باسی ژمارەی ئەنفالەكان بكەم كە
چەندی لە سلێمانیدا روویداوە! یان باسی بۆمبای كیمیاویی
بكەمكەچەندیپێداكێشراوە!..
باسیپایتەختیلێكەوتوویپادشانشینیكوردستانبكەم،
باسی ئەوەی بكەم كە لە سەردەمی بەعسدا جوانترین و
خاوێنترین شاری نەك كوردستان ،ئێڕاقیش بوو! كەچی ئێستا
بووەتەزبڵخانەیەكیگەورە!..
باسی زانكۆ گوازراوەكەی بكەم ،كە خودی كوردیش
بەشداربوو لە تاوانی گواستنەوەیدا! یان باسی پشكی شێری
چەوساندنەوە و ئاسن و خوێنی داگیركەرە یەك لەدوای
یەكەكانیبكەم...
شارەكەم زۆر باسی هەیە ،زۆر مەغدوورە و زۆر
فەرامۆشكراوە ..ئێستاش لەم مەرگەساتەیدا هەرالیەك
دەیەوێت بۆخۆی وبۆ مەبەستێكی سیاسیی پارچە گۆشتێكی
تریلێبكاتەوە..
كەسیان گوێ لە (نا)ی سلێمانی ناگرن و ترسی
مەرگەساتیگەورەترمهەیە!..
دەبێت هۆی ئەوە چی بێت كە چارەنووسی ئەم شارە
هەردەم مەرگەسات بێت ،ئەی دەبێت هۆی ئەوە چی بێت كە
لە بەختیشاریشارەزووردا(،چەكدارانێكیلە رۆمیخراپتر)!
ئەوەندەشوومبنلەمنداڵیشبدەنزەرەر!..
2011-02-22
الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی گۆڕانكارییەكانی ئەم دوواییەی
1
هەرێم
رۆژی  ،2011-02-24كۆمەڵێك پرسیارم لەالیەن
ساماڵ پۆستەوە پێگەییشت ،پێشتر پرسیان پێكردبووم
كەئایا ئامادەم بۆ دیمانەیەك ،منیش رەزامەندیی خۆمم
دەربڕیبوو .ئەگەرچی دەمزانی دیمانەكەم باڵوناكەنەوە و
وەاڵمەكانی من زیانی هەیە بۆ پەزەكانیان ،بەاڵم
لەبەرئەوەی كەم روویداوە وەاڵمی پرسیاری هیچ
كەناڵێك رەفز بكەم ،بۆیه له 2001-02-27وەاڵمەكانم بۆ
ناردنەوه و تكاشم لێكردن كه بەباڵوبوونەوەی یان
نەبوونەوەی وەاڵمم بدەنەوە ،بەاڵم بەهیچ جۆرێك
وەاڵمم لێیان نەبینی..
كهبۆمناردنەوە..
مهئەوپرسیارووەاڵمانەیە 
ئە 
سەرەتا سی ڤی بەرێزتان؟
وەاڵم:سیڤییمنلەملینكەیخوارەوەدائامادەیە:
http://www.bakhawan.com/kurdipedia/default.aspx?q
=578
لەسەر بنەمای رووداوە چاوەرواننەكراوەكانی ئەم
دواییە ،راگەیاندنەكان هەریەكەو بەشێوەیەك و گوتارێك
ئەو پرسەئاراستەدەكات تەنانەت بەرپرسیاریەتی
نیشتیمانی لەبەشێكی ئەو كەنااڵنە رەچاو ناكرێت
دەپرسم لەئێستادا رۆلی راگەیاندن چی بێت بەووردی؟
وەاڵم :سەرەتا من پێموایه كە رووداوەكانی ئەم دواییه زۆر
چاوەڕوانكراوبوون ،هۆیەكەشی دەگەڕێتەوه بۆئەوەی كه
دەستەاڵتی كوردی لەو ماوه دوورودرێژەی تەمەنیدا ئەوەی
كەدەكرا بیكردایە ،یەك بۆ سەدیشی نەكردووە! .دیارە زۆر
ڕهكانی كوردستان نێت ،پاسۆك ،دهنگی سهربهخۆ ،پێنووسهكان ،كاڵوڕۆژنه و
ماڵپه 
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راستە كه هەر الیەك بەئارەزووی خۆی و لەبەرژەوەندیی خۆی
گووتار دەدات! بەاڵم بەرپرسیارییەتیی نیشتمانی الی كێیه
ئەوەیان من پێموایه كه له رۆژانی داهاتوودا بەروونی
دەردەكەوێت ،ئەو الیەنەی زۆرینەی دەنگەكپكراو و چەوساوه و
پەراوێزخراوەكانی لەگەڵدابێت ،بەبێ هیچ گومانێك خاوەنی
گووتاریبەرپرسەوبراوەیە!.
ئاسان نییه بۆ هیچ كەسێك بڵێت رۆڵی راگەیاندن دەبێت
واهی بێت ،چونكه راگەیاندنی ئێمە بەشبەشه و هەرالیەكیان
لە ئاوازێك دەخوێنن ،حیزبییەكان تاوەكو بەرژەوەندیی خۆیان
وەستابێت هیچ باكێكی تریان نییە ،هەرچی ئەوانی تریشەیان
سێبەر و ژێربەژێر فەرمانبەری حیزبن یان كەوتوونەته نێوان
بەرداشی پیشەییبوون و سێبەربوونەوە! بەاڵم بەشێوەیەكی
گشتی رۆڵی راگەیاندن دەبێت تەنها و تەنها بەشێوەیەكی
پیشەیی دەرخستنی راستییەكان و وەستانی بێت لەبەرەی
گەلدا ،ئەگەرنا ئەوا دەبێته كلكێكی نەویستراو و نەبیستراوی
حیزبوكەسیشنەگوێیلێدەگرێتونەدەیخوێنێتەوە!.
ئەو كەشه دیموكراسیەی ئەمرۆ لەكوردستان
دەسەاڵت
بۆ
ئۆپۆزسیۆنەوه
لەالیەن
بەرپابووه
دەقۆزرێتەوه و لەالیەن دەسەاڵتیشەوه بەدروستكەر و
بونیادنەری كەشەكه لێكدەدرێتەوە ،تاچەند ئەم
حالەتەدروستە؟ دەپرسم لەنێوان ئەمانەدا كامەی
راستە؟
وەاڵم :لەوانەیه پێناسەی من و ئێوە بۆ دیموكراسی و
كەشی دیموكراسی جیاوازبێت! هەربۆیه وەاڵمدانەوەی ئەم
پرسیاره گران دەكەوێت بۆم .دیارەمن لێرەدا ناكەومه پێناسە و
بنەماكانی دیموكراسییەوە بەگشتی ،بەاڵم هەر هێندە دەڵێم
لە كۆمەڵگەیەكی دیموكراسیدا هەزاران ئافرەت ناكوژرێن و
ناوچەی گەرمیانیش كەوەك مەنكووبترین ناوچەكانی باشووری
كوردستانوژێرقەڵەمڕەویئەوكەشه دیموكراسییەیه كه ئێوە
باسی لێوە دەكەن! بەو شێوەیه پەراوێز ناخرێت! ..لەكۆتاییشدا
سیاسەتبریتییەلهدەستەاڵتگرتنەدەست،ئەودەستەاڵتەی
كه ئێسته هەیه دەیەوێت پارێزگاریی دەستەاڵتەكەی بكات و
ئۆپۆزیسیۆنیش دەیەوێت ببێته خاوەنی دەستەاڵت ،هەربۆیە
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هەردووال خەریكی قۆزتنەوەی هەر هەلێكن ،ئەمیان بۆ مانەوه
بەهەر نرخێك بێت و ئەویشیانبۆ پێگەیشتنی! هیچ حاڵەتێكی
سیاسیلەكوردستاندادروستنییە،كەنگێسیاسەتوبیزنز
بوونه دوو كاری جوودا بۆ سیاسەتمەداری كورد ،ئەوكات
دەتوانین گفتوگۆی ئەو بابەتە بابەتییانەتر بكەین و وەاڵمی
باشترمهەبێت..
ئەمڕۆ هێزێك لەكوردستان هەیەناوی هێزی
پێشمەرگەیە و ئەركی راستەقینەی ئەو هێزەپاراستنی
بەرژەوەندی میللەت و ئاسایشی نەتەوەییه بەاڵم
لەمرۆدا ترس هەیه ئەو هێزه بۆ بەرژەوەندی حیزب
بەكاربهێنرێت لەئەگەر هەر رووداوێكی چاوەروانەكراو بۆ
حیزبێك؟
وەاڵم :ئەوەترس نییە ،ئەوه راستییەكی بەڵگەنەویستە،
پێشمەرگه ئەركه راستەقینەكەیخۆییلەبیربراوەتەوه وبووەته
پاسەوانی ئەو حیزبەی كە خاوەنییەتی ..هەر لەو رووەوە من
وەزارەتی پێشمەرگە بەبێدەستەاڵتترین وەزارەتی باشووری
كوردستاندەزانم،چونكەزۆرباشدەزانمئەوەیجووڵه بەهێزی
پێشمەرگهدەكاتپارتیویەكێتییەنەكوەزارەتیپێشمەرگە!.
یەكێك لەو گلەییانەی كە بەردەوام ئۆپۆزسیۆن
هەیەتی پەراوێزخستنەیەتی لەالیەن دەسەاڵتەوە ،ئەم
حالەته تاچەند دروستە؟
وەاڵم:دەستەاڵتهەمووئەوكەسوالیەنانه پەراوێزدەخات
كەبەگوێی ناكەن ،ئیدی ئۆپۆزیسیۆن بێت یان تەنانەت
ئەندامێكی حیزبەكەی خۆشی ،ئەمە ئەو پرنسیپە ترسناكەیە
كەدەڵێت :یان لەگەڵمی یان دژمی ..هەربۆیە پەراوێزخستنی
ئۆپۆزیسیۆن لەالیەن هەردوو حیزبی دەستەاڵتدارەوە كارێكی
ئاشكرایە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بیركردنەوەی دواكەوتووانەی
كوردوگوێنەگرتنلەرایبەرامبەر..
دەكرێ پەراوێزخستنی ئۆپۆزسیۆن ببێته مایەی
ئەوەی ئۆپۆزسیۆن داوای هەلوەشانەوەی حكومەتێك و
سەرۆكایەتی هەرێمێك بكات كەبەدەنگی خەلكی
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كوردستان پێكهاتووە؟ ئایا ئامانجی ئەوه تەنها
لەگەیشتن بەدەسەاڵت نابینەوە بێ حیساب كردن بۆ
دەنگی جەماوەر و گەرانەوە بۆ هەلبژاردنەكان؟
وەاڵم :بەڵێ دەكرێت ،ئەوەنییه چەندین رۆژە لەبەردەركی
سەرای سلێمانی و شارۆچكەكانی تری دەوروبەری هاواری
هەڵوەشاندنەوەی پەڕڵەمان و حكومەت و سەرۆكایەتیی
هەرێمیانە!هەربۆیە دەكرێتبگووترێت كەئەودەنگانەیكه ئەو
پەڕڵەمان و حكومەت و سەرۆكایەتییەی پێكهێناوە ،دەكرێت
بەپێی گۆڕانكاری و بارودۆخەكان گۆڕانكاریی خێرایان بەسەر
بێت ...بۆیه بەكارێكی زۆر پێویستی دەزانم كەچ حكومەت ،چ
پەڕڵەمانوچسەرۆكایەتییهەرێمبەجدیگوێیانلێبگرێت.

هۆكاری گەندەلیەكانی كابینەی شەشەم لەچیدا
دەبینی؟ ئایا پارتی بەرپرسیارەیان یەكێتی خۆی؟
وەاڵم :من كێشەكەزۆر لەكابینەی شەشەم و تەنانەت
خودیپارتیویەكێتیشبەقووڵترودوورتردەبینم..ریشەكانی
گەندەڵیی دەستەاڵتی كوردی هەر لەبەرەبەیانی دروستبوونی
بزووتنەوەی (رزگاری)خوازانەی كوردەوە چەكەرەی كردووەو
بەتێپەڕبوونی كات گەشەی كردووە ،تاوەكو گەییشتووەته ئەم
ئاستە ترسناكەی ئەمڕۆی ..دیاره پارتی بەحوكمی ئەوەی
كەحاكمییەكەمیهەولێرە زۆرینەیگلەییەكانبەرەوڕوویئەو
دەبێتەوە.
ئەو هاوپەیمانیەستراتیجیەی ئەمرۆ لەنێوان پارتی و
یەكێتی هەیەبەرای تۆ دوای ئەم رووداوانەچۆن
پێَداچونەوەی بۆ دەكرێت؟ ئایا زیانی هەلوەشاندنەوەی
لەئەگەری
دەبینی
رێكەوتنەلەچیدا
ئەو
هەلوەشاندنەوەدا؟
وەاڵم :ئەگەرچی نەك من كەم كەسی تەنانەت لووتكەی
پارتی و یەكێتیش لەوردەكارییەكانی ئەو هاوپەیمانییه ئاگادار
نییە! بەاڵم من راموایه دەمێكە ئەو هاوپەیمانییە پێداچوونەوەی
تێداكراوە ،ئەو كاتە پێداچوونەوەی تێداكرا كەبزووتنەوەی گۆڕان
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یەكێتیی كرده دوو لەتەوه و الوازیكرد و ژمارەیەكی بەرچاوی
كورسییەكانی پەڕڵەمانیان بەركەوت و تەرازووی پەنجا
بەپەنجاكەی جارانی السەنگ كرد .من پێشتر لەبۆنەی تردا
ئەوەم گووتووە كه هاوپەیمانییەكی لەو جۆره نەبوونی زۆر
باشتره لەبوونی ..ئەم هاوپەیمانییە هەرچی كەشی
دیموكراسی هەبێت نه له پەڕڵەمان و نه لە حكومەتدا
نەیهێشتووەو من دەمێكه هیواداری هەڵوەشاندنەوەی ئەو
هاوپەیمانییەم..
رووداوەكانی ئەم دواییە لەسلێمانی بەرەو
توندوتیژی چوون و لەم دۆخەشدا پارتی كراوەته ئامانج
هاوكات ئۆپۆزسیۆن پاڵپشتی خۆپیشاندان بۆ ئەو
ئامانجه رەتدەكاتەوه بەرای تۆ كێ لەپشت ئەو
خۆپیشانانەوەیە؟
وەاڵم :بەدڵنیاییەوه گۆڕان و ئیسالمییەكان لەپشت ئەو
خۆپیشاندانانەوەن و بەهۆی ئەو هەڵه مێژووەی پارتیشەوه
لەرۆژی 17ی فێبریوەریدا ،خۆپیشاندانەكان گەشەی كرد و
گەشەی زۆرتریش دەكات ..من لەو باوەڕەدام خۆپیشاندەران
ئەگەربارەگاكەیپارتیشیانبسووتاندایە بەاڵمبەمەرجێكپارتی
تەقەی نەكردایە ،ئێستا پارتی بەو شێوەیە نه دەكەوته ئەو
قەیرانەوە ..

بەشێوەیەكی گشتی لەدونیادا شەرەكانی سەر
شەقام لەرێگەی نوێنەرەكانیانەوه دەبرێنە ناو پەرلەمان
بەاڵم لەكوردستان ئەو پێچەوانەیە؟ تاچەند ئەو حالەته
تەندروستە؟
وەاڵم :دیاره ئەوه حاڵەتێكی تاڕادەیەك نادروستە ئەگەر
ئێوەباسی كۆمەڵگەیەكی پێشكەوتوو و دیموكرات بكەن ،بەاڵم
بۆ كۆمەڵگەیەكی دواكەوتووی وەك هەرێمی كوردستان
بەجۆرێكی ترە .پێم بڵێن چ جارێك پەڕڵەمانی كوردستان لەو
هەموو گەندەڵییانەی كه روودەدەن ،نەك وەزیر ،تەنانەت
فەرمانبەرێكی بچووكیشی بۆ پەڕڵەمان بانگ كردبێت و
لێپێچینەوەی لێكرابێت ..كەپەڕڵەمان هیچ شتێك بەرامبەر ئەو
هەموو دزی و گەندەڵییه نەكات ،خەڵكی ناچارن شەڕی
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گەندەڵی له شەقامەكانەوه بكەن ،ئاسان نییه بۆ گەنجێكی
دەرچوویزانكۆكەدینارێكیپێنییه وكوڕیلێپرسراوێكببینێت
چەند هەمەرێكی پاسەوانی بەدواوەبێت! ..لەدنیاشدا شەڕی
شەقامهەرهەبووە وبوونیدەمێنێك،كامواڵتەیخۆرهەاڵتی
ئەوروپا دەڵێی زۆر دیموكرات و پێشكەوتووە ،هەر شەڕی
شەقامی تێدادەكرێت ..مانگێك لەمەوبەر لەهۆڵندا هەزاران
خوێندكاری زانكۆكان هاتنەسەر شەقامەكان و بۆ مافەكانی
خۆیانناڕەزاییاندەربڕی..
لەم دۆخەدا هەست ناكەیت تەنها الیەن كە بۆتە
زەحیەی نێوان یەكێتی و گۆران پارتیە؟ چارەسەر چییە؟
وەاڵم :قوربانی ئەو مندااڵنەبوون كه پارتی تەقەی لێكردن،
قوربانی ئەوانەبوون كەكوژران ..خەڵكی كوردستان قوربانیی
یەكەمی شەڕەگورزی نێوان حیزبەكانە و هیچی تر ..پارتی
قوربانینییە.
بەرای بەرێزتان هەنگاوەكانی چاكسازی پێویسته لە
كوێوە دەست پێبكات؟ میكانیزمی ئەمەئەبێ چۆن بێ؟
وەاڵم :كەسی گونجاو و خوێندەوار لەشوێنی گونجاو زۆر
كێشەچارەسەر دەكات ،سەركردایەتیی كورد نەخوێندەوارە،
هەندێكیان
بەشاخەكانەوەیە،
وادەزانێت
ئێستاش
رانكوچۆغەكەیان كردووەته قات و بۆینباخ و هیچی تر ،بەاڵم
مێشكیانلەجارانخراپترژەنگیهەڵهێناوە..دەبێتبەبەرپرسه
ملیاردێرەكانیكوردستانوكوڕەكانیانبگووترێتئەمەتلەكوێ
بوو! ئەگەرنا ئەوا ئاگری ویستی چاكسازی بەمزووانە
ناكوژێتەوە..
دایلۆگی
فەراغی

بەبەرەیەكی
پێویستمان
لەمرۆدا
نیشتیمانیه و تا ئێستاش پێكنەهێنراوە،
ئەمەچی لێ ئەكەوێتەوە؟
وەاڵم :ئەمە بۆشاییەكی گەورەیەو نەبوونی خوێن و
فرمێسكیزۆرتریلێدەكەوێتەوە،منبارودۆخەكه زۆربەترسناك
دەبینم و دەبێت بەزووترین كات دیلۆگی نێوان هەموو الیەنەكان
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بكرێت و ئەوانەشی خۆپیشاندان دەكەن دەبێت گوێیان
لێبگیرێت ..لەداهاتوودا بۆنەكانی نەورۆزیش بەڕێوەیەو ئەگەرنا
ئەواپێشبوونیگەرمتربوونیناڕەزاییەكاندەكەم..
رای كۆتایی یاخود پێشنیاری كۆتاییت بۆ ئەم دۆخەی
ئێستای كوردستان؟
وەاڵم :لەم دۆخەی ئێستای كوردستاندا زۆرینەی چاوەكان
ئاڕاستەیپارتییە،نەكوەكلەیەكێكلەپرسیارەكانیپێشووتاندا
وتتان :پارتی قوربانی نییە .پارتی لەكۆنگرەی سیازدەیدا
بانگەشەی كرانەوەی بەرەو پارێزگای سلێمانی كرد ،بەاڵم
سەرئەنجامیكۆنگرەكە گەورەترینهەڵەبووكەچڕترینپارێزگای
هەرێم یەك یان دوو ئەندامی سەركردایەتیی پارتییبەركەوت!
بەرامبەر ئەوە ،گوندێكی وەك بارزان نزیكەی شەش یان زۆرتر
پشكی ئەندامی سەركردایەتیی پارتیی بەركەوت ،سەرئەنجام
كرانەوەی پارتی لەسلێمانیدا بەخشینەوەی هەزاران فیشەك
بوو لەلكی چوارەوه بۆ خەڵكی سلێمانی ..ئەمەچەند
كارەساتەبۆ خەڵكی سلێمانی ئەوەندەش كارەساتە بۆ
ئەزموونی باشووری كوردستان و تەنانەت خودی كرانەوەی
پارتیش لەو پارێزگایەدا! شاری سلێمانی لەچاو هەموو
پارێزگاكانی تری هەرێمدا تایبەتمەندیی خۆیی هەیەو پارتی
تاوەكو ئێستا نەیتوانیوه تێی بگات ،زۆرینەی شەهیدەكانی
پارتی لەو پارێزگایەدان ،یەكەمین شەهیدی شۆڕشی ئەیلول
لەو پارێزگایەدا بووە! ،خودی پارتی لەو پارێزگایەدا دامەزراوە و
گەشەی كردووە! بەهۆی رووداوەكانی ئەم دواییەوە پارتی
پارێزگایسلێمانییدۆڕاند،تازە ئەستەمە بۆچەندساڵێكیتر
بارەگایەكی پارتی بتوانێت بەبێ پارێزگاریكردنێكی زۆر بتوانێت
بەئاسوودەیی بمێنێتەوه ،ناشكرێت لكی چواری پارتی بەدوو
فەیلەق پاسەوانەوه لەو شارەدا بمێنێتەوە! .پێشنیاری من
ئەوەیە ،پارتی پێش ئەوەی ناوچەی تریش لەدەستبدات ،گوێ
بۆ ئەوانەبگرێت كەفیشەك و مەرگی بەسەردا باراندن و
ئەوانەشی تەقەیان لەخەڵكی كرد بەئاشكرا دادگاییان بكات..
ئەگینائەمالفاوه تەڕووشكپێكەوە دەسووتێنێت.دەبێتپارتی
داوای لێبووردن لەو خەڵكەبكات و گوێیان لێبگرێت ..هەركارێكی
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تری پێچەوانەی لێبووردەیی و دیالۆگ ،بارەكه به كارەساتێكی
خراپتردادەشكێنێتەوە..
تكایەلەگەل وەاڵمەكان  2وێنەی پۆستكاردمان بۆ
بنێرە
وەاڵم :دوو وێنەبەپێویست نازانم و یەك وێنەم وەك هاوپێچ
ناردووە! 

2011-02-27
الهای–هۆڵندا 
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دەربارەی هاوواڵتیبوون و مافە
1
بنەڕەتییەكانی!


هاوواڵتیبوون و هۆشیارى و لێبووردەیی چەند
چەمكێكى ئاوێتەن بەیەكتر ،هۆشیاریى كۆمەاڵیەتى
كاریگەریى هەیە بەسەر دروستبوونى هەستى ئینتیما
الى هاوواڵتی ،هاوواڵتیبوون لەنێو كۆمەڵگایەكى
هەیە
دیارى
و
شایستە
پێگەیەكى
سیڤیلدا
و
یاسایى
لەڕووى
مافەكانى
لەدابینكردنى
دەستووریدا؟ .ئەو گرفتانە چین كە ڕووبەڕووى
هاوواڵتییان دەبنەوە لەكۆمەڵگاى كوردستاندا و چۆن
مافە بنەڕەتییەكانى هاوواڵتى بوونیان دابین بكرێ؟،
پەیوەندى نێوان هاوواڵتى و دەسەاڵت لەكوردستاندا لە
چ ئاستێكدا دەبینین؟ ئەزموونى دەسەاڵتى سیاسى
لەكوردستان تا چەندە توانیویەتى داكۆكى لەبنەماكانى
ئینتیماى
هەستى
و
كۆمەاڵیەتى
دادپەروەرى
هاوواڵتیانى كوردستان بكات؟ ،هاوواڵتیبوون و پێكەوە
ژیان و چەمكى لێبووردەیى تا چەند له كۆنەستى تاك و
گرووپەكانى كۆمەڵگاى كوردستاندا دەتوانرێت نۆژەن
بكرێتەوە و دابڕێژرێ و پەروەردە بكرێ؟  ،ڕۆڵى
چییە
مەدەنییەكان
و
دیموكراسى
دامەزراوە
لەبەرهەمهێنانى ئەم چەمكانە تا كۆمەڵگایەكى دروست
بەرهەم بهێنرێت؟

وەاڵم :
مافە بنەڕەتییەكانی هاوواڵتیبوون ،هەمان مافە بنەڕەتییە
مرۆییەكانە بەگشتی! ئەو مافە بنەڕەتییانە دەبێت لە هەموو
كۆمەڵگەیەكدا هەبێت .هەر كێشەیەك بكەوێتە ناو ئەو مافە
بنەڕەتییانەوە،لە نەبوونیانپێشێلكردن،ئەوادەكرێتبگووترێت
ڕه-2011-03-16–7كوردستان–ههولێر .
الپه 
ژماره 893

رۆژنامهیئااڵیئازادی–

1
ربهخۆ ،پێنووسهكان ،كاڵوڕۆژنه و
ڕهكانی كوردستان نێت ،پاسۆك ،دهنگی سه 
ماڵپه 

پارتیچهپیكوردستانوهیتر–مارتی 2011

341

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


كە ئەو سیستمەی كە كۆمەڵگەی ناوبراو بەڕێوەدەبات،
سیستمێكی نادیموكراسییە ،بەرامبەر ئەو سیستەمە
نادیموكراتییەش ،كۆمەڵگە نەگەییشتووەتە ئاستێكی وەها كە
داوای مافە بنەڕەتی و رەواكانی خۆی بكات و سیستمی
بەڕێوەبەر ناچاربكات كە مافە بنەڕەتییەكانی هاوواڵتیبوون
بسەلمێنێت .
دیارە لەنێوانمافە بنەڕەتییەكانیهاوواڵتیبوونودەستەاڵتدا
كێشە زۆرە و زۆر هۆكار هەن كە دەبنە هۆی ئەو كێشانە،
دەكرێتهەوڵیزۆرهەبێتبۆسەلماندنیمافە بنەڕەتییەكان،
بەاڵملە كۆمەڵگە خۆرهەاڵتییە دواكەوتووەكاندا،جگەلەوەیكە
هەوڵەكان وەك پێویست نیین ،بەرامبەریشیان سیستمەمی
بەڕێوەبەر ،سیستمێكی دەمارگیر ،پۆلیسی و تۆقێنەرە،
بەڕادەیەك خەڵكانێكی زۆر خواستی ئەوەیان هەیە بڵێن ،نا!
بەاڵم بەهۆی ترس و تۆقاندنەوە ،دەنگەكانیان كپكراوە..
كپكردنی ئەو دەنگانە دەكرێت زۆر كات بخایەنێت! لیبیا بە
نموونە ،پاش دەیان ساڵ لە كەڵەكەبوونی كێشەكان ،ئنجا
دەنگەناڕەزاییەكانتوانییانبڵێننا! .
مافی بنەڕەتیی هاوواڵتیبوون ،نەك لە كوردستان ،بەڵكو
بەگشتی و لە هەموو شوێنێك پێوستە بە یاسا دیاری و دابین
بكرێت .ئەگەر یاسایەكی رێكوپێك ئەو مافانە دیارینەكات ،ئەوا
بەبێگومان مافە بنەڕەتییەكان دیاری و دابین نەكراون .دەكرێت
یاسایەكهەبێت،بەاڵمئەگەرئەویاسایەبەشێوەیەكیگشتی
پراكتیك نەكرێت ،ئەوا بەهەمان شێوە ئەو مافە بنەڕەتییانە
دەكەونەژێرپرسیارەوە! 
لە كوردستان ،یاسا و یاساوانی و حوكمڕانیی خۆبەخۆ
گەلێك نوێیە! هەربۆیە دەتوانم بێ دوودڵی بڵێم ،مافە
بنەڕەتییەكانی هاواڵتیبوون دیار و دابین نین ،چونكە باشووری
كوردستانجارێیاساتێیداسەروەرنییە وئەوەیكە سەروەرە
هەمان یاسای هۆزەكانە ،ئەندامانی دیاری هۆزەكانی
كوردستان،یاسانوبۆیانهەیەتاوەكوئێستافەرمانڕەواودادگا
بن و قوربانیی ئەم یاسا دواكەوتووەش هاوواڵتیانی دەرەوەی
هۆزیاندەرەوەیهۆزەژێردەستەكانیكوردستانن ..
دەستەاڵتیكوردی،نەكئێستابەڵكوئەوكاتەشیلە شاخ
بوو ،نەیزانیوە هەستی هاوواڵتیبوون و مافە بنەڕەتییەكانی
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هاوواڵتیبوون چییە ،هەربۆیە زۆر چیرۆكی تراژیدییانەی نێوان
شۆڕش و جەماوەر تاوەكو ئێستا لە گوێماندا دەزرنگێنەوە،
نموونەشزۆرن،گەلێكجاربە هەقوبە ناهەقپیاویماقوڵی
گوندێكیكوردستانلەالیەنپێشمەرگەوەبەچلەیزستانوبۆ
شكاندنی خراوەتە حەوزی مزگەوتەوە ،گەلێك جار بە قۆنداغە
تفەنگ لە گوندییەكان دراوە و بەزۆر هێستر و تراكتۆریان
لێسەندراوە ،بەزۆر نانیان پێدروستكردوون و شتی تریش كە
شایانی باسكردن نین ..كەواتە پەیوەندیی نێوان دەستەاڵتی
كوردی و هاوواڵتییان لە سەرەتاوە بەخواری هاتووە ،هەربۆیە
ئێستاشدەستەاڵتیكوردیبەبیریشاخوهۆزنەیتوانیوە ئەو
پەیوەندیی هاوواڵتبوونە رێكبخات .ئەگەرچی زۆرجار بانگەشەی
پاراستنی كەرامەتی هاوواڵتیان و سەروەریی یاسا و شتی تر
دەكرێت ،بەاڵم ئەوە تەنها رێكاڵمێكی درۆیینەیە و خۆشیان لە
ئێمەباشتردەزاننكەهیچبنچینەیەكینییە ..
داڕشتنی یاسایە ،كە پەیوەندییەكانی نێوان هاوواڵتی و
دەستەاڵت رێكبخات ،كارێكی ئەستەم نییە ،بەاڵم بەمەرجێك
بەشێوەیەكی چونیەك بەسەر هەموو هاوواڵتییاندا بچەسپێت،
نەك هەژارێكی دەرچووی زانكۆ دینارێك لە گیرفانیدا نەبێت و
كارێكی دەستنەكەوێت و كوڕێكی نەخوێندەواری كابرایەكی ناو
دەستەاڵتیش دەیان ئوتومبیلی هەمەر! بەس پاسەوانیی
بكات! ..
كێشەیئێمە كێشەییاساوجێبەجێكردنییاسایە،ئەگەر
یاسا ببێت ،ئەوا گەندەڵی كە من پێی دەڵێم (دزی و
بێڕەوشتی) نامێنێت یان كەمتر دەبێتەوە ،چونكە دەستەاڵتی
گەندەڵ سەرچاوەی نەهێشتنی مافە بنەڕەتییەكانی
هاوواڵتیبوونە ،دەستەاڵتی گەندەڵ تەنها خۆی و بەرژەوەندیی
خۆیی و نەوە و خزمەكانی دەبینێت و هاوواڵتیش بۆ ئەو تەنها
مێگەلە و دەیەوێت بۆ بەرژەوەندیی خۆی بەكاریبهێنێت،
هەرچیش لە خزمەتیدا بوو ،ئاوڕێكی بەمنەتی لێدەداتەوە،
ئەگەرنا ئەوا دەكەوێتە دەرەوەی بازنە .ئەو بازنەیەش لە
كۆمەڵگەی ئێستای كوردەواریدا زۆر گەورەیە و دەتوانم بڵێم
كێشەی گەورەتری لێدەكەوێتەوە ..هەربۆیە لەم كاتەدا
باشتربوونی پەیوەندیی دەستەاڵت و هاوواڵتی زۆر بەپێویست
دەزانم و ئەگەر بەوشێوەیە بڕوات ترسی گەورەش دەكەوێتە
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سەرچارەنووسینەتەوەییكوردلەوناوچانەیكە كەوتوونەتە
ژێرهۆزڕەوایییدەستەاڵتیكوردییەوە ..
هاوتەریبانە لەگەڵ هاتنەكایەی یاسایەكی لەو جۆرە و
بەخۆداچوونەوەی دەستەاڵت ،رۆڵی دامەزراوە دیوكراسی و
مەدەنییەكان زۆرگرنگن ،بەاڵم ئەوەی جێی داخە كە زۆرێك لەو
دامەزراوانە كەوتوونەتە ژێر ڕكێفی هەردوو ئیدارەی سلێمانی و
هەولێرەوە و ئەوانیش بێگوێدانە بەرژەوەندیی نەتەوەیی و بۆ
زۆرتر بااڵدەستیی خۆیان ،زۆرێك لەو دامەزراوانە بەكاردێنن..
بەاڵم هەشن كە رۆڵی باش دەگێڕن لە هۆشیاركردنەوەی
هاوواڵتییانوشیكردنەوەیمافەبنەڕەتییەكانیانبۆیان ..
شەپۆلێكی گەورەی ناڕەزایی بۆ مافی هاوواڵتیبوون واڵتە
دواكەوتووەكانی گرتووەتەوە ،باشووری كوردستانیش یەكێكە
لەوان ،دەستەاڵتی كوردی بەرامبەر لێپرسراوێتییەكی مێژوویی
گەورە بووەتە و دەبێت بەرامبەر بە گوڵی هاوواڵتییان لوولەی
تفەنگەكانیخواربكاتەوە!ئەگەرنائەوائەوبەلەمەیكە خودی
دەستەاڵت باسی دەكات ،لەپێشدا خۆیان نقووم دەكات و
پاشانهاوواڵتیانوئەوئەزموونەشیكەپاشبیستساڵالی
هەمان دەستەاڵت هێشتا ساوایە! لەناو هەمان بەلەمدایە و
نغرۆدەبێت ..

رۆژیئافرەتانی 2011
الهای-هۆڵندا
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ئەگەر كوڕی چاڕڵس نەبوویتایە!

1



ئەمڕۆ29،یئاپریل،زۆرترلەدووملیاركەس،خەریكیبینی
زەماوەندیشاهانەیولیاموكاسرینبوون!منیشیەكێكبووم
لەو دوو ملیار كەسە و بە رووداوێكی زۆر ناوازەم زانی!
ناوازەییەكەی نەك لەبەر رۆزڕایزەكەی ولیام و رازاندنەوەی
كڵێسە و ئەسپ و گالیسكە شاهانەییەكانی ئەلیزابێتی
داپیرەی!بەڵكولەبەرزۆرشتیسەیروسەمەرەیتری ..
ڕهكانی كوردستان نێت ،پاسۆك ،دهنگی سهربهخۆ ،پێنووسهكان ،كاڵوڕۆژنه و
ماڵپه 

1
پارتیچهپیكوردستانوهیتر–ئاپریلی 2011
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زەماوەندەكە وەك دەڵێن دەیان ملیۆن دۆالری تێچووە ،ئەمە
دیارەبێجگەلەودەیانملیۆندۆالرەیتریئەوهەمووسەرۆكو
شاوشازادانەیتریجیهانكە شەرەفیبەشداریكردنیئەو
زەماوەندەیانپێبڕابوووبەهۆیەوە كامجلوشەپقەیەیگرانبوو
لەبەریاندابوووزۆرخەرجییتركەمنوتۆلەوانەیەبەخەوییش
نەكهەربۆیبچیین!بەڵكوپەییشیپێببەین! 
بەدەم سەیركردنی زەماوەندەكەوە بەخۆمم دەگووت :ئەگەر
كوڕی چاڕڵس نەبوویتایە لەوانە بوو زەماوەندەكەت وەك من و
ملیارانی تری وەك من لە ئاسایی ،ئاساییتر بووایە! لەوانەبوو
وەكئەوملیۆنانەیترلەبەربێپارەییهەرژنیشتبۆنەهاتایە و
كەیتی شازادەش وەك ملیۆنان قەیرەكچی تر ،پرچی سپیی
بهۆنایەتەوە!نەكفڕۆكەوانیوئەوهەمووسامانەیكەپێشلە
دایكبوونت بۆت دابین بووە! لەوانە بوو ئەگەر كوڕی چاڕڵس
نەبوویتایە،یانفەرمانبەرێكیئاسایی،یانكەسێكیئالوودەی
هیرۆیین و شەوان لە وێزگەی لیڤەرپوڵ رۆژت بكردایەتەوە..
یانیش یەكێك بوویتایە لەو سەدان هەزار گەنجە بێكارەی
بەریتانیاوخەمینانیبەیانیتبخواردایە! 
نەكتۆ!باوكیشتئەگەركوڕیئەلیزابێتنەبووایە!لەوانەبوو
ئێستا داماوێكی خانەنشینی پەككەوتە بووایە! یان نەخۆش و
كەلەالینەخۆشخانانوخانەیپیرانیبەریتانیابووایە! 
ولیام و چاڕڵس ،لە هەموو شوێنێك هەن! لە ئێڕاق كاتی
خۆیعودەییوقوسەیبوون!بەاڵملەباشووریكوردستانبە
دەیانن!ئەگەركەممنەگوتبێت! 
ولیەمەكانی ئێمە ،بێ ئەوەی حەرفێك لە مێشكیاندابێت!
ملیۆنەرن ،خاوەن دەستەاڵتن ،بوونەتە زیرەك! فەرمانداری
هەموو واڵتن! یاسا دەردەكەن! یاسا نایانگرێتەوە! دادگایان
بەخەویشنەدیوە!خەمینانوگەرماوسەرمایاننییە! 
ولیەمەكانی الی ئێمەش ،هەر لەبەرئەوەیە كە كوڕی
چاڕڵسن و چاڕڵسەكانیشمان بەهۆی ئەلیزابێسەوەیە! ئەگەر
چاڕڵسەكانی كوردستان نەبوونایە ،ئەوا ولیەمەكانیشمان پاش
تەواوكردنیزانكۆ،بێكاردەبوونوخەمینانیاندەبوو!ژنهێنانو
شووكردن ئەوە هەر باسی ناكەم ..ئەگەر ئەلیزابێسەكانی
كوردستان نەبوونایە! لەوانە بوو چاڕڵسەكان یان شوان بوونایە
یانیشباخەوان! 
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من و كوڕە وەرتێیییەكە!

1







تەمەنم هەر پێنج ساڵ دەبوو كە خرامه بەر خوێندن لە
قوتابخانەی دەرگەزێنی سەرەتایی كوڕان لە سلێمانی ،زۆر
شتییەكەمساڵیخوێندنموەكوخەوبیرماوە!رووداوێكیئەو
یەكەم ساڵەی خوێندنم ،كاریگەرییەكی زۆری لەسەر ژیان و
بیركردنەوەیمنداناوبەجۆرێكەكەهەرگیزبیرمناچێتەوە ...
كە منداڵ بووم و پێش ئەوەی بخرێمە بەر خوێندن ،زۆر
خولیای وێنەكێشانم هەبوو ،هەموو دەیانگووت :هاوڕێ،
وێنەكێشیانهونەرمەندێكیباشیلێدەردەچێت! .
وانەكانی ساڵی یەكەمی خوێندنم بریتی بوون لە كوردی،
ژمێرە ،ئایین ،سروود ،وێنە و وەرزش ..لەوانەیە یەكێكی
تریشمانهەبووبێتومنئێستابیرمچووەتەوە! ..
بەهۆی خولیای وێنەكێشییەوە ،دەبووایە وانەی وێنەم
لەهەموویان خۆشتربوویستایە ،لە سەرەتادا بەڕاستی واهی
بوو،كە كاتێكمامۆستایوێنە كە ناویتاهیربوووپێیاندەگووت
(تایەرە سوور) هاتە ژوورەوە و كۆمەڵێك بۆیەی فڵچە و سلە
ڕه–37مایی–2011كوردستان-سلێمانی 
الپه 
ژماره –85

گۆڤارینێوهند–

1
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بۆیەیهێنا وپیشانیداینوخۆشی چەندوێنەیەكیلەسەر
تەختەڕەشەكە كێشا،بۆمنگەلێكرووداوێكیناوازە بوو!تایەرە
سوورلە كۆتاییوانەكەداداوایلێكردینهەریەكەمانبۆوانەی
ئاییندە ،واتە بۆ وانەی دووەمی وێنە لە یەكەم ساڵی
خوێندنماندا،هەریەكەووێنەیەكبكێشینوبیبەینبۆی! ..
بۆ من ،ئەوە ئەو رۆژە بوو كە بۆیدەگەڕام و هەر كە هاتمە
ماڵەوە دەستمكردبە كێشانیتابلۆیەك،ئافرەتێكومنداڵەكانی
بەدیار زۆپایەكەوە دانیشتبوون و قۆرییەك چاش لەسەر زۆپاكە
خۆیینەخشاندبوووگیزە وهەڵمیلێهەڵدەستا!زۆرشانازییم
بە وێنەكەوە دەكرد و بۆ سبەینێ یان بۆ وانەی دووەم لەگەڵ
خۆمدابردمبۆقوتابخانە ..
جێی داخێكی گەورە بوو بۆ من كە وانەی وێنە لەو رۆژەدا
كەوتبووە وانەی چوارەم یان پێنجەمەوە ،واتە دەبووایە زۆر
چاوەڕێم بكردایە! تەواوبوونی سێ یان چوار وانەكەی پێشی،
وەك سێ ساڵ و زۆرتر وابوون بۆ من! هەرچۆنێك بێت نۆرەی
وانەی وێنە هات و تایەرە سوور كە چوارشانەترین و كەتەترین
مامۆستای قوتابخانەكە بوو خۆیی كرد بە ژووردا ،بۆ من چونكە
مامۆستای وێنە بوو ،هەر لە یەكەم وانەوە خۆشمویست!
مامۆستاتایەرپاش ساڵوكردن و هەڵسنوەك شێرودانیشن
وەك شێر! ،وتی ئادەی ئەو وێنانەی دروستتانكردووە بیخەنە
سەر مێزەكەی بەردەمتان ..هەموو فەرمانەكەییمان بەجێهێنا و
ئیدی یەك لە دوای یەك بەسەر وێنەكاندا گەڕا .كە گەییشتە
الیمنوسەیریوێنەكەیبەردەممیكرد،زۆروەستا،منیش
هەر چاوەڕوانی ئەوە بووم پێم بڵێت ئافەرین زۆر جوانە! بەاڵم
تایەرە سوور ئەوەی نەگووت و وتی هەڵسە ،منیش هەر
هەڵستام و هەڵنەستام یەكسەر بە هەموو هێزی خۆی
زللەیەكی پێداكێشام و وتی ئەمە كێ دروستی كردووە! ئیتر
من یەكسەر دەستم كردە گریان و وتم (بەخوا مامۆستا خۆم
دروستمكردووە)!مامۆستانەیبسیتووتیهەردەبێتبیڵێیت
كە كێبۆیدروستكردوویت!نەمتوانیباوەڕبە مامۆستابهێنم
كە خۆم دروستمكردووە ،بەتایبەتی كە بەهۆی ئەو زللە
بەهێزەیەوە تەواو گێژ ببووم و هەر دەگریام ..ئیتر تایەرە سوور
وتی بڕۆ (هیوا)ی براتم بۆ بانگ بكە تا بزانم كێ بۆ دروست
كردووی!..كاكهیوامئەوكاتلە پۆلیپێنجیسەرەتاییبووو
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منیش بە گریانەوە رامكرد بۆ پۆلەكەی و وتم وەرە مامۆستا
بانگتدەكات ...
تایەرە سوور لە كاك هیوامی پرسی :ئەمە كێ دروستی
كردووە!ئەویشوتیمامۆستاخۆیدروستیكردووە،بەاڵمتایەرە
سوور بڕوای بەویش نەكرد و دەستی بۆ من درێژكرد و
دەباشیرێكیسپییدایە دەستمووتیئادەیئەوەیكردووتە
لەسەر تەختە رەشەكە بۆم بكەرەوە! منیش بە گریانەوە
كەوتمەوە كێشانەوەی ئەو وێنەیەی كە دەمویست ئافەرین و
دەستخۆشانەی لە تایەرە سوورەوە پێوەرگرم! ئەو كات
ئەگەرچی زۆر منداڵ بووم بەاڵم لەگەڵ هەر هێڵێك كە بەو
دەباشیرەلەسەرتەختەكەدەمكێشانەمرەتملەخۆمدەكرد،لە
وێنە ،لە هەموو شتێك لەو كاتەدا و ئیتر ببڕای ببڕ بەالی
وێنەكێشاندانەچوومەوە!ئەوەشیكە بۆمناچێتەوە سەریەكو
تاوەكو ئێستا مەتەڵێكە ،پاش ئەوەی كە هەمان وێنەم بە
دەباشیر! كێشایەوە ،تایەرە سوور داوای لێبووردنی لێنەكردم و
بەتووڕەییەوەئاماژەیبۆشوێنەكەمكردتاوەكودابنیشمەوە ...
ئێستا نزیكەی چل ساڵ بەسەر ئەو رووداوەدا تێپەڕیوە،
ەكەی هەر بەسەر
مۆتەكەی تایەرە سوور و زهلل ناهەقیی 
سەرمەوەیەولێمنابنەوە! 
ساڵهاتوساڵرۆییوگەییشتمەقۆناغەكانیئامادەیی،
هەمان تایەرە سوور بەرامبەر ماڵی باوكم لە گەڕەكی رزگاری
خانوویەكی دروستكرد! ئەو كاتیش حەزم نەكردەوە بیبینم! چ
جای ببێتە دراوسێی رێك بەرامبەرمان! بەاڵم خۆشبەخانە
خانووەكەیفرۆشتونەهاتە ناویوئیدیبۆهەتاهەتاتایەرە
سوورم نەدییەوە چونكە پێش چەند ساڵێك كە چوومەوە بۆ
كوردستانوپرسیارملێیكرد،بیستمكە تایەرە سووركۆچی
دواییكردووە ..
چل ساڵ بەسەر ئەو رووداوەدا تێپەڕی ،لەم رۆژانەدا كە لە
كەناڵەكانی راگەیاندنەوە فرمێسكەكانی ئەو كوڕە وەرتێیییەم
بینی كە چۆن لەالیەن مامۆستایەكی تایەرە سوور ئاساوە
سووكایەتیی پێدەكرێت! هەمان فرمێسكەكانی خۆمم
بیركەوتەوە،هەمانئەوسووكایەتییەمبیركەوتەوە كە كەسێكی
وەك تایەرە سوور بەمنی كرد! چاوە تەڕەكانی ئەو منداڵە وەك
ئاوێنەیەك وابوو بۆ من كە دیمەنی دەباشیر و تەختەڕەش و
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وێنەكێشانوفرمێسكەكانیخۆمیتیداببینمەوە وسەرلەنوێ
برینیدەیانساڵەمبكولێنێتەوە! ..
سەردەمی من ،سەردەمێكی تر بوو ،پەروەردە و قوتابخانە
لە كاتی مندا بریتی بوو لە لێدان و دار و سووكایەتی ..ئێستا،
پاش بیست ساڵ حوكمی خۆبەخۆییی كورد ،هەمان
فرمێسكەكانی من و هەمان تایەرە سوور لە گوندی وەرتێی
ناوجەرگەی شۆڕشەكان ئامادەییان هەیە ..بەبینینی
فرمێسكەكانی ئەو كوڕە وەرتێیییە و هاتوهاواری مامۆستای
نامامۆستای،بۆمدەركەوتكەپەروەردەیئێمەلەنێوانئەوچل
ساڵەدابستێكنەچووەتەپێشەوە!زۆربەداخەوە ...

الهای–هۆڵندا 
 2011-05-11
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رووبەری داهێنان و زنجیرە پرس و رایەك!

1

سازدانیدیمانە:هێمنمەالزادە

پ /1بۆ دەیەیەك دەچێت جۆرێك لە خەمساردی لە
چاپەمەنی كوردی هەیە بەرانبەر بە شتە مێژوییەكان،
ئەو خەمساردییە گەیشتووەتە ئاستێك كە بۆ نموونە
هێشتاش زۆر بە كەمی ئەو كتێبانە وەردەگێڕدرێن و چاپ
دەكرێن كە پەیوەستە بە مێژووی دوور و نزیكی ئێمەی
كوردەوە ،ئایا بە راستی مەسەلەكە ئەوەیە كە ئێمە
سەرچاوەگەلێكی باشی نووسرا و وەرگێڕدراومان هەیە
بە كوردی یانیش لەبەرئەوەیە كە جۆرێك لە
خەمساردیی لەو مەسەلەیەدا دروست بووە؟
وەاڵم :ئێمە بەدڵنیاییەوە سەرچاوەگەلێكی باشی نووسراو
ووەرگێڕدراوماننییە..دیارە زۆرشتلەسەركوردستانوكورد
نووسراون ،چەندن ئەوەیان كەس نازانێت ،چونكە ئێمە هەر لە
وەرگێڕاندا كۆڵ و خەمسارد نیین! بەڵكو كێشەی ئاماریشمان
زۆرە و تەنانەت ناوی ئەو نووسینە وەرنەگێڕدراوانە و
نووسەرەكانیشیانمان بەتەواوەتی النییە! خەمساردی تەنها لە
وەرگێڕانیئەوتێكستە مێژووییانەدانییە،بەڵكوئێمە لە ئەلفەوە
تاكو یێ كێشەی زۆرمان هەیە! ..رووداوێكی گەورە و گرانی
وەكو ئەنفال ،تەنانەت نەشخراوەتە بەرنامەی خوێندنەوە
بەتەواوەتی ،ئیدی چۆن و بەچ بەرنامەیەك ئەو تێكستە
مێژووییانەوەربگێڕدرێن! ..
لە رووسیایپێشبەڵشەڤیكەكانولە سەردەمیسزاردا،
زمانی رووسی تاڕادەیەك گرنگییەكی ئەوتۆی نەبوو ،بەاڵم
چونكە بەڵشەڤیكەكان بەرنامەی بەڕێوەبردنیان هەبوو ،هاتن
هەرچیئەدەبوكتێبیگرنگیجیهانهەیە وەریانگێڕایە سەر
یرووبهریداهێناندا


یرۆژنامه
ژمارهكانی62،61و64

شله


ێبه
یهبهس
مدیمانه 

 1
ئه
وه.ساڵی .2011
باڵوبووهته 
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زمانیرووسیوزمانیرووسییانكردەزمانی،ئەدەب،زانست
و هونەر! ..حەمە رەزاشای ئێران خزمەتیكی گەلێك گەورەی
نەتەوەی فارسی كرد ،كە لەشكرێك وەرگێڕی دروستكرد!
بەڕادەیەك كتێبخانەی فارسی لە ناوچەكەدا دەوڵەمەندترینە و
تەنانەتلەهیعەرەبیشدەوڵەمەندترە! ..
ئەودوونموونەیەمبۆئەوە هێنایەوە كە بڵێم،ئەوتێكستانە
بە یەك كەس و دوو كەس وەرناگێڕدرێن ،هەوڵ هەبووە ،بەاڵم
تاكەكەسی بوون و نەچوونەتە چوارچێوەی دامەزراوەییەوە،
دەبێتئەمكارە سیستمتێكپێیهەڵبستێتوپالنوبودجەی
پێویستی بۆ هەبێت ..هەربۆیە زۆرجار وەزارەتی رۆشنبیریی
هەرێمكەوتۆتە بەرنیشانەیپرسیاریمنوزۆریتریشومن
بەڕاستی نازانم ئەو وەزارەتە بەتەواوەتی چیدەكات و كاری
چییە!..
پ /2ئەو سەرچاوانەی كە وەردەگێڕدرێن زۆربەی
ئەو گەڕیدانە نووسیویانە كە هاتوون سەردانی
كوردستانیان كردووە ،ئەوانەش هێندەی لە رووی
سۆزدارییەوە پەیوەستن بە مەسەلەی كوردەوە كە
غەدرێكی گەورەیان لێكراوە و دابەش كراوە ،زۆركەمتر
الیەنە خراپەكانی كەلتووری ئێمە باس دەكەن و
دەردەخەن ،با پرسیارێكی جەوهەریی بكەین ،ئایا ئەمە
تا چەند قازانجی بە كولتووری كوردی گەیاندووە؟
وەاڵم :مێژوو ،رابردووی نەتەوە یان كۆمەڵێك كەس یاخود
دامەزراوێكە،ئەومێژووەشهەمەالیەنەیە،باشوخراپ!ژیانی
نەتەوەیەكیش نابێت لە هەموو ئان و زەمانێك وەك كاتژمێر
بەڕێوەڕۆیشتبێت! تەنانەت من باوەڕم بەوەش نییە كە بە
بەریتانیا دەڵێن ئەو شارستانییەیە كە هەرگیز خۆری لێ ئاوا
نەبووە!..چونكە ژیانینەتەوەكانوەكژیانیتاكەكەسێكوایە،
بریتییە لە هەوراز و نشێو ،سەركەوتن و ژێركەوتن ،نەخۆشی،
شانازیوملكەچیوزۆریتر ..
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مێژووی ئێمە ،تا روویەكی گەشی شارستانیی
تێدادەبینیت ،هەزار و یەك تێشكان و ناپاكی و براكوژی و كاری
خراپیتریتیادەبینیت،ئەمە هەرتەنهالەمدەیەیانەیكۆتاییدا
وانەبووە ،بەڵكو تازۆرتر قووڵببیتەوە و بكەویتە ناو میرنشین و
دەوڵەتۆكە و هۆزەكانی مادەوە بەرەو خراپتر و دابڕانی زۆرتر و
پەرپەرتییزۆرتردەچێت ..
كەم كەس هەیە بە راستگۆییەوە باسی دۆزی كورد و
كێشەكانی كردبێت ،ئەوەی دوژمنمان بووبێت ،بە خراپە باسی
كردووین و ئەگەر شتێكی باشیشمان هەبووبێت ،لێیی
سەندووینەتەوە ،ئەوەشی دۆستمان بووبێت چاوپۆشی لە
زۆرشتی خراپمانكردووە و بەچاوی سۆزەوە باسی كردووین..
خۆیشمان تاوەكو ئێستا نەمانتوانیوە راستگۆیانە لە  خودی
خۆمانورابردوویخۆمانبتۆژینەوە! .
هەتا ئێستا جەژنی نەورۆز مشتومڕی زۆر لەسەرە! چۆن
بتوانیین بەشێوەیەكی زانستییانە بیسەلمێنین كە ئەو
كەلێندەرەی كە مێژووەكەی براوەتەوە بۆ ساڵی 700ی پ ز،
بنەمایەكی مێژوویی هەیە؟ هەروەها ئەو  21تیشكەی
خۆرەكەی نێو ئااڵی كوردستان لە رووی مێژوویی و
فەرهەنگییەوەلەكوێوەسەرچاوەیگرتووە؟ 
مێژووی ئێمە ،ئایا بەهۆی خۆمانەوە بێت یان دەستی
دەرەكی،كۆمەڵێكدرۆیگەورەیتێكەوتووە،دەبێتئێمە باشتر
خۆمان بناسین ،ئەگەرنا ،نەتەوە بوونمان دەكەوێتە ژێر
پرسیارەوە ،هەر ئەوەشە كە تاوەكو ئێستا ئێمە نەبووینەتە
خاوەنیدەوڵەتینەتەوەییخۆمان!.
پ /3بۆچی ئێمە بۆ مێژووی خۆمان هەمیشە
شایەدی بۆ ئەو كەسانە دەدەین كە مێژووی ئێمەیان
نووسوەتەوە ،ئایا ئەگەر ئێمە خۆمان واتە كەسانی وەك
جەنابتان و چەندانی دیكە لە جیاتی مێژوونووسە
گەورەكانی یەكێتی سۆڤییەتی پێشوو ،مێژووی خۆمان
بنووسیبایەوە ،هەمان ئەو گرنگییەمان پێدەدا یان نا؟
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وەاڵم :هەڵبەت ئەگەر خۆمان بەشێوەیەكی زانستییانە و
دوور لە هەر روویەكی سۆز و سۆزداری مێژووی خۆمان
بنووسینەوه ،دیارە زۆرباشتر دەبێت .من ناڵێم نووسینی
سۆزداریم نییە بۆ كوردستان و كورد ،هەڵبەت نووسینە
سەرەتاییەكانم هەندێكیان ئەو مۆركەیان پێوەدیارە ،بەاڵم
هەڵەیەكی گەورەیە! نووسینی مێژوویی و شیعری دڵداری و
خەیاڵەكانی زۆر جیاوازن ،ئەدەبی نووسینی ئێمە بەگشتی لە
شیعرنووسیندەچێتوتژییە لەئەندێشه!نووسینیمێژووییو
سیاسیمخوێندووەتەوە كە كابراینووسەریبە حیسابیخۆی
مێژووی نووسیوە ،كەچی دێتەسەر باسی گیای سروشتی و
وشككردنەوەیتەپاڵەلەالدێكانیكوردستاندا! .
ئەگەر نەزانین باسكردنی گیای سروشتی ،پێوەندیی بە
زانستی بایۆلۆجی و دەرمانسازی و وشككردنەوەی تەپاڵەش
پەیوەندیی بە زانستی كۆمەڵناسیی كوردەوارییەوە هەیە! ئەوا
ئەو مێژووەشی كە دەینووسینەوە لەوەی بۆ نموونە ئەوانەی
سۆڤییەتیپێشووباشترنابێت!.ئەگەركاوەیئاسنگەربكەینە
كوردوكەلێندەرەكەمانببەینەوە بۆ700یپێشزایینوباسی
 21تیشكەكەی ئااڵی كوردستان بكەین لە نووسینە
مێژووییەكانماندا! ئەوەیشیان بەدڵنیاییەوە لەوانەی بێگانەكان
باشتروكاریگەرترنابێت ..
مێژوودەبێت بنووسرێتەوە وەكئەوەیكە روویداوە،ئەركی
مێژوونووس گێڕانەوە و بەراووردكردنی ئەو رووداوە مێژووییانەیە،
هۆكاری روودانی رووداو و هۆكاری روونەدانی رووداوە
روونەداوەكانبۆخوینەردەربخات،ئەوەیەنووسینەوەیمێژوو!.
پ /4ئەو خەمساردییەی كە لە مێژووی كورددا
هەبووە تا ئێستاش بەردەوامە لەوەی كە ئەو كەسانەی
كە بە جۆرێك لە جۆرەكان داهێنان لە یەكێك لە بوارەكان
دەكەن هەتا نەمرێت حورمەتی نازانن ،لە ناو ئەو
بوارەنەشدا مەسەلەی مێژوو ،گەورەترین مێژوونووسی
ئێمە دكتۆر كەمال مەزهەر ،چونكە خۆی نەكردووەتە
كااڵی سیاسی توانیویەتی كەسایەتی خۆی وەكو
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كەسایەتییەكی نەتەوەیی بهێڵێتەوە ،هەست دەكەی
غەدرێكی گەورەی لێ دەكرێت ،ئەویش وەكوو
خوالێخوشبوو مامۆستا مەسعوود محەممەد تا لە
ژیاندایە كەسێك حورمەتی نازانێت ،با پرسیارێك لە
هاوڕێ باخەوان بكەین ،تۆ لەسەر ئەمە چ قسەیەكت
هەیە؟
وەاڵم :تا لە ژیاندایە كەسێك حورمەتی نازانێت! ئەمە
لەوانەیە بەتەواوەتی وانەبێت! بەاڵم ئەگەر مەبەستتان
دەستەاڵتی فەرمانڕەوای كوردستانە ،ئەوا بەتەواوەتی وایە.
مەسعود محەمەد ،زمانناس ،مێژووناس ،ئەدەبناس ،نالی و
حاجی قادرناس ،كشتوكاڵناس ،عەرەبیزانێكی گەورە بوو،
بەداخەوە ئەوەندەیرژێمیبەعسگرنگییبەمپیاوەداورێزی
لێگرت ،نیوئەوەندە دەستەاڵتی كوردی ئاوڕی لێنەدایەوە ،دەكرا
سوودی زۆرتر لەو چەند ساڵەی دوایی تەمەنی مامۆستای
گەورە وەربگیرایە! من پێش كۆچی دواییی چەند جارێك بینیم،
ئەگەرچی كەمێك تووشی نەخۆشیی فەرامۆشی ببوو ،بەاڵم
هەرهیئەوە بوو ببێتە گەورە راوێژكاریراوێژنەكارانیهەردوو
دەستەاڵتیكوردیبەپارتیشویەكێتیشەوە ..
مامۆستا كەمالیش ،بەهەمان شێوە ،ئەگەر دەستەاڵتی
كوردی خەمسارد نەبووایە بەرامبەر مێژوو و مێژوونووسین،
دەبووایە بەرنامەی تری بۆ مامۆستا كەمال ببوایە ،دەبوایە
تەواویمێژوویقۆناغەكانیخوێندنبە زانكۆوبەشیمێژووەوە
لەژێر فەرمان و بااڵدەستیی ئەم مامۆستایەدا بنووسرایەتەوە و
سەرپەرشتیی بكردایە ،نەك بەداخەوە رەوانەی لەندەنی بكەن
بۆ وەرگێڕانی دۆكومێنتەكانی سەبارەت بە كورد لە مۆزەخانە و
ئەرشیڤخانەكانیبەریتانیادا،ئەمە كاریمامۆستاكەمالنەبوو،
ئەمە كاریهەروەرگێڕێكیئاسایییمێژووناسبوو،نەككەمال
مەزهەریمێژوونووس!.
پ /5لەسەر ئەو كتێبە مێژووییانەی كە بوونەتە
سەرچاوە بۆ قۆناغی ئامادەیی و پێش ئامادەیی ،جۆرێك
لە نارازیبوون هەیە لەسەر ئەوەی كە پێیانوایە هەم
356

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


مەسەلەكان بە ئاڵۆزی باس كراون و هەمیش
مەسەلەكە كە دێتە سەر لەبەركردن قوتابی یان
خوێندكار ئەزیەت دەدات ،ئایا هاوڕێ باخەوان تا چەند
ئاگاداری ئەو جۆرە كتێبە مێژوویانە و چ قسەیەكیشت
لەسەریان هەیە؟
وەاڵم :پەروەردەی ئێمە كێشەی زۆرە ،پەروەردەكەمان
جگەلەوەیئێستابووەتە دووشێوەزمان!هەروەهاتاوەكوئێستا
لەژێرهێزكاریخراپیهەردووكارگێڕیێتییپارتیویەكێتیدایە،
هەرچی پارتییە دەیەوێت رۆڵی شۆڕشەكانی بارزان و مەال
مستەفا بخاتە ناو هەموو قۆناغەكانی خوێندنەوە ،یەكێتیش
دەیەوێترۆڵیئیبراهیمئەحمەدومەكتەبسیاسیوجەالل
تاڵەبانی بااڵدەست بێت! واتە كوردستان پەروەردەكەیشی
كەوتووەتەنێواندوومیرنشینەوە ..
دیارە من هەموو ئەو كتێبانەم نەدیوە ،بەاڵم لە بەرنامەمدا
هەیە ئەمجارە كە هاتمەوە بۆ واڵت هەموو كتێبی مێژووی
قۆناغەكانی خوێندن كۆبكەمەوە و بزانم بەتەواوەتی چ باسن!
ئەوەی بیستوومە و لێی دڵنیام ئەنفال بەو گەورەییە لە كتێبی
پەروەردەی قۆناغەكانی ناوەندی و دواناوەندیدا نین ..ئەمە
كارەساتە! 
نووسینی مێژوو زۆر جیاوازە لە نووسینی پەروەردەی
مێژوویی .مێژوو ،مێژوونووس دەینووسێتەوە ،بەاڵم پەروەردەی
مێژوویی دەبێت كەسانێكی واهی بینووسنەوە كە شارەزاییان
لە پەروەردە ومێژووداهەبێت.بەاڵمزۆربەیئەوكتێبانە لەالیەن
مێژوونووسەوە نووسراون و هیچ زانیارییەكی ئەوتۆیان بەرامبەر
بە پەروەردەی منداڵ و مێرمنداڵەوە نییە ،هەربۆیە ئەو كتێبە
مێژووییانە خویندكارئەزیەتدەدەن!..كتێبیمێژووییمبینیوە كە
هی قۆناغێكی خوێندن بووە ،ئەوەی كە نووسیوویەتی نە فڕی
بەسەرمێژووەوەبووەنەپەروەردەكاریشبووە! .
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هەڵبەت هەموو ئەم هۆیانە دەگەڕێنەوە بۆ خراپیی
سیستمیبەڕێوەبەرییكوردستان،وەزارەتی پەروەردەشوەك
تیرۆشنبیریوایه،نیشانەیپرسیارزۆرنلەسەریان!

وەزارە
پ /6ئەو دابەشكارییەی كە لە عەقڵی سیاسیی
حزبی ئێمەدا هەیە ،كەم كەسیشمان هەیە بتوانێت
تێپەڕی ئایدۆلۆژیا سیاسییەكەی خۆی بكات ،تا چەند
زەڕبەی لە مێژوو و نووسینەوەی مێژوو و لە كۆی ژیانی
ئێستاشمانداوە؟
وەاڵم :ئەو دابەشكارییە گوورزی لە هەموو شتێك داوە،
هەمووشتیكبەشێوەیەكیرەهایتەواو.مێژووشیەكێكە لەو
گوورزلێدراوانەی ئەو هەموو شتانە ..تۆ سەیری چاپكراوەكانی
دەزگای ئاراسی سەربە پارتی بكە ،زۆرێك لە كتێبەكانی
دەربارەی مێژووی بارزانی و پارتی و پەڕینەوەی ئاوی ئاراس و
هەمووئەوشتانەیەكەپێوەندییبەپارتیوبارزانییەوە هەیە!..
بەرامبەرئەویشدەزگایسەردەمیسەربە یەكێتیباوەڕناكەم
یەككتێبیلەسەرپارتیوبارزانیچاپكردبێت! .
لە هەولێرشۆڕش،شۆڕشیگواڵنە،لە سلێمانیشۆڕش،
شۆڕشینوێیە!لەهەولێرگەورەتریننەبەردیپێشمەرگایەتی،
شەڕی خواكوڕكە! لە سلێمانی داستانی قەیوان – ماوەت و
دابانە! لە هەولێر بارزانی مەرجەعە ،لە سلێمانی ئیبراهیم
ئەحمەد و جەالل تاڵەبانی و بەوشێوەیە هەموویان جوودان و
دابەشبوون! ..
مێژوو ،خەڵك دروستیدەكات و دەستەاڵت بەهەڵە
دەینووسێتەوە! ئەو مێژووەی دەستەاڵت دەینووسێتەوە بە
ئارەزووی خۆی و لە بەرژەوەندیی خۆی دەینەخشێنێت..
كێشەی ئێمە لەوەدایە لەباتی دەستەاڵتێك دووانمان هەیە!
ئەگەر نەڵێم زۆرتر! مێژووش له هەر الیەكیان بە ئارەزوو و
بەرژەوەندیی ئەو الیەنە دەنووسرێتەوە! بەواتای ئەوەی خەڵك
دروستیكردووە،دەستەاڵتبۆیتێكدەدات ..
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دەستەاڵتیكوردی،هەڵەیەكیگەورە دەكاتكە دەیەوێت
مێژوو بنووسێتەوە ،چونكە ناتوانێت الیەنگیریی تێدانەكات ،ئەمە
هەر تەنها تایبەت نییە بە دەستەاڵتی كوردی ،بەڵكو كارێكی
گشتییە بۆهەموودەستەاڵتەكان..مێژوودەبێتوازیلێبهێنرێت
بۆئەوانەیكە سەریانلێیدەردەچێتوبەشێكنلەوانەیكە
دروستییانكردووە،نەكئەوانەیكەتێكیدەدەن!.
پ /7تۆ یەكێكی لەو كەسانەی كە بە ڕۆحییەتێكی
نەتەوەیی بیر دەكەیتەوە و زۆر سەرسەختانە رەخنە لە
یەكێتی و پارتی دەگریت وەك دوو حزب كە حوكمڕانی
هەرێمی كوردستان دەكەن لە ماوەی بیست ساڵی
رابردوودا ،ئایا ئەو رەخنەیە تا چەند پەیوەستە بەوەی كە
تۆ دووربینانەتر سەیری مەسەلەكان دەكەیت و پێتوایە
هەر حوكمڕانییەكی خراپ دواجار ئایندەیەكی خراپ بۆ
ئەو میللەتە بەرهەم دەهێنێت؟
وەاڵم :دیارە من و زۆریتری وەك من لە پارتی و یەكێتی
دووربینتر بووین ،كاتی خۆی زۆرمانگووت و نووسینەكانیشمان
ئەوگەواهییە دەدەن..وتمانئەگەرواهیواڵتبەڕێوەبەرنئەوا
ئاییندەیەكی خراپ بۆ ئەو میللەتە بەرهەم دێنن! ئێستاش
زۆرێك لە بەرایی ئەو ئاییندە خراپە بەدەركەوتووە و زۆر بەداخم
بۆی! .
رەخنەی سەرسەختی من لە سنووری ئەدەبی نووسیندا
هەر بەردەوامدەبێت ،تاوەكو ئەم ئێستا خراپە و ئاییندە
خراپترەمان چاكتردەبێت ..پێشتر لە یەكێك لە نووسینەكانمدا
باسی بێگوێیی دەستەاڵتی كوردیم كردووە! ئەگەر گوێیان لە
هەزاران كەسی دڵسۆز بگرتایه ،دەستەاڵت و جەماوەر
سەنگەری بەرد و گوللەیان لەیەكدی نەدەگرت و رووداوەكانی
ئەمدواییە وهیتریشكەبەڕێوەن،روویاننەدەدا!بەاڵمخەمی
گەورەیمننەتەوەكەمە،ئەوە كە یەكەمینودواهەمینزیانی
بێگوێییدەستەاڵتیبەردەكەوێت! .
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راستنییەپارتیویەكێتیبەدوژمنبزانیینوتائێستامن
بە دووپێكهاتەیگرنگیباشووریكوردستانیاندەزانم..كە من
سەرسەختانە رەخنەم لێیانگرتبێت ،تەنها بۆ پاراستنی ئەو
دەستكەوتانەیە كە ئێمە بەدەستمانهێناون و ئەوان خەریكن
لەدەستیدەدەنوهیچیتر!.
پ /8یەكێك لەو بوارە تازانەی كە زمانی كوردی
خەریكە گەشەی تێدا دەكات ،مەسەلەی كۆمپیوتەر و
ئینتەرنێتە ،لەمڕووەشەوە ناكرێت رۆڵی بەڕێز هاوڕێ
باخەوان لەبەرچاو نەگیرێت ،با پرسیارێكی سادە بكەین،
ئایا بە راستی ئەوەی تا ئێستا لە كۆمپیوتەر و لە
ئینتەرنێت بە زمانی كوردی كراوە و دەكرێت تا چەند
شایستەی ئەوەیە كە گەنجێكی كورد لە پارچەكانی
دیكەی كوردستان دڵی پێی خۆش بێت؟
وەاڵم:سوپاستاندەكەمكە لەورووەوە رۆڵیمنلەبەرچاو
دەگرن! 
لەڕاستیدا دڵپێخۆشبوونەكە گشتگر نییە ،ئەویش
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی زمانی یەكگرتووی كوردی ،كە دەبووایە
ئێمە ئێستا پاش بیست ساڵ فەرمانڕەوایی كوردی،
بمانبووایە! ..نەبوونی زمانی یەكگرتووی كوردی كێشەكانی
ئاڵۆزتر كردووە ،كورد بە چەند شێوەزمان و چەند رێنووسێك
دەنووسێت ..هەربۆیە لێكتێگەیشتنیش ئاسان نابێت و
ناشتوانین وەك پێویست بچینە ناو زانستی دیجیتاڵەوە .بۆ
نموونە ئەگەر داوا لە كۆمپانیایەكی وەك مایكرۆسۆفت بكەین
ویندۆزمانبۆبكاتبە كوردی!پێیبڵێینبۆكامشێوەزمانوبە
كامرێنووس!لەوەوەبڕوانەهەمووالیەنەكانیتریزانستیئای
تیبەگشتی! .
بەاڵملە الیەكیترەوە بوونیئنتەرنێتهۆكارێكیگرنگە بۆ
زانینو ناسینیپارچەكانیكوردستانبەیەكتری ،منزانیاریی
زۆرمبەهۆیەوە دەستكەوتووە ولەورووەوە زۆرخۆمبە قەرزاری
ئنتەرنێتدەزانم..
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پ /9تۆ یەكێك بووی لە كەسە یەكەمینەكان كە
خەمخۆرییەكی گەورەت نواند لە مەسەلەی داخلكردنی
زمانی كوردی بۆ ئینتەرنێت ،ئایا ئەم هەوڵە تاكە
كەسییەی هاوڕێ باخەوان ،دیسان زادەی خەونبینینی
گەشەسەندنی پێشكەوتنی زمانێكی جوانی پاراوی
كوردی بوو ،یان ئەوە باخەوانی هاندا كە ئیتر زمانی
كوردیش نابێت لەبیر ببرێتەوە و دەبێت بە قەدەر خۆی
خزمەتی بكرێت؟
وەاڵم:لە راستیدائەمە چیرۆكیخۆیهەیە!ساڵی1994
ویستم نامیلكەیەك لەسەر راپەڕینەكەی بەهاری 1991ی
باشووری كوردستان چاپ بكەم ،ناوەڕۆكی ئەو نامیلكەیە
كۆڕێكمبووكە لە هەمانساڵدالە رواندزگرتم..كێشەیچاپم
هەبووولەهۆڵندانەمزانیچۆنچاپوباڵویبكەمەوە..پاشان
تایپڕایتەرێكی فارسیم لە كاك (بەختیاری شەمەیی)یەوە
وەرگرتوكەوتمە تایپیكتێبەكە!ئەگەرچیپێشتركەمێككارم
بەتایپڕایتەركردبوو،بەاڵمكارێكیتابڵێیناخۆشبوو،بەتایبەتی
كە دەبووایە دێڕەكان درێژییان وەكو یەك بووایە تاوەكو الی
چەپیشی رێك دەربچووایە ..هەر لەو ساڵەدا بڕیارمدا
كۆمپیوتەرێك بكڕم و كاروباری تایپی نووسینەكانمی پێبكەم..
هاوسەرەكەشمخوێندنەكەیلەسەركۆمپیوتەروئایتیبوو،
پاش ئەوەی كۆمپیوتەرێكمان لە ساڵی 1995دا كڕی ،چەند
كۆرسێكم  هەر لەو ساڵەدا بینی و زۆرباش كۆرسەكانم
تەواوكرد ،ئیدی لەو كاتەوە كەوتمە دنیای كۆمپیوتەر و سفر و
یەكەوە! ساڵی دووایی لە پەیمانگای نێتوێركینگ لە شاری
الهای وەرگیرام و ئەویشم تەواوكرد ..سااڵنێكی زۆر كاری
بەرنامەوانیی ئنتەرنێت و بەرنامەی ویندۆزم بەچەندین زمانی
بەرنامەوانییجیاوازلەچەندینكۆمپانیاكردووە،ئێستاپاشئەو
هەموو ساڵە لەوانەیە دەیان كۆرس و راهێنانم بینیبێت و
لەوكاتەوە بژێوییخۆمانلەسەرئەوالیەنەیەوهەرگیزهەست
ناكەم كە من كەسێم كاتی خۆی یاسام خوێندبێت و مافناس
بم! .تاوەكو ئێستا كە بوومەتە ئای تی مەنیجەر الی نەتەوە
یەكگرتووەكانوتەواویداتابەیسەكانیدادگاییۆگۆسالڤیامن
بەرپرسیاریانموبەڕێوەیاندەبەم ..
361

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


منهەرلەبەرایییدەركەوتنیئنتەرنێتەوە،بەگەڵیكەوتم
و زۆر بە گرنگم دەزانی ..سەرەتا زمانی كوردی زۆر كەم
بەكاردەهێنرا ..بەاڵم پاشان وردە وردە زۆر بوو و منیش یەكێكم
لەوسەربازە ونانەیكە كارمبۆئەوە كردووە وتاوەكوئێستاش
هەربەردەوامم..
پ /10با پرسیارێكی جەوهەریی بكەین لەسەر
باخەوان دۆت كۆم ،ئێمە هەر رۆژێك سەیری سایتەكەی
بەڕێزتان دەكەین ،مێژووی رۆژێكمان بە تەواوەتی لە
پێش زایینەوە هەتا ئێستا دەداتێ ،ئایا ئەمە تا چەند
خوێنەر بۆ ئەوە رادەكێشێتەوە كە خوێنەر زاكیرەیەكی
بەهێزی هەبێت بۆ گەڕانەوە بۆ رووداوەكان ،ئایا ئەو
هەوڵەی تۆش لەسەر ئەو بنەمایە بەرهەم هات؟
وەاڵم :ساڵی  1998كە لە كۆمپانیای (ماگناشۆپ
ئنتەرناشیۆناڵ بی ڤی)ی هۆڵەندی كارم دەكرد ،بەڕێوەبەری
كۆمپانیاكە وەكدەستخۆشانەیەكبۆچەندماڵپەڕێكیعەرەبی
كەبۆكۆمپانیاكەدروستمكردبوو،پێیگووتمكەدەتوانملەسەر
بودجەی كۆمپانیا دۆماینێكی تایبەت بەخۆم و هۆستینگی
بێسنوورم هەبێت ،دیارە ئەوكاتە ئەوانە زۆر گران بوون! ،منیش
لەوكاتەوەبوومەخاوەنیباخەواندۆتكۆم.ئەوماڵپەڕەیەكێكە
لە دۆماینە بەراییەكانی مێژووی ئنتەرنێتی كوردی ..هیچ كاتێك
ئەو دۆماینەم بۆ مەبەستی بازرگانی بەكارنەهێناوە ،هەرچی
نووسینی من هەیە لە كتێب و وتار و دیمانە لەسەر ئەو
ماڵپەڕەن ..زۆرجاریش كتێبی نووسەرانی تر كە هۆستینگیان
نەبووەدامناوەتاوەكوخەڵكیبیانبینێت ..
ساڵی  ،1999پێش چاپ و باڵوبوونەوەی پەڕتووكی
هاوڕێنامە لەالیەن دەزگای سەردەمەوە ،تەواوی داتابەیسی
هاوڕێنامەمخستە سەرباخەواندۆتكۆموماشێنێكیگەڕانم
پێیەوە گرێدا تاوەكو خوێنەران لە داتابەیسەكەدا بگەڕێن و
زانیارییتێدابدۆزنەوە!لەوانەیەئەوەكۆنترینیانیەكەمینەكانی
سێرج مەشینی كوردی بێت لەسەر ئنتەرنێت! دیارە دڵنیا نیم
لەوە ..
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پاشان وایلێهات كە رۆژانە میوانانی دۆماینەكە رووداوەكانی
رۆژیان بە ئۆتۆماتیكی دەستبكەوێت ..هەمان رووداوەكانی رۆژ
كە سااڵنێكە تەلەڤزیۆنە كوردییەكان سوودی لێدەبینن و
وه ،بەبێ
هەندێكیان تەنانەت كۆماكانی منیش باڵودەكەنە 
ئەوەیرۆژێكلەرۆژانباسیسەرچاوەیهاوڕینامەیانكردبێت!
ئێستا بووەتە (ئاڕ ئێس ئێس فید) و هەر ماڵپەڕێكی كوردی
دەتوانێتناوكێشیبكاتلە ماڵپەڕەكەیخۆیەوە ورووداوەكانی
رۆژپیشانیمیوانانیبدات ..
خۆشبەختانە زۆر كەس سوودی لە رووداوەكانی رۆژ
وەرگرتووە و زۆرێك ئیمێڵ و دەستخۆشانەم بەدرێژایی سااڵنی
رابردووپێگەییشتووەكەدەتوانمبڵێمسەدانوبگرە زۆرتریشەو
هەمووییمالیخۆمپاراستوون..
سەرچاوەیەكی
كوردیپێدیا
سایتی
پ/11
دەوڵەمەندە بۆ كۆكردنەوەی زانیاریی لەسەر تەواوی
كەس و رێكخراوو ناوچەكان ،ئەوەیان زادەی چی بوو؟
وەاڵم :من لە ساڵی 2005ەوە لە فراوانتركردنی هاوڕێنامە
وەستام ،ئەویش زۆرتر بەهۆی هۆكاری چاپنەكردنەوەیەوە بوو!
پڕۆژەی كوردیپێدیا دەمێك بوو لە بەرنامەمدا بوو ،بەتایبەتی كە
كۆمەڵێك سەرچاوەی باشم بۆی هەبوو ،لەوانە :هاوڕێنامە و
داتابەیسی ناونامە و ئەو ئەرشیڤە دیجیتاڵەی كە سااڵنی
رابردوو كۆمكردبوەوە .كوردیپێدیا لەسەر ئەو سەرچاوانە وەك
(داتاوێر هاوس)ێك دروستبوو ،شارەزاییی چەند ساڵەشم لە
بەرنامەوانی و داتابەیس دیزاییندا زۆر یارمەتیدەرم بوو و ئەو
كوردیپێدیایەی لێپێكهات كە ناوم ناوە (پڕزانیاریترین سەرچاوەی
كوردی!) ..
كوردیپێدیا ،پڕۆژەیەكە بۆ كۆكردنەوەی هەر زانیارییەكی
پەیوەست بە كوردستان و كورد و بەهیوایە لە پاشەڕۆژدا زۆر
پڕزانیاریتر بێت و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :كێ ،كێیە؟! و
چییە؟!...
چی،
و
كوێیە؟!
كوێ،
كوردیپێدیا وشەیەكی لێكدراوە و لە كوردی و پێدیا پێكهاتووە.
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وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی لێكدراوی گریكیی
ئەنسیكلۆپێدیایە ) (enkyklia paideiaكە بەواتای ناسین یان
زانینییاخودزانیارییگشتیدێت.وشەیكوردیپێدیاشلەوەوە
داتاشراوە و دەكرێت واتای كوردناسی ،كوردیناسی یان
كوردزانینیاخودزانیارییكوردیبدات .دڵنیانیم،بەاڵملەوانەیە
وشەی پەیی كوردی یان پەییپێبردن هەر هەمان رەگوڕیشەی
پیدیابێت! .
بەكورتی كوردیپێدیا ،هەوڵێكی (پڕۆفیشناڵ)انەیە بۆ
كۆكردنەوەیوخستنەڕوویزانیارییپەیوەستبە كوردستانو
كوردەوە ..
دەمێكە بەنیازی نووسینێكم لەسەر زانیاری و چۆنێتیی
زانیاریوەدەستخستنوتایبەتمەندییەكانی،بەاڵمماوەیەكە لە
نووسیندا زۆر تەمبەڵ بووم و هیوادارم لە پاشەڕۆژدا ئەمە بۆ
بكرێت ..
پڕۆژەكە خۆشبەختانە زۆربەخێرهاتنیلێكراوە وخەڵكانێكی
زۆر سەردانی دەكەن و زانیاریی لێوەردەگرن و راپۆرتی لێوە
دادەبەزێنن .خەڵكانێكی زۆریش یارمەتی بۆ كوردیپیدیا دەنێرن
بەناردنی بابەت و وێنە و راستكردنەوەی زانیاریی ناتەواو ،كە
ئەمەشبووەتەهۆیئەوەیكەكوردیپێدیائنتەرئەكتیڤانەلەگەڵ
سەردەرەكانیدا كاربكات ..هیواشم فراوانبوونی زۆرتریەتی و
دەكرێتبگووترێتلەمكاتەداداتابەیسەكەی،دوایداتابەیسی
دەزگاكانیزانیاریوپاراستن،گەورەترینداتابەیسیكوردییە..
ئێستا كوردیپیدیا خاوەنی دەیان هەزاران بابەت و هەزاران
وێنەیە ..ئامانجیشی ئەوەیە ژمارەی بابەتەكانی بگەیەنێتە یەك
ملیۆن بابەت! تاوەكو هەركەسێك بیەوێت بەدوای هەر شتێكدا
بگەڕێت ،نائومێد نەبێت و زانیاریی پێویستی لەسەر بابەتی
داواكراودەستبكەوێت ..
بەرنامەی كاری زۆرترم بۆ كوردیپێدیا هەیە ،بەوەی
بەشێوەزاری بادینی و كرمانجیی پیتی التینیش كاربكات و
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بەنیازیشم وەك رێكخراوێكی لێبكەم و ببێتە ناوەندیكی
بڕواپێكراویزانیاریوەدەستخستنیكوردەواری ..
پ /12هەست دەكەی بۆ چەند ساڵی داهاتوو،
زمانی شیرینی كوردی هێندە دەبێتە واقیع و دێتە رێزی
یەكێك لەو زمانە جیهانییانەی كە بۆ هەر بوارێك بتەوێت
تۆ پرسیاری لێ بكەیت ،واتە پرسیار لە گوگڵ بكەیت یان
لە هەر سێرچێكی دیكە بكەیت ،زانیاریی پێویستت
دەست بكەوێت؟
وەاڵم :دەتوانم بڵێم لە پێنج ساڵی رابردوودا گۆڕانكاریی
باش لە بواری زانیاریی تەكنەلۆجیدا هاتووەتە كایەوە ،ئەو
گۆڕانكارییانەش كورد و زمانەكەیی گرتووەتەوە .بەاڵم ئەوەی
پەیوەست بە كوردەوەیە وەك پێویست نییە و ئێمە هێشتا
زۆرمان ماوە .كێشەكانمان زۆرن! رێنووسی یەكگرتوو و زمانی
یەكگرتوو یەكێكن لە شاكێشەكان و دەبووایە لە بیست ساڵی
رابردووداحكومەتی باشووریكوردستانهەنگاویزۆرگەورەی
بنایە ،بەاڵم هیچی نەكردووە! ئەو كێشەیە دەبێت دامەزراو و
سیستم چاری بكات و لە توانای یەك كەس و سەد كەسدا
نییە! ..
گووگڵ و هەر سێرچ ئەنجنێكی دی ،هەرچی لە
داتابەیسەكەیدا تۆماركرابێت ،هەر ئەوەت دەداتێت و هیچی تر،
ئیدیئەگەرسۆرانیوپیتیئارامییانبادینیوپیتیئارامی
یان التینی بێت ،هەر ئەوەت پیشاندەدات! ..بەاڵم ئایا زانیاریی
پێویستتدەستبكەوێت،ئەوەیاندەكەوێتەوەسەرخۆمانكەتاچ
رادەیەك زانیاری و دۆكومێنتمان لەسەر نێت هەیە! نەك سێرچ
ماشینەكان!..
پ /13با بگەڕێینەوە بۆ ناوەندی مەعریفیەكان و
زانكۆ و هەروەها خوێندنی بااڵ لە كوردستان كە لەمەدا
كەمتەرخەمییەكی زۆر گەورە هەیە ،تەنانەت زانكۆ و
پەیمانگاكانی ئێمە سایتێكی پێشكەوتوویان بۆ
دامەزراوەكانی خۆیشیان نییە ،ئایا ئەم كەمتەرخەمییە
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لە خزمەتكردن بە زمانی كوردی و خزمەتكردن بە
زانیاری و داتا بە زمانی كوردی ،خەتای كێیە ،ئایا
ئەمەش دیسان خەتای كۆی سیستمی سیاسیی
واڵتە ،یان خەتایەكە خەتای تاكە كەسە ،چونكە جۆرێك
لە ئیمكانیەت هەیە كە ئەوان بتوانن سایتێكی
پێشكەوتوو پێشكەش بكەن و بە زمانی كوردی دەیان
زانیاریی لەسەر بواری پزیشكی ،بازرگانی ،ئابووری،
رۆژنامەوانی ....هتد ،پێشكەش بكەن؟
وەاڵم :ئەگەر ئەوانەی كە لە باشووری كوردستان لەم
سەردەمی تەكنەلۆجیای زانیارییەدا سایتێكی پێشكەوتوویان بۆ
دامەزراوەكانی خۆیان نەبێت ،ئیتر چۆن من پێیان بڵێم ناوەندی
مەعریفیوزانكۆوخوێندنیبااڵ! ..
ئەوانە خەتای تاكەكەس نییە ،من بەردێك لە ئاسمانی
باشووری كوردستان بكەوێتە خوارەوە و بیدات بەسەری خودی
دەستەاڵتیشدا! هەر خەتای دەستەاڵت خۆی دەگرم ،ئەوانە
دەبێتسیستمیفەرمانڕەواییبیكەنوكاریتاكەكەسنییە،
تاكەكەس رۆڵی لەو پڕۆژە گەورانەدا یەكەم جێبەجێكەر و
بەرەوپێشبەری پالنەكەیە ،دووەمیش كە گرنگترینیانە،
سوودمەندبوونەلەوپالنە ..
ئەوەی من تێی گەییشتبێتم دەستەاڵتی كوردی ئەوەی
خەمی نەبێت و ئەوەی بیری لێنەكاتەوە زمانی كوردییە ،ئەمە
كارێكە من ناتوانم تێیبگەم بۆ و لەبەرچی؟! تكایە هەر كەسێك
ئەوە دەزانێت ،ئەوا زۆر سوپاسی دەكەم ئەگەر منیش
تێبگەیەنیتبۆ؟! .
ماڵپەڕی وەزارەتی رۆشنبیری بكەرەوە ،رێنووس و
دەستەواژەی وا ئەنتیكەی تێدایە شاخت لێدەڕوێنێت! لە
دۆكومێنتە فەڕمییەكانیحكومەتداهەریەكە وبەئارەزوویخۆی
رێنووس و زمان دادەڕێژێت ..تكایە ئەو ئەركە بكێشن و
سەیرێكیئەوسەدانهەڵە رێنووسیوزمانەوانییانە بكەنكە
من لە رەشنووسی دەستووری هەرێمی كوردستانم گرتووە و
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لەسەرباخەواندۆتكۆمئامادەیە وئیدیخۆتانئازادنلەوەی
پێی پێدەكەنن یان بۆ زمان و رێزمانی دەستووری هەرێمی
كوردستاندەگریێن! ..
ئێستاش پاش بیست ساڵ ،لە دۆكومێنتە فەڕمییەكاندا
یەكێك دەنووسێت ،دەبێت! ئەوی دی دەنووسیت ئەبێ! نەخێر
یەكێكیترئەبێتیپێراستترە!یەكێكیتردەنووسێتئەبێتن!
یان دەبێتن یان و نازانم چیی تر! ئەمە كارەساتە ،كارەسات! و
نازانمئەودۆكتۆراگەلوزمانەوانگەالنەیزانكۆكانمانچدەكەنو
كاریانچییە!..
پ /14ئەگەر هەوڵی تاكە كەسی خەڵكانی وەكوو
ئێوە نەبوایە ،چونكە هەرچی تا ئێستا كراوە و كۆی
شتەكان تاكە كەسین ،تا چەند كورد زەرەری لەوە
دەبینی كە بەزمانی شیرینی خۆی ،كەمترین زانیاریی
لە سێرچەكانی ئینتەرنێت بەدەستكەوتبایە؟
وەاڵم :ئێمەمانان ،هەرچییەكمان كردبێت بە بەرنامەیەكی
تەواوەوە نەبووە ،هەربۆیە كارەكانمان كەموكوڕیی زۆری تێدایە!
بەاڵم بەوەشەوە هەر توانیومانە بەردێك بخەینە سەر دیواری
دیجیتاڵیكوردستانوكورد! .
دیسان دەگەڕێمەوە بۆ دەستەاڵت! كاری دامەزراوەكانی
دەستەاڵتە پیتیدیجیتاڵیكوردیدروستبكات،نەكئەمكەس
و ئەو كەس! ..كاری دامەزراوەكانی دەستەاڵتە كە ماڵپەڕە
كۆمەاڵیەتییەكان وبەرنامە بەرباڵوەكان بكاتە كوردینەكمنو
تۆ! ..
هەڵبەتئەگەرمنوتۆوئەو،بە خۆڕسكانە وخۆبەخشانە
كارمان لەو بوارەدا نەكردایە و بەهیوای دامەزراوە كوردییەكان
بووینایە! ئێستا شتێكی ئەوتۆ نەدەبوو پێی بگووترێت زمانی
كوردیلەجیهانیسفرویەكدا! .
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حكومەتی بەعس بەو هەموو خوێن و تاوانەوە ،چونكە
دامەزراوەی هەبوو ،هەر زوو پیتە كوردییەكانی كردە ناو
بەرنامەیەكی(دۆس)ەوە وپێشسەرهەڵدانیویندۆزدەتتوانی
بەكاریبهێنیتوتێكستیكوردییبەسەروبۆرەوەپێبنووسیت!..
پ /15با بچینە بوارێكی دیكە ئەویش بواری
میدیاكانە ،میدیاكان بە چاك و بە خراپیانەوە
سەرچاوەیەكی دەوڵەمەندن بۆ دونیای ئینتەرنێت و
كۆمپیوتەر ،ئێستا قسەمان لەسەر ئەوە نییە بە رۆژ و بە
خولەك چییان كردووە یان نا؟ بەڵكوو قسەمان لەسەر
ئەوەیە ئەگەر بەرێزتان لەسەر ئاستە گشتییەكە بینین،
ئایا ئەمە خزمەتێكە بۆ بەرەوپێشچوونی رۆژنامەگەری
ئەلیكترۆنی كە وشەی جوان لەسەر كورد هەبێت لە
ئینتەرنێتدا ،یان بە پێچەوانەوە ئەوان هێندە فرە زار و
هێندە بێ رێنووسن كە ئەوانەش لە ڕوویێكەوە جۆرێكن
لە زەڕبەدان لە زمانی كوردی؟
وەاڵم :میدیاكان ،بەگشتی كاری زۆریان كردووە لەسەر
ئنتەرنێت ..ئەوانە توانیویانە ملیۆنان الپەڕەی كوردی بخەنە
بەردەمخوێنەریكوردیلەسەرئنتەرنێتولەورووەوە كارێكی
گەلێك باشە ،بەاڵم دیارە الیەنی خراپیشی زۆرە! خراپی
رێنووس ،رێزمان و نەبوونی زمانی یەكگرتووی كوردی بووەتە
هۆی ئەوەی كە زۆر لە نرخی هەوڵی ئەو میدیایانە بهێنێتە
خوارەوە..ئەگەرلەمەداقوڵببینەوە،ئەواهەردەبێتبگەڕێینەوە
بۆ سەر بێ بەرنامەیی دەستەاڵتی كوردی كە نەیتوانیوە ئەو
میدیایانەئاڕاستەبكاتتاوەكوبەشێوازێكیباشترورێنووسێكی
پوختكارەكانیانبخەنەبەردەستیخوێنەرانیان! ..
دەستەاڵت تاوەكو ئێستا نەیتوانیوە تەنانەت كتێبێكی ناوی
مندااڵن بكاتە یاسا و لە فەرمانگەی ناونووسكردنی مندااڵنی
تازەلەدایكبوو دایبنێت و بیكاتە پێوەر ،ئیدی وادیارە ئێمە داوای
شتیزۆرگەورەیلێدەكەین!..
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پ /16بەوپێیەی كە كورد زمانی ستانداردنی نییە
وەك عەرەب كە قورئانی كردووەتە زمانی ستانداردی
خۆی ،تا چەند زەرەر لەوە دەبینن كە بۆ ئاییندەیەكی
دوور ئەگەر زمانی ستانداردنی كوردی دروست بوو و
بەالیەكدا شكایەوە جا بۆ نموونە سۆرانی بێت یان
كرمانجی ،تا چەند ئەو زانیارییانە دەفەوتێن ئەوەی كە
ئێستا هەیە؟
وەاڵم :هەڵبەت هێزكاری خراپی دەبێت ،بەاڵم بەو
شێوەیەش نییە ،ئێستا تەكنەلۆجیای زانیاری ئەوەندە
پێشكەوتووە كە زۆر بەئاسانی لە چەندین زمانەوە بۆ چەندین
زمانی تر دۆكومێنتی بۆ وەردەگێڕیت و بە كوالیتیی زۆر
باشیشەوە ،زمانی چینی و عەرەبی فڕیان بەسەر یەكترەوە
نییە و دەتوانیت الی زۆرێك لە ماڵپەڕ و ماشێنی گەڕانەكان
دۆكومێنتی بۆ  -یان لێوەربگێڕیت! كە ئەوە بەئاسانی بلوێت!
ئیدیبۆچیلە شێوەزارێكەوە بۆشێوەزارێكیترنەلوێت!بەڕای
منزۆرئاسانترە وكوالیتییوەرگێڕانەكەشیزۆرلە دووزمانی
جیاوازباشترە ..
من ماوەی ساڵێك لە دادگای الهای ،لە پڕۆژەیەكی لەو
جۆرەدا كارم كردووە بۆ وەرگێڕانی زمانەكانی یۆگۆسالڤیای
پێشوو بۆ زمانی ئینگلیزی و بەپێچەوانەشەوە! كارێكە دەكرێت
لەنێوان شێوەزمانەكانی كوردیدا بەئاسانی بچێتەسەر و
بەرنامەیەك دروستبكرێت دۆكومێنت لەنێوان شێوەزمانەكاندا
وەربگێڕێت! ..
توركەكان كاتی مستەفا كەمال كە رێنووسەكەیان لە
ئارامییەوە كردە التینی ،شتیان فەوتا! بەاڵم زۆرینەی ئەدەب و
نووسراوەگرنگەكانیخۆشیانیانكردەسەررێنووسیالتینی ..
من پێم وایە هەندێك شتمان بفەوتێت باشترە لەوەی كە
زمانەكەمان بەبێ ستانداردی بمێنێتەوە ..دووبارە ئەوەشیان
كاری دامەزراوەكانی حكومەتە كە هەموو ئەو ئەدەبیاتانە
وەربگێڕێتەسەرزمانیستانداردیكوردیلەپاشەڕۆژدا ..
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دروستبوونی زمانی ستاندارد ،ئەوە ناگەیەنێت كە
شێوەزمانەكانی تر دەفەوتێن! ئەگەر زمانی ستانداردی ئێمە
ببێتە كرمانجیوپیتیالتینیكە ئەمە بەهێزترینگریمانەكانە،
ئەوا شیعری (تەبعی شەكرباری من كوردی ئەگەر ئینشا
دەكا)ی نالی چۆن دەفەوتێت! هەرگیز نافەوتێت! ..تێكستێك
وه ،ئیدی بەهەر زمانێك و
نەمر بێت ،هەر بە نەمری دەمێنێتە 
بەهەرشێوەزمانێكنووسرابێت!..
پ /17یەكێك لەو ئیشكاالنەی كە تا ئێستا لە سایتی
ئەلیكتڕۆنیدا كەمە ئەوەی زۆربەی ئەو بیرمەند و
كەڵەپیاوانەی كە داهێنان و خزمەتێكی زۆریان بە زمان و
ئەدەب و فەرهەنگی كوردی و مێژوو گەیاندووە ،تا ئێستا
سایتێكیان لە ئینتەرنێتدا بۆ دروست نەكراوە ،بۆ نموونە
بۆ مەسعوود محەممەد دروست كراوە بەاڵم كەمترین
شتی مەسعوود محەممەد خۆی تێدایە ،ئەوە تا چەند
جۆرێكە لەكەمتەرخەمی ،بە ڕاستیش دەبوایە دەزگا
چاپەمەنییەكانی ئێمە و دەزگا فەرهەنگییەكان ئەو پارە
زەبەالحەی لەو واڵتە بۆ راگەیاندن و شتی دیكە سەرف
دەكرێت ،تا چەند دەبوایە كارێكی لەو بابەتەیان
كردبوایە؟
وەاڵم :حەزم نەكرد جارێكی بێمەوە سەر قەوانی سواوی
دەستەاڵتوهەڵەكانی،ئەوەشیانپەیوەندییبەپالنیبێپالنی
وەزارەتی بۆ نموونە رۆشنبیرییەوە هەیە! ئەگینا كاری ئەو
تاكەكەسانە نییە كە ماڵپەڕ بۆ مەسعود محەمەد یان بۆ مەال
شكوروكێیتردروستبكەن ..
دامەزراوێكی حكومی دەبێت كەسانێك لە مێژوو و ئەدەبی
ئێمە دیاریبكاتكە كارەكانیانكۆبكاتەوە ودیجیتەاڵیزیانبكاتو
ماڵپەڕیانبۆدروستبكاتبە هەردووزمانیكوردیوئینگلیزی..
نەك تاكەكەسانێك كە نەتوانن و توانای مادی و كاتی ئەوەیان
نەبێتكەهەمووئەوكارانەكۆبكەنەوە ..
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دیارە ئەوەش پێوەندیی بە هاوكێشە زانستییەكەوە هەیە،
بۆشایی پڕدەبێتەوە ئیدی بەهەر شتێك بێت ..باش ،خراپ،
خراپتریانخراپترین..كە كاریباشوپالننەبوو!كاریناباشو
بێپالنیجێیدەگرێتەوە ..
لەڕاستیدا وەاڵمی پرسیارەكان زۆرتر هەڵدەگرن و ئەگەر
بەدڵی خۆم وەاڵمیانم بدایەتەوە ،كتێبێكی دەكرد! نەمویست
درێژدادڕبموكاتیبەهاداریخوێنەریزۆرترپێوەبكوژم!بۆیەلە
كورتی دەیبڕمەوە و سوپاسی ئێوە دەكەم بۆ پرسیارەكانتان و
سوپاسیزۆریشمبۆخوێنەرانمبۆئەوكاتەیتەرخانیدەكەن
بۆخوێندنەوەیوەاڵمەكان ..

الهای–هۆڵندا 
ناوەڕاستیئاپریلی 2011
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زمانی وێنە  -پەروەردەی بااڵی سەرئاوەاڵ!

1







ئێمە زیندانییەكانیمەحەتە وئاكرێوسوسێنین،لەوێ
ئەو سەربەستییە نییە لە حەوشەی زینداندا پاڵی لێبدەیتەوە!
سەربازەكانی زێڕەڤانی و فەرماندەیی سلێمانیش نین!
هەروەها كرێكارە عەرەبەكانی باشووری ئێڕاقیش نین كە بۆ
كاركردن هاتبێتینە كوردستانەوە و جێگای خەو و حەوانەوەمان
نەبێت!دیارە گەشتیارەكانیهاوینەهەوارەكانیشنینكە لەبەر
بێجێگاییلێرەدارۆژمانكردبێتەوە!رەمەزانیشهێشتاماویەتی
وئەمەشهۆڵی مزگەوتێكنییە لەبەربرسێتیوتونیەتیتووڕە
وتڕۆبووبێتینوتەنانەتئەڵاڵومزگەوتیشمانبیرچووبێتەوە! 
ئێمە ئەو نەوەیەین كە پێماندەڵێن نەوەی راپەڕین! پێشتر
بەعسمان نەدیوە و هەركە چاومانكردوە بە واڵتەكەمانیان
دەگووت هەرێم و پایتەختیش یان سلێمانی بوو یان هەولێر!
حكومەتیشیانپارتیبوویانیەكێتی ..

گۆڤارینێوهند–ژمارە–٨٧جوالیی ٢٠١١

1
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پێش ئەوەی بچینە زانكۆ لە باوك و دایك و خاڵ و مام و
پوورەكانمان بارودۆخی ناخۆشی خوێندكارانی زانكۆكانی
سەردەمی بەعسمان دەبیست ..ئەوان دەیانگووت:
ئیتیحادییەكان هەموو شتێك بوون لە زانكۆ و پەیمانگاكاندا!
چاودێرییان دەكردین و هەردەم لەبەر هەڕەشەیاندابووین ،لێ
ئێستا ئیتیحادییەكانی هەرێم نەك هەر هەموو شتێكن و
هەڕەشەمان لێدەكەن! بەڵكو تەنانەت زانكۆش دادەخەن و
رەوانەیماڵەوەماندەكەنەوە! 
ئەوان دەیانگووت ئاستی خوێندنمان زۆر نزم بوو ،بەاڵم
ئەوەی ئێستای ئێمە زۆر لەوەی ئەوان نزمترە ..ئێمە ئێستاش
بەزمانی خۆمان ناخوێنین! تەنانەت لیستی نمرەكانیشمان بە
زمانی  بیابانە! تابلۆی سەر كۆلیژ و پەیمانگاكانمان بە
كوردییەكیدوكەاڵوینووسراوە..مامۆستامانهەیەتەنهاپیتی
دالبەپێشناوەكەیەوەتیوناحاڵییوەكخۆیمەگەرتەنهالە
زانكۆوپەیمانگاكانیكوردستانداهەبێت ..
ژووری بەشە ناوخۆییەكانمان لەبەر بێ كارەبایی وەك
دۆزەخە! بۆیە ناچار بووین بە رست بۆ حەوشەی پشتەوەی
بەشە ناوخۆییەكەمانرەوبكەینورۆژیلێبكەینەوە!ئێمەیكوڕ
هەرچۆنێكبێتكەمێكباشترینلەهاوڕێكچەكانمان،چنەبێت
ئێمە لێرەدا دەتوانین بە جلی كوورت تەنكەوە رۆژ بكەینەوە!
بەاڵم ئەوان زۆریان لە سایەی سیستمی واڵتەكەماندا بە
سەرپۆش و مانتۆی بیابان پێچراونەتەوە! دەبێت ئێستا ئەوان
چەندگەرمایانبێت! 
لە واڵتەكەی ئێمەدا سێ وەزارەتی گەورە و گرانی وەك
پەروەردە و رۆشنبیری و خوێندنی بااڵ هەیە! بوونی ئەمان بە
هەموو پێوەرێك نەبوونی ئەم وێنەیەیە! دوو وەزارەتی تریش
هەیەپێیاندەگووترێتكاروباریكۆمەاڵیەتیوداد،بوونیئەوان
دەبێتببێتەهۆیئەوەیكەخوێندكارانێكنەبنلەبەررووناكیو
هەوایفێنكدابژینوبەئاسانیشخوێندنتەواوبكەنوئێمەش
لێرەداوەكمێگەللەنگەربگرین! 
ئێمە دەتوانین زۆرتر لەسەرخۆمان بڵێین ..زۆری تر لەسەر
ئەم وێنەیەمان بنووسین ..دەڵێن ژیان تێكۆشانە ،تێكۆشانیش
لەپێناو خۆشگوزەرانیی مرۆڤدایە ..ئێمە بەم بارودۆخەوە
تێدەكۆشین و گومانیشمان لە خۆشگوزەرانیی پاشەڕۆژمان
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هەیە!نازانینئایابەمخوێندنوبڕوانامەیەماندەتوانینكارێكی
پێبدۆزینەوە!دەتوانینخۆشگوزەرانبین!پرسیارێكە وبیست
ساڵیرابردووبەباشیوەاڵمیدراوەتەوە! .
لێرە كە پاڵكەوتووین ،چیایەكی زۆر رووناكمان لێوەدیارە ،ئەو
چیایە رووناكیی هەموو بەشە ناوخۆییەكانی كوردستانی
بردووە ..چیایەك كە دەبووایە لە هاویندا فێنكی بكردینایەتەوە و
لە زستانیشدا یاریی بەفرمان تێیدا بكردایە ،ئێستا ئەو چیایە
نەك ئەوانەمان پێنابەخشێت! بەڵكو بووەتە هۆی ئەم گەرما و
پاشاگەردانییەشمان ..
سوپاس بۆ ئەو كەس و كامێرایەی ئەم وێنەیەی گرتین..
سوپاس ..

 2011-07-20
الهای-هۆڵندا
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لۆزان كێشەی كورد نەبووە و نییە!

1

زۆرم بیستووە و زۆریشم خوێندووەتەوە لەسەر سیڤەر و
لۆزان ..زۆرێكیش رایان واهییە كە زۆرینەی ئەو نەهامەتییانەی
بەسەركورداهاتوونهۆیەكەیلۆزانە!تەنانەتخۆشمماوەیەك
رایەكیلەوجۆرەمهەبوو! 
ئەوەی لەو گفتوگۆ و نووسینانەدا نەمدەبینین ،خۆمان و
بیركردنەوەی خۆمان بوو! ئێستا خۆشبەختانە ئەو رایانە كەمێك
گۆڕانكارییان بەسەردا هاتووە ،خەڵكانێك هەن پێش هەموو
شتێك پەنجە بۆ نەزانیی خۆمان رادەكێشن ..ئەمە پێشتر تابوو
بوو و كەم كەس هەبوون جگە لە ستاییش و رەشكردنەوەی
ئینشایەكی عاتیفییانە دەربارەی ئەوەی كە ئێمە نەتەوەیەكی
ئازا و چەوساوە و چاونەترس و زیرەك و چی و چیی ترین!
بەهیچ جۆرێك لە وەتەری هەستیاری نەدەداین! ..هەربۆیە ئەو
نووسین و بیروڕایانە نەك هەر جێی خۆیانی نەگرت! بەڵكو
بووشنە زیانێكی گەورە بۆ ئێمە و هۆكارێكی گەورەش بوو كە
نەمانتوانیلەدوایلۆزانەوە،ببینەهۆیئەوەیچەندینلۆزانی
تردروستنەبنەوە! 
چەندجارێكچوومەتە لۆزان،پێشچەندرۆژێكیشبەڕێكەوت
بە لۆزاندا تێپەڕیم ،هەرچەند دەچمە ئەو شارە یەكسەر بیری
خۆمان و كێشەكەمانم دەكەوێتەوە! هەموو جارێكیش دەڵێم
لۆزان بەم جوانییەی! بەم دەریاچە ئەفسووناویییەی و ئەو چیا
جوانانەیەوە نابێت ببێتە هۆی هەموو نەهامەتییەكانی كورد!
دەبێتهۆیەكیترهەبێت ..
ئەوەی لۆزانی دروستكرد! خودی كورد خۆی بوو،
بیركردنەوەی نەزانانەی كورد خۆی بوو! نەزانیی ئاغا و میر و
شێخ و مەالكانمان بوون! ئێمە نەك ئەوكاتە ،ئێستاش نازانین
بەتەواوەتی چیمان دەوێت! ئێستاش لە گێژاوی بوون بە
نەتەوەداینولەوبازنە نەفرەتلێكراوەیئایاسەربە هۆزێكینیان
سەربەنەتەوەیەكیننەهاتووینەتەدەرەوە ..

ڕینوچهنێت–ئۆگهستی 2011


ماڵپه
1
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لۆزان چی بكات! شێخی نەمر تا بەیانی لە ئەشكەوتی
جاسەنەحەیئەڵاڵیبوو! 
لۆزان بڵێت چی! سەرۆك كۆماری كوردستان بە هیچ و
خۆڕاییخۆییرادەستیهێزەكانیداگیركەریئێرانكردەوە! 
ئەدیلۆزانچیبكات!كەئێمەئێستایادیئیمامیخوێنو
تاوانلەهۆڵیپێشەوایشاریهەولێردەكەینەوەوداگیركەری
ئێرانیش بە گوللە تۆپەكانی چاكەی ئەو یادكردنەوەیەمان
دەداتەوە! 
لۆزاننەبووكە وەكهاربەربووینە یەكتریوبۆماوەیدەیان
ساڵیەكترمانكوشت! 
لۆزانیشنییەكەوایكردووەئەنفالییەكتریبكەینوسوپای
ئەموئەوبهێنینەسەریەكتری ..
بڕوا بكەن لۆزان گوناهی نییە كە وایكردبێت ناوی
واڵتەكەمانی كردبێتە هەرێم و لە هەر  كات و ساتێكدا
بەشێكیمانلەكیسدابێت ..
ئەوەی كە واهیی پێكردین تەنها خۆمان بووین! خۆمان و
بەس!ئێمە بەو مێژووی هەزاران ساڵەمانەوە جگە لە كۆمەڵێك
گروپیدژبەیەكیلەژێرناویمیرنشینوهۆزوحیزبوئیدارەو
چی و چیی تر ..زۆرتر هیچی تر نەبووین ..هەتا ئەوە
بیركردنەوەمان بێت و هەوڵی خۆناسین و كێشەكانی خۆمان
نەدەین و سەیوانێكی بەرژەوەندیی هاوبەشمان نەبێت،
نەهامەتی هەر بەردەوامە ..ئەنفال هەر روودەداتەوە و
دیسانیشەوە دەكەوینەوە گیانی یەكتری ..لۆزانی تریش
بەڕێوەیە ..

 2011-08-03
الهای–هۆڵندا 
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دیمانە لەگەڵ زاری كرمانجی – سازدانی
1
بەشار عەزیز گوانی


 هەرچەندە بەڕێزتان الى زۆربەى خەڵكى كوردستانناسراون بەهۆى ئەو خزمەتە بێ وێنەیەى كردووتانە،
بەاڵم گەر بكرێت پڕۆفایلێكى كورتى خۆت بنووسى؟
وەاڵم :تكایە ئەمە پڕۆفایلی منە و خۆت سەرپشك بە لە
كوورتكردنەوەی :
http://www.bakhawan.com/kurdihttp://www.kurdipedi
 a.org/?lng=1&q=20081209101958578

 خوێندنەوەتان چییە بۆ ئەم دۆخەى هەرێم؟وەاڵم :دۆخی ئێستای ئەو بەشەی باشووری كوردستان
دۆخێكیتەمومژاوییە وبەباشینابینم..بەداخەوە بۆمنبە زۆر
پێوەردۆخەكە پێشكەوتنیبەغدادزۆر لەبارتروجێگیرتربووبۆ
كورد!ئەوەیئێستادەیبینمنەبوونیبڕوایە لە نێواندەستەاڵت
و خەڵكی ..حیزبە دەستەاڵتدارەكانیش لە ناو خۆیاندا بڕوایان
بەیەكدینییەوتاوەكوئێستاباشووریكوردستاندووحكومەتە
و قۆناغی دوو ئیدارەیی هەر بەردەوامە! یەكگرتنەوەی ئەو دوو
ئیدارەیەی هەولێر و سلێمانی درۆیەكی شاخداری گەورەیە و
هیچی تر! بەسەردانێكی ئاساییی ئەو دوو شارە بەتەواوەتی
بۆت دەردەكەوێت كە دوو حكومەت و دوو سیستم و دوو
عەقلییەتی جوودان! كەسیش هیچ شتێك بە كاڵوی حكومەت
ناپێوێتوحیزبهەموودەستەاڵتێكە! ..

ڕه  – 2011-08-15 – 6كوردستان
الپه 
ژماره   – 306

 1رۆژنامهی زاری كرمانجی – 
سۆران .
ڵبژاردهدا


یهه
بهشیدیمانه
ڕیزاریكرمانجیله 

سهرماڵپه
ماندیمانهله 


هاهه
هه 
روه

بۆماوهیهكدانرا .

وه،ئهو
ناچڵباڵویكرده 

یزاریكرمانجیبه  
نیوه


رۆژنامه
یه 
مدیمانه 

وه  
ئه
بهداخه 
تێبینی  :
كهیاندا نهبوون
ره 
كهیان و سپۆنسه 
وهندیی رۆژنامه 
رژه 
به 
اڵمانهی كه  

پرسیار و وه
كه :كاك بهشار عهزیز گوانی
گلهییم له سازدهری دیمانه 
وه  
دایاننهنابوو! من لهو رووه 

یه .
هه 
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پەیوەندینێواندەستەاڵتوئەوانەشیناویانلە خۆیانناوە
ئۆپۆزیسیۆن ،پەیوەندییەكە كە بەرژەوەندی و پارە بە
ئاڕاستەیەكیخراپیدادەبات ..
سنوورەكانی ئەو بەشەی باشووری كوردستان زۆر ناجێگیرن
ئێران لەالیەكەوە تۆپبارانماندەكات ،توركیاش هەڕەشە
كالسیكییەكەی ئێمەیە و سنووری باشووریشمان
مەترسییەكی گەورەی لەسەرە بەهۆی لەدەستچوونی ناوچە
دابڕێنراوەكانەوە! 
پرسیارەكە زۆر گشتییە و دەكرێت سەدان و بگرە هەزاران
ئەوەندەشیلەسەربنووسرێت!بەاڵمباشتروایە لێرەداكۆتایی
پێبهێنم ..

 هەڵپەساردنى كۆبوونەوەكان لە الیەن ئۆپۆزسیۆن تاچەند كارێكى لە جێى خۆى بوو و وەاڵمەكەى
دەسەاڵتیش بۆ ئۆپۆزسیۆن تا چەند دڵخۆشكەر بوو؟
وەاڵم :من ئەجیندای دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن زۆر بە جیاواز
نازانم! هەردووالیان شەڕی دەسەاڵت و بەرژەوەندیی خۆیان
دەكەن ..ئەوەی لەو كۆبوونەوانەدا باسی لێنەكرێت و وەك
ئەوەی من ئاگاداری بم باشكردنی گوزەرانی خەڵك و
خەمەكانیانە!ئەوەیلەوكۆبوونەوانەدادەگووزەرێتبۆمنهیچ
جیاوازییەكی نییە لەسەر پێشبڕكێی كۆمەڵێك بەڵێندەر لەسەر
تەندەرێكی بازرگانی ..ئیتر پڕۆژەكە بەباشی دروستدەكرێت
هەروەكچۆنخەمیبەڵێندەرەكاننییە!وەكئەوهەزارانپڕۆژە
سەقەتەی لە كوردستاندا ئەنجامدراوە! ژیانی خەڵك و كێشە
بنەڕەتییەكانیشیانكێشەیئەوكۆبوونەوانەنیین! 
دەسەاڵت ئەوەیە كە ئێمە بەدرێژایی ئەو هەموو ساڵە
دەیناسینوپێویستناكاتلەبارەیەوەبدوێین..تابڵێیبێكەڵكە! 
هەرچیئۆپۆزیسیۆنیشە،الیەنە ئیسالمییەكانیناویبریتین
لە كۆمەڵێك بەكرێگیراوی داگیركەری ئێران و عەرەبستانی
سعودیە و هەردەم خەریكی نانەوەی ئاژاوە و خراپتركردنی
بارودۆخی باشووری كوردستانن ..دەمێنێتەوە گۆڕان كە من
تاوەكو ئێستا شەڕی ئەوەمە كە تێیانبگەم ..ئەمان بریتین لە
تێكەڵەیەكی سەیر و هەندێك شت كۆیكردوونەتەوە! رەوتی
كاریان زۆر ناجێگیرە .ئایدۆلۆژیایەكی ئاشكرایان نییە ..جارێك
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عیلمانین و جارێكیش لەبەردەركی سەرا هاواری
ئەڵاڵهوئەكبەریانە!جارێكدوژمنیسەرسەختیبنەماڵەیمەال
مستەفانوجارێكیشقوڕبۆحەمایلخانمدەپێون!جارێكچین
وجارێكیتریشچییتر!منتائێستابەتەواوەتیلە گۆڕان و
ئەجیندا و نیازەكانیان نەگەیشتووم! كەنگێ تێیانگەییشتم
ئەوكاتقسەیترمدەبێت ..

 ئەو پڕۆژە بارانەى هەرێمى كوردستانى گرتەوە تاچەند لە بەرژەوەندى خهەڵكى بوو؟ بۆ تا ئێستا یەكێك
لەو پڕۆژانە پەسەند ناكرێت و لەبەرژەوەندى بااڵى
ناكرێن؟
جێبەجێ
خەڵكى
وەاڵم :ئەگەر بڵێم هیچ نەكراوە! ئەوا گوناهێك دەكەم! بەاڵم
بەدڵنییاییەوە دەتوانم بڵێم لە ماوەی ئەو بیست ساڵەی
رابردوودادەتوانراسەدئەوەندەوباشتریشبكرایە ..
پڕۆژە هەر ئەوە نییە لەسەر تەلەڤزیۆن پیشان بدرێت و
كۆمەڵێك بەكرێگیراوی حیزبەكانیش لەسەر تەلەڤزیۆنەكان
سوپاسیحكومەتیهەرێمیكوردستانبكەن ..
واڵتی ئێمە سیستمێكی باش بەڕێوەینابات ،هەر بۆیە
پڕۆژەكانیشی بێ پالنە و بۆ بەرژەوەندیی بااڵی خەڵكی نییە!
من بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە هەر ئەوەی دەمی خەڵكی
كوردستان دووبارە دەكەمەوە :كە باسی هەر پڕۆژەیەك بكرێت
یەكسەرناویكەسێكیبنەماڵە یانفاڵنلێپرسراویانوەزیری
لەگەڵدا دێت كە هاوبەشی پڕۆژەكەیە! ئەمەش بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە كە پارەی حكومەت هێشتا لەالیەن بنەماڵە و
كەسانێكەوە تەسەڕوفی تەواوی پێدەكرێت ..نموونەت بۆ
دێنمەوەلەمماوەیەدالەسەرتەلەڤزیۆنێكیپارتیگوێملێبووكە
لەسەرئەركیبەڕێزنێچیرڤانبارزانییاریگایەكیگەورە بۆزاخۆ
دروستكرا! 
لێرەدازۆرقسەهەیە:یەكەمسوپاسبۆكاكنێچیرڤان!بەاڵم
ئەی وەزارەتی الوان و ئەوانەی كە كاریان ئەوەیە یاریگا
دروستبكەنچكارەن!دووەمكاكنێچیرڤانئەوپارەیەیلە كام
وەزارەت و لە بودجەی كام كابینەوە بۆ ئەو یاریگایە پەیداكرد!
هەزارەم :ئایا شوێنكەوتەی كاك نێچیرڤان لەم حكومەتەی
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ئێستاماندا چییە! مەبەستم كابینەكەی ئێستایە .ملیۆنەم :ئەو
ئێستا كە كەسێكی حیزبییە و دەبێت بە ئابوونەی ئەندامانی
حیزبەكەی بژی! ئەی ئەو ملیۆنانەی چۆن پەیداكرد بۆ ئەوەی
ئاستیوەرزشیلەشارێكیوەكزاخۆدابەرزبكاتەوە ..
ئەو پڕۆژانەشی كە دەكرێن لە دوو خولگەی جیاوازی
بەرژەوەندی و تێڕوانینی هەردوو پارتی و یەكێتیدا دەخولێنەوە..
بەرژەوەندیی بااڵی خەڵكی چی دەخوازێت! هێشتا نەبووەتە
خەمیئەمدووئیدارەیە! .
تیبینی :ئەم پرسیار و وەاڵمە بەر سانسۆری زاری
كرمانجی كەوتوو باڵونەكرایەوە!

 باس لەوە دەكرێت ئەو پڕۆژانه و كۆبوونەوانە زیاتر لەن ەك
سیاسیەكانن
هێزە
خودى
بەرژەوەندى
لەبەرژوەندى خەڵكى ،چونكە گەر بەرژەوەندى گشتى
لەبەر چاو گیرابایە ،ئەوا لەمێژبوو كێشەكان یەكالیی
دەكرانەوە؟
وەاڵم :هەر كارێكی خراپ لەو واڵتەی ئێمەدا رووبدات
پەیوەندییراستەوخۆیبە بەرژەوەندیئەوالیەنە دژبەیەكانەوە
هەیە!ئەگەروانەبووایە هەمووساڵینەوەدەكانیانبە شەڕی
براكوژیوبەرەیدیگەڵەوە لەكیسینەتەوەیەكنەدەدا!ئەگەر
وا نەبووایە من و تۆ و ئەو بەتەواوەتی دەمانزانی بودجەی ئەو
واڵتە بەتەواوەتی چیی لێدەكرێت! ئەگەر وا نەبووایە كێشەی
كەركوكبەهۆیملمالنێیئەوانەوەوائاڵۆزترنەدەبوو .
مندەمێكەگووتوومەبەردێكلەوكوردستانەیئێمەدابكەوێتە
خوارەوە و بەر سەری خودی پارتی و یەكێتیش بكەوێت! هەر
خەتای پارتی و یەكێتی خۆیانە! ئەگەر خەتاشیان نەبێت! ئەوا
هەرلەنەزانییئەوانەوەیەكەئەوبەردەبكەوێتەخوارەوە! 

 لەمپەرى سەرەكى بەردەم چاكسازى لە هەرێمچییە؟
وەاڵم :لەمپەری سەرەكی ئەوانەن كە لە راپەڕینەكەوە ئەو
واڵتە بەڕێوەدەبەنونایانەوێتخانەنشینببن!ئەوانكە هاتنە
خوارەوە كورسییەكیانلەگەڵخۆیانداهێناوناویانناوە كورسیی
هەتاهەتایی و لێی نابنەوە! تا ئەوان واڵت بەڕێوەبەرن و
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دەستبەرداریكورسییەكانیاننەبنبۆخەڵكیتەكنۆكرات،ئەوا
چاكسازی بوونی نابێت ..ئەوەشی دەكرێت هەر خۆڵكردنە
چاویخەڵكییەوهیچیتر ..

 چەند رۆژێك لەسەر واددەى بەڵێنەكەى سەرۆكىهەرێم تێپەڕبوون ،تا چەند شوێنەوارى چاكسازى
بەسەر هەرێمەوە دیارە؟
وەاڵم :من مانگی پێشوو لە كوردستان بووم و ماوەیەك لە
سلێمانی مامەوە و سەردانێكی هەڵەبجە و هەورامان و
شارباژێڕیشم كرد ..بەردەوام پەیوەندیشم بە كوردستانەوە
هەیە..نە چاكسازیمبینی!نە تائێستاشبیستوومە!هیوادارم
منكوێروكەڕبووبێتموهەبوونومننەمدیوەونەمبیستووە! 

 زۆر جار باس لەوە دەكرێت كە هەڵەى ئۆپۆزسیۆنلەوەدایە پێى وایە تەنها ئەبێ بەرنامەكەى ئەو بڕیارى
لەسەر بدرێت و جێبەجێ بكرێت ،دەسەاڵتیش بە
هەمان شێوە ،لە مەیدانى سیاسەتكردندا تەنازول
نەكردن بۆ یەكترى لە پێناو بەرژەوەندى خەڵكى چۆنەو
تا چەند ئەوە سیاسەتزانە كە تەنازول ناكات؟
وەاڵم:تەنازولكردنیاننەكردنیهەندێكجارسیاسەتزانییە و
هەندێكجاریش نا ،دیارە لە رووداوێك و شوێنێك و بارودۆخێكەوە
بۆهیتردەگۆڕێت ..
واڵتی ئێمە ماوەیەكی زۆر بە بارودۆخێكی زۆر هەستیاردا
تێدەپەڕێت،هەرالیەكیانلە بەرژەوەندییبااڵیئەوبارودۆخەدا
تەنازولی كرد ئەوا بە دڵنییاییەوە سیاسەتزانە و براوەیە! بەاڵم
پرسیارەكە لێرەدائەوەیە ئایائەوانە بەتەواوەتیلە بەرژەوەندیی
بااڵینەتەوەییتێگەیشتوونودەزاننچییە!ئەوەیاندەبێتلە
ماوەیئەوبیستساڵەیرابردووداوەاڵمیاندابێتەوە! .

 لە نێوخۆى هەرێم كۆمەڵێك كێشە هەن و لە الیەكىدیكەشەوە وەك باس دەكرێ كوردستان لەبەردەم
پالنگێڕیەكى گەورەى واڵتانى دراوسێدایە ،بۆ هێزە
كوردیەكان نەیان توانیوە خۆیان رێكبخەنەوەو بۆ
رووبەڕووبوونەوەى ئەو پالنگێڕیە خۆیان ئامادە بكەن؟
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وەاڵم:لێرەدادەبێتسێوەاڵمیانگریمانەهەبێت :
یەكەم :یان هیچ پالنگێڕییەك نییە و ئەوان لە ئێمە باشتری
دەزانن! 
دووەم :یان ئەوان هەست بەو پالنگێڕییە ناكەن و شتێكە لە
سەرووبیركردنەوەیئەوانە! 
سێیەم :یان بەڕاستی ئەو پالنگێڕییە هەیە و ئەوان
خوێنساردنلەوكێشەیەداكەئەمەیانبەڕاستتردەزانم! .

 هەڵوێستى عێراق و هەرێم لە بەرامبەرتۆپبارانكردنى سنوورەكان چۆن دەبینى؟ ئەوەى لەسەر
شانیانە دەرهەق بەو پێشێلكاریانە كردوویانە یان زێدە
كەمتەرخەمن؟بۆ؟
وەاڵم :بەدڵنییاییەوە حكومەتی ناوەندی لە ئێڕاق ئەو
تۆپبارانەیپێخۆشە!هەرچیحكومەتۆكەكەیخۆشمانەهەرلە
سەرەتاوە لە یەكەم تۆپدا هەڵەی كرد! دەبووایە هەر لە
سەرەتادا ئەمیش بە دوو تۆپ وەاڵمی بدایەتەوە! بەدڵنیاییەوە
ئەو كات كێشەكە بەمەی ئێستای نەدەگەیشت! ئەو كاتی كە
ئەمریكییەكان حوكمی ئێڕاقیان دەكرد ،گەر وەاڵمی داگیركەری
ئێران بدرایەتەوە ئەوا بەدڵنیاییەوە ئێران نەیدەتوانی چیدی
ناماقوڵیی واهی بكات و هەر كردەوەیەكی دی بەرەوڕووی
ئەمریكایدەكردەوە ..
ئێمە وەك ئەوەشمان نەكرد! هەموو ساڵێك یادی ئیمامی
خوێنتاوانیلە هۆڵیپێشەوایهەولێریپایتەختدەكەینەوە!
ئەمەیەنەزانییحكومەتەكەمان! 

تا چەند گەشبینى بە راگەیاندنى سەربەخۆى
كوردستان و لەم قۆناغەدا تا چەند بە نزیكى دەزانى و
دەرەنجامەكانى چۆن لێك دەدەیەوە؟

وەاڵم:راگەیاندنیسەربەخۆیكوردستانجارێبوونینییە!
ئەوانەشی خۆیان بە سەربەخۆ و ئەهلی دەزانن یان پارە لە
ئیسالمییەكان وەردەگرن یان لە گۆڕان! هەر كەناڵێكیش پارەی
لەهەرالیەنێكیسیاسیوەرگرتسەربەخۆنییەوپێویستەلە
بەرژەوەندییئەوالیەنەسیاسییەبنووسێت ..
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دامەزراندنی راگەیاندنی سەربەخۆی كوردستان ئەستەم
نییە،بەاڵمزۆریماوە ..
تیبینی :ئەم پرسیار و وەاڵمە بەر سانسۆری زاری
كرمانجی كەوتوو باڵونەكرایەوە! ئیتر بزانن راگەیاندنی
سەربەخۆی كوردستان چەند دوورە!


هاوڕێباخەوان 
 2011-08-03
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زمانی وێنە  -نەزانكۆی گەرمیان!

1







من دوا زانكۆی كوردستانم ،ناویان ناوم زانكۆی گەرمیان..
بۆچیدروستمدەكەنوكەنگێتەواودەبم!ئەوەیاننەكمن!
بەڵكو ئەوانەی ناو وێنەكەش نازانن! ..دەبمە زانكۆ یان نەزانكۆ!
ئەوەشیان جارێ لە بازنەی نهێنییە سەیر و سەمەرەكانی
واڵتەكەیمندایە ..
كە سەیری دەستەخوشكەكانم دەكەم زۆر وێرانن،
ئەوەندەی تر بە لەدایكبوونم رەشبین دەبم ..چونكە من بەم
بارودۆخەمەوە بە بیست ساڵی دیش ناگەمە ئاستی بێ-
ئاستیزانكۆكۆنەكانیوەكسلێمانیوهەولێر..هەربۆیە هەر
لەئێستاوە شەرم لەو نەوانە دەكەم كە من پێیاندەگەیەنم و
پاشترپێیاندەگووترێتدەرچوویزانكۆیگەرمیان،چونكەبەهۆی
ئەو بڕوانامەیەی كە من پێیان دەبەخشم ناتوانن بژێویی خۆیان
ئۆگهستی 2011
ڕه -52
الپه 
ژماره –88

گۆڤارینێوهند–

1
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پەیدابكەن! .
وابزانم ئەوانەی ناو وێنەكە لێیان تێكچووە! چونكە زانكۆ
كردنەوە كارێكی هەروا ئاسان نییە! نە دوكانی وشكەیە و نە
چایخانە!دامەزراوێكیواهینابێتبە سەفقەیەكیسیاسیو
لەبەر بارودۆخێكی تایبەتی دابمەزرێت! بەڵكو دەبێت
سەرئەنجامی پالنێكی تۆكمەی باش لێكۆڵدراو بێت كە هەموو
سەروبەرێكیلێكدرابێتەوە ..
واڵتەكەی منیان كردووەتە زانكۆستان! ئەو برادەرانە هەروا
دەكەن زانكۆیەك و كۆلیجێك دەكەنەوە! ئاسانترین بڕیار لە
واڵتەكەی من بڕیاری كردنەوەی زانكۆیە! ئیدی شوێنی
پێویستیهەیە،دارودیواروشمەكیپێویستیبۆئامادەكراوە،
مامۆستای زرنگ و خاوەن بڕوانامەی بەرزمان هەن! ئەوەیان
كێشەیئەوخاوەنبڕیاریكردنەوەیزانكۆیانە نین!بەڵكوتەنها
ئەو وێنە و بەردی بناغەیە گرنگە كە لە میدیاكاندا باڵوببنەوە..
ئیدی بیركردنەوەی ئەوان واهییە كە هەر تەواودەبێت و
دەكەوێتەكار ..مامۆستاكانی و ئاستی زانستیی زانكۆكە چەند
ژێرسفره ،ئەوەیانكێشەیبڕیاردەراننییە!خوێندكارەكانی

پلە 
كە لێیدەردەچن چ ئاستێكیان هەیە و چی پێشكەشی
كۆمەڵگەی ئێمە دەكەن! ئەوەشیان هەر كێشەی بڕیاردەران
نییە! پاشانیش كە بەهۆی بڕوانامەكەی منی نەزانكۆوە كارێك
پەیدادەكەنیاننا!ئەویشیانكێشەیئەواننەبووەونییە! .
زۆر چاك دەزانم چیم بەسەردێت! چەند باڵەخانەیەكی
شەقوشڕم بە هۆی كۆمپانیا توركی و ئێرانییەكانەوە بۆ
دروستدەكەن! پاشانیش چەند كەسێكم بۆ دێنن كە پیتی
(دال)یان كردووە بە پێش ناوەكەیانەوە و ئیدی چۆن و بەچ
شێوەیەك و لە چ زانكۆیەكی رووسیا و بلۆكی ئەوروپای
خۆرهەاڵتئەودالەیانوەرگرتووەوتەنانەتزمانیئەوواڵتانەش
دەزانن یان نا! ئەوەشیان كێشەی ئەوان نییە! پاشانیش نەك
سەرۆكی زانكۆ یان وەزیری خوێندنی بااڵ ،بەڵكو حیزب لە رێی
رێكخراوە پیشەییەكانییەوە بەڕێوەمدەبات و بەپێی بەرژەوەندیی
خۆیبەڕاستوچەپمدادەدات! ..
زۆر چاك دەزانم بەهۆی منەوە ،توركیا و ئێران سوودێكی
باش دەبینن! چەند بارزگانێكیش سەرمایەكانیان زۆرتر دەكەن..
لەوانەیە هەر بەهۆی منەوە چەند ملیۆنەرێكی تریش
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بێتەكایەوە! بەاڵم خۆم چی پێشكەشی بیر و زانستی
كوردستان دەكەم و چەندێك دەبمە مایەی خۆشگوزەرانیی
كەسوكاریئەنفالكراوان!ئەوەیانبەداخەوەدڵنیانیم ..
منپێمباشتربوو،ئەوەیلەمنداخەرجدەكرێت،زانكۆكانی
تریپێپێشخەن..كەنگێئەوانكێشەیانكەمبووەوە،ئەوكات
كاتیلەدایكبوونیسرووشتییمنە!مندەبمە لەدایكبوویەكی
پێشوەختەیئیفلیجوناتوانمبەتەواوەتیخزمەتتانبكەم ..
یقسه:نەبوونیمنلەبوونمزۆرباشترە ..

كوورتە

سوپاس بۆ ئەو كەس و كامێرایەی ئەم وێنەیەی گرتین..
سوپاس ..

 2011-08-05
الهای–هۆڵندا 
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پرس و وەاڵمێك بۆ گۆڤاری شەپۆل1
سازدانی:ستیڤانشەمزینانی 



وەك دەبینین لەالیەن گۆڕانەوە كار بۆ بە
هەرێمكردنی پارێزگای سلێمانی دەكرێت ،ئێوە پێتانوایە
جیاكردنەوەی سلێمانی لە دوو شارەكەی تری ئێستای
هەرێم چ كاریگەرییەكی نەرێنی هەیە بۆ سەر پێگەی
سیاسیی هەرێمی كوردستان؟ .پاشان پێتانوایە
خەڵكی سلێمانی دەنگ دەدەن بە دابڕینی شارەكەیان
لە شارەكانی تری كوردستان؟.

وەاڵم :
كاركردن بۆ بەهەرێمكردنی پارێزگای سلێمانی ،پرسێكی
زۆر ترسناكە! پێویستە هەرچی الیەنە خراپەكانێتی بەگشتی
بخرێتە بەردەستیخەڵكیكوردبەگشتیوجەماوەریشاری
سلێمانیبەتایبەتی ..
خودی خۆم زۆر بەداخم بۆ ئەو هەواڵنە! چونكە سەرباری
ئەوەی كە هیچ الیەنێكی باشەی تێدا بەدیناكەم! هەروەها
كاریگەلێكگرنگتروچارەنووسسازانەترمانلەپێشوپشتایەو
دەبووایە تەواوی ئەو هەواڵنە بخرانایەتە گەڕ بۆ فراوانكردنی
سنووری باشووریكوردستان و گەڕاندنەوەی ناوچە دزراوەكان.
نەككەرتكردنیئەوەیكەهەمانە ..
پارێزگای سلێمانی ئەگەرچی لەوانەیە لەباری ئابوورییەوە
هێندەی هەولێر یان تەنانەت زاخۆش نەبێت ..بەاڵم لە زۆر
الیەنیترەوەبەشێكیهەرەگرنگیئەوقەوارەسیاسییەیەكە
پێی دەگووترێت هەرێمی كوردستان .گرنگیی ئەم بەشە لە
چڕیی دانیشتووانی و كلتووری پارێزگاكە و بەتایبەتی شاری
سلێمانییە!كە لەموەاڵمە كوورتەداپێویستبەباسكردنناكات.
دابڕینی ئەم پارێزگایە و بوونی بە هەرێم! نەك كاریگەرییەكی
نەرێنیی دەبێت ،بەڵكو دەبێتە كارەساتێكی نەتەوەیی و

نۆڤهمبهری 2011
ژماره –4

گۆڤاریشهپۆل–

1
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ئەوەندەیتریەكانگیربوونینەتەوەییمانالوازدەكاتودەشبێتە
خزمەتێكیگەورەیدوژمنەداگیركەرەكانیكورد ..
هەموومان دەزانین هەر لە سەرەتای نەوەدەكانەوە و
بەهۆی شەڕی ناوخۆوە سلێمانی بەشێوەیەك لە شێوەكان لە
شارەكانی تر دابڕدراوە ،ئەم دابڕانەش ئەگەرچی پاش
یەكگرتنەوەی هەردوو حكومەتی یەكێتی و پارتی هەر درێژەی
كێشا بەاڵم لە باری فەڕمییەوە بەشێكی گرنگی هەرێمی
كوردستانە و لەالیەنی كارگێڕیشەوە ئەگەرچی هێشتا تەواو
نییە! بەاڵم سەربە هەولێری پایتەختە ..هەر بزووتنەوە یان
حیزبێك ئیدی گۆڕان بێت یان ئەوانی تر كە بەخۆیان دەڵێن
ئۆپۆزیسیۆن ،دەبووایە یەكگرتنەوەی تەواوی ئەو دوو ناوچە
لێكدابڕاوەی باشوور بەهۆی شەڕی ناوخۆوە ،ببوایەتە یەكەم
خاڵیكارەكانیان..نەكئەوەندەیترلێكدابڕانیان! ..
ئەم گەمەی بەهەرێمكردنی پارێزگای سلێمانییە كارتێكی
سیاسیی دۆڕاوە و پێموانییە خەڵكی سلێمانی بەهیچ جۆرێك
لەگەڵئەوەدابنودەنگبۆكارێكینابەجێیلەوجۆرەبدەن! ..
شاری سلێمانی لە سەدەیەك لەمەوبەر هەرخۆی بەتەنها
رژایە سەر شەقامەكان و بەتوندی رەفزی ئەوەی كرد كە بە
ئێڕاقی عەرەبییەوە بنووسێت! ئێستاش مەحاڵە بە گەمەیەكی
سیاسییدۆڕاویواهیبخەڵەتێت! 
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دەربارەی رووداوەكانی بادینان

1


سازدانی:رزگارچوچانی 


نوچەنێت :ئەمرۆ بریار بوو دانیشتنی مەکتەبی
سیاسی پارتی و یەکگرتوو بەدەستپێشخەری کۆمەڵی
ئیسالمی ساز بکرێت ،بەاڵم یەکگرتوو ئامادە نەبوو بە
هۆی ئەوەی وەک خۆیان دەڵێن گیراوەکانیان ئازاد
نەکراوە ،بەاڵم ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی دەڵێت ئەوەی
ئەوان داواکاری بووە نەک مەرج ،بەرای تۆ هۆکاری
چییە؟
ئامادەنەبونیان

وەاڵم :
ئەوەی لە بادینان روویدا ،كارێكی خۆڕسكانە نەبوو! بەڵكو
لەالیەن الیەنە بەشداربووەوەكانەوە پالنی بۆ كێشرابوو! بەاڵم
پالنێكیتابڵێیخراپ،پالنێككە بۆبەرژەوەندییەكیالیەنێكیان
دوو ،كۆمەڵێك كارەساتی بەدوای خۆیدا هێنا ،لەوانە زۆرتر
خستنە مەترسیی ئەو ئەزموونەی كە خودی ئەو الیەنانە
ناویانناوە باشترین ئەزموونی ئازادی و دیموكراسی لە
رۆژهەاڵتیناوینداودەشیانویستبیكەنەپڕۆتۆتایپێك!بۆئێڕاقی
عەرەبیوشوێنەكانیتر! .
ئەگەرچی ئەم بابەتە بابەتی رۆژە ،بەاڵم من تاوەكو ئێستا
یەكوشەشچییەلەسەریمنەنووسیوە!چونكەهەرچیچۆنێك
رای خۆت دەرببڕیت دەكەویتە الیەكی ئەو تەرازووە لەنگە
ناعەقاڵنییەوە ،كە ئەویش یان ئیسالمی سیاسیی نۆكەری
تورك و ئێران و عەرەبستانی سعودین! یانیش پارتیی حیزبی
دەسەاڵتە كە دەیەوێتتەنهاخۆیبێتوبەسوئەوانیتریش
دەبێتهەموویانلەدەرەوەیبازنەكەبن ..
هەر كێشەیەكی سیاسی ،هەرچۆنێك بێت و لەنێوان هەر
چەند الیەنێكدا بێت ،دەبێت دانیشتن و دانوستاندنی
ڕینوچهنێت– 2011-12-11


ماڵپه
1
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بەدوودابێت .ئیتر ئەو دانوستاندنە زۆر بخایەنێت یان یەكسەر
دوای كێشەكە بێت! ئەمە زنجیرە رووداوێكی سروشتیی
سووڕی ژیانی كێشە سیاسییەكانە .دیارە ئەوەشی لە نێوان
ئیسالمییەكان و پارتیدا روویدا ،هەردەبووایە دانیشتن و
دانوستاندنیلێبكەوێتەوە ..
ئەودانیشتنەیكەدەبووایەئەمڕۆلەنێوانیەكگرتوووپارتیدا
بكرایە و بەهۆی ئامانەبوونی یەكگرتووەوە نەهاتەدی!
هۆكارەكەیبۆمنزۆرئاشكرایە!ئەویشئەوەیە كە داگیركەری
توركوفەتحوڵاڵگوڵەنەكانوبەرەیئەردۆغانیشۆڤێنییدژبە
كوردرازینەبوونبەمدانیشتنەوهیچیتر ..
ئیسالمییەكان ،بەشێوەیەكی زۆر ترسناك لە كوردستاندا
پەرەیان سەندووە ،ئەمانە پەیوەندیی خراپیان لەگەڵ بەعس و
ئێرانوتوركوهەمووئەوالیەنانەداهەبووەوهەیەكەدژیئەو
ئەزموونەی باشووری كوردستانن ..پەرەسەندنی ئەمانە بەو
شێوە ترسناكەیدەگەڕێتەوە بۆسااڵنیشەڕیناوخۆیپارتی
و یەكێتی و ئەو دوو الیەنە بەرپرسیاریی مێژوویی لە
پەرەسەندنی ئەمانە دەبێت بخەنە ئەستۆ ..بێپالنی ئەوان و
بەرژەوەندی و بردنەوەی جەنگی ناوخۆ بۆ الیەكیان بووە هۆی
ئەوەییارمەتییزۆربخەنە بەردەستیئەمئیسالمییانە تاوەكو
پشتیان بگرن لە جەنگی ناوخۆدا دژی ئەوی تر! ..ئێستاش كە
هەستبە مەترسییئەمانە دەكەن،هەروەكچۆنبەبێپالن
پەرەیانپێسەندن!ئەوهاشدەیانەوێتبەبێپالنلەناویانبەرن!
ئەمەكارێكیئەستەمەودەبێتپالنیباشتریانهەبێت ..
داگیركەرانی كوردستان چەندێك دژی ئەو ئەزموونەی
باشووریكوردستانن،ئیسالمییەكانیشهەزارئەوەندە..چونكە
ئەوان پارێزەری بەرژەوەندییە خراپەكانی ئەوانن لە باشووری
كوردستاندا و دەبێت باشتر و بەپالنی كاراتر چاالكییەكانیان
سنوورداربكرێت،نەكبەوشێوەیەیلەبادینانروویدا! ..

 2011-12-11
الهای-هۆڵندا

لە هەمان ماڵپەڕی نوچە نێت ئەم كۆمێنتانە لەسەر ئەم
نووسینەنووسرا :
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قاسمسروشووتی:
.19كانونییەكەم2011لە07:22
بەرێز تۆش لە كەسێكی بێ كەڵك و بێ سوود هیچی تر
نیتئەوەیتۆدەیڵێترێگاخۆشدەكاتبۆئەوەیزوڵمیپارتە
دەستەاڵتەكان بەردەوام بێت و خۆشت بە ئازادی خواز وەسف
دەكەیت لە كاتێكدا داوایی سنور دەكەیت ئێوەی فیكر……
هیچی تر نازانن جگە لەوەی خۆتان نازانن چی دەلێن  ،ئەو
سایتەشبەئاشكرادژایەتییەكگرتوودەكات.؟ 

qaramanووتی:
.12كانونییەكەم2011لە20:49
ay bo naley partish pyawi ba3su turkiyaya pewist ba
balga henanawsh nakt
karzanووتی:
.11كانونییەكەم2011لە21:33
دەست خۆش هاوڕێی گول تێگەیشتنی تۆ لە راستیەکان
هەنديککەستەنگەتاودەکات..بۆدەبیهەستبەوەنەکەین
کە کورد پالنی لە دژ داڕێژراوا … .کە ئیسالمیەکان جێبەجێی
دەکەن
سۆرانعەلیووتی:
.11كانونییەكەم2011لە18:35
زۆر سەیرە کەسێک لەدوریەوە بڕیار دەدات .هاوڕێ باسی
هەڵوێستێکی سروشتی دەکات (حزبێک بارەگای سوتێنراوە و
خەلکیگیراوە ورۆژنامەنوسیتیایە)بە شێوەیەکپارتیبیری
لێنەکردۆتەوە بەاڵم باسی پارتی ناکات کە بەشی زۆری
پرۆژەکانی بەرپرسانی شەریکیە لەگەڵ تورکیا ئیتر ئەردۆغان
بەرژەوەندی لەگەڵ کێ زیاترە :یەکگرتو کو حزبێکی بچوکە یان
پارتیکە دەسەاڵتدارە وپارەیالیە؟قسەیزۆرسەیردەکات:
ئیسالمیەکاننۆکەریئێرانوتورکیاو سعودیەن!ئەمانئچۆن
بەیەکەوە کۆدەبنەوە؟ ئەم قسانە هی کەسێکی بێئاگایە یان
کەسێکە لەرقەوە تەماشای بەرامبەر دەکات .ئامۆژگاریم بۆ
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هاوڕێ ئەوەیە بۆ یەک جار لەنزیکەوە ئیسالمیەکان ئینجا
قسەیانلەسەربکە.تۆقبووڵتە کەسێکبێئەوەیلەنزیکەوە
بتناسێقسەتلەسەربکات؟ئەگەرئەوەتبۆخۆتپێناخۆشە
بۆکەسانێکیتریشپێتناخۆشبێ.
YADووتی:
.11كانونییەكەم2011لە15:58
ba rassti assti nossinakat o wtakant la assti
KORDOPEDIA da niia har qssat nakrdaia zor chaktr boo
la
aow
diow
computarakataowa
xariki
kteb
bllaowkrdnaowa boita zorr chaktr bo la am wta tako
loiana
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زمانی وێنە  -جێگەی نەرمونیان!

1








دوو دیاردەی سروشتی ،بەردێكی رەق و منداڵێكی نەرم و
نیان! 
دەكرێت لەو بەردە رەقە گەلێك شتی لێ دروستبكرێت..
پەیكەرێك كە بۆ هەزاران ساڵ بمێنێتەوە ،بەردی بناغەی
پڕۆژەیەككەخزمەتێكیزۆربەمندااڵنبگەیەنێت ..
منداڵێكی نەرم و نیان! رێك پێچەوانەی سەرینەكەی!
هەویرێك كە دەكرێت بكرێتە الوێكی پێشكەوتوو ..پاشتریش
ببێتە كەسێكی سەركەوتوو و شانبەشانی هاوتەمەنانی خۆی
ببنەهۆیپێشكەوتنیواڵتەكەیان ..
دەبێت چی بێت كە ئەم دوو رەق و نەرمەی پێكدا
نووساندووە و كۆییكردوونەتەوە! دایك و باوكی خراپ و
خوێنسارد!یانهەژاری!یانیشسیستمێكیخراپیخەمسارد
كە هێشتا نازانێت ئەو منداڵە گەورە دەبێت و ئەو بەردەی
ژێرسەریورددەكاتوپیایاندادەكێشێت! 

مبهری 2011
دیسه 

ڕه-53
الپه 
ژماره –89

گۆڤارینێوهند–

1
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دەمەوێت ئەو بەردە رەقە ببێتە هۆكارێكی پێشكەوتنی ئەو
منداڵە نەك سەرینەكەی! نامەوێت بەردەكە ورد بكەم و لە
خۆپیشاندانێكدابیدەمبەڕوویئەوانەیكە بوونەتە هۆیئەوەی
ئەوسەرینە ببێتە جێحەوانەوەیئەوپەپوولەیە!بەڵكولەسەر
ئەوبەردەدەنووسم :
دەكرێت هەردووكیان ببینە هۆی خۆشگووزەرانیی منداڵیش
وكۆمەڵگەش ..
ئەگەر بەردەكە زمانی ببوایە! دەیگووت من سەرین نیم..
سروشت منی بۆ ئەوە نەئافراندووە كە بچمە ژێر روومەتی
نەرمی ئەم منداڵەوە ..من پێمخۆشترە بەر چەكوشم بدەن و
بمكەنە پەیكەر! یان بە مشارێك هەناوم لەتبكەن و ژووری ئەو
منداڵەمپێبڕازێننەوە!نەكبچمەژێرسەرییەوە! ..
گەر منداڵەكەش بیتوانییایە و پەیی بەوە ببردایە كە ئەوی
نەرم و بەردی رەق ئەمە پەیوەندییان نییە! ئەوا ئەویش
دەیگووت :منیش مافی سەرینی نەرمم هەیە! مافی سۆزی
دایك و باوك ..مافی ئەوەم هەیە كە ئەوانەی واڵتەكەم
بەڕێوەدەبەنژیانێكیئاسوودە،پەروەردەیەكیهاوچەرخ..فێری
ئەوەیان بكردمایە ..چۆن مامەڵە لەگەڵ بەردا بكەم..
بیانكردمایەتەهونەرمەندوبەردەسەرینەكەممبكردایەپەیكەرێك
ولەشوێنێكیشایستەیواڵتەكەمدادابنرایە ..
منوبەرد،نابێتئەمە پەیوەندیمانبێت..روومەتیمنزۆر
لەوەش نەرمترە كە بكەوێتە سەر لۆكە ..بەردیش زۆر لەوە
رەقترەكەمنیپێپەروەردەوگەورەدەكەن! 

 2011-12-25
الهای–هۆڵندا 
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زمانی وێنه  -جیهانی من!

1





شه!نابێتبۆگهنیگۆرهویبێت!
جیهانیمن،زۆربۆنخۆ 
ببمولهم

وره 
ه!جارێ نابێت گه 
جیهانی من،جیهانی منداڵ 
تهك ببم!
شه 
نده  
وه 
وه ئه 
كۆڕهدا بههۆی بڵندگۆ و هاوار و وتافه 
خهوملێبكهوێت!

كه پێی گۆشكراوم!
زمانی من،زمانی دایكمه وئهوزمانهیه  
وهن
رمه 
رسه 

وانهیهئهوانهشیبهسه
له 
كه 
وزمانهبێت 

نابێت 
ئه
نه زمانی
كه  
دهخوێنن  ،
ئهوان بهزمانێك ویرد  
گهن! چونكه  
نه 
تێی 
ناگهم!
هولێیتێ 
مننیی 
وهی باوكم و هاوشانهكانیدا
ئه 
گهڵ  
ردهی من ،له 
روه 
په 

وه! ئهوانیش ههر به
بهخۆیهوه نهدی 
ئهوتۆی  
شكهوتنێكی  

پێ
بهوانیشی گووت:
لهدایكبوون!ههرزووباپیر وداپیرم  
گهورهیی  

ته
نهبووبووی 
گهورهیت و نابێت وا بكهیت! هێشتا  
به تۆ  
عهی 

كهڵیپارتێكیسیاسیبوویتونارنجۆكێكیاندایه
مێردمنداڵ،تێ 

ڕه-48فێبریوەریی 2012
الپه 
ژماره –90

گۆڤارینێوهند–
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وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


شازده ساڵ،

ته 
وه! كه بووشی 
دهستت و له شاردا تهقاندته 

سهرهات..
سهریتبه 
رمه 
هكچه 
وههزاروی 

گیرایت
نهبوو!مێردمنداڵیشتانواهی!
ئێوهشمنداڵیتان 
ئهم
كهن! تێكهڵی  
مه 
وره  
گه 
ههر به منداڵی  
ه ،منیش  
تكای 
ئهم كۆڕانه..با
ماوه بۆ  
كهن و هێشتا زۆرم  
مه 
هانهی خۆتانم  
جی 
هكانیخۆمدا،
مهیی 
لهئهندێشهسادهوپه 
لهناوجیهانیخۆمدا ،

مهنی
ولهگهڵ مندااڵنی هاوته 
هكانمدا  
ئهفسوناویی 
كه  
لهناوچیرۆ 

پهڕێنم ..با
هكی سروشتی ئهم ههنگاوهم تێ 
خۆم بهشێوهی 
لمه
ودابهزم..سهیری فی 

ببهزم 
م..ههڵ 

لهگهڵ ئهواندایاری بكه

وه! پاشانیش
نه بخوێنمه 
بكهم و چیرۆكێكی مندااڵ 
هكان  
كارتۆنیی 
كهم بم ..ههر كاتێكیش ماندووبووم،
ئهركی خوێندنه 
خهریكی  

شهكێكی
وه دۆ 
كهمه 
هوتنی من بهالیهنی  
ئهوكات شوێنی خ 

لهكان
هیئوتومبی 
تهنهابۆپێاڵووتای 
كه 
هی  
كئهمزهویی 

رمه 
!نه
نه 

!نهكبۆسهرولهشیناسكیمن!
رخانكراوه 


ته
ه!
دهكهن كه جیهانی من نیی 
كهڵی جیهانێك  
وه ،من تێ 
ئێ 
نهبێت..
لهئێوهش 
ههندێك 
هجیهانی 
وانهی 
له 

انه زیانمهند
دهنگی ئهو بڵندگۆی 
ردهی گوێی من به 
وه ،په 
ئێ 
كهن..
ده 

ه..جیهانێك
بههای 
به 
كهزۆر 
وه،جیهانێكلهمندهستێننهوه 
ئێ 
خهمی بۆ
وه و ههتا ماوم دهبێت  
كه ئیدی ههرگیز نایبینمه 

بخۆم..
دووباره

هی باپیر و داپیرمیان 
زگه باوانم ههمان ههڵ 
خۆ 
دهكردهوه..
نه 

هكهی منی
ئهفسوناویی 
هك ههبووایه جیهانه  
زگه یاسای 
خۆ 
بپاراستایهوه..
هانهكهی خۆم
ه ..لێمگهڕێن با منداڵ بم و خهریكی جی 
تكای 
مهجیهانیمننییه..
بم..ئه 
وبه
هی گرتین  
نهی 
هی ئهموێ 
سوپاس بۆ ئهوكهسوكامێرای 
اوازه!
دهڵێت:جیهانیمنجی 
ئێوه 
2012-01-10
الهای-هۆڵندا
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(به
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كارهساتی رێنووسی كوردی و دنیای
1
دیجیتاڵ!
مهد ناوێكدا بگهڕێم!
له گووگڵدا دهمویست بهدوای محه 

رهبی نووسیم
عه 
وه! به  
مه)م بۆ نهدۆزرایه 
رچهندم كرد (حه 
هه 

تاوهكو مۆریتانیای پیشاندام!
ندهنووسیاوه  
ئه 
(محمد) ههر له  
مهد) ههر نهبوو! دیسان نووسیم
پاشان نووسیم (محه 
فییه
له 
سه 
رنهبوو!دواتروهكئیسالمییه 
ویشهه 


د)ئه
(محه 
ممه

وه! ههموو
ممهد)یشم تاقیكرده 
“كورد”هكان ناوی (موحه 
جوندولئیسالم و یهكگرتوو و كۆمهڵی ئیسالمیی پیشاندام!.
گهر ههر
بهاڵم حهمهی لهمهڕ من ههر دهنگی نهبوو! خۆ ئه 

مه
سهعیدوحه 
مه  
رچیحه 

یرووتبنووسیت!ئهوا هه

حه 
مه

نیوهیكوردتپیشانبدات! 
یه 
وانه 
ساڵحوله 

ممهد،
ممهد ،موحه 
مهد ،محه 
مه ،محمد ،موحه 
به كوورتی (حه 

وه! لهناو
مهد و زۆریتر)...م تاقیكرده 
مهد ،حه 
موحه 

كهمهێنا! 
ڕانه 
گه 
تیونبوومووازمله 

ته 
واوه
دستاندابه 

محه 
مه
رهتاییی
اوكهوت و باسی پۆلێكی سه 
لهم رۆژانهدا وتارێكم بهرچ 

له كۆی نزیكهی پهنجا
یهكی ههولێری دهكرد ،كه  
قوتابخانه 

مه ،محمد،
كه ،بیستوههشتیان ناوی (حه 
منداڵی پۆله 
د)ه!..
مه 
مهد یان حه 
ممهد ،موحه 
ممهد ،موحه 
مهد ،محه 
موحه 

یهكی زۆریشی بۆ
ده ،كێشه 
مه 
ئهم ههموو ناوی محه 

مامۆستاكانی ئهو پۆله دروستكردووه و ناچاربوون بۆ ههر
یهكترییان
یهك كۆدێكی تایبهتی دابنین تاوهكو له 
مه 
حه 

مهد وهك پاشناوی (لی)ی
وه! .كار وابڕوات ناوی محه 
جیابكهنه 

مووكوردزۆرتره! .

یوابزانمله 
هه

ژمارهكه

چینییلێدێتكه

چینهتوانین


كاربێت،كه

واریدابه

كورده
له 
ده  
ناوێكئهوهن 

یره 
سه 

كگرتوویبۆدیاریبكهین! 


رێنووسێكییه
من باسی ئهوه ناكهم كه بۆچی پاش بیست ساڵ
ندووه!

رهی سه
ربهخۆیی ناوی بێگانه لهناوماندا زۆرتر په 
سه 

كهم ..
یده 

نهاباسیرێنووسه 
كه


ڵكوته

به
1گۆڤاریکۆوار-ژمارە73یمانگی1ی .2012
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وانههرزوو


ژیرتربوونوئه
ئێمه
انزۆرله 

ناموسوڵمانهك

ئینگلیزه

بییهكان داهێنا! بۆ نموونه
ره 
رێنووسێكی یهكگرتوویان بۆ ناوه عه 
مهد! كهچی ئێمه
یهك جۆر دهنووسن موهه 
ههموویان به 

به زمانی
سهد ساڵه  
وهنده  
وهی كه ههزار و ئه 
سهرباری ئه 

مهد
مهدانییهكان ویرد دهخوێنین و سهاڵوات له ناوی محه 
محه 
مهد
محه 
یهك جۆر ناوی بۆ نموونه  
به 
مانتوانیوه  

دهین ،نه
ده 

بنووسین! .
رهوف،
ریهك له  
وه ،ئهگینا هه 
هێنایه 

مهم تهنها بۆ نموونه 
حه 

رهووف ،رهئووف ،تاهیر ،تاهر و تایهر و سهدان و زۆرتری ئهو

ناوانه،كارهساتێكنبۆرێنووسیكوردی! .

ههنگاوێكیش بهرهو زمانیستاندارد
وهك نهمانتوانی تاكه  
ئێمه  

شمانتوانیوه كهمێك له رێنووسی ئهو ناوانه

بنێین ،كهچی نه
كوبیچهسپێنین ..


رێسایه
ینه
بكه 

مه،
(حه 
ستداره ،بۆ ئێمه  

جیهانی دیجیتاڵ ،جیهانێكی زۆر هه
مهدو
د،حه 

ممهد،موحه 
مه
ممهد،موحه 
مهد،محه 
محمد،موحه 
یهكبن.بهاڵمبۆماشێنیگهڕانو
الیئێمه  

یه 
وانه 
زۆریتر)...له 

ربۆیه

یهكی جوودان ..هه
وشه 

داتابانكهكان ههر یهكهیان كلیله 

نهك
شگهورهیه  

نوكێشهكه

مانبۆدروستده 
كه


مكێشه
هه 
رده

بچووك! ..
وه!یان
كردووهته 

یه
مكێشه 


تی(رۆشنبیری)بیریله
نازانموهزا 
ره
زارهتی خوێندنی (بااڵ)
زانیوه! یان ئایا وه 

كێشهی نه

ههرگیز به

كانیكۆمپیوتهر


كۆلیجه
تهوه كارێكیواهیبه 
كردووه 

وه 
بیریله 

بسپێرێت كه هیچ نهبێت سپێڵ چێكێكی كوردی دروستبكهن و
لهگهڵ نهرمهوااڵكانی مایكرۆسۆفت و ئهوانی تردا ناوكێشی

مانرێكبخهین ...

مێكرێنووسهكه

وه 
كه
هۆیه 


نوبه
بكه

هاوڕێباخهوان 

 2012-01-11
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زمانی وێنه :هۆلۆكۆست ،هێرۆشیما و
1
ههڵهبجه 



هۆلۆکۆست


هێرۆشیما
ڕه -52مارتی 2012
الپه 
ژماره –91

گۆڤارینێوهند–

1
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هەڵەبجە



كهمدا
نهی یه 
سهر دوو وێ 
ده به 
چارهكه سه 
كهی سێ  
نزی 
چارهك!
هك 
همیشی 
تێپهڕیووێنهیسێی 
زمهی كۆمهڵكوژیی خودی
وه 
كه قوربانیی دێ 
نه 
ههرسێ وێ 

هكیان بهبیانووی ئایین و ئهوی تریشیان
مرۆڤ خۆیین! ی 
گهزو
ره 
بهبیانووی  
مهش  
وهی ئێ 
نگوئه 

وهی  
جه
بردنه 

بهبیانووی 

جهتلیلناس!
هئوخری 
ولئوممهتبووینك 

شهڕڕ

وهی بۆ
كه بیرچوونه 
مهزن! ئازارێك  
ههرسێكیان سێ ئازاری  

ه!
نیی 
كهم و دووهم
ه 
نهی ی 
دهی پاش وێ 
سه 
چارهكه  
له  

(هۆلۆكۆستوهێرۆشیما):
رهوهدا
كهی خۆیان و ده 
ته 
له واڵ 
ههزاران مۆنومێنتیان  
•  
بۆدروستكرا!
كه
وه ناشت! و تاوهكو ئێستاش  
زه 
بهڕێ 
مردووهكانیان  

• 
ههر
وه  
پهڕی 
سهر ئهو رووداوانهدا تێ 
ده به 
سه 
چارهكه  
سێ  
وهیروویدا!
وهنله 
نهوهوتوێژینه 
خهریكیدۆزی 

وهشی توانای
وه و ئه 
ندارهكانیان چاككرده 

• بری
وكاتهیان

كنهلۆجیای  
ئه
نهبوو ،ههموو زانست و ته 
وهی  
چاكبوونه 

بۆباشتربوونیدابینكرد!
ردهكردن.
پهروه 
بهباشی 
هكانیان 
• منداڵ 
400
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(به
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فتهكانیان ئاسووده كرد و ژیانێكی
نه 
• پیر و كه 
فهراههمكردن.
شایستهیانبۆ 
به باوان و
ه و شانازی  
ههی 
بهتییان  
وهكانیان رێزی تای 
نه 
•  
كهبۆییكردوون.
وهی 
ئه 
كهنبۆ 
ده 
وه 
انه 
تهكانی 
حكومه 

سهر
نتهرییان له 
ههزاران فیلم و فیلمی دۆكومێ 
•  
هنراوانیان
گهی 
ههموو بهركهوتوو و زیانپێ 
دروستكردن! ناوی  
تۆماركرد!
هبجه):
(ههڵ 
نهیسێیهم 
دهیپاشوێ 
سه 
كه 
چاره 
له 

بجهدا بۆ دروستكرا،ئهویش
• تاكه مۆنومێنتێكیان له ههڵه 
گهیاند!
ههربیریكیمیابارانسووتاندیوزیانێكیزۆریانپێ 

بجه
ه 
سهدان تهرمی قوربانییانی ههڵ 
• ئێستاش  
نهدراوه
ههوڵێكی ئهوتۆش  
وه وهیچ  
ته 
زراونه 

ونهدۆ
لهژێرخاكدان  

بۆدۆزینهوهیان!
وه بهڵكو
ته 
نهك ههر چاكنهبوونه 
بجه  
ه 
ههڵ 
• بریندارانی  
بههۆی خراپیی
هكێكیان  
خراپتر بوون و زوو زووش ی 
دهرمانی
وه دهمرێت! ئهوهشی كه ماوه  
ه 
تهندروستیی 

بهكاردێنێت وهێندهی ترباری تهندروستیی
هری ئێرانی  
ئێكسپای 
خراپتركردووه!
وه
حكومهته 

لهالیهن 
نهك بهباشی  
بجه  
ه 
• مندااڵنی ههڵ 
له نێوان
ندهواری  
نهخوێ 
ژهی  
دهستگیرۆیی ناكرێت ،بهڵكو رێ 

بووه!
هكزۆرتر 
دهی 
سه 
چارهكه 
لهپێش 
بجه 
ه 
ههڵ 
مندااڵنی 
نائاسوودهن و

بجه زۆر 
ه 
فتهكانی ههڵ 
• پیر و كهنه 
زووترئهمژیانهیانجێبێڵن!

انهرۆژێك
خواخوای 
ندهرێكی
ته 
ته  
بوونه 

بجه 
ه 
وهكانی قوربانییانی ههڵ 
نه 
•  
كهن!
داده 
پهی 
هنوپارهیانپێ 
بازرگانیبۆزۆرالی 
نتهری ههن ،بهاڵم زۆر
چهند فیلمێكی دۆكومی 
•  
سله


ندكه
واوهتیچه
ته 
قهتی.ئێستاشكهسنازانێتبه 
بهسه 

گهییشت..
هبجه كوژرا ،چهند بریندار بوو و چهند زیانی پێ 
ههڵ 

كێگۆڕیونهوكێشناسراو!
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چارهكه
جه كرد!بزانین  
هب 
دائهوهمانبۆ ههڵ 

مچاره 
كه

مه له
ئێ 
ه
كهین! خۆزگه بمانتوانییای 
ده 
دووهم سێیهم چییان بۆ 
دهی  
سه 

بكهین!
بجه 
ه 
هكبۆملیۆنیهۆلۆكۆستوهێرۆشیمابۆههڵ 
ی
2012-02-29
الهای–هۆڵندا 
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زمانی وێنه  -پهتی سێداره!

1





سته و

ته زۆر پێوی
دهڵێن ،بوونی ئهو په 
ئهوانهی  
زۆرن  
تاوهكو
داره بدرێن  
لهسێ 
كهسانێك ههن دهبێت نهمێنن و سزای  

كهسانیتر!
پهندوئامۆژگاریبۆ 
ببنه 
ته
ئهم په 
كه دژی بوون و بهكارهێنانی  
بهاڵم ئهوانهشی  

مه كێین! تاوهكو بڕیاری
كهم نین! ئهوان دهڵێن :ئێ 
وه  
ستنه 

دهوه

كۆتاییپێهێنانیژیانیمرۆڤێكیبرامانبدهین!
ڕه -52ئاپریلی 2012
الپه 
ژماره –92

ێوهند–
1گۆڤارین 
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كسته

بهتی تێ
بهتای 
هكان  ،
كسته ئایینیی 

له تێ
جگه  
سزا  ،
هك بێت بۆ
دهبێت هۆی 
هكان كه زۆر دڵڕهقانه داڕێژراون  ،
ئیسالمیی 
كهن یان تاوانكارن! ههموو
كهتن ده 
كه  
كهسانێك  
چاكسازیی  
رخهكاندا لهو
هاوچه 

كسته نوێ و یاسا 

پرینسیپی سزا له تێ
سهردا
كه سزای به 
كه ئهو كهسهی  
وه  
ته 
هدا دهسووڕێ 
خولگهی 

تهوه
پاشهڕۆژێكی نزیك یان دووردابگهڕێ 

له 
دهبێت  
چهسپێت  ،
ده 

ه كهسانێكی زۆر دژی
به چاككراوی! ههربۆی 
گه  
بۆ ناو كۆمهڵ 
ه
وه ،چونكه ئهم سزای 
داره دهوهستنه 
سزای مردن و پهتی سێ 
سه دێنێت و ئیدی چیدی ناتوانێت
بهژیانی ئهو كه 
كۆتایی  
گه و پرینسیپی چاكسازیی سزاكانیش
مهڵ 
وه بۆ ناو كۆ 
بگهڕێته 

هكییاساییومرۆڤایهتیینامێنێت..
بههای 
هیچ 
تبووهدا

بهنهفره
ته  
ئهم په 
لهگهڵ  
هكی زۆر تاڵمان  
ئێمه مێژووی 
گهردن،
ته  
تهی كراوه 
ه 
ه! تا تاوانبارێكی زۆر خراپ ئهم پ 
ههی 

سهدان كهسی تر بههۆی بیروباوهڕی سیاسییانهوه

كهكانی ناوزیندان،
نهرترین چیرۆ 
هك تۆقێ 
ادهی 
بهڕ 
دارهدراون  ،
لهسێ 

دهكهن..
ته  
وچاوهڕوانیی ئهوپه 

وانهنكهباسی ژووی ئیعدام 
ئه 

بههۆی
وهكان یان  
له شێ 
هك  
ههن بهشێوهی 
كهسانێك  

ترسناكانه رزگاریان

وژووره 

وه  
له
ككهوتێكی لێبووردنی گشتییه 
رێ 
ته چ
ههموو كهس باشتر دهزانن كه ئهو په 
بووه و ئهوان له  
هكانه..
پهمرۆڤایهتیی 
هوچهندێكیشدژیپرنسی 
ههی 
سامێكی 
وامه و
ههر بهرده 
تهدا هێشتا  
لهگهڵ ئهم په 
مێژووی ئێمه  
هكانی
ئاخونده ئیسالمیی 

دهیان هاوزمانمان لهالیهن 
ه  
سااڵن 
تهدا دهكرێت ..هیچ كامێكیش
بهو په 
وه ملیان  
ركهری ئێرانه 
داگی 
نهبوون و تهنها بههۆی
دهنی  
مه 
هك ی  
وانه لهسهر سزای 
له 

بووه..
وه 
انه 
روباوهڕیسیاسیی 

بی
گهوره بۆ
وهرێكی  
داره و بهكارهێنانی ،بووهته پێ 
پهتی سێ 

هكان!
هتیی 
په مرۆڤای 
شكهوتن و چهسپاندنی پرنسی 

رادهی پێ

كاته واڵتێكی
ده 
ه! بهكارهێنانی واڵت  
پێوهرێكی رهش یان سپیی 
وه
وبهپێچهوانهشه 
په مرۆییهكان  
ههمووپرنسی 
دواكهوتووی دژبه  

مافهكانی مرۆڤ
كاته واڵتێكی پێشكهوتووی پارێزهری  
دهی 

كگرتووهكانی

ههن دهڵێن واڵته ی 
ه
بهگشتی ..ههربۆیه زۆرێك  

مافهكانیمرۆڤه..
دژبه 
دواكهوتووی 

ئهمریكاواڵتێكی

ههرێمی كوردستانیشدا
له  
ه 
ئهم سزای 
وهی  
ئه 
بههیوای  

ههنگاوێك
وتووهكان  

ته پێشكه
وهك واڵ 
غه بكرێت و ئێمهش  
ده 
قه 
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فرهتلێكراوه لهالی خۆمان
هنهوه بنێین و ئهو سزا نه 
لهو الی 

نههێڵین..

2012-04-15
الهای–هۆڵندا 
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زمانی وێنه  -سهرۆك(گهلی) ئێمه
1
پشوونادات!





ڕه -52مایی 2012
الپه 
ژماره –93

گۆڤارینێوهند–

1
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كه،
ه ،چوار ساڵ جارێ 
دانهی 
هك  
ئهوان ی 
سهرۆك الی  

ته
دهبێ 
وه  
رانه 
روه 
دادپه 

ههڵبژاردنێكی 
بههۆی  
هوه  
بهدڵنیایی 

هیدا یاسا ئهرك و مافهكانی
ماوهی ئهو چوار ساڵ 
ه 
سهرۆك! ل 

نهكات!
بهجێ  
وهك پێویست جێ 
ركهكانی خۆی  
پاراستووه ..ئه 
ونه
كه 
ده 
پارتهكهی خۆی لێی  
ئهندامانی  
ههموو كهسێك  
پێش  
قه!
ته 

ركهكانێتی وكهمێك لێی تێپهڕێت!ئهوا
وهكئه 
مافهكانیشی  

تهكهشی بڕوخێت و ههموو
حكومه 

بههۆیهوه 
زۆر ئاساییه  
وه..
بكهنه 
ههڵبژاردنینوێ 
نهكانداوای 
ه 
الی 
فهرمانڕهواییی ،ئیتر
هی  
ئهو چوار ساڵ 
تهواوبوونی  
پاش  
ههمووان دهكات ،ئهگهر بهخت یاری بوو ئهوا بۆ
له  
خواحافیزی  
گهرنا ئهوا
ئه 
ههمان پۆست  ،
وه  
ته 
گهڕێ 
ده 
چوار ساڵی تریش  
اداشتهكانی و

به نووسینی ی
دهبێت و كاتی خۆی  
خانهنشین  

وه
حكومهتی داهاتوو و گهشتوگوزاره 

ئامۆژگاریكردنی 
انهداكاری
لهرێكخراوێكیمرۆڤیی 
..ههرهیچنهبێت 

كدهكات
خهری 

دهدات..
ژهپێ 
انهیدرێ 
دهنیی 
مه 

هك و دووان و سییان و چواریش نیین،
مه ی 
سهرۆك الی ئێ 

ودهكرێتپێیانبگووترێتسهرۆكگهلیئێمه!
گهلێكزۆرن 

كه بۆخۆی! چۆن و بهچ جۆرێك
هك لهمانه ئیمپراتۆرێ 
ههر ی 

له ههمووی گرنگتربۆ
زه..بهاڵم  
ئهواتابڵێی ئاڵۆ 
سهرۆك  
ته  
بووه 
نهك من تۆ
وه  
دهكات ،ئه 
چهند سهرۆكایهتی  
ماوهی  

مهدا،
ههموو مێژووی ئێ 
ه له  
ئاهورامهزداش نایزانێت! ههربۆی 
مه
كگهلی ئێ 
سهرۆ 
هكی واهی نابینیت! چونكه  
نهی 
خهویش وێ 
به 

هتی
سهرۆكای 
وه له  
كه 
یان به مهرگی موفاجاتیانیش به رووداوێ 
كهوێت!
ده 

ه!
ئهرك و مافی سهرۆكگهلی ئێمه هیچ پێوهرێكی بۆ نیی 

ه ،نایكات! زۆرجاریش
ه بیكردای 
دهبووای 
ركانهی كه  

زۆرجار ئهو ئه
ره
نهك یاسا! بهڵكو له زنجی 
نده زۆرن كه  
وه 
مافهكانی ئه 

وه!
كتێبێكیشداجێینابێته 
كگهلی نوێشی
سهرۆ 
مه پێش مردنی  ،
كگهلی ئێ 
سهرۆ 

كه
مافهشی  
ره  
ئهرك و زۆ 
كردووه ،ئهو كهمه  

دهستنیشان 

كات!ئهمیش

كگهلی نوێ  
ده
ئهویش رادهستی سهرۆ 
بووه  ،
ههی 

وه و
كهم دهكاته 
ركهكانی  
له ئه 
وه زۆر  
ه 
دهستپاكیی 
به  
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گهرههبێت چی دهڵێت
دهكات..ئیتر یاسا ئه 
مافهكانیشی زۆرتر  

بابڵێت!
زهحمهتكێش بوو!
مه سكرتێرێكی  
كگهلی ئێ 
سهرۆ 
بچووكترین  
زبهكهی لێی
ئهندامانی حی 
له زۆرینهی  
كگه 
ئهم سهرۆ 

كگهلییان خست! بهاڵم ئهم
سهرۆ 
راستبوونهوه و له  
سه و خانهنشین
به 
لهباتی ئهوهی بڵێت ئیدی  
له  
كگه 
سهرۆ 

كهم ..به ئامان و زهمان دهستی له
دهبم ،یان كارێكی تر ده 

رنهدا و ههر بهتۆپزی حیزبێكی تری
كگهالیهتیی خۆی به 
سهرۆ 

كگهل!
سهرۆ 
وه 
اندوبووه 

دامهزر

له
كگهل  
كگهلی ئێمه پشوونادات ،وازهێنانی سهرۆ 
سهرۆ 

مهرگهێن!
مردنهیانرووداوێكی 

كگهالیهتی،یان
سهرۆ 

باخهوان
هاوڕێ 
 2012-05-18
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میستەر ریچ

1







میستەر ریچ ،لە سەدەی نۆزدەدا و لە شاری سلێمانی،
چاوی بە میری ئەوکاتەی بابان کەوتووە .میستەر ،دەیەوێت
میری میران! ببزوێنێت و باسی پاشەڕۆژی میرنشینەکەیی و
سەربەخۆییی کوردستانی بۆ بکات! بەاڵم وەاڵمی میر بۆ
میستەر ئەوە دەبێت کە جگە لە خواپەرستی و زیکر و
تەسەووف!هیچشتێکیدیکەینییەپێوەیخەریکبێت!
ئەمە میرەکەمان! هەرچی خەڵکی سادەی ئێمەشە لە
عەرەب موسڵمانتر بووە! لە هەموو کات و بارێکدا هەرچییەکی
هەبووبێت کردوویەتییە قوربانی ئەم ئایینە نوێیەی ..ئیدی
خاکەکەی بووبێت یان پاشەڕۆژی نەتەوەکەی! لە ئایینەکەی
گرنگتر نەبووە و هەمیشە ئەم دنیای کردووەتە قوربانی
دنیایەکی دی کە خۆشی تاوەکو ئێستا بۆیی رووننەبووەتەوە
کەیوچۆنولەکوێیە!
دراوسێکانمان زۆر لە ئێمە ژیرترن ،بەتایبەتی لە مامەڵەیان
لەگەڵ ئاییندا! ئەوان هەردەم ئەو ئایینەیان بۆ خۆشگوزەرانیی
ڕه -48جونی 2012
الپه 
ژماره –94

گۆڤارینێوهند–

1
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ئەم دنیایەیان و سەروەریی نەتەوەکانیان بەکارهێناوە!
لەبەرامبەریشدا خوودی ئەو ئایینەیان لە دژی ئێمە و بۆ
ماڵوێرانیی ئەم دنیایەمان و سەرشۆڕیی نەتەوەییمان
بەکارهێناوە!
بۆ ئەوان ئاساییە چۆن ئایین لە بەرژەوەندیی خۆیان
بەکاربهێنن ،نە کوفرە و نە زەندەقە! بۆ ئێمە نەک هەر کوفرە!
بەڵکو نوێکردنەوەی بزووتنەوەکانی زنج و خەواریج و
مەجوسییەتیشە!
ئایینالیدراوسێتورکوفارسوبەتایبەتیشعەرەبەکان،
پەردەیەکیهەڵخەڵەتێنەرەبۆپاراستنیسنوورودەستەاڵتیان،
سەرچاوەیەکی ماددیی ئاشکرایە بۆ مێزی قومار و شەوە
پەمەییەکانیان! سەرچاوەکەش ئەو سامانە گەورەیەیە کە
سااڵنە و بەدرێژاییی مێژوو خۆمان بەپێی خۆمان بۆیان دەبەین!
ئەوانیش تەنها لە سێ شتداخەرجی دەکەن ،قومار،سۆزانی
و غیلمان و سێیەمیشیان سەرکووتکردنی کورد و نەهێشتنی
نهێنییتێگەییشتنیئایینبۆبەرژەوەندیینەتەوەیییکورد!
٢٠١٢-٠٦-٢٠
الهای–هۆڵندا 
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ئایا ئاڕاستەی یەکێتی بەرەو ئێرانە یان
1
رۆژئاوا؟


سازدانی:ستیڤانشەمزینی 

پرسیار :ههندێك له چاودێرانی سیاسیی پێیانوایه
ئاڕاستهی یهكێتی نیشتمانی بهرهو ئێرانه و له قهیرانی
عێراقیشدا دهركهوتووه كه یهكێتی بهپێی مهیلی ئێران
مامهڵه دهكات .ئێوه خوێندنهوهتان بۆ ئهمه چییه؟
وهاڵم:

رژهوهندی
به 
سته دوو جۆر  

ههر الیهنێكی سیاسی ،پێوی

ه ،
وهندیی گشتیی 
رژه 
به 
كهمیان وگرنگترینیان  
ه 
لهبهرچاوبگرێت ،ی 

نه دێت.
ه 
ئهو الی 
وهندیی خودی  
رژه 
ه ،به 
وهندیی 
رژه 
پاش ئهم به 
رهچاوی
اسهته! ههر الیهنێكی سیاسی  

ئهلفوبای سی
ئهمه  

ه ك
وهی 
بخاتئهوابهشێ 

رژهوهندییانه پاش وپێش 
مبه 

نهكاتوئه

وهكانزیانێكیزۆردهكات..
لهشێ 

ناكهم،
هكێتی  
له ی 
تهنها باس  
مهمدا  
من لهم كوورته وهاڵ 
له ههر
هنێكی كوردییه  
مهبهستم ههر الی 
بهگشتی  
بهڵكو  

هك ی  ز ۆ ر 
ندنهوهی 
نانه خوی 
ه 
ئهو الی 
هكی كوردستان ..تهواوی  
الی 
پهییان بهو
وهی  
له 
جگه  
مانه  
ئه 
وهندی  ،
رژه 
به 
ه بۆ  
ههی 
هیان  
ههڵ 

دهزانن
وهندی  
بهرژه 
هك  
بردووه!تهنهای 

ه 
نه
وهندیی 
رژه 
به 
ره  
دووجۆ 
نه
ه 
ئهو الی 
وهندیی خودی  
رژه 
به 
سته ،ئهویش  

یان الیان مه 
به
وگهلێك جار،

دهسته 
هكی بااڵ 
وهندیی 
ردهمبهرژه 
!هه 

هی 
ه
سیاسیی 
تهقوربان!
دهكرێ 
هكانیتری 
وهندیی 
رژه 
مووجاربه 

رنهڵێم 
هه
گه 
ئه 

زبهكان ،شتێك
وهی حی 
بوونه 

مهیل گۆڕین و مهیل تازه
ئهم  

ههبێت
كوردستانهوه  

خهی ئێستای 
بهم بارودۆ 
نییه پهیوهندیی  
وه
ته 
گهڕێ 
كده 

شهی  
نه
رهگوڕی 
كه كه  
مه كارێ 
بهتی ،بهڵكو ئه 
بهتای 

سهردهمانی
بۆ 
ڕه -16جوالیی 2012
الپه 
ژماره –11

1گۆڤاریشەپۆل–
ئەمکوورتەوەاڵمەیمنوەکتەوەرێکلەگەڵرایچەندکەسێکیتردالەگۆڤارەکەدا
تێکهەڵکێشکرابوو .
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به خودی
پهیوهندیی  
نهكانی كورد ،بهڵكو  
میرنشی 
هك .
تهوه)ی 
(نه 
وهك 
وهههیه 
كورده 

دروستبوونی
تهی
ناوه ،هێشتا له بۆ 
زانهی كه كوردیان پێكهێ 
گه 
فرهڕه 
ئهو  

ه كی
تهوهی 
وه نه 
وه ههموو پێكه 
وه و نهیانتوانی 
ته 
تواونه 

كوردا نه
وه بهش
بهو شێ 
تاوهكو ئێستا  
ه  
تهندروست پێكبهێنن ،بۆی 

كهری
ئهو دهبێته نۆ 
كهن و ئهم لهدژی  
ده 
رهفتار  
ه  
بهشیی 

سهفهوی!..
تهنۆكهرێكیبێنرخی 
دهبێ 
وئهویتریش 
عوسمانی 
هاوبهش

وهندیی 
رژه 
به 
رژهوهندیی گشتی یان  
به 
شه  
ههربۆیه 

وههر

بووه 
نه 
بهرچاوی  
له كوردستاندابوونێكی  
بهدرێژایی مێژوو  

كوردنهبێته خاوهنی ماڵی

كه 
وهی  
ئه 
ئهمهشه كه بووهته هۆی  

خۆی..
هكێتی و پارتی
هكی ی 
هی 
ههر مامهڵ 
وهی من بۆ  
ندنه 
خوێ 
زهكانی
هكی میرنشین وهۆ 
تهنهاكۆپیی 
كه ئهمدووهێزه  
ه 
ئهوهی 

ه
لهخۆیان ناوه! ههربۆی 
جارانن و ئێستا ناوێكی تریان  
ههموو
له پێش  
هنییانهی خۆیان  
رژهوهندیی الی 
به 

تهنها
كهن  
دهی 
ه ،ئهو رهفتارانهشی كه  
وهی 
كه 
ه 
رژهوهندیی 
به 

وه!
كهیانگۆڕی 
وازه 
زهكانهوشێ 
رهفتاریمیرنشینوهۆ 
هك ی  
كۆپیی 
زهكان
له چاوگدا ههر ههمان رهفتارن ..جاران هۆ 
ئهگینا  

رچاوهی

خهرمان سه
چونكه  

خهرمانی یهكترییان دهستووتاند ،

خهرمان
رامبهری بوون ،ئێستا  

زهكانی به
ندهگیی هۆ 
هێز و زی 
رچاوهی

بارهگا سه
بارهگا سووتاندن ،چونكه  
بووهته  
سووتاندن  
ندهگییهۆزهنوێیهكانن! 
هێزوزی 
2012-06-19
الهای-هۆڵندا
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كوورتە باسێكی تێپەڕ دەربارەی دادگا
1
نێودەوڵەتییەكان
رێكخستنی كاروباری نێوان دەوڵەتان و چارەسەركردنی
كێشەكانی نێوانیان ،كێشەیەكی بەردەوام بووە بەدرێژایی
مێژوو ..
زۆرینەی كێشە نێوخۆییەكان و دەرەكییەكانی نێوان دەوڵەت
و ئیمپراتۆریەكان بە شەڕ و خوێن چارەكراوە ..هەندێكجار
كێشەكان بەبێ چارەسەر ماونەتەوە و روویداوە لە نێوان دوو
واڵتدا بەدەیان ساڵ پەیوەندیی نە شەڕ و نە ئاشتییان
هەبووبێت ..ئەو كێشانە ئەوەندە بەشەڕ كۆتاییان هاتووە،
ئەوەندە بە رێكەوتن كۆتاییان نەهاتووە ..هەربۆیە لە مێژوودا
هێندەی شەڕ و خوێن دەبینین ،ئەوەندە رێككەوتننامەی نێوان
دەوڵەتان نابینین ..دوو زلهێزی وەك سەفەوی و عوسمانی كە
سەدانساڵداگیركەرودابەشكاریكوردستانبوون،هەردەم
لە جەنگدابوون ..مێژووی ئەو دووانەش ئەوەندەی جەنگ و
وێرانكاریبووەئەوەندەئاشتیورێكەوتننەبووە ..
بەرامبەر ئەم هەموو شەڕ و ئاژاوەگێڕییە ،یاساناس و
رۆشنبیرانی خۆرهەاڵت هەمیشە لە خەمی ئەوەدابوون كە
كاروباری نێودەوڵەتی و كێشەی نێوان واڵتان بەشێوەیەكی
ئاشتییانە چارەسەربكرێت..هەرئەورووناكبیرویاساناسانەش
بوون كە بوونە هۆی پاڵپێوەنانی سیاسەتمەدار و دەوڵەتانی
خۆرئاوا بۆ بەستنی رێككەوتننامەكانی الهای لە سەدەكانی
هەژدە و نۆزدەدا ،بۆ چارەسەركردنی كێشەكانیان ..هەر ئەم
رێككەوتننامانەش بوون كە بوونە بەراییی رێكخستنی كاروباری
نێودەوڵەتی و پاشان هێنانەكایەی یاساینێودەوڵەتی و شاری
الهاییشببێتەشاریدادودادوانی! ..
هەڵبەتهەمووئەورێككەوتنانە وئەوانەی تریشیكە دوو
بە دوو یان زۆرتر لە نێوان واڵتانی تردا دەهاتە كایەوە نەیتوانی
مبهری 2011
دیسه 

ڕه-53
الپه 
ژماره –89

گۆڤارینێوهند–

1
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پەیوەندی و كێشەكانی واڵتان رێكبخات و چارەسەر بكات..
هەربۆیە هەموو ئەو رێككەوتنانە نەیانتوانی بەربە
هەڵگیرساندنیجەنگیجیهانیییەكەمبگرن ..
كۆنگرەی ئاشتیی پاریس لە ساڵی 1919دا كۆتایی بە
جەنگی جیهانیی یەكەم هێنا و بووشە هۆیەك بۆ دامەزراندنی
رێكخراوی نێودەوڵەتیی (كۆمەڵەی گەالن یان كۆمەڵەی
نەتەوەكان..)League of Nations -یەكێكلە ئامانجەكانیئەم
رێكخراوە نەهێشتنی یان روونەدانەوەی جەنگی جیهانی بوو،
بەاڵموەكدەزانینپاشترئەوجەنگەهەڵگیرسایەوەوكۆمەڵەی
گەالنیشنەیتوانیبەربەهەڵگیرسانیبگرێت ..


دادگای دادی نێودەوڵەتی –  ICJلە شاری الهای –
هۆڵندا
سەرچاوەی وێنە  -ئنتەرنێت

پاش وەستانی جەنگی جیهانیی دووەم ،رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكانUnited Nations-لەساڵی1945دادامەزرا،هەر
لەو ساڵەشدا بەپێی پڕۆگرام و پەیڕەوی نەتەوە یەكگرتووەكان،
414
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دادگای دادی نێودەوڵەتیش The International Court of  -
 Justice ICJدامەزرا .بەاڵم ئەم دادگایە لە مانگی ئاپریلی
1946ەوەدەستیكردەكارەكانی ..
دادگای دادی نێودەوڵەتی یەكێكە لە شەش پێكهاتە
گرنگەكانینەتەوە یەكگرتووەكان،هەرتەنهائەمە كە لە شاری
نیویۆڕك نییە! هۆی دامەزراندن و نیشتەجێبوونی لە شاری
الهای ،بەهۆی ناوبانگی نێونەتەوەیی و دادوانیی ئەم
شارەوەیە! ..
ئامانجەكانیئەمدادگایە چارەسەركردنیكێشەكانینێوان
ئەو دەوڵەتانەیە كە ئیمزای بڕوانامەی نەتەوە یەكگرتووەكانیان
كردووە،دەشێتدادگادادوەریبكاتلەكێشەیەكداكەواڵتێكی
تر لە كێشەكەدا بێت و ئەندامی نەتەوە یەكگرتووەكان نەبێت!
بەاڵم بەو مەرجەی كە ئەو واڵتە بەشێكی خەرجی دادگاكە
بداتلەكەیسیدیاریكراودا ..
دادگاكە لە  15دادوەر پێكهاتووە ،هەریەك لەم دادوەرانە
لەالیەنكۆمەڵەیگشتی–General Assemblyوئەنجوومەنی
ئاساییشەوەSecurity Council-بۆ9ساڵهەڵدەبژێردرێن .
زمانی فەڕمیی دادگا هەردوو زمانی ئینگلیزی و
فەڕەنسییە،واتە هەرچیدۆكومێنتیدادگاكە هەیە بە هەردوو
زمانهەیە!هۆڵەكانیدادگاشلەباریتەكنیكییەوەوارێكخراون
كە بە ئاسانیتڕانسكریپتبكرێتلە هەرزمانێكەوە بۆئەودوو
زمانەوبەپێچەوانەشەوە ..
هەمان ئەو دەوڵەتانەی كە ئیمزای بڕوانامەی نەتەوە
یەكگرتووەكانیانكردووە،ئەندامیدادگاینێودەوڵەتیشن..دادگا
لە روویتیۆرییەوە دەبێتبەچاوێكییەكسانوبە پێییاسای
نێودەوڵەتی بڕوانیتە هەر كەیسێك كە دێتە بەردەستی ،بەاڵم
دیارە شاردراوە نییە كە ئەوانەیمافیڤیتۆیانلە ئەنجوومەنی
ئاساییشدا هەیە ،هەمان ئەو دەوڵەتانەش كاریگەریی زۆریان
بەسەر دادگا و كلتووری دادگا و زمان و الیەنەكانی ترییەوە
هەیە ..
دادگایدادینێودەوڵەتیتەنهاسەیریئەو كێشانە دەكات
كە دەوڵەتالیەنێكبێتتێیدا!واتە دادگاكە هەرگیزسەیریئەو
كەیسانە ناكات كە پەیوەندییان بە كێشەی ناوخۆیی واڵتێكەوە
هەیە ،دەشێت دادگا سەیری كەیسی نێوان دەوڵەت و
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دامەزراوەیەكی نێودەوڵەتی بكات كە ئەو دامەزراوە لەڕووی
یاساییەوە كەسایەتییەكی نێودەوڵەتیی هەبێت ..هەر لەو
رووەوە هەندێك جار لە میدیا كوردییەكاندا بەهەڵە باسی
دادگاینێودەوڵەتیدەكرێتوكەسانێكپێیانوایەكەئەمدادگایە
بتوانێتسەیریكێشەكانیوەكهەڵەبجە وئەنفالوقاڕنێو
هەمووئەوانەیتربكاتكە پەیوەندییانبە كۆمەڵكوژییئێمە و
بەگشتیكوردەوە هەیە..ئەمە بەداخەوە وانییە وئەمدادگایە
لە رووییاساییەوە بۆینییە بڕوانێتە ئەوكێشانەیكە لە رووی
سیاسی و یاساییەوە بە ناوخۆی ئەو واڵتانە دەزانرێت كە
كوردستانیانداگیرودابەشكردووە ..
دیارە ئەگەر دادگای دادی نێودەوڵەتی سەیری ئەو كێشە
ناوخۆییانەی بكردایە ،ئەوا تەنها چینییەكان هێندەی شوورای
چین ،لەبەردەمیدا ریزیاندەگرت بۆ پێشكەشكردنی
سكااڵكانیان! ..

دادگا ،وەك ئۆگانێكی سەرەكی و گرنگی نەتەوە
یەكگرتووەكان ،بودجەی تایبەتیی لەو رێكخراوەوە وەردەگرێت.
بەو پێیەی كە دادگاكە (تەنها) دادگای هەمیشەیی
نێودەوڵەتییە ،رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان سااڵنە بودجەی
پێویستیبۆدابیندەكات..دیارەماوەیچەندساڵێكەدادگایەكی
هەمیشەییینێودەوڵەتییتربەناویدادگایتاوانینێودەوڵەتی
هاتووەتەكایەوەكەپاشتردێمەسەری ..
ئەمدادگایەتاوەكوئێستاژمارەیەكیزۆریكەیسیبینیوە..
زۆرینەیكەیسەكانیچارەسەركردنی ئەوكێشانەنكەبەهۆی
رێككەوتننامە نێودەوڵەتییەكانی نێوان دوو دەوڵەت یان زۆرتر
هاتوونەتە كایەوە ..یەكەم كەیس كە ئەم دادگایە دادوەریی
تێداكرد ،كێشەیەكی نێوان بەریتانیا و ئیرلەند بوو لە ساڵی
1947دا ..ئێستا ئەم دادگایە خەریكی ئامادەكارییە بۆ دادوەریی
كێشەیتێمپڵ–پەرستگاكانینێوانكەمبۆدیاوتایالند ..

پاشوەستانیجەنگیجیهانییدووەم،دوودادگایكاتیی
نێودەوڵەتی دروستبوون بۆ دادگاییكردنی تاوانبارانی جەنگ،
ئەوانیش دادگای نۆرمبێرگ و دادگای تۆكیۆ بوون ..ئەم دوو
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دادگایە هیچ سەروبەرێكیان بە دادگای دادی نێودەوڵەتییەوە
نەبوو،چونكە دەستووریدادگاییكردنیئەمدادگایە نەیدەتوانی
كەیسگەلێكیگەورەیوەكتاوانبارانیجەنگیجیهانییدووەم
چارەسەربكات ،سەرباری ئەوەش الیەنەكانی ناو ئەو كەیسانە
تەنهادەوڵەتاننەبوونبە تەنهابەڵكوكۆمەڵكوژییناوخۆییشی
دەگرتەوە ،لەوانە كۆمەڵكوژیی جولەكەكانی ئەڵمانیا كە بەپێی
یاسای دادگای نێودەوڵەتی پەیوەندیی بەكاروباری ناوخۆی
ئەڵمانیاوەهەیە! 
دادگاینۆرمبێرگلە كۆتاییساڵی1945ەوە تاوەكوكۆتایی
ساڵی  1946بەردەوام بوو ،ئەم دادگایە نزیكەی  200تاوانباری
جەنگیدادگاییكرد ..



دیمەنێكی دادگای نۆرمبێرگ – 1946 – 1945
سەرچاوەی وێنە  -ویكیپێدیا
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شانبەشانی دادگای نۆرمبێرگ ،دادگای تۆكیۆش كە ناوی
فەڕمیی دادگای سەربازیی نێودەوڵەتی بۆ ئاسیای دوور بوو -
- The International Military Tribunal for the Far East
 IMTFEكەوتە دادگاییكردنی تاوانبارانی جەنگ لە ژاپۆن ،جگە
لەمە لە واڵتی چینیشدا چەندین دادگا دانرا بۆ دادگاییكردنی
ژاپۆنییەكان،دادگایتۆكیۆنزیكەیساڵێكزۆرتریخایاندلەوەی
نۆرمبێرگ،تێیداسەدانكەیسچارەسەركرا ..



دیمەنێكی دادگای تۆكیۆ – 1948 – 1946
سەرچاوەی وێنە  -ویكیپێدیا

پاش هەردوو دادگای نۆرمبێرگ و تۆكیۆ ،بۆ دەیان ساڵ
دادگایدادینێودەوڵەتیوەكتاكە دادگاینێودەوڵەتیمایەوە،
تاوەكو لە ساڵی 1993دا بەپێی بڕیارێكی نەتەوەیەكگرتووەكان
دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بۆ یۆگۆسالڤیای پێشوو دامەزرا -
The International Criminal Tribunal for the former
).Yugoslavia (ICTYئەمەیانبەگەورەتریندادگاینێودەوڵەتی
دادەنرێت لە دوای دادگاكانی تاوانبارانی جەنگی جیهانیی
دووەم .كەیسەكانی ئەم دادگایە هەموویان پەیوەستن بە
كۆمەڵكوژی و جینۆسایدەوە .هەموو ئەو كۆمەڵكوژییانەش لە
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سنووری سیاسیی یۆگۆسالڤیای پێشوودا روویداون ،هەربۆیە
دادگایەكی نێودەوڵەتیی تایبەتیی بۆدانرا و دادگای دادی
نێودەوڵەتینەیتوانیچارەسەریبكات! .
دادگاكە ،ئەگەرچی كاتییە ،بەاڵم زۆر درێژخایەن بوو .لە
ماوەی ئەو نزیكەی بیست ساڵەی تەمەنیدا دەیان كەیسی
گەورەی سەیركردووە ،زۆرینەی تەواوی ئەوانەی كە دادگاكە
تاوانباری كردن ،رادەستی دادگاكران ،لەم دوو ساڵەی
دوواییشدا سێ گەورە تاوانباری وەك( :مالدیچ ،كارادیچ و
هاجیچ)یش گیران و ئێستا لە زیندانی دادگا دان و چاوەڕوانی
دادگاییكردنن ..
ئەمدادگایەیەكێكەلەسەركەوتنەكانیدادگاینێودەوڵەتی
وچارەسەرێكیباشیشبووبۆهەمووئەوكێشەیكۆمەڵكوژی
و جینۆسایدانەی كە لە ناوچەكانی یۆگۆسالڤیای پێشوودا
روویاندا ..



دیمەنێكی دادگای یۆگۆسالڤیای پێشوو – – 1993
تائێستا
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سەرچاوەی وێنە  -ویكیپێدیا

ئەم دادگایە ،دەبووە باشترین مۆدێل بۆ چارەسەركردنی
رووداوەكانی ئێڕاق! پاش رووخانی ئێڕاق ..چونكە ئەو
كەیسانەی كە ئەم دادگایە چارەسەری كردوون زۆربەیان
دەربارەی كۆمەڵكوژی و جینۆسایدن و پەیوەندییان بە چەند
نەتەوەیەكی جیاوازەوە هەیە لە نێوان سنووری سیاسیی یەك
واڵتدا كە ئەویش یۆگۆسالڤیای پێشوو بوو ،دیارە ئێڕاقیش لەو
رووەوە واڵتێكی فرەنەتەوەیە و ئەو كۆمەڵكوژی و جینۆسایدەی
لە ئێڕاقداروویداوبەتایبەتیلە بەشە كوردستانەكەیدا،هیچی
لەوەییۆگۆسالڤیایپێشووكەمترنەبوو!ئەگەرزۆرترنەبووبێت..
هەربۆیە دەكرا هەمان مۆدێلی دادگای نێودەوڵەتی بۆ ئێڕاق
دابنرایەوچارەسەریئەوكەیسەگەورانەیتێدابكرایە!نەكبەو
شێوەیە لەوەدا بچووكبكرانایەتەوە كە پێی دەگووترێت (دادگای
بااڵیتاوانەكانیئێڕاق)! ..
لە راستیدا ملدانی كورد بۆ ئەو دادگایە و رازیبوونی
دەستەاڵتی سیاسیی كورد بەو دادگایە ،هەڵەیەكی مێژوویی
كوژەر بوو بۆ كورد و كێشەكەی ،دەبووایە هەرگیز بەوە رازی
نەبووینایە و داوای دادگایەكی لەو شێوە نێودەوڵەتییەی
یۆگۆسالڤیایپێشوومانبكردایە ..

شانبەشانیدادگاییۆگۆسالڤیایپێشوو،كۆمەڵێكدادگای
نێودەوڵەتیی تر كە سەربە نەتەوەیەكگرتووەكانن ،یان ناوكۆیین
لەگەڵ نەتەوەیەكگرتووەكان و دادگای لۆكاڵیدا و زۆربەشیان
چارەسەری كەیسی كۆمەڵكوژی و جینۆساید و تیرۆر دەكەن
لەوانە :

 دادگای تاوانی نێودەوڵەتیی روانداInternational  :
UN ICTR–Criminal Tribunal for Rwanda
 دادگای تایبەتی بۆ سێرا لیۆن  The
Special Court for Sierra Leone – SCSL
 دادگای تایبەتی بۆ لوبنان Special Tribunal for  -
Lebanon – STL
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دادگای نائاساییی كەمبۆدیا Extraordinary  -
Chambers in the Courts of Cambodia – ECCC

دیمەنێك لە باڵەخانەی سەرەكیی دادگای كەمبۆدیا
نۆم پێن – 2007
سەرچاوە :كامێرای نووسەر

سەرباری هەموو ئەو دادگایانە دادگایەكی دی هەیە كە
پێویستە زۆرتر لەسەری هەڵوێستە بكەین ،ئەویش دادگای
تاوانی نێودەوڵەتییە .International Criminal Court - ICC -
ئەم دادگایە ئەگەرچی نێودەوڵەتییە ،بەاڵم سەربە رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان نییە ،لەالیەن ئەو واڵتانەوە پشتگیریی
دەكرێتكە واژوویانكردووە..واڵتە یەكگرتووەكانیئامریكایەكێك
نییە لەو واڵتانەی كە واژووی دادگای تاوانی نێودەوڵەتییان
كردووە .هەر بۆیە ئەم دادگایە لە هەر دادگایەكی دی زۆرتر
پابەندیسیاسەتیئەوواڵتانەیە كە واژوویانكردووە..هەندێك
لە چاودێرانپێیانوایە كە ئەمدادگایە تەنهابۆدژایەتییئامریكا
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و رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانە كە خودی ئامریكا خاوەنی
مافیڤیتۆیەتێیدا! ..
دادگاكە ساڵی  2002لەسەرئەنجامی كۆنگرەی رۆماوە
دروستبوو .ئامانجی دادگاكە چارەسەركردنی كێشە
نێودەوڵەتییەكانە ،بەبێ گوێدانەئەوەی ئەو دەوڵەتە ئەندامی
دادگاكەیە یان نا ،هەروەها بەبێ گوێدانە ئەوەشی كە ئایا
كێشەكە پەیوەندیی بە كاروباری ناوخۆیی واڵتێكەوە هەیە یان
نا! كە ئەمەیان بۆ ئێمەی كورد زۆر گرنگە ..هەر بۆیە بینیمان
دادگای تاوانی نێودەوڵەتی هەر زوو بە زوو لەسەر كێشەكانی
دارفۆڕ هاتە وەاڵم و دەستی تاوانی بۆ تاوانبار عومەر بەشیر
درێژكرد ..
ئەوەشی كە بەالی ئێمەوە گرنگە ،ئەم دادگایە زۆرتر
سەیری ئەو كێشانە دەكات كە پەیوەندییان بە تاوانی دژی
مرۆڤایەتیوجینۆسایدەوەهەیە..هەربۆیەدەكرێتئێمەیكورد
وبەتایبەتیشحكومەتیهەرێمیكوردستانگرنگییتەواوبەم
دادگایەبداتوپەیوەندییلەگەڵدادروستبكات ..



دادگای تاوانی نێودەوڵەتی – الهای – هۆڵندا
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سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی ICC

دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ئەگەرچی بۆ دە ساڵێك دەبێت
دامەزراوە ،بەاڵم هێشتا لە سەرەتای دامەزراندنیدایە و
ئۆرگانەكانی دامەزراوەیی هێشتا بەتەواوەتی تەواو و جێگیر
نەبووە ..ئێمەی كورد لە بەشداریكردنمان لە دادگای بااڵی
تاوانەكانی ئێڕاق ،هەڵەیەكی گەورەمانكرد و نەمانتوانی و
بەختی ئەوەمان بۆ نەڕەخسا دادگایەكی لەو چەشنەی
یۆگۆسالڤیای پێشوومان بۆ دابمەزرێت ..بەڵكو بتوانین بەهۆی
دادگای تاوانی نێودەوڵەتییەوە ئەو هەڵە مێژووییەی خۆمان
كەمێكراستبكەینەوە ..

لەسەر هەر یەك لەو دادگایانە ،دەتوانرێت زۆرتر و زۆرتر
بنووسرێت ،بەاڵم من لەم باسە تێپەڕەمدا هەر ئەوەندەی
لێدەنووسم و خوازیارم لە پاشەڕۆژدا بەدوورودرێژی لەسەریان
بدوێم ..بەتایبەتی كە هەندێك زانیاریی كەمبیستراوم لەسەر
دادگای بااڵی تاوانی ئێڕاقیم چنگكەوتووە كە زۆر شایەنی
لێووردبوونەوە و بەراووردكارین لەگەڵ دادگا نێودەوڵەتییەكاندا،
بەتایبەتیئەوەییۆگۆسالڤیایپێشوو! ..


سەرچاوەكان :
ماڵپەڕەكانی دادگای دادی نێودەوڵەتی ،دادگای تاوانی
نێودەوڵەتیوهەروەهادەكرێتبگووترێتكە ئەمە نووسینێكی
زۆر كوورتی مەیدانییە ،بەهۆی ئەوەی كە نۆ ساڵە كارمەندی
نەتەوە یەكگرتووەكانم لە دادگای نێودەوڵەتیی یۆگۆسالڤیای
پێشوو .

الهای–هۆڵندا 
 2011-08-09
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دەوێڕم بڵێم (كوردیپێدیا) پڕزانیاریترین
1
سەرچاوەی كوردییە!


سازدانیدیمانە:بەكرشوانی 

لە سەردەمێكدا كە سەرچاوەكانی زانیاری بەرەو
بەدیجیتاڵبوون دەڕۆن و ئەو كارە لەالیەن دەوڵەت و كۆمپانیا
گەورەكانەوە ئەنجام دەدرێت ،رۆژنامەنووس و كارمەندی
نەتەوەیەكگرتووەكان هاوڕێ باخەوان بەدەستپێشخەریی خۆی
بەتەنیا شانی داوەتە  بەر ئەو كارە و هەنگاوی باشی لەو
بوارەدا ناوە .باخەوان ماڵپەڕی (كوردیپیدیا)ی دامەزراندووە كە
پڕۆژەیەكە بۆ كۆكردنەوەی هەر زانیارییەكی پێوەست بە
كوردستان و كورد  و وەك سەرنج دەدرێت ،خەریەكە لەبەرەوە
دەبێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی كوردی .لەم دیمانەیەیدا
باخەوانوەاڵمیپرسیارەكانی(باس)دەداتەوە وتیشكدەخاتە
سەرهەنگاوەكانیداهاتوویپڕۆژەی(كوردیپێدیا) .

 .1پرۆژەیەکی لە جۆری کوردیپێدیا کاری دەوڵەت و
دەزگا گەورەکانە .بەالیەنی کەمەوە کاری گرووپە .ئایا تۆ
تەنیایت ،یان هاوکارت هەیە؟ 

وەاڵم :
زۆر راستە ،پڕۆژەی كوردیپێدیا رۆژ بە رۆژ گەورە و گرانتر
دەبێت،باشتروابووكە دەوڵەتیاندەزگایەكیگەورە بەوكارە
هەڵبستێت!بەاڵمكەنەدەوڵەتونەدەزگایەكیگەورەهەبێت
كارێكی لەو جۆرە بكات ،یان تەنانەت بیریشی لێبكاتەوە! ناچار
دەبێت ئەو تەلیسمە كەسێك بیشكێنێت ..لەو رووەوە من زۆر
بەختەوەرمكەئەوتەلیسمەمشكاندووە! 
سەرەتا كە دەستم كردە پڕۆژەی كوردیپێدیا ،بۆ ماوەی دوو
ساڵێك هەر خۆم بووم بەتەنیا! ویستم سەرەتا پایەگرنگەكانی
پڕۆژەكەدابنێم،چلەباریتەكنیكەوەوچلەباریئەوەیكەئایا
ڕه-21رۆژی 2012-01-17
الپه 
ژماره –77

رۆژنامهیباس–

1
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پالنی پڕۆژەكە چۆن بێت ..چ جۆرە زانیارییەك لەخۆ بگرێت..
هەڵبەت لەو دوو ساڵەشدا راوێژم بەزۆر كەس كردووە و
پێشنیازی زۆر گرنگیان داومەتێ ..ئێستا كە پڕۆژەكە زۆر گەورە
بووە و دەوێرم بڵێم پڕزانیاریترین سەرچاوەی كوردییە! بەیەك
كەسهەڵناسووڕێت،چلە باریكاتەوە وچلە باریمادییەوە!
بەتایبەتی كە ماوەی دوو ساڵێكە خەڵكانێكی زۆر ماڵپەڕی
كوردیپێدیادەكەنەوەوبابەتووێنەوپەڕتووكوزانیاریدەنێرنو
ساغكردنەوە و پۆلێنكردنی ئەم زانیارییانەش بە یەك كەس
ناكرێت ..
ماوەیەكە دەرگای دروستكردنی هەژمار بۆ هاوكارانی
كوردیپێدیا كراوەتەوە و هەر كەسێك دەتوانێت هەژمار بۆ خۆی
دروستبكات و بابەت تۆمار بكات ..بەاڵم بەو مەرجەی كە ئەو
بابەتەی تۆماری دەكات لەگەڵ رێسا و ستانداردەكانی
كوردیپێدیادا بگونجێت! هەربۆیە هەر هاوكارێك كە بابەتێت
دەنێرێت ،سەرەتا بابەتەكەی ئۆنالین نابێت تاوەكو بە فیلتەری
رێسا و ستانداردەكانی كوردیپێدیادا تێنەپەڕێت ..رێسا و
ستانداردەكانی كوردیپێدیا ،لەسەر ماڵپەڕەكە ئامادەیە و
پەیوەندییان هەیە بە شێوازی بابەت و رێزمان و رێنووسی
بابەتەكان ..
لە ئێستادا گروپێكی بچكۆلە كار لە كوردیپێدیادا دەكات و
بەهیوای ئەوەم كە گروپەكە گەورەتر بێت و بتوانین ئەو
زانیارییانەی لە كوردیپێدیادا نییە وەدەستی بهێنین و ئەوەشی
هەڵەیە یان كەموكورتیی تێدایە راستیبكەینەوە ..تاوەكو لە
پاشەڕۆژدا هەرچی ویسی زانیاریی دەربارەی دیاردەیەكی
كوردەواری دەستبكەوێت ،یەكسەر كوردیپیدیا وەك یەكەمین
بەكاربهێنێت..
كەناڵ
 .2چۆن ئەم بیرۆکەیەت بۆ هات و تا چەند لەم کارەت
رازیت؟
وەاڵم :
منبەهۆیكارەكەمەوە،شارەزاییەكیباشملە ئەرشیڤو
ئەرشیڤوانیی دیجیتاڵدا پەیداكردووە .پێشتریش پڕۆژەی
(هاوڕێنامە بۆ مێژووی كوردستان و كورد)م خستە بەردەستی
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هاوزمانانم،كە تاوەكوئێستاگەورەترینویەكەمینكڕۆنۆلۆژیای
كوردە لە مێژوودا و ساڵی  1999لەالیەن دەزگای چاپ و
پەخشیسەردەمەوەباڵوكرایەوە ..
بۆ دەوڵەمەندتركردنی هاوڕێنامە و پەیداكردنی سەرچاوە بۆ
نووسینەكانی ترم ،سامانێكی گەورەی دیجیتاڵیم كەوتەال،
لەوانە :وێنە و پەڕتووك و زۆر باڵوكراوەی تر ..ئەو زانیارییانە
بەشێوەیەكی كالسیكی ناڕێكوپێك لەسەر سی دی و هارد
دیسكپاراستبوومن،زۆرجاربۆخۆشمئاساننەبووكە وێنەیەك
یان سەرچاوەیەك لەناو ئەرشیڤە دیجیتاڵەكەمدا بدۆزمەوە!
هەربۆیە ویستمهەموویانبەشێوەیەكیمۆدێرنوئاسانپۆلێن
بكەم و ماشێنێكی گەڕانیشیان پێوە ببەستمەوە تاوەكو
بەئاسانی ئەوەی دەمەوێت بیدۆزمەوە! پێشتریش زۆر لەم و
لەومبیستبووكە كێشەیدۆزینەوەیزانیارییپێویستیانهەیە
بۆ نووسینەكانیان یان بۆ هەرشتێكی تر كە مرۆ پێویستی پێی
بێت ..هەربۆیە ئەوەی كە هەمبوو ناویم نا كوردیپێدیا و لە
كۆتاییی ساڵی  2008خستمە سەر نێت .دیارە سەرەتا خەڵك
كەمدەیناسیوئیدیوردە وردە زانیارییەكانبوونە دەیانهەزار
و وێنەكانیشی بوونە زۆرتر لە  11هەزار و پەڕتووكخانەكەشی
بووەگەورەترینپەڕتووكخانەیدیجیتاڵیكوردی! 
سەرەتا ،ئەوەندە لە كارەكەم رازی نەبووم ،ئەوەش
دیاردەیەكی سروشتییە ،چونكە پڕۆژەكە لەسەرەتایدا بوو،
پاشان وردە وردە پلەی رازیبوونم لە كارەكەم بەرزتر بووەوە!
بەاڵم هێشتا هەر نەگەییشتووە بەنیوەی ئەوەی كە من
دەمەوێتكوردیپێدیاپێیبگات! 
ئەویپالنەیكەبۆكوردیپێدیاداڕێژراوەهێشتا4ساڵیتری
ماوە كە بگاتە ئەوئاستە.واتە ساڵی 2015دەبێتپێشكەوتنی
زۆرگرنگبەخۆیەوەبینیبێت ...

بۆ ئەوەی كوردیپێدیا ببێتە داتابانكێكی نەتەوەیی و زۆرینەی
زانیارییە گرنگەكانی نەتەوەییمان لەخۆبگرێت ،كوردیپیدیا لە
داهاتوودا ئەم هەنگاوانە پیادە دەكات! هەنگاوەكانیش دیارە
پەیوەستدەبێتبەتوانایمادییەوە!
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كوردیپێدیا دەبێتە خاوەنی وێب-هۆستینگی خۆی و نزیكەی
GB50شوێنیدەبێت.ئەمەزۆرگرنگەتاوەكوهەمووفایلەكانی
كوردیپێدیالەیەكناوەندابێتوبەكارهێنتووشیكێشەنەبێت.
تێبینی ،كوردیپێدیا تەواوی فایلەكانی لەسەر وێبی باخەوانە و
هەندێكیش لە فایلەكانی لەسەر سكای درایڤی تایبەتیی
هاوڕێ باخەوانە .هۆكاری ئەمەش ئەوەیە كە كۆكردنەوەیان لە
ناوەنێكداپێویستیبەداراییەكیباشدەبێت.
كوردیپێدیا ،بەشێوەیەكی بەردەوام دیزاینی ماڵپەڕەكەی
باشتر دەكات .هیچ كاتیك دیزانی كوردیپێدیا گۆڕانی 100%ی
بەسەردانایەت،تاوەكوبەكارهێنەكانیسەریانلێتێكنەچێت!
هەر گۆڕانكارییەك بكرێت ،هەنگاوی بەپەلەی تێدا ناكرێت.
هەروەها گۆڕانكارییەكان نابێت ببێتە هۆی ئاڵۆزكردنی گەڕان و
بەكارهێنانیماڵپەڕەكە،دەبێتهەردەمبەسادەییبمێنێتەوە و
رەنگیزۆریتێدابەكارنەهێنرێت!
كوردیپێدیا وەك رێكخراوێكی كوردی لە واڵتی هۆڵندا تۆمار
دەكرێت.
ژمارە بانكی تایبەتی بۆ كوردیپێدیا دەكرێتەوە  -بە دراوی
یۆرۆ.
رووپەڕی كوردیپیدیا لە داهاتوودا دەكرێت بە شێوەزمانی
باكووربەهەردووپیتیئارامیوالتینی.
رووپەڕی كوردیپیدیا لە داهاتوودا دەكرێت بە زمانەكانی
ئینگلیزی،فەڕەنسی،ئەڵمانی،عەرەبی،فارسیوتوركی.

هەوڵدەدرێت هەڵبژاردەیەكی بابەتە گرنگەكان وەربگێڕدرێتە
سەرئەوزمانانەیناوبران.
بۆ باشتر ناساندنی پڕۆژەی كوردیپیدیا لە هەندێك
تەلەڤزیۆنەكانیكوردستانرێكالمیبۆدەكرێت.
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كوردیپێدیادەرگایدۆنەیشنلە رێیPayPalەوە دەكاتەوە و
تەواوی یارمەتییەكان و خەرجییەكانی لەسەر ماڵپەڕەكەی
بەشێوەیەكیتڕانسپەڕانتپیشاندەدات.
الپەڕەیكاركردنیخۆبەخشەكانیكوردیپێدیابۆتۆماركردنو
گۆڕینیبابەتەكانباشتروئاسانتردەكرێت.
لە باشووری كوردستان بنكەیەك دەكاتەوە و وەك
رێكخراوێكی زانیاریبەخشی قازانجنەویست لەالی وەزارەتە
پەیوەنددارەكانتۆماردەكرێت.
هەوڵی بەدەستهێنانی  5كارمەندی باش دەدات بۆ
بنكەكەی باشووری كوردستان .هەریەك لەو كارمەندانە دەبێت
خەڵكی بەشێكی كوردستان بن .تاوەكو كوردیپێدیا بتوانێت
بەهۆیانەوەزانیارییزۆردەربارەیتەواویبەشەكانیكوردستان
بەكوردەكانیسۆڤیەتیپێشووشەوە،كۆبكاتەوە.
تۆش پێشنیازێكی باشترت هەیە و ئێمە باسماننەكردووە!
رابگەیەنە...
پێمان
تكایە
 .3زۆر گرنگە زانیارییەکانی کوردیپێدیا بە زمانە
زیندووەکانی وەک ئینگلیزی و ئەڵمانی و فەرەنسی و
ئیسپانی و هتد ...هەبن .لەم بوارەدا چیت کردووە و
چیت بەدەستەوەیە؟ 
وەاڵم :
لە وەاڵمیپرسیاریپێشووداكەمێكلەسەرئەمە وەستام،
دیارە وەرگێڕانی هەموو بابەتەكانی كوردیپێدیا بۆ زمانە
زیندووەكان كارێكی ئاسان نییە ،بەاڵم ئەستەمیش نییە ئەگەر
كوردیپێدیاببێتە دامەزراوێكیگەورە ولە باریداراییەوە كێشەی
نەمێنێت! 
بۆئەممەبەستەئێمەبیرمانلەسێهەنگاوكردووەتەوە :
سەرەتا رووپەڕی ماڵپەڕی كوردیپێدیا وەردەگێڕینە سەر ئەو
زمانانەیكەباسمانكردوون.
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كۆمپانیای گووگڵ لە هەوڵی ئەوەدایە زمانی كوردی بخاتە
لیستی ماشێنی وەرگێڕانەكەیەوە! ئەمە كەنگێ بەدیدێت
ئەوەیان نادیارە ،بەاڵم ئەمە دەبێتە یارمەتیدەرێكی زۆر باشی
كوردیپێدیا تاوەكو بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیكی بتوانین بابەتەكان
وەربگێڕینە سەر ئەو زمانەی كە خۆمان دەمانەوێت! هەڵبەت
كوالیتییوەرگێڕانیماشێنیوەكهیمرۆیینییە وناتوانرێت
لە%100پشتیپێببەسترێت!بەاڵمهەرچۆنێتبێتدەكرێت
زۆرسوودیلێببینرێت..بەومەرجەیكوردخۆیرێنووسیخۆی
باشترویەكگرتووتربكات..
هەنگاویسێیەمئەوەیە كە ئەگەركوردیپێدیابووە دامەزراو!
ئەوابەشیوەرگێڕانیهەبێت،تاوەكوبتوانێتبەالیەنیكەمەوە
زۆرینەی بابەتە گرنگەكانی وەرگێڕێتە سەر ئەو زمانانە ..

هیوام زۆر كە كوردیپێدیا بە هاوكاریی هاوكارانی زۆرتر و زۆرتر
بەرەوپێشبچێت ..

 2011-12-20
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الیەنە خراپ و لێکچووەکانی دەسەاڵت و
1
ئۆپۆزسیۆن! 


سازدانی:رزگارچوچانی 


الیەنە خراپ و لێکچووەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن
چین؟ بۆچی ئەوەندە لەیەک ئەچن؟ ،ئەمە کەش و
هەوای سیاسی ئەو ناوچەیە وا دەکات؟ یان پەروەردەی
سیاسی؟
هاوڕێ باخەوان نوسەرو رۆشنبیر :لەڕاستیدا ئەمە چەند
پرسیارێكە لەیەك پرسیاردا! دەكرێت زۆر زۆری لەبارەوە
بگووترێت ..دڵنیام بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە سەدان كتێب و
لێكۆڵینەوەیسیاسینووسراون!.خاڵیلێكچوووجیاوازیئەم
دووالیەنەشتەوەرێكیگرنگیئەوكتێبولێكۆڵینەوانەن..
ئەگەرچی پەیوەندیی نێوان دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن لە
ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی تر و لە كلتوورێكەوە بۆ یەكێكی تر
دەگۆڕێت،بەاڵمبەگشتیالیەنیخراپولێكچوویدەسەاڵتو
ئۆپۆزیسیۆن خودی دەسەاڵت خۆیەتی! هەرچی دەسەاڵتە
دەیەوێت لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە و هەرچی ئۆپۆزیسیۆنیشە
دەیەوێت دەسەاڵت بگرێتەدەست! ،هەركاتێكیش گەل لە
دەرەوەیئەمهاوكێشەیەدابووئەوادەسەاڵتدەبێتەدیكتاتۆرو
ئۆپۆزیسیۆنیشدەبێتەدیكتاتۆریپاشەڕۆژ!.
دەربارەی ئەوەی كە بۆچی ئەوەندە لەیەكتری دەچن؟!
ئەوەیان ئەگەر كۆمەڵگای خۆمان بەنموونە بهێنینەوە ،دەبینین
خودی ئۆپۆزیسیۆنی ئێستا ،دەسەاڵتی دوێنێی ئێمە بووە!
بەشداربووە لە هەموو كارە خراپ و باشەكانی دەسەاڵتدا،
ئەگەر كاری باش هەبووبێت! .هەر بۆیە كاری ئۆپۆزسیۆنیش
بەهەمان ئاواز و كردەوەی دەسەاڵتی دوێنێی دەكات و
جیاوازییەكیئەوتۆینییە!.
كێشەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێمە ئەوەیە ،كە كەسانێكی
دەرەوەی دەسەاڵت و حیزبە كالسیكییەكانی ئێمە نین .بەڵكو
هەموویان بەگشتی بەشێكی ئەوبوون ،زۆربەی سەرانی
ڕینوچهنێت 2012-02-20-


ماڵپه
1
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ئۆپۆزیسیۆنی ئێستا پێشتر لە شوێنی گرنگ و بڕیاردەری
دەسەاڵت یان حیزبەكاندا بوون! هەربۆیە ئاسان نییە جۆری
كاركردنیانلەگەڵدەسەاڵتداجوودابكەیتەوە!.
لەم رووەوە دەكرێت نیشانەی پرسیاری گەورە بەرامبەر بە
ئۆپۆزیسیۆنی ئێمە دابنرێت! هەر بۆیەشە هەندێك جار
ئۆپۆزسیۆنێكی شەرمنە و پێناسەی تەواوی خۆیی پێ نییە!،
چونكە بەستراوەتەوە بەڕابردووی ئەو دەستەاڵتەوە كە ئەم
ئێستا رەخنەبارانی دەكات! واتە بەشێوەیەك لە شێوەكان
زۆرینەی رەخنەكان خودی ئۆپۆزسیۆن خۆشی دەگرێتەوە..
لەمەشدا خەتای ئۆپۆزسیۆن خۆیەتی نەك دەسەاڵت ،چونكە
ئۆپۆزسیۆن دەبووایە تانوپۆی كارەكانی ،ئەگەر بەشداری
هەڵەیەكبووە لەگەڵدەسەاڵتدائەواداوایلێبووردنیبكردایە!
تاوەكوباوەڕومتمانەیهەوادارانیبەتەواوەتیبەدەستبهێنایە..
ئەوان ئەوەیان نەكرد ،كە دەستەاڵتیشیان گرتە دەست و
كەوتنە هەڵەوە دیسانیش داوای لێبووردن ناكەنەوە ..هەربۆیە
شێوازی كاركردنیان لەگەڵ ئەوەی دەسەاڵتدا جیاوازییەكی
ئەوتۆینییە!.
من پێموایە ئێمە لە هەندێك رووەوە كێشەی پێناسەمان
هەیە!زۆرێكلەرۆژنامەوگۆڤاروماڵپەڕەكانمانبەخۆیاندەڵێن:
سەربەخۆ و ئەهلی! بەاڵم ئایا سەربەخۆ و ئەهلین؟!
ئۆپۆزسیۆنەكەشمان بەهەمان شێوەیە ،مەرج نییە ئەوەی لە
دەرەوەی دەستەاڵتدا بوو و كاری رەخنەگرتن بوو ،ئۆپۆزسیۆن
بێت! لەو رووەوە من ناتوانم حیزبە ئیسالمییەكان كە
جێبەجێكەریئەجێنداكانیدەوڵەتانیناوچەكەنلە كوردستاندا
بەئۆپۆزسیۆندابنێم..
ئۆپۆزسیۆن ،زۆرتر بزووتنەوەیەكی وریاكەرەوەیە بۆ
دەسەاڵتیش و خەڵكیش ،تاوەكو هەردووال ئەرك و مافەكانی
خۆیانبزانن،مەرجنییەهەمووكاتیشدەسەاڵتبگرێتەدەست،
یانئامانجیدەسەاڵتگرتنەدەستبێت!بەاڵمئەوانەیلەمەڕ
ئێمە لەوەدەچێت تەنها دەستەاڵتیان بوێت و خەڵكیش
پەیژەیەكیئەوئامانجەیانبێت! .
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دیمانە لەگەڵ گۆڤاری شەقام

1



سازدانی:هەڵگوردمسعود 

پ /1پرسیارى یەكەممان بەوە دەست پێدەكەین،
بۆچى سەركردایەتى كوردى گوتارەكانى جیاوازى زۆرى
تێدایە بەرامبەر دەوڵەتى كوردى و مافى چارەى
خۆنووسین ،ئەمرۆ یەكێكیان دەنگ بڵند دەكات
بەراشكاوانە لەسەر داهاتووى كورد ،بەاڵم بۆ سبەى
سەركردەیەكى تر قسەیەكى تەواو پێچەوانەى ئەوەى
پێشووتر دەكات ،بەتایبەت گوتارەكانى دوو سەرۆكەكەى
كورد؟
وەاڵم:
ئەم كێشەیە پەیوەندیی بە ئێستای هەردوو حزبی
فەرمانڕەوای پارتی و یەكێتییەوە نییە بەتەنها! بەڵكو
رابردوویەكی دوور و درێژی هەیە و بۆ وەاڵمدانەوەی و
دەستنیشانكردنیهۆیەكانیدەبێتزۆردووربەقواڵییمێژووی
خۆمانداشۆڕببینەوە..
پارتیویەكێتی،جگەلەدەمڕاستیدووهۆزیكوردهیچی
ترنین!ئەودووهۆزەشلە باریهزریوهۆشوئامادەییانەوە
بەهیچ جۆرێك ئامادەنین بۆ دروستكردنی گووتارێكی نەتەوەیی
كە خەڵكی بەرەو دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی ئاڕاستە بكات!
ئەگەر وا نەبووایە ئەوا دەبووایە لە ماوەی ئەو بیست ساڵەی
رابردوودائەوەیانبۆبچوایەتەسەر...
هۆینائامادەییشیانتەنهابەرژەوەندییهۆزەكەیانە..ئەمانە
هەمان ئەو دوو هۆز یان میرنشینانەن كە لە سەدەكانی
ناوەڕاستوپاشتردایانملكەچیسەفەوییانیشعوسمانی
بوونلەدژییەكتریوبۆمانەوەیقەڵەمڕەویبچووكوبێهێزی
خۆیان ..بەبێ ئەوەی بزانن كە بەم كارەیان دامەزراندنی
دەوڵەتیكوردیبۆچەندینسەدەدووردەخەنەوە..

له گۆڤاری
ییشتودهبووایه  

وه  
پێگه
ڵگوردمهسعوده 

الیهنكاكهه
مله 


مپرسیارانه
 1
ئه
باڵوكردنهوهیئاگادارنیم! 


اڵمله
تهوه 
!به
شهقامداباڵوبكرایه 
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هەر كاتێك پارتی و یەكێتی ،بەرژەوەندیی گشتیی
نەتەوەییان خستە پێش بەرژەوەندیی هۆزەكانیانەوە ،ئەوە ئەو
كاتدەكرێتباسیگووتارەكانیانبكەین..بەاڵملەئێستاداهەر
گووتارێك بدرێت ،جگە لە پاراستنی بەرژەوەندیی هۆزی
یەكێكیان و شكستپێهێنانی ئەوی تریان هیچی تر نەبووە و
نییە!..
من لە زۆر شوێنی تردا وەاڵمی ئەم پرسیارەم داوەتەوە و
نووسینی زۆر درێژیشم لەسەری هەیە ..بەاڵم لێرەدا تەنها
ئەوەندەبەبەسدەزانم..
یەكێك لە رۆشنبیرەكانى كوردى
پ/2هەروەها
دەڵێ :ئەوەى لە میدیاكاندا گوێمان لێدەبێت بەرامبەر
حكومەتى عیراق ،بریتیە لە گوتارێكى بەرپەرچدەروانەى
شەرماویى كورد لەئاست سیاسەتەكانى بەغداد ،نەك
كاركردنى یاسایى و دەستووریى بۆ چەسپاندنى
مافەكانى كورد بەپێى دەستوور و یاسا ،تۆ چەند لەگەل
ئەم بۆچوونەداى؟
وەاڵم:
ئەگەر سیاسەتێكی روون و پالنێكی گونجاو بۆ كارەكان
نەبێت ،دیارە راگەیاندنیشمان هەڵەی زۆری لێدەكەوێتەوە..
راگەیاندن چەكی پاراستنی هێز و سنووری هەردوو
فەرمانڕەواییەكەیكوردستانە،ئەمئامرازە هەردەملە خزمەتی
ئەواندا بووە ،جارێك دەهۆڵی شەڕی براكوژییان پێ كووتاوە و
جارێك سكانداڵێكی تری هۆزەكانیان پێ پەردەپۆش كردووە..
سیاسەتیكوردیئەوكاتە شكستیهێناوشەرمهێنبوو بۆ
ئێمە ،كە نوێنەرە عەرەبەكان لە بەغدا بە نوێنەرەكانی ئێمەیان
گووت:ئێوە بۆناچنەوە واڵتیخۆتانوچیدەكەنلێرە!كەچی
ئەوانەی ئێمە بە پێكەنین و سووكایەتییەوە گووتیان :ئێمە
هەموومان ئێڕاقین! نازانم ئەوانە چۆن ئەو جورئەتەیانكرد كە
بەناوی ئێمە بڵێن :ئێمە هەموومان ئێڕاقیین! خودی خۆم
هەرچی سووكایەتی هەیە پێمی بكەن زۆرم بەالوە شەریفترە
وەكلەوەیپێمبڵێنئێڕاقی!
پێدەچێتئەوەیئەورۆشنبیرەگووتوویەتیراستبێت...

433

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


پ /3هەندێ پێیانوایە ئەمرۆ هیچ جومگەیەكى
بەهێزى بە دەوڵەت بوون نەبەستراوە بە پایەكانى ژیانى
تاكى كورد لەالیەن حكومەت و سەركردایەتى سیاسیى
كورد ،بەو مانایەى كورد تا ئێستا بڕیارى ئەوەى نەداوە
دەوڵەتێكى حەقیقى نوێ بنیات بنێ لەسەر پێوەرە
نێودەوڵەتیەكان؟
وەاڵم:
ئەو جومگەیە دەبووایە دەستەاڵتی كوردی لە ماوەی
سااڵنیرابردوودابەشێوەیەكیسیستەماتیككاریبۆبكردایە،
دەبووایە ئەو مندااڵنەی كە ساڵی  1992چوونە پۆلی یەكی
سەرەتایی،ئێستاببوونایەتەئەوجومگەبەهێزەوساڵبەساڵ
ونەوەدواینەوەئەوپەیوەندییەباشتروئەوپەروەردەیەگرنگی
زۆرتریپێبدرایە!
دەبووایە دەوڵەتیكوردیوبەهێزكردنیبنەمانەتەوەییەكان
و بیری نەتەوەیی كوردی گرنگترین مادەكانی پەروەردەی
منداڵەكانیئێمەبوونایە..
وەك ئەوە رووینەدا! ئێستا رێژەی نەخوێندەواری لە پێش
ساڵی1992لەكوردستاندازۆرترە!ئیدیدەوڵەتیچیوحاڵی
چی!
پ /4چەندین پێكهاتەى نەتەوەیى ،فكرى ،ئاینى
لەكوردستان دەژین ،لەسەروەختى دروست كردنى
دەوڵەتى كوردى ئەم ئایا ئەگەر دووبارە دروست بوونى
كێشە نییە بۆ ناونیشانى ئەم دەوڵەت دەوڵەتێكى
عەلمانى دەبێ یان ئاینى و قەومى؟
وەاڵم:
دەوڵەت ،تەنها و تەنها لەسەر پێوەری نەتەوەیی
دادەمەزرێت ،هەموو ئەو دەوڵەتانەی كە رووخسارێكی ئایینی،
كۆمۆنیستیویانهەرشێوازێكیتریانهەبووبێت،لە بنەڕەتدا
پێوەر و بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە پشتییانەوە بووە!
دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسرائیل و كۆماری ئیسالمیی
داگیركەری ئێران و زۆری تریش هەر بەهۆی هەمان پێوەری
نەتەوەیی بووە و ئایین وەك ئامرازێك بۆ ئەو بەرژەوەندییە
بەكارهێنراوە ..خودی دامەزراندنی یەكێتی سۆڤیەتیش بەهۆی
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هەستی نەتەوەییانەی رووسەوە بوو و نەتەوەی رووس بۆ
پاراستنی بەرژەوەندییەكانی نەتەوەیی خۆی یەكێتیی
سۆڤیەتی دامەزراند! بەرژەوەندە نەتەوەییەكانیشی بە كااڵ و
ئااڵی وەك یەكگرتنی كرێكارانی جیهان و سۆڤیەت دۆستی
بەئەمەكی گەالن و كۆمەڵێك خورافیاتی تری لەو جۆرە
دەشاردەوە و بە ئێمەی نەزانیان دەفرۆشتەوە و ئێمەش
ماوەیەكی باش باوەڕمان پێدەكرن و هێشتاش زۆر هەن لە
كوردستانباوەڕیانپێیماوە!..
بەداخەوە كورد لەو الیەنەوە گەلێك نەزان بووە لە مێژوودا و
ئەم نەزانییەشی لە ئێستادا گەیشتووەتە پلەیەكی ترسناك و
هەرگیز نەیتوانیوە ئایین بۆ بەرژەوەندیی نەتەوەییی خۆی
بەكاربهێنێت ..هاوكێشەكەی الی كورد پێچەوانە بووە و ئایین
زیانێكی زۆر ترسناكی بە دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی
گەیاندووە!
دەوڵەت ،بیری نەتەوەیی دایدەمەزرێنێت ..ئێمە نەك ئەو
بیرەمان نییە! بەڵكو خۆشمان بەزۆر پێوەر هێشتا لە قۆناغی
دروستبوونینەتەوەییداینوگرنگترینپایەینەتەوەمانهێشتا
تێدا دروست نەبووە كە ئەویش هەستی بەرژەوەندیی
هاوبەشەلەنێوانتاكوهۆزەكانیكوردا!.
پ /5كورد لەم دوایانە هەڕەشەى جیابوونەوە لە
عیراق دەكات ،سەرۆكى هەرێمیش دەڵێ گەر
بارودۆخى عێراق هەر وا بڕوات ئەوە ئێمە بڕیارى مانەوە
لەگەڵ عێراق دەخەینە بەردەستى خەڵكى خۆمان ،تۆ
پێتوایە ئەگەر كورد جیابوونەوەى خۆى ڕابگەینێ بتوانێت
سەروەرى خۆى بپارێزى لەبەرامبەر كاردانەوە
حكومەتى
كاردانەوەى
بەتایبەت
نێودەوڵەتیەكان
عێراقى؟
وەاڵم:
كورد،هەرلەساڵی1991ەوەتا2003لەداگیركەریئێڕاقی
جوودا بوو .كێشەی ئێمە و داگیركەری ئێڕاق تەنها ناوچە
دزراوەكانی وەك كەركوك ،شنگاڵ ،خانەقین و مەخموور و
ئەوانی تر بوو! لە 2003دا ئەوانەشمان هاتنەوە دەست! بەاڵم
هەرخۆمانبووینوبەنەزانیخۆمان،خۆمانماننووساندەوە بە
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داگیركەریئێڕاقەوە وناوچە دزراوەكانیشمانكردە ناوچە كێشە
لەسەرەكان! داگیركەری ئێڕاقیش رۆژانە قەشمەریمان پێدەكات
و كە باسی كوردستانیبوونی ئەو ناوچانەش دەكەین ،باسی
قەشمەرجاڕیی  140و دەستووری داگیركەری ئێڕاقیمان بۆ
دەهێنێتەپێشەوە!
خەڵكی ئێمە هەر زوو بڕیاری خۆییدا كە نەنووسێنەوە بە
داگیركەری ئێڕاقەوە ،ئەدی لە ریفراندۆمەكەی ئەو ساڵەدا
لەسەدانەوەدوئەوەندەیخەڵكیكوردستاننەیانگووتبەڵێ
بۆ دەوڵەتی كوردی! ئیتر چ پێویست دەكات سەرۆكی هەرێم
بڕیاری مانەوە لەگەڵ داگیركەری ئێڕاقیدا بخاتە بەردەستی
خەڵكیخۆمان!
كێشەی ئێمە ،تەنها ئەوەیە كە نەمانویستووە و نامانەوێت
ببینەدەوڵەت!هەستمانبۆینییە،باوەڕیشمانبەوەنەبووەكە
بەرژەوەندیی گشتیی ئێمە لە هەموو بەرژەوەندیی هۆز و
بنەماڵەكانمانگەورەترە..ئەگین،ئێمە لە باشووریكوردستاندا
هەلێكی زێڕینی واهیمان لەدەستداوە كە دووبارەبوونەوەیان
كارێكیئاساننییە..ئەگەرهەلێكیتربێتە پێشەوە،ئەواهەر
بەهۆینەزانییخۆمانەوە،سنووریئەودەوڵەتەنیوەیئەوەش
نابێتكەخۆمانئاواتیبۆدەخوازینیانمافیمانهەیە!
پ /6كورد زیاتر لە هەر بوارێكى تر كار بۆ
بەهێزكردنى پەیوەندییەكانى دەكات لەگەڵ رۆژئاوا ،بە
بۆچوونى تۆ دەبێ سەرەتا لەكام الیەنەوە وەك بنیادێكى
سەرەتایى بۆ دروست كردنى دەوڵەت كورد ئیشى
لەسەر بكات؟
وەاڵم:
مننازانمكە كوردچۆنوبەچشێوەیەككاربۆبەهێزكردنی
پەیوەندییەكانی دەكات لەگەڵ رۆژئاوادا! من ئەگەرچی زۆر
دواكەوتەیدەنگوباسوكێشەكانیخۆمانمبەاڵمهەستمبەوە
نەكردووەكەباشكاربۆبەهێزكردنیئەوپەیوەندییانەبكەین!
لەمالیەنەداكورد،دەبێتلەسەرئەوەكاربكاتكەبەڕاستی
هەوڵی دابینكردنی ژیانێكی دیموكرات و یەكسان دەدات بۆ
كۆمەاڵنی خەڵكی باشووری كوردستان ..چارەسەركردنی
كێشەكانیئافرەت،كۆمەڵگایمەدەنی،مامەڵەیخراپلەگەڵ
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رۆژنامەنووسان،چارەسەركردنیكێشەكانیئاساییشوبودجە
و دزینی سامانی نەتەوە و قۆرغكردنی دەستەاڵت لەالیەن
چەند كەس و بنەماڵەیەكەوە ..ئەمانە ئەو شتانەن كە
دەسەاڵتدارانی باشووری كوردستان دەبێت بەباشی كاری
لەسەر بكەن و دەبێتە هۆی بەهێزكردنی پەیوەندیی نێوان
باشووریكوردستانورۆژئاوا!
پ /7پێتوایە لەكوردستان دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن
هەردووال هەڵویستیان دەربارەى دەوڵەتى كوردى و
هەنگاونان بۆ ئەو دەوڵەتە وەك پرۆژەیەكى جدى لە
بەرنامەیاندا هەیە بە بۆچوونى تۆ؟
وەاڵم:
پێشتر باسی دەستەاڵتمان كرد ،هەرچی ئۆپۆزیسیۆنە لە
دەستەاڵت باشتر نییە! ئامانجی ئۆپۆزیسیۆن الی ئێمە تەنها
دەستەاڵتە و هیچ بەرنامەیەكی جدییان بۆ بەرەو بەدەوڵەتبوون
تێدابەدیناكەم..ئیسالمییەكانبەنموونە،بریتینجێبەجێكاری
پالنی داگیركەرانی تورك و ئێران و عەرەبستانی سعودیە!
ئەمانە نەكباوەڕیانبە دەوڵەتیكوردینییە،بەڵكوهەمووئەو
شتانەشی كە پەیوەستن بە كوردەوە كردوویانەتە كاری
بێئایینیودژیدەوەستنەوە..
بەداخەوە كە گۆڕان لەگەڵ ئەم ئیسالمییانەدا چووە
بەرەیەكەوە و من پێموایە كە ئەوە خۆكوشتنێكی سیاسی بوو
بۆ گۆڕان! بەرەی ئۆپۆزیسیۆن ،بەرەیەكی دژبەیەكە و تەنها
كۆمەڵێك بەرژەوەندیی كاتی لە دژی دەسەاڵتدارانی پارتی و
یەكێتی كۆیی كردوونەتەوە ،كە تاوەكو ئێستا ئەوەی من
هەستم پێی كردبێت ،بەداخەوە بە سوودی ئیسالمییەكاندا
شكاوەتەوە و گۆڕان خۆشی زۆر باش ئەوەی بۆ ئاشكرابووە،
بەاڵم پێویست ناكات كە ئەوە بڵێم كە هەڵەی سیاسی
چاكبوونەوەیبۆنییە!
پ /8نەوشیروان مستەفا رێكخەرى گشتى
بزووتنەوەى گۆڕان لە نەورۆزدا پەیامێكى ئاراستەى
خەڵك كرد و گوتى " كوردستانى سەربەخۆ شتێ نییە
بە قسە دابمەزرێ ،بەڵكو تەالرێكە پێویستە پایەكانى
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لەسەر زەمین بچەسپێن" بەمانایەكى دیكە كورد
هەمیشە رەخنەى ئەوەى لێدەگرێت خۆى بەهەندێ
كارى الوەى خەریك كردوە لەسەر حیسابى هەندێ
كارى گرینگ بۆ نمونە لەجیاتى زیاتر ورژاندنى دەوڵەتى
كوردى ،لەئێستادا خەریكى پێكهێنانەوەى حزبە
ناكۆكەكانى عێراقە؟
وەاڵم:
منیش پێموایە كە كوردستانی سەربەخۆ بە قسە
دانامەزرێت! پێویستیی بە كۆمەڵێك پایەی گرنگ هەیە ،لەوانە
هەستی بەرژەوەندی هاوبەش لە نێوان تاك و هۆز و حیزبە
كوردییەكاندا!
وروژاندنی دەوڵەتی كوردی شتێكە و هەنگاونانی كارا بۆی
شتێكی ترە! هەندێكجار وروژاندنی كارێك زۆر زیان بە خودی
وەدیهێنانیكارەكەدەگەیەنێت..
پێكهێنانەوەی حزبە ناكۆكەكانی باشووری كوردستان و
داگیركەریئێڕاقكارێكە هەمووالیەنەكانكردوویانە،چپارتیو
چ یەكێتی هەوڵی زۆریانداوە و بەشانازیشەوە باسیان كردووە!
گۆڕانیشلەئاسمانبۆماننەكەوتووەتە خوارەوە!ئەویشزادەی
هەڵەكانی یەكێتی و پارتییە و زۆر پێم ئاساییە كە هەمان
هەڵەیئەواندووبارەوزۆربارەشبكاتەوە!
پ /9لەم دواییانە هەرێمى كوردستان بە سێ
خۆپیشاندانى گەورەدا تێپەڕى هۆكارى سەرەكى
بەبڕواى چاودێرانى سیاسیى نا عەدالەتى كۆمەاڵیەتى
و گەندەڵى بوو ،تۆ پێتوایە تاكى كورد ئەوەى ئەمرۆ
خۆپیشاندان دەكات دژى حكومەتەكەى لەبەر ئەوەى
پێوایە گەندەڵە ،بەیانیش ئەگەر دەوڵەتى ڕاگەیاند
بەجدى پشتگیرى لێ بكات و خۆڕاگر بێت بەرامبەر
كاردانەوە و گەمارۆكان؟
وەاڵم:
هەڵبەت هۆكاری ئەو خۆپیشاندانانە نادادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی و گەندەڵی بووە ..بەاڵم ئیسالمییەكان بە ئاشكرا
دەستی خراپیان لە خۆپیشاندانەكاندا بووە ..ئەوەی بەردەكی
سەرایانبەتەواوەتیتێكداودەستەاڵتیتەواویانگرتبەسەر
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رەوتیخۆپیشاندانەكەداوبەردەركیسەرایسلێمانییانكردە
شوێنیزیكروتەراویح!..لەورووەوە منپێموایە گۆڕانزیانێكی
زۆری كرد و نەدەبووایە جڵەوی خۆپیشاندانەكەی پێشكەشی
ئیسالمیسیاسیبكردایە!
لەواڵتیئێمەرووداوەكانشێوازیسروشتیبەخۆوەناگرن،
هەربۆیە خۆپیشاندانەكانیش تەواو نین و هەر زوو الیەنێكی
سیاسی دەیقۆزێتەوە بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆی .هەڵبەت
سەرچاوەی یەكەمی ئەو خۆپیشاندانە نادادپەروەری و
گەندەڵییە!چونكەخەڵكیهەموویداخلەدڵنوناتواننملبەو
شتانە بدەنكە روودەدات..لە پشتئەوخەڵكە دڵسۆزورۆحە
پاكانەیخۆپیشاندەرانەوە،ئیسالمییەكانهەردەملە بۆسەدان
تاوەكوئااڵیعەرەبستانیسعودیەوئەنفالیتێدابەرزبكەنەوە!
دیارە باس لەو خۆپیشاندانەی ئەم دوواییەی هەولێر ناكەم
كە ئیسالمییەكانبە ئاشكرابە ئااڵیئەنفالەوە كۆمەڵێككاری
تێكدانیانلە هەولێرداكردوبەتەواویسەلماندیانكە چینوچ
پالنوئەجندایەكیانهەیە ..

هاوڕێباخەوان 
 2012-05-24
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


زمانی وێنە  ،بۆرما و رۆبۆسكی و
1
ئیسالمی سیاسی





زۆربەی هەرە زۆری خوێنی مرۆڤایەتی بەهۆی ئایین و
جیاوازیی بیری ئایینەوە رژاوە! لەنێو ئایینەكانیشدا ئایینی
موحەمەدییەكانلەوخوێنڕژانەداپشكیشێریبەركەوتووە!
جەنگی ئایینی ،جەنگێكە هەوراز و نشێوی زۆری بەخۆیەوە
بینیووە ،لە هیچ كاتێك و هیچ بارێكدا كپبوونەوەی بۆ نییە،
یكاتیخامۆشببێ،بەاڵمهەر

دەكرێتهەندێكجاربۆماوەیەك
زووپزیسكیئەوشەڕەكڵپەدەسێنێتەوە.
رووداوەكانیئەمدواییەیبۆرما،ئەوپزیسكەشاراوەیەیناو
ئاگردانە كپەكەی نێوان بۆرمای بوزایی و بۆرمای موحەمەدانی
بوو.بووەهۆیجەنگێكیقێزەونینامرۆڤانەوخوێنوخەمێكی
زۆری لێكەوتەوە ..بەڕادەیەك كە دەبێت دادگایەكی نێودەوڵەتی
دادگاییتاوانبارانیئەمكۆمەڵكوژییەبكات.
1گۆڤارینێوەند،ژمارە،٩٥الپەڕە ٤٨
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


لەوەگەڕێكەلەمسەرتائەوسەریبۆرمانەناویكوردیان
بیستووەونەدەشزاننئەنفالچیبووەوچیبەكوردكردووە!
كەچی كوردە موحەمەدانییەكان هەر لە یەكەم رۆژەوە كەوتنە
هاتوهاوار ووەككوردخۆیهیچخەمێكینەبێتتەنهابۆرما و
موسڵمانیبۆرمایینەبێت!
بەرامبەر بەوەش ،هەر چەند مانگێك لەمەوبەر توركە
فاشییەكان قەسابخانەیەكی لەو جۆرەالی بۆرمای لەدژی كورد
بەرپا كرد و زۆرێك لە هاوزمانانی ئێمەیان لە گوندی رۆبۆسكی
كۆمەڵكوژكرد!بەاڵمچونكەموسوڵمانەسیاسییەكانیكوردبە
دارایی ئەردوگان و رژێمی داگیركەری تورك بەڕێوەدەچن ،بۆ
رۆبۆسكی هاوزمانیان دەنگیان لێوە نەهات! ئەگەر دەنگیان لێوە
بهاتایە ئەوا تورك نانبڕاوی دەكردن و فەتحوڵاڵ گوڵەنی
تیرۆریستیشكلكوگوێیدەكردن!
كەسانێك و بیرێك یان بزووتنەوەیەكی سیاسیی ئەوە
هەڵوێستیان بێت بەرامبەر هاوزمانانی خۆیان و خەڵكی بێگانە،
دەبێت لە واڵتێكی یاسا سەروەردا بەپێی یاسایەك كار و
چاالكییان قەدەغە بكرێت ..دەبێت ئەو یاسایە فێری ئەوەیان
بكاتكەتاماڵیكوردوەستابێتبۆرماقەدەغەیە!كەنگێماڵی
كورد پێویستی بەمان نەما ،ئیدی با هەر خەریكی زیكر و
تەهلیلەیموسوڵمانانیبۆرمابن!
دوسڵدۆرڤ–سلێمانی 
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 




دەربارەی گۆڕان و ئەجێندای ئێرانی!

1



سازدانی:ستیڤانشەمزینی 

پرسیار :پاش سهردانهكهی نهوشیروان مستهفا
دهوترێت گۆڕان بووه به بهشێك له ئهجنیدای ئێرانی و
تهنانهت شهڕی كۆماری ئیسالمی به وهكالهت دژی
پارتی دهكات .ئێوه خوێندنهوهتان بۆ ئهم تێڕوانینه چییه؟

وەاڵم :
سەردانی ئەم بەرپرس و ئەو سەرۆک حیزب بۆ ئێران و
واڵتانی تر لە هەموو الیەکەوەیە! ئەگەرچی حیزبەکان لەسەر
ئەوە رێککەوتوون کە تەنها حکومەتی هەرێم مافی بەستنی
پەیوەندیوسەردانەکانیهەیە!بەاڵمپێکهێنەرانیحکومەتیش
پابەست نین بەم رێککەوتنەوە و بە ئاشکرا و بە نهێنی لە
هاتووچۆدان! بۆ نموونە ماوەیەک پێش ئەوەی نێچیرڤان بارزانی
دیسانببێتەوەبەسەرۆکیحکومەت،سەردانێکیفەڕمییبۆ
ئێرانکردوهیچسیفەتێکیحکومیشینەبوو! 
ئەم دیاردەیە ،کاری ئێستامان نەبووە و نییە! سەردەمی
میرنشینەکانی کورد ،هەردەم ئەم دیاردەیەی بەخۆیەوە دیوە!
هەمیشەمیریانکوڕێکییانلەچوونیانلەهاتنەوەیدابووە
بۆپایتەختەکانیسەفەویوعوسمانی! .
ئەم کارە ناپەسەندە یەکێکیش بووە لە هۆیەکانی رووخانی
کۆماری کوردستان! سەرۆک هۆزە کوردەکان لەسەرەوە لەگەڵ
کۆمار و پێشەوادا بوون و لەژێریشەوە هەریەکە و کوڕێک یان
برایەکی خۆیانیان ناردووە بۆ تاران! تاوەکو ئەگەر کۆمارەکە
سەرنەکەوت،ئەواداگیرکەریئێرانگومانلەدڵسۆزییاننەکات
و بتوانن هەر بە رسوایی و ژێردەستەیی لەژێر رکێفی شای
ئێراندا بمێننەوە ..هەر ئەم کوڕ و برای سەرۆک هۆزانەش بوون
کەفەرمانیدەستبەرداربوونیکۆماریانبۆهۆزەکانیانلەتاران
هێنایەوەووازیانلەکۆماروپێشەواهێنا ..

1گۆڤاریشەپۆل–ژمارە–١٣لەپەڕە–٧سێپتێمبەری ٢٠١٢
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ئەمسەردانانەپەیوەندییانبەباریژیرێتییکوردەوەهەیەو
بەوئاسانییەبنەبڕنابێت ..
سەردانەکان یەکالیەنەن و لە هەموو کات و بارێکدا تا
کەسیمیوانسەفتەدۆالرێکیدەستدەکەوێتبۆحیزبەکەی،
دەبینێت! 
زۆرتر
زۆر
سوودێکی
خانەخوێکەی
لەم پرسەدا نەوشیروان مستەفا تەنها نموونەیە ،ئەگینا
سەردانەکانی ئیسالمییەکانیش بۆ تورکیا و ئێران هەر هەمان
چەسپاندنیئەجێنداکانیئەودووداگیرکەرەیلێدەکەوێتەوەلە
دژیهەردووحیزبیدەستەاڵتدار! 
دەبووایە حیزبەکانی ئێمە هەر زۆر زوو فێری ئەلفوبای
سیاسەت ببوونایە! ناکرێت هیچ یەکێک لەو سەردانانە
بەرژەوەندییەکی زۆر بۆ یەک لەو حیزبانە و پرسە
نەتەوەییەکانمان بهێنێت! بەبێ ئەوەی داگیرکەرانمان هیچ
سوودێکببینن! ..
ئەم سەردانانە پاشخانێکی مێژووییی دوور و درێژی هەیە،
تێیانداهەبووەکارەساتیگەورەیبۆسەرنەتەوەکەمانهێناوە!
دەبێترای گشتیی بەردەوام لێئاگارداربکرێتەوە ،تاوەکوببێتە
فشارێکبۆسەرئەوحیزبانەوچیدیلەبەربەرژەوەندییخۆیان
پرسە نەتەوەییە گرنگەکان نەخەنە پشت بەرژەوەنییەکانی
خۆیانەوە ..
لەالیەنی یاسایی و حکومیشەوە ،پێویستە یاسایەکی
واهی بێتە کایەوە کە ئەم سەردانانە باشتر رێکبخات و
پەیوەستیانبکاتبەکۆمەڵێکسزاییاساییەوە..بەجۆرێککە
جگەلەنوێنەرانیحکومەتیکوردستانهیچکەسو الیەنێکی
تر نەتوانێت کارێکی لەو جۆرە بەئەنجام بدات و بخرێتە
چوارچێوەی سکانداڵێکی نەتەوەییەوە و بەردەوام رای گشتیی
لەسەرئەنجامەخراپەکانیلێئاگارداربکرێتەوە ...

هاوڕێباخەوان 
 ٢٠١٢-٠٨-٢٦
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


زمانی وێنە .رادیۆی تەكسییەكانی
1
كوردستان!

زیكەی  ٢٠ساڵێك دەبوو كوردستانم لە مانگی رەمەزاندا
نەدیبوو! ئەم هاوینە دوو هەفتەی پشووەكەم رێكەوتی مانگی
رەمەزانی كرد ..ئەوەی كە زۆر سەرنجی منی راكێشا ،جاران
رەمەزانونوێژورۆژووتەنهابۆتوێژیپ
یران بوو ،كەچی ئێستا ئەو دیاردەیە لە هەموو شوێنێك
دەبینرێت ..بەاڵم ئەوەی كە هەر زۆر زۆر سەیر بوو بەالمەوە
تەكسییەكانی كوردستان بوون! زۆرینەی شوفێرەكان بەو
گەرمایە بەڕۆژوو بوون ..بێئەوەی گوێ بدەنە سەرنشینەكانیان،
بەدەنگێكیبەرزگوێیانلەرادیۆیحیزبەئیسالمییەكاندەگرت..
قسەم لەسەر قورئان و قسەكانی سەحیح و بوخاری نییە،
بەاڵم ئەو رادیۆیانە بەئاشكرا خەریكی باڵوكردنەوەی درۆ و
بوختان بوون كە بۆ خەڵكی و بەشێوەیەكی سیستەماتیك
مێشكیموسوڵمانانیكورددەشۆنەوە.
رۆژانەلەجارێكزۆرترتەكسیمبەكاردێنا،واتەلەجارێكزۆرتر
گوێبیستی ئەو درۆیانە دەبووم ..یەكێك لەو درۆیانە ئەو كۆلكە
1گۆڤارینێوەند،ژمارە،٩٦الپەڕە ٥٢
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


مەالیەبووكەلەرادیۆیحیزبێكیئیسالمییەوەهاواریدەكردو
دەیوت :سویدییەكان پۆل پۆل دێنە ناو ئایینی ئیسالمەوە!
كابرایشوفێریبەڕۆژووشسەریبۆئەمدرۆشاخدارەبادەداو
دەیوت:ئەلحەمدولیلال!تاوەكومنلەوخەوەیبەئاگامهێنایەوە
وپێموتكەئەمەجگەلەدرۆهیچیترنییە!دیاربووكابرای
شوفێر زۆر ناحاڵی بوو و باوەڕی بە قسەكانی من نەكرد و
هێندەیتردەنگیزۆرتركردتاوەكوچیدیمنقسەنەكەم.
رۆژێكی تر و تاكسییەكی تر و رادیۆیەكی تر و كۆلكە
مەالیەكی تر دەیوت :خەڵكی ئەوروپی وەك ئاژەڵ دەژین ،لە
بەیانییەوە تا ئێوارێ كاردەكەن و پاشان ئەوەی دەستیان
دەكەوێت دەیدەن بە خواردنەوە و مادەی هۆشبەر و ئینجا
دەكەونەژنانییەكتروكەسنازانێتكێكوڕیكێیەوكێباوك
ودایكیكێیە!!
ئەورادیۆیانەژەهرێكیزۆربەناوخەڵكیداباڵودەكەنەوە!ساڵ
بەساڵیشخراپتردەبێتوزۆرترشیرازەی
كۆمەاڵیەتیی خەڵكی كورد تێكدەدەن ..ئەمە كێشەیەكە و
بابەتێكە دەبێت زۆر باش گرنگی پێبدرێت و بەرنامە رادۆییەكان
بەپێی یاسا رێكبخرێن و لە كاتی هەر سەرپێچییەكدا دەبێت
بەرەوڕوویسزدانو 
تەنانەتداخستنیشببنەوە .
هاوڕێباخەوان–الهای 
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هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


زمانی وێنە (بۆ یادگاری)!

1





مرۆ ،هەر بۆ ئەوە فێری خوێندەواری نابێت کە تەنها
وشەگەلێک بنووسێت و بخوێنێتەوە! بەڵکو دەبێت بزانیت چی
دەخوێنێتەوە ،لەوەش گرنگتر دەبێت بزانێت چی دەنووسێت!
چونکە لەوانەیە نووسینەکەی کارەساتێکی وای لێبکەوێتەوە کە
زیانێکی زۆر بە دەوروبەری و نیشتمانەکەشی بگەیەنێت!
دیارترین نمونەی ئەو نووسینە خراپانە ،ئەو بەناو نووسەرانە
بوون کە رۆژانە بە قەڵەمەکانیان وشەی ئاگراوییان دەکرد بە
شەڕی براکوژیدا و لە گوللەی براکوژەکان زۆرتر خوێنی
هاوزمانەکانیخۆیانیاندەڕژاند!
وشە ،هەر تەنها مرۆڤکوژ نییە! بەڵکو مێژووکوژیشە!
شوێنێکی گرنگی وەک ئەشکەوتی قزقاپانی ناوچەی چەمی
رەزان ،بەئاشکرا بەر ئەم مێژووکوژییە کەوتووە! خوێندەوارێکی
بێ (مێشک) تەنها لەبەرئەوەی بە دەوروبەرەکەی بڵێت :ئەوە
ئەم شوێنە مێژووییەشم بە پاشەڕۆی خۆم پیس کرد! بە
دەستخەتێکی ناشیرین و رێنووسێکی هەڵە ،ئەم شوێنە

1گۆڤارینێوەند،ژمارە،٩٧الپەڕە ٥٢
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رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


مێژووییە گرنگەی بەجۆرێک تێکداوە کە تالێی بڕوانیت خەفەتت
زۆرتردەبێت.
ئەمکەسە(یادگاری)یەکیواناخۆشوتاڵیبەدیواریئەم
ئەشکەوتە مێژووییەوە جێهێشتووە کە سڕینەوەی گەلێک گرانە،
چونکە بۆ البردنی ئەم یادگارییە ناخۆشە دەبێت توێژاڵێکی
دیوارێکی ئەشکەوتەکە بکڕێنرێت ،ئەو توێژاڵە ئەگەر یەک بۆ
هەزاری ملیمێکیش بێت! هێشتا هەر دەبێتە زیانێکی گەورە بۆ
مێژوویدێرینوپڕشکۆیئەشکەوتیقزقاپان!
ناوچەیەکی وەک چەمی رەزان ،خاوەنی کۆمەڵێک
شوێنەواری گرنگی نیشتمانەکەمانە ،گوندی زەرزیی نزیک
هەمانئەشکەوتیخاوەنیادگارییناخۆش،یەکێکەلەکۆنترین
گوندەکانی نەک کوردستان بەڵکو هەموو جیهان ،هەر بستێک
لە چەمی رەزان خاوەنی مێژوویەکی تایبەتە و دەبێت گرنگیی
زۆرتریپێبدرێت..
بەم دوایییە ،رێگە و پلیکانەی تایبەتی بۆ درستکراوە،
ئەگەرچی پلیکانە ئاسنینەکەی زۆر لە روخساری
ئەشکەوتەکەی هێناوەتە خوارەوە و شاردوویەتییەوە ،بەاڵم چ
نەبێترێی لەوکەسەمێژووکوژانەگرتووەکەبیانەوێتیادگاریی
ناخۆشلەسەردیوارەکانیبنووسنەوە.
ئەگەر رۆژێک ،زانکۆیەکی کوردستان بیری لە جیاکردنەوەی
فاکەڵتیی مێژوو کردەوە بۆ کۆن و نوێ! ئەوا پێشنیاز دەکەم کە
چەمی رەزان وگوندی زەرزی بکرێتە شوێنی خوێندنی مێژووی
کۆنمان و زانکۆیەکی تایبەتی تێدا دابمەزرێت ،چونکە زۆرینەی
هەنگاوە مێژووییەکانی دیرۆکی دێرینی ئێمە هەر لە
دامەزراندنی شارستانییەوە تاوەکو ماد و هەخامەنشییەکانی
تێدابووە.
ئەم ئەشکەوتە ئەتککراوە ،تەنها نمونەیە ،دیوارە
مێژووییەکەی ئاشوورییەکان لە قۆپیی قەرەداغ ،سەردەمانێک
کرابووە جێ نیشانەی تفەنگچیگەلێکی بێ بیر و هۆش ،کە
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زیانێکی گەورەی بە مێژووی ئەو هەنگاوەی واڵتەکەمان گەیاند..
بەداخەوە!!
وێنە:ئەشکەوتیقزقاپان–کامێراینووسەر 
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زمانی وێنە :هەولێر ،پایتەختی
عەرەبستان! 1


لەهەرواڵتێک،تەواویشار،شارۆچکە،شارەدێوگوندو
تەنانەت کوێرە دێیەکانیشی چاویان لە پایتەختە! چاویان لە
پێشکەوتن و بزاڤی رۆشنبیریی ئەو شاشارەیە! چاویان لە
هەڵوێستەنەتەوەییونیشتمانییەکانیئەوشارەیە.
شاشار و پایتەختی نیمچە باشوورەکەی ئێمە هەولێرە ،واز
لەجادەیپانودوکانی زەڕەنگەرومزگەوتومەالوباڵەخانە
بەرزەکانی بهێنە! ئەوانە سیما و هێمای شار و شاشار نین!
هێمایپایتەختیهەرواڵتێکرادەیبیرکردنەوەیخەڵکەکەیو
ئاستیرۆشنبیرییانە.
فەڕەنسییەکلەدوورەدەستترینشوێنیفەڕەنساوە،چاوی
لەپاریسە،شانازیبەهەمووشتێکییەوەدەکات،هەرکاتێکیش
بە پاریسیان وت پایتەختی ئەڵمانیا! ئەوا دەنگی ناڕەزایی
بەرزدەکاتەوە و بەوە نانازێت ،چونکە ئەوە سووکایەتییە بە
فەڕەنساوپاریسوهەمووشانازییەنەتەوەییەکانی.

1گۆڤارینێوەند،ژمارە،٩٨الپەڕە ٤٨
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پیرە هەولێری ئێمە ،ئەگەرچی لە بارودۆخێکی زۆر تایبەتدا
لەالیەن داگیرکەری بەعسەوە کرایە پایتەختی ئەوەی کە ناوی
نرا ناوچەی حوکمی زاتی و پاشتریش لەدوای راپەڕینەوە ئەم
پایتەختێتییەیلەالیەنپارتەکوردییەکانەوەکرایەئەمریواقیعو،
ئەو کەرکوکە بەستەزمانەی کە دەیان ساڵ ،بزووتنەوەی
رزگاریخوازانەی کورد بە پایتەختی ناوزەد دەکرد ،لە پایتەختێتی
خرا و خۆ ئەگەر بە قودرەتی قادر بێتەوە سەر باشوورۆکەکەی
کوردستانئەوانەخشمانهێناوە!
کێشەی من ئەوە نییە کە هەولێر پایتەخت بێت یان
قەرەتەپە! کێشەی من ئەوەیە کە پایتەختی واڵت نابێت تژی
بێت لە هەزاران مەالی مێشک عەرەب و بە بەر چاوی
دەستەاڵتەوە خەریکی جن و جنۆکە دەرکردن بن لە لەشی
تافرەتان! کێشەی من ئەوەیە کە هەولێر بووەتە نیمچە
بەغدایەکوتادووکورددەبینیتبەدڵنیاییەوەعەرەبێکیشبەری
چاوت تاریک دەکات! کێشەی من ئەوەیە ،کە زۆرینەی تابلۆ و
لیستی خۆراک و خزمەتەکانی هۆتێل و رێستورانتەکانی ئەو
"شا"شارەمانبەزمانیبێگانەیعەرەبییە.
ئەوانەش بەهەر سوورەت ،ئێستا پایتەختەکەمان بووەتە
پایتەختیگەشتوگوزارییواڵتانیعەرەب!هەربۆیەپێتانسەیر
نەبێت کە ماوەیەکی تر لەبەردەم پیرە قەراتی ئێمە حوشتر و
دەواروعەرەبوعەگالچاوماندەربهێنێت!
ئەمە تەنها تەعریبێکی خۆبەخشانەی کوردییە لە خۆمانەوە
بۆواڵتوپایتەختەکەمان! 
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درۆکانی کوردایەتی

1

هاوینی پار چووم بۆ مۆنومێنتەکەی هەڵەبجە ،هەرچەند
سەرمهێناوسەرمبردوناویقوربانییەکانیسەردیوارەکانم
دەخەماڵند ،نەیدەکردە تەنانەت دوو هەزاریش ..ئیتر نازانم ئەو
پێنجهەزارەخشتەمانلەکوێوەهێناوە!..
دەڵێن کاتی خۆی لە هەشتاکاندا هەشت هەزار بارزانی
ئەنفالکراوە ،کەچی ئەو تەرمانەی کە هێنرانەوە بۆ گوندی
بارزان،هەرچەندسەدکەسێکدەبوون..
ماوەیەکی زۆرە خەریکی ئەوەم کە ناوی ئەنفالکراوان
کۆبکەمەوە و بگەمەئەو ژمارەئەفسانەییەیکەدەڵێنسەد و
هەشتا و دوو هەزارە! بەاڵم لیستەکەی من هێشتا یەک بۆ
سەدیئەوژمارەیەشینەپێکاوە!..
ئەگەرپێنجهەزارشەهیدمانلەهەڵەبجەهەبووە،ئەیکوا
لیستیناوەکانیان!ئەیباشترنییەئەوناوانەببنەنامیلکەیەک
ولەمۆنومێنتەکەدادابەشبکرێتبەسەرمیوانەکاندا!.
ئەگەرهەشتهەزاربارزانیئەنفالکراون،ئەیکوالیستی
ناوەکانیان!
ئەگەر سەد و هەشتا و دوو هەزار ئەنفالکراومان لە ساڵی
١٩٨٨داهەبووە،ئەیکواناویتەنها(پێنج)هەزاریان!..
کوردایەتی،درۆیزۆرەودەمێکەمنئاگاداریانم،دەمێکیشە
گاڵتەشم بە کەلێندەری کوردی و دەستپێکی  ٦١٢یان ٧٠٠ی
پێش زایینیی دێت ..ئیستاش نازانم ژمارەی ئەو بیستویەک
تیشکەی ئااڵی کوردستان لە چییەوە هاتووە و بۆچی بیست
نەبێتویانهەرهێڵێکیزەردبێتوئەوئااڵئاڵۆزەماننەبێت..

ئهمبابەتەرۆژی02-12-2012لەماڵپەڕیپێنووسەکانباڵوکراوەتەوە .
 1
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لەمەیاندا ماڵی چین ئاوا بێت کە ئەو ئەرکە گرانەی لە کۆڵ
بەرگدرووەکانمانکردەوەولەوێبۆماندروستدەکەن..
لەم بگرە و بێنەیەی ئەم دواییەی ئۆپەراسیۆنی دیجلە و
هێزەکانی پارتی و یەکێتیدا ،کۆمەڵێک هەواڵێ فەڕمی و
نافەڕمیمدەربارەیژمارەیپێشمەرگەوچەکوچەکیقورس
دەبیست!مندڵنیامئەمشەڕەیئێمەومالکیدرەنگوزووی
کەوتووە و هەر روودەدات ،هیوادارم چەکە قورسەکان و ورەی
پێشمەرگەشمان وەک درۆکانی تری کوردایەتی نەبن و لە
یەکەم فیشەکدا هێزەکانی یەکێتی و پارتی لە بانی مقان و
قوشتەپەخۆیاننەبیننەوە! ..

02-12-2012
الهای–هۆڵندا 
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زمانی وێنە – عەرەب سەددامە و
1
سەددامیش عەرەب!
نازانمئەوکەسەمەزنەکێبووەوتوویەتی:لەناوناخیهەر
عەرەبێکدا سەددامێکی شاردراوە هەیە! 2بەڕاستی باشی
بۆچووە وکەس بەمشێوەیە پێناسەی عەرەبی لەبەرامبەر کوردا
نەکردووە!هەرکەسێکئەموتەبەنرخەیوتبێتدانایە،بلیمەتە
و بیریارە ..بەاڵم بەیارمەتیی ئەو خاوەن وتە بەنرخە ،من
ئەمەشی بۆ زۆر دەکەم ودەڵێم:لەناو هەر عەرەبێکدا (هەر لە
سەردەمی قەحتان و عەدنان و کولەیبەوە تاوەکو ئێستا)
سەددامێکیشاردراوەهەیە!
ئێمە هەزار چوار سەدو ئەوەندە ساڵە ،تێکەڵیمان لەگەڵ
ئەمانەدا هەبووە ،بە زمانی ئەوان گفتوگۆ لەگەڵ ئاسماندا
دەکەین ،بە کلتووری ئەوان هاوسەرگیری دەکەین ،هەر بە
کلتووری ئەوانیش ژنانمان دەکوژین ..زۆر تێکەڵ بووین،
تێکەڵبوونێکی وا کە ئەستەمە کلتووری کوردی بەبێ هێزکارە
خراپەکانی عەرەب جوودابکەیتەوە! بەاڵم ئەوەی کە تا بڵێیت
سەیرە،تاوەکوئێستانەمانناسیوون!
جاران ،مامەڵەی ئێمە لەگەڵ بەعس و سەددام و عەرەبی
سووننە بوو! واماندەزانی شیعەکان هەموویان بەبێ هیچ
ریزپەڕییەکمرۆڤیباشن!
جاران ،شیعەکان لە شاخ بەجلی کوردییەوە" ،دژ"ی
سەددام خەباتیان دەکرد و دەمانگووت خۆزگە ئەمان دەهاتنە
سەر حوکم و نەفرەتیشمان لەو کەسە دەکرد کە دەیگووت:
ئەوەیبەنانبڵێتخوبزبیکوژن!
جاران ،لەو خەیاڵ پاڵوەدا دەژیاین کە عەرەب دوو جۆرە:
یەکیان دژی کورد و سەددامی ،دووەمیان هاوڕێی کورد و دژە
سەددام..

1گۆڤارینێوەند –ژمارە–٩٩دیسەمبەری،٢٠١٢الپەڕە ٥٢
گۆڤاری نێوەند ،سەرباسی ئەم بابەتەی گۆڕی بە "مالیکی سەددامە و سەددامیش
عەرەب" 
 2پاش ئەوەی ئەم بابەتە باڵوبووەوە و لەسەر فەیسبووکیش دامنا ،بەڕێزێک بەناوی
کاک(ئارامبۆگدی)لەپەیامێکیدائەوەیراگەیاندکەئەموتەبەنرخەهیئەوە .
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ئێستا ،ئەگەرچی زۆر درەنگە ،بەاڵم دەزانین ،کە جەمال
عەبدولناسروسەددامهەریەککەسن!ئەبوعەلالیمیعەری
و سەددام هەریەک کەسن! موقتەدا سەدر و سەددام هەر
یەک کەسن ،ئەدی موقتەدا لەم رۆژانەدا نەیگووت کەرکوک
شاریحسەینە..
مالیکی وسەددامیش نەک هەر یەک کەسن!بەڵکو گیانی
سەددامەولەمالیکیدادۆنادۆنبووە!
هاوزمانانم ،منناڵێم عەرەب خراپنودژیانم!تەنها ئەوەندە
دەڵێمسەددامعەرەبەوعەرەبیشسەددام!.
٢٠١٢-١٢-٠٣
هاوڕێباخەوان 
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ئایینێکە و دوو قورئان! 1


کۆمارە ئیسالمییەکەی دراوسێمان ،هەر تەنها تۆپ  و
مەرگمان مان بۆ نانێرێت! بەڵکو دەیان ساڵیشە هەرچی
خۆراکی ئێکسپایەری تەواوی ئێران هەیە لە باشوورەکەی
ئێمەدا ساغیدەکاتەوە! هەڵبەت ئەمەیان زۆر لە تۆپەکانی
کوژەرترومەرگهێنترن!ئامارەترسناکەکانیبەرزبوونەوەیرێژەی
نەخۆشییشیرپەنجەلەباشووریکوردستاندابەزۆریبەهۆی
ئەم سیاسەتە سیستەماتیکییەی کۆماری سێدارەی
ئیسالمییئێرانەوەیە..
هەر لەو سنوورانەی کۆماری سێدارەوە سااڵنێکی زۆرە
تلیاکوحەشیشوماددەیهۆشبەریترمانبۆدێت!بەهۆی
ئەمەوە ئێستا دیاردەی ئالوودەیی بە مادە هۆشبەرەکانەوە
بووەتەدیاردەیەکیناشایستەیبەرچاولەکۆمەڵگەکەماندا..
کۆماری سێدارە بەوانەشەوە نەوەستاوە و بەشێوەیەکی
سیستەماتیک خانمە لەشفررۆشە ئایدزاوییەکانمان بۆ ئەمدیو
ئهمبابەتەرۆژی11-12-2012لەماڵپەڕیپێنووسەکانباڵوکراوەتەوە .
 1
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سنوور دەکات و نەخۆشیی ئایدزیش بووەتە دیاردەیەکی تر و
چەپکەگوڵێکیتریئەوکۆمارەئیسالمییەیە..
باسی زیندانەکانی و لەسێدارەدانی هاوزمانەکانم هەر
ناکەملەدیویرۆژهەاڵت..
هەموو ئەوانە بەبەرچاوی یەکێتیی زانایانی ئیسالمیی
کوردستانەوە روویانداوە و بەردەوامیش روودەدەن! کەچی ئەم
یەکێتییە بۆ هیچ کام لەو تاوانە گەورانەی داگیرکەری ئێران و
کۆماری سێدارە ،هەڵی نەدایە و پەیوەندیی بە کونسوڵی
داگیرکەریئێرانەوەنەکردلەهەولێر!کەچیبۆسێلۆریسێو
کە سێوەکان بە پەڕی قورئانی دڕاو داپۆشرابوون ،دەنگی
ناڕەزاییانلێبەرزبووەوپەیوەندییانبەکونسوڵەوەکرد!
من لێرەدا دەپرسم ،ئەو قورئانەی ئەوان بۆی بەپەرۆشن و
باسی دەکەن ،هەر هەمان ئەو قورئانە نییە کە مەالکەی
گوندی قارنێ بردی بۆ پاسدارانی داگیرکەری ئێرانی تاوەکو
بەهۆیەوە بەربە قەتلوعامە کۆمارییە ئیسالمییەکەی گوندی
قارنێ بگرێت! کەچی کۆماری سێدارە کە ئەم یەکێتییە بە
ئیسالمییدەزانێت،مەالوقورئانومنداڵوژنەکانیقارنێشیان
لەخوێنوبیسمیلالداگەوزاند!
تۆبڵێیکوردواتەنیبانێکەودووهەوا!هەمانئایینێکەودوو
قورئانیشبوونیببێت! 

11-12-2012
الهای–هۆڵندا 
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لە پشووی رۆژە رەشەکە! دەرگای پۆل و
1
فەرمانگەکان بکەنەوە!



دیسان رۆژە رەشەکە نزیک بووەوە! رۆژی دامەزراندنی
کوشت و کوشتاری کورد ،رۆژی دامەزراندنی ئەنفالی نوێ!
رۆژی دامەزراندنی سوپای رەش و کوردکوژی داگیرکەری
ئێڕاقی .
کاتی کەس بەباسکردنی کارە دژبە کورد و
نامرۆڤایەتییەکانیئەمسوپارەشەوەناکوژموهەمووکەسلە
منزۆرباشتردەزانێتسوپایداگیرکەریئێڕاقیچییکردووەو
چییتردەکاتبەرامبەربەکورد،بەاڵمئەوەیدەمەوێتبیڵێم
کەپشوویفەڕمیبەبۆنەیئەورۆژەرەشەوەتیپەڕاندنییەک
لە هێڵە سوورەکانمانە و تاوەکو ئێستا بیست جار لە دوای
ئهمبابەتەرۆژی 30-12-2012لەماڵپەڕیپێنووسەکانباڵوکراوەتەوە .پاشتریشلە
 1
ماڵپەڕیکوردستاننێتباڵوکراوەتەوە .
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رزگاربوونیبەشێکیباشووریکوردستاندائەوهێڵەسوورەمان
تێپەڕاندووە! 
پەڕڵەمانی کوردستان دەبووایە هەر لە سەرەتای
دامەزراندنییەوە ،ئەم پشووەی هەڵبوەشاندایەتەوە! دەبێت
جیاوازیینێوانشەشیکانوونوهەفتینیسانوهەمووبۆنە
دژبەکوردەکانیترچیبن؟! 

من دەمێکە باوەڕم بە دەستەاڵتی کوردی نەماوە کە ئەم
پشووەلەکوردستانداهەڵبوەشێنێتەوەورۆژیشەشیکانوون
بکاتە هەر رۆژێکی ئاسایی کاری دامودەزگا فەڕمییەکان ،یان
بیکاتەرۆژیرەشلەمێژوویکوردستاندا!هەربۆیەپێشنیازێکی
تر دەکەم کە خەڵکی گوێ نەدەنە ئەم پشووە و وەک هەر
رۆژێکی ئاسایی رەفتاری لەگەڵدا بکەن ،بەوەی بۆ نموونە،
خوێندکارانوەکهەررۆژێکیتربەرەوفێرگەوزانکۆکانیانبڕۆن،
مامۆستایان دەرگای پۆلەکانیان بکەنەوە ،فەرمانبەران بچنەوە
فەرمانگەکانیان ..
ئەگەرهەرساڵێکچەندخوێندکارێکوچەندمامۆستایەکو
فەرمانبەرێکئەمتەلیستمەبشکێنن،ئەوادڵنیامدەبێتەدیاردە
وهەرساڵێکژمارەیدژەپشوویئەمرۆژەرەشەزۆرتردەبیت ..
کێ دەڵێت ،بەڵکو دەستەاڵتی کوردی بەهۆی ئەم
هەڵوێستەوە وەخەبەر بێت و پەی بەوە بەرێت کە رۆژی
شەشی کانوون ،رۆژی شکاندنی کەرامەتی نەتەوەییمان بوو،
رۆژی کاولکردنی کوردستان و القەکردنی دایک و خوشک و
کچمانبوولەالیەنسوپایعەرەبییداگیرکەریئێڕاقەوە ...

هاوڕیباخەوان 
 ٢٠١٢-١٢-٣٠
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بەیارمەتیی پەشێوی هاوڕێم*!

گەورەکان ،
ئەیباشوورییە"خۆشبەخت"ەکان ..
دەستگیرانمبێچووەکۆترێکیزاخۆییە ..
حەزیلەشوێنیگەرمونانیخۆشویارییە ..
بۆبینینی ،
گردەکانینێوانقامیشلۆودێرکمبڕی 
رۆژژمێرمپەڕپەڕدڕی 
لەرووباریهیزلیشپەڕیمەوە ..
پەساپۆرتم،تەنهاکوردبوونوزمانمبوو 
گوالسۆروکەسکوزەریشێخۆمبوو 
کەلەدەرگایئەوبەریرووبارمدا 
ئەوبەریباشوورو"واڵت"یخۆم 
لەجیاتییبینینیبێچووەکۆترەبادینییەکەم! 
تەلەنوێیەدڕکاوییەکانیسنوور 
خوێناویییکردخەونەکەم! 
ئهمبابەتەرۆژی03-01-2012لەماڵپەڕیپێنووسەکانباڵوکراوەتەوە .
 1
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لەباتیماچ ،
ماچیگەرمیکۆتریهاوڕێم! 
تفیزەردیکاڵشلەپێیجامانەسەر! 
هاتسواغیداناوچەوانم! 

* تێبینی :من شاعیر نیم تکایە ،ئەمە تەنها
هەڵگێڕانەوەیەکی بەشێکی هەڵبەستی مناڵەکانی پەشێوە و
لەگەڵ داخستنی سنووری باشوور و رۆژئاوای واڵتدا بە رووی
منداڵە رۆژئاواییەکاندا گونجاندوومە! هیوادارم مامۆستا پەشێو
زویرنەبێتلێم ..

 ٢٠١٣-٠١-٠٣
الهای–هۆڵندا 
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زمانی وێنە :دیسان گفتوگۆ!

1



کێشەیکوردوتورک،بەدرێژاییمێژووقبوڵنەکردنییەکتری
بووە .ئەم قبوڵنەکردنە لە زۆربەی کاتدا لەالیەن تورکەکانەوە
بووە ،ئێستاش زۆرینەی خەڵکی تورکبە تورکمانوئازەریشەوە
منداڵەکانیان بە دژایەتیی کورد و کوردستان گۆش و پەروەردە
دەکەن!
کورد ،ئەگەرچی بۆ سەدان ساڵە ژێردەستەی تورکە ،بەاڵم
بەگشتی و لە زۆر الیەنەوە تورکی قبوڵە ..هەربۆیە زۆرجار بە
زمانی تورکی گۆرانیی وتووە ،وتاری ئایینیی داوە ،بە زمانی ئەو
ئاخاوتنی کردووە وکتێب وهەڵبەست ورۆمانی نووسیوە ولە
هەندێک باریشدا بووەتە زمانی دایکی و ئەمیش منداڵەکانی
بەو زمانە بێگانەیە گۆش کردووە ..تا وای لێهاتووە کە زۆرێک لە
تورک رەچەڵەکیان کوردە و بەاڵم بەشێوەیەک لە شێوەکان بەو
هۆیەوەلەبۆتەیتورکداتواونەتەوە.
قبوڵکردنەکەی ئێمە گەیشتۆتە رادەیەکی وا کە لەگەڵیاندا
هەماهەنگ بین ،ئەی نەبووینە سوارەی حەمیدییە و تەنانەت
بەشداریشمان لە قەتلوعامی ئەرمەنەکانی هاونیشتمانی و
دراوسێماندانەکرد!
ئەم قبوڵنەکردنەی تورک زۆر زۆری خایاند ،خۆشبەختانە
ئێستا پێشەنگێکی "ئەرێنی"یانەی لەناو تورک و
سیاسەتمەدارانیاندا دەرکەوتووە! هەربۆیە لەکۆتاییدا ئامادەیی
خۆیانیان بۆ گفتوگۆ لەگەڵ کورد و پارتی کرێکاراندا دەربڕیووە و
بەو هۆیەوە چەند پەرلەمانتارێکی کوردستانی باکووریش چاویان
بەسەرۆکئاپۆکەوتووە.
کورد ،چەندێک ئەزموونی خراپی شەڕ و دۆڕانی لەگەڵ
داگیرکەرانیدا هەیە ،هێندەی تر ئەزموونی خراپی لە گفتوگۆدا
هەیە! ئەزموونە خراپەکانی کوردستانی باشوور لەگەڵ رژێمە
1گۆڤارینێوەند.ژمارە،١٠٠فێبریوەریی،٢٠١٣الپەڕە ٤٨
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داگیرکەرەکانی عێڕاقدا بەخەروارن ،ئێستاش داری ئەو ئەزموونە
خراپانەی گفتوگۆیە کە بە پاشووی کوردستانی باشوورەوەیە و
خراپترین بەرهەمیان بوونی ناوچە دابڕێنراوەکانە! هەر بەهۆی
ئەم ئەزموونە خراپانەشەوە بوو کە بەردەوام ورەی خەڵک و
پێشمەرگە رووی لە خواری بووە و تەنانەت لە یەکێک لەو
گفتوگۆیانەی پاش راپەڕین تەواوی پاڵپشتی نێودەوڵەتیی و
مرۆڤایەتیمانلەدەستچوو.
کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش خاوەنی چەندین ئەزموونی
ناسەرکەوتووە و هەر بەهۆی گفتوگۆشەوە بوو کە سەرۆکێکی
وەکقاسملومانلەدەستچوو!!
هاوزمانانی باکوورمان ،ئەو هەموو ئەزموونانەی باشوور و
رۆژهەاڵتیان لەبەردەستە و پێویستە زۆر سودی لێ ببینن و
ئاگاداری یارییەکانی دوژمن بن ،گفتوگۆ "لەوانەیە"
سەرەنجامێکی باشی لێبکەوێتەوە و بەهۆیەوە ڕا و بۆچوونی
تورکانبەرامبەر دۆزەکەمان بگۆڕین ،بەاڵم بەو مەرجەی الیەنی
سێیەم تێیدا بەشداربێت ،لە بارودۆخی کوردستانی باکوور و
تورکیادا ،یەکێتیی ئەوروپا دەبێتە باشترین چاودێر و الیەنی
سێیەمودەستەبەرییەکیشەبۆکورد.
بەهیوای ئازادکردنی ئاپۆ ،وەک هەنگاوێکی قبوڵکردنی تورک
بۆکورد،ئەمهەنگاوەدەمێکەمنپێشبینیمبۆیکردووەوئاپۆی
پێدەکاتەماندێالیکورد .
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زمانی وێنە :دوور لە سیاسەت و
1
بەرژەوەندیی حیزبی


ماوەیەکی زۆری پێچوو تاوەکو کەوتینە یارمەتیی
هاوزمانەکانی رۆژئاوامان! ئەو دواکەوتنەمان بەدڵنیاییەوە بووە
هۆیمردنیکەسانێکیزۆرلەودیوسنوورەکانیرۆژئاوامانەوە
ساڵی،١٩٩١کاتێکچەندملیۆنێککوردیباشوورروویانلە
سنوورەکانی رۆژهەاڵت و باکوور کرد ،ئەگەرچی داگیرکەرانی
فارسوتورکگەلێککۆسپیانخستەبەردەمئەویارمەتیدانانە،
بەاڵم هاوزمانانی رۆژهەاڵت و باکوور توانیان بەبێ هیچ
دواکەوتنێک و بەشێوەیەکی زۆر بەرچاو یارمەتی هاوزمانەکانی
باشووریان بدەن ..ئەو یارمەتییانە بەجۆرێک بوو کە لە
ئەندێشەی هەر خێزانێکی باشووردا ،چەندین چیرۆک و
یادەوەرییدروستکردووە.
1گۆڤارینێوەند.ژمارە،١٠١فێبریوەریی،٢٠١٣الپەڕە ٤٨
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یارمەتیدانەکانی ئەوان بۆ ئێمە دوور بوو لە سیاسەت و
بەرژەوەندیی حیزبی! تەنها و تەنها بۆ ئەوەیان بوو کە
هاوزمانەکانیان لە کارەستاتدان و ئەمانیش وەک ئەرکێکی
نەتەوەیی یارمەتیان دەدەن و چاکەی بێبەرامبەریان لەگەڵدا
دەکەنودەیدەنبەدەمئاوەوە!
پاش چەند مانگ دواکەوتنی یارمەتییەکانی باشوور بۆ
رۆژئاوا ،سیاسییەکانی کوردکەوتنە کردنەوەی دەرگای بەزەییان
بۆ هاوزمانەکانیان! بەاڵم ئەم یارمەتیدانانە ،هەر حیزبە و بۆ
بەرژەوەندیی خۆی بەکاریهێنا! حیزبەکانی باشوور لەم
یارمەتیدانانەدا ئەوەندەی گرنگییان بە هەڵواسینی دروشم و
باسکردنی لە تەلەفزیۆن و کەناڵەکانی تری راگەیاندیاندا دەدا!
ئەوەندە لە خەمی کەمکردنەوەی خەم و سڕینی
فرمێسکەکانیهاوزمانانیرۆژئاواماندانەبوون!
لە هەولێر چاکە دەکرا ودەدرا بەدەم کوردستانتی ڤییەوە!
لە سلێمانیش چاکەکان دەدرا بەدەم تەلەفزیۆنی کوردساتەوە!
بەجۆرێک ئەم یارمەتیدانانە بەئاشکرا بە حیزبی کراومەبەستە
سەرەکییەکەبیربرایەوەکەیارمەتیدانیهاوزمانەکانمانبێت\.
لەو رۆژانەدا ئەو پەندەی کە دەڵێت چاکە بکە و بیدە بەدەم
ئاوەوە!ئەمڤێرشنەحیزبییانەیلێدەرچوون
چاکە لەگەڵ کوردانی رۆژئاوادا بکە و بیدە بە پارچە
پەڕۆیەکەوە و بیکە بە پێش ئوتۆمبیلێکەوە و رەوانەی دهۆکی
بکە.
چاکە لەگەڵ کوردانی رۆژئاوادا بکە و بیکە بە لۆگۆیەکی
تایبەت و بۆ ماوەی چەند رۆژێک لەسەر تەلەفزیۆنی کوردسات
دایبنێ!
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چاکە لەگەڵ کوردانی رۆژئاوادا بکە وبیدە بە هەڵدانی چادر
لە هەولێر و هەرچی رادیۆ و تی ڤی و رۆژنامەکانی هەولێر
هەیەپێوەیخەریکبک!
ئەم پێشبڕکێی بەرژەوەندیی هەولێر و سلێمانییە لە
یارمەتیدانەکاندا کارێکی وایکرد کە کەس نەزانێت ئایا بەتەواوی
یارمەتییەکان دەگەنە شوێنی خۆیان! یان دەکەونە دەستی
کۆمەڵێکبازرگانیفرمێسکوخوێنەوە!
بەدڵنیاییەوە تەنها ئەوە سەرمایەیەکی لە راگەیاندنەکان و
ئەو پێشبڕکێ حیزبییەی ئەو چەند رۆژەدا بەهەدەردرا ،بەس بوو
بۆباشترکردنیباریناهەمواریکوردانیرۆژئاوا!
چەند کارەساتە چاکەکان تەنها بۆ بەرژەوەندی حیزب بن و
هیچیتر! 
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زمانی وێنە – یادی هەڵەبجە

1



ئێمەبۆیادکردنەوەزۆرئازاین!هەرکەرۆژی١٦یمارتنزیک
دەبێتەوە،ئیدیحیزبەکانورێکخراوەکانودەزگاکانیراگەیاندن
تووشی هێستریای یادکردنەوە دەبن ..هەموو شتێک دەبێتە
هەڵەبجە ،مارشێت ،گۆرانی ،سروود ،سەروتار و زۆری تر...
بەاڵم هەرکە ١٧ی مارت هات ،ئیتر کەس هەڵەبجەی
قووڕبەسەری بیرنامێنێت! مارشێت و سروود و سەروتارەکان
سەدوهەشتا پلە بەرە و گۆرانی و هەڵپەڕکێ بادەدەنەوە و
دەبێتەنەورۆزوبەهار وئەوشتانە..هەڵەبجەشدەچێتەوەناو
رەفەوهارددیسکەکانیئەرشیفوکەسفوویەکلەتۆزەکانی
ناکاتتاوەکوساڵیدادێورۆژێکیتری١٦یمارت ..
ئەگەرچیمنلەژمێریاریداکۆڵم،بەاڵمئەگەرتێچوونیئەو
هەموو یادەوەری و هاتووچۆی سلێمانی و هەولێری بەرپرسان
بۆهەڵەبجەوتێچوونیتریئامادەکاریودەزگاکانیراگەیاندن
وچیوچییترکۆبکەمەوە،ئەواسەرمایەیەکیوایلێپێکدێت
کە بەشی نەک هەڵەبجەیەک بەڵکو ئاوەدانکردنەوەی دوو
هەڵەبجەوناساندنیوەکجینۆسایدبکات ..
تێڕامێنن کە لە ماوەی ئەو بیست و ئەوەندە یادکردنەوەی
هەڵەبجەدا تاوەکو ئێستا نەمانتوانیوە لیستەی ناوی قوربانییان
بەتەواوەتی کۆبکەینەوە و کەس تاوەکو ئێستا دڵنیا نییە کە
بەڕاستی چەند کەس لەو هێرشەی ژەهر و لمەی سوپای
دراوسێعەرەبەکانماندابوونەتەقوربانی! 
نازانم چ سیاسییەکی کورد کاتی خۆی گووتوویەتی:
کاشکی دوو هەڵەبجە روویبدایە و ئەمە بۆ دۆزەکەمان باشە!
ئێمەکەنەتوانینسوودلەیەکێکیانوەربگرین!ئەوائەویتریان
هەردەبێتەکارەساتێکیتروهیچیتر ..
لە باسی هەڵەبجە و یادەوەرییەکانی سااڵنەیدا پێویستە
حیزب و رێکخراوە مەدەنییەکان واز لە یادەوەرییە رۆتینەکانیان
بهێنن و کارێک بکەن کە ئەگەرچی زۆر زۆر درەنگە! لەالیەنی
نێونەتەوەییەوەهەوڵیبەجینۆسایدناساندنیرووداوەکەبدەن! 

1گۆڤارینێوەند.ژمارە،١٠٢مارتی،٢٠١٣الپەڕە ٤٨
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لە باسی هەڵەبجە و یادەوەرییەکانیدا نابێت کار و
هەوڵەکانی رێکخراوی چاک – کوردۆساید فەرامۆش بکرێت،
کاشکیحیزبورێکخراوەکانیترکەهەربۆیادکردنەوەئازان،
یەک بۆ دەی کوردۆسایدیان بکردایە! ئەو کات بەدڵنیاییەوە
دەمێک بوو دۆزی هەڵەبجە لە بازنە نێودەوڵەتییەکاندا بە
جینۆسایدناسرابوو ..
ئەو یادەوەرییانە ئەگەرچی الیەنێکی بیرخستنەوەی باشی
هەیە بۆ نەوەکانی ئێستامان ،بەاڵم ناتوانێت تەنانەت برینێکی
بیستوپێنجساڵەییەکێکلەقوربانییانچارەسەربکات! 
هەڵەبجە پێویستی بە یادکردنەوەی رۆتینی سااڵنە نییە،
هەڵەبجەپێویستیبەوەهەیەخزمەتیراستینەبکرێت..دۆزی
هەڵەبجە وەک جینۆساید بە گەالنی تر بناسرێت ..ئەمە
یادکردنەوەی راستەقینەیە نەک وتارێکی سوواوی بەرپرسێک
لەبەردەم مۆنومێنتەکەدا ..کە لەپێشدا مایەی پێکەنینە! ئنجا
گریان ..

 ٢٠١٣-٣-٣
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پرۆسەی ئاشتەوایی لە تورکیا!

1



پڕۆسەی "ئاشتەوایی"ی نێوان تورکیا و پەکەکە قسە و
باسی زۆر زۆر هەڵدەگرێت و من لێرە و لەوێ کەم و زۆر
لەسەریم نووسیوە و گووتووە! ئەم پڕۆسەیە تابڵێی هەمە
الیەنەیە ،هەر لە الیەنی ناوخۆیی خودی تورکیا و باکووری
کوردستانەوە ،تا دەگاتە واڵتانی دەوروبەر و پەیوەندیی الیەنە
پەیوەندیدارەکانبەیەکێتییئەوروپاوئەمریکاوە...
تەنها ترسی من لەم پڕۆسەیەدا ئەوەیە کە پەکەکە چەک
دابنێت و ئەو بزووتنەوەیە وەکو ئەوانەی پێشووی باشووری
کوردستانیلێبێتوزۆرترینپاشاگەردانییلێبکەوێتەوە!
ئەم پڕۆسەیە بەشێوەیەک لە شێوەکان هێزکاری لەسەر
هێزەکالسیکییەکانیباشووریکوردستانیشکردووە،لەوانەش
بەتایبەتیپارتیویەکێتی..
ئەم جووتەی دوایی ،ئەگەر شەڕەگوورزی دامەزراندنی
بەڕێوەبەری بنکەیەکی کارگێڕییان هەبێت لە شارێکی وەک
کەرکوکدا! ئەوا زۆر ئاساییە بیانەوێت بەهەر جۆرێک بێت ،لەم
پڕۆسەیەداسنگیخۆیاندەربپەڕێنن!
بیرکردنەوەی ئەم دووالیەنە و تەنانەت پەکەکەش بەو
شێوەیەیە ،کە بزووتنەوەی کوردایەتی بەبێ ئەمان ،واتە
هەریەک لەالیەن خۆیەوە ،هیچ بەهایەکی نییە والیەنەکانی تر
هیچنینوتەواو!
ئەم یەکێتی و پارتییەی ئێمەی باشوور ،بەهەمان
ئەڕۆگانتییەوە بیر لە گفتوگۆکانی نێوان تورک و پەکەکە
دەکەنەوە! هەریەکەیان دەیانەوێت بیسەلمێنێت کە هێزکاری
تەواووئامادەییانلەمپڕۆسەیەداهەیە!
مننازانمهەڵەمیان راست!بەاڵم ئەوەیمنهەستمپێی
کردووە ئەم جووتەی لەمەڕ ئێمە تەنها ئامادەییان لە
بەرژەوەندیی خۆیاندا هەیە! چۆن پێیان باش بێت لەو الیەنە
نزیکدەبنەوەکەلەپڕۆسەکەدان..
پەکەکە و بەدەپەش وەک "دوو" الیەنی سیاسی ،هەردەم
پەیوەست بوون بە بەرژەوەندییەکانیانەوە! ئەمڕۆ لەوانەیە
ئهمبابەتەرۆژی05-03-2013لەماڵپەڕینوچەنێتباڵوکراوەتەوە .
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بەڕواڵەت لە یەکێتییەوە نزیک بن! بەاڵم کەی بەرژەوەندییان
پێویستی بەوەکرد کە لە پارتییەوە نزیک بن ،ئەوا بەدڵنیاییەوە
سێودوویلێناکەن!
بۆ نموونە ،ئەمڕۆ بەرژەوەندیی بەدەپە لەوەدایە کە گفتوگۆ
هەبێت ،ئیدی تورک قەندیل بۆردوومان دەکات و تەنانەت
وەفدەکەشی لەترسی ئەو بۆردومانە ناوێرێت بچێتە قەندیل!
ئەوە کێشە نییە ،کێشە ئەوەیە کە بەرژەوەندییان واهی
دەخوازێت ،ئەگەرنا ،هەردەبووایە لە یەکەم رۆژەوە وەفدەکە
بگەڕانایەتەوەبۆئامەد!
ئەم گفتوگۆیە ،ئەگەرچی بووەتە رۆژەڤێکی گرنگ و من
بەردەوام چاودێریی دەکەم ،بەاڵم هەردەم کە ئێمە هەنگاوێک
دەنێین و تورکیش بۆمبامان پێوەدەنێت! بەیتە کوردییەکم
بیردەخاتەوە کە دەڵێت :خۆشە دڵداری لە هەردوو سەربێت،
نەک کوڕ بسووتێ و کچ بێخەبەر بێت! ..نازانم ئەگەر
گفتوگۆکەی تورک و پەکەکە لە هەردوو سەربێت ،بەاڵم لەوە
دەچێتئێمەسووتابێتینوتوورکیشبێخەبەر!
لەم رۆژانەدا لە گووگڵدا بەدوای نموونەکانی گفتوگۆدا
دەگەڕام تاوەکو بەراووردێک بکەم لەگەڵ ئەمەی تورک و
پەکەکەدا ،نەمبینی الیەنێک بڵێت ئێمە ئامادەین و الیەنی
دووەمیش تەنها داوای چەکدانان بکات و زمانیشی تەنها ئێف
شازدەبێت..ئەمەتەنهالەئێمەروویداوە..

 ٢٠١٣-٣-٤


469

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 




حەاڵڵ و حەرام!

1

هەردوودەستیمرۆڤببڕەرەوەحەرامنییە!بەڵکوحەاڵڵو
جێبەجێکردنی حوکمی "ئاسمان"ە بەسەر مرۆڤێکی
بێدەستەاڵتدا! 
دوو دوو ،سێ سێ و چوار چوار ،ژن وەک کااڵ بکەرە
پەردەوەوە و  ...حەرام نییە! بەڵکو جێبەجێکردنی ئەو لۆتۆ
سێکسییەیەکە"ئاسمان"بەردێندارانیبەخشیوە! 
سێکسلەگەڵکچێکیخوارهەژدەسااڵندابکەحەرامنییە
و پیدۆفیلیش نییە! چونکە حوکمی ئاسمانە گەرمەکان بە
کەسانیسەرووپەنجاساڵدەڵێنئەمەمافیخۆتە ...
ماڵومنداڵیخۆتبرسیبکەوپارەکۆبکەرەوەبۆگەشتی
بیابان،ئەمەشحەرامنییە!بەڵکوبۆئەوەیەئەمیروشێخەکانی
بیابانبیدەنبەقوماروهەتیوبازی! 
باریهێسترێکیقاچاخچییانتیئێنتیلەخۆتببەستەو
دەیانکەستێکەڵیخوێنوفرمێسکبکەحەرامنییە!بەڵکوبۆ
ئەوەیەلەودنیاحەفتاحۆرییوانێکوهەتیویلووسوەرگریت! 
ردێنێک بهێڵەرەوە و ببە مشەخۆر و پارە لە حوکمەت و
خەڵکی بماشەرەوە حەرام نییە ،بەڵکو ئەمە "زانا"یەتییە و
گێژەڵووکەیبیابانبەدیاریبۆییهێناویت! 

هەمووئەوانەوزۆریتریشحەاڵڵن!تەنهایەکشتنەبێت
حەرامە،ئەویشنەورۆزە! 
ئەگەرچی تێبینیم زۆرە لەسەر نەورۆز! بەاڵم ئەگەر نیوەی
حوکمیقەرەقۆشیشیاسالەوواڵتەیئێمەداهەبێت!دەبوایە
لغاوی ئەو بەڕدێنە مێشک عەرەبانە بکرایە کە بەبەرچاوی
دەستەاڵتەوە زۆر بێ پەروایانە دەڵێن نەورۆز حەرامە! تەنها
لەبەرئەوەیجەژنیعەرەبنییە ...
دەبێتئەوبیرەچیبێتبەبۆنەیەکبڵێتحەرام،کەجگە
لەشادی،هەڵپەڕکێ،جلیجوان،بەخێرهاتنیبەهاروگوڵو
نێرگزوخواردنیخۆشودڵداریوئاگریجوان...هیچیتریبۆ
کوردومرۆڤایەتیپێنییە ...
ئهمبابەتەرۆژی10-03-2013لەماڵپەڕیپێنووسەکانباڵوکراوەتەوە .
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پرسی جینۆساید و بەنێودەوڵەتیکردنی!

1

سااڵنێکی زۆرە ئەم پرسە کەم و زۆر هەندێکمانی
خەریککردووە! چەند هەوڵێکی کەم لێرە و لەوێ دراوە ،بەاڵم
بەشێوەیەکی ناڕێکوپێک! زۆرجاریش حیزبە کوردستانییەکان بۆ
بەرژەوەندییخۆیانئەمپرسەیانئاڕاستەکردووە! 
پرسیارگەلێکیگرنگهەیەکەتائێستابەباشیلەخۆمانمان
نەکردووە ،چی بکرێت بۆ ئەم پرسە؟ روو لە کوێ بکەین و
چیمانپێیەودەتوانینچیبکەین؟ 
ئەم پرسیارانە دەبنە چوارچێوەی پالنێکی داڕێژراو بۆ ئەم
پرسە .زۆرینەی ئەو هەواڵنەش کە تائێستا دراون ،پالنێک
نەبوونلەمچوارچێوەیپرسیارانەدا! 
زۆرجار لە وتارێکدا ،لە رووبەڕوویەکی تەلەڤزیۆنی یان
کەناڵێکی تردا ئەوە دەبیستم کە ئەم پرسە دەبێت لەالیەن
دادگای دادی نێودەوڵەتی لە الهای چارەسەربکرێت! بەبێ
ئەوەیوتارنووسیانرووبەڕوووانئەوەبزانێتکەدادگایدادی
نێودەوڵەتیلەرووییاساییەوەبەهیچجۆرێکناتوانێتسەیری
کەیسی جینۆسایدی کورد بکات! بەواتایەکی تر ئەوانەی کە
دەیانەوێت خەریک بن ،لەڕووی پیشەییەوە شارەزانین ،یان
شارەزاییان بۆ ئەم پرسە گەورەیە وەک پێویست نییە! کە
شارەزاییش نەبوو ،پالنی پێویستیش نابێت ،کە پالنیش نەبوو
دیارەپرسەکەشبەئاڕاستەیەکیباشداناڕواتو ئەوەندەیتر
ئاڵۆزدەبێت ..
بۆ بەنێودەوڵەتیکردنی ئەم پرسە ،کورد باشتر وایە جارێ
رێکخراوەنێودەوڵەتییەکانلەبیربکات!ئەوەیگرنگەلەسەرەتادا،
هەمووئەوبەڵگەوداتایانەیکەهەمانەکۆیانبکەینەوە،ئەوەی
دەیڵێیندەبێتلەبەڵگەیەکیانزۆرترپشتڕاستیبکات،زمانی
ژمارەکانمان نزیک بن لە راستییەوە! پاشان لەجیاتی ئەوەی
خۆمان وەک نەشارەزایەک روو لە رێکخراوێکی نێودەوڵەتی یان
پەڕڵەمانەکانی واڵتانی ئەوروپا بکەین! ئەوەی هەمانە و نیمانە
لەڕێی رێکخراوێکی یاسایی کە لەڕووی نێودەوڵەتییەوە کاری
یاسایی بۆ واڵتان و رێکخراوانی تری نێودەوڵەتی دەکات،
1گۆڤارینێوەند.ژمارە،١٠٣مانگی٤ی،٢٠١٣الپەڕە ٥٢
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شەنوکەو بکرێن و ئەو رێکخراوە وەک پارێزەرێکی ئێمە کار بۆ
پرسیبەنێودەوڵەتیکردنیجینۆسایدیکوردبکات ..
هەڵبەت کورد دەبێت تەنها یەک فۆکاڵ پۆینتی هەبێت کە
لەگەڵ ئەو رێکخراوەدا دانوستاندن بکات ،نەک هەریەک و
الیەنێک لەالیەن خۆیەوە ئەم رێکخراوە و پرسەکەش چەواشە
بکات! 
رێکخراوێکی لەو جۆرە ،دەتوانێت بەشێوەیەکی پڕۆفێشناڵ،
لەجیاتی نەشارەزاکانی خۆمان لە ڕووی یاسایی و
نێودەوڵەتییەوە ،کار بۆ ئەم پرسە بکات و بەرامبەر هەموو
رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەبێتە زمانی کورد و داکۆکیکاری لە
پرسەکەدا ..
ئەمانپالنییاساییخۆیاندەبێتوباشتردەزاننچکارێک
وچماتریاڵێکبۆئەمپرسەپێویستە ..
کاری ئێمەش لەجیاتیی ئەوەی راستەوخۆ و بەشێوەیەکی
پەرشوباڵوپرسەکەبشێوێنین،دەبێتەئەوەیبەورێکخراوەی
کە کارمان بۆدەکات بڵێین ئەوەمان دەوێت و ئەمەش
داواکارییەکانتانە ...

 ٢٠١٣-٠٤-٠٨
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مەال و حکومەت و ئێمە و  ٣پرسیار!

1

ماوەیەکی زۆرە ،مەال ،بووەتە نانوئاومان،بتەوێ ونەتەوێ
بە گوێتدا دەقیژێنن ،ئەسکوێیەکی نەشیاوی ناوهەر دیزەیەکی
ژیانی رۆژانەمانن ..لە هەر کێشە و دیاردەیەکدا قسە و
موداخەلە و فەتوایان هەیە ..لێی بزانن و نەزانن! مەوعیزە
دادەدەن..
ئەم دەستەاڵتی مەال وکۆلکە مەالیانە واتلێدەکات زۆرجار بە
حکومەتی هەرێم بڵێیت ،حکومەتی ئیسالمیی هەرێمی
کوردستانیئێڕاق!
پرسیارێکە من دەمێکە لە خۆمی دەکەم! لەوانەیە هەمان
پرسیاری تۆش بێت! ئایا مەالکان ئەوەندە پێگەی بەهێزی
کۆمەاڵیەتی و سیاسییان لەم هەرێمۆکەیەی ئێمەدا هەیە کە
بە ئارەزووی خۆیان فەتوا و مەوعیزەمان بۆ دەربکەن! دەربارەی
هونەر ،جلوبەرگ ،سیاسەت ،چاپەمەنی ،هاوسەرگیری و
زۆریتر لێدوان دەدەن ،بەرامبەرەکانیان بە موڕتەد و زەندەقە و
زۆریترناوزەددەکەن!بەئاشکراتۆویدووبەرەکیوترسوخوێن
دەنێژن ،پێیەکیان لە تورکیای ئۆردوگان و ئەوی تریان لە ئێران و
عەرەبستانیسعودیە!.
ئەمانە زۆریان هیچ رێزێک نە بۆ یاسا نە بۆ دابونەریت ،نە بۆ
تەنانەت مارشی نەتەوەیی کورد دانانێن و بەئاشکرا
سووکایەتیی پێدەکەن! حکومەتیش وەک ئێمە تەماشاڤانە!
بێدەستەاڵتەوزۆرجاریشیارمەتیدەریانە!بەدیئەومەالبێکارانە
بە مانگانەی چەند ملیۆنیی هەمان حکومەت ئەو فەتوا ئاگرینانە
دەرناکەن! حکومەت هەیە لەسەر ئەم گۆی زەمینە زێڕ بدات و
بەاڵبکڕێت!ئەوەیئێمەنەبێت!
تۆ بڵێی حکومەتەکەمان ،یان بەشێکی ئیدارەکەی
بەشیوەیەک لە شێوەکان و لە بەرژەوەندیی تەسکی
تاکالیەنانەی خۆی دنەی ئەم مەال و ئەو کۆلکە مەال نەدات،
تاوەکو بە بیری خۆی بارودۆخێک بەالی بەرژەوەندیی خۆیدا
سەنگەالبکات!

1گۆڤارینێوەند.ژمارە،١٠٥مانگی٦ی،٢٠١٣الپەڕە ٥٢
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ئەمە سیاسەتە و سیاسەتیش زۆر قێزەونە ،بەاڵم زۆر
لەجێی خۆیدایە سێ پرسیاری گرنگ لە خۆمان و
حکومەتەکەشمانبکەین:
 .1ئایا حکومەتەکەی ئێمە چ جۆرێکە؟ حکومەتێکی
ئیسالمییە؟
 .2ئایا مەالکان بە جددی خاوەنی ئەو پێگە کۆمەاڵیەتی و
سیاسییە ترسناکەن کە وەک رەفتار دەکەن و
لەبەرامبەریشداالیحکومەتکەسلەماڵنییە!
 .3ئایا دەکرێت حکومەت یان الیەنێکی نێوی دنەی ئەمانە
بداتوبۆبەرژەوەندییخۆیبیانکاتبەگژئەمدیاردەو
ئەموئەودا؟!
پرسیارگەلێکن وتازۆرتر شیرازەی سیاسی وکۆمەاڵیەتیی
کۆمەڵگەکەمان تێکنەچووە ،دەبێت هەموومان هەوڵی
وەاڵمدانەوەیانبدەین!

سلێمانی
 ٢٠١٣-٠٦-١١
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ئێڕاق ،واڵتی خوێن و دژەکان

واڵتی خوێن و دژەکان ،دەکرێت بکرێتە باشترین پێناسە بۆ
چوارچێوەی ئێڕاقی ئێستا! ئەم واڵتە بەدرێژایی مێژوو النەی
رەگەزە جیاوازەکان بووە ،هیچ کاتێک تەنانەت لە سەردەمی
بەعسییەکانیشدافەرمانڕەواییەکیناوەندیینەبووە،هەمیشە
رەگەزێک،الیەنێکدژیدەستەاڵتەجیاوازەکانلەملمالنێدابووە! 
لە واڵتی خوێن و دژەکاندا ،یەکەمین و گەورەترین
راگوازستنی زۆرەملێی تێدا روویداوە ،بابلییەکان بەهۆی
بەرژەوەندییان و جیاوازیی ئایینییەوە ،دەیان هەزار جوولەکەیان
بۆ بابل گوازتەوە! گەورەترینی جەنگەکانی پێش مێژوو و
سەرەتای مێژوو لە چوارچێوەی ئێڕاقدا روویانداوە ،لەوانە
جەنگەکانی نێوان کاشی و بابلی ،ماد و ئاشوور و پاشانیش
زۆرترینیجەنگوملمالنێناوخۆییەکانیئیسالمەکانهەرلەم
ئێڕاقەدا بووە ،زۆرترینی خوێنڕشتنی نێوان معاویە و ئەهلی
بەیتیش هەر لێرەدا بووە ،بزووتنەوەکانی شعوبی ،زنج و
شۆڕشیئەبوموسلیمیخۆراسانیشهەرلێرەدابووە .
دەکرێت بەبێ دوودڵی بگووترێت کە چوارچێوەی ئێڕاق
النکەی سەرهەڵدانی تاوانە دژبە مرۆڤایەتییەکان و یەکەمین
جەنگی جینۆسایدی تێدا کراوە! یەکەمین بەڵگەی ماددیی
ئامرازەکانیئەشکەنجەشهەرلەمئێڕاقەدادۆزراوەتەوە! 
واڵتێکبەمپاشخانەمێژووییەترسناکەیەوەئەستەمەئێستا
بتوانێت لە چوارچێوەی خۆیدا نەتەوە جیاوازاکانی وەک کورد،
عەرەبی شیعە ،سوننە و تورکمان  و ئەوانی تر لە خۆیدا بە
ئارامیوئاشتیکۆبکاتەوە! 
دروستکردنی هەرێمە "فیدڕاڵییەکان" لە ئێڕاقی ئێستادا
دەکرێت ببێتە چارەسەر و لە پاشەڕۆژی نزیکیشدا ببێتە هۆی
دابەشبوون و هەریەک لەو رەگەزانە ببێتە سەروەری خۆی و
کۆتاییبەوخوێنودژایەتییەبهێنرێت ..
پاش دروستبوونی هەرێمی کوردستان لە بەشێکی
باشووری کوردستاندا ،عەرەبە سوننەکانیش لە هەوڵی
بەردەوامدان بۆ دروستکردنی هەرێمێکی لەو شێوەیە .ئەم
هەرێمەی سوننەکان ئەگەرچی لە ئێستادا بۆ دژایەتیی
شیعەکانە ،بەاڵم دەستی شاردراوە و دژایەتیی سوننەکان
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بەدرێژایی مێژوو ئاڕاستەی کورد بووە ،سنووری کورد و سوننە
زۆر بەرینترە لە سنووری کورد و شیعە! بەتایبەتی شیعەی
تورکومان ..ئەم سنوورە درێژە و بوونی ئەو هەموو ناوچە
"هاوبەش" و ناکۆکی لەسەرانەی هەردووال ،دەبێتە هۆی
ئەوەی جەنگی داهاتووی عەرەبی سوننە دوای شیعە لەگەڵ
کوردا بێت ..ئەم جەنگە دەبێتە حەتمی ئەگەر ،پێش
دامەزراندنی هەرێمی سوننەکان ،کورد ناوچە ناکۆکەکان
بەدەستنەهێنێتەوە،بەتایبەتیکەرکوکوئەوناوچانەیترکە
زۆردەوڵەمەندنبەنەوت ..
جەنگەناوخۆییەکەیئێڕاقبەڕێوەیە..براوەیئەوجەنگەئەو
الیەنەیە کە بە کەمترین قوربانی بستێک زەویی زۆرتر لەوی تر
بەدەستدەهێنێت ..ئەو ناوچانەی کەبەهۆی رووداوەکانی ئەم
دوایییەی حەویجەوە کەوتنە دەستی هێزی پێشمەرگە ،دەبێت
باشتر بپارێزرێن و پێشمەرگە هەرگیز پاشەکشێی لێنەکات،
ئەگەرنا ،کورد دەبێت یەکەم دۆڕاوی دروستکردنی هەرێمی
عەرەبەسوننەکانوجەنگیناوخۆییئێڕاق! .

 ٢٠١٣-٠٥-٠٧
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یەک پارتی و دوو یەکێتی!

1

پێشتر بوونی دووحیزبی گەورەی وەک یەکێتی وپارتیم زۆر
بەالوە زیانبەخش بوو ،پێموابێت ئەمە رای زۆری تریش بوو،
ناهەقیشمان نەبوو ،شەڕەگورزی ئەم دوو الیەنە بۆ چەند
دەیەیەک گەلێک ماڵوێرانیی بۆ نەتەوەکەی ئێمە هێنا و زۆریش
هەلیزێڕینیلەکیسداین!
پاشتر،بوونیئەمدووحیزبەگەورەیەمزۆربەگرنگزانی،چ
نەبێت ئەگەر لەبەر بەرژەوەندیی یەکتریش بێت ،هەڵە و کارە
خراپەکانی یەکتریمان بۆ دەردەخەن وکەمێکیش لە دیکتاتۆریی
حیزبەکانمانبۆکەمدەکاتەوە.تەنانەتلەوکاتانەشیکەمووبە
نێوانیاندا ناچێت و رێککەوتنە ستراتیژییەکەیان پتەوتر دەکەن،
هەوادارانیان زۆر بەئەمەکەوە لەسەر فەیسبوک ،هەڵە و
کارەخراپەکانیئەویتربۆئێمەبەیاندەکەن..
ئەم هاوسەنگیی هێزەی نێوان ئەم دووانە ئەگەرچی لە
١٩٩٢وەوە دوو ئیدارەییی حکومەتی لێکەوتووەتەوە ،بەاڵم
دەکرێتزۆرالیەنیچاکەیتریشیهەبووبێت..
ماوەی چەند ساڵێکە بە مەبەست بێت یان پالن! خەریکە
ئەو هاوسەنگیی هێزەی نێوان ئەم دووهێزە سەنگەال دەبێت و
بەهۆیەوە حکومەتەکەی هەولێری بەهێزتر کردووە و ئەوەی
سلێمانیشالواز..
زۆر هەبوون لەتبوونی یەکێتی بۆ یەکێتی و گۆڕانیان بە
الیەنێکیپۆزەتیڤناوزەددەکرد،دیارەئەمەپۆزەتیڤدەبووئەگەر
پارتیش بەهەمان شێوەی یەکێتی دوولەت ببوایە! من هەردەم
رام واهی بووە کە گۆڕانکاری دەبێت هەر لە دەرەوەی ئەو دوو
حیزبەوە بێت ..ئەوەشی کە لەناو ئەم دوو حیزبەوە داوای
گۆڕانکاری دەکات ئاستەمە بتوانێت خۆی لە هەڵە و کلتووری
خراپی حیزبەکەی دایکی پاکبکاتەوە! ..تەنانەت ئەگەر لەو
کلتوورەش رزگاری ببێت ،هەر هاوتاوانباری هەموو کارە
خراپەکانیحیزبەکەیدایکییەتی..
کلتووری گۆڕان ،کلتووری یەکێتییە ،ئەم بزووتنەوەیە جگە
لەوەی بەبەهێزکردنی ئیسالمییەکانی کوردستانورێککەوتنیان
1بەداخەوە،گۆڤارینێوەند.ئامادەنەبووئەمبابەتەباڵوبکاتەوە! 
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لەگەڵیاندا بۆ لێدانی پارتی و یەکێتی کەوتنە هەڵەیەکی
مێژوویی گەورەوە ،ئێستاش هەڵەیەکی گەورەی تر دەکەن کە
سووکایەتی بە حیزبی دایکیان دەکەن و ئەمەش بەتەواوەتی
تەرازووی هێز دەگۆڕێت و الوازبوونی یەکێتیش و خودی
بزووتنەوەی گۆڕانیشی لێدەکەوێتەوە ...سەرئەنجامەکەشی
لەجیاتی الوازبوونی دەستەاڵت و ملدانی بۆ داواکارییەکانیان،
بەهێزبوونودیکتاتۆرێکیبێوێنەیلێدەکەوێتەوە..

 ٢٠١٣-٠٧-١٥
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دیمانەی ئێستا نیوز دەربارەی هەڵبژاردن
و ناوچەدابڕاوەکان 


سازدانی:بەهمەنعومەر 

ئێستا نیوز :لەئێستادا كێشەیەكى زۆر لەسەر
دەستوور و خستنە راپرسى یان گێڕانەوەى بۆ پەرلەمان
لەنێوان الیەنە سیاسییەكاندا هەیە ،راى تۆ لەسەر ئەو
بابەتە چییە؟
وەاڵم :من کاتی خۆی بە کتێبێک وەاڵمی ئەم پرسیارەم
دایەوە ،کتێبەکە تاوەکو ئێستا بەداخەوە هەلی جاپ و
باڵوبوونەوەی بۆ نەرەخساوە ،من لەو کتێبەدا نزیکەی هەزار و
سێسەدوئەوەندەرەخنەوسەرنجمدەربارەیئەودەستوورە
نووسیوە! لێرەدا نامەێت ئەوەی نووسیومە دووبارەی بکەمەوە!
تەنها دەڵێم من ئەو دەستوورەم پێ تەواو نییە و دەبێت
پێداچوونەوەیزۆرزۆریلەسەربکرێتوپاشانبگەڕێنرێتەوەبۆ
الیەنیپەیوەندیداربۆهەموارکردنی ..
كوردستان
هەرێمى
لەئێستادا
نیوز:
ئێستا
لەبەرەبەرى هەڵبژاردنێكى نوێدایە بەبڕواى ئێوە ئەم
هەڵبژاردنە دەتوانێت هاوكێشەى سیاسى كوردستان
بگۆڕێت؟
وەاڵم:گۆڕینیهاوکێشەیسیاسییکوردستانلەمکاتەدا
ئەستەمەبەهەڵبژاردنببێت،چونکەهەڵبژاردنیەکێکەلەپایە
گرنگەکانیدیموکراسی،ئێمەجارێنازانیندیموکراسیبەری
لە کوێوەیە و لێی تێنەگەییشتووین! ئیدی چۆن بتوانین بە
هەڵبژاردن هاوکێشەی سیاسی بگۆڕین ..دەکرێت کەمێک
گۆڕانکاری رووبدات ،بەاڵم هێشتا هەر دەستەاڵتی هۆز و
بنەماڵەبااڵدەستە!ئەمەپڕۆسەیەکیئاساننییەوپەیوەستە
بە هۆشیاریی نەتەوەییەوە ..هۆشیاریی نەتەوەییش لە ناو
ئێمەدابەداخەوەهێشتازۆرالوازەودەستەاڵتیهۆزوبنەماڵە
هەردەمرێگرییئەمهۆشیاریینەتەوەییەن!
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ئێستا نیوز :تاچەندە لەو باوەڕەدایت و لەرێگاى بە
كوردستان،
دەسەراڵتدارانى
هەڵبژاردنەوە
دەستبەردارى كورسیەكانیان دەبن؟
وەاڵم:سروشتیدەستەاڵتیجیهانیسێیەمئەوەیەکەبە
کوشتن و رسوابوون دەستبەرداری کورسییەکەی ببێت..
نموونەش زۆرن و لە بیرەوەرییەی هەمووماندایە ..دەستەاڵتی
کوردیش دواکەوتووترینی دەستەاڵتەکانی جیهانی سێیەمە!
لەوانەیە بەشێوەیەکی رووکەش دەموچاوەکان بگۆڕدرێن ،بەاڵم
لەبنەڕەتدادەستەاڵتهەرهیهۆز وبنەماڵەیە!کەنگێئەم
هۆز و بنەمااڵنە بەرژەوەندیی نەتەوەیان لەهی خۆیان بەبااڵتر
بینی ،ئەوکات من گەشبینم بە گۆڕانکاری ،ئەگەرنا بۆ من
گۆڕینیناوودەموچاوهیچواتایەکینابێتوکڕۆکیدەستەاڵت
هەروەکخۆیدەمێنێتەوە ..
ئێستا نیوز :ماوەى چوار ساڵى كاركردنى ئۆپۆزسیۆن
چ لەپەرلەمان و چ لەدەرەوەى پەرلەمان چۆن
دەخوێنیتەوە ،تاچەندە توانیویانە بەئەركى ئۆپۆزسیۆنى
خۆیان هەڵبستن؟
وەاڵم :دیاردەی دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن بۆ ئێمە هێشتا
نوێیە و هەردووالیان لە هەنگاوی دروستبووندان ..هەربۆیە
ئۆپۆزیسیۆنیشوەکدەستەاڵتهەڵەیزۆریهەیە ..
من ئۆپۆزیسیۆن دەکەمە دووبەشەوە :یەکەمیان الیەنە
ئیسالمییەکانن کە هەردەم خەریکی پیادەکردنی ئەجیندای
بێگانەن و ناتوانم بەتەواوەتی بە ئۆپۆزیسیۆنیان دابنێم! ئەمانە
دەبێت وەک بەکرێگیراو لێیان بڕوانرێت و چ دەستەاڵت و چ
ئۆپۆزیسیۆنیراستەقینەشدەبێتمامەڵەیجیاوازتریانلەگەڵ
بکەن..چونکەبەئاشکراپەیڕەوکاریسیاسەتەکانیداگیرکەری
ئێرانوتورکیاوعەرەبستانیسعودیەن ..
هەرچی بزووتنەوەی گۆڕانیشە تا ڕادەیەک بە ئۆپۆزیسیۆن
دەچن،بەاڵمبۆمنئەمبزووتنەوەیەناوچەیەکیخۆڵەمێشییە–
 Gray Areaوهەندێککارورەوتاریانبۆمناچێتەوەسەریەکو
تێیداماوموناتوانمجارێهیچلەوبارەیەوەبڵێم ..
بەاڵمئەوەیبەدڵنییاییەوەبۆمدەرکەوتووەچدەستەاڵتوچ
"ئۆپۆزیسیۆن" دوو رووی دراوی بەرژەوەندیی تایبەتین و هیچ
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الیەکیان بە دڵسۆزیی تەواوەتی بیر لە ئازارەکانی خەڵکی
ناکەنەوە..
ئێستا نیوز :لەچوار ساڵى رابردودا دروشمەكانى
وەك ،چاكسازى ،گۆڕانكارى ،دادپەروەرى كۆمەاڵیەتى،
چارەسەركردنى كێشەى بێكارى و هەژارى ،فراونكردنى
ئازادى رادەربڕین ،سەرەكیترین دروشمەكانى دەستى
دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن بوون ،لەواقیعدا ئەوانە تاچەندە
جێبەجێ كراون؟
وەاڵم :ئەم دروشمە هەژارانە هەر هی دەسەاڵت و
ئۆپۆزیسیۆنی ئێمە نین ،بەڵکو کام سیستمەی دەڵێیت زۆر
ستەمکارەلەمێژوودا،هەڵگریئەمدروشمەبێزمانانەبووە! 
ژنکوژی ،گەندەڵی ،سواڵکردن ،هەژاری ،زیندانییانی
سیاسی و سەرنگوومکردن و زۆر کارەساتی تر کە رۆژانە لە
واڵتیئێمەدالەبەرچاوندەبنەوەاڵمیئەمپرسیارە..ئەگەرچی
ئەمانە زۆرتر دەسەاڵت لێی بەرپرسیارە ،بەاڵم ئۆپۆزیسیۆنیش
بەو رادەیە کارا نییە! ئەگەرنا دەسەاڵت ئەو بوێرە نەدەبوو!
ئەوەیدەیەوێتبیکات..
ئێستا نیوز :ئێستا دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن بێ
متمانەییەكى زۆر لە نێوانیاندا هەیە ئەمە پەیوەندى بە
چییەوە؟
وەاڵم :ئۆپۆزیسیۆنی ئێمە ،کاتی خۆی بەشێکی دەسەاڵت
بووە ،دەسەاڵتیش هەر لە سەردەمانی بزووتنەوەی
کوردایەتییەوە تاوەکو دامەزراندنی حکومەتی هەرێم،
دەسەاڵتێکی یەکگرتوو نەبووە ،تەنانەت لە بزووتنەوەی
ئەیلولیشدا ئەو یەکگرتووە نەبووە! ئەمانە گەلێکجار دەستیان
چووەتە خوێنی یەکدییەوە و خوانی خوێنینیان بۆ یەکتری
راخستووە! هەربۆیە ئاساییە کە متمانە بەیەکدی نەکەن،
چونکەهەرهەمانمینتاڵیتییجارانیانهەیەوبەدرێژایییئەو
هەموو ساڵە گۆڕانکارییەکی ئەوتۆیان بەسەردا نەهاتووە کە لە
بەرژەوەندیی نەتەوە ،ملمالنێ و خراپەکارییەکانی یەکتری
بەرامبەریەکتریلەبیربکەن!
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ئێستا نیوز :خوێندنەوەت بۆ كێشەكانى نێوان
حكومەتى بەغدا و هەرێم چیە ،هۆى چیە لەماوەیەكدا
دەبینى دەسەاڵتى كوردى دەكەوێتە هێز جواڵندن
لێدوانى ئاگرین ،بەاڵم لەپڕ هەمووشتێك بێدەنگ دەبێت
و وەك ئەوەى هیچ كێشەیەك نەمانێت؟
وەاڵم:منلەزۆرشوێنوبۆنەیتردادەربارەیئەمکێشەیە
دوواوم ،کوورتەی بۆچوونی من دەربارەی ئەم کێشەیە بێ
پالنیکوردبووکەپاشرووخانیبەغدا،بۆبەغداگەڕایەوە! 
ئەم بێ پالنییە وای کرد کە کێشە و هەڵەی سیاسیی
گەلێکگەورەیلێبکەوێتەوە،بەڕادەیەکبووەهۆینەگەڕانەوەی
هەمووئەوناوچەکوردییانەیکەلەدەرەوەیهەرێمن! 
هۆیەکی تری ئەم کێشانەش خۆشباوەڕیی کوردە بەرامبەر
هەر بەڵێن و وتەیەکی حکومەتی بەغدا و ئێمە هەرگیز
سیاسەتێکی روون و ستراتیژێکی نەتەوەییانەی پتەومان
بەرامبەر بەغدا نەبووە! بەڕادەیەک ئێستاش بە ئەندێشەی
ئێڕاقیفیدڕاڵودادگایفیدڕاڵودەستووریفیدڕاڵەوەدەژین! 
دوژمنایەتیی بەغدا بەرامبەر بە کورد هەردەم راستەقینە
بووە ،ئیدی حوکمی بەغدا سوننە بێت یان شیعە! ئێمەش
هەردەمباوەڕمانپێیانکردووەیانخۆمانمانگێلکردووە..ئێمە
تەنانەت باوەڕیشمان بە سەددام و رژێمەکەی کرد و چەندین
جار ،تەنانەت پێش کەوتنیشی بە ماوەیەکی کەم گفتوگۆمان
لەگەڵدادەکرد!.
ئێستا نیوز :تاچەندە باوەڕتان بەوە هەیە كە لەرێگاى
مادەى 140ەوە كەركوك ناوچەدابڕاوەكانى دیكە
دەگەڕێنەوە سەر هەرێمى كوردستان؟
وەاڵم :من بە هیچ شێوەیەک باوەڕم بە مادەی  ١٤٠و
دەستووری ئێڕاقی نافیدڕاڵ نییە ،عەرەبەکان زۆر زۆرزانانە ئەم
دەستوورەیان نووسیوەتەوە و کاڵویان لەسەر ئێمە کردووە! من
پێموایە ئەو کوردانەی کە بەشدارییان لە نووسینی دەستووری
ئێڕاقیداکردووەدەبێتدادگاییبکرێن!منکەمێکشارەزاییملە
یاسا و یاساوانیدا هەیە ،بەاڵم ئەوانە هەڵەی وایان بەسەردا
تێپەڕیوەکەنازانمچیدەربارەییودەربارەیانبڵێم!
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ئێستا نیوز :هەڵوێستى الیەنەكانى دەرەوەى
دەسەاڵتى هەرێم ،سەبارەت بە كەركوك ناوچە
دابڕێندراوەكان چۆن دەبینى؟
وەاڵم :هەر الیەنێکی ناکوردی لە چوارچێوەی ئێڕاقدا دژی
گەڕانەوەی ناوچە دابڕاوەکانە ،تەنانەت زۆرێک لە فەڵەکانی
عەنکاوەش هەمان رایان هەیە! هەربۆیە زۆریان دەنگیان بە
لیستیعەلالویدا! .
ئێمەلەماوەیدەساڵیرابردووداهەڵەیزۆرمانکردووەلە
پەیوەندییەکانماندا ،دەبووایە هەموو پەیوەندییەکانمان لەگەڵ
الیەنەکانی دەرەوەی دەسەاڵتی هەرێم لەسەر بنچینەی
گەڕانەوەی کەرکوک و ناوچە دابڕێندراوەکان بووایە ،بەاڵم
بەداخەوە بەوشێوەیە نەبوو و زیانی زۆرمان بەرکەوت..
بەڕادەیەک لەماوەی دە ساڵی رابردوودا ژمارەی کورد لە
ناوچەکانی سەعدییە ،میقدادییە ،شارەبان ،خورماتوو ،جەلەوال
و زۆریتر لەچاو عەرەبدا کەمبوونەوە و سبەینێ ریفراندۆمیش
ئەستەمەدادمانبدات!
بەشێك
ناوبەناوى
قسەكردنى
نیوز:
ئێستا
لەسەركردەكانى هەرێمى كوردستان بەتایبەتى خودى
مەسعود بارزانى ،بۆ راگەیاندنى دەوڵەتى كوردى چۆن
هەڵدەسەنگێنیت؟
وەاڵم :من رای ئێستام زۆر جیاوازە بەرامبەر بەدەوڵەتی
کوردی،ئەگەرچیئەمەمافیئێمەیە،بەاڵمموستەحەقیشین
کە تا ئێستا نەمانبووە ،چونکە ئامادە نەبووین بۆی و هێشتا
هەموومان وەک نەتەوەی کورد لە بۆتەی نەتەوەیەکدا
نەتواوینەتەوە!کەنگێبەرلەوەیئەندامیبنەماڵەوهۆزەکانمان
بین،ئەندامینەتەوەکەیخۆمانبین!ئەوکاتباوەڕبەوەدێنم
کەدەبینەدەوڵەت..ئەگەرناهەریەکلەالیەنخۆیەوەدەتوانێت
بڵێت دەوڵەتی کوردی رادەگەیەنم ..بەاڵم کە ئامادە نەبین و
ئامادەکاریی بۆ نەکەین ،ئیدی سەرئەنجامی ئەو دەوڵەتە وەک
میرنشینەکانی چەند سەدەی پێش ئێستامانی لێدێت
بەدڵنییاییەوە! 

 ٢٠١٣-٠٦-٢٩
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دیمانەی کوردستانی نوێ دەربارەی
1
کوردیپێدیا 
ئەنجامدانی:گۆرانفەتحی 

-1بیرۆكەى دروستكردنی پێگەیەكی
بەناوی كوردپیدیا ،چۆن بوو لەچییەوە هات؟
وەاڵم :
كوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکی زۆر پێویست بوو ،ئەگەرچی ئێمە
نزیکەی شەش ساڵی تەواوە کاری بەردەوامی تێدا دەکەین،
بەاڵمدیارەدەکراکەزۆرپێشترهەنگاویبۆبنرێت ..

مەوسوعی


من لە ناوەڕاستی نەوەدەکانەوە خەریکی کۆکردنەوەی
زانیاریی دیجیتاڵم لەسەر کوردستان و کورد .زۆرینەی ئەو
زانیارییانەملەساڵی١٩٩٩دالەکتێبیهاوڕێنامەداباڵوکردەوە،
ئەم کتێبە کە دەتوانرێت بەیەکەم تۆماری گەورەی کڕۆنۆلۆژیای
رووداوەگرنگەکانیکوردستانوکورددابنرێتهەرلەسەرەتای
مێژووەوە تاوەکو ساڵی  .١٩٩٩کتێبەکە لەالیەن دەزگای
ئهمبابەتەرۆژی 31-12-2013لەرۆژنامەیکوردستانینوێیژمارە،6271الپەڕە14
 1
باڵوکراوەتەوە .
هەمانبابەتلەسەرماڵپەڕیکوردستانینوێشداباڵوکراوەتەوە .
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سەردەمەوە چاپ و باڵوکرایەوە .پاشانیش بەهیوای چاپێکی
باشتروپوختەترهەربەردەوامبووملەکۆکردنەوەوچاککردنی
رووداوەکان،تاوەکوبووەدووئەوەندەوزۆرتریش،هەربۆیەکاری
چاپکردنیشیقورستربوو.سەرباریهاوڕێنامە،کۆمەڵێکوێنە،
پەڕتووک و کوورتە لێکۆڵینەوەی زۆری ترم لەماوەی سااڵنی
رابردوودا بەدەستهێنا .بەهۆی کارەکەشمەوە لە بواری ئای.
تی.دا و پاشانیش کارکردنم لە بواری بەڕێوەبردنی تۆمار و
ئەرشیڤکردنی دۆکومێنت لەالیەن رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان بەشێوەیەکی پڕۆفێشناڵ ،شارەزاییی زۆرترم
لەسەر دەستکەوتن و کۆکردنەوە و رێکخستنی زانیاری
بەدەستهێنا ،بەتایبەتی لە سااڵنی رابردوودا کە کۆمەڵێك
راهێنان و خوێندنی زۆرم لەالیەن هەمان رێکخراوەوە بۆ کرا
تاوەکوبەشێوەیەکیباشترکاریبەڕێوەبردنیتۆمارودۆکومێنت
ئەنجامبدەم ..
زانیارییە کۆکراوەکانم گەلێک زۆربوون ،هەر لە داتابەیسەوە
تاوەکوفایلیئاسایی،کەزۆرتردەبوونەسەرچاوەبۆنووسینو
بابەتەکانی خۆم .بەاڵم ئیتر گەڕان و دۆزینەوەی بابەتێکی
تایبەتی گەلێک گران دەبوو لە ناو ئەو هەموو هارد دیسک و
فۆڵدەرانەدا! .
ئەگەرچی لە پێش چاپکردنی کتێبی هاوڕێنامە بۆ مێژووی
کوردستان و کورد و پاشتریش من چ بەهۆی بەرنامەی
کۆمپیوتەری یان الپەڕەکانی ئنتەرنێتەوە ،ماشێنی گەڕانم بۆ
داتابەیسیهاوڕێنامەدروستکردبوووکەسانێکیزۆرسوودیان
لێی وەردەگرت .تەنانەت هەردوو تەلەڤزیۆنی کوردسات و
کوردستان تیڤیش زۆربەی تۆمارەکانی هاوڕێنامەیان بۆ
بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا بەکاردەهێنا! .زۆرجار تۆمارەکانی
منیانکۆپیدەکردبەبێئەوەیتەنانەتخاڵێکیشبپەڕێنن .
ئەو بەرنامەی گەڕانە پەیوەست بوو بە هاوڕێنامەوە و
نەیدەتوانیئەوهەموووێنەوفایلیپی.دی.ئێف.انەرێکبخات،
هەربۆیە بیری دروستکردنی کوردیپێدیام لەال دروستبوو و لە
ساڵی ٢٠٠٨ەوە وەک ماڵپەڕێک کەوتە کار .دیارە پێشتر
ئامادەکارییتەکنیکییزۆربۆکرابوو .
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-2ئامانج لەدروستكردنی كوردپیدیا چی بوو ،بەنیاز
نین لەئایندەدا گۆرانكاری تیابكەن؟
وەاڵم :
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی
پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە پاشەڕۆژدا ببێتە
پڕزانیاریترینسەرچاوەیکوردیوبەهۆیەوەبەئاسانیبزانرێت:
کێ،کێیە؟!وکوێ،کوێیە؟!وچی،چییە؟! ...
ئەگەرچیئێستائەوگومانەملەالرەویوەتەوە،کەکوردیپێدیا
بەبێهیچرکابەرێکگەورەترینسەرچاوەیکوردییە! .
دیارە کوردیپێدیا هەر لە ساڵی ٢٠٠٨ەوە گۆڕانکاریی زۆری
بەسەرداهاتووە ،چ وەک ناوەڕۆک ،چ وەک رووخسار ،چ وەک
ئاسانترکردنی بەکارهێنانی ،سەرەتا ئێمە تەنها تۆمارەکانمان
کۆدەکردەوە و پۆلێنمان دەکردن و تایبەتمەندییەکانیمان بۆ
دەسنیشاندەکرد .بۆ نموونە بۆ کەسایەتییەک ،جۆری کەس و
رەگەز و شێوەزمان و لە چ بەشێکی کوردستان و زۆری ترمان
پێوەی پەیوەستدەکرد ،پاشانیش وێنەمان بۆ تۆمارەکان زۆرکرد،
ئنجا کەوتینە کۆکردنەوەی کتێبی دیجیتاڵ .پاشتریش بۆ هەر
تۆمارێک سیستمی فایلی پەیوەندیدارمان دانا ،بەوشێوەیە کە
بتوانین بە ئاسانی بۆ هەر تۆمارێک هەرچەندێک وێنە و فایلی
تری پەیوەندیدار هەیە پێوەی پەیوەست بکرێت ..دیارە پالنی
زۆرتریشمان هەیە لەبارەی تەکنیک و زۆرتر ئاسانترکردن و
سادەترکردنیدیزاینیکوردیپێدیا ..
ئێستا سەرباری ئەوەش ،بەشی فوڵ-تێکست-سێرچ –
Full-Text-Searchمانبۆبەرنامەکردووە،تاوەکوبەکارهێنەرانی
بەئاسانی بتوانن تەنانەت لەناو فایلەکانیشدا بگەڕێن و
بەئاسانیبتواننئەو فایلەیکە مەبەستییانەبیدۆزنەوە،ئەمە
دەبێتە یارمەتیدەرێکی باش بۆ لێکۆڵەرەوان و خوێندکاران بۆ
دۆزینەوەیسەرچاوەزۆربەئاسانی .
-3پیێگەى كوردپیدیا لەچەندین بەش پێكدێت كەیەكێك لەو
بەشانە (پەرتوكخانەیە) و سوودیكی زۆرى بەخوینەران
گەیاندووە ،ئایە رۆشنبیر و نووسەران هاوكارییان كردووی لەو
بەشەدا؟ 
پۆلێنکردن ،بەشێکیگرنگیجیهانی ئەرشیفکردنە،ئێمە تا
ئەم ساتە لە کوردیپێدیا  ٣٥بەشمان هەیە ،لەوانە پۆلی
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کەسایەتی ،شەهیدان ،ئەنفالکراوان ،شوێنەکان ،ناوی کوردی
وزۆریتر ..
پەڕتوکخانە ،یەکێکە لەو بەشانە ..ئێمە سەرەتا بەهۆی
کەمی جێگاوە نەمانتوانی یەکسەر دەست بەم بەشە بکەین،
تەنهاناویکتێبونووسەریانوەرگێڕووەشانەکەییووێنەی
بەرگەکەیمان باڵودەکردەوە ،چونکە فایلی پی .دی .ئێف .زۆر
قورس و بوو و شوێنی پێویستمان لەسەر ماڵپەڕەکە نەبوو،
بەاڵم پاشتر ئەو کێشەیەمان چارەسەر کرد و کەوتینە دانانی
پەڕتووکەکانیش،ئێستانزیکەی ٥٤٠٠کتێبمانبەفایلەکانییەوە
هەیە ،کتێبەکان فرە زمانن و تەنها ئەوانەن کە پەیوەندییان بە
کوردستان و کوردەوە هەیە ،بەو پێیە کوردیپێدیا خاوەنی
گەورەترینپەڕتووکخانەیدیجیتاڵیکوردییە!تائەم ساتەزۆرتر
لە  ١٠٠هەزار جار کتێب لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیاوە
دابەزێنراوە! .مایەی خۆشبەختیمانە کە سوودێکی زۆرمان بە
خوێنەرانگەیاندووە .



ئێمەئێستابەردەواملەالیەننووسەرانووەرگێڕانەوەفایلی
پەڕتووکەکانیانمان پێدەگات و ئێمەش بە خۆشحاڵییەوە
دایاندەنێین.ئەگەرچیئیدیلەمەودوادیسانکێشەیجێگامان
بۆ دروستدەبێتەوە ،چونکە فایلی پەڕتووکەکان زۆر قورسن و
ئێستا لەسەر وێب-سێرڤەری کوردیپێدیا زۆرتر لە  ٢٠جیگابایت
پەڕتووکی لەسەرە .کۆمپانیای هۆستینگەکەش بۆ هەر یەک
جیگابایتدیارەداوایزۆرتردەکات .
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 -4لێكچوون هەیە لەنێوان ناوی كوردپێدیا و ویكپیدیا،
كەسایتیكی مەوسوعی گەورەی سەر تۆڕى ئەنتەرنێتە،
ئەو لێكچوونە لەچییەوە هاتووە؟
وەاڵم :
کوردیپێدیاوشەیەکیلێکدراوەولەکوردیوپێدیاپێکهاتووە.
وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی لێکدراوی گریکیی
ئەنسیکلۆپێدیایە ()enkyklia paideiaکە بەواتای ناسین یان
زانینییاخودزانیارییگشتیدێت.وشەیکوردیپێدیاشلەوەوە
داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانینیاخودزانیارییکوردیبدات .
زۆربەی نەتەوەکانی جیهان ئەم جۆرە ئەنسیکلۆپیدیایەیان
هەیە ،بۆ نموونە ئینگلیشپێدیا ،ئەرمەنیپێدیا و زۆریتر ..پاشگری
پێدیا،ئەولێکچوونەینێوانکوردیپێدیاوویکیپێدیایە،کەئەوانیش
هەمانمەبەستیانهەیەبەاڵمبەشێوەیەکینێونەتەوەیی .
ئەم دوو رێکخراوە هیچ پەیوەندییەکیان بەیەکدییەوە نییە،
ئەوان زۆرجار تۆماری ئێمەیان وەک سەرچاوە بەکارهێناوە،
بەتایبەتیلەبەشیسۆرانیوکرمانجییەکەیان.ئێمەشئەگەر
تۆمارێکیبەکەڵکببینینوپەیوەندییبەکوردستانوکوردەوە
هەبێت ئەوا الی خۆمان دایدەنێین و ئاماژە بە ناوی ویکیپێدیا
دەکەین .
لێرەدا پێویستە ئەوە بڵێم کە هەردوو بەشی سۆرانی و
کرمانجییویکیپێدیا،بەتەواوەتیپەیوەستنینبەکوردستانو
کوردەوە،بەڵکوزانیارییگشتیوزانسییزۆریتێدایە،بەپێی
ئەو ئامارە سەرپێییەی کە خۆم لە ماڵپەڕی ویکیپێدیادا
ئەنجاممداوە ،یەک بۆ هەشتی بابەتەکانیان پەیوەندیی بە
کوردستان کوردەوە هەیە و ئەوانی تر گشتین .بەاڵم لەو ٨٧
هەزار زۆرتر بابەتەی کوردیپێدیا ،هەموویان پەیوەندییان بە
کوردستانوکوردەوەهەیە،هەربۆیەشەناویکوردیپیدیایە! .
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-5ناوی ژمارەیەك كەس وەكو ستاف لەسەر
رووپەڕى پێگەكە هەیە وەكو هاوكاری کوردیپێدیا ،ئایە
كاركردنی ئەوان و جەنابیشت لەپێگەكە خۆبەخشانەیە
یان بەپارەیە؟
وەاڵم :
لێرەولەوێزۆرئەمپرسیارەملێکراوە،کەئایائێمەبەپارە
لەکوردیپێدیاداکاردەکەین! 
نەخێر ،پارەی کێ و لەکوێ! ،ئێمە تەنها بەشێوەیەکی
خۆبەخشانەکاتیئازادیخۆماندەبەخشینبەکوردیپێدیا .
من سەرەتا هەر خۆم بەتەنها کارم لە کوردیپێدیادا دەکرد،
هەربۆیەزۆرجاریشناویکوردیپێدیالەگەڵمندادەهات!،ئێستا
خۆشحاڵم کە کەسانێکی تر هاوکارمن و بووینەتە کۆمەڵێک
هاوکار و خۆبەخشانە و خۆنەویستانە ئەوەی بۆمان بکرێت
کۆیدەکەینەوەوپۆلێنیدەکەینبۆهاوزمانانمان .
ئێستا،کوردیپێدیاهەرهیهاوڕێباخەواننییە،بەڵکو هی
هەمووئەوهاوکارانەیەکەکاریتێدادەکەن ..
 -6هیچ الیەك هاوكاری یان كۆمەكی پێگەكەی
كردووە لەرووى داراییەوە ،بەتایبەت كە ئێوە خۆتان
تۆماركردووە وەكو رێكخراو لە فەرمانگەی رێکخراوە
ناحکومییەکان؟
وەاڵم :
ئێمە تا ئێستا هیچ هاوکارییەک نەکراوین ،خەرجیی
ماڵپەڕەکەشوهۆستینگەکەیتائەمڕۆهەرلەسەرئەرکیمن
بووە .
کوردیپێدیا لەسەر ئامۆژگاریی چەند دۆستێک دەرگای
کۆمەکیلەرێگایپای-پاڵ-ەوەکردەوە،تاوەکوئەگەرکەسانێک
بیانەوێت کۆمەکی مادیی بکەن و پڕۆژەکە زۆرتر پێشبخەین،
بەاڵمپاشساڵێکلەکردنەوەیئەکاونتیبانکوبەستنەوەی
بە ماڵپەڕی کوردیپێدیاوە ،تاوەکو لەڕێی ئنتەرنێتەوە کۆمەکی
کوردیپێدیا بکرێت ،تەنها  ٥ئێرۆ خراوەتە سەر ئەو ئەکاونتە!
تەنانەت ئامۆژگاریکەرەکانیش یەک سەنتیان نەخستە سەر
ئەکاونتەکە! 
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کوردیپێدیا ،بەهەوڵی هاوکارمان کاک "هەڤاڵ نەژاد" توانی
لە کوردستان ببێتە رێکخراوێکی فەڕمی .ماوەی چەند مانگێکە
ئەوەمانبۆچووەتەسەر .
ئێمە هیوامان وایە ،لە کوردستان بنکەیەکمان هەبێت و
چەند کارمەندێکی شارەزا لە هەموو بەشەکانی کوردستانەوە
بەدەستبخەین تاوەکو کاری کۆکردنەوە و پۆلێنکردن و
پوختەکردنی ئەوەی هەمانە بکەین .بۆ ئەو مەبەستەش
پێویستە پڕۆژەکانمان بخەینە بەردەستی فەرمانگەی رێکخراوە
ناحکومییەکان ،تاوەکو ئەوانیش یارمەتیی ماددیی پڕۆژەکان
بدەنورێکخراویکوردیپێدیاشبەرەوپێشترببەین ..
دیارە پالنیشمان هەیە کە لە واڵتێکی وەک هۆڵندا
کوردیپێدیابکەینەرێکخراوێکیفەڕمی،تاوەکولەپاشەڕۆژدا دوو
پێگەیفەڕمییهەبێتوببنەتەواوکارییەکدی ..
لەپاڵ
تێدایە
زمانی
چەندین
-7كوردپێدیا
شێوەزارەكانی زمانی كوردی ،ئایە خوێنەری ئێوە زیاتر
لەچ ناوچەیەكی كوردستانە یان سەر بەكام زمانە؟
وەاڵم :
بۆ ئێمە گرنگ بوو کە کوردیپێدیا بە هەموو شێوەزمانەکانی
کوردی و هەروەها زمانە بێگانەکانی وەک عەرەبی ،فارسی،
تورکی،ئینگلیزی،فەڕەنسیوئەڵمانیوزۆریتربێت ..
لەم بوارەدا کارمان زۆرکرد و ئێستا کوردیپێدیا بە  ١٩زمان و
شێوەزمان چاالکە ،بەمەش کوردیپێدیا بووەتە فرەزمانترین
سەرچاوە و ماڵپەڕی کوردی ،هەوڵی تێهەڵکێشکردنی زمانی
تریشمان هەیە،کوردیپێدیاشوا بەرنامەکراوەکەدەیگۆڕیت بۆ
هەر زمانێک یەکسەر بابەتەکانی ئەو زمانەت پیشاندەدات..
سوپاسی زۆرمان بۆ هەموو ئەو زمانزانانەی کە یارمەتیی
کوردیپێدیایانداوبەردەوامیشنلەپوختەکردنیوەرگیڕانەکانیان .
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ئەم فرە زمانییە زۆر گرنگ بوو چونکە بەداخەوە مندااڵنی
رەوەندی کورد هەموویان کوردی باش نازانن ،هەروەها دەبێتە
بنکەیەکیزانیاریبەخشیباشیشبۆکەسانیناکورد .
زۆرینەی سەردانەکانی کوردیپێدیا لە باشوور و باکوور و
رۆژهەاڵتی کوردستان ،سوید ،بەریتانیا ،هۆڵندا ،ئەڵمانیا و
ئەمریکاوەیە ..
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زۆرینەی سەردانەکانیش بە زمانی کوردیی سۆرانییە،
پاشانئینگلیزیوعەرەبیوزمانەکانیتردێن .



كوردپیدیا
-8زانیارییەكانی
سەرچاوەكانتان لەكوێوە بەدەستدێنن؟
وەاڵم :
پێشتر کەمێک لەسەر سەرچاوەکان دووام ،من پێشتر زۆر
شتم کۆکردبووەوە ،جگە لە داتابەیسی هاوڕێنامە ،کە رۆژانە
گەورەتر دەبوون ،هەر تۆمارێکی تر دەربارەی بیۆگرافیای
لەكۆیوەیە
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کەسێک ،شارێک ،شوێنێک ،شەهیدێک ،ئەنفالکراوێک،
پەڕتووکێک،باڵوکراوەیەکوهتد..دەبنەسەرچاوەبۆکوردیپێدیا.
ئەم سەرچاوانەش یان لەسەر ئنتەرنێت بەدەستدەهێنرێن،
یانیش لەالیەن میوانەکانی کوردیپێدیا و نووسەرانەوە بۆ
کوردیپێدیادەنێردرێن ..
سەردەرانی کوردیپێدیا ،بە ئاسانی دەتوانن بەهۆی
فۆڕمێکی سەر ماڵپەڕەکە چییان بوێت بیگەیەننە دەستی
کوردیپیدیا ،یاخود لەڕێی ئیمێڵی فەڕمیی کوردیپێدیا:
،contact@kurdipedia.orgیاخودئیمێڵیهاوکارانیکوردیپێدیا،
کەهەموویانلەسەرماڵپەڕەکەلەالپەڕەیهاوکارانداهەیە ..
سەرباری ئەمەش کوردیپێدیا خاوەنی چەند ئامرازێکی
بەرنامەوانییە کە کاریان گەڕانە لەسەر نێت بۆ دۆزینەوەی ئەو
بابەتانەی کە لە کوردیپێپدیادا نین ،ئەم بابەتانە دەچنە
خشتەیەکینەبینراوەوەوپاشپوختەکردنیان،دەچنەخشتەی
سەرەکییەوەومیوانەکاندەتواننبیبینن ..

ئێمە ،هیوامان بە پڕۆژەکەمان زۆرە و بە پڕۆژەی هەموو
کوردستانیدەزانین،بەردەوامیشدەبینلەکارکردنودڵنیاشین
کە لە کوردستان بنکەیەکی زۆر باش و کارمەندی زۆر شارەزا
بەدەست دەهێنین و دەبینە رێکخراوێکی زانیاریبەخشی
قازانجنەویستیزۆرپرۆفیشناڵ ..
لەماوەیشەشساڵدا٨٧،هەزاربابەت١٨،هەزاروێنە٥،
هەزار زۆرتر پەڕتووک و زۆرتر لە  ٢هەزار فایلی پەیوەندیدارمان
کۆکردووەتەوە ،هەموو بابەتەکانمان پۆلێنکردووە ،جگە لە
پۆلێنەکان هەر بابەتێک  Meta-Dataمێتا-داتای تایبەتیی خۆیی
هەیە تاوەکو بەهۆی گەڕانی وردەوە باشتر بابەتەکان گەڕانی
تێدابکرێتوراپۆرتیتایبەتیدروستبکرێت..بابەتەکانمانزۆرتر
وپوختەتردەکەینوبەدڵنیاییەوەدەیگەیەنینەیەکملیۆنبابەت
لەسەرکوردستانوکورد،ئەوکاتکوردیپێدیادەبێتەزانکۆیەکی
دیجیتاڵی ئازاد و سانای کوردەواری ..دەبێتە داتابەیسی
نەتەوەیەک ..

هاوڕێباخەوان 
بەڕێوەبەریرێکخراویکوردیپێدیا 
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الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٣-١٢-٢٨
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ئاماری کار و چاالکییەکانی رێکخراوی
کوردیپێدیا بۆ ساڵی 2013

ساڵی  2013ساڵێکی پڕچاالکی بوو بۆ کوردیپیدیا ،ئەم
خشتەیەی خوارەوە ،چاالکییە گرنگەکانی کوردیپێدیا
رووندەکاتەوە ،بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بۆ ساڵی 2014
چاالکییزۆرتروخزمەتیگەورەتربەبەکارهێنانیبکات :

جۆری چاالکی لە ساڵی ژمارە
2013
 13,244
تۆمارکردنیبابەتینوێ 
 3,469
تۆمارکردنیوێنەینوێ 
 1,349
تۆمارکردنیپەڕتووکینوێ 
 47,517
چاککردنەوەیبابەت 
تۆمارکردنیفایلیپەیوەندیدار   2,706
گەییشتە116,812جار 
دابەزاندنیپەڕتووک 
 1,227,924
ژمارەیسەردانەکان 
ژمارەی ئەو بابەتانەی لەالیەن 39
و
نێردراون
میوانەکانەوە
کوردیپێدیا بەباشی زانیون
تۆماریانبکات 
ژمارەی ئەو بابەتانەی لەالیەن  52
میوانەکانەوە راستکراونەتەوە و
راستکردنەوەکانی
کوردیپێدیا
بەباشزانیون 
ژمارەی ئەو وێنانەی لەالیەن 100
میوانەکانەوەنێردراون 
پەڕتووکانەی 134
ئەو
ژمارەی
نووسەرانەوە
لەالیەن
پێشکەشیکوردیپێدیاکراون 
ژمارەی هاوکارە چاالکەکانی گەییشتە20هاوکار 
کوردیپێدیا 
ژمارەی ئەو واڵتانەی کە زۆرترلە130واڵت 
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کوردیپێدیای

ماڵپەڕی
تێداکراوەتەوە 
ژمارەی زمان و شێوەزمانەکانی 19زمانوشێوەزمان 
کوردیپێدیا 
کلیکی گەییشتە 22,634,000
ژمارەی
تێکڕای
بابەتەکانیکوردیپێدیاگەییشتە 
ژمارەی کلیکی بابەتەکانی  8
کوردیپێدیا بۆ هەر خولەکێک
گەییشتە 

سەرباری ئەو چاالکییانە ،لە کۆتایی ساڵی 2013دا
کوردیپێدیا بووە رێکخراوێکی فەڕمی لە باشووری کوردستان و
لەالیەن فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکانی حکومەتی
هەرێمەوەتۆمارکرا .
بەهیوای ساڵێکی ئاسوودە بۆ کوردستانییان و
بەدەستهێنانیسەرکەوتنیزۆرتریشبۆکوردیپێدیا .

http://www.kurdipedia.org
 contact@kurdipedia.org

هاوڕێباخەوان،بەڕێوەبەریرێکخراویکوردیپێدیا 
01-01-2014
الهای–هۆڵندا 
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رووداوەکانی سەیسایەق و دوو سەرنج!

1

دەمێک بوو سەیسایەقم نەدیبوو ،ساڵی پار لە گەشتێکمدا
بۆ هەڵەبجە ،بەوێدا تێپەڕیم .دوو شت زۆر سەرنجی راکێشام،
یەک پەیکەری ئەو دوو منداڵەی کە سااڵنێک لەمەوبەر
لەسەرمادارەقبوونەوەودووەمئەوچەمەوشکەیناوشارەکە
کەبووبووەزبڵدانوپڕبوولەشووشەوپالستیکوزبڵیترکە
دیمەنێکیزۆرناشرینوناشارستانییدابووبەشارۆچکەکە .
سەرباری داگرتن و وێرانکردنی ئەم شارۆچکەیە لەالیەن
بەعسەوە ،پەیکەری ئەو دوو منداڵە ئەوەمان پێدەڵێن کە
خەڵکیئەمشارۆچکەیەچەندمەینەتییانچەشتووە،زبڵیناو
چەمەکەی سەیسایەقیش ئەوە دەسەلمێنن کە ئەم
شارۆچکەیەچەندفەرامۆشکراوە! 
وێنەکانیئەمچەندرۆژەیسەیسایەقیشئەوەیپێگووتین
کە بەڕاستی ناکرێت و نابێت پاش بیست ساڵ زۆرتر لە
فەرمانڕەوایییکورد،هێشتاجادەیسەرەکییئەمشارۆچکەیە
لەهەزارالوەئاویبارانیتێدابوەستێت! 
هەربۆیە بەڕەوای دەبینم کە خەڵکی ئەو شارۆچکەیە بێنە
سەرشەقامەکانودەنگیخۆیانبگەیەننبەخاوەنبڕیارەکان،
تاوەکو کەمێک گوزەرانیان باشتر بکەن و شارۆچکەکەشیان بەر
بەزەیییپالنیخزمەتگوزارییەکانبکەوێت ..

بەداخەوەئهمبابەتەرۆژی 07-01-2013لەرۆژنامەیکوردستانینوێیژمارە،6274

1
الپەڕە  15بەناوەڕۆکێکی هەڵەوە باڵوکرایەوە ،تەنها سەرباس و وێنەی نووسەر
باڵوکرابووەوەوباسێکیتریبەهەڵەخرابووەژێر .
هەمان بابەت لەسەر ماڵپەڕی کوردستانی نوێشدا هەر بەهامان هەڵەوە باڵوکرایەوە
باڵوکراوەتەوە! .
پاشان هەمان وتاریان بەڕاستکراوەیی لەژمارە 6276یرۆژی  ،09-01-2014لە الپەڕە
5داباڵوکردەوەوئەمتێبینییەشیانلەژێردانووسیبوو :
لەم بابەتەی هاوڕێ باخەوان-دا بەهۆی هەڵەیەکی هونەری و کەمتەرخەمی
موحەریری الپەڕەی (سەکۆی ئازاد)ەوە ،مەتنی بابەتێکی دیکە لەجیاتی
بابەتەکەی نووسەر باڵوبۆتەوە ،لەگەڵ داوای لێبووردن لەنووسەری بەڕێز و
خوێنەران بەپێویستمان زانی بابەتەکە باڵوبکەینەوە.
هەروەهالەسەرماڵپەڕەکەشیانهەمانوتاریانبەڕاستکراوەییباڵوکردەوە .
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ئەوەی سەرنجی راکێشام دوو داواکاریی سەیری
خۆپیشاندەران بوون! یەکەمیان داواکردنی کردنەوەی زانکۆ لە
سەیسایەقودووەمیاندژیئەوەبوونکەسەیسایەقبخرێتە
سەرپارێزگایهەڵەبجە! 
بۆ یەکەمیان دەڵێم ،نابێت و ناکرێت لە هەر شارۆچکە و
شارەدێیەکی کوردستان زانکۆ و پەیمانگا بکرێنەوە! ئەمە
تەنانەتلەهیچواڵتێکیپێشکەوتوویخۆرئاواشدانییە!تێناگەم
ئەگەر زانکۆ لە سلێمانی ،هەڵەبجە و گەرمیان هەبن ،ئیتر
دەبێت چ پێویستییەک بۆ کردنەوەی زانکۆ هەبێت لە
شارۆچکەیەکی وەک سەیسایەق کە زۆر لە سلێمانی و
هەڵەبجەوە نزیکە! ئێمە تەنانەت لە زانکۆ کۆنەکانی وەک
سلێمانی و هەولێریشکێشەیئاستیزانستیومامۆستای
بەئەزموونمان هەیە ،ئیتر بەو ئاستە زانستییە خراپەوە چۆن
دەکرێتزانکۆیتربکرێنەوە،مامۆستایزانکۆمانهەیەکەدوو
رستە لەو زمانە بێگانەیە نازانێت کە دکتۆراکەی پێ وەرگرتووە،
ئیترزانکۆیچی! 
دەکرا ئەم داواکارییەی یەکەم بەو شێوەیە بوایە کە
خوێندکارانی سەیسایەق لە زانکۆکانی تردا گرنگیی باشتریان
پێبدرێت و رەوشی بەشە ناوخۆییەکان باشتر بکرێت نەک
کردنەوەیزانکۆیەکیکەمئاستلەروویزانستییەوە! 
شارۆچکەی سەیسایەق ،بەو پێیەی کەوتۆتە ناو دەشتی
شارەزوورەوە و مەڵبەندی کشتوکاڵ و ئاژەڵدارییە ،دەکرا
داواکەیان بۆ ئەوە بووایە کە پەیمانگایەکی کشتوکاڵی و
ئاژەڵداری بکرێتەوە بۆ پێشکەوتنی ئاستی بەرهەمی
کشتوکاڵیوئاژەڵدارینەکزانکۆ! 
زانکۆ ،وشەیەک و لێپرسراوییەکی زۆر گەورەیە لە زۆر
رووەوە،گومانمهەیەکەداواکارانیبەتەواویتێیگەیشتبن!کار
وابڕوات دانیشتووانی شانەدەری و ناڵپارێز و ئەوانی تریش
داوایکردنەوەیزانکۆدەکەن! .
بۆ داواکاریی دووەمیان دەڵێم ،شارۆچکەی سەیسایەق،
سنووریبەهەڵەبجەوەیە،زۆرجاریشناویسەیسایەقلەگەڵ
هەڵەبجەدادێت.دەبێتنهێنییئەوەچیبێتکەسەیسایەق
لەسەرسلێمانیبمێنێتەوەونەخرێتەسەرهەڵەبجە! 
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راستە سلێمانی لە هەموو روویەکەوە بەراوورد ناکرێت
لەگەڵ هەڵەبجەدا ،بەاڵم دیارە داواکارانی بیریان چووەتەوە کە
ئەوان دەخرێنە سەر بەناوبانگترین شاری کوردستان! بەهۆی
ئەوهێرشەکیمیاییەیکەساڵی١٩٨٨کرایەسەری! 
ئەم داواکارییەی دووەمیان زۆرتر سیاسییە و پەیوەندیی بە
حیزبە ئیسالمییەکانەوە هەیە! وەک دەزانین ئەوان لە ناوچەی
هەڵەبجەدا یەکەم بوون و تاوەکو حیزبە نائیسالمییەکان بەم
شێوەیەی ئێستایان رەفتار بکەن ،هەر واهی دەمێنێتەوە،
بەخستنەسەر شارۆچکەی سەیسایەق بۆ سەر سنووری
پارێزگایهەڵەبجە،بۆئیسالمییەکانهیچگۆڕانکارییەکیئەوتۆ
پێکنایەت ،چونکە لە سەیسایەقیشدا هەر پێشەنگ بوون و بۆ
ئەوان گۆڕانکاری لە هەڵەبجەدا دروستناکات! بەاڵم ئەوەی کە
ئەوان خەمی بۆ دەخۆن کەمکردنەوەی دەنگی ئیسالمییەکانە
لەسنووریپارێزگایسلێمانیکەبەدابڕانیئەمشارۆچکەیە،
دەنگەکانیشیانکەمدەبێتەوە!هەربۆیەداواکارییەکیلەمجۆرە
بە دووری دەزانم لە خواستی راستەقینەی خەڵکی
شارۆچکەکە بێت و ئەجێندای ئیسالمی و لەوانەیە ئێرانی و
تورکیشیلەپشتەوەبێت! 
کارەساتە ،پاش ئەو هەموو ساڵەی فەرمانڕەوایی کورد،
رەوشتیگوزەرانیشارۆچکەیەکیوەکسەیسایەقبەوشێوە
خراپە بێت! هەربۆیە بەهەموو شێوەیەک دانیشتووانی ئەم
شارۆچکەیە مافی خۆیانە کە دەنگی ناڕەزاییان بەرزبکەنەوە و
داوای مافە سەرەتاییەکانی خۆیان بکەن ..بەاڵم دەبێت
داواکارییەکانیان لە سنووری لۆژیکدا بمێنێتەوە ،هەربۆیە
هیوادارم کە بەو دوو داواکارییانەیاندا بچنەوە و دەستەاڵتیش
دەبێت زۆر بەوردیگرنگیبەداواکارییەکانیانبداتوچیدیبە
گوللەوەاڵمیداواکارییەکانیخەڵکینەداتەوە ..

الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٤-٠١-٠٥
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کەناڵ




گەورەمهێمن،کاتیخۆیتۆ
سنوورتناونابستوولکە!
ئێستاسنووربستێکنییە
ئێستاسنوورکەناڵێکەقووڵوبەرین!
ئەمالوالشیبەرزەوگڵین!
جارانسنوورنەدەبینرا
زۆرزۆرلێرە،یاخودلەوێ
دڕکێک،سمێکنیشانیبوو،
بەاڵمئێستالەدوورەوە
بەدرێژاییدڵیهێمن
بەئاسانیدەردەکەوێ..
ئەوەیئەوساهیدوژمنبوو
ئەوەیئێستاملەخۆمانەودژخۆمانە!
گەورەمئێستا،گەرجەنابتانلەژیاندابمانایە
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دەبوولەسەرئەوشەفەڵوحەفارانەیسەرسنووریرۆژاوامان
چۆنوبەچیدەردەدڵتهەڵڕشتایە!
سەردەمیتۆ،بۆبینینیخۆشەویستان
گراننەبووئاودیویبستوولکەبیت
بەاڵمئێستائەستەمبووەبیبەزێنیت! 
دڵنیاملەجیاتیبستوولکە،لەدوادێڕیشیعرەکەتدائەتۆ
دەتگووت :
تۆیلەمندوورکردومنیلەتۆدوور
ئەوکەناڵەیکەخۆمانکردمانەسنوور!
گەورەمهێمن:
خەونیئێوەالبردنیدڕکەتێلوبۆردەکانیسنوورمانبوو
خەونیهاوڕێتئاساننییە!
منسەرباریئەوانەیتۆ،کەناڵیشمبۆزێدەبوو! 

٢٠١٤-٠٤-١٨
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(منداڵی ون)


برامپەشێو ،
مننازانمئەمرۆژانەتۆوایلەکوێو 
بەچییەوەگرفتاری! 
تکاوتکا،وەرەدەنگووانەکانتبکەسێزدە! 
بەسئەمجارەبەکۆمەدوێوتەنهاوتەنهارووتلەیەککە! 
تەنهاوتەنهاوانەیسێزدەتبۆمنداڵەبێناوەکەیئەم
کۆستەمانتەرخانبکە ..
پێویستناکاتخۆتماندووکەی! 
هەرهەمانکەرەستەیدوازدەوانەیرابردووتانوەگەڕبخە! 
بەسئەمجارەتفیزەردیوانەیپێشووتلەخۆمانەبۆ
شەنگالە 
رەنگیپۆستاڵروویخۆمانە!پۆستاڵلەپێبووەتەنەعلو 
دەروازەکەشزوممارە! 
لەموانەیە،فێرمانبکە 
شەڕڤانیونهەرسەربازنین! 
بەڵکوئێستابەهۆیئەزموونیدەیانساڵەیباشوور 
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منداڵیونیشکەوتەسەرخەرمانیدەوڵەمەندیپێشمەرگە! 
 ٢٠١٤-٠٨-٣٠
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منیش چاڕڵیم





لە فەڕەنسا ،نزیکەی هەزار و حەوت سەد مزگەوت هەیە!
لە بەرامبەردا لەو جەزائیرەی کە نیشتمانی هەردوو کواشییە،
تەنها پێنج کڵێسە هەیە! لە راستیدا چوار ،چونکە ساڵی پار
یەکێکیانرووخاند! .
لە فەڕەنسا ،رۆژی هەینی کە موسوڵمانان نوێژ دەکەن،
ئەوەندە زۆرن لەسەر جادەکانیش بەڕماڵ دادەخەن و جادەکان
دەگرن! لە بەرامبەردا لە جەزائیر ساڵی پار قەشەیەک لە
دەرەوەی کڵێسەیەک نوێژی کردبوو ،سزایاندا و بەپێی یاسای
شەریعەقەدەغەیانکرد .
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لە قوتابخانەکانی فەڕەنسا ،ملوانکەی خاچ و هەر
هێمایەکیتربەپێییاساقەدەغەیە،تەنهابۆملوانکەیئەڵاڵو
محەمەدوهێمائیسالمییەکاننەبێتکەسهیچناڵێت!.بەاڵم
دەزانم لە جەزائیر نەک بەپێچەوانەوەیە ،بەڵکو کوشتنیشی
لەسەرە ..
هەر لە هەمان قوتابخانەکانی فەڕەنسادا ،بەپێی یاسا
خواردنی قوتابیی موسوڵمان و ناموسوڵمان جیاوازە ،هی
موسوڵمانبەرازیتێدانییەوهیئەوانیترخواردنیئاساییە ..
کەچیعەرەبهەرناڕازییە!هەربۆیەمنیشچاڕڵیم ..
 ٢٠١٥-٠١-١٣
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گفتوگۆیەک لەسەر جینۆسایدی
ئەرمەنییەکان و "رۆڵ"ی جاشە کوردەکان
1
تێیدا!
هاوڕێباخەوان:٢٠١٥-٠٤-٢٤
لەیادی  ١٠٠ساڵەی جینۆساید ئەرمەنەکان ،وەک کوردێک
داوای لێبووردن لە گەلی ئەرمەن دەکەم کە کۆمەڵێک جاش و
سوارەی حەمیدییەی کوردی هاوزمانی من ،بەفیتی تورکە
عوسمانییەکان بەشدارییان لەو کۆمەڵکوژییەدا کرد ..بمبوورن
ئەرمەنییەکان..
خەسرەوحەمەکەریم:
بەهیوام کوردە رەگەزپەرستەکانی واڵتی من ،بەدلێکی
گەورەوەئەمهەلوێستەئینسانییەتلێوەربگرن.
عاسیگەرمیانی:
خەمت نەبێ ئێستاش ئەوانەی ئامادەن شەڕی خۆمان
بەخۆمانبکەنسەدەهائەوەندەیسوارەیحەمیدییەکانن.
رێبینرۆستەم:
پاكه پیس
ه 
ئهم گهل 
مشه جاشهكان مێژووی  

داخهوه هه


به
كهن..
ده 

حەیدەرهەمەوەند:
کاکهاوڕیباخەوانتۆکەسێکیتێگەیشتویتبەداخەوەکە
خوێندنەوەوهڵسەنگاندنتبۆئەمبابەتەنەکردووە.مەسەلەی
قەتڵوعامی ئەرمەن ئەجێندایەکی سێ سەد ساڵەی لە پشتە
واتە لە زەمانی پیتەری تزاری روسیا  .مەسەلەکە زۆر ئاڵۆزە و

 1لەپای ئەو لێبووردنەی مندا ،گفتوگۆیەکی زۆر لەسەر پەیجی فەیسبووکم لەالیەن
چەندبەڕێزێکەوەروویدا.گفتوگۆکانمبەپێویستزانیبۆیەلێرەداباڵومکردەوە .
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لە راستیدا پیالنێکی درێژخایەنە لە دژی گەلی کوردلە باکووری
کوردستان.
https://www.facebook.com/zhwan.dilshad1/posts/102
04051317471943?fref=nf&pnref=story
ژواندڵشاد:
ئایا کورد پێویستە داوای لێبوردن لە ئەرمەن بکا یان بە
پێچەوانەوە؟
هەموو ساڵێك ئەرمەنەکان لە  *٤/٢٤یادی کارەساتێك
دەکەنەوە و ناویان ناوە جینۆسایدی ئەرمەنیەکان .لە
سەروبەندی یادی سەد ساڵەی ئەوەی بە ناوی کۆمەڵکوژی
ئەرمەنی ناونراوە ،داوادەکرێت کە گەلی کوردداوای لێبوردن لە
گەلی ئەرمەن بکا چونکە گوایە باوباپیرانمان دەستیان هەبووە
لەو (کۆمەڵکوژیە) .پێشتریش چەندان سیاسەتمەدار و نووسەر
و ڕۆشنبیری کورد بە ناوی کوردەوە داوای لێبوردنیان لە گەلی
ئەرمەنکردووە.
بۆ زانینی بنج و بناوانی مەسەلەی ئەرمەن و کێشەی
بەردەوامیان لەگەڵ کورد،واباشتروبەسودترە بەکورتی بە ناو
مێژوویداگوزەربکەین.
ئەرمەنەکان لە سااڵنێکی کۆنەوە لە ناوچەی کوردستان
لەگەڵ کوردەکان ژیاون ،هەرچەندە ئەوان مەسیحی وکوردیش
موسلمانبوون،بەاڵمهیچکێشەیەکی جددیلەنێوانئەودوو
نەتەوەیە نەبوو .لە سەردەمی دەولەتی عوسمانیش دا
ئەرمەنەکان لە ژێر دەسەاڵتی میرنشینە کوردیەکان بە
سەربەستیژیانیانبەسەربردووە.
پاش الوازبوونی دەولەتی عوسمانی لە سەدەی ،١٩
ڕووسیای قەیسەری گەیشتە ئەو سنوورانەی کوردستان.
ڕووسیا تەماعی لەو ناوجەیە کردبوو .باشترین کارتیش بە
دەستی ڕووسیا ئەرمەنەکان بوون .دیارە هۆکاری دینی
بیانوویەکی سەرەکی بوو بۆ ئەو دەست تێوەردانە .چەند
سەرکردەیەکی ئەرمەن بە چڕی کاریان بۆ ڕووسیا دەکرد.هانی
گەلی ئەرمەنیان دابۆ شۆڕش کردندژبە دەولەتی عوسمانی.
ئەو ناوجانەی کە ئەرمەنەکان بە فیتی ڕووسیا داوایان دەکرد
تەواویکوردستانیتورکیا(باکوور)یئێستایدەگرتەوە.حاجی
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قادری کۆییش لە شیعرێکی ناوازە لە سااڵنی** ١٨٧٠کان
دەفەرموێ:
خاكیجەزیرەوبۆتان،یەعنیواڵتیكوردان
سەدحەیفوسەدمخابندەیكەنبەئەرمەنستان
واڕێگاتاندەبەسترێئێالتیجافوبڵباس
گەرمردنلەگەرمیانمەمنوعەبچنەکوێستان
کامیکچوهەتیویشیرینبیڕایدەکێشن
هاواردەبەنەبەرکێپەشمەدەخیلوئەمان
مەسجددەبێتەدێرەوناقوسیانموئەززین
مەتراندەبێتەقازی،موفتیدەبێتەرەهبان
هیچغیرەتێكنەماوەسەدجارقەسەمبەقورئان
پەیدابێئەرمەنستاننامێنێیەكلەكوردان
سەرتانلەقوڕهەڵێنن،ئەحواڵمانببینن
چۆننلەدەستیزوڵمیبێدینیدوورلەئیمان
وهللایثمباهللتاهللیئەمبەاڵیە
هەرهێندەیپیدەزاننئیقلیمیکردەتۆفان
تۆفانیئەونییەهیچدەرچێلەکێویجودی
بەحریتفەنگوتۆپە،ئینسانوبەحریعوممان
هەرئێستاکەوەهایەمەگەرخودابەسووکی
تێکیانبداوەئیالدوورەلەعەقڵیئینسان
هەرچیوەکوبەیانمبۆکردنبەتەحقیق
پەیدادەبنسەگانە،کامقوربکەینبەسەرمان
لەوبەینەئیتتفاقیپەیدابکەنبەمەردی
فەرقینەبیشوانوجووتیارومیروگاوان
***......
دەبینین حاجی مەزن هەر لە سااڵنی ١٨٠٠کان (سەدەی
)١٩هەستی بە خەتەری ئەرمەنەکان کردیە کە کودەیانویست
کوردستان داگیربکەن .دیارە ئەو بەزمەش بە فیتی ڕووسیای
قەیسەری بووە .ئەوەی جێی داخە سیاسەتمەداری ئێستای
کوردنەک هەر درکبەو راستیانە ناکەن ،بەڵکو هێندە ملشۆڕ
و موونەرمن بەرامبەر بێگانە ،کە خەریکە کورد بکەنە تاوانباری
سەرەکیلەوبەناوکۆمەڵکوژیە.
کاتێک جەنگی جیهانی یەکەم ڕوویدا لە ساڵی ،١٩١٤
ئەرمەنەکان دەستیان لە کوردەکان نەدەپاراست.وەکو دڕندە بە
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ناوگوندەکوردەکانکەوتبوون.تەڕووشکیانپێکەوەدەسووتاند.
حزبی ئیتحاد و تەڕەقی کە ئەو کاتە حاکم بوو ،بەرپەرچی
ئەرمەنەکانی دایەوە.دیارە نەك لەبەر خاتری کورد،بەڵکو لەبەر
ئەوەی کوردستان بەشێک بوو لە دەوڵەتی عوسمانی و ئەو
ناوجانەی کە ئەرمەنەکان داوایان دەکرد ناوجەی ستراتیجی
بوونبۆدەوڵەت.
ساڵی١٩١٥حکومەتیئیتحادوتەڕەقیبڕیاریراگواستنی
ئەرمەنەکانی دا .هەروەک وتم پێشتر چەتە ئەرمەنەکان
دەستیان نە لە سەربازانی دەوڵەت و نە لە خەڵکە مەدەنیەکە
(کە دیارە زۆرینەیان کوردبوون)نەدەپاراست.ڕاگەیاندنی ڕۆژئاوا
وەك پیشەی هەمیشەییان بە هیچ شێوەیەك باسی
کۆمەڵکوژیەکانی ئەرمەن ناکەن بەرامبەر بە هاواڵتیانی کوردی
مەدەنی.تەنها باسی ئەو چەکدارە کوردانە دەکەن کە یارمەتی
دەولەتیان دا بۆ کوشنی ئەرمەنەکان.لە کاتێکدا کورددەولەتی
نەبوو بەلکو لە الیەن دەوڵەتەوە هان دەدران .هەروەها
بەشداریکردنی زۆر لەو کوردانە لە کاردانەوەی کارە
تیرۆریستیەکانی چەتە ئەرمەنەکان بوو بەرامبەر عەشیرەتە
کوردەکان.
ئەوەی جێی سەنجە لەگەڵ ئەو بارودۆخەش کوردێکی زۆر
دڵفراوانیان نواند بەرامبەر ئەرمەنەکان ،یارمەتیان دان بگەنە
سوریا و لوبنان و شاردنیانەوە لە الی خۆیان ،بەالم بە هیچ
شێوەیەکباسیئەومرۆڤدۆستیەیکوردناکرێ.
بە هەرحاڵ بە گوێرەی هەموو ڕاستیە مێژووییەکان هەر
دووال لە یەکتریان کوشتوە و ماڵی یەکتریان تااڵن کردووە و
سووتاندووە .کەچی جێی داخە کوشتاری ئەرمەنەکان وەک
جینۆساید دەناسێندرێ بە پێچەوانەی کوشتاری کوردەکان کە
کەس باسیشی ناکا .لەوەش مەترسیدارتر ئەوەیە کە چەندان
سیاسەتمەداروڕۆشنبیر(لەڕاستیدامێکێشیکوردوەکوکاك
علي سیرينيگۆتەنی) داوادەکەن بە ڕەسمی داوای لێبوردن
لە ئەرمەنەکان بکرێ بێ ئەوەی هەمان داوالە ئەرمینیا بکەن.
وەزیری دەرەوەی ئەرمینیا داوای زەوی و زار و خاکی
(ئەرمەنەکان) دەکا لە (ئەرمینیا ڕۆژئاوا) کە ئەرمەنەکان ئەو
تێرمە بۆ کوردستانی تورکیا بەکاردەهێنن .بینە بەرچاوت تاکو
ئێستا ئەرمەنەکان خاکی کوردستان بە بەشێك لە خاکی
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ئەرمینیا دەزانن هەروەك حاجی مەزن فەرموویەتی .هەزار
ڕەحمەت لە گۆڕە نەزاندراوەکەی حاجی قادرکە کوردهێندە بی
وەفایە هەتا ئێستا کەس نازانی گۆڕەکەشی لە کێندەرە پاش
ئەو هەمووە خزمەتەی کە بە کوردی کرد .لە وکاتە زووە
هەستی بەو مەترسیە کردوکوردی لی ئاگادارکردەوە کەچی
تازە بە تازە کاکی سیاسەتوان وفەریکە ڕۆشنبیر ملی بەرامبەر
ئەرمەنەکان ورۆژئاوا شۆڕکردیە ،بە زەلیلی کوردخەتابار دەکەن
لەمەسەلەیەكکەکوردتییداقوربانییەکەمبووە.
لۆ زانیاری خوێنەران سەرەرای ئەوەی کە ئەرمەنەکانی
کوردستان خاوەنی هەموو مافێکن لە هەرێمی کوردستان،
ئەندام پەڕلەمانی خۆیان هەیە وخویندنگەی تایبەتی وجەندان
خزمەتگوزاریی کەیان هەیە ،کەچی لە ئەرمەنستان مافی
کوردانبەردەوام پێشێل دەکری ،تەنانەت بە هاندانی حکومەتی
ئەرمینیا ئێزیدیەکان لە نەتەوەی کوردجیاکراونەتەوە لە ئەرمینیا.
لۆخویندنومافەڕؤشنبیریەکانیکوردیشهەرمەپرسە!
*بڕیاریکۆچپێکردنیزۆرەملێیئەرمەنەکانلەمانگیمەی
 ١٩١٥دەرچوو ،بەالم ئەرمەنەکان بۆ مەبەستێکی سیاسی
ڕۆژی١٩١٥/٤/٢٤یانبەیەکەمڕۆژییادەکەهەلبژاردووە.
** بە داخەوە نەمزانی حاجی مەزن کەی ئەو شیعرەی
نووسیوە ،بەالم بێگومان پاشپەیماننامەی سانستیڤانۆ بوولە
ساڵی  ١٨٧٨کە دەولەتە ئەوڕوپیەکان بەسەر دەولەتی
عوسمانییان سەپاند بۆ دامەزراندنی دەولەتی ئەرمەنستان لە
سەرخاکیکوردستان!
***تکایە بۆ خوندەنوەی تەواوی شیعرەکە تەماشای ئەو
لنکەبکە
http://www.pertwk.com/pdf/haciqadikoye.pdf
هاوڕێباخەوان:
کاک حەیدەر ،سوپاس بۆ کۆمێنتەکەت ،بەاڵم من تەنها
بەناوی خۆمەوە داوای لێبووردن لە ئەرمەنییەکان دەکەم و
دەمڕاستی کەسیش نیم ..ئەوەش لەو پەڕی قەناعەت و
خوێندنەوەکانمەوەهاتووە..سوپاس..
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بەشداریکردنی سوارەی حەمیدییە لەو کۆمەڵکوژییەدا
بەڵگەنەویستەونابێتپاکانەبۆئەوچاشانەبکرێت...
حەیدەرهەمەوەند:
کاک هاوڕی باخەوان کورد کیانی قەومی خۆی نەبووە و
بوونی چەکداری کوردلەڕێزی سوپای وواڵتانی ترپاساونییە بۆ
تاوانبارکردنی کورد وەک نەتەوە چونکە لەم حاڵەتاندا بڕیاری
شەڕوئاشتیلەدەستکوردانەبووە
هاوڕێباخەوان:
کاک حەیدەر ،من لەگەڵتام و راستدەکەی ..بەاڵم سوارەی
حەمیدییەیکوردبەشداربوونوبەداخەوە..
هەڵبەت تورکە عوسمانییەکان بەتەنها تاوانبار نین ،بەلکو
ئەڵمانیاوهەندێکدەوڵەتیترلەوکۆمەڵکوژییەداتاوانبارن...
حەیدەرهەمەوەند:
سەیر بکە ئەرمەنیەکان هەمیشە دەڵێن ئێمە قەتڵوعام
کراوین لەبەر ئەوەی ئێمە مەسیحین بەاڵم ئەم کەسایەتیە
ئەرمەنیە ئێرانیە دەڵێت ناشیونالسیتی تورک لێپرسراوە لە
قەتلوعامیئەرمەن.
کاکە هاوڕی بەاڵم من هەمیشە رێزم هەیە بۆ تۆ و لەم
هەڵوێستەت تێ دەگەم کە لە هەندێک وواڵتی ئەوروپی کە
بانگەشەی مافی مرۆڤ و ئازادی ڕادەربڕین دەکەن قانونیان
داڕشتووە بۆ بە تاوانبار ناسینی ئەو کەسانەی کە نکۆڵی لە
قەتڵوعامی ئەرمەن یان جولەکە دەکەن  .بەڕاستی من ئەو
وواڵتانەبەکۆمەڵێکوواڵتیفاشیستدەزانم.
هاوڕێباخەوان:
کاک حەیدەر گیان ئەوە دوو باسی زۆر جیاوازە و من
لەوەیاندا لەگەڵتدام و زۆر باش لە مینتاڵیتیی ئەوان
تێگەیشتووم ،بەاڵم راستییە ئەوەیە ئێمە خۆمان بکوژین وببڕین
سوارەی حەمیدییە بەشدار بووە لەو کۆمەڵکوژییەدا هەروەک
چۆن فەوجە سوکەکانی باشوور بەشداربوون لە تاوانی
ئەنفالدا..
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هەڵبەت تاوانباری یەکەم وسەرەکی تورکە عوسمانییەکانن
لەم کۆمەڵکوژییەدا کاک حەیدەر پاشان ئەوانی تر دێن و
بەداخەوەکەمەپشکێکیئێمەشیپێوەیە..
حەیدەرهەمەوەند:
کاکە هاوڕی لەسەرەتادا سوپای روسیا و ئەرمەنیەکان
هێرشیان کردۆتە سەر باکووری کوردستان و لە رۆژئاواشەوە
بەریتانیا فەرەنسا هێرشیان کردۆتە ناوچەی چانەقەاڵ نزیک
ئەستەنبول.واتەبۆبەجێگەیاندنیئەمئەجێندایەپەالمارێکی
سەربازی نەخشەبۆ کێشراو جێ بەجێ کراوە بۆ غافڵکردنی
عوسمانیەکان .هەر لەم پەالمارەی قۆڵی رۆژهەاڵتەوە سەرەتا
ئەرمەنی و سوپای روسیا قەتلوعامی کوردیان کردووە کە
بێگومان ئەوکات کوردیش وەک مافی رەوای بەرگری لەخۆکردن
پەالماریئەرمەنیوسوپایروسیایانداوەتەوە.
هاوڕێباخەوان:
کاک یاخی باشی بۆ چوویت ،کورد هەردەم بەهۆی دین و
ئیسالمەوە زۆر خراپ تێکەوتووە ،ئێستاش شتێکی هەر لەو
بارەیەوەلەباشووریکوردستانروودەدات..
کاک حەیدەر ئەوەی تۆ باسی دەکەیت راستینەی مێژوویین
و من لە زۆر سەرچاوەدا بینیومە ،بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت
سوارەی حەمیدییە ژنانی ئەرمەن القە بکەن!وموڵک وماڵیان
بۆ خۆیان بەرن ..بۆ زانیاریتان هەموو ئەو شارۆچکە و گوندانەی
دەوروبەری گۆلی وان هی ئەرمەن بووە و بەهۆی ئەو
رووداوانەوەئێستابوونەتەهیکورد!
حەیدەرهەمەوەند:
لەبەر ئەوەی کوردکیانی سیاسی خۆی نەبووە بۆیە بەهیچ
شێوەیەک کورد تاوانبار نییە لە هەڵگیرساندنی شەڕ و
بەرپرسیاریشنییەلەئاکامەکانی
ساالرقەراخی:
Salar Qeraxi Kaka Hawreh Bakhawan rasta Kurdi
Musilmani xain armanyan zor kushtwa, wa bira kurdakay
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xoshyn zor Kushtwa balam zurbay kurdi xawan Halwest
.Armanyakanyan shardotawau hawkaryan kirdun
هاوڕێباخەوان:
راستە ،کوردتاوانبارنییە ،بەاڵم سوارەی حەمیدییە تاوانبارن
وئەوانیشکوردبوون.بەاڵمکاکحەیدەرگیانکەئێمەئەنفالی
خۆمان بکەین و دەیان ساڵ شەڕی براکوژی بکەین ،ئەدی
بۆچیئەرمەنناکوژین..
حەیدەرهەمەوەند:
کاک هاوڕی دان نان بە قەتڵوعامی ئەرمەن لێکەوتە و
دەرەنجامیزۆرخراپیلیدەکەوێتەوەبۆکورد.ئێمەپێویستەزۆر
بە ووریایی مامەڵە لەگەل ئەم مەسەلەیدا بکەین  .من زۆر
دەترسم کە بەشێکی زۆری باکووری کوردستان دابڕن و
خەڵکەکەی قەتڵوعام و ئاوارە بکەن هەروەک جولەکەکان لە
فەلەستینکردیان.
هەروەک لە نەخشەی ناشیونالیستە ئەرمەنیەکان
دەردەکەوێت باکووری کوردستان ناونراوە ئەرمینیای رۆژئاوا .
تەنانەت لە پەیمانی سیڤەر ئەم نەخشەیە پەسەند کراوە کە
بەشێکی زۆر باکووری کوردستان دراوە بە ئەرمەنستان
http://www.hri.org/docs/sevres/map1.html
هاوڕێباخەوان:
کاک حەیدەر من لە ترسی تۆ تێدەگەم ،بەاڵم من هەزار
ساڵی تر ئەو زەوییە ئەرمەنییانەی کە کورد لە کۆمەڵکوژییەدا
دەستی کەوتووە بە کوردستانی نازانم ،ئەوەیە کوردایەتیی
راستەقینەبەالیمنەوە..
سوپاس کاک یاخی ،دیارە ئارام تیگرانی گۆرانیبێژی
بەناوبانگی کورد-ئەرمەنی یەکێکە لەوانەی کە کورد رزگاری
کردووەوداڵدەیبنەماڵەکەییداوە..
کاک حەیدەر ئێستاش کڵێسەکانی ئەرمەن لە ناوچەکانی
گۆلی وانوبەرەو باکوورتائەرمەنستان بەپیوە ماون،ئەدی بۆ
ئەمیانچبڵێین!
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حەیدەرهەمەوەند:
کورد هیچ زەوی دەست نەکەوتووە لە ئاکامی قەتڵوعامی
ئەرمەن بەڵکو ئەم ناوچانە شوێنی بەیەکەوە ژیانی مێژووی
گەلی کورد و ئەرمەن و گەالنی دیکەی قەفقاس بووە  .ئێمە
لەگەڵ ئەرمەنیەکان یەک ریشەی نەژادیمان هەیە  .من چەند
ساڵێک پێش ئێستا ووتارێکم لە ئینگلیزیەوە وەرگێڕا بۆ کوردی
سەبارەت بە  DNAگەلی کوردونزیکی نەژادی کورد.لەوێدا و
لەزۆر شوێنی تریش جەخت کراوەتەوە کە ئێمە لە رووی
جیناتەوەزۆرلەیەکترنزیکین
من ناڵێم ئەرمەنی نەکوژراون بەڵکو لە هەموو گەالنی
قەفقاس خەڵکانێکی زۆر کوژراون بەاڵم بۆچی زلهێزەکان تەنیا
ئەو کەیسانە دەوروژێنن کە ئەجێندایەکی خۆیانی لە پشتە .
ئەدی قەتلوعامی کورد بە دەستی ئەرمەنی و سوپای روسیا.
قەتڵوعامی کورد بە دەستی ئینگلیزەکان لە کاتی شۆڕشی
شێخ مەحمود و رژێمی سەددام  .قەتڵوعامی جەزائیریەکان
لەالیەنفەرەنساوەوهتد
هاوڕێباخەوان:
کاک حەیدەر ،ئەگەر ئەو ناوچانە هەمووی پەرستگای
زەردەشتی یان مزگەوتی کوردییان! لێبووایە وادەبوو ،بەاڵم
بەردەکانی ئەو کڵێسانە خۆیان بۆ خۆیان دەدوێن ،منیش دەزانم
کورد و ئەرمەن بەشێوەیەک لە شێوەکان نزیک و دراوسێن ،بۆ
دی ئێن ئەی نازانم بەاڵم بۆ ئێمە باشترە کە بە ئەرمەن بڵێین
کۆمەڵێک جاشی کورد بە فیتی تورک بەشداربوون نەک
بەتەواوەتی نکوڵیی لێبکەین ..دیارە ئەم گفتوگۆیە زۆر
دەخایەنێت و سوپاسی راو و بۆچونەکانی جەنابتان دەکەم..
دیارە هیچ نەتەوەیکیش نییە نەخشی زیادەڕوەیی خۆیی
نەبێت،ئێمەنەخشەیکوردستنمانهەیەسەرێکیلەقەزوێنە
ویەکێکیتریشیلەگەروویهورمز!
حەیدەرهەمەوەند:
زۆر سوپا س کاکە هاوڕی بیرو بۆچونەکانت هەمیشە الی
من بەها و نرخی خۆی هەیە کە بەشێوەیەکی بێالیەنانە
دەنوسیتولەگەڵئەوپەڕیرێزمدا
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هاوڕێباخەوان:
دەربارەی بەرژەوەندیی ئەو زلهێزانە من  ١٠٠%لەگەڵتدام،
بۆ ئەوەی بزانی من لەو بارەیەوە چۆن بیردەکەمەوە ،هیوادارم
ببەخشیت:
من
نووسینەی
بەم
کات
کەمێک
http://www.kurdipedia.org/?lng=1&q=201011171028301
0761
کوردیپێدیا-رۆژیشۆڕشیانرۆژیتیرۆر
حەیدەرهەمەوەند:
بەڵی کاک هاوڕی من چەندین ساڵ پێش ئێستا ئەمەم
خوێندۆتەوە  .دەستخۆش  .زۆر گرینگە کە نووسەرانی دیکەی
کوردیشتێڕوانینیتایبەتبەخۆیانهەبێتنەکدیدوبۆچوونی
خەڵکانیتربجوونەوە.هیوایسەرکەوتنتبۆدەخوازم.
هاوڕێباخەوان:
شتێکی ترم بیرکەوتەوە ،ئەمڕۆ بێجگە لە رۆژنامەنووسانی
کورد کە بەدوای سمتی کارداشیانەوەن ،الوگەلێکی زۆر لە
جیهاندا خولیای خاتوو کیمن ،ئەو لەم رۆژانەدا گووتی کوردیش
بەشداربوون ،ئەمە باش نییە بۆ ئێمە و دەبووایە ئێمە زۆر زووتر
داوای لێبووردنمان بکردایە و بۆمان روون بکردنایەتەوە کە ئەوە
کوردنەبووەبەڵکوجاشەکانیحەمیدییەیسەربەتورکبوون..
راستە کاک یاخی ئەوە پڕۆژەیەکی سیستەماتیکی تورک
بوو بە یارمەتیی کۆمەڵێک دەوڵەت ،سەرەتا کۆمەڵکوژیی
نائیسالم کە ئەرمەنی گرتەوە و پاشانیش کۆمەڵکوژیی ناتورک
کەکوردیگرتەوە..
Hawreh
Bakhawan
http://xendan.org/dreja.aspx?=hawal&jmara=35009&Jor
=1
پهرلهمانتارانی كوردستان
گرنگه  

ئهرمهنیش زۆر 
بۆ كوردوبۆ  
ربهجینۆسایدناساندنی...
واژۆلهسه 
حەیدەرهەمەوەند:
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ئەم هەواڵەم خوێندەوە کە نوێنەری ئەرمەنیەکان وادەزانێت
منداڵ هەڵدەخەڵەتێنێت و دەڵێت بۆ کورد باشە ئەگەر
پەرلەمانی کوردستان دان بنێت بە قەتڵوعامی ئەرمەن هەتا
بڵێن کورد تیرۆریست نییە  .سەیری عەقڵیەتی خەڵکان و
وواڵتانی بە ناو مەسیحی بکەن  .وواڵتی ئێمەیان دابەش
کردووە بە سەر چوار پارچە و دەیان جینۆسایدیان دژی
مرۆڤایەتی ئەنجام داوە لە ئەمەریکا و ئوسترالیا و ئەفریقیا
هێشتا ئەوان بەخەڵک تر دەڵێن تیرۆریست  ،بەڕاستی
تیرۆریستی راستەقینە ئەو وواڵتە دڕندە و خەڵەفاوانەن کە
قەتڵوعامیانلەهمووقاڕەکانیدونیائەنجامداوەنەکمیللەتێکی
بێوەی وەکو کورد  .کوردیش زۆر ساویلکەن چون خۆیان توشی
شەڕئ داعش کرد لە کۆبانی و شنگاڵ و هتد وەک
ماستاوکردنێکبۆزلهێزەکانتاناویکوردلەلسیتیتیرۆربهێننە
دەرەوە کەچی تائێستا سەرەرای ئەوەی هەزاران پێشمەرگە و
گەریال کوژرانوبریندار بوونبەاڵم ناوی کوردهێشتا لە لسیتی
تیرۆرە.
جەعفەرئیبراهیم:
کاک باخەوان ،کورد وەکو کورد ،کیانی کورد ،کەسایەتی
کورد ،پەرژەوەندی کورد ،هەموو ئەوانەی وابەستەنە بە کوردی
خاوەن باوەر ،بەشداری نەکردوە لە جینوسایدی ئەرمەنەکان،
بەلکو چەند جاشێک ،خۆفرۆشێک ،کە هەلبەت جاش یان
مورتەزەقە ،هیچ کاتێک نەک لەناو کوردان بەلکو لە ناو هەموو
نەتەوەکان ئەوان تەمسیلی ناسنامەی میللەتەکەیان ناکەن
بەلکوچەند بەکرێگیراوێکنبۆمەرامینەگریسیخۆیانبوونبە
بەکرێگیراو ،ئەی هەمان جاشی کوردی باشوور نەبوو لە
ئەنفالەکان شان بەشانی عەرەبەکان خاک و نەتەوەی خۆیان
ئەنفال دەکرد ،بۆیە بەرای منکوردبە هیچ شێوەیێک بەشداری
جینوسایدیئەرمەنیەکانینەکردوە
عوسمانجوامێر:
بەالم کورد خاوەنی بریار نەبوە ،لەبەر ئەوە کورد هیچ
گوناهێکی نیە لە قرکردنی ئەرمەندا ،تورک خاوەن دەولەت و
بریاردەری قرکردنەکە واتە جێنوسایدەکە بون ،بەالم کورد
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دەتوانێت وەکو نزیکترین شاهد دان بەو جینوسایدەی ئەرمەندا
بنیکەبەدەستیتورککراوە.
شێرکۆهەژار:
Sherko Hejar sali 1915 ne Hamidiya hebu u ne
.AlbdulHamid Sultan bu
هاوڕێباخەوان:
سوارەیحەمیدییەئێستاشلەباکوورهەرماوە
شێرکۆهەژار:
كاكیاخیگیان
چیلكە وەردان دە مێژووی وەحشیگەریی یەك ملیۆن ساڵی
مرۆڤی سەر ئهستێرەی زەوی ،بە میزاجی پڕتەقاڵیی بەشێك
لە خەڵكی ئێستا ،حەتمەن بۆنی خۆش نادات  .بەاڵم
جیاكردنەوەی باسی ئانترۆپۆلۆجی و سۆسیۆلۆجیی خەڵكی
كوردستان لەوەی باقیی مرۆڤایەتی ،باسەكە لە چوارچێوەی
زانستی دەردەخات .ئهمكوردستانە ،لە كۆتایی دواقۆناغی-تا
ئێستای -سەهۆڵبەندەوە دە هەزار ساڵێكە قەت ملی بۆ بێگانە
نەداوە  .ئهوجا ،كوردستان بە حوكمی جوغرافیای ،كە
دروستكەری قەومی كوردە ،لەالیەكەوە ،قەت نەیهێشتووە هیچ
بێگانەیەك حوكمی بكات و ،لەالیەكی تریشەوە ،تەبیعه تی
جوغرافیایی وای بەسەردا سەپاندووە كە قەت یەك دوژمن
نەتوانێت بەسەر هەموویدا زاڵ بێت تا ئهویش بەیەك دەست
وەاڵمی بداتەوە .لەالیەكی ترەوە ،تاكتیكەكانی عهشیرەتان و
ئهمارەتان لەگەڵ ئیمپراتۆرییانی هاوسێدا باری بە شێوەیەك

شكاندووەتەوە كە نەتیجەی لەوەی ئهمارەتان و عه شیرەتانی
ئهوروپا جیاواز دەرچێت ( میرانی یەزیدیەكان بەنموونە

لەسەدەی شازدەوە بەرژەوەندی خۆیان لە دۆستایەتیی
سوڵتانانیعوسمانیدالەدژیسۆراندیتووە).
ئهوروپاپڕبووەلەلەشكرانیسنووران
سەرتاسەریمێژووی 
ترو،ئهوە “نەزم”ی قۆناغێكی سیاسیی دنیا بووە

لە قەومانی 
ئهرمەنییەكان لەدژی كورد،كە
.ئهوجا،رووحی نەژادپەرستیی  
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چوونە كۆنگرەی بەرلین و داوایان كرد هەموو ،هەر هەموو
باكووریكوردستان
ئهرمەنی ،بە بێ یەك ئۆتۆنۆمی بۆ
ببێت بە دەوڵەتێكی  
گوندێكی كورد ،كە وا ئاگری دە حاجی قادری كۆیی بەرداوە،
نەدەكرا مەگەر هەر عه شیرەتانی كورد لە بەرژەوەندیی
حەیاتییان بترسێنێت  .ئهرمەنی خۆیان بە بەشێك لە لەشكری
ئهوە كە رووسیا وایان دابنێت و
داگیركەری رووسیا دادەنا بە بێ  
ئهوە هەڵەیەكی گەورەیان بوو ،كە باجەكەیان زۆر قورس دا .

كێشەی پێوەندیی عه شیرەتان بە ئیمپراتۆران و قەومان و
ئههلی ئاینانی ترەوە ئێجگار زۆر لەو ریزكردنە بێ ویژدانییە

عاتیفییەیدەرەوەیزانستیمێژووئاڵۆزترە.
هاوڕێباخەوان:
Hawreh
Bakhawan
http://xendan.org/dreja.aspx?=hawal&jmara=35099&Jor
=1
ی
ی كۆمهڵكوژ 
سهر مۆنۆمێنت 
ی كورد تاجه گوڵینه له 
الوێك 
كاندادهنێت

رمه 
نه
ئه 
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چارە ،هەر دیواری کۆنکرێتییە!
دراوسێی خراپ کارەساتە ،ئێمە چواردە سەدەیە لە
باشووری واڵتەکەماندا ئەم دراوسێ خراپەمان هەیە .ئەم
عەرەبانە بە شیعە و سوننە و "چاک" و خراپیانەوە هەردەم
خەریکیخوێنڕشتنوسەربڕینوماڵوێرانکاریبوونبۆخۆشیان
و بۆ گەالنی دراوسێشیان .باوەڕناکەم هیچ نەتەوە و ئایینێک
بەدرێژایی مێژوو لە رۆژێکدا سەدان خوێندکاری بەو شێوە
دڕندانەیە کوشتبێت! وەک ئەوەی کە عەرەب لەم رۆژانەی
دواییدالەتکریتکردیان! .
هەرچی تیۆری سیاسی و چارەسەرە باوەکانی وەک
فیدڕاڵی و کۆنفیدڕاڵی و ئەوانی تر بۆ پێکەوە ژیان لەگەڵ ئەم
عەرەبانەدا لە قسەی قۆڕ زۆرتر هیچی تر نییە!
سەرئەنجامەکەی هەر ئەوەیە کە ئەمڕۆ نا سبەی هەر
سەرماندەبڕن ..ئەمە مێژووی  ١٤سەدەی تەواوی ئەم
عەرەبانەی دراوسێمان بووە ،بەرامبەر خۆشیان و ئێمەش..
کلتووری ئەمانە ،کلتووری شمشێرە ،بەبێ شمشێر ژیانیان
نییە ..
ئەی چار! من پێموایە وەک جوولەکەکانی هاودەردمان،
دیوارێکی کۆنکرێتیی لەوەی ئەوانیش بەرزتر لەنێوان خۆمان و
عەرەبدادروستبکەین..لەمەزۆرترچارەماننییە ..
ئەم دیوارە تا رۆژێک زووتر بکرێت ،چەند خوێنێک لە ئێمە
کەمتر دەرێژرێت ..وابزانم چ لەالیەنی مادییەوە و چ لەالیەنی
لۆجستییەوە توانای دروستکردنی ئەو دیوارەمان هەیە! ئەدی
ناڵێن سلێمانی گەورەترین بەرهەمهێنەری چیمەتۆیە لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ئەدی کارگەی دروستکردنی ستیڵی
هەولێریشیەکنییەلەکارگەگەورەکانیستیڵیناوچەکە ..
هەرچی چارە هەیە بیخەنە کەنار ،با هەموو هەوڵدەین بۆ
دیوار ..
بەهیوایدیوار ..

 ٢٠١٤-٠٦-١٦
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کوردیپێدیا ،سەربە پارتییە! یان یەکێتی؟ و
بەپارەی کێ ئەمە دەکات و (عاید)ی کێیە!
زۆرجار ئەو پرسیارەم ئاڕاستەکراوە ،ماوەیەکیشە هەمان
پرسیار بە مەبەست یان بێ مەبەست لە کاک مانو بەرزنجیی
هاوکارم دەکرێت ،کە بەم دوادواییە کارە خۆبەخشەکانی لە
کوردیپیدیاداجێگایخۆشحاڵییەوگوڕێکیزۆرباشەچبۆمنکە
بەتەنیانەبموچبۆکوردیپێدیاش..
کوردیپێدیا ،ساڵی  2008تەنها و تەنها لەسەر ئەرکی بەندە
دامەزرا ،سەرەتا بەسادەیی دەستم پێکرد و پاشان گەشەی
کرد ،خۆشبەختانە هەر زوو چەند هاوکارێکم بۆ پەیدابوون و
پێکەوە لە کارێکی تاکە کەسییەوە بووە کارێکی ناوکۆیی و
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارم کاک هەڤاڵ نەژاد ،بوویشە
رێکخراوێکی فەڕمی لە کوردستان و لە فەرمانگەی رێکخراوە
ناحکومییەکانتۆمارکرا..
ئێستا کوردیپێدیا بووەتە خاوەنی زۆرتر لە سەد و ئەوەندە
هەزار بابەت ،دەیان هەزار وێنە و فایلی پەیوەندیدار بە
بابەتەکانییەوە پەیوەست کراون ،سەرباری ئەوەش بووەتە
یەکەمین پەڕتووکخانەی دیجیتاڵی کوردی کە ریپۆزیتۆرییەکەی
زۆرتر لە شەش هەزار فایلی پی دی ئێفی پەڕتووکی دەربارەی
کوردستانوکوردلەخۆیگرتووە..
ماڵپەڕەکەمان لە کایە مەعریفی و رۆشنبیرییەکاندا ئێستا
باش ناسراوە ،رۆژانە سەردانکەری زۆرمان هەیە و زۆرتر لە
ملیۆنێکدۆکومێنتلەسەرماڵپەڕەکەمانداونلۆدکراوە..
کارێکی لەم جۆرە لە کلتووری ئێمەدا ناکرێت و نابێت!
بەسەربەخۆیی بمێنێتەوە ،کلتووری ئێمە کلتووری (عاید
بەکێیت)ە! و ئاسان نییە بتوانیت بەبێ ئەوەی سەربە هیچ
الیەک بیت کارەکانی خۆت بەڕێوەبەریت! ..هەربۆیە من هیچ
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گلەییەک لەو پرسیارکەرانە ناکەم ،چونکە ئێستا پەیجەکانی
فەیسبووکیش عایدی الیەنێکن و لەوەوە بڕوانە بۆ رۆژنامە،
گۆڤار،رادیۆوتەلەڤزیۆنەکان..
کوردیپێدیا ،عایدی هیچ الیەنێک نییە ،هەر کاتێکیش
کوردیپێدیا یەک فلس لە کەسێک یان الیەنێکەوە وەربگرێت لە
بەشی کۆمەکدا بە بەڵگەی ناردنەکەیەوە باڵودەکرێتەوە و
هەموو کەسێک دەتوانێت سەیری ئەو الپەڕەیە بکات..کارەکانی
ئێمە زۆر بێالیەن ،تڕانسپەڕانت و پڕۆفیشناڵە و تکایە وازمان
لێبهێنن با بەردەوام بین ..ئێمە عایدی یەک الیەنین ،ئەویش
ناوی دەستەبەرکردنی زانیارییە بۆ هەر تاکێکی کورد دەربارەی
واڵتونەتەوەکەی..ئامانجمانئەوەیەوەکهەرنەتەوەیەکیتر
خاوەنی داتابەیسێکی نەتەوەییی خۆمان بین ..کە لەو رووەوە
کوردیپێدیادەبێتەیەکلەبەرایییپایەکانی..
لەگەڵ رێزی هاوڕێ باخەوان ،دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری
رێکخراویکوردیپێدیا 
2015-06-27
الهای–هۆڵندا 
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كورتەی رەگوڕیشەی سەلەفیی جیهادی لە
كوردستان
چاكسازییە ئایینییەكانی جیهانی ئیسالمیی دەرەوەی
كوردستان ،كەم تا زۆر باندۆری لەسەر رەوتی ئیسالمی لە
كوردستانیشدا هەبووە .بیرۆكە نوێیەكانی جەمالەددینی
ئەفغانی و محەمەد عەبدە و ئەوانی دیكە لە سەرەتای
سەدەی بیستەوە لەنێو كەمێك لە خوێندەوارانی كورددا
باڵوبوونەتەوە .ئەم بیرە "چاكسازی"یانە كارێكی وایانكردوە كە
لە كوردستانیشدا رەوتی ئیسالمی بەكزی سەرهەڵبدات.
مەالی گەورەی كۆیە و شێخ محەمەدی خاڵ لە سلێمانی،
هەندێك لەو رووناكبیرانە بوون كە كاریگەریی ئەو چاكسازە
ئیسالمییانەیان لەسەر درووستبووە و ئەوانیش لەالیەن
خۆیانەوەداوایچاكسازییئایینیوكۆمەاڵیەتییانكردوە.هەر
ئەو بیرۆكانەش بوون وایانكرد كە ساڵی  ١٩٣٤پارتێكی
ئیسالمی بەناوی حیزبی ئیسالمیی كورد لە هەڵەبجە
دابمەزرێت .ئەم حیزبە تەنیا دوو ساڵێك لە كاركردن
بەردەوامبووە.
پاش دامەزراندنی كۆمەڵەی برایەتیی ئیسالم لە ئێڕاق،
بیری ئیخوان لە ناوچەكانی موسڵ و بادینان باڵوبووەوە ،بەاڵم
زۆرینەی سەرچاوەكان باس لەوە دەكەن كە مێژووی ئیسالمی
سیاسی لە كوردستاندا بۆ پەنجاكانی سەدەی بیست
دەگەڕێتەوە .سەرەتای پەنجاكان كۆمەڵێك مەال و موسڵمانی
كورد كە شێخ عوسمان عەبدولعەزیز و مەال ساڵحی گەورە
لەنێویاندا بوون ،بەشێوەیەكی نافەرمی گرووپێكی ئیخوان
موسلمینیانلەكوردستاندامەزراند .ئەمانەسەرەتا كەوتبوونە
ژێرهێزكاریبیرۆكەكانیحەسەنبەنناوەكەخۆیلەسەلەفی
زانستیدادەبینییەوە.ئەمگرووپەچاالكییەكیئەوتۆیبەرچاویان
نەبوو لەنێو كۆمەڵگەی كوردەواریدا .هەروەها نەیانتوانی
جێدەستیشیان بەسەر رووداوەكانی ئەوكاتی باشووری
كوردستانەوە هەبێت .تاوەكو حكومەتی بەعس لە ساڵی
١٩٧١دا ئیخوانەكانی ئێڕاق و كوردی هەڵوەشاندەوە و
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چاالكییەكانیانیقەدەخەكرد.بەاڵمدەكرێت بگوترێت كەئەمانە
پێشەنگبوونبۆبەسیاسیكردنیئیسالمییەكانیكوردستانو
ببنە هەوێنێك بۆ دامەزراندنی تەواوی پارتە ئیسالمییەكان و
موتوربەكردنی هەندێك لەو تاكانەی ئەو حیزبانە بە بیری
سەلەفیی سوننی جیهادی كە پاشان لە رێكخراوی
ئەنسارولئیسالمداخۆیبینییەوە.
لە ساڵی ١٩٧١ەوە ،هیچ جموجۆڵێكی ئەوتۆی
ئیسالمییەكانی كوردستان بەدیناكرێت كە شایانی باسبێت،
جگە لە یەكێتیی زانایانی ئایینیی كوردستان كە دەستنێژ و
الیەنگری ئەوكاتی پارتی دیموكراتی كوردستان بوون  .ئەم
یەكێتییەش ساڵی  ١٩٦٨بە پێشنیازی شێخ عوسمان
عەبدولعەزیز لەگەڵ مەال مستەفا بارزانیدا دامەزرێندرا .شێخ
عوسمان عەبدولعەزیز ،ئیخوانی بوو و پاشتریش بووە
دامەزرێنەری بزووتنەوەی ئیسالمی و ئیسالمی سەلەفی لە
كوردستاندا .واتە ئیخوانەكانی كوردستان ،یەكێتیی زانایانیان
كردە ئەلتەرناتیڤ بۆ چاالكییەكانیان و باڵوكردنەوەی بیری
ئیخوان.
هەرچەندە سەرچاوە كەمە لەبارەی كۆبوونەوەیەكی چەند
حاجییەكی كورد لە شاریمەككە لە وەرزێكی حەجی كۆتایی
ساڵی حەفتاكاندا ،بەاڵم لێرە و لەوێ باسی ئەوە دەكرێت كە
ساڵی  ١٩٧٩چەند حاجییەكی كوردی باشوور و رۆژئاوا لە
شاری مەككە هەوڵی دامەزراندنی بزووتنەوەیەكی ئیسالمیی
سەلەفییانداوە.ئەمبزووتنەوەیەتاوەكوچرادەیەكبەهەوڵی
دەسەاڵتدارانی عەرەبستانی سعودیە بووە ،ئەوەیان تائێستا
نازانرێت،بەاڵمبوونیئەوكۆبوونەوەیەلەشوێنێكیوەكشاری
مەككەخۆیلەخۆیدازۆرباسوخواسهەڵدەگرێت.
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران و دامەزراندنی كۆماری
ئیسالمیی ئێران ،ئیسالمییەكانی كورد بەیارمەتی ئێران
كەوتنەخۆ و خۆیانیان لە چوارچێوەی رێكخراوێكدا كۆكردەوە.
پرسیارێكیگرنگەكەبۆچیئێرانیشیعەیارمەتیئیسالمییە
كوردە سوننەكان دەدات تاوەكو هێز پەیدابكەن و ببنە خاوەن
رێكخراوێكی بەهێز؟ هەڵبەت ئەمە پەیوەندی بە ئەجێندای
تایبەتی ئێرانەوە هەبووە و هەیە و هەردەم ویستوویەتی
لەڕێگەیرێكخراوەئیسالمییەكانەوەبەرژەوەندییەكانیخۆیلە
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كوردستاندا بپارێزێت و وەك كارتێك (هەرچەند بچووكیش بێت)
لەدژیسعودیەیسەرچاوەیسوننەمەزهەببەكاریانبێنێت.
ئیسالمییەكانی كورد لە باشووری كوردستان هەر زوو
هێزیان پەیداكرد و بوونە خاوەنی هێزی چەكدار .كایەی
كاركردنیان سنوورەكانی ئەوكاتی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان بوو .تەواوی پاڵپشتی مادی و لۆجستییانبەئاشكرا
لە ئێرانەوە پێدەگەیشت .پاش رێككەوتنی یەكێتیی نیشتمانی
كوردستان و حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و كردنەوەی
بەرەیەكیشەڕلەدژیئێران،ئێرانیشویستیئیسالمییەكانی
كورد لەو شەڕەدا لە بەرژەوەندی خۆی بەكاربێنێت .هەر زوو
ئیسالمییەكانی كوردستان لەشكری ئیسالمیی كورد  -لیك و
هێزەكانی یەكێتی پێكدا هەڵپژان و قوربانییەكی زۆری
لێكەوتەوە .سەرئەنجام ئیسالمییەكان لە سنوورەكانی یەكێتی
دەركران و كایەی كاركردنیان تەنیا ناوچە سنووریەكانی نزیك
رۆژهەاڵتبوووبەشێوەیەكیزۆرچڕیشلەناوچەیهەڵەبجەدا
بەنهێنیخەریكیخۆڕێكخستنبوون.
پاش كیمیابارانكردنی هەڵەبجە و راكردنی زۆرینەی
خەڵكەكەی بۆ دیوی رۆژهەاڵت ،ئیسالمییەكانی كورد توانییان
دیسانەوە خۆیان رێكبخەنەوە و هەر لەم ساڵەشدا بوو كە
بزووتنەوەی ئیسالمیی لە كوردستانی ئێڕاق بەسەرۆكایەتیی
شێخعوسمانعەبدولعەزیزبەتەواوەتیپەرەیسەند.
بزووتنەوەی ئیسالمیی لە كوردستانی ئێڕاق ،یەكێك لە
گرنگترین رێكخراوە ئیسالمییەكانی كوردستانە ،چونكە هەموو
كۆمەڵە و رێكخراوە ئیسالمییەكانی كوردستان بە سەلەفیی
زانستی و سەلەفیی جیهادییەوە لەناو ئەم بزووتنەوەیەدا
پەروەردەبوونولێیجودابوونەتەوە.بۆنموونەدوولەپێنجحیزبە
گەورەكەیباشووریكوردستان،كۆمەڵیئیسالمییكوردستان
و یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستان هەر لە بزووتنەوە
جوودابوونەتەوە ،یان سەركردەكانیان و زۆرینەی كادیرە
پێشكەوتووەكانیان ئەندام و چاالكی بزووتنەوەی ئیسالمیی
كوردستانبوون.
بزووتنەوە ،لە سەرەتای راپەڕینەوە بنكەیەكی جەماوەری
تاڕادەیەك فراوانی هەبوو ،بەتایبەتی لە ناوچەكانی هەڵەبجە،
هەورامان و سلێمانی .تەنانەت لە هەڵبژاردنی ١٩٩٢ی
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باشووری كوردستاندا كاندیدیشی بۆ پۆستی رابەری هەرێمی
كوردستانهەبووە.
لەنێو ئەم بزووتنەوەیەدا ،كۆمەڵێكی دیكەی ئیسالمی
پەیدابوو كە كەوتبوونە ژێر بیرۆكەكانی سەید قوتب ،ئیبن
تەیمییە،مەودوودیوئەوانەیدیكەكەباوەڕیانبە سەلەفیی
جیهادیهەبوو،لەوانەوریاهەولێریكەنازناویئەبوعەبدوڵاڵی
شافیعیبووەولەئاكامدالە٥یدیسەمبەری٢٠٠١رێكخراوی
توندڕەوی جوندولئیسالمی دامەزراند و دەكرێت ئەم رێكخراوە
بكرێتە خاڵی وەرچەرخان لەنێوان رێكخراوە ئیسالمییەكان و
رێكخراوەجیهادییەسەلەفییەكانیكوردستان.
وریا هەولێری ،پێشتر چووبووە ئەفغانستان و سەرچاوەكان
باسی ئەوە دەكەن كە ئوسامە بنالدنی دیوە و كەوتووەتە ژێر
باندۆریرێكخراویقاعیدەوەورێكخراویجوندولئیسالمیشهەر
بەخواستیخودیئوسامەبنالدنلەكوردستاندالەبزووتنەوە
جودابووەتەوە و دەكرێت ببێتە یەكەمین هۆکاری بوونی
رێكخراوی قاعیدە لە باشووری كوردستان و سنووری سیاسی
ئێڕاقی ئەوكاتدا .تەنانەت ئەم رێكخراوە پاشان بووە
رێخۆشكەرێكبۆدرووستبوونیئەنسارولسوننەبەسەرۆكایەتی
زەرقاوی كە رۆڵێكی گرنگ و ترسناكی لە ئێڕاقدا لە دوای
كەوتنیبەغداوەگێڕاوە.
شانبەشانی وریا هەولێری و بزووتنەوەكەی ،لەنێو
بزووتنەوەی ئیسالمیدا چەندین كەس و بنەرێكخراوی دیكە
هەبوونكەنزیكبوونلەرەوتیسەلەفی-سوننی-جیهادییەوەو
لەژێر هێزكاری بۆچوون و نووسینەكانی سەید قوتبدا بوون.
لەوانە بزووتنەوەی حەماسی كورد و بزووتنەوەی ئیساڵح و
تەوحید.
رۆژی ١٠ی دیسەمبەری  ٢٠٠١ئەم دووانەی كۆتایی و
جوندولیسالم یەكیانگرت و بەسەرۆكایەتی مەال كرێكار
(نەجمەدین فەرەج) رێكخراوێكی نوێ و گەورەتریان پێكهێنا
بەناویئەنسارولئیسالمەوە.
پێشتر سەران و ئەندامانی جوند و حەماسی كورد و
تەوحید ،هاتوچۆی بەردەوامی ئەفغانستانیان كردووە و لەوێ
راهێنانیان پێكراوە ،پەیوەندییەكی پتەویان لەگەڵ رێكخراوی
قاعیدەدا هەبووە و دەكرێت بگوترێت كۆكردنەوەی ئەو باڵە
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سەلەفییە جیهادییانەی ناو بزووتنەوە و پێكهێنانی
ئەنسارولئیسالم بە خواست و ئامۆژگاری قاعیدە بووە.
هەربۆیەشە لەناو ئەنساردا نزیكەی  ١٢٠ئەندامی عەرەبی
ئەفغان هەبوون ،بەتایبەت بۆ پتەوكردنی ئەنسار لە
ئەفغانستانەوەهاتبوونەچیاكانیهەورامانیلهۆن.
چ بزووتنەوەی ئیسالمی ،چ ئەنسار ،هەردەم پەیوەندیی
نێوان ئەنسار و قاعیدەیان بەدرۆخستووەتەوە .بەاڵم سەرچاوە
ئەمریكیوكوردییەكانیوەكیەكێتیوپارتیهەردەمجەخت
لەسەرپەیوەندییبەهێزینێوانئەنساروقاعیدەدەكەنەوە.
تەنانەت یەكێتی نیشتمانیی كوردستان زۆر دڵنیایە لەو
پەیوەندییە و یەك لە دیلەكانی ئەنسار كە ئەفسەرێكی
موخابەراتی ئێڕاقی بووە بەناوی كازم ،دانی بەو پەیوەندییە
پتەوەداناوە.
سەرچاوە هەواڵگرییەكانی ئەمریكاش باس لە چوونی
كەسێك دەكەن بەناوی مەال نامۆ بۆ ئەفغانستان و لەالیەن
قاعیدەوە نزیكەی  ٣٠٠تا  ٦٠٠هەزار دۆالری وەرگرتووە بۆ
بەهێزكردنیرێكخراویئەنسارولئیسالم.
باس لەوەش دەکرێ کە هەندێك لە چەكدارانی
ئەنسارولئیسالمهەمانجلیعەرەبەئەفغانییەكانیقاعیدەیان
لەهەورامانپۆشیوەكەشەڕواڵێكوكراسێكیدرێژوكاڵوێكی
ئەفغانیبووە!
ئەنسار،هەرزوولەگەڵحیزبەكوردییەكانداكەوتەملمالنێ
و شەڕەوە .بەتایبەتی بەهۆی ئەوەی نزیكی سنوورەكانی
یەكێتی بوون ،هەر زوو بوونە هۆی كوشتاری گەورەی وەك
خێڵی حەمە وتیرۆركردنی شەوكەتی حاجیموشیرئەندامی
سەركردایەتیی یەكێتی و هەوڵی تیرۆركردنی سەرۆكوەزیرانی
ئیدارەی سلێمانی د .بەرهەم ساڵح لە ٢ی ئەپریلی  ٢٠٠٢و
زۆركاریهاوشێوەیدیكە.
سەرچاوەكان باس لەوە دەكەن كە نزیكەی هەزار كوژراو و
بریندارلەالییەكێتیونزیكەی ١٠٠كوژراووبرینداریئەنسار
لەو پێكدادانەی نێوان یەكێتی و ئەنساردا هەبووە .پارتی
دیموكراتی كوردستانیش ،تیرۆركردنی فرەنسۆ هەریری
ئەندامیسەركردایەتیپارتیدەداتەپاڵئەمگرووپە .
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هەر بەهۆی ئەو شەڕانەشەوە بوو كە حیزبە كوردییەكان و
ئێران ،لە رێككەوتننامەی تاراندا لەسەر لەنێوبردنی ئەنسار
رێككەوتن.
بەهۆیسەختییناوچەیهەورامانوبەكارهێنانیشێوازی
شەڕی پارتیزانی "لێدە و راكە"ی ئەنسارەوە ،هێزەكانی
یەكێتی ،هەرچەندە بە ژمارە و چەك زۆر لە ئەنسار زۆرتربوون،
نەیانتوانی ئەنسار لەنێوبەرن و رۆژبەڕۆژ بەهێزتر دەبوون و
كردەوەی گەورەتریان ئەنجامدەدا .ناوچەكەشیان بەتەواوەتی
خستبووە ژێر یاساكانی شەریعەتی ئیسالمییەوە ،موزیك و
وێنەهەڵواسینیان قەدەخەكرد ،نەشیاندەهێشت كچان بچنە
قوتابخانە و پیاوانیش دەبووایە ردێنیان بهێشتایەتەوە .هەروەها
سەردانی گۆڕی "پیاوچاك"انیشان قەدەخەكرد و بگرە هەندێك
لە مەزاری نەقشبەندییەكانیشیان تێكدا و ئێسكوپروسكیان
گواستەوە .لەسەر ئەم كارانەی ئەنسار ،رێكخراوی "هیومان
رایتسوۆچ"هۆشدارییداوراپۆرتێكیشیلەسەرباڵوكردنەوە.
ئەنسارولئیسالم ،هەروەك هەموو بزووتنەوە سەلەفییە
جیهادییەكانی دیكەی دەرەوەی كوردستان ،باوەڕی بە
بزووتنەوەینەتەوەیینییە،هەروەكئەوانیدیكەدەڵێن"القومیە
االاالسالم"واتەهیچنەتەوەیەكنییەجگەلەئیسالم.لەمەدا
سەداسەدلەگەڵداعشوبیریداعشدایەكدەگرنەوە.گوێچكە
بڕین و سەربڕینی تەرمی پێشمەرگەكانی یەكێتی لە گوندی
خێڵیحەمە،هەمانشێوازیوەهابییەكانیسەرەتایسەدەی
بیستی سعودیە و ئێستای داعشە .تەنانەت ئەو سروودانەی
كە لە دیكیۆمێنتەرییەكانی ئەنسارولئیسالمدا بەكاردەهێنرێن،
هەمانئەوانەنكەسەلەفییەجیهادییەكانوبەتایبەتیداعش
بەكاریدەهێنن .هەربۆیە دەتوانین بڵێین :ئەنساریش وەك هەر
رێكخراوێكی سەلەفیی جیهادی لە خزمەتی شۆڤێنیزمی
عەرەبیوعروبەیعەرەبیدابووە.
پاش رووخاندنی بەغدا ،كۆمەڵێك ئەفسەری بەعسی و
موخابەراتی ئێڕاقی پەیوەندییان بە ئەنسارولئیسالمەوە كرد.
ئەنسار بەمە لەجاران بەهێزتر بوو .ئەم پەیوەندییە ئەوە
دەگەیێنێتكەبیریسەلەفییجیهادیوشۆڤێنیزمیعەرەبی
كە پێیدەگوترێت عروبە لێك جیانابنەوە .لەو رووەوە زاراوەی
سەلەفیبەعسیدەكرێتببێتەزاراوەیەكیگونجاوبۆهەموو
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گرووپە جیهادییەكان ،چونكە لە بنەڕەتدا خزمەت بە
بیروبۆچوونەكانی شۆڤێنیزمی عەرەبی دەكەن كە سەلەفی و
بەعسلەسەردەمەجوداكاندارابەرایەتییانكردوون.
بەتاوانی پەیوەندییان لەگەڵ قاعیدە و بوونی كارخانەی
كیمیایی سەردەمی بەعس لە هەورامان ،ئەمریكییەكان لە
٢٣ی مارتی  ٢٠٠٣لەرێی مووشەكەوە لە دەریای سوورەوە
هێرشیانكردە سەر ئەنسارولئیسالم لە هەورامان و هێزەكانی
یەكێتیش لە زەوییەوە پەالماریاندان .لەم هێرشەدا كە  ٨رۆژی
خایاند ،سەرچاوەكان باس لە كوژرانی  ٥٧كەسی ئەنسار
دەكەن و بەهۆیەوە ناوچەكانی هەورامانیان پێ چۆڵكرا و
ئاودیوی ئێران بوون و هەندێكیشیان لە شارەكانی باشووری
كوردستاندا خۆیان حەشاردا .ئەوانەی كە عەرەبی ئەفغان و
ئەفسەروموخابەراتیئێڕاقیبوونپاشترلەئێرانەوەگەڕانەوە
و پەیوەندییان بە زەرقاوییەوە كرد .ئەو ئەفسەرانە
بەسەرۆكایەتی زەرقاوی رۆڵێكی كاریگەریان لە گواستنەوەی
ئەنساری"كوردی"بۆئەنساریبەعسیبینیكەهەردووكیان
لە بناواندا یەك مەبەستیان هەیە كە ئەویش سەلەفی
بەعسییەولەخزمەتیشۆڤێنیزمیعەرەبیدان.
بەم هێرشە رێكخراوی ئەنسار پەرتەوازەبوو و تەنانەت
هەندێك لە سەركردەكانیشیان گیران و مەال كرێكاریش لە
رێگەی ئێرانەوە خۆی گەیاندە ئەوروپا و تائێستا چەند جارێك لە
نەرویجدراوەتەدادگاوزیندانیكراوە .
دوای پاشەكشەی ئەمریكا لەئێڕاق لە ٢٠١١دا ،دیسان
ئەنسار چاالكبووەوە .لە سەرەتای دامەزراندنی داعشەوە ،زۆر
لە ئەندامەكانی پەیوەندییان بە داعشەوە كرد .تەنانەت
ئەنسارولئیسالم بەیعەتی بە خەلیفەی داعش ئەبوبەكر
بەغدادی دا .هەرچەندە ئامارێكی تەواو سەبارەت بە ژمارەی
كوردانی نێو داعش و پاشخان و پەیوەندییەكانی پێشووتریان
نییە ،بەاڵم زۆرینەی هەرەزۆری كوردانی ناو داعش یان
بزووتنەوە بوون یان ئەنسارولئیسالم! یاخود بیریان نزیكی ئەم
دوورێكخراوەبووە،هەڵبەتهەندێكئەندامیپێشتریكۆمەڵو
یەكگرتوویئیسالمیشلەنێوداعشداهەن.
ئێستا ئەنسارولئیسالم لە كوردستان و بەتایبەتی لە
باشووردا ،جگە لە ئەندامەكانی نێو داعشیان هیچ چاالكییەی
531

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ئەوتۆیاننییەكەبەرچاوبێت،بەاڵملێرەولەوێچەندینخانەی
نووستوویانهەیەوچاوەڕوانیهەلێكیلەبارنبۆئەوەیچاالك
ببنەوە! خانە نووستووەكانی ئەنسار و چاالكییەكانی
پاشەڕۆژیان ،دەكرێ بچنە خانەی كوردستان و پۆست-
داعشەوە .
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دیاگرامی مێژووی ئیسالمی سیاسی لە کوردستاندا

533

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


باشووری کوردستان و پۆست-داعش
ئەستەمەباسلەبارودۆخیباشووریكوردستانوپۆست-
داعش بكرێت ،ئەگەر كەمێك لەسەر بارودۆخی ئێستای
باشووری كوردستان و یەكەم بەركەوتەی لەگەڵ داعشدا
هەڵوەستەیەكنەكەین.
داعش پاش گرتنی موسڵ ،وردەوردە هێزەكانی خۆی بە
یارمەتی عەرەبە سوننەكانی سەر سنووری باشووری
كوردستان و ئێڕاقی عەرەب كۆكردەوە .هەرچەندە چاودێران
رایانوابووكەداعشهێرشناكاتەسەركوردستان!بەاڵمهەر
زوو بەهەمان شێوازی شەڕكردنی وەهابییەكانی عەرەبستانی
سعودیە و هێنانی ترس و تۆقاندن ،هێرشیكردە سەر هێزی
پێشمەرگەی كوردستان .ئەوەندەی نەبرد جەنگێكی بەرەیی
دوور و درێژ لەگەڵ هێزەكانی داعش هەر لە شنگالەوە تاوەكو
جەلەوالبەرپابوو.درێژاییبەرەیجەنگگەییشتەزۆرترلەیەك
هەزار كیلۆمەتر! نزیكەی دوو ساڵە ئەم جەنگە بەردەوامە.
سەرەتا چەندین شارۆچكە و سەدان گوندی باشووری
كوردستان لەالیەن داعشەوە داگیر و خاپووركران .خەڵكەكەی
ئاوارە و كۆمەڵكوژكران .هەزاران ئافرەتی ناوچەكانی شنگال و
زوممار لەالیەن داعشەوە بە سەبییەكران و كاریگەرییەكی
دەروونیزۆرخراپیلەسەرتەواویتاكەكانیكوردبەجێهێشت.
زیانێكی گیانی و مادی زۆر گەورەش بە هێزی پێشمەرگەی
كوردستان و الیەنە بەشداربووەكانی بەشەكانی دیكەی
كوردستانیشگەییشت.
داعش ،پاش داگیركردنی شنگال و مەخموور كە دوو
شارۆچكەی گەورەی سنووریی كوردستانن ،ویستی هێرش
بكاتە سەر هەولێری پایتەخت! ئەم هێرشە پشێوییەكی زۆری
لەبەرەیناوخۆییكوردستاندادروستكردوهەرزووبەزووفڕۆكە
ئەمریكییەكان هاتنە دەست و ئەوان لە ئاسمانەوە و هێزی
پێشمەرگە و ئاسایش و دژەتیرۆر لە زەمینەوە مەترسیی
داعشیانلەسەرپایتەختدوورخستەوە.
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باشووری كوردستان و حكومەتەكەی لەماوەی دوای
راپەڕینەوە ،بەهۆی ئەو هەموو گۆڕانكارییە ناوخۆیی و
ناوچەییانەوە،هەرگیزنەیتوانیوەبارودۆخیسیاسی،ئابووریو
سەربازیی خۆی پتەو و جێگیربكات .هەربۆیەشە باشووری
كوردستانبەهیچجۆرێكئامادەیشەڕیداعشوبەڕێوەبردنی
بەرەیەكی درێژی یەك هەزار كیلۆمەتری نەبووە .ئاكامەكەشی
ئەو زیانە زۆر و سورپریزە سەربازییانە بوو كە لە سەرەتای
جەنگەكەوەتووشیهێزیپێشمەرگەبوو!
بەرەی ناوخۆیی باشووری كوردستان و دابەشبوونی هێزە
سیاسیوسەربازییەكان
پەیوەندینێوانپارتیویەكێتی
بەرەی ناوخۆیی باشووری كوردستان و دابەشبوونی هێزە
سیاسی و سەربازییەكان ،هەر لە رێككەوتنی واشنتنەوە كە
پارتی و یەكێتی تێیدا ئاشتكرانەوە ،جگە لە ناوچەی سلێمانی
گۆڕانكارییەكی ئەوتۆی بەسەردا نەهاتبوو .هەرچەندە پاشتر
هەردووال هەوڵی كاراكردنی حكومەت و پەڕڵەمانی باشووری
كوردستانیان دا و خواست یان هەوڵی ئەوەش هەبوو كە
سێكتەرەكانیدارایی،ئاساییشوهێزیپێشمەرگەرێكبخەن،
بەاڵم ئەم خواستانە هەرگیز بەتەواوی نەچوونە بواری
جێبەجێكردنەوە.
بەكورتی ،پارتی و یەكێتی بانگەشەی یەك حكومەتییان
دەكرد ،بەاڵم لەڕاستیدا هیچی وایان لە قۆناخی دوئیدارەیی
تێنەپەڕاندبوو .بەشێوەیەكی دیكە هەولێر حكومەتێك و
سلێمانیشیەكێكیدیكەبووە!
پەیوەندینێوانیەكێتیوبزووتنەوەیگۆڕان
هاوسەنگی هێزی سیاسی لە ناوچەی سلێمانیدا
گۆڕانكاری شێرگیریی بەسەرداهات .ئەویش بەهۆی
جیابوونەوەی بەشێكی زۆریئەندامانییەكێتی ودامەزراندنی
بزووتنەوەی گۆڕان .ئەم بزووتنەوەیە هەر زوو توانی ببێتە هێزی
سێیەم و پاشان لە پەڕڵەمانیشدا بووە دووەم .بزووتنەوەكە
تەنانەت لە ناوچەی زۆنی زەردیشدا تاڕادەیەك بنچینەی
جەماوەریی پەیداكرد ،یان بەشێوەیەكی دیكە هەندێك لە
بنچینەجەماوەرییەكەییەكێتیگواسترایەوەبۆگۆڕان.بەاڵملە
راستیدا لە ناوچەی سلێمانی و ئەوەی كە پێیدەگوترێت زۆنی
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سەوز ،هێزی پێشمەرگە ،ئاساییش و كاروباری دارایی هەر لە
دەستی یەكێتیدا مایەوە .هەرچەندە گۆڕان ژمارەی دەنگەكانی
لە یەكێتیش زۆرتربوو ،بەاڵم لەسەر گۆڕەپانی سیاسی
كوردستاندا نەیتوانی ببێتە هێزی دووەم .هەر ئەمەش بووە
هۆكاری دژایەتیكردنی سەرسەختی یەكێتی و گۆڕان و
کێشمەكێشیگەورەیلێكەوتەوە.
ئەو كێشەیەی نێوان یەكێتی و گۆڕان بووە هۆی ئەوەی كە
رێككەوتنی ستراتیژیی نێوان پارتی و یەكێتی كارا ببێتەوە و
هەردوو لەدژی گۆڕان بوەستن .ئەمەش لە هاوكێشەی
سیاسیدادەچێتەچوارچێوەیهاوپەیمانییدژەكانەوە!
پەیوەندییەكانی هەردووال زۆر بە ناجێگیری مایەوە .یەكێتی
ماوەیەكی زۆر كەوتبووە نێوان بەرداشی گۆڕان و پارتییەوە،
لەالیەك نەیدەتوانی پشتگیری ئاشكرای هەندێك لە
هەڵوێستەكانی پارتی لەدژی گۆڕان بكات! ئەویش بەهۆی
لەدەستدانی بنكە جەماوەرییەكەی لە ناوچەی سلێمانیدا و
گواستنەوەیان بۆ گۆڕان .لەالیەكی ترەوە ،نەشیدەتوانی
پشتگیری ئاشكرای گۆڕان بكات بەتایبەتی لەكاتی ناردنەوەی
وەزیرەكانی گۆڕان و رێگرتن لە سەرۆكی پەڕڵەمان ،بەهۆی
لەدەستدانی رێككەوتنیان لەگەڵ پارتی و نەمانی دەسەاڵتیان
لەهەولێردا .بەتایبەتیهەولێرلەمدواییانەداوبەهۆیشەڕی
داعشەوە بووەتە بنكەی كۆبوونەوە گرنگەكانی نێوان باشووری
كوردستان و هێزە دژبە داعشەكانی وەك ئەمریكا و واڵتانی
رۆژئاوا و نێردەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان .ئاسان نەبووە و نییە
بۆ یەكێتی كە هەڵوێستی خۆی لە كێشەكانی گۆڕان و پارتیدا
بەالیەكدا بشكێنێت .ئەمە سەرباری كێشە ناوخۆیی و
باڵباڵێنەكانییەكێتیكەپەیوەندیگرنگیانبەگۆڕانوپارتییەوە
هەیە.
پەیوەندی نێوان پارتی و بزووتنەوەی گۆڕان
سروشتیلێكترازانەسیاسییەكانینێوهەررێكخراوێكوایە
كە الیەنی ترازاو لە الیەنی دایك رادیكاڵتر دەبێت .دژایەتی
بزووتنەوەی گۆڕان تەنیا لە زۆنی سەوزدا نەبوو ،بزووتنەوەكە
وەك خۆیان بانگەشەی بۆ دەكەن ،دەیویست گۆڕانكاری
ریشەییلەحكومەتوپەڕڵەمانیشدابكاتكەبەتایبەتیزۆنی
زەردیشی دەگرتەوە .سەرباری دژایەتی مێژوویی توندی
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رێكخەریگشتییبزووتنەوەیگۆڕان بۆپارتیوسەركردەكانی
پارتی ،سەركەوتنەكانی گۆڕان و بەدیهێنانی ئەو رێژە كورسییە
زۆرەی پەڕڵەمان .رێككەوتنی هەردووال لەسەر پێكەوبوون لە
یەك حكومەتدا  ،ملمالنێییەكانی نێوانیانی نەوەستاند .تاوەكو
كار گەییشتە ئەوەی پارتی رێگری لە سەرۆكی پەڕڵەمانی
كوردستان كرد كە سەربە لیستی گۆڕان بوو و نەیهێشت
بگەڕێتەوە هەولێر و تەواوی وەزیرەكانی گۆڕانیشی لەسەر كار
البردوناردنییەوەبۆماڵ.
لە سەرەتاوە لەنێو یەكێتیدا ،باڵێك یان چەند باڵێك هەبوون
كەهەردەمدژایەتیپارتییانكردووە،بەوەیكەپارتیحیزبێكی
پارێزگارە و دەبێ دەسەاڵتی سیاسی و سەربازییان
كەمبكرێتەوە .ئەم باڵە پاشتر وەك بزووتنەوەی گۆڕان خۆی
ناساند .گۆڕان لەسەر ئەمهەڵوێستانەی بەردەوامبووو پاشان
زۆرینەی كێشە سیاسی و ئابوورییەکان و تەنانەت گیرانی
زۆربەیشارۆچكەوناوچەكانیژێردەستیداعشیشیدەدایە
پاڵپارتی.
پرسیدرێژكردنەوەیماوەیسەرۆكیهەرێمیكوردستان
هێندەی دیكە كێشەكانی گۆران و پارتی ئاڵۆزكرد ،بەجۆرێك
گۆڕانسەرۆكیهەرێمیكوردستانبەنایاساییپێناسەدەكات
وپارتیشبەیاسایی.یەكێتیشلەمنێوانەداهەردەمبەئاشكرا
سیاسەتی دڵڕازیكردنی هەردووالی بەكارهێناوە و كەم كات
هەڵوێستی ئاشكرای الیەنگری هەبووە .دیارە لێرە و لەوێ
زۆرجاران باسی یەكگرتنەوەی گۆڕان و یەكێتی بۆ یەكخستنی
هێزەكانیانلەدژیپارتیدەكرێت.
پارتە ئیسالمییەكانی باشووری كوردستان
ئیسالمییەكانی كوردستان ،هەردەم هەڵوێستیان ناجێگیر
بووە .هەردوو یەكگرتووی ئیسالمی و كۆمەڵی ئیسالمی ،دوو
لە گەورەترین پارتە ئیسالمییەكانی كوردستانن و دوو لە پێنج
حیزبەگەورەكەیباشووریكوردستانپێكدێنن.جگەلەوەیلە
ئەنجامی ملمالنێ نێوخۆییەكانی ئیسالمییەكانی كوردستان
دابەش و دروستبوون ،هەردەمیش لەسەر ئاستی سیاسی
كوردستاندا هەڵوێستەكانیان پەیوەست بە واڵتانی ناوچەكەوە
بووە .ئەم دوو حیزبە هیچ كاتێك لەسەر هێڵێكی گشتی لە

537

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


پەیوەندییەكانیان لەگەڵ هەرسێ حیزبەكەی دیكەی باشووری
كوردستانبەڕێوەنەڕۆیشتوون.
ئێستا كۆمەڵی ئیسالمیی و یەكگرتووی ئیسالمیی
كوردستانپێگەیپەڕڵەمانیانهەیە.هەرچەندەسەرەتابەهۆی
بزووتنەوەی گۆڕانەوە چەندین دەسكەوتی سیاسییان بەدیهێنا
بەوەی كە هەرسێكیان پێكەوە بەرەی ئۆپۆزیسیۆنیان دامەزراند
لەدژی پارتی و یەكێتی ،بەاڵم ئێستا دەیانەوێت لە ملمالنێی
پارتی و حیزبەكانی دیكەدا ،دەسكەوتی زۆرتر بەدەستبێنن و
ئەوەشی كە پێشتر پێی دەگوترا ئۆپۆزیسیۆن ئەو كاریگەرییەی
پێشترینەماوە.
باشووری كوردستان و هێزە كوردییەكانی دەرەوەی
باشوور
 باشوور ،هەر لەدوای راپەڕینەوە نشینگە و بۆ
هێزەكانی دیكەی بەشەكانی كوردستان شوێنێكی
تاڕادەیەك ئارامبووە .دەكرێت زۆر بە كورتی
پەیوەندییەكانی ئێستای باشووری كوردستان و
هێزەكوردییەكانیدیكەبەوشێوەیەچڕبكرێتەوە:
 رۆژهەاڵت ،تەواوی پارت و رێكخراوە كوردییەكانی
رۆژهەاڵت جگە لە پارتی ژیانی ئازادی كوردستان-
پژاك هەر لە نێوەڕاستی هەشتاكانەوە كایەی
چاالكیوبارەگاكانیانلەباشووریكوردستانبووە.
گەورەترین ئەو رێكخراوانە (دیسان جگە لە پژاك)،
هەر لەدوای راپەڕینی ١٩٩١ەوە وەك رێككەوتنێكی
نێوان دەسەاڵتدارانی باشوور و خۆیان ،هەموو
چاالكییە سەربازییەكانیان دژی ئێران هەڵپەسارد.
پژاكلەمهاوكێشەیەبەدەرە،چونكەئەویشیەكێكە
لەو پارتانەی كە پارتی كرێكارانی كوردستان -
پەكەكە ئاڕاستەی سیاسەت و هەڵوێستەكانی
دەكات و دەچێتە ریزی پارتە ئاپۆییەكانی دیكەوە.
پەیوەندی هێزە سیاسییەكانی رۆژهەاڵت و باشوور
هەمیشە پەیوەست بە پەیوەندی باش یان خراپی
پارتەكانی باشوور لەگەڵ ئێراندا بووە .هەرچەندە
نزیكترین پارتی باشوور لە ئێرانەوە یەكێتیی
نیشتمانی كوردستانە ،بەاڵم ئەم پەیوەندییە
538

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 




بەتایبەتی لە  ١٠ساڵی رابردوودا نەبووەتە هۆی
تێكدانی نێوان ئەو پارتانە ،بەتایبەتی هەردوو
بارەگای سەركردایەتی و زۆرینەی هێزەكانی
دێموكرات بەهەردوو بەشەكەیەوە و كۆمەڵەكانیش
لەسنووریناوچەكانییەكێتیدان.دەكرێتبگوترێت
كە پارتەكانی رۆژهەاڵت هیچ كاریگەرییەكی
ئەوتۆیان نە لەسەر سیاسەت نە لەسەر
رووداوەكانی باشووری كوردستاندا نەبووە .لە
شەڕی داعشدا ،پارتەكانی رۆژهەاڵتیش ویستیان
وەك ئەركێكی نەتەوەیی بەشدارییان لە بەرەكاندا
هەبێت .حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و
كۆمەڵەوپارتیئازادیكوردستانبەشدارییانكرد،
پاشان بە گوشاری ئێران ،حیزبی دیموكرات و
كۆمەڵە لە بەرەكانی شەڕ كێشرانەوە .دیارە
كشانەوەی دیموكرات و كۆمەڵە و بەشداری
بەردەوامیپاك،پەیوەندیبەسنووریجیۆپۆلیتیكی
ئەم دوو الیەنەوە هەیە .هەستیاری ئێران بەرانبەر
بەکۆمەڵەودیموکراتزۆرلەهەستیاریبەرانبەربە
پاک زیاترە .رەنگە بونی پێگەی کۆمەڵە و دیموکرات
لە زۆنی سەوز و بونی بارەگاکانی پاک لە زۆنی
زەردیش کاریگەری لە سەر ئەم بابەتە هەبوبێت!
بەشداریهێزەكانیرۆژهەاڵت،هەرچەندەكەمیش
بێت دەچێتە چوارچێوەی سوودەكانی شەڕی
داعشەوە بۆ پتەوكردنی یەكانگیریی نەتەوەیی
كورد.
باكوور ،یەكێك لە گرنگترین بەشەكانی كوردستانە
كە كاریگەری جیددی لەسەر باشووری كوردستان
هەیە .ئەم كاریگەرییانە هەردەم پەیوەستبوونە بە
دیموكراتی
توركیا-پارتی
بەرژەوەندییەكانی
كوردستان ،گواستنەوەی نەوت و بازرگانی لەنێوان
توركیا و باشووری كوردستان و ئێڕاق .هەروەها
بوونی ژمارەیەكی زۆری گەریالكانی پەكەكە لە
باشووردا و بەتایبەتی لە ناوچە سنوورییەكان رۆڵی
گرنگیبینیوە.ئەمپەیوەندییانەزۆرترتایبەتبووەبە
539

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ناوچەكانی ژێردەستی پارتییەوە ،هەروەها
هەندێكجار كاریگەری لەسەر پەیوەندییەكانی نێوان
پارتی و یەكێتی ،پارتی و گۆڕانیش هەبووە .بەوەی
بەتایبەتی لەم چەند ساڵەی دواییدا بەرەیەكی چ
شاردراوەچئاشكرایپەكەكە-یەكێتی-گۆڕانلەدژی
پارتی لەئارادا بووە .پەكەكە وەك یەكێك لە
زلهێزەكانیكوردستان،هەردەمهەمانسیاسەتی
كالسیكیی "پارتی پێشڕەو"ی بەكارهێناوە .لە
تەواوی باكووری كوردستاندا بااڵدەستە ،هەر
هێزێكیفەرمییاننافەرمیشهەبێت،دەبێسەر
بە پەكەكە بێت و ئەو ئاراستەی سیاسەتەكانی
بكات .لە رۆژهەاڵتیش پژاك هەمان رۆڵ لەدژی
هەردوو كۆمەڵە"كان" و دیموكرات"ەكان" دەگێڕێت.
لە رۆژئاواش بەهەمان شێوە .باشووری كوردستان
كایەیەكی گرنگی پەكەكەیە .گرنگترین و زۆرترین
گەریال و بارەگاكانی پەكەكە لە باشووری
كوردستانن  .چەندین پارت و رێكخراوی سەربەخۆ-
ی لە باشووردا هەن ،هەڵوێستی پەكەكە لە
باشووردا هەردەم پێچەوانەی هەردوو كۆمەڵە و
دێموكراتبووە.ئەمانبۆسەرخستنیدۆزیباكوور
و پێشخستنی سیاسەت و بەرژەوەندییەكانی
خۆیان ،كەمتر بارودۆخی ناسكی باشووری
كوردستانیان لەبەرچاوگرتووە .دیارە واڵتانی
ناوچەكە ،بەتایبەتی توركیا و ئێران رۆڵی ترسناكیان
لەم پەیوەندییانەدا گێڕاوە .هەربۆیە هەندێكجار
پەكەكەویەكێتییانپەكەكەوپارتییانپەكەكەو
هەردوو یەكێتی و پارتی ،پێكدادانی خوێناوییان
ئەنجامداوە .ئەم رۆڵە ترسناكانەی دەوڵەتانی
ناوچەكە شكۆی باشووری كوردستان و تەنانەت
ئێڕاقیش كە باشوور بەشێكە لە نەخشەی
سیاسییەكەی ،خستووەتە مەترسییەوە ،بەوەی
بەردەوام فڕۆكەكانی توركیا بەبیانووی بوونی
ناوچە
بۆردومانی
پەكەكە
گەریالكانی
سنوورییەكانی باشووری كوردستانی كردووە كە
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پەكەكە ئەوناوچانانەیناوناوە"هەرێمیپاراستنی
میدیا" .دەیانجار هێزەكانی توركیا سنووریان بۆ
لێدانی گەریالكانی پەكەكە بەزاندووە .لە شەڕی
داعشدا ،پەكەكە وەك هێزێكی ئامادە لە باشووری
كوردستاندا ،ویستی ئامادەیی هەبێت .هەرزوو لە
ناوچەكانی مەخموور ،جەلەوال و پاشان چیای
شنگال وەك هێزی سەربەخۆ یان شانبەشانی
هێزەكانی باشوور لەدژی داعش بەشداربوون.
پاشتر لە سنووری رۆژئاوا و باشووری كوردستان
بەهۆی یەكینەكانی بەرخۆدانی شنگالەوە كە
سەربە پەكەكەن و هەمان سیاسەتی ئاپۆیی
پەیڕەودەكەن ،ناوچەكانی چیای شنگالیان
كۆنتڕۆڵكرد .رەخنە و گازندەیەكی زۆریان لەدژی
هێزەكانی باشوور بەتایبەتی پارتی باڵوكردەوە
بەوەیوەكپێویستبەرگریانلەشنگالنەكردووە.
ئەمبارودۆخەملمالنێینێوانپەكەكەوپارتیئاڵۆزتر
كردوتائێستاشبەردەوامە.
رۆژئاوا،ئەمبەشەیكوردستانهەرلەسەرەتای
هەشتاكانەوە كایەی كاری پەكەكە بووە .پێش
دامەزرانی پارتی یەكێتی دیموكراتی – پەیەدە زۆر
لە گەنجانی رۆژئاوای كوردستان لەنێو پەكەكەدا
كاریان كردووە ،ژمارەیەكی زۆریان لە شەڕی توركدا
شەهیدبووبوونكەبەپێنجهەزارشەهیدمەزەندە
دەكرێن .زۆرترین پارت و رێكخراوەكانی رۆژئاوای
كوردستان پێشتر نزیكی پارتی بوون .پەكەكە زۆر
كاری بۆ نەهێشتنی ئەم نزیكییە كرد و لەوەدا
سەركەوتنی بەرچاوی بەدەستهێنا .دامەزراندنی
پەیەدەش لەسەر رەوتی ئاپۆیی و نزیكی پەكەكە
یەكێك لەم هۆكارانەیە .پاش رووداوەكانی بەهاری
عەرەبی ،رۆژئاوای كوردستانیش خۆپیشاندانی
گەورە و گۆڕانكاری گەورەی بەخۆیەوە بینی،
ناوچەكە نیمچە سەربەخۆییەكی بەدەستهێنا.
پاشتر كانتۆنەكانی سەربە پەیەدە دامەزران و
هاوشێوەی باشووری كوردستان تووشی شەڕی
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داعشبوون.داعشزەبریكوشندەیلەرۆژئاواداو
ئەوەندەش نەمابوو شارۆچكەی كۆبانێ بەتەواوەتی
بكەوێتە دەستیان .ئەم شەڕەی داعش هەندێكجار
هەردوو باشوور و رۆژئاوای لێك نزیكخستووەتەوە،
هێزی پێشمەرگەی كوردستان دوو سنووری
نێودەوڵەتی بڕی و چوو بە هانای یەكینەكانی
پاراستنیگەلەوە.دیارەئەمەشهەردەكرێتبچێتە
خانەی سوودەكانی شەڕی داعشەوە .بەاڵم
پەیوەندییەكان هەر ئاسایی نەبوونەوە .سنووری
باشوور و رۆژئاوا تەنیا دوو هێز كۆنتڕۆڵی دەكەن،
ئەوانیش پارتی و پەیەدەن .پەیەدە وەك حیزبێكی
ئاپۆیی هەردەم پەیوەست بە سیاسەتە
گشتییەكانیپەكەكەوەیە.بەواتایەكیدیكە،ئەگەر
پەیوەندی نێوان پارتی و پەكەكە باش ببێ،
پەیوەندی ئەوانیش باش و پێچەوانەكەشی راستە.
هەربۆیە پەیوەندی نێوان رۆژئاوا و باشووری
كوردستان ،پەیوەست بە پەیوەندییەكانی باكوور و
باشووری كوردستانەوەیە .دیارە لەوەدا توركیا و
بەرژەوەندییەكانی رۆڵی كاریگەریان هەبووە.
هەرچەندە بەهۆی شەڕی داعشەوە سنووری
سایكس-پیكۆینێوانهەردووئێڕاقوسووریانەماو
داعش هەر زوو ئەو سنوورەی البرد! بەاڵم هێشتا
سنوورەكانی نێوان باشوور و رۆژئاوای كوردستان
ماون و كورد خۆی سنوورەكەی چەسپاندووە.
زۆركاتهیچئاڵووێرێكیئابووریلەوسنوورەدانییە،
تەنانەت هاتووچۆی كەسانیش لە هەردوو دیوەوە
ئاساننییە.
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نەخشەی
كوردستاندا

دابەشكردنی

هێزەكان

لە

باشووری

تێبینی :ئەم نەخشەیە بەهۆی ناجێگیری تەرازووی
هێزەكانەوە ،بەردەوام گۆڕانكاری بەسەردادێت.
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باری ئابووری كوردستان
پێش هێرشی داعش ،باشووری كوردستان و حكومەتی
ناوەندییئێڕاقكێشەیئابووری زۆرییانلەگەڵیەكترداهەبوو.
لە بودجەی ئێڕاقدا ئەوەی كە بەشی كوردستان بوو ،لەالیەن
بەغداوە دەستی بەسەرداگیرا .تەنانەت مووچەی هێزی
پێشمەرگەی كوردستانیش كە دەبووایە لەالیەن حكومەتی
ئێڕاقەوە وەك هێزێكی دەستووریی و نیزامی بدرێت ،ئەویش
نەدرا .كێشەی نەوت و دەسكەوتە گومرگییەكان و داهاتە
نێوخۆییەكانی دیكەی باشووری كوردستان ،بووە جێگەی
مشتومڕ و شاندناردن و هێنان لەنێوان هەولێر و بەغداد.
سەرئەنجامكێشەیەكیسیاسیوداراییقوڵیلێكەوتەوە.
ئەم كێشەیە و خراپبوونی باری ئابووری كوردستان ،بووە
هۆی خراپتربوونی بەرەی نێوخۆیی .پاشان كە داعشیش
هێرشیكرد ،بەو بارە ئابوورییە خراپەوە ئاسان نەبوو لەوماوە
درێژەدابەرەیەكیدرێژییەكهەزاركیلۆمەتریبەڕێوەببرێت.
ئێستا دەكرێت بگوترێت كە باری ئابووری كوردستان خراپە.
چاودێرە ئابوورییەكان هۆشدارییان داوە .حكومەتی هەرێمی
كوردستان چەندین ملیار دۆالر قەرزدارە .زۆر لە پڕۆژە
ئابوورییەكان وەستاون .داهاتیتاكی كورد كە پێشتر لە ئێڕاقدا
بەرزترین بووە ،زۆر هاتووەتە خوارەوە ،بەاڵم ئێستاش هەر
بەرزترە.
زۆرینەی چاودێرانی ئابووری ،خراپبوونی ئەم بارودۆخە
دەگەڕێننەوەبۆئەمخااڵنە:
 .1خراپ بەكارهێنانی داهاتی كوردستان و نەبوونی
پالنێكیگونجاو
 .2شەڕیداعشوتێچووەزۆرەكانی
 .3دابەزینی نرخی نەوت بۆ كەمتر لە چارەكی نرخی
ئاسایی و خەماڵندنی خەرجییەكانی كوردستان بە
نرخیبەرزیپێشترینەوت
ئێستا پێویستییەكی گرنگ هەیە بۆ باشتركردنی باری
ئابووریباشووریكوردستان.حكومەتچپالنێكیهەیەبۆئەم
باشتركردنە،هێشتابەتەواویرووننییە.
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باشووری كوردستان و دەوڵەتانی دراوسێی
 ئێڕاق،لەشەڕیداعشدا،سنوورینێوانباشوورو
حكومەتیناوەندییئێڕاقپچڕا.باشووربووەخاوەن
دراوسێیەكی نوێ لە بەشی باشووریدا ئەویش
دەوڵەتی ئیسالمی  -داعش بوو .پاشتر ئەم
سنوورە دیسان لەنێوان خورماتوو و خانەقینەوە
كرایەوە .لە دوای رووخاندنی رژێمی بەعسەوە،
عەرەبە شیعەكان لە ئێڕاقدا بااڵدەستبوون و
حكومەتی ناوەندییان بەڕێوەبردووە .سیاسەتی
شیعەكان هەردەم لەژێر باندۆری هێڵی شیعەی
ئێرانیدا بووە .دەشگوترێ ئێڕاق ئێرانی عەرەبییە و
بەشێكیگرنگیكەوانەیشیعەیەكەبۆسووریاو
لوبنان درێژدەبێتەوە .هەربۆیە پەیوەندی باشووری
كوردستان و ئێڕاقی عەرەبی ،زۆرتر ئێران كۆنتڕۆڵی
دەكات .پەیوەندییەكان هەردەم لە خراپەوە بەرەو
خراپتر چوون .ئێڕاق ،بەهۆی ئامۆژگارییەكانی
ئێرانەوە لەو ماوەیەدا ویستوویەتی بەرەی
"یەكگرتوو"ی كورد تێكبدات .هیچ كاتێك حكومەتی
باشووری كوردستانی وەك یەكەیەكی یەكگرتووی
ویستوویەتی
هەردەم
نەبینیوە.
فەرمی
پەیوەندییەكانلەنێوانپارتیویەكێتیداوپاشتریش
گۆڕاندا تێکبدات .ئێستا دەكرێ بگوترێت،
پەیوەندییەكانی باشووری كوردستان و ئێڕاق لە
خراپترین باردایە .وتەكانی عەبادی لە كۆنگرەی
میونشن و سەركۆنەكردنی حكومەتی باشووری
كوردستان بەبەرچاوی دنیاوە لە ١٢ی فێبریوەری
٢٠١٦دا ،پەیوەندییەكانی هێندەیتر خراپكرد .دوای
بەزینی سوپای ئێڕاق لە موسڵ و داگیركردنی
لەالیەن داعشەوە ،كورد توانی زۆرینەی ناوچە
دابڕێنراوەكانی چوارچێوەی مادەی  ١٤٠بە زۆرینەی
پارێزگای كەركووكیشەوە كۆنتڕۆڵبكاتەوە .دیارە
ئەمەش یەكێكە لە سوودەكانی شەڕی داعش و
كۆنتڕۆڵكردنی كەركووك هەمیشە جێگەی ناكۆكی
باشوور و ئێڕاق بووە كە رەهەندەكانی دەچێتە
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هەنگاوی پۆست-داعشەوە .دەسەاڵتی پارێزگای
كەركووك ،یەكێك لە خاڵە ناكۆكەكانی پارتی و
یەكێتی و رەهەندێكی ناوخۆیی دیكەی هەنگاوی
پۆست-داعشە .سەرباری هەموو ئەوانە ،بوونی
هێزەكانی "حەشدی شەعبی" لە ناوچەكانی
خورماتوو ،جەلەوال و روودانی چەند پێكدادانێك
لەنێوان ئەوان و هێزی پێشمەرگەدا زۆر
بارودۆخەكەی ئاڵۆزتر كردووە و لە پۆست-داعشدا
دەبێتەرۆژەڤێكیگرنگوباسلەوەدەكرێتكەپاش
شەڕی داعش ،ئەگەری ئەوە هەیە كورد ناچار بێ
خۆیبۆشەڕیحەشدوشیعەكانئامادەبكات!
ئێران،وەكلەبەشیئێڕاقداكورتوچڕكرابووەوە،
ئێران کاریگەری بەرچاوی لەسەر سیاسەتی
گشتیی ئێڕاق هەیە .ئێستا هەوڵەكانی ئێران بۆ
زۆرترین دەسكەوتی ئابووری و سیاسیی لە
باشووری كوردستانە .بۆ ئێران زۆر گرنگە كە
دراوسێیەكەی باشووری كوردستان تەنیا عەرەبی
سوننە نەبێت .هەربۆیە پالنێكی گەورەی بوونی
هێزەكانیحەشدیشەعبیلەخورماتووەوەتاوەكو
خانەقین هەیە و دەیەوێ بەهەر شێوەیەك بێت
دیموگرافیای پارێزگای دیالە لە سوننەوە بۆ شیعە
بگۆڕێت و ئەمەش رەهەندێكی ترسناكی دیكەی
پۆست-داعشە.
توركیا ،یەك لە ئاڵۆزترین پەیوەندییەكانی لەگەڵ
باشووریكوردستانهەیە.باشوورلەڕوویئابووری
و سیاسییەوە هەردەم جێچاوی توركیا بووە.
ئاڵوگۆڕی ئابووری لەگەڵ توركیادا تائێستاش
لەسەرەوەیە .بوونی گەریال و "هەرێمی پاراستنی
میدیا" لە باشووردا یەك لە خاڵە گرنگەكانی ئەم
پەیوەندییەیە .سیاسەتی تاكڕەوانەی پارتی داد و
گەشەپێدان –ئاكەپە و ویستی زیندووكردنەوەی
شكۆی لەنێوچووی دەوڵەتی عوسمانی ،كێشەی
موسڵی لەالی توركیا لەجاران زۆرتر ژیاندووەتەوە.
كێشەیموسڵزۆرلەسنووریجوگرافیباشووری
546

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 




كوردستان دەگرێتەوە .تاچەند توركیا لە
و
موسڵ
كێشەی
زیندووكردنەوەی
بەدەستهێنانەوەیسەركەوتوودەبێت،پەیوەستەبە
بەرژەوەندیی زلهێزەکانەوە و رەهەندێكی گرنگی
دیكەی پۆست-داعشە .هەرچەندە پەیوەندییەكانی
رووسیا و توركیا بەهۆی شەڕی داعشەوە لە
خراپیدایەوبەهۆیەوەباندۆریسەربازییتوركیایلە
باشوور و رۆژئاواشدا كەمكردووەتەوە ،بەاڵم توركیا
تائێستاشكاریگەریشێرگیریلەسەرسیاسەتو
پاشەڕۆژی هەرسێك لە باكوور ،باشوور و رۆژئاوای
كوردستان هەیە .پاشەڕۆژی توركیا و باشووری
كوردستان رەهەندێكی گرنگی دیكەی پۆست-
داعشە.
سووریا ،الوازترین دراوسێی باشووری كوردستانە.
بەهۆی كێشە نێوخۆییەكانییەوە لەم سااڵنەی
دواییداهیچكاریگەرییەكیئەوتۆیلەسەرباشووری
كوردستان نەبووە .تەنانەت ئێستا ناتوانرێت پێی
بگوترێت دراوسێی باشووری كوردستان ،بەهۆی
كۆنتڕۆڵكردنی تەواوی سنوورەكانی خۆرهەاڵتییەوە
لەالیەنیەپەگەوداعشەوە.

باشووری كوردستان و پۆست-داعش
پاش تێپەڕبوونی نزیكەی دووساڵ بەسەر شەڕی باشووری
كوردستانودەوڵەتیئیسالمی-داعش،ئێستالەگەڵئەوەی
هێشتا مەترسی داعش هەر ماوە ،بەاڵم دەكرێ بگوترێت
مەترسییەكانی كەمبوونەتەوە .هەربۆیە ئێستا دەتوانرێت
مەزەندەی ئەوە بكرێت كە ئایا باشووری كوردستان لە پاش
شەڕیداعشچیبەسەردێتوسیناریۆكانیچین؟
زۆرینەی كێشە سیاسی ،ئابووری ،شكۆییەكانی باشووری
كوردستانكەپێشترباسكران،لەهەنگاویپۆست-داعشیشدا
درێژەیان دەبێت .هۆكارەكەشی ئاڵۆزی كێشەكانە و
چارەسەرەكانیشیانیانئاڵۆزنیاندرێژخایەن.

بەرەی ناوخۆیی
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لە كوردستان پێنج حیزبی گەورە هەن كە حكومەت و
پەڕڵەمان"بەڕێوە"دەبەن.لەوانەتەنیاپارتیویەكێتیشادەمارە
ئابووری ،سەربازی و سیاسییەكانیان بەدەستەوەیە .هەر
ئەوانیشنبەرەكانیشەڕلەگەڵداعشبەڕێوەدەبەن.
ئێستا باشووری كوردستان لە كۆتاییهاتنی شەڕی داعش
نزیكدەبێتەوە و بە رزگاركردنی موسڵ "كۆتایی"ی پێدێت.
هەردووپارتیویەكێتیلەسەرگەلێكتەوەرناكۆكنوئەگەری
ئەوەهەیەئەمناكۆكیانەبۆقۆناخیپۆست-داعشبگوێزرێنەوە!
هێڵی گشتیی پارتی بۆ چارەسەركردنی بارودۆخی
باشووری كوردستان ،ئەنجامدانی گشتپرسی (ریفراندۆم) و
راگەیاندنی سەربەخۆییە .لەبەرامبەریشدا یەكێتی پێیوایە كە
باشووری كوردستان هێشتا ئامادەی گشتپرسی و
سەربەخۆیی نییە ،هەرچەندە بەم دواییانە ئەوانیش خوازیاری
ئەو گشتپرسییەن .بەواتایەكی دیكە دابەشبوونێك لە
هەڵوێستییەكێتیداهەیە.
هەرچی گۆڕان و پارتە ئیسالمییەكانن ،هێشتا هەڵوێستی
خۆیان لەمەڕ ئەنجامدانی گشتپرسی و راگەیاندنی
سەربەخۆیی رانەگەیاندووە لەبەر دوو هۆكار :یەكەمیان بەهۆی
ئەوەیكەگشتپرسیدەستپێشخەرییپارتییە.دووەمتەواوی
ئەو دەوڵەتانەی كوردستان دابەشدەكەن دژی گشتپرسی و
جیابوونەوەی كوردستانن و ئەوانیش بەتایبەتی پارتە
ئیسالمییەكان هەڵوێستی هەرێمی بەهەند وەردەگرن .دیارە
هەڵوێستی یەكگرتووی ئیسالمی گۆڕانكاری بەخۆیەوە دیوە و
لێكنزیكییەكیانلەگەڵپارتیداهەیەبۆئەنجامدانیگشتپرسیو
راگەیاندنی سەربەخۆیی .گۆڕان و ئەوانی دیكە پێیانوایە كە
ئێستا خەڵكی باشووری كوردستان پێویستیان بە باشتركردنی
باری ئابوورییە كە ئەمەش لە رێگەی حكومەتی ناوەندیی
ئێڕاقەوە چارەسەردەبێت نەك بە جیابوونەوە لە ئێڕاق .ئەم
حیزبانە هەر یەك لەالیەن خۆیەوە پڕۆژەی چاكسازی پێیە كە
دەكرێتئەمهەنگاوەناوبنرێتقۆناخیپڕۆژەكان!بەاڵمتاوەكوچ
رادەیەك پڕۆژەكان كارا و سەركەوتوو دەبن ،ئەوە لە هەنگاوی
پۆست-داعشدادەردەكەوێت.
ئەم دوو هەڵوێستییەی بەرەی ناوخۆیی كورد باندۆری
خراپی لەسەر ئەنجامدانی گشتپرسی دەبێت و سەركەوتنی
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دەخاتەژێرپرسیارەوە.بەاڵمئەگەررۆڵیپەڕڵەمانیكوردستان
كارا بكرێتەوە ،دەكرێت بڕیارێكی پەڕڵەمانی كوردستان بۆ
ئەنجامدانی گشتپرسی بە زۆرینەی دەنگی پێویست
بەدەستبهێنرێت.
هەڵبەت دابەشبوونی هەڵوێستی كورد و هێزە
سیاسییەكانلەسەرئەنجامدانیگشتپرسیپەیوەندیگرنگی
بەجیۆپۆلیتیكیدابەشبوونیهێزەكانیكوردستانەوەهەیەكە
هەردەملەالیەنواڵتانیناوچەكەوەئاراستەكراون.
وا مەزەندە دەكرێت كە پێش كۆتاییهانی جەنگی داعش،
پرسی كاراكردنەوەی پەڕڵەمان و دابەشكردنی وەزارەتەكان
دەستیپێبكرێتەوە .بەمەش گوڕێك  بە بەهێزبوونی بەرەی
ناوخۆیی باشووری كوردستان دەدرێت و كاریگەری گرنگی
لەسەر گشتپرسی و پاشەڕۆژی باشووریكوردستان لە دوای
نەمانیداعشدەبێت.

باشوور و ئێڕاقی عەرەبی
زۆرینەی خاڵە ناكۆكە ئابووری و سیاسییەكانی باشوور و
ئێڕاقبۆقۆناخیپۆست-داعشدەگوێزرێنەوە،چونكەئەستەمە
لەئێستاوەتاوەكوكۆتاییشەڕیداعشخاڵەناكۆكەكانكەزۆر
ئاڵۆزن،چارەسەربكرێن.
كێشەی نەوت لەگەڵ حكومەتی ئێڕاق ،یەكێك لەو
ناكۆكیانەیەكەباشووریكوردستانلەپۆست-داعشدادەیبێت.
حەشدی شەعبی و هێزەكانی سوپای ئێڕاق و میلیشیا
شیعەكانی دیكە ،لە سنووری خانەقین -خورماتوو مۆڵدراون و
ترسیبەریەككەوتنیكوردوشیعەلەدوایداعشزۆرە.دیارە
باشووری كوردستان لە شەڕی داعشدا زیانێكی گیانی و
ماددی زۆری بەركەوتووە .لەبەر ئەوە ئایا بۆ شەڕی شیعە و
دەستێوەردانەكانی ئێران ئامادەیە؟ ئەوە پرسیارێكی گرنگی
هەنگاوی پۆست-داعشە و باشووری كوردستان دەبێ باشتر
بیری لێبكاتەوە و خۆی بۆ ئامادەبكات .بەتایبەتی كە پێشتریش
لەنێوان پێشمەرگە و حەشدی شەعبی لە خورماتوو پێكدادان
روویداوەوقوربانیشیلێكەوتووەتەوە.
حەشدی شەعبی وەك ئەلتەرناتیڤێكی سوپای ئێڕاق
دروستبووە،جێبەجێكاریستراتیژیشیعەگەراییئێرانییەوهەر
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لەالیەن ئەوانیشەوە راهێنان و پاڵپشتی لۆجیستی دەكرێن و
كۆپییەكیسوپایپاسدارانوبەسیجیئێرانییەوئیدیعایئەوە
دەکرێسوپایقودسراستەوخۆحەشدبەڕێوەدەبات.
عەرەبەسوننەكانهەرلەزووەوەهۆشدارییانداوە لەسەر
ئەمدەستێوەردانەیئێرانلەئێڕاقداوبەپالنێكی"فراوانخوازیی
سەفەویی"دەزانن.
هەرچەندە ناوچە دابڕاوەكانی ماددەی  ١٤٠بەهۆی شەڕی
داعشەوە هاتنەوە ژێر دەسەاڵتی هێزەكانی باشووری
كوردستان و ئێستا بووەتە ئەمری واقیعی نێوان باشووری
كوردستان و ئێڕاقی عەرەبی ،بەاڵم لە پۆست-داعشدا دەبێتە
خاڵێكی سەرەكی ناكۆكییەكانی باشووری كوردستان و ئێڕاق.
كۆكردنەوەی هێزەكانی حەشدی شەعبی لە خورماتوو و
ناوچەكانی دیكەی نزیك كەركووك پێشەكیی هەڵگیرساندنی
جەنگیكوردوشیعەیەلەپاشنەمانیداعش.
باشوور و هێزەكانی پەكەكە و لكوپۆكانی
پەیوەندییەكانی باشووری كوردستان بە پەكەكەوە
رەهەندێكی گرنگی دیكەی پۆست-داعشە .ئەم پەیوەندییانە
هەردەم لە هەڵكشان و داكشاندا بووە .ماوەیەكی زۆرە
خۆشبەختانە هیچ بەریەككەوتنێكی سەربازی رووینەداوە.
هێزەكانیپەكەكەلەباشووریكوردستاندالەقۆناخیپۆست-
داعشداهەردەمێننەوە.باشتربوونیپەیوەندییەكان،بەتایبەتی
پەیوەندییەكانیپارتیوپەكەكە،دەبێتلەتوێیستراتیژیەكی
نەتەوەییدا یەکالییبکرێتەوە.ئەگەری ئەوەهەیە سەركەوتنی
گشتپرسیئەوپەیوەندییانەبەرەوباشترببات.
پەیوەندییەكانی توركیا و بارودۆخی كورد لە باكووری
كوردستان هەردەم باندۆری باش و خراپی لەسەر رەوشی
باشووری كوردستان هەبووە .ئەم پەیوەندییانە كارێكی
وایانكردووە كە چەندجارێك بۆڕییە نەوتەكەی باشووری
كوردستان-جەیهان بتەقێندرێتەوە و زیانێكی ماددیی گەورە بەر
ئابووری باشووری كوردستان بكەوێت .پرسی نەوت و بۆڕی
باشووری كوردستان-جەیهان ،كێشەیەكی هاوكاتی داعش و
پۆست-داعشیشە .دەسەاڵتدارانی باشوور و پەكەكە پێویستە
ژیرانەتر لەسەر ئەم دۆزە بدوێن بەتایبەتی كە ئەو بۆڕیە
گرنگترینشادەماریئابوورییباشووریكوردستانە.
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باری ئابووری
چاكسازییە ئابوورییەكان لەسەرەتای مانگی فێبریوەریی
٢٠١٦دا بە فەرمی چ لەالیەن حكومەت و چ لەالیەن
سەرۆكایەتیی باشووری كوردستانەوە بڕیاری لێدراوە .ئەم
چاكسازییانە گرنگ و درێژخایەنن ،واتە قۆناغی پۆست-
داعشیش دەگرێتەوە .چاكسازی ئابووری زۆر پەیوەستە بە
هەڵوێستی سیاسی الیەنەكانی كوردستان و پاشەڕۆژی
سیاسیكوردستانەوە.دیارەهەمووالیەنەكانكۆكنینلەسەر
چاكسازییەكان و هەندێكیان چاكسازییەكان وەك داپۆشینێك بۆ
قەیرانیسیاسیدەبینن.
دیمۆگرافیای باشووری كوردستان
بەهۆیشەڕیداعشەوەدیمۆگرافیایباشووریكوردستان
گۆڕانكاری زۆری بەسەرداهاتووە .زۆرتر لە ملیۆنێك ئاوارەی
عەرەب روویانكردووەتە شارەكانی باشووری كوردستان .زۆریان
لە كەمپەكانن و ئەوانەش كە توانای داراییان باشە لە شار و
شارۆچكەكاندا نیشتەجێبوون .مانەوەی ئەم عەرەبانە لە
كوردستاندا مەترسی هەیە بۆ ئاساییشی نەتەوەیی
كوردستان ،بەتایبەتی كە زۆرینەی ئەوانە عەرەبی سوننەی
ناوچەکێشەلەسەرەکانن.
هەربەهۆیشەڕەكانەوە،زۆرینەیگوندنشینەعەرەبەكانی
ناوچە سنوورییەكان لەگەڵ ئێڕاقی عەرەبی كە زۆرینەی هەرە
زۆریان هاوكار و رێنیشاندەری داعش بوون ،لە شوێنی خۆیان
هەڵكەندران و لە هەندێك شوێنیش بەهۆی شەڕەكانەوە گوند
یان ماڵەكانیان خاپووربوون .لە هەندێك شوێن هەندێ هۆزی
عەرەبی بەتەواوی لە شوێنی "خۆیان" نەماون ،هۆزی كەروی
ناوچەی جەلەوال وەك نموونە .ئەمانە هەموویان لەو عەرەبانە
بوون كە بەهۆی پرۆسەی بەعەرەبكردنەوە لەسەر زەوی كورد
نیشتەجێكرابوون .پاش شەڕی داعش ئەوانە هەوڵدەدەن
بگەڕێنەوە بۆ ناوچەكان"یان" و دەبێ بە هەموو شێوەیەك
رێگرییان لێبكرێت ،تاوەكو سنوورەكانی باشووری كوردستان
پارێزراوبن و ئاساییشی نەتەوەیی پتەوتربكرێت .ئەمە
كێشەیەكی گەورەیە و لە پۆست-داعشدا دەبێ زۆر
بەگرنگییەوەمامەڵەیلەگەڵبكرێت.بەتایبەتیشكەرێكخراوی
هیومان رایتس وۆچ لە جەنیوەری ٢٠١٦دا هێزی پێشمەرگەی
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كوردستانی بەوە تۆمەتباركرد كە بەمەبەست هەزاران خانووی
عەرەبیانرووخاندووە!
بێجگەلەئاوارەیعەرەب،زۆركوردیرۆژئاوایكوردستانلە
باشووریكوردستانبەهۆیشەڕەكانەوەنیشتەجێبوون.ئەمانە
لەواڵتیخۆیاندانوگەڕانەوەیاننەگەڕانەوەیانهیچكارناكاتە
سەر ئاساییشی نەتەوەیی ،بگرە سوودیشی بۆ تێكەڵبوونی
یەكانگیریینەتەوەییدەبێت.
شانە نووستووەكانی داعش
داعش لە باشووری كوردستاندا بەرەو پووكانەوە دەچێت،
بەاڵم شانە نووستووەكانیان لە زۆر شوێندا هەن .ئەمانە یان
كوردن یانیش عەرەب كە خۆیانیان لەنێو رەوی ئاوارەكان و
كەمپەكاندا حەشارداوە و دەبنە كێشەیەكی گەورەی قۆناخی
پۆست-داعشلەباشوورداوپێویستەهەردووئاژانسیزانیاری
و پاراستن هاوئاهەنگی تەواویان بۆ هەڵمالینی نهێنییەكانیان و
لەنێوبردنیانهەبێت .

552

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


سیناریۆكانی پۆست-داعش
كەی ترسی داعش نامێنێت؟
داعش ،بەهێزێكی زۆر و ترس و دڕندەییەكی بێوێنەوە هاتە
ناوچەكە .هەر زوو رووبەرێكی فراوانی ناوچەكانی عەرەبی
سوننەی لە هەردوو واڵتی سووریا و ئێڕاق خستەژێر ركێفی
خۆیەوە .سنووری نێوان ئەو دوو واڵتەی نەهێشت ،زۆرینەی
بەربەستە سنوورییەكانی البرد .پاشان هێرشێكی دڕندانەی
كردە سەر باشوور و رۆژئاوای كوردستان .بەرەیەكی دوور و
درێژی جەنگ هەر لە عەفرینەوە تاوەكو خانەقین تاوی سەند،
دەیان شارۆچكە ،سەدان گوندی كوردستانیان داگیر و
خاپووركرد.
داعش بە بەراوورد بە دوو ساڵی پێشوو ،الوازبووە.
هێرشەكانیان وەك پێشتر سیستەماتیك نییە .رزگاركردنەوەی
شنگال ،كۆبانێ ،مەخموور ،جەلەوال و ئەوانی دیكە ورەی
داعشیلەبەرامبەرهێزەكوردییەكانرووخاند.كەمەكەمەیەك
نەبێت لێرە و لەوێ ،لێدە و راكەیەك دەكەن یان بۆمبێكی
چێنراویان دەتەقێتەوە .ئەمانە نیشانەی بەرایییەكانی
كەمبوونەوەی مەترسیی داعش لەسەر سنوورەكانی
كوردستانن.
رزگاركردنەوەیموسڵلەبەرنامەیواڵتانیرۆژئاوا،ئێڕاقو
حكومەتی هەرێمی كوردستاندا هەیە و كاری زۆریشی بۆ
كراوە .بە گرتنەوەی موسڵ دەتوانرێت بگوترێت كە ترسی
داعش لەسەر كوردستان بەگشتی و بەشی باشووری زۆر
كەمدەبێتەوەیاننامێنێت.
پاش "نەمان"ی داعش زۆر گرنگە ئەم سیناریۆ و گریمانانە
لەبەرچاو بگیرێن ،تاوەكو چ حكومەتی هەرێمی كوردستان و چ
فیدراڵیی رۆژئاوای كوردستان و چ كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستانیش ئامادەی هەر گۆڕانكارییەكی خوازراو و نەخوازراو
لەپاشەڕۆژیپۆست-داعشداببن.
دیارە ئەم سیناریۆیانە هیچیان پێشبینیی رەها نین و
زۆرینەیان دەرئەنجامی خوێندنەوەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە.
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سیناریۆكان تەنیا تایبەت بە رەوشی چاوەڕوانكراوی هەردوو
بەشی باشوور و رۆژئاوای كوردستانن .ئەویش بەهۆی ئەوەی
كەشەڕیداعشزۆرترلەگەڵئەمدووبەشەدابووەوباندۆری
ترسناكی سیاسی ،سەربازی ،ئابووری و كۆمەاڵیەتی
لەسەریانهەبووە.
سیناریۆ "خراپ"ەكان
 دروستبوونیسەعدئابادێكینوێورێككەوتنیدوو
یان زۆرتری داگیركەرانی كوردستان لەسەر زۆرتر
سەركووتكردنی دۆزی كورد ،یەك لە سیناریۆ هەرە
خراپەكانیپۆست-داعشە .
 دابەشنەكردنی هەردوو واڵتی سووریا و ئێڕاق و
گێڕاندنەوەی سنوورەكانی سایكس-پیكۆ ،یەكێكی
دیكە لە سیناریۆ خراپەكانی پۆست-داعشە.
مانەوەی سنوورەكان واتە دانەمەزراندنی دەوڵەتی
سەربەخۆیكوردستانكەزۆرلەچاودێرانپێیانوایە
پاشداعشباشوورورۆژئاوایكوردستاندەوڵەتی
كوردستان لە خانەقینەوە تاوەكو سەر دەریای
نێوەڕاست،دەبنەیەكدەوڵەتوئەوناوچەیەشبە
راڕەویكوردیKurdish Corridorناوزەدكراوە.
 درێژەكێشانی خراپی پەیوەندییەكانی نێوان باشوور
و رۆژئاوای كوردستان ،بەتایبەتی پارتی دیموكراتی
كوردستان و پارتی یەكێتی دیموكراتی و
نەكرانەوەی سنووری هەردوو بەشی كوردستان،
سیناریۆیەكی خراپە .ئەمە باندۆری زۆر خراپی
لەڕووینەتەوەییوئابوورییەوەهەیە.
 زۆرتربوونی دەسەاڵتی شیعە و ئێران ،یەكێك لە
گرنگترین گریمانە ترسناكەكانی پۆست-داعشە.
هەرچەندە پێشتر سنووری باشووری كوردستان
بەشێكیزۆركەمیبەشیعەیعەرەبەوەگرێدرابوو
لە باشووری خانەقین ،بەاڵم بەهۆی هەوڵە
بەردەوامەكانی گۆڕینی دیمۆگرافیای پارێزگای دیالە
لەالیەن ئێران و حكومەتی ئێڕاقەوە كە بەشێكی
ناوچە كوردستانییەكانیش دەگرێتەوە ،هەروەك
پێشترلەبەشیباشوورداباسكراسنووریكوردو
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شیعە لە جاران فراوانتربووە .پێكدادانی خوێناویی
بەرفراوانی هێزی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی
گریمانەیەكی بەهێزە .ئەمە زۆر ترسناكە چونكە
كوردستان لە جەنگێك دەچێتە دەرەوە و بەرەوڕووی
جەنگێكیدیكەدەبێتەوە.دیارەجێگیرنەبوونیناوچە
دابڕاوەكانلەپۆست-داعشداكەپەیوەندیزۆریبە
شیعەكانەوەهەیەبەتایبەتیلەناوچەیخورماتوودا
ترسێكیدیكەیپۆست-داعشە.
 لەكاتیجەنگیداعشدابەرەیناوخۆییكوردزۆرتر
پەڕتەوازە بوو ،ملمالنێی الیەنەكان لەسەر
دەسەاڵت گەیشتە لووتكە .ئەم ملمالنێیە باندۆری
خراپیشی لەسەر جەنگی داعش هەبووە.
دووركەوتنەوەیدەسەاڵتدارانیهەولێروسلێمانی،
باشووری كوردستان بەخراپی بەرەو دووئیدارەیی و
دووئیرادەییدەبات.
 دڕندەیی دەوڵەتی ئیسالمی نەیتوانی رەوتی
ئیسالمی سیاسی و سەلەفی لە كوردستاندا
كەمبكاتەوە! هەندێك خانەی نووستوو لە باشووری
كوردستاندا ماونەتەوە و دەبنە سیناریۆیەكی
ترسناك و بەدڵنیاییەوە لە پۆست-داعشدا هەوڵی
كاریتیرۆریستیلەباشووریكوردستاندادەدەنو
ئەمە دەبێتە هۆی تێكدانی ئاسایشی ناوخۆیی
كوردستان .لەالیەكی دیكەشەوە پاشماوەكانی
داعش لە سنووری باشووری كوردستانەوە هەوڵی
كاریتێكدەرانەوشەڕیچەتەییدەدەن.
سیناریۆ "باش"ەكان
 تەواوی هێزە دەسەاڵتدارە جیهانی و ناوچەییەكان
چاویان لە كێكەكەی پۆست-داعشە .رووسیا
دەیەوێت ئاواتی چەند سەدەیی بۆ گەییشتن بە
ئاوەگەرمەكانبهێنێتەدیولەبەشەعەلەوییەكەی
سووریا خۆی جێگیركردووە و جبەخانەیەكی
سەربازی گەورەی بۆ ئەو ناوچەیە گواستووەتەوە.
ئەمریكا و خۆرئاواش لە ناوچەكەدا ئامادەیی
چاالكیان هەیە و نەوت و گازی باشوور و رۆژئاوای
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كوردستانیان لەبەرنامەدایە و بەپێی رای زۆر لە
چاودێران لە هەوڵی بینینەوەی رێیەكدان بۆ
گواستنەوەی ئەو بەرهەمە پەترۆڵییانە لەدەرەوەی
خاكی توركیا .هەڵبەت یەكەمین و باشترین
ئەلتەرناتیڤیش گەیاندنی كوردە بە دەریای سپی
نێوەڕاست  .بۆیە چاوەڕواندەكرێت گۆڕانكاری گەورە
بەسەر نەخشەی جیۆپۆلیتیكی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا بێت .بەهۆیەوە كوردیش ببێتە دیوارێكی
جیۆپۆلیتیكی لەنێوان شیعە و سوننە و دابڕانی
تووندڕەویئایینی.
لە رۆژئاوای كوردستان ،هەوڵەكان بۆ بەستنەوەی
هەردووكانتۆنیكۆبانێو عەفرینبەردەوامە.هێزە
رۆژئاواییەكان یارمەتییەكی بەرچاوی رۆژئاوی
كوردستانیان داوە لەڕووی هێرشی ئاسمانی و
پێشكەشكردنی پاڵپشتی لۆجیستیی دیكەوە و لە
هەوڵی ئەوەدان كە سووریا ببێتە دەوڵەتێكی
كۆنفیدڕاڵی.بنكەیسەربازییانلێرەولەوێداناوە.
پارتی یەكێتی دیموكراتی ئەو نەخشەیەی
باڵوكردووەتەوەكەكوردچەندینساڵەخەباتیبۆی
كردووەوئاواتیئەوەبووەكەرۆژئاوایكوردستانلە
باكووری الزقییەوە دەگاتە دەریا .لەكاتی كردنەوەی
بنكەی پارتی یەكێتی دیموكراتی لە مۆسكۆ ،ئەم
نەخشەیە بەبەرچاوی میدیای رووس و جیهانییەوە
دانرابوو .زۆرینەی هەرەزۆری سەرچاوە نەوتییەكانی
سووریا دەكەونە رۆژئاوای كوردستانەوە .ئێستا
بەنداوی ستراتیژیی تشرین لەسەر رووباری فرات
لەژێر كۆنتڕۆڵی كوردە .رۆژئاوای كوردستان لەڕووی
كشتوكاڵ و ئاژەڵدارییەوە بە ناوچەیەكی دەوڵەمەند
دادەنرێت .هەموو ئەمانە ئەم سیناریۆیە دەكاتە
ئەگەرێكیچاوەڕوانكراوتاوەكوكوردبگاتەدەریا.
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بارەگای پەیەدە لە مۆسکۆ
هەر لەسەرەتای ساڵی 2016ەوە خواستی
گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی باشووری كوردستان
لەئێڕاق بووەتەوە رۆژەڤ .خواستی گشتپرسی
هەرچەند هەموو الیەنە كوردییەكان لەسەری تەبا
نین ،هەروەها ئاستەنگی یاسایی و تەكنیكیشی
زۆرە و ناوچە دابڕێنراوەكانی سنووری مادەی
140یشكێشەیەكیدیكەیەكەئایاگشتپرسیئەو
شوێنانە دەگرێتەوە یان نا؟ لە پۆست-داعشدا یەك
لە سیناریۆكان ئەنجامدانی گشتپرسی بۆ
سەربەخۆییە.
سیناریۆی دامەزراندنی دوو دەوڵەتی سەربەخۆ بۆ
رۆژئاوا و باشووری كوردستان دەبێتە مانەوەی
بەشێكی سنووری سایكس-پیكۆ .ئەمە هەرچەند
بە یەكێك لە سیناریۆ باشەكان دادەنرێت ،بەاڵم
سایكس-پیكۆ
هەڵوەشاندنەوەی
ئەگەری
بژاردەیەكیبەهێزەوزۆرتۆژینەوەلەسەرئەوەكراوە
كە باشوور و رۆژئاوای كوردستان پێكەوە بلكێن و
دەوڵەتێكیسەربەخۆلەخانەقینەوەتاوەكوعەفرین
و بۆسەر دەریای نێوەڕاست بێتەكایەوە .ئەم
سیناریۆیەلەگەڵسیناریۆییەكەمدازۆرپەیوەست
و لێكئااڵوە و بەرژەوەندییەكانی رووسیا و ئەمریكا و
رۆژئاوا دەبنە ئافرێنەری ئەم سیناریۆیە .گرێدانی
باشوور و رۆژئاوای كوردستان لەستراتیژی ناتۆدا بە
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كوردیش كۆریدۆر-راڕەوی كوردی ناسراوە و باسی
لێوەدەكرێت .

نەخشەیەكی نزیك لە راڕەوی كوردی (دیواری
كوردی)
 لەباری سەربازی و هەواڵگرییەوە ،هێزی
پێشمەرگەی كوردستان و گەریال و شەڕڤانان
بەهۆی شەڕی داعشەوە هەرچەند زیانی زۆریان
بەركەوت ،بەاڵم پێشكەوتنی گەورەیان لە هونەری
سەربازی و جەنگیدا بەدەستهێناوە .دامەزراندنی
سوپایەكی نیشتمانی و دەزگایەكی هەواڵگری
پێشكەوتوویەكێكیدیكەلەسیناریۆباشەكانە.
 لەباریئابوورییەوە،رۆژی7یمارتی2016باڵیۆزانی
ئەمریكا،بەریتانیا،كەنەدا،فەرەنسا،ئەڵمانیا،ئیتاڵیا
و ژاپۆن لەئێڕاق لەگەڵ دەسەاڵتدارانی هەرێمی
كوردستان لە هەولێر كۆبوونەوە .لە كۆبوونەوەكەدا
نوێنەریبانكینێودەوڵەتیشبەشدارییكردوباسیان
لە كێشەی دارایی باشووری كوردستان كرد.
پێدەچێت ئەمە بەرایی باشتربوونی قەیرانی دارایی
لە باشووری كوردستان بێت كە لە پۆست-
داعشیشدا هەر بەردەوام دەبێت .سەرباری
بەرزبوونەوەی بەرچاوی نرخی نەوت لە سەرەتای
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مارتی2016ەوەدەكرێتببێتەهۆكارێكیزۆرگرنگی
باشتربوونی قەیرانی دارایی لە پۆست-داعشدا.
چاكسازییەكانی حكومەتی باشووری كوردستان
بەراییی تاڕادەیەك تێگەیشتنی حكومەتە بۆ
پرنسیپی بەناوبانگی ""Best value for money
بەواتایباشترینبەهابۆدراو.بەپێیئەمپرنسیپە،
دراو دەبێت لە پڕۆسەیەكی سوودمەندا خەرج
بكرێت ،كوالیتی و درێژخایەنیی كااڵ و خزمەت لەم
خەرجییانەدا پێویستە تاكە مەبەست بێت .هەر
ئەمەشە كە دیاردەی گەندەڵی لە پۆست-داعشدا
كەمدەكاتەوە.
خانەنووستووەكانیداعشلەكوردستانوپۆست-
داعشدا بەردەوام هەوڵی كاری تێكدەرانە دەدەن.
هێزەكانی ئاساییش و دەزگا هەواڵگرییەكان لە
پۆست-داعشدا بەهۆی نەمانی خەریكبوونیان بە
بەرەكانیشەڕەوەدەتواننباشترچاودێرییانبكەنو
بیاندەنەدەستیاسا.

سەرچاوەکان
 .1رەوتی ئیسالمی لە باشووری کوردستان - 1946
،1991ئیدریسسیوەیلی،چاپیدووەم2009،
 .2داعشنامە  -وەشانی 2ەم  -تایبەتە بە داعشە
کوردەکان و کارەکانیان کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی
هێناوە ،ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا ،
-
2015
http://www.kurdipedia.org/?lng=1&q=201411161536481
18137
٢٠١٤ .3نامە  -وەشانی  - ١رووداوە گرنگەکانی ساڵی
 ٢٠١٤یە کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.
ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،ساڵی وەشان – .٢٠١٥
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20150101161
006118594
٢٠١٥ .4نامە  -وەشانی  - ١رووداوە گرنگەکانی ساڵی
 ٢٠١٥یە کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.
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ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،ساڵی وەشان .٢٠١٦ -
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20160101180
029128872
 .5دۆکومێنتەریی ئەنسارولئیسالم پەیامێکی روون و
کاروانێکی بەردەوام – باڵوکراوەی ئەنسارولئیسالم لەسەر
-
یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=K2tV1c99A0A
 .6حكومەتی هەرێمی كوردستان چەند بڕیارێك لەبارەی
-
رووداو
پۆرتاڵی
–
دەردەكات
چاكسازی
http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=180752
 .7چارەسەری قەیرانی دارایی ئێستای هەرێمی
-
٢٠١٦
گۆڕان،
بزووتنەوەی
–
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20160217195
95894017
 .8فراکسیۆنی گۆڕان :چاکسازییەکانی حکومەت بۆ
-
سیاسییە
قەیرانی
داپۆشینی
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=20160
21714010893999
رههم ساڵح :هیوادارم لە داهاتوودا ئێڕاق ببێتە
د.به 
  .9
-
کوردستان
باشی
دراوسێیەکی
http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/
258280
 .10نەخشەرێگای دەرهێنانی کۆمەڵگای کوردستان لە
قەیران و بنبەستی ئێستا  -حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
-
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=20160
22020281794079
 .11مەسروربارزانی:ئاوارەکانهەڕەشەلەسەرئاسایشی
-
دەکەن
دروست
کوردستان
هەرێمی
http://www.kurdipedia.org/?lng=1&q=201509232125378
6109
 .12ئاوارەکانی کەرکوک  400هەزار کەسی تێپەڕاند -
http://www.kurdipedia.org/?lng=1&q=201410221506467
7788
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Ansar al-Islam: Back in Iraq, by Jonathan  .13
Schanzer. Published in the Middle East Quarterly, Winter
.2004, pp. 41-50
Ansar al-Islam in Iraqi Kurdistan - Human Rights  .14
-Watchتێبینی:کاتیباڵوکردنەوەیئەمکورتەراپۆرتەنادیارە.
Ansar
al-Islam
(Iraq,
Islamists/Kurdish
 .15
Separatists), Ansar al-Sunnah. Author: Kathryn Gregory,
November 5, 2008
Iran’s Role in Iraq - Alireza Nader -  .16
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectiv
es/PE100/PE151/RAND_PE151.pdf
 .17انصار االسالم في كردستان العراق   -وثائقیة بالعین
المجردة (ديانا مقلد) ،تلفزيون المستقبل – - ٢٠٠٣
https://www.youtube.com/watch?v=oPZLpoqA5a0
 .18جماعة أنصار اإلسالم ..من هي ولماذا قصفت؟ جريدة
الیوم،مارسhttp://www.aljazeera.net-2003,24
 .19أنصار اإلسالم الكردية ..من التأسیس حتى داعش –
http://burathanews.com/news/281312.html
 .20الحركات االسالمیة الجهادية انصار االسالم  -جیش
انصار السنة  -ابو مصعب الزرقاوي  -کتائب ابي حفص  -د.
هانيالسباعي
 .21اإلخوان المسلمون في كردستان العراق ..تبعیة اليران
تدفع للمزيد من االنشقاقات  -عبد الرحیم علي -
http://www.islamist-movements.com/4923
 .22میلیشیات «الحشد الشعبي» نسخة عراقیة من
«الباسیج»االيراني،د.خالديايموت -جامعةمحمدالخامس-
جريدةالشرقاالوسط،العدد٠٢،١٣٢١٥فبرایر٢٠١٥
 .23االستراتیجیة اإليرانیة في مواجهة أمیركا في العراق -
-
مزاحم
هیثم
د.
http://www.beirutme.com/?p=697&print=pdf
 .24أضواء على المشروع الصفوي اإليراني   -عمر خلیفة
راشدhttp://omarblog.com/media/67.pdf-
 .25النائب حیدر المال :محافظة ديالى تتعرض للتغییر
-
فیديو
–
عاما
13
منذ
الديموغرافي
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http://altaghier.tv/2016/01/17/%D8%AD%D9%8A%D8
%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A
9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8
/A%D8%B1
 .26تمهیدالتغییرديموغرافیةالمدينة:تصفیةممنهجةبین
-
الخطیب
عايدة
-
ديالى
محافظة
مكونات
http://www.sotaliraq.com/newsitem.php?id=317010#axz
z40VLdz600
 .27مواجهات بین البیشمركة والحشد الشعبي في
-
روداو
شبكة
موقع
–
طوزخورماتو
http://rudaw.net/arabic/kurdistan/1211201524
 .28كردستان العراق -تهجیر وتطويق واعتقال العرب -
Human
Rights
Watch
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/25/266992
 .29األمم المتحدة :ملیون و 800ألف الجئ في العراق -
http://www.kurdipedia.org/?lng=1&q=201409011441057
7209
تێبینی:ئەوسەرچاوەدیجیتاڵیانەیبۆئەوسێ نووسینەی
پێشەوە سودیلێوەرگیراوەوبەستەرەکانیاندانراون،لەمانگی
فێبریوەریی٢٠١٦داخوێندراونەتەوەوئۆنالینبوون .
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داعش کێیە؟

داعش ،عەرەبی راستەقینەیە ،داعش ئیسالمی
راستەقینەیە ،ئەوەی داعش دەیکات هەر هەمووی لە
کتێبەکانی قورئان و سوننەدان! ئەوان هیچ شتێک ناکەن جگە
لە جیبەجێکردنی ئەوەی کە ئەو کتێبانە نووسیویانە.تەنها یەک
ئیسالمی راستەقینە هەیە ،ئەویش داعشە! دەتانەوێت بزانن
 ١٤٠٠ساڵ لەمەوبەر خالید و عومەر و تیرۆریستەکانی تر
چییانکرد! سەیری رووداوەکانی ئەم رۆژانە بکەن ..ئەمانە تەنها
دووبارەبوونەوەی ئەو رووداوانەیە و هیچی تر ..داعش واتە
جێبەجێکردنی حوکمی قورئانوئیسالمی راستەقینە...ئەوەی
دەڵێتداعشئیسالمنییە!درۆدەکات ..
٢٠١٤-٠٨-٠٩
الهای–هۆڵندا 
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قەڵەمەکانی براکوژی
قەڵەمەکانی براکوژی تیژکرانەوە ،هەمیشە وابووە! پێشتر
قەڵەمەکان کەوتوونەتەکار و پاشانیش براکان پەنجەکانی
یەکتریانشکاندووە!کەواتەقەڵەمبەدەستەکانلەتەقەکەرەکان
تاوانبارترن ...
 ٢٠١٦-٠٦-١٧
سلێمانی 

564

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


نزیکبوونەوەی یەکێتی و گۆڕان
بە نزیکبوونەوەی یەکێتی و گۆڕان خۆشحاڵبووم و وتم
شارەکەم ئارام دەبێتەوە و کەمێکیش هێزەکانی باشوور
هاوسەنگ دەبنەوە! ئەمڕۆ یەکێتییەکە نەک لەگەڵ گۆڕاندا
یەکینەگرتەوە! بەڵکو خۆشی بووە دوو بەش! دەترسم ئەمە
ماڵوێرانیی زۆرتر بۆ سلێمانی بهێنێت و چەند کوڕە هەژارێکی
تریش بچنە سەر ژمارەکانی تر و دوایی پێیان بگوترێت
شەهیدیبڕیاریانشەهیدیشەرعییەت! 
٢٠١٦-٠٩-٠١
الهای–هۆڵندا 
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پیرۆزبایی لە نادیە موڕاد
پیرۆزبایی لە نادیە موڕاد دەکەم بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە..
بەاڵم خۆزگە بە زمانی عەرەبی وتارەکەی نەدایە! ئەوە ئەو
زمانەیەکەرفێنەرانوالقەکارانیئاخاوتنیپێدەکەن ..
٢٠١٦-٠٩-١٦
الهای–هۆڵندا 
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ئەوەی بەعس بۆی تەواونەکرا!
پازدە ساڵ لەمەوبەر لە وتارێکمدا نووسیم :ئەوەی بەعس
بۆی تەواونەکرا! حیزبە کوردییەکان بە ئەمانەتەوە بۆی
تەواوکردن ..ئێستا پاش ئەو هەموو ساڵە حیزبەکان لە
بەعسیان تێپەڕاند لە سووککردنی تاکی کوردا ..ئەو
پێشێلکارییانەی روویانداوە و زۆرتریش روودەدەن ،دەبنە هۆی
کارەساتی زۆرتر کە پێش هەموو شتێک سەری ئەو حیزبانە
خۆیاندەخوات ...
٢٠١٦-٠٩-٢٨
الهای–هۆڵندا 
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بۆ دەمیرتاش و هاوڕێیانی چیمان کرد!
کە دەمیرتاش وهاوڕێیانی گیران ،تەنها ئەوەمان پێکرا یەکی
چەند پۆستێک و دێڕە شیعرێکی سۆزئامێز لە فەیسبووکدا
بکەینوبنووسین..سەدانخۆپیشاندانیشمانرێکخستوبووە
هۆی ئافراندنی هەزاران وێنەی سێڵفی و جێ دڵداریی
الوەکانمان!کەسێک نەبوو بڵێ ئەمە بۆ روویدا!هیچ خوێندنەوە
و دیارە پێشهاتیشمان نەبووە بۆ ئەم رووداوە! ئێمە هەموومان
زۆر هەژارین ..لە هەمووشی کارەساتتر ،ئەوانەی رۆژی چوار
پێنج وتار دەنووسن! ئەوانیش کەوتنە شیعراندن و هیچیان پێ
نەبوو!
2016-11-06
الهای-هۆڵندا
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راپۆرتەکانی هیومان رایتس ۆچ ئاماژەیەکی
ترسناکن بۆ پاشەڕۆژی سیاسیی
دەسەاڵتدارانی باشووری کوردستان
رۆژی  ،٢٠١٦-١١-١٣رێکخراوی نێودەوڵەتیی هیومان رایتس
ۆچ راپۆرتێکی دەیان الپەڕەییی بە هەرسێ زمانەکانی
ئینگلیزی ،کوردی و عەرەبی بەناونیشانی (نیشانەکراوەبه ""X
وێرانکردنی ئەو ماڵ و گوندانەی دەکەونه ناوچەکانی شەڕی
داعشلەالیەنهێزهکوردیەکانیعیراقەوه)باڵوکردەوە.
لەمراپۆرتەدابەپشتبەستنبەکۆمەڵێکداتا،ئەرگومێنتو
وێنەی ساتەالیتی باس لە رووخاندنی (بەمەبەست – وەک
ئاماژەی پێکراوە) گوندە عەرەبییەکانی باشووری کەرکوک،
دەشتینەینەواوزوممارکراوە .
راپۆرتەکەجەختلەوەدەکاتەوەکەدەسەاڵتدارانیکوردیو
هێزی پێشمەرگە ،شەڕی دەوڵەتی ئیسالمییان کردووەتە
بەهانەبۆرووخاندنیئەوماڵەعەرەبانە .
هەڵبەت ئەوە مەبەستی ئەو راپۆرتە نییە کە ئەو شوێنە
عەرەبنشینانە پێشتر زەوی و ماڵی کورد بوون و بەهۆی
سیاسەتی بەعەرەبکردنی ئەو ناوچانەوە هێنراونەتە ئەو
ناوچانەوە و نیشتەجێکراون .بەاڵم راپۆرتەکە زۆرتر جەخت لە
بنەماکانیمافیمرۆڤوالنەوازبوونیمرۆڤدەکاتبەگشتی.
باسیش لەوە دەکات کە هێزی پێشمەرگە بنەما یاساییە
نێودەوڵەتییەکانیپێشێلکردووە .
ئەم جۆرە راپۆرتانە ترسناکن و چونکە سروشتی
بیرکردنەوەی خۆرئاوایی وەهایە ،گەر بیانەوێت لە الیەنێک،
دەوڵەتێک یان دەسەاڵتێک بئاڵێنن ،ئاوا پێش هەموو شتێک
کێشەیمافیمرۆڤوپیشێلکردنیبنەمانێودەوڵەتییەکانیبۆ
دێننە کایەوە و کاری لەسەر دەکەن تا دەگەنە ئەو مەبەستە
شاردراوەیەکی کە خۆیان مەبەستیانە .بەتایبەتیش کە مافی
مرۆڤ و پێشێلکردنی بنەما نێودەوڵەتییەکان هەمیشە رۆژەڤی
گەرمیرایگشتییجیهانیومیدیاکانیبووە .
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دەستەاڵتدارانی باشووری کوردستان دەبێت زۆر بە
گرنگییەوە بڕواننە ئەم راپۆرتانە و وەاڵمی دروستیان لە
بەرامبەردا بە داتا و ئەرگومێنتی بەهێز بداتەوە ..چونکە هەر
لێدوانێک یان بەیاننامەیەکی ئینشائامێزی حکومەتی هەرێم
نەک هەر بەس نییە ،بەڵکو ناوەڕۆکی ئەو راپۆرتانە باشتر
دەسەلمێنێت! دیارە ئەوەش دەبێتە ترسێکی گەورە بۆ
لەدەستدانەوەی ناوچەکانی مادەی  ١٤٠لە قۆناغی پاش
داعشدا .

 ٢٠١٦-١١-١٤
لینکیراپۆرتەکەبەهەرسێزمانەکە :
http://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=20
 16111410035297693
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ئەوە بوو ترسی من!

1

ی ئەمریکا لە ئێراق ،جەختی
رۆژی  ،٢٠١٦-١١-١٣باڵیۆز 
ەی متمانەیان هەیە هێزەکانی پێشمەرگە له و
کردەوە لەو 
ناوچانە دەکشێتەوە کە کۆنتڕۆڵیکردوون ،پێشیوایە مەسعود
ی "خاڵێکی گەورە"یان لە متمانە
ی و حەیدەر عەباد 
بارزان 
لەنێوانیانداگەشەپێداوە .
ئەمڕۆش  ،٢٠١٦-١١-١٦یەکینەکانی پاراستنی گەل پیاڵە
ژەهراوییەکەی لەژێر فشاری ئەمریکییەکاندا خواردەوە .بەپێی
راگەیەندراوێکیانتەواویهێزکانیانلەمابوک-مەنبەجکشاندەوە
بۆ رۆژهەاڵتی رووباری فوڕات بەبیانووی بەشداریپێکردنیان لە
پڕۆسەیتووڕەییفوڕات– ئازادکردنیرەققەدا.ئەمبەیاننامەیە
ئێمەی لەو خەونە بەئاگا هێنایەوە کە هەردوو کانتۆنی جزیرە و
ئەفرین پێکەوە گرێبدرێنەوە و کورد جارێکی تر دەستی بگاتەوە
بەدەریاوئەوسیناریۆیراڕەویکوردییەیکەمیدیاکانیرۆژئاوا
باسیانلێوەیدەکردبێتەکایەوە! 
ئەو لێدوان و بەیاننامەیە تەنها ئەوە بە من دەڵێن کە
هاوپەیمانان کوردیان وەک ئەو دەستە بەکارهێناوە کە ماری
دەوڵەتیئیسالمییانپێگرتووە،بەبێئەوەیهیچرێککەوتنێکی
پێشوەختەی بەڵگەدار لەنێوان الیەنە پەیوەندیدارەکاندا ببێت.
ئەگەربشبووبێت،ئەوکاریگەرییەینەبووە! 
هەڵبەتئەمەرووداوێکینوێنییەلەمێژوویئێمەدا،کورد
بەدرێژایی سەدەی بیست لە جارێک زۆرتر لەالیەن زلهێزانەوە
بەکارهێنراوەودواتریشنەکهەرمایەپووچ،بەڵکوبەکارەساتی
گەورەوەلێیهاتووەتەدەرەوە .
کارەساتیئەمجارەمان،بەسەبییەکردنوالقکردنیهەزاران
کچە کوردی ئێزدی و وێرانبوونی دەیان شارۆچکە ،شارەدێ و
سەدان گوندی کوردنشین بوون .ئەوە سەرباری ئەو گیانانەی
لەو جەنگەدا لەدەستمانداوە کە تەنها رێکخراوی کوردیپێدیا تا
رۆژی دەرچوونی بەیاننامەکەی یەپەگە کۆیی کردوونەتەوە و
1ماڵپەڕیدواڕۆژ٢٠١٦-١١-١٦،


571

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


ژمارەیان هەزاران شەهیدە! لە هەردوو باشوور و رۆژئاوای
کوردستان .هەڵبەت ئەم ژمارەیە کەمترە لەوانەی کە لەو
جەنگەدا لەدەستمان چوون و هەموویان بەتەواوەتی تۆمار
نەکراون .
سەرەتای ئەمساڵ ( ،)٢٠١٦لەگەڵ چەند لێکۆڵەرێکدا،
پەڕتووکێکمان لەسەر بارودۆخی کوردستان و پۆست-داعش
دەرکرد .لەو لێکۆڵینەوەیەدا کە زۆرینەی ئەو باسانەی باسی
باشووری کوردستان و سیناریۆکانی دەکرد لەالیەن منەوە
نووسراوە،جەختملەسەرئەوەکردووەتەوەکەکوردبەبێهیچ
رێکەوتنێک نابێت چی دی هێزەکانی خۆی لە بەرگری زۆرتر
بەکاربهێنێت.بەاڵمبەداخەوەئەوەیکەئێستاروودەداتیەکێکە
لەو سیناریۆ خراپانەی کە لەو لێکۆڵینەوەیەدا باسم کردووە و
هاولێکۆڵەرەوەکانیتریشملەوەداپشتگیرییانکردووم .
هیوادارمترسەکەیمنلەشوێنیخۆیدانەبێت! 

الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٦-١١-١٦
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قەیرانی دادگای دادی نێودەوڵەتی – ICC
و خواستی دامەزراندنی دادگایەکی
1
بەهێزی نێودەوڵەتی
تێکەڵی و بێسەروبەرییەکی زۆر لە وتارە کوردییەکاندا
لەبارەی ئەم دادگایە و دادگای دادی نێودەوڵەتی – ICJ
بەدیدەکرێت! ئەم دادگایە نوێیە و زۆر لەو جودایە .سەربە
رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان نییە ! بەاڵم بەشێوەیەکی
ناوکۆیی هەندێک رێکار و رێسای کارەکانی ئەو رێکخراوە
بەکاردێنێت.دادگاکەهەموودەوڵەتانیجیهانتێیدائەندامنین.
لەوانەواڵتەیەکگرتووەکانیئەمریکاوئیسرائیللەودەوڵەتانەن
کە دانی پێدانانێن .ئەم دادگایە ساڵی  ٢٠٠٢دامەزرا و الهای
کایەی کارکردنییەتی .دادگایەکی "پسپۆڕ"ە "یان دەیەوێت
پسپۆڕ بێت" لە جینۆساید و تاوانی جەنگدا .2هیچ کامێک لە
داگیرکەرانی کوردستان لەم دادگایەدا ئەندام نیین .دادگاکە
هێشتا لە دروستبوونیدایە و نەیتوانیوە تائێستا هیچ کەیسێک
یەکااڵبکاتەوە .چەندین لێکۆڵینەوەی تاوانیی لە کەیسەکانی
ئۆگەندەودارفۆڕداکردووەبەاڵمهێشتاهەر"بەردەوام"ە.
زۆرێک لە چاالکوانانی کەیسی ئەنفال و پاشتریش شنگال
پێیانوایە کە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی دەتوانێت کارێک بۆ ئەم
کەیسانەبەتایبەتیشنگالبکات.ئەمەریسکێکیزۆرگەورەیە،
چونکەدادگاکەلەکارەکانیدازۆرسستەوهێشتاشارەزاییەکی
واهیی لە دادگاییی کەیسەکانی جینۆساید و تاوانی جەنگدا
پەیدانەکردووە!3
گرنگترین کەیسێک کە ئەم دادگایە بەهیوابووبێت کە
سەرکەوتوو بێت تێیدا ئەوەی دارفۆڕ بوو ،بەاڵم تەنانەت
1ماڵپەڕیدواڕۆژ٢٠١٦-١١-٢٠،


2

Rome Statute of the International Criminal Court, Published
by the International Criminal Court, ISBN No. 92-9227-227-6
 3رۆڵی رووداوەکانی شنگال لە پێشخستنی دۆزی کورد – هاوڕێ
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کەیسەکە

نەشیتوانی تۆمەتباری سەرەکیی
ئەلبەشیر"یسۆدانیشدەستگیربکات .
کایە دادییە نێودەوڵەتییەکان گەلێکیان لەسەر ئەم دادگایە
وتووە و نووسیوە ،دادگاکە لە سەرەتادا کایەی کارکردنی تەنها
لە چەند واڵتێکی ئەفریقادا بوو و بەس ،هەربۆیە دەکرێت پێی
بگووترێتدادگایدادیئەفریقینەکنێودەوڵەتی .
بەدرێژاییئەوسااڵنەدادگاکەنەیتوانیتەنانەتلەوکەیسە
ئەفریقاییانەشدا سەرکەوتوو بێت ،چ جای لە سنووری ئەفریقا
بێتەدەرەوە و بۆ نموونە چارەسەری کێشەکانی سووریا ،ئێڕاق و
واڵتانی تر بکات کە بەئاشکرا تاوانی جەنگ و جێنۆساید تێیاندا
روودەدەن! 
ئەم لۆکاڵیبوونەی ئەم دادگایە دەمێکە واڵتە ئەفریقییەکانی
تووڕەکردووە ،هەربۆیە لە چەند مانگی رابردوودا واڵتەکانی
باشووری ئەفریقا ،گامبیا و بوروندی لە دادگاکە کشانەوە.ئەمە
گورزێکیکاریگەربووبۆدادگاکە .
تاکە زلهێز کە بەسەرزارەکی لە دادگاکەدا مابووەوە،
رووسیای فیدڕاڵ بوو .ئەویش رۆژی  ٢٠١٦-١١-١٦بەفەڕمی
خۆیی لەدادگاکەکێشایەوەوقەیرانیدادگاکەیگەورەترکرد و
ترسی زۆری هەڵوەشاندنەوە یان سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی
وەک
سەرەتادا
لە
رووسیا
ئەگەرچی
هەیە.
بەرەنگاربوونەوەیەکی ئەمریکییەکان ئیمزای لەسەر دادگاکە کرد
و بووە ئەندام تێیدا ،بەاڵم ئەم واڵتە هیچ کاتێک گرنگیی بە
دادگاکە نەداوە و وەک پێویست پشتگیریی نەکردووە .ئەگەری
ئەوەش هەیە کە پشتگیریی رووسیا بۆ رژێمی بەشار
ئەلئەسەد لە سووریا یەکێک بێت لە هۆکاری
دەستلەکارکێشانەوەیرووسیالەدادگاگە .
سەرەتا زۆرێک پێیان وابوو کە دادگاکە زۆر بەهێز دەبێت و
سەرکەوتنی گەورە لە چارەسەری کەیسەکانی جینۆسادیدا
بەدەست دێنێت .بەاڵم هەرزوو کێشەکان سەریان هەڵدا و
بەتایبەتی کە کارکردن لە کەیسە نێودەوڵەتییەکان پێویستی بە
داراییەکی زۆر باش دەبێت و ئەم دادگایەش ئەوەی وەک
پێویست نەبوو .پاشانیش دادگاییکردن و گرتنی تۆمەتباران
لەالیەن دادگاوە کارێکی ئاسان نەبوو ئەگەر زلهێزانی وەک
ئەمریکا و رووسیا پاڵپشتی دادگاکەیان نەکردایەوە وەک ئەوەی
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لە دادگاکانی نۆرمبێرگ ،تۆکیۆ ،یۆگۆسالڤیای پێشوو ،دادگای
پۆلپۆت لە کەمبۆدیا و دادگای رواندا و ئەوانی تردا روویدا .بۆ
نموونە گەر پشتگیرییەکانی ناتۆ ،ئەمریکا و رووسیا نەبووایە ئەوا
دادگای یۆگۆسالڤیای پێشوو هەرگیز دەستی بە تاوانبارانی
وەک میلۆسۆڤیچ ،کارادیچ ،مالدیچ و هاجیچ و ئەوانی تر
نەدەگەییشت! 
زۆرینەیدادگانێودەوڵەتییەکان،جگەلەمدادگایەیانسەربە
رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بوون،یاندادگایناوکۆیینێوان
ئەم رێکخراوە و دەوڵەتێک یان زۆرتر بوون وەک بۆ نموونە دادگای
تایبەتیی لوبنان کە کار لەسەر دادگاییکردنی تۆمەتبارانی
بکوژانیحەریریدەکات .
هەموو ئەو دادگایانە  ئەگەرچی نێودەوڵەتین ،بەاڵم تەنها
سەیری کەیسێکی دیاریکراو دەکەن .دادگا کالسیکییە
نێودەوڵەتییەکەش (دادگای دادی نێودەوڵەتی  )ICJ -تەنها
سەیری ئەو کەیسانە دەکات کە الیەنە رکەبەرەکانی دەوڵەت
یان کەسایەتیی نێودەوڵەتییان هەیە .هەربۆیە ئەم دادگایەش
ناتوانێت وەک پێویست سەیری کەیسەکانی داعش و الیەنە
نانێودەوڵەتییەکانبکات .
بەالوازتربوونی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ،ویستی
دامەزراندنی دادگایەکی نێودەوڵەتی دێتەکایەوە  کە زۆرینەی
ئەو دەوڵەتانەی ئیمزای بڕوانامەی نەتەوەیەکگرتووەکانی
کردووە ،پاڵپشتی بن بەتایبەتی هەردوو زلهێزانی ئەمریکا و
رووسیا یان باشتروایە تەواوی واڵتانی جی-هەشت پاڵپشتی
بنتاوەکودادگاکەچلەبارینێودەوڵەتییەوەوچلەباریداراییەوە
پاڵپشتیبکرێتوسەرکەوتنبەدەستبهێنێت .

الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٦-١١-١٦
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کوردستان ،واڵتی بەیاننامە و
راگەیەندراوەکان!
لەم چەند مانگەی کۆتاییدا هەر کە ئیمێڵەکەم دەکەمەوە،
چەندبەیاننامەیانراگەیەندراوێکیتێدایە.هەڵبەتمنهیچیان
ناسڕمەوەوالیخۆمدەیانپارێزم..کەمینەیەکیزۆرکەمیشیان
دەخوێنمەوە .
کە رۆژانە بۆ چەند جارێکیش سەیری ماڵپەڕ و سەرچاوە
هەڵبژاردەکانی خۆشم دەکەم ،بۆ زانینی ئەوەی ئایا ئەمڕۆ چ
هەیە و چ باسە! ئەوانیش پەیتا پەیتا بەیانێکی ئەم حیزب و
راگەیەندراوێکی ئەو الیەن باڵودەکەنەوە ..هەندێکیان
بەشێوەیەکیواهیمانشێتئامێزیدەکەنکەواهەستدەکەیت
لەچەندچرکەساتێکیداهاتووداهەرچیکێشەکۆمەاڵیەتیو
ئابوورییەکانی ئێمەیە چارەسەردەبن و دەوڵەتەکەشمان
دادەمەزرێت! 
ئامارێکی سەرپێیی ئیمێڵەکەی خۆمم کرد و لە سەرەتای
ئەمسالەوە ( )٢٠١٦زۆرتر لە چوارسەد بەیان و راگەیەندراوی
حیزب و الیەنەکانی کوردستان – بەتایبەتی باشوورم
پێگەییشتووە! 
لەوە گەڕێ ئایا ئەم بەیان و راگەیەندراوانە بارودۆخەکەی تا
چەندێک هێورکردووەتەوە یان زۆرتر ئاگری پێوەناوە ،یان
هەندێکیانچەندبەزمانێکیزبر،نارێکلەباریزمانرێنووسەوە
نووسراون! بەاڵم دەمەوێت کەمێک لەسەر الیەنە ئابووری و
تێچوونەکانیهەڵوەستەیەکبکەم! 
دیارەئەوزۆرترلە ٤٠٠بەیاننامەیەهەمووئەوانەنینکەلە
باشووریکوردستانئافرێندراون!بەڵکولەوانەیەسەدانیتریش
هەبنوبەمننەگەییشتوونیانمنخۆشبەختانەنەمبینیوون .
 ٤٠٠بەیاننامەزۆرترلە ١٠٠٠کاژێریویستووەبۆنووسینی،
لەنووسینیبەیاننامەهەمیشەدووکەسوزۆرتریویستووە،
هەندێکیانزۆرێکلەئەندامانیسەرکردایەتییالیەنێکیشیبۆ
چەندین کاژێر بەخۆوە خەریک کردووە! واتە تەنها ئەو ٤٠٠
بەیاننامەیەزۆرترلەهەزارکەسپێوەیخەریکبووە! 
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باسیئەوەناکەمکەئەوزۆرترلەهەزارکەسەلەوزۆرترلە
هەزار کاژێرە لەوانە بوو کارێکی زۆر بەرهەمهێنتریان بۆ واڵت
بکردایە! بەاڵم زۆر گرنگە باسی تێچوونەکانی باڵوکردنەوەی
بەیاننامەکان بکرێت کە ئایا چەندیان تێدەچێت و دەکرا بەو بڕە
پارەیەچیبکرایە! 
بەیاننامە ،دەبێت لەالیەن چەند کەسێکەوە بنووسرێت،
لەوانەیە چەند کەسێکی تریش پیاچوونەوەی تێدابکات،
هەندێکیان بۆ زمانەکانی تریش وەردەگێڕدرێن .دەبێت تایپ
بکرێت ،لە رۆژنامە ،گۆڤار ،رادیۆ ،تەلەڤزیۆن ،ماڵپەڕ و پەیجە
کۆمەاڵیەتییەکانیشدا باڵوبکرێتەوە! هەموو ئەمانە تێچوونی
گەورەیان دەوێت .هەندێکیان کۆڕ و مێزگردی تەلەڤزیۆنیی
لەسەر دەگیرێت .هەندێکیشیان وەک چۆن قسە قسە دێنێت!
ئەوابەیاننامەشبەیاننامەدێنێت!واتەدیسانتێچوونیتر! 
بەکورتیخەڵکانێکیزۆروماشێنێکیگەورەیلەکەسانو
تەکنەلۆجیا بەخۆوە خەریککردووە و دیارە هەمووشی
سەرمایەیدەوێتوخەرجییدەوێت .
دروست نازانم و ناتوانم تەخمینی ئەوە بکەم کە تێچوونی
بەیاننامەیەک چەندە ،بەاڵم دڵنیام بە (تێکڕایی) زۆرتر لە هەزار
دۆالریتێدەچێت ..
بەو پێودانگە سەرپێییەی من بێت ،ئەوا لەم ساڵدا و لە
باشووریکوردستانبەالیەنیزۆرزۆرکەمەوەنیوملیۆندۆالربۆ
بەیان و راگەیاننامە و دژە راگەیاننامە خەرجکراوە! ئەگەرچی
دڵنیامژمارەیبەیاننامەکانوخەرجییەکانیزۆرلەوەزۆرترە .
ئەمە بەدڵنیاییەوە بەهەدەردانێکی تری سەرمایەی واڵتە بۆ
کارێک کە من پێموایە هیچ جێیەکی ئەوتۆ ناگرێت و لە دژی
پرنسیپەکانی (باشترین بەهایە بۆ دراو) کە زۆرێک لە واڵتان و
رێکخراوە سەردەمییەکان پەیڕەویی دەکەن! ئەویش هەرکاتێک
سەرمایەیەک خەرجکرا پێویستە شوێنەکەی دیار بێت ،ئایا
شوێنی خەرجکردنی ئەو سەرمایەیە بۆ ئەو بەیاننامانە
لەکوێدایە؟ 

الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٦-١١-٢١
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بۆ مێژوو بنووسە! (کێشەی کات و
رێکەوت و شوێن لە نووسینەکانماندا)
ئەمڕۆ ،دوێنێ ،پار ،ئەمساڵ و لەم رۆژانەدا ...ئەو وشە و
دەستەواژانەن کە زۆرجار لە زۆرێک لە نووسینەکانماندا دووبارە
دەبنەوە!کاتورێکەوتیەکلەورەگەزەگرنگانەینووسینەکە
ناتوانینخۆمانیلێهەڵبوێرین.ئەویشبەهۆیئەوەیکەهەر
نووسینێک باس لە هەنگاوێکی ژیان و سەردەمیی کێشەیەک
دەکات کە پەیوەستێتی .هەر بۆیە دەبێت هەموو ئەو وشە و
دەستەواژانەیکەئاماژەبۆکاتێک،رۆژێکوسەردەمێکدەکەن،
بەڕوونیلەنووسینەکاندادەستنیشانبکرێن .
کەنووسەرێکلەوتارێکیدا،یانهەواڵسازێکلەهەواڵێکیدا
دەنووسێت بۆ نموونە (دوێنێ یان ئەمڕۆ) و نووسینەکەی یان
هەواڵەکەیبەڕێکەوتپاشدەساڵیترلەرۆژینووسینیان
باڵوکردنەوەی وتارەکە یان هەواڵەکەوە دەکەوێتە بەرچاوی
خوێنەرێک،نازانێتئەودوێنێوئەمڕۆیەکەیە! 
نووسەر و هەوڵساز پێویستە بۆ هەموو ئان و زەمانێک
بنووسێت ،هەربۆیە پێویستە کە دەنووسێت دوێنێ،
لەتەنیشتییەوە و لەنێوان دوو کەوانەدا رێکەوتی دوێنێ
بنووسێت!بۆنموونە()٢٠١٦-١١-٢٤تاوەکوخوێنەرلەهەرکات
و بارێکدا بەتەواوەتی بزانێت کە ئەو نووسینە کەی نووسراوە و
مەبەستی دوێنێی نووسەر بەدروستی چ رۆژێک بووە .ئەگەرنا
ئەوا ئەو نووسینە یان ئەو هەواڵە لەباری زانستییەوە نابێتە
سەرچاوەیەکیبەهێزودەچێتەخانەیگریمانولەوانەکانەوە! 
بەهەمان شێوە کە دەنووسیت ئەمساڵ ،بنووسە ئەمساڵ
( ،)٢٠١٦یان پار ( .)٢٠١٥ئیدی نووسینەکەت بۆ هەتاهەتایە
بەڕوونی دەمێنێتەوە و پاش چەندین سەدەی تر دەزانرێت
مەبەستتچییەوکەیە ..
هەروەها کە دەنووسیت لەم رۆژانەدا ،بەالیەنی کەمەوە
بنووسە(نۆڤەمبەری .)٢٠١٦
نووسینیرۆژ،مانگورێکەوت،هەرلەسەرەتاینووسینی
کوردییەوە کێشەیەکی گەورە بووە و تاوەکو ئێستا بە

578

هاوڕێباخهوان

رگیسێیهم)

وازهكان 
(به
وشهپهڕته 


کێشەیەکی گەورە نەبینراوە و نەبووەتە بەشێک لە کێشەی
رێنووسیکوردی! 
هەریەکلەالیخۆیەوەبەجۆرێکیدەنووسێت!تێڕامێننکە
ئەمڕۆ٢٥ینۆڤەمبەرەوزۆرئاساییلەنووسینیوتاروهەواڵە
کوردی و بەڵگەنامە فەرمییەکانی باشووری کوردستاندا بەم
چەندجۆرەیخوارەوەدەنووسرێت!بەبێئەوەیهیچهەوڵێکی
ئەوتۆیبەستانداردکردنیدرابێت ..
 ٢٠١٦-١١-٢٥
٢٠١٦/١١/٢٥
٢٠١٦\١١\٢٥
٢٠١٦_١١_٢٥
٢٥.١١.٢٠١٦
٢٥ی١١ی٢٠١٦
٢٥ـی١١ـی!٢٠١٦
٢٥ینۆڤەمبەری٢٠١٦
٢٥یتشرینیدووەمی٢٠١٦
ئیسالمییەکان و کوردانی خۆرهەاڵت کەلێندەری هیجری و
هەتاوی بەکاردێنن و ئەوە کێشەیەکی گەورەیە و پێویستت بە
ئامێریژمێریاریهەیەتاوەکوبزانیتئەونووسەرەمەبەستیچ
کاتوسەدەیەکە!
دیارە زۆر شێوازی نووسینی تریش کە دەبنە کێشەیەکی
تەکنیکیودەروونیبۆخوێنەر..
من پێشنیازی جۆری یەکەم دەکەم بۆ نووسینی رێکەوت و
هیوادارم زمانەوانە بەرێزەکان الیەک لەم کێشەیە بکەنەوە و
وتارنووس و هەوڵسازە بەڕێزەکانیش کە ئاوەڵناوە کاتییەکان
بەکاردێنن،رێکەوتەکەشیلەگەڵدابنووسن ..
بۆ شوێنیش بەهەمان شێوە ،کە دەنووسرێت ئێرە یان لێرە
یانلەوێ،باشتروایەشوێنەکەدیاریبکرێتتاوەکوبەدروستی
بزانرێتئایائێرەسلێمانییەیانئامەدیاخودسنە.ئەوێولەوێ
هەولێرەیانقامیشلۆیانهەرشوێنێکیتریئەمجیهانە! 

الهای–هۆڵندا 
 ٢٠١٦-١١-٢٥
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خۆزگە فیدێل وانەبووایە!


ئەمڕۆ ( ،)٢٠١٦-١١-٢٦فیدێل کاسترۆ لە تەمەنی نەوەد
ساڵ بەرەوژووردا کۆچی دوایی کرد .دیارە پێویست بەوەناکات
من دەربارەی کاسترۆ و کار و شۆڕشە بەناوبانگەکەی هیچ
بنووسم ،چون بۆ هەمووان ئاشکرایە و یەکێکیشە لە
کەسایەتی و شۆڕشگێڕە بەناوبانگەکانی دونیا لە سەدەی
بیستەمدا.
فیدێل ،گەر وەک چێی هاوڕێی بە پرینسیپ و
بنەماجوانەکانی سەرەتای خەباتییەوە بمایەتەوە ،ئەویش ئێستا
وەک چیێ هاوڕێی وێنەی بەسەر تی-شێرتی زۆرێک لە الوە
ئازادیخوازەکانیجیهانەوەدەبوو..
هەرچێباشیکردوئەوناوەگەورەیەیبۆخۆیتۆمارکرد،
ئەگەر وانەبا دەبووە وەزیرێکی درێژخایەن لە حکومەتە پەنجا
ساڵییەکیڤیدڵیهاوڕێیداودەبووەپیرێکیگەندەڵیبێکەڵکو
لەبیرونەستیئێمەشدابەوجوانییەنەدەمایەوە..
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ماوەیەک لەمەوبەر لەگەڵ چەند هاوڕێیەکمدا گفتوگۆی
ئەوەمان دەکرد ئەگەر ئایا ئێستا فاڵن شەهید بمایە چی
دەبوو؟! (لەگەڵ رێزم بۆ شەهیدەکانمان) ،هەریەک لە ئێمە
سیناریۆیەکیبۆدروستدەکرد!یەکدەیگوت:ئێستاملیۆنەربوو،
یەکی دی :نا ئێستا دوو ژنی تری هێنا بوو ،ئەوی تر :ئێستا
دەیان الندکرۆزەری بەدوواوە بوو و زۆر سیناریۆی تر ..هەموو
پاشترهاتینەسەرئەوەیبڵێنکەواتەباشبووشەهیدبوو!
ئەوەیە کلیلی سەرکەوتنی مرۆڤەکان .کە دەستەاڵتت بوو،
هەر ئەوەندە پێوەی پەیوەست ببە تادەتوانیت خزمەتێک بکەیت
و نابیتە بار و مشەخۆر بەسەر ئەو کۆمەڵگەیەی کە پێشتر
"خەبات"ت بۆی دەکرد! گەر هەر پەیوەست بووی
بەدەستەاڵتەکەتەوە بۆ ماوەیەکی دوورودرێژی وەک ئەوەی
فیدێل و پاشانیش کە هیچت پێوەنەما و رادەستی یەک لە
ئەندامانی خێزانەکەت کرد ،وەک ئەوەی کە فیدێل بۆ راوڵی
برایی کرد ،ئەوا خەبات و پرینسیپ و دەستەاڵت و هەموو
شتێکتدەبێتەبازرگانی،خۆپەرستیوبەرژەوەندییبنەماڵەیی
وهیچشتێکیجوانیپێوەنامێنێت..
خۆزگەفیدێلهاوڕێیسەددامنەبووایە!
خۆزگە فیدێل وانەبووایە ..ئەگەرنا لە مردنەکەی ماندێال
زۆرتریبۆدەکرا ..
الهای-هۆڵندا
 ٢٠١٦-١١-٢٦
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ئوتومبیل سووتاندن هەر هەمان هزری
خەرمان سووتاندنە!

خەرمانی سووتاوی یەک لە مامۆستا ناڕازییەکان

ئەم بەیانییە ( ،)٢٠١٦-١١-٢٧لە سلێمانی ئوتومبیلی دوو
مامۆستای "ناڕازی" سووتێندران .کێ سووتاندوویەتی ئەوەیان
نازانرێت،بەاڵملەزۆررەهەندییەوەکارەساتێکیگەورەیە..
کارەساتەکە لە زیانە مادییەکەیدا نییە ،هەروەها لەوەشدا
نییە کە لەوانەیە ئەو دوو مامۆستا هەژارە بە هەزار ئەمالوال و
پارەکۆکردنەوە و لەوانەشە بە قیستی مانگانە ئەو
ئوتومبیالنەیان کڕیبێت! بەڵکو لەوەدایە کە هزری ئێمە ،هزری
ئاغاکانی ئێمە ،هزری ئوتمبیلسووتێنەرانی ئێمە ،هەمان هزری
سەدان یان هەزاران ساڵی ئاغاکانی پێشترمانە! کە
بیانویستایەجووتیارێکیانکەسێکبێدەنگبکەنورەنجبێوەری
بکەن،ئەوانخەرمانەکەیاندەسووتاند!خەرمانسووتانیشواتە
سووتانی رەنجی ساڵێک وبرسێتی وناچارکردنی ئەو جووتیارە
بەچۆکدادانبۆئاغاکان!
مێژووی هزری سیاسیی ئێمە ،سەدان ساڵە بستێک
نەچووەتەپێشەوە!ناوەکانگۆڕدراونوهیچیتر..
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ئاغا بووتە سیاسی ،ئەسپی رەسەن بووەتە الندکرۆزەر و
هامەر!باڵەخانە وفەرشی کاشانبووەتە کۆشکی سەر گردو
سەر چیا! زیندانی گەوڕ بووەتە ژوورە تاریکەکانی ئاساییش!
خەرمانسووتاندیشبووەتەئوتومبیلسووتاندن!
الهای–هۆڵندا
 ٢٠١٦-١١-٢٧
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بەیاساییکردنی حەشدی شەعبی و
ترسەکانی پۆست-داعش
رۆژی  ،٢٠١٦-١١-٢٦پەڕڵەمانی ئێڕاق بەزۆرینەی دەنگ
پڕۆژەیاسای حەشدی شەعبیی پەسەندکرد .زۆرینەی
سوننەکانی ئێڕاق دەنگیان بەم یاسایە نەدا چونکە دەیانزانی
ئەمە دەبێتە ترسێکی گەورە بۆ پاشەڕۆژی سیاسی و
دەسەاڵتیان لە ئێڕاقدا .هەڵبەت سوننەکان چەندێک ئەو
دەنگنەدانەیان ویستی خۆیان بوو ،دە هێندەش ویستی
عەرەبستانیسعودیەبوو.
کورد ،وەک خوی هەمیشەییی ،لەمەشدا بێگومان یەکدەنگ
و یەکهەڵوێست نەبوو ،هەندێک دەنگی پێدا و هەندێکیش
نەخێر!واتەنەوەک شیعەیانکردونە وەک سوننە ،بەڵکو وەک
ئەوەیانکردکەسەدانساڵەدەیکەن!
حەشدی شەعبی ،پێش رۆژی بەیاساییبوونی ،بە هەموو
پێوەرێکمیلیشیایەکبووهیچیتر.بەاڵملەپاشئەورێکەوتەوە
حەشدیشەعبیدەبێتەسوپایانسێمی-سوپایەکیفەڕمی
لە ئێڕاقدا .بەتایبەتی کە بەهۆی شەڕی رزگارکردنی موسڵەوە
سەرکەوتنیبەرچاویبەدەستهێناوەوبەهۆیەوەزۆرتربووەتە
هێزێکیئەڕۆگانتیناوچەکە.
زۆرجاران لەنێوان حەشدی شەعبی و هێزەکانی
پێشمەرگەدا پێکدادان روویداوە ،بەهۆیەوە لە هەردووال دەیان
کەس گیانی لەدەستداوە .پاش دەستپێکردنی شەڕی داعش
هێڵە بەرگرییەکانی جەلەوال ،خورماتوو ،باشووری کەرکوک،
مەخموور ودەشتی نەینەوا ،هەمیشە جێ پێکدادانی ،داعش-
پێشمەرگە ،داعش-حەشدی شەعبی وپاشانیش پێشمەرگە-
حەشدی شەعبی بووە .ئەم پێکدادانانەی ئەم دوو بەرەیەی
کۆتاییان هەر لە خۆڕا نەبووە.بەڵکو ئەجێندایەکی شیعەگەرایی
گەورەی لەپشتەوەیە و ماشێنێکی گەورەی هزری ،ئابووری و
سیاسیی شیعەکانی جیهان بەسەرۆکایەتیی ئێرانی
بەدواوەیە.
هەرچی بەرەی یەکەمە ،کە پێشمەرگەیە ،ناوچەکان لە
هەردوو باری مێژوویی و جوگرافیدا هی خۆی بووە و لێی
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زەوتکراوە ودەیەوێت بەهۆی ئەم شەڕەی داعشەوە جارێکی تر
ئەوناوچانەلەدەستنەداتەوە.
هەرچی بەرەکەی ترە ،کە بە رووکەش حەشدی شەعبییە،
بەاڵم لەڕاستیدا ئێران و ئەجێندای شیعەگەراییە کە دەیەوێت
هەرچی چۆنێک بێت جیۆپۆلیتیکی خۆی فراوانبکاتوئەو خەونە
گرنگەی بەدیبێنێت کە هێڵی خورماتوو بە باشووری کەرکوکدا
بگەیەنێتە دەشتی نەینەوا و دەستی بگاتە زێدی شیعە
تورکمانەکانیتەلەعفەروبەهۆیەوەلەسنووریسووریابدات!
هێزەکانی حەشدی شەعبی ،ئەگەرچی ئێڕاقین ،بەاڵم
لەڕاستیدا لەالیەن سوپایقودسوخودیشیعەگەرایئێرانەوە
ئاڕاستەدەکرێن .زۆرجاریش بە ئاشکرا فیگەرە بەرچاوەکانی
ئێران لەناو هێزەکانی حەشدی شەعبیدا دەبینرێن .تەنانەت
کلتووروهەڵسوکەوتیشیانکتومتبەسیجیئێرانییە!
گەییشتنی هەژموونی ئێرانی بە سنووری سووریا گەلێک
گرنگە بۆ ئەجێندای شیعەگەرای جیهانی بەڕابەرایەتیی ئێران.
سووریا بەهۆی ئەوەی کە بۆ چەند دەیەیەکە بنەماڵەی
عەلەوییەکان فەرمانڕەوان و هەمیشەش پاڵپشت و الیەنگری
ئێران و شیعەگەرای ئێرانی بوون .تەنانەت لە جەنگی هەشت
ساڵەیئێران-ئێڕاقیشداهەردەمپاڵپشتێکیگەورەیئێرانبوون
لەدژیئێڕاقیعەرەبی.
ئەمپێگەیشتنەیئێرانبە سنووری سووریا،هەرچوارتەورە
گرنگەکەی شیعە پێکدەگەیەنێت کە ئەوانیش ئێران ،ئێڕاق،
سووریا و لوبنانە کە حیزبوڵاڵی لوبنانی سەرکردایەتیی دەکات.
ئەم پێکگەییشتنە بلۆکی شیعەی ئێرانی دەباتە سەر دەریای
سپیودەشبێتەدراوسێیئیسرائیل!
هێزەکانی باشووری کوردستان وەک هەمیشە لەم نێوانەدا
یەک گووتار نەبوون! دووکەرتییەکی تەواو هەیە لەنێوان هزری
سەفەوی و عوسمانیدا کە لە هەردوو ئێرانی ئیسالمیی
شیعەی ئێستا و تورکیای ئەکەپەی عوسمانیی ئێستادا خۆیان
دەنوێنن.
تاکە سوودی بوونی حەشدی شەعبی لە نزیکی کەرکوک
کەمکردنەوەی هەژموونی تورکییە لەسەر کەرکوک کە چەندین
ساڵ پێشتر کاری بۆ کرد و بەرەی تورکمانیی ئێڕاقیی بۆ ئەو
مەبەستە خستبووە کار و کارمەندییەوە .بەاڵم دیارە زیانەکانی
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لە سوودەکانی کەمتر نین .چونکە هەژمونێکی ترسناک بە
یەکێکیتریترسناکیانترسناکترگۆڕدراوە.
بەنەمانیداعش،حەشدیشەعبیلەناوچەکانی"مادەی
 "١٤٠کەم نابێتەوە! بەڵکو زۆرتر دەبن .ئەم بە یاساییبوونەی
حەشدی شەعبییە ئەوەندەی تر بوونی ئەوان لەو ناوچانەدا
قاییمتر و یاساییتر دەکات .هەربۆیە دەبنە ترسێکی گەورە بۆ
سەر سنووری باشوورمان و شەڕی دوای داعشمان لەگەڵ
حەشدی شەعبی و ئەو ماشێنە گەورەیەیە کە ناوی
شیعەگەرایئێرانییە.
هەڵبەت حەشدی شەعبی زۆرینەی عەرەبە سوننەکانی
لەو ناوچانەدا نەهێشت و پاکسازیی کردن .پاکسازییەکە
گەییشتە رادەیەکی واهی کە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان
چەندین راپۆرت لەسەر ناوچەکانی پارێزگای بەعقوبە دەربکەن.
ئەوەسەرەتایەکەبۆگەییشتنیئێرانبەسنووریسووریا!
پرسیارەکە لێرەدایە ،کورد چەندێک ئامادەیە بۆ ئەو شەڕە و
چۆن گووتاری خۆی رێکدەخات و بە چ شێوەیەک بەرەوڕووی
شیعەگەرایئێرانیدەبێتەوە؟
هەرچۆنێک بێت بۆ بەرەوڕووبوونەوەی ئەم هەژموونە
ترسناکە پشتبەستن بە هەژموونێکی ترسناکی تری وەک
تورکەعوسمانییەکانخۆکوشتنێکیترودۆڕانێکیترە!
الهای–هۆڵندا
 ٢٠١٦-١١-٢٩
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لیستەی گۆڤار ،رۆژنامە و ماڵپەڕەکان
ئەو کەنااڵنەی ئەو کورتە لێکۆڵینەوە و وتارانەی بەرگی
سێیەمیتێداباڵوکراوەتەوە،ئەمانەن:
تێبینی :هەندێک لەم ماڵپەڕ و کەنااڵنە بەبێ پرسی من
نووسینەکانیانوەرگرتووموباڵویانکردوونەتەوە.
مەرج نییە هەموو ئەو ماڵپەڕ و کەناڵە راگەیاندنانەی کە
نووسینەکانیمنیانباڵوکردووەتەوەلەملیستەیەداببن.

























رۆژنامەیئااڵیئازادی–باڵیقادرعەزیز
رۆژنامەیئااڵیئازادی–دەستەجیابووەوەكە
هەفتەنامەیرووداو
ماڵپەڕیرووداونێت
ماڵپەڕیكاڵوڕۆژنە
ماڵپەڕیپێنووسەئازاوئازادەكان–پێنووسەكان
ماڵپەڕیكوردستاننێت
ماڵپەڕیدەنگیسەربەخۆ
ماڵپەڕیكوردنێت
هەفتەنامەیمیدیا
گۆڤاریكۆوار
ماڵپەڕیچاودێریكوردۆساید–چاك
ماڵپەڕیپەیڤ
ماڵپەڕیهەڵوێست
ماڵپەڕیزاریكرمانجی
گۆڤارینێوەند
ماڵپەڕیپاسۆك
رۆژنامەیرێگایرزگاری
گۆڤاریشەقام
ماڵپەڕینوچەنێت
ماڵپەڕیخوداكان
رۆژنامەیزاریكرمانجی
ماڵپەڕیپارتیچەپیكوردستان
ماڵپەڕیبیرینوێ
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رۆژنامەیهاواڵتی
ماڵپەڕیرۆژهەاڵتتایمز
ماڵپەڕیشەفەق
رۆژنامەیرووبەر
ماڵپەڕیرووبەر
ماڵپەڕینوچەنێت
گۆڤاریشەپۆل
رۆژنامەیباس
ماڵپەڕینێوەند
ماڵپەڕیپێنووسەکان
رۆژنامەیکوردستانینوێ
ماڵپەڕیکوردستانینوێ
ماڵپەڕیکوردیپێدیا
پەیجی هاوڕێ باخەوان لەسەر فەیسبووک
ماڵپەڕی دواڕۆژ 
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پەڕتووکەکانی نووسەر
 :1لێکۆڵینەوەیەک لەسەر ڕاپەڕینەکەی بەهاری 1991ی
باشووریکوردستان-چاپییەکەم-هۆڵندا.1994-
:2پڕۆژەیپارتی نەتەوەییکورد  -چاپییەکەم  -هۆڵندا -
.1994چاپیدووەم -هۆڵندا.1995 -چاپیسێیەم -هەولێر-
 - 2002لەباڵوکراوەکانیڕۆژنامەیمیدیا– چاپخانەیئۆفسێتی
هەولێر.
 :3کوردستان ...نیشتمانی یەکەمینی سۆمەرییەکانە -
چاپی یەکەم  -هۆڵندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەیئاراس–کوردستانهەولێر–چاپخانەیوەزارەتی
پەروەردە–ژمارەیسپاردن.2003-91:
:4هاوڕێنامە بۆمێژووىکوردستانوکورد– چاپییەکەم–
بنکەى چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی
ڕوون–سلێمانى–.1999
 :5ئااڵی کورد  -چاپی یەکەم  -دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم-زنجیرە(-)117سلێمانی.2001-
:6ڕۆژیشۆڕشیانڕۆژیتیرۆر-چاپییەکەم–ئۆکتۆبەری
  – 2003چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری – ژمارەی سپاردن:
-301کوردستان–هەولێر.
 :7وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی یەکەم – سەرجەمی 100
وتار و کورتە لێکۆڵینەوەیە کە لە نێوان سااڵنی  1995و 2005دا
لە گۆڤار و ڕۆژنامە و ماڵپەڕە کوردی و بێگانەکانی کوردستان و
هەندەرانداباڵوکراونەتەوە  -ژمارەیسپاردنی()1994یساڵی
()2008ی پێدراوە – چاپخانەی سیما  – 2009 -کوردستان –
سلێمانی .
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ئامادەیە بۆ چاپ

 :1وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی دووەم – سەرجەمی ئەو
وتار و دیمانانەیە كە لە كەناڵەكانی راگەیاندندا لە نێوان ساڵی
2005وسێپتێمبەری2009داباڵوبوونەتەوە .

 :2وشە پەڕتەوازەکان – بەرگی سێیەم – سەرجەمی ئەو
وتار و دیمانانەیە كە لە كەناڵەكانی راگەیاندندا لە نێوان ساڵی
2009و2014داباڵوبوونەتەوە .

 :3بەراووردەكانی ژیان  -پرس و رایەكی بەراووردكارییە بۆ
بەرەونەتەوەییبوون.

 :4ئەدەبیاتی كاژیك  -كۆكراوەی تەواوی ئەدەبیاتی كاژیكە
بەپێی توانا و لەداهاتوودا ئامادەدەكرێت بۆ چاپ .تكایە
هەركەسێكهەرنووسراوێكیكاژیكیلەالیە ولەمكۆكراوەیەدا
نییە ،ئەوا ئاگادارم بكاتەوە تاوەكو لەم كۆكراوەیەدا تایپ و
ناوكێشبكرێت .

:5دەستوورمواهیخوێندەوە!
كۆمەڵێك رەخنە و تێبینیی یاسایی ،زمانەوانی و لۆجیكییە
لەسەرپڕۆژەیدەستووریهەرێمیكوردستان– 2009

 :6زمانی کورد ،بگونجێنە بۆ  0و 2015 – 1
 :7رۆڵی رووداوەکانی شنگال لە پێشخستنی دۆزی کورد -
2016
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Hawrê Baxewan

Bergî Sêyem
Sercemî ew witar u dîmananeye ke le sêptêmberî
2009we le gowar u rojname u malpere Kurdîykanî
Kurdistan u Henderanda bilawkirawnetewe
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