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 ئەم کتێبە، بۆچی؟

ساڵە بوو کە بەڕۆژی ڕوناک  ٣٣سەردەشت عوسمان خوێندکارێکی زانکۆ و ڕۆژنامەنووسێکی 
لەبەردەم کۆلیژەکەی لە الیەن چەند بەرچاوی پۆلیسی زێرەڤانی و خەڵکێکی زۆر  بە

. کرێ می تیرۆر ئه نێو ده  ک له بە دوو فیشه ٥/٥/٣١٠١چەکدارێک بەزۆر دەفرێندرێ، دواتر لە 
ڵ نەبوونی  ئەو ڕەخنە لە ناداپەروەری و گەندەڵی و دەسەاڵتی خێڵ و گوێڕایه" تاوانی"

تەمکاری و سەرکوتگەری سەردەشت تاقانە قوربانی س. ساتی داڕزیو بوو ده پیرۆزی و موقه
تەنها  1'تراجیدیای ژیان ومەرگی'دەسەاڵتدارانی ئێستای کوردستان نەبووە و نییە، ئەو و 

بەشێکن لە مێژووی ئازادیخوازیی و بەرەنگاربوونەوەی سەرکوت لەالیەن جەماوەری 
ردنی کسانی، پاوانک دژی نایه  و له ئه. خشی ڕێگای ئازادیە شت گیانبه رده سه. کوردستانەوە

دا تا  و ڕێگایه ڵبڕی و له نگی هه اڵتداردا ده سه کی ده تییه مایه ستی که ده  اڵت و سامان له سه ده
ئەوەی . بەاڵم ئەو لەمەشدا تەنها نەبوو. زی به و نه نگار بووه ره به  دوا هەناسە دلێرانه

ی خۆبوردووییەوە وەرچەرخانێک سەردەشتی کرد بە ناونیشان لەسەروو شەهامەت و لە
گەورەی هۆشیاری سیاسی بوو لە کوردستان کە زۆری نەبرد لە شەپۆلی گەورەی ناڕەزایی و 

سەردەشت ئەستێرەی بەیانێک بوو کە هەتاوی . مەیدانی جەماوەریی خۆی نیشان دا و  هاتنە
ئەو سیمبولی نەوەیەکە کە چیتر وەهم . بەرزبوونەوەدایە ڕۆژی ڕووناکی هێشتاش لە

یخاتە خەو و دیدی ڕۆژ لەدوای ڕۆژ ڕونتر ڕاستیەکان دەبینێت و چیرۆکەکانی ڕابردوو نا
 .هەربۆیە باسی سەردەشت، نوسراو کتێب لەسەر ئەو بایەخدار و پێویستن. دەیانخوێنێتەوە

بەاڵم بە بارتەقای هەموو ئەو ڕەمزیەتە دۆسیەی سەردەشت عوسمان مەیدانی هەوڵی 
ن دەزگای زەبەالح و دەوڵەمەندی چەندی. ئاوەژوکردنەوەی ڕاستی و نکوڵی کردنە لێی

ئاماجێکی تری . حزبێک، خەریکی هۆنینەوەی چیرۆکی خەیاڵی و حیکایەتی بێ سەروبەرن
ئەم کتێبە . ئەم کتێبە جەختکردنەوە لەسەر ڕاستیەکان و تۆمارکردنی مێژووە وەک خۆی

 کی کراوەیە لەالیەنیەدووبارە ڕایدەگەیەنێتەوە کە دۆسیەی سەردەشت عوسمان دۆسیە
ئازادیخوازانی کوردستانەوە، ئەم دۆسیەیە یەکێکە لە سەنگەرەکانی نەبەردی خەباتی 

 .ئازادیخوازانی کوردستان لە پێناوی ئازادی دەربڕین و دادگاییکردنی تاوانباران و تیرۆرستان
ئەم کتێبە پەتی ناڕاستیەکان دەپسێنێ و سیناریۆ گاڵتەجاڕیەکانی دادگا بێ دادەکان پوچەڵ 

واڵ و  یاندن و هه و وتار و ڕاگه واوی ئه هەموو دیکۆمێنتەکان و ته  که ئەم کتێبە،  .دەکاتەوە
شت  رده سه"دژی ڕفاندن و تیرۆری   کانی له راسیمه تی و خۆپیشاندان و مه زایه ڕیپۆرتاژی ناره

هەوڵ و خەبات بۆ وەستانەوە لە بەرانبەر تیرۆر و : خۆ دەگرێت، دەڵێ نوسراون له" 
گەیاندنی تاوانبارانی ڕاستەقینە، درێژەی هەیە و  کراکردن و بە دادگاسەرکوت و ئاش

 .بەردەوام دەبێت

ری ئازادی بۆ  یکه په)ناوی  شت به رده رێك بۆ سه یکه پرۆژەی ئەم کتێبە لەگەڵ دروستکردنی په
لە ڕاگەیاندراوێکدا  7505-50-72لە . لە نێو شاری هەولێر  وه ه(شت عوسمان رده سه
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ئەم پرۆژە  بە شێوەی . پێشوازی گەرم و پشتیوانی فراوانی ئازادیخوازانی لێکرا. ڕاگەیاندرا
و   هاوکاری دڵسۆزانه  به  که ره یکه دروستکردنی په. مالی و ماددی و مەعنەوی پشتیوانی کرا

بەاڵم . واوبوو ڵوێست و ئازادیخواز ته هه ندی به رمه ڵێك هونه ی کۆمه خشانه خۆبه
بەشی دووەمی . ڕێگەیان نەدا بە دانانی لە نێو شاری هەولێردا دەسەاڵتدارانی هەولێر

 .پرۆژەکەش ئەوەیە کە ئێستا لەبەردەستی ئێوە دایە

کتێبی سەردەشت عوسمان هەموو بابەتەکانی ئامادەیە، بەاڵم کۆکردنەوەی ئەو هەموو 
نییە  ئاسان. هەواڵ، وتار، هۆنراوە و بابەتە کە لەسەر ئەو و تیرۆر و دۆسیەکەی نوسراوە

ئێمە لە ستافی کاری ئەم پرۆژەیەدا بەدوای کۆکردنەوەی . بەبێ کەموکورتی ئەنجام بدرێت
لێرەدا جێگای خۆیەتی کە . بابەتەکانەوە بووین و بۆ ماوەی ساڵێکە کاری لەسەر دەکەین

سوپاسی سەرجەم بەشداران و هاوکارانی ئەم پرۆژەیە و هەوڵی ماندوو نەناسانەیان بکەم، 
 .وتنی ئەم پرۆژەیەدا بە ئەندازەی من بەشدارنکە لە سەرکە

ئەم کتێبە بەدوو بەرگ لە چاپ دەدەین، ئەوەش بەهۆی زۆری بابەتەکان و جێگە 
نەبوونەوەی لە چوارچێوەی یەک بەرگدا، هاوکات ئەوە دەرفەتی ئەوەمان پێدەدات، هەموو 

دووەمدا لە چاپی ئەو بابەتانەی تا کو ئێستا بەدەستمان نەگەیشتووە بتوانین لە بەرگی 
لە ئێستاکەشەوە بانگەوازی هەموو دڵسۆزان و خاوەنی وتار، هۆنراوە و هەر بابەت . بدەین

و کارێک لەمپەیوەندەدا دەکەین، کە دەزانن ئەو بابەتانە لە ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان و 
 .بەرگی یەکەمدا نییە هاوکارمان بن بۆ تەکمیلکردنی پرۆژەکەمان

کە ڕووداوی ڕفاندن و تیرۆرکردنی سەردەشت . تاییدا ئەوە بڵێمجێگای خۆشیەتی لە کۆ
عوسمان لە گەلێک سۆنگەوە و بە بۆچوونی جۆراوجۆرەوە قسەی لەسەر کراوەو 
ڕەچاوکردنی ئەمانەت ئەوەی دەخواست کە تەواوی ئەو نووسراوانە لێرەدا چاپ بکرێن، بە 

 .ێت لەگەڵ هەموویاندابێ ئەوەی بەزەرورەت بە مانای هاوڕایی و هاوبۆچوونی من ب

 بەکر عوسمان

2013-03-25 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

5 
 

 ؟...بوو شت عوسمان كێردهسه

 

 وێستگەکانی ژیانی سەردەشت

نجێك گه نوسینەوەی ژیاننامەی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان کارێکی ئاسان نیە، چونكه
 ختیو سهكردبێتنه واوته هاریبهو سێو هێشتا بیستخوێندنبەرساڵیدا چۆته  نیمهتهله كه

شه له و چی بنوسرێتەوە ؟ جگه  بێتچی یبێت ژیاننامهبێت،دهر شانیسهو خوێندن لهژیان
خوێندن و  واوكردنیتهدوایی و راكردن بهو ماندوبونیو هیالكیدیار فانۆسبهونخونی 

  تیتایبه ژیانی ك لهیهوێستگهند چهدا بهلێره کارکردن و دابینکردنی پێداویستیەکانی، بۆیه
 :ینكهئاشناتان ده

ی هەولێر، گەڕەکی کرێکارانی  ٠١٨٧-٠٣-٣٥ی ولەدایکبو( شت عوسمان حسن حمدردهسه)
شاری هەولێرە،مناڵی دەهەمینی خێزانەکەیەتی کە دوای خۆی دوو برای بچوکتریشی هەیە، 

مامكی شه شتیدهگۆڕی ەگۆڕبرژێمی تی سدهی وساوهاگوێزراو و چهڕخێزانەکەی جوتیارێكی 
 تن و لە گوندی گردسولێرە کە لە کۆتاییەکانی ساڵی هەشتاکان کەوتنە بەر شەپۆڵی راگواهه

 .عازەبانەوە گواسترانەوە بۆ هەولێر 

ئاشنا بوون به نیگاكانیی  وهم چاوكردنهكهیهله سەردەشت لەو هەڵومەرجە لەدایک بوو،
، لەیەکەم نیگاوە دیمەنە ناخۆش ریدهربهو دهییو ئاوارهبونیو نهتیو برسیهزۆرداریو زوڵم

م، بۆ ڵهبرد بۆ قهستیماندوو بوو، ده كانیشیەو ناشیرنەکانی ژیانی بینی، كاتێك چاو
مافیبێبه كۆتاییو وهبگوازێته كو خۆیوهكان و  رووداوهكۆڵبگرێتهی ڵگاكهكۆمهمیخهیوهەئ

كانیان هیواو خواستهی كهتهكهملهمهنجانی گه یوهبۆ ئه. بێت وهوسانهو چهكسانیو نایه
سپیكه و ئیمام قاسم و و كانیعجیلو تهو باداوهكورانمنااڵنیی وه، بۆ ئهكرێو خاشنهورد

كانیان و ناسكهجوان چاوهو خۆڵ بهتۆزو یان قوڕوهڵ چاوكردنهگهلهئازادی و رەحیماوە 
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رێزیان  و ئازادیو كوردستانكرێكارانكی ڕهگهوتوانی ككهپه یوهبێت، بۆ ئهەئاشنا ن
رگهفسوس مهڵدا پارێزراوبێت، ئهكۆمه گایبارهمووان لهههتی رامهكهی وهلێبگیرێت، بۆ ئه

و بهو هیواو ئاواتو ئینساندۆستیترائهبهپڕ له ستینه وستههچاویان بهتاریكی كانی ڕهوه
 .داینابوو  خۆی  یرنامهبهشت لهردهسه هات، كهڵنهلێك ههگه و پرۆژهرنامه

رهسه نیگاری) قوتابخانه و لهر خوێندنبه چێتهده( گوێگر)یشێوهساڵیدا به ٥ نیمهته له -
كیر زیرهبهاڵم لهخوێندن، بهكات بهستدهولێر دهههشاری كرێكارانی كی ڕهگهله( اڵوتێكه تای

و دایبڕێنن هاوپۆالنیله یانتوانی نهقوتابخانه كارگێڕی یستهو ده، مامۆستایانو هۆشیاری
 .ژماریانكرد رچوو ئهدهبه

و ندیناوهقوناغی ، دواتر چووه وتن بڕیدواكهبێو بهخێراییبهتای رهسهخوێندی كانی پله
ساڵ قوناغی وتن بهدواكه بێو بهخوێندندا بهی درێژه( هید صالح یوسفیشه) ندیناوه له

سێ  ولێر بهەهنێو شاری ر لههه(كوڕان  ئازادی ییئاماده)واوكرد، دواتر له ته ندیشیناوه
 زانكۆییزمانی كۆلیژی  ئینگلیزیشی بهو لهواو كردتهوتوی ركهسهبه ییئاماده ساڵ قۆناغی

خوێندكاران ویستیخۆشه جێگای خوێندنیشیدا، بووهی م چوار ساڵهو لهرگیراوهدین اڵحهسه
سەردەشت لە ماوەی قۆناغی خوێندنی ناوەندی و  .كۆلێژ رانیرمانبهو فهو مامۆستایان

ساڵەکان سودی لە پشووی هاوین وەرگرتوە و کاری تێدا کردوە بۆ ، زۆربەی ییئامادە
ستکردنی پارکی وئەوەی بژێوی خوێندنەکەی و پێداویستیەکانی دابین بکات ،لەسەرەتای در

هەولێر کرێکاری تێدا کردوە،ماوەیەک لەگەڵ ماڵ پورێکی ئیشی بۆیە و سبوغی کردوە ،ئەمە 
بەرامبەر جەستەی بچوکی ئەو زۆر قورس و  لە تر کە چەندین ئیشی تاقەت پروکێنی جگە لە

 .گران بوو 

سەردەشت، ئارەزووی گوێگرتنی لە گۆرانیەکانی هونەرمەندان عباسی کەمەندی و مەزهەری 
خالقی و شەجریان و داریوش و تایەر تۆفیق و زەکەریا و زۆرێک لەگۆرانیە  فارسی و 

انی کورد بەختیار علی و مەریوان غەربیەکان بوو، هەروەها زۆرێک لە دەستنوسەکانی نوسەر
دەخوێندەوە،هەروەها لە نوسەرانی تورک زمان ....وریا قانع و هیوا قادر و فاروق رەفیق 

 . بە ئۆرهان پاموک سەرسام بوو 

ی نوسین و بەرهەمەکانی نوسهوهرگ خولیایەکی زۆری بۆ خوێندنهمهجوانه شتیردهسه - 
هەبوو،چاودێرێکی وورد و بە سەلیقەی نوسەرانی ئەدەبیاتی ئینگلیزی  یورهگهرانی 

ئینگلیزی بوو،خوێندنەوە و چاودێریکردنی ووردی دەست نوسەکانیان پاڵپشتیەکی زۆری بوو 
و نوسینبەرەسمی هاتە ناو دنیای ساڵی  بۆ هاتنە نێو بواری مێدیا و راگەیاندن، له

 دواداچونهو  بهنوسین رکردنیشیدا  لهکارکردن لە دەزگا راگەیاندنەکان، لە ماوەی کا
وهنهمێشكی  كه وداڵ بووهعه و  گومانانهو پرسیارئهدوایی بهمیشه كانیدا، ههوانییهەرۆژنام

ئیستا  یوهبۆ نهو گومانانه و پرسیارئهاڵمی وهتی ویستویهو رقاڵكردووهسهپێوه  نوێیی 
و دۆستچاوتێبڕینی  نوسیدا، بۆتهرۆژنامه كاریكورتی كی یهماوهله  بكات، بۆیه ئاشكرا
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وانییهرۆژنامهن بۆ كاره كهلێده و رێنوێیهاوكاری یاندن داوایی راگه زگایندان دهو چهدوژمن
چونەکانی لە چەندین گۆڤار و رۆژنامەی کوردستان و  دواداەكانیان،سەرەڕای نوسین و ب

بەدواداچون لەسەر بارودۆخی عێراق و کوردستان بە باڵوکراوە  ناردنی هەواڵ و
) ئینگلیزییەکان، لەهەمان کاتیشدا بەرەسمی ئەندامی دەستەی نوسەرانی هەفتەنامەی 

پێناوی ئەوەی  بوو،کە بە ئیمکانیاتێکی ماددی زۆر کەم کاری دەکرد تەنها لە( ئاشتینامە 
کاتێکدا چەندین  چونەکانی لەدەست نەدات لەدوادا ئازادی و سەربەخۆی خۆی لە نوسین و بە

تر ئیمکانیاتی خەیاڵیان دەخستە بەر دەستی ،بەاڵم پێدان و بەخشینەوەی پلە و  دەزگای
یامه بگرن کە سەردەشت و پهرێگا له یانتوانیەن نكان تهوهو چاوسوركردنهشهڕهپۆست و هه

 .کاری لەسەر دەکرد و بڕواپ پێی هەبوو

 نگیئاههربوو، لهدهد بهحهلهبانی و میهرهرگ، مرۆڤدۆستی مهجوانه یشتردهسه - 
جێده كهنگهبوو ئاههژیانیكاتێكدا خۆشترین رۆژی لهدایكی خۆشی ر نهبهلهزانكۆی رچونی ەد

 رۆژه وئهبێت كه دایكی ئاگاداریوه نزیكه لهی وه، بۆ ئهخۆشخانهنه كاتهو روودههێڵێت
کاتێکدا دایکی بەزۆر دەینێرێتەوە و زانکۆ و دەڵێ من  بوو،لەواو نهته ندورستیتهباری 

تەندورستیم باشە و برۆرەوە ئاهەنگی دەرچونت ،بەاڵم ئەو تەنها بۆ وێنە گرتنەکە دەچێت و 
 دواتر دەگەرێتەوە ماڵەوە و ناچیتە ئاهەنگەکە لەبەر دایکی، باوکیشی لە چاوپێکەوتنێکدا
ئاماژە بەوە دەکات هەموو باوکێک لەکوڕی خۆی توڕە دەبێت و ناخۆشی دەکەوێتە 

ساڵی تەمەنی سەردەشتدا بۆ یەکجاریش بیرم نایەت لێی تورە  ٣٢نێوانیان،بەاڵم لەماوەی 
 .  ببم و دەستم لێی بەرز کردبێتەوە 

شە دەستنوس و ژیان و و گیڤارا،هەمیو ماندێال غاندیرسام بوو بهئازیز، زۆر سهشتی ردهسه
بیۆگرافیای دەخوێندنەوە و بەژیانی سادە و ساکار و شۆرشگێریان سەرسام بوو، هەر 

و ردیك نامهرگی قبوڵ بوو،نهو بهجلو بێتیو برسییهبوونیبۆیەش خۆشی لە ژیانیدا نه
 خاڵی گیرفانیبه فتهیان ههو دهجاریان ده، بهركزیسهی شاهانهردانواندن بۆ ژیانی ەس

کاتی رفاندن و  كرد ،لەس نهستكردیشت بۆ كهده كییهنهخهردهو زهراندی گوزه
هەزار دیناری ٠٣) تیرۆرکردنیشی هەموو سەرمایەی ژیانی کە لەنێو جانتا تایبەتیەکەی بوو 

 .و وێنەیەکی خۆی و دایکی بوو ( عێراقی 

و تۆپ تۆپێن یاریزووی و ئارهزحهرۆژنامەنوسی تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان، 
 ییئامادهقۆناغی  كورتتدا له كییهماوه لهبوو،زیرەک و لێهاتوش بوو لەم بوارەدا ، بۆیه 

 كێك لهیه، بهوهتاقیكردنه و دواییولێرهه ییانه یشتوانیپێگه تازهكات بهده ندییوهپه
اڵم دوایی كرێت، بهستنیشان دهولێر دههه ییانهیشتوانیپێگه تازه كانیكییهرهسه یاریزانه
اڵم وام بێت، بهردهبهیتوانی یاندن نهراگهو كاری خوێندنبه رقاڵیو سهبۆ زانكۆ چوونی 

كان بوو، هاندەری هەڵبژاردەی ئەرجەنتین و یارییهوردیو چاودێرێكی رماشاكهتهمیشه ەه
 .یاریزان میسی بوو  یانەی بەرشلۆنە و
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هێمنی و کەم قسەکردن و بێ دەنگی ،سیمایەکی بەرجەستەی شەخصیاتی سەردەشت -
( نایەوێت بە قسەی بێ سود ژینگە پڕ بکات لە ژاوەژاو) عوسمان بوو،وەکو خۆی باسیدەکرد 

لەکاتی قسە و گفتۆگۆکانی هەوڵیدەدا بە کەمترین کات و کەمترین رستە قسەی دڵی خۆی 
ەوەی کەس بێزار نەبێت،لەکاتی وەاڵمدانەوەی پرسیاریش هەوڵیدەدا بە چەند بکات بۆ ئ

و و هۆشیاریتیووشەیەک قناعات بە بەرامبەرەکەی بهێنێت ، بکوژانی ئازادی زۆر باش بلیمه
. یڵگاكهبۆ كۆمه روناكی كیچرایهبێته چۆن ده یان خوێندبویەوە، كهنجهو گهئهكی زیره

، دهو زۆرداریو زوڵمتیدالهو ناعهكسانیم نایهردهبه له ورهگه ستێكیربهبه بێتهچۆن ده
بتهك بۆ شكاندنی تایهرهسه بێتهده  ،گرتووه وهستیهدهشت بهردهسه مێك كهڵهقه كهیانزانی

 .كان 

یزانی و ده، ئهنییه ترسیمهر، بێبهتییه گرتویه یو رێگایهئه یزانیسەردەشت عوسمان ، ده
 ییان دیاردهده و بوونییڵگاكهكۆمه وێرانیاڵم سوور،بههێڵیبهندراوه تهش الكانی ر شههه
و هەمیشە لە بیرکردنەوە بوو بۆ ژیانێکی داده ئازارویژدانی و ناشارستانی،مۆ ان

نەیانتوانی لە پەیامە ئازادیخوازەکەی باشتر،سەرەنجام دوای ئەوەی هەڕەشە و فشارەکان 
لەالیەن هێزێکی تایبەت و پالن (  ٣١٠١-٥-٤) پەشیمانی بکەنەوە لە بەیانی رۆژی سێشەممە

بۆ داندراو لەبەر چاوی پۆلیس و خەڵکێکی زۆر لە بەردەم کۆلێژی ئادابی زانکۆی 
ن دەخرێتە ناو صالحەددین لەشاری هەولێر، لەکاتی چوونی بۆ دەوامی کۆلێژ بەزۆر و لێدا

وەکو ) سیارەکی جۆری کیا و دوای ئازار و ئەشکەنجەدانێکی زۆر بە گوللەیەک لەنێو دەمی
، تیرۆر دەکرێت، لەکاتی رفاندیشی باسی دەرچوونەکەی لە (ئاماژەیەک بۆ بێدەنگ کردنی 

دەبێتەوە و هاوڕێکانی دوای خۆی  دەستی بوو تا پێشکەشی زانکۆی بکات و لەدەستی بەر
هەزار  ٠٣شاری موصڵ فڕێدەدرێت ، کە تەنها  گرنەوە، دوای دوو رۆژ تەرمەکەی لەهەڵیدە

 .نێو گیرفانیدا بوو  دیناری عێراقی و وێنەیەکی خۆی و دایکی و ناسنامەی کۆلێژەکەی لە

مێنێتهدهرزی ەب به ناوی تایهو بۆ ههدنیا كانیزنهمه پیاوهریزی شت عوسمان،چووه ردهسه
سەردەشت و ئازادی دوو ووشەی لێکدراون لە فەرهەنگ و لەکلتوری خەڵکی عێراق و ، وه

 .کوردستان 
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 من عاشقى كچەكەى بارزانیم

من عاشقى كچەكەى مەسعود بارزانیم، ئەو پیاوەى كە جار جارە دەردەكەوێت و دەڵێت من 
 .خەزورم بێت، واتە دەمەوێت ببم بە ئاوەڵزاواى نێچیرڤانسەرۆكتم، بەاڵم من حەز دەكەم 

ئەگەر ببم بە زاواى بارزانى، ئەوا مانگى هەنگوینیمان لە پاریس بەسەر دەبەین و یەك دوو 
شەوێكیش بۆ سەردان دەڕۆین بۆ كۆشكەكەى ماممان لە ئەمریكا، ماڵەكەم لە گەڕەكێكى 

و شەوان سەگى ئەمریكى و پاسەوانى هەژارنشینى هەولێرەوە دەگوازمەوە بۆ سەرى رەش 
 .ئیسڕائیلى چاودێرى ماڵەكەم دەكەن،

باوكە بەدبەختەكەى پێشمەرگەى ئەیلولیشم كە تاوەكوو ئێستا پارتى خزمەتى 
پێشمەرگایەتى بۆ قەبوڵ ناكات بە بیانووى ئەوەى كە ئێستا پارتى نییە،  باوکم دەكەم بە 

 .وەزیرى پێشمەرگە

كۆى تەواو كردووە و ئێستا بێئیشە و دەیەوێت بە قاچاغ بڕواتە برا بەدبەختەكەشم كە زان
 .ویش دەكەم بە بەرپرسى پاسەوانە تایبەتییەكانمهەندەران ، ئه

خوشكەكەشم كە تاوەكوو ئێستا شەرم دەكات بڕواتە بازاڕ، دەبێت وەكوو كچە بارزانییەكان 
 .پڕادۆ و وەنەوشە لێبوخوڕێت

ە و دڵ و زەختى هەیە و پارەى نەشتەرگەرى دەرەوەى دایكیشم لەبەر ئەوەى نەخۆشى شەكر
 .واڵتى نییە، دوو دكتۆرى ئیتاڵى لەماڵەوە بۆ تەعین دەكەم

بۆ مامەكانیشم چەند دیوەخانێك دەكەمەوە و ئامۆزا و خاڵۆزاكانم دەكەم بە نەقیب و عەمید 
 .و ئامر لیوا

ماڵى مەالیە هەرئەوەندە وازبێنە سەرۆ خۆت بەكوشت مەدە، ئەوە "بەاڵم هاوڕێكانم دەڵێن
، باشە خۆ كفر ناكەم، سوێند بە دەسكى خەنجەرەكەى "گوتتیلن هەڕڕە ئیدى ئیشت تەواوە

مەال مستەفا ئیدریس بارزانى لەگەڵ باوكم سێ شەو لەژێر یەك لەتە شاخدا رۆژیان 
كردووەتەوە، ئاخر چیتێدایە با مەسعوود بارزانى خۆى بە سەرۆك بزانێت، ئەى ئەگەر 

ە با بڵێ لەماوەى هەژدە ساڵى رابردوودا چەند جار سەرى بە گەڕەكێكى هەولێر و سەرۆك
 سلێمانیدا كێشاوە؟

بەس كێشەكەم ئەوەیە ئەم پیاوە ئەوەندە عەشایەرە لەودیو سەرى رەشەوە كەس بە پیاو 
نازانێت، ژنى هەموو سەرۆكەكانى دونیا لەڕێگەى یەك كلیكەوە دەدۆزمەوە كەچى هەتاوەكوو 

 .ازانم خەسووەكەم چۆنەئێستا ن

نازانم بۆ داخوازى كێ لەگەڵ خۆم ببەم؟ لەسەرەتادا ویستم چەند مەال و ریش سپى و 
پێشمەرگەیەكى كۆن كۆكەمەوە و ئێوارەیەك ناوى خواى لێبێنین، بەاڵم هاوڕێیەكى 
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كوڕى چاك هەندێك جاش و ئەنفالچى بدۆزەوە مەسعوود زۆر حەزى " رۆژنامەنووسم وتى 
رادەرێكى دیكە وتى وەاڵهى ئەگەر بەقسەى من دەكەى لەكۆنگرەیەكى ب". بەوانە

رۆژنامەنووسى نێچیرڤان بارزانیدا بڕۆ ژێر باڵى و بڵێ وەاڵ ئیشێكى خێرم هەیە، یان ئەگەر 
 .نەشكرا كورە بە دەشنێ بڵێ ئەو زوو زوو دەیانبینێت با بۆتى تەرتیب بكەن

 

 !نە سەرۆك خوایە نە كچەكەی 

واڵتەیە كە نابێت بە سەرۆكەكەت بڵێى موچەكەت چەندە؟ بۆ كوڕو نەوە و خزم و ئێرە ئەم 
كەسوكارت ئەم هەموو پۆستە سەربازى و حكومییەیان پێدراوە؟ نەوەكانت ئەم هەموو 
سامانەیان لەكوێ بوو؟ جا ئەگەر یەكێك جورئەتى ئەوەى كرد و ئەم پرسیارانە بكات، ئەوا 

زاندووە و دەكەوێتە بەر رەحمەتى تفەنگ و قەڵەمەكانى سنوورى ئەمنى قەومى واڵتەكەى بە
ئەوان، بۆ منیش كە لەیەكێك لە نووسینەكانما ناوى كچەكەى بارزانیم هێناوە ئەوا یەكێك 

 .لە هێڵە سوورەكانى واڵت و ئەخاڵق و ئەدەبیاتى راگەیاندنم بەزاندووە

نەكان بدەیت، ئەگەر هات دیموكراسییەتەكەى ئەم واڵتە وایە نابێت لە جامانەى سور و گۆچا
یەكى ئاواوە ئەوا ئەوانیش رێگەچارەى خۆیان هەیە كە زۆربەمان ئەزانین و كەوتیتە هەڵه

 بێت راهیبە بێت، كە نابێت كەس عاشقى بێت،نازانم كچەكەى سەرۆكى ئەم هەرێمە ئه. چین
سیمبوڵێكى نەتەوەییمان بمێنێتەوە؟ ئەبى  یان ئەویش موقەدەسە و دەبێت وەك

رسییەكانى نووسینێك چیبێت كە بە شێوەیەكى كۆمیدیا رەگەزێكى گرنگى ئەدەبیات و مەت
هونەرە باس لە سەرۆك بكەین؟ هەر هەموومان فیلمى دیكتاتۆى مەزنى چارلى چاپلینمان 

 .بینیوە كە بە كۆمێدیا چ ئازارێك نیشانى دونیا دەدات

دەكرد و داواى وێنە و لەبەر ئەوەى زۆرێك لەم ئیمەیاڵنەى بۆم هاتبوو هەڕەشەیان 
ناسنامەیان دەكرد وەك ئەوەى شوفێرێك بم و لە ترافیكى سوورم دابێت، منیش وێنەى خۆم 

بێت؟ بەاڵم ئەم نووسینە بۆ هەموو ئەو برادەرانە نارد، كە دەبێت چ كارێكیان بە وێنەك هه
سەرم تەنیا بۆ وەاڵمى یەكێكیانە، كە بوێرى ئەوەى تیادا بوو بەناوى كچێكەوە لە 

بنووسێت، سەرەڕاى هەموو شتێك من دەستخۆشى لێدەكەم كە جورئەتى ئەوەى تیابووە 
وەاڵمم بداتەوە، بەاڵم تكا دەكەم ئەگەر ئەمجارە ویستى وەاڵمم باتەوە با وەك گەنجێكى ئەم 
واڵتە بمناسێنێت و نەمخاتە چوارچێوەى نەوشیروانیزمەوە، راستە من دەنگم بۆى داوە لە 

نەكاندا، زۆر بە جدى پاڵپشتى ئەو بووم و دەنگم لە كۆڕ و كۆبوونەوەكان بۆ كاتى هەڵبژارد
شەیتان "كۆدەكردەوە، بەاڵم ئەمانە هەمووى لە چوارچێوەى مەبادئێكەوە بوو كە پێموابوو 

، ئەگەرنا لەهەر كاتێكى گونجاودا بزانم "قازانجەبە قوتابییەكانى شەیتان بگۆڕینەوە بۆ ئێمه
و بارزانى ناكات ئەوا یەكەمین كەسم زۆر بە تووندى بڵێم تۆ بەشێكى خزمەت بە تاڵەبانى 

لەم مێژووەى كە ئێمە رقمان لێیەتى، لەبەر ئەوەى تۆش وەكوو هەموویان داواى ئەوەت 
كردبوو كە لەژێرناوى خۆم و وێنەى خۆمدا بنووسم، پێمخۆشبوو وێنەیەكت بۆ بنێرم بەاڵم 
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ناردبوو بۆیە بمبوورە ئەمە سوچى من نەبوو، لە تۆ خۆت ئیمەیڵەكەت لەژێر وەاڵمەكەت نە
ئێستاوە من وەك كوڕێكى بێ موباالتى شەقامەكانى هەولێر ببینە، كە یاخییە لەم هەموو بت 
و پەیكەرانەى سوڵتەى ئەم واڵتە، وەكوو ئیبراهیم چاوەڕوانى دەرفەتێكین تا هەموویان 

 خاپووربكەین، دڵنیاش بە  من ئەهلى ناوى درۆینە نیم

م بابەتە وەاڵمێكە بۆ یەكێك لەم نووسینانەى لە كوردستان نێت ئەڤین ناوێك نووسیبووى ئە
 .لەژێر ناوى وەاڵمێک بۆ نووسەرە جنێوفرۆشەكەى كوردستانپۆست

 

 ...نگی كوشتنم لێیدا مین زهكهیه

یان به، ماوهندی نهنت چهمهتهمین جار پێیان گوتم، كه كهند رۆژی رابردوودا بۆ یهچهله
و نه مردنه باكم بهاڵم نه ، بهماوهدا نهم شارهدانم لهناسهتی ههی خۆیان مۆڵهگوته

م، دوعاش كانی خۆم بكهمم تا دیداری بكوژهكهتهڕوانی كۆتاییهاتنی مۆڵهچاوهئازاردان، له
دهم قسانه ئهبۆیه . م بێتتراژیدیاكهی ژیانهشایستهخشن كه م مردنێكی تراژیدیام پێببهكهده
وه، بۆئهڵبژاردنیانهترین ههچ هۆلیسۆسێكن و مردن سادهم واڵته كانی ئهنجهم تابزانن گهكه

كی یهوهبۆ نهی ئێستایه م رۆژگارهوامی ئهردهترسێنێت بهدهی ئێمه وهئهن كه ی تێبگه
 .ك خۆمنهكانمه، برا بچوكه ختیك مردنی خۆمان، كاری منیش خۆشبهداهاتوو، نه

هێشتا زۆرشت ماون كه یه، وهئهشانه ڕهم ههرانی من لههۆكاری نیگهییش تاكه سادهزۆر به
باكی كه یه، وهئهاڵته سهم دهختی ئهدبهبه. جێیان بهێڵینر ئاوا بهین و ههربكهسهیان لهقسه

 . كانی خۆی نییهوهمردنی نهبه

هدیدی كوشتنیان و تهوی رابردوو ئیهانه شهكه وه، م ئاگادار كردهكهاگری كۆڵێژهڕدوێنی 
بێت، واڵتێك ههمینه ر زهم سهبێت له، نازانم ئهی پۆلیسهكێشهمهو وتی ئهاڵم ئهكردووم، به

دیار  بهی كووشتنی بكرێت و زانكۆش بێموباالتانه شهڕهی ههخوێنكارێكی زانكۆکهكه
یسی خۆی، یان خوودی كهیسی من بكات بهم كهكهبوو راگرهدابنیشێت؟ دهوه ریسوایی خۆیه
بووم، رگیز تووشی شۆك نهاڵم هه، بهم زانكۆیهشێكم لهئێستادا بهمن له زانكۆ، چونكه

 .نینیی ئێمه ماڵی ئاسوودهم واڵته زانكۆی ئهزانم كه دهمێكه دهچونكه 

كرد پێمی وهولێرهری پۆلیسی ههبهڕێوهبدولخاڵقی بهعمید عهندیم بهیوهش پهوهئهدوای 
خسی بێت، كی شهیهی واڵت بێت، یان كێشهوهرههی دهی مۆباییلهم ژمارهئهیه وانهله" گووت

ڕوو رە ئاوای لێو شتی ولێر ئارامهاڵم ههبهوه، بێتهش دووباره ند جارێكی دیكهچهیه وانهله
 ".نادات
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یه وانهر بێت لهبهڕێوهنابی بهی جهقسهیاڵم كرد بهخهوهئامێزهكی گاڵتهیهنهخهردهزهبه
ند چهگیانی خۆم دڵنیابم، كهی كردبێت، ئاخر من چۆن لهشانهڕهم ههساركۆزی بێت ئه

 جێبێڵێت؟م شارهق و ناچاربوو، ئهر شهبهدرایه وه ند نووسینێكهر چهسهكم لههاوڕێیهرۆژێكه

یهمه زانم ئهئه. نیشمڕوانی دیداری مردنی خۆم دادهچاوهناڕۆم و لهم شارهرچی بێت من لههه
، بهتهكهملهم مهكانی ئهنجهنگێک بۆ گهزهبێت بهكۆتاییدا دهلهكه نگی مردنی خۆمه مین زهكه

، ههوهمهكهكان ئاگادار دهرپرسهبهنه الیهم و نهكهتۆمار دهسكااڵ نهمجاره اڵم ئیدی ئه
ك یهر وشهداهاتوودا ههستۆ، ئیدی بۆ من لهئهیگرمه شی خۆم ئهكهو ئازارهناومه نگاوێكه 

ی م هێندهدهوڵ دهژیانمدا، بۆیه ههبێت لهمین وشهدواههكه وه، مهكهینووسم وابیردهدهكه 
بۆ گوتن و یهشتێكم ههمیشه ههكانما، خۆشحاڵیشم، كه گوتهسیح راستگۆبم لهتی مههزرحه
وان وا ئهین ئهكهقسه دهچرپه بهركاتێك ئێمه اڵم ههوێت بیبیستن، بهسانێك نایانهكه

ش، كه و شوێنهین، لهبكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه. بنكانیان نائارام دهگوێچكه
نوی ر لهر دێڕێكی نوی و سهسهم خاڵێكم بۆ دابنێت و بێتهنمان كۆتاییهات با هاوڕێكهمهته
 .وهستپێبكاتهده

 

 کانورهگهمرۆڤه 

کاتێکدا کان لهیی مرۆڤهورهگه. ونکهردهده وهرێکی پۆاڵیینهباوهبهمیشه کان ههورهگهمرۆڤه 
و ری کردبێ و ئهندا گوزهمهکانی تهختهوه موو ساتهههبهخلوقه مهم ئهکه شیاوی باسکردنه

دیهێنابێ بەمانایەک به کهوتنهرکهەترین سورهگه وهوهالی ئهبهچووبێ  که شی بیر نهیهڕێگه
لێرەشەوە دەمەوێت ئەوە بڵێم کە لە نێو سوڵتەی کوردییدا زۆر بەدەگمەن .کە مەبدەئی مرۆڤە 

پیاوی گەورە دەرکەوتوە ،چونکە هیچ یەکێک لەو بەرپرسانە نەیانتوانی تەنانەت لەهۆشی 
وانی خۆشیاندا بمێنن کاتێ کە سەروەت و سامانی ئەو واڵتەیان چنگ کەوت،هەرگیز نەیانت

ئەو پیاوە بن کە بەخەباتەکەوە دەمانناسین،بۆیە هەرگیز پیاوە گەورەکان ئەمانە نین کە لە 
 . گەندەڵترین مەخلوقی ئەو واڵتەن (سوڵتە ) چیا خەباتکار و لەشاریشدا 

مرۆڤە سود بەخش و گەورەکان هەرگیز پێویستیان بەوە نیە کە بۆ ناسینیان سەرێ لە 
چونکە ئەوەی شتێک نەبێت بۆ .ن بدەین،بەتایبەت لە سیاسەتدا رابردووی خۆیان یان باوکیا

،بۆیە مرۆڤە گەورەکان دەڵین ئەگەر دەتانەوێت بمانناسن (عەماڵە ) باسکردن لە سیاسەتدا 
ئائەمەیە بۆتە هۆکارێک بۆ خۆشویستنی کەسە ! ئیستا وەرن یان بەیانی نەک دوێنێ 

شەویستەکانی ئەو واڵتە هەر کەسێک بن گەورەکان لەالیەن ئێمە، باوەڕیشم وایە کەسە خۆ
ئەوانەن کە سیاسەت دەکەن وباوەڕموایە زۆرێک لەوانەی کەلەم واڵتە بەهۆی سیاسەتەوە 
دەڵێن گەورەین،نە گەورەن و نە خەباتکار و نەشۆرشگێر،ئەگەر بەعسیش نەبوبن،چونکە 

ارم، برام هەرگیز ئەمە بونی نیە کە باوکم خەباتکار بێت، مانای ئەوەیە خۆم خەباتک
شەهیدی رێبازی نیشتیمان پەروەری بێت،مانای ئەوە بێت خۆم هەمان رێبازی نەتەوایەتی 
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باوەریشم وایە . بەداخەوە زۆربەی کەسە گەورە زارەکیەکان ئەمانەن. ئەو هەڵدەگرم
ئەوەندەی مرۆڤە خەباتکارەکان لەرێگای رەفتارەوە دەناسرێن،بەهیچ شێوەیەک لەرێگای 

ێن،کەجی رەفتارە سوڵتەنیەکانی ئەو واڵتە لێواو لێوە لەنادادپەروەری و گوفتارەوە ناناسر
من کە تەمەن رێگای پینەدام خەباتی باوکم بەجاوی خۆم ببینم،بەاڵم .گەندەڵی و پیسی 

ە ،لەکاتێکدا لەهەولێر لەدایک بوم،زۆرجاریش دەڵێم ( سەردەشت ) دەزانم بۆچی ناوم 
گەندەڵکاری ئەو واڵتە نەبوو،ئەگەرنا منیش ئیستا  سوپاس بۆ خودا کە باوکیشم بەرپرسێکی

دڵنیاشم وەکو ئیستا نەیدەتوانی بڵێ . بەندەیەکی بێدەنگ و الڵ و کب دەبوم
ئیستا منیش نەوەیەکی عاقڵ و بێ دەنگ و بەویستی . خەباتکار،پێشمەرگە،شۆرشگێربووم

و دامەزراندنی ئەم ئەوان دەبوم،چونکە کاری ئەوان لەم وواڵتە خوڵقاندنی مرۆڤی بێدەنگە 
هەرگیز رۆژێک هەستم بەوە نەکردوە .مەخلوقەیە لەرێکخراوە بێ دەنگ و بێ کەڵکەکان 

کەئەوەی من ویستومە لەگوفتاری بەرپرسەکانەوە بیانبینمەوە، ئەوان ئەوە دەڵێن کە خۆیان 
حەزی پێدەکەن،ئەوانەی ئێمەش دەمانەوێت سەرکوت دەکرێ لە خۆپیشاندانەکان،لەم واڵتە 

نها ئێمە دەزانین کە بەرپرسانی ئەو واڵتە چیان دەوێ،چونکە زمان بۆ ئەوان و دوو تە
 .گوێچکەش بۆ ئێمە 

ئێمە داوای دوو کتێبخانەمان کرد هاتن خانەقایەکیان بۆ کردینەوە،لەکاتێکدا کە عەرەقی 
 داوای لەتێ ئازادیمان کرد، ئازادی و. یانەکان بەسەر وەسڵەکانی حکومەتدا ساغ دەبێتەوە

پارچە نانێکمان !(ئەمەیە خەباتکاری کورد ) یەکپارچەیی عێراقیان بەدیاری بۆ هێناین 
وویست، دەڵین پرسەی برا عەرەبەکانی بەغدا هێشتا تەواو نەبوە،چۆن لە خەمی ئەو برا 

کەچی خۆی بە سامانی ئەو میللەتە زەلیلە تێر ! عەرەبانە نان لە قورگتان دەچێتە خوارەوە ؟
 .بەغداش نەبوو رایکردە 

من دڵنیام ئەگەر لە خۆپیشاندانێ داوای چوار سەعات کارەبا بکەین،چوار رۆژ و شەو بێ 
داوای بتڵێ غاز ! روناکی لەزیندانمان دەبەستنەوە، بۆئەوەی نرخی دوو سعات کارەبا بزانین 

بکەین دەبێت دوو بتڵ خوێن ببەخشینە دۆستەکانمان کە بەگوللە و قۆنداغەی چەکەکان 
 .یەشمان لێدەگرنەوە کەخودا بەبێ ئەوان پێمانی بەخشیوە(هەوا ) دەبن،زۆرجار ئەو بریندار 

ئەوان یاریکەرێکی نەزانن و زۆر بەگەوجانە سوڵتەی ئەم واڵتە لێدەخوڕن، ئەمان 
یاریکەرێکن تەنها یاریکەرن کە بەتەنها لە واڵتە دیموکراتەکانەوە ئەوەندە تەمەن درێژ بن، 

دۆستێکی وەکو خۆیان ئاوا ئێسک گران و تەمەن درێژیان نەدۆزییەوە تەنانەت ئەوروپا گەڕان 
ی خۆیان بکەنەوە لە سوڵتەی (غیاب ) واهەستدەکەم ئەمان دەیانەوێت تۆڵەی دواکەوتن .

ئەوان کە هەستیان کردوە سوڵتە هێندە لەزەت بەخشە و چ رێگایەکی شاهانەیە بۆ . کوردی 
میرات و تائەوان مابن خاوەن سوڵتە بن و دوای زەنگینی، دەیانەوێت کورسیەکەیان بکەنە 
 . ئەوانیش پاشاگەردانیمان بۆ نوێ بکەنەوە 

ئەوەی ئێمە هەستی پێدەکەین تەنهاییە ،بێ دیموکراسییە، بێ 
بەرپرسیاریەتییە،نادادپەروەرییە، دزییە،گەندەڵییە، ئەوەی ئەوانیش خەوی پێوە دەبینن 
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ەین رزگاربونە،بۆیە رێگاکانی نایاسایی هەندەران ئەوەی ئێمە دەمانەوێت بیک. بەردەوامیە 
نەما پێی گوزەر نەکەین،شێوازی مردن،لێدان،سوکایەتی نەما لەم رێگایە نەمان 

 .بینیبێ،کەچی ئێوە هەمان کەسی جارانن 

ئەوەی لەداهاتوش لەهەگبەی ئێمەیە هەر رزگاربونە،بۆیە رێگایەک بدۆزنەوە بۆ رزگاربونی 
گەرنا نزیکترین رێگامان بۆالی باڵەخانەکانی ئێوەیە کە بیگرینە ئەم خەڵکە بەئەمەکە،ئە

بەر،بۆئەوەی بیانکەینەوە بەو زەوییەی پانزدە ساڵ بەرلە ئیستا و بەرلەئێوە،ئێوەی تەنها 
 ماویەتی .....خاوەنی کراس و شەرواڵێک

 باڵوبۆتەوە ٣١١٧ -٣ -٠٥لە(  ٠٥) ژمارە ( هۆشیاری  )  ئەم ووتارە لە باڵوکراوەی 

 

 !کی بچووکهولێر تورکیایههه: کان  یهستراتیژی وهڕاست بۆ لێکۆڵینهاڵتی ناوهندی ڕۆژههناوه

و بهیهکی تورکیزگایهدهکان  کهیهستراتیژیوهراست بۆ لێکۆڵینهالتی ناوهندی ڕۆژههناوه
رێم و تی ههرۆکایهسهکانی  ڵبژاردنهچاودێریکردنی ههشداری کرد لهتی تورکیا بهرایهنوێنه

مین ڕاپۆرتی چوو،دووهڕێوهرێمی کوردستان بهههموز لهی تهلهمانی کوردستان  کهرلهپه
کە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجامیان دابوو بۆ وهیان باڵو کردهشتهو گهت بهبارهخۆیان سه

اسی لەهەرێمی چاودێریکردنی چۆنیەتی بەرێوەچونی هەڵبژاردنەکان و کەش و هەوای سی
کوردستان،بەاڵم ئەوەی جێگای سرنجە لە دووەمین راپۆرتی خۆشیاندا ناوەندی ناوبراو 
خۆی لەبڕیاردان لەسەر بەرێوەجونی هەڵبژاردنەکان دەدزێتەوە و ئەوەندەی لێکۆڵینەوەکانی 
لە کەش و هەوای هەرێمی کوردستان و بارودۆخی پێش هەڵبژاردنەکان و هۆکارەکانی دۆڕان 

ئەوەندە ناچێتە سەر . نەوەی لیستەکانی بەشداربوی هەڵبژاردنەکان دەخاتە روو و برد
چاوەڕوانی ئێمەی (   orsam) خودی چۆنیەتی بەرێوەچونی هەڵبژاردنەکان،بەمەش دەزگای 

درێژ کردەوە بۆ راپۆرتەکانی داهاتوی بۆ ئەوەی المان ئاشکرا بێت حکومەتی تورکیا چۆن 
 .دەروانێتە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی هەرێمی کوردستان 

لەبەشی یەکەمی راپۆرتەکەیاندا ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژیەکان 
 (orsam   )وە و شیکردنەوەی شاری هەولێر دەست پیدەکات لەرووی پێکهاتەی بە لێکۆڵینە

هەولێر ئارامترین ) سیاسی و ئەتنی و کەلتووری و تەنانەت ئابوریش،راپۆرتەکە دەنوسێت 
شاری هەرێمی کوردستانە بەبەراورد لەگەڵ شارەکانی دیکەی عێراق،زۆرترین پرۆژەی 

وری تێدا نابینرێت و تاکە سەرچاوەی ئەم ئاوەدانی بەخۆوە بینیوە ،بەاڵم وەبەرهێنانی ئاب
لە درێژەی بەشی یەکەمی ( شارە و تەنانەت ئەو هەرێمەش بودجەی عێراق و نەوتە

بەشی هەرە زۆری دانیشتوانی ئەو شارە )) دەنوسێت (   orsam) راپۆرتەکەیاندا ناوەندی 
انەی بااڵ موچە خۆری پارتەکەی بارزانین لە حکومەت،ناوەندی ناوبراو نمونەی قوتانخ

 ٥٤دەهێنێتەوە لە شاری هەولێر و ئەوە دەخاتە روو کە لەم قوتابخانەیە لەبەرامبەر 
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ەمە دەگەرێنێتەوە بۆ دوو هۆکار فێرکەری هەبوە،ناوەندی ناوبراویش هۆکاری ئ ١٣قوتابیدا 
یەکەمیان ئەوەیە یان بەهۆی نەبونی وەبەرهێنانی ئابورییە،یانیش مەبەستی پارتی  :

 .بۆ ئەوەی کۆنترۆڵی رای گشتی بکات  دەسەاڵتدارە

سەبارەت بە دیموگرافیای شارەکە دەنوسێت (  orsam) هەر لەدرێژەی راپۆرتەکەدا ناوەندی 
لەهەولێر ناسراوترین گۆرانیبێژ ئیبراهیم تاتڵسە،ئەوەندی لە کافێ و چایخانە و ) 

دە لە ئەستەمبۆڵ بازارەکانی هەولێرگوێبیستی گۆرانیەکانی ئەو گۆرانیبێژە دەبیت،ئەوەن
زنجیرە درامە تورکیەکان کۆنترۆڵی تەلەفزیۆنە کوردییەکانیان کردوە و . گوێبیستی نیت 

تەنانەت زۆرێک لە خەڵکی ئەم شارە لە رێگای کەناڵە تورکیەکانەوە تەماشای ئەو زنجیرە 
ئەمەش وایکردوە کە زۆرێک لە خەڵکی شاری هەولێر شارەزاییەکی باشیان .تورکیانە دەکەن 

لە زمانی تورکی هەبێت،بۆیە ئەو ناوەندە دەنوسێت ئێمەی تورک لە شارێک بین کە لەناو 
بازاڕەکان گوبیستی گۆرانی تورکی بین و لەتەلەفزیۆنەکان تەماشای درامای تورکی بکەین و 
لەکافێکانیش هەر بە تورکی داوای قاوەیەک بکەین،بۆچی هەست بکەین کە لەواڵتێکی 

 !ولێر تورکیایەکی بچوکە بێگانەین ؟ بەکورتی هە

بەاڵم هەروەکو ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژەکان ئاماژەی بۆ 
دەکات،بەهۆی کۆنترۆڵ کردنی شەقامەکانی هەولیر لەالیەن لیستی دەسەاڵتەوە و 

لیستی ) بەکارهێنانی راگەیاندنێکی قەبە بۆ هەڵمەتەکانی بانگەشەکردن وایکرد لەو شارەدا 
هەر لەم رووەشەوە ئەم .هەردوو پارت دەسەاڵتدار براوەبن لە هەڵبژاردنەکان ( کوردستانی 

دەکات ( نەوشیروان مستەفا ) ناوەندە ئاماژە بە لێدوانێکی کەسی یەکەمی لیستی گۆڕان 
یەکێک لە ) کەلەمیانەی دیدارێکیان لەگەڵیدا لەدوای هەڵبژاردنەکان پێیراگەیاندبوون 

دنی لیستەکەی لە شاری هەولێر،رێگری کردن بوو لە بانگەشەی هۆکارەکانی دۆڕان
 (لیستەکەیان لەم شارەدا کەئەمەش وایکرد بێهێز دەربکەون 

هەرچی بەشی دووەمی راپۆرتەکەی ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوەراستە بۆلێکۆڵینەوە 
ن و ئەوا سەبارەت بە کەش و هەوای سیاسی بەر لە هەڵبژاردنەکا(  orsam) ستراتیژییەکان 

ئەنجام و هۆکاری ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکە لەشاری سلێمانی،جگە لەمەش ئەم ناوەندە 
باس لە دابەشبونی سیاسی ئەم شارە دەکات کە بەپێی نوسینی ئەو دەزگایە سلێمانی بەسەر 

 .دابەشبوە ( PUK)بزووتنەوەی گۆڕان و 

دای هەردوو پارتی ئەم ناوەندە دەنوسێت کە زۆربەی خەڵکی ئەم شارە ناڕازین لە ئە
لە حکومەت و گەندەڵی و بەرتیل خۆری لە دەزگاکانی والتدا ( pdk) و (   puk) دەسەاڵتداری 

ی تەمووز دۆڕان لەبەرامبەر ٣٥هەر بۆیە ئەم دوو پارتەی دەسەاڵتدار لەم هەڵبژاردنەی .
 .هێزی ئۆپۆزسیۆن لە سلێمانی 

ری بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی بەاڵم ئەم ناوەندە ئاماژە بەزۆرە لێدوانی زۆر سەی
زۆرێک ) کوردستان دەدات کە نامۆیە بەراگەیاندنە کوردییەکان،ئەویش ئەوەیە کە دەنوسێت 
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بەجۆرێک لەجۆرەکان خۆشحاڵن بەبردنەوەی رێژەیەکی زۆری ( PUK)لە بەرپرسانی 
ایە دەنگەکان لەالیەن لیستی گۆڕانەوە لەم هەڵبژاردنەی دوایی،چونکە زۆربەیان پێیانو

لەهەر بارگرژییەک یان جیابونەوەیەک لەلیستی کوردستانی ئەوا لیستی گۆڕان لەبەرامبەر 
یە لە بڕیارەکان ( PUK)پاڵپشتی پارتەکەی تاڵەبانی دەکەن کە ( pdk) پارتەکەی بارزانی 

لەناو پەرلەمان،یان زۆرێک لەبەرپرسان پێیان وایە کە تاوەکو ئیستاش گۆڕان لەوان 
 ( .pdk) نزیکترن نەک 

لەکۆتایی بەشی دوومی راپۆرتەکەیاندا ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە 
پێیوایە کە بەهۆی سەرهەڵدانی هێزی سێیەم لەم هەڵبژاردنەی (   orsam) ستراتیژییەکان 

دوای لە هەرێمی کوردستان،کاریگەری لەسەر باشترکردنی ئەدای حکومەت وبەرەوپێس بردنی 
ری و ئاوەدانکارییەکان دەبێت و ئەوەش دەخاتە روو کە هەنگاوەکانی ئەم پرۆژە خزمەتگوزا

دواییەی حکومەتی تورکیا بەرەو چارەسەرکردنی کێشەی کورد بەرێگایەی دیموکراسیانە 
کاریگەریەکی ئەرێنی دیاری بەسەر هەڵوێستی نەک تەنها بەرپرسانی سیاسی،بەڵکو خەڵکی 

 .شەقامی هەرێمی کوردستانیشەوە هەبووە 

 :سەرچاوەکان

 رۆژنامەی تودەی زەمانی تورکی  -
) ماڵپەڕی تایبەتی ناوەندی رۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان  -

orsam  ) 
-١-٠لەبەرواری (  ٤٦) ژمارە ( ئاشتینامە ) ئەم ووتارە لە هەفتەنامەی _  تێبینی

 بالوبۆتەوە ٣١١١

 

 ستی پێکردکان دهڕی ژنهشه

وان خۆیان بهئه. کوردستاندابوون لهاڵت نهسهبردن و دهڕێوهکی جوانتری بهیهنمونهکان ژنه
رکهالتیان بهسهدهشێک لهبهوهشی پیاوهڕێگای گوتارو باوهسپارد و لهوهکانهری پیاوهسێبه
وهکانهیهحزبیگوتارهن و بهکهست پێدهت دهکانی ئافرههاوارکردن بۆ مافهوان بهئه. وت 

ر کاتێکدا هه،لهبینیوهالتیان نهسهچەمکی ده که بیرهژنیان له و ساتهتا ئه.  کۆتایییان دێت
کانی حزبی گوتارهبهیهڕ و ئیمانیان ههرچی باوهیان نیشاندرا ههڕۆشنایی سوڵتهکه
 .فرۆشنەد

ئەوەندە هاواریان کرد تا توشی پەتای فەرامۆشی بون،هەموو کات دەیانەوێت بەهۆی ژن  
خۆ .بونیان کورسیەکانی پەرلەمان و وەزارەتەکانیان پێببەخشین،نەک کەفائەت و توانایان 

ئەگەر جارێکیش دڵیان شکابێت ئەوا هانایان بۆ جۆرج بۆشیش بردوە،هەرکە بونە وەزیریش 
ساڵ گەرمیان و کوێستان دەکەن لەنیوان پایتەختەکانی ئەوروپا و  ئەوان لە وەرزەکانی
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کێشەی ئەوان کێشەی ئینسانەکان نیە،بەڵکو .کوردستان،چونکە گشت وەرزێک لەگەشتن 
کێشەی خۆیانە،ئەوان ئەوەندە باسی ئاگایی ژنەکانیان کرد تا لەژێر دەسەاڵتی ئەواندا 

ئاخر ژنی جوامێر ئەگەر تۆ نەتوانیت . بورکانێک لەخۆکوژی کچەکانی ئەم واڵتەمان بینی
شەوێک لەباوەشی مێردەکەت یاخی بیت،کە نەک ژنەکان بەڵکو هەرچی تاکی ئەم مەملەکەتە 

 !خواردوە،بۆ باسی یاخیبونی خوشکەکانی ئەم جفاتە دەکەی ؟ هەیە بەدەستیانەوە گیری

ڕی خۆیان ئیدی لێرەوە شەڕی ژنەکان دەڕواتە نێو سوڵتەوە،لەوە دەچێت حزبەکان شە
لەرێگای پەرلەمانەوە بگوازنەوە بۆ پەرلەمان،لەوانەیە ژنەکان مانیفێستی شەڕی پیاوەکانی 
دەسەاڵت بکەن لە پەرلەماندا،ئەمە کاری ژنەکانی ئەم رێکخراوانەن لە حزبەکان وەک ماڵی 

 .خۆیان دورستیان کردوە 

ستان و لەخولی سۆزان شهاب کە ئیستا سەرۆکی لیستی کوردستانە لە پەرلەمانی کورد
پێشتریش ئەندامی پەرلەمان بوە لەسەر فراکسیۆنی سەوز،هەتاوەکو ئیستا ئەو ئەندام 
پەرلەمانە ژنەی هەرێمی کوردستان موچەی شەهیدانەی باوکی وەردەگرێت،بەپێی یاساش 
ئەو موچەیە نایاساییە،چونکە خاڵە شهاب نە خێزانی هەیە کە موچەکەی 

تەمەنی لەخوار هەژدە ساڵە تابەپێی یاسا ئەو مافەی  وەربگرێت،نەکچەکەشی کە سۆزانە
لەوەدەچێت ئەو ئەندام پەرلەمانە موچەی پەرلەمانی بەشی نەکات کە بیست و پێنج .هەبێت 

ژێردەستی  ئیستاشدا لیستی کوردستانی لە لە! بەرامبەر موچەی گەنجێکی تازە دامەزراوە ؟
کەهەر پرۆژەیەک لەالیەن کوێستان ئەو سەرۆکەیدا لەپەرلەمان ئەوەی یەکال کردۆتەوە 

محمدی رکابەرییەوە کە سەرۆکی لیستی گۆڕانە بەرز بکرێتەوە ئەوان دەنگی بۆنادەن،لەوە 
دەچێت ئەم ئەندام پەرلەمانە ئەم زەڕبەیەی کە حزبەکەی لەهەڵبژاردنەکانەوە بەریکەوت 

م هەرچی بێت لەسەر سەرۆکی لیستی گۆڕان حساب بکات و لەویوە تۆڵەی ئەمە بکاتەوە،بەاڵ
انیشتنەکانی پەرلەمان  بڕی ئەوەی ئەم ژنە ئەندام پەرلەمانە خەریکی وێنەکێشان بێت لەد لە

 .خەریکی شەڕی رکابەر و ئۆپۆزسیۆنەکەی بەرامبەری بێت 

هەرچی کوێستان محمدە،ئەوا لەخولی پێشوتری پەرلەمان ئەندام بوو لە فراکسیۆنی سەوز 
ۆکی فراکسیۆنی گۆڕانە،کوێستان بەرلەوەی وەکو و لەخولی ئەمجارەی پەرلەمان سەر

ئۆپۆزسیۆن لەپەرلەمان دەرکەوێت شەڕێکی دیکەیان پێسپاردوە،ئەویش سەرۆکی لیستی 
کوردستانیە کە سۆزان شهابی هاودەنگی خولەکەی پشووتری و نەیاری ئەم خولەی 

ئامۆژگاری لە هەڵبژاردن لکە ووتارێکدا  رۆژنامەنوسەکان بەر یەکێک لە. پەرلەمانیەتی
ژنەکانی سەر بەلیستی گۆڕانی کردبوو کە نەوشیروان مستەفا حەزی لە مجلیسی ژنەکان 
نیە،ئەگەر هەر ژنێک دەیەوێت ببێتە کاندیدی نەوشیروان مستەفا،ئەوا دەبێت وەک پیاو بێت 
و پیاوانە رەفتار بکات،ئیدی لەو کاتەوە کوێستان محمد بە قژێکی کورت و جلێکی پیاوانەوە 

 .بونەوەکان دەردەکەوێت کۆ لە

هابە شستان محمدەوە،بەاڵم هەرچی سۆزان ئەو شەڕە لەوانەیە شتێکی نوێ بێت بەالی کوێ
ئەوا بەر لە هەڵبژاردنەکانەوە حزب خستیە ئەو بازنە ملمالنێیە لەگەڵ لیستی 
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پێشبینیکردنی بەر لە دوو رۆژی هەڵبژاردنەوە سۆزان شهاب بە  گۆڕانەوە،هەروەک لە
لیستی گۆڕان دوو کورسی یان ) لەسەر کەناالکانی راگەیاندنی حزبییەوە وتی توڕەییەوە

 (ئەوپەڕی سێ کورسی دەهێنێت 

هەرچی بێت ئەوە شەڕی ناشیرنی پیاوەکانی دەسەاڵتە لەسەر حیسابی ژنەکانی ئەم 
مەملەکەتە،بەاڵم پێموایە سەردەمی شەڕی ژنەکان دەستیپێکرد،ئەگەر پیاوەکان چەند ساڵێک 

ەڕی حزبیان دەکرد ئەمڕۆ درێژەی ئەم شەڕە لەرێگای ژنە حزبییەکانەوە درێژەی پێشتر ش
پێدەدەن،لەبڕی ئەوەی کە خەریکی رێکخراوەکانی ژنان بن ئەمجارە ئافرەتەکان خەریکی 

 !شەڕی حیبی دەبن 

مەبەستی ئەم ووتارە تەنها ئەو ژنانەن کە شەڕی فیمینیزمیمان پێدەفرۆشن و لەپاڵ ) 
کی خوانی ئەم هەرێمەن،نەک کچە پاکەکانی ئەو والتە و ژنە جوامێرەکانی دەسەاڵتدا خەری
 .(ئەم مەملەکەتە 

 باڵوبۆتەوە ٣١١١ – ١ – ٣١لەبەرواری ( ٤٨) ژمارە ( ئاشتینامە ) ئەو ووتارە لە هەفتەنامەی 

 

 تۆ لەکوێى ؟( نەبەز گیان)گەنجى یاخى 

مندااڵنى گەڕەک رابکەیت ئەوسا  ئەزانم هاوڕێ حەزت بەوە بوو تا ئەوسەرى کۆاڵن لەگەڵ
، بەاڵم بەم هەموو ئازارەوە بۆ *بڕۆیت، ئەمالو ئەوالى هاوڕێکانت ماچ بکەى ئەوسا بڕۆى

کوێ راکەى؟ ئاخر دوادەکەوى، بمانبوورە تاقەتى ماچکردنى ئەم رووخسارە پڕبرینەتمان 
 .نەبوو تا مااڵوایت لێبکەین    

ویستم لە چایخانەیەکى گەڕەکى ئیسکان بتبینم و ئەم ئێوارەیە ( نەبەزگۆران)هاوڕێى من 
، بەاڵم نەبوویت، "برا چا بۆ ئەم عەزیزانە بێنە"وەکو جاران بانگى چایچییەکە بکەى

بەداخەوەم کە لەم ماڵپەڕەدا ئەورۆژە خوێندمەوە کە ئەم شارەت جێهێشتووە،بمبوورە کە 
یمان بکەین، خەم بۆ ئازارى نەمتوانى ئێوارەیەک بەدیار پێکێکەوە باس لە برینى گەنجییەت

 .شەقامەکانى ئەم پایتەختى خوێن و خەم و خیانەتە بخۆین 

، ئەم هەموو عەزابەت (فندق اللە)هاوڕێ مزگەوتەکەى قەاڵتت بیرنەچێت کە ناوت نابوو
زۆر " بیرنەچێت کە لەمشارەدا کێشات، منیش ئەگەر یەسنا گەڕایەوە پێیدەڵێم

غەریبەیە تەمەنێکى بەدیار چاوەڕوانى تۆوە لەم شارە  ، پێیدەڵێم ئەم کوڕە"بێتاقەتەبۆت
 .بردە سەر کچى شێت کەچى هەر نەگەڕایتەوە 

هاوڕێى من نەبەز گیان، دڵنیام هەواڵى مردنمانت پێدەگات، هەواڵى گەنجەکانى ئەم شارەت 
پێدەگات کە بە چ شەهامەتێکەوە پاکى خۆیان دەژین، بەاڵم سەد داخ لێرە دەجالێک دەژیت 
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ە بە کاسەى ئێمە، ئێرە لەشکرێک دەیبا بەڕێوە کە ناشیرینترین جەنەڕاڵى هەیە تا تێنوو
 .رۆژى قیامەت

کاتى مااڵواییکردنى ئێمەش دێت هاوڕێ، من دڵنیام سپێدەیەک دێت کە ئێمەش جانتاکانى 
ببوورە دەبێ " خۆمان پێچاوەتەوە، ئێوارەیەک دەستى دایکمان ماچ دەکەین و دەڵێن

" یوەشەودا مێسجێک بۆ خۆشەویستەکەمان دەنێرین و بۆیدەنووسین، لە ن"جێتبهێڵین
 ".بەداخەوە م کەبەیانى هەڵدەستى من لەمشارە نیم، مااڵوا

خۆشحاڵم برا کە بەسەرکزییەوە نەتمبینى، دڵخۆشم کە جوامێرى خۆت لەدەست نەدا، 
تا مەترسە وێنەیەکى تۆم الیە تا شێوەتم بیرنەچێتەوە، دڵنیاشم ئەوەندە جوامێرى 

حیکمەتت لەبیرنەکەم، هەرچى بێت زۆربێتاقەتى تۆم، بە هیوام کە سەالمەت بیت، بەاڵم 
 .دڵنیام کە نابیت

    Saro.zardasht@yahoo.com       7552-00-02 

ا سەیرى باخ یەسنا لەژێر باران)ئەم دێڕەیە هى شیعرێکى نەبەز گۆران خۆیەتى لە کتێبى*
 دەکا

 

 ...ن ئازادیی هات موو ڕاكههه

یهوهعومری نهریكهلی خهڵێنانیشین، وهڕوانی ههدانیشتووین و چاوه وهردێكهدیار بهبه ئێمه
 ردهبها ین تا بزانین ئایببكهیهم توحفهست بۆ ئهدهین كهناكهوهتی ئهین جورئهكهڕێدهك به

كات زدهك حهیهوهاڵم نهبه. بشكێت یهوانهەو لۆرناسكه زكه پێمان وایه ، چونكهیان هێلكه
 . رقاڵكردووهسه تێكیان پێوهمیلله شف بكات كهكه یهم توحفهتی ئهماهییه

رگیز م ههەاڵین، بكهبوونی نهری دابنیشین و گومان لهسهبێت لهده كه یهو ئازادییهئه مهئه
كهچی رادهلهتهكهملهم مهكانی ئهوهنهكهوهاڵتهسهكانی دهری پیاوهسهوتۆتهكهنهپرسیارهو ئه

ئازادی به كه وانهی ئهكهنێت یا تاعونهەراود م واڵتهكانی ئهنجهگه كه ئازادییه وهئه ن؟ ئایه
پێیان كهیهندهوهاڵت ئهسهی دهبچوكانه م پیاوهختی و كڵۆڵی ئهدبه؟ بهوهفرۆشنهپێمانی ده

دارانی كورد تمهی سیاسه، ئهیهئازادی هه واتهین كهبكهتوانین قسهی دهوهر ئهبهلهوایه
 ی دوای ئازادی چی؟ كوشتن یان لێدان یان نانبڕین؟كرێت بپرسین ئهەد

ی ی سوڵتهكهك ئازادییهن نهبووڵناكهری قهنۆكه كه ندێك رۆحی كوردهنائارامی هه وهئه
ت و لهعییهڵێك رهەكۆمبریتین له كانهستهدهنگ بهمی ئازادی تفهرههرچی بهكوردی، هه
 . رپیاوی نۆكهشكرێك له

mailto:Saro.zardasht@yahoo.com
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ریكی وان دابنیشین و خهر خوانی ناشیرینی ئهسهتا له بچووكه ندهوهئه قوڕگی ئێمهلی نهوه
ر بهسه ین تا بڕۆینهكهوانیش دهەی ئنوێژ بۆ خوداكهزاری بین،نهرمهشهی خواردنی تیكه

وهوانیش لێرهختی ئهدبهاڵم بهبه. دڵخۆشن كانی ئێمهئازارهوان بهلی ئهوان، وهی ئهكهرماڵه
خشن بمانبه پێمانوتوون كه مێكهده چی ئێمهن، كهتوانن ئازارمان بدهزانن ئهواده كه یه
 . نكهوان بۆمانی دروست دهئه نییه م ژیانهزمان بهەح

ڕی یانی داوای جنێو و شهین بهوێت ستاییشیان بكهیانهی ئێستا دهوانهئه پێموابووه میشههه
موو رۆژێك ئاوازێكی ههوان كارێكی ئاسایی بێت كهبۆ ئهشهوانهن،لهكهمان لێدهوانی دیكهئه

 . زارییهرمهتی مانای شهیهئیرادهجوامێری لهك كهیهوهاڵم بۆ نهدوێنی بچڕن، بهناشیرینتر له

ی رهسه وهڵسینهەیانیش هو بهتهمڕۆ بڵێین نێچیرڤان پیاوی سیاسهئه نییه اری ئێمه كوهئه
و الی بهرۆژهر مان ههكهرینهسهنییهوهش ئهڵبڵێین، كاری ئێمهم بێت تا پێیههرههدكتۆر به

سانێكین نهو بین، كهم و ئهكانی ئهریكی میكیاجكردنی ناشیرینببهرپرسێك جێبێڵین و خه
 و پیاوهی ئهو شوێنهلی ئه، وهوازی كورد كوژیمان كردووهبانگهو نهكوردمان كوشتووه

 . وهوینهكهزار میل دووردهی لێدابنیشێت ههناشیرینانه

ر جێگایهههین، لهكهروومان هاوار دهگهبه پڕ ی پێویستهنگی ئێمهزانین دهرشوێنێكدا بههله
اڵم ن، بهكتر سووك بكهكان یهحیزبییه ڕێین با پیاوهگهلێدهنییهكیشدا زانیمان شوێنی ئێمه

بێت ده. وهچێتهتا خۆیان بیرنهوهینهخهمێژوویان بیردهوێت ئێمهڵبكهكدا ههیهر چركهههله
ڕی ئازادیتان كرد، ن شهئێوه وهئهری ئازادین، نهفیگه ئێوه نه كه وهینهبخه زوو زوو بیریان

ی كهزاری خوانهرمهشهریكن بهش خهبوون بۆ ئازادی مردن و ئێوهباوك و براكانی ئێمه وهئه
 . خۆنده

بهلهجگهری دانیشتووین كهسهلهچییهوهبزانین ئهبێت كهندهوهر ئهههی كاری ئێمهیهوانهله
وهبۆ ئهنگی ئێمهموو دهههیهوانهلهكی دیكهیهئاراسته، بهپێنییهم واڵتهختی هیچی بۆ ئهدبه

یان لوغم، یان هێلكهردهوتووین و دڵخۆشین پێی بهری پاڵكهسهلهی ئێمهوهین ئهتێبگهبێت كه
لێك ماچی سانگهكهكهیهو توحفهئهرد بگرینهبهمیشهههكهیهوهئهوامی ئێمهردهئیشی بهبۆیه

 . نكهەد

 

 !دوور نیم  وهساڵو مردن، زۆر لێته

مێژووی  تهکهملهم مهمێژووی ئازادبوونی ئه. نجی گهئێمه. یهکانی ئێمهنیشتمانی برینهئێره
ک یهالقهک بۆ خۆکوشتن  و دهیهرهنجهپهلهجگهنیشتمانێک که. بوو کانی ئێمهونهکوشتنی خه

ی ئێمهم بێ ئومێدیهڕای ئهرهسه. وههێشتهکانمان نهیالهکی تری بۆ خهودایهر مهفهبۆ سه
کان نجهکی بۆ خودی گهو شانازییهتهکهملهم مهکی بۆ ئههیوایههێشتا پاکبوونی ئێمه

پێم م ئاراستهبؤڕێکردنیش به.  ی خۆیکهڕاستهئاراستهبهم والتهبۆ ڕێکردنی ئهوههێشتۆته
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شانازی کهوهڕاڵێکهنهغرووری جهڵکو بهین بهکهکانمان نهباسکردنی ئازارهرم لهبێت شهئهوایه
 . ینبکهوهکانمانهئازارهکات شانازی بهدهوهکانیهبرینهبه

تازە الوانە بەکێشە و گرفتی جۆراو  ئەوەی مەبەستمە باسی بکەم گیرۆدەبونی گەنجان و
جۆر،مەترسیدارترینیان ئاڵودەبون بە ماددەی بێهۆشکەرە،چونکە دابڕانە لە کۆمەڵ و 
کۆمەڵگا و هەنگاونانە بەرەو مەرگ و کۆتایهێنان بە ژیانی خودی خۆیان و دەوروبەرەکانیان 

نجامە و لەئەنجامی ،لێرەدا نابێت ئەوەش لەیاد بکەین ئاڵودەبون بە ماددەی بێهۆشکەر ئە
 .چەندین هۆکارەوە تاکەکان توشی دەبن ،هەوڵدەدەین لیرەدا باسیان بکەین 

دەسەاڵتی رەشی رژێمی فاشی بەعس و دەسەاڵتە یەک لەدوایی یەکەکانی لەسااڵنی حوکمرانی 
خۆییدا سەرباری ئەوەی کە کۆمەڵگای عێراقی لەرووی ئابوری و سیاسیەوە بردە ئاستی 

اڵتانی دونیا ،هاوکات لەرووی فەرهەنگیشەوە کۆمەڵگا پاشەکشە و شکستی دواکەوتوترین و
گەورەی بەخۆیەوە بینیوە و ئاستی هۆشیاری و زانستی تێگەیشتن لەژێر پرسیاردایە ، 
جێگای داخە بەجۆرێک لەسەرجەم بوارەکانی ژیان رەنگی داوەتەوە و هەستدەکرێت ئەم 

 .کردنێکی زۆر هەیە کۆمەڵگایە پێویستی بەئاڵوگۆرێکی زۆر و کار

هەروەها گەمارۆی ئابوری ئەوەندەیتر بێ ئومێدی سەپاند بەسەر تاکەکانی کۆمەڵگا و دەیان 
کارەساتی مرۆیی بەدوایی خۆییدا هێنا و چەندین کەڕەتیتر تاکەکانی لە کۆمەڵگایەکی 
شارستانی و مەدەنی دوورخستەوە، وە پاش روخانی ئەو رژێمە دڕندەیەش جەنگ درێژەی 

ا و کوشتن و بڕین و نائارامی بۆتە مۆتەکەی سەر دڵی هەموو خێزانێک و لەگەڵ کێش
ئەمەشدا ئەو کێشانەی تری کۆمەڵگا نەک هەر بەرەو چارەسەری و کەم بونەوە 

 .نەرۆیشتن،بەڵکو چەندین کێشە و دیاردەیتر بویە نسیبی خەڵکی عێراق و کوردستان 

جەنگێکیتر کە قوربانیەکانی کەمتر نیە لە  لەپەنای هەموو ئەو کێشانە کۆمەڵگا چوەتە ناو
قوربانیەکانی بەرەکانی جەنگە سەربازییەکان و کردەوە تیرۆرستیەکان،ئەویش جەنگی ماددە 

لەسایەی نەبونی و غیابی دەسەاڵتدا (کەئامانجی ئەو کورتە نوسینەیە )بێهۆشکەرەکانە 
شێوەیەکی ئۆرگانیزەکراو رێژەیەکی یەکجار زۆری ئەو ماددانە هێنراونەتە ناو واڵت و بە

لەنێو الوان و پێکهاتەکانی باڵوکراوەتەوە و دابەشکراوە ،دەتوانین بڵێین ئەو کۆمەڵگایە 
کراوەتە ناوەندێک بۆ بازرگانیکردن بەو ماددانەی کە لەئێران و ئەفغانستان و پاکستان و 

ی بۆ ئەو مەبەستە چەندین دەستە و تاقمی مافیای. واڵتانیتری ناوچەکە دەهێنرێتە ناو عێراق 
دامەزراون و وراکێشانی خەڵک بەتایبەت گەنجان و تازە الوان بۆ ئاڵودەبونیان بە حەشیش 

 .هتد ...و هیرۆین و تلیاک و حەب و دەرزی و 

نەبونی پرۆژە بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەتایبەت الوان و نەبونی بەرنامەیەکی 
دورست بۆ وەاڵمدانەوە بەپێویستیەکانیان و نەبونی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان و بێ 
بەشبونیان لەمافە فەردی و مەدەنیەکانیان،تادەگات بەو وەزعیەتەی تا دوای رژێمی 

مانە هۆکار و پاڵنەرن بۆئەوەی الوان بەلێشاو رووبکەنە ئەو بەعسەوە دورست بوو،ئە
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دیاردەیە و ژیانی خۆیان بەرەوە مەرگێکی شێنەیی بەرن و بێگومان ئەمەش مەترسیەکی 
گەورەیە لەسەر کۆمەڵگا و پێویستە بەزووترین کات دەسەاڵتی سیاسی لە هۆکارەکانی 

 .بکۆڵێتەوە و رێگاچارەی گونجاوی بۆ بدۆزێتەوە 

ری ناو کەوانەکەی سەرەوە دیرە شیعرێکی نوسەر و شاعیری گەورەی کورد بەختیار دێ) 
 (عەلییە ،بەکەمێک دەستکارییەوە

 باڵوکراوەتەوە ٣١١١ – ٨ – ٨لەبەرواری ( ٤٤) ژمارە ( ئەو ووتارە لەهەفتەنامەی ئاشتینامە 

 

 مانبینێده وهرهنجهپه ن ، دنیا لهخهرگاکان دامهده

نوسێکی ئهڕۆژنامه. راستدااڵتی ناوهواڵتانی ڕۆژههشێک لهبهیدانی لهشتێکی مهدوای گهله
چاوی ی شوفێرێکن بهشێوه" وتی لهیهم ناوچهکانی ئهدارهتمهسیاسهت بهبارهمریکی سه

لێشیان پرسی بۆچی؟ وتی ئاخر کاتێک تۆی ڕۆژنامهکه. خوڕن لێدهوه ئۆتۆمبێل دخراوه
رگاکهویش دهرپرسێک و ئهڕۆی بۆ الی بهئهوهکانهری شەقامهبهکۆڵێک پرس و خهنووس  به

بینێت ئهئاراستهکامهرپرسهم بهئه. وهداتهکانت نهالمی پرسیارهڕووی تۆدا دابخات و وهی به
 !و بکات ؟یڕهکانی تیا پهتا پالنی کاره

دوورە پەرێزی بەرپرسەکانی رۆژهەاڵت دڵنام ئەم رۆژنامەنوسە بەتەواوەتی لەمەترسی 
تێگەیشتوە،بۆیە یەکراست نزیکترین خاڵی مەبەستەکەی پێکاوە ،بەاڵم ئەوەی جێگای 
خۆشحاڵی نیە ئەوەیە کەئەمە دیاردەیەک بێت یان بەشێک بێت لە کەلتوری سوڵتەی 

ساڵدا ئەم کەلتورە بوەتە بەشێک لەپێکهاتەی دەسەاڵتی  ٠٨رۆژهەاڵت ،ئەوا لەماوەی 
هەرێمی کوردستانەوە و لە شارەگی دەماری سوڵتەی ئەم هەرێمەوە گەرای داناوە 

خوێندنەوەی ئەم مەترسیەش پێموانیە کارێکی زەحمەت بێت چونکە لەپێشەکی هەر .
دیدارێکتدا ئەگەر بۆت رەخسا لەگەڵ بەرپرسێکی ئەم واڵتە ،دەبێت بەتەواوەتی دڵنیا بیت کە 

ەست بکەوێت کە تابوون بەالی دەسەاڵتی ئەم جفاتەوە ناتوانیت وەاڵمی پرسیارگەلێکت د
،وەک ئەوەی ،سامانەکەت چەندە ؟ موچەکەت ؟ چۆن وەدەستتهێنا ؟ رەگەزنامەی کام واڵتی 
خۆر ئاوات هەیە ؟کارت لەم واڵتانە چی بوو ؟کوڕ و کچ و نەوەکانت چۆن توانیان کورسی 

؟ ئەمە چ جای ...یەوە خوێندنی واڵتانی خۆرئاوا بەدەست بێنن بەم هەموو سەخت
پرسیارکردن لە ئاشکراکردنی رێککەوتنامە نەوتیەکان و چۆنیەتی سەرفکردنی بودجە و 
چۆنیەتی خەرجی مالی وەزارەتەکان، لەکاتێکدا تۆ دەتوانیت تەنیا لەرێگای ماڵپەڕی هەر 

 .دەزگا و وەزارەتەکانی واڵتانی دیموکراسی زۆربەی ئەم زانیاریانە وەدەست بێنیت 

ەی جێگای بەدبەختیە ئەوەیە کە ئێمە بەم هەموو خەمەی بەکۆڵمانەوە هەڵمانگرتوە و ئەو
سەرەرای داخستنی هەرچی دەرگا هەیە بەرووماندا ، ئەگەر بمانەوێت خوێندنەوەیەکی واقعی 
ئەم هەرێمە بکەین چەندەها تۆمەتمان بۆ دورست دەکەن،کەئەگەر لەبەر ئازارەکانی ئەم 
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ووی ژیانی ئەم وێرانەیەمان نەماوە ،لەو کاتەی کە ئێمە قسە لەسەر نیشتیمانە نەبێت ئارەز
ناعەدالەتیەکانی ئەو والتە دەکەین ئاگاداری ئازارەکانی ئەو نیشتیمانەین، لەوکاتەی کە 
باس لە نائومێدی گەنجەکانی ئەو مەملەکەتە دەکەین، گوێمان لە ترپەی هەنگاوی 

ەین قسە لەسەر داهاتوو بکەین،بەاڵم ئێمە نەوەی سەردەمێکین حەز دەک. سەفەریانە
نامەکانی پیاوانی دەسەالت پڕە لەمێژوو،بەجۆرێک حەز دەکەن هەمومان ببینە مێژوونوس 

من پێموایە کاری ئێمە لەکاری پێغەمبەر و پۆستەچیەکان دەچێت،دەبێت ئایەتەکانی خەیاڵی .
بگەیەنین کە ئازاری  ئەم نیشتیمانە بگەیەنین بەم شوێنە کەدەبێت پێی بگات ،ئەم فرمێسکە

برینەکانی خەڵکی ئەم واڵتە دەینوسێت ،رەنگە کەسانێک هەبن کە حەز نەکەن ئایەتەکانی 
 .ئەم خاکە و ئازارەکانی ئەم خەڵکە نەخویننەوە،بەاڵم ئەمە کاری ئێمەیە 

ئێمە دەمانەوێت واقعی سەردەمێک بگەیەنین،ئاوێنەیەک بدەین بەدەستتانەوە تا قوڵی خەمی 
ن ببینن،کاری ئێمە نیە میکیاجی ناشیرنی دەسەاڵت بکەین،چونکە دەسەاڵت بە شەقامەکا

هەموو ناشیرنیەکانی هی خۆمانە و ئەرکی خۆشمانە جوانی بکەین،بەاڵم کاتێک کە 
دەرگاکانمان بەسەردا دادەخەن دەستەیەک لەنۆکەر لەشێوەی بەرنامەیەکی فۆتۆشۆپ 

پێموانیە . ەیە نایانبینێت کەخۆیان دەکێشن وێنەیەکمان نیشان دەدەن ،ئەوا دونیا بەم وێن
جیری ) ئەمەیان بیر چوبێت کاتێک هەر خۆیان پرۆفسیۆرێکی ئەمەریکیان بەناوی 

داوەتکردە کوردستان و چوار مانگ لەو هەرێمە میواندارییان کرد،کەچی کە ( وێیبنبێرگەر 
ئەگەر )نوسی  رۆیشتەوە ئەمەریکا لەیەکێک لەبەناوبانگترین رۆژنامەکانی ئەو والتە

بەرپرسانی هەرێم وەک حکومەتەکەی مالکی لەسەر گەندەڵی بدرێنە دادگا،ئەوا یەک کەس 
لەکاتێکیشدا وتمان هەڵبژاردن بەم شێوەیە ( .لەو هەرێمە نامێنێت ئەو حکومەت بەرێوە ببات 

نابێت،هەرچی سوکایەتی هەیە پیمانتان کرد،بەاڵم گۆڤاری پڕ خوێنەری ئیکۆنۆمستی 
 (هاوڕێیان هەڵبژاردنەکەتان قەیرێک لە دیموکراسیەوە دوور بوو ) پێیگوتین  ئەمەریکی

 ٠٦لەکوردستان ) لەراپۆرتێکیشدا فینانشیاڵ تایمزی ئەمەریکی بە گاڵتە ئامێزیەوە دەنوسێت 
سعات ئازادی رادەربڕین هەیە تا خۆر ئاوا دەبێت ،بەاڵم تەنها گەندەڵی  ٠١سعات کارەبا و 

 ! ( سعات بەردەوامە  ٣٤

ئێمە ئازارەکانمان دەنوسینەوە ، بەاڵم دنیا بەئازارەکانمان پێدەکەنێت ،ئێمە باس لە 
چاککردنی داهاتوو دەکەین،بەاڵم ئەوان باس لە خراپی رابردوو دەکەن ،ئەکرێ راستیەکان 

ئێمەش نەفەسی ئەمەمان هەیە کەبەدیار ئەم . درەنگ بگەن، بەاڵم گومانمان نیە کە دەگەن 
 .ابنیشین کە الپەڕەکانی مێژووی ئێمەی هەڵگرتووە وێستگەیە د

،  ٣١١١ – ١ – ٠٤لە بەرواری (  ٤٧) ژمارە ( ئاشتینامە ) ئەم ووتارە لە هەفتەنامەی 
 باڵوبۆتەوە

 



 سەردەشت عوسمان
 

26 
 

 ...وان هاتن و ئه

ی دیموکراسیهاتن و وشه. بوووهرهسهعسیان بهستی بهری دههاتن کاریگهوان هاتن، کهئه
کان ڵی مرۆڤهک ناوگهاڵم دیموکراسیان وهخۆراییش، بهت کردیانهنانهکرد، تهرزان یان هه

سهلهقڵ  ئامێرێکهو عهیهستهنیا جهژیان تهکیان بۆ داناین کهیهفهلسههاتن و فه. رام کردحه
،هەر بۆیە مەنهەجێکی خوێندنیان بۆ چاپ کردین کە رچووهسهمۆدێلی بهوهکانی رابردووهده

و لەکارخستنی بیری نەوەکانی (العلم والمعریفە )بەعس بۆ سوککردنی زانست و زانیاری  
عێراق خستبویەکار،هەربۆیە لەسای سەری ئەمانەوە زانکۆ بۆتە پێشانگایەک بۆ 
نمایشکردنی مۆدەی جل و مۆبایل و ئۆتۆمۆبیل، هاتن و سیاسەتێکیان بۆ هێناین کە خاوەنی 

وەک کۆنترۆڵی سیدییەکی ژێر دەستیان بگۆڕێین و پێویست بەوە کانیان بین و (بکە و مەکە) 
هەروەک چۆن کە ئەوان جاش و بەعسی بوون کەچی گۆڕان و .نەکات هەڵسن و بمانگۆڕن 

هاتن و پاڵەوانە خۆپیساندانەکانی خوێنکاران و قوتابیان و کرێکار ! بونە نیشتیمان پەروەر 
کانیان لە راپەڕین وەدەرنا کەچی ئەمڕۆ ومامۆستایانیان کپ کرد،ئەو هێزەی کە بەعسیە

بۆتە دیل و لەژێر دەستی ئەمانەوە بەناوی دیموکراسییەکەیان حەز و ئارەزوو  و ویستیان 
پشتگوێ دەخرێ ،کەئەوان لەچیا بوون ئێمە لە سەنگەری خەباتی شاردا صدامییەکانمان 

ان بوبوە تۆپی یاری ی سەری سەربازەک(خوودە) دەردەکرد،هەتا ئەوان لە چیاکان گەڕانەوە 
بەر پێی منااڵن ، هەتا ئەوان فیکەی راپەڕینیان لێدا ئێمە گێمی یەکەممان لێ بردنەوە ،کە لە 
گێمی دووەم هاتن دەنگی سەرکەوتنیان بۆ خۆیان بەرزکردەوە،مناڵەکانمان چەکی سەربازە 

وانەکانی دیلەکانیان خستە شان بۆ پاراستنی گیانیان،کەچی مناڵەکانی خۆیان لە پاڕکە ج
خۆ نەوەی ئەم واڵتە بون کە شەهید ( ئایام کوردیش:)لندن و پاریس بە شۆرتێکەوە دەیانگوت

کران،بەاڵم ئەوان وەکو مێژووی کوردایەتی تاپۆی سەر ناوی خۆیان کردن،خۆ مێژووش بە 
بازوی باوک و باپیرانی ئێمە دورست بوو،بەاڵم ئەوانیشیان لەسەر شێوەی دەسەاڵتەکەی 

کردە موڵکی خۆیان و بۆخۆیانیان قۆرخ کرد، ئێستاش ئەم مێژوەیان کردۆتە (  ٠١١٠) دوایی 
 .هۆ و پێناوێک بۆ وەاڵمی هەموو پرسیار و خۆپیشاندان و رەخنەکانمان 

بەاڵم بێ ئاگایانە دەسەاڵتیان گرتۆتە دەست و سەرخۆشانە لێی دەخوڕن، مێژوویەکی تریان 
کارتی نیشتیمان پەروەریە و (ەئیدی حزبی ت –پشتگیری حزبی ) بۆمان دورست کرد کە 

ئێمەیان .پارتایەتی و یەکێتیایەتی و براکوژیایەتی نیشانەی نەتەوە پەرستی و کوردایەتیە 
لە مێژووی سەنگەری کوردایەتی بێ بەشکرد،بەاڵم هەر خۆیان مێژوویەکی ساختە کاری و 

انکۆ و تەنانەت حەج یان لە دامەزراندن و خوێندنی ز(قبوڵ خاص –وەرگرتنی تایبەتی )
 .کردنیش پێ نیشانداین 

رەخنە ، سەردەمی بەعسمان نەدیوە ! لەسای سەری ئەمانەدا خۆپیشاندان دەستێکی لە پشتە 
 .،داوای مافکردن ، لەگەل ئەم سەردەمە ناگونجێ 

) سزای هەر هەموو ئەمانەش هەر کارتە سورەکەیە کە لەئاغا مێژوەوە دەستیان کەوتوە،هەر 
ساڵ دەرکردنە لە یاریەکەیانەوە ، پێیان وتین بێ ئەزمونین بەدیاریانەوە ( ٢١)ێک (لەل 
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دانیشتین،ووتیان هەڵبژاردن بوینە ئامێر و دەنگمان بۆ دان،ووتیان پەرلەمان ئێمەش 
،هەموو نەوەیەکی کورد وتی نااااااااااااااااا،بۆشەڕی ناوخۆ کەچی هەر چەپڵەمان بۆ لێدان

کردیان،هەموو کوردستان وتی بەڵێ ێ ێ ێ ێ ێ، بۆ یەکگرتنەوە ،کەچی تا بەرزەوەندی 
خۆیان تیای نەبینی یەکیان نەگرت،هەموو کوردستان دەڵێ بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کەچی 

 .فیدڕاڵەتیان کردووە دەسکەوت بۆ ئێمە 

ساڵی حکومەتیان سێ ( ٠٥)،بەاڵم لە (ئیمارات ) ساڵ بیابانێک بوو بە ( ٣٥)اوەی لەم
ی دیکەشیان دەرفەت بدرێتێ ( ٠٥) شارەکەی ئێمە هەر مناڵە و پێڕەوکەیە،بۆیە دەیانەوێت 

تا حکومەتەکەیان بەجوانی سەرپێ بکەوێ، ئیتر ئێمە دەستمان لە دوعایە و لە خودا 
رپرسەکانمان نەرم بکات،ئەو بەرپرسانەی کە بکوژی کوردەکان دەپارێینەوە کە خودا دڵی بە

بون، بۆمان بکات بە بەرپرسێکی مرۆڤدۆست و یارمەتی ئەم نەوە بەستەزمانە بدات بۆ 
ئەوەی لەسای سەری بێ سەرەکان ببینە خاوەن نیشتیمانێک ئاواتەکانی خۆمانی تیایا 

 .ببینین 

 

 ەنیشێتەوە؟داڵەكە دواى چەند مانگ و لەسەر شانى كێ د

 سەردەشت عوسمان/ راپۆرتی

شەڕى كاندیدەكان بۆ پۆستەكان و ئەگەرى سەرەتایەكى دیموكراسى و گەڕانەوە بۆ شەڕى )
 (تائیفى

 هەڵبژاردن، خاڵى سەرەتاى عێراق و كۆتایی ئەمریكا

رۆژێك دواى هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى عێراق، رۆژنامەى لۆس ئەنجلۆس تایمزى 
ئەگەر مێژووى جەنگى ئەمریكامان لە عێراق نووسییەوە، ئەوا هەڵبژاردنە " ئەمریكى نووسى 
لێرەوە سەرەتاى دواهەمین ". ى ئازار دوابەشى ئەو چیڕۆكە دەبێت2پەرلەمانییەكەى 

مااڵوایی سەربازانى ئەمریكا لە عێراق دەبێت لەدواى حەوت ساڵ و بەگوێرەى رۆژنامەى 
هەزار سەرباز و خەرجكردنى نزیكەى  3424انى چینا دەیلى چاپى ئینگلیزى دواى لەدەستد

بلیۆن دۆالر لەم جەنگە بەیەكجارى خاكى ئەو واڵتە بەجێدەهێڵن، بەپێى رێكەوتنە  255
 SOFAستراتیژییە سەربازییەكەى نێوان ئەمریكا و عێراق كە بەرێكەوتنامەى سۆفا

هەزار سەرباز كەمدەكاتەوە و  05ناسراوە، لەمانگى ئابى داهاتوو ژمارەى سەربازەكانى بۆ 
بەتەواوى هێزەكانى لە عێراق دەكشێنێنەوە، لەگەڵ ئەوەى سەرۆك  7500لەكۆتایی ساڵى 

ئۆباما پیرۆزبایی خۆى لە خەڵكى عێراق و قەوارە سیاسییەكان كرد بەبۆنەى ئەنجامدانى 
ى پەرلەمانى، بەاڵم لە ئێستادا دیبەیتێكى زۆر لەناوەندە سیاسى و میدیا دووەمیت هەڵبژاردن

ئەمریكى و جیهانییەكان لەئلرادایە كە ئایە هەڵبژاردن بە تەنیا لە عێراق شایستەى ئەوەیە 
یخۆشبێت؟ لەمبارەوە رۆژنامەى ۆڵ ستریت جۆرناڵى ئەمریكى َ  كە ئەمریكا دڵى پێ
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كەى عێراق ئاماژەیەكى دڵخۆشكەرە بۆ دیموكراسییەت هەڵبژاردنە پەرلەمانییە" دەنووسێت 
، بەاڵم ئەمە تاكە پەیامى میدیاى جیهانى نییە لەبارەى ئەم "لە خۆرهەاڵتى ناوەراست

پەنجە مۆرەكان بە " هەڵبژاردنە پەرلەمانییە، بەڵكوو رۆژنامەى فۆرێن پۆلیسى دەڵێت 
لێرەشەوە گومان لەسەر  ،"مەرەكەبى هەڵبژاردن بە تەنیا ئاماژە نین بۆ دیموكراسى

هەڵبژاردنەكە قوڵتردەبێتەوە بەوەى كە بتوانێت دەسەاڵتێكى دیموكراسى بەرهەم بێنێت، 
تەنانەت لەزۆركاتدا بایەخى ئەم هەڵبژاردنە دەچێتە ئاستێكەوە كە بەالى هەندێك 
لەچاودێرە جیهانییەكان مایەى پێكەنین و گاڵتەجاڕى بێت، هەروەكوو خاتوو دالیا لیۆیدى 
رۆژنامەنووسى ناسراوى بەریتانى لە رۆژنامەى لە گۆشەیەكیدا لەرۆژنامەى ئیندیپێندێنتى 

ئایە ئێمە چەندەها سەربازمان ناردە عێراق و چەندەها رۆڵەمان " بەریتانى دەنووسێت 
گیانیان بەخشى تەنیا بۆئەوەى كە خەڵكانێك دەیانەوێت دەنگ بدەن؟ بەڕاستى ئەمە مایەى 

، بەاڵم گۆردن بڕاونى سەرۆك وەزیرانى بەریتانیا سەرەڕاى ئەوەى "نپێكەنینە نەك گریا
بەشدارى واڵتەكەى لەپاڵ ئەمریكا لە شەڕى عێراق بەبڕیارێكى دروست و راست لەقەڵمدا، 
بەاڵم رەخنەى تووندى ئاراستەى ئەمریكا كرد بەوەى كە پالنى دروستیان بۆ دواى جەنگ و 

ە، ئەم لێدوانەى گۆردن بڕاون لەكاتێكدا هات كە بنیاتنانەوەى دواى جەنگى عێراق نەبوو
پەرلەمانى بەریتانى ماوەیەك لەمەوپێش تۆنى بلێرى سەرۆك وەزیرانى پێشووترى 
بانگهێشتى پەرلەمان كرد بۆ لێپرسینەوە لە بڕیارى بەشداریپێكردنى سوپاى بەریتانیا 

 .لەجەنگى عێراق

پێشەوە كە ئەگەر هەڵبژاردن كۆتاى بەهەر هەموو حیوارە جیاوازەكانەوە پرسیارێك دێتە 
جەنگى ئەمریكا بێت ئەى دەستپێكى عێراق دواى رۆیشتنى سوپاى ئەمریكا چۆن دەبێت؟ ئایا 

پارتى جیاواز لەهەڵبژاردنەكان بەتەنیا ئاماژەیەكن بۆ  05كاندید و  0555بەشداریكردنى 
ەمانى و هەڵبژاردنێكى دیموكراسى؟ ئایە ئەمریكا تەنیا بۆ ئەنجامدانى دوو هەڵبژاردنى پەرل

ئەنجومەنى پارێزگاكان بلیۆنان دۆالرى خەرجكرد ؟ یان بەگوتەى دالیا بلۆید بەریتانیا تەنیا 
 بۆ ئەوەى كۆمەڵێك خەڵك دەنگ بدەن دەیان سەربازى بەكوشتدا؟ ئەى دواى هەڵبژاردن چى؟

 دواى هەڵبژاردن چى؟

یە بۆ ئاژانسى (میكایل كریستى)ئەم پرسیارە ناونیشانى راپۆرتێكى پەیامنێرى رۆیتتەرز 
ناوبراو، بەگوێرەى دواهەمین باڵوبوونەوەى ئەنجامەكانى هەڵبژاردن هەریەك لەلیستى 
دەوڵەتى یاسا بەسەرۆكایەتى نوورى مالیكى سەرۆك وەزیران و ئیئتیالفى ئەلعێراقییە 

ێزدان و بەسەرۆكایەتى ئەیاد عەالوى سەرۆك وەزیرانى پێشووترى عێراق لە كێبڕكێیەكى بەه
چاوەڕوانى ئەنجامە كۆتاییەكان دەكەن تاوەكوو لەڕێگەى تەوافەقى سیاسییەوە الیەنێكیان 

ئەزمونیكى شیرینى بەدواى یەكەمین  7550حكومەت پێكبێنن، بەاڵم عێراق لە ساڵى 
مانگ پێكهێنانى حكومەت دواكەوت  0هەڵبژاردنى پەرلەمانییەوە نەچەشت بەوەى كە نزیكەى 

یەنەكان لەسەر كاندیدەكانى پۆستى سەرۆكایەتى حكومەت، هەر بەهۆى ناكۆكى ال
لەوكاتەشدابوو كە الیەنى كوردى ئیبراهیم جەعفەرى كاندیدى شیعەكانى رەتكردەوە بۆ ئەم 
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پۆستە و ئەمەش وایكرد لەناوخودى ئیئتیالفى گەورەى شیعى ناكۆكییەكى زۆر دروستبێت بۆ 
ئەنجومەنى وەزیرانى عێراق، تاوەكوو  دەستنیشانكردنى كاندیدێك بۆ پۆستى سەرۆكى

 .لەكۆتاییدا نوورى مالیكى لە حیزبى دەعوەى ئیسالمى كاندیدكرا بۆ ئەم پۆستە

بەاڵم دووبارەبوونەوەى ئەم ئەزمونە لە ئێستادا بەالى چاوى جیهانەوە مەترسییەكى 
 دواكەوتنى" گەورەیە، هەروەكوو ئاژانسى رۆیتەرزى نێودەوڵەتى ئاماژەى بۆدەكات 

تەشكیلكردنى حكومەت لەالیەن قەوارە سیاسییەكان وەك ئەوەى لەدواى هەڵبژاردنەكەى 
روویدا ریكێكى گەورەیە و لەوانەیە لەغیابى نەبوونى حكومەت گروپە چەكدار و  7550

 ".تیرۆرستەكان ئەم دەرفەتە بقۆزنەوە بۆ زیندووكردنەوەى بارگرژى و پێكدادانى تائیفى

ش لەسەر گرەوى پێكهێنان یان ئەنجامدانى هەر تەوافوقێكى ماوەى پێكهێنانى حكومەتی
سیاسى وەستاوە كە ئایە كامە الیەن لە هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا و ئیئتیالفى ئەلعێرقییە 
دەتوانن هاوپەیمانى لەگەڵ هەریەك لە لیستى سێیەم و چوارەم كە هەریەكە لە ئیئتیالفى 

فەرى و هاوپەیمانى كوردستان ببەستن، بۆیە نیشتیمانى شیعى بەسەرۆكایەتى ئیبراهیم جەع
سەرەڕى ئەوەى كە لەم هەڵبژاردنە كورد سەنگى خۆى لە ریزبەندى هێزەكان لەدەستدەدات، 
بەاڵم رۆڵى لەدیاریكردنى سیاسەتى عێراق جێگەى قسەلەسەركردنە، هەروەكوو مارتن 

ەگەڵ ئەوەى كە ل" چۆلۆڤ لە رۆژنامەى گاردیانى بەریتانى لە راپۆرتێكیدا دەنووسێت 
مالیكى و عەالوى زۆرینەى دەنگەكانى هەڵبژاردن دەبەنەوە، بەاڵم لەم نێوەندەدا كورد 
هێزێكى گرنگەو لەوانەیە بڕیارى كۆتایی لەالى كوردەكان بێت كە كامیان لە عەالوى یان 

 ".مالیكى ببنەوە بە سەرۆك وەزیران

 دیموكراسى دواى هەڵبژاردن

ەى نیوملیۆن كەسى لەدەسستداوەو جیاوازى و دابەشبوون و وە عێراق نزیك 7554لەساڵى 
تووندوتیژى تائیفى زۆر قووڵبۆتەوە و گەندەڵى تاسەر مۆخ و شادەمارى سیستەمى سیاسى 
رۆچووە و لەمڕووەوە عێراق دەخرێتەبەراورد لەگەڵ واڵتێكى وەك سۆماڵ، بەاڵم لەگەڵ 

ەى هەڵبژاردنەوە دەكەن، بەاڵم ئەوەشدا خەڵكى عێراق داواى ئاڵ وگۆڕى دەسەاڵت لەڕێگ
هەڵبژاردن دەتوانێت ئەو هەتوانە بەهێزە بێت كە چارەسەرى ئەم هەموو ئیلتیهابەى جەستەى 
عێراق بكات؟ یان جارێكیدیكە عێراق دەكەوێتەوە ناو شەڕە تائیفییەكانەوە و ئەم 

و دیموكراسییەى ئەمریكا لەڕێگەى لولەى تفەنگەكانەوە هێنایە عێراق لە زۆنگاو 
بیابانەكانى باشوور بیردەچێتەوە؟ بەاڵم ئەوەى بۆ ئۆ ئێمە گرنگە ئەوەیە كە ئێمە دەكرێت 
تاچەند گەشبین بین بە داهاتوویەك بۆ ژیانى نەتەوە جیاوازەكان، پیتەر گالبرێسى 
دیبلۆماتكارى ئئەمریكا كە هاوكاریسیەكى زۆرى كوردەكانى كرد لەبەرهەمهێنانى نەوت لە 

تووندوتیژى كۆتایی ئەو " دەڵێت ( كۆتایی عێراق)لە كتێبەكەیدا بەناوى هەرێمى كوردستان 
، پیتەر گالبرێس لێرە بە دوو "واڵتەیە كە هەرگیز بە خواستى خۆیان یەكیان نەگرتووە

ماناوە دەیەوێت عێراق پێناسە بكات، مانایەك كە تووندوتیژى هۆكارى كۆتاییهاتنى ئەو 
نەتەوەكانى ناتوانن بە خوایشتى خۆیان بەیەكەوە واڵتەیە، مانایەكى دیكە واڵتێك كە 
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بژین، پەیامێك لەو دیوى دێڕەكەى گالبرێسەوە بۆ ئەمریكا ئەوەیە كە عێراقییەكان دەبێت 
ناچارى بەیەكەوە ژیان بكرێن، بەپێى ئەم پەیامەى گالبرێس بێت دەبێت چاوەڕوانى چ جۆرە 

بژین، لەزۆر كاتدا پێشبینییەكان  دیموكراسییەتێك لە عێراق بكەین كە ناتوانن بەیەكەوە
بەالى تووندو تیژىو بارگرژییەوە زۆر نزیكترە لەوەى چاوەڕوانى دیموكراسى بین، وەك 
ئەوەى رۆژنامەى ئەتلەنتیكى ئەمریكى وایبۆدەچێت كە بەیەكدادانى تائیفى زۆر نزیكە، 

زن و زۆر جار ئامانجەكان زۆر جیاوا" چونكە هەروەك ئەو رۆژنامەیە دەیخاتە روو و دەڵێت
دژ بەیەكیشن، بۆنمونە ئەگەر تۆ بتەوێت كێشەى كەركووك لەنێوان كورد و عەرەب و 
توركمان چارەسەر بكەیت بە كام ئاراستە چارەسەرى دەكەى كە هەموو ئەجێنداكان جیاوازن 

 ، "و دژبەیەكن؟

ەخۆیەوە بەاڵم لەزۆر كاتدا ئەمریكییەكان وای بۆدەچن كە دەكرێت عێراق دیموكراسییەتێك ب
ببینێت نمونەیەك بێت بۆ خۆرهەاڵتى ناوەڕاست، پەیامنێرى رۆژنامەى كریستیان ساینس 

لە راپۆرتێكدا بۆ رۆژنامەكەى دەنووسێت كە ( جەین ئەڕاف)مۆنیتەر لە عێراق بەناوى 
هەڵبژاردن زادەى هۆشیارى دیموكراسى تاكى عێراق نییە بەڵكوو دیاردەیەكى دەرەوەیە 

كراون كە پابەندى بن، بۆیە ئەم رۆژنامەنووسە هەڵبژاردن وەك عێراقییەكان ناچار
نمونەیەكى دیموكراسى ئەم واڵتە نابینێت و لەم دووڕیانەوە بە چاوەڕوانییەوە دەمانهێڵێتەوە 

دیموكراسى لەدواى هەڵبژاردن رووبەڕووى تاقیكردنەوەى راستەقینە " كە دەنووسێت
وەى نكۆڵى لەوە ناكەن كە هەڵبژاردن هەندێك لە چاودێرانیش لەگەڵ ئە". دەبێتەوە

 .پرۆسەیەكى دیموكراسییە بەاڵم دەڵێن هەڵبژاردن ئاسانترین بەشى دیموكراسییە

 شەڕى كەركووك سەختتر دەبێت 

لەگەڵ ئەوەى كە ساڵح موتڵەگى سەرۆكى بەرەى دیالۆگى نیشتیمانى كە الیەنێكى ناو 
ەوە و دادوەرى كە جێگەى دەستەى ئیئتیالفى ئەلعێراقییە بوو لەالیەن دەستەى لێپرسین

ریشەكێشكردنى بەعسى گرتووەتەوە بەهۆى الیەنگرى لە حیزبى بەعسەوە لە هەڵبژاردن 
دوورخرایەوە، ئەویش بەرەكەى خۆى لەسەرجەم پارێزگاكانى عێراق كێشایەوە جگە لە 
كەركووك، ئەم هەڵوێستەشى بۆ ئەوە بوو كە دەنگى عەرەب لەم پارێزگایە لەبەرامبەر 

ى  035ەنگى كورد بەرزبێتەوە و لەمڕێگەیەوە تەگەرە بخاتە سەر جێبەجێكردنى مادەى د
دەستوورى عێراقى بۆ هاتنەسەرى ئەم پارێزگایەو ناوچە جێناكۆكى لەسەرەكان بۆسەر 

 .هەرێمى كوردستان

ئەنجامەكانى هەڵبژاردنى كەركووك دوور بوون لەگەڵ ئارەزووى كورد بەوەى كە لیستى 
لعێراقییە لەمشارەدا هاوشانە لەگەڵ هاوپەیمانى كوردستان و رێژەى دەنگ و ئیئتیالفى ئە

كورسییەكانیان وەك یەكە، لێرە بەدواوە كورد دەبێت بە نەفەسێكەوە لە كەركووك 
بجوڵێتەوە بە نەفەسى شەریك، چونكە نەفەسى خانەخۆیی لەمشارەدا تائەندازەیەك 

وەنماڵى ئەم شارە زانیبێت، ئەگەر پۆستى بەسەردەچێت ئەگەر تا دوێنێ ئێمە خۆمان بە خا
پارێزگار و سەرۆكى ئەنجومەنى پارێزگا لەم چەند ساڵەى رابردوودا بەدەستى كوردەوە 
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بووبێت، ئەوا لە داهاتوودا كارتێكى دیكەى بە هێز دەدۆڕێنێت، رۆژنامەى فۆڕێن پۆلیسى 
هەڵبژاردنێكى كەركووك ئەمریكى كە تایبەتە بە سیاسەتى دەرەوەى ئەمریكا پێیوایە كە هەر 

وەك سەرژمێرییەك وایە بۆ نەتەوە جیاوازەكانى ئەم شارە، چونكە وەك ئەم رۆژنامەیە 
باسیدەكات لەم پارێزگا جێناكۆكى لەسەرانە نە خەڵكى عەرەب دەنگ بە كورد دەدات، نە 
كوردەكانیش دەنگ بە عەرەب و توركمان دەدەن، ئەگەر بەگوێرەى ئەم رۆژنامەیەش بێت كە 

ەم هەڵبژاردنە پەرلەملنییە وەك سەرژمێرییەك بۆ ئەم ناوچانە ببینین، ئەوا كورد زۆرینەى ئ
 .رەهاى ئەم ناوچانە لەدەست دەدات

بوونى ئەسیل نوجەیفى لە لیستى ئەلعێراقییە كە سەرۆكى لیستى حەدباى براوەى 
یكە ئەگەرى لە پارێزگاى نەینەوا، ئەوەندەى د 7552هەڵبژاردنى پارێزگاكان بوو لە ساڵى 

تووند و تیژى نێوان كورد و عەرەب لەم ناوچەیە زیاتر دەكات، چونكە لەگەڵ ئەوەى كە 
كورسى ئەنجومەنى ئەو پارێزگایەى  07لیستى هاوپەیمانى كوردستان لە پارێزگاى نەینەوا 

بردەوە، بەاڵم لیستى حەدبا لە هەموو پۆستە ئیدارییەكانى ئەم پارێزگایە لیستى 
بەشكرد، ت تەنانەت دەزگاكانى حكومەتى هەرێمیش رێگەیان بە ئەسیل هاوپەیمانى بێ

نوجەیفى نەدا كە بێتە شارۆچكەى مەخمورەوە تا ئاهەنگى سەركەوتنى لیستەكەى بگێڕێت، 
ماوەك لەمەوپێشیش نوجەیفى كاتێك ویستى بچێتە ناو شارۆچكەى تلكێفى مەسیح و 

ەى لێگیراو لەدواییدا بەهاوكارى سوپاى یەزیدى نشینەوە لەالیەن خەڵكى ئەو ناوچەیەوە رێگ
ئەمریكا چوونە ناوچەكەوە ، دواتریش نوجەیفى ئەو هەوڵەى وەك هەوڵێكى پارتى 

 .پێناسەكرد بۆ تیرۆركردنى ئەو

هاوكێشەكان لەبەردەم كوردەوە تا دێت سەختتردەبێت و كەركووكیش لە گرەوى بەكدادان 
ە یەكگرتووەكان بۆ چارەسەركردنى ناوچە نزیكە، تاوەكوو ئێستاش چەندین راپۆرتى نەتەو

جێناكۆكى لەسەرەكان خراوەتە روو بەاڵم زۆربەیان لەالیەن كوردەوە رەتكراونەتەوە بەوەى 
ى 00ى دەستوورى هەمیشەیی كە لەپێشتردا مادەى 035كە كورد پشتئەستوورە بە مادەى 

ریفراندۆمێكەوە سەردەمى ئینتیقالى بوو، ئەم مادەیەش داواى ئەوەدەكات كە لەڕێگەى 
خەڵكى كەركووك چارەنووسى خۆیان دیاریبكەن كە لە پاڵ حكومەتى ناوەندى دەمێننەوە یان 
دێنە سەر هەرێمى كوردستان، لەبارەى هەر چارەسەرییەكیش بۆ ەم ناوچانە لە كتێبەكەیدا 

هیچ چارەسەرییەك نییە، " دیبلۆماتكارى ئئەمریكى پیتەر گالبرێس دەڵێت ( كۆتایی عێراق)
 ".بەتایبەت لەماوەیەكى نزیكدا

 خەونى تاڵەبانى

تا ئێتا كورد یەك هەڵوێست نییە كە ئایە تاألەبانى بنێرێتەوە بۆ بەغدا، یاخوود ئەوان 
ملمالنێى كامە پۆست بكەن، بەالى لیستى هاوپەیمانییەوە لەسەر زارى سەرۆكى هەرێم 

تى سەرۆك كۆمار جەالل یەكالیی بۆتەوە كە كاندیدى ئەوان بۆ پۆس( مەسعود بازرانى)
تاڵەبانییە، لەگەڵ ئەوەشدا هەریەك لە نورى مالیكى سەرۆكى ئیئتیالفى دەوڵەتى یاسساو 
ئەحمەد ئەبوڕیشەى سەرۆكى ئەنجومەنى سەحوەى ئەنبار پاڵپشتى تاڵەبانى دەكەن بۆ 
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وەرگرتنەوەى ئەو پۆستە، بەاڵم بەالى زۆرێك لە چاودێرانەوە ئەو هەڵوێستەى مالیكى بە 
یالنێك دەزانن بۆ ئەوەى كە كوردەكان پاڵپشتى لەو بكەن بۆ دووبارە وەرگرتنەوەى پۆستى پ

سەرۆك وەزیران، جگە لەوەى كە ئەمجارە سەرۆك كۆمار بەبێ جێگر دەبێت و مالیكیش 
داواى ئەوەى كردووە كە دەسەاڵتى ڤیتۆكردنى یاساكانى پەرلەمان لە سەرۆك كۆمار 

 .بسەنرێتەوە

دیكەوە هەریەك لە ئیئتیالفى ئەلعێراقییە كە كاندیدیان بۆ سەرۆكى كۆمار  بەاڵم لەسسەرێكى
تاریق هاشمییە و هەم ئیبراهیم جەعفەرى سەرۆكى هاوپەیمانى نیشتیمانى شیعى پێیوایە كە 
سوننەیەك ببێت بەسەرۆكى كۆمار، لەزۆر باردا داناى تاریق هاشمى بۆ سەرۆك كۆمار 

ك وەزیران لەالیەن عەالوییەوە، چونكە ئەگەر بێت و پەیوەستە بە وەرگرتنى پۆستى سەرۆ
عەالوى بۆ سەرۆكى حكومەت دابنرێت ئەوا پۆستى سەرۆكى كۆمار بۆ هاشمى كۆتایی دێت، 
چونكە ناكرێت هەردوو پۆستى سەرۆكى حكومەت و سەرۆكى كۆمار بۆ ئیئتیالفى ئەلعێراقییە 

 .بێت

ن و یەكگرتوو كە هێزى ئۆپۆزسیۆنن لە بەاڵم لەدووڕیانێكى دیكەدا هەریەك لە لیستى گۆڕا
كوردستان پێیانوایە كە پۆستى سەرۆك كۆمار پۆستێكى تەشریفییە و پێویستە كورد هەوڵى 
پۆستى سەرۆكى پەرلەمان بدات، بەمەش گورزێكى گەورە لە خەونى تاڵەبانى دەوەشێنن، 

ى پێشووترو مەحموود عوسمانى سیاسەتمەدارى كورد و ئەندامى پەرلەمانى عێراق لە خول
كاندیدى ئێستاى هاوپەیمانى كوردستان بۆ خولێكى دیكەى پەرلەمانى عێراق كە كاندیدى 
خودى سەرۆكى هەرێم بوو پێیوایە كە ئەگەر پۆستى سەرۆكى كۆمار هەر بەم دەسەاڵتە 
كەمەى خۆیەوە بمێنێتەوە ئەوا بۆ كورد باشترە كە ئەم پۆستە هەر وەرنەگرێت، سەبارەت بە 

ەرۆكى كۆماریش ئەحمەد ئەبوریشەى سەرۆكى ئەنجومەنى سەحوەى ئەنباڕ دەسەاڵتى س
رایگەیان كە ئەگەر بێت و كاندیدى سوننەكانیش بێت بۆ پۆستى سەرۆكى كۆمار ئەوا بەم 

 .دەسەاڵتەكەمە ئەو وەریناگرێت

7505-54-70 

 

 ئایە عێراق نزیكە لە جەنگێكى ناوخۆ ؟

  شت عوسمانردهسه/ ئینگلیزییەوەوەرگێڕانى لە  تۆماس سبرێگا

ى ئازار تائێستا دڵنیاكەر نییە، سەرۆك وەزیرانى ماوە 2ئەنجامەكانى هەڵبژاردنەكەى 
بەسەر چووش نوورى مالیكى ركابەرییەكى سەختى ئەیاد عەالوى دەكات، كەجێگەى متمانەى 

ا ئێستا ئەم دوانە ئەمریكایەو لەم هەڵبژاردنەدا زۆرینەى دەنگەكانى بەدەستهێنا، لەكاتێكیشد
ملمالنێ لەسەر بەرزترین پۆستى عێراق دەكەن، ئەو راستییە وەك خۆى ماوەتەوە كە مالیكى 

هەرچەندە هەریەك لە مالیكى و عەالوى  .بەرپرسى گشتى هێزە سەربازییەكانى عێراقە
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هەردووكیان شیعەن، بەاڵم عەالوى توانى دەنگى ملیۆنى سوننەكان بباتەوە و لە پارێزگاى 
ەركووكیش زۆر بەهێز دەركەوت كە پارێزگایەكى زۆرینە كوردە و دەوڵەمەندە بە بە نەوت، ك

بەاڵم لەم دواییانەدا بەهۆى تەقینەوەى چەند بۆمبێكەوە دەیان هاواڵتى ئەو شارە كوژران و 
عەالوى  .لەوانەیە لەئەگەرى هەر گۆڕانكارییەكدا شەڕێكى دیكەى ناوخۆیی بەخۆیەوە ببینێت

مانگى رابردوو ئاسایشى عێراق بەرەو خراپى  05بۆ  0ایدەگەیەنێت لەماوەى پێیوایەو ر
. رۆیشتووە جگە لەوەى ئاشتبوونەوەى نیشتیمانى شكستیهێناوە قەومییەت هێشتا بااڵدەستە

بۆیە عەالوى پێیوایە مالیكى دەبێت ئەم بەرپرسیرییەتە بگرێتە ئەستۆ، هێزە چەكدارییەكانى 
كە دژایەتى خۆیان دژى حكومەت راگەیاندەوەو لەماوەى سونەو ئەلقاعیدە جارێكیدی

رابردووشدا چەند ئەندامێكیان لەالیەن هێزە ئەمنییەكانى عێراق دەستگیركران، لەم 
نێوەندەشدا عەالوى پێیوایە كە لەكاتى كشانەوەى هێزەكانى ئەمریكا لە عێراق كە بڕیاروایە 

هەزار سەرباز كەمبكاتەوەو ئەم  ٥١بۆ لە مانگى ئابى ئەمساڵدا ژمارەى هێزەكانى ئەمریكا 
 .كەمبوونەوەیەش بەبەرزبوونەوەى كردە تیرۆریستییەكان و پێشێلكارى یاسایی تەواو دەبێت

لەهەمان كاتیشدا عەالوى ئێران بە دەستتێوەردانى كاروبارى ناوخۆى عێراق تاوانبار دەكات 
ستى لەبەرزبوونەوەى كردە و پێیوایە لەدواى هەڵبژاردنەكانەوە و بەهۆى غیابى حكومەت دە

 .تیرۆریستییەكاندا هەبووە

دا ( بەرزترین پەنجەرەى ترس)بەناونیشانى cfrبەگوێرەى راپۆرتێكى دامەزراوەى
دەنووسێتسەركردە شیعەكان لە لوتكەوە بۆ خوارەوە سوریا تۆمەتباردەكەن بە هاوكاریكردن 

اق بۆ كردەى خۆكوژى، بەاڵم و مەشقپێدان و ناردنە ناوەى تیرۆریستەكان بۆ ناو خاكى عێر
سوننەكانى عێراق ئێران بە بەرپرسیارى یەكەم دەزانن لەبەرامبەر ئەو تووندوتیژیانەى 

 .لەبەرامبەریاندا دەكرێن

سەرووى ئەو باسانەیە كە وتووێژى لەبارەوە  لەناوچەى سەوزى بەغداد، سیاسەت لە
ڵەیەی سیاسەتیش تا دەكرێت، بەاڵم تەنیا بۆ خەڵكانى زەنگین، ئەم پراكتیزە هە

ئەندازەیەك لە شەڕێكى ناوخۆیی نزیكمان دەكاتەوە و هاوشانى ئەمەش بووتە جێگەى 
 .سەرنجى ئەمریكا

یەكێك لە رۆژنامەنووسەكانى ئەمریكاش بەناوى نیر رۆسن كە لەسەرەتاى هێرشەكەى 
پرسانى ئەمریكا ئامادەیی نزیكى لە رووداوەكانى عێراقەوە هەبووە و دیدارى زۆرێك لە بەر

چەند ساڵێك لەمەوبەر " عێراقى و ئەمریكییەكانى لەو واڵتەدا كردووە دەنووسێت
چاودێرەكان سەرنجى دەسەاڵتى میلیشیاكانیان دەدا، بەاڵم ئێستا گومان لە هێزەكانى 
ئاسایش دەكەن، ئەو هێزانەى كە عێراقییەكان چاوەڕوانى ئەوەیان لێدەكردن كە لە كردەوە 

 ."نپارێزنتووندوتیژییەكان بیا

عێراق تا ئەندازەیەك ئەزمونى شەڕى ناوخۆیی چەشتووە،  ٣١١١بۆ  ٣١١٦لەسااڵنى نێوان 
ئەم شەڕەش بە شێوەیەكى ناڕەسمى لەالیەن گڕوپە شیعى و سوننەكان و هەندێك جاریش 

شیعەى زۆرینە ئێستا لەدەسەاڵتن، لەژێر دەسەاڵتى  .كوردەكانى تێوەدەگال بەردەوامى هەبوو
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شیعەكانیشدا گروپى تیرۆریستى ئەلقاعیدە دەستیكرد بە پاكتاوكردنى قەومى لە بەرامبەر 
شیعەكان و لەبەرامبەریشدا هێزە چەكدارەكانى شیعە بەتایبەتى چەكدارانى سەدر سێگۆشەى 

دا سەرۆك بۆش بڕیارى پڕ ٣١١٧مەرگیان لەبەرامبەر سوونەكان راگەیاند، لە ساڵى 
انى داو لە چەند مانگى رابردووشدا ئەم هێزانە هێرشى چەككردنى چەكدارە سوننەك

سەربازییان دەكردە سەر سوپاى ئەمریكا، ئەم گروپە چەكدارییانەش ناونرا ئەنجومەنى 
هەزار چەكدار دەدا،  ٠١١سەحوەو تایبەت بوو بە هێزە سوونییەكان و ژمارەیان خۆى لە 

هەردوو بەرە پڕ چەك دەكات و  ئەمریكا" لەوكاتەشدا عەالوى لەلێدوانێكیدا رایگەیاند 
نیر رۆسن لە چاوپێكەوتنێكدا خەڵكى  ."بەمەش مەترسى بۆ جەنگێكى تائیفى دێنێتە كایەوە

لەسەردەمى سەددام حسێندا كەس نەیدەزانى شیعە " ئەمریكاى تووشى شۆك كرد كاتێك وتى
ەسەردەمى چییەو سوننە چییە، هاوسەرگیریش لەنێوان ئەم دوو مەزهەبەدا بەرباڵو بوو و ل

رژێمى بەعسدا زۆرینە سوپاى عێراقى شیعە بوون، بەاڵم تاكە شتێك لە ئێستادا هەبێت 
دا دێڤد پاتریۆس  ٣١١٨لە ساڵى  ."ئەوەیە كە هەردووال دەسەاڵتى یاسایی و چەكیان هەیە

شەڕى ناوخۆ لەوكاتەدا لە عێراق تەواو دەبێت " بەرپرسى هێزەكانى ئەمریكا لە عێراق وتى
، ئەگەر ئێستاش "ن هەستبكەن براوەن و سوننەكانیش هەست بكەن دۆڕاونكە شیعەكا

سەردانى عێراق بكەى ئەو ئەنجامە دەبینى كە بەر لە دوو ساڵ پاتریۆ پێشبینى كردبوو، 
هێزەكانى ئەمنى لەوانەیە تا ئەندازەیەك تووندو تیژ بن و لەوانەشە لە گەندەڵییەوە گالبن، 

وەى سێگۆشەى مەرگ هەڵسو كەوت بكەن، ئێستا ئەم هێزانە بەاڵم لە ئێستادا ناتوانن بەشێ
بە هەموو شارەكانى عێراقدا باڵو بوونەتەوەو خەڵكى ئیدى سڵ لە باسكردنى گەندەڵییەكان 
ناكاتەوە، خەڵكێكى زۆریش دەگەڕێنەوە بۆ ناوچەكانى پێشووى خۆیان كە پێشتر بەهۆى 

 .شەڕى سوننەو شیعە ئاوارە ببون

یگەرى سوریاو ئێران بەسەر عێراق و هەڵەو شكستى مالیكى لە راكێشانى بەاڵم كاریگەرى كار
زۆرینەى خەڵكى عێڕاق ئێستا جێگەى تێڕامانى ئەمریكان، مالیكى ویستى لە رێگەى 
ئەجێندایەكى ناسیۆنالیستى دوور لە قەومییەت سیاسەت بكات، پشتبەستنیشى بە 

نیر لە  .سیاسەتێكى دژە ئەمریكىهەناردەكردنى نەوتى عێراق بۆ دەرەوە ئاماژەیەكن بۆ 
یەكێك لە نووسینەكانیدا دەنووسێت، ئایە عەالوى تەنیا بردییەوە یان بە شێوەیەكى 
یاسایی بردیەوە؟ عەالوى باشترینى كاندیدەكانە كە بتوانێت سەركردایەتى حكومەتێكى 

جامەى سەقامگیربكات، بەاڵم بەبێ ئاماژەدان بەوەى كە ئایە ئەگەرى ئەوە نییە ئەم ئەن
 .هەڵبژاردن ببێتە هۆى هەڵگیرسانى شەڕێكى دیكەى ناوخۆیی

 ٣١٠١ی ئەپرێڵی ٣٤

 
 

 



 سەردەشت عوسمان
 

35 
 

 لە گەنجێكى شەقامەكانەوە بۆ نەوشیروان مستەفا

ى تەمووز دەنگم دا بە لیستەكەى تۆ و لە  70لەبەر ئەوەى لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى 
و هەتاوەكوو ئێستاش بە نیازم لە ناو شەقامەكانى هەولێر پاڵپشتیم لە لیستەكەى تۆ كرد 

هەڵبژاردنەكەى ئەم جارەى پەرلەمانى عێراقى دەنگ بەلیستى گۆڕان بدەمەوە و هاوڕێكانیشم 
هانبدەم كە ئەم هەموو ناعەدالەتییەى یەكێتى و پارتى قەبوڵ نەكەن و دەنگ بدەن بە گۆڕان، 

ى جدى ئەندامانى بۆیە مافى خۆمە زۆر بە جدى قسە لەسەر لیستەكەت بكەم و رەقیبێك
لیستەكەت بم، بۆ ئەوەى وەك بەرپرسەكانى دیكەى ئەم حكومەتە تووشى سەرەڕۆیی و 
لەخۆباییبوون نەبیت و ئاگاداربیت كە لەشەقامەكان چى روودەدات، تائەوكاتەى كە 
دیموكراسى لەم هەرێمە دەگاتە كەبارێكى ئارام و هێزەكان دەتوانن شەڕى دەنگ بكەن من لە 

ە ئازارى ئەم خەڵكەت بۆ مانیفێست دەكەم، تاوەكو تۆ پالنەكانى لیستەكەت بە شەقامەكانەو
ئاراستەیەكى تەندروست بگەیەنیت، لەبەر ئەوە نا كە من هەوادارێكى تۆم و زۆر بە 
كەسایەتیت سەرسامم، بەڵكوو تەنیا لەبەرئەوە كە بە دەنگ هەڵبڕینى تۆ و لیستەكەت 

ئێستاوە خەڵكى ئەم هەرێمە لەوە تێگەیشتوون كە هیوایەكت خستۆتە ناو ئەم خەڵكە و لە
ى ئەوان بۆ سوڵتەى ئەم واڵتە چەندە (نا)سەنگى دەنگەكانى ئەوان چەندە و دەزانن كە 

بەرپرسەكانى ئەم هەرێمە نیگەران دەكات كە بوونەتە بارگرانى بەسەر خەڵكەوە،بۆیە هیوام 
لەوانەیە لە كاتێكى دیكەدا  وایە كە من وەك ئەندامێكى لیستەكەت حیساب نەكەیت،چونكە

بێینەوە و قسە لەسەر چەندین ساڵى بەرپرسیارییەتى تۆ و سوڵتەى ئەم هەرێمە و پشكى تۆ 
بكەین لە گەندەڵى و دزى و رێكەوتنە نهێنى و كۆمپانیا نهێنییەكان و كوشتنى هەزارەها 

رنزیك گەنجى ئەم واڵتە،كە تۆش بەشێك بوویت لەمانە، ئەگەر واش نەبێت،ئەوا تۆ زۆ
بوویت لەمانەوە، بەاڵم لەبەرئەوەى كە لەساتى ئێستادا سوڵتەى ئەم هەرێمە بەوە دڵخۆش 
دەبێت، بۆیە ئێستا كاتى ئەوە نییە و لە دەرفەتێكى دیكە و لە كاتێكى دیكە دێینەوە و قسە 
لەسەر ئەمانە دەكەین، بەاڵم لەساتى ئێستادا بوونى تۆ زۆر لە نەبوونت چاكترە، ئەگەر 

ریش بیت لە ماوەى رابردوودا هەندێك نووسینم باڵو كردەوە كە لەبەرژەوەندى ئاگادا
لیستەكەت بوو و لە دەمى نۆكەرەكانى ئەم دوو حیزبەم دایەوە كە زۆر بەتووندى قسەیان 

 .لەسەر تۆو لیستەكەت دەكرد

گەورەترین هەڵەى جەنابت لە هەڵبژاردنەكانى پەرلەمانى هەرێمى كوردستان، سەردانى 
نى جەنابتان بوو بۆ هەولێر،سەرەڕاى ئەم هەموو گومانەى كە راگەیاندنى حیزبەكانى نەكرد

دەسەاڵتدار لەنێو خەڵكى ئەم شارە دروستیان كردبوو لەبەرامبەر جەنابت، بۆیە بە نەهاتنت 
بۆ ئەم شارە بەشێك لە دەنگدەرى ئەم شارەت نائومێد كرد و گومانەكانیانت كردە 

لە هەر هەنگاوێكى خوارى دەسەاڵت خەڵك ئاگادار بكەیتەوە و  یەقین،بۆیە ئەگەر دەتەوێت
خەڵك بێنیتە سەر شەقامەكان، ئەوا پێویستە كە سەردانى ئەم شارەبكەیت و هەم پەیمانى 
خۆت لەگەڵ دەنگدەرانت نوێبكەیتەوە و هەم گومانەكان بڕەوێنیتەوە تاوەكو لە 

ەوێت شتێكت پێبڵێم كە بەرپرسانى هەڵبژاردنەكانى ئەمجارە بزووتنەوەكەت كاراتربێت،دەشم
لیستى گۆڕان لە هەولێر هەرگیز تواناى ئەوەیان نییە كە دەنگى خەڵك كۆ بكەنەوە، بۆیە 
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پێموایە بەر لە هەڵبژاردنەكانى پەرلەمانى عێڕاق خۆت و ئەندامە جەماوەرییەكانى وەك 
مەبەستێك بپێكن فەرهاد سەنگاوى سەردانى ئەم شارەبكەن، بەم سەردانەشتان دەتوانن چەند 

كەپێموایە ئەرێنین بەالى بزووتنەوەكەتەوە، یەكەمیان ئەوەیە كە بە كۆكردنەوەى 
دەنگدەرەرەكان و خەڵكە ناڕازییەكانى ئەم شارە هێزێك دەبەخشیتە ئەم شارە كە قەوارەى 
خۆیان بزانن و لەوە تێبگەن كە هاتنە سەرشەقامى ئەوان لە ساتە پێویستەكان هاوكێشەكان 

ت، دووەمیش ئەوەیە كە حیزبى دەسەاڵتدار خۆى بە خاوەنى ئەم شارە نەزانێت، دەگۆڕێ
چونكە دڵنیام سەردانى تۆ بۆ ئەم شارە و كۆكردنەوە دەنگە زۆرەكەت لە هەیبەت و غرورى 
ئەوان دەدەیت، سێیەمیشیان ئەوەیە كە لەم شارەدا رێژەیەكى زۆرى دەنگى خۆڵەمێشى هەن 

ش خۆیان ساغ نەكردۆتەوە كە دەنگیان بۆ كامە الیەنە، تەنانەت بەشێك لە خەڵكى توڕە
جگە لەوەى كە ئەم گومانەى راگەیاندنى پارتەكانى دەسەاڵتدار لەسەر جەنابت و لیستەكەت 
دروستیان كردووە پێویستى بەوەاڵمێكى جدى جەنابت هەیە كە لە نزیكەوە و لە بەردەم 

 .جەماوەرەكەت بیبیستن

ئێستادا بزووتنەوەكەت تەنیا بە باڵێك دەفڕێت و هەیمەنەى  جەنابى نەوشیروان مستەفا، لە
گۆڕان تەنیا لە شاری سلێمانییە، لە ساتى ئێستادا كادیرەكانى هەولێرت تواناى ئەوەیان 
نییە كە ئەو دەنگەى لە هەڵبژاردنەكان لە هەولێر بەدەستیان هێناوە بكەنە گوشار، لەوانەیە 

یا و سروشتى خەڵكى ئەم شارەوە بێت ئەوەندە ئەمەش ئەوەندەى پەیوەندى بە سایكۆلۆژ
 .پەیوەندى بە كارایی كادیرەكانى گۆڕان لەم شارەوە نەبێت

لەبەر ئەوەى تۆ لەم شارەوە دووریت و لەوانەشە كادیرەكانى خۆت واقعى شەقامەكان وەك 
خۆى نەگەیەننە جەنابت یان وەك خۆى راستییەكان نەبینن، چونكە سروشتى سیاسییەكانى 

وایە كە لەسەر بنەماى هەستەكانیان بڕیار دەدەن، من لێرەوە خوێندنەوەیەك  هەرێم
 .بارودۆخى خەڵكى ئەم شارە بۆ جەنابت دەكەم ئەگەر تۆ بتوانیت كارى لەسەر بكەیت

هەولێر تێكەڵیەكە لە تووڕەیی و گومان و ترس و خۆشباوەڕى و الیەنگرى، لە 
گى تووڕەیی ئەم شارەت برد، بەاڵم هەمووى هەڵبژاردنەكەى رابردوودا تۆ بەشێكى زۆرى دەن

نا، جگە لەمەش لەزۆر حاڵەتدا توڕەیی و گومان جیاناكرێتەوە لەم شارەدا، توڕەیی لە 
ناعەدالەتى و گومان لە فریادڕەسێك كە بتوانێت خەمى ئەم نەتەویە هەڵبگرێت، لە 

م شارەدا زیاتر پێشتریشدا پێتم گووت كە كە بە ڕەواندنەوەى گومانەكان دەنگى گۆڕان لە
دەبێت، دەبێت ئەوەشت پێبڵێم كە زۆر جار ترسى خەڵك لە تووڕەییەكەیان زیاترە بۆیە 
دەرفەتى یاخیبوون لەم شارەدا بەبەراورد لەگەڵ سلێمانى كەمترە، بەشێكى زۆرى ئەم 
ترسەش بەهۆى ئەوەیە كە تاوەكوو ئێستا سەقفێكى بەدیلى پارتى و یەكێتیان نەدۆزیوەتەوە 

نن لەژێر ئەم سەقفەدا لە شەڕ و بیانوو و نانبڕین و هەڕەشەى دەسەاڵتەوە بەدوور كە بتوا
بن، بەشێكى دیكەى ئەم ترسە ئەوەیە كە هەتاوەكوو ئێستا هێزى خۆیان و قەبارەى 
خۆیانیان لێونبووە، بۆیە ئەو چەترەى كە دەبێت لەژێریدا كۆ ببنەوە لەم شارەدا تواناى 

ێكى دیكە هەتاوەكوو ئێستا كادیرەكانى گۆڕان قەوارەى تەحەفوزى ئەوانى نییە، بەجۆر
دەنگى هەولێریان وەك خۆى بە خەڵكەكە نەناساندووە، بۆیە بەردەوامى ئەم حاڵەتە لەم 
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شارە دوور نییە ببێتە زیاتربوونى گومان و ترس لە نێو خەڵكدا، بێگومانیشم كە زیاتر 
ەش كاریگەرى بە سەر قووەت و بوونى ئەم دوانە بەسەر حیسابى تووڕەبوونیانە كە ئەم

دەنگى گۆڕانەوە دەبێت بە شێوەیەكى نێگەتیڤانە،كە لە ئێستادا من حەز بەوە ناكەم، هەرچى 
خۆشباوەڕی و الیەنگرى ئەم شارەیە، ئەوا هەوڵى زۆریان لەگەڵ مەدە، چونكە بەشێكیان 

گوێچكەیان  چاوەڕوانى موچەى سەرى مانگن لە حیزبەكان تا شوكرانەى پێبكەن و هەندێكیش
تواناى بیستنى وشەیەكى نوێى نییە، بۆیە پێموایە دەكرێت تەنیا لە ڕێگەى گوتارى نەرم و 
حەكیمانە و مەنتقیانە لەبەرەمبەر ئەم گڕوپەدا دەتوانیت باوەڕى پێبكەیت كە تۆ هەیت، 
ئەمەش بۆ ئێستا بەسە ئەگەر ئەم گڕوپە نەك دەنگت پێبدات بەڵكوو تەنیا پێت بڵێت بەڵى 

ت، بەاڵم لەڕێگەى ئەم جۆرە گوتارانەوە بەشێوەیەكى نائاگاهى كاریگەریت بەسەر گومان هەی
 .و ترسەكانەوە زیاتر دەبێت

تا ئێرە بەشێك لە واقعى شەقامەكانى ئەم شارەم كە هەولێرە بۆت خستەڕوو، ئەمەش تەنیا 
ەكانى ئەگەر لەبەر ئەوەى كە من خۆم دەمەوێت هێزەكەى تۆ لە هەڵبژاردنەكانى عێڕاقدا دەنگ

بەرز نەبێتەوە لە نزمى نەدات، چونكە غیابى هێزى سێیەم لەم هەرێمەدا موسیبەتێكى گەورە 
بوو و خەریك بوو دەبوو بە بەشێك لە كلتور لەم واڵتەدا، تەنانەت بەشێك لە خەڵكى ئەم 
جڤاتە هەتاوەكو ئێستا سوڵتە بە مافى ئەم دوو بنەماڵەیە دەزانن، لە ئێستاشدا بۆ ئەوە 

اگادارت دەكەمەوە تا غرورى نەتگرێت و ئاگادارى هەنگاوەكانى خۆت بیت، لەوانەیە لە ئ
كاتێكى دیكەدا لە زۆر شتدا ئاگادارت بكەمەوە، بەاڵم هەرگیز ئەوە لەبیر نەكەیت كە من 
ئەندامى لیستەكەت نیم بەڵكو تەنیا دەنگدەرێ بووم، دەشێت ئاراستەى نوسینەكانم 

انم هەنگاوەكانت تەندروست نین بۆ تەندروستى ئەم خەڵكە بەاڵم بەشێوەك بگۆڕێت ئەگەر بز
لە ئێستادا هەست بە گرنگى بزووتنەەكەت دەكەم، لە ئێستاشەوە كارى منە كە رەقیبێكى 

  ٣١١١-١١-٠٦         .بەردەوامى بزووتنەوەكەت بم

 

 ..!ئەوەى تاڵەبانى دەكاتەوە بە سەرۆك كۆمار 

و خراپى تەندروستى خۆى و حیزبەكەى، كەچى  تاڵەبانى سەرەڕاى زۆرى تەمەنى
جارێكیدیكە لە كەڵكەڵەى خەونى بوون بە سەرۆك كۆمارەوەیە، لەوانەیە ئەمە دوا 
ئارەزووى تاڵەبانى بێت كە بیەوێت لە كۆشكى سەرۆك كۆمارییەوە سەر بنێتەوە، یان 

اق كە بە خەیاڵە لە مێژیەنەكەى خۆى بهێنێتە دى كە لەڕێگەى بە ناو ئاشتەواییى عێر
 .ماڵوێرانكردنى گەلى كوردەوە كۆتایی دێت بیەوێت خەاڵتى نۆبڵى ئاشتى وەربگرێت

بەر لە هەموو شتێك ئێمە دەبێت ئەو پرسیارە زیندوبكەینەوە كە ئایە چى تاڵەبانى 
جارێكیدیكە دەكاتەوە بە سەرۆك كۆمار؟ ئایە دەنگى هەڵبژاردنەكان؟ ئایە پارتەكەى 

لیۆنێك خەڵكى عێراق بەدەست بێنێت لە هەڵبژاردنەكان تا بتوانێت تاڵەبانى توانى دەنگى م
ملیۆن كەس؟ ئایە كارێزماكەى تاڵەبانى لە عێراق لە  45ببێت بە سەرۆكى واڵتێكى نزیكەى 

 كوێوەیە كە خەریكە خۆرى لە خودى كوردستانیش بەرەو مااڵوایی دەڕوات؟
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الیكى بۆ تاڵەبانى جێگەى شانازى ئەگەر بۆ خودى تاڵەبانى و یەكێتى پاڵپشتى لیستەكەى م
بێت ئەوە بۆ منى تاكى كورد جێگەى نیگەرانییە، چونكە ئەوە هەیمەنەى تاڵەبانى نییە كە وا 
لە مالیكى دەكات پاڵپشتى بكات بۆ جارێكیدیكە وەرگرتنەوەى پۆستى سەرۆك كۆمار، 

مالیكى لە  بەڵكوو ئەوە بێدەنگى جەنابى تاڵبانییە لە شوێنە حەساسسەكاندا كە دەستى
بڕیارى تاكالیەنانە ئاوەاڵ كردووە، ئەوە بێموباالتى تاڵەبانییە كە هیچ باكى بە مافى 
نەتەوەیەك نییە كە وەك نوێنەرى ئەوان رۆیشتە بەغداد، نزیكترین نمونەش پەسەندكردنى 
یاساى هەڵبژاردنەكان بوو لەالیەن تاڵەبانییەوە كە لە دوا خولەكدا تاریق هاشمى فریامان 

  .وتكە

ئەوەى وا لە مالیكى دەكات تاڵەبانى هەڵبژێرێت بۆ ئەم پۆستە نە دۆستایەتى كورد ە و نە 
ژیرى خودى تاڵبانییە كە وا لە مالیكى بكات پێى سەرسام بێت، بەڵكوو هۆكار گەلێكن كە 

 :بكات (the best)لەم رێگەیەوە دەیەوێت ئیختیارى باشترین
وێت هاوپەیمانى كوردەكان بەدەستبێنێتەوە بۆ لەڕێگەى ئەم هەنگاوەوە دەیە/یەكەمیان

دووبارە بوونەوەى بە سەرۆك وەزیرانى عێراق، لەم هەنگاوەشدا مالیكى رێگە لە كوردەكان 
دەگرێت بۆ ئەوەى لەبەرامبەر پاڵپشتیكردنى مالیكى بۆ ئەم پۆستە داواى مەرجى وەك 

ە پێشتردا ئەو پاڵپشتى یان یاساى نەوت و غاز نەكەن، چونكە ل 035جێبەجێكردنى مادەى 
 .لە تاڵەبانی كردووە

كە تاریق )مالیكى دڵنیایە كە پێدانى پۆستى سەرۆك كۆمار بە سوننەیەك /دووەمیان
، دروستكردنى كۆسپێكە بە دەستى خۆى بۆ خودى خۆى، بۆیە لەم رێگەیەوە (هاشمییە

سوننەكانەوە  مالیكى چەند مەبەستێك دەپێكێت، رێگە نادات واڵتە عەرەبییەكان لە رێگەى
هەیمەنەى خۆیان بەهێز بكەن، لێرەشەوە جارێكیدیكە بەردەوامى بە هەنگاوەكانى دەدات لە 
دوورخستنەوەى بەعسییەكان لە پرۆسەى سیاسى عێراق كە سوننەكان زۆر بە تووندى 
رەتیدەكەنەوە، هەروەك نارەزایی سوننەكانیشمان لە دوورخستنەوەى ساڵح موتڵەگ بینى 

ردنە پەرلەمانییەكە، بۆیە لێرەشەوە ئەتمۆسفێرى داهاتووى عێراق وا لە بەر لە هەڵبژا
مالیكى دەكات كە رێگرى بكات لە گرتنەدەستى سەرۆك كۆمار لەالیەن سوننەكانە، ئەو 
ستایشەى كوردیش بۆ خودى مالیكى لەبەرامبەر پاڵپشتى تاڵەبانى زۆر ساویلكانەیە كە لە 

بەرامبەر بە كورد نە خەمخۆرى دۆستایەتى ئەویشە  بنەڕەتدا ئەوە نە هەڵوێستى مالیكییە
بەرامبەر بە نەتەوەیەك كە لە ماوەى زیاتر لە چوار ساڵى پۆستەكەى سەرسەختى 
گەورەترین خەونى كورد بوو ئەویش كێشەى كەركووك یان ناوچە جێناكۆكى لەسەرەكان 

دەشكێتەوە هیچ بوو، ئەوەى لە فەزاى سیاسى عێراقیش كە ئێستا بەالى جەنابى تاڵەبانى 
( دوژمنى دوژمنم دۆستمە)شتێك نییە تەنیا خوڵقانى بارودۆخەكەیە یان دروستبوونى حاڵەتى

 .بۆ كورد

ئەوەى لەم نێوەندە جارێكیدیكە كورد دەكاتەوە بە قوربانى خەونى تاڵەبانییە بۆ دەسەاڵت، 
لەگەڵ فیكەى دەستپێكردنى یاریەكە ئێمە دەبێت گریمانەى ئەوە بكەین كە جارێكیدیكە ئێمە 
رازین بە بەرامبەر بوون، چونكە بە هێرشبەرێكى زۆر الوازە و هیچ ئارەزوویەكیشى نییە بۆ 



 سەردەشت عوسمان
 

39 
 

جگە لە خۆ نمایشكردنەوە دەڕۆین بۆ بەغدا، بەبڕواى من لەم حاڵەتەدا تەنانەت  گۆڵ كردن
 .بە یاریكەرێكى كەمترەوە یارى بكەین باشترە

2010-03-10 

 
 ..!عێراق، مەتەڵێك تا ئێستا نەزانراو 

 ( تۆماس فریدمان (دەنێت واڵتێك كە هەمیشە رابردوو داهاتوو لەگۆڕ

 سەرۆ زەردەشت/وەرگێڕانى لە ئینگلیزییەوە، لە نیویۆرك تایمزى ئەمریكییەوە

تۆماس فریدمان یەكێكە لە نووسەرو رۆژنامەنووسە هەرە بەناوبانگ و ناسراوەكانى 
بۆ یەكەم جار بووەتە پەیامنێرى رۆژنامەى نیویۆرك تایمزو  0200ئەمریكا، لە ساڵى 

ى ئابوورى و سەدان هەزار میلى لەرۆژهەاڵتى ناوەڕاست بڕیوە بۆ ئامادەكردنى راپۆرت
ئێستاكەش یەكێكە لەشارەزاكانى سیاسەتى ئەم ناوچەیە، سێ جار خەاڵتى پولیتزەرى 
بەدەستهێناوە كە سااڵنە دەدرێت بە كارە داهێنەرەكان لە بوارى ئەدەب، میوزیك 

ى نووسى و تا ئێستا بە (لەبەیروتەوە بۆ قودس)كتێبى  0202رۆژنامەگەرى و مێژوو، ساڵى 
ە باڵوبووەتەوە لە سەرتاسەرى جیهان و ئەم كتێبە هەریەك لە زمانى جیاوازەو 72

خەاڵتەكانى كتێبى نیشتیمانى ئەمریكى و خەاڵتى پرێس كلۆب ئۆڤەرسیسى وەرگرتووە، تا 
هێڵى پانى زەمین و هەڵوێستەكان، لێكۆڵینەوە لە )ئێستا خاوەنى چوار كتێبە یەكێك لەمانە 

باڵوكردەوە بە ناونیشانى  7550بیشى لە ساڵى و دوهەمین كتێ( سێپتێمبەر 00جیهانى دواى 
كە بە كتێبى ساڵ لە ئەمریكا هەڵبژێردرا، فریدمان تاوەكوو ئێستا نوسەر و ( جیهان تەختە)

 .گۆشەنووسى نیویۆرك تایمزە و لە ئەمریكا بە باشترین سەرۆكى هەواڵ و راپۆرت ناسراوە

خاكى عێراق و هەوڵەكانیان بۆ هەر لەسەرەتاى هاتنە ناوەوەى هێزەكانى ئەمریكا بۆناو 
بنیاتنانى جۆرێك لە دیموكراسى لەم واڵتە، پرسیارێكى سادە بەاڵم نیگەرانكەر بەردەوام 

ئایە عێراق بۆیە ئاوابوو چونكە سەددام : گومان دەخاتە سەر ئەم ئەزمونە، ئەویش ئەوەیە
ۆى بەمشێوەیە حسێن دكتاتۆر بوو؟ یان سەددام حسێن بۆیە بەمشێوەیە بوو چونكە عێراق خ

بوو كە كۆمەڵێك شەڕى تائیفى ناوخۆ رێگەى بە حوكمى خۆیەتى نەدەدا و تاكە رێگە كە بۆى 
ئەمە زیاتر لە حەوت ساڵە ئەمریكا  مابوویەوە حوكمكردن بوو بە دەستێكى پۆاڵین؟

رژێمەكەى سەددامى رووخاندووە، عێراق دوو هەڵبژاردنى سەرتاسەرى بەخۆیەوە دەبینێت و 
زەكانى ئەمریكا ئەم واڵتە جێدەهێڵن، بەاڵم تائێستا ئەم پرسیارە وەاڵم خەریكە هێ
ئایە سیاسەتى نوێى عێراق سەركەوتن بەسەر دابەشبوونى كەلتورى بەدەست . نەدراوەتەوە

دێنێ یان كەلتور و تائیفە دابەشبووەكانى دیموكراسى لەناوەوەى خۆى غەرق دەكات و 
 .دەیخنكێنێ؟ تا ئێستا نازانین
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دانیال )هەندێك باردا، عێراق كەیسێكى تاقیكردنەوە بۆ بۆچوونەكەى سیناتۆرى پێشوو لە 
واقعى كۆنزەرڤاتیڤى ناوەڕاست ئەوەیە كە ئەوە كەلتورە " كە پێیوابوو ( پاتریك مۆینیهان

نەك سیاسەت سەركەوتنى كۆمەڵگایەكى لەخۆیدا هەڵگرتووە، واقعى لیبڕاڵى ناوەڕاستیش 
 ."ێت كەلتور بگۆڕێت و بیپارێزیت لەناوەوەى خۆیدائەوەیە سیاسەت دەتوان

 عێراق رووبەڕووى دوو سیناریۆ دەبێتەوە

 یەكەمیان یان ئەوەتا دەبێتە سۆماڵێكى گەورەى بە نەوت، :

دەبێت بە یاریكەرى سەرەكى وەك ئەوەى  دووەمیان یان لەدواى رۆیشتنى ئەمریكا ئێران
ى، ئەوە الیەنگرە كۆنزەرڤاتیڤەكانى سەرۆك بەشێوەیەكى ئایرۆنیك "سوریا لە لوبنان كردى

بۆش بوون كە موناقەشەى ئەوەیان دەكرد كە كلتور كێشەیەك نابێت بۆ عێراق و بەهاكانى 
لەكاتێكدا لیبڕاڵ و . دیموكراسى عێراقییەكان بەیەكەوە دەبەستێتەوە و رابردوو لەگۆڕ دەنێن

دى نەگۆڕە و پێویست ناكات كە ریالیستەكان پێیانوابوو كە عێراق بارێكى خێڵەكى موجەڕە
ئەمریكا دەستى خۆى تێوە بگلێنێت، عێراق ئەو شوێنە بوو كە هەمیشە رابردوو داهاتووى 

 .لەگۆڕ ناوە

بەاڵم هەرچى بێت ئێمە دەستمان خستە ناو ئەو واڵتەوە و چانسێكمان بە خەڵكە ئەو واڵتەدا 
بەئازادى ژیانى : پێنەدراوەكە لەمێژوودا هیچ واڵتێكى دیكەى عەرەبى ئەم دەرفەتەى 

كۆمەاڵیەتى خۆیان بنووسنەوە و چۆن و بە چ شێوەیەك خۆیان دەیانەوێت حوكمى خۆیان 
 .بكەن و بەیەكەوە بژین

هەزار  05ى ئازار ئەمریكا ژمارەى سەربازەكانى بۆ 2لەگەڵ هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى 
زەكانى لە عێراق بەتەواوى سەربا 7500سەرباز كەمكردەوە و لەكۆتایی ساڵى 

دەكشێنێتەوە، لەسەر عێراقییەكانیش پێویسستە كە بڕیارى خۆیان بدەن چۆن ئەم دەرفەتە 
 .دەقۆزنەوە

راى )هەفتەى رابردوو چاوم بە فەرماندەى هێزەكانى ئەمریكا لەعێراق جەنەڕاڵ 
كەوت كە هاوشان لەگەڵ جێگرى سەرۆك جۆى بایدن زۆرترین رێنمایی، هەوڵ و (ئۆدێرنۆ

ێكجاریش كۆششى بەزۆر و ناچاركەریان بەر لەهەموو كەسێكى دیكە داوە بۆ رزگاركردن هەند
جەنەڕاڵ ئۆدێرنۆ زۆر هیواخواز . یان دوورخستنەوەى عێراقییەكان لە قەیران و كێشەكان

دیاربوو بەاڵم لەگەڵ ئەوەش نیگەران، هیوادار چونكە چەندین جار عێراقییەكانى بینیبوو كە 
وبنێن بەاڵم پاشەكشەیان كردووە، نیگەران چونكە بارگرژى و تووندو بەرەو گۆڕان هەنگا

تیژى تائیفى جارێكیدیكە دەگەڕێتەوە بۆ شەقامەكانى عێراق و سیاسەتوانەكانى شیعە وەك 
كە جەنەڕاڵ راى ئۆدێرنۆ ( ئەحمەد چەلەبى)كەسێكى نزیك و ئازیزى پێشووى سەرۆك بۆش 

ایەتییە سوننەكانى لە بەشداریكردن لە بە پیاوى ئێرانى وەسف كرد بەشێك لە كەس
 .هەڵبژاردنەكان مەحرومكرد
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ئۆدێرنۆ وتى زۆر گرنگە كە عێراقییەكان هەڵبژاردن بە یاسایی و گرنگ تەماشادەكەن و 
پرۆسەیەكى دیموكراسى لەم واڵتەبەڕێوەدەچێت، بەاڵم من نامەوێت هەڵمەتەكان بەرەو 

من نیگەرانى ئەوەم كە هەندێك " ژەى پێدا دابەشبوونى تائیفى سەربكێشن، لەدواییدا درێ
الیەنى سیاسى هەست بە پەراوێز خستن دەكەن بەوەى رێگەیان نەدان بەشدارى 

 ."هەڵبژاردنەكان بكەن

چۆن ئەو یارییە سەركەوتوو دەبێت؟ نمونەیەك بەاڵم تا ئەندازەیەك لە سیناریۆ دەچێت 
ەوێت، شیعەكان كە ماوەیەكى زۆر بەوەى كە نیلسۆن ماندێالیەك لەناو شیعەى عێراق دەربك

لەالیەن هێزى بەعسى بەسەركردایەتى سوننەى كەمینە چەوسێنراونەتەوە، ئێستا زۆرینەو 
ئایە عێراق دەتوانێت سیاسەتوانێكى وەك ماندێال بەرهەمبێنێت كە  .دەسەاڵتى یەكەمى عێراقن

كى راستەقینە ببێت بە ساڕێژكەرى نەتەوەیی؟ یەكێك دەسەاڵت و تواناى بۆ ئاشتەواییە
بخاتە كار لەبرى بەتەنیا زۆرینە شیعە؟ زۆر دوورەو تا ئێستاش هیچ ئاماژەیەكى وێنە 

تەنانەت بەبێ ماندێالیەكیش عێراق دەتوانێت یەكبگرێت و  .ماندێال لە عێراق دیارنییە
بەرەوپێشەوە بچێت، ئەگەر ركابەرە شیعى و سوننى عەرەب و كۆمەڵگەى كوردى بتوانن 

بەاڵ شیعەكان زۆرینەى كۆمەڵگەى عێراقن و سەرەنجام -اڵنسى دەسەاڵت رابگرنبەیەكەوە با
و سنوورەكانى دەسەاڵت دیاریبكەن، ئەمەش سەرەنجام ناكۆكییە  -زۆرترین قسەیان دەبێت

 .تائیفییەكان بەهۆى سیاسەتەوە چارەسەردەكات

ە ساڕێژكەرى ئایە عێراق دەتوانێت سیاسەتوانێكى شیعى وەك ماندێال دروستبكات كە ببێت
 نیشتیمانى؟

تا ئێستا هیچ ئاماژەیەك نییە دوو سیناریۆ لەبەردەمماندا هەیە كە هیچ یەكێك لە ئێمە 
كلتوورى خێڵەكى عێراق سەربكەوێت بەسەر سیاسەت و ئەم واڵتە (0: ئارەزووناكات بیبینێن

نى كاتێك ئەمریكا لە عێراق دەكشێتەوە، شیعەكا(7بكات بە سۆماڵێكى گەورە بە نەوت،
عێراق حكومەت بەتەواوەتى بە ئێرانەوەببەستن، لەوكاتەدا ئێران دەبێت بە یاریكەرى 

 .سەرەكى لە عێراق، بەهەمان ئەوشێوەیەى كە سوریا لە لوبنان كردى

بۆچى ئێمە دەبێت گرنگى پێبدەین لەكلتێكدا بەجێیدێڵین؟ تائەندازەیەك سادە، تێكشكانى 
لە عێراق و ئایەتواڵ خومەینى لە ئێران كە  تەواوەتى هەرێمەكە بەهۆى سەددام حسێن

بلیۆنان دۆالرى هەناردەى نەوتیان لە رێگەیەوە بەهەدەردا، لەكاتى خۆیدا حكومەتیكى 
شەرعى و باوەڕپێكراوى دیموكراسى لە عێراق و ئێران دەركەوتایە ئەوا ئەو سامانە زۆرە 

واوى خۆرهەاڵتى بەشێوەیەكى بەبنەما خەرج دەكرا نەك وەك رژێمەكانى پێشوو، تە
 .ناوەڕاستیش ئێستا شێوەیەكى جیاواترى هەبوو

ئەم نامۆییە تا ماوەیەكى زۆر لەعێراق دەمێنێتەوە، لەكۆتاییدا رووبەڕى ئەوپرسیارە 
رەخنەئامێزە دەبینەوە كە سیاسەت ملمالنێى كەلتور دەكات،بەشێوەیەكى تایبەتى من باوەڕم 

–" واقعى لیبراڵى ناوەڕاست"كتێبەكەى بەناوى بەو ئەرگومێنتەى الورێنس هاریسن هەیە لە 
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كلتور كێشەى گەورەیە، زیاتر لەوەى ئێمە بیریلێدەكەینەوە، بەاڵم كلتورەكانیش دەتوانێت 
بەاڵم ئەو گۆڕانە كات، سەركردایەتى و . بگۆڕدرێن، زیاتر لەوەى ئێمە پێشبینى دەكەین

، (بە باش یان خراپ)كەن زەحمەتى دەوێت، من پێموایە كە عێراقییەكان سەرساممان دە
ئێمە كێین و چۆن دەمانەوێت بەیەكەوە : ئەمەش لەكۆتاییدا عێراقییەكان وەاڵممان دەدەنەوە

 .بژین؟

2010-03-26 

 

 هەرێمى کوردستان، لەنێوان مەبەستى ئۆپۆزسیۆن و شەڕى بەغدا

ناسراو و پڕ خوێنەرى ئەمریکایەو بەردەوام زۆر   رۆژنامەیەکى سیاسى( فینانشیاڵ تایمز )
نزیکە لە رووداوەکان و لە نزیکەوە و بە وردى شیکارى بارودۆخە سیاسیییەکان دەکات، ئەم 
رۆژنامەیە لەدواى ئەوەى راپۆرتێکى سەبارەت بە چۆنییەتى بەڕێوەچوون و ئەنجامى 

وکردەوە و وێڕاى ى تەمووزى رابردووى هەرێمى کوردستان باڵ70هەڵبژاردنەکانى 
جەختکردنەوە لەسەر گرنگى ئەم هەڵبژاردنە و پیرۆزبایی کردن لە خەڵکى هەرێمى کوردستان 

ئەم   بەم بۆنەیەوە، هاوکات تێبینى خۆشى لەسەر بەشێک لە گزیکارى و ساختەکارى
هەڵبژاردنە دەربڕیبوو، لەدواى ئەوەى کە بارودۆخى هەرێمى کوردستان ئارام بوویەوە ئەم 

ەش لە ڕووى سیاسی و ئەمنییەوە بەدواى ئەنجامى هەڵبژاردنەکاندا هێوربوونەوەى بە هەرێم
خۆیەوە بینى، رۆژنامەى فینانشیاڵ تایمز راپۆرتێکى دیکەى شیکارى وردى لەسەر باروو 

 .دۆخ و کێشەو ناکۆکى هەرێمى کوردستان باڵوکردەوە

ارەت بە یەکەمین دانیشتنى دانیشتنى خولى نوێى پەرلەمان ۆژنامەى فینانشیاڵ تایمز سەب
خولى سێیەمى پەرلەمانى هەرێمى کوردستان و قەوارەى لیست و پارتەکان لە بەشداریکردنى 

لە چەند رۆژى رابردوودا پەرلەمانى هەرێمى "ئەم خولە نوێیەى پەرلەمان دەنووسێت
 جیاواز  کوردستان یەکەمین دانیشتنى خولى نوێى بە بەشدارى چەند لیست و قەوارەیەکى

بەست، یەکەم جاریشە ئەم پەرلەمانە جۆرە فرە دەنگییەک و فرە رەنگییەکى لەم چەشنە بە 
خۆیەوە ببینێت، کە بەبەشدارى لیستى براوەى هەڵبژاردنەکانى هەردوو پارتى دەسەاڵتدار و 

چەند لیست و   و(کە دەنگى دووەمى هەڵبژاردنى پەرلەمانى وەدەست هێنا)لیستى گۆڕان 
 .ى تەمووز70قەوارەیەکى تر بەپێى قەوارەى دەنگیان لە هەڵبژاردنى 

سەرۆک سوێند دەخوات ەر لەدرێژەى راپۆرتەکەیدا فینانشیاڵ تایمز ئاماژە بە سەرکەوتنى 
بە "دەدات لە هەڵبژاردنى سەرۆکایەتییەکەى هەرێمى کوردستان و دەنووسێت(مسعود بارزانى)

ى دەنگەکانى هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکەى هەرێمى 25لە سەدا هۆى ئەوەى کە رێژەى 
کوردستانى وەدەستهێنا جارێکى دیکە بۆ ماوەى چوار ساڵى تر بوویەوە بە سەرۆکى هەرێم 

و پارتەکەى خودى puk)) کە پێشتر لە ڕێگەى تەوافوقى سیاسى نێوان پارتەکەى تاڵەبانى
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ین دانیشتنى پەرلەمانى هەرێمى ئەم پۆستەى وەرگرتبوو، لە یەکەم (kdp)بارزانى
 "کوردستانیشەوە سوێندى یاسایی خۆى خوارد و بە فەرمى لەم پۆستە دەست بەکاربوو

 . کێشەکان لەگەڵ بەغدا

لەبەشێکى دیکەى راپۆرتەکەدا رۆژنامەى فینانشیاڵ تایمز پەنجە دەخاتە سەر ناکۆکى و 
حکومەتى هەرێم "ەغدا و دەڵێتبارگرژییەکانى هەرێمى کوردستان لەگەڵ حکومەتى ناوەندى ب

لە حوزەیرانى رابردووەوە دەستى کردووە بە دەرهێنان و هەناردەکردنى نەوت بۆ دەرەوە لە 
ناوچەکانى ژێر دەسەاڵتى خۆیدا، لەگەڵ ئەوەى کە پارەى ئەم نەوتە وەبەرهێنراوە دەچێتە 

ەر چۆنییەتى رەخنەى لەس  سەر بودجەى حکومەتى ناوەندى بەاڵم وەزارەتى نەوتى عێراقى
ئەم رێکەوتنانەى حکومەتى هەرێم هەیە لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکان بە مەبەستى 

و   وەبەرهێنانى نەوت، بۆیە حکومەتى ناوەندى ئەم گرێبەستانە بە ناشەفاف لەقەڵم دەدات
 "دانى پیانانێت

ى لەگەڵ ئەوەشدا ئەم رۆژنامەیە دەنووسێت، لەدواى نزیکەى یەک ساڵى تەواو لە بارگرژ
ى تەمووزى هەرێمى کوردستان 70پەیوەندییەکانى هەولێر و بەغدا، دواى هەڵبژاردنەکانى 

نورى مالکى سەرۆک وەزیرانى عێڕاق سەردانى هەرێمى کوردستانى کرد و لەگەڵ مەسعود 
 .بارزانى کۆبوویەوە، بۆیە ئەم رۆژنامەیە پێیوایە کە بارگرژییەکان بەرەو رەوینەوە دەچن

 ەسەر کێشەکانى هەرێمەئۆپۆزسیۆن چاوى ل

لە بەشێکى دیکەى ئەم راپۆرتەدا رۆژنامەى ناوبراو ئاماژە بەسەرهەڵدانى هێزێکى نوێى 
بە ناوى بزوتنوەى   سیاسى دەکات لە هەڵبژاردنەکانى ئەم دواییەى هەرێمى کوردستان

بەدەست هێناوە و بڕیارى داوە کە   ى دەنگەکانى پەرلەمانى70کە رێژەى لە سەدا   گۆڕان
درێژەیدا  بەشدارى حکومەت نەکات و وەکوو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەماندا بمێنێتەوە، هەر لە

دیلفین ستراوسى نووسەرى راپۆرتەکە ئەوە دەخاتە روو کە ئەم هێزەى ئۆپۆزسیۆن زیاتر 
جەخت لەسەر کێشە ناوخۆییەکان دەکاتەوە و هەروەک گەندەڵى و کەم و کوڕى 

  دارایی و هێزە ئەمنییەەکان لە الیەن هەردوو پارتىخزمەتگوزارى و دەستبەسەرداگرتنى 
دەسەاڵتدارى بارزانى و تاڵەبانى، هەروەک نوسەرى راپۆرتەکە لەسەر زارى کەسى دووەمى 

رایدەگەیەنێت کە ( محمد تۆفیق رەحیم)لیستى گۆڕان و ئەندامى ئەنجومەنى کۆمپانیاى وشە 
دەسەاڵتدارییەتى لەم چەشنە پێویستى  فەرمانڕەوایی و" بە فینانشیاڵ تایمزى راگەیاندووە

بە دوژمنێکە، لە هەرکاتێکیشدا ئەم دوژمنە بوونى نەبوو، ئەوا یەکێکى خراپتر 
 ."دروستدەبێت

 دڵى کوردەکان

لە بەشێکى دیکەى راپۆرتەکەدا رۆژنامەى ناوبراو تیشک دەخاتە سەرناوچە ناکۆکى 
بە یەکێک لە هۆکارەکانى  لەسەرەکان بەتایبەتى شارى کەرکووک، کە ئەم رۆژنامەیە
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کێشەکانى نێوان بەغداو هەرێمى لەقەڵەم دەدات، ستراوسى نوسەرى ئەم بابەتە پێیوایە کە 
کوردەکان مەحاڵە سازش لەسەر ئەم شارەیە بکەن و کەرکووک بەالى ئەوانەوە هێڵى 

فەالح مستەفاى بەرپرسى پەیوەندییەکانى   سوورە، دیلفین بۆ ئەم مەبەستە لێدوانى
کەرکووک "بە نموونە وەردەگرێت کە تایبەت بەم رۆژنامەیە دەڵێت  ەوەى حکومەتى هەرێمدەر

لە دڵ و خەیاڵى هەموو کوردێکەوە نزیکە و هەر الیەنێک و حکومەتێکیش لە کوردستان 
 ."بیەوێت سازش لەسەر ئەم ناوچانە بکات ئەوا پاڵپشتى کوردەکان لەدەست دەدات

 تەمەنى تاڵەبانى

شیاڵ تایمز پێیوایە کە جەالل تاڵەبانى سەرەک کۆمارى عێڕاق و سکرتێرى رۆژنامەى فینان
گشتى یەکێتى نیشتیمانى کوردستان کارتێکى بە هێزى کوردەکانە لە کێشە دەرەکییەکان و 

ناوەخۆییەکان پەیوەندى پارتەکان،    کلیلى پەیوەندییەکانیشە لە بارگرژى و پشێویە
ساڵ بارودۆخەکان خراپتر و  20تى تاڵەبانى تەمەن پێشیوایە کە خراپبوونى بارى تەندروس

ى سەرنوسەرى گۆڤارى لڤین لەمەڕ تەندروستى (ئەحمەد میرە) ئاڵۆزتر دەکات، هەروەک
تاڵەبانى زۆر گرنگە بۆ ساتى ئێستاى کوردەکان " تاڵەبانییەوە بەم رۆژنامەیەى راگەیاندووە

 ئەم پیاوەش دەبێتە کارەساتو ئەو السەنگى نێوان پارتەکان دەپارێزێت، لەدەستدانى 

 سوود لە رۆژنامەى فینانشیاڵ تایمزى ئەمریکییەوە وەرگیراوە

 
 ؟..داهاتووى عێراق بەرەو کوێ

 سەردەشت عوسمان/مایکڵ تۆتنوەرگێرانى لە ئینگلیزیەوە/ن

رۆژنامە و   مایکڵ تۆتن رۆژنامەنووسێکى ئەمریکى مەیدانییە ، نووسەرێکى بەردەوامى
گۆڤارە بەناوبانگەکانى وەک نیویۆرک تایمز و کۆمێنتەرى و ویکلى ستاندەردو واشنتۆن 
پرۆسپێکت و چەندانى ترە ، ئەو زۆربەکەمى بیروڕاى خۆى لە راپۆرتەکانیدا دەردەبڕێت بۆیە 
کاریگەرىیەکى زۆرى بەسەر ڕاىگشتىیەوە هەیە، لە گەشتێکی مەیدانیدا بۆ عێراق 

راق شیدەکاتەوەو لەنزیکەوە واقعى عێراق دەخاتە روو کە پێشتر ئەوکەسانە باروودۆخى عێ
ئەم راپۆرتە زنجیرەیەکى درێژى .لەسەرى دەدووان کە هەرگیز قاچیان نەخستۆتە ئەم واڵتە

رۆژنامەوانى مەیدانییە لەبەر گرنگىیەکەى بۆ تێگەیشتن لەوەى کە لەنزیکەوەو بێپەردە 
 .؟ ئێمەش لێرەدا لە دووتوێى ئەم ووتارەدا دەیخەینە روولەئێستا چى دەگووزەرێ لە عێراق

 the) لە دوواهەمین گەشتمدا بۆ بەغدا هەوڵمدا تێبگەم ئایە رەوشى خراپى عێراق         
worst)  کۆتایى هاتووە یان دراماى کەمبوونەوەى تووند و تیژى تەنیا ئارامییەکى ماوە

درێژە،نیوەى عێراقى و ئەمریکییەکان کەمن دوواندمن گەشبین بوون ونیوەکەى تر پێیان 
وابوو کە عێراق لە ئەگەرى وێرانبوونە، من هیچ بیرۆکەیەکم نییە لەسەر ئەوەى کە کامیان 
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مە بەشى یەکەمى ئەم زنجیرەیەیە کە لەچوار بەش پێکدێت و لەم راستن و کامیان هەڵە ، ئە
 .رووەوە من هەردوو کەیسەکە پێشکەش دەکەم و لێدەگەڕێم ئێوە بۆخۆتان بڕیار بدەن

کاڵوە ئاسنینەکەى داکەند و خستە ژێرباڵییەوە لەو کاتەى کە بەیەکەوە (ئەلیسۆن تۆد)کاپتن 
 .شیعە نشینى شارى بەغدابەشەقامێکى تۆزاوى رێماندەکرد لەگەڕەکێکى 

بۆیە نە من و نە ئەو لەمە زیاتر "ئێرە سەالمەتترین شوێنە لەم شارە:"هاتە ئاخافتن و وتى
پێویستیمان بە کاڵوى ئاسنین و گوللەبەند نەبوو، ئەم شەقامە لەالیەن جەیشى مەهدىیەوە 
پرێزگارى لێدەکرا،سووپاى مەهدى هێزێکى میلیشیایى شیعى سەر بەموقتەدا 

سوپاى   رن،کەماوەیەکى زۆر لەم شارەدا نەبوون تا ئەو کاتەى لەبەهارى رابردووسەد
عێراقى شارەکانى سەدرو بەسڕەى شیعەنشینى لە یاخیبووەکان پاککردەوە،لەگەڵ ئەوەش 

 .هەتا ئێستا دەسەاڵتیان بەسەر هەندێک لەم ناوچانەوە ماوە  سەدر و پیاوەکانى

کرد کە بۆ (کلینت رێچ)و (تۆد لۆنى)یەک لە کاپتنوهەر(ئەلیسۆن)من پەیوەندیم بە کاپتن
بۆ   داوەتکرابوون(ناسر)ئێوارە خوانێک لەماڵى جەنەڕاڵێکى سوپاى عێراقى بەناوى 

 رەوشى سیاسى و سەربازى،  تاوتوێکردنى

مێجەر )هەواڵگرى سوپاى عێراقى ناساند بەناوى  لەدواى ئەمەش ئەو ئێمەى بە ئەفسەرێکى
ئێوارەیەدا بڕیاربوو یەکێک لە بەرپرسەکانى سوپاى مەهدى ،هەر لەم (کەریم

ئەم ئێوارەى ئەم ئێوارەیەمان بوو کە لە سوپاى   یاوەرەکەى(حاجى جاسم)ئامادەبێت،
،ئەو بۆشاییەى نێوان باڵى سەربازى و (شەهید سەدر)مەهدى بوو لە دەزگاى باڵى سیاسى 

،وەک بیانوویەک بۆ بینینى سیاسى سوپاى مەهدى کارێکى دبلۆماتى ئەمریکیەکان بوو
دەتوانێ  رابگەیەنن کە ئەو(موقتەدا سەدر)ئەندامانى ئەم میلیشیایەو لەو رێگەیەشەوە بە 

میلیشیاکەى کۆتایى پێبهێنێت بەبێئەوەى خۆى خانەنشین بکات لە سیاسەت ، ئەمەش 
پەیڕەوى (حزب واللە)هەمان ئەو سیاسەتەیە کە بریتانییەکان لە لوبنان لەگەڵ

رەفزى ئەو یارییە فێاڵویە دەکات و رایدەگەیەنێت کە هیچ (حزب و اللە)بەاڵمدەکەن،
جیاوازییەک لەنێوان باڵى سەربازى و سیاسیدا نییە،هەروەک جێگرى سکرتێرى حزب اللە 

هەموو کارە سیاسى و کۆمەاڵیەتى و جیهادىیەکان بەستراون بە :"دەڵێ(نایم قاسم)
پەرلەمان و   کردایەتیش ئاراستەى کارەکانىهەمان سەر  سەرکردایەتى ئەم دەزگایە و

 ."حکوومەت دەکات کە پێشڕەوى کردارە جیهادییەکان دەکات لە دژى ئیسڕائیل

بەاڵم سوپاى مەهدى کەمێک وریاترن لە حزب واللەو لەگەڵ ئەم یارییە فێاڵوییە دەڕۆنە پێش 
ن نمایش هەردوو المان هەما"بەهۆى سوودمەندبوونیان،هەروەک کاپتن ئەلیسۆن دەڵێ

 ."دەکەین،ئێمە حاجى جاسم بەکار دەهێنبن و ئەویش ئێمە

جەنەڕاڵ ناسر کە ئەم ئێوارەیە لەماڵەى میوان بووین، لەکاتى جەنگى کەنداو لەالیەن 
سەددام حسێنەوە زیندانى کرابوو،لەئێستاشدا هەوڵ بۆ ئەوە دەدات کە بکرێت بە وەزیرى 
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لە رێکەوتنى سەربازى   اقییەکان چۆنبەرگرى،پرسیارى ئەوەم لێکرد کە زۆربەى عێر
 عێراق دەڕوانن؟-ئەمریکا

کە   زۆربەى عێراقییەکان دڵخۆشن بەمە،بەاڵم سوپاى مەهدى و ئێران هەوڵدەدەن:"وتى
  هەوڵێکمان  رێگربن لەبەرامبەر خەڵکى بۆ زانینى راستى رێکەوتننامەکە،بەاڵم ئێمە هەموو

کاپتن )لەوکاتەشدا "ئەم رێکەوتنە ناکەن داوە و تەنیا چینە نەخوێندەوەرەکە قەبووڵى
 ."ئەم مەبەستى زۆربەى خەڵکى شارى سەدرە:"وتى(هێل

ئێمە گرنگى بەو چەپانە دەدەین کە "بۆ پشتگیرى لە قسەکانى جەنەڕاڵ ناسر درێژەى پێدا
دەیانەوێ شەڕ بەردەوام بێت ، ئەوان لە پەیوەنیدان لەگەڵ ئێران،ئێمە بەشێکى سەرەکى 

ر ئێمە لێرە نەبین ئەوان ناتوانن هێرشبکەن،ئەمە بەشێکى کێشەکەین،ئەگە
کێشەکەیە،تەنانەت ئەگەر سوپاى مەهدیش لەناو بچێت هەندێک گرووپى تر هەن کە تەنیا 
مەبەستیانە هێرشبکەنە سەر هێزە هاوپەیمانەکان،هەموویان مەبەستیانە ئێمە وەدەر بنێن لە 

 ."عێراق

نەوە ئەوا دژبەیەکییەک لەیەک کاتدا لە عێراق ئەمریکا لەعێراق کشا  ئەگەر هێزەکانى
دروست دەبێت ، یەکەمیان ، بەهانەى هەبوونى میلیشیاکان نامێنێت،دووەم،لەهەمان کاتدا 
خەیاڵى باوەڕبەخۆبوونیان بە سەرکەوتنەکەیان زیاتر دەبێت لە دەرکردنى هێزەکانى 

ەم دەورووبەرە بۆ بەرهەڵستى تەنیا کاتێک ماناى هەیە کە یەکێک هەبێت ل)ئەمریکى،
ئەمە هەڵبژاردنە دووسەرەکەى حزب واللە بوو لە لوبنان لەو کاتەى کە حزب (بەرهەڵستى

اگەیاند ڕ 7555لە ساڵى (شیبا)بەرهەڵستى خۆى لەدژى ئیسڕائیل لەسەر کێڵگەکانى   واللە
تەنانەت لوبنانییەکانیش بەر لەم رێکەوتە گوێبیستى ناوى ئەم هەرێمە بێدانیشتووانە 

وبوون،ئەمەش لەبەر ئەوە بوو چونکە نەبوونى بەهانەى هەرێمى شیبا بۆ نەب
 .بەرهەڵستى،بوونى ئەوان دەخاتە ژێر پرسیارەوە

هەروەک ئامانجى سەرەکى گرووپە بەرهەڵستکارەکانى عێراق ئەمریکایە، بەاڵم ئەوان 
بۆیە ئەوان بێسوود دەمێنن ئەگەر نموونەى ئەوەیان پێبدەى کە ئیتر بردوویانەتەوە و تەواو،

 .بەردەوامى شەڕیان دەوێ

ساڵ ئەفسەرى  02من بۆ ماوەى :"هەر لەسەر ئەم باسەدابووین کە مێجەر کەریم وتى
هەواڵگرى بووم و ماوەى پێنج ساڵیشە کار لەگەڵ ئەمریکییەکان دەکەم،گرووپە 

و تایبەتییەکانى سوپاى مەهدى پەیوەندییەکى راستەوخۆیان هەیە لەگەلڕ هەواڵگرى ئێرانى 
 ."،دەیانەێت ویستى خۆیان لەگەڵ ئەمریکا لە عێراق سەر بخەن(خامەنەیى)ئۆفیسى 

وە  7552باڵیۆزى ئەمریکا بووە لە لوبنان و لە  0224بۆ 0225رایان کرۆکەر کە لەساڵى 
باڵیۆزى ئەمریکا بووە لە عێراق،بەراوردى هاوکارى ئێران بۆ میلیشیاکانى عێراق  7552بۆ 

ئێران بەردەوام هەوڵدەدات،وەک :"لە دەکات لە لوبنان دەڵێو بەرنامەکەى حزب وال
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بەکارهێنانى هەمان تەکنیک کە ئەوان (lebonanization)ستراتیجییەتى بە لوبنانبکردن
بۆ کۆکردنەوەى کۆمەڵگە ناوخۆییە شیعییەکان و بەکارهێنانیان   بەکاریان هێنا لە لوبنان

جاسم،میوانەکەى جەنەڕاڵ ناسر لە باڵى حاجى  "وەک ئالەتێکى سەرەکى هێزى ئێرانى
لە میدیاکاندا سوپاى مەهدى وەک دژ نیشاندراوە لەبەرامبەر :"سیاسى سوپاى مەهدى وتى

ئەمریکا،بەاڵم ئێمە حەز بەمە دەکەین ئەمە لەهەر شتێکى -ڕێکەوتنە سەربازییەکەى عێڕاق
)   ست،ئێستا بەپێىساڵ داگیرکاریتان دەوی75یارمەتى سەدر دەدات،ئێوە بۆ   دیکە زیاتر

 .ساڵ،ئەمەش شتێکى مەزنە بۆ ئێمە 4ئەمە دادەبەزێ بۆ تەنها ( ئەمەریکا -رێکەوتنى عێراق

ئێران پاڵپشتى گروپە تووندڕەوەکان دەکات،بەاڵم :"لەبارەى ئێرانیشەوە حاجى جاسم وتى
یان سوپاى عێراق،ئەوان لەخەڵکى (ئەمریکا)ئەوان بچووکن و ترساون،نەترساون لە ئێوە
و ئێمەش ئارامى بۆ خۆمان و ئەو خەڵکە  ً  عێراق دەترسن،خەڵکى ئێستا ئارامییان دەوى

خۆشبەختانە ئێوەو خەڵکەکەتان زۆر :"یگووتً  کاپتن هێل بەمەبەستەوە پی(دەسەبەر دەکەین
 "شتتان لەدەست دێت و ئێمەش کەمتر

ان دەخەینە لەدواى پاشەکشەتان ئێمە بەهەردووال هەوڵى خۆم"حاجى جاسم وەاڵمى دایەوە 
ئەو مەبەسنى لە "گەڕو ئەمەتان بۆ دەسەلمێنین کە سەربازە عێراقییەکان دەتوانن ئەمە بکەن

 .تەنیا مەبەستى سوپاى مەهدى نەبوو بەڵکوو خەڵکى عێراق بوو"ئێمە"وشەى

ئەگەر رەوشى عێراق بە لوبنان بەراورد بکەین ئەوا هەرگیز بەرپرسێکى حزب واللە لەگەڵ 
یلى شتێکى ئاوا بڵێت،چوونکە دەرفەتێکى لەم چەشنەیان بۆ هەڵناکوێ ئەفسەرێکى ئیسرائ

لەگەڵ سوپاى لوبنانى هاوبەشى لە وەدەرنانى تۆڕەکانى ئیسڕائیلى بکەن لەباشورى 
 .لوبنان

ئەوى کەلەم دانیشتنەدا بۆ من روونبوویەوە ئەوەبوو کە بۆم دەرکەوت لەیەکچوونى سوپاى 
 .نان لەهەموو کاتێک کەمترە لەکاتى ئێستادامەهدى لە عێراق و حزب وللە لە لوب

لێرەوە حاجى جاسم دەبوا یە داواى لێبووردن بکات و لەوە زیاتر نەیدەتوانى لەماڵى 
 .جەنەڕاڵ ناسردا بمێنێتەوە چونکەدیدارى لەگەڵ چەند هاوڕێیەکى هەبوو لە جەیشى مەهدى

ەوتنە سربازییەکەى من ویستم پرسیار لە جەنەڕاڵ ناسر بکەم سەبارەت بە کڵێشەى رێک
خەڵکى عێراق ئازارى زۆریان چەشتووە لەالیەن میلیشیا :"نێوان عێراق و ئەمەریکا ،ئەو وتى

سەربازەکان و سووپاى مەهدى،ئەوانە ئەمانەن کە نایانەوێت ئەمریکیەکان 
لێرەبن،رێکەوتننامەکە دەڵێ بە قۆناغ هێزە ئەمریکییەکان لە عێراق پاشەکشە دەکەن و 

واڵت جێدەهێڵن،هەموو میلیشیاکان خۆیان لەدەستداوە،چونکە رێکەوتننامەکە لەدووایشدا 
عێراق ئارامە ئێستا،میلیشیاکانیش پارەو دەسەاڵتیان لە   ئەوە دەسەلمێنێ کە کەش وهەواى

 (sofa) ئەو رێکەوتنەن  کەشى ئاسایشدا لەدەست دەدەن،من پرسیارم لەوانە کردووە کە دژى
ێندبێتەوە،وتوویانە نەخێر،هەموو ئەندام پەرلەمانەکان ئەگەر رێکەوتننامەکەیان خو
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رازیبوون بەمە،ئەوانەش کە خوێندوویانەتەوەو حەزى پێناکەن دەیانەوێ سوود لە 
باروودۆخى خراپى عێراق وەرگرن،پرسیارم لە کەسانێکى سوپاى مەهدى کردووە کە بۆچى 

ن قازانجەکانى شەڕیان دەوێت ئەوان نایانەوێ ئەم رێکەوتنامەیە ئیمزابکەن ؟ وتوویانە ئەوا
و دەیانەوێت بەتووند و تیژى سوپاى ئەمریکا لەکاتى خۆیدا لەعیراق وەدەربنێن وەک 

 .ئەوەى لە ڤێتنام

جەنەراڵ ناسر تەواو پێچەوانە بوو لەگەڵ ئەندامەکەى سوپاى مەهدى و گووتى،من 
دنێکى دووفاقیانەى وابیرناکەمەوە کە کامیان هەڵەیە یان درۆم لەگەڵ دەکات،ئەمە هەڵبژار

شەڕکەرەکانە،هەمان حاڵەت کە حزبواللە رووبەروویدەبێتەوە لە لوبنان،هەردووکیان 
دەیانەوێ دووژمنەکانیان وەدەربنێن، بەاڵم هیچ یەکیان ناتووانێت بەبێ دووژمنەکانیان 

ئەگەر ئەمریکییەکان بڕۆن ئەوا ئەوان تاکە هۆکارى بەرهەڵستى و "بمێنن،جەنەڕاڵ ناسر وتى
 ."انەوەیان لەدەست دەدەنم

لە لوبنان ،   پاڵپشتیکەرەکانى لەدەستدا بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا راستە حزب واللە بەشێک لە
بەاڵم هەتا ئێستا بەهێزەو تا ئێستاش پشتگیرى لێدەکرێت لەالیەن شیعەکانەوە و تائێستا 

 .هەڕەشە لەبەیرووت دەکا بە مووشەکەکانى

بەاڵم ئەوەت لەبیربێت کە ئیسڕائیل لەسەر :"بوو و وتىکاپتن لۆنى وەاڵمێکى بۆ ئەمە هە
سنوورى لوبنانە،بەاڵم ئێمە ئۆقیانووسێک دووردەبین،سوپاى مەهدى ناتوانێت رۆکێتەکانى 

 "لە ئەمریکا بدات هەروەک حزب واللە دەتوانێت لە ئیسڕائیلى بدات

جێمان کاتێک ئێوە دەڕۆن و :"سەبارەت بە چارەنووسى عێراق جەنەڕاڵ ناسر ووتى
 "دەهێڵن،ئێمە دەزانین رێگەچارە بۆ خەڵکى عێراق چییە،ئێمە هێز بەکار دەهێنین

عێراق هەرگیز بەشێوەیەکى سەرکەوتوو رێکنەخراوە لەالیەن کەسێکەوە تەنیا یەکێکى بەهێز 
نەبێت،تەنانەت دەتوانین بڵێین عێراق هەرگیز بەشێوەیەکى سەرکەوتوو رێکنەخراوە،کێن 

سەددام حسێنەوە   ستى باوەڕیان بەوە هەیە کەبەکارهێنانى هێز لەالیەنئەوانەى ئەمرۆ بەرا
چارەسەرێکى کاریگەر بوو بۆ خەڵکى عێراق،وەک جەنەڕاڵ ناسر ئاماژەى پێدەدات ؟ 
سەرەڕاى نائارامیم بەوەى کە ئەو دەیڵێ،باوەڕ ناکەم ئەو مەبەستى سیستەمێکى تۆتالیتارى 

 اقییەکان کە وابیردەکەنەوە رەوشى خراپى عێراقزۆربەى عێر .بێت وەک چارەسەر بۆ عێراق
(the worst) کۆتایى هاتووەو ئەم بەرەوپێشچوونە کەم تا زۆر کۆتایى جەنگەکەیە،بەاڵم

باوەڕناکرێت کەعێراق شێوەى نەتەوەکانى دواى کۆمۆنیزم لەخۆرهەاڵتى ئەوروپا بەخۆیەوە 
ێتووندوتیژى بێت لە ئێستادا ببینێ ،بەغدا پڕاگى داهاتوو نییە،عێراق لەوانەیە کەمێک ب

 .بەبەراورد بە پێشتر،بەاڵم ماناى ئەوە نییە ببێتە نموونەیەکى دیموکراسى

پێیم وتت کە وابیرناکاتەوە حکوومەتى ئێرانى تووندو تیژى هەڵبگیرسێنێتەوە لە عێراقدا 
 لەهەرکاتێک کەوویستى؟
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بەکار هێناوە کە لەتوانایاندا لەراستیدا ئێران هەموو هێزە تووندڕەوەکانیان لە عێراق ) ووتى
بووە (proxy) بووە،عێراق گیرۆدە ببوو لەنێوان ئەمریکاو ئێران،ئەمەش شەڕێکى بریکارى

لەناو عێراق یەکالکراوەتەوە، شیعەکان تەنیا توانیان هاوکارى لە ئێران وەرگرن،لەکاتێکدا 
تە عەرەبییەکان سوونەکان لەهەموو واڵتە عەرەبییەکان هاوکارییان پێدەگەیشت،ئەگەر واڵ

بووەستن لە هاریکریکردنى سونەکان،ئەوا شیعەکانیش کۆڵدەدەن لەگەڕان بەدوواى هاوکارى 
 .ئێران

 ئەگەر ویالیەتە یەکگرتووەکان توانى هەریەک لەکێشەکانى بارگرژى عەرەب و ئیسڕائیل،
عەرەب دیمووکراسییەت لە جیهانى عەرەبى و وەهابییەکان چارەسەر بکات ، ئەوا پەیوەندى 

 .و ئەمریکا چارەسەر دەبێت،بەاڵم ئەمە رێگەیەکى درێژە

ئێمە پێویستمان بە دۆستایەتى :"لەبارەى پەیوەندیش لەگەڵ ئەمریکا دا جەنەڕاڵ ناسر دەلێت
ئەمریکا دەبێت چونکە ئەمریکا واڵتێکى بەهێز و پەروەردەیی و خاوەن سەروەرییە،ئێمە دژى 

هەزار دۆالر 35هاوڕێى منن ،کەسێکى خراپ دەتوانێت  ئەمریکاو ئیسڕائیل نین،ئەمریکییەکان
وەربگرێت بۆ کوشتنى من،لەبەرئەوەى دەڵێن من کادرێکى ئەمریکیم،بەاڵم بەرپرسێکى سوپاى 
مەهدى کە کەسى دووەمى ئەوگروپەیە لە دواى موقتەدا سەدر،پێمى گووت نیگەران مەبە من 

ى کەئەوانەى قسەیان لەگەڵ دەکەى هەندێک کات زۆر زەحمەتە بزان". پارێزگاریت لێدەکەم
بۆ ئەمریکا،بەاڵم من پێموابوو جەنەڕاڵ ناسر راست   راستگۆن یان نا لە خۆشەویستییان

 .دەلێ بەهۆى تێبینیم بۆ جووڵەى جەستەو تۆنى دەنگى

کرد کە ئایە ئەو پێیوایە ئەم ( کاپتن لۆنى)لە کۆتایی دیدارەکەماندا پرسیارى ئەوەم لە 
عێراق لەدواى پاشەکشەى سوپاى ئەمریکا لەم واڵتە بەردەوام بێت،یان  ئارامییەى ئێستاى

داهاتووى عێراق بەبێ بوونى هێزەکانى ئەمریکا ئارامى بەخۆیەوە ببینێت؟لەوەاڵمى ئەمە دا 
بێگومانم لەوە،چونکە ئێستا سوپاى عێراق بەشێوەیەکى ئەکادیمى لەالیەن سوپاى :ووتى

کى عێراقیش ئێستا باش لەوە تێگەیشتوون کە ئەمریکاوە راهێنانى پێکراوە و خەڵ
هاوکاریکردنى هێزە چەکدارەکان لەبەرژەوەندى ئەوان نییە و ئەوانیش حەز بەئارامى 

 .دەکەن،بۆیە من دڵنیام چەکدارەکانى ئەلقاعیدە ناتوانن پەناگەیەکیان لە عێراق هەبێت

 

 ..کارەساتێک بەرێوەیە 

 عوسمانسەردەشت :وەرگێڕان و بەدواداچونى

لە شەقامى موتەننەبى شارى بەغدا کە شوێنى کتێبفرۆشەکانە یەکێک لە خاوەن دوکانە 
ئەم شەقامە بە چاویلکەیەکەوە و بە تووڕەییەوە بۆ خەڵکەکە قسەیدەکرد و   کتێبفرۆشەکانى

ئەمە ئازادى رادەربڕین نییە، ئێمەش دەبێت وەکوو رۆژنامەنووسەکان خۆپیشاندان " دەیووت
یاسا   ، ئەمە هوتافى کتێبفرۆشەکانى بەغدابوو لەم هەفتەیەدا لە بەرامبەر"ساز بکەین



 سەردەشت عوسمان
 

50 
 

نوێیەکەى حکومەتى مالکى سەبارەت بە سانسۆر خستنە سەر باڵو کراوە و نوسین و کتێب بۆ 
ئەوەى رێگریبکرێت لە بەرامبەر باڵو بوونەوەى ئەو بابەت و نامیلکانەى کە هانى تووند و 

بفرۆشەکان وەکوو رۆژنامەنوسەکان جورئەتى ئەوە دەکەن کە لە تیژیدەدەن، بەاڵم ئایە کتێ
مانگى رابردوودا لە دژى سنوردارکردنى کارى رۆژنامەوانى لەالیەن حکومەتى مالکییەوە 

 خۆپیشاندانێکى بەرفراوانیان لە شارى بەغدا سازکرد؟

ن کە لەوانەیە بتوانین، بەاڵم ئێمە نیگەرانى ئەوەی" یەکێک لە کتێبفرۆشەکان دەڵێت
پۆلیسەکان بە جلى فەرمییەوە دەربکەون و یەکە یەکە ناوەکانمان تۆماربکەن و لە دواییشدا 
لەوانەیە لە بەرامبەر ئەوەى کە خۆپیشاندانمان سازکردووە رەوانەى بەردەم دادگاکان بکرێین 
و لەوێشەوە دادوەرەکانى سەر بە حکومەت سزامان بدەن، ئەمەیە عێڕاقى نوێ کە دەسەاڵت 

 ."ردەستى کەسانێکەوەیە کە هاوکات چەکیان بەدەستەوەیەلەژێ

واڵتى عێڕاق کە ئێستا بەشێکى زۆرى دام و دەزگا و پۆستە ئیدارییەکان بەدەستى 
شیعەکانەوەیە، هەتا دێت دەزگاکانى ئاسایش لە فراوانبووندان و پێشێلکارییەکانى مافى 

ئەوەیان هەیە کە واڵتەکەیان  مرۆڤیش تادێت زیاتر دەبێت، رۆشنبیرەکانیش گومان و ترسى
بەرەو واڵتێکى سەربازى هەنگاوبنێتەوە و کەلتورە کۆنەکەى سەردەمى سەددام حسێن جارێکى 

ئەشکەنجەدان شتێکى رۆتینییە لە زیندانەکانى عێراق، سامر موسقەتى کە  .دیکە بگەڕێتەوە
بارەگاکەى ە کە (human rights watch)کارمەندێکى رێکخراوى چاودێرى مافەکانى مرۆڤ

تەنانەت ئەگەر بەپێى ستاندەردەکانى هەرێمیش عێراق بەراورد بکەین، "لە نیویۆرکە دەڵێت
 "بارودۆخەکە زۆر خراپە و بەرەو خراپتریش دەچێت

لە زیندانیەکاندا پۆلیسى عێراقى بەندییەکان ئەشکەنجە دەدەن و نینۆکەکانیان هەڵدەکێشن، 
وانەش دەگرێتەوە کە کە دانیان بە تاوانەکانیاندا تەنانەت زۆرجار ئەم ئەشکەنجە دانانە ئە

یەکێک لە زیندانییە ئازادکراوەکان کە تاوەکوو ئێستا بەهۆى ئەشکەنجەى زیندانەوە   ناوە،
لەوانەیە من زۆر بەختەوەر بم، چونکە لەوکاتەوى کە دواى پێنج رۆژ لە " دەشەلێت دەڵێت

ە زۆرێک لە زیندانییەکان باڵێک یان ئەشکەنجەدان تێکەڵ بە زیندانییەکانى دیکە کرامەو
 ."قاچێک یان ئەندامێکى ترى جەستەى لەدەست دابوو

لە مانگى تەموزى رابردوو پۆلیسى عێراقى لە کاتى شەوانەدا بارى نائاسایی راگەیاند و 
ئەمەش کارەکانى پۆلیسى ئاسانکرد بۆ دەستگیرکردنى ئەوانەى کە نەیارى حکومەتە شیعە 

بەتایبەتى سەرکردەکانى ئەنجومەنى سەحوە و گڕوپە سونییەکان و   ،دەسەاڵتەکەى بەغدان
گڕوپە چەکدارییەکانى پێشوو و هەوادارەکانیان کە پێشتر هاوکارى حکومەتى عێراقیان کرد 
لە زاڵبوون بەسەر گڕوپە یاخیبووە سونییەکانەوە کە ڕەتى ئەوەیان کردەوە بێنە سەرهێڵ 

امەزراوە کردنى ئەم هێزە چەکدارانە کە هاوکارێکى لە برى بە د .لەگەڵ حکومتى عێڕاقیدا
گرنگى هێزەکانى عێڕاقى بوون بۆ کۆنتڕۆڵکردنى یاخیبووان، رەوانەى زیندانەکان کران، 

بە ناوى فیرقەى   کارى دەستگیرکردنى ئەم کەسانەش بە یەکەیەکى سەربازى سپێردراوە
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و راستەوخۆ لە  (the dirty squad)بەغدا و لەناوخەڵکیشەوە بە گڕوپى پیس ناسراون
 .ئۆفیسى نورى مالکى سەرۆک وەزیرانى عێراقەوە فەرمان وەردەگرن

لە کاتێکدا کە ئەمریکییەکان زۆربەى زیندانییەکانى خۆیان ئازاد کرد، ئەوا لەدواى ئەم 
کەس نەخاتە  0055هێزەکانى عێراقى هیچ مانگێک نییە کە کەمتر لە   بەروارەوە

کدا ژمارەى زیندانییەکان لە زیندانەکانى ژێردەسەاڵتى زیندانەکانییەوە، لە کاتێ
زیندانى،   هەزار 2هەزارەوە کەمبوویەوە بۆ  70لەساڵى رابردووەوە لە   ئەمریکییەکان

لەهەمانکاتدا ژمارەى زیندانییەکانى ژێر دەسەاڵتى پۆلیسى عێراقى لە مانگى شوباتى 
 .هەزار 35ویەوە بۆ هەزار زیندانییەوە بەرزبو 40ئەمساڵەوە تا ئێستا لە 

لەمەش مەترسیدارتر ئەوەیە کە ئێستا حوکمى لەسێدارەدان لە عێڕاق کاریپێدەکرێت و رێژەى 
کەس 02ئەم حوکمەش زۆر بەرزە لە دادگاکان، لە یەک رۆژى مانگى حوزەیرانى ئەمساڵدا 

اوى ئەم حەکمەیان بەسەردا جێبەجێکراوە لە شارى بەغدا، لە نوێترین راپۆرتى خۆیدا رێکخر
لە ساتى " کە بارەگاکەى لە بریتانیایە دەنووسێت       )لێبووردنى گشتى نێودەوڵەتى

ئێستادا زیاتر لە هەزار عێراقى حوکمى لەسێدارەدانیان بەسەردا دراوەو لە چاوەڕوانى 
جێبەجێکردنى حوکمەکەیاندان، زۆرێک لە زیندانییەکانیش لە ژێر ئەشکەنجەدانەوە دانیان 

 .وە کە بەهۆیەوە حوکمى لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوەبەو تاوانەوە نا

ئەم سیستەمە دادوەریەن لە عێراقدا، لە مانگى   رۆژنامەنووسەکان قوربانییەکى بەردەوامى 
تەمووزى ئەمساڵدا یەکێک لە رۆژنامەنووسەکان بە هۆى ئەوەى کە وێنەى یەکێک لە 

اقییەوە دەستگیرکرا ریەن پۆلیسى عێهاتوچۆى شارى بەغداى گرتبوو، لەال  ترافیکەکانى
لەبەرئەوەى بەم شێوەیە لێکدرایەوە کە ئەم رۆژنامەنووسە دەیەوێت بە شێوەیەکى نەرێنى و 

مى لێدوانەکانى نورى مالکى بداتەوە کە وتبووى واڵتى عێراق بەرەو اڵبە وێنەوە دەیەوێت وە
بێسنووریش لە مانگى چاکسازى و باشتر هەنگاو دەنێت، رێکخراوى رۆژنامەنووسانى 

واڵتى جیهان لە پلەى 024تەمووزیش راپۆرتیچکى باڵوکردەوە کە واڵتى عێراق لە کۆى 
 .ەمین واڵتى دونیا دێت لەرووى گرنگى و بەرەوپێشچوونى لە ئاستى نێودەوڵەتیدا000

حکومەتى عێراق لەم ماوەیەدا یاسایەکى دەرکردووە بە پێى یاسا سانسۆردەخاتە سەر 
ى ئینتەرنێت و کافێکان بە بیانووى قەدەغەکردنى ماڵپەڕە سێکسى و ماڵپەڕەکان

حەرامکراوەکان، بەاڵم خەڵکى عێڕاق سەرەڕى بە گرنگزانینى ئەم کارەى حکومەت 
لەبەرامبەردا نیگەرانى ئەوەشیان هەیە کە ئەم هەنگاوەى نوورى مالکى بە مەبەستى 

کە لە ماوەى ئەم چەند ساڵەى چاودێریکردنى نەیارەکانی بێت، چونکە سەرەڕاى ئەوەى 
عێراق سەرەڕاى دەرکردنى دوو دەستوور لە پەرلەماندا نەیتوانى   دوایی هێرشەکانى ئەمریکا

بە یاسا حکومەتێکى ناوەندى لە عێراق بچەسپێنرێت لەالیەن شیعەکانەوە، بۆیە هەر 
هەنگاوێکى لەم چەشنەى حکومەتەکەى ناوەندى مەترسى تەسفییەکردنى نەیارەکانى 

کوردەکانى خاوەن ناوچە فیدڕاڵییەکەى باکوور کە   دەسەاڵتى ناوەندى لێدەکرێت، بەتایبەت
دەسەاڵتیان دەکەن و شیعەکانى بەسڕا کە داواى  داواى فراوانکردنى ناوچەکانى ژێر
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 ناوچەیەکى فیدڕڵى لە شێوەى کوردەکانى باکوور دەکەن
 سوود لە گۆڤارى ئیکۆنۆمیستى ئەمریکییەوە وەرگیراوە 

 (سەردەشت عوسمان) بەشێک لەکورتە شیعرەکانی رۆژنامەنوس

 هێندە سەیرى کتێبم کرد
 تا چاوانم لەنێو دوو دێر جێما

 چەندین ساڵە تۆ چاوى من دەخوێنیەوە
 کەچى هێشتا نازانى من کێمە

***                  ***                  *** 
 لەدەیان ژوورى زانکۆدا
 نیشىژوورێ نیە لەوانەبێ تیا دا

 تۆش لەم کورسى بۆ ئەم کورسى هەر ڕادەکەى
 هێندە بۆ وانەیێ بە پەرۆشى

***                  ***                  *** 
 گەر ئەمجارە ژوور نەبوو تیا دانیشى
 هێدى هێدى تۆ وەرە الم بە پیاسە

 من لەدڵما دوو ژوور هەیە
 یەکێ بۆ تۆ ئەویتریش بۆ هەناسە

                  ******                  *** 
 بڕواناکەم بەو فرمێسکانەى لە چاوانت رژاوە
 بەو دڵۆپە ووردیالنەى بەسەر روومەتت پژاوە

 واهەست دەکەم روومەتت پەڕەى گوڵ بێت
 ئەم دڵۆپانەش خوناوە

***            ***               *** 
 ...!سەفەر

 بۆ ئەو کچەى لەشەوێکا یەکمان ناسى
 ان وون کردلەرۆژێکدا یەکم

 لە پایزدا رواندمى
 لەبەهاردا رۆحمى وشکى کرد

***                 ***                 *** 
 لە زەوییەوە ماڵئاوایى کرد
 من لە ئاسمان چاوەرێیم

 ئەو نیشتیمانیشى جێهێشت
 کەچى من هەر چاوەرێیم

***             ***              *** 
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 لە خەمى رەش بەجێیهێشتم
 هیواى رۆشن بۆتە وێڵملە 

 لە نیشتیمانەوە سەفەرى کرد
 من غەریبى بۆتە کێلم

 
***             ***             *** 

 ...!چاو شارکێ
 ..ئەزیزەکەم

 لەم مەملەکەتەى ئێمە
 مناڵەکان یارى چاوشارکێ دەزانن

 ئەم یارییەمان زۆر کردووە
 هەست دەکەم هەر لەم یارییەوەیە

 چەشتوەهەستى وون بونمان 
***                  ***                  *** 

 لەو کاتەوەى کچە هاوسێکەم خۆى وون دەکرد
 ووردە ووردە بەدواییدا دەگەڕام

 کە دەمزانى نایدۆزمەوە
 ئا دەى وەرە تۆ براوەیت: هاوارمدەکرد 

 تا گەورە بوم و تۆم ناسى
 تۆش خۆت وون کرد و وەکو کچە هاوسێکەم

            ***      ***                  *** 
 لەم رۆژەوە هەر بەدرۆ هاواردەکەم

 بەاڵم هەر دەرناکەوى
 گومان دەکەم لە پشتى ئەو هەورە سپیە خۆت حەشار دابێت

 زوو خۆت دەرخە
 چەند مانگیتر هاوین دادێت

 ئەگەر لەگەڵ بەفرا نەتوێیتەوە
 لە پایزدا لەگەڵ گەاڵى دارەکان دێیتەوە

             ***     ***                  *** 
 ...ئەفسوس

 هات...هاوین هات و پایز هات و 
 تۆ دیار نەبوى

 دوایى چوار ساڵ ئەقیژێنم
 ئا دەى نەورەس وەرە دەرێ تۆ براوەى

 بەاڵم دیسان تۆ هیچ ناڵێى
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 دەبێ کێ بێت ئا بەم چەشنە
 !چاو شارکێى تەمەنى فێر کردووى ؟

        ***                  ***          *** 
Sms 

 زۆرجاران بەدەم رێگاوە
 بۆ الى کوچەى شەقامى کەناڵەکەت دێم

 ئەڵێم نەبا دڵى بشکێ
 تێدەپەڕم پێ بەجەرگى خۆما ئەنێم

 بەس ئەمجارە گوێى پێنادەم
 لەگۆشەى رۆژنامەکەمدا

 .ى تۆ دادەنێم( ئێس ئێم ئێس ) دوا 
***                  ***                  *** 

ئەو کورتە شیعرانە رۆژنامەنوسی جوانەمەرگ خۆی باڵوی نەکردبویەوە لەبەر   –تێبینی 
هەر هۆیەک بێت کە ئێمە نازانین،تەنها لەسەر دەستنوس دەفتەرەکانی خۆی و هاوڕیکانی 

 .نوسیبوی 
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دۆسیەی تیرۆری 
 سەردەشت عوسمان
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 پەیام بە خەڵکى کوردستان لەسەکۆى ناڕەزایەتى و خۆپیشاندانى شارى سلێمانى 

 !بەریز ئامادەبووانى! کوردستان ئازادیخوازى خەلکى

 یەک بۆ ستایشە و ڕیز جیگەى ئیمە بۆ ئیوە ئازادیخوازانەى و ئینسانى هەڵوێستى سەرەتا
 ناڕەزایەتى و هاوخەمى و پشتیوانى". سەردەشت" خۆشەویستانى و ئازیزان و خێزان یەکەى
 ئێمە بۆ گەورەیە کارەساتە ئەو دڵنیابن نەبوایە ئیوە هاوسۆزى و لەئامێزگرتن ئێوە،

 ئێوە ئازادیخوازانەى و ئینسانى هەڵوێستى. ئەشکایەوە بەسەرمان ئێستا لە زۆرگەورەتر
 . بمانروخینێ گەورەش ئاوا کارەساتى لەوەى کرد گەورەتر ئێمەشى گەورەیە ئەوەندە

 ئەمڕۆ سەردەشت مەسەلەى کە ئەوەیە زەمانەتى ئێوەشە پشتیوانی و نارەزایەتی ئەو هەر
 و هەڵوێست ئەو بەردەوامى. بدرێت تیپەراندنى هەوڵى نەبیت ئاسان مەسەلەیەک ببیتە

 تاوانکاران ئاشکراکردنى تاکو سەردەشت، مەسەلەى راگرتنى بەرز و نارەزایەتیانە
 .عادیالنە بەسزاى وگەیاندنى

 پۆلیس بەرچاوى بە ئاشکرا، بە و ڕوناک رۆژى بە بکریت، قەبول ئەوە ئەکریت چۆن ئاخر
 توند تۆکمەو بازگەى بەدەیان و وونبکریت و بفڕینریت زۆر بە ئینسانێک خەڵک و

.  بەجێبیڵێ خۆى دواى بە ئاسەواریک هیج بیئەوەى. تیرۆرکردنى دوواتر و دەربازبکرێت
 کارى و ووتار و رەخنە ووشە، لەسەر ئینسان بکەین قبوڵ و بکەین باوەر ئەکرێ چۆن

 .بکوژرێ رۆژنامەگەرى

 و ئازادى تیرۆرى سەردەشت کوشتنی و تیرۆر. دڕندەییە ئەوپەرى سەردەشت تیرۆرکردنى
 بەحەقى گەورەترە تاوانیکى ئەوحەقیقەتە گۆرینى. رۆژنامەگەریە ئازادى رەخنەو کوشتنى

 کوردستان خەلکى و سەردەشت

 با ئەوا ئەکەنەوە، سەردەشت خوینى لەسەر لەساتوسەودا بیر ئیستا تاکو کەسانێک
 مسامەوەى شێوەیەک بەهیج سەردەشت مەسەلەى و سەردەشت خوێنى بن خاترجەم

 . لەسەرناکرێ

 . ئیمە بۆ گەورەیە سەربەرزیەکى سەردەشت و ئەکەین بەسەردەشت شانازى ئیمە ئەمرۆ

 ئێمە دەست بە چرایەکە سەردەشت ڕەخنەکانى و ئینسانى بیرکردنەوەى و سەردەشت ئەمرۆ
 و نەبین بزر ئەوەى بو چرایەکە ووالتە، ئەم تاریکەکانى شەوە کردنەوەى رووناک بۆ

 .ببینین پێ بەباشى ژیانمانى راستیەکانى
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 سەردەشت کێشەى. نیە سەردەشت بنەماڵەى کیشەى تەنیا هەر سەردەشت کێشەى ئەمرۆ
 ئەگەر. کوردستانە خەلکى سەرجەم و گەنجان کێشەى ئازادیە کێشەى ناعەدالەتیە کێشەى

 چەندین و ئەبیت رەش زۆر رۆلەکانمان چارەنوسى ئەوا نەگات، بەعەدالەت کیشەیە ئەو
 تر کەسى هەزاران خوێنى و کوردستان خەڵکى نسیبى ئەبیتە گەورەتر و گەورە کارەساتى

 . کاسەوە ئەکریتە

 دەزکا و حکومەت ئەگەر روویبدایە، دنیا ترى ووالتیکى لەهەر گەوەرەیە کارەساتە ئەگەرئەو
 بەنەتیجە پرۆسەى و نەدەن پیویست روونکردنەوەى سەعات ٣٤ لەماوەى بەرپرسەکان

 دەست ووالتە ئەو بەرپرسەکانی دەزگا و حکومەت ئەوا نەکرێ، دیارى گەیاندنى
 .رادەگەینن خویان لەکارکیشانەوەى

 و ئازادى و ئارامە کوردستان کە دەکەن ئەوە هاوارى و هات رۆژانە ووالتە ئەم دەسەالتدارانى
 حکومەت و خەلک بوودجەى و سامان و سەروەت زۆرى بەشیکى بەرقەرارە دیموکراسى

 ......کراوە دروست گەورە ئەمنى دەزغاى چەندین 5ئەکری تەئەمنیەکان دەزگا خەرجى

 بۆچى نەکرا؟ بۆ هیچى بوو لەسەر هەرەشەى کە سەردەشت بۆچى یە؟؟ لەکوێ ئەمنیەتیە ئەو
 ئەوا کارەساتەش ئەو روودانى بەدواى بۆچى نەکرا؟ بۆ هیچى ئەڕفیندرێ سەردەشت کە

 دیارنیە؟ هیج تێئەربیت زیاتر هەفتەیەک

 هەر کوردستان کۆمەلکەى چارەنوسى سەر بۆ مەترسیدارە زەنگێکی سەردەشت تیرۆرکردنى
 گۆمى ئەبیتە کوردستان و ئەکات تاریک کوردستان مەسەلەیە لەم کەمتەرخەمیەک و بێدەنکی

 کێشەکانى لە رەخنە هەرکەسێک بۆ و بیربکاتەوە هەرکەسیک بۆ قەسابخانەیەک و خوین
 .بگرێ خۆى ژیانى

 و مەرگ هاواردەکەین بەگەرومان پر نابین، بێدەنگ و بین بێدەنگ نابیت ئیتر بۆیە
 و ئاشکرابێت کات بەزوترین سەردەشت بکوژانى ئەبێ سەردەشت بکوژانى بۆ روورەشى

 خەلکى بکەیەنرین عادالنە بەسزاى و بکرین دادگایى عادالنە ئاشکراو لەدادگایەکى
 !بەریز ئامادەبووانى! کوردستان ئازادیخوازى

 لەسەر دوونیایە، ئازادى راکەیاندنى و ئازادىخوازان لەسەرمێزى سەردەشت کێشەى ئەمرۆ
 کوردستانە، بەرلەمانى و هەریم حکومەتى مێزى لەسەر سیاسیەکانە حزبە مێزى

 مەسەلەى مامەڵەکردن چۆنیەتى کوردستانە، بەرپرسەکانى و ئەمنى دەزگا لەسەرمێزى
 .کوردستان خەلکى لەژیانى مەسئولە کێ ئەیسەلمینێ سەردەشت

 سەرجەم پشتیوانى و هاوخەمى بۆ سوپاس بیت، خۆش دەستان تر جاریکى لەکۆتایدا
 لەم بەرگرى دلسۆزانە ئەوانەى سەرجەم و راکەیاندنەکان دەزگا و کوردستان خەلکى
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 خەلکى هەموو نیین تەنیا سەردەشت و ئێمە ئەمرو. دەکەن سەردەشت حەقى لە و مەسەلەیە
 .لەگەلە دونیامان هەموو ئینساندۆستانى و ئازادیخوازان سەردەشت و کوردستان

 و سەردەشت بەخوێنى سوێند بەسەردەشت، سوێند ئەدەین بەسەردەشت بەڵێن لێرەوە ئەمرۆ
 . نابین خۆش سەردەشت لەحەقى سەردەشت جوانى و ئینسانیەت و بیرکردنەوە

 )عوسمان سەردەشت براى(  عوسمان بەکر

7505-50-07 

 عوسمان بەکر کاک سەردەشت، شەهید خێزانی ئەندامانی دەرونی باری بەهۆی :سەرنج
 رەحمان رۆژنامەنوس ئەو، بری لە بێت، سلێمانی شاری مەراسیمەکەی ئامادەی نەیتوانی

 .خوێندەوە پەیامەکەی غەریب

  

 پەیامی بەکر عوسمان بۆ مەراسیمەکانی یادی سەردەشت لە دەرەوە

 !ویستبوانی خۆشهئاماده

تتان حمهو ماندووبون و زهرپرسیارانهستی بهسوپاسی هه وهمانهکهناوی خێزانه تا بهرهسه
وی لهئهئامانجێك که شت و رێزگرتن لهردهرگی سهبۆ مهیهم بۆنهرێخستنی ئهبه م بۆکهده

تی سهخسیهگیان و شهله م رێزلێنانههاتن و ئه وهنگهدهم بهبێگومان ئه. پێناودا تیرۆرکرا
 له بوه ریکی ئێووهشتیش شهردهشت و سهردهریکی سهشه ئێوه که یهوهشت، مانای ئهرده

وام بێت بۆیه وا ههردهشت بهردهی سهکهیامهوێ پهتانهده ئێوه. کانتانداو ئومێده کانئازاره
شت دهردهرگی سهی کوردستانیش بۆ مهوهرهدهکانی کوردستان و لهشارو شارۆچکه موو له

 بانی خۆشتان ئێمهمیهرهبه. نکهمااڵوایی لێده وهتهرێزو موحیبهو بهگرتوه وهسنگهستان به
 .نکهش دهڵدا بهگهشتمان لهردهستدانی سهدهمی لهگرن و خهئامێزی خۆتان ده له

تی تایبهسێکی نزیك، بهستدانی کهدههیواو ئومێد، لهنجێکی دڵپڕ لهستدانی گهدهئازیزان، له
ئینسان ختهسه. مول نیهحهسێك قابیلی تهدا، بۆ هیچ کهندنهرگ لێسهو تراژیدیای مهله

کێك لهرگی یهواڵی مهبیستنی ههبهبگرێ کهو ئیحساسهری ئهی کاریگهرگهبتوانێ به
 رگجه و دایکهماشای ئهتهختهسه. گرێرونت دادهکانت پانتایی مێشك و دهسهئازیزترین که

کردنیدا ورهپێناو گه نی لهمهدرێژایی تهبهی کهکهرمی مناڵهیت کاتێك تهبکه سوتاوه
تی هێور هێور بۆی سۆزی دایکایهنگێکی پڕ لهدهنێ و بهشیدا دادهباوه، لهتی کێشاوهەحمەز

ر خوێنی ههسهلهسانێک کهبینی کهده که ختیشهسه! قرچێڵدهناخی ههوهناوهگری و لهده



 سەردەشت عوسمان
 

59 
 

شت، ردهی خێزانی سهکو ئێمهخێزانی وهزاران شت و فرمێسکی ههردهکو سهنجی وهزاران گه
نج و خهئامێزی گهخنهكی رهیهند ووشهمولی چهحهچی تهیشتون، کهمڕۆ گهی ئهو رۆژهبه

بانی شی سۆزو میهرهچۆن باوهبینێ کهدهاڵم ئینسان کاتێك ئێوهبه! نیان ناکهکهڵکی ووالته
 قیهو  ناههندیش لهبینێ چهده ، کاتێك کهوهتهشت کردۆردهرگی سهو بۆ مهخۆتان بۆ ئێمه

بینێ چۆن ده ، کاتێك کهشت کراوهردهخێزانی سه شت و ئێمهردهسه ق بهرههده ن کهتوڕه
ئاهێك به وکاتهکانی دیکه خرۆشاون، ئهشتهەردەگیان و ژیانی سبۆ پارێزگاری لهئێوه

 .ینبکه یهورهگه ساتهو کارهمولی ئهحهته مێكتوانین کهو دهوهگیانماندا دێته

ڕدهشتدا تێپهردهر رووداوی تیرۆری سهسهرۆژ به چەند وهکو ئاگادارن ئهوه! ویستانخۆشه
ی کوردستاندا، وهرهناوخۆو دهڵکی کوردستان لهوڵ و داواکاری خهڕای ههرهسه وهداخهبه. بێ
ی وهرهناوخۆو دهکان لهری و رۆشنبیریهماوهسیاسی و جه نهڕای داوای الیهرهسه

یدا، وهوهتهئاستی نێونهسمی لهزگای رهنو دهندین الیهڕای داواکاری چهرهکوردستاندا، سه
ناوخۆی کوردستاندا، بهکان لهرپرسهبهنهکانی الیهیاندنهڵێن و راگهڕای بهرهنجام سهرهسه

دڵی ئێمهکهنراوهنگاویك بۆ ئاشکراکردن و دادگاییکردنی تاوانباران نهههاڵم تائێستا هیچ 
کاتی پێویست  ندهوهی تاوانباران و ئاشکراکردنیان ئهوهدۆزینهکهپێمانوایهئێمه! خۆشبکات

ئاشکراکردنی تاوانباران بکات ك بهتوانێ کۆمهده که یهی ئاشکرا ههڵگهزۆر به ، چونکهنیه
 !مترداە کەولەکی زۆریهماوهله

رگا داخراوهپشتگا ده نهێنی و لهناکرێ به و روداوهله وهی لێکۆڵینهپرۆسه که پێمانوایه ئێمه
وێ بزانن یانهڵکی کوردستانیش دهشت، خهردهخێزانی سه ەکوو ر ئێمهك ههنه. بێت وهکانه

خۆیی پرۆسهربهنی و سهوێ بێالیهمانهده. وهپێشهچێتهچۆن دهیهو پرۆسهکانی ئهنگاوهههکه
وهزگای لێكۆڵینههێشتا دهزانێ کهسێك دهموو کههه. رو زامن بکرێبهستهده کهوهی لێکۆڵینه

ری ژێر کاریگهاڵت و لهسهدهله خۆ نیهربهن و سهکوردستان بێالیه ری لهمی دادوهەسیست و
لێکۆڵینهزگایانهو دهشتدا ئهردهشنی تیرۆری سهچهروداوێکی له ناکرێ له ، بۆیهسیاسیدایه

نی ژێر چاودێری الیهن و لهزگای بێالیهده کات کهدهوهپێویست به. ننجامبدهو دادگایی ئهوه
و  رناسیۆنالمنستی ئینتهری ئهم نوێنهکو ئاگاداریشن ههوه. ڵسێتههوکارهتیدا بهوڵهنێووده

و کو چاودێر لهوه که یی خۆیان نیشانداوهعێراق ئامادهکان لهکگرتوهیهوهتهری نهم نوێنههه
 دڵی ئێمه وێ کهیانهرێم دهتی ههاڵتی کوردستان و حکومهسهر دهگهئه. شداربندا بهیهپرۆسه

ردیی پاکی و بێگهلهوهنهڵکی کوردستانیش دڵنیابکهن و خهشت رازیبکهردهسوکاری سهکو کهوه
. نبکه تیهوڵهزگا نێودهو دوو دهوازی لهشکات پێوا پێویست دهئهکهوهلێکۆڵینه یپرۆسه

بونی ئاماده به وهتهستراوهدا بهیهو پرۆسهکو چاودێر لهوه ی ئێمهماڵهری بنهشداری نوێنهەب
 .داکهو دادگاییکردنهوهی لێکۆڵینهم پرۆسهرجهە سەل وهتیهوڵهچاودێری نێوده

 ویستان، خۆشه
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اگهڕشت ردهری ئازادیم بۆ سهیکهی دروستکردنی پهمن پرۆژهش بن کهوهئاگاداری ئه نگهڕە
 کو لهروهین، ههرێکی بۆدروست بکهیکهیدا پهکهمان شوێنی رفاندنهههوێ لهمانهده. یاندوه

و موو ئهشت و ههردهەکانی سموو نوسینهههین کهچاب بدهکتێبێك له که شماندایهخشهنه
نجامدراون، و ئهوهتهباڵوکراونه وهیهکهی تیرۆرهبۆنهی بهیاندن و چاالکیانهنوسین وراگه
ویست و ی خۆشهکی ئێوهیهبه کهاوکاری یهماندا پێویستمان بهوکارهله. وهینهتێیدا جێبکه

پێویست بکات  چێ کهبێ، بۆیه پێدهش خۆی کارێكی ئاسان نهوهئه نگهره. یهئازادیخواز هه
 پهوهبتوانین پێکه م ئێوهو ههم ئێمههه هیودارام که. ینهکب ش ئامادهخۆمان بۆ پێشهاتی تازه

 .رابگرین وشاوهرز و درهشت بهردهی سهکهپیرۆزه یامه

نجی زران گهی ههلهسهشت مهردهی سهلهسهمهنم کهیهتان پێرابگهوهوێ ئهمهکۆتاییدا ده له
شت لهردهسه. ڵگای کوردستانهشخوراوکانی کۆمهکرێکاری و چینه به دیوی خێزانهخێرنه

؟ ووتی بۆچی !بۆچیتیهاڵیهکۆمه کسانیهم نایهنجی کوردستان ووتی ئهزاران گهجیاتی هه
چی یانساڵ خوین و فرمێسک بۆ ئازادبوونی رژا، کهدهی کهڵگایهو کۆمهکانی ئهئینسانه

سه! بکرێنمۆ و بێئیرادهستهراویزخراو و دهش و پهوه بێبهالتی خۆماڵیهسهن دهەالیئێستا له
 .بینیئە وهئازادیهوی بهش خهکو ئێوهو وهکسانیهەو ناینارزای بوو له کو ئێوهشت وهرده

بدهو رێگایهپێوانی ئهبه با درێژه. مان رێگایینموومان رێبواری ههشت ههردهو سهو ئێوهئێمه
 . وتنرکهین تا سه

 !شتردهیامی سهدڵسۆزانی گیان و په موو ئێوه؛ویستیمان بۆ ههێزو خۆشهڕ دوباره

 شت عوسمانردهجیاتی خێزانی سهله  (لیئارام عه) کر عوسمانبه

05-06-2010 

 

 "شت عوسمانردهسه" یسی کهلهوهی لێکۆڵینهی لێژنهوهر ڕونکردنهسهکی پێویست لهیهوهڕونکردنه

تاوانی رفاندن و كوشتنی   له وهی لێكۆڵینهلێژنه"شت ردهتیرۆری سه له فتههه 3دوای به
وهو ڕونکردنهئه. وهی باڵوكردهوهكانی لێكۆڵینهتاییهرهسهنجامه، ئه(" شت عوسمانردهسه)

کان و اڵمی رۆژنامهوهتادا لهرهسهر لههه. رسورمان بووی پرسیار و سهبۆ من جێگهیه
و ڕونکردنهوهڕوانی ڕاستکردنهدواتر چاوه. یاندرنجی خۆم ڕاگهو سهخنهنوساندا ڕهڕۆژنامه

 کهوهر ڕونکردنهسهک بهیهفتههه لهر زیات وهاڵم ئهی ناوبراو بووین، بهی دواتری لێژنهوه
و دا ئهلێرهبۆیه. شوهڕاستکردنهتری بوو نه یوهڕونکردنهی ناوبراو نهرێت، لێژنهپهتێئه

 .ڵکی کوردستانپێویست زانی بۆ ڕای گشتی و خهم بهیهوهڕونکردنه
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شت ردهسه)تاوانی رفاندن و كوشتنی  له وهی لێكۆڵینهلێژنه"ی وهناوى روونكردنهى بهوهئه
راستیدا ناكریت پێی بوتریت روونكردنه، لهوهتهبالوكراوهكهپاش رووداوهفتههه 3("  عوسمان

، بهوهكهى رووداوهبارهزانن لهزیاتر دهوانهلكى كوردستان زۆر لهرى خهماوهجه، چونكهوه
. بێتتیهتایبهو لێژنهی ئهوهڕونکردنهوهشت ئهردهیرۆری سهر تسهبهفتههه 3رینی دوای تێپه

، المى نیهتایترین ئاستدا وهرهسهكانمان لهخواستهکات کهیان دهبهوهئهیهوهو ڕوونکردنهئه
ڵکی کوردستان بگیرێت و وهو خهئێمه ى گوێ لهوهواوى بێئومید بین لهتهبه قمانهئیتر حه

رپرسیاریتى خۆى بهوهكردهکان بهرپرسهزگا بهت و دهو حکومهوهكانمان بدرێتهخواستهالمى 
 .لمینێبسهیهلهسهم مهله

وهڕونکردنهله. بۆ ئێمهی پرسیارهجێگهک هاتووهند ناڕاستیهدا چهکهوهڕوونکردنههاوکات له
و لهری دراوهی سهوهپێشه له كهكوژراوهمانچهی دهك گولهیهتاوان لێكراو به" دا هاتووهکه

ی ر الشهسهدان پێش كوشتنی لهنجهشكهوارێكی لێدان و ئهو هیچ ئاسهپشت ملی گیر بووه
نێکی ڕاستی ڕووداوهو الیهمومژاویهزۆر تهکهوهڕوونکردنهلهشهو بهئه" .كراوهدی نهكوژراو به

 رچونی لهمی و دهدهله نێو لێدانی گوللهشت بهردهسه که یهوهی ئهکهڕاستیه. وهشارێتهەئ که
ی سهستهر جهسهدان لهنجهشکهواری لێدان و ئههاوکاتیش ئاسه. کرێری تیرۆر ئهپشتی سه

 سابوو شین ببۆوهو دوای لێدانێکی توند ئاچاوێکی به: کوه ڕۆشنی و ئاشکرا بووهشت بهرده
 .ر بووسهواری لێدانی توندی لهشانیشی شوێنهو 

و (" شت عوسمانردهسه)تاوانی رفاندن و كوشتنی   له وهی لێكۆڵینهلێژنه"پرسیاری من له
نه وهبێت؟ ئایا ئه یهم شێوهی بهوهمین ڕونکردنهکهرێ یهەکچۆن ئ. ندیکارانهیوهزگا پهده

ی زانیاری ناڕاست وهباڵوکردنهست لهبهتر؟  یا مه کیرخمیهمتهیا که بوونی زانیاری پێویسته
 ؟چییه یهلهسهم مهله

 (لیئارام عه) کر عوسمان به

50-50-7505 

 .وهتهیامنێر باڵوکراوهسایتی په، لهیهکهوهقی ڕونکردنهش دهوهی خوارهوهئه: تێبینی 

26-May-10 [11:28]  تاوانی رفاندن و كوشتنی لهوهلێكۆڵینه یلێژنه -کوردستانی
  وهباڵوكرده تاییرهنجامی سهشت عوسمان ئهردهسه

PNA- به، كه(شت عوسمانردهسه)تاوانی رفاندن و كوشتنی قوتابی لهوهی لێكۆڵینهلێژنه
ییهتارهسهنجامه، ئهرێمی كوردستان پێكهێنراوهرۆكی ههسه( سعود بارزانیمه)رمانی فه

 : تییهەكەقەد مهئه، كهوهی باڵوكردهوهكانی لێكۆڵینه
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ردهد باوكی سهمهن محهسه، دادخواز عوسمان حهزارو دهوتی چواری پێنجی دوو ههرێكهله
ر سهلهی پۆلیسی ئازادی سكااڵی تۆمار كردووهبنكهشت له

سهوتهم رێككهیانی لهكی بهشت و بیست خولهی كاتژمێر ههەوەئ
شی كۆلێژی زمان قۆناغی چوارمی بهلهی كهَ  شتی كوررده

كانی ههجوانهرهیمانگای هونهم پهردهبهلهئینگلیزی قوتابی بووه
ی كهو كاتهر كۆلێژی ئاداب لهرامبهبهوێتهكهدهكهولێر رفێنراوه

 . وامی كۆلێژی خۆی چوو بۆ دهده

رمی سهی تهوهی پۆلیسی ئازادی و دوای دۆزینهن بنكهالیهلهوهلێكۆلینهستكردن بهدوای ده
كهرمهی تهوهكی پۆلیسی ناوشاری مووسڵ و پاشان هێنانهیهن بنكهالیهشت عوسمان لهرده

ی وهری لێكۆلینه، دادوهوهسوكارییهن كهالیهلهزارو دهشی پێنجی دوو ههوتی شهرێككهی له
ولێر رێوشوێنی ههشداری ئاسایشی بهو بهوهفراوانكردنی لێكۆلینهبهیاری دا َ  ولێر برهه

 .نجام بدرێتئهوهلێكۆلینه

شی هاوبهت بهی تایبهوهكی لێكۆلینهیهرێمی كوردستان لیژنهرۆكی ههرمانی سهر فهسهله
نجامدانی ئهولێر بۆ تی ئاسایشی ههرایهبهرێوهولێرو بهتی پۆلیسی ههرایهبهڕێوهبه

كانی رووداو بۆمان ی شاهیدهپێی وتهبه. پێكهێنرایهم كێشهدواداچوونی ئهو بهوهلێكۆلینه
كارهێنانی بهبهنجام دراوهئهوهناسراوهسی نهن سێ كهالیهلهو تاوانهئهوت كهركهده

دهانباران جلی مهو تاوزانراوهی نهكهژمارهنگ سپی كهكی جۆری مینی پاس رهئۆتۆمبێله
 .بینراو بۆ شوێنێكی نادیار تاوانلێكراویان رفاندووهال نهكیان لهو چهردابووهبهنیان له

رێككهشی ئێوارهشت عوسمان كاتژمێر شهردهرمی تاوانلێكراو سهتهوهوتی لێكۆلینهپێی رهبه
قامی شاری مووسڵ نزیك شهلموزارع لهكی ئهڕهگه، لهزارو دهوتی پێنجی پێنجی دوو هه

ر سهتایی لهرهی سهوهلێكۆلینهوهحرارهی پۆلیسی ئهن بنكهالیهو لهوهتهدوومیز دۆزراوه
ی پزیشكی دادوهیمانگهی پهوانهیان رهكهرمهرگرتنی فۆرمی توێكاری كردنی تهو بۆ وهكراوه

ی دهك گولهیهتاوان لێكراو بهكهوتووهركهدهكهرگرتنی فۆرمهنجامی وهئهو لهری كردووه
وارێكی لێدان و و هیچ ئاسهپشت ملی گیر بووهو لهری دراوهی سهوهپێشهلهكهكوژراوهمانچه

 .كراوهدی نهی كوژراو بهر الشهسهدان پێش كوشتنی لهنجهشكهئه

رووداوی رفاندنی تاوانلێكراو سهكاتی لهوێت كهكهردهدهوهنجامی لێكۆلینهرتاكانی ئهسهله
كان جوانهرهیمانگای هونهم پهردهبهڤانی لهی زێرهرگهك پێشمهنیا یهشت عوسمان، تهرده

یاسای عێراقی رێوشوێنی یاسایی بهك لهدو چل و یهی سێسهپێی ماددهویش بهئهبووه
پێی و ئێستا بهم بووهرخهمتهكه ركی خۆیداجێكردنی ئهجێبهله، چونكهرگیراوهر وهرامبه
ری لێكۆلینهیاری دادوهَ  پێی بری خۆی بهوهڕاوی لێكۆلینهر پهسهلهندهبهوهرهی سهمادده

ی بگهوهی گومانن بۆئهجێگهكات كهرێك كار دهوهند تهر چهسهلهوهی لێكۆلینه، لیژنهوه
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و بهیهست دا ههردهبهك لهند زانیارییهش چهستهبهو مهو بۆ ئهكهراستی رووداوهینه
یشتن ستی گهبهمهدواداچوونی ورد بهی چرو بهوهلێكۆلینهبهر كاری رۆژانهسهرداوامین له

 . و داواكاری گشتیوهری لێكۆلینهژێر چاودێری دادوهی بكوژانی تاوان لێكراو لهناسنامهبه

لهتهندیهیوهو پهگرێت لهردهم سوود وهردهلۆژیای سهكنهرێگای تهلهوهی لێكۆلینهلیژنه
ش سانهو كهموو ئهههداوا لهنجام دراوهئهكهرووداوهر لهن تاوان لێكراو بهالیهی لهفۆنیانه

ردانمان ن و سههاوكاریمان بكهوهیاندن زانیاریان باڵوكردۆتهكانی راگهناڵهكهلهین كهكهده
وی وتنی رێرهركهرگرین بۆ سهكانیان وهرچاوهكانیان و سهزانیارییهتاكو سوود لهن بكه

كی نوێش ر زانیارییهنجامی ههرهدهبێت لهكانیش المان پارێزراو دهموو نهێنیهههوهلێكۆلینه
 وهینهكهك ئاگادار دهمووالیههه

   73/0/7505  وهی لێكۆڵینهلیژنه

 

 عوسمان لە مەراسیمی یادی سەردەشت لە هەولێروتاری بەکر 

تتان حمهو ماندووبون و زه رپرسیارانهستی بهسوپاسی هه وهمانهکهناوی خێزانهتا بهرهسه
پێناودا وی لهئهئامانجێك کهشت و رێزگرتن لهردهرگی سهیادی مهشداریتان لهم بۆ بهکهده

شت، ردهتی سهخسیهگیان و شهله م رێزلێنانههاتن و ئهوهنگهدهم بهبێگومان ئه. تیرۆرکرا
کانو ئازارهلهبوهریکی ئێوه شتیش شهردهشت و سهردهریکی سهشهئێوهکهیهوهمانای ئه

شارو موو لهوام بێت بۆیه وا ههردهشت بهردهی سهکهیامهوێ پهتانهدهئێوه. کانتاندائومێده
وهسنگهستان بهشت دهردهرگی سهی کوردستانیش بۆ مهوهرهدهکوردستان و لهکانی شارۆچکه

ئامێزی خۆتان لهبانی خۆشتان ئێمهمیهرهبه. نکهمااڵوایی لێدهوهتهرێزو موحیبهو بهگرتوه
 .نکهش دهڵدا بهگهشتمان لهردهستدانی سهدهمی لهگرن و خهده

تایبهسێکی نزیك، بهستدانی کهدهو ئومێد، له هیوانجێکی دڵپڕ لهستدانی گهدهئازیزان، له
ئینسان ختهسه. مول نیهحهسێك قابیلی تهدا، بۆ هیچ کهندنهرگ لێسهو تراژیدیای مهتی له

کێك لهرگی یهواڵی مهبیستنی ههبهبگرێ کهو ئیحساسهری ئهی کاریگهرگهبتوانێ به
 رگەج و دایکهماشای ئهته ختهسه. گرێرونت دادهپانتایی مێشك و دهکانت سهئازیزترین که

تی حمهکردنیدا زهورهپێناو گهنی لهمهدرێژایی تهبهی کهکهرمی مناڵهیت کاتێك تهبکه سوتاوه
گری و لهتی هێور هێور بۆی دهسۆزی دایکایهنگێکی پڕ لهدهنێ و بهشیدا دادهباوه، لهکێشاوه

نجی زاران گهر خوێنی ههسهلهسانێک کهبینی کهده که ختیشهسه! قرچێڵدهناخی ههوهناوه
و شت، بهردهی سهوادهی خانهکو ئێمهی وهوادهزاران خانهشت و فرمێسکی ههردهکو سهوه
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ڵکی و خه نجئامێزی گه خنهكی رهیهند ووشهمولی چهحهچی تهیشتون، کهمڕۆ گهی ئهرۆژه
 !نیان ناکهکهووالته

و بۆ مهبانی خۆتان بۆ ئێمهشی سۆزو میهرهچۆن باوهبینێ کهده اڵم ئینسان کاتێك ئێوهبه 
رههده ن کهتوڕهقیهدر و ناههو  غهندیش لهبینی چهده ، کاتێك کهوهشت کردۆتهردهرگی سه

بۆ  بینێ چۆن ئێوهەد، کاتێك کهشت کراوهردهی سهوادهخانه شت و ئێمهردهسهق به
گیانماندا دێتهئاهێك به وکاتهکانی دیکه خرۆشاون، ئهشتهردهگیان و ژیانی سهپارێزگاری له

 .ینبکه یهورهگه ساتهو کارهمولی ئهحهمێك تهتوانین کهەو د وه

رى كو براو نوێنهیامى خۆم وهوێ پهمهده وهراسیمهم مهرێگاى ئهمن له...رێزبوانى بهئاماده
ربرین و رۆژنامهئازادى ڕادهرگرى لهنگێك بۆ بهكو دهشت و هاوكات وهردهسه یوادهانهخ

 .نمیهڵكى كوردستان بگهخهنوسى ئازاد به

تا  المواوبوو، بهشتى ئازیز تهردهى سهچله وهئه م كهسپێبكهده وهم بهكهوى وووتهمهده
ن دهالیهله یهلهسهم مهتى روودانى ئهر راستى و چۆنیهسهك لهیهوهئێستا هیچ روونكردنه

واو رۆژى ته 35.  دراوهەو راى گشتى ن و ئێوه کان بۆ ئێمهندیدارهیوهزگا پهالتداران و دهسه
کانمان ڕوانیهچاوهشتێک لهترین یتایرهو سهوهسورێنهئازادی ئهرى، هێشتا تاوانباران بهتێپه

 .وهتهدراوهمی پێنهەاڵو

راستیدا ناكرێت پێی ، لهوهتهباڵوكراوه كهپاش رووداوهفتههه وهناوى روونكردنهى بهوهئه
ى بارهزانن لهزیاتر دهوانهلكى كوردستان زۆر لهرى خهماوهجه، چونكهوهبوترێت روونكردنه

المى تایترین ئاستدا وهرهسهكانمان لهبێت خواستهده رچل رۆژ تێپهئێستاش كه، وهكهرووداوه
كانمان اڵمى خواستهى گوێمان لێبگرێت و وهوهواوى بێئومێد بین لهتهبه قمانه، ئیتر حهنیه

بسهیهلهسهم مهرپرسیارێتى خۆى لهبهوهكردهکان بهرپرسهزگا بهت و دهو حکومهوهبدرێته
 .لمێنێ

بۆ  بوو رسورمانی پرسیار و سهجێگه ک هاتووهند ناڕاستیهدا چهکهوهڕوونکردنه هاوکات له
سهکم لهیهوهر من ڕونکردنهوبهمهرۆژ له 05، وهشارێتهئه کهندێک ڕاستی ڕووداوههه  .ئێمه
ش وهئه. کرێمی تیرۆر ئهنێو دهلهلێدانی گولهنووس بهشتی قوتابی و رۆژنامهردهسه. ریدا
شتهردهنوسان و سهموو رۆژنامهنگرکردنی ههشت و بێدهردهگکردنی سهک بۆ بێدهک هێمایهوه

 .کانیتر

شت و جهردهی سهوادهت داواى كرد خانهکان و حکومهرپرسهزگا بهدهكاتێكدا زۆرێک له له
زووترین كان لهندیدارهیوهزگا پهاڵت و دهسهبگرن تا دهخۆدا لكى كوردستان دان بهرى خهماوه

كان، ی خۆپیشاندانهوهئارامبونهدوای به ...دادگان بهیاندهو دهوهدۆزنهكاتدا تاوانباران ده
ى تاوانباران ئاشكرا و دادگایى وهکان دابووین بۆ ئهڵێنهعد و بهڕوانی وهچاوه موو لهەه



 سەردەشت عوسمان
 

65 
 

شتیان ردهی سهشانهڕهستهو دهستگیرکردن و دادگایى تاوانباران و ئهدهجیاتى له. بكرێن
ی لهسهبیستین و مهئه شهڕهکرێ و ههئهشهرههه ڵکوکرا بهنهوهک ئهنه وهداخهبه تیرۆرکرد،

هێلێتهئیتر چ ئومێدێک ئه مهئه. کرێینکرێ و ئیستیفزاز ئهمومژاوی ئهته شت ئاگاهانهردهسه
 .گات؟کوێ ئهبه یسهو کهئه که بۆ ئێمه وه

 ! رى ئازادیخوازى كوردستانماوهجه

ئهیهوهشت، ئهردهلكى كوردستان دژى تیرۆرى سهیدانى خهمهتی خۆپیشاندان و هاتنهقیقهحه
و دهئهیدان كهمهتههاتوهوهدژى ئهراربێت، لهرقهئازادى بهیدان كهمهتههاتوهوهبۆ ئهڵكهم خه
. ڵێنڵك دهخهت بهقیقهحهكهوهو رۆژناموسانهمى ئهنێودهنێن بهدهگولهستن كهببهستانه

. دژی کوشتنتی و خۆپیشاندان لهزایهک نارهشێوێ نهتیرۆر و کوشتن ئهئارامی کوردستان به
سى بلێی ریسوایى بۆ زاركهدان ههریزى سهبهواو شارستیانانهكى تهیهشێوهر بهگهئایا ئه

ك ترۆسكایهر جێگایهههله  شێوێ؟بۆ ئارامى كوردستان ده...نگى ئازادتیرۆرزم و بكوژانى ده
لهكهڵكهرى خهماوهركى جهم ئهریت و ههم نهم ماف و ههههوهبێت، ئهدیموكراسى ههك له

قیهدر و ناحهم غهکرێ لهچۆن ئه. یدانمه بێنه یهم شێوهلى لهپهى چهدژى رووداو و دیارده
نگ بێت بێدهحزهک لهویژدان ناتوانێت بۆ یهر ئینسانێکی بهنگ بێت؟ ههڵک بێدهخهوریهگه

توانێ بیر لهسێکیتر نهبگرێت هیچ کهڕێگهکه. تاکو دادگایکردنی تاوانباران و سزادانیان
 . وهتاوانی وا بکاته

ئاستى یاندنى لهو راگهكهلهسهكردنى مهورهگه، بهكردوهورهتان گهیهلهسهم مهئهڵێنپێمان ده
اڵم راستیهبه ..مانداوهكهجروبهتى كوردى و تهو ناوبانگى حكومهسومعهتان لهربهدنیادا، زه

، پاشانیش لهتداوهى حكومهەسومعیان لهربهزه یان كردوهكارهوى ئهوانهئه كه یهوهى ئهكه
ربهڵك دیسان زهخواستى خه ت بهى حكومهوهدانهاڵم نهمی و وهرخهمتهمدا کهنگاوى دووههه

و كهنجامدراوهئه تهریهربهم بهرۆژى رووناك ئهناكرێ پێمان بلێن به. داوهیهو سومعهى له
ڵبرین دژى تیرۆرو نگههدهبه برواى ئێمه؟ بهمان باش نیهبۆ سومعه كات بۆ چونكهنه س قسه

ئاست نگى لهبێده. موو دنیادائاستى ههله وهبۆتهرزلكى كوردستان بهی خهتیرۆرزم سومعه
 .هۆى شكاندنى سومعه بێتهده یهریمهم جهەئ

 ،ژیانهکانی موو هاوکێشهکوشتنی ئینسان تێکچونی هه، کراوهورهبۆ گه یهلهسهو مهدواتر ئه
. یری بکرێسوکی سهها بهئاوه هایهت و بهبێقیمه ندهوهتی ئینسان ئهر ژیان و حورمهگهمه

ڵک و پۆلیس رچاوی خهبهبه شتردهسهڕۆژی ڕوناک ، بهنییهورهبۆ گه یهلهسهم مهئاخر ئه
موسڵ کرێ و لهتیرۆر ئه میدهله نێولێدانی گوللهرفێندرێ و دواتر بهولێر ئهنێو شاری ههله

و ؟ ئهترهورهگه م تاوانهچ شتێک له ؟تر پێمناڵێن چییهورهگهوه؟ لهنییهورهدرێ بۆ گهفرێ ئه
ین تاکو یتریشی بۆ بکهندهوهزار ئهبێ ههبۆی ئهندمان کردووهو چهیهورهزۆر گه یهلهسهمه

 .دادگا درێنهکرێن و ئهقیقی ئاشکرا ئهتاوانبارانی حه
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 !رى ئازادیخوازى كوردستانماوهجه

دا،  حکومهم رووداوهر ئهسهرین بهدواى چل رۆژ تێپه كه یهوهكانم ئهقسهنجامگیرى من لهئه
تهداوهڵک نهو خهكانى ئێمهخواستهیان بهالمێكى شایستهکان هیچ وهندیدارهیوهزگا پهت و ده

، لگایهم كۆمهم ئهرجهبۆ سه ترسیدارهلێك مهگه یهلهسهم مهراندنی ئهراستیشدا تێپه، لهوه
بوارى كردهرناك بوو،  كهتهخه ندهوهكانى پێشوو ئهراندنى تیرۆرهتێپه ى كهو جۆرهر بههه
ڵك و پۆلیس و رچاوى خهبه رۆژى روناك و به به یهدرندانه وشێوهشت بهردهەس وه

  .راپێچبكرێت بۆ تیرۆركردن وهئاسایشه

ماوهباتی دیموکراسی و جهکانی خهشێوازهنی بدرێت، لهدهوڵێکی مهموو هههه پێویسته بۆیه
 توانێ ببێتهئه وهئهوه. ربگیرێتڵک وهراسیم و مانگرتن کهەو موهیاندن، کۆبوونهری، ڕاگه

ناساندن و دادگایى  خواستى ئێمه .مووانئازادی بۆ ههتکردنی ئاسایش و مانهری زهفاکته
یگیرى په یهلهسهم  مهین ئهکهدهوهر ئهسهش پێداگرى لهستهبهم مه، بۆ ئهكردنى تاوانبارانه

 ..گاتنجامى كۆتایى دهئهتا بهلێ بکرێ

ش، و شوێنهین، لهبكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه: ڵێشت ئهردهسه! ویستانخۆشه
ر لهر دێڕێكی نوێ و سهسهم خاڵێكم بۆ دابنێت و ببێتهنمان كۆتاییهات با هاوڕێكهمهتهكه 

مان بێ خاڵ، ههاڵم بهبه. جێ دێنمشت بهردهی سهو داواکاریهمن ئیتر ئه. وهستپێبكاتهنوێ ده
موو شتهههمن شانازی به. مدهپێ دهدرێژهو کانی ئهو تێڕوانینهخنهو ڕهوهدێر و بیرکردنه

له(  کانیهاوڕێ و ناو و وێنهکانی بهخنهکانی، نوسین و ڕهقسهبه) م کهشت ئهردهکانی سه
گرم و ڵئهمان ناو هههه ئێستا بۆییم داناوهر لهساڵ بهی کهو ناوهشتم و ئهردهمن سه مرۆوه

ڕێز  ڕائهرز و بهگیان بهدڵ و بهبه تایهتا ههشت بۆ ههردهموو شتێکی سهنگ و ههناو و ده
 .گرم

ری ئازادیم بۆ یکهی دروستکردنی پهمن پرۆژه ش بن کهوهنگه ئاگاداری ئهویستان، رهخۆشه
کو روهین، ههرێکی بۆدروست بکهیکهولێر پهنێو شاری ههوێ لهمانهده. یاندوهشت راگهردهسه
و موو ئهشت و ههردهکانی سهموو نوسینهههین کهچاب بدهکتێبێك لهکهشماندایهخشهنهله

نجامدراون، و ئهوهتهباڵوکراونهوهیهکهی تیرۆرهبۆنهی بهیاندن و چاالکیانهنوسین و ڕاگه
ویست و ی خۆشهکی ئێوهیهکبههاوکاری یهماندا پێویستمان بهوکارهله. وهینهتێیدا جێبکه

ی ت و ئیرادههیمهبهاڵم کارێکهبێ، بهش خۆی کارێكی ئاسان نهوهئهنگهره. یهئازادیخواز هه
شت بهردهی سهکهپیرۆزهیامهپهوهبتوانین پێکهم ئێوهو ههم ئێمههههیودارام. کرێمومان ئههه

 .رابگرینوشاوهرز و دره

نجی زران گهی ههلهسهشت مهردهی سهلهسهمهنم کهیهپێرابگهتان وهوێ ئهمهکۆتاییدا ده له
شت لهردهسه. ڵگای کوردستانهشخوراوکانی کۆمهبه کرێکاری و چینه دیوی خێزانهخێرنه

؟ ووتی بۆچی !بۆچی تیهەاڵیەکۆم کسانیهم نایهنجی کوردستان ووتی ئهزاران گهجیاتی هه
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چی یانساڵ خوێن و فرمێسک بۆ ئازادبوونی رژا، کهده ی کهڵگایهو کۆمهکانی ئهئینسانه
نارزای بوو کو ئێوهشت وهردهسه! بکرێنمۆ و بێئیرادهستهراویزخراو و دهش و پهئێستا بێبه

شت ههردهو سهو ئێوهئێمه. بینیده وهئازادیهوی بهش خهکو ئێوهو وهکسانیهو نایهله
مرۆ ئه. وتنرکهین تا سهبدهو رێگایهپێوانی ئهبهبا درێژه. مان رێگایینههموومان رێبواری 

بیری ههموومان، لهدڵی ههو لهمر و زیندوهشت نهردهاڵم سه، بهناوماندا نییهشت لهردهسه
دڵی ههبیر و له کانی زیندووهخنهەکان و ڕوته... وهمێنێتهزیندوێتی ئهر بهژی و ههمووان ئه
رز و به .شتردهرگ و ڕیسوای بۆ بکوژانی سهمه .شتینردهموومان سههه مرۆ ئێمهئه. موومان

 . شتردهشت عوسمان، بژی سهردهڕێز بێت سهبه

 کر عوسمانبه

51-60-0656 

 

 ، خەڵک لەو غەدرە گەورەیە خۆش نابنڵکی کوردستانهموو خهی ههلهسهشت مهردهی سهلهسهمه

 (لیئارام عه)کر عوسمان به

هیچ وهی لێکۆڵینهپرۆسهڕی تاکو ئێستا لهشت تێپهردهر تیرۆری سهسهرۆژ به 05ی نزیکه
ئاشکرایە . ستگیر کردنی تاوانباران و دادگایی کردنیانو دهم دۆسیهر ئهسهلهشتێک دیار نییه

کو زۆرێک لهڕاندنی هەیە، وهو تێپهیهلهسهم مهکە هەوڵیکی زۆر و بەپالن بۆ کۆنکردنی ئه
 .کوردستاننگی ئازاد لهنووسان و دهکانی پێشووتری رۆژنامهتیرۆره

شت و ردهی سهوادهر خانهسهی لهندهوهرۆژی ڕابردوو ئه 05ی ماوهلهوهی لێکۆڵینهلیژنه
نجامێکی ئهکاری کردبایهکهیسهر کهسهلهوهمی ئهههدهک له، یهنووسان کاری کردووهرۆژنامه
ڕوانی هیچ سیش چاوهو ئیتر کهکراوهڕی هیچ شتێک نهرۆژ تێپهوهئه. وهستهدهدا بهباشی ئه

ت و دهر حکومهگهمرۆ ئهئه. و نییهماوهشت نهردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهلیژنهشتێکی له
موو ئیدعایکو ههروهن ههکار بکهیسهو کهر ئهسهلهجدی وێت بهیانهکان ئهندیدارهیوهزگا په

نووسان و ئهری رۆژنامهنوێنهن کهخۆ بکهربهکی سهیهبولی پێکهێنانی لێژنهبێ قهن، دهکهئه
یهلیژنه ن، لهشداری بکهک چاودێرێک بهن وهئاماده ی تیابێت کهتیانهوڵهنێوده و ڕێخراوه

نێو ک له، نهیهی ههشت مانا و جێگهردهی سهوادهتی خاونهرایهشدا نوێنهیهم شێوهکی به
ئیتر  که یهوهی تاکو ئێستا مانای ئهوهی لێکۆڵینهی لیژنهوهمانه. منیداواو ئهکی تهیهلێژنه

 شتێک نابینرێتوهکردهناوێک بهلهجگه. کاتڕوانی هیچ شتێک نهسیش چاوههیچ ناکرێ و که
 .شت بێتردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهناوی لیژنه
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یوهزگا پهت و دهمی حکومهرخهمتهستی و کهربهر بێدهرامبهبهلهیهوهرۆژ کاتی ئه 05دوای به
ر سهچیان بهداوانهرهو سهئه. شت یەخەیان بگیرێتردهیسی سهکهند بهیوهپهکان لهندیداره
خهی تاوانباران بهوهڵێنی دۆزینهینرا و بهگهڵک ڕائهی خهوهبۆ هێورکردنهتا رهسههات که

س نییهکهو هیچ ناکرێ؟ مانای چییهکراوهدرا؟ بۆچی هیچ نهشت ئهردهی سهوادهڵک و خانه
چییهرک و کاریان ئهتیرۆرانهناو دژهمنی و بهزگا ئهو ده؟ ئهوهشت بپرسێتهردهتیرۆری سهله

ت ین و هتد؟  حکومهڵک ئێمهر و ماڵی خهناڵێن پاراستنی ئاسایشی ژیان و سهر ڕۆژانهگه؟ مه
اڵم بدهی وهوهکردهبهرکیانهرپرسن و ئهوخۆ بهکوردستان ڕاستهکان لهندیدارهیوهزگا پهو ده

 .وهو بپرسنههوش بکۆڵنهو کارهگرتنی ئهڵنهند ههههمی بهرخهمتهکهو لهوهنه

ت و دهنگی و نادیاری هیچ کارێکی حکومه، و بێدهکهساتهر کارهسهند رۆژێک بهدوای چهبه
ست لهتیرۆر و کوشتن، داوای دهڵکی ئازادیخواز و ناڕازی  لهخه. کانندیدارهیوهزگا په

موو گوتیان هێشتا ههکاتهو ئه. کانیان کردندیدارهیوهزگای پهت و دهی  حکومهوهکارکێشانه
وا قتانهبوو ئینجا حهکانمان نهنجامی کارهنزیکترین کات ئهر لهگه، ئهو داواکارییهبۆ ئهزووه
 ؟ ر زووهرۆژ هێشتا هه 05ڕینی دوای تێپهئێستا به. بڵێن

ر گهکان، ئهندیدارهیوهزگا پهت و دهحکومهبکات کهوهداوای ئهسێکهموو کهقی ههئێستا حه
نن و یهی خۆیان ڕابگهوهکارکێشانهستلهن، دهڵک دابین بکهناتوانن ئاسایش و ژیانی خه

بهخۆ لهکان ڕاستهندیدارهیوهزگا پهت و دهحکومه. نبکهو کارهتر ئه سانێکیکهن بهده بجێگه
؟ کانیان نییهرک و کارهبردنی ئهڕیوهتی بهفائهئایا توانا و که. لیدانمهر پرسیاری عهرامبه
ن؟  بکهو کارهوێت ئهڵک و نایانهنوسی خهر ژیان و چارهرامبهبهمن لهرخهمتهتا کهوهیا ئه

 ؟تی خۆی نییهقانیهڵکی کوردستان حهی خهو داوایهئهکراوههیچ نهرۆژ که 05دوای ئایا به

ڵوێستی پشتیوانی و ههوهکرده، بهو ناوەوهوهرهدهری ئازادیخوازی کوردستان لهماوهجه
هاتنهو دژە ئازادیهدڕندانهو تاوانهدژی ئهربڕی و لهریی دهماوهئاستێکی فراوانی جهخۆیان له

شت ردهکانی یادی سهراسیمهکان و مهتیهزایهخۆپیشاندان و ناڕهوهکردهبه. کانقامهر شهسه
ها دهزارهههموو بهبەرپاکران، خەڵك ههوهرهکانی کوردستان و دههزۆربەی شارو شارۆچکله

نن یهگهڵوێست ڕای ئهک ههیهموو بههه. نگ داوای ئاشکراکردنی تاوانباران و دادگاییان کرد
ورهی ئومێدێکی گهجێگهوهئه. گاتنجامی کۆتایی دهئه، تاکو بهم دۆسییهر ئهسهو پێداگرن له

تکێش، خوێندکاران و گهحمهڵکی کرێکار و زهخهی ئازادیخوازیی کوردستان لهرهبهکهیه
نوسان، حزب و الیەنە سیاسیە ئازادیخوازەکان و ڕێکخراوهنجان، رۆشنبیران و ڕۆژنامه

دژی تیرۆر و تیرۆری رۆژنامهو ناڕازین لهموو توڕههه. هتد... نیدهەڵگای مکانی کۆمه
تی ئاسایش و ئازادی مانهتوانێ زهئهشهڵوێستهنگ و ههو دهر ئههه. ئازادیخوازاننوسان و 

 .ڵگای کوردستانم کۆمهرجهبێت بۆ سه

یسی سهکهڵکی کوردستان و دونیا لهم خهرجهبۆ سهی توندهخنهی پرسیار و ڕهی جێگهوهئه
و شێوهشت بهردهتیرۆری سه. کوردستانهکانی سیاسیهحزبهڵوێستی زۆرێک لهبێهه. شترده
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وێت یانهئهکهیهنوسانهو ڕۆژنامهو ناڕازی و تیرۆری ئهنگی ئازاد، تیرۆری دهڵەپهش و چهڕه
ی ئازادی و ئاسایشی لهسهمه. ننیهڵک بگهخهلگای کوردستان بهتی ژیانی کۆمهقیقهحه

مرۆ لهرپرسیارن و ئهتی کوردستان لێی بهو حکومهمان رلهکان و پهسیاسیهکوردستان، حزبه
ڵکی کوردستان و ی خهوهر پرسیار و تاقیکردنهرامبهبهمڕۆ لهوان ئهئه. وانهر مێزی ئهسه

و دەبێ ئەوە بزانن کە هیچ ئیدیعاو پەیمانکاری خۆیان نازانن،به وهر ئهگهئه. دونیادان
و بەرەنگاربوونەوەی داکۆکیان لە ئاسایش و مافەکانی خەڵکو بەڵێنێکیان لێ قەبوڵ ناکرێت

زانن ی خۆیان ئهلهسهمهبه وهریش ئهگهئه. مافیاکانی دژە ئازادی ئیدیعای پوچ و بەتاڵن
 . ڵوێستی ڕوون و ئاشکراەکار و هلمێنن، بهسهیب وهکردهبه وهبێ ئهەئ

نهشت بۆ حزب و الیهردهی سهلهسهمه له ڵوێستی ڕوون و ئاشکرابوونی ههنگی و نهبێده
ی خنهر پرسیار و ڕهرامبهبهیانخاته، ئهیهلهسهم مهر ئهرامبهبهمی لهرخهمتهکان، کهسیاسیه

 . ی خۆشیانکهرهماوهت جهنانهڵکی کوردستان و تهخه

ی نجهکوردستان و ڕای گشتی، پهڵکی ن خهالیهش کە تاکو ئێستا لهزگایانهو حزب و دهئه
ت رائهموو شتێک بهپێش ههپێویسته. وهتهوڕوو کراوهرهشتیان بهردهتی تیرۆرکردنی سهتۆمه

، وهنگی هیچ تاوانێک ناشارێتهبێده. لمێننڵکی کوردستان و دونیا بسهو بێتاوانییان بۆ خه
و پرسیار و گومان و موو ئهاییکردنیان ههو دادگقینهنیا ئاشکراکردنی تاوانبارانی ڕاستهته

 .وهسرێتهشت ئهردهی سهوادهڵکی کوردستان و خانهالی خهتانهەتۆم

ردهسه 7505-0-، تاکوڵکی کوردستانهموو خهی ههلهسهمرۆ مهشت ئهردهی سهلهسهمه
موو ویستی ههکوڕ و خۆشهشت ردهسهوهاڵم دوای ئهی بوو، بهکهوادهنیا کوڕی خانهشت، ته

. ی نییهکهوادهی خانهلهسهنیا مهر تهشت ههردهی سهلهسهمرۆ مهئهبۆیه. ڵکی کوردستانهخه
پوچ وڵێکی مایهبدات، ههیهلهسهو مهڕاندنی ئهوڵی تێپهو فشار ههشهڕهههوێت بهی بیهوهئه

خۆش  و لە خوێنی ڕژاوی ڕۆڵەی خۆیانیهورهگهدرهو غهڵکی کوردستان لهخهچونکه. دەدات
 .نابن

2010-06-25 

 وهباڵوبۆته 72-50-7505رواری بههاواڵتی ژماره له م وتارهئه
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 رێمی کوردستانرۆکی ههسه" سعود بارزانیمه"ڕێز بۆ به کی کراوهیهنامه

و بۆ مانکهبۆ خێزانهرگ بڕ بوو و ئازارێکی جهورهکی گهشت سوێیهردهتیرۆری سه
و موو ڕۆژیک ئههه وهی لێکۆڵینهلێژنهڕوانیکردن لهڕاگرتن و چاوههاوڕێکانی، ئێستاش به

زیاتر ئازاری دایک و وه بگۆردرێت و لهیهو لیژنهئهباشتر وایهبۆیه. وهکولێتهمان دهبرینه
کانیدا سهکارهله کهلیژنه وت کهرکهدهچونکه. درێتکانمان نهبچوکهمان و مناڵهکهپیرهباوکه

ویش ئهکات، کهکی تردا کار دهیهئاراسته به ریکهخه کهش لیژنهوهلهجگه. بووهەوتوو نرکه
 وهبناغه کانی ترن یان لهنووس و دانیشتووی شارهڕۆژنامه که ڵکانێکهخهحقیقکردن لهته

 .و کارهبێئاگان له

زیاتر  وهئه کهاڵم لێژنهبه. کان ئاشکرا بنژمێرین تا بکوژهده و سانیهققهو ده عاتسه ئێمه
. و هیچی دیار نییهکردووهو هیچ کارێکی نهدرکاندووهکی پێویستی نههیچ زانیاریهڕۆژهله

ردهو دادگایی کردنی بکوژانی سهوهجیددی و لێبڕاوی بۆ دۆزینهڵێنتان دا بهخۆتان به ئێوه
رێمی کوردستان، تهرۆکی ههک سهم وهکهڕێزتان ئهبه داوا لهر بۆیهن، ههم کار بکهشتی برا

جێگایدا بڕیاری پێکهێنانی و لهوهشێننهڵبوهی ناوبراو ههو لیژنهندا بکهیهم کێشهخول لهده
 نهو الیهنیدهڵگای مهکانی کۆمهو ڕێکخراوهنووسانڕۆژنامه له ن کهکی نوێ بدهیهلیژنه

ن کهربڕین دهئازادی ده رگری لهبه کان کهییهوهتهنێونه و ڕێکخراوهکانی کوردستانسیاسیه
شت ردهکاری سهسوک کهش وهتی ئێمهرایهدا نوێنهو جۆرهکی لهیهلیژنه له دیاره. پێک بێت
 .بێتمانای ده

و تمنیهرپرسی ئهبهخۆتان به که وهئکیدتان کردۆتهڕابردووتان تهکانی گوتاره ڕیزتان لهبه
می لهرخهمتهکه که وهوێت لێتان بشارینهنامانه. زاننموو تاکێکی کوردستان دهژیانی هه
موو ئهم ههو و ههکاری ئهسوک کهوه م ئێمهشت ههردهیسی سهکهت بهبارهسه وهلێکۆڵینه

ڕوو دهڵ حاڵێکدا ڕووبهگهن و بنووسن لهبکهکوردستان قسهئازادی لهخوازیارن به ی کهوانه
 .ینکهڕێزتان دهاڵمی بهڕوانی وهچاوه ئێمه. ینکهتێک نهمنیههیچ ئهست بهەه که وهکاته

 کر عوسمانبه

 70-50-7505 / شت عوسمانردهجیاتی خێزانی سهله
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 لەگەڵ بەکر عوسمانگفتوگۆی چاوی خەڵک 

پێتان وانیە تیرۆرکردنی سەردەشت تێکەڵ بە ملمالنێی سیاسی کراوە، ئەگەر کراوە بۆچی  -٠
 ئەگەڕێننەوە؟

شت باس بکرێ، ئینجا ردهتی تیرۆری سهقیقهحهتا پێویستهرهڕای من سهبه: کر عوسمانبه
ی لهسهمه. یهلهسهم مهانی نێو ئهکوڵهر ههسهرنجدان لهسهکان بچیتهژێر ڕۆشنایی ڕاستیهله
نجێکی رۆژنامهک گهشت وهردهسه. ڵک و ئازادی ئازادی دەربڕینی خهلهسهشت مهردهسه

تی و گوتنی ڕاستی اڵیهتی  ئابوری و کۆمهدالهناعهکانی لهخنهر نوسین و ڕهسهنوس، له
ر ملمالنێکان گهئه.  و تیرۆر بۆوهشهڕهههوڕووی رهڵک، بهخهڵگای کوردستان بهژیانی کۆمه

سمی ڕهربرین بهبێ تاوانباران ئاشکرا و دادگایی بکرێن، ئازادی ڕادهکە ئهیهوهر ئهسهله
سترێ، ڕێگهواوی ببهتهشتیان تیرۆرکرد بهردهی سهشانهڕهستهو دهی ئهوهبناسرێت بۆ ئه

م ڵکانی نارازی و ئازادیخواز، ئەوا ئهمی خهدهبنێن بهگوللهی جارێکیتر بتوانن وهبگیریت له
وڵ و تێکۆشانی هه و پێویستهیهقخوازانهوا و حهکی دروست و ڕهملمالنێیه وڵ و تێکۆشانههه

نوسانی ئازاد و  ری ئازادیخوازی کوردستان و رۆژنامهماوهجهر ئێستاکهجدی بۆ بدرێ، هه
یان رهنگهو سهئهوهڵوێستی ڕۆشنهههنی بهدهڵگای مهکانی کۆمهڕێکخراوهکان و پهچههێزه

ر و راری ئازادی و ئاسایش و ئارامی ژیان و سهرقهتی بهمانهزهم ملمالنێیهئه. ڵبژاردووهەه
ی لهسهڕاگرتنی مهوشاوهرز و درهزیندووڕاگرتن و به. ماڵی هاواڵتیانی کوردستانه

شتهردهنوسی سهپاراستنی ژیان و چاره. یهلهسهم مهنجامی کۆتایی ئهکو ئهشت، تاەردەس
 .تره کانی

ی سهلهسهمومژاوی کردنی مهوڵی تههه، کهیهوڵ و ملمالنێیانهو ههستیشتان ئهبهر مهگهئه
پرسیارە ، ئەوا دەبێت ئەو کانی کوردستانهمێژووییهنێو تاوانهشت و ونکردنی لهرده

ڕووبەڕوی ئەوانە بکرێتەوە کە دەیانەوێت کێشەکە بەو جۆرە بکەن بە ملمالنێی نێوان 
هێزگەلێک کە هەموویان لەو ڕابردووەدا بەشدارن، ئەمە کێشەی خەڵکێک نییە کە هەم 

کهلهسهمهوڵێکی زۆردرا کههه. تیرۆرەکانی ڕابردو و هەم هی ئەم سەردەمەش تاوانبار دەکات
ورهزۆر گهیهلهسهو مهئهبوو کهوهیان ئهکێشهوهتهرهبنهلهوانهئه. ڕێندرێتتێپهکۆنبێت و 
ر هه. تیرۆر و کوشتنک لهبوو نهههکهلهسهیی مهورهگهتی لهحهجۆرێکیتر نارهکراوه، به

مهئاکهواڵنهههو جۆرهئه. بووکهلهسهی شێواندنی مهئاراستهکانیان بهوڵهموو ههش ههبۆیه
ستی ڕاستیهئاسانی چاوبهئاوا بهوشیارترهوهڵکی کوردستان زۆر لهخه، چونکهی پوچهکه

 .کانی لێ بکرێت

تی حزب و هێزهرپرسیاریهڵوێستیگیری و بهههت بهبارهبگوترێت سهخاڵێکیتریش پێویسته 
ڵکی راستنی ئاسایشی خهنوس و ژیان و پار چارهرانبهبهکانی کوردستان لهسیاسیه

شت بۆ حزب و ردهی سهلهسهمهڵوێستی ڕوون و ئاشکرا لهبوونی ههنگی و نهبێده. کوردستان
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ر پرسیار و ڕهرامبهبهیانخاته، ئهیهلهسهم مهر ئهرامبهبهمی لهرخهمتهکان، کهسیاسیهنهالیه
 . ی خۆشیانکهرهماوهت جهنانهڵکی کوردستان و تهی خهخنه

 هۆکار چییە ناڕەزایەتییەکانی تیرۆرکردنی سەردەست لە سلێمانی زۆرترن لە هەولێر؟ -٣

دژی کان لهتییهزایهی زۆری ناڕهنگاندنێک ڕێژهڵسهر و ههچ پیوهنازانم به: کر عوسمانبه
موو ههکوردستان لهڵکی یی خهتی و توڕهزایه؟ ناڕهمترهولێر کهههشت لهردهتیرۆری سه

زانن و داوای ئاشکراکردن کوڕی خۆیان دهشت بهردهڵکی کوردستان سهی خهو زۆربهماڵێکدایه
پرسیار و جۆرهڕای من ئهبه. یان خۆش نابنکهخوێنی ڕۆڵهن و لهکهو دادگایی تاوانباران ئه
ست بهستدار بێت یا بێ مههبشت، مهردهی تیرۆری سهلهسهنێو مهلهو گومان دروستکردنانه

سهر مهڵکردنی ههتێکه. یهکهورهگهی کوشتن و تیرۆر و تاوانهوهکیکردنهی الوهکهوا ئاکامهئه
ردهی سهلهسهمومژاوی کردنی مهبۆ تهوڵدانهشت، ههردهی سهلهسهڵ مهگهیتر لهو کێشهله

 . ڕاندنیکی  بە مەبەستی تێپهکی الوهیهلهسهمهبهکهلهسهسڵی مهشت و گۆرینی ئه

ردهی سهلهسهر مهرانبهبهلهوهرهکانی کوردستان و دهڵکی شارهیی خهتی و توڕهزایهناڕه
ر تاوانکاری و کوشتن و رامبهبهلهیهوهستانه، وهڵکهقی خهبێت حهی ژمارهوهشت، پێش ئه

ت و  ههزعیهوهندی بهیوهکان پهجۆراوجۆرهشوێنهلهژماره متریری زیاتر و کهگهئه. تیرۆر
و ی ئهڵوێستیان گرت و ئیدانهشێوازی جۆراوجۆر ههولێر بهڵکی ههخه. یهوهکهرجهلومه

ن و لهم شارهی هاوڕیانی دانیشتوانی ئهی و زۆربهکهوادهشت و خانهردهسه.  یان کردتاوانه
ولێر و ڵکی شاری ههرمی خهپێشوازی گه. یهو ههبووهکتر ههڵ یهگهتیان لهئاشنایهوهنزیکه
و ڵک لهت و بێزاری خهفرهشت و نهردهی سهپرسهی لهم وێنهشداری کهگرتن و بهپرسه
ڵکی ئازادیخواز و ڵوێستی خههه. ڵناسنگێرێک خۆی ههدا، بۆ وهونهل و قێزهپهچهتاوانه

ی ڕێز و جێگهبۆ ئێمهوهرهکانیتری کوردستان و دهولێر و سلێمانی و شارههه ئینساندۆستی
ئامێزگرتنی ئهو هاوسۆزی و پشتیوانی و لهبێگومان ئه. ینکهستخۆشیان لێ ئهو دهپێزانینه
 . بوو بۆمانسوێتر ئهئازارتر و بهتر و بهورهزۆر گهساتهو کارهئهبوایهوان نه

دوای ڕفاندن ولێر بهرجی ههلومهههی پێبکرێت، کهدا ئاماژهلێرهخاڵێکیتر پێویستهڕای من به
م مهند بهیوهپهکان لهندیدارهیوهزگا پهستی دهربهمی و بێدهرخهمتهشت و کهردهو تیرۆری سه

ر ههگهئه. زاڵهکهڵک و شارهر خهسهرجێکی ترس و تۆقاندن بهڵومهتاکو ئێستا هه. یهلهسه
کان و تی و خۆپیشیندانهزایهکان و ناڕهڵوێستگیریهبێگومان ههبوایهرجێکی ئاسایی ههڵومه
 7ر ههن کهوهموو ئاگاداری ئههه. بووری ئێستا فراوانترو زیاتر ئهرابهندین بهکان چهکاره

رگیان ی مهشهڕهولێر ههنێو شاری ههنووس لهندین ڕۆژانامهشت چهردهرۆژ دوای تیرۆری سه
 .لێکرا
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کتر ڕاگرتنی ر یهرامبهبهترحکردن و لهمهست لهبهمویان گرنگتر ئەوەیە کە ئامانج و مهههله
کهلهسهگۆڕینی مه لهی بێجگهکهنجامه؟ ئامانج و ئهکتر چییهر یهرامبهبهکان لهڵکی شارهخه

 ؟چییه

کانیتری کوردستان ولێر و سلێمانی و شارهههئازادیخوازی کوردستان لهری ماوهڕای من جهبه
ش یان کرد و ئێستاکهو تاوانهی ئهنگ ئیدانهک دهڵوێست و یهک ههیهدا،بهوهرهو ده

 . داواکاری ئاشکراکردن و دادگایی تاوانبارانن

شەهیدکردنی  لە خێزانەکەتان کامەتان ئەندامی لیژنەی لێکۆڵینەوەن لە کەیسی -٢
 سەردەشت، ئەگەر ئەندانین بۆ؟

. ی ناوبراو نییهندامی لێژنهمان ئهکهندامی خێزانهسێکی ئهخێر هیچ کهنه: کر عوسمانبه
یدا کاتێک مانا پهتی ئێمهندامهئه. منییهواو ئهکی تهیهلێژنهدروستبووهی کهو لێژنهئهچونکه

رانی نوێنهخۆ پێکهاتبێ لهربهن و سهکی بێالیهیهلێژنه وهی لێکۆڵینهلێژنهکات، کهئه
نتهمنیستی ئهکان و ئهکگرتووهیهوهتهنه" ییانهوهتهنێونهندهو ناوهنووسان و ئهڕۆژنامه

ئەوە . ی ناوبراودالێژنهن لهشداری بکهکو چاودێر بهن وهئامادهبێت که" رناشیونال
تیرۆری سەردەشت لەبەرچاوی دەزگا ئەمنیەکانی کوردستانداو لە و حەقیقەتێکە کە فڕاندن

ئەگەر . کەمتەرخەمی ئەو دەزگایانەدا ئەنجامدراوە -النی کەم دەتوانین بڵێین-ژێر سێبەری 
هەموو الیەنێکی تری ئەو تاوانە لەبەرچاو نەگرین، هەر ئەمە بۆ خۆی بەسە کە بڵێین 

 .لە کەیسەکە بکاتپێویستە الیەنی تر سەرپەرشتی لێکۆڵینەوە 

 تا ئێستا لیژنەکان لە هیچ جۆرە سەرەداوێک ئاگاداریان کردوونەتەوە؟ -٤

ی ڕی، لیژنهپهشت تێئهردهسەر تیرۆری سهمانگ به 7ی نزیکهوهخێر ئهنه: کر عوسمانبه
کانیدا کارهلهکهلیژنهوت کهرکهدهوهکردهبه. کردووهو نهیاندووهگههیچ شتێکی ڕانهوهلێکۆڵینه

ویش ئهکات، کهکی تردا کار دهیهئاراستهبهریکهخهکهش لیژنهوهلهجگه. بووهوتوو نهرکهسه
وهبناغهکانی ترن یان لهنووس و دانیشتووی شارهڕۆژنامهکهڵکانێکهخهحقیقکردن لهته

 .و کارهبێئاگان له

جێگایدا بڕیاری پێکهێنانی و لهوهشێننهڵبوهناوبراو ههی داوامان کردووە کە لیژنهر بۆیههه
کانی سیاسیهنهو الیهنیدهڵگای مهکانی کۆمهو ڕێکخراوهنووسانڕۆژنامهلهکی نوێ یهلیژنه

 دیاره. ن پێک بێتکهربڕین دهئازادی دهرگری لهبهکان کهییهوهتهنه نێو و ڕێکخراوهکوردستان
 .بێتشت مانای دهردهکاری سهسوک کهش وهتی ئێمهرایهدا نوێنهو جۆرهکی لهیهلیژنه له

 بۆ تا ئێستا مۆڵەتی پێدانی دروستکردنی پەیکەری سەردەشتیان پێنەداوە؟ -٥
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وهتاکو ئێستا لێکۆڵینه :ی من داواکهولێره بهاڵمی پارێزگاری ههقی وهدهمهئه: کر عوسمانبه
رهدهداتهنجامی کۆتایی خۆی نهئهوهی لێکۆڵینهو تاکوو لێژنهوهبۆتهکال نهیهیهلهسهم مهله
 "ولێرنێو شاری ههین لهناده رهیکهو پهتی ئهمۆڵه ، ئێمهوه

 له ڕێگرییه وهکردهوخۆ و بهڕاستهوهئهکهوهتهاڵمم داوهت وهکی تایبهیهوهڕونکردنهمنیش له
بهی من لهوهاڵم و ڕونکردنهوهشێک لهبهوهئه".  شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهپه"م ردهبه

ئاشکرا ولێر، بهاڵمی پارێزگاری ههڕاستیدا وهله: "ولێرکانی پارێزگای ههر ڕێگریهرامبه
سهو ده ولێرپارێزگای هه". شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهپه"م دانانی ردهبهلهڕێگرتنه

کهشت، ئهردهی تیرۆری سهلهسهمهت بهبارهرێم، سهتی ههولێر و حکومهاڵتدارانی شاری هه
ری ئازادی، هیچ یکهدانانی پهدان بهنهڕێگه. ڵکی کوردستانو خهر پرسیاری ئێمهرامبهبهونه

  .ڵناگرێر و دواخستنێک ههگهپاساو و ئه

ندیهیوهپه  و هیچ، زۆر نادروستهوهی لێکۆڵینهلێژنهبهکهرهیکهپهی دانانی وهستنهدواتر به
چه وهی لێکۆڵینهلێژنهی بهوهستنهبه. دا نییهوهی لێکۆڵینهو لێژنهکهرهیکهنێوان پهک له

بهکیهوهی لێکۆڵینهلێژنهولێر، چونکهاڵمی پارێزگای ههر وهسهخاتهندین پرسیاری تر ئه
. ننیهڵکی ڕابگهخه به ک هیچ کارێکی دیار نییهشت هێشتا نهردهتیرۆری سهرۆژ له 05دوای 

ی دانانی پهوهستنهبه. یاندووهگهڵک نهخهشی بهکهت ڕاستی و دروستی ڕوداوهنانهەڵکو تبه
ههلهرهیکهو پهین ئهنادهیانی ڕێگه وهن پارێزگارهالیهلهوهوهکانی لێکۆڵینهنجامهئهر بهیکه

رۆژی ڕابردودا هیچ شتێکی نهلماندی لهسهوهکردهی ناوبراو بهلێژنه چونکه. ولێر دابنرێت
، وهسترێتهک ببهیهنجامی لێژنهئهبهکهرهکهیهکرێ پهچۆن ئه. و هیچ شتێکیش ناکاتکردوه

  .نادیارهش کهڵکو خودی لێژنهکانی بهنجامی کارهک ئهنه

ری یکهپه"ر ڕێگری دانانی رامبهبهتی خۆم لهزایهو ناڕهخنهڕهی کهوهدا وێرای ئهمن لێره
ری یکهپه"کهوهمهکهکیش ئاگادار ئهموو الیههه. نمیهگهڕائه" شت عوسمانردهئازادی بۆ سه
بڕیاری و بهئازادیخوازای کوردستانهڵکی م خهرجهی سهپرۆژه" شت عوسمانردهئازادی بۆ سه

ستێ و ههک ناوهیههیچ شێوهبه. تکۆتایی پێنایه اڵتسهندێکی حزبی و دهزگا و ناوههیچ ده
ندی رمهڵێك هونهی کۆمهخشانهو خۆبههاوکاری دڵسۆزانهبهکهرهیکهر ئێستا دروستکردنی په

ڕێز رز و بهبهمیشهشت بۆ ههردهیامی سهپهئێمه. واوبوندایهته ڵوێست و ئازادیخواز لهههبه
ت و بوێری و ئینساندۆستی و خسیهنی شهشایاری ئازادیشیکهگرین و پهڕائهوشاوهو دره

مپینی که"وازی بانگهوهشهلێره.نوسهشتی ڕۆژنامهردهکسانیخوازی سهئازادیخوازی و یه
ڵکی ئازادیخوازی واوی خهو ته" شت عوسمانردهئازادی سهری یکهی دروستکردنی پهپرۆژه

م رخستنی ئهی سهئاراستهکان بهنگاوهی ههوهو خێراکردنهوهم بۆ فراوانکردنهکهکوردستان ئه
ری یکهکانمان بۆ دانانی پهداواکارییه نگ نابین لهبێده ی کهوهیاندنی ئهو بۆ ڕاگهیهپرۆژه

  ."شتردهئاشکراکردن و دادگاییکردنی تاوانباران و بکوژانی سهشت و ردهسه
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پێت وانیە لە الیەن هەندێک الیەن  هەوڵ دەردرێت تیرۆرکردنی سەردەشت بکرێ بە  -٦
 کێشەی کۆمەاڵیەتی؟

اڵم ئێستا کاتی به. ڕونکراو بووچاوهرهگهوڵ و ئهو ههتادا ئهرهسهله: کر عوسمانبه
ری خۆری ڕاستیهبهوشیارترهوهڵک زۆر لهمرۆ خهەرچوو، ئسهبه یهوهم شێسیناریۆی له

شت، ردهتیرۆری سهکهڵکو دونیا ئاشکرا و ڕۆشنهموو خهبۆ ههوهئه. بێژنگ لێبگیرێتکانی به
تی و ئازادی ڕادهاڵیهکسانی کۆمهنایه له گرتنهخنهری و نوسین و ڕهگهر کاری رۆژنامهسهله

ڵک و چاوی خهبۆ خۆڵکردنهوڵدانهدا ههو ڕاستیهی ئهوهرهدهکیتر لهر سیناریۆیههه. ربرینه
 .ڕاندیمومژاویکردن و تێپهو تهکهلهسهشێواندنی مه

زاری بۆ رمهی ڕیسوایی و شهمایهبێتهموو شتێک ئهپێش ههشنهم چهوڵێکی لهههشنهرچههه
 .ندهکان ئهڕاستیهی وهوڵی شاردنهی ههوانهئه

کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووس و دەزگای راگەیاندن بەم هۆیەوە دووچاری هەڕەشە و داخستنی  -٧
 دەزگاکانیان ببن؟

جێگهوهڕاستی ئهبه. مان بیستوهیاندن ئهکانی ڕاگهناڵهو کهڕێگای ڕۆژنامهله: کر عوسمانبه
پێشی پێ نهیهلهسهم مهر ئهگهئه. کوردستانڵگای بۆ کۆمهترسیدارهنگێکی مهو زهی داخه

زعهم وهی بهسانهو کهموو ئهمی ههدهکرێتهقوفل ئه. وهدرێتهاڵمی جدی پێ نهگیرێ و وه
نگی و و بێدهنوسسازهکی چارهیهلهسهمه یهلهسهم مهئه. ندهوڵی باشکردنی ئهنارازین و هه

کانی کوردستان هاوتای مهریهماوهسیاسی و جهنههێز و الیه وێستگیری ڕۆشنیەڵبوونی هنه
 .رگه

 بۆ سیاسیەکانی کوردستان نایەنەوێت سەردەشت وەک ڕۆژنامەنووس بناسن؟ -٨

نج، قوتابی و ڕۆژنامهکو گهناسێ، وهشت ئهردهچۆن سهس ئازادهر کههه: کر عوسمانبه
ی ڕۆژنامهوهلهشت جگهردهسه. بووسیفەتانەی ههو  موو ئهشت ههردهسه. نوس یا هاواڵتی
گرتن و خنهشی نوسین و ڕهکهو ڕفاندن و تیرۆرکردنهشهڕهڵکو هۆکاری ههنووس بوو، به

 .کانی بوووانیهکاری ڕۆژنامه

چهشت، زیاتر لهردهنوسی سهلماندنی کاری رۆژنامهر سهسهپێویستی نازانم بێمهدا بهلێره
رکهنوسێکی بوێر و سهشت ڕۆژنامهردهسهکهستدایهردهبهی ئاشکرا و ڕۆشن لهڵگهندین به

رگێران و کاری وهبوو، به" ئاشتینامه"ی رانی رۆژنامهی نوسهستهندامی دهئه. وتوو بووه
کاری کان کوردیه ڕهکانی کوردستان و ماڵپهزۆرێک ڕۆژنامهلهگرانهنوسینی وتاری ڕخنه

نسی و رهبی، ئینگلیزی، فهرهکانی عهکانی بۆ زمانهتهوتار و بابهندێک لهئێستا هه. کردووه
نگاندنی زۆرێک لهڵسهپێێ ههبه. وهتهو باڵوکراوهرگێردراوهندین زمانیتر وهڵمانی و چهئه
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کانی بهتهو ناودار و ناسراوی کوردی و  دونیا، بابهورهنووسانی گهران و ڕۆژنامهنووسه
اڵتی ندین خهر تاکو ئێستا چههه. نگێنراوهڵسهوانی ههو جوانی ڕۆژنامهورهکارێکی گه

نوسێکی گهک ڕۆژنامهوه شت کراوهردهشی سهکهوانی پێشهدالیای ڕۆژنامهوانی و مهڕۆژنامه
 .توانا و بوێرنج و به

ئهچییهوه؟ ئامانج لهنوس نییهڕۆژنامهشت عوسمان ردهبۆ سه: یهوهکی من ئهرهپرسیاری سه
ڕ بکات؟ س باوهکهحاڵهمهک بکرێ کهبێ ئینکاری ڕاستیه؟ بۆ ئهوهقوتابی زانکۆ بهێلرێتهبێ به
و خنهی ڕهکهو ڕفاندن و تیرۆرهشهڕهاڵم هۆکاری ههشت قوتابی زانکۆ بوو، بهردهسهڕاسته

بەاڵم پرسیارێکی تری زۆر مولیحیش ئەوەیە ئایا مەبەست . وانی بوونوسین و کاری رۆژنامه
لە ئینکارکردنی سیفەتی ڕۆژنامەنووسی لە سەردەشت ئەوەیە کە ئەگەر کەسێکی ئاسایی 

و بە پێوانە ڕەسمیەکان ڕۆژنامەنووس نەبووبێت کوشتنەکەی سادەترە؟ بۆ من و بۆ بووبێت
ەتێکی لە ڕابردوودا بووبێت، هەموو خەڵکی ئازادی خوازی کوردستان سەردەشت هەر سیف

خەڵک . ئێستا سیمبولی قوربانیانی دەستی ئەوانەیە کە سەرکوتی ئازادی دەربڕین دەکەن
بەخاتری پیشەکەی سەردەشت نییە کە لە تاوانی تیرۆری توڕەن، بەڵکو بە خاتری سیفەتی 

ونی بوو، تیرۆرکەرانێتی، بە خاتری هۆکاری تیرۆرکردنێتی کە دەربڕینی ئازادانەی بیروبۆچ
 .کە لەم تاوانە خۆش نابن

 لە ڕووی نێودەوڵەتییەوە چیتان کردووە؟ -١

، ڕاستی کردووینوهندیان پێیوهتی پهوڵهندی نێودهندێک ڕێکخراو و ناوههه: کر عوسمانبه
ی زۆریان ڵگهوان خۆشیان زانیاری و بهئه. مان بۆیان باسکردووهکهرجهڵومهو ههکهڕوداوه
موو توانا و ن و ههکهشت ئهردهی سهر دۆسیهسهکاری جدی لهکهیمانیان داوهپه. بۆوهکۆکرد

ندیمان یوهوامیش پهردهبه. کهلهسهمهنجامی خوازراو بهپێناوی ئهکار لهنهخهکانیان ئهوڵههه
 .کانکان و ئاکامی شتهواڵ و ڕووداوهههبۆ ئاگاداری زیاتر لهیهڵیان ههگهله

ڵ گهلهیلهیسه مامهو کهی تاکو ئێستا  ئهم شێوهکان بهندیدارهیوهزگا پهت و دهر حکومهگهئه
ردهی سهناچاری دۆسیهوا بهئه. ڕێنرێتنگی تێپهستی و بێدهربهمی و بێدهرخهمتهکهن، بهبکه
 .تیوڵهیسی دادگای نێودهتی و کهوڵهکی نێو دهیهدۆسیهبێتهئهشت

ئێوە وەک بنەماڵەی سەردەشت هیچ مەترسیەکتان لەسەرە ، کەس هەڕەشەی لێکردوون  -٠١
 دوای ئەو ڕووداوە؟

یسی کهت بهبارهسهوهلێکۆڵینهمی لهرخهمتهکهشت و ردهی سهتیرۆری دڕندانه: کر عوسمانبه
هیچ ئهست بهههکهوهکاتهده ڕووڵ حاڵێکدا ڕووبهگهو لهو کاری ئهسک کهوهشت ئێمهردهسه

ر تۆ گهئه. ت بۆ نادرێناسهئاسانی ههوێکی ترس و تۆقاندنی توند بهجه. ینکهتێک نهمنیه
نگی مین زهکهیه"دوایین وتاری ، بهشت بکردایهردهسهت لهو پرسیارهئه 53-50-7505
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بۆ پرسیارهیهشتم ههردهاڵمی سهمان وهش من ههمرۆکهئه. وهدایتهاڵمی ئهوه" کوشتنم لێدرا
 . تانکه

 چ الیەنێک سوورە لەسەر ئەوەی ئێوە واز لەو کەیسەی خۆتان بهێنن؟ -٠٠

ردهی سهلهسهمهکهیاندووهموو ڕام گهئاشکرا و بۆ ههبهوهم رۆژهکهیهمن له: کر عوسمانبه
بولکردن قابیلی قهشتێک نییهوهئه.  بکرێر سهی لهمهودا و موساوهساتوسهشت شتێک نییه

ڵکی موو خهی ههلهسهمرۆ مهشت ئهردهی سهلهسهمهدا زۆر گرنگهخاڵێکیتر لێره. بێت
وهاڵم دوای ئهی بوو، بهکهوادهنیا کوڕی خانهشت، تهردهسه 7505-0-، تاکوکوردستانه

شت ردهی سهلهسهمرۆ مهئهبۆیه. کوردستانهڵکی موو خهویستی ههشت کوڕ و خۆشهردهسه
ڕاندنی وڵی تێپهو فشار ههشهڕهههوێت بهی بیهوهئه. ی نییهکهوادهی خانهلهسهنیا مهر تههه
 یهورهگه درهو غهڵکی کوردستان لهخه چونکه. پوچ دەداتوڵێکی مایهبدات، هه یهلهسهو مهئه

ی خنهرانی و ڕهی نیگهی جێگهوهاڵم ئهبه. خۆش نابن ڕۆڵەی خۆیان و لە خوێنی ڕژاوی
 7ی نزیکهوهئه. کانهندیدارهیوهزگا پهت و دهکردنی حکومهستی و هیچ نهربهبێده. توندی منه

 ر تیرۆری سهمانگ به

نەکرا بە نیازن هەر لە هەولێر بمێننەوە یان ئێوەش دوای ئەوەی لیژنە هیچی بۆ  -٠٣
 هەڵوێست وەرئەگرن و هەولێر جێدەهێلن؟

گهدرهو غهیهورهگه و تاوانهدوای ئه؟ بهچییه م پرسیارهستتان لهبهنازانم مه: کر عوسمانبه
م دانیشتوانی ئه ر ئێمهگهر قوربانی بین؟ مهبێت هههێشتا ئه. شت کرادهو سه ئێمهله یهوره

ڵکو داوای ده، بهکردووهریمان نهنابهخۆ داوای مافی پهنین؟ ئێمهواڵتهم و هاواڵتی ئهشاره
 .ینکهشت ئهردهستگیرکردنی تاوانباران و دادگایی بکوژانی سه

 و ئیستیفزازکردن بهشهڕهههر و ماڵمان پارێزراو بێت، لهی ژیان و ئاسایشی سهو کاتهتا ئه
کهز ئهو حهولێر شاری خۆمانهکرێت، شاری ههوست نهمان بۆ درتی و کێشهحهدوربین ناڕه

ڕههه اڵم هیچ جۆرهبه. ینەژیانمان بدبه درێژه م شارهدانیشتوانی ئهڵ ئازیزانمان لهگهین له
ین، ئێمە واز لە مافی ڕەوای بول ناکهتی دروستکردنێک قهحهو نارهو ئیستیفزاز و کێشهشه

 . جێهێشتنی زێد و مێژووی ژیانیشمان بێتی بهکهر باجهگهخۆمان ناهێنین تەنانەت ئه
نگ بێدهن، ئێمهکهکان هیچ شتێک نهندیدارهیوهزگا پهو دهوهی لێکۆڵینهر لێژنهگهبێگومان ئه
کانمان و حهر داخوزیهسهلهڵوێستگیری مانای پێداگریهم ههەاڵب. بێتڵوێستمان ئهنابین و هه
 .قی خۆمان
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 شت بکاتردهیسی سهر کهسهک نابینین، کار لهیهلیژنه وهکردهبه

 ڵکی کوردستانهی خهلهسهشت مهردهی سهلهسهمه

 کر عوسمانڵ بهگهلهی رۆژنامهگفتوگۆی رۆژنامه

 میدحه کردنی ئاوارهئاماده

سەردەشت عوسمان تێدەپەرى بکوژانى دە هەفتە بەسەر تیرۆکردنى رۆژنامە نووس : رۆژنامە
 نەدۆزرانەوە؟

ئەکرێت ئەم بابەتە لە بە شی چاوپێکەوتنەکاندا دابنرێت  واتە کۆپی و پەیستی : ئارام، 
 بکەن و ئەمە الببەن لێرە

، تهریوهشت تێپهردهر تیرۆری سهسهمانگ بهدوای زیاتر لهبهوهداخهزۆر به: کر عوسمانبه
ربهمی و بێدهرخهمتهو کهئه. هیچ شتێک نابینینوهکردهاڵم بهبه. بیستینڵێن ئهعد و بهنیا وه
رانی و نیگهخنهی ڕهشت جێگهردهی سهدۆسیهر بهرامبهکان بهندیدارهیوهزگا پهی دهستیه

ر رامبهبهکان لهندیدارهیوهزگا پهی دهستیهربهنگی و بێدهو بێدهبێگومان ئه. یهزۆری ئێمه
وڕووی رهبه،ی ژیانی ئینسان و کوشتن و تیرۆرهلهسهویش مهئهک کهیهلهسهگرنگترین مه

 . وهکاتهڵکی کوردستان ئهپرسیاری جدی خه

ڵوێستی ڕۆشن و ئاشکرا هه ، تاکو ئێستا بهی کوردستانسیاسیانه و حزب و هێزههاوکات ئه
ی لهسهکو مهروههه. یهخنهی ڕهجێگهگرتووهڵوێستیان نهههک پێویست رپرسیارانه، وهو به
تی فراوان و زایهناڕهڵکی کوردستان بهی خه، زۆربهڵکی کوردستانهی خهلهسهشت مهردهسه
ک وه یهلهسهم مهئه. کردیان ئیدانهدرندانه و خوێنڕێژیهورهگهو تاوانهری ئهراسهسه

ی ئاسایش و پاراستنی ژیان و لهسهری، مهگهڕبرین و ئازادی ڕۆژنامهدهئازادی مەسەلوی 
ر حزب ر مێزی ههسهو لهڵگای کوردستانهکی گرنگی کۆمهیهلهسهر و ماڵی هاوالتیان، مهسه

کانی ژیانی گرنگهلهسهی مهوهاڵمدانهبێ وهبه. ری کوردستاندایهماوهو هێزێکی سیاسی و جه
نیا ڕیکالمێکی سیاسی ئهڵکی کوردستان تهکانیش بۆ خهیمانهڵێن و پهئیدعا و بهڵک، خه
 .بێت

لە سەر پێشنیارى سەرۆکایەتى هەرێم کرد لێژنەیەک بۆ لێکۆڵێنەوە لە تیرۆکردنى : رۆژنامە
سەردەشت عوسمان پێکهێنرا سەرۆکایەتى پارلەمان لێژنەى ناوخۆ ئاسایش و ئەنجوومەنە 

ارد بۆ لێکۆڵینەوە ئایە ئەم لێژنانە هیچ سەردانێکیان کردوون بۆ زانیارى خۆجێیەکانى راسپ
 وەر گرتن؟
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کردووین و ردانیان نهسهی ناوتان هێناوهو لێژنانهک لهیهخێر هیچ لێژنهنه: کر عوسمانبه
ر سهک نابینین کار لهیهلێژنهوهکردهمرۆش بهئه. داوهنهئێمهکی بهسێکیش زانیاریههیچ که

 . شت بکاتردهیسی سهکه

باس لەوە کرا کە برایەکتان ئەندامە لە لێژنەى لێکۆڵینەوە، ئێوە بەشدارن لە : رۆژنامە
 لێژنەى لێکۆڵینەوە؟

ی گرنگی بهندهوهیاندن ئهناڵی ڕاگهندێک شوین و کهههی ڕابردوو لهماوهله:کر عوسمانبه
شت و لێکۆڵینهردهی تیرۆر و کوشتنی سهلهسهمهخ بهبایهندهوهئهدراوهیهلهسهو مهباسی ئه

نازانم ئامانجی گرنگیدان و . دراوهیاندنی تاوانباران نهدادگایی گهدواداچوون بۆ بهو بهوه
کو ڕاستی و وهکان بهشتهزانم کهدا به پێویستی ئهلێره؟ بۆیهچییهیهلهسهم مهخی ئهبایه

 .نمیهبگهموو ههخۆی به

دوای پێکهاتنی به. ی ناوبراو نییهندامی لێژنهمان ئهکهندامی خێزانهسێکی ئهخێر هیچ کهنه
م رۆژدا ئێمهکهیهله. کهنێو لیژنهم خرایهو برایهشت، ئهردهەیسی سکهلهوهی لێکۆڵینهلێژنه

م و برایهدا ئهو کاتهله. بول کراکرد و قهکهنێو لێژنهمان لهو برایهی ئهوهرهدهداوای هێنانه
کهنێو لێژنهشدار بوونی لهبارێکی زۆر خراپدا بوو، بهرونییدا لهباری ڕوحی و عاتفی و دهله

به کهم بۆ نێو لیژنهو برایهها دانانی ئهروههه. ریداسهبوو بهری زۆر خراپتری ئهکاریگه
تی خێزانی رایهپرسی نوێنه. ری ئاسایش بووهفسهک ئه، وهسمیداوای ڕوسمی و کتابی ڕه

کی ندیهیوههیچ پهو کاره، ئهکراوهباس نهڵ ئێمهگهله وهی لێکۆڵینهشتی بۆ نێو لێژنهردهسه
یهلێژنهوهی لێکۆڵینهی لێژنههاوکات پێکهاته. بووشت نهردهی سهوادهتی خانهرایهنوێنهبه

یی و وادهتی خانهرایهک بۆ نوێنهیهمنی جێگهواو ئهکی تهیهنێو لێژنه، لهمنییهواو ئهکی ته
 . عاتفی نابێت

 بۆچى داواى هەڵوەشاندنەوەى لێژنەى لێکۆڵینەوە تان کرد؟: رۆژنامە

تاکو ئێستا هیچ کار و شتێکی دیار نییهتاوهرهسهلهیهو لیژنهی ئهوهر ئهبهله: کر عوسمانبه
خت و ، زۆر سهبێئامان و بێئاکامهم ئازارهشت لهردهو هاوڕێیانی سهوادهڕاگرتنی خانه. 

ڕۆژ ناخۆشتر و دوایرۆژ لهو دۆسیهر ئهسهنجامی کارکردن لهوتنی ئهنگ کهدره. ناخۆشه
تاکوی وهی لێکۆڵینهجیاتی لێژنهداواکارین لهئێمهبۆیه. رمانبۆ سهیهئازاری زیاتری هه

کانی و ڕێکخراوهنووسانڕۆژنامه له ین کهکهکی نوێ ئهیهئێستا، داوای پێکهێنانی لیژنه
رگری به کان کهییهوهتهنه نێوو ڕێکخراوهکانی کوردستان سیاسیه نهو الیهنیدهڵگای مهەکۆم
ک ش وهتی ئێمهرایهدا نوێنهو جۆرهکی لهیهلیژنهلهدیاره. ن پێک بێتکهربڕین دهئازادی دهله
 .بێتشت مانای دهردهو کاری سهسکه



 سەردەشت عوسمان
 

80 
 

دروست کردنى پەیکەرى شەهید سەردەشت بە کوێ گەیشت و تۆ پێشتر لە : رۆژنامە
 روونکردنەوەیک رات گەیاند پارێزگارى هەولێر رێگرە لە درووستکردنى؟

ندی ئازادیخواز خهرمهڵیك هونهکۆمهی هاوکاری دڵسۆزانهبهکهرهیکهکاری په: کر عوسمانبه
. ولێردانێو شاری ههتی دانان و شوێنێک لهمۆڵهت بهبارهاڵم سهبه. بێتواو ئهتهریکه

 :وهتهاڵمی داوهسمی وهڕهولێر بهپارێزگاری هه

نجامی ئهوهی لێکۆڵینهو تاکوو لێژنهوهبۆتهکال نهیهیهلهسهم مهلهوهتاکو ئێستا لێکۆڵینه"
 "ولێرنێو شاری ههین لهنادهرهیکهو پهتی ئهمۆڵه، ئێمهوهرهدهداتهکۆتایی خۆی نه

ردهری ئازادی بۆ سهیکهپه"تی دانانی ی مۆڵهوهتکردنهڕێگریی و ڕهوهکردهبهوهڕای من ئهبه
ی لێژنهکی بهندیهیوهپهرهیکهو پهدانانی ئهچونکه. ولێرنێو شاری ههلهه"شت عوسمان

و هیچ ، زۆر نادروستهوهی لێکۆڵینهلێژنهبهکهرهیکهی دانانی پهوهستنهبه. نییهوهلێکۆڵینه
دان بهنهبۆ ڕێگهکهبیانوویه. دا نییهوهی لێکۆڵینهو لێژنهکهرهیکهنێوان پهک لهندیهیوهپه

 .ولێراڵتدارانی شاری ههسهولێر و دهپارێزگای ههن الیهری ئازادی لهیکهدانانی په

تی و ناڕازیهخنهی ڕهولێر جێگهنێو شاری ههلهکهرهیکهتی دانانی پهدانی مۆلهڕێگری و نه
ستان و دهم و داواکارم کاربهکهئه یهو پرۆژهر ئهسهک پێداگری لهیهموو شێوهههبه. زۆره

نوسان و موو ئازادیخوازان و رۆژنامهەه. نخهزیاتر دوا نهوهم لهداوایه وولێر ئههه پارێزگای
پێناوی  کار لهنهکانی خۆیان بخهوڵهههرکیانهەن ئرهیکهو پهپشتی دانانی ئهی لهوانهئه

 .کانو البردنی ڕێگریهکهرهیکهدانانی په

سەردەشت لە سەر چى کوژراوە بۆیە پارێزگارى هەولێر دەڵى تا ئێستا نازانرى : رۆژنامە
 نابێت لە ئێستادا پەیکەرى بۆ درووست بکرێت؟

ولێردا ەنێو شاری هله" شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهپه"دانانی : کر عوسمانبه
نجامی ئهتا پێویستی بهشت نییهردهی دادگایکردنی تاوانباران و بکوژانی سهپرۆسه

 . بێتوهەلێکۆڵین

. ڵکی کوردستان و دونیا ڕۆشنهموو خهبۆ ههوهشت، ئهردههۆکاری تیرۆری سهت بهبارهسه
رداری ستبهبوو، دهکوتکردن نهەرو سشهڕهسلیمی ههنوسێکی بوێر تهک رۆژنامهشت وهردهسه

هه رسهله. بووڵگای کوردستان نهتی کۆمهدالهکسانی و نا عهنایهکانی لهخنهنوسین و ڕه
ولێر شاری ههدانی لهناسهی ههڕێگهی لێکرا کهوهی ئهشهڕهکانی ههخنهڵوێست و ڕه

داتهران و بکوژانی خۆی ئهکهشهرهاڵمی ههوهیڵوێستی بوێرانهەهی بهوهدوای ئهپێنادرێ، به
 . بۆوهساتهکاره موڕووی ئهرهری بهگهو نوسین و کاری ڕۆژنامهخنهر ڕهسهپێداگری لهبه وه
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تای مانگی یهرهسهلهکه" نگی کوشتنم لێدرا مین زهکهیه" ناوی شت بهردهدووایین وتاری سه
ش و سپی هۆکاری ر ڕهسهلهڵگهک بهوه. وهتهند سایتێکی کوردی باڵوکراوهچهله 7505کی 

 . ستماندهداتهشت ئهردهی کوشتنی سهشێوه

ت ئاشکراکردن و دادگاییکردنی و حکومهوهی لێکۆڵینهکان و لیژنهندیدارهیوهپهزگا رکی دهئه
 . شتردهکانی سهلهسهی مهوهحدودکردنهک مهنه. تاوانبارانه

ی لهسهرێک یا سیمبۆلێک بۆ ڕوداو و مهیکهر کاتێک پهتی ههک مافی خۆیهر هاواڵتیههه
زگا اڵتی ئیداری و دهسهدهندی بهیوهی پهوهوست بکات، ئهڵک درڵگا و ژیانی خهگرنگی کۆمه

و وهتکردنهک ڕهون، نهڕێک بکهکهر شوێنی گونجاو بۆ کارهسهله یههه وهکانهندیدارهیوهپه
 .تیاڵیهتی یا کۆمهی تایبهڕێگری دانان بۆ پرۆژه

ری یکهخوازیاری دانانی پهکهیهندانهس و ڕێکخراو و ناوهو کهموو ئهرکی ههمرۆ ماف و ئهئه
ی بهر ڕێگررامبهبهله وهنهرزبکهتی خۆیان بهزایهنگی نارهشت عوسمانن، دهردهئازادی سه

 .کهرهیکهم پهەرد

لەیەکەم رونکردنەوەى لێژنەى لێکۆڵینەوە تیایدا هاتبوو کە گولە بە سەرى کەوتوە : رۆژنامە
 نەدراوە؟ و پێش کوشتنى ئەشکەنجە

ی وهو ڕونکردنهوهتهم داوهیهوهو ڕونکردنهاڵمی ئهئێستا وهر لهبهفتهحه 0: کر عوسمانبه
و وادهسوکار و خانهکهکهیهتهقیقهو حهئهوتوومهی کهوهئه. ری داوهسهپێویست و ڕۆشنم له

و هیچ شتێکیش ناتوانێ ئه. چاوی خۆیان دیویانهسانێکی زۆر بهشت و کهردههاوڕێیانی سه
 .شتێکیتر بگۆرێتبه چاوی خۆمان دیومانهی بهتهقهقهحه

ر سه ک ناچێتهیههیچ شێوهبه که یهوهئه و ڕاپۆرتهکانی ئهموکورتیهکهکێک لهیه
دووایین  شت لهردهسهی کهوهر ئهسه، ناچێتهشت کراوهردهسهلهکانی پێشووتر کهەشەڕەه

شهڕهههولێری لهری پۆلیسی ههبهڕێوهی و بهکهڕاگری کۆلیژهکات کهئه وهبه وتاریدا ئاماژه
اڵم بهبه. نگیانی بپارێزن و ڕزگاری بکه که وان بردووهوه و هانای بۆ ئهکان ئاگادارکردۆته

 .کردنهورهخۆ گهرخستن و ی خۆدهکێشهوهئهوهتهمی پیدراوهەاڵو بێموباالتانه وگاڵته

وهشت پێش ئهردهئاخر سه))بووی ههستهر جهسهئاشکرا بهبهنجهشکهواری لێدان و ئهشوێنه
دان و بهنجهشکهلێدان و ئهڵک و پۆلیس بهرچاوی خهبهر بکرێ و بڕفێنرێ بهسهست بهی ده

 ((. کرێڕفێندرێ و سواری ئۆتۆتمۆبیل ئهزۆر ئه

ک بۆ خۆیدا هێمایهش خۆی لهمه، ئهمی بووهنێو دهلهلێدانی گوللهش بهکهی کوشتنهشێوه
 .شتهردهستی کوشتن و تیرۆری سهبهنگکردن و ئاشکرایی مهبێده
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لە بەیانامەکەى سەرۆکایەتى هەرێم ناوى سەردەشت بە خوێندکار هاتبوو، : رۆژنامە
ناوى هاتبوو، بۆچى سەرۆکایەتى لەراپۆرتى شەش مانگى سەندیکاى رۆژنامە نووسانیش 

 هەرێم پیشەى رۆژنامە نووسى لە سەردەشت وەردەگرێتەوە؟

شت ردهنوسانی کوردستان و جیهان، سهران و ڕۆژنامهی نوسهمرۆ زۆربهئه: کر عوسمانبه
و کانی ئهو نوسینهخنهرزیان بۆ ڕهنگاندنی بهڵسهناسن و ههنوسێکی بوێر ئهک ڕۆژنامهوه
بوێری و ڵوێستێک بهفا و ههک وهنووسی وهاڵتی ڕۆژنامهندین خهش چهیهم ماوهله. هیهه

سه. ی کراوهکهوادهخانهش بهپێشکهوهشتهردهناوی سهشت بهردهتی سهخسیهتی و شهئازایه
بۆ من شت ردهک سهمووی وهو ههی شانازییهکانی بۆ من جێگهوانیهڕۆژنامهشت و کارهرده

 .گرمڕێز ڕایئهرز و بهبهمیشه، بۆ ههدڵم شیرینهویست و لهخۆشه

بۆ سه. نکهشت ئهردهنووسی سهئینکاری ڕۆژنامهکهوهنهاڵمی بدهوهوانهبێت ئهئهو پرسیارهئه
ر گه؟ بۆ ئهوهقوتابی زانکۆ بهێلرێتهبێ بهئهچییهوهبوو؟ ئامانج لهنووس نهشت ڕۆژنامهرده

نجامی و ئهر پرۆسهسه کاتهەری ئکاریگه وهرگیرێتهشت وهردهسهنووسی لهکاری رۆژنامه
و تاوان و بێت، ئهنووس نهشت ڕۆژنامهردهر سهگهو سزادانی تاوانباران؟ ئهوهلێکۆڵینه

... ؟ ردادێسهی ئاڵوگۆری بهکهوه یا چوارچێوهبێتهتر یا بچوکتر ئهورهگهدڕندانهخوێنرێژیه
ڵکی کوردستان نووسان و خهالی ڕۆژنامهوهیهمبارهو پرسیار له" رگهبۆ و ئه"ندین چه

 .دروستبووه

ئێوە چەند فۆتۆیەکى تیرۆردنى سەردەشتان الیە بۆچى نەتان داوە بە لێژنەکانى : رۆژنامە
 لێکۆڵینەوە و یا خود باڵوى ناکەنەوە؟

رچی هه. وهی لێکۆڵینهلێژنهبهداومانهبووهر شتێک الی ئێمهتا ههرهسه: کر عوسمانبه
مین ڕۆژهکهیهت لهنانه، تهوهی لێکۆڵینهلێژنهبهموومان داوهبوبێ ههک الی ئێمهزانیاریه

و بردوویانهشتیان داوکردووهردهکانی سهخسیهتی و شهتایبهواوی دۆکۆمێنتهکاندا هاتوون ته
 . وهی لێکۆڵینهلێژنهدرابێت بهبوبێ نهالی ئێمهنییههیچ شتێک . 

ناڵی زگا و کهند دهڵکو الی چهنییه، به یت الی ئێمهکهی باسی ئهو دۆکۆمێنت و وێنانهئه
الی که یان کردووهندی ئێمهزامه، داوای ڕهو دۆکۆمێنتیان الیهڵگهو بهوێنه کهیاندنهڕاگه

ر خۆم و سهبهو وێنانهری عاتفی ئههۆی کاریگهتاکو ئێستا به اڵمبه. وهنهخۆیان باڵوی بکه
و بینینی ئه. وهباڵوبکرێته و وێنانهئهکردووهبولم نهشت قهردهم و هاورێیانی سهکهوادهخانه

به، بێنهڵوێستهو ههئه وێتهکهس نههیوادارم هیچ که. ئازارهرگبڕ و بهسۆو جهزۆر به وێنانه
تیرۆربکرێ و  ساتێکی وا دڕندانهکارهویستت بهسێکی ئازیز و نزیک و خۆشهکه رچاوت که
به ببێته کهی خوێناوی و تاوانکاریهیت وێنهبکه وهبولی ئهبتوانیت قه ختهسه ندهئینجا چه
بین قههیوادارم ناچار نه. نکایاندنهکان و ڕاگهواڵ و ڕاپۆرتی ڕۆژنامهی ههڕهالپهشێک له

 .بین و وێنانهی ئهوهبوڵی باڵوکردنه
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له 7505-52-72رواری بهو لهنجام دراوهئه 12-07-2010له م گفتوگۆیهئه: تێبینی
 وهباڵوبۆتهی رۆژنامهرۆژنامه

  

 !کوردستانلهربرینهرکوتی ئازادی دهنوسان ترۆپکی سهتیرۆری رۆژنامه

 دامهحهمین ساڵرۆژی تیرۆری سۆرانی مامهیادی دووهلهک یهوته

راسیمهم مهیادی سۆرانی ئازیز لهمرۆ لهکرد ئهزمان ئهتا زۆر  حهرهڕێز، سهبوانی بهئاماده
ڵکی ئازادیخوازی کوردستان بهنگی خهیامی هاودهیاندنی پهبۆ گهشدار بوینایه،ڵتان بهگهله
تیرۆری ستن بهڵدهی ههشانهڕهستهو دهەستنی ئتی بهر چۆنیهسهکردن لهک و قسهموو الیههه
گونجا بۆمان نهوهداخهاڵم بهبه. ننیهڵکی کوردستان بگهەخوێت ڕاستی بهیانهی ئهنگانهو دهئه

ڵتان گهلهوهیهم وتهی ئهڕێگهم لهزمکرد النی کهحهشداربین بۆیهڵتان بهگهوخۆ لهڕاسته
 .شدار بمەب

سانێکی دیاریکراو گروپ و کهق بهرحهدهنییهنیا تاوانێکی دڕندانهنووسان تهتیرۆری ڕۆژنامه  
یهڕسته رسهسێک لهکوشتنی که. ربڕینهده رکوتی ئازادیترۆپکی سهو خوێنرێژیهکرێ، ئهئه

ردهو پهنگاڵم بێدهبه سیستیماتیک وکی یهشێوهبهکهرکوتێکهی سهتێک نیشانهک یان بابه
ناو خوێندنگا و فهو لهشوێنی کار وناو کارگهو لهر جادهسهموو ڕۆژێک لهپۆش کراو، هه

م تاوانی تیرۆرکردنهر ئهرانبهبهییش لهتوڕه .کرێتدهسهدا مومارهم واڵتهکانی ئهرمانگه
 نهالیهمهو قووڵ و ههرکوتهو سهوداکانی ئهفراوانی مهو گوڕیشهڕه ی قوڵیندازهئهبهپێویسته

 .بێت

وتکردنی ی زهوهر ئهبهله ڵگایهموو کۆمهی ههلهسهر نووسینێک مهسهسێک لهتیرۆری که
ر ، ههڵگایهپۆکانی کۆمهەشان و ژیرچبێبه موووتکردنی ئازادی ههی زهئازادی نووسین ئاوێنه

ڵگا موو کۆمهنووسان ههر تیرۆری ڕۆژنامهرانبهکان بهتیهزایهناڕه ودایمهکهئاساییهوهئهبۆیه
ی وهئه .بینیی دهوهکردنهورهنائاسایی و گهت بهەاڵسەدش فراوانتر بێت کهوهله ووهبگرێته

نها بهتهبهیهکێشهم ئهکهیهوهئه بێتخنهجێگای ڕهبێت نائاسایی و بگرهدهوهی ئێمهڕوانگهله
م کهاڵتی یهسهالماری دهک پهگشتی بزانین، یان وه ران بهنووسان و نووسهی ڕۆژنامهکێشه

نگ نگهاتن و بێ دهەدەوین و بهیری بکهسهیاندنهڕاگهم کهچواره اڵتیسهریمی دهر حهبۆ سه
داگرنگه لهسهم مهر لهگهئه. ینیاندن دڵخۆش بکهسانی ڕاگهک کهخۆمان وه بوونیەن

نوسان و نوسهی رۆژنامهلهسهمهنها ببێتهتهیهلهسهو مهو ئهوهوێتهتاک بکهکانمان بهەکار
بوونی خۆمان نابێتهنگ نهبێ دهنها، که ته"ڵگای کوردستانهم کۆمهرجهی سهلهسهمهکه"ران 

. کانئازادهنگهکوشتنی دهتی لهزایهس و ناڕهکه زاریان ههزاران و دهەه یرجادههاواری سه
شوێنی خۆیان له نێت و تاوانکارانیهنی ڕابگهدهڵگا یاخیبوونی مهموو کۆمهی ههوهئه نابێته
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 .ننجام بدهی بتوانن جارێکیتر تاوانی وا ئهوهستێت لهستیان ببهو دهوهدابنیشێنێته

تیهزایهودای ناڕهی مهسکیهرتهم بهوامان لێ بکات بۆ گرێی ئه رانمان بکات ونیگهوهبێ ئهده
 مکانی خۆی وا بێ خهتاییهرهسهئازادیهق بهرههڵک دهکات خهده وابزانین چییه. ڕێینکان بگه

تی مانهتوانی زهئهڵکهقامی خهر شهسهری و هاتنه ماوهتی جهزایهناڕهوهئهچونکه .بێت
ری ماوهشداری فراوانی جهبێ بهبه .مووپاراستنی گیان و ئارامی و ئاسایش بێت بۆ هه

بهووهیادکردنهلهوهمێنێتهتیس ئهکانمان قهکان، کارهتاییهرهسهئازادیخواز بۆ ماف و ئازادیه
 . کانشتهردهکان و سهرزڕاگرتنی یادی ئازیزان و سۆرانه

وهئه. رپرسیارنزگاکانی بهو دهدام اڵت وسهموو دهنووسان ههڕۆژنامهر تیرۆری رانبهبهله
بۆچی هیچ . ریتپهشت تێئهردهر تیرۆری سهسهبهفتههه 00ر تیرۆری سۆران و سهساڵ به

بۆچی تاکو ئیستا لێژنه؟ کراوهنهو دۆسیانهزگاکانی بۆ ئهت و دام ودهن حکومهالیهکارێک له
کان وهی لێکۆڵینهوتووی لێژنهکهرنه؟ هۆکاری سهبووهنجامێکیان نهکان هیچ ئهوهی لێکۆڵینه

وانیتر کۆن بوون و شت و سۆران و ئهردهیسی سهر کهسهکان لهی کاره؟ بۆ چی ئاراستهچییه
شت ردهری ئازادی سهیکهپه" م دانانی ردهبه؟ بۆچی ڕیگری لهنجامئهبێتهراندنی ئهتێپه

رامبهبهاڵت لهسه؟ بۆچی دهچییهم ڕێگرتنهست لهبهکرێ و مهولێر ئهنێو شاری ههعوسمان له
؟ ئاشکراکردنی مانای چییهنگیهو بێدهو ئهنگهو بێدهڕ کردووهگوێی خۆی کهو پرسیارانهر ئه

یوهزگا پهاڵتداران و دهسهتوانی دهلهقورسهندهوهکی ئهتاوانباران و دادگایکردنیان داوایه
 بێت؟کانی کوردستاندا نهندیداره

و بکرێتکانیان پێناسهکارهکان بهزراوهزگا و دامهی دهو کارنامهئیتر پێناسهپێویسته 
کی یهزراوهدامه بێت بپرسین کهڕاستی دهبه. کانڵێن و فۆرمهیمان و بهپهک بهنهوهبناسرێته

یهزراوهدامه مر ئهگهنووسان؟ ئهتیرۆری ڕۆژنامهرگرتن بهبهلهڕۆڵی چییهمان لهرپه کوه
ر تیرۆری سهبهفتههه وه؟ ئهشته وست دێت کوا ئهدهر شتێکی لهگهو ئهنێتیهبا ڕایبگهکارتۆنه

کردووهچی مانهرلهم پهڕێت تا ئێستا ئهپهتێ ده ر تیرۆری سۆرانداسهساڵ به 7شت و ردهسه
هه وارمکان و ئومێدهمانهرلهندام پهی ئهدانهبهم دانهردهبهمهخهده م پرسیارهئهوه؟ من لێره
کانی دهمیهرخهمتهکه مردهبهله؟ ئێوهوهنهاڵم بدهخۆیان بگرن و وهبهم پرسیارهموویان ئه
م هه؟ بۆچی ئهچی بووه ڵوێستتانشت ههردهت پێش و دوای تیرۆری سهمنیهزگاکانی ئه

و ر ئهبهنها لهنها و تهکوردستان ته سانێک لهچێت تیرۆری کهەد وهله که یهتان ههڵوێسته
  ئاسایی بێت؟ وهشهالی ئێوهینووسن بهی دهشتانه

می دهرخهمتهمان بۆ کهرلهپه یپاڵپشتی کارانهوهکردهڵوێستی پاسیڤ و بهڕاستیدا ههله
دهڵگایهم کۆمهی ئهوساوهچه ش وری بێبهماوهو جهم واڵتهڵکی ئهخهمنی، وا لهزگاکانی ئه

سهم دهچاکسازی ئهبڕوانێت و هیچ ئومێدێکی به اڵتسهموو دهههلهوهچاوی گومانهبهکات که
و بێ وساوهچهکه بنڕۆژه ورانی ئهجیددی نیگهبێ بهکوردستان ده اڵت لهسهده. مێنێتنهاڵته
کی ئهئاخر چاکسازی چ مانایه. واوی ئومێدی چاکسازیان نامێنێتتهبهم واڵتهتانی ئهرهده
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ت ئاشکراکردن و دادگایی نانهنوسان تهدوای تیرۆر و کوشتنی ڕۆژنامهلهکهوهتهمێنیه
 .کرێر نهسهتاوانباران هیچ کارێکی له

ر تیرۆری سۆۆران سهواو بهساڵی تهوهئهکهوهمهئکید بکهتهوهجارێکیتر ئهوێت مهکۆتایدا ئهله
ڕوانۆۆی  چۆۆاوهی لۆۆهئیتۆۆر تۆۆاکو کۆۆه. رێۆۆتپۆۆهشۆۆت تێئۆۆهردهر تیۆۆرۆری سۆۆهسۆۆهبۆۆهفتۆۆههۆۆه 00و 
چۆاوهکۆانی لۆهندیۆدارهیۆوهزگۆا پۆهاڵت و دام و دهسۆهکۆانی  دهسۆتیهربۆهی و بێۆدهەمرخەمتەک

ندیدارهیوهزگا پهاڵت و دهسهنگی دهنوسان،  بێدهی کوشتنی ڕۆژنامهو هاوکێشهئه. ڕوانیداین
نۆگ بێۆده ، ئێمۆه. بێتی ئهی درێژهکان تاکهرگبڕهجه ساتهڕاندنی کارهکان، کۆنبوون و تێپه

کۆۆی ئاشۆۆکراکردن و دادگۆۆایی رهکانمۆۆان و  ئامۆۆانجی سۆۆهر داخوزیۆۆهسۆۆهلۆۆه نۆابین و پێۆۆداگرین
 .کوردستانلهڕبرینهسمی ناسینی ئازادی دهڕهتاوانباران و به

 .شتردهرگ و ڕیسوای بۆ بکوژانی سۆران و سهمه

 یانڕێز بێت یاد و ڕێگای ئازادیخوازانهرز و بهبه

 (لیئارام عه) کر عوسمان به

7505-52-75 

-52-لهمهحهسۆرانی مامهمین ساڵرۆژی تیرۆری  راسیمی یادی دووهمهلهم وتارهئه: تێبینی
 وهتهخوێنراوهلەالیەن ڕۆژنامەنووس  پشتیوان سلێمانی له 7505

 

 تاریکیدا تیرۆر کراشت لهردهئێستا سهر لهچوار مانگ به

 کرێشتی برام تیرۆر ئهردهتی سهسایهئاشکرا کهڕووناکی و بهمڕۆ بهئه

 "لیئارام عه"کر عوسمان به

و تیایدا چیرۆکێکی وهشت باڵوکرایهردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهیاندنێکی لیژنهمڕۆ ڕاگهئه
قڵێکی هێج عهکهوهتهشتی برام هۆنراوهردهچۆنێتی تیرۆرکردنی سهت بهبارهسهرهوبهرهبێ سه

لهکه یان پرسیارو گوماندهاڵمێک بهر هیچ وهک ههنهیاندنهو ڕاگهئه. لیم قبوڵی ناکاتسه
تۆمهوهستهبهمهڵکو به، بهوهناداتهوروژێنراوهو تاوانی کوشتنهت بهبارهی ڕابردوودا سهماوه

 .شتردهپاڵ سهداتهنسارولئیسالم دهڵ گروپی ئهگهتی تیرۆریست بوون و هاوکاری له
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واڵێک و ڕوانی ههمان چاوهکهندامی خێزانهواوی ئهدایک و باوکم و تهند مانگهی چهماوه
و رداوێکی ئهممان بۆ ئاشکرا بکات، سهنووسی تراجیدی براکههۆکاری چارهکن کهزانیاریه

ڕی و پهبهمان پێ بناسێنێت کهدکارو تاوانکارهبهستهو دهو ئهمان بۆ ئاشکرا بکاتشهڕهپیالنه
ی مڕۆ لیژنهچی ئه، کهوهکی ژیانی دایک و باوکمی کوژاندهو تروسکاییهمۆمێکوهقیهدڵڕه

و ئازارێکی جهوهندهڵکهموومانی ههنوێ برینی دڵی ههرلهسهیهبێبناغهتهم تۆمهناوبراو به
 .دیاری پێ داینرگ بڕی تری به

شتی ردهکانی سهنوسینهند دێرێک لهشتی ناسیبێت، یا چهردهسهوهنزیکهسێک لهر کهبۆ هه
شت کهردهسهکهڕوونهوهشتی ناسیبێت، ئهردهتەنانەت دوراودووریش سهیان وهخوێندبێته

تاڵهبە ک یههیچ شێوهبه. لمانی بوونی و عهدهی و مهکهرهوروبهویستی دهسێکی خۆشه
و دوره یەبێبناغه تهو تۆمه، ئهوهڕی تیرۆرستیهیروباوه ببه وهند نابێتهو بهکیش ئهموویه

ر کاری سهنووس بوو و لهشت ڕۆژنامهردهسهکه یهوهر ئهه هکهلهسهسڵی مهئه. ڕاستیله
 .ڵگای کوردستان تیرۆرکراتی کۆمهلهناعەداگرتن لهخنهوانی و نوسین و ڕهرۆژنامه

و ر ڕاستیک ههنهنم کهیهگهڕاشکاوی ڕایدهشت عوسمان بهردهک برای سهدا وهمن لێره
ئیدانه وهڕی بێزاریهو پهڵکو به، بهوهمهکهت دهڕهوانهناو لێکۆڵینهنجامی بهو ئهدروستی ئه

هاوکاریکردنی م و تاوانبارکردنی بهتیرۆریست ناساندنی براکهبۆ بهبێ ئاکامهوڵهم ههی ئه
شکهڕای ئازار و ئهرهسهیهم ئیدیعا بێ بناغهئه. کەمنسارولئیسالم دهگروپی تیرۆریستی ئه

م م و لهکهندامانی تری خێزانهو ژیانی ئهر ئاسایشبۆ سهیهشهڕهالمارو هه، بیانووی پهنجه
م ر ئهرانبهبه لهم کهکهنگرانی مافی مرۆڤ دهموو ئازادیخوازان و الیهوازی ههبانگه وهتهبابه
 .نامان بنو پهدا پشتئاشکرایه شهڕههه

ههی ناوبراو بوو کهی لێژنهوهمین ڕوونکردنهکهر یهسهی ترم لهوهڕابردوودا ڕوونکردنهمن له
ندین جار چه. وهباڵوکردهکهیسهر کهسهمومژاوی لهندین شتی ناراست و تهچهتاوهرهسهر له
و کردووهشت نهردهیستی تیرۆری سهکهلهوههیچی بۆ لێکۆڵینهیهو لیژنهئهکهیاندووهڕامگه
ە ب که ر تاوانێک نییهسهی لهوهڵدانهههردهمنی توانای پهواو ئهکی تهیهو لیژنهناکات

ی و بۆنهیاندنند ڕاگهچهک لهمن وه. نجام دراوهستی خۆیدا ئهبن دهرچاوی خۆی و لهەب
 پێویسته که وهمهکهەد دووبارهم خواسته، جارێکی تر ئهڕابردوودا داوام کردووهتریش له

ک کهیهلیژنه. کان ئاشکرا بکاتو ڕاستیهوهبکۆڵێته یسهو کهن لهکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنه
 رانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانو ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو ده رانی ڕێکخراوهنوێنهپێک هاتبێت له

و جێگای شت ماناردهک خێزانی سهوهتی ئێمهرایهنوێنهکی واشدا یهلیژنه له کان کهنیهدهمه
 .بێتده

 "لیئارام عه"کر عوسمان به

 شت عوسمانردهبرای سه



 سەردەشت عوسمان
 

87 
 

 7505 -52 -00 

شت عوسمانی ئاشكرا ردهی بكوژانی قوتابی سهناسنامهوهی لێكۆلینهلێژنه -کوردستانی 
 كرد

15-Sep-10 [17:1] 
PNA - شت ردهسه) ی بكوژانی قوتابی ، ناسنامهوهی لێكۆلینهلێژنه

كی یهوێنه، كهوهیاندراوێكی باڵوكردهراگهوهیهم بارهى ئاشكرا كرد و له(عوسمان
 : تییهكهقهدهوهی خوارهمهئه، یشتووهیامنێر گهواڵی پهست ئاژانسی ههدهبه

موو بۆ هه(  74/0/7505) وتی رێكهلهیهم دۆسیهتاییمان لهرهیاندنی سهدوای راگهدوابه
بهقوتابی كۆلێژی زمان له(  3/0/7505) وتی رێكهی لهوهدوای ئهیێنین كهگهك رایدهالیه

كان جوانهرهیمانگای هونهم پهردهبهرفێندرا له( ن سهشت عوسمان حهردهسه) شی ئینگلیزی 
ی دۆزرایهكهرمهته(  0/0/7505) وتی رێكهدواتر لهر كۆلێژی ئاداب ، رامبهبهوێتهكهدهكه
ر سهنجام دانی پشكنین لهرگرتنی رێوشوێنی یاسایی و ئهو دوای وه( موصل ) شاری لهوه
كهسلیم بهی رۆژی دواتر تهكهرمه، ته( موصل ) ی پزیشكی دادی رمانگهن فهالیهلهكهرمهته

 .س وكاری كرا 

پێكهێنرا م دۆسیهلهوهلێكۆلینهت بهكی تایبهیهرێم لێژنهرۆكی ههرێز سهبه رمانیر فهسهله
وهڵسا بهتا ههرهكاربوو و سهست بهدهكهبۆ ئاشكراكردنی بكوژانی تاوانلێكراو ، لێژنه

چۆن   چاوی خۆیان بینیویانهبهشوێنی رووداو كهند شاهێدێكی نزیك لهی چهرگرتنی ووته
( فحص بغداد )   نگی سپی ژمارهره( مینی پاس ) ئۆتۆمبێلێكی جۆری هۆندا ناوبراو به

 .بردراوه
ی جیاجیا لهرچاوهسهندین زانیاری لهی چهوهو تاوتوێكردن و شیكردنهوهپاش كۆكردنهله

)   ناویبه( انصار االسالم ) گروپی ر بهسێكی سهوت كهركهدهوهی لێكۆلینهن لێژنهالیه
( موصل ) و دانیشتووی شاریز كوردهگهرهساڵ به(  70) ن مهته( هشام محمود اسماعیل 

 .هید كردنی ناوبراو شهلهبووهستی ههده( بێجی ) ی سازی شارۆچكهپیشهلهرهی فیتهپیشه

تی رایهبهرێوهڵ بهگهنگی لهماههههئاسایش به رێگای دادگاوهله وهكهژێر چاودێری لێژنهله
. كرا وهی لێكۆلینهلێژنه یوانهستگیر بكرێت و رهتوانرا ناوبراو ده( بێجی ) زای پۆلیسی قه

وتی رێكهلهی كهكهتاوانهستگیركراو دانی نا بهتباری دهڵ تۆمهگهلهوهپاش لێكۆلینه
بچێتهوهتهئاگادار كراوه( ڕ  .ڕ ) ناوی بهم باندهرپرسۆۆۆی ئهن بهالیهله( 3/0/7505)

ندامێكی تری ئهندی بهیوهوێ پهله( ددین الحهسه)پارێزگای ر بهسه( رگات شه) ی شارۆچكه
موصل ) شاری ێنێتهری بگرێت و بیگهوهیهتێك ههمانهئهكه( م . ڕ ) ناوی بكات بهم باندهئه
شوێنی دیاریكراو لهچێتهتبار ده، تۆمهم سنوورهلهیهزایی ههی ناوبراو شارهوهر ئهبهله( 

دهبهتاوانلێكراوی تێدابووهگرێت كهردهوهكهئۆتۆمبێلهم باندهتباری تری ئهسێ تۆمهوێ له
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ێ َ  خورلێدهكهتبار خۆی ئۆتۆمبێلهزیندویی ، ئینجا تۆمهستراوی و بهم بهست و قاچ و ده
و كهئۆتۆمبێله( انتصار ) كی رهگهله( موصل ) شاری چێتههد( م .ڕ) تبار ڵ تۆمهگهو له

 .كات ده( ڕ . ڕ ) كهرپرسی باندهبهسلیم بهتاوانلێكراو ته

 زانێت كهستگیركراو دهتباری دهتۆمهكهرپرسی باندهن بهالیهند رۆژێك لهپاش چه
راندۆتهگهوهی بۆ ئهكهكوشتنه كانی ناوبراو هۆكاریپێی ووتهو بهتاوانلێكراویان كوشتووه

ندێك كاریان بۆ بكات بهههدابوو كهم گروپهلێنی بهبه( ن سهشت عوسمان حهردهسه) كهوه
 .دابوو نجام نهكانی بۆیان ئهاڵم كاره

ولێر دادگهی ههوهری دادگای لێكۆلینهن دادوهالیهتبار لهی تۆمهووتهی شایانی باسهوهئه
كهم باندهتبارانی تری ئهستگیركردنی تۆمهوام داین بۆ دهردهوڵی بهههلهوهرگیراوهوهریانه

ر كانی تر و ههكاریهووردهو لهرچووهستگیركردنیان بۆ دهرمانی دهبریاری دادگا فهبه
 .  وهینهكهك دهموو الیهئاگاداری هه یهم دۆسیهت بهبارهچونێكی نوێ سهزانیاری و پێشوه

 
 ۆمەتباركی تیهوێنه -:   هاوپێچ

 00/2/7505  وهی لێكۆلینهلێژنه

 

لهوهی  لێۆلکۆڵینهکانی لیژنهکارییهواشهر چهرانبهبهری لهماوهتی جهزایهی ناڕهوهکۆبوونهله" کر عوسمانبه"ی وته
 شاری یۆتۆبۆریشت عوسمان، لهردهیسی سهکه

شت دهردهبکوژانی سهی کهوهرۆژ، له 05مانگ و  3ڕوانی بێئامانی دوای چاوهبهڕێزان به
ڵکی ی خهزۆربهرچوو کهدهوهر ئهکان ههڕوانیهچاوهوهداخهبه. ستگیر و دادگایی بکرێن
ڵک خهکان لهی ڕاستیهوهک و شاردنهکرد، دروستکردنی سیناریۆیهکوردستان پێشبینیان ئه

کان بێت الی ی ڕاستیهوهنیا شاردنهتهونتربوو کهقێزهوهزۆر لهکهاڵم سیناریۆیهبه... بێت
شت و شیواندنی مێژوو و ردهتی سهسایهت و تیرۆری کهڵکو تۆمهبه. وهی لێکۆڵینهلێژنه

ر ئازادی و ی هێرشێکی فراوان بۆ سهوێشهله. شت بووردهی سهقینهی ڕاستهکارنامه
 .ڵگایهئازادیخوازانی کۆمه

(( 7505-52-00)) شت لهردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهیاندنی لیژنهڕاگهی لهوهئه
ئه. لیم قبوڵی ناکاتقڵێکی سههێج عهکهوهتههۆنراوهرهوبهره، چیرۆکێکی بێ سهوهباڵوکرایه

ت بارهی ڕابردوودا سهەماولهپرسیارو گومان کهیان دهاڵمێک بهر هیچ وهک ههنه یاندنهو ڕاگه
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تی تیرۆریست بوون و تۆمه وهستهبهمه ڵکو به، بهوهناداتهیهدڕندانهو تاوانی کوشتنهبه
 .شتردهپاڵ سهداتهنسارولئیسالم دهڵ گروپی ئهگههاوکاری له

و سهڵ ئهگهلهو ناکۆکهوانهرتاپا پێچه، سهداویانهکهوهڕوونکردنهوان لهی ئهو زانیاریانهئه
 ...ڵکی کوردستان دایهری خهماوهەالی جکهڕووداوهی لهداوانهره

ناعهلهگرانهخنهند وتارێکی ڕهدوای نووسینی چهشت بهردهسهکهعلومهموومان مهبۆ ههوهئه
تای رهسهله. کوردستاناڵتدار لهسهحزابی دهاڵت و ئهسهندڵی دهکسانی و گهتی و نایهداله

نگ و ی بێدهوهکرێ، بۆ ئهی لێدهشهڕهفۆن و ئیمێل ههلهڕێگای تهله  7505کی مانگی یه
ی ئاگادار کهولێر و ڕاگری کۆلیژهری پۆلیسی ههبهڕێوهشت بهردهدا سهو کاتهله. چ بێتملکه

مین کهیه"شت ردهپێی دوایین وتاری سهبه. لێی کراوهی یهشهڕهو ههترسی ئهمهله وهکاتهئه
... شیان پێ کردووهڵکو گاڵتهبهگرتووهجدی نهیان بهر داواکهک ههنه" نگی کوشتنم لێدرازه

من و ئاسایش لهی لێناکرێ، ئهشهڕهولێر ههههسێک لههیچ که ڕاست نییهوهئه پێیانوتووه
"شت لهردهسهبۆیه. یربکهی و ناو دهبکهورهوێ خۆت گهتهڵکو ئهبه، رارهرقهولێر بههه

 .بێتڕوانی بکوژانی ئهچاوهبێت و لهنائومێد ئه" من و ئاسایشی کوردستانرانی ئهپارێزه

ڕۆژی کان و کۆلیژی ئاداب، بهجوانهرهیمانگای هونهر پهرامبهبهله 7505-0-3یانی بهله
به. نیدهجلی مهس بهکه 4ن الیهله. وهڵکهچاوی پۆلیسی زێڕڤانی و خهربهڕوناک و به
شت ئهردهزۆر سهک بهکیهترسیهس و هیچ مههیچ کهلهوهسڵمینهبێبێ ترس و بهئاشکرا و به

م، کهوادهشت هاوڕێیان و خانهردهر ڕفاندنی سهسهبه" عاتنیو سه" ی دوای نزیکه. رفێندرێ
ئاگادار و ڕوداوهولێر لهکانی پشکنینی ههواوی خاڵهولێر و تهو ئاسایشی شاری هه پۆلیس

کان منییهزگا ئهدهن بهکهندی ئهیوهندین جار پهت چهنانهته. بۆ ڕزگارکردنیوهنهکهئه
توانن لهڕوات، ئهەی ئکهفۆنهلهنگی تهزه" ئێواره 0"تاکو و رۆژهئهکه" ئاسایش و پۆلیس"

تاکو به... کرا  واو ئیهمالکرا و تهاڵم هیچ نهبه. ی بزانرێتکهی شوێنهکهفۆنهلهی تهڕێگه
 ....کرێتیرۆر ئهترین شێوهدڕندانه

ک بۆ ک هێمایهکرێ وهمی تیرۆر ئهنێو دهک لهدوو فیشهشی  بهکهی کوشتنهها شێوهروههه
نهکهم نهتی نابن دهدالهڵ ناعهگوێڕایهکانیتر کهشتهردهسه مووشت و ههردهنگکردنی سهبێده

نرێ ئهمیان دابخرێت، ئیتر گوللهن دهبول ناکهقهی کهسانهو کهک بۆ ئهک هێمایهوه. ئیتروه
 .وهمیانهدهبه

واو یان تهکهلهسهم بوون و مهرخهمتهکان زۆر کهمنییهزگا ئهتادا دهرهسهها لهروههه
و ورهگهو تاوانهی ڕووداوێکی ترافیک لهندازهئهبهکهر ڕووداوهسهرۆژ به 4ئیهمالکرد تاکو 

و وهرهدهڵک و ئازادیخوازان لهتی خهزایهژێر فشاری ناڕهدواتر له.... وهکۆڵییهیان نهدڕندانه
 ....پێکهاتکهتاوانهلهوهی لێکۆڵینهلێژنهوهناوه
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ند بهیوهپهمی لهکهی یهوهشت ڕونکردنهردهتیرۆری سهلهفتههه 3دوای بهی ناوبراو لێژنه
ر سهکاری لهواشهندین ناڕاستی و چهمیشدا چهکهی یهوهڕوونکردنهله. وهباڵوکردهکهڕووداوه

ند و چهوهم دایهکاریانهواشهو ناڕاستی و چهاڵمی ئهوهکاتی خۆیدا له. وهباڵو کردهکهیسهکه
شت نهردهیستی تیرۆری سهکهله وههیچی بۆ لێکۆڵینه یهو لیژنهئهکه یاندووهجار ڕامگه

سعود مه"رێمرۆکی ههبۆ سه( 7505-50-له)کی کراوهیهنامه ت لهنانهته. و ناکاتکردووه
کارهلهکهلیژنهکهوهکردۆتهوهئکیدم لهته. م کردووهکهی لێژنهوهشانهڵوهداوای هه" بارزانی

کات، کی تردا کار دهیهئاراسته به ریکهخه کهش لیژنهوهلهجگه. بووهوتوو نهرکهکانیدا سه
 کانی ترن یان لهنووس و دانیشتووی شارهۆژنامه ڕکهڵکانێکهخه حقیقکردن لهویش تهئهکه

سهی لهسانهو کهبۆ ئهکردنهشهڕهریکی ئیستیفزازکردن و ههخه.... و کارهبێئاگان لهوهبناغه
به... کانهی ڕاستیهوهریکی سیناریۆ داتاشین و شاردنهنگ، خهدهتههاتونهیهلهسهو مهر ئه

 ...بینینی ئهکهوانهمرۆ پێچهئهوهبوو ئهک بۆ داواکانمان نهیهوهاڵم هیچ کاردانه

ی سهوهئهیهلهسهم مهتیش ئهتایبهو بهلهسهر زۆر مهسهی پێشووتر لهجرووبهتهوهداخهبه
. کوردستانلهیهلهسهم مهی ئهوهکالیی کردنهبۆ یهوهتهماوهی یاسایی نهوڕێگهجێگهلماند که

. ئاسان نییه ی قانونی و سزادانی تاوانبارانوهکالییکردنهزعی ئێستادا یهی وهچوارچێوهله
ڵوێستگیری جدی ئهرکوت،ههتیرۆر و سهلهڵکی ئازادیخواز و توڕهی خهماوهتی جهزایهناڕه

کالییکردنهتی یهمانهنوسان زهنی و رۆژنامهدهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕێکخراوه
 .کانهستنهڵبهت ههو ڕیسواکردنی سیناریۆ و درۆ و تۆمهیهلهسهو مهی ئهوه

كهیهتهو حكومهئه تریتێكیاللهدهوهیان كردبێت، ئهو كارهئه( نسارولئیسالمئه)و ر بێتگهئه
كار ستیان لهکان دهمنیهزگا ئهئاسایش و ده ریبهڕێوهو بهناوخۆ زیریت و وهبوو حکومهده

و سهم زانكۆردهبه رووناك بێنه ڕۆژیبه نسار توانیویانهئه چۆن باندێكی كه وهتهبكێشایه
 ...نبكه تیرۆری وێله وهڕێننهبیپه داها بازگهندهچه و بهنشت ببهرده

شت ردهسه وهکرایهئه وهئکید لهکرا و تهئهوهر ئهسهزۆر کار له تاوهرهسهر لهدواتر هه
ش سەردەشت وەكو قوتابىو تاوانلێكراو لێژنەکهلە راگەیندراوەكانی . بووهنووس نهڕۆژنامه

 !ناسینراوە، ئەگەر مەرامێك لەمە نەبێت بۆچى لێژنەكە نەینوسیوە رۆژنامەنوسو قوتابى؟
 .ینکهنهنگ بین و قسهبێده یهزیهم قهلهوێت ئێمهیانهکرێ، ئهی ئهالنهو مامهپێی ئهبه

لیژنهخۆیان " ئیعالمدیوانی"سمی یاندنی ڕهڕاگهلهیش" نسارول االسالمئه"گروپیوه دوێنێ ئه
 ... وهخاتهدرۆ دهشت بهردهسهتیرۆریله وهلێكۆڵینهی

ردهکانی سهنوسینهند دێرێک لهشتی ناسیبێت، یا چهردهسێک دوور یا نزیک سهر کهبۆ هه
ردهسه. نییهوهڕی ئیسالمیهبیروباوهندی بهیوهشت دورو نزیک پهرده، سهوهشتی خوێندبێته

بە ک یههیچ شێوهبه. لمانی بوونی و عهدهی و مهکهرهوروبهویستی دهسێکی خۆشهشت که
یەو بێبناغه تهو تۆمه، ئهوهڕی تیرۆرستیهبیروباوه به وهند نابێتهو بهکیش ئهموویهتاڵه
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ر سهنووس بوو و لهشت ڕۆژنامهردهسه که یهوهر ئهههکه لهسهسڵی مهئه. ڕاستیله دوره
 .ڵگای کوردستان تیرۆرکراتی کۆمهلهناعەدا گرتن لهخنهوانی و نوسین و ڕهکاری رۆژنامه

ردهتی سهخسیه، تیرۆری شهیهورهتاوانێکی زۆر گه وهی لێکۆڵینهت و سیناریۆی لیژنهتۆمه
و شتهردهی سهوهتیرۆرکردنهدووباره. یهورهشت گهردهیی سهستهی تیرۆری جهندازهئهشت به

حەقیقەتە تاوانیکى گەورەترە  گۆرینى ئەو. . شجارێكى تر برینێكى تریان خستە دڵی ئێمه
 .بەحەقى سەردەشت و خەلکى کوردستان

واڵتێکی ر یاسای ههله. شتردهنادانی تاوانباران و بکوژانی سهلی یانی پهمهعه به وهئه
و سزای یهورهتاوانێکی زۆر گهوهنای تاوانباران و ئینسان کوژ بدات ئهسێک پهر کهدونیادا هه

 .رهسهله

جاری و گاڵتهکارییهواشهو چهی، ئهکهوادهشت و خانهردهسهلهیهدرێکی دیکهغهتهو تۆمهئه
ک سێک یهر که، بۆ ههڵکی کوردستانهخهم ئازادیخوازان و رجهسهبهیهورهکی گهتیهسوکایه

ر ئهگهئه ترسیدارهزۆر مهوهئه. بوڵ بکاتو قهیهورهگهدرهو غهبێت نابێت ئهویژدانی ههڕهزه
ی ڕاستهو کارنامهنی ناسنامهکوژراوی ناتوانین خاوهزیندوێتی یا بهڕێت بێگومان بهتێپهوه

 . کانی خۆمانیش بینو یادگاریهقینه

شاردنەوەى ڕاستیەکانە؟ ئه  کان  ولێژنەى تیرۆرکردنی کوژراوه  ووهئایا لێژنەى لێکۆڵینه
کوشتنى   فڕاندنى جەستەى مردو و  ڵ هەڵدانەوەى قەبرو وگهلهئیتر جیاوازی چییهمه

 .یهورهکی گهزاریی و ڕیسواییهرمهشهوهڕاستی ئهبه. زیندانى

ڵکی اڵنی خهواوی ئازادیخوازان و کۆمهبۆ دادگایکردنی تهوخۆیههێرشێکی ڕاستهوهئه
و ڕێگهمزێکی ئازادیخوازانهک ڕهشت وهردهتی سهخسیهبۆ شێواندنی شهوڵێکهکوردستان، هه

 .شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهدانانی پهدان بهنه

ناو لێکۆڵینهنجامی بهو ئهو دروستی ئهر ڕاستیک ههنهنم کهیهگهڕاشکاوی ڕایدهدا بهمن لێره
تیرۆریست بۆ بهبێ ئاکامهوڵهم ههی ئهئیدانهوهڕی بێزاریهو پهڵکو به، بهوهمهکهت دهڕهوانه

نسارولئیسالم هاوکاریکردنی گروپی تیرۆریستی ئهشت و تاوانبارکردنی بهردهناساندنی سه
بۆ یهشهڕهالمارو هه، بیانووی پهنجهشکهڕای ئازار و ئهرهسهیهبێ بناغه م ئیدیعائه. کەمده

موو وازی ههبانگهوهتهم بابهم و لهکهندامانی تری خێزانهو ژیانی ئهر ئاسایشسه
و پهدا پشتئاشکرایهشهڕهم ههر ئهرانبهبهلهم کهکهنگرانی مافی مرۆڤ دهئازادیخوازان و الیه

 .نامان بن

ڵکی ری خهماوهتی جهزایه، ناڕهیهلهسهم مهی ئهوهکالییکردنهنای من بۆ یهپشت و په
نی و ئازدیخوازانی کوردستانه دهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕیکخراوهکوردستان و ئه
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رێم تی ههپشتیوانی حکومهو کهی لێژنهو کارهئهزۆر گرنگه. ی کوردستانوهرهو دهوهناوهله
ری راسهئاستی سهو لهوهک بێتهمووالیهری و ههماوهتی فراوانی جهزایهڕووی نارهرهلێی، به

ر رامبهبهتی لهزایهنگی ناڕهده م کهکهڵک ئهم خهرجهوازی سهمن بانگه. و دونیا ڕیسوا بکرێت
و وهنهرز بکهبه جارییه ن و گاڵتهوهسیناریۆ قێزهو شت و  ئهردهی تیرۆری سهتاوانی دڕندانه

 .وهنهتی بکهڕه

حزابی م ئازادیخوازان و ئهرجهڵکی کوردستان و سهم خهردهبهله یسێکی سیاسیهکهیسهم کهئه
بۆ ترسیدارهلێك مهنگێکی گهزه. ی تاکو ئێستاو شێوهبهیهلهسهم مهراندنی ئهتێپه. سیاسیدا

بهرۆژى روناك و بهبهیهدرندانهوشێوهشت بهردهڵگای کوردستان، تیرۆری  سهم کۆمهرجهسه
تاوانهتیشی بۆ دروستبکرێ و سیناریۆ لهدواتر تۆمه. وهڵك و پۆلیس و ئاسایشهرچاوى خه

 . دروستبکرێ زۆر ترسناکهکه

ری، ماوهباتی دیموکراسی و جهکانی خهشێوازهنی بدرێت، لهدهوڵێکی مهموو هههه پێویسته
فاکته توانێ ببێتهئه وهئهوه. ربگیرێتڵک وهراسیم و مانگرتن کهو مهوهیاندن، کۆبوونهڕاگه

ناساندن و دادگایى كردنى خواستى ئێمه .مووانتکردنی ئاسایش و ئازادی بۆ ههمانهری زه
م  ین ئهکهده وهر ئهسهش پێداگرى لهستهبهم مهئه ، بۆکانهتاوانباران و ئاشکراکردنی ڕاستیه

 .گاتنجامى كۆتایى دهئهتا به یگیرى لێ بکرێپه یهلهسهمه

 !بژی ئازادی !شتردهرگ و ڕیسوای بۆ تیرۆرستان و بکوژانی سهمه

7505-52-75 

 یۆتۆبۆری

 

 گفتوگۆی ڕۆژنامەی الی المام لەگەڵ بەکر عوسمان

 سەردەشت تیرۆرکدرنى بە تایبەت تەحقیقی لیژنەى ،7505 سیبتمبەر 00 رۆژى: االمام الى
 ڕاگەیاننیکى پیکهاتوە، ئیقلیمەوە سەرۆکى لە الیەن کە ئیوە خۆشەویستى براى عپمان،

 کوژراوە االسالمەوە اێنار تیرۆریستى باندى لەالیەن سەردەشت هاتوە تیایدا کە بالوکردوە،
 راستەوخۆ بەشیوەیەکى لیژنەیە بەمانایە، جیبەجینەکمردوە، ئەوانى وەعدیکى چونکە

 خیزانى سەردەشت وەکو ئیوە رەئى. بوە باندەدا ئەم لەگەل کە دەکات تاوانبار سەردەشت
 پیشەوەى چونە پرۆسەى گشت لەسەر ئیوە وەرئەى چىیە؟ لیژنەکە توهمەى ئەم لەسەر

 !چىیە؟ لیژنەکە لیکۆلینەوەى
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-52-00)) شت لهردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهیاندنی لیژنهڕاگهلهی وهئه  :بەکر عوسمان
لیم قبوڵی قڵێکی سههێج عهکهوهتههۆنراوهرهوبهره، چیرۆکێکی بێ سهوهباڵوکرایه(( 7505
ی ڕابردوودا ماوهلهیان پرسیارو گومان کهدهاڵمێک بهر هیچ وهک ههنهیاندنهو ڕاگهئه. ناکات

تی تیرۆریست تۆمه وهستهبهمهڵکو به، بهوهناداته وروژێنراوه و تاوانی کوشتنهت بهبارهسه
 .شتردهپاڵ سهداتهنسارولئیسالم دهڵ گروپی ئهگهبوون و هاوکاری له

سهو ڵ ئهگهلهو ناکۆکهوانهرتاپا پێچه، سهداویانه کهوهڕوونکردنهوان لهی ئهو زانیاریانهئه
 .ڵکی کوردستان دایهری خهماوهەالی جکهڕووداوهی لهداوانهره

ردهکانی سهنوسینهند دێرێک لهشتی ناسیبێت، یا چهردهسێک دوور یا نزیک سهر کهبۆ هه
ردهسه. نییهوهڕی ئیسالمیهبیروباوهندی بهیوهشت دورو نزیک پهرده، سهوهشتی خوێندبێته

بە ک یههیچ شێوهبه. لمانی بوونی و عهدهی و مهکهرهوروبهویستی دهخۆشهسێکی شت که
یەو دورهبێبناغهتهو تۆمه، ئهوهڕی تیرۆرستیهبیروباوهبهوهند نابێتهو بهکیش ئهموویهتاڵه

کاری ر سهنووس بوو و لهشت ڕۆژنامهردهسهکهیهوهر ئهههکهلهسهسڵی مهئه. ڕاستیله
 .ڵگای کوردستان تیرۆرکراتی کۆمهلهناعەداگرتن لهخنهوانی و نوسین و ڕهرۆژنامه

ردهتی سهخسیه، تیرۆری شهیهورهتاوانێکی زۆر گهوهی لێکۆڵینهت و سیناریۆی لیژنهتۆمه
و شتهردهی سهوهتیرۆرکردنهدووباره. یهورهشت گهردهیی سهستهی تیرۆری جهندازهئهشت به

گۆرینى ئەوحەقیقەتە تاوانیکى گەورەترە . . شجارێكى تر برینێكى تریان خستە دڵی ئێمه
 .بەحەقى سەردەشت و خەلکى کوردستان

ر واڵتێکی دونیادا یاسای ههله. شتردهنادانی تاوانباران و بکوژانی سهلی یانی پهمهعهبهوهئه
سهو سزای لهیهورهتاوانێکی زۆر گهوهکوژ بدات ئه نای تاوانباران و ئینسانسێک پهر کههه
 .ره

جاری گاڵته کارییهواشهو چهی، ئهکهوادهشت و خانهردهسه له یهدرێکی دیکهغه تهو تۆمهئه
ڵکی م ئازادیخوازان و خهرجهسهڵکو بهبهئێمهنیا بهرتهەک هنه یهورهکی گهتیهو سوکایه
بوڵ بکهو قهیهورهگهدرهو غهبێت نابێت ئهویژدانی ههڕهک زهسێک یهر کهبۆ هه، کوردستانه

کوژراوی ناتوانین زیندوێتی یا بهڕێت بێگومان بهتێپهوهر ئهگهئهترسیدارهزۆر مهوهئه. ن
 . کانی خۆمانیش بینو یادگاریهقینهی ڕاستهو کارنامهنی ناسنامهخاوه

ندین میش چهکهی یهوهڕوونکردنهلهشت ردهتیرۆری سهلهفتههه 3دوای بهو ی ناوبرالێژنه
و ناڕاستی و اڵمی ئهوهکاتی خۆیدا له. وهباڵو کردهکهیسهر کهسهکاری لهواشهناڕاستی و چه

کهلهوههیچی بۆ لێکۆڵینه یهو لیژنهئهکه یاندووهند جار ڕامگهو چهوهم دایهکاریانهواشهچه
رۆکی ههبۆ سهکی کراوهیهنامهت لهنانهته. و ناکاتکردووهشت نهردهیستی تیرۆری سه

 کهوهکردۆته وهئکیدم لهته. م کردووهکهی لێژنهوهشانهڵوهداوای هه" سعود بارزانیمه"رێم
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کی تردا یهئاراستهبه ریکهخه کهش لیژنهوهلهجگه. بووهوتوو نهرکهکانیدا سهکارهلهکهلیژنه
کانی نووس و دانیشتووی شارهڕۆژنامه که ڵکانێکهخه حقیقکردن لهویش تهئهکات، کهکار ده

 .و کارهبێئاگان لهوهبناغهترن یان له

سەردەشت وەكو قوتابىو تاوانلێكراو ناسینراوە، ئەگەر دواتر لە راگەیندراوەكانی لێژنەکه
النهو مامهپێی ئهبه !نەبێت بۆچى لێژنەكە نەینوسیوە رۆژنامەنوسو قوتابى؟مەرامێك لەمە 

 .ینکهەنەنگ بین و قسبێده یهزیهم قهلهوێت ئێمهیانهکرێ، ئهی ئه

و ر ڕاستیک ههنهنم کهیهگهڕاشکاوی ڕایدهشت عوسمان بهردهک برای سهدا وهمن لێره
ئیدانهوهڕی بێزاریهو پهڵکو به، بهوهمهکهت دهڕه وانهەلێکۆڵینناو نجامی بهو ئهدروستی ئه

هاوکاریکردنی م و تاوانبارکردنی بهتیرۆریست ناساندنی براکهبۆ به بێ ئاکامهوڵهم ههی ئه
شکهڕای ئازار و ئهرهسهیهم ئیدیعا بێ بناغهئه. کەمنسارولئیسالم دهگروپی تیرۆریستی ئه

م م و لهکهندامانی تری خێزانهو ژیانی ئهر ئاسایشبۆ سهیهشهڕهالمارو ههبیانووی په، نجه
م ههر ئهرانبهبهلهم کهکهنگرانی مافی مرۆڤ دهموو ئازادیخوازان و الیهوازی ههبانگهوهتهبابه

 .نامان بنو پهدا پشتئاشکرایهشهڕه

 وە خەڵک لە زۆر ژمارەیەکى لیژنەیە، ئەو راگەیاندنى بالبونەوەى دواى: االمام الى
 ناڕەزایەتیان دەنگى سیاسى ئەحزابى جیهانیەکان، ریکخراوە ڕۆشنبیران، نوسەرانء

 بەحەقیقەتى گەیشتن تۆمەتەو ئەم بەرپەرچدانەوەى بۆ وایە پیتان ئیوە بەرزکردەوە،
 !هەیە؟ تانچی نیازى خۆتان وە چىبن کارەکان بکرىو چى سەردەشت تیرۆکردنى

ماوهتی جهزایه، ناڕهیهلهسهم مهی ئهوهکالییکردنهنای من بۆ یهپشت و په  :بەکر عوسمان
نی و ئازدیخوازانی دهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕیکخراوهڵکی کوردستان و ئهری خه

ڕووی نارهرهرێم لێی، بهتی ههو پشتیوانی حکومهکهی لێژنهو کارهئهزۆر گرنگه. کوردستانه
ری و دونیا ڕیسوا راسهئاستی سهو لهوهک بێتهمووالیهری و ههماوهتی فراوانی جهزایه

ر تاوانی دڕندانهرامبهبهتی لهزایهنگی ناڕهدهم کهکهڵک ئهم خهرجهوازی سهمن بانگه. بکرێت
 .وهنهتی بکهو ڕهوهنهرز بکهبهجارییهگاڵتهن و وهو سیناریۆ قێزهشت و  ئهردهی تیرۆری سه

ی سهوهئهیهلهسهم مهتیش ئهتایبهو بهلهسهر زۆر مهسهی پێشووتر لهجرووبهتهوه داخهبه
. کوردستانلهیهلهسهم مهی ئهوهکالیی کردنهبۆ یهوهتهماوهی یاسایی نهوڕێگهجێگه لماند که

. ی قانونی و سزادانی تاوانباران ئاسان نییهوهکالییکردنهزعی ئێستادا یهوهی چوارچێوهله
ڵوێستگیری جدی ئهرکوت،ههتیرۆر و سهله ڵکی ئازادیخواز و توڕهی خهماوهتی جهزایهناڕه

یهلهسهو مهی ئهوهکالییکردنهتی یهمانهنی زهدهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕێکخراوه
 .کانهستنهڵبهت ههو ڕیسواکردنی سیناریۆ و درۆ و تۆمه
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حزابی م ئازادیخوازان و ئهرجهڵکی کوردستان و سهم خهردهبهلهیسێکی سیاسیهکهیسهم کهئه
بۆ  ترسیدارهلێك مهنگێکی گهزه. ی تاکو ئێستاو شێوهبهیهلهسهم مهراندنی ئهتێپه. سیاسی

رۆژى روناك و بهبه یهدرندانه وشێوهشت بهردهڵگای کوردستان، تیرۆری  سهم کۆمهرجهسه
تیشی بۆ دروستبکرێ و سیناریۆ لهدواتر تۆمه. وهڵك و پۆلیس و ئاسایشهرچاوى خهبه

 . دروستبکرێ زۆر ترسناکه کهتاوانه

ری، ماوهدیموکراسی و جهباتی کانی خهشێوازهنی بدرێت، لهدهوڵێکی مهموو ههههپێویسته
ری فاکتهتوانێ ببێتهئهوهئهوه. ربگیرێتڵک وهراسیم و مانگرتن کهو مهوهیاندن، کۆبوونهڕاگه

ناساندن و دادگایى كردنى خواستى ئێمه .مووانتکردنی ئاسایش و ئازادی بۆ ههمانهزه
یگیرى لێ په یهلهسهم  مهین ئهکهدهوهر ئهسهش پێداگرى لهستهبهم مه، بۆ ئهتاوانبارانه

 .گاتنجامى كۆتایى دهئهتا به بکرێ

7505-52-7 

 

 گفتوگۆی ڕۆژنامەی ئۆکتۆبەر لەگەڵ بەکر عوسمان

 لیکۆلینەوەى لیژنەى ئەنجامى دواین مانگەدا ئەم ى00کەلە ئاگادارن هەروەک ئارام هاورى
 ئەم بەگشتى ئیوە بەراى بەالم هەلدەگرن، زۆر قسەى ئەنجامەکان بالوکرایەوە، سەربەپارتى

 نیگاى لەگۆشە بلیت کوردستان بەخەلکى چى دەیەویت لیکۆلینەوە لیژنەى و ئەنجامە
 ئەم لەسیاسەتەکانى گۆشەیەک چ ئەنجامە ئەم یانى سەردەشتەوە؟ وتیرۆرى ئازادیە کیشەى

 دەخاتەروو؟ کوردستان بەخەلکى بەرامبەر پارتى دەورەیەى

شت ردهبکوژانی سهی کهوهرۆژ، له 05مانگ و  3ڕوانی بێئامانی دوای چاوهبه :بەکر عوسمان
ڵکی ی خهزۆربهرچوو کهدهوهر ئهکان ههڕوانیهچاوهوهداخهبه. ستگیر و دادگایی بکرێنده

ڵک خهکان لهی ڕاستیهوهک و شاردنهکرد، دروستکردنی سیناریۆیهکوردستان پێشبینیان ئه
کان بێت الی ی ڕاستیهوهنیا شاردنهتهناشایرینتربوو کهوهزۆر لهکهاڵم سیناریۆیهبه. بێت

شت و شیواندنی مێژوو و ردهتی سهسایهت و تیرۆری کهڵکو تۆمهبه. وهی لێکۆڵینهلێژنه
ر ئازادی و هێرشێکی فراوان بۆ سهوهوێشهله. شت بووردهی سهقینهی ڕاستهکارنامه

 .ڵگایهئازادیخوازانی کۆمه

م کۆمهرجهربڕین و سهر ئازادی دهبۆ سهخۆیهکی ڕاستهیهشهڕهرێ ههگوزهئێستا ئهی کهوهئه
حزابی سیاسی لهنووسان و ئهڵکی ئازادیخواز و ڕۆژنامهمڕۆ خهئه  .ڵگای کوردستان

ر ئازادی و ئارامی و ئاسایش بۆسهوخۆن رکوتێکی ڕاستهی سهشهڕهوڕووی ههرهکوردستان به
 . و ژیانیان
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رخانی ئازادی و ئازادی دهرچهشت، خاڵێکی گرنگی وهردهی سهلهسهڕای من ئێستا مهبه
تی و چۆنیهلهمامه. کوردستانلهرکوت و دیکتاتۆریتهپاندنی سهسهوهکی تریشهالیهلهڕبرینه

نوسان و نی و ڕۆژنامهدهڵگای مهکانی کۆمهیکخراوهی ئازادیخوازی و و ڕرهڵوێستگیری بههه
 .وهکاتهکال ئهیهنووسهو چارهکوردستان ئهکان لهسیاسیهحزبه

 ئەویش کردووە، تیرۆرى ولئیسالم ئەنسار گوایەسەردەشت کە ئاماژەبەوەدەکەن ئەنجامەکان
 بۆچى پارتى چییەو مەسەلەیە ئەم لەسەر ئیوە راى.. نەکردوون لەگەل کارى کە بەوهۆیەوە
 بردووە؟ لەمجۆرە تۆمەتیکى هەلبەستنى بۆ پەناى مەبەستیک

ند دێرێک لهشتی ناسیبێت، یا چهردهسێک دوور یا نزیک سهر کهبۆ هه: بەکر عوسمان
ڕی بیروباوهندی بهیوهشت دورو نزیک پهرده، سهوهشتی خوێندبێتهردهکانی سهنوسینه

. لمانی بوونی و عهدهی و مهکهرهوروبهویستی دهسێکی خۆشهشت کهردهسه. نییهوهئیسالمیه
و ، ئهوهڕی تیرۆرستیهبیروباوهبه وهند نابێتهو بهکیش ئهموویهتاڵهبە ک یههیچ شێوهبه

شت ڕۆژنامهردهسه که یهوهر ئههه کهلهسهسڵی مهئه. ڕاستیله یەو دورهبێبناغه تهتۆمه
ڵگای تی کۆمهلهناعەدا گرتن لهخنهەوانی و نوسین و ڕر کاری رۆژنامهسهنووس بوو و له

 .کوردستان تیرۆرکرا

و سهڵ ئهگهلهو ناکۆکهوانهرتاپا پێچه، سهداویانهکهوهڕوونکردنهوان لهی ئهو زانیاریانهئه
 .کوردستان دایهڵکی ری خهماوهالی جهکهڕووداوهی لهداوانهره

لیژنهخۆیان " ئیعالمدیوانی"سمی یاندنی ڕهڕاگهلهیش" نسارول االسالمئه"گروپیوه دوێنێ ئه
 . وهخاتهدرۆ دهشت بهردهسهتیرۆریله وهلێكۆڵینهی

شت ردهسه وهکرایهئه وهئکید لهکرا و تهئهوهر ئهسهزۆر کار لهتاوهرهسهر لهدواتر هه
ش سەردەشت وەكو قوتابىو تاوانلێكراو لە راگەیندراوەكانی لێژنەکه. بووهنووس نهڕۆژنامه

 !ناسینراوە، ئەگەر مەرامێك لەمە نەبێت بۆچى لێژنەكە نەینوسیوە رۆژنامەنوس و قوتابى؟

ردهتی سهخسیه، تیرۆری شهیهورهتاوانێکی زۆر گهوهی لێکۆڵینهت و سیناریۆی لیژنهتۆمه
و شتهردهی سهوهتیرۆرکردنهدووباره. یهورهشت گهردهیی سهستهی تیرۆری جهندازهئهبه شت

گۆرینى ئەوحەقیقەتە تاوانیکى گەورەترە . . شجارێكى تر برینێكى تریان خستە دڵی ئێمه
 .بەحەقى سەردەشت و خەلکى کوردستان

ر واڵتێکی یاسای هه له. شتردهبکوژانی سهنادانی تاوانباران و لی یانی پهمهعه به وهئه
و سزای یهورهتاوانێکی زۆر گهوهنای تاوانباران و ئینسان کوژ بدات ئهسێک پهر کهدونیادا هه

 .رهسهله
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جاری و گاڵته کارییهواشهو چهی، ئهکهوادهشت و خانهردهسهلهیهدرێکی دیکهغهتهو تۆمهئه
ک سێک یهر که، بۆ ههڵکی کوردستانهم ئازادیخوازان و خهرجهسهبه یهورهکی گهتیهسوکایه

ر ئهگهئهترسیدارهزۆر مهوهئه. بوڵ بکاتو قهیهورهگه درهو غهبێت نابێت ئهویژدانی ههڕهزه
ڕاستهی و کارنامهنی ناسنامهکوژراوی ناتوانین خاوهزیندوێتی یا بهڕێت بێگومان بهتێپهوه

 . کانی خۆمانیش بینو یادگاریهقینه

شاردنەوەى ڕاستیەکانە؟ ئه  کان  ولێژنەى تیرۆرکردنی کوژراوه  ووهئایا لێژنەى لێکۆڵینه
کوشتنى   فڕاندنى جەستەى مردو و  ڵ هەڵدانەوەى قەبرو وگهلهئیتر جیاوازی چییهمه

 زیندانى؟ 

ڵکی اڵنی خهواوی ئازادیخوازان و کۆمهدادگایکردنی تهبۆ  وخۆیههێرشێکی ڕاسته وهئه
و ڕێگهمزێکی ئازادیخوازانهک ڕهشت وهردهتی سهخسیهبۆ شێواندنی شهوڵێکهکوردستان، هه

 .شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهدانانی پهدان بهنه

ناو لێکۆڵینهنجامی بهو ئهئه و دروستیر ڕاستیک ههنهنم کهیهگهڕاشکاوی ڕایدهدا بهمن لێره
تیرۆریست بۆ به بێ ئاکامهوڵهم ههی ئهئیدانهوهڕی بێزاریهو پهڵکو به، بهوهمهکهت دهڕهوانه

نسارولئیسالم هاوکاریکردنی گروپی تیرۆریستی ئهشت و تاوانبارکردنی بهردهناساندنی سه
بۆ یهشهڕهالمارو هه، بیانووی پهنجهشکهئازار و ئهڕای رهسهیهم ئیدیعا بێ بناغهئه. کەمده

موو وازی ههبانگهوهتهم بابهم و لهکهندامانی تری خێزانهو ژیانی ئهر ئاسایشسه
و پهدا پشتئاشکرایهشهڕهم ههر ئهرانبهبهلهم کهکهنگرانی مافی مرۆڤ دهئازادیخوازان و الیه

 .نامان بن

 سەردەشت خیزانى وەک ئیوە دەگات، بەکوى سەردەشت دۆسیەى پیتوایە ئەنجامە ئەم دواى
 و بەئازادى مل ناچاربکریت بەرپرسیار الیەنى وەک پارتى بۆئەوەى چیبکەن دەبى خەلک و

 بدات؟ راستەیەکان دەرخستنى

یهلهسهم مهتیش ئهتایبهو بهلهسهر زۆر مهسهی پێشووتر لهجرووبهتهوهداخهبه: لیئارام عه
لهیهلهسهم مهی ئهوهکالیی کردنهبۆ یهوهتهماوهی یاسایی نهوڕێگهجێگهلماند کهی سهوهئه

ی قانونی و سزادانی تاوانباران وهکالییکردنهزعی ئێستادا یهی وهچوارچێوه له. کوردستان
رکوت،ههتیرۆر و سهلهتوڕهڵکی ئازادیخواز و ی خهماوهتی جهزایهناڕه. ئاسان نییه

نوسان زهنی و رۆژنامهدهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕێکخراوهڵوێستگیری جدی ئه
 .کانهستنهڵبهت ههو ڕیسواکردنی سیناریۆ و تۆمهیهلهسهو مهی ئهوهکالییکردنهتی یهمانه

ڵکی ری خهماوهتی جهزایه، ناڕههیلهسهم مهی ئهوهکالییکردنهنای من بۆ یهپشت و په
نی و ئازدیخوازانی کوردستانه دهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕیکخراوهکوردستان و ئه

رێم تی ههو پشتیوانی حکومهکهی لێژنهو کارهئهزۆر گرنگه. ی کوردستانوهرهو دهوهناوهله
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ری راسهئاستی سهو لهوهک بێتهمووالیهری و ههماوهتی فراوانی جهزایهڕووی نارهرهلێی، به
ر رامبهبهتی لهزایهنگی ناڕهدهم کهکهڵک ئهم خهرجهوازی سهمن بانگه. و دونیا ڕیسوا بکرێت

و وهنهرز بکهبه جارییهن و گاڵتهوهو سیناریۆ قێزهشت و  ئهردهی تیرۆری سهتاوانی دڕندانه
 .وهنهتی بکهڕه

م ئازادیخوازان و ئهرجهڵکی کوردستان و سهم خهردهبهلهیسێکی سیاسیه که یسهم کهئه
لێك مهنگێکی گهزه. ی تاکو ئێستاو شێوهبهیهلهسهم مهراندنی ئهتێپه. حزابی سیاسیدا

رۆژى بهیهدرندانهوشێوهشت بهردهڵگای کوردستان، تیرۆری  سهم کۆمهرجهبۆ سهترسیداره
تیشی بۆ دروستبکرێ و دواتر تۆمه. وهڵك و پۆلیس و ئاسایشهرچاوى خهبهروناك و به
 . دروستبکرێ زۆر ترسناکهکهتاوانهسیناریۆ له

ری، ماوهباتی دیموکراسی و جهکانی خهشێوازهنی بدرێت، لهدهوڵێکی مهموو هههه پێویسته
ری فاکتهتوانێ ببێتهئهوهئهوه. ربگیرێتڵک وهراسیم و مانگرتن کهو مهوهیاندن، کۆبوونهڕاگه

ناساندن و دادگایى كردنى خواستى ئێمه .مووانتکردنی ئاسایش و ئازادی بۆ ههمانهزه
م  ین ئهکهدهوهر ئهسهش پێداگرى لهستهبهم مه، بۆ ئهکانهتاوانباران و ئاشکراکردنی ڕاستیه

 .گاتنجامى كۆتایى دهئهتا بهیگیرى لێ بکرێپهیهلهسهمه

7505-52-70 

 

 کوردستانربڕین لهپانێلی ئازادی ڕادهو باسی بەکر عوسمان لهقی قسهده

 4212-11-42وتی ڕێکهممهمانی سوید ڕۆژی چوارشهرلهپهله

 !پانێلهم کارانی ئهئاماده !ڕێزبووانی بهئاماده  !ویستانئازیزان و خۆشه

م کردن لهمنتان دا بۆ قسهی بهتهم فرسهم بۆ ئهکهساڵوتان لێ بێت، سوپاسی زۆرتان ده
 .مکهبووانیش دهموو ئامادهها ههروهو ههم پانێلهکارانی ئه، سوپاسی ئامادهداپانێله

سویدی ناچار بووم ئینگلیزی و بهشداربووان بهستی بهردهبه تهخراوهی کهقهو دهمن له
له ی ئازیز کهاڵم بۆ ئێوه، بهوهشت بگێڕمهردهجارێکی تر چیرۆکی تراجیدی تیرۆری سه

خۆم ده ر و تراجیدیهدڵبریندار کهه و چیرۆکی ئهوهگێڕانهئاشنان، له و چیرۆکهبه وهنزیکه
 .کوردستان ر پرسی ئازادی لهسه چمهوخۆ دهپارێزم و ڕاسته
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 که یهوهموومانی دا، ئهنیشانی ههوهکانی دوای ئهشت و ڕووداوهردهچیرۆکی سه ی کهوهئه
تیایدا سهک کهیهئاینده. نێیننگاو دهکی تاریک ههیهو ئایندهرهکوردستان بهله ڕاستی ئێمهبه

وت ک خۆشی زهوهو ژیان کانو ئازادیهکانو خۆداپۆشینێک مافهردهبێ هیچ پهران بهرکوتگه
پۆش ردهی خۆیان پهیهرانهرکوتگهسه وهو کردهئهش ناکێشن کهوهتی ئهحمهو زۆر زهنکهده

ری ژیان بێبهو بێ مافی لهوهوسانهچهیارو ناڕازین لهنهسانێک کهنها کهر تهک ههنه. نبکه
و بێتتیشیان دهخسیهو شهتیسایهشێواندنی کهوڵی ەهله ندانهمهخشهڵکو زۆر نهکات، بهده
 .وهنهکهرزدهنگ بهن و دهکهت دهجورئهی کهوانهند بۆ ئهپه دات بیانکاتهوڵ دههه

موو عیراق هه ڵکی کوردستان و بگرهخهئێمهڵێن بهند ساڵی ڕابردوودا زۆر بهی چهماوهله
اڵتی سهو ڕووخاندنی دهسێنێدهرهو دیموکراسی پهئازادیقازانجی به کهبارودۆخه که دراوه

زۆر ڵێنانهو بهئهبینین کهموومان دهاڵم هه، بهیهیهو پرۆسهتای ئهرهعس سهڕژێمی به
رانی رکوتگهتا کو دێت زۆرتر و ئاشکرا تر سیمای سهو ههچنردهرۆک دهخۆڕایی و بێ ناوه

قتر دهکوردستان زهش لهوانهکانی عیراق و لهموو پارچهههقیان لهاڵتی موتڵهسهنوێ و ده
 .وهبێته

ش ی شهماوهسێک کهک کهن وهو ڕێگام بدهینکهدا باسی پرسی ئازادی دهمڕۆ لێرهئه ئێمه
 رکوت وڵ سهگهم لهنجهو پهستدهوهنزیکهڕیوم و لهپرۆسیسێکی زۆر پڕ ئازاردا تێپهبهمانگه

ر بۆ سهشهڕهو ههکوردستان زۆر جیددیهپرسی ئازادی لهبڵێم کهرم کردووهکانیدا نهنجامهئه
ری سهوروپا لهتی واڵتانی ئهتایبهئاستی دنیاو بهلهی کهوهلهترسیدار ترهکان زۆر مهئازادیه
کانی تهوڵهده ێک لهلگه. نییهرکوت تاقانهتی بوونی سهبابهکوردستان لهدیاره.  زانراوه
کان حاڵێکدا ڕاستیه اڵم لهبه. یهدا ههم بوارهشیان لهکی ڕهک و ئێستایهڕابردوویه کهناوچه

ران لهرکوتگهی سهئاراستهخنهمترین ڕه، کهکانهر زمانهویردی سهتانهوڵهو دهت بهبارهسه
حاڵێکدا کهله رانیمهزۆر جێگای نیگهواڵتهم کی ئهک هاواڵتیهمن وه. کرێتکوردستان ده

ی شهڕهرگیری ههم دهکهندامانی خێزانهو ئێستاش ئهست دادهلهو جۆرهشتی برام بهەردەس
وهکانمهنگ من و کێشهتهک بهسوید نهاڵت لهسهزگاکانی دهو دهر ژیانیان، دامسهجیددین له

کرۆژت م و ئازارمان دهم لێوی خهکهمن و خێزانهکهو ڕۆژانهر لهڵکو هههاتن بهنه
وێ اڵتی ئهسهکرد و پشتیوانی خۆیان بۆ دهشتیان بۆ کوردستان دهکانی سوید گهەتیەسایەک

 .یاندگهڕاده

ن و لهوت بکهوکهڵسههو جۆرهتی سوید ناتوانن بهتایبهوروپا و بهواڵتانی ئهمن الم وایه
ئیدیعاکانی خۆیان له وێت بهیانهر دهگهنگ بن ئهستان بێ دهرکوتی کوردئاست سه

 وهئه وروپا وا چاکهسوید و واڵتانی ئه. ند بنمافی مرۆڤ پابهرگری لهئازادیخوازی و به
م ڵکی کوردستانی عیراق لهکوردزمانانی خهکی زۆر لهیهحاڵێکدا ژمارهله ن کهچاو بکهەڕ

رکێکی ئه وهئه. بێتنه وهوانهندی بهیوهکوردستان ناتوانێت پهئازادی لهژین، پرسی دهواڵته
ە رکەربگرن و ئند وهههبه و پرسهئه که ستانی ئێرهدهر کاربهسهله خالقی و ئینسانیهئه

و وهنهبکه ستهرجهبه یهم کێشهئه که کانیشهپ و ئازادیخوازهچهسیاسی و حزبه ندهەناو
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درێت جێگاوشوێنێکی نجام دهئه که وانهکۆبوونه م جۆرهئهر بۆیههه. نر بکهسهکاری له
رجی مه. کردنیستهرجهو بهیهم کێشهک بێت بۆ وروژاندنی ئهتوانێت ڕێگایه، دهیهگرنگی هه

ئازادیهرگری لهبهوخۆ بۆ و ڕاستهیامێکی ڕوونپهکه دایهوهش لهنگاوانهم ههوتنی ئهرکهسه
 .کوردستاندا بداتربڕین لهو ئازادی دهکانسیاسیه

رگری کان بۆ بهو ڕێکخراوهکانسمیهزگا ڕهو دهو دامکانتهوڵهدهکرێت کهدهوهزۆر جار باسی ئه
 وێتیهسێک دهر کههههاتووهوهبڕوای من کاتی ئهران بگرن، بهرکوتگهسهلهخنهئازادی ڕهله
ستهندوبهبهکرێت دواتر لهزۆر جار دهک کهیهخنهڕهئازادی بکات، زیاتر لهرگری لهبه

ئازادیخوازان وخۆ پشتیوانی لهریی بکرێت، ڕاستهرۆک و بێ کاریگهکاندا بێ ناوهدیپلۆماسیه
واڵتی ئێمهلهران رکوتگهسه. نکیان بکهکۆمهوهیهوهعنهکی ماددی و مهموو ڕوویهههو لهنبکه

و موو شتێکی ئهنی ههڵکو خاوه، بهستدا نییهر دهبهرکوتیان لهزگاکانی سهو دهنها دامدا ته
وروپا ئهر ئازادیخوازان لهگهئه. وهکانیهرچاوهموو سهو ههتروهوی و ئاوو سهزهن، بهواڵته

ر ئێستا و داهاتووی سهڵک لهکوردستان و خهڵگای شی کۆمهبهبێتهچی نهوێت مل کهیانهده
م ر لههه. کان بنئازاده نگههاوکار و پشتیوانی دهوهنزیکهبێت لهکیان ببێت، دهیهخۆیان قسه
وای باتمان بۆ خواستی ڕهخهلهم کهکهتی سوید دهەحکوممن داوا له که شدایهیهچوارچێوه

 .شت پشتیوانمان بێتەردەیسی سکهله وهتی بۆ لێکۆڵینهوڵهکی نێو دهیهپێکهێنانی لیژنه

بوون، بیرۆکه وهکانهدیهێنانی مافهشوێن وهبهی کهسانهو کهبۆ ئازادیخوازان و ئه میشههه
و نهمهڵهو چهنگر تهنجام پاش ههرهسهی کهوهویش ئه، ئهبووهڕو متمانهک جێگای باوهیه

و سهو مافخوازاندایهندی ئازادیخوازانوهرژهبهو کات لهرهسهمێژوو ڕوو له وتیک ڕهتیههامه
و وڵههندی بهیوهپه و پێشبینیهدیهاتنی ئهبه دا بڵێم کهوێت لێرهمه، من دهتمیهوتنیان حهرکه

بکات که وهتی ئهمانهنا هیچ شتێک ناتوانێت زهده. یهههوهکمانهموو الیهچاالکی هه
 .نێتخایهکی زۆر درێژتریش نهیهبێت و ماوهموار تر نهەئێستاش ناهبارودۆخی کوردستان له

 وتوو بنرکه، سهمکهک دهموو الیهسوپاسی ههمن دووباره

 (ئارام عەلی) بەکر عوسمان 

73-00-7505 
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 پیشانداسەردەشت پێش ئەوەی تیرۆر بکرێ، وێنەی بکوژانی خۆی بە هەموو دونیا 

 بەکر عوسمان

وتەیەک بۆ کۆبونەوەی یەکەم ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسماندا لە پەرلەمانی 
بەریتانیا بەڕێزان، بەشدارانی کۆبوونەوەی پەرلەمانی بەریتانیا لە یەکەمین ساڵیادی 

ساڵو و ڕێزم بۆ هەموو الیەکتان هەیە و لە بابەت . تیرۆرکردنی سەردەشتی ئازیزدا
 م کۆبوونەوەیە دەست خۆشیتان لێ دەکەمسازکردنی ئە

بەدوای زیاتر لە ساڵێک لە تیرۆری رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان، تا ئێستا تاوانباران 
لە ماوەی ئەو ساڵەدا چەندین بەڵێنی ئەوە بە خانەودای سەردەشت و . و بکوژانی ئازادن

داداگایی دەکرێن و سزا خەڵکی کوردستان درا کە تاوانباران و بکوژانی ئەو دەستگیر و 
. بەاڵم نەک هەر ئەو کارە نەکرا بەڵکو هەوڵی تاوانبارکردنیشی بە تیرۆریزم درا. دەدرێن

هەوڵیان دا بە داڕشتنی سیناریۆیەکی ساختە کە هیچ کەسێک باوەڕی پێ ناکا، دۆسیەی 
و تاوانباران هەت ئەبەد لە دەست دادگا و سزا ڕزگار بکەن تیرۆری سەردەشت دابخەن

خۆشبەختانە ئەو سیناریۆیە الی ڕای گشتی کوردستان و زۆربەی ڕێکخراوەکانی ناوەخۆ و 
ئەمنیستی ئەنتەرناشیوناڵ، ڕێکخراوی هیومان رایتس ۆوچ و : نێونەتەوەیی وەک

 .تاد ڕەتکرایەوە...پەیامنێرانی بێسنور و

ە لە سەردەشت نموونەیەکی زەقی سەرکوت و هێرشێکە بۆ سەر ئازادی لە کوردستان، ک
یەکساڵی ڕابردوودا شێوەی جۆراوجۆری لەخۆگرتووە، کە دواترینیان تەقەکردن لە 

کەس لە خۆپیشاندەران لە شاری سلێمانی  ٠١خۆپیشاندانی مەدەنی و جەماوەری و کوشتنی 
لەگەڵ بوونی چەندین دۆکۆمێنت و بەڵگە، تاکو ئێستاش . و شارۆچکەکانی دوروبەری بوو

 .وەک بکوژانی سەردەشت بە ئازادی ئەسورێنەوە بکوژانی خۆپیشاندەران هەر

ئیدیعاکانی نم کهیهگهڕاشکاوی ڕایدهمن لێرەدا جارێکیتر بە ناوی خانەوادەی سەردەشتەوە به
لیژنەی لێکۆڵینەوە لە کەیسی سەردەشت، چیرۆکی بێ بناغە و دور لە ڕاستین و مایەی 

ئه. هاورێیان و دۆستانی سەردەشتئازار و ئەشکەنجە و هەڕەشەیەکی زۆر بووە بۆ ئێمە و 
شت ڕۆژنامهردهسه.ی سەردەشت مەسەلەی ئازادی و عەدالەت و یەکسانییەلهسهسڵی مه

تی لهگەندەڵی و ناعەداگرتن لهخنهوانی و نوسین و ڕهر کاری رۆژنامهسهنووس بوو و له
 .ڵگای کوردستان تیرۆرکراکۆمه

ئەمێنێتەوە تاکو ئاشکراکردن و  ناساندن و دادگایکردنی ئەو کەیسە الی ئێمە بەکراوەیی 
 که وهمهکهده دووباره م خواستهلێرەشەوە جارێکی تر ئه. تاوانباران لە دادگایەکی عادیالنەدا

و بۆ ئاشکراکردنی وهبکۆڵێته یسهو کهن و سەربەخۆ لهکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنه پێویسته
پێک ک کهیهلیژنه. دادگاییکردنی بکوژانی سەردەشت لە دادگایەکی عادیالنەداڕاستیەکان و 
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دهمه رانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانو ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو دهرانی ڕێکخراوهنوێنههاتبێت له
هو جێگای دشت ماناردهک خێزانی سهوه تی ئێمهرایهکی واشدا نوێنهیهلیژنهله کان کهنیه
 .بێت

ئومێدەوارم ئەم کۆبوونەوەیە سەرکەوتوو بێت لەوەی دەنگی کپ کراوی ستەم لێ کراوان و 
ئازادیخوازانی کوردستان جارێکی تر بە گوێی ناوەندە سیاسیەکانی دنیا بگەیەنێت و ئەوان 
بخاتەوە بەردەم ئەو ڕاستیەی کە بێ دەنگ بوونیان لەو ستەم و سەرکوتەی لە کوردستان 

 .مایەی بێزاری جەماوەری ئەو ناوچەیەیەدەکرێت، 

 ! دووبارە دەستتان بە گەرمی دەگوشم، سەرکەوتوو بن

 ٣١٠٠-١٦-٠٥       لەگەڵ ڕێز و خوشەویستیم بۆتان 

 

 بە هیچ شێوەیەک پاک نابێتەوەعوسمان پەلە نەنگیەکانی تیرۆری سەردەشت 

لە چەند هەفتەی ڕابردوودا هەرچی بەردێکی گرتە ماڵی دەسەاڵت، ڕەخنەیەکی لە گەندەڵی و 
ناعەدالەتی گرت، داوای مافەسەرەتاییەکانی خەڵکی کرد و داوای چاکسازی و باشترکردنی 

ئەگەر بە زیندوێتی ڕزگاری بووبێ ئێستا بەرەوڕووی لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوە . ژیانی کرد
م بەدوای یەک ساڵ لە تیرۆری رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان، تا ئێستا بەاڵ. ئەبێتەوە

بر زۆریان پێوتین ئارامبگرن و سهساڵێک لەمەوبەر . تاوانباران و بکوژانی ئازادن
بەاڵم نەک هەر ئەو کارە نەکرا بەڵکو . یندهشت سزا ئهردهبگرن،تاوانباران و بکوژانی سه

 .هەوڵی تاوانبارکردنیشی درا

ێرەدا بەپێویستی ئەزانم جارێکیتر دۆسییەی سەردەشت وەک خۆی بخەمەوە بەرچاوی من ل
نز و تهگرانهخنهند وتارێکی ڕهدوای نووسینی چهشت بهردهسه .سەرجەم خەڵکی کوردستان

له  7505کی تای مانگی یهرهسهله. ڵگای کوردستانقدوسی کۆمهتی و دونیای تهدالهناعهله
ری پۆلیسی ههبهڕێوهشت بهردهدا سهو کاتهکرێ، لهی لێدهشهڕهفۆن و ئیمێل ههلهڕێگای ته

پێی به. ی لێی کراوهیهشهڕهو ههترسی ئهمهلهوهکاتهی ئاگادار ئهکهولێر و ڕاگری کۆلیژه
نهجدی یان بهر داواکهک ههنه" نگی کوشتنم لێدرامین زهکهیه"شت ردهدوایین وتاری سه

ولێر ههههسێک لههیچ کهڕاست نییهوهئهپێیانوتووه. ڵکو بە گاڵتە وەاڵمدراوەتەوەبهگرتووه
پارێزه"شت لهردهسهبۆیه. یربکهی و ناو دهبکهورهوێ خۆت گهتهڵکو ئهی لێناکرێ، بهشهڕه

 .بێتئه ڕوانی بکوژانیچاوهبێت و لهنائومێد ئه" من و ئاسایشی کوردستانرانی ئه
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ڕۆژی کان و کۆلیژی ئاداب، بهجوانهرهیمانگای هونهر پهرامبهبهله 7505-0-3یانی بهله
یارهنی و سهدهجلی مهس بهکه 4ن الیهله. وهڵکهرچاوی پۆلیسی زێڕڤانی و خهبهڕوناک و به

ر سهبه" عاتسهنیو " ی دوای نزیکهبه. ڕفێندرێزۆر ئهکاتی دهۆک بهکی سپی ژمارهیه
واوی ولێر و تهم، پۆلیس و ئاسایشی شاری ههکهوادهشت هاوڕێیان و خانهردهڕفاندنی سه

ندین ت چهنانهته. بۆ ڕزگارکردنیوهنهکهئاگادار ئهو ڕوداوهولێر لهکانی پشکنینی ههخاڵه
" ئێواره 0"تاکو و رۆژهئهکه" ئاسایش و پۆلیس"کان منییهزگا ئهدهن بهکهندی ئهیوهجار په

اڵم به. ی بزانرێتکهی شوێنهکهفۆنهلهی تهڕێگهتوانن لهڕوات، ئهی ئهکهفۆنهلهزەنگی ته
 .کرێتیرۆر ئهترین شێوهدڕندانهتاکو به. کراهیچ نه

ک بۆ ک هێمایهکرێ وهمی تیرۆر ئهنێو دهک لهدوو فیشهشی  بهکهی کوشتنهها شێوهروههه
ساتی دهڵی پیرۆزی و موقهگوێڕایهکانیتر کهشتهردهموو سهشت و ههردهنگکردنی سهبێده

 .تی نابندالهداڕزیو و ناعه

واو یان تهکهلهسهم بوون و مهرخهمتهکان زۆر کهمنییهزگا ئهتادا دهرهسهها لهروههه
و ورهگهو تاوانهی ڕووداوێکی ترافیک لهندازهئهبهکهر ڕووداوهسهرۆژ به 4ئیهمالکرد تاکو 

کهتاوانهلهوهی لێکۆڵینهتی لێژنهزایهژێر فشاری ناڕهدواتر له. وهکۆڵییهیان نهدڕندانه
 .پێکهات

یسی کهله وهی لێكۆڵینهلێژنه( " 73/0/7505)شت لهردهتیرۆری سهلهفتههه 3دوای دواتر به
تاییهرهسهنجامهناوی ئهکی بهیهوه، ڕوونکردنه("شت عوسمانردهسه)رفاندن و كوشتنی  

نێکی ڕاستی ئەو ڕونکردنەوەیە زۆر تەمومژاوی بوو و الیه. وهی باڵوكردهوهكانی لێكۆڵینه
ری پشتی سهرچونی لهمی و دهدهله نێوگولله 7لێدانی شت بهردهسهکه"وهشارێتهئه کهڕووداوه

شت بهردهی سهستهر جهسهدان لهنجهشکهواری لێدان و ئههاوکاتیش ئاسه. کرێۆر ئهتیر
و شانیشی سابوو شین ببۆوهودوای لێدانێکی توند ئاچاوێکی به: کوهڕۆشنی و ئاشکرا بووه

 ".ر بووسهواری لێدانی توندی لهشوێنه

ئه. لە ڕونکردنەوەی دووەمی خۆیدا وەک ڕاگەیاندنێک باڵوکردەوەوهی لێکۆڵینهدواتر لێژنه
باڵوکرایه(( 7505-52-00)) شت لهردهیسی سهکهلهوهی لێکۆڵینهیاندنی لیژنهڕاگهی لهوه
و ڕاگهئه. لیم قبوڵی ناکاتقڵێکی سههێج عهکهوهتههۆنراوهرهوبهره، چیرۆکێکی بێ سهوه

و ت بهبارهی ڕابردوودا سهماوهلهیان پرسیارو گومان کهدهاڵمێک بههیچ وهر ک ههنهیاندنه
پاڵ داتهتی تیرۆریست بوون دهتۆمهوهستهبهمهڵکو به، بهوهناداتهوروژێنراوهتاوانی کوشتنه

 .شتردهسه

و سهڵ ئهگهلهناکۆکهو وانهرتاپا پێچه، سهداویانهکهوهڕوونکردنهوان لهی ئهو زانیاریانهئه
 یهوهر ئههه کهلهسهسڵی مهئه. ڵکی کوردستان دایهری خهماوهالی جهکهڕووداوهی لهداوانهره
گرتن لهخنهوانی و نوسین و ڕهر کاری رۆژنامهسهنووس بوو و لهشت ڕۆژنامهردهسهکه
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ڕاگەیاندنی لیژنەی لێکۆڵینەوە، دادگاییکردنی  .ڵگای کوردستان تیرۆرکراتی کۆمهلهناعەدا
دادگایکردنی . دادگایکردنی سەرجەم ئازادیخوازان و ڕۆژنامەنوسانی ئازاد بوو. ئازادی بوو

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان بوو کە هاتنە سەر شەقام داوای ئازادی و دادگایی و سزادانی 
 .بکوژانی سەردەشت ئەکەن

دووباره. یهورهشت گهردهدی سهسهی تیرۆری جهندازهئهشت بهردهتی سهخسیهتیرۆری شه
لی یانی مهعهبهوهئه. جارێكى تر برینێكى تریان خستە دڵمانەوە. شتهردهی سهوهتیرۆرکردنه

سێک پهر کهر واڵتێکی دونیادا ههیاسای ههله... شتردهنادانی تاوانباران و بکوژانی سهپه
 .رهسهو سزای لهیهورهتاوانێکی زۆر گهوهتاوانباران و ئینسان کوژ بدات ئهنای 

لماند ی سهوهئهیهلهسهم مهتیش ئهتایبهو بهلهسهر زۆر مهسهپێشووتر له اقیکردنەوەکانیت
له. کوردستانلهیهلهسهم مهی ئهوهکالیی کردنهبۆ یهوهتهماوهی یاسایی نهوڕێگهجێگهکه

 .ی یاسایی و سزادانی تاوانباران ئاسان نییهوهکالییکردنهزعی ئێستادا یهی وهچوارچێوه
جارێکیتر تەئکید لەوە ئەکەمەوە کە مەسەلەی سەردەشت مەسەلەی ئازادی و سەرجەم 

، یهلهسهم مهی ئهوهکالییکردنهنای ئێمە بۆ یهپشت و په. خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانە
دهڵگای مهکانی کۆمهحزابی سیاسی و ڕیکخراوهڵکی کوردستان و ئهری خهماوهتی جهزایهناڕه

بهلهیسێکی سیاسیهکەیسی سەردەشت، که. نی و ڕۆژنامەنوسان و ئازدیخوازانی کوردستانه
 .حزابی سیاسی دایە لەکوردستانم ئازادیخوازان و ئهرجهڵکی کوردستان و سهم خهرده

لەالیەن ئازادیخوازیخوازان و  ٥-٥لێرەدا لە ساڵرۆژی تیرۆری سەردەشتدا، هەر وەکو رۆژی 
بەرزکردنەوەی . رۆژنامەنوسانی ئازاد وەک رۆژی ئازادی دەربرین لە کوردستان دیاریکراوە

ڕاگرتنی پرسی زبەر. پەیامی دادپەروەرانەی سەردەشت و مەسەلەی سەردەشت لەم رۆژەدا
لەم رۆژەدا دەنگی ناڕەزایەتی خۆم . دادپەروەری مەسەلەی گەنجانی کوردستانەئازادی و 

ئەخەمە پاڵ سەرجەم ئازادیخوازیخوازانی کوردستان و مافەکانی خەڵک، جاریکیتر 
 :داواکارین

 ئاشکرا بکرێن و لە وهاڵتهسهن دهالیهشت عوسمان لهردهتاوانباران و بکوژانی سه
 . دادگایی بکرێندادگایی عادیالنه 

 دانی مٶلەتی پەیکەری ئازادی سەردەشت عوسمان لە شاری هەولێر. 

 بەکر عوسمان

2011-05-02 
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 نامەیەکی کراوە بۆ سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی

 !سەرەتا ساڵو

بەبۆنەی وەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، وەک عادەتی  
هەموو حکومەت و کابینەکانی پێشوو لە کوردستان لە پەیامی خۆتاندا کۆمەڵێک بەڵێنتان بە 

بەاڵم ئەم بەڵێنانە بەر لەوەی مەرەکەبی نووسینیان وشک بێتەوە . خەڵکی کوردستان داوە
ڕوبەڕوی پرسیاری گەورە دەبنەوە، یەکێک لەو پرسیارانەش کەیسی سەرکوتی ناڕازیان و 

نمونەیەکی بەرجەستەی ئەو پرسیارەش کە هەر . ئازادەکانی کوردستانە کپ کردنەوەی دەنگە
لە یەکەمین ڕۆژەوە لەسەر مێزی ئێوەیە کەیسی فڕاندن و تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس و 

 ..خوێندکار سەردەشت عوسمانە

مانگ  ٨ئێستا ساڵێک و . کارەساتی تیرۆری رۆژنامەنوس و قوتابی سەردەشت عوسمان
ت، حکومەت و دەزگا بەرپرسەکان لەبەرامبەر ئەو تاوانە گەورە و غەدرە بەسەریدا تێئەپەرێ

جگە لەوەش لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت، . گەورەیە بێدەربەست بوون
بە دارشتنی سیناریۆیەکی هەڵبەستراو تاوانێکی گەورەی بە حەقی سەردەشت و خانەوادەکەی 

یۆیەکی وا دووبارە تیرۆرکردنەوەی سەردەشت و هۆنینەوەی چیرۆک و سینار. ئەنجامدا
کەسایەتی سەردەشت و بریندارکردنەوەی ئێمە خانەوادەی سەردەشت و هاوڕێیان و خەڵکی 

 .کوردستان بوو

مانگ لە تیرۆری سەردەشت من دووبارە پێ لەسەر مافەکانی  ٨ئێستا بە دوای ساڵێک و 
کی کوردستان لە ئازادی و خۆمان وەک خانەوادەی سەردەشت و مافی سەرەتایی خەڵ

پاراستنی ئەمنیەت و ژیانی تاکەکانی کوردستان دادەگرمەوە و تەئکید دەکەم کە ئەوانە 
سەرەتایی ترین ئەرکی هەر دەسەاڵتێکە چاوی لەوە بێت ڕەوایی و شەرعیەتی لەالیەن 

چ دەسەاڵتێک مافی ژیانی تاکەکانی کۆمەڵ نەپارێزێت ناتوانێت هی. خەڵکەوە پێ ببەخشرێت
لەم ڕوانگەیەوە من بۆ جاری چەندەم ئەم خواستانە لە بەرانبەر . ڕەواییەکی هەبێت 

  :حکومەتی هەرێمی کوردستاندا ڕادەگەیەنمەوە

و ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو دهرانی ڕێکخراوهن بە بەشداریی نوێنهکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنه .1
تی ئێمهرایهکی واشدا نوێنهیهلیژنهلهێک بێت، کهکان پنیهدهمهرانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسان

 .بێتو جێگای دهشت ماناردهک خانەوادەی سهوه

رێم تی ههرپرسێکی حکومهر بهل ههگهوتن لهبێ چاوپێکهی ههوهالتی ئهسهدهیهو لێژنهئه .2
 .دواداچوونو بهوهکان بکات بۆ لێکۆڵینهو حیزبه
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سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت عوسمان، هەڵوەشانەوەی  .3
لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لە دارێژەرانی ئەو سیناریۆیە قێزەونە و دادگایکردنی ئەوانەی لە 

 .پشتی داڕشتنی ئەو سیناریۆیە بوون

 لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لەو کەس و دەزگایانەی لەدوای تیرۆری سەردەشت، هەڵساون .4
 .بە هەڕەشە و فشارهێنان و ناڕەحەتکردنی خانەوادە و هاوڕێیانی سەردەشت عوسمان

بێدەربەستی لەبەرامبەر ئەم دۆسیە، خاڵێکی ڕەشە بە تەوێڵی دەسەاڵت و حکومەتی هەرێمی 
وەاڵمنەدانەوە ی ئەم دۆسیەیەش ئێوە دەخاتە بەردەم بەرپرسیاریەتییەکی . کوردستان

 .مێژوویی گەورە

وهی منهلهسهشت ئێستا مهردهی سهلهسهکۆتاییدا بە پێویستی ئەزانم ئەوەش بڵێم کە مهلە 
هەر شتێک . نییهوهمهکهندامانی تری خێزانهئهندی بهەیوەشت، پردهک برایەکی  سه

 .پەیوەستە بە مەسەلەی سەردەشت من لێی بەرپرسیارم

 بەکر عوسمان

2012-02-01 

 

 !سیناریۆیە بەسەئەم گاڵتەجاری و 

هەفتەیەک لەمەوبەر بە تەبلیغی فەرمی چەند کەسێک لە ئەندامانی خانەوادەکەم ئاگادار 
تا ئەمرۆش . کراونەتەوە کە بەشداری بکەن لە دانیشتنی دادگای دۆسیەی سەردەشت عوسمان

 ڕۆشن نەبووە کە ئەو پرۆسەی بەناو دادگاییە چۆنە؟ 

 .هەمان سیناریۆی گاڵتەجاری لێژنەی لێکۆڵینەوەیە ئەوەی ئەمڕۆ ئەیبینین درێژە پێدانی 

تەقەالیە . ئەم نمایشە بەشێکە لە هەوڵ و کۆشش بۆ شاردنەوەی قەزیەکە نەک ئاشکراکردنی
بۆ داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، هەر لەسەرەتاوە هەڵسوکەوتەکانی لیژنەی 

نەک لە دژی بکوژان " دەشتواتە سەر"لێکۆڵینەوە تاکو ئێستاش کاربووە لەدژی قوربانیەکە 
ڕاپۆرتەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە تاکو دوایین سیناریۆ گاڵتەجاریەکەی لە . و تیرۆرستان

هەمووی کارکردن بووە لەسەر . هەمان بازنەی چیرۆکسازی و پیالنگێڕیدا دەخولێتەوە
نی بەکردەوەش پەنادا. دادگاییکردنی سەردەشت و ڕۆژنامەنوسان و ئازدیخوازانی کوردستان

 .تیرۆستان و بکوژانی سەردەشت بووە
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قەبولی هیچ . ئەم دادگاییە سیناریۆیەکی بێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی ئەکەین
تیرۆرکردنی سەردەست وەکو کەیسێکی کراوە الی ئێمە و تەواوی . ئاکامێکی ناکەین

ئەوکاتەی ئازادیخوازان و نوسەران و رۆژنامەنوسان و خەڵکی کوردستان دەمێنێتەوە تا
 .پەرشتی الیەنی نیودەوڵەتی لێکۆڵینەوەی لێ دەکرێترو بە سەلەالیەن لیژنەیەکی بێالیەن

ن کی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنهپێویستە : ئێمە جارێکیتر دەیڵێینەوە و لە وتنەوەی ماندوو نابین
مهرانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانو ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو دهرانی ڕێکخراوهبە بەشداریی نوێنه

شت ردهک خانەوادەی سهوه تی ئێمهرایهکی واشدا نوێنهیهلیژنهلهکان پێک بێت، کهنیهده
 .بێتو جێگای دهمانا

بەاڵم پرسیارە کە بۆچی لە ئێستادا سەردەشت هێرشی ئەکرێتەوە سەر؟ مەسەلەی دادگایی 
شوباتی  ٠٧رێکخەرانی خۆپیشاندانی کەیسی سەردەشت هاوکاتە لەگەڵ مەسەلەی بانگکردنی 

 .ئاشکرایە کە ئەمە دادگایی کردنی خەڵکەو هێرشە بۆسەر خەڵك لەالیەن دەسەاڵتەوە. پار

و و سەرکوتئەو دوو مەسەلەیە دوو تەوەرەو خاڵی وەستانەوەی خەڵک بوون دژی دەسەالت
یەتی پاشەکشە ناعەدالەتی و زوڵم، لەم هەلومەرجەدا کە دەسەاڵت بە خەیاڵی خۆی توانیو

بە ناڕەزایەتی خەڵک بکات و هاوکێشە سیاسییەکە بەجۆرێک بگۆرێت کە ئەم جارە ئەو 
 . بکاتەوە هێرش بکاتە سەر خەڵك و تۆڵەیان لێ

دادگایی کەیسی سەردەشت و بانگکردنی بەشدارو ئەوانی تر وەکو ئەوەی ئاسایاشی هەرێمیان 
مانای ئەوەیە کە هەمان پرۆسەی تیرۆری ی یاسای سزادانی عێراقی  ٤٧٧تێکداوە بە مادەی 

سەردەشت درێژەی پیدەدرێ و ئەمجارە لە سەرکوتکردنی هەر دەنگێکی ناڕازی لەسەر ئەو 
کەیسەو تۆڵەکردنەوە لە ئەندامانی خێزانەکەی وەکو رەمزێکی وەستانەوە و ریسواکردنی ئەو 

 .درێژەی پێ دەدرێت ,تاوانە دڕندانەیە

چۆن لە روداوی تیرۆری سەردەشتدا ناڕەزایەتی خۆی دژی ئەو دەبێ خەڵکی کوردستان وەکو 
ی شوبات بووە ویستەگەی دوەمی ٠٧دەسەاڵتە نمایش کردو چۆن بەدوای ئەودا 

بەڕەنگاربوونەوەی خەڵک لەگەڵ ستەم و سەرکوت و ناعەدالەتی، ئاواش سیناریۆسازی 
ۆسەر خۆیان و ی شوبات وەکو هێرش ب٠٧دادگایی سەردەشت و رێکخەرانی خۆپیشاندانی 

ئومیدو خواستەکانیان، بۆسەر خەباتی خۆیان بۆ ئازادی و یەکسانی و کۆتایی هێنان بە 
 .میلیشیایی، تەماشاو مامەلەی بکەن -دەسەاڵتی بنەماڵەیی

ئەمە هێرشە بۆسەر خەڵک، بۆسەر ئازادی و هەموو سەردەشتەکانی کوردستان، هێرشە 
بۆیە . نن و تەسلیمی سەرکوت و تیرۆری بکەنبۆسەر ئەوەی خەڵکی نارزای کوردستان بترسێ

و ئازادیخوازان و هێز و الیەنە سایسیەکان کە داکۆکی چاوەڕوانی لە هەموو خەڵکی کوردستان
دژی ئەم سیناریۆیەی . لە خەڵک دەکەن، ئەوەیە کە دژی ئەم گاڵتەجاریە بوەستنەوە
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ڕۆژنامەی ئەهلی )و ەردەشتبوەستنەوە بۆ تاونبارکردنیان لەرێگای تاوانبارکردنی سحکومەت
 .شوباتەوە ٠٧و هەروەها ئەوانەی ( و ڕۆژنامەنووسانی ناڕازی

 بەکر عوسمان

2012-03-27 

 

 لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانداگفتوگۆی سایتی کوردستان تریبیون  

. شوبات ٠٧خۆپێشاندانەکانی بەبێ دادگای کردنی تیرۆرستان، بکوژانی رۆژنامەنوسان و 
 .هیچ ئاڵوگۆڕ و چاکسازییەک لە کوردستان ئەنجام نادرێ

دۆسیەی سۆرانی مامەحەمە و سەردەشت یەک دۆسیەن بەاڵم لە دوو کات و شوێنی جیاوازدا 
 ڕوو دەدەن

 سەردەشت بۆچی شەهید کرا؟: کوردستان تریبیون

و ڕەخنەکانی لە ناعەدالەتی و  سەردەشت لەسەر کاری رۆژنامەوانی،نوسین: بەکر عوسمان
و وەک رۆژنامەنوسێکی بوێر بەرەنگاری ناعەدالەتی و گەندەڵی و چهئه. گەندەڵی تیرۆرکرا

ڕاستی ژیانی خەڵک و  ربڕینی لەسەرده. سی بنەماڵەیی و هۆزایەتی بۆوەدهمکی موقه
بتەکانی بنەماڵە شکاندنی تابوویەکی نێو کۆمەڵگای کوردستان و تێکشکاندنی پیرۆزییەکانی 

توانم بڵێم ئهوهشهیهم ڕوانگهله. تیرۆر کرا. تا ئەو کات کەس دەستی بۆ نەبردبووو هۆز، که
سهبو لهی دهری تیرۆر بکرێت هێندهسهنابێت مرۆڤ لهرکارێک تیرۆرکرا کهسهشت لهردهسه
 .هانبدرێتوکارهرئه

ئێستا لە دادگاکانی کوردستانە و هیچ دۆسیەی سەردەشت عوسمان تا : کوردستان تریبیون
ئەوەی کە کراویشە، سوکایەتیکردن بوە بە رۆحی . بەرەوپێشچونێکیشی بە خۆیەوە نەبینیوە

بۆچی دۆسیەکە نابەنە دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق؟ یان بۆچی دۆسیەکە نابەنە . شەهید
مراسلون بال حدود کاتێک ئەوەندەی ئێمەش ئاگادار بین، رێکخراوی . دادگایەکی نێودەوڵەتی

 سەردانی ماڵی بەڕێزتانی کرد کە خۆشت لەوێ بوی، وەعدی ئەوەیاندا کە هاوکارتان بن؟

رێمی کوردستان ،ئێوە بەدروستی سەبارەت بە دۆسیەکە لە دادگاکانی هه: بەکر عوسمان
ین، کهچونیشی دهڕیوهئەوەی بەڕێوە چووە و پێشبینی به. ئاماژەتان پێکردووە

 ئەونمایشە لە سیناریۆ و گاڵتەجاری لە. ەتییەکی گەورەیە بە دادگا ودەزگای قەزاییسوکای
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دۆسیەی دادگا جێگەیەکی نەهێشتۆتەوە بۆ سەربەخۆیی دادگا و دەزگای قەزایی و ئەمنی 
ئیتر ئەو . ئیتر متمانەیەک بە دەزگای قەزایی و ئەمنی لەالی خەڵک نەماوە. لەکوردستاندا

لەالیەن حزبە دەسەاڵتدارەکان پێکهێنراوە و هەر لەالیەن ئەوانیشەوە  دەزگایانە، دەزگایەکن
 .هەڵدەسورێنرێن و ئاراستە ئەکرێن

دەربارەی کارکردن لەسەر ئەو دۆسیە لە دادگایەکی نێودەوڵەتی، کاری باش کراوە و  
هاوکاری و پشتیوانی چەندین ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و کەسایەتی و ئازادیخوازان بۆ ئەو 

ئێمەش چاوەروانی ئەنجامەکانین، جێگه. ەیە تاکو ئێستا باشە و جێگەی دەستخۆشییەدۆسی
دەرگا بەڕووی   رشوێنکداههشت لهردهدۆسێی سهێنین کهرابگهوهدا ئهیهم بۆنهلهیهی ئاماژه

دۆسیەی سەردەشت دۆسیەی ئازدی و . ووهینهکهستپێدهجارێکی تر دهوهوشوێنهدابخرێت، له
ئازادی دەربرینە لە کوردستان، سەرکەوتنی ئەو دۆسیەی سەرکەوتنی ئازادی و 

 .ئازادیخوازانە

ماوەی رابردو نەبەز گۆران، وەک هاوڕێیەکی سەردەشت، باسی لە : کوردستان تریبیون
ئەو خۆشەویستییە چۆن بوە و بۆچی . خۆشەویستیی سەردەشت و کچێکی بارزانیی کردبو

شکرا دەبێ؟ ئایا هیچ پەیوەندییەکی راستەوخۆ لەنێوان کوشتنەکە ئەو خۆشەویستییە تازە ئا
 و خۆشەوسیتییەکە هەبوە؟

ئاگاداری ئەو وتارە و چیرۆکە نیم، شتێک کە وەک ڕۆژ رۆشنە بۆ هەموو : بەکر عوسمان
خەڵکی کوردستان، سەردەشت وەک رۆژنامەنوسێکی ڕەخنەگر لەسەر وتنی ڕاستی و 

سەردەشت بکوژەکانی خۆی ..." یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیداوتاری . "گوتارەکانی تیرۆرکرا
خۆی لە چەند مانگێک پێش تیرۆرکردنی پێمان ئەڵی لەسەر چی . بە هەموومان ئەناسێنێ

یسی که. بەرەورووی هەڕەشە و کوشتن بۆتەوە و چۆنیش بەرەورووی هەڕەشەکان بۆتەوە
ی  ناریۆ  یان دارشتنی چرۆکێک ئاراستهگرێت، که بە سیڵدهزیاتر هه وههای  لهشت بهردهسه

هەر چیرۆک و ڕای ئێمه، بهوهشهیهمسۆنگهله. داربکاتکهشت لهردهکاری سهرۆژنامه
سیناریۆیەکی تر لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشتدا، ئەنجامەکەی شاردنەوەی ڕاستیەکان و 

 .پەنادانی تاوانبارانە

یی سەردەشت عوسمان، کە وا بڕیاربو پرۆژەی پەیکەری ئازاد: کوردستان تریبیون
  دروستبکرێ و رۆژنامەنوسان پارەیان بۆ کۆکردۆتەوە، بە کوێ گەیشتوە؟

بەڵێ پرۆژەی پەیکەرەکە پشتیوانی و هاوکاری فراوانی جەماوەری لەالیەن : بەکر عوسمان
کانی رییههونهپەیکەرەکە  کاره. رۆژنامەنوسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانی لێکرا

رمی الیەن حکومەت و دەسەاڵت  رێگەی دانانی پێ نەدراوهرئاستی فهتەواو بووە بەاڵم لە سه
خێر بە نه. ، تاکو ئێستا سێ جار بە فەرمی داوای مۆڵەتی دانانی پەیکەرەکەمان کردووە

تەنانەت ئەو رەتکردنەوەیە لەالیەن پارێزگاری هەولێر بە . وەاڵمی داواکەمان دراوەتەوە
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وپهدانانی ئهڕێگری لهڕای ئێمهبه. لە وەاڵمی رۆژنامەکانی کوردستان باڵوکراوەتەوە فەرمی
وا لهرمانڕهاڵتی فهسهن دهالیهکانی  ئازادی لهسکییهرتهبۆ بهکهیهبۆ خۆی ئاماژهرهیکه

نگی دهئاست بڵندگۆی دات لهاڵتیشمان پێنیشاندهسهی دهوترسهک چۆن ئهروهکوردستاندا، هه
 .کانیهاوپیشه شت وردهئازادی سه

ئەو هۆکارانە چین کە پارێزگاری هەولێر لێناگەڕێ دروستبکرێ؟ ئەگەر : کوردستان تریبیون
 لە هەولێر دروستناکرێ، بۆچی نایبەنە سلێمانی؟

وەاڵمی هۆکاری ڕێگری لەبەردەم دانانی پەکەری ئازادی سەردەشت عوسمان : بەکر عوسمان
پاساوەکانیان تاکو ئێستا هیچ کەسێک قانع . بیداتەوە کە ڕێگرەنانهوالیهئەبێ ئەو کەس 
هیچ کهیهوهئهکهتوانم بڵێم هۆی رێگرییهین ، ئهدی ناکهرگۆمێنتێکی تێدا بهناکات وهیچ ئه

 . دابنرێتکهرهیکهن پهنادهڕێگهبۆیه. بۆ رێگرتن ک نییههۆیه

هتد ئێمە ... رکوک ؟ کهنهیهدهۆک ؟، بۆچی نایبهینههبۆچی نایبەینە سلێمانی؟ بۆچی نایب
بەاڵم تاکو ئێستا له. ن مۆڵەت بدەن دایبنێینمان بدههەوڵمان داوە لە هەر شوێنێک ڕێگه

ی جێگەیەکی وهرباری ئهدیارە لە کوردستان  سه. ئەنجامێکمان دەست نەکەوتووەوهیهوباره
لەسەر وتنی ڕاستی، دهرۆژنامەنوسان و ئازادیخوازان، ڕۆژانهئارام و بێترس نییە بۆ ژیانی 

نرێ بەنێو ک  دهکرێن و فیشهنگدهبێده تایهتاهه، ههاڵتهسهم دهدکاری ئهرخستنی به
ش  بۆ پەیکەری ئازادیخواز دوای تیرۆرکردنیشیان بێگومان پانتاییەک نابێت باوه. دەمیانەوە

 .وهاتهو عەدالەتخوازانی کوردستان بک

تان  لەژێر فشارێکی زۆری وادهئەوەندەی ئێمە ئاگادار بین، خانه: کوردستان تریبیون
چەند جارێک راستەوخۆ هەڕەشەی کوشتن لە براکەت . ئاساییش و پاراستنی پارتی دان

هەتا . لەڕێی خزمەکانتانەوە پدک نامەی هەڕەشەئامێزی ناڕاستەوخۆتان بۆ ئەنێرێ.کراوە
بەناڕاستەوخۆیی داواتان لێکراوە یان بێدەنگ بن یان کوردستان و هەولێر ئێمە ئاگادارین 

ئێوە بۆچی ئەو هەڕەشە و فشارانە نادەنە میدیاکان و رێکخراوە جیهانییەکانی . جێبهێڵن
 بواری داکۆکیکردن لە ئازادیی رادەربڕین؟

رو تۆقێنهداپڵۆسێنهند رچههێزو توند، ههندێک بهرچهاڵت ههسهکانی دهفشاره: بەکر عوسمان
ی رەشههه، بهوهولێرو کوردستانیشهداوای چۆڵکردنی ههمان، بهوادهرخانهسهربێت  له

یسی سهکهناگرێت کهوههیچ رێگا له. وهشتیشهردهنوسی سهمان چارهههکوشتن و تیرۆر به
ی داوای ماف بکات، بهکهوادهی بێت و خانهکهوادهنها موڵکی خانهتهربکات کهدهوهشت لهرده

یسی کهبێتهختی تیرۆرکردنی دهوهم ساتهکهڵ یهگهشت عوسمان لهردهیسی سهکهوهوانهپێچه
مافی خۆی بزانێت داکۆکی کی کوردستان بهموو هاواڵتییهههی کهتهو بابهئه بێتهڕای گشتی ده

نامرۆیی و وکارهنا بۆ ئهپهی کهوهجیاتی ئهلهمرۆ اڵتی سیاسی ئهسهراستیشدا، دهله. لێبکات
وڵی ، ههوهختهوهم ساتهکهیه بوو لهده. کهیسهرکردنی کهسهچارهله وهبکاته نیانهدهنامه
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تی سایهنی وکهدهڵگای مهنوس وچاالکوانی کۆمهی، رۆژنامهو داواکاریانهئه ی بدایهوهەئ
شت عوسمان جێبهردهئاست تیرۆری سهله یانبووههه کهواڵتهسیاسی و رۆشنبیرانی 

 .جێبکردایه

هەموشیان نیگەرانن . ئێستا لە کوردستاندا پارلەمان ئۆپۆزسیۆنی تێدایە: کوردستان تریبیون
بۆچی لەڕێی پارلەمانەوە ئیش لەسەر ئەو . بە شەهیدکردن و بەالڕێدابردنی دۆسیەکە

 دۆسیەیە ناکەن؟

پەرلەمانی ی کهوڕاستیهئهتهیشتونهدانپێنانای ئۆپۆزسیۆن خۆشیان گهبه: بەکر عوسمان
ئێمە لە خۆپیشاندانی . کوردستان، شوێنی یەکالیی کردنەوەی هیچ دۆسییەکی جدی نەبووە

بەشداریمان کرد و لەگەڵ نوێنەرانی  ٣١٠١-١٥-٠١جەماوەری خەڵکی شاری هەولێر لە 
لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان دانیشتین و داواکانی خۆمان خۆپیشاندانەکە و ڕۆژنامەنوسان 

هاوکات لە چەندین پەیامیتر لە ڕێگای کەناڵەکانی ڕاگەیان داواکانمان . خستە روو
لە چەندین بۆنەدا ئەوەمان ڕاگەیاندووە کە دۆسیەی سەردەشت لەسەر مێزی . ڕاگەیاندووە

گای مەدەنی و ڕۆژنامەنوسان پەرلەمان و حکومەت و ئەحزابی سیاسی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵ
 .و ئازادیخوازانی کوردستانە

بۆ پرسیارەکەی ئێوەش،پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن چەندین جار بەڵێنی بەدواداچوونیان لە 
اڵم ئەم دۆسیە لە به. دۆسیەی سەردەشت داوە، گوتویانە ئەو دۆسیە دۆسیەی خۆمانە

پشت ئێمهێنێت کهناگهوه، ئهمانهئه مووهه. وهتهپەرلەمانی کوردستان بێ ئاکام ماوه
و کانی ئهئاکامی داخوازیهیشتن بهی رێگای تر بۆ گهوهزیاتر کارکردن و دۆزینهساردبین له

 .یسهکه

چۆن تەنها یەککەس بەتاوانی شەهیدکردنی تۆمەتبارکرا لەکاتێکدا : کوردستان تریبیون
 لەکەسێک زیاتر بەشداربون لەڕفاندنی؟

ئەگەر مەبەستت سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەیەکەیە، ئەوە : مانبەکر عوس
سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکێکی ناڕاستە بۆ شاردنەوەی ڕاستی تاوانەکە و پەنادانی 

ئەمە سیناریۆیەکی بێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی  .تاوانباران و داخستنی دۆسێکەیه
 .اکەینقەبولی هیچ ئاکامێکی ن. ئەکەین

 داخوازیتان چییە لەکابینەی نوێ؟: کوردستان تریبیون

لەگەڵ سەرەتای دەنگۆی دروستکردنی کابینەی تازە دا نزیکەی سێ مانگ : بەکر عوسمان
 :لەمەوبەر لە پەیامێکدا داواکاریەکانم خستۆتە ڕوو کە ئەمانە بوون
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و کانتیهوڵهنێو دهرانی ڕێکخراوهن بە بەشداریی نوێنهکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنه .0
کی واشدا یهلیژنهلهکان پێک بێت، کهنیهدهمهرانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانڕۆژنامه

 .بێتو جێگای دهشت ماناردهک خانەوادەی سهوهتی ئێمهرایهنوێنه
تی رپرسێکی حکومهر بهل ههگهوتن لهبێ چاوپێکهی ههوهالتی ئهسهدهیهو لێژنهئه .7

 .دواداچوونو بهوهکان بکات بۆ لێکۆڵینهرێم و حیزبههه
هەڵوەشانەوەی سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت  .4

عوسمان، لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لە دارێژەرانی ئەو سیناریۆیە قێزەونە و 
 .دادگایکردنی ئەوانەی لە پشتی داڕشتنی ئەو سیناریۆیە بوون

لێپرسینەوە لەو کەس و دەزگایانەی لەدوای تیرۆری سەردەشت،  لێکۆڵینەوە و .3
هەڵساون بە هەڕەشە و فشارهێنان و ناڕەحەتکردنی خانەوادە و هاوڕێیانی 

 .سەردەشت عوسمان
 

ی شوبات ٠٧چۆن دەڕوانیتە دۆسیەی سۆرانی مامە حەمەو شەهیدەکانی : کوردستان تریبیون
 ؟٣١٠٠

مە و سەردەشت یەک دۆسیەن بەاڵم لە دوو کات و دۆسیەی سۆرانی مامەحە: بەکر عوسمان
تاوانی تەقەکردن و کوشتنی خەڵکی مەدەنی لەالیەن هێزی . شوێنی جیاوازدا ڕوو دەدەن

هێرشی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر سەرەتایترین مافە . چەکداری حیزب و دەسەاڵتی کوردی
 . سەرەتاییەکانی خەڵکی کوردستان

ایی نەکردنی تەقە کەران و بکوژانی خەڵکی مەدەنی لە شوبات و دادگ ٠٧دۆسیەی قوربانیانی 
ئەو ڕاستیە دەخاتە ڕوو کە حیزبە دەسەاڵتدارەکان و دەسەاڵتی کوردی . خۆپیشاندانەکان

 . پارێزگاری لە ژمارەیەک تاوانبار ئەکەن، دەستیان سورە بە خوێنی خەڵکی کوردستان

شوبات و  ٠٧خۆپێشاندانەکانی  بەبێ دادگای کردنی تیرۆرستان، بکوژانی رۆژنامەنوسان و
هەر . هیچ ئاڵوگۆڕ و چاکسازییەک لە کوردستان ئەنجام نادرێ. قوربانیانی ئازادی دەربرین

 .ئیدعایەک بۆ ئازادی و دیموکراسی و مەدەنیەت بێناوەڕۆک و بێمانایە

ئەتەوێت خەڵک براکەتیان چۆن لەبیر بێت، چ شتێک بکرێت بۆ ڕێزگرتن : کوردستان تریبیون
 ی؟لێ

زیندوو . من پێم خۆشە سەردەشت خۆی چۆن بوو ئاوا لەبیری خەڵکدا بێت: بەکر عوسمان
ڕاگرتنی پەیامەکەی و دادگایی تاوانباران و بکوژان و ئەوانەی لەپشتی تیرۆری سەردەشت 

 .بوون باشترین ڕێزگرتنە لە سەردەشت و سەردەشتەکانی کوردستان
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تا ئەو : "شت وتەکەی خۆیەتی کە دەڵێردهسهرزراگرتنی یام و بههەروەها جوانترین په
باهاوڕێکانم خاڵێکم بۆ ... کاتەی ماوین دەبێت قسە بکەین، ئەوکاتەش تەمەنم کۆتای هات 

 .".دابنێن وسەرلەنوێ دەستپێبکەنەوە

2012-04-23 

 :ئینگلیزییەوە لە سایتی کوردستان تریبیون وەرگێڕدراوەئەم گفتوگۆیە لە 

 

 ...ت، کێشەی نەبوونی بەڵگە و زانیاری نییەکێشەی دۆسیەی سەردەش

پێکهێنانی لێژنەی لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ و بێالیەن پێشمەرجی هەر چونە پێشەوەیەکیکی 
بەبێ ئەو پێشمەرجە هەر کارێکیتر لە بواری یاسا و . دۆسیەکەیە لە باری یاسایی و  دادگادا

 ...دادگا بێ ئەنجامە

 ماندیمانەی سایتی سبەی لەگەڵ بەکر عوس

دوو ساڵ تێپەڕدەبێت بەسەر تیرۆرکردنی شەهید سەردەشتدا، پەیامی ئێوە لەم یادەدا  *
چییە، بۆ دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان؟ ئایا دەسەاڵتداران دەتوانن بە دەمکوتکردنی 

 رۆژنامەنوسان ئازادی رۆژنامەوانی لە کوردستان بەرتەسک بکەنەوە؟

لە . چەند ڕۆژیتر دوو ساڵ بەسەر تیرۆری سەردەشتی ئازیز تێپەر ئەبێت: بەکر عوسمان
ماوەی ئەو دوو ساڵە تاکو ئێستا داوا و پەیامی ئێمە و رۆژنامەنووسان و خەڵکی 

رانی بە بەشداریی نوێنه نکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنهئازادیخوازی کوردستان، پێکهێنانی 
بۆ کان پێک بێت، نیهدهمهرانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانو ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو دهڕێکخراوه

بەاڵم وەاڵمی . دۆزینەوەی تاوانباران و بە دادگایی گەیاندنی تیرۆرستان و بکوژانی سەردەشت
 . ئەوان دروستکردنی سیناریۆ و شاردنەوەی ڕاستیەکان بوو

ئیتر دەستهەڵگرن لە . جاریە بەسەپەیامی ئێمە بۆ دەسەاڵتداران، ئەو سیناریۆ و گاڵتە
وەاڵمی خواستی خەڵک بدەنەوە بۆ . سوکایەتی بە سەردەشت و ئازادیخوازانی کوردستان

بە سەرکوت و دەمکوتکردنی . پێکهێنانی لیژنەی بێالیەن بۆ ناساندی تاوانباران و سزادانیان
زیندوویی و  .کوردستان بەڕێوە ناچێت. رۆژنامەنوسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان

 . پیداگری خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان لەسەر دۆسیەی سەردەشت و سۆران و ئەوانیتر
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دوو ساڵ لەمەوبەر خەڵکی کوردستان لە کارەساتی تیرۆری سەردەشت هاتنە سەر شەقام و 
دەنگی ناڕەزایەتیان بەرزکردەوە و پرسیار و گومانەکانی خۆیان دا بەڕووی دەسەاڵتدارانی 

سەردەشت بۆچی و لەسەر چی تیرۆر کرا؟ بکوژەکانی سەردەشت کێن؟ ... گەیاندهەرێم ڕا
بۆچی دەسەاڵتدارانی هەرێم دەیانەوێت دۆسیەی تیرۆری سەردەشت بە سیناریۆ تێپەرێنرێت؟ 
بۆچی لە پێکهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ و بێالیەن ئەترسن؟ ئایا دەسەاڵتدارانی 

و کردەوە و ڕەفتار و هەڵوێستانەی لە پەیوەند بە دۆسیەی هەرێم بەرژەوەندیان چییە لە
تیرۆری سەردەشت نواندویانە و ئەینوێنن؟ بۆچی هەر کاتێک باسی دۆسیەی سەردەشت 
ئەکرێ دۆخەکە مەترسیدارتر ئەبێت و دۆخی ترس و هەڕەشە زاڵ ئەبێت؟ بۆچی ئەبێت 

ەاڵت ئاسایی بێت؟ بۆچی خوێنی بەناحەق ڕژاوی گەنج و ڕۆژنامەنوسانی کوردستان الی دەس
 دەسەاڵت گوێ ناگرێ و وەاڵمی داخوازیەکانی خەڵک ناداتەوە؟ 

وەاڵمی . لەماوەی ئەو دوو ساڵەدا کردەوەکانی دەسەاڵت لەپەیوەند بە دۆسیەی سەردەشت
بە دوای دوو ساڵ لە تاوانێکی خوێناوی گەورە، بەدوای ئەو . پرسیارەکانی خەڵکی داوەتەوە

بەدوای ناڕەزایەتی و . کاری و هاواری ئێمە و زۆربەی خەڵکی کوردستانهەموو پەیام و داوا
هاتنە دەنگی چەندین کەسایەتی سیاسی و ڕۆشنبیری ناوەوە و دەرەوە و چەندین ڕێکخراوی 

بۆ یەکجاریش دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان گوێیان لەکەس نەگرت و . نێودەوڵەتی
 . وەاڵمی هیچ خواستێککیان نەدایەوە

کۆمەڵگای کوردستان چەندین خولی کێشمەکێش و ەشی دووەمی پرسیارەکەی بەڕێزتان، بۆ ب
دۆسیەی تیرۆری .بەرامبەرکێی خەڵک و ئازادیخوازان لەگەڵ دەسەاڵتی کوردی تێپەراندووە

ئەوەی سەلماند کە . شوبات ٠٧سۆرانی مامە حەمە، سەردەشت عوسمان و خۆپیشاندانەکانی 
نەفرەت و . دەسەاڵتداران لەبەرامبەر خەڵک و رۆژنامەنووسانلەگەڵ هەر هێز نیشاندانێکی 

لەگەڵ هەر بەرەوڕووبوونەوەیکدا پردەکانی . بێزاریەکانی خەڵک گەورەتر ئەبێت لەبەرامبەری
خۆشباوەری پەیوەندی نێوان خەڵک و دەسەاڵتی کوردی ئەرەویتەوە و بەرژەوەندیەکان 

دەمکوتکردنی رۆژنامەنوسان و خەڵک هەر هێزێک پشت بە سەرکوت و . شەفافتر ئەبنەوە
بەدەستی خۆی گۆڕ بۆ خۆی هەلئەقەنێ و . ببەستێت بۆ بەردەوامی مانەوەی لە دەسەاڵت

ئەگەر بۆ کورت ماوە بتوانێ بواری ئازادی و ئازادی . ڕیسوایی لە مێژووی خۆی تۆمار ئەکات
بکات بۆ شەری سەر بەاڵم لە ئایندەدا ئەبێت خۆی ئامادە . رۆژنامەوانی بەر تەسک بکاتەوە

شوبات تەمرینێکی  ٠٧، کە .و ماڵ لەگەڵ جەبهەی ئازادی و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان
 .گشتی ئەو جەنگە بوو

دوای تیرۆرکردنی سەردەشت، لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوە پێکهێنرا و دەرەنجامەکەی  *
کبیران نەبو، بەوشێوەیە بو، کە جێی قبوڵی بنەماڵەکەی و زۆربەی رۆژنامەنوسان و رونا

لەدوای ئەوە راگەیەندراوەی لیژنەکەوە، هیچ زانیاریەکی نوێ نییە لەسەر شەهیدکردنی 
 سەردەشت؟ ئێوە هیچ بەڵگەیەک یان زانیاریەکی جیاوازتان دەست کەوتوە؟
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. کێشەی دۆسیەی سەردەشت، کێشەی نەبوونی بەڵگە و زانیاری نییە: بەکر عوسمان
دنی لە وتارەکانی خۆی بکوژانی خۆی بەهەموومان سەردەشت چەند مانگ پێش تیرۆرکر

وێنەی تیرۆرستان ئەداتە دەست ..." یەکەمین زەنگی کوشتنم لێدا"بەتایبەتی لە . ئەناسێنی
کێشەی ئەم دۆسیە نەبوونی لێژنەی لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ و دادگای سەبەخۆ و . هەموو

 .بێالیەنە

نەکە چی کاریگەرییەکی لەسەر خێزان و ئەو روداوە و دواتر ئەنجامی لێکۆڵینەوەی لیژ *
خانەوادەی سەردەشت بە جێهێشت، بەتایبەتی کە سەردەشتی لە قوربانییەوە کرد بە 

 ؟"تیرۆرست"

کردەوە و سیناریۆکانی دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان لە پەیوەند بە : بەکر عوسمان
قوڵتر و بەسوێتر دۆسیەی سەردەشت، برین و ئازارەکانی تیرۆری دڕندانەی سەردەشتی 

لەسەرەتادا لە ژێر فشاری . جارێکیتر تیرۆرکردنەوەی سەردەشت بوو. کردۆتەوە لەدڵمان
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی جەماوەری خەڵکی کوردستان، دەسەاڵتداران بەڵێنیان ئەدا کار 

بەاڵم ئەمرۆ بەکردەوە بەشدارن لە نمایشی . ئەکەن بۆ دۆزینەوە و سزادانی تاوانباران
ناریۆیەکی بێزراو و گاڵتەجاری، ئەنجامەکەی پەنادانی تاوانباران و تێپەراندنی دۆسیەی سی

 .تیرۆری سەردەشتە هەروەکوو تیرۆرەکانی پێشووتر

هەر لەسەرەتای شەهیدکردنی سەردەشتەوە هەوڵێکی زۆر هەبو بۆ ناساندنی کەیسی  *
ەرگریکار لە ئازادی و سەردەشت عوسمان بە دەرەوەی واڵت و بەتایبەتی رێکخراوەکانی ب

 بیروڕا و مافەکانی مرۆڤ؟ هەوڵەکان بە کوێ گەیشتون؟

ڕێکخروەکانی . ئەو کەیسە لە ئاستێکی باش لە دەرەوەی واڵت ناسراوە: بەکر عوسمان
پەیامنێرانی بێسنور، ئەمنیستی ئەنتەرناشیوناڵ، هیومان رایتش، کۆمیتەی بەرگری لە 

ین ڕێکخراوی سیاسی و کرێکاری و ڕێکخراوی  ، لەگەڵ چەند(  CJP) رۆژنامەنووسان 
چەندین ڕاگەیاندن و ڕاپۆرتیان باڵوکردۆتەوە لەسەر . بەرگری لە ئازادی و مافەکانی مرۆڤ

جگە لەوەش لە . ئەو دۆسیە و ئێستاکەش بەرگریکەرێکی جدیین لە دۆسیەی سەردەشت
ینار و یادی تایبەتی بۆ پەرلەمانی سوید و بەریتانیا لەالیەن ژمارەیەک لە پەرلەماتار، سیم

 .ئێستاکەش ئەو هەواڵنە درێژەی هەیە. گیراوە

ئەو کەسەی بە تۆمەتی کوشتنی سەردەشت دەستگیرکرا، چی لێ بەسەرهاتوە، حوکمداروە  *
یان تەنها ئەوکاتە بۆ پەردەپۆشکردنی روداوەکە ئەو کەسە هێنرایە ناوەوە؟ بەشێک لە 

 سیناریۆ دانا، رای ئێوە چییە لەوبارەیەوە؟ رۆژنامەنوسان و چاالکوانان ئەوەیان بە

ڕۆژنامەنوسان و خەڵکی وشیاری کوردستان ڕاست ئەکەن، ئەوەی : بەکر عوسمان
بەڕێوەچووە لە دۆسیەی سەردەشت لەالیەن لیژنەی لێکۆڵینەوە سیناریۆیە و هەوڵێکە بۆ 
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گاڵتەجاریانەی تاکو داتاشینی سیناریۆی . داپۆشین و شاردنەوەی ڕاستی دۆسیەی سەدەشت
  .ئیستای لێژنەی لێکۆڵینەوە ئیدانە دەکەین و بەهیچ شێوەیەک قەبوڵی ناکەین

لە ساڵیادی شەهیدکردنیدا هیچ هەوڵێک هەیە بۆ زیندوکردنەوەی دۆسیەکەی؟ یان جارێکی  *
 تر هێنانەوە بەر باسی و زیندو هێشتنەوەی ئەو دۆسیەیە؟

. و ئازادیخوازن لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان زۆرێک لە ڕۆژنامەنوسان: بەکر عوسمان
هەوڵی بەرز ڕاگرتنی یادی سەردەشت ئەدەن و چەندین ڕاگەیاندنیان باڵوکردۆتەوە کە 

ئەوەش ئەوە . مەراسیمی یادی سەردەشت ئەگرن و چاالکی جۆراوجۆریان ڕاگەیاندووە
سەردەشت نەبوونە ئەگەیەنێ کە رۆژنامەنووسان و خەڵکی کوردستان دەستبەرداری دۆسیەی 

ئەوەش هەوڵێکە بۆ کۆکردنەوەی . و ئەو دۆسیە هەر بەزیندوێتی الی ئەوان ڕاگیراوە
 .پشتیوانی زیاتر و زیندوویی دۆسیەی سەردەشت الی خەڵکی کوردستان

لەدوای شەهیدکردنی سەردەشت و ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە، ئێوە هیچ رێگایەکی یاساییتان  *
ندنەوەی کەیسەکەی لە دادگا؟ یان سکااڵتان لەسەر هیچ کەس و گرتۆتەبەر بۆ دوبارە جواڵ

  الیەنێک تۆمارکردوە؟

وهالتی ئهسهدهیهو لێژنهن ئەکەین، ئهکی بێالیهیهلیژنهئێمە داوای پێکهێنانی : بەکر عوسمان
هەروەها داوای هەڵوەشانەوەی . دواداچوون لەگەڵ هەر کەسێک بکاتو بهوهبێ لێکۆڵینهی هه

یناریۆی پڕ لە سوکایەتی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت و لێکۆڵینەوە س
و لێپرسینەوە لە دارێژەرانی ئەو سیناریۆیە قێزەونە و دادگایکردنی ئەوانەی لە پشتی 

 .داڕشتنی ئەو سیناریۆیە بوون

ەیەکیکی پێکهێنانی لێژنەی لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ و بێالیەن پێشمەرجی هەر چونە پێشەو
بەبێ ئەو پێشمەرجە هەر کارێکیتر لە بواری یاسا و . دۆسیەکەیە لە باری یاسایی و  دادگادا

 .دادگا بێ ئەنجامە

تۆ وەکو برایەکی سەردەشت، رۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت چۆن پێناسە دەکەیت؟  *
رۆژی ی ئایار بکرێتە 0بەتایبەتی بەشێک لە هاوڕێ رۆژنامەنوسەکانی کە داوا دەکەن رۆژی 

 ئازادی رادەربڕین لە کوردستاندا؟

تیرۆری سەردەشت هەوڵی سەرکوتگەرانی کوردستان بوو بۆ دەمکوتکردنی ئەو : بەکر عوسمان
خنکاندنی ئەو پەیام و . رۆژنامەنووسانەی ڕاستی ژیان بە خەڵکی کوردستان ئەگەیەنن
وتگەران لە تیرۆری سەرک. دەنگانەبوو داوای ئازادی و مافەکانی بۆ خەڵکی کوردستان ئەکرد

سەردەشت پەیامی ئەوەیان بە خەڵکی کوردستاندا هەر کەسێک دەمبکاتەوە وەک سۆران و 
 .سەردەشت گوللە ئەنیین بە نێو دەمیەوە
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ئایار بکرێتە ڕۆژی ئازادی لە کوردستان، پێشوازی لی ئەکەین و  ٥پێشنیاری ئەوەی ڕۆژی 
وە بۆ ڕۆژی بەرگری لە ئازادی لە بەڕاستیش ئەو رۆژە زۆر گونجا. جێگای دەستخۆشییە
بەوەی کە تیرۆری سەردەشت هەرەشە و هێرش بوو بۆ سەر ئازادی و . کوردستان بناسرێت

هاوکات خەڵکی کوردستان لە ئاستی . ئازادی دەربرین و ئازادی رۆژنامەگەری لەکوردستان
ەرگری لە سەراسەری لە ناوەوە و دەرەوە بەوپەری بوێری و ئازایانە هاتنە مەیدان بۆ ب

لەهەمووشی گرنگتر کەیسی سەردەشت کەیسی ڕای گشتی . ڕۆلەکەیان و ئازادی دەربرین
هاوکات . خەڵکی کوردستانە و کۆدەنگیەکی زۆری خەڵکی کوردستان لەسەر ئەو کەیسە هەیە

لەگەڵ ئەوەشا ئەو کەیسە زیندووە و دانەخراوە و ئێستاکەش کێشمەکێشی نێوان خەڵکی 
و ئەو هەنگاوەش ئەبێتە هێز و . ن و دەسەاڵتدارانی هەرێمی لەسەرەئازادیخوازی کوردستا

 .هاوسەنگییەکی باشتر بۆ خەڵکی کوردستان کە لەم کێشمەکێشيدا سەرکەوتووتر بێنە دەرەوە

 ٥ئەگەر ڕۆژی . خاڵێکیتریش ڕۆژێک نییە بەناوی رۆژی بەرگری لە ئازادی لە کوردستان
ین، لەالیەن ئازادیخوازان و رۆژنامەنوسان ئایار وەک رۆژی بەرگری لە ئازادی دەربر

ئەبێتە ڕۆژێک کە هەموو دۆسیەکانی سەرکوت و . لەکوردستان رەسمیەت وەربگرێ
هێرشەکانی سەر ئازادی  و تیرۆرەکانی پێشووتریش زیندوو بکرێنە و بکرێنە دۆسیەی 

ان دۆستی پێم وابێت بوێری و ئازایەتی و شەهامەت و ئینس. زیندووی خەڵک و ئازادیخوازان
و ئازادیخوازی  شەردەشت ئەبێتە گوڕ و تێنێکی باشتر بۆ ڕۆژی ئازادی دەربرین لە 

 .کوردستان

26-04-2012 

 

 بکوژەکانی سەردەشت کێن؟

 پەیامێک لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا

لەمەوبەر بە دوو ساڵ . چەند ڕۆژیکی تر دوو ساڵ بەسەر تیرۆری سەردەشتدا تێدەپەرێت
ڕۆژی ڕوناک بەبەرچاوی پۆلیس و خەڵکێکی  زۆر، لەالیەن هێزێکی تایبەت لەبەردەم 

دوای دوو رۆژ، بە دوو  .بە ئاشکرا سەردەشت دەفرێنرێت. کۆلێژی ئاداب لە پایتەختدا
ئەمەش وەک هێمایەک بۆ بێدەنگکردن و . بەکوژراوی دەدۆزرێتەوە. گوللەی نێودەم

سەردەشت . دەمکوتکردنی ئەو رۆژنامەنوسانەی پەیامی ڕاستی بەخەڵک ئەگەیەنن
. کاری خستبووهڵگاکهتی کۆمهوان بۆ خزمهک رۆژنامهکاتی خۆی وه. رۆژنامەوان بوو

لەسەر کاری رۆژنامەوانی، . یهههوهڵوێستیهکار و ههندی بهیوهو پهخۆی ئهوتیڕۆڕی راسته
تێکشکاندنی پیرۆزییەکانی بتەکانی نوسین و ڕەخنەکانی لە ناعەدالەتی و گەندەڵی و 

 .تیرۆرکرا بنەماڵە و هۆز
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خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان زۆر بوێرانە و .نگو ئازادیخوازانی هێنایێ دهتیرۆری ئه
ازایانە لە بەرامبەر ئەو تاوانە بەدەنگ هاتن، لەیادی کوشتنی ئەودا سوپاس و ڕێز و ئ

پێزانینی زۆرم بۆ ئەو هەڵوێست و پشتیوانیە سەراسەریە دوپات ئەکەمەوە کە بێدەنگیان 
. لەو رۆژەوە ئیتر خەڵکی کوردستان سەردەشتیان کردە کوڕی خۆیان. هەڵنەبژارد

 . اوانی جەماوەری وەاڵمیان دایەوەبەخۆپیشاندان و ناڕەزایەتی فر

کە رۆژانە " ئاسایی"سەرەتا دەسەاڵتداران هەوڵێکی زۆریاندا ئەوە بکەنە کوشتنێکی 
دواتر بە هەڕەشەکردن هەوڵیاندا تیرۆری سەردەشت لە . لەسەرتاسەری واڵتدا دەقەومێت

ن و بەاڵم فشار و نارەزایەتی جەماوەری لەسەراسەری کوردستا. بیری خەڵک ببەنەوە
دەرەوە، زەختێکی زۆری خستە سەر دەسەاڵتدارانی هەرێم و پارتی دیموکراتی کوردستان، تا 

 .ئەندازەی ئەوەی لەژێر زەختدا بەڵێنیاندا کە زوو لێکۆڵینەوە لەم دۆسیە بکەن

دەسەاڵتداران پێچەوانەی ئەوەیان کرد کە . بەاڵم پاش نەمانی هێزی جەماوەری لەسەر شەقام
لە جیاتی ئاشکراکردنی راستیەکان و ناساندنی تاوانباران و . دا بووبەڵێنیان بە خەڵک

ی بە تیرۆریست ڕێگهئەویش له. هۆکاری تیرۆری سەردەشت، ئەویان دووبارە تیرۆرکردەوە
 . وهلەقەلەمدانی سەردەشته

ئەوە دەرسێکی گرنگە بۆ کۆمەڵگای کوردستان کە هاتنە مەیدان بۆ هەر داخوازییەک، دەبێ 
ن کهبڕوا نهوهی لێکۆڵینهڵێنی پێکهێنانی لێژنهدرۆ و بهکردنی شەقام تەواو بێت، بهبەچۆڵنە

 . کانیانهستهێنانی داخوازییهدهزامنی بهوهیداندا مانهمهو له

مجۆره، ئه"تیتایبه"ی هۆی دروستکردنی لیژنهکانی تر بووهک دیاردهو وهتیڕۆڕی ئه
ژێر له. گرتووهوزیشی نهسهیله وکی مهاڵیهت گهنانهتهچرۆ بگرهک تا ئێستا نه" شلیژنانه"

ویان ، ئهری نییهرگیز ئومێدی بهو ههیهبوونی ههکن ئێمهلهدا کهوجۆرهزۆکی ئالهدارێکی نه
گوێیدا سێکی تر بهکهخۆیان نهنهکه" کیهرگوزشتهسه"، بە هۆنینەوەی وهنوێ کوشتهرلهسه
ک لهدرۆیه. وهبگێردرێتهکرێت تا دونیا دونیایهتی پاڵ ئاگردان دهک حێکایهاڵم وهبه چێت،ده

ی نجهشوێن پهم درۆیهئه. شیداکهرهمێشکی داهێنهت لهنانهوه، تهقڵێکدا جێی نابێتههیچ عه
ڵدهتر هه" یلیژنه"یان ک دهوه" شیهلیژنه"م ئه. دیارهئاشکرا پێوهپڕووزێی بهلهناشی و په

نجام گوتارێک دهرئهدرێن، دهکدا دهیهکێشرێن، بهڵده، تێکههوهکرێته، دروستدهوهشێنرێتهوه
لهگوتارێک که. ی بیستووهمجۆرهمان و لهپێشووی ئه" اڵدارانیسهده"لهمێژهڵک لهخهن کهده

 .رترهی بێ بهکهڵێنهگفت و به

وهوتهواو کاڵ بوونهته" کهلیژنه"ڵێنی شت، گفت و بهردهکوشتنی سهدووساڵ لهئیستا دوای 
م بزانێت ئهسێک نییهکه. وهتهری یاددا سڕاونهفتهدهانی له-ی بکوژوهمی دۆزینه، خه

 رکی پێت بتوانێت دهنانه، یان تهڕێوهچن بهک دهچ یاسایهن و بهکهچۆن کار ده" لیژنانه"
کرێت شوێن پێیان ههدهبیرێن، نهدهبیسترێن، نهدهزانرێن، نهدهکانیش نهبکات، راستیه
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و ی ئهپوختهمهئه. ینبێت بڕوای پێبکهدهکهیهوهم و کۆتای ئهکهرجی یهاڵم مهڵبگیرێن، به
 .کانهگوایێ خولیای راستیهکه" یهدادگایه"و " لیژنه"

کێشەی دۆسیەی کهیهوهئهموو کاتێک ئاشکراتر و ڕوونترهههلهئیستادا لهی کهوهئه
. سەردەشت، کێشەی نەبوونی لێژنەی لێکۆڵینەوەی بێالیەن و دادگای سەبەخۆ و عادالنەیە
. سەردەشت پێش تیرۆرکردنی لە وتارەکانی خۆیدا بکوژانی خۆی بەهەموومان ئەناسێنی

. وێنەی تیرۆرستان ئەداتە دەست هەموومان" ...یەکەمین زەنگی کوشتنم لێدا"بەتایبەتی لە 
کی واهیدا،  بەئاشکرا یانی یههەر کەس و الیەنێک ئیتر ڕێگر بێت لەبەردم پێکهێنانی لێژنه
 .پشتیوانی و بەرگری لە تیرۆرستان وبکوژانی سەردەشت دەکات

هەولێر لە  نمایشی دەسەاڵتدارانی  بوو کهوهی ڕابردووشدا بینیمان ئهفتهند ههچهی لهوهئه
سیناریۆیەکی گاڵتەجاریانەدا، بەناوی دادگای دۆسیەی سەردەشت، وەک هەوڵێک بۆ 

، جارێکیتر لە چوارچێوەی هەمان بازنەی م تاوانهشاردنەوەی قەزیەکە و داپۆشینی ئه
 یان  دادگایمجارهئه.  یدانمهوههاتنهوهکی دیکهسیناریۆیهچیرۆکسازی و پیالنگێریدا، به

و  نەک لە دژی بکوژان و تیرۆرستان، ئەم دۆسیەی سەردەشت، کار بوو لە دژی ئه
. سیناریۆیە دادگاییکردنی سەردەشت و ڕۆژنامەنوسان و ئازدیخوازانی کوردستان بوو

 .انی بوو-بەکردەوەش پەنادانی تیرۆستان و بکوژ

ئیدانەی ئەکەین و هیچ بەڕەسمی ناناسین و  ئەم دادگاییە سیناریۆیەکی بێزراوە، ئێمه
تیرۆرکردنی سەردەشت وەکو کەیسێکی کراوە الی ئێمە و بۆیه.  ینناکه ئاکامێکی قبووڵ

تەواوی ئازادیخوازان و نوسەران و رۆژنامەنوسان و خەڵکی کوردستان دەمێنێتەوە، 
و بە سەرپەرشتی الیەنی نیودەوڵەتی لێکۆڵینەوەی تائەوکاتەی لەالیەن لیژنەیەکی بێالیەن

 . لێدەکرێت

رچوون و  و کارتەکانی الت مایەپووچ دهسهکانی دهموو بەڵێنهپاش دوو ساڵ، ئیتر ههله
انی ئەو کێن؟ -ئەمرۆ گشتمان جارەکیتر دەپرسین بکوژ.  ڕاستی خستنە روو لەسەر مێز نین

ال هات و کانی تری واڵت، البهواوی کوشتنهک تهئایا کەیسی سەردەشت ڕووداوێک بوو وه
وهتهماوهی کهوهئه! وهکانیهرگهموو بهههبهو کوشتنی راستیهال تێپەڕی؟ یان کوشتنی ئهبهال

تاکەی تیرۆرستان بە ئازادی ئەسورێنەوە و ئەوانەی داوای دادگای تاوانباران . درۆی رووته
 ئەکەن ئەکەونە ژێر فشار و هەڕەشە؟

ئایا دەکرێ هێز و الیەن و تەنانەت کەسایەتیەک بەوە تۆمەتبار بێت کە دەستی لەو تاوانەدا 
هەیە؟ ئایا دەسەاڵتێک کە نەتوانێ کەیسێکی وەکو ئەوەی کەیسی سەردەشت بە دادپەروانە 
یەکالیی بکاتەوە، ئەهلیەتی ئەوەی هەیە لەالیەن خەڵکەوە وەکو دەسەاڵت قەبول بکرێ؟ چ 

شی تهوڵهو دهئهک شوێنی بکەوێ و گوایە دەوڵەتیان بۆ دروست دەکات؟ جای ئەوەی خەڵ
 !نگ ناکات؟تاریکیدا بێدهلهکانی دیکهشتهردهسهوێ دروستی بکات، بێباکانهیهدهگوایه
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دەسەاڵتێک لە دۆسیەی تیرۆری رۆژنامەنوسانی ئازاددا کار لەسەر سیناریۆسازی و 
چاوەڕوانی ئازادی و خۆشگوزەرانی و ئایندەی گەشی بۆ تێپەراندنی بکات، چۆن ئەکرێ 

 خەڵکی کوردستان لێبکرێ؟

لێرەدا لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشتدا بانگەوازی میدیای ئازاد و ڕای 
گشتی و هەموو ئەوانەی بانگهێشی بەرگری لە ئازادی و دیموکراسی  دەکەن، هەموو الیەنە 

یسی سەردەشت بخەنەوە بەرچاو، بە کەم، لەم یادەدا کهسیاسی و جەماوەریەکان ئە
زیندوویی ڕایبگرن و فشار بێنن بۆ دەسەاڵتداران، دەست لەسیناریۆی گاڵتەجاری و 
سوکایەتی ئامێز هەڵگرن و مل بەخواستی خەڵک بدەن بۆ ئاشکراکردنی تاوانەکە و 

 .تاوانباران

 بەکر عوسمان

30-04-2012 

 

 !سزا  له  ی تاوانبارانه وه ت و شاردنه قیقه حهشێواندنی   وه ئه

ن  الیه  م، له كه واده ندامانی خانه ئه  س له دا پێنج كه٣١٠٢\٠\٥رواری به  مرۆ بۆ جاركیتریش له ئه
ی تیرۆری  شداری دانیشتنی دادگای دۆسیه به  وه رمی ئاگاداركراینه فه  ولێر به دادگای هه

 . ین هشت عوسمان بك رده نوس سه رۆژنامه

و  مان ئه ی هه درێژه  نگاوێکی تره، ش هه مه ئه  کهنین،  یه گه دا بۆ جاریكتر ڕای ده لێره
شت  رده ی سه وه بۆ ئه   یه کارانه واشه ستراوو چه ڵبه تاكو یای هه  وه لفه ئه  له   ی که سیناریۆیه

  وه مکاریه نگری سته خه رهڕبرین و  کی ئازادی ده قوربانیه  نوس، له و رۆژنامه ر عوسمانی نوسه
راستی   که  دا نیه یه و ئاراسته ر به ک هه نه  م سیناریۆیه رتاپای ئه سه  .بگۆرێ بۆ تیرۆریست

ت و  قیقه بۆ شێواندنی حه  وڵێكه ڵکو هه و تاوانبار ئاشکراو سزا بدات، به  که تاوانه
ر  رامبه به  یه وره ش تاوانێكی گه وه ئه. سزا  و ڕزگاركردنی تاوانباران له  كه ی تاوانه وه شاردنه

 .بریت ده ریوه ی به كه واده شت و خانه رده ڕبرین و سه ت و ئازادی ده قیقه حه

هیچ   و به  خۆ نییه ربه ن و سه فاف و بێالیه شه  وه، شه ناو دادگایه م به به  یه م پرۆسه ئه
و   شت عوسمان رده ی تیرۆری سه یهدۆس   له  کی واقع نیه یه وه ک ئامانج لێی لێکۆڵینه یه شێوه

  وه بۆیه الی ئێمه.   كه بۆ داپۆشینی تاوانه  وڵێكه و هه  وه ڕاستیه  له  رتاپای دووره سه
نین  یه گه ش بۆ رای گشتی راده ر بۆیه ین هه بولی ناكه سمی ناناسین و قه ره و  به تی نیه رعیه شه
 .ین شداری تیادا ناكه به   که
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  و ئازادیخوازانی كوردستان  به  شت عوسمان الی ئێمه رده نوس سه رۆژنامهی تیرۆری  دۆسیه
و   كی عادالنه دادگایه  درێنه كرێن و ده ی تاوانباران ئاشكرا ده و كاته ، تا ئه وه مێنێته یی ده كراوه
 .خۆ ربه ن و سه بێالیه

 بەکر عوسمان

٥\٠\٣١٠٢ 

 

 !عوسمانە سەردەشت ڕۆژنامەنوس تیرۆری دۆسیەی ڕاستی سادەترین ئەوە

 لەدانیشتنی کە وهتهباڵویكردۆ وهئاگاداره سەرچاوەیەکی زاریله ئاوێنە رۆژنامەی ئەمرۆ
 رۆژنامەنوس کوشتنی بە تۆمەتبارەی ئەو هەولێر، تاوانەکانی لەدادگای شوبات ی13 رۆژی

 تۆمەتەی ئەو بۆتەوەو پەشیمان قسەکانی لە بوو، کرا تۆمەتبار عوسمان سەردەشت
بهله تبارهتۆمه وئه کە كردووه وهبه یئاماژه كهرچاوهسه .پاڵی دابویانە کە رەتکردۆتەوە

ئه نه و تیبینیویه نه و ناسێتده عوسمان شتردهسه نه وئه ،یاندووهڕایگه ردادادوه مرده
 .كوشتنیدا له بووههه ستیده ویش

 و ئێمە عوسمانە، سەردەشت رۆژنامەنوس تیرۆری دۆسیەی ڕاستی سادەترین ئەوە
 ڕێکخراوە و مەدەنیەکان ڕيکخراوە و کوردستان ئازادیخوازای خەڵکی و ڕۆژنامەنوسان

 ليکۆڵینەوە لێژنەی گاڵتەجاریەکەی سیناریۆ ڕاگەیاندنی لەسەرەتای هەر .نێودەوڵەتیەکان
 و هەڵبەسترا سەرلەبەری کۆتایی تا سەرتاوە لە چیرۆکە ئەو ڕامانگەیاند .دۆسیەکە لە

 بکوژانی و ڕاستەقینە تاوانبارانی پەنادانی و ڕاستیەکان شاردنەوەی بۆ سیناریۆیەکە .درۆیە
 لیژنەی پيکهينانی داوای .سەردەشتەوەن تیرۆری پشتی لە ئەوانەی و سەردەشت

 .کرد سەربەخۆمان دادگای و بێالیەن و سەربەخۆ ليکۆڵینەوەی

 لە هەولێر دادگای لەالیەن ناشیرین سیناریۆیەکی ڕاکيشانی لە ساڵ دوو بەدوای ئەمرۆ
 ساختە بە تۆمەتباری لەالیەن سیناریۆیە ئەو ڕەتکردنەوەی سەردەشت، تیرۆری دۆسیەی

 و سیناریۆکە سەرلەبەری ڕەتکردنەوەی و ئێمە قسەکانی دروستی و ڕاستی .دروستکراو
 .دەسەلمێنێ دادگایەکە پرۆسەی

 بۆ دادگاییکردنەکە ٣١/٠/٣١٠٢ دانیشتنی لە هەولير دادگای پيکردنە، ژەئاما جێگەی ئەوەی
 سازداوە دانیشتنێکیتری شوبات ٠٢ لە هەواڵەکە بەپێی بەاڵم .دواخرا ئادار مانگی دووی رۆژی

 و پرۆسە ئەو جاريکیتر ئەوەش .فۆرماڵیش زانیاری و ئاگاداری لە دوور شاراوە و نهێنی بە
 .پرسیارەوە ژێر دەخاتە دادگاییە
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 تیرۆری دۆسیەی لە بێالیەن و سەربەخۆ لێژنەیەکی پێکهێنانی داوای جاريکیتر لێرەدا
 بۆ تایبەت لیژنەیەکی پێکهێنانی هەروەها .دەکەم عوسمان سەردەشت رۆژنامەنوس

 بەڕێوەچوونی و لێکۆڵینەوە لیژنەی گاڵتەجاڕانەی سیناریۆی دارێژەرانی لە لێکۆڵینەوە
 ئەندازەی بە سەردەشت شەخسیەتی تیرۆری تاوانی .هەولێر دادگای لە سینارۆکە و پرۆسە
 .گەورەیە ئەو جەستەیی تیرۆری تاوانی

 بێدەنگ .دەکەم کوردستان مافناسانی و یاساناس پارێزەران، دادوەران، سەرجەم بانگەوازی
 ڕاستەقینەی بکوژانی عادیالنەی دادگاییەکی .سەردەشت تیرۆری دۆسیەی ئاست لە نەبن

 دەزگای لە دەسەاڵتداران دەستتێوەردانی بۆ سنووردانان سەرەتای دەتوانێت سەردەشت
 .بێت دادوەری

 عوسمان بەکر

2013-02-19 

 

 "ئەو کەسەی وتی من سەردەشت عوسمانم کوشتوە، پەشیمان دەبێتەوە"

ئەو تۆمەتبارەی کەبەکوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار بوو، پەشیمان 
 .لەو قسانەی پێشتر کردبویبۆتەوە 

سەرچاوەیەکی ئاگادار بەرۆژنامەی ئاوێنەی راگەیاند، : هەولێر،تایبەت بەئاوێنە
لەدادگای تاوانەکانی هەولێر، ئەو تۆمەتبارەی  ٣١٠٣ شوبات  ی04لەدانیشتنی ڕۆژی "

و  بەکوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار کرا بوو لەقسەکانی پەشیمان بووە
 ".ۆمەتەی رەتکردەوە کە دابویانە پاڵیئەو ت

سەرچاوەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە تۆمەتبارەکە لەقسەکانیدا لەبەردەم دادوەر ئاماژەی بۆ 
و نە دەستیشی  و نە ناسیویەتی نە سەردەشت عوسمانی بینیوە"ئەوە کردوە کە ئەو 

 ."لەکوشتنیدا هەیە

  بکوژانی  ناسنامەی لێکۆڵینەوە له  لیژنەی"  یناو ندراوێك به یه ڕاگه 00/2/7505  وتی رێكه له
  وه ولێره هه  گشتی  ن ئاسایشی الیه له" ئاشکرا دەکات( سەردەشت عوسمان   قوتابی

چەندین   و شیکردنەوەی لەپاش کۆکردنەوەو تاوتوێکردن"  كه ندراوه یه راگه  پێی ، به وه باڵوكرایه
  لێکۆلینەوە دەرکەوت کەسێکی سەر بەگروپی  جیاجیا لەالیەن لێژنەی  زانیاری لەسەرچاوەی
  ساڵ بەرەگەز کورد، دانیشتوی 70تەمەن (هشام محمود اسماعیل)  انسار االسالم بەناوی
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  هەبووە لەشەهید کردنی  دەستی  بێجی  شارۆچکەی  فیتەرە لەپیشەسازی  موسڵ پیشەی)  شاری
 ".ناوبراو

کی یاسایی شارەزا بەئاوێنەی راگەیاند سەبارەت بەم پەرەسەندنە لەم دۆسیەدا سەرچاوەیە
کە پاشگەزبونەوەی تۆمەتبار لەو تۆمەتانەی درابونە پاڵی زەمینە خۆشدەکات بۆ ئەوەی 

و لیژنەیەکی پرۆفیشناڵی  سەرلەنوێ دادگا لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ لەدۆسیەکەدا بکات
 .و بێالیەن بۆ ئەو مەبەستە دروستبکات سەربەخۆ

ندین  چه  نجامدانی ئه  رابردوو، وێڕای  ساڵی  سێ  ی نزیكه  درێژایی به  كه  كاتێكدایه له  مه ئه
  ناوداری  و مرۆڤدۆستی  وانی رۆژنامه  ندین رێكخراوی كوردستاندا، چه  ئاستی خۆپیشاندان له
  كوشتنی ت به باره سه  خۆیان كردووه ربه سه  كی یه وه لێكۆڵینه  نجامدانی ئه  جیهانیش داوای

 . كانی قینه راسته  بكوژه  ی وه دۆزینه  ستی به مه شت عوسمان به رده سه

 ٣١٠١ی ئایاری ٤و خوێندکاری دوا قۆناغی زانکۆ لەڕۆژی  سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس
ی بەیانی لەالیەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە ٨:١١لەبەردەم کۆلیژەکەیدا لەهەولێر کاتژمێر 

 .کوژراوی لە موسڵ دۆزرایەوە فڕێندرا، پاش دوو ڕۆژ تەرمەکەی بە
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 اپۆرتهەواڵ و ڕ
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 كات شت عوسمان ده رده و دادگایی بكوژانی سه ری میترۆ داوای ئاشكراكردن نته سه

  0/0/7505 - هاواڵتی

شت  رده قوتابی سه  ی كوشتنی نووسان، ئیدانه رۆژنامه ری میترۆ بۆ راوێژو داكۆكی له نته سه 
 .كات و دادگایی بكوژانی ده و داوای ئاشكراكردن كردعوسمان 

م كۆلێژی  رده به ی رابردوو پاش رفاندنی له ممه ، رۆژی سێشه قوتابییه  شت عوسمان كه رده سه
 . وه موسڵ دۆزاریه ی له كه رمه ته  ممه مڕۆ پێنج شه ولێر، ئه هه ئاداب له

  میترۆ، ئاماژه  ری نته ، سه نێردراوه  هاواڵتی  بۆ سایتی  كی كۆپییه  كدا كه یه یاننامه به له
ڕوانی  چاوه  كه  وه ولێره هه –ی موسڵ  بازگه شت له رده كی سه ند هاوڕێیه چه  دات كه ده وه به
بۆ   كاتێكدا هاتووه  ی ئایار له3رۆژی   ، كه یاندووه كرد، راگه یان ده رمی هاورێكه ته

مرۆ  و ئه  زۆر سواری ئۆتۆمبیل كراوه  به  ناسراوه هسێكی ن ند كه ن چه الیه ی له كه كۆلیژه
 .نوسی ئاشكرا بوو چاره

ی  كه رمه روانی ته ، ئێستا چاوه موسڵ كوژراوه  له" ری میترۆیان وتووه نته سه به  و قوتابیانه ئه
، قوتابی قۆناغی   ولێره ی شاری ههودانیشتو( ساڵ74)شت عوسمان  رده سه ". ین كه ده

رگێرانی  و كاری وه دین اڵحه كۆلێژی زمان، زانكۆی سه  شی زمانی ئینگلیزی له بهمی  چواره
 .ك یه ند رۆژنامه بۆ چه  كردووه

  ، داوا له و تاوانه كردنی ئه وێرای ئیدانه"ینێت گه ری میترۆ رایده نته ، سه وه كه رووداوه  ی باره له
ن و  ستگیربكه ران ده نجامده كات ئهزووترین  كات به ندیدار ده یوه نی په رپرسانی الیه به

م  ر به رامبه بن به نگ نه ین بێده كه رای گشتی ده ك داوا له وه ، هه وه رووی دادگا بكرێنه رووبه
 ". تاوانه

 

 ن نگی ئازادی کپ بکه ڵین ده یه با نه

  2/0/7505 - دانیمارک – ئازادی رگری کردن له  مپینی به که

ولێر  شاری هه نووس له  خوێندکاری زانکۆ و ڕۆژنامه( شت عوسمان رده سه) 3/0/7505ڕۆژی 
عات  سه ٢٦یفڕێنن، دوای  ن و ده که کی ده یه یاره لێدان سواری سه زۆر و به کدار به چوار چه

، ڕفاندن و  وه دۆزرێته ی ده که رمه شاری موسڵ ته  تیرۆرکراوی له  به( شت عوسمان رده سه)
نگێکی ترسانک و  نووس زه خوێندکاری زانکۆ و ڕۆژنامه( شت عوسمان رده سه)ۆرکردنی تیر
کانی  تایترین مافه ره رکووت کردنی ئازادی و پێشێل کردنی سه بۆ سه  یه رده وڵێکی بێ په هه

ڕۆژی   ر چاوی پۆلیس و به به م زانکۆ و به رده به له( شت عوسمان رده سه)مرۆڤ، ڕفاندنی 
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  یه نگاوێکی تازه ڵگاو، هه م کۆمه رجه بۆ سه  یامێکی ترسناکه ن تیرۆر کردنی پهڕووناک پاشا
ر ژیان و ماف و  رانبه به  اڵتداران له سه ستی ده ربه تی ئینسان و بێده ژێر پێنانی حورمه بۆ له

 .ڵگای کوردوستان کانی تاکی کۆمه ئازادیه

نوسان و  ران و ڕۆژنامه ر نوسه بۆ سه  نه هالی مه کوردوستان هێرشێکی توندو هه  له  که یه ماوه 
اڵتدارانی کوردستان  سه ، ده ست پێ کردوه ر باڵو ده کی به یه شێوه  به  ڕی ئازادیخوازانه بیروباوه

نجام  نوسان ئه ران و ڕۆژنامه ر نوسه بیانووی جۆرا و جۆر هێرش بۆ سه ر ڕۆژێک و به هه
ی  ترسناکه  رجه لومه م هه له. کارێکی ئاسای  هن و گرتن و لێدان و ترساندیان کردۆت ده ده

  و له وه کاته سک ده رته وداکانی ئازادی به مه  ریکه ئێستای کوردستاندا ئیسالمی سیاسیش خه
ران و  ر ڕۆشنبیران و نوسه هێرشیان بۆ سه  وه کانیانه یاندنه زگاکانی ڕاگه ال و ده ڕێگای مه

و  دات پێشێل کردنی ئازادیه کوردوستان ڕوو ده  ی له وه ئه.  ست پێ کردوه ئازادی ده
ستۆی  ئه  ر تاکێک له رپرسن لێی، پاراستنی ژیان و ئارامی هه اڵتدارانی کوردوستان به سه ده
 .  رێمی کوردستاندایه تی هه کانی حکومه ندیداره یوه زگا په ده

  تی ئازادیخواز له سایه ڵسوڕاونی سیاسی و که ران و ڕۆشنبیران و هه نوسه  ک له یه ژماره  ئێمه
ین و  که ده(  شت عوسمان رده سه)ی ڕفاندن و تیرۆرکردنی  توندی ئیدانه  دانیمارک به

دژی   م کاره رانی ئه نجامده ی ئه وه دۆزینه  زانین له رپرس ده به  اڵتدارانی کوردوستان به سه ده
ڕ بۆ ڕسوا  گه  ینه خه کانمان ده وڵه واوی هه ته  ئێمه.  م سیناریۆیه و ئاشکرا کردنی ئه ئازادیه

ی گرێدانی زمانی ڕۆشنبیران و  ئاڕاسته به  ی که نگاوانه و هه و ئه م پێشێلکاریانه کردنی ئه
ی ئایار  2یەکشەممە   دا ئێمه م پێناوه گیرێت، له ڵده نوسان هه ران و ڕۆژنامه نوسه

ڵێک چاالکی جۆراو جۆر بۆ  نجامدانی کۆمه ئه  ستین به ڵده کۆبونەوەیەکمان ئەنجامدا و هه
 .دژی تیرۆر و تۆقاندن  له  وه ستانه ئازادی و وه  رگری له به

 

رویج  نه  نووس له شتی ڕۆژنامه رده هید سه اڵتی کوردستان و شه هیدی ڕۆژهه ی پێنج شه پرسه  یه ممه م چوار شه ئه
 .چێت ده ڕێوه به

 یی بجه ڵه ریوان هه مه: کردنی ئاماده

ڵ  گه اڵتی کوردستان له ڕۆژهه  رد له به ی نه رگه هیدبوونی پێنج پێشمه هدوای ش دوا به
باشووری کوردستان   له( شت عوسمان رده سه)نووس  تیرۆرکردنی خوێندکارو ڕۆژنامه

مارکی واڵتی  پارێزگای تێله ببات له  ڕێوه ک به یه نامه ی کولتوری کوردی بڕیاریدا پرسه ڵه کۆمه
 (.ریان وروبه و ده ن، بامبله پۆشگرون، شێه)کانی  ۆ شارهتی ب تایبه رویج، به نه
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جێ بکات و  رکی نیشتیمانی جێبه ئه ندێک له ی هه م کاره خوازێت به ی ناوبراو ده ڵه کۆمه
سوکاریان و  می که هیدان و هاوخه هاوفکری شه  وه نزیکه ک بڵێت له موو الیه هه به
کانی  رگه باتی پێشمه وڵ و خه م هه رجه ری خۆی بۆ سهپشتگی  وه یه م بۆنه به  . مانه که وه ته نه
کات  ده  ڕێزانه و به ی ئه پێزانین و سوپاسی خۆی ئاراسته.  وه کاته م دووپات ده ڵه ک و قه چه
   .ن که دا ده یه و پرسه شداری له به که

 (70:55  بۆ  00:55)ێر مژتکا  ممه ی چوارشه ئێواره

رویج  ی واڵتی نه وه ره ده له:  وه فونه له ته  م ژماره ن به بکهندی  یوه بۆ زانیاری زیاتر په
 ( 32004242)رویج ی واڵتی نه وه ناوه  له(   553232004242)

 

 پێش بەپەیامی مەرگ و ترس بەرامبەر ئازادیخوازان بگرن

 7505/ 50/ 50 - چاودیری کوردۆساید چاک

  می زمانی ئینگلیزی له چوارهی مانگ سەردەشت عوسمان خوێندکاری قۆناغی ٤ڕۆژی  
و  دەقیقەی بەیانی بەبەرچاوی پاساوانەکانی ئەم کۆلیژە 50:75كان کاتژمێر  كولیژی زمانه

،  سەدان خوێندکار بە زۆرە ملێ و بەلێدان سواری ئۆتۆمبیلێکی هۆندای بێ ژمارە دەکرێت
پاکی  تە ، گیانیکاتژمێر لەنزیک شاری موسل ئەوهێزە تیرۆریس ٢٦دوای تێپەرێنی کەمتر لە 

 . ئەو خوێندکارە رۆژنامەنوسە دەگەیەنە مەنزلگەی پاکی شەهید سۆرانی مامە حەمە

ئێمە لەکاتێکدا پرسەو سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەمالەی تێکۆشەری شەهید سەردەشت 
هاوڕێیانی و سەرجەم ڕۆژنامەنوسانی کوردستان دەکەین ، هاوکات شێوازی ڕفاندنی  و

 هەولێر) پرسگەنێوان  ٠١وی پاسەوانانی زانکۆ و تێپەراندنی بە زیاتر لە بەبەرچا ئاشکراو
 ، بەرەو ئەو باوەڕەمان دەبات ، کە دەسەالتی کوردی و دەزگای ئاسایش و( ،موسل

وەداواکارین  . پاراستنی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبەرپرسیار بزانین لە شەهید کردنی
 . ەوبارەوە بکرەنلەپەرلەمانی کوردستان لێکۆلینەوە ل

دەگەیەنین ،  وەلێرەشدا بەراشکاوی رای دەگەینین کە ئەم تیرۆرکردنە بەناوەندە جیهانیەکان
لە میدیای کوردی  وەداوش. وەبەشدار دەبین لەهەر نارەزایەتیەک لەم بارەوە ئەنجام بدرێت 

تێست سەردەشت پرۆ و ڕێکخراوە جەماوەری و پارت والیەنەکان دەکەین تیرۆری خوێندکار
 . ئازادیخوازان بگرین بکەن بۆ ئەوەی پێش بەپەیامی مەرگ و ترس بەرامبەر دەنگی
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 شت خۆپێشاندانیان كرد رده دژی رفاندنی سه قوتابیانی زانكۆ له

 3/0ى دوێنى  و قوتابیه هاوڕێیانى ئه: ئارى عوسمان : کردنی  ولێر ، ئاماده هه -رووداونێت
م  رده یان بۆ به كان رفێنداربوو، خۆپێشاندانێكى هێمنانه جوانه  ره م كۆلێژى هونه رده به له
  و كاره ر ئه رامبه ربگیرێ به ڵوێست وه و، داوایان كرد هه تى خوێندنى بااڵ رێكخستب زاره وه

 . كراوه  و قوتابیه ر ئه رامبه ى به وایه ناڕه

كان رفێنداربوو،  جوانه  ره م كۆلێژى هونه رده به له 3/0ى دوێنى  و قوتابیه هاوڕێیانى ئه
و، داوایان كرد  تى خوێندنى بااڵ رێكخستب زاره م وه رده یان بۆ به خۆپێشاندانێكى هێمنانه

 . كراوه  و قوتابیه ر ئه رامبه ى به وایه ناڕه  و كاره ر ئه رامبه ربگیرێ به ڵوێست وه هه

ن قوتابى  سه سمان حهشت عو رده ، سه3/0یانى دوێنێ  به رله ی سه0:45ى كاژێر  وه دواى ئه
كاتى چوونى بۆ زانكۆ  دین، له اڵحه زانكۆى سه  شى زمانى ئینگلیزى كۆلێژی زمان له به
ئۆتۆمبێلێكى جۆرى هیۆنداى،  به  ق و زلۆله شه به  وه ناسراوه سێكى نه ند كه ن چه الیه له
ى  و كاره ئه  یهرفێندرێ، تا ئێستاش نازاندرێ كێ كان ده جوانه  ره م زانكۆى هونه رده به له

 . كردووه

نووسى  دا داواى دیاریكردنى چاره كه باڵغی خۆپێشاندانه ره نێو قه له  ساڵ كه 74ئارام تۆفیق 
و  ، نازانم بۆ ئه بووه كى نه یه هیچ كێشه  و كوڕه ئه"گوتى ( رووداونێت)كرد، بۆ  ى ده هاوڕێكه

كى  ك قوتابییه تى خوێندنى بااڵ وه زاره وه ین كه ، داوا ده ر كردووه رامبه یان به وایه ناڕه  كاره
 ".ن نووسى بكه بێت و داواى دیاریكردنى چاره ڵوێستیان هه خۆیان هه

مساڵ دوایین ساڵى  شى زمانى ئینگلیزى، ئه بیات به ده شت عوسمان قوتابى كۆلێژى ئه رده سه
  ى ئاشتینامه ۆژنامهر  رگێڕانى له و كارى وه  نووس بووه ها رۆژنامه روه ، هه خوێندنى بووه

 (. حیزبى شیوعى كوردستانه ر به سه)  كرد كه ده

شت پێش  رده بوو، گوتی سه  دا ئاماده كه خۆپێشاندانه  له  شته رده شدار عوسمان براى سه به
هێنی خۆت  ر واز نه گه پێیانگوت ئه"  ی لێكراوه شه ڕه هه  وه رگێڕانه ی كاری وه باره دوو مانگ له

نجام  ئه  وه هۆی پالنێكی داڕێژراوه شت به رده زانین رفاندنی سه بێ، ئێستاش ده هرپرسیار د به
 ". سكااڵمان تۆمار كردووه  ، بۆیه دراوه

زیران بۆ كاروبارى خوێندنى بااڵ و  نى وه نجومه رۆكى ئه بار قادر راوێژكارى سه دكتۆر جه
موو  هه به"یاند  ى راگه(رووداونێت) هى زانستی ب وه تى خوێندنى بااڵو توێژینه زاره بێژى وه گوته
ر  سه ك له یه تى خوێندنى بااڵ هیچ قسه زاره ین، وه كه ده  كارانه  م جۆره ى ئه ك ئیدانه یه شێوه

  و دادگایه خۆو پۆلیس تى ناوه زاره زگاكانى وه كارى ده  وه ئه  ناكات، چونكه  ته و بابه ئه
 ".بكات  ته و بابه دواداچوون بۆ ئه به
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 !چوو رێوه دانمارک به شت عوسمان له رده تی دژی تیرۆری سه زایه ئاکسێونی ناڕه

 00/0/7505 - دانمارک/ئازادی  رگری له مپینی به که

رگری  مپینی به وازی که بانگه  ڕۆبه نیوه 07عات  سه 00/0/7505 ممه مرۆشه ڕۆی ئه نیوه
ندی کوردی دانیشتووی وواڵتی  وه ڕه هرچاوو ل کی به یه شداری ژماره به  دانمارک،به/ئازادی له

ی  یان ماوه( کۆپنهاگن)ڕاستی شاری  تدا ناوه ماسه و پڕ حه سمێکی شایسته رێوو ڕه دانمارک،له
ی  تی وونیشاندانی تووڕه زایه ربڕینی ناڕه شوێنی خۆپیشاندان وده عات و نیوێک،کرده سه
نوسی الو  خویندکارو ڕۆژنامه ر ڕفاندن و تیرۆرکردنی رانبه تی توندی خۆیان به فره ونه

تی  ندی کوردی دانمارک بوو بۆحکومه وه یامی ڕه خۆپیشاندان په( شت عوسمان رده سه) کاکه
ستن دژ  وه ڵکی ئازادی خوازی کوردستاندا ڕائه پاڵ خه وانیش له ئه رێم وپارتی دیموکرات، که هه
  وره دروشمی گه به.نگی ئازادی  کپ کردنی ده زای ترس و تۆقاند و تیرۆر،وه فه به

رز  نگی به ده به  شت عوسمان، وه رده سه ی ڕۆژنامەنوس  ندین وێنه ی چه وه رزکردنه وبه
شی بۆ تیرۆرستان،  کوردستان ،ڕووڕه ڵێ بۆ ئازادی سیاسی له به) ی شیعاری  وه ووتنه به وه

شت  رده سه تیرۆری رپرسیارن له اڵتدارانی کوردستان به سه نوسان ، ده ئازادی بۆڕۆژنامه
 .ندین دروشمی تر  چه وه(عوسمان،

ی  سزای عادیالنه جێ تیرۆرستان ئاشکرا بکرێن و به ست به بی ده یاند ده بوان رایانگه ئاماده
 .ن  خویان بگه

نگی بۆ  ک بێده یه قیقه ستانی ده وه به بوانی کردو، وه خێرهاتنی ئاماده هاب به تا ئاراس وه ره سه
ی  که سمه ی رێوره رنامه به وه.یاند ی ڕاگه که سمه رێوره( شت عوسمان رده هس)نوس  گیانی ڕۆژنامه

 . وه بوان خوینده بۆئاماده

ڵکی  شداری خه ر گرنگی و به سه له ش کرد وه و باسێکی پێشکه لی قسه ال عه تی مه دواتر هیدایه
امیمان و و رده به نگی ئازادی خوازی، وه تیرۆرو کپ کردنی ده ئازادی خوازی کرد دژ به

 .نگی ئازادی  کپ کردنی ده ڵکی ئازادی خواز دژ به بونی خه ئاماده

،  وه زمانی کوردی خوێنده ئازادی به رگری له مپینی به یاندنی که دواتر گوڵزار علی راگه
بواند  زمانی دانمارکی بۆئاماده ی به که مپینه یاندنی که مان راگه ر هه ده ها دلێر کوڵنه روه هه

 . وه بی خوێنده ره زمانی عه ی به که یاندنه ئازاد جاف راگه  ، وه وه خوێنده

ی خۆیان  رزی ووته مختار غالم وه سوور ،وه رد و کاروان کاکه ووف بێگه ها میدیا ره روه هه
 .ش کرد پێشکه

شت عوسمان  رده نوس سه بۆ گیانی ڕوژنامه بی  ده خشانێکی ئه  په د پارچه حمه دواتر عوسمان ئه
 ، وه خوینده
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شداریان کرد  ب زمان به ره ڵسوڕاوێکی سیاسی عێراقی عه ند هه دا چه سمه م ڕێوو ره ها له روه هه
ڵکی  یان کرد، پشتگیری خۆیان بۆ خه تیرۆریستیه م کاره حکومی ئه و باسی خۆیان ،مه قسه به

 ...یاند ئازادی خوازی کوردستان راگه

ندی کوردی  وه ڕه  کی زۆرله یه مڕۆ ژماره شی ئه ساردی کهوای  ڕای باران وهه ره سه یه  م شێوه به
  که خۆپیشاندانه کۆتایان به. تی خۆیان پیشان دا و زایه شداریان کردوو، ناره دانمارک، به له

  .هێنا 

ند ڕۆژی  چه دانمارک له له( ئازادی  رگری له مپینی به که) ی شایانی باسه وه ئه
زگای  ندین ده ردانی چه سه وانه ، له ستوری خۆیدا داناوه ده هڵێک کارو چاالکی ل داهاتودا،کۆمه

مانی  رله و په( رناشناڵ منستی ئینته تی ، ئه وڵه ڕیکخراوی لیبوردنی نێوده) وانه تی له وڵه نێوده
ی  تا نامه. وواڵتی دانمارک  ندین پارتی سیاسی له چه وروپی ووه مانی ئه رله دانمارک وپه

شت  رده تیرۆری سه ند به یوه په رێمی کوردستان ، له تی هه ر حکومه سه نه تی بکه زایه ناڕه
 . لکی کوردستان تایترین مافی خه ره نگی ئازادی و پێشێل کردنی سه عوسمان و کپ کردنی ده

 

  وه زایی كۆبونه ربڕینی ناره نوسان و رۆشنبیران له سلێمانی بۆ ده رۆژنامه

 (:ی سبهماڵپەڕی )

  ڵێك له كۆمه  هاواڵتی  ی نامه فته م هه رده به له(  ممه پێنج شه)مڕۆ  ئه  ی ئێواره  رله سه
رفاندن و كوشتنی   كردنی و ئیدانه نشتكردن  رزه سمێكیان رێكخست بۆ سه نوسان رێوڕه رۆژنامه
  ی له كه رمه ی ته وه ولێر و پاشان دۆزینه شاری هه  له( شت عوسمان رده سه)نوس  رۆژنامه

 .موسڵ

  ختی پایته  ی رگه ناوجه دین له اڵحه سه  زانكۆی  زمانی  م كۆلێژی رده به له 7505-0-3  یرۆژ  له 
  ی له كه رمه رفێندرا و پاش دو رۆژ ته( شت عوسمان رده سه)نوس  كوردستان رۆژنامه  رێمی هه

 . وه پارێزگای موسڵ دۆزرایه

:  یاندوه دا رایانگه كه یاننامه به  لهرێمی كوردستان  ی هه نوسانه ر و رۆژنامه نوسه  ڵه و كۆمه ئه
بۆ   و دواتر بردنی رێم  هه  ختی ناو پایته  له( شت عوسمان رده سه)نوس  رۆژنامه  رفاندنی"

  ، چونكه یه وره گه  پرسیارێكی  جێگای  هیدكردنی و شه كوردستان   رێمی هه  ی وه ره ده  كی یه ناوچه
م  كه یه  ی پله به  پێمانوایه  ، بۆیه بچوكدا نییه  وپێكیسێك یان گر كه  توانای  له  و كاره ئه

ن بۆ  واو بده ته  وڵی بێت هه رپرسیارن ده به  رێم لێی هه  ئاسایشی  كانی و هێزه رێم  هه  تی حكومه
  و هاواڵتیان له نوسان  رۆژنامه  ئاسایشی  پاراستنی  ، چونكه شه ره  سته و ده ئه  ی وه دۆزینه

 . رێمدایه هه  و ئاسایشی پۆلیس   كانی هێزه  ستۆی ئه  تان لهكوردس  رێمی هه
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  ته نوسان پێیناوه رۆژنامه  كردن له شه ڕه هه:  كه  ش كراوه وه به  دا ئاماژه یه یاننامه و به ر له هه
  تی ر حكومه و گه نگ نابین  و بێده  قبوڵكردن نییه  ی و چیتر مایه  وه ترسیداره مه  قۆناغێكی

  وا شێوازی ، ئه تیرۆرستیه  م كاره ئه  رانی نجامده ئه  ی وه دۆزینه  بكات له  مساردی هرێم خ هه
 .ر به گرینه ده  نیانه ده مه  ی دیكه

و  كوردستان   مانی رله و په رێم  هه  تی رۆكایه سه  دا داویان له تیه زایه ناره  ی یاننامه و به له
  یامنێرانی و په نوسان  رۆژنامه  له  رگری به  ی كۆمیته  و رێكخراوی UNو  زیران  وه  نی نجومه ئه

مرۆڤ   مو رێكخراوه و هه   یی وه ته نێونه  سوری  بێسنور و هیوامان رایتس وۆچ و خاچی
  رانی نجامده ئه  ی وه ن، بۆ دۆزینه بكه  یه له سه م مه بۆ ئه  جددی  دواداچونی به  كان كرد كه دۆسته

 .یاندنیان سزا گه  و به 

شت  رده نوس سه رۆژنامه  تیرۆركردنی: یاند لڤین، رایگه  گۆڤاری  ری رنوسه ، سه د میره حمه ئه
  ق به رهه كوردستان ده  رێمی هه  له  كه  ی دیه سه جه  و تیرۆری به  دانه عوسمان، درێژه

اڵتیان  سه خۆ ده ربه سه  نوسانی و رۆژنامه ندین جار رۆشنبیران  كرێت، چه نوسان ده رۆژنامه
ئازاد   رای  تباركردنی تۆمه  تی سیاسه  دان به درێژه  كه  وه ئاگادار كردۆته  ترسیه و مه له
اڵم  بگیرێت، به  ته و سیاسه ر به به  و پێویسته  یه ڵه هه  تێكی اڵت سیاسه سه ده  ی وه ره ده له
زین بچێت  و دابه ره سان بهنو رۆژنامه  ر به رامبه به  توندوتیژی  ی وه ئه  جیاتی له  وه داخه به
 .ترین  روداوێكی  تا ئیستا شاهیدی وه ئه

دادگای   بو بۆ تیرۆركردنی و له ی رابردودا پالنێك هه ماوه له  كه  د میره حمه نوس ئه ۆژنامهڕ
  مامه  سۆرانی)هید  شه  تیرۆركردنی  دوای: سزادران، وتی  ته و تۆمه ر ئه سه س له سلێمانی دو كه

و  ئازاد   و میدیای ئازاد   نوسی رۆژنامه  ق به رحه كان ده ونه قێزه  روداوه  كێك له یه  به  هك(  مه حه
ئارامترین   له  رویداوه  كه  م روداوه وخۆ ئه كرێت، راسته كوردستاندا ده  خۆ له ربه سه  ڵكانی خه

  رێمی هه  اڵتی سه ر ده سه له  جدی  ، پرسیارێكی كوردستانه  رێمی هه  ختی پایته  شاردا، كه
 . پشته  له  كێی  م تیرۆره ئه  كه  وه بداته  وه ئه  اڵمی بێت وه ده  كات كه كوردستان دروست ده

من  رخه مته ئاسایش كه  زگاكانی ئایا ده  شیكرد كه وه ری گۆڤاری لڤین، پرسیاری ئه رنوسه سه
  وانانی پاسه  رچاوی به ڕفێنرێت به هحكومیدا د  كی زگایه م ده رده به نوس له رۆژنامه  كه  ی وه له

  پشت تیرۆركردنی له  كیه ره ده  ستێكی ده  مه یاخود ئه  وه و ئاسایشه   ڤانی زێره
  كانی ك دۆسیه وه  یه م دۆسیه اڵت ئه سه ده  م جاره ئه  پێویسته: "وتیشی . وه نوسانه رۆژنامه

ت  ناعه كوردستان قه  گشتی  پێبێت تاكو رای  جدی  اڵمی و وه كات  نه  رخۆنه ده به  پێشو دیزه
 ".روات كدا ده یه چ ئاراسته  به  م تیرۆره ئه  كه  ی وه پێبكات به

  سفكرد و پێی وابو كه وه  و پرسیارانه ی ئه وه ره اڵمده وه  رێمی به تی هه حكومه  نوسه و رۆژنامه ئه
ری زۆر خراپی  ی كاریگه وه رئه به بچن، له  وه میه ده به  جدی  به  سێك پێویسته مو كه هه  ر له به
  ها پێویسته روه م رای گشتی و جیهاندا، هه رده به له  كه ته ی حكومه ر متمانه سه بێت له ده

  جددی  اڵمی و وه بێت  جددیان هه  دواداچونی كوردستان به  رێمی هه  رۆكی و سه ت  حكومه  رۆكی سه
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  له  یه م شێوه ترسیداری له ست بێت و روداوی مهودوا كۆ ربگرین  وه  رانه و دڵخۆشكه 
 . وه بێته نه  كوردستاندا دوباره

 

  وه موسڵ دۆزرایه  دین له اڵحه سه  زانكۆی  كی قوتابییه  رمی ته  رفاندنی  دوو رۆژ له  دوای

  یزانكۆ  كی رابردوو قوتابییه  ی ممه سێشه  رۆژی  ی وه ئه  دوای: ولێر هه/ لعیراق سوات ئه ئه
ولێر رفێنرا،  هه  خۆیدا له  ی كه م كۆلێژه رده به له( شت عوسمان رده سه)  ناوی  دین به اڵحه سه
  شاری  وه هێنرایه  ی كه رمه مڕۆش ته و ئه  وه موسڵ دۆزرایه  شاری  كێكی ڕه گه  له  ی كه رمه ته
 .ولێر هه

  ی ئێواره“یاند  راگه  ی(لعیراق ت ئهسوا ئه)  ئاژانسی  ، به كه قوربانییه  شت عوسمان، برای رده زه
  ستی ، ده وه ته موسڵ دۆزراوه  عس له به  ی حه  كی ڕه گه  برام له  شتی رده سه  رمی ته  دوێنێ

 .” دیاره  وه یه سته جه  به  گوله  واری و ئاسه  وه ته ستراوه به

 .”مان نازانین براكه  كوژرانی  تا ئێستا هۆكاری هه“  شت وتیشی رده زه

  یاند كه ولێر رایگه هه  پۆلیسی  ری به ڕێوه ت به ڵعه بدولخالق ته مید عه عه  وه ن خۆیه الیه له
اڵم  به  ستپێكردووه مان ده وه لێكۆڵینه“  و وتی  ستپێكردووه ده  كه رووداوه  له  ی وه پۆلیس لێكۆڵینه
  وه ئه  وه موسڵ دۆزرابێته  ر له گه ئه  یان نا، چونكه  وه ته موسڵ دۆزراوه  نازانین ئایا له

 .” وه و تیرۆره  سیاسی  ی له سه مه  ی چوارچێوه  چێته ده  كه رووداوه

و   كردووه  ناوخۆییدا كاری  كی یه ند رۆژنامه چه  رگێڕ له ك وه شت عوسمان پێشتر وه رده سه
 . رگێڕاوه وه  بۆ كوردی  وه ئینگلیزییه  له  تی وتار و بابه

  ناكرێت له“  یاند كه راگه  ی(لعیراق سوات ئه ئه)  ولێر به هه  ئاسایشی  كيش له یه رچاوه سه
  كۆتایی  كه روداوه  له  وه تا لێكۆڵینه تبار بكرێت هه نێك تۆمه و الیه هیچ گروپ  ئێستاوه

ك ئاسایش  وه  اڵم ئێمه به  یه هه  وه پۆلیسه  به  ندیی یوه په  كه رووداوه“  ، وتیشی”ت یه نه
 .”داوێك ره سه  یشتن به بین بۆ گه پۆلیس ده  هاوكاری

 

 دەستپێکى پرۆسەى لغاوکردنى میدیاى ئازادە( سەردەشت عوسمان)کوشتنى

لە کاتێکدا هەرێمى کوردستان بە کەشێکى ئارام و ئازاددا تێ دەپەڕێ،  -(ئێوە)ستاڤى گۆڤارى
بەاڵم زۆر بەداخەوە بە رۆژى رووناک رۆژنامەوانان دەرفێنرێن و تیرۆر دەکرێن، ئەم 
تیرۆرکردنەش لەکاتێکدایە کە حزبە ئیسالمیەکان و مەال توندڕۆکان داواى لغاوکردن و 

سەردەشت )نامەوانان و میدیاى ئازاد دەدەن، تیرۆرکردنى هاوکارمانفەتواى کوشتنى رۆژ
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هەموومانى تاساند و دیسانەوە الپەڕەیەکى ترى میژوو و رەفتارى ئیسالمیەکانى ( عوسمان
رەشتر کردەوە، ئۆبالی ئەو کردەوە نامرۆڤانەییە دەخەینە ئەستۆى هەموو ئەو 

ەى لغاوکردنى رۆژنامەنووسانیان دەکرد، فیکرتیرۆریستانەى کە لەەند رۆژى رابردوو بانگەش
بۆیە داواکارین لە الیەنە بەرپرسەکان و حکومەتى هەرێم پیش ئەوەى لە هۆکار و چۆنێتى 

بکۆلێتەوە با هەوڵی ئەوە بدەن لێکۆڵینەوە ( سەردەشت عوسمان)تیرۆرکردنى هاوکارمان
ردنى میدیاى ئازادیان لەگەڵ حزبە ئیسالمیەکان و ئەو مەالیانەدا بکەن کە بانگەشەى لغاوک

دەکرد، ئیمەش وەکو ستاڤى گۆڤارى ئێوە لە ماوەى رابردوو زۆر هەڕەشە و گوڕەشە و فەتوا 
و غوتبە و هیرشمان کرایە سەر لەالیەن ئەم فیکرتیرۆریستانەوە، وەکو ستاڤى گۆڤار 

ئاشکرا  ئیدانەى ئەم کردەوە دزێوە نامرۆییە دەکەین و داواکارین بە زووترین کات تاوانباران
 . بکرێن و بدرینە دادگا

  !بژى بیر و راى ئازاد  !بژى میدیاى ئازاد

 !سەرشۆڕی بۆ شەمشەمەکویرەکانى جەهالەت 

 نا بۆ فیکرى تیرۆر و تیرۆریستان

 هەولێرى پایتەخت - (ئێوە)ستاڤى گۆڤارى

0/0/7505 

 

 تیرۆری رۆژنامەنووسان ریسوا دەکەین

 ستافی رۆژنامەی چەتر و ماڵپەڕی چەتر پرێس 

بەداخ و کەسەرێکی زۆرەوە جارێکیتر تیرۆر یەخەی رۆژنامەنووسانی گرتەوە و پاش 
لەماوەی رابردوودا ئەم جارە لە هەولێری ( سۆرانی مامەحەمە و عەبدولستار)تیرۆرکردنی 

و لە هەولێری پایتەخت و لەبەردەم سمبوڵی رۆشنبیری و مەعریفەی واڵت کە زانکۆیە 
پایتەختی هەرێم و بەڕۆژی رووناک خوێندکاری زانکۆی سەاڵحەدین و رۆژنامەنووس 

 !؟...دەڕفێنرێت و پاش دوو رۆژ تەرمەکەی لە شاری موسڵ دەدۆزرێتەوە( سەردەشت عوسمان)

وەک رۆژنامەی چەتر و ماڵپەڕی چەتر پرێس، تیرۆری رۆژنامەنووس بەو شێوە دڕندانەیە و 
یە لە ژێر هەر ناو و بیانو هەر الیەن و گروپێک پێی هەستابێت ریسوا و شێوە نایاسای

شەرمەزار دەکەین و پێمانوایە ئەم کردەوە نامرۆڤانەیە ناگونجێت کە نەخشەی بۆ 
، پێشمانوایە کە ئەرکی یەکەمی پاراستنی هاواڵتیان ...نەکێشرابێت و پالنی بۆ دانەڕێژرابێت
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ۆی حکومەتی هەرێم و دەزگا ئەمنیەکانی ئەو شارەیە و بەتایبەت رۆژنامەنووسان لە ئەست
بۆیە تێپەڕاندنی تیرۆرێکی ترسناکی لەم شێوەیە زەنگێکی مەترسیدارە بۆ تەواوی ئاسایشی 

 ... رۆژنامەنووسانی هەرێم

بێشک بەزاندنی چەند بازگەیەکی هەرێمی کوردستان و پاشان تیرۆر کردنی رۆژنامە نووسێک 
رۆرە و مەترسییەکانی ئەو تیرۆرەی هێندەیتر قوڵتر کردۆتەوە و لە شارێکیتر زامی ئەو تی

پەردەی لەسەر ئەو گومانە هەڵماڵی کە هەڕەشە بۆ سەر رۆژنامەنووسان تەنیا هەڕەشەیەکی 
سادە و زارەکی نییە، بەڵکو ئەم تاوانە ئەوەی خستە روو کە خەمساردی و هەڵنەماڵین و 

 رێگەخۆشکەری دووبارەبوونەوەی( عەبدولستارسۆرانی مامەحەمە و )نەدۆزینەوەی بکوژانی 
بۆیە جارێکی تر وێڕای سەرەخۆشی خۆمان بۆ بنەماڵە و  ...ئەم تاوانە نامرۆڤانەیە بووە

ئەو کردەوەیە شەرمەزار دەکەین و داواکارین ( سەردەشت عوسمان)رۆژنامەنووسانی هاوکاری 
و کردەوەیە ئاشکرا بکات دەست بەجێ حکومەتی هەرێم بەئەرکی خۆی هەستێت و بکەرانی ئە

چونکە ناکرێت کردەوەیەکی بەو ڕەنگە بەسەر دەسەاڵتدا تێپەڕێت و پەردەپۆش بکرێت، 
هاوکات جێی خۆیەتی سەندیکای رۆژنامەنووسان و ڕێکخراوەکانی خوێندکارانیش کاری جدی 
بکەن بۆ هەڵماڵینی ڕووی ڕاستی ئەو کردەوە پڕ لە مەترسییە چونکە سەردەشت 

و هاوکات خوێندکاریش بووە جیاواز لەمەش کوشتنی هەرکەسێک بەو ڕەنگە  رۆژنامەنوس
 . شایەنی پەسەندکردن نییە و دەبێ هەڵوێستەی جدی لە سەر بکرێت

 

 ( سەردەشت عوسمان)ئیدانەکردن و شەرمەزارکردنى تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس

 7505-0-3لە رۆژی ( سەردەشت عوسمان)رفاندنی رۆژنامەنووس: ی  سبهماڵپەڕی 
لەبەردەم کۆلیژی زمانی زانکۆی سەاڵحەدین و لەناو جەرگەی پایتەختی هەرێمی کوردستان، 

ئەوەی زیاتر ئێمەی لەناخەوە شڵەژاند و خەمباریکردین . هەموومانی لەناخەوە هەژاند
شەهید کردنی . لەناوچەی موسڵ 7505-0-0دۆزینەوەی تەرمی ناوبراو بوو لە رۆژی 

ئاماژەیەکى ترى ترسناکە بۆ ( دەشتی عوسمان)کە بە ناوی( عوسمانسەردەشت )هاوکارمان
سەر ژیان و گیانى رۆژنامەنووسانى ئازاو بوێر، چونکە ئەم کارە قێزەونترین کاری 

 .لە کەرکووک( سۆران مامە حەمە)تیرۆریستییە لەدوای شەهیدکردنی رۆژنامەنووس

بردنی بۆ ناوچەیەکی دەرەوەی رفاندنی رۆژنامەنووسێک لەناو پایتەختی هەرێم و دواتر 
هەرێمی کوردستان و شەهید کردنی جێگای پرسیارێکی گەورەیە، چونکە ئەوکارە لە تواناى 
کەسێک یان گروپێکى بچوکدا نییە، بۆیە پێمانوایە بە پلەی یەکەم حکومەتی هەرێم و 

ى ئەو هێزەکانی ئاسایشی هەرێم لێی بەرپرسیارن و دەبێت هەوڵى تەواو بدەن بۆ دۆزینەوە
تیان لە َ  دەستە رەشە، چونکە ئەرکی پاراستنی ئاسایشی رۆژنامەنووسان و تەواوی هاوواڵ

بۆیە پێویستە . هەرێمی کوردستان لە ئەستۆی هێزەکانی پۆلیس و ئاسایشی هەرێمدایە
حکومەتی هەرێم بە جددی بەدواداچوون بۆ ئەو مەسەلەیە بکات، بەپێچەوانەوە بێدەنگە کردن 
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ە نەدۆزینەوەى بکوژەکان ، دەبێتە نەنگییەکی یەکجار گەورە بۆ ئاسایشی و چاونوقاندن ل
هەرێمی کوردستان، وەدەبێتە هۆیەکى گەورەش بۆ پاشەکشێکردن بە روتى ئازادى 

 .رۆژنامەگەرى و ملنان بەرەو دواوە

ئێمە وەک کۆمەڵێک نووسەر و رۆژنامەنووسی هەرێمی کوردستان ، پێمانوایە رفاندن و 
ناوەتەوە قۆناغێکی مەترسیدارەوە کە چیتر مایەی  لە رۆژنامەنووسان پێیهەڕەشەکردن 

قبوڵکردن نییە و بێدەنگ نابین، بۆیە ئەگەر حکومەتی هەرێم و الیەنە پەیوەندیدارەکان 
خەمساری بکەن لە دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەم کارە تیرۆریستییە، ئێمە خۆپیشاندان 

 .یانە دەگرینە بەرئەنجامدەدەین و شێوازی دیکەی مەدەن

و (UN)لێرەوە داوا لە سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمانی کوردستان و ئەنجوومەنی وەزیران و 
هیوامان رایتس )و ( پەیامنێرانی بێسنوور)و ( کۆمیتەی بەرگری لە رۆژنامەوانان)رێکخراوی 

و هەموو رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان دەکەین کە ( خاچی سوری نێونەتەوەیی)و ( وۆچ
بەدواداچوونی جددی بۆ ئەم مەسەلەی بکەن، بۆ دۆزینەوەی ئەنجامدەران و بەسزا 

 . گەیاندنیان

 :ناوەکان

 (بەختیار سەعید )( فەرهاد پیرباڵ.د) ( رەئوفکەمال ( )ئەحمەد میرە )  )س هەردیئاسۆ(
ئازیز )( کاژاو جمال)( چیمەن ساڵح) (هەڵگورد سەمەد )( عەدنان عوسمان)( شوان محمد)

دیار عەزیز ( )سمکۆ محەمەد )(هێمن مامەند )( رێبین رەسوڵ)( جەبار جمال غریب)( محمود
) (سامان مەجید )( کامەران محمد)(دەشتی سەباح )( هێمن باقر ( )ئیبراهیم عەلی ) ( شەریف

بارزان ) ( کەمال چۆمانی ) (ئاوارە حەمید ) (هەژار ئەنوەر ( )عومەر ستار ( ) رێبین فەتاح 
ئیبراهیم ) (  سامان بەشارەتی( )بورهان قادر ) ( مەریوان مەال حەسەن ) (  حەسەن

کاوە ) (سەاڵح مەزن ) (مەغدید سەپان .د)( عیماد رەفعەت ) (راماڵ رابوو ( ) حەمەدڕمین 
شلێر ) ( شوان تاڤینگ ) ( شیالن یاسین ) ( ئەڵماس محمد ) (نەهرۆ عااڵیی ( ) عبدالکریم 

(  رەسوڵ سوڵتانی( )نزار گزالی ) (نیاز عەبدواڵ )( بەختیار پااڵنی ) (  ساڵح قادر) ( باپیری 
) (ئەڵوەند حەمید ( ) هاوکاری حمد ) (ئارام قەرەداغی ) (هێمن مەالزادە )(شەوقی کانەبی )

لەنجە ) (شەماڵ عەقراوی ) (سەرخێڵ هاشم ) (هەنگاو هاشم ) ( عیسا خدر ) ( زانیار ئەسعەد 
فەرمان ) (  فەرهاد مەال حەسەن) (  ئاڤان فارس جاف) ( هێمن کەریم مام رەش ) (عەبدوڵاڵ 

نامۆ عبدالله ) (بێکەس حەمەد قادر ) (فەرهاد هیرانی  )( سامان فاروق ) (وریا باقر ) ( سادق
ئارا ) ( سیروان حسێن ) ( رەحمان غەریب ) ( بارام سوبحی) (بڕیار نامیق ) (نەبەز گۆران ) (

 (.کۆراڵ حەمە نوری )( محێدین نەجمەدین ( )  سۆران ئەحمەد ) ( ئیبراهیم 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

136 
 

 شت عوسمان رده نووس سه رۆژنامهزارکردنی تیرۆرکردنی  رمه بۆ شه  یاننامه به

نج، تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان  کانی گه ناوەندی ئایندە بۆ پرسه
 شەرمەزار دەکات

 7505-0-0 - نج کانی گه ناوەندی ئایندە بۆ پرسه

لە بەردەم کۆلیژی زمانی زانکۆی سەاڵحەدین لە  7505-0-3دوای ئەوەی ئێوارەی رۆژی  
، ئەمڕۆ بەکوژراوی تەرمی سەردەشت عوسمان خوێندکاری قۆناغی هەولێر دەرفێنرێ 

 .چوارەمی بەشی زمانی زانکۆی سەاڵحەدین و رۆژنامەوان ، لە شاری موسڵ دۆزرایەوە

بەم بۆنە خەمناکەوە ، ئێمە وەک ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنج ، تیرۆرکردنی ئەم 
لەسەر ئازادی رادەربڕین و کۆمەڵگەی رۆژنامەوانە گەنجە شەرمەزار دەکەین و بە هەرەشە 

 .شارستانی دەزانین

داواش لە الیەنە پەیوەندیدارەکان دەکەین ، بەدوادچوونی ورد بۆ تیرۆرکردنی سەردەشتی 
 .جوانەمەرگ بکەن و بکوژانی رادەستی دادگا بکرێن

 

 ین كه ده  ئیدانه(شت عوسمان رده سه)ڕفاندن و تیرۆركردنى

 ڕاى گشتى/ بۆ

رى  گه بڕین و كارى ڕۆژنامه ئازادى ڕاده رپرسانى كوردستان شانازى به به كاتێکدا زۆرێک له له
ناو  كۆلێژی ئادابى زمانى ئینگلیزى له كانى و له منیه ئه  زهێرچاوى ه به اڵم به به. ن كه ده

یان ڕفاندو (شت عوسمان رده سه) نووس ژنامهڕۆندكارى ێرێمی كوردستان خو ختى هه پایته
 . وه تیرۆركراوى دۆزرایه موسڵ به واتریش لهد

 ێمر رۆكى هه ین، خودى سه كه ده  توندى ئیدانه زۆر به  ترسنۆكانه  وه م كرده ى ئه وه ئه ێڕایو
اڵتى  سه ده ژێر له  ، چونكه ندكارهوێم خ تیرۆركردنى ئه زانین له كى ده ره رپرسیارى سه به به

ڵدانیش  ههێق ت شه  وه و چاوسوركردنه روویداوه  فاندن و تیرۆركردنهڕو  ى ئه كه حیزبه
سنوورى ێنووسانى ب ۆژنامهڕگروپى   وه مناكه خه  م بۆنه به  بۆیه.  وامه رده ستاش بهَ  تائی

م  رجه شت عوسمان و سه رده سو كارو هاوڕێکانی سه كه مى به ى هاوخه وه ئه ێڕایكوردستان و
ى  وه وونكردنهڕین،  كه مى كوردستان دهَ  ری رۆكى هه سه نین داواش له یه گه ادهڕئازادی دۆستان 

ر  گه ئه  ، چونكه وه نووسه رۆژنامه  ندكارهێم خو ى تیرۆركردنى ئه باره ویست بدات لهێپ
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 ێستیڵو هه  مهێئ  وه دڵنیاییه وا به ئه. كات كان ئاشكرا نه دات و بكوژه ى پێویست نه وه ڕوونكردنه
 .بێت ترمان ده

  شتى جوانه رده سه  كردنى كاكه  مپینى ئیدانه ر سایتى گروپ كه سه له  وه یه وه م بۆنه ر به هه
 .شداربن كانتان به یامه په ش به وهێنین ئ یه گه ادهڕرگ  مه

 رێم رۆكى هه سه/بۆ

 مان رله رۆكى په سه/بۆ

 ت رۆكى حكومه سه/بۆ

 مى كورستانَ  ری كان هه بیانیه  كونسوڵى گشت وواڵته/بۆ

 

 نووسانى بێ سنوورى كوردستان رۆژنامهگروپى 

تەنها بەهیزى ئازادیخوازان دەتوانرێ دەستى تیرۆریستان لەسەرکۆمەڵگاى کوردستان کۆتا 
 !بێ

ى ئایار تەرمى سەردەشت عوسمانى ڕۆژنامەنوس و خۆێندکارى 0ئەمرۆ پێنج شەممە 
سەردەشت . کۆلێژى بەشى زمانى ئینگلیزى لەزانکۆى سەالحەدین گەیشتەوە شارى هەولێر

ى ئایار لەبەردەم کۆلیژدا، لەالیەن چەند چەکدارێکەوە وبە بەرچاوى 3سەرلەبەیانى ڕۆژى 
پاسەوان و خوێندکارانەوە، بەزۆر سوارى ئۆتۆمبێلێک دەکرێ و بۆ شوێنێکى نادیار 

 !  دەفڕێنرێت و پاش دوو ڕۆژ تەرمەکەى بە کوژراوى لەشارى موسڵ دەدۆزرێتەوە

تاوانى سەردەشت عوسمان تەنها ئەوە بووە بەقەڵەمەکەى پەردەى لەسەر کارنامەى دزێوى 
بەاڵم . بەرپرسیارانى گەندەڵ و دەسەاڵتە میلیشیاییەکەى بزوتنەوەى کوردایەتى هەڵداوەتەوە

ئەوەى کەسەردەشت بەبەرچاوى خەڵک و لە زانکۆدا دەفڕێنرێت و لەسەرو بازگەو پیاوانى 
ە تەرمەکەى بەکوژراوى لەشارى موسڵ فڕێ دەدرێ، بەڵگەیەکى ئاشکرایە ئاسایشى هەولێرەو

کەڕاستەوخۆ بەرپرسیارێتیەکەى . بۆ کردەوەیەکى ئینساندزین و تیرۆریزمێکى کویرانە
لەالیەکى تریشەوە ئەم تاوانە دەرخەرى ئەو . دەکەوێتە ئەستۆى پارتى و دەسەاڵتەکەیەوە

ەیار بەدەسەالتدارانى ئێستا نەک هەر لەژێر ڕاستیەیە کەئازادى و هەڵسورانى سیاسى ن
چەترى دیموکراسیەک کەبۆرژوازى کورد ڕۆژانە بانگەشەى بۆدەکات، جێگاى نابێتەوە بەڵکو 

ساڵى دەسەاڵتى حزبە میلیشیاییە  02کارنامەى . بەکوشتن و فڕاندن وەاڵم وەردەگرێتەوە
، کە پڕە لەتاوان و ئیسنان بۆرژوا ناسیونالیستەکانى کورد ولە پێشیانەوە پارتى ویەکیتى

کوژى و تیرۆر بەڵگەى ئەم ڕاستەین و تیرۆرى سەردەشت عوسمانیش ئەلقەیەکى تر لە 
زنجیرەى ئەم تاوانکاریانەى دەسەاڵت دەخاتە ڕوو، کەڕاستەوخۆ بەمەبەستى توندکردنەوەى 
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 فەزاى ترس و تۆقاندن و سەرکوتگەرى دەستى بۆبراوە، تا دەم و دەستى هەر ئینسانیکى
 .ازى و ئازادیخواز ببەستێتَ  نار

ڕووداوى تیرۆرى سەردەشت لەکاتێکدایە کە گروپە ئیسالمیەکان و مەالى مزگەوتەکان لەپێناو 
داسەپاندنى فەزاى کۆنەپەرستى و بەرتەسککردنەوەى ئازادی بیروڕا، شمشیرى فتواو کوشتنى 

مڕۆى کوردستان نوسەران و ڕۆشنبیرانیان هەڵکێشاوە وبە پشتیوانى بەرپرسیارانى ئە
دەیانەوێت ووشەى ئازادى سەرببڕن و دەمى ڕەخنە و بیروڕاى جیاواز ببەستن 

 . وبەشانازییەوە لە پێش پێ ى دەسەاڵتداراندا دایبنێن

خەڵکى ئازادیخوازى کوردستان، لەپێشیانەوە کۆمۆنیستەکان و کرێکاران، خویندکاران و 
کردنى تیرۆرو ئینسان کوژى و دانانى  الوان و ژنان و ڕۆشنبیران، تەنها هێزى دەستکۆتا

سنورە بۆ هەرجۆرە کارنامەیەکى سەرکوتگەرى، بۆیە دەبێ هیزى جەماوەری لەیەک 
بزوتنەوەى بەکردەوەدا یەخەى دەسەاڵتداران بگرێ و لەمەیداندا بێت بۆ زامنکردنى 

سى تەجروبەى چەند ساڵى ڕابردوو نیشانى داوە کەنەپەرلمان و نە دیموکرا. ئازادیەکان
.. حزبە میلیشیاییەکان، نە ئۆپۆزسیۆن و نەچاوتێبڕین بۆ مەرحەمەتى یاسایى دەسەاڵتداران

هەمووئەمانە نەک هەر ناتوانن و نایانەوێت ئازادى و ئارامى کۆمەڵگا لەبەردەم هاواڵتیاندا 
بەرقەرارکەن، بەڵکو ڕاگرتنى فەزاى ترس و سەرکوت بەسەر کۆمەڵگادا پایەیەکى مانەوە و 

 .نانى بەرژەوەندیەکانیانەبەدیهێ

حزبى کۆمۆنیستى کرێکاریى کوردستان وێراى ئیدانەکردنى تاوانى تیرۆرى سەردەشت 
عوسمان، هاوکات بەرپرسیارێتى ئەم کردەوە چەپەڵ وئینسان کوژییە، دەخاتە ئەستۆى 

کە ئاشکراکردنى تاوانبارانیش لەبەردەم ڕاى گشتیدا تەنها هەنگاوێ. دەسەاڵتدارێتى پارتییەوە
 .بۆدەربازبوونى پارتى ودەسەاڵتەکەى لە ڕقو بێزارى ئازادیخوازانى کوردستان

ئێمە لێرەدا جگە لەوەى سەرخۆشى وهاوغەمى خۆمان بۆکەسوکار و دوستانى سەردەشت 
 عوسمان ڕادەگەیەنین ولەکەناریاندا ڕا دەوەستین، هاوکات بە تەواوی تواناوە بۆ دوزینەوەى

ئێمە سەرجەم خەڵکى . ن لەسەر ئەم تاوانکاریە تێدەکۆشیناڵیَ  تاوانباران وپەردەهەلم
کوردستان بانگەواز دەکەین بۆ خەباتێک کە کۆتایى هێنان بەدەسەاڵتى ئەحزابى ملیشیایى و 
هێنانەدى دەوڵەتێکى سەربەخۆ و ڕێکخراو لەالیەن شوراکانى خەڵکەوە کردۆتە ئامانجی 

ان کوژى وسەرکوتگەرى بەسەر ئامانجێک کە نە تەنها  دەستی تیرۆرو ئینس.  خۆی
کۆمەڵگاوە، کۆتا دەکات، بەڵکو ژیانێکى ئازاد و یەکسان وخوشگوزەران دەخاتە بەرپێى 

 . هاواڵتیانەوە

 0/0/7505     حزبى کۆمۆنیستى کرێکاریی کوردستان
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 !زانین دا  ونه  وه وسانه ڵی و چه نده ڕووی گه به  تی یه زایه نگی ناره شت عوسمان کوشتنی ده رده تیرۆری سه

م زانکۆو  رده به ولێر وله شاری هه  له(( شت عوسمان رده سه)) نوس  ڕفاندنی خوێندکاروڕۆژنامه
ی  وه ، دواتر تیرۆر کردنی و دۆزینه 3.0.7505رۆژی  له  وه پۆلیس وخوێندکارانه  رچاوی  به به

نگی  ر ده بۆ سه  سامناکهی  وره کی گه یه شه ڕه هه. دا 0.0.7505  شاری موسڵ له  ی له که الشه
 . زانین دا و ڕاوڕووت و نه وه وسانه ڕووی چه ڵک به تی خه زایه ناڕه

م  ، ئه ی پێدراوه کانیشدا ئاماژه سیاسیه  نه ران و الیه کانی نووسه یاننامه ی به زۆربه  ک له وه
کانی  اوی هیزهرچ به ی شارو به رگه ناوجه ڕۆژی ڕووناک و له به  ی که و جۆره ، به یه وه کرده

.   وه ته دۆزراوه  که شاری موسڵ الشه  و پاشانیش له نجامدراوه ئه  وه ڵکه پاراستن وپۆلیس و خه
 .ندن مه هره ی تیرۆریستی به وره ئیمکاناتیکی گه  ،   له گریسه نه  م پالنه رانی ئه بکه

کی ڕاسای  ڕیسواکردنی می ڵه ریدا، قه گه بواری کاری ڕۆژنامه ختکردوو له گیانبه  ی که وه  به
ر  سه  چێته گومان ده  بۆیه.  خۆری ئێستای کوردستانی عیراق بووه ڵ و مشه نده اڵتی گه سه ده
 . اڵتدابن  سه ی ده نێو بازنه  ر له قاتالنی هه   ی که وه ئه

 . ڵك کانی خه گیان و ژیان و ئازادییه  رپرسن له وخۆ به ، ڕاستهڕیم تی هه اڵتدارانی حکومه سه ده

س  که  ینیت به گه خۆشی گه رمی خۆی ڕاده ره رانی عیراقی، سه نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه
 . ڵکی ناڕازی کوردستان واوی خه ته کانی و به هاوپیشه  وکارو هاوڕێ و ئازیزانی، به

بێت بۆ  یی خۆی ده وه ته وڵی نێونه هه  رانی عیراقی ، له نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه
م  رانی ئه شتی عوسمان و داڕێژه ریم تا بکوژانی ده تی هه ر حکومه سه  شار خستنهگوو

م  ڵک بناسێنێ وسزای ئه خه دا به کی کراوه دادگایه  و  له وه ،  بدۆزینته نیوبردنه تی له سیاسه
 .ربگرن وه  یه وره گه  تاوانه

 رانی عیراقی نابه ری په راسه تی  فیدراسیۆنی سه سکرتاریه

 زانین دا و نه وه وسانه ڵی و چه نده ڕووی گه  تی به نگی ناڕازه هبژی د

 

کات و  شت عوسمان ده رده نووس سه ی تیرۆری خوێندکار و ڕۆژنامه توندی ئیدانه  یاندنی هاوپشتی به زگای ڕاگه ده
  تی خوازیاری ئاشکراکردنی خێرای بکوژانیه

کاری تیرۆر   ر به رامبه برین به رده بێزاری خۆمان دهزایی و  ناره  وه زگای هاوپشتییه ناوی ده  به
ی  وامه رده به پرۆسه   و ی ئه درێژه  له. ..نووسان  سانی ئازادی خواز و رۆژنامه و تۆقاندی که

 ..درێت  نجام ده کوردستاندا ئه له رۆژانه   که
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نی  ی شایه وه هشاری موسل ئ له  وه شت عوسمان دۆزرایه رده نووس سه رمی رۆژنامه مرۆ ته ئه
ی زمانی ئینگلێزی  م کۆلێژ رده به ر له وو به مه ند رۆژێک له چه..ش عوسمان  رده سه.. باسه

نه  یخه زۆر ده  به  وه کدارێکه ند چه ن چه الیه  ولێر له شاری هه دین له الحه زانکۆی سه له
له   وه ته ی دۆزراوه هک رمه دوای دوو ڕۆژیش ته کرێت وه روو شوێن ده و بێسه وه ئۆتۆمۆبیلێکه 
  ینه خه ین و پرسیارو گۆمانێکێ زۆریش ئه که ریسوا ده  م کاره ئه ئیمه . کێکی شاری موسل ره گه 

 . لێر  و شاری هه ی له  ته تایبه رێم به تی هه کانی حکوومه ندیداره یوه زگا په ر ده سه

موو  هه رکردنی به و دهشت عوسمان  رده نووس سه روو شوین کردنی رۆژنامه رفاندن و بێسه
ری و  وهه یان پرسیاری جه ده  مانه وێ تیرۆر کردنی ئه کانی پشکنیندا بۆ موسل دواتر له خاله

 ...ولیر زگاکانی ئاسایش و پۆلیسی شاری هه ر ده سه خاته گوماناوی ده

بن  نگ نه چیتر بێده ین که  که نووسان ده سانی ئازادی خواز و رۆژنامه موو که هه  داوا له
مان  لگاکه کانی کۆمه دلسۆزه  ڵکه خه تی کردن به ر تیرۆر و وونکردن و سوکایه رامبه به له
 .. رێمی کوردستاندا  هه کی جدیدان له  یه شه ره ژێر هه له نووسان که  تی رۆژنامه تایبه به

 یاندنی هاوپشتی زگای ڕاگه ده

 

 ن كه ئه  دانهنوس ئی تیرۆركردنی رۆژنامه  بجه ڵه نوسانی هه رۆژنامه

گ  لی به باخی عه له  بجه ڵه نوسانی هه رۆژنامه 7505 – 0 -2ینی  یانی رۆژی هه به رله سه
تیدا   نجام دا كه كیان ئه یه شت عوسمان  كوبونه رده نوس سه تیرۆركردنی رۆژنامه  ت به تایبه

ڕێگای ئازادیی هیدی  س و كاری شه بوری خۆیان بۆ كه ی سه وه دا پاش ئه یه وه و كۆبونه له
  بجه ڵه نوسیانی هه ڵویستی رۆژنامه ربڕینی هه ر ده سه ربڕین نارد ، وتو وێژكرا له راده
ی  نامرۆڤایانانه  وته لسو كه و هه م ئه رجه و ئازاردان و كوشتن و فراردن و سه ر ئه رامبه به

شداربوو  نوسانی به مهكۆتایدا رۆژنا كریت له كوردستان ئه نوسان له ر رۆژنامه رامبه به  رۆژانه
كی  یه وێنه   بجه ڵه ری هه ربڕی ماڵپه تا ده ره ڵویستی سه ك هه ك وه یه یاننامه ركردنی به ده به
 . شت ست گه ده ی به یاننامه و به ئه

  ستدرێژیانه وده م ئه رجه ی سه ئیدانه  ی كه وه ل ئه گه ئین فۆ له  بجه ڵه ری هه ماڵپه له  ئیمه
  ین كه كه ندی دار ده یوه نی په الیه  نوسان داوا له ۆژنامهَ  ر ر سه  كرێته ده  ۆژانهر  ین كه كه ئه

نجام  ئه  كه  وتانه ڵسو كه هه  م جۆره ردنیان و به گه له  تێكه نوسان ئامانه چیتر گیانی رۆژنامه
ی  پرۆسهر  سه ی گومان له نوسان نیشانه ر رۆژنامه رامبه رێمی كوردستان به هه  درێت له ده

ر  ده هه م و به له هیدانی قه خوێنی شه  هیوامان  وایه.نێت  ده ربرین ده دیموكراسی و ئازادیی راده
ر  رامبه دادگاو به  بدرێنه  هتیان نامرۆڤایه  و كاره رانی ئه نجامده م ئه رجه چێت و سه نه
رێم  ختی هه پایتهی  ربگرێت و وێنه ڵویست وه ریك هه نوسه  ی گیانی مرۆڤ له وه ندنه سهێل
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  وه بخوێنه  بجه ڵه نوسانی هه ی رۆژنامه یاننامه قی به ده  وه خواره كرێت  له چیتر ناشرین نه
....: 

 

 ...یى سته نابۆ تیرۆرى فیكرى و جه

    7505ی ئایاری  2 -  نوسانی هەڵەبجه رۆژنامه  

ر ماڵی  سه  كرێته شكێنرێت،هێرش ده دهنوسێك  درێت، كامێرای رۆژنامه نوسێك لێی ده رۆژنامه
  واڵ كه ندین هه و چه مانه ئه... وڵێك كرا رووماڵكردنی هه  نوسێك، رێگری له رۆژنامه

ی  لوتكه  گاته ماندا، تا ده ڵگاكه كۆمه  واڵێكی ئاسایی له هه  ته بونه  رۆژانه  وه داخه به
سۆرانی "دوای   نوسێك،كه رۆژنامه  له  ی ژیانه وه ندنه ویش كوشت و لێسه ئه  تی كه ندایهَ  در

 . وڵه مان هه یش هه"شت رده زه"تیرۆكردنی "  حمه  مامه

لبژاردن  نجامدانی دوو هه رێت،دوای ئه په ستیاردا تێده قۆناغێكی هه  كاتێكدا كوردستان به  له
دا  م كاته ر له كانن ، هه ڵگایه و پێشچونی كۆمه ره ڵكی كوردستان چاورێی گۆرانكاری وبه خه  كه
وڵگری جۆراو جۆر   منی وهه زگا ئه ده  له  هَ  پر  شارێكدا كه  دا و له زمونه م ئه ختی ئه پایته  له

رفاندن و   ،كه وه دۆزرێته ی ده كه رمه مووسڵ ته  فێنرێت و لهَ  ر ئاشكرا ده  نوسێك به رۆژنامه
توندی  به  بجه ڵه انی ههنوس ك رۆژنامه وه  ئێمه  ،بۆیه شی جێگای گومانه كه شێوازی كوشتنه

كارێكی   ین و به كه نوسی ده م كاری رۆژنامه رده كی به ر رێگریه و هه  و كاره ی ئه ئیدانه
  زانین ،داواكارین به رپرس ده به به  ته م حكومه التی ئه سه ین و ده ده م ده له قه  ی له نامرۆڤانه

  به  م كاره ئه   ئێمه.دادگای بكرێن  اشكرایانهئاشكرا بكرێن و ئ   و كاره رانی ئه نجامده ئه  له په
مكوتكردنی  كانی ده وڵه شاری سلێمانی و هه  نوسان له ر رۆنامه كانی سه ری هێرشه پێده  درێژه

 .زانین ركوك ده ولێر و كه هه  نوسان له رۆژنامه

ی  كه شخوراوه به  هڵك تكردنی خه خزمه  ئامانجی ئێمه  ی كه وه ر ئه به ڵێین له ش ده وه ئه  وه لێره
دات بۆ  ڵكو زیاتر هانمان ده تیرۆر تۆقاندن نامانترسێنێت و به   بۆیه  یه م ووالته ئه

تی و  یهَ  ال كۆمه  ناشرینه  هێشتنی گشت دیارده وڵدان بۆ نه ڵی و هه نده ی گه وه روبونه روبه
ر  گه انی كوردستان ئهنوس رۆژنامه  وا داواكارین له لێره  بۆیه. رێمه م هه كانی ئه سیاسی یه

وا چاالكی  دا و ئه كی رونی نه یه وه ونكردنهَ  ر  وه یه و باره الت له سه كدا ده یه فته ی هه ماوه له
 . ن نجام بده ری و رێپێوانی گشتی ئه رتاسه سه

 :بۆ  یه وێنه

تى  رۆكایه سه* مانى كوردستان  رله تى په رۆكایه سه*  رێمى كوردستان تى هه رۆكایه سه*
 داواكارى گشتى * نوسانى كوردستان ندیكاى رۆژنامه سه* زیران نى وه نجومه ئه
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 :كان  شداره به  نوسه ناوی رۆژنامه

رێباز ( )خان  سالم حمه( )كلسوم حسین( )زانا احمد( )ناسیح عبدالرحیم( )ورامانی ابراهیم هه)
( زا محمد ره( )سمانچۆمان عو( )اسالن ئیناخ( )كانی شوان سۆسه( )وزار بات نه خه( )احمد

 ( هانا( )ئارام نجیم( )سامان انور( )كارزان سالم( )سالح جمیل( )جیهاد جالل( )ر حیدر دالوه)

 

 لە شاری هەولێر'' سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی رادەربڕین''راگەیاندنی کەمپینی

یەکێکە لەو هەوڵە ( سەردەشت عوسمان)ئاشکرایە کە تیرۆرکردنی رۆژنامەنووسی
هەر لە . ترسناکانەی کە دەدرێت بۆ سنوردارکردنی ئازادی را دەبڕین لە هەرێمی کوردستاندا

سەرەتاشەوە بەشێکی زۆری هاوواڵتیان و نووسەر و رۆژنامەنووس و هونەرمەندان و 
خەڵکانی ئازادیخوازی کوردستان لەسەر ئەم تیرۆرکردنە ناڕەوایە هاتنە دەنگ، بەاڵم ئەوەی 

بۆیە پێمان باش بوو کە . کان تا ڕاددەیەک پەرش و باڵوی پێوە دیارەهەست دەکرێت هەوڵە
هەوڵەکانمان لە چوارچێوەی کەمپێنێک رێکبخەین، بۆ کارکردنی بەردەوام لەسەر کەیسی 

 (.سەردەشت عوسمان)شەهید

ئێمە وەکو دەستەیەک نووسەر و رۆژنامەنووس و کەسانی ئازادیخواز لە شاری هەولێر 
کەمپینی شەهید سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی را )گەیەنین بەناویکەمپینێکی نوێ رادە

و هەموو هەوڵەکانمان چڕ دەکەینوە بۆ کارکردنی بەردەوام لەسەر ئەو کەیسە و ( دەربڕین
 .ئازادی بیروڕا لە سەرانسەری دونیا بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان

کرا کردنی بکوژانی شەهیدی ئاشکرایە کە تاوەکو ئێستا هیچ هەوڵێکی ئەوتۆ نەدراوە بۆ ئاش
، ئێمە جگە لەوەی نیگەرانین لەو (سەردەشت عوسمان)رۆژنامەنووس و خوێندکار

کەمتەرخەمییانەی دەزگاکانی ئاسایشی و پۆلیس و وەزارەتی ناوخۆ و تەواوی دەزگا و 
دامەزراوە پەیوەندیدارەکان، پێمانوایە مەترسی لەسەر ئازادی را دەربڕین هەیە لە هەرێمی 

هەروەها هەوڵی . دستان و دەبێت هەموومان کار بۆ فراوانترکردنی ئازادییەکان بکەنکور
بە کراوەیی بمێنێتەوە تا ( سەردەشت عوسمان)بەردەوام دەدەین بۆئەوەی کەیسی تیرۆرکردنی 

لێرەوە بانگەوازی جەماوەری ئازادیخوازی  .ن و بە سزا گەیاندنی تاوانبارانئاشکراکرد
( سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی)ووسان و هەموو کۆمیتە و کەمپینەکانی کوردستان و رۆژنامەن

لە دەرەوە و ناوەخۆی کوردستان دەکەین هەموومان هەوڵەکانمان لە یەک کەمپین و 
رێکخراوی سەرانسەری و فراوان چڕ بکەینەوە لەپێناوی بەئەنجام گەیاندنی دۆسیەی 

اسینی ئازادی رادەربڕین لە و بە ڕەسمی ن( سەردەشت عوسمان)شەهیدی رۆژنامەنووس
 .کوردستان
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لەڕێی ئەم راگەیاندنەوەی ئەوە رادەگەینین کە ئامانجی سەرەکیمان ئاشکراکردن و دادگایی 
تاوانباران و بکوژانی شەهید سەردەشت عوسمان و بە رەسمی ناسینی ئازادی رادەربڕینە لە 

هەروەها . ترە کوردستاندا کە ئەوە ئامانجێکی سەردەشت و هەموو سەردەشتەکانی
( ئازادی شەهید سەردەشت عوسمان)ئامانجێکی دیکەمان کارکردنە بۆ تەواو بوونی پەیکەری 

و دواتریش لەسەر بەچاپ گەیاندنی پەرتوکێک کار دەکەین کە تەواوی نووسینەکانی شەهید 
جگە . سەردەشت و ئەو نووسنانەش کە لەسەر تیرۆرکردنەکەی نووسراون لەخۆ دەگرێت

سوپاسی هەر کەسێکیش دەکەین . ند پرۆژەیەکی دیکەمان دەبێت بۆ داهاتوولەمانەش چە
جا چ لە کۆکردنەوەی کۆمەک بۆ پەیکەرەکە یاخود لە کارەکانی . ئەگەر هاوکاریمان بکات

 .دیکەمان

 لە شاری هەولێر" سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی رادەبڕین"کەمپینی

70\0\7505 

 

 ولێر ی الوانی هه ڵگه ، یاداشتی كۆمه نج والوانی ئازاده هیدكردنی گه شهشت عوسمان،  رده هیدكردنی سه شه

 2/0/7505 - ولێر ی الوانی هه ڵگه كۆمه

نجان والوانی كوردستان  گه رگ چی به مه شت عوسمانی جوانه رده دوای سه نازانین له
انكۆ رچاوی قوتابیانی ز به ڕۆ وله نوێژی نیوه ڵك به رچاوی خه به تاله وه بڵێین؟ئه
كرێت  ده  ئیهانه ناسراو میلیشیایێكی نه ند ن چه الیه دیو له خۆنه  هاری خێرله به74گوڵێكی

یی  كوژراوه ی به كه رمه ولێر ته تری هه كیلۆمه055 دوری فرێندرێ و له پاشان ده وله
  وه نێكه الیان چ الیه له دڕندانه م تاوانه نازانین ئه  ئێستادا ئێمه رچی له گه ، ئه وه دۆزرێته ده
وان  ئه  زانین، چونكه رپرسیار ده  به به ولێر ولێروئاسایشی هه اڵم پۆلیسی هه ، به نجامدراوه ئه
ی الوانی  ڵگه ك كۆمه وه خت، ئێمه ولێری پایته پاراستنی گیانی دانیشتووانی هه رپرسن له به
شت  رده هیدكردنی سه وشه  وه ینه كه تده ك ڕه یه مووشێوه هه  ربه ولێر ترس وتۆقان وتیرۆ هه

ین، دواكارین  كه ده نج والوی ئازادپێناسه تی وكوشتنی گه مرۆڤایه تاوانی دژبه عوسمان به
زیران  نی وه نجومه تی ئه رۆكایه مان وسه رله تی په رۆكایه رێم وسه رۆكی هه ڕێزسه به له

سزای  به  ۆریستیهتیر م كاره رانی ئه نجامده زووترین كات ئه كوردستان به وئاسایشی گشتی له
نووسانی كوردستان  ندیكای ڕۆژنامه خوازین سه ئومێده كۆتایدا ن، له بگه رانه روه دادپه

ربگرن، گیانی  وه  م كاره رئه رامبه به ڵوێستی جدی له كانی قوتابیان وخوێندكاران هه وڕێكخراوه
ووكاری س بووری بۆكه رین بێت وسه شتی به هه شت عوسمان به رده هیدسه رزی شه به
 .ش وڕیسوابن رووڕه  تیرۆریستیه م كاره رانی ئه نجامده ین وئه مه خوداداواده له
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 سلێمانی -رانی كوردستان  روه كێتی مافپه یه... نوسان  نا بۆ تیرۆری رۆژنامه

 2/0/7505 - سلێمانی/ رانی كوردستان روه كێتی مافپه یه

موومانی  هه( شت عوسمان رده سه)نوسی الو  واڵی تیرۆركردنی رۆژنامه ی هه وه باڵوبونه
  نگه و ره نها روداوێكی ئاسایی نییه ته  نوسه م رۆژنامه تیرۆركردنی ئه  تاساند، چونكه

تی ناوخۆو  زاره ر وه سه كات له پێویستده  ی جیاوازی بۆ بكرێت، بۆیه وه فسیرو لێكدانه ته
م  ی تاوانبارانی ئه وه بۆ دۆزینه  وه نه كانیان چڕبكه وڵه هه  رچی زووه كان هه منییه هزگا ئ ده

بڕین و  ئازادی راده ندی به یوه وخۆ په راسته  نوسان كه تیرۆكردنی رۆژنامه  خاسمه نه.  تاوانه
ر  گه ڵدا بكرێت و ئه گه ی له ڵه كات ووردتر مامه ، پێویستده یه هه  وه نوسییه كاری رۆژنامه

ی راستیی و  وه زوو ئاشكرابكرێت، بۆئه  بۆ داڕێژراوه  رنامه یان به  خسییه روداوی شه
 .  وه ك رونبێته مووالیه ت بۆ هه قیقه حه

موو  نوسان و هه توندی تیرۆركردنی رۆژنامه رانی كوردستان، به روه كێتی مافپه یه  له  ئێمه
م  م تیرۆركردنی ئه ت ئه تایبه ین، به كه زارده رمه بڕین شه ر ئازادی راده ك بۆسه ترسییه مه

ڵگا  واقعی ناوكۆمه  نوسان كه رۆژنامه  پارێزگاری كردن له  ، چونكه الوه  نوسه رۆژنامه
شێكی  كوردستان، ئازادیش به سپینی ئازادیی له بۆ زیاتر چه  هێزه كی به پاڵپشتییه  وه گوێزنه ده

و  موو ئه نگی هه پاڵ ده  ینه خه نگی خۆمان ده كات ده، هاو موو مرۆڤێكه گرنگ مافی یاسایی هه
ی روداوی  وه بونه دوباره ن بۆ رێگرتن له كه داوای ئیجرائاتی یاسایی ده ی كه نانه س و الیه كه
 .  یه وشێوه له

وای خۆیان  سزای ره ی به وه ستی دادگا بكرێن بۆئه و راده وه ین تاوانباران بدۆزرێنه كه داواشده
ڵكی كوردستان بشوێنن و  ی خه م ئارامییه ن ئه كه ت نه كو چیتر تیرۆرستان جورئه وهن، تا بگه
 .ن داربكه كه ترس و تۆقاندن ئازادی له به

 وتن بۆ ئازادی كوردستان ركه سه

 

 ین كه حكوم ده شت عوسمان مه رده  سه  و كوشتنی ڕفاندن

  پێشچاوی  صالح الدین  به   زانكۆی  می رده به شت عوسمان له رده نوس سه رۆژنامه  ی وه پاشئه
  وه نرایه یه و گه  وه موصل دۆزرایه  شاری له  ی كه رمه رفێنریت دواجار ته ده  وه كانه منیه زگا ئه ده

  و مافی  ئازادی  ی نده پروپاگهكوردستان   بااڵی  رپرسانی به  كه  كاتێكدایه له  مه وڵیر، ئه هه  شاری
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  رێمی هه ن له كه ده  وه نوسیه ڕۆژنامه  بڕین و كاری ڕاده  ئازادی به  و شانازی ن كه مرۆڤ ده
و   ئینگلیزی   زمانی  ئادابی  كۆلێژی    كانی منیه ئه  هێزه  رچاوی به به  ی وه له  بێجگه. كوردستان

ی  یاره زۆر ڕاپێچی ناو سه  فڕێندرێت و به ده  نووسه نامهم ڕۆژ ئه  وه خوێندكارانه   رچاوی به به
 .کرێت تیرۆریستان ده

  نه موو الیه ین، هه كه ده  ئیدانه  توندی زۆر به  ترسنۆكانه  وه م كرده ئه  ی وه ئه  وێڕای  
م  ئه  تیرۆركردنی زانین له رپرسیار ده به كوردستان به  رێمی هه  تی و حكومه كان منیه ئه

. دادگا  نه و بیانده  وه  بدۆزنه  و تاوانه ئه  رانی نجامده ئه  رشانیانه سه  ركی و ئه  كارهخوێند
  ندبن به كوردستان پابه  رێمی هه  تی و حكومه رێم هه  تی رۆكایه بێت سه ده.   وه تریشه  كی الیه له
 . تی تایبه نوسان به و رۆژنامه  گشتی هاواڵتیان به  و ئاسایشی  تی المه سه

شت  رده سه  سوكاروهاوڕێكانی كه به  می هاوخه  ی وه ئه  وێڕای.  چاك  ندی ناوه  وه یه م بۆنه به
و   كوردستان  رێمی هه  رۆكی سه نین، داواش له یه گه م ئازادیخوازان ڕاده رجه عوسمان و سه

و  ن دواداچوون بكه هو ب وه دۆزینه  كان ناچاربه منیه ئه  ین، هیزه كه رێم ده هه  تی حكومه  رۆكی سه
و  و خوێندكار ئه  تیرۆركردنی  ی باره ن له پێویست بده  ی وه دواتریش ڕوونكردنه

  دۆسێی  كه  یه وه ئه  ی وا نیشانه ئه. كرێت كان ئاشكرا نه ر بكوژه گه ، دواجار ئه وه نووسه ڕۆژنامه
 .كرێت ده  رخۆنه ده به  دیزه  نوسه و رۆژنامه ئه  و رفاندنی كوشتن

  رگیز لێی و هه كوردستان  رێمی هه  له  ترسیداره مه  ركوتێكی سه  ی وه رانه گه  ی ش ئاماژه مه ئه  
 .نگ نابین  بێده

 چاك –كورد   لی گه  وجینۆسایدی نفال ئه دژبه  بجه له هه  ندی ناوه

0/0/7505 

 

  وه مێنێته ده  رانی ئاشتی نامه ی نوسه سته خری ده كو ستافی فه شت عوسمان، وه رده سه

  ی زیاتر له بۆ ماوه  شت عوسمان كه رده م، سه ڵه هیدی ئازادی و قه شه : ت تایبه،  ئاشتینامه
و زۆر   بوه(  ئاشتی نامه)رانی  ی نوسه سته ندامی ده شی ئه كه ساڵێك و تا تیرۆركردنه

  رگێڕاندا، بۆ ئێمه وهنوسین و   ڕاندوو له مانی راپه كه نامه فته كانی هه ئیش و كاره  دڵسۆزانه
ستدا و  ده مان له كه نامه فته تواناترین ستافی هه به  كێك له یه  كه  ره سه ك جێگای داخ و كه الیه له
  بۆ ئێمه(  ئاشتی نامه)ی  نامه فته گشتی و هه ری به گه نێو بژافی رۆژنامه ی له وره لێنێكی گه كه
جێگای   وه كی تریشه الیه ، له وه ینه ئاسانی پڕ بكه  به  لێنه و كه ئه  خته سه  جێهێشت و بۆ ئێمه به

كو  ش بڕیارماندا وه بوین و بۆیه  توانایه به  نوسه رۆژنامه  نجه و گه ی ئه هاوپیشه  كه  شانازییه
ی  سته خری ده ندامی فه كو ئه وه  نوسه و رۆژنامه ك بۆ پاكی و جوانی و دڵسۆزی ئه فایه وه

 ..  وه ی بهێڵینه كه اوهن  رانی ئاشتی نامه نوسه
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ی  ئاشتی نامه  تدا به لێدوانێكی تایبه شت له رده هید سه شدار عوسمان برای شه به  وه یه م باره له
رانی  ڵسوڕێنه ی ستاف و هه ڵوێستی دڵسۆزانه هه  ستخۆشی له وێرایی ده  ئێمه)یاند  راگه

كو  شت وه رده هید سه شه  نین كه یه هكی رابگ موو الیه هه  وێت به مانه شدا ده ، لێره ئاشتینامه
  ئاشتینامه  رگێڕان و نوسیندا له بواری وه  كانی له موو كات و كار و پرۆژه نوسێك هه رۆژنامه

كو ستافی نوسینی  مدا وه كی كه یه ماوه  كانی له كاره  هۆی توانا و دڵسۆزی له به  وه چڕكردبویه
  ئاشتینامه  شی به وه شدار عوسمان  ئه ا بهكۆتایشد  له.. ( ستنیشانكرا ده  ئاشتینامه

  ی  کتێبی سەردەشت كه یاندبەهاوکاری نوسەران و رۆژنامەنوسان و ئازادیخوازان  پرۆژه راگه
ی میدیای  وره كی گه یه پرۆژه  رگ له مه هیدی جوانه كانی شه ته موو ووتار و بابه هه

 .نین یه گه راده

 

 !!زان بە فووی شەوەزەنگی تیرۆریستان ناکوژێتەوەپرشنگی ڕووناکی قەڵەمی ئازادیخوا

 7505ی ئایاری 2 - سەنتەری بەرگری لە مافەکانی مندااڵن

 "بۆ یادی نووسەرو ڕۆژنامەنووس و خوێنکاری الو سەردەشت عوسمان"

لەبەردەم کۆلێژی زمانی زانکۆی سەالحەدین، بە ڕۆژی ڕووناک و  7505ئایار  3ڕۆژی 
بەبەرچاوی هێزی ئاسایش و پۆلیسەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، خوێندکاری الو 

سەردەشت عوسمان، بەزۆر سواری ئۆتۆمۆبیل " ئاشتینامە"و ڕۆژنامەنووس لە ڕۆژنامەی
 0پاش دوو ڕۆژ لە دیار نەمانی و لە ڕۆژی . دەبرێت دەکرێت و بەرەو شوێنێکی نادیار

 . ئایاردا تەمەرمی نووسەری الو سەردەشت لە شاری موسڵ دەدۆزرێتەوە

بەزاندنی سنوری زانکۆو، بە تێهەڵدان و بەزۆر سوار کردن و ڕفاندنی خوێندکار و 
ێکی ڕۆژنامەنووسێک بەبەرچاوی دەیان خوێندکارو پۆلیس و ئاسایشەکانی زانکۆوە کار

ئاسان نییە و جێگەی گومانە، ئەگەر بێت و بەجۆرێک لە جۆرەکان خەڵکانێکی سەربە حیزبە 
دەسەاڵتدارەکان، یان نزیک لە دامودەزگای ئاسایش و بەرپرسەکانیان دەستیان لەم کارەدا 

لەهەمان کاتدا ڕفاندنی ئەم نووسەرە الوە بۆشاری . نەبێت و کار ئاسانیان بۆیان نەکردبێت
ەنێو ئەو هەموو بازگانەی حکومەتی هەرێمدا دووبارە بۆخۆی گومانێک دروست موسڵ و ب

دەکات لەوەی کە خەڵکانی ئاسایی بۆیان سەختە لە کارێکی چەتەیی لەم شێوەیەدا بتوانن 
سەرکەوتووبن، ئەگەر خاوەنی هێزوو دەسەاڵت نەبن، بۆیە ئێمە بێسێ دوو حکومەتی 

ندن و کوشتنی نووسەری الو سەردەشت عوسمان، هەرێمی کوردستان بەرپرس دەکەین لە ڕفا
 . لەهەمانکاتدا ئەوان بەرپرسن لە دۆزینەوەو دەستگیر کردنی تیرۆریستان

ئەمڕۆ لە کوردستاندا و لە سایەی دەسەاڵتی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، نەبوونی ئازادی 
نووسانی ئازاد ۆژنامەَ  نووسین و ڕەخنەگرتن و ڕادەربڕین یەکێک لەگەورەترین کێشەکانی ر
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و سەربەخۆیە، ئێمە لە سەنتەری بەرگری لە مافەکانی مندااڵن بە توندی ئیدانەی تیرۆر 
کردنی ڕۆژنامەنووسی الو سەردەشت عوسمان دەکەین، وەدەنگی ناڕەزایەتیمان دەخەینە پاڵ 
دەنگی هەموو ئەو نووسەرو الیەنانەی لەدژی تیرۆر کردنی قەڵەکەی سەرەدەشت هاتوونەتە 

لە هەمان کاتدا پرسەو سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی خێزان و کەس و کاری . انمەید
سەردەشت، وە بەتایبەتیش هەردوو برای نووسەر ئارام علی و بەشدار علی نووسەرانی 
ئازادیخوازو هەڵسوڕانی چەپ و یەکسانیخواز، وە هەروەها هەموو نووسەران و قەڵەمە 

 . ا خۆمان بەبەشدار دەزانینبوێرەکان دەکەین و لە خەم و پەژارەیاند

 ڕیسوای و سەرشۆڕی بۆ تیرۆریستان و هاوکارانیان

 بەرزو بەرێز بێت یادی نووسەر الوی ئازادیخواز سەردەشت عوسمان 

 

 تیرۆرکردنى ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان ئیدانەدەکەین

کوردیان ساڵەى ڕۆژنامەگەرى ( 007)لەکاتێکداڕۆژنامەنوسان ماندوێتى یادکردنەوەى 
تێنەپەڕاندووەجارێکى ترمۆتەکەى ترس ولێدان وکوشتن وتیرۆرکردنى ڕۆژنامەنوسان دەستى 
پێ کردەوە،ئەمەش کارێکى نەخوازراوەو زەنگێکى مەترسیدارە بۆ سەر ڕۆژنامەنوسانى دیکەى 

 .هەرێمى کوردستان

ئێمە لە دەستەى هەستانەوەى ڕۆژنامەنوسانى سەیدصادق ئیدانەى تیرۆرکردنى 
لەبەردەم کۆلێژى ئاداب لە هەولێرى 3/0نامەنوس سەردەشت عوسمان دەکەین کە ڕۆژى ڕۆژ

پایتەخت بە بەرچاوى هێزەئەم نیە کانەوە هاوپیشەیەکمان دواى سوکایەتى پێ کردن ولێدان 
جارێکى تر دیمکراسى  بۆیە ئەمە .ڕفێنرا و دواتریش تیرۆردەکرێت و تەرمەکەشى فڕێ دەدرێ

 .خاتە ژێرپرسیارەوە؟؟ مەترسى الى ڕۆژنامەنوسان درووست دەکاتلەهەرێمى کوردستان دە

وەکودەستەکەمان پرسەوسەرەخۆشى خۆمان بەهاوپیشە وکەسوکارى بەڕێزى کاکەسەردەشتى 
 .جوانەمەرگ ڕادەگەیەنین

چەپەڵە بەسزاى یاساى خۆیان بگەن، بەوکارانەشیان  داواکارین ئەنجامدەرانى ئەو کارە
 .لە کاربخەنناتوانن قەڵەمەئازاکان 

 صادق دەستەى هەستانەوەى ڕۆژنامەنووسانى سەید

2/0/7505 

52250200475   - 52250002025 
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 رکوتی خوێناوی وتیرۆریزم بگرن سه ر به به

شاری  ، له((شت عوسمان رده سه))نووس  ڕفاندن و دواتر تیرۆری کردنی خوێندکارورۆژنامه
ڵی  نده ر ئاشکرا کردنی گه رامبه به له  رکوته تی سه ڵترین سیاسه په دا، چه 0.0.7505 ولێر له هه

 .  اڵتدارانی کوردستانی عیراقدا سه یی ده قاوه رستی و شه په و کۆنه

  اڵتی له سه ی تاوانباران، ده شه ڕه  هه  شت عوسمان پێشتر له رده سه  ی که وه رباری ئه سه
ش  وه رای ئه ڕه سه. نێ ن وگوێێ ناده که وان ئیهمالی ده اڵم ئه ، به وه ولیر ئاگادارکردبوه هه

م  رده به ڵک و له زگای پاراستن وخه رچاوی پۆلیس و ده به ولێرو به هه ی له که شێوازی ڕفاندنه
کارئاسانیان بۆ    که  یه وه ک ئه موسڵ، وه ی له که ی الشه وه زانکۆ و خوێندکاران و دواتر دۆزینه

 . نیوبردنی ساز کردبێت له

ر  رامبه به له  ی که زاتیانه و ناره بۆ خنکاندنی ئه  وڵێکه شت عوسمان، هه رده تیرۆری سه
.  وه ته رزکراونه کانی کوردستاندا  به اڵتداره سه ده  رستی، دیکتاتۆری حزبه په ڵی، کۆنه نده گه
رماندا  سه کانمان ، نابێت به ی الوه رییه ربه به  نێوبردنه م له ، ئه  خوێناویه  رکوته م سه ئه

ون،  که رده کان سه ڵچیه نده خۆرو گه رستان وتیرۆریستان ومشه په یان کۆنه  ڕێکه شه. ڕێت تیپه
ی شادی وئاواتی  ره به. ژاران و کریکاران و الوان کانی هه وازی، مافهی ئازادیخ ره به.  یان ئیمه

ی  چوارچێوه  ڵکی کوردستانی عیراق ناتوانن له دا خه و پێناوه له. موان رم و خۆشی بۆ هه گه
نابیت   ین، ئیمه ناکه  کشه پاشه  ئیمه. تدا بژین ڵی و دیکتاتۆرییه نده می ئێستایی گه سیسته

 . بترسێنرێن

ربڕن، خۆپیشاندان  تی ده زایه کرێت، ناره پێتان ده  ر جۆرێک که هه ین به که وازتان ده هبانگ
و  هیزکردنی ئه ری به نگه ی سویسرا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیراق  سه ن، کۆمیته بکه
 . دایه تووییه ڵی و دواکه نده رکوت وگه موو سه م هه ڕووی ئه به  رییه ماوه جه  تیه زایه ناڕه

شت  رده سه))ختکردوومان  س وکاری هاوڕێی گیانبه که  رمی خۆمان به خۆشی گه ره سه
موو جۆرێک  هه دا به یه وره گه م تاوانه ین له ده ڵینیان پیده به  وه. نین  یه گه ده(( عوسمان

 .کۆشین بۆ ریسواکردنی تیرۆریستان تیده

 ی سویسرای حزبی کۆمۆنیستی کریکاری عیراق کۆمیته

2.0.7505 
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 !ڵبڕین تى هه زایه نگى ناڕه شت عوسمان ده رده دژى تیرۆرى سه با له

ركوت و  رووى سه به  وه ستانه كردنى تیرۆرو ئینسان كوژى و راوه ركۆنه ستى سه به مه به• 
 كان، ى ئازادیه وه سككردنه رته به

 رى گه رۆژنامهلسورانى سیاسى و ئازادى بیرو راو  ئازادیی هه ستى داكۆكیكردن له به مه به• 

 شت عوسمان    رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه  بۆ ئیدانه• 

 ڵبرین  تى هه زایه نگى ناره ده  وه موو مان پیكه با هه

رى  ماوه تى جه زایه ى ناره وه كۆبوونه شداربوون له ین بۆ به كه وازتان ده بانگه  وه م بۆنه به
 ن   نده له  ریم له تى هه ى حكومه م نوسینگه رده به له

 4تا  0كاتژمێر  00/0/7505وتی  ڕێکه  ممه رۆژى سێشه:  کات

 رێم تی هه م حکومه رده به: شوێن

Winchester House 

702-702 Old Marylebone Road  

London NW1 5RA  

Tube: Edgware Road tube station 

Buses: 36,98, 6, 23, 15  , 

شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه ، یاداشتی ئیدانه وه تیه زایه م ناره ریگاى ئه  له
 :  كرێ که كرى و داواده التداران ئه سه ى ده ئاراسته

جێ  ستبه ستۆ بگرن و ده ئه له  م تاوانه رپرسیارێتى رودانی ئه یر بهول التدارانى هه سه ده -0
ن و  بۆ راى گشتى ئاشکرابکه  که رانى تاوانه نجامده ن و ئه دواداچونی بۆبکه وبه  وه لێکۆڵینه

 . ن ی خۆیان بگه سزای شایسته  تاوانباران به

كان وگیانى  ئازادیهپاراستنى  ندبوونى خۆیان به التدارانی کوردستان پابه سه ده -7
گرتن  بنێن بۆ ریگه  وه کرده نگاوی به نن و هه یه رى رابگه گه لسوراوانى سیاسى و رۆژنامه هه
 . کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان كوژى له وه بوونه دووباره له
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ین و  كبخه نگمان یه تیرۆری ئازادی ده  ئازادی و پێشگرتن به  رگری له بۆ به  وه موو پێکه باهه
 ! یدان مه نهبێی

  7220 0054 520،  4500 0473 520: ل بگرن گه ندیمان له یوه بۆزانیارى زیاتر په

 حزبى كۆمۆنیستى كریكارى كوردستان 

 ریتانیا  به/   وه ره ریكخراوى ده

 

کرێکارانی عێراق لە بەیاننامەیەکدا  ئیدانەی رفاندن و تیرۆرکردنی خوێندکار و   رگری له ی به کۆمیته
 شت عوسمان دەکەن رده ڕۆژنامەنووس سه

ر چاوی  به  ناو کۆلێژی ئاداب له  چنه ناسراو ده کدارێکی نه ند چه چه 3/0/7505رۆژی   له
بێ  شت عوسمان،به رده ر سه خوێندکار و نوسه  که خوێنداکاران و پۆلیس و ئاسایشی کۆلێژه

، پاش دوو رۆژ  ک یه یاره او سهن  نه یخه زۆر ده گرن و به ک ده یه وه هیچ ئاگاداری کردنه
 . وه دۆزرێته شاری موصل ده  کانی ناو قامه شه  کێک له یه ر  سه ی له که رمه ته

دات  نیشان ده  وه ئه  نجام دراوه شت عوسمان ئه رده ر سه رامبه به له  ی که نائینسانیه  م کاره ئه
ری و  گه ئازادی رۆژنامه  به ت باره بلیغاتی سه رای ته ره رێمی کوردستان سه تی هه حکومه

ژێر  ند سالی رابردوو له چه  ، له تێکی نیه هیچ واقعیه  رێمی کوردستان هه  دیموکراسی له
لسوراوی سیاسی و  نووس هه ندین رۆژنامه  رێمی کوردستان چه تی هه التی حکومه سه ده

رێمی  تی هه ئێستا حکومهو یان تیرۆر کراون،تاکو   یان لێکراوه شه ره کرێکاری،الوان و ژنان هه
نگاوێکی جدی  هیچ هه  تیه رست و نامرۆڤایه په کۆنه  وه م کرده ر ئه رامبه به کوردستان له

 .  کان بووه رسته په کۆنه جۆرێک پشتیوانی و هاوکاری هێزه لکو به گرتووه،به لنه هه

هیچ   که  یه ن ههقی ئازادی و دیموکراسیا هه  نده وه نها ئه لکی کوردستان ته النی خه کۆمه
ی  وانه ن، ئه که التی میلیشیایی نه سه حیزب و ده ماله و  لی و بنه نده ر دزی و گه سه ک له یه قسه

دژی  له  بووه وه یان ئه که بیانوی جۆراو جۆر تیرۆر کراون تاوانه  ند سالی رابردوو به چه  له
و راستی  ئه  ولیان داوه بوون،هه هنگ ن کان بێده رستی ئیسالمی و هێزی میلیشایی حیزبه په کۆنه

کێتی و  التی یه سه ژێر ده کوردستان له  ی له تیه الیه سیاسی و ئابووری و کۆمه  ته و واقعیه
 .ن ردستان ئاشکرا بکه لکی کو النی خه بۆ کۆمه  وه پێشه  چێته پارتی ده

کسانی  لی و نایه نده هدژی گ له  بوو که وه نها ئه شت عوسمانیش ته رده کوشتن و تیرۆرکردنی سه
ت و  بری و ماهیه رده تی ده زایه رێمی کوردستان ناره تو سامانی هه روه تاالن بردنی سه و  به
 .کرد لک ئاشکرا ده النی خه بۆ کۆمه  م هێزانه ی ئه رستانه په رۆکی کۆنه ناوه
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  ینه خه ده  وه کردهم  تی ئه رپرسیاره شت عوسمان به رده کردنی تیرۆری سه  وێرای ئیدانه  ئێمه
التی سیاسی و  سه ی تاکو ئێستا ده وه ر ئه به رێمی کوردستان،له تی هه ستۆی حکومه ئه

رێمی کوردستان  تی هه ،حکومه رێمی کوردستان دایه تی هه ستی حکومه ژێر ده ئابووری له
 .لکی کوردستان موو خه من و ئاساش بۆ هه پاراستن و دابین کردنی ئه  له  رپرسه به

موو  هه  شت عوسمان داوا له رده و هاورێیانی سه ماله بنه  خۆشی له ره وێرای سه  ها ئێمه روه هه
ر تیرۆر   رامبه به بن له نگ نه چیتر بێده ین که  که نووسان ده سانی ئازادی خواز و رۆژنامه که

تی  زایه رهنگی نا ده. رێمی کوردستان هه  نووسان له سوراوانی سیاسی و رۆژنامه راونانی هه
 .رببرن ری ده گه بونی ئازادی سیاسی و ئازادی رۆژنامه کاری  تیرۆریستی و نه  ر رامبه به له

 کرێکارانی عێراق    رگری له ی به کۆمیته

2/0/7505 

 

 !ڵبڕین تى هه زایه نگى ناڕه شت عوسمان ده رده دژى تیرۆرى سه با له 

ركوت و  ووى سهَ  ر به  وه ستانه اوهَ  وژى و ركردنى تیرۆرو ئینسان ك ركۆنه ستى سه به مه به
 كان، ى ئازادیه وه سككردنه رته به

او َ  سورانى سیاسى و ئازادى بیرو رَ  ل ئازادیی هه ستى داكۆكیكردن له به مه به•        
 رى، گه ۆژنامهَ  ر

 شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه  بۆ ئیدانه•        

 .ینَ  برَ  ل تى هه زایه هَ  نگى نار ده  وه كهَ  موو مان پی با هه

رى  ماوه تى جه زایه هَ  ى نار وه كۆبوونه شداربوون له ین بۆ به كه وازتان ده بانگه  وه م بۆنه به
 Sydneyشارى  ریم له تى هه ى حكومه م نوسینگه رده به له

  Macquarie St Liverpool 704: شوین

  Friday 14/04/10 at 4pm:   کات

شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه ، یاداشتی ئیدانه وه تیه زایه م ناره ریگاى ئه  له
 : كرێ که كرێ و داواده اڵتداران ئه سه ى ده ئاراسته
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ستۆ بگرن و  ئه له  م تاوانه ودانی ئهَ  رپرسیارێتى ر ولیر به اتدارانى ههَ  ل سه ده      -0
بۆ راى گشتى   که رانى تاوانه نجامده ئهن و  دواداچونی بۆبکه وبه  وه جێ لێکۆڵینه ستبه ده

 .ن ی خۆیان بگه سزای شایسته  ن و تاوانباران به ئاشکرابکه

كان وگیانى  پاراستنى ئازادیه ندبوونى خۆیان به اڵتدارانی کوردستان پابه سه ده      -7
بنێن بۆ   وه کرده نگاوی به نن و هه یه ابگهَ  رى ر گه ڵسوراوانى سیاسى و ڕۆژنامه هه
 .کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان كوژى له وه بوونه دووباره گرتن له گهَ  یَ  ر

ین و   كبخه نگمان یه تیرۆری ئازادی ده  ئازادی و پێشگرتن به  رگری له بۆ به  وه موو پێکه با هه
 !یدان مه بێینه

 ريكخراوي ئوستراليا  - حزبي كؤمؤنيستي كريكاري كوردستان

0/0/7505 

 ( 5357702003: فا بار مسته جه)   ندی بگرن به یوه بۆ زانیارى زیاتر په

 5307204705: عامر سابیر

 

 مەحکوم دەکەین( سەردەشت عوسمان )شەهید کردنى ڕۆژنامەنووس و خوێندنکارى زانکۆ :   ی ئاشتینامه ڕۆژنامه

کارمەندى دڵسۆزو چاالکى  3/0/7505سەرلەبەیانى ڕۆژى سێشەممە ڕێکەوتى 
( سەردەشت عوسمان ) ڕۆژنامەنووس و خوێندنکارى زانکۆ ( ئاشتی نامە )ڕۆژنامەکەمان 

ناسراو بەدەشتى عوسمان لەبەردەم کۆلێژى ئاداب لەالیەن چەند کەسێکى نەناسراو رفێندرا 
ێک لە گەرەکەکانى شارى موسڵ تەرمى پیرۆزى لە یەک 0/0/7505دواجار لە رێکەوتى 

 . دۆزرایەوە

ئێمە بە ناوى رۆژنامەى ئاشتی نامە ئەم کارە ترسناک و دژە ئینسانییە بەتوندى مەحکوم 
دەکەین و بەدەستدرێژى کردنى دادەنێین بۆسەر ئازادى و دیموکراسیەت و مافى مرۆڤ ،لە 

کە بە دواداچوونى وردو مەیدانى بکەن بۆ  هەمانکات داواش لەالیەنە پەیوندیدارەکان دەکەین
دۆزینەوەى بکوژانى سەردەشت عوسمان و سەپاندنى سزاى یاسایى بەسەریاندا لە پێناو 
چەسپاندنى دەستى بااڵى یاسا بە سەر هەموو کارێکى قێزەوەنى لەم شێوەیەداو ببێتە 

و خانەوادەى لەم سۆنگەیەشەوە سەرە خۆشى لە خۆمان . ڕێگرتن لە دووبارە نەبوونەوەى
هاوکارى شەهید مان و سەرجەم خوێندنکاران و رۆژنامەنووسان دەکەین ،بێگومان کەلێنێکى 

 5دەستدانى سەردەشت عوسمان دروست بوو گەورە الى ئێمەو بوارى رۆژنامەنووسى بەلە
داواش لە سەجەم رۆژنامەنووسان دەکەین بەردەوام بن لە ناڕەزایەتى دەربڕین دژى ئەم کارە 

 نە قێزەوە
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 نەمرى بۆ شەهیدى جوانەمەرگ و شەرمەزارى بۆ تیرۆرکردنى  

 ئۆۆاشتى نۆامۆە رۆژنامەى

0/0/7505 

 

رێم بکرێت تا  رۆکی هه ی سه ئاراسته  نامه  کات که ک ئه موو الیه وازی هه تی بانگه وڵه ڕێکخراوی لێبووردنی نێوده
 درێتنجام ب شت عوسمان ئه رده تیرۆری سه  ی جدی له وه لێکۆڵینه

  له  نوسراوێکدا که  تی له وڵه ڕيکخراوی لێبووردنی نێوده: هاوپشتی  -د  حمه ران ئه کامه
ک  یه واژۆی نامه  کات که ک ئه موو الیه وازی هه ، بانگه   وه ڕی خۆیان باڵویان کردۆته مالپه

تیرۆری   له  ی جدی وه کرێت تا لێکۆڵینه رێمی کوردستان ئه رۆکی هه ی سه ئاراسته  ن که بکه
 .نجام  بدرێت شت عوسمان ئه رده سه

ناسراو  کدارێکی نه ند چه ی دا چه ی مه 3ڕۆژی   له: "    که  یاندا هاتووه که نووسراوه  له
شاری موسڵ   کوژراوی له  شت عوسمانیان ڕفاند،  پاش دوو ڕۆژ دواتر به رده خوێندکار سه

شی ئینگلییزی بوو و  قۆناغی کۆلیژی ئاداب به مین شت خوێندکاری دواهه رده سه.    وه دۆزرایه
ی دواین  پێ  به.  کرد وانی ئه کاری ڕۆژنامه  ی  ئاشتینامه بالوکراوه  نووسێک له ک ڕۆژنامه وه

  کێک له یه  ی له خنه مین ووتاری خۆیدا ڕه داهه  شت  له رده کان سه یه میدایی  ڕاپۆرته
 ."  ستانی سیاسی گرتووه ده کاربه

دا  ی دوایی م ساالنه له  که" کات  ئه  وه به  ه ئاماژه روه تی هه وڵه ی لێبووردنی نێودهڕيکخراو
رێمی کوردستان و  هه  سانی تر له نووسان و که ر ڕۆژنامه دای هێرش ی فیزیکی بۆسه مه
ک ندێ ی هه یان ئاراسته خنه ڕه  سانێک که ر که ت بۆ سه تایبه  ، به. ستی پێکردووه ری ده به وره ده
شی  هاوبه  به  که  کێتی و پارتی کردووه کان یه یه کوردی  ستانی پارته ده و کاربه  رکرده سه   له
کان کوژراوان  یه دوو دۆزدا قوربانی  م له النی که.  گرتووه  دا که رێمه ر هه سه  التیان  به سه ده
ڕاپۆرتێکی   به  ئاماژه ها روه هه.    دراوه نجام نه ک ئه یه وه لێکۆڵینه  شنه الم هیچ چه به

نوسان  ڕۆژنامه  هێرش و پێشێلکاری دژ به  باس له  کات که نووسانی بێسنوور ئه ڕۆژنامه
 ."دا یانه م دوایی کانی ئه ڵبژاردنه ی هه چوارچێوه  تی له تایبه  کات به ئه

نووسان  امهڕۆژن  ندێک له هه  تی دا هاتووه که وڵه ی ڕيکخراوی لێبووردنی نێوده که نوسراوه  له
ی زۆر دراون و  نجه شکه کان ڕفێندارون ، ئازارو ئه قامه ر شه سه و له  وه ڵکه رچاوی خه به  به

 . ند ڕۆژ دواتر ئازاد کراون پاش  چه

ی   ک ئاراسته یه نامه   کات که ک ئه موو الیه وازی هه تی بانگه وڵه ڕێکخراوی لێبووردنی نێوده
هێرش   نگاوی جدی بنرێت بۆ کۆتایی هێنان به کو هه تاوه رێمی کوردستان بکرێت رۆکی هه سه
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  ی جدی له وه لێکۆڵینه  ست بکرێت به خێرایی ده  ها به روه نووسان و هه ر ڕۆژنامه بۆ سه
ی  المارانه و هێرش و په ڵ ئه گه ها له روه شت عوسمان بکرێت هه رده نووس سه تیرۆری ڕۆژنامه

 . کراون نووسان ر ڕۆژنامه بۆ سه  دوایی که

 

 ین که حکوم ده شت عوسمان مه رده نوس سه هید کردنی خوێنکارو ڕۆژنامه شه

م کۆلیژی ئاداب  رده به شت عوسمان ، له رده نووس سه ر رۆژنامه نووسه  50.7505. 53رۆژی 
رفێنرێت  وانانی کۆلیژ ، ده دیار چاوی پۆلیس و پاسه  ولێر ، به هه  دین له الحه زانکۆی سه  له
  ناشرینترین شێوه  موسڵ و به  برێته ی پۆلیس و ئاسایش ، ده ندین بازگه ناو چه به. 
 . ن که هیدی ده شه

ی  ماڵه ی بنه خۆشی خۆمان ئاڕاسته ره کاتێکدا سه رانی هۆرامان ، له ی نووسه سته کو ده وه  ئێمه
مان  هه له. وازین خ بووری و ئارامیان بۆ ده ین ، هیوای سه که شت ده رده هید سه مانی شه قاره

هید  ڕفاندن و کوشتنی شه.  وه ستینه وه ده  ڵ و نامرۆڤیه په چه  م کاره توندی دژی ئه کاتیشدا به
م  ی ئه توندی ئیدانه به   وه ن خۆمانه الیه له  ئێمه.  ربرینه شت ، تیرۆرکردنی ئازادی ڕاده رده سه

مانی کوردستان  رله ت و په حکومه  له مان کاتیشدا داوا هه  له. ین  که ده  تیرۆرستیه  کاره
م  پشتگوێخستنی   ئه. ن  بکه  تیرۆریستیه  م کاره ر ئه سه واو له ی ته وه ڵێکۆڵینه  ین ، که که ده

نی  ده ر بیری ئازاد و ژیانی دیمۆکراسی و مه بۆ سه  یه وره ، ترسێکی گه  تاوانانه  جۆره
 .کوردستاندا له

  ئەڵمانیا - رانی هۆرامان ی نووسه سته ده

 52 /50 /7505 

 

 تیرۆرى رۆژنامەنووسان تیرۆرى ئازادییە

سەردەشت "تەرمى رۆژنامەنووسێکى تر بەناوى  ٣١٠١-٥-٦رۆژى پێنج شەممە رێکەوتى 
 .دواى دوورۆژ لەفڕاندنى گەیشتەوە شارى هەولێر" عوسمان

لەزانکۆى کە خۆێندکارى کۆلێژى ئاداب بەشى زمانى ئینگلیزى " سەردەشت عوسمان"
لەکاتى دەوامى فەرمیداء بە  و ى مانگ لەبەردەم کۆلیژەکەیدا3سەالحەدین بوو، رۆژى 

بەرچاوى خوێندکارانء پاسەوانى کۆلیژء هێزێکى زێرەڤانیەوە، چەند چەکدارێک بەزۆر 
سوارى ئۆتۆمبێلى دەکەن و دەیڕفێنن و بەناو بازگەکانى پارتیدا دەیگەیەننە موێلڕء دواى دوو 

 .فۆن بۆ کەسءکارى دەکەن کە تەرمەکەیان دەدۆزیوەتەوەرۆژ تەلە
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هەروەها رۆژنامەنووسێکى شارى هەولێر بوو، کە جگە لەکارى " سەردەشت عوسمان"
رۆژنامەنووسىء هەڵماڵینى پەردە لەرووى گەندەڵکاران، هیچ هۆکارێکى تر لەئارادا 

یانىء هەروەها بەگوێرەى وتەى کەسءکارء هاوڕێ. نابینرێت بۆ ڕفاندنء تیرۆرکردنى
بەگوێرەى وتاریک کەخۆى پێشتر لە هاواڵتى باڵویکردۆتەوە، ئەم رۆژنامەنوسە بەهۆى 
ئەوەى لەسەر بەرپرسە بااڵکان و بنەماڵە دەسەاڵتدارەکانى نوسیووە چەندینجار هەڕەشەى 

 .کوشتن و دەرکردنى لێکراوە

رۆژنامەنووسان و ئازادى رادەربڕین، هەڵبەت ئەم تاوانە تیرۆریستیە یەکەم پەالمار نیە دژى 
بەپێى ئامارە تۆمارکراوەکانى سەندیکاى رۆژنامەنووسکانى کوردستان کەرێکخراوێکى نزیک 

پێشێلکارى دەرهەق بەرۆژنامەنووسان  402بەدەسەاڵتیشە، تەنها لە یەکساڵى رابردوودا 
هەڕەشەى کوشتن، کراوە، کە وێراى لێدانء سوکایەتى پێکردن و کامێرە شکاندن و گرتن و 

دوو حاڵەتى کوشتنیشى تێکەوتووە کە عبدالستار شریف و سۆرانى مامە حەمە بوون، ئەوە 
جگە لەو کەمپین و هێرشە ئیعالمیە چڕء بەرینەى کە هەردوو حیزبە دەسەاڵتدارء 
بەرپرسەکان و دەزگاکانى راگەیاندنیان، بەئاشکرا و بێسلەمینەوە و دوور لە هەموو 

یاندنى ئۆپۆزسیۆن و راگەیاندنە ئەهلیە سەربەخۆکان بەپاشکۆى دەسەاڵتى پرەنسیپێک، راگە
دەرەکىء نۆکەر و بەکرێگیراوى دوژمنانى کورد تۆمەتباردەکەن و هیزە چەکدارەکانء 
هێزەکانى ئاساییش و دەزگا نهێنیەکان و رێکخستنەکانى خۆیان واباردێنن و رادێنن وەک 

تنەوە، کە ئەمە هیچ واتایەکى نیە جگە دوژمن مامەڵەیان بکەن و لەدژیان بووەس
لەسازکردنى زەمینەى تیرۆر و راگەیاندنى شەیپوورى شەڕ دژى ئازادى رادەبڕین و 

 .قەدەغەکردنى رووماڵکردنى هەواڵەکان و رووداوەکان

یەکێتى هیچ سەرەدەرزییەکیان لێوننابێتء  و ئێمە ئەمڕۆ دەبینین دەزگا نهێنیەکانى پارتى
ە لەترسى ئەوان بەناوى خوازراوەوە هەندێک لە هەواڵەکانء راکانى تەنانەت ئەوانەش ک

خۆیان باڵودەکەنەوە بەزوویى دەیانناسنەوە بەاڵم ئەو تیرۆریستانەى بەبەرچاوى خەڵک و 
هێزەکانیانەوە رۆژنامەنووسان دەڕفێنن و تیرۆرى دەکەن، نادۆزرێنەوە یان بەمانایەکى 

وەء وەک بەرزەکى بانان بۆى دەردەچن، ئەوە راستتر بڵێین رووبەڕووى دادگا ناکرێنە
لەکاتێکدا دەسەاڵتداران بانگەشەى چاوکراوەیىء تیژبینىء دەستڕۆیشتوویى هێزەکانى 
ئاساییشء پۆلیس دەکەن و رایدەگەیەنن کوردستان سەرزەمینێکى ئارامە وبەکردەوەش 

نهێنى و دەزگا  و خۆیان و سەرمایەکانیان و کۆمپانیا بیانیەکانى هاوپشکى خۆیان
سیخوڕییەکانى واڵتان، بەئارامىء بەبێترس لەکوردستان دێن ودەچن، بەاڵم رۆژنامەنووسان 
رووبەڕووى جۆرەها پەالمارو تەنانەت فڕاندن و تیرۆریش دەبنەوە و بەئاشکراو بەبەرچاوى 

لەمزگەوتەکانەوە هێرشى توند دەکرێتە سەر رۆژنامەنووسان  حکومەت و یاساو ئاساییشەوە
 . ى کوشتن و دەمبەستنیان دەدرێت و زەمینە سازدەکرێت بۆ تیرۆرکردنیانو فەتوا

ئازادى رۆژنامەنووسى  و ئەمە بارودۆخێکى مەترسیدارە بۆسەر ئازادیەکان بەگشتى
بەتایبەتى، بەاڵم سەرەتاى قۆناغێکى نوێ لە ریسوابوون و بێزرانى تیرۆریستانء هەموو 
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ئەوانەیە کە بۆ درێژەدان بەتەمەنى پڕشەرمەزارى خۆیان پەنا بۆ ئەم جۆرەکارانە دەبەن، 
بۆیە هەموو ئازادیخوازانء پێشکەوتنخوازان ئەرکیانە لەبەرامبەریدا خۆیان ئامادە و 
تەیاربکەن و هێرشى تیرۆریستان بەڕووى خۆیاندا بشکێنینەوە، کە بۆ نانەوەى فەزاى ترس 

 . ن و کڵۆمکردنى دەمى ئازادى، دەستیان داوەتێو سەرکوت و تۆقاند

، "سەردەشت عوسمان"ئێمە وێراى ئیدانەکردنى ئەم کردەوە تیرۆریستیە کەدەرهەق بە 
کراوە، هاوکات سەرخۆشىو هاوغەمى خۆشمان بۆ کەسوکار و هاوڕێیانى هەموو 

انیش رۆژنامەنووسانى کوردستان رادەگەیەنین و بەرپرسیارێتى، دۆزینەوەى تاوانبار
 . دەخەینە ئەستۆى حکومەتى هەرێمى کوردستان

 یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەعێراق

 7505ى ئایارى 2

 

 شت عوسمان رده و تیرۆری سه بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەبەرانبەر تاوانی ڕفاندن

 00عات  سه 0-00  ممه سێشه,,,  tکرێ شاری ستۆکهۆلم سازده  خۆپیشاندانێک له

 و تیرۆری تی لەبەرانبەر تاوانی ڕفاندنبۆ دەربڕینی ناڕەزایە

 شت عوسمان  رده سه 

 کرێت شاری ستۆکهۆلم سازده  خۆپیشاندانێک له

 یدانی سێرگڵ مه

 00عات  سه 0-00  ممه سێشه

 ڕێکخستنی ستۆکهۆلم -حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

 ستۆکهۆلم/ کانی ژنان مافه  ڕێکخراوی داکۆکی له

 ن بکه  وه فۆنانه له ته  م ژماره ندی به یوه پهبۆ زانیاری زیاتر 

 5242540007شەماڵ علی   

 5242503025هەاڵڵە ڕافع   

 5242354427عەبدواڵ مەحمود 
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 !لبرین  تی هه زایه نگی ناره شت عوسمان ده رده دژی تیروری سه  با له

 دانمارک - ئازادی  رگری له مپینی به که

بۆ , شت عوسمان رده ر تاوانی فڕاندن و تیرۆرکردنی سه رامبه هب تی له زایه ربڕینی ناڕه بۆ ده
موو  ری و هه گه ئازادی بیروڕا و ئازادی ڕۆژنامه  رکوتی  سه                  ڕوی پێشێل کاری  به  وه ستانه وه
سازدانی   ستێک به لده دانمارک هه  ئازادی له  رگری له مپینی به نگیکی ئازادی خوازی که ده

 نێکئاکسیۆ

 :ین  كه وازتان ده بانگه

 شت عوسمان رده ر تاوانی فڕاندن و تیرۆرکردنی سه رامبه به تی له زایه ربڕینی ناڕه بۆ ده+ 

ری و  گه ئازادی بیروڕا و ئازادی ڕۆژنامه  رکوتی  سه                  ڕوی پێشێل کاری  به  وه ستانه بۆ وه+ 
 .نگیکی ئازادی خوازی  موو ده هه

ستی ترۆر و  ر ده سه الدان له رده دواداچون، په رێم بۆ به تی هه رپرسکردنی حکومه بهبۆ + 
 .کێشکردنی تاوانباران بۆ دادگا

 :سازدانی ئاکسیۆنێک  ستێک به لده دانمارک، هه  ئازادی له  رگری له مپینی به که

 .رۆ  نیوه 07: کات /    7505ی ئایاری  00  ممه شه: ڕۆژی

  Københavns V Indre By  0052,:شوێن

د  حمه عوسمان ئه:   ندی بگرن به یوه بو زانیاری زیاتر په.   Tivoliکی  ره رگای سه ر ده به رانبه
 :72070043 

 

 ەوە"سەردەشت عوسمان"بە بۆنەی تیرۆری 

بەدواوە، ساڵی خۆپێشاندانی زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان  7550لە ساڵی 
نەبونی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان و پێداویستیە سەرەتاییەکانی دژی گەندەڵی، دژی 

بەڵێ لەو ساڵە بەدواوە، ڕەوەندی ڕوو وەرچەرخان و ڕەخنەگری بەشێکی ... ژیان،
بەرفراوان لە نوسەران و ڕۆشنبیرانی کوردستان، سەری هەڵداوە دژی دەسەاڵتی هەردوو 

 .ەتی هەرێمی کوردستاندالە حکوم" یەکیەتی"و " پارتی"حیزبی فەرمانڕەوا؛ 
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گەرچی ناوەڕۆک و ڕوانگەی ئەو ڕوو وەرچەرخانە و ئەم ڕەخنەگریە دژی گەندەڵی و دەست 
بەسەراگرتن و هەتا دزی و فزی بێ پەردەی سەروەت و سامانی گشتی کۆمەڵگە لەالیەن 
بەرپرسان، کاربەدەستان و لێپرسراوانی حیزبی و حکومیەوە، لە ناوەڕۆک و ڕوانگەیەکی 

خنە گرانەی لیبراالنە و دیموکراتخوازانە تێپەڕی نەکردوە، بەاڵم نەک هەر ڕەخنەی ڕە
ڕادیکاڵی چەپ، کرێکار و کۆمۆنیزم بەڵكو هەتا ئەم ڕەخنە لیبرال و دیموکراتخوازانەیەش 
لە توانای تەحەمول کردنی سەران، لێپرسراوان، بەرپرسان و کاربەدەستانێکی کوردستاندا 

ن بەسەر سفرەی نازونیعمەتدا و بێ ئەزمون نوێنەرایەتی سەرمایە و نەبوە کە تازە کەوتو
 .سەرمایەدارانی کوردستان دەکەن

هەربۆیە چوار ساڵی ڕابردوو، چوار ساڵی هەنگاو بە هەنگاو کۆنتڕۆڵ کردنی ئەو فەزا ئاوەاڵ 
فکری و سیاسیەی کوردستان بوە کە بەهۆی ئاڵوگۆڕێکی سەراسەری لە عێراقدا هاتبۆ 

چوار ساڵی رابردوو، چوار ساڵی پێ بەپێ بەرتەسک کردنەوە و لەقاڵبدانی ئازادی  .ئاراوە
بیروڕا دەربڕین بوە لە چوارچێوەی یاسای ڕۆژنامەگەری کوردستان و دەستورێکی 
کۆنەپەرستانەدا لەژێر ناوی پیرۆزیە نەتەوەیی و ئایینیەکان، نەک هەر چوار ساڵی ڕێگری 

واڵ و کارەکانی دەزگا حیزبی وحکومیەکانی هەرێم بوە، لە ڕوماڵکردن و بە دواداچونی هە
بەڵکو چوار ساڵی سوکایەتی پێکردن، هەڕەشە لێکردن، کامێرا شکاندن، فڕاندن، کوتەک 

 .کاری و ترۆری ڕۆژنامە نوسانیش بوە لە کوردستاندا

 پێشێلکاری و دەست درێژی تۆمارکراوە بۆسەر 405هەر ئەوە کە لە ساڵی ڕابردودا زیاتر لە 
سەندیکای ڕۆژنامە "ڕۆژنامە نوسان لەالیەن ڕێکخراوێکی ژێر سێبەری ئەم دەسەاڵتەی وەک 

ترۆری سەردەشت عوسمان . ، دەربڕی ئەو ڕاستیەی سەرەوەیە"نوسانی کوردستان
لەبەردەوامی ئەو پڕۆسەیەدایە و بەشێکە لەو سیناریۆیە، کە هێشتا زۆرێکیشی لێ تۆمار 

 .نەکراوە

لە دەست درێژی و ترۆرەکانی پێشوتر جیادەکاتەوە ئەوەیە کە بە ڕۆژی ئەوەی کە ئەم ترۆرە 
ی مانگی ئایاردا، سەردەشت  3ڕوناک لەبەردەم کۆلێژی ئاداب لە زانکۆی هەولێر لە 

ی  0عوسمان پەالمار دەدرێت، دەخرێتە ناو سەیارەیەکەوە و دەفڕێندرێت و دوای دوو ڕۆژ لە 
وەک بڵێی حیزبی خاوەن دەسەاڵت و . ێتەوەمانگدا تەرمەکەی لە شاری موسڵ دەدۆزر

فەرمانڕەوای شار گەشتبێتە جێگەوڕێگە و سەر سەکۆیەکی بەرزی وەها کە ئیتر هەروەک 
بکەوێتە " پاراستن"ڕژێمی بەعس چاونەترس و بێباک، بیەوێت بە دەزگای سەرکوتگەری 

 .قەالچۆکردنی هەموو دەنگێکی ناڕازی و ئازادیخواز

وسمان زەنگێکی خەتەرناکە بۆ سەرجەم کۆمەڵگەی کوردستان و بێشک ترۆری سەردەشت ع
هاوکاتیشە لەگەڵ بانگەشەی ڕەوتەکانی ئیسالمی سیاسی و فتوای مەالی مزگەوتەکان، بە 
دژی هەندێ لە نوسەران و مەڵبەندە ڕۆشنبیریەکان لە ئێستادا، بە ناوی پێشێل کردنی 

فتوای ئیسالمی سیاسی دژی  گەرچی ترۆری سەردەشت عوسمان و. پیرۆزیەکانی ئسالم
نوسەران و مەڵبەندە ڕۆشنبیریەکان لەالیەن دوو هێزی سیاسی جیاواز، بۆ ئامانجی جیاواز 
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و بەشێوازی جیاوازەوە ئەنجام دەدرێن بەاڵم لە ناوەڕۆکدا هاوبەشن؛ کە ئەویش پەرەپێدانی 
فکری،  فەزای ترس، دەم کوتکردنی هەر دەنگێکی ناڕازی، زاڵ کردنی کۆنەپەرستیەتی

داسەپاندنی ئیستیبدادی بورژوازی و هەڵپێچانی ئەو فەزا نیمچە ئاوەاڵ فکری و سیاسیەیە کە 
 . لەو دەرفەتە مێژووییەدا لە کوردستاندا هاتۆتە ئاراوە

ڕوو وەرگێران و ڕەخنەی ڕۆشنبیران و نوسەرانی ئازادیخواز، لیبرال و دیموکراتیخواز، 
باوەڕی کرێکاران و زەحمەتکێشانی کوردستان بە گەرچی پەرەی داوە بە ڕەوینەوەی خۆش

" ترۆری"دەسەاڵتی بورژوازی، حیزبی و میلیشیایی خۆماڵی، بەاڵم لە هەمان کاتدا 
شەخسیەتی سیاسی سەربەخۆی ئەوانیشی کردوە و کردونیەتە دەستمایەی ڕەوت و دەستە و 

بەدواوە لە  7550ئەوەی کە لە ساڵی . تاقمی تری بورژوازی لە مامەڵەی نێوان خۆیاندا
ترۆری "ڕۆشنبیران و " ترۆری شەخسی"کوردستاندا دەگوزەرێت؛ پڕۆسەیەکی یەکالیەنەی 

ترۆری "نوسەرانی کوردستان نیە بە تەنها، بەڵکو پڕۆسەیەکی دوالیەنەیە و " قەڵەمی
جەماوەررەی کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستانیشی گرتۆتە خۆ و لەم " شەخسیەتی سیاسی

ایەتیەکانی ئەم جەماوەرەی کردۆتە پاشکۆی ئاڵتەرناتیڤ و ڕەوتی ڕێگەیەوە ناڕەز
 .و بە دەوری ئەودا تەوەرەی پێ بەستوە" لیستی گۆڕان"لیبرالی -ناسیونال

ران و  لەبەرامبەر ترۆری قەڵەم و ترۆری شەخسی نوسەراندا، وێڕای ڕێکخراوبونی نوسه
خۆی خۆیاندا  ربه یی سه هندیکای پیش و سه  ڕێکخراوه  نوسانی کوردستان له رۆژنامه

لەدەرەوەی سەندیکا زەردەکانی سەر بە حیزبە دەسەاڵتدارەکانی کوردستان؛ بەڵێ وێڕای 
ئەوە، ئەمە هێنانە مەیدانی کرێکاران و زەحمەتکێشانە بەڕێزی سەربەخۆی سیاسیانەوە کە 

ی بوار  رخ و ئازادیخواز دەکات له کی مۆدێرن، هاوچه زەمانەتی داسەپاندنی یاسایه
ئازادی ڕێکخراو بون و ئازادی بیروڕا   رێمدا، که تی هه ر حکومه سه نیدا به مه ری و چاپه میدیاگه

 .ربڕین دابین بکات و بەر بەترۆری قەڵەم و ترۆری نوسەران بگرێت ده

ی سۆشیالیستی کرێکاری وێڕای پرسە و هاوغەمی کردنی بنەماڵە و کەسوکاری " ڕەوەند"
ن، هەروەها برادەران و هاوکارانی هاوپیشەی ئەو، جوانەمەرگ سەردەشت عوسما

بەدواداچونی ئەم تاوانە و ئاشکرا کردنی ئەنجامدەرانی وەک ئەرکێکی دەست بەجێی 
 .سەرشانی حکومەتی هەرێم و الیەنە بەرپرسەکان دادەنێت

 نەنگ و شەرمەزاری بۆ ترۆر -

 بژی ئازادی بێ قەید و شەرتی فکری و سیاسی -

 تی کرێکاریڕەوەندی سۆشیالیس

www.rewend.info 

2-0-7505 
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 شاری ستۆکهۆلم  بانگاواز بۆ خۆپیشاندان له

  یشتۆته نوس و الوانی کورد ، گه  نگ و  رفاندن و تیرۆری ڕۆژنامه بروزه زه  که یه ماوه
رۆژی  شت عوسمان به رده نوس و خوێندکار سه ک ڕۆژنامه یه راده ترسیدار ، به ئاستێکی مه

کان  منیه زگا ئه ندین پشکنینی ده چه رفێرێت و دواتر له وانانی زانکۆ ده رچاوی پاسه وبهروناک  
،   وه دۆزرێته کوژراوی ده  ی  به که سته کانی موسل جه که ره گه کێک له یه  ڕینرێت و له په تێده

 00ر رفاندنی الوێکی   سه رۆژ به 05رینی  شاری سلێمانی ،  دوای تێپه ردوێنیێس له هه وه
 .   وه کوژراوی دۆزرایه شاری سلێمانی به له  ساڵه

پۆلیسی   چینه م ده رۆژی دوشه   رفاندن  تیرۆری الوانی کورد بگرین ، ئێمه ی پێش به وه بۆ ئه
ن و  ر الیه ، هه   7505-50-00   ممه تی خۆپیشاندان بۆ ڕۆژی شه رگرتنی مۆله سوێد بۆ وه

نوسانی  ر الوان و ڕۆژنامه رامبه رگ و ترس به مه یامی په وێت پێش به یه ڕێکخراوێک ده
 بونی شدار به  بین به بگرێت خۆشحال دهکوردستان 

  که وکات شوێنی خۆپیشاندان و کاتژمێره ئه  که تی خۆپیشاندانه تێبینی  دوای  مۆله
 نین  یه گه راده

 ی  سوێدی چاودیری کوردۆساید  کۆمیته

  5240400202فۆن   له ندی  ته یوه بۆ په

 Chak_swed@yahoo.se   یمەیڵئ

 

سەردەشت )سەنتەری میترۆ داوای نوێنەری رۆژنامەنوسان دەکات لەلیژنەی لیکۆڵینەوە لەتیرۆرکردنى ڕۆژنامەنوس 
 دەکات( عوسمان

سەنتەری میترۆ پێشوازی دەکات لەپێکهێنانی لیژنەی : 7505ی نیسانی 2سلێمانی،
بکوژانی قوتابی و ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان، لێکۆلینەوەی تایبەت بۆ ئاشکراکردنی 

داواش دەکات نوێنەری رۆژنامەنوسان لەو لیژنەیە ببێتە ئەندام، دەرئنەجامی 
 .لێکۆڵینەوەکەش بۆ رای گشتی ئاشکرابکرێت

رۆژی شەممە وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێم رایگەیاند ، بەفەرمانی مەسعود بارزانی سەرۆکی 
ەکی لێکۆڵینەوەی تایبەت لەوەزارەتی ناوخۆء دەزگا هەرێمی کوردستان، لیژنەی

 .پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان پێکهێنرا
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سەنتەری میترۆ وێڕای پێشوازی لە فەرمانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ دۆزینەوەی 
داوادەکەین نوێنەری "بکوژانی و ئاشکراکردنی بکەرانی تاوانەکە رایدەگەیەنێت

 ."لیژنەیە ببێتە ئەندام رۆژنامەنوسان، لەو

سەنتەری میترۆ پێی وایە بۆ ئەم نیۆنەرایەتییە، بونى نەقیبی سەندیکای رۆژنامەنوسان و 
رۆژنامەنوسێکى بێالیەنی ناو رۆژنامەى ئەهلی، دڵنیایی زیاتر دەدات بە کارو جدیەتی 

 . لیژنەکە

وارەمی بەشی دانیشتوی شاری هەولێربوو، قوتابی قۆناغی چ( ساڵ74)سەردەشت عوسمان 
زمانی ئینگلیزی لەکۆلیژی زمان زانکۆی سەالحەدین و کاری وەرگێڕانی کردووە بۆ چەند 

لە بەردەم زانکۆى  3/0لەڕۆژى . رۆژنامەیەک و لە رۆژنامەی ئاشتینامە کاری کردوە
 . سەالحەدین فڕێندراو دواى دوو ڕۆژ تەرمەکەى لە شارى موسڵ دۆزرایەوە

اکۆکی لە رۆژنامەنووسان، رۆژی پێنج شەممەی رابردوو ئیدانەی سەنتەری میترۆ بۆ راوێژو د
تیرۆکردنی قوتابیء رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمانی کرد داوای لەبەرپرسانی الیەنی 
پەیوەندیدار کرد ئەنجامدەران دەستگیربکەن و رووبەرووی دادگا بکرێنەوە، هەروەک داوای 

 . نەلەڕای گشتی کرد بێدەنگ نەبن بەرامبەر بەم تاوا

 : دەربارەی سەنتەری میترۆ

سەنتەری میترۆ بۆ راوێژو داکۆکی لە رۆژنامەنوسان، رێکخراوێکی سەربەخۆی بێالیەنی 
قازانج نەویستە بۆ بەرگریکردن لە رۆژنامەنوسان و ئازادی رۆژنامەگەری لە هەرێمی 

 . دا دامەزراوە7552سەنتەری میترۆ لە مانگی ئابی ساڵی . کوردستان

 :و ناردنی زانیاری پەیوەندی بکەن بە بۆ پەیوەندی

 52250074455: رەحمان غەریب

 52250235245: مەریوان حەمەسەعید

 

 بەیاننامەی ئیدانە و نارەزایەتی سەبارەت بە کوشتنی ڕژنامەنووس سەردەشت عوسمان

کۆمەڵەی عەرەبی بۆ سەرخستنی مەسەلەی کورد لە بەیاننامەیەکدا کە وێنەیەکیان بۆ 
هاوپشتی ناردووە تیایدا دوای دەربڕینی خەم و نیگەرانی خۆیان بە بیستنی هەواڵی 
تیرۆرکردنی خوێندکار و ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان ئیدانەی ئەم کارە ترسنۆکیە 

ەکەن کە لێکۆڵینەوەی ورد لەم تاوانەدا بکات و ڕووە دەکەن و داوا لە حکومەتی هەرێم د
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شاراوەکانی ئەم تاوانە ئاشکرا بکات، وە تاوانباران راپێچی دادگا بکات تا حوکمی ئەم تاوانە 
 .دڕندانەیان وەربگرن

هەروەها لە بەیانامەکەدا هاتووە کە ژیان و سەالمەتی هاواڵتیان لە ئەستۆی حکومەتی 
 .هەر حکومەتیش بەرپرسە لە دابینکردنی سەالمەتی بۆ هاواڵتیان هەرێمی کوردستان دایە و

 :ئەمەش دەقی بەیاننامەکەیە بە زمانی عەرەبی

 التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

 بيان إدانة واحتجاج الغتيال الصحفي الكردي سردشت عثمان

للغات بأربيل علمنا ببالغ الحزن واألسف نبأ اغتيال الصحفي الكردي والطالب في كلية ا
السيد سردشت عثمان بعد أن اختطف من أمام كليته وأمام جمع غفير من طلبة الكلية من قبل 

إن األمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية إذ تدين . مسلحين مجهولي الهوية
جناة هذا االغتيال الجبان تطالب الحكومة في إقليم كردستان العراق بالتحري الدقيق عن ال

والكشف عن مالبسات الجريمة واعتقال المجرمين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاء جريمتهم 
 .البشعة

ب لقد كان الهدوء واألمن واالستقرار في إقليم كردستان العراق وما زال مثار ارتياح وإعجا
في  وبالتالي فأن مثل هذه األعمال يراد بها بث الرعب, الشعب العراقي وفي الخارج أيضا

, نفوس الصحفيين الذين يتجرؤون على الكتابة الصريحة ضد الفساد والمفسدين من جهة
ولكنها في الوقت نفسه تساهم في اإلخالل باألمن واالستقرار الذي ينعم به الشعب في اإلقليم 

 .من جهة أخرى

عن إن حياة المواطنات والمواطنين أمانة في أعناق حكومة إقليم كردستان وهي المسؤولة 
ولهذا نهيب بالمسؤولين في اإلقليم الذين كلفوا , ضمان األمن لكل المواطنات والمواطنين

بالتحقيق في الجريمة إلى بذل أقصى الجهود بما ينسجم مع التصريح الذي أدلى به السيد 
حيث أدان الجريمة وشجب مرتكبيها وشكل لجنة للتحقيق , رئيس اإلقليم, مسعود البارزاني

, ردستان بهذا الصددً  وكذلك مع البيان الذي أصدرته حكومة إقليم ك, لمجرمينوالكشف عن ا
 . ونتمنى أن تكون هذه أخر جريمة ترتكب بحق الصحفيين وفي اإلقليم عموما

نرجو لهم جميعا , وإذ تقدم األمانة العامة للتجمع تعازيها لذوي وزمالء وأصدقاء الشهيد
 .الصبر والسلوان وللشهيد الذكر الطيب

 األمانة العامة 

 التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
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 کۆڕی ماتەمینی سەردەشت عوسمان لە مالمۆ

) ئەنجوومەنی گۆڕان لە باشووری سوید کۆڕێکی ماتەمینی بۆ تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس 
کە هیوادارین کوردستانیانی باشووری سوید .. لە مالمۆ ساز دەکات( سەردەشت عوسمان

بتوانن ئامادەی کۆڕەکە بن وەک هەڵوێستێک بۆ ڕەتکردنەوەی تیرۆر و کوشتنی ئازادی لە 
 .کوردستان

) ئەنجوومەنی گۆڕان لە باشووری سوید کۆڕێکی ماتەمینی بۆ تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس 
کە هیوادارین کوردستانیانی باشووری سوید .. لە مالمۆ ساز دەکات( سەردەشت عوسمان

کۆڕەکە بن وەک هەڵوێستێک بۆ ڕەتکردنەوەی تیرۆر و کوشتنی ئازادی لە  بتوانن ئامادەی
 .کوردستان

  02.55تا  02.55: کات -   03.50.7505هەینی : ڕۆژی

 کۆمەڵەی کوردی مالمۆ: شوێن

 

 چوو ڕێوه شت عوسمان به رده سه  راسیمی ڕێزلێنان له لەشاری یۆتۆبۆری سوید،مه

ڕێزگرتنی  رزو به راسیمێک بۆ به شاری یۆتۆبۆری سوید مه  له 7505-0-2  ممه کشه مڕۆ یه ئه
 055  بوونی زیاتر له  ئاماده  شت عوسمان به رده ربڕین سه ختکردووی ڕێگای ئازادی ده گیان به

 .چوو  ڕێوه س به که

موو  شت عوسمان و هه رده یادی سه  ستان بۆ ڕیزلینان له ک وه یه قیقه ده  به  که راسیمه مه
  که راسیمه ی مه وه ی کردنه ستی پێکرد، پاشان وته ربڕین ده ده  دووانی ڕیگای ئازادیختکر گیانبه

  وه پاش ئه  له  وه د خوێندرایه حمه کر ئه یاندنی هاوپشتی به زگای ڕاگه ری ده ن نوێنه الیه  له
  ی گۆڕن له وه ری بزووتنه ش کرد ، نوێنه یامی خۆیان پێشکه کان په سیایه  ری حزبه نوێنه

کێتی نیشتیمانی کوردستان  ی ڕۆژئاوای سویدی یه ندامێکی کۆمیته و ئه شاری یۆتۆبۆری
ندی حزبی کۆمۆنیستی  ی ناوه ندامی کۆمیته ماڵ علی ئه شه  وه پاش ئه  له.  وه یامیان خوێنده په

شت  رده نووس سه تاوانی تیرۆرکردنی ڕۆژنامه  ت به باره کرێکاریی کوردستان وتاری حزبی سه
دیموکراتی -ی سۆشیال ڵه کۆمه  دی له مه ها کامیلی شا محه روه ش کرد، هه مان پێشکهعوس

ڕیکخراوی   ک له ر یه رانی هه ش نوێنه وه پاش ئه  و له ش کرد که کی پێشه یه سوید وته  کورد له
رکوک، خوێندکارانی پارتی  رانی بێسنووری ئێران،  ڕێکخراوی دیموکراتی ئاشتی که نابه په
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ی گۆڕان،  وه ری دیموکراتی کوردستان، خاچی سووری سویدی، الوانی بزووتنه هس چاره
 . وه یامی خۆیان خوێنده تی سیاسی په سایه ڵێک که و کۆمه ڕادیۆی دیالۆگ

 

م  ی توندی ئه ر ئیدانه سه ئکیدی له کان ته یامه و په کان و باسه  م قسه رجه سه  شایانی باسه
یان  خشه و نه  ی پاڵپشتیان کردووه وانه و ئه ناساندنی تاوانکاران و خواستی  تیرۆریستیه  تاوانه

 . وه ، کرده و ئاسانکارییان بۆ کردووه بۆ کێشاوه

 

و خرۆش  و جۆش و بێزاری یی توڕه  ک له زایه نێو فه  عات له ی دوو سه پاش نزیکه  که راسیمه مه
 .کۆتایی هات  تیرۆریستییه  نهم تاوا ر به رامبه تی به زایه بۆ سازدانی چاالکی تری ناڕه

 

 كگرتوی ئیسالمی كوردوستان فراكسیۆنی یه ...یاداشت 

شی  می به ساڵ وقوتابی قۆناغی چواره( 74)ن  مه ی ته( شت عوسمان رده سه)ی  وه دوایی ئه
ئاشتی )ی  رۆژنامه  نوس له  زانكۆی صالح الین ورۆزنامه كۆلیژی زمان له زمانی ئینگلیزی له

ی  كه رمه شاری موسڵ ته كوژراوی له ولیر فرێنرا وبه هه م كۆلیژی ئاداب له رده به له(  نامه
 . وه دۆزرایه

توندی  مانی كوردستان زۆر به رله به ككرتووی ئیسالمی كوردستان له فراكسیۆنی یه له  ئێمه
ر  زانین بۆ سه ترسیداری ده نگێكی مه زه ین وبه كه ده  تیرۆریستیه  م كاره حكومی ئه ی ومه ئیدانه

رێم  زگاكانی ئاسایشی هه م وده سیسته  یه تازه وته ركه م ده ئاسایشی هاواڵتیانی كوردستان وئه
 . وه ژێر پرسیاره  خاته ده

كان  ندیداره یوه په  نه رپرسان والیه م به رجه زگاكانی ئاسایش وپۆلیس وسه ده داوا له  بۆیه
رانی  نجامده ن وئه بكه  یه له سه م مه ورد بۆ ئهدواداچونی  زوترین كات به به ین كه كه ده

 .یاندنیان سزاگه  دادگا بۆ به  و بدرێنه وه بدۆزرێنه

 كگرتوی ئیسالمی كوردوستان فراكسیۆنی یه

 مانی كوردستان رله په له

0\0\7505 
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زارو  رمه نگی ئازاد شه و ڕه نگ ر ده ش بۆ سه تیرۆری ڕه  ریتانیاوه به  خۆ له ربه ی ڕوناکبیرانی سه ڵه ناوی کۆمه  به
  ..ین که ده  حکوم و ئیدانه مه

نسیپی  پره  دا، دژ به ڵه تی بنامه تی و سیاسه رگی حیزبایه به  ی له اڵته سه و ده ت له فره نه
کی و  قڵێکی خێڵه سک و عه ش و بیری ته مامکی ڕه ده  نی و دادگا، به ده ڵگای مه خالقی و کۆمه ئه

و  رانی ئه بکه  ت له فره نه .. ن که ری ده گه دای ئازادی و ڕۆژنامه نگ و سه ی دهتیرۆر  وتوه دواکه
 .ین  که زار ده رمه رانی ڕیسوا و شه و، بکه شه ڕه  سه ده

ک چۆن  ریتانیا، وه واڵتی به  رانی ئازاد، له ڕوناکبیران و نوسه  شێکی زۆر له ک به ، وه ئێمه
ی و  وه ته نه  م کێشه رجه ئاست سه  ، له وهرپرسیار زانی به  خۆمان به  میشه هه

ڕی  تواناو بیرو باوه  و به  ختانه رسه سه  میشه هه  ی که وه ڵ ئه گه  کانماندا، و له نیشتمانیه
کردنی نیشتماندا بوین، و کۆشش و  دیموکراتیزه  وڵی به هه  ، له وه ریه روه نیشتمان په

کسانی و  نگی ئازادی و یه نگ و ڕه ن ده ردی خاوهڵگای کو ی کۆمه وه بۆ ئه  باتمان کردوه خه
ی  وه ڵ ئه گه  ریتانیا، له ی ڕوناکبیرانی به رچاوه به  و ڕێژه ک ئه وه  ری بێت، ئێمه روه دادپه
نوس  خوێندکارو ڕۆژنامه  ، دژ به تیرۆریستیه  و کاره رپرسانی ئه رانی و به ، بکه ختانه رسه سه
و ڕیکخراو  م ئه رجه پاڵ سه  خاینه نگمان ده ین، ده که زار ده رمه هو ش شت عوسمان، ئیدانه رده سه

و  رانی ئه یاندنی بکه دادگای گه  داکۆکیکارێکی ڕاستگۆ و بوێرن بۆ به  ی که نییانه ده ڵگا مه کۆمه
 !  ناشارستانی دزێو نا مرۆییو و تیرۆریه  کاره

  کوردستان و له  فی کورد، له ره شه  بهڵکی  بێت خه نین، ده یه گه ڕایده  وه شه ر لێره هه  وه
ناو بردنی تاکی   نوێنن، تیرۆرو له نگی نه بن و بێده نگ نه ی کوردستانیشدا، بێده وه ره ده

ن مۆڕاڵ و ئازادیخواز، ئاوات و  سی ئازاد و خاوه ی ترساند و تۆقاندنی که شێوه  کورد، به
و دو  دو ناوچه  بۆته  وه مومانه نیشتمانی هه  له  ، که یه رێمه و هه اڵتدارانی ئه سه ستی ده به مه

و تۆقاند و  شه ڕه تدا، هه تری سیاسه ژێر جه  له  ، که رێمه و هه اڵتدارانی ئه سه ماڵبات بۆ ده
ی  ڵگاکه وڵی جوان کردنی کۆمه هه  له  ئامانج که  یان کردۆته نه نگه و ده ناوبردنی ئه  تیرۆو له
و  شت عوسمان فڕێندراوه ده ر نوس و خوێندکار سه ڕۆژنامه  ی که یه هو شێو نا، به ، ده کوردیدان

بێت،  نه  وه پشته  کی حیزبی له زگایه الت و ده سه ستی ده ر ده گه  ، ئه پاشاندا تیرۆر کراوه  له
ژێر پرسیارو   خاته ڕێمی کوردستان ده ی هه و سیاسیانه کانی ئه یمانه ڵێن و په م به رجه سه  وه ئه

ر  دیموکراسی و ئازادی و مافی مرۆڤ و ئاسایش و به  وان باس له کاتێکدا ئه  ، له وه گومانه
  .ن،  که راری دادگا ده قه

ین  که م روناکبیران و ڕۆشنبیرانی کورد ده رجه سه  داوا له  ماندا، که یه وازنامه م بانگه له  ئێمه
سی ئازاد و ڕۆشنفیکر  ئازادیخوازان و که م رجه سه  ن، داوا له دا هه م جیهانه کی ئه ر کۆیه هه  له
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سێکی  پێنوس و که  ق به رهه ده  ، که تیه مرۆڤایه  ش و دژ به ڕه  م کاره ئاست ئه  له  ین، که که ده
  .تی بن نگی ناڕازایه ن ویژدان و ده بن وخاوه نگ نه ، بێده ئازاد کراوه

و  س و کار و هاوڕێ و هاوپیشه کهی  خۆشی خۆشمان ئاراسته ره و سه کاتێکدا پرسه  له  ئێمه
 ین،  که شت عوسمان ده رده سه  هیدی پێنوس کاکه باتی شه هاو خه

  زوترین کات به  به  ین که که کان ده رپرسیاره ندیدارو به یوه په  م الیانه رجه سه  داواش له
رپرسانی  و به شه هڕ  سته و ده رانی ئه ن و بکه بکه  م تاوان وتیرۆره له  وه دواداچون و لێکۆڵینه

نگی ئازادی پێنوسی  نگ و ڕه تاو ڕوناکی و ده  ، له کوێره مه مشه ک شه ی وه ته هاله و جه ئه
  دادگاو له  بات، بداته نگ و تیرۆ ده و تفه نگاو بۆ گولله ت و هاناو هه ڵنایه ئازادا چاوی هه

  . !زارو ڕیسوا بکرێت مه کی عادیالندا، شه دادگایه

 بژی ئازادی

 ری روه کسانی و داد په ژی یهب

 ڵی بۆ پێنوس و ویژدانی زیندو، دیدی نوێ به

 باتی ڕوناکبیرو بیری ئازاد ڵێ بۆ خه به

 ت و تیرۆر  هاله جه  ت له فره نه

 شی بکوژانی پێنوسی ئازا و ئازاد ستی ڕه رانی ده بکه  ت له فره نه

 ریتانیا به_خۆی کورد ربه ی ڕوناکبیرانی سه ڵه کومه

 0/0/7505   - ن نده له

 

شت عوسمان  رده قین تیرۆركردنی سه نی شاری خانه نجومه ندان و رۆشنبیرانی و ئه رمه نووس و هونه رو رۆژنامه نووسه
 ن كه زارده رمه شه

شت عوسمان  رده سه  گاته ستی تاوانی رێكخراو ده ی كوشتن، ده شه ڕه پاش هه  دووباره
  م تاوانه ئه( . ولێر شاری هه/دین الحه زانكۆی سه  داب لهنووس و خوێندكاری ئا رۆژنامه)

وای ترس و كپكردنی  شوهه ستان و باڵوكردنی كه ده م به ڵه بۆ تۆقاندنی قه  یه یامێكی دیكه په
 .ربڕین نگی ئازادی راده ده
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و تی ناوخۆ  زاره رپرسانی وه به  شت عوسمان داوا له رده ی تیرۆركردنی سه وێرای ئیدانه  ئێمه
گشت   ن و داوا له ی تاوانباران بكه دواچوون بۆ دۆزینه ین به كه كان ده ندیداره یوه په  نه الیه

 بگرن  رییه حشیگه وه  م كاره ر به بن و به نگ نه ین چیتر بێده كه ن ویژدانێك ده خاوه

سوكارو هاوڕێ  كهكی  یه  ك به بڕین و یه رده باری خۆمان ده پرسه  وه قواڵیی دڵمانه  له  ئێمه  له
 !گرین ت داده ری رێزو حورمه گرین و سه ئامێزده  م له ڵه هیدی قه كانی شه و هاوپیشه

 !بژی دیالۆك و مافی ئازادی بیروبۆچوون

وتنی  رێكخراوی فریاكه)نسوور  ر مه عومه -4ریف لی شه وه -7بدوڵاڵ  الم عه سه -0
 -0باح فا سه سه -2ح ئیبراهیم ساڵ -0هاب،  بار وه گۆران جه-0سیروان محمود-3( مرۆیی

ئیبراهیم  -00میتا رته پێدانی ئه شه ی گه ڵه كۆمه -05دین بورهان عزه -2لی  حامد وه
-00لیل زاهر خه-00ج ره بیب فه حه-03اڵن ل باجه مه ئه -04مید باس حه عه -07اڵن باجه

 -02هرمافناس ماجد تا-00قین  رانی خانه روه كێتی مافپه یه-02بدوڵاڵ تالیران عه
د  حمه ئه-77اڵن ها باجه ته-70رمان خێاڵنی ففه -75نی ده ڵگای مه كانی كۆمه رێكخراوه

یمانگاكان،  په -70مامۆستایان و خوێندكارانی كۆلیجی ئاداب-73ولود ل مه مه ئه-74ی شه مه
رادیوی -72الل ویئام جه-70قین كانی خانه دیموكراتییه  ندی رێكخراوه رێكخراوی الوان و ناوه

نسور  دنان مه عه-40قینی  جوان خانه-45دنان ج عه مه محه-72دی سه ر ئه یده حه70ن ڵوه هئ
زای  قائیمقامی قه)ن  سه د حه مه محه -47( قین نی شاری خانه نجومه رۆك ئه جێگری سه)

 حیا باسل یه-44( قین خانه

 

 تی خاوەن قەڵەملەکۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی کاکە سەردەش

ین  ونه قیزه  و کاره ر دژی ئه ک هه کان نه دێرینه  رگه ی پێشمه ڵه رانی کۆمه نده ک لقی هه وه  ئێمه
  که  وه ینه که دڵنیا ئه  فتارانه ڕه  و جۆره نی ئه ین و خاوه که رانی ئه نجام ده ئه  ت له فره ڵکو نه  به
ڵکو زیاتر ڕقی تۆڵه  به  تۆقاندنه  و جۆره ن به هکان کۆتو زنجیر بک مه ڵه رگیز ناتوانن قه هه

  دڵنیاین که  ، وه وه قێته ته ڕوتاندا ئه ک گڕکانێک به کات و وه ی تر زیاد ئه نده وه ئه  وه ندنه سه 
کان  مه ڵه ن قه ی بۆ خاوه مڕۆبێت یان سبه ئه  وه بشارێته  یه وره گه  و تاوانه ناتوانرێت ئه

ن و ڕیسوای  که م دادگای ده رده چی به ل ملکه هێزو بازوی گه  بێ به ت ئهوکا وێت و ئه که رئه ده
 .کرێن تای ده تاهه هه

ڵکی کوردستان و  اڵنی خه باتمان کرد بۆ ڕزگار کردنی کۆمه کان خه دێرینه  رگه ی پێشمه ئێمه
  وه یه ئازادیڕی  و په به  ندان که رمه ران و هونه ت چینی ڕۆشنبیران و خوێنکاران و نوسه تایبه به
تی  کانیان خزمه جوانه  مه رهه به  یدانی ئازادی کوردستاندا و به مه  ن له سپی خۆیان تاو بده ئه
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  ئێمه.. نگاو بنێین وتوودا هه ڵ دونیای پیشکه گه ن و له مان بکه که له ی دیموکراتی گه پرۆسه
کانیان  وه ترسی کرده له  ان ناشیرینهکانی فتاره ڕه  نده وه شت ئه ه رد زه  بکوژانی کاکه  ڕامان وایه

د  ی به وه ن بۆ شاردنه که خۆیان ده  رگری له کوشتن به  گران به خنه ران و ڕه م نوسه رده به له
ت  لکاوی خیانه ی تر نوقمی زه نده وه تان ئه فتارانه و ره اڵم دڵنیابن به کانیان به یه وشتی ڕه
 .  بن ئه

  شت و له رده بکوژانی زه  ت له فره جارێکیتر نه  بۆیه!  هیدیت و بکوژانیشت خائین تۆ شه
 . نوسان  رانی ڕۆژنامه تۆقێنه

 کانی کوردستان دێرینه  رگه ی پێشمه ڵه کۆمه رانی نده لقی هه - الح حاجی حسێن سه

 0/0/7505سوید 

 

 کوردستان داریمی  هه" تی حکوومه"ی  ژیر سایه تیکی تر له جنایه: شت عوسمان  رده تیروری سه

روژی روناک   لک و پولیس و به ر چاوی خه به کدار له یار  تاقمیک چه روژی چواری مانگی ئه
ی   و شوینه زخت و زور  له فرینن و به ک ده زوری  چه ولیر به شاری هه شت عوسمان له رده سه

 .  ه و بین ری ته شاری موسل  ده رمی ناوبراو له وه،و دو روژ دوایی ته نه خه دور ده

داری  رمایه لی سه نده می  گه سیسته نووس و ئازادیخووازی دژ به شت عوسمان  روژ نامه رده سه
دژی   ری له ی کار یگه هیزو و ته می  به له قه  به ی که و ال وانه کیک بوو له  یه. کوردستان بو له

خت و  ری و  زه هراب ، نا به لسوراوی دژ به هه  ئاستی عیراق و کوردستان به زولم و زور له
ست و  کریکاران ، ژنان و  چینی ژیر ده دیفاع له له . ناسرا تی ده الیه زوری سیاسی  و کومه

ر  سه گریی توندو تیژ و تیشک خستنه خنه کوو  ره لگا ی کوردستان، وه کو مه مافی ئازادی له
 .رنجی گشتی راکیشابو کان سه راستیه

دا  کانی ناوچه ناسراوه ی سایت و روژنامه  زوربه لهردشت عوسمان  کانی سه وتار و نوسراوه
 .بو  ر چاو تر ده کانی به سه ری  قه ل روژ کاریگه گه و روژ له وه کرایه بالو ئه

،  کردووه خوی هیچکات نه مو لی  بیرو بوچونی جیاواز و  دژ به حه ته ، که  که التی ناوچه سه ده
ی خوش  تیرورانه  شنه م چه وخو  ریگا بو ئه وخو و ناراسته ی جوراوجورو راسته شیوه به

 . بات  ست ده کوژی ده شه تیرور و ره  و به  کردووه

م  تا ئه خساوه  یان بو ره رجه لو مه و هه ردشت یان گرت  ئه گیانی سه ی که و  تیروریستانه ئه
 . ن  وش بکهچینی کریکار خام سای  ئازادیخوازی و دیفاع  له نگیکی ره بخولقینن و ده ته  جنایه
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حکوم کردنی ئم  ل مه گه تیست   له حکمه -ری ی  کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی کارگه کۆمیته
وانی   موو ئه لکی کوردستانی  عیراق  و هه النی خه ل  کومه گه نگی نارزایتی خوی له ده ته  جنایه

بری و خوی  ر ده دهزانی  تی  خویان ده نگی نارزایه ری  ده نوینه شت عوسمانیان به رده سه که
ر خوشی  شت عوسمان سه ی  سر ده ماله بنه ت له تایبه زانی و به وان ده می ئه ریکی غه شه به
 . کات ده

لکی  ئازادی خواز   نوسان و کریکاران و  خه کوژی و تیروری روژنامه  شه ره ستان دژ به بو راوه
وری  ندن و سزادانی فهبیت خوازیاری ناسا ده.  ر برین  بیت ئیعترازی گشتی ده ده

 . لک بناسرین  خه به   بین و ئم تیروریستانه ئینسانیه دژ به  وه م  کرده تکارانی ئه جنایه

 تیست  حیکمه -ری  ی کوردستانی حیزبی کومونیستی کارگه کومیته

 7505 مانگی مه

 

 !ین که حکوم ده توندی مه  نووس به شت عوسمان ی ڕۆژنامه رده تیرۆر کردنی سه

دابی زانکۆی  خوێنکاری کۆلێجی ئه  شت عوسمان که رده ئایار سه3کان ڕۆژی  واڵه پێی هه به
م  رده به له  وه ڵکه رچاوی خه به  کدار وبه ن باندێکی چه الیه نووس بوو له دین و ڕۆژنامه الحه سه

اری موسڵ ری ش وروبه ده ی له که رمه ی ئایاردا ته0  رفێنرێت دوای دوو ڕۆژ له ی ده که کۆلێژه
بۆ خۆی   الوه  سته ده م به ڵه م قه ئه  که  شت عوسمان ناوێکی خوازراوه رده سه.  وه دۆزرێته ده
ند جارێک  ، جه وه ته دا نووسینی باڵوکردوه ندان سایت و ڕۆژنامه چه ، له کاری هێناوه به
ناوی خوازراویش اڵم  ، به وه ته و کۆلیج و پۆلیسی لێئاگادارکردوه  وخۆ کراوه هدید ڕاسته ته
 . تیرۆری تیرۆرستان قوتاربکات  یتوانی گیانی له نه

کیتی و  اڵتی یه سه ی ده ماوه له  یه ی هه درێژه  مێکه کوردستان ده له  تیرۆرکردنه  م شێوه ئه
م  رده به ستان له ده م به مه ڵه گیانی ئازادی خوازان وقه  میشه هه  یه درێژای دوو ده پارتیدا به

  گای به تا ده  وه ره زیر عومه تیرۆرکردنی نه له.  تیرۆرکردندا بووه له  یه م شێوه ئهری  ته خه
بدستار تایر  و عه  مه حه  مه سۆرانی مه  گات به لی تا ده کر عه ستر و به بو نه وف کامل و ئه ڕه

نووسان و  ران و ڕۆژنامه ست وپێ شکاندنی نووسه ها تۆقاندن و ده روه ریف، هه شه
ربڕین ئازادی  ر ئازادی ده رامبه به له  بووه  اڵته سه م ده شی ئه ی ره خوازان  کارنامهئازادی

 .نووسیدا ڕۆژنامه

  رێم و به تی هه ڕۆژی ڕوناک حکومه  و به  یه دڕندانه  م شێوه شت عوسمان به رده تیرۆرکردنی سه
ڵکی  اڵمی خه رێم وه سانی ههرپر بێ به و ئه  وه رپرسیارێتیه م به رده به  خاته ت پارتی ده تایبه

ی  وێنه  به  پاندوه خۆیان داسه  وان که ها ئه روه هه. ن تیرۆرستان ئاشکرا بکه  وه نه کوردستان بده
 . ستۆیانه ئه  ڵک له رپرسیارێتی ئاسایشی خه اڵتی کوردستان به سه ده
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ی  ماڵه بنه  ن  له ی که ی  دهخۆش ره ، سه  یه رمانه بێشه  م تاوانه حکوم کردنی ئه ڕای مه ره سه  ئێمه
  و به  م تاوانه بن له نگ نه ین بێده که ڵکی کوردستان ده وازی خه و بانگه. شت عوسمان رده سه
ی  یانامه رکردنی به و ده  وه خۆپێشاندان وکۆبوونه  رببڕن به تی ده زایه موو شێوازێک ناڕه هه
  ، نابێ چیتر رێگا بدرێت بهمعی، تا گرتن و دادگایی کردنی تاوانباران جه سته ده

 .کان شته رده کان و سه رگکردنی سۆرانه مه جوانه

 ڕیسوایی بۆ تیرۆرستان

 نووسی ربڕین و ڕۆژنامه بژی ئازادی ڕا ده

 پی عێراق حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری چه

 7505ئایاری 2

 

 نگ نابین بێده

نج  گه  و خوێندكاری نووس رۆژنامه  ۆریتیر  كردنی و ئیدانه  تی زایه ناڕه  ربڕینی ده  ستی به مه به
  ین كه كه وازتان ده ، بانگه[نگ نابین بێده]  ژێر دروشمی و له شت عوسمان رده سه  كاكه

  ری ماوه جه  خۆپیشاندانی له 07/0/7505  رواری به  ممه چوارشه  رۆژی  ی ئێواره  ی3كاتژمێر  له
 ن، بكه  شداری به  سلێمانی  شاری

 شت عوسمان  رده سه  تیرۆركردنی دژ به  خۆپیشاندانی له  شداری واز بۆ به بانگه

 كوردستان  ئازادیخوازی  ری ماوه جه

نج  گه  و خوێندكاری نووس رۆژنامه  تیرۆری  كردنی و ئیدانه  تی زایه ناڕه  ربڕینی ده  ستی به مه به
  ین كه كه وازتان ده ، بانگه[یننگ ناب بێده]  ژێر دروشمی و له شت عوسمان رده سه  كاكه

  ری ماوه جه  خۆپیشاندانی له 07/0/7505  رواری به  ممه چوارشه  رۆژی  ی ئێواره  ی3كاتژمێر  له
 .كات ستپێده ده  وه سلێمانییه  شاری  گشتی  باخی له  ن، كه بكه  شداری به  سلێمانی  شاری

 .و مندااڵنتان خۆتان  و ژیانی  ئازادی له  بۆ داكۆكی  رۆشیتانه په  ی ڵگه شداریتان به به

 .شت عوسمان رده سه  تیرۆركردنی  دژی له  چاالكی فته هه  كاری ئاماده  ی لیژنه
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 سدنی –بۆ کۆمیونتی کوردی لە ئوسترالیا 

هەروەک زۆربەمان دەزانین لە چەند ڕۆژی ڕابردووا، ناڕەزایەتی خەڵکی لە :بەڕیزان 
بە شیوازی جۆراو جۆر شەپۆڵ دەدات، لە بەرانبەر دەسەاڵتی ناوەوەو دەرەوەی کوردستان، 

سیاسی کوردستان بە گشتی و پارتی دیموکراتی کوردستان بە تایبەتی، بەهۆی تیرۆر کردنی 
 .ئەم مانگەدا0سەردەشت عوسمانی خوێندکاری زانکۆی سەالحەدین و ڕۆژنامەنوس لە ڕۆژی 

ۆ بەرگری لە ئازادی سیاسی و ڕادەربڕین بۆیە ئێمەش وەک کۆمیونتی کوردی لە ئوسترالیا ب
و سەرکۆنەکردنی ئەو تاوانە سیاسی یە پیویستە دەنگی ناڕەزایەتی خۆمان بگەیەنین بە ڕای 

وە فشار بێنین بۆ سەر دەسەاڵتداران لە کوردستان تا .گشتی کوردستان وئوسترالیا و جهان 
 .و بە سزا بگەیەنرێنبکوژانی سەردەشت عوسمان بدۆزنەوەو دەسگیر و ئاشکرا بکرێن 

بۆئەم مەبەستە ئەمڕۆ کۆمەڵێ لە ڕۆشنبیران و هەڵسوراوانی سیاسی کۆبونەوەیەکیان سازدا 
وە لە ئاکامی گفتوگۆیەکی کراوەدا بڕیار درا کە بانگەوازی .ئێوارەدا  0 ً  لە کاتژمیر

ەر کۆبونەوەیەکی تر بکرێت تا هەرچی زیاتر خەڵکی بەشداری بکات بۆ بڕیار دان لەسەر ه
شێوازێکی چاالکی ناڕەزایەتی کۆمەاڵیەتی بەرفراوان تا فشاری زیاتر بخرێتە سەر 
دەسەاڵتداران لە کوردستان و پەیوەست بوون بە ڕیزی ناڕەزایەتی ئازادیخوازانەی خەڵکی 

 .لەسەر هەمو ئاستەکان

ی دوبارە بانگەوازی هەموو الیەک دەکەین بۆ بەشداری کردن لە کۆبونەوەی داهاتوو بە پێ
 :کات و شوێنی خوارەوە

 ئێوارە لە 0 ً  کاتژمیر -7505-0-00ڕۆژی یەک شەممە 

Start Community Center  

007-000 The Horsely Dr - Carramer  

 :بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بەم ژمارە تەلفۆنانەوە بکەن

5374470020-5370025200  

 کۆمەڵێک لە ڕۆشنبیران و هەڵسوڕاوانی سیاسی 

2-0-7505 

 هێلسنکی  ئاکسیۆنێک له



 سەردەشت عوسمان
 

172 
 

ركوت و  رووى سه به  وه ستانه كردنى تیرۆرو ئینسان كوژى و راوه ركۆنه ستى سه به مه به
لسورانى سیاسى و  ئازادیی هه ستى داكۆكیكردن له  به مه كان، به ى ئازادیه وه سككردنه رته به

 !ڵبرین تى هه زایه گى ناڕهن ده  وه موومان پیكه رى با هه گه ئازادى بیروراو رۆژنامه

 

 هێلسنکی  ئاکسیۆنێک له

 !ڵبڕین تى هه زایه نگى ناڕه شت عوسمان ده رده دژى  تیرۆرى سه با له

ركوت و  رووى سه به  وه ستانه كردنى تیرۆرو، ئینسان كوژى و راوه ركۆنه ستى سه به مه به•  
 كان، ى ئازادیه وه سككردنه رته به

 رى و گه لسورانى سیاسى و ئازادى بیرو راو رۆژنامه ئازادیی هه داكۆكیكردن لهستى  به مه به• 

 شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه  بۆ ئیدانه• 

 !ڵبرین تى هه زایه نگى ناڕه ده  وه موومان پیكه با هه 

تی  فاره م سه رده به لهرى  ماوه تى جه زایه ئاکسیۆنی ناڕه شداریکردن له ین بۆ به كه وازتان ده بانگه
 هلسنکی  عێراق له

 ی فنالند  کۆمیته -حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 

 :ن به ندی بکه یوه بۆزانیاری زیاتر په

  5330505203: فا باهر مسته 

ت  فاره سه  روه پاشان به  وه بینه کۆده Kulosaariی میترۆی کولۆساری م  ئێزگه رده به له: شوین
 .وین که رێ ده به

 00كاتژمیر   07.0.7505رواری  مه  به رۆژى چوار شه:  کات

 

 رویج نه  شت عوسمان له رده نووس سه دژی تیرۆرکردنی ڕۆژنامه  تی له زایه ناڕه

ئازادی   پێناو داکۆکیکردن له  له, شت عوسمان  رده کردنی تیرۆری سه پێناو ئیدانه  له
 ڵبڕین تی هه زایه نگی ناڕه ده  وه رن پێکه وه, ی و ئازادی سیاس  خنه نووسی و ڕه ڕۆژنامه

 و ئازادی سیاسی  خنه نووسی و ڕه ئازادی ڕۆژنامه  پێناو داکۆکیکردن له  له
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 ڵبڕین تی هه زایه نگی ناڕه ده  وه رن پێکه وه

  له  ی ئێواره 2بۆ  0کاتژمێر  07.50.7505وتی  ، ڕێکه ممه شه 3ین ڕۆژی  که وازتان ئه بانگه
  که وه دوای کۆبوونه  له. شدار بن تیدا به زایه ی ناڕه وه کۆبوونه  رویجیدا له مانی نه رله م په رده به

تی  زایه داواکاری و ناڕه  وه وانه ڕێی ئه  رویجی تا له مانی نه رله په  درێ به یاداشتێک ئه
 .رێمی کوردستان رۆکی هه سه  نرێ به یه ران بگه خۆپیشانده

م  ن به ندی بکه یوه توانن په بێ ئه یان هه وێ ووته یانه بن و ئه شدار ئه به  ی که نانه و الیه ئه
 : وه ی خواره یڵه فون و ئیمه له ته  ژماره

 20003000، یان 32720570

wpk.norway@gmail.com 

 

 بێدەنگ نابین، لەماف و ئازادى خۆمان خۆش نابین

خەڵکى ئازادیخوازو الیەنە سیاسیە  ناڕەزایەتى و خرۆشانى رۆژنامەنوسان، ئازادیخوازان و
لەپەرەسەندندایە و " سەردەشت عوسمان"ئازادیخوازەکان دژى تیرۆرى رۆژنامەنوسى الو 

بەپێچەوانەى پەیامى تیرۆیستان و ئەو الیەنەى لەپشتى ئەم کارە قێزەوونەوە وەستاوە راى 
کى زۆر فراوان گشتى کوردستان بۆ یەکەمجار لەمێژووى خۆیدا بەدژى ئەم کارە بەشێوەیە

هەڵبەت تیرۆر درێژکراوەى سیاسەتە بەشێوە توندوتیژەکەى،  ..خرۆشاوەو هاتۆتەمەیدان
ئەوەبوو خەڵک بێدەنگ بێ، بتۆقێ، لەترسى " سەردەشت عوسمان"پەیامى تیرۆرى 

ئەمنیەتى گیان و سەالمەتى خۆىء خێزانء بنەماڵەکەى ملکەچى هەموو ئەو سیاسەت و 
ەاڵتدارانى ئەم هەرێمە بەسەریدا دەسەپێنن، ئەم پەیامە گەیشت و بەرژوەندیانە بێت کەدەس

 .بەبەرچاوى خەڵکى کوردستانەوەو بەرۆژى روناک سەردەشت تیرۆرکرا

بەاڵم بەپێچەوانەى پەیامء سیاسەتى قێزەوونى ئەوانەوە خەڵکى کوردستان، رۆژنامەنوسان، 
الیەنە سیاسیە ئۆپۆزسیۆنەکان بێدەنگ نەبوونء بێدەنگیش  و خوێندکاران، ئازادیخوازان

بەرژوەندى بۆرژوازى و چاوچنۆکانەى  و نابن، ملکەچ نەبوونء هەرگیز ملکەچى سیاسەت
رۆژى تەواوە شەقام و راى گشتى کوردستان خرۆشاوە، گەرووى ئەم هەرێمە  2ئەوان نابن، 

پڕبووە لەدەنگى ووشەو ئازادى، ناڕەزایەتیەک تەواونەبووە چەندین ناڕەزایەتى تر 
لەمافء .. ئێمە بێدەنگ نابین: "ئیتر پەیامى خەڵکى کوردستانیش گەیشت. رێچکەدەبەستآ

 ".ئازادىء هەقى خۆمان خۆش نابین

گەیشتنى ئەم پەیامەى خەڵکى کوردستان بەحزبە قەومیە بۆرژوازیە دەسەاڵتدارەکانى ئەم 
هەرێمە تابێت گرنگى زیاتر دەبآ چونکە ئەوان لەبنەڕەتەوە نیشانیانداوە بڕوایان بەو ماف و 
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ن، ئەوان هەر لەهەفتەى یەکەمى ئازادیانە نیە، بەهەر شێوەیەک بۆیان بکرێ پێشێلى دەکە
دا، یەکەمین سەرکوتى 0220ئازارى ساڵى  00دەسەاڵتدارێتى خۆیان لەم هەرێمەدا، واتە لە

 02خۆیان بەپەالمارى شورا کرێکارىء جەماوەریەکانى راپەڕین دەستپێکرد، لەو کاتەوە 
ایە بۆ ساڵى تەواوە بۆ پاراستنى دەسەاڵتء قۆرخکردنى سەروەت و سامانى ئەم کۆمەڵگ

خۆیانء بنەماڵەء سەرمایەو کۆمپانیاکانیان درێغیان لەپەالمارى ئازادى نەکردوەو دەستیان 
لەئۆپۆزسێۆنى چەپء کۆمۆنیستء راونانء تیرۆرکردنیان نەپاراستووە، ماوەى چەند 
ساڵێکى بەردەوامیشە پەیتا پەیتا هێرش دەکەنە سەر رۆژنامەنوسانء میدیا سەربەخۆکانء 

تاد وەاڵمى ووشەى ....رکردن و ئازاردان و پەلکێشانیان بۆ دادگاکان وبەتیرۆرو دەسگی
 .. ئازادیان داوەتەوە

. ئەم پەالمارو هێرشانە هیچیان نە لەرابردوودا و نەئێستاش بەبێ وەالم تێپەڕنەبوون
رۆژە وەاڵمێک بەدەسەاڵتدارانى ئەم هەرێمە دراوەتەوە و بەجۆرێک  2بەتایبەتى ماوەى 

رسراوێتى لەپاراستنى ئازادى و ئەمنیەتى خەڵکى کوردستان کراونەتەوە بەرەو ڕووى لێپ
کەهیچ رێگاچارەیەکیان نەماوە جگە لەوەى پاشەکشە بکەن و مل بدەن بەداخوازى و 

 .داواکاریەکانى خەڵک

ئێمە وەکو یەکێتى کۆمۆنیستەکان چ پێشترو چ ئێستاش رایدەگەیەنین پشتیوانى تەواو لەو 
دۆزینەوەى تاوانبارانء تیرۆریستانء سپاردنیان : ە دەکەین لەچەشنىداخوازىء داواکاریان

بەدادگاى تاوانەکان بەشێوەیەکى ئاشکراو بەئامادەبوونى هەموو میدیا ناوخۆیىء 
جیهانیەکان، دەست لەکارکێشانەوە وەیان البردنى وەزیرى ناوخۆى حکومەتى هەرێم، 

زاڵ لەشارى هەولێردا بەتۆمەتى  لێپێچینەوە لەبەرپرسى دەزگا ئەمنىء هەواڵگریەکانى
 .تاد...کەمتەرخەمى و وە

جگە لەمانە و لەکاتێکدا دەسەاڵتدارانى ئەم هەرێمە سووربن لەسەر ئەو سیاسەتانەو وەاڵم 
بەو داخوازى و داواکاریانە نەدەنەوە ئیتر خەڵکى کوردستان و میدیاکان و رێکخراوە مەدەنى 

ناڕەزایەتیەکانیان فراوانتربکەنەوەو خوازیارى  و سیاسیەکانى ئەم هەرێمە ناچارن گوشارو
رێگاچارەى تر بن لەچەشنى دروستکردنى لیژنەیەکى نێودەوڵەتى بێالیەن بن بۆ لێکۆڵینەوە 
لەو رووداوە تیرۆریستیەو دۆزینەوەى تاوانبارانء دەسنیشانکردنى ئەو الیەنەى لەپشتیەوە 

 . راوەستاوە

 بەرزو بەرێزبێت ئازادى

 بژى سۆشیالیزم

 یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەعێراق

 7505ئایارى  07
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 !ڕو نووسین و ڕاو بۆچوون بگرین ئازادی باوه  پۆلی ترس وتیرۆر ی دژ به شه  ر به ی، به وه بۆ ئه

 

ركوت و  رووى سه به  وه ستانه كردنى تیرۆرو ئینسان كوژى و راوه ركۆنه ستى سه به مه به
لسورانى سیاسى و  ئازادیی هه ستى داكۆكیكردن له به مه بهكان،  ى ئازادیه وه سككردنه رته به

 شت عوسمان رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه  رى، بۆ ئیدانه گه ئازادى بیرو راو رۆژنامه

ڕو نووسین و ڕاو بۆچوون  ئازادی باوه  پۆلی ترس وتیرۆر ی دژ به شه  ر به ی، به وه بۆ ئه
 !بگرین

 "شت عوسمان رده سه' تیرۆری   ین دژ به کخه ستیمان یه کده ی ،یه وه بۆئه

 !ڵبڕین نگ هه ،ده  وه که یه به

ركوت و  رووى سه به  وه ستانه كردنى تیرۆرو ئینسان كوژى و راوه ركۆنه ستى سه به مه به• 
 كان، ى ئازادیه وه سككردنه رته به

 رى، گه رۆژنامهلسورانى سیاسى و ئازادى بیرو راو  ئازادیی هه ستى داكۆكیكردن له به مه به• 

 شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه  بۆ ئیدانه• 

 ڵبرین تى هه زایه نگى ناره ده  وه موو مان پیكه با هه

رى  ماوه تى جه زایه ى ناره وه كۆبوونه شداربوون له ین بۆ به كه وازتان ده بانگه  وه م بۆنه به
 .الر ناسیون نته منیستی ئه ى ئه م نوسینگه رده به له

 ڕۆ ی پاش نیوه4کاتژمێر  03/0/7505 –ینی  ڕۆژی هه/ کات

 Dundonald St. ( yonge St. Dundonald ) 03/شوێن

 

شت عوسمان  رده كردنى تاوانى تیرۆرى سه ، یاداشتی ئیدانه وه تیه زایه م ناره ریگاى ئه  له
 : كرێ که كرى و داواده التداران ئه سه ى ده ئاراسته
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جێ  ستبه ستۆ بگرن و ده ئه له  م تاوانه رپرسیارێتى رودانی ئه ولیر،به التدارانى هه سه ده -0
بۆ   که رانى تاوانه نجامده و ئه" ن بێالیه"کی  یه ن لیژنه الیه ن،له دواداچونی بۆبکه وبه  وه لێکۆڵینه

 .ن ی خۆیان بگه سزای شایسته  ن و تاوانباران به راى گشتى ئاشکرابکه

كان وگیانى  پاراستنى ئازادیه ندبوونى خۆیان به التدارانی کوردستان پابه سه ده -7
گرتن  بنێن بۆ ریگه  وه کرده نگاوی به نن و هه یه رى رابگه گه لسوراوانى سیاسى و رۆژنامه هه
 .کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان كوژى له وه بوونه دووباره له

ین و  كبخه نگمان یه تیرۆری ئازادی ده  پێشگرتن به ئازادی و  رگری له بۆ به  وه موو پێکه باهه
 !یدان مه بێینه

 ل بگرن گه ندیمان له یوه بۆ زانیارى زیاتر په

(032 )202-0524  

L416) 877-3577  

 (  رته یدو شه و بێ قه  یه توانێت ناوی خۆی زیاد بکات و کراوه نێک ده س والیه ر که هه)

 دا  نه که  شت عوسمان له رده نووس سه مپینی دژی تیرۆرکردنی ڕۆژنامه که

 

 هێلسنکی  خۆپیشاندان له

کردنی تیرۆری  ڵسووراوانی ئازادیخواز ، بۆ ئیدانه ڵک و هه خه  ک له یه بوونی ژماره ئاماده  به
تیرۆری   رپرسن له ولێر به اڵتدارانی هه سه ده"ژێر دروشمی   شت عوسمان و له رده سه
 . ستی پێکرد هێلسنکی ده  خۆپیشاندان له  ممه مرۆ چوارشه ڕۆی ئه دوانیوه" شت عوسمان رده سه

  ڵێ دروشم له ، کۆمه ی عێراق کۆبۆوه م باڵوێزخانه رده به  دواتر له  دا، که که خۆپیشاندانه  له
فا  مسته  ک له ر یه هه. کرد ی تیرۆری ده تێیاندا ئیدانه  ، که وه وترانه ده  وه رانه ن خۆپیشانده الیه

باس شوان  عهی فنالندی حزبی کۆمۆنیسی کرێکاریی کوردستان،  رپرسی کۆمیته باهر، به
ن حزبی  الیه  ر له مانگه زا که ناران، ڕه ن فیدراسیۆنی په الیه  نووس، ڕێبوار عارف، له ڕۆژنامه
 . ش کرد یان پێشکه وته  وه ی گۆڕانه وه ن بزووتنه الیه  تاح له ردی فه و هه  وه یسته حکمته

ڵوێزی عێراق کرا تا ی با ئاڕاسته  وه رانه ن خۆپیشانده الیه  کۆتایشدا یاداشتێک له  له
 .کۆتایی هات  که ی دروشم خۆپیشاندانه وه وتنه  به. مسعود بارزانی  ێنێته بیگه
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 لەشارى سلێمانى بەڕێوەچوو" سەردەشت عوسمان" کۆبوونەوەیەکى جەماوەرى بەدژى تیرۆرکردنى رۆژنامەنووس 

لود، ئەندامى هاوڕێ عەلى مەو" وتارى یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەو مەراسیمەدا لەالیەن
 کۆمیتەى ناوەندى خوێندرایەوە،

ى ئێوارە، لەبەردەرکى سەراى شارى سلێمانى 0کاتژمێر  7505ئایارى  00ئەمڕۆ رێکەوتى 
یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەعێراق، پارتى چەپى " بەبەشدارى چەندین الیەن کە پێکهاتبوو لە 

ى کۆمۆنیستى کرێکارى کوردستان، کۆمەڵەى داکۆکى لەمافى زیندانیانى سیاسى و حیزب
کوردستان، مەراسیمێکى وتارخوێندنەوە سازکراء چەندین وتارء درووشم لەالیەن الیەنە 
بەشدارەکانء ئامادەبووانەوە بەدژى تاوانى تیرۆرى سەردەشت عوسمانء سەرکوتى ئازادى 

او رادەربڕین خوێندرانەوەء لەکۆتایى دا یاداشتنامەیەک بە واژۆى کۆمەڵێک الیەن پێشکەشکر
لە هەموو وتارەکاندا خەخت لەسەر بەرپرسیارێتى حکومەتى هەرێمء دەزگا ئەنیەکانى 

 .هەولێر کرایەوە سەبارەت بەدۆزینەوەء بەدادگا گەیاندنى تاوانباران

هاوڕێ عەلى مەولود، ئەندامى " وتارى یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەو مەراسیمەدا لەالیەن
 :ارەوە دەقى ئەو تارەیەکۆمیتەى ناوەندى خوێندرایەوە، ئەمەى خو

وتارى یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەکۆبوونەوەى جەماوەرى شارى سلێمانیدا، بەبۆنەى 
 لەالیەن هاوڕێ عەلى مەولود، ئەندامى کۆمیتەى ناوەندى" سەردەشت عوسمان"تیرۆرکردنى 

 تیرۆرى رۆژنامەنووسان تیرۆرى ئازادییە

 ن باش ئامادەبووانى بەرێز الیەنگرانى ئازادى ئیوارەتا

کە " سەردەشت عوسمان"ئێمە لێرەدا کۆبووینەتەوە بۆ مەحکومکردن و ریسواکردنى تیرۆرى 
تەرمەکەى دواى دوورۆژ لەفڕاندنى  007505رۆژى پێنج شەممەى رابردوو، رێکەوتى 

 .رادەستى کەسءکارى کرایەوە

لەکاتى رۆژنامەنووسێکى بوێر بوو، کەبەبەرچاوى یاساودەسەاڵتەوە، " سەردەشت عوسمان"
دەوامى فەرمیدا فڕێنراء بەناوچەندین بازگەدا، کە بەپێى پێناسە کاریان جگە لەپاراستنى 

الشەى  ڵ وئەمنییەت هیچى دیکە نیە، دەربازکرا و بۆ شوێنەونى گەیەنرایە موێ و ئاساییش
کە رەنگە هەڵبژاردنى موێل بۆ ئەو کارە بەمەبەستى . بێگیانى لەوێ دۆزرایەوە

سابخانەکەى سەردەمى رژێمى بەعس بێت کە ببووە  ەبیرهێنانەوەى قهچاوترسێنکردن، ب
سەکۆى خنکاندنى هەزاران موخالیفى سیاسى و دەنگى هەزاران تێکۆشەرى ناڕازى، بەاڵم 
ئێمەش لێرەوە بەبیریان دێنیینەوە کە رژێمى بەعس سەربارى ئەو هەموو هێزو توانا و 
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کپبکاتء سەرەنجام ئیرادەى خەڵک دڕندەییەى نەیتوانى دەنگى ئازادیخوازى خەڵک 
 . بەزیندوویى مایەوە و رژێمیش خۆى چووە زبڵدانى مێژوو

جگە لەکارى رۆژنامەنووسى و ئاشکراکردنى کارە نەهێنیە " سەردەشت عوسمان"بەهەرحاڵ 
دزێوەکان و هەڵماڵینى پەردە لەرووى گەندەڵکاران، هیچ هۆکارێکى تر لەئارادا نابینرێت بۆ 

بەگوێرەى وتەى کەسوکارو هاوڕێیانى و هەروەها بەگوێرەى وتاریک . رکردنىڕفاندن و تیرۆ
کە خۆى پێشتر باڵویکردۆتەوە، ئەم رۆژنامەنوسە بەهۆى ئەوەى لەسەر بەرپرسە بااڵکان و 
بنەماڵە دەسەاڵتدارەکانى نوسیووە چەندینجار هەڕەشەى کوشتن و دەرکردنى لێکراوەء 

بەاڵم هیچ کارێک بۆ بەرپێگرتنى . ئاگادار کردۆتەوە خۆیشى دامو دەزگا بەرپرسەکانی لەمە
 .ئەم هەڕەشانە نەکراوە

 و ئازادى رادەربڕینو هەڵبەت ئەم تاوانە تیرۆریستیە یەکەم پەالمار نیە دژى رۆژنامەنووسان
سالى رابردوودا هەزارانجار هەوڵدراوە بۆ سەرکوتى ئازادىء  02خەڵکى ناڕازى، لەماوەى 

بەبەردەوامى کەمپینى چڕو بەرینى ئیالمىء تەبلیغاتى دژى راگەیاندنى ئۆپۆزسیۆن و 
ناڕەزایەتى خەڵک و راگەیاندنە ئەهلیەکان بەڕێوەچووە و بەدەستى دەرەکى و بەکرێگیراوى 

اونء هیزە ئەمنیەکانء دامودەزگاکانى حیزبء حکومەتیان وابارهێناوە دوژمنان تۆمەتبارکر
بەچاوى دوژمن سەیرى هەموو دەنگێکى نارازى بکەن، لەبەرامبەر هەردەنگێکى ئازادیخوازیدا 
مینبەرى مزگەوتەکان بەبەرچاوى یاساو دەسەاڵتەوە بوونەتە شانۆى فەتوادانى تیرۆر، کە 

ونین بۆ تەسفیەى جەسەدى نارازییانى دەسەاڵتء ئەمانە زەمینەسازى ئیعالمىء دەرو
نەیارانى کۆنەپەرستى و بەکردەوەش دەیان رووداوى لەمجۆرەى سەردەشت عوسمان 
لەکوردستان روویانداوە، لەسلێمانى بەکر عەلى و فەرهاد فەرەج، لەکەرکوک سۆرانى مامە 

لەبادینان نەزیر حەمەء عبدالستار تاهیر شریف، لەهەولێر شاپوورعبدالقادر و قابیل ، 
و چەندانى تر هەربەمشێوەیە تیرۆرکران و یاسا و دەسەاڵت ئەوپەڕى   عومەرو کامیل رەوف

سزانەدران، بەڵکو شاباشى و خەمساردى نواند و تیرۆریستان نەک هەر رادەستى دادگانەکران
کارەکانیشیان وەرگرت، کە ئەمە زەنگێکى ترسناکە بۆسەر ئەم بڕە ئازادییەى، کە خەڵکى 

 .کوردستان بەخوێنء خەباتى چەندینساڵە بەدەستیانهێناوە و دیارى دەستى هیچ کەس نیە

" ساڵى رابردوو کە دواترینیان ئەم کارە تیرۆریستییەى رۆژنامەنووس  02بەاڵم ملمالنێى 
بەرۆشنى نیشانیداوە کە نەدووژمنانى ئازادى دەتوانن بەو ئاسانیە " سەردەشت عوسمانە

ڵکى کوردستان خامۆش بکەن و ئازادییان لێ زەوتکەن و نە خەڵکیش دەنگى نارەزایەتى خە
لەژێر ئەو گوشارانەدا دەسبەردارى ماف و ئازادییەکانى خۆى دەبێت، ئەم رووداوە ئەگەر بۆ 
بەرەى دژى ئازادىء بەرەى سەرکوتء بێمافى ماناى هەڕەشەء تۆقاندنء نانەوەى فەزاى ترس 

و رۆژەى خەڵکى کوردستان بەشێوەى جۆراوجۆرء لە بێت ئەوا نارەزایەتى بەردەوامء هەمو
شوێنە جیاجیاکان بەدژى ئەم تیرۆرە نیشادەرى ئەو راستیەیە کە خەڵکى کوردستان دژى 
سەرکوتن و هەڕەشە و تیرۆر نەک هەر کۆڵیان پێنادات لەپاراستنى ئازادیەکانیان، بگرە 
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ى زیاترء ئێمەش رێبوارى سوورترو جەسوورتریان دەکات لە خەبات بۆ بەدەستهێنانى ئازاد
 .ماندوونەناسى ئەم رێگایە و ئەم ئامانجە دەبین و دەمێنینەوە

من لێرەوە بەناوى کۆمیتەى ناوەندى و ئەندامان و دۆستان و الیەنگرانى یەکیتى 
سەردەشت "کۆمۆنیستەکانەوە، ویراى هاوخەمى لەگەڵ بنەماڵە و کەس وکارو هاوڕێیانى 

ێمى کوردستان بەبەرپرس دەزانین لەدۆزینەوە تاوانبارانء هاوکات حکومەتى هەر" عوسمان
ناساندنیان بەراى گشتىء سپاردنیان بەدادگا، وەک سەرەتاى ئەم کارەش پێویستە وەزیرى 
ناوخۆ لەسەر کارەکەى الببرێت کە ئەمە بووە بەداخوازى گشتى خەڵکى کوردستانء 

و کەس سەرزەمینێکى ئارام و رووداوەکانى ئەمدواییە سەلماندیان کە کوردستان بۆ هەمو
ئاساییش بۆ خەڵک و ئاساییش بۆ " ئەمین نیە و هێشتا جیاوازى زۆر هەیە لە نێوان 

 .دەسەاڵتدارانء سەرمایەء کۆمپانیاکانیان

 نەفرەت لە تیرۆو سەرکوت ,بژى ئازادى

 یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەعێراق

 7505ى ئایارى 00

 

 تیرۆری سەردەشت عوسمان لە ستۆکهۆڵم، بەرێخراخۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لە دژی 

وێرای ئیدانەکردنی ئەم تاوانە ئاماژەیاندا بە زەمینەکانی سازکردنی کەش و هەوای ترس و 
تۆقاندن و هێرش بۆسەر ئازادی سیاسی و ئازادی بەیان و رادەربرین باڵوکردنەوە و تیرۆری 

لەالیەن دەسەاڵتی میلیشیایی  یەک لەدوای یەکی هەڵسوراوانی سیاسی و ڕۆژنامەنوسان،
 پارتی و یەکێتی و ئامانجێک کە لە رێگای تیرورو تۆقاندنەوە بەدوایەوەن دا

لە سەنتەری ستۆکهۆڵمی پایتەختی سوید، بە بانگەوازی حزبی  7505-0-00بەرواری 
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و کومیتەی داکۆکی لە مافی ژنان، کۆبونەوەیەکی 

سەردەشت " امبەر بە رفاندن و تیرۆری دڕندانەی خوێندکارو رۆژنامەنوسنارەزایەتی بەر
کۆبونەوە جەماوەریەکە بە چەندین الفیتە و تراکت و وێنەی سەردەشت . وەڕێخرا" عوسمان

عوسمان و بەبەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لەرەوەندی کوردی وئازادیخوازان و هاورێیانێک 
پاشان هەریەک لەعەبدواڵ . حیکمەتیست دەستی پێکرد –لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران 

مەحمود و شەماڵ عەلی لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان وتەیان پیشکەش کرد کە 
تیایدا وێرای ئیدانەکردنی ئەم تاوانە ئاماژەیاندا بە زەمینەکانی سازکردنی کەش و هەوای 

ەیان و رادەربرین باڵوکردنەوە و ترس و تۆقاندن و هێرش بۆسەر ئازادی سیاسی و ئازادی ب
تیرۆری یەک لەدوای یەکی هەڵسوراوانی سیاسی و ڕۆژنامەنوسان، لەالیەن دەسەاڵتی 
میلیشیایی پارتی و یەکێتی و ئامانجێک کە لە رێگای تیرورو تۆقاندنەوە بەدوایەوەن، کە 
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رەزایەتی و وە ئاماژەیان بە گرنگی بەردەوامیدان بە نا. تیرۆری ئازادی و ئازادیخوازیە
خۆپیشاندانەکانی کوردستان و دەرەوەی واڵتداو پێیان لەسەر پیداویستی بەرینکردنەوەو 
سەراسەریکردنەوەی داگرت ، تا دەسەاڵت ناچار دەبێت نەخشەسازان و بکوژان و سەردەشت 
عوسمان و ئاشکرا بکەن وهەموو ئەو بەندو دەستەواژەی وەک ئادابی گشتی، مقەدەساتی 

هەروەها هەاڵڵە رافع لە کۆمیتەی . لە یاساکاندا، الببرێن...ینی و نەتەوەیی ونیشتمانی و د
داکۆکی لەمافی ژنان و سارا محەمەد لەرێکخراوی هەرگیز پیال و فادیمە لەیاد ناکەین بە 
زمانی سویدی قسەوباسیان پێشکەش کرد، کە ویرای ئاماژەدان بە چۆنیەتی رفاندن و 

ت باسی دەسەاڵتی دژە ئازادی پارتی و یەکێتی و ئەو تیرۆری سەردەشت عوسمان، هاوکا
هەروەها . پیشیلکاریانەیان کرد کە لە کوردستان ئەنجامیان داوە بەرامبەر بە ئازدی و ژنان

فارس مەحمود سکرتیری کۆمیتە مەرکەزی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق وتەیەکی بە 
ی تیرۆری سەردەشت عوسمان و زمانی عەرەبی پێشکەش کرد، کە تیایدا ئیدانەی تاوان

پاشان . هیرشی دەسەالتی کوردی بۆ سەر فەزای سیاسی و ئازادیخوازی کوردستان کرد
کە هاودەردی حزبی . رەسول بناوەند لە حزبی حکمەتیست، وتەیەکی پیشکەشکرد

حیکمەتیستی بۆ ئەم ناحەقییە راگەیاند و ئامادەیی خۆیانی بۆ راوەستان لە پاڵ حزبەکانی 
هێرش بۆ سەر ئازادی و  زمی کرێکاری لە عێراق و کوردستان راگەیاند بۆ بەرگری لە کۆمۆنی

شایانی باسە بەسەدان بەیاننامە بە زمانی کوردی و . دوپات کردەوە.. ئازادی رۆژنامەگەری
 .ئینگلیزی، دابەشی ئامادەبوان و راگوزەران، کرا

 

 !تی سازکرا زایه خۆپیشاندانێکی ناره" شت عوسمان رده هس" تیرۆرکردنی   دا، دژ به نه که شاری تۆرنتۆ، له له

وازی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و  ر بانگه سه ی ، له ی مانگی مه03رۆژی 
تیست،  ردوو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیراق و حیزبی حیکمه هاوکاریی هه به

رکوتکردنی ئازدای  وسمان و سهشت ع رده تاوانی تیرۆری سه  تی دژبه زایه خۆپیشاندانێکی ناره
 !رپاکرا کوردستان به  ربڕین له سیاسی و ئازادی راده

دا  نه شاری تۆرنتۆی که  رناسیونال له نته منستی ئه ی ئه م نووسینگه رده به  له  که خۆپیشاندانه
 .بوون ندی کوردی ئاماده وه ڵکی ئازادیخوازو ره خه  رچاو له کی به یه نجامدرا و ژماره ئه

دای حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان  نه ی که تی کۆمیته رایه نوێنه به" د حمه عادل ئه"
  له  وه ختیشی کرده ی کردو جه تیرۆررستیه  و کاره ی ئه تێیدا ئیدانه  ش کرد که کی پێشکه یه ووته

  ری به گه ئازادی بیرو ڕاو نوسین و ڕۆژنامه  بات بۆ داکۆکی کردن له وام بوونی خه رده به
  رپرسانی ستی به ده  ک درایه یه یاداشتانامه  وه رانه رانی خۆپیشانده ن نوێنه الیه پاشان له. گشتی

. دا نه تی که بۆ حکومه  وه نه که رزی ده به  یاند که وانیش رایانگه منستی و ئه ی ئه نووسینگه
 : که  دا هاتوه که یاداشته له
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  ولیره التدارى واقعیی هه سه ده  ی کوردستان کهرێم  و پارتی دیموکرات رۆکی هه سه -0
دواداچونی  و به  وه جێ لێکۆڵینه ستبه ده. ستۆ بگرن ئه له  م تاوانه رپرسیارێتى رودانی ئه به

پشتی  له  ی که نه و الیه و ئه  که رانى تاوانه نجامده فافدا ئه کی شه یه پرۆسه  ن و له بۆبکه
 . ن و راپێچی دادگا بکرێن گشتى ئاشکرابکهبۆ راى   ستاوه وه  وه که تیرۆره

پاراستنى ئازادی سیاسی،  ندبوونى خۆیان به پێی یاسا پابه التدارانی کوردستان به سه ده -7
ر گیانى  رامبه رپرسیارێتی به به. نن یه رابگه  یاندن و راگه وه بیروڕاو ویژدان، ئازادیی باڵوکردنه

گرتن  بنێن بۆ ریگه  وه کرده نگاوی به ن و هه یشان بدهری ن گه لسوراوانى سیاسى و رۆژنامه هه
 .کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان كوژى له وه بوونه دووباره له

وازی حیزب و   هاتنی بانگه وه مه ده بوانی کرد بۆ به د سوپاسی ئاماده حمه کۆتاییدا عادل ئه له
 .انشت عوسم رده تیرۆری سه  ر به رامبه تی به زایه ربڕینی ناره ده

 دای حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان نه ی که کۆمیته

00/0/7505 

 

 ی کوردستان وه ره ده له" نگ نابین ی بێده وه بزووتنه"   ی پشتگیری له سته پێکهێنانی ده

ڵێک ڕۆشنبیرو  ری کۆمه ستپێشخه ده  به" نگ نابین بێده"ی  وه بزووتنه  ی پشتگیری له سته ده
ندی  وه ڕه  ڵێک له تا کۆمه ره سه. زرێنرا رێمی کوردستان دامه ی هه وه ره ده  نی له ده مهچاالکوانی 
، "نگ نابین بێده" ی  وه بزووتنه  زراند بۆ پشتگیریکردن له کیان دامه یه سته ریتانیا ده کوردی به

 :ن مانه گرنگترینیان ئه  کانی، که خواست و ئامانجه  داکۆکیکردن له  و

شت عوسمان و  رده نووسی الو سه هیدکردنی رۆژنامه کردنی تاوانی ڕفاندن و شه ئیدانه. 0
 .ئاشکراکردنی تاوانباران و دادگاییکردنیان

ر  تتار تایه سه. و د مه حه  ی تاوانی کوشتنی سۆران مامه وه ی لێکۆلینه دۆسیه  وامی له رده به. 7
 ریف و ئاشکراکرن و داداگاییکردنی تاوانباران شه

ی  شه ره ی هه وانه تی ئه تایبه  کان به الوه  نووسه زامنکردنی پاراستنی ژیان و ئازادی رۆژنامه. 4
 .رمیان ولێرو گه هه  له  ره سه  کوشتن و ئازاردانیان له

کان  نییه ده مه    وانی و ئازادییه ڕو ئازادی ڕۆژنامه بیروباوه  مافی ئازادی  له  رگریکردن به. 3
 گشتی  به
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زگاکانی  کارهێنانی میلیشیای حیزب و ده و ترساندن و به شه ڕه کردنی شێوازی هه هئیدان. 0
ران و  نی و خۆپیشانده ده نوسان و چاالکوانی مه رۆژنامه  ئاسایش و پۆلیس و دادگاکان دژ به

ندی  وه رژه تی و به الیه رایی و ئارامی کۆمه لۆگ و فره وپێدانی شیوازی دایه پشتگیریکردن و بره
 .یی بااڵ وه ته نه

کی یاسایی   موو ڕێگایه ، هه وه ڵ ناوه گه نگی له ماهه هه زانێت، به رکی خۆی ده ئه به  یه سته م ده ئه
  نییه ده وه مه م  بزووتنه کانی ئه دیهێنانی ئامانجه ر بۆ به به شارستانی شیاو  بگرێته 

 .  خۆیه به ر سه  ییه ماوره جه

نی نوێ و  ده ستپێکی بزاڤێکی مه ده"  نگ نابین ى بێده وه زووتنهب"  پێی وایه  یه سته م ده ئه
بۆ   نییه ده ڵگای مه ی کۆمه وه ی بزووتنه وه رخان و گواستنه رچه وه  کوردستان،  رخه له هاوچه

تیی و  اڵیه رپرسیارێتی رووناکبیریی  و هوشیاری کۆمه به  ئاست و قۆناغێکی بااڵتر له
.  کان سیاسییه  ژمونی پارته اڵت و هه سه کانی ده مزه ماو ره بنه  هل  واو ی ته وه خۆجیاکردنه

ڵگای  سپاندنی کۆمه زراندن و چه خواستی دامه   که  وه و بروایه له  یه، وه م بزووتنه ی ئه پێکهاته
له، چیتر  کانی گه ی چین و توێژه تی زۆربه اڵیه کوردستان خواستی کۆمه  دیمۆکراتی له  نی ده مه

شی بۆ  ڵگای کوردستان و باوه بژێری کۆمه سته کی دیاریکراوو ده یه سته ده به  نابێت ت تایبه
 . وه کاته مان ده که وه ته مخۆرانی نه نی و خه ده کوانانی مه موو رووناکبیران و چاال هه

  و له واو رێبازی روونه نی ئامانجی ره خاوه  رییه ماوه جه  وه م بزوتنه ئه  که  ڕمان وایه باوه  ئێمه
  ی والت، له وه ره ده  کی کوردستان و  له یه موو شارو شارۆچکه هه   مدا له کی که یه ماوه

  رپا کردووه ی به وره کی گه یه وه نگدانه ری جیهان، ده رتاسه ریکا و سه مه وروپاو   ، ئه ئه
 . بینراوه جۆرێک پێشتر نه به

م  خۆی ئه ربه ری سه ماوه نی و جه ده ارکردنی مهماکانی تێڕوانین و ک ر بنه سه وه له ش لێره ئێمه
،  بۆ  "نگ نابین ى بێده وه بزووتنه" کانی  دیهێنانی ئامانجه ، بۆ به کوردستان   یه له سته ده

کی  ڵگایه دی کۆمه لی کوردستان، به ئامانجی هێنانه نی گه ده باتی مه هێزکرنی خه جۆشدان و به
ک وتۆقاندن و  چه  و حزب و دوور له  ماڵه اڵتی بنه سه زاڵبوونی ده  نی دوور له ده مه

)               ( واڵتی   ک له یه سته ک ده وه  رکی خۆمانمان زانی که ئه  توندوتیژی، به
کی دیمۆکراتی و  یه شێوه  و به یه وه م بزووتنه ک ئه ته بات بین له کاربین و هاوخه ستبه ده

کانی پشتگیریکردن و  رک و کاروباره موو ئه ین و هه کار بکه  وه پێکه  رپرسیارانه  و به دۆستانه
 .ستۆ ئه   ینه ی واڵت بخه وه ره ده پێشخستنی له

 رێمی کوردستان ی هه وه ره ده  له" نگ نابین ى بێده وه بزووتنه" ی  سته ده

 7505ی  مه 00

ح  ساڵه( )ریم ی کهلوقمان حاج)( فیق حیلمی یدون ره ره فه. د( )لی مال میراوده که) :کان ناوه
 (.ریم فا که مسته)  ( ج ره شۆخان فه) ( ر راپه  فریشته ( )  د حمه ردی ئه هه( ) لی میراوده
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سکرتێری سەندیکای سەراسەری ڕۆژنامەنوسانی بەریتانیا سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان نامەیەکی 
 ئاڕاستەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد

ی ( NUJ)فیدراسیۆن ، سەندیکای ڕۆژنامەنوسانی بەریتانیادوای ئەوەی سکرتێری 
نامەیەکی ناڕەزایەتی ( Jeremy Dear)ئاگادارکردەوە لەتیرۆری سەردەشت عوسمان ، 

 .ئاڕاستەی مسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد 

نی داوای داد بۆ سەردەشت عوسمان وبەڕەسمێت ناسینی ئازادی هەڵسورا"لە نامەکەدا هاتووە
ئێمەش پەیوەست دەبین بە "لە بەشێکی تری نامەکەدا دەڵێت " سیاسین لەکوردستان 

و فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی (عفوی دووەلی)ڕێکخراوی لیبوردنی نیو دەولەتی
 عێراقی لەپێناو ئیدانەی تیرۆری سەردەشت عوسمان

نوسان دیکەش بدرێنە بکوژانی سەردەشت عوسمان و بکوژانی ڕۆژنامە"هەروەها داوا دەکەن 
 "دادگا 

هەزار ئەندامی هەیە  40سەندیکای سەراسەری ڕۆژنامەنوسانی بەریتانیا نزیک بە 
 لەسەراسەری بەریتانیا

 سکرتێری سەندیکای ڕۆژنامەنوسان هاوپێچە( Jeremy Dear)دەقی نامەکەی

 

  تی له زایه شت عوسمان کۆرێکی ناڕه رده نووس سه تیرۆرکردنی ڕۆژنامه  کان دژ به نگه ری ده رشتی ماڵپه رپه سه  به
 چوو  ڕێوه کەنەدا به

پشتی کوشتنی   ی له ستانه و ده کانیاندا داوای ئاشکرا کردنی تاوانبارانو ئه وتاره  له
درێژە بەم کارو   که  وه کرده ئەوەشیان دووپات ده. کرا  ده  ستاوه وه  وه نووسانه ڕۆژنامه

ەدی لەوکارە دزێوانەی لە کوردستان لە دژی دەنگی جیاواز بدرێت وکۆمەلگای کەن  هەڵسورانه
 و بەرتەسك کردنەوەی ئازادی هەیە ئاگادار بکرێتەوە 

بەسەرپەرشتی ماڵپەڕی دەنگەکان و بە  7505ی ئایاری 00پاش نیوەرۆی ڕۆژی یەکشەممە 
کانی شاری تۆرۆنتۆ و دەورو بەری کۆبونەوەیەکی  رچاولە کورده ڵکێکی به بەشداری خه

ناڕەزایەتی دژ بە تیرۆر کردنی سەردەشت عوسمان و بەرتەسك کردنەوەی ئازادی لە 
 .کوردستان ، لە واڵتی کەنەدا بەڕێوەچوو

سەرەتای مەراسیمەکە گۆران عەبدواڵ بەڕێوەبەر سایتی دەنگەکان وتارێکی پێشکەش کرد، لە 
شی لە بنەماڵەی وتارەکەیدا وێڕای بەخێرهاتنی میوانان و نوێنەرانی الیەنەکان سەرەخۆ
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ڕۆژنامەنووسی جوانەمەرگکراو سەردەشت عوسمان و کەس و کاری  ڕۆلەکانی کوردستانی 
یدا  که ی وتاره درێژه  له. ڕۆژهەاڵت کەبەدەستی ڕژێمی کۆنەپەرستی ئێران ئیعدام کران کرد

باسی لەوەکرد کە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئێمە بۆ ناڕەزایەتی دەڕبرینە بە دژی تیرۆرکردنی 
ردەشت عوسمان و پشتیوانی کردنی ئەوناڕەزایەتیە جەماوەریانەیە کە ئێستا لە سە

 . کوردستان بۆ ئەم کەیسە لە فراوانبوندایه

 

دواتر هەر یەک لە دارای محامی، سەرگوڵ ئەحمەد، عادل ئەحمەد لە الیەن حیزبی 
چەپی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق، خەبات مەجید لەالیەن حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

عێراق، سامان سەعید، جەمال مەحمود ، هیوا جەمیل لەالیەن حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
کوردستان، رۆژنامەنووس و هەڵسوڕاوی ژنان کەژاڵ حمەڕەشید، یەدی محمودی لەالیەن 
کۆمیتەی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران، سەعیدی کەرامەت، خەلیل نوری و 

شکردو  ن کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران وتاریان پێشکهمەهدی حوسەینی لەالیە
  له  وه ماکانی ئازادی کرده ر بنه سه ختیان له ک تاک جه ک ڕێکخراو و چ وه یان چ وه که ریه هه

ڕووی   به  وه سکبکرێته رته ک به نه  وه فراوانتر بکرێنه  مایانه و بنه بێت ئه ده  کوردستان که
ی  ستانه و ده کانیاندا داوای ئاشکرا کردنی تاوانبارانو ئه وتاره  ها له وهر هه.ڵکی کوردستاندا خه
درێژە   که  وه کرده ئەوەشیان دووپات ده. کرا  ده  ستاوه وه  وه نووسانه پشتی کوشتنی ڕۆژنامه  له

بدرێت وکۆمەلگای کەنەدی لەوکارە دزێوانەی لە کوردستان لە دژی   بەم کارو هەڵسورانه
و بەرتەسك کردنەوەی ئازادی هەیە  ئاگادار بکرێتەوە ، هاوکاتی  دەنگی جیاواز

ناڕەزایەتیەکانی کوردستان لە دەرەوەش فراون بکرێتەوە و لە کۆتایشدا بریار درا لە چەند 
 .ڕۆژی داهاتودا خۆپیشاندانێکی جەماوەری ساز بکرێت

ە هاوپێچی ، ل وه وتاری بنەماڵەی سەردەشت عوسمان لەالیەن شلێر ڕەشید خوێندرایه
رگم  می مه که نگی یه زه) ی شێرکۆ بێکەش و(بۆ سەردەشت عوسان) بەرنامەکاندا شیعری

 . وه ر خوێندرانه ی ماتین نیمیۆله(کان  کاتێک نازییه)شت عوسمان و شیعری رده ی سه(لێیدا

کۆبوونەوەکەش لە الیەن هەریەک لە شلێر ڕەشید و كەژاڵ حمەڕەشید وجەبار حەمەد بەرێوە 
 .دەبرا
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 !  لكی كورستاندايه كانی خه م  ماف و ئازاديه رجه وی پاراستني سه گره ركوت له سیمیناری رڕگرتني تيرۆرو سه

(  شت عسمان رده سه)نوس  ی تیرۆر کردنی  رۆژنامه رباره ده  ،وه  وه ره ی سه ته م بابه ر ئه سه له
  گیرانی سمیناریک له  ستی به دهل ی فنالند  حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان هه کۆمیته

 .  ریز رێبور عارف شاری هلسنکی بۆ به

  Nokiantie 2 – 4:. شوێن

 ،00،02،25،27، 00، 03، 07کانی  پاسه  به  وه ی قیتاره ئیزگه  له

 MÄKELÄN KATUی  ئاراسته  به 2  ها راتیکای ژماره روه هه

  02بۆ 00کاتژمیر   74.0.7505:. کات

 فا باهر مسته: 5330505203  ن به ندی بکه یوه زیاتر پهبۆ زانیاری 

 !تی سازکرا زایه خۆپیشاندانێکی ناره" شت عوسمان رده سه" تیرۆرکردنی   دا، دژ به نه که شاری تۆرنتۆ، له له

وازی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و  ر بانگه سه ی ، له ی مانگی مه03رۆژی 
شاری  تیست، له کۆمۆنیستی کرێکاری عیراق و حیزبی حیکمهردوو حیزبی  هاوکاریی هه به

تی  زایه خۆپیشاندانێکی ناره" شت عوسمان رده سه" تیرۆرکردنی   دا، دژ به نه که تۆرنتۆ، له
 !سازکرا

رکوتکردنی ئازدای  شت عوسمان و سه رده تاوانی تیرۆری سه  تی دژبه زایه خۆپیشاندانێکی ناره
ی  م نووسینگه رده به  له  که خۆپیشاندانه! رپاکرا کوردستان به  ن لهربڕی سیاسی و ئازادی راده

  رچاو له کی به یه نجامدرا و ژماره دا ئه نه شاری تۆرنتۆی که  رناسیونال له نته منستی ئه ئه
 . بوون ندی کوردی ئاماده وه ڵکی ئازادیخوازو ره خه

دای  نه ی که تی کۆمیته رایه نوێنه به کادری حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق" د حمه عادل ئه"
  و کاره ی ئه تێیدا ئیدانه  ش کرد که کی پێشکه یه حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ووته

ئازادی   بات بۆ داکۆکی کردن له وام بوونی خه رده به  له  وه ختیشی کرده ی کردو جه تیرۆررستیه
  وه رانه رانی خۆپیشانده ن نوێنه الیه اشان لهپ. گشتی  ری به گه بیرو ڕاو نوسین و ڕۆژنامه

  یاند که وانیش رایانگه منستی و ئه ی ئه نووسینگه  رپرسانی ستی به ده  ک درایه یه یاداشتانامه
 : که  دا هاتوه که یاداشته له. دا نه تی که بۆ حکومه  وه نه که رزی ده به

  ولیره التدارى واقعیی هه سه ده  رێم  و پارتی دیموکراتی کوردستان که رۆکی هه سه -0
دواداچونی  و به  وه جێ لێکۆڵینه ستبه ده. ستۆ بگرن ئه له  م تاوانه رپرسیارێتى رودانی ئه به

پشتی  له  ی که نه و الیه و ئه  که رانى تاوانه نجامده فافدا ئه کی شه یه پرۆسه  ن و له بۆبکه
 . ن و راپێچی دادگا بکرێن بۆ راى گشتى ئاشکرابکه  ستاوه وه  وه که تیرۆره
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پاراستنى ئازادی سیاسی،  ندبوونى خۆیان به پێی یاسا پابه التدارانی کوردستان به سه ده -7
ر گیانى  رامبه رپرسیارێتی به به. نن یه رابگه  یاندن و راگه وه بیروڕاو ویژدان، ئازادیی باڵوکردنه

گرتن  بنێن بۆ ریگه  وه کرده نگاوی به هن و ه ری نیشان بده گه لسوراوانى سیاسى و رۆژنامه هه
 .کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان كوژى له وه بوونه دووباره له

وازی حیزب و   هاتنی بانگه وه مه ده بوانی کرد بۆ به د سوپاسی ئاماده حمه کۆتاییدا عادل ئه له
 .شت عوسمان رده تیرۆری سه  ر به رامبه تی به زایه ربڕینی ناره ده

 دای حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان نه هی ک کۆمیته

00/0/7505  

 

 ڕێپیوانى خەلکى ئازادیخوازى هەڵەبجەى شەهید دژ بە تیرۆری سەردەشت عوسمان

سەدان کەس لە خەلکى  7505-50-02دەقیقەى دواى نیوەروى رۆزى  3:45سەعات 
هاتوون  ئازادیخوازى شارى هەلەبجەى شەهید کە لە سەرجەم جین و تویژەکان پیک

ریپیوانیکى نارەزایەتى دەربرینیان ساز کرد لە ناوەراستی شارەوە بۆ بەردەم باخى کشتى 
کە .بەریخرا ، کە لەو ریبیوانەدا حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستانیش بەشدار بوو

تیایدا جەندین شیعار دز بە تیرورى سەردەشتەکان و ئاشکرا کردن و بەسزا کەیاندنى 
ردەشت و داواى بەرقەرار کردنى ئازادى ووترانەوە ، لە کۆتایشدا جەماوەرى تیرورکەرانى سە

بەشدار بوو لە بەردەم باخى کشتی  کۆبوونەوەا کە تیایدا جەندین ووتە لە الیەن لیزنەى 
سەربەرشتی ریبیوانەکە و بەشدار بوانەوە بیش کەش کرا و یادداشتیکیش تەسلیم بە 

 .قایمقامى هەلەبجەى شەهید کرا  

ە بەشیکی ترى کۆبوونەوەکەدا ووتەى بنەمالەى سەردەشت عوسمان کە بەکر عوسمانى ل
براى ناردبووى ، خوینرایەوە و دوا بە دواى  ئەمەش نەوزاد بابان ئەندامى مەکتەبى سیاسی 
حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان ووتەیەکی کورتى بیشکەش کرد کە تیایدا تەئکیدی لە 

کۆمۆنیستی کریکاریی لە ریزی بیشەوەى خەبات و نارەزایەتى  سەر ئەوە کرد کە حزبی
خەلکى ئازادیخوازى کوردستان لە بیناو ئازاادى و کۆتایی هینان بە تیرور وسەرکوت و 

 .دادکایی و سزادانى تیروریستان و بکوزانى سەردەشتەکان راوەستاوە 

زمارەى بالو کراوەى ئوکتوبەر شیاوى باسە لە کاتى ریبیوانەکاەدا بە سەدان نوسخە لە دوا 
و بەیاننامەى حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان لە سەر تیرورى سەردەشت عوسمان 

 بالو کرانەوە

 ئازاد احمد
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 (سەردەشت عوسمان)بەیاننامەی نارەزایەتی لە دژی تیرۆری رۆژنامەنووس 

ئوسترالیا، تیرۆری لە ( شاری ملبۆرن)ئێمە وەکو رەوەندی کوردی لە ویالیەتی فیکتۆریا 
بە توندی ( سەردەشت عوسمان)رۆژنامە نووس و خوێندکاری زانکۆ، خەباتکاری ئازادی 

ئیدانە دەکەین و دەنگی خۆمان دەخەینە پال دەنگی ئەم نارەزایەتییانەی لە ناوەوەو 
 دەرەوەی کوردستان بەرز بۆتەوە

ەنووس سەردەشت عوسمان دا خوێندکارو رۆژنام ٤/٥/٣١٠١هەر وەکو ئاشکرایە لە بەرواری 
بە رۆژی روناک و لە بەردەم زانکۆی سەالحەدین لە هەولێر، لە الیەن باندیکی ترۆریستی 
یەوە دەفرێندرێ و بە شێوەیەکی زۆر بەربەریانەو دوور لە هەموو رەوشتێکی مرۆڤانە 

 .دەیکوژن و دوای دوو رۆژ تەرمەکەی لە شاری موسل دەدۆزرێتەوە

لە ئوسترالیا، تیرۆری ( شاری ملبۆرن)دی لە ویالیەتی فیکتۆریا ئێمە وەکو رەوەندی کور
بە توندی ( سەردەشت عوسمان)رۆژنامە نووس و خوێندکاری زانکۆ، خەباتکاری ئازادی 

ئیدانە دەکەین و دەنگی خۆمان دەخەینە پال دەنگی ئەم نارەزایەتییانەی لە ناوەوەو 
دەستەبەرکردنی ئازادی یە سیاسی و  دەرەوەی کوردستان بەرز بۆتەوە بۆ بەرگری کردن و

یەکەمین قوربارنی ئەم رێبازە نی ( سەردەشت عوسمان)کە بە داخێکی زۆرەوە .مەدەنی یەکان
بۆیەش ئیمە بۆ . یەو لە چەند ساڵی رابردوودا دەیان کارەساتی تری ئەوا رووی داوە

هەیە لە بەرامبەر بەرگرتن بە هەرەشەو تیرۆر و سەرکوت، ئەم داخوازی و داواکاری یانەمان 
 :حکومەتی هەرێمی کوردستان

ئیدانە کردنی کردەوەی ترۆریستی لە دژی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان و تەواوی ·  
 .رۆژنامەنووسانی تر

بەرپرسیارکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە گشتی و وەزارەتی ناوخۆ و ئاسایشی ·  
شە و کوشتن و لێکۆلینەوەی جدی لەو لە هەموو ڕووداوەکانی هەرە.هەرێم بە تایبەتی

 .تاوانانە

دۆزینەوەی بکەرانی ئەم کردەوە ترۆریستی یە و دانیان بە دادگایەکی دادپەروەرانەو ئاشکرا ·  
 .بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

 .پاراستنی ئازادی و گیانی رۆژنامەنووسان لە کوردستان·  

 یائوسترال –( ملبۆرن)ڕەوەندی کوردی لە فیکتۆریا 

٠٥/١٥/٣١٠١ 
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 :وێنەیەک بۆ

 سەرۆک کۆماری عێراق-

 سەرۆکی هەرێمی کوردستان-

 سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-

 تەواوی رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان و ناحکومییەکانی دونیا-

 

 دژ بەتیرۆری سەردەشت عوسمان کوردانی ستۆکهۆلم نارەزایەتی خۆیان دەربڕی

گشتی و  کان به ئازادیخوازه نگه رکوتی ده هفشار و تیرۆر و س  ند سالێکه ی چه ماوه
و  مه حه ترسیدار ، تیرۆری سۆرانی مامه ئاستێکی مه یشتۆته تی گه تایبه نوسان به رۆژنامه

ترساندن ، گرتن ) ڕیگایە جۆراو جۆرەکانی بێدەنگ کردن  له کان  ئازادیخوازه نگه ئازاردانی ده
ند  چه له...(و تیرۆر " شهیر ته" ناوی رپرسان به وامی به رده و زیندانی و سکاال تۆمارکردنی به

اڵتەوە  سه ی ئەو سەرکوت کردنە بوون کە بەشێکیان لەالیەن خودی ده ساڵی رابردوو نمونه
داوای ئاشکرا کردنی بکوژی شەهید سەردەشت : سۆسیال دیموکراتی سوێد  ئەنجامدراون،

 دەکەن 

ی ئەم مانگە کۆمەڵیک پارت و ڕێکخراوی سیاسی کەپێک هاتبوو لە ڕیکخستەنەکای ٠٦ڕۆژی 
بزوتنەوەی گۆران ، حزبی کۆمنستی کرێکاری کوردستان ، حزبی شوعی کوردستان ) سوێدی 

لەشاری ( چاک/، پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان ، چاودیری کوردۆساید 
ن دژ بەتیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان و ستۆکهۆلم خۆپیشاندانێکی نارەزاییا

تێکۆشەری ٥بەرتەسککردنەوەی ئازادی دەربڕین لەکوردستان و مەحکومکردنی لەسێدارەدانی 
 . ئازادیخوازی لەالیەن ئێرانەوە ئەنجام دا 

سەرەتای خۆپیشاندان لیژنەی ئامادەکار ، گرنگی ئامادەبونی ئەو جەماوەرەو گردبونەوەی 
کۆمەڵێك حزب وڕێکخراوی بۆ خۆپیشاندەران باس کرد کە پرسێکی هاوبەش هەمووانی 
کۆکردۆتەوە ، ئەویش پێشگرتنە لە تارمایی تیرۆر و کۆتایی هێنانە بە سیاسەتی ترس 

 بەردەوام لەبەرامبەر ڕۆژنامەنوسان ئەنجام دەدرێت  وتۆقاندن کەماوەی چەند سالێکە

دواتر ئەڤین چەتین بەناوی سۆسیال دیموکراتی سویدەوە وتەیەکی پێشکەش کرد و دڵگرانی 
خۆیانی دەربری لە درێژەدان بە بەرتەسککردنەوەی ئازادی رۆژنامەگەری ، کۆتایی 

ەزگا ئەمنیەکان بەپەلە وتەکانیشی سەرباری ئیدانە کردنی ئەم تاوانە ، داوای کرد د
 تاوانبارە حەقیقیەکانی بکوژانی سەردەشت عوسمان ئاشکرا بکەن 
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وتەی لیژنەی ئامادەکاری خۆپیشاندەران بەزمانی سوێدی لەالیەن جەمیلەی ئەنوەری 
 خوێنرایەوە 

 وتەی لیژنەی ئامادەکار بەزمانی کوردی لەالیەن ئاسۆ عارف خوێنرایەوە 

کۆمنستی کرێکاری کوردستان لەالیەن شەمال عەلی  وێدی،حزبیوتەی ڕیکخستنی س
 خوێنرایەوە 

 وتەی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان لەالیەن هەڤال سوبحان خوێنرایەوە 

 بزوتنەوەی گۆران تێروانینی خۆیان لەسەر ئەم تیرۆرکردنانە دەربری 

ی ئازادیخوازی تێکۆشەر ٥وتاری زیندانی سیاسی نگین شێخ ئیسالم لەسەر لەسێدارەدانی 
 کورد باس کرا 

 وتەی چاودێری کوردۆساید لەالیەن گابار چیایی خوێنرایەوە 

 وتەی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لەالیەن هەڤال قاسم خوێنرایەوە 

 وتەی حزبی شیوعی کوردستان لەالیەن ئاسۆ عارف پێشکەش کرا 

ا پڕۆتستۆی خۆیان دژ بە پێشێلی لەدووتەد( هەاللە رافع و سارا محەمەد ) چاالکڤانی سیاسی 
 ڕۆژنامەنوسان باس کرد 

شایەنی باسە چاالکڤا ن و کەسایەتیکی زۆری کوردان لە رۆژنامەنوس و ئەندامی ناو حزبە 
 سوێدیەکان لە شاری ستۆکهۆلم و چواردەوروبەری ئامادەی خۆپیشاندان بون 

 هاوالتی ولڤین ئامادەبون  کەنالی ئاسمانی نەورۆز تێڤی و دەزگای ئیرۆ کورد و پەیامنێری

 

حزبی شوعی کوردستان ، بزوتنەوەی گۆران ، حزبی کرێکاری ) دەقی بەیانامەی هاوبەشی ڕێکخستنی سوێدی 
بۆ خۆپیشاندەران  کە. سوێد/ کۆمنستی کوردستان ، پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان ، چاودێری کوردۆساید

 خوێنرایەوە

 ست ربه ی سه نگرانی ووشه الیه ئازادیخوازان، مرۆڤ دۆستان،

گشتی و  کان به ئازادیخوازه نگه رکوتی ده فشار و تیرۆر و سه  ند سالێکه ی چه ماوه
و  مه حه ترسیدار ، تیرۆری سۆرانی مامه ئاستێکی مه یشتۆته تی گه تایبه نوسان به رۆژنامه

ترساندن ، گرتن ) گ کردن ڕیگایە جۆراو جۆرەکانی بێدەن له کان  ئازادیخوازه نگه ئازاردانی ده



 سەردەشت عوسمان
 

190 
 

ند  چه له...(و تیرۆر " شهیر ته" ناوی رپرسان به وامی به رده و زیندانی و سکاال تۆمارکردنی به
اڵتەوە  سه ی ئەو سەرکوت کردنە بوون کە بەشێکیان لەالیەن خودی ده ساڵی رابردوو نمونه

رپرسانی  تی کوردستانی و بهاڵ سه ی دروشم و بەڵێنەکانی ده وانه ش پێچه مه ئه.  ئەنجامدراون،
سیاسین لەکوردستان کە باس لەئازادی ودیموکراتی دەکەن، ئەم هەڵسوکەوتە جگە لە زیانە 
درێژخایەنەکانی لەسەر پێشکەوتنی پرۆسەی سیاسی وفەراهەم بوونی ئازادیە کۆمەاڵیەتی و 

تەکەی هەیە ڕۆشنبیریەکان لە ناو کوردستاندا کاریگەریی لەسەر وێنەی کوردستان و دەسەاڵ
التی  سه کان ده جیهانیه نده کانی ناوه راپۆرته نێودەوڵەتیەکاندا بەجۆرێك کە له نده ناوه لە

 .  ئازادی و مافی مرۆڤ دەناسێنرێت ك دەسەاڵتێکی دژ به کوردی وه

م زانکۆی سالح الدین و کۆلیژی  رده به ی ئایار له 3نوێترین ڕووداویش ئەوەبوو کە ڕۆژی 
ر خوێندکاری  سه کوتنه ڵده کدارێك هه چەند چه م زانکۆیه کانی ئه وانه رچاوی پاسه به زمان و له

کانی  وانه رچاوی پاسه  به به  نجه شکه شت عوسمان،لە دوای لێدان و ئه رده نوس سه ڕۆژنامه
ی  وه رباری ئه سه. کی جۆری هۆندای دەکەن  یه یاره ملێ سواری سه زۆره ئەم زانکۆیە ، به

زگا  شت ئاگاداری ده رده هید سه ساتی فڕاندنەکە ، هاوڕێیانی شه چرکهم  که یه له
کەنەوە ،  تی خوێندنی بااڵ ده زاره وڕووی وه ره ن و مەسەلەکە به که کان ده منیه ئه رپرسه به
کان تاوانباران  حکومیه کۆنترۆلی بازگه 00رپرسان ،بە بەردەم  مساردی به ك خه ته چی له که

کانی شاری موسڵ  که ڕه گه کێك له یه شت له رده هید سه رمی شه تهتێپەڕدەبن و دواتر 
 .  می دراوه ده له گوللله که وه دۆزرێته ده

ڕۆژی  وان و هاوەڵەکانی به رچاوی پاسه به نوس به تاوانی تیرۆرو ڕفاندنی قوتابیەکی رۆژنامه
ۆرکردنەکە بە ی حکومی و شێوازی تیر بازگه 00رێم و بڕینی  ختی هه ناو پایته ڕوناك له

شت عوسمان  رده ی تیرۆری سه ره و باوه ئه نێته یه مان گه ده مانه موو ئه می ، هه ده دان له گوله
ر ئازادی سیاسی، شێوازی  بۆ سه ترسیداره وڵێکی مه تیرۆری ئازادی ڕادەربڕین وهه

خاوەنی  ئەوە دەردەخات کە ئەنجامدەرانی ئەم کارە قێزەونە م تاوانه ئه جێبەجێکردن وکاتی 
ربازی ئەوتۆن کە دەتوانن بەڕۆژی ڕووناك دەستدرێژی بکەنە  هێزێکی سیاسی و سه

 . سەرهاواڵتیان بەبەرچاوی دەزگا ئەمنیەکانەوە

 بۆیە ئێمە داوا دەکەین 

لیژنەیەك لە نوێنەرانی پەرلەمان و حکومەت و دادوەرانی سەربەخۆ و ڕؤژنامەنوسان  -٠
بێت بۆ بەدواداچوونی ئەم تاوانەو لێکۆڵینەوە دوور لە دەسەاڵتی هەر حزبێك پێک 

 . لەوبارەیەوە

هەر الیەن و پارتێک کەبەرپرسبێت لەئەنجامدانی تاوانەکە بەزووترین کات ئاشکرابکرێ  -٣
 . و سزای یاسایی توند بدرێن
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بەهۆی ئەوەی ئەم تاوانە هەموو سنورێکی یاسایی وئەمنی تێپەراندوە و لەبەرامبەریشدا  -٢
بەرپرسان کاری جددیان بۆ ڕزگار کردنی گیانی ئەو ڕۆژنامەنوس و خوێندکارە نەکردووە ، 
داوا دەکەین بەرپرسان لەوەزارە تی ناوخۆو وپۆلیس لێپێچینەوەی یاساییان لەگەڵ بکرێت 

 . درێن وسزای یاسایی ب

 وێنەیەك بۆ 

 ئەمنستی ئینتەرناسیونال 

  HRCهیومان رایت کۆمیتی 

 

ی  دۆسیه له  وه ی لێکۆڵینه پرۆسه ک چاودێر له یه وه رناسیۆنال ئاماده نته نستی ئه مه ئه
 .شداری بکات شت عوسماندا به رده سه

  نمه یه گه ش ده یه له سه م مه من ئه. ریکا مه التدارانی ئه سه ده نین به یه یه بگه له سه م مه بیت ئه ده
ی  پرۆسه و له که لیژنه  شداریکردنمان له ی به له سه بۆ مه  وه. ریکا مه ئه شی خۆمان له به

سزا  تاوانباران به  که  مانه ئاراسته  وه ر ئه هه  ، ئیمه وه نسیپیه باری پره ، له وه لێکۆڵینه
 .درێت ر بیروڕای سیاسی تیرۆرو ئازار نه سه ڵک له خه  ی یاسا، وه گوێره نین به یه بگه

م  رده به  له 00.0.7505سویسرا دوێنێ  کان له ریه ماوه سیاسی وجه  نه خۆپیشاندانی الیه
 .چوو ڕێوه رناسیۆنال ، به نته نستی ئه مه ی ئه شی سویسرای ڕێکخراوه کی به ره ی سه بنکه

ی ئازادو  ختکردوانی ڕێگای ووشه گیان به  ستان بۆ ڕێزگرتن له ک وه یه قیقه ی ده وه پاش ئه
بوان  ئاماده  خێرهاتنی له رمی به مال کۆشش، به گه جه. ی ئازادو ئازادی سیاسی وه بیرکردنه

ری و  ماوه باتی جه گرنگی خه  وه. شدارییان بوو به  ری سویسراوه راسه سه له  کان کرد که نه والیه
رێم  رۆکی هه ولێرو سه اڵتدارانی هه سه ر ده سه  خستنه کان بۆ گووشار ییه وه ته نێونه  ڕیکخراوه

تی نێوخۆ و دام  زاره رێم وپارتی دیموکراتی کوردستان و وه تی هه تی حکومه رۆکایه و سه
.  وه زگای پاراستن بۆ دادگایکردن و ناساندنی بۆ ڕای گشتی ڕوونکرده کان وده رپرسه زگا به وده

  وه کانیان خوێنده کان ووته رییه ماوه کان وجه سیاسیه  نه الیهرانی  نوێنه له  که ر یه پاشان هه
 بریتی بوون  که

 

لی سکرتیری  د عه حمه ن ئه الیه رانی عیراقی له نابه ری په راسه ووتاری فیدراسیۆنی سه.0
 .فیدراسیۆن

  وه هشید ڕه مه یدون حه ره ن فه الیه سویسرا له  ی گۆڕان له وه نی بزووتنه نجومه ووتاری ئه.7
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ردار حامد ،  ی سویسرای حزبی کۆمۆنیستی کریکاری عیراق ، سه ووتاری کۆمیته. 4
  سکرتیری کۆمیته

، سکرتیری  ن باوكی ڕێگاوه الیه ی سویسرای حزبی شیوعی کوردستان له ووتاری ڕێکخراوه. 3
 .ڕێکخراو

  وه ه ن هیوا ناسیح الیه ی سویسرا له کۆمیته/چاک -ووتاری چاودێری کوردۆ ساید. 0

نستی  مه ی ئه کانی ڕیکخراوه ندییه یوه رپرسی په ڵ به گه کان له نه فدی الیه مان کاتدا وه هه له
زمانی  ک به یه ی یاداشتنامه وه ڕای ئه ڕه دا سه که وه کۆبوونه  له.  وه رناسیۆنال کۆبوونه نته ئه
چڕترین .گفتوگۆیان کرد  ره وه ندین ته ر چه سه له  ڕیزییان وه به  بی درایه ره ڵمانی وعه ئه

پاراستنی مافی مرۆڤ،   ن له شداری بکه رتر به وان کاریگه ئه  ی که وه کان بریتی بوون له خاڵه
  له  ی که فراوانه  و تۆڕه به  ، وه وه یاندنی بیروڕای گشتی یه ڕێگای خۆیان وتێگه له  وه
ری  توانن جددی تر کاریگه ، ده یانه ا ههکاند مرۆڤدۆسته  ڵ ڕێکخراوه گه له  کانیاندا  ندییه یوه په

داوایان   وه. ریم وپارتی دیموکراتی کوردستان رۆکی هه التی کوردی و سه سه ر ده سه دابنێن له
،  وه ی لیکۆلێنه لیژنه  شداربوون له بۆ به  یی خۆی نیشانداوه ک چۆن یۆنامی ئاماده کرد وه

ڕێز ئاالن بۆفارد  به.  که وه ولیکوڵینه  که یژنهی ل بن بۆ چاودێرکردنی پرۆسه وانیش ئاماده ئه
کان،  جیهانیه  ڵ ڕێکخراوه گه تی سویسراو له وله ڵ ده گه له  کانی مرۆڤه رپرسی مافه به به

ن  نده له زی خۆیان له رکه ی مه بنکه  نێته یه گه ده  النه سه و مه ئه  ڵێنی دا که به ی که وه رای ئه ره سه
واوی  ته  که  وه ی کرده که فده دڵنییای وه  ، وه وه نێته یه گه وانمان پێده هرمی ئ اڵمی فه وه  وه

، بۆ  ی ڕوونه که نستیش مێژووه مه الی ئه له که  م دۆسیه ی ئه وه ڕ بۆ ئه گه  خاته توانایی خۆی ده
م  زارکردنی ئه رمه کان وخۆیان بۆ کارکردن بۆ ریسواکردن وشه جیهانیه  نه یاندنی الیه تیگه

نین  یه یه بگه له سه م مه بیت ئه بێت، ده ریمان هه ی بتوانین کاریگه وه پاشان ووتی بۆ ئه.  یرۆرهت
بۆ   وه. ریکا مه ئه شی خۆمان له به  نمه یه گه ش ده یه له سه م مه من ئه. ریکا مه التدارانی ئه سه ده به
  ، ئیمه وه نسیپیه باری پره ، له وه ی لێکۆڵینه پرۆسه و له که لیژنه  شداریکردنمان له ی به له سه مه
ر  سه ڵک له خه  ی یاسا، وه گوێره نین به یه سزا بگه تاوانباران به  که  مانه ئاراسته  وه ر ئه هه

اڵمتان  م و وه که ن ده نده هاوڕییانی له من پرس و ڕا به. درێت بیروڕای سیاسی تیرۆرو ئازار نه
 . وه مه ده ده

  ران و گوزارشتیکی کورتیان له الی خۆپیشانده  وه ڕانه کان گه نه الیهرانی  نوێنه  وه پاش ئه
ی  وه گێرانه تی جۆراوجۆر به سایه ندین که پاشان چه. بوان ئاماده  به  وه دایه  که وه کۆبوونه

ندین  ی چه وه خوێندنه وڵی تیرۆر، له هه ڕزگاربونیان له کان، له زیندانه رهاتی خۆیان له سه به
اڵتداراندا،  سه ڕووی ده کان به تیه زایه ی ناڕه وه بونه وره واڵی گه هه شیعر، له  رچهووتارو پا

زم کردن تا دادگایی  زم جه عه  وه. هینرا  پرشنگداره  م ئاکسیۆنه عات کۆتایی به دوای دوو سه
ی ئازادو  ووشه  زاران ساڵو له اڵو هه سه.شت عوسمان  رده ئاشکرای بکوژان وتیرۆریستان سه

زاری بۆ تیرۆریستان  رمه نگی و شه نه...ختکردوو  ش وگیانبه رکه شتی سه رده می ئازادو سه ڵه هق
 .رستان په وکۆنه
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حزبی : نانه م الیه به  نراوه یه گه  وه ینه که باڵوی ده  یاندنه م ڕاگه هاوپێچی ئه  که  که یاداشته  وه
ی  ڵگه مانی سویسرا، کۆمه رله په  سۆسیال دیموکراتی سویسرا، گروپی دۆستانی کورد له

تی عیراقی  فاره ریم، سه تی هه تی حکومه رایه کان، نوێنه وساوه چه  وه ته نه رگری له به
 . سویسرا له

 :کان  نه الیه

 سویسرا رانی عیراقی له نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه.0

 سویسرا ی گۆران له وه نی بزوتنه نجومه ئه.7

 ی سویسرا رێکخراوه/حزبی شیوعی کوردستان.4

 ی سویسرا کۆمیته/حزبی کۆمۆنیستی کریکاری عیراق.3

 ی سویسرا کۆمیته/چاک -چاودێری کوردۆ ساید.0

 

رۆژی   شاری بیرن له  رناسیۆنال له نته نستی ئه مه م ڕیکخراوی ئه رده به له  کان که نه ران والیه ی خۆپیشانده یاداشتنامه
 :نجامدرا ئه 11.2.4212

 وێت لسورانی سیاسیمان ده ئازادی نوسین وبیروڕا و ئازادی هه  ئیمه

س  ندین که رێمی کوردستاندا چه تی هه اڵتی حکومه سه کوردستانی ژێرده له  کی درێژه یه ماوه
کی  مووالیه هه ترین ڕووداو که ری تیرۆرکراون،تازه گه ربیروڕای سیاسی وکاری ڕۆژنامه سه له

شت  رده نوس سه ،فڕاندنی خوێندکارو ڕۆژنامه کردووه رهو ترسی گه توشی شۆک بوون ومه
خوێنێت له شاری  ی لێده و زانکۆیه رگای ئه م ده رده به له    3/0/7505ڕۆژی  عوسمان  بوو له

شت  رده سه.   وه شاری موسڵ دۆزرایه  له 0.0.7505  تیرۆرکراوی له ولێر ودوای دوو رۆژ به هه
 .   اڵتی سیاسی تیرۆر کرا سه ده کانی له ییه خنه ڕه  ینهونوس وه ر بیرکردنه سه عوسمان له

  چێت،که کماندا دێت و ده مووالیه رئاسمانی هه سه به  ری ترسه پاندنی سێبه سه   م تیرۆره ئه
ساڵی ڕابردوودا    00  له بات، که و سنوردارکردن ده ره ڕبڕین به ئازادی میدیاو ڕاده  نیمچه

رگ و خوێن  قوربانی  زۆری   مه  به   وه کانه ران و سیاسییه هن میدیاکاران و نوس الیه له
 .بۆدراوه

رێمی  تی هه اڵتی  حکومه سه کوردستانی ژێرده  ڕبڕین  له مڕۆ  کاری میدیا و ئازادی ڕاده ئه
وی  عنه تی مه هاوکاری ویارمه پێویستی به( تی لۆکالی کوردی دا  حکومه)   کوردستان،واته

هایان  ڕی ڕه باوه که    یه هه(  ئێن جی،ئۆ و سیاسییانه)  و ئۆرگانه و ڕێکخراو موو ئه هه
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   وه کانه دیبلۆماتی و سیاسییه   ی فشاره ڕێگه ،تاله یه ڕبڕین هه دیموکراسی  و ئازادی ڕاده به
  ره نوس ونوسه تی ڕۆژنامه المه اڵتی کوردی ناچاربکرێت  گیانی پاراستن و سه سه ده

 .ربکات ۆگهکان  مس ئازادولیبراڵه

 :ن که ران داوا  ده ری خۆپیشانده ماوه و جه ئیمه

زووترین کات  بێت به ، ئه اڵتداره سه ولێر ده هه  ی پارتی دیموکراتی کوردستان له وه به. 0.
 .شت بۆ  ڕای گشتی ئاشکرا بکات رده ی بکوژانی سه وه دواداچوون ودوزینه رکی به ئه

ڕ بۆ  گه  کانی خۆی بخاته وڵه هه  می کوردستان لێبڕاوانهری تی هه ڕێم وحکومه رۆکی هه سه/ 7 
  به  یه وه م کرده ستی پشتی ئه شت عوسمان وپالن وده رده ئاشکراکردنی تیرۆریستانی سه

ری وئاشکرادا  ماوه کی جه دادگایه  تیرۆریستان له.نێت یه ڵکی کوردستان بگه موو خه ئاگاداری هه
 .دادگایی بکرێن

ڵکی کوردستان و  کانی خه گیان وژیان وئازادییه  له  رپرسه ێمی کوردستان بهر تی هه حکومه/ 4
ر کردنی   به سته لسوڕانی سیاسی و ده تی دابینکردنی ئازادی هه حکومه  پێویسته

 .کان  بێت تگوزارییه خزمه

 :کان نه الیه

 تی سویسرا سکرتاریه/رانی عیراقی  نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه.0

 تی سویسرا رایه نوینه/ی گۆڕان  وه بزوتنه.7

 ی سویسرا کۆمیته/چاک .چاودێری  کوردۆ ساید. 4

 ی سویسرای حزبی کۆمۆنیستی کریکاری عیراق کۆمیته.3

 .ی  سویسرای حزبی شیوعی کوردستان ڕیکخراوه.0

 :بۆ  م یاداشته کۆپی ئه

 سویسرا  رێم له تی هه تی حکومه رایه نوێنه.0

 ویسراس ی عراقی له فاره سه.7

 ((گفی بی))کان وساوه چه  وه ته ڵگای بۆ نه ی کۆمه ڕێکخراوه.4

 کراتی سویسرا پارتی سوسیال دیمه.3
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 .وروپا مانی ئه رله په  گروپی دۆستانی کورد له.0

 .کۆمسیۆنی مافی مرۆف ، یوئین جنیف. 0

 

 بەشداری بکەنداوا دەکەن خانەوادەی سەردەشت عوسمان لە لێکولینەوەی تیرۆری کورەکەیان 

ئێمەوە ئەوەمان خستۆتە بەردەستی ئێوە کە پێوانی بکەن هاورێ و کەسوکارو هەموو کەس "
لەناوەوەو لەکوردستان وەهەروەها لەدەرەوەش نیگەرانن بەرامبەر بە پێشێلکردنی ئازادی 

 "ڕۆژنامەگەری لەکوردستاندا

 7505--0-74لەندەن :بەریتانیا  -ناوەندی هەواڵگری فیدراسیۆنی پەنابەران 

لە نامەیەکدا کە ئاڕاستەی نۆینەری حکومەتی ( workers liberty)ڕێکخراوی ڕزگاری کرێکار
خانەوادەی سەردەشت عوسمان لە "هەرێمی کوردستانیان کردوە لە لەندەن داوا دەکەن

 "لێکولێنەوە تیرۆری کورەکەیان بەشدار بکەن

دەستی ئێوە کە پێوانی بکەن هاورێ ئێمەوە ئەوەمان خستۆتە بەر"هەروەها ئەوەشیان وتووە 
و کەسوکارو هەموو کەس لەناوەوەو لەکوردستان وەهەروەها لەدەرەوەش نیگەرانن بەرامبەر 

 "بە پێشێلکردنی ئازادی ڕۆژنامەگەری لەکوردستاندا

لێکوڵینەو لەگەڵ پاسەوانەکانی بەردەم زانکۆی " لە بەشێکی دیکەی نامەکەیاندا داوا دەکەن
وەها پاسەوانەکانی سەیتەرەی نێوان هەولێر و موسڵ بکرێت سەبارەت بە سەاڵحەدینو هەر

 "ڕفاندنوتیرۆری سەردەشت عوسمان

 

 ین که ده  تیرۆریست ئیدانه  شت عوسمان به رده تبارکردنی سه تۆمه

ڕوانی ئاشکرا کردنی  ری ئازادیخوازی کوردستان چاوه ماوه جه  چوار مانگه  ی زیاتر له ماوه
س  زار که یان هه ده. شت عوسمان دەكەن رده نووس سه کار و ڕۆژنامهبکوژانی خوێند

 ین که ده  تیرۆریست ئیدانه  شت عوسمان به رده تبارکردنی سه تۆمه

خۆپیشاندان و کۆڕو   لێک واڵتی دنیا له گه  کانی کوردستان و له ی شارو شارۆچکه زۆربه  له
و ئەرکی  حکوم کرد نووسی الویان مه نگ تیرۆرکردنی ڕۆژنامه ک ده کانیاندا یه ڵه کۆمه

چی پاش  که. ئاشکراکردنی تاوانکارانیان خستە ئەستۆی حکومەتی هەرێم و دەزگا ئەمنیەکان
ت کە  ی تایبه وه ی لێکۆڵینه ی لیژنه وه ڵێن دان به ڕای پەیمان و به ره و سه زۆره  و ماوه ئه
داوی  ره سه  کاران پێک هاتووهبۆ ئاشکراکردنی تاوان  رێم رۆکایەتی هه سەر داوای سه له
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نها  ک ته یاندنێکدا نه ڕاگه  ی ناوبراو له ست، لیژنه ده  وتۆته و تاوانه که ت به باره گرنگیان سه
تێکی  ڵکو تۆمه اڵمی خواستەکانی جەماوەری کوردستان و ڕۆژنامەنوسانی نەدایەوە، به وه

 . ستی تیرۆر وای خستە پاڵ قوربانی ده ناڕه

  شت عوسمان، به رده ربڕین، سه خشی ڕێگای ئازادی ڕاده وە گیانبه ڵینهی لێکۆ لیژنه
م تۆمەتە نالۆژیکیەش دەری  و به کات تبار ده نسارولئیسالم تۆمه هاوکاریکردنی گروپی ئه

و  و دۆستانی   دەخات كە لیژنەکە لە ئاست خواست و داوای خێزانی قوربانیەکەو، هاوڕێ
کی  یه شه ڕه ئەمە هه. ئازادیخوازی کوردستان نەبووەڵکی  موو خه و هه ڕۆژنامەنوسان

ئاکامێکی دژوار   م تاوانبارکردنه ئه  وه کی تره الیه له.  نگێکی ئازاد ر ده ر هه بۆ سه  وخۆیه ڕاسته
 . بێت شت عوسمان ده رده هید سه ر خێزانی شه وخۆی بۆسه و ڕاسته

  م تاوانبارکردنه ی ئه وه ، وێڕای ئه مان هاتووهناو  وه خواره  له  ی که نانه و حزب و الیه ئه  ئێمه
 : ین که وه بەتوندی پڕۆتێست دەکەین، خوازیاری ئه

ک بۆ لێکۆلینەوە لە تیرۆری شەهید سەردەشت پێک بێت بەبەشداری  یه لیژنه/ 0
کانی  تیه وڵه نێو ده  نووسان، ڕێکخراوه نی کوردستان، ڕۆژنامه ده ڵگای مه کانی کۆمه ڕێکخراوه

و  و چاودێری مافی مرۆڤی جیهانی نووسانی بێسنوور و ڕۆژنامه رناشناڵ منستی ئینته ک ئه وه
 . شت عوسمان رده ری خێزانی سه نوێنه

و ژیانی بنەماڵەی شەهید   ت منیه پاراستنی ئه  رپرسن له اڵتی ئەمنی به سه حکومەت و ده/ 7
 .  سەردەشت و هاواڵتیانی كوردستان

 پی کوردستان  پارتی چه

 چاک  -ڕێکخراوی چاودێری کوردۆساید

 سوێد  -ری دیموکراتی کوردستان سه پارتی چاره

 ڕێکخراوی سوید / حزبی شیوعی کوردستان

 ستۆکهۆڵم   ی گۆڕان له وه بردنی بزووتنه ڕێوه ی به سته ده

 ڕێکخستنی ستۆکهۆڵم  -حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
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کانی کوردستان دژ  تییه زایه ناڕه  ر بۆ پاڵپشتیکردن له شاری ڤانکۆڤه ک له یه وه گردبوونهرپاکردنی  وازێک بۆ به بانگه
 شت عوسمان رده نووس سه تیرۆرکردنی ڕۆژنامه به

کان بۆ ئاشکرا کردنی  وڵه ربوونی هه کاریگه و " نگ نابین بێده"مپینی  کانی که چاالکییه
کوردستاندا،  ست کۆتاکردنی تێرۆر له و ده  زارییه رمه شه پڕ له  و کرداره تاوانبارانی ئه

   ڵکی کوردستان ی خه یه وه و بزووتنه وام بوونی ئه رده دان و به درێژه  به  یه سته وابه

کانی  ڵکی ئازادیخواز گشت شاره بوونی خه  ربڕین و تووڕه تی ده زایه ک ئاگادارن ناڕه روه هه
رێمی کوردستان  اڵتدارانی هه سته رپرسان و ده چی تاکو ئێستا به که.  وه ته کوردستانی گرتووه

  سته و ده ی ئه وه دواداچوون و دۆزینه بۆ به  ناوه لی و جدییان نه مه نگاوێکی عه هیچ هه
کانی  چاالکییه. بوون  وه شت عوسمانه رده نووس سه پشت تیرۆرکردنی ڕۆژنامه له  ی که شانه ڕه
و  کان بۆ ئاشکرا کردنی تاوانبارانی ئه وڵه ربوونی هه کاریگه و " نگ نابین بێده"مپینی  که

دان  درێژه  هب  یه سته کوردستاندا، وابه ست کۆتاکردنی تێرۆر له و ده  زارییه رمه شه پڕ له  کرداره
شێک  ش ببین به خوازێت ئێمه ده  که  ڵکی کوردستان ی خه یه وه و بزووتنه وام بوونی ئه رده و به
  شوێنه تی و خۆپیشاندان له زایه ی پیشاندانی ناڕه ڕێگه له  وه ره ئاگادارکردنی دنیای ده  . لێی

بۆ پاڵپشتیکردن و   وڵێکه کان،هه چاالکییه کان و ئاگادارکردنی میدیاکانی ڕۆژئاوا له گشییه
گشت  یان له ربڕین و به ئازادی ڕاده رگریکردن له بۆ به  ی که یه وه و بزووتنه هێزکردنی ئه به

ستین  ڵده ر هه شاری ڤانکۆڤه ڵسوڕاو له ڵێک هه کۆمه  ئێمه.  ڕیخراوه کانی کوردستاندا به شاره
 ی کوردستان دژکان تیه زایه ناڕه ک بۆ پاڵپشتیکردن له یه گردبوونه  به

و  شداربن له به  ین که که وازتان ئه بانگه  نووس، وه شتی ڕۆژنامه رده تیرۆرکردنی سه به
 .بین ش نه بێ به  مێژووییه  رکه و ئه ش له دا تاکو ئێمه یه گردبوونه

  Grandview Park, located on Commercial Drive, and Charles street: شوێن

 .  ، کاتژمێر چواری ئێواره72/0رواری  به  مه رۆژی شه: کات 

 0532727003: فۆن له ته  ژماره

 بردن ڕێوه ی به سته ده

 

وبەرتەسک ( سەردەشت عوسمان )بانگەواز بۆ بەشداریکردن لە کۆبونەوەیەکى ناڕەزایەتى دژ بە تیرۆرکردنى 
 کردنەوەى ئازادى لە کوردستان

کەنەدا بەشدارى دەکات لە کۆبونەوەى -عێراق لە شارى ڤانکوڤر حیزبی کۆمۆنیستى کرێکارى
ناڕەزایەتى دژ بەم تاوانە وئاشکراکردن و ڕسواکردنى ئەنجامدەرانى شانبەشانى سەرجەم 

 ئازادیخوازان وبە ئەرکى سەرشانى خۆمانى دەزانین
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ردووە لەدرێژەى ئەوچاالکیانەى کە حیزب لە ناوخۆو دەرەوەى کوردستان وعێراق دەستى پێک
لە شارى ( سەردەشت عوسمان)هەر لە یەکەم ڕۆژەکانى ناڕەزایەتى دژ بە تیرۆرکردنى 

عێراق دوابەدواى ئاشکراکردنى گەندەڵى /هەولێرى ژێر دەسەاڵتى پارتى دیموکراتى کوردستان
حیزبی کۆمۆنیستى کرێکارى ...و جیاوازى چینایەتى نێوان دەسەاڵتداران و خەڵکى کوردستان 

کەنەدا بەشدارى دەکات لە کۆبونەوەى ناڕەزایەتى دژ بەم تاوانە -رى ڤانکوڤرعێراق لە شا
وئاشکراکردن و ڕسواکردنى ئەنجامدەرانى شانبەشانى سەرجەم ئازادیخوازان وبە ئەرکى 
سەرشانى خۆمانى دەزانین و لەم پێناوەشدا بانگەوازى سەرجەم مرۆڤ دۆستان و 

بەشداریکردن لەم کۆبونەوەى ناڕەزایەتیەدا ئازادیخوازان و ڕێکخراوەکانیان دەکات بۆ 
و ئازادیخوازان (سەردەشت عوسمان )لەپێناو داخوازى ئاشکراکردنى تاوانباران و بکوژانى 

ودانیان بە دادگایەکى سەربەخۆ و جەماوەرى و هەروەها پابەند کردنى سەرجەم یاسا و 
و ئازادى بێقەید و شەرتى دەسەاڵتى سیاسی لە کوردستان لە ڕێزگرتن لە ئازادى ڕادەربڕین 

 ...سیاسی لە درێژەى ئەم ناڕەزایەتیە جەماوەریەدا

هەربۆیە بەشداریکردنتان لەم کۆبونەوەیەدا بەهێزکردنى دەنگى ناڕازى و وەستانەوەیە 
 ... بەڕوى تیرۆرو تۆقاندندا 

 -:کات و شوێنى کۆبونەوەکە بەم شێوەیەى الى خوارەوەیە

   Grandview Park ،located on Commercial Drive ،and Charles streetشوێن  

 . ، کاتژمێر چواری ئێواره72/0رواری  به  مه رۆژی شه: کات 

Vancouver ،BC 

Saturday   May 29 ،2010     04:00 pm 

 کەنەدا/ حیزبى کۆمۆنیستى کرێکارى عێراق   فانکوفر

74/0/7505 

 

کرێکارانی خزمەتگوزاری لە بەریتانیا، نیشانەی بێبەرپرسیاریتیانە خۆالدان لە وەاڵمدانەوە بە خواستی سەندیکای 
 بەرامبەر ئاشکرا کردنی بکوژانی سەردەشت عوسمان

 :7505-0-73لەندەن 

دوای ئەوەی لەسەر داوای فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی سەندیکای  
رۆکی هەرێمی نامەیەکیان ئاڕاستەی سە( PCS)خزمەتگوزاریەگشتیەکانی بەریتانیا 
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کوردستانکرد سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان وپشتگیریان  خۆیان لە ئازادی 
هەڵسورانی سیاسی و ڕۆژنامەگەریو بیرۆرا   لە کوردستان  دەربڕی، وە ناوەندی هەواڵگری 

(  PCS)فیدراسیۆن نامەی کارن جۆنسن  لە کۆمسیۆنی یەکیتی خزمەتگوزاریە گشتیەکان 
بە نامەیەکی  -02پاشان .باڵوکردەوە  0-00بەتیرۆری سەردەشت عوسمان لە سەبارەت 

 .ئەنتەرنیتی وەاڵم بە سەندیکای ناوبراو دەدرێتەوە کە دەقەکەی لەخوارەوە هاتووە

لەجیاتی ئەوەی کە "دەشتی جەمال سکرتێری فیدراسیۆن سەبارەت بەو وەاڵمە ووتی  
وە کە چی بەداخەوە لەڕێگای ئیمیلی کەسێکەوە دەسەاڵتداران وەاڵم بە نامەی سەندیکا بداتە

بە ناوی سەالم کاکەیەوە نامەیەک ئاڕاستەی کارن جۆنسن کراوە کە مەسەلەکەی بۆ الیەکی 
کیشاوە کە هیچ پەیوەندیەکی بە کێشەکەوە نیە،کارێکی ئاواش بەڵگەی ئەوەیە کە ً  تر را

ەدزنەوە و نایانەوێت دەسەاڵتداران خۆیان لە وەاڵمدانەوە بەداواکاریەکانی خەڵک د
 "بەرپرسیاریتی لە ئەستۆ بگرن

سەبارەت بەو نامەیە کارن جۆنسن لە پەیوەندیەکی تەلەفونیدا بەسکرتێری فیدراسیۆنی 
ئێمە چاوەروانی ئەوەمان دەکرد لێکولینەوە لەو تاوانە قیزەوەنە  بکرێت کە " ڕاگەیاند

وە کەبە هیچ شێوەیەک ئەوە نیشان هەواڵەکەی هەموانی هەژاند  بەاڵم نامەیەکم ئاڕاستەکرا
نادات بەدوادا چون لێکولینەوە لەو تاوانە بکرێت وهاوکات جێگایەک بۆ ئەو خواستە 
ئینسانیانە دابنرێت کە داواکار بووین بۆ خەڵکی کوردستان کە سەرەتاترین مافە خەڵکی 

 "کوردستان لێ بەهرمەند بێت

 .ئەندامی هەیە لەسەراسەری بەریتانیا هەزار 455شایەنی باسە یەکیتی ناوبراو نزیک بە 

 

کانی کوردستان دژ  تییه زایه ناڕه  ر بۆ پاڵپشتیکردن له ی شاری ڤانکۆڤه که وه گردبوونه  ت به باره ک سه ئاگادارییه
 شت عوسمان رده نووس، سه تیرۆرکردنی ڕۆژنامه به

کاتژمێر   یاندبوو که ر ڕامان گه ی شاری ڤانکۆڤه که وه م بۆ گردبوونه که وازی یه بانگه  له  ئیمه
ین  دواخه  که وه اڵم پێمان باش بوو کاتژمێرکیك کوبونه ، به وه بینه کۆده  چواری ئێواره

ن شوێن ما هه  له  واتا کاتژمێر پێنجی ئێواره. ڵکێکی زۆرتر شداریکردنی خه ستی به به مه به
  نین که یه و چاالکییه ڕاگه شداربوانی ئه به  به  وه ئه  ها پێمان خۆشه روه هه.  وه بینه کۆده

تی  زایه و ناڕه پاڵپشتی ئه  ین که که نێک یاخوود حزبێکی سیاسی ده ر الیه هه  ستخۆشی له ده
م  کی له ره تی سه سه به مه  رچاو بگرن که به له  وه اڵم داواکارین لێیان ئه کات، به ده  ڕبڕینه ده

ڕبڕین و  ئازادی ڕاده له  رگریکردنه  بۆ به  که  کانی کوردستانه تییه زایه پاڵپشتیکردنی ناڕه کاره
شتی  رده خوێنی سه  ستیان چووه ده که  ی و تاوانبارانه ئاشکراکردن و سزادانی  ئه

 . نووس رۆژنامه

   Grandview Park, located on Commercial Drive, and Charles street: شوێن
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 .  ، کاتژمێر پێنجی ئێواره72/0رواری  به  مه رۆژی شه: کات 

 0532727003: فۆن له ته  ژماره

  Kja21@sfu.ca: یڵ ئیمه

  که وه رانی گردبوونه ڕێکخه 

 لی عه  تریفه - الل ستا جه وه -ن  سه حه  کاوه - شید ڕه  مه ڕزگار حه - یوب فایق ئه

 

ــ لینینستی ئه رده نوس زه تیرۆری رۆژنامهر  سه له تی  زایه ی ناره ڵمانیا نامه شت عوسمان ،حزبی مارکسیست 
 .کرد وانه رێمی کوردستان ڕه هه بۆسەرۆکی

 :7505-0-70ڵمانیا ئه -ناوەندی هەواڵگری فیدراسیۆن  

ی  چوارچێوه  له "ڵمانیا ووتی رانی عێراقی ۆۆ ئه نابه ری په راسه تی فیدراسیۆنی سه رایه نوێنه
ی تیرۆری  وه کوردستاندا وریسواکردنی کرده ربرین له ئازادی سیاسی وراده  دیفاع له

ی ئازادیخوازی ، فیدراسیۆنی  وه هێزکردنی بزووتنه شت عوسمان وبه ده نوس زه رۆژنامه
ری  ماوه هنی سیاسی وج ندی الیه چه ندی به یوه ڵمانیا ، په ئه رانی عێراقی له نابه ری په راسه سه
کی  یه ی کالسرۆ ،نامه ڵمانیا ناوچه دا حزبی مارکسیست ۆۆ لینیستی ئه م نێوه ،له  کردوه  وه یه

 "کرد وانه رێمی کوردستان ڕه هه تیان بۆسه رۆکی زایه ناره

حزبی مارکسیست ۆۆ لینینستی   ڵمانی ردوو زمانی کوردی و ئه هه به  یه که قی نامه ش ده مه ئه
 ی کالسرۆ ناوچه - ڵمانیا ئه

 رزانی  سعود به رێز مه به

  وه شت عوسمان ئاگادارکراینه رده نوسی عێراقی زه واڵی کوشتنی رۆژنامه هه له  ئێمه
 .ربڕین  تی خۆمان ده زایه دا ناره م کاره ر ئه رامبه به وبڕیاریماندا له

رێمی  هه  ربڕین له ری وئازادی راده گه کو مافی رۆژنامه کان وه دیموکراتیه بارودۆخی مافه 
بێ رووبدات،  ده  وجۆره چۆن کارێکی له.   ئاستێکی باشدا نیه کوردستانی عێراقدا له

ستگیربکرێت وبرفێندرێت وپاش ئازارو  دا ده قامێکی کراوه رشه سه نوسێک له ڕۆژنامه
  ێنراوهکاره به  م کاره بۆ ئه  ؟ ئۆتۆمبیلێکیش که...  وه کوژراوی بدۆزرێته دان به نجه شکه ئه
ندین راپۆرتی  چه  دا ئێمه م چوارچێوه رله هه....! رێت ندین خاڵی پشکنیندا تێپه چه به

ی  سانه وکه ر ئه کردن وفشارهێنان بۆسه شه ڕه ر هه سه له  یشتوه نوسیمان پێگه رۆژنامه
 .رێمی کوردستاندا  عێراق وهه ن له که ریدا کارده گه بواری میدیاو رۆژنامه له که
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دا  م وواڵته ر ئه رامبه به نگێکی له پاندنی ئارامی ودیموکراتیدا جه ژێر ناوی داسه ا لهمریک ئه
  ڕۆشنه  وه المانه به  ،ئیمه  م ئیدعایانه ر له ده اڵم به نجامیش داگیری کرد ،به ره رپاکرد وسه به
ندیه  وه رژه پێناو به نها له ته  نگه م جه و ئه  مایه م بیانۆکانیان بێ بنه رجه سه که

نجامدانی  چوو ،ئه رێوه کانی به یمانه هاوپه  ته مریکا و حکومه کانی ئه ئیمپریالیستخوازه
  ره داگیرکه  اڵته سه م ده ئه لمێنێت که یسه ده  یش جارێکی دیکه و جۆره ی له ترسنۆکانه  تاوانێکی 
 .زامن بکات(  کی ئازادیخوازانه دیموکراتیه)ناتوانێ 

فغانستاندا  ئه کانی له ربازیه سه  ی هێزه ڵمانیا بریاریدا ژماره تی ئه ومهک، حک یه ماوه رله به
ڵمانیا  ڵکی ئه دی خه رسه فتا ده هه% 25  کاتێکدا دێت که له  ش  م بریاره زیاتر بکات ،ئه

 .ن  نگه م جه خوازیاری کۆتایی هینان به

رانی تاوانی کوشتنی  جامدهن ریشتیکار وئه رپه کان و سه داواکاری ئاشکراکردنی هۆکاره  ئێمه
ڵگا ئاشکرا بکرێت  کۆمه بێت رووبه کانیش ده وه نجامی لێکۆڵینه ین ، ئه(شت عوسمان رده زه)

 .ربگرن ی یاسادا سزای خۆیان وه چوارچێوه ێنرێت وتاوانبارانیش له ورابگه

ها  روه هعێراق و ه کانین له ره داگیرکه  ی هێزه وه خوازیاری کشانه  مان کاتدا ئێمههە  له
م  رجه سه ڵکی کوردستان بناسرێت و سمی بۆ خه ره نوس به داواکارین مافی دیاریکردنی چاره

 . وه رێنه و بگه وه ی وواڵت بکشیێنه وه ره ده ڵمانیا له کانی ئه ربازیه سه  هێزه

 کۆنراد   گابریله

 ڵمانیا حزبی مارکسیست ۆۆ لینینستی ئه

 ی کالسرۆ ناوچه

70.50.7550 

 

 کرێت شت ساز ده رده نووس سه مینیی بۆ تێرۆری رۆژنامه ئوسترالیا کۆڕێکی ماتهله 

ری  کادیمیست و ژۆرناڵیستی ئوسترالیی و عێراقیی و ئێرانیی و نوێنه ندین ئه چه  بڕیاره
  کانی مافی مرۆڤ و حیزب و رێکخراوه عێراقیی و کوردستانیی و منستی و رێکخراوه ئه

 بکرێن   که کۆڕه کان بانگهێشتی ئوسترالییه

کانی ئوسترالیا کۆڕی  شاره  ندی کوردیی له وه کاندا، ره  رییه ماوه تییه جه زایه ی ناڕه درێژه  له
 04  شاری سیدنی بڕیاره له. نێن شت عوسمان داده رده نووس سه مینیی بۆ تێرۆری رۆژنامه ماته

ی کوردستانی عێراق و ئێران کان کات کورده ده  ممه کشه وتی رۆژی یه رێکه  ش که ی مانگی شه
 . رن به  ڕێوه شاری سیدنی به مینیی بۆ کۆمیونیتی کوردیی له کۆڕێکی ماته
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ری  کادیمیست و ژۆرناڵیستی ئوسترالیی و عێراقیی و ئێرانیی و نوێنه ندین ئه چه  بڕیاره
  کانی مافی مرۆڤ و حیزب و رێکخراوه عێراقیی و کوردستانیی و منستی و رێکخراوه ئه
نجامیش  ره ن و سه ش بکه ی خۆیان پێشکه بکرێن و وته  که کان بانگهێشتی کۆڕه سترالییهئو

رێمی  تی هه رێمی کوردستان و حکومه تی هه رۆکایه تیی بۆ سه زایه یاداشتێکی ناڕه  وه پێکه
ژێرچاودێری ئۆرگانێکی  خۆ و ئازاد له ربه کی سه و داوای دادگایه  وه نه رزبکه کوردستان به

کانی  و ژۆرناڵیسته که سوکاری قوربانییه بوونی که ئاماده  کان و به کگرتووه یه  وه هت نه
 . کان بۆڕای گشتیی ئاشکرا بکرێن  وه خۆ ، لێکۆڵینه ربه کوردستان میدیای سه

 سیدنی  ندی کۆمیونیتی کوردیی له وه ره

 :بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنەوە بکەن

5340737350 

74-0-7505 

 

 چوو  ڕێوه کەنەدا به  تی له زایه شت عوسمان کۆبوونەوەیەکی ناڕه رده نووس سه تیرۆرکردنی ڕۆژنامه  دژ به

تاوانی تیرۆری   تی دژبه زایه لە شاری ڤانکۆڤەر لە کەنەدا کۆبوونەوە و خۆپیشاندانێکی ناره
کوردستان   ربڕین له رکوتکردنی ئازدای سیاسی و ئازادی راده شت عوسمان و سه رده سه
لە ناوەڕاستی  شاری ڤانکۆڤەر لە Grandview Parkکەلە      خۆپیشاندانه. رپاکرا به

کی  یه بەبەشداری ژماره  ٣١٠١ - ٥ – ٣١ی ئێوارەی  ٥شەممە کاتژمێر  پاشنیوەرۆی ڕۆژی
ندی کوردی و نوێنەری الیەن و ڕێکخراوی کوردی و  وه ڵکی ئازادیخوازی ره خه  رچاو له به

 .بوون کەنەدی  ئاماده

 :نینا جەالل بەڕیوەبەری بەرنامەکە بوو

ئینگلیزی ووتاری ئامادەکارانی سەرەتا ڕزگار حمەڕەشید و کاوە حەسەن بە زمانی کوردی و 
کۆبوونەوەکەیان خوێندەوە و پاشان نوێنەری کرێکارانی پۆستی کەنەدا پشتیوانی خۆی بۆ 
خۆپیشاندانەکانی کوردستان لە دژی تیرۆر  ڕاگەیاند و تیرۆری ڕۆژنامەنووسانی مەحکوم 

 -:کرد، هەروەها بەڕێزان نوێنەرانی هەریەک لە

ڤانکۆڤەر ، وەستا جەالل یەکیتی کۆمۆنیستەکان لە عێراق  ،  ئیبراهیم باقی ماڵی کورد لە
کاوە سوور ڕێخراوی چاک ، عەمار شەریف حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ، ئەکرەم نادر 
ڕێکخراوی شوراو سەندیکاکرێکاریەکان لە عێراق و نوێنەری ڕیکخراوی چەپی کەنەدی  

FightBack ختیان  ک تاک جه ڕێکخراو و چ وه ک یان چ وه که ریه شکردو هه ووتاریان پێشکه
  وه فراوانتر بکرێنه  مایانه و بنه بێت ئه ده  کوردستان که  له  وه ماکانی ئازادی کرده ر بنه سه له
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کانیاندا داوای ئاشکرا  وتاره  ها له روه هه.ڵکی کوردستاندا ڕووی خه  به  وه سکبکرێته رته ک به نه
. کرا  ده  ستاوه وه  وه نووسانه پشتی کوشتنی ڕۆژنامه  لهی  ستانه و ده کردنی تاوانباران و ئه
بە شێوەی   درێژە بەم کارو چاالکیانە  ک پێویستە و دەبێت ه  وه کرده ئەوەشیان دووپات ده

لەدەرەوەی وواڵت خەڵکی ئازادیخوازی جیهان لەوکارە . ڕێکخراو هاوئاهەنگ بدرێت
ەرتەسك کردنەوەی ئازادی هەیە  ئاگادار دزێوانەی لە کوردستان لە دژی دەنگی جیاواز و ب

 .بکرێتەوە ، هاوکاتی ناڕەزایەتیەکانی کوردستان لە دەرەوەش فراون بکرێتەوە

 -:داواکاریەکان

  ولیره التدارى سەرەکی شاری هه سه ده  رێم  و پارتی دیموکراتی کوردستان که رۆکی هه سه -
و   وه جێ لێکۆڵینه ستبه ده. تۆ بگرنس ئه له  م تاوانه رپرسیارێتى بەدوادا چوونی ئه به
بۆ راى گشتى   که رانى تاوانه نجامده کی ئاشکرا دا ئه یه پرۆسه  ن و له دواداچونی بۆبکه به

 . ن و راپێچی دادگا بکرێن ئاشکرابکه

پاراستنى ئازادی سیاسی  ندبوونى خۆیان به پێی یاسا پابه حکوومەتی هەرێمی کوردستان به -
رپرسیارێتی  به. نن یه رابگه  یاندن و راگه وه ئازادیی باڵوکردنه ، بەیانی بیروڕا،

نگاوی  ن و هه ری نیشان بده گه لسوراوانى سیاسى و رۆژنامه رپاراستنی گیانى هه رامبه به
 .کوردستان  ى تیرۆرو ئینسان کوشتن  له وه بوونه دووباره گرتن له بنێن بۆ ریگه  وه کرده به

وای سارد و لەژێر  لێزمەی باران دا ،  کۆتایی  ی وکەش و ههڕا ره سه یه  م شێوه به 
 .هات  که خۆپیشاندانه به

 وەستاجەالل    ڕزگار حەمەڕەشید      کاوە حەسەن     ئەیوب فایەق

 

  ترسییه مه  عێراقدا پڕ له  ریی له گه ئازادیی ڕۆژنامه

 غداد به –ڕۆگ   ئینگه

 هیوا ناسیح:  وه ڵمانییه ئه  له

  وه کاته جوڵێنێت و کۆده واوی واڵت ده وانانی ته نوسێکی کورد ڕۆژنامه رۆژنامهکوشتنی 

عێراقدا   تی بنیادنراو له کانی دیموکراتییه  وته ستکه ده  ک له یه  ریش به گه ئازادیی ڕۆژنامه
  هئاڕاست کی دژه بایه شه و ڕووی ڕه ره کان به عێراقییه  نوسه دا ڕۆژنامه م نێوانه نرێت، له داده
 .ن که کانیان ده مافه  رگری له ترس به ی چاونه(وانان رۆژنامه)میدیاکاران   پۆلێک له.  وه بنه ده
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عێراقدا   کان له ب و کورده ره نوسان و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ، عه ڕۆژنامه  خۆپیشاندانێک
  غدادان، که تی شاری بهڕاس ناوه  واس له بونه ی ئه که ره یکه م په رده به  وان له ، ئه وه کاته کۆده

شت عوسمان  رده کوشتنی هاوڕێی کوردیان سه  ر به رامبه ربرین به زایی ده بۆ ناڕه
  ی له پێش زانکۆکه  ی مانگی مایسدا له0  ساڵ بوو، له 74ن  مه ناوبراو ته.  وه کۆبووبونه

  زیکی موسڵ بهن  رۆژی دواتردا له  کرێت و له لکێشی ناو ئۆتۆمبیلێک ده زۆر په  ولێر به هه
 . وه دۆزرێته کوژراوی ده

 وڵگریی  زگای هه ده  گومان له

پشت کوشتنی   واڵگریی کوردیی له کی هه زگایه ده  ، که  تیان وایه ناعه کانی قه ره هاوڕێ و براده
  له. کرد  اڵتدارانی کوردی توڕه  سته ند وتارێک ده نووسینی چه  ناوبراو به.  یه وه شته رده سه
رۆکی  ی سه که داوای کچه( کۆمیدی)ئامێز  زمانێکی گاڵته  به  کانیدا، که دوا وتاره  له کێک یه
نوسێکی  ی رۆژنامه قسه  مه ئه( ی بوو که هۆی کوشتنه  وه ئه. )کات سعود بارزانی ده مه  که رێمه هه

  ارامهکی ئ یه کوردستان ناوچه. یوێرا ناوی خۆی بڵێت ر ترسی سزادان نه به له  کورد بوو، که
ی باشی  شه شی گه که ئابورییه  وه  نه گمه وێ ده له  یه غدادا هه به  ک له ی وه وه قینه ته. عێراقدا  له

  دوو پارته  ی که وه ، به ره رکوتکه رژێمێکی سه  م ئارامی بارودۆخه اڵم نرخی ئه به.  کردوه
یدانی  بووانی مه ئاماده. ن هک مکوت ده نگێکی ناڕازی ده ر ده هه  که رێمه ی هه که سته بااڵده

 .ترسن ده  و شته ندنی ئه سه ره په  واس له بوونه ئه

 مافێکی جێگیرکراو

سێکی بێبڕوا و  و که ، ئه مدا ژیاوه شته ی هه ده سه  له  ، که یه و شاعیره واس ئه بونه ئه
  ۆ ئازادیی وشهدا ب ممه ی پێنجشه ئێواره  ش له که وه بووانی کۆبوونه شدار به. ئازادیخواز بوو

. دات رووده  وه قینه ته  ڕۆژانه  شارێکدا، که  اڵم له کی بچوکن، به یه وان بازنه ئه. ن که بات ده خه
  یان له بنکه  که( نوسان رۆژنامه  ی پارێزگاریی له کۆمیته)پێی   به.  که ره تی گه ئازایه  مه ئه

ی بیانیش 04نوسی عێراقی و  ۆژنامهڕ 002عێراق   وت ساڵی رابردوودا له حه  ، له نیۆیۆرکه
 . قوربانیی توندوتیژی  ته بوونه

بۆ   ته وڵی حکومه ڵکو هه ، به مڕۆ توندوتیژی نییه نوسان ئه ترسیی بۆ رۆژنامه ترین مه وره گه
چاودێریی )ندامی  ئه  مێری که هادی جۆڵه  مه ری، ئه گه ی ئازادیی ڕۆژنامه وه سککردنه رته به

ر  به  ه پێکهاتو  وه ته ن حکومه الیه  ک له یه لیژنه. ڵێت وا ده  یه(عێراقدا  ریی له گه ئازادیی رۆژنامه
 .کات ریی ده گه موو شت چاودێری ڕۆژنامه هه  له

  ، که رییه گه ددام ئازادیی رۆژنامه کان پاش روخانی رژێمی سه مریکییه کانی ئه وته ستکه ده  له
   توانی وا به مانده ر نه وبه مه تا پێش دوو ساڵ له. ) اوهستوردا جێگیرکر ده  له  مه مڕۆ ئه ئه

مڕۆ وا جارێکی تر  ئه  نده رچه هه. )ڵێت شکیل وا ده لی مه ، عه(قام رشه سه  ئازادیی بێینه
وانانی  ک رۆژنامه ، وه(هێنرێت وامی فشارمان بۆ ده رده به اڵم به ین، به بکه  مه توانین ئه ده
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وتن  ، ناهێڵن چاوپێکه یه وه پۆلیسه  کان له زۆریی رێگرییه ، به وه گێڕنه فزیۆن ده له ته
 .کرێن دارکاریش ده  گیرێن و بگره عات ده ندان سه نوسان چه ندێک جار رۆژنامه ین، هه سازبکه

 ند هێڵێکی سور چه

  ر ڕاپۆرته سه له  ن، که که ده  وه بۆ ئه  نوسان ئاماژه ک خراپترین شتی باو ڕۆژنامه وه
وێت  توانین چیمان ده تیۆریی ده  به. )کرێت یان لێده شه ڕه هه( کان ویستراوه نه)کان  زراوهخوا نه

ڵێت،  میمی وا ده ، تۆفیق ته(زێنین کان ببه سوره  ته واقیعدا ناتوانین، خه  اڵم له بنووسین، به
ک  ین، یهت و ئای تی سیاسه بابه. کات ت کار ده حکومه  ی نزیک له(باح سه)ی  ڕۆژنامه  له  که
ک  کرێن، وه یر ده رام سه غه و حه  ده ک قه وه  عێراقدا، که  کانن له ته ستیارترین بابه هه  له

نها  ته. ) یه بااڵکان بڤه  اڵتداره سته ت و ده حکومه ش له خنه اڵم هاوکات ره به. ڵێت ناوبراو ده
 (.ڵگریت ته هه و بابه هئ  ست له ده  واباشتره  زانیت، که ، ئیتر تۆ ده سه فونێک به له ته

ند  چه  نده رچه ژمێردران، هه ده کانی بۆ نه زۆره شه  ڕه هه-فونه له ته  ی عیماد ژماره
ر  گه ئه: )وان نوسرابوو ک له یه. مبار کردبوو یدا ئه که ندییه هه  ی له شه ڕه کی هه یه نامه کورته
عیماد، )یا (. ت دێت که خۆت و خێزانهر  سه بینیت، چی به هێنیت، دواتر ده ت نه که کاره  واز له
گرێکی  خنه ره  به  فزیۆن، که له ی ته ساڵه 35ن  مه رێکی ته بێژه(. وه ره کانت بکه برینه  بیر له

  مدا له کۆتایی تشرینی دووه  ناسرا بوو، له(  خزمخزمێنه)کاریی  ڵی و واسته نده توندی گه
ک بۆ  بادیی، وه بۆ عه. کوژرا  چوار گولله  غدادا به کانی به وانداره باش پاسه  قامه شه  ک له یه

بێت  ده  ئێمه. )عێراقدا  له  واسدا گرنگ داهاتوی دیموکراتییه بوونه قامی ئه شه  هاورێکانیشی له
ی پێ ناچێت،  نده وه ر نا ئه گه ئه)ڵێت،  مێری واده جۆله( ین کان بکه نسیپه پره  داکۆکی له

 (.بێت شدا زاڵ ده لێرهک میسر و ئێران  وشێکی وه ڕه

 : رچاوه تێبینی و سه

Neue Zü)ڵمانیزمانی  ی سویسری ئه رۆژنامه  له  ته م بابه ئه rcher Zeitung )ممه رۆژی شه  
کان  پێی راپرسییه  ، به زراوه دامه 0205ساڵی   یه م ڕۆژنامه ، ئه وه ته باڵوکراوه 72.0.7505

واوی  ته  نیو ملیۆن کۆپی به زیاتر له   جیهاندا و رۆژانه  له  ناوبانگه ی به م ڕۆژنامه وته حه
 (رگێڕ وه. ) وه بێته جیهاندا باڵوده

 

  وه مێنێته ده  رانی ئاشتی نامه ی نوسه سته خری ده كو ستافی فه شت عوسمان، وه رده سه

 ت تایبه:  ئاشتینامه

ساڵێك و تا   له ی زیاتر بۆ ماوه  شت عوسمان كه رده م، سه ڵه هیدی ئازادی و قه شه
ئیش و   و زۆر دڵسۆزانه  بوه(  ئاشتی نامه)رانی  ی نوسه سته ندامی ده شی ئه كه تیرۆركردنه
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ك جێگای داخ  الیه له  رگێڕاندا، بۆ ئێمه نوسین و وه  ڕاندوو له مانی راپه كه نامه فته كانی هه كاره
ی  وره لێنێكی گه ستدا و كه ده مان له كه نامه فته تواناترین ستافی هه به  كێك له یه  كه  ره سه و كه

جێهێشت و بۆ  به  بۆ ئێمه(  ئاشتی نامه)ی  نامه فته گشتی و هه ری به گه نێو بژافی رۆژنامه له
  كه  جێگای شانازییه  وه كی تریشه الیه ، له وه ینه ئاسانی پڕ بكه  به  لێنه و كه ئه  خته سه  ئێمه

ك بۆ  فایه كو وه ش بڕیارماندا وه بوین و بۆیه  توانایه به  وسهن رۆژنامه  نجه و گه ی ئه هاوپیشه
رانی ئاشتی  ی نوسه سته خری ده ندامی فه كو ئه وه  نوسه و رۆژنامه پاكی و جوانی و دڵسۆزی ئه

 ..  وه ی بهێڵینه كه ناوه  نامه

ی  ئاشتی نامه  تدا به لێدوانێكی تایبه شت له رده هید سه شداری برای شه به  وه یه م باره له
رانی  ڵسوڕێنه ی ستاف و هه ڵوێستی دڵسۆزانه هه  ستخۆشی له وێرایی ده  ئێمه)یاند  راگه

كو  وهشت  رده هید سه شه  نین كه یه كی رابگه موو الیه هه  وێت به مانه شدا ده ، لێره ئاشتینامه
  ئاشتینامه  رگێڕان و نوسیندا له بواری وه  كانی له موو كات و كار و پرۆژه نوسێك هه رۆژنامه

كو ستافی نوسینی  مدا وه كی كه یه ماوه  كانی له كاره  هۆی توانا و دڵسۆزی له به  وه چڕكردبویه
  ئاشتینامه  ی بهش وه هید ئه شداری برای شه كۆتایشدا به  له.. ( ستنیشانكرا ده  ئاشتینامه

هیدی  كانی شه ته موو ووتار و بابه هه  ین كه وره كی گه یه ریكی پرۆژه خه  یاند ئێمه راگه
 . نین یه گه ی میدیای راده وره كی گه یه پرۆژه  رگ له مه جوانه

 

 شت عوسمان رز سەرده ربه ی سه ماڵه بۆ بنه  وه هید سلێمان موعینیه ی شه ماله بنه له

 رێزان،  به

ویژدان  مو کوردێکی به ی هه ژاره م و په خه  شت، بوو به رده ڕێز سه زێنی تێرۆری به واڵی دڵته هه
مانی  کی قاره یه مو ڕۆڵه مان و هه که ماڵه ختکردوانی بنه بیر گیانبه ی وه ی ئێمه ماڵه و بنه

 . زانین  مین ده شداری ماته به  و خۆمان به  مان هێناوه که وه ته نه

و   ڵگا دایه کۆمه  له  ئازادی و دێمۆکڕاسی  ونترین مێتۆدی دژه قیزه  کێک له ، تیرۆر یهڕێزان به
ستی و  ره په کۆنه  ت به ی خزمه خانه  وه ڕێته گه یاران ده ناوبردنی نه  له  به  نامرۆڤانه  م شێوه ئه
 . ل و نیشتیمان گه  ت به یانه خه

ئاست   مان له ڵگاکه تاکو کۆمه ربانی نابێت و ههم قوربانی و ئاخر قو که شت یه رده ڕێز سه به
  بێته شتی تر گیانیان ده رده دان سه سه  نگ بێت به بێده  یه دڕندانه  وته ڵس و که هه  شنه م چه ئه

 . ئازادی  ستی و دژه ره په قوربانی ملهوری کۆنه

مان گیانیان  که له ری گه باتگێر و تیکۆشه زاران خه هه  یی به وه ته بات بۆ ئازادی نه مێژوی خه له
ست  ده  ر به دان تێکۆشه سه  ستی وهاوکات به ربه قوربانی ڕێگای ئازادی و سه  بۆته
  وه ڕێته گه ده  مانه ی ئه ران تیرۆر کراون، وێنه تی داگیرکه ستی ناوخۆ بۆ خۆشخزمه ره په کۆنه
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ستی  ده  به 00/50/0200وتی  ڕێکه  یمانی موعینی له کاک سوله  سال پێش ئێستا که 35
تی  حویلی حکومه تی و ته ی بۆ خۆشخزمه که رمه ستانی کورد ، تێرۆر کراو ته ره په کۆنه

و فاخر   وره سوڵی بابی گه ید ڕه ک سه تی وه سایه وهاوکات که  ری ئێران درواه داگیرکه
ناکامی و   ان بهستێو ناو و په په  ی تر له یان ڕۆڵه ده  ناکامی ئێعدام کران و به  سوری به مێرگه

 . ستی خۆفرۆشان تێرۆر کراون ده  دڵ شکاوی به

مان  ڵگاکه کۆمه  سارێکی زۆر به مان خه که وه ته کانی نه وتوخوازه پێشکه  ستدانی ڕۆڵه ده  له  به
بێژینگ پێشی تیشک و ڕوناکی رۆژ   بێ چاک بزانێت به ستی ده ره په اڵم کۆنه گات به ده

   . ناگیرێت 

و   اڵتی کوردوستان پرسه رۆژهه  ختکردوانی کورد له ی گیانبه ماڵه ک بنه وه  دا ئێمهکۆتایی   له
رانی  مو ئازادیخوازان و تێکۆشه شت و هه رده رێز سه ی به ماڵه بنه  ئێوه  خۆشی خۆمان له ره سه
نگ  ێدهب  م ئاکارانه ئاست ئه  مان چێتر له که له ین و هیوادارین گه که ده  مان ئاراسته که له گه
 . نن یه گه سزای خۆیان به  بێت و تاوانباران به نه

 ی موعینی ماڵه بنه  - تمان  ڵ ڕێز و حورمه گه  له

 

 نەتیرۆر نە تۆقان، ئازادی و مافی یەکسان

 راپۆرتێک لەبارەی خۆپیشاندانی بەردەم پەرلەمانی فنالند

ژمارەیەکی بەرچاو لەپەنابەرانی ئازایخواز لە شاری  7505/  3/0ڕۆژی هەینی بەرواری 
هێلسنکی، سەرەتا لەناوەندی شار کۆبوونەوەو دواتر بە ڕێپێوان بەرەو پەرلەمانی فنالند 

پاش گەشتنە بەردەم پەرلەمانی فنالند لەالیەن سیراوان ئەمینەوە بەخێراهاتنی .بەڕیکەتن
پاش ڕوونکردنەوەیەک لەپەیوەند بەئامانجی خۆپیشاندانەکەو درێژەپێدانی بەشداربووانکراو 

کارو هەلسورانی فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عیراقی و حزبی کۆمۆنیستی کریکاری 
کوردستان دواتر بەرنامەکەی بەبەشداربوونی خۆپیشاندانەکە راگەیاندو پاشان ڕێبوار عارف 

ەباسێکی لەسەر مەسەلەی تیرۆری سەردەشت عوسمان و بەرپرسی فیدراسیۆن لە فنالند قس
ڕاپەڕینی خەلکی کوردستان کردو هەروەها ئاویریکی لە بارودۆخی سیاسی ئەمرۆی 
کوردستان دایەوە پێی لەسەر گرنگی هاوپشتی وهاوخەتی خەلکی کوردستان وبەتایبەت 

خەلکی  بەرەی ئازادیخوازان داگرت سەبارەت بە داکۆکیکردن لەماف وئازادیەکانی
دواتر مستەفا باهیر بەرپرسی کۆمیتەی حزب لە فنالند قسەوباسیکی بۆ ... کوردستان

بەشداربووان کرد سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان خولقاندنی دۆخی چاوترسان 
وتووقاندو سەرکوتکردنی دەنگی نارەزایەتی خەلکی کوردستان و هەروەها دووپاتی ئەوەی 

ماوەی رابردودا حزبی کۆمۆنستی کریکاری لەسەنگەری کردەوە کە هەروەک چۆن لە
پیشەوەدایووە بۆ داکۆکیکردن لەماف و ئازادیەکانی خەلکی کوردستان هەروا بەردەوام دەبیت 
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و لەمبارەشەوە هەلسورانی حزبی ئیمە لە هەندەران خالیکی پرشنکداری ئەم تیکۆشانەیە کە 
گواللە معروف بەمەبەستی تەسلیم کردنی هاوکات ڕێبوار عارف و ... دەبیت دریژە پێ بدریت

کۆمەلێک بەلگەنامە سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان ونووسراوەکانی سەردەشت 
کە هەموو ئەو بابەتانەو ... خۆی بە زمانی ئینگلیزی و کۆمەلیک بابەتی پەیوەنداری تر

افی مرۆڤ لە نامەیەکی تایبەت بە داخوازیەکانی ئەم خۆپیشاندانە گەیەنرا بە سکرتیری م
دواتر ساالر سۆفی لەالیەن ریکخراوەی ( . پاولە مۆیسەندئر ) پەرلەمانی فنالند بەریز خاتوو

چاکەوە لە فنالند قسەباسیکی بۆ بەشداربووان کردوتیدا سەرباری مەحکوم کردنی تیرۆری 
سەردەشت عوسمان وبەرجەستەکردنەوەی دەوری پارتی دیموکراتی کوردستان سەبارەت 

سەردەشت هەروەها پێی لەسەر گرنگی هاتنەمیدانی خەلک وناڕەزایەتی دەربرین  بەتیرۆری
 . داگرت وخوازیاری دادگای کردنی تاوانباران بوو

لەبەشی کۆتای خۆپیشاندانەکەدا جاریکی تر ڕێبوار عارف ڕوونکردنەوەیەکی لەپەیوەند بە 
ا ئاماژەی بە بەردەوام پەیوەندی ودیداری مافی مرۆڤ لەپەرلەمانی فنالند باسکردو هەروەه

بوونی چاالکیەکان کرا لەگەل ژمارەیەکی بەرچاو لە حزب و ریکخراوە پیشەی و ئینسیان 
دۆستەکانی فنالند کە شایانی باسە ئاماژە بەوە بکەین بریاردرا بەشی مافی مرۆفی 
 پەرلەمانی فنالند لە هەفتەی ئایندەدا کوبوونەوەیەکی تایبەت بۆ نووینەرانی فیدراسۆن و
حزبی کومۆنستی کریکاری تەرخان بکات بۆ قسەوباسکردنی فروانتر لەسەر چۆنیەتی تیرۆری 
سەردەشت و گەلیک پیشیلکاریتر کە لە کوردستان دژ بە ماف و ئازادیەکانی خەلکی 

 .... ! کوردستان ئەنجام دەدریت 

وبالوکراوەی بیری شایەنی باسە لەگەرمەی ئەنجامدانی ئەم خۆپیشاندانەدا ڕادیو هێلسنکی 
 !ئازاد چاویپیکەوتنیان لەگەل ڕیبوار عارف ئەنجامدا سەبارەت بەم رووداوە 

لەکۆتای خۆپیشاندانەکەدا داوا لە خۆپیشاندەران کرا کە پشتگیری خۆیان بۆ دروستکردنی 
پەیکەری ئازادی سەردەشت عوسمان دەبرن و کۆمەکی مالی دروستکردنی ئەم پەیکەرە بکەن 

لە بەشداربووان کەلیرەدا ناوەکانیان هاتووە کۆمەکی مالیان بۆ دروستکردنی کە کۆمەلیک 
 : ئەم کەمپیەنە راگەیاند کە بەم شیوەبوو 

 پشتگیری کردن لە دروستکردنی پەیکەری ئازادی لە کوردستان

ئیمە بەشداربووانی خوارەوە کەناومان هاتووە دانیشتووی والتی فینالند، لەپال نارەزایەتی 
تووندی خۆمان دژ بەکردوەی قیزەونی تیرۆری کاکە سەردەشت عوسمان هەروەها  دەربرینی

 ! پشگیری خۆمان بۆدروستکردنی پەیکەری ئازادی لە شاری هەولیر لە کوردستان دەردەبرین 

 ناو یا ناوی خوازراو          ناوی شار ، یا ناوچە         مەبلەخی کۆمەک

  05ئیورۆ    هیلسنکی  ئاکۆ حسین
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 05ئیورۆ    هیلسنکی  ین قاسمهاوژ

 75ئیورۆ    هیلسنکی  سیروان ئەمین

 05ئیورۆ    هیلسنکی  ئەکبەر نەزەری

 05ئیورۆ     سامان سابیر فەتاح           هیلسنکی

 75ئیورۆ    سۆران جەوهەر محمود       هیلسنکی

 45ریبوار عارف                   هیلسنکی                        ئیورۆ 

 45مستەفا باهیر                   هیلسنکی                        ئیورۆ  

 05زانست مستەفا                 هیلسنکی                        ئیورۆ 

 05سالح شێخانی                  هیلسنکی                         ئیورۆ 

 

 شارى رانیە دژ بە تیرۆرى سەردەشت عوسمان  ریپیوانى جەماوەرى

بەسەدان کەس لە خەلکى ئازادى خوازى  ،7505-50-00سەرلەبەیانى رۆژى  05سەعات 
انێکى جەماوەریان لە ناو ێپێوشارى رانیە کە لە سەرجەم چین و تویژەکان پیک هاتبوون، ر

وە و ووتەیەک لە شارى رانیە بەرى خست و دواتریش لە بەردەم باخى گشتى رانیە کۆبوونە
الیەن لیژنەى سەرپەرشتی ریپیوانەکەوە پیش کەش کرا و هەروەها یادداشتیک بەرزکرایەوە 
بۆسەرۆکى هەریم و حکومەتى هەریمى کوردستان، کە تیایدا بە ناوى خەڵکى رانیەوە داواى 
ئاشکرا کردن و سزادانى بکوژانى سەردەشت عوسمان و سورانى مامە حەمە و هەموو 

نى دەستی تیرور کرابوو، لە هەمان کاتدا داواى بەقەرار کردنى ئازادى وئازادى قوربانیا
 .بیرورا دەربرین کرا بوو 

شیاوى باسە لە کاتى ریپیوانەکەدا چەندین دروشم دژ بە تیروریستان ووترانەوە وهەروەها 
 .خوینرایەوە( یەکەمین زەنگى کوشتنم لى درا)دوا ووتارى سەردەشت عوسمان بە ناوى 
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 ڕیپۆرتاژی بەرێوەچوونی کۆڕی ڕێزلێنان لە ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان: ئوسترالیا

لە شاری ملبۆرن لە ئوسترالیا کۆرێکی رێزلێنان بەرێوەچوو  0/0/7505لە بەرواری شەوی 
. لە الیەن لیژنەی سەرپەرشتیاری کۆری رێزلێنانەوە بۆ شەهیدی قەلەم سەردەشت عوسمان

برگە و بەرنامەی کۆڕەکە بەم شێوەیەی خوارەوە . ات درێژەی هەبووکە بۆ ماوەی دوو سەع
 :بوو

سەردەشت )سەرەتای کۆرەکە، دەقیقەیەک وەستان بوو بۆ مەرگی خەباتکاری ئازادی 
دواتر خوێندنەوەی وتاری لیژنەی . و تەواوی رێبوارانی رێگای ئازادی مرۆڤایەتی( عوسمان

ئەمرۆ مانگێک )چەند برگەیەک لە وتارەکە . مانەوەسەرپەرشتیاری کۆڕەکە لە الیەن ئازاد ئار
تێدەپەرێت بە سەر مەرگی سەردەشت عوسمان تاوەکو ئێستا بکوژانی ئەم تاوانە ئاشکرا 
نەبوونەو حکومەتی هەرێمی کوردستان وەاڵمێکی دڵخۆشکەری بە خەڵکی کوردستان و خێزان 

جێگای نیگەرانی زیاترەو کە ئەمەش بۆ خۆی . و دۆست و هاورێکانی سەردەشت نەداوەتەوە
دەبێت دەنگی نارەزایەتی یەکانمان هەم فراوان ترو هەم بەرزتر کەینەوە تاوەکو بکوژان و 

بۆ ئەوەی جارێکی تر نەتوانن . تیرۆریستان ئاشکرا دەبن و دەدرێن بە دادگایەکی ئاشکرا
ی تری هەروەها ئەمەش بەشێک(. تاوانی ئاوا دژ بە هاواڵتیانی کوردستان ئەنجام بدەن

وتارەکەیە کە دەچێتە سۆراغی ئەوەی بۆچی و لەبەر چی سەردەشت عوسمان بە تایبەتی و 
رۆژنامەنووسان بە گشتی کەوتوونەتە بەر هێرش و پەالماردان و تیرۆرکردن، لە ژێر 

تاوانی سەردەشت عوسمان چی بوو؟ )سێبەری دەسەالتی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا 
سااڵن بووە و خوێندکار بوو لە  ٣٢دەشت الویکی تەمەن سەردەشت بۆچی تیرۆکرا؟ سەر

هەرەوها لەهەمان کاتدا رۆژنامەنووس و هەڵسوراوێکی . زانکۆی سەالحەدین لەکۆلیژی ئاداب
لە تەواوی کارو چاالکی و نووسراوەکانی دا تێکۆشاوە بۆ . چاالکی کۆمەڵگای مەدەنی بووەوە

و دادپەروەری تیایدا دەسەاڵت دار و سەروەر بەدیهێنانی کۆمەلگایەک کە ئازادی و یەکسانی 
لە هەمان کاتیشدا دژی دەسەالتی باوکساالری و دیکتاتۆری و دەسەاڵتی چینایەتی . بێت

بە قەلەمەکەی و بە کردەوە، دواتیش بە خوێنی سووری نیشانی دا و سەلماندی کە . بووە
 . نەوەکان دەیگوتراستگۆیە لە گەل ئەوانەی کە دەینووسێت و بە قسە لەکۆر و کۆبوو

ئەم کار و چااڵکی یانەی رۆژنامەنووسان بە گشتی ئەنجامی دەدەن، هیچیان کارێک نی یە 
بەڵکو . پێچەوانە و پێشێلی مافی هاواڵتییان بێت یاخود پێچەوانە و دژ بە مافی مرۆڤ بێت

یەن هیچ هێز و ال. ئەمانە ، بەشێکە لە مافە سەرەتای یەکانی مرۆڤ لە سەرتاسەری جیهاندا
سنوور دانان بۆ ئازادی خۆی لە . و دەسەاڵتێک ناتوانێ سنوور بۆ ئازادی بیرورا دابنێت

ئازادی قسە کردن و ئازادی رادەربرین قەیدو . خۆی دا پێشێلکردنی ئازادی یە مەدەنی یەکانە
لە مێژوودا مافی ئازادی رادەربرین، ئەکێک بووە لە داخوازی یەکانی شۆرشی . شەرتی نی یە

دا ئەم مافە جێگیر بووە وەکو یەکێک لە بەندەکانی  0230ا و دواتریش لە ساڵی فەرەنس
 (.جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا چەسپاوە
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برگەیەکی تر بەرنامەکە باسێکی دکتۆر ناسر هاواری بوو لەسەر هەندێک لە نووسینەکانی 
لە سەر زۆر الیەنی نووسینەکانی ئەمە باسێکی کورت و پوخت بوو . سەردەشت عوسمان

هەرەوەها . سەردەشت زۆر بە وردی شیکاری الیەنە شاراوەکانی نووسینەکەی گرتبووە ئەستۆ
ئەم باسە توانی ئاشنایەتی یەکی باش بدات بەم ئامادەبووانی کۆرەکە کە زۆر لە نزیکەوە 

رەکە پەیامی هەرەوها باسێکی تری کۆ. ئاگاداری نووسینەکانی سەردەشت عوسمان نەبوون
برای سەردەشت عوسمان بوو بۆ مەراسیمەکە لە الیەن دالوەر ( بەکر عوسمان)خێزانی 

ناردنی پەیامی خێزانی سەردەشت عوسمان جێگای رێزو سوپاسی . مونزیرە وە خوێندرایەوە
تەواوی ئامادەبووان بوو و زۆر خۆشحال بوون لە زمانی ئەوانەوە چەند راستی یەکی یان بۆ 

ی  پرۆسه که پێمانوایه ئێمه)وەکو لە بەشێک لە پەیامەکەیان دا ئاوا هاتووە . ۆوەروون کراب
ر  ك هه نه. بێت وه کانه رگا داخراوه پشتگا ده نهێنی و له ناکرێ به و روداوه له وه لێکۆڵینه

و  کانی ئه نگاوه هه وێ بزانن که یانه ڵکی کوردستانیش ده شت، خه رده کو خێزانی سه وه ئێمه
ی  خۆیی پرۆسه ربه نی و سه وێ بێالیه مانه ده.  وه پێشه چێته چۆن ده یه پرۆسه

زگای  هێشتا ده زانێ که سێك ده موو که هه. رو زامن بکرێ به سته ده که وه لێکۆڵینه
ژێر  اڵت و له سه ده له خۆ نیه ربه ن و سه کوردستان بێالیه ری له می دادوه سیسته و وه لێكۆڵینه

و  شتدا ئه رده شنی تیرۆری سه چه روداوێکی له ناکرێ له ، بۆیه ری سیاسیدایه کاریگه
ژێر  ن و له زگای بێالیه ده کات که ده وه پێویست به. ن نجامبده و دادگایی ئه وه لێکۆڵینه زگایانه ده

منستی  ری ئه م نوێنه کو ئاگاداریشن هه وه.  ڵسێت هه وکاره تیدا به وڵه نی نێووده چاودێری الیه
یی خۆیان  عێراق ئاماده کان له کگرتوه یه وه ته ری نه م نوێنه سیۆنال و ههرنا ئینته

تی  اڵتی کوردستان و حکومه سه ر ده گه ئه. شداربن دا به یه و پرۆسه کو چاودێر له وه که نیشانداوه
ڵکی کوردستانیش  ن و خه شت رازیبکه رده سوکاری سه کو که وه دڵی ئێمه وێ که یانه رێم ده هه

و  کات پێسوازی له وا پێویست ده ئه  که وه ی لێکۆڵینه ردیی پرۆسه پاکی و بێگه له وه نه کهدڵنیاب
دا  یه و پرۆسه کو چاودێر له وه ی ئێمه ماڵه ری بنه شداری نوێنه به. ن بکه تیه وڵه زگا نێوده دوو ده

و  وه ی لێکۆڵینه م پرۆسه رجه سه له وه تیه وڵه بونی چاودێری نێوده ئاماده به وه ته ستراوه به
 (.دا که دادگاییکردنه

بەشی کۆتایی کۆرەکە سەرەتا خوێندنەوەی هۆنراوەک لە الیەن جەمال غەمبار دواتریش 
. پێش کەش کردنی باسێکی یاسایی بوو لە سەر ئازادی رادەربرین و کۆمەڵگای مەدەنی

بیرو را، نووسەر سەرەتا باسێکی یاسایی و زۆر ئەکادیمی پێشکەش کرد لە سەر ئازادی 
تەواوی ئازادی یەکانی تر لە روانگەی و یاسا پەسندکراوەکانی نیودەولەتی لە جەشنی 

دواتریش الیەنەکانی . جارنامەی مافە جیهانی یەکان سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان
دەستووری لێکدایەوە و پەنجەی خستە سەر چەندین الیەنی دەستووری عێراق دەستووری 

. ا باسەکەی درێژە پێدا لە سەر کەیسی تیرۆری سەردەشت عوسمانئینج. هەرێمی کوردستان
کە چۆن بتوانین ئەم بزووتنەوە جەماوەری یە و خێزانی سەردەشت عوسمان لە رێگای 
یاسایی یەوە بەرەنگاری ئەم کارە تیرۆریستی یە ببنەوە و تیرۆرستان ئاشکرا بکرێن و بدرێن 

 .بە دادگا
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غەمبار گرنگی دان بوو بە رێکخراوەکانی کۆمەڵگای لە بە شێکی تر باسەکەی دا جەمال 
مەدەنی سەرەتای دروست بوونی رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی بردەوە بۆ سەرهەلدانی 
بزووتنەوەی شورایی و دواتریش ئیشارەت دان بە جەندین رێکخراو و گروپی جیاواز لە 

نە ئیشارەت دان بە چاالکی چەندین کار و چاالکی جیاوازدا لە هەژدە ساڵی رابردوودا لەوا
هەروەها گرنگی . یەکانی مافناسان و ژنان و رۆژنامەکانی وەکو هاوالتی و ئاوێنە و هتد

دوای تەواو بوونی . میدیای و راگەیاندی سەربەخۆ بەشێکی تر بوو لە درێژەی باسەکاندا
تر کرد لە باسەکە ئامادەبووانی کۆرەکە بە چەندین پرسیار و سەرنج باسەکەیان دەولەمەند 

 سەر کار چاالکی یەکانی کۆمەلگای

 

  شت عوسمان سومبولی ئازادیه رده سه

ک   ش وه ئێمه  گرنگه  بۆیه  وه کرێته ند واڵتێکی جیاوازدا یاد ده چه  کوردستان و له  له  م یاده ئه
 .رابگرین رز به  راسیمه م مه ، ئه یه گرنگی خۆی هه  ری که ورو به ن و ده نده دانیشتوانی شاری له

  بێینه  ربڕین و بۆ ئازادی سیاسی گرنگه ئازادی ڕاده  رگری له شت و بۆ به رده بۆ یادی سه
 .یدان مه

  له 07/50/7505ڕۆژی   شتدا له رده راسیمی یادی سه مه  ین له شداری بکه  به  وه با پێکه
رز ڕاگرتنی  ۆ بهب  02.55.بۆ 02.55ترافڵ گارسکۆێر کاتژمێر   ن له نده ری شاری له نته سه
  م یاده مۆمێک ئه  گۆڵێک و به  کوردستاندا به  رز راگرتنی گیانی مرۆڤ له بۆ  به  م یاده ئه

 .ین پیرۆزبکه

ک   ش وه ئێمه  گرنگه  بۆیه  وه کرێته ند واڵتێکی جیاوازدا یاد ده چه  کوردستان و له  له  م یاده ئه
رز  به   راسیمه م  مه ،  ئه یه گرنگی خۆی هه  ری  که ورو به ن و ده نده دانیشتوانی شاری له

 .رابگرین

و  ها به روه هه وه. تیرۆریستان   به  رگرتنه به  رز ڕاگرتنی نرخی  ئازادیه بونتان  به ئاماده
ین   هێز بکه  ری ئازادی به نگه ین و سه تر بکه  کانمان چڕوپڕترو تۆکمه جاالکیه  وه ین پێکه ئۆمیده

 .ام بینو رده به  میشه هه

 نیازی دیدار  به

 52/50/7505ن  نده له/ تری ئازادی گروپی چه
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 ئوسترالیا -کۆرێکی ماتەمینی بۆ رۆژنامە نوس سەردەشت عوسمان لە سدنی 

ری  کادیمیست و ژۆرناڵیستی ئوسترالیی و عێراقیی و ئێرانیی و نوێنه ندین ئه چه  بڕیاره
  ب و رێکخراوه عێراقیی و کوردستانیی وکانی مافی مرۆڤ و حیز منستی و رێکخراوه ئه

 ن ش بکه ی خۆیان پێشکه بکرێن و وته  که کان بانگهێشتی کۆڕه ئوسترالییه

کانی ئوسترالیا کۆڕی  شاره  ندی کوردیی له وه کاندا، ره  رییه ماوه تییه جه زایه ی ناڕه درێژه  له
 04  شاری سیدنی بڕیاره له. نێن دادهشت عوسمان  رده نووس سه مینیی بۆ تێرۆری رۆژنامه ماته

کانی کوردستانی عێراق و ئێران  کات کورده ده  ممه کشه وتی رۆژی یه رێکه  ش که ی مانگی شه
 رن به  ڕێوه شاری سیدنی به مینیی بۆ کۆمیونیتی کوردیی له کۆڕێکی ماته

ری  ی و نوێنهکادیمیست و ژۆرناڵیستی ئوسترالیی و عێراقیی و ئێرانی ندین ئه چه  بڕیاره
  کانی مافی مرۆڤ و حیزب و رێکخراوه عێراقیی و کوردستانیی و منستی و رێکخراوه ئه

نجامیش  ره ن و سه ش بکه ی خۆیان پێشکه بکرێن و وته  که کان بانگهێشتی کۆڕه ئوسترالییه
ی رێم تی هه رێمی کوردستان و حکومه تی هه رۆکایه تیی بۆ سه زایه یاداشتێکی ناڕه  وه پێکه

ژێرچاودێری ئۆرگانێکی  خۆ و ئازاد له ربه کی سه و داوای دادگایه  وه نه رزبکه کوردستان به
کانی  و ژۆرناڵیسته که سوکاری قوربانییه بوونی که ئاماده  کان و به کگرتووه یه  وه ته نه

 .کان بۆڕای گشتیی ئاشکرا بکرێن وه خۆ ، لێکۆڵینه ربه کوردستان میدیای سه

 ثاش نيوةرؤ 3   – 7505-0-04:كات

 4A  Memorial ave:شوين

Granville 

 :بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنەوە بکەن

 5340737350-  5370025200 

 

یسی تیرۆركردنی  كه  كان له وه نجامی لێكۆڵینه كردنی ئه ئاشكرا نه  ت به باره ولێر سه نووسانی هه ی رۆژنامه یاننامه به
 شت عوسمان رده نووس سه رۆژنامه

 هاونیشیتمانییانی ئازادیخواز

ڕێی  مووان چاوه شت عوسمان، هه رده نووس سه دوای رفاندن و تیرۆركردنی رۆژنامه
زووترین كاتدا، تاوانبارانی   ی له وه بووین، بۆ ئه  نانه كی بێالیه یه وه سپێكردنی لێكۆڵینه ده
م  رده ن ئاشكرا بكرێن و راپێچی به وه كه پشتی تاوانه  له  ش كه وانه و ئه  ونه قێزه  و تاوانه ئه
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دا  نووسه و رۆژنامه ر رفاندن و تیرۆركردنی ئه سه رۆژ به 35ی  چی ئێستا نزیكه داگا بكرێن، كه
نجامی  ئه  یانتوانیووه رێمی كوردستان نه كانی هه منییه زگا ئه اڵم ده رێت،  به په تێده

و   زگایانه و ده می ئه رخه مته بۆ كه  تێكه الله ش ده مه نن، ئه یه ابگهكانییان ر وه لێكۆڵینه
نگییان  ده  بێ به  وه كه تای رووداوه ره سه له  رییان، كه سه له  یه و گومانانه ی ئه وه ستكردنه خه

زگا  ن ده الیه  كان له وه نجامی لێكۆڵینه ی ئه وه كردنه باڵو نه  پێمانوایه  درووستیان كرد، ئێمه
یسی تیرۆركردنی  ئاست كه  ، له زگایانه و ده مساردی ئه بۆ خه  كه یه ، ئاماژه وه كانه منییه ئه

كانی  منییه زگا ئه تی ناوخۆ و ده زاره رپرسانی وه تا ئێستا به  شتدا چونكه رده هید سه شه
وكارمان ر راستی رووداوی تیرۆكردنی ها سه مترین زانیاری له كه  یانتوانییوه رێم، نه هه
مانی  رله رای گشتی و په  داوا له  ڕوو، بۆیه نه نووس بخه شت عوسمانی رۆژنامه رده سه

  نه فشار بخه  ین، كه كه رێم ده تی هه تی حكومه رۆكایه رێم و سه تی هه رۆكایه كوردستان و سه
هید  شه ی رۆژی چله  ی له وه رێم، بۆ ئه كانی هه منییه زگا ئه تی ناوخۆ و ده زاره ر وه سه
  ڵ به كارتێكی سیاسی و تێكه  كرێته كان ئاشكرا بكرێت و نه وه نجامی لێكۆڵینه شتدا، ئه رده سه

كان  وه نجامی لێكۆڵینه یاندنی ئه راگه  مساردی له خه  كرێت، چونكه كان نه ملمالنێ سیاسییه
  وه خاته وردستاندا دهرێمی ك هه  ری یاسا له وه ره رامێك بێت، سه ر مه هه  یان به وه یان شاردنه

تا   نین كه گه ها بۆ رایگشتیش رایده روه هه. كات كانیش زیاتر ده ژێر پرسیار و گومانه
 . بین وام ده رده كانمان به نییه ده مه  ڵوێسته هه  كان، له وه نجامی لێكۆڵینه ئاشكراكردنی ئه

 ڕوو   ینه خه بۆ رای گشتی ده  بۆیه  م داواكارییانه ئه

 

شت  رده هید سه ی شه رۆژی چله  له  كان كه وه نجامی لێكۆڵینه یاندنی ئه راگه  كردن له له په -0  
 .كات ڕ نه تێپه

 .كان وه نجامی لێكۆڵینه وتنی ئه ر هۆكاری دواكه سه له  وه روونكردنه -7

نیشی تێدا بێت، بۆ  نووسانی بێالیه ری رۆژنامه نوێنه  ك كه یه پێكهێنانی لیژنه  -4
 .كان وه نجامی لێكۆڵینه لماندنی راستی و درووستی ئه سه

فاف و  كی شه یه شێوه م دادگا به رده ئاشكرا كردنی تاوانباران و راپێچ كردنییان بۆ به   -3
 .ردانی حیزبی ستێوه ده  دوور له

 .تێكدا بێتو پۆس  ر پله هه  له  ، كه و تاوانه ندار به یوه سێكی په ركه ڵ هه گه له  وه لێپرسینه -0

 ولێر نووسانی هه رۆژنامه

نزار گزالی ( )عیسا خدر( )زا چوچانی رێبوار ره( )عید بیالل سه( )ر ن عومه همه به( )شوان سدیق)
( شێخ  ساالر بابه( )مال چۆمانی كه( )لی ئیبراهیم عه( )د مه ڵگورد سه هه( )د حمه جات ئه نه( )
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( وی هله ئیبراهیم به( دین سره ئاودێر نه( )باس م عهئیبراهی( )بدوڵاڵ دڵدار عه( )زیز سۆران عه)
( لی سدیق عه( )بدوڵاڵ نیاز عه( )د مه ران محه كامه( )ئاڤان فارس جاف( )د حمه بۆكان هیوا ئه)
( ر لمان كۆچه سه( )ریب هۆگر غه( )نی ما لی زه كۆشان عه( )تی شاره سامان به( )مید حه  ئاواره)
  مه لی حه عه( )میل جاف ر جه یده حه( )بی وقی كانه شه( )ژاد اڵ نهڤ هه( )حمود یاسین كوردی مه)

دلشاد هه (  )ر نوه ژار ئه هه( )ن  سه بارزان حه( )ن  سه ال حه ریوان مه مه( )ند ولود ئافه مه( )ساڵح
 .( رتلى 

 

ان ئەنجام پارت و ڕێکخراو پانێلێک ، لەسەر تیرۆری سیاسی و شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسم ٧لەستۆکهۆڵم 
 دەدەن

و پێشگرتن لە دیاردەی تیرۆر (  سەردەشت عوسمان ) بۆ ڕێزگرتن لە  شەهیدی قەڵەم 
کەبەردەوام دوژمنانی کوردو ئازادی ،  وەک چەکێک بۆ کپکردنەوەی دەنگ و داخوزیە 

رەواکانمان  بەکاریان هێناوە، لەالیەن چەند پارت وڕێکخراوێک  ،  پانێلێک دەربارەی   
یرۆر و هۆکارو مێژوی تیرۆر لەکوردستان وکاریگەری و کاردانەوەی لەسەر دیاردەی ت

بارودۆخی سیاسی کوردستان و دواین زانیاری و هەولەکانی لەسەر دۆسیەی شەهید 
 دەبێتە گفتوگۆی سیاسی ئەم الیەنانەی خوارەوە...سەردەشت عوسمان 

یدی  پەرلەمانی سۆسیال ئەندامی  یەدەگی پەرلەمانی ئەوڕپا و کاند( ئەڤین چەتین)- - ٠
چۆن لەهەندەران پێش  بەتیرۆری سیاسی ) دیموکراتی سوێد    تەوەری ئاخافتنی 

 (لەکوردستان بگرین

قسەو باس ..ئەندامی پەرلەمانی سوێد لەسەر لیستی چەپ(   ئەمینە کاکە باوە-) - ٣
 لەسەر تیرۆری سیاسی دەکات 

 .بێت و قسە لەسەر تیرۆری سیاسی دەکاتوتەبێژێکیان بە شدار دە( بزوتنەوەی گۆران) - ٢

عەبدوڵال مەحمود لەحزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان  ،تەوەری باسەکەی    - ٤
و  وه رینکردنه تی به ڕیشەی ناڕەزایەتی فراوان بەدژی تیرۆری سەردەشت چیە؟ چۆنيه

 ؟" وی چيدایه گره وامی پێدانی، له رده به

ئەوڕپا تەوەری ئاخافتنی ، مێژوی /افی مرۆڤی کوردستان کۆمەلەی م( سیامەند موعینی)  -٥
 تیرۆری سیاسی  کوردەکانی ڕۆژهەالت ،  لەئێران و کوردستانی باشور 

 ( تیرۆری دەولەتی ) تەوەری ئاخافتنی  (  پارتی چەپی کوردستان )پؤاڵ زیندان    ٦

) وگۆکردنی لە  پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان  تەوەری گفت) حەسەن جودی - ٧
 چۆن خەبات دژ بەتیرۆری سیاسی بکەین 
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تیرۆرە )    تەوەری ئاخافتنی ,  چاک /لە چاودێری کوردۆساید )  قادر نادر - ٨
 (   ٠١١٠سیاسیەکانی  دوای راپەڕینی 

بووان  ت بۆ ئاماده بێت وە کاتی تایبه اڵ ده رگای گفت و گۆ ئاوه کان ده نه وباسی الیه پاش قسه
 ربڕینی تێڕوانین و پرسیاری خۆیان  رێت بۆ دهک رخان ده ته

 بەروار و کات و شوێنی پانێلەکە

 ٣١٠١ی جونی ٠٣شەممە   

 04:45..…  00:45کات   

 هؤل شیستا ترێف 

 50 /50 /7505 

 

 خرێت سوید ڕێکده/شاری یۆتۆبۆری  ری له ماوه خۆپێشاندانی جه

نوس  ر تیرۆر کردنی ڕۆژنامه سه ڕبوون به ی چل ڕۆژ تیپه بۆنه تۆبۆری به شاری یۆ  له
  خرێت له سوید رێکده/ تۆبۆری شاری یۆ  ری له ماوه ست عوسمان خۆپێشاندانێکی جه رده سه

  وه لێره( ری شار نته سه) برونس پارکن   له 00:55بۆ  04:55کاتژمێر  07/0/7505وتی  ڕێکه
شداری  ڵکی کوردستان به ئازادی خه  ین بۆ داکۆکی له که م ئازادی خوازان ده رجه سه داوا له
 .رشانی خۆیان بزانن رکی سه ئه  ر به کاریگه

  ینه ، بیکه وه ی تیرۆر و چاوسوورکردنه ی دیارده وه گژاچوونه  رۆژی به  ینه بکه  م ڕۆژه با ئه
 .کوردستان   تی ئینسان له وحورمهگیان   و داکۆکی له  ئازادی وشه  رگری له رۆژی به

 ئازادی  شت عوسمان بۆ داکۆکی له رده ی سه کۆمیته

 . ی خواره نانه م پارت و رێکخراو و الییه له  شت عوسمان پێکهاتووه رده ی سه کۆمیته

 .ڕۆژئاوای سوید  ی گۆڕان له وه نی بزووتنه نجومه ئه -0

 .نیستی کریکاری کوردستان حیزبی کۆمۆ -7

 .ری دیموکراتی کوردستان سه پارتی چارهۆ 4

 .ی الوانی گۆڕان ڵه کۆمه -3
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 .یاندنی هاوپشتی زگای ڕاگه ده -0

 .رانی عێراقی نابه فیدراسیۆنی په -0

 .کانی کوردستان جوانه  ره ی هونه ڵه کۆمه -2

 .رکوک ڕێکخراوی ئاشتی و دیموکراسی که -0

 تی  اڵیه تی سیاسی کۆمه سایه ند که ۆ چه2

 5530275725054یان  5530242045577: ندی یوه زانیاری زیاتر و پهبۆ 

  

 .کرێت  شت عوسمان سازده رده نووس سه تیرۆری رۆژنامه  ت به مینی تایبه ندا پانێڵێک و کۆڕێکی ماته هۆڵه له

  رگری له شت عوسمان بۆ به ده ر ی سه کاندا، کۆمیته  رییه ماوه تییه جه زایه ی ناڕه درێژه  له
شت عوسمان  رده نووس سه تیرۆری رۆژنامه  ت به مینی تایبه زادی پانێڵێک و کۆڕێکی ماتهئا
کات پانێڵێک بۆ  ده  ممه ک شه وتی رۆژی یه ڕێکه  ش که ی مانگی شه 04  . کات رپاده به

مینی و هاوپشتی  شدا کۆڕێكی ماته مان بۆنه هه کڕیت و له تی سازده سایه ک که یه ژماره
 .تچێ ده ڕێوه به

  وه شته ده ر ن خێزانی سه الیه شت عوسمان له ده ر یامی خێزانی سه و خۆ په دا ڕاسته م کۆڕه له
 . کرێت ش ده پێشکه

ری  ندی و کودرو عێراقیی و نوێنه کادیمیست و ژۆرناڵیستی هۆڵه ندین ئه چه  بڕیاره
کان   ندیه هۆڵه  کانی مافی مرۆڤ و حیزب و رێکخراوه عێراقیی و کوردستانیی و رێکخراوه

تی  رۆکایه تیی بۆ سه زایه یاداشتێکی ناڕه  وه نجامیش پێکه ره ببن و،سه  که ی کۆڕه ده ئاما
خۆ  ربه کی سه و داوای دادگاییه  وه نه رزبکه رێمی کوردستان به تی هه دستان و حکومهرێمی کور هه

و  که سوکاری قوربانییه کان و که کگرتووه یه  وه ته ژێرچاودێری ئۆرگانێکی نه له ن که و ئازاد بکه
 کان بۆڕای گشتیی ئاشکرا وه نجامی لێکۆڵینه ها ئه روه کانی کوردستان بێت ،هه ژۆرناڵیسته

شت عوسمان  ده ک و پشتیوانی بۆ مۆنومێنتی سه دا کۆمه مان بۆنه هه له  بکرێن،شایانی باسه
 .  وه کرێته کۆده

 : که کات و شوێنی بۆنه

   7505 – 50 -04وتی   ڕۆژی یەکشممە ، رێکه

 رۆ   پاش نیوه  04:55:  کات ژمێر
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 دێڵفت ی كورد له شاری  ڵه كۆمه

wijk centrum de vlegel  

Aart van der Leeuwlaan 4 

7073  LD  Delft 

 :بۆ زانياري زیاتر

 ندا هۆڵه  ئازادی له  رگری له شت عوسمان بۆ به رده ی سه کۆمیته

    5030033342 ،5030003247 ،5000023200 

 

و بــــا هەموان پێکەوە یادی  تیرۆری سەردەشت عوسمان بکەینە ڕۆژی بەرگری لە ئازادی سیاسی و بیرواردەربرین 
 ڕۆژنامەگەری لەکوردستان

 7505-0-00سێ شەمە :ڕۆژی 

 Abrar Foundation ،45crawford place ،London w1h 4lp:شۆێن

 Edgware road:نزیکترین ئیستگای قیتاری 

 کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی و پانێلێک بە بۆنەی یادی تیرۆری سەردەشت عوسمان

خۆێندکارو ڕۆژنامەنوس سەردەشت ڕۆژ بەسەر تیرۆرکردنی ( 35)بەبۆنەی تیپەربوونی 
کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەگەری و پانێڵێک بۆ چەند کەسایەتی و  7505-0-00عوسمان ئێوارەی 

 .نۆینەرانی چەند الیەنی سیاسی لە لەندەن ساز دەکرێ

 :سەر لە ئێوارە 0.35بۆ  0کاتژمێر :کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی 

ئینگلیزی کۆنفرانسە ڕۆژنامەگەریەکە سەرەتا هۆزان مەحمود هەڵسوراوی  سیاسی بە زمانی 
و ووردەکاریەکان سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان دەخاتە ڕوو ، پاشان  بۆ 
تازەترین هەواڵەکانی کەیسی لێکولێنەوە لەتیرۆری سەردەشت عوسمان ، بەرێزان دکتۆر 

نگلیزی بۆ کەمال میراودەلی  و دەشتی جەمال و خەلیل کەردە بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئی
 .کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دەدۆێن

 :پانیلێک بە زمانی کوردی 
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دواتر پانێڵەکە دەستپێدەکات ، کە بەرێزان دکتۆر کەمال میراو دەلی کەسایەتی سیاسی و 
بەری حیزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان ،هۆزان محمود ً  ڕوناکبیر،ئاسۆ کەمال لە را

لە ڕوانگەی خۆیانەوە الیەنەکانی هۆکاری  هەڵسوراوی سیاسی ،عەلی کەریمی نوسەر
تیرۆری سیاسی و مەسەلەی ئازادی لە کوردستان و بەتایبەتی مەسەلەی تیرۆری سەردەشت 

 .عوسمان دەخەنە بەرباس و لێکۆلینەوە

 هاتۆۆۆۆۆۆن بۆ هەمۆۆۆۆۆۆۆۆوان

 0:35بۆ  0:55: ری  گه ستپێکردنی کۆنفرانسی رۆژنامه کاتێ ده

  0:45بۆ  0:35:  پانێڵستپێکردنی  کاتی ده 

 Freedom Umbrella/ن  نده له  -تری ئازادی چه

 

 خوێنی ڕژاومان بیر ناچێت

 گشتىڕای :بۆ

ندكارو ً  فاندن و دواتر تیرۆركردنى خویر ر سه به ێدەپەڕێتۆژ تڕچل 
رانى خۆمان  ، نیگه وه ینه كه هید ده ى شه چله كدا كهێكات له(. شت عوسمان رده سه)نووس ۆژنامهڕ

ى  وه ئه  چونكه. ینً  بر رده هید، ده تیرۆركردنى شه له  وه كۆڵینهێى ل استگۆیى لیژنهڕنا له
هیچ  كه.  وه خاته درۆ ده به  كه مى لیژنه كه اپۆرتى یهڕواوى  ته  ستماندایه رده به له
  ته نهیشتوو گه  وه دڵسۆزانه ڕێگەی ى له نانهو وی ئه  چونكه.  بووه استگۆ نهر  كه وه كۆڵینهێل له
  دیاره  وهێى پ حشیانه كى وه یه نجه شكه وارى ئه نهناوبراو شوی دات، كه نیشان ده  هو ستمان ئه ده
پشتى  و، له  مى دراوه ناو ده له  كه گولله  دراوه ێیكو له  كه گولله ێنڵ ده ى كه وه ها بۆ ئه روه هه
 . رچووه رى ده سه

ى  كه سوكاره ر داواى كه سه ، لهێکردمان پ ژهشتر ئاماێى پ وه وونكردنهً  ر كو له وه  مهێئ
شیمان  مى په كه اپۆرتى یهر ى ناوبراو له ر لیژنه گه ئه اڵم به.  وه كردنه كانمان بالونه نهێو

 استگۆند ر چه  كه خات لیژنه ریده ده  كه  وه ینه هید باڵوبكه ى شه نهبین وی ناچارده  هێمئ  وه تهێب نه
مى كوردستان ً  ری رۆكى هه سه ، داوا له كى تر كوردستانیانها جارید م یاده ر له هه.   بووه

 ێنانەم و ى ئه وه ن به كه ناچار نه ێمەڵبستن و، ئ كارى جدى خۆیان هه به ین، كه كه ده
رپرسیارنین و،  بهێیل ئێمەكانیش  نهێى و وه وكردنهاڵى ب وه وتنه ،  خراپ كه وه ینه وبكهبال

كارى  به ین كه كه دهێتر داوایان ل ێکیجار  وه ر ئه به دات، له دهێم ر ههتی  رۆكایه ى سه كه باجه
  ى كاكه قینه استهڕكی بكوژی   كه. ن اى گشتى ئاشكرابكهكان بۆ ر ڵبستن راستیه ان ههخۆی
 . نجامداوه ى ئه ونه هێزق  و كاره ئه  هییزانن ك باش باش ده  ، چونكه مانهشتی هاوری رده سه
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 سنوورى كوردستانێنووسانى ب ۆژنامهً  گروپى ر

شت  رده هید سه ى شه چله رببرن و له تی خۆتان دهێسوڵو هه  ین كه كه ك ده مووالیه هه داوا له
 .ن ى خۆتان بكه عوسمان قسه

 مپین شی كه به  ن له مان بكه كه ردانی سایته سه  سته به م مه بۆ ئه

 

 ولێر شاری هه  له" شت عوسمان رده سه"نوس  یادی ڕۆژنامه  راسیمی ڕێزلێنان له مه

" . سەردەشت عوسمان"لە دژی تیرۆری رۆژنامەنووس   کان ماوریه لە درێژەی نارەزایەتییه جه
  شت له رده هاوکاری خوێندکاران و قوتابیان و هاوڕێیانی سه شت به رده ک خێزانی سه وه  ئێمه

نوس  یادی ڕۆژنامه  سیمی ڕێزلێنان لهرا ڕێکخستنی مه  ستین به ڵده هه. دین الحه زانکۆی سه
ی  ش لە راستای ئەوەدایە  درێژه راسیمه ئەم مه. ولێر شاری هه  له" شت عوسمان رده سه"

بۆ   نگێکه وڵیک و ده کەمپینێک بێت بۆ بەرگرتن لە تیرۆر و کاری تیرۆریستی و هه
 .ستگیرکردن و دادگاییکردنی تاوانباران ئاشکراکردن و ده

اڵم تاکو ئێستا بۆ  ڕێت، به په شت تێئه رده ی سه ر تیرۆری دڕندانه سه رۆژ به 35ی  نزیکه  وه ئه
ر  سه ی له له چۆن مامه  یسه و که ، ئه ڵکی کوردستان شتێک دیار نییه ری خه ماوه و جه  ئێمه

  ، که وه ینه که ک ئه موو الیه وازی هه دا جارێکیتر بانگه لێره  ئێمه. گات کوێ ئه کرێ و به ئه
ڵگای  ڵکی ئازادیخوازی کوردستان و کۆمه شت، خه رده ڕاندنی تیرۆری سه نگی و تێپه بێده

 . وه کاته تر ئه وره کی گه یه شه ڕه و هه  وره کی گه ترسییه و ڕووی مه ره کوردستان به

ی  شێوه ین، به که ئه  واڵنه و کار و هه موو ئه هه  ستخۆشی و پشتیوانی له ده  وه شه رلێره هه
نجام  ئه گرن تاکو به رز ڕائه شت به رده ی سه له سه ن، مه که ئه  وه ر ئه سه ردوام کار له به
و  موو ئه شت و هه رده یادی سه  کانی ڕێزلێنان له راسیمه موو مه ها هه روه هه. یاندنی کۆتایی گه

 . نگێنین سه ڵده رز هه دا پێکهاتوون به م ڕاستایه ی له ند و نیهادانه ناوه

و ئینسان   ڵوێستێکی ئازادیخوازانه هه  راسیم و بۆنانه و مه ڵک له ری خه ماوه اری جهشد به
کی  دادگایه  یاندنیان به بۆ ئاشکراکردنی تاوانباران و گه  وڵێکه نگ و هه ، ده یه دۆستانه
 . عادیالنه

 : که کات و شوێنی بۆنه

  ئێواره 0:  کات

  7505-50-00وتی ڕێککه  ممه سێشه: بەرواری
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نیشت  ته. تری مه 05قامی  ر شه سه تی ڕۆشنبیری، له زاره ناو وه  له" وا پێشه"هۆڵی : شوێن
 ".رد هۆڵی زه"

 (لی ئارام عه) کر عوسمان به

 شت عوسمان رده جیاتی خێزانی سه له 

 

 چوو ڕێوه به  وتووانه رکه شاری یوتۆبۆری سه  شت عوسمان له رده دژی تیرۆری سه  ریی له ماوه خۆپێشاندانی جه

ری شاری یۆتۆۆری به  نته سه  ری له ماوه خۆپێشاندانی جه ٣١٠١ی جونی  ٠٣مڕۆ شەممە  ئه
و حیزب و  ر و الیەنگرانی ئه ڵکی ئازادیخواز و نوێنه خه  رێکی زۆر له ماوه بوونی جه ئاماده 

 چوو ڕێوه به،  شت عوسمانیان کردووه رده ی سه شداری پێکهاتنی کۆمیته به  ی که نانه الیه

نا بۆ ) شنی  چه ی له ندین الفیته شت عوسمان و چه رده ی سه وێنه به  که شی خۆپێشاندانه که
شت  رده بکوژانی سه! اڵتدارانی پارتی  سته ده)، (ڵێ بۆ ئازادی سیاسی به.. تیرۆری سیاسی

کانی سویدی و  هزمان  به  یاننامه دان به پڕکرابوو، سه(..نگ نابین بێ ده) و( کوێن؟  عوسمان له
التدارانی  سته رووی ده  زایی به کی زۆر ئیمزای ناڕه یه ها ژماره روه ، هه وه کوردی باڵوکرانه

 . وه کوردستان کۆکرایه

کرۆنی سویدی  4455بڕی   وه دییه مه ن تۆفیق محه دا الیه م ئاکسوێنه  له  ی شایانی باسه وه ئه
 .شت عوسمان رده ری ئازادی سه یکه ی په پرؤژه  هک ب بۆ کۆمه  وه بووان کۆکرایه ئاماده  له

ی  و کاته وام درا، تا ئه رده ڵێنی کار و چاالکی به ماسیدا به وێکی پڕ حه جه  پاشان له
ن و تیڕۆریستانی  ده ڵکی کوردستان ده واکانی خه داوا ره  اڵتدارنی کوردستان مل به سته ده

 . کات تی ئاشکرا ده یه وه یهپشتێت  ی له سته و ده شت عوسمان و ئه رده سه

ن رۆبیتان  الیه  زمانی سویدی له به  که دا وتاری کۆمیته تیه زایه م ئاکسوێنی ناڕه ها له روه هه
یامی خێزانی  شکرا، په پێشکه  گۆلی  ره ن عبدول قه الیه  زمانی کوردی له  به  زاڵ و وه  کاکه
ی  وه ، پاشان وتاری بزووتنه وه ێندرایهخو. د حمه باس ئه ن عه الیه  شت عوسمان له رده سه

مال موحسین  ن جه الیه  وباسیک له ، قسه وه خوێندرایه... الن عامر باجه.ن  الیه  گۆڕان له
رانی  نابه شکرا، وتاری فیدراسیۆنی په ری حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان پێشکه نوێنه

. ن شوان جاف الیه  ری له سه ارتی چارهها وتاری پ روه ن رێبوار حسێن، هه الیه  عێراقی له
وباسی  قسه   یی که هبج ڵه ت هه فعه ره  وانه بوون له شدارانی تر هه وها به ره ش کرا هه پێشکه

 .بوان کرد دهخۆی بۆ ئاما
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 سمانشت عو رده کردنی بکوژانی سه تیرۆر و ئاشکرانه تی دژ به زایه شوێنی نمایشی ناره  ن بوه نده ندی شاری له ناوه

ڕۆژ تیپەرین بەسەر تاوانى تیرۆرى سەردەشتدا کەچى تائیستا  35دوای  به ئاماژەى بەوەدا که
کردو بەکردەوە خۆیان لەداخوازىیەکانى خەلک  شتیان ئاشکرانه رده اڵتداران بکوژانی سه سه ده

 الدەدەن، 

شت  رده هەواڵى بەشدارى حزبى کۆمۆنیستى کرێکارى کوردستان لە مەراسیمى چلەى سه
 عوسمان لەشارى لەندەن 

شت عوسمان دا  رده ر ڕفاندن و تیرۆری سه سه ڕۆژ به 35بەبۆنەى تیپەربوونى  07/0مڕۆ  ئه
. مەراسیمیک بەبەشدارى چاالکانەى ریکخستنەکانى حزب لەنیوەندى شارى لەندەن بەرى خرا

ی سازدانى ئەم تاى مەراسیمەکە ئاسۆ گۆران بەخیرهاتنى ئامادەبووانى کراد وپاشان هۆ ره سه
تی ئیمە  زایه ى ناره وه م مەراسیمە کۆبونه مەراسیمەى لەووتەیەکدا روونکردەوە و ووتى کەئه

ئازادیخوازانى کوردستانە بەدژى تاوانیک کەدەرهەق بەئازادى لەکوردستان کراوە هەروەها 
تائیستا  ڕۆژ تیپەرین بەسەر تاوانى تیرۆرى سەردەشتدا کەچى 35دوای  به ئاماژەى بەوەدا که

کردو بەکردەوە خۆیان لەداخوازىیەکانى خەلک  شتیان ئاشکرانه رده اڵتداران بکوژانی سه سه ده
پاشان مەراسیمەکە بۆ ڕیزلێنان ..  یه وام هه رده تی به زایه ناره ش پێویستی به مه الدەدەن، ئه

کەى دانا ئینجا مۆمى داگیرساند و ئامادەبووان چەپکەگولیان لەسەر وینە شت  رده گیانى سه له
ووتارى بەکر عوسمان ئەندامى خیزانى سەردەشت عوسمان خویندرایەوە و پاشان شیعریک 

 . مەوە پیشکەش کرا رده لەالیەن سامان سه

شیر  لە دریژەى مەراسیمەکەدا دەرگا کرایەوە بۆ ووتەى الیەنەکان و لەونیوەشدا نوری به
وازی ئازادیخوازانى  شەکرد و تیدا بانگه پیشەکهئەندامى کۆمیتەى دەرەوەى حزب ووتەیەکى 

کرد بۆ گەرم راگرتنى نارەزایەتیەکانیان بەدژى تیرۆرى سەردەشت عوسمان و ئەوەشى 
ی  اڵتداران و پارتی و لیژنه سه کانی ده کاریه واشه ڕۆژو چه 35دوای  رونکردەوە کە به

خەلکى نارازى کوردستان بدەنەوە  یان دەرکەوتووە کەنایانەویت وەالم بەداواکارى وه لێکوڵینه
بکرێتەوە و داوا   وره بێ خەباتى جەماوەرى لەدژى تیرۆرى سەردەشت سیاسی و گه بۆیە ده

یدان و  مه جدی بینه ن به وه پشتی ئازادی سیاسیه ر له گه نێک ئه موو حزب و الیه بکرێت لەهه
، تا فشارى زیاتر بۆ ن ئازادی سیاسی بکه ن و دیفاع له ی خۆیان بکه قسه  راشکاوانه

نورى لەکۆتایى قەسەکانیدا . دەسەالتدارانى پارتى بهینریت و سنوریک بۆتاوانەکان دابنرى
  حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەریزى پیشەوەى خەباتى جەماوەریدایە رایگەیاند که
ى تواناوە وانی و بەتەواو یان و ئازادی ڕۆژنامه ئازادی سیاسی و بیروراو به بۆ دیفاع له

شایانى باسە مەراسیمەکە لەالیەن چەترى ئازادیەوە . بەرگرى لەم خواستانەدەکات
 .بانگەوازى بۆکرابوو
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 ....لە مەراسیمێکی شاری سدنی دا یادی سەردەشت عوسمان بەرزراگیرا

بەم شێوەیە لە یەک مانگی ڕابردوو دا زۆربەی شاروشارۆچکەکانی کوردستان و عیراق و 
وروپاو کەنداوە تا ئوسترالیا جەماوەر لە هەموو چین وتویژەکان کەوتنە دەرەوە لە ئە

تا ڕادەیەکی زۆر جەمسەر بەندنی یەکی بەرچاو دەبینرا لە نێوان .ناڕەزایەتی دەربڕین 
 جەماوەرو دەسەاڵتی سیاسی یەکێتی و پارتی

ئەمڕۆ بە بەشداری دەیان کەس ، مەراسیمی ڕێز لێنان بۆ یادی سەردەشت عوسمانی 
لەم مەراسیمەدا .تیرۆرکرا ً  مانگی پێنج لە شاری هەولیر0ڕۆژنامەنوسی بەڕێوە چوو کە لە 

وێرای ڕازاندنەوەی هۆڵی مەراسیم بە وێنەی سەردەشت و دروشم و خواستی جۆراجۆر بە 
زمانی کوردی و ئینگلیزی ، هاوکات پێشەنگایەکی فۆتۆگرافی بە پرۆجێکتەریش لەسەر 

را ،کە بریتی بوون لە وێنەی سەردەشت  لە زانکۆ و زۆر شاشەیەکی گەورە نیشان دەد
شوێنی تر و وێنەی ناڕەزایەتی یەکان لە شارەکانی کوردستان و واڵتانی دەرەوە ،کە بۆوە 

 .مایەی سەرنج ڕاکێشانی ئامادەبوان

شایانی باسە سەرەتای مەراسیمەکە دوای بەخێر هاتنی ئامادەبوان و بە دەقەیەک وەستان و 
پاشان لە وتەی . ە الیەن موزەفەر عەبدواڵ ڕێکخەری بەرنامەکەوە، دەستی پێکرابێدەنگی ،ل

پێشەکیدا ریکخەری بەرنامە ،جەختی لەوە کردەوە کە بە پێچەوانەی پڕوپاگەندە و 
تۆمەتەکانی لیپرسراوانی دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان، لەوانە قسەکانی مەسعود بارزانی 

،کە لە دژی سەردەشت عوسمان دەیکەن، سەردەشت  و هەندێک لە لیپرسراوانی یەکێتی
عوسمان کەسێکی ڕۆژنامەنوسی ڕەخنە گری واقعی و جدی و بە جورئەت و بە ئیرادە و 
ڕاشکاو بوە لە دژی دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان ،بۆیە ئەو لیپرسراوانەی دەسەاڵتیش 

وتوانەو گەندەاڵنەی دەیانەوێت ئەم کارێکتەرە لە سەردەشت بسرنەوەو  بۆ ئامانجی دواکە
 .خۆیان ناوی بزڕێنن

کە لەوێدا .پاشان وتاری دەستەی سەرپەرشتی لە الیەن جەبار مسستەفاوە پێشکەش کرا 
وێرای ئیدانەو ڕیسوا کردنی ئەو تاوانە، هاوکات ئاماژەی دابوو بەو زنجیرە ناڕەزایەتی 

دەیان هەزار کەس یانە کە دوای تیرۆری سەردەشت لە کوردستان و دەرەوە بەڕیخراوە و 
ڕژانە شەقامەوەکانەوە دەسەاڵتی سیاسیان لە کوردستان بە بەرپرسی سیاسی دانا لەم 

وە خواستی گرتن و ئاشکرا کردن و دادگایی کردن لە دادگایەکی سەربەخۆیدا لە .تاوانە 
 .ئەستۆی دەسەاڵتی سیاسی پارتی دایە

ریمەوە خوێندرایەوە کە ئەویش بە دوای ئەم وتارە ڕاپۆرتیکی سیاسی لە الیەن عەدنان ک
ئاماژەی بەو دەنگدانەوە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ژوڕنالی یە کردبوو کە هەر لەگەڵ 
باڵوبونەوەی هەواڵی تیرۆری سەردەشت دەستی پێکردو پاشان چۆن ڕێزیکی بەرینی 
کۆمەاڵیەتی لە ئاستی جۆراوجۆر بۆ بەرگری لە ئازادی سیاسی و ئیدانەی ئەو تیرۆرە و 
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لەم بارەیەوە ئاماژەی بە چەندین ناڕەزایەتی . و ئاشکرا کردنی تاوانباران هاتە ئاراوە گرتن
 .و بەیان و وتاری سیاسی  لە الیەنەکان و کەسایەتی یەکان و دەزگا ڕاگەیاندنەکان دابوو

بەم شێوەیە لە یەک مانگی ڕابردوو دا زۆربەی شاروشارۆچکەکانی : هەر لەو ڕاپۆرتەدا دەڵێت
و عیراق و دەرەوە لە ئەوروپاو کەنداوە تا ئوسترالیا  جەماوەر لە هەموو چین کوردستان 

تا ڕادەیەکی زۆر جەمسەر بەندنی یەکی بەرچاو .وتویژەکان  کەوتنە ناڕەزایەتی دەربڕین 
 .دەبینرا لە نێوان جەماوەرو دەسەاڵتی سیاسی یەکێتی و پارتی

کۆکردنەوەبوو کە لە الیەن ڕێکخراوی  برگەیەکی تری بەرنامەکە خوێندنەوەی کەمپەینی واژۆ
لێبوردنی نێو دەوڵەتی یەوە سازکراوە لە دژی تیرۆری سەردەشت و ئاراستەی سەرۆکایەتی 

پێویستە لیکۆڵینەوە بکرێت لەو هێرشانەی کە : هەریمی کوردستان کراوە لە ژیر ناوونیشانی
کامیار سابیرەوە  اق  کە  لە الیەنً  بۆ سەر ڕۆژنامەنوسان دەکرێت لە کوردستانی عیر

لەم بارەیەوە وێرای خوێندنەوەی ناوەڕۆکی ئەم نامەی کەمپەینە داوا کرا لە .خوێندرایەوە
ئامادەبوان کە هەوڵ بدەن واژۆ لەسەر  ئەو نامەی ناڕەزایەتی یە بکەن و هەروەها 

جێی ئاماژەیە ڕێکخراوی لێبوردنی نێو .ئاشنایانی خۆشیان لەم بارەیەوە ئاگادار بکەنەوە
لەم سااڵنەی دوایی دا هێرشێکی لە :ەوڵەتی لە بەشێک لە نامەی کەمپیەنەکەیان دەڵێند

ڕادەبەدەر بەدی کراوە بۆ سەر ڕۆژنامەنوسانی کوردستانی عیراق کە لە ژێر دەسەاڵتی 
 .      سیاسی هەردوو حزبی پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندایە

ەک چۆن دەیان نوسەرو ڕۆشنبیرو ڕۆژنامەنوسی عەرەب هەر لە چوارچێوەی بەرنامەکەدا و
ئیدانەی ئەم کارە تیرۆریستیانەیان کردو بە وتارو شیعر و نامەی ناڕەزایەتی بۆ 

ەشدا نوسەر و ڕۆشنبیری عیراقی جمال الحالق وتەو ً  دەسەاڵتدارانی کوردستان، لیر
انە، هاوکات ئاماژەی قەسیدەیەکی پێشکەش کرد، کە سەرەڕای ڕیسوا کردنی ئەم کارە پڕ تاو

بە نوسینەکانی سەردەشت دا کە شیوازی نوسینەکانی ڕادەی توانایی ئەو دەردەخات لەو 
 .تەمەنە کەمەیدا

بە ناوی خێزان ( ئارام عەلی)بڕگەیەکی تر بریتی بوو لە خوێندنەوەی پەیامی بەکر عوسمان
ئیسماعیل  و کەسو کاری سەردەشت عوسمان کە ناردبوی بۆ مەراسیمەکەو لە الیەن 

لە پەیامەکەی بەکر عوسمانی برای سەردەشت وێرای . عەسکەری خوێندرایەوە 
سوپاسگوزاری لە هەموو ئەو کەس و الیەنانەی کە ئەم بۆنانە ڕێکدەخەن و بەشداری دەکەن، 
هاوکات جەختی لەوە کردبۆوە کە ئەوانە وەک کەس و کاری سەردەشت عوسمان لە هەوڵو 

لە پاڵ ناڕەزایەتی دەیان هەزار کەس تا بکوژانی سەردەشت تیکۆشانی خۆیان ناوەستن 
 .دەدۆزنەوەو دەدرێنە دادگایەکی سەربەخۆ و ئاشکرا و تاوانباران بە سزا دەدرێن

 

 :لەوانە. پاشان ئاماژە بە چەند پەیامێکی پشتیوانی کرا کە ئاراستەی مەراسیمەکە کرابوو 
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ن کە بە واژۆی نەبەز محەمەدەوە پەیامی کۆمەڵە کەسێک لە ڕەوەندی کوردی لە برس ب
 .هەروەها پەیامی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان. نیردرابوو

هەروەها ئاماژە بە کەمپەینی کۆمەک بۆ دروست کردنی پەیکەری ئازادی لە هەولیر درا ،کە 
نەکریت لە  بریتی یە لە پەیکەری سەردەست عوسمان و، داوا کرا کە لەم بارەیەوە دریغی

 .کۆمەک کردن

لە کەشێکی پڕ جۆش و خرۆش بۆ بەرگری لە ئازادی   ً  بەم شێوەیە دوای دوو کاتژمیر
سیاسی و هاوخەمی لەگەڵ کەسو کاری سەردەشت و ڕیسوا کردنی ئەو کارە تیرۆریستی یەو 
خواستی دەستگیر کردنی تاوانباران و دادگایی کردنیان، مەراسیمەکە بە سوپاسی 
ئامادەبوانەوە، کۆتایی هات و  جارێکی تریش بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی ئازادیخواز لە 
سدنی پەیوەست بوون بەو زنجیرە نارەزایەتیانەوە کە بۆ ریسوا کردنی تیرۆرو بەرگری لە 

 .ئازادی هاتونەتە مەیدان

 7505-0-04   ئوسترالیا –سدنی 

 

ــــهن یـــــــ نده ری شــــاری لـــه نته سه  له ـــــه رده ادی ســ ــرا شت بـــ  رز ڕاگیـــ

 ئامادەکردنی ئاسۆ 

رێکی زۆر  ماوه جه 07/50/7505ڕۆژی  له شت سونبولی ئازادیه رده ژێر ناونیشانی  سه له
 .رزو پیرۆز ڕاگرت شتیان به رده ن یادی سه نده کوردانی دانیشتوی له له

زوترین کات   بێت بکوژانی ئاشکرا بکرێن و  به ده که وه کرده ده   وه ر ئه سه ختیان  له جه
ر ئازادی  سه کوردستاندا  ترسی کوشتن له تا چیتر له.  وه نه ڵگای بکه روی کۆمه ڕووبه

  وه گرێته سێکی تر نه هیچ که نوس نه ڕۆژنامه ربڕین نه ڕاده

شت و  رده نی سه مه ته تعبیر بو له ستی پێکرد که ده که راسیمه مۆم مه 74داگیرسانی  تا به ره سه
،وتاری ئارام  که راسیمه مه وامی درا به رده به  وه کانه نیشت مۆمه ته دانانی گوڵ له دواتریش به

ندین  ڵ چه گه له  وه خۆیندرایه وه ن ئاسۆ گۆرانه الیه شت له رده برای سه( کر عوسمان به)علی 
 .یامی جۆراو جۆردا په

.  سه نوسان به دروشمی ئازادی ئازادی یان کوشتنی ڕۆژنامه بوان به امادهش ئ سته به م  مه بۆئه
  وه دایه نگی ده بواندا ده ناو ئاپۆڕای ئاماده له

 .بو وه بوانه ست ئاماده ده بی  به ره زمانی کوردی و عه ندین پالک کارت به چه وه
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ندین  چه له  پێکهاتووه  ابو کهسازو ڕێکخر ه و تری ئازادیه ن چه الیه له  م یاده ئه نی باسه شایه
 .نی جۆراوجۆر یاتی ئازادیخوازۆ حیزب و الیه سه که

 

نوسی  ک ڕۆژنامه یه شداری ژماره به شت عوسمان به رده نوس سه مینی بۆ رۆژنامه ندا پانێڵ و کۆڕی ماته هۆڵه  له
 .چوو  ڕێوه به   ندی ناسراوی هۆڵه

ئازادی   رگری له شت عوسمان بۆ به ده ر ی سه ندا کۆمیته هۆڵه  له 7505-50-04مڕۆ  ئه
ندی  تی و ڕێکخراوی میدیایی هۆڵه سایه ک که یه شداری ژماره به مینی به پانێڵێک و کۆڕێکی ماته

 . سازکرد  شت عوسمان له شاری دێڵفت رده نوس سه تیرۆری رۆژنامه  ت به تایبه

  وه شت عوسمانه رده ی سه ن کۆمیته الیه ندی بوو له زمانی هۆڵه به  که  که یادهمی  که شی یه به
دواتر .  ستی پێکرد شت عوسمان ده رده ستان بۆ گیانی سه ک وه یه قه ده  به  که  یاده شکرا، پێشکه

 یاداشتی  بووان کرا که م ئاماده رجه سه  داوا له  ش کرا که ندی پێشکه هۆڵه  وتاری کۆمیته به
ئاکام  و به م دۆزه له  وه لێکۆڵینه  به  ته تایبه ن که پشتیوانی لێبکه  مه ت به تی تایبه زایه ناڕه
شت عوسمان  رده کانی سه ته  به با  کێک له کان،پاشان یه وه یاندنی ڕاست و دروستی لێکۆڵینه گه

عرێک ،دواتر شی  وه ندی خوێندرایه زمانی هۆڵه  شتی به رده یامی خێزانی سه و په
 Het) ناوی باسێکی به(Paul Grijpma)ندی  نوسی ناسراوی هۆڵه  شکرا،دواتر ڕۆژنامه پێشکه

goud van de persvrijheid) 

می و پشتیوانی خۆی  شکرد و هاوکات هاوخه دێت  پێشکه( زێڕی میدیای ئازاد)مانای  به  که
تی  رایه نوێنه به  که -  Mehmet Ülger -نوس و ڕۆژنامه ،دوای ئه م دۆزه پیشاندا بۆ ئه

م  ری کرد و ئه گه وردی باسی ئازادی ڕۆژنامه بوو،به ندی ئاماده نوسانی هۆڵه ی ڕۆژنامه ڵه کۆمه
یاداشتی  بۆپشتیوانی له  ی کرد که وه و خۆی باسی ئه وه ژێرپرسیاره  ی خسته تاوانانه
م  ر هێڵ و ئه سه  ێتهنوسانی جیهانی بهێن ڕۆژنامه  ی ڵه کۆمه  دات که وڵ ده هه  که کۆمیته

ودا دوو فلیمی کورتی ڤیدۆیی  دوای ئه ن، به کاربکه  م دۆزه رئه سه ن و له بوڵ بکه قه  داخوازیه
ودا  دوای ئه کانی کوردستان،به شت عوسمان وخۆپێشاندانه رده رسه سه پیشاندران له

  بوو ( Steven Assies)ناوی که(  Press Now)نوسانی  ی ڕۆژنامه ڵه کۆئۆردیناسیۆنی کۆمه
  ندین تاوان له ند ساڵی ڕابردوودا چه چه له  ی باس کرد که وه می خۆی پیشانداو ئه هاوخه

  وه کانیانه نوسه ی ڕۆژنامه ڕێگه وان له نوسان کراون و ئه ڕۆژنامه عێراق و کوردستان دژبه 
مای بۆردی ڕێکخراوی ند و ئه ن،پاش ئه ده تی نیشان ده زایه ئاگادارن و ناڕه  مه کوردستان له له
زمانی  یامێکی به په  ر خۆشی  یامی داو هه په( PEN) ڕێکخراوی   ناوی به(Bos)م   ڵه قه

ری ڕێکخراوی  زرێنه ندامی دامه ئه  که( Michael Massing)  ن یه ال له  وه که ئینگلیزی خوێنده
 Ibrahim)بی  ده تێکی ئه ابهب  به  م پانێڵه شی ئه ناردرابوو ،دوایین به  نوسانه پاراستی ڕۆژنامه

Selman)تیشکی خسته  ک کورد بوو،که ڵه چه ڕه ندی به ی ڕۆماننوس وشاعیری هۆڵه  
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ی خۆی  وه نگاندن و خوێندنه ڵسه شت و هه ده کانی سه ته شت و بابه رده ردۆزی سه سه
 . که کان و تاوانه بۆنوسینه

زمانی کوردی بۆ چوار  به  وه شیده ۆران ڕهن گ الیه نێڵێک بوو له پا  که ته می بابه شی دووه به
  کێک له فور،یه غه  مه ش،حه ڕه شوان،ئازاد کاکه  مه حه)تی سیاسی و ڕؤشنبیری کورد  سایه که
ی تیرۆر و تیرۆری  له سه باسی مه  چوو که ڕێوه به( شت عوسمان رده تی سه ندامانی کۆمیه ئه

ن و  کا شت عوسمان گومانه رده نوس سه نوسان،تیرۆری ڕۆژنامه سیاسی و ڕۆژنامه
اڵت و  سه گاکان و ده ز کانی ده شه ڕه اڵت و بێیاسایی و هه سه مو کوڕی ده کان وکه ته رپرسیاریه به

ی  وه شێکی تردا باسی لێکۆڵینه به ،له وه که ژێرباری دۆزه  چوونه اڵت و نه سه نگی ده بێده
کی  یه شداری کۆمیته وێشدا داخوازی به ر له ههکرا،   که وه مومژاوی بوونی لێکۆڵینه و ته که دۆزه

کانی کوردستان و  نه بێالیه  ییه وه ته ناونه  شت و ڕێکخراوه ده خێزانی سه  نی چاودێر له بێالیه
وێدا پێشنیار  کانیان کردو له شداری باسه به  که بووانی یاده شدا ئاماده مان به هه کرا،له  وه ره ده

ڕیبکرێت،دوایین  زمانی ئینگلیزی بۆ کۆشکی سپی و باراک ئۆباما به به  مان داخوازینامه کرا هه
ناو  رله ک هه ئیرۆ کۆمه 055شت و ئازادی کرا،که بڕی  رده ش باسی مۆنومێنتی سه به

 . وه دا کۆکرایه که بۆنه

ت  سره می ئازادو حه ڵه نێوان گوڵ و مۆم و ڕێز بۆ قه ڵکێکی زۆرو له بوونی خه ئاماده  به  که یاده
 .شت عوسمان کۆتایی هات رده رگی سه بۆ مه

 ندا هۆڵه  ئازادی له  رگری له شت عوسمان بۆ به رده ی سه کۆمیته

 

 نجام درا ستۆکهۆلم پانێڵێک ئه  شت عوسمان له رده رزگرتنی یادی سه بۆ به

شت عوسمان  رده یادی سه  ستۆکهۆڵم، بۆ ڕێزگرتن له  له 0-07وتی  ڕێکه  ممه ڕۆژی شه
  ڕێوه ن و حزب به الیه 0شداری  به  کوردستان به  تیۆری سیاسی له  ت به باره پانێڵیک سه

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، پارتی   ک له ر یه هه  ران له تی و نوێنه سایه چوو، که
ری  سه پی سوید، پارتی چاره دیموکراتی سوید، پارتی چه-پی کوردستان، حزبی سۆشیال چه

  ک به ریه ی گۆڕان، هه وه ی مافی مرۆڤی کوردستان، بزوتنه ڵه تی کوردستان، کۆمهدیموکرا
  که پانێڵه. شداریان کرد کوردستان به  دیاردی تیرۆری سیاسی له  ت به باره باسێکی کورت سه

 .برا ڕێوه سوید به  چاک له/ری چاودێری کوردۆساید ن قادر نادر نوێنه الیه  له

  حمود به بدواڵ مه سویدی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان عهن ڕێکخستنی  الیه  له
شت  رده ر تیرۆری سه رانبه ری به ماوه تی فراوانی جه زایه ی ناڕه ڕیشه  ت به باره باسێک سه

 .شداری کرد ، به تیه زایه و ناڕه وامی پێدانی ئه رده و به  وه رینکردنه و چۆنێتی به عوسمان
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ند  چه  و ئاڵوگۆڕی گرنگ له ند کێشه چه  ی به کانیدا، ئاماژه وباسه قسه  حمود له بدواڵ مه عه
م  وتنی ئه رکه ک پاشخانی ده ی وه وانه کوردستان کرد و ئه  عس له ساڵی دوای ڕوخانی به

  و به ئه. ستنیشان کرد ی کوردستان، ده م دواییه کانی ئه سیاسیه  و ئاڵوگۆڕه  یه وه جواڵنه
و مێژووی  کوردستان  ی ئابووری له وه و بوژانه عس ی به شه ڕه ایی هاتنی ههر کۆت سه ت له تایبه
شتی  ڵه ی قه وه بوونه وره و گه تی کانی کوردایه اڵتی حزبه سه کانی ده ریه رکوتگه سه  وه کرده

ڵ  گه نی له مه واوی ته ته  کی نوێ که یه وه یشتنێکی نه و پێگه ڵگای کوردستان کۆمه  تی له چینایه
یان کردووه  کوردستان پیاده  کان له کوردیه  اڵتی حزبه سه ده  مێک که و سته تی ینه مه

  وتنی ئاڵوگۆڕه رکه ی ده مینه زه  ی به م پاشخانه ها ئه روه هه. ستا ڕاوه  ، راندووه گوزه
  هندێک ل ی زیاتری هه وه و چاالکبوونه اڵت سه کانی ده ی نێو باڵه و کێشه شت ڵه و قه کان سیاسیه

م  کانی ئه فراوانه  تیه زایه وتنی ناڕه رکه ، وێڕای ده اڵت سه ده  گرتن له خنه میدیاکان بۆ ڕه
 .ی کوردستان، دانا دوواییانه

و  و ئاسۆدارکردن  وه تی فراوانکردنه روره ر زه سه ئکیدی له کانیدا، ته وباسه ی قسه دریژه  له
شدا  یه م چوارچێوه له.  وه کرده  تیانه زایه هم ناڕ رچی زیاتری ئه ی هه وه ری کردنه ماوه جه

النانی  و وه  خنه بنای ڕه ر مه سه له  رکردنی پالتفۆرمێکی بۆ ئازادی سیاسی کرد که پێشنیاری ده
  اڵم به وه  له. کان داڕێژرابێت و دینیه ومی قه  پیرۆزکراوه و به اڵت سه کانی ده سوره هێڵه

 . وه ی خۆی زیاتر ڕۆشنکرده که کانی باسه نه یهبووانیشدا ال کانی ئاماده پرسیاره

ی  دیارده  یان به ئاماژه  وه ی دیدی خۆیه چوارچێوه  ک له ر یه هه  که شدارانی تری پانێڵه به
  یه م دیارده ی ئه وه ڕووبوونه و پێشنیاری خۆیان بۆ ڕووبه کوردستان کرد  تیرۆری سیاسی له

  رخستنی تواناکان له گه ک بۆ وه یه دا، پێکهێنانی لیژنه پێشنیارانهو  نێو ئه  ش کرد، له پێشکه
ری  ماوه جه  و ئاشکراکردنی تاوانباران، به کانی تیرۆر یسه دواداچوونی یاسایی بۆ که پێناوی به

ری جۆراوجۆر  ماوه ی جه و پێکهێنانی ڕێکخراوه  تی ئێستا زایه ی ناڕه وه کردنی زیاتری جواڵنه
  و ڕیکخراوه ندیکا ڵگاو بایکۆت کردنی سه کانی کۆمه جیاوازه  خۆی توێژه ربه هبۆ ڕێکخستنی س

 .ن اڵت، جێگای ئاماژه سه کانی ده کارتۆنیه

ی  شدارای چاالکانه و گوڕو به رم وباسی گه  قسه  عات له ی دوو سه پاش نزیکه  که پانێڵه
  ته م بابه رزنرخاندنی ئه به  و به رنجی خۆیان ربڕینی سه و ده پرسیار  بووان به ئاماده

ری  ماوه تی جه زایه قوڵی ناڕه  ک له یه ی نیشانه که نگیه ڕه مه هه  توانێت به ده  که  وانه کۆبوونه
اڵتداری  سه کانی ده ری حزبه رکوتگه و سه تیرۆر  ی واڵت له وه ره کانی ده و کوردزمانه کوردستان

 .کوردستان بێت، کۆتایی هات

ری  یکه ی په پرۆژه  ک کردن به واز بۆ کۆمه و بانگه دا باسێکی کورت پانێڵه م له  شایانی باسه
 .بووان بوو و پێشوازی ئاماده ولێر کراو جێگای پشتیوانی هه  شت عوسمان له رده ئازادی سه
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رۆرکردنى سەبارەت بە رووداوى تی( شەهید سەردەشت عوسمان بۆ ئازادى رۆژنامەنووسان) بەیاننامەى کەمپینى 
 (سەردەشت عوسمان)رۆژنامەنووس و خوێندکار 

ئێمە وەک چەند رۆژنامەنووسێکى شارى هەولێر لە ساتەوەختى نزیکبوونەوەى چلەى 
، ویستمان بە شێوەیەکى مەدەنیانە )سەردەشت عوسمان(شەهیدبوونى رۆژنامەنووسى الو 

رۆژنامەوانى و  چاالکییەکى رۆژنامەوانى و هونەرى لە چوارچێوەى گردبوونەوەیەکى
ئەم مانگە لە شوێنى رفاندنى شەهید سەردەشتى جوانەمەرگ  03خوێندکارى لە رۆژى 

لە سۆنگەى جێبەجێکردنى . ئەنجامبدەین) کۆلیژى ئادابى زانکۆى سەاڵحەدین(لەبەردەم 
ئەرکى سەرشانمان و هاوخەمیمان بۆ لە دەستدانى گیانى گەنجێکى خێر لەخۆنەدیوى 

قەڵەم و خوێندکارى دوا قۆناغى زانکۆ، بۆیە بۆ ئەم مەبەستە داواى  واڵتەکەمان و خاوەن
کرد بۆئەوەى رێوڕەسم و ناڕەزاییە مەدەنییەکەمان ( پارێزگاى هەولێر)مۆڵەتى یاساییمان لە 

لە چوارچێوەیەکى یاسایى دابێت، بەاڵم بەداخەوە پارێزگاى هەولێر بەبێ هیچ هۆکارێکى 
رەتکردەوەو رێگەى پێنەداین چاالکیەکە ئەنجام دیاریکراو داواکارییەکەى ئێمەى 

لەبەرئەوە ئێمە لێرەدا دڵگرانى خۆمان دەردەبڕین بەرامبەر بە رێگنەدان بە ...بدەین
 .ئەنجامدانى ناڕەزاییەکى مەدەنى لە چوارچێوەیەکى یاساییدا

واڵت بۆیە هاوواڵتیان و و هێز و الیەن و کەسایەتییە دیموکراتخوازەکانى ناوخۆ و دەرەوەى 
لەوە ئاگاداردەکەینەوە، کە ئامانج لە گردبوونەوەکەى ئێمە پەیوەست بووە بە دووبارە 
دەربڕینى نیگەرانى خۆمان لە بەرامبەر رووداوى رفاندن و تیرۆرکردنى رۆژنامەنووس و 

لە دووتوێى خوێندنەوەى یاداشتنامەیەکى ناڕەزایى لە ( سەردەشت عوسمان)خوێندکارى الو 
ێکۆڵینەوە لە رووداوەکە و بەئەنجام نەگەیشتنی دوای تێپەڕبوونی چل رۆژ درەنگ کەوتنی ل

هەروەها ویستمان چەند چاالکییەکى (. سەردەشت عوسمان)بەسەر تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس
هونەرى ئەنجام بدەین بە داگیرساندنى بیست و سێ مۆم لە بەردەم کۆلیژى ئاداب و فڕاندنى 

ى شاری هەولێردا و ئەنجامدانی چەند نواندنێکی بیست و سێ کۆترى سپى بە ئاسمان
دەستنیشانکردنى شوێنى رفاندنى شەهید سەردەشتیش بەو مەبەستە بوو لە وێدا ... هونەری 

ئەگەر هەر پانتاییەک زەوى لەم واڵتە بکرێتە شوێنى رفاندن و کوشتن، ئەوا لە "بڵێین 
بۆ گەیاندنى پەیامى  هەمان کاتدا دەتوانرێ هەر ئەو شوێنە بکرێتە دەروازەییەک

هەروەها مەبەستمان بوو ". مرۆڤدۆستانە و شیاوى پەیام و کارى هونەرى جوان بێت
نیگەرانبوونى خۆمان لە بەرامبەر هەوڵەکانى لیژنەى لێکۆڵینەوەى ئەمنى لە دۆسیەى 
تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان و ئەوەى کە تا ئێستا ئەنجامێکى وایان بە دەستەوە نەداوە 

ى دەستخۆشى و باس بێت، ئەمەش دواى ئەوەى زیاتر لە مانگێک بەسەر ئەم کە جێگا
ئێمە لێرەدا جەخت لەسەر کراوەیى دۆسیەى رووداوى . رووداوە دڵتەزێنە تێپەڕدەبێت

 . تیرۆرکردنى رۆژنامەنووس و خوێندکار سەردەشت عوسمان دەکەینەوە

 :ناوی رۆژنامەنووسانی رێکخەری کەمپین
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( نیاز عەبدوڵاڵ( )کامەران محەمەد( )ئیبراهیم عەلى( )هەڵگورد سەمەد( )دیار عەزیز شەریف)  
 ( لەنجە عەبدوڵاڵ( )چیمەن ساڵح( )بەهزاد موحسین( )عەلى سدیق( )دەشتى سەباح)

 

 عوسمان((شدار  ئارام وبه))بۆ ئازیزانم   کی کراوه یه نامه

متوانی  اڵم نه م، به ڵ بکه گه فۆنتان له له ڵمدا تهو لێک هه گه.کانم  ویسته خۆشه.کانم  گوڵه
فۆن  له اڵمی ته بتوانن وه  مه سته رۆشن و زۆر ئه کجار په یه پێیان ووتم که. ڵتان بدوێم گه له

 . وه نه بده

نها  ر ته ، هه م کۆسته ئه. تانم که وره گه  ساته شی کاره ، هاوبه وه ست وسۆزمه قواڵیی دڵ وهه له
  سته و په ڵک تووڕه وخه  ری کوردستان و جیهانی لێئاگاداره راسه سه  م کۆسته ئه.  یهن  ئێوه  له
 .ن که ی پشتی ده که سته اڵتداران وداوای بکوژان و پالن وده سه ده  له

  رستی،وه په ی کۆنه وتوانه تی دواکه تی سوونه ریه ربه ی به حیه زه  ساڵی پار، بوو به دوعا له
هاوڕێ  . ری جیهاندا گڕی گرت  راسه سه دا به ته و سونه ڕووی ئه تی به زایه پۆلی ناره شه
.  قلیدیه رستی ته په ی تیرۆریزمێکی سیاسی کۆنه وه روو بوونه شت گیانفیدای رووبه رده سه

تی  ی سیاسه ته ریه ربه م به ڕووی ئه  رخۆدان به و به وه ستانه پۆلی هه شااڵوی شه
س  که  ن و  به ماشاکه ته.    وو کوردستان وجیهانی داگرتووهم ن، هه ماشاکه ،ته  تۆقاندنه

ری جیهاندا،  راسه سه  س له زاران که هه.  نیه  نها کوڕی ئێمه ر ته شت هه رده وکارتان بڵێن سه
رووی  ڵشاخاون به خۆش نابن و هه  م تاوانه ری جیهاندا، له راسه سه ن له یان ڕێکخراوو الیه ده

  وه. رز ڕابگرێت به  تی ئێوه ، قامه جیهانیه  زنه مه  م پشتیوانیه دارم ئههیوا. راندا وسێنه چه
 .سوکنایتان پێبدات

  وه مه که کانتان ماچ ده ڕه ته  چاوه

 مال کۆشش جه

2.0.7505 

 

 شتی ئازیز رده مری بۆ سه رزی و نه ربه سه, شی و ریسوایی بۆ تیرۆریستان  رووره

 ویست هاورێ ئارامی خۆشه

 ویست شداری خۆشه بههاورێ 

 رگ  مه شتی جوانه رده سوکاری سه ندامانی خێزان و که ئه ئازیزان 
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ی دوو  و خوێندکاره مڕۆ زانیم ئه ئه! رگم بیست مه شتی جوانه رده واڵی تیرۆرکردنی سه مڕۆ هه ئه
رفێنرا،   وه ولێره اڵتدارانی هه سه رچاوی ده به ی خۆیدا و به که م کۆلیژه رده به ر له وبه مه رۆژ له

واڵی  دیبوو، کاتێك هه شتم نه رده من سه  راسته.  نزیکه  وه منه  زۆر له  که  سێکه که
  چاوملێکرد که  کوێره  و تیرۆره کی ئه ر قوربانیه کو هه وت وه رچاو که شیم به که فڕاندنه

ڵ خۆیدا  گه وتوخواز له رێکی ئازادیخواز یان رۆشنبیرێکی پێشکه ناو تێکۆشه کوردستان ناوبه له
! رویدابێت  وکاره م ئه ناتوانم بڕوا بکه  لێم نزیکه  نده وه ئه  که  سێکه مزانی که نه!  وه پێچێته ده

. م ئازیزێکی دیکه  یشته ڵ و ترسنۆکی تیرۆریستان گه په ستی چه ده  م که ناتوانم بروا بکه
م  که ویستی خێزانه مێکی خۆشهندا ویست و ئه کی خۆشه هاورێیه  ناتوانم له  سێك که که  یشته گه
 ! ت بم حه متر بۆی ناره که

هیچ !  دا بێمانایه ساته و کاره سفکردنی ئه م وه رده به ك له یه موو ووشه هه  پێموایه
ئاستی بااڵی   لۆجیکیش ناتوانێ بگاته  سۆزو پڕ له  ربڕینێکی پڕ له ك، هیچ ده یه واژه سته ده
  ، بۆیه دا نگینه سه  مه و خه سفی ئه وه  ئاست له  م زمان الڵهڵێ ده.  زێنه ساته دڵته و کاره ئه

ك  کان یه ویسته ر خۆشه ده به راده له  سه که  کان، له زنه مه  سه که  ئینسان بۆ رێزگرتن له
و  یی ئه وره یانی گه ی بتوانم به وه منیش ناچارم بۆ ئه. بژێرێ ڵده نگی هه ك بێده خوله
گیانی   ستیان چوه ی ده وانه یی تاوانباران و تیرۆریستان و ئه ی دڕنده و راده ساته کاره
 !  بژێرم ڵده نگی هه دا بێده ڵ ئێوه گه ك له ك خوله م یه ویست بکه شتی ئازیزو خۆشه رده سه

 شی و ریسوایی بۆ تیرۆریستان رووره

 شتی ئازیز  رده مری بۆ سه رزی و نه ربه سه

 ریم دڵسۆزتان موحسین که

 7505ی ئایاری 0

 

 ر شاری ڤانکۆڤه  له(( شت عوسمان رده نووس سه  ی ڕۆژنامه چله))   ک له یه وه کۆبوونه

  وادارانی بیری ئازادی ، به ڕۆشنیرو هه  ک له یه ڵ ژماره گه شی له هاوبه  به" ماڵی کورد " 
دا  نه کهری  شاری ڤانکۆڤه  هۆڵی ماڵی کورد له  کی له یه وه کۆبوونه" کورد تی ڤی" تی  یارمه

خێرهاتنی   تا به ره رانی ماڵی کورد سه به ڕێوه به  کێک له شوان چاوشین یه. ساز کرد 
م  ی ئه ی شاعیریش ئاماده" شێو په" نێویاندا مامۆستا   له  بووانی کرد ، که ئاماده

 .ببوو   یه وه کۆبوونه

 -:  بریتی بوون له  م دانیشتنه رانی ئه که  قسه

 ر شاعیرونووسه(   ڵ  شخه مه)سلێمان   بدالله عه       -0
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 لی                      شاعیر دارا عه       -7

 رگێڕ شاعیرو وه(         دلێر)زیزی  خالید عه       -4

 ڵسوڕاوی سیاسی م چاوشین               هه کره ئه       -3

تی  ی ناڕازایه وه دانی بزوتنهپێ  درێژه  سوربوون له:   کان بریتی بوون له و باسه ی قسه ره وه ته
  تیرۆری سیاسی به  کانی دژ به چاالکیه  وام بوون له رده به. رکوتی ئازادی سیاسی  سه  دژ به

  بریتی بوو له  که وه کی تری کۆبوونه یه وره ته. تی  تایبه نووسان به گشتی و تیرۆری ڕۆژنامه
ری سیاسیان  ر بیرباوه سه له  که ر ، دانی پێنچ تێکۆشه  سێداره کردنی حوکمی له ئیدانه

ی  مانگی مه  له  م ڕژێمه ستی ئه ده  کانی ڕژێمی جمهوری ئیسالمی ئێران به زیندانه  ئاخنرابوونه
 .ئیعدام کران 

ندامانی  رمی ، که ئه وازێکی فه بانگه  ی بریتی بووله وه م کۆبوونه ی ئه رنامه ی به دوا بڕگه
شت عوسمان  رده ر بۆ سه یکه ی دروست کردنی په مالی بۆ پڕۆژهکی  ی کۆمه وه ی کۆکردنه لیژنه 

 . کرد  یه م لیژنه شی ئه کانیان پێشکه که بوان کۆمه شیان کردو ئاماده پێشکه  یه وه م کۆبوونه له

 04/50/7505ر، ڤانکۆڤه  ماڵی کورد له

 

 ن نده له  شت عوسماندا له رده ی تیرۆری سه یادی چله کۆڕێك له  ئێواره

ر تیرۆرکردنی خوێندکارو  سه ڕبون به رۆژ تێپه 35ی  بۆنه  به 00/0/7505ی ڕۆژی  وارهئێ
  تی سیاسی و روناکبیری له سایه ك که یه شت عوسمان پانێڵیك بۆ ژماره رده نوس سه رۆژنامه
. برا ڕێوه مال به شتی جه ڕێز ده ن به الیه له  که کۆڕه. ن سازکرا نده له  له( االبرار)هۆڵی 

 .شداربوون  ن تێیدا به نده له  ندی کوردی له وه ندامانی ره ئه  رچاو له کی به یه هژمار

ختکردوانی  موو گیانبه شت و هه رده گیانی سه  ستان بۆرێزگرتن له ك وه یه قیقه ده  ، به که پانێله
شتی  رده کر عوسمانی برای سه ی به مال وته شتی جه پاشان ده. ستی پێکرد ڕێگای ئازادی ده

شێکی  به له. شتی ناردبوو رده ی سه کانی یادی چله وه راسیم و کۆبونه بۆ مه  که  وه خوێنده
کو  نجی وه زاران گه ر خوێنی هه سه له  سانێک که که  :"....ڵێ کر عوسمان ده یدا، به که یامه په

مڕۆ  ئهی  و رۆژه شت، به رده ی خێزانی سه کو ئێمه زاران خێزانی وه شت و فرمێسکی هه رده سه
یان  که ڵکی ووالته نج و خه ئامێزی گه خنه كی ره یه ند ووشه مولی چه حه چی ته یشتون، که گه

 !" ن ناکه

  وه ی لێکۆڵینه پرۆسه  که  پێمانوایه  ئێمه:" ڵێ کر ده یدا به که یامه ی په شێکی دیکه به  ها له روه هه
:" ڵێ ها ده روه هه." بێت  وه کانه وهرگا داخرا پشتگا ده نهێنی و له  ناکرێ به  و روداوه له
موو  هه. رو زامن بکرێ به سته ده  که وه ی لێکۆڵینه خۆیی پرۆسه ربه نی و سه وێ بێالیه مانه ده
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ن و  کوردستان بێالیه  ری له می دادوه سیسته  و  وه زگای لێكۆڵینه هێشتا ده  زانێ که سێك ده که
روداوێکی   ناکرێ له  ، بۆیه ری سیاسیدایه اریگهژێر ک اڵت و له سه ده  له  خۆ نیه ربه سه
پێویست . ن نجامبده و دادگایی ئه وه لێکۆڵینه  زگایانه و ده شتدا ئه رده شنی تیرۆری سه چه له
 ."  ڵسێت هه  وکاره تیدا به وڵه نی نێووده ژێر چاودێری الیه ن و له زگای بێالیه ده  کات که ده وه به

 -ریمی لی که رو شاعیر ، عه نوسه -لی مال میرواده که. رێزان د  به  له  که ریه پاشان هه
ڵسوڕاوی  هه -حمود نی ، هۆزان مه ده ی مه ڵگه بواری کۆمه  چاالکوان له -مال ر، ئاسۆ که نوسه

  ت به باره سه  وه ی خۆیانه له ڕوانگه  که  شداربوانی پانێڵه ی ژنان، به وه چاالکی بزوتنه
کوردستان   ر له ماوه تی و خرۆشانی جه زایه کان، ناره ڵگه کانی، به ۆکاره،ه که تی ڕوداوه چۆنیه
ی  له سه مه  هاوڕابوون که  وه ر ئه سه موو له وباسیان کردو هه ی کوردستان قسه وه ره ده  و له
ئازادی سیاسی،   خۆی له  که  ی ئازادییه له سه شت عوسماندا مه رده یسی سه که  کی له ره سه

  ی نیشاندا که وه کان ئه وه و رونکردنه ڵگه به.  وه بینێته ری ده گه وڕا، ئازادی رۆژنامهئازادی بیر
.  رپرسیاره به  و تاوانه تی پارتی دیموکراتی کوردستان له تایبه اڵتدارانی کوردستان و به سه ده
  ئازادی و له  رێم له رۆکی هه کانی پارتی و سه شه ڕه هه  شیان به کان ئاماژه کو پانێلیسته روه هه
وێ  یه ده  میان دا که ڵه قه له  ته و سیاسه مان ئه ی هه درێژه نوسان کرد و به ڵك و رۆژنامه خه
ر  هه  دا که وه شیان به ك ئاماژه روه هه. پێنێ کوردستان دابسه  رکوت له وای سه شوهه که

ی قبوڵی  و جێگه رعیه ناشه  وه اڵته سه ن ده الیه ر دادگاییکردنێك له و هه وه كی لیکۆڵینه یه لیژنه
ڵسێ  کرێ هه ی گومانی بۆ درێژده نجه په  سێك که ناکرێ که  چونکه  ڵکی کوردستان نیه خه
کوردستاندا   ری له می دادوه سیسته   ی که وه ڕای ئه ره سه  مه وه، ئه کاری لێکۆڵینه به

نی  خۆیی و بێالیه ربه ردی و سه تی بێگه مانه زه  که  ی نیه وه و توانای ئه  مێكی حیزبیه سیسته
 .بکات  که دادگاییکردنه

ندین پێشنیارو  و چه وه بوان کرایه رگای گفتوگۆ بۆ ئاماده کان، ده ی پانێلیسته پاش قسه
دا بۆ  شداربوانی نیشان ده مخۆریی به مووی دڵسۆزی و خه هه  ڕوو که رنج خرانه سه
پاشان . کوردستان  رکوتی سیاسی له تیرۆرو سه دژی به  وه ستانه ئازادی و وه  رگریکردن له به

  دا رۆیشت که و ئاقاره کان به وتی باس و قسه و ره وه کانیان دایه رنجه اڵمی سه کان وه پانێلیسته
  یاداشتێك بدرێ به  وه بوانه م ئاماده رجه ناوی سه به  وتن که رێکه  وه ر ئه سه مووان له هه
ری  به ڕێوه ڕێز به بوو به وه ئه. رێمی کوردستان تی هه تی حکومه رۆکایه رێم و سه تی هه رۆکایه سه

ند  سه بوان په نگی ئاماده تێکڕای ده و به وه خاڵدا کۆکرده(4)  ی له که رۆکی یاداشته ناوه  که کۆڕه
 : یه که قی یاداشته ش ده مه ئه. کرا

  به 00/50/7505ن رۆژی  نده له  شت عوسمان له رده ی سه بوانی کۆڕی یادی چله ئاماده  ئێمه
ی  شت ئاراسته رده یسی تیرۆری سه که ت به باره سه  م یاداشته ئه م که نگ بڕیارماندا ئه کۆی ده

 : ین رێم بکه تی هه رۆکی حکومه رێم و سه رۆکی هه سه

رێم،  تی هه پارتی و حکومه  خۆ له ربه ن و سه الیهی بێ وه کی لێکۆڵینه یه لیژنه -0
 .شت عوسمان پێكبهێنرێ رده تیرۆری سه  له  وه یدا بۆ لێکۆڵینه وه ته ژێرچاودێری نێونه له
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گێڕ  ئاژاوه  ڵکی ناڕازی به تبارکردنی خه ئازادی و تۆمه  کانی له شه ڕه رۆکی پارتی هه سه -7
 . وه ربگرێته وه

ندبوونی  اڵت پابه سه کوردستاندا و ده  یاسا له  رتی سیاسی بکرێته شهیدو ئازادیی بێقه -4
 نێت یه رابگه  وه و یاسایه به  وه کرده به

 ن نده له/ ڵگای کوردی کۆمه

00/0/7505 

 

 چلەی سەردەشت عوسماندا، کۆڕێکی ماتەمینی لە کۆپنهاگ لە

  ممه ، ڕۆژی شه(دانمارک  -ئازادی  رگری له مپینی به که)شت عوسماندا  رده ی سه چله  له
(. نگ نین ش بێده ئێمه)مینی سازکرد لەژێر ناونیشانی  کۆڕێکی ماته 7505-0-70وتی  ڕیکه

لەم کۆڕی ماتەمینیەدا هەریەک لەم حیزب، ڕێکخراو والیەنە سیاسیانەی خوارەوە پەیام و 
 :وتەیان هەبوو

 . ن سه فا حه مسته -  (دانمارک  -ئازادی  رگری له مپینی به که)یامی  په. 0

 .خالید ڕەسول. یامی بنەماڵەی سەردەشت عوسمان په. 7

 . شاکر ناصر -" مافی مرۆڤی عێراق"وتەی ڕێکخراوی . 4

 .  Viløڤیلیو -" دانیمارکی_ مافی مرۆڤی کوردی "وتەی ڕێکخراوی . 3

  .مید بدولحه نادر عه -" ندی سۆشیالیستی کرێکاری وه ڕه"وتەی . 0

 . یی بجه ڵه گۆران هه -" حیزبی شیوعی کوردستان"وتەی . 0

 . مین ابراهیم ئه -" ی گۆڕان وه بزوتنه"وتەی . 2

 .عوسمان ئەحمەد -" حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق"وتەی . 0

  .هاب ئاراس وه -" ڕێکخراوی چاودێری کوردۆساید"وتەی . 2

 . گوڵزار عەلی -" عێراق_ڕێکخراوی ئازادی ژن "وتەی . 05

  .لی ال عه تی مه هیدایه -" دان سێداره  ری دژی له نته سه"وتەی . 00
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  .شیار -" ی کورد فه"ی ڕێکخراوە کوردیەکان  ڵه وتەی کۆمه. 07

  .مین داود ئه -" حیزبی شیوعی عێراق"وتەی . 04

 .سەردار -=" SFئێس ئێف، سۆشیالیستی گەلی دانمارک "وتەی حیزبی. 03

ئاالن  -"[ Enhedlistenئینهێزلیستن "یەکگرتووی دانمارکی لیستی ]وتەی حیزبی . 00
 .د حمه ئه

 .ش کرد پێشکه" بڕوخێ بێدەنگی"شیعرێکی بەناوی   دیش کۆپله ممه الم محه سه. 00

. کڕۆنی دانمارکی کۆکرایەوە پڕۆژەی پەیکەری ئازادی 05007,شایەنی باسە کە لەم کۆرەدا 
گفتوگۆی ئازاد لە پێناو چۆنیەتی بەرفراوانکردن  هەروەها نیوسەعاتی کۆتایی تەرخانکرا بۆ

و بەهێزکردنی ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە و فشار خستنەسەر دەسەاڵتدارانی کوردستان بۆ 
پابەندبونیان بە ئازادی فکر و بیروڕادەربڕین لە کوردستاندا، کە گەلێک خاڵی بەنرخی تیا 

 .باس کرا

و کۆڕی ماتەمینیەکە پێداگریان لەسەر ئەم خااڵنەی   (دانمارک  -ئازادی  رگری له مپینی به که)
 :خوارەوە کرد

ی کە ئێستا بۆ لێکۆڵینەوە و بەدواداچونی تیرۆری سەردەشت عوسمان  یه ئەو لیژنه -0
 .، جێگەی متمانە نیە و شەرعیەتی نیە رێمەوە پێکهێنراوە لەالیەن سەرۆکی هه

بێ لیژنەیەکی بێالیەن و سەربەخۆی بۆ لێکۆڵینەوە و بەدواداچونی ئەم تاوانە، ئە -7
 .جەماوەری بە هاوکاری ئۆرگانە نێودەوڵەتیەکان پێک بێت و دەستبەکار بێت

دانمارک هاوئاهەنگ کردنی کار وچاالکیەکانی لەگەڵ   -ئازادی  رگری له کەمپینی به -4
کەمپین، لیژنە و کۆمیتەکانی واڵتانی تر و لەگەڵ هەفتەی بێدەنگ نابین لەناوخۆی 

ردستان بە پێویست ئەبینێتەوە بۆ پەرەپێدان و بەهێزکرنی ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە دژی کو
تیرۆری سیاسی و بۆ بەئەکام گەیاندنی یاسایی ئەم کەیسەیە؛ واتا دۆزینەوەی تاوانباران و 

 .دانیان بەدادگا

ی و ئازادی بێقەید و شەرتی فکری و سیاسیە کە ڕێگرە لەبەردەم تیرۆر، سەرکوتی فکر -3
 .سیاسی

پشتیوانی و الیەنگری خۆی بۆ پڕۆژەی پەیکەری ئازادی وەک سومبولێک لە " مپین که" -0
 .کوردستاندا ڕادەگەێنێت
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هەڵدەستێت بەپەیوەندیکردن بە پەرلەمانتاران، ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و " مپین که" -0
ناوەندە ئەوروپی و وروپی و هەروەها بە  نووسانی ئه ئۆڕگانە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژنامه

نێودەوڵەتیەکانەوە بۆ ناردنی نامەی ناڕەزایەتی بۆ سەرۆکی هەرێم و حکومەتی هەرێمی 
کوردوستان بەمەبەستی فشار خستنە سەر دەسەاڵتدارانی کوردستان بۆ پابەند بونیان بە 

 .ئازادی بیروڕادەربڕینەوە

 .دانمارک  -ئازادی  رگری له مپینی به که

70-0-7505 

 

 .لە تیرۆری سەردەشت عوسمان'' ی لێکۆڵینەوە لێژنه''کانی  چەواشەکارییه

پێکی هێنابوو، بەناو بۆ " سەرۆکی هەرێم"تایبەتەی کە   ئەو لێژنه 7505-2-00بەرواری 
، ڕاگەیاندنێکی خستۆتەڕوو کە "سەردەشت عوسمان"لێکۆڵینەوە لە ترۆری ڕۆژنامەنوس 

ئەوەش چونکە . فڕاندویانە و ترۆریان کردوە" المئەنسار ئەلئیس"گوایە باندی ترۆریستی 
  بەم گروپە دابوو کە هەندێک کاریان بۆ بکات بەاڵم کارەکانی  بەلێنی"گوایە " سەردەشت"

 "!بۆیان ئەنجام نەدابوو

یە و شێوازی کارکردنەکەی و دەرکردنی یەکەمین " لێژنه"چۆنیەتی پێکهێنانی ئەم 
یە و ئەرکێک کە پێشوەخت بۆی دیاریکرابوو  ئەم لێژنه ڕاگەیاندنی، زۆر بەئاشکرا ناوەڕۆکی

دژی هاواڵتیانی " ترۆری دەوڵەتی"دەردەخات لە چەواشەکردنی ڕاستیەکان بۆ پاکانەی 
 .ناڕازی بەتایبەت رۆژنامەنوسان و نوسەرانی ئازادیخواز

نەک هەرئەوەش بەڵکو هەوڵدان بۆ پەیوەست کردنەوەی سەردەشت عوسمان بە گروپێکی 
یەوە  کەیان لەڕێگەی ئەم لێژنه"بنەماڵە"و " پاراستن"و " پارتی"ستیەوە، پەیامێکە ترۆری

ڕایدەگەێنن کە مامەڵەکردنی ناڕەزایەتیە کۆمەاڵیەتیەکانی کوردستان و هەموو دەنگێکی 
ئازادیخوازی دژی گەندەڵی و سەرکوتی فکری و سیاسی، وەک کارێکی ترۆریستی مامەڵە 

 .دەکەن

دنە نەک ئاکامێکە لە هەوڵێک بۆ لێکۆڵینەوە لە ترۆری سەردەشت لێرەوە ئەم ڕاگەیان
عوسمان بەڵکو هەڵمەتێکە بۆ سەر ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە بەرینە جەماوەریە 
ئازادیخوازەی کوردستان و لەکەدارکردنی کە بەدوای ئەم ترۆرە سیاسیەدا هاتە ئاراوە، 

خستە " بنەماڵەی سەرۆکی هەرێمی"و " پاراستن"و دەزگای " پارتی"چونکە دەسەاڵتدارەتی 
 .ژێر پرسیارەوە
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بەناوی لێکۆڵینەوە لەم "چەواشەکاریەک کە لێرەدا بۆ چاوبەستەگی خەڵکی کوردستان 
شۆک   خراوەتەڕوو، ئەو بەشە لە ڕۆشنبیران و نوسەرانی لیبراڵی کوردستانی توشی" دۆسیە

ەکەیان و شەرعیەتێکیشیان "رێمسەرۆکی هە"و بێ ئومێدی کرد کە چاوەڕوانیەکیان هەبوو لە  
ئەم هەوڵە لیبرااڵنەیە، ئەمڕۆ لەشکڵ و شێوازێکی تردا بەردەوامن بۆ . دەدا"کەی لێژنه"بە 

داواکاری باڵوکردنەوەی "ڕاگرتنی جەماوەری ناڕازی و ئازادیخواز لە چاوەڕوانیدا و 
" ندروست و ته فاف  شه  کی یه وه لێکۆڵینه  چوونی ڕێوه به"و " بەڵگەنامەکانی ئەو لێژنەیە

 .دەکەن

هەرجۆرە پێشڕەویەک لە لێکۆڵینەوەی ئەو تاوانە و ئەم ترۆرە سیاسیەدا پەیوەستە بە 
یەکی جەماوەری سەربەخۆ لە  ناچارکردنی دەسەاڵتدارانی کوردستان بە چونە ژێرباری لێژنه

ئەمەش ئەستەمە بەبێ . و حیزب و دامودەزگا جاسوسیەکانیان" حکومەتی هەرێم"
لەو پێناوەدا هێنانەدی بەرەیەکی ڕادیکاڵ . ەمەیدانی جەماوەری ئازادیخوازی کوردستانهاتن

لەدەرونی ئەم بزوتنەوە ناڕەزایەتیە دیموکراتیکەدا بە دەوری پالتفۆڕمێکی چەپەوە بۆ 
لیبرال بایەخێکی مانونەمانی هەیە بۆ ئەو -ڕەواندنەوەی ئاسۆی زاڵی ناسیوناڵ

-00ارنامەی خۆیدا لە چلەی ترۆری سەردەشت عوسمان کە لە لە بڕی" ڕەوەند. "بزوتنەوەیە
. دا خستویەتیەڕوو، ئەرکی خۆی بە هەوڵوکۆشش لەو ڕاستایەدا پێناسە کردوە 0-7505

ئێمە جارێکی تر لێرەدا بانگەوازی ئازادیخوازانی کوردستان، هەڵسوڕاوانی چەپ، ڕادیکاڵ و 
ک هاوئاهەنگی کاروچاالکیەکانیان بکەن کۆمۆنیست دەکەین کە بۆ بردنە پێشەوەی وەها ئەرکێ

 .و لەدیالۆگدابن بۆ هێنانەدی پالتفۆڕمێکی هاوبەش

 رەوەندی سۆشیالیستی کرێکاریی

00\2\7505 

 

 شت عوسمان رده هیدکردنی سه شه  ت به ی تایبه وه ی لێکۆڵینه یاندنی لیژنه ی ڕاگه رباره ی کوردستان نێت ده ڕوانگه

  50:37 7505ئەیلول  02, هەینی

هیدکردنی  شه  ت به ی تایبه وه ی لێکۆڵینه یاندنی لیژنه ی ڕاگه رباره ی کوردستان نێت ده ڕوانگه
 شت عوسمان رده سه

شت عوسمان خوێندکاری  رده نووس سه دا ڕۆژنامه 7505-0-3ڕۆژی   له  ك ئاشکرایه وه
م کۆلێژی  رده به  خت له ولێری پایته هه  له  وه سێکه ند که ن چه یه ال کۆلێژی زمانی ئینگلیزی، له

پاش رۆژێك . یڕفێنن ئۆتۆمبێل بۆ شوێنێکی نادیار ده  درێت و پاشان به ئاداب لێی ده
هیدیان  شه  کی دڕندانه یه شێوه به  بێت که و ئاشکرا ده  وه دۆزرێته شاری موسڵ ده  ی له که رمه ته

 . وه کرێته ی ده که نهخێزا  سلیم به ، دواتریش ته کردووه
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ڵگای  کانی کۆمه واوی چین و توێژه نووسان و ڕۆشنبیران و ته موو ڕۆژنامه هه  م ڕووداوه ئه
و   رزبۆوه به  وه که مووالیه هه  زایی له نگی ناڕه ژاند و ده ران هه نده کوردستان و هه  کوردی له

ولێر  سلێمانی و هه  س له دان که سه به. ی تاوان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان درێژکرا نجه په
ر تیرۆرکردنی  رامبه زاییان به کان و ناڕه قامه ر شه سه  وروپا ڕژانه ی واڵتانی ئه و زۆربه

 .ربڕی شت عوسمان ده رده سه

  و تیرۆرکردنه ی ئه گۆ و ئیدانه  رێم خۆی بێته رۆکی هه ی سه وه هۆی ئه  بووه  تییه زایه م ناڕه ئه
. پێك بهێنرێت  و ڕوداوه ر ئه سه له  وه لێکۆڵینه  ت به کی تایبه یه لیژنه  بکات و بڕیار بدات، که

ی  ك، لیژنه گشت الیه رۆشی په  کی زۆر به ڕوانییه و چاوه   و ڕووداوه دوای ئه  چوار مانگ له
 .  وه یاندنێکی باڵوکرده ڕاگه  و تاوانه ت به ی تایبه وه لێکۆڵینه

 :ی کوردستان نێت ڕوانگه

،  وه بێته كال ده دادگادا یه  تاوان له.  هاتووه نه  کێشه  کۆتایی به   ی لیژنه، یاندنه م ڕاگه به
ت الی  تایبه  شت به رده سه  و هۆیه ر ئه هب له.   لماندن، تاوانکار نیه تا کاتی سه تاوانباریش هه

 . مه ڵه ربڕین و قه هیدی ئازادی، ڕاده شتی بوێر، شه رده ر سه موان هه گشتی الی هه  و به  ئێمه

م  نجامی ئه ئه له  ئێمه.  م ئازادیخوازنی تووشی شۆک کردووه رجه و سه ئێمه  واڵه م هه ئه
رگرێت  ڵوێستی دژ وه سێك هه رکه ی هه وه ئه  بێته ی ده که ئاکامه  رانین، که نیگه  یه وه لێکۆڵینه

 .شێوێن بناسرێت روریست و گێره نگری ته الیه  نارخستن، مۆرکردن به هۆی که  ببێته
 

ڕی  ی جێی باوه که نجامه رسامین و ئه سه  که وه بردنی خودی لێکۆڵینه ڕێوه تی به چۆنیه  له
  کرێته ست یاسا، تاوانلێکراو ده ده گرۆپێکی یاخی له تبارکردنی تۆمه  به. کوردستان نێت نییه

 .رۆریست ته

  له. نگاوی ناوه وتوو هه و ئاستێکی پێشکه ره واوی جیهاندا به ته  تاوان له  له  وه لێکۆڵینه
و   رچاوه بتوانین سه( کی یاسایی یه شێوه  به)  لێك ئاسانه مان گه کنیکدا بۆ زۆربه جیهانی ته

  ک کوردستان نێت، له وه  ئێمه. ی ناردن بزانین ر و جێگه ر نێرده سه هزانیاری جیاواز ل
رمی بانگهێشمان بکات و داوای  کی فه یه شێوه ، به وه ی لێکۆڵینه دا بووین لیژنه وه چاوڕانیی ئه

کانی بۆ کوردستان نێت  ته شت عوسمان بابه رده سه  بکات که  و ئیمایاڵنه موو ئه ی هه رچاوه سه
  وه ره کام کۆمپیوته  و له  تی ناردووه کام ناو بابه  بزانێت به  کو لیژنه تاوه. ووهپێدا نارد
ر  سه مان له که فۆنه له ته  کوردستان داین و ناونیشان و ژماره ی کات له زۆربه  ئێمه.  نێردراوه

 . کراوه سته رجه کوردستان نێت به

ی  ڕێچکه  که ژان، پێمان وا بوو کێشهی بکو وه رۆش بووین بۆ دۆزینه په  به  ی که وه بێ له
و  ئاشکرا کردنی ئه  نگ بووین له دا بێ ده و کاته  ش له ئێمه  بۆیه. گرێت یاسایی خۆی ده

  میشه ك هه کوردستان نێت وه. شیوێنین نه  که وه ی لێکۆڵینه کو پرۆسه ، تاوه زانیاریانه
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یاساناسێك   ندیمان به یوه اش پهپ. کات ری ده گه چاوی یاسا و ڕێساکانی بواری ڕۆژنامه ڕه
هۆکارێکی . زانیارێکانمان پاراست  وه کی لێکۆڵینه یه سه ره ك که خۆماندا گرت و وه  ددانمان به

  . هید سوکاری شه که  تریشی ڕێزلێنان بوو له

  ت به باره ، سه !بووه شتی ال نه رده هید سه ی شه که کوردستان نێت کۆدی ئیمایڵه
  وه 7550-05-45  له.  بووه ڵ میدیاکانی تردا هیچ زانیاریمان نه گه نی لهکا ندییه یوه په

  جگه  وه و کاته واڵی بۆ ناردوین، له م هه که یه  وه یه( لی رۆ عه سه)ناوی   شت، به رده هید سه شه
و   ک ئیمایڵ بۆ کوردستان نێت ناردووه یه کانی به ته موو بابه بێت، هه ت نه ک بابه یه له
 .ر نووسراون ك کۆمپوته یه و به  یه وه ه( شت رده رۆ زه سه)ناوی  شیان بهموو هه

کانی  نووسینه  ستن به یوه په  کانی که ته ی خۆی و بابه و نامانه له  وه ی لێکۆڵینه کرا لیژنه ده
 .ن ڕێ بکه ئاقارێکی دروستدا به  به  که وه ند بن لێکۆڵینه شت سوودمه گه ده  ستی ئێمه ده به  و که ئه

نی  ده تاوانی کوشتنی مه  ناساند و له کارێکی سیاسی   ی به که ڕووداوه  که وه نجامی لێکۆڵینه ئه
 :دروست کرد  ی الی ئێمه لێکی تازه ش پرسیارگه وه ، ئه وه دووری خسته

نهێنی   کانی به رۆریستیه ته  تا ئێستا کاره نسار ئیسالم هه ك ئه رۆرستیی وه گرووپێکی ته* 
کانی  ئاشکرا تاوانه  ڵک، به ستی ترس چاندن و تۆقاندنی خه به مه  به  میشه و هه  کردووه نه

نگ  یان بێده م تاوانه له  ئیدی خێره.  وه نه که باڵوی ده  وه خره فه ڵکو به ن، به که خۆیان ئاشکرا ده
 بوون؟

. ێ بیکوژن و جێ له  ت بهس شت ده رده هید سه بری ڕفاندنی شه  یانتوانی له گرووپی ناوبرا ده* 
ی  ترسییه موو مه و هه وان ئه ش بۆ ئه که کاری ڕفاندنه  و نه  سی پێویسته که 4  نه  و تاوانه ئه
 .هێنا ده

. ستۆ ئه  گرێته نا  که نیش کێشه ده بێت و دادگای مه م جار ئاشکرا ده رۆریستی که تاوانی ته* 
بردنی دادگا  ڕێوه واڵی به ی هه رچاوه ئیدی سه! اڵ نین ل ئاوه ش بۆ گه دادگاییانه  و جۆره ئه  واته

 . هێنن کاری ده کان به ته دادگا تایبه  که  ڵکو زووبان حاڵێکه نووسێك نابێت، به رۆژنامه

نگی  ڵێت زه نووسیندا ده ئاشکرا و له  بێت، بۆ به هه  وه و بانده ندی به یوه شت په رده ر سه گه ئه* 
دووچاری   ر مرۆڤێك که ك هه کرا وه ، ده بوایه و بانده ی له که ترسهر  گه کوشتنم لێیدا؟ ئه

نای بۆ  ڵێت په یدا ده که ته بابه  ی خۆی له وته  به. رێت ی پۆلیس به نا بۆ بنکه بێت په ده  شه ڕه هه
 . ی البێت ی سکااڵکه نامه ڵگه بێت پۆلیس به ده  ، واته پۆلیس بردووه

ك تاوانێکی  وه  یه م کێشه رۆریستان ئه گالنی ته ڕای تێوه ره سه ک کوردستان نێت داواکارین، وه
ی  وه ی لێکۆڵینه لیژنه  که  وه و لێکۆڵینه  رچی دۆسیه ك بکرێت، هه ته ی له ڵه یاسایی مامه

  پێش میدیاکان به ئاشکرا و له  بێت به ، ده ی دادگاییکردنه نجام و پرۆسه ئه   یاندۆته گه
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کانی  نگاوه موو هه ی هه وه ڕوونکردنه.  وه ت بگوازرێته موو میلله بۆ هه  فافانه کی شه یه شێوه
 . م میدیاکاندا باس بکرێت رده به  له  وه لێکۆڵینه

اڵتی کوردی  سه ده ئامێزبوو له  خنه ند نووسینێکی ڕه نی چه شت عوسمان، خاوه رده هید سه شه
ناوی  به  ی که تانه و بابه ئه.  وه کرده و دهند سایتێکدا باڵ چه  کانی له بیرو بۆچوونه  و بوێرانه

 : بریتین له  وه کوردستان نێت بالوی کردۆته  له  وه ه  (شت رده رۆ سه سه)

 شت رده رۆ زه سه... ی  كه كچه  نه  رۆك خوایه سه  نه• 

 ی بارزانیم كه من عاشقی كچه• 

 شت رده رۆ زه سه... ن ئازادیی هات  موو راكه هه• 

 شت رده رۆ زه سه... نگی كوشتنم لێیدا  زه مین كه یه• 

 زیز ر فارس عه عومه

 رپرسی کوردستان نێت به

00-2-7505 

 

 لیژنەی لێکۆڵینەوەی کەیسی شەهید سەردەشت عوسمان خەریکی چەواشەکارییە نەک لێکۆڵینەوە

دوای ئەوەی دوێنێ ئەو لیژنەیەی بە فەرمانی مەسعود بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان 
پێکهێنراوە دووەمین راگەیاندنی سەبارەت بە کەیسی تیرۆرکردنی شەهیدی 

باڵوکردەوە، رای گشتی کوردستان و جیهانی توشی شۆک ( سەردەشت عوسمان)رۆژنامەنووس
 .کرد و جگە لە کۆمەڵێک رستەی چواشەکارانە شتێکی ئەوتۆمان تێیدا بەدینەکرد

بە راشکاوی رایدەگەیەنین کە ئێمە ( دەبڕینکەمپینی سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی را)ئێمە لە 
هیچ متمانەیەکمان بەو لیژنەیە نییە کە تەواوی ئەندامەکانی لە بەرپرس و دەرەجەدارانی 

تەواوی ئەو راگەیاندنە ئیدانە دەکەین و رەتی . دەزگای پاراستن و ئاسایشی پارتی پێکهاتووە
بەروونی ئەوە دیارە کە ئەو  .ەدەیکەینەوە چونکە تەنانەت یەک وشەی راستیشی تێدا نیی

راگەیەیاندنە جگە لە سیناریۆیەکی ئاسایشی پارتی بۆ چەواشەکاری لە کەیسی شەهید 
بۆیە تەواوی ئەو بەیاننامە لە چیرۆکێکی . سەردەشت عوسمان هیچی دیکە نییە
 .هەڵبەستراوی خەیاڵێکی نەخۆش دەچێت
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ڵێکی نەزۆکی ئاسایشی پارتییە، دانەپاڵی تۆمەتی تیرۆریست بوو بۆ شەهید سەردەشت هەو
هەروەک بە روونیش ئەوە دەبینرێت کە راگەیاندنەکە ئەوە رەت دەکاتەوە کە سەردەشت 

 .عوسمان رۆژنامەنووس بووبێت و بە قوتابی پێناسەی دەکات

ئێمە هەر لە سەرەتاوە پێمانوابووە ئەو لیژنەیە خەریکی چەواشەکارییە لە کەیسی 
دوای ئەوەی لە راگەیاندنی یەکەمیشدا . ن نەک لێکۆڵینەوەتیرۆرکردنی سەردەشت عوسما

چەندین چەواشەکارییان باڵوکردەوە و بانگهێشتی سەرنووسەری چەند دەزگایەکی ئەهلییان 
کرد بۆ لێپرسینەوە، بۆ خەڵکی کوردستان و تەواوی ئازادیخوازان روونبوویەوە کە پارتی لە 

 .ردەشت عوسمانەهەوڵی بەالڕێدا بردنی کەیسی رۆژنامەنووس سە

ئێمە وەک کەمپینی سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی رادەربڕین داوا لە رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان 
دەکەین کە هەوڵی پاراستنی ژیانی تەواوی ئەندامانی خێزانی شەهید سەردەشت بکەن کە 

 هەروەها دەنگی خۆمان دەخەینە پاڵ .ئێستا دانیشتووی هەولێرن و لەژێر دەسەاڵتی پارتیدان
دەنگی بنەماڵەکەیان و پێمانوایە ئەوەی ئاسایشی پارتی لەو راگەیاندنەدا باسی دەکات 
هەڵبەستراوە و راستی تێدا نییە، بۆیە هەر راگەیاندنێکی دیکەی ئەو لیژنەیە جێگای گومانە 
و تەنیا بۆ شاردنەوەی راستی ئەو مەسەلەیە کە سەردەشت عوسمانی لەسەر تیرۆرکراوە کە 

 .امەنووسییەنوویسن و رۆژن

 کەمپینی سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی رادەبڕین

 هەولێر

 

 !کێ سەربە تیرۆریستانە؟ سەردەشت یان ئەو مافیایانەی سەردەشتیان تیرۆر کرد

 7505ی سپتمبری  00- سەنتەری بەرگری لە مافەکانی مندااڵن

پاش چەندین مانگ لە چاوەڕوانی، سەرەنجام لیژنەی بەناو لێکۆڵینەوە لە کەیسی 
سەردەشت، لە ڕوونکردنەوەیەکی شەرمئامێزدا دووبارە ئەوەیان سەلماند کە ئەوان دوور لە 
هەموو پرەنسیپێکی مرۆی و سیاسی، وە بێگوێدانە هیچ بنەمایەکی کۆمەاڵیەتی و 

نن کە لە ژێر سایەی دەسەاڵتی ئەواندا، هیچ کەس بۆی ڕۆژنامەگەری، بە ئاشکرا ڕایدەگەیە
 .   نییە دەمهەڵبێنێ و ڕەخنە لە گەندەڵیییەکانیان بگرێت

هەرکەس نووسینەکانی سەردەشتی خوێندبێتەوە لەمەڕ دامودەزگانی دەسەاڵتداران وە بە 
 تایبەتیش ڕەخنەو پەردەهەڵماڵین لەسەر گەندەڵییەکانی حکومەتی حیزبی و قۆرغ کردنی
دەسەاڵت و پارەو پوڵ و داهاتی کوردستان بۆ خۆیان و حیزب و عەشەرەتەکانیان، ئەوا 
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بێسێ دوو ئەوەی ال ڕۆشن دەبێت کە هۆکاری تیرۆرکردنی سەردەشت تەنها چاالکبوونی ئەو 
 .لە بواری ڕۆژنامەگەری و سڵ نەکردنەوەی بوو لە دانەجیڕەی سەرکوتگەران

م نێوەدا، ئەوەیە کە لە ڕوونکردنەوەی لیژنەی بە ناو ئەوەی جێگای سەرنج و مەهزەلەیە لە
بەڕاستی بێشەرمیە تۆمەتی تیرۆریستی، بدرێتە . لێکۆڵینەوە لە کەیسی سەردەشتدا هاتووە

پاڵ مرۆڤێکی چەپ و ئازادیخوازی وەک سەردەشت، وە بەوە تاوانبار بکرێت کە ئەم ڕۆژنامە 
 !!  ریستی ئەنێار ئیسالمەنووس و قوتابییە ئازادیخوازە سەر بە گروپی تیرۆ

ئێمە لەسەنتەری بەرگری لە مافەکانی مندااڵن، بە توندی ئیدانەی ئەم ئیتیهامە بێ بنەمایەی 
وە پێمان وایە کە ئەم قسانە دووبارە تیرۆر کردنەوە و سوکایەتی . لیژنەی ناوبراو دەکەین

ردەشت لە کردنە بە سەردەشت و هەموو ئەو ئازادیخوازانەی کە لە دژی تیرۆری سە
کوردستان و سەرتاسەری دنیادا هاتوونەتە مەیدان، وە نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا دەڵێن بە 
ڕونکردنەوەی لیژنەی بەناو لێکۆڵینەوە لە تیرۆری سەردەشت، وە دەلێن 

ن بەڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێ بۆ ئازادی ڕۆژنامەگەری و دەربڕین، بەردەوام دەڵێ
 .بەڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆێ بۆ ئاشکرا کردنی تیرۆریستان و محامەکە کردنیان

هەروەها جارێکی تر لە پەنا ڕاوەستانی خۆمان بۆ خێزان و کەس کاری سەردەشت دووبات 
 .دەکەینەوە و پشتیوانی لە داواکانیان دەکەین

وەستان، و هەڕەشەی ڕێسوایی بۆ ئەو دەستە چەپەاڵنەی لە پشتی تیرۆری سەردەشتەوە ڕا
 .ئیرهاب و سەرکوت دەکەن

 

 ربرین رگری له ئازادی راده ینی به مپه که

 کوردستانی عێراقدا  ربڕین له رگری  له  ئازادی راده ینی به مپه یاداشتی که

و میدیای ئازاد  ربڕین ر ئازادی راده سه کوردستانی عیراق له  اڵت له سه فشاری  ده  که یه ماوه
زمونی  و ئه ربڕین ر ئازادی راده سه   ترسی خستۆته مه  یشتۆته ئاستێک که و گه وه چڕتر بۆته

  سیاسی ئاستی تۆقاندنی  یشتۆته اڵت گه سه ی ده و فشاره ئه  .کوردستانی عیراق  حوکمرانی له
و  اڵت بگرن سه ده  له  خنه توانن ره نه  ران تاکو و رۆشنبیرو نوسه نوس بۆ ترساندنی رۆژنامه

و  ردانی سامانی گشتی ده هه و به حوکمرانی   موکوری و که باسی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
اڵت  سه دهکانی  وڵه هه.  ن ریدا بکه و دادوه ت زگاکانی حکومه داموده  ردانی حزبی له ستێوه ده

خۆکان  ربه سه  زگا میدیا پاڵ ده ت خستنه ، تۆمه و ستهێنانی زانیاری ده به  رێگرتن له  بریتین له
و  و گرتن لێدان  ریدا له گه م کاری رۆژنامه رده به ردانان له مپه و، له خوینکردن ی ته تا راده

ها  روه کاندا،هه واڵه نی ههکاتی رۆماڵکرد نوسان له  رۆژنامه  کردن له شه ڕه و هه دونان راوه
کاروباری  میان له رده به دروستکردن له ره گه نوسان و ته سوکاری رۆژنامه ر که سه فشارخستنه
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ی سنوری  وه سکردنه رته وڵیشیان بۆ به دواترین هه  .تدا زگاکانی حکومه داموده  رمیی له فه
و   رۆژنامه  کانیان له شکاته  له  یه یاڵی خه  بووی مادی ره ربڕین داواکردنی قه ئازادی راده

ن سکرتێری  الیه له  دا م دواییه ی له و شکاتانه ئه  ر بۆ نمونه، هه.  کان زگا ئیعالمییه داموده
  دوو شکات که)کانی رۆژنامه  رۆژنامه   بی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان له کته مه
د ملیۆن  پێنجسه)، هاواڵتی  ( دینار د ملیۆن وی تریش پێنجسه کێکیان ملیارێک دۆالرو ئه یه

( ک ملیار دینار بڕی یه  دوو شکات به) و گۆڤاری لڤین  (د ملیۆن دینار پێنجسه)، ئاوێنه (دینار
 .کانی تریش کراون و گۆڤاره رۆژنامه  ندێک له و هه

ی  7552ساڵی  40  ری ژماره گه یاسای کارپێکراوی رۆژنامه  یاندا کار به ته ڵمه م هه له
و میدیای  ربڕین ی ئازادی راده وه گژاچوونه ڵکو بۆ به ن، به مانی کوردستانی عیراق ناکه رله په

رپرسیاریێتی  به  وه لێره. ن که ده 0202یاساکانی سزادانی عیراقی ساڵی   ئازاد کار به
مانی  لهر و په رێمی کوردستان رۆکی هه ستۆی سه ئه  وێته که ئه  وایه ناره  مله م حه کۆتاییهێنان به

 .رێمی کوردستان تی هه و حکومه کوردستان

درێژایی مێژوو قوربانی   تی به وتێکی مرۆڤایه ستکه و ده تی ره ک مافێکی بنه ربڕین وه ئازادی راده
رکی  و ئه کرێت ماشا ده دنیادا ته  کانی مرۆڤ له تییه ره بنه  مافه  کێک له ک یه و وه زۆری بۆ دراوه

  وێته که ده  م ئازادییه تێک ئه بن کا نگ نه موو شوێنێکی دنیا بێده هه  له  موو ئازادیخوازانه هه
 :دیهێنانی مان بۆ به که مپێینه که  داواکاری پشتیوانیتانین له  بۆیه.  وه ترسییه و مه شه ڕه ر هه به

 .کوردستانی عیراق  و میدیای ئازاد له ربڕین ئازادی راده  پشتیوانیکردن له. 0

ر  سه  ری بۆ فشار خستنه اڵتی دادوه سه کاروباری ده   له  ردان ستێوه و ده فشارراگرتنی . 7
 .میدیای ئازاد

  ی له ته ڵمه و هه کانی کوردستان بۆ کۆتاییهێنان به اڵتداره سه ده  ر حزبه سه فشار خستنه. 4
 . ستیان پێکردووه دژی میدیای ئازاد ده

و  جێکردن و جێبه اڵتی یاسادانان سه ر سێ ده هو ه رێمی کوردستان رۆکی هه سه  داوا له. 3
درێ  نه  و رێگه ن مانی کوردستان بکه رله ی په 7552ی  40  یاسای ژماره  کار به  بکرێ ری  دادوه

 . وه سک بکرێته رته و حزبی به س که  ندی تاکه وه رژه ر حسابی به سه له  ربڕین ئازادی راده

 campaign@wusha.net  یاندن       بۆ راگه  کۆمپانیای وشه

 

 م دادگابوون رده ی به و هاواڵتی ئاماده  ری ئاوێنه رنوسه ردوو سه هه: ولێر هه

و  د مه ، شوان محه ری ئاوێنه رنوسه سه  ك له ریه كانی هه رگرتنی وته پاش وه:  ولێر ئاوێنه هه
ردوو ال  هه  ی كه وه هۆكاری ئه  دادگاكرد به  ئوف، داوایان له مال ره ری هاواڵتی كه رنوسه سه
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ی دادگایی  ه، پرۆس سلێمانییه  كانیان له كی رۆژنامه ره و ئۆفیسی سه دانیشتوی شاری سلێمانین
 .بۆ دادگای شاری سلێمانی  وه یان بگوازرێته كه كردنه

و  بی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان ئه كته اڵم بریكار فازڵ میرانی، سكرتێری مه به
  و له  یه ولێر هه شاری هه ردووال ئۆفیسیان له هه  یاند كه ری راگه وه داده  و به  وه تكرده ی ره داوایه
 .م دادگا رده بێن بۆ به  بانگهێشتكراون  كه  وه ئۆفیسانه و ی ئه رێگه

  بچێت، به ڕێوه ولێر به شاری هه ی دادگایی كردنی هاواڵتی له پرۆسه  ر بڕیاریدا كه دواتر دادوه
. بانگهێشتی دادگا كراون  وه وێشه و له  ولێره شاری هه  یان له كه ئۆفیسه  ی كه وه هۆی ئه

و   وه تكرده ری ره ی دادوه و بڕیاره ئوف ئه مال ره ری هاواڵتی، كه هرنوس ردا سه رامبه به له
 .بوو  و بڕیاره به  وه خوازیاری پێداچوونه

  ولێر بڕیاریدا كه رایی هه ری دادگایی به ، دادوه ی ئاوێنه بڕیاری رۆژنامه  ت به باره سه
ولێر، تاكو  و هه سلێمانی  تی تۆماركردنی كۆمپانیاكان له رایه به ڕێوه نوسراوێك بكرێت بۆ به

ی  شاری سلێمانی بوو پرۆسه  ر له گه ئه.  كوێ ناونوس كراوه له  بزانرێت كۆمپانیای ئاوێنه
ولێر  هه  وا له ولێریش تۆماركرابوو ئه هه ر له گه و ئه چێت ده ڕێوه سلێمانی به  له  كه دادگاییه

 .كرێت دادگایی ده

رێك  موو پێوه هه  به"یاند  ی راگه سایتی ئاوێنه  د به مه فارمحه ، غه بریكاری كۆمپانیای ئاوێنه
  ی له و كۆمپانیاكه  ی ئاوێنه ری رۆژنامه رنوسه ی سه وه ر ئه به له  كه  وه ته روونبووه  وه ئه

ی دادگایی  پرۆسه  بكرێت كه  و جۆره كرێت داواكاریی له ده  وه رووی قانونه  سلێمانین له
ی  نوسراوێك ئاراسته شمان به و داوایه و ئه بۆ دادگای شاری سلێمانی  وه بگوازرێته  كه كردنه
 ". ولێر كردوه رایی شاری هه ری دادگای به دادوه

، سكرتێری پارتی  و ئاوێنه كانی هاواڵتی رۆژنامه  ت له ندین بابه ی چه وه ر باڵوبوونه سه له
و   ی ئاوێنه ردوو رۆژنامه ههر  سه كی یاسایی له دیموكراتی كوردستان، فازڵ میرانی سكااڵیه

 .بكرێن  رامه ملیۆن دینار غه 055بڕی   به  كه ردوو رۆژنامه هه  و خوازیاره  هاواڵتی تۆماركردوه

 

 شت عوسمانیان كرد رده ردانی گۆڕی سه نوس سه ك رۆژنامه یه ژماره

ردانی  ولێر سه هه شاری  نوس له ك رۆژنامه یه ژماره 02/2  ممه كشه مرۆ یه ڕۆی ئه نیوه:  ئاوێنه
دانانی گوڵ رێزیان   و به شت عوسمانیان كرد رده هید سه نوسی شه و رۆژنامه گۆڕی خوێندكار

 .لێگرت

سایتی   د به مه ، شوان محه ی ئاوێنه ری رۆژنامه رنوسه سه  وه یه مباره له:  ولێر، ئاوێنه هه
شت عوسمان  رده م سه ڵه هیدی قه یادی شه  مرۆ بۆ رێزگرتن له رۆی ئه نیوه"یاند  ی راگه ئاوێنه
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ی ویستمان پاش  كه ر گۆڕه سه  گوڵ له پكه دانانی چه  و به یمان كرد كه زاره ردانی مه سه
  نجامه و ئه گومانین له به  ئێمه  كه  وه ینه ، دوپاتی بكه مه ڵه هیدی قه و شه یادی ئه  رێزلێگرتن له

 ". یاندوه شت راگه رده یرۆری سهت  له  وه ی لێكۆڵینه لیژنه  ی كه راییانه به

ڵكی كوردستان  شت بۆ خه رده رانی سه و رفێنه بووین بكوژان  وه وها خوازیاری ئه ره هه"وتی 
  وه ی لێكۆڵینه لیژنه  كه  یه هه  و راپۆرته ڵكی كوردستان گومانی له خه  ئاشكرا بكرێن، چونكه

ك هاوكاری تیرۆریست  م وه ڵه ئازادی قهی  هیدی رێگه شه  شتی له رده و سه  وه ته باڵوكردوه
  تی له یه هه  ڵگه و به رچی دیكۆمێنت هه  وه ی لێكۆڵینه داواكارین لیژنه  ربۆیه ، هه نیشان داوه

 ".كان ئاشكرا بكات و راستییه ڵكی بدات نیشانی خه  وه فزیۆنه له فه ی ته شاشه

می  و هاوخه و هاوپشتی ن كردشت عوسمانیا رده ردانی ماڵی سه نوسان پاشان سه رۆژنامه
 . وه ی  دووپات كرده كه ماڵه ڵ بنه گه خۆیان له

 

 شت عوسمان رده نووس سه رۆژنامه  تیرۆركردنی  له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  یاندنی راگه  ت به باره سه  كراوه  كی یه نامه

  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  نجامی ئه  روانی چاوه  وه رۆشه په كوردستان به  ڵكی موو خه كاتێكدا هه  له
گشتیدا   ناو رای زۆر له  كی یه تاراده  ی و پێیه كرد، به شت عوسمانیان ده رده سه  تیرۆكردنی  له
  نجامه ناسرابوو، ئێستا ئهربرین  و راده بیرورا  ر ئازادی سه تیرۆركردن له  یسی كه به  كه یسه كه
  ن كه ده كراو وا پێشان ده رواننه چاوه  كی یه شێوه به  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  كانی راییه به

ر  و هه  بووه هه"  وه تیرۆریستیه  رێكخراوێكی"  به  ندی یوه كان په جۆره رگ جۆرێك له مه جوانه
 .    تیرۆركراوه  وه ر ئه به له

ر  سه له  و گومانی شۆكرد  توشی  كوردستانی  ڵكی خه  گشتی  و رای ران نوسه  راییه به  نجامه م ئه ئه
شت  رده كوردستان سه  گشتی  كاتێكدا رای ، له ستتر كردووه خه  كه وه لێكۆڵینه  ی دۆسیه

،  كه لیژنه  كانی راییه به  نجامه ئێستا ئه  چی و بیرورا ناسی، كه م ڵه قه  هیدی ك شه وه  عوسمانی
  له  گالنی تێوه  گومانی   كه  ی وه كرد به  وه قوربانییه  له  ی هیده شه  نوسه و رۆژنامه  م قوتابی ئه

 .لێبكرێت  وه تیرۆریستیه  گرووپێكی

 :ین داوا بكه  بزانین كه  پێویستی به  ی وه م ئه رده به  مانخاته ده  راییانه به  نجامه و ئه ئه

  وه میدیاكانه  رێگای كان له ڵگه و به  وه م لێكۆڵینه رجه سه وردستان لهك  ڵكی خه  گشتی  رای: م كه یه
 . وه كان باڵوبكرێنه ناڵه كه  رانی نوێنه  بوونی ئاماده فاف به و شه خۆ راسته  كی یه شێوه به

  كاروباری ستله و ده وین كان بكه وێت پێش رووداوه نه نامه  ئێمه  نده رچه هه:  م دووه
  ند مانگێكه چه  ها كه وه ئه  گرنگی  یسێكی وێت كه ین، هاوكات ناشمانه رده ان وهك وه لێكۆڵینه
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ئاقارێكدا   ، به یه وه ره و ده وه ناوه  و چاودێرانی كوردستان  گشتی  رای  پێدانی  گرنگی  ی مایه
 .كوردستان ئازار بدات  ڵكی و خه  واده خانه  و ویژدانی گومان زیاتر بكات  ببرێت كه

ر  سه له  یه هه  خراپی  ریی كاریگه  كه راپۆرته  و ناڕۆشنیی  لێڵی  پێمان وایه  ئێمه: م سێهه
ندروست،  و ته فاف شه  كی یه وه لێكۆڵینه  چوونی ڕێوه و به یاسا  ریی روه و سه  خۆیی ربه سه
و  ت یموكراسیهد  وپێشچوونی ره به  وتی ڵ ره گه له  وه ستێته وه ده  وانه نجامدا پێچه ئه ش له مه ئه

 . كوردستاندا ربین له راده  و ئازادی مرۆڤ  مافی

ریوان وریا قانع    مه( )ر و نوسه شاعیر -فیق سابیر  ره. د( )دار تمه سیاسه -ر نامیق وهه جه) 
( س    شاعیر شێركۆ بێكه( )ر نوسه - لی ختیار عه به( )ر تاح         نوسه ئاراس فه( )ر نوسه

 - د میره حمه ئه( )نووس د    رۆژنامه مه شوان محه( )نووس ر و رۆژنامه وسهن - ردی ئاسۆس هه)
 ( ر و رۆشنبیر نوسه -ن سه شیرزاد حه( )نووس رۆژنامه -ئوف  مال ره كه( )نووس رۆژنامه

لعجیلی،  عماد الخفاجی، عماد العبادی، زیاد ئه: نوسی عێراقی رو رۆژنامه ژمارەیەک نوسه)
ن  سه حه. لگایی، سرمد الگایی، هادی جلومرعی ، بشار المنالوی، دیوسف التمیمی ، سرمد ا

 -ها یاسین  ته(  نووس رۆژنامه -ریب حمان غه ره( )كامیل ، صابرین الساعدی  
( ) ر نوسه -ردی رێبین هه( زانكۆ  ر  و مامۆستای كر   نوسه بوبه ڤاڵ ئه هه( نووس رۆژنامه

ر و  نتك  نوسه ران مه كامه( )ر رد  نوسه ف بێگهئو ره( )دار  تمه سیاسه -  ق گوڵپی فایه
روناك ( )نووس رۆژنامه  -د مه سمكۆ محه( )دار تمه سیاسه -  تاح زاخۆیی فه( )زانكۆ  مامۆستای

مال       كاژاو جه( )نی ده ڵسوڕاوی مه ئوف       هه هانا ره( )ژنان  بواری  ڵسوراوی هه -ج  ره فه
( نووس رو رۆژنامه نوسه -  ئازاد سوبحی( )نووس رۆژنامه -د  هم ردار محه سه( )نووس رۆژنامه

تاهیر     مه وریا حه( )نووس رۆژنامه-تیف  ئااڵ له( )نووس تیف       رۆژنامه ئااڵ له)
ئیدریس ( )نووس هێمن باقر        رۆژنامه( )نووس رۆژنامه -ز گۆران  به نه( )نووس رۆژنامه

  ی ڵگه مین    كۆمه شۆرش ئه( )نووس الید       رۆژنامهشۆرش خ( )نووس ر    رۆژنامه عومه
(  نی ده مه  ی ڵگه كۆمه -خان  مه الح مراد حه فه( ) نی ده مه  ی ڵگه كۆمه -مال ئارام جه( ) نی ده مه
رون  ده( ) نی ده مه  ی ڵگه كۆمه -ت  لعه ر ته رابه( )نووس رۆژنامه   -سیروان حسین  )

  بدواڵ     چاودێری بات عه خه( )نووس رۆژنامه -تاریق فاتیح  ( )ر پارێزه -ریم  بدولكه عه
سارا ( )نووس رۆژنامه - رزنجی حیا به یه( )-زانكۆ  خوێندكاری -ر سابیر  نگه سه( ) سیاسی

( مان رله په  ندامی ئه -ئوف  زانا ره( )ر تیف   دادوه حاكم شێخ له( )نووس قادر          رۆژنامه
 -ئوف  هانا ره() نووس رۆژنامه -ئارا ئیبراهیم( )نووس رۆژنامه  بدواڵ  هوشیار عه)

  ردی هه( )نووس رۆژنامه  -بریار نامیق  ( )نووس د   رۆژنامه حمه زانكۆ ئه( )نووس رۆژنامه
 -  لی ئیبراهیم عه( )نووس رۆژنامه -خالید سلێمان ( )نووس رۆژنامه -د  حمه ئه

مال  كه( )نووس دیب     رۆژنامه محسین ئه( )نووس رۆژنامهد      مه زانیار محه( )نووس رۆژنامه
  چاودێری   باری سمكۆ جه( ) نی ده مه  ی ڵگه كۆمه -ریف  نامۆ شه( )نووس رۆژنامه -ریب  غه

ریب      سیروان غه( )نووس د      رۆژنامه مه ئارام محه( )نووس رۆژنامه   -لی ئاوات عه( ) سیاسی
ئارام ( )ر نوسه -   رزنجی ئازاد به( )نووس رۆژنامه(   پاشا)ساالر د  مه محه( )نووس رۆژنامه
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( ریم       رۆشنبیر محیدین كه( )نووس رۆژنامه -ر كامیل عومه( )نووس رۆژنامه -  لی عه
 -ر عارف جوانرۆ عومه( )رۆشنبیر      شۆرش جوانرۆیی( )ند رمه ریب      هونه هۆرین غه)

عەتا فەیزواڵ  ( )نووس رۆژنامه  -   لی روا عه په( )ند رمه هونه  -شیروان فاتیح  ( )ند رمه هونه
( نووس   رۆژنامه -   راوی ئاسۆ سه( )نووس رۆژنامه -مال  پشتیوان جه( )رۆژنامەنوس

 (.هێمن مامەند    رۆژنامەنوس( )نوس رۆژنامه-ریم   كه مه سامان حه)

 

  وه كاركێشایه ستیله ئاسایش ده شت عوسمان له رده سه  كی برایه  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ی كه نجامه ئه  هۆی به

  تیرۆركردنی له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  كانی راییه به  نجامه ئه  یاندنی راگه  دوای دوابه:  هاواڵتی
ژار عوسمان  ك هه یه  ، موالزمی نجامه و ئه كاندا دژ به زاییه ناڕه  ی درێژه شت عوسمان، له رده سه

 . وه كاركێشایه له  ستی كان ده بازگه  ئاسایشی شت له رده سه  برای

  ی ژار عوسمان برا ل هه وه ، موالزم ئه وتووه كه  ست هاواڵتی ده  ی و زانیارییانه ئه  پێی به
  تی رایه به رێوه به سلیم به ته  كانی له لوپه ، كه نجامه ئه  یاندنی راگه  شت، رۆژێك دوای رده سه

 . وه ته كێشاوه  ی كه كاره له  ستی و ده  وه ته كان كردووه گهباز  ئاسایشی

م  ئه  ی00  یاندراوێكدا كه راگه شت عوسمان، له رده سه  تیرۆركردنی له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه
  گروپی ر به سه  باندێكی  ستۆی ئه  خاته ده  ی كه ، تێیدا رووداوه وه باڵویكرده  مانگه

شت عوسمان  رده سه  كه  وه رێنێته گه ده  وه ش بۆ ئه كه تیرۆكردنه  یهۆكار( وئیسالم نسار ئه)
 . ركردووه نه  جێی و جێبه پێدوان  كاركردنی  ڵێنی به

و  مانتاران رله و په نوسان رۆژنامه  توندی  و گومانێكی خنه ره  ڕووی ، رووبه نجامه و ئه ئه
 .زانرێت سیناریۆ ده و به  وه ته كان بووه تییه وڵه و نێوده ناوخۆیی  رێكخراوه

 

 هێلسنکی  خۆپیشاندان له

 !بین نگ نه ی پارتیدا بێ ده وه ی لێکۆڵینه کانی لیژنه کاریه ر ساخته رامبه به  با له

نوس سەردەشت عوسمان  و ڕۆژنامه یاندنی لیژنەی لێکۆڵینەوەی کەیسی تیرۆری قوتابی ڕاگه
خۆ تۆمەتی بێبناغەی خستۆتە پاڵ سەرتاپای درۆو ساختەکاری و چەواشەکاریە، راستەو

. و وەکو هاوکاری گروپی تیرۆریستی ئەنسار ئیسالم تۆمەتباری کردوە سەردەشت عوسمان
 . و پەیمان تیرۆریان کردوە گوایە هەرئەوان لەسەر بەجێنەگەیاندنی بەڵێن

ئەم تۆمەتەی پارتی لە دژی سەردەشت نەك هەر سوکایەتیکردنە بەگیانی سەردەشت و 
دیکەیە لە سەردەشت و خێزانە دڵشکاوەکەیان دەکرێ، بەڵکو سوکایەتیکردنیشە غەدرێکی 
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بەخەڵکی ئازادیخوازی کوردستان کە لەناوەوەو دەرەوەی کوردستان دژی تاوانی تیرۆری 
سەردەشت رژانە سەرشەقامەکان و  پەنجەی گومانیان بۆ پارتی درێژکردو داوای ئەوەیان کرد 

دۆسیەکەو ئاشکراکردن ودادگاییکردنی تاوانباران لەالیەن  کە دەبێ پرۆسەی لێکۆڵینەوە لە
دەزگای بێالیەن و لەژێرچاودێری نێودەوڵەتیدابێت، چونکە ئێمە و خەڵکی ئازادیخواز بە 

 .هەق پێشبینی داڕشتنی سیناریۆیەکی قێزەونی لەوجۆرەمان کردبوو

دژی ئەم پیالنە   هی فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، ل بۆیە ئێمە، کۆمیته
موو  وازی هه بانگه. ین خه و خۆپیشاندان ڕێک ده بڕین قێزەونەی پارتی دەنگ هەڵئه

رانی  سه  ربرینی نارەزایەتی به بۆ  ده  وه م خۆپیشاندانه ستبن به یوه په  ین که که ئازادیخوازن ده
 !ی که وه ناو لێکۆڵینه  ی به و لیژنه پارتی

 77.2.7505وتی  کهڕێ  ممه ڕۆژی چوار شه: کات

 00،30 :  کاتژمێر

ڕێپێوان   به  ویوه ، له وه بینه ی میترۆی کوڵۆساری کۆ ده ئیزگه  له 00،30کاتژمێر   : شوێن
 وین که ڕێ ده  تی عێراق به فاره ره و سه به

ی  وه ی لێکۆڵینه کاریی لیژنه و ساخته کردنی ئه بوڵ نه ی پیشاندانی قه شداریکردنتان مایه به
 !ربڕین و ڕا ده ئازادی سیاسی  له  رگرییه و به پارتییه

 

 یانکرابوو نی ئاراسته ده ندین رێکخراوی مه ن چه الیه له  ی که یه و نامه ی سوسیال دیموکراتی سوید بۆ ئه اڵمی نامه وه

ری پارتی  بری موناسالین لیده  له  ڕاسپێردراوه  که Jenny Salajاڵمی  وه  وه ی خواره مه ئه
سوید   نی له ده ڵێک رێکخراوی مه تی کۆمه زایه ی ناڕه اڵمی نامه سۆسیال دیموکراتی سوید وه

 .کێتی نیشتمانیدا ی یه کۆنگره  شداری له ردانی موناسالین بۆ به ر سه رانبه به  له  وه بداته

، و  ندنی عێراقیان پێ گرنگه سه  شه کان گه سوسیال دیموکراته  هوێت ک که رده دا ده اڵمه و وه له
و  ، و ئه یه ریان هه سه کردن و کارکردن له مۆدیرنیسه  ش پێویستیان به کوردیه  و دوو حیزبه ئه

.  تی وایه یه ستین هه له فه  تح له ی رێکخراوی فه وانه ک ئه تی وه یه کێتیش هه یه  که  نوقسانیانه
ک  کێتی نیشتمانی کوردستان وه یه  ک به یه هیچ ئاماژه  دا، که یه م نامه له  رنجه ی سهی جێ وه ئه

  ANCتح و  ک رێکخراوی فه روه کێتی و پارتی هه هێزێکی سۆسیال دیموکرات ناکات، و یه
 .ن که یرده سه

 ئازادی  شت عوسمان بۆ داکۆکی له رده ی سه کۆمیته
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 !بە هەڕەشەکانی پارتی بۆسەر گیانی کەسوکاری سەردەشت عوسمانئاگاداریەك بۆ رای گشتی سەبارەت 

ئێمە لەرێگای ئەم راگەیاندنەوە هەموو هاواڵتیانی کوردستان لە دەرەوەو ناوەوەی کوردستان 
و الیەنە سیاسی و جەماوەری و رۆشنبیریەکان و هەموو الیەنگرانی ئازادی و مافەکانی 

ئاگاداردەکەینەوە کە بەدوای باڵوکردنەوەی  مرۆڤ لە کوردستان و لەدەرەوەی کوردستان
دا ٠٥/١/٣١٠١سیناریۆی ساختەکارانەی لیژنەی لێکۆڵینەوەی سەرۆکی پارتی لە رۆژی 

سەبارەت بە کەیسی سەردەشت عوسمان، باری ئاسایش و سەالمەتی خێزانی سەردەشت 
 .بەتوندی روبەرووی مەترسی بۆتەوە

شت عوسمانی بەهاوکاری گروپی تیرۆریستی لیژنەی لێکۆڵینەوەی سەرۆکی پارتی، سەردە
ئەنسارولئیسالم ناساندوە وگوایە هەر ئەو گروپەش لەسەر ئەوە ناوبراویان تیرۆرکردوە کە 

پارتی بەم تۆمەتەی بۆ سەردەشت، هەم دەستی باندو . لەفەرمانی ئەو گروپە دەرچووە
دەسەالتی پارتیدا شەقاوەکانی خۆی بۆ زەربەدان لە کەسوکاری سەردەشت کە ئێستا لەژێر 

دەژین، ئاوەاڵکردوەو هەم دەیەوێ لەکاتێکدا تاوانێکی لەوجۆرەیان لەدژی ئەو خێزانە 
ئەنجامدا بەئاسانی بۆیان بچێتەسەرو روبەرووی رەخنەو نارەزایەتی خەڵکی ئازادیخوازی 

ئەوە ! کوردستان نەبنەوە، وەکو ئەوەی لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەورووی بوونەوە
ی کە بەردەوام باندو گروپە تیرۆریست و شەالتیەکانی سەر بەپارتی بێچگەلەوە

ئێمە  .بەهەرشێوەیەك بۆیان بکرێ خەریکی ئیستفزازکردنی کەسوکاری سەردەشت عوسمانن
لەکاتێکدا ئەو پیالنگێریەی پارتی بەئاگاداری ئێوە رادەگەیەنین و داواکارین کە 
بەهەرشێوەیەك بۆتان دەکرێ و بەگونجاوی دەزانن بەرگری لە ژیان و سەالمەتی ئەندامانی 
خێزانی سەردەشت عوسمان بکەن و ئەم پیالنگێڕی و گێچەڵبازیەی پارتی ریسوابکەن و 

ئەوە ئەرکێکی سەرشانی هەریەکە لەئێمە ئازادیخوازانە لەپشتی  پوچەڵی بکەنەوە، چونکە
ئەو خێزانەوە بوەستین کە کوڕەکەیان بوە رەمزی بەرگری لە ئازادی و وەستانەوە بەرامبەر 
بە ملهوڕی و سەرکوتگەری پارتی، هاوکات سەالمەتی گیانی ئەندامانی خێزانی سەردەشت 

 . وردستان و شەخسی سەرۆکی ئەو حیزبەعوسمان دەخەینە ئەستۆی پارتی دیموکراتی ک

 رێکخراوی دەرەوەی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

٠١/١١/٣١٠١ 

 

 بڕین رده تی ده زایه تیرۆریزم ناڕه  شت عوسمان به رده تبارکردنی سه دژی تۆمه  له

عوسمان  شت رده ر تاوانی تیرۆرکردنی سه سه له  وه ی لێکۆڵینه ئێستا لیژنه رله ند ڕۆژ به چه
.  موو ئازادیخوازانی کوردستانه تی هه زایه جێگای بێزاری و ناڕه  که  وه یاندنێکی باڵوکرده ڕاگه

  وه رێمی کوردستانه رۆکی هه ن سه الیه  له  وه ره وبه مه ند مانگ له چه  له  که  یه م لیژنه ئه
ی  ماوه  و بیانناسێنێت، له  وه شت بدۆزێته رده وڵ بدات بکوژانی سه ، بڕیار وابوو هه پێکهێنراوه
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ست  ده  وه ته م بابه رداوی گرنگی له سه  که  یاندووه ندین جار ڕایگه ند مانگی ڕابردووشدا چه چه
ڕی  ناتوانێ جێگای باوه  ی چیرۆکێک که وه چی پاش چوار مانگ وێڕای هۆنینه ، که وتووه که

ستی تیرۆریزم  شتی قوربانی ده دهر تی تیرۆریست بوون بۆ سه وێت تۆمه یه س بێت، ده هیچ که
 .دروست بکات

و  ڵک و شعوری خه قڵ عه  کردن به ڕای گاڵته ره سه  رۆکه بێ ناوه  ته م تۆمه ئه  که  ئاشکرایه
  له  وخۆیه کی ڕاسته یه شه ڕه شت، هه رده س وکاری سه ستی خێزان و که بریندار کردنی هه

اڵتی  سه ئۆپۆزیسیۆنی ده  سێک که ر که هه. اڵت سه نی دهیارا موو نه و هه وان ت و ژیانی ئه منیه ئه
یامێکی  دا په یاندنه و ڕاگه دوو توێی ئه  ر ئازادیخوازێکی کوردستان له و هه  ئێستای کوردستانه

ستدانی ژیانی  ده ڕای له ره سه  یه هه  وه ری ئه گه ئه  ی که وه به  وه خوێنیته ئامێز ده  شه ڕه هه
 .ی تیرۆر بکرێتتی سیاسیش سایه که

و   یه رانه رکوتگه سه  وڵه م هه و ئه  وه ینه که تده ڕه  یه بێ بناغه  ته م تۆمه ئه  ی که وه وێڕای ئه  ئێمه
  نده و ناوه ین، ڕای گشتی که ده  ت ئیدانه داتاشینی تۆمه  له  ناشارستانیه  و شێوازه ئه

، هاواڵتیانی کوردستانی   وه ینه که ئاگادار ده  یه شه ڕه م هه کانی ئه ڕاستیه  کانی سوید له سیاسیه
واز  بانگه  وه ی لێکۆڵینه ر ڕاپۆرتی لیژنه رانبه به  تی له زایه ربڕینی ناڕه دانیشتووی سوید بۆ ده

 : ین که وه و خوازیاری ئه ین که ده

زگاکانی ئاسایشی پارتی دیموکراتی  رێم و ده تی هه ی ناوبراو و حکومه لیژنه/ م که یه
خێزانی   ، داوای لێبوردن له وایه ناڕه  ته و تۆمه ی ئه وه ڵ کێشانه گه ردستان هاوکات لهکو
 .ن ری ئازادیخوازی کوردستان بکه ماوه شت و جه رده سه

نی  ده ڵگای مه کانی کۆمه شداری ڕێکخراوه به  به  وه خۆی لێکۆڵینه ربه کی سه یه لیژنه/ م دووه
شت  رده ری خێزانی سه کان و نوێنه تیه وڵه نێوده  خراوهنووسان، ڕیک ، ڕۆژنامه کوردستان

وڵدان بۆ ئاشکراکردنی  و هه  وه تێکی یاسایی بۆ ڵێکۆڵینه اڵحیه موو سه و هه پێکبهێنرێت
 .تاوانکاران پێ بدرێت

ک بۆ پاراستنی  رپرسیارێتیه موو به اڵتی پارتی دیموکراتی کوردستان هه سه ده/ م سێهه
تی  مانه موو ڕێگاوشوێنێک بۆ زه و هه ستۆ بگرێت ئه  شت له رده ێزانی سهت و ژیانی خ منیه ئه
 .ر به  بگرێته  وه ئه

 ئازادی  شت عوسمان بۆ داکۆکی له رده ی سه کۆمیته 

 سوید/یۆتۆبۆری

 02 /52 /05 
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تی  زایه ی ناره وه بزووتنهری و  گه کی تری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پێشێلکردنی ئازادی رۆژنامه سیناریۆیه
 شت عوسمان رده تیرۆری سه  لکی کوردستان دژ به خه

لکی کوردستان بۆ ئاشکرا کردنی تاوانابارانی تیرۆری  روانی خه چاوه پاش چوار مانگ له
شت عوسمان  رده تیرۆری سه  له  وه ی لێکۆلینه لێژنه 00/2/7505  شت عوسمان له رده سه

پال   ی خستۆته و تیرۆره نجام دانی ئه ئه  دا یاندنه و راگه وه، له هیاندنێکی بالوکردۆت راگه
نسار  ی ئه رێکخراوه  لێنی به شت عوسمان به رده سه  گوایه  که لئیسالم،  نسار ئه ی ئه رێکخراوه

   وه زبۆته کانی خۆی پاشگه لێنه به  ی له وه ر ئه به الم له لیان کار بکات،به گه لئیسالم داوه له ئه
 .  شت عوسمانیان تیرۆر کردوه رده سه  تیرۆریسته  و ریکخراوه ئه

تی بۆ پێشگرتن  تایبه گشتی و پارتی دیموکراتی کوردستان به رێمی کوردستان به تی هه حکومه
تاالن  لی و به نده دژی گه لکی کوردستان، له تی خه زایه ی ناره وه بزووتنه  رکوت کردنی و سه

بونی ئازادی سیاسی و ئازادی  لکی کوردستان و نه هت و سامانی خ روه بردنی سه
لسوراوانی سیاسی  دژی هه  دورست کردن و پیالن دانان له  وتیئه ته  ته وتوونه ری که گه رۆژنامه

 .ری گه ئازادی رۆژنامه  نوسانان و پێش گرتن له  و رۆژنامه

ت عوسمان له بارودۆخێکدا ش رده نووس سه تیرۆرکردنی رۆژنامه  له  وه ی لێکۆلینه لێژنه  بۆیه
ی رابردودا  ڤته ند هه چه پارتی دیموکراتی کوردستان له  که  وه کاته بالو ده  یاندنه و راگه ئه
و  ی هاووالتی و ئاوێنه نووسان و رۆژنامه  ر رۆژنامه سه  هێرش کردنه  به  ستی کردوه ده

ک ئاشکراکردنی  ردشت عوسمان نه تیرۆری سه  له  وه ی لێکۆلینه ی لێژنه یاندنه و راگه لڤین،ئه
  یه و هێرشانه وخۆی ئه لکو پشتوانی کردنی راسته به  بوو، شت عوسمانه نه رده کوژانی سه به
ی داخوازی ئازادی سیاسی و ئازادی  وه دژی بزووتنه پارتی دیموکراتی کوردستانه له که

 . ستی پێکردوه ری ده گه رۆژنامه

رێمی کوردستان پێکی  رۆکی هه سه  شت عوسمان که رده ی سهتیرۆر  له  وه ی لێکۆلینه لێژنه
  ی که یاندنه و راگه ئه   کات، زۆر ئاشکرایه ده  یه و لێژنه رشتی ئه رپه رۆک سه ر سه و هه هێناوه
تی پارتی دیموکراتی کوردستان وچاودێری  ری سیاسیه ژێر کاریگه له  وه بالوی کردۆته  که لێژنه

راستی و   له  دوره  وه بالوی کردۆته  که لێژنه  ی که یاندنه و راگه ئه  ،بۆیه وه ته رۆک نوسراوه سه
شت عوسمانی ناسیبێت و یان  رده سه  وه نزیکه  سێک له ر که ر هه گه ئه.  تێکی نیه هیچ واقعیه

سێکی ئازادی خواز و  ش عوسمان که رده زانێ سه ، ده وه کانی خوێندبێته نوسراوه
و تاک   ماله تی و خێل و بنه شیره لگای دینی و عه کۆمه  ی له خنه و ره وتوخواز بووه پێشکه

پارتی   ر به سه  یه م لێژنه ی ئه وه ر ئه به الم له به.  کسانی گرتووه گای نایه حیزبی و کۆمه
نا بۆ  کات په کار ده  یه ماله و بنه ئه  و حیزبه کانی ئه ندیه وه رژه به  و له کراتی کوردستانه دیمه

 . سێک نیه ری هیچ که جێگای باوه  بات که ک ده رست کردنی سیناریۆیهدو
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ی  حکوم کردنی لێژنه رای مه ره کرێکارانی عێراق سه  رگری له ی به کو کۆمیته وه  ئێمه
ترسیدار  مه  به  وه ی لێکۆلینه ی لێژنه م بریاره شت عوسمان ئه رده تیرۆری سه  له  وه لێکۆلینه

  یاندنه و راگه ئه  لکی کوردستان،وه کانی خه نییه ده مه  ر ئازدی و مافه رامبه به زانین له ده
رکوت و  سه  زانین بۆ کانی پارتی دیموکراتی کوردستانی ده ته وخۆی سیاسه پشتیوانی راسته به

 ری، گه ر ئازادی سیاسی وئازادی رۆژنامه سه  هێرش کردنه

لکی  م خه رجه کان و سه نیه ده مه  رێکخراوهسانی ئازادیخواز و  رادیکال و که  هێزه  داوا له
ولی  هه کان له تییه الیه ست هێنانی مافه سیاسی و ئابوری و کۆمه ده ین بۆ به که کوردستان ده

کان و پێش گرتن  ست هێنانی مافه ده خۆدابن بۆ به ربه ندێکی سه پێک هێنانی ناوه
ستیان   دیموکراتی کوردستان ده رێمی کوردستان و پارتی تی هه حکومه  ی که وهێرشانه له

ند سالی رابردوو  چه  لکی کوردستان له خه  ی که وتانه ستکه و ده ی ئه وه ندنه بۆ لێسه   پێکردووه
ستی  به مه  خۆ به ربه کی سه یه ولدان بۆ پێک هێنانی لێژنه ها هه روه هه.   ستیان هێناوه ده به

 .شت عوسمان رده تیرۆری سه  رانی نجامده و ئاشکراکردنی ئه  وه لێکۆلینه

 کرێکارانی عێراق  رگری له ی به کۆمیته

75/2/7505 

 

 كات شت عوسمان ده رده سه  كوشتنی  ی دۆسیه  له  وه لێكۆڵینه  دوباره  كان داوای وانییه رۆژنامه  ئازادییه  ی روانگه

  وه لێكۆڵینه  داوایكرد دوبارهكان  وانییه رۆژنامه  ئازادییه  ی روانگه(  ممه دوشه)مڕۆ  ئه (: ی سبه)
  اڵم به شت عوسمان به رده نوس سه خوێندكار و رۆژنامه  رفاندن و كوشتنی  ی باره بكرێت له

،  ری دادوه  بااڵی  نی نجومه ئه  ر به سه  رانی كوردستان و دادوه  مانی رله په  ندامانی ئه  شداریی به
شت  رده سه  ی ماڵه كوردستان كرد پۆزش بۆ بنه  رێمی هه  كانی منییه ئه  هێزه  هاوكات داواشی له

 .بۆ تیرۆر  نگری الیه  تباریان كردبو به تۆمه  كه  ی وه ت به باره سه  وه عوسمان بهێننه

  سایتی  كان به وانییه رۆژنامه  ئازادییه  ی روانگه  جێكاری جێبه  ری به ڕێوه به  گیلی زید عه
  ریبونی تێیدا بێبه  كه( انصار االسالم)  گروپی  ی كه یاننامه هب: یاند راگه  ی(نیوز  ریه سۆمه)

م  رده به  مانخاته شت عوسمان، ده رده پاڵ سه  ته خراوه  كه  یاندوه راگه  ته و تۆمه خۆیان له
  یه و دۆسیه ین له بكه  وه لێكۆڵینه  دوباره  داوای  ی وه بۆ ئه  وره گه  كی رپرسیارێتیه به
 .وش فاف و بێخه شه  كی یه شێوه به

رفاندن و   رپرسیار بێت له به  كه  وه تیكرده كدا ره یه یاننامه به  له( انصار االسالم)  پێشتر گروپی
  پارتی  ستۆی ئه  خسته  شی و تاوانه ئه  رپرسیارێتی شت عوسمان، هاوكات به رده سه  كوشتنی

 .كوردستان  دیموكراتی
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كان  وه توندڕه  بۆ گروپه  نگری الیه  شت عوسمان به رده سه  نیتباركرد تۆمه: یاند راشیگه  گیلی عه
ت  ره  وه جیهانییه  گشتیی  ن رای الیه ها له روه ، هه وه راستییه  له  و دوره عقوله نامه  كارێكی

 . ناوخۆیی  گشتیی  رای  رله به  وه كرێته ده

  له  كه  نوێوه  كی یه ن لیژنه الیه بكرێت له  یه و دۆسیه له  وه لێكۆڵینه  دوباره  داواشیكرد كه
  رێمی هه  مانتارێكی رله ند په چه  رشتی رپه سه  پێكهاتبێت به  ری دادوه  نی نجومه ران و ئه دادوه

  یه و لیژنه شداالر نبن له ریچم به هه  كانی منییه ئه  هێزه  رانی فسه رجێك ئه مه كوردستان، به
 .دا كه لیژنه  وشیی خحهت و بێ فافیه شه  پێناو پاراستنی له

  ی لیژنه  له  وه كرد لێپێچینه  كان داواشی وانییه رۆژنامه  ئازادییه  ی روانگه  ی كه ره به ڕێوه به
تبار  تۆمه  تیرۆرستی  گروپی  نگری الیه شت عوسمانیان به رده سه  كه  ی وه بكرێت به  وه لێكۆڵینه

 . كردوه  یه و دۆسیه ڵ ئه گه لهیان  ڵه مامه  بێئاگایانه و زۆر به  كردوه

نوسان  ن، رۆژنامه كه ده  وی یڕه عێراقا په  یاندن له راگه  كانی ناڵه كه  كه  ی و ئازادیه ئه:  وتیشی
 . وتوه كه ستور چنگیان نه یاسا و ده  پێی و به  ستیان هێناوه ده هێز به  بری زه به

  م كۆلێژی رده به عوسمان له شت رده نوس سه خوێندكار و رۆژنامه 3/0/7505  رۆژی
ند رۆژێك  چه  رفێنرراو دوای  وه سێكه ند كه ن چه الیه دین له اڵحه سه  ڤزانكۆی  بیاتی ده ئه
 . وه موسڵ دۆزرایه  شاری  له  ی كه رمه ته

  وانیی رۆژنامه  ئازادیی  مپینی یاندن كه بۆ راگه  وشه  ش كۆمپانیای م مانگه ئه  ی00  رۆژی
ر  رامبه به اڵت له سه ر ده سه ك فشارێك له یاند وه كوردستان راگه  ریچمی هه  ری هرتاس شه له
 .كوردستان  رێمی هه  له  وانی رۆژنامه  ئازادی  ی وه سككردنه رته به

 

 

بۆ " سەردەشت عوسمان"راگەیاندنى لیژنەى لێکۆڵینەوەى سەرۆکى هەرێم، سەبارەت بەکەیسى تیرۆرکردنى 
 تاوانباران و  شێواندنى راستیەکانەشاردنەوەى 

لیژنەى تایبەت بە لێکۆڵینەوەى کەیسى رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان، کە  0027505
 0سەرۆکى هەرێم بۆ بەدواداچوونى ئەو تاوانىفڕاندن و  تیرۆرکردنەکەى پێکیهێنابوو، دواى 

و  بەردەوامەى رۆژ و  ئەویش لەژێر گوشارى ئەو هەموو نارەزایەتیە فراوان 05مانگ و  
خەڵکى کوردستان و  جیهاندا، تەنها راگەیاندنێکى بەرایى باڵوکردۆتەوە، کە لەراستیدا 

 .رانەگەیاندنە نەک راگەیاندن

" سەردەشت عوسمان" لەو رانەگەیاندنەى لیژنەکەى سەرۆکى هەرێمدا، شەهیدى ئازادى 
نى تیرۆرکردنەکەش کراوە بەهاوکار و  هاودەستى گروپێکى تیرۆریستى ئیسالمى و تاوا



 سەردەشت عوسمان
 

254 
 

ئەگەرچى ئەوە هیچ پێویستى بە لێکۆلینەوە و  سەلماندن نیە کە . دراوەتە پالڕ ئەوان
سەرلەبەرى راگەیاندنەکەى لیژنەى ناوبراو سیناریۆیەکى هەڵبەستراوە و  لەهیچ 
رێگایەکەوە ناچێتەوە سەر هیچ راستیەک، بەاڵم ئەم بوێرى و  رووقایمییەى پارتى بۆ 

تیەکان و  ئەو پرکێشییە بێباکانەى بەبەرچاوى هەمووانەوە دەیکاتە شێواندنى راس
سەرئازادى و  ئەو دژایەتى و  سەرسەختەى لەبەرامبەر راى گشتى کوردستان و  جیهاندا 
دەینوێنێت، خۆى جێگاى تێرامان و  هەڵوێستەکردنى جدیە، لەبەر ئەوەى هەموو 

 .ئازادیەکانى خستۆتە ژێر هەڕەشە و  مەترسییەوە

ێمە هەر لەبنەڕەتەوە لەو بڕوایەدابووین کەسپاردنى لێکۆڵینەوە بەلیژنەیەک کەخودى ئ
پارتى دیموکراتى کوردستان سەرپەرشتى بکات و  هیچ چاودێرێکى ناوخۆیى و  نێودەوڵەتى 
تیانەبێت هیچ مێداقیەت و  شەرعیەتێکى نیە، بەتایبەتى لەکاتێکدا کەئەو تاوانە لەهەولێرو 

دواى راگەیاندنەکەى لیژنەى ناوبراو بۆ هەموو . ودى پارتیدا ئەنجامدرالەژێر دەسەالتى خ
الیەک ئاشکرابوو کە کارى ئەو لیژنەیە لەم ماوەدوورودرێژەدا سازکردنى سیناریۆیەک بووە 

 .نەک دەرخستنى راستیەکان و  دۆزینەوەى تاوانباران

ەکەین لەسەر پێکهێنانى ئێمە راگەیاندنى ئەو لیژنەیە رەتدەکەینەوەو دیسانەوە پێداگرى د
لیژنەیەک بەبەشدارى رۆژنامەنووسانى ئازادیخواز و  لەژێر چاودێرى و  سەرپەرشتى 

لەالیەکى ترەوە بەتوندى نیەت و  مەرامە دژى ئازادیەکانى پارتى . الیەنى نێودەوڵەتى
دیموکرات ئیدانەدەکەین کەلەرێگەى ئەم کەیسەو هاوشێوەکانیەوە دەیەوێت سنور بۆ ئەو 

راوێزەش لەئازادى رادەربڕین و  ئازادى رۆژنامەگەرى دابنێت و  بەتۆمەتى هەڵبەستراوى پە
بێبنەما هەرێمى کوردستان بکات بەهەرێمى ترس و  تۆقاندن و  تیرۆر و  داسەپاندنى 

 .دەسەاڵتێکى سەرکوتگەرى میرنشینى بارزان، هاوشێوەى میرنشینەکانى کەنداوى عەرەبى

 

ەیسى ئازادى و  دیموکراسیە لەکوردستان، ناڕەزایەتیەکان دژى کەیسى سەردەشت عوسمان ک
تیرۆرى سەردەشت عوسمان ئەوەى بۆ دەسەاڵتدارانى ئەم هەرێمە خستەڕوو کە هەوڵى 
سەرکوت و  خنکاندنى ئازادى و سەپاندنى ئیستبدادى سیاسى خەونێکە بەسانایى نایەتەدى 

ەوروودەبێتەوە کەسەرەنجام بنەماکانى و لەگەڵ وەالم و  ناڕەزایەتى گەورەى جەماوەرى بەر
 .دەسەالتى سیاسى ئەوان لەالیەن خەڵکى کوردستانەوە دەهێنێتە لەرزە

بەاڵم نەهاتنەدى ئەم خەونە، ماناى وانیە مەترسییەکان لەسەر چارەنووس و  ئازادى 
خەڵکى کوردستان کەمن، ئەم شێوازى مامەڵەیە لەگەڵ رووداوەکان و تاوانەکان و ئەمجۆرە 
لەبەڕێوەبردنى واڵت و  پیادەکردنى دەسەاڵت، وادەخوازێت بەجدییەتى زیاترەوە 
لەبەرامبەریدا بووەستینەوە و  رێگانەدەین چارەنووس و  ئازادى خەڵکى کوردستان ببنە 

 .قوربانى بەرژەوەندى تاقمێک کاربەدەستى چاوچنۆکى گەندەڵ
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ەکان و خۆمان بەبەشێک لەو وە ئێمە دەنگى خۆمان دەخەینە پالڕ هەموو دەنگە ناڕازی
کەمپەین و  هەواڵنە دەزانین کە بۆ رپەرچدانەوە و پوچەڵکردنەوەى ئەو سیاسەتە دەگیرێتە 
بەر و  بانگەوازیشمان بۆ خەڵکى کوردستان و  هەموو الیەنگرانى ئازادى ئەوەیە 

دەى بەشداریبکەن لە رەتکردنەوەى ئەم سەرکوتگەرییە کە مەترسى گەورەى هەیە لەسەر ئاین
 .ئەم هەرێمە

 یەکێتى کۆمۆنیستەکان لەعێراق

 کۆمیتەى ناوەندى

 7505ئەیلولى  75

 

 زرێت درۆكردن دابمه  ت به تێكی تایبه زاره کات وه لی پێشنیار ده ختیار عه به

رێمی  هه  له  وتارێكدا پێشنیاری كردوه  لی له ختیار عه ر و رووناکبیر، به نووسه:  ئاوێنه
 .زرێت درۆكردن دابمه  ت به تێكی تایبه زاره وهكوردستان 

ستوونی   نووسی ناسراوی كورد له ر و رۆژنامه لی نووسه ختیار عه به:  سلێمانی، ئاوێنه
بۆ راپۆڕتی   و ئاماژه  وه دا وتارێكی باڵوكردۆته ی ئاوێنه ی رۆژنامه" ئاوێنه  ژوورێك له"

ی درۆ و  ت باسی دیارده زمانێكی تایبه  سمان بهشت عو رده تیرۆری سه  له  وه ی لێكۆڵینه لیژنه
تێك یان  زاره عقوڵ وه ، بۆ كردنی درۆی مه و پێشنیاریشی كردووه  درۆكردنی كردووه

 .زرێت رێمدا دابمه هه  درۆكردن له  ت به كی تایبه ئینستیتۆیه

ڵكوو  به  دن نیهپێكر نیا بۆ گاڵته ی ته م پێشنیاره تی، ئه یدا نووسیویه كه وتاره  ختیار له به
كان  سمیه و ره  وره زگا گه م درۆزنێكی باش بۆ ده و النیكه  تیشی تێدایه جیدیه  تۆزێك له

 .ن و ستوون بنووسن ئیمزا بكه  یاننامه وام به رده به  كه  وه كاته كۆڵ ده  یان له وه ئه

وام  رده رێم به كانی هه هور زگا گه ی ده زۆربه  ش كه وه ر ئه سه  ته دا تیشك خراوه كه نووسینه  له
  وانه ر ئه گه ئه  ن كه پۆشراو و بێباكانه دانه  نده وه ر درۆكان ئه ی نووسه وته ن و به كه درۆ ده

 . یبیستن ده  كات كه ده  نده رمه شه  وانه ن، ئه یكه ده  كات كه نه  نده رمه ئیحراج و شه

 وه بخوێننه 737  ژماره  ی ئاوێنه ی رۆژنامه0  ڕه الپه  لی له ختیار عه ی به که وتاره
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 شت عوسمان رده یسی سه که  زایی  وداکۆکی له ی ناڕه ئێواره

  شاری یۆتۆبۆری له  زایی له کی ناڕه یه شاری یۆتۆبۆری ئێواره  ر له ی سێپتێمبه75مڕۆ  ئه
 دا یه م ێێواره له. لۆکاڵی هاوپشتی ڕێکخرا

کانی  کییه ره سه  نه تی الیه رایه نوێنه  ئازادیخوازان، به  له رچاو کی به یه بوونی ژماره ئامادده  به
ی گۆڕان و  ری بزووتنه نوێنه  وانه ئازادی، له  شت عوسمان بۆ داکۆکی له رده ی سه کۆمیته

تی سیاسی و  سایه ندین که شداری چه ڵ به گه له.. حیزبی کۆمۆیستی کرێکاری کوردستان 
 .چوو ڕێوه به  یه م ئێواره تی ئه اڵیه کۆمه

وباسێک  قسه( کر عوسمان به) شت عوسمان  رده نووس سه ن برای ڕۆژنامه تا له الیه ره سه
و  بات و تێکۆشانی زیاترکرد بۆ ڕسواکردنی ئه وامی خه رده ر به سه ختی له جه  شکرا که پێشکه

 . وه ناو لێکۆڵینه ی به ی لیژنه سیناریویه

کتر، بۆ  ستی یه ناوده ستخستنه وام و ده رده ر کاری به سه هموو سوور بوون ل دا هه یه م ئێواره له
ڵکی کوردستان و  ر تاکێکی خه ژیان و گیانی هه  رگری له ربڕین و به ئازادی  ڕاده  رگری له به

 . تی ئینسانی هاواڵتیان بکات رامه تیرۆری گیانی و که  نێک که ر الیه دان به هه نه ڕێگه

وام کۆتایی  رده یماندان بۆکاری به بوواندا و په وقی ئامادده شه نێو شۆڕ و له  که وه کۆبوونه
 .پێهات

 ئازادی  شت عوسمان بۆ داکۆکی له رده ی سه کۆمیته

 7505ری  ی سێپتیمبه 75

 

 شت عوسمان رده سایتی سه

. کوردستان  له  و ئازادی سیاسیه ربڕین خشی ڕێگای ئازادی ده شت عوسمان، گیانبه رده سه
اڵتدارانی  سه کوردستان، ده  م له کسانی و سته نایه  له  الوه  نووسه و ڕۆژنامه ئه کانی خنه ڕه

و   خنه ڕه  ست له بوو ده نه اڵم ئاماده رگی لێ کرا، به ی مه شه ڕه ند جار هه و چه ئه. بێزار کرد
م  رده به ی ئایار له3وتی  ڕێکه  ممه یانی ڕۆژی سێشه به رله شت سه رده سه.  وه نگاری ببێته ره به

رچاوی  به  به  وه کداره ک چه یه ن ژماره الیه  ددین له اڵحه کۆلیجی زمانی زانکۆی سه
ک کراو ڕفێندرا، ڕۆژی دواتر  یاریه زۆر سواری سه ، به وه ڤانیه کانی زانکۆ و زێڕه وانه پاسه

 .شاری موسڵ فڕێ درا  ی له که رمه ته
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اڵم بێزاری  بوو، به نووسان نه ڕشتنی ڕۆژنامهرکوت و خوێن مین قوربانی سه که شت یه رده سه
پۆلێکی  شت شه رده کوژرانی سه  وه، قیه وه ته و ڕووداوه ی ئه بۆنه  به  و تاوانکارییه ست ئه ده له

تینووی   رێک که ماوه جه. دوای خۆیدا هێنا کوردستان به  ریی له ماوه تی جه زایه ناڕه  فراوانی له
ت و  ساره ی جه ک نموونه شتیان وه رده رکوت بێزارن، سه سه کسانی و نایه  و له ئازادین

 . کسانیخوازی خۆیان سیمبولی ئازادیخوازی یه  ستاوی کردۆته ڕاوه

شت  رده ی سه له سه دواداچوونی مه ستی به به مه شت، به رده یادی سه  بۆ ڕێزگرتن له  م سایته ئه
، بۆ ڕێگاگرتن  تی و بکوژانیه دنی تاوانبارانویش ئاشکراکر ئه  نجامی خۆی که ئه  یاندنی به و گه

ئازادی   پێناوی داکۆکی له  نووسان، و له ڕۆژنامه  ق به رهه و تاوان ده  شه ڕه هه  له
 . زراوه کوردستان دامه  و ئازادی سیاسی له ربڕین رتی ده یدوشه بێقه

ت  باره ی سه و نوسراوانه ئه موو شت، هه رده کانی سه ته و بابه کان واوی نوسراوه دا ته م سایته له
  تی جۆراوجۆر که ها بابه روه هه. کرێت رشیف ده و ئه وه کرێته و نوسراون کۆده تیۆرکردنی ئه  به
 .  وه کرێته باڵو ده  وه ئازادی سیاسیه  بێت به ندی هه یوه په

تی یاندنی خواس نجامگه ئه  و به شت رده دژی کوشتنی سه  ربڕین له تی ده زایه بۆ ناڕه
رتی  یدو شه ئازادی بێقه  نووسانی کوردستان، بۆ داکۆکی له ئاشکراکردنی بکوژانی ڕۆژنامه

دۆست و ئاشنایانی خۆتی   و به  ردانی بکه ، سه شت بنووسه رده ، بۆ سایتی سه ربڕین ده
 ! بناسێنه

www.sardasht-osman.org 

 شت عوسمان رده بردنی سایتی سه ڕێوه ستافی به

7505-52-75 

 

 پێوتین؟  چی  كه وه لێكۆڵینه  ی لیژنه

 ئوف مال ڕه كه -هاواڵتی 

  وه بێت ئه بوترێت، ده  وه كه لیژنه  ی وه لێكۆڵینه  ڕۆكی ناوه  ی باره هیچ له  ی وه تا پێش ئه ره سه
و   یه رێمه م هه ئه  كی ، هاواڵتییه وبێت یان قوتابی نووس بو شت عوسمان ڕۆژنامه رده بڵێین، سه

  رو ماڵی سه له  ، پارێزگاری یه وه كانیش ئه ندیداره یوه زگا په و ده ت حكومه  رشانی سه  ركی ئه
  تی المه و سه ژیان  ر پارستنی رامبه به  رپرسیار بزانێت له به به  و خۆی هاواڵتیان بكات
ناو   یقوتاب نها به شت عوسمان ته رده سه  كه  ی وه ر ئه سه  ختكردنه اڵم جه هاواڵتییاندا، به

شت  رده سه  بوون كه نه وه ئه  ئاگاداری  كه ، ئاخۆ لیژنه ی وه كات له ببرێت، پرسیار دروست ده
  ی وه ندنه ؟ یان لێسه نووسیش بووه مانكاتیشدا ڕۆژنامه هه ، له بووه  قوتابی  ی وه ڵ ئه گه له
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  كه بۆ لیژنه  م پرسیاره ئه  اڵمی وه   ؟ ئێمه تێدایه  ستێكی به مه  ی كه نووسییه ڕۆژنامه  فی ره شه
شت،  رده سه  ی كه نووسییه ڕۆژنامه  فی ره شه  ی وه ندنه و هیوادارین لێسه هێڵین جێده به

 ! دروستكردبێت  كه وه بۆ لێكۆڵینه  كی كارئاسانییه

  كه  ی سجه و مه له  جگه  پێیوتین، هیچ نییه  كه لیژنه  كانی راییه به  وه لێكۆڵینه  ی وه دواجار ئه
  ستی ده ژیانتان ڕۆحتان، ئازادیتان، له  تی المه سه  كوردستان، ئێوه  ڵێت، هاواڵتیانی پێمان ده

وا  ویستیان ئه وان  ر ئه و شوێنێكدا بێت، گه ركات هه له  ، چونكه ولئیسالمدایه نسار ئه  ووپی گر
  ی ره یته سه  یانزه  و به بگاتستیان پێتان  خت ده پایته  ی رگه ناوچه ووناك له ڕ  ڕۆژی  توانن به ده

  رگی مه  ی مه ك گه وه و دواتر  ڕێنن تێتان په  ستراوی و قاچ به ست و ده م ده و ئاسایشدا به پۆلیس
 .و دواتر ڕۆحتان بكێشن ن بكه  تان یاریتان پێی كه پێش كوشتنه  و پشیله مشك

موو  و هه ئه  ی وه تكردنه ڕه  له  جگه  ، هیچ نییه یاندووه ڕایگه  كه وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ی وه ئه
  وه واڵته م  ئه  و ئاسایشی  ڕ ئارامی مه له  رێمه م هه ئه  اڵتدارانی سه ده  سااڵنێكه  ی زڵفرۆشتنه فه

، پێش  یاندنه م ڕاگه ئه  ، چونكه وه فرۆشنه ده  و گرنگ پێمانی وره گه  وتێكی ستكه ك ده وه 
ژێر   ته خستووه  رێمی هه  تی و حكومه خت پایته  كانی منییه زگا ئه ده  تی یبه رشتێك هه هه

كانتان  ڕۆڵه  ژیانتان، ژیانی  تی المه سه  ڵێت، ئێوه ده  رێمه م هه ئه  هاواڵتیانی  و به  وه پرسیاره
بێت،  و زیز نه وڕه لێتان تو( أ.أ)و دوعا بخوێنن تاخوا بكات  ودایه توندڕه  ووپێكی گر  ستی ده له

م  ئه  و پۆلیسی ئاسایش  زگاكانی بن ده نه  وه ئه  ڕێی وا چاوه بوون، ئه  وڕه وان تو ر ئه گه  چونكه
 . وان بتان پارێزێت ئه  یی وڕه تو بتوانێت له  رێمه هه

چوار مانگ   بێت، له ترمان پێبڵێت، یان هیچ نه  كی یه قسه  كه ڕێبووین، لیژنه چاوه  ئێمه
  و وردو درشتی  وه وردیان كۆكردبێته ك زانیاریی  ریایه هدا، د وه لێكۆڵینه  ڕوانی چاوه

و  و ئه و ترس قوتاربن  ڕاوكێ دڵه له  رێمه م هه ئه  ڵكی ڕوو، تاخه  مان بۆ بخاته كه یسه كه
  لته ووداوێكیش فه ر ڕ گه و ئه راره رقه به  ئارامی  ئێمه  ی رێمه م هه له  هێز بكات كه مان ال به بڕوایه

و  ت دواساتدا حكومه وا له توانرێت كۆنتڕوڵ بكرێت، ئه خۆیدا نه  كاتی و له ڕێت بكات، تێپه
  وانه موو ئه هه و له خۆیان  رشانی سه  نه خه ده  رپرسیارێتی كان به ندیداره یوه په  نه الیه
كرێت،  دادگا ده  ستی یاساش ڕاده  رپێچیكارانی و سه  بووه موكورتیان هه كه  كه  وه پرسرێته ده
  اڵتێكی سه و ده بوون  باس له  كه نراوه یه ڵك، ڕاگه خه  ی كه ڕوانییه چاوه  ی وانه پێچه اڵم به هب

  ڵكدا تا ئاستی خه  ی زاكیره  له  ووپه م گر رجێك ئه مه كات، به ده  تیرۆریستی  ووپێكی گر
  و ناوه و به  وهخۆیان گۆڕی  ناوی  شت ساڵیشه وت هه حه  و پتر له  ماوه و ناویان نه نابوون فه

 . وه ته وه مبو كه  تی واوه ته و چاالكییان به ن كار ناكه

ڵێت،  پێمان ده  رپێییانه و سه  سانایی ، زۆر به كه لیژنه  یاندنی ڕاگه  ڕۆكی ناوه  كورتی به
و   سته ده به  ی ئێمه  ی رێمه م هه ئه  هاواڵتیانی  و ژیانی رگ رێم، مه هه  ی وه ره ده تیرۆریستێك له

شتی  رده سه  و چی بوێت لێمان بكات، بۆیه  وه كانمانه ناو ماڵه  ووناك بێته ڕ  رۆژی  توانێت به ده
وان  بۆ ئه  كانی ڵێنه و به بوون وڕه تو  لێی  ، چونكه ووه و تیرۆریان كرد ووه قوتابیشیان ڕفاند

  ر زاری سه ، له كاری ورده و  ماندنل سه  بێ ، به كه وه لێكۆڵینه  له  شه م به ئه.  ووه كرد نه  جێ جێبه
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  ووپێكی گر  هاوكاری  ، كرده وه مه ڵه قه  هیدی شه  له  شتی رده سه  وه ووپه و گر ر به سه  گیراوێكی
هاواڵتیان دروست   ش الی و پرسیاره ئه  كه لیژنه  یاندنی تردا، ڕاگه  دیوێكی به.  تیرۆریستی

شت عوسمان بۆ خۆیان  رده ك سه وه   سێكی كه  م توانیبێتیولئیسال نسار ر ئه گه كات، ئاخۆ ئه ده
و  تی م نزیكایه به  یی سیش په و كه ربگرن لێوه  و هاوكاریكردنی كاركردن  ڵێنی و به ن سب بكه كه
ندین  و چه تر  سی ندین كه چه  وپه م گرو بێت ئاخۆ ئه ده  ی بردبێت، ئه نه  گرنگه  ندییه یوه په
  كانیش لێی منییه زگا ئه و ده دا چاندبێت ناو ئێمه ویان له ك ئه وه   تری  یو نوستو  ی الیه خه
وایان باڵو    واڵێكی كان پێشتر هه هلییه ئه  ر ڕۆژنامه گه ئاخۆ ئه  بن؟ باشه ئاگا نه به

 و ناو كوردستان  رێمی هه  له  وی نوستو  ی الیه ولئیسالم خه نسار ، ئه وتیایه و بیان   وه ته بكردایه
  وه و به  وه درایه ده نه  یه و ڕۆژنامه ئه  اڵمی وه   د ملیۆنی پێنج سه  شكاتێكی ، به یه زانكۆكاندا هه

م  ؟ ئێستا ئه وه ترسییه مه  خاته ده  واڵته م  ئه  و ئارامی  ومی قه  منی ئه  كرا، كه ده  تبار نه تۆمه
  پرسیاری  هیچ پرسیارێكیان له  ، كه دروستكردووه  تری  ی وره گه  پرسیاری  یاندنه ڕاگه

م  رده به خت له پایته  كانی منییه زگا ئه و ده ت ، حكومه ختر نییه م بایه شت كه رده سه  تیرۆركردنی
  رپرسیارێتی و به دا بنێن كه وه لێكۆڵینه  و دروستی  ڕاستی بێت دان به دووڕیانێكدان، یان ده

  ی وانه ن له بكه  وه و لێپیچینه خۆیان  ر شانی سه  نه شت عوسمان بخه رده سه  هیدكردنی شه
قبوڵ   كه وه لێكۆڵینه  كان ئاكامی شێوه ك له یه شێوه تا به وه ، یان ئه بووه موكوڕییان هه كه
 .ن دا بكه كه ڵ لیژنه گه له  وه لێپێچینه  دادگاوه  ی رێگه و له ن كه نه

ربڕین  ئازادی راده رگری له کانی به مپینه کهبۆ   وه ره ده  له  ی کوردانی تاراوگه پشتیوانی نامه
 کوردستان له

ربرین  رکوتی ئازادی راده سه ر به رامبه رانین به نیگه  ی کوردانی تاراوگه ئێمه
التدارانی  سه ن ده الیه ی کوردستان له لگه مه کانی کۆ نی وسیاسیه ده مه ی مافه وه سککردنه رته وبه
لکی سڤیلی کوردستان  ی خه ژیانی رۆژانه مرۆ له ی ئه روداوانه و م دیارده رێمی کوردستان،ئه هه

ی کوردستان،دژ  لگه نی بووونی کۆمه ده مه ر دیموکراسی به بۆسه  ر ناکه ته نگێکی خه دات،زه روده
ژده  ی هه ماوه التی کوردی له سه ده  که  یه شانه و بانگه ردوونی مافی مرۆڤ وئه ی گه جارنامه  به

نووسان  وای میدیای ئازادو رۆژنامه ته ی رابردوودا به م ماوه کا،له ئیدیعای بۆده سالی رابردوو 
ندی  وه ک ره وه  ئێمه  وه،بۆیه الته سه ژیر چاودێری ودادگایی نایاسایی توندی ده  ته تونه که

ێک مپین ر که نین بۆ هه یه گه پشتیوانی خۆمان راده  لمانیا و ووالتانی تری تاراوگه ئه  کوردی له
الت  سه کانی ده م توندوتیژیه رجه توندی سه به کات،وه ربرین ده ئازادی راده  داکۆکی له  که
 . نووسان ر رۆژنامه بۆسه  وه ینه که تده ره

 کان ناوه

لى چاالکوان ەتافگه محه مه د  ميراود( )خواز تی سیاسی و ئازادی سایه الل سۆفی که جه)  
یوسف منتک ( )جوان يونس چاالکوان کۆمه ڵگه ى مه ده نى( )مەدەنیکۆمه ڵگه ى 

( نی ده لی مه ر وچالکوانی بواری کۆمه لی نووسه میران میراوده( ) محمد مینه( )نووس ڕۆژنامه
( دلێر جمیل محمد( )لی سابیر زیندانی سیاسی عه( )ی دێرین رگه ریم  پێشمه هاب که شه)
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هه ڵکه وت محه مه د حه سه ( )ئازاد محمد یوسف) (نووس رو رۆژنامه بورهان سالح نووسه)
( خۆشه وى ئه نوه ر  چاالکوان کۆمه ڵگه ى مه ده نى( )رو شاعیر یدا نووسه خالید شه( )ن
لى  چاالکوان کۆمه ەجه الل ع( )ئه ڵمانيا/ ى عڕاقى ندەوەه مال ڕه حيم  ئه نجومه نى ڕک)

سه الم که مال ( )ح  چاودێرى سياسىئاکۆ ساڵ( )ئه رکان ساڵح  شاعر( )ڵگه ى مه ده نى
به رزان  ( )ئامانج  فه تاح( )ئاوات ڕه سول  چاالکوان کۆمه ڵگه ى مه ده نى( )زيندانى سياسى

 ( ئاسۆ شێخ غه ريب( )يه حيا عوسمان مامۆستا

سه ( )احسان محه مه د شاکر( )تافگه محه مه د  ميراوده لى چاالکوان کۆمه ڵگه ى مه ده نى) 
  (الم ئەمين

 

 !هەلبەستنى سیناریۆى ساختە، بەرپرسیاریتى پارتى لەتیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان، رزگارناکات

بەدواى تێپەڕبوونى چەند مانگ بەسەر تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان و هەوڵەکانى 
سەرکردایەتى پارتى بۆ خۆ قوتارکردن لەتاونێک، کەخەڵکى کوردستان لەهاتنە مەیدانێکى 

هەزارکەسیدا هوشیارانە پەنجەی تاوانباریان بۆ ڕاکێشا، لیژنەى دروستکراوى دەزگاى دەیان 
ى ئەم مانگە لەسیناریۆیەکى ساختەو هەڵبەستراودا، ئەنجامى 00پاراستنى پارتى، ڕۆژى 

لێکۆڵینەوەکانى خۆى لەزمانى دادگاو یاساوە بەوە ئاشکرا کرد کەگوایە سەردەشت عوسمان 
یستی سەر بەئەنسارولئیسالمەوە نەخشەى فڕاندو تیرۆرکردنەکەى لەڕێگاى باندێکى تیرۆر

 !!.بەڕێوە براوە

ئەم سیناریۆیە، سەرتاپا ساختەکاریەکى ئاشکرا ومایەپوچە وهەڵبەستراوە ودوورە 
لەسەرەتایی ترین ڕاستیەوە وئامانجیش لێ ى بەرائەت نیشاندانى پارتى و لێڵ کردنى 

ەڵکى کوردستانە سەبارەت بەتیرۆریک کەدەرهەق قەناعەتێکى ڕاستگۆیانەى  راى گشتى خ
بەتایبەتى لیژنەیەکى لێکۆڵینەوە و دادگاو . بەخەڵکى ئازادیخوازى کوردستان ئەنجام دراوە

پۆلیس و دەزگایەکى ئاسایش کەبەم ئەنجامە هەڵبستراوە گەیشتبێت وهەمووشیان بەشێک 
تیانى کوردستانەوە و بن لەدەسەالتى میلیشیایى و حزبى و ئەوانیش لەپشت ڕاى هاوال

بەنهێنى و بەپارەو ئیمکاناتێکى پۆلیسى وئەمنى زۆرەوە، لەکاردابن، زۆر سادەیە کەبەرگى 
تاوانبار وهاوکارى گروپێکى "بە " سەردەشتى تاوان لێکراو"دادوەر بەبەر تاوانباردا بکەن و

 . ، بەخەڵکى ئازادیخوازى کوردستان بناسێنن"تیرۆریستى

سیناریۆسازى بۆ شاردنەوەى دەستى تاوان و فریودانى هاوالتیان، بەالم ساختەکارى و 
لەبەرگى یاسا و لیژنەى لێکۆڵینەوە وشتى لەمجۆرەدا، یەکێک لەڕەوشتە سیاسیەکانى 
دەسەالتدارێتى بۆرژوازى کورد وحزبە میلیشیایە عەشیرەتیەکانیەتى، کەلەمێژووى 

لیژنەى لێکۆلینەوە، تیکۆشاوە تا  ئەوەشى کەئەنجامەکانى. کوردستاندا نمونەى زۆرى هەیە
کى سیاسیە، ً  سەردەشت عوسمان بەگروپێکى تیرۆریستیەوە گرێ بداتەوە، بۆ تانە لێدانێ
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لەو بزوتنەوە جەماوەریەى کە دەسەالتدارێتى پارتى و دەزگاى پارستنەکەى تیا مەحکوم 
 . ڵک بکاتەوەبەتاوانیکى تیرۆریستى لەدژى ئازادى کرد، تا بەم هۆیەوە  پارتى تۆڵە لەخە

ئەنجامى ڕاگەیەندراوى لیژنەى لێکۆڵینەوەکەى پارتى، جارێکى تر سەلماندى کە سەرتاپاى 
حکومەت وپەرلمان و یاساو دادگایەک کەبەدەستى بۆرژوازى کورد وحزبە 
ناسیونالیستەکانیەوەیەتى، دەسەالتێکى میلیشیایى و سەروخەڵکى و دژ بەئازادى و 

و لەڕێگاى چەک و سەرکوتگەرى وساختەکاری و فریودانەوە  خواستەکانى خەڵکى کوردستانە
لیژنەى لێکۆلینەوەیەک کەسەر . خۆى بەسەر کۆمەڵگاى مەدەنى کوردستاندا داسەپاندووە

بەپارتى ودەزگاى پارستن بێت،  ناشەرعیەو هیچ ئیعتبارێکى الى خەڵکى کوردستان نییەو 
ناتوانێ بەرپرسیارێتى پارتى  ئەنجامێکیش کەڕاى گەیاندووە ڕیسوا و هەڵبەستراوە و

بۆیە دەبێت خەڵکى . لەتاوانى تیرۆرى سەردەشت عوسمان و ئازادى پاک بکاتەوە
ئازادیخوازى کوردستان دەنگى ناڕەزایەتى بەڕووى ئەم سیناریۆیەدا هەڵبڕن و ڕێگا نەدەن 

دەبێ داوا بکرێ . ئەم کالوەى دەزگاى پاراستنى پارتى بچێتە سەرى ئازادیخوازانەوە
یژنەیەکى سەربەخۆ وبەبەشدارى الیەنى نێو دەوڵەتى ئەرکى خستنەڕووى ڕاستى ل

 .تاوانبارانى سەردەشت عوسمان لەئەستۆ بگرێ

ئەم هەنگاوەى پارتى لەبەرامبەر کەیسى سەردەشت عوسماندا، تەواوکەرى هێرشێکى 
سەرکوتگەرانەیە بۆ سەر ئازادى بیروڕاو ئازادى هەڵسووڕانى سیاسى کەماوەیەکە 

حزبى کۆمۆنیستى کرێکاریى کوردستان بەتەواوى توانایەوە . نەخشەوە دەستى بۆ بردووەبە
لەسەنگەرى دیفاع لەئازادى و کەیسى سەردەشت عوسمان ڕادەوەستى و کرێکاران و ژنان و 
الوان و ڕۆشنبیران بانگەواز دەکات کە بەدژى ئەم سناریۆیە پەالمادانەکانى پارتى رابوەستن 

 .ازادیەکان و ئاشکراکردنى تیرۆریستان بێنە مەیدانەوەوبۆ زامن کردنى ئ

 مەکتەبى سیاسى

 حزبى کۆمۆنیستى کریکاریى کوردستان

00/2/7505 

 

  شت عوسمان دوو جار تیرۆر كراوه رده سه

 هاواڵتی

  نییه  كه ستگیركراوه ر ده سه سكااڵممان له:  ی كه واده خانه

  سانه و كه ر ئه سه له  یاسایی  دادگا سكااڵی  له  وه نه كه تیده شت عوسمان، ره رده سه  ی واده خانه
و  شت ناوی بردوون رده سه  كوشتنی  تبار به كو تۆمه وه  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ن، كه تۆمار بكه
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دا  كه تیرۆركردنه  ستیان له هوان د و ئه  سیناریۆكه  له  شێكه یان به كه تباركردنه تۆمه  پێشیانوایه
 . بووه نه

ن  الیه یان له كه كوڕه  تباركردنی ر تۆمه رامبه شت به رده سه  ی كه واده خانه  كانی رانییه هاوكات نیگه
شت دووجار  رده سه  كه  وه نه كه ده  وه خت له و جه بێت تادێت زیاتر ده  وه وه لێكۆڵینه  ی لیژنه

 . تی سایه كه  تر تیرۆری  ی كه و جاره  یی سته جه  ری، جارێك تیرۆ تیرۆر كراوه

م  ئه  ی00  یاندراوێكدا كه راگه  شت عوسمان، له رده سه  تیرۆركردنی  له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه
  گرووپی  ر به سه  باندێكی  ستۆی ئه  خاته ده  ی كه ، تێیدا رووداوه وه باڵوی كرده  مانگه

شت عوسمان  رده سه  كه  وه ڕێنێته گه ده  وه ش بۆ ئه كه تیرۆكردنه  ، هۆكاری(ولئیسالم نسار ئه)
 . كردووه نه  جێی و جێبه پێداون  كاركردنی  ڵێنی به

و  مانتاران رله و په نووسان رۆژنامه  توندی  و گومانێكی خنه ره  ڕووی ، رووبه نجامه و ئه ئه
 .زانرێت سیناریۆ ده  به و  وه ته كان بووه تییه وڵه و نێوده ناوخۆیی  رێكخراوه

 ن شت سكااڵ ناكه رده سه  ی واده خانه

تۆمار   سانه و كه ر ئه سه له  یاسایی  سكااڵی  وه نه كه تی ده شت عوسمان، ره رده سه  ی واده خانه
 .شت رده سه  كوشتنی  تبار كراون به تۆمه  ن كه بكه

( هیشام)  ناوی  سێك به دا، كه كه لیژنه  ی وه نهلێكۆڵی  كانی راییه به  نجامه ئه  یاندنی راگه  ڵ گه له
  ها ناوی روه نیشاندرا، هه  كه دۆسیه  تباری كو تۆمه وه  وه كانه حیزبییه  یاندنه راگه  ی رێگه  له
 . تریش هاتووه  تبارێكی ند تۆمه چه

  شت، به رده سه  ی واده كو خانه وه  كه  وه ختی كرده شت عوسمان، جه رده سه  كر عوسمان برای به
شت تۆمار  رده سه  كوشتنی  كان به تباركراوه ر تۆمه سه له  یاسایی  ك سكااڵی یه هیچ شێوه

 ». سیناریۆكه  شێكن له وانیش به ئه»  ن، چونكه ناكه

تر   تاوانی  ر به شتدا گه رده سه  ی دۆسیه  گلێنراون له كانیش تێوه تباره تۆمه»  ناوبراو وتی
 ». كردووه شتیان تیرۆر نه رده وان سه ئه  چونكه گیرابن قوربانین، نه

و   نییه  كی مایه بنه»، هیچ  كه لیژنه  سیناریۆی  شت عوسمان، پێیوایه رده سه  ی و برایه ئه
 ». جارییه گاڵته

 »شت دوو جار تیرۆر كرا رده سه»

و   یی هست جه  ، جارێك تیرۆری دوو جار تیرۆر كراوه  ی كر عوسمان، براكه به  بڕوای  به
  به  هاوكاریكردنی  ڵێنی به  ی وه به  تبار كراوه تۆمه  ، چونكه تی سایه كه  تر تیرۆری  ی كه جاره

 . نسار داوه ئه
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رچیمان  هه  ر سیناریۆكه رامبه به  وه ستانه بۆ وه»  شت، وتی رده سه  ی وره برا گه  كر عوسمانی به
 ».ین یكه بكرێت ده  پێ

م  كه یه  تیرۆری  له  شت، هیچی رده سه  می دووه  تیرۆری  كه  وه كرده  هو له  ختی ها جه روه هه
 . متر نییه كه

 كێن؟  كه لیژنه  ندامانی ئه

شت  رده سه  تیرۆركردنی  له  وه دا بۆ لێكۆڵینه كه لیژنه  ر پێكهێنانی سه چوار مانگ به  نده رچه هه
ر  سه واویان له ته  شتیش زانیاریی رده سه  ی هواد و خانه  گشتی  اڵم تا ئێستا رای رێت، به په تێده

 . نییه  كه لیژنه  ندامانی ئه

  و پرسیاریشیان لۆێ مانبینیون كێن، تا ئێستا نه  كه نازانین لیژنه»  كر عوسمان، وتی به
 ».كردووین نه

  ری به هڕێو به  گوایه  وه ته باڵو بووه  وه ئه  نگۆی تا ده ره سه  كات كه ده  وه ناوبراو باس له
ولێر  هه  پۆلیسی  ری به ڕێوه اڵم دواتر به ندامن، به دا ئه كه لیژنه  ولێر له هه  و ئاسایشی پۆلیس

 . وه ته تكردووه ره  خۆی  ندامبوونی ئه

ن  الیه ت له كو شایه وه  ستاندارد كه  زگای ده  رپرسی بدولخالق به سعود عه ، مه وه تره  كی الیه له
رێم زۆر  هه  رۆكی سه  ی كه لیژنه  دات كه ده  وه به  ، ئاماژه رگیراوه وه  لۆێ  ی وته  وه كه لیژنه

 . بووه دا نه كه له سه مه  یی وره ئاست گه  و له  بچووك بووه

  له  ساده  دارێكی ند پله چه  ڵ گه له  ئاسایشه  حاكمی  كه  سعود سنجاری مه»  ناوبراو وتی
 ». پێبدرایه  رۆك زۆر گرنگیی سه  ی كه لیژنه  بووایه كاتێكدا ده  دا بوون، له كه لیژنه

  ی وه رێم، ئه هه  تی حكومه  زیرانی وه  نی نجومه ئه  سكرتێری  داغی ره د قه مه ، محه وه خۆشیه  الی
و   گشتی  داواكاری  ڵ گه ناوخۆ، له  تی زاره و وه رێم هه  تی رۆكایه سه  ری نوێنه  ڕوو كه خسته
 .بوون  كه لیژنه  امیند رێك ئه دادوه

 » پارتی  كانی ڵه هه»

  تی رخه سه  هاتنه  كه  وه كاته ده  وه خت له رێم، جه هه  تی حكومه  ئاگادار له  كی یه رچاوه سه
 . بووه  ڵه هه  تدا بۆ پارتی ڕه بنه  له  كه لیژنه  و پێكهێنانی رێم هه  رۆكی سه

  ڵه زۆر هه  كه لیژنه  یاندراوی راگه  ی وه باڵوكردنه  ات كهد ده  وه به  ، ئاماژه كه ئاگاداره  رچاوه سه
  بڕوای  ڵكی و خه تێناچێت  رێی»  كه  ك باس كراوه یه شێوه  به  كه له سه مه  ، چونكه بووه

 ».پێناكات
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و  ڵك خه  نده رچه هه  ڕوو كه خسته  شی وه ئاشكرا بكرێت، ئه  یویست ناوی نه  كه  یه رچاوه و سه ئه
اڵم تا ئێستا هیچ  شتدا، به رده سه  تیرۆركردنی  ی له سه مه  ن له كه ده  پارتی  م له ده  رووی قام شه
 ».بنوێنێت  وه كاردانه  بوو پارتی ده نه»  ، بۆیه كردووه تبار نه تۆمه  پارتیی  رمی فه  نێك به الیه

  لیژنه  ، چونكه بووه  ڵه هه  كه له سه مهرێم بۆ  هه  رۆكی سه  تی رخه سه  ها پێی وابوو هاتنه روه هه
  كه  نجامه و ئه ك ئه ڵك بێت، نه خه  ی متمانه  بێت جێی هه  نجامێكی ئه»بێت  پێكهێنرا، ده  كه

 ».دروست كرد  تر ئیحراجیی  ی هێنده

  هك دۆسیه  وه وسانه نو و رۆژنامه ڵك ت خه نیسبه به  نده رچه هه  ی وه نیشاندا به  خۆیشی  بڕوای
كو بكوژ،  سێك وه كه  و دیاریكردنی  كه لیژنه  نجامی ئه  یاندنی راگه  اڵم به ، به هاتووه نه  كۆتایی

 ».داخرا  رمی فه  به  كه له سه مه»

  وڵی هه  كرێت پێویسته ك ده یه ڵه تدا هه سیاسه  كاتێك له  كات كه ده  وه هێما بۆ ئه  كه رچاوه سه
كو  وه  كه له سه وا مه تر كرا، ئه  ی ڵه دوایدا هه ر به گه اڵم ئه رێت، بهبد  كه ڵه هه  ی وه چاككردنه

 .دات رووده  ڵه هه  دوای له  ڵه و هه لێدێت  ی دۆمینه  یاری

و  ئه  یاندنی میش راگه دووه  ی ڵه كردن بوو، هه وڕه خۆتو  پارتی  می كه یه  ی ڵه هه»  ها وتی روه هه
 .تتێناچێ  رێی  بوو كه  نجامه ئه

 

  پێش رفاندنی  كانی شه ڕه و هه شت رده سه  ژیانی  كاری ورده ندێك  هه

و  (شت عوسمان رده سه)و  تیرۆركرا  و خوێندكاری نووس رۆژنامه  نزیكی  كی هاوڕێیه:  ئاوێنه
هیچ كاتێك   كه  وه كاته ده  وه خت له و جه كات شت ده رده سه  تی تایبه  ژیانی باس له  ی كه ماڵه بنه
ك  شت وه رده سه"ڵێت  ت ده نانه و ته " بووه نه  وه كانه ئیسالمییه  گروپه به  ندی یوه په"شت  رده سه
  زی و حه كرد ده نه  اڵم نوێژی بوو، به و ئیسالم هه خوا به  ڕی موسڵمان، باوه  ی دیكه  سێكی ر كه هه
 ". ش بووه وه و خواردنه نگ ئاهه له

نووس  رۆژنامه  تیرۆركردنی ، له وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ی كه هراپۆرت  ی وه باڵوكردنه  دوای
نسارئیسالم  ئه  گروپی به  كاركردنی  ڵێنی شت به رده سه" تیایدا هاتووه  كه( شت عوسمان رده سه)

  ، ئاوێنه" و تیرۆریان كردووه  ویان رفاندووه ، ئه ی كه ڵێنه به  كردنی جێنه جێبه  اڵم دوای ، به داوه
  ژیانی  كاری ورده ندێك له هه  وه یه كه ماڵه و بنه شت رده سه  نزیكی  كی هاوڕێیه  زاری ا لهوڵید هه

 . وه باڵوبكاته  تی تایبه

 لێكرا؟  ی شه ڕه هه  ی كه

بوو  نه ئاماده  وه ژیانییه  تی منییه ئه  هۆی و به  شت عوسمانه رده سه  نزیكی  هاوڕێی  ك كه قوتابییه
دا  وه به  ی و ئاماژه كرد  شتی رده سه  تی تایبه  و ژیانی  نهێنی  ندێ هه له  باسی ئاشكرا بكات،  ناوی
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نیسان   ی02 و له  شت كراوه رده سه له  شه ڕه مین هه كه مساڵدا یه ئه  می دووه  كانونی  مانگی له"
 واز له  وو، كهبۆ دانراب  رۆژی 2  ی نها ماوه و ته  لێكراوه  ی شه ڕه م هه دووه  مساڵدا بۆ جاری ئه

وام،  هات بۆ ده  ك كه یانییه به"  ها وتیشی روه ، هه"یكوژن گینا ده بهێنێت، ئه  كانی نووسینه 
هێنیت  كانت نه نووسینه ر واز له گه و پێیانوتوم ئه  م لێكراوه شه ڕه هه  ت بوو، وتی بێتاقه

 ".تكوژین ده

  پۆلیسی  ری به ڕێوه فۆن به له ته شت به رده ، سهكان شه ڕه هه  ، دوای ی و هاوڕێیه ئه  ی قسه  پێی به
ر  سه له  كه ژماره  ی وه رئه به اڵم له ، به لێكردووه  ی كه ژماره  ویش داوای و ئه  وه ته ئاگاداركردووه

و   دواتر خۆی  شكرد كه وه له  هیچ كارێك بكرێت، باسی  توانراوه نه  ، بۆیه بووه نه  ی كه مۆبایله
شت  رده و سه  بووه نه  خۆی  شوێنی یان له كه اڵم راگره كۆلێژ، به  راگری  ن بۆ الیشت چوو رده سه
بۆ كردبوو، راگریش   فۆنی له و ته یان شه  ڵ كرد، ئیتر نازانم ئێواره گه له  ی فۆن قسه له ته به

 ".م ناو زانكۆ چیت بۆ بكه نازانم له"وتبوو   پێی

  بووه هه  ویستی خۆشه  ندی یوه په

مجار  كه ، بۆ یه زانیوه  كانیشی تییه تایبه  نهێنییه زۆرێك له  شت كه رده سه  ی هاوڕێ نزیكه و ئه
 4"  و وتی زانكۆ كرد له  كی هاوڕێیه  و كچه شت رده نێوان سه  ویستی ندی خۆشه یوه په له  باسی

شت  رده سهڵ  گه له  ویستی خۆشه  ندی یوه كرد په زیده ، كچێك زۆر حه رفاندنی ر له مانگ به
م  كه ز ده حه  وتبوی  كه ، كچه كتریان ناسی شت یه رده ڵ سه گه له  وه سێكه كه  ی ڕێگه بێت، له هه

بوو،  هه  وه فۆنیان پێكه له ته  كه و كچه شت رده سه"  ، وتیشی" قۆزو جوانه  بیناسم كوڕێكی
رگرتبوو، پێشموابێت  شت وه دهر ر سه سه له  زۆر زانیاری  وه ندییه یوه و په ئه  ڕێگای له  كه كچه

رۆژ پێش  05  و كچه ئه"  دا كه وه به  ی ئاماژه  ی و هاوڕێیه اڵم ئه ، به" ویستی خۆشه بووبوو به
 ". وه وتبووه شت دوور كه رده سه له  ی كه رفاندنه

  كرد ده نه  اڵم نوێژی بوو، به و ئیسالم هه خوا به  ڕی باوه

شت  رده سه"ڵێن  ده  وه كه تباره تۆمه  زاری له  كه  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ی كه راپۆڕته  ت به باره سه
،  ی كه ڵێنه به  كردنی جێ نه جێبه  اڵم دوای نسارئیسالم، به ئه  گروپی به  داوه  كاركردنی  ڵێنی به
ڵ  گه زانكۆ له چوار ساڵ له  ی ماوه  كه  ی و هاوڕێیه ، ئه" و تیرۆریان كردووه  وان رفاندوویانه ئه

  ئیسالمیی  رگیز باسی دا هه و چوار ساڵه ئه  ی ماوه شت له رده سه"  ، وتی شت بووه رده سه
 ".كرد ده نه  ت نوێژیشی نانه كردو، ته ده نه  سیاسی

  سێكی ر كه ك هه بوو، وه  نی ده مه  سێكی شت كه رده سه"شت وتی  رده سه  برای  شداری ها به روه هه
 ".ژیا ده  ئاسایی  سێكی ك كه و وه كرد ده اڵم نوێژی نه بوو، به دین هه به  ڕی موسڵمان باوه  ی دیكه

  وه كاته شت ده رده سه  ی كه ، كتێبخانه ئاوێنه
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  و كتێبخانه ژوور  رگای میدیا، ده  ناڵی م كه كه ك یه وه  ، ئاوێنه وه تیرۆركردنییه  دوای له
دا  و ژووره بوو، له  ساده  تری مه  دوانزه  ی كه ره، ژوو وه بۆ كرایه  شتی رده سه  ی كه خنجیالنه

نتۆرێك  نها كه و ته  بووه نه  نوستنی  می ت سیسه نانه وتن، ته خه ده  وه شدار پێكه و به شت رده سه
 ". یدا دانراوه كه ژووره له

  نێكی شاشهفزیۆ له كی بچوك، ته یه كتێبخانه له  ، جگه مه دووه  نهۆمی له  یدا كه كه ژووره ر له هه
  شتی رده سه  ی كه بچكۆالنه  شدار كتێبخانه ، به یه وه كه دیواره ڵواسراو به ندێك جلی هه و هه 03

  ندی یوه په  ك كتێبی تێدا نییه یدا یه كه موو كتێبخانه هه له"  وتی  ڕاشكاوی و زۆر به وه كرده
 ". وه تیهشت خوێنبێ رده و سه بێت هه  وه دینه كان یاخود به ئیسالمیه به

 چ گۆرانیبێژێك بوو؟  نگی ده له  زی حه

  كه كتێبخانه  الی له  كانی كتێبه  و پیشاندانی  ی كه كتێبخانه  ی وه دوای كردنه له  برای  شداری به
  كاندا باسی ناڵه كه  ڵ گۆڕینی گه بوو، له  وه سته ده به  ی كه فزیۆنه له ته  و كۆنترۆڵی دانیشت

  زی حه  مزانی ده"ڵێت  و ده  بووه  كام گۆرانی له  زی شت حه رده سه  یزانی ده  خۆی  كرد كه وه له
لێبوو، زۆر   زی و حه ئه  ی و گۆرانیانه ر ئه سه  مخسته ر ده كسه یه  وه هاته ده  كه  بۆیه  چییه له
ایتانیك و ت و مایكل جاكسۆن ریم دنان كه و عه ریم و رۆژ كه ریا كه و زه داریوش  نگی ده له  زی حه

  زی ش حه وانه له  ر بوو، جگه به له  تایتانیكی  كانی موو گۆرانییه ت هه نانه بوو، ته
 ".ما بوو و سه  ركێ ڵپه هه له

  بووه نه  كی شت هیچ هاورێیه رده سه  ڕوو كه خسته  ی وه یاندا ئه كه ژووره ر له شدار هه به
  نی مه ته  درێژایی ، به ی كه رفاندنه م پێش كه داش ده حه ته"  و وتی موسڵ بێت  سنوری له
  موو هاورێكانی هه  كرد كه وه به  شی ، ئاماژه" وه ره ده  موسڵ چوبێته  ی شت تا بازگه رده سه
ر  سه له  ختی گفتوگۆكانیاندا جه شت له رده و زۆرجاریش سه  ناسیوه  شتیشی رده سه
 ".بلكێنرێت  وه ته سیاسه نابێت دین به"  كه  وه ته كردووه وه ئه

  دایكیان هاته  رگسوتاوی جه  ی( سێوێ)شتدا،  رده شداری برای سه به  كانی قسه  كاتی له
بێت،  كان هه ڵ ئیسالمییه گه له  ستی شت ده رده سه  ڕتان كردوه ت باوه قه"  و وتی  وه كه ژووره

  تری  شوێنێكی زیاتر،  ی كه و ژووره  خوێندنی  وامی ده رۆژێك نوێژیش بكات، له  مدیتوه نه
  زانم دوێنێ كرێن، وا ده م ده كه ی ئیسالمی بوونی كوڕه رباره ی ده و قسانه ئه"  ، وتیشی"بوو نه
  جێ به  ی كه وخۆ ژووره ، راسته و قسانه ئه  كردنی  ، دوای" وه ته میان بۆ هێنامه كه كوڕه  رمی ته

 ".قمان بسێنێت حه  ودایهقمان بسێنێت، خ حه  خودایه"یوت  ده  م رێوه ده و به هێشت

ڵ  گه له  ندی یوه شت په رده سه"  شت، وتی رده سه  ویستی خۆشه  ندی یوه په ت به باره شدار، سه به
بوو،  هه  ویستی خۆشه به  ڕی كردبوو، زۆر باوه  ویستیشی بوو، خۆشه  كچ زۆر ئاسایی

ندی  یوه كاریشدا په رزه هه  تای ره سه من بزانم له  ی وه بیناسن، ئه  زیان كردووه كچانیش حه
 ".بوو ویستیشی هه خۆشه
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و  توخوا ئه"  وتی  وه م خۆیه ده ، به ی كه ژووره  هاته  كه  شته رده سه  ی دیكه  كی وت، برایه ركه سه
كانی  وێنه  ، ئێمه یه هه  وه وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ی كه ڕاپۆرته ندی به یوه چ په  رگه جلوبه

سێك ئیسالمی بێت یان  ن، ئایا كه ڵكی بڕیار بده و خه روو، ئێوه  ینه خه شتیان بۆ ده رده سه
 "گرێت؟ و هاوڕێكانی ده هاوپۆڵ  ڵ كچه گه له  بێت، وێنه هه  وه پێیانه  ندی یوه په

  تاوانه  ی كه دییه سه جه  تیرۆری  ی هێنده  ته و تۆمه ئه: كر به

سوید،   بۆ واڵتی  وه ته ڕاوه ئێستا گه  شت عوسمان كه رده سه  ی وره كر، برا گه به
رووناك   ڕۆژی وخۆ به ئێستا راسته  ی وه ئه"یاند  راگه  ی ئاوێنه فۆنیدا به له ته  كی ندییه یوه په له
  تیرۆری  ی ندازه ئه كرێت، به دار ده كه شت له رده سه  تی سایه جارێكیتر كه  وه ڵكه خه  ر چاوی به له
  یه له سه و مه ئه  یری دونیا سه  موو شوێنێكی هه له"  ها وتیشی روه ، هه" تاوانه  ی كه دییه سه جه
  و تاوانبارانی ن كه ر تاوانێك سیناریۆ دروست ده سه له  كه  ی وانه ئه  وه قانونییه  ڕووی یت له بكه

شت  رده سه  ی ر دۆسیه سه مڕۆ له ، ئه وه بنه دادگایكردن ده  و رووی ره به  وه شارنه ده  قینه راسته
شت  رده سه  تی سایه كه ت، له تۆمه  ستنی ڵبه هه و به ن نابده په  قینه راسته  وێت تاوانبارانی یانه ده
نگ بوون  بێده  و قابیلی  تاوانه  كه دییه سه جه  تیرۆری  ی ندازه ئه ش به وه ئه  ، كه وه نه مبكه كه

 ". نییه

 

 کوردستان  ن لهربری ئازادی ڕاده  رگری له مپینی به بۆ که

  نگی ئیوه پاڵ ده  ینه خه نگی خۆمان ده واڵتی سوید ده  شت عوسمان له رده ی سه کۆمیته  له  ئیمه
  شکوایه  م شااڵوه ئه  ڕون بوو که  کوردستاندا الی ئیمه له( وشه)ربڕین ئازادی ڕاده  بۆ داکۆکی له

و گۆڤاری   و هاواڵتی و ئاوێنه  نامهی ڕۆژ دژی ڕۆژنامه ن پارتی دیموکراتی کوردستان له الیه له
پێش   م شکوایانه ساسی له ستی ئه به ن، مه ده نجامی ده کی دارێژراو ئه یه رنامه به  لڤین به

شت عوسمان  رده یسی سه که  له  وه ی  لیکۆڵینه ناو لێژنه یاندنی ڕاپۆرتی به ڕاگه
یان ئۆپۆزیسیۆن و میدیای ئازادا و  هک ی ڕاپۆرته وه کاتی باڵوکردنه ی له وه نجامیاندا،بۆ ئه ئه
،  وه ستێته  ڕویاندا بوه  کات له نه  وه س زاتی ئه ن، که مکوت بکه ڵکانی ئازادی خواز پێ ده خه

بدول ستار  بهێنرێت  و عه  مه حه  شت عوسمان و سۆرانی مامه رده یسی سه که  کۆتای به  وه لیره
 .وه ژێره  و بکڕێته

شت عوسمان،  رده ی سه له سه ئیستا مه  که  وه ینه ئکید بکه دا ته لێره  وه هزانین ئ پێویستی ئه  به
تی  و چۆنیه  له مامه. کوردستان  له  ڕبرینه رخانی ئازادی و ئازادی ده رچه گرنگترین خاڵی وه

نوسان و  نی و ڕۆژنامه ده ڵگای مه کانی کۆمه ی ئازادیخوازی و و ڕیکخراوه ره ڵوێستگیری به هه
مڕۆ باسی  ر ئه گه ئه  بۆیه.  وه کاته کال ئه یه  نووسه و چاره کوردستان ئه  کان له یاسیهس  حزبه

شت  رده ی سه له سه ی مه وه کالکردنه ر یه سه بێ پێداگری له ربڕین بکرێ به ئازادی و ئازادی ده
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ی  لێژنه ی که جاریه و ڕیسواکردنی سیناریۆ گاڵته  قینه دادگایی تاوانبارانی ڕاسته  عوسمان به
 .ربڕین ئازادی و ئازادی ده  رگری له ری به نگه سه  له  یه وه وتنه وا دوورکه ئه.  وه لێکۆڵینه

  ڵکانی ئازادیخواز و ریکخراوه واوی خه ته  داوا له  وه زانین لیره پێویستی ده  کۆتایدا به له
تیرۆر و پیشێلی ئازادی و   له  لهم م حه ر ئه رانبه به ین له کان بکه سیاسیه  نه کان و الیه نیه ده مه

  له  بن، پێویسته نگ نه یان داواکاری ماڵی زۆر بیده  شه ڕه هه  ئازاردان و تۆقاندن جا چ به
نوس  و  ڵێ بۆ ئازادی نا بۆ تیرۆری ڕۆژنامه ین به رو هاوار بکه گه و پڕبه  وه ستینه ڕویان بوه

 .پیشێلی ئازادی

 سوید  -ئازادی  رگری له هشت عوسمان بۆ ب رده ی سه کۆمیته 

77/2/7505  

 

 ..ئازادی بیروڕا نگ،بۆ داکۆکی له ده رنه وه..ئازادی خوازان

 "..شت عوسمان رده سه"ی  وه ی لێکۆلینه بەرامبەر ڕاپۆرتی  لیژنه بن له نگ مه بێ ده

 ...رانی مافی مرۆڤ ئازادی خوازان،دۆستان، داکۆکی که

ی  ردا ،لیژنه مبه ی سپته00  مانگ و له3  ڕبوونی زیاتر له تێپهدوای  ک ئاگادارن له روه هه
  شت عوسمان ،که رده نووس سه ڕفاندن و تیرۆر کردنی ڕۆژنامه  له  وه تی لێکۆڵینه تایبه

تاوانبارکردنی   کانی به وه نجامی لێکۆڵینه رێم دانرا، ئه رۆکی هه ی سه رڕاسپارده سه له
گروپی تیرۆریستی  ربه تیرۆریستی سه  کرد وبهواو  ته" شت رده سه"تاوانلێکراو

 . ناوبردووه"نسارواالسالمی ئه"

ستی  سیاسی  به ڵکو مه ،به   وبێ ئامانج نیه خۆه روا له هه  و لیژنه ی ئه م تاوانبارکردنه ئه  دیاره
  کی تری دەسەاڵتە یه وه نه و چاوسوورکرده شه ره ویش ئیرهابی دەوڵەتی و هه ،ئه وه یە پشته  له
  نگ و ڕژانه ده  شت دا  هاتنه رده ی سه و تاوانه دوای ئه به ڵکی ئازادیخواز که خه له
 .کرد نگیان قبووڵ نه کان وبێ ده قامه رشه سه

مافی مرۆڤ وئازادی   بڕوای به  ن ،گروپ ،حیزب وڕێکخراوێک ،که س ، الیه موو که هه ئێمە  
تی  زایه ربڕینی ناڕه نگیان یەکبخەن ،بۆ ده ده ی وه ین بۆئه که واز ده ،بانگه    یه بیروڕا هه

 . یه ولیژنه کانی ئه نجامه ر ئه رامبه به

ی  وه ک دەکەین بۆ نارەزایەتی دەربرین  وبۆ ئه مووالیه کی گشتی هه یه وه وازی کۆبوونه بانگه
ر  ە سهدەکرێت  ی که و هێرشه    ربگرین به ین و به کخه نگ وهێزمان یه ده  وه که یه بتوانین به
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کی  زگایه رشتی ده رپه ژێر سه له  که" ن بێ الیه"واو  کی ته یه بۆ دانانی لیژنه. ئازادی بیروڕا
 .ببرێت  ڕێوه به  وه تیه وڵه ئیعتیباری نێوده به

  PM 0:55-7:55.   7505-2- 70وتی  ڕێکه  مه کشه ڕۆژی یه/  کات

 Coxwell Ave. ( Coxwell & Mortimer ) 005/ شوێن

  4022-022( 300/)ندی کردن وهی بۆپه

(300 )070-4344 

 

 خۆپیشاندانی نارەزایەتی لەلەندەن لەدژی سیناریۆی لیژنەی لێکۆڵینەوەی پارتی

ی سێپتێمبەر، لەبەردەم نوسینگەی حکومەتی هەرێم لە لەندەن، خۆپیشاندانێکی ٣٣ئەمڕۆ 
چاالکوانانی ئازادیخوازی ڵێک لە ئەندامان و  دۆستانی حزب و  نارەزایەتی بەبەشداری کۆمه
خۆپیشاندانەکە بەمەبستی سەرکۆنەکردنی راگەیاندنەکەی . نیشتەجیی لەندەن بەڕێخرا

لیژنەی لێکۆڵینەوە لە تیرۆری سەردەشت عوسمان بوو، کە ناوبراوی لە رۆژنامەنوسێکی 
ئازادیخوازەوە کردۆتە هاوکاری تیرۆریستانی ئیسالمی و تیرۆرکردنەکەشی دەخاتە ئەستۆی 
ئەوان، لە کاتێکدا سەرجەم جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان لەناوخۆو دەرەوەی 
کوردستان بەدروست پەنجەی گومانیان بۆ خودی پارتی درێژدەکرد و هەر لەسەرەتاوە داوای 

 .پێکهێنانی لیژنەیەکی سەربەخۆو بێالیەنیان دەکرد بۆ لێۆڵینەوە لەوکەیسە

بەرامبەر بەو تۆمەت وساختەبازیەی لیژنەی  خۆپیشاندەران کە نیگەرانی و تورەییان
لێکۆڵینەوە دژی سەردەشت باڵوی کردۆتەوە، پێوەدیاربوو، بەهەر سێ زمانەکانی کوردی، 
عەرەبی و ئینگلیزی شیعارەکانیان دەوتەوەو داوای هەڵوەساندنەوەی لیژنەی ناوبراو 

ێکۆڵینەوە لە کەیسی پێکهێنانی لیژنەیەکی بێالیەن بوو لەژێرچاودێری نێودەوڵەتیدا بۆ ل
بژی ئازادی سیاسی و بیروڕاو )هەروەها بەدەنگی بەرز هاواریان دەکرد . سەردەشت

پارتی )، !(ئازادی بێدەنگ ناکرێ، ئازادی سەرکوت ناکرێ)،(رۆژنامەگەری لە کوردستان
پارتی تیرۆریستە، سەردەشت رۆژنامەنوس ) و ( بەرپرسیارە لە تیرۆری سەردشت عوسمان

 (.بوو

رێکخراوی / ی ئاماژەیە دەشتی جەمال بەناوی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانشایان
دەرەوە، ئاسۆ گۆران بەناوی گروپی چەتری ئازادی لە لەندەن، نزار ئاکرێی بەرپرسی 
رێکخراوی بەریتانیای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و نادیە مەحمود ئەندامی مەکتەبی 

ریی عێراق بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی وتەیان سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکا
هەروەک پرشنگ ئەحمەد بە زمانی ئینگلیزی لەبارەی تاوانی تیرۆری سەردەشت . پێشکەشکرد
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و راگەیاندنە پڕ لەدرۆو بوختانەکەی پارتیەوە قسەوباسی بۆ ئامادەبوان و ئەوکەسانەکرد کە 
جێی . ن کە بزانن چی دەگوزەرێدا کۆبوبونەوەو گوێدێری ئەوەبوو که لە خۆپیشاندانه

ئاماژەیە کە پالکاردەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان کە بەبۆنەوە بە زمانەکانی 
 .کوردی و ئینگلیزی نوسرابوون، لەالیەن ئامادەبوانەوە بەرزکرابونەوە

ی  هو و ووتنه  نه نده  ندی شاری له ناوه له  که شوێنی خۆپیشاندانه که  یه جێگای ئاماژه
یان  ده کێشاو به ی ڕاده و ناوه ڵکی ئه رنجی خه کان سه ی پالکارته وه رزکردنه کان و به شیعاره

 .کرد و پرسیاریان ده وه بونه س نزیکده که

دوای نزیکەی سەعاتێك خۆپیشاندانەکە لەناو ئامادەیی و پەیمانی بەشداربوان بۆ درێژەدان 
و پیالنەی پارتی و سەرجەم هەوڵەکانی بۆ  بە چاالکی و تێکۆشان بۆ پووچەڵکردنەوەی ئە

 .خنکاندنی ئازادی لەکوردستان، کۆتایی پێهات

 رێکخراوی بەریتانیا/ حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

 ٣١٠١ی سێپتێمبەری ٣٣

Website: Tel: 0044 (0) 785 324 3011, _ Email: wpk.abroad@gmail.com 

www.hkkurdistan.org  

 

  وه خۆپیشاندان کرایه  وه ی لێکۆڵئینه دژی بڕیاری لیژنههێلسنکی   له

نجامدرا،  خۆپیشاندان ئه  وه شت عوسمانه رده تیرۆری سه  ند به یوه په  هێلسنکی له  له  دووباره
حزبی   دا، که که خۆپیشاندانه  له.  ی پارتی وه ی لێکۆڵینه دژی بڕیاری لیژنه  یان له مجاره ئه

شداری  دانیشتوانی فنالندا به  س له یان که ردستان ڕێکیخستبوو، دهکۆمۆنیستی کرێکاریی کو
دوێنی "، "ڕێگا  کاته رکوت ده التی میلیشیا، سه سه ده"شیعاری   یان کردو به که خۆپیشانده
بڕیاروو یاسای بازانی، جێێ "، "ست ربه اڵتی بێ ده سه شت، نا بۆ ده رده مڕۆ سه سۆران ئه

 . وه تی عێراق کۆبوونه فاره می سه رده به  له" مووانی تی هه فره نه

ی فنالندی حزبی کۆمۆنئستی کرێکاریی  فا باهر، سکرتێری کۆمیته مسته  ک له ریه هه
. شکرد یان بۆ خۆپیشاندان پێشکه وته  وه تیسته حزبی حیکمه  ر له مانگه زا که و ڕه کوردستان

یامی  تی کردو په فاره رانی سه نوێنه ران دیداری ری خۆپیشانده ک نوێنه فا باهر وه دواتر مسته
 . یاندن رانی پێ گه خۆپیشانده

و  نجامی ئه ئه  یاند، که تمان ڕاگه فاره سه  به"فا باهر وتی لێدوانێکیدا بۆ هاوپشتی مسته  له
کانمان ناهێنین، تا  و چاالکیه تی زایه ناڕه  کۆتای به  و ئێمه ڕ نییه ی باوه جێگه  یه لیژنه
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رشتیارانی  رپه سه  کێک له ها یه روه هه ." وه هێنرێت بۆ لێکۆڵینه خۆ پێکنه ربه سهکی  یه لیژنه
گرنگن، تا   م خۆپیشاندانانه ئه"  یاند، که هاوپشتی ڕاگه  ، ڕێباز نجم به که خۆپیشاندانه

پاڵ   نه ت بده و تۆمه تێنن ڵه ڵخه ڵکی هه ناتوانن ئاسان خه  اڵتداران بزانن که سه ده
  که خۆپیشاندانه  ڵێ وتار کۆتای به کۆمه  دواتر به." ڵکی نگی ناڕازی خه و ده عوسمان شت رده سه

 .هات

 هێلسنکی  یامنێری هاوپشتی له په

77.2.7505 

 

ژمارەیەک لەکەسایەتی سیاسی و رۆژنامەنووس و نۆینەری یەکیتی کرێکاریی بەریتانیا داوای پێک هێنانی 
 ەوە لە تیرۆری سەردەشت عوسمانلیجنەیەکی سەربەخۆ دەکەن بۆ لێکولین

ساڵ بەسەر مەرگی تروتسکی  25لە زانکۆی لەندەن ئێوارە کۆرێک بە بۆنەی  2-70دۆێنی 
یەکێک لە ڕابەرانی شۆرشی ئۆکتۆبەر لە رووسیا ، بە بەشداری پارتە سیاسیەکانی 

 .بەریتانیاو فەرەنساو ئەمریکاو ئەندام پەرلەمانێکی بەریتانیا سازکرا

یش بە شداری ئەو بۆنەیەیکرد ، لەدرێژەی زنجیرەیەک چاالکی حزبی  دەشتی جەمال
کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان لە دەرەوەو ناوەوەی کوردستان سەبارەت ڕاگەیاندنی 
چەواشەکارانەی تیرۆری سەردەشت عوسمان، خۆی و کارن جۆنسن چاالکەوانی سیاسی لە 

تەجارانەی لیجنەی لێکولینەوە پارتی رنجی بەشداربوانی بۆ سیناریووی گاڵ ووتەیەکدا سه
سەبارەت بە تیرۆری سەردەشت عوسمان خستە روو کە تیرۆری سەردەشت دەخاتە پال 
ئەنسار ئیسالمو گوایە بەڵێنی هاوکاری پێداون و پەشیمان بۆتەوە، هەروەها ئەوەی بۆ 

ەبارەت ئامادەبوانەوە روونکردەوە تیرۆری سەردەشت عوسمانی گرێدایەوە بەنوسراوەکانی س
بەرەخنە لە نابەرابەری کۆمەالیەتی و قورخ کردنی سەروت سامانی کۆمەڵگا لەالیەن 
کەمایەتیەکەوە کە دەستی بەسەردا گیراوە، پێی ڕاگەیاندن ئەو رۆژنامەنووس وقوتابیە 
. بوێرەی لەدەورەی رابردوودا ئێوە پشتیوانیتان کرد لە سمبولی ئازادیەوە کرایە تیرۆریست

 .ی چاوەروانکاروا بوو بۆ تیرۆری ئەم ئینسانە شۆرشگیرە سازکرا ئەو سیناریۆیە

پاشان داوایکرد کە هەروەک چۆن لە دەورەی رابردوودا بەرگریان لە ئازادی سیاسی لە 
کوردستانکردو دژی تیرۆری سەردەشت عوسمان دەنگیان هەڵبری، ئێستاش لە دژی ئەم 

 .سیناریۆو گاڵتە جاریە دەنگ هەڵبرنەوە

سە دەشتی جەمال یاداشتێکی خستە بەردەم ئامادەبوان کە ئاڕاستەی حکومەتی شایەنی با
پێک هێنان لیجنەیەکی سەربەخۆ بە )هەرێم کرا بوو ، ئەم دوو داخوازیانەی لە خۆگرتبوو 

بەشداری الیەنە نێو دەوڵەتیەکان بۆ لێکولینەوە لە تیرۆری سەردەشت عوسمان لە ئەستۆ 
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انی سیاسی، بیراوا دەبریرین و چاپەمەنی لە کوردستاندا بگرێ، بەرگری لە ئازادی هەڵسور
 (.بەرەسمی بناسرێ

سەر ئەنجام ژمارەیە لە کەسایەتی سیاسی و نۆینەرای یەکیتی کریکارییەکانی بەریتانیاو 
پارتە سیاسیەکانی فەرەنساو ئەمریکا کە لەو کۆرەدا ئامادەبوون ئیمزای خۆیان دا لە 

 .ئەمەی خوارەوە دەقی یاداشتو ناوەکانیانە خواستەکانی ئەو یاداشتە دا کە 

 

  وه شت عوسمانه رده ڕی سه ماڵپه  کی گرنگ له یه ئاگاداری

 ڕێز ،  ری به خوێنه

   و مرۆڤه موو ئه ڕی هه ،  ماڵپه  مووانه ڕی هه شت عوسمان ماڵپه رده ڕی سه ماڵپه
کانی داهاتوو   وه ڕین بۆ ئێستا و نهرب راکردنی ئازادی ڕاده رقه پیناو به  له  که  یه ئازادیخوازانه

رچی زیاتر  ت و ڕیپۆرتاژ هه واڵ و بابه ناردنی هه  و به  نی بزانه خاوه  خۆت به.  کۆشن  تێئه
نگاونانی  تای کارداین و هه ره سه  هێشتا له  ئێمه.   ندی بکه مه وڵه و ده  زیندویی رایبگره  به

رخستن و  خوازیاری ده  ئێمه. موومان ی هه وه پێشه تنهها  به  سته یوه وتنمان په رکه زیاتر و سه
ت و ڕێز  حورمه  رجێکی ئازادین که لومه و هه  کان و دابینکردنی کایه یه جێخستنی راستی

کانی  درێ و مافه ر ڕای جیاواز ئازار نه سه  س له کان و چیتر هیچ که و بۆ مرۆڤه  وه ڕیته بگه
 .کرێت پێشێل نه

ڕ  ماڵپه  واڵ ، وتار، ڕیپۆرتاژ و گفتوگۆمان له هه  رچاو له کی به یه ژماره کو ئێستا تاوه  ئێمه
  نراون ، ئێمه کی زۆری تریش دانه یه هێشتا ژماره  ش دڵنیاین که وه اڵم له به.   کردووه  ئاماده

ا کاتی خۆید  له  وه یه و باره تێکیان له ر بابه هه  ران که نووسان و نوسه ڕۆژنامه  خوازیارین له
و  موو ئه ی توانا هه پێ  به  ئێمه. شتی بنێرن  رده ڕی سه ، بۆ مالپه  و نوسیوه   کردووه ئاماده

  وه یه و باره تێکت له بابه  که  ر پێت وایه گه ئه  تکایه . وه ینه که دا کۆ ئه لێره  تانه بابه
 .  ن کات بۆمان بنێرهزووتری  و به  به وا دوودڵ مه ئه  یه دا نی و هێشتا لێره  کردووه ئاماده

  نراوه دانه  و هێشتا الی ئێمه  یه هه  کانی ئێوه تی و خۆپیشاندانه زایه کی ناڕه و ڤیدۆیه ر وێنه هه
ڵ ڕۆژ  گه له. بۆمان   بنێره(  ZIP) ستێنراو  فایلی په  کان به وێنه.   وه ره ئاگادارمان بکه  ، تکایه

 کان  و کاتی خۆپیشاندانه

 ڵ ریزمان  گه له

 ڕ ری ماڵپه به ڕیوه ی به سته ده
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 دانمارک -کەمپینی بەرگری لە ئازادی"ڕاگەیاندنی 

 ئەڵقەیەک لە ملهوڕی و دەستدرێژیەکی بەرنامەدارێژراو

لەدواین کۆبونەوەی خۆیدا، ئێوارەی پێنج شەممە " دانمارک -کەمپینی بەرگری لە ئازادی"
تنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەری ، لە دووتوێی هەڵسەنگاندنی بارودۆخی بزو74-2-7505

دا، پێداگری لەسەر ئەوخاڵە "سەردەشت عوسمان"ئازادیخوازی کوردستان، بەدوای تیرۆری 
کرد؛ کە ئێستا زیاتر لە هەرکاتێکی تر دەستەکانی پشت ئەم تیرۆرە ئاشکرابون الی خەڵکی 

 7505-2-00لە " لیژنەی لێکۆڵینەوە"کوردستان، ئەویش بە شانۆسازیەک کە 
بەاڵم لەالیەکی ترەوە، ئامادەیی ". سەردەشت عوسمان"یەتیەڕوو لە سەر تیرۆری خستو

جەماوەری ئازادیخواز بۆ خرۆشان و هاتنەسەرشەقام و دەربڕینی ناڕەزایەتی سستیەکی 
 .ەوە"پارتی دیموکراتی کوردستان"بەخۆیەوە بینیوە، بەهۆی هەوڵە سەرکوتگەریەکانی 

هێنانەدی دیوارێکی بەهێزی جەماوەری لەبەردەم دەستدرێژی، بە مەبەستی بەشداریکردن لە 
پێشێلکاری و ملهوڕی دژی ئازادیە سیاسی، فکری و ڕۆژنامەوانیەکان لەالیەن حیزب و هێزە 

ئەو هەنگاوانەی " دانمارک -کەمپینی بەرگری لە ئازادی "دەسەاڵتدارەکانی کوردستانەوە، 
 :خوارەوە بەپێویست دەزانێت

ەرباڵوی ڕاگەیاندن بۆ پوچەڵکردنەوە و ڕیسواکردنی شانۆسازیەک کە هەڵمەتێکی ب -0
سەردەشت "خستنە پاڵ " تیرۆریست"خستویەتیەڕوو، لە تۆمەتی " لیژنەی لێکۆڵینەوە"

کە ئەمەش زەنگێکی خەتەرناکە بۆ مامەڵەکردنی . ی قوربانی بەرگریکەر لە ئازادی"عوسمان
 .دستانداهەردەنگێکی ئازادیخواز وەک تیرۆریست لە کور

لەڕێگەی " پارتی"چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ هێنانەدی فشارێکی نێونەتەوەیی بۆسەر  -7
پەیوەندی کردن بە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، حیزبە سیاسیەکان و پەرلەمانتاران، 

 .هتد....کەناڵەکانی میدیا، دامەزراوەکانی یەکیەتی ئەوروپا

یسی سەردەشت  ۆمیتەکانی بەرگری لە کههەوڵدان بۆ پەیوەندیگرتن بە کەمپین و ک -4
عوسمان لە واڵتانی جۆراوجۆر لەدەرەوەی واڵت، بە مەبەستی هێنانەدی هاوئاهەنگیەک لە 

 .کارەکان و بۆ کەنالێزەکردنی توانا و ئینێرژیەکان بە ئاقارێکی هاوبەشدا

ە هەوڵدان بۆ بەرپاکردنی پەیوەندیەکی توندوتۆڵی کەمپینەکانی دەرەوەی واڵت ب -3
یسی سەردەشت عوسماندا لە ناوخۆی  کەمپین، کۆڕوکۆمەڵ و مەڵبەندەکانی هەڵسوڕاو لە که

 .کوردستان

بانگەوازی تەواوی " دانمارک -کەمپینی بەرگری لە ئازادی"لەڕێگەی ئەم ڕاگەیاندنەوە، 
کەمپین، کۆمیتەکان، هەڵسوڕاوانی ئازادیخوازی کوردستانی و عێراقی دەکات کە لەهەوڵی 

نابێت . ی پەیوەندی و هاوئاهەنگکردنی کار و چاالکیەکانیاندا بن لە دەرەوەی واڵتهێنانەد
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ڕێگە بدرێت ئەم تاوان و دەستدرێژیە بۆسەر ئازادیەکان لە کوردستاندا، هەروا بەئاسانی 
تێبپەڕێت، چونکە ئەمە ئەڵقەیەکە لە ملهوڕی و دەستدرێژیەکی بەرنامەدارێژراو بۆ 

 .ری و سیاسی بەسەر کۆمەڵگەی کوردستانداداسەپاندنی ئیستیبدادی فک

 دانمارک -کەمپینی بەرگری لە ئازادی

 

 ئەنجامی بڕیاری لیژنەی لێکۆڵینەوە، جێگەی باوەڕی ئێمە نیە

نگاندنی بڕیاری  ڵسه بۆ هه'' ندا هۆڵه  ئازادی له  رگری له شت عوسمان بۆ به رده ی سه کۆمیته''
شت عوسمان دوێنی  رده نوس سه تیرۆرکردنی ڕۆژنامهدۆزی   له  وه ی لێکۆڵینه لیژنه

کانی  کەسایەتی ناسراو و نوێنەرانی ڕێکخراوه  ك له یه ڵ ژماره گه له 70/52/7505
 . وه ندا کۆبووه هۆڵه  نی له ده ی مه ڵگه کۆمه

ئامانجی ئەو کۆبوونەوەیەی کۆمیتەی سەدەشت عوسمان بۆ تیشک خستنە سەر بڕیارەکەو 
گرتنە بەری ڕێوشوێنی تازەبوو بۆ دژوەستانەوەو پێداگری جالیەی کوردی بە وەاڵم دانەوەو 

هاوکاری کۆمەڵەو ناوەندە سیاسیە هۆڵەندی و ناودەوڵەتتیەکان بۆ دۆزی شەهیدی ئازادی و 
 .ووشە سەردەشت عوسمان

و  یه و لیژنه ی ئه وه المدانه ، وه که  وه بڕانه  وه ر ئه سه بووان له م ئاماده رجه نگی سه کۆده  به 
رۆکی  ن سه الیه له  ك که یه ڵکی ئازادی خوازو لیژنه ی خه ی متمانه جێگه  نابێته  که خودی لیژنه

رێم  رۆکی هه تی پارتی و سهاڵ سه ی گومان بۆ ده نجه په  کیش که و ڕاستیه  پێکهاتووه  وه رێمه هه
،  وه گومانه  و و لیژنەکەو پێکهاتنی و بڕیارەکانی خسته م کاره واوی ئه کێشرێن، ته ڕاده
تی و رێکخراوێکی  سایه بوونی هیج که شدار نه و به که نهێنیه  خودی لیژنه  وه کیتریشه الیه له

  که یاندنی لیژنه نگاویش ڕاگه ههو، دوا  که وه ی لێکۆڵینه م پڕۆسه رجه ن، نادیاری سه بێالیه
نووسێکی ئازادیخوازی  ڕۆژنامه  شت له رده سه  که  وه ڕۆکه و ناوه به  وه ولێره میدیاکانی هه له

ر  ك هه نه  سااڵنێکه  هاوکاری گروپێکی تیرۆریست که  کاته ده  و تیرۆرکراوەوە ملێکراوه سته
و کۆڕو  ڕی ئێمه ی باوه جێگه  نابێته ك ، نه ماوه ڵکو ناویشیان نه توانای تیرۆریان به

ڵکو  ڵکی ئازادیخوازی کوردستان، به تی و خه سایه نی،و که ده ڵگای مه کانی گۆمه ڵه کۆمه
ژێر  رد بەتوندی دەخاتە ژێر پرسیارەوە هێڵی سور به ی زه اڵتدارانی کوردستان و ناوچه سه ده

و تیرۆرو  شه ره کان و هه ی ئازادیه وه دنهسککر رته به  کێشێت له کانی تریاندا ده م کاره رجه سه
کی  ڵگایه ڵگای کوردستان بە کۆمه وڵدان بۆ کردنی کۆمه کان و هه ئازاده  نگه تۆقاندنی ده

 .نگ کی و بێده مۆ و خێڵه سته ده

  م تاوانه کانی له ندیه هۆڵه  نده ند مانگی ڕابردوودا ناوه چه شت عوسمان له رده ی سه کۆمیته
شت  رده مو ئازادی سه ڵه هیدی قه دا خۆپیشاندان و یادێکی بۆ شه م پێناوه و له  وه ئاگادارکرده

و ناڕەزایەتی خۆی  وه ئاگادارکرده  م تاوانه ولێری له رێم و هه اڵتدارانی هه سه ڕێکخست و ده
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کانی  پشتیوانی ئازادیخوازان و ناڕازیه  کانی خۆی به وڵه موو هه ئێستاشدا هه پێڕاگەیاندن، له
 :ین  که ڕ و جارێکیتر داواده گه  خاته ده  قیه م ناحه ڵگای کوردستان له کۆمه

دۆزی تیرۆری سەردەشت عوسمان دۆزی ئازادی ڕۆژنامە نووسی و مافی مرۆڤەو الی ئێمە  -٠
بەهەمان هێزی جارانی کاردەکات و ئەم لیژنەی لێكۆڵینەوەیە فاشل و الیاندارەو هەوڵەکانی 

زۆرخراپداچوون و ئێمە المان وایە کەدەبێت لیژنەیەکی هەمەجۆرو تائێستای بەئاقاریکی 
پرۆفیشناڵ و ئاشکراو بێالیەن لەم دۆزەو هەروەها لەکارەکانی ئەم لیژنەیەش بکۆڵێتەوەو 

 .لەسەر هەڵەو الیەنگریەکانیان سزایان بدات 

خوازیاری ئەوەین و کار بۆئەوە دەکەین کە کۆمەڵگای ئازادی ناودەوڵەتی و  -٣
خراوەکانی مافی مرۆڤ و کۆمەڵگای مەدەنی و کەسایەتیە سیاسیەکان، پەرلەمانی ڕێک

واڵتانی ئەوروپی و لیژنەکانی مافی مرۆڤی پەرلەمانی ئەوروپاو بەرگری لەئازادی و لەم 
سیناریۆیە ئاگاداربکەینەوەو، هەموو توانای خۆشمان بۆ ڕێکخستنی کۆمەڵگای کوردی 

و کۆبوونەوەو ناڕەزایەتی دەربڕێن دژی ئەم ناحەقیی و  دەخەینە گەڕ بۆ ئەنجامدانی کۆڕو
سینارێۆسازیەی دەسەاڵتدارانی هەولێر کە بەرانبەر دۆزی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 
و مرۆڤی کوردو وشەی ئازاد دەکرێت ،دەمانەوێت هەموو الپەڕە نادیارو گوماناوییەکانی ئەم 

لەو پایەیەکدابن سزای یاسایی خۆیان دۆزە بخرێنە بەر ڕوناکی و تاوانباران لەهەر پ
 .وەربگرن

 ندا هۆڵه  ئازادی له  رگری له شت عوسمان بۆ به رده ی سه کۆمیته

 

شت  رده یسی سه دواداچوونی که  بۆبه" کوردستان ئازادی له  رگری له مپینی به ی که کۆمیته" ریدا ماوه کۆڕێکی جه  له
 .دا پێکهات نه شاری تۆرنتۆی که  عوسمان له

تی و حیزب  سایه ڵیک که وڵی کۆمه هه  دا به 7505ری  ی سپتێمبه02وتی  ڕێکه  ممه کشه ڕۆژی یه
یسی  که  له  وه ی لێکۆڵینه نجامی لیژنه ر ئه رامبه تی به زایه وڕێکخراو توانرا کۆڕێکی ناڕه

ری دیا  وه رێمی کوردستانه رۆکی هه ن سه الیه له  ،که" شت عوسمان رده سه" نووس  ڕۆژنامه
 .چوو  ڕێوه کرابوو به

وباس و  کتر قسه دوای یه به  ڕێزانه م به ئه.چوو  ڕێوه به  وه عید ه ن سامان سه الیه له  که کۆڕه
، "شت عوسمان رده ی سه ماڵه ی بنه نامه" مال  جه)  وه کانیان خوێنده یانی حیزب و ڕێکخراوه به

ی مه  یاننامه به" میل  اق، هیوا جهحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیر" دارای محامی ،عادل احمد
میر  حمد وسه رگول ئه ،سه" وه بی سیاسی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستانی خوێنده کته

رانی  نابه فیدراسیۆنی په" عید  الل سه پی عیراق،جه حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری چه  نوری له
 (.ریم که مه حه،ئاراس ،ئازاد "کان نگه سایتی ده" ،گۆران عبدالله " عیراق
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ی  کانی لیژنه نادروستی ناڕاستی کاره  ختیان له کان جه تیه سایه ن و که موو الیه هه
 .  وه ی کرده که نجامه و ئه وه لێکۆڵینه

دیاری کراویش پارتی دیموکراتی کوردستانیان تێدا   تی کوردستان و به رپرسانی حکومه به
و  وتی لیژنه و ڕه شت و پرۆسه رده تیرۆر کردنی سهفراندن وئنجا   ر به رامبه تاوانبار کرد به

 .که وه ڵیکۆڵینه

  ئازادی له  رگری له مپینی به دواداچوونی که کی به یه و باس کردن ،کۆمیته پاش گفتو گۆو قسه
 .ت پێکهات تایبه  شت عوسمان به رده یسی سه گشتی و که کوردستان به

،و  که کانی لیژنه نجامه ئه  بوون به ڕنه باوه )  کانی بریتی بوون له تیه ڕه بنه  خاڵه  که
نی و  ده ڵگای مه نی کۆمه الیه  ن که کی بێالیه و دانانی لیژنیه یه و لیژنه ی ئه وه نه شانده ڵوه هه

ها   روه هه( هیدی تێدا بێت ی شه ماڵه نوسان وبنه ری ڕۆژنامه تی و نوێنه وڵه رێکخراوی نێو ده
تیرۆریستی   به  ی که وه شت دوای ئه رده ی سه ماڵه بنه  سمی بکرێت له لێوبوردنی ره

اڵت بوو بۆ  سه بردنی ده  ست نه ده  م دابوو،خاڵیکی دیکه ڵه قه  لئیسالمیان له نسار وئه ئه ربه سه
شت  رده ی سه ماڵه تی بنه المه زامن کردنی سه.ڵکدا کانی خه اڵمه ر وه رامبه به  تی له وڵه ئیرهابی ده

 .کرد شت ده رده یسی سه که  داکۆکیان له  ی که ن و ئازادیخوازانه س والیه که و موو ئه وهه

  ندی بکات به یوه بێت و په  یسه و که دواداچوونی ئه وڵی به هه  له  یه و کۆمیته بڕیار درا ئه
ریکا  مه کانی باکوری ئه ئازادیخوازه تی وڕێخراوه وڵه زگای ده ی ڕێکخراووحیزب ودام وده زوربه

 .ت تایبه  به

 . یه وه و کۆبوونه ی ئه هاوپێچ ،بڕیارنامه: تێبینی 

 پارتی دیموکراتی کوردستان/ بۆ

 :پاش ساڵو

لە ڕێگای ئەم بەیاننامەیەوە بە ئاگارتان دەگەیەنین ، کەوا ئێمەش هاوشانی هەموو ئەو 
نارەزایەتی و نیگەرانیانەی لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان، سەبارەت بە کەیسی 

مانگە بەڕێکەوتووە ، بۆ  ٤تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان ماوەی زیاتر لە 
دوزینەوە و ئاشکراکردنی تاوانباران ، ئەمرۆ لە شاری تۆرۆنتۆ لە کەنەدا کۆبونەوەیەکی 

 :کۆبوونەوەی ئەمرۆمان ئەم داخوازیانەی هەیەوە . نارەزایەتیمان بەرپاکردووە 

لیژنەیە نیە کە لەالیەن سەرۆکی هەرێمەوە دانراوە ، راپۆرتی  ئیمە هیچ باوەڕمان بەو -0
خەریکی .ئەوکارانەی تا ئێستا بالویان کردۆتەوە لە جیاتی گەران بەشوین تاوانباراندا

نوسینەوەی سیناریوو دەرهێنانی شانۆگەریەکن بۆ هەقدان بە تاوانباران و تاوان بارکردنی 
بەو پێ یەی زۆرترین . شەرعیەت لەو لیژنەیەتیرۆرکراو ، ئەمە بەسە بۆ لێسەندنەوەی 
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پەنجەی تاوان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان ڕادەکێشرێت ، ناکرێت لیژنەی لێکۆڵنەوە بۆ 
لە الیەن پارتی و لیپرسراوانی حکومەتی .دۆزینەوەی تاوانباران و خستنەڕووی ڕاستی یەکان 

 .سەر بەو حیزبە دروست بکرێت

ەشیتەوە و لیژنەیەکی سەربەخۆ ، بە بەشداری رێکخراوە کانی پیویستە ئەو لیژنەیە هەلبو
کۆمەلگای مەدەنی ، رێکخراوە نێودەولەتێە سەربەخۆکان ، نوێنەرانی میدیاو و رۆژنامەکان 

 .و بنەماڵەی شەهید سەردەشت بەرێوە بچێت

پیویستە لە . لەبەرامبنەر هەڵبەستنی بۆختیان بەوەی سەردەشت ئەنسار اسالم بووە  -7
ی سەرۆکایەتی هەرێمە وە داوای لێبوردن لە بنەماڵەی سەردەشت و رۆژنامەنوسان و خود

 .سەرجەم خەڵکی کوردستان بکرێت

بەدوای ڕاگەیاندنی ئەو لیژنەیە ، بنەماڵەو و کەسوکار و هاوڕێ یانی نزیکی شەهید  -4
تی سەردەشت لە ژێر مەترسی دان ، بۆیە ئیمە سەالمەتی ژیانی ئەوان لە ئەستۆی حکومە

 .هەرێم دەزانین

دەستبردنی دەسەاڵت لە کوردستان بۆ بەرێوەبردنی ئیرهابی دەوڵەتی، بەکاربردنی یاسا  -3
بۆ دەم بەستنی خەڵک و تاوانبارکردنی ئەوانەی وەک دەسەاڵت بیرناکەنەو ، جیگای 

خەلکی کوردستان قوربانی . نەفرەتی ئێمەیە، دواکارین دەسەالت واز لەو کارانە بهێنێت 
 . هابی دەولەتی بەعس بوون و ئیرهابێکی تری لەو جۆرە جارێکی تر قبوڵ ناکەنئیر

ئێمە بو لەقاودانی ئەوکارانەی دەسەالت لە کوردستان، سەرنجی کۆمەڵگای جیهانی و بە 
 .تایبەتی باکوری ئەمریکا بۆ ڕەوشی ئازادیەکان و مافی مرۆڤ رادەکێشین

 کەنەدا/تۆرۆنتۆ/کوردستانکەمپینی بەرگری لە ئازادی لە 

September 26-2010 

 

 دات کانی ئه یه چاالکی  به  نگ نابین درێژه مپینی بێده كه

 هاواڵتیانی ئازادیخوازی كوردستان،

 ران، نده هه  كوردستانیانی دڵسۆز له

م  ڵه هیدی قه ر تیرۆركردنی شه سه ی پێنج مانگ به ڕبوونی نزیكه ك ئاگادارن پاش تێپه وه
تی  كانی حكومه ندیداره یوه په  نه و الیه " وه ی لێكۆڵینه لیژنه"شت عوسماندا، هێشتا  رده سه
تاوانباران  یاندنی دادگا گه و به  كه تاوانه  ت به باره تیان سه ناعه ی قه نجامێكی جێگه رێم، ئه هه
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ڵكو پارتی دیموكراتی كوردستان  ، به وه ر ئه ك هه ، نه كردوه ڵكی كوردستان نه شی خه پێشكه
و  گشتی یاندن به ر راگه سه  بۆ گوشار خستنه  ست پێكردووه رفراوانی ده تێكی به ڵمه هه

،  ن تۆماركردووهكا و گۆڤاره  ر رۆژنامه سه لێشاوێك سكااڵیان له. تی تایبه یاندنی ئازاد به راگه
  ی كه و یاسایه ، ئه7552ری ساڵی  گه یاسای رێكخستنی كاری رۆژنامه  رن له ده به  كه

ندی  سه نگ په كۆی ده  ماندا به رله خولی پێشووی په فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی كوردستان له
ارتی دیموكراتی رۆكی پ مان كاتدا سه هه له  ، كه ره سه رێمی له رۆكی هه و ئیمزای سه  كردووه

 .  كوردستانیشه

ی  وه كی لێكۆڵینه یه ر داوای پێكهێنانی لیژنه سه له  وه ختكردنه و بۆ جه  وه یه م روانگه له
ی  وه سكردنه رته ی به وه تكردنه و ره ست عوسمان رده نووس سه تیرۆری رۆژنامه  خۆ له ربه سه

ر ناوێكدا بێت،  ژێر هه و له ك ر بیانوویه هه كوردستاندا، به وانی له و رۆژنامه ربڕین ئازادی راده
 . كات نی سازده ده ك چاالكی مه یه نگ نابین زنجیره مپینی بێده كه

  له( 7/05/7505)وتی  رێكه  ممه ڕۆی رۆژی شه ی پاش نیوه(4:45)كاتژمێر   م چاالكییانه ئه
 .بێت ده وام رده ی سێ رۆژ به و ماوه كات ست پێده سلێمانی ده له( پاركی نالی)

دا،  م چاالكییانه بوونیان له ئاماده  ین، به كه ڵكی ئازادیخوازی شاری سلێمانی ده خه داوا له
 . وه نه ئازادی دووپات بكه ر داكۆكی كردن له سه سووربوونی خۆیان له  میشه ك هه وه

ی واڵت  وه ره و كوردستانیانی ده ری كوردستان رتاسه ڵكی ئازادیخوازی سه خه ها داوا له روه هه
ی سازدانی چاكی  رێگه  ك بن، له ر كوێیه هه و له كرێ ك بۆیان ده یه ر شێوه هه  ین، به كه ده
ی گوشاری  وه تكردنه و ره ربڕین پشتیوانی خۆیان بۆ ئازادی راده  وه نیی جۆراوجۆره ده مه
 .نن یه ری ئازاد، رابگه گه ر رۆژنامه سه اڵتداران له سه ده

 نابیننگ  مپینی بێده كه

45/2/7505 

 

 ن كه ده  وه لیكۆڵینه  كی یه لیژنه  ی وه نوێ پێكهێنانه ر له سه  داوای

سێ   ی و بۆ ماوه وه  كرده  كانی چاالكیه  به  ستی ده( نگ نابین بێده)ینی  مپه كه:  سلێمانی /ی سبه
 بێت  وام ده رده رۆژ به

  له  نالی  ی باخچه  نگ نابین له بێده  ینی مپه كهمڕۆ،  ئه  ڕۆی كی پاشنیوه خوله 4:45عات  سه
ران و رۆشنبیران و  نوسان و نوسه رۆژنامه  ك له یه ژماره  بونی ئاماده  به  سلێمانی  شاری

ینێ  و سبه  وه كرده  كانی كار و چاالكیه  ستی به مان، ده رله په  سێ فراكسیۆنی  مانتارانی رله په
 .ن ده پێده  یان درێژهكان پاركی نالی چاالكییه  له
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دكتۆر رێباز   ن  الیه ران، له رێكخه  وتاری  له  ، جگه كه ینه مپه كه  ی وه ستپێكردنه ده  راسیمی مه  له
رگوڵ  كگرتو، سه فراكسیۆنی یه  لی، له عه  مه عید حه سه مه فراكسیۆنی گۆڕان و حه  تاح، له فه
 . وه رخوێندرایهڵی ئیسالمی وتا فراكسیۆنی كۆمه  داغی له ره قه

  كێك له مین، یه نگ نابین، شۆڕش ئه بێده  ینی مپه كه  سێ رۆژی  كانی رنامه به  ت به باره سه
و  ستاوه  وه نگ نابین نه بێده  ینی مپه كه:  وتی(  ی سبه)لێدوانێكدا بۆ   له  كه ینه مپه رانی كه رێكخه

 .ین كان زیاد بكه چاالكیه ین ده وڵده دا هه رۆژه  م سێ اڵم له ، به وامه رده به

  كانی فراكسیۆنه  مانتارێك له رله ند په مڕۆیاندا چه ئه  كانی له چاالكیه  :شی وت وه ئه
  كی و ڤیدیۆیه  یی وێنه  كی مان شوێن، پێشانگایه هه ینێش له و سبه  مانیان بانگهێشتكردوه رله په
 .ن كه خشده په  یی نامه ڵگه به

  نوێ رله ن سه كه داوا ده: ڕو خسته  ی وه ش ئه كه ینه مپه كه  كانی سمیه ره  داواكاریه  ی رباره ده
و  شت پێكبهێنرێت و ئه رده هید سه شه  تیرۆركردنی  یسی كه  له  وه كی لێكۆڵینه یه لیژنه

 .خۆ ربه ئۆپۆزسیۆن و سه  ر میدیای سه  ته خراونه  وه اڵته سه ن ده الیه له  وه مبكرێنه ش كه فشارانه

 

 چوو رێوه به  سلێمانی نگ نابین له بێده  مپینی كه  كانی چاالكییه  دوارۆژی

  ، دوا رۆژی سلێمانی  شاری له  نالی  پاركی ، له ممه مڕۆ دووشه ئه  ی ئێواره -هاواڵتی 
كوردستان،   مانی رله یاداشتێك بۆ په  كردنی ئاراسته نگ نابین به بێده  مپینی كه  كانی چاالكییه

 .چوو رێوه به

و  نووسان رۆژنامه رچاو له به  كی یه ژماره  چوونی ئاماده به  كان كه چاالكییه  دوا رۆژی
و دواتر هیوا  شكرا ند وتارێك پێشكه چوو، چه رێوه به  تی سایه و كه كان و رێكخراوه رۆشنبیران
 . وه خوێندنه  شیعرێكی  قادر پارچه

  تی رۆكایه سه  ی ئاراسته  وابڕیاره  ڕوو كه یاداشتێك خرایه  ڕۆكی دا، ناوه راسیمه و مه ر له هه
 .كوردستان بكرێت  مانی رله په  كانی م فراكسیۆنه رجه سه  رۆكی و سه مان رله په

  كی یه بڕیارێك لیژنه مان به رله كات، په نگ نابین داوا ده بێده  مپینی دا، كه كه یاداشته له
ك  روه هه .شت عوسمان پێكبهێنێت رده سه  تیرۆركردنی  یسی كه له  وه خۆ بۆ لێكۆڵینه ربه سه

،  ندیكردووه سه په  خۆی  كه  ری گه رۆژنامه  كاری  یاسای  پێشێلكردنی مان له رله په  داواكراوه
 .بۆ دانانێن  ئیعتیباری  بكات كه  نانه و الیه س و كه له  وه و لێپێچینه بێت نگ نه بێده
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 خۆ پێك بهێنێت ربه كی سه یه بڕیارێك لیژنه  مانی كوردستان به رله په  خوازیاره نگ نابین مپینی بێده که

 مانی كوردستان رله تی په رۆكایه ڕێز سه به

 مانی كوردستان رله كانی په رۆكی فراكسیۆنه ڕێزان سه به

 داواكاری/ ت بابه

شت عوسماندا  رده نووس سه و رۆژنامه ر رفاندنی قوتابی سه واو به ی پێنج مانگی ته مڕۆ ماوه ئه
یشمانی تووشی  كه رێمه كانی هه و دۆسته ژاند ڵكی كوردستانی هه خه  ڕێ، تاوانێك كه په تێده

تی  هو توانای حكوم ربڕین رجی ئازادی راده لومه ر هه سه  ی پرسیاری خسته و نیشانه شۆك كرد
هید  ش دوای تیرۆركردنی شه مه ئه. رو ماڵی هاواڵتیاندا پاراستنی سه  رێمی كوردستان له هه

  بوو به وه ئه. ی خۆیدا تیرۆركرا كه می ماڵه رده به له 7550ساڵی   هات، كه  مه حه  سۆرانی مامه
و   كه دواداچوونی تاوانه بۆ به  وه كی لێكۆڵینه یه رێم، لیژنه رۆكی هه بڕیاری سه

بۆ رای   كه ندامانی لیژنه اڵم ئه و دادگایی كردنی تاوانباران پێك هێنرا، به ستنیشانكردن ده
هید  سوكاری شه كدا كه یه ند بۆنه چه رێم له رۆكی هه پێشتریش سه. كران گشتی ئاشكرا نه

 . كات ی ده كه یسه كه  له  وه لێكۆڵینه  كه  سۆرانی ئاگاداركردبۆوه

سێك  و هیچ كه  رامۆشكراوه واوی فه ته هید سۆران به ی شه كه ا بێت، كێشهڵد گه مڕۆشی له ئه
  یتوانیوه ، نه شت پێكهێنراوه رده سه  یسی بۆ كه  ش كه یه و لیژنه ئه. نی نازانێت خاوه  خۆی به

ك  ، نه كه كانی لیژنه یاندنه راگه. ڵكی كوردستان ئاشكرا بكات ی بڕوا بۆ خه نجامێكی جێگه ئه
ی  نده وه ڵكو ئه ، به وه وێننه كان بڕه و گومانه  وه نه كانمان بده اڵمی پرسیاره وه  یانتوانیوه ر نه هه

و   ڵكی كوردستان دروستكردووه و خه شت رده هید سه وكاری شه س و گومانیان الی كه تر پرسیار
ی ئازادی  ایندهئ  له  كانیشی تووشی گومان كردووه تییه وڵه نێوده  و چاودێره ت رێكخراو نانه ته

 .رێمی كوردستاندا هه  نووسان له روماڵی رۆژنامه و پاراستنی سه ربڕین وڕاده بیر

 

ر  تێكی گوشار بۆ سه ڵمه هه  ست به هه  كه یه دا، ماوه ترسیانه م مه ی ئه چوارچێوه ر له هه
كردنی  غه ده هق  ر له هه. كرێت كان ده ئازاده  و گۆڤاره  ت رۆژنامه تایبه و به نووسان رۆژنامه
و  ئه  گاته مان، تا ده رله بۆ ناو هۆڵی گفتوگۆكانی په  وه نووسانه ی رۆژنامه وه ژووره  چوونه

  وه بی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستانه كته ن سكرتێری مه الیه ی له وی سكااڵیانه لێشا
بێگومان . د تۆماركراونیاندنی ئازا و راگه ئۆپۆزسیۆن  ر به كانی سه و گۆڤاره  ر رۆژنامه سه له

و وا   یه رنجی ئێمه ی سه ی جێگه وه اڵم ئه ، به ڵ یاسادا نییه گه كمان له یه هیچ كێشه  ئێمه
یاسای   ر له ده به  م سكااڵیانه ، ئه یه وه ش بێت ئه ی تێڕامانی ئێوه كات جێگه پێویست ده

می  خولی دووه له  كه ك یاسایه. تۆماركراون 7552ریی ساڵی  گه رێكخستنی كاری رۆژنامه
و  ها زۆرێك له روه هه.  ره سه رێمی كوردستانی له رۆكی هه و ئیمزای سه  رچووه ده  وه مانه رله په

یاندا  وه ر باڵوبوونه سه چوار مانگ به  پتر له  لێكن كه تگه ر بابه سه ی تۆماركراون، له سكااڵیانه
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رۆژ ( 25)ڕبوونی  نابێ پاش تێپه: "ڵێت دهمی خۆیدا  شته ی هه ماده ش له یاساكه.  ڕیوه تێپه
". ر به  نووس بگیرێته ر رۆژنامه رامبه رێكارێكی یاسایی به  هیچ جۆره  وه مێژووی باڵوكردنه له
م  كانی ئه ڵ حوكمه گه له  قێك ناكرێت كه هیچ ده كار به: "ڵێت میشدا ده یه ی دوازده ماده له

، "الخاص یقید العام"ڵێت  ده  كه  یه یاساییش ههكی گشتی  مایه بنه". دا ناكۆك بێت یاسایه
كان  ، ئیدی یاسا گشتییه یه خۆی هه ت به وانی یاسای تایبه مادام بواری رۆژنامه  واته

و  گرن رنه وه  م سكااڵیانه كان ئه ڕێزه به  ره بوو دادوه ده  پێمان وایه  وه شه لێره.  وه نایگرێته
و هیچ  بێ ڵوێستتان هه ڕێز هه ی به بێ ئێوه ، بێگومان ده كراوه هش ن مه ئه  كه.  وه نه تیان بكه ره
عی یاسادانان  رجه مه  ك تاكه مان، وه رله و قورسایی په نگ ر پاراستنی سه به بێ له نه
ریش  اڵتی دادوه سه و ده جێكردن اڵتی جێبه سه رێز گرتنی ده  و، بۆ دڵنیابوون له كوردستان له
 .بێت هه  م رووداوانه ر به رامبه تان به وه ، كاردانه و یاسایانه له

  ڵكی كوردستان له رانی خه و نوێنه مانی كوردستان رله تی په رۆكایه سه  دواكارین له  بۆیه
 : وه كانیانه جیاوازه  وبۆچوونه و بیر فراكسیۆن  مان، به رله په

رێمی  تی هه ی نێوان حكومه هێزكردنی متمانه و به كان موو گومانه ی هه وه واندنه م، بۆ ره كه یه
كردنی رۆحی  و ئاسووده ڵك ی دڵنیایی بۆ خه وه ڵكی كوردستان، بۆ گێڕانه و خه كوردستان

بڕیارێك   مانی كوردستان به رله ی، په كه ڕێزه به  ماڵه و بنه وكار س و كه شت رده هید سه شه
ری  و نوێنه خۆ ربه سهو  زموون ن ئه ڵكی خاوه خه  خۆ پێك بهێنێت له ربه كی سه یه لیژنه

دواداچوونی  ، بۆ به(ك شاهید وه)نووسان  ری رۆژنامه و نوێنه هید ردوو شه ی هه ماڵه بنه
  نه موو الیه هه. یاندنی تاوانباران دادگا گه و به و ئاشكراكردن  كه ردوو تاوانه هه
  ن، به بكه  كه واوی لیژنه ی هاوكاری ته وه رپرسیار بكات له كانیش به ندیداره یوه په

 .ی پێویست نامه ڵگه و به شكردنی زانیاری پێشكه

مان  رله ن په الیه له  ری كه گه ر پێشێلكردنی یاسای رێكخستنی كاری رۆژنامه سه م، له دووه
ئیعتیبار بۆ   بكات، كه  زگایانه و داموده ش له وه و لێپرسینه بێت نگ نه ، بێده رچووه ده  وه خۆیه

 .دانێن  یاساكه

ری  و پارێزه ر مان نوێنه رله په  ش كه و راستیه لماندنی ئه و سه  وه ختكردنه م، بۆ جه سێهه
ڵكی كوردستانی  خه  له  و هیچ شتێكی نییه  ڵكی كوردستانه كانی خه و ئازادییه ی ماف قینه راسته

بۆ نووسان  ی رۆژنامه وه ژووره  كردنی چوونه غه ده زووترین كات بڕیاری قه ، به وه بشارێته
ت  فافیه ی شه نموونه  مان ببێته رله ی په وه ، بۆئه وه شێنێته ڵوه مان هه رله هۆڵی په

رێمی كوردستان  زگاكانی هه موو داموده فاف كردنی هه شه  تای به ره و سه  و بناغه كوردستاندا له
 .بێت

 ڕی رێزماندا وپه ڵ ئه گه له

 نگ نابین مپینی بێده كه
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 3/05/7505سلێمانی 

 

 ن که ده  بازرانی  ی ک ئاراسته یه شەش هەزار میدیای جیهانی نامه و سی

  ناڵی زار که هه 40  که یه ڵه کۆمه  کان که و گۆڤاره  رۆژنامه  جیهانی  ی ڵه کۆمه:  سایتی ئاوێنه
میدیاکان،   و دادگایکردنی کوشتن  بری له  ن که که ده  بارزانی ندامن تیایدا داوا له میدیا ئه

 .ن     کانیان بکه وانییه رۆژنامه  خسێنێت تا کاره باشتریان بۆ بڕه  کی وایه شوهه که

کان،  واڵییه زگا هه و ده  رۆژنامه  جیهانی  ی ڵه کۆمه  رۆکی سه  کدا که یه نامه له:  ئاوێنه ت به تایبه
و   ناردووهکوردستانیان   رێمی هه  رۆکی سه  دا بۆ بارزانی45/2  ڕۆژی له  گاڤین ئۆ ریللی

  ی ترسناکه  وه یڕه و په ر ئه رامبه ین به خۆمانت نیشانبده  رانی نیگه  وێ مانه ده»  یاندووه رایگه
و  و دادگاییکردنیان نووسان رۆژنامه  کوشتنی له  بریتییه  ر که به ته ر میدیاکان گیراوه رامبه به

 .»     هگران خنه ره  یامی ر په سه ریان له رامبه و تۆقاندن به ترس

  دیموکراتی  ن پارتی الیه ناوزڕاندن له  تی تری ها حاڵه نده چه»  داوه وه به  ی ها ئاماژه روه هه
و   و ئاوێنه  رۆژنامه  ی نێویاندا رۆژنامه کان له رۆژنامه  ، دژی درواتە دادگا  وه کوردستانه

ک  یه  داوای  ، پارتی ئۆپۆزسیۆنه بهر  سه  دا که رۆژنامه  ی که دۆسیه لڤین، له  و گۆڤاری  هاواڵتی
 .»دا  که رۆژنامه  داخستنی  ڵ گه کات له بوو ده ره ملیار دۆالر قه

و  باشترین  یه وانه کوردستان له  نووسانی رۆژنامه  که  مان قبوڵه وه ئه»  تی نووسیویه  که ڵه کۆمه
و   نێوان راستی ن له کهب  جیاوازی  توانن که بن یاخود نه نووس نه پڕۆفیشناڵترین رۆژنامه

  رێکی ره بۆ زه  نی ده مه  اڵتێکی خه  که  وه ت بیر بێنینه وه ئه  وه ڕێزه به  وێ مانه اڵم ده تدا، به تۆمه
  ورێکی قورس ده  اڵتی ها خه روه ناوزڕاندن، هه  کانی ته حاڵه له  عقول باشترین حاڵه مه

بێت  ش ده وه ئه  ، دوای وانی رۆژنامه  و ئازادی  حقیقی ته  ریی گه رۆژنامه بێت له ده  ی وه ره هێواشکه
  وه ر لێکۆڵینه به  ونه ت بکه تایبه  سانی که زیاتر له  بن که وه ئه  ڕوانی چاوه  وره گه  رپرسانی به
  ماکانی بنه  پێشخستنی  ی رنامه به  هاندانی  که  بڕوامانوایه  ، ئێمه وه ن میدیاکانه الیه له

ستگیرکردن  ر یان ده ترسێنه  دادگایکردنێکی  بخرێنه  ی وه له  مدارتره رهه به  کارێکی  وانی رۆژنامه
 . »ک تاوانباران وه

  که  وه ت بیر دێنینه وه ش زیاتر ئه وه له» یاندا نووسیویانه که نامه و له ناوبرا  ی ڵه ها کۆمه روه هه
  نووسان بتوانن تیایدا کاری ۆژنامهر  خسێنێت که وا بڕه  کی وایه شوهه که  ته وڵه ده  واجبی

  ، ئێمه وه ببنه  توندوتیژی  تووشی  ی وه ئه  ترسی  بێ ن به نجامبده خۆیان ئه  پڕۆفیشناڵی
  و کپکردنی تۆقاندن  هۆی  بێته ده  ر که به گیرێته ده  و یاسایی  فیزیکی  لێدانی  رانین که نیگه

  وه ڕێزه به  ستن، بۆیه قبه و چه  خنه ره  ناوبردنی له  هۆی  بێته ده  مه ئه  ، چونکه وانی رۆژنامه
  نگاوێکی موو هه و هه میدیا بهێنیت  دژی  ره ترسێنه  ینه مپه و که به  کۆتایی  ین که که داوات لێده

 .»نووسان رۆژنامه  ر بۆ پاراستنی به پێویست بگریته
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  کوشتنی دڵنیا له  کی یه وه نهلێکۆڵی  ین که که داوات لێده»  شدا هاتووه دیکه  شێکی به له
  ئکیدی ین ته که دادگا، داوات لێده  بدرێنه  و بکوژانی شت عوسمان بکرێت رده نووس، سه رۆژنامه

  ئازادی  ی باره گرێت له کان ده تییه وڵه ما نێوده بنه  رێزی  واوی ته ت به که واڵته  یت که بکه  وه ئه
 .» وه رییه گه رۆژنامه

( 00555)و   باڵوکراوه( 00555)  رانی کان نوێنه واڵییه زگا هه و ده  رۆژنامه  انیجیه  ی ڵه کۆمه
 .کات واڵتدا ده( 075) زیاتر له کۆمپانیا له( 4555) و زیاتر له ڕ ماڵپه

0/05/7505 

 

 ئەو فیلمەى لەهەولێر ڕێگرى لێکرا، لەپۆڵەندا نمایشدەکرێت

و باس لەپێشێلکارییەکانى ( خولەک 70)کەماوەى ( دەنگى قەڵەم)فیلمى دۆکیومێنتەرى 
کامێرا "بەرامبەر بەڕۆژنامەنوسان دەکات لەهەرێمى کوردستان، لەفیستیڤاڵى نێودەوڵەتى 

وەرگیرا کە لەکۆتاى مانگى نۆڤەمبەر لە واڵتى پۆڵەندا ( cameraobscura" )ئۆبسکورا
 .بەڕێوە دەچێت

و ڕۆژنامەنوس سۆرانى مامە حەمە ئەم فیلمە کە بەشێکى باس لە چیرۆکى تیرۆرکردنى هەردو
و سەردەشت عوسمان دەکات، لە شارى هەولێر ڕێگرى لێکرا نمایشبکرێت، هەروەها لیژنەى 
فیستیڤاڵى فیلمى دۆکۆمێنتەرى هەڵەبجە لەبەڕێوەبەرایەتى سینەماى سلێمانى فیلمەکەیان 

 .وەرنەگرت بۆ نمایشکردن

یەو یەکەم بەرهەمى رادیۆ و تەلەفزیۆنى  (ئاوات عەلى)لەدەرهێنانى ( دەنگى قەڵەم)فیلمى  
یە، ئەحمەد مەحمود کارى مۆنتاژ و ڕێبین جەالل و  حەیدەر عومەر کارى ( NRT)نالیا 

 .وێنەگرتنیان بۆ کردووە

پێشتر لە چلەى ماتەمینى شەهید سەردەشت عوسمان لەهۆڵى ( دەنگى قەڵەم)فیلمى 
 .ڕۆشنبیرى شارى سلێمانى نمایش کرا

 (دەنگى قەڵەم)ەرهێنەرى فیلمى ئاوات عەلى ۆ د

52250340077 
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 ستهێنا ده به  ی مترین متمانه ، كه بارزانی  ی كه یژنهل

 :لڤین پرێس  04/05/7505

نها  ، ته شدارییان تێداكردووه س به كه 3050  لڤین پرێس كه  ری ماڵپه  كی رسییه پێی راپه  به
بۆ   سعود بارزانی مه  ، كه یه هه  یه و لیژنه ئه  نجامی ئه  یان به شداربووان متمانه به  ی0%

 .شت عوسمان پێكهێنا رده یسی سه كه  له  وه لێكۆڵینه

  شتی به رده و تێیدا سه وه بالوكرده  یاندێكی ؛ راگه  كه وه لێكۆڵینه  ی ، لیژنه00/52/7505  رۆژی
 .تباركرد نسارولئیسالم تۆمه ڵ ئه گه ندی له یوه په  بوونی هه

رابردوودا دانرابوو،   رۆژانی  ی ماوه ڕی لڤین پرێس له ر ماڵپه سه له كه  راپرسییه  ی ئهپێ  به
شداربووان  به  ی%0نها  و ته نییه  كه لێكۆڵینوه  نجامی ئه  یان به شداربووان متمانه به  ی20%

 . بووه یان پێی هه متمانه

 .  داوه  كه نگیان بۆ راپرسییه ك ده یه رادهتا  نازانم یاخود به  میش به كه  كی یه رێژه  ها به روه هه

ی  كه م كۆلێژه رده به له 3/0  له  نووسیێك بوو پێش رفاندنی شت عوسمان، رۆژنامه رده سه
 .لێكرابوو  ی شه ڕه هه  كانی ر نووسینه سه ندین جار له ولێر، چه هه  شاری خۆیدا له

  ژێر فشاری جواڵو، له  ر تیرۆركردنی سه لهقامی كوردی  ناوبراو، شه  پاش رفاندن و كوشتنی
  له  وه بۆ لێكۆڵینه  كی یه كوردستان لیژنه  رێمی هه  رۆكی سه  سعود بارزانی مه  ریدا ماوه جه
 .ناسراوبوون نه  كه لیژنه  ندامانی ئه  اڵم یسی ناوبارو پێكهێنا، به كه

( انصار االسالم)  گروپی  ر به سێكی سه كه  كات كه ده وه به  دا ئاماژه كه نراوی لیژنه یه راگه  له
)  شاری  و دانیشتووی ز كورده گه ره ساڵ به( 70)ن  مه ته( هشام محمود اسماعیل)  ناوی به

 .شت عوسماندا رده سه  تیرۆركردنی  له  بووه هه  ستی ، ده ه(موصل

  وه بۆ ئه( ن سه شت عوسمان حه رده سه)  كوشتنی  ؛ هۆكاری كه نراوی لیژنه یه پێی راگه  به
بۆیان   كانی اڵم كاره هاوكارییان بكات، به  نسارولیسالم داوه ئه  به  لێنی به  كه  وه ڕێته گه ده
 ". كوشتوویانه  ، بۆیه داوه نجام نه ئه

،  كرا نه  وه كیش به یه و هیچ ئاماژه وه كرایه بالونه  ی كه كاریی كوشتنه دا ورده كه یاندراوه راگه  له
و  چۆن رفێنراوه  كراو كه نه  وه به  ها ئاماژه روه هه.  نووس بووه شت عوسمان رۆژنامه دهر سه  كه

 . ڕێنراوه كاندا تێپه بازگه  چۆن به

یاند  شت رایانگه رده هید سه سوكاری شه ش، كه كه وه لێكۆڵینه  نجامی ئه  یاندنی راگه  دوای دوابه
  كه  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  یاندنی ، بەاڵم راگه وهتاریكیدا تیرۆركرا  یان پێشتر له كه كوڕه  كه
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رووناك تیرۆریان   رۆژی  ئاشكراو به  ، به پاڵی  نسارولئیسالمی دابوویه ئه  تی تۆمه
 . وه ته كردووه

 

 شت عوسمان رده رگ سه مه ی جوانه وه نجامی لێکۆڵینه ئه  ت به باره ندی کوردی ئوسترالیا  سه وه ی ڕه یاننامه به

  شت عوسمان، وه رده تیرۆر کردنی سه  ی وه ی لێکۆڵینه وری لیژنه ی ده مومژه و ته ڕای ئه ره سه
ڵکی کوردستان هیوا  بڕاو  موو خه ک هه ش وه پێنج مانگ،  ئێمه  نگ بونیان زیاتر له بێ ده

جۆرێکی  به  م دواییه کانی ئه واڵه هه  وه داخه اڵم به به. جێ،  ک بگاته رییه دادوه  بووین که نه
ساتی تیرۆر  کاره  چ له  تر بووه وره کانمان گه ی گومانه شیاو توشی شۆکی کردین و بازنه نه

 شت عوسمان، رده تیرۆر کردنی سه له  وه ی ڵێکۆڵینه سینارێۆیی لیژنه  چ له  وه  که کردنه

کانی مافی مرۆڤ   تی کوردستان و ڕێکخراوه ست حکومه رده به  ینه خه  ده  م داواکاریانه ئه  بۆیه
 .ی واڵت  وه ره و ده  وه ناوه  له

  ی واڵت وه وه ره و ده وه پسپۆڕانی ناوه  ن له ی بێ الیه وه ی لێکۆڵینه پێکهێنانی لیژنه -0
 .شت عوسمان رده سوکاری سه که

 .زوترین کات کان به وه و لێ کۆڵینه ڵگه موو به ئاشکرا کردنی هه -7

بێت  ده  ، بۆ یه ته م حکومه زراندنی ئه بۆ دامه  هیدی داوه زار شه دان هه لی کوردستان سه گه -4
ر  پاراستنی گیانو ماڵی هاوواڵتیان و مسۆگه  وری خۆی ببینێ له تی کوردستان ده حکومه

  کوردستان وه  ڕێز گرتنی له  ری وه گه  تی ئازادی ڕۆژنامه تایبه کان به کردنی ئازادیه
 .کان کوردستانیه

 وردی ڤیکتۆریاندی ک ڵبه مه

 ئوسترالیا  ئینیستیوتی خۆێندنی کوردی له

 ڕێکخراوی ژنانی ڤیکتۆریا

 بی ئوسترالیا کته ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کورد مه

 ٣١٠١ی ئۆکتۆبەری  ٣١
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  نجامی شت عوسمان ئه رده سه  تیرۆری  له وه بۆ لێكۆڵینه  بارزانی  ی كه نهێنییه  لیژنه:  تی وڵه نێوده  رێكخراوێكی
 نادات  وه سته ده به  وه ره كالكه یه

  0/00/7505   -  هاواڵتی

كوردستان   رێمی هه له  ی نووسانه و رۆژنامه یاند، ئه هیومان رایتس وۆچ رایگه  رێكخراوی
  وه شه و هۆیه و به  وه بنه ده  توندوتیژی  ڕووی گرن، رووبه یی ده ناوچه  تی حكومه  له  خنه ره
اڵتوون بۆ  شێكیشیان هه ، به وه رزكردۆته ندین سكااڵیان به رابردوودا چه  ند مانگی چه له
 .واڵت  ی وه ره ده

رنێت،  ئینته  تۆڕی له  خۆی  ی ر پێگه سه له 72/05/7505رابردوو   ینی هه  رۆژی  كه رێكخراوه
  ی لیژنه  كانی نجامه ره دهو  كوردستان  رێمی هه نووسان له رۆژنامه  ر بارودۆخی سه له  راپۆرتێكی
  رێمی هه)  ناونیشانی  شت عوسمان  به رده نووس سه رۆژنامه  تیرۆركردنی  له  وه لێكۆڵینه

 . وه باڵوكردۆته( دان شه ڕه ژێر هه نووسان له رۆژنامه: عێراق  كوردستانی

مرۆڤ،   كانی فهما  چاودێریكردنی  به  ته تایبه  تی وڵه نێوده  هیومان رایتس وۆچ، رێكخراوێكی
و  و برۆكسل ن نده له  له  ی و نوسینگه  نیویۆركه  له  كی ره سه  گای و باره  زراوه دامه 0220  ساڵی له

  كه  ی و شوێنانه ، له یه نجلۆس هه و لۆ ئه و واشنتۆن و هۆنگ كۆنگ و سان فرانسیسكۆ  مۆسكۆ 
 .نێت داده  كاتی  ی پێویست بكات نوسینگه

كوردستان   رێمی هه  تی ر حكومه سه له  ، پێویسته یاندووه دا رایگه كه راپۆرته له  كه رێكخراوه
شت  رده نووس سه رۆژنامه  كوشتنی  ی دۆسیه  فاف بكات له و شه خۆ  ربه سه  كی یه وه لێكۆڵینه

 .رابردوودا كوژرا  ئایاری له  عوسمان كه

  رۆكی سه  سعود بارزانی ن مه الیه له  وه نهلێكۆڵی  ی لیژنه  دروستكردنی  به  ی ئاماژه  كه راپۆرته
  كی یه لیژنه  سعود بارزانی رێم مه هه  رۆكی ن سه الیه له  كه  تی و نوسیویه  كردووه  وه رێمه هه

 . وه كالیی بكاته كان یه نجامه ئه  ی وه ئه  هۆی  نابێته  كه  پێكهێنراوه  یه و دۆسیه ر ئه سه له  نهێنی

    و باكوری ڕاست ناوه  اڵتی رۆژهه  شی به  جێكاری جێبه  ری به ڕێوه به  جو ستورك جێگری
  ی دۆسیه  له  نهێنی  ی وه لێكۆڵینه  یاندووه هیومان رایتس وۆچ رایگه  رێكخراوی  ریقا له فه ئه

 .نادات  وه سته ده نجام به شت عوسمان ئه رده نووس سه رۆژنامه  كوشتنی

  یه و دۆسیه خۆ له ربه سه  كی یه وه ت لێكۆڵینه حكومه  پێویسته  كه  وهكردو وه به  ی ها ئاماژه روه هه
 .نجام بدات ئه

  ی وه هێنا به  كانی وه لێكۆڵینه  كۆتایی به  كه نهێنییه  لیژنه  شكردووه وه به  ی ئاماژه  كه راپۆرته
  و كوشتنی رفاندن  له  رپرسه به( لئیسالم نسار ئه ئه)  ناوی كدار به چه  ئیسالمی  گروپێكی  كه
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كان  حكومییه  رپرسه ر به سه له  ی گرانه خنه ره  ند وتارێكی چه  ی وه شت عوسمان پاش ئه رده سه
 . وه باڵوكرده

  له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه  ندامانی ئه  ی تائێستاش ناسنامه  كه  تی نوسیویه  كه رێكخراوه
 . نییهشت عوسمان دیار  رده نووس سه رۆژنامه  تیرۆركردنی

شت  رده و خوێندكار سه نووس ناسراو رۆژنامه نه  سێكی ند كه رابردوودا چه  ئایاری  چواری له
موسڵ   ی ر رێگه سه رۆژێك له  دین رفاند، دوای الحه سه  م زانكۆی رده به ساڵیان له 74  عوسمانی

 .دیاربوو  وه ریه سه ك به فیشه و  نجه شكه ئه  واری ئاسه  ی كه رمه ر ته سه ، له وه دۆزرایه  ی كه رمه ته

  وه كانییه خنه ره  هۆی شت به رده سه  ڕیان وایه شت عوسمان، باوه رده سه  ی كه ماڵه و بنه هاوڕێ
  می و سیسته كانیان رپرسه و به ( كێتی و یه  پارتی)  كه اڵتداره سه ده  كییه ره سه  دوو حیزبه  له
 . كوژراوه  كه رێمه هه

  می ده  ك له فیشه  كه  بینیوه  شتی رده سه  ی كه رمه ته  شت وتی رده سه  كانی هنزیك  كێك له یه
 . شت دراوه رده سه

و  ئه  ، تابۆكانی وه رابردوودا باڵویكرده  می دووه  كانونی له  وتارێكدا كه  شت عوسمان له رده سه
  رۆكی سه  سعود بارزانی مه  ی كه كچه  به  ی ئاماژه  ی وه شكاندبوو، پاش ئه  ی پارێزگاره  رێمه هه
 .كردبوو  پارتی  رۆكی و سه رێم هه

  دیدێكی تێیدا به  ، كه وه باڵوكرده»  بارزانیم  ی كه كچه  من عاشقی»  ناونیشانی به  ی كه وتاره
  ی كه وێت كچه یه و ده  یه ڵگه كۆمه  ژاری هه  و كوڕی چینێكی ئه  كات كه ده وه باس له  وه یاڵییه خه

 .بخوازێت  انیبارز

هیومان رایتس   تیرۆركراو به  نووسی رۆژنامه  شت عوسمانی رده سه  شدار عوسمان برای به
  شه ڕه ندین هه چه  ڕووی شت رووبه رده ، سه و وتاره ئه  ی وه باڵوكردنه  دوای  یاند كه راگه  وۆچی
ن  الیه له  شانه ڕه و هه ئه  ی كه خێزانه  بڕوای رابردوودا، به  می دووه  كانونی  له  وه ته بووه

 .بوون  وه حزبه  ر به سه  كانی ئاسایشییه  و هێزه ت حكومه

  ڕای ره و سه شت رده سه  كانی بوون بۆ نوسینه موویان ئاماژه كان هه شه ڕه هه  كه  شدار وتی به
 .»یت بده  ی كه باجه»بێت  ده  وت كه پێیان ده  كردنی ئیهانه

  رپرسی پۆلیسی به  به  ندی یوه شت عوسمان دواتر په رده ، سه رایب  شداری به  ی وته  به
اڵم  یان لێكردبوون، به شه ڕه هه  دات كه پێده  ی فونانه له ته  و ژماره و ئه كات ده  وه ولێره هه
سێك ناتوانێت  و هیچ كه  ولێر ئارامه هه  یاند كه كردوو پێی راگه نه  رپرسی پۆلیس هاوكاری به

 .نێت یه گهپێ ب  زیانی
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و  كرد وام زیادیده رده به  ی كه دا ترسه یه فته ند هه و چه له  ی براكه  شكرد كه وه به  ی شدار ئاماژه به
 .نگ بكوژرێت بێده  ی مانچه ده  ر كاتێكدا به هه له  ی وه بوو له ترسیان هه

  و له مردن و له ئه  یاند كه شت عوسمان رایگه رده ، سه دا پێش تیرۆركردنی دیكه  وتارێكی له
 .» مردنت هاتووه  ی واده  پێیان وتم كه»ناترسێت   دانی نجه شكه ئه

  له  زایه و شاره  سلێمانی له  ریكی مه ئه  زانكۆی كان له كادیمییه ئه  له  كێكه یه  كه  دینیس ناتالی
  نووسان ژیانی رۆژنامه  كه  تی كتێبێكدا نوسیویه كورد، له  ی وه ته و نه ت و سیاسه  ناسنامه

  ی ماڵه بنه  گرتن له خنه ره  ی رێگه زێنن له سوور ببه  ر هێڵی گه ئه  وه ترسییه مه  نه خه خۆیان ده
 . كانی رپرسه و به ت حكومه  مالی  وتی ڵسوكه هه  ی باره ، یان نوسین له بانی و تاڵه  بارزانی

  ندێك له هه  تی نوسیویه  وه وو باڵویكردهرابرد  مموزی ته  له  یدا كه كه كتێبه له  ناتالی
  هێڵی  ی وه ئه  دوای  وه بنه تا كوشتن ده و رفاندن هه ستگیركردن ده  ڕووی نووسان روبه رۆژنامه
 .زێنن به سوور ده

  ر تیرۆركردنی رانبه به كان له زاییه ناڕه  به  ی یدا ئاماژه كه راپۆرته  هیومان رایتس وۆچ له
 20شتدا،  رده سه  كوشتنی  رچی رپه به له  تی و نوسیویه  ن كردووهشت عوسما رده سه

  تی و حكومه  وه یانێكیان باڵوكرده رابردوودا به  ئایاری  ی 0  كورد له  و رۆشنبیری نووس رۆژنامه
 .شت رده سه  كوشتنی رسیار دانا له په به  ییان به ناوچه

  كه  وه و شوێنه ولێر له هه زانكۆ له  اریدان خوێندك سه ئایاردا، به  ی 05  ها له روه هه
نجامدا،  كوردستان خۆپیشاندانێكیان ئه  مانی رله م په رده تێدا رفێنرا تا به  شتی رده سه

 .تباركرد شت تۆمه رده سه  كوشتنی كانیان به منییه ئه  و هێزه ت ران حكومه خۆپیشانده

ندین  و چه » ئازادی»نوسرابوو   ری سه له  كه  وه رزكردبۆیه مزییان به ره  ران تابوتێكی خۆپیشانده
 . وه رزكردبۆیه تریشییان به  دروشمی

  سلێمانی  شاری شت، دواتر له رده سه  تیرۆركردنی  دژی خۆپیشاندان له  مانگی  بۆیه  و مانگه ئه
 .نجامدرا ترین خۆپیشاندان ئه وره س گه زاران كه هه  شداری به به

  ی 72  ، له وه گرته  عێراقیشی  تری  كانی شت ناوچه رده سه  تیرۆری  دژی كان له خۆپیشاندانه
درا  وڵده دا هه كه خۆپیشاندانه له. نجامدرا خت ئه پایته  غدای به رابردوودا خۆپیشاندان له  ئایاری

  یانی به  وه سعود بارزانییه مه  ناوی رێك به كه ران بشێوێنرێت كاتێك قسه ئاگایی خۆپیشانده
 . وه دهخوێن ده

  تیرۆركردنی وخۆ له وخۆ یان ناڕاسته راسته  ی شێوه ت  به حكومه  یانوت كه ران ده خۆپیشانده
 . گالوه شت عوسمان تێوه رده سه
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ن  الیه ند مانگێك له پێش  چه  نادیارن، كه  كانی ندامه ئه  ی یه و لیژنه ئه  نراوی یه راگه  اڵمی وه له 
تباركرابوو،  شت تۆمه رده سه  كوشتنی  لئیسالم به نسارئه یدا ئهپێكهێنرابوو، تێ  وه بارزانییه

  كه  وه تیكرده ریكرد ره رابردوو ده  یلولی ئه  ی 70  له  یانێكدا كه به  نسارولئیسالم له ئه
 .شت عوسمان رده سه  كوشتنی  رپرسیاربێت له به

  عوسمان، كوژرانیشت  رده نووس سه رۆژنامه  كوشتنی  تی هیومان رایتس وۆچ نوسیویه
  نوسێكی رۆژنامه  كه  وه نووسان هێنایه رۆژنامه  بیری به  ی مه حه  نووس سۆران مامه رۆنامه
 .ركوك كوژرا كه  شاری له  خۆی  ی كه م ماڵه رده به له 7550  مموزی ته  لڤین بوو له  گۆڤاری

ر  سه له كه  كوردستان كراوه  دیموكراتی  پارتی  سكااڵكانی  به  دا ئاماژه كه راپۆرته  ر له هه
 . كوردستان  ری گه رۆژنامه  یاسای  ر له ده كان تۆماریكردوون به رۆژنامه

 .»بكات  وانی رۆژنامه  ئازادی  له  پاڵپشتی  رێم پێویسته هه  تی ر حكومه سه له»  جو ستورك وتی

 

ک  یه ی ژماره ڕوانگه له( شت عوسمان رده سه) نووس ی خوێندکار و ڕۆژنامه ی دۆسیه وه ی لێکۆڵینه یاندنی لیژنه ڕاگه
 دانیمارک  تی سیاسی و ڕۆشنبیری له سایه که

 لی ال عه ت مه هیدایه: کردنی ڕیپۆرتاژ ئاماده

شت  ده سه)نووس  ی ڕفاندن و تیرۆرکردنی خوێندکار و ڕۆژنامه دۆسیه  له  وه ی لێکۆڵینه لیژنه
ی  ی لیژنه یاندنه م ڕاگه ، ئه وه باڵوکردهیاندنێکی  ڕاگه 00/2/7505ڕۆژی   له( عوسمان
ڵسوڕاوانی  ران و ڕۆشنبیران و هه گشتی و نوسه ڵکی کوردستان به یتوانی خه نه  وه لێکۆڵینه

  زیاتر له  وه ی لێکۆڵینه ی لیژنه که یاندنه ڕۆکی ڕاگه ی، ناوه که ڕۆکه ناوه  سیاسی قانع بکات به
ی  وه ت کرابێت، ئه کی تایبه یه دۆسیه  له  وه ی لێکۆڵینه وه ک ئه چوو وه چیرۆکێکی دروستکراو ده

  تاوانبار و تاوانبار له  ته قوربانی کراوه  که  یه وه ئه  رانیه ی نیگه یه دا مایه یاندنه م ڕاگه له
 . رگرتووه تی خۆی وه رائه کدا به ریه شانۆگه

 بە پی دی ئێف لە سایت هەیە ... بڕوانە درێژەی بابەت  

لیی  ڵ پارتی سۆسیالیستی گه گه دانمارك له  ئازادیی له  رگری له مپینی به ی كه وه كۆبوونه
 (.SF)دانماركی 

) وتی   ینی ڕێكه مڕۆ هه دانیمارک ئه_ئازادی رگری له مپینی به کانی که ی کار و چاالکیه درێژه له
  دانیمارک که_دیئازا رگری له مپینی به فدێکی که یانی وه ی به( ١)ر كاتژمێر مبه ی دیسه( ٢

ریف،  شه مه فا، ئیبراهیم حاجی حه د، لوقمان مسته حمه عوسمان ئه)ڕێزان به  پێکهاتبوون له
ری  بێژ و نوێنه ڵ وته گه مانی دانماركی له رله الری په ته  له( كۆپنهاگن)  له( هاب ئاراس وه

 . كیان سازدا یه وه كۆبوونه ماندا رله په  له  ندامه ئه( ٣٢)نی  خاوه  ی دانماركی، كه( SF)پارتی 
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(  SF)بێژی پارتی  ر و وته نوێنه  وه ه( هۆڵگه)ن  الیه مان له ڕله الری په هۆڵی ته  فدی میوان له وه
 . ڕێكران به  كه وه و شوێنی كۆبوونه ره كاتی دیاریكراوی خۆیدا پێشوازییان لێكراو به  له

دانیمارک سوپاسی پارتی _ئازادی  رگری له ی بهمپین بێژی كه وته  دا که وه تای كۆبوونه ره سه له
(SF )ی  قامگیركردنی پرۆسه بواری سه  نێكی كارا له كو الیه ی وه و پارته كرد و ڕۆڵی ئه

ت  تایبه ڵکی کوردستان به کانی خه داخوازیه گشتی و پشتیوانی له به   دیمۆكراسی و ئازادی له
ری  ڤه ده  كانی مرۆڤ له ی پێشێلكردنی مافه رباره دهكی  یه كورته   وه دوای ئه  له. رز نرخاند به

( رێم تی هه حکومه)كانی  وڵه هه   ی به باسكرد و تیایدا ئاماژه  (هۆڵگه)باشووری كوردوستان بۆ 
ر باسی  سه  پاشان هاته. کوردستان كرد  نگی ئازادیی له ی ده وه بۆ خنكاندن و کپکردنه

بێژی  وته. سانی ئازادیخواز نووسان و که ی ڕۆژنامهساتی كوشتن و ڕفاندن و ئازاردان كاره
دیاریکراوی باسی  ڕفاندن و  کانیدا به ی قسه درێژه دانیمارک  له_ئازادی رگری له مپینی به که

ی  وه مانکات ئه ی کرد، هه(شت عوسمان رده سه)نج  نووسی گه پاشان کوشتنی  ڕۆژنامه
) رمانی  فه به که(  وه ی لێکۆڵینه لیژنه)دا  وره ری گه ماوه ژێر گوشارێکی جه چۆن له  که  وه ڕونکرده

ما  رێمی کوردستان پێکهاتبوو، ڕاپۆرتێکی زۆر الواز و بێ بنه رۆکی هه سه( رزانی سعود به مه
ی  وه بری ئه  ڕاپۆرتی ناوبراو له.  یاند یان ڕاگه که یسه ی که وه کانی لێکۆڵینه ئاکامه

چۆن و كێ   وه سته ده به  ی بدایه ڵگه ڵێك به و كۆمه  روست بوایهو د  یكی لۆژیكانه یه وه لێكۆڵینه
تاوانبار   نجامداوه، هاتوون به مان ئه كه ته ئازادیخوازێكی میلله  ر به رامبه ی به م تاوانه ئه
ی ئیسالمی سوننی  وه وترین بزووتنه توندڕه  كێك له یه  به  و لكاندویانه  میانداوه ڵه قه له

 ! (!!!نسار ئیسالم ئه )ناوی سیاسی به

) نووسی تیرۆرکراو  ر ژیانی خێزانی خوێندکار و ڕۆژنامه کانی سه ترسیه دواتر باس له مه
نائارامی   خت له و، جه ژین، ختی کوردستان ده ی پایته(ولێر هه)  له کرا که( شت عوسمان رده سه

توانرێت چییان بۆ  دهكرا ئایا  وه کراو پرسیاری ئه( شت عوسمان رده سه)بارودۆخی خێزانی 
 !بكرێت

  وان و به زموونی سیاسی و دیبلۆماسی ئه پێی ئه  كرا ئایا به(  هۆڵگه)  پاشان پرسیار له
و ( رێم تی هه حکومه)ڵ  گه له  یانه هه  سیاسییه م پارته ی ئه ندییه یوه و په ی ئه ندازه ئه
م  توانرێت چی بكرێت و چۆن ئه ده( پارتی دیموكراتی كوردستان)اڵتدارانی کوردستان و  سه ده

ی دیموكراتی و فروانکردنی  پێدانی پرۆسه ره ت په خزمه  خرێته ده  رییه ماوه جه  گوشاره
 .کوردستان  اکانی ئازادی له ود مه

رگری  مپینی به ی که که فده ندامانی وه دا ئه كه ختی كۆتایی دانیشتنه وه ره سه  له
خۆی كوردوستان  ربه نووسانی سه ڕۆژنامه  ندێك له كردنی ههت تی داوه دانیمارک بابه_ئازادی له

تیایدا برای   مانی سویدی كرد، كه رله ی ئۆپۆزیسیۆنیان بۆ په ره تی ئازادیخواز و به سایه و كه
ر بكرێت  كرا گه( SF)  دا داوا له لێره. یش بانگهێشت كرابوو(شت عوسمان رده سه)هید  شه
بواری  كی ئازادیخواز و چاالك له تییه سایه ند كه چه  وه مهی ئێ ڕێگه  له  مان شێوه هه به

مانی دانیماركیدا  رله الری په ته  یان پێبدرێت له رییدا بانگهێشت بكرێن و ڕێگه گه ڕۆژنامه
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ربڕین بكرێت  چوونی ئازادی ڕاده  وه وپێشه ره ی به ی پرۆسه نانه لی بێالیه سه باسێكی  تێر وته
ڵگای كوردیدا  کردنی كۆمه دیموکراتیزه ی به رخستنی پرۆسه سه  له  و ئازادییه و ڕۆڵی ئه

 .نگێنرێت ڵبسه هه

رێمی  تی هه گرنگی بوونی حكومه( SF)ری پارتی  نوێنه  (هۆڵگه)دا  كه كۆتایی دانیشتنه  له
وان  ئه  شدا، كه وه ی به ئۆتۆنۆم پیشاندا و ئاماژه  تێكی نیمچه كو حوكومه كوردستانی وه

  و پێشێلكارییانه ر به رامبه ڵوێستیان به و زووتریش هه  رۆتێستۆی خۆیان كردووهپ  میشه هه
ی ئۆپۆزیسیۆن  ره تی ئازادیخوازو به سایه تی بانگهێشتكردنی كه بابه  ست به یوه په  له.  بووه هه

. ر بكات سه كاری له  یدا، كه وه ڵێنی ئه نووسانی ئازاد الی خۆی یاداشتی كردو به  و ڕۆژنامه
ڵێنی  مان به هه( شت عوسمان رده سه)بارودۆخی خێزانی   ست به یوه په  له  مان شێوه هه به

 .و الی خۆی یاداشتی كرد وه کرده  دووباره

كارتی بزنزی خۆی   (هۆڵگه)مان  رله الری په و ته  وه جێهێشتنی شوێنی كۆبوونه دواتر پێش به
ندی  یوه ناڵیكی په كه  و داوای لێكردین كه شكرد ماندا دابه كه مپینه ندامانی كه ر ئه سه به

 .دا و بواره كانییانبین له وڵه بتوانین ئاگاداری هه  وه ناڵه و كه ی ئه ڕێگه ین تا له دروستبكه

ناو هۆڵێكی  ڕبوونیان به فدی میوان و تێپه ڕێکردنی وه و به که وه نه دوای کۆتایهاتنی کۆبه  له
) وت سكرتێری پارتی ڕێكه به  وه  (هۆڵگه)ی  كه وه ی كۆبوونهژوور  نزیك بوو له  پێشوازیدا، كه

SF ()كی  یه کترناسین و وێنه بۆ یه  وه بقۆزرێته  له و هه دانیشتبوو توانرائه  (یل ڤیلی سۆنده
 .ڵ ناوبراو گیرا گه یادگاریش له

 دانیمارک_ئازادی  رگری له مپینی به که

kampiniazadi@yahoo.com 

7505/07/3 

 

 " ركراوه ده 1191  ساڵی  شارستانی  یاسای  پێی به  كه بڕیاره"

لڤیندا   ر گۆڤاری سه به  ملیۆن دیناری 40  ولێر سزای هه  شاری  رایی به  دادگای  (: ی سبه)
شت  رده سه)نوس  رۆژنامه  کوشتنی  به  ندی یوه په  تێك كه بابه  ی وه باڵوكردنه  هۆی پاند به سه

زانێت  ده  بێڕێزی  دادگا به  ی كه ش بڕیاره و گۆڤاره ئه  ری رنوسه و سه  بوه هه  وه ه(عوسمان
كوردستان   رێمی هه  كانی ره كات دادگا و دادوه و داوا ده  ری گه رۆژنامه  یاسای  ر به رامبه به

 .ئازاد بگرن  یاسا و میدیای  خۆ بن و رێز له ربه سه

  له: یاند لڤین رایگه  گۆڤاری  ری رنوسه سه  د میره حمه ، ئه( ی سبه)لێدوانێكیدا بۆ   له
رایی  به  ئازاد، دادگای  ر میدیای سه له  تۆماری كردوه  پارتی  ی و داوایانه ئه  ی چوارچێوه
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 و یاسا  ری گه رۆژنامه  یاسای  وی یڕه په و دور له 0202  شارستانی  یاسای ولێر به هه
ك داوا  ر یه سه مان له كه گۆڤاره  كردنی رامه غه  دا به  كوردستان، بریاڕی  مانی له په  كانی نوێیه

 .دادگا بین  ی كه دانیشتنه  ی ئاماده  ئێمه  ی وه ئه  بێ ، به عێراقی  ملیۆن دیناری 40  بڕی  به

بۆ   وه بگوازرێته  داواكه داوامان كردبو  وه مانه كه ره پارێزه  ی رێگه له  پێشتر ئێمه:  وتیشی
ند  چه  ئێمه  ش كه وه ڵ ئه گه و له  بۆ سلێمانی  وه بگوازنه  داواكه  ی وه ئه  بری اڵم له ، به سلێمانی
  دادگا بڕیاری  ئێمه  بونی ئاماده  بێ بو، به هه  داواكه  ڕۆكی ر ناوه سه كمان له تێبینیه

 .  رییه گه رۆژنامه  یاسای  ی وانه ش پێچه مه دینار ئهملیۆن  40  بڕی به  داوه  منی  كردنی رامه غه

  ری گه رۆژنامه  ر یاسای رامبه به  كه دادگا بێڕێزیه  ی و بڕیاره ئه  كه  وه ئكیدیكرده ته  د میره حمه ئه
  ناوی به  كوردستان كه  دیموكراتی  پارتی  رۆكی سه  ر واژۆی رامبه به  مانكاتیشدا بێرێزیه هه و له
  ین كه بده  یه پاره  و بڕه نین ئه  ئاماده  ، ئێمه كردوه  ر یاساكه سه له  واژۆی  وه رێمه هه  یرۆك سه

یاسایی   كی مایه و هیچ بنه  خۆ نیه ربه دادگا سه  ، پێشم وایه پێ كردوه  ی ئێمه  ی رامه غه  پارتی
میز و داواش  ته  دادگای  م له كه هد  وه پێداچونه  م دادگا و داوای رده به  بچینه  تا ئێمه  بوه تێدا نه

  ركی ها ئه روه كرێت، هه یاسا نه  به  یاسا بگرن و گاڵته  رێز له  م كه كه كان ده ره دادوه  له
  یه له هزه و مه و كۆتایی به  ر پارتی سه  نه زیاتر بخه  فشاری  كه  كانیشه تیه وڵه نێوده  رێخراوه

  ته تایبه  ری سه كراوم له  رامه غه  ی ته و بابه ئه: د، وتیشیئازا  ر یاسا و میدیای بهێنێت بۆ سه
 .لیڤیندا  گۆڤاری  ی070  ی ژماره  شت عوسمان له رده سه  هیدكردنی شه  روداوی  به

 

 کرێت دانیمارک سیمینارێک سازده  ری له گه ئازادیی بیروڕا و ئازادیی ڕۆژنامه رگری له بۆ به

  ت به باره سازدانی سیمینارێک سه  سێت به ڵده دانیمارک  هه_ئازادی  رگری له مپینی به که
وباس  دا قسه م سیمناره له. مكی ئازادی خۆی ری و چه گه ئازادیی بیروڕا، ئازادیی ڕۆژنامه

ندکردنی یاسای ڕێکخستنی  سه ی کوردستان و په ند مانگه م چه کانی ئه ر ڕووداوه سه کرێت له ده
 .م ئازادیخوازان رجه ران و ڕۆشنبیران و سه کانی نوسه تیه زایه خۆپیشاندان و ناڕه

ئاراس )ڵسوڕاوی سیاسی و  ر و هه نوسه( لی ال عه ت مه هیدایه)ڕێزان  به  دا م سیمیناره له
  ن به که شداری ده چاک به/ی دانیمارکی ڕێكخراوی چاودێری کوردۆساید جێگری کۆمیته( هاب وه

 .ت دوو بابه

اڵت و  سه ی ده بۆته  ئازادی له)ژێر ناوی   له  وه ه(لی ال عه ت مه هیدایه)ن  هالی له: م که تی یه بابه
 .دا(ئیسالمی سیاسی

نیگای  گۆشه  مكی ئازادی له چه)ژێر ناوی   له  وه ه(هاب ئاراس وه)ن  الیه له: م تی دووه بابه
 ( وه جیاوازه
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 0/7/7500  ممه کشه ڕۆژی یه

 ڕۆ ی پاش نیوه7: کاتژمێر

 ور هوسی ڤالبیکلت: شوێن 

 3، لۆكاڵی 4: نهۆمی

 :س دره ئه

 VAlGÅRDSVEY 4_8 

7055 VALBY     

 .کوردستان  ئازادی له  له  یه وره کی گه دا پشتیوانیه م سیمناره بوونتان له ئاماده

 . خۆڕایه قیتار به  هاتوچۆ به 0/7/7500  ممه کشه ڕۆژی یه: تێبینی

 دانیمارک_ئازادی رگری له مپینی به که

 

 خوێندکارێک لەسەر داکۆکیکردن لە سەردەشت عوسمان فەسڵ دەکرێت

لە یەکێک لە خوێندنگا ئامادەییەکانى ناو شارى هەولێر ، قوتابییەک  -ڕۆژنامەی هاواڵتی 
لەبەر ئەوەى بەرگرى لە رۆژنامەنووسى تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان کردووە ، لە الیەن 

 .بۆ دروستکراوە و دواتر دەریانکردووە دەستەى کارگێڕى خوێندنگایەکەیەوە کێشەى 

لە ئامادەیى بازرگانى کچان لە شارى هەولێر مامۆستایەکى سەر بە دەسەاڵت بە ناوى 
لە کاتى وانە وتنەوەدا هێرش دەکاتە سەر خۆپیشاندەرانى شار و شارۆچکەکانى ( ل( مامۆستا

ئەگەر ئەوانە تێکدەر و "ناویان دەبات و دواتر دەڵێت " تێکدەر و ئاژاوەگێڕ"سلێمانى و بە 
ئاژاوەگێڕ نەبن بۆ رەسمى سەردەشت عوسمان بەرز دەکەنەوە لە کاتێکدا ئاشکرا بوو 

 ".سەردەشت کێ تیرۆرى کردووە

بە پێى زانیارییەکانى هاواڵتى قسەکانى ئەو مامۆستایە ناڕەزایى قوتابیانى لێدەکەوێتەوە و 
ئێمە قەبوڵ " توندى داوەتەوە و دەڵێت وەاڵمى مامۆستاکەى بە ( ه ،س)قوتابییەک بە ناوى 

ەیسى ناکەین تۆمەت بۆ ئەو رۆژنامەنووسە دروست بکەیت و الى هەموومان رۆشن بوو کە ک
 ".ساغبووەوە و ئەو کەسێکى پاک و راستگۆبوو ئەو رۆژنامەنووسە لەسەر کى 
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براوەتە ئیدارە و سەرچاوەیەکى ئاگادار لە رووداوەکە ، ئاماژەى بەوەدا کە دواتر مەسەلەکە 
ێوەبەرى قوتابخانەکە لەگەڵ یەکێتى قوتابیانى سەر بە پارتى چەند جارێک ئەو ً  بەر

 .قوتابییەى بانگکردووە بۆ ئەوەى لە قسەکانى خۆى پەشیمان ببێتەوە و هەڕەشەى لێکراوە

سەرچاوەکە ، وتیشى کە ئەو قوتابییە سوور بووە لەسەر قسە و هەڵوێستەکانى ، دواتر بە 
 .ۆژ دەرکردن لە قوتابخانە سزا دراوەسێ ر

 

 ..رۆژى ئازادى رادەربڕین لەکوردستان(2/2) بەرەو

 :بەشدار عوسمان 

لەم بەروارەدا رۆژنامەنوسێک لە پایتەختى هەرێمێکى سێ شارییدا، بەدەستى جەالدانى  
ئازادى و دوژمنانى عەدالەت و یەکسانى رفێندرا و خەڵتانى خوێن کرا، تەنها لەبەر ئەوەى 
خەون و خولیاکانى بااڵتر بوو لە خەونە و خولیاکانى جەالدەکان، تەنها لەبەر ئەوەى 

 ! ەر هەموو شتێک بکات، دەمیان پڕ گوللە کرد گەرەکى بوو قسە لەس

مەرگەوەرەکانى تاریکى چاویان چویە سەر رووناکیەک کە پەیامى رووناکى و  0/0/7505لە 
بەختەوەرى و خۆشبەختى لە کۆڵى خۆى بۆ برا بچوکەکانى هەڵگرتبوو،لە رۆژێکى رۆشندا و 

سەردەشت )نانى کۆلیژ لەبەردەم کۆلیژەکەى و لەبەرچاوى هەموو خوێنکاران و پاسەوا
ى بیست و سێ بەهارییان بەزۆر راپێچى مەرگ کرد و جارێکیتریش بە هەموو (عوسمان 

دنیایان گوتەوە کە ئیتر دەسەاڵتى سیاسى لە کوردستان لەگەڵ ئازادى بیروڕا زۆر ناکۆک و 
ناتەبایە، بەدەرکەوتنى کەسانى ئازاد و سیماکانى ئازادى هەست بەنەمان و ئاوابوونى 

 !یان دەکەن،بۆیە پەالمار دەدەن خۆ

ئەوان ویستیان دەمى گەنجێک ببەستن،بەاڵم هەمومان هاوارمان کرد تا گوێچکەکانیان ئازارى 
پێگەیشت ئیتر دوایى ئەو بەروارە رامانهێنان لە بیستنى کۆمەڵێک رستە کە پێشتر 

ت نەیانبیستبو بەڵکو بەبیستنیان توشى هستریا دەبون، ئەوان ویستیان سەردەش
نەمێنێت،بەاڵم هەمومان بوین بە سەردەشت و  پێمان گووتن هیچ کەس و شتێک نیە کە الى 
ئێمە پیرۆز و مقدس بێت و هەموو شتێک و کەسێک دەبێت قسەى لەسەر بکرێت، ئەوان 
ویستیان بەر بە خەون و خەیااڵتى قەڵەم بەدەستێک و رۆژنامەنوسێکى مەملەکەتێکى قەتیس 

بگرن،بەاڵم خۆشبەختانە هەموومان قەڵەمەکانمان تیژتر کردەوە  بەبوو لە ترس و تۆقاندن
تا پەیامە تەواونەکراوەکانى سەردەشت تەواوبکەین و رۆحى بۆ هەمیشە شاد بکەین،ئەوان 
ویستیان بەر بە ئازادى بیروڕا بگرن،بەاڵم هەر سەردەشت خۆى لە خۆییدا بوو بە رەمزى 

 . تن وو(نا ) رادەربڕین و سەرەتایەکى بەهێز بۆ 
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ئەم رۆژانە ساڵێک بەسەر قرتاندنى گوڵێک تێپەڕ دەبێت کە بەدەست دوژمنانى ئازادى 
تیرۆرکرا ، ئیتر شانازییەکیش بە ئەمن و ئاسایش و ئازادى پایتەختى هەرێمەکەیان 
نەمایەوە ، دواجاریش سەردەشت بە چاونەترسى و گوێنەدان بە هەرەشە و گورەشەکانیان 

ەرگەى دێرەکانى من نەگرن کە لەوپەڕى دڵسۆزیمەوە دەینوسم ، ئەگەر ئێوە ب: پێى گوتن
ئیتر کەواتە ئێوە هیچ نین و بە کزە باییەک دەرۆن و نامێنن وەرن ئەو کارە بکەن تا 

 .ماهیەتەکەیان باشتر دەرکەوێت ، بەداخەوە ئەو کارەیان کرد و بچوکى خۆیان سەلماندەوە 

ە کۆمەڵگاى کوردستان دورستکرد کە سەردەشت عوسمان، بە مەرگەکەى وەزعیەتێکى ل
هەمومان بێ جیاوازى  بە ئازادى کەمتر رازى نابین،بە کەمتر لە یەکسانى و عەدالەتى 
کۆمەاڵیەتى رازى نابین، رازى نابین بەبەرچاوەکانمانەوە سەروەت و سامانى ئەو واڵتە بە 

و سەودامان  تااڵن ببەن و نوسین و قسەکردنیشمان پێ رەوا نەبینن، رازى نابین سات
 .....  پێبکەن، رازى نابین

سەردەشتى هەمیشە زیندوو، بەوپەڕى دڕندەیى و لەحاڵەتێکى بەربەریەتدا تیرۆرکرا ،بەاڵم 
( لیژنەوە ) ئەمە خاڵى کۆتایى نەبوو ، دەسەاڵتى سیاسى لەرێگاى کۆمیدیایەک بەناوى

خوازان نارد، بەاڵم پەیامێکى مەترسیدارى بۆ هەموو نوسەران و رۆژنامەنوسان و ئازادی
الى هەموان خۆشەویستر (تیرۆریستە ) خۆشبەختانە نەک پەیامەکە نەگەیشت بەڵکو ئەو 
شیرنە کردەوە، ئیتر پاکى ( تیرۆرستە ) بوو و هەموان ئامێزیان بۆ باوەشى میهرەبانى ئەو 

و بەرائەت و راستگۆیى سەردەشت الى خەڵک  زیاتر رۆشن بویەوە و دەرگاى لەسەر 
ک بابەت کردەوە کە بەڵگە و دیکۆمێنتى دایە دەست هەمووان بۆ قسەکردن و کۆمەڵێ

 .گفتوگۆکردن و داکۆکى زیاتر لە سەردەشت و ئازادى

ئیستا سەردەشت لەناوماندا نیە،بەاڵم وێنە و پەیام و پێکەنین و زەردەخەنە شەرمنەکانى 
ە لەنێو دڵ و دەروونى لەنێو کوچە و کۆاڵن و شار و و ماڵەکانمان دێن و دەچن و بۆ هەمیش

 .ئازادیخوازان و رۆژنامەنوسان بە زیندوویى دەمێنێتەوە

ئەوان وویستیان ئازادى لە رێگاى سەردەشتەوە تیرۆر بکەن ، بەاڵم سەردەشت و ئازادى 
بوون بە دوو ناوى لەیەک جیانەکراوە بۆ هەتا هەتایە و سەردەشت بوو بە دەروازەیەکى 

 .ستان بە ئازادىگەورە بۆ گەیشتنى خەڵکى کورد

 !بژى سەردەشت ، بژى سەردەشت ، بژى ئازادى 
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 كات شت عوسمان ده رده نوسانی بێسنور داوای دادگاییكردنی بكوژانی سه رۆژنامه

شت عوسمان،  رده و خوێندكار سه نوس و تیرۆری رۆژنامه ساڵیادی رفاندن  له: ئاوێنە 
رێزێك بۆ "ژێرناوی   راپۆرتێكدا له  لهنوسانی بێسنور  تی رۆژنامه وڵه رێكخراوی نێوده

 .ئاشكرا بكات  و تاوانه تی ئه كات چۆنیه رێم ده اڵتدارانی هه سه ده  داوا له" شت عوسمان رده سه

ساڵێك . ڕی شت عوسمان تێپه رده ر كوژرانی سه سه ساڵێك به:  دا هاتووه كه راپۆرته  له
ر  سه ساڵێك به  ڕینی تێپه  دوای. و سزا نادرێن چن دهو  دێن  ئازادی به  كانی و هێشتا بكوژه  ڕی تێپه

ولێر،  هه دین له الحه سه  م زانكۆی رده به له 7505  ئایاری  ی3 له  ی رفاندنی وه ئه
دوو   نێت كه ده  ساڵه 74ن  مه ته  نجه گه  نووسه م رۆژنامه سنوور رێز له  بی  نووسانی رۆژنامه

.  وه رییه سه  ی لله كه ك نرا بوو به و فیشه وه موسل دۆزرایه له  ی كه رمه ته  رۆژ پاش رفاندنی
  ی كه كچه  من عاشقی"  ناوی دیارترینیان به  بوو، كه  نووسی  ند وتارێكی شت چه رده سه

 . وه كوردستان باڵویكرده له" بارزانیم

و هاوكارانی  و هاوڕێیان  ماڵه بنه  ی ئاڕاسته  خۆی  خۆشی ره و سه نوسانی بێسنور پرسه رۆژنامه
  م تاوانه ئه  نجامدانی ئه  تی چۆنیه  پرسێت كه كوردستانیش ده  رێمی هه  تی حكومه و له كا ده

   ی ئاشكرا بكاو ئیدانه

 .دا م تاوانه له  وه لێكۆڵینه  رجی لومه هه كات له تیش ده فافیه شه  بوونی نه

زۆر   كاتێكی له  نگه دڵته  رییه وه م یاده ئه:  نوسێت نوسانی بێسنور ده ی رۆژنامه كه راپۆرته
و  ر ئه سه  هێرشكردنه له  كان سڵ سیاسیه  حیزبه ر به سه  ئاسایشی  كانی و هێزه پشێودایه
كان  رییه ماوه جه  زاییه و ناڕه خۆپیشاندان  رووماڵی  وێ یانه ده  كه  وه نه ناكه  نووسانه رۆژنامه

  كردنه  ستدرێژی دواییدا، ده  ی فتانه م هه له.  وه شوباته  ڕاستی ناوه عێراق له  كوردستانی ن له بكه
  ستدرێژی و ده و تۆقاندن كوشتن  ی شه ڕه هه:  كردووه  نووسان زیادی رۆژنامه  ر ئازادی سه
  ی رۆژانه  و ئاوی نان به  كان بووه میدیا لۆكاڵییه  تااڵنكردنی و به كوشتن  وڵی و هه  یی سته جه

 . كه رێمه هه  ری گه رۆژنامه

سعود بارزانی  رێمی كوردستان، مه رۆكی هه سه: نوسێت نوسانی بێسنور ده رۆژنامه
شت  رده و تیرۆری سه رفاندن  له  وه تی دروستكرد تا لێكۆڵینه كی تایبه یه كۆمیته  وه یه مباره له

  یه لیژنهم  خۆبوونی ئه ربه سه  یان له خنه شت ره رده ی سه ماڵه رچی بنه گه عوسمان بكات، ئه
 .گرت

  تی كه دا وتویه نراوه یه و راگه و له ركرد ی ده یاننامه م به كه ردا یه ی ئۆكتۆبه00  له  كه لیژنه
  وه نوسییه كاری رۆژنامه  ندی به یوه ك په یه هیچ شێوه  شت عوسمان به رده كوژرانی سه

شدا  نده یوه م په و له  بووه  لقاعیده ئه  ربه نسارولئیسالمی سه گروپی ئه  ندی به یوه و په  بووه نه
 .ستگیركرد سێكیان ده كه
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  كدا ئاماژه یه یاننامه به  و له  وه كاته تده ره  نراوه یه م راگه خێرایی ئه  شت به رده ی سه ماڵه بنه
و دوور  سێك سێكۆالر و كه ئه  زانێت كه شتی ناسیبێت ده رده سێك سه موو كه هه  كات كه ده  وه به
 .  ئایدۆلۆژیای تیرۆریستی بووه  له

نسارولئیسالمی  گروپی ئه  ن كه كه ش ده وه به  نوسانی بێ سنور ئاماژه رۆژنامه
  م تیرۆره ر ئه سه كی خۆی له ندییه یوه په  رجۆره ر هه ی ئۆكتۆبه74  كدا له یه یاننامه به له
 . وه تكرده ره

. كراون ستگیر نه كوژانی تا ئێستا دهشت عوسمان، ب رده رگی سه مه ئێستاش پاش ساڵێك له
نوسی  دوای كوژرانی رۆژنامه به  كورستانی عێراق كه له  نوس بووه نجێكی رۆژنامه نهاگه و ته ئه

 .ركوك كوژرا كه له 7550ساڵی   له  كه  مه حه گۆڤاری لڤین سۆرانی مامه

مساڵ  ی ئایاری ئه00 رۆژی  كات كه ده وه به  نوسانی بێ سنور ئاماژه ی رۆژنامه كه راپۆرته
هاوكاری   به  كراوه  هاوكاری یۆنسكۆ ئاماده  به  نوسان كه كتێبی رێنما بۆ رۆژنامه  ركێك له به
 . وه كاته زمانی كوردی باڵوده زگای ئاراس به ده

 

  وه یان کرده-شت عوسمان رده هیدکردنی سه مریکی یادی شه خوێندکارانی زانکۆی ئه

 کر د بابه مه محه

ک،  ند مامۆستایه ناویشیاندا چه مریکی، له خوێندکارانی زانکۆی ئه ڵێکی زۆر له مڕۆ کۆمه ئه
هیدکردنی  رز ڕاگرتنی سالیادی شه مپی زانکۆ بۆ به که ناوه ک له نجامدانی چاالکیه ئه ستان به هه

 . شت عوسمان رده نوس و خوێندکار سه ڕۆژنامه

تێیدا ڕووداوی   که  وه ن خوێندکارانه الیه ند وتارێک له چهی  وه خوێندنه بریتی بوو له که چاالکیه
نگی ئازادو پێشێلکردنی  کپکردنی ده کردو به یان ئیدانه-شت عوسمان رده تیرۆرکردنی سه

بوو  نگێک نه نها ده ش ته رده سه یاند که ها ڕایانگه روه هه. م دا ڵه قه کانیان له تاییه ره سه مافه
 .ن که ری یاسا ده روه کسانی و سه داوای یه بوو که وانه موو ئه نگی هه ڵکو ده به

ڕێبازی  دا به وام بوون و درێژه رده ر به سه له وه خت کرایه کاندا جه ی وتاره میانه ر له هه
 .  کان بوو یاندنی ڕاستیه ربڕین و گه ئازادی ڕاده داکۆکی کردن له  شت عوسمان که رده سه

 .شت عوسمان کۆتایی هات رده ستان بۆگیانی پاکی سه وه ک یه قیقه ده  به  که یه چاالکه
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 ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان ئازاد بکەن

ماوەیەکە ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان لە الیەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لە هەولیر 
ئێمە وێرای . فلتەر کراوە و ماڵپەڕ ناکرێتەوە لە ناوچەکانی ژێر دەسەالتی پارتی

ئیدانەکردنی توندی ئەم هەنگاوەی پارتی کە بە زیندانیکردنی ماڵپەڕی سەردەشت ئەیناسێنین 
ری دەسەاڵتدارانی ئەزانین سەر ئازادی ڕۆژنامەگەریی  و ئازادی و بە هێرش کردنێکی ت

رادەربڕین خوازیارن کە سەرجەم نوسەران و رۆژنامەنووسان و ڕێکخراو و بالوکراوە 
ئازادەکان هاوشان لەگەڵماندا ئەم پەالمار و زیندانیکردنەی ماڵپەڕی سەردەشت سەرکۆنە 

 . بکەن و هەوڵی جدی بدەن لە ئازادکردنیدا

زادی ڕۆژنامەگەریی و ئازادی دەستڕاگەیشتنی تاکەکانی کۆمەڵگا بە زانیاری  ڕاست و ئا
دروست یەکێک لە سەرەتاییترین مافەکانی مرۆڤە و پێویستە دەسەالتداران لە ژێر هیچ 

 .بیانوویەکدا پێشێلی نەکەن و ڕێزی لێ بگرن

 .ازاد بکرێت خوازیارین بە زووترین کات ئەم فلتەرە الببرێت و  ماڵپەڕەکەمان ئ

 دەستەی بەڕێوەبەری ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان 

 ٣١٠٠ی مەی  ٨ 

 ئێوە ئەتوانن لە ماڵپەڕ فلتەر شکێنەکان سوود وەربگرن بۆ کردنەوەی ماڵپەڕی سەردەشت

 

 كوردستان  بێسنوری نووسانی  ڕۆژنامه  گروپی...  بارزانیدایه ستۆی ئه م له ڵه قه  هیدانی شه  خوێنی

     گشتی ڕای: بۆ

  له  م ساڵیاده ئه(. شت   عوسمان رده سه)  ر تیرۆركردنی سه ڕێت به په ئیمڕۆ ساڵێك تێده
(  حمه ریف و سۆران مامه عبدالستار   تاهیر شه) له كه  ریه هه تا ئێستا بكوژانی كه  كاتێكدایه 

كات،  ده خراپی ێت ڕوو لهكوردستان تاد رێمی هه یاندن   له  ڕاگه وشی  كراون و ڕه ستگیرنه ده
و  ڕابردوو خراپترین ئه ڕۆژی  25 ی  ماوه  له كه   كاتێكدایه  له    م ساڵیاده ئه  چونكه
  تری ی  كه پارچه  رسێ هه له  گشتی  و به تی تایبه به  كوردی   یاندنی بوون بۆ   ڕاگه ڕۆژانه

نیا  رێم ته هه وشی  ڕه راورد به به اڵم به به  و هاوكارانمان خراپ بووه وشی هاوڕێ كوردستان ڕه
 . گرێت رده م وه كه یه ی رێم پله هە  ی پارێزگاكه  سێ له

ر  سه  ته نووس هێرشیان كراوه دان ڕۆژنامه دا سه یه م ماوه له  چونكه  ئێمه كانی زانیارییه  پێی به 
و  دراوه مارۆ گه  وه همنی ئه  ن هێزێكی الیه له(یام په)  ناڵی و كه سوتێنراوه( نالیا) ناڵی و كه

الر  كه نگیش له ده  ر ڕادیۆی سه ته خراوه  شویشی یش ته(ئێن ئێن ی كه) ناڵی كه
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نووسانی  ڕۆژنامه كو گروپی  وه  ئێمه م ڕووداوانه  موو ئه هه ن كراوهً  تاال الماردانی په وێڕای
شت  رده سه  یرۆركردنیڕ ت مه له كوردی تیً  ال سه ده نگی بێده  م ساڵیاده كوردستان له  بێسنوری 

  تیرۆركردنی زانێت له م ده كه یه رپرسی به رێم به هه رۆكی ، سه وه ژێر پرسیاره خاته عوسمان ده
  تری رپرسانی رێم و به هه  رۆكی سه ك ه ی  وه ئه هۆی  ش به مه شت عوسمان ئه رده سه

  ی م كونسوڵخانه رجه ها سه هرو ن هه كه ده  وه ولێره هه  ئارامی به  شانازی میشه هه ی كه پارته
نگی  بێده زانین، چونكه  شت عوسمان ده رده سه  تیرۆری  شیكردن له هاوبه ولێر به هه ووالتان له

تر  جارێكی  وه لێره  بارزانی ی  ماڵه بنه  اڵتی سه ده  ی وانه م كرده به ڕازیبوونیانه  ی  وان نیشانه ئه 
بكات  م ئاشكرا ڵه قه هیدی  شه  رسێ هه تاوانبارانی  له  په به  كهین  كه ده  بارزانی داوامان له   ڕووی

  ئازاردراوی ی  سته جه ك له  یه ند وێنه بین چه ناچارده گینا ئێمه دادگایان بكات ئه  و ڕاپێچی
  رشتێك بێت ئێمه هه كانی وه د واجار كاردانه وه ینه باڵوبكه( شت عوسمان رده سه)

 . رپرسیارنین به لێی

ڕۆژی   یاندبوو یادی كو پێشتر ڕامانگه م وه ڵه قه  هیدی شه  ر سێ هه  خوێنی كو ڕێزگرتنیش له وه
 . وه ینه ناكه  ری گه ڕۆژنامه ئازادی  

 كوردستان رێمی هه -كوردستان  بێسنوری نووسانی ڕۆژنامه گروپی

 

 نگكردنی میدیا وام بۆ بێده رده وڵی به هه: كوردستانی عێراق

 سبەی 

 ان رایتس وۆچهیوم

ی  شه ڕه كرێن و هه ستگیرده كرێت، ده ر تۆمارده سه درێت، داوایان له نوسان لێیانده رۆژنامه
 .كرێت كوشتنیان لێده

رپرسانی  به یاند كه رێكخراوی هیومان رایتس وۆچ رایگه: 7500ی ئایار، 74نیو یۆرك، 
 هێرش  زیادبوندایه  له ، كهك یه شێوه رێمی كوردستان به كانی هه نییه مه ئه حكومی و هێزه

هیومان رایتس وۆچ . كوردستانی عێراق نوسان له كانی كاركردنی رۆژنامه ر ئازادییه سه  نه كه ده
نوسان بهێنن  ركوتكاری دژی رۆژنامه سه رێم كۆتایی به رپرسانی هه به  پێویسته  یاند كه رایگه

 . وه ی كوشتنه شه ڕه و ههشهیر و لێدان و گرتن  ك داوای ته شێوازی جیاجیای وه به

  ناوبانگه به  گۆڤاره له  كێكه یه گۆڤاری لڤین، كه  وڵیانداوه ندینجار هه اڵتداران چه سه ده
هیومان رایتس وۆچ . ن نگ بكه رێمی كوردستان و میدیاكانی تر بێده خۆكانی هه ربه سه

م  ئاست ئه ونی لهنگب بێده تی كۆتایی به وڵه ڵگای نێوده كۆمه  پێویسته یاند كه رایگه
 .ی بكات ركۆنه بهێنێت و سه رفراوانبوانه به هێرشه
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هیومان رایتس  ڕاست له اڵتی ناوه شی رۆژهه ری به ڕێوبه ، سارا لی ویتسن، به وه یه مباره له
ئازادی  مێكی نوێیدا له رده دی سه ڵێنی هێنانه رێمی كوردستان به تی هه حكومه: "یاند وۆچ رایگه

ربڕینی كورد زیاتر  رێزگرتنی بۆ مافی ئازادی راده كه اڵم وادیاره ، بهبۆ كوردی عێراق
ركوتكاری  سه نگی داواكاری كۆتایی هێنان به ده كاتێكدا كه له. ی پێشو كه ته حكومه له نییه

نگكردن و  وڵی بێده اڵتدارانی كورد هه سه ، ده ندندایه سه ره په ڕاستدا له اڵتی ناوه رۆژهه له
 ".ن ده ئامێزده خنه ری ره گه امهتۆقاندنی رۆژن

سعود بارزانی  رێم مه رۆكی هه سه ، پارتی دیموكراتی كوردستان، كه7500ی ئایاری 02رۆژی 
ری گۆڤاری لڤین،  رنوسه ، سه د میره حمه شهیری دژی ئه كی ته كات، داوایه تی ده رۆكایه سه

ن پارتی  الیه پالنێك له ی گوایه وه بهت  باره ی راپۆرتێك سه وه ر باڵوكردنه رامبه به تۆماركرد له
بۆ  بوه تدا، هه حكومه شی له كێتی نیشتمانی كوردستان، هاوبه دیموكراتی كوردستان و یه

الی  یان له نوسخه كانی دادگا كه نامه ڵگه پێی به به. كانی ئۆپۆزسیۆن ركرده تیرۆركردنی سه
( زار دۆالر هه 003)ك ملیار دینار  پارتی دیموكراتی كوردستان داوای یه هیومان رایتس وۆچه

تی  ی مۆڵه وه شاندنه ڵوه رێی هه كات بۆ داخستنی گۆڤاری لڤین له ربو و بڕیارێك ده قه
 .كاركردن

د  حمه ر ئه سه پارتی دیموكراتی كوردستان داوای له ، كه قی داواكاندا هاتوه ده له
  تی راست و دروستنی نییه مایه بنه ر هیچ ك هه نه"ی لڤین،  كه ته بابه چونكه تۆماركردوه میره

یی و پێشێلكردنی پیرۆزی و  وه ته ر ئاسایشی نه بۆ سه ترسیداره كی مه یه ڵكو دیارده به
 .لی كوردستان ی گه"كان زنه مه وته ستكه كان و ده ریه روه سه

كێتی  رۆكی عێراق و سكرتێری یه بانی سه الل تاڵه كاتێكی پێشتری مانگی ئایاردا، جه له
. ت تۆماركرد مان بابه ر هه سه كی دژی لڤین له داوایه وه ن خۆیه الیه یشتمانی كوردستان، لهن

ی ئایار، 0رۆژی  وه و داوایه هۆی ئه به یاند، كه هیومان رایتس وۆچی رایگه به د میره حمه ئه
 .ردستگیرك ی پێنج كاتژمێر ده د، یان بۆ ماوه مه یامنێری لڤین، ژیار موحه و و په پۆلیس ئه

و  ئه: "هیومان رایتس وۆچ وتی ڕاست له اڵتی ناوه شی رۆژهه ری به ڕێوبه سارا لی ویتسن، به
وڵی  هه له هیچ نین جگه وه رێمه تی هه رپرسانی حكومه ن به الیه شهیر له ی ته داوایانه جۆره

ر  سه ترس و سانسۆر له شێكی پڕ له گران و دروستكردنی كه خنه پۆشكراو بۆ سزادانی ره رده په
خۆ زیانیان  ربه نوسانی سه ر رۆژنامه كانی بۆ سه كانی بارزانی و هاوكاره هێرشه. خۆدانان

 ".میدیاكاندا ر شتێك له ی هه وه باڵوكردنه  ك له وه زیاتره" كان ریه روه سه"و " پیرۆزی"ر  سه له

فۆنی  له ی نیسان ته73كاتێ رۆژی  هیومان رایتس وۆچی وت، كه  نوسێكی لڤین، به رۆژنامه
ی كوشتنی  شه ڕه زیر هه ، كرد وه رگه زیری پێشمه فا، وه ر موسته عفه بۆ شێخ جه

فۆنی بۆ شێخ  له ی لڤین ته كه نوسه رۆژنامه. ، كرد د میره حمه ری گۆڤاری لڤین، ئه رنوسه سه له
قی  ده. ك یه له سه ر مه سه زیر له رگرتنی بۆچونی وه فا كردبو بۆ وه ر موسته عفه جه
فا  ر موسته عفه شێخ جه وتی، كه كه نوسه رۆژنامه.  تۆماركراوه كه فۆنییه له ته ندییه یوه په
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رگری  زیری به هود باراك، وه یه راوردكرابو به و به دا ئه كه تێكی گۆڤاره بابه له بێزاربو، چونكه
بۆ رای گشتی   یه شه ڕه و هه واڵی ئه ی هه وه بڕیاریدا پێش ئه وتی، كه د میره حمه ئه. ئیسرائیل
 .ت رۆكی حكومه سه  نێۆته یه بگه  كه له سه یان پۆلیس ئاگاداربكات مه  وه باڵوبكاته

م ساڵح،  رهه جێ به ستبه فا ده ر موسته عفه ی شێخ جه كه شه ڕه دوای هه: "وتی د میره حمه ئه
شریتی . رێمی كوردستانم ئاگاداركرد و داوای هاوكاریم لێكرد تی هه رۆكی حكومه سه

ت هیچ  رۆكی حكومه ، سه وه داخه اڵم به لماندن، به بۆ سه یه م هه كه شه ڕه تۆماركراوی هه
ی  كه ندامێكی كابینه ن ئه الیه له كی كوشتن كه یه شه ڕه هه له وه بۆ لێكۆڵینه داوه وڵێكی نه هه

و رۆژی  وه اڵوبكاتهب  یه شه ڕه و هه واڵی ئه هه بڕیاریدا كه د میره حمه ئه ربۆیه ، هه" كراوه وه خۆیه
 . وه باڵوكرده وه یه و باره تێكی له ی ئایار بابه2

ی  له سه مه له وه لێكۆڵینه كات كه رێمی كوردستان ده تی هه حكومه هیومان رایتس وۆچ داوا له
وا شێخ  ئه رویداوه كه كردنه شه ڕه هه وت كه ركه ر ده گه بكات، ئه د میره حمه ئه كردن له شه ڕه هه
 . وه روی دادگابكرێته ی الببرێۆت و روبه كه پۆسته فا له ر موسته عفه جه

و مانگی سێ جار و  زرێنراوه سلێمانی دامه دا له7557ساڵی  و له خۆیه ربه لڤین، گۆڤارێكی سه
واو  تی ته و زۆرجار بابه وه كرێته رێمی كوردستاندا باڵوده هه رفراوان له كی به یه شێوه به
رێكی گۆڤاری  ند نوسه ها چه روه هه.  وه كاته باڵوده  كه اڵتداره سه ده  دو پارتهر  سه ئامێز له خنه ره

، سۆران 7550ساڵی . ڵهاتون واڵت هه یان له وه ته یان گرتن بونه شه ڕه روی هه لڤین روبه
ژێر  له ركوك، كه كێكی كه ڕه گه م ماڵی خۆیدا له رده به ، له كه یامنێری گۆڤاره ، په مه حه مامه

ركوك  كه شفروشی له ی له باره ی راپۆرتێكی له وه ، تیرۆركرا پاش ئه اڵتی كورددایه سه ده
 .كرد وه رپرسێكی كورده ند به گالنی چه تێوه ی به و ئاماژه وه باڵوكرده

ی نیساندا 00رۆژی  كان له ركوتكردنی خۆپیشاندانه سه ستان به هه ی كه وه و كاته له
رانی خۆپیشاندان و  ك هێرشیان دژی رێكخه یه ورد زنجیرهاڵتدارانی ك سه سلێمانی، ده له

خۆیان  كه سی ناچاركردوه ندێ كه ی لێدان و گرتن هه شه ڕه هه.  نجامداوه نوسان ئه رۆژنامه
 . وه بشارنه

لێدانی بڕیار نامیق،  وتنه شاری سلێمانی، كه كان له منییه ئه ی ئایار، هێزه00وی  شه
ستێكی  ده  وه و لێدانه هۆی ئه به بڕیار وتی، كه. ستگیریانكرد ه، و دKNNناڵی  یامنێری كه په

نزیك  ك له یه قه ند ته ی چه وه دوای ئه: "هیومان رایتس وۆچی وت بڕیار نامیق به.  شكاوه
م و پرسیارم  بكه  كه ی روماڵی روداوه وه كرا، چوم بۆ ئه وه مانه رله ی په نوسینگه

  وه نییه ده جلی مه س به ش كه كاتێكم زانی، شه.  چی رویداوه هكێتی كرد ك كی یه یه زه فره مه له
م ماڵی  رده به  نه ندم و بردمایه یان لێسه فۆن و كامێراكه له الماریاندام، ته وتن و په ركه ده
تییان پێكردم و  كان ئاسایش سوكایه ندامی هێزه ندین ئه وێ چه له. ری ئاسایشی شار به ڕێوه به

رمیان  سه. كرێت بمكوژێت ئه كرد كه كه ره فسه ئه كێكیان پرسیاری له لێبو یهلێیاندام، و گۆێم 
 ".یاندام فره  وه كی تری شاره یه ناوچه و له وه كه یه یاره پشتی سه داپۆشی و خستمیانه



 سەردەشت عوسمان
 

302 
 

یانوسیت ناویان  نه وه ندنه سه ترسی تۆڵه له نوس، كه ی ئایار دو رۆژنامه00رۆژی 
جلی  س به شت كه كۆتایی مانگی نیساندا هه له رایتس وۆچیان وت كههیومان  ئاشكرابكرێت، به

و  مان ئه هه دو ئۆتۆمبیلدا بون، له له كه كه سه شت كه هه. وتون ولێر شوێنیان كه هه له وه نییه ده مه
رێمی  رپرسێكی هه به تێیدا چاویان به كه نوسه بڕیاربو دو رۆژنامه وتن كه ركه دا ده قامه شه
كان  نوسه رۆژنامه. نجامبدات یاندندا ئه ندێ راگه ڵ هه گه داوای كردبو دیدار له وێت كه بكه

كانن و ئاگاداری  منییه ئه هێزه ر به ردابو، سه به نییان له ده جلی مه ، كه سانه و كه ئه ڕیانوایه باوه
 .وڵی رفاندنیاندابون هه بون و له و دیداره ئه

، وتی،  سته ربه نوسێكی سه انی خۆپیشاندان و رۆژنامهر رێكخه كێك بو له یه ر، كه سۆران عومه
. وتوم خه ماڵی خۆمدا نه له وه و رۆژه له"،  وه ته خۆی شاردوه وه نیسانه 02رۆژی  له كه

رێمی كوردستان و دو  تی هه كانی حكومه نادیموكراتییه  فتاره ره  له  خنه ره  كه  یه وه م ئه كه تاوانه
و  وڵی رفاندنمیانداوه كان هه ییه منه ئه  هێزه.  مه كه مو تاوانه هه وه گرم، ئه ده كه اڵتداره سه ده حزبه

 ".كشمیان دا وڵی رفاندنی كوڕه ت هه نانه ته. ستگیركردنیان داوم فرمانی ده

،  كانی سلێمانی روماڵكردوه خۆپیشاندانه چاالكانه ست، كه ربه گری سه زمناكۆ ئیسماعیل، وێنه
ندینجار  چه"،  وه ته خۆی شاردوه مان رایتس وۆچی وت، كههیو ی ئایار به03رۆژی 

كسی هاتوچۆ  ك ته یه نها به ته وه رئه به له. ترسی لێدان و گرتندام مه وتون، و له شوێنمكه
ی  ڕه الپه. كان گشتییه شوێنه  م، ناشتوانم بچمه كه ی پێئه ناسم و متمانه ئه كه قه م، سایه كه ئه
ند  ر چه سه مان شت به هه. كاریان بهێنم هاككراون و ناتوانم به م كه یڵه سیبوك و ئیمه فه
 ".كاندا خۆپیشاندانه  گالون له تێوه  كه سێكی تردا هاتوه كه

كۆتایی  له رێم نوسیوه رپرسانی هه ر به سه ئامێزی له خنه تی ره بابه نوسێكی تر كه رۆژنامه
زۆر "،  یشتوه پێگه وه ناسراوه سانی نه كهن  الیه ی له شه ڕه ندین هه چه مانگی نیساندا وتی، كه

یان  شه ڕه فۆنیان بۆكردون و هه له كان ته منییه ئه هێزه یسبوكم وتیان كه هاوڕێكانی فه له
.  وه سیبوكیان من بسڕنه كانی فه"هاوڕێ"لیستی  بۆیان له باشتره لێكردون و پێیان وتون كه

 ". یان كردوه و كاره ندین هاورێم ئه ی چه وه پاش ئه

رۆژی  له  كات كه ده  وه به  نوسان ئاماژه رۆژنامه ری میترۆ بۆ داكۆكیكردن له نته سه
تی پێشێلكاری  حاڵه 755 ی شوباتدا تائێستا زیاتر له02 له  وه كانه ستپێكردنی خۆپیشاندانه ده
  هیاندو نوسانی بێسنور رایگه رێكخراوی رۆژنامه.  نوسان تۆماركردوه رۆژنامه ر به رامبه به
ییان  سته یاندن هێرشی جه ندی راگه نوس و كارمه رۆژنامه 33كانی  پێی ئاماره به كه

 .ستگركراون یش ده74رو  سه ته كراوه

هیومان رایتس وۆچ  ڕاست له اڵتی ناوه شی رۆژهه ری به ڕێوبه سارا لی ویتسن، به وه یه مباره له
ی  كه له ك بۆ گه یه ئاینده دنی چ جۆرهڵێنی دابیكر رێمی كورستان به تی هه حكومه"پرسیاریكرد، 

دا  كه ی ناوچه كه خراپه كۆنه مان شێوازه هه له ستوه قی به خۆی چه كاتێكدا كه دات له ده
كانی كوردستان،  ركرده سه: "پاشان وتی" نوسان؟ ر رۆژنامه سه لێدان و هێرشكردنه له بریتییه كه
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یان  كه له رێزی ماف و ئازادی گه كه یه وه ئه ویش ، ئه ره سه ركێكی قورسیان له ت، ئه تایبه به
 ". شتوه تیان چه ینه یان ساڵ مه مویان ده هه ی كه و پێیه بگرن، به

ت  تایبه به -رێمی كوردستان كرد تی هه هاوكارانی حكومه هیومان رایتس وۆچ داوای له
ی  ئاشكرایه  خستنه راوێز م په ی ئه ركۆنه سه كه -وروپا كان و واڵتانی ئه كگرتوه یه ته والیه

 .ن بكه وه رێمه تی هه ن حكومه الیه ری له گه ئازادی رۆژنامه

ری  گه ری یاسا و ئازادی رۆژنامه روه پشتیوانی سه ریكا، كه مه ی ئه وه ره تی ده زاره وه
كی گشتی  یه شێوه ، به یه رچاوی هه اڵتێكی به سه و تائێستاش ده ری عێراقدا كردوه رانسه سه له

كانی مرۆڤ دژ  ی مافه م داوییانه كانی ئه ترسناكه ئاست پێشێلكارییه له گ بوهن بێده
و  رچاوگرتنی ئه به له به یاند، كه هیومان راتیس وۆچ رایگه. ران نوسان و خۆپیشانده رۆژنامه به

كانی كرد  وه ته نه فره تی هێزه ركردایه ریكا، سه مه كانی ئه كگرتوه یه ته والیه ی كه راستیه
و  ئه كه بوه وه ر ئه به شێكی له دام حوسێن، به رۆكی پێشو سه وڵدانیدا بۆ روخاندنی سه هه له

) ر شانی  سه ت له كی تایبه رپرسیارێتییه به كرد، بۆیه مافی كوردی پێشێل ده رژێمه
كانی  مافه رێمی كوردستان رێز له رپرسانی هه به ی كه وه له وه ئكیدكردنه ته له یه(ریكا مه ئه

 .گرن تیانییان دههاواڵ

دام حوسێنی البرد  كان سه كگرتوه یه ته والیه ی كه وه شت ساڵ دوای ئه هه: "سارا لی ویتسن وتی
و  كاتێكدا ئه له  ستاوه نگی وه بێده كانی كورد، ئێستا به ژێر دروشمی پاراستنی مافه له

كات  ی پێشێلده كه انیشتوانهكانی د مافه زرێنراوه كوردستان دامه و له هاوكاری ئه به ی كه ته حكومه
كان،  كگرتوه یه  ته رۆكی والیه بارك ئۆباما، سه: "ها وتی روه هه" كات ركوتیان ده و سه

اڵم  عێراقدا كرد، به وپێشچونی دیموكراسی له ره به  ی به ی ئایاردا ئاماژه75ی رۆژی  كه وتاره له
 ". ندندایه سه ره په لهوێ  ركوتكردنی حكومی له ترس و سه كه یه وه ئه كه واقیعه

 نوسانی كوردستان ترس بۆ رۆژنامه شێكی پڕ له كه

 یاساكانی عێراق و كوردستان: گۆڤاری لڤین داواكانی دژ به

نی  مه ری و چاپه گه ربڕین و ئازادی رۆژنامه ستوری عێراقی زامنی ئازادی راده ی ده40ی  مادده
هۆی پێشێلكردنی  بێته نه مو شێوازێك كه هه به"ت كا ده وه یاندن و باڵوكردنه و رێكاڵمكردن و راگه

 ".رێسای گشتی و ئاداب

داران و  تمه سیاسه ر به رامبه ئامێزن به خنه ره ی كه تانه و بابه ر ئه سه شهیر له زیادبونی داوای ته
نوسان  روی رۆژنامه روبه ستن كه ربه كیترین به ره رپرسانی حكومی سه كان یان به سیاسییه پارته

دادگاكانی كوردستان رێسا ناوخۆیی و  وێت كه كه رده كوردستانی عێراقدا، و واده له وه بنه ده
پارتی دیموكراتی كوردستان . بڕین كارناهێنن بۆ زامنكردنی ئازادی راده كان به تییه وڵه نێوده

ڵی سا له ی كه شهیره و داوا ته ت ئه تایبه ، به ی ئێستا تۆماركردوه وه ك ئه پێشتر داوای وه
ك ملیارد دۆالر  ی ئۆپۆزسیۆن تۆماریكرد و داوای یه فتانه كی هه یه دا دژی رۆژنامه7505
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تباركران  اڵتدار تۆمه سه ردو حیزبی ده دا هه كه تێكی رۆژنامه بابه ی له وه بو ی كرد، پاش ئه ره قه
 .وت بۆ ئێران بازرگانیكردنی نایاسایی ناردنی نه ندبون له سودمه به

هیومان رایتس  ری گۆڤاری لڤین، به رنوسه ، سه د میره حمه ری ئه پارێزه عوسمان سدیق،
نی ساڵی  ده پێی قانونی مه ی پارتی دیموكراتی كوردستان به كه شهیره داوا ته نگه ره وۆچی وت كه

ك یاسای كاری  بو دانانێت، نه ره سنور بۆ داواكردنی قه تۆماركردابێت، كه 0200
، یان قانونی  رچوه ده وه مانی كوردستانه له ن په الیه دا له7550 ساڵی له وانی، كه رۆژنامه

 .0202عقوباتی عێراقی ساڵی 

كات و  دیاریده وه ر باڵوكردنه سه له وه ربوكردنه وانی سنور بۆ قه یاسای كاری رۆژنامه
كی  یه شێوه به  و یاسایه اڵم، ئه به. ن كان دابخه زگا میدیاییه ده رپرسان كه به كات له رێگریده

پێی یاسا زۆرتر  ك به ند داوایه چه كه  یانداوه كارناهێنرێت، دادگاكانیش رێگه رفراوان به به
 .تۆماربكرێن 0202و قانونی عقوباتی  0200نی  ده ك قانونی مه كانی وه ركوتكاره سه

كرێت  رده سه ستبه كرێت ده ، ده( وه گرێته نوسیش ده رۆژنامه)سێك،  نی، كه ده پێی قانون مه به
رف و  ت و شه رامه ر ئازادی و كه هێرشكردن بۆ سه"نێویاندا  له" وی عنه زیانی مه"ر  سه له

،  و یاسایه كانی ئه نده پێی به به. هتد...ی دارایی و  تی و پێگه اڵیه ی كۆمه ناوبانگ و پێگه
سێك یان  كه به" هیرش ته"ر  گه ئه دات، تاوانه و زیندانیكردن ده وره بوی ئێجگار گه ره قه به رێگه كه
ردو  كانی هه نده به. كان بكرێت گشتییه زراوه دامه  كی ئاشكرا به یه شێوه به" تی سوكایه"

ڵ  گه رۆكی ئاخاوتن و ناگونجێن له ناوه ت به باره كی گشتین سه یه شێوه داڕشتنیان به كه یاساكه
 .ربڕین كانی پاراستنی مافی مرۆڤ بۆ ده تییه وڵه نێوده ره پێوه

 تی وڵه سای نێودهیا

نێت،  تی مرۆڤ داده ڕه ك مافێكی بنه ربڕین وه كانی مرۆڤ ئازادی راده تی مافه وڵه یاسای نێوده
ی  جاڕنامه له 02ی  ماده. تی تاكی مرۆڤ رامه ی دیموكراتی و كه ڵگه پێویتسن بۆ كۆمه كه
عێراق ئیمزای  كه( رۆڤكانی م ردونی مافه ی گه جاڕنامه)كان  نی و سیاسییه ده مه ردونی مافه گه
مو  ی هه وه رگرتن و گواستنه ڕان و وه سێك مافی ئازادی گه مو كه هه" ڵێت كه ، ده ركردوه سه له

كی بێت یان نوسین یان  زاره كان، به سنوره  بێگوێدانه  یه زانیاری و دیدوبۆچونێكی هه جۆره
 ".ویستی خۆی ن بهیاند ر شێوازێكی تری گه ری یان هه شێوازی هونه چاپكردن یان به

داران و  تمه سیاسه  پێویسته كه  سپێنراوه یكی چه شێوه كانی مرۆڤدا به تی مافه وڵه یاسای نێوده له
فتارو  ر ره سه ن له مولی چاودێریكردنی فراوانترو وردتر بكه حه كانی تر ته گشتییه  تییه سایه كه

ی  جاڕنامه له" كام التقيد و عدم التقييدسيراكيوزا المتعلقة بأح ً  مبادى"پێی  به. كانیان وه كرده
ربڕین  ر ئازادی راده ند بۆ سه كان، نابێۆت كۆتوبه نی و سیاسییه ده مه ردونی مافه گه
یان ( الرأي العام)بۆچونی گشتی  اڵتدران له سه ت و ده وڵه كاربهێنرێت بۆ پاراستنی ده به"

 ." خنه ره
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پێدان و پاراستنی  ره كان بۆ په كگرتوه یه وه ته تی نه ری تایبه دا، بڕیارده7555ساڵی  له
،  پێویسته كرد كه ئاماده مایانه و بنه ر ئه سه كانی دیدوبۆچون و ئازادی، لیستێكی له مافه

ڵ  گه ی بگونجێت له وه چاوبكرێن بۆ ئه شهیر ره نی ته ده كی مه ر داوایه هه ، له وه مه نی كه الیه به
ی  وه ستی ئه به مه ش به مه كان، ئه نی و سیاسییه ده مه مافهردونی  ی گه ی جاڕنامه02ی  ماده

 : مایانه و بنه ی ئه نمونه: ربڕین ر ئازادی راده سه خرێته ند نه كۆتوبه كه

ر  سه له( سانسۆری خود)كارهێنانی  هۆی به ببنه بن كه وره گه نده وه شهیر ئه نابێت سزاكاتی ته• 
و ... ی زانیاری وه رگرتن و گواستنه ڕان و وه ی ئازادی گهربڕین و ماف ئازادی دیدوبۆچون و راده

 .  دراوه ی كه فێعلیه و زیانه راوردبكرێت به به ی زیان پێویسته وه بوكردنه ره قه

 .ن شهیر تۆماربكه داوای ته كان بدرێت كه گشتییه رپرسه حكومی و به زراوه دامه به نابێت رێگه• 

ی  النه سه و مه ی ئه باره بن ده ی گرنگی دیالۆگی كراوه وه نهنگدا شهیر ره بێت یاساكانی ته ده• 
رپرسی گشتی  به پێویسته ی كه مایه و بنه و ئه یه هه وه ندی گشتییه وه رژه به ندییان به یوه په كه
 .هاواڵتیاتی ئاسایی ك له ن وه بكه خنه كی زیاتری ره یه مولی رێژه حه ته

خی گشتین،  جێی بایه كه  یه هه  وه النه سه و مه ندیان به یوه په كان باڵوكراوه ی كه تانه و حاڵه له• 
جیاتی  له: شهیر بپارێزرێت تی ته رپرسیارییه به ی خۆ له وه بۆ ئه  مه سته راستی ئه یشتن به گه
 .ستهێنانی راستی ده بۆ به وڵی فێعلی داوه هه كه ره نوسه س بێت كه به نده وه بێت ئه ، ده وه ئه

( داوای)نی  نها كاتێك شایه بێت ته بێت، ئه هه وه دیدوبۆچونه ندی به یوه په ی كه وه ئه• 
ر تۆماركراو داوای لێبكرێت  سه رگیز نابێت داواله عقولبن، و هه نامه( جێ نابه) شهیربن كه ته
 . لمێنێت كانی بسه راستی دیدوبۆچونه كه

بێت  سه و كه ر ئه سه له پێویسته انی داواكهك زه گه مو ره لماندن بۆ هه رپرسیارێتی سه به• 
 .لێكراوبێت ر داوا سه ك له نه  شهیری پێكراوه ته  كات كه ده وه ی ئه شه بانگه كه

ك داوای لێبوردن كرن  ربكرێت وه به سته ری تر ده سه لێك چاره بو، كۆمه ره قه له بێت جگه ده• 
 . وه یان راستكردنه/ و

كانی  چاوی ستاندارده واو ره كی ته یه شێوه قانونی عقوباتی عێراقی به نهنی و  ده قانونی مه نه
بێۆت  بو ده ره بڕی قه ن كه ناكه وه چاوی ئه كانی عێراقی ره قانونه. ن تی ناكه وڵه یاسای نێوده

نیازی  به" دانانێن كه تانه و بابه ت بۆ ئه زیانی فێعلی، هیچ بارێكی تایبه راوردبكرێت به به
 . وه ته باڵوكراونه وه ه"باش

نی و  ده مه ردونی مافه ی گه جاڕنامه له 0ی  نوسان، ماده ر رۆژنامه كانی سه شه ڕه هه ت به باره سه
كانی  حكومییه  زراوه مو دامه ر هه سه له( كانی مرۆڤ ردونی مافه ی گه جاڕنامه)كان  سیاسییه

زگا  ده دێت كه و مانایه ها به روه ش هه مه ئه. مافی ژیان بگرن رێز له كات كه عێراق پێویستده



 سەردەشت عوسمان
 

306 
 

ی  سانه و كه بهاون بۆ پاراستنی ئه( عقول مه)جێ  نگاوی به بێت هه كانی یاسا ده جێكاره جێبه
اڵتداران دڵنیایی  سه بێت ده ر ژیانیان، ده سه له یشتوه ی جدییان پێگه شه ڕه زانن هه ده كه
رانی  نجامده كرێت و ئه رده سه ی له وه نهر كوشتنێكی نایاسایی لێكۆڵی هه كه وه نه بكه وه له

 . وه كرێنه روی دادگا ده روبه

 ركوتكاری  تی سه ڵمه هه

كان رێوشوێنی  اڵتداره سه ده رێمی كوردستان و پارته تی هه كانی حكومه منییه ئه هێزه
ی  وه و كاته ران، له نوسان و خۆپیشانده دژی رۆژنامه  كارهێناوه یان به ركوتكارانه سه
ی شوباتدا، دژی 02رۆژی  ستیپێكرد له پارێزگاری سلێمانی ده خۆپیشاندان له رۆژانه كه
 .نی زیاتر ده ڵی و بۆ داواكردنی مافی سیاسی و مه نده گه

 75 ڵ زیاتر له گه وتنی له كوردستان چاوپێكه مانگی ئازاردا، هیومان رایتس وۆچ له له
و  نجامی ئه ئه له. كرد كانیان ده روماڵی خۆپیشاندانه نجامدا كه نوسدا ئه رۆژنامه
ركوتی  وام سه رده كانیان به كان و هاوكاره منییه ئه هێزه وت كه ركه ده وه وتنانه چاوپێكه
راسانكردن و  و لێدان و هه( شوائی عه)كی  مه و گرتنی ره شه ڕه ڕێی هه ن له كه نوسان ده رۆژنامه

 .یوان راگرتن و شكاندنی ئامێری رۆژنامه سه ستبه ده

ی 00رۆژی  ، هیومان رایتس وۆچیان وت كه رانی خۆپیشاندان به نوسان و رێكخه رۆژنامه
را یان كرد،  كی سه رده بری هێز كۆنترۆڵی به زه كان به منیه ئه نیسان هێزه

نجامدانی خۆپیشاندان  ئه یان له رێگه وه و كاته درا، له نجامده خۆپیشاندانی تێدا ئه رۆژانه كه
 . گرتوه

ر  سه له وه یی لێكۆڵینه ڕه الپه 02رێمی كوردستان راپۆرتێكی  تی هه ی نیسان، حكومه72رۆژی 
تیایدا  كان رویاندابو، كه رۆژی خۆپیشاندانه 05ی  ماوه له كه وه باڵوكرده و توندوتیژییانه ئه
كان و  منییه ئه ن هێزه الیه توندوتیژی له ی كه نجامه و ئه ئه یشتوبویه گه

كرابو بۆ  شقیان پێنه باشی مه كان به منییه ئه پۆلیس و هێزه نجامدرابو وه ئه هو رانه خۆپیشانده
كی  یه هیچ ئاماژه كه اڵم راپۆرته به.  كه ڵ بارودۆخه گه كردنی گونجاو له ڵه مامه

ر  بۆسه نێویاندا هێرشكردنی دڕاندانه كرد، له نوسان نه رۆژنامه كانی دژ به توندوتیژیه به
ی شوبات 75 دا كه و هێرشه ، له كه ناڵه ی ستافی كه وته به. سلێمانی یا لههلی نال ناڵی ئه كه
خش  كانی په ئامێره كردن له قه و پاش ته كه ناڵه ر كه سه ڵیانكوتایه كدرا هه یان چه نجامدرا، ده ئه

ناڵی نالیا  كه. ردا داو ئاگریان تێبه بیناكه نزینیان رژاند به وانێك، به و برینداركردنی پاسه
 .خشكردبو په ستی به ده كه نها دو رۆژ پێش هێرشه كانی كردبو، ته روماڵی خۆپیشاندانه هك

 شت عوسمان رده ساڵڕۆژی كوشتنی سه
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رێمی كوردستان  تی هه شت عوسمان، هێشتا حكومه رده نوس سه ساڵێك دوای كوشتنی رۆژنامه
پرسیانی  چكردنی بهو راپێ فافی بۆ دیاریكردنی ناسنامه خۆو شه ربه كی سه وه لێكۆڵینه

 . داوه نجامنه بۆ دادگا ئه كه تاوانه

شت  رده ، سه ساڵه 74ستی  ربه نوسی سه رۆژنامه 7505ی ئایاری 3رێك رۆژی  ند هێرشبه چه
دان  نجه شكه ی ئه و نیشانه وه ی رۆژێك دواتر دۆزرایه كه رمه ته. عوسمان، یان رفاند

ی  كه هاوڕێكان و خێزانه. ری درابو سه له دو گولله دیاربو وه یه وه سته جه به
و  كه اڵتداره سه ده ئامێز دژی دو پارته خنه ر نوسینی ره به شت له رده سه كه ڕیانوایه باوه
 . كوژراوه كه رێمه می حوكمڕانی هه كانیان و سیسته ركرده سه

،  كه روداوه هل وه ك پێكهێنرا بۆ لێكۆڵینه یه رێم، لیژنه رۆكی هه سعود بارزانی، سه بڕیاری مه به
یلولدا  ی ئه00رۆژی  له پێی راپۆرتێك كه به. كران ئاشكرانه كه ندامانی لیژنه اڵم ناوی ئه به

رپرس  لئیسالم به نسار ئه گروپی ئه ی كه نجامه و ئه ئه یشتبویه گه كه ، لیژنه وه باڵوكرایه
یتوانی  ، نه كه ژنهی لی كه ییه وشه 345 اڵم، راپۆرته به. شت عوسمان رده كوشتنی سه له بوه
كێك  یه گوایه سێك كه دانپێدانانی كه له ستێت جگه كی تر ببه یه ڵگه هیچ به كانیبه نجامه ئه

 . كه رانی تاوانه نجامده ئه له بوه

هیومان  كانی به شت و هاوڕێ و هاوكاره رده ی سه كه ندامانی خێزانه ئه ك له یه دا ژماره وكاته له
ك  یه هیچ شێوه به( محقق)كان  وه ره لێكۆڵه كێك له هیچ یه یاند كه رایس وۆچیان راگه

. كان گرت وه نجامی لێكۆڵینه ئه ی زۆریان له خنه ها ره روه هه كردبون وه نه ندییان پێوه یوه په
ی  وه نجامدانی لێكۆڵینه ئه ت به باره سه وه ته كردوه رێم هیچی باڵونه تی هه حكومه وه وكاته له

 . وه زییه و قه ست به یوه ر دادگاییكردنێكی په هه زیاتر یان گرتن یان

یاند،  هیومان رایس وۆچی راگه شت، به رده شدار عوسمان، برای سه ی ئایار، به00رۆژی 
ی  وه هۆی باڵوكردنه به یشتوه پێگه وه ناسراوه سانی نه ن كه الیه ی له شه ڕه ی هه یان نامه ده كه

 . ستیپێكردوه شت ده رده وشتنی سهدوای ك كه وه وانییه تی رۆژنامه بابه

كی  یه وه لێكۆڵینه كات كه رێمی كوردستان ده تی هه حكومه هیومان رایتس وۆچ جارێكی تر داوا له
ی  هۆی دیاریكردنی ناسنامه ببێته شت عوسمان بكات كه رده كوشتنی سه فاف له خۆو شه ربه سه
 . وه بكرێنه روی دادگا ڵساون و روبه هه كه تاوانه به ی كه وانه ئه

 :واشینتۆن، بۆ زمانی ئینگلیزی جاك سترۆك، له

+0-757-007-3472  

storkj@hrw.org 

 :نیو یۆرك، بۆ زمانی ئینگلیزی سار لی ویتسن، له
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  5027-407-200-0+یان  707-700-0745 0+

whitsos@hrw.org 

 :ڵمانی رلین، بۆ زمانی ئینگلیزی و ئه به وێنزڵ میخالسكی، له

+32-000-302-73700  

michalw@hrw.org 

 :تۆرنتۆ، بۆ زمانی ئینگلیزی سامر موسقاتی، له

+200-20500025  

muscats@hrw.org 

 :نسی و پۆرتوگالی ره پاریس، بۆ زمانی ئینگلیزی و فه جان ماری فاردیو، له

  02-73-00-30-0-44+یان  44-0-34-02-00-40+

fardeaj@hrw.org 

 :یۆرك، بۆ زمانی ئینگلیزی نیو تۆم پۆرتیۆس، له

+0-030-754-4525  

porteot@hrw.org 

 

 كات ی بارزانی ده ك ئاراسته یه پەیامنێرانی بێ سنور نامه

سعود بارزانی  ی مه ئاراسته  کیاندا که یه نامه  رێکخراوی پەیامنێرانی بێ سنور له: ئاوێنە
پڕۆژە یاسای دروستکردنی ئەنجومەنی ر  رامبه رانی خۆیان به ، نیگه رێمیان کردوه رۆکی هه سه

ئەم ئەنجومەنی بااڵی راگەیاندنە   نن كه یه گه بڕن و رایده رده بااڵی راگەیاندن لە کوردستان ده
 .ناتوانێت وەک دەستەیەکی سەربەخۆ دابنرێت

نی  هنجوم ئه  ت به باره ، سه نێردراوه  که ن سکرتێری رێکخراوه الیه له  دا که که نامه  له:   ئاوێنه
ئێمە ترسمان هەیە ئەم ئەنجومەنە راستەوخۆ لەالیەن دو حیزبە "  یاندن هاتووه بااڵی راگه

سەرەکییەوەکەوە کۆنتڕۆڵبکرێت، پارتیی دیموکراتیی کوردستان کە تۆ سەرکردایەتیی 
 ".دەکەیت و یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان کە جەالل تاڵەبانی سەرکردایەتیی دەکات
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 :ێکخراوی پەیامنێرانی بێ سنوری ر که قی نامه ده

 مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق، هەولێر

 ٣١٠٠ی مایسی ٣٦پاریس، 

 ...بەڕێز سەرۆک بارزانی

پەیامنێرانی بێ سنور، رێکخراوێکی نێودەوڵەتیی ئازادیی راگەیاندنە، حەزدەکات لەگەڵ 
ردنی ئەنجومەنی بااڵی راگەیاندن لە تۆدا، نیگەرانیی خۆی لە بەرامبەر پڕۆژە یاسای دروستک

 .لە کوردستان تاوتوێکرا ٣١٠٠ی مایسی ٠٤و ٠٢کوردستانی عێراق ئاڵوگۆڕ بکات، کە لە 

رێکخراوەکەمان پێشوازی لە ویستی راگەیەنراوی حکومەت دەکات بۆ هاندانی پلورالیزمی 
ختدەکاتەوە سەر میدیا و رێزگرتن لە ئازادیی رادەربڕین و بیروڕا، لە هەمانکاتیشدا، جە

 .پتەوکردنی پرانسیپەکانی ئەخالقیاتی میدیا و پڕۆفێشناڵی

لەگەڵ ئەوەشدا، لە دیدگای ئێمەوە لە فۆڕمی ئێستایدا، یاسای پێشنیازکراو یارمەتیی 
 .بەدەستهێنانی ئەو ئامانجانە نادات

ئێمە زۆر پەشۆکاوین دەربارەی هەندێک لە بەشەکانی پڕۆژە یاساکە، پەیوەستن بە 
 .ربەخۆیی ئەنجومەنەکەوەسە

هەر لە دروستکردنیەوە ئەوە رونە کە ئەم ئەنجومەنی بااڵی راگەیاندنە ناتوانرێت وەک 
دەستەیەکی سەربەخۆ دابنرێت، بەگوێرەی مادەی چوارەمی پڕۆژە یاساکە، ئەنجومەنەکە نۆ 

یان ئەندامی دەستنیشانکراوی دەبێت؛ سێیان سەرۆکی هەرێم بۆ ماوەی شەش ساڵ دەستنیشان
 ٤ساڵ و سەرۆک وەزیران سێی تر بۆ ماوەی  ٥رلەمان سێی تر بۆ ماوەی  دەکات، سەرۆکی په

 .ساڵ دەستنیشان دەکەن

نیگەرانیەکانمان دەربارەی ناسەربەخۆیی بونی ئەنجومەنەکە زیاد دەکرێن بەهۆی بەندەکانی 
ی هەرێمی مادەی پێنج، بەگوێرەی بەندەکان سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنەکە الی سەرۆک

کوردستان سوێندەدرێن، لەهیچ شوێنێک ئاماژە بەوە نەکراوە کە ئەو کەسانەی 
هەڵدەبژێردرێن پێویستە پسپۆڕ بن لە بواری راگەیاندن و زانیاری، لە هیچ شوێنێک ئەوە 
نەگوتراوە کە ئەندامێتیی ئەنجومەنەکە ناکۆکە لەگەڵ هەندێک پۆست، وەکو پۆستە 

نی ئەندامە جۆراوجۆرەکانی ئەنجومەنەکە لە درێژی جیاوازن و سیاسییەکان، بۆچی زاراوەکا
روننەکراونەتەوە؟ ئەمە کاریگەریی سیاسیی زیاددەکات بەسەر ئەو پێکهاتەیەدا، کە وا 

 .دانراوە سەربەخۆ بێت



 سەردەشت عوسمان
 

310 
 

ئێمە ترسمان هەیە ئەم ئەنجومەنە راستەوخۆ لەالیەن دو حیزبە سەرەکییەوەکەوە 
یی کوردستان کە تۆ سەرکردایەتیی دەکەیت و یەکێتیی کۆنتڕۆڵبکرێت، پارتیی دیموکرات

 .نیشتیمانیی کوردستان کە جەالل تاڵەبانی سەرکردایەتیی دەکات

وەک دەستنیشانکردنی ئەندامەکانی، ئەو شێوازەی ئەنجومەنەکەی پێ تەمویلدەکرێت گومانی 
یداریی و زیاتر دەربارەی سەربەخۆییەکەی بەرزدەکاتەوە، مادەی سێ باس لە سەربەخۆیی ئ

دارایی دەکات کە ئەنجومەنەکە وا دانراوە لەسەری بڕوات، بەاڵم لە مادەی سێزدە رونە کە 
بەشی تەمویلی خۆی لە بودجەی گشتی هەرێمەکەوە دێت، بەندەکانی دیکەی تەمویلکردن 
پێویستە لەالیەن کابینەکەوە قبوڵبکرێن، پڕۆژە یاساکە هیچ بەندێکی نەنوسیوە دەربارەی 

 .هەر هیچ نەبێ یەکێکی بچوک بودجەیەک،

نسیپەکانی بنچینەی دروستکردنی ئەم ئەنجومەنە،  ئێمە هەروەها نیگەرانین دەربارەی پڕه
نسیپە بنچینەییەکان کە راگەیاندنی عێراقیی  مادەی حەوت ئاماژەدەکات بە زۆر لە پڕه

تایبەتن بە  نسیپە نێودەوڵەتییەکان و ئەوانەشی کە پێویستە رێزیانبگرێت، هەردوکیان، پڕه
نسیپە گشتییانە پێناسەناکات و  تایبەتمەندییەکانی ناوچەکە، بەاڵم پڕۆژە یاساکە ئەم پڕه

ئەو سزایانەشی ئاماژە پێنەکردوە، کە روبەڕویان دەبێتەوە ئەگەر هاتو هەر میدیایەک 
 .سەرپێچیی کرد

پەخش دەبێت  پڕۆژە یاساکە دیارینەکردوە ئاخۆ بەرپرسیارێتیی ئەنجومەنەکە تەنها میدیای
یان ئاخۆ ئەوان هەمان یاسا بۆ میدیای چاپ و ئینتەرنێتیش جێبەجێدەکەن، پێویستە 

 .دیاربکرێت کە خۆرێکخستن بۆ میدیای چاپ و ئینتەرنێت پەسەندترە

نوسینی ئامانجەکانی ئەنجومەنەکە لە مادەی هەشتەم ناڕونە، ئاماژە بە هیچ شتێکی 
انی ئەو ئامانجانە، هەندێکیش لە ئامانجەکان دژ سەرچاوەی هەبو نەکراوە بۆ بەدەستهێن

، بۆ نمونە، دەڵێت ٤-A ٨دەردەکەون لەگەڵ سروشتی سەربەخۆی ئەنجومەنەکە، مادەی 
 ."خزمەتی ئامانجەکانی میدیا دەکات لە هەمو مەجالێکەوە"ئەنجومەنەکە 

نەکە و بەهەمان شێوە پڕۆژە یاساکە بەتەواوی ناڕونە سەبارەت بەدەسەاڵتەکانی ئەنجومە
 .بەرپرسیارێتییەکانی و ئەو رێکارانەی بەکاریدێنێت

داڕشتنی زنجیرەی دەسەاڵتەکان لە مادەی نۆیەم زۆر نادەقیقە، وا دەردەکەوێ سەر 
لێشێواوییەک هەبێ لەنێوان ئامانجەکان و دەسەاڵتەکانی ئەنجومەنەکە، لەکاتێکدا دەڵێت 

لە هاوکاریکردن لەگەڵ دەسەاڵتە بااڵکان و لە رێکخستنی "ئەنجومەنەکە بەشداریدەکات 
رەشنوسی ئەخالقییاتی پیشەیی بە "و یارمەتیی ( A -ەی نۆماد: )سیاسەتی زانیارییدا

، هیچ شتێک لە پڕۆژە یاساکەدا (C -مادەی نۆ." )هاوکاریی لەگەڵ دەستەاڵتە بااڵکان
دەربارەی ئامرازێک نییە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ئامانجانە، ئێمە پێمان نەگوتراوە ئاخۆ 
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ۆ دەسەاڵتی هەیە بۆ ئەوەی سزاکان ئەنجومەنەکە رێنمایی دەدات یان ئامۆژگاری، یان ئاخ
 .دابنێت

لەو مادەیەدا دەڵێن کە ئەنجومەنەکە دەسەاڵتی هەیە بۆ پشکنینی  Iبەشە الوەکییەکانی و 
سوڵحکردن لەو حیزبانەی توشی ملمالنێ بون "ئەندازەی جێبەجێکارییەکان بۆی، و بۆ 

کەی دەربڕیوە، مانای ، بەاڵم ئەوان گومانیان لە مەبەست و رۆڵە"لەگەڵ کێشەکانی میدیا
ئەوە دەدات کە ناوبژیکار بێت، حوکمبدات یان دەسەاڵتەکانی دادگای هەیە؟ هەروەها هیچ 

 .ئاماژەیەک بەو میکانیزمانە نەکراوە بۆ تانەدان لە بڕیارەکانی

پەیامنێرانی بێ سنور باوەڕدەکات، وەک هەڵوێستیشی وایە، ئەم پڕۆژە یاسایە بە 
ری پلوڕالیزمی میدیا دەکات، ئەو هۆکارەی کە ئێمە بەرگریی بەردەوامی دژایەتیی هۆکا

نسیپی ئازادیی میدیا پێشێلدەکات لەبەرئەوەی داڕشتنی  لێدەکەین، ئەنجومەنێکی وا پڕه
نادەقیقیی ئەم پڕۆژە یاسا پێشنیازکراوە دەتوانرێت بۆ کۆنترۆڵکردن و سزادانی رۆژنامەنوس 

 .و دەزگاکانی هەواڵ بەکاربێت

پێتڕادەگەیەنین تۆ دروستکردنی ئەنجومەنەکە وەک لە پڕۆژە یاساکەدا  بۆیە، ئێمە
 .باسیکراوە، بوەستێنی

ئێمە ئامادەین گفتوگۆ دەربارەی چاودێرییەکانمان بکەین و بەردەوام بین لەسەر ئەم بابەتە 
 .لەگەڵ تۆدا

 لەگەڵ ئەوپەڕی رێز،

 جان فرانسوا جولیارد، سکرتێری گشتیی پەیامنێرانی بێ سنور

 

 ستاوه یامی ئازادی ڕاوه شت عوسمان وپه رده ، سه وه شوباته 11کانی  ریه ماوه جه تیه  زایه پشتی خۆپیشاندان وناڕه له

یەکەم   وتەی دەشتی جەمال، بەرپرسی فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی لە 
تی ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان لە پەرلەمانی بەریتانیا، چوارشەممە رێکەو

٠٥/٦/٣١٠٠   

 ! ڕێز بوانی به ئازادیخوازان ، ئاماده 

م  كه خیرهاتنتان ده رمی به گه رانی عیراقیەوە به نابه ری په راسه ناوی فیدراسیۆنی سه تا به ره سه
م بۆ  كه ده( جۆن ماکدۆنێل)زۆر سوپاسی ... شت عوسمان  رده بۆ ساڵیادی تیرۆری سه

الم  ناسن، به ده(جۆن ماکدۆنێل)مووتان ی هه وه دڵنیام له.  یه وه م كۆبوونه ڕیكخستنی ئه به
وام  رده به ی که سوسیالیستانه  مانتاره رله و په له  كێكه جۆن ماکدۆنیل یه بلێم که  وه ئه  پێمخۆشه
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و   وه ته ستاوه عێراق ڕاوه مریکا له نگی ئه ڵگیرساندنی جه دژی هه ، له ئازادی کردووه  رگری له به
رانی كوردو عیراقی  نابه گشتی و په ران به نابه واكانی په ره  مافه داکۆکی له  اناوهڕی تو وپه به
  رلێره هاوكات هه.  ری سوپاسگوزاریه وپه نی ئه شایه  وه م باره له ، كه تی کردووه تایبه به
كیتی كریكاری ئار ئیم تی وحزبی  یه و له م شه زانم سوپاسی ووتاربیژانی ئه پێویستی ده به

 . ڵمان گه شدارن له به وز و بەریز مەریوان قانیع که سه

 : ڕیزان به

شت عوسمان  رده ی سه وه ر ئه سه له  وه مه بكه  تری ئازادی دووباره كانی چه وێت قسه من نامه 
 74شت عوسمان الویكی  رده بڵێم سه بێت که نه  رچی تیرۆر كرا؟ هێنده سه و له چۆن كێ بوو وه

ك باسكرا  روه شت هه رده پو كۆمۆنیست بوو، سه حمەتكیش و چه یكارو زهخیزانیكی كر له  ساله
ك  وه" ی بارزانیم كه من عاشقی كچه" و نوسینه تی ئه تایبه ك به یه ر نووسینی مقاله سه له
ر  رامبه ی به تیه الیه تی كۆمه داله كسانی و ناعه نایه گر له خنه سیكی هۆشیار وره كه
رانی  یامی ئازادی وخۆشگوزه نجام په ره کردن وسه ڵوێست وقسه هه  اڵتداران هاته سه ده به
م  سته دژی  وتنخوازی له یاند وئااڵی تێکوشانێکی ئینسانی وپێشکه ڵگای کوردستان ڕاگه کۆمه به

شت  رده رهاتی سه سه اڵم به به. ستمان  ده بوونی دایه تی و بیكاری نه وجیاوازی چینایه
تی  قیقه ڵگا و هه یسی کۆمه و که یسی ئه ڵکو که ، به اڕازی نییهرهاتی تەنها الوێکی ن سه به
.  ملیۆن ئینسانیان زنجیرکردوه 3ژیانی   وه تیه ناوی کوردایه به که  حزبێکه  ڵه الت و کۆمه سه ده

ملیۆن  3م  و ژیانی ئه الته سه م ده تی ئه قیقه هه ئاوڕیك له  ودا پێویسته ساڵیادی ئه له  بۆیه
 .  وه ینه هبد  ئینسانه

ڵكی كوردستان  م  خه كه نگی خلیجی یه ڵگیرساندنی جه و هه 0220ك ئاگادارن ساڵی  روه هه
ومی  زولمی قه  وه وسانه مو چه سته ر به رامبه عس  به ری به ركوتگه رژیمی سه  ر به رامبه به

تی  الیه مهتی كۆ داله كسانی وعه ئازادی و یه  رین تا له ڵكی كوردستان راپه خه. رین راپه
ست  ده ئومیدی کۆتایی هێنان بە نایەکسانی وباشبوونی ژیان وبه وان به ئه. ند بن هرەمه به

کانی کوردستان کرد،  ومیه قه  حزبه پشتیوانیان له  وه  ڕیەکی زۆره خۆشباوه هێنانی ئازادی، به
ڵک  کانی خه ئۆمێده ی خۆیان به وانه رۆکی پێچه ر زوو ناوه هه  م حزبانه ئه   وه داخه الم به به
لکدا حاکم کرد  ر خه سه میکیان به الت وسیسته سه ساڵی رابردوودا، ده 75ی  ماوه رخست و له ده
و  م حزبانه ئه.  که کانی ناوچه خۆره دیکتاتۆر ومشه  الته سه ده له  نییه بوو وه متر نه شتێکی که که
ندانی كوردستان شوێن پێی  مه وله و ده داران رمایه ری چینی سه ک نۆینه وه که  کانیان رکرده سه

بونی  زراند وگرانی وبیکاری ونه یان بۆخۆیان دامه خۆیان گرت،  ژیانێکی شاهانه
ڵگایان  ت و داهاتی كۆمه وه ره واوی سه ته  ی هاوالتیان، و نسیبی زۆرینه  وبیمافیشیان کرده

  م حزبانە ک ئه ی هاواڵتیه هووت به. شكرد  کانیاندا دابه نده ستو پیوه و ده نیو خۆیان له
اڵم  ڵک بوون، به خه ڵ به تێکه  وه مانه شیعاری کوردستان یانه ناوشار به  وه هاتنه  وه شاخه له که

 !". ڵک خه کاشیان دا به مانه نە"کەیان جۆخۆیان برد و کوردستانه وت که رکه هەر زوو ده
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كیتی و پارتیدا، هەزاران ژن  اڵتی یه سه ده ی ژیر سایه  ی رابردوودا و له ساڵه 75  م ی ئه ماوه له
 05دا نزیکەی  م دوو حزبه ر ئه نگی ناوخۆی هه ی جه سایه ، له بە بیانووی ناموسەوە كوژراون

و  و النه سیش بیخانه دان که سه ندام وبوون و به مئه نجو الوی كوردستان كوژران وكه گه  زارله هه
ڵسوراوانی كۆمۆنیست و  یان نەیاری سیاسی و هه ده بهها  روه هه. ربوون ده ربه و ده ئاواره

ڵبژاردنی ژیانی  هه  دان الوی كوردستانیش ناچاری به نووس تیرۆر كراون، سه رۆژنامه
ستی پولیسی ئیرانو  ده ریاكان خنكاون یان به ده ریدا له نابه ریگای ژیانی په یان له ری وه نابه په

 . روشۆین بوون توركیا كوژراو بیسه

المی نەیارانی سیاسی خۆیان  ركوتی سیاسی و وه سه  مانه له  ی كوردستان جگه الته سه م ده ئه
ردەدا  روه می خۆیندن و په سیسته  ر سه یان به رستانه په یاسای كۆنه.  وه ته ك داوه چه به  میشه هه

ی ئیسالمی  نهوتوا تی دواکه ندین عاداتو سونه لەژێرسایەی دەسەاڵتی ئەماندا چه.  پاندووه داسه
كوردستان،  له  ند ژنه و یاسای چه نكردنی ژنان ته خه  وانه له  تی بوژاوەتەوە؛ شیره وعه

لبژاردنی شوێنی ژیان، ئازادی  ئازادی هه  وانه كان؛ له ئازادیه  بێبەشبونی الوان له
زانكو  خۆینن پاشان ، الوان تا ده ندندایه سه ره ری په و په ی بیكاری له ریژه.. خۆشەویستی

بیت  الت نه سه ی ده و دووحزبه كیك له یه  ر به ن سه واو بكه ر زانكۆش ته گه ریان ناگریت، ئه وه
و  كانی ئه تیه سایه نیو كه دان ملیۆنەر له یانو سه ده به  وه شه وانه پیچه  عین ناكریت ، به ته
 . كوردستان له  وه كانی ژیانی گرتۆته موو بواره لی هه نده دا دروستبوون گه الته سه ده

وتاری   تیه و چینایه تی الیه و جیاوازیە سیاسی و كۆمه ر به رامبه شت عوسمان به رده سه
نووس   رو رۆژنامه شت عوسمانی نوسه رده ر سه ك هه نه. تیرۆریان كرد  ربۆیه نووسی، هه

 07ن  مه هالوی و مندالی خوارت 05دواتریش ( ریف ،عبدولستار شه حمه  سورانی مامه)ڵكو  به
 . كوژراون  الته سه م ده ست ئه ده ند مانگی رابردوودا به چه كوردستاندا له ساڵ له

م  له  وه یه ییه چاوی ڕق وتوڕه چەند ساڵی رابردوودا به  ڵكی كوردستان له ری چی خه گه ئه 
ۆپیشاندانو یان ڕوانی و بۆ کۆتایی پێهێنانیشی خ ی ده که ڵیه نده م گه زولم و سته   و الته سه ده

وه، بەالم دوای تیرۆری  7550دوای  تی له تایبه ، به ڕێخست تی جۆراجۆریان  به زایه ناره
لگا  ت سامانی كۆمه روه داهات وسه  ساله75 سەردەشت ئیتر توڕەیی خەڵك لە دەسەاڵت كه

وردستان كانی ك شاره وره وەاڵم درایەوە له تی گه زایه خۆپیشاندانی و ناره بات، بە  تاالن ده به
كی زۆری  یه ماوه   تیانه زایه م خۆپیشاندان و ناڕه ئه.  وروپاشی گرتەوە و تەنانەت ووالتانی ئه

  وته ، که وه ڵک بداته کانی خه خواسته ی ئاوڕێک له وه بێ ئه التدارانیش به سه خایاند و ده
ن و جارێکیتر ڵێندا و به عده وه ی جۆراوجۆر، جاریك به هانه  ی به وه پیالنگێڕی وهێنانه

رکوت توانی  ری ڕێگای سه به و گرتنه ترساندن وجارێکی تر به  وه ی لێکوڵینه پێکهێنانی لیژنه به
دواتریش . پۆشبکات رده شتیش په رده کانی تاوانی سه ڕوانیدا ڕابگرێ و ڕاستیه چاوه ر له ماوه چه
ن  بكه  غه خۆپیشاندان قه  هو یاسای ركردنی ئه ده ویستیان به  كه"یاسای خۆپیشاندان"هینانی  به
خۆپیشاندان  بوو به  وه ستدانه ڵک ده المی خه اڵم وه به.  وه ستانه لکی ناڕازی ڕاوه خه ر به رامبه به

تی  زایه دژی یاسای خۆپیشاندان ناره له  وه شه م هۆیه کان و به قامه ری ڕێگای شه به وگرتنه
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و   وه وته ڕیکه رانو روناكبیران به نوسانو نوسه مهتی و رۆژنا الیه رینی كۆمه ئاستی به له  وره گه
 .  وه ی كوردستانی گرته وه ناوه  وەو ره ی كیشا، کە ده دریژه

 ! ریزان به

ن بۆ  و میسر هه تكیشی تونس حمه ری كریكارو زه ماوه كانی جه وتنه ركه موو ئاگاداری سه هه
وژم و  تینو ته  وتنانه ركه و سه یان، ئهكان والبردن اڵتی دیكتاتۆره سه ڕووی ده  وه ستانه راوه

كی سیاسیدا  ی سونامیه شیوه له  كه، تكیشی ناوچه حمه ڵكی كریكارو زه خه  به  وه خشیه هیزی به
  ت خۆپیشاندانه نانه راست و ته التی ناوه فریقاو خۆرهه كانی باكوری ئه موو ناوچه هه

  وتنانه ركه و سه او ئیسپانیاش ، ئیلهامی لهریتانی ری به راسه كیتی كریكاری سه ی یه ملیونیكه
 .  وه و كوردستانیشی گرته  رگرتووه وه

كوردستانی عیراقدا، ئەویش ئەوەبوو کە  بوو له  وره رخانیكی گه رچه شوبات وه 02رۆژی 
  هاتنه دا سەری هەڵدا کە  كی شورشگیرانه یه وه نارەزایەتیەکانی خەڵك لەشیوەی بزووتنه

  وه ستانه تی بوو بۆ راوه الیه الو و چینو تۆیژی جۆراجۆری كۆمه زار  ران ههزا یدانی هه مه
سالی رابردوودا 75  كوردستاندا له ی له تیه الیه تی كۆمه داله م و ناعه و زولمو سته ر به رامبه به
 . یدانی ئازادیان  لە سنەتەری شارەکان پیكهێنا خەڵکی نارزای چەندین مه.  براوه ریوه به

 07قوربانی و سەدانیش بریندا بوون،  دوای   س بوونه كه05دا  زایتیانه و ناره له  وه داخه به
كی قورس لە  ربازی و چه كو هینانی هیزی سه بری چه زه  رپاكردنی خۆپیشاندان به رۆژ به
 .  ركوتكران سه  خۆپیشاندانەکان ٠١/٤رۆژی 

ر  شارو راونانو داوای یاسای بۆسهستگیركردن وف رودوا لیدانو ده به 3-02  ئیستا له
ی داكۆكی  پیی راپۆرتی لیژنه به  وامه، رده نوسان به لسوراوانی خۆپیشاندانەکان و رۆژنامه هه
نوسانی كوردستان  ندیكای رۆژنامه سه  نووسان له نوسان و مافی رۆژنامه ئازادی رۆژنامه  له

  ر به رامبه تی پیشیلكاری به حاله 42 4-72تا  7500-4-4  ن له كه ده  وه به ئاماژه
  له  جگه  مه ئه. ریان ستدریژی بۆ سه تی وده لیدان سوكایه له  نوسان تۆماركراوه رۆژنامه

 . كانیان  ره رنووسه كانو سه هلیه ئه  كردن رۆژنامه رامه بردنی غه ریوه به

ار رۆژی جیهانی كی ئای كریكارانی كوردستان گرت یادی یه  یان له مسال ریگه كی ئایاری ئه یه
واوی  ته التی پارتی دیموكراتی كوردستان به سه ولیری ژیر ده هه ، له  وه نه چینی كریكاران بكه

مانتاری  رله ت په نانه ته. یه غه ده ری قه ماوه راسیمو خۆپیشاندانیكی جه و مه وه موو كۆبوونه هه
  وال ریگایان به ترین هه تازه. كریت تی پیده تو سوكایه دریت و ئیهانه ئۆپۆزسیۆن لیده
ی  وه مانی عیراقی لە سلێمانی كۆبوونه رله ی په م نوسینگه رده به دا له نه  فیدراسیۆنی ئیمه

ی  وه شاندنه ڵوه تی عیراقی بۆ هه ر حكومه سه  ین بۆ فشار خستنه ری ساز بده ماوه جه
. وه رانه نابه نووسی په هژیان و چار وروپا به كانی ئه ته ل حكومه گه كانیان له وتننامه ریكه
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ستی  ر هاواڵتیانی ژێرده سه ومی به ی قه وه کانی بزوتنه حزبه ی که و دیموکراسیه ئه  یه مه ئه
 .  پاندووه خۆیاندا دایان سه

 ! ریزان به

مو  زولم و سته  ر به رامبه ی كوردستاندا به تیانه زایه م خۆپیشاندانو ناره رب له مریكاو غه ئه 
لبژارد  التداران هه سه ده  تی ریگای پشتیوانیان له الیه تی كۆمه داله ناعه  وه وسانه چه
س و میسرو تون  ری راپەریو له ماوه كاتیكدا بەرواڵەت پشتیوانیان لە جه كوردستان، له له

  ر به رامبه به  ته توونه ست كه به مان مه حرین دەکرد کە بۆ هه نو به مه لیبیاو سوریاو یه
لك خۆینی  كاتیكدا خه دات له ری هەڵوێستی دوررویی رۆژاوا نیشان ئه وپه ش ئه مه ئه. الت سه ده

 .  رانه ركوتگه سه  الته سه و ده ر به رامبه به  داوه

"!  ستمدایه رده به كانی له سمه ره"  دا كه وراستیانه ر ئه سه شیان دا بهرپۆ میدیاكانی رۆژاواش سه
و   وه دریته ران كوردستان ده خۆپیشانده الم به ك وه فیشه و به كوژن ساالن ده07چۆن مناالنی 

 . لەوبارەوە کەمترین هەواڵو راپۆرتیان باڵو نەکردەوە

ستگیركراون  ش ده التانه سه و ده ر قوربانی ئه نابه یان په ده ك ئاگاداران به روه تانی هه وه ئه
ركراون و  سه ستبه گیراو ده  وه تیڤه تی كونیسرڤه حكومه  وه وروپیانه ئه  ته م حكومه ن ئه الیه له

 .  وه نه كه یان ده مكارو زالمانه و سته دیپۆرتی ژیر ئه

لكرد  ی ئازادی ههشت عوسمان ئاال رده لی دەمەوێ قسەکانم بەوە کورت بکەمەوە کە سه به
تكیشی  حمه ری كریكارو زه ماوه ی جه ی شورشگیرانه وه ستی بزووتنه ده  كوردستاندا و دایه له

  ، و خامۆشكراوه ركوت ك سه بری چه زه به  كه ئەم بزوتنەوەیە یه رچی ماوه گه ئه. كوردستان
ر  سه  م خۆپیشاندانانه ئه  لەوە دڵنیاین كه  التیش خۆی سه ده و  و ئیوه موو ئیمه الم هه به
 . ویت ییان ده لكی كوردستان ئالوگۆری ریشه خه  چونكه  وه، داته ڵده هه

كسانی و  پیناو ئازادی و یه ڵكی كوردستان له كانی خه خواسته م  کە كه ده ئیوەش   داوا له  لیره
ئەمرۆ . سپیرن مۆشی نهرا فه  نی به ده التیكی سكوالرو مه سه دی ده و هینانه تی الیه تی كۆمه داله عه
ی  وانه ئه  یه، هه پشتیوانی هاوكاری ئێمە   ڵكی كوردستان پیویستی به موو كات زیاتر خه هه له

ڵكی كوردستاندا  پال خه منداالنی عیراق كرد له رگریان له به  وه ستانه نگی عیراق راوه جه  دژ به
 . ستن رابوه

 ! ریزان به

مان  م دوواییانه كانی ئه تیه زایه قوربانی ناره05و  حەمه مامه و سورانی شت عوسمان رده سه  ئیمه
كی  یه سمبولی ئازادی بۆ ئاینده  ئەوان بوونه. كرد یان فیری ئیمه جربه رس و ته وان ده دا،  ئه

 . ران بۆ كوردستان ئازادو خۆشگوزره



 سەردەشت عوسمان
 

316 
 

 :  یه وه م كۆبوونه شداربوانی ئه موو به ناوی هه هاوكات داواكارم بتوانیین به

ن   كی بیالیه یه لیجنه ین که ین، وداوابکه شت عوسمان بكه رده ی تیرۆری سه ئیدانه.       0
تی کە خواستی کەوسوکاری سەردەشتە پیك بهینریت بۆ  وله بەبەشداری الیەنی نیو ده

 . دادگا ست عوسمان وگرتنو دانی تاوانبارانی به رده تیرۆری سه له  وه لیكولینه

 مانی كوردستان  رله په  ین له بكه"یاسای خۆپیشاندان"ی  وه شاندنه لوه ههداوای .       7

كانی  و وبكوژه ی كوردستان بكریت م دواییانه كانی ئه ركوتی خۆپیشاندانه ی سه ئیدانه.       4
 . دادگا  ران بدریته خۆپیشانده

 .  اتەوەران بد كانی خۆپیشانده المی داواكاریه فشار بۆ دەسەاڵت کە وه.       3

سمی  ره نی به مه لسورانی سیاسی وخۆپیشاندانو چاپه ری و هه گه ئازادی رۆژنامه.       0
 . كوردستان بناسریت له

شوبات  02ڕۆژی  ی له زیزانه و هەموو ئەو ئه شت عوسمان رده ریز بیت یادی سه رزو به به
رانی ئینسانیدا  کی خۆشگوزه ڵگایه کسانی وکۆمه پێناو ئازادی ویه وڕۆژانی دواتردا گیانیان له

 !وتووبن رکه ش سه ئێوه... خت کرد به

 

 !یەکەم ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان لە پەرلەمانی بەریتانیا بەرز راگیرا

بەبەشداری ژمارەیەکی زۆر لە  ١-٧کاتژمێر  ٠٥/٦/٣١٠٠ئێوارەی چوارشەممە رێکەوتی 
لەیەکێك لە هۆڵەکانی پەرلەمانی   کوردی و ئینگلیزی  و کەسایەتی هەڵسوڕاوانی سیاسی

بەریتانیا لە لەندەن، یادی یەکەمین ساڵرۆژی تیرۆری سەردەشت عوسمان لەالیەن چەتری 
 . ئازادیەوە بەرزراگیرا

رەتا گۆنا سەعید هەڵسوڕاوی گروپی چەتری ئازادی دەستپێکی یادەکەی کردەوەو پاشان سە
کە ( لەیبەر)جۆن ماکدۆنال، ئەندامی پەرلەمانی بەریتانیاو ئەندامی پارتی کرێکاران

میوانداری یادەکەی لە پەرلەمان رێكخستبوو، وتەیەکی پێشکەش کرد کە تیایدا ئاماژەی بە 
و  و ئازادی رادەربڕین وزۆرە کرد کە روبەروی رۆژنامەنوسان وڵمو ئەو ز تیرۆری سەردەشت

هەروەها پشتیوانی جێرمی کۆربن ئەندام . هەڵسوڕانی سیاسی دەبێتەوە لە کوردستان
پەرلەمانی بەریتانیا و ئەندامی پارتی لەیبەری بۆ یادەکەو بۆ مافەکانی خەڵکی کوردستان 

قاڵیەوە فرسەتی نەبوە ئامادەبێت ئەگەرچی نیشاندا و داوای لێبوردنی کرد کە بەهۆی سەر
 .زۆری هەوڵداوە کە بەشداری کۆبونەوەکە بێت
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کی بەکر عوسمان برای سەردەشتی جوانەمەرگ کە بۆیادەکەی ناردبوو  دوابەدوای ئەو نامەیه
پاشان هۆزان مەحمود وتەی چەتری ئازادی پێشکەش کرد کە تیایدا ئاماژەی بە . خوێنرایەوە

، هۆکارو چۆنیەتی تیرۆرکردنی، نارەزایەتیەکانی خەڵك دژی  ەشتژیاننامەی سەرد
تیرۆرەکە کردو ، لەونێوەشدا باسی لەدایکبونی چەتری ئازادی وەکو گرروپێکی ئەکشن 
لەلەندەن کرد بۆ رێکخستنی دەنگی نارەزایەتی هاواڵتیانی کوردی دانیشتوی بەریتانیا دژی 

و خرۆشانەکانی  ە پەیوەند بە خۆپیشاندانئەو تاوانەو دواتریش دەوری چەتری ئازادی ل
 .نیسانی کوردستان-مانگی شوبات

کە هاوکات   دەشتی جەمال، بەرپرسی فیدراسیۆنی سەرتاسەری پەنابەرانی عێراقی
و سیاسی نارەزایەتیەکانی  هەڵسوڕاوێکی چەتری ئازادیە، ئاماژەی بە زەمینەی کۆمەاڵیەتی

اڵی رابردودا و سەردەشت عوسمانی وەکو س ٤-٢خەڵکی کوردستان کرد بەتایبەتی لە 
و پێشێلکردنی ئازادی ناساندو باسی لەوەکرد کە  و هەژاری دەنگێکی نارازی لە دژی نایەکسانی

خۆپیشاندانەکانی کوردستان هەمان ئەو پەیامەی سەردەشتی هەڵگرتبوو کە بەزەبری هێزی 
شت عوسمان  رده سه له  هجگ  سهنی با شایه!چەك سەرکوتکراو بەشێوەیەکی کاتی بێدەنگکرا

اڵتی  سه ی ده دووقوربانی دیکه{ عبدالستار تایر شریف .و د  مه حه سۆرانی مامه}   ک له ریهەه
 .نادیموکراسین کوردستانن

ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپاو کەسی دوەم لە پارتی سەوز، وتەیەکی   Ute Micheپاشان  
دامی پەرلەمانی ئەوروپایە لەسەر لیستی پێشکەشکردو هاوکات بەناوی جین المبێرت کە ئەن

دوای .  و مافەکانی خەڵکی کوردستان راگەیاند حیزبی سەوز پشتیوانی خۆیانی بۆ ئازادی
ی   مەریوان وریا قانع مامۆستا لە زانکۆی ئەمستەردام، بابەتێکی زانستیانه.ئەویش  د

کان و  ئازاده  نوسه  ر ڕۆژنامه سه تهکرێ ده  وه اڵته سه ن ده الیه له ی که وخروقاتانه ئه ت به تایبه
هۆکاری ئازارو ئەشکەنجەو تیرۆری رۆشنبیران لەالیەن دەسەاڵتەوە، وە باسی لەوەکرد کە 

 .سیستەمی دەسەاڵتی کوردستان دەسەاڵتێکی نادیموکراتیکە

یەکێك لە بەرپرسانی لقی لەندەنی یەکێتی  Glenroy Watsonدواهەمین قسەکەری یادەکە 
بوو کە سەرباری دەربڕینی هاوسۆزی لەگەڵ تیرۆری ( RMT)ەمەندەفەرکرێکارانی ش

و  و سەرجەم قوربانیانی خۆپیشاندانەکانی کوردستان، پشتیوانی خۆی سەردەشت عوسمان
 .و مافەکانیان دەربڕی یەکێتیەکەشی بۆ خەباتی خەڵکی کوردستان لەپێناو ئازادی

 

رۆژنامەنوسانی بەریتانیا بە ئیمزای  میشێڵ شایانی ئاماژەیە کە یەکێتی سەراسەری 
سکرتێری گشتی یەکێتیەکە بە نامە بەشداری لە یادەکەدا کردو هاوسۆزی  -ستانیستریت

و  کوشتنی سەردەشت عوسمان تاوانێکە دژ بە ئازادی:"  خۆی بەوجۆرە رادەگەیەنێ
ردەوامی تیرۆری سەردەشت سەرچاوەیەکی بە. دیموکراسی کە بانگەوازی عەدالەت دەکات

 ."دڵتەنگی خێزانەکەیەتی کە ئێمە لەم کاتەدا هاوسۆزیانین
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لە بەشی کۆتایی یادەکەدا وەاڵمی پرسیارو سەرنجی بەشداربوان درایەوەو لەوێدا هەریەکە 
بەڵێنی Glenroy Watsonو گلەنرۆی  واتس    Ute Micheلە جۆن ماکدۆناڵ، ئوتە میشێ 

هەر لەوبارەوە جۆن . پەیامی کۆبونەوەکە بگەیەننئەوەیان دا کە کاری جدی بکەن بۆ ئەوەی 
لە پەرلەمانی { APPG}(ئەی پی پی جی) ماکدۆناڵ لەوە اڵمی پرسیارێکدا سەبارەت بە گروپی

بەریتانیا کە ماوەیەك لەمەوبەر راپۆرتێکی چەواشەکارانەیان لەسەر بارودۆخی سیاسی و 
داوای لێکرا کە ئەو مەسەلەیە  ئابوری و رەوشی مافی مرۆڤ پێشکەش پەرلەمان کردبوو، وە

لەناو پەرلەماندا بوروژێنێ، بەڵێنی دا کە هەوڵی جدی خۆی ئەدات کە ئەو مەسەلەیە بخاتە 
بەردەستی ئەندامانی پەرلەمان لەسەر رۆشنایی ئەو بەڵگانەی کە چەتری ئازادی لەسەر 

کە هەوڵی  هەروەها باسی لەوەکرد. بەدەستی دەگەیەنن  و ئازادیەکان رەوشی مافی مرۆڤ
و ئەندام پەرلەمانتارانی حیزبی سەوزو یەکێتی کرێکاری  خۆی و بەهاوکاری جێرمی کۆربن

(RMT )ریتانیا نوسانی به ری ڕۆژنامه رانسه کێتی سه ویه{NUJ  چەند یەکێتی دیکە کە کار
و راکێشانی  و مافەکانی خەڵک لەسەر کەیسی سەردەشت و مەسەلەی پێشێلکردنی ئازادی

هەر لەوێشدا ئەندام پەرلەمانی حیزبی سەوزو . خەڵکی کوردستان بکەن پشتیوانی بۆ
 .  و هاوکارییان دا بەڵێنی پشتیوانی( RMT)سەرۆکی لقی لەندەنی 

خاڵێان { 0}تی  زایه کی ناره یه یاداشت نامه  که وه شداربوانی کۆبونه م به رجه ها سه هه روه
 .کرێت ی کوردستان ده که تیه رۆکایه سه 4ی هه ر  وانه دواتر ڕه  ئیمزاکرد که

 لەندەن -چەتری ئازادی

٠٦/٦/٣١٠٠ 

 

و  کۆبوونەوەی چەتری ئازادی لەگەڵ جۆن ماکدۆنێل ئەندام پەرلەمانی بەریتانیا سەبارەت بە بارودۆخی مافی مرۆڤ
 !مەسەلەی ئازادیە مەدەنیەکان لە کوردستان

بەریتانیا، ژمارەیەك لە هەڵسوڕاوانی لە باڵەخانەی پەرلەمانی  ٧/١/٣١٠٠ئێوارەی رۆژی 
گروپی چەتری ئازادی کە پێکهاتبون لە فوئاد سەالم، دەشتی جەمال، موحەممەد عەلی، 

 هۆزان مەحمود، فەرهاد مارف و موحسین کەریم

( لەیبەر پارتی)لەگەڵ جۆن ماکدۆنێل ئەندام پەرلەمانی بەریتانیا لە حیزبی کرێکاران 
 ٠٥/٦/٣١٠٠کۆبونەوەکە لە درێژەی ئەو کۆبونەوەیەدا بوو کە لە  .کۆبونەوەیەکیان ئەنجام دا

لە ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان لە پەرلەمانی بەریتانیا بە میوانداری بەڕێزی 
 .سازدرا

یانی چەتری ئازادی ئامانجی کۆبونەوەکەی  سەرەتا هۆزان مەحمود بە نوێنەرایەتی هاورێ
 :روون کردەوە، کە پێکهاتبوون لە
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 بەدواداچوونی کەیسی سەردەشت عوسمان  •  

و رۆژنامەگەری لە دوای خۆپیشاندانەکانی  و ئازادی سیاسی بارودۆخی مافی مرۆڤ•    
 کوردستانەوە

 یاسای خۆپیشاندانی هەرێم•    

 و تورکیا بۆسەر خەڵکی مەدەنی کوردستانی عێراق و هێرشەکانی دەوڵەتی ئێران تۆپباران•    

 لەسەر کوردستان( ئەی پی پی جی) راپۆرتی گروپی•    

پاشان سەبارەت بە هەریەکە لەبەرنامەی کۆبونەوەکە قسەوباسکراو هەریەکە لە دەشتی 
و سەرنجی پێویستیان بۆ زیاتر روونکردنەوەی   و موحەمەد عەلی تێبینی جەمال، فەرهاد مارف
لیژنەیەکی سەبارەت بە کەیسی سەردەشت تەئکید لەوەکرایەوە کە . مەسەلەکان خستەروو

و پەرلەمانی  سەربەخۆ لەژێر چاودێری نێودەولەتیدا لێکۆڵینەوە لە کەیسی تیرۆرەکە بکات
هەروەها سەبارەت بە پێشێلکردنی ئازادی . بەریتانیا لەوبارەوە هەنگاوی گونجاو هەڵگرێ

و هەردوو  و سەرکوتی خەڵک لەالیەن حکومەتی هەرێم ، ئازادی بیروڕاو رۆژنامەگەری سیاسی
و کۆبونەوەیەکی  ی دەسەاڵتدارەوە، رێگریەکانی دەسەاڵت بۆ هەرجۆرە خۆپیشاندانحیزب

باسی ئەوەکرا کە بەپێی یاسای خۆپیشاندانی . نارەزایەتی خەڵك  قسەوباسی پیویستکرا
و کۆبونەوە وەربگیرێ، بەاڵم لەراستیدا بێجگە لەو  هەرێم دەبێ مۆڵەت بۆ خۆپیشاندان

و کۆبونەوەیەك  ەبەرژەوەندی خۆیانە رێگا بەهیچ خۆپیشاندانو چاالکیانەی کە ل خۆپیشاندان
و  باسی کوشتنی خۆپیشاندەران. باسی رێگری مەراسیمی یەکی ئایاری سلێمانی کرا. نەدراوە

بۆئەو . و ئەحمەد میرە کرا و رفاندنی ئاسۆس هەردی و لێدان راونانی هەڵسوڕاوانی سیاسی
بەهاوکاری چەند ئەندام پەرلەمانی هاورێی مەبەستەش داواکرا کە بەرێز جۆن ماکدۆنێل 

سەبارەت بەکەیسی سەردەشت عوسمان وسەرکوتی ئازادیەکان ( ئێرلی دەی مۆشن) نامەیەك
ئامادە بکەن بۆ پەرلەمان تا پەرلەمان و  حکومەتی بەریتانیا لەرێگای خۆیانەوە هەنگاوی 

ە هەفتەی داهاتودا بەڕێزی ئامادەیی بۆئەوکارە راگەیاندو بڕیارە ل. پیویست هەڵگرن
 .ئەنجامی بدات

و مەسەلەی ئازادیە مەدەنیەکان بەڕێزی داوایکرد  هەروەها سەبارەت بە بارودۆخی مافی مرۆڤ
کە چەتری ئازادی راپۆرتێکی کورت ئامادەبکات تا ئەو بیگەیەنێت بەدەستی سەرجەم 

ی تایبەتیی کرد هەروەها پێشنیاری کۆبونەوەیەکی فراوان. ئەندامانی پەرلەمانی بەریتانیا
بۆئەومەبەستە لە پەرلەمان سازبدرێ کە چەند ئەندام پەرلەمان، نوێنەرانی رێکخراوەکانی 
لە بابەتی ئەمنستی ئینتەرناسیۆنال، هیومان رایتس ۆچ، سەرۆکی یەکێتی گشتی 

هەروەها . ئامادەبن  رۆژنامەنوسانی بەریتانیاو رابەرانی چەندین یەکێتی کرێکاری بەریتانی
بڕیارە ئەم کۆبونەوەیە لە . یش بانگێشت بکەین بۆ کۆبونەوەکە(ئەی پی پی جی)گروپی 

 .مانگی دێسەمبەری ئەمساڵدا لە هۆڵێکی پەرلەمان بەرێبخرێ
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لە   لە پەراوێزی کۆبونەوەکەدا باسی چەند مەسەلەیەکی دیکە لەوانە؛ کێشەی ژنان
لەسەر هەردوو مەسەلەکە  بەڕێزی ئامادەیی بۆهاوکاری. و کێشەی پەنابەران کرا کوردستان

و چەندین ئەندام  و پێشنیاریکرد کە کۆبونەوەیەکی تایبەت لەسەر کێشەی ژنان بکرێ دەربڕی
پەرلەمانی دیکە بەتایبەتی پەرلەمانتاری ژن بانگێشت بکرێ چونکە دڵنیام کەسانێکی دیکە 

ئامادەیی سەبارەت بە کێشەی دیپۆرتی پەنەبارانیش . هەن کە بایەخ بەو مەسەلەیە دەدەن
هاوکاری  بۆپشتیوانی کارەکانی فیدراسیۆن دەربری لەوبارەوە نامە ئاراستەی وەزیری 

 .ناوخۆدەکات

ساڵەی لەدایکبوونی بەرێزیەوە هەڵسوراوانی چەتری  ٦١شایانی ئاماژەیە بەبۆنەی یادی 
لەکۆتایی .  ئازادی پیرۆزبایییان لێکردو ئەویش بە خۆشحاڵیەوە سوپاسی کردن

ەشدا سەرباری گەیاندنی سوپاسی خێزانی سەردەشت عوسمان بەناوبراو بەهۆی کۆبوونەوەک
هەڵوێستی مرۆڤانەی بەرێزیانەوە دەربارەی کەیسی سەردەشت، کۆمەڵێك دۆکیومێنت 

و کوشتنی خۆپیشاندەران پیێشکەش بەبەرێزیان  و لیدان سەبارەت بە پێشێلکاری مافی مرۆڤ
 .ەی یەك کاتژمێر کۆتایی هاتکراو کۆبونەوەکە سەرکەوتوانە دوای نزیک

 گروپی چەتری ئازادی

٣١٠٠-١-٨ 

 

 ...ی مرۆڤدۆستیی و ئازادیی رادەربڕینە سەردەشت نیشانه

 (ئەمرۆ)ساڵو هاورێیان لە سایتى 

لە ئازادیی   دەستى کار و خەباتتان دەکوشین، ئەوەى ئێوە کردووتانە بەجدى بەرگرییه 
تیی، هەر دەزگایەکى راگەیاندن و  ئازادیی و مرۆڤایهرادەربڕین و دەمکوتکردنەوەى دوژمنانى 

ریی  روه ی ئازادیی و مرۆڤپه شه رێکخراو و دەستە و کۆمەڵە لە بوارە جیاجیاکان ئەگەر بانگه
و مەدەنیەت و خۆشگوزەرانیی دەکەن دەبێت وەکو ئێوە بکەن، لە ساڵیادى دامەزراندنیان، لە 

سەردەشت و سەردەشتەکان هەمیشە زیندوو جیاجیاکانیان دەبێت پەیامى   رۆژ و بۆنه
رابگرن، بۆ ئەوەى دوژمنانى پەیامى راستى و عەدالەت و ئازادیی و مرۆڤدۆستیی سەردەشت 
چاویان کوێر بێت، چونکە الى هەمووان رۆشن بوو کە سەردەشتى جوانەمەرگ کاروانى 

 ... زۆردارییه ى ئازادیی و قوربانى دەستى نەبوونى ئازادیی و زاڵبوونى سەرکوت و رێگه

 
دووبارە دەستتان خۆش کەلەساڵیادی دامەزراندنی سایتەکەتان کردە رۆژی رێزگرتن 
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یە و سەربازى کارە تەواونەکراوەکانى سەردەشتیتن  لەسەردەشت و ئێمەش رێبوارى ئەو رێگه
 ...تا ریسواکردنى بکوژانى ئازادیی و یەکسانیی و فرێدانیان لە زبڵدانى مێژوو

 (لی بەشدار عه) بەشدار عوسمان

 

  ولێر نووسانی هه رۆژنامه  ک له یه وه روونکردنه
 .ولێر هه  کان له منییه زگا ئه رپرسانی حکومی و ده ی به وه دانه اڵم نه وه  ت به باره سه

 ..هاونیشتیمانیانی ئازادیخواز

هیدی  ی شه ند رۆژێک پێش چله ولێر، چه نووسانی هه رۆژنامه شێک له ک به وه  ئێمه
شتدا،  رده هید سه ی شه رۆژی چله  له  شت عوسمان، داوامانکرد که رده نووس سه رۆژنامه

ر  سه روو، هاوکات له  ی بخرێته که کان ئاشکرا بکرێت، یان هۆکاره وه نجامی لێکۆڵینه ئه
 اڵتی سه رپرسانی ده وخۆی به وام بووین و داوای دیداری راسته رده کانیشمان به نییه ده مه  وڵه هه

ین  ی پێویستییان لێبکه وه داوای روونکردنه  وه نزیکه  ی له وه کردنمان کرد، بۆ ئه  جێ جێبه
ی راوێژکاری  رێگه  پێویستمان زانی له به  کانییان بین، بۆیه وه اڵم و روونکردنه وگوێبیستی وه

ی  رێگه  لهتمان کرد،  رۆکی حکومه داوای دیداری سه  وه د ساڵحه حمه م ئه رهه سیاسی دکتۆر به
رێمی کوردستان  تی هه زیری ناوخۆی حکومه ریم سنجاری وه ڵ که گه وخۆ له ندی راسته یوه په

رێم  یاندنی ئاسایشی گشتی هه ری راگه به ڕێوه ی به رێگه  ها له روه ، هه داوای دیدارمان کردووه
  ڕێزانه و به م لهاڵم هیچ کا ، به رپرسی ئاسایشی گشتیمان کردووه داوای دیداری به( ولێر هه)

اڵمییان  دیاریکردنی هیچ هۆکارێک وه  بێ ولێر ببینن و به نووسانی هه بوون رۆژنامه نه  ئاماده
 . وه داینه نه

بێئومێد بووین   وه ولێر، له نووسانی هه ک رۆژنامه نین، وه یه گه رایگشتی راده  دا به لێره  بۆیه
  خستنه  ، که واوی پێبێت بۆ داوای ئێمه ێکی تهاڵم کوردستاندا وه  اڵتی سیاسی له سه ده  که

شت  رده نووس سه ی بکوژانی رۆژنامه وه کان و دۆزینه وه نجامی لێکۆڵینه رووی راستی ئه
م  رجه ڵکی کوردستان و سه رای گشتی خه  زانین داوا له پێویستی ده به  وه عوسمان، لێره

پێناو ئاشکراکردنی   له  ین، که بکهکانی کوردستان  ئۆپۆزسیۆنه  نووسان و هێزه رۆژنامه
نووسان  ر ژیانی رۆژنامه بۆ سه  ی که ترسییانه مه  و جۆره گرتن له  شت و رێگه رده بکوژانی سه
ت،  کان و حکومه منییه زگا ئه ن، بۆ ناچارکردنی ده کانییان زیاتر بکه بێت، فشاره درووست ده

بۆ   ی که و لێژنانه نێوان ئه  له  یسه و که ر ئهن و چیت کان ئاشکرا بکه وه نجامی لێکۆڵینه تا ئه
 .کرێت مومژاوی نه کرێت و ته ستی پێنه ستاو ده درووستکراون، ده  سته به و مه ئه

 ولێر نووسانی هه رۆژنامه
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نزار گزالی ( )عیسا خدر( )زا چوچانی رێبوار ره( )عید بیالل سه( )ر ن عومه همه به( )شوان سدیق)
( شێخ  ساالر بابه( )مال چۆمانی كه( )لی ئیبراهیم عه( )د مه ڵگورد سه هه( )د حمه جات ئه نه( )

( وی هله هیم بهئیبرا( دین سره ئاودێر نه( )باس ئیبراهیم عه( )بدوڵاڵ دڵدار عه( )زیز سۆران عه)
( لی سدیق عه( )بدوڵاڵ نیاز عه( )د مه ران محه كامه( )ئاڤان فارس جاف( )د حمه بۆكان هیوا ئه)
( ر لمان كۆچه سه( )ریب هۆگر غه( )نی ما لی زه كۆشان عه( )تی شاره سامان به( )مید حه  ئاواره)
  مه لی حه عه( )میل جاف ر جه یده حه( )بی وقی كانه شه( )ژاد ڤاڵ نه هه( )حمود یاسین كوردی مه)

دلشاد هه (  )ر نوه ژار ئه هه( )ن  سه بارزان حه( )ن  سه ال حه ریوان مه مه( )ند ولود ئافه مه( )ساڵح
 .( ئاڤان فارس جاف) ( بی وقی کانه شه)( رتلى 

 

 نوسان نائارام بۆ رۆژنامه  رێمێكی هه... كوردستان

  بارام سوبحی: ئا/ ئاوێنە 

سكااڵو  743و  تیرۆركردن  تی ش حاڵه كوردستان، شه  چوار ساڵداو له  متر له كه  ی ماوه له
  ڕێكخراوه له  ش وای وه ئه.  نوسان تۆماركراوه رۆژنامه  جۆراجۆر دژی  پێشێلكاری 070
  ی وه ره ده  تی زاره بێسنورو وه  نوسانی و رۆژنامه كو هیومان رایتس ۆچ وه  كانی تیه وڵه نێوده

رێم  هه  تی ریشدا حكومه رانبه به له. رێم بگرن هه  تی حكومه  فتاری ڕه له  خنه كرد، ره مریكا ئه
 .كات كو یاسا پارێز وێناده وه  خۆی

  ساڵ روو له نوسان ساڵ به رۆژنامه  دژی  و پێشێلكاری  نوسان توندوتیژی رۆژنامه  ی وته به
  نوساندا هاتوه رۆژنامه  ندیكای سه  كانی هراپۆرت  كو له ردا وه رانبه به اڵم له ، به زیادبوونه

  مافی  كه  كان كراوه منیه زگا ئه و ده رپرس و به له  وه مترین لێپێچنه كانیان، كه فتاره ر ره مبه هه له
 .ن كه نوسان پێشێلده رۆژنامه

  پێشێلكاری  نگی پێشه..  سلێمانی

 – 0/0/7550  كوردستان، له  نوسانی رۆژنامه  ندیكای سه  ش راپۆرتی شه  ی گوێره به
و موسڵ  ركوك ولێرو كه و هه  سلێمانی  كانی شاره  نوس له ش رۆژنامه ، شه40/07/7505

 73و   بووه رفاندن هه  وڵی و هه و دوو رفاندن تیرۆركردن  وڵی ها دوو هه روه تیرۆركراون، هه
  رباری سه.  بووه ان ههنوس رۆژنامه  دژی  سدرێژی ده  تی حاڵه 34و  نوس لێیاندراوه رۆژنامه

  پێشێلكاری 20و  نوسان رۆژنامه  زیندانیكردنی  تی حاڵه 30و  شه ڕه هه  تی حاڵه 43  وانه ئه
 . بووه جۆراوجۆر هه

و  نوسان رۆژنامه  دژی سكااڵ له( 743)دا  یه و ماوه ن له خه ریده ندیكا ده سه  كانی ئاماره
نۆ   های جۆرێك به كراون، به نوس غرامه رۆژنامه  زهو پان یاندن تۆماركراوه راگه  زگاكانی ده

كان  تۆماركراوه  ته حاڵه  ی گوێره به. ملیۆن دینار 22  یشتۆته كردن گه غرامه  تی حاڵه
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و  ت حاڵه  ولێر چوارده و هه ت حاڵه  پانزه  سلێمانی  كردندا له شه ڕه هه  كاندا، له شاره له
و   سلێمانی  له  تی نوسانیش بیست حاڵه رۆژنامه  گرتنی.  ت تۆماركراوه وت حاڵه ركوك حه كه له

 . دهۆك بووه  له  وتی و حه ركوك كه  له  ولێرو دووی هه  له  نۆی

تیا   تی حاڵه  و سی م دێت كه یه  ی پله به  سلێمانی  نوسان كراوه رۆژنامه  دژی  ی و پێشێلكارییانه له
ت  دهۆكیش پێنج حاڵه  و له ت ركوك بیست حاڵه هك  و له ت حاڵه 70ولێر  هه  ، له تۆماركراوه

ولێر  هه  سكااڵ له 37و  م دێت كه یه  ی پله  ولێر به سكااڵدا هه  تۆماركردنی  اڵم له ، به بووه هه
ركوك دوو  كه  دهۆك پێنج سكااڵو له  سكااڵو له 72  سلێمانی  ردا له رانبه به  ، له تۆماركراوه

 .سكااڵ تۆماركراون

،  وه باڵویانكردۆته 40/0/7500  له  سێدا كه  ژماره  نراوی یه راگه  نوسان له رۆژنامه  ندیكای سه
نووسان تۆمار  ر رۆژنامه سه كان سكااڵ له منیه ئه  و هێزه ت رپرسانی حكومه كاتێك به"ڵێن  ده
كرێت،  رده بۆ دهیان  وه و لێكۆڵینه رمانی گرتن عاتێكدا فه ند سه نها چه ی ته ماوه ن، له كه ده
  كان بگاته منیه زگا ئه ده ر به رانبه نووسان به ن سكااڵی رۆژنامه گمه ده زۆر به  وه وانه پێچه اڵم به به
 ".دادگاكان بانگهێشت بكرێن  و له نجام ئه

 یاندن راگه  كانی ناڵه كه  الماردانی په

  سنوری  له  تی تایبه ، به وه مساڵه ئه  ی(شوبات/02)  كانی و روداوه خۆپیشاندان  زنجیره  دوای له
ندین  ڵكشان كردو چه هه  له  نوسان رووی رۆژنامه  كان دژی پێشێلكارییه  سلێمانی  پارێزگای
ناچاركرد   مرۆڤی  و مافی نوسان رۆژنامه  وشی ره  ندیدار به یوه په  كی ره و ده  ناوخۆیی  رێكخراوی

  تی دوایین حاڵه. ن رێم بكه هه  تی حكومه  فتاری ره  ی نهو ئیدا نگ بێن ده به  وشه و ره ر ئه سه له
  ئاوێنه  كۆمپانیای  گشتی  ری به ڕێوه به  و برینداركردنی الماردان ش په پێشێلكارییه  و زنجیره ئه

 .بوو  ردی نوس ئاسۆس هه رۆژنامه

  زۆربونی  هۆی هكوردستان ب  نوسانی رۆژنامه  رێكخراوی  كو تاكه نوسان، وه رۆژنامه  ندیكای سه
  وشی ر ره سه له  نراوی یه راگه  مساڵدا سێ ئه  می كه یه  ش مانگی شه  ی ماوه له  وه كانه رووداوه
 -0/0  ی ماوه  ت به تایبه  می وته حه  ، پاشان راپۆرتی وه نوسان باڵوكرده رۆژنامه

  ڤده و حه  ێلكاریپێش 72دا  یه و ماوه له:  تیایدا هاتووه  ، كه وه باڵوكرده 45/0/7500
  تی و چوار حاڵه لێدان  تی حاڵه 00و   و زیندانی ستگیركردن ده  تی حاڵه 04و  كوشتن  ی شه ڕه هه

 .  تێدا تۆماركراوه  كانی ناڵه و كه نوسان رۆژنامه  ی و غرامه سزادان

و  ر هێرش به  نهوت یاندنیش كه راگه  كانی ناڵه نوسان، كه رۆژنامه  الماردانی په  له مساڵدا جگه له
یان داو (گۆڕان)فزیۆنی  له الماری رادیۆو ته ولێر هێزێك په هه له 02/7/7500  له. المار په

ند رۆژێك  نها چه ته  دوای( NRT)ناڵی ئاسمانی نالیا  كه 75/7/7500وی  شه  له. سوتاندیان
. نگ تااڵنكرا ده  ۆیرادی  وه كداره ن هێزێكی چه الیه له 2/4/7500  له. خشكردن سوتێنرا په  له
 .دا  سلێمانی  شاری  له  یامی ناڵی ئاسمانی په مارۆی كه ربازیی گه هێزێكی سه 02/3/7500  له
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ستپێكردنی  رۆژی ده یاند له نووسان، رایگه رۆژنامه  ری میترۆ بۆ داكۆكیكردن له نته سه
  ر به رانبه اری بهتی پێشێلك حاڵه( 755)  زیاتر له  واوبونی تا ته  وه كانه خۆپیشاندانه

پێی  یاند به نووسانی بێسنوور رایگه رێكخراوی رۆژنامه.  نووسان تۆماركردووه رۆژنامه
رو  سه ته ییان كراوه سته یاندن هێرشی جه ندی راگه و كارمه نووس رۆژنامه( 33)كانی  ئاماره

 .ستگركراون یش ده(74)

و  نووسان رۆژنامه  وامبونی پێشێلكاری به رده به  رانن له یاندا نیگه كه راپۆرته میترۆ له  ری نته سه
و قابیلی  رانین ی نیگه مایه  و پێشێلكارییانه ئاست ئه  رپرسان له و به ت نگی حكومه بێده"ڵێن  ده

 ".قبوڵكردن نیین

  تی وڵه نێوده  ی وه كاردانه

  راپۆرتێكی هیومان رایتس ۆچ  ، رێكخراوی وه گرته  كوردستانی  ی و بارودۆخه ئه  دوای له
اڵتی  شی رۆژهه ری به ڕێوبه سارا لی ویتسن، به  زاری داو له كه راپۆرته  ، له وه باڵوكرده

  ڵێنی دابینكردنی چ جۆره رێمی كورستان به تی هه حكومه"  هاتووه  وه كه رێكخراوه  ڕاستی ناوه
  كۆنه  مان شێوازه هه  له  ستووه قی به خۆی چه  كاتێكدا كه دات، له ی ده كه له ك بۆ گه یه ئاینده
  تی حكومه". نووسان؟ ر رۆژنامه سه  و هێرشكردنه لێدان  له  بریتییه  دا، كه كه ی ناوچه كه خراپه

  زۆر له  رێمی كوردستان له هه  دادگا له"ڵێت  دا ده م رێكخراوه ئه  اڵمی وه  رێمیش له هه
 ". نووسان بووه رۆژنامهندی  وه رژه به  پێی یاسا له كانی به كان، بڕیاره پرسه

مرۆڤ   مافی  وشی ره  ت به تایبه  خۆی  ی سااڵنه  ریكا راپۆرتی مه ئه  ی وه ره ده  تی زاره پاشتر وه
رێمی  هه  له"ڵێت  كوردستاندا ده  ربڕین له راده  ئازادی  باسی داو له كه راپۆرته  ، له وه باڵوكرده

دا چیدی  م یاسایه و له كات م ده راهه یاندن فه اگهئازادی ر( 7550)كی ساڵی  كوردستاندا یاسایه
شدا  وه ڵ ئه گه له.  وه وه باڵوكردنه  ند به یوه كانی هاوپه بۆ تاوانه  ك نییه و سزایه ندكردن به

".  وام بووه رده به( 0202)یاسای ساڵی   وسان به نو ندكرنی رۆژنامه و به و سزادان گرتن
زگا  دژی ده له  وه ی سكااڵی یاساییه ڕێگه رجار لهرپرسان زۆ به"ڵێت  ها ده روه هه

بوونی  ری هه گه ر ئه سه  تێك له ند بابه ی چه وه ر باڵوكردنه به ران، له و نووسه كان یاندنه راگه
 ". بردووه  رامه نایان بۆ غه ڵی، په نده گه
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 !  نیهلكی كوردستان  كانی خه داخوازیه  به  وه المدانه ی وه ئیستبداد ڕێگه

ڵسوڕاوانی ناسرای  هه كێك له یه(   حه ئه  ئیبراهیم كاكه) قی  ناهه ستگیركردن به دوای ده دوابه
شوبات، هاوكات  02كانی  دوای رووداوه  هید له ی شه بجه له كانی شاری هه خۆپیشاندانه

  وته رچاو كه بهجموجوڵێكی (   حه ئه  ئیبراهیم كاكه) ینی ئازادكردنی  مپه یاندنی كه ل ڕاگه گه له
رپابوو،  ستگیركردنی ناوبرو به ده  رفراوان دژ به كی به تیه زایه و ناڕه وه لكی كوردستانه نێو خه

  م ئینسانه ئازادی ئه  ستی داكوكیكردن له به مه ڵ وگروپ به ندین كۆڕو كۆمه تێدا چه كه
  رچاو له كی به یه ژماره  وه بارهم ر له هه. یدان مه  ران هاتنه نده كوردستان و هه  له  ئازادیخوازه

برینی خۆیان، هاوكات  تی ده زایه رباری ناره هید سه ی شه بجه له لكی ئازادیخوازی هه خه
) ستی ئازادكردنی  به مه  ن به رپابكه دا خۆپیشاندانێك به م ڕۆژانه له  دابوون كه وه وڵی ئه هه له

 (.  حه ئه  ئیبراهیم كاكه

كانیان  كاره  وه ی یاسایه ڕێگه وێت له یانه ده  م خۆپیشاندانه رانی ئه نوێنه  كاتێك كه  بۆیه
المدا قایمقام  وه ت، له ن بۆ  داوا كردنی مۆله كه ردانی قایمقامی شار ده چن سه ده  وه پێشه رنه به

  م شاره قایمقامی ئه  وه ی ئه وه ك ئه روه ، هه(رگرن ت وه بچن بۆ الی ئاسایش مۆله:) ڵێ پیان ده
  تی خۆپیشاندان بدات، پاشان به مۆله  بێت كه نه  یه م ناوچه ی ئه ی ئیداره رۆكی وحده سه

نجام پاش  رئه ڕوانبن، سه عات چاوه سه 30بێ تا  ده ینت كه گه ڕاده  كه رانی خۆپیشاندانه نووێنه
 . تی خۆپشاندانتان نیه مۆڵه  نن كه یه گه عات پێنان ڕاده سه 30ربوونی  تیپه

یر  كی سه ڕانیه رمانی كوردستان چاوه په ندكردنی یاسای خۆپیشاندان له سه دوای په دوابه  نگه ڕه
بێت چی بێت  پێدانی خۆپیشاندان ده الت بۆ ڕێگه سه م ده كانی ئه ئاخۆ پێوانه  ی كه وه بێت له نه

 ! تی  ی خۆیه كه وته چه  الته سه ده دژ به  خۆپشیاندانێك بدات كه به  وچۆن ڕێگه

تی  یه زاه بۆ ناڕه  لكی كوردستانه ی خه كی تری ڕۆشنی شێوازی شارستانیانه یه ش نموونه هم ئه
كان  سگیركراوه ی قوربانیان و ده دروستكردنی سیناریۆیتر بۆ زیادكردنی ژماره  ربڕین دژ به ده
التی  هس الم ده به. برن كانی خۆیان ده تیه زایه ناره  وه كی گونجاوه یه گهً  ڕێ  وێت له یانه ده

تی  سیاسه  له  وامه رده و به یشتوه گه تینه  نییه ده مه  م فۆرمه رێم تائیستا له هه  سیاسی له
 . خۆپیشاندانی ئاشتیانه  دان به نه ریگه  ی له مكارانه و سته ركوتكارانه سه

ر  سان و هه كهر  ك بۆ سه ستدریژیه ده  رجۆره هه  نین كه یه گه التی ڕاده سه ده  به  وه لێره  ئێمه
نجام  ستگیر كردنی قوربانیان ئه ده  تی خۆیان دژ به زایه ویت ناره بیانه  و گروپێك كه سته ده

 .الم  وه  دینه لێبراوانه  حه ئه  ینی ئازادكردنی ئیبراهیم كاكه مپه ك كه وه  وا ئێمه ن ئه بده
كرداریكی  رچه ر په ین و هه كه ده  كه ووردی چاودێری بارودۆخه  دلنیای زۆر به به  وه شه مباره له

(  حه ئه  ئیبراهیم كاكه) بۆ ئازادی   سانێك كه لكی ناڕازی كوردستان وكه خه دژ به  ناشایسته
ك  تدریژیهس ر ده نگاوی هه هه نگاو به ین و هه كه حكوم ده تووندی مه میدان به ته هاتوونه

وروپا،  مانی والتانی ئه رله كان و په یه وه ته موو ڕێكخراو نیهاد نیونه هه نین به یه گه ده
ن  یان ڕێكخراو الیه لكی كوردستان و ده نگی ئازاری خه ده  ستوو به پشت به  وه شه مباره له
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ل و  چ كۆر كۆمهلسوراوان و ئازادیخوازان هی ین هه ناده  ڕێگه  وه ته ونیهای ناوخۆی و نیونه
 .  وه تی پیكردنێك بكرێته ركوت و سوكایه رووی هیچ سه گروپیك رووبه

نگی  خسێ ده ڕه بۆیان ده كی گونجاو كه یه رشێوه هه ن به كه لكی كوردستان ده خه داوا له  بۆیه
و  وه نه بكه  حه ئه  جێی ئیبراهیم كاكه ستبه ربرن و دووپاتی ئازادكردنی ده تی خۆیان ده زایه ناره

 .   ك زیندانكردن و ئازاردانی قوربانیان خوزیاری دادگایكردنی و سزادانی تاوانباران نه

  حه ئه  ینی ئازادكردنی ئیبراهیم كاكه مپه كه

70.05.7500 

 

 ئاگادارییەک بۆ نوسەر و ڕۆژنامەنوسان

یان لە داوا لە هەموو ئەو نوسەر و ڕۆژنامەنوسە بەڕێزانە ئەکەین کە پێشتر هەر بابەتێک
ەوە نوسیوە و (سەردەشت عوسمان)پەیوەند بە دۆزی تیرۆری خوێندکارو ڕۆژنامەنوس 

ی توانا بە دەستمان  تاوەکو ئێستا لە ماڵپەڕەکەیدا باڵونەبۆتەوە تکایە هەوڵ بدەن بە پێ
 .بگەیەنن

بە دەست  ٣١٠٠ئێمە هیواخوازین کە ئەو بابەت و ڕیپۆرتاژانەمان تاوەکو کۆتایی ساڵی 
 .تکایە با بابەتەکان بە ۆرد بە دەستمان بگات نەک پی دی ئێف. بگات

هەر هونەرمەند و وێنەگرێکیش کە لە پەیوەند بە خۆپیشاندانەکانی کوردستان و دەرەوە 
یە ئەوا بۆمان بنێرن تاوەکو بە ڕاوێژکردن لەگەڵ  وێنەی گرتووە و لە ئەرشیفی ئێمەدا نی

 .ەوە لە ماڵپەڕەکەیدایەکتردا گەلەریەکی شیاو بەو وێنانە بکەین

 پێشەکی سوپاس بۆ ماندووبونتان و لەگەڵ ڕێزمان

 دەستەی بەڕێوەبەری ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان 

 

 بۆ ئازادی بیروڕا( شت عوسمان رده سه)ی  اڵتی سااڵنه خه

 لی ال عه ت مه هیدایه

 پێشنیارێک بۆ گفتوگۆ

 نووسانی ئازادیخواز ران و ڕۆژنامه ڕۆشنبیران و نوسه



 سەردەشت عوسمان
 

327 
 

 کان ئازاده  و باڵوکراوه ڕۆژنامه

 کان نیه ده مه  ڕ و ڕادیۆ و ڕێکخراوه ماڵپه

 (شت عوسمان رده سه)ی  کانی دۆسییه خشه خۆبه  خێزان و پارێزه

 ی واڵت وه ره کانی ده مپین  و کۆمیته م که رجه سه

 ری گه نگرانی ئازادی بیروڕاو ئازادی ڕۆژنامه م الیه رجه سه

 مووتان ویستیم بۆ هه هدوای ساڵو ڕێز و خۆش

رکی  ئه( شت عوسمان رده سه)نووس  ڕێزان ڕفاندن و تیرۆرکردنی خوێندکار و ڕۆژنامه به
یاندنی  ری قورس کرد، ڕاگه گه ئازادی بیروڕا و ئازادی ڕۆژنامه موومانی  له رگری کردنی هه به

ند جار قورستر  چهی  رکه م ئه ئه( شت عوسمان رده سه)ی  دۆسییه  له  وه ی لێکۆڵینه لیژنه
دا  شێوه  ر له گه ئه  وه ی لێکۆڵینه یاندنی لیژنه ڕفاندن و تیرۆرکردن و ڕاگه  ، چونکه وه کرده
ویش  شن، ئه یامی هاوبه ک په ڵگری یه ڕۆکدا هه ناوه  وا له کانیان جیاوازبووبن، ئه کاره
بۆ   ت دروستکردنه هتی ئازادیخواز و تۆم سایه رکوتکردنی ئازادی بیروڕاو شێواندنی که سه
 .ڵکی کوردستان اڵنی خه تی کۆمه زایه نگی ناره ده

  رگری له ری به نگه ی سه ره ئازادیخوازان و به  که  یه هه  وه پێویستی به  ستیاره هه  م قۆناغه ئه
و  سته رجه ندین میکانیزم و شێوازی به ڵکی کوردستان، چه کانی خه نیه ده مه  ئازادی و مافه

کۆتاییدا   له که( شت عوسمان رده سه) ی  بۆ زیندوو ڕاگرتنی دۆسییه  وه تی بدۆزنه اڵیه کۆمه
 .ڵگادا کۆمه  زای ئازادی له زیندوو ڕاگرتنی فه  کاته ده

ین  ک بکه یه ر پرۆژه سه موومان بتوانین گفتوگۆ له هه  م که که ده  وه پێشنیاری ئه  یه م نامه من به
موو ساڵێک  هه  بێت بۆ ئازادی بیروڕا، واته(شت عوسمان رده سه)ی  اڵتی سااڵنه ناوی خه  که
وداکانی ئازادی  کانی توانیبێتی مه کاره به  که سێک که  ببخشرێته  اڵته م خه دا ئه 3/0ڕۆژی  له

  سه و که کرێت ئه ، ده وه پێشه  کوردستاندا بردبێته  ری له گه بیروڕا و ئازادی ڕۆژنامه
کانی  بواره چاالکی شاعیر، تی سیاسی، سایه که ، وه ره کۆڵهر،لێ نووس،نوسه ڕۆژنامه

 .ر بوارێکیتر بێت ژنان،الوان،یان هه

  یه م پرۆژه کانی ئه تاییه ره سه  رکه ئه

م  ئه  ی که سه و که و دیاری کردنی ئه  م کاره شتی ئه رپه ک بۆ سه یه پێکهێنانی لیژنه: م که یه
و پسپۆڕبن و زۆر  سانی شایسته که  که بێت لیژنه ده  خشرێت، دیاره به ی پێده اڵته خه
 .ڕێنن ڕاپه  رکه م ئه ئه  رڕاستانه سه
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ئازادی بیروڕا و   عبیر له ته  بێت که ی هه شێوازێکی شیاو ساده  که اڵته کرێت خه ده: م دووه
رێت ها دروست بک کی گرانبه کانزایه  له  که اڵته خه  رج نیه ری بکات، مه گه ئازادی ڕۆژنامه

 . کی مالی دیاریکراو نیه چاویه ن سه ری ئازادی خاوه رگریکه ی به ره ی به وپێیه به

سلێمانی   ی نالی له باخچه  راسیمێکیدا له مه  له  که اڵته تادا خه ره سه کرێت له ده: م سێیه
م  ر ئه گه دات، ئه نجامی ده نگ نابین ئه مپینی بێده که  ی که و کارانه ک ئه ش بکرێت، وه پێشکه
 . وه شیواز و جێگای باشتر بکرێته  کرێت دواتر بیر له ستهێنا ده ده وتنی به رکه سه  یه پرۆژه

ک، سپانسۆر،  کۆمه  ربگیریت له کرێت سود وه ده  یه م پرۆژه رچاوی مالی ئه بۆ سه: م چواره
وکاری دا، دابینکردنی بڕیک ها که اڵته شکردنی خه ڕۆژی دابه دانانی سندوقی هاوپشتی له

پێی  به  ، دیاره گرنگه  وه الیه کات و به ده  یه م پرۆژه شداری ئه به  که  وه که زگایه ر ده ن هه الیه له
 .توانا

تر  تۆکمه  یه م پرۆژه شی و هاوکاری ئازادیخوازان ئه هاوبه کرێت به تان، ده ره سه  م هانگاوانه ئه
ی من  یه م نامه یاندنی، ئه نجام گه ئه بۆ به  وه و ڕێگای باشتر بدۆزرێته  وه و فراوانتر بکرێته

موومان  ی بتوانین هه وهیوایه ک، به رگایه ی ده وه بۆ کردنه  نگێکه و لێدانی زه  نها پێشنیاره ته
 . وه بگۆڕینه  وه باره بیروڕای له

شت  رده سه)ری  یکه ن بۆ دانانی په که اڵتدارانی کوردستان ڕێگری دروست ده سه ر ده گه ئه
م  توانێت ئه بۆ ئازادی بیروڕا ده( شت عوسمان رده سه)ی  اڵتی سااڵنه ی خه وا پرۆژه ئه( وسمانع

م  اڵت بۆ ڕێگری له سه ستی ده و ده یه توانادا هه له  م کاره ئه  ، من بڕوام وایه وه پڕبکاته  بۆشاییه
 . بڕێک کورتره  یه پرۆژه

 م ڵ ساڵوی دووباره گه له

 

ترین  وره گه  كێك له یه  له( شت عوسمان  رده سه) نوس  ی رۆژنامه ی نا و ژیان و وێنه وه تی دۆزینه چۆنیه
 اریك مه ختی ئه واشنتنی پایته  كانی دنیا له خانه مۆزه

 :  شه ڕه  نوس هێمن كریم مامه دواداچونێكی رۆژنامه به

  كێك له یه  له(  شت عوسمان رده سه) نوس  ی رۆژنامه ی نا و ژیان و وێنه وه تی دۆزینه چۆنیه
ر و  و نوسه پاڵ ئه ریكا، له مه ختی ئه واشنتنی پایته  كانی دنیا له خانه ترین مۆزه وره گه

 . ختكردوه پێناوی ئازادی گیانی خۆیان به له  ی كه تیانه وڵه نێوده  نوسانه رۆژنامه
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یەکێک لە  لەگەل هاوپۆلەکانم لە زانکۆی جۆرجیا مۆسیۆن سەردانی ٣١٠٣-١٣-٣١ئیمڕۆ  ... 
دەزگا گرنگەکانی ئەمەریکامان کرد لە شاری واشنتۆن دیسی،لە کاتێکدا بەشەکانی ئەو 
زانکۆیەمان بەسەر دەکردەوە لە یەکێک لە بەشەکان کۆمەڵێک کەسم بینی، وتیان ئەوانە 
ڕۆژنامە نووسانی واڵتانن کە بە ئازادی ئەنووسن و لە کەس ناترسن ،نزیک بوومەوە لێیان 

کی گەنجی ڕوخۆش وەستاوە ،هەر زوو هەستم بە الی ئەو گەنجە چوو،پاش بینیم کوڕێ
لێوورد بوونەوە بینیم سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس و هاوڕێی سەردەمی کۆلیژمە،ئەو 
بینینە لە ناخەوە هەژاندمی ،سەرم سووڕما کە بینیم لەنەو ئەو هەموو 

ستا لە شوێنێکی تر بێت،دوای ڕۆژنامەنووسانەیە،چونکە بە گوێرەی قسەی خەڵک دەبوو ئێ
لەیەکتر ڕوانینێکی کەم،ئەویش بیری تیژ بوو هەرزوو منی ناسیەوە،قسەمان لەگەڵ یەکتر 
کرد، بەاڵم بە شێوازێکی جیا لە جاران،ئەو زۆر دڵخۆش بوو،لەوێش هەر خەندەکەی لەسەر 

 وتم دەبێ ڕاست بێ تۆ.لێو بوو،پێدەچوو تازە نوکتەیەکی نوێیان بۆ گێڕابێتەوە
زیندویی؟وتی بەڵێ من زیندووم و زۆر بەختەوەریشم کە چارەنوس منی گەیاندۆتە 

 .هەربۆیە چەند وێنەیەکمان..ئێرە

 :بەشی دووهەم:سەردەشت عوسمانم چۆن دۆزیەوە

منیش وەکو هەموو خەڵک گومانم هەبوو لە دیارنەمانی سەردەشت عوسمانی 
ۆرستەکان بووە،ئەوەی من بینیم ڕۆژنامەنووس،چونکە وایان باس دەکرد کە لە ڕیزی تیر

ئەو شوێنەی ئەوم لێ بینی شوێنی ڕۆژنامە نووسان بوو نەک مۆڵگەی !!!!یەکێکی جیاواز بوو
تیرۆرستان،هاوڕێکانی ئەو هاوشێوەی خۆی ئەهلی قەڵەم بوون،هیچیان لە زەرقاوی وبنالدن 

کەم،زۆر خەڵك وئەبوئەیوبی بەغدادی نەدەچوون،دوای باڵوکردنەوەی ئەو هەواڵە لە پەیجە
پەرۆشی ووردەکاری ئەو بینینەن،ئەوەیان نیشانەی دڵسۆزیانە بۆ ئەو 
ڕۆژنامەنووسە،لەالیەکی دیکەش دیارە کاک سەردەشت لە تەمەنیدا نەیهێشتووە کەس لێی 

 .زویر بێت و الی هەمووان جێگەی ڕێزە

هەندێک لە هاوڕێیانیشم گومانیان لە قسەکردنم هەیە،هەندێک نووسیانە،هێمن 
خواردویەتیەوە ،هێمن خەوی بینیوە،هێمن ووڕێنە دەکات ،یان دەڵێن هێمن دەیەوێت 
ناوبانگ دەربکات،شانازییە من لە ڕێگەی ڕۆژنامەنووسێکی وەکو کاک سەردەشت ناوبانگ 
دەربکەم،بەاڵم خۆ هەرمن نەمبینیوە ،ئەو کاتەی کاک سەدەشتم بینی خۆم بۆ نەگیراو تێر 

بۆ ئەوەش زیاتر ..سەردەمی خوێندنمان لە کۆلیژ بیر کەوتەوە گریام ،هەموو یادگاریەکانی
گریام و خۆم پێنەگیرا چونکە من قەت باوەڕم نەدەکرد کە لە ئەمەریکا ولەو شوێنە ببینم 
،هاوڕێیەکی ترم کە کچێکی واڵتی کەنەدایە ،پێی سەیر بوو من بەرانبەر بەو کوڕە وا دەکەم 

،دوای گێڕانەوەی .ناساند  ۆژنامەنووسە،سەردەشت و بەسەرهاتەکەیشیم بەو کچە ڕ
بەسەرهاتی کاک سەردەشت بۆ ئەو، ئەویش حەزی کرد وێنەیەکی لەگەڵ بگرێت،هەرسێکمان 

 .وێنەیەکی ترمان گرت
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قەت لەو باوەڕە نەبووم لەو دوورە واڵتیە  :سەردەشت عوسمانم چۆن دۆزیەوە بەشی کۆتایی
ولەو شوێنە بینینم،لەو دەزگایەی کە ئێمە سەردانیمان کرد وێنەی هەموو ئەو 
ڕۆژنامەنووسانە هەڵواسرابوو کە لە پێناو قەڵەمی ئازادو ئازادی بیر وڕاو ڕۆژنامەگەری 

ەندێکیان وێنەی ڕۆژنامەنووسی شەهید هەلواسرابوو،ه ٦١١ببونە قوربانی،زیاتر لە 
ژییاننامەکانیشیان لەگەڵ بوو،هەرزوو چاوم گێڕا بەدوای هاوڕی شیرینەکەی خۆم شەهید 
سەردەشت عوسمان،دوای چاوگێڕانێکی زۆر دۆزیمەوە،ئەگەر چی لە ناخەوە هەستم بە 
هەژانێکی گەورە کرد بەاڵم سەد ئەوەندە دڵخۆش بووم بوەی کە لەڕیزی ئەو کەسانەیە کە لە 

 .ا شەهید بوونپێناوی ئازادید

هاوکات هەستم بە شانازیەکی گەورە کرد کە هاوڕێکەم لە الیەن گەورەترین واڵتی زلهێزی 
دنیا کە ئەمەریکایە دانیپیانراوە کە شەهیدی ڕێگای ئازادی بیرو ڕاو ڕۆژنامەوانیە نەک 

جگە لەوە کە شانازیەکی گەورەیە کە وێنەو ژیاننامەی شەهید سەردەشت لە  .تیرۆریست
تیرین مۆزەخانەی گەوەرەی تایبەت بە ڕاگەیاندن وئازادی ڕۆژنامەوانی هەڵواسراوە گەورە

 .،بە گوێرەی ئامارەکانی ئەو مۆزەخانەیە سااڵنە زیاتر لە دوو ملیۆن کەس سەردانی دەکات
ئەگەر چی لەدەست دانی گەنجێکی وا خوێن گەرم وهەست ناسک و خاوەن هەڵوێست 

یان و ئێمەی هاوڕێ و ڕەوتی ئازادی ڕۆژنامەوانی ،بەاڵم کۆستێکی گەورە بوو بۆ بنەماڵەکە
لە ژیاننامەکەیدا کە لە ئاژانسی   لە دڵیشەوە حەزم دەکرد لە شوێنی ئەو بوومایە ،چونکە

 .فەرەنسا پرێس وەرگیراوە ئاوا نووسراوە
“Osman, a Kurdish university student who contributed to a newspaper and 
serval news websites, was kidnapped and shot to death in Mousl. He 
reportedly had received threatening phone calls telling him to stop writing 
about the Kurdish regional government and its officials. 
 Friends said that his critical articles had angered major political leaders. 

He was 23.” 

 :بە کوردی

لە ڕۆژنامەو سایتەکان دەینووسی   سەردەشت عوسمان خوێندکاری کورد بوو لە زانکۆ
ڕفێندرا و دواتر لە موسڵ کوژرا ،پێشتر لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا پێی وترابوو دەست لە 

،هاوڕێکانی نووسینی بابەتەکانی هەڵبگرێت کە دەربارەی حکومەتی کوردی دەیانی نووسی 
 .ساڵ بوو ٣٢دەڵێن نووسینەکانی ئەو سەرکردە سیاسیەکانی توڕە کردبوو،ئەو تەمەنی 

من پێم وایە ئەمەریکا ئەوەندە نەزان وکاڵفام نییە ئەگەر نەزانێت کەسێک لەسەر ئازادی 
  ڕۆژمانەوانی کوژراوە یان نا تا لە گەورە مۆزەخانەکانی خۆی و لە پایتەختی واڵتەکەی

سالو لە ..ساڵو لە قەلەمە ئازادەکەت..ساڵو لە ڕۆحی پاکت ...اننامەکەی هەڵواسێتوێنەو ژی
ئەوەبوو چیرۆکی دۆزینەوەی سەردەشتی ڕۆژنامەگەڕ لە  .گۆڕی پڕ نوورت کاکە سەردەشت

 .پایتەختی ئەمەریکا
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  که تیرۆرکراوه  نووسه  شت عوسمان، ڕۆژنامه رده سه

شت  رده سه)کانی  ووتاره  کێک له یه  له: کان شه ڕه و ههترسی  تای مه ره سه: ریم وان که شاخه
  له 7505-0-70وتی  ڕێکه  له  که...( نگی کوشتنم لێیدا م زه که یه)ناوی  به  دا،( عوسمان

سانێکی  ن که الیه له  ، کردوه  وه ی به ، ئاماژه وه ته ماڵپەڕی کوردستانپۆست دا باڵو کراوه
شت  رده سه.  وه ته باڵویکردونه  ی که تانه و بابه ر ئه سه لێکراوه له ی کوشتنی شه ڕه هه  وه نادیاره

 ڵێت یدا ده که ووتاره  له

  ، یان به ماوه ندی نه نت چه مه مین جار پێیان ووتم ته که ند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ یه چه  له" 
  و نه  مردنه  بهباکم   اڵم نه ، به ماوه دا نه م شاره دانم له ناسه تی هه ی خۆیان مۆڵه گوته

م، دوعاش  کانی خۆم بکه مم تا دیداری بکوژه که ته ڕوانی کۆتایی هاتنی مۆڵه چاوه  له. ئازاردان
  م قسانه ئه  بۆیه. م بێت تراژیدیاکه  ی ژیانه شایسته  که  خشن م مردنێکی تراژیدیام پێببه که ده
  " ڵبژاردنیانه ترین هه مردن ساده  م وواڵته نجانی ئه م تا بزانن گه که ده

  یی، تاکه ساده زۆر به"  ڵێت کات و ده کان ده شه ڕه هه  به  یدا زیاتر ئاماژه و ووتاره ر له هه
د  ین، به ر بکه سه یان له هێشتا زۆر شت ماون قسه  ، که یه وه ئه  شانه ڕه م هه رانی من له نیگه

دا  و وتاره ر له هه  " کانی خۆی نیه وه مردنی نه  باکی به  که  یه وه ئه  اڵته سه م ده ختی ئه به
ڵێت دوێنێ  تی و پاراستنی ژیانی لێکردون و ده داوای یارمه  کات که ده  نانه و الیه به  ئاماژه

هدیدی کوشتنیان کردوم،  و ته  وی ڕابردوو ئیهانه شه  که  وه م ئاگادار کرده که ڕاگری کۆلێژه
مید  عه  ندیم به یوه په"ڵێت  کات و ده پۆلیس ده  به  اماژهئ"  ی پۆلیسه کێشه  مه و وتی ئه اڵم ئه به
  ی مۆبایله م ژماره ئه  یه وانه کرد، پێی وتم له  وه ولێره ری پۆلیسی هه به ڕێوه بدولخالقی به عه

  ند جارێکی تر دوباره چه  یه وانه خسی بێت، له کی شه یه ی وواڵت بێت، یان کێشه وه ره هی ده
  "و شتی وا لێی ڕونادات  ولێر ئارامه ههاڵم  ، به وه بێته

  بێت به کۆتایدا ئه  له  که  نگی مردنی خۆمه مین زه که یه  مه زانم ئه ئه  ڵێت دا ده و ووتاره ر له هه
م و  که سکااڵ تۆمار ده  نه  مجاره اڵم ئیدی ئه ، به ته که مله م مه کانی ئه نجه موو گه نگێک بۆ هه زه
  یگرمه شی خۆم ئه که و ئازاره  ناومه  نگاوێکه ، هه وه مه که کان ئاگادار ده هرپرس به  نه الیه  نه
بۆ ووتن و   یه شتێکم هه  میشه هه  خۆشحاڵم که" ڵێت دا ده کۆتایی وتارکه  ها له روه هه  "ستۆ ئه
وان  وا ئه ین ئه که ده قسه  چرپه  به  رکاتێک ئێمه اڵم هه وێ بیبیستن، به سانێک نایانه که
-0-7  له  که( ی که کچه  و نه  رۆک خوایه سه  نه)ووتاری   له "بن کانیان نا ئارام ده وێچکهگ

ی بۆم  یاڵنه م ئیمه ی زۆرێک له وه ر ئه به له" ڵێت ، ده وه مان سایتدا باڵوی کردۆته هه  له 7505
  شۆفێربم و لهی  وه ک ئه کرد وه یان ده و ناسنامه  کرد و داوای وێنه یان ده شه ڕه هاتبوون هه

دا (  ئاوێنه)ی  ی ڕۆژنامه 737  ژماره  له  " ی خۆمم بۆ ناردن وێنه.... ترافیکی سورم دابێت،
ترسی  ر مه به ناوی خۆی ئاشکرا بکات له  یویستوه نه  شت که رده هاوڕێکانی سه  کێک له یه

می  گی کانونی دووهمان  له  کات که ده  وه به  کات و ئاماژه کان ده شه ڕه هه  ژیانی، باس له
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مان ساڵدا  ی نیسانی هه 02  و له  شت عوسمان کراوه رده سه  له  شه ڕه مین هه که یه 7505
ر  سه کانی بهێنێت له نوسینه  واز له  که  رۆژیان بۆ داناوه 2ی  نها ماوه و ته  وه بۆته  دوباره

ی  و هاوڕێیه ها ئه روه هه. وژنیک ده  یه و ماوه وا دوای ئه هێنێت ئه ر واز نه گه اڵت، ئه سه ده
ک  یه شێوه  کراون و به  وه فۆنه له ڕێگای ته  کان له شه ڕه هه  که  کردوه  وه ی به شت ئاماژه رده سه
و   وه ولێری ئاگادار کردۆته یش پۆلیسی هه-شت رده و سه  چوه رنه کان ده ی مۆبایله ژماره  که
  .ن هیچ شتێک بکه  یانتوانیوه نهکان نادیار بوون  مه قه ی ره وه ر ئه به له

  کان به ندی داره یوه په  نه مساردی پۆلیس و الیه کان و خه شه ڕه تای هه ره توانین سه ده  وه لێره
  کراون که  و نوسینانه ر ئه سه کان له شه ڕه هه  وێت که که رده ئاشکرا ببینین و بۆمان ده

ە ڕەخنەگرتن لە دەسەاڵتی سیاسی و حکومەت وه و بریتی بوون ل ته شت باڵوی کردونه رده سه
 . و گوزەرانی ئابوری و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای کوردی

 :ولێر هه  دین له اڵحه م کۆلێژی ئادابی زانکۆی سه رده به 7505-0-3یانیی رۆژی  به
زانکۆی  -شی ئینگلیزی به -می کۆلێژی زمان شت عوسمان خوێندکاری قۆناغی چواره رده سه
 .م زانکۆدا فڕێندرا رده به له 0،45کاتژمێر  7505-0-3یانیی رۆژی  به  له. بوودین  اڵحه سه

" ڵێت ده  شت عوسمانه رده هاوڕێی سه  که( باح ڤاڵ سه هه)دا  ی ئاوێنه ی رۆژنامه 774  ژماره  له
م زانکۆ، ئوتۆمبێلێکی جۆری هۆندا  رده به  گاته شت ده رده سه  یانی که ی به قه ده 0،75کاتژمێر 

ستێت و  وه ، ده دهۆکه  که  دیار بووه  که ر تابلۆی ئوتۆمبیله سه ی له که نها ناوی شاره ته  که
  نه یخه زۆر ده ن و به ده شت ده رده الماری زه زن و په به مامک لێی داده سێکی بێ ده ند که چه
 "ناچن  وه میه ده و به ن که ده  که یری روداوه کانی کۆلێژ سه وانه دا پاسه و کاته ، له وه که یاره سه

  کات که ده  وه به  دا ئاماژه مان ڕۆژنامه هه  مانی کوردستان له رله ندامی په ئه( کاروان عوسمان)
، بۆ  یه ولێردا هه وری هه ده به  وره قی گه نده خه 4،  یه هه  بازگه 00ولێر تا موسڵ  نێوان هه  له
  ئێمه"ڵێت  یتێ، ناوبراو ده یگه ده  وه ولێره او ههن  وێت تا له کی ده خوله 75کیش  یه ر بازگه هه

 00و  ، چۆن له شتی پێبراوه رده ی سه و ئوتومبێله ، ئه ال دروست بووه گومانی زۆرمان له
شدا  وه ی لێکۆڵینه ڕاپۆرتی لیژنه  له"بووبێت حکومی نه  که ر ئوتۆمبێله گه ئه  ڕیوه تێپه  یه بازگه

شی  قوتابی کۆلێژی زمان به 7505-0-3وتی  ڕێکه  له)  هاتووه و  کراوه  که ڕفاندنه  باس له
  کان که جوانه  ره یمانگای هونه م په رده به  ڕفێنرا له( شت عوسمان حسن رده سه)ئینگلیزی 

نگی  ئوتۆمبێلێکی جۆری هۆندا مینی پاس ڕه  ناوبراو به..... ر کۆلێژی ئاداب رامبه به  وێته که ده
ن خێزان و  الیه  شت عوسمان، له رده دوای فراندنی سه ( د براوهحس بغدا فه  سپی ژماره
کر عوسمانی برای  ی به ووته  اڵم به ، به وه کرێنه ئاسایش و پۆلیس ئاگادار ده  وه هاوڕێکانیه

پۆلیس و   که  کردوه  وه ی به دوواوه ئاماژه( 774)  ژماره  ی ئاوێنه بۆ ڕۆژنامه  شت که رده سه
 . داوه وڵێکیان نه و هیچ هه  مییان کردوه رخه مته ئاسایش که
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  وه که ه(کوردستان تی ڤی)ناڵی  ڕێگای که  شت عوسمان له رده ڕفاندنی سه  کاتژمێر له 73دوای 
سێک  رکه هه  ، که وه کرێته مۆبایلێک باڵو ده  ، ژماره پارتی دیموکراتی کوردستانه  ر به سه
 .بکات  ندی پێوه یوه توانێت په دهشت بزانێت  رده واڵی سه وێت هه یه ده

  وه ی موسڵه یتخانه مه  له  وه یه که ن خێزانه الیه شت عوسمان له رده رمی سه ته 7505ی ئایاری ٦
کی پۆلیس  یه وه پێی لێکۆڵینه مان ڕۆژ به هه. ولێر هه   بۆ   وه هێنرێته ده" پزیشکی دادوەری"

 . بووه خسی نه کی شه یه شت هیچ کێشه رده سه  وت که رکه ده
 :کان کان و ئاماژه زاییه خۆپیشاندان و ناڕه

واوی ئازادی  شت عوسمان، ته رده واڵی تیرۆرکردنی سه ی هه وه دوای باڵو بونه دوا به
خۆپیشاندان و دروست کردنی .  وه ژێر پرسیاره  وته رێمی کوردستان که هه  ریی له گه رۆژنامه

ستی پێکرد و  ده  خۆوه ربه نووسانی سه نی و ڕۆژنامه ده انی مهڵک ن خه الیه  زایی له مپینی ناڕه که
کانی ژێر  ناوچه  له  نیه ده مه  وڵه م هه ری و ئه وروبه ناو شاری سلێمانی و ده  تی له تایبه به
تا ئێستاش   تاوه ره سه ر له هه. بینرا متر ده رتی دیموکراتی کوردستاندا زۆر که اڵتی په سه ده

پارتی   کان ڕوو له مپین و خۆپیشاندانه ران و که نووسان و نوسه نامهکانی رۆژ ئاماژه
رۆکی  سعود بارزانی سه ی بارزانی و مه ماڵه بنه  تی روو له تایبه و به  دیموکراتی کوردستانه

نیە بیانی و ناوخۆییەکانەوە و  ده مه  زراوه ن دامه الیه  له  یان نامه یان به ده  به . رێمه هه
مانی  ڕله کانی ناو په ئۆپۆزسیۆنه  ران و فراکسیۆنه نی و نوسه ده ی مه ڵگه نی کۆمهکا ڕێکخراوه

ی تیرۆرکردنی  ئیدانه  وه ن و ئازادیخوازانه نووسه کوردستان و خوێندکاران و ڕۆژنامه
پارتی   دا تێکڕا داوایان کرد که( نگ نابین بێده)مپینی  که  شت عوسمان کرا و له رده سه

  و داوا کرا که  که ر تیرۆرکردنه سه بدات له  وه ڕمی ڕونکردنه فه  ستان بهدیموکراتی کورد
ری  خۆ و نوێنه ربه سانی سه که  دروست بکرێت له  یسه و که له  وه ک بۆ لێکۆڵینه یه لیژنه

مان کاتدا خێزانی  هه  بن و له دا هه یه و لیژنه نووسانیش له خۆی ڕۆژنامه ربه سه
ی  که ندامی خێزانه ئه  که ندامانی لیژنه ئه  یەکێک له  و داوایان کرد کهنووسی تیرۆرکرا رۆژنامه

  .شت بێت رده سه

ی کاری  ڕێگه  کان له هلیه واوی میدیا ئه ران و ته نووسان و نوسه  ڕۆژنامه  ی که وه دوای ئه
رێمی  ههرۆکی  ڵوێستی خۆیان، سه ر هه سه وام بوون له رده به  وه وانییه نی و ڕۆژنامه ده مه

  به .تی ناوخۆ پێکبهێنرێت زاره وه  ک له یه سعود بارزانی بریاری دا لیژنه کوردستان مه
ناسراو پێکهات  کی نه یه لیژنه  وه شته رده ی سه که نووسان و خێزانه ی ویستی ڕۆژنامه وانه پێچه

 .کرد راپۆرتی خۆی ئاماده  که مانگ لیژنه 3و پاش   وه بۆ لێکۆڵینه

کانی تیرۆرکردنی  تباره تۆمه  کێک له یه  که  کراوه  وه به  دا ئاماژه که لیژنه ڕاپۆرتی  له
  و دانی به  ه(انسار اسالم)گروپی تیرۆریستی   ر به سه  که  ستگیر کراوه شت عوسمان ده رده سه

  هندێک کاریان ل ڵێنی پێداون هه شت به رده سه  که  کردوه  وه ی به و ئاماژه  یدا ناوه که تاوانه
و   مانیش ڕفاندوویانه ئه  ر بۆیه سه  بردۆته ی نه که ڵێنه اڵم به نجام بدات به ولێردا بۆ ئه هه

 . تیرۆریان کردوه
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شت  رده ی سه وه تیرۆرکردنه  دووباره  یان به که نجامه شت ئه رده ی سه که ی خێزانه وه دوای ئه
دانپێدانانی   که لیژنه  که  نیه  سه وکه ئهر  سه کیان له هیچ سکااڵیه  ند که یه سف کردو رایانگه وه

سف کرد و  سیناریۆ وه  ی به که وه نجامی لێکۆڵینه مانکاتدا ڕای گشتی ئه هه  و له  رگرتوه لێوه
  کرد که  وه یان به یاندا بەفەرمی ئاماژه وه اڵم دانه وه  یش له(انسار اسالم)گروپی تیرۆریستی 

شت  رده ش ناناسن و تیرۆری سه که ستگیرکراوه و ده  دا نیه و کاره ستیان له وان ده ئه
و خودی   که ندامانی لیژنه کاری پارتی دیموکراتی کوردستان و ئه  کرد و به  عوسمانیان ئیدانه

 .سف کرد مەسعود بارزانییان وه

  دوای تیرۆرکردنی سۆرانی مامه  شت عوسمان له رده کی گشتی تیرۆرکردنی سه یه شێوه  به
لە دژی نوسەر و   ی تیرۆریستی ئاشکرایه وه م کرده ریف سێیه کتۆر عبدولستار شهو د  مه حه

 7550ساڵی   دا له که ناوچه  ڕۆژنامەنووس و کەسایەتی ڕۆشنبیری سەربەخۆ و ڕەخنەگر له
ترسی تیرۆر و  ناو مه ئێستادا له  خۆش له ربه نووسی سه  یان رۆژنامه ده  تا ئێستا و به

 .ن که وانی ده  ڕوانی تیرۆردا کاری ڕۆژنامه چاوهی تیرۆر و  شه ره هه

ئێستاش کە دوو ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسماندا تێدەپەڕێت، 
کان  ی ئاماژه نجه رنج ڕاکێش په کی سه یه شێوه  و به  وامه رده کان به زاییه و ناڕه  یان نامه به

کوردستان و بەشێوەیەکی بەرچاو ئەو کەیسەش تی پارتی دیموکراتی  رۆکایه سه  رویانکردۆته
وەک هەمان ئەو کردەوە تیرۆریستیانەی کە لە ڕابردوودا بەرامبەر ڕۆژنامەنووس و 
چاالکوانانی مەدەنی و سەربەخۆ ئەنجامدراون، لەالیەن دەسەاڵتدارانی حکومەت و 

 .پەرلەمانەوە پشتگوێخراوە
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 !و پارتى بۆى پینەنەکراوەهەفتەیەک تیپەڕى 

  مان پێویسته کپارچه ری یه رتاسه کی سه یه وه کاردانه

  دەحمەئ بوارڕێ

 نوسداەژنامڕۆ ندکاروێعوسمانى خو شتەردەس رکردنىۆریت و فاندنڕ رەسەب کەیەفتەه
 ان،یتر زگاکانىەو دامود صالح مەرهەو ب مسعود بارزانى کانىەنێلەب ربارىەس المەب ى،ەڕپێت
 کڵێزقاۆت رەگەئ دایاستەڕل. ەدراوەن ەوەیەبار وەواقعى ل کىەیەوەونکردنڕ چیه شتاێه
دانى  ۆب ەرۆز کىێکات کەیەفتەه ،یەبواەه داەنابانەج وەئ کانىەنێلەب ەل تەقیقەح و استىڕ

  کێووداوڕ رەسەل ەوەوونکردنڕ نیمەکیە مەالنى ک

 ەوەوونکردنڕداواى  انیتاڵهاو سىەزارانکەه زىڕی ەب وەشاندوۆخر واوىەتەب کىیەلگاەمۆک ەک
 . نەکەد

و  پارتى ىەخنگرڕە و نوسەژنامڕۆ ەالو مەبکوژانى ئ ستاێتا ئ استىەڕب رەگەئ مەک النى
 ایئا ەک  ارانهیم پرس ئه ی وه مدانهاڵ وه وەوەوونکردنڕ ،یەبوا شیزانراوەن تىیەکوردا تىەاڵسەد

 ت؟ڕێبخوێل کیجام تار ىەارەیس رداێولەشارى ه ناوەل توانىەد ێک التەسەو د پارتى ەل ەجگ
 وەکردو شێلکەپ انەیالو مەئ ەوەشیچاوى ئاسا شێپەب و جیلۆک مەردەبەل کێکات چىۆب

 مووەه وەب نراوێفڕ کىێسەک ەیەارەیس مەکرا ئ نۆچ ؟ەبووەن ىەوەکاردان شیئاسا
 ەک ەتەباب مەل ىەکید ارىیپرس نیندەو چ...موصل؟ ەتێنەیەگیب رکاتەد دایپارت ىەیەرەتەیس
و مسعود بازانى  پارتى ىەئاراست ەوەاندنەیاگڕ زگاىەد انەیو د هاوالتى زارەه انەید نیەالەل
 ت،ێبەن داەکەتاوان ناوەل ىۆخ ىێپ رەگەئ کێنیەال ۆب ت،ێناو ىەوەنیلۆکێو ل کات ت،ێکرەد
 . ەیەساد کىێکار ەمانەئ ىەوەونکردنڕ

 ەمەئ اندنىەیاگڕ ەوەئ ت،ڕێبخوێل کیجام تار ىەارەیس تێبەه ىۆب سەک وانەل ەجگ رەگەئ
 ستىەربەدێب ەل جیلۆک مەردەب کانىەشیئاسا ىەوەدانەکارن رەگەئ. ەانۆیقازانجى خ ەب
 ەوەل دقاتەس تێب ەویەواقع ىەگەڵب ەب رەگەئ شەمەئ اندنىەیاگڕ سانید ەوەئ ،ەبوو انۆیخ

 اندنىەڕرپەد رەگەئ ۆخ. ەوەکاردان دانىەشاننین ۆب راوبوونێاسپڕ ەشانیئاسا وەئ ەک ەسوکتر
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 سانیپارتى، د کانىەرەتەیس مووەه ەل ەوەندراوێفڕ کىێسەک ەب شڕەجام  کىەیەارەیس
 یریب کەڵخ ەک ىەوەل ەنترەهوەئ زارجارەه شەوەئ ت،ێب کانەرەتەیس ىەیناکارام

پاشان باسى  ،ەوەنێالمبدرەو ەارانیرسپ مەبدات ئ رمانەبا مسعود بازانى ف. ەوەکاتەدێل
 . تاوانباران ىەوەنیزۆد وەوەنیلۆکێل ۆبکات ب ەژنیل

 گرانەخنڕە ەک یەن مجارەکیە ەمەئ ەک زانن،ەد یەئاشکرا یەاستڕ وەکوردستان ئ کىەڵخ مووەه
 ن،ێکوژرەد کانڵەماەبن تىیەرۆمپراتیو ئ کوردستان گاىەڵمۆک انىینچاڵتا و ىەڵندەگ ەل
 رەو بارزانى ب پارتى ەل ىەکەگرانەخنڕە ۆدواى گفتوگ ژڕۆ ندەچ فیرەش ریتاه تار بدولسهەع
 شیشت رده سه  وه ئه و رهۆو ج به رەه ەمەح ەمام رانىۆدراو کوژرا، س ەلگو ژىڕێستەد

 زگاەدام ود و تەاڵسەد ەب ندەوەیپ ێخواكردى ب و سکۆڕخ کىێباند ىڵێب... تره یک هی نموونه
پشتى  ىڵبارزانى ب ىڵەماەبن ەب سەرکەه ی وه ئه ۆب تێدابووبی په ستا،ێئ کانىەرەرکوتگەس

 ! ت؟ێکوژیب ۆیەچاوت بر

 و ىیتاوانکار ڕپ و شڕە کىیەژوویم تىیەکوردا ىەوەبزووتن ىەزبانیح مەئ استىەڕب
 ەل ستراوەب یستەد ەب و تىێلید ەب انیسەک زارانەشار ه ەو ل شاخ ەل ،ەیەه انیزمیرۆریت

 گرانىەخنڕە و ارانەین رەرامبەب انیتاوان نیترەندانڕد و نینتریناشر ،ەکردوو رقەغ نداێخو
 انۆیخ کانىەتاوان ىەڕۆوپەنیپ ۆب انیو بوختان داستان نیسواترڕی ،ەکردوو انۆیخ اسىیس
 رەه کەعوسمان ن شتەردەس رەرانبەب انەیەیندانڕد و نیناشر ەتاوان مەئ المەب. ەستووەبەڵه
و  بارزانى ڕۆمەئ. ەبوو لیزڕە سواوڕی هاندایج مووەه ەل لکوەئاستى کوردستان ب ەل
 ەک ت،ێنیبەد داەورەگ ەندەوەئ کىێفشار و ختەز رەرامبەبەل ىۆکوردستان خ تىەاڵسەد

 ستىەبەمەب ۆیەب نن،ێوەبخ کەڵخواستى خ و یزارێب ەل انۆیخ ىێگو ەشیمەه کوەناتوانن و
 نانىێکهێپ وەوەنۆڵیکێل نىەڵێب ک،ەڵخ ىەوەوربوونێه وەکەلەسەم نبونىۆک ۆب نڕیکاتک

 انیستەبەم رەگەئ وانەئ ،ەکەڵچاوى خ ەکردنۆڵخ ەمانەئ مەاڵب ن،ەدەد تەبیتا ىەژنیل
 ىەوەئ ىەڕوپەئ. ستیوەدەن ىەیەوبردەنێب مووەه مەئ کەڵخ ۆب یەبوا استىڕ ىەوەوونکردنڕ
 وامىەردەب روۆز کىێختەز رێژەل ەک ەیەوەئ ت،ێکرەد ىەڕچاو ەانیایشیللیم ەتەاڵسەد مەل
 . نەساز بک ەوەوونکردنڕ ناوىەب کیۆیەناریس کدا،ەڵخ

ژنان،  ران،یشنبڕۆ و نوسەژنامڕۆالوان،  و ندکارانێکوردستان، خو کىەڵخ رنجىەس ۆیەب
 شتەردەس رىۆریت رەرانبەب نگهاتووەدەب روۆریدژى ت کانىەنیەموو ال وهه کاران،ێکر

 ەوەل. پارتى بن و تەاڵسەد کانىەالنیئاگادارى پ ەارانیهوش ەک شمێکەادڕ ەوەئ ۆعوسمان، ب
 ،ەوەنەوونبکڕ لکەخ ۆب ەکەلەسەم استىڕتا  تەاڵسەو د بارزانى ەت بێکات بدر ێناب اتریز
 ىەوانەنۆڵیکێل وەئ مووەه ێبەد ،ەوەنەبد کەڵخ کانىەاریپرس مىەاڵو ێجەستبەد ێبەد
 ێبەد ت،یب اکانیدیم و کەڵخ رچاوىەبەئاشکراو ل تێکرەد ەوەیەلەسەم مەئ ىەبارەل

 کانىەژنیل ناوەل کانیەنەدەم ەزراوەدام و ىیرەماوەج ەکخراوڕێ و نیۆسیزۆپۆئ ەحزب رىەنێنو
 . بنەه داەوەنۆڵیکێل
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 مەئ ىەوەونکردنڕ ناوىەب ەک نەبک کیۆیەناریس مووەه ەب ەڕکوردستان باو کىەڵخ ێناب
 کێئاست ەتۆشتەیگ کەڵخ زارىێب و ىڕەیتو ەاریوا د تریئ. ەوەتێکرەوداڵب ەوەیەلەسەم
 روۆریت و ىڕملهو ۆب کێسنور تێتوانرەد ت،ێبدر ریگ مهەه کىێارڕیب رەگەئ و، ێوەیەد

 و ىەڵندەگ ۆب کێسنور اتریز شەوەل ت،ێدابن تەاڵسەد گرانىەخنڕە و رانەکوشتارى نوس
. ێوەد رىۆز کىەییەچاوکراو ەمەئ مەاڵب. تێدابن ەڵەندەگ ەتەاڵسەد مەئ رىۆخەمش و ناڵتا
 ەستەبەو م خواست ەتا ب تێلێهەنێجەب دانەیم دان،ەیم ەتۆهات ىەزێه وەئ ەیەوەب ستىیوێپ

 . گاتەد ىۆخ کانىیەواقع

 ەمجارەئ ەهاتوو ەوەکاتى ئ. ییەن ارید کەڵخ کانىەاریپرس مىەاڵو و ىەڕپێت کەیەفتەه
 ەنمون ۆب ،ەکپارچیە کىێنگاوەه ەنەستدەد ەوەکێپ تدااڵوو رىەراسەس ەکوردستان ل کىەڵخ

 مووەه ەکوردستاندا، هاوکات ل مووەه ەهاوکات ل وەکپارچیە و رىەراسەس کىێمانگرتن
کوردستان،  ىیەرەراسەس ەتەکەرەح وەل وانىیپشت ۆب تێبەمکان دیئ ەک ایترى دن تانىاڵو

 . تێبکر تنگیم رپاکردنىەب شنىەچ ەل ستیوێکارى پ

 روۆریدژى ت ەل نگهاتووەدەب کانىەزراوەدام زگاوەد و نیەو ال حزب بىەد ەکێکار ەمەئ
 نگىەهاوئاه تى،ەبیتا ەعوسمان ب شتەردەس رکردنىۆریت و فاندنڕو  گشتى ەب کوژىەشڕە
 ەب ىەوەئ شێپ ەتەکەرەح مەئ ەیەه ەوەئ ترسىەم ایگنەئ ن،ەبدێل ارىڕیب و نەبک رەسەل
سازکردنى  ەب ىەڕوپەئ انی کردنێپ ستىەدیستەد و النیپ ەبگونجاو بگات،  کىێنحامەئ

 ەلەپەب نگاوىەه بىەد یەترسەم مەل رگرىەب ۆب. ەوەتێخاوب است،ڕنا وەواشەچ ىیۆناریس
 ىەوەوونکردنڕداواى  ارویپرس رەرامبەبەل ىەوانەئ ىەکردنێپ ستىەدیستەد مەئ. تێرێلبگەه
 تێکرەن انۆیب ەنگڕە ویەن انیستەبەم ەک ەیەوەئ ىەشانین ،ەانگرتوویرارەق لکداەخ
 و باتەخ تىەخەز ەب ێبەد و تێتوانەد لکەخ. ەوەنەوونبکڕ کەڵخ ۆب کانەاستيڕ

 . تڵێماەڵه کانیەاستڕ رەسەل ەردەپ ىۆخ اترىیز دانىەیمەهاتن

 شتەردەس رکردنىۆریت ەب ستىیوێپ چونىەوەڕێب وەوەمان ەک ک هیرچ هه ۆب رگەم و ىیسواڕی
 . ەکانەعوسمان

05-50-07 

 

 ترسن ده  خنه ڕه  کان له نیا دیکتاتۆره ته

 یل شاکه د مجه ئه

و  یی کراوه  باس له  شهیم هه ، رمانه شهێوام و ب رده به یران سه  دا، که" ئازاد" یکوردستان  له
 نیند کورددا، چه یت هیتداراڵ سه ده ی هڵسا 02م  ئه ی ماوه  ن، له که ده نڕیرب ادهڕ یئازاد
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. راونشت عوسمان بوو، کوژ رده سه انینییدوا  که اواز،یج ینگ ر، ده نووسه نووس، ژنامهڕۆ
 .نراونێو ترس نراونێقۆ، ت کراوه ێل انیکوشتن ی شه هڕ هه ، کهید یانی کوشتن، ده  له  جگهێب

 ۆیه ک هی ێن وان، ته ئه یکوشتن ، وه تهێنرێبه ۆب یشیکێر پاساو هه  وه تهاڵ سه ده ن هیال  له
 . رپرسان و به تداراناڵ سه و ده تاڵ سه ده  له  خنه هڕو  اڕرویب ییاوازیج ، هی هه

و  ئه یی و کراوه وتن شکهێپ ی شانهین دا، هانهیم ج ئه یکێاکڤموو ج هه  له نڕیرب ادهڕ یئازاد 
 ، هی هییاسیس  ستمهیو س ئه ۆییاستگڕ ی شانهین ، هییو ئازاد ئه یرکردن به سته ده.  هی هی گهڵ مهۆک

ک  وه ت،ێب م چواره یتاڵ سه ده ایدیر م گه ئه. ێگر ده ۆست ئه وه کێتاڵر و هه ێڕییکارگ  که
 ،یر و دادوه کردنێج بهێتر، قانووندانان، ج ی که تهاڵ سه ده ێس  ر له گه وا ئه ئه ،ێگوتر ده

 یواو و ته  هیها هڕ یک هییئازاد ن،ڕیرب ادهڕ یئازاد.  هییمتر ن وان که له یچیه ت،ێب گرنگتر نه
 نڕیرب ادهڕ یئازاد  به ڕی باوه  که کدا،ێاکڤج  له کدا،ێستمیس  له.  وه تهێگر ده انیژ یکان نه هیال

 ێب ، هی هه انۆیب کڵ و خه  وه ارهیپرس رێژ  تهێخر ده ت،ێد ردایب  به  که ک،ێموو شت بوو، هه هه
. نڕرب ده  وه هی باره له انۆیخ ڕی روباوهین و ب ر بکه سه له ی قسه ک،ێرۆسنوور و سانس چیه
موو  نگ و هه رهه هزر، فه ، گهڵ مهۆن، کییئا تداران،اڵ سه و ده تاڵ سه ده  له گرتن خنه هڕ
 ای ۆڤمر  که.  هی هییو ئازاد ئه یکان هییک ره ما سه بنه ان،یژ ی کهید یکان نه هی و ال ییزۆریپ
و سزا و  اونانڕو  نڕینانب  ترس له ێب  به کدا،ێاکڤر ج هه  له اکاران،یدیم

  کاته ده  وه ن، ئه بکه  ادهیپ  هییدو ئازا ئه انییو کوشتن، توان قاندنۆو ت  وه سوورکردنهێچاول
چ )یشی که تهاڵ سه و ده  هیین ینڕیرب ادهڕ یک هی شهێو چ ک  شساغه له  هی گهڵ مهۆو ک ئه  که ،ی وه ئه
 ۆیخ ێیرپ سه له  ندهێو ه  رهیقامگ سه  ندهێه( یو هزر ینییئا ای  وه هییاسیس یبار  له
،  رنجانه و سه چوونۆو ب  خنه هڕو  ئه یواو ته شدا،یمان کات هه  و له  هیین یچ باک ، ستاوه اوهڕ

و  اکڤج  له  خنه هڕ ی وه ئه. تێزان ده  وه نانهێئاگاه و وه  وه ارکردنهیشۆک هاندان و ه وه
 دا، تهاڵو و ئه یوش هڕ یچاککردن یناوێپ  له ،ێگر ده کێتاڵو یرخان و سه نییو ئا تاڵ سه ده
داخراو  یکێشکێستوو و م قبه چه یکێاکڤج تێو هی ده کێس ها که وه. کات ده کێها کار وه
ها  وه ی وه ئه. ۆڕێگ  تهێنێبه کێنۆڕیو گ  وه بکاته شنڕۆ کێکستانیتار یت هیک ره و گه ێنێق هڵبش
  باس له  کهێنگ ده ، کهڵ خه ی نهیرۆز یست هه ڕیرب ده  کهێنگ ده ، اوازهیج یکێنگ کات، ده ده کێکار
 ینگ ده ی وه و کپکردنه مکردنڵۆمکوتکردن و ک ده. کات ده ۆڤمر یزارو ئا یو ناداد یت هامه نه
 ، شهیم هه ک،ێتاڵ سه ده. ر نهێپ سهۆخ یتاڵ سه و ده یرۆکتاتید ینگ رهه فه  له  کهێش به اواز،یج
 یوانڕ م چاوه رده هه ک،ێتاڵ سه ده.  و مردووه انیگێب یکێتاڵ سه ده ت،ێسن ب په یوانڕ چاوه ێن ته
 یواو و ته ڵی نده و گه  هڵ و هه یواو و ناته یو ناداد ییوا هڕو نا  یخراپ  به ک،ڵ خه تێب  وه ئه

 . کڵ خه یخواست  و دژ به کۆن ترسه ، کهێتاڵ سه ده ت،ڵێبڵ هه دایشیکان نه وه زهێو ق وێدز  شته

 با نه انۆیبن لم ناوه و خ  له انۆیخ یر ل ئاسا، سه کوردستان، وشترمه  له تاڵ سه ده یران سه
 دا تهاڵو و له ی وه و له تاڵ سه ده ی بازنه ێیر ده یکانڵ خه ک،ڵ خه یانیژ یبار  ن له که ده
و  ستێوڵ و هه وت سوکهڵ هه  کوردستان و له یوش هڕ  له کڵ خه ی نهیرۆنا ز ده ، ێر گوزه ده

و  ت وومهڕ ی وه ئه. اننیت اسهیس  و دژ به نیازڕنا ان،یرپرسان و به تکاران اسهیس یگوتار
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و  رۆخ مشه  شکره و له کات، ئه ده شتیو ئارا  وه تهێنێازڕ ده( تداراناڵ سه ده)وان ئه یکوت روسه سه
  ه"نووس ژنامهڕۆ"و " ر نووسه"و " ریشبڕۆ" ی سهڵیرست و چ لپه و هه شیم له
. نڕێ وه له ده تاڵ سه ده یر خوان سه و له نۆخ ده تاڵ سه ده ڕیپاشاخو  که ،  هی شانهۆمفر هڵ قه
  وه و له ێچ ده انیق نده زه کان اوازهیج  نگه ده  له ،یشی وتووه دووکه هڕ  شکره و له و ئه تاڵ سه ده
  ته وومهڕر باس و  به  نهێبخر انیکان خراپه  و کاره یماسێو ک بی موو عه ترسن، هه ده
  نگانه و ده ئه یتاساندن ۆب ششدانۆک  له  شهیم هه  هۆیرب هه ن،ێرڵماڵ هه کڵ خه ۆب انیکان وهێدز

 .   انیوبردنێن و له

  که ک،ێل شتگه یورد و درشت یواو ته  له  رپرسه به ، هانهیم ج ئه یک هێیموو ج هه  له تاڵ سه ده
ر و  سه یپاراستن  گاته تا ده  وه کهێشکیمر یبزربوون  له  رپرسه به تاڵ سه ده. دات وودهڕ تدااڵو  له
 تێبزان ی که کارهۆه ێب ده تاڵ سه ده ،ێوم قه ده کێووداوڕ  که. تاڵو یشتووانیدان یواو ته ڵیما

ک  وه ش،یکوردستان یتداراناڵ سه ده.  وه تهێزۆبد ۆب یر سه و چاره  وه هییبنجوبناوان  تهێو بچ
شت  رده سه یکوشتن.   هۆیست ئه  له انی هییت هیاریرپرس و به ئه هان،یج یتداراناڵ سه ده  له کێش به

ست  ربه و سه فیر شه ریتتار تاه بدوسسه و عه  مه حه مامه یرانۆس شیشترێعوسمان و پ
و  نڕید ، مه هڵ قه یشکاندن ، اوازهیج یکێل نگگه ده یو کپکردن  هڕناق  ستخستنه حموود، ده مه

 ، هی وشه یکوشتن ، هی خنه هڕ یربارانکردنیت ، بهێو کت  ژنامهڕۆز و  کاغه یسووتاندن
 ،یکێتاڵ سه ده ینا په  له ێن ته  که ، نهڕیرب ده ییئازاد یدان دارهێس له ،  هیڤ په ینیواسڵ هه
 یتداراناڵ سه ده. ێدر نجام ده شچوودا ئه تره هه ۆییاستگڕ له ارترساو،یپرس له ترساو، خنه هڕ له

 انیکات و ماستاو ده ۆب انیی مه حه مامه ڕۆم ئه ی وه ئه:  که ن بگهێت  وه باش له ێب کوردستان ده
بات و  ده انیناو  شتهۆپ  و به ووتنڕ ڵێنا انێیپکات و  ده ۆب انییرا و مه  وه کاته سارد ده ۆب

نا  کات، ده ده ۆب انی وه ئه کردن،ڕرفانپیگ ۆبرسا و ب  ترسا و له  له ت،ێنێو نه داده ۆب انیر سه
و  ننێخو ده انێیل ی و سبه ننیناب  وه انهۆیخ یور ده  س به الر بوو، که انیبار  ر که هه
 . ن که ده ێل انیت فره نه

 یشیبوون و تاساندن و نه  اکهڤج ییندوویز ی شانهین گرتن، خنه هڕو  اریپرس یورووژاندن
و  ێبکر داێت یاریپرس ێتوانر نه  کوردستان، که ی گهڵ مهۆک.  گهڵ مهۆک ییمردوو  کاته ده
 کێاکڤها ج وه. ێبنر ێل یندوویز یک هی گهڵ مهۆک یناو ێناکر زیرگ هه ت،ێریبگ داێت ی خنه هڕ

و  ئه یتاڵهاوو ی کهید یکێس ر که ک هه وه یشیتداراناڵ سه و ده تێدرۆڕبگ  وه گه هڕ  له ێب ده
شت عوسمان  رده سه ینێنا خو ده نن،ێو دانه خنه هڕ ۆر ب ن و سه چ که قانوون که ۆمل ب ، تهاڵو

ر  سه  به  هڕتوو یکێور هه  هڵوا ک گه وه  شهیم هه ن،ڕیرب ادهڕ یئازاد ی گهڕێ ی کهید یدانیه و شه
 .   تێنێبار ردا ده سه به انیت فره و نه ێچ و ده تێد  وه انهیر سه

2-0-7505 
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 !تدا فره ی نه نێو ئاپۆڕه  شت عوسمان له رده رزی سه ری به سه

 غفور  مه حه

 یزمان یژێلۆک یندکارێخو و نووس ژنامهڕۆ ی(شت عوسمان رده سه) ابردووڕ ی ممه شهێس یژڕۆ
  وهۆزانک یوانان پاسه و ندکارانێخو یرچاو به به  و ی که ژهێلۆک یرگا ر ده به له ،یزینگلیئ

  به و ێکر ئه لیمبۆتۆناو ئ یچێاپڕنگ  برو زه زه  به و ێمل رهۆز به  وه کداره چه ک هی ژماره ن هیال له
 یرم ته ژڕۆدوو  یدوا. ێکر ئه نێرو شو سه ێب اریناد یکێنێشو ۆب” ئارامدا“ یرێول هه وێن

  وه نها ئه شت ته رده سه" یتاو تاوان خه. " وه تهێزرۆد ئه ڵموس یشار یکێک هڕ گه  شت له رده سه
  خنه هڕ تاڵ سه ده  به ت باره سه ۆیخ یاڕرویب ی که مه هڵ قه  الو به یکێنووس ژنامهڕۆکو  وه  بوو که
 یرز به یر سه دایکانڕێهاو وۆناو زانک  له  ترس و نه وکراوهچا یکێندکارێکو خو و وه کردووه

 !  بووه ارید

 روۆریم ت کوردستان، ئه  له ۆڤمر ی هیئاشکرا  نبزرکردنهێم شو ئه ، ره نهێرمه شه  تاوانه م ئه
 و یموکراسیکوردو د یزموون ئه موکراتدا،ید یپارت و مێر هه یتاڵ سه ده ی هیسا رێژ له  قاندنهۆت
 یکێاریپرس ی شانهین رێژ  برده یکوردستان یئارام و شیئاسا یرابوون رقه به یپووچ یعایدیئ

 یکان هیمن زگا ئه ده یووڕو ره به ی وره گه یکێگومان  که وداوهڕ یخود!  وه رهیراتاپاگ و سه وره گه
. شتدا رده سه  کاکه یرکردنۆریت یکات له تاوان ده انیگالن وهێت ۆب  و ئاماژه وه کرده رێول هه

.  وه بداته ماڵ وه ێب ده و هیردایگشتگ یکێگوشار رێژ له رێول هه یشار یتداراڵ سه کو ده وه یپارت
   .دایگشت یاڕم  رده به له  تاوانبارانه یئاشکراکردن شیماڵ وه

"  رادهیئ ێو ب چ ملکه" یکڵێ مهۆک ی دارهیئ تدارواڵ سه ده  ازهین  ر به گه ئه یکورد یتاڵ سه ده و یپارت
م  ن له که ده یپارت یتێاریرپرس به ۆب  ئاماژه  موو داتاکان که هه ستاێئ! ر سه تهێناچ ۆیبکات، ب

  کاکه یرۆریت یکردنزار رمه شه و سواکردنڕی ۆب شیکوردستان یر رتاسه سه یشانۆ، خر تاوانه
  له نانێزلڕێ ۆکوردستان ب یکڵ خه  له کێژمار چ ئه  کات که ئه  وه ئه ۆب  شت، ئاماژه رده سه
کوردستان ! قام ر شه سه  ته ژاونهڕ و وه هڕیبڵ هه انینگ ده( شت عوسمان رده سه) یرز ربه سه

  هۆیر ب هه! ناکات چ که نراوێپ سه یکێتاڵ سه ده چیه ۆمل ب و ێو ده یرز ربه سه اندی گهیاڕ
 یکێلف ، ئه سه که  سه و که ئه! "شت رده سه  کاکه یرز ربه سه ی نهێو  له  بووه وێل وانێکوردستان ل

 !"  سه به

  ، به(رگ مه جوانه یشت رده سه) یرۆریت ڵیوا هه ی وه وبوونهاڵب شدا،یگشت یاڕ یئاست  له
 نیدیشاه  مهێئ ، وه تدارانهاڵ سه ده و یپارت یگوماناو یکێو چاونوقان واندن خه ێل ێگو شتین ته

 ندنگاکان،ێخو کان،ۆزانک. تڵێقو ئهڵ هه ێل ییزارێو ب ت فره نه یکانڕگ  کپارچه هیکوردستان 
 ۆب یت هیزا هڕو نا ت فره نه و یی هڕتو  له تێد ی جمه ت،ێرن نتهیئ ۆڕیت و اکانیدیکان، م شاره

.  قاندنهۆت روۆریت و نیدز نسانیم ئ و ئه م تاوانه ئه یزارکردن رمه شه و کردن دانهیئ
 ر ههنگ،  ده ک هی  کوردستان به یفیر شه یکڵ خه و خوازانیئازاد ران،یووناکبڕ کاران، ژنامهڕۆ
 یران، تووش نده هه  تا بگا به خان،یند ربه الرو ده که و بجه هڵ هه و هیانڕتا   وه رهێول هه  له
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 و نێن دائه اریرپرس به  به یکورد یتاڵ سه ده و وهڕیبڵ هه انینگ و ده هاتوون ڕگورچکب یکێکۆش
 .  گرنر وه  ستهیشا یسزا و نێو تاوانباران ئاشکرا بکر بکوژان ێج سبه ده ارنیخواز

  م تاوانه ئه و هی وره گه  دره م غه ر ئه رامبه به  ته فره نه یکانڕم گ ئه ، هیی هڕتو یلۆپ شه م ئه
  به یکورد یتاڵ سه کوردستان ده یکڵ خه  که  وه ئه ۆب  واوه ته یک هی ئاماژه ماوێه ، ونه زهێق

 و انیکان گرفته ی وهرچا سه  به یزبیجووتح یتاڵ سه ده و یی دارهینازانن، دوو ئ انۆیخ ی ستهیشا
 یکڵ خه یکان هیئازاد  ژانهڕۆ دایایو ت کردووه انیم راهه فه  زبانهیم ح ئه  که نێن دائه ش خهۆو د ئه
 کوڵ ش به وه ر ئه ک هه نه و ێخر ده ێرپێژ گرتن خنه هڕ و ینووس ژنامهڕۆ یماف ن،ێکر ئه ڵمایپا
 انیک هڕێیهاو  وه ندکارانهێخو یرچاو به  به داوۆزانک ییزۆریناو پ  شارداو له ی رگه جه وێن  له
  کانهۆدواتر ترسن و ێکر ده نێروشو سهێب کاندا هۆڵنترۆک  هڵو خا بازگه وێن  به و ێنرڕێف ئه
 ! تێکوژر ئه

 ییراێخ  به تاڵ سه ده ارن،یخواز  کپارچه هی و وهڕیبڵ هه انینگ کوردستان ده یکڵ خه ستاێئ
 شانیسن ئاشکراو ده  که تاوانه یکارانێج بهێج رو اردهڕیبکاو ب ێسپ ده راێووردو خ ی وه نهۆڵیکێل

 ی وه کپکردنه ۆب کۆڕێر مان هه  وه وانه چهێپ  به. تێنر هی ابگهڕ دایگشت یاڕم  رده به له و نێبکر
 رێژ  باته ده کان زبهیح و تاڵ سه ر ده رامبه ند به درووست، چه یئاکام ێب به یت هیزا هڕنا یخۆد

 . وه گومانه ارویپرس

شت،  رده سه  کاکه ی هڵما بنه ی وره گه یستۆک یم و خه ژاره په  له میشدار به یاێڕو دا،ییدوا  له
  ژگارهڕۆم  له م؛ڵێ ده شیکوردستان ینووسان ژنامهڕۆ و ندکارانێخو و انڕێیو کارو هاو س که  به

  کردنن به یشاناز ی ستهید جار شا سه و انهیق هه دا، هی ژاره په  له ڕپ و ینگ تهڵد  له ڕو پ خت سه
  انهۆیخ یق هه! رگدا مه جوانه یرز ربه سه ی هڵما بنه ڵپا له انیستان اوهڕ و یزۆهاوس و ڵیهاود
  له نسان،یئ  له یرگر به ۆکوردستان ب  کرد له مارۆت انیک هیژووێم  که نن هی اگهڕ  رزانه ربه سه

 . نسانیئ یاندنڕف روۆریت یله دژ و ۆڤمر یکان مافه  له ،یئازاد

  کاکه یم بکوژان هه یر رتاسه سه یت هیزا هڕنا ینڕیرب ده و کردن دانهیئ یلۆپ شه ی دهێئوم و به
ند بن  پابه  وادار بکات که شیکوردستان یکان زبهیح و تاڵ سه م ده شت ئاشکرا بکات، هه رده سه
 ۆب شیسنوور  وه  .گرتن خنه هڕ یئازاد و نڕیرب ده یش ئازاد وانه له و کان هیئازاد  له زگرتنڕێ  به
 !تێدابنر ۆڤمر ینبزرکردنێشو و اندنڕف ی اردهید

 7505اریئا2
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 ! .ئەوشەڕەم درێژەی دەبێت.. من نەک کوردستان بەڵکو هەولێریشیان بۆ جێ ناهێڵم

  وره گه  نه سه فای حه مسته

مێژووی پارتی و بارزانی پڕە لەنەهامەتی بۆ گەلی کورد، لەکاتی ئاشبەتاڵەکەی بارزانی 
  باوک لە ئۆردوگای سەرابی گەرم بووین

ساڵە لەداخی ئەو کارەساتە ، بیرم  ٠٢کاتێک هەواڵی ئاشبەتاڵمان بیست من وەک الوێکی 
وێنەی موحەمد ڕەزا شام دیبا تفم لێ دەکرد، کەچی وە، لەهەرکوێەیەک  لەخۆکوشتن دەکرده

. بارزانی لەکاتی ئاشبەتاڵدا سەررەڕای کوشتنی دەیان زیندانی سیاسیی لەناو زیندانی ڕایەت
 .چەندین ملیۆن دۆالریشی ئاودیوی ئێران کرد

کاتێک بۆ یەکەمجار کۆنە ساواک و ڕیکخەری پەیوەندیەکانی شای ئێران و بارزانی عیسای 
م لەپاریس بینی، چاو پێکەوتنێکم لەگەڵی ئەنجامدا ئەوسا بۆم دەرکەوت کەب ارزانی پەژمان

باوک چ جۆرە سەرکردەیەک بووە، داخم خواست بۆ ئەو هەموو الوانەی بوونە قوربانی 
 .شەڕی بەعس و بارزانی

 ..شت گیان رده سه

 کوڕ و کوڕەزاکانی بارزانی بەحسابی خۆیان ویستیان بتکوژن بەاڵم

م  ر ده به شاند و له وڵوه هەر مەسعودت کوشت، بەڵکو هەموو بنەماڵەکەشیانت، ههتۆ نەک 
 . کانی مێژووەوه ڕه ناو زەلکاوی الپه  مێژوودا راتگرتن و خستته

 ٠٨و ٠٣بیرت دێت کاتێ یەکەم نامەی دەستخۆشیم بۆ ناردی، کات   سەردەشت گیان له
کەمال لەسەر بابەتەکانی دەقیقەی نیوەڕۆ بوو بەکاتی دانیمارک، من و کاک 

. بابەتی دووەمت بەناوی نەسەرۆک خوایەو نە کچەکەی.. کوردستانپۆست،گفتۆگۆمان دەکرد
 .ئیتر زەنگی مردنت لێدرا

 من یەکەم نامەی دەستخۆشیم ڕاستەوخۆ بۆ ناردی، کە ئەمە وێنەی نامەکەی ئەوسام بوو

dast xosy  

Fra: mustafa ahmad (msto123@hotmail.com)  

Sendt: 3. januar 2010 12:18:14 

Til: saro.zardasht@yahoo.com 

 ت و بوێرییه  ته م بابه ست خۆش بۆ ئه ده
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ر ێکی تری  ڵ نووسه گه دا له و كاته اڵم له ی كوردستانپۆست بوو، به وه خواره  ت له كه ته بابه
  ته م بابه وتی ئه  ره نووسه  ره و براده ئه. كرد مان ده مالدا قسه کوردستانپۆست و كاك كه

 .گرنگی پێ بدریت  یه وه نی ئه شایه  روه سه  بابچێته

 وتنت ركه وامی و سه رده هیوای به به

 ش تێك بشكێننرێن ری ڕه كانی سه بێت بته ده

  وره گه  نه سه فای حه مسته

سەردەشت گیان، نازانم تۆ چەند ئاگاداریی هەواڵ و ڕووداوەکان بوویت، سەرەتا ئەوان واتە 
 . ماڵە خەزورانت وڕڕ و کاس بوون

تا هەفتەیەکیش هیچیان نە ووت، یان زاتیان نەکرد هیچ بڵێن، کاتی بینیان سەدان بابەت و 
 وتار و هەزاران پێاڵو بۆ ناو پەرلەمان نێردرا و خۆپێشاندانە گەورەکەی سلێمانییان بینی

هەوموو جیهانی گرتەوە،  و نارەزاییەکان نەک هەر کوردستان، بەڵکو  تووڕه  نگه کە چۆن ده
سەدان نووسەر و ڕۆژنامە نووسی بیانیش هاتنە پاڵ ناڕەزایەتیکانمان، ئەوسا شێتگیرتر 

 .پلە بایاندایەوە و کەوتنە هەڕەشە کردن لێمان ٠٨١بوون،

 سەرۆ گیان ئیستاش نایانەوێ بە تۆ بڵێن ڕۆژنامە نووس، دەڵێن قوتابیەکی جوانەمەرگ، 

کرای، لەسەر ئەو بابەتە تۆیان  لەسەر قوتابی بوونت، تیرۆر نهئاخر سەرۆ گیان تۆ 
بەخەیاڵ ئاشقی کچە کەی بارزانی بوویت، ئیستاش هەندێک نەفام هەن لە   ناوبرد، که له

 .نامەکەت تێناگەن، یان نایانەوێت تێبگەن، بەتایبەت شیوعیە پارتییەکان

دەیانەوێت تۆڵەی چەند ساڵی  دەزانی سەرۆ گیان ئەو کەونە شوعیانە کاتێک دەبنە پارتی
 ڕابوردشیان بکەنەوە یەکسەر دەبنە پاراستن؟

دەستخۆشی لەشەهید کردنی قەڵەمێک دەکەن، زیندوو ترین نموونەشمان   وانه ئیستا ئه
کە دەست خۆشی لە   سلێمانه  پارتی هاژه/ ئەندام پەرلەمانەکەی سەر لیستی شیوعی 

 .و پەرلەمانە کارتۆنیەکەی کەمال کەرکوکیهەڕەشەکانی ئەم دوایەی مەسعود کرد لەنا

 سەردەشت گیان

ئێوارە درەنگانێک کە گەیشتمە الی کۆمپیتەرەکەم وەک هەمیشە بەڕێزەوە ساڵوت لێکردم و 
قسە بکەین ووتت نا  پرسیت ئاخۆ کاتم هەیە، ووتم لە سەفەرم سەرۆ گیان بەاڵم فەرموو با

 .کە گەڕایتەوە قسە دەکەین

 ووتت کە گەڕایتەوە بۆت باس دەکەم ووتم هیچی تاز هەیە
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 ماڵئاوایت خواست لەسەر هێڵ نەمای

 ..ساڵوێک دەستت پێکرد و پرسیت کە گەڕاومەوە دوای چەند ڕۆژێک دیسان بە

لەترسی ئەوەی وەک دواجار نەڕۆیت ووتم بەڵی ئەمڕۆ گەڕامەوە، ڕاستیەکەی من لە ڕۆژ 
  لە برۆکسل..تیڤی بووم

 ەیەووتم فەرموو سەرۆگیان چی ه

 ووتت هەر مەسەلە کۆنەکەیە، ئەو برادەرانەی سەری ڕەش وازم لێ ناهێنن

ووتم چی تازە هەیە ، ووتت ئەوان بەردەوامن لەسەر موراقەبە کردنم هەست دەکەم لە ئان و 
 ساتدا پەالمارم دەدەن، بەتایبەت سەر لە ئێواران کە دەگەڕیمەوە بۆ ماڵەوە

بۆ دەرەوەی واڵت، من بەهەموو شتێک لە  رە ووتم سەرۆ گیان چیت بۆ بکەم، دەوه
 .خزمەتدام

.. ووتت دەزانم زۆر سوپاس بەاڵم من نەک کوردستان بەڵکو هەولێریشیان بۆ جێ ناهێڵم
 .ئەوشەڕەم درێژەی دەبێت

 ..دەباشە گیانەکەم ئاگات لەخۆت بێت

 ...قسە دەکەینەوە

 .ڕۆژی یەکی ئایار واتە سێ ڕۆژ پێش فڕاندکەی

 ی مەسنجەر دوای ساڵوهاتیتەوە سەر هێڵ

 ێکی عەینکاوە، بەاڵم لە کوردستانپۆست دانەبەزیوەنووتت هەواڵێکم ناردووە لەسەر پاراست

 .وتم هەر ئێستا سەیری دەکەم

ئەم بابەتە  ئیمەیلەکەم کردەوە، ناردم بۆ کوردستانپۆست، تێبینی ئەوەم نووسی کە تکایە
 .زووترین کات دابەزێنن  به

 ..بابەتەی ناردوە من دەیناسمئەوکەسە ی ئەو 

ندیی من و تۆ بوو، بەاڵم  یوه دوای کەمێک بابەتەکە دابەزی و ئەمە دوا نووسین و دوا په
 .ئەوە دوا نووسینم نابێت بۆ تۆ  م، که ده یمان ده منیش په  وه لێره

 کوردستانپۆست: ە سەرچاو



 سەردەشت عوسمان
 

346 
 

 

  تی کوردیهاڵ سه کیتری ده زاریه رمه شت عوسمان ، شه رده تیرۆرکردنی سه

 یل د عه حمه ئه

 یکوشتن ی شه هڕ هه  وه لهیمایو ئ لیباۆم ی گهڕی  نجار له چه  ی وه ئه یعوسمان، دوا شت رده سه
 داۆیخ ی که ژهێلۆم ک رده به  له 53.50.7505 یژڕۆ،   وه کاته ده سیلۆپ یو ئاگادار ێکر دهێل

و  انکوردست یموکراتید یپارت یزگاکان و ده سیلۆو پ کڵ خه یرچاو به  ر،بهێول هه یشار  له
 .   وه تهێزرۆد ده ی که رمه ته ڵموس یشار  دواتر له ژڕۆ 7و  ێنریفڕ ده  وه مهێر هه ی که ته حکومه

  کوردستانه ینمژێو خو ژڕێنێخو یتاڵ سه ده یست و پالن ده یتریک هیعوسمان قوربان شت رده سه
  به  اوهیدون یرچاو به  به ی وانه ئه نیم ن که ن،ی بگهێت  ته قهیق م حه له  هیئاسانتر ن  وه له چی، ه

  هی وره گه کجار هی یک هیزار رمه شه.. نکرانێخو یتانڵ خه کان هیسالمیو ئ یو پارت یتێک هی یست ده
  له  که  هیزار رمه شه.. کات کوردستاندا ده یانیتاڵهاو ڵ گه  له وت سوکهڵ ئاوا هه یپارت ۆب

 یرچاو به  و به انۆیخ یست ده  ن و دواتر به که کوردستان ده یئارام یدعایئ ادایدون یواو ته
  به ێب ده انیکان مانهی هاوپهو  یکورد یتاڵ سه ده.کوژنی و ده ننێفڕ شت ده رده سه  وه انهۆیخ

 یانیتاڵهاو یانیگ  تهێچ ده انیست ده  یئاسان  به  که  مانه ئه..  ێدابنر ۆب انیکردار سنور
 ادایدون یواو ته  له ێب ن، ده که ده یت ت له و له کانیدا یرگ جه  تهێچ ده انیست کوردستان ، ده

  هیهانیج  نه هیال یواو ته  ستهیوێپ. وه نهێبکر مناکا انیکان خشه و نه تێبکر سوایر  تهاڵ سه م ده ئه
 و وه نهێئاگادار بکر.... و  کان کگروه هی وه ته نه ،ۆڤمر یماف یکان کخراوهڕێ کان، دارهیند وهی په
و  لیو شاپورو قاب رانۆشت و س رده سه. نڵیبماڵ هه  تهاڵ سه م ده ئه یوێدز یووڕ  له  رده په

 یکڵ خه یکان هیند وه ژه و به یداخواز یکاریرگر به  مانه ن،ئه مهێئ یس که  مانه ،ئه تریدان سه
 کوردستان بوون، 

 یکان ک بکوژه نه ێب ده.. نیشببۆخ مان زانهیم ئاز ئه ینێخو  له ێناکر خوازیئازاد ی ره به  مهێئ
کوردستانن  یکڵ خه یت هیمن ئه یرپرس به ۆوخ استهڕ  که یو پارت یتێک هی کوڵ شت ،به رده سه
 خوازانیئازاد یواو ته یالمار و په رشێه ۆب انی گهڕێ  مانه ئه.. دادگا   نهێبدر
.  وه تهۆکرد کوردستان تازه  له انیسالمیئ یروحوکم مبه غهێپ یم رده سه  مانه ئه. شکردوهۆخ
 گرو خنه هڕ ویت هیزا هڕنا ی وه بزوتنه  له انیکان هیسالمیو ئ انۆیخ یناوێخو یست ده  مانه ئه
 یکمحوکم ،حو نیوتوتر دواکه. وه تهۆکرد انیکان هیسالمیئ  مانهی و هاوپه انۆیخ یر که نهڵبو قه
 ،،ێو بکوژر ێنرێبفر کڵ ئاشکرا خه  به  هی وهێم ش به  هی هه ادایدون یشارکام   له.  هی مانه ئه
  له انیکان ره نهێسڵۆزگا داپ ده ی ،ئه  هین ادایت یکوردستان یموکراتید یپارت یست ده  مه ر ئه گه ئه
 ت بهیتا  و به مێر هه یت ت؟حکومه هیمن و ئه یتا ئارام کامه اند؟ڕف انیشت رده سه  بوون که ێکو

 انۆیخ  که  هی هیاستڕو  ئه یر شاندهیوا ن ن ئه که شت ئاشکرا نه رده سه یر بکوژان گه ئه یپارت
  فاعیدێب یکڵ خه یانیگ  ته وتونه که انۆیخ  مانه ئاخر ئه.  هی هه دایکوشتن  له انیست ده

سوکارو  و که زانێخ  له یشۆخ ره من  سه ؟یچ  له انیکڵ خه یانیگ یپاراستن ی شه بانگه
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م و  که شت ده رده سه یانیبرا یل شدار و ئارام عه به ت بهیتا  شت عوسمان و به رده سه یانڕێیهاو
 زانم، ده انیکان رده م و ده خه یشدار به  به مۆخ

 52.50.7505 

 

 

 جیهاندا  ری له ماوه کی جه یه پرۆسه  ینه شت عوسمان بکه رده ی سه نامه با پرسه

  یی بجه هڵ هه وانیر مه

و  یموکراتیو د یی شهیو پ ینگ رهه فه  ره نته ندو سه ناوه و هڵ مهۆک کخراووڕێموو  هه له داواکارم
 ،ۆیخ یو شار تاڵو له ک هیر  هه هان،یج یتاناڵم و رجه سه یکان هیاسیو س یر ماوه جه

 شت هرد سه یر گه ژنامهڕۆو  وشه یدیه شه ،یئازاد یدیه شه م، هڵ قه یدیه شه ۆب ک هی نامه پرسه
 .ن ببه وهڕێ عوسمان به

و  یر گه ژنامهڕۆ یخالق ئه ی شهیپ  به  نهیزانێپ یاڕ ره شت سه رده سه ی نامه پرسه یچوون وهڕێ به
 ،یفکر یکێرک ها ئه روه شت هه رده ک سه وه ینووسان ژنامهڕۆ یکان هییکارو چاالک له  نانهێزلڕێ
 انیواو ته یواڕب که  هی خوازانهیو ئازاد موو ئه هه یخالق ئه ،یشارستان ،یفیعر مه ،یاسیس
 اخودیکوردستان  له ، هی هه یر گه ژنامهڕۆ یو ئازاد نڕیرب ادهڕ یو ئازاد نسانیئ یئازاد به
 . تێب هاندایج یکێنێر شو هه له

و  یر گه ژنامهڕۆ یهانیج یک هییت هیسا که وۆزانک یکێرخوازێمان ف مجاره ئه ی که هییقوربان
  و له نده سه په خوازانیئازاد یشت ال رده سه ی وه رکردنهیب ی گهێپ ، هییئازاد یکێبانگخواز

 ساوڕێ  بووته قاندنۆکوشتن و ت داێیت که  کردووه  سه موماره ۆیخ ی که شهیپ کدا هیگاڵ مهۆک
و  بردن وهڕێ به  وه المانه به.  ماوه ال نه له انینسانیئ یها به که ی و گورگانه ئه ی ژانهڕۆ یکێئاکار

 ، هیین رۆراوجۆج ی وه ندنهێخو به یستیوێپ داڕرگب ئاوها جه یک هی پرسه له کردنیشدار به
 یخوازیئازاد و هیین ستیوێپ یی کخراوهڕێ ڕیو مشتوم یاسیس ێیملمالن و وه ندنهێخو

 انۆیخ ی هڕۆڵ شت به رده سه کێس موو که هه شێپ که ن نانه هیس و گروپ و ال و که ئه  نهیق استهڕ
 .زانن ده انۆیخ له کێش و به

 یک هیریپشتگ هاندایج یتاناڵو یکان نهۆمۆشارو ک له  هی وهێم ش له یک هی پرسه یاندنی گهێج به
. رستانۆریت ۆب  شهیراێخ و نهیق استهڕ یک هی وه مدانهاڵ وه و هیر گه ژنامهڕۆ ییئازاد ی نهیق استهڕ

ک  وه ی کهید یکێم هڵ رکات قه و هه یر ماوه جه یک هی سهۆپر  تهێش با بب شنه م چه له یک هی پرسه
موومان  هه نڵێیب رستانۆریت و به نی بکه سواڕی  که کرده  وه کهێپ رکراۆریت ێشتمان ل رده سه
 .نیشت رده سه
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 ڵکی کوردستان کانی خه تاییه ره سه   مافه  ڵچنین به نگهه ته

 یحامد ۆئاس

 یکان هییتا ره سه  و مافه یئازاد  نگ به روا ته کوردستان هه  له یاسیس یتاڵ سه ده  انهییدوا م له
 ۆب  کات که ده یازڕنا یکڵ خه یران شاندهیپۆخ  له  قه ته کێژڕۆ ،ێچن دهڵ کوردستان هه یکڵ خه

 یدژ  وه نهێکر ژدهیت کان هیال  مه کێژڕۆو   بووه هه انیران داواکار و گوزه انیژ یچاککردن
 یاسیس یاوانڕسوڵ هه  له شیتر یکێژڕۆو  تاڵ سه ده یخود ربه سه یرانینب شهڕۆران و  نوسه
 یتوورڵ که تاڵ سه ده. کاندا بژاردنهڵ هه ی شه بانگه یکات  له تێدر ده اکانیاجیج  حزبه

م  ئه ، وه تهۆکرد ندوویز ۆخ ره سه وا له انیفاندنڕو کوشتن و  قاندنۆو ت وه چاوسوورکردنه
 یموکراسید ۆب یعاکانیدیو ئ تاڵ سه ده یخود ۆب یانیس ز موو که هه شێپ  هی وهێم ش به  وشه هڕ

دوا   ر له کات و هه دروست ده شینائارام ونا ئاسا یک هیگاڵ مهۆو ک  هی هه ۆڤمر یو ماف
 .تداراناڵ سه ده ش وه انهیشێپ  و له تێد ییتاۆک گاڵ مهۆک یانیز  نگاودا به هه

هاتن و  تاڵ سه ده ێل گه داکردن،یف انیدان و گ یقوربان  له  هڕکوردستان پ یگاڵ مهۆک یژووێم
 ۆیخ یو حزب یی وه ته نه یزێه  کورد به یکڵ خه ، هیایج انیموو هه  له  مجاره ئه ماڵ به ابردنڕ

و  نێنرێرف و ده نێدر ق ده ر شه به به نووسان ژنامهڕۆ ووناکڕ یژڕۆ و به  تێکر رکوت ده سه
و هتد  ریز و وه کۆر مان و سه رله شار و په ینێسول مه  له ک هیر  هه یم ده یچ که ن،ێکوژر ده
 شیواقع  له. کات ده ۆب مانی یکسان هیو  یو ئازاد اسای یر روه سه یباس یموو هه  وه تهی که ده
 یمال یسانواڵ و هه یکارێو ب یبوون و نه یرکوت و گران و سه یو حزب اسای ێب یک هیگاڵ مهۆک

  ر حزبه هه اندایژ یکان دانهی موو مه هه  له یتیکوال ێت ب نانه و ته ت هیز رکه و مه نترالێس ێو ب
  زهێه یستن چاو به ۆنها ب ته انیکگرتووش هی یت و حکومه  ته هڵو ده ک هی دارهیئ  و له

 یش رهۆم ج ئه یرگر به یو توانا  داوه یرۆز یکورد قوربان یل گه  ارهید. س و به  کانه هیک ره ده
 ڕی باوه زوێه  به ییتاۆو هتد ک ییایمیو ک نڕیعس و کوشتن و ب به یکان ندانهیز.  هی هه
  تهێب ده نڕیو ب قاندنۆکوشتن و ت  وه کاته ده ریوا ب ی وه ئه ناێه نه  ره هڤ م ده له کان نسانهیئ

 . وه تهینێبخو راقێع یخود یکان ته حکومه یژووێم ێزۆبا ت یاسیس یانیژ یوام رده به

و  انی به یو ئازاد یکارێو ب یبوون و نه یگران ینێروا پشد کوردستان هه یکڵ خه  وه داخه به
م  ئه.  وه تهێکر توند ده انێیهتد ل کخراوبوونڕێو  نڕی اپهڕمانگرتن و  یو ئازاد ر روباوهیب

 ێاتوانو ن ێن هی گه ده یی وه ته نه یم رهه و به یی وه ته نه یشیئاسا  به رۆز یانیز  ته اسهیس
 موکراتیو ئازاد و د کان هیندروست و ته یت هیال مهۆک  مهیب  به وتوو شکهێپ ین ده مه یک هیگاڵ مهۆک

 .دروست بکات
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 یکان رانهی و قه کان هۆیناوخ  گرفته ی وه ئه ۆب ژڕۆ به ژۆکوردستان ر  له کان تدارهاڵ سه ده  حزبه
ر  سه  نه که ده رشێوا ه ن ئه بکه شۆپ رده په انیکان هڵی نده و گه انیبردن وهڕی به یلێدۆوم تاڵ سه ده

 .ن که هرد وان ده به انیکان له شه فه یکوردستان و داغ ید دهیم د سته یکڵ خه

 یک هیگاڵ مهۆموو ک کو هه وه  هیو شارستان یت هیاۆڤمر یکێانیژ  ستهیکوردستان شا یکڵ خه
 یواو ته یت خزمه  له ێب ده یکان و داهاته تاڵوو یکان خاوه  سته ره توانا که و به ند مه هڵو ده
 یت ومهحک  ت به حکومه دا وهیم ن له یکڵ و خه تێفاف ب شه ێب ده تاڵوو یوداهات تێداب گاڵ مهۆک
و  انیتاڵهاوو وانێن  له ، هی هه  که ی وه ک ئه وه ایج یت هیک دوو واقع بزانن، نه انۆیخ

رباز  و سه سیلۆو پ شیئاسا  له انیترس سانید انیتاڵهاوو.  هی هه  وره گه یکێرز تدا ده حکومه
 .ن بکه انیری سه نۆک یاسیس یمان سلوک هه  و به  کانه ته بهیتا(  رگه شمهێپ)

 یپاراستن یزێکوردستان ه یو سوپا کان هۆییناوخ  زهێو ه یگرڵوا هه یزگاکان ده یاتیج  له
 تێوام ب رده به  زعه م وه کوردستان، تا ئه یکان هۆڤمر یرکوت سه یزێه  تهۆب  وه ئه تێب تاڵوو
 یتووش اتریر ز هه شیتداراناڵ سه و ده شۆخ یکێون خه  تهێب کوردستان ده  له یوا ئازاد ئه

 . وه بنه ر ده ماوه جه یت هیزا ناره

 نیدد الحه سه ۆیزانک یقوتاب  که رێول هه  له  کهێنووس  ژنامهڕۆ یوکوشتن فاندنڕ ووداوڕ دوا
رکوک  که  له انی ک،ۆو ده ۆزاخ انی یمانێسل  له  کهێژن یسوتاندن و کوشتن ۆبوو، نا  خ

 یقدان هر ش به نا به  وه سهیلۆپ یسول مه ڕیکو ن هیال له ک هی رگه شمهێپ  ژنه  له  هیجنس یددا حه ته
 یوقکردن نا ته یمانێسل  له  که هۆڵه سه ی جاده  له انی رێول هه  له  انهۆڕگ یاوانڕسوڵ هه

 انیکێند هه کوڵ به نیدروستکراون  انهیۆیناریم س ئه. رێول هه  له  هیسالمیئ یکگرتوو هی یگا باره
 یمانێسل  له ک هیپارت ت نهنا ته. نێنریب ده تداردااڵ سه ده یکان هیحزب  ژنامهڕۆ یخود ی هڕ الپه  له
 شیتر یک هیال له یمانێسل  له نیت فاره کو سه وه  مهێئ ڵێ و ده  هینا مناسب دا رۆز یکێزع وه  له
 کۆر و سه  هین تماناڵ سه ده چیه رێول و هه کۆده  له ڵێ ده یتێک هی یت هیرکردا سه یندام ئه
 . هیتێک هی شیرانیز وه

  له یموکراسید ی نموونه   تهێب ئاوا ده  تهاڵ سه م ده ئه ؟ هیچ ێب نه ژووێم ی له هزه مه  مه ئه ی ئه
ت  نانه ته. ننێزر مه داده  راره کوردستان قه  له یی وه ته نه یت هڵو ئاوا ده. ند ناوه یتاڵ ژههڕۆ

 انیردار ستبه ده انیومو هه ستاێئ نانێه ده انیکار به یبراکوژ ۆب  که یکان رگه شمهێپ یخود
 .کوردستان  له کنۆڤێمر نیتر وساوه بوون و چه

و  زێه ی وه ابوونهیو ج اسای یر روه کوردستان، سه یکڵ خه ۆب  ته حکومه ی وه انهڕ گه گاڕی  تاکه
 یئازاد یو فراوان بوون کاندا ارهڕیب  له  تاکه یتاڵ سه ده ی وه م کردنه و که ت اسهیس  سوپا  له

 ی وه ئه یاتیج  ، له کوردستانه یکڵ خه یئابوور یبار یو چاککردن کداێدانی موو مه هه  له  هی
 گاداڵ مهۆک  له یو ئابوور یت هیاڵ مهۆک یاسیس یک هینگ هاوسه ێب ده خواتیب ڵێ نده گه  هڵ مهۆک

 تاڵ سه ده ی م سلوکه تا ئه ماڵ به.  دواوه ۆب  وه تهڕێ گه ده  دووباره گاڵ مهۆک نایگ ئه ت،ێب هه
 . وه ننهێم ده  ووشه  ر به هه  م ووشانه ئه  وه ئه تێوام ب رده به
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 یو قوربان  هی هه ی وه کردنهیتاق  نده وه ئه ییو با  ارهیشۆه ک هی رادهڕکوردستان تا یکڵ خه
 چیس ناکات ، ه که  به حم هڕ ژووێم ماڵ ر بکات، به ش گوزه ورانه م ده ئه ێتوان ده  داوه یرۆز

 یت هیپرسرواێل.  وه تهێق ر بته گه ئه ێبگر یازڕنا یر ماوه جه ۆڵیپ شه  ر به به ێناتوان شیس که
 یت هۆیخ یق هه یکڵ خه. ادایاجیج ی دوو ناوچه  له کانن تدارهاڵ سه ده  ش حزبه زعه م وه ئه
 ی شهۆر گ جگه  بکات ، له یکان مافه یست داوا ربه و ئازاد و سه ێزێبپار ینسانیئ یت رامه که
 ی موو تجاوزاتانه م هه له  مه که هی یسول مه شیشار یتاڵ سه ده و وه تهێچێبپ کان هیو قوربان ۆیخ
 . هیم ن که ی که ش باجه مه ئه. تێکر کوردستان ده یکڵ خه  ق به رهه ده  که

 

 رگ مه شتی جوانه ده ره ك بۆ سه یه نامه

 یتانۆب مانیئ

:  وانه  له گرتم؛یست دا خه یست هه ڵێ مهۆك ندێخو ركردنتمۆریو ت فاندنڕ ی وهێش ی نوچه  كه
  كوردستان؟ وا له  له  زهێه ند به عس چه به یهتد و گوتم واخ؛ واخ پارت...رم؛ ت؛ شه فه خه ز؛ێق
 : كهاتووهێش پ به ێس  له انیكان ناغهۆق  مدان؛ كه دووه یناغۆق

 ناوبردن ۆ له كڵ نگ خه ده ێب ۆۆ به٠

 ناوبردن ۆ لك له ئاشكرا خه  ۆۆ به ٣

 ۆ انییقوربان یووكارس كه  له  گولله ی پاره ی وه ۆۆ ساندنه ٢

 شیرانێگ ن وهێش  گولله ی پاره یرگرتن ربار وه سه  ماوه نه ی نده وه ئه م هییس یناغۆق  واتاه
 ۆ كان دهیه شه یسووكار كه  ن له ست كه ربه به

ك  ؛ نه و قورسه تێناكر ۆت ینێخو  به ماڵ وام بم؛ به رده به تێو مه ده انیگ ۆر سه ان؛یگ ۆر سه  به
 تێبوونم پ یییئاشنا ۆینا؛ ه كم؛ هی گانهێنها ب ناتناسم و ته  وه كهینز  له ی وه ر ئه به  له
كوردستان   له ر وبه مه  له كێند مانك چه  كه شتێاكڕرنۆجۆ سه ڕپ یكینینووس ۆب  وه تهێر گه ده
 شیمن یكار»: تڵێ ده تۆك خ وه ی وه ر ئه به  نۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا؛ له ؛ وه ندمهێدا خو ستۆپ
 یداهاتوو ی وه دا نه وه  ستت له به مه  كه ؛»مۆك خ ؛ نه كانمه برا بچوكه یخت شبهۆخ
 ێب یكڵێبا مندا!  انهیگ مڵێنا تێنتر؛ پ مه ته به ۆت  له ت؛اڵوو  دووره یكێمن نجایۆ ئ مانه كه له گه
 ۆ ۆت یپاك یست وهی په ین گمه ده یانیگ  م له كه نه بارێب مان كه تهاڵو یناز

 ینێخو ستۆكوردستان پ  كه  هییوان تێم؛ پ كه له گه یرینب شهڕۆو  زۆریپ  الوه ۆۆۆۆۆه ی ئه
 ؟ كاسه  خسته ۆیت ییهار به



 سەردەشت عوسمان
 

351 
 

  هیبوا ده ؛ۆست ئه  گرته تت كه نهینووس یرپرس به كێرێك ش ئاشكرا كرد؛ وه تتۆخ یت هیسا كه  كه
 :تڵێ ده مێزانم پ ده!  هیزاندبا به دانه انۆیت یو ناو  نهێو ستۆكوردستان پ

 بوو ۆ مۆخ یر خواست سه له انی مه ئاخر ئه ۆۆۆ

 یپ ناو له  له تۆیت  وه ئه ژاێه ؛ ارهڕیم ب الدابا له انۆیت ۆگفتوگ  به  هیبوا ده: مڵێ ده شیمن ۆۆۆ
  ن؛ چ به رباركه سه ۆك ت وه یسان و كه ۆت  به انۆیخ ی كه ره پهڵما یردان ك سه نه نده؛ڕد

 ست ۆ به مه ێب انیست  به مه

 یكورد یالو: یرێامنی په مڵێ ده شین ۆ من به ناوت ده ستۆكوردستان پ یرێامنی په  به وان ئه
ر  گه ۆ ئه ێنو ی وه و نه ند رمهیكان؛ دوعاكان؛ ب نفاله رم؛ ئه گه نێپاك؛ خو یكورد ز؛ۆسڵد

  كه ردك نه وواڵب انیت كه ته بابه م ههێبوون؛ س  نه ۆت یرۆمخ خه یچۆب تیوان بوو ئه یرێامنی په
 ت؟ێكر ده ید به انتیر ژ سه  له یترس مه یق زه  به دایاییت

سوود  یك هی وهێش  به یتوان ده انی نه ایبوون؛ ئا ڵرقا سه دیع سه اڵپو  به  هیگوا  كه نڵێ ده وان ئه
 ن؛ خهێت پشتگو كه ته بابه ی وه ئه یبات  ن له بكه دیع سه اڵو پو ۆل ت گه  له ك هییراورد خش به به
 ؟ زاندوه دابه انیتام ێب یت بابه نیند مان كات دا چه هه  له ماڵ به

 :تڵێ ده مێزانم پ ده ؛یی گله ز؛ۆریپ( ی)ۆر سه ۆت  له  هی هه میی گله

 ریب  نفالمان له ئه ت؛ێچ ده ریب  و زوو شتمان له نیك رهیز رۆز یی گله ۆنها ب كورد ته ی مهیئ ۆۆۆۆ
ناو   وس له ره كه ۆیت یزۆت  هییتوانامان ن یچ  دوژمن كه یكردنێپ یت هیو سوكا نڕی اپهڕكرد؛ 

  له یی گله ن؛ۆیخینا تێب نه یرانیو ئ یتورك یوس ره قوربان كه ن؛ینێبرو مانۆخ یك هی نجانهیئ
 ێپ  لك به خراپترن خه شێناو شار و ه یپاس  له  هیگوا نی كه ده كان خانه كهۆفر ێڵیه

 ... .تر  یشت رۆو ز ننێست وه راده

كرد و  تیئاواڵزوو ما یچۆنابم؛ ب مانیش په مۆخ یی گله  له ماڵ به تامڵ گه  له ی كه ده استڕ ۆۆ
ك  ستان وه وه ێرپ سه  ك له خوله ك هی  جار جار له تیزان ده ۆرباركرد خ سه دانتیه شه یستیل
 ؛ هیبنرخاندا تتۆخ یانیژ رترۆز  هیبوا ده ت؛ێنادرێترتان پ یچیه نانێزلێر

 زۆریشت پ رده سه  بوو؛ ببوره كیر ئا خه..  ایشت گ رده سه  تهێپ مانیستیوێێ؛پ هیبپارازتا
 ؟ینێكوژیهات ب تڵد نۆچ مانن؛ كه تهاڵو یناز ێب یش گه یچاو ی سهڵێب ۆك ت وه یسان كه

 ێب  به زتۆریپ یكان گرهڵ هه نووسێپ  نجه په نن؛یز بتبه یتوان انی نه شدایرگ مه  نا له ماڵ به
  هی هه انیازیكانت ن برا بچوكه  كه ی و خاكه بوون؛ ئه ل كههێكوردستان ت یخاك ڵ گه  له واندنێش
 . ننێوڕب ێل یمانیشتین یوس ره كه یوۆت

 :تێب ۆمن و ت وانێن  و خوا با له ۆت ماڵ م؛ به كه ده ێل تییمالئاوا ك هییۆنێنه  به
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و  و ئه تڕ ته ینێخو  له گرتمیرم دا م؛ شه بكه واڵب  ته م بابه خواستراو ئه یكێناو  به دامنابوو
 . هییسپ ێجار  كه( كفن)ت رگه مه یجل

٣١١٠١/١٥/١٨  

 

 ژێنێ هه ئازادی بیرورا ماڵی کورد ده   ستی تیرۆر و دژه ده

 قیفۆت یعل ورامان هه

  رشانهێه  وهێم ش ئه یشاوێرل به  که ی وانه و ئه  وه هیکان وهێموو ش هه به ی وه ئه ڵ گه له رۆریت
م  گومان ئه ێ، ب  ندهیو ئا یو ئارام یو ئازاد یت هیاۆڤمر  دژ به رشنێمادا ه بنه له  وه بنه ده
 کۆو ک ینگ ده ک هیو   وه تهۆگرت یهانیموو ج و هه  هیکوردا ن ی مهێئ ییرگا ده نها له ته  هیبا وه

و  ن هیو ال ئه ت بهیتا و به دا ناوهێو پ بات کردن له و خه رۆریت  دژه ی سهڕۆر پ سه بوون له
 ێج یباوار ن و له رنامه کاروبه  وه بنه ده  رشانهێه  وهێم ش ئه ڕی ووبهڕ یتوند به  که ی تانهاڵو

 ..  هانیج یر ئاست سه له  هیبوون دا ێج به

 داێیت مانۆخ یستیو  ێب به ێب و ده نیستراو به ی وهێپ یکورد ی مهێئ  که  هی تهاڵو و ئه  راقێع
و  رۆریت یرتۆترانسپ ۆب ک هیرگا رگ و ده مه یدروست بوون ۆب ک هی کارگه  تهۆب ڕۆم ، ئه نیبژ

 .. رستانۆریت یاندنی گهێپ ۆب ک هیندگاێخو

  رشهێو ه کوردستان و ئه یمێر ، هه  ارهیپرس یگاێو ج  هی سته وهڵ هه  به یستیوێپ دا رهێل ی وه ئه
بن و  یک ره ر ده ؟ گه...  نێد  وهێکو و له نێک انیران نجام ده و ئه انیکان چاوه سه  انهیرستۆریت

 تێب که  و ناوچه راقێع ی انهیرسۆریت  شاوهێو ل ر له ده کان به بن و گرفته ۆییناوخ یست ر ده گه
پارت  ڕۆم ئه  کات که دروست ده دا امهی و په ئه یواو ته  له ینگ ترس و ئاسته ید ی ندهێه  وه ، ئه
 یو دروشم یاسیس یکات و وتار رده سه له ی سته وهڵ کورد هه یاسیس یت هیرکردا و سه ن هیو ال
  له  که ن امانهی و په موو ئه هه ت هیفاف و شه اوڕرویب یو ئازاد ت هیموکراتیو د کان بژاردنهڵ هه
 .   هی هه انۆڕو گ یچاکساز  به انیستیوێو پ  ارهید وهێپ انڕیموو کو که داڕۆم ئه یانیژ یاستڕ

 انی تێنجام بدر ئه ییئاسا یکڵ ر خه رامبه ر به گه   هین یاوازیج رۆریت  که ی وه له ر ده به
دژ   رهۆریت ی خانه له یموو ، هه وام  رده به ڕیرب ادهڕو  امی ن په خوازو خاوه یئازاد یت هیسا که
 اوڕروین ب نوسان و خاوه  ژنامهڕۆ  که هی و ماوه  داخه یگاێج ی وه ئه ماڵ به..  یت هیاۆڤمر  به
 ی سته جه رۆریو ت رشێره به  ته وتوونه که  وه اوازهیج یانوویب رۆز  به ریشنبڕۆ یت هیسا که

،   هی ندانهڕد  وازهیوش شت عوسمان به رده سه یکردن دیه ش دوا تاوان شه وانه وله  وه ته گرتونه
  پاره ۆب  م تاوانه ئه  که  ، یو دواتر کوشتن یمانێسل  له 00 ید مه محه ندکارێخو  یاندنڕو ف
م  ئه یو ئارام شیئاسا ی سوره  هێڵو ه ئه یزاندن و به رۆریت ی اردهید ماڵ نجام درابوو ، به ئه
تاوان  یو سزادان کان هیمن زگا ئه ده ی وه کخستنهڕێ  له  هی هه  وه داچونهێپ  به یستیوێپ  مهێر هه



 سەردەشت عوسمان
 

353 
 

م  ئه  ر ، چونکه ماوه جه ۆب  تهاڵ سه ده یرک هئ انیتاڵهاو ۆب کان هیاستڕ یباران و ئاشکراکردن
 یجد به  هۆی، ب ادی  وه تهێنێزانامان د خێناو ش به یکان تاوانه ی ژانهڕۆو  ئه  رانهۆریت  وهێش
 یاڕ ی وه ورکردنهێه ۆگرنگن ب ینگاو هه  وه نهیچ ێپ ێدواداچون و ل و به  م پرسه ئه یرگرتن وه

ت و  حکومه یرک تادا ئه ره سه ش له مه ، ئه  مهێر م هه ئه یارامئ یبار  له ابوونینڵد ۆناوخ یگشت
 یرک ئه  ست کردن به و هه  هیگاڵ مهۆم ک ئه یدوا تاک  گاته تا ده  کانه داره یند وهی زگاپه ده
 ...   هی وه ته م نه ر به رامبه به ییژووێم

 یانیگ یو پاراستن یمن ئه یبار یال به  وه الکردنه به تاڵ سه ده یرگرتن و ناچارکردن وه ستێوڵ هه
 یپرس ڕۆم ئه  ئاشکرا ، چونکه یکێوازێش و به اسای ێیپ به شیتاوانباران یو سزادان انیتاڵهاو

و   وه تهێب ده یب ره عه یت هینۆڤێش یاسیس یرستۆریت یو کار النیپ ی وه وبوونهڕ روبه  کورد له
و  تێکر ده ید به راقداێع ۆییناوخ یت اسهیس  له یزڵۆئا راقێع یکان بژاردنهڵ هه یدوا له

 یالنان وه ۆن ب هه که ی نهاڵو و هه و ئه یند ناوه یت حکومه ینانێه کێم پ رده به له کان هینگ ئاسته
 ..  دا که سهڕۆپ یواو ته  له یزێه ی وه م کردنه کورد وکه

 یکێنگ کورد زه یرانیشبنڕۆران و  نوسه یانیرگ سه ۆب یرستۆریت یکان کخراوهڕێ  رشهێه  واته که
و   دان و ماوه یرستۆریت یکار یبووناڵوا ۆب  که هیرگا و ده  مهێر م هه ئه ی ندهیئا ۆب  ترسناکه

 ی وه کردنه کپو ..  انیکان پالنه یاندنی نجام گه ئه به ۆکورد ب یدوژمنان ۆب  شکردنهۆخ نهیم زه
کردن و  یموکراتید به ۆب ێن نگاو ده هه  که ی اوازهیج اڕ رویو ب ئه یکردن فه و خه یئازاد ینگ ده
 ..   هیگاڵ مهۆم ک ئه یبوون ت هین ده مه

  اردهیم د ئه ی وه وبونهڕ وبهڕ یک چه نینوس  اننامهی و به کردن دانهینها ئ ته ێب ده
نجام  ئه  وه نه هیم ال له یجد ینگاو کردارو هه  به  ستهیویپ  ، چونکه  وه نهیب نه  ته هیناشارستان

ر ، تا  به  تهێریبگ نوسان ژنامهڕۆ یانیگ یپاراستن ۆب شیستیوێپ ینێشو گاوڕێو  تێبدر
 یاڕرویب  له یکۆداک  بتوانن ئازادانه رانیشنبڕۆران و  و نوسه تێب  رشانهێم ه به ییتاۆک

 .    هیگاڵ مهۆم ک ئه یگشت یم را رده به بخه کان هین و راست ربکه ماوه جه

 ایمانڵ ئه 52.50.7505

 

 رێمی كوردستان عێراق تی هه زیری ڕۆشنبیری حكومه حمود، وه ڕێز هادی مه به: بۆ  كی كراوه یه نامه

 !  وه ت بكێشیته كه كاره  ست له ده  كێنێت وه بێت ڕاتبچڵه نووس ده  شت عوسمان ی ڕۆژنامه رده تیرۆری سه

  كه كداێناریسم  رهیزنج  و له 50.07.0220  له كڕێ ستاوێئ شێپ ڵسا  پانزه  به كینز
 ۆب  ژهڕۆو  ئه  وهێكردبوو، ئ انیساز رێول هه یشار ی ایدیم ۆڵیه  ژنان له یكان كخراوهڕێ

 كداێكات  و له اێڕگ ده تان كه هۆڕك    یل هارعه به و هیناد  رهۆدكت زانڕێ ردوو به هه یناریسم
و  ره به یتێنۆژنان و چ یكان كخراوهڕێ یكار  ت به باره ن سه بده تانۆخ یر زه نه ستتانیو
و  ئه یكان هییو چاكساز سالمیئ ینیئا ڵیشانو با  به كێند هه  كه ی وه له  جگه ،یشبردنێپ
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 یزگارڕ یر هبه هڕ ی نمونه  كرد به تانیل عه یمامیو ئ تانداڵ ژناندا هه ی له سه مه ڕ مه له دا نهیئا
 انیموو ر هه توانن هه ده  هیگوا  ژنان كه یكان كخراوهڕێ ۆكرد ب شتیكێاریشنێژنان، پ یخش به
 شدایسالمیئ یكگرتوو هی  ر به سه یمانڵموس یخوشكان یكخراوڕێ ڵ گه ت له نانه ته  وه كهێپ

 ناوێپ له  وه انیكان كاره یشبردنێوپ ره به ۆب  هین گوا دروست بكه ك هیینگ هاوئاهه انی ك هی ره به
 .ژناندا یبار یباشتر كردن

 راقێع ییكارێكر یستینۆمۆك یزبیح یكێندام ك ئه جار وه نیند من چه  كه ی وه ئه یدوا له جا
  و له قسه گرتن خنه هڕ  له ت بهیتا به  وه تێب هه كم هی داوام كرد تا بتوانم قسه" دا و كاته له  ارهید"
كانم  قسه یكورت  هب رۆتا بتوانم ز دامێپ تان قهیق ده ٢ ی دواجار ماوه ، وهێئ  ی كه ارهیشنێپ

  ارهید" زانڕێ به مڵێب  كه مینها توان ته  وه بووڕی په نهێت ش قهیق ده ٣نها  ته كێكات ماڵ م، به بكه
 یسف تر وه یك هی وهێش  به ێو تانه ده ۆب  وهێئ"  بوو .....  یل هار عه و به  وهێستم ئ به مه
كات  ده یو باس ئه  كه  هی وه ئه سالمیئ  كات، استدهڕ٭ " مانهڵبرا موس"و  ن ئه بكه كان هیسالمیئ

 یو باس ئه یژن  فره یو باس ئه انیخزاندن  وه هڵما یكونج  ژنان له یجابیح یواز و بانگه ئه
 تریژنان، ئ یئازاد یدژ تاوان به له  هڕپ كه هیژووێم ین و خاوه ئه  وه رنێدۆم یژنان  له  شه هڕ هه
  رهۆوج ئه ڵ گه كردن له یهاوكار  وه كهێو پ انیژ  وه كهێپ یرح توانن ته ئه نۆچ  وهێئ

بات  خه اودایژن و پ یكامل یئازاد ناوێپ له ێو انهی ده  ن كه كه ده كێژنان ۆب دا كخراوانهڕێ
و  رایگ انهێڕپ انۆیخ  ستانهیرۆریت  نجه و گه ئه اتریز  وه له تریئ ماڵ به............  وه!!ن؟ بكه
من  داواتان له ش وهێدا ئ و كاته كردن وله هادیج یواز ر وبانگه كبه ئه هواڵل ئه ڕی نه هڕ نه  وتنه كه

بوبوو،  واونه م ته كه كاته یرچ گه ئه م،ێڵبه ێج  ۆشان   وه نمێبه ێپ ییتاۆقساكانم ك  كرد كه
ن وه  بكه اتریز انی كه كرد تا هاتو هاواره شۆخ  هییرهابیئ  نجه ند گه و چه ئه ۆب  تان گهڕێ تریئ

پ  و چه خوازیئازاد یكڵ ر خه گه.  ر من  سه  رشكردنهێه ستان به هه  وه انهیكانۆق و چه انۆیخ  به
 یرچاو به وا به ئه   وه ته هیبوونا نهۆمن ك یور ده  له  وه  هیبوونا نه رۆز داێو له كان ستهینۆمۆو ك

 .كرام ده نێخو یتانڵ خه ۆق چه  به  وهۆت

 تۆب م ستانهۆد یكێزڕێ  كه ش لهیل و ده باسكرد به ك هی وه نانهێه ریب ك وه نها وه ته م مه ئه
مان  ر هه سه ر له هه زتڕێ به كه نم هی بگه ێپ متۆخ یاڕ و وهینیب كترمان هی كێند جار چه و هی هه
 یت حكومه ییریشنبڕۆ یت زاره وه یستۆپ  كه ، هی وه هۆڵو ه وساو ناو ئه ئه ی هی وانگهڕو  ئه
 ی هیسا  له ابردووداڕ ی هڵسا  م  پانزه له  كه  وه ساتانه موو كاره و هه و، به رگرتووه وه متێر هه
و  ین ده مه  ر مافه سه به كوردستان وه یكڵ ر خه سه به كاندا هیسالمیو ئ یو پارت یتێك هی یتاڵ سه ده

و  بتوانن له  كه نیژ ده دا هڵای خه و له شتاێ، ه كوردستاندا هاتووه یكڵ خه یكان هییتا ره سه
 انی  وه  وه ركردنهیب ییئازاد  وه نڕیرب ادهڕ ییئازاد ت بهیتا به  وه یئازاد  به كێت خزمه دا نهێشو

بتوانن   كه نین  وهێئ  وه ئه  كه امینڵمن د ماڵ به!!!! ن بكه رانیشنبڕۆ  وه یریشنبڕۆ  ت به خزمه
و  ر اردهڕیب كانن هیسالمیو ئ یپارت یتێك هی یایشیلینها م ته هان ته  وه ئه كوڵ بن به ر اردهڕیب
 . ن ده ده كردنێج بهێج یمزاینها ئ ته  وهێئ
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و  یخس شه یك هیند وه رژه به ۆب  وه تهڕێ گه ده انی ی كه كارهۆو ه  همه وه  مه ترئهیئ  هیوا مێپ من
 و تهاڵ سه و ده ئه ی هیسا له  كه دا انهیاڕ رویب اساویو  ئه ڵ گه له یهاوجووت انی  وه یمادد

 یه جار جار نه تێب شیوكرچ ڵكا  ر به گه انییدوا ی مه ئه ماڵ و به تێكر ده  ادهیپ كاندا هیسالمیئ
 .تی كه دهێل

 یواو ر ته ك هه نه  كه  هیدا وهێئ یوجود ی هیسا له  وه نیریشنبڕۆ یریز وه زتانڕێ به ستاێئ  وه ئه
 و ژنامهڕۆ یداخستن رۆز به ی شه بانگه ستانیرۆریت ی گهۆڵم  ته كان بووه وته مزگه یر نبهیم
  وان و له له  خنه هڕ  ن كه كه چاپ ده  وكراوانهاڵو ب ئه  ن كه كه ده  و چاپخانانه ئه یرگا وده ارۆڤگ
  كهیر خه كوڵ ن به كه ده رانیشنبڕۆران و  نوسه یكوشتار ی شه و بانگه تێگر ده انیكان ته اسهیس
 انۆیخ ڵید به  هیگاڵمۆك یشكوتنێپ یمز هڕ  شهیم هه  كه شیكانۆو زانك قوتابخانه یواو ته
زانست  یاتیج  وله ننێپ سه ده ایت ییرهابیو ئ یرست په نهۆك یو ن و جه كه ده ۆڵنترۆك

 . وه تهێكر ده واڵب ایت  هل و خورافه جه وتن شكهێوپ

  ژنامهڕۆالوو  ییقوتاب  وه تهۆخ یرچاو به به كێكات تی بكه یچ  وه تڵێیب یچ یازین  به تریئ
 ژڕۆدوو  یدوا له  وه ننێفڕ ده داۆیخ ی كهۆم زانك رده به ر له شت عوسمان هه رده نوس سه

 !!!!ن؟؟ ده دهڕێف یكوژراو  به ی كه الشه

 ی شه گه  به اوڕ رویب ییئازاد  ت به خزمه دا نهێو شو له یتوان ده  كه  هیوا تێپ ستاشێتا ئ تریئ
تا  وه ئه انی زتڕێ به تێب وتم ده  وه ره سه ك له روه نا، هه!!! ت؟؟ی كوردستاندا بكه  له یریشنبڕۆ
  له تی كه ده تۆخ یگوزار هیرما سه  وهێو و له تیو كه ده تۆخ یكان ته بهیتا  هیند وه رژه به یدوا
 كێرۆز یكۆر ناوه یدوا  وه كرده  ودوا به مه له تێب ده انی،  رتگرتووه وه   كه  وه ستهۆو پ ئه یگاڕێ
  مافه ی نهێو له ت،ی كه ده یعایدیئ ت كه ستهۆپ ی وه ره ده له  كه یو بكه  وباسانه وقسه له
بدول  مال عه جه ستاۆمام زڕێ به  كه  به اینڵنا د  ده. كان هیو ئازاد گاڵ مهۆك یكان هین ده مه
 ش وهێئ كراێپ یند نابتان چه جه یستاێئ ی كه ته زاره و وه یمانێسل یزگارێپار یستۆردوو پ هه له
 یبدولخالق ال عه وا مه ئه واتڕر كار وا ب گه انی مجاره ئه كوڵ به تێناكرێپ اترتانیز  وه ك له نه
 !!!وه كاته دهڕپ ش وهێئ  كردن به  بهۆت یمزایئ یوناكڕ

 ێوابووب تێپ ژانڕۆ  له كێژڕۆ  هی وانه له  كه ت،ی كه كار نه كداێنێشو له  كه  هیباشتر وا  هۆیب
  ئانهیر جه ی خنه هڕ ت راكهۆدكت انی وه رێماجست ی با نامه مڵێباشتر ب انی  وه  ه،ین ۆت ینێشو
 گاوڵ مهۆك یخوازیئازاد وتنخوازو شكهیپ ی ره ت به خزمه  تهی خهیب  وه تێب الرۆو سك یعیواق  وه
 ی ره ت به خزمه ك له نه تی كه ده ۆب یعایدیجارجار ئ  كه زمینۆمۆپ و ك چه یزكردنێه به
 ی(كوردستان یوعیش یزبیح)ی كه زبهیح  تاوه ره سه ر له هه  كه  هل و خورافه جه یرست په نهۆك
  هیوا مێمن پ  وه. یت هی رنامه به انیم دووه ی مه غداش ئه به  هم ل هه  كوردستان وه  م له هه  وهێئ

م  ر به رانبه به تۆخ یتوند ییت هیزا هڕر نا گه  ستهێوڵ هه نیباشتر  وه تیتوان ده ستاشێئ  كه
  له ت وه شانهێستك ده  به  وه تڕیرب شت عوسمان ده رده سه ی هی انهییحش وه كردنه رۆریت
 .تین هی ابگهڕ  نسانانهیئ یكێستێوڵ هه تیتون ده ت كه ستهۆپ
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ر  هه یستینۆمۆپ و ك چه ی ره به گا،ڵ مهۆك یوتنخواز شكهێو پ خوازیئازاد ی ره به  كه امینڵد
  له  هیتا  تا هه هه ۆب كوڵ كا به ده یرست په نهۆك  ی ره به به  كشه ر پاشه ك هه نه  وه تێو كه رده سه

  له ێو تانه ده  كه تێب هه ارتانڕیب  باشتره وه تانهۆخ یال ش وهێئ ژووێم ۆجا با ب. تێن ده ۆڕیگ
 .نێدابنر گاداڵ مهۆك ی هی ره كام به

 اڕرویب ییئازاد یبژ

 یاسیس یرت شه دوی قه ێب یئازاد یبژ

 قاندنۆوترس و ت یرست په نهۆك یش هڕ یتاڵ سه ده ێبمر

و  لیرو شاپورو قاب عومه ریز ج، نه ره رهاد فه شت عوسمان، فه رده سه ۆب زڕێ یر سه
 . نمێو نه داده یكسان هی و  یئازاد یگاڕێ یانیموو قوربان عروف و هه بدولخالق مه عه

 (ۆنت مهیچ یستار) یل عه  مه حه ستار

  یستینۆمۆوك یكارێكر ی وه بزوتنه یكێاوڕسوڵ هه

50.50.7505  

 اكانیدیم یواو ته ۆب  نهێو

 سالیئ ی چاره گاڕێ  تاكه  له یدا باس و كاته له یتوند  به رۆز  بوو كه  سه و كه ستم له به ٭مه
 نۆچ تریئ  داوه ئازار نه یك هی لهیپش" ر مبه غهێپ"  هیگوا  كه یژنان و وت ی شهێك ۆكرد ب  انهیم

 !!!!!!كات ده لێشێژنان پ یدات و ماف ژنان ده یئازار

 

 کێ بەرپرسە لە تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان؟

 اڵبدوەع رەفەموز

 ەو ب ییایو ماف یرەگەتەچ یکێوازێش ەب ەمانگ مەئ 3 یژڕۆ کانەکراوێپەڕباو ڵەواەه ێیپ ەب
 یوانانەو پاس ندکارانێخو یرچاوەب ەروناک وئاشکراو ب یژڕۆ ەب وەژمار ێب یکینێماش

 شتەردەس ر،ۆز یکێبون ەخیەوەستەو پاش د ەوەنیدەالحەس ۆیزانک یئاداب یژیلۆک
کردو  انەیکەنیناو ماش یچێاپڕ کەچ یبرەز ەب انینوسەژنامڕۆ ندکاروێخو یعوسمان

 ەیکەرمەموسل ت یشار یکێکەڕەگ ەمانگ ل یشەش یژۆو ر اریناد یکێنێشو ۆب انیفاندڕ
 .ەدراویفر



 سەردەشت عوسمان
 

357 
 

 ەل ەک تێبەد وەبو شیرۆریدوا ت ەو ن رۆریت مەکیە ەن شتەردەس یرۆریکوشتن و ت تەبەڵه
کوردستان  ەل داتەروود یتێکیەو  یپارت ەیکیە یموکراسیو د شیئاسا ڕپ ەتەاڵسەد یەیسا
 .یتەبیتا ەب یپارت یتەاڵسەد رێژ یکانەو ناوچ ریولەو ه یگشت ەب

 مەئ ەک ،ەوەرەد ەل اخودی تێکوردستان ب ەیوەناو ە،چ ل خوازیئازاد یکێسەک رەه ۆب
 ەگرتوەڵیه ۆیخ ەڵگەل ەرۆریت یوازێش مەئ ەک ەگەڵب ەڵیمۆک ێجەب ستەد ێستیبەد ڵەواەه

و  یپارت یتبارکردنەمۆت ۆب ێشیاکڕ ەنجەتاوانباران،پ ەیوەنیزۆد ەل رەب کاتەد یناچار
 .ەویە یتاوانبار یسەفەق ەکات انیب وەکار مەئ ینجامدانەئ ۆب کانیە یسالمیئ

 یژڕۆ ەب ەکدارەچ ەڵەمۆک مەئ ەنۆچ ەهاتوو داەکەوالەه ەل کەو ەک ەیەوەئ انیکەیەگەڵب
 یرۆز ەو ب شتەردەس ەڵگەببن ل ەخیە وەستەو د ەوەژیلۆناو ک ەبچن ەانیویتوان وناکڕ
 یرەد یپارت یتەاڵسەد رێژ ەیبازگ 05-2ناوەب شیپاشان ەوەانەیکەنیناو ماش ەنەکیب کەچ
 .نەبد ێفر یکوژراو ەیشموسل ال ەو بچن ل نەبک

و  شیئاسا یبون ەیشەبانگ ۆیخ ەژانڕۆ یپارت ەدا ک کێشار ەوا بکات ل یکێکار ێتوانەد ێک
 !!کاتەد یتر یکانەکدارەو چ یجاسوس زگاەد ەییچاو کراو ەو باس ل یموکراسیو د یئازاد

نوس و  ەژنامڕۆ یسەک انەیدا د ابردووڕ ڵیسا ندەچ ەل ەک ەیەوەئ یاستڕ یتر یکەیەگەڵب
کراون  رۆریت یپارت یتەاڵسەد رێژ ەل کانیە یسالمیو ئ یپارت ەب یاسیس یکۆناک یتیەساەک
 ەوەئ تێکردب انیشیریستگەد رەگەئ ۆخ و،ەکردوەن ریسگەد انیستانیرۆریت ستاێتا ئ مەاڵب

 ەمام یرانۆو س لیو شاپور و قاب ناسڕیکامل و  ووفڕئارام و  یرۆریت ەوانەل.ەداوەن انیسزا
 .تر یانەیو د فیرەش ریعبدالستار تاه وەمەح

دوو  ێس ێب ەوەئ التەسەد یرانەس یخود یدژ ەل تیدرا ب رۆریت یکڵێوەه رەه ەالو مەل مەاڵب
. ەاندوەیگ دانەداریس ەتوندو ل یسزا ەوب ندانیو ز ریستگەد انیرانەبک وەوەتەانیویزۆد

 مەل یپارت یکانەاریرپرسەب زگاەد یەی یوەخ ێو ب ەییو چاو کراو یکەریز مەئ ەینمون
 .ئاشکران و ارید ەوەشەیەبار

 کێژڕۆ ندەچ یمووەه ەک ەیەوەئ نەیبد ێپ ەیئاماژ ەستیوێپ ەتر ک یواقع یکەیەگەڵب
 یانیالەم یتیکیەو  یسالمیئ یکگرتویە یالکانەم ڕیبکوژو بب ەیشەبانگ رەسەب ەکردو یرەپێت

 ەل ەک ەوەتێنگیزرەد ماندایگو ەل انیڕیق یڕەق شتاێتر و ه یکانیە یسالمیو ئ یتێکیەو  یپارت
کوشتن و  ەیشەڕەه راندویق انەید ەوەتر یاندنەیاگڕ یزگاکانەو د کانەوتەمزگ ۆیبلندگ

 مەاڵب ،ەوەتدارەاڵسەد یپارت یرچاوەب ەب کردەد انیخوازیو ئازاد ریشنبڕۆ یسانەک یسزادان
 نیبوەن رۆریت ەیکارانەبانگش مەئ یکردن و سزادان ییدادگا یدیەشا ستیب مانەن ستاشیتا ئ

 یسەیک مەو ئ نیبو شینیعوسمان شتەردەس یرۆریت یەیاتا ش وەویە یپارت نیەال ەل
 .تیکرەد ەنۆرخەد ەب ەتر دز یکانەسیک کەو شەرۆریت
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 ر،یشنبڕۆ یسانەک یکوشتن ۆب الکانەم ەیبانگش ەچاو ک شێپ ەتێوا ب تڵەواڕ ەب ەنگڕە جا
 یووداوڕ مەب یندەوەیچ پ گرنەد کانیە یسالمیو ئ سالمیئ ەل ەخنڕە ەیوانەئ یتەبیتا ەب
 !!.ەیەه ەوەرۆریت

 ەب ستیرۆریت یسالمیئ یتاقم وەستەو د رستەپەنۆک یالەم ەڵێمۆک کێکات دایەگاەڵمۆک ەل
 یگشت ینێبازار و شو وەرمانگەف مانگاوەیپ وەتا قوتابخان ەوەوتەمزگ ەل ەوێش کیە زارەه
و  ید یو س تێکرەد رۆریو کوشتن و سزادان و ت قانەفەو خ رکوتەس یباس ەئازادان ەب

 وەوەتێکرەد خشەپ کانەستیرۆریو ت رستەپەنۆک الەم ینەیه یژانڕۆ یکانەوتار یتێکاس
 ەکاتەد انیئاو ەبگر تێشێناک انیرەد ەوەشڕی ەناکات و ل ەڵگەل انەیوەنیپرسێل شیتەاڵسەد
 ەرستەپەنۆک ەنیەال مەئ مووەه تریئ ەوەئ ەوەنیو ببوژ نەبک ەرەکەتا باشتر چ ەوەرێژ

 .یکتریە یبن روەس ەبنەو د نەکەد واوەت یکتریە

 روەو نوس نوسەژنامڕۆ دانەس ەو بگر انەید ابردووڕ ڵیسا ندەچ ەل! نەبد رنجەس
 یگشت یو داواکار تەاڵسەد یخود نیەال ەل ست،ینۆمۆو ک پەو چ خوازیئازاد یتیەساەک
 یرگاەد ەوەئ کرابنەن شیرۆریت رەگەئ کان،یە یسالمیئ یرانەو س الکانەو م تەاڵسەد ەربەس

ناچار  اخودیکراون،  ندانیدادگا کراون و ز وەراویگێل انی یتیکیەو  یپارت ەیکەداد ێدادگا ب
 نیەال ەل ەک ەستەد رەبەل مانەخوازانیئازاد ەسەک وەئ ەینمون انەید.کراون  تنەاڵه ەب

 انەیشەڕەه ەوەانیالەم یتیکیەو  وقافەئ یزگاەو د کانیە یسالمیو ئ یپارت یرانەس
 .نێڵب ێجەو کوردستان ب نەابکڕ ەناچار بون انیدادگا کراون،  وەکراوێل

و  نوسەژنامڕۆ روەنوس ەسەک مەئ ەیوەئ ەیهانەب ەب نهاەت شانەَ  ریه مەئ مووەه
 انیباوو  یرتەو داب و ن کانیە یسالمیو ئ سالمیئ ەل انیکەیەخنڕە ەپانەچ رویشنبۆر
 . ەگرتو کانیە یسالمیو ئ یتیکیەو  یپارت یرکوتەو س ەڵیندەگ

 ێیل یعوسمان پارت شتەردەس یکردن رۆریت ەانیواقع یە یاسیس ەگەڵب مەب رەه ۆیەب
 ەستیویپ ەوەئ ەنیقستەَ  را یتاوانباران یو ئاشکرا ەلەپ ەب ەیوەنیزۆدەن یبار ەو ل ەرپرسەب
 . تێتاوانبار بکر یپارت رەه

 ەجهان ک ینکێشو رەهەل ەک ەیەوەئ شیوەئ نەیبد ێپ ەیئاماژ ەستیوێپ وەیەه کێواقع مەاڵب
 ستانیرۆریتاوانباران و ت تێبەن یستەبەکردن دا و م رۆریت ەل تێبەه ڕۆڵی تەاڵسەد

 کێکات ەگومانێب ەچونک ن،ەسزا ناگ ەو ب نێئاشکرا نابن و ناکر زیرگەه ەوەئ ەوەتێزرۆبد
 چیه ەک ێستەدەڵه ێێوا پ ەوەئ یستیرۆریت یکێکار یدان نجامەئ ەب ێستەه تەاڵسەد

 .ەوەتیزرۆدەن یکێداوەرەس

 ؟یە یچ ەچار ەیئ ەیەوەئ اریپرس ستاێئ مەاڵب

 رۆریت ەک نەڵێید وەاندوەیگ امانڕ ەکێمەد یکارێکر یستینۆمۆک یو حزب کانەستینۆمۆک ەمێئ
 رەه ۆیەب.یە ین یردەف ویە یاسیس ینەمپۆل یکەیەوەبزوتن یلەمەو ع یاسیس یکەیەاردید



 سەردەشت عوسمان
 

359 
 

 یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یکەیەوەبزوتن ەب ۆیخ ییژوێم یاقیس ەل تێبەد یاسیس یکەیەاردید
 ەوەشڕی ەتا ل تیبکر رەرانبەب ەل یکردار ەرچەپ وەوەتێبدر یمەاڵو کالیراد ەڕیوپەئ
 .تێشرێربکەد

 یدانەڵه وەشەو گ خستنەڕێب یوەگر ەل ڕۆمەئ شیرۆریت ەیاردید یشانێرکەد ەشڕی ەل ۆیەب
 ستەد ەب ەیکیە یرەابڕ ەک یەو سکوالر دا رنیدۆم یتیەەاڵمۆک یاسیس یکەیەوەبزوتن
 یئازاد ەیوەکرد ەو ب ییاسای ەب یخواست ینیداب ەک تێب ەوەمارکس یستینۆمۆک ەیوەبزوتن

 ینانێه یدەب ێب ەب تیەنا یدەب شەمەئ ەارید.بکات  ەنیەالەمەه یاسیس یرتەو ش دەیق ێب
،  یتەریشەو ع یفیەو تا یومەق یتر یکەیەناسنام رەو، ه نید ییایج یخواست ەیوەکرد ەب
 یرەس زمیرۆریت ەک ەیرچاوانەس وەئ مووەه یو وشک کردن رکردنێو ف ندنێو خو تڵەوەد ەل
 . ەکردو ەیشەگ وەداوەڵه ێیل

2-0-7505 

 

 !ستی پێکرد ک ده اڵم مێژوویه ێک شکا، به( م ڵه قه)

 ت،ێنێبشک کان رهێبو  مه هڵ قه  ، که بووه  وه ئه یپارت یکان وامه رده به  هڵو هه  له کێکیە
 ییتکار خزمه ت،ێنێبترس کڵ بکات، خه ۆبکات، در رۆریت کان هی یازڕنا ینیارتریوش
و  ئه ی وه ئه ۆب این ته... بکات، تاڵو و و ئه تاڵم و ئه یکان هی یزگا جاسوس و ده داران هیرما سه

و  نیرێئازا و بو ش مهێئ نڵێب ێیپ  وه که هی به کێس ند که چه  که کات، نهێستپ ده  ژووهێم
 ...!ش مهێئ زنن،ۆدر  وهێئ نیزان ده ش مهێئ ن،یناس چاک ده  وهێو ئ نیاریوش ش مهێئ ن،یناترس

موو  هه  ر له وان به ئه. ننیبب ییتاۆک دا کردنهێسپ و ده له یپارت یران سه  ، که کردوه یوا  مه ئه
 تریوا ئ و ئه  ستاوه وه  انهیو پا ر ئه سه وان له ئه یوام رده و به  وه مانه  که ان،ینڵد  وه س له که
 کێس ند که چه  به تێو بب تێنێز وان ببه ئه یکان سووره  هێڵه ێو هی ده  ارهیو وش رێبو  نگه م ده ئه

 انی یوام رده و به  وه مانه یکان هی ۆڵیه سه  هیپا انڕی روباوهیب یرم و گه  رادهیئ یئاگر  و به
  له کدا،ێوتار  له( کان هی یسالمیک ئ وه) عسابن و ر ئه سه له  شهیم هه  هۆیرب هه.  وه ننهێبتو
 اریوش  له کدا، هی یت هیئازا  له کدا، هی یت هیسا که یر بوون به موعته  له کدا،ێانی به

                                   .                                                         ن ده ده یالمار په انیموو توانا هه  و به انیرچاو به  تهێد  نوسه و چاره ئه کدا، هی وه بوونه

کوردستان  یکڵ خه ی ربهۆز: ر سه  ته چوه ۆیب ستاشێو تا ئ  نهاڵو و هه له  هڕپ یپارت یژووێم
 انیشیگومان چیکوشت و ه ێییئاکر وف هڕو  ستینۆمۆک یر عومه ریز نه یپارت  که انینڵد  وه له
ال  مه یوافت  به یکراویارید  به) کان هی یسالمیئ  ستهیرۆریت ۆب یوز چرا سه  که  هی یدا  ن وه له
 ۆب کردڵ هه( تر یکان هی یسالمیو ئ انۆڕو گ یتێک هیو  ۆییخ ی که مانه رله ناو په یریش به
 یدا ن وه له یس گومان که. ن بکه رۆریت( لیشاپوور و قاب) رکوک که یکان ئاواره یران ابهڕ ی وه ئه
 .  مه حه  مامه یرانۆس یکوشتن  له  بووه هه یست ده یپارت  که ، هی



 سەردەشت عوسمان
 

360 
 

هات و  ییتاۆک یپارت ی خوازهڵد  ژووهێو م دا ئه( شت عوسمان رده سه)یکوشتن  له ماڵ به
 ۆباتکردن ب خه یژووێم  له ت،ێب ده یاستڕ  به  که ک، هیژووێم! کردێپ یست تر ده یک هیژووێم

 یکێژڕۆک  وه دا،ی که ره ندهێکال  و له تێرخان دابنر رچه وه یکڵێک خا وه ندا،ڕیرب ادهڕ یئازاد
م  ئه ی وره گه یکێش به  چونکه. تێبکر یارید یش گه  به رۆز( شت عوسمان رده سه)  به ت بهیتا
 ی و زوعفه ئه یکردنیارید  شت له رده سه یاوڕبێو ل یورد ۆب  وه تهڕێ گه ده ، هی یوع نه  انهۆڕگ

 یاسیس ی سته رجه به یک هیند تمه بهیتا  تهێبب ی وه ئه ۆب  انهێڕشگۆڕش یکێدا کردن حه و ته دایپارت
و  انۆڕموو گ هه  که ی هی یستیداوێو پ ر ئه سه  وه الوان بخاته یرنج و سه یت هیاڵ مهۆو ک

 یکان لهیس وه ی رانهێو بو  ختانه رسه سه ی( ددا کردن حه ته) شیو ئه. یت هیرزار قه کێشۆڕش
 ی وه کردنهڵ پووچه شیو هئ کان، نسانهیئ یکردن ۆم سته ده ۆب  کانه ره رکوتگه سه  زهێو ه تاڵس ده
 انۆیخ یقازانج ۆب کێ( نسانیئ)موو  توانن هه ده  هیوا انێیران پ رکوتگه سه  که  هی وه و خه ئه

و  کۆو ترسن ووڕو دوو زنۆو در اوکوژیو پ یر و ماستاوچ که تکار و کاره خزمه)   ن به بکه
 (.انۆیخ ی که رباره ده یاویپ

 یانیژ وانێن  له یاوازیتا ج  که ، وه تهێنێالوان ب ریب وه  وه ئه یتوان( شت عوسمان رده سه)
مانا   له  کهێک هی شی( ددا کردن حه ته)وا ئه ت،ێب رکوت هه م و سه تا سته ت،ێب هه کاندا نسانهیئ
 (.  نسانیئ) یانیژ یکاناڵبا

50.50.7505 

 

پیكهینانی لیژنەیەكی سەربەخۆ و ئاشكرا كردنی بكوژانی : نارەزایەتییەكانمان بدەین لە پیناویبا دریژە بە 
 سەردەشت و لە دژی سەركوتو كوشتاری پارتی

 اڵبدوەع رەفەموز

 رشتەردەس یو قوتاب نوسەژنامۆر یرۆریت رەسەبوون ب رەپیمانگ ت 3 ەل اتریز یدوا
 وەوەرەد ەل یگشت ەكوردستان ب یلكەخ ەیخوازانیئازاد یتیەزاەنار ەیوەنیقەعوسمان و، ت

 یكردن تبارەمۆداو ، ت یپارت یرووەب تەولەد كخراوویر انەید ینیربرەد یتیەزاەنار وەوەناو
دامو  ەل ەوەنیلۆكیل یكەیەژنیل ینانیكهیپ ەدا ب یمل یئاكامدا پارت ەل ،ەتاوان مەب یپارت

تا  اسادایدادگاو  ەیردەپ ریژ ەل سیپول شویپاراستنو ئاسا ەل ،ۆیخ یكانەرەنیقۆت زگاەد
 یتبارەمۆفشارو ت رەه ریژ ەرزگار بكات ل ۆیو خ ینیب یپ ییتاۆك كانیە یتیە یزاەنار
 .كیە

 یكردو تاق ژیدر یبو پارت انییتاوانبار ەینجەپ بووەن ماەبن یب ەك رەماوەج كەروەه مَ  الەب
 مەئ ستایبوون ، ئ یە یجار ەگالت یۆناریس مەئ ییرەو چاو بووەه یَ  لەگەل انەیوەكرن

 ەیژنیل یۆیناریس ەو ل یپارت یتاوانبار ەدا ل یرۆم ۆخ وەراست یە یجار ەگالت ەئاكام
.  یلكەخ یروانەو چاو ینیشبیو پ یراست و دروست ەل مەو ه ەیكیە یجار ەگالت ەوەنیلۆكیل
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 یپشت ەتیبچ ەك كینیەال رەو، ه یزگاكانەو دامو د یپارت یرانەس ەیكەتاوان ەیوەجا ئ
 وەب ستاونەه انۆیخ ەیكەمالەو بن یپارت ەك ەیەوەئ ەوەكاتەد ترەورەگ ،یپارت ەل یرگرەب

 تیاناوەید ستایئ مَ  الەب ەكردو رۆریت انیتاوان یب یكینوس ەژنامۆر ویە یستیرۆریت ەوەكرد
 یب وەوەنەك مەك یە یاسیس ەشیك مەئ ەییورەگ ەتا ل نیدابن ستیرۆریت ەكراو ب رۆریت
 وشدارەخ انیكانەقەرهەب ییەتیەزاەو نار نەتاوانبار بك شیرەماوەج شەمەو ب نەكیعتباریئ

 .نەبك

 یتیەزاەنار ،ەویە یپارت یكانییەرەماوەج یدژ ەوەو كرد تەاسیس ەیوانەچیپ ەب مَ  الەب
 نەبك یوشدارەو خ وننیشیناتوانن ب زیرگەو ه قنەرهەب انیو داواكان یروانەو چاو كیَ  لەخ
 ەو ب دانیوامەردەب كخراوویر وەكگرتوانیە یزیه ەب یەتوانادا ەو ل ەستیویپ شۆیەب.
 وین ەرەروەمافپ ەكخراویر ەل ۆخەربەس یكەیەژنیل ینانیكهیپ یخواست ەیوەرزكردنەب
 كانەو ئازاد ۆخەربەس ەنوس ەژنامۆو ر شتەردەس یزانیخ یرەنینو ەو ل كانییەتەَ  ولەد

 روەروەو ئاشكراو دادپ ۆخەربەس یكیەدادگا ەنیو بدر نیئاشكرا بكر وەوەزننۆ،تاوانباران بد
 ەیژنیل مەگالون ل ەویت ستایتا ئ ەك شەسانەك وەئ موەهاوكات ه ەو. نینرەیەسزا بگ ەب
 كیشەب ەتەبوون ە،چونك نیو سزا بد نیدادگا بكر تیبەد یە یجار ەدادگا گالت وەیەوەنیلۆكیل
 .ەتاوان مەل

 نوسانەژنامۆو ر یاسیس یلسوراوانەو ه سانەك مووەه یرشانەس یركەئ ەستانەبەم مەئ ۆب
 توەاسیس یدژ ەل ەك ەكینیەال سوەك رەو ه ۆڤمر یماف یكارانیرگرەو ب رانیشنبۆو ر
 یخستنیرەب ۆب ەوەرنەب ستەو د دانەیم ەوەننیب ەدووبار یپارت ەیملهوران ەیوەكرد

 وەئ ینانیه یدەتا ب ەرەسەیم ەك یتیەنارازا ەل كەیەویش رەو ه یتیەزاەنار ینەیمپەك
 ەخواستان

00-2-7505 

 

 !لیژنەى تەحقیقى بارزانى دەبێت البدرێت ودادگایى بکرێن

 میرەک سامان

 واوىەت تىیەکوردا ىەوەواقعى بزوتن کىێرەنێنو شانىیناونەکوردستان و  ب موکراتىید پارتى
 لىەمەو  کاروبارى ع وتەلسوکەه ەل داتەد شانین کەن ەیەوەبزوتن مەئ تىڵەسەخ ماویس
 ێو  ب ختەرسەس رىەنێنو کوەڵحوکمرانىدا و  ب ىەژانڕۆو  ئابورى و   دارىیو  ئ اسىیس

 رەبتمبێس 00 وتىەکڕی نىێکوردستان دو موکراتىیپارتى د. ییەتیەکوردا ىەوەمونافسى بزوتن
 کەو کێاندنەیاگڕو   ەوەعوسمان شتەردەس رکردنىۆریت سىەیکەب ندەوەیپەو  ل 7505

 مەئ انىیشا راستىەب ەو  ک ەوەکاتەبالود قیحقەت ىەژنێل ىەوەنیلۆکیل ىیراەب نجامىەئ
 .خواتەد ەحزب مەئ باالىەو  دروست ب ەیەحزب
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 ىەکەالتەسەو ود کوردستانەبورژوزاى ل نىیچ رىەنێنو کەکوردستان و موکراتىید پارتى
 دروستىەکوردستان و  ب دارنىیەرماەس ەورەگ التىەسەد کەو کۆده روێولەه کانىەناوچەل
 ختىەرسەس کىێرەنێنو تێتوانەد دروستىەب. ەشتوەیگ ىۆخ گاىڕی گاویو  ج تیەوقعەم ەل
 ستاداێئ ەل یەرماەس زىیووالتانى زله واوىەت کاویرەمەئو   تێب لۆپۆنۆم ىیەرماەس
 .تێب زىۆریپ. خشنەبەدێپ ىیەنیب لڕۆ مەئ اىیدالیم

 کىیرۆکتاتید کەو نهاەت کەن داەیوەکاروکرد ەباش ل رۆکوردستان و  ز موکراتىید پارتى
 کانىەارڕیب رۆمپراتیئ ەشنۆر.  کاتەدیجەبیج کانىەکار کیرۆمپراتیئ کەو لکوەحزبى ب

 ەحزب مەئ تىیەرکرداەکوردستان و  س موکراتىیپارتى د. تێالبخر رەگەم ەوەتێتناکرڕە
 نىەخاو ەبون رهوکردنىەکوردستان و   ف لکىەبووى خ ەکەلەک ىەپار سادوەف رەسەلەک
 خستنىێرەب ۆال بکات و  ب انیتەفاعەش تیبەد تسەیگ لیو  ب ایدن ىیەرماەس نیترەورەگ

 کردنىیرەش  مىەستیس گاىڕی ەل هاەروەو  وه فتۆسۆکریما ىەوەنکردنەژۆپول و ن وەپار
 ۆب کێشتەهەب تێوەیەد ەکاویرەمەئ کانىەنیشینەخان ڵەراەنەو  ج پرسروانیل ەورەگ
 رویولەه کىەڵو  خ تێنێکوردستان بخولق دارنىیەرماەس ەورەو گ ىەکەحزب رپرسانىەبەورەگ

 ژارىداەو  ه نگکردنەدێو  ب رکوتەس مىەنەهەج ەل شیخانێش وێئاکر دىویو  ئام کۆده
 .نیبژ

 ییەن شتەردەس ۆب ەکەاندنەیاگڕ ەارید. ەیەکەژنێل اندنىەیاگڕواقعى  کىۆرەناو اموەیپ ەمەئ
 رۆریت ەویەبارزان ىەژنیل نیەالەل ەکید کىیجار وەئ رچىەگەو  ئ ەماوەن اندایژ ەل وەو  ئ

 ۆب  نهاەت کەن ەیەانڕملهو کىێرشکردنیه موکراتیئامانجى پارتى د کوەڵو  ب تیکرەد
 ارانىەین ۆب کوەڵو  ب ستەد نگەت ژاروەه لکىەخ رىۆز ەرەه ىەربۆو  ز کارانێرکرەس
 .کوردستانىدا حالوفىەت ەل شىیمانانەیو  هاوپ ىۆخ اسىیس

 ەکانیەاستڕ ىەوەو  شاردن کانەمردو عدامکردنىیئ ىەژنڵیو    قىیحقەت ىەژنێل

 کىەڵخەو  ب انینیگرنگتر المەب ۆخ ەتیگرەد کەیەرەوەت ندەچ ەیەژنێل مەئ اندنىەیاگڕ
 تێلەپارتى د التىەسەد رێژ کانىەناوچ روێولەه کىەڵخ ەب تەبیتاەب ەکوردستان و

 تىەماعەو ج ستیرۆریت ەب تێیکرەو  تاوانبار د ەتاوان کوەڵو  ب ەیەغەدەق کەن تىیەزاڕەنا
 سەرکەه شتداەردەس کردنىۆریت رەرانبەب ەل تەبیتاەب ەو تێلەاندێیپ. سالمینسارولئەئ
 ەمەئ. تێب انینگریەال ەیەوانەل انی ەستیرۆریت ویەاالسالمى نسارەئ ەوەئ تڕیبەڵه نگەد

 رەگەئ تێب واتانڕب المەب... ەکیەگاەڵمۆک مداخستنىەو  د ەنڕیربەد اڕ رکوتىەماناى س
 ەوەتەاسیس مانەهەب تێبمن رەتاسەه تیبتوان ادایدن ەل ییەن کیزێه چیبخوات ه کەیەماوۆب

 .ناکات ڵقبو ەمەئ رەو  تاس یەئازادى نوىیکوردستان ت لگاىەمۆو  ک

 ەو  ک ەیەوەئ دایەساز یۆناریو  س ىیجارەگالت مەئ کانىەنجامەئ ەل ەکید کىەیەرەوەت المەب
 ىۆخەکردنى ل زگارىێتواناى پار ەک کاتەد کێنسانیئ ىەئاراست تەمۆو  ت ەیەژنیل مەئ
پارتى  نگىەرهەف راستىداەو  ل ىیمردو ەب ەشتەردەس تىیەساەک عدامکردنىیئ ەمەئ.  ییەن
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مردو و  کوشتنى  ىەستەح اندنىڕو  ف بروەق ىەوەدانەڵه. ەیەوەئ رەه تانکوردس موکراتىید
 کەڕەیەز ەنجامەئ وەئ رەگەئ امینڵمن د. نیۆسیزۆپۆئ مکردنىیسلەو  ت ریسەو  ئ ندانىیز

ئاشکراى بکات و   ەکەژنێو  ل موکراتیپارتى د بووەن ستیوێپ چیه یەبوا دایراستى ت
 .یەچى ەلەسەم ەک وتەکەردەد انۆیو  ب شتنەیگەد اندنىەیگەانڕ ەل ەساد رۆز لگاشەمۆکەو

 شتەردەس ەبدات ک شانىین تێوەیەد. بکات الوەکیت کانەلەسەم یەگاڕی مەب تێوەیەد پارتى
 ۆب ىەکەو  کار انێیل ەاندوڕداب ىۆخ ەاریواد المەو  ب ەبوەه ندىەوەیپ وەبو نسارەئ شترێپ
 ىەویچوارچ ەل شتەردەس سىەیگشت  ک تێوەیەد نهاەت کەن ەگاوێر مەل.. کردونەن
 رەس ەداتەد ىڕێو  ف کاتەتاوانبارى د کوەڵو  ب شتێربکەد ىۆخ اتىیرپرسەب
 سازىەشیپ ەل اتریز ەک ەوەجارانەگالت کىیۆیەناریدروستکردنى س گاىڕی ەل سالمینسارولئەئ
 ەکاتەید ەک کڕیەملهو رشویه رەه راىەڕەپارتى س داەریل المەب... تێچەد دیۆلۆسازى ه میفل
 شیپ ەو  چونک ەداو شانین ىۆخ بونىیو  ناش مانکاتداەهەکوردستان و  ل لکىەخ رەس
عوسمان و   شتەردەس ەک زاننەد کانیەهانیج ەکخراوڕی ەو ناید لکىەکوردستان و  خ لکىەخ
 زىیر ەل ەشیمەه کوەڵب ەوەانیستیرۆریت ەگروپ وەل ردورنەه کەن انەیکەزانێخ واوىەت

پارتى  المەب. تێزانەباشتر د کیسەو  ک نیەال مووەهەل ەمەبوون و  پارتى ئ وانداەئ تىیەدژا
 کانەستیرۆریت اروێنەئ ۆب ێرەب ناەپ ەناچار بو وەوەتێناکرڕپ ىۆب وڵەقو ىەکڵەچا ەاریواد

 ...ننێبهیرەد ىەک’ڵچا ەل ىەوەئۆب

تاوانبارى  شنۆر کىەیەویشەب ەستیوێپ ەو کەڵخ رىەس ەبخات ەکالو مەئ تیناتوان پارتى
 کانویەراست  ىەوەشاردن ىەژنیل ىەوەشانەوەڵه گاىێر ەل شیوەئ. ئاشکرا بکات ەنیقەاستڕ

 کانىیەراست ەچونک ەیەژنێل وەئ کردنىیدادگا هاەروەه وۆخەربەس کىەیەژنیل ەرازى بونى ب
 ۆب ەدروستکردو تىەمۆت هاەروەه وەکوردستان ونکردو لکىەخ ەل گاىڕی وەوەتۆشارد

 تیەرۆمپراتیئ ەدژ ب خوازویئازاد لکىەخ ەکوردستان و کارانىیکر. عوسمان شتەردەس
و   بنەن نگەدیدا ب یپارت ىیەسوایر ەرشێه مەئ رەرانبەبەل ەستیویبن پ ایدن کىێیەرکوەهەل
 ەو ەوەرەدەکوردستان ل لکىەخ ەکوردستان و کانىەشار لکىەخ کەیەویرشەرهەب

 انی شاندانیپۆخ ەب ەجاد رەس ەنیبرژ تێکرەد انۆیب کانىەکخراوڕی اویدن خوازانىیئازاد
 .نەکەن غىیدر غداەب تىەحکوم ۆپارتى و ب ۆب تىیەزاڕەناردنى فاکسى نا انیمانگرتن 

 7505 لولەیئ00 

 

 تیرۆر، بەرهەمی ترسە لە ئازادی

 عەبدوال مەحمود

 رۆریو ت فاندنڕ ەل ەوازێش مەب" عوسمان شتەردەس" نووسەژنامڕۆ ندکاروێخو یفاندنڕ
رفاندن و  ەڵگەل ەیەه یرۆز یکیەاوازیو ج ەتەبیتا یکێرامانێل وەستێوەڵه یگاێج
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 ەدراوڵوەه انیکراون،  ینێنه ەیوێش ەب شوو،ێپ یکانەرفاندن مووەه. شترێپ یکانەرۆریت
 یکەڵخ یچاو ەدوور ل ینێشوەل انی وەشەب انەیزورب و نێنرەڕێپێت ەویەنێنه یرەوپەب
 ،ەدراوڕێف انەیکەرمەت دا،ەکەفاندنڕ ەب کینز ەیشارو ناوچ مانەهەدراون، پاشان ل نجامەئ
 یو گشت رچاوەب یکێنێشو مەردەبەل وناک،ڕ یژڕۆ ەعوسمان ب شتەردەس یفاندنڕ یچەک
 یدوا ەیکەرمەو ت ەنجامدراوەئ ،یفانەرێز یزێو ه سیلۆپ یرچاوەبەهاوکات ب.  ۆزانک کوەو

 ۆب ەشنڕۆ یکێامەیپ شەمەئ ەدراوڕێف" ڵموس" مێرەه ەیوەرەد یکێشار ەل مەک رۆز یکەیەماو
 ەل یجد ەیشەڕەه ەینگانەد وەئ رەسۆب ریڕۆت ەیوێش ەب ێینو یکێنگەج یاندنەیاگڕ
و  شتمانین یکانیەزۆریپ ،یگشت یئاداب یکانەسورێڵەو ه کانەسنور انی نەکەد تەاڵسەد
 یکانەدراو ەورەد لغامەئەب ێڵەه ان،یکانەمزڕەو  نیو د سالمیئ یکانەساتەمقد ،ەوەتەن

 .ننێزەبەد....  ،یتێتدارەاڵسەد ڵەیماەبن

 ەل ،ییەرستەپەنۆو ک تەاڵسەد یترس یمەرهەب ەک داەوەئ ەڵگەل رۆریت ەل ەوازیش مەئ
 یزمیرۆریت ەک کاتەد ەوەئ یانەیهاوکات ب ،یخوازیئازاد ینگەد یابونڕو  یاریهوش

 یئازاد یساڕە ینگەد ەیوەکپکردن ۆب یکێسنور ،یکانەزێپارەنۆک ەزێوه ییایشیلیم یتەاڵسەد
 .قامەش یچاو ەل ەوەناکات ڵس ،ییەن

. ەیەکراو مانۆب شیکێوازیش مووەو ه نیزێناپار ستەد ،ییەن مانەلەوسەح نەڵێد مانێپ
 یئاشکرا رفاندن و کوشتن ەب ن،ەیکەد نتانێچاوترس ەمەح ەمام یرانۆس ەب نەڵێد مانێپ

 کانمانەسور ێڵەه ێنەیسب یکانەشتەردەس یرۆریت ەب ،ەوەنەیکەعوسمان کپتان د شتەردەس
 .ەرستانۆریت یامەیپ ەمەئ ،ەوەنەیکەد ردەزەمەد

 زگاەد ەب یشاناز کات،ەد یئارام بوون ەیشەبانگ یکورد یتەاڵسەد ەک ەیکوردستان مەئ
و  کانەیەمالەو بن یو حکوم یحزب ەرپرسەو ب تەاڵسەد ۆب ەئارام کات،ەد یکانیەمنەئ

 یرانیشنبۆو ر یاسیو س رانەنوس ۆب ەنا ئارام ەو. رستانەپەنۆو ک ینچاڵتا یدارانیەرماەس
 یسالمیئ یرستەپەنۆک ەک ەخنەر ەیوانەئ ۆب ەنائارام. تەاڵسەد یگرەنەڵسازش ه  یارەین
 یکانەندەلبەو ت کانەو سنور زاننەد زۆریپ ەب یستیوەشۆخ ەیوانەئ ۆب ەنائارام گرن،ەد
 انینگەد ەک کێکارانێکر ۆب ەنائارام. نەکەد سوایر ،یستیوەشۆخ یستکردنەلبەو پ لکردنید
 ەژنان ک یلسوراوانەه ۆب ەنائارام ان،یرانەگوز یختەو س کانیەمافیب یدژ ەب ەوەنەکەرزدەب
ژنان  رەسەل الەو م سالمیئ یکانەگرتوەرچاوەس ەرستەپەنۆک اسایو  سالمیئ یستەد نەڵید
 رزەب ینگەدەب ،ەیرانەژێو تو ژونووسیم روەنووس ندوەرمەهون وەئ ۆب ەنائارام گرن،ەڵه
 یدژەل ر،ەکۆو ن ینچاڵتا یتەاڵسەد یدژ ەل گا،ەڵمۆناو ک ڵیزا یرەروباویب یدژەل

 .نگەد ەهاتوون  ت،ەاڵسەد یپاوانکردن

دوو  ،یاریپاراستن، زان" یئاشکراکان ەیەه یرۆخیس یزگاەد کۆڕێکوردستان ت ەل تەاڵسەد
 ەب رەس ینێنه یباند دانەهاوکات س" سیلۆپ یزێدوو ه ش،یدوو ئاسا ر،ۆریت ەدژ یزگاەد
 یوانەپاس دانەسەب کانەحزب یرۆپان و پ ییایشیلیم ەل ەجگ. ەیەه ت،ەاڵسەد یکانەرپرسەب
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 ڵەیجو تێوەیەد ەک ەرەزارسەه یکیەهایژدەئ ت،ەو حکوم کانەحزب یاڵبا ەرپرسەب
 .بکات ستەب لەو باو، پ ڵزا  یرجەلومەه یدژەب" نا" ینگەو د ندروستەت

و  ڵییەاەیخ دا،یەحوت ئاسا ییەو جاسوس کدارەچ ەزێه مەئ یروەگ ەب تێکرەد ەک کێداهات
 یکەرەد یزێه یدژ ەل یزگاریپار یزیه کەن ،یکانەو تاک گاەڵمۆک یپاراستن کەن یشیرکەئ

و  یخوازیئازاد ینگەد ەیوەو کپکردن تەاڵسەد یپاراستن ۆب ەکەڵب ،ەییناوچ ەیشەرەو ه
 . یەگاەڵمۆک یکانەنراوێرپێژ ەداواو ماف یرکوتەس

 یژنان، بکوژ یبکوژان نووسان،ەژنامۆر یبکوژان ت،ەاڵسەد یارەین یکانیەاسیس یبکوژان
 ن،ێکرەووند تدا،ەاڵسەد کداروەچ ەزیه مووەه مەئ یستەد رێژەل ییساناەب یخوازیئازاد

 . بکات ستەلبەپ ،یخوازیئازاد یبکوژان ێویەنا ییەئازاد یدژ ەک کیتەاڵسەد. ەوەنێشاردرەد

و  الکانەو م کانیەفتواچ ێویەو نا یناتوان ،ینید یرستەپەنۆک یرەزێپار یکیتەاڵسەد
 ۆنابات ب ستەژن، د ەدژ یتەاڵسەد. ەوەدوور بخات گاەڵمۆک ەل کان،یەسالمیئ ەلەوتگەر
 ،یرەگەژنامڕۆو  ەوەو بالوکردن انەیب یئازاد یدژ یتەاڵسەد. ژن کوژان یاندنەیسزاگەب
 . ییەن ینووسان ەژنامۆر یرۆریو ت کردنیندانیو ز کردنێپ یتیەو سوکا دانێل یمەخ

 روۆریکوشتارو ت ۆب ەسازکردن ەنگیژ یرپرسەو ب ەخۆد مەئ یرپرسەب ۆیخ تەاڵسەد
 .باو یخۆد یو پاراستن یرستەپەنۆک

 کرەب ر،ەرعومیزەن ،ەییئاکر ئوفەر یرۆریو ت فاندنڕپشت  یرەکوان بکوژان و کاراکت 
 بدلستارەع ،ەمەح ەمام یرانۆس ج،ەرەف رهادەعادل، ف لیو قاب بدولقادرەشاپورع ،یلەع

و  انەیدەب! ەیزانەربەج ەمانەقار وەتاد؟ کوان ئ....عوسمان شتەردەس ف،یرەش ریتاه
 زارانەه وەکوان ئ. کان؟ەرانۆگ زەبەو  ن نوسەژنامۆر رەس ەتۆکرد انیرشێجار ه دانەس

 یاسیس یئازاد رەسۆب ەییریزنج یتاوانباران ەل ەستیل مەئ یچۆکوان؟ ب.... ژنان،  ەیبکوژ
 یچێراپ وەوەزرانۆدەن انینیمترەک.. خوازانیو ئازاد رانەو ژنان و نوس یرەگەژنامۆو ر

. ەکیەچ دادگا گات،ەتاوانبار ن زارانەه ەب یستەکوا دادگا؟ ئاخر دادگا د کران،ەن ەوەپرسنێل
 .ەکیەاسایتاوانبارو بکوژ، چ  زارانەه ەگاتەن یستەد اسای

عوسمان و  شتەردەس یفاندنڕ. ییەکەرەس یتاوانبار تەاڵسەد ن،ەڵید مانێپ ەمانەئ مووەه
و  تەاڵسەد ەیوەترس و کاردان ،یرکردنۆریو پاشان ت ەبازگ نیندەچ ەب یربازکردنەد
 .دایخوازیو ئازاد یئازاد رەرامبەبەل ییەرستەپەنۆک

 ەب نهاەتەب  یتاکردنۆک ستەد ەئاگر، و ەب کرنیاری ەل تەاڵسەد ەیوەنانیئاگاهەو ب رگرتنەب
وروژاندن و وتار و  ەسازکردن، ب میراسەمەب شاندان،ین ینیمەماتەب ،ەوەکردنۆک مزایئ

 انۆیخ یگاێو ج ستنیوێپ مووەه ەمانەئ گومانێب ت،ێناکر.... شاندانیپۆخ ەب ن،ینوس
 یکێگوشار ەتۆب ەیوەئ یربارەس ەک ،ەستەردەبەل رۆز یکێزمونەئ ەوەشەیەوبارەو ل ،ەیەه

 ،ەداوەدانێپ یبوون میسلەت یرەس ،ەکردووەکاس ن یتەاڵسەد مەاڵب ،ینەیمپەو ک یکات
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 مووەه ەڵگەل ەستیوێپ ۆیەب. ەکردووەئاشکرا ن یکانەپشت تاوان یرەتاوانباران و کاراکت
 یکانیەپا کەیەوەبزوتن رەه. کاتەد جەلەف گاەڵمۆک ەیئامرازان وەئ ۆب تێستببرەد داەمانەئ
 .ێنێنادات و ناترس کانەت تەاڵسەد کات،ەنێل ەیشەڕەو ه ینێرزەلەن تەاڵسەد

 ندەچ یکار  یاگرتنڕ ندن،ێخو یاگرتنڕو  کانۆناو زانک ەل یرەراسەس یمانگرتن یخستنێرەو
تا  کانیەوانەشار یمانگرتن.  ێستەبب تەاڵسەد یتاالن یمارەشاد ەک نانیمهەرهەب یکەیەکارگ
 ،ۆو هاتووچ کانڕەدوکان و بازا یداخستن.  ێشۆبپیدا ییو پسا ڵنا ئارام، زب رۆریت یشار

تا ... ەیوەکردن یرەراسەو س کانیەتیەزاەنار یکانێپەڵه کێل ەو. ێابگرڕ ڵەتاجو
و  یقەناح رەرامبەبەل رەگەئ. ێبدرێپ ەیژێدر کانەو باند و بکوژ ستەد یئاشکراکردن

 ەیرادیئ ەب رەرامبەب ەل تەاڵسەد ەویەاینڵد ەب ت،ێببر ەوازیش مەئ ۆب ستەد کدا،ێرۆریت
 .  تێبەد میسلەت جکراودا،ەلەف گاەڵمۆداگرتوو و ک قامەش

 ک،ێژێتو ەل نهاەت ییەن ەشەرە، ه...و ژنان نووسەژنامڕۆو  یاسیس ر،ەنوس یرۆریت
و  انەیب یئازاد ەل ەوەتێکورتناکر یئازاد ەل یرگرەب. گاەڵمۆک مووەه ەل ەیەشەڕەه
 ەوەتێکورت ناکر دا،ینووسەژنامۆر یئازادەل ەوەتێکورتناکر انی ندا،ڕیربەراد وەوەوکردناڵب
و  گرتنەخنەر یئازاد ەل دا،ینیدێو ب یندارید یئازاد ەل شانداندا،یپۆمانگرتن و خ یئازادەل

خورافات و سرود و  روەو راب مزەر لتوروەو ک اتیخالقەو ئ رەروباویب مووەه ەل ەوەنیژیتو
 یاسیو س یئابور یکیەپانتا یئازاد ەل یرگرەب ەکەڵب... کانەمانەداستانکراو و قار ەب ،اڵئا

 ،ەمانەئ مووەه ۆییک ەل یرگرەب. ەیەه... ییاسای ،یلتورەکو  ینگەرهەو ف یتیەەاڵمۆو ک
 .ەخوازانیو ئازاد رانیشنبۆر یرکەئ

 رێژ ەل کیەئازاد مووەه دایایشیلیم یحزابەئ یتەاڵسەد یەیسا رێژ یکوردستان ەل
 ەتاک،  ل یو ئازاد یرەتا ماف و دادو ەوەتیەنسانیو ئ شقیع یئازاد ەل ،یەداەشەڕەه

و  یرەگەژنامۆر یتا ئازاد ەویەاسیس یئازاد ەل ت،ەقیقەتا زانست و ح ەوەنانێداه روەهون
و  یاسیس ەیوەبزوتن .تاد...و  یلتورەک یتا ئازاد ەویەئابور ۆڵیجموج یئازاد ەل ان،ەیب
 مەئ مووەهەل ەستیویپ ،یرەگەژنامڕۆو  یخوازیو ئازاد یریشنبۆر ەیوەبزوتن کخراو،ێر
 .داتەن کەیەنیمەو ز کیەال چیه ەو ئاوانس ب تێداندابەیم ەل رەگەئ ماوەئ ێو ب داەنانیمەز

عوسمان،  شتەردەس یبکوژ ینسانکوژیئ یباند یئاشکراکردن ۆب تەاڵسەد ۆب نانێگوشاره
. گاداەڵمۆک ۆب یئارام ەیوەرانێو گ یئازاد ناوێپ ەل یرەراسەس یکێباتەخ ەل ەوەتێاناکریج
 مەئ ۆب ەستیوێپ ،یاسیس یتەاڵسەد یدژ ەل ەاوانڕبێل یکێباتەخ وەخنەڕەل ەوەتێاناکریج
 شتەردەس یرۆریت یسەیک ێناب ەو. ێببر ۆب یستەو د ەوەتێبکر ەتاز یرەنگەس ێیەرکەرامبەب

 .الواز بکات ان،یرانەو فتواد کانیەسالمیئ ەو باند الەم ەب کردنەکشەپاش یرەنگەعوسمان، س

٣١٠١-٤-١   
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 مرۆڤ و ئازادیاڵت ، شاهیدی تیرۆرکردنی  سه ده

  یدن هڵ هه زانۆه

 نیند ژاند و چه هه یک هیموو ال هه ڵیشت عوسمان د رده نوس سه ژنامهڕۆ  یکردن رۆریت
 ماڵ به. کرد  انینسانیوه دژه ئ و کرده ئه ی دانهیئ  کخراوڕێند ،  ، ناوه ریشنبڕۆ یت هیسا که
 کهێنوس ژنامهڕۆ یاندڕف وه تهۆشتێناردا ه وه له که گومانه کۆڵێک به یموومان هه ی وه ئه
 یکردن رۆریت گات دهێوه ت ند له تا چه تاڵ سه ده!  خت تهیپا یرێول له هه ۆزانک م رده به له
وه  ئه  تێگر ده ڵ هه تاڵو یبردن وهڕێ به ڵیق ئه ۆب ک هی ناسهێو چ پ یچ یواتا نوس ژنامهڕۆ
 ۆب انۆیخ ینیوانێڕمجاره  ت ئه تێب ده یگشت یاڕموو  هه ماڵ ، به نێڵیه دهێج به ۆیخۆب

 وه نه بکهڕچ کاندا هیم زگا ئه و ده تاڵ سه ران له ده  نوسه یکردنۆریت یکردن ڵوماڕو  وه ندنهێخو
رگ  جه یو باوک کیدا یداد یزا هڕو نا انی به یدی، چ یفعل یرگرتن وه ستێوڵ هه به نیست و هه

 هل انیانیرانه نادات که ژ و نوسه نوس  ژنامهڕۆموو  و هه ئه یباق یانیژ یسوتاو نادات ، داد
 . هیدایترس مه

م   ر له ن ، هه ده ده ت هیموکراسید یو بون یئارام یسرح ته کان هیمن ئه نده  ناوه کداێکات له
ر  به هۆی، ب  تێدر ده  نوسان ژنامهڕٶران و  نوسه یکردنۆریت ڵیو و هه شه هڕ هه هیشدا مهێر هه

 یاندنڕوه ف وه بداته ئه یاریپرس یماڵ وه تێب و ده مهێر هه یکۆر سه م که هی یپرس
 ێموو بازگانه ک و هه ئه یاندڕ پهێو ت ڵو موس ره و پاشان به ۆم زانک رده له به کێنوس ژنامهڕۆ

 ارهیرپرس ت به حکومه یکۆر سه ارهیم پرس ئه یاستڕ یماڵ تا وه کهێرگروپ و تاقم ؟؟؟  هه یکرد
کرد که تا  دیه شه انی مه حه مامه یرانۆکه س تێب ئاشکرا ده  شه هڕسته  و ده ئه شیپاشان. 
؟؟؟ پاشان  یکرد ێمه ک ئه  یزان ی س نه داخستوه و که یواسراوڵ به هه انی که فه له مه ستاشێئ

 رهید م حمه نوس ئه ژنامهڕۆر  به سه نۆک چ ر وه هه ۆگ نهێد ید یکان هیستیرۆریت  هڵو هه یباق
دژه  یاڵداربوون که ئا تاڵ سه ده یزبیردوک ح هه. هات  کهید ینوسان ژنامهڕٶر و  نوسه یو باق

 رۆریت نوس ژنامهڕٶ دا هیاڵو دروشم و ئا ئه رێله ژ ستاێوا ئ ماڵ کردبوو به ڵ هه رتانۆریت
 ی زانهێو تاقم  و ه ئه ڕۆم ئه ید ، ئه نێو تاقمانه ک زێو ه ئه نیوت تانێوسا پ ئه!!  تێکر ئه
 یزگا ده هک یکڵ خه ێیگو تهۆواتان خست وهێئ ۆ؟؟؟  خ نێن ک که ده رۆریت نوسان ژنامهڕۆ

 مانێپ شدا رهێوه ، ل نه بکه ک هیوه له  به ئاسمانه ێو م رێن یشێتوانن م ئه یاریپاراستن و زان
 ۆک زانک وه ی وره گه  یکێند م ناوه رده بون  که له به ێکو له انهیزگا و دو ده ئه نڵێب

 ؟؟؟    یکردن رۆریت شێو و له ڵو موس ره به شیو پاشان تێندرڕێف ده کێنوس ژنامهڕۆ

 یک هی ناوچه ی نمونه مان که مهێر که هه دا دهێتان ل وه ئه یزاف الف و گه وه کانه ره نبهیله م وهێئ
بکات ،  یماشا ته  راقێئ یداهاتو یت هڵو ده ۆک نمونه ب وه تێتوان ب ده ره عه و هیموکراسید

 كێنوس ژنامهڕۆ کێکات!!  تێکر ده رۆریت یکراسۆمیو د یئازد ڵید دا مهێر و هه وا له ماڵ به
و  یئازاد شیکێ، کات تێکر ده رۆریت یکراسۆمیو د  یئازاد نڵێیب تێب ده تێکر ده رۆریت
 و وه کدانهێل رهۆم ج ر به گه تاڵ سه ، ده تێکر ده رۆریت کڵ کرا واتا خه  رۆریت یکراسۆمید
 و یاستڕو به  کێنتاژۆرم نوسان و دور له هه ژنامهڕۆ یکردن رۆریت ۆب تێب نه یشتنی گهێت
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له  جگه هین چیه تاڵ سه وا ده داته داگا ئه انی کات و نه ئاشكرا نه شه  هڕ سته و ده ئه یدرسوت
 . یکراسۆمیو د یو ئازاد ۆڤمر یرۆریت یردن گه به ڵباۆئ یدیشاه

 

 !ئازادی و داهۆڵ

 قادر کازم

 .ییر گه ژنامهڕۆ ییو ئازاد یئازاد ی رباره ده

 ی ماناو واژه  به یت هیسوکا ندێدا ه(یریشنبڕۆ)ییر و هزگه فه لسه فکرو فه یژووێم  له چونمۆب به
 ۆخ بهۆخ یئازاد یتککردن و ئه یت هیسوکا  ت،واتهێکراب ۆڤمر یخود  ر به گه ،مه کراوه یئازاد
  هی وه هست ده به یکێرێشمش  که ک هیال مه.  بووه شۆڤیمر یت لهۆیتککردن و ک و ئه یت هیسوکا
کات،  مان هاوار ده هه  خنکاندنه ی کرده یکیر خه  که کێالد ت،جهێنیڕیق ده یئازاد

 .کات ده یئازاد یڕیق هیڕمان ق هه  وره گه یکێندانیز  کاته ده  گهڵ مهۆک  که شیکێرۆکتاتید

 یکێهاوار یرچ گه ئه)ن که ده یخوازیئازاد یهاوار کێالدو ئاخوند جه روۆکتاتید  که  وه ئه
 یها هڕ یون خه  که  هی زن هه مه یکێون ،خه هی هه کێر وهه گه داییقووآل  له ماڵ به( هی زنانهۆدر

ناچار   وهێست ده ی که رهیچێن  به شیالد ،جه داره شهڕیو  گ هڕ ندێه کێایون و خول خه. هییئازاد
نگ  ون و جه خه .تۆڕیبگ ترینۆو ب نگ هڕ به ۆیخ یناوێخو یخسارڕۆبکات،ناچاره  ۆکات در ده
 م ،ئه کردووهێپ یست و ده کردووه ی ره که چه  وه هییت لهۆیک یژووێم یانی به ره به  ،لهیئازاد ۆب

  هییگ ئاماده م ،ئه گهن م جه ئه.تێب ده شیوام رده و به وامه رده به ستاشێتاکو ئ  نگه ون و جه خه
تککردن و  و ئه واندنێش م ،ئهیالدو ئازاد جه انی،یالدو قوربان جه ی هییدانی مه

 نیوترڵیم خه  له یئازاد  کات،که ده انی به ش ته قهیق حه و ،ئهیئازاد ی کردنه پارچه پارچه
و  ییفکر یاسیس یک ۆێ،در هی وره گه یکۆێنها در ته دا نهیم رزه م سه ئه یکان ناره وکه شهۆگ

 لنیقا یدار هیرما سه ی روخواره سه ایم دون به ی وانه و چ ئه م ستهیچ س  هییف لسه فه
 یئازاد یبوون هه  گومان له تێب ده تێدان یئازاد ۆسنور ب تێب هه ک هیاسایتاکو .ن کهی ده

 . وه وانه چهێپ  ک به کات نه دروست ده(اسای) هییئازاد یئاسمان_ یئازاد  وه ئه  ن،واتهی بکه

 ۆخ ربه سه یکێباس  وه ئه تێکر م،ده بکه انی به یئازاد ڕ مه  له مۆخ یچوونۆب تێو نامه دا رهێل
تا  ره سه  م له تێو مه ده کوڵ ت،بهێب هه نمینوس  وه و باره داهاتوودا له  له وادارمیو ه تێب

ش  وه ئه. هییر گه ژنامهڕۆ یو ئازاد نڕیرب ادهڕ یئازاد ی هیکا  که  وه کهێباس وێن  بچمه  وه کورته
  له ۆڤمر  که تێباو د یشتنی گهێمان ماناو ت هه به یئازاد ی واژه دا نهیم نوس له  که ژمێب
 کم هی شهێک چیمن ه  که  وه ئه ک ت،نهڕیرب ده ۆیخ یاڕ تێتوان دا ده!(و ئازاد کراوه)یک هی گهڵ مهۆک

 .تێب نه دا شتنهی گهێو گوزارش و ماناو ت ئه ڵ گه له
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و  یپارت ی که ته حکومه یتاڵ سه ده رێژ  له یر گه ژنامهڕۆ یئازاد ۆب  و هاواره ئه چوونمۆب به
مان  هه ۆب  وه گهڵ مهۆک  له  ش که نگه و ده ئه و کردووهڕپ یاکانیدیوم ژنامهڕۆ وڕ پهڵما  دا،کهیتێک هی

و  کیژۆل به یند وهی په  ندهێوهین  ستووه هم به وه  به یپشت  ندهێ،ه وه تهێب رز ده ست به به مه
کات و  نه  قسه س ت،کهێکر هاوار نه  هیین  وه ستم ئه به مه  ارهید. هیین  وه هییعیواق یک هی نهیم زه
  له  کهێش به  وه ئه  داوهێم پ ئاماژه شترێک پ نا،وه..تێگوتر و نه تێنوسر نه چیه

الد  جه  له یئازاد یداوا  هی وه ئه  که شهێهم و ک وه کوڵ به.یالدو ئازاد جه ینگ ،جه که نگه جه
 انی!میبژ مۆبر تێکر ده:ی بکهڵێ یداوا شۆتباو ت خنکاندن ده ۆب  که ی الده جه و ت،ئهی بکه
ن  که ده کان رهیزنج یاندنڕپچ یداوا ی وانه ،ئهیخوازیئازاد ی ره به  که  هی وه ئه یدیک هیمانا به
ترسناک و  یکێنێچ ماش ێیرک رامبه به  ون،لهڕ ووبهڕ کداێم ستهیو س تاڵ سه ج ده ڵ گه زانن له نه

 ! گرتووه انیرار ردا قه مگه سته

 ی موتوربه دایشیناو هه  و له یتیک هیو  یپارت  به  کسانه هی  که یکورد یزمیونالێناس یتاڵ سه ده
  تهاڵ سه م ده ئه. داوه ۆیخ ی وه کردنهیتاق(کان هۆڵداه) کانه هییو فتواچ رست په نهۆو ک ینید  زهێه
و ترس و  رکوت نگ،سه بروزه ،زه هییالدو قوربا جه ی مه گه یکیر خه  هڵسا زدهۆن  به کینز
و  یاسیس یتێر نه نیرستتر په نهۆک  ستگرتن به و ده دان ره ر،پهۆریقاندن،تۆت

 یک هی کهاتهێپ ،به چکهڕێ  به  تدا،بووهاڵ سه ده  له تێب کێر نرخ هه به ییتا هه ی وه ،مانهینگ رهه فه
 یر کوشتن سه  له  تهاڵ سه م ده ئه.دا ته و حکومه تاڵ سه م ده ئه ی سته جه  له ندویز یکیرگانۆئ

رزاندن و  له به  کسانه هی  هی ره م به ئه یزبوونێه به ، ستاوه اوهڕ  وهێپ  به یخوازیئازاد ی ره به
  تهاڵ سه م ده ئه. وهچنراڵ هه یئازاد یر سه له و که سته و جه حڕۆر  سه  له ی وارهیو د ئه ی وه پوکانه

 ۆیخ یست دهاڵو با تاڵ سه ده  وه مه و سته نگ هبروز زه ی گهێر  له نۆک چ ،وه گرتووه ۆیخ یق ده
  له تێکر ده  که  شه تانه هڵس و خه ئه یواو ته یگرڵ ،هاوکات هه پاندووه سه دا لگه مهۆر ک سه  به

 رترێکو  وه له یکورد یتاڵ سه ده.تێب هه رداۆکتاتیمکارو د سته یکێتاڵ سه ده ی کهاتهێرو پ کته کاره
 ییو ئازاد یخوازیئازاد یوانڕ داواو چاوه  رستتره په نهۆکوژترو ک یئازاد

 تێکر ،ده هڕییجا تهڵگا  وه اننامهی به ی گهڕێ  حکوم کردن له مه و وه کردنهۆمزاکیت،ئێبکرێل
 ۆب انیکێست ده  که( رانهیشنبڕۆ)س و گروپ و و که ئه ۆب تێسوک وسانا ب یکێف سره مه  اننامهی به

 یکێ نجه ست و په ده  و به وه نه که پان ده  هڵ نده روگهێکو  تهاڵ سه و ده رگرتن له وه رزه و عه پاره
 ی کردنه ستێتۆپر یانی و به ک ئه وه!)حکوم کردن بنوسن مه ی اننامهی به شیجۆو گ کۆرز له
 کاندا شه هڕ  له ال که و مه یسالمیئ یکگرتو هی یشانێکۆق ر چه رامبه به  له(رانیشنبڕۆ) له کڕێب
 ک ن،نهیبزان( ییریشنبڕۆ)ییر هزرگه ی هیکا یایدیتراژ یانی به  به تێکر ده  ،که وه کرده انیاڵب

 (تێکردب ی ئاراسته ڵکایادڕ رو شنگهڕۆ ییفکر یکێباکگراوند کێانی به

 یواڵشا  له ک ،نهڕۆم ئه ستاوێک ئ ،نه کردووه ۆیخ یانی کوردستاندا به یمێر هه  له تاڵ سه ده
 نیترڕ و دواجارو ته"رانێو"و"کڵ خه"یکان ارهۆڤر گ سه ۆکاندا ب وته شکه ئه ی رهێکو مه مشه شه
 ی کاتهو  ،ئه وه20ڵیسا یئازار یانی به ره به  له کوڵ دا، به"شت عوسمان رده سه"یژاوڕ ینێخو
  کرد،لهێپ انیست ده انۆیخ یارانی نه یرکردنۆریو ت فاندنڕژنان و  یکوژ شه هڕ به  که
باران  کردن و گوله ده انیبا ئاوو کاره ینها داوا ته  که  وه کانه هییر ماوه جه  شاندانهیپۆخ
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 وێن به کردو دهێپ یست ده  وه نانهیباد  ر له عومه ریز نه یرکردنۆریت  به ی و کاته کران،ئه ده
 !کرد ده یر گوزه یمانێسل  له کاندا ستهینۆمۆک یژاوڕ یسور ینێخو

 یئازاد دایکان و پارته یت هیکوردا ی وه بزوتنه یتاڵ سه ده یژووێم ێیکو  له  هی وه ئه اریپرس
 کجارو هی ۆب داۆیخ یژووێم  له  تهاڵ سه م ده ئه  هیت،ئاێب هه ییر گه ژنامهڕۆ یتا ئازاد  بووه هه
زار ژن  هه انی ده کداێتاڵ سه ده ی هیسا له کداو هی گهڵ مهۆک  له! بووه هه یئازاد  به ڕی باوه ژڕۆ ک هی
  اوهیدون یرچاو به کانداو به قامه شه ر سه ت،لهێبکر اندایخسارڕۆ به زابێت،تێبکر یکوژ شه هڕ

  وه له یچ!تێبکر ییر ژنامهڕۆ یئازاد یداوا  هیین ڕیجا تهڵ،گا وه تهێپان بکر انیر سه کۆبل به
 خانێدو یکان اوهیپ ی وهین  که تی بکه کێتاڵ ده سه له ییر گه ژنامهڕۆ یئازاد یداوا  ماناترهێب
 یت زاره وه ڵپا بدات،له یژن  فره یت لهۆیک یاسای نگ به ده ی که ۆه(مان رله په)

 . هی هه یکێت هڵس ج واتاو خه یئازاد( وقاف ئه یت زاره وه)هلدا روجهێوروشمش ته

ناو و  انی ده ڵپا له_یتێک هیو  یپارت ی که ته حکومه  واته_یکورد یتاڵ سه ده تێب ده چوونمۆب به
و  انڵیپا تهێدر کوردستاندا ده ی گهڵ مهۆک ینگ رهه و فه اتیب ده ئه  له  ژانهڕۆ  تردا که ی زاراوه

ت و  حکومه یوکات،نا ده  تهاڵ سه و ده ئه ینگ برو زه م و زه و سته ڵی نده گه  گوزارش له
  کدان،لهێنێموو شو هه  له  نهۆاڵم داه ئه ستاێئ.تێبکر ادیز ۆب انیشڵیداهؤ یتاڵ سه ده

. تاد...کان و کان و باخچه قامه و شه کانۆزانک  گاته تا ده  وه کانه وته مزگه ی سخانه ئاوده
 مانڕ باوه  ترسناکه و وره گه یک هی هڵ ن،ههین کان هییب زهه و مه ینید  زهێنها ه ته به کان هۆڵه دا

 کان مه هڵ قه یغاوکردن مداخستن و له کوشتن و ده یفتوا کانن هییسالمیالو ئ نها مه ته  وه ئه تێواب
  هیین  وه ئه ر ت،ههێن ده  وه کانه هییالمیئ  به ڵپا  که  هییو کولتور یاسیس  و باکگراونده ن،ئه ده ده
و  ئه ینگ هاوسه ی وانگهڕ ندن و له مه هره به وتوڕ ینید یکێزێه  له کان هییسالمیالو ئ مه  که
و  یاسیزا س و فه ئه کوڵ ن،به بکه شینما انی نهیق استهڕ یت هڵس ن و خه بکه یشێک ر سه  وه زهێه
 یتاڵ سه و ده مێر هه یت حکومه یناو  که  شه رسته په نهۆک  هییو حکوم یداریو ئ ینگ رهه  فه

  که دار شهڕی ی هڵئاوا یت هیاڵ مهۆو ک یاسیس ی رانه رکوتگه سه یک هیزا ، فه کورده یزمیونالێناس
ر  گه ئه. کات دروست ده ۆیخ یئازاد یرگ و کوشتن ر مه سه  له  هڵسا  زدهۆن  به کینز
 ێک!بوو ێشت ک رده سه ینێخو یژانڕ ی اندا،ئهیکان مه هڵ قه یغاوکردن له ڕیجا کان هییسالمیئ

وه بوو، 52.54 یکان بژاردنهڵ هه یکات ی ترسناکه  هییت هیاڵ مهۆو ک یاسیزا س و فه ئه یپشت له
 ...!بوو وتوو نه خه یکێزمیفاش یزا ر فه گه مه

 ی گهڵ مهۆک  که  هی وه ش ترسناکتر ئه وه ،له ترسناکه یکێتاڵ سه ده یکورد یتاڵ سه ده مڕ باوه به
 انیژ شدا هڕ یکێم ستهیس زوێچ ه ی هیسا رێژ  له ی وه له  هی ئاگهێب شتاێکوردستان ه

 ینوقم  گهڵ مهۆک تێبش  که  هیناودا هه  له ی تانه هڵس و ماک و خه ئه یواو ته  که کێزێکات،ه ده
 ی اننامهی به  هییت هیاڵ مهۆک  هیی ئاگهێو ب له ک هی نمونه ژمێتوانم ب ده.بکات یکیو تار نێخو
و  ئه یفیعر مه ییژار هه  له ۆڤمر  بوو،که(رانیشنبڕۆ)ران هزرگه  له کێش به ی که ستهێتۆپر
 یتێاریرپرس هب به  ئاماژه  شدا نه وشه ک هی له  که کێانی به!تێب رسام ده سه  هی اننامهی به

 ی نهیم زه  کات،که ده  ترسناکه  هیینگ رهه و فه یاسیزا س و فه ئه  و نه مێر هه یت حکومه
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ر  سه له  کان هییسالمیئ ی وه ئهک  وه!کان هییسالمیئ یشانێکڵ هه رێشمش ۆب  شکردووهۆخ
و  یت هیاڵ مهۆک از م فه به انیڕیق هیڕق روێو فتواو شمش تنێهاتب  وه تره یکێرێسفۆتم ئه و رهێست ئه
 یرخان سه ک هی یت هیواقع ی وه نگدانه هڕ کان هییسالمیئ ڕیجا!تێب ۆنام  هیینگ رهه و فه یاسیس
و  یپارت یتاڵ سه و ده مێر هه یت حکومه یناو  که  هییو کولتور یاسیس یت هیاڵ مهۆک
 یکوژ شه ره ن،ژنانێیپژ ژنان ده یر سه کۆبل به داێیت  که  هی هییخ زهۆد  عهیواق و ،ئه هییتێک هی

 .نڕب ده یکڵ خه یوێنان و بژ اوازیج یاڕرویر ب سه  ن و له که ده رۆریت نوسان ژانامهڕۆن، که ده

  وه کانه هییسالمیئ ن هیال ران له نوسه یغاوکردن له ڕیجا  کن،نهێنێموو شو هه  له کان هڵداهؤ
 ش هڕ یکیێت،تارماێب ده رۆرێشت عوسمان دوا ت رده سه یرۆرێو ت فاندنڕ  و نه تێب ده ڕدواجا

 ...! داێنی سبه  له نێخو یماوۆوات،گڕ و ده تێد  وه بان کوردستانه به

 7505 یاریئا 52

 

 !!!نوسانی ئازادی خواز کاری تیرۆرکردنی ژنان و ڕۆژنامهی  النکه  بێته با چیتر کوردستان نه

 ن سه حه یحاج ریتاه

ندروست و  ته یک هی گهڵ مهۆک ڵیاۆڕم یرچ کوردستان هه  ژنان له یکوشتن ی اردهید یرچ گه ئه
 یها به  له  وه وتنه دوور که ی گهێپ وێنۆب  وه تهۆکرد ۆڕش ۆیو خ  اندوهڕ پهێیت  هی خواز هه یئازاد
 یتاڵ سه ده یناێو  ندهێتر ه یکێرۆج به شینوسان ژنامهڕۆ یرکردنۆریت. یت هیاۆڤمر یگرنگ

( پدک نک،ی) یتداراڵ سه ده یران سه تێب ده ۆب.  وه ارهیپرس رێژ  خاته کوردستاندا ده  له یاسیس
 شیو ئاسا ئه نڵێب انێیکوردستان و پ یکڵ ر خه سه ن به ت بکه منه اندایکان دوانهێل ی نهیرۆز  له

 یو ئارام شیئاسا ۆئاخ ت؟ێو که ست ده ده ایدن یگاێم ج که له  هی هه  رهێل ی هیو ئازاد یو ئارام
 شیخواز یئازاد ی ره و به یگشت کوردستان به یکڵ خه ۆب انی تاڵ سه ده ۆ، ب راره رقه به ێکۆب

عس  به یستیفاش یمێژڕ یکوردستان تا بون یخوازیئازاد یکڵ خه ؟یت بهیتا به گاڵ مهۆک له
 ناوێپ  دا له یانقورب نیرترۆشت، ز چه ی تهاڵ سه و ده ئه یرێو سو ڵیتا نیرترۆبوو، ز هه
 . هیفاشست  هیوم قه  تهاڵ سه و ده له زگاربونڕ

 یانتوانی ر نه ک هه کوردستان نه یشێتک حمه زه یکڵ خه ،یکورد یتاڵ سه ده له ڵسا 02 یدوا
و  به انیخش بوو به هه اندایتوانا  له ی وه ئه کوڵ بناسن، به انۆیخ یاسیس ی رادهیئ زوێه
 ستاوێئ  هو ب بره اندایانیژ  بتوانن له  و ئازادانه  ستانه ربه سه ی دهێو ئوم به  هیکورد  تهاڵ سه ده
  کردنه رشێه  له نیستیب ژنان ده وێن یکان هیی ژانهڕۆ  نهێز تهڵد  وداوهڕ کێکات. ن بده انی ندهیئا

 رۆریت یکار ی سهۆپر وێن  له  هین یک هیاوازیچ ج ۆیخۆب ان،یکوشتن  گات به تا ده انیر سه
 یتاڵ ژههڕۆ  له  هیمکراسیو د یئازاد ی کوردستان النکه نڵێتوانن ب ده نۆچ تریکردندا، ئ

 ی وه ئه  ناکاته یستیرۆریت یکار ن؟ هیکردن نا سابیح  له نۆڤمر ی وه ک ئه ژنان وه ۆب ندا؟یناو
  زبهیح یرشێه.  رهۆز یرۆج رکردنۆریت کوڵ به ، وه تهێنێق بته ۆیو خ تێب کێکوژۆنها خ ته
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 ۆب  که هیتا ره سه ۆیخۆخوازان ب یئازاد ی خنه هڕو  نینوس ر سهۆالکان ب و مه کان هیسالمیئ
 یکردن رۆریت ۆئاخ.  شاراوه یرکردنۆریتۆست بردن ب ده ۆب یی وه کرده به ینگاو نان هه
  نگه دهێب تێتوانر ده کێر وهێچ پ  کرد، به یاریکوردستاندا د  له ێیس  ژماره  که نوسان ژنامهڕۆ

توانن  ده ۆب ؟ وه ارهیسپر رێژ  خاته کوردستان نه ۆیناوخ یکان هیمن ئه  زهێه یتاڵ سه ده یکردن
ستان  هه ی وانه ئه  توانراوه نه ستاێتا ئ یچ که  وه زنهۆبد ڕب ڵما یکێدز انی ڕدوکان ب یکێدز
،  مه حه  مامه یرانۆس ف،یر بدولشه ستار عه) وه زنهۆبد  نوسه ژنامهڕۆ ێو س ئه یکردن رۆریبت

  رشهێو ه ئه یرپاکردن به  له  هیچ مێر هه یکۆر سه یت هیاریرپرس به یرک ؟ ئه(شت عوسمان رده سه
ر  گه ئه ۆخوازان؟ ئاخ یر ئازاد سه  نه کهی ده  وه انهیکان وته مزگه  له ینیئا یاوانیپ ی وامه رده به
 ی هی رهۆو خ ئه  تهێناب  وه شهێپ  چوه  کهید یند هانگاو کوردستان چه  له یاسیس یسالمیئ

مان  هه انۆیخۆب انی که ستمهیو س مێر هه یکۆر سه انی ؟ وه ننهێبسێل شتانیتاڵ سه ده
 یخواز یئازاد یکڵ خه ی وه وساندنه چه ۆب  هی هه انیکان هیسالمیئ  وته هڕ یایژۆلۆدیئا

 .کوردستان

 انیر ژ سه ۆن ب که ده  شه هڕ  زمه وهێو د ست به هه کێخوازان یم ئازاد رجه سه  هاتوه  وه ئه یکات
 یک هی وه بزوتنه یدانڵ رهه سه یر کخهڕێ  و ببن به رنێبژ نهڵ هه ی نگه دهێب تریچ انی ندهیو ئا
 یکار انی ده یدانڵ رهه سه  تهێب ده  انهیستیرۆریت  و کاره ئه یوام رده به  چونکه. زن مه یر ماوه جه

ر هاتو  گه ، ئه ساده یکڵ خه ر سهۆخوازان چ ب یئازاد ر سهۆچ ب ، کهید ی انهۆڤنامر
 گاڕێ تریبا چ. الکان و مه کان هیسالمیئ  زبهیح انی تاڵ سه ر ده رانبه بو به هه یک هیت هیزا هڕنا
 یئازاد یکڵ خه ی زنه مه  ونه و خه و ئه یستیرۆریت یکار ی النکه به تێکوردستان بکر تێدر نه

 یک هی گهێپ انۆیخۆکوردستان ب یخواز یئازاد یکڵ خه. نێنر نه ۆڕگ  له  انهی خواز هه
 وێن ۆب ی وه بونهۆڕو ش یرست په کیتار یوام بون رده به ، هی هه انین ده مه یک هیگاڵ مهۆک

و  یاسیس یسالمیئ ی ره نهێوس چه  هیاسیس  وته هڕو  به یند وهی په گاڵ مهۆک ی رده روه په
 . هی هه  وه کوردستانه یر نهێوس چه یتاڵ سه ده

 ی وره ده یژوێم یاسیس یسان که یکردن رۆریت ستاون به هه ی و گروپانه ن هیو ال ئه ی وه نهیزۆد
 یئاشکرا یک هیم دادگا رده به ۆب انیچکردنێاپڕو  نوسانه ژنامهڕۆو  ئه یبکوژان ڵ گه له ابردووڕ

 ۆیخ وردستانک یمێر هه یتاڵ سه ده  بن که ده  هیاستڕو  ئه یر ده یواه نها گه ته  ،یر ماوه جه
  وه وانه چهێپ به. کوردستاندا یکان م تاکه رجه سه یت هیمن ئه یپاراستن  له ێزان ده اریرپرس به به
  نها له ته  هی شاراوه  سته و ده ئه ی وه ئه  کاته کوردستان ده یاسیس یتاڵ سه ده یکردن  نگه دهێب
 .  هیداۆیخ تاڵ سه ده وێن

52/50/7505 
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  ی کوردستان که اڵتداره سته ده  رپرسانی حکومی و دوو حزبه ت، به رۆکی حکومه رێم، سه رۆکی هه بۆ سه

 کاوە حەسەن

 ی گهڕێ بن له دا هڕ و باوه کوردستان له یکان رکرده و سه کۆر سه  که مین دا هڕو باو له رۆز من
نا  په له  که ی وتانه چه  و کرداره ر ئه رامبه به ن له که ده  ستهێوڵ هه  وه وه نهۆڕیگ  ئاخاوتن و نامه

من،  این ته ک به نه  که  ه،ی وه کهێزموون ئه وان له ئه  به بوون متمانهێب. دات وودهڕواندا  ئه یست ده
چپاندووه،  تداراندااڵ سته ده ێیگو به انیبوون هڕو توو یت هیزا هڕنا ینگ ده رۆز یکێکانڵ خه کوڵ به
م  ته م بابه له یتر یک هی دوعادا نامه یکوشتن یکات له.   وتووه که چنگ نه انیکێماڵ ووه یچ که

  و کرداره ر ئه رامبه به له انیبوون یو ناجد رتنگ رنه وه ستێوڵ هه ماڵ کرد، به   وان ئه ی ئاراسته
 رجارۆز   که ی هڕ و باوه ر ئه سه سوور بم له اتریز  که کردمێل یوا دا، هۆییمر  رم و دژه شه  له ڕپ

 ڵ گه  له  وه بوونه ووڕ ووبهڕ اخوودی کردنێپۆڕوگڵر ئا رامبه به له  هی که هی نیترڵ مبه ته تاڵ سته ده
و  یی هڕتوو ڕپ یکێست تر له هه یکێجار ۆوا ب. گاداڵ مهۆگ له یکان هیڤت گهێن  هییر گهیکارو  ووداڕ

 یئازاد یکێنگ ده ی گهیج داێیت  که  بووم کێمێر هه یتاڵهاو کێژکارۆر که ی وه زاربوونم له رمه شه
 نێخو یونییت یکان زمه وهێد  وه  وه، تهێناب داێت ینووس ژنامهڕۆ یشت عوسمان رده سه یشن چه له
 دێئومێب یربار سه. سووور کرد  شت رده سه یئازاد ینوییت ی سته جه به انۆیخ یتاوانڕپ یست ده

 . وه مه که وان ده ئه ی ئاراسته  هی م نامه ئه تریکێجار ۆب م،ێر هه یتداراناڵ سته ده بوون له

ن،  که ده مێر هه یشیو ئاسا یئازاد باس له کێکات وهێکوردستان، ئ یمێر هه یرپرسان به
 ی شاشه له کێکات. کات ده ڕ که شیئاسمان ێیت گو نانه ته کانتان شهێبانگ

 ۆڤمر کانتانن، هییاسیس  رهۆمان یشاندانێو پ وتن کهێچاوپ ڵیرقا سه  وه کانتانه نهیۆفز له ته
 رۆز که تاندا، که خته تهیپا له یچ که. کانتان هییایپۆتیۆ  مانهی و په نڵێ به  ن به که ده  شکه شاگه

 نن،ێشوبهی ده راقداێع له انیژ  وه کهێپ ڵیایدیئا یشار  به اخوودی ،یکراسۆمید یاڵ قه  جار به
 یرکردنۆریت انیست دوا کاره  که ت،یدر نجام ده ئه یزار رمه شه له ڕو پ ن وه زهێق یکار نیند چه
و  ئه ی وه کردنهیو ئاسا نکردنیتڕۆ به ی گهڕێ له  ستانه ربه دهیب رۆز ش وهێئ یچ که.  شته رده هس

تاوانانه و   رهۆم ج ئه.   تووه ستکه دوامان ده ره سه ێند هه نڵێ ده  وه اکانهیدیم ، له تاوانه
 یتیتداراڵ سته ده یزموون ئه  که ن کارانهۆو ه ئه ، انیر رامبه به نواندنتان له ستێوڵ هه یتێنۆچ
  دژه  فتارهڕ  رهۆم ج ئاست ئه بوونتان له ستێوڵ ههێب. کات ده نتریناشر ژڕۆ یدوا ژڕۆ  وهیئ

 یتێتداراڵ سته ده ی هیسا چونکو له.  کانتانه نهڵێ به و شهێبانگ یواو ته ی وانه چهێپ ، دا انهۆییمر
 کانتان هڵیی نده وت و گه چه  کاره  له گرتن خنه هڕ یبوار چاالک له یکانڵ خه یکوشتن  دا وهێئ

 . و ئاسان نیووتڕ یکێکار  ته بووه

 شێپ کێژڕۆند  چه نووس ژنامهڕۆ یشت رده ن، سه بکه ک هی ستهێوڵ هه  چرکه ک هی ۆب  وهێئ
 یاندنی گه ۆب  گهڕێ  و تاکه ئه. بوو هه یزوو ون و ئاره خه کڵێ مهۆدا، ک ده ی ناسه هه ستاێئ

 چیکردن ه کۆل هیو دا م هڵ وقه نینووس له  جگهێب ،یکان زووه ئاره ینانێسته ده و به امی په
  دا بوو که وه ئه ڵیو هه له کۆڤێمر تان،ۆخ یچاو شێپ  ننهێهیب  وهێئ. بوو نه یتر یکێشت
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 رۆریت وداێئ یست نا ده په له یچ که دا،ۆیخ ی که تهاڵوو نگ له رهه فه  بکاته  خنه هڕو  کۆل هیدا
 .کرا

 کاڵچا یکانڵ ند خه چه دا وهێئ یتێتداراڵ سته ده ی ژووهێم  له  وه وورد ببنه ک هی چرکه ۆب  وهێئ
  وهێئاخر ئ.   ناو چوون له  رانهێناجوام رۆز کاندا هیوان ژنامهڕۆو  یاسیو س یت هیاڵ مهۆک  بواره له
  کرد که پاتانڕ به نله کوردستا  که ی هڕو کوشت و ب ئه ۆلک کرد ب خه له بوردنتانێل یداوا ۆخ

 یاسیس یکاڵچا یسان که یو ئازاردان فاندنڕ یچ که. بوون نه ژڕێسا یکان نهیبر ستاشێتاکو ئ
 ی ژهێدوور و در  و ماوه له  وهێئ  .ن وهێئ ی هڵند سا چه یتاڵ سته ده یم رهه به  که ن اردانهیو د ئه

 نووس ژنامهڕۆ یکانڵ خه ڵ گه  له تان هڵ همام  وه هیڤت گهین یک هی ره به له  شهیم هه تاندا،یانڕحکوم
 ستێوڵ هه  له  دوور بوونه  شهیم هه  وهێئ.  کردووه دایت هیاڵ مهۆو ک یاسیس یوان و چاالکه

 کان هۆڤمر  به انیکات و ز ده نیناشر گاڵ مهۆگ  که ی و کردارانه ر به رامبه به  انهیڤت زهۆپ ینواندن
  که  انهیند تمه و تابه  له  تهییبر  وهێئ یتیتداراڵ سته ده ی ژووهێم  وه هییران گهین  به. تێن هی گه ده
 ۆڤمر یکێزۆگشت س  له تڵێما و داتانده  وه ته اکردوهیج یڤت زهۆپ ۆڤیمر ی ره به له  وهێئ
 تانۆخ وانین له تانڵقوو رۆز یکێنێل و که نێردرێژم نا کڵ خه یڤیت پوزه ی ره به له  وهێئ. یستۆد

 ت،ێچاالک ب کداێر بوار هه له یڤت زهۆپ ڤیرۆچونکو م.  درووستکردووه خوازیئازاد یکڵ و خه
و  انیژ نیستیشوۆخ له  هیتییب  که ،ۆڤمر ی چاکه ین هیال ۆب  کردنه ماێو ه ئه یکان هڵو هه

 رێژ له یچ که. انیناوبردن ک له وه نه ،یو ئازاد یئاشت یکان تهیر نه ی وه کردنهڵقوو ۆکارکردن ب
 . نێبردر ده وێن له  سانه که  رهۆم ج ئه  دا وهێئ یتێتداراڵ سته ده

 دا اوازیج یسان که اروی نه ڵ گه له کردنتان هڵ مه مه یتێنۆنواندن و چ ستێوڵ هه  به ت باره سه
   نده رچه هه ، وه نمهێب ریب به تان انهیڤت زهۆپ ینواندن ستێوڵ هه یتێنۆچ  له ک هی نمونه  شهۆمخێپ

  هییرێجوام  و ئه چونکو ، وهێئ  له مین  ته بابه  وه له یکێستێوڵ هه یوانڕ چاوه ک هی وهێش چێه به
 رۆز داۆیخ یکان ارهی ر نه رامبه به له  که الێماند سنیڵن.  دووره رۆز  وه وهێک ئ وه یسان که  له

 انیژ وه کهێپ یماناکان رێف یشیوان ئه  وه هییکان کرداره ی گهڕێ له  کرد، وه یرفتار  رانهێجوام
 یکڵ خه ی ندازه ئه به  کرد که یکێکڵ خه یر ابهڕ   الێماند. کرد کاندا هییو ئازاد یاوازیج ڵ گه له

و  الێماند  و بوو به ئه ماڵ به. ینییب انی ینیب انینڕیو کوشتن ب مڵو زو یر سه رده کوردستان ده
 ڵ گه له  هڵ مامه  وه دوژمنکارانه یر نگه سه و له  وه ونه که دروو ده یکڵ خه له ژڕۆ یدوا ژڕۆ ش وهێئ

 ۆب الێماند. ن بکه  وهێئ یکان نهیناشر  کاره له یشۆچاوپ تێو انهینا  که ن که دا ده سانه و که ئه
ئازاد کرا،  که کێکات. کرا یندانیز  وه هی که تهاڵوو یتداراناڵ سته ده ن هیال له ڵسا 72  له اتریز
بوو  کۆر سه الێماند. ی که تهاڵوو یکۆر سه  بوو به  وه بژاردنهڵ هه ی گهڕێ چوو له نه ێپ یرۆز

 ستاێئ یپرس انێیل الێماند  یکانڕێهاو  کێکات  بوو که داێو و له ئه یاوازیج ماڵ به ، وهێئ کو وه
و  ئه ۆب انۆیت  که نی بکه  سانه و که له یچ ێو ته ئه نیبزان  شهۆخ مانێو پ یتاڵوو یکۆر سه ۆت

ر من  گه ئه: تڵێ ده انێیپ دا ارهیو پرس ئه یماڵ ووه  له الێماند. کرد یندانیز  ژهێدوورو در  ماوه
 الێماند ی ستهێوڵ م هه ئه یرز به.  ندانیز  وه بچمه  هیببورم باشتر وا  سانه و که توانم له نه
و  ستێپ یسپ وانێن رارکرد له رقه به یانیژ کهێو پ یئاشت ینگ رهه فه  که  هیدا وه له
 دا وهێئ یتێتداراڵ سته ده رێژ له مداێر هه یژووێم له ی وه ئه یچ که. ی که ووالته یکان ستهێشپ هڕ
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 ی وه ئه یشن چه  له یکێرفتار ڵ گه له  هییراورد کردن ن به یلیقاب ک هی وهێش چیه به ، مارکراوهۆت
 ناتان،ێه کداڵ ر خه سه به که ی انهیرانێوڵو ما له  جگهێب دا، وهێئ یتاڵ سته ده رێژ له. الێماند
 انی خنه هڕ ئاشکرا  رۆز ی وه ر ئه به له کرانۆریت  رانهێنا جوام رۆز یوازێش س به که نیند چه
 ی هڵند سا م چه ئه ی ماوه ر له هه.  ئاشکراکرد انی وهێئ یکان هڵیی نده گرت و گه  وهێئ له
" یزن مه ی رکرده سه" ی وهێئ ڵیو د تێبینووس یکێشت کێس ر که گه ئه ابردوودا،ڕ
 .  وه ته کوشتن بووه اخوودی کرن،یندانیو ز  وه نهیپرسێل یووڕ ووبهڕ  وه ئه ت،ێنجاندووب هڕ

 ی هی وره م ده ئه یکان هڵییرقا سه له کێش به  ارهڕین و ب که ده ت هیفاف شه  جار باس له رۆز  وهێئ
  هیین  وه ئه این ته به ت هیفاف شه ماڵ به. ڕگ نه کوردستاندا بخه له  م گرفته ئه ۆب تانیتیتداراڵ سته ده
 ی بوودجه ڵ گه له هڵ مامه نۆچ و  نده چه ریز وه  نهاڵف یداهات اخوودیت،  کام ووزاره نییبزان که

. تێب تکردندااڵ سته ده یکان اوازهیج  گشت بواره له  ستهیوێپ ت هیفاف شه. کات ده دای که ته ووزاره
  وهیئ یک ره سه ڵیو هه خستنێپشتگو کان رکردنهۆریت یت هڵحا ی ربهۆز ۆب ستاێتاکو ئ یچ که

 ڕپ  و کاره ئه یران نجام ده ئه نێکرا ک نه شیاریکرا و د تاوانبار نه ت بهیتا یکێس که چێو ه  بووه
 کێش به  به  بووه  کردنه هڵ مامه  رهۆم ج ئه دا، وه هێئ یتێتداراڵ سته ده رێژ له.  انهییزار رمه شه له
 یسی که ، وه نهڕێی بگه کڵێند سا چه ۆر ب گه ئه. کوردستاندا  له یاسیس ینگ رهه فه له
 م که زدهڕیناو  ێند هه این ته به دا رهێل.  ن هیزار رمه شه ڕپ  نگه رهه هم ف ئه یواه گه کان رکردنهۆریت

پشت ئه  له  که ی انهیناوێخو  سته و ده ئه یئاشکراکردن ۆکرد ب نه کتانێکار چیه  وهێئ  که
  له. ن که ده ڕی به  وهێمان ش هه به  کهیر خه شیشت رده سه یرکردنۆریبوون و ت  وه تاوانانه

 نان،یباد  و هتد، له لیشاپوور، قاب رێول هه  ج هتد، له ره رهاد فه فه ،یل کر عه به یمانێسل
م  ئه یرکردنۆریت ماڵ ، به چووه ریب له رمۆز یناو امینڵمن د. ر عومه ریز رووف، نه لیکام
.  بووه ڵزا داێت ی که هیک ره سه  ردوو حزبه هه یها هڕ یتاڵ سته ده که  بووه  و ناوچانه ، له سانه که

جار  ێند ت هه نانه ته  هۆییمر  دژه  م رفتاره ت به باره سه کانتا ستهێوڵ و هه  وهێئ له گومانکردن 
رکووک  که که له  مه حه  مامه یرانۆ، س نمونه ۆب.  بووه شدایکوردستان یسنوور ی وه ره ده له
 رێژ له ش وانهو تا ئه ماڵ به ، کێن هیر ال سه  هیئاشکرا خرا گومان به ی نجه په و  رکراۆریت

 یکانڵ ر خه سه ۆب  وه کانتانه شهێڕو ه یست ربه دهێب یر فته ده  وێن   هیخرا رداۆز یک هیتارما
 .کاندا هیاسیس  بواره له اڵو چا نووس ژنامهڕۆ

 

 ڵقوو یکێنیبر ی وه ندنهاڵک کو وه رؤریت یست ده ی انهیو قوربان ئه ینانێو ناوه  وه انهێڕگ  ارهید
   دات که ده شانێپ مان کچوونهێو ل ئه  ان،ێیل  وه ووردبوونه ماڵ به. کمانێرۆز ۆب  هیوا
و  ئه  که دات هد شانیمان پ وه ئه.  هی هه کاندا رکردنهۆریت یئاست  له رگرتن ستوهێوڵ ههیاوازیش له
 گاداڵ مهۆک یاکانیاجیج  بواره له یکسان هیو  اڕرویب یئازاد تێو انهی و ده ستیانوی ده ی سانه که
  ک به نه بن سدهڵ قه  وهێئ ی وه ر ئه به له" زن مه ی رکرده سه" ی وهێئ یدووژمن ت،ێرار ب رقه به
 یگرڵ وان هه ئه  که شنیزادئا یخت رسه سه یدووژمن کوڵ وان به ئه یمووچاو ده  به این ته
  وه تانه کردنانه هڵ مامه  رهۆم ج ئه ی گهڕێ له نن هی بگه ێکو به گاڵ مهۆک ازنین به  وهێئ.   نی که امهی په
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و  ۆڤمر یو ماف یکراتۆمیالدیسۆس یماکان بنه  باس له  وهێئ.  تاوانانه  رهۆم ج ئه ت به باره سه
 ژڕۆ یدوا ژڕۆ یچ رارن، که رقه به کاندا هییکراسۆمید گاڵ مهۆک له  ن که که ده  انهڵیراۆم  دهۆو ک ئه
سکتر  ته کڵ خه له یئازاد یکان و سنووره ننڵێما داده ڵیراۆم یکێپینس ر پره هه له تانۆخ
 . وه نه که ده

 ردا،ۆراوجۆج یانوویب رێژ توند کرد له کانتان ندانهیز له ستتانیڤیئاکت یاسیس یس رکهۆز  وهێئ
. ن بکه کاندا هیاوازیج ڵ گه له انیو ژ کردنڵقبوو یکتری ۆب  شهێبانگ  هاتووه  وه ئه یکات ماڵ به

 ی چاکه ین هیال کانتان، رهۆب  هیند وه رژه حزب و به یندایج ئه  ، دوور له هاتووه  وه ئه یکات
و  نن هی بگه ۆیخ یسزار به  هی وه رانهۆریت  رهۆو ج پشت ئه له ێو ک ننێکار ب بوونتان به فۆمر
ر  هه به) یکڵ خه زن،ێبپار کڵ خه یو ئارام شیئاسا  رکتانه ئه  وهێئ. زنێبپار ێل انیگاڵ مهۆک
 تێندب مه ره هه به دا وهێئ ڵ هگ له ی ئاسووده  تاکو به دا وهێئ  به ینگ ده  وه ئه ۆب تێب( کێوازیش
 یوارید ژۆر یدوا ژڕۆ  که ،ی که وانه چهێک پ وه نه ، تهاڵو وو ئه یکان هییشۆو خ رێگشت خ له
ک  وه یاستڕ به  وهێر ئ گه ئه. کداڵ و خه تانۆخ وانێن ن له که رزتر ده رزتر و به به  هییاوازیو ج ئه
ئاشكراکردن و   وه زانن، ئه ده  تهاڵو وو ئه یکان هو نه" یباوک"  ن به که ده ۆب ی شهێبانگ تانۆخ

 یردار ستبه هد ک هی وهێش چیه به  نین  ئاماده  که  وهێئ.  هۆیست ئه شتان له رده سه یبکوژان یسزادان
  که  هیبکردبناێل یشت وا رده سه یرکردنۆریت  هیبوا بن، ئه کانتان ستهۆو پ یکورس

فاشل بوونتات   ن له بکه بوردنێل یبگرن و دوا هه کانتان ستهۆپ ست له ده  هییزار رمه شه به
. درووست یک هی چکهڕێر  سه  نه بخه گاڵ مهۆک تێو انهی ده که ی نگانه و ده ئه یانیگ یپاراستن له
و  ئه ن، وه کان ئاشکرا بکه شته رده سه یبکوژان  هیباشتر وا تناڵ سته ده ینوویت  ندهێه  که  وهێئ

 نایگ ئه زن،ێپار ده انتانییتاڵهاو یانیتوانن گ ده  که ن شانبدهیپ تانداۆخ له  هیتێاریرپرس به
 .   ن ناکه ڵقبووێتان ل وه ئه تریکوردستان چ یکڵ خه

 7505 یهار به

 

 وە متر دووبارە بێته ه کان که(ردەشت عوسمان سه)وەی کوشتنی  بۆ ئه

 یروونەد-یت هیاڵ مهۆک یدواچوون  به

 ەییاریب ۆئاس

 دێسو یباشوور ٣١٠١-٥-٠٣

ئازاد و  یریب ی ژانهڕۆ ەیو و کپکردنه  یاوساالریدوعا، پ یکوشتن شت،ەرد سه یرکردنۆریت
 م هێیس یهانیج یتاناڵموو و که له هه که هەیدەارید اواز،یج ینگانەران و د له نووسه  شهڕە هه

  ؟ۆب ، وامهەرد وبه  هی هه یوەبر یتیگ یوالتان ی ربهۆو له ز
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تاک له  ه،ین رەرو و سه هین یکێبوون چیفراون ه یک هەیوێتاک به ش دا گانهڵ مهۆک ەرۆج و له
 انڵی گه بکات که له کێو کار تێنگاو بن هه تێناتوان گهڵ مهۆک یکانەرەوێپ ی بازنه  ەیوەرەد

 یئاست گاتهەد شیجار ێند و هه کاتەدروست د یکۆبوو ناک شیرۆر ناج گه ئه. تێدژ ب
 (.یکوشتن)یی سته جه یپاکساز

 شتەرد سه) یبوو  و کوشتن ی که نهیئا ەیوەرەد یکڕێکو یدوعا  که ئاشق ینێدو یکوشتن
 یستەتر به د ینج گه نجێپ یدانەدارێس  و له اوازیج یاڕ ۆیه  له باشوور به( عوسمان
 شیرێر بو گه تاکانه ئه ەرۆو ج ئه.  هی نموونه نیکوردستان،  باشتر یتاڵ ژههۆله ر کانەئاخوند
داخراوانه   گه هڵ مهۆو ک ئه یتاک. نێکرەد زێراو په هی گهڵ مهۆو ک ئه یتر یکان تاکه ن هیال بن، له

رخستن و  سه ۆب شنەو ئاماد ەکراو گرامۆپر کێل رگهەوێبه پ انیشکێو م تنۆبڕە ک هیسوپا
  (ەرکرد و سه نیئا و هڵما بنه یکانەرەوێپ)  گهڵ مهۆک یکان هیزەوەر هه ەرەوێپ یپاراستن

 .رن ناو به له انۆیخ یس که نیکترینز

  ەوەهتد..نیو ئا تیر دابونه ۆیکان به ه تاکه یروونەو د انیدا گ داخراوانه گهڵ مهۆک و له
 ەو خاتهەد ۆیخ یانیژ( تێنێبپس) هێیو گر ئه تێو هیب شیکێس ر که و هه دراونێگر ەو کهێپ

و  نیئا یزۆریپ کس،ێس تان،ەئافر یش له) تابوکان  ێو هیب کێس رکه هه. ەو هییترس مه
 ار،یپرس مەرد به  انخاتهیئاشکرا بکات و ب..( کان هییو پارت هڵما بنه کۆر و سه رو مبه غهێپ

 .تێبزان هی گهڵ مهۆو ک ئه یکێندام ئه کەو ۆیخ یدیئ ێناب

 رۆکه ز رانهەوێپ رانهەویپ  قه هۆڵو م به یازڕنا یکێس رکه هه انی شتەرد سه یی سته جه یپاکساز
 ەوانکراوەڕچاو یکێکار. کردوون انیزۆریو پ شتوونڕ انیداناون، دا ۆب انی بناغه اوانیجار پ
 انۆیو خ ەو نهۆخ نه ڕگو یکورد ی گهڵ مهۆک وێن یتر یکانەزێر ه گه ئه ەو تهێبەد ەزار بار و هه

 ی نهاڵم خا له ۆیکوردستان خ یباشوور یمان پارله تێبەد داەرێل. ن که نه ەزیرگانۆئ
  پاشه ۆب یستانەو شار کوالرێس یک هی گهڵ مهۆک تێو هەیر د گه ئه ەو بکاته یکال هی داەوەخوار

 :دروست بکات ید یکانەو نه یژڕۆ

و  تیر و دابو نه نیئا یر گهیمان  دور بن له کار پارله  یزگاکانەو د اریبر تێبەد •
 یسالمیئ یت بهیتا  به)نیئا یر گهیمان دوور بوو له کار نموونه پارله ۆر ب گه ئه. یاوساالریپ

 تێناتوان یکینیئا چیو ه تێریگەد ید یکان چونهۆو ب ینیموو ئا له هه زێوسا ر ، ئه(یاسیس
 .تێنێپ تردا  بسه یکێنیئا ر سه به ۆیخ

 

کات به  نه اوازیبکات و ج انیتاڵموو هاو هه یری سه یکسان هی یکێچاو  مان به پارله ستهیوێپ •
. کان هییاوازیهتد له ج..یاریو رام یکسێس یبار ،یت هیاڵ مهۆک ی گهێپ ن،یئا ز، گهڕە ۆیه
و  ئه ێبەد. تێبزان یشتمانیبه کورد و هاون یکورد ی گهڵ مهۆک یکان نگهڕەموو  هه تێبەد

و  ۆزانک کان، رگهێف نگه، هیدا: وانه له ،ەو بداته نگڕە دایتاڵهاو ی ژانهڕۆ یانیژ  له هی له هس مه
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و  تێنازان هی گهڵ مهۆو ک ئه یش به هاوبه ۆیخ یتاڵهاو نایگ ئه  کان، هیت بهیو تا یریم زگاەد
مانه  و پارله و ئه  داتەد ستەله د ۆیخ یشتمانیو ن ەییو ته نه یند و پابه یت هیال مهۆک یست هه

 وانهڕب ،ەندویز یک هی مان نموونه پارله ۆب کانەالوێپ ەیو رزکردنه به)  تێنازان ۆیخ یبه ه
 ی و بودجه لیل خه میبراهیئ یگومرگ یر داهات گه ئه(. ٣١٠١-٥-٠٠. ستۆکوردستان پ یتیسا
 ک هی هڵما بنه انی کێژێتو زیرگ هه هیرخان بکرا ته انیتاڵهاو ۆب یکسان هیبه  کێم که  مێر هه
شدار  به به ۆیخ یهاوالت تێبەد. ەوساو و چه ستەبن  د شید یکێک هیو  بووەد  نه ستەد اڵبا

 .کاندا هیت هیاڵ مهۆک  سهۆله پر تێبزان

 ن،ێبدر انیتاڵبه هاو یهاتوویتواناو ل ی نهیر بنچ مان له سه پارله یکان ستهۆپ ستهیوێپ •
) تر یکانەاریست هه زگاەمان و د ناو پارله یستۆپ ێند هه ڕۆیم ئه کەو هڵما و بنه ێڵک خ نه

 هتد.. یبارزان انەڤریچێمسرور و ن ،یبان هڵنموونه قوباد تا

 ەییو کراو ەو بچوکبوونه وەر به ەو هیریهانگیو ج تێرن نتهیئ ۆیه  به یتیگ ەیو ر ئه به له •
 یسان و که انۆیخ ەیله بار یاریبن و زان کتر هی یئاشنا تواننەئاسانتر د کان هۆڤمر وات،ەڕد

به ( انڕکچان و کو) یندەوێله پ تێب هه یزانست یکێشتنی گهێت تێبەد داەرێل. ن بکه دای په ەوەتر
 هییندەوێو پ بن له گرڕێ یکان قهەو د گهڵ مهۆک یکانەرەوێپ تێو ناب ەوەرەو د ەناو یهانیج
 داۆمر ئه ڵ گه له  که وشتداڕەو  نیو ئا تیر داب و نه ەو کالبوونه یانویب رێله ژ  ، انهێینو

 .چنەمان د نه وەر به انیشیکێند و هه نێناگونج

  شهێو ک ەاردید ۆب یزانست ەیچار نانه هیال ێکه ب تێب هه یک هیزگاەمان د پارله ستهیوێپ •
و  تێرن نتهییئ یچوون ەو شهێپ ۆیه  که به ەو تهێزۆله باشوور بد یکورد گهڵ مهۆک یکانێنو
 . دروست بوون ەو هییاریزان رشۆش

 یو سامان  رگه شمهێپ م،ێر هه یدار که چه ،یت بهیتا یوان که پاسه ی رپرسانه و به ئه یسزادان •
 ەیوەر سه اسای تێبەد. ننێهەبه کار د انۆیخ یاسیس ی گهێو پ یی هڵما بنه یئامانج ۆب یگشت
 .تێب هه

و  یموکراتید یکان وانه یرسۆک ۆب رز به هیپا ید یرپرسان مان و به پارله یندامان ئه یناردن •
 . ۆڤمر یماف یزگرتنڕێ

 کان،ە(شتەرد دوعا و سه) یکوشتن ەیادڕ ەیو مکردنه و که ەو بوونه نه ەدوبار ۆدواجار ب •
کورد  ینسانیئ یرەرو و سه وڕنموونه ئاب ۆکه ب تێکر نه نانهۆک رەوێو پ کار به یدیئ ستیوێپ

 هڵما بنه ،ێڵخ ن،یئا یزکردنۆریپ ۆب کێسنوور یسیوێپ. تێربکری سه ەو تهەئافر ی سته له جه
. کانداەداخراو گهڵ مهۆله ک هیکۆناک ەیرچاو که سه ت،ێبکر یارید انیرستن و په ەرکرد سه. 
 انۆیخ ڵێ مهۆک ڕۆم ئه کەک و نرخن، نه و به هی هه انیها مان به هه کان هۆڤموو مر هه ێل

ک  نه)ر کخهڕێ یکێس که کەنها و ته کۆر سه ستهیوێپ. کۆر سه ینه قوربان و بن بان بکه
 .تێبکر ری سه( گرڵ هه امی په و ییخوا یکێس که
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کوردستان،  یکڵ خه یانیژ یشخستنێو پ ەو کردنهێنو ۆب تێب ک هەیرچاو مان سه پارله تێبەد •
 یکارۆه بنهەکه د ی نهۆک  تهیر و دابو نه رەوێو پ ئه ەیو نانهێره به وه یو ئامراز  مه ک چه نه

 ەژاوو ئا کتر هیله  کان نهیچ ەیو دوورخستنه ۆیه بنهەکه د. گهڵ مهۆکان و ک تاکه یوتن پاشکه
 .و به دواچوون بکات یرشت رپه که سه تێب هه ت بهیتا یک هیزگاەد ستهیوێپ. ەو نانه

 

 بەنەریتبوونى تیرۆرکردنى رۆژنامەنوس

 یتحەف رانۆگ

 نیدەالحەس ۆیزانک یکانڕەتوو ەندکارێخو دایکورد یئاسمان کىڵێناەک ندەچ یکانڵەواەهەل
 ەوەکێکدارەچ ندەچ نیەالەل ەک کردەد کانڕێیەهاو یو رفاندن دانێل تىێنۆچەل انیباس ،ینیب
 کردەوەل انیباس انیکێندەه ان،یرفاندبوو کێلێمبۆتۆئەب انەیکەژێلۆک مەردەبەل ئاشکراوەب

 ندەچ ۆب انیَ  رێرگەو تێبەن ەندەوەئ ،ەبووەن کىەیەشێک چیه ەکەندکارێخو ڕەکو
 .ەکردوو کەیەژنامۆر

 مەردەبەل ەیەوێش وەب کێنجەگ ۆتێبەد نۆوتم چ مداۆخ ىڵدەکردم و ل یرانەگین ەکڵەواەه
 .تێنرڕێو بف تێبدرێیل ئاسانىەئاوا ب رداێولەه کىۆیەزانک

 وەئ چوو،ەدەن ەوەئ ۆب مڵاەیو خ نەئازاد بک ەکەنجەدواتر گ کانەرەنێبووم رف دایەواڕب وەل
 .نەبدڕێف ڵموسەل ىەکەرمەت رفاندنىەل ژۆبکوژن و دواى دوو ر ەنجەگ

 یرمەگ نێخو کىێندکارێبوو، خو مداەردەبەل یرۆز کىێانیژ شتاێه ەک ەالو ەنوسەژنامۆر وەئ
 رانێرگەو نهاەت یکردبووش ىەوەبوو، ئ یزینگلیئ یشەب - اتیبەدەئ ژىێلۆک یناغۆدوا ق

 ێک رەس ۆب وەئ یترسەم ەبوو، باش دایکارکردن یتاەرەسەل شداینوسەژنامۆر بوارىەبوو، ل
 .نەبک یرۆریت ەیەندانڕد ەوێش وەوا ب ەبوو

 ەوەشیئاسا رووىەل ەکمۆت رىێولەشارى ه ىەرگەج ناوەو ل ئاسانىەئاوا ب ىەوانەئ ىەئ
 انەینوسەژنامۆر ەنجەگ وەئ ەکەژیلۆک مەردەبەل ەوەتەسراحیئ یکاملەوا ب ە، ک بوونێک

 ..شاندەو ێل انیشەر ستىەد ێوەو ل ڵموس ەانیاندەیرفاندو گ

 ەشیمەه ەک مێرەه ىەختەتیپا وەئ یشیو ئاسا تەحکوم یالتەسەکوا د منى،ەئ زىێکوا ه ىەئ
 .تێدرەدێل ۆب یشیئاسا یزێه ستىەد اڵو با یئارام یزافەالف و گ

 انییهانیج ىیرەگەژنامۆر یئازاد یادیدواى  کىێژۆر ندەچ ۆو بکوژان ب رانەنێرف ەباش
 رانىەو نووس نوسانەژنامۆر ۆب ەکێنگەز ەوەئ یەئا شت،ەردەس رکردنىۆریت ۆب بژاردەڵه

 سەک تێو ناب ڤەیەب کانۆئازادى و شکاندنى تاب ىەلەسەم ىەوەب دا،ەمێرەه مەل خوازیئازاد
 .بدات ىەرەقەل ىۆخ
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 ەوتنەکرد، ک رسامەس اندکارانىەیو راگ نوسانەژنامۆر مووەه شتەردەس رکردنىۆریت
دروست  گرىێر ەاننامەیب وەدانیئ یەئا مەاڵب..ۆیب رکردنەد تىیەزاەنار ىەاننامەیب وەدانیئ
 .ەرۆج وەترى ل تىڵەحا ىەوەبوونەدروست ن مەردەبەل کاتەد

 رکراەد ەاننامەیب وەدانیئ شیفیرەش ریتاه بدولستارەع وەمەح ەمام رانىۆس رکردنىۆریت ۆب
 مانەهەب شیشتەردەبکوژانى س یەئا.. وانەکوان بکوژانى ئ اوۆڕگ ەکەلەسەمەل یچ ىەئ
 . انەیوەنیزۆو د رکردنیستگەدەل تێبەد تواناێب اسای بدولستارەبکوژانى سورانء ع رىۆج

 تەاڵسەد رەس ەنەو فشار بخ نەبد نجامەئ تىیەزاەنار یشاندانیپۆخ نوسانەژنامۆر تێبەد
 ۆب شیفیرەش ریتاه بدولستارەو ع رانۆو بکوژانى س شتەردەس یبکوژان ىەوەنیزۆد ۆب
 .ىیئاسا کىێکار ەتێبەباو و ن کىێتیرەن ەتێبەن ەمێرەه مەل نوسەژنامۆکوشتنى ر ىەوەئ

 

نووس   تیرۆرکردنی خوێنکاری ڕۆژنامه  من له که رپرسی یه اڵتی پارت دیموکراتی کوردستان به سه ت و ده حکومه
 عوسمانشت  رده سه

 د حمه ئه حمود مه

 یانینووس و ژ ر چاره رامبه به له یکورد یتاڵ سه پارت و ده ی وه نهیدز ۆو خ کردنێل  نگه ده ێب
  کهێم ده رۆکوردستان ز له یر گه ژنامهڕۆ،  و وکراوهاڵو ، ب ین مه چاپه یئازاد ینگ هڕنگ و  ده

 …  وه رهابهیئ روۆریت و ندانهڕد  الماره م په ناو ئه  تهۆخست یخواز یئازاد یستان ده به خامه
خوازو  یئازاد یکڵ خه تێب ده که  زهێئام نێترسناک و خو ر ده به ادهڕ له یکێنگ زه  مه ئه
 ..  ێنێک هڵابچڕ یتووند به رانیشنبڕۆ

 یزگاکان ده ۆیست ئه له ۆوخ استهڕ نووس ژنامهڕۆ یندکارێخو یرۆریو ت فاندنڕو  نیدز
 یکۆر و سه مێر هه یکۆر سه یخود به  والشه مالو ئه ئه ێو ب وره گه یک هی هانهی، ئ و هیدایپارت

 .. کوردستان  یت حکومه

 یوت هڕکوردستان و  یرۆخ مفته یال مه یک هیدوا  له ک هی یالمارو فتوا په  کردن له لێگ ۆخ
 یکان هی یئازاد  ر به رامبه کردن به یزڕێ ێب  له انی وه شتنهێه اڵ ست ئاوه و ده یاسیس سالمیئ

 ، وه دستانهکور یتداراڵ سه ده ن هیال ئازاد له ینگ و ده یر گه ژنامهڕۆ یکوردستان و ئازاد یکڵ خه
 یوت هڕ ڵ گه وان له ئه یستێوڵ وهاوهه یر نگه سه ک هی له  وه تهێڵێناه ک هی ییاڕاڕگومان و  تریئ
 .. کوردستان یکڵ خه ی ستانهۆد ۆڤمر ڕی روباوهیب اوازویج ینگ ده یکردن یت هیدژا ۆب یسالمیئ

و  وناکڕ یژڕۆ به رداێول هه ۆیزانک یم ره ناو حه  له کێندکارێخو یفاندنڕو  دانێل
 کێس که چیه ۆب  وه تهێڵێگومان به تێناکر تریئ  وه تهاڵوو یشیو ئاسا سیلۆپ یرچاوان به به
  هلالح به زگا زه م ده ئه شدایاستڕ له.  هیدا هی یم تاوان کار ئه یپشت لالح له به زه یک هیزگا ده که
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.. کوردستان  له  هی یر گه ژنامهڕۆ یو ئازاد یئازاد ی وه کوتانه یرێوام وئام رده به یگرڕێ
 تێناگرڵ پاساو هه زیرگ رههێول هه یشیئاسا یکان زهێه یم رخه م ته که یانوویب  به  که له سه مه

 واریر دارو د ک کاسپه و وه  رووهێماروم ی خشه له انیئاگا شیئاسا یزگاکان ده کداێله کات
 لێگ ۆخ و هی یکزاکیز یک هیگاڕێ ینها گرتن ته  کهیجۆنال  م پاساوه ، ئه کداێسات  چرکه له نڕب ئه

  که دا هی یستیرۆریت  ندهڕد  وه و کرده ئاست ئه له  وزه سه یشکیت یدانێو ، پ کورت ماوه یکێکردن
 ینگ و ده  ژنامهڕۆ یدژ له  ستانانه نقه ست ئه ده  رهۆریم ت ئه یک ره سه یئامانج دایاستڕ له
و  نڕیرب ادهڕ یو ئازاد یئازاد یرکوت کردن کردن و سه  بچه له ران که نووسه یدژ له اوازویج

 یگاێت ج نانه ته تریئ  هی یم تاوان کار ئه..  کوردستانه یکڵ خه یکان هی ییتا ره سه  ره هه  مافه
  وه تهێڵێبه ک هی ییاراڕگومان و  تێابن  که هی یرۆریت  و کرده تێناو ڵیقو یکێامانێڕرنج و ت سه
 .. کوردستاندا له  رهۆز ی نموونه ژراوڕێدا ۆب  رنامه به یرۆریت  له  رهۆم ج ئه. 

  نهێکوردستان ب یند تمه رافه شه یکڵ ئازاد، خه یم هڵ قه یران و نوسه رانیشنبڕۆ تێب ئه
ئاشکرا کردن و  ۆب  وه نه رزبکه به انی ێج ست به ده یکان و داوا قامه رشه سه نهێژڕب و وه دانهی مه
  رهۆریو ت رهابیئ یزگا م ده ، تا ئه ێو نو نۆک ی نووسان ژنامهڕۆخوازان و  یئازاد یژانۆبک

و   وه نهێبکر کیر ته سواویڕ یشینان کوردستان و خاوه یر ماوه جه یگشت یاڕ ۆب تێئاشکرا بکر
 ... رگرن  وه انۆیخ یتوند یسزا شیرستانۆری، ت

  بوو له انی هه  که ک هی ڕی باوه شۆخ مزاویئ ی وه کردنهۆک به تێواب انێیپ رانیشنبڕۆ ر گه ئه
ئازاد  ینگ و ده نینوس یدژ له کان هیکار لێشێپ یدژ له اندای مجاره ئه یت هیزا هڕنا ی نامه انی به

و  ت کومهبگرن و ح یسالمیئ یرستان په نهۆک یو فتوا یت هیسوکا یلۆپ شه ربه تا بتوانن به
 یکردن رۆریت ک هی ک هیشک  ێب وا به تر، ئه یکێجار  وه نه ئاگادار بکه ێل یکورد یتاڵ سه ده
  ئاواره تدا هڵحا یباشتر له انی  هی ێنی سبه انی ڕۆم نها ئه و کات ته تێد انی ره سه شیوان ئه

زاران  هه یانیژ ر سه له  وه تهێدوور بخر تێناتوانر  ره ته م خه ئه..  هی یر ده ربه بوون و ده
  به ر،یشنبڕۆو  وان ژنامهڕۆدان  سه یانیر ژ سه خواز، له یپ و ئازاد و چه یاسیس
،  یکات یکێدان شانین ستێوڵ نواندن و هه ۆخ انی یخالق ئه یستێوڵ هه به مزاویئ ی وه کردنهۆک

 یرۆز  ره هه یش به  ، چونکه  کار ترازاوه له  کهێم ده شیو کار  تره وره گه  وه له  که ره ته خه کوڵ به
و   هیکوردستاندا یمان رله ت و په حکومه یاساکانیستوورو  ده له م که هی ی پله  ش به ره ته م خه ئه
 یڤرنات تهڵو ئا چاره گاڕێنها  ته..   کوردستان دراوه یکڵ خه ی خه هی  له یزبیح یرسوم مه  به
  زووتره یرچ کوردستان هه یخواز یئازاد یور ماوه و جه رانیشنبڕۆ تێب ده  که  هی وه رئه هه
 یاساکانیستوورو  ده ینۆڕیموارکردن و گ هه ی ێج ست به ده یکان و داوا قامه رشه سه  نهێژڕب

 تێو جووت ب بیر هاو ته  که ڵکایادڕ و ستانهۆد ۆڤمر یک هیاسایستوورو  ده  ن به مان بکه رله په
و  ڵق ئه یکیجۆل ڵ گه له تێب بیر هاوته دا،ۆڤمر یکان رزه ها به به ڵ گه و له یئازاد ڵ گه له
 یکردن ر گهۆمس یم که یالن  مه ، ئه رخه م چه ئه ۆڤیمر ی انهیم رده سه یووتن شکهێپ

 یکڵ کو خه وه  مهێر ئ سه له  رهۆریو ت رهابیو ئ یاسیس یسالمیئ یاڵ به ی وه دوورخستنه
ئاست  له تێنرێش اوهڕ یتووند به یکورد یتاڵ سه ده تێب ئه..   وه اوهیژن و پ کوردستان به

.. کوردستان  له یریشنبڕۆ یزمیکالیادڕ ی وه بزووتنه یوال مالو ئه ئه ێب ینیناس یسم هڕ به
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 یگاڵ مهۆک کران،ۆریت ێو له و رهێپ ل خوازو چه یو ئازاد نووس ژنامهڕۆو  یاسیس انی ده
 ێب روۆریفتواو ت یقا خانه  ته و بووه یلیجاه یم رده سه ۆب  وه ته دراوهێڕئاشکرا گ کوردستان به

  ته و دانشگاکان کراونه ندنگاێکران ، خو نێخو یتانڵ زار ژن و کچ خه زاران هه ، هه یماف
  له انیکردن لێدۆم  کچان و به یشانێکڵ هه جابیو ح  هع قنه مه ، له ینید یگا وت وباره مزگه
 گاوڵ مهۆک یکردن رست په نهۆک به ۆب وام هرد به ڵیو رفراواندا ، هه به یت هیاڵ مهۆک یکێئاست

 یپارت یاریست و د ده  مانه ، ئه استڕ ناوه یکان ده سه یویزڕ ۆیئالگ انی ده ی وه ندوکردنهیز
 انیباش ڵیو وان هه ئه..  اندای یانڕو حکوم تاڵ سه ده ی هڵسا نیند چه ی ماوه له  بووه یکورد
 کاندا هیناو حکوم و به یرم فه یزگا ده له  هی یرست په نهۆک-م پان ئه ی وه کردنه ییاسای ۆب  داوه
  ژنامهڕۆ یرکردنۆریت نۆچل تریئ..   وه ته ماوه نه یئازاد ۆب ک هیگاڕێ تریئ  وه هۆیه به  که

کار ئاسان  نۆچ! ؟ تێناکر  نهۆرخ ده به  زهید ستۆد ۆڤپ و مر خوازو چه یئازاد ینووسان
 نۆچل! ؟  ستانهۆد ۆڤو مر یئازاد یر نگه سه یشانێکڵ هه نێخو رکوت و له سه ۆب تێناکر

 ! ؟ تێد یتاۆک رانیشنبڕۆخوازان و  یئازاد یدژ  له  ندانهڕد یالمارو فتوا په

..  مانیکریو ف یاسیس یرت شه دوی قه ێب یماف یرگرتن وه ۆب نیست دا بوه ره سه له تریئ تێناکر
  تا ببنه نی بکه یکورد یو پارت تاڵ سه ده یست ربه ده ێب یت مهیه ی ڕێ و چاوه نیست بوه تێناکر

 وۆوخ استهڕ انۆیخ دایاستڕ له  که  وه نه دوورخه رهابیفتواو ئ یاڵ به روۆریو ت س هڕادیفر
  وه ئه یکات.. کوردستاندا  له  هیوا ش و هه م که ئه یقاندنڵخو  ن له وره گه ۆیه ۆوخ استهڕنا

 ڵ گه و له  هی ستانهۆد ۆڤمر  رده به م نه ئه ی نهیق استهڕ یدانی مه  نهێیموو ب هه  که  هاتووه
کوردستان  یت و حکومه تاڵ سه ده ی خه هیکوردستان  یخواز یسکوالرو ئازاد یر ماوه جه
 یکان هی یئازاد ۆب و رادهیئ ۆمل ب  که نێناچار بکر یاستڕ به تریو ئ نینێش اوهڕ یتووند به
 ..  ننێو کوردستان دانه یکڵ خه

  7505 یاریئا ی 2

 

 !کان  زاندنی هێڵ سوره های به شت، به رده تیرۆری سه

 ئیبراهیم 

و   وه تهێنێبخو  امهی و په ئه تێتوان س ده ر که ، هه وه شته رده سه ی انهیمج هه یرۆریت یپشت  له
سور  ێڵیه  س له ر که هه  که ی وه ئه ی باره  له مێر هه یکۆر سه یکان شه هڕ هه  که بگات،ێت
 ێب ییکات یکێبون هڕو توور چوونڵ هه این ته ، وه تهێناب ی گهێکوردستاندا ج  له اندڕ پهێیت

 ، وه تهێو که نه ێل ی وه کرده به یکێئاکام چیو ه تێدرابڕێروا ف هه  که ، هیین  رنامه ئامانج و به
ر  هه. تێبکر ێج بهیج تێکر نجاودا ده گه یکێنێر کات و شو هه  له    کهێرمان ستوور و فه ده کوڵ به
وقاف و  ئه یالکان مه ێڵیو خ ریش ال به بدوخالق و مه ال عه مه یهاتو  هاوار نۆک چ وه
 ی ئانهیر به یک هی شه بانگه این تردا، ته یکاند ارهۆڤو گ رانێو یارۆڤر گ برامبه له کگرتوو، هی
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 ۆب ، هیین کگرتوو هیک  وه یاسیس یسالمیئ یکێوت هڕو  یی وهێو ب مانداریئ یال مه ڵێ مهۆک
 یرگر به ۆب نڵێ ده ێیان پۆیک خ ر وه هه انیو  انۆیخ ینید ێر روباوهیب  کردن له یرگر به

 یتککردن ستن و ئه مبه لغاوکردن و ده یفتوا یاندنی اگهڕ کوڵ به ،یگشت یئاداب  کردن له
و  رانیوناکبڕران و  نوسه ی وه ئهۆب  ژدانهیو کرویف یرهابیئ یئاشکرا یاندنی اگهڕ، هییئازاد
 ینووس ن و چاره چ بکه دا ملکه هیئازاد  فاشست و دژه  وه نهاڵم جوو ئه یگا باره  له خوازانیئازاد

العبدلخالق  ومه نێڵبهێج یو داماو یلیل زه  به  زانهێم ه ئه یست رده به  له یو ئازاد گاڵ مهۆک
 .ن بکه  بهۆت ین وته

 یی وه ته نه  لهۆمبیس  له گرتن خنه هڕ یماف دای که ستووره ده  له یسم هڕ به  که کداێت که مله مه  له 
 یکۆر و سه  کراوه  ناسهێپ ر نهێقۆت یک هی شه هڕ ک هه کراوه و وه غه ده قه کان هینیئا   هیزۆریوپ
و  ئه  ن که که ده کێسان که یکردنوا  نان ونه ێرکردن و ب ده ربه ده ی شه هڕ ئاشکرا هه  ت به که مله مه
 تاڵ سه ده یکخراوێر یایشیلیم  که  هین ری سه چیه نن،ێز به ده تاڵ سه ده ی سورانه  هێڵه

 نێروشو سه ێو ب رۆریرفاندن وت ۆڤمر ۆرن ب ستبه بتوانن ده یئاسان  به تاڵ سه ده ی وه ره وده
 یت داجورئهیئازاد  کردن له یرگر به له  که ی وانه وئه انۆیخ یانیازڕو نا فانیموخال یکردن

 کان، هیزۆریوپ یگشت یخالق وئاداب ئه یکان پاساوانه ۆحساب کردن ب ێن ب که ده  وه ئه
بتوانن  کگرتوو هیوقاف و ئه یالکان مه یلێخ  که  هین ری سه چین ،ه بکه انۆیخ  گوزارشت له

  وبه نن هی ابگهڕ خوازانیئازادو رانیوناکبڕو بانید ران ئه نوسه یریکف لغاوکردن و ته یفتوا
وترس   نهیت وک فره نه یوا ش وهه ن وکه بده یژیتوندوت یرز هان به ینگ ده  ئاشکراوبه

 .ن بکه ڵتدا زا که مله ر مه سه به یونائارام قادندنۆوت

 یکێندن سه ره په یرئازاد سه به کگرتوو هیوقاف و ئه یشێڕشت وه رده سه ی انهیج مه هه یرۆریت
کوردستاندا  ڕۆیم ئه یگاڵ مهۆک له یت هینسانیوئ یم ئازاد رجه که سه  ترهیداریترس ومه کیدرامات

 ڕۆیم ئه یتاڵ سه ده تریئ ی هیاستڕو  ئه ۆب  هیئاشکرا یک هی وئاماژه گنالیو س  گرتوه  شانهین
 یناچار به  که یئازاد ی سکه رته ودا به و مه وئه یی کراوه له  هڕو ب ئه ێر ناتوان کوردستان تاسه

 .بکا ڵقبو  هی هه ی ژهێدر  هڵند سا چه

 ۆب یئازاد یرکردن به سته ده گاڵ مهۆکۆب یوئارام شیئاسا یرار کردن رقه به یوانکردنڕ چاوه
 ێب به  هی خهۆم د ئه یقاندنڵخو  یاریرپرس به ۆیخ که کێتاڵ سه ده ی زراوه زگاودامه ده له کڵ خه

 ێب هه یست ده ێو هیب  که یر ماوه جه ینواندن رادهیئ ۆیوخ استهڕ یک هی وه بزووتنه یدانی مه هاتنه
ودادگاو  اسای.  هی هودهێب یک هیونڕ چاوه گاداڵ مهۆک ینووس چاره وله گاڵ مهۆک یبردن وهڕێ به  له
 یسالمیئ یکان کهیفنات وته هڕو  ایشیلیم یتاڵ سه ده ی هیرساێژ یکوردستان له  که کێت داله عه
  ته کراوه موان ههۆب یوئارام ت هڵدادوعدا ۆب ێب ک هی روازه ده ی وه ئه یبر دا له  یاسیس
 کان هیزۆریوپ یگشت یئاداب یسنور  که ی وانه ئه یکردن نگ دهێستن وب به ده ۆتر ب یک هی روازه ده
 یتاڵ سه ده ینانێهێپ ییتاۆک یاریخواز که یر ماوه جه یک هی وه نهاڵجو یبوون ێب  به نن،ێز به ده
 ست ره په نهۆک  ستووره ده اساوی و ئه ی وه شانه وهڵ هه یاریوخواز ێب زانهێو ه ئه ییایشیلیم

 ێتوان ده  تهاڵ سه وده ئه یخود ی ندازه ئه ربه ،هه ێکر دهێپ یستاکارێئ  که ێب  هیئازاد یودژ
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 یران فتواده یمحکوک کردن  وله فاندنڕ روۆریت یکان بانده یدادگا شانهێک  له ێب  النهیعاد
 .یژیتوندوت یران که شه هادوبانگهیج

کان  شاره ینۆاڵوک کوچه له  هیئازاد ینیۆلیم یهاوار ی وه رزبوونه به این ته  وه ئه  هۆیب
 ێتوان ده  کوردستان که یکانۆزانک و وقوتابخانه رمانگه فه و کاروکارخانه یکان نهێوشو

 یکێکوردستان یقازانج  رج به لومه و هه بکا رباز ده  دارهیترس مه  ناغهۆم ق کوردستان له
 رانیوناکبڕ گومانێب.ێنێرخ ربچه وه رانسترێلۆئارامتروت یکێتر،کوردستان ین ده ئازادترومه

  وال له مالوئه ئه ێوب استڕر سه یکرنیرگر به به یریروناکب ی تهیلێم ئ رجه ران وسه ونوسه
  هۆڕوگڵوئا ئه ینانێهید به  له نگ شهێپ یکڕۆڵێتوانن  ده کان هینسانیها ئ وبه یئازاد یت هیقودس

 !نێڕکوردستاندا بگ له ت هین ده ومه یئازاد یانجقاز  به

2.05.7505 

 

  وه سته هه شت ده رده اللۆ سه

 د حمه ئه حمود مه

 ی وه انهیژ یناو ناو هه یبوارڕێ ی ئه  وه سته هه  ده.. ئازاد  ی خامه ییتروسکا ی ئه  وه سته هه
و  وکوچه نۆاڵک  له تێد انی جمه رێدل ینگ ده یشامات و حه انی ڕێهاو لۆپ لۆوا پ..  ێنو
 نۆچ  هک  خوازان بکه یئازاد ی هۆڕئاپ یکێری و سه  وه سته هه ده..  قانۆترس و ت یکان قامه شه

کوردوستان و  ت که هڕتو  ره ماوه وا جه..  کردووه  وه نهیدز ۆو خ کۆش یتووش یتاوان کاران
 ڵیپ کان ، ته ناو بته ینگ هاتوو ته وه یر ماوه خواز ، جه یئازاد یر ماوه جه.. ژاند  هه یایدن
 .. کوتن  ده ت هڵسا انی ده یالدان جه ۆب یدناو بوون و به سواڕ

تاوان  یریپ یست ده  م تاوانه به تیتوان ۆت ۆکورت ، خ ین مه ته یبوارڕێ ی ئه  وه سته هه ده
  تاوان کارانه یژوێم م ئه یریپ ی هڵ ته تۆخ یانیگ  به تیتوان ۆت ۆ، خ تی کاران کورت تر بکه

 تی قاو بده رز له به ینگ ده  به

ئا  تێو مانه ، ئه نیوت که ڕێ ت به که و هاواره ره موومان به شت وا هه رده سه ۆالل  وه سته هه ده
..  نی که ئه سواڕم  رده سه یبت نمانیت وڕگ یووژم ته  به نۆچ  که نی بده شانین  م جاره ئه
  تهۆان کردیت که خامه یکڵ زندا خه مه یکێشانۆخر ی ێناو دوو تو له نۆچل  که  نهیو بب سته هه
 ۆڤو مر یشاناز یژووێم نی مهێر ئ هه  ن که که نگ هاوار ئه ده ک هی موو به چاوو هه ڵیچق

شتان  نها به ته  ر به هار هه و ندهڕد یلالدان جه یکۆترسن ی ئه ش وهێ، ئ کان هی یو ئازاد یستۆد
 .. بت یر روه فاشست بوون و سه کانتان زه گه هڕهاو  و وهێئ  به ش شکهێپ و هی ییسواڕ
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 ینگ هڕ،  تۆڕێبگ نگ هڕت  م تاوانه ئه یسور یکفن ی وه ئه شێشت با پ رده سه  کاکه  وه سته هه ده
ترساندا ، ترس  ماو له نه ایت نێ، خو رساویداگ ش هڕ،  اوڕ گهڵ رد هه زه  نهیتاوان کارانت بب

 یست دان ده  له  رو ترس له ماوه جه یی هڕتو  رکردن ، ترس له ده شاربه  له اترویز ییسواڕ  له
 یکان بته ی وه نگار بوونه ره به  له نانێداه ی ێنو یک هیژووێم نهیو بب سته هه.. ێموو شت هه

ئازاد  ینگ ده ی ندهیو ئا ره رخان به رچه وه یژوێ، م  وه انهڕ گهڵ هه یلۆپ شه یژوێکوردستان ، م
و  ێدابن کڵێم خا که ڕێمردم با هاو کێووتت کات نۆچ  که  نهیو بب سته هه.. کرد  ێپ یست ده
 تیب زیز ی که نه ماڵ به ید  وا هاته ت که ته هیس ، وه  وه بکاته ێست پ تردا ده یکێڕێد یر سه له
 یکان وه نه ۆب نێڵید ێج تر به یکان هێڕو د نینووس ئه ێڕد ک هی  نها تاقه نهاو ته ته مانێل

و  مژنڵ هه یاڵقوو به ۆت ی ناسه ههکاندا  بته یسواکردنڕ ێڕید ینا ساو په وان له داهاتوو تا ئه
 ستن وه انهڕ  وه ستان و پسانه وه ێن ب کا هی یئازاد یپرشنگدار ۆیو ئاس ره قاو به قاو شه ، شه

 

 ناوت بە رەنگ و بۆ و ناوی ئەڵوەن بەرزراگیرا

 اڵبو عه الم سه

 لەگەل ەیکەنێناو و و ۆمریئ مەاڵب ،ێبیدەن ینەوەڵئ یرووبار شتەردەس ەکاک ەیەوانەل
 ەڵکێت انینەوەڵو ئ نەوەڵئ ەڵگەل ەشیمەه ۆب رساویداگ یمۆم انەیو د تونیز ەدار یلق انەید

 ۆب انیرەس ندەرمەو هون رەو نووس نووسەژنامۆر ندەئاداب و چ یجیلۆک یندکارانێخو. بوو
 ن،ێخوەب تانەڵخ یکەیەوش و،ەوش ەل کڕێکو ،ەبرامان ەوەئ: وت انینەوەڵئ ەدانواندو ب ۆت

 یەاڵق یمایس ەب کڕێکو ؛یدێنائوم یساتەچرک ێندەو ه وایه ەل ەوێوانلێل ەیکەنێخو
 یکبوونیداەل ۆب یوانەڕچاو ەل کیەایرەد ند؛ەکڵگ ەیباخچ ،ۆبەع ەیخانیچا ر،ڵێوەه
 (. عوسمان شتەردەس)ناوەب ێنو یکێهانیج

 ستەدەب کان،ییەنفالچەئ ڵید کەو شەر یکێژۆر ەل حس،ەن یکێرێکاتژم ەل شتەردەس
و  ڵو مندا کەڵخ مەردەبەل یندەفمەرەش یرەناتوانن س تریچ ەکوژرا ک ەوەکێسانەک
و خوشک و  کیدا یشەباو ۆب ەوەنینێخو یرگەجلوب ەپاشان ب. ەوەنەرزبکەب انیسوکارەک

 .ەوەانیاندەڕگ ەیکەستیوەشۆو خ ڕێبراو هاو

 یماف یهانیج ەینامڕجا ی02ەیو مادد مۆو م تونیز یلق ەب ،ەمانەکاک ەوەئ! مانەکەنەوەڵئ
 ...کاتەد یتیەەاڵمۆک یرەو دادو یئازاد یدانۆرخەو ب انیژ یتانس کانتەلۆپەش لەگەل ۆڤمر

 تونیز یو دار مەڵەو ق نەوەڵو ئ ستەردەس: کیەال مووەه ۆبوو ب یتەبیتا یکێژۆر ڕۆمیئ
 ...تر یکەیەرەبەل کانەکۆترسن ەاویو پ کەیەرەبەل
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 اویش یمەاڵو ۆو ب ننێورووژەد کانەاریپرس ن،یمگەخ مماەئ ش،ەگ یچاو ەب انەیکەمەکیە
 ێب یکێتاوانبار یشەر یروو رەس یمرداربوو ردوەز نگەر یکێنینەکێپ شیوانەئ ن،ەڕێگەد
 !ژداننیو و ڵقەئ

 !شتەردەز برام

 ...ێبردبەن رەسەب یتیەئازاردان و سوکا وەنجەشکەئ ەب انتیژ یکانەساتەدوا چرک وادارمیه

ناوتان  شەمێو ئ تێبەئاگادارتان د نەوەڵئ ەابینڵود تێب رتانێخ یرەفەس...زمیزەع ئاواڵما
 ەشیمەه ۆب

 

 !بێدەنگى سەرۆك 

 رێولەه: قیسد شوان

و  ستاێئ ەكورستان ل مىێرەه ەل ،ەداو انیروو  ۆو نام خوازراوەن كىێرووداو ندەچ
 ىۆخ ۆب ىۆخ ەوەئ ت،ێنادر رەسەل كىەیەوەروونكردن چیه ،ەوەتەاڵسەد نیەالەرابردوودا، ل

 مووەو ه ەوەاریپرس ییشناۆر رێژ ەخاتەد منىەكاروبارى ئ ەب داریندەوەیپ زگاكانىەد
 . نەبك تەاڵسەد ىییەنگەدێب وەگومان ل ەانۆیخ قىەه انی ەیەه ۆیب گاشەڵمۆك كىێتاك

 انینازانن،  ەپرسان وەئ نىەخاو ەب انۆیخ وانەكوردستان، ئ مىێرەه ەل چىۆب ەك
. مێرەه تىەحكوم ەك ەوەتێروونبب كىەڵالى خ ىەوەئ ۆب ن،ەناد رەسەل ىەوەروونكردن

 كیەاییژۆلۆدیو ئا لەچونگ ۆب وەكهاتێپ چیه وانێن ەل اوازىیو ج ەكەڵخ مووەه تىەحكوم
 .تێشۆكەدێت نىیانبیو ژ كەڵخ فىما نانىێهیدەب ناوێپەناكات و ل

مافى  موومانەو ه ەاریرپرسەب ێیل مێرەه كىۆرەس كیە ەپل ەب شیتەاڵسەد ىییەنگەدێب مەئ
 مىێرەه ەل ەتەاڵسەد نیسترەد اڵبا وەئ ەچونك ن،ەیبكێل ىەوەداواى روونكردن ەیەه مانەوەئ

 . كۆرەس ەب ەبوو شیكەڵخ نگىەد ىەنیرۆز ەكوردستان و ب

 ەل كێكیە ەل تىۆیەخ ىەقس ەمەئ ەكوردستان، ك مىێرەه كىۆرەبارزانى س سعودەم
 كمەڵخ ردراوىێبژەڵه كىێكۆرەمن س" تەڵێد كان،ییەحكوم زگاەد ەڵگەل كاندا،ەوەبوونۆك

 شەسانەك وەئ كىۆرەس ەب شمۆیخ هاەروەه داومێپ انینگەد ەك مەسانەك وەئ كىۆرەس ەوات
كوردستان،  كىەڵخ ۆب نیشۆخڵد گاىێج كۆرەس ىەوتان مە، ئ"دوامەنێپ انیینگەد ەك زانمەد
 ىەوانەر انیرەنێو نو ننیۆزسۆپۆئ ستاێئ ەك گاەڵمۆك ستىەد اڵبا كىێنیچ تىەبیتاەب
 .ەكوردستان كردوو مانىەرلەپ
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پرس  نیبچوكتر رەسەل ەستاكێتا ئ ەك ىەوەل كات،ەد رانەگین كەڵخ كۆرەس نگىەدێب مەاڵب
 ڵموس ىەوانەو ر ێندرێفڕب ەوەرێولەه ەل ەنجەگ كىیەكوشتنى قوتاب ەپرس ك نیترەورەتا گ
 ەگومان ل. تىییەرپرسەب كۆرەس ەك ىیەگاێج وەئ ۆب ەوەتێنرێبه ىەكەرمەت ەوێوەو ل تێبكر

 .تێكرەد ىییەنگەدێب مەئ

َ  یئ ەل مێرەه كىۆرەس ىەكیەنگەدێب وات،ڕئاوا ب رەه رەگەئ ۆخ  مانەوەئ مىەاڵو. ساتداَ 
 ەیەه گاداەڵمۆك كانىەكهاتێپ وانێن ەل ىییەنگەهاوس وەئ تێناتوان وەئ ەك ،ەوەداتەد
 .بكات انیژ ىەكەكەڵخ مىەخ ەڵگەو ل ێبگریرا

 كانىەوەن نیراقێع عسىەب كانىەئازار ستىەد ىەكوشت شەستاكێكوردستان تا ئ كىەڵخ
 ەب تەكەكۆرەس ت،ێئاوا دروست ب كىێژۆر ەك انیژەد ەوڵەاەیخ وەب ەشیمەه ەمێرابردووى ئ
 ەل انی ت،ێژڕێب سكێكوردستان فرم كىەڵخ ۆب تەكەكۆرەبكات و س ەكوردى قس

 .تێشداربەب كانتییەشۆخ

كوردستان  كىەڵكوردبوونى خ ەب انیچاو ەك ىەوانەئ كانەگانێالى ب تێبەه كتێكۆرەس
و  یید ەهاتەن انەیونەخ وەئ تێوەكەردەوا د فەیح مەاڵب ت،ەیبك ەوێشانازى پ یەناەڵه
 !!بدات شانیپ ایجەب ىۆخ تێوەیەد كۆرەس ڕۆمەئ

 سعودەم ەچونك ەنگەدێب كۆرەس چىۆب تێبپرس ەیەه ىۆب یەگاەڵمۆك مەئ كىێتاك مووەه
مافى  ن،ەبك ەوێشانازى پ كان،ییەپارت اینەت ەب تێو ناب ەكەڵخ ردراوىێبژەڵبارزانى ه

 ەكەڵخ وەئ نگىەد ەب رەگەئ ەبگرن، چونك كۆرەسەل شیتوند ىەخنەر ەیەه انیشەوەئ
 .مێرەه كىۆرەس ۆب راێبژەدەنەڵه زانىبار ەوییەاینڵدەب واەئ یەبواەن

 یكۆرەس  ۆب ن،یوانڕب نگدانەد راوێبژەڵو ه دكردنیكاندۆو خ نگدانەمافى د ىەوانگەڕل رەگەئ
ناو  ەو بزانن ل كىەڵناو خ ەنێب انیردووالەه ەقەه واەئ مان،ەرلەپ ندامەئ انی تێب مێرەه
 ن،یژەد نۆچ وانەئ تێبزان ەك ەیەه ىەماف وەئ شیكەڵخ ت،ێرەگوزەد نۆچ انیژ گاداەڵمۆك

 ەل ەیەه انیشۆكوردستان ب كىەڵخ ،یەوانداەئ ندىەوەرژەب ەل نەكەید ىەكاران وەئ ندەتاچ
 نتاجیئ ،ەرجكردووەخ ندتەچ نەبكێل ىەوەدواى ئ دایكانەرەفەسەل كۆرەس ىەوەانەڕدواى گ

 شیمانتارەرلەو پ كۆرەس ەچونك تدا،ەرەفەس وەل ەبوو یچ ەمێئ ۆب تەكەشتەگ مىەرهەو ب
 وەئ نگىەدەب رەه ت،ێد شیكێژۆو ر تەاڵسەر كورسى دەس ەتەشتوونۆیر كەڵخ نگىەد ەب
 . نێبرەال د انی ەوەننیبەد تەاڵسەكورسى د ەدووبار ۆداخ ەوەنێكرەد كالىیە وانەئ ەكەڵخ

 چیه تێویەو نا ەمێئ ەل ەوەكاتەادیج ىۆخ كۆرەس ۆب تێپرسەد كەڵخ ڕۆمەئ مەاڵب
و  ەنگیو ئابورى و ژ تىیەەاڵمۆو ك یاسیس خىۆد ەل ىیئاگا ەبدات؟ ك شانیوا ن كىێستێوەڵه
 ەگومانان وەئ مىەاڵو چىۆب ت،ێبێئاگاشى ل رەگەئ انی ،ییەشتى ترى كوردستان ن رۆز

 !ان؟ێیل ەنگەدێب وەبوون و ئ ڵەەاڵگ كەڵالى خ ەك ەوەنادات
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 نوسین ده  وه( شت رده سه)ی  که دوای خاڵه  مومان له هه

 على سيروان

  ونه كه بن ده ایند ور ر چه هه كان هۆڤمر تدااڵ سه ده یباو یریشنبڕۆ یر گهیكار رێژ  جار له رۆز
 یو توانا  سه ره و كه رگانۆئ یزن مه ۆیه  به  كه  وه اندنانهی اگهڕ یو وژمه و ته ئه یر گهیكار رێژ

 ی وه نه یصف كردن وه تاڵ سه ده ی چونانهۆو ب له كێكی. كاتی ده  كه  وه هیكار واشه و جه  نده پاگه
ها  روه هه  وه رست پهۆت خ نانه و ته ۆخ  بوو به نه اڕۆزان و ب و نه وار ندهێخو  نه  به  هڕۆیم ئه

و   ئانهیجر یكێماڵو(( شت  رده سه) ماڵ به.  الوازه یستێوڵ و هه  هین ۆیخ یژوێم یئاگادار
.  تێچ ده  رگه شمهێپ یكانَ  ێبرد نهداستان و   له یاڵبا  كه.بوو   رانهێو جوام  ارانهیهوش
 یشت هاوار رده سه. ن  بكه  وهێپ یتوانن شاناز ده ڕۆم ئه یو الوان  هێینو یكێواناڵشت پا رده سه

 ی كهێكاك  به یكاك  هیدشتا  تر له یكێ، وا جار  ێنو یكێشۆڕش ۆب  هێینو ی وه نه یژدانێو
  كوردستان ، وه ۆڵید  به ۆڵد ی سته جه  تهخس یرخودان به یانیگ.   ڕێ  تهۆوت كه  وه رهێول هه

و  ر له ، هه وامه رده ر به هه شۆڕش  كه لیند قه یكان خته سه  لوتكه  دات به ده یدان ئاوه ی مژده
(  ڕیب انێكێند جاش چه یكلك ت رهیند و عب په ۆب  كه)  یخوار  هاته یسپ یفر به  كه ی وه ژهڕۆ
 .ن  ده كان ده جاشه  نهۆك  هند ب مان په شار هه یكان كهید بار ناو قه  مهڵ قه  به زانێئاو

 ی نهێو كوڵ نها به ته  به تێب ی واده خانه ۆب یشۆخ  ره تا سه  هین  هۆیمر یكێتڵحا شت رده سه
و و دوا  مه  له تێب ده تاڵ سه ده  هۆیب.  اردهید  بوون به انی م جاره ئه(  مه حه  مامه یرانۆس)

 انیسم هڕ یكێرگ به یكانێنێنه  الده جه  وه دان كاته ئاوه یكان ندانهیكات و ز ئاماده یكانش دارهێس
  به انیباك. ژوور كردن  رویژ یناغۆق  كوردستان چونه یالوان ی وه ر ئه به  له. ر به  بكاته

وان ژوان  رگ ئه مه شێپ  له كوڵ به.  تێرگ ناچ مه  به انیقۆما ت نه  وهێئ ی كه زهێه  به  كهڵۆگا
  به یت په یست ده  به اننیكاناڵناو ما اوازن،یج رۆز ڕۆم ئه یكان رگه شمهێپ.  نێن رگ داده مه ۆب

 ی لوتكه ڕۆم ئه یكان رگه شمهێپ. جنگن  ده  وه كهێكراس  به((  یغاند)) یشن ئاشكرا چه
. ن  كه ده  ئاماده انیتاڵهاو ڵ گه له انیكان سهۆشار ب یچاو شێپ  هیناێه انیكان شاخه

(( نووس ژنامهڕۆ))  هی هه انیتر یكێناو  ن وه كه ده یارید انۆیخ یدست  به انڕی شه یكان پانهۆڕگ
 انی سور ده ی جامانه  ، نه انیناوبنگ  كانه و باوه یزۆریپ  و دژه یزمان زبر...  نڵێ دهێپ انی

. وت  مزگه ۆب  الو نه مه ۆب  ن نه ناكه شیپارت ئ ۆن ب ناكه شیئ  پاره ۆب.  چانۆگ  نه تێنێترس
نسبت   به نڵێ ئه  ورازه هه ی وكاته ئه. كات انیوێنش  هین ك هیرزا كات به انیلغاو  هین  ێمك چه

ناو   له انیكان ره نگه سه.   رزه به یكێو ئامانج  خته سه  مهێئ یدوا یكان وه نه یون خه  وه مهێئ
.   هێیپ انیتاڵ سه ده ڵی نده گه یكومنتید  له ڕپ یكێپۆوان الپت ئه ی گبه وام هه رده به.   هۆیزانك

ر  هه  كه. النۆچ اڵ و قه ش هڕ یر سه یكان كراوهۆموو تاب ناو هه ۆب  وه ره هس  چنه ده انیكانێچاالك
 ی دهیم د سته یكڵ خه یچاو ساغ ۆب ژنڕێ دهڵێ هه رنێبژ دهڵ هه  ێو ئه یكێكۆریچ ی جاره

 . قوربان   ن به كه ده انۆیكوردستان خ

 تڵێ ده ۆیك خ بوو وه رگ نه مه یوانڕ چاوه نیژ  له زارێبوو ب نه امی په  ێشت ب رده سه  هۆیب
 یزان یارید نیتر وره گه  به یرگ مه  ێمان ك قاره  وه  رنهێجوام رۆز ماڵ به نێڵێب  ماوه رۆز شتایه
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 ی هییبرد م نه ئه ر ابهڕ یكێتیسا كه یتێاریرپرس ك به وه. رستانۆریر ت رامبه به  رخودان له به ۆب
  كوردستان وه  له  ترسه یسنور یكان شكاندن الده جه ۆب ۆیخ یكردن ش شكهێپ. كرد  مارۆت

  ێب ڕۆم ئه یالوان  كرد كه یمومان هه یشت چاو ساغ رده سه.  تاڵ سه ده ڵید  له  ترسه یچاندن
 یوخڕ  چووه  كه هیایوایه  كهینیشب و گه  كهینیشبێشت پ رده سه. نین امی په  ێب نیئاگا ن

 .موومان  هه

03/0/7505 

 

 ندێکی خوێناویدا ماوه ی زه پرسه  له

 ن؟ ک کوڕی خۆتان قبوڵکه وه  شتێکی دیکه رده کرێ سه ده:رۆك نابی سه جه

 د حمه ئه کر به

 ٣١٠١ی مەی  ٠٣

ک  وه نداڕیرب ادهڕ یئازاد یژووێم  له ۆیخ   وه کورته یکێند وتار چه  عوسمان به شت رده سه
 نیمتر که  به تێو که دهڵ هه ۆب ی وه ئه یشانس  س  م که که. خشاند نه  خشاوه دره یک هی رهێست ئه
 یکڵ خه یناڵ مهۆک ی نهیرۆز یستیو شهۆخ  تهێبکات و بب دای په ۆیخ ۆب ر نهێخو  ندهێم، ه رهه به

 . کوردستان

  و نه  هیخوا کۆر سه  نه"و " میبارزان ی که کچه یمن عاشق"  یردوو وتار هه یرنجدان سه  ماڵ به
 ێب ده  که  هی هه یی دا ئاماده م وتارانه له شنڕۆنا ین هیال کێند هه تێکر ستده ، هه"ی که کچه

 یران زهێارپ یشکر و له کۆر سه  هیبوا ده  وه شه هیگاین شهۆم گ ر له هه. ر سه تهێبخر یشکیت
 .  یرکردنۆرێک ت نه ، هیبکردا انییر نووسه یتاڵ خه  ک،ۆر سه

ناوبراو،   یردوو وتار هه یامی په  که  هیدا وه شت له رده سه ۆب کۆر سه یتکردناڵ خه یکارۆه
. تێبکوژر یر سه له نسانیتا ئ  هیین دایت یر نهێهڕرسو و سه  وره گه رۆز  یک هێڕییشگۆڕش
 یمک چه یبژاردنڵ هه. کات ده یت هیرا نهێنو کۆر سه ی و حزبه و ئه مێر هه یکۆر سه ۆت ب نانه ته
 ی رهێشگۆڕترس و ش چاونه  حهڕۆو  ئه ی وه مکردنه که یمانا  ، به من یال له یتێڕێشگۆڕش

 یست ده یو داوا ڕێب دهڵ نگهه ده کداۆر سه یتاڵ سه ده رێژ یت که مله مه  له  که   هییشت ن رده سه
  نزم له ورز  به یک هی قسه ،ێرێس ناو که  که  کداێرج لومه هه  له. کات ده کۆر سه ی که کچه

  کات که نه  وه ئه ۆب تابیحساب و ک ها هی تا ده ێنێودا بدرک ئه ی که و حزبه کۆر ر سه رانبه به
  هیین  رهێشگۆڕش  حهڕۆو  ستم له به مه دا رهێمن ل. نا اخودی  وه هییترس مه  تهێو که ده یانیگ ایئا
  له یت بهیتا  ، به ێنێدرکیب ێرێواس ن که  که ڵێ ده  وه و ئه  هی سته رجه شتدا به رده سه  له  که
 یکچ یست ده یداوا  که هیکداێامی په یکڕۆ ناوه  له یتێڕێشگۆڕش  ست له به مه کوڵ به. رداێول هه
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  نجامه رئه و ده و ئه  هییم داخواز ئه یکان مانا شاراوه  له اتریز یک هی وه پاش وردبوونه ، کۆر سه
 یی ساده رۆز یک هی خنه هڕ  له  جگه ڵێنا ێپ مان کهید یکێشت چیه ، وه تهێو که دهێل ی انهییاسیس
ک  نه  وه مه که ده  انهییموکراسید یک هی خنه هڕ  خت له جه. کۆر سه یتاڵ سه ده  له  انهییموکراتید

 .  وه ارهیپرس رێژ  خاته ده م ستهیس یرتاپا سه  که  رانهێشگۆڕش یک هی خنه ره

 یک هی خنه ره یچۆب کۆر سه یتاڵ سه ده نیو بزان نی بده  م دوو وتاره ئه یکێرنج سه  وه کهێپ با
 کێرب زه ێکر ده  که  رانهێشگۆڕش یک هی خنه ک ره نه ناکات،ڵقبو ش انهییموکراسید ی ساده

 .  تێنێب کاۆر سه یتاڵ سه ر ده سه به

 تێو هی ده.  هی وه ساده یکێالی خه نیشو  ر به نووسه" میبارزان ی که کچه یمن عاشق" یوتار  له
و و  ئه ڕیکو  تهێکات، بب ده یت هیکاۆر سه کۆر سه ی ته که مله م مه ئه ی ساده یک هییتاڵک هاو وه
 .  تێو بخواز ئه ی که کچه یست ده

 یقاندن ته  ونه که ده ،یپارت یتاڵ سه ده یکان سته ده مبه هڵ و قه تاڵ سه ده یکان وه کاردانه کێکات
 یامی په یکڕۆ ، ناوه"ی که کچه  ونه  هیخوا کۆر سه  نه"  یوتار  شت به رده سه دار،ڕگ ی وشه

 .  کات ئاشکراده ی که وتاره

 کداۆر سه یکچ ڵ گه له  هیین نانمێکهێپ زانێخ یکوردستان ماف یگاڵ مهۆک ینج گه یکێمن ر گه مه
   ؟ نهۆچ ی وهیش ێس نازان که  که

 .  تێکر ردهۆرێشت ت رده سه  هۆیب.  رهێخ نه  به ،ی که هیینچ تفه  سته و داروده کۆر سه یماڵ وه

  هۆیب ،یشی که کچه  و نه  هیخوا کۆر سه نه  که ی وه ر ئه سه له  شت سووره رده سه ماڵ به
 . کات کارده کۆر سه یبوون خودانه یزێر ت سه له  رانهیلگێش

 یپشت  له ینێو نه  شاراوه یکێست به مه چیو ه ئه ، هیین یخراپ یکێت هیین شت رده سه
 ". قلب الشاعر یالشعر ف یمعن" ڵێیتا ب  ناوه دانه  وه هییکان وشه

 یواو و ته  که هیو خوا ئه.  هیخودا کۆر سه  که ێشزان ناکات و ده ۆیخ  له لێشت ف رده سه ماڵ به
  که  شنهی زهیبالۆگل ین مه زه یخودا کۆر سه.  وه تهۆکردۆک داۆیخ  له یت هیخوا یکان ته هڵس خه

 یکان هژمار ئه ێب  ارهۆڤگ ویۆادڕو  تیال ته سه یکان هییئاسمان  هڵو ما تێن یکان هۆڕت
 .   وه تهۆگرت ۆب یکان سحابه و ئه لیو جوبرائ زۆریپ یبێکت ینێشو ی که تهاڵ سه ده

 یت نان نانه و ته  هی وه سته ده به ی که ته هییع هڕ  له یانیژ ی وه رگرتنه وه یتوانا کۆر سه
 .  شیوان ئه

و  ییخودا یکێنسانیئ  ته بووه ،یت هی وه هیور ده به ی هۆیو شک تاڵ سه و ده ئه ڵ گه له کۆر سه
 .  تێب ییایدن یکێنسانیئ  تووه که  وه له
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و  انۆیخ وانێن یی هی وره گه  انهڕم داب ست به کوردستان هه ی کهید یکان شته رده و سه شت رده سه
 .  خودا یبد عه شیمان و خودا وئه ئه.  وه خواره  مان له و ئه  وه ره سه و له ئه. ن که ده کۆر سه

 یت هڵس و خه ییایدن یکێنسانیئ  به  وه تهێبب کۆر سه  که  هی وه وه ئه نێشو  شت به رده سه ماڵ به
  واتا له. یرز ر ئه سه یکێنسانیئ  به  وه کاتهیو ب  وه تهێربگر وه کۆر سه له یرز رو ئه سه
 .  ینسانیئ یکێنیکائ  به  وه کاتهیب  وه هییخودا یکێنیکائ

 ایپ یکۆر سه ی وه بوونهینسانیئ  به ی سهۆم پر ئه  که  هی هڵنا و که ئه کۆر سه یکچ یست ده یداوا
 یزمان  له نۆک چ روه هه. کۆر سه ڕیکوو  تهێبب ت،ێو هی شت ده ده ر ئاخر سه. تڕێ په دهێت

 ۆب تمانش رده سه نیهاتوو: "ێتێ در ده یرنج سه  کچه یباوک ی کهید یکڕێک کو زاوا وه دا،یکورد
 دایژنو ژنخواز ی سهۆپر  له  هی انهییوار کورده ی ساده یکێنڕیرب ، ده"تانۆخ ڕیکو  نه بکه

 .  تێنرێه ناوده

 ی که من و کچه یند ماوه زه: ڵێب کۆر سه به  که  هی وه دا ئه م وتاره شت له رده سه یششۆک موو هه
  وه کاته ده شۆت. و وه مهێو ئ ۆت وانێن  تهۆوت که  که ی ورانه گه  سافه و مه کات له ده زگارتڕ ،ۆت

 ت، للهیم یباوک  تهیب وسا ده ئه کرد،ڵقبو تۆخ ڕیک کو منت وه کێکات ۆت.  مهێئ  له کێش به  به
و   هییر ن شه به یجنس  ند له ئاخر خوداوه.  هییت هیخوا ت،ی ده ده یست ده  له ی وه ئه ماڵ به

 .  یردا بژ شه به ڵ گه له تێناتوان

 یگاڵ مهۆک  له دایاسیس یتاڵ سه ر ده رانبه به  له انییتاڵهاو یی متمانهێب یور گه یگرفت
 وانێن یکان سافه مه ژڕۆ  به ژڕۆ  که  گرتووه ی رچاوه سه  وه نهێم شو نها له کوردستاندا  ته

،  وه خواره  هل  مهێو ئ  وه ره سه وان له ئه.  هیدا وه ژبوونهێدر  له انییتاڵو هاو ییاسیس یتاڵ سه ده
 ، مهێند ، ئ وان، خواوه ئه وانێن ی اوازهیج  هانهیو دوو ج ئه ۆب  اوهیش ینڕیرب ده نیباشتر

 .  ت هییع هڕ

  به ،یت هی وه هۆیخ ی گاکهڵ مهۆک ینووس نگ چاره ته به  که ک هیتاڵک هاو شت وه رده سه ماڵ به
   هۆیب. یت هی وه هی که کهۆر و سه ۆییخ وانێن ی هییند وهی م په ئه ی وه کردنهیسروشت نێشو

 م دهر به  خاته ده ک هی گاچارهڕێ  ک تاکه وه ک،ۆر سه ی که کچه ۆب ۆیخ یعاشقبوون یاریشنێپ
 .  تێن و داکه ر ئه به له ییخودا یرگ و به ییایدن یکێنسانیئ  به  وه بکاته کۆر سه وه هڕێی  تا له

شت  رده سه تی که ستده هه ، وه تهیوردب  امهی م په له  وه ساده یک هی لکهیچاو  ر به گه ئه  واته که
 یگاڕێ  له ێکر ده:" تڵێ دهێێپ کوڵ ناکات، به کۆر سه یتاڵ سه ده یووخاندنڕ یداوا
ئاخر " ؟ وه خواره ی مهێئ  له کێش به  به  وه تهیبب  وه منه ی هی نامهیم داخواز ئه ینندکرد سه په

کوردستان  یگاڵ مهۆک ی ساده یکۆڕێواتا ک کات، دهۆڵقب  هی نامهیم داخواز ئه کۆر سه کێکات
  که تێب دروستده ندایدوو کائ وانێن  له یسروشت یک هییند وهی و په ۆییخ ڕیکو  کاته ده
 یت هیخوا ش مه نابن و به ڵ کهێردا ت شه به ین به ڵ گه ئاخر خواکان له.  هیینسانیئ یک هییند وهی په
 . زنێپار ده انۆیخ
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 یتاڵ سه ده  که ی هیو مانا  به تاڵ خه. رکردنۆریت یاتیج  له  هیتبکرااڵ کراخه شت ده رده سه  هۆیب
  که  هی وه وه ئه نێشو  به ی گاکهڵ مهۆک یک هیتاڵهاو کێکات تێسووپاسگووزار ب ێب ده یاسیس

 .   انییتاڵهاو  له کێش به  به  وه تهێبب ی که رکرده سه

 ێکر ده  وه کهید یکێنێشو  شت، له رده و سه یبارزان ی که کچه یکۆریچ یتر یکێن هیال ماڵ به
 ی ماله و بنه یبارزان یکچ  به یریشه ک ته شت نه رده سه دایایت  که کێرنجدان سه. تێرنجبدر سه
 ێکر ده کۆر سه یندبوون خواوه یسروشت یکێنجام رئه ک ده وه کوڵ ، به کردووه نه کۆر سه

و   کوردستانه یکان نهیکائ نیحسووکترڕۆشت  رده سه ، وه هیگاین شهۆم گ له. تێبکرێل یچاو
 .  هی هه یی کوردستاندا ئاماده یکڵ خه یرتاپا سه ینی زه  له  که  بووه هه یک هیاینتاز فه

 .  نی بده کۆر سه یندبوون خواوه ی سهۆپر یرنج سه ید یکێجار با

  ت به باره سه ۆت ئه یک هییاریزان ک هییتاڵهاو چیک و ه له فه یناڵ شکه که  تهیچ ده کۆر سه کێکات
 نۆچ داڵل مندا گه له کۆر سه تێنازانر. تێنازان ی که سوکاره و و که  ئه ی ژانهڕۆ یانیژ

 ت،ێزان ما ده سه ت،ێگر ده ک هییرانۆچ گ  له ێخوات، گو ده یچ انییانی کات، به فتارده ره
 نسانیوا ئ ئه ت،ێب ونده کداۆر سه  کان له ساده  نسانهیئ ی ژانهڕۆ یانیژ یکان هییکار ورده کێکات
ال  له یری سه یک هیزوو و ئاره  هی وه انهییکار م ورده ئه نێشو به ،ڵیفزو یکێنیک کائ وه

 یال  هل ان،یژ ی و سادانه ییتا ره سه  م جومگه ئه یونبوون. یشفکردن که ۆب تێب دروستده
 کڵێ مهۆک تاڵ سه ده یک هی مه ک گه وه ژووداێم  له  شهیم هه کان، تارهیتالۆت هییاسیس  رکرده سه
 ێپ یتاڵ سه ده یشاندانین ۆشک  بوون و به ره وه تا گه  بووه  وه پشته  له ییاسیس ییغزا  مه
 یارانیرپرس به یانیژ ی نانه هیم ال به انییست ده انییتاڵهاو کێکات  هۆیب.  وه تهێنرێمبه رهه به
 یکان ژووره  چنه ، ده وه و نوکته اینتاز فه یکان که چه یگاڕی  وا له ناگات، ئه دایاسیس یتاڵ سه ده

 . .   وه هی که سته و داروده کۆر سه

 یکورت یک هێیرپ ده  به  وه هییتانیر به یر رهیم ی ژنامهڕۆ  له نی ددام حوسه سه ی نهێو یشاندانین
  که گاڵ مهۆک ی ساده یکێنسانیئ  به  وه کاته ده نی ددام حوسه سه دا،ی که ندانهیز  له  وه رهێژ
.  وهینیب نه داینسانیئ یرگ به له انۆیخ ی که لالده جه یک هی نهێت و قه راقێع یکڵ خه یناڵ مهۆک
  انی که رکرده سه  که ننێب  وه ت به ناعه قه راقێع یلک خه ی وه ئه ۆس بوو ب به  وه رهێژ ی که هێیرپ ده

 یک هێیرپ ده  له کێحریچ س یاستڕ به کات؟ دهێپ  له  وه رهێژ ێێرپ ده شیو ها ئه بوو، ئه خوا نه
 .  تێو که دهێج راقداێع یگاڵ مهۆک ییاسیس یکێکستێنتۆک  له کێکات  هی هه دا وه رهێژ ی اوانهیپ

 یت هیخوا ڕۆڵی  له  مهێئ یت که مله مه یکان رکرده ک سه وه ی رکرده سه رئاوادا،ۆخ  له ڕۆم ئه
 یکان هییاسیک س وه یکێند خواوه  ته کراونه ما، نهیس یکان ره کته و ئه ژانێبیرانۆگ ماڵ به. خراون

  له اگاگ یدی و له تیو براد پ ێنسیۆو ب ناۆماد   کێکات ش هۆیب.  مهێئ یت که مله مه
  که  هی وه ئه انییتاڵهاو  له کێرۆز یور گه یراق مه تریگرن، ئ رارده قه دایند خواوه یکان ئاسمانه

 ن،ۆجاکس کلیکا و  ما رده به له یچ ناۆماد ی که تازه  شوات، مناله ده ۆیخ نۆگاگا چ یدی له
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 نایلێنج ئه یک هی نهێو  دات به ده الرۆزاران د هه رئاوا،اۆخ یر گه ژنامهڕۆ ش هۆیب. تێو خه ده نۆچ
 .  سدایپار یک په چه یک هی خانه قاوه  له  وه کهێرتێشیت  نانخواردندا به یکات  له یجول

 یرم گه یکڕێبازا یو بوون رئاواداۆخ  له لمیو ف قایسۆم یکان رهێست ئه یرتاژۆپڕێو   نهیو
و  قایسۆم یخواکان ی وه کردنهینسانیئ  به یکێششۆدا، ک م بواره له یمکار موزه زه یر گه ژنامهۆر
  به  انهی وه وان و کردنه ئه یعاشقان  وان له ئه ی وه کخستنهینز ۆب  کهێدانڵو هه.  ودهیلۆه
و  م ئه هه رئاوا،ۆخ یر گه ژنامهۆر ،ید یک هیواتا  به.  انۆیک خ وه ی ساده یکێنسانیئ

 .  نسانیئ  به  وه انکاتهی ده شیند و هاوکات خواوه  کاته ده  رانهێست ئه

 یت اسهیس یکان نده کوردستاندا، خواوه یگاڵ مهۆک  له  شنه م چه له یک هییر گه ژنامهۆر یابیغ  له
کوردستان  یگاڵ مهۆک ی وره گه یخوا ڕۆڵی  که  وه هییپارت ی که کهۆر سه  به ، مهێئ یت که مله مه
به  دا وره گه یک هییاریناد  وان له ئه یکان هیینسانیئ ن هیو ال انیژ یاوو ته ت،ێنیب ده
 . تێڵێه دهێج

  له  رهۆو ج ئه ی خانه  تهێچ ده کێدا، ر م دوو وتاره شت عوسمان له رده سه یششۆک
 .  ن رئاواوهۆخ یگاکانڵ مهۆک یکان نده خواوه  له کێش به نێشو  به  که  رئاواوهۆخ یر گه ژنامهۆر

 ی وه کردنه یامی په  له  وره گه یک هێڕییشگۆڕش  که ی وه ئه یامی ر په سه  وه مهێر بگه ر گه ئه
  له کێو، کات له ییخودا یرگ به ینڵیو داما یرز رئه سه یکێنسانیئ  به  هیین کداۆر سه
 ۆب  وه تهێکر رزده به  وه کهۆر سه یت که مله مه یتاڵ سه ده رێژ یک هییتاڵهاو یهاتن  وه نگه ته به

کوردستاندا   له  ندهڕر و د رکوتگه سه یکێتاڵ سه چ ده  که  وه تهێب ووندهڕ مانۆوسا ب ئه ک،ۆر سه
 .  تێناگر یشۆیخ یانیتاڵهاو یژگارۆئام نیباشتر  له ێو گو  هی هه یبوون

. ی که کچه  نه  و  هیخوا کۆر سه نه  که ی وه ر ئه سه سوور بوو له  یرکردنۆریتا ت شت رده سه
ودا،  ئه ی که هیناوێخو  نده ماوه زه  له ماڵ به. یخش به یانیدا ، گ شقه م عه ئه نێشو به  هۆیب
  هیین  ادهو ئام تێنێواز ناه ۆیخ یت هیخوا  له کۆر وت، سه رکه ده انۆیکوردستان ب یگاڵ مهۆک

 .  ێخوار  تهێب ۆیخ یت هیخوا یناڵ شکه که  له

 

 تیرۆر و یاخی بوون

 ر عومه زگارڕ

  له وه که هیووڕموو  هه  له( شت عوسمان رده سه)  یرۆریت  ر به رامبه به ییر ماوه جه یستێوڵ هه
  به ێشت، بکر رده سه ی که وتاره وێن یرگ مه"  یم که هی ینگ زه"کو  وه  ێکر ده  که ، هیکداێئاست
 وێاڵپ. حوکم کردن   له  وازهێم ش ئه یرگ مهۆب کێنگاو هه  و ینگار ره به ینگ زه  یتا ره سه
  وه خواردنه یئاو ڵیبت یگرتنێمان و ت رله په ر رامبه به یشاندانیپۆله خ انیقوتاب ی وه رزکردنه به
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  هی نراوانهێپ سه رۆز به  هیزۆرێهم و پ و وه ئه یکردن وخاش کردن ێپ  مان ،  له رله په یکۆر سه له
 . ینێشک چهڕ  دا له انیموومان هه یرس ده رانۆشت و س رده سه  که

  و به ێستبیو شنهۆخ یانیژ انی،  انیژ  ر به رامبه بوو به روا نه په ێب یکۆڤێمر شت رده سه
 یکڕۆ ناوه ، هۆڤم مر ئه یت هیاڵ مهۆک یانیژ.  ێکردب ۆیخ یرگ مه یوانڕ چاوه ۆیخ یبژاردنڵ هه
و  ئه یخۆر بارود رامبه ن به ده ده شانین یجد یکێس که یت هڵ شغه مه یموو هه یکان نهینووس وێن
ر  سه به ایت یانیژ ی که که هڕ وگه نۆاڵک یکڵ و خه زانێ، خ یکان ره و و براده ئه  که ی هی گهڵ مهۆک
 ێو ربکه سه  که پالنه ی وه ر له بکا ، به یرۆریبوو ت  وه شته رده سه نێشو  الت به سه ده. ن  به ده

  که ،ێرێبن کێجیس مه ند هچ یستیو( داێکوشتنم ل یم که هی ینگ زه)  یووتار  شت به رده سه
 ۆیخ یکوشتن ر به به  وه گهڵ مهۆک یئاگادار کردن ی گهێر  بوو له وه ئه  جانهیس و مه له کێک هی

 .  ێبگر

ق و  ناحه  به  یکورد یایدیومێن  له  نچ ، که گه یتریناو انی کو ده بوو وه کێناو شت رده سه
 یکێرگ چانس مه این ته و هین انیناوبانگ یریشنبڕۆ یند وهێن وێن یپاوانخواز یشۆخ ر نه به له
 یکان هیترس و چاونه کان هیجوان و وه تهێبکرۆک انیکان مه رهه موو به هه  کا که دروست ده ۆب انیوا
  ،که هی هه انیناو  که ی وانه ئه یکورد یریشنبڕۆ یند وهێن  له.  تێشف بکر که انین کا قه ودهێن

 انیپشت  چوونه یجد به رۆز  که نده وهێموو ن مدا هه که رۆز یک هی ماوه  له کراێل انی شه هڕ هه
.  قاندنۆت و شه هڕ هه  له  هی و ناوانه ئه یپاراستن  کردنه یپشتڵم پا کردن ، ئه ێل انیپشتڵوپا
  رگ له مه ی شه هڕ هه یچۆب  که:   هی وه ئه نی بکه یمانۆخ  له  هیجد رۆز  که کێاریم،پرساڵ به

 کان تهیسا یفیرش ئه یکێسووچ  له یموو ، هه یتر یکان نهیم نووس رجه شت و سه رده سه
  نده وهێم ن ر ئه سه  به  هۆڤم مر ئه یسی که یئاسان  وا به ۆ، ب رابوونیگڵ هه کان ژنامهڕۆو
 کێ،کات  نده وهێم ن ئه ی هڵ ر مامه سه به  هڵزا کدا هی وهێچ ش  له  هیم خه ێم ب ؟ ئه ڕی پهێت

 ن وه نمهێشو  به"  ڵێ ئاشکرا ده  به و وه کاته ودهاڵب نینووس  ناسراودا که نه یکێنج ر گه رامبه به له
 یموو هه  مه ئه!  تڵێنا چیناکاو ه چیه نده وهێنم  ئه.."  مێڵناهێج ش رهێتا بمکوژن ، من ئ

 ۆب ێشێبک ایشۆر خ سه نگ به زه  هاتووه ی وه هئ یکات ش نده وهێم ن ئه  که  هین  وه ئه یر شاندهین
 ؟ ۆیخ یکان هیشۆخ ر نه رامبه به ، له  وه بوونه دارێب

 یتریکان هیو قوربان رانۆشت و س رده سه  یر کوشتن رامبه به له کێنڕیرب ده یت هیزا هڕنا موو هه
و  موو ئه هه.   زگرتنهڕێ یگاێج ڵ مهۆک س و به که تاکه یئاست  له یاسیس یرۆریت یست ده
 یگاێن ج که ده  م کاره ئه ی دانهین وئ که ساز ده یۆییادڕ ۆی، گفتوگ عریووتار ، ش ی سانه که
 ۆیخ ک هی وهێش  به  کردنانه یشدار م به ئه تدا هڵحا رۆز ، له ماڵ به.  ێب هه ی ژهێدر ێب ده و زهڕی
  هینگار ره م به ئه ییزڕیک هی  ش له ربه ت زه نانه وته ێنێوێش ده  که له سه مه ڵیس ئه  که  ێنێنو ده
  له  ته م بابه ر ئه سه له دوانێل یکات  له یهل ئه یک هی ژنامهڕۆ یر رنووسه سه  نموونه ۆدا، ب ده

 ییژووێم ۆیه  هیکا، گوا نه یکان وه کدانهێل  به ڵ کهێت یتێشارچ ێناتوان دایۆیادڕ ۆیگفتوگ
 تریک هیال  له! بکا   مه ئه ێتوان ده یپارت  هۆیب  وه کاته ده ایج کێل یمانێسل روێول که هه  هی هه

!   بووه انیکام یرێامنی په و هێیک یشت ه رده سه یراتیم ی وه ر ئه سه ن له که ده ڕ شه تیدوو سا
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 دا نده وهێم ن له  ن که ده ده ایدیر تراژ سه یرۆخ مشه یلیل ده تری نموونه انی و ده مانه موو ئه هه
 .کا ده ۆیخ یشیئ

  که ی هیترس م چاو نه ئه" .   کرداره"  تێب" ق  ده" ی وه ئه شێشت ، پ رده سه یکان هیترس چاونه
 یتر وره گه یکێبوون یاخی ی کراوه ژێنواند ، در ۆیخ دایس که تاکه یک هیدا حه ته یوازێش  له
 ی وه ئه شێشت پ رده سه یکردن رۆریت یئامانج.  یگشت  به  هی گهڵ مهۆوک یت بهیتا  نج  به گه
حاکم  ی هڵما بنه یکان هیزۆریسوورو پ ێڵیه یشکاندن کێت  له ریب  که کێس که ر ههۆب ێب ماڵ وه

کو  وه  تهاڵ سه م ده ئه  که  نجه گه یقاندنۆ، ت هی گهڵ مهۆک یقاندنۆت ۆب  کهێماڵ ، وه وه بکاته
 م رجه سه هل ینگار ره به یشاندانیپۆخ. بکا ڵقبو ید به ئه وۆڕگ نه یک هی اردهید

 یکردن رۆریت یکان ئامانجه ی وانه چهێپ  دا به شانین ی وه کوردستان ئه یکان چکهۆشاروشار
 ی وه رز کردنه ، به  وه شهێپ  هیناێه یکێنگاو هه کوڵ کرد به نه  فه خه یبوون یاخیشت  رده سه

مان  رله په یالر ته  له زبیح یکان مسته له  قهڵ رو ئه کته ئه  هیند فه ر ئه رامبه به له شیوێاڵپ
 ی وانه چهێپ  به.   وه شهێپ  هیناێنگاو ه دوو هه یکان هیزۆریسورو پ ێڵیه یلوول دان یت جورئه

 نینیب موو ده ودوا هه مه ، له شیریشنبڕۆ یند وهێن وێن  له شیاخی ی"ق  ده"  ڕیبازا
  نچ ، که گه یژێتو یت هیرا ابهڕ  کا به ده ێست پ ده یر ماوه جه ینگار ره به یتر یک هی وه بزوتنه
و  ساده  نده چه انیکان ناسراوه نه  نچ و ناوه گه یژێتو ن هیال بوون له یاخی یماناکان
 " . کردار"   له کنیو نز" ق  ده"   ش دوورن له نده وه ئه  ترسن ده چاونه

 یلبژاردن هه کوڵ به  بووه کوردستان نه یر ماوه جه یبژاردنڵ هه یژیتوندو ت یلبژاردن هه
 انی بگاێتر ت یکێزمان یژیتوندوت  له  جگهێب  تهاڵ سه م ده ئه که  هین ماێه ک هی.  بووه تاڵ سه ده
 ی لهگو یماڵ خواو وه ده یوانڕ چاوه یکوردستان زوخاو یر ماوه جه  هڵسا 02. بکات   ادهیپ

،   وه داته ده و وه کردنهۆک مزایو ئ و ووشه و منانهێه یت هیازاڕنا  به یکان هیوتاوانکار تاڵ سه ده
 یکردنێست پ ده ینگ زه دایاسیس یبار له وێاڵپ ی وه رزکردنه وبه ڵتا به یئاو ڵیبت یگرتنێت

  هیدوورن  هک ، ێریگ ده یهاتن ر به رکوت به سه به  هڵسا نیند چه  که ژووهێم یتریکێخول
،  وێاڵپ -:مدا  ورو سته و جه ر گوله رامبه به له 0220 یهار هکو ب کوردستان وه  له ێنو رله سه

 . ێداب ساڵ مه ۆیخ  وره گه یکێانۆڕگ یور رد ،هه دار و به

 

 !سەرۆک ، بۆ بێ هەڵوێست و بێ دەنگیت ؟؟

 زیزەع رانەکام

و ئازاد  یماف ێو ب رکوتەو س یللیم یستەردێژ ەب یواڕب رەکوردوستان ، گ یمێرەه یکۆرەس
 ەب ۆب تێبەد کۆرەس یستاێئ رەه یرکەکار و ئ واەئ..  ەکورد یتەللیم یستاێتا ئ یبونەن
 ەپارچ)  مەل..  ڵسا ەب ڵو سا ژڕۆ ەب ژڕۆ ە، و تێب یموکراتیو د یئازاد ینانێستهەد

، فراوان و فراوانتر بکات  یموکراتیو د یئازاد تێبەد( ..  داەئازاد مەک ەکوردوستان ەیبچوک
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،  یکانیەداواکار ۆب تێفراوان ب اتریز یرووەو گ تێابڕ یئازاد ەکوردوستان ب یکەڵتا خ...!! 
و  یرەو هون یریشنبڕۆو  یاسیس یکیە یچاالک مووەه ۆب تێب اڕ یموکراتید ەتا ب

 ژووێم ۆب ید یکێجار ەیوەئ ۆب ە، و یکانەژانۆر ەشاندانیپۆو خ نیۆو ئاکس یرەگەژنامڕۆ
 ەستەد رێو ژ رکوتەس ەتەللیم مەکوردوستان ئ ەل تێتوانەن رکاریداگ یتر یکێتەاڵستەد جیه

 ..!! بکات 

 مەاڵ، ب ێکرەو د ەکراو ەیکەتەاڵستەو د کۆرەس ەل اریپرس زارانەه ەب داەژڕۆ ندەچ مەل
 مەئ یکێمەاڵو چیو ه یەنا ەوێل ینگەد..!!  ێبب ەڕپەد ێت دا ێیگو یال ەب کیەبا کەو کۆرەس

 ؟؟  ەوەتیەنا ەارانیپرس

 مەاڵ، ب تێرێڕگەد ینیمەو مات وەو پرس شاندانیپۆخ كەڵخ کەیەچکۆشار و شار ەل ەژڕۆ رەه
 ەل انی ەوەناو ەل!! ؟.. یە ێکو ەل نینازان..! یەنا ەویەوێل ەل کەیەو ورت ەوون کۆرەس
 ! . ؟ ەیەتاڵو مەئ ەیوەرەد

،  ەیەه ستۆد ۆو ئازاد و مر ۆخەربەس ینوسەژنامڕۆو  ریو شاع ریشبڕۆو  رەنوس یرچەه
 رەو ماف ناس و دادو رەزێپار ەیربۆز ەو...  ەکردو انەیب انیاۆخ یکانەاریو پرس ستەه
، تا بتوانن  ەکردو مارۆت مووەه انییاسای ەیوەنێلۆکێو ل اریو پرس نگاندنەسەڵه ەیەه
 کێشێم تەو حکوم کۆرەس یاکانیدیو م تەاڵستەد مەاڵب..  ەوەزنۆدب ەتاوان مەئ ەیرچاوەس
 .!! یە ین انیاوانیم

و  ەڕپڵو ما فونەلەت ەیربۆبان و ز گاوڕێو  یپاص و تاکس وێن ەو ل کانەزانێخ وێن ەل ەو
و  کۆرەس یچەک ەیەتیەرەربەب ەتاوان مەئ یباس رە، باس ه دا ینۆکرەلەئ یچات

 ! ؟.. یەنا ەوێل انیکێنگەخراپ د ەب ەخاس ن ەب ەو ن نگنەد ێکپ و ب یکانەندەوێپ

..  نینیبەد ینگڕە ە، ن(  کۆرەس) ،  مەاڵب ەبارێعزەت ەالو مەئ ۆو ب ەمبارەخ کەڵخ مووەه
 رەه ەرەیس مەاڵب …!! نەیکەد ێپ ستەه یمەو شعور و خ ستەه ەن..  نیستیبەد ینگەد ەن

،  ەو ێکو ەنازانم ل( عوسماندا  شتەردەس)  ەیەیورەگ ەپرس مەئ ەیپرس رەس ەب ێنێدو
 مەاڵب..! کرد یکەیەپرس یشدارەب ێدزەاڵق یشار ەو و ل رەپشد ەیناوچ ەاندەیگ  یکیەرەنێنو
 کەیەوێش چیه ەکوردوستاندا ب یانیتاڵهاو ەیەیورەگ ەو پرس ڕڕب رگەج ەپرس مەل

 ەل کۆرەس یەی ینگەد ێوون بون و ب مەل ینێنه ێبەئ! ؟ یە ین یبون کۆرەس یکەیەبروسک
 ! ؟ تێب دایچ

 

 یفاش یکێدارەم تەاسیس..  شۆه ێب یکێبەرەو الع خێش..  رستەپ ەنۆک یکیەاڵتویەئا رەگ
و دوو  ێس ێبدا ، ب ێل ۆب یکێنگەز ستاێرئە،ه یتڵەوەد وێن یکۆچاوچن یکێبازرگاندار.. 

 ەو ب خاتەد اڕ اندایواڵگ ی ێپ رەبەسور ل یرشەف ەکخانڕٶف ەو ل انیریوپەرەب تێچەد
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 کاتەساز د ۆب انیوخوانەخوان و ش ەوارێو ئ خوانەڕۆویو ن کاتەد انیشوازێپ ەوەنینەکێپ
 !!؟؟..یە ین یکیەشدارەب چیه کداێنوس ەژنامڕۆ ەیورەگ یکێتاوان رەرامبەب ەل مەاڵب

 ەل مووەه..!!  نگەد ەتێب ەویە ینگەدێب ەل کۆرەس ەک ەیەوادەئ یوانەڕچاو ەل کەڵخ مووەه
و  نەیکەد مانۆخ ەل اریپرس ەو..  نەڕێیو چاو نیستاوەو و نیژەد داڵقو یکێو پرس ییاڕاڕ
 ەک تێستابەو ەوەئ ی ڕێ ەل ەو.. ؟  تێب ەیەشێک مەئ ڵیرقاەس کۆرەس ی  ڵێب ۆ، ت نەڵێید

 ەوەشۆخ یکەیەو مژد ڵواەه ەو ب ەوەتێزۆبد(  شتەردەس)  یرکردنۆریت ەیوێش ەیرچاوەس
 انیتاڵهاو یشانیپ ۆیخ ەویەرەماوەج ەیورەگ یکەیەوەبونۆک ەل انی ەوەکان ایدیم ی ڕێ ەل

 ربازەد ەیەشێک مەل ۆیخ ینگەد ێب ەب تێوەیەو د تێنازان ۆیخ ەیشێک ەب انی! ؟؟..بدات 
 ! ؟..بکات 

 ...! ناکام  واڕب نا

کات  تێوییە، ب تڵێب کەیەو وش ۆگ ەتێب تێوەیەن داەیەورەگ ەو پرس ەتاوان مەل ەشەوانەل
و  کاتەد ڵیخا یستاێئ ەیتەماسەح وەل کەڵکات خ یشتنڕۆ تێزانەد ەچونک..  واتڕزوو ب

 ۆیخ نهاەت ۆییخ یتیەکاۆرەس یکار ەب ەوەکاتەد ستەد ڵیدوو د ێجاران ب کەو شیوەئ
 ! ؟..

،  یتیەکاۆرەس یکورس ەیوەبردن یخاتر رەبە، ل کانداەبژاردنەڵه یکات ەل رەه ەرەیس مەاڵب
 یو بن رەو س ەوەناسک بکات رۆز ۆیخ ەو..  کێلیف ەبکات ب انیتاڵهاو ەل کێچێک ەیەئاماد
..!! تاوان بکات  ێب یو الو ڵمندا یو کووشتن ییایمیو ک نفالەئ یایدیتراژ یباس رەه یزمان

 یستەد ەب ەبکات ک انیتاڵهاو یدکردنیهەو ش دانەدارێس ەکردن و ل یندانیز یسبا انی ەو
 یکردن دیهەکردن و ش رۆریت ەل المەب..  ەداو یووڕ دامەص کەو یرۆکتاتید وەندڕد یکێمێژڕ
 ید یکانەنوس ەژنامڕٶ کەو شتەردەس ەک تێزانەباش د ەو!! ؟؟ ەنگەد ێب ەتاوان ێب ەالو مەئ
ئارادا  ەل شینگەو ج ەئارام تاڵو ۆخ...  ەکوژراوەن ژیتوند و ت یکێوداوڕ ێڵیو ەیگول ەب
 وێن ەل ەو..  تێکوژراب کداێنێشو یکردن ردومانۆب یکات ەل کێهاوان ەپارچ ەتا ب یە ین

 رۆریت داۆڵەیت ەتا ل..  ەبوەن یشیخسەو ش یتەبیتا یکەیەشێک چیه ەالو مەئ شداۆزانک
 !!؟؟ تێکوژاراب ێک یستەد ەب ەو نۆچ ەو یچ ەب تێبەد ەی، ئ کۆرەس! ؟.. تێکراب

 کەیەبالند ینزاۆنفلەئ ۆب ید یتاناڵو یکۆرەس ەک...  کۆرەس ەیئ تیزانەباش د تۆخ مەاڵب
دارستان و  یکێدار ندەچ ەیوەنڕیوب..!  یوێک یکێئاسک یکوشتن انی..  کێرازەب.. 

 کانداەووداوڕ یسات مانەه ەل ییزوو ەهتد ، ب.....  کەیەوەنیقەت انی یسروشت یکێکاراسات
 شیکەڵو خ ەوەکاتەئاگادار د ەکەووداوڕ ەل گاەڵمۆو ک داتەد یکەڵخ شانیپ ۆیخ کەیەوت ەب
 ..!! ەوەتێبەئارام د ەوەکۆرەس نیەال ەل یکانەو گومان اریپرس یمەاڵو ەب

 تێبەد کانداەووداوڕ ە، ل تێکوردوستان ب یمێرەه یکەڵخ یکۆرەس کۆرەس رەگ ەواتەک
 یو پاراستن انیژ یوامەردەو ب تاڵو یبردنەوەڕێب یکۆرەس رەگ کۆرەس..!  تێبەه ینگەد
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 رەگ کۆرەس..!  تێبەه ینگەد کانداەووداوڕ ەل تێبەد ت،ێکوردوستان ب یشیو ئاسا منەئ
 یستێوەڵه کانداەووداوڕ ەل ەژانڕۆ تێبە، د تێب ینەدەو م وتەشکێپ یکێتەاڵستەد یکٶرەس
گژ  ەب تێبەد واەئ یە یو ئازاردان ن رکوتەو س ەوەوسانەچ ەب یواڕب رەگ کۆرەس..!!  تێب
 رەگ کۆرەس..!  تێدابن ۆب یسور ێڵیو ه تێبچ کداەیەنجەشکەئازادان و ئ یکێرۆج مووەه
 یکانەو وت ەو وش ستێلوەه مووەه تێبەد یە ین یو نا ئارام ەو ئاژاو یوێپش ەب یواڕب
و  یموکراتیو د یئازاد یماف ەب یواڕب رەگ کۆرەس...!  تێخشەبب یئارام_  یستێلوەه
 ەب تێبەد واەئ کانداەکخراوڕێو  زبیو گشت ح انیتاڵهاو وێن ەل ەیەه یکسانیەو  تەدالەع
 ەڵگ ەل ەیکەاڵستەو د کۆرەس تێتوانەد ەبکات ک ەانیاسای وەل یزگارێپار ەوەتەهامەش

 ...!!  تێبەه ییاسای یکسانیە یماف مانەه کدایەتاڵهاو

 نهاەت ینٶڕێگ ۆنواند ب تتەهامەش داڵمساەئ یبژاردنەڵه یکات ەل نٶچ....  کۆرەس ەیئ
 مەو د ڕەییتوو ەب ەوەاکانیدیو م نیۆفزەلەت ەل(  ایشیلیم ۆب ەوەرگەشمێپ)  ەل کەیەوش

 ەرکردنەد ی ەشەڕەداناو و ه ەیکەرەنوس ۆسورت ب ێڵیزاند و ه ەسورت ب ێڵیه ەوەنیرزەل
 یکانەوش ۆب تیتیەکاۆرەس یتەهامەئاواش ش رەه...!! کرد  ێل ەیەرانێو ەتاڵو مەل تەوەرەد

 ڵێب تۆخ ەی، وت یبونەن ەڵگ ەبون ل ەڵگەل ەو ، ب ەنێبنو(  شتەردەس)الو  ینوس ەژنامڕۆ
 تۆخ ەیخواز وت یئازاد یکێکۆرەس کە، و ەالو مەل کردنێل یزگارێپار ەب انی یتیەدژا ەب.. 

 یو نا دروست یدروست ۆب ەو..!  ڵێب تۆخ ەیوت یرکرنۆریت ەیوێو ش فاندنڕ ۆب..!  ڵێب
 ..!!  ەبد تۆخ ەیترسانەن یرنجەس ەنوس ەژنامڕۆ مەئ یکانەنینوس

..!!  تیاندوڕز ێل یوەو خ تیکردو یراسانەه ەالو مەئ یرکردنۆریت شۆت...  کۆرەس زانمەئ
 تتەاڵستەد یووڕ وەرەب ەشاوۆخر کەڵو خ کەڵخ مووەه ەیشێک ەتە، بو ەیوەئ رەبەل
 انەیوانێپ انیکانەوێاڵپ یبن ەب انیتاڵ، هاو تەکەمانەلەڕپ یزڕێو  ییقورسا ەو..  ەوەتۆب

 ێپ یواڕبتوانن ب انیتاڵهاو ەک تەڕێێبگ کداێمەاڵو یدوا ەب ەک کاتەد ێوات ل ەیەمەئ..!! کرد 
 کداەڵخ یشکێزهن و م ەو گومان ل اریپرس یواەت ەب ە، ک تیچەد کداێمەاڵو یدوا ەب..!!  نەبک
 ۆ، ب یید یکێبژاردنەڵه یتیەکاۆرەس تێبتوان ە، ک تیچەد کداێمەاڵو یدوا ەب..!! ەوەتڕێبس

 ..!!یە ین کێژڕۆ ندەو چ کێرێکاتژم ندەچ یکار ەمەاڵو مەئ ۆیەب..! بکات رەگۆداهاتوت مس

04.50.7505 

 

 ..!کەداوا لە سەرۆکی هەرێم بکرى دەست لە کار بکێشێتەوەکاتى ئەوە هاتووە 

 مارف یحاج عوسمان

 یالتەسەد ەیردەپ یپشت یکانیەراست ەیوەل ایج ەعوسمان ب شتەردەس یرۆریت یساتەکار
 رەرامبەب ەفراوانى ل یکیەتیەزاەنار ءەژاندووەه یکوردستان یلکەخ یواوەت ،ەئاشکرا کردوو

 ێگومان و ب ێب ەب شەکەروداو یوتەو ر کانەلگەب ،ەوەدانەیم ەتەناوێه التداەسەد
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 یموکراتید یپارت یتیەپرسراوێو ل ۆستەئ ەل ەکار مەئ ەک ننێلمەسەد ەوەئ ەوەنیلۆکێل
 ەستەرجەب لکداەخ زاجىەمەل اتریز ىەوەئ شەمەل ەجگ ،یەداەیکەالتەسەکوردستان و د

 یەداەیەوێچوارچ و ەئ مانەهەتر ل یسانەو ک ەمەحەمام یرانۆس یرورکردنیت ەیەوەئ ەوەتۆب
 لەگ ەل ستاەه ەکار مەب شیکیسەک رەهو  تێرێبگ یرزانەب ەیوادەخان ەل ەخنەر ێناب ەک 

 ەب ەیکەو بنامال یرزانەب ەل گرتنەخنەر ەرۆج مەب ،ەوەتێبەد رووەروەب رۆرێرفاندن و ت
 .ەردراوۆخوازان گ یئازاد یرگەم انءیژ وانین یسور یلیه

و  یرەگەژنامۆر یو ئازاد یاسیس یئازادەل یرگرەب ۆب یتیەزاەنار یوتەر  ەوەشیتر یکیەال ەل
 یداوا ەک التدا،ەسەد رەرامبەبەل نیناب نگەد ێب یدروشم ەیوەرزکردنەو ب نیربرەد رورایب

 شیئاسا یرەبەوێرەو ب ۆناوخ یریزەو ەیوەشانێکار ک ەل ستەتاوانباران و د یئاشکرا کردن
 یمانا ەب ۆیخ دایر ەماو ەج ەیوەروبون وەرەب یتاەرەسەل رچىەگەئ ەنگاوەه مەئ ت،ێکرەد
 ەب رەرامبەب ەک داەورەگ یکێتاوان یرودان ەل  ەالتەسەد یزگاکانەدامود یکردن اریپرس رەب

 نیگرنگتر ەانیتیەزاەنار مەئ یرگرتنەپ یدوا ەب الم ەب. تێکرەو د ەکوردستاندا کراو یشتوانیدان
 یقازانج ەو هاوکات ب  یاسیس یئازاد یو پاراستن یرگرەب ۆب ستاداێئ ەل ەک کڵیخا
و  رداۆراوجۆج یوازێش ەل یتیەدانێپ ەشەگ ستا،یئ یکانیەتیەزاەنار ەیوەنکردنیرەب
 .ەشنترۆر کىێدروشم یەیکاەنانێه

پارتى و  ەیکەالتەسەد یتیەاریپرس رەب ەتۆوتەک ەک یەنسانینا ئ ەرووداو مەئ کداێکات ەل
 شنىۆر ەء ب ەداویروو دایرزانەب سعودەم تىیەکاۆرەس ىیەسا ریژەو ل میرەه ختىەتیپاەل
کار  ەل ستەداواى د یەداۆیخ ێیجەکوردستان، ل یلکەخ رەس ۆب یەژێستدرەود رشێه
خواستى  ڵپاەو ل ستایئ کانىیەتیەزاەدروشمى نار ەتێکرب میرەه کىۆرەس ەیوەشانیک

 .ەوەتیرزبکرەئاشکرا ب کىیەدادگاەب انیئاشکراکردنى تاوانباران و سپاردن

 وەئ م،یرەه یکۆرەس ەتۆب رانەنگدەى د% 25 ەل ەبەک یرزانەب سعودەم ەک یەیمانا وەب
 المەب. تیبەلکەخ وەئ رەخواستى ه رىەنینو کدایروداو رەه ەل ەک ۆیەستەئەل ىەرکەئ
و  ەویەکا ەهاتوت ىەکەو پارت التەسەد دژىەکوردستان ب لکىەخ یتیەزاەنار ەک ستاێئەل
 ەیوادەخان رەسەل ەک ەکێنوسراو مىەرهەب شتەردەس رىۆریت تاوانىەک ەارید شیشنۆرەب

 کىیتەحالەل ،ەوەنینوس وەب ەستەوەیپ یشەکەرکردنۆریو ت یتیەوینوس یرزانەمسعود ب
و  نەناد ەوەستەدەب کینجامەئ چیه کەیەفتەهەل اتریپاش ز ىەکەالتەسەپارتى ود ەئاوادا ک

 ستىۆپ تىیەرعەش لکەخ تىیەزاەو نار ەکەخودى تاوان نن،ێلمنەناس انۆیخ تىەرائەب
 پىینسەپر مىەک النىەک کدایرووالتەهەل شیتەبیتاەب. ەوەاریپرس ریژ ەخاتەد تىیەکاۆرەس
و  ستەدەوکارب کانەکۆرەس ،ێدابنر لکىەراى خ ۆب زیو ر ێتبکریەعاەر موکراسىید
 انی نن،یلمەبس انۆیخ تىەرائەب تواننەن ەک دایخالقەمالى وئ کىەیەحیزەف رەهەل کانەریزەو
 کدایکاتەل. تیکرەد ەستیلوەه مەگشتى ناچار ب راىەب اەیو ەوەشنیکەکاردەل ستەد انۆیخ

 کیە وەترەواو خالقىەمالى وئ کىەیەوەکردەعوسمان ل شتەردەس رىۆریتاوانى رفاندن و ت
 تىیەرعەو ش ەوەاریپرس ریژ ەتۆخست التىەسەد رتاپاىەسەک یەتىیەالەمۆک ساتىەکار
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 مەل. ەوەتۆکرد تالەب لکىەخ ىێنیدو ىەنیرۆز نگىەود ەوەتۆندەس ارانیرپرسەبەل
ببن و دواى  التدارانەسەد ىەردەوبەنیب ەب میسلەت تێبەد انینارازاى  لکىەخ ەوەیەروانگ

 لیقاب روۆشاپ کانىەلیفا کەو شتەردەس لىیو فا ەوەمال ەوەخالى بچن ستىەدەب کیفوکولەک
 تیبەد انی  ،ەوەوەچوون ریبەل ىەخان ەبچن ەحمەمام رانىۆو س فیرەش ریتاه بدستارەو ع

خواستى  ەوەشەریل ن،ەبد انۆیخ تىیەزاەنار ىەوەبزوتنەب ەژیباالتر در کىیخواست ورىەدەل
 ەک یەکدایکات ەل ەمەئ. نیبگر ەوەستەدەب کیدروشم کەو کۆرەس ىەوەشانیکارک ەل ستەد
 یکردن نیدابەل ەورەگ گىینگاوەه رىەماوەج باتىەخ ىەوەل ەجگ ەدروشم مەهاتنى ئ دىەب

 بارەل کىەیەنیمەهاوکات ز ،ەوەشیپ ەباتەد شتوانیدان یتیەمنەو ئ یاسیس یئازاد یپاراستن
 ەکاتەد ەوەالتدارانەسەد نیەالەل لکىەراى خ حترامگرتنىیو ئ التەسەد ىەوەکران ۆب

 کىیشەب کەوەک قاندنۆو ت رکوتەس زاىەف ەل ەیەورەگ کىیدانێل ۆوخەراستەک کیتەسون
 . ەدراو قالبەل ێپ انىیهاوالت انىیژ ىیایشیلیم حزابىەئ التىەسەد ىەکراوەانیج

03.0.7505 

 

 ..بنەماڵەى کۆنەخواز و ترسنۆک، سەردەشت عوسمانى ئازادیخوازى تیرۆرکرد

 ڵسوەر دەحمەئ ىەمەح

کردن و  ەنۆرخەدەب ەزیو د رکوکەک ەل ەمەح ەمام رانىۆس نوسەژنامۆر رکردنىۆریت دواى
 شەمجارەئ ەک شکردۆخ ەوەئ ۆب ىەگێر ،ەوییەکورد تىەاڵسەد نیەالەل ەسەیک وەونکردنى ئ

 ،ەکانۆترسن وەندانڕد کىەیەوێش ەب ،ەزەربەج روێبو خوازویئازاد ىەکید کىێنووسەژنامۆر
 وەئ مەردەب ەو ب داەڕۆوین ژىۆر ەل دانەڵهێت وازىێش ەب تدا،ڵەوەد رىۆریت ىەوێش ەل
کوردستانى باشووردا و  ختىەتیپا ەل ژداوۆڵێک رگاىەد مەردەب ەل وەوییەانەڤرێز مووەه

 ەکار مەئ ىەوەئ ۆب ڵشارى موس ۆب ىەوەو گواستن رکردنىۆریو ت فاندنىڕپاشتر 
 کىێسەک مووەه ۆب ستاێئ واەئ کردنى،کوردستان و ون اىیجوگراف ەل ەیەندانڕد ییەرستۆریت
حزبى  کانىییەمنەئ زگاەکارى د ییەژەڕێرنامەب ەرۆمجەئ ەک یەئاشکرا شیفامڵو کا زانەن

 ەرمنانەش رۆز وەنگەدێب ىێل شەستاکێمەئ وەشتووڕدا ىەپالن مەئ تدارەاڵسەحزبى د وییەکورد
و  کاتەد ەوێباسى ل ەڕپێت ژیت کىڵێواەه ەو کورت مەڵەق ەرەس ەب ەوۆیەخ اکانىیدیم ەل
 ..تر چىیه

 نىەخاو وڵەسا ندانەچ ىێڕشگۆڕش وەکدارانەچ باتىەخ نەخاو وەورەگ کىێحزب ،ەوەداخەب
برى  ەل ت،ێالو بترس کىێنوسەژنامۆر ىەوش ەل هاەئاو و،ەدیهەو ش مانەقار ندانەچ
برى  ەل دا،ۆیخ کانىەردەج روۆخەو مش ەڵندەگ زگاەد ەچاکسازى کردن ل وەوەمدانەاڵو
 ەکوردستان ب کىەڵنانى خ ەسامان و پاروو کانىەوەرەشو ما کارانەڵندەکردنى گ میسلەت

 .. تییەحسوبەم وەنێحزبى و خزم خزم اىیژۆلیۆدیئا ەب کانىییەدادگا بارگاو
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چاکتر  مانینەمەسووتێو ب ییباەکارێباشتر بکات و ب کانىییەتگوزارەخزم ىەوەبرى ئ ەل
 ىەکەویتەه ەشتمانین ەب تىاڵهاوو وەوەبکات ایج تەحکوم ەحزب ل ىەوەئ برىەل.. بکات

 تییەفافەو ش رىەو دادو رستىەو خوداپ ستىۆدۆڤمر ەل ووڕ ىەوەبرى ئ ەل.. ەوەئاشت بکات
 وەو متمان نینەکێپ ىەوەاندنەڕو گ انمانیژ ىەوەو بوژاندن نڕیربەادڕو ئازادى  موکراسىیو د
 ىەوەئ برىەل.. ەوەتێنەڕێبگ ۆب انمانیو خاک و ژ تەو حکوم شتمانین ۆب ماینتیو ئ شىۆخ
 تێنێب امانڕ.. نیب کتریە ڕێیو هاوکارو هاو تێبو شۆخ کترمانیە ەبدات دووبار ڵوەه
 ڵقبو کانەاوازیج انىیژ ەوەکێو پ انیئاشتى ژ ەو ب کردنڵقبو کتریەو  ىەیبووردێل رەسەل

 ..تێترسەئازادو ئازا د کىێمەڵەق ەل ،ەویقۆالو ت کىێنوسەژنامۆر ەل ىۆخ چىەک.. نەیبک

تاکى کورد،  ىەمێئ تێوەیەد ،ییەکورد ەنێپەسۆخ تارویتالۆت ڵەماەو حزب و بن تەاڵسەد مەئ
 رتۆو جاسووس و راپ سیستپەو د سیپ نێو داو شۆشفرەو ل زنۆو دزو در ەڵو بود کۆترسن

 روەماکەو س زانىۆس وەارەیس وەپار چىەملک وۆڕرشەس روەدانەنیسەم دزوڵواەنوس و ه
 ێپ کانمانەواڵگ ەرامەم ىەوەئ ۆب نیب ۆمەستەد تێوەیەد.. نیب وچو پو چیو ه نرخێب ىۆڤمر
 تاکوەه تێوەیەد.. ەوەبکات ژترێسامان در نىیو دز ىەڵندەگ نىەمەبکات و ت رەسەیم
و  ىۆخ ىەوەکارو کرد ەب ەکورسى و داهات و بودج کردنىۆڵپۆنۆم الەقالوب ژىۆو ر رەحشەم
 ژىۆر تاکوەه کانداەندەو خواو زدانیە وداوخ ىەپل ەل تێوەیەد.. تێبزان ىۆخ ىەکڵەماەبن
 .. ەوەتێنێبم لىەزەو ئ دىەرمەس رەه تاۆکێب

 گاترەڵەک ونتروەرعیف زتروێهەب ژتروێدر نەمەت رۆکتاتید دامىەس ەل ،ەخاو ىڵاەیخ مەاڵب
 ىەک تاکوەه.. ییەن تاۆکێب تییەرۆکتاتید ەببن ک رێو ف نڕداد کەڕۆیەپ ەوەوەل ەوێئ.. نابن
و  تانۆخ ىەلۆیک ەب نەانکەیو د نڕکەد نوسانەژنامۆو ر ندانەرمەو هون رانەنوس

 ییەن کێسەک تێبەن تانەپار رەگەئ وەبوو ڕبەبن اکانتانیژۆلیۆدیئا.. کانتانڵەماەبن
 تانەشانۆفرۆخ وەئ ۆب ىەرانەماکەس وەارەیس الوڤێ زگاوەد وەئ.. تێنێبه ێپ تتانەناعەق
بن  شدایبورجى بابل ەل ەوێئ ستن،ەناو ەوێپ ەب رەحشەم تاکوەه ت،ەللیم ىەپارەب ونڕیک
 ..نیئازا زادوئا وەژێپشوومان در شەمێئ.. تێد تانییتاۆک

( س) تىیپ ەب کانمانەناو رچىەگەئ ن،یعوسمان شتەردەس وەمەح ەمام رانىۆس موومانەه
 یبژ مەک) ەک ەیەوەگاندى ئ الوێماند زاوۆنیسپ ىڕکو ىەمێدروشمى ئ.. کاتەنێپ ستەد شی
براتان  زارەه 40 ەک کەیەوێئ.. نەیناک ۆڕش کانتانەو پار ەوێئ ۆب رمانەس(.. یبژ ەڵک مەاڵب
 ەمێئ مەاڵب.. بکوژن شینوسەژنامۆو چوار ر ێس انیدوو  تواننەد تێتبکوش دایبراکوژ ەل
 فۆڵو ئ عروفەم بدولخالقەژان دارک و ع وۆنۆبر ۆردانۆج ەنیبەد

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

402 
 

 !تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان، هەوڵێکی پووچەڵ بۆ تیرۆر کردنی ئازادی رادەربرین

 دەحمەئ ناسک

 یکێنووسەژنامۆر ،ەناڵسا ستیب یکێالو ەیانیحشەو یو کوشتن رکردنۆریت یساتەکار
 یرکردنۆریو ت نیربرەراد یئازاد ینیربرەس ەل ڵسا ستیب ینیئازا بر یکێمەڵەو ق خوازیئازاد
 زارارانەه یژدانی، و ندەکەڵتر ه یکیجار مانداڵو د ەستەج ەکوردستان ل ەل یخوازانیئازاد

و  ڕیبەڵه یرووەگ زارانەه ینگە، د نینووس یەناێه یمەڵەق دانەس ، نداڵجوو ینسانیئ
 .انەیب وەووش یئازاد ەل کردنیرگرەب ۆب دانەیم یەناێه ینسانیئ زارانەه

 ڵیومندا ستیوەشۆخ یشتەردەس شت،ەردەس یرۆریت یرانەژێدارەخشەو ن رستانۆریت
 چیه ۆمرەئ. ەاریرووناک د یژۆر کەو و ەشنۆکوردستان ئاشکراو ر یخوازیئازاد یرەماوەج
 یموکراتید یارتی ەک ەماوەن ییەراست وەل یشک کییەرزەد ەرەس ەیندازەئ ەب کیسەک

. ەیەکانۆترسن ەکار مەب ساەڵپاراستن ه یناو ەب ەیکییەجاسوس زگاەد یستەد ەکوردستان ب
ئاشکراو و  یکیوداننان عترافیکوردستان ئ یموکراتید یپارت یاسیس یبەکتەم ەیاننامەییب

 . دایەراست مەب ەفافەش

الوو  هاەنێۆمل ڵید وێن ییو ترووسکا یئازاد یکوشتن ۆب ڵەوەعوسمان، ه شتەردەس یکوشتن
 ەل ەک ەیرزەب ەنگەد وەو ئ ڵقوو ەهاوار وەئ یکووشتن ۆب ڵەوەکوردستان ، ه ینجەگ

 ،یئازاد ینگەد کانەشتەردەس یرکردنۆریت ەب تێوەانەیئ.  کاتەهاوار ئ یئازاد ۆکوردستان ب
 ەیگەڵمۆک یرووەگ ەو باشتر ل ینسانیئ ەیستیشا یکیانیژ ۆب ارهاو ،یکسانیە ینگەد

 مەڵەو ق یرستەپەنۆو ک یژارەه ەب یو راز نگەدێب یکەیەوەو ن نەبک ەفەکوردستاندا خ
 یکردنەنگەدێب رەه کەن ەکار مەئامانج ل. ننێب مەرهەب نگەبەو د خوارەرلەو س شۆفر
 کوەڵب ،ەانیکانەمەڵەق یو شکاندن انەیوەرکردنیوب ەشێندەئ یکردنەفەو خ نووسانەژنامۆر
 ەک کات،ەد نیرۆگ یداوا ەک ەکیسەرکەه یکردنەنگەدێکوردستان و ب یکەڵخ مووەه یقاندنۆت

 ن،یربرەراد یگوونجاوو، ئازاد ینەسکەو م ەمووچ او،یش یباشتر ، کار یکیرانەگوز یداوا
 تدارانەاڵسەد و یپارت ەکار مەب. کاتەد ندنۆیخ یرنێدۆم یکێستمیژن و الو و س یماف

و  عیالمونازەب یکێزێه کەو و نەربکەگۆمس انیتەاڵسەد یمالوالەئ ێب یژموونەه تیوەانەید
کوردستان و  یپوول وەپار یراگرتنەسەبەسەد یبن و ئازاد داندانداەیم ەل رۆگەن یلیقاب
 واەئ داەڵه اندایشانوباهوو ەب کیسەرکەه. نەپاوان بک انۆیخ ۆب کردنەو قس تکردنەاسیس
و  ەژنامۆو ر نیۆفوەلەت یرەنبیو م رگاەو د ننێژەید داەشاهان یانیو ژ تەعمینازو ن ەل
ئاست  ەو ل شتنۆفرەنێپ ەیکەمەڵەق شیکێسەک رەه. رپشتەس ەنەخەد ۆب یکانەقارۆگ

کوردستان  یکەڵخ یرەماوەج یرکوتکردنەو س ژارراگرتنەه ەو ب یکسانیەو نا  یقەناح
و  تەاڵسەد یوانانەپاس واەئ ستا،ەراو رداەماوەو ج کەڵخ ەیرەب ڕپال ەل بوو،ەن نگەدێب
 اندایژ ەل ێبەد انی ن،ەکەئ یرەدەشار ب انی داندان،ەیم ەل ۆیب تەاڵسەد یکانیەمنەئ زگاەد
 . ێنێمەن
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 یرووەگ ەپر ب داوەدان یکۆچ یانیژ یسات نیتا دووا ەبوو، ک یەئازا ڵەد وەئ شتەردەس
 ۆمرەئ ەک ،ەوەکرد یئازاد ۆب یرووەگ زارەه زارانەه یشۆخ یرگەم ەکرد، ب یئازاد یهاوار

 یژووێم سمانەع شتەردەس یرکردنۆریت. نگنەجەو د نەکەد یئازاد یهاوار شتەردەس کەو
 ینگەدێب یکەڵەستەب. کوردستان دا یکەڵخ شانین یتر یکیژۆو دووار یرۆگ ۆیخ شێپ

 مووەه ەیلەسەم ەکرد ینیربرەراد یو ئازاد یاسیس یئازاد ەل یرگرەب ەیلەسەپچراند و م
 مەکوردستان ل یخوازیئازاد یرەماوەج یکردنەنەنگەدێو ب دانەیمەهاتن. کوردستان یکێتاک

پشت  ەل ەک ەڵەیپەچ ەازیو ن رامەم وەئ یکرا توان یکۆڵیەر رەرامبەب ەک ەیەیورەگ ەتاوان
 یپارت یالەل رەگەئ. ەوەبکات ڕلەبوو پوچ ەوەشتەردەس یرکردنۆریرفاندن و ت یالنیپ
 ەک تێب انیسوور یلێه انیتەاڵسەو د یرزانەب ڵەیماەبن ەل گرتنەخنەکوردستان ر یموکراتید
 ەک نەڵێید تانێپ شەمێئ واەئ ،ەشانکردوویستنەد انیکوردستان یکەڵو خ خوازانیئازاد ۆب

 ییەن تانۆب وەسوورمان ێڵیه کانەشتەردەس ەل ەوەو چاووسوورکردن رکردنۆریرفاندن و ت
 یفەلەم ەل ەکوردستان یکەڵخ یدانەیمەهاتن یکەرەس یستەبەو م اریبر ەمەئ. نۆبر دایرەسەب

و  شاندانیپۆخ مووەه ەل ەکوردستان ک یلکەخ ەیقانوون ارویبر مەئ. عوسماندا شتەردەس
 مووەه ۆب ەکەیەوەئاگادارکردن و امەی، پ ەوەنەکەد یدووپات اندایکانیەتیەزاەنار

 .کوردستان ەل کانیەاسیس ەو پارت تدارانەاڵسەد

 !رستانۆریو ت رۆریت ۆب رگەم

 !کانەشتەردەو س شتەردەس ۆب انیژ

 7505 ەییم ی 00

 

 !!ستی پێ کرد  سیناریۆکانی پارتی ده

 خوالن  مامه

            7505 سیما 00

 یدژ له  وه انهڕ گهڵ هه یژووێم له ێو نو  نهێوێب یکێشیقام و نما رشه سه  هاتنه یدوا دوابه
 دایاستڕ شت عوسمان ، له رده سه  کاکه یکردن رۆریت ینجام ئه  کوردستان له یتداراناڵ سه ده
 گن ده یکردن رۆریت یدژ  کوردستان بوو له یخواز یئازاد یر ماوه جه ی ێج ست به ده یماڵ وه

پ و  چه روێبو یران نوسه  ژهێم له رۆز  کوردستان که یکڵ خه یکان هی یئازاد و ئازاد ی و خامه
 ک هی یالمار په روۆرینگ کردن و ت ده ێب یت اسهیس یژاوێناو گ  خستبووه یخوازان یئازاد

  رده به نهم  ئه..   هڵما بنه یتر پارت ت بهیتا و به یکورد یپارت یوال مالو ئه ئه ێب یک هیدوا  له
دوو   به کینز ییژاێدر به  بوو که یکورد یتاڵ سه ده یشاندن اوهڕو  وه زرنگانه  هی ستانهۆد ۆڤمر
ک  کوردستان نه یکڵ خه یکان هی یماف و ئازاد ی ختانه رسه سه یت هیدژا  له  ابردووهڕ ی هی ده
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 داڕێال به ۆکرد ب ده انی یگرڕێ  وه انهیکێزێموو ه هه به کوڵ و ، به  وه کردبووه نه ێل انڵیر س هه
 یکڵ خه یکان هی یت هیزا هڕنا ی وه بزووتنه ی رده په ێب یرکوت کردن و سه واشه بردن ، چه
 ...  کوردستان 

 ڵیدوود چیه تریو ئ نیکوردستان ب یموکراتید یپارت  یموومان سوپاس گوزار هه  مهێئ تێب ئه
 انیتر دووپات یکێجار  وه انهی یاسیس یب کته مه ی که نامه انی به ی ڕێ له که  وه تهێماب نه ک هی

  له انیکدار اوچهیشیلیم یزێه و به نیکوردستان ن یکڵ خه یر نهێر نو ک هه نه  که  وه کرده
 یی ئاماده  رده په ێئاشکراو ب  به انی مجاره ئه کوڵ ، به کاندان هی  یماف و ئازاد  دژ به یر نگه سه
" نێوێش رهێگ"  یکوردستان یخواز یئازاد یر ماوه جه یشانێکڵ هه نێخو له ۆب شانداین انۆیخ

و  ت اسهیس یدژ له  ستانهۆد ۆڤمر یکێرد به نه ی نهیق استهڕ یدانی مه  هاته  که کێر ماوه جه.. 
 یر نووسه یگاڕێ وان له ئه.. پارتان  یک پارت وه ییایماف یکێپارت  له  رهۆم ج ئه ی وه کارو کرده

 یپۆچ دایبارزان یگا باره  له  شهیم هه  که  وه کهێران نوسه ی ڕێ ، له  وه انهیسێل  و کاسه لیز هڕ
  و به گرتووه  وه سته ده کوردستاندا به یازخو یئازاد یر ماوه ر جه رامبه به له انۆیخ یرد زه ووڕ

 یشکست خواردوو یت اسهیس یتوش هڕ وڕۆ په و نهیپ نێ، د ننێگل ور ئه چه یپاروو ژڕۆ ینرخ
  یزگارانێپار رو زهێپار  به انیرۆریت یکان ن و بانده که ئه  هڵما بنه یکان خهێش یتاوان کار له ڕپ

و  وه کارو کرده  که ی وه ک ئه ، وه ننێناس ئه  ره هڤ هم د ئه یتاڵهاوو ڵیو ما انیژ  له شیئاسا
 تێب کوردستان ئاشنا نه یکڵ خه ۆب  و تاقمه سته م ده ئه ۆڤیمر یدژ و رستانه په نهۆک یت اسهیس
کوردستان ،  یکڵ خه یقوت ڕۆیو ب ناڵو تا ینهان په یرۆریت  له  جگه انیژووێم ییژاێدر به  که

  له  ، جگه انیکردن ۆڵنترۆو ک گاڵ مهۆک یکان هی یمادد  موو جومگه هه یپاوان کردن  له  جگه
وردستان ک یکڵ خه یدژ  له  که ناوچه یکان ته هڵو ده یست ده یال ست که ک ده وه ڵیس ئه ین هیال
 ..  یارید  تهۆکرد نه انیتر یچیه

  وه کوردستانه ینگ هاتوو ته خوازو وه یئازاد یر ماوه جه ی نهێددان شک  م مسته ئه ینجام ئه له
  ژاوهێم گ له تێناتوان انیشیتاڵ سه ده یخوا  که  کردووه ایستریه یتووش ک هی ندازه ئه  به یپارت

  له انیت اسهیس  له  بوونه سواڕم  ئه یباج تێب زوو ئه انینگ  ربازبکات و دره ده زگاروڕ
 یکان زهڕیت  نانه بادا ته تا نه و وه هۆیم ه به..  وه نه رفراواندا بده به اتریز یت هیاڵ مهۆک یکێئاست

،   وه تره یجد یاریپرس رێژ  تهێو بکه انیتاڵ سه ده ێکج هیو   وه گومانه  تهێو بکه انیشۆیخ
  ئاماده کێس ند که و چه چننب ک هیۆیناریس ۆیتان و پ  انیی شهیم هه ی شهیک پ روه هه تێب ئه

 ێپ انڕۆڵی نیباش و باشتر یر کته ئه  ن به که انیب ۆڵم یک هی پاره  و به سته به م مه ئه ۆن ب بکه
 تێب  کمهۆت یکێر ده یت ارمهی تێو بتوانر ێبکر  که ک هی یر گهۆشان یکردن ش شکهێپ  له ننیبب
 یر گهۆشان  رهۆم ج له یکورد یپارت..  نکوردستا یکڵ خه یکردن  واشه بردن و چه ڕیدااڵ به ۆب
 ..   وه ژهێدر ێگو یرگ به  ن به که ئه رێش ڵیو که  پاره  به و هی هه انیاڵبا یست ده دا انهی

 ۆک انۆیخ یزن مه یزێه یور ده له کڵ کوردستان و خه یخوازان یئازاد تێب ئه  گرنگه  که ی وه ئه
کان بانگ  گرتوه ک هی  وه ته م نه که یالن انی،  یت هڵو ده وێن یر دادگا به  نه نا ببه و په وه ببنه

موو  هه نایگ ، ئه  سهی م که ن له نجام بده ئه ستیوێپ یکار وورده  وه کهینز  له  ن که بکه شتێه
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،   هی وره گه  م تاوانه ئه ی نهیق استهڕ یبکوژان ی وه شاردنه ۆب ر به ته راوهیوورد گ یک هیگاڕێ
،  ۆیخ یووردو درشت یتداراناڵ سه ده  له شیرچاو به له یکێش و به نگران هیال ۆت ب نانه ته

و  نده ر به سه له یپارت ینووس و چاره انیو ژ وه مانه  هی له سه م مه ئه یشف بوون که  چونکه
دان  ناسه هه له یپارت ۆوخ استهڕ  هی یم تاوان کار ئه یو دروست یاستڕ  له کێکردن ردزه هه
 ڵیو هه له  بووه کێر نرخ هه و به یت هۆیخ یرگ مه ینیاسی یمانا یپارت ۆش ب مه خات ، ئه ئه
 ...  وه دوور بخاته ۆیخ له  هیاڵ م به ئه  ارانهینداز ئه یک هی وهێش به  هیدا وه ئه یجد

 

 ڵگا کۆمهترسیدار بۆ  نگێکی مه شت عوسمان زه رده تیرۆرکردنی سه

  سرایسو  - دیش هڕ مه حه دونی ره فه

ند  چه ن هیال شت عوسمان له رده الو سه  ینوس ژنامهۆو ر ندكارێخو 3/0/7505  یژۆر
 0/0/7505(  ممه نجشهێپ) یژۆر ندراوێرف رێول هه  له  ی كه ژهێلۆم ك رده به له  وه كهێكدار چه
 نیترسناکتر مه ر،ئهێول هه  یشار ۆب  وه هینراێه و وه هیزراۆد ڵموس  یشار  له  ی كه رمه ته

 نڕبڕ ادهڕ یئازاد یر کپکردن سه به  شاوهێک ڵیبا ی هی رهێسفۆتم و ئه ئه ۆب هی اژهئام
 یتاڵ سه ده که  کردووه ن گهۆب  لکاوه م زه له شیکێمووکات هه کوردستان ،که له یر گه ژنامهڕۆو

ست  ده کان رسته په نهۆک  ووته هڕ ، هی که لکاوه زه یمۆگ یدرووسکردن یستا وه یکورد
 پشتۆمان ب وه ئه  هییایماف  تاوانه م ،ئهیرست په نهۆک یو کردار گووتار ۆب بن تردهاڵ ئاوه

  مهێر م هه ئه یوبردنڕێ به تاڵ سه ده  گومانکردن له له تێتوان س نه که تریئ که  وه کاته استدهڕ
 ۆیخ ی گاکهڵ مهۆک یکان هییتاڵهاو تێک ناتوان نه  هڵراۆم ێب  تهاڵ سه م ده کات، ئه نه ک هی قسه
و  نووسان ژنامهڕۆ یاندنڕو ف یئازاد یسنوردارکردن یرپرس به ۆیخ کوڵ ت،بهێزێبپار

 .   رانه نوسه

 کاندا هییاستڕ یم وتن رده به له ت هیر ربه به یکێرشێه  که نیکۆک وه ئه ڵ گه موومان له هه ڕۆم ئه
  هۆڵکۆتۆو پر ئامارو بودجه یاریپرس  که تێب ده یاخیست و قه  وه به یکورد یتاڵ سه ده ، هی هه
 یباسر  دات گه المارت ده په یبرس یکێمساحیک ت وه ت،ی بکهێل یوت و بازرگان نه یکان

 یر باس گه کان، ژنامهڕۆ یر ووبهڕر  سه  تهی بخه یکان هییاسیس  هڵ و هه یاسیس ی له مجامه
ک  وه تی بکه کداێرتۆاپڕ له یزبیح یکان هییهوان شه  هییت هیسا و که زبیح یکان هیڤت گهێن  هڵخا
  ژنامهڕۆ ک وهر  گه ت،ی کانت بده گوتنه یباج تداۆخ ینێناو خو له تێکر ده  مه حه  مامه یرانۆس

 یاریو زان ڵوا هه  له یشێرک سه داۆزانک یکانڕێناو هاو له ێو بده شتووشی گهێپ  تازه یکێنوس
 یشت عوسمان  رده ک زه وه  وه ئه ، وه تهڵێیب تاڵ سه دهۆب رکردنێخ نه یت رائه و جه تی بکه

 یرچاو به  به ۆزانک یم ره م حه رده به له دییۆلۆه یکان مهیناوفل یاکانیکو ماف رگ وه مه جوانه
ندان  چه یبوونڕ پهێت ن و به که ده نداتۆه یکێلیمبۆتۆناو ئ یچێاپڕ  وه تهڕێهاو یکان ندکارهێخو
 یکێس که ی وه ک ئه وه یکوژراو به شیو دواتر  وه نه خه دوورتده ت که مهێر هه ینیپشکن ڵیخا
 یکێکڵ ک خه وه  شهێم هه مانشت عوس رده سه امینڵمن د. تێدر ده هڕت ف که الشه تیب ڵنایمیکر
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 یکان هێڵه له که دا دهێیل  تانهیوباز ئه یکان نده کارمه و رگه شمهێپ موو ههۆب ڵید  م کوردستانه ئه
 تاڵ سه ده یاکانیماف ماڵ کوردستانن ،به یکڵ خه یر زهێوپار یر کهیکۆوداک یرگر ماس به ته
کرا  نه انۆیب کان تهیباز یکان رگه شمهێندو پ و کارمه اندڕف ندایپشکن ی نهاڵوخا به انۆیت

 انیبوون، وه وانه ئه یتاڵ سه رو ده سه له ۆت یبکوژان ی وه رئه به له ن، بکهێل تیرگر به
 ؛؛  هین یبوون دا مهێر وشارو هه له تاڵ سه ده  وه وانه چهێپ به

ج  ره رهاد فه وفه یل کرعه به ڵپا  تهیچ رت ده ناو و کاراکته شۆت انیشت گ رده زه گومانێب
و کوردستان  یئازاد ۆب که ی ندانه تمه رافه و شه موو ئه عروف و هه بدولخالق مه و عه رانۆوس

 یتاڵ سه ده ی وه چاوسورکردنه  و مل به  وتووه که ڕێ به  که کاروانه  تازه ڕۆم سپارد، ئه انیانیگ
 و بجهڵ زوور و هه و شاره انیرم گه له کانت ت،هاوکارهێنادر یاسیس ی هڵما و بنه نێپ سهۆخ
  و به ۆت  ت به ساره جه یمانی په ۆت یرۆریت یدژ له نانیباد روێول و هه یمانێو سل  هیانڕ

 ۆب ن بکه ژتریت انیکان رهێبو  مه هڵ قه ین ،تا نوک ده کوردستان ده یخوازانیمووئازاد هه
و  ڵیراۆونام موو ئه هه یکردنڵسکاندا وبه تاڵ سه ده له یوئابوور یاسیس یگرتن خنه هڕ

 یمانیشتین یوت سکه ده یناو به و وه شهێپ  تهێچ ده یکورد یگاڵ کومه یرمل سه له ی هڵیی نده گه
  تهێب ت دهاڵ سه ده ی وکاته تائه ، وه شنهۆفر ده یمانێپ  وه  هییاسیس ی هڵما شاخ و بنه یبات وخه

 یکێاندنڕرکوشتن و ف هه له یکان هڕۆڵ یپاراستنۆب کێئامراز  تهێب و ده کڵ خه یتاڵ سه ده
 یر ماوه جه یکێتاڵ سه و ده ۆخ ربه سه یکێکوردستان ۆوامن ب رده به کانێملمالن  ابهیینڵد ،ییایماف

 ..م  چواره یتاڵ سه ده یرخستن و سه

 

ــت"هـــەمــوومان  ــــەردەش  !یــن" ســـ

 دەمەمح رەعوم

 كوەو كوەڵب بووەوەسارد یكەیەستەج كەو كەن شتەردەس ن،یشتەردەس موومانەه ەمێئ
 یكێمەڵەق كەو شتەردەس راگر،ۆوخ رێبو یمەڵەق و ەگولل وەووش ێیملمالن یسومبل ەك كێناو
  ێب و یمساردەخ ینجامەرئەس كەو ت،ەجورئ و بوونەدرلەغ یسومبل كەو كرراوێل مەست یتر

 مەل یرستەپەنۆك روۆریت یبوون یقەز یكیەواتا كوەو ستانكورد یتدارانەاڵسەد یباك
 نیتوانەد ەوییەرزەربەسەب ۆیەب دكراو،یساۆنیج یكێتەللیم یمەڵەق كەو شتەردەس ،ەمێرەه
 نیكترۆترسن و نیسواتریكوژان ر مەڵەق ەیوەرئەبەل ن،یشتەردەس موومانەه ەمێئ نڵێیب

 وەئ یدیچ نڵێب ایدنەب ەیوەئ ۆب نیشتەردەس مومانەه ەمێئ رن،ەوەبوون و مەستیس
 ن،ەبك نفالمانەئ لەگیم كەو داینگەدێب یەیساەتر ل یكێجار ەك نین ەنگانەدێب ەرەوەبوون

 ،ەشكستخواردوو مكارەست شدایتەقیقەهەل ن،ینێبێشكست پ ەمكارانەست ڵیاەیخ  ێوەمانەد
 كات مووەهەل تێزانەد وتووەركەسەب ۆیخ كاوەد رۆریت كێكات ەیوكاتەئ یەیواتا وەب
 مانڕۆت روۆریو ت بمانكوژن ازنینەب وانەئ ؟یەچ اتریز رۆریتەل یكۆچما ترسن ،ەاوترۆڕد

 نگەدێب: نەڵێید ۆیەب ن،ەیبك سواتریر سواویر انیفتارەر ازوین نیازینەب شەمێئ ن،ەبك
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  ێك كاوەد سوایر  ێك ژۆدوار نیبزان ،ەووش شەمێئەل وەگولل وانەل رموونەبابف نیناب
 ؟ .. ێنێهەد ستەدەب وتنەركەس

 و بنەن انیژ ەیستیشا كانەرێبو ەمەڵەق و رانۆس و شتەردەس رستانۆریت یكیژۆلەب رەگەئ
 ەندەچ ەمێئ ۆب ەچونك ن،یباكێب رۆریت و كوشتنەل موومانەه شەمێئ واەكوشتن بن، ئ یلیقاب

 ەباشتر  ێپ دایئازاد یناوێپەمردنمان ل ۆیەب ەگرنگتر الەل مانیئازاد شتاێه تێگرنگ ب انیژ
 مەاڵب شتەردەس یكوشتنەل ەتاوانبار  ێ، من نازانم ك  ێبچەوێرەب یچەملكەب ەك كێانیژ ەل
 یمێرەه یتەحكوم یتەبیتاەب.. یكتریە یوڕئاب و یتەالمەس و انیژەل نیاریرپرسەب موومانەه

 ەكییەزارەرمە، چ ش منەكیە یرپرسەب.. مێرەه یكانیەمنەئ ەزێه وۆناوخ یریزەو و كوردستان
؟ ..  ێبكوژر و  ێندرێفڕب یتاڵهاو داۆڤمر یماف و یئازاد ەیندەپروپاگ یبەڵغەبەڵغ راوەه ناوەل

 ەیەورەگ یكۆیەچ در ەمە؟ ئ..بترسن  ناڵمندا ۆزانك ەبچن ەوێراوكڵەود ترسەب ندكارانێخو
 ەیەوەئ یئازاد ەیكەوساكارەساد رۆز واتاە؟ ب.. ێكرەد ەوۆڤەمر یماف و یئازاد یناوەب
 و انیژ موومانەه نیب مانۆخ یتەرامەك و مانۆخ ینەخاو موومانەه ن،ەیبكەقس موومانەه
 ۆكارب نیناچار..  بوونەن ەمانەئ ەك مەاڵب تێزراوبیپار شمانیئاسا و تەرامەك
 ەیوەئ ۆب نیشۆبكێت و نیبگر ەوەانیژ یكیجۆلەب ستەد نیناچار ن،ەیبك انینانێستهەدەب

 .ەوەنیرێبگ ەووش و مەڵەق وەقس ۆب زێر ەیوەئۆب نینێستبهەدەب یئازاد

 

 !رخان رچه رستی و خاڵێکی وه په تیرۆر و کۆنه  ری به ماوه اڵمێکی دانشکێنی جه وه

 د حمه ئه وایه

ر  ناو هه  له رورایب ینیربر و ده یاسیس یئازاد  ئاست له نینزمتر ینانێسته ده و به بوون
 دانیو قوربان شانۆکێبات و ت خه ێب و به یئاسان  به  نهیم م زه ئه یر روو سه یک هی گهڵ مهۆک

 ر نهێوس و چه ینیو ئا رۆکتاتید رداروۆز یکێتاڵ سه ده چیه. تێنرێناهید و به  نراوهێه ست نه ده به
  و به ۆییخ یشۆخ  به ، وه ژئاواشهۆر یتاناڵوو یکان هییمان رله په  ستمهیس   به یکڵ روخه و سه
و   داوه نه یکڵ خه یکان هین ده مه  و مافه یئازاد  وه هۆیخ یرفانیگ  له  قه ده وسه ریک خ وه یئاسان

 ،یئازاد ی ناسه هه  له ش بهێب یر ماوه و جه خوازانیئازاد ن هیال له کوڵ به ، وه ته وهیش به نه
 ی ند ته وه مان ره هه شیکوردستان ی گهڵ مهۆک ۆمر ئه. نراوونێسته ده و به  ر کراوه سه له انیر شه
 .  وئامانجه ۆو ئاس گاێو ر به  دانه ژهێکات و در ده

رفاندن و  یدژ  کوردستان له یکڵ خه ۆیمر ئه یر ماوه جه یبات و خه یت هیزا ناره ینیربر ده
  تر له یانی و ده  مه حه مامه یرانۆس شیو ئه شێشت عوسمان و پ رده سه یرکردنۆریت

ب و  زهه مه  له کێگران خنه ران و ره و نوسه نووس ژنامهۆو ر یاسیس یسوراوانڵ هه
 یمێر هه  له یکورد یتاڵ سه ده یکان هیرژوازۆب  زبهیح یتاڵ سه و ده یرست په نهۆک

 خوازانیئازاد یهانیوج یر راسه سه یبات خه یگاێمان ر هه به  دانه ژهێو در کێش کوردستاندا،به
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م  ئه. کات ده  و مافانه ر ئه سه له ڕ وشه  وتووه کهێر به شدا مهێئ ی هیگاڵ مهۆم ک له  هی وه ژهێم  له  که
 یئازاد و بوون یک هی گهڵ مهۆک یو دروستکردن نانێسته ده به ناوێپ  له  دانهیو قووربان دانڵو هه
 ینیربر ده یئازاد یماف ینانێسته ده به ناوێپ  له  شانهۆکێت. دایایت  کانه هییت هیاۆڤها مر به
 یرست په وه ته و نه کۆر و سه زبیت و ح و حکومه تاڵ سه ده  گرتن له خنه و ره  شهیند ئه روراویب

  به  وه ردارانهۆو ز تاڵ سه ده ن هیال  له رۆز به ی انهیزۆریو پ موو ئه و هه شه ال و قه و مه نیو ئا
 یل زه ئه یسور ێلێک ه و وه نراونێپ ردا سه ماوه جه و گهڵ مهۆر ک سه لک دووراون و به خه یرگ به

 . نراوونێناس کڵ خه  به  هیین انیزاندن به  که ییتا تاهه وهه

  یستدان ده له انیوگ رکردنۆریت  به  هی وه م بزووتنه ئه ی سهڵێکوردستان ب  له ۆمر ئه  وه داخه به
 گرتڕیگ  مه حه مامه یرانۆس شیو ئه شێشت عوسمان وپ رده سه رێو بو زیئاز ینووس ژنامهۆر

 یر ماوه جه یک هییت هیزا ناره یشانیو سومبل و ناون ماێه  وان بوونه ئه ۆمر ئه ماڵ به.  وه هییق وته
 ی شه ره و ترساندن و هه رۆریت  کوردستان دژ به یلک خه یر راسه سه یت هیاڵ مهۆک یرفراوان به
 یو کپکردن وشکاندن یوتنخواز شکهێو پ یئازاد  له کان هیسالمیال و ئ و مه یکورد یتاڵ سه ده
 رورایب ینیربر ئازاد و ده ی ژنامهۆر یو خنکاندن و تاساندن  خنه ره یو زمان م هڵ قه
 .کان اوازهیج

م  رفراوان به به ی ماوه جه یت هیزا ناره یک هی وه کوردستاندا بزووتنه یمێر هه  له  مجاره که هی ۆب
 ی ربهۆز  که رورا،یب ینیربر ده یئازاد یرکوتکردن و سه یرست په نهۆو ک رۆریت یدژ  له  هی وهێش
 ێیملمالن یدانی مه  تهێشداربن، د به داێیت  گهڵ مهۆک یکان وساوه وچه یناراز   نده وناوه ژێتو
و  تێد. دایسالمیو ئ ینیئا یرست په نهۆو ک تاڵ سه ده ڵ گه له ینگ رهه و فه یت هیاڵ مهۆوک یاسیس
و  رۆریو ت یرست په نهۆک ی ره به  به نێو دانشک  نه هیال  مه هه یت هیاڵ مهۆو ک یر ماوه جه یکێماڵ وه
 یبوون نه  له یناراز یر ماوه جه.  وه داته ده رورایب ینیدربر یئازاد ی وه سکردنه رته به

  دوور له  به  مجاره که هی ۆب ان،یوام رده به یلکردنێشێو پ کان هین ده مه  و مافه کان هییئازاد
م  به کان، هییسالمیوئ یکورد  زبهیح یوتوو و دواکه یکدار و چه ییایشیلیم یوازێو ش تیر نه
بات  خه یوازێش یگرتن وه سته ده به  داته ستده ده  هییر راسه وسه یت هیاڵ مهۆک  رفراوانه به  وهێش
 یدواکار ینانێسته ده و به کان هییت هیزا ناره ینیربر ده ۆب ێو نو یوشار ین ده مه یکێشانۆکێوت

وامبوون و  رده و به دان ژهیدر  له  و گرنگه یڤت زهۆپ یکڵێخا ۆیخۆب  مه ئه که. یکان ومافه
  نده وه و ره وازێم ش ئه  ارهید.  هیت هیزا ناره  وه م بزووتنه ئه یاتریز یرچ هه ی وه رفراوانبوونه به
 ۆیکوردستاندا خ  له  رهۆز یکێناڵسا دایی سکتر و نزمتر و نوخبه رته به یکێئاست  بات له خه  له
و  عس و ئه به یمیرژ یرووخان ۆیه به یت بهیتا  به داییدوا ی هڵند سا م چه له ماڵ به.  شانداوهین
 یوازێوش یت هینایچ  هییاوازیو ج ینگ رهه و فه یت هیاڵ مهۆو ک یو ئابور یسیسا  رهۆوگڵئا
  له  بووه هه انیک ره سه یخش وکارکرد ، نه گرتووه انڵیکوردستاندا شک  له ی انهیژ

  وازهێم ش ئه یستایئ یرخستن دهۆو خ گرتنڵشک یکان هییماد  رجه لومه هه و نهیم زه یمکردن راهه فه
 . تێچ ده شیشترێوپ ره و به دایت هیزا ناره یخستنێر بهباتکردن و  خه  له  هێینو  هیوشار ین ده مه
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 ،یاسیس یسورانڵ هه یئازاد ۆب  هییت هیاڵ مهۆک  وه م بزووتنه کوردستاندا ئه یمێر هه  له ۆمر ئه  
 ییزۆریپ  گرتن له خنه ره یئازاد اوز،یج یرورایب ینیربر و ده  شهێند ئه یئازاد
و  کۆر و سه زبیو ح نییو ئا یی وه ته نه یشیو ئاسا تاڵ سه ده یکان هییر روه وسه

م  ئه ۆڤیمر ها نهیۆمل یخوازێو نو یوتنخواز شکهێپ یزوو و خواست ئاره ها وهر رپرس،هه به
  به  گرنگه یرخان رچه وه یکڵێخا. بات خه  نووساز له رز و چاره به یکێئاست  ته ناوهێیپ ، ره هڤ ده

 یاسیس ێیملمالن  له رورایب ینیربر ده یو ئازاد زمیرنیدۆو م یخوازیئازاد یقازانج
و  کان هیسالمیو ئ یکورد  زبهیح یرژوازۆب یتاڵ سه ده ڵ گه له ینگ رهه فه و یت هیاڵ مهۆوک
  له ییووتوو و دواکه یرست په نهۆو ک یک هێڵو خ نۆک یتیر نگ و داب ونه رهه فه یران زهێپار
کوردستاندا،   له  شهێند و ئه روراویب ینیربر ده یئازاد ی وه بزووتنه. کوردستاندا یگاڵ مهۆک

ئازاد و  ی ژنامهۆگر و ر خنه و ره خوازیئازاد یکێنگ ند ده و چه ک هی نوخبه  له ۆمر ئه
و بوون  بوونڵکام یند وه و ره گایر  کهیر و خه کردوه یر پهێت یزبیو ح یاسیس یکێسوراوانڵ هه
  تهۆب  که کێرۆج به. تێبر ده ر گهیو کار  وره گه یت هیاڵ مهۆو ک یر ماوه جه یک هی وه بزووتنه  به

و  رخکراوۆق یتاڵ سه ده ر سهۆب  وره و گه کراوێستپ هه یک هی شه ره و هه یترس و مه ییاقورس
 کێتاڵ سه ده. کوردستاندا یمێر هه  وتوو له و دواکه یک هێڵو خ یسالمیئ ینگ رهه فه یران زهێپار
 ت روه سه دا سورانه هێڵو ه یر روه و سه یزۆریم پ ئه یتر چه رێژ له  هی هی دوو ده  به کینز  که

م  ئه یکان سوره هێڵه یپاراستن ۆب. نۆخی ن و مفت ده به ده ناڵتا  کوردستان به یوسامان
کوژن و  ده ، ش زهێپار نهۆسک و ک ته ریو ب یک هێڵو خ ییایشیلیو م ڵ نده گه  تهاڵ سه ده
 یو گارد یرانیئ یو پاسدار یتورک یسوپا یشێلک ن وپه که رپاده به ۆناوخ یر برن،شه ده
 یی وه ته نه یوتن رکه و سه یر روه سه  ناو کوردستان و به ۆکن ب عس ده به یمێرژ یمارۆک

 و ژنامهۆو ر خوازانیئازاد یم ن،ده خه دهێر به رۆریو ت قاندنۆن،رفاندن وترس وت به ناوده
و  ینیو ئا یک هێڵخ ییوتوو دواکه یتیر نگ و داب ونه رهه ستن،فه به ران ده گران و نوسه خنه ره
  ال و گروپه مه یپشت  چنه ن، ده که ده یزێه و به  وه نه که ندودهیز یرست په وه ته و نه یسالمیئ
گرتن  خنه ن و رهرببر سه رورایب ینیربر ده یتا ئازاد  سته فکر و جه یکان ستهیرۆریت  هییسالمیئ

 .بگرنێپ یر رام و به حه  نه بکه سالمیو ئ نییو ئا تاڵ سه ده  له

  ستهیرۆریت  ال وگروپه شت عوسمان مه رده سه یرۆریو ت کان هیت هیزا ناره یگرتن ره په شێپ
 یو مقاش یسعود یبستان ره و عه یسالمیئ یمارۆک  ربه رگر و سه وه  پاره  یکان هییسالمیئ

 یک هی وه ر بزووتنه ر هه رامبه به  له انینانێکاره به ۆب یکورد یتداراڵ سه ده یحزاب ئه  یست ده
 یئازاد ی وه بزووتنه  کردن به کشه رکوتکردن و پاشه سه یرک ئه دا،ین ده و مه خوازیئازاد

ر زوو  هه ماڵ به ،ۆست ئه  گرته انیسالمیو ئ نییو ئا تاڵ سه ده  له  خنه و ره رورایب ینیربر ده
و   ژنامهۆران و ر و نوسه رانیشنبۆکوردستان و ر یخوازیئازاد یر ماوه جه ن هیال له
و   شه ر گه رامبه به  له  وه شه رهێل. وه و ناکام مانه  وه هیدرایپ انیماڵ وه  وه ئازاده ینوسان ژنامهۆر

 ۆیوخ راسته یزیست و ه ده مقاشبه تریئ  هییخوازیئازاد  وه م بزووته ئه یاتریز یگرتن ره په
رام  مه ئاشکراتر  هییکورد یتداراڵ سه ده یحزاب ئه  که کان هیسالمیال و ئ مه یرشێه یپشت
و  شاندایئاشکرا تر ن  هی وه م بزووتنه و ئه نووسان ژنامهۆر  ر سهۆب انۆیخ یکان رشهێوه

 یک هی مله حه یاندنی و راگه قاندنۆو ت رۆریت  هیدا انیست ده. ستان وه دایر رامبه به  له ۆوخ راسته



 سەردەشت عوسمان
 

410 
 

سوتاو  یکێو کارت انیی شهیم هه ی شهیک پ وه. چاوترساندن یست به مه وتوو و سواو به دواکه
و  رانیشنبۆکان و ر ئازاده  ژنامهۆو ر یناراز یر ماوه جه یتاوانبارکردن  هیدا انیست ده

و  نجیپ یتابور  به کان، هییئازاد ی وه سکردنه رته و به رۆریت  دژ به انیکان هییت هیزا ناره
و  یی وه ته نه یشیر ئاسا سه ۆب داریترس مه  تر و به یحزاب و ئه یاسیس ی سهیس ده

 ماڵ به. دان انیم هڵ قه  ت وکورد له و حکومه  رکرده سه یو پارت کۆر سه یکان هیر روه سه
 یحزاب ئه ی ژهێگ ره وه و سه و ناکام مانه ستاێتا ئ انیشانێک ژهێودر کان هیت هیزا ناره یگرتن ره په
  هیو راست ئه دا هییناراز  هییر ماوه جه  وه م بزووتنه ر ئه رامبه به  له یکورد یتداراڵ سه ده
 ی ره نهێقۆوتوو و ت دواکه  وازهێو ش ئه یگرێگو تریکوردستان چ یلک خه  که ننێلم سه ده
  و له ۆئاس  تر به یکێوازێش به تریئ انۆیخ. انیال ناکات له بڵ قه یکێو پول نین تداراناڵ سه ده

م  به انۆیخ یماڵ وه  وه هییوتنخواز شکهێو پ یخوازیلک و ئازاد خه یند وه رژه به ی روانگه
  وه م بزووتنه ئه ییتاۆک یئامانج ینانێسته ده و تا به  وه نه دهی ده شیردوام و به  وه هیدا  رشانهێه

 . ن ده ده انۆیخ یبات وخه ڵو هه به  ژهێدر  هییر ماوه جه

00/0/7505 

 

 ی زیندوو شت عوسمان و الش ڤیلکس دوو نموونه رده ئازادی بیر و ڕا سه  رگری له به

  یوان گرده هد فه

.  تێب وانتر ده فره ر نهیسۆداپل یتاڵ سه ده یسواکردنیو ر تێب تر ده زێه به اڕرویب یئازاد ینگ زه
 یدیو سو ینس ره و  فه یزینگلیو ئ یو  فارس یب عاره  یکان به زمانه اڕو  ریب یئازاد ی ناسهێپ

و   ووسراوهن ی رباره ده رۆز کێل گه ی رچاوه و سه  دانراوه  نهیو نووس ئه ی وه خواره  له
  وورده  ست و وورده ر ده سه  تهێد یئازاد  به تیب ده کیدا له  که ۆڤمر.   وه ته وکراوهاڵب
 ای  وه ربکاتهیب کیکو باوکودا دات وه ده ارڕیب  هۆڤمر یشکێم  وه ئه.  تێب وان ده فره یشۆروهیب
خودا و  یبوون  له ریب ای ندارید یکۆڤێمر  تهێبب کیکو باوکودا وه.  تێربگر تر وه یک هیرورایب
 یشانێک یدژ انی  وه و بخواته تێبکش ره جگه یکوباوکیکو دا وه.   وه کاته نه ران مبه غهیپ

 ینێو شو سایل و که  عبه که یال به انیج بکات  حه یو باوک کیکو دا وه.  تێب وه وخواردنه ره جگه
 تێو هیب ی وه جا ئه یرورایو ب  وه رکردنهیب  له  ئازاده  سه و که ئه.  واتڕ دانه ینییئا یرستگا په

.   وه تهینێوس چهی و ده ر وه نهیسۆداپل  تهیب ر ده سه  بخاته ی قابه ره انیبکات  ینسوور سه
  کرده ۆیانا الحق و انا الحق ، خ گوتی ر ده هه یچ کرا که ده پارچه زمان پارچه سته به یالج حه

 یر نهێزر دامه ی[وسفیلمان  سه وسفی]هد  فه.  وبو هه ێپ ڕی باوه ی هیرورایو ب ئه یدایگانف
  دارهێس  و له  زترهێه مردن به  له ت هیوعیش یگووت ینیواسڵ هه یکات  له راقیع یوعیش یحزب

 ۆڤمر. بوو  هه ێیپ ڕی باوه  کرد که ده ی هڕ روباوهیو  ب له یریعب ر ته ش هه وه رزتره ، ئه به
ر  هه تیرێلبژ خت هه سه یگاێر انی تیرێبژڵ مردن هه ڕی روباوهیب یناوێپ  له تیبتوان

ن  نگ بکه ده ێب یدیسو یستیرۆکاتیکار تێو انهی ده ی وانه ئه.  تێنیه ست ده ده وتن به رکه سه
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 ڕی روباوهیب  نده رمه و هونه ئه  چونکه  وه تهێنیم ده ۆب انیسوابوونیو ر ننێه ل ده شه م فه رده هه
  تهیو که ده یانیژ  ند جاره چه  وه ئه ۆبکات ، خ ینسوور س سه که تێو هیو نا  هی رهۆو ج به
 دیه شه انیشت عوسمان رده سه ی وانه ئه.  تینیناه ۆیخ ی هی یو ئازاد واز له یچ که یترس مه

 ۆیخ ڕی روباوهیب  که تێب دادهی ئاوا په یشت رده سه انی ده  چونکه اونۆڕو د شۆخ نه ۆڤیکرد مر
 یکێنج گه انیتوان  که  وه تهێنیم ده  و بکوژانه ئه ۆر ب هه یرد روو زه. بکات  انی ئاشکرا به  به

و ترس  قاندنۆت  نه بده ێگو ی وه ئه ێب به  نجانه گه  رهۆو ج ئه. ن  بکه یڕۆڕیو ت ننڕیئاوا بف
  وانه ئه. قام  و شه ۆر شان جار سه کێند ز و هه ر کاغه سه  ننهێه ده انۆیخ یر روباوهیب

 .  مه هڵ قه انیگاشێر  و تاقه ننی بگه انۆیخ یامی په تێو انهی ده

  انهیزگا و ده ئه یووڕ رووبه اریپرس کێل و گه اریر پرس به  تهێکوردستان بخر یشیئاسا تێب ده 
 تێو انهیب ی وانه ئه.   کوردستانه ۆڤیمر یرووح یپاراستن یرشان سه یرک ئه  که  وه تهێبکر
 نێرابکردادگا و تاوانباران ئاشک  نهیی کان بگه ن و بکوژه شت عوسمان ئاشکرا بکه رده سه یسی که
 ۆخ تێزێپار ده یلک خه یشیکوردستان و ئاسا یپاراستن  که تێب  انهیحکوم  هیزگا و ده ئه تێب ده

تاوانباران  ی وه ئه ۆب تێبکر شتێکوردستان بانگه یمێر هه ی وه ره ده یسان که تێناکر
 لکسڤی یدیوس یسام ره ڵیما له یئاگر ی سه وکه ئه ژڕۆ ک هیپاش  ر له تا هه وه ئه.   وه تهیزۆبد
 گایر مێر هه یت حکومه تێب ده.  اسایست  ده  هیکرد و دا یریستگ ده یدیسو یسیلۆردا پ به
 یت هیحزبا یر روباوهیو ب اوازیج ینییئا یر روباوهیو ب اوازیج ی روباوهیب  به یدات واز نه
  له تێب ده  وه ئه.  تاڵ سه ده ێو ب زیه ێب  تاوبداته تاڵ سه و ده زێه  و به تێبکر اوازیج

  وه ته ماوه یو ر زه سه له  ته للهیم  تاقه هاندایج  کورد له یت للهیم  چونکه تیبکر ڕکوردستان بنب
 ۆڤمر یکوشتن. بکات  ۆیخ یر روباوهیب  له ریعب ته ۆیخ یزمان  تا به هه تێنادر ێپ یگاڕێو 
 .  هۆڤمر ۆیخ ربه و سه یو ئازاد یموکراتید یم ستهیس یکوشتن ر روباوهیر ب سه له

  مڵکهوۆست02/0/7505

 

 کوردستان  کان له یاندنه ربڕین و ڕاگه نوس و بیروڕاده پێشێل کردنی ئازادی سیاسی ڕۆژنامه

 قید سه دیع سه

  له تێئازاد ب ێب ده ۆڤواتا مر اندنی اگهڕو  نڕیرب ادهڕ رویو ب نوس ژنامهڕۆ یاسیس یئازاد
کردن  و قسه نینوس یت هیزا هڕو نا شاندانیپۆرو خ نته سه کخراوڕێو  زبیح یدروستکردن

و  انی و به بێکت یئازاد شانێک  نهێو و  وه کردنه یینواندن و السا وۆشان یی گله ازوڕ و خنه هڕ
 یوان ژنامهڕۆو   وه وکردنهاڵب

و  یکردن و جوان شیئارا رنێدۆو م  ژانهڕۆ ی وهێش رگ به جل و به یرکردن به  و له نیشۆپ
 تێب  هانهیم ج ئه یکێنێرشو هه له کێرد رفه هه یبوون ێج شتهیت و ن مانه خستن زه کۆڕێخ
هاتووه ؟  انیژ ۆب و هۆڤمر  چونکه  وه تهێندرێو بخو تێربکری سه  وه انهۆڤمر یکێچاو به  ستهیوێپ



 سەردەشت عوسمان
 

412 
 

 ینوس چاره یبژاردنڵ هه  له انڕکچان و کو یوه ئازاد خواردن و خواردنه یئازاد ها روه هه
 هتد.... دایکتر هی یانیژ

 ین یاسیس یئازاد یو چاالک ۆڵجموو ج یدانێگاپڕێک  کوردستان نه له  ڕۆم ئه  وه داخه به ماڵ به
و  نێدر ئه ێل نوس مه ژنهڕۆ رویوناکبڕ رویرو شاع نوسه وتنخوازو شکهێپ یکانڵ خه کوڵ به  هی

،  نێکر رنگوم ئه و سه نیندرڕێف ، ئه نێکر ئه ێپ یت هیو سوکا  شه هڕ و هه  هانهی، ئ نێریگ ئه
 یرانۆس  وانه له  رهۆش ز نمونه نێکر ئه رۆریو ت نێنرێقۆت ، ئه نێکر ئه ێاوکڕ هڵترس و د یتوش
الوو  یشت عوسمان رده سه ماڵ هتد به...تر  یها نده شت عوسمان و چه رده سه  مه حه  مامه

 یت هیاۆڤمر یمایس دوور له  انهۆڤنامر و ندانهڕد یک هی وهێش به رۆنوس ز  ژنامهڕۆخونکارو 
 یرچاو به  به  رهێول هه  کوردستان که یمێر هه یخت تهیپا  له وناکڕ یژڕۆ به یوشارستان

  و به تینرڕێف ئه  ارهی سه به  وه کهڵ خه یرچاو به  به  وهۆزانک ی پرسگه یسیلۆپ وۆزانک یانیقوتاب
 ی که الشه ڵموس و له  ن که ئه یرۆریت ن بهی ئه  وه نهیپشکن ڵیخا  دوانزه  ده یبوونڕ پهێم ت رده به
و  ئه کێن هیس و ال رکه هه  هی وه پشته  له یرۆریت یش هڕ یکێست ده  هی وه م کرده ن ، ئه ده ئه ڕێف

  گروپه ڵ گه له  هڵ کهێت یست ر ده ک هه نه  نجامداوه ئه ی هیت هیاۆڤمر  دژ به  رهۆریت  کاره
 یشۆیخ  کانه هی یرۆریت  کاره موو هه هل  یشیئاگا و ستهیرۆریت یشۆیخ کوڵ به کان ستهیرۆریت

 یم رده سه ۆب  وه نهڕێی گه تر ئه یکێکوردستان  جار له ڕۆم ئه.  انداڵی گه له  شه هاوبه
 یم رده سه ۆب  وه ته نهیاوڕ گه اتیو خوراف ڵ نگه و جه کستانیتار یم رده سه کان نهیرد به چاخه

ئاغاو  و لهیب قه واڵ قه یم رده سه ۆب  وه ته نهیاوڕ کان گه وته شکه و ئه ڵاندرتاین ۆڤیمر
 قاندنۆبرو ت و زه یرۆو ز مڵزو یم رده عس و سه به یم رده سه ۆب  وه ته نهیاوڕ گه یت هیگا به ره ده
 یرچاو به یووناکڕ یو چرا مۆم کداێم رده موو سه هه له نوسێپ.  اونانڕو کوشتن و  دانێل
 تێنێه کار ئه به نوسێپ  ش که سه و که ئه ت؟ێکر ئه و مارکراوهۆت ێپ یژوێم  چونکه  گاکانهڵ مهۆک

 یشارستان زیرگ هه  هیبوا نه ی که نوسهێو پ نوس ژنامهڕۆر  گه ، ئه  هی وه ره زهۆد گاڕێ و هیزانا
 تێناکر ۆب انیو حساب تێریناگ ێل انیزڕێ یچۆب  واته که ی ئه  وه شهێپ ۆچ ئه نه  هی وهێم ش به
 ێب و ئه  هی یزار رمه شه  انهیرستۆریت  م کاره ئه یاستڕ ؟ به نێبرب  رده و ده به ێب ئه ۆب

و  ۆڤمر یکان مافه ینگر هیال خوازویئازاد رویشنبڕۆ یکانڵ ر خه سه له  ستهیوێپ تێریبگێپیر به
  انهیوا هڕو نا ێج نابه و هیرۆریت  وه و کرده ئه ی دانهیئ  که  گهڵ مهۆک یکان ژهێوتو نیموو چ هه
 ۆنگ ب ده ک هی ن به بکه انۆیخ ینگ کان و ده قامه رشه سه  نهێژڕب اڕکێت یموو ن و هه بکه

 ی ئاراسته مانۆخ یشۆخ ره سه  وه رهێل  مهێئ.. هی یستیرۆریت  وکاره ئه ی وه بونه ووڕ ووبهڕ
موو  شت عوسمان و هه رده سه یناڵاڤ و هه ستۆموو د س و کارو هه خزم و که و هڵما بنه

  به.. انی که هڵما بنه ۆب شیوا نه ڵبرو ئارام و د سه و  نی که و ئه ئه ی وهێهاوش یانیقوربان
 نۆچ ینیتب ئه  زگهۆخ تیماو تیمردو نه ۆت نڵێی ئه شینوس ژنامهڕۆ نکاروێالوو خو یشت رده سه

رجاده  سه  ته ژاونهڕ یکان کان و ناوچه شاره یکڵ موو خه هه  که و شاوهۆکوردستان خر
 ؟  له لزه زه  ته ناوهێه انیتاڵ سه ده ۆت یرگ مه یت هیزا هڕنا ۆب ۆت یانگرانیکان ال قامه وشه
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 !زراند ساڵتداران دایانمه واو بکات، ده ی خوێندن ته وه م خوێندکاری ناڕازی بوو، پێش ئه که شت، یه رده سه

   تۆریپ ئامانج

 ٣١٠١ ەیم ی ٠٧

 ستیمانب ده کێکات  بوو، که نه کراو واننهڕ و چاوه ری مان ال سه وه ئه شیتر یس که  من و نه  نه
  زراند، که مه داده انیوا یندکارێخو ،یتێک هیو  یپارت یتداراناڵس ده  که ،ینیمانب ده  انی وه
 ڵ گه بوو له چێپهاو  شهیم هه  هڵوا م هه ئه  چونکه!  کردبوو واو نه ته یندنێخو یلۆدوا پ شتاێه
 یکێتکار خزمه  تهێبب  که  ابووهیت ی وه ئه یی ئاماده  ندکارهێو خو ئه  که دا، وه وونکردنهڕو  ئه
وان  ئه یال ت هیو وله و ئه  هی ییئاسا ییایماف یکێو تاقم  سته موو ده هه ۆش ب مه ئه. ترڵ هیاێڕگو
 یت لهۆیت و ک چ خزمه  که  هی وه ئه کوڵ به ت،کا ده داڵ مهۆک یئاست  له یچ  سه و که ئه  هی ین  وه ئه
 ! دات نجام ده ئه  اکهیماف  تاقمه ۆب دا گهڵ مهۆو ک له ک هی

 تداراناڵس ، ده ستمیب دا هی ییم دوا بوو له  وه بوو، ئه ری سه  وه منه یال  به ی وه ئه ماڵ به
 یواو کردن ته ۆمابو ب یدوو مانگ ک هی شتاێه  ، که زراندوه دامه ستاۆک مام وه انیکێندکارێخو
تکار و  خزمه  بوو به ده ر نه ک هه نه  نکارهێو خو ئه  بوو، که  وه ئه رتری ش سه وه له. ندنێخو

رکوت و  و ترساندن و سه ودانیو فر یت هینایچ یاوازیج  بوو له یازڕنا یکێس که  بگره ، لهۆیک
 !ئازاش بوو یکێم هڵ ن قه خاوه

و  ئه ستاێکوردستان بپرسن، بزانن ئ یکڵ خه یک هی  به ک هی  له نڕۆن ب ناکه واشڕب ر گه ئه
 یکڵ خه یر به رله سه ۆب  وانه نیند کاتدا، چه ک هی  و له ستاۆمام  ته بوه نه  ندکارهێخو

 !؟ وه تهڵێنا( کێریتا پ  بگره  وه کهڵێمنا  کان ، له رکرده تا سه  بگره   وه کهێکارێله کر) کوردستان

موو  ر هه هه یر ناو سه  خاته ده انیرنج و سه  وه تهڵێ موان ده به هه ژووێم ی وانه ستاێئ و ئه
کان  وساوه چه  بگرن که  وه ر به به ستیانوی رکوت، ده و ترساندن و سه ودانیفر  به  که ی وانه ئه
تر  یکێشت اندنشک کتر هی یو مل یتکار بوون و خزمه ۆم سته ده ێیکڕشبێپ  له  بن و جگه نگ دهێب
زانن  نه زیرگ کان هه وساوه چه ست،یانوی ده ی وانه ر ئه سه  خاته ده انیرنج سه. بن نه رێف

وا  بوون ئه شیاخیر  گه بن، ئه یاخی رنێو نه زیرگ وا هه ئه انیشیر زان گه ئه ، وه نهێوس چه ده
زاران  هه. ینیب  وه هۆیخ به ی مانه موو ئه هه ژووێم. بن زێه و به کبگرن هیتوانن  نه زیرگ هه
و  ئه یوبارڕ کداێنێشو  تا له  وه کردهیتاق انیگاکانڕێموو  ، هه وره گه  وره گه ی رکرده سه
 کێرد ک به وه یوان ئه ی که هی  که هی ان،یژ ی که وامه رده به  وبارهڕ ماڵ به. ابگرنڕ  هی سهۆپر
 یشۆیو خ تێنێشین ر ده سه له انی تهیولڕقوو   وزه قه ک هی تماغه قه ی ژهڕۆر  نار و هه که  هیداڕێف

و خواست و  عاریموو ئامانج و ش دا و هه ده ۆیخ ی که هی ییتا تا هه هه  وه هڕێڕ  به  ژهێدر
م  ئه یوت هڕو  ت مهڵ هه! تێبگرێپ ی گهڕێ تێتوان نه شیس و که تێست وه نه  که  هی وه ئه یکێستیو
المار  و په یی هڕتو ی هڕو خو  و هاژه  لرفه ڕێیهاو  شهیم هه انیژ ی خته رسه مر و سه نه  وبارهڕ

.  اگرتووهڕ انیگاڵ مهۆک یانیژ انیکان مه رهه به  به  که  بووه  نهیو چ ئه یکان و سروده یرانۆو گ
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  شهیم ر، هه مپه له  ته بوونه  شهیم هه شیکان نسانهیئ یو دژ  ندهڕد  رکرده و سه رۆخ مشه  نهیچ
  نهیچ ی که هی ینسانیئ  امهی په  له انیوان ئه یکان مه رهه به یگرتنرا سه سبه هو د نیدز
  که کێنگ ده  و تاقه  تر بووه زۆریال پ انیژ ی که وبارهڕ یو ئامانج کان ره نهێمه رهه به
 داییتاۆک له  که شیکێوت سکه ده  و تاقه  وبارهڕو  به  بووه گرتنڕێ یعازیئ ینگ ده ت،ێبڕیانبڵی هه
 .  بووه ژووێم یکان لهێنو ره سه ، وه تهێماب انۆیب

 :تڵێ ده ایموو دن هه  به  اشکاوانهڕو   شهیروون ده یبوار یستاۆمام ستاێئ شت، رده سه

 ی وانه ئه  شهیم هه  که  هی هی یاستڕو  ئه  مه ئه! یت هیئازا  به تێب ده ت،ێب ده  وره گه  ترس، که ۆ
. ژنڕێترساندن داب ی هیر پا سه له انۆیخ ی وه مانه یشکۆک  انهیستویو  ، که کردوه پووچ هیما
 نییدوا  که ، وهکرد ادیز  هی هیو پا ئه ۆب انیکێخشت کێنا سات  ر ساته هه یناچار  وان به ئه

س  ره هه انی که شکهۆک یر به رله و سه تێب ده یاخی انێیو ل تینێم د رهه به یت هیئازا ان،یخشت
 !تێنێدێپ

ر  ک هه نه ستاێو ئ ، ئه ه( تاوانباران) یرخستن و ده  وه نهیزۆد یستاۆمام ستاێئ شت رده سه
 ۆیخ یکوشتن یکان تاوانباره تێبزان  که ، هیایم دن ئه یکێس موو که هه  ته داوه یاریزان  نده وه ئه
  به ی سبه  که نێش ک وانه بزانن ئه  که شیکڵ خه  ته داوه یاریزان  نده وه ئه کوڵ به ن،ێک
 !ن ده نجام ده تر ئه یتاوان ان،یکان ته اسهی، س انیکان هڕ روباوهیب

  له تێزان ده یئاسان  س به موو که هه  ، که دروستکردوه یکێلیکل ۆیخ ی که ناوه  به ستاێئ و ئه
موو  هه ، هی هه کڕێ روباوهیب  رهۆچ ج ،یت هیند ئازا چه ،یاریند وش تردا، چه یوان ئه یشکێم

 ند چه ،یند پاک چه ژدان،یند و تردا، چه یوان ئه یروون ده  له تێزان ده  لهیو کل س به که
 ! هی هه ت هینسانیئ

 خوازیئازاد  مه هڵ ر قه ک هه و نه تڕێ بگه( ڵگووگ)  له  لهیو کل به تێتوان س ده موو که هه ت نانه ته
 ! وه تهێزۆبد شی( کان و جاسوسه کۆو ترسن  لهۆیک  مه هڵ قه) کوڵ کان، به ترسه و نه

 

 !کات شت ئاشکرا ده رده ختیار بکوژانی سه ال به مه

  میر که نیموحس

 رێژ له یکێدا وتار"رێچاود" ڕی پهڵما  له اریخت ال به مه ار،یئا ی02  ممه دووشه ڕۆم ئه
 اریخت ال به دا مه و وتاره له.  وه تهۆوکرداڵدا ب"یشت و ئازاد رده سه دیه شه" یشانیناون

شت  رده  سه یرکردنۆریت  ستاون به هه  کات که ده  هیزگا ده نو هیو ال به  ئاماژه ۆوخ راسته
 !وسمانع
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 ناغۆق به و هیژووێم یک هی سهۆپر یموکراسیکه د کات دهیستپ تا ئاوا ده ره سه اریخت به ال مه
 یک هی هڵ ن، هه که ده یاسیس یرت دوشهی قهێب یئازاد ڵیای خه  که ی سانه وکه ئه  هۆیب. ید تهێد

وبکات،  هیڕ په  و دروشمه ئه ێکوردستان بتوان یگاڵ مهۆک  ماوه یرۆز  ن، چونکه که ده  وره گه
! کان به زهه و مه نیئا  و نه تاڵ سه ده ن و نه که ده ڵیقبو کان هیاسیس  زبهیح  نه  که ی وه رئه به له
  به یت خزمه رترۆز یاسیس یرت دوشهی قهێب یئازاد یعاریش  که  هیوا ێیپ اریخت ال به مه  هۆیرب هه

 ن هیال له  م دروشمه ئه  که ێن ده شدا وه دان به اریخت ال به مه ت بهڵ هه!  کردوه یئازاد یدوژمنان
 یشۆخ و وه راقهێع یکوردستان یاسیس یریشنبۆر ناو تهۆهات  وه هیکارێکر یزمینۆمۆک

 . بوه ێپ یواڕب ك هی ماوه

رنج،  ر سه به  مه بخه اریخت ال به مه ی که وه کدانهێل ی شه م به ئه  که  هین  وه ستم ئه به مه دا رهێل من
 دا هیو راست دان به اریخت ال به مه  که ێبزان ر نهێتا خو  کردوهێم پ ئاماژه  وه ئهۆب اتریز کوڵ به
 یاسیس یر دوشهی قهێب یئازاد  به یست کوردستان ده یگاڵ مهۆک ی وه له  گرهێر ی وه ئه  که ێن ده

 ێن دا ده وه به شیو دان  به زهه ومه نیو د تاڵ سه و ده( کان التداره سه ده ت بهڵ هه( کان زبهیح  بگات
 یناغۆق  به ناغۆق یک هی سهۆکو پر وه یموکراسید  که ی وه نا ئه ده!! نیئازاد یدوژمنان   مانه ئه  که
  وه هیف لسه فه یبار له  نه  وه، داته کدهێل کان هیئازاد یو دژ رست په نهۆک  زهێه یبوون زهیموکراتید

  شهیم هه کوڵ به!  وابوه ادایدن یکێنێشو چیه  له  نه داویماد ی نهیق راسته یایدن له  و نه راسته
 یئاکام کان هیئازاد  له كێش به به تاڵ سه ده یدروستتر، ملدان انی تاڵ سه ده یبوون زهیموکراتید

 ت،اڵ سه ده ر  سه له  بووه  وه خواره یشخوراو و فشار به یر ماوه جه ینج و قوربان بات و ره خه
 انیست ده  هڵسا نیند کوردستان چه یخوازیو ئازاد شێتک حمه زه یر ماوه جه  که ی وه رئه هه

  له كێک هیو کاروانه و  ئه یبوارانێر  بوو له كیك هی شیشت عوسمان رده و  سه ێت داوه
 ! یئازاد  به شتنی گه یگاێر یکان هیقوربان

 ۆیه شت به رده سه  هیوا ێیپ  که  هی وه ئه اردایخت ال به مه ی که وتاره  له  له سه مه نیگرنگتر ماڵ به
 یکان سنوره  هۆیب  دا نقوم بوه یاسیس یرت دوشهی قهێب ییئازاد ڵیای ناو خه له ی وه ئه
نجام   ره ن و سه ناکه ڵقبو ێیل نید  الت و نه سه ده  و نه کان زبهیح  نه  که  وهیزانی نه ، وهیناس نه
 :ڵێ ده اریخت ال به مه! دات ده ی کردنهڵای و خه ئه یباج ۆیخ یرگ مه به

  یدانڵای خه ، هییاسیس  یرت شه دوی قه  ێب ییئازاد  یزا و فه ناو ئه ر له گه ئه.. ئاوا،  یكێالو".. 
 ، ارهید خت شوهێ؟ پ!ینوس ده یوا  یكڵێای خه  نهینوس نۆچ ، ێكراب دروست نه دایشكێم وا له

 شت رده سه دیه شه ستاێر ئ گه ئه: پرسم من ده. ... نادات  ی گهێر ك، هیاسای ساوێر چیه
ت  نانه ر ته سه له انی ، یكیر دا سه له انی ، ۆیخ  یر خوشك سه تر، له  یكێر نوسه ، هیبمابا
و  بكات؟ له  ڵیئاسان بوو قبو ،یباینوس ، یت هیوینوس  ۆیخ  كه  ی هی وهێم ش به ، یشیكێخزم
و  ژن  یالمار په  ی وه ئه  تهۆشت گه نه  یوروپاش ئازاد ئه  ت له نانه ته. ... بو ده ئاسان نه دام هڕ باوه

 .  ره هس له  یتوند ییاسای  یسزا ، ێبدر شیالمار په.  ێبدر  گهڵ به  ێب به كتر هی  یخوشك
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 كێر ند نوسه چه  یوا ال  یدانڵای خه  كه  هییئازاد  ی هیزا و فه ر ئه سه م له كه قسه  یكڕۆ ناوه
  یشت رده سه  یدكردنیه كو شه وه  ڕیرگب جه  یروداو  هی واهه  یجار  كه. كات دروست ده

 ."تێو كه دهێل

  هیتێک هیو  یپارت یاسیس یب کته ردو مه هه ی وه بونهۆک یدوا اریخت البه مه ی م وتاره ئه گومانێب
ر  سه له  که وه بونهۆک  (موو نگه هه و ره) یکان ته بابه له كێک هیو   بوه ئاماده یشۆو خ ئه  که
 ،ۆیخ اریخت هال ب مه  هی وه بونهۆو ک له شێپ.  شت عوسمان بوه رده سه یرۆریت ی له سه مه

 ی دانهیئ یتێک هی یزگا ند ده و چه یتێک هی یاسیس یب کته و مه یبان هڵالل تا جه یت هیسکرتار
کو  وه انی که رهۆریت اریخت ال به مه یو خود یاسیس یب کته ت مه نانه کرد و ته انی که رهۆریت

 .کرد انید ئازاد ناوزه یریکان و ب ئازاده  نگه ده یرکوت سه ۆب كڵێو هه

ست  ده  کهید یکێناغۆق تریئ یتێک هیو یپارت یاسیس یب کته مه ی که وه بونهۆک یدوا  واته که
 ینجامدان ئه)" کرد ده نه ڵقبو  که رهۆریت ۆب یكێپاساو چیه  شترێکه پ اریخت ال به مه. کات دهێپ

/ اریخت هال ب مه." ێئازادب یریر ب سه له ی، چ جا تاوانه ت،ێب ك هیرچ ر هه سه وا، له یتاوان
 یکۆر سه یکچ یالمار شت په رده سه  کات که ده  که رهۆریت ی پاکانه  وه به.( رێچاود/  اریئا ی0

جا ! ێبدر یژن وکچ و خوشک یالمار ناکات په ڵقبو  وه ئه شیکێس که چیداوه و ه یمێر هه
  وا له ئه تێبر  سه له یتوند ییاسای یسزا ار،یخت ال به مه ی قسه ێیپ وروپا، به ئه  ر له گه ئه
 یرست و ناموسپه ت رهیش عه یحوکم گومانێب دایی ماله و بنه ییایشیلیم یتاڵ سه ده ی هیسا
  اریخت ال به مه   که  هی امهی و په ئه ی نهیق راسته یمانا  مه ئه!   کوشتنه یش که و تاوانه ره سه له
.  رگرتوه وه  وه هیپارت یاسیس یب کته مه ی که فده وه  له  یش وه ئه ارهید  ت،ڵێب مانێپ ێو هی ده
 یر کچ سه له یت هیویشت نوس رده سه ی وه ئه  که نی بکه  وه به  ئاماژه یت هۆیخ ێیج ت بهڵ هه

  ت له نانه ته ڵێ ده اریخت ال به مه  که ی وه ئه ، وه اندنهڕالمارو ناوز په ی خانه  تهێناچ یبارزان
 یبارزان یکچ  به یت هیشت سوکا رده سه  چونکه!  ره سه له ییاسای یتوند یوروپاشدا سزا ئه
 یست به مه  که نیشۆبپ  وه ر چاو له گه ئه  مه ئه)ێو شمدهۆخ یت هیوتو ێب نه  نده وه ، ئه کردوه نه

 کوڵ به  ه،ین یبارزان یکچ ۆب ی که هڵیای خه  هیستیو شهۆشت خ رده سه ی که نهینوس
 یکراویارید  و به یت هیکوردا یتاڵ سه ده یکسان هینا یتاڵ سه ده  له   کهیریسات یکێگرتن خنه ره
 و هڵما بنه یرست ناموسپه یحوکم ێیپ به یستیو شهۆخ  گومانێب ماڵ به.( یپارت یتاڵ سه ده
و  ئه یتاڵ سه ردهێژ س له که انی ده  نهاڵسا کوڵ شت، به رده ر سه ك هه نه  هۆیب  تاوانه ت رهیش عه
 .نێکر ده نێخو یتانڵ خه یستیو شهۆر خ سه له دایت هیکوردا ی انهیی هڵما و بنه یت رهیش عه  زبهیح

 یند وه رژه به یرخاتر به له شترێپ یتێک هیو  اریخت ال به مه  که نێیر بگه  وه ر له گه ئه دا؛ییتاۆک له
مان  هه ر به هه ستاشێو ئ کرد دانهیئ انی که رهۆریت یر پارت سه فشار خستنه ۆو ب انۆیخ یاسیس
و   رشێه کو وهشت  رده سه ی که نهینوس و وه تهڕێسو ده  پله 005اریخت ال به ست مه به مه
 ی که کوشتنه ی ش پاکانه مه بات و به ده ێناول یبارزان ی هڵما بنه یف ره شه یالماردان په

  که ی وه به  ارهیخت ال به مه یئاشکرا یکێانانیدانپ  مه ئه یی ساده به ماڵ کات، به شت ده رده سه
زگا  و ده یپارت یكۆر هس ی ماله بنه یندامان شت ئه رده هس یرۆریت یر نجامده ئه رو اردهڕیب
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ال  مه ی نهیم نوس ئه ،یپارت یاسیس یب کته مه ی که انهی به یدوا  هۆیب!   هیپارت یکان هیمن ئه
و پاراستن  یر پارت رامبه به  كڵ خه ی و گومانه ئه ی وه ئهۆب  هیئاشکرا یک هی گهڵ به اریخت به
 ! نیق هی   بکاته انبووی هه

02/50/7505 

 

ــپرزە ــــ ــــ  هــەڕەشـــە دەکـــات. ……پـارتـــی شـ

 نەسۆۆۆۆۆۆۆۆەح ریتۆۆاهۆۆۆۆۆۆ

 یمدەع یکوشتن یساتەکار رەسەب ژڕۆ 2 یبوونەڕپێت یدوا ە، وات ەمانگ مەئ ی04 یژڕۆ
 یمایس. رکردەد یناوێخو یکەیەاننامەیب یپارت یاسیس یبەکتەم. دا( عوسمان شتەردەس)
 .ربادانێو شمش ەوەنڕیب ستەد ەیشەڕەو ه ڵتەق یفتوا یاێڕ، و ەانەیب وەئ ەیستەرجەب

 رەرامبەبەل یپارت یاسیس یبەکتەم یایوونکردن و هستر ێستوپەو د ەییشپرز رتاپاەس
 ەتۆوتەک ەکەانەیب ۆیەب رەه. داتەد شانیکوردستاندا ن ینگهاتووەدەب یرەماوەج
 .کدایەمووالەهەب ەرانێکو دوەسڕە ێب یکێپبارانۆت

 ینسەرەو ف یزینگلیئ یکانەزمان ەیمەرجەت یپارت یاسیس یبەکتەم ەیەیاننامەیب وەئ رەگەئ
 انی ،ەوەتینێخویب وروپاەئ یمانەرلەپ ەل تێوەکەڵه ەوەئ یتەو فرس تێبکر یمانەڵو ئ

 ە، وب( انیگارد) انی( ستۆپ نۆنگتیواش) انی( مزیتا رکیۆیۆن) کەو ەیژنامڕۆ ۆب تیرێنیب
 یاسیس یبەکتەم یانەیب ەوەئ ەڵێین مانەرلەپ یندامانەئ انی ەژنامانڕۆ وەئ یرەرنووسەس

 یمێرەه یردراوێبژەڵه یکۆرەس یناو ەیکەکۆرەس ەک ،ەکوردستان یموکراتید یپارت
 یانەیب ەاندنەڕو قاچ پ ستەد یانەیب وەئ زاننەواد مووەه!. ەناو ۆیخەل یکوردستان

 یشڕە یستەزوو د رەگەجائ: )...ەقسان مەئ ەنەبد رنجەس. یەفغانەئ یبانڵیتا ەیوەبزووتن
 یال وانەئ ەک ن،ینەیەگەادڕ شەتاوانکار ەنێوێشەرێگ ەتاقم وەب. .... ەوەنڕیبەن انیسیگرەن
 ...!!( .ەئاشکرا بوو انیکانەو ئامانج انەیکەالنیپ یکانەداوەرەناسراون و س ەمێئ

 ەب رەگە؟، ئ ەمانەرلەپ یناو وەیەکوردستان ه ەل اسادانانی یکیەزگاەد یاستەڕب رەگەئ
 یرانیزەو ینەنجومەو ئ تەحکوم یناو وەیەکوردستان ه ەل بردنەوەڕێب یکیەزگاەد یاستڕ

 مووەه مەئ ەوەتەحکوم یشچاوێپەو ب کەیەاننامەیبەب کێحزب ێکرەد نۆچ.  ؟ەکوردستان
!. ۆیەچاوت بر یپشت ڵێب تێبەن شیسەبکات و ک ەقرتاندنان ێپو  ستەکوشتن و د ەیشەڕەه
 ندەمەهرەب ەمەردەس مەئ یمانەرلەو پ تەحکوم یستاندارد یمەک یالنەل ەک کداێتاڵوو رەهەل
 تڵەوەد ەیوەئ ۆب ەسەب ،یپارت یاسیس یبەکتەم ەیوەئ کەو یکێانەیب ەیوەوکردناڵب ت،ێب
 ەیکەکۆرەس ەیوەئ یچ جا. بکات مارۆت کراوداەغەدەق یحزابەئ یستیل ەل ەحزب وەئ

 !!. تێب تاڵوو یکۆرەس
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 ەکوردستان، ک ەل کێئاشووب یشتنڕنگڕە ۆب ەدانڵوەه یپارت یاسیس یبەکتەم ەیکەاننامەیب
 یتێکیە  یکانەرۆخەو مووچ یپارت یکانیەئاسمانڵەناەو ک کانەوکراواڵب یواوەت ەکێژڕۆ ندەچ

 وەئاگاهان یپارت. نڵیرقاەس ەوەانیاکانیدیم ەل انیکانەنووسەژنامڕۆو  انیقووتاب
 شتەردەس) نووسەژنامڕۆ ینێخو رەسەکوردستان ل یکەڵخ یرنجەس تێوەیەد ەئامانجداران

و  ینیو باد یرانۆس یچوونەڵکهێت یوئاشووب ەوەتێزێبگو یئازاد ەیلەسەو م( عوسمان
 یواوەت ێشۆکەدێت ەئاگاهان ەمەئ ۆب. ێنێقڵبخو یگاێج ەل یمانێو سل یرێولەه

 ەبدات ب(  عوسمان شتەردەس)  یرۆریت یدژەل ەوەرەکوردستان و د یکانیەرەماوەجەشانۆخر
کوردستان   یکەڵخ یانهاتوویگەب یرەماوەج یخواستەل ۆیداو، خ( انۆڕگ) ەیوەبزووتن یمل

 ێنەیسب ڵحا رەهەب تێزانەد ەک ،ەیەوەئ شی( انۆڕگ) ەیوەبزووتن یکردنەڕک ۆخ. ەوەتێبدز
 یەیسرەن وەو بودج ەمووچ نجامەرئەوس مانەرلەپ ۆڵیه ەوەبچن یکانەندامەئ ێبەد

 ریزوو رۆز ینووسان پارت ەژنامڕۆ ینێخو رەسەل ێناکر. ربگرنەو یپارت ەل انەیکەحزب
 !.انۆیخ ەل نەبک

 ،یەتردا یکەیەگێج ەکوردستان ل یکەڵخ یدانەیمەهاتن یتیەەاڵمۆو ک یمادد یەیپا ەیشڕی
 یکەیەلەسەم یورەد ەل ەیرجارەه ەک ،ەگەڵمۆک ەیداهاتنۆخەو ب دانەیم ەهاتن مەئ
 ینەخاو ،ەیەه یکیەژووێم ەباتەخ مەئ. یەن ڕو کتوپ ەوۆخەل ،ێستەبەد ەرەوەت کراویارید

 ەشکراوۆجار خام نیندەچ ،ەوەتەستاوەه وەوتووەجار ک نیندەچ ،ەقوورس جگارێئ یقوربان
 تاەه مەاڵب. ەکراو ڵاەیشخۆخ وەکدراوێتێل یرەجارس نیندەچ ،ەوەتۆاستکردڕ یو پشت
 کێنیەسوالەک چیه مەاڵب. ەبوو شنترڕۆ یرچاوەب وەناو رەپشتس یاتریز یزموونەئ ەهاتوو

 ە، ک تێب داەڕباو وەتر ل یکێسەک رەه انی یپارت یاسیس یبەکتەم رەگەئ. ەقاندووڵخوەین
 زوەو ح زاجیم رەس ەتۆوتەک کەیەلەسەم رەه ۆب ەگەڵمۆک ینانێرهەد یاسیس ەیوەکردەب

 ەپالک وەئ تێتوانەبوو د یستەبەم کێرکاتەو ه کێنیەحزب و ال رەه یقازانج انی زوو،ەئار
 ەگەڵمۆک یچوونەوەڕێب یندەو قانوونم تەاسیس ەل ۆیخ ییئاگاێب انی واەئ ت،ێنێرسیداگ

 . ێوەیەد ۆیخ ەک ەوەکەیەخان ەخاتیب رۆزەب یتیەستەبەم انی دات،ەد شانین

 یتیەەاڵمۆک یزمیکانیم انیمووەه بوون،یاخیمانگرتن،  شاندان،یپۆ، خ شۆڕش
 تێناتوان کێو تاقم سەک چیه. نۆڕیگ ۆب نیتیەنایچ ەیگەڵمۆک یچوونەوەشێوپەرەب
 رەسەل انیرەگیکار تواننەد رۆراوجۆج یاسیس یحزابەئ. بکات انیرپاەب انی تێنێقڵانخویب

 ەیئاماد کەیەگەڵمۆک. نەبک یدروست توانننا مەاڵب ت،ێبەه ەویەچوونەوەڕێب ۆیئاس
 دانەیم ەتێنێهیب رۆزەب تێناتوان سەک ت،ێبەن یتیەەاڵمۆو ک یاسیس ەیوەو کرد دانەیمەهاتن

 .یەن رەدەب یەساڕێ مەل رخەهاوچ یتیەنایچ یکەیەگەڵمۆک کەو شیکوردستان ەیگەڵمۆک. 

 0220 یئازار ینەڕیاپڕ ەل رەکوردستان تا ب یکەڵخ یانیژ ەیدەوسین ەل اتریز یژووێم 
 ندانیز وەڕوش بارانەوگوول عدامیوئ اگواستنڕو ابارانیمیوک نفالەکوشتارو ئ رتاپاەس
 ەل اتریوا ز. ەوەعسەب یفاشست رژواۆب یمێژڕ ستەدەب ەبوو رکوتەس وەنجەشکەوئ
 رژواۆب ینگچەتف یایشیلیم یدوو تاقم ستەد ەکوردستان ب یکەڵخ یانیژ ەشڵیسا02
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 ،یداریئ یسادەو ف ووتڕاووڕو  ەڵیندەو گ یناڵوتا یدز. ێنڵێناەد ەویەکورد یزمیونالیناس
 یشکۆک ،یتاڵوو ەیناسنام یبوونەون یاسیس یردانەرگەس ،یقانوون ێوب یتەحکومێب

 ەرەه یشەبۆب زێئام ریحقەوت نگەستتەد یانیو ژ انیکانەندەوێستوپەو د انۆیخ ۆب ەشاهان
 ران،ەشاندیپۆخەلەقەو ت نڕینانب ەیشەڕەو ه دوونانەاوڕو  رکوتەس. شتوانیدان یرۆز

 تداەاسیس یزێراوەپەل نووسان،ەژنامڕۆ یرۆریوت نیژن، دز زارەه دانەس ینامووس یکوشتن
 یمایس ەمانەئ مووە، ه ەوەگەڵمۆوک کەڵخ ینووسەچار ەب یحزب یوبازرگان کەڵخ یاگرتنڕ

 یەایدیتراژ مەئ ێوەیەد تریئ یکەڵخ. ەکوردستان یکەڵخ ڵیسا02 ەل اتریز یانیژ یدیاژتر
 یقانوون ،ێوەد انیتیەەاڵمۆک یتەدالەع کەڵخ. ێناو ەیتەاڵسەد مەئ تریئ یکەڵخ ،ۆڕێبگ
 ،ێوەد انینڕیونانب کەچ ەیشەڕەه ەدوور ل یردراوێبژەڵه یتەوحکوم تەاڵسەو د ینسانیئ

 یاسیس یرتەش دوەیقێب یئازاد ،ێوەد انەیگەڵمۆک یتوسامانەروەس یکیە کەو یشکردنەداب
 انەیمەردەس مەئ ینسانیئ ەیستیشا یکێانیژ ،ێوەد انەیدیقەع اوڕرویو ب یرەگەژنامڕۆو
 ەاندوومانڕد ەوەشاخەب ەڵێد تەاڵسەد ەک کیالست یوێاڵپ ەردەف یشتنەڵڕه تریئ. ێوەد

 رەگەزوو ووتمان، ئ رۆز ەمێئ. ێنێتەڵەالوانن بخ ەکوردستان ک یشتوانیدان ەیوین تێناتوان
 یرەس رەسەکوردستان ب ۆب عسەب یمێژڕ ەیوەانەڕگ ەیژڕۆ مووەه ەیشەڕەه یکابووس

 یتەاڵسەکوردستان ناتوانن د یربەو غ رنێدۆم یکەڵخ ،ێنێمەن ەوەکوردستان یکەڵخ
 داەگەڵمۆک رەسەب انۆیخ ەوگوولل کەچ یرۆزەب ەک ینگچەتف یریەشاەع کێتەماعەج
 کانەعوسمان شتەردەس ینێخو ەیوەرگرتنەو ۆب کەڵخ یداواکردن. نەبک ڵقبوو ،ەپاندووەس
 ەئاگاهان یپارت ەک ەیوەئ. تر یکێشت چیه کەن یتەیەکیەتیەەاڵمۆک ماەبن ەمەئ اینەت
 ەوەکیەالەل ەمەدا، ئ(انۆڕگ) یمل ەبدات ب یەتیەەاڵمۆوک یاسیس ەاردید مەئ یواوەت ێوەیەد
 ێستوپەدۆب ەیوەکوردستان، و بوارکردن یکەڵخ یدانەیمەهاتن یشاندانیبچوک ن ۆب ەکڵێوەه

 چیه وەارید ووناکڕ یژڕۆ کەو. ەوەتر یکیەالەل کەڵخ یتیەزاڕەنا یقرتاندن
 یتیەزاڕەنا ەڵگەل ەئاست وەئ تاەه شی( انۆڕگ) ەیوەبزووتن ،ێناو یکەیەوەنانێهەگەڵب
 رێژ یکانەناوچ ەل ەیکەوتڕە یانڕسوەڵه رەسەل یپارت یفشار کێزۆت ەک ت،ێبەد کداەڵخ
 رژواۆب یکێوتڕە کەو نجامەرئەس شیوەئ ناەد. ەوەبکات مەک ۆیخ رەسەل دایپارت یتەاڵسەد

 یتیەراەنێنو یتێکیەو یپارتەک ەوەبزووتن کیە ەیکاس وێن ەوەچنەکورد د یزمیونالیناس
 .نەکەد

کوردستان،  یکانەچکۆشارو شار یکەڵخ یهاتنەوەنگەدەو ب یباتەو هاوخ یزۆهاوس
 یکانەناوچ روێولەتا ه ەو ەدزەاڵق ویەانڕ وەبجەڵەو ه انیرمەو گ ڵماەمچەو چ یمانێسلەل
 یکانەچکۆشارو شار یستەد وێنەل ستەو د ڵد رەسەل ستەو د سکێفرمە، چاو ب یرەوروبەد

 ۆکوردستان ب ەیوەناو وەوەرەد ەل کەڵخ یکردنەڵکێک تەیەهاوار ب یرووەکوردستان ، گ
 ەک ،ەشانداوین ۆیخ مترەحکەو م ترەکمۆت ەوەل رۆز ستان،یرۆریت یو ئاشکراکردن یئازاد

 قەش کەڵخ یکانەزڕی ،یمانێسل روێولەو ه ینیو باد یرانۆس ەیناڵمندا یالنیپ ەب تێبتوانر
 یشار یەبوا مترەک نانیباد ەرکوت لەس یرەبێس رەگەئ ،یەن داەوەل کێگومان چیه. تێبکر
 یسەک زارەه انەید یشاندانیپۆخ ۆیشان یرەوروبەد یکانەو ناوچ لێو سوم ۆو زاخ کۆده
 ناڵتا یدژ ەکوردستان ل یکەڵخ ڵەیسا نیندەچ یتیەزاڕەنا. بوونەد یمانێوسل رێولەه کەو
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 یدژەل ،یتەحکوم ێو ب یقانوون ێب یدژەل ،یداریو ئ یاسیس ەڵیندەگ یدژەل ،ڕۆییوب
 چیه یسنوورەب کێکات چیه... و  ۆناوخ ەڕیش یتانەرەو کوشتارو س یمنەو نائ رۆریت

 وەداو مانەیکەباج ەوەکێمووپەه. ەداگرتوو یکوردستان یواوەت وەبووەسنووردار ن ەوەکێشار
 .دانەیم ەتەنیهاتوو یدژ ەل ەوەکێمووپەه

. بکات ۆیخ یکانڕۆڵە ەل یزگارێپار ێوەیەد وەهاتوو انیگەب تریکوردستان ئ ەیگەڵمۆک 
و  ینسانیئ یتەرامەک ەل یزگارێو پار تیەنسانیئ ەل کەیەشۆگ ێوەیەد شیکێحزب رەه

 ەتێو چوون ب ندەچ ێبکات، ب مارۆت داۆیخ یژووێم ەکوردستاندا ل یکەڵخ یکانەخوراوەماف
 .ەوەکوردستان یکەڵخ یقخوازەهو  یازڕنا یرەماوەج یناەپ

 یخواست ۆب رەبکات و س نیەالێئاشکراو ب یدادگا ەب میسلەت ستانیرۆریت ەمەمولز یپارت
 ،ەشێندەئ وەدیقەع یئازاد ،یاسیس یرتەدوشەیقێب یئازاد ەکوردستان ب یکەڵخ ینیۆمل

 .کاتەن یلێشێو پ ێنێوەدابن یاسیس یانڕسوەڵو ه یرەگەژنامڕۆ یئازاد

 7505 یاریئا 02

 

 پرسێت ؟ شت عوسمان لێمان ئه رده تی سه ڕۆحیانه

  ڵردێش وزاد نه

 اخوودیتر ،  یینتێگر!!  یکێر ده زا و قه قه ی خوورپه  هڵد ڕپ ییوانڕ مان چاوه هه  ای؟ ئا انیکام
  ! ؟ کان هیڤرنات تهڵئا یکردن شانیستن و ده کارۆه یله سووراغ

  تهاڵوو یواو بوو ته ژێم  وا له ، ئه  هیساز بووا و چاره  ستهییشا یکێماڵ وه ك شهیر ف گه ئه ئاخر
 یگاڕێر  گه ئه  ایکرد ،  ئه انیفتار هڕ - بانڵییتا - یستوور ده  کان به خوازه وتوو شکهێپ
و  خالقبدول و عه رانۆمن و س ی خنه هڕدان  و سه انی ده ی وه دانه ماڵ وه یئاسان جگارێئ

 یر به  گرتنه ۆبن ، خ شیدوور كێم که م هڵ قه  به شیی و سبه ڕۆم و ئه ێنێدو یکان لالجه حه
  زگهۆ، خ نیبوون و ن دوور نه رۆز -  فراژه=  ریشه ته - ڵیکیئارت ێیپ  به کان هییاسای گاڕێ
  شت له رۆز یتوان نتا ده  وهێکردم ، ئ ئه س کووژتان نه که ێئاوا ب  وه مه هڵ قه  ی هڵم تاقه با به
دام  شانین یمۆخ یکان بکووژه یناو ك هی شتهیفر ڕۆم ببن ، ئه رێف  وه منه ی اکهیدیتراژ  انهیژ

 اندایانیموو ژ هه  ك له نه  بوون که  سه و دوو که ر ئه نها هه وا بوو ته مێمن پ!! فسووس  ، ئه
  له انیر بوون ، سه وار  هۆڵک  ندهێه شدا وه ندنهێخو  له کووڵ ، به  وهۆندبێخو نه انیک هی ژنامهڕۆ
 ڵێ کرد ، به ئه ر نه شم ده ئاساکه  لهیس و وه ت هیغا ێو ب ییب ده ئه  جووه هه  نهینووس ێڕید ك هی

  بوو له وێر ل و سه ییکات تژ ڕتا چاو ب  هی شتهیو فر ئه ینوور ڕپ یست ده یستیفسووس ، ل ئه
رخان خواز  رچه وه ت هڵوواڕ  و به رخوازێو ف ر شنگهڕۆ ایگوا یکریشنفڕۆناو   ندان به چه یناو
 یشۆپ یو سپ ییناوێخو ڵای یسپ سوار ئه نجێپ ییشوازێپ  له  رانداۆس ڵ گه له ستاێ، ئ!! 
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 نیریش ندێه ی نده خه  م به ده یکێ - نیریش -خاتوو  انی که هڵر قاف ، سه نیودایود ئه یخزمان
ر  ، هه  هیبوا نه ریزو مێل رمێول هه ی که نهیریر ش گه ئه ۆم خڵێ ده مداۆخ ڵید  له تری، چ  نه مهید
  مه حه  مامه ی واده و خانه  وهێئ یت ، ئامانه  هیرهاد بانگ بکراما فه  به  رهێکرد ل زم ئه حه ستاێئ

 . باوکم  یمام عوسمان ی که سووره  هڵاڵگو ڕپ  هڵو ما

 - ۆنسکیۆ - یو کراو  هیڕ په یم ستهیس ێیپ  و ووتمان ، به  وه مان کرده دووباره نڕی اپهڕ یدوا
  الوه انی ده  له  هڵش سا نجا و شه په یکینز  ، که ییت هڵو ده وێن یت اسهیو س اسای یهانیو ج

و  - ییایر سه=  ییجد - ی وه نهیژێتوو هانیج یکاناڵبا ۆزانک یانیستاۆو مام ندان رمهیب
 ییتکۆڵیوپیج یک هی وته کهڵ ن هه ك خاوه چ وه شیکورد ی مهێئ تری، ئ  ر کردووه سه له انیوورد

 ی هی وره گه  زانهێم خ ئه یڤیئاکت یکێندام ك ئه چ وه اخوودی،   که ره هڤ ده ی ندازه ئه ژیو سترات
و  رانیز و وه اڵبا یپرسراوانێو ل گرێو ج كۆر سه   ر له بوو هه ، ده  هی ساره م هه ر ئه سه
 یکان کداره چه   هییرم فه  زهێگاته ه ، تا ئه ییگشت  رانمان به رمانبه فه  وره و گه مانتاران لهڕپا
 ییر کار و کورس سه  بچنه  مانه کام له چیه ی وه ر له ، به ییت بهیتا  به رۆز مان که مهێر هه
ند  چه اخوودی،  رمێدوو ت ك هی،  اندایکان فهیز وه ی سه موماره ڵپا  له اخوودی،  تاڵ سه ده
،  ننێانخویب ییجباریئ  به انیم رجه سه  بوو ستیوێپ رۆن ، ز گرنگ هه ڵێیتا ب یکێرسۆک

 - یکان و ، زانسته ت هییماسۆپلید یتێک ته و ، ئه  دارهیئ یایژۆلۆکیسا یکان رسهۆک شیو ئه
ئاوامان  یینماڕێندان  چه ماڵ ، به.. و هتد ( العام  یجو النفس)  - یگشت یروون ده یبووار

  ك به نه)  ی نه شه ك ته وه یکان خراپه جگارێئ  تا ئاکامه وه خران و ، ئه ێو پشت گو شۆرام فه
!! ( +  شیکردن نه ڵقبوو کتر هی یکیکن ته یدۆب کووڵ کردن ، به نه ڵقبوو کتر هی یرینها ب ته

  چ به اخوودیستوور ،  ده یکردن و هیڕ په  له ت هییواجیزدیزاج و ، ئ مه  به ییکووژ  هڵغاف
 ی وه دانهڵ رهه و سه اسای یکان اتهیو قوودس ێڵه ی تانه منه ێب یزاندن به یینێئاشکرا و نه

 یتاك كێند هه یریب یت هیستیساد یو ، تاعوون - ۆیخ ۆس ب ر که هه - یرناک ته خه ی چکهڕێ
  گرووپ و کوتله یزمیوکراتی، سن و ێر پشتو به له رۆخ  دوو چوارده -ئاسا  نۆک یکساس ته -

  ندنهێو خو ئه یابیغ  له انیکان وهیقۆتڵ ناکاو هه  له وهێو ش ت هڵوواڕو ، هاو  ییباز ێڵو خ
 یت کراو دوو له یئاسا ڵنگ جه   مچهین یک هیزا فه  له انیموو دا ، هه وه ره سه ی ناوبراوه اڵبا
ر  هه ڵی ، به نینیانبی ئه  ژانهڕۆرمان  سه یردوو چاوو هه  و به ییوونڕ  به رۆ، ز دا که مهێر هه
 یناریمیو س ۆڕک  به ایدار ،   و متمانه ڕچ رۆز ینووسراو  و به  انهیمع ستجه ده  نهاڵو سا ئه
ر  گه بن ئه اینڵد -:و ووتمان  مانی، نووس ك هییند وه رژه ر به هه  دوور له ی زانهۆسڵد رۆز
و  ئه وانێن  زموون له ئه م که هیك  و ، وه دا مهێئ ی که ئازاده  مهێر هه  له  رمانهێو ت ئه تووێب

  به  انیراپا ردا ، سه ور ر به ده ی انهیئاسا ڵ ته ترشاو و مه کدا هیر  سه  به م ستهیس  ته هڵو ده
  و ، دوور له ر هیکسپاێئ یایژۆلیۆدیئا ییرۆکاتیکار یکار ۆب  وه نهیدز ۆخ  و دوور له ییست خه
د ،  به ئه ۆو ب  انهیدیجاو تێب وا ئه ، ئه نێندرێخو نه -  کراو رۆم شه هڕ هه  به یمۆپلید -
 یتر یپژانڵ هه کداێپ سانید یر گه و ، ئه یرانێوڵما ڕپ یتر یایدیتراژ رۆز ڕێی وام چاوه رده به
کووژ   هڵدان غاف و ، سه ێنی سبه یکان تاك و گرووپه یتر یچوونڵ هه  رمه و ، گه  کدارانه چه
 داێپ  تازه یوورد یتداراڵ سه ده یچێخوار و خ یدا ئه كێشامات کان و عه شته رده سه یتر یردنک

 انی ده یبوون  سته رجه به ڕێی ناو مست چاوه  له ڵو د شهیم هه ۆر ب سه تر و ، موخته یوتوو که
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نفال و  ئه ینێخو یزانۆسڵمردوو و ، نا د ژدانیوو یسان که ییناوێو خو ییشێرک سه ڕپ یکار
 یکۆکر  ك له روه هه)  رسانهۆو ک ئه یر گرتن ، وه نیف بب له و سه ێنێدو یدانیه شه

و  ڵییکاۆل ازاتهیمتیو ئ ت هییخاس  و زێباس له ت  رانهیگشتگ رۆز شووداێپ یکان نهینووس
 رێواتا ف  ، به(   کراوه سیۆرۆکال به=  ییرس دگر باچله - ی پله  به  که مهۆپلید یکان هڵییباڵۆگ
  ی خنه هڕ یکردن ڵقبوو یتێنۆچ+ گووفتار و کرداردا ،   له ییمنێه ی هڤاڕ  ناوبراوان به یردنک

 ییزبیو ، ح ییخس شه=  ییخوود ی -  فراژه=  ریشه ته -ك  ته  کردن له  هڵ ر و مامه رامبه به
ر  سه له انینانێاهڕ+ ، .. و هتد  یی هڵما و بنه ییرییشا و عه یی شهیو پ ییو حکوم

نا بردن  ك ، په چه یزێه ۆست بردن ب بوون و ده  هڕتوو یبر  و ، له انهیستریه یچوون نهڵ هه
 ی تهێئاو كیو پراکت ییر زه نه  به  رسانهۆم ک موو ئه هه  ، که اسای یارڕیو ب م هڵ قه یماڵ وه ۆب
 کراوون ، کتر هی

  له - ۆکیکا ۆرانیه - یناو  ، به ییابانی ییر ماش و برنج سه یکێاویپ 20 ۆب 22 ڵیسا
و  ییکورس  کهیباکووردا ، نز یکایئامر یزانستگاکان  له كێک هی  ناوبرادا و له یکێرسۆند ک چه

،  كیکس مه  بوو له ابانی ی - ریف سه -=  زڵیۆبا - ۆرانیه  مه رده و سه بوو ، ئه لمۆهاو پ
 ی وه ر ئه به ك له نه  ته بهڵ بوو ، هه ری سه  الوه  به ییك قووتاب وهوم  ئه ینینیب كێم من که

 یم که هی یلۆپ   بچنه ی وه ر له ، به ییگشت  به کان هییابانی ی وه ر ئه به له کووڵ بوو ، به زڵیۆبا
 اخوودی ییبوز ی دهامیس یرستگاکان په  ، له مانۆخ یالکان مه ی چوون حوجره ییتا ره سه

بر ،  سه)  - یکیهائ - یکان هیف لسه و فه ییب زهه مه  تا داستانه ره ، سه دایوزیشۆنفۆک
ز  0025 ڵیسا  که( ،  ننێخو ده ییجباریئ  به.. و هتد  حڕۆ یکان هییمنێ، ه ت فهیعر مه

  بهدان  یکان موو وانه هه ی رێ، هاوکات ف  هاتووه ێپ ییتاۆک ڵنجا سا په یو دوا  نووسراوه
و ، دوور  کان هییهوان شه  ته زه ئاست له  زات له ڕۆڵینتۆو ک  رادهیو ئ  قرهۆگرتن و ئ داۆخ
 یگاڕێ  ش له مانه موو ئه ، هه.. و بوغز و هتد  نیندن و ک سه  هۆڵت یانیگ  له  وه وتنه که
 ینینیو ، ب  وه بوونه ۆڕخوودا ش یناخ  به ییتێنۆو ، چ كیکالس یگایۆ یرۆتڕیو  ایژۆلۆسیم

 ردێم ی واده یکان هڕۆیی  ره و سه ڕییتووڵ هه یاڕ ماجه  له انی وه کردنه نێناخ و خاو یکان هڵ هه
  فه لسه و فه به شكێم یکرووس یکان خانه یکردن ڕو پ  وه کردنه زیینا رگهۆئ سانید+ ،  ڵییمندا

، هاوکات   -نم یب انی ئه حڕۆ ییر رتاسه سه یکێرکردن ده ڵغوس - یشن من چه  که ی انهیاڵبا
ند و  رمه هونه انی ده یکان هیینماڕێ ڕپ  وانه  شدایندنێخو یکان ناغهۆق یواو ته  له کان هیابانی
و    وه نهیزۆد ۆخ ڵیو وانه هه ، له ننێخو ده ێپ انیابانی یخوود ێیو نو نۆک ییحڕۆ یت مهیبل

، چ   انهۆیر خ سه  له یوت سووکهڵ زمان و هه ینانێکار ه  به یبوون ، ئسلووب ۆخ  به  متمانه
  هییژگارۆئام اخوودی،  - نماۆه یوسکی - ابانی یکان نه ژه كیوزیم یباوک یگاڕێ  له
 یئاشت ی - ڵبۆن - یتاڵ ن خه نووس و خاوه ژووێم - ینتشیمیتوش ۆئاوکوب - یکان نه گمه ده

 یاووندڕباک ڵ گه له كێنگاند سهڵ ك هه وه  ، که ابانی یانیقوتاب یواو ته ی رباره ده  مانه ، ئه
  له ندراوێوێشێر ل و ، سه مدا که ژووهێم  کراو له  واشه چه یکورد یکێمن ڵییمندا ردێم ی واده

  هڵمسقا انیچیگوونجاو ، که ه نه و  ۆنام ی وانه انی ده  به ندراوێت هڵ و ، خه مدا اکهیجووگراف
  وه کناگرنه هیمندا  ی.. و هتد  نگ رهه کلتوور و زمان و فه ڵ گه له  كیو ، دوور و نز ك هی هڕڕ زه

 ی ندهێدا ه - ۆکیکا - زڕێ من و به وانێن  له ش هی وانهێو پ ئه ییاوازیج ییپانتا  گوومان ێ، ب
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  وره و گه داران تمه اسهیس یواو ته  ش گرنگ تر  مانه موو ئه هه  ، له  سمانهڕێئاسمان و 
 وێن یکان فه لسه م فه که ین هیال  ستهیوێپ ییجباریئ  به ابانی ڕۆیم و ئه نۆک رۆز یران رمانبه فه
 ی وه ر له زا بن ، جا به شاره یوورد  به رۆز - یمانغا ، ئانم=  کان کدراوهێل  دهێئوم - یبێکت
 ستهیوێپ ش مهێئ یک هییاسیموو س واتا هه  ، به - ۆرانیر ه مسته -  له م که ارهیر پرس سه  مهێب

و واتا  کتێالیو د زار وهێموو ش هه  به کداییدا یزمان  هل  لووتکه ۆڕییپسپ ڵپا  له
 یک هی  به ك هی یناو ی هڵدان سا سه یژووێواو له م ته ییزا شاره یربار سه +  انیکان هییزمانڕێ

و گووند و   چکهۆشار و شار یناو اخوودینجام ،  و ئه کارۆو ه وت کهڕێو  شۆڕو ش  رکرده سه
و  ییشۆخ  به کان نداره وهی په  ته بابه یواو و ته ایجوگراف ی وته کهڵ کلتوور و هه یوازێش

 یکان هیو ئابوور ییاسیس  هییند وهی و په ییساز شهیو پ یران و بازرگان و گووزه ییشۆناخ
 تمدار اسهیمان س ر هه سه له نجایمانغا ، ئ=   هی که دهێئوم یم که هی یش به  مه ئه  که  وه وانه ئه
 انی و ده ییزۆسڵد ڕپ ین هیخا ژێدر ییدانی و مه ییکریف یک هی وه کردنه یك تاق که وه  ستهیوێپ

  ، به - شیژۆل کنه ته ڕۆم ئه -و  ییو زانست ییت هیاۆڤو مر یی وه ته نه ی ردانه مه یستێوڵ هه
، تاکوو  تڕێبب  شه و به ئه یکان ناغهۆران ق و دادوه انیر و زانا ماوه جه ییریو پشتگ یدێشاه

 یستوور ده  ێیو به پ  نموونه ۆب  که ،  - یئانم -م  دووه یقوورس  ره هه یش به ۆب تێب  ئاماده
و  تێر ب گه ، ئه تێکر ئه شانیست ن ده  وه هۆیخ رۆاتڕمپیئ ن هیال  له رانیز وه كۆر سه ابانی
 تاکوو تێب ، ئه تێچووب ر نه دا ده وه کردنه یتاق  له اخوودی تێب نه داێت ی تانه فهیم س له كێک هی
  و  مانه ، ئه  وه تهێنێبم ڵییتا به  به ی که هییکورس داێیرچوون ت شه و ده و به ئه یندنێخو سانید

 انۆیخ یکلتوور  له كێش ك به وه  وه هڵما  له کان هییابانی  زانهێخ یواو ته انیشیربار سه
کردن و  ت هڵغ سه ۆو خ  غه موباله  دوور له یفتار هڕو  یزمیکیستات یگوفتار ی وانه ر  سه له

و  تێد ستیو شهۆو خ زڕێ به - یواتا  به  که=   نماۆه یوسکی - ی فه لسه فه ییمنێه ی لووتکه
 یو کاسبکار  وره گه یپرسراوێو بچووك ، ل  وره گه ییاوازیج ێب  به  هڵزاران سا ، هه

 ییکورت  ، به نێنرێه ادهڕ انیموو هه واڵك س وه کتر هی ۆواندن ب ر دانه سه یدوا وار ندهێخو نه
خواز  کسان هیجوانتر و  هانیج یکان موو کلتووره هه  له اوازیو ج دایابانی یواڵس  له ی وه ئه

،  ڵما و حه ریز نووس ، وه  ژنامهڕۆو  كۆر دا ، سه و گه تداراڵ سه ده  ، که  هی وه ئه تێتر ب
 کتر هی ۆکردن ب واڵس یر سه  وه کهێکات و ساتدا پ ك هی  له ییچیو چا ییاسیب س کته ندام مه ئه

 ی دوواوه  ره هه یزڕی ڕێیهاو  به  م بوو که و پرسه ئه یکارۆه  مه ئه  ر ، ئاخر هه ننێو نه دائه
زانست   و بگره ت برهیند و ع و په  موو وانه م هه بن له وێرل سه  که یابانی ی وهێئ -: مڵێب لمۆپ

ك  ، نه تیب  هۆیم زانک ئه ییسپ نێدڕو  استڕم ده تۆخ ۆت  هیبووا ئه تری، ئ ش هیایژۆل کنه و ته
 یک هی و گازنده  گله یدوا - ریف سه -و  ییقووتاب ی - ۆکیکا ۆرانیه -،  یکێژیلۆک یقووتاب

 مێپ  تا ره که سه) ،  ۆیخ یخوود ییشترێپ یق زه جگارێئ یفتار هڕو  وت سووکهڵ دوو هه  له رۆز
 یکێت زاره وه یکێالرۆد  ره فته ند ده چه اخوودی،  تێکردب ینۆییرێه ییبازرگان ۆوابوو داخ
 جگارێئ ی هڵ دوو هه مدا فهیز وه ی هڵسا نجێم پ ئه ی ماوه  له -: یووت(  تێلووش داب

 ینج گه یکێنووس  ژنامهڕۆ داینووس  ژنامهڕۆ یکێنفراسۆک  له انیم که هیگونجاووم کرد ،  نه
 ی - امایهاتو تویوکی - یخزم ۆووتم ، ت ێیپ - نێئ وی - ۆڵیه  هاوزمانم له ییابانی

 - ی ووشه داڕکوت و پ یکێت هڵحا  له شی، من زڵیۆبا  ته تهیکراو  هۆیب تیرانیز وه كۆر سه
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 كۆر سه یمن خزم شدایاستڕ  له ۆ، خ ناێکار ه  دا به نجه و گه ر ئه رامبه به  م له - ۆاستگڕنا
 مۆخ ڵید  به  نه م که مهاڵ وه یئسلووب ماڵ به ،بووم  دا فانهیز م وه له شیو ر له و به مین رانیز وه

،   وه انهیش که ژنامهڕۆ یگاڕێ  و چ له نۆفیلێت  چ به راێخ  هۆیشم ، ب که ره هاوسه ڵید  به  بوو نه
 - یرستگا په  له شییکرد و ، دوو جار  نووسه  ژنامهڕۆو  له بووردنمێل یدوو جار داوا

 یر دوا م هه که ، داخه تێببوور م هی هڵ و هه له ند اوهتاکوو خو یخش به مییقووربان - دهامیس
 - یکێنووس  ژنامهڕۆ یماڵ وه  له سانیمارچدا ، د یشت هه یتان ئافره ینگ ئاهه  و له ڵسا ك هی

  و به تۆخ یخوود  له  نج تره جوان و گه رۆت ز که ره ووتم هاوسه ێیپ كێ، کات دایی -ما  نه په
 مڵ گه له  که نگه ئاهه ۆب  بوو که شمیکچ ی - ۆکیکا یج -  وه هئ دایاستڕ  ، له تێش کچت ئه

 مێوت و پ رکه ده  وه ووخسارمهڕ  به یی هڕم توو ئاسته  به مۆخ ی رادهیئ ێب  به ماڵ هاتبوو ، به
 ی ناسهێپ  ت له له په  زگهۆخ ماڵ ووت دا ، به ئه ییجوان یسف وه  م که که سوپاست ئه رۆووت ز

 یووخسارڕ ماڵ بوو به نه ایت ی هڵ هه م که مهاڵ ر ، وه ك هاوسه نه  کچمه  مه ، ئه  هیکردا ودا نه ئه
گوونجاو بوو ،  نه رۆز یک هی هڵ هه  مه که کلتووره ی سته وابه  که رساوومیرم داگ شه  له كێم که
 ی هڵ هه  شهیم هه نڵێ ك ده هو  ، که م هێیس ی هڵ هه یدان نه ووڕ یناوێپ  له و له په  به  هۆیر ب هه
  وه ره ده یریز وه ی - کاداۆئ ایکاتسو -  داوام له  ، تێب تر ئه ۆاڵجار قوورس و ناق م هێیس

  له رۆم تا ز بدا ، تاکوو که ێپ شم رسانهۆم ک ئه یندنێخو یت هۆڵم مدا که فهیز وه ڵپا  له  کرد که
 یت هیسووکا   نهینووس  له  بگرهو  زێئام  تهڵگا خنه هڕ یماڵ و وه کان هینووس  ژنامهڕۆ  وه بوونهۆک
ر  هه  دوور له رۆز م که تهاڵوو یر نهێو نو پرسراوێك ل داهاتوودا ، وه ی.. کان و هتد  کردنه ێپ

جاران شك   رم تر له نه یکێم هڵ تر زمان و قه یماسۆپلیتر و د ورێه ستیوێناپ یکێبوون  هڕتوو
م  وه ره سه یکان ووته  پشت به ڵو پا  هێڕد دن م چه ئه یر ك نووسه وه شیمن  هۆیر ب رم ، هه به
و   ناسهێپ یکاریش  به ستیوێپ  کورددا که ی مهێئ ی وه ك ئه وه یک هیگاڵ مهۆک  ، له مڵێ ئه سانید

  تهاڵ رههۆو خ له ك هی چوون پارچه  ناکات ، وه یکان و ئاشکرا ایج ایج نده هه هڕچمك و 
 لیوق دار و م سك شه ده ینگ تفه یو عاشقان - ییریشا عه=  ییودالیف - یگ هڕ  له لێکتۆک

وار  شته گه ۆب یکێسرووشت+ ساالر  رێلووت ن  تاکوو کوونه یک هیگاڵ مهۆسوار ، ک  شهیم هه
خت و ، پشتاو پشت  ران سه وام کاوول کراو و گووزه رده به  نهینش ێج ۆوس ئاسا و ، ب رده فه

 یپرسراوێل كێتابوور+ ،  نێقڵخوو -  هڕتوو ۆڤیوام مر رده ، به یشیکان ساوه حه نه  ماندووه
+ ،   بخانهێکت  و م هڵ له قه ڵتا و به ایژۆل کنه ته یاتین قه ته ڕو پ ییشارستان یالڤێکدار و  چه
زبر ،  -  ماڵ و وه وار ندهێم خو که  نهیرۆئاخنراو و ز فۆنکیشاڵو ک الرۆد  به یخان وهید انی ده

 ی وته کهڵ هه  و ئاشکرا ، که یینێنه ینۆک ییژمندارن دو خاوه  شهیم و هه -شن  خه
چاو  ینیۆسیتراد یتاک  له  تر کردووه  وێر ل و سه یتژ یمانییژۆلیۆسیو س ییکیتۆڵیوپیج

 یئاسا  قاوه شه ینێسڵۆداپ ر شنگهڕۆو ،  ییو بد یید نه یستڵیما نده فه ییت هیسا سوور و ، که
پاندن  سه ۆش خ و جار جاره  مانه کووژ ، ئه كیژۆل و   فه لسه فه  جار به  تهڵگا یم ستهیناو س
کان و ،  تاکه وێن ییباز ت هییرۆکتاتید  چکه به   یاڵبا یشونما نه  ست کردن به و هه

  وره گه  به  متمانه كێم که یمان نه یو ، ترس اساکانی یسیوال پشت که یکان مه گه یمتوومان ته
=  ییزمیتۆپین - یسامناک یدۆتیو م  ییر ستگه ده یتمڕی ییت هڵیو ، زا  که مهێر هه یزانێپار

م  که یکڕێب یت هیهنیز  اخوودیکان ،  ناسه نه م هڵ و قه نێشک شانیکداره ن چه ی -  نهێخزم خزم
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ر  به  له - تێناکر  که سانید ماڵ هتد ، به .. و هتد  ییتاڵهاو وو یکردن ل گهێم  به ییتێنۆچ  له
موو  هه  ست له ده  نانهیب ش هڕ اخوودی،  - تێنرێبسووت ك هییر سهی قه كڕێس سته ده یخاتر
باس   گرنگه  رسهۆو ک رمێو ت ئه ی وه کردنه ی کهۆری، ناچار ب تێرۆبش شییکان هییجوان

و  رانیز وه ین نجوومه ئه یر نبهیو ، م مان لهڕپا ینانینش ۆک سه ێیگو  به  وه مه ده م ئه وه کراوانه
 -: مڵێ و ئه - کان اندنهی اگهڕ یزگا ده یواو ته ت بهیتا  به رۆز - کاندا هییحکووم  زراوه دامه

متان و ،  ر ده به  خسته مان ارهیشنێم پ ئه ییبرا کوژ ڕی شه  ر له به تێب رتانیر ب گه ئه
،  اندی اگهڕ انۆیخ ییباش  ئاماده  گانهێکورد و ب  له ش رسانهۆو ک ئه یخش بهۆخ یانیستاۆمام
 ینان دوو اوهڕکووشتن و   ر له به دایدوا  براکان هات و ، به یخستن ێت ڕق کتر هیبوو   وه ئه
و  نگ به تفه ی ره ر و به سه ێب ی وه نهیخش و به  شنه چه  مه هه یکووژ  هڵنووسان و غاف  ژنامهڕۆ
  رسهۆم ک ئه یقاندنڵخوو یداوا سانیبوو ، د م هڵ نان و قه  به انیستیوێپ اتریز  که ی نهاڵما
 زبیح یفیرش ئه  له ێنو  ر له سه ماڵ متان ، به ر ده به  وه  خرانه نینووس  به  سازانه رخان رچه وه

 ێل انینگاو هه ك هی  و تاقه ییهانڵ هه انینگ ژه مداێر هه یستان ده کاربه یزێم ی جه کمه و چه
  به ژڕۆ  که  ،  رانهۆم ج له یتر یکێسات کاره چیه یومان قه  ر له به  هۆیر ب کرا ، هه نه كیپراکت

ت ، وا  ر و حکوومه ماوه جه وانێن ینجان هڕ كێل یوارید ی وه بوونه ندڵب اتریز یربار و سه ژڕۆ
 یکوردوستان یمانتاران لهڕپا  یک هی  به ك هی ی انهییجد یستێوڵ هه یداوا م هێیس یجار ۆب
 ی غه و موباله  له موجامه  هر شت و دوور ل هه  ر له ، به نی که ئه اوۆڕر چ به له فیز نه شتاێه
 یکردن  غه ده قه یاسای یتا فشار ره دان ، سه یڕۆف  و کات به ییباز ت اسهیس یشکاو ۆژن ئه
ر باس  به  نه بخه کان چکهۆناو شار و شار ی انهییشوا عه  وه نهیخش ك به م چه ئه ی اردهید تریچ

 یک هیاسای  نه بکه  وه ره سه  یکان ناو براوه  رسهۆک یندنێن که خو داوا بکه دایدوا  و ، به
زگا  دام و ده یران به وهڕێ و به زبیح یرانێکاد یواو و ته پرسراوانێل ۆیر ک سه له ییجباریئ

  ژنامهڕۆ  نه تریچ  که  انهیست به مه ییاستڕ  به کان نداره وهی په  نه هیر ال گه ، جا ئه کان هییحکووم
  ر به گه ، ئه تێب نه ییو عنه و مه ییماد یانیز یتووش شیتاڵهاو وو نیتر  ساده  نووسان و نه

  و ، ئاژاوه تێنێبم ۆیك خ ت وه حکوومه  ر به ماوه جه ی هی متمانه  هڕب  و ئه تێو مانه ئه ییاستڕ
 یزڕێو  یی وه ته نه یشییو ئاسا مان گاکهڵ مهۆک  له ووڕ اتریز ییت حوورمه ێت و ب زاحه و فه
  م که   رهۆخ  و مووچه رێوا کاد کات ، ئه نه مانیت هیاڵ مهۆک یپاک جگارێئ یقام شه

 یکان زانسته شیم که ین هیباش و ال ییوار ندهێخو یرێف  وه ره و ده ۆناوخ یکان واره ندهێخو 
  تهاڵم وو له  که ی رسانهۆو ک رمێو ت ر ئه به  نه بخه انیشیکان واره ندهێن ، خو بکه ر وتهیمپۆک
ن  مه ته ییاوازیج ێب  به یابانی ی - ۆکیکا ۆراتیه -ك  وه یزاران و هه اند سه دا وتووانه شکهێپ

لووت  چیه ێو ب  بووردوانه ۆخ  له رۆز.. و هتد  ییب زهه و مه ییزبیح یماینتیب و ئ نسه و مه
 نییتر اڵبا  وه و بووارانه ئه ڵیرماۆن یکێمۆپلید ی گهڕێ  و ، دوواجار له ننێخو ی ده ك هییرز به
ناس  ماتۆپلیوازوع و د ته  و ، به منێه ۆڕیو پسپ هاتووێل ییت هیسا و که رێو کاد ر بهرمان فه
  هڵندان سا چه  ، که ش مهێئ یگاڵ مهۆک یچوون شێو پ ره به اتریز ی هڵقاف یگر و هڵج  بنه ئه

فتا  حه  له ادیز ییرانێو ڵما ڕپ یگرتوو ووڕ که ی انهیژۆلیۆدیئا یکێر درووشم هه  دوور له
 ی هیوع ته=  ییشدارۆه -و  ییریشنبڕۆ ی رهیراپا گ سه  شهۆڕو ش له كیو ، نز شترێپ ی هڵسا
 ڕپ  ناغهۆو ق ئه  نهی گه ئه  ییاینڵد  به ش مهێئ تری، ئ  وه کراوه شۆرام فه كێم که  شنه چه  مه هه -
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  نهی گه ئه  وهڕۆم هئ ی هیگماۆد  هییزمیکار  ناغهۆم ق ئه ی وانه چهێپ  به  ، که ی رهیو گشتگ نین اچهڕ
و  پته یی، ئابوور ایژۆل کنه زانست ، ته) م  رده سه یگرنگ و باو  ره هه ییرانکارۆگ ێس ینێدام
و ،  - ت هییزمیکار - ی ناوبراوه  م بازنه مان ئه ناو هه  له  ژانهێگ ی وه ك خووالنه ، نه( 
 نینیب خوود نه یم رده و به  وه پشته ۆوام ب رده به ڕیست و ، ئاوو ده اڵبا یتاک یکردن سیقد ته
 یکورد ك هیسوپا  وه ، که ره سه ی هییو زانست ییریشنبڕۆ   شهۆڕو ش ئه یبر  له اخوودی، 

،  وازێش نیتر  کمهۆت  توانن به ئه  باشانه  ئاماده رۆ، ز  وه ره و ده ۆناوخ  له ۆڕپسپ  زا و شاره
 ێپ ژێاوڕو  ییوانیپشت یواو ته یبر  له ماڵ ن ، به بکه ییت هیرا ابهڕنگاو  دوا هه ڵینز تا مه
،  انۆیکردن ب ۆڵچ گاڕێ كێم و که انێیل  وه گرتن کردنه ێگو یرگا ده یبر  ، له انیکردن

   خشه سازه نه  له تگه و بابه  ژهڕۆپ  به  هیینماڕێموو  و هه به ییر گرنگ ك هه نه نینیب ئه
نها  و ته  وه وانه چهێپ  به کووڵ ، به تێنادر.. و هتد  ارۆڤو گ و له تیم سا له انی رخانه هاوچه

 کووڵ رگا به ك ده ، نه انی ربهۆز ی هین هیال ێو ب و ئه  بوونه ییزبیح یزاۆنفل م ئه ئه ۆیر ه به هل
 ن هیال ێب یر نهێدان داه سه  به  که کداێکات  له  مه ، ئه  دراوه مڵۆک اندایووڕ  به شیکان ره نجه په
و  ڵبا  تاقه  کهێناڵتر ، سا شۆر په  تر و به زۆسڵدار د  مووچه یندار هیال انزار هه  ن ، له هه
 ی که کوردوستانه یت کردن س منه که ێب  ر چاو و ئاشکراو به به له یت خشانه خزمه به ۆخ
 یک هی مووچه كێست ده  به م هڵ موو قه هه نی که ز ئه حه  وه هڵد  له  ته بهڵ ، هه  ن که ئه انۆیخ
چاك و  رۆز یکێکار  وتوومه  شهیم ك هه وا وه شبوو ئه ر نه گه ئه ۆ، خ تێب هه یو باش ت بهیتا

 یسوپاسگووزار ێڕ، دوو د یو تر زه د مه دوو سه یبر  ر له گه ئه   ره هانده رۆز یکێر فاکته
ئازار   به  ، چوونکه تێبکر  انهیتگووزار خزمه یکێبوار ڵیبا  تاقه یو ماندوو زۆسڵد یکێسان که
بکات ،  ریب  له ۆیخ یکان و مردووه ندوویفا ز وه  به  هڕۆڵ ت هڵو ده  که  هی وه ئه  اردهید نیتر
و  ر نهێك و داه مه ئه  وون و به  ربازه و سه ، ئه نمیب ئه ڕۆم ئه  که  داخه ێیند ج چه یئا
  کهیر ، خه  تێرناب انیناو كێجار   تاقه وه کهێر نبهیم چیه  له  ، که م که مانهیشتین ی زانهۆسڵد

 شیوان ك ئه وه  کهیر خه  نفال و ، بگره ئه یکان هڵقاف  له ك هی هڵقاف  ی ژماره  گاته ئه انی ژماره
 یدوا  له ژڕۆمان  و نه  ووهڕو  ییکجار هی  بوودا به ڕک یژدانیوو كێند هه ی رهیزاک  له انیناو
    .   وه تهێب تر ئه ڵکا ژڕۆ

 

 .و میدیاى پارتیدا "مەسعود بارزانى" فەتواى تێرۆر لەقسەکانى

 ەلزادیلەخ ۆئاک

 ژىۆرەب رێولەه یناوشار ەل 0/0/7505 ەل" عوسمان شتەردەس" نوسەژنامۆر رکردنىۆرێت
و  سیلۆجاسوسى پ کىیەزگاەد مەردەب ىەندێه ەک ۆزانک مىەرەح مەردەبەروناک و ل

 انیستەپارتى د کانىییەجاسوس زگاەکوژو د نسانیئ ەک تێنێلمەسەئ ەوەئ ێیەل ستىەدەکبەچ
 ەب ستنەپشتبەب ەکەڵب ەهاتوەن ەوۆخەل ەتبارکردنەمۆت مەئ ەتەبەڵه دا،ەرۆرێت مەل ەیەه

پارتى تا  اکانىیدیم واوىەت ىەشەرەو زمانى ه ەوپارتەئ راىەرکوتگەس روۆرێتڕرابوردوى ب
 خوازیئازاد کانىەڵو خ گرانەخنەرەبارزانى دژ ب کۆرەس کانىۆراستوخ تواىەف ەگاتەد
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 ەب ستنەپشتبەب ۆیەب.نوسنەژنامۆر شتىەردەبکوژى س واننەئ ەک نیەوراستەئ رىەنێلمەس
من پارتى  مەکەباسى د ەوەخوارەل ەک ىەکەو پارت سعودبارزانىەم تواکانىەف وەشەرەه
 .زانمەئ نوسەژنامۆر روەنوس شتىەردەس رىەرکۆرێت روەنێرف ەکوردستان ب موکراتىید

 کەو ەرگەشمێپ ەکردن ب تىیەو سوکا ایشێلیم ەب ەرگەشمێپ ندکردنىەناوز ندىەروبەسەل -0
بارزانى  سعودە،م ستیب انیهاەو رانۆگ ىەوەبزوتن ارانىەین واوىەو ت مێرەه کىۆرەس ىێگو
 تىێکیە کخراوىێر زراندنىەدام ادىڵیساەل داەیمانیکەح کىیێوتار ەو ل تریکێجار ۆب

 ەل ەخنەر ەک رکردەد ەسانەوکەئ مووەه ۆکوشتنى ب تواىەفکوردستان  انىیقوتاب
 ەب تىیەسوکا ىەوەئ" رموىەف کۆرەگرن،سەئ وانەئ کانىەساتەدەو موق کانەسورێڵەه
 مەئ ۆب ەوەکردنیش نیترەساد ەمێئ رەگەئ"ەوەتێنابێج ەخاک مەئ رەسەبکات ل ەرگەشمێپ

 ۆب ەن،چونکەیناک دىەب تریچیکوشتن ه تواىەفەل ەجگ واەئ نەیبک سعودبارزانىەم ىەیەیقس
و  تەروەس رەس ەجدى ل ارىیو پرس تیوانبگرەئ کىێڵەخ تىەاڵسەد ەل ەخنەر ەک کێسانەک

 ىەڵندەو گ انیئاشکراکردنى پالنى کوشتنى هاوالت ەگاتەبکات تاد انیکانەشاراو اروید ەسامان
و  تەاڵسەد وتنىەستکەد ۆب ەانداویدوژمناندا ساز ەڵگەل ەک ىیەوداەسات وس وەو ئ
 وەمانەئ انیکانەتاوانەل نگبوونەدێو ب رانەرکیداگ نانىێه رداەرامبەبەل ەو وپولەپار
کوشتن و  تواىەف کۆرەس ەک ەیەکانەسورێڵەه وەئ زاندنىەب ەکید ىەخنەر نیترەساد

 مووەکورد، ه الىێماند ىەکەزێئام ەشەرەه ەوت ىێپەب کات،ەردەد گرانەخنەر ۆب رىەدەشارب
 ن،ێبکوژر تێبەد شیانی ،ەتاڵو مەل نێو راوبنر گرنەڵه انۆیخ رىەس تێبەد انی ەسانەوکەئ

 کانىەاویپ ستىەدەو ب رخاکێژ ەتێببر تێبەد انىی" ەوەتێناب ىێج ەخاک مەئ رەسەل" ىەوش
 رەگەئ نێبکر رۆرێو ت رخاکێژ ەنێترببریسەک زارانەه کەو انیکانیەگرڵواەه زگاەو د کۆرەس

، !ناکات؟ەوەرەد ىەوانەر ارانىەین ەکۆفرەب وەوەزێر ەب کۆرەس ینابەج ۆخ! نا 
 کەو انی کێمێرەه کىۆرەس کەو و زبیح کۆرەس کەو اسىیس کىێاویپ کردنىەشەرەه
 .کراوانێلەشەرەالى ه تێباربیعتیو ئ ترسىەم ىەگێج تێبەد تدارەاڵسەد کىڵیەماەبن کۆرەس

 رەرامبەبەل ەناوێکارهەب ىەشەرەزمانى زبرو ه ەشیمەبارزانى ه سعودەم یەئاشکرا -7
و  ەڵفش ىەشەرەه کۆرەجار جار س تڵێب ەوەژدانیو ەب نسانیئ ێلەو دا،یارانەین
 ەوەئ ەومانینیب کەو مەاڵ،ب کاتەد شیکاەو فارس بەرەبرا تورک و ع ەل شەوەکردنیڤگۆخ
 ەندەچ کۆرەس هاەئ نڵێتا ب تىۆیەخ کانىەشێروەو د نکوردستا کىەڵخ ودانىیفر ۆب نهاەت

 ەوەنمێردیب تانیترى بارزان کىەیەشەرەه نهاەمن ت داەرێل ۆیەب!! ەرستەپەوەتەن روەروەکوردپ
 روەسەتر و ل کىێجارۆکوردستان ب مىێرەه ستورىەد ىەلەسەم رەسەل 73/0/7552 ەل ەک
 ەتێبەد ستورەد" رموىەبارزانى ف رێولەه گاىیاری ەل دایکوردستان ستىیل ىەشەبانگ ندىەب

 ەک کنێلەگەوش" و دوژمنان زانەو ناح ڵچق"  کەزبرى و لىەگەوش" چاوى دوژمنان  ىڵچق
 .کوشتن تواىەف وەوەچاوسورکردن وەشەرەه ەپرپرن ل

 ىەکانەڵوخەئ ،ەکوردستان کىەڵخ نهاەو دوژمنان ت زانەناح ەل کۆرەس ستىەبەم ەئاشکراش
 ێدراوس رانىەرکیداگ کەن انگرت،ەیخنەو ر کخستێر انینیمپەک ستورەد راندنىەپەنێت ۆب ەک
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 ت،ێخرەداد انیکانیەستخباراتیئ زگاەو سوپا و د انۆیخ ۆسور ب رشىەف ەوەزێرەب ەک
 راندنەپێت مزاىیئ ىەکەو پارت کۆرەس کەو ستیانوەین ەک ەیەسانەک وەل کۆرەس ىەشەرەه
 ەانیئازا داەگەڵمۆکەل ەک خوازیئازاد کىێکانەڵو خ کێسانەن،کەبد ڵەماەبن ىەکەستورەد ەل
داهاتودا داواى  کانىەوەن مىەخ ەل ەوەانیخالقەئ وەانۆڤمر ەپر ل کىێستەه ەب ەو
 کانىیەندەوەرژەو ب تەاڵسەد رىەزێپار و نتىەرەگ ەکرد ک انەیستورەودەئ ەکردنەندنەسەپ

 ندوەب ەپربوو ل ەک کیێستورەن،دەکەمێرەه کانىەرستەپەنۆک ەوتوەدواکەو پارت کۆرەس
 .سەخوداو ب کەو کۆرەس ىەوەشتنێه نهاەت نهاوەو ت موکراتىیو د ئازادىەدژ ب ىەمادد

 نگەدێب" نىیمپەک ەدژ ب 04/0/7505 ەل دایپارت اسىیس بىەکتەم ىەاننامەیب رکردنىەد-4
 رکردنىۆرێت ەدژ ب ەک ىییەرەماوەج ەوەبزوتن وەئ دابردنىێالرەکردن و ب نرخێو ب" نیناب
 ىەربۆز ەل نیربرەئازادى راد ىەوەسکردنەردەو ب نوسەژنامۆر شتىەردەس

خودى پارتى  ەک تێنێلمەسەئ ەوەئ تىەواوەتەب نگ،ەدەکوردستان هات کانىەچکۆشاروشار
 مىێرەه ختىەتیەپا ەعوسمان ل شتەردەس نوسەژنامۆر رکردنىۆرێت ەب ەستاوەه

و  اسىیس بىەکتەم ىەاننامەیب نیترەوتاز ىەیشیمەه ىەشەرەهەزمانى پرل ستان،یکورد
 ەوەئ ەوەانیکانییەایدیم ڵەناەک مەرجەس ەل ەوپارتەئ کانىەلۆیک ودانىێزمانزبرى و جن

 .نەنوسەژنامۆورەبکوژى ئ انۆیخ ەک کاتەئاشکرا ئ

و  له ، وه نهڕیب نه انیسیگر نه یش ره یست ر زوو ده گه جا ئه"  کەو کىێلەگەرست نىینوس
 بەکتەم ىەکەاننامەیب ەل ەک"    هیدا رنامه به  له انیشیتر ندهڕد ی وه کار و کرده نیدا هیواڕب

و  نێخو نىۆب ئاشکراەب رۆرێت وەشەرەه ەپرل ىەرست وەوش ەپرل ەهاتو داەوپارتەئ اسىیس
و کوشتنى  رۆرێتەدژ ب ەک ىەکانەڵوخەئ تبارکردنىەمۆتەل ەجگ ەمەئ ت،ێدێل ستىۆد رگەم

 .کانەقامەش رەس ەتەهاتون انەیکەو هاوکار ێهاور

و   النهیم پ ئه  که  وه نهی که ده اینڵد شیکوردستان یلک خه یر ماوه جه"  نەڵێپارتى د انىیژاێه
و کوشتنى  رنانۆگ ەل انیستەبەم داەرێل شکێب"  نێین ده ۆڕگ  له یران نجامده و ئه ر ژهێدار
 قامىەرشەسەهاتن ەب ەندێه ۆب ناەد ەخوازیئازاد کانىەڵو خ گرانەخنەنوسان و ر ەژنامۆر
 انیرنانۆگەداواى ل یچەو ئاژاو سیگرەو ن رێالنگیپ ەب نەکەئ انیتبارەمۆو ت ترسنەئ کەڵخ
ئاسا  عسەب چىەک وەکردو رۆرێت انەیمێئ کىێیەهاور رویهاوب وانە؟؟ ئ!!؟ ەرەیس ن،ەکەئ
 ارکردنمانیوپرس بونەمافى تور گرنەئ کانمانەسکێو فرم ەپرس ەل ەگێر
 برىەرکرد،لۆرێت نوستانەژنامۆر شتىەردەس ؟ۆب ە؟و ێک نەڵێید ەک بنەدەنن،توریوانابەرێپ
 ەوەبدات خوازیئازاد کىەڵو خ نوسانەژنامۆر کانىەاریپرس مىەاڵپارتى و اىیدیم ىەوەئ
و  ڵوەه ەکات،وەئ تبارەمۆت نیربرەرادیئازاد ەل کارانیرگرەو ب تێد ەزانێنگەرەش رۆز چىەک
 مێرەه شىیئاسا رەسۆب رەتەو خ پشتەل ستەد روێگەئاژاو ەب انیکانییەرەماوەج ەشانۆکێت
 ەژیێدر سەفەئاشتى خوازو ن ەکۆرەس کەو ەوەستانۆرگدەم کىێزمانەب کات،ەئ تبارەمۆت
 انەیکەنوس ەژنامۆر ێهاور ىەپرس ۆب ەک نەکەئ ەسانەوکەئ رنانىۆگەداواى ل ان،ەیک
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زمان  برىەو ل نەکەئ رستانۆرێت ىەوەنیزۆو داواى ئاشکراکردن و د قامەرشەس ەتەهاتون
 .،بژى ئازادى رۆرێت ەل تەفرەن نەڵێد ەرنانێدۆم کىەیەوێش ەزبرى ب

و  کۆرەس کانىەشەرەهەزمانى زبرو پر ل نانىێکارهەمن وتاردان و ب چونىۆب ەب ۆیەب
 تىەاڵسەدەو نارازى ب خوازیئازاد یکانەڵو خ رانەو نوس نوسانەژنامۆر ەو دژ ب ىەکەپارت
 وەوت مەئ ەئازادى و رکوتىەترساندن و س ۆب ەرەشکۆخ ەگێر وانەئ مکارىەستەپرل

 ئاشکراوەب ەک ىەسانەک وەل ییەشۆخ ستەو د یوانیبارزانى پشت کۆرەس ىەانیتواەف
 ەل وامنەردەب رکردوۆرێت انیوسەژنامۆر شتىەردەس کداۆرەس رشىەرعەس ەروناک ل ژىۆرەب
 . شتەردەس رانىیهاوب وێهاوکاران و هاور رىۆرێت

 

  !وە  بێته توندتر ده  نده وه ئهند بجوڵێ،  ، چه ستدایه ی له ده( ی ئۆتۆماتیک بچه له که) پارتی

     تۆریپ ئامانج

 ،یاسیس یانڕسوڵ ر هه سه عسدا، له به یم رده سه  له  که ی وانه موو ئه هه  له بوردنێل یداوا  به
  به  که وه، تهێو که ده ریب انی بچانه له و که ئه ، وه نهیم نوس ئه ۆیه  به ستاێو ئ راونیگ

  .بوو ، توندتر ده ست ده یندناڵجو

 ۆب  هی بچه له که  رهۆو ج ئه ینانێکاره ر به سه له  و قسه  اوازهیج رۆز  که له سه مه دا رهێل
 ی وه بزوتنه  وه ئه ستاێئ ، هی وه وانه چهێپ  به کڕێو  یاسیس یاوڕسوڵ ک هه ان نه( تاوانبار)

 ییایتوانا ماف ینپاراست ۆب  که ی زانهێو ه ئه یست ده  ته کردوه ی بچه له که   که  هی یخوازیئازاد
 ۆب شکردنۆخ  نهیم و زه  هیگاڵ مهۆم ک ئه یت و سامان روه سه ینیو دز نکردناڵو تا انۆیخ یک هی

 یاکانیمپانۆک ن هیال  کان، له شخوراوه به  ژهێو تو کارێکر ینیچ یر ده به ادهڕ  له ی وه سانه چه
موو  هه  و به  وه ته کردوه ک نه هی یت هینداڕد چیه  له انڵیس ، وه هانهیو ج  که و ناوچه انۆیخ
  رادهیئێو ب کۆو ترسن ۆم سته ده  تهاڵم و ئه ی( الوان)  ، که دا بوونه وه ئه ڵیو هه له ک هی وهێش

و  یزگا جاسوس ده ی لهۆیک  به ن انکهیو ب  وه ننهێوس انچهیب یئاسان  ن، تا بتوانن به بکه
و  رانێو ئ ایو تورک ۆناوخ یکان داره هیرما سهو  ند مه هڵو ده یاکانیمپانۆو ک کان هی یسیلۆپ

 یرچ هه یک هی ژماره ژڕۆ  به ژڕۆ  که ان،ینڵد  وه له رۆوان ز ئه  چونکه) هانیو ج  که ناوچه
 این و ته نڕێب داده اندن،ی گهێپ ۆو خ ندنێخو یکێمکاناتیموو ئ هه  له  و الوانه ئه یاتریز

 یو گره  له رۆز یزانن، قازانج ش ده وه ئه  ( وه تهێنێم ده ۆب انی یشیو ئاسا یسیلۆو پ یکارێکر
 انی که تهاڵس و ده داران هیرما و سه تێب  رادهیئێو ب کۆو ترسن  ساده  هی وه م نه ئه  که  هیدا وه ئه
 !نا نڵێ نه وتن،ێپ یرچ هه

  له یخوازیئازاد ی وه بزوتنه  که کردێپ یست ده  وه ئه ی، دوا کردنه  بچه له م که ئه یسات م که هی
 ی انهی یو زانست  انهیکیژۆل رۆز یکێکردنێتاوتو  به( دایر ماوه جه یک هیدادگا  له) کوردستان
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کوردستان  یکڵ و خه ران نهێخو یست رده به  ته خراونه  ئازادانه یموو هه  که) کان گهڵ م به رجه سه
 .ند هی اگهڕک تاوانبار  وه یکان هی یمن زگا ئه و ده یپارت( ایو دن

 ی نهۆرک ت سه نانه و ته ۆگ  تهێب یتوانی نه کێژڕۆند  بوو، تا چه کۆش یتووش  مه به یپارت
 یسالمیو ئ انۆڕو گ یتێک هیو  ۆییخ)ی هێڵو فرتوف ئه ،یزان دهیوا  چونکه! کرد نه یشی که کوشتنه

و   نه هیالێو ب ین ده مه یزگا داموده ین کوردستان خاوه  هیگوا  ر که سه  ته چوه ۆب ی( کان هی
  له  رکوت بکات، که و سه تێنێبترس یخوازیئازاد ی وه بزوتنه  نده وه ئه یت هیشیویتوان

 یستیوێر پ گه ئه کێند مانگ چه یو دوا ت هیست نا ده له انیاتریز ک هی( اڵسکا)  ی وه رزکردنه به
 یزانی نه یپارت.  وه نه ده ده انیماڵ وه( ةیلعدم وجود األدلة الکاف) ی که باوه  ستهڕ  بهکرد، 

 یکڵ خه. زاننی ده  که ن،ڕرناب ده اتریز  هی یاستڕو  له  وه ت بکات، ئه جورئه کڵ خه کێرکات هه
( ۆو ناوخ پاراستن) رێول هه ی که شتوهڕۆس ده  هی یمن زگا ئه ردوو ده زانن هه کوردستان سوور ده

ر  هه. تڕێ ناپهێت کێس ند که چه  له انیکان وامره مرو ئه ئه ی رچاوه و سه نیپارت  ر به ر سه هه
 کێکار ۆیخ یر پارت گه ئه  بوو، که شنڕۆ رۆوان ز ئه یال  ارهیو پرس ئه یماڵ وه  وه شه رهێل

 ی وه ئه یدوا ماڵ به! ن؟ که ده شانیسن ک تاوانبار ده وه ۆیخ یزگاکان داموده ییدوا نۆبکات، چ
  مه ئه! برد ناو نه نوس ژنامهڕۆ ک وه یشت رده زمان ، سه  و هاته اڵو جوو  وه هاته یشۆه
 ی وه و بزوتنه کڵ خه ی که هی یر ماوه ست دادگا جه ده  هیدا یتر یک هی گهڵ به ر کسه هی

س  که ستیوی و ده ئه  ، چونکه وه توند کرده ی که بچه له که ک هی کوردستان و پله یخوازیئازاد
 ی که نهینوس تێزان س نه که  وه شهێو و له  راوهکوژ نینوس  ر  سه شت له رده سه  که تێزان نه  وه ئه
م  ئه ۆب. بکات ت سراحهیئ یست ده کێزۆتر بکات تا ت یک هی هڵدواتر ناچار بوو جوو.  بوه یچ
 ینۆک یکێانی به یشی که هی یاسیب س کته و مه ینوس انیکێانی پاراستن به یئاژانس  سته به مه
کرد و  ڵی کهێت داۆناوخ ڕی شه یکات یکێانی به ڵ گه کرد و له  رجومه ته ینی دام حسه سه

  مه به. کڵ خه یست رده به  خسته ی گهڵ تر به ی نده وه ئه کان انهی به. کرد انیکڵ خه ی ئاراسته
  له  برد که  نووسانه رتۆاپڕو  موو ئه هه ۆب ینا په داوان هڵ هه  توندتر بوو و به  که بچه له که

 ۆب انی یت لهۆیک ی ننامهڵێ به  سته ده  سته و ده  که هی  که هی ابردودا،ڕ ڵینجا سا چل په ی ماوه
 ش هڕ یژڕۆ ۆب  ، که وه گرته یش وانه موو ئه ت هه نانه ته  مه کردبوو، ئه رۆم  و حزبه ئه
و   ژنامهڕۆو  تیسا  له ێو وله رهێو ل اندایر سه دابوو به یرۆراوجۆج یمامک و ده گرتبوونڵی هه
دا  مه له! کرد ده ێج بهێج انیتر یرک ئه اندندا،ی اگهڕ یزگاکان و ده کان هی ین ده مه  کخراوهڕێ
کرد و  ده انۆیخ  له انیرۆز یرچ ، هه داماوانه  لهۆیم ک ئه  دا بوو، که وه له یپارت یت گبه نه

 یب کته پاراستن و مه ی که اننامهی به  رچن که ده  هی و بازنه له یتوان اندهی دا، نه ده انڵیگنگ
ر  به وه کێئاه یانتوانی ر نه ک هه نه  النهۆیک  مه هڵ م قه ئه ینیب  که کێکات! انیشابووێک یاسیس
 رۆدوکت شیوان و ئه یتێک هی  کردهیووڕ انیگر  چاو به ، وه ننهێب دایکان کراوه  بچه له که  سته ده
ال  مه رۆدوکت. کاتب انی که هیژیسترات  مانهی هاوپه یرد ده یکێچار اسپاردڕ انیاریخت ال به مه
 ! بکاتێت یشیکل کێزۆو ت ڕێبس یکان چاوه شداێپ  له یباش زان به یوا شیاریخت به

 یخس شه یرێچاود  و به دایر سه به ژاندڕ ی گهڵ تر به ی نده وه ئه شیاریخت ال به مه! یپارت داماو
 !کڵ خه یناڵ مهۆست ک ده  هیدا یکان گهڵ به ،ۆیخ
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 مجار که هی: بکات جیفلیئ یست ده  ماوه یسیدوو دا این ته  یپارت یست ده ی که بچه له که ستاێئ
و  رێول هه ۆب شیجوگراف یسوور یکێڵێو ه  وه تهێنێش وهڵ مان هه رله بکات و په ک هی هڵجوو

 شیم جار دووه. بکات یقاچاخ  هی هه یئازاد یرچ هه دای که سنوره  و له تێشێبک کۆده
 !!زنێپاریکوردستان ب یکڵ خه  بکات، تا له ایدبا و تورک حه ۆباش ب یکێزوالتنا ته

 02.50.7505 

 

 !سەرئەنجام پارتى مەسەلەکەى ڕوونکردەوە

  دەحمەئ بوارڕێ

 ەوەنیلۆکێل ۆب ەڕگەتێخرەد کڵێوەه مووەه ىیزووەب دابووینێلەپارتى ب کىۆرەس ەندەرچەه
دواى  مەاڵتاوانباران، ب ىەوەنیزۆو د عوسمان شتەردەس رکردنىۆریت و اندنڕتاوانى ف ەل
پارتى  اسىیس بىەکتەى مانگ م04 ژىڕۆ نجامەرئەس وتن،ەدواک  کەیەفتەه ەل اتریز
 رىەروبەس ،ەوەتر کىیەالەپاراستنى پارتى ل زگاىەو د کیەالەکوردستان ل موکراتىید
 انیکێسەو ک نیەال چیناوى ه ەندەرچەه. ەوەکوردستان کىەڵخ ستىەد ەخست انەیکەیەلەسەم
 ەتۆەسپى خست زىەکاغ رەسەل شڕە کىێتەخ ەب و شنىڕۆ ەب انەیکەشانیناون مەاڵب ،ەبردوەن
 .کوردستان کىەڵخ ستىەردەب

 !نەیبد ەگانەڵب و شانیناون مەئ رنجىەس ەوەکێپ با

 شتەردەس رسوتاوىەباوکى جگ  ان،ەیکەوەونکردنڕ وەاننامەیب شێپ کێژڕۆ: مەکیە ىەگەڵب
 کىیەاریزان رەگەئ ىەوەئ ۆب کەن ان،ەیکەونیفزەلەت رەسۆکرد ب" واندارىیم" انیعوسمان

 ،ەنجامداوەئ انەیتاوان مەئ ەک تێالب ىەرانەوەجان وەئ کىیەنپێشو داووەرەس انی تێبەه
تاوانبار  سەک ێناب و یەارنید کێداوەرەس چیه تڵێفشاردا ب و ختەز رێژەل ىەوەئ ۆب کوەڵب

 کوەو مەکاک عوسمان النى ک زەڕێب ەک یەن داەوەل کێگومان چیه کداێکات ەل... و تێبکر
 و تەاڵسەد ىەڵندەباسى گ وەویوتارى نوس ىەکڕەکو ەک ێزانەترى کوردستان ئ یانیتاڵهاو

 ەل ىۆخ کوەپاشان و ،ەکراوێل ىەشەڕەه نپاشا ،ەکردو شىڕە رىەس تىیەرۆمپراتیئ
شکاتى  رێولەه سىیلۆپ رىەبەوێرەب و جیلۆک اگرىڕالى  ،ەباسى کردو داەیکەتنامیەسەو

 ەک یەن ەوەگومان ل هاەروەه. ەوینوس ىەتنامیەسەو ،ەوانەل دبوونێئومێدواى ب و ەکردو
 روۆزەب جیلۆک مەردەبەل شتەردەس ەک ەتر ئاگادار انىیهاوالت کوەو شیکاک عوسمان زەڕێب
 وەئ ناوەب وەداوەن شانین ىەوەکاردان ێوەئ شىیئاسا وەکراو چێراپ کەیەارەیس ناوۆب دانێل
 ەانیاستڕ مەئ ێناتوان وەئ مەاڵب. موصل ۆب ەندراوەڕێرپەئاسانى د ەب داەرانەتەیس مووەه
 ەل رۆکوردستان ز کىەڵخ. ەویەترسەم ەخاتەن ىەکەزانێباقى خ انىیژ ىەوەئ ۆب ت،ڵێب
ئاشکرا  ەب انیەیلگاەمۆک مەئ کانىۆڵەر کێمانەردەئاشنان، س ەانیۆیناریس مەب ەوەنۆک
 کانەبکوژ" ىەرماندەف کىۆرەس" و کانەبکوژ شىیستا کردەناچار د انیپاشان باوک و کوشتەد
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 رەوبەمەسال ل 75 ەمەئ رەگەئ المەب ى،ۆخ گاىێجەب ەوشتڕە مەئ نىیزڕو دا ىیسوایر. بکات
 شانىیناون و ەکەیەگەڵب ەمەئ. ەیەلەهزەم ىەوەکردنەدوبار تریئ ڕۆمەبوو، ئ ساتەکار

 .تەڵێدێتاوانبارانمان پ

 مەاڵب ،ەووداوڕ مەل ەبوو ایستریتوشى ه کوەڵب ،ڕەیەتو رۆز رەه کەپارتى ن: مەدوو ىەگەڵب
 ەب ەک ىەشاوۆخر ەرەماوەج وەل کوەڵب کانى،ەبکوژ ەل و شتەردەس اندنىڕف روۆریت ەل کەن
و  خواستى ناساندنى تاوانباران ىەوەرزکردنەب و ەونەزێق ەکار مەدژى ئ نڕیربەد تىیەزاڕەنا
 مىێرەه شىیئاسا" زمیرۆریت روۆریت تىیەدژا ەو ب  ن،ڕیربەادڕئازادى  ەل زگرتنڕێ

 "!! ەویەترسەم ەتۆخست انیکوردستان

و  تاوانباران ەک ەداویارڕیب و نەڵێب وەتوندى کردو رۆز کىەیەشەڕەپارتى ه: مەهێس ىەگەڵب
 رىۆریت و اندنڕتاوانبارانى ف کەن مەاڵدادگا، ب ەداتەد ەرچونەد" اسای" ەل ىەوانەئ

 .گرنەڵه کانەبکوژ ىێنپێشو ێوەانەید وێیەپ انەیگەڵب ەک ىەوانەئ کوەڵب شت،ەردەس

 تێب ستیوێپ ىەوەئ و تێبەن نگەدێب شیوەئ تریئ ەک ەداو یارڕیپارتى ب: مەچوار ىەگەڵب
 ەتاوان مەو تاوانبارانى ئ دژى بکوژان ەل کەن مەاڵب کات،یب تێب ستیوێپ ىەوەئ و تیڵێب
خواستى ئاشکراکردنى  ەک ىەوانەدژى ئ ەل و شاونۆخر ەک ىەوانەئ دژىەل کوەڵب ،ەڵەپەچ

 .ەوەنەکەرزدەب انینو سزادا تاوانباران

 ربارىەس. بکاتێل ىۆخ رىینجامگەئ ێتوانەد ەوەکبداتێل ەگانەڵب وەئ ەساد کىیەتاڵهاو رەه
 وەئ اىەڕب ەووداوڕ مەئ ەک تڕێبەردەد ەوەل ىۆخ ىڕەیتو ەویەاکانیمد ەپارتى ل ش،ەوانەئ
 ەمەئ. یەن سداەک تىەاڵسەد ەل تریئ انەیمەئ المەب. ەوەتەکراو ەورەگ ەندەوەئ ۆب" ەبچوک"
 ەکار مەئ گرتنىەندازەئ ۆب یەو پارت کوردستان کىەڵخ کانىەرەوێپ ارویمع کىۆناک ىەگەڵب
 کانىەناوچ زیرگەه ەچونک یەن شىیقەناح. ەبچوک کىێووداوڕ ێپ ىەمەپارتى ئ. ەیەالنیزەر
 ىەنەڕیاپڕ مەپارتى ئ ەوەیەووانگڕ مەل. ەاوڕبەن ێل ىەووداوانڕ ەرۆج مەپارتى ئ تىەاڵسەد

 و تێژبێدر ستانەفەن ێبەد ەڵێد و ێزانەد ماناێب ەب رانەنوس رىۆریکوردستان دژى ت کىەڵخ
 ەکەووداوڕ ەل ەوەنۆڵیکێل ەویەنساردێخو ەب کانەداریندەوەیپ زگاەبن تا د ەڕێو چاو ئارام بن

 دانەس و فیرەش ریتاه بدلستارەع و ەمەح ەمام رانىۆبکوژانى س ەک ىەوەئ کوەو. نەکەد
 !!تێچاک ئاشکرا کراب ەوەندارانەوەیپ زگاەد وەئ و رتىپا نیەالەل شووتر،ێپ ىەکید رىۆریت

 ەک کردەد مەوەئ نىیشبێو پ کوردستان کىەڵخ ەدا ب میەئاگادار وەئ رەوبەمەل ژڕۆ ندەچ من
چاوى  ەکردنۆڵخ ۆب کیۆیەناریس کدا،ەڵخ شانىۆخر ختىەز رێژ ەل ەیەه ەوەئ رىەگەئ
 ژىڕۆ. تێکرەدیدەب یۆیەناریس وەئ حىەبەش دایپارت اندنىەیاگڕ ەل ستاێئ. تێسازبکر کەڵخ

 ەتاوان مەئ ەک ىەوەگومانى ئ ىەوەوکردناڵب ەکرد ب ستىەپارتى د اندنىەیاگڕى مانگ 04
 ەکەتاوان دژىەل نیمپەک ەک تێنجامدرابەئ ەوەسانەک وەئ مانەه نیەالەل ەسیگرەن
 ۆب ەخشەن مەه شترێپ و تێبەوان رەگەئ ەک بووەوەئ انەیگەڵب نهاەت وکاتەئ. نەکەرپادەب

 مووەه مەئ راێوا خ نۆچ ت،ێکرابەن ەئاماد ى،ەکەنیمپەک ۆب ەخشەن مەه وەکەتاوان



 سەردەشت عوسمان
 

433 
 

تواناى  رەگەتر، م ىەرةداوانەس وەگەڵب مووەه وەئ چاوەل استىەڕب! خرا؟ەڕێب ەیەوەکاردان
 ەک ەیەوەئ اریپرس مەاڵب!! ەرۆج مەل ىەگەڵب رەس ەواتڕب رنجىەپارتى س زىێهەب ىەنەزەم
  کران؟ەن شانیستنەد شوترێپ کانىەرۆریتاوانبارانى ت ەوییەتوانا مەب رەه ۆب

 و تەکوردستاندا، حکوم کىەڵخ ىەشانۆخر مووەه مەئ رەرامبەبەل ەیەوەئ رەیس
 ۆخەل کەیەوەکاردان چیه ترێئ ،ەکەووداوڕ تىڵەواڕ کىێحکومکردنەم ەل ەجگ زگاکانىەدامود

 بىەکتەم تەبرى حکوم ەل مەاڵب ،یەن ەوەیەبار مەل انیشیکەیەوەوونکردنڕ و نەشاننادین
 شەوەل. نەکەد ەشەڕەه و مەاڵو ەنێپاراستن د زگاىەد شیئاسا برىەو ل پارتى اسىیس
 ەئاراست ەوەروەگ زارانەه ەل ەکەرووداو رەسەل ەگەڵب ارویپرس انەید ەک ەیەوەئ رترەیس
 برىەل چىەک ،ەوەنادات کێمەاڵو چیه و ەواندوەخ انیمووەه ەل ىۆخ ىێپارتى گو ت،ێکرەد
 ەوەماسەح ەب وەگرتو ەوەستەدەب ەنیسنو و اندنەیاگڕ ایدن وەالوازى ل کىڵێخا ندەچ ەوانەئ
 ستەبەمێب انی تێب ەوەستەبەم ەب دایتەقیدێب ەل کجاریە ۆب رەه ەنگڕە ەک ،ەوەکاتەاندیتەر
 ەل انی ،ەرکراوەد جیلۆک ناوەل شتەردەس ىەوەئ کوەو. ووترابن ەوەکێسەک کیە مىەد ەل

 ییەچ اوازىیج المەب. ەگرتووێتوندى ل ەخنەر وەبوەئاماد دایبارزان سرورەم نارىیسم
 و کەڵخ رچاوىەبەب جیلۆک مەردەبەل انی تێرکرابەد جیلۆناو ک ەل ىەوەئ وانێنەل

 انی تێگرتب ىەخنڕە ناردایسم ەل ىەوەئ وانێنەل یەچ اوازىیج ت؟ێکراب شێلکەپ ەوەشیئاسا
 !؟ەوەنەناد مەدوو ىەمانەئ المىەو ۆووتاردا؟ ب ەل

 ەک داەکات وەل تى،یەکوردا ىەوەبزووتن ىەحزبان مەئ ىەیشیمەه تىیرەن کوەو رەه پارتى
 انەیخیە گاەڵمۆک کىێشت مووەپاوانکردنى ه وڕۆب و ناڵتا و ییتاوانکار رەسەل لکەخ
 ەب کردنیشاناز و انۆیخ ناىەس و دحەم ەونەکەد مداەاڵوەل وانەئ ت،ێگرەد
 ەیەوەئ انەیورەگومانى گ ىەشاوۆخر ەرەماوەج وەئ ۆب ەانیالمەو ەمەئ. ەوەانیکانەوتەسکەد

و سامانى  پاوانکردنى داهات ىەربارەووتارى د ەک ت،ێکراب رۆریت ەوەئ رەسەل شتەردەس
 . ەوینوس ەویەپارت کىۆرەس ىڵەماەبن نیەالەل گاەڵمۆک

 ەوەکوردستان لکىەخ فتاىەح داەسەل نیەالەل ەک کردەد ەوەوەبارزانى شانازى ب مسعود
 ەنێگاوشوێج وەل ىۆخ ەهاوکات ک ستاێئ المەب م،ێرەه کىۆرەس ۆب ەردراوێلبژەه
 کىیەزگاەد هاەروەه و،ەئ تىیەکاۆرەس ەب کێحزب اسىیس بىەکتەم ەوالوەل ،ەوەتێنیبەد

 سانید ،ەدروست بوو انۆیخ ىەکەتەحکوم اساکانىی ىەوەرەد ەل ەک ىیحزب راتىەموخاب
 رەگەئ کداێکات ەل. کاتەکوردستان د وىەڕیاپڕ کىەڵخ ەل ەشەڕەه و،ەئ تىیەکاۆرەس ەب رەه
 ،ەشەڕەه اتىیج ەل بووەد ،ەکەڵخ ردراوىێبژەڵه ەک یەبکردا ىەپینسەپر وەئ ىێپەب
 وەئ ستاشێئ وەویمن نوس رەسەل ىەگرانەخنڕەوتارى  شتەردەس ەک ەوۆیەه وەب یەگوتایب
 رەسەل یەانواێیپ ەواتەک ،ەرکراوۆریت ىەوتاران وەئ رەسەل وەئ یەانواێیپ ەنیرەب ەرەماوەج

 مێرەه کىۆرەس ستىۆپ ەل مەبکوژانى ئاشکرابک متوانىەن رەگەئ ۆیەب ،ەرکراوۆریمن ت
 . مەدەد ەستقالیئ
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 ،یەنۆکارت موکراسى،یترى د کانىەمکەچ مووەه کوەو شیبژاردنەڵکوردستاندا ه ەل المەب
 ىیایشیلیم تىەاڵسەد ەل شەرۆج وەل وانىەڕچاو ن،ییایشیلیم کانەستۆپ مووەه و تەاڵسەد

 ،ەوەچاوى کراو و ىیکگرتوویە و ارىیشۆه ەکوردستان ب کىەڵخ ەیەوەئ گاڕێ ەتاق. ەونەخ
 ت،ێبەد ێجەبێج انیکانەتا خواست لنێهەنێجەب دانەیم ن،ەبد انۆیخ واىڕە باتىەخ ەب ەرەپ
 ەکردو مەقس ەیەوەبزووتن مەئ کانىەخواست و باتەخ ىەوێش رەسەل شوترمداێووتارى پ ەل
 .ەوەمەبک انەیدووبار ەرێل یەن ستیوێپ ۆیەب

 "!نیناب نگەدێب نوسانەژنامۆر رىۆریت رەرامبەبەل" ىەوەبزووتن ۆب وتنەرکەس

 ستانیرۆریت ۆب شییسوایر

00-0-7505 

 

 شت رده مێژووی دوای سه

 د حمه ئه حمود مه

  هی هی دووده ی وه انهێڕگ یژووێکات م ده یانی به دایکان نامه  شت که له رده سه یکان ونه خه
رگ بارو  و مه کسان هینا یکێهانیج  له  وهێل وانێل  که کێون ، خه  تهاڵم وو ئه یکڵ خه یانیژ له
 یکردن هر ند به چه یون خه.. شتنڕ نێخو وۆناوخ ڕی شه یکوشتارگا وڕ شه یون خه..  وڕئاب ێب
و  انیقوت و ژ یکردن ۆڵنترۆبردن و ک ناڵتا و به یدز یون خه..  یو پاوان خواز ڵ مهۆک

 یکردن رست په نهۆک به ی سهۆپر یون خه.... دایتێبرس له ی که کهڵ خه یاگرتنڕران و  گوزه
..  وێش ینان ک هیپاروو ۆناو موحتاج ب رپه سه ێوب یی ئاواره یانیژ یون خه..  گاڵ مهۆک

 ینین کهێو پ بزه ی وه انهێڕگ یون خه..  انیژ ۆم بوون ب خه ێل بوون و ب سه ته روێت یون خه
 .. تهاڵم وو ئه یوخسارڕ ۆوق ب وق و زه شه ی وه انهێڕ، گ  نهیق استهڕ

 ێو ب یشۆخ نه و هڵست ئازارو نا ده به نۆچ  که  هی کهیو دا ئه ی نهێشت و رده سه یون خه
کات  ده  ژمارده ئه یزوخاو  له ڕپ یانیژ یکان ساته و هی دهۆریگ  وه هیکان هیی قرهۆئ

من   وه ئه ی خهۆووت ئ ی و نه ینیب ی نه ندروست که ته یکێش له ۆب ژداێدر یک هیوانڕ چاوه له
  قرهۆئ  له ڕم وپ خه ێب یک هی ناسه هه شتاشێه نڵ هینا  ، که تداراناڵ سه ده یکیدا ک هبووم و

 دایانیژ له  که کێکیدا...   وه داتهیب شینێو خاو ێشێکڵ هه ڵیقو به  وه هیکان رده ده ینار که له
و  یانیژ ۆب  شهۆپ ش هڕو   بووه یگڕقو ی نگاوته په  زگهۆزاران خ هه و وهینیب نه ۆیخ له یرێخ
 .. یکان شهۆرگ جگه یرگ مه ۆب نازوێب ڵیمندا ۆب

 نۆچل  که دا،یت هیکوردا یناوێپ له دایڕۆف به یتێالو ین مه ته نۆچ  که  کهێباوک ۆب یکان ونه خه
کات تا  ده  وره گه اندایژ ی ێر سه رمه چه انی ناو ده له یکان هڵمندا یر سه به ڕقو ک هیزارو  هه به
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 یم رهه به له تداراناڵ سه ده یچ ، که  وه تهێو بحه انداینا ساو په  و له تێنیبب یم رهه به
 یانیو ژ شیئاسا نۆچ گرن ، که ده انیاڕ کدا هی دژ به یر نگه سه و له نۆخ ئه ی که نجه هڕ

 ش ستاکهێم بژاردو ئه ئه ڵی هه ۆیخ  که کداڕێ باوه یناوێپ دا له ئه کێت یکان هڵمندا
 سکێو فرم  وه نه ناده یسپ یشڕی  له شیکڕێئاو  ستانه ربه ده ێب رۆز تاڵوو یکان پرسراوهێل

 .. اندایکان هڕ شه ن له که ده یباران

 شتاێه انیس نجا که په یرفانیگ  به  که  هی ره هڤ م ده ئه ینجان براکان و گه ۆشت ب رده سه یون خه
 ی ئاواره انیموو هه  که..  تێب کێپرسراوێل  تاقه یایمپان شه ڵبت ک هی ی پاره تێناتوان

 یدووچار  ، که ونێپ ئه  ته که مله م مه ئه یکان ستهۆکار ش ێو ب ڵتا به  ران بوون ، که نده هه
 ارید بوون به  رهی قه انی ربهۆز  ، که اندایرفانیگ ڵیتا به  له  وه بنه ئه یت هیاڵ مهۆک یرد ده انی ده

 یشۆخ یهانیو ج نجانه گه یانیژ یت زه ونازانن تام و له  وه  ارهیناد ینووس و داهاتو چاره
 ..تێب ئه یچ به انینووس چاره و هی یچ انیکان هی

 یون بوو ،خه  تهاڵم وو ئه یژنان و کچان ی"نامووس " یکوشتن یون شت خه رده سه یون خه
 یکلتور وان بوو به ئه یرکردنیزنج یون وان بوو ،خه ئه یتک کردن وئه شانێکڵ هه نێخو له
وان بوو  ئه یک کار و کوته زکردنڕێ ێب یون ،خه کان نهیرد به چاخه یم رده سه ی رستانه په نهۆک

وان بوو ،  ئه یکان هی یژنان و ئازاد ینیزان نه ۆڤمر  به یون خه..   وه اوساالرانهیپ ن هیال له
 اسایو  ند ژنه چه ینیناس یرم فه به یون ژنان بوو، خه ی وه بوونه ۆڤمر  به یون خه

 یکردن یزڕێ ێو عارکردن و ب بی عه  به یون کوردستان بوو ، خه یمان رله په یکان هۆڤنامر
 ی ستانه ربه سه ی وه ره ده  هاتنه یون بوو ، خه یف ره شه ێب ی" ف  ره شه"  یون خه ووان بو ئه
 کسۆلید  و به پرسراوانێل یکیدا یکوکچ و خوشک کردن وه انیژ یون و خه ڵما ی وه ره ده یانیژ

 ..ن  بخه کڕێ انیکانۆچۆشت وهات گه  کهڕۆوف لیبۆمۆتۆئ نیتر

نگ  په یئاوات و زگهۆزار خ دان هه سه یون بوو ، خه ێنو ی وه نه یون شت خه رده سه یون خه
موو  هه  بوو به شتنی اگهڕست  ده یون بوو ، خه  ته که مله م مه ئه ینجان گه یروو گه یخواردو

 ادئاز یون وان ، خه ئه ی انهۆڤمر ی ستهیشا یکێانیژ ۆنجان و ب گه ۆب کان هی یمادد  توانسته
 ریپ یون و خه ئه یون بوو، خه یر هاوسه یانیژ  وه کهێو پ یستیو شهۆو خ شقیماچ و ع یبوون
وان  ئه یر وه خته و به یشۆخ لهڕو پ ئاسوده یکێانیژ یون بوو، خه  ره هڤ م ده ئه ینجان گه یبوون

 ...وان بوو ئه یئاوات و زگهۆخ یکردن ڵچا به  ندهیز یت هینۆچ یون بوو ، خه

و  یموکراسید ی هیال یال به  وانه شه نۆبوو که چ انینا رپه سه ێو ب وته ک که په رویپ یون خه
بوو  یوباوکان کانیدا یون ن ، خه خه ده ێل انیو کاندا خه قامه ر شه سه له ڵیماۆخ یانڕحکوم

 ستاێئ یچ که اندی گه ێپ انی مهێئ ژێدوورو در یکێن مه ته  ، که تێریناگ ێل انیستیوێپ یزڕێ که
بکات  انیکێت و خزمه  وه تهێبپرسر انی ێبکات و ل  وه مه ده به انیرباۆش کێوچک که  هین کێس که

  بوو که  تهاڵم وو ئه یکانیباوکان و دا ی وه بوو کردنه ره چوون وقه  وه مه ده به یون ، خه
موو  هه یانیو ژ  گهڵ مهۆک یچوون شێو پ ره به  بوون له یمادد یبات کار خه ڵسا یها هڵسا
و  یتان ره ده ێو ب یشۆخ نه انی ده ی وته ک که په ش ستاکهێم گرتبوو ئه ۆست ئه له انیک هیال
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 یاگرتنڕ یون خه.. ن که ئه انۆیخ یدزراو یقوت  لهڕپچ ڕپچ یکێناریزار د ند هه چه ی ڕێ چاوه
  به و وه ردنهک ێنو یون و خه ئه یون خه.. وان بوو ئه یناکاو له یرگ جه یقرچانڵ و هه  کسپه

 ..بوو  مهێئ ی وه بوونه ۆڤمر

 نێخاو الوێو پ گرتووه ۆست ئه له انیکێزانێخ یوکردنێخ به یناچار به  بوو که کێناڵمندا یون خه
دوو  ینڕیک ۆن ب که ئه ی شار ته یقام و شه نۆاڵن و ک که ده نێوکڕت پ تاقه یکار  ، که  وه نه که ده
ر  به  ته داوه انیانش  که کێناڵمندا ۆب ان،ی که النهۆبچک  خوشکه یندنێخوۆب کێر فته و ده م هڵ قه

 یر بهێس  ش بوون له به ێب  که ت،ێناکر ید به اندایم وچاو ده له ییکارو تروسکا نیقورس تر
،   هیببونا کان هی یاریزانست و زان یرێترف یکڵێر منذا ک هه خوازبوون وه  ئاواته ندگاوێخو
 ۆب  وه تهێکر رج ده خه  تهاڵوم و ئه یکڵ خه ی بودجه  له  که ی ت و سامانه روه و سه ئه کداێکات له
 یئاست  تهێن هی گه ئه دا تهاڵم وو له یوار ندهێخو  وه ادهیز به کانمان هی یو ئازاد  مهێئ یم کوت ده
 یکان ساته رگه مه  بوو به نانێه ییتاۆک یون و خه مانه شت ئه رده سه یون خه.. هانیج یتاناڵوو
 ...  ره هڤ م ده ئه

 یبات خه ژووێم ییژاێد و به نی وه ئاواته مومان به هه  که  وه تهێڕێگ ده کێانیژ یکۆریچ شت رده سه
 ێب یایو دن انیژ یکۆری، چ دانڵ و هه شه گه له ڕپ یک هی ندهیو ئا انیژ یکۆری، چ تێکر ئه ۆب

 یکۆریچ ، کان هی یئازاد یرکردن و پاراستن به سته ده و وه انهیژ یکۆری، چ  وه وساندنه چه
 ڕو پ یران گوزه شۆخ یکۆری، چ یاوازیج ێو ب رکردنی چاو سه ک هی و به وه کردنه یتاڵهاوو به
 ی رادهیئ ی وه انهێڕگ یکۆریها و چ به زوڕێ ی وه انهێڕگ یکۆریچ.. قانۆت ێوب شیئاسا له
 ..   ۆیخ یست ده ۆب کان هۆڤمر

 مارۆت ۆیخۆب یشیر روه سه نیم که هیکوردستان  و  کرد له مارۆت ی ێنو یک هیژوێم شت رده سه
و  ۆڤمر یکان هی یئازاد یون ، خه تێبنوس ژووێم تێناتوان تێب نه یون خه کێس کرد ، که

 ۆڤمر  به یون خه.. شترو باشتر گه یکێانیژ و ندهیئا ید نانهێه ۆووچان ب ێب یبات و خه ڵو هه
 یدوا یژوێو م یشت کرد رده سه  مه ئه...  یر رابه و به یئازاد یون و خه گاڵ مهۆک ی وه دنهکر ی

  ستانهۆد ۆڤو مر یخواز یئازاد یبات خه له ێنو یک هیژووێم تریئ اوۆڕردهشت گ سه
ک  وه ی که ته هیس وه ی وه ئهۆب..   وه شهێپ  تهۆهات نینگ ناب ده ێب یت مهیه کوردستان به له

 یبوارڕێ  نهیموومان بب هه یت هۆیخ ی ێج  وه تهێنێهرزدا بم رویو ب شۆه  زن له مه یکێسومبول
 .... نیست بگر ده  وه کهێرن با پ ، وه ڵگو یما سه  هی رهێ، ل  هی انهۆڤمر  رده به و نه امی م په ئه
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 وە قامی کوردییه لێنێکی تر دەخاته شه ردەشت عوسمان که یسی سه پشتگوێ خستنی که

 ەو انهیناسڵ مهۆک یزمیرگانۆئ یگاین شهۆگ له

 ەییاریب ۆئاس

 دێسو ٣١٠١-٥-٣١ 

 ژێو تو نیچ کڵێ مهۆو له ک نگڕەو  نگاڕە هانیج یتر یکان گهڵ مهۆک کەو  یکورد ی گهڵ مهۆک
و  ەو رکردنهیب یت بهیتا یکێرۆو ج انیژ یئاست ش نانهیو چ له که هیر  هه. ەکهاتووێپ

 - یت هیاڵ مهۆک ی کمهۆت ڵینا که  ک هی یناو نهێژەڕم د رجه که سه ه،ی هه انۆیخ یتیر دابونه
و  هییئاسا یکێچون شت نه  کێو ل یکۆناک. یکورد ی گهڵ مهۆک نەڵید ێیکه پ یت هیوا ته نه

 .ننێ گهەد ەو هیچوون ەو شهێواو به پ ته یسوود

و  که ئه ۆیه  تهێبەد ەو که هیگاین شهۆند گ له چه ەو رکردنهیو ب انیژ ی نه هیال مه هه ینیوانێڕت
ببنه  زن،ۆو بز ن کهەد یانکارۆڕگ یکار  و که ەوڕێ بن به ده هی گهڵ مهۆو ک که ئه ی زانهێه
رن  به ک هی تهبه ئاراس انهیکۆو ناک ئه  زانهێو ه ئه  تێبەمان کاتدا د هه له. کتر هی یر واوکه ته
که  ک هی نهیمەز یدروستکردن نه کهیک  ب نه ت،ێب یانکارۆڕگ یل قازانج که له گه ەوڕێ به
موو  هه تێبەد. بگرن کتر هیله  یت هیدوژمنا یر نگه و سه ەو ونه دورکه کتر هیله  اکانیج  کهاتهێپ
 نێرخان بکر ته  نه هیال مه هه یکردن شه رخستن و گه سه ۆب ەو هیی(  ینێر و ئه ینێر نه)کانەوداوڕ

  روا به نفال هه ئه کەو یکێساتەنموونه کار ۆب تێناکر ێل. تێریربگەو ەوێل انیزمون و ئه
 ی سته جه  تهەاندوی گه یرۆز یکێانیکه ز تڕێ پهێت یزانست یک هەیو ندنهێخو ێو ب ییسانا

 . یکورد ی گهڵ مهۆک

 یوڕله  تێبەکه د ژ،ڕۆ یکانەندویز ەوداوڕله  کهێک هیعوسمان  شتەرد سه یرکردنۆریت
پتر  ۆب تێب وتڕەشێپ یکێنگاو و هه یبکوژان ەیو نهیزۆد ۆب تێکاربکر ەو هییاسای

 زکردنهێه و به ئه. گهڵ مهۆک یکانەزراو و دامه انیژ یکردن یستانەبه شار اسای یکردنیرەرو سه
و  ئه ەیو نه بوونه ەله دووبار تێبەد کێست ربه و به تێزێپارەد یاوازیج ێب به انیتاڵهاو یماف
 ۆیخ یت بهیتا یوت سکهەد ۆب اسای ید یکێس ر که هه انی تداراناڵ سهەکه د وداوانهڕ ەرۆج
 دا گهڵ مهۆله ک ی گهێکوشتن ج یو کات نێشو یدیکه چ تێبەد کێزامن کەو ەو ئه. تێنێکاربه به

 .ەو تهێنه ب

 یرخان رچهەو و ڵخا کڵێ مهۆک انیکردن ییعوسمان و دادگا شەرد سه یبکوژان ەیو نهیزۆد
 :تێبەند د و سوودمه داتەد ێگر ەو کهێکورد پ ی گهڵ مهۆک ۆگرنک ب

 انەیو دوورخستنه یله بر گهڵ مهۆک یکانەاوازیج  کهاتهێپ ەیو کردنهینز کێل •
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و  نهیم که  که ی انانهیو ال تاک و ئه یماف یکردن یزگارێو پار اسای یرەرو سه یرکردن گهۆمس •
 .ننێنوەد انۆیخود خ ای ەو نه کهەردیتر ب یک هیبه ئاوا

الوازبوو،   هیواڕو ب ر ئه گه ئه ،ەداو ۆب ینگەکه د ی تهاڵ سهەو د به کڵ خه یواڕب یوکردن پته •
گرژ  یکێر مسه ند جه و چه تێناب ێچ نه هیال مه هه یو ئابور یاسی،س یت هیاڵ مهۆک ی هیهاوکا

 .بنەدروست د

ست  ربه کوردستان و به یله باشور یموکراتید ی سهۆپر یدانێپ شه رخستن و گه سه •
 ید ین هیدان به ال ۆێگ ێب و به  وانهڕەتاک تێخوازەکه د ەیزێو ه ئه مەرد دروستکردن له به

 .تێنێپ بسهۆخ

 کەکورد و یکردنەوازڕ په ۆله پالندان ب  شهیم کوردستان که هه یران رکهیداگ  له گرتن گهڕێ •
 .یت هیسا که یکشکاندنێو تاک و ت گهڵ مهۆک

له  انییانکارۆڕگ یمڕکه  کاتەدروست د نانه هیو تاک و ال ئه یال له یگشت ەیو ئارامکردنه •
 ییوەشان به شان بر کاندا هیهانیج ەرەوێپ ڵ که له گه نیستانەشار یکێانیژ یو خواست ستهەد

 .تێب هه

 یارید  شهڕە و هه ەو چاوسورکردنه ۆب کێعوسمان سنوور شتەرد سه یبکوژان ەیو نهیزۆد •
 ەو هیاسیس انی یت هیاڵ مهۆک ی گهێپ ۆیبه ه تێو هیب کێس که انی کێن هیر ال گه که ئه کاتەد

 ۆو سنوور دانانه ب بکات، ئه یلێشێو پ تێنێتر بشک یکێس که انی کێن هیال یرەرو سه
 یماف)کان تاکه یکه ماف ستهیوێپ یموکراتید یک هی گهڵ مهۆک  و بناغه رکردنیقامگ سه

 ر به ستهەکه د داێت( تر یکان مافه هتد له..کخستنڕ یماف ن،یچاپ و نووس یماف ،ەو رکردنهیب
 .تێبکر

 ی گهڵ مهۆله  ک( کان هیڤتەزۆپ)کان هینێر ئه  هییانکارۆڕگ یسپاندن و چه یئارام ۆب ستهێویپ
پارته  کاران،ێکر)کانەر نهیبزو ەزێموو ه هه ،یموکراتید یوتڕە یزگرتنڕێنموونه  ۆب دا،یکورد

دور و  ینه ئامانج بکه ەو ئه نگەد  ک هی به( هتد..ایدیو م کانەرەرو نپهیئا کان، هیاسیس
  به یت هیشکاندن و سووکا ۆب دانڵو و هه شهڕە هه یو زمان زێه ینانێکاره ک به نه ان،یکیزین
 کتر هیپتر له  کانەزێواته ه ت،ێب ی که وانه چهێر پ گه ئه. یناساندن اری ر و به نه رامبه به ین هیال

 ک هیراشو یو به دروستکردن تێبەالواز د کتر هی به انیئاشنابوون یو ئاست بنەد ریگ گوشه
و  تێکرەد کتر هی یماشا ته ەو گومانه یوسا به چاو ئه ن، کهەد ریگ و گوشه زێراو په انۆیخ
 هین شیو دور یکێکۆناک یدانڵ رهه سه ۆیه  تهێبەد اڕ رویبچوک له ب یکێچوون نه کێر ل هه

 ستەرد سه یسی بکوژان له که ەیو نهیزۆو د رکردن سهەچار..یناوێخو یکڕێ شه یتاەر ببنه سه
 یک هەیوێبه ش الت سهەد تێبەکه د یکورد یقام شه ی انهیو داخوز له کهێک هی،  عوسمان

 ەرەماو و جه ئه یواڕب خاتهەد نێل که ترنەور گه یخستن ێپشت گو..بکات ۆب یکار یستانەشار
 ..تهاڵ سهەو د به
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 .کاربێنێ ی خۆی به وانه ندیی تاکڕه وه رژه شت عوسمان بۆ به رده ی سه کێشه   کی رامیاریی بۆی نییه یه سته هیچ هێز و ده

 بدوال عه الن رسه ئه

 انی ک، هیشلکارێپ انی کێر تاوان گه ئه  هانهیم ج ئه یک هی گهڵ مهۆو ک نێر شو هه  له
نجام  ئه   هڵ مهۆو ک ئه یکان ر تاکه رامبه به  که کسان هیو نا ڵ نده گه یک هیاسای یکردن و هیڕ په
 ێیل  هی و ناوچه ئه یتداراناڵ سه و ده ییریو دوو م ێس ێب  وه ،ئه ێکر ده و هیڕ و په ێدر ده
 ییزا هڕنا یکێنگ ک ده وه  که یت هۆیخ یسروشت یماف ڵ مهۆک یکێر تاک رپرسن، هاوکات هه به
 ن،ێکر ده شانیستن تاوانباران ده ی و کاته تا ئه ،ڕێبڵ هه ۆینگ خ کان و ده قامه ر شه سه   تهێب
 ییند وه رژه به  که کسان هی یکێل ساگهێو ر اسای  ۆب نۆڕێگ ده کان هڵ نده گه  هیساێو ر اسای اخودی

 .بن ند ده مه هره به  ێیل ڵ مهۆک یکان موو تاکه و هه ێب ده داێت ییگشت

شت  رده سه)  کاکه یرکردنۆریو ت اندنڕف  که  هی وه ر ئه سه  مه بخه یشکیت ێو مه ده ی وه ئه
ران و  نووسه ییئازاد  دژ به  وره و گه یکێتاوان  که ناکۆر یژۆر  به رێول هه یشار  له( عوسمان

  که چهناو یتاڵ سه ده یکێزێک ه کوردستان وه یموکراتید یپارت..  کوردستانه یانیگشت هاوالت
و  کان خوازهییئازاد  هۆڤموو مر که هه ش هێیم پ ر به هه.  ارهیرپرس به ێیل مێر هه یت مه و حکو

 ی وه و ناوه  وه ره ده  کان له ئازاده  ره  پهڵو ما  ژنامهۆر  له کێرۆو ز ژدانین و خاوه یسان که
  به وردستانک یت حکومه یکۆر و سه مێر هه یکۆر گرن و سه رده وه ستێلو کوردستان هه

 یخت تهیپا یتداراناڵ سه ده  مه سته ئه  هۆیب.  هیرستۆریت  و کاره ر ئه رامبه زانن به ده اریرپرس به
کوردستان  یانیموو هاوالت هه  دژ به ی هی وره گه  م تاوانه ئه یت ارهیرپرس بتوانن به  کوردستان 

ر  سه  تهۆهات  که   هییت هیزا ناره  نگه دهو  به انی شهیم هه ی شهیک پ و وه ننێر بپهێت انۆیرخ سه  له
 یپارت یاسیس یب کته مه ی  که اننامهی  به  نده رچه هه.  هی وه پشته  له یکێست ده نڵێکان ب قامه شه

  هڕ په ی وه دانهڵ هه  له..  ێکر دهێل یداریترس مه یکێنگ جه ینۆب  که.. کوردستان  یموکراتید
ند  چه یرکردنۆریکوشتن و ت  باس له  که انۆڕگ یو تنهبزوو یکۆر سه یژووێم یکان شه ره
ناوبراون تا   له  وه وه ئه ی گهێر  له اخودیفا  مسته روانێوش نه یست ده  کا به ده کێسان که

زانن و  باش ده  هیو راست کوردستان ئه یکڵ خه ماڵ به ، هیداێت یو دروست یراست ک هی راده
 ۆب انی انهڕ و الپه ئه ێب نگاو ده ته ۆیخ  که ی کاتانه و له این ته  هیین یپارت  به انییستیوێپ

  ن که بگه یپارت ینووس مان چاره هه  و به ێداب انۆیخ یهاکا کات شیوان ئه  کهڵ به وه، بداتهڵ هه
  .  وتووه کهێیت ستاێئ

 یست ده  بدا که شانیوا پ انی  وه پاک بکاته ۆیخ یزێر په ێناتوان زیرگ هه ی و قسانه به یپارت
موو  و هه بکا له ییر بهێب ۆیخ  و وتنخواز شکهێئازاد و پ یسان که ینێخو  به  هییسوور ن
 وردستانک یشانێتک حمه ژار و زه هه یلک خه  ق به رهه رابردوو ده ڵیسا  زدهۆن  له  که ی تاوانانه

 ی رستانه په نهۆک ڕی و شه کان ستتهیرۆریت  کاره شیمووان هه یروو سه له.. داون ینجام ئه
 ی وه مانه ۆنها ب ر ته رامبه به یزێه یگژدادان به ۆب   که ناوچه یوالتان  یزێه ینانێو ه ۆناوخ
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 یلک گشت خه ۆب اممی من په  هۆیب ک،ێرمان خه  له کنێمشت   مانه ئه ،یکان الته سه و ده یکورس
  هییند وه رژه به ناوێپ له انۆڕو گ یپارت نڕێ گه نهێل ک هی وهێش چیه  به  که هی وه ئه  کوردستان

ن و  رگ بکه مه جوانه ی(شت عوسمان رده سه)ی شهێک  به یبازرگان انۆیخ ییو هڕسک و تاک ته
موو تاوان و  و هه ئه ر رامبه به  ر له ماوه جه ی هڵند سا چه ینگخواردوو په ییت هیزا ناره یو هێڕر

 انۆیخ یقازانج  و به ننێوێبش تریکان هییئازاد یواو و ته ییر گه ژنامهۆر ییئازاد یرکوتکردن سه
گشت  یناوبردن  له  واته رێئازاد و بو یکێنووسێپ یناوبردن و کوشتن  له.ن ببه دایتریک هیال به
  له یازڕئازاد و نا یکێنگ گشت ده یکوشتن  هوات.. الت نانووسن  سه ده ۆب  که ی نووسانهێو پ ئه

 .   کوردستان

75/0/05 

 

  گی دز دیاره سه  ڵبڕه دار هه

 نسا هڕ فه/ یماران یکان وسفی

 ی وره گه یکێلۆپ شت عوسمان شه رده سه نوس ژنامهڕۆ ندکاروێخو یکردن دیه شه روۆریت یدوا
 ی وه ره تا ده کوردستان و هه یر رانسه سه  دوانێول نینوس به یت هیزا وناره شاندانیپۆخ

 نیجوانتر به  انهیویکوردستان توان یرانیشنبڕۆ و وه تهۆگرت یشیکوردستان
و  ر به رانبه ن به بکه انۆیخ یی ونائاسوده یست گوزارش له په  نهێو ێب یک هیزۆسڵد وبه استهڕئا

 یپارت  که تاڵ سه ده ی شه و به ئه شیت بهیتا وبه تاڵ سه ده ش وه وانه چهێپ به ، ونه زهێق  کاره
 یکردن شه هڕ ن،هه که ده  هڵ مامه  انهیقینت مه  نه رۆز  راگرتوه سه به انیست ده یبارزان ی هڵما وبنه

 ک هی ادهڕتا کان شاندانهیپۆخ یران کخهڕێران و  نوسه یکردن ییدادگا به یپارت یاسیس یب کته مه
  رانه و نوسه له کێند هه یکان ئاخاوتنه یوازێش ینۆڕیر گ سه  له  بووه هه یک هی وه کاردانه

 ۆق چه  له مل کاندا هیاستڕ یناوێپ  کوردستان له له  که ی رانه ونوسه ریشنبڕۆو  ئه شیت بهیتا به
 یدکردنیه روشهۆریت ن به س تاوانبار بکه که  گهڵ به ێب تێو انهیتردا نا یکێوید سوون ، به ئه

  انهیوشارستان انهیم رده سه رۆز  ران که نوسه ی و زمانه ئه ینانێکاره شت، به رده کاک سه
 یکار به کڵ خه ر بهران به انی که هیاسیس یب کته ومه یبارزان ی هڵما و بنه یپارت ی وه له تره
  هاتووه  وه ئه یکات تریئ  هۆیب ت،ۆڕێگ ئه یپارت یقازانج به  که استهڕئا  کهیر خه ننێه ده
ک  وه شیربارزانیچێکاک ن یو خود مێر هه یکۆر زسهڕێ ر به گه ئه نڵێییب یپارت ئاشکرا به به
 دیه شه یرۆریت  ک روه هه نین  وه ساته و کاره پشت ئه له انۆیخ مێر وهه یپارت یکۆر سه یگرێج
  وه انهیزگاکان ناوده له  هێیک تێزان ئه رباشۆرزیچێکاک ن یخود ستاێئ  که  مه حه  مامه یرانۆس
  هی هه که ی وه له اتریز  هیپارت یکردن نیریناش شیک ره سه یست به ن ومه که ده  کارانه  رهۆوج ئه

 ، رکردوهۆریشتتان ت رده سه دیه شه  وهێئ  که  هی هه کیژۆل انی ده کێکیژۆل یاتیج  ر نا له گه ،ئه
 ی وه ره وده وه ناوه له یتان که هڵما بنه  هڵسا انی و ده  تانه هه  وهێئ  که ی پاراستنه یزگا وده ئه
ستان  وه سته دا واده خته م وه له  رهێخ ین چ که ده  هیسف ته ێپ یزانتان و ناحه زنێپار دهێپ تاڵو
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  نازانن که  وهێر ئ گه بکات، مه نیداب نوسان مهژناڕۆ ۆب یوئارام شیئاسا تێتوان وت نه که
 یم رده ر سه م هه رده سه  که گات دهێت  وه کوردستان باش له یکڵ موو خه هه

 یتاڵ سه ردهێژ  له کتانێر کام وهه وامه رده به تانۆناوخ یسارد ڕی شه ستاشێوئ هیت دووحوکمه
 ..  مه که هی یاریرپرس به داۆیخ

 دیه شه یرۆریت له نیشدار ن به انۆیر خ گه ئه ی که هیرع ناشه  هیزگا گوماناو وده یپارت
 ییدادگا و وه نهیزۆد یکوردستان داوا یکڵ خه  که ی وه بن به ئه سڵ قه  نده وه ئه ۆشت ب رده سه

 یرگر بهو کڵ خه دژ به یر نگه سه  وته که تر نه یس که یپارت  له  جگه ۆن، ب که بکوژان ئه یکردن
 نیبوو  مهێئ  وه ئه((  ارهیدز د یگ سه  هڕبڵ دار هه))  استهڕ  نده و په ئه  واته بکوژان، که  کردن له

 شیپارت یاسیس یب کته ومه ڕیبڵ شت دارمان هه رده سه  کاکه یرۆریر ت رانبه به نیبوو نه نگ دهێب
 .ێفرت  کلکه  وته بوو که گه و سه ئه

 

 هەر الیەنێک چەواشەکاریە، تۆمەتبارکردنى (پارتى)جگەلە 

 دوکانى رانۆگ

و  یۆناریس نیندەچ ەپارتى ب کانىەرەرمانبەو ف اندنەیاگڕ تێدابەڵگەل یستاشێتائ
و  هلىەئ اىیدێم ۆب تەمۆت ىەوەنیشەب ەتەوتونەک تیەجۆماگید مىەستیس ىەوەوکردناڵب
 رکردنىۆریت ىەوەپشت ەل انیستەد ەک یاسیس تىیەساەو ک نیەال نیندەچ تبارکردنىەمۆت
 انیشۆخ ەک ەویەاینڵدەب ەانیۆیناریس وەل کێندەه کێرۆجەب ،ەبوەعوسماندا ه شتەردەس

 ێس ىەوەوکردناڵب ەکاتدا ب مانەه ەل م،ێرى گشتى هەَ  را کەن یەن ىێپ انەڕیباو
 ىەشەڕەه مێرەه تىیەکاۆرەو س( رێولەه)گشتى شىیوئاسا انیاسیس بىەکتەم ىەاننامەیب
پشت پارتى  ەنەخەد تەمۆتەکرد ک ەنانیەسوالەک وەل انیاڵسکا مارکردنىۆت نوڕیب ستەد

 .عوسمان شتەردەس رکردنىۆریتەب تەبارەس

 ەب نهاەت) داەیکەاننامەیبەل مێرەه کىۆرەسەک ەنووسەژنامڕۆ ەندکارێخو وەئ رکردنىۆریت
 ەئاشتى نام) اىیدێم ردووەهەل شتەردەس کانىەکار یەکداێکات ەل ەمەئ( ناێناوى ه یقوتاب
 ىیەاستڕ وەئ لماندنىەس ۆب ەتەاللەدا د(نىۆلکترەئ کىەڕێپڵما ندەوچ ستۆپ ڵوساما

 تىیەکەرەگ داەیەاننامەیب وەل مێرەه کىۆرەس مەاڵب ،ەبو نووسەژنامڕۆعوسمان  شتەردەس
 نووسانەژنامڕۆ رىۆریتەب ەتەبیتا ەک شەکەسەیو خودى ک شتەردەس رزشىەئ ەل
 !.ەوەمبکاتەک

 ەلڕەپ رىەبەرلەسەک ەوەوکرداڵب انیکەیەاننامەیپارتى ب یاسیس یبەکتەم ەوەکید کىیەالەل
 ەڵگەل لکردنىەکێتەب شتەردەس سىەیک دابردنىڕێالەبەلەجگ ەمەئ ،ەنیبوغزوق وەشەڕەه
 داۆیخەلۆیخ شەمەئەدراون،ک نجامەئ ابردووداەڕلەک ىەانیمانیشتینا ن ەوکار ووداوڕوەئ

 کانىیەاستڕ ىەوەرشاردنەمبەه ەل کەڵخ کردنىەواشەچۆب یەرتپا ىەکید کىیۆیەناریس
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 ىەکەزێئامەشەڕەه یەنگاوەج ەاننامەیب نىەمیدەباس ل داەرێمن ل نووسان،ەژنامڕۆ رىۆریت
 نووسانەژنامڕۆ روەجدى نوس ىەخنڕە دانەس وىەڕوبەڕک مەپارتى ناک یاسیس یبەکتەم

 ەب هاڕە کىیەشانازەک چووەدەن کَ  ێزبیح یاسیس بەکتەم ىەاننامەیبەل سەب وەویەبو
 ەنیوانڕب ووردىەب کێمەک رەگەئ تێبەنەندەوەئ نهاەت ێلەو کات،ەدەوۆیەخ ىەفیعرەئاستى م

 شتەردەبکوژانى س ئاشکراکردنىەل رەپارتى ب ەک ىیەاستڕوەئ ەنەیگەد ەیەاننامەیوبەئ
، !یەن دایرکردنۆریت ەل انیستەد وانەئ ەک ەوەتۆکردیکالیە ىۆخ ەستاوێئ ەل رەعوسمان ه

: تەڵێد ەوەتۆبڕچ ادایت کانىەشەڕەه رىەوهەج ەک داەکەاننامەیب ىەشەوبەل هاەروەه
  و به مێر هه یکان هیمن ستگا ئه دام و ده  به انیرابردوودا بوختان ی هی و ماوه له ی وانه موو ئه هه)

م  رده به یچێپکردوون ، را انیتبار مهۆت ا،ۆڕخ  روا له و هه  گهڵ بهێب  و به  کردووه مانیپارت
 وەئ ەنەیگەد داەرێل ەواتە، ک(تێکر ده داڵ گه له انییاسای ی وه نهیچێپێو ل نێکر دادگا ده

 ەازینەپارتى ب ەک ىەوەب تەبارەس ەوەنێکرەوداڵب ىەناڵواەه وەئ مووەه ەک ىیەاستڕ
 رکردنىۆریتەب تەبارەدروستبکات س کیۆیەناریوس کانەنیۆفزەلەت رەس ەتێنێب کێسانەک
 نۆچ ناە، د!؟ەویەاستەڕل کنینز تێرەالب ىۆرخەسەل ەکەعوسمان تاکو تاوان شتەردەس
 شانین ىۆخ پاکىۆستەئ تەتاسەس تێتوانەپارتى د ەووداوڕ وەئ رانىەبک ئاشکراکردنىەرلەب

 پارتىۆتاوان ب ىەنجەپ نیرترۆز زاننەباش د انۆیخ ەارید ەک یەکداێکات ەل ەمەئ)، !بدات؟
 یپارتى باس اندنىەیاگڕ زگاکانىەد کەو یەمانەبنێب تىەمۆت نهاەت شەمەئ ەت،کێکرەژدێدر
 ەکیدیکانەگومان مووەهەلڕۆمەئە ک ەیەناڵتا ەواقع وەمووئەگومانى ه کوەڵن،بەکەدەوێل
 !(.کاتەد دەناوز انیتەمۆتەب ترنوپارتىەورەگ

 شتەردەس رکردنىۆریتەب کاتەتباردەمۆپارتى ت ەک ىەشکو گومانان وەئ مووەه تەنانەت
 کاتوەد انیپارتى دروست ەک ىەانیۆیناریس وەئ ئاستەل ترنەورەگ رەرامبەدبەعوسمان س

 کەو رستىۆریت کىەیەوەکرد رانىەبکەک یەپارت ەوە، ئ!کاتەتباردەمۆت ێپ ىەکید نىەکەنیەال
 ستەردێژەل ىەکید یکێلەزاناو شتگ خێش ىەکەگروپ کەو رستىۆریت کىێشوبات وگروپ کىیە

 وانەئەک کاتەدەوەشانازى ب شڕۆمەتا ئ ابردووداوڕ ەل یەرپارتەه ەوەئ ت،ێقوتار ناب
 شڵیموس کەو شىێکەشمێکڕپ کىێشارۆب شیئارامى وئاسا ەکیرەخ ەوەانیکانەزێه ىەگەڕێل
 رەس ىەرانێو کام تیترافک ال مووەه وەئ ناوەو ب وناکڕ ژىەڕۆب بەجەع چىە،ک!ەوەنێڕگەد

 داەچواربازگەب رکردنىۆریپاش ت توێندرێفەڕد نووسەژنامڕۆ کىێندکارێخو فدایسەم گاىڕێ
 کىێوانەپاسۆب ک؟ێمروور ۆب ک؟ێسیلۆپ ۆ، ب!ت؟ێدرەدڕێف ىەکەرمەت ێوەول ڵموس ەتێبرەد
 داەیکەفاندنڕ کاتىەجواب ل ەهاتەن یئاسا کىیەتاڵهاو ۆب تەنانەت ؟ەکەژێلۆک مەردەب
 ەل ەجگ یشەکەرکردنۆریدواى ت چىۆبە، و!ت؟ێژرابەڕێدانۆب ىەختەشوێپ کىێپالن ەمەرئەگەئ

 منىەئ کىیەزگاەدامود چیه نەکەد کانەژنامڕۆ ۆب ەقس ەرچاوەسەب ەک کانڵەحا دیەشا
 کێمەک تێبەن چیرهەهەک تیەناەوێل انەیفز نەناد وونڕ کىێدوانێول ەوەونکردنڕ رێولەه

پاراستنى  زگاىەد ۆگومان ب ىەنجەپ کیەال مووە،ه!؟ەوەننێوڕەب انۆیرخەسەل کانەگومان
 نجامەئ شاندانیپۆخ انەیدەوب ەوروژاو مێرەگشتى ه یاڕ بەجەع چىەت،کێشێکەادڕپارتى 
 تىڵەوەودێن کخراوىڕێرپرسوەب نیندەوچ شتەردەس رىۆریت دنىۆکۆتستۆپرۆدرا ب
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 مەئ ىاڵبا رپرسانىەب واوىەت توەحکوم کىۆرەس موێرەه کىۆرەس تەنانە،تۆگەهاتون
 !.؟ەبژاردوەڵه نگىەدێپاراستن ب یئاژانس کىۆرەس سروربارزانىەم چىەک ،ەقس ەنێد ەمێرەه

 سروربارزانىەم ىەکەردانەس نیقیە ەتەبون کىەڵخ الىەک ىەوگومانانەئ ەوەکید کىیەالەل
 ێ،جار!زىینگلیئ زمانىەب تىیەکردنەقس شتوەردەس ىەکەژێلۆکۆب ەپاراستن یئاژانس کىۆرەس
 ەداویوڕدایەایدن مەئ کىێکونج یچەل نڵێیب ەوەئ ەستیوێپ ەردانەوسەئ باسکردنىەرلەب
 فىیعرەم کىیەزگاەد ردانىەس شیکێزبیح کەن کێتەحکوم راتىەخابمو کىیەزگاەد یرپرسەب
 داەرێلەک ىیەرەوهەج ەاریوپرسە، ئ!ت؟ێسازبکر ۆب نارىیمیو س ۆڕبکات و ک ۆزانک کەو

 یرپرسەب کێستەبەم چىۆب! ؟ەبویچ ەردانەس وەل ستەبەم ایئا ەیەوەئ تێبەدروست د
 زىینگلیئ زمانىەب کردنىەقسەل ستەبە، م!کات؟ەد ۆزانک ردانىەپاراستن س کەو کىیەزگاەد

 !.ت؟ێکرەردۆریت ەژێلۆک وەئ کىێندکارێخو کەیەدواى ماو چىۆ، ب!؟ەبویچ

 کىیەقوتاب رکردنىۆریت ىەوەستنەب ەیەوەئ ەباسکردن ىەگێج داەرێل ەتر ک یکڵێخا
شاخدا  مىەردەسەل کانیەکورد ەزبیح ەک یمانیشتیکارى نان کەڵێمۆکەب نووسەژنامڕۆ

 داەانیمانیشتینان ەوکارەل رىێخودى پارتى پشکى ش)باسکردن رەسەتێب رەگەئ وەانیکردو
 ەب نڵێیب وونترڕ اخودی ،ەیەکەخودى تاوان ىەوەترى شاردن یکێکارۆ، ه(تێوەکەردەب
 ەک ىەژانڵەش وەل ەیەکید کىێرۆج شەمەئ ەک ،ەشتەردەس رکردنىۆریت سىەیک بردنىڕێال
 اتىەیسەو گروپ و ک نیەال داەژڕۆ ستیب مەئ ىەکینز ىەماوەو ل ەوەتۆپارتى ب وىەڕوبڕ

 ەک شیتێکیە تەنانەعوسمان، ت شتەردەس رکردنىۆریت ەب نەکەن تبارىەمۆت ەماوەن یاسیس
 !.ەانۆیخ ىەکەو حاکم ژیسترات ەزبیو ح ستۆد

 ىەگەڕێل تەرخەسەت ەهاتون ەپارتى ک ىەرەرمانبەف مووەه وەئ ەوەتر یکیەالەل
 داۆیخەلۆیعوسمان خ شتەردەس رکردنىۆریتەب تەبارەس ەوەانەیکەزبیح کانىەاندنەیاگڕ
 ەوەانیکانەوەوونکردنڕ وەدوانوقسێلەب ەورەگ کىەیەرەروبەسێ،بەگومان ىەگێج
 ەاریئاشکرا د ەب گرنەیدەک ىەخنانڕەوەئ انی نەکەیدەک شىەوقسانەئ رىۆز کىێشە،بەارید
 ەنموون ۆب ،ەاوازیج کترىەیەل انیشیکانەچونۆب ىەربۆز ،ەگرتو انەیرچاوەس ەوێکوەل ەک
عوسماندا  شتەردەس رکردنىۆریرتەسەب ەبوەڕپێت ەک داەژڕۆ ستیب مەئ ىەکینز ىەماوەل
 زبى،یاحو ن یزبیحەب یەن نیەال ،ەکردوەتبارنەمۆت انی(پارتى)ەوات انۆیخ سەب
 ەل تەنانەت کان،یەاسیس ەنیەال تىیەساەک کان،یەسالمیئ ەرستۆریت ەگروپ ن،یۆزسۆپۆئ
 شتەردەس کوشتنىەب ەتبارکردوەمۆت انیهلەئ اىیدیم)پارتى  کانىەشێروەد داەڕپڵما کێندەه

 ەشاندانیپۆخ وەتوند ل ىەخنڕە کردنێلیوا انەیژانڵەش وەئ تەنانە، ت!(عوسمان
پارتى ! کهاتبوێپ اکانیاجیج ەژێوتو نیچ مووەه ەسازکران ولەبگرن ک ەانیرەماوەج
 ەرفراوانەب یەرەماوەج ەشاندانیپۆخ وەئ یەگوا ەک ەوەکردەوداڵب یکارەواشەچ کێرۆجەب
 !.ێڕیەگەئاژاو انیکار ەک ەکراوەئاماد ەوەکێسانەک نیەالەل

 تىەبیتاەب( تىێکیەپارتى و)و گشتىەب کانیەکوردەزبیح ىەودانانیفر ویۆناریس وەئ نین مەک
 مانەه دایستاێئەپارتى ل ىەالماردانەپ ژانوڵەش مەئ ەنموونۆگشتى، ب اىڕ کردنىەواشەچۆب
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 کانىەاندنەیاگڕ ەک ەوەتێنێردیب وانمانەکڕۆف( زانىەمەتارق ر)ئازادکردنى  یسەیک ىیۆناریس
 وەئازادکردنى ئ تىیەنۆچ ىەوەشاردنۆب کردەدروست د انیکیۆیەناریس ىەژڕۆر ەه تىێکیە
 وەئ مانەرهەه ەانڵیواەه ەرچاوەو س نتێمۆکێد وەگەڵب وەئ مووەه ەب دواجارەک ەوانەکڕۆف
و  نێدرەالماردەپ ەویەپارت ىەاندنانەیاگڕ ەشکرەل وەئ نیەالەل ڕۆمەئەک ىەانیهلەئ ایدێم
 ەکەوانەکڕۆف بانىڵەخودى تا ارىڕیبەب ەک انیلماندەس تێسترەبەدەڵه ۆب انیتەمۆت

 تێدابەڵگەل شىڕۆمەتا ئ ەک( ى ئاب40) کەو ىەورەگ کىێتەانیخ اخودی ،ەئازادکراو
 رەه کەن ەنێبدو( کانەمحافزکاریەپارت) شیتەبیتاەپارتى ب نگرانىیەو ال ندامانەئ ىەنیرۆز
 !.نەکەدەوێپ شىیشاناز کوەڵنازانن، ب تىەانیخەب

 ەجگ ىیەاستڕوەئ ەتێنەیەمانگەد ەکید ىۆڤەو شر چونۆب انەید وەوگومانانەئ مووەه دواجار
تا  یەکارەواشەچ ەکید یکێزبیو ح نیەوال تىیەساەرکەه تبارکردنىەمۆت پارتىەل

 رکردنىیستگەد هاەروەه ن،یەالێب ىۆخەربەس کىیەدادگا نیەالەئاشکراکردنى بکوژانى ل
 ىۆرخەه ڕۆمەئەک ىیەمنەئ ەزێه وەئ کەن ەوۆخەربەمنى سەئ کىێزێه نیەالەل کانىەبکوژ

 ە،چونک!ەبو ردروستەسەل ىەنووسەژنامڕۆ ەندکارێوخوەئ رکردنىۆریت گومانىەل کێشەب
 کوەڵب شتەردەس دیهەش ىیەسۆدەب تەبارەنهاسەتەب کەن یەادانیگومانى ت چیو ه یەئاشکرا

دادگاکانو  یبونۆخەربەسەپارتى شانازى ب شیتەبیتاەکوردى وب تىەاڵسەد ىەوەوکاتەل
 وەئ لماندنىەسۆب تنەاللەد گرەنەڵحاشاه ىەگەڵب دانەکات،سەد ەوەکانیەمنەزگائەدامود

 ىەنەمەیو ه تەحمڕە رێژەو ل نین نیەالێب وۆخەربەس ەمێرەه مەئ دادگاکانىەک ىیەاستڕ
گشت  شڕۆمەتا ئ یەاستڕ مەئ لماندنىەسۆب شەگەڵب نیندوتریز ن،ێبرەدەوەڕێب زبدایح
و  شیئاسا یرپرسانەهابەروەه ،ەمێرەه مەئ کانىەچکۆدادى شاروشار ىەخان کانىەرەدودا
 .نێنرەداد زبیح ىیەسکەتەب سیلۆپ

 

 !رتی سیاسی ید و شه ئازادی بێ قه  كان و تۆقیون له شته رده سه لهترسن  ده

  ۆنت مهیچ یستار

 ۆت ار،یخت ال به مه: مڵێ ده شیمن!!" چم؟ ده یحش وه  من له  نهیكڵ توخوا خه ێر ئه: "اریخت به ال مه
  وه كرده  به  وه  شهیم هه ۆت ماڵ به ت،یچو نه  وه تیناچ یحش وه  له ك هی وهێش چیه  به
  كردوه  انهیر گهیشح و وه موو ئه هه  ت له ختانه رسه سه یفاعید ستاێتا ئ  وه نهڕی اپهڕ یوران ده له
 یكڵ خه  كوردستان به  له كان، هیسالمیئ  وه یپارت ،یكان خوشكه  سته ده وه ۆت ی كه زبهیح  كه
 ی نهیو نوس باش له  وه نی كه ری با سه. كردووه انیخوازیئازاد یكڵ و خه شێتك حمه زه كاروێكر
 یكردن دیه شه" یشانیناون  هب  شت عوسمان وه رده سه یكردن رۆریر ت سه له  كه ی هییم دوا ئه

ورد  وه ته كردووه یواڵدا ب 02.50.05 یژڕۆ  له رێچاود ی ژنامهڕۆ  له" یشت و ئازاد رده سه
و  تێو هی ده یاسیس یرت وشه دی قه ێب یر ئازاد سه  كاته ده رشێه نۆچ نیبزان و وه نهیب
 ڕی شه  وه سانهید قاندن،ۆركوت ت سه یو ، جه انیی شهیم هه ی شهیك پ ر وه هه ، وه سانهید
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  كوردستان به یكڵ خه  كه نێڵه نه و وه نهێبن  وره گه یاسیس یتن كه ۆیخ یول قه  به  وه  انهیحش وه
ر  گه  ، چونكه وه بكاته ۆیخ یداهاتوو یانیژ یكان هۆڕوگڵئا  له كێریب  وه تێشیدابن یئارام

  تهێو كه ده انیتاڵ سه ده  وه هییاینڵد  به تێنرێپ واندا بسه ر ئه سه به  هییو ئازاد و ئه تێبب  مه ئه
 . وه ننهێناتوانن بم  وه نیرز له

 ێب به  وكوشتنه ئه  بدا كه شانیوا ن تێو هی كورت ده یكێڕێند د چه  به اریخت ال به مه تا ره سه
ر  گه ؟ جا ئه!دادگا ێب  كوشتن به یچ یمانا.! ێنڵێجو قام ده ر شه سه ییزا هڕنا و ونه زهێدادگا ق

ال  مه یال ی هی خنه هڕم  ئه یگاێوا ج ئه  وه. بوو، ده ییاسایجوان و   هیدادگا بوا  له  و كوشتنه ئه
  كه ی هی له سه و مه ئه ڵیس ر ئه سه  تهێبچ  كه ی وه كات به دهست  ئنجا ده..  وه بووه ده نه اریخت به
ر  سه  بكاته رشێه  وه شته رده سه ی هانه به به و وه نهیم نوس له تێو هی و ده كردووه ئاماده ۆب ۆیخ
 تێن وتوو داده دواكه  كوردستان به یگاڵ مهۆك  كه كات دهێست پ ده  وه به. كان شته رده موو سه هه
ال  مه.  كردووه نه یموكراسید یكردن شه گه یچاو هڕ یاسیس یرت دوشهی قه ێب یئازاد تڵێ ده  وه
 یكڵ خه  بوون وه نۆك  كهێم ده  قسانه  رهۆم ج له تریئ  كه ێزان باش ده رۆز یشۆیخ اریخت به

و ماف و  كڵ خه یانیژ كێنگاو هه  كه كۆڕێگ وڵر ئا هه  زانن كه باش ده رۆز خوازیئازاد
  كهڵ و خه ئه یخود یدانیماندوو بوون و قوربان یم رهه به  وه ئه ، وه شهێپ  بباته یكان هیئازاد
 ارویخت ال به مه یكان هیند به له رحه مه ی قه ده سه روێك خ نه یت هۆیخ  هێڕشگۆڕش خوازویئازاد

 .كان تدارهاڵ سه ده زبهیح

 یوان هیڕ په موو ههۆب  وه ت كمهینسور ح مه ڕێهاو یر سهۆب  نهڵیگو و تاجه وه رزكردنه به دووجار
ردا  كه حراجیئ یكێاریپرس  به ماڵ وه  له یبان هڵالل تا جار جه نیم كه هی. یكارێكر یزمینۆمۆك

 ت؟ی كه ده یموكراتید  باس له زتێر به كداێكات  له  وه هیچاێشوراكانتان پ یچۆوتبوو ب انێیپ كه
 یمێژڕ ر به سه  كهێكراوێش گومانل سه و كه و ئه  ته كمهینسور ح مه یستكرد شوراكان ده یوتبوو

  له كێش به له ت كمهینسور ح مه  هۆیب. ێن داده كایمر ئه یراویگێكر به  به  مهێو ئ عسه به
  وه ته كردووه رز هدووجار ب یمن ۆیخ یخواست  دوور له یبان هڵالل تا جه یوت دای كه مهاڵ وه
 انیكێك هیمن  ڵپا  ته خستووه یكوردستان یرخ هاوچه ییژووێم یووداوڕدوو ی وه به

 یشانێتك حمه زه ی هڵ مهۆك ی وه وتنه دووركه انیتریو كوردستان وئه یشوراكان یزراندن دامه
 ییستینۆمۆك یك هی وه بزوتنه به یستبوون وهی كوردو په ییر گه وه ته نه ی كه هڵیس ئه گاۆج له رانێئ

 ید مه محه یر فه مزه– راقێع یكوردستان  له ییشورا ی وه بزوتنه یبێتك  مه ئه ۆب.) وه هیر راسه سه
 (ن ربكهی سه

 دوی قه ێب یئازاد ڕیمشت وم  كه تڵێ ئاشكرا ده  به دای نهیم نوس له اریخت ال به جار مه نیم دووه
  شهێناو هاوك  هاته  وه هیكارێكر یزمینۆمۆك یوان هیڕ په ی گهڕێ  له رترۆز یاسیس یرت شه
 ۆب  هیشاناز نیتر وره گه یگاێج  وه ئه مڵێ ده شیمن.  وه راقهێع یكوردستان یكان هی یاسیس
  وته ستكه و ده ئه  كه نی ده ده ڵو هه  وه توانامانه ڕی وپه به  وه كان، هیكارێكر  ستهینۆمۆك ، مهێئ

 . نی بدهێپ  ره په  هی وره گه
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 یكێدانڵای راندا خه نوسه نیناو نوس له  كه  هی وره گه یك هی هڵ هه: ڵێ ده اریخت ال به پاشان مه  وه
  له یست به مه  ارهید كه) ێسنور بكر ێب یئازاد  له یو هیڕ په ێش ده  هیگوا  كه ێندرێقڵبخو ۆوت ئه

 مڵێ ده شیمن(.  وهۆڕیگ ی كه رهیعب ته  ندانه فمه ده و هه  هیاسیس یرت شه دوی قه ێب یئازاد
 شیخوازیئازاد یكڵ ت خه ناته ته  وه كان هیكارێكر  ستهینۆمۆر ك گه ئه  كه هی وره گه یك هی هڵ هه
هل و  جه یرست په نهۆك  لهڕوپ  ئاگرو ئاسنه یت هیمكراتیم د ئه ی هیسا  له  كه ێواب انێیپ

 اندای كه مانه رله په  له یشدار به  به دا،یو بارزان یكیمال یبان هڵوتا اریخت ال به مه ی هی خورافه
 .!ید تهێب شێتك حمه زه كاروێكر یكڵ خه یقازانج  و به فیت زهۆپ ییانكارۆڕگ تێتوانر ده

 اریخت ال به مه ماڵ ، به ه( ردشت عوسمان سه) یبكوژ یپارت  كه تێن دا ده وه دان به اریخت به ال مه
 ه،ییاسیس یرت شه دوی قه ێب یئازاد یزا و فه ناو ئه ر له گه ئه.... ئاوا، یكێالو:تڵێ ده

 خت شوهێ؟ پ!ینوس ده یوا یكڵێای خه  نهینوس نۆچ  ،ێكراب دروست نه دایشكێم  وا له یدانڵای خه
ال  مه دا رهێئال(.  منه یه دیئك ته یت خه)نادات  ی گهڕێ ك هی اسایو  ساڕێ چیه  كه ، ارهید

شت  رده سه  نه  نادات كه  گهڕێ ك هیاسایو  ساڕێ چیه تڵێ كات و ده توند ده ی شه هڕ هه اریخت به
 كوڵ به ،ێبنوس ۆیخ ی وه كردنه ریو ب كان شهێند و ئه تاڵای خه  تر به یكێر نوسه چیه  و نه

دامان  كان تدارهاڵ سه ده  زبهیح  مهێئ  كه ی هیساڕێ اساویو  به وه ت،ێو ده نمانۆچ  مهێئ تێب ده
  خنه هڕ ۆب  شت كه رده سه ی هی رانهیشنبڕۆ  ته رائه و جه ئه  وه. ن ده ، ئاوا بنوسن و النه ناوه

  كه ی هیگاڕێو  به راقێع یكوردستان یم كه هی یتداراڵ سه ده ییت رهیش عه یك هی هڵما بنه  گرتن له
 یالمار دان په بكات، به یبارزان یو كچ ۆیخ یدارڵد  باس له دایایو ت ڕێببیر ده یت هیستوویو

 كێكانڵ خه یواو ته یحساساتیت ئ نانه ته ێو هی و ده ێنێچو خوشك و برا ئه انی  كچ وه
 یست به مه شتبنی گه نهێت ێیل انی وه ، وه تهێندبێخو نه انیشت رده سه ی نهیو نوس ئه  كه ێنڵێبجو

  وا له ی وره گه یكێتاوان به  هی وه كردنه ریب  رهۆو ج و ئه  ستاوه وه نه  وه شه وه ر به هه.  بووه یچ
 ڵو قبوو ێقوت ناچ ۆیشت خ رده سه یخود  ت به نانه و ته كێس كه چیه  به  كهدات  ده م هڵ قه

  وه.  ره سه له یتوند یو سزا  و ئاسته ئه  ته شتووهی گه هن شتاێوروپاش ه ئه  وله ێناكر
 یرت و شه دی قه ێب یئازاد  باس له  كه ی سانه و كه ئه ڵپا  داته ده ی كه ش تاوانه مه مووئه هه
  هڕرگب جه  ساته م كاره ئه یتووش  م الوه ئه  هیبوونا وان نه ر ئه گه تڵێ ده  ن وه كه ده یاسیس
تاوانبار  یپارت ك هی وهێش چیه به ماڵ به یت هیكوشتوو یپارت  كه تڵێ ده مانێئاوا پ. بوو ده نه
 !!!! هین

 ووخانڕ یموكراتید ی شه گه  باس له  كه  هی و ساتانه ر ئه هه ستاشێئ  هیوا ێیپ اریخت به ال مه
  كوردستان به یخوازیئازاد یكڵ خه ستاشێئ  كه  هیوا ێیپ  كرا، وه ده زمینۆمۆك ی ووخانڕ

 . نڕ په دهڵ و هه ئه ی كه هییموكراتید ۆڵیه ده

ترن  اریهوش  وه له رۆكوردستان ز یخوازیئازاد یكڵ خه  رچوو وه سه به  ورانه و ده ئه تریئ ستاێئ
 شۆخ  وره ئاوا گه یتاوان له زیرگ هه  بكات وه ێت انیكار اریخت ال به مه ی فانه لسه م فه ئه  كه

  زبهیح یواو ته ،یاسیس یرت شه دوی قه ێب ییئازاد تێب زوو، ده اینگ  نابن و دره
  وه ناسنیب یسم هڕ به یتێك هیو  یبارزان ی هڵما بنه  وه یپارت ت بهیتا به  وه كان تدارهاڵ سه ده
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 ها هڕ یتاڵ سه توانن ده نه تریچ  كوردستان، وه یكڵ خه یواكان هڕ  هیداخواز چ بن به ملكه
 اون  نها له كوردستان ته یت و سامان روه سه انۆیخ یزوو ئاره  به  وه تێب انۆیخۆب

 انیكان زبهیح یرست په نهۆك یواو تهۆن ب بكه شۆخ  گهڕێو  وه خشنه ببه انداۆیخ ی  كه واده خانه
 یوتنخواز شكهێو پ خوازیئازاد ی ره به  كه ی وه تر ئه یكانڵ خه ی وه ئه  وه ن كهیب ێبو انیچ  كه
سور  یت خه گاوڵ مهۆك یكان زهۆریپ  شته ۆب  ست براوه ده ی وه ن به بكه یحكوم مه كاتیب گاڵ مهۆك

 .! زاندن به

ال  مه ی وه ركردنهیب یهاتن ییتاۆك ی له هزه مه اریخت ال به مه ی كه نهینوس ییتاۆك یش به
رز  به یشاندانین ی وه ئه یری غه  به  كه  وهینوس یزێئام تهڵگا  نده وه ئه یكێو شت  كانه هیاریخت به

و  ئه یتاویل: ..تڵێ ده ین چ ماشاكه ته.  هیتر ن یچیه یت هی اكهیریسیو ه ێاوكڕ هڵد ی وه بوونه
  وه. وه تهێو بكهێل یتر وره گه یسات كاره هی هه میترس مه ،یاسیس یرت و شه دی قه ێب ی ژاوهڕ  ئاوه

داواش   وه.  وه نهێبن  وره گه یاسیس یتن كه ،ێو انهیب  وه هی گهڕێم  بن، له م، هه كه ده ینیشبێپ
س  و كه ست ئه ده  داته نه زمانۆس یو هڵوا، ج یووداوڕ ن،یش ب وه ئه یایور... تڵێ كات وده ده

 . داوه ساڵ مه یاسیس یتن كه ۆب انۆیخ  كهێم ده ،ی نانه هیو ال

  كه  وابووه یشت  وه كردنه ریب یقینت كام مه ێیپ به  وه ایدن ینێكام شو له  وه كێم رده چ سه  له
ئازاد  ت،ێب هه انۆیخ ینڕیرب ادهڕ و وه ركردنهیب یماف كان نسانهیئ یواو ته كدا هیگاڵ مهۆك ر له گه

  ژنامهڕۆ بێكت ۆب تێب اڵ ئاوه اندایووڕ زگاكان به ده ، وه وكردنهاڵو ب نینوس  بن له
،  وه دانه ماڵ و وه گرتن خنه هڕ  ئازادبن له ، انهیسیلۆپ یكێرۆسانس چیه ێب ان،یكان نهیونوس

ر  هه ینانێكهێپ  ئازاد بن له ان،یكان هیو داخواز ت هیكایش یدادگا دانان ۆب شتنڕۆی  ئازاد بن له
و   وه بوونهۆك تنو مانگر شاندانیپۆخ  ئازاد بن له ،ێو انهیب  كه كێزبیو ح كێكخراوڕێ
  واته ت،ێبكرێل انییزگارێپار  وه ته هڵو ده یزگاكان و ده سیلۆپ ن هیال ت له نانه ته وانێپڕێ

 داریترس مه تێكر ده  وه كردنه ریكام ب ێیپ  به  هی یاسیس یرت و شه دی قه ێب یم ئازاد ئه یبوون
 ؟ ! وه تهێو بكه ێل ی وره گه یاسیس یتن كه  وه تێب

 یرت وشه دی قه ێب یئازاد تریئ  كه تێزان باش ده رۆز اریخت ال به مه و هیایریستیه  مه ئه نا
  زبهیح یواو ته تێب ده  بگرن، وه ێپ یر و ناتوانن به گرتووه ۆیخ ی چكهڕێ یاسیس
 ی شه هڕ هه ته  وتووه كه  هۆیب.! ناسنیب یسمڕ به  وه دایئاست  چ بن له ملكه كان تدارهاڵ سه ده
 اندایت هیحاكم یژووێم  له ی ورانه گه  تنه و تاوان و كه موو ئه هه تێو هی ده و انهیریستیه
 یرۆریت  ر له ، هه كردووه انییكڵ خه  به( نی كه نه انیشیشاخ یژووێم یر باس گه)كوردستاندا  له

 یكوشتار انیوانێن ی هڵچوارسا یسیگر نه ڕی ژنان شه یرۆریتا ت  وه انهیاسیس ینیفیموخال
ناو  ۆب رانێئ ییسالمیئ ییجمهور یست گرتن و ده تاوانێب یكڵ خه  س له زاران كه هه

 كان هیئسالم  زبهیح یتاوانباران نیستتریرۆریوت نیتر وره گه  كردن له یوانیكوردستان، پشت
و  ئه ستاێئ و وه تهێبشار ش،یكان ژهڕێنێلالد و خو جه  هیعس به  نهۆت ك نانه ته یشگرتن باوه وله

ها  ئاوه نی نادهێپ تان گهڕێ نڕیب وده نیكوژ ده  مهێوا ئ ئه واتڕر ئاواب گه تڵێب تێو هی هد
 ڵیباۆئ دایووڕ كێر شت هه  وه بگرنێل مان خنه هڕئاوا   هین تانۆب و وه نهڕێ گهڵ هه وومانداڕ به
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  به  مجاره ئه انی كه ته هیرۆو دكتات یاسیس  تنه كه به انیدان ژهێدر تێو ده  واته.!  تانهۆخ یمل له
ن و  كه ده یاسیس یرت و شه دی قه ێب یئازاد  باس له  كه ی سانه و كه ئه ۆیست ئه  بخاته یواو ته
  ستهینۆمۆك  هیاسیس یرت شه دوی قه ێب یم ئازاد ئه یئاو  كه تڵێ ده  وه تاشه ره سه ر له هه
 .  انهیشتووڕ كان هیكارێكر

 رۆز  كه دا هی زمه ئه ی مه رده م سه له  كه مڵێ ده  نده وه نها ئه ته اریخت ال به مه ۆمدا ب قسه دوا له
كورسدتان  یكڵ خه ییاری، هوش گرتووه ش وهێئ به ینیرب به  وه كه هیووڕموو  هه له شیتوند به
  ته بوونه  وه نهیناسرا دهێپ ی مهێئ  كه ی عارانهیو ش ئه یواو ته  كه كێئاست  ته شتووهی گه تریئ

جاران   له رۆز تریئ  مهێئ  وه بگرنێپ یر ناتوانن به  وهێرفراوان و ئ به ییر ماوه جه یخواست
. نسانیئ  به  ستهیشا یك هیایودن یكسان هیو  یئازاد یهاتنید تا به نیب ده داندای مه  تر له نیت به
  دووباره ڵسا  پانزه شێپ ی ارهیو پرس مان ئه رهه هه اریخت ال به ش مه مجاره ئه ڵێیب ۆت ماڵ به

 ؟؟؟؟؟!!!!چم ده یحش وه  من له  نهیكڵ توخوا خه ێر ئه: تڵێو ب وه بكاته

70.50.7505 

 

 ...!!!شت خۆش بین رده رگی سه مه  ، با له..چێت  مان تێک نه که  رێمه ى ئاسایشی هه وه بۆ ئه

 د حمه ئه عوسمان

 رکردوۆریت کمانێر نوسه ای،  کێخواز یئازاد ای کێس که کیکوردستان ، کات یر ماوه جه
  به ی ر سفره سه یپارو كێ، کات وه نه که رز مه به یت هیزا ناره ینگ کرد ،ده نمانێخو ڵیاڵ شه
 ناڵتا  کوردستانمان به یکڵ خه یت روه داهات و سه كێن ،کات که نگ مه ده چیفراند، ه تانمانڵتا

 چی، ه مانۆخ ۆب  شاهانه یانیژ یرج خه  و کردمانه مان که تهاڵ سه ده یرج خه  بردو،کردمانه
 مان که تهاڵ سه ت و ده روه سه ین مه سوته  نهی کانتان بکه کرد الوه یستیوێپ کین ، کات که نگ مه ده
،  ۆناوخ ڕی شه یدانی مه  کرده انتانمانیکارو ژ ینێشو کین ، کات که نگ نه رده هه
 کانمان مبهۆنگ و ب تفه یشانیرو ن شه یدانی مه  کرده کانمانیتگوزار زگا خزمه ده و شخانهۆخ نه

  نامانهێمان گرت و ه که ناوچه یکان رسته په نهۆک  ته هڵوو ده یست ده کین ، کات که نگ نه ر ده ،هه
نگ  ر ده ، هه ننڕێ په انیر کوردستان ده  کوردستان تا له یتر یکان پارچه یونێپزسۆر ئ سه
 نێخو  له ۆب کان ستهیرۆریت  بانده ینێرات ته یگایج  ر کوردستانمان کرده گه ئه. ن که نه
 یشیئاسا یپاراستن ۆب ی وه ر ئه به  له ن،ڕب نهڵ نگ هه خواز، ده یئازاد یسان که یشانیکڵ هه
و  ینید  زهێل ه گه ن تا له بده ێنگمان پ رن ده هات ، وه بژاردنڵ هه یر کات گه ئه.. مانه که مهیر هه
 کمانیر تا شه نینێبه کێپ ڵیدرایف یت حکومه راقێع یتر یکان رسته په نهۆوک یوم  وقه یفیتا

موو  هه یرک ئه  وه ، ئه  تهاڵ سه و ده  له اتریز یکێش به یرچ هه ینڕیب ۆب  تهاڵ سه و ده ن له بکه
 ....!!!!!ن بده ێنگمان پ نگ دان و ده ده یکان سندوقه یم ر ده به  نهێب  کوردستانه یکیتاک
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 یکورد یتاڵ سه ده ین مه ته ی هڵسا 00م   ئه یانڕحکوم ی ماوه له  وه ره سه ی  واژانه  سته ده م ئه
  وه ێیکوردستان، الدان ل یکڵ خه ۆب  بووه تاڵ سه ده یامی په  وه کارو کرده  به  شهێم ،هه

دوو   به کینز  ،وه وه هییترس مه  خاته ئه مان که مهێر هه یشیو ئاسا  سووره ێڵیه  انیزانندن به
نگ  ده ستاشیئ  هۆیب ک،یروار خه  له  بووه کیمشت ی نمونه  مانه ،ئه انیتاڵ سه ده ی هی هی ده
،  انی هیرستۆریت  وه م کرده ئه یدژ  به ایکوردستان و دن یخواز یئازاد یکڵ خه ینیبرڵ هه
  کردوه یست وهێپ ی که انۆیخ ماڵ به ، وه هییترس مه  خاته ئه مان که مهیر هه یشیئاسا نڵی ئه
 یپاراستن ۆ، ب کردووه نێخو یرق غه  وه  کردووه یر سه رمه چه انی ده یتووش انی گهڵ مهۆک

 .!! بووه مان که مهیر هه یشیئاسا

 یکێنوس  ژنامهڕۆ،   نهاڵسا ستیب یکێالو ی انهیحش وه یکردن و کوشتن رۆریت یسات کاره
 یرکردنۆریو ت نیربرەراد یئازاد ینیربرەس ەل ڵسا ستیب ینیئازا، بر یکێم هڵ قه خوازویئازاد
 زارارانەه یژدانی، و ندەکەڵتر ه یکیجار مانداڵو د ەستەج ەکوردستان ل ەل یخوازانیئازاد

و  ڕیبەڵه یرووەگ زارانەه ینگە، د نینووس یەناێه یمەڵەق دانە، س نداڵجوو ینسانیئ
 . انەیب وەووش یئازاد ەل کردنیرگرەب ۆب دانەیم یەناێه ینسانیئ زارانەه

 یگاڵ مهۆموو ک هه ۆترسناک بوو ب یکێنگ زه  که  هی انهیحش  وه  م تاوانه ئه یدوا به ر هه
 یکێشیقام و، نما رشه سه  هیناێه یکوردستان یخواز یئازاد یر ماوه جه ییزوو کوردستان، به

 .کوردستان  یتداراناڵ سه ده یدژ  له  وه رانه گهڵ هه یژووێم  بوو له ێنو و نهێو ێب

  ست به ده و ستهیشا یماڵ ،وه ییزوو  کوردستان به یخواز یئازاد یر ماوه جه یدانی مه  هاتنه
ئازاد و  ی نگ و خامه ده یرکردنۆریت یدژ  بوو له  خوازه یئازاد  ره ماوه م جه ئه ی ێیج

 یشاندن اوهڕو  وه زرنگانه  هی ستانهۆد ۆڤمر  رده به م نه ئه.. کوردستان،  یکڵ خه یکان هیئازاد
  به کینز ییژاێدر به  که کرد وه نهیدز ۆو خ کۆش یتووش یتاڵ سه ده  بوو وه یکورد یتاڵ سه ده

کوردستان  یکڵ خه یکان هی یماف و ئازاد ی ختانه رسه سه یت هیدژا  له  ابردووهڕ ی هی دوو ده
 ۆکرد ب ان دهی یگرڕێ  وه انهیکێزێموو ه هه به کوڵ و ، به  وه کردبووه نه ێل انڵیر س ک هه نه
 یکان هی یت هیزا هڕنا ی وه بزووتنه ی رده په ێب یرکوت کردن و سه واشه بردن ، چه داڕێال به
 ...کوردستان یکڵ خه

 ێیج ست به توندو ده یماڵ کوردستان و وه یخواز یئازاد یر ماوه جه ی دانهی مه  هاتنه م ئه
 یکۆش یتووش  وه کاند، هڵاچڕ ڵقوو یکیو خه  له یتداراناڵ سه کوردستان ، ده یر ماوه جه

 انیکڵ خه یرۆز یکیش به ستایئ شینها دوو مانگ پ وابوو،ته انێیمان پ ئه  کردن،چونکه
ر  هه انۆیخ یزو ئاره  به ی وه رپشکن له سه ترینگ دانکرد، ئ ده یکان سندوقه م رده به یچیاپڕ

ن ،  بکه نێخو یتانڵ  خه کێنگ مو ده وهه کوژنیزاند،ب به یانی که تهاڵ سه ده یسنوور کێس که
 یشتوو یتاڵ سه ده ک هی ندازه ئه به  ،وه کاندن هڵچیاڕ  هڵقو  وه و خه بوو له  مهاڵ و وه ئه  مه ئه
و  ر زوو ئه رباز بکات،هه ده ۆیخ  ژاوهیم گ له یئاسان  به تیناتوان  کرد که ایستریه

م  ئه یباج تیب  زووئه انینگ  زانن دره باش ئه  وادا، چونکه هه  برد به یانی هڵای خه
 .. وه نه بده انی سوابوونهیر
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 یر تووش ماوه جه ی وه ئه ڵیو هه  ووتنه  که ییزوو  به انیی شهیم هه ی شهیک پ ر وه هه  هۆیب
 یئازاد یر ماوه جه ی هی وره گه  ارهیم پرس ن له وه ئه یکیر خه  وهێش نیند چه  ن ، به بکه  واشه چه

و چاوو سوور  شه ره هه  ته وتونه که  وه انهیاکانیدیم  له  وه که هیال  ن ،له رزگار بکه انۆیخواز خ
 ی شه بانگه  هاتووه یپارت یاسیس یب کته مه ی اننامهی به  ک له روه ر،هه ماوه جه  له  وه کردنه

خواز  یئازاد یر ماوه جه ینگ ده یدانی مه  هاتنه  دان  وه ئه ڵیو هه  له  وه.کات ئه  وه نهڕیست ب ده
ناو  له انۆیخ یتر یکێبیق هڕ یست ده یتبارکردن مهۆت  به ی و ئاسته ئه ۆب  وه نه سک بکه ر ته به
 ان،یکان کارو کردوه  خواز له یئازاد یر ماوه جه یی تووره یشانیرک ده  ان،وهی که مانه رله په
ند  چه ینانێه  به ، وه انهیکانێعالمیزگا ئ ده ی گهڕی  ر له هه  ستاوون و وه وه نه  وه مه ر به هه  هۆیب

 یرۆریت یمان دژ ئه  که ان،ی که خانه ووهید یم ر ده به یسێل  کاسه ی وشکا یکێم هڵ رو قه نووسه
 یرۆریت یپشت  له کێست ده  وه. ن و( شت عوسمان رده سه)الو کاک  ینووس ژنامهڕۆ
 یدانی مه  هاتنه  بدات،وه کێت ێل مان که مهێر هه یشیئاسا تێو هی ئه  که  هی وه شته رده سه
 یشیئاسا یکدانێت  ، به سامناکه  م تاوانه ئه یدژ  به ستانکورد یخواز یئازاد یر ماوه جه
 یلگا مهۆ،ک کردوه یستیوێپ ی که انۆیخ یند وه رژه به کدایکات  له. ن که ند ئه ناوزه مان که مهیر هه

  وه ره سه ک له وه ان،یتاڵ سه ده ی هی هی م دوو ده ئه ی ماوه  له  کردووه نێخو یرق غه انیکوردستان
 ..!!!  بووه مان که مهێر هه یشیئاسا یپاراستن ۆبباسم کرد، 

م  ئاست ئه  له  وه نه بکه ڵیخا انۆیخ یشان تێو انهی ئه اوازیج یتر ی وهێش نیند چه و مانه به
موو  هه  له انی که تهاڵ سه ده یپاراستن نڵێ ئه ێمان پ وه ا ،ئه  هی وهێم ش به تری، ئ   هی وره گه  تاوانه

 ،  ننێز بهیب  هین تانۆو ب سووره ێڵیه تریئ  وه ئه ۆیست بردن ب ده ، زترهۆریپ کیشت

 ی امهی و په کوردستان ئه یخواز یئازاد یر ماوه ،جه  وه انهۆیخ ڵیای خه ی وانه چه ێپ  به ماڵ به
  مهیئ ۆب ۆیست بردن ب ده ، زهڕێ به زوۆریال پ کانمان له شته رده سه یانیگ  مهی،ئ انداێیگو  دا به

 ... نێبنێپ رێکوردستان ژ یکڵ خه یو ئازاد انیژ یر روه سه  هین تانۆب  ،وه سووره ێڵیه

 

 (سەردەشت عوسمان ) بگات بە دەستى کاکە : نامەیەک بۆ بەهەشت

 ( دهام )  ۆسمک زێئار

 ... شتەردەکاکى برا س زمیئاز زێو ر واڵس

 تۆئاخر خ ز،ۆریپ متەڵەق دىیهەو نازناوى ش تتەهادەش رزىەب ىەپل مڵێب ێبەد کێستپەد
 مەناردنى ئ ۆب تێب نگەدر ەنگەر ەبشبووور ،ییەشاناز مەکەتەللیم ناوێپ ەل کێمردن نىەگوت
 کانەنۆب ەب واتڕکار واب ەچونک ەگەمێت باتەموناس ەب مەیەنام مەئ شیزیرگەه م،ەیەنام

 ۆخاترى ت ۆبوو ب کىەرەگ عریش استترڕ انیبنووسم  ۆب شتیعریش ستیموەد ن،ەیاناگڕ
 ایو فانتاز نەیبک ڵاەیخ ەکوا بوار ماو ن،ەیبک عریتامى ش نێڵهەکوا د مەاڵب ەوەتێبمنووس
 ىیاڕ کانتەکار ەوەشۆرەپ ەو ب تڵیرقاەو س کاتىێب رۆز ستاێئ ۆت زانمەد ،ەوەنیبنووس



 سەردەشت عوسمان
 

451 
 

 ەارید تیناب شىەکەکەڵو خ ەشتمانین مەئ نىیپرسڵواەه ردارىەستبەد تەق اشمینڵد ت،ەیکەد
 ەیەشت ه کێندەه ێل ت،ەیرابگ کانتەکار ەب ێبەد شۆو ت ەستیوێپ رىۆز کىێکات شەمەئ
 ەشیهاوپ ڕێهاو مووەه دا،یشت روو رۆز ۆدواى ت مڵێب تێو پ ەوەمەروون بک تىۆب ێبەد
 نەڵێد مانێپ انیمووەه ت،ێکرەد ێل انەیگل ەوەانیو خزمان رەبراد نیەالەل کانتییەرێولەه

 .ننێهەن رەسەب کتانێبا شت ییەشێئ رەس مەل تانیو چ ننێواز ب

 ەب ستاێئ ۆت ەیەوەئ کاتەد رانمانەگین ىەوەئ مەاڵب نیبوو رانەگین تۆب موومانەه انیبراگ
 کردنىۆریت ەب رتەیس ىەندەوەئ ودواەمەل ێبەد ۆیەب تڕێهاو ەتۆب ىڵفزو سىەک دانەس
 رکردنتۆریدواى ت ەل ۆب ەیەه کەڵخ کێندەه تێب ەوەب رتەیس شەندەوەئ ت،ێب تۆخ

 رەرانبەو دواجار ب دىیج ارىیپرس رێژ ەتخستنەد ۆت ىەوانەئ تەبیتا ەب رت،ۆمخەخ ەبوونت
 ەرەیس استىەڕب انت،یو براى گ رەزێپار ەتەبوون ستاێئ بوونەد زارەرمەش تەکەتەللیو م ۆت

 ەل شىۆرخەو س تەپرس ۆب نێئاخر د شبن،یرانەگیو ن نۆبخ ۆب شتیمەخ کانتەبرا بکوژ
 تەکەرکردنۆریرووداوى ت کوەڵب ننێهواز نا شەوەب ن،ەکەد شتیناڵاەڤو ه تەکڵەماەبن
 نەبک انۆیبا خ ەروون موومانەه ۆب ێبەن متەخ ێل کات،ەن ێل انیگومان سەتا ک ننێوێشەد
 .نینیانبەیو د ەوەنیانناسەید رەه شیلیویس ىەرێستەئ ەب

 مانەن شتاێه زانمەد ەندەوەناسى، ئ مانیکتریەبوو  کێژۆچ ر ەل ەماوەن رمیب ەل چاک
ئاشنا  کانەورەگ ەمەخ ەب شتاێه ،ییەنێهەن ەل ڕو پ نهانەو پ ڵنجاەج ەندەوەئ ایدون زانىەد
 ەل ىۆ، ت(زێئار) ەکرد ب(دهام) ەمنى ل ەتەللیم مەئ رىەدەق انڕداب کێنەمەدواى ز ن،یببووەن
 ۆخ ىڵوەه ەمێئ نیبنووس ستیمانوەن ەمێ، ئ(شتىەو د ۆرەس) ەب کرد( شتەردەس)
 مىەڵەق ییەرانەگین مووەه مەئ رخست،ەد انەیمێئ ەورانەگ ەمەخ مەئ بوو،ەن رخستنمانەد
 مەئ ۆب نەیبک کێشیئ ژووداێناو م ەل ستمانیو ەمێخست، ئ ەڕگ ەب کانمانداەستەد ناوەل
 کانىیەرانەگین ەو ب نیخست زىێراوەو پ ەوەتواند داۆیخ وێن ەل ىەمێئ ژووێم چىەک ەتەللیم

 . ناکات سمانەک ىەڕێو چاو واەڕد انیژ وتىەر دىیئ ەببور ن،یسپارد

تر باسمان  کىڕێیەهاو ندەچ ۆمن و ت ەزمان ک ژىیلۆک ىەکەباخچ ەبرا، ل شتىەردەس ەرمیب
 کردەد وێشەپ ىەکەنازێب ەشۆرگەجگ ەباسمان ل کرد،ەد ەمانیشتین مەئ کانىیەرانەگین ەل

بکوژانى  کێژۆر خواستەد مانەزگۆو خ ەتەکەملەم مەئ ىەتامێب ڕیەقات و قو وەباسمان ل
 ەدانێئومێب کىەیەنەخەردەز ەب ۆت ،یەبکرانا ىیدادگا قاەخان وتىەمزگ ىەمنار رەس ىەکەرەیت
دار  مووەه وەئ ەکراوەن ۆچى ب رێولەه ۆبرا ب ەبەم ەخنەر ەب مەد ەندەوەئ: وت متێپ

دوبى،  خوشکىەستەد ەنەکەید کىەسب ڕۆوەئ! ەچاندوو ستىەش قامىەش رەسەل انییخورما
 شیکانەالدەو ج ستیواى و رەدەق ێل ن،ەکەن( تپخ) مانۆخ ىەچاکان اویپ وەبرا با ئ شیدوا
 ەتەکەملەم مەئ ۆب تەژڕۆپ دانەس ۆت زانىەد انەین وانەئ اندڕزوو ف انۆیت ێوێشەن انڵیما
 ىەکەشار تیبووەن ەو ئاماد تێوەد شۆخ ندەچ تەتاڵو مەئ ۆت کردەن ەوەب انیستەه ،ێییەپ
هزرت  ىەلیش ەو ب تیکەیەپولەپ ۆت نەبگ ەوەل انتوانىەین ت،ەیبک ۆڵچ کانتەبکوژ ۆب تۆخ
 زانمەد ت،ینێبه مەرهەب تۆخ ىەلەگ مەو کچانى ئ انڕکو ۆب رفرازىەس نىینگوەه ەکتەرەگ
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و  نەناگێت ڵاەیخ ەل وانەئ تۆیخەد ەوەئازار ب زانمەد رکراى،ۆریت ییەن نگیگر ەوۆت الىەب
 ۆت ت،یبەش دۆبکوژانت خ ەزوو زوو ل ۆت زانمەد ەوەباش ئ ن،ەدەد شیواناڵپڵاەیسزاى خ

 نسانیئ ەرقت ل تیپاکتر بوو ەوەل ۆت ت،ینیبب کانەترۆک تىەالدەج رگىەم تریچ ێوەنات
 ەل ڕەپ تێنێهەمدەرهەب الدەج ىیەگاەڵمۆک وەئ کردەد ەوەب ستتەه ۆت ەچونک ت،ێب
 ڵد ەل چتیه امینڵد ۆیەب نگاندبووەسەڵه تەاکڤج مەئ عىیو نا دادى، باش واق کسانىیەنا
باس  شتۆب رەگەئ زانمەبرا چاک د ،ەوەتەیبکێپ ستەد کانتەنگاوەه ێوەتەد ستاێو ئ یەماەن
و بازرگانى  کردنەدیەموزا ىەرستەک نیباشتر ەتیبوو ۆت ستاێئ زانى،ەد ىێپ رەه ۆت مەکەن
 ىڵواەه ەب نیبوو رانەگین ەمێئ ەندەرچەه شتەردەس ەکاک ەوەداخ ەب ت،ێکرەد نتێخو ەب
 ەیەنام مەئ ىەوەندنێخو ەڵگەل ۆت ستاێئ امینڵد مەاڵب ەیەندانڕد ەوێش مەب رکردنتۆریت
 ،ێناگات انیکانەکوژۆڤمر ستىەو د ەدوور تێیل ىۆت ىەنێشو وەئ ەچونک تێد تەنەخەردەز

 کانەشاش رەسەل ەک ىەسانەک وەئ ت،ێناگر ەوۆخەب ووڕدوو  سانىەک شتەهەب امینڵئاخر د
 ىەوەنڕیس ۆب النیپ زرانەه شەوەرێژ ەو، ل نەکەد شینما انۆیئاشتى خ ترىۆک کەو
برا  ەرەیس ژن،ەڕێجوان و هزرى ئازادمان داد ىەشێندەو ئ رەو هون اوازیج اىڕرویو ب ڵاەیخ
 شتنىۆیر رەدەهەب ربارىەس ن،ەکەد ندىەناوز رپرسانمانەب کەو نیمەئ کىێشار ناوەل رەیس
 تداەبازگ انەیدەب ىەوەو دواى ئ نەبەد ۆت چىەک کانیەمنەئ زگاەد ۆب الرۆد زارەه دانەس
 انیستەد نۆنازانم چ ڕێهاو یەکرداەن انیوا ایبر ن،ەکەد رتۆریتر ت کىێشار ەل ەوەننەڕێپەد

 انۆیخ تڵیب ۆت تواننەد نۆنازانم چ ،ێبەن انیحساسیئ ەبکوژان مەئ تڵێب ۆت نتێخو ەچوو
 ،ەئازار ەب ەندەو باوک چ کیدا رگسوتاوکردنىەج ەک زاننەن ەوەئ ێبەد تێبەن انڵیمندا

 ەئاسوود موومانەه ەل ۆت ەابینڵد مەاڵب ت،ێکاتتم گرتب ستیوێپ ەل ادیز ەنگەبرا ر ەبورب
 رمەس ەوەمەبک اریشۆه مەکەتەللیم ىەوەئ ناوێپ ەرات وابوو ل تۆخ ۆئاخر ت ت،یتر
زارت  تتوانىەن ەچونک تیکورد نسانىیئ نیشترۆخڵد ۆت ڕێبنوو هاو م،ەکەد شەشکێپ

 چتێو راپ تێب ختەنا و رگىەباى م کەوەن تیبگر ەوەتیباکێب ىەبقەش ەب ستەو د ستىەبب
 .بکات

 تیب وتووەرکەو س تیبژ شىۆخ ەب رەه تیشاندێئ رمەس

 ۆب تەکرد، نام واوەت انۆیخ ىەکەکار ەیەژنیل مەئ کێکات رەه ەکەم شەلەبرا پ: ببنىێت
 شتەکەرچوونەد نگىەئاه ىەنێو ەهاوکات ک م،ەڵێد ێپ شتیکانەو ناوى بکوژ نووسمەد

 .رمێنەد تىۆب ەوەهات

 ....زداێر ەڵگەل

 رێولەه_  ۆسمک زێئار: برات
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 کوێ؟  ته یشتوه گه( شت رده سه)ی که یسه که  له  وه لێکۆڵینه

 یشت عوسمان رده سه یو کوشتن فاندنڕ) یسی که  که ی وانه موو ئه هه یاڕ ی وانه چهێپ  به
  ره هه  سهی که  له  کهێک هی  سهی م که ئه ن،ێن داده زڵۆئا یکێسی که  به( نوس ژنامهڕۆو  یقوتاب
 یاریان، ز که وداوهڕ شێپ یکان هیاریو زان کان هی ییژووێم  هی یاریزان) ر  گه کان و ئه ساده

  به ت بهیتا یکان هی یاریزان ،ی که کوشتنه یوازێو ش یو کوشتن فاندنڕ  به ت بهیتا یکان هی
  تهێبخر( ی که کوشتنه یدوا له یکان رهۆراوجۆزگا ج و ده یت هیسا و که تداراناڵس ده ی هڵ مامه

 کێرج مه  به) نداتاوا ی وه نهۆڵیکێل یبوار  له( زا شاره زا و نه شاره)یس دان که سه یست رده به
،  قه زه یچاو)ڵی ته مه ی وه مدانهاڵ وه  له نۆک چ وا وه ئه( تێرابڕک و نه تێنرابێترس نه انیس که
ست  هه انیشیس که کات و نه ده  هڵ هه انیس که دا، نه*( ینێاویم ئه ، قه هڕ یک، کل قه تبه مه  له
کورتدا،  یک هی ماوه  ئاوا له ت،ێنابێکاره تر به یوان له یاتریز یک هی یک رهیکات ز ده  وه به
 !ش و هاوبه وونڕو   ساده رۆز ینجام ئه ک هی  نه گه ده

 ایاجیج یوازێش  به  که) م که ده  انهی یاریو زان له  که هیر  هه  به  ئاماژه یکورت  به دا رهێل من
،  کاندا وکراوهاڵو ب تیسا  له  وه رهۆراوجۆج ینوس ژنامهڕۆر و  نوسه ن هیال  له ێو وله رهێل

 ( وه ته وکراونهاڵو ب  کراوهێپ انی ئاماژه

  که وداوهڕ شێپ یکان هیاریو زان کان هی ییژووێم  هی یاریزان: م که هی

  حزبه یکردن یشاناز ینگ و ده ن مهیو د ڵوا هه  له  هڕکوردستان، پ یکڵ خه یر وه رهیب. 0
 یاسیس  ارهی نه یئاشکرا یر کوشتن سه له( یو پارت یتێک هی یت بهیتا  به) کوردستان یکان وره گه
 .انیکان هی

 یارانی نه یکوژرانر  سه له( نیق هی  کهینز یگومان)  له  هڕکوردستان پ یکڵ خه یر وه رهیب. 7
 .دایو پارت یتێک هی یست ده رێژ یکان ناوچه  له ،یاسیس

  له کگرتوو، هیو  ریش ال به مه یۆیناریس  که ، رهیب له انی وه کوردستان ئه یکڵ خه  له کێش به. 4
مان  هه ش،یشت رده سه یکوژران  ر له به. واو بوو ته لیشاپور و قاب یکوژران  دا به 0220 ڵیسا
 ! سازدا انیک هیۆیناریمان حزبدا، س هه یها هڕ یتاڵس ده ی هیسا  مان حزب و له ال و  هه مه

 .انی که سهی و که انۆیخ ینوس و چاره  مه حه  مامه یرانۆبدولستار و س عه یکان نهینوس. 3

شت و  رده سه یکان وتاره دا،ڵی گه کردن له  هڵ مامه یتێنۆو چ رانۆز گ به نه یکان نهینوس. 0
 .و ئه یت هیسا ر که سه له رانۆز گ به نه یکان هی یت هیشا ،یناو یکان هی یاریزان

  که ی ژهیلۆو ک ئه( این ته) ۆب یمن ئه یزگا ده نیتر وره و گه نینترۆک یکۆر سه یردان سه. 0
 .بوو ندکارێخو دایایشت ت رده سه

 ی که کوشتنه یوازێو کوشتن و ش فاندنڕ  به ت بهیتا یکان هی یاریزان: م دووه
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 یسیلۆو پ یمن زگا ئه ده  ر به سه یکان کداره وان و چه پاسه کینز  ئاشکرا، له  شت به رده سه. 0
  ته خراوه دانێل  به ، وه کهێکدار ند چه چه ن هیال له ،یک ره سه یکێقام شه  و له  وه هی یپارت یکان هی

و  ر له ر هه گه ئه ایئا!  داوه نه شانین انیک هی وه کاردانه چین هکا وانه پاسه.  وه که هی ارهی ناو سه
 کرد؟ ده انی یکان چ وانه پاسه ، هیبدا یبارزان  به یکێوێجن کێس که دا، نهێشو

  نده وه زگاکان ئه ده. کان ئاگادار کراون رپرسه زگا به موو ده عات هه سه وین  متر له که یدوا. 7
 ! انکردوهی نه ماڵ ، به وه نه کان ئاگادار بکه بازگه  که  هی وه سته ده به انی ماوه

ناو   ته نراوه هی گه( یکوژراو  به انی ییندوویز  به)دا بازگه نیند ناو چه ناو شاردا و به  به. 4
 . ڵموس یشار

 . وه تهێزرۆد ده ڵموس  له ی که رمه ته ژڕۆدوو  یدوا. 3

 .    وه هیم ده  به  ناوه انیک شهیکان ف بکوژه. 0

زگا  و ده یت هیسا و که تداراناڵس ده ی هڵ مامه  به ت بهیتا یکان هی یاریزان: م هێیس
 ی که کوشتنه یدوا له یکان رهۆراوجۆج

 

 :کان هی یمن زگا ئه داموده ، که فاندنهڕ ڵیوا هه یستنیب یدوا. 0

 انیکێجرائاتیو ئ  وه نهۆڵیکێل جیه ، کانهیو نز ئه یکان وانه پاسه ڵ گه له  و نه کڵ خه ڵ گه له  نه ۆ
 . وه نه بکهۆک کان ره نهێفڕر  سه له یاریزان ییزوو  به ی وه ئه ۆکرد ب نه

 .رێول هه ی وه ره ده  بچنه کان ره نهێفڕ نێڵه نه ی وه ئه ۆکرد ب نه انیکێجرائاتیئ چیه ۆ

 چیه شتاێه کان هی یمن دامودزگا ئه نرابوو،ێفڕشت  رده سه  که دا ژهڕۆو دوو  ئه ی ماوه  له. 7
 .کرد نه انیکێجرائاتیو ئ  وه نهۆڵیکێل

 ییئاسا یکێوداوڕک  وه ستیانوی ، ده که ناوچه یتداراناڵس ده ،ی که رمه ته ی وه نهیزۆد یدوا. 4
 .ن بکه داڵ گه له ی هڵ مامه

ناچاربوون،  سکۆڕخ یک هی وهێش  به کڵ ژاند و خه هه یکڵ خه  که هڵوا هه یستنیب  که. 3
 شین و من هه کڵ خه یرۆز یکێش به یال  که ی انهی یاریو زان ئه ێیپ ن، به بکه  وه نهۆڵیکێل
 .ئاسان بوو رۆز  که تاوانباره ی وه نهیزۆد کردن،ێم پ ئاماژه شترێپ

 .ۆیر خ سه  وه هاته نه کێژڕۆدوو  ک هیبوو، تا   شپرزه رۆز  مه به یپارت. 0
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) پدک یاسیس یب کته مه ی وه و ئه( یت هیکۆر سه یسرور بارزان مه  که) پاراستن ی که اننامهی به. 0
  تر، که ی له سه مه نیند چه  به  که له سه مه یکردن ڵ کهێت  له  جگهێب( یت هیکۆر سه یبارزان  که
! ننێبترس کڵ خه ستیانوی ده ، وه هیاڕ گه شت ده رده سه یکبوونیدا له شێپ یکات ۆب انیژووێم

  هی وه کدانهێو ل له انیگومان  و کاته تا ئه  که ن،یق هی  اندهی گه یشی کهڵ و خه ت ئه نانه ته  مه ئه
 نیتراڵبا  له  چونکه! تێنجام داب ئه ی و کاره ئه کڵ خه یترساندن ۆب یپارت  بو، که هه
و  ستیب ده انینانۆڕگ و له نڕیسب ده ی شه هڕ هه کڵ ، خه وه و حزبه ئه یکان رگانهۆئ

 ! وه ندهێخو ده

و  ادهیق  به)  وه هی یپارت ن هیال له نوس ژنامهڕۆ  شت به رده سه یستاێتا ئ یبردن ناونه. 2
 ینێخو ی له سه و مه ئه کدا،ێکات  له(  وه هیکان هی ینێئاشکرا و نه  ره و نوسه اندنی اگهڕو   دهیقاع
بوو،  کێوتار ند چه یر نوسه  وه) بوو نوس ژنامهڕۆ  بوو که  وه ، ئه وه کاسه  کرده یشت رده سه
 !(.تێب وان نه ئه ت،ێناب ران گهین ێپ یس که  که

 یاسیس ی مه گه نیند چه یشتدا، پارت رده سه یکوشتن یدوا ی ژهڕۆند  م چه ئه ی ماوه  له. 0
  کار، که  ته خستوه یژیسترات یمانی و هاوپه ینێئاشکرا و نه یزێه نیند چه ، وه ته کردوهیتاق
کرد  انیکێکار کوڵ ن، به بکه ڵیحا  به کێت خزمه ، وهیانتوانی ک نه نه انیموو ر هه هه
 !بزانن یتاوانبار  به اتریز یکێر ماوه جه

 یکێزمان  تر و به یکێجار  که ی وه به(  شهیپارت یکۆر سه  که) مێر هه یکۆر سه یناچار بوون. 2
 .تێبدو یاسیب س کته مه یزمان  له اوازیج

  که ی وه ر ئه سه له یو سوور بوون! اسای یر روه سه  له مێر هه یکۆر سه یباسکردن. 05
! ن که ده  که سهی ر که سه له  وه نهۆڵیکێل انۆیخ( کراونێگومانل انۆیخ  که) یپارت یزگاکان ده
 !بکات؟  وه نهێلۆکێل تێتوان ده کێسی که یکراوێگومانل ک هیاسایچ  ێیپ به

 یکوشتن  به انیانۆڕو گ روانیوش نه ،یپارت یئاشکراکان  زگا ئاشکرا و تازه ده  له کێرۆز. 00
 یک هی ژنهیل  به انیکام ،یو پارت انۆڕو گ روانیوش نه ایکرد، ئا شت تاوانبار ده رده سه

 نابن؟ یازڕ  که سهی که ی وه نهۆڵیکێل ۆب یت هڵو ودهێن

کوردستان و  یکڵ خه ینیر به یکێش به  له  که ی هی یر ماوه و دادگا جه ئه)  هێیم پ به.  07
پشت   شتدا، به رده سه یسی که ی وه نهۆڵیکێل  له(  کهاتووهێکوردستان پ ی وه ره ده  یکێسان که
) نجام و ئه   نه بگه یئاسان  به رۆز  انهیوی، توان وه ره سه ی انهی یاریو زان ستن به به

  ژهڕۆر  کردن هه ینکاریئ  به شتاێه  که تاوانباره یچ که!  کردوه یارید انی(  که تاوانباره
 !  ووڕ  خاته تر ده یک هی گهڵ به

 ۆۆۆۆۆ70.50.7505ۆۆۆۆۆۆ
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 ۆب  ، که رگرتوه وه  وه مه ستهڕۆباس  عه زڕێ به یبرا یکێ( نتێمۆک)  له م هڵ ته م مه ئه
 ت هیویدا، نوس ی سبه یتیسا  دا له( ایناو ماف له ایماف)  س کهێب ۆرکێش  ی که وتاره

 

ــــــه ـــرۆری ســ ــــت و  رده تیـ ــــــی هه)شــ ـــتیار کاتـ ـــــارودۆخ مه)و ( ســــ ــــی بـ ــــ  (!!!!ترسـ

 حیناس وایه

و دو  ئه شامێراک یرنج سه  که ی وه ئه  وه، ندهێخو یورد  به ممێر هه یکۆر سه ی که  امهی په یق ده
  به ست وهی په یی وه ته نه یگرنگ یت بابه رۆو ز نیاردایست هه یکێکات  له  مهێئ)بو   هێڕد

 یترس مه) ها روه هه( دان هیکا  له راقداێکوردستان و ع یر ئاست سه  مان له که له  گه یند وه رژه به
چون و  ناونه له شیت بهیتا و كوردستان به یگشت به راقیع یخۆبارود یكدانێت ی شه هڕ پالن و هه

 (. هی هه ینگ و هاوده ییایور به مانیستیوێپ

 یکان وشه  هی وه وردبونهێستان و ل ر وه سه و له کردن ستهێوڵ هه ی گهێج دا هی و دو رسته له ی وه ئه
 یک هییتاڵک هاو ر وه گه  مهۆخ یق من هه! ن(خۆبارود یکدانێت یترس مه)و ( اریست هه یکات)

  به پرسراوانێوا ل  وه هی که  له استڕ به ێر ئه: مڵێو ب تێالم دروست بب کێاریکوردستان پرس
و   کوردستانه یردراوێبژڵ هه یکۆر سه یرم فه  به  که ،یت بهیتا  به مێر هه یکۆر و سه یگشت

 ی که سته دهاڵبا  زبهیدو ح یپرسراوانێل یدوانێو ل  ک قسه و وه ئه یکان امهی و په دوانێل تێکر ده
 یر ؟ ئه کردوه( خۆرودبا یترس کات و مه یاریست هه)  به انیست هه ن،یربگر وه یگشت  به مێر هه
و  بو؟ ئه نه( ینگ و هاوده ییایور)  به ستمانیوێپ چیتر ه ی  و کاتانه ئه ۆب ک،ۆر سه یناب جه

 : که ، هییو ن  بوه نه کدانێت خۆبارود یترس مه چیه  کاتانه

 ینج زار گه هه  ده  له اتریز رساند،یگڵ هه تانۆناوخ ڕی شه( یتێک هیو   وهێئ) کێکات -
  ش واده و خانه ڵزاران ما هه  و به یو قوربان ین مه سوته  بونه  له م گه ئه یوید نهۆخ رلهێخ

 .ردان بون؟ رگه و سه  ئاواره

 .شکران؟ێک مێر هه ۆکورد ب  دژ به یران رکهیو داگ ێدراوس یکاندا سوپا ده وه نه  له کێکات -

  ر به سه یک هیایمپانۆند ک چه یرفانیگ  تهێچ ده  له م گه ئه یت و سامان روه و سه ڵما کێکات -
کوردستان  یشراوۆفر ییدز به یوت نه یوت سکه و ده  و پارانه ئه تێس نازان و که  که زبهیدو ح

 .ت؟ێکر ده  هڵوا حه ێک ۆینتۆک و یو کام حساب بانک ره به

 یزگا ده ک،ێت حکومه  مچهین  ته بونه  که زبهیدوح ی اڵبا یپرسراوانێل  له رۆز کێکات -
 .؟ هی هه انیانۆیخ یو رفاندن ڕکوشت و ب یو گروپ انۆیخ یاندنی راگه

 وێن  و له ت للهیم یپرس ێکان ب نوسسازه و گرنگ و چاره اریست هه  ارهڕیب ی ربهۆز کێکات -
 .ن؟ێدر ده  وه که زبهیردو ح هه ییاسیس ۆیریب ن  هیال  نها له ته  کان و به داخراوه  ژوره
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و  سکێر ئ سه  تهۆشتی مان گه که له گه یت و سامان روه سه یردان ده هه  و به ڵی نده گه کێکات -
 .؟ کراوه نه ییدادگا  هی هییسۆو د ر ئه سه له شیوت حه  پله یکێپرسراوێل چیه ستاێتا ئ

شت  رده و سه  مه حه  مامه رانۆک س وه یسور و جه ستێوڵ هه  ئازا و به یران نوسه کێکات -
کار  له یست ده شیکێپرسراوێنها ل ته ستاشێو تائ ن؟ێنرێوز گه ده انداۆیخ ینێخو  عوسمان له

 .؟ وه هیشاێک نه

م  ئه ی رکرده و سه پرسراوانێل ی هوێئ  م، که ناکه ڕ باوه زیرگ هه ک،ۆر سه یناب جه  ببمبوره نا
  ه (خۆبارود یکدانێت یترس کات و مه یاریست هه)م   ستتان به هه  تازه  به  تازه  شه بهێب  له گه

 .قم هه ر هس م له که گومانه  له ێواب شمێ، پ گومانه ی  گهێج  مه ئه رێخ نا، نه ت،ێکردب

ر و  نوسه یت هیسا که ییکورد یاسیس یرۆریت م که هی  باش ئاگادارن، له کۆر سه یناب جه
ران  نجده ره یستیو شهۆر و خ و نوسه ریروناکب یکێس که  که ن،یر راپه یدوا  له  وه رانهینب شهۆر

ئامانج، تا   دا کرده 0224/ 0/ 72 -70 یروار به  له( یی وف ئاکره ره) شانێتك حمه و زه
ند  چه ستاێدا، تائ 0/0/7505  له( شت عوسمان  رده سه)  هی گهێم ر ئه ییدوا قوربان  گاته ده

و ( خۆبارود یکدانێت یترس مه) ای؟ ئا کردوه ییدادگا  سهی و که ر ئه سه ر و تاوانبارتان له بکه
راست  به انی ،دادگا  نه بده  رانهۆریو کوشتن و ت ئه یران بکه  که نان نه وهێپڵیپا( کات یاریست هه)

دواداچون و  به ی سهۆپر ڵێیب ۆت ؟ وه هیزراۆد کان نه تاوانباره  له ک هی چیبو وا ه رێخ  وه ئه
 !.ت؟ێکورد دروست کردب یی وه ته نه یشیر ئاسا سه ۆب یترس مه انیکان هیسۆد  له  وه نهۆڵیکێل

 ێب شیتاوان و تاوان ێدات، سزا ب ئازار ده ۆڤمر رۆدو شت ز: ) تڵێ ده ینس ره فه یکێند رمهیب
 یسان که ۆستار، تا ب خێو ش  مه حه  مامه رانۆس یبکوژان یتاوانکاران یکوا سزا  ، باشه(سزا

 رۆریت شی(شت رده سه)کات و ت نه س جورئه ن، تا که به وانه یکار ۆنا ب ند و په په  تهێتر بب
 یری هغ نران،ێر وهڵ هه انیانیگ ی پوله وا په ی رانه و نوسه ئه یبو تاوان ێچ  باشه ت؟ێکر نه
 .مان؟ که ته نهی شمه به  وه ته ل و نه خاک و گه یستیو شهۆو خ  زانهۆسڵد یگرتن خنه ره

  ن، که که ده انیتاوانبار  وه جاروبار به  که ت،اڵ سه ده یگر خنه ره یکێر نها نوسه کرا ته نه  وه ئه
 ێیپ به نێب ،یت هۆیخ ێیج تان له و گومانه ر ئه کوردن، گه یو دوژمنان ران رکهیداگ  ر به سه

و  یو تاوانبار ن بده انیم دادگا و سزا رده به  ننهێانهین و ب بکه ڵ گه له انی هڵ مامه اسای
و   وته کهێر  وه ئه ن؟ێکر نه رۆریت ماڵ  به نن،ێلم بسه انیی وه ره ده یست ده یو هاندراو کردنیناپاک

 یفر ده)  کان به تاوانکاره ڵێیب ۆبو، ت ئاشکرا نه انیچیه یر بکه  ره،ۆریمو ت و هه وا له  رهێخ
 ۆب  وه تنهێراب گه ۆوخ و راسته ر کسه هیکان  هاتبن و پاش روداوه  وه تره یکێئاسمان  و له( وڕیف
 یتداراناڵ سه ده  که ک،ۆر سه یناب گومان بکات جه یت هییق ناهه کڵ ؟ ئاخر خه وه ره ده ییشاۆب

 ی وانه  ئه  رهێخ  وه ئه ت؟ێد  وهۆخ  ر له گومان هه ایئا ؟ هی دا هه هو تاوانان له انیست کورد ده
وا   رهێخ  وه ئه ن؟ین  که زبهیدو ح  ر به و سه رۆخ موچه یران نوسه  له انیس که نێکر ده رۆریت

و   و بژارده زۆسڵو د رێبو یسان که یتاک تاک   له رکراون،ۆریت دا هڵسا زدهۆم ن  له ی وانه ئه
 .ن؟یکورد یتداراناڵ سه ده یگران خنه و ره ژیمت هڵ ترس و قه چاونه
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  و به ایو ور تێکردب  ارهیست هه  وشه ه  م ر ستتان به م، تازه هه ناکه واڕنا، ب مێر هه یکۆر سه نا
س  که  گهڵ به ێب تی که دهێداوامان ل ،یت هۆیخ ێیج کانمان له گومانه امینڵد ، وه تنهێئاگا بوب

 م هڵ قه ی دانهیه و شه ئه یئاخر بکوژان زم،ێر به  که مهێل مان گهڵ به یداوا ن،ی که تاوانبار نه
  ش له وا ساده ۆییناوخ یک هیزگا و ده نیکردو ن شقنه زا و مه شاره و نه یناش  نده وه ئه یسان که

و  کوچه یزا شاره انیبکوژان ن،ێئاشکرا بکر مانان  مهێئ ۆب یئاسان  وا به  که ، هیین  وه انهیپشت
  وه نهێشاردر ن، ده ده نجام ده ئه کان وانهتا ییستور و پشتئه ییاینڵد  به کانمانن، هڵو ما نۆاڵک

ر  گه ، شهیو ئاسا سیلۆپ یکار  وه ئاخر ئه اسا،یست  ده  نهێنادر اشنینڵد ن،ێدر ده دهڵو دا
ک  نه و،ڕ نه بخه کان گهڵ ن و به بکه ێل ی وه نهۆڵیکێل  رانهیلگێو ش بنێڵو دایدوا به یراست به
 .نوس ژنامهۆر ی مهێئ

حوکم   مهێر م هه  له تاڵ سه ده یاسای  هیگومان، ئاخر ئاشکرا  هی  گومانمان هه کۆر سه یناب جه
و بکوژان  ر رکهۆریت  هی، تکا که کانمان مه گومانه  گومان له اسا،ی یتاڵ سه ک ده کات نه ده

 یالبردن ،ن کانمان بده گومانه ی وه مکردنه که ڵیو هه  وه کرده ن، به ن و سزا بده ئاشکرا بکه
  ، به و تاوانانه  له تێکر ده  زانهۆسڵو د  فافانه ت و شه حکومه یجدد یدواداچون  گومان به

 یکان نهۆک  ره الپه ی وه دانهڵ کان و هه کارته یکردنڵ کهێت  ك به نه ت،ێب ده اسای یپاندن سه
 یکورد یک هی هرکرد چ سه ت،ێبکر  و رابردوانه له  وه نهۆڵیکێر ل چما گه ،یژۆبراک ێینێدو
  ک به نه ت،ێکر تاوانباران ده یسزادان  به ت؟ێچ رده پاک ده یزێر شاخ په یم رده سه
  وهۆناوخ ڕی شه یم رده سه  له ی وانه ئه زب،یح ینوس ژنامهۆر  له کێشکر له یکارخستن به
 انییرمان فه انیکان مه هڵ و قه کان ردهۆبیک ی وانه ، ئه بونه نیداتاش ت مهۆو ت نێجو هڕ شه یرێف

ن و  بکه ڵ کهێت یش و سپ ره  هی وه نها ئه ته انیکار ی وانه ئه. تێد ۆب  وه کانتانه زبهیح ۆیریب  له
 .یکتر هی ێیج  نه و گومان بخه یراست

 دیه شه یرکردنۆریت ی وه کاردانه  بکه، واڕب کۆر سه یناب جه مڵێب تێو مه ده داییتاۆک  له
 یر ماوه و جه یگشت یو را یرینب شهۆر ی وه بزوتنه یژوێم  له  رخانه رچه وه یکڵێشت خا  رده سه
  نا، تازه انی تێب شۆخ ێیپ مێر هه یت و حکومه مێر هه یت هیکاۆر سه. مان که له گه
 تێس ناتوان که تریئ.  شکا تاڵ سه ده ۆیشک  له یو ترس و سام وه هیکرا یچاو مان که ته للهیم
 یکان رهینب شهۆو ر زۆسڵد  هۆڵر یرۆریت  له تێناب نگ دهێس ب که  تازه ،یچاو  بکاته ۆڵخ
 ، هیین ێنێک دو وه ڕۆم ئه ابن،ینڵد  ش که  زبهیدو ح یاڵبا یپرسراوانێمو ل مان، با هه که له گه

ش  م کاره ئه یتا ره ، سه خته سه ی تاکه ره ر سه هه شیکێمو کار و هه  وتوه کهێر  کاروان به  تازه
سور  انی و کارانه ر ئه سه ر له ر هه گه ت، للهیم  تر بن له ینگاو هه ڕێی چاوه تێب ده ،ڕی پهێوا ت
 .بن

 ڕێ چاوه تێکر ده ێر ئه. گوتار یامی ک په نه  کاره یامی په  به یستیوێپ ستاوهێئ  له ر ماوه جه
 !.ک؟ۆر سه یناب جه نیب
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ــریــت  ـــ ــــەمـــ ــــ ــــ ـــۆ نــ ــــ ــکۆمــــەند ت ــــ  !ئــــەى شــ

 (على شدارەب)عوسمان  شدارەب

بروا  ستاشیتا ئ ۆیەان،بیگ شتەردەئاشنابووم س ۆت ەب ەناوێهەڵه انیژەچاوم ب ىەتەوەل
 ە،لەئاشتى نام ەو ل ڵماە،ل ەبخانێکت ەبازار و ل ەت،لیناب ماەڵگەل تریچیه تریئ ۆت مەناک
 ۆت رانەو براد ستۆخزم و د ىەوەرکردنەسەب ە،لەشخانۆخەن ەو ل ردانەس ەو ل رەفەس
 رهانۆئ کانىەبێو کت تیوەناکڵپا کماەتەل ەوانەتر ش کىێجار مەناک روانا ب ت،یناب تکماەل

 ۆوونبونى ت ۆب واکردنڕت،بەیناخ ڵپا تۆخ شتىینەت ەل اریختەپاموک و کازانتراکس و ب
 ..ەقورس رۆز منۆب ییەردارۆو ز ڕکتوپ ەیەوێش مەب

 انێیانداى،پیئازار ەک ەوەمەکەد ەسانەک وەئ مىڵو زا قىەرڵد ەل ریب ەیەفتەه ندەچ راستىەب
 ندراونێراه کانەنسانیکوشتنى ئ رەسەل اشمینڵو د ەبوەه انیرۆز کىێتەجورئ رساممەس
 مووەه ۆناسک،ئاخر ت ڵد ىۆت تىەرائەب ەل ڕپ ىەستەج یەچوەدەن انیستەد نایگەئ

روخسارتدا  ەل تیگرژ زیرگەه ەویەداەد مەاڵو کەیەنەخەردەز ەب رتەرامبەب کىێبونڕەتو
زات  ەوەتیندوبیز ۆت ستاشیئ امینڵمن د! ؟ەوەبسن ێل انتیگ انیتوان نۆکرا،چەدەنیدەب

 ەژنامۆو ر ەمێئ ەو ل ندىەس ێل انیانیگ ەک ىەئازاربد ەسانەک وەئ تیەنا تڵو د ىەناک
 مووەه ەرمیکردى، ب انیمانەلیشمەن ەو کچ کانتەلۆو هاوپ ۆو زانک انێڕرگەوکارى و

 ەخراپ ەب ەت،خراپێبەچاک د ىۆخ ەبک همالىیئ رتەرامبەب ەخراپ ىەوەئ) تگووتەد کێتەڕەک
 (کەڵخەل نیاوازنابیج شەمێئ نایگە،ئەوەرەدەم مەاڵو

 ۆت زىۆسڵو د ىۆیراستگ ربوو،ەدەب دەحەل ۆت بانىەهریو م ستىۆدۆڤمر ح،ۆر شتىەردەس
 ىەوەپشتەل ەوتەککەو پ ریو الو و پ نجەشار و گوند و گ ستایئ ۆیەب ت،ێناکر رەوێپ

ئاشکراکردن و  ۆب ەگرتو انیرەنگەس ەوۆت ستىۆقدەو ح ستىۆدۆڤو مر خوازىیئازاد رىەنگەس
 ..ەالدانەج وەئ زارکردنىەرمەش

 ردانواندنەو س ردىەنام کەبوو، ن ڵقبو تیرگەجل و ب ێو ب تىیەو برس بوونىەن ۆت ئاخر
 ىڵخا رفانىیگ ەب ەوەکەیەب ەفتەه انەیو د تەڕەک انید ەرکزى،بەس ىەشاهان انىیژ ۆب

 نىەخاو توانىەد شۆت ۆکرد،خەن سەک ۆب شتیستکردەد کىەیەنەخەردەو ز راندنمانەگوز
ئازادى و  ەب ۆت نىیۆاڵپ ىەڕروباویب مەاڵچوى،بەدەن شەردەمدەو ب تیب کێشت مووەه
 کەڵخ انىیژ ەل رتیب ىەندەوەشتکرد،ئیو باش داىەن ێپ گاىێر ستىۆدۆڤو مر کسانىیە

 07 نهاەت شتیدبونیهەش کاتىەل ۆیە،بەوەکردەدەن تۆخ رفانىیگ ەل رتیب ەندێه وین ەوەکرد
 ەتیبو ستایئ ۆت ندەمۆشک ى،ئاخریایژەد کەڵخ ۆب ۆت ەبوو،چونک رفاندایگەل زارتەه

 کانىەشیهاوپ ۆب کێمزەر ەتیت،بوۆخ ىەکەتەکەملەشار و م ۆب کیەژووێم نىەخاو
 وەئ شیکانەرۆخەگۆو ب مەزەو ق ەڵەبا بود...ژىێقبەئازادى و ح ۆب کڵێمبویس ەتیت،بوۆخ
 ... تێب زۆریپ انەیانیژ
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 ەوێش مانەهەب بووەه تیدیتراژ کىێانیژ نۆرچوو،چەد کێر تۆخ ىەکەتنامیەسەو ان،یگ برا
 وەئ ندىەفمەرەش نجانىەگ مووەه. ژاندەه اىیدن مووەبوو و ه دىیتراژ شتەکییەئاواڵما
و  تیایژ ەرزانەربەس ندەچ خوازنەد تەکەرەفەس ەو ئاوات ب ەزگۆخ زارانەه ەتەکەملەم
من  بىینس ەکردت ب ۆت ىەرەفەس وەئ ترسمەئ رۆز ەماوەن مەقرۆئ ستایمن ئ رتکرد،ەفەس
 ..ندەمۆشک ىەئ تێرچەد انمیگ رىیپ ەب کەیەالوەک ناەپ ەو ب تێبەن

من  ،ێَ  ڕهاو تێد شەمێئ کردنىییوااڵکاتى ما) کانتەووت ڵپا ەمەخەد نگمەد شیمن مەکەانیگ
 کمانیدا ستىەد کەیەوارێئ ،ەوەتەپاوێپ مانۆجانتاکانى خ شەمێئ ەک تێد کەیەدێسپ امینڵد

 ۆب کێسجێم وداەشەوین ە، ل"نێڵیتبهێج ێبەد ەببوور" نەڵێو د نەیکەماچ د
 ەمشارەمن ل ستىەدەڵه انىەیبەک م،ەوەداخەب" نینووسەدۆیو ب نیرێنەد مانەکەستیوەشۆخ
 تۆخ رىێجوام ەک شمۆخڵد نى،یتمبەن ەوییەرکزەسەب ەبرا ک مڵشحاۆ،خ وااڵما م،ین
 ....(داەن ستەدەل

 

 ئازادی لە نێوان هستریای پارتی و فتوای مەالبەختیاردا ؟

 عارف  بوارڕی

 ڵەواەه مەئ ت،ێبەدەڕپێعوسماندا ت شتەردەس یرۆریت یساتەکار رەسەب ەفتەدوو ه ڕۆمەئ
 یرانەگیداگرت ون یناومانەه یراپاەسەک کێبوونڕس ینێوەه ەبوو کمانێرۆز ۆب تاداەرەسەل

 یتر ەیکەوید بوو،ەکەساتەکار یدیتراژ یوید ەمەئ المەب. نیخشەب ێپ یرۆز یکیەونائارام
 ەوەکرد مەبوو دژ ب خوازیئازاد یلکەخ ینیرەب یکەیەوەبزوتن یدانەیمەوهاتن نینەاچڕ
و  یگشتەکوردستان ب ،یمانیتا سل ندنەل ەل ،یدنەیتا س رێولەه ەل ۆیەربەه. ەونەزیق
 یزگاەد دانەس. دانەیمەهات یپارتەتووند دژ ب یکیەتیەزاڕەنا یوروپاەئ یوالت نیندەچ
 م،ێرەه( یختەتیپا) ۆیزانک یمەرەحەل ەک نەکەد کێندکارۆێخ یرگەمەباس ل اندنەیاگڕ
موسل  ەل یرکراوۆریت ەب ەیکەودواتر الش تێنرێفەڕد شدایوئاسا یموکراسید یندنەبەڵم
 یئازاد یئازاد یعاریوش نگەد یورەد ەل یەلگاەمۆک نۆچ ەووداوڕ مەئ نمانیب. ەوەتێزرۆدەد
َ  و ر یتیەساەروکەنووس رۆز کجاریە یکەیەهاوکات ژمار. ەوەکردۆک  ەیکخراوَ  ێَ 
 ەتاوەرەسەل نۆچ کەو ەووداوڕ مەئ. نگەد یەناێه هاندایج یرەراسەسەل یرەماوەج
 انیستیوو نیەال ێندەه مانینیدواتر ب ملکرد،یحەت کانەالتدارەسەد ەحزبەب یستگرتنێوەڵه
 ەوەبچنەک ەیوەناچاربوون ب دراەقوتن انۆیب ەبگرن، ک کیەماس خنداێل یکێئاو وێنەل

 یپارت وانین ەیانیدوا مەئ ەیوەبوونۆک ەل انیتەخ رەس ەوەنانێوپاش ه انۆیخ ەیکەقاوغ
 یکانەوئاکام ئافاتەل انۆیخ ەوەکێتابتوانن پ ،ەوەبوون یستیلوەه کیە ەناچار ب یتیەکیەو
 ەبوو ستراویب ەویەئازاد یئازاد ینگەد دایناوەهەل ەک زنێبپار یەاسیس ەرزەلەبوم وەئ
 . کوردستان یکانیەاسیس ەشێهاوک ینڕیگو ۆب کەیەوەنانیلهەه نگاوەه
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  یو ئازاد شتەردەس یرگەم

 یعسەب یتەحکومەکوردستان دژ ب یخوازیئازاد ویرەراپ یلکەخ 20یهارەب ینیرەاپڕ 
 انۆیخ یکانیەماف وئازاد ینانیهیدەب وەوەوسانەو چ مەستەل زگاربوونڕ ۆب یستیفاش
 ەیەوەئ تەقیقەه المەب .بووەلکەخ وەئ یکەرەس ۆیمەنیدا یئازاد یونەخ ەوات. دانەیمەهاتن

. کردەن رەبەستەد یکانمانیەماف وئازاد یشیرانۆگ ەل تەنانەتەون عسەب ینیامالەڕن ەک
 ەک بنەد یداواکار مانەه ۆڕیگ ەوەنانێهەکوردستان ناچار ب یکەڵخ ڵسا 02پاش  ۆیەربەه

دوو  یبوونەڕپیپاش ت بووەدەک. نیامالەڕن ەوەنیرەاپەڕن ەمەئ ەک ەویەاوازیج وەب. یەئازاد
 ەنگڕە ەک کێشتەردەس ڕۆمەئ فسوسەئ المەب. یەکراەن انیربوونەگۆمس ەل کێگومان ەهەد
 رەبەل ەوات رورایب ینیربرەد یتاوانەب تێنێدەڵه ایدنەب یچاو داڵسا مانەه یراهارەبەل
 ەتەو سوون نگەرهەف مەئ یراستەب ایئا. تێکرەد رۆریت نیربرەرورادیب یئازاد یبوونەن

 ؟ ەکیالتەسەچ د ەیپاشماو یاسیس

مل  ەک ێخوازەد یتیەکوردا یالتەسەود اکانیشیمل ەزێه ەسال 02 ەک نیزانەد موومانەه
 ەیانیشۆخەن وەئ یکانەرۆو ج یدارەن ،یکاریب ،یتیەبرس ەب ۆناوخ ەڕیشەب نەیبد
 ننیبەم ەرانیشاع یونەخ نیووت انێیپ...ەناوێه یمەرهەب ەالتەسەد مەئ ەیوەکردنڵیشانخاەک

 یقانون انیَ  رنۆگەول عسەب یاساکانی یلسپاردنەو ه انکوردست ەیوەابوونیجەوباس ل
باس . ەوەنیبەن تریکێوەرۆک یووەڕووبڕ عسداەب ەیکەعرەن لەگەبا ل نەکەم یخسەش حوالەئ
 ونئاواکانەرعیفەک ننێبنوق یەتیەنایچ ەورەگ ەشڵق وەوچاو ل نەکەم یژارەوه یگران ەل

 شکرەول ردمانۆبەب ربنێژم ەانشوکر. ەناوێه مەرهەب یمانیسل روێولەه یکانەاردریلیوم
 ۆڕیوگ نەبک باەب نۆک یکا نەکەن. چنێپەدەڵه مانەکەزمونەئ ناەد رانیئ اویتورک یکانیەشێک

 یرزانەمسعود ب کۆرەس ردووەهەل ەجگ ناەد ەوەنەدەڵه داۆناوخ یکانەڕەش یانیقوربان
 نەیبکەقس ەوەژدانیوەب. نیدادگاکر مەردەب یچیراپ موومانەه ێبەد یبانەتال اللەوج

 شیوەئ ەشحاالنۆخ ،یەلەندەگ نێنێل ێیناچاربوون پ انیبچوک وەورەگ ەک کەیەدیارید
ئاشکرا  کەڵیەندەگ ەک کێسەک رەه ەب داتەپاداشت د مارۆکۆرەس ەک ەوەبووت مەک ەندەوەئ

 تەریشەوع ومەق مووەه یتیەیوبرا یتیەکوردا یپاراستن یرەنگەس بنەم رانەگین. بکات
باشتر  یکیەناەرپەس وەبێڵو تین یازڕ رەگەئ شیهاوالت ۆیت وەزیهەب وەکمۆت کینیئا زوۆوه
تا  ننێرهەد انمیگ رنەو مڕۆنا ەرێل ێلەد شتەردەسەک ەیوکاتانەئ المەب. ەوەزرۆبد تۆخ ۆب

 ن،ێرخەچەتردا د یکەیەئاراستەب کانەشێهاوک یترازو یتا تریئ ،ەوەتێنێرهەردەس یئازاد
 ەڵگەل یپارت یاسیس بەکتەم یوبەیئ یبرەس ۆیەربەه. ناخوات ەک ەتیەموکراسید ەوەئ تریئ
پاش  انەیمجارەئ خواروەکوردستاندا هات یکەڵخ یتیەزاڕەنا یترەمۆبار یکشانەڵه
 انیشراوێلکەه نێخوەل یکێاندنەیاگڕ شتدا،ەردەس یرۆریت رەسەب بوونەڕپیت کەیەفتەه
 مەئ ەک ەیەوەئ تەقیقەه. اگرنڕزۆریپ کانیەزۆریپ ست،یئ نیبل انۆیناچاربوون خ رکردوەد

 ەینۆک یکا وەئ ەوەکردەب کوەڵکوردستان ب یکەڵخەل بووەن ەشەڕەه اینەت ەاندنەیراگ
 ۆناخ ەڕیش یفەلەم یەن دایندەرژوەبەل یتیەکوردا نێلەد هاەسال ەبوو ک شەباکردنەب
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 ەحزبان مەوئ یپارتەک ییەت،ئاساێب یستیویپ یتیەکوردا کێکات یەن یبەیع ،ەوەنەیدەڵه
 . ەوەنەدەڵه ۆناوخ ەڕیش یانیقوربان یکانۆڕەگ

  یئازاد ەیزمیۆو د التەسەد یترس

 ەیَ  نیو مەک یکیەایهستر یدووچار یالتەسەد ەک بووەن ەنگەد وەئ اینەت یئازاد 
 ڵقبو یئازاد ێناتوانەبوو ک شەالتەسەد وەئ ەیوەارکردنیووش ینگەز کوەڵب کرد،ەشنەوچەل

کردن  یداکوک ۆب ەوەبوونۆک یورەدەکوردستان ل یکەڵخ ەک کێعاریش ەژانڕۆ مەئ. بکات
 ەحزب یکانەعاروئامانجیشەب یکیەندەوەیپ چیه شینیبەڕەزەب ان،ۆیخ یکانیەوئازاد مافەل
ماف  ن،ەدەتاود داێت یانۆیخ یکانیەاسیس یەکا وانەئەک کەیەبازن. یەن ەوەکانەالتدارەسەد

 وەئ یمولکردنەحەت ۆیەب ەانیکانەتیرەوداب ون نیئا زوۆوه تەریشەوع ومەق یکانیەو ئازاد
 یەیسا رێژەل یئازاد ەستمەئ نێلەد ۆیەربەه. ەانیندەوەرژەب ەو دوور ل حالەم تریئ ەنگەد
 ەنانەنیەحزب و ال وەئ ەوەکردەو ب تێبەه یمکانیئ داەانیبەزهەوم یومەق ەنیەحزب و ال مەئ
 یال ەوەنەڕیبابگ داەرێل. ننیربرەادڕ یوئازا انەیب یئازاد مەردەب ۆیخەاستڕ یرەمپەل انۆیخ

 ەداوانەلەه وەب یەچ ۆیه نیبزان ارویختەب الەکاک م یتیەکیە یاسیس یبەکتەم یژێبەووت
 یکێرەمسەج ەتێوەکەد ەوەبووتەوشک ن یشترێپ ژڕۆ ندەچ ەیکەنینووس( یبەکەمر) شتاێه

 دیهە؛؛ ش یشانیناونەب دایوتار نیدواەو ل تینەیگەادڕ تریکێنەبۆپالن و گ یوالەترو ه
 فاف،ەو ش شنڕۆ یکێزمان ەب وەویەبالوکرا رێچاود یرەمالپ ە؛؛ ل یو ئازاد شتەردەس
 یەدوورن ناەد زن،ێبپار ێل یانۆیتاخ ەوەکاتەئاگادار د یەترسەم وەکوردستان ل یلکەخ

 یعاریش ەک ێگرەداد ەوەئ رەسەل ێپ داەوتار مەل. نتیبه داۆیخ یدواەب ەورەگ یساتەکار
 یەناێه انەیزێت مەئ یکاریکر یزمینۆمۆک یوانەرەیپ رترۆز یاسیس یرتەدوشەیق ێب یئازاد
 ،ێقبول ناکر داەستێئ یکانیەاسیس ەحزب ناوەواناخوات، ل یدروشم: ))ێلەدواتر د. ەئاراو

 مەئ(( ەحالەم کاندا،ەبەزهەوم نیئاەب رەرامبەبەل ،ەمەست کاندا،ەالتدەسەد رەرامبەبەل
 ەیوەبزوتنەک کێکات ەوەخاتەد 20یهارەب یکانەووداوڕ یریبەو اریختەب الەم ەیستیلوەه

 یبانەتال اللەج زەڕێب ،ەویەنەت یکوردستان یکانەچکۆشارو شار یرۆز ەیربۆز یشورا
و  یکاریکر یزمینۆک رەس ەرشکردنێه ۆبرد ب یناەپ داەیەوەبزوتن وەئ یترسەم مەردەبەل

 شنێکەد یشورا ەیوەبزوتن یشانیون تەخ وەئ یەگواەتاوانبارکرد ک ەوەب یتەکمیح یمنسور
 ەیوەکوردستان وبزوتن یشانێتکەحمەو ز کارانیکر یکردن یدیهەت ەوتنەهاوکات ک ۆیەب

 ێجەب ستەد یاریخواز مداوەقەل عسەب یتەحکوم یستەدارد کراوێگومان ل ەب ییشورا
 ەهەدوو د ەب کیپاش نز ڕۆمەئ. بوو یشورا ەیوەبزوتن یکردنەغەدەو ق چانیلپەه
 ەکوردستان ل یلکەدات وخ ەرەتندەک ەستەد مەئ ەیوەانەڕگ یترسەم یماێه اریختەالبەم
. ەداو السەم ۆیخ ەوەزێه وەئ نیەالەل ەک ەوەکاتەئاگادار د یەاسیس ەتننەک وەئ یترسەم
 ەیوەل اوازیج. ەوەنەیبد یاسیس یرتەش دوەیق یب یئازاد یباس ەل کڕێئاو یتۆیەخ ەیگێج
 یحزب وەلەمۆک وانێن ەڕیش یمەردەس ۆب ەوەتەڕێگەید کێستەبەچ م ەب اریختەالبەم ەک
 یتاکانەرەس ۆب ەوەَ  تەڕیگەد ەاسی مەئ یژووێمەک ەیەوەئ ەیکەتەقیقەه المەب موکراتید

 ەب رەرامبەبەل کداەیەنووسراو ەل تەکمیح یجار منسور مەکیە ۆو ب رانیئ0222 یشۆڕش
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 یرچەگەئ ەباس مەئ ،ۆڕێگ یەناێه یرتەش دوەیق ێب یئازاد یباس راندایئ یکانیەدایف ەکیچر
 شەستێدواترو تائ المەب ەوەستانەاوڕ دایرەرامبەبەل شینرانیئ یپەچ مووەه داەمەردەس وەل
 انۆیخ یعاریشەب رتەدوشەیق ێب یئازاد ران،یئ یکانەکالیو راد پەچ ەنیەحزب وال مووەه
 وڕەتوو ەزێرەب مەئ ەندەوەئ یاسیس یرتەش دوەیق ێب یئازاد ەک یەداەوەل ەکەرەیس. زاننەد
 یکێژکارڕۆ. عوسمان شتەردەس ۆێنەرلەس یسزا یفتودان ەکار بگات ب ەک کاتەد ەئوقر ێب

 ەل اریختەالبەم دا،ەفتەه کیە ی((ڕۆمەئ یستیلوەه))  یدوو وتار وانێن ەل ،ەرەیس
 یچ جا ،ەتاوان ت،ێب کیەرچەه رەسەوا، ل یتاوان ینجامدانەئ))  ەوەوێش مەب یکێنیربرەد
 یبەکتەدوو م رەه وانین ەیوەبوونۆک رپاشەه ەیوەب گاتەد(( ێب یئازاد یریب رەسەل
 دیهەش ستاێئ رەگەئ))  ێبل ەبکات ک نەش دایەئاراست وەب ەیکەمەلەق یرمانەخ یاسیس
 رەسەل تەنانەت ای یکیدا رەسەل ای ۆیخ یکێشۆخ رەسەتر ل یکێرەنووس ،یەبما شتەردەس

بکات ؟  یئاسان بوو قبول یەبایبنووس یتیەوینووس ۆیخەک ەیەیوێش مەب یکێخزم
 یالمارەپ ەیوەئ ەگشتووتەن یئازاد وروپاشەئەل تەنانەت.. بوو،ەدەئاسان ن ردامەوباوەل

 یشەب ەل اریختەالبەم ەک یەن ەوەئ رەه ەکەساتەکار(( تێبدر ەلگەب یبەب کتریە یشکۆژن وخ
 یزارەرمەش یرۆوم یردەونام ونەزێق ها،ەئاو یتاوان))  ێلەد داەیکەنینووس یمەکیە
 ەل کێسەک رەگەئ: ێلەد انَ  میدواتر پ ژڕۆ ندەچ((  ەوەتیناب انیل زیرگەهەک یە ەییشیمەه
 رۆز یکێژدانیوەب((. ەرەسەل یتووند یاسای یبدات سزا نجامەئ ەیەوەکرد مەئ وروپاشەئ

ژن  یالماالەپ ەک ەیوەئ ەتەشتووەگەن یئازاد وروپاشەئ ەل تەنانەت ێلەد مانێپ ەوەئاسوود
 ەمەئ ایئا یچ یپاەل ەتاوانبار کردن مەئ یاستەڕب یرەئ. ێبدر ەلگەب ێبەب کتریە یشکۆوخ

 رەه ەل اوازیج المەب ؟یەعوسمان ن شتەردەس ۆینەرلەس ەیوەکردن یدادگا ەوەکردەب
 ەشار مەئ اندەیاگڕ یمووتانەهەب ەباکان ێجار ب کیە کیکات ەک وەئ ،ەوێئ یکیئامانج

دا  رگتانەم یسزا تریکیجار شیەدادگا وەپاش ئ مانیگر. نەرمکۆریت رنەو و لمێناهێج
 ەب ەک کێسەپال ک ەنەبخ ەرۆج مەل یکێرو تاوانبارکردنیتشه یەواڕە ەیک المەب. ایرەسەب
 یکیەداواکار ەکۆییەچ راستگ ەوەئ ،ێوەد شۆخ تمەکەکچ ڵێب کۆرەس ەب مەلەق یونەخ
 یتاوان))کوردستان نازانن  یلکەخ رەگەم .ێنرێبجو المارەپەب ەشنەوچەل ڵیاەیخ
 مەل ەک تێچەدێپ یراستەب ،ەاندوەیراگ نینووسەب ۆیخ یاڕرویبەک ەیەوەئ اینەت(( شتەردەس

 اساویو  ەیوانێپ کامەب ناەد تێزعاجتربیبارکترو ئ رلوتەب یمو ەل یاسیس یالۆڕم داەوالت
پال  ەبخات کیوداستان چوونۆب هاەبدات و ۆیخەب ەگڕێ کێحزب یژێبەووت تێکرەد ساڕێ
 کەو زانمەد یستیوێپەب داەشانەڕەه وەئ مووەه پالەل. یئازاد یمزڕە ەبووەک ەوەکێسەک

 دایەاستڕ وەدان ب ،ەرانەگین ێل یاریختەب الەم ەک ەیەیوەبزوتن وەئ یوانەیڕەپ ەل کێکیە
 ێب یئازادەک ەگرەنەڵحاشاه یکستیەَ  را کاتەد ێپ ەیئاماژ ەزەڕێب مەئ ەک ەیوەئ مێبن
کاک  المەب. ییەکاریکر یزمینۆمۆک یوانەیڕەپ یستێلوەه عارویش یاسیس یرتەدوشەیق
 ەوێئ ۆب رەگەئ نەدەد ێپ ەیئاماژ ەک ەیورەگ یەیاسیس ەتنەک وەئ ینگەز ەابیدلن اریختەب
 ەینجەستوپەد ەیەفتەدوو ه ەب کینز ەک ەکیەنیکوردستان مزگ یلکەخ ۆب واەئ ەداریترسەم
 تێناچیپ ۆیەب. ەکردو وارەدێئوم یکیەلگاەمۆک یئازاد یئازاد یعاریوش نەکەد رمەن لداەگەل
 یشنەچ ەل یتر یکیەبانەهریم ەل رتانیب یەماورەج یەتیەزاەنار مەئ یپشتەل داەخۆد مەل
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 رویشبڕۆ انەید یباتەهاوخەب ەک ەیرەتنکەک ەحزب وەدژ ب 7555/ 2/ 03 ەیکەووداوڕ
 یرتەدوشەیق ێب یئازاد یعاریش یدارا مەرچەپ ەتەبوون خوازویئازاد زارانەه روەنووس

 ەب ەگڕێ بتوانن ەحالەکردن م ەغەدەوق رکوتەس ەیگەڕیب ابنیدلن اریختەکاک ب ،یاسیس
 یرتەدوشەیق ێب یئازاد یلگرانەوئاال ه نەڕۆد ەوێئ ەخابەم. بگرن ەوەبزوتن مەئ ەیکەعرەن

 ! ەوەننێمەد یاسیس

 

 ڵک خه  اڵم به وه  له  وه وێت خۆی بدزێته یه یان ئه بهدوو   سعود بارزانی دیکتاتۆر به مه

 ریساب عامر

 یخوازیئازاد یکڵ خه یهاوار  به ماڵ وه  له  کردووه ڕک انۆیخ ستاێتا ئ ی که و پارته سعود مه
 اندایکێک هی  له  که انی دوو به یرکردن ده  له  جگه ستاێتا ئ.  وه نه ناده ماڵ وه چیکوردستان و ه

 یکڵ خه  به اندایتریو کات و له ئه سواترڕیو  زراوترێب انۆیو خ ێنووس ئه  شه هڕ هه  رانهۆکتاتید
  کردووه ت حه هڕوا نا تانۆخ کێوحڕ  تاقه یرۆریت ۆب یچۆب ڵێ ئه

و  یسعود بارزان مه  له  وه وونکردنهڕ یداوا  کوردستان که یکڵ و خه نووسان ژنامهڕۆ(        0
  که  هی وه ئه  وه وونکردنهڕ  له انیست به شت عوسمان، مه رده سه یرۆریر ت سه ن له که ئه یپارت

شتدا،  رده سه یرۆریت  له ێنێلم سه ئه انیتاوانێب  هیوا انێیپ  که  هی هه انیک هی گهڵ ر به ر هه گه ئه
 چیه  وهییانتوانی نه یسعود بارزان و مه یپارت ستاێتا ئ ماڵ به. نڵێب یکوردستان یکڵ خه  با به

 .دا هی وره گه  و تاوانه له ێنێلم بسه انیتاوانێب  که نڵێکوردستان ب یکڵ خه  به ک هی گهڵ به

 یکڵ خه یهاوار  به ماڵ وه  له  کردووه ڕک انۆیخ ستاێتا ئ ی که سعود و پارته مه(        7
  له  که انی دوو به یرکردن ده  له  جگه ستاێتا ئ.  وه نه ناده ماڵ وه چیکوردستان و ه یخوازیئازاد

 اندایتریو و له تکا ئه سواترڕیو  زراوترێب انۆیو خ ێنووس ئه  شه هڕ هه  رانهۆکتاتید اندایکێک هی
 راقێع یری و سه  کردووه ت حه هڕوا نا تانۆخ کێوحڕ  تاقه یرۆریت ۆب یچۆب ڵێ ئه یکڵ خه  به

 .نڵێب یکڵ خه  به  هیین انیتر یچیه  مه له  جگه ،ێکر ئه رۆریدان ت سه  به  ن که بکه

  تهێکر ئه( بوو ایتورک یکوردستان یکورد یکێکچ  که) ندالیه سه  مهیدا فاد(دیسو)  له  که(       4
  وره گه ی ندهێه دیسو یت حکومه ،یتێوتوو و دواکه یر هیشا عه یریو ب یرست ناموسپه یقوربان

 ماڵ به. تێب نه یوا یتاوان ینجامدان ئه یت جورئه کێرست نامووسپه چیتر ه یکێکات تا جار ئه
  شه هڕ ر هه هه رۆریت تێو انهیب تێچ دهێو پ ن گهڵ به ێب انۆیخ  چونکه یو پارت یسعود بارزان مه

 یچۆب  ن که که کوردستان ئه یکڵ خه  له یی و گله تن حه هڕنا  هۆیکوردستاندا، ب  له تێب یو باق
 . کردووه  وره ئاوا گه انیشت رده سه یرۆریت

  ته ناوهێه انۆیخ یکان رهۆخ و پاره ستیمیکاد ناو ئه  به یس ند که چه یپارت یاکانیدیم(       3
  و داوا له  هیین ادایدن ێیکو چیه  سنوور له ێب یئازاد نڵێ و ئه انیکان هی(ڤی یت) ی ر شاشه سه
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 یراورد به رانێا و ئیسور  به کوڵ ن، به که راورد نه نسا به ره فه  کوردستان به  ن که که ئه کڵ خه
  وه ئه تێب ئه تاڵ سه ده ی انهۆیو پاشک ستیمیکاد ناو ئه و به  مژه گه  رهۆم دکت ئه ماڵ به. ن بکه

سعود  ک مه وه یکان رهۆکتاتید ی هیسا  له  که  شنهڕۆال  ی وه کوردستان ئه یکڵ خه  بزانن که
  که ی وه رئه به نها له ته تێاکرن رۆریت کێر نووسه ادایدن ێیکو چیه  له ت،ێب نه دایبارزان
 یتێستبیو  وه هی گهڕێ  له  که ێبنوس کۆر سه یر کچ سه له  گرانه خنه هڕ یدیمۆک یکێوتار

 .بکات انی به یت هینایچ یاوازیج

40/0/7505  

 

 !یامێکی ترسناک بارزانی،پهسعود  ی مه که وته

 قادر کازم

مان  رله په ۆڵیه  له که ، وه تهێنێخو ده یسعود بارزان مه(کۆر سه)ی که خوتبه_ وته کێکات ۆڤمر
  له  هی هه  تهاڵ سه م ده ئه ییکار واشه و چه ۆدر یوارید یرچ ،هه وه هییندێخو 72.50.7505  له
م  هی و وته ئه کێکات  وه شارمهینا یاستڕ به .تێنێس د ره هه یدیکان و شته ییئازاد ڕ مه
 النیک  له  که ستیب ده رمێشمش ی خهی،شر وه مه بکه ریب ی وه ئه ێب ت به نانه ته  وه ندهێخو
 یناس و قه مانچه وت،ده که الدانا ده جه ێیر پ به له  که ینیب ده میقوربان یر سه  له هات و که رده ده
 ۆب یهاوار  له ڕپ یم هکران،د ده  گولله ڕپ کاندا کهیتار  نهیم رزهێژ له  که ینیب ده نگم دهێب

 !کرد ده یرانێو  گولله ینیب م ده(شت رده سه)ییئازاد

 ی که ر وته سه  و له نی بده یڕۆف  به مانۆخ یکات  له کڕێب  تریدان من و سه تێب ده  که  وه داخه  به
 یکێخسارڕۆ ۆیخ ۆب) که تێب ش هڕ  هیایم دون ئه یووڕن،ی بکه یریفس و ته نی بکه  قسه کۆر سه

بوا  ده نه  کهبنوسن  کێن،شت کهیبوا ب ده نه  ن که بکه کێکات کار ناچار ده کان هۆڤمر( شه هڕ
 ...نوسنیب

 ک هی ها وته بوا وه ده کوڵ ،به هیر کوشتن بوا سه کات له یلیک قاب نه یبارزان ی هی و وته ئه بوا ده
  غه ده قه تێب ده و هی غه ده قه ایدون ینێشو کڕێب  له ڵمندا یدانێل نۆچ ک ،وه هیبوا  غه ده قه
ناموس  ینیریو ناش سیپ یانوویب ژنان به یو کوشتن دانێو ل یت هیسوکا نۆچ ک ت،وهێب

و  تێب  غه ده قه تێب ده زمیاسڕ نۆکچ ت،وهێبکر  غه ده قه تێب ده  وهیێف ساالر ره و شه یرست په
 ...یدیشت رۆک ز وه

 استڕ م هڵ قه دان ،سه هیبدا ی هی و خوتبه بنالدن ئه انی کارێال کر ر مه گه ئه  هیین گومانم
 ییئازاد یرگ کوشتن و مه یفتوا نۆکان چ ئاخونده ننیبب:کرد ده انیو هاوار وه بوونه ده
 یالر ته  له کوڵ نا،به  وه وته مزگه  له و وهیشۆپ یتریکێمامک ده کۆر سه  چوونکه ماڵ ن،به ده ده
فتواو   وهیێموکراسید یساکانڕێ ڕێی به کوڵ نا، به  وه ته عهیر قورئان و شه ڕێی  به! وه مانه رله په
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چ  کۆر سه  ماشاالله:تێژێو ب تێناگر ی خهێئ کێس دات ،که و کوشتار ده ییئازاد یرگ مه ڕیجا
 ! رهێبو یکیێفتواچ

 م هیینگ رهه و فه یت هیاڵ مهۆو ک ییاسیزا س فه و نهیم و زه ئه یباس شووترمداێپ یکێنێنوس  له
م  ده ڕیو جا ننێش اوهڕ انیکان رهێشمش کات دهاڵوا کان هییسالمیئ یست ده نۆچ  کردبوو که

 ییرست په نهۆترسناک و ک یزا فه  ن،واته بده انیکان مه هڵ ران و قه نوسه یغاوکردن داخستن و له
 ی شه هڕ  امهی په  و ئه یاندنیڕق  ،واتهیتێک هیو  یپارت ی که ته حکومه یتاڵ سه ده ی هیسا رێژ
ج  ۆب کداوینیم رزه چ سه  له تێزان نه  بوو که خت نه ناوه یک هی شکه هڕ له قه ی هیڕکان،ق هییسالمیئ

و  تاڵ سه ده  که اندیڕقی ده  وه مان مناره هه  له  شکه هڕ له قه کوڵ به ،یتێاندویڕق کێست به مه
و  دجار ئه سه کۆر سه ی که وته نن،یڕێق ده داییر  ئازاد سه به  وه هێیل  کهیێژووێم کۆر سه
 . وه تر کرده سته رجه به ی هییرست په نهۆزا ترسناک و ک و فه ئه و چوونهۆو ب ئه و ته قهیق حه

 .ن بکه  هی م دوو نمونه له جاو

 :یسالمیئ یکگرتوو هی ی که اندنهی اگهڕ  له ک هی گهڕب

 رۆز  یكێوازێش  به دایایت ،ڕبازا  وته ، كه وه ه(رانێو) یناو  به كێارۆڤگ  دا ژانهڕۆم  له)... 
كات،  ده ێپ انیت هیخوا و، سوكا  یران مبه غهێپ  یزۆریپ  یقام ر مه سه  كاته ده رشێه نیریناش
  كه ، وه تهۆوكرداڵب  یت بابه نیند چه ر نهێوروژ و    ون زهێق  ی انهیكسێس  یكێزمان  ش به مه له  جگه
 ێڵشێپ  یكان زهۆریها پ و به   مو هه و،    مانیوار كورده  ین سه هڕو     جوان  یكلتور  به نۆو نام   وا ته

ش  مه ، به كردووه  یمانڵموس  یكورد  یل گه  یسات ده موقه و     یگشت  یئاداب  یت هیدژا(...)  كردووه
  له  مهێئ.  كردووه ێڵشێپ  یت بهیتا  به  ییر گه ژنامهڕۆ  یاسای و     یگشت  به  یمێر هه  یاساكانی

! ه(خوازێنو  هی  یب ده ئه  ارهۆڤگ)م ئه  یكۆر ناوه  یتوند به و،   كگرتو هی  یاندنی اگهڕ  یب كته مه
   یامانجئ  هیوا مانڕ و ،باوه نیزان ده  ی رانه كدهێت  یكۆز  نه یكڵێو هه و،به وه نهی كه تده هڕ و    دانهیئ
    و     ییت هیاڵ مهۆك  یشیئاسا  یكدانێت و     یخالق ئه  یبار  یرانكردنێو( رانێو)

  یشكردنێلك په ۆب  ترسناكه  یكڵێو كوردستانداو، هه  ی گهڵ مهۆك  له  زانهێخ  ی رازهیش  یاندنڕبچ
  له انی وه دوورخستنه و، یوشت دره به و    ت هیس به عه و     یی هودهێب  یرێدڵ و هه    ره كانمان به نجه گه
 (رز به  یك هیها و به    جوان  یكێو ئاكار   مو هه

  هیوزا فه  مه ئه ، هیین یئازاد تێكر ده  وه هییئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه:) یبارزان یکان قسه
 ێب به و  گهڵ به ێب به  وه هییئازاد یناو به ت،ێچ كدهێت یت هیاۆڤمر و یت هیكورد یوشت ره  كهیر خه
 ێیپ به نینیوا ناب ره كڵ هخ به  و مافه وجا ئه ئه و كێس ر كه هه یر ماف سه  تهێكر ب هجوم ده به سه

  شه و كه ئه ینانێكاره خراپ به  مه ئه  هیین یئازاد  مه ئه.. ( ن بكه انۆیخ یماف له یرگر به اسای
 ڵقبو  مه ئه تریچ تێ،ناب ئاراوه  تهۆهات ك هیمووال هه یشانۆكێت كوردستان به له كه  هی ئازاده

 سالمیئ یزۆریپ ینیئا به یت هیسوكا كه ی ده هو ح ئه  گاته ده جارێند هه ڕۆیی دهێز...() تێبكر
 ، انهیژ وه كهێو پ ساموح ته ینگ رهه نگمان فه رهه فه كه نیرز ربه سه  وه كوردستاندا به له ت،ێبكر
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 ینیئا  جاچ بگاته تێبكر كێنیئا چیه به یت هیكاسو ێناب كان، نهیئا وانێن له  هیین یاوازیج
ودوا  مه له  م سنوورانه ئه یاندنڕ پهێت.  كوردستانه یكڵ هخ ی نهیرۆز ینیئا كه سالمیئ یزۆریپ

 ی وه رئه به له این ته تێكبدرێت كێت للهیم یم هیق تێنادر  گهێر ماڵ به... و هیین ڵقبو یلیقاب
 (ێناگونج  مانه هیو ق ئه ڵ گه م له كه یك هی ژماره

 و هیین انیت هڵو ده  که  بووه نه و هیین  وه ر ئه هه ژووداێم ستاوێئ  کورد زمان له ۆڤیمر یسات کاره
نفال  و  ئه  و خوداوه نییئا یناو  کران و به هر باران ده بوو ژه نه و هیین  وه ر ئه ،هه بووه نه
 بردن وهڕێ به یم ستهیس و گهڵ مهۆک  که  هییش ن وه نها ئه ته  کران، به ده ییکوژڵ مهۆک
وردوخاش  داییر رابه نابه ی نه نگه مه وێن  له یتان نهی شمه به کاروێکر ینیچ و هییت هینایچ

 تێد کێڵێخ کۆر ، دواجار سه ساتانه و کاره له کڕێب یاندنڕ پهێت یدوا  شه وه ئه کوڵ کراون،به
و چ  چ بکه نڵێ هد تێن و پ که ده ییئازاد یو باس نێد نێاڵخ یکۆر کات،سه ده انیو حوکم

 ۆب مانییئازاد ییتێنۆو چ ییتیێچ یریفس کان،ته و حوجره خانێو دو یێک ته یکیژۆل  ،به که مه
 !بکات

  کوردستان که ی رانهۆخ المشه زاران مه و هه ئه ی و خوتبه یکبارزانۆر سه ی هی و وته ئه استڕ به
 یکڵ خه  ی چکهێو گو شکێم یو ئازار ننیڕێق ده  وه کانه وته مزگه  له  هڵسا ستیب  به کینز
  هیین ۆیس ب که نڵێنا شیالکان ر مه گه مه! هییچ  وه نه که خش ده هل و خورافات په ن و جه ده ده
ر کراش  گه و ئه تێبکر نییئا یینیریناش یباس تێناب ت،ێبگر ییکڵ خه یسات ده موقه  له  خنه هڕ

 . ترییوپووچڕدان پ و سه انی ده و هی هه یسنور یی،ئازاد سوره ێڵیه یزاندن به  وه ئه

 ێیو گو داوتانه  که هیژووێم  که کتداێامی په کوڵ دا،به ت نه تازه یکێگوتار ک ک،نهۆر سه ڵی به
مان  هه ی وه کردنهێبوو نو  تازه  که کێشت ماڵ ،به هیئاشنا ێیپ  گهڵ مهۆک یخوازانیئازاد یواو ته
 ی وه سکردنه رته و به قاندنۆرکوت و ت سه یزا مان فه هه  له  وه ختکردنه ،جه گهڵ مهۆک ۆب مانتی په
 ی مانچه ده ی گولله  خوازان به ییئازاد یروو گه ینڕیدڵ هه شیو دواجار ییئازاد ۆالکان ب قه ته
 !نگ دهێب

 یساڕێاساوی  به یند وهی مانتاران په رله په یخانێدو ۆب یبارزان یهاتن  که  هی گومانم هه من
 خوازانییئازاد و گهڵ مهۆک به  امهی و په ئه  بووه  وه ئه ۆنها ب ته کوڵ ت،بهێب هه  وه انهی که مانه رله په

و  ییر ماوه جه  رهو هاوا ئه ۆب ک هیها به چیه ی که ته پارت و حکومه  ت،کهێن هی هی بگه
 .برتر زه زنترو به مه یکێدانی مه  هاوارو هاتنه ۆب  کهێتا ره سه  که تێدانان  هییت هیاڵ مهۆک

 و شه هڕ و هه ر ئه رامبه به له تێب ده: هی وه ئه نی بکه یمانتاران رله په ی ئاراسته دا رهێل شیکێاریپرس
  بووه هه کێمانتار رله په ایت؟ئاێبووب انیکێستێوڵ چ هه دایبارزان ی وانه چاو سورکردنه

 یم ده ێنی سبه داۆت ی امهی و په ئه ی هیسا  له کۆر سه یتێو گوتب ێرپ سه  تهێستاب هه
 سانیکرد د انیت جورئه انۆڕگ یمانتاران رله په این؟ ئا که ده  گولله  له ڕپ تری(شت رده سه)دان سه
 !شنێبک کاندا هییکورس  به
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و  ئه ییترسناک ی ندهێه   ترسناکه.. ترسناکه یبارزان ی و گوتاره ئه:ژمێب تێو مه ده دواجار
 !کرد  گولۆۆۆۆۆلۆۆه  له ڕپ ی(شت رده سه) یم ده ی بانده

 7505.اریئا.40

 

 لەودیوو ووتارەکەی بارزانی لە پەرلەمانی کوردستاندا

 دەحمەئ زەبەن 

 یمانەرلەپ یندامانەئ مەردەب ەل مێرەه یکۆرەس کەو یبارزان 7505 یاریئا ی72 یژڕۆ
باسکردن و  ۆب کردەئ انیباس کانەاندنەیاگڕ شترێپ کەو ەک ەوەندێخو یکێکوردسناندا وتار

 رێژەل ەیکەوتار یگرنگ یکێشەب مەاڵب ەنسا،وەڕەف اویتورک ۆب یتەیەکەردانەس ەیوەکردنیش
 ەنگەد وەئ مووەئازادو ه ییایدیم رەس ەرشکردنێه ۆب رخانکردەت مێرەه ۆیناوخ یبار یناو
 ەوەعوسمان شتەردەس نوسەژنامڕۆ یرکردنۆریت ۆیهەب یەدوا مەئ ەک ەیانیازڕنا

 .دروستبوبوون  

 وەئ مانەه ەیوەردکردنەزەمەو د دانیواڕە یبارزان ەیکردنەقس ەرۆمجەئ دایاستڕ ەل
 داەیکەوتار یکێگرافەرەپ ەل وە،ئیتێکۆرەس ۆیخ ەک ەیەزبیح وەئ ەینیئاگر ەتوند ەاننامەیب
 دایاستڕ ەل داڵ ەهیر ەس کوردستاندا ەل ەک  یە ەماوو ەئ ی ییەزڵۆئا و یگرژ و ەئ:  تەڵێئ
 یکێنج ەگ ینێخو یحساب ر ەس ەل اسىیس یازاتیمتیئ ی ەو ەئۆببوو کێداوروو یستغاللیئ

 یقالب ەلعوسمان شت ەرد ەس رگ ەم ەجوان یرکردنۆریت یرووداو ت،ێنرێستبه ەد ەبکورد
 مەئ ەرەیس رۆز دایاستڕ ەنرا،ل ەن  ەو ەنۆڵیکێل یوت ەر اساوی ەل کێزێر چیه اوڕرب ەد ۆیخ
 شیکێمەد ندەچ ۆب ەاریو وا د تێبەن داەمێئ ەیمێرەه مەل یکێکار چیه کوەو ەمێئ ەیکۆرەس
 ەمووچ نگىەد نهاەت رەه ەو ەکردووەن یکوردستان یخۆبارود یرێچاود ەانۆیخەربەس
کوردستان  ەل ەک ەیانیزاڕەو نا  شاندانیپۆخ وەئ مووەه رناەگەت،ئێستیبەد ىۆخ کانىەرۆخ

 یانیئازارو ز کێنیەس و الەک ،چەابوویت یکییەزڵۆو ئا یکراون چ گرژ شەوەرەو د
 وەئ انی ەدروستکردوو انیزڵۆئا وەئاژاو قامەش رەس ەیانیازڕنا ەنگەد مەئ ای،ئاەوتووەرکەب
و  ستنەب مەو د نڕیستبەد وەشەڕەه ەل ڕەپ ەک ەیکەزبیح ییایدیم ەیاندنەیاگڕ ەتەمەڵه

 دستانکور یخۆبارود ۆناوخ ەڕیش ەیوەکردنەدوبار ینگەکوشتن و ز یتاوان یئاواکردن
  ەو ەنۆڵیکێل یوت ەر اساوی ەل کێزێر چیه تێلەئ تێد ەباکانێربۆز کۆرەپاشان س.دات؟؟؟ەکدێت
 وەل اسای یوتڕە اساوی یخۆبارود ەل ییئاگا کەو ەوەسانید ەزەڕێب مەئ ەارینرا،د ەن
 زعىەو ەمەئ داەیەشێک مەل ەکەل ەک کیەت،دادگاێبەن کاتەئ یتیەواڕەرمانەف ەک ەیتەکەملەم
 انیقادر دەیس مالىەک ۆب ەک ىەیەیشێک وەل نۆچ ەک تێزانەئ سەک مووەه ەوو  تێب

 مداەک کىەیەماوەسزاى ل نیچاالک بوو توندتر ستەمودەد ەوەانیساروخ رۆدروستکرد ز
  ىەکییەداواکارى گشت ىوەاساکی ەک تێزانەباش ئ رۆز شیبارزان زەڕێب ەپاند،وەس رداەسەب
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 اندنىەیاگڕ بىەکتەم پرسراوىێل ەک کێستا کاتەه ىۆخ رکىەئ ەب ەناڵشناێفۆپر ندەچ
کورد  تىەللیوتى م کێشوبهاند کات گەس ەب( ەوییەشۆخ) ەکوردى ب مووەه ىەکەزبیح
  ەلەزەڕێب وەئەک کێکات  نادات،ێپ نگتەد ىەدەنێتا نانى پ ەرگرتووەو گىەس تىەفیس
با  کات، ەئر ەماو ەج  ەل داگرتنۆخ ەدان ب  یدا، داوا(شت ەرد ەس)   یرکردنۆریت ی ەشێک
 دا ەمێر ەه م ەل  ییەن س ەک م ەک یە شت ەرد ەس ەچونک! ؟ ی ەگرتن تا ک داۆخ  ەدان ب ت،ڵێب شمانێپ
 نیپشکن  ینجام ەئ  یوانڕ ەو چاو تێبگر داۆخ  ەدان ب ر ەماو ەجتا ت،ێکراب رۆریت
 ىێسۆد ند ەچ. تێکرابدروست  ەست ەب ەم و ەئ ۆب  یەگوا  ەک تێب  یە ەژنیل و ەئ  ی ەو ەنۆڵیکێلو
 .ەشتووەیگەن کێنجام ەئ چیه  ەو ب  ەوڕی ەپێتردا ەس ەب  ڵیسا  ەک  ەیەه  ەت ەباب و ەل  ی ە

 انیر ەس ەلگوومان رکراوان،ۆریت  ی ییەسۆد  یکردن شۆرام ەو ف مێر ەه تدارانىاڵ ەس ەدباکىێب
دادگاش   ەو بگر شیئاسا  یکان ەکراو زبىیح  ەب زگا ەدامود  ەب ر ەماو ەج  ىەو متمان کات ەد اتریز
 اتریز  یو گوشار  ێنو  یوازێش ژڕۆ ەب ژۆر ر ەماو ەج  ەکردو یوا ش ەو ەئ ر ەه.  ەو ەکات ەد م ەک
و  یئازاد ەدژ ب  کىێفتار ەر موو ەو ه  یستیرۆریت  یکار  ی ەو ەنگاربون ەر ەب ۆبتێنێکاربه ەب
 .کان یەموکراسید

  ەانییستیرۆریت ەکار و ەئ موو ەه  ەک  یە ەو ەئ کات ەئ اتریز تاڵ ەس ەد ر ەس ەگوومان ل ی ەو ەئ
  ەوا ل  ەک  یە ەک ەروداو  یخىۆبارودو نێو شو تێدر ەئ نجام ەئ  یستور ەپشت ئ  ەب رۆز
 ىیدوا چىۆب رناەگەئن ەبک تداراناڵ ەس ەد  ی ەاستڕئاتاوان  گومانى کات ەد ر ەماو ەج
 ارىید ەتاوانباران وەئ نىێشو وەتوانرا ناسنام ەن ستاێمانگ تائ کیە ىەکینز بونىەڕپێت

و  سەک وەل رۆز ۆب ەانییگرڵواەه زگاەد مەئ کداێکات ەل ەداو نجامەئ انەیتاوان مەئ ەک نەبک
 ىەوەرەد ەل کوەڵب مێرەه ەل کەن انۆیخ تىەاڵسەردەس ەبوون ل ەشەڕەه ەک ىەنانیەال
 .نەکەئ انیدادگا شىێلکەپ وەوەزنۆاندەیئ ەانییساروخ راوێخ رۆز کىەیەوێشەب شیمێرەه

  ەل ،ەکەڵخ مەئ  ی ڵەساانی ەد   ی بات ەخ  ەک ن ەبک ادی  ەل  ەو ەئ تێناب مێر ەه تدارانىاڵ ەس ەد
  یوازێو ش نڕیرب ەو د  ییزا ڕەنا تێناب.  ەدا بو  یی ەئاسودو  یئازاد  یناوێپ

  ەب دایواکان ەر  ەماف  یو پاراستن  نکردنیداب یناوێپ  ەل  ی شانۆکێو ت بات ەخ ی ەانیشارستان
 ژاروەه  ەنیو ئازارى چ شێئ  ەچونک. تێبکر ێل  یریگێو ر ەو ەتێبدر کێل انێڕگ النیپ
  ییزا ڕەنا  ینگ ەد ژۆر  ەبژۆر  ەش ەو ەئ ر ەب ەل ر ەه.  ەزاندو ەب  کىێسنور موو ەه کان، ەشخوراو ەب
 .ەو ەتێب ەد رز ەب  ەو ەک یەال ومو ەه  ەل

و  بوونیقوتاب رەس ەپارتى و بارزانى ل ىەوەختکردنەسوربوون و ج شەوەپاش ئ ەو
 رۆز انیبوون ڵعوسمان ،گومانى قات شتەردەس بوونىەرنیوشنبڕو  نووسەژنامڕۆ
 چیه ەووینیمانبەکوردوستاندا ن ەل ستاێتائ ەک یەئاشکرا رۆز ىەوەرئەبە،لەوەکاتەخدۆت

 ەک مانیگر ەت،وێناوببرەل کەیەشێک چیه ێب ەب وەیەندانڕد ەوێش وەب ییئاسا کىییەقووتاب
 .؟؟ۆب کەشیف ەل کردنڕپ مەد المەب تێکرەئ رۆریت شینکارێخو
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 کدانىێت تاوانىەب کەڵخ ەل ەمعەج مووەه وەئ ۆب ژکردنێدر تەمۆت ىەنجەپ شەوەئ دواى
 رۆز کىەیەنیشێپ یەن ڵو قوبوو تێناب ىەووش ەل رۆز ىەڵمۆک کیە مێرەه شىیئاسا

 اسای وەئ ۆب تەنانەو ت نڕیربەادڕئازادى  ەل ەزێراوەپ وەئ ۆب ەیەرانەنێمشکەد داروویترسەم
 شیەاسای وەئ ىێپەب ە،چوونک ەکردوو مزاىیئ ىۆخ کۆرەس ەک شییەرەگەژنامڕۆ
مادى  ىیسزا تداڵەحا نیقورستر ەل ێئازار نادر وێناکر ندەب گرەخنڕەو  نووسەژنامڕۆ
و  کاتەد اساکانی ەژڕۆپ ىیمزایئ سەب کۆرەس ەک تێنێلمەسەد ەوەئ شەمەئ ەاریت،دێدرەد

 .ەوەکاتەئ ىۆخ ۆڵک ەل کیەمزایئ ەب ەب وییەن انىەیوەندنێخو تىەتاق

 یئازاد تێکر ده  وه هییئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه: تەڵێتردا ئ کىێگرافەرەپ ەل کۆرەس پاشان
  وه هییئازاد یناو به ت،ێچ کدهێت یت هیاۆڤمر و یت هیکورد یوشت ره  کهیر خه  هیوزا فه  مه ئه ، هیین

  مه ئه  هیین یئازاد  مه ئه ، کێس ر که هه یر ماف سه  تهێکر ب هجوم ده به سه ێب به و  گهڵ به ێب به
  تهۆهات ک هیمووال هه یشانۆکێت کوردستان به له که  هی ئازاده  شه و که ئه ینانێکاره خراپ به

 یناو به انیماف و انییتاڵهاوو ییئازاد تریچ ێناب ت،ێبکر ڵقبو  مه ئه تریچ تێ، ناب ئاراوه
 .تێبکر لێشێپ  وه هییئازاد

 ەو کار سەو ک کۆرەس ىڵشانو با ەب ەک  کاتەئڕب ەنێشو وەتا ئ انیزەڕێئازادى الى ب ەارید
 وەئ مووەه رەرانبەنا ب تڵێب سەدوا ک وەمەل دىیئ تێناب ەو و تەیبدەڵه داەیکەتدارەاڵسەد

 ەزەڕێب وەئ تەنانە، ت نەکەیئ ەوەو کوردستان تىیەناوى کوردا ەب وانەئ ەک ىەوانێدز ەکار
 ىیکردنى داوا نێخو تانىەڵکوشتن و خ رەرانبەبەنادات ل کەڵخ ەب شەوەمافى ئ

 کىەڵخ دانىەیم ەهاتن کۆرەس چىۆب ەواتە،ک نەبک ەکەتاوان ىەوەنیلۆکێل وەوەوونکردنڕ
 مووەه ەکات،لەد نێلۆپ وزاەف کێکیژۆچى ل ەب کۆرەس تێنازان سەوزا،کەف ەب تێبەدێل
 ىیاساینا کىێشیئ تێبەد ۆخ انی بگاتێپ انىیز کێسەک انی کێشت تێبەد ۆخ کدایەوزاەف
 ەب ەک ىەانییشارستان ییەچاالک وەئ مووەه ەل ەک تێزانەباش د سەک مووەه مەاڵب وبداتڕ

 کىەڵخ کەڵێمۆک رەس ەکردن ژىێستدرەد دەق ەب اندایوڕ نووسەژنامڕۆ رىۆریدژى ت
 .داەنیوڕ وزاەف مانداەرلەپ مەردەب ەل ەویەپاراستن و پارتى  اوانىیپ نیەالەل نووسەژنامڕۆ

دا دانى  کەڵکوردستان و خ مانىەرلەپ مەردەب ەل کۆرەس ەک ىەوەئ اتىیج ەلیەبوواەن چیه
 رىۆریت ووداووىڕ مێرەه کانىییەشیئاسا ەزێه مىەرخەمتەک نجامىەئ ەک یەبنا داەوەب

 ىەوانەبکات و ئ ەزانێه مەل ەوەنۆڵیکێل ەبدات ک نەڵێب ەوەتۆوتەکێل شتىەردەس
 تەنانەو ت مىەرخەتەک ەب ىیواڕە ەباکانێب رۆز تێد چىەسزا بدات،ک منەرخەمتەک

 داتەئ شیکراوێملڵزو تەنانەت وەجاد رەس کىەڵخ ەسزادان ب نىەڵێو ب داتەئ انیشیتاوانبار
 .تێنێلمەناس داەتاوان ەل ىەکەپات ىۆخ نىیەالێب ىەیساد ەب رۆز شەمەئ ەک

و  کردنەئازادى قس یەگوا ەک کاتەئ تىیەاۆڤو مر تىیەکوردا وشىڕە ەباس ل کۆرەس پاشان
 گەیەب تەنانەت داەیکەنوسراوەووتار ەل المەب داتەئ کێت تىیەاۆڤمر وشىڕە گرتنەخنڕە

و  داتەکدێت تىیەاۆڤمر وشىڕە رۆریت وەشەڕەکوشتن و ه ەک ەکردووەن ىەوەباسى ئ شەووش
 چیه وەئ تریئ ەک باتەد داەئاقار وەب کانىەقس مووەه کىۆرەناو شەمەئ ەک ەداو کشىێت ەو
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 ەک مانداێگوەبدات ب ەوەئ تێوەیەو د تێدانان رانیشنبڕۆئازادى خوازان و  ۆب کێنرخ هاوەب
 ەل شەمەئ ەک نێکرەد مکووتەد ەانیزاڕەنا ەرۆج مەدوا ئ وەمەل تریئ وەسوور ىێڵه ەرێتا ئ

 ەارید ەک برترەز ەفراوانترو ب دانىەیم ەهاتن ۆب ەکیەتاەرەس ەتێبب کوەوەن ىەوەترسى ئ
 ەب رەرانبەب کەڵخ ىڕەییەو تو ىیزاڕەنا وەئەب ستىەباش ه رۆز ىۆخ کۆرەس ەمجارەئ
 ماکىەد رێژەو ل مانەرلەپ ەتێچەد تىەبیتاەب انەیمجارەئ ۆیەب ەکردوو ىەکەالتەسەد

 داەیکەزبیح اسىیس بىەکتەم وێنەل ەک ىەووشان وەکوردستاندا ئ ىەڵخ تىییەرعەش
 ەالبرد ک ىەمامکانەد وەئ مووەه ەوەرێل ە،کەوەکاتەدیندوویز مانەرلەپ ناوەل تێووترابوو د

 ازىڕنا کىەڵخ ىۆیخ نگرانىیەو ال ندامەئ ناروید مەڵەق ەب موومانەه کىۆرەس کەو کۆرەس
 ەب ەزەڕێب مەئ ەک وتەستکەد مانەوەئ نجامەرئەس ە،ک کاتەئ ەڵەمام ەوەگرەخنڕەو 

 ىەرجادەس ەژانڕ دىویج ەخنڕە ەک کاتەئ فتارڕە کىیە کەو ەکات وەتا ئ شەشانەووکڕ
 .   تێبەئارادا ن ەل نیسڵۆداپ رىەرکوتگەدژى س ەب کەڵخ

 ەداریترسەم رۆز کىەیەئاماژ تێبکرڵقبو ەمەئ تریچ تێناب تەڵێد ەک کۆرەس ىەوەختکردنەج
نوسان و  ەژنامڕۆ رىۆریت شیو پاشان کردنەالقەو ف رکردنەدەگرتن و شارب ەب دانیواڕە ۆب

 اونانىڕو  کردنێلەشەڕەه ەب ەانکردوویستەد ەستاوێئ ەل ەک ىەوەئ کە، و گرانەخنڕە
 .مانىێسل وەرەب رێولەه کانىۆخەربەس ەنووسەژنامڕۆ

 ەوێوانلێل ەک نەیبگێت ەووتار مەئ ووىیمدەئ ووىید کانىەترسناک ەئاماژ ەل ەک تێبەد ۆیەب
 7550 رىەگەژنامڕۆ ىیاسای ەل ەک ىییەئازاد ەزێراوەپ وەئ ىەوەسفرکردن ەو ەوەشەڕەه ەل

 نىەدەم ىەگەڵمۆک کانىەکخراوڕیو  نوسانەژنامڕۆفشارى  رەگەئ ە،وەیەه مانداەرلەى پ
 تىیەکاۆرەس تىییەرعەش ىەگڕی ەل انەیمجارەئ ەک ییەدوور ن تێبەن زئازادى خوا کىەڵخ
 ەوەکانەرەرکوتگەس ەزێه رىۆریو ت نیسۆداپل ىەگەڕیل شیپاشان ەو مانەرلەو پ مێرەه

 ایتورک ىەوەئ ەل مێرەه تىێموکراسید کەن ەک ەوەتەڕێبگ ەدواو ۆب کەوێشەب خۆبارود
 .کاتەئ وتووترىەدواک شیرانیئ وییەسعود ىەوەل ەبگر کوەڵب ەوەکناکاتینز

 

 ! می هاواڵتیانه رج دانان بۆ ئازادی داخستنی ده و مه کۆت

  وه مانه نێو هۆڵی پارله رزانی له سعود به ی مه که ووتاره ت به باره سه

 فور غه مه حه

گرژو  یخۆبارود و کان هیت هیزا هڕنا ت به باره سه یرزان سعود به مه دای که ووتاره یکێسپ ده له
 هی وهێم ش به( شت عوسمان رده سه) نووس ژامهڕۆ یرکردنۆریت و فاندنڕ یدوا یزڵۆئا
 ق رهه ده كهێكورد تاوان ۆڤیمر ییت هیسا كه یوا هڕنا یواندنێش و كدانێت"  کات؛ ئهێسپ ده
 ، هیین یئازاد تێكر ده وه هییئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه. ك هی وه ته نه به
 ێب به وه هییئازاد یناو به ت،ێچ كدهێت یت هیاۆڤمر و یت هیكوردا یوشت ره كهیر خه هیوزا فه مه ئه
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وا  ره كڵ خه به و مافه وجا ئه ئه و كێس ر كه هه یماف ر سه تهێكر ب هجوم ده به سه ێب به و  گهڵ به
 یتاوان دایپارت یتاڵ سه ده رێژ له کداێکات له". ن بكه انۆیخ یماف له یرگر به اسای ێیپ به نینیبنا
 ندێه که تاوانه کداێکات له ، داوهیووڕرگ  مه جوانه یشت رده سه یدواتر کوشتن و فاندنڕ
 یت هیزا هڕنا ینگ ئارام ده یک هی وهێش هاتوون به یکڵ و خه کردوه کۆش یتوش ڵی مهۆک ونه زهێق
 ۆیه تهۆش ب مه و ئه هاتووه نداێشو به یشیهانیج ی وه نگدانه ده و وه تهۆرزکرد به انۆیخ
 ی وه بزووتنه یپشت بوون له یانویب به یرزان به یچ که ،یت هیکوردا ۆب کڵێسکاندا و ییسواڕی
 یکان شاره ی انهییم دوا ئه یکان هیت هیزا هڕو نا کوردستان یکڵ ر خه سه کاته ئه رشێه وه انهۆڕگ

 .کوردستان یکڵ خه یشانۆخر ڵپا تهێدر ئه و هیوا هڕنا یکێت مهۆت مه ئه. کوردستان

و  ئه ستاێئ و موکراتهید یپارت یکۆر سه و مێر هه یکۆر و سه ئه که چووه ادی له ی وه ئه یرزان به
 یکخستنڕێ که  وه داته کئهێوا ل یئازاد کهیر خه یچ که ، هیستدا ده له یتاڵوو یستۆپ نیرزتر به
! تێبالت  سه ده انیت  حکومه و تداراناڵ  سه ده و انیتاڵهاو وانێن ۆییئاس یند وهی په
 یر وهه ماناو گه یواندنێش ۆب هی ستهیناشا یکڵیو نا هه انی تێب وه هیاریهوش به و هی هڵ هه مه ئه

 انیتاڵهاو یانی،  وه خواره ی خنه هڕ و نڕیرب ده یماف یزراوبوونێپار یواتا به یئازاد. یئازاد
 و ۆڵنترۆک یکڵ خه و وه خواره الت سه ده شهیم هه. ت هڵو ده انیالت  سه ده واته وه ره ر سه رامبه به له

 یماف خنه هڕ و انی به یئازاد اوڕرویب یئازاد یمک چه هۆیب.  وه وانه چهێپ ک به کات نه ئه رۆسانس
ر  هه وه ت،ێئارادا ب تر له یکێر شت هه. التدا سه ده ر رامبه به له انهیتاڵهاو ێیج سبه ده و یی شهیم هه

 وات،ڕب ێو هیب ڵ مهۆک کدا هی ر ئاراسته هه به اخودیووالت بکات  یوانڕ چاوه کێنووس چاره
م  ئه ۆب کێرج سنوورو مه چیتا ه ێنێخس هڕب کێتاڵ سه ده زوێه چیه ۆبوار ب انی انویب تێناب

تاک  ۆب م مافانه ئه اسای به ێب ئازاد ده و رنێدۆم یکێت حکومه و تاڵ سه ده. موار بکات هه مافانه
ک  نه.  ئاراوه تهێداخران د یم رده سه تریئ وه وانه چهێپ به. کاتب ر گهۆمس و نیداب انیتاڵهاو یتاک
 . وه کانه هیئازاد یردن گه بکاته ریو زنج ت ر شه وه تره یشت و ت للهیم یم هیق یناو به

 ، هین شیفافتر ت شه نانه ترو ته یترو شارستان ینسانیئ واترو هڕقترو  رهه به وه له کێشت چیه
 یکێوازێش به نن،ێبنو یت هیزا هڕو نا قام شه ر سه نهێژڕب و ن اربدهڕیب ئازادانه کێتاڵوو یانیتاڵهاو

 یر نهێکهۆش یسات کاره ر به رامبه به انۆیخ ڕی وپه ئهێب ییزارێب و یی هڕو توو ت فره نه رنێدۆم
. ن که شینما انی گاکهڵ مهۆک یک هی هڕۆڵ ی کانهۆترسن یدواتر کوشتن و نبزرکردنێشو و فاندنڕ

.  کردنه وهێپ یشاناز و یشوازێپ یگاێو ج  دروسته و هیداۆیخ ێیج له یواو ته به یکێکار مه ئه
و  رگرتووه وه انۆیخ ینڕیرب ده یئازاد اوڕرویب یئازاد یماف له انیهاتوون سوود یکڵ خه
و  ت به باره سه انۆیخ ینیوانێڕت و ست هه انهیم رده و سه رخ هاوچه یکێوازێش به

 اخودی تێتوان نه تاڵ سه ده انیت  حکومه کێکات.  کردووه انی به اشکاوانهڕ به ونه زهێق کاره
 ۆب ئاماژه ی نجه زار په دان هه ت سه نانه بکات، ته انیتاڵهاو ڵیرو ما سه یزگارێپار تێو هی نه
شت  رده سه یرۆریت ی رباره وه ده ته رزکراوه به یکان هینێزگا نه ده و کان هیمن زگا ئه ده یگالن وهێت

و  ئه ۆب ت هیمسداق ی که یدیئ ، وه تهێنادر یکڵ خه به شیکێماڵ وه و وه وونکردنهڕ چیو ه عوسمان
 "!  کوردستانه یئازاد یش که ینانێرهکا به خراپ هین یئازاد مه ئه" ؛ڵێ ئه که وه تهێنێم ئه دوانهێل
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ر  م سه هه و یر ئازاد سه کاته ئه رشێه م هه رهۆمج به یرزان به دای که ووتاره یتر یکێش به له
و  ئه ینانێكاره به خراپ مه ئه هیین یئازاد مه ئه" ش؛یکوردستان یکڵ خه
 ڵقبو مه ئه تریچ تێناب ، ئاراوه تهۆهات ك هیموال هه یشانۆكێت به كوردستان له كه هی ئازاده شه كه

 کداێکات له.". تێبكر لێشێپ وه هییئازاد یناو به انیماف و انییتاڵهاو ییئازاد تریچ ێناب ت،ێبكر
و  کو زات له تاک وه یماف یانی ، نسانهیئ ڵیرساێفینیۆ یکێماف اڕرویب یئازاد و انی به یئازاد
زمان،  ز، گه هڕ یر چاوگرتن به له ێب به ێنێدڵ هه شنڕۆ یایدن به یچاو ی وه خته وه ساته

 یئازاد یمک چه یاتی حه ره هه یکڵێس ئه ماڵ ، به م شتانه ئه و ستێپ ینگ هڕ و نییئا ت، للهیم
 یماف تدا،اڵ سه ده ر رامبه به له انهیتاڵهاو یق هه مافه م ئه که هیداێو له نڕیرب ده یئازاد اوڕرویب

 تێب ده و وه هیکان وه هڕم هڵ قه یم رجه سه به گاداڵ مهۆر ک رامبه به له تدا هڵو ده ر رامبه به له کهڵ خه
 یکڵ خه و ێناکرڵقبو ێپ ی م مافانه ئه نۆچ یرزان به ن رکهی سه ماڵ به ت،ێب زراوێپار
 انیتبار مهۆق ت ناهه به و لکردووهێشێپ انیپارت یماف وه هیئازاد یناو به کات که ئه تبار مهۆت وه به

 .کات ئه یکڵ خه له وه ندنه سه هۆڵت ی شه هڕ هه شت وه رده سه یرۆریت کردوون به

 انۆیخ یت هیزا هڕنا ان،ۆیخ ی خنه هڕ ان،ۆیخ یاڕرویب و وه شهێپ نهێب زارێب یر ماوه جه کێکات
 عاریو ش ن رز هاوارکه به ینگ ده به و نڕب رئه ده پاساوێب یک هیق و ناهه وره گه یکێدر غه ر به رامبه به

 ینگ ده وه ن که انی به نێز تهڵد یکێووداوڕ ت به باره سه انۆیخ یحساس ئه و  نڵێو هوتاف ب بنووسن
 یاڕ به نن هی بگه نگه م ده ن، ئه تاوانباران بکه یئاشکراکردن یداوا و تاڵ سه ده  ننه هی گهیب انۆیخ

 شن،ێاکڕ ۆب یکان هیت هڵو ودهێن نده ناوه اویدیم یواو ته یرنج سه وه هانیج وۆناوخ یگشت
 کێتاڵ سه ده به هیگاڵ مهۆک یماڵ وه نیتر ستهیشا ، هیت هیاڵ مهۆک یریستگێوڵ هه نیتر رانهێجوام

 و شه هڕ هه له جگه وه ته داوه نه کڵ خه به یماڵ وه نیش بچوکتر خته وه م ساته تا ئه که
 !  وه چاوسوورکردنه

 یشوازێپ مهێئ"کات؛  ند ئه به و تۆک گرتن خنه هڕ یئازاد اوڕرویب یئاوا ئازاد یرزان به شدا رهێل
 ماڵ به ت،ێبكر شانیستن ده كان هڕییموكو كه باشه مانێپ و نی كه ده یجابیئ ی خنه هڕ له
 و ستن بهڵ هه ت مهۆت ت،اڵو یرتاپا سه ینكردنیریناش تهۆو ب رچوه ده وه له كه زعه وه
 یرزان به".  هیین نڕیرب راده ییئازاد و خنه هڕ به ییند وهی په یكتر هی ۆب دروستكردن رهۆناتناو
 یکان زهێه و شیئاسا یر چاو به به وه ۆزانک یرگا ر ده به له ووناکڕ یژڕۆ به یت هیک ره گه
 و ێنرڕێ پهێت ندایپشکن ڵیو خا بازگه نیند ناو چه به و تێنرێفڕب کێنوس ژنامهڕۆ ، وه هیانڤ هێڕز

و  راره رقه به شیو ئاسا من ئه ن؛ڵێب یکڵ خه ماڵ به ، وه تهێرێزۆبد ی که رمه ته ژڕۆدوو  یدوا
 و سالمینسان ئ ئه انی دهیلقاع ئه یکان هیستیرۆریت زهێه یر هونه داوهیوڕ یش وه ئه

! انۆیب ستنه بهڵ هه ت مهۆت هین یجابیئ یگرتن خنه هڕ تریئ وه ر نا ئه گه ئه ، کانه سالمهیجوندولئ
 تێدانانر ۆب یکێو سنوور رج مه چیه گرتن، خنه هڕ یس، ئازاد که تاکه یاڕ یووتن یماف
 یکێماف انیتاڵهاو و کڵ خه.  م شتانه ئه رو تنهیبن ی خنه هڕ انی یجابیئ ی خنه هڕ یشن چه له

 ێب بگرن به ک هیزۆریپ مزو هڕ ماوێر ه هه ک، هی اردهید ر هه له خنه هڕ انهۆیخ یوا هڕ و یسروشت
 زراوێپار یشیکان موو مافه هه ێب ده نا، وه انی تێن دائه یجابیئ به ێک تێب وه له انیباک یش وه ئه
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 یمانا دانا خنه هڕ یئازاد ۆرجت ب سنورو مه که چونکه. شیگرتن خنه هڕ یش ماف وانه بن له
 . هین ڵقبو تریش ئ وه ئه. تی خه دائه انیتاڵهاو یم ده یکیر خه هیوا

 یماف كڵ خه و هی هه یئازاد" ت؛ێکر ئه ید به هی م رسته ئه یرزان به دای که ووتاره ی گهڕب دوا له
". تێكبدرێت كێت للهیم یم هیق تێنادر گهێر ماڵ به ، هی هه انیگرتن خنه ره و نڕیرب ده ییزا هڕنا
 و نڕیرب ده یئازاد ۆب رت دانانه شه رویزنج مه ئه. کات ئه یباس یرزان به که هین یئازاد تریئ مه ئه
و  عامه یرینف یاندنی اگهڕ تریئ. کورددا یت للهیم یم هیق یناو رێژ له ووتن، خنه هڕ یئازاد ۆب

 .تێدر ئه ڕو داخران جا قان فه خه یم رده سه

 تێن هی گه ائهڕو  کات ئه  گاوهڵ مهۆک و کڵ خه ر سه به ده هیموزا کێن هیو ال ر حزب هه انی کێزێه ر هه
ر  به ،ێن دائه نڕیرب ده یئازاد اوڕرویب یئازاد ینگر هیال به ۆیخ انی،  راره رقه به یئازاد که
کوردستان  یر هماو جه یر رتاسه سه یک هی وهێش وا به ی ژانهڕۆم  له تێب ده کێر شت هه له
 یک هیمان کاتدا نا هه کرد، له انیشت رده سه یکوشتن ی دانهیئ وهێش نیتریشارستان و نیئارامتر به
 یارانی نه ینیچنڵ ههێنگپ ته و نوسان ژنامهڕۆ یرۆریت به ،ۆڤمر یفاندنڕ ووت به انیش وره گه
 انی ردانه مه یستێوڵ هه و ێست اوهڕکوردستاندا  یکهاتووۆش به و یازڕنا یکڵ خه ڵپا له ،یاسیس
 . ێنێرز بنرخ به

کوردستان  یکڵ شت، خه رده سه یرۆریت ر به رامبه به ردایگشتگ و یت هیاڵ مهۆک یک هی وه کاردانه له
و  ست هه و یتێاریرپرس به و ستێوڵ هه انی هیر ماوه جه شانهۆو خر به و دانی مه دروست هاتنه  به
 یچاو ر ربه به ن گانادهڕێ تریچ دا که انیک هیموو ال هه یشانین و ڕیرب ده انۆیخ یزۆس
 شێپ یوان و ئه مه حه مامه یرانۆو س شت ده سه یرد ده به انیکان ترسه چاونه ئازاو هڕۆڵ وه انهۆیخ
 یئمالوالێب واو هڕ و یسروشت یکێماف  انهیت هیزا هڕنا یلۆپ م شه ئه یرپاکردن به.  نێوان ببر ئه

و  س که چیه کدا هیانویب چیه رێژ له و هین داێت یک هیشنڕۆو نا وش خه رادویئ چیه و انهیتاڵهاو
. بکات یسنووردار اخودیوت بکات  زه انیتاڵهاو ی قه م هه ئه ێناتوان کێقام و مه پله چیه
 . تڵێ وا ئه نڕیرب ده یئازاد اوڕرویب یئازاد یمک چه یما بنه و ڵس ئه

 یکێشت یئازاد تریبدات، ئ انیتاڵهاو یم ده یداخستن ڵیو هه تاڵ سه ده گاوڵ مهۆک و تێب ر گه ئه
 !  وه هیکا تهێقان د فه و خه رکوت و سه داخران و هڵیشک

 ۆیخ و هیبکردا یوت سوکهڵ هه مێر هه یرم فه یکۆر کو سه ق وه هه ر به گه ئه یرزان به سعود مه
 یت المه سه و انیو ژ کوردستان یریقامگ سه و شیئاسا له یسم هڕ یرپرس به ی هیوپا پله له

 یانی.  وه هیستاێئ یگاڕێگاوێج خاته نه ۆیخ و ێنیبب هڕۆڵم  ئه یتوانی ئه ، وه ته هینایبب انیتاڵهاو
 ی نگهۆس له یکوردستان یکڵ خه یشانۆخر یماشا ته و هیکردا نه ی هڵ مامه یپارت یکۆر کو سه وه

 و انیتاڵهاو ر به رامبه به ی ره به هیشتایهاو نه یش که حزبه و ۆیخ و هیکردا نه وه هیپارت
 و کان هیمن ئه زگا هر د گه ئه اێڕگ ئه یمێر هه یکۆر سه ڕۆڵی کێکات یرزان به! انیواکان هڕ خواسته

و  دروست ی وه وونکردنهڕ انی ،ێج به یماڵ وه هیناچار بکردا یپارت یت هیرکردا سه
 یکڵ خه ۆب یقوربان هیبو داێت ی(شت عوسمان رده سه) ی هیمن ئه هییشاۆو ب به ت باره سه ستهیشا
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 یشیستا یوانڕ چاوه تێناب ت،ینێلم ناسه وه کرده به هیتێاریرپرس م به ئه. نن هی ابگهڕکوردستان 
 . وه تهێب رفراوانتر ئه فافترو به شه کان هیت هیزا هڕنا تێتاد. تی ر بکه ماوه جه و کڵ خه

 7505اریئا40

 

ـــــه ــــ ــن رمه بـــۆچــــــی بـــکوژان شـ ـــ  !؟ زار نیـــــ

 دیع سه  مه مال حه جه انیڤرێب

 یوام رده به  دا،بهیتارێتالۆت یاسیس یم ستهیس بکوژان له    که ، هیدان وه ر له هه سات کاره
م  تاوانباران له  که ، هیدا وه له  وره گه یسات کاره کوڵ ن، به ده نجامده ئه قاندنۆو ت نگ بروزه زه
 و یزار رمه شه یست هه و ننێناه انۆیخ یتاوان دان به  انهۆیاستگڕر  ک هه نه مدا، ستهیس
و  کوشتن  ر رامبه به انۆیخ یت هیوا هڕ  وه هییئاگا یر وپه کوڵ به ، هیین  انی وه داچونهۆخ به
 ۆنام یوا هڕنا یکێواقع له یرگر ش به وه ت به باره سه و نڕب رده ده یرگر بهێب ین ده مه یقاندنۆت

تاوانبارن   که ی  انهیت هیاس که  رهۆمج ئه ای، ئا ت،ێکر ده اریپرس دا رهێل. ن که کردار ده به
ست  هه ،یرگر بهێب ین ده مه یکڵ خه یفروتوناکردن و ته رکوتکردن ئازادو سه ینگ ده یکپکردن له
 ژدانین؟ و که ده یشۆناخ و یشۆخ ست به ن؟ هه که ده انۆیخ یبوون هه و ینسانیئ یها به  به
 یچ بن که تر نه یچیه اتریز کێازڕئام له ڕساردوس یکێسان ر که هه انی ت؟ێنێک هڵچ اندهیرا
 یال له تریاریها پرس نده چه و ارانهیم پرس ئه. تێب نه انیست به مه ت،ێر گوزه ده انیر وروبه ده له
  نمونه ۆب ستدا،ۆکۆلۆه  له  که جوله یکوژڵ مهۆک یکان ره وه لهۆکێل وۆڕپسپ رویوناکبڕ یسان که

  و،هانا ئاردنت دروست بو سوف لهی فه ی که جوله  ژنه

 یمانڵ ئه یناز یاڵبا ینبار رمه فه یکردنیدادگا یله کات م،یل ئورشه  له 0200  ئاردنت له هانا
  که بگات،ێت  خهۆبارود و یت  هیسا و که له  داوهڵیو هه" Adolf Eichman"، "شمانەیئ ڤلۆئاد" 
مپدا  که له  که  لهزاران جو و هه زاران و، هه ئه یرمان فه به  ی و ئاسته ئه  بگاته کێر رمانبه فه نۆچ
 وه، هییئاگا ڕی و په به دااڵبا یدادگا وره له گه یشدا تاوانبار وه ئه ڵ گه له ن،ێنرێغاز بخنک به
موچاو،  ده یچۆو ل چرچ و یگرژێب  به و یی ندهڕد و یت هیاۆڤنامر یکار له یمانیش په ێب به
 و  وه رکردنهیب ێب  به کێس که نۆ، چ داوه ینجام ئه  که ی و کاره ئه  بداته ۆیخ یت هیوا هڕ
 یاسیس یتاڵ سه ده یرمان فه رێژ له ڵ هیاێڕو گو چ ملکه ،ۆیخ ینگاندن سهڵ هه و شتنی گهێت
 یکان بهێکت و تێب حیس مه به یواڕب کێس که نۆچ  . نجامبدا ئه وپوچڕپ یخراپکار ردا، تلهیه
 یست هاوکات ده ت،ێبرت  شوبه یکیموز یستیبێگو ، وه تهینێبخو  تهۆو گ کانت لێمانویئ

 سودێب و کڵ کهێب یکیێنید به یحیس مه ینیهانا د  وه رهێل ت؟ێب دا هه که جوله ها ونهێمل یکوشتن له
 یدوا یایدن له ح،ڕۆ به خ هیبا  کهێنید ان،یستیکر ینید ی وه رئه به له شیو ئه. کرد د ده ناوزه

 وابووێیپ کراتۆس ک روه هانا هه  .دا رهێئ ستاوێئ له انیژ ک به دات، نه مردن ده
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  ارهڕیم ب ئه ێک ماڵ ، به"تی بکه یق ناهه ی وه ک له  نه ت،ێر بکر رامبه به تیق ناهه  باشتره"
 رالۆم ینگاندن سهڵ هه له و هی که ته بابه یکۆکر" من"  واته من، که  واته"  که سه که یخود"دات؟  ده
دات؟ هانا  ده  چاکه نیباشتر یارڕیب نۆچ"  منه"م  ئه ایئا ماڵ به.  رپرسه به داۆڤمر یوشت ره له
ل بووندا  گه له ینائاشت انی یئاشت ، هی وانه له کدا،ێک هی دوان له انی کم،ێک هیمن   که  هیواێیپ

نجام  ئه ک هیوا هڕر من نا گه. تێبڵ خود هه له تیناتوان" من"  که  هی هه ک هییاستڕ ماڵ به. تێب هه
 ڵ گه له  واته من. به م رده سه قکار به ناهه ڵ هگ له یکینز رۆز و یواڵ کهێت یناچار وا به م، ئه بده

  که  هی وه رکردنهیب یکردنێستپ ده ڵیخا" من"ل  گه له  ره مشاوه و کۆالیهانا د یورێت به. خوددا
تاوانبار  یناز یوت سوکهڵ هه و وشت هڕ  وه رهێل  .ئاراوه  تهێد ڵراۆم له ک هی که هی  وه وه ئه ۆیه به
و  ترسناک روی تکراو، سه له  وه ناوه له رال،ۆم ێب یکێس که  که  وه هتێب ووندهڕ" شمانیئه "

دخوازو  به  کاته س ده که ش وه رکردنهیب  ییتواناێب ، هین ی وه رکردنهیب یتوانا  که یینائاسا
ر  پرسم گه ده مۆخ له.  وشته هڕو  ست هه و شۆه یمانڕش دا مه ئه.  وپووچڕخراپکارو پ

 نوسان ژنامهڕۆ یبکوژان و بجه هڵ هه یمابارانیو ک نفال ئه یاوانبارانت ڕۆم کوردستاندا ئه له
 و ت للهیم له بووردنێل یتوانن داوا ده ن،ۆاستگڕ روێتاوانباران بو ایئا ن،ێدادگا بگر و نێریگیب

 ی وه رکردنهیب بووردنێل و یمانیش په ینڕیبڕ ده ایئا ن؟ڕربب ده انۆیخ یمانیش و په زاربن رمه شه
ر  گه ماڵ به. تێخواز ده یشارستان یناڵق ئه یکێنجانڵێ هه      که ی هی وه رکردنهیب و هئ ت؟ێناو

 یچ تێزاندب به نه انی فه هیتا و هڵما بنه و ێڵخ و خێش یت هیی هڵق عه یسنور شتاێتاوانباران ه
 !ن؟ گه ده  وه داچونهۆخ به و ۆییاستگڕو  رم شه یست هه و بوردنێل له

 

 !ئاسایشی هەریمی کوردستانی تێکداوە؟بارزانی، کێ 

 دەحمەئ ناسک

کوردستان  یمێرەه یکۆرەس کەو یبارزان سعودەم ەیم ی70 یوتەکێر ،ەشممێس یژۆر
کوردستاندا  یندکارانۆێو خ انیقوتاب ینێۆدراسیف یرانەنۆێن ەل کەیەژمار ڕلەگەل
 ەبوو ب تەبیتا یکانەباس مەرجەس اربووید ەیەوەبوونۆک وەئ. نجامداەئ یکەیەوەبونۆک

 یکەڵخ ەبوو ب کێامەیپ یاندنەیگ ىێئامانج ل وعوسمان  شتەردەس یرکردنۆریت یەیدووس
 ەب ەووش ەیکییەاستڕ. عوسمان شتەردەس یرکردنۆریت ەدژ ب یناراز یرەماوەکوردستان و ج

 یکانەوباسەقس ێیدوو تو ەل ،ێبکر ەستێوەڵه یرەسەل ەستیوێپ یبارزان یکانەقس ەیووش
 سعوودەم ەعوسمان ک شتەردەس نووسەژنامۆر یرکردنۆریت یتەقیقەح ێتوانرەد ەوییەبارزان
 تریئ انەیمەئ ،ێنریبب ێنێهەد یناو کییەقووتاب کەو نهاەت ەارانیووش ەب یبارزان

 سعودەم ینووسراو یسپ رەسەل شەر ەیووت لکووە، ب ییەن ەقس ەیوەرانیو گ ەوەکدانێل
 !! کوردستان یمیرەه یکۆرەببورن س ،یەپارت یکۆرەس یبارزان

 انییلێشێپ ێناکر ۆت ەیەه ساتەددەموق ێندەه: ەڵێد داەیەوەبوونۆک وەل یبارزان سعودەم
 ۆب یمووکورەک ێندەه یبووختان و ئستغالکردن یستنەبەڵه ،ەیەه یسنوور یئازاد ت،ەیبک
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 یشت مەاڵب ،ەبد یعقولەم ەب تۆخ یرا ۆت ،ەخراپ یکێشت یزبیح یسکەت یندەوەرژەب
 ەڵێب ،ییەن یموکورەک نڵێینا ەمێئ. تێبەدروست د ێل ەیتنیف ەچوونک ،ەژێرەم یهراوەژ
 نهاەو ت ینیبەن ەچاکان ەشت مووەه وەئ ێیب ۆت مەاڵب ن،ییانیرکردنەسەچار یکیرەو خ ەیەه
 ەیوانەچێپ ەمەئ ،ینێانوروژینادرووست ب یکەیەوێش ەو ب ینیبب کانییەمووکورەک
 ەب انی بەزهەو م نییئا ەب رکردنیشهەت ەمێئ ەب تەبارەس ،یەنووسەژنامۆر یاتیخالقەئ
 ەیگەڵمۆک ەک ەیانیخالقەئ هاەب وەئ یشتنێهەن ۆکارکردن ب شیانی کانمانەییەوەتەن ماێه

 ەنیەال وانێن ەل یوێَ  پش یدرووستکردن ها،ەروەو ه ەناسراو ەوێپ یکوردستان
 ەیردەپ رێژ ەل مەناد ەوەئ یبوار نم،ێبم شداەستَ  ۆپ وەسوورن و تا ل ێڵیه کاندا،یەاسیس

کات من  وەئ ەویەاڵجوو ەمەئ ەیوانەچێپ کێنیەال رەگەئ.... ت،ێدرووست بکر یوێپش یئازاد
و  تیسا ەل ەک ییەبارزان یکانەوباسەقس یقەدەل کێشەب ەمەئ. گرمەد رەرامبەب یستێوەڵه
 .ەوەتەوکراوناڵب انداۆیخ یکانییەسمەر ەژنامۆر

 ەشەڕەه یکێامەیپ ەل ەیقسان مەئ ماندا،ەرلەپ ەل یرابردوودا بارزان یژۆر ندەچ ەل هاەروەه
 .  ەوەکردەتردا دووبار یزێئام

 ەک نینێبنوق ەرانەو فاکت یراست مووەه وەئاست ئ ەل مانۆخ یچاو کێسات ندەچ ۆب با
 تێبروامان واب کەیەحزەل ۆو ب نەکەد ژێدر ەیکەپاراستن یزگاەو د یپارت ۆتاوان ب ەینجەپ
 یموکراتید یپارت ەک نیربگرەو ەمانیگر وەو ئ داەڵەپەچ ەتاوان مەل ییەن یستەد یپارت ەک

ئاوادا  یکەیلەمس رەرامبەب ەل یەواەک.  ییەرەبێب شتەردەس یرکردنۆریت ینتاوا ەکوردستان ل
 یتەاڵسەردێژ یکێشار ەل شەکەرۆریو ت نگەد ەتۆهات ێیکوردستان ل یکەڵخ مەرجەس ەک

کوردستان و  یکەڵو خ ،ەاویژ دایپارت یتەاڵسەد رێژ ەل ەک کینسانیئ رەرامبەب وەکراو یپارت
 یالن انیتاوان  ەینجەپ ایدن ینووسانەژنامۆو ر یهانیج ەکخراویر ەل شیرچاوەب یکێشەب
 نیمەکیە بووەد یەبوایرەبێب ەتاوان مەل یپارت رەگ ،یپارت ەتەویبر انیگومان یچاو مەک

 دانڵوەه انی لماندنەس ایاربواید یشنۆر ەب داەیکەکۆرەس یامەیپ ەو ل یەکردایب ەک کێکار
 کاتەدەشەڕەه کوەڵناکات ب ەکار مەئ کەن یپارت مەاڵب.یەبوا انۆیخ یتاوانێب یلماندنەس ۆب

 انیو ئاگا نەڵێد یچ زاننەن ەیکەکۆرەو س یپارت ێبەنەو. ەوەکاتەد یشیتووندتر تێو تاد
 ەارانیووش ۆیخ یپارت. ەتاوانبارکراو ەکار مەب یپارت ەک ێبەن ەوەو ئ ەکەلەسەم یوشڕە ەل
 یسوور ێڵیه ەچونک شتەردەس یرۆریت ەب ساەڵه یپارت یەوا ىێپ ەک ەڕەیباو وەئ تێویەنا
 .ەوەتێنێوەبر زاندبووەب

 یکۆرەس ەک ێکرەد ەوەئ ىێرەچاو مەک یالن یپارت یتاوانێب یەیزەرەف یرگرتنەو ێیپ ەب
. بدات شانین کییەتووند اندایرەرامبەب ەو ل ەوەسوور بکات رستانۆریت ەل کێچاو یپارت

کوردستان و  یوویرەراپ یکەڵخ ەچاو ل یپارت یکۆرەس ەوەوانەچێپ ەب مەاڵب
 یکردنیارید یکیرەخ وەوەکاتەسوور د شتدانەردەس یزیر ەلەک کێنووسانەژنامۆر

 یپارت یکیاندنەیو راگ وتەلسووکەه چیه. انیاڕروویب ینیربرەو د نینووس ۆب ەکانەسنوور
 ،ێنێلمەبس ەیکەتەاڵسەو د یبارزان سعودەم یتاوانێب یەیزەرەف ێناتوان ەیکەکۆرەس انی
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 ییەگرنگ ن ۆب ەیوەئ یتپار ەیکیەراست. ێنەیەگەد ەیکەوانەچێپ وەرەب یکەڵخ نهاەت کوەڵب
 کوەڵب ،ییەن شتدداەردەس یرکردنۆرێت ەل یستەد یپارت ەببن ک ڵیکوردستان وا حا یکەڵخ ەک
 رەه ،ەکردوو ەیکار مەئ یپارت ەک ەوەتێڵێبه رادداەباو وەل یکەڵخ تێوەیەد کێرۆج ەب
 رەس ەناچن یبارزان یکانەو ووت امەیپ ەن انیاسیس یبەکتەم یسمەر یانەیب ەن ەشۆیەب
 یکەڵخ یرەماوەج تێوەیەد یپارت مەاڵب. نیستاوەنەڵه ەکار مەب ەمێئ نڵیب ەک ەیوەئ

 یامەیپ وەقس یواوەت ەکرد، و رۆریت انیشتەردەس یچۆب ەببن ک ڵیکوردستان باش حا
 رەرامبەب ەک ەیانیتیەزاەنار وەئ رەگەئ. ەوەتێنیبەد ۆیخ داەیەرەوەت وەئ وێن ەل یبارزان

 یپارت ەوەئ ەوەاتیایبما داۆییو ناوخ سکەرتەب یکەیەوێچوارچ ەل شتەردەس یرکردنۆریت
 مەئ شاێکەدەن ەیوەئ یتەحمەز یشەکەکۆرەو س کردەدێل ەینگەدێب مەکیە ەیفتەه کەو
بوون و  ڵیباش حا یکەڵخ ەواتەک ووتەیبدات و د ەناروونان ەوەروونکردن مووەه

 شتەردەس ڵێب ێوەیەد یبارزان سعودەم. ییەن دایپارت ەیتەاسیس مەئ ڕلەگەل انیکەیەموشکل
 ەب ۆیخ ی، را ەکردوو لێشێپ ەیمێئ یساتەددەموق ،ەو ناێکارهەخراپ ب یئازاد یمکەچ
 ەیوانەچێپ ەو ب ەرشتوو یهرەژ وەوینیب یکانییەمووکورەک نهاەو ت ەداوەن یعقوولەم
. شتەیگ ەنجامەرئەس مەب ۆیەب رەه یکورتەب. ەوەتەواڵجوو ەوییەرەگەژنامۆر یاتیخالقەئ
 نووسانەژنامۆر ۆب کانەسوور ێڵەو ه کانۆتاب یکرنیارید ەل ییەتیبر یبارزان یامەیپ یواوەت

 شتەردەس یرکردنۆریت ەل شیئامانج. یگشت ەکوردستان ب یکەڵو خ یتەبیتا ەب رانەو نووس
 شت،ەردەس یکانەشیو هاوپ ریکوردستان و هاوب یکەڵخ ەبوو ب ەامەیپ مەئ یاندنەیگ رەه
 ەل کردننیرگرەب یکیرەکوردستان خ یکەڵخ ەک ننیبەد ەیکەکۆرەو س یپارت ستاێئ مەاڵب
 یرکردنۆریت ەیگێر ەل یپارت ەک کێرسەو د دانەیم ەتەهاتوون رورایب یئازاد ۆو ب اننیَ  ۆخ
 یمکردنیسلەت یداوا کوەڵب اداێیگو ەب تێناچ کەن یکەڵخەب داتیب یستیوو ەوەشتەردەس

 ەب ەک کیرسەد ێوەانەید نجایئ ن،ەکەدەرۆریت مەئ یرانەشێکەخشەون شتەردەس یبکوژان
 مەل یو شت امەیو پ یژگارۆئام وەوەچاووسوورکردن ەیگێر ەل نراەیەگەن انێیپ رۆریت

کرد،  رمانۆریت ۆیەب دایسوور ال یلێه ەل شتەردەس ن،ەڵێد. یکەڵخ ەب نەدیب ەوەتەباب
 ۆب کانتانەسوور ەلێه شیتر یکێجار ەوەدوا ئاگاداربن، ئ ەب ەرێل شەویها، ئ ەنیکەڵخ
 یریب شتەردەس یرۆریت ەدژ ب یکانییەتیەزاەو نار شادانیپَ  ۆخ یتا کاەن ەوەنیرێژمەد

 . ێدێل یشتەردەس کەو ێرچەد ێیل سەک رەه! ەوەبردبن

 ەیندانەب سووروەلێه وەئ اندایکانەرتاژۆپیووتار و ر ەل نووسانەژنامۆو ر رانەنووس رەگەئ
 وەئ نهاەت ەوییەاینڵدەب ەوەئ چنەرنەد ێیول نەچاوبکەر کردوونیارید ۆیب یبارزان ەک
! ەوەتەکردونۆیک ۆیخ یورەد ەل بەنسەم وەپار ەب یپارت ەک ەوەتێنێمەد ەریکبیتار ەڵەمۆک
 نەبک یارید انیکانەکار یبارزان یکانەامەیو پ کانەقس ێیپ ەب یاسیس یسوراوانەڵه رەگەئ
 یتەاڵسەردێژ ەل یپارت یورەد یکانەرۆمعاش خ ییەنۆکارت ەزبیو ح یپارت نهاەت ەوەئ

 یکانەسوور ێڵەه ەژنان ل ەیوەبزووتن یسوراوانەڵه رەگەئ ،ەوەتێنێمەد انداەیکەتەخکوم
و  ێبکر ەنگەدێکوردستان ب ەژن ل نڕزارەه یرکردنۆریئاست ت ەل ێبەد ەوەئ ن،ەدەالن یبارزان

 ەیکەو کلتوور یبارزان یبەزهەو م ماکانێهەل انییرگرەب ەک ێبکر رستانۆریت یسوپاس
 ....رەگەو ئ رەگەئ. ەکردوو
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چ  تریئ ،ەوێرەبروات ب یبازان یکانەقس ێیپەکوردستان ب ەیگەڵمۆک رەمن نازانم گ یراستەب
 ێبەد ەوەبکات، ئ یو چاک تێبگر ێل ەیخنەکوردستاندا ر ەل نسانیئ ەوەتێنیمەد کێَ  شت

و  ییو شا کەڵەشبەر ەبکات ب ستەکوردستان د یکەڵو خ ێریگەڵه رەه ەخنەر ەیووش
 .! شتداەردەس ەیپرس ەل گرنب یپۆرچەس شینووسانەژنامۆر

 یرەیس ەوەشەر یرەس ەدوورتر ل کێمەو ک ەوەتێبب انییرەبەخ ێبەد یو بارزان یپارت مەاڵب
 ەوێئ ەناخوات ک ەپووچان ەسوورەلێو ه ماێه وەئ یویفر تریکوردستان چ یکەڵخ. نەبک ایدن

 یکەڵخ ،ەیەه ۆیخ یرەووروبەد یرنێدۆم یایدن یرکردنەیس یتوانا یکەڵخ ن،ەکەد یباس
 ۆیخ یتەعینازون ێب یانیژ ڕلەگەل ەوێئ یکانەشاهان ەسرەوق تەعمیپر ناز ون یانیژ

 ییتوانا ەیوەرگرتنەو. نەبک راوردەب تواننەد انۆیخ یباکانەکار ێدارووخاوو ب ەوخانوو
 ەمەئ ژووێم ییژاێدر ەب کوەڵب ییەن داەوێئ ییتوانا ەل کەن گرتنەخنەو ر ەوەرکردنیب
 ە، چونک ەبوو ندترەتمەو قودر زترێهەب ەوێئ ەل رۆز یرۆکتاتید یئاکام ێب یکڵێوەه
 رەگەئ ،ەنسانیئ ەیوەرەاکیج یتەسلەخ وجوودەم یانیژ رەرامبەب یتیەزاەو نار گرتنەخنەر
 یرانەبەانلیو گ نسانیئ وانێن ەل کییەاوازیج تریئ ،ەوەتێریربگەو نسانیئ ەل ەتڵەسەخ مەئ
 . ەوەتێنێنام دایرەوروبەد

 رەرامبەب ەل کێختەو رەه یگشت ەکوردستان ب ۆیمرەئ یتدارانەاڵسەو د یتەبیباتا یبارزان
 یمکەچ ەڵێمۆک ەب گرنەستدەد تریئ بن،ەد تاوەنگەت دایکەڵخ یکانییەتیەزاەنار روەماوەج

 ەگەڵمۆک یشەب نیوتوترەدوواک یحساساتیئ یو ووروژاندن کەڵخ یکردن وڵەج ۆوب ەوەسواو
 یرەشەو ب ۆییمرەئ ەیگەڵمۆک یردەدەب یناتوان ەک ،ەوەنەڵێد ەمکانەچ وەئ تاەیپ تاەیپ

 یداخراو یکڵەیەماەو بن تەریشەع ینگەرهەف ەل نهاەت ەبخوات، و کیەو  ستیب ەیدەس
 انیتەاڵسەو د یکورس یدارکردنیەپا ۆب ەک ەوەتێبەد یگایج کداێتدارانەاڵسەبارزان و د کەو
و کلتوور و  بەزهەم. ەیەه وارەندێخوەون ائاگ ێو ب زانەن یرەماوەج ەب انیستیوێپ
 انیبن  رنێدۆم ن،ەبک کیچوونۆب ەرۆج رەه ەل ریعبەبن و ت کییەچ رەه ایژۆلۆدیئا

 یلیو قاب نین سەددەموق ەنیمەک انیبن  انیندەپاب لکەخ ەینیرۆز وتوو،ەدوواک
 کانییەتیەواەتەن ماێه. ردروستکردننەسەل ەو نووکت کردنێپ ەتڵگا تەنانەو ت گرتنێلەخنەر
 . ەسەددەناموق ۆیخ ەوەتەن کوەڵب نیین سەددەموق رەه کەن

 ت،ێب ەوەکێشت مووەه رووەسەل بآەد ەک ەنسانیئ یو ماف انیو ژ نسانیئ سەددەموق
 .ەکانەشتەردەس یانیکوردستان ژ یکەڵخ ۆب سەددەموق

 ەکەرجەلوومەو ه ەوەرەتەخ ەنەخەکوردستان م یمێرەه یشیئاسا ن،ەکەدرووست م یوێپش
 ڕلەگەل ەوەروبوونەرووب ۆب ییەبارزان یشەمجارەو ئ تدارانەاڵسەد یتر یکێمکەچ ،ەناسک

 .ەیوەشکردنۆو خام کەڵخ یکانییەتیەزاەنار

و  یرکردنۆریو ت داەیکەژیلۆک یرگاەد مەردەبەرووناک و ل یژۆرەب کێنسانیئ یرفاندن
 یمێرەه یشیئاسا یکدانێدرووست کردن و ت یوێپش ەیکەستەج یدانێفر شیدواتر
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و  ەڵپەچ ەتەاسیس مەئ یسواکردنیر ۆب نیربرەد یتیەزاەونار وازەبانگ اخودی! ەکوردستان
کوشتن  یو فتوا دایکەڵخ یرووەب بەزهەم ەیوەرزکردنەب ریشمش! ؟ییەنسانینا ئ خۆم رەتاس
 یبارزان یخانەووید یکانەریشەب الەم یژنەو دژ ب یاوساالریپ یهراوەژ یشتنڕلەو ه نیو بر
 یدانان یداوا اخودی ەکوردستان یکەڵخ یشیو ئاسا تییەمنەئ یکدانێدروستکردن و ت یوێپش

! ان؟ۆیخ یقەحەموست یسزا ەب انیاندەیو گ رستانۆریت ۆب ەالنیئاشکرا و عاد یدادگا
کوردستان  یکەڵخ ۆب یوێَ  پش یاریپاراستن و زان یایماف ەیوێشەل یزگاەد یدرووست کردن

 فاعید ۆب ەانیکانەمەڵەق انیستەد یکەچ نهاەت ەک ەیشتانەردەس وەئ انی نەکەدروست ئ
 !ان؟یتەعمیون نازێو ب یبوونەن ەپر ل یانیژ یو باشتر کردن انیژ یجوانەل

 یگرتن شداەژۆر وەکوردستان و ل ۆدا ب0220 یئاب ی40 ەل عسەب ەیندڕد یشکرەل ینانێه
 یکردنەئاوار ەوب انیعدامکردنیو دواتر ئ عسەب یکانەربازەس یستەد ەب نسانیئ دانەس
دروستکردن و  یوێپش انیو کار انیژ ینێشو ەل انیپروچقاندنەڵکوردستان و ه یکەڵخ
 یئازاد ینیناس یسمەرەب ۆب ەقخوازانەح یباتەخ انی ،ەانکوردست یکەڵخ یشیئاسا یکدانێت

 یوپوولەو پار تەعمیناز ون یواوەت رەسەب ەگرتوو ستتانەد ەک تتانەاڵسەد یگرتنەخیەو 
 وەئ یواوەت رەگ ەیکییەراست! تان؟ۆخ ۆب ەکردوو لتانۆپۆنۆکوردستاندا وم یکەڵخ

 ەنگڕە واەئ ،ەکردوو یدرووستکوردستان  یکەڵخ ۆب تانەکەتەاڵسەد ەک رمێبژم ەانییوێپش
 . ێترتان ب یەیسۆد انەید ەیوەدانەڵتر وه ەیرەالپ انەید ەب ستمیوێپ

و  رتەش دوەیقێب یئازاد یراربوونەرقەب ەیوەگرەل ەیکەکەڵکوردستان و خ یمێرەه یشیئاسا
 ەل یو رفاندن رۆریت یزگاکانەد ەیوەشاندنەوەڵه یوەگر ەل ،یەدایاسیس یرەگەو ئ مماەئ ێب

و  ییایلشیم یتەاڵسەد ەب نانێه ییتاۆک ەیوەگر ەل ،یەدا یاریپاراستن و زان تەباب
 .یەکداەڵخ یردراوێلبژەه یرانەنۆێن یتەاڵسەد ەب انەیوەگرتنێو ج یزبیح یتیەرتارەسکەع

40.50.7505  

 

  وه ره ده کوردستان و له  ئازادی له  رگری له کانی به و کۆمیته  سته مپین و ده م که رجه ک بۆ سه یه نامه

 یل ال عه مه ت هیدایه

 .گوشم  ده یرم گه  ستان به مووتان و ده هه ۆب میستیو شهۆو خ زڕێ واڵس زانڕێ به

و  ڵقو یکێزام( شت عوسمان  رده سه)  نوس ژنامهڕۆو  ندکارێخو یکردن رۆریت یچ ر گه ئه
 یکێمۆم ی وه کوژاندنه یر چ گه موومان ، ئه هه یستۆنساندیئ ی سته جه  کرده یخت سه یکێنیبر
 یکێنیوتڕمان کات گو هه ماڵ ئازاردا،به یموومان هه( شت عوسمان  رده سه) ک  وه یوناکڕ ڕپ

 یژدانیناو و هه  له یئازاد ی رانه کهیرگر و به یستۆنسادیئ یشۆو خر شۆج  له ڕپ و وره گه
 یوڕ ووبهڕ  هی وهێم ش کوردستان به یتداراناڵ سه جاربوو ده م که هی.  رساندیمووماندا داگ هه
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 رۆریو ت فاندنڕ یدژ له نڕیبڵ نگ هه و ده یئازاد  له یرگر به ۆب  وه ببنه کڵ خه یئاپورا شاوێل
  له ریعب ته اوازدایج یر نگه دوو سه  له  رهۆم ج به تاڵ سه و ده کڵ جاربوو خه م که هیکردن،

و  یر،بژۆریو ت فاندنڕ یدژ له کڵ خه ینگ و هاوار ن ، ده بکه انۆیخ یکان هییند وه رژه به
 بوون عارانهیو ش ن ، ئه کپ بکه مانیئازاد ینگ ده نڵی هیشت عوسمان ، نا رده سه ۆب یرز ربه سه
 ی ره به  له انی هۆڵت ی نجه پرژاو په انی شه هڕ هه یو زمان نیرز له  هیناێه نایتداراناڵ سه ده  که

 . شاند اوهڕ گاڵ مهۆک یازڕو نا خوازیئازاد

رما و  کان و سه قامه ر شه سه  نهیچو  استهڕو کارمان کرد،  نیموومان ماندوبو هه  استهڕ
  استهڕبوو، وام ئاماده رده به قاندنۆت و شه هڕ و هه وه چاوسورکردنه  استهڕشت ، رمامان چه گه
دار  که و له نیریناش کانمان هیت هیزا هڕنا ستیانوی ده  کارانه واشه چه تاڵ سه ده یکان اندنهی اگهڕ

 یکێو باز تێنڕێ پهێت شووێپ ی وانه ک ئه ش وه م تاوانه ئه ستیوی ده تاڵ سه ده  استهڕن ، بکه
 نسانیئ شتێمانه و نه ڕیبڵ نگمان هه موومان ده ،هه نیبو مهێئ  وه ئه ماڵ ردا بدات ، به سه به

 ری ن سه خاوه ێب به گاڵ مهۆو ک تڕێ بپهێت یئاسان کوردستان به  له فاندنڕ نسانیکوشتن و ئ
 . تێبکر

تا  ره ،سه  هیکانمان ن موو کاره هه ماڵ کانمان، به کاره  له کبوێش نجاماندا به ئه ی وه ئه:  زانڕێ به
م  راهه فه ی وه ، گره ن گاوهڕێ به کان هیترس نگ و مه ئاسته ماڵ به  وهڕیمان ب وره گه یکێناغۆو ق

 ۆ،ب  هیکانماندا کاره ینوام بو رده به کان له تاکه یت حورمه یو پاراستن یئازاد یزا فه یکردن
 یکان هیئازاد و رادهیئ  له زڕێ  که نی جبور بکه کوردستان مه یتداراناڵ سه ده نیبتوان ی وه ئه
شت  رده سه)  یرکردنۆریت یدژ  له یئازاد  له یرگر به ۆب کێکاروان تێب بگرن ، ده کڵ خه

 .ردا  به به  وه نهی بکه یانیگ موا رده و به نی بکه یوام رده و به زێه به مانخستڕێ به( عوسمان 

،  کردنن شه هڕ و هه ودانیفر یکیر ،خه نیسازیۆناریس یکیر کوردستان خه یتداراناڵ سه ده
و  ندکارانێو خو انیقوتاب ڵ گه له(  یرزان سرور به و مه یرزان سعود به مه)  یکان وه بونهۆک

 ۆب(  اریخت ال به مه)  ی که کارانه واشه چه  هیکاریکوردوستان ، وتار و ش یمان رله الوان و په
  کات که ناچار ده  مهێئ  هی مه و گه ، ئه  ترسناکه یک هی مه گه یدانڵ رهه سه ی شانهین یئازاد

ردا  سه مان به کشه پاشه و وه تهێساردب کانمان هیت هیزا هڕنا یرم بات و گه خه یکوانو نڵی هی نه
 ی استهڕئا  تاوه ره سه ینیوتڕمان گو هه و به تێوام ب رده کانمان به کاره تێب ، ده ننێپ بسه

و  وازێش تێب ،ده نی بدهێو پ بره گاڵ مهۆک یفراوان یک هیپانتا و ووهڕ کانمان هیت هیزا هڕنا
  و به کێژڕۆموو  هه تێب ، ده  وه نهیزۆبد کانمان هیت هیزا هڕنا یوام بون رده به ۆب  تازه یزمیکانیم
و ،  ستانیرۆریت یکردنئاشکرا ۆب نیبگر تاڵ سه ده ی خه هی رۆج راوۆج یوازێش انی ده

 نڵی هی با نه. کوردستان  یتداراناڵ سه ده ی وه چاوسورکردنه و شه هڕ هه ۆب نێیدابن شیکێسنور
 ستمانیوێپ ارتریموو کات ز هه  له ڕۆم ، ئه تێردا ب سه به یشۆو خام  وه کانمان خاوبونه کاره

 ۆب شتنمان گهێو ت نیکبینز کتر هی له یستۆنساندیو ئ یخوازیئازاد ی ره به  که  هی هه  وه به
 یرگر به نی بدهڵو هه تێب ، ده تێترب رپرسانه و به شنترڕۆ  ر شانمانه سه له  که یژوێم یکێرک ئه
 یو ئامانج ۆئاس گاوڵ مهۆم ک رجه سه ی فهیز رک و وه ئه  به نی بکه اڕرویب یئازاد  له
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 یزامن نها ک،تهڵ خه یشتن گهێنگ و ت رهه فه  نهی بکه  خوازانهیو ئازاد یستۆنساندیئ
  هیباتماندا کارو خه یوامبون رده به  له  هی وره و گه ینسانیئ  امهی م په ئه یاندنی نجام گه رئه سه به
 تێن داده کڵێو خا ئه  وام که رده به ماڵ ما به ناوماندا نه له  سته جه  به( شت عوسمان  رده سه) ،
 .  وه نهی که دهێست پ ده  وه هێڕد یر سه له ش مهێئ

 وتوبن رکه سه

 

 !کێ هەڕەشەو موزایەدە دەکات؟

 (وتارەکەی مەسعود بارزانی لە پەرلەمانی کوردستاندەربارەی )

 اڵبدوەع رەفەموز

 یشتەگ ەیهانەب ەکوردستان ، ب یمانەرلەپ ەل یبارزان سعودەم 0– 72 ەممەش یژڕۆ
 دایاستڕ ەل ەک.کرد  مانەرلەپ یندامانەئ ۆب یکێوباسە،قس نساەرەو ف ایتورک ۆب یماسۆدبل
 یکەڵخ رەسەبوو ب ەدیەموزا وەشەڕەه ەقسان وەل یکەرەس یکەڕۆو ناو ستەبەم

و  رانیشنبڕۆو  رانەو نوس نوسانەژنامڕۆ ەوەانیشێپ ەکوردستانو ل یخوازیئازاد
 یتەاڵسەد ەل کانیە یازڕنا یە یاسیس ەنیەال ەل کێندەه تەنانە،و ت یاسیس یاوانڕسوەڵه
 .انی

 یکەڕۆناو یووڕ ەکردن و خستن ۆکردن و گفتوگ ێتاووتو ەیکەوەبونۆک ەل ستەبەم یەگوا
 .مانەرلەپ یندامانەو ئ یتیەکاۆرەس ەڵگەل یتەیەکەشتەگ یلەمەو ع یاسیس

 وەئ رەه یەوا مێپ داەیکەوتار ەب تێنێبخش کێچاو اییَ  ریخ ەب کێرێچاود رەه رەگەئ مەاڵب
 ەو.ەداوێپ مەئاماژ ەوەرەسەل ەکەنینوس ڵیتیتا ەمن ل ەک کاتەد ێل ەیەیساد ییەریگینجامەئ

 ،ەوەرەد ەتەچون رلمانەپ ۆڵیه ەل ە، ک شیکانەمانەپارل ندامەئ ەل کێرۆز ەنگڕە
 مووەه مەئ ەیو تاک یچ یپا ەل یبارزان سعودەم ەباش ێرەئ انیتێبیپرس ەوەانۆیرخەبەل
 !!کات؟؟ەد دایکەڵخ رەسەب ەیەدیەموزا وەشەڕەه

. کاتەد دایکەڵخ رەسەب ەدانیەموزا وەشەڕەه مەئ یبارزان ەک یە ین مجارەکیە ەمەئ مانۆگ ێب
 ەینجەپ رەکسیە ەوەئ ەوەرەماوەج یفشار رێژ ەتنێوتبەک ەیکەو حزب یبارزان ێکات رەه ەو
 سەکەل ەدیەموزا وەشەڕەه ەمێئ ،یتێووتو وەشاندوەاوڕ یکەڵخ ەل ەیدیەموزا وەشەڕەه
 یسابیح ەب ەک ان،ەیکەمانەرلەپ ۆڵیه ناوەئاشکراو ل ەب وەئ کداێکات ەل. نەیناک ڵبوەق
 مەئ یە یموکراسید روەماوەج یتەاڵسەد ەیرچاوەس وییەعیشرەت یزگاەد نیتراڵبا انۆیخ
 . کاتەد ەدانیەموزا وەشەڕەه



 سەردەشت عوسمان
 

483 
 

 ەل رەب کەیەرەوەت ندەچ رەسەل تێوەیەد دایکانەقس ەل تڵەواڕ ەب یرچەگەئ یبارزان ەارید
 یخۆبارود کەو ،ەوەبکات ئاگادارێل یمانەرلەپ یندامانەبکات و ئ ەستێوەڵه ەیکەشتەگ
 یتڵەوەو د انیستۆد یایتورک یمیژڕ ەڵگەل یندنەوەیپ ەیوەو کوردستان و توندکرن راقیع
عوسمان  شتەردەس یرۆریت یووداوڕ ەب کەیەئاماژ چیه ەتاوەرەسەل وەئ تەبەڵه. نساەرەف

 ،ەوەبون یوەڕووبڕ داەوەرەکوردستان و د یئاست ەل ەناکات ک ەنیرەب یە یتیەزاڕەنا وەو ئ
و حزب و  یبارزان ۆیستەئ ەکرد انەیووداوڕ وەئ یاسیس یئاشکرا یتێاریرپرسەب یراێو ەک
 ەک ەداو ەگانەڵب وەب انەیئاماژ رانەران و نوسێچاود ەل کێرۆز شیهاوکات ،ەیکەتەاڵسەد
 تێستابەاوڕ ەوەتاوان وەئ یپشت ەل یپارت کانەرۆج ەل کێرۆج ەب ەک ەرۆز ەوەئ یرەگەئ
 ەیکەتەاڵسەحزب و د یبارزان ەل شتەردەس ەک ەوەانیاسیسەزیوسئامەت ەنیونوسەئ ۆیهەب

و  یاسیس ەیورەگ رۆز یرونەد یکێفشار یاەڕرەس تا،ەرەس یبارزان مەاڵب .یتێوینوس
 شیشێم ەوەکانیە یتیەزاڕەنا ەیبارەل ەک داتەد شانیوا ن ،ەارید ەیوێپ ەک یتیەەاڵمۆک
 لمەو دوو، ش ێس ێکوردستان ب ۆییناوخ یخۆربارودەس ەتێد کێکات مەاڵب.یە ین یوانیم

 .کردنەدیەموزا وەشەڕەه ەب کاتەد ستەد زم،ێناپار رمێکو

 یسوپاس ەیوەئ یاتیج ەل وەئ ەک تێوەکەردەد داێوەل یکانەدیەموزا وەشەڕەه ڵیخا ەو
 ینگەو د شتەردەس یرۆریت ەب ەبوون ساسەح ەندەوەئ ەکوردستان بکات ک یازڕنا یکەڵخ
و  کانەنیەال یردانەوێستەو د واندنێش ەب ەمەئ تێد وەئ ،ەکردو ڕپ یایدون انیتیەزاڕەنا
 .یازڕنا یکەڵخ ەکردن ل ەشەڕەه ەتێوەکەد ۆیەبو  گاتەدێت یکەرەد یستەد

و  یاسیس یئازاد یو بون رارکردنەرقەب ەل اتریز یختەج ەیوەئ یاتیج ەل تەنانەت
 یاتریز ینیو بر کانەمەڵەق یشکاندن یاتریز ەیشەڕەه تید کڕێ ەوەبکات یموکراسید

و  یئازاد یمکەچ تەنانەت. تێد ەویە یکانەوش ەل هاڕە یرۆدکتات ینۆو ب کاتەد کانەزمان
و  شتونەیگ یئازاد ەل ەڵەه ەب تەڵێد یکەڵخ ەب وەئ شتاێو ه تێنێوێشەد یکانەندەهڕە

 تریئ ەک تەڵێد وەوەکاتەد ەشەرەه ەدوبار شەقسان مەئ ڵپاەل ەو.گرنەردەوێل یکەڵخراپ ک
 .نەبک تبارەمۆت یپارت ەویە ییئازاد یناوەب ەل نەیناد ەگڕێ

 خوازویکسانیەو  خوازیئازاد یکێکۆرەس یو واقع یاستڕ ەب رەگەئ یمن بارزان یبروا ەب ۆیەب
 مەردەبەل ەدانیەموزا وەشەرەه وەئ یاتیج ەل بووەد ەوەئ یەبکرداێل یرگرەب ەوەکردەب ویەبوا

 ەیکەوادەکوردستان و خان یکەڵخ ەل شتەردەس یکوشتن یپا ەل یبوردنێل یداوا مانەرلەپ
 ڵپاەو ل وەئ یتەاڵسەد یەیسا ەل ەچونک. یەشانداەاوڕ ەیشەڕەه ەینجەپ کەن ،یەبکردا
 یاتیج ەل تەنانەت وەئ مەاڵب.ەداو یووڕ ەساتەکار مەئ شیو ئاسا یئازاد ۆب دایکانەشەبانگ

 کاتەد ەادیپ ەزێت وەو ئ باتەد شَ  ریه تێد یکانەشەو بانگ ەیکەتەاڵسەو د ۆیخەل یرگرەب
 .ەرەرش بێه ۆخەل یرگرەب ۆب تەڵێد ەک

 ەمەئ یبارزان ەک ەیەوەئ ،ەویە یشەکەدیەموزا ینیەال ەب ەوەتەڕێگەد ەیەیگێج وەتا ئ مەاڵب
 ەیوەدان مەاڵو یناو ەب تێبەد شیدوا جار دام،ەڕەباو وەل ،ەن وەجار مەکیە ەن

 یئاشکرا ەیگەڵب.کاتەدا د یکەڵخ رەسەب ەیەموزاد یفعل ەو ب تێد وەئ ،ەوەرانەکەدیەموزا
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 یکەڵخ یفتاەح داەس ەل ەک کاتەد ەوەئ یباس وەئ رەکسیە ەیەوەئ یشەیەدیەموزا مەئ
 یلکەخ تیەڵێنا ەداو وەب انەیتەاڵسەد وەئ یکەڵخ ەیەیگێج وەتا ئ ۆیەب. ەداو وەب انینگەد

 وەئ یاستەڕب مەاڵب .بکات رداەسەب انەیدیەو موزا تێب ەاساوی روەسەل کێنیەال چیو ه
 ەیوەئ یاەڕرەس ەمەئ. یە یتر ن یچیه ەدیەموزا ەل ەدا جگ ۆیخ ەل ۆیخ ەیەندەپروپاگ

 وەب انینگەد ەیەژڕێ وەب کداێرجەلومەچ ه ەل یکەڵخ تێزانەد خوازیئازاد یکێسەک مووەه
 .و ئاشکران وونڕ ەوەیەبار وەل کانەگومان وەداو

 ەل ەتر ک ەیقس کەڵێمۆک یکەڕۆناو رەس ەنێیب ەمێناکات ئ ستیوێپ داەرێل تریئ ەوەئ
 یهاکانەب یکوردستان و پاراستن یگاەڵمۆک یبوون یسالمیئ کەهاتوون و داەیکەوتار

و  یگەبەرەو د یسالمیئ یباوو ەیرستانەپەنۆک یتر یمکەچ ەڵێمۆو ک یوارەکورد یگاەڵمۆک
 .تر یکێڵەخ

 یکانیە یسالمیئ ەو حزب یتێکیە تەنانەو، ت ەیکەو حزب یبارزان ەستیوێپ مەاڵب
 نیندەچ رەگەکوردستان ئ یخوازیو ئازاد یازڕنا یکەڵخ ەباش بزانن ک انیشیکانەمانەیهاوپ

 یکانەدیەموزا وەشڕەگو وەشەڕەه هاەروەو،ه نەڵێب وەعدەو مووەه یمولەحەت ڵەسا
و  مەست مووەه وەئ ،ۆه نیندەچ رەبەبووبن ل شیالەیشخۆخ ەنگەر وەکردو انیوانەئ

 ڵبوەو ق مولەحەت ەمانەئ یکەڵخ ەدواوەب ەرێل ەوەئ ،ەکراو ڵقبو ێپ انەیفشار
و  باتەخ ڕێی ەتول یدوا ەب تریئ ەتاوان ڕپ ەووداوڕ یدوا خوازیئازاد یکەڵخەو.نەناک
 ەتێوەکەد ەانڕێی ەولت مەئ مووەه شدایکینز یکەیەندیئا ەو ل نەوەتر یکوشانێو ت یتیەزاڕەنا
و  یئازاد ەل انیکانەئامانج ەب شتنەیگ ۆب وونڕ ۆئاس داروۆشک یکێباتەخ ڕێیرشاەس
 .یواقع وەنیقەاستڕ یکسانیە

0-0-7505 

 

 !گرتون ی نه خه یه  ڵگه بێ به  س به که

 !(دا"مان رله په"ی وه کۆبونه  کانی بارزانی له قسه  شێك له ر به سه رنجێك له سه)

 میر که نیموحس 

 7505 یرانی حوزه ی 3 

 ۆدا ب"مان رله په" یاریئا ی72 ی وه بونهۆک له  یسعود بارزان مه ی که وته یرۆز یش به 
 رۆز. رخانکرابوو شت عوسمان ته رده سه یرۆریت یدوا یکوردستان یکان روادوه ی له سه مه
و  یاسیس  نه هیکوردستان و ال یخوازیو ئازاد یناراز یکڵ خه ۆب  که  گرت ده ۆخ له یش له سه مه
 ی گهێج اندنی راگه رو روباوهیب یو ئازاد یئازاد یاوانڕسوڵ و هه نگران هیو ال یر اوهم جه
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 کڵ خه  له  هی شه هڕ ناوبراو هه یکان قسه  له  شه وبه ئه یرتاپا سه.  کردنه ستهیوڵ هه
 کوتر سه یدژ  له  کان هیر ماوه جه  هیت هیزا ناره دای و قسانه له یسعود بارزان مه. انیکان هیوئازاد

  انیو پاراستن نسانیئ یکان مافه  له زگرتنێو ر نڕیرب راده یئازاد یو خواست رۆریو ت
 لگا مهۆک یهاکان به یکدانێوزاو ئاشوب و ت فه  به دا،ییایشیلیم یها ره یتاڵ سه ر ده رامبه به له

 یکێزمان  ن؛ به که نه ڵیقبو تریچ  دات که ده یکان نده وهێستوپ ده  به شیرمان بات و فه ناوده
ر  گه بکوژن و ئه ینێنه  کرا به ی نده وه ئه انیاوانڕسوڵ ران و هه ن و رابه بکه انیرکوت پاراوتر سه

 انیندانیز ی وانه ره  وه" وره گه یت انهیخ"و  یی وه ته نه یشیئاسا یکدانێت یانویب وا به شکرا ئه نه
 !ن بکه

 ستاێئ ی وه ئه:".... ڵێ ده  م که که ده  قسه یبارزان یکان وته یک هی شهۆر گ سه نها له ته دا رهێل من
 و یت هیكوردا یوشت ره  كهیر خه  هیوزا فه  مه ئه ، هیین یئازاد تێكر ده  وه هییئازاد یناو به
ر  سه  تهێكر هجوم ده ب هب سه ێب به و  گهڵ به ێب به  وه هییئازاد یناو به ت،ێچ كدهێت یت هیاۆڤمر
 یماف له یرگر به اسای ێیپ به نینیوا ناب ره كڵ خه به  و مافه وجا ئه ئه و كێس ر كه هه یماف
 تێب هه انی وه ئه ی سانه س حه كه ێند هه كه  وه تهێبكر ریب...  ێناب ماڵ به...... ن بكه انۆیخ
 ، وه نه وبكهاڵب كڵ ر خه سه له ت مهۆتو  و بوختان ن بكه لێشێپ كڵ خه یماف انۆیخ یفی كه به كه
 یدژ به ی م كاره كرد ئه ۆیخ یلكراوێشێپ یماف له ییكۆداك اسای ێیپ به كێس ر كه وجا گه ئه

 ....تێبدر م هڵ قه له نڕیرب راده ییئازاد

... ت،ێبكر سالمیئ یزۆریپ ینیئا به یت هیسوكا كه ی ده و حه ئه  گاته ده جارێند هه ڕۆیی دهێز 
 ی نهیرۆز ینیئا  كه سالمیئ یزۆریپ ینیئا  جاچ بگاته تێبكر كێنیئا چیه به یت هیسوكا ێناب
 ..." هیین ڵقبو یلیودوا قاب مه له  م سنورانه ئه یاندنڕ پهێت.  كوردستانه یكڵ خه

  هیوزا فه ، هیین یئازاد ێکر ده  وه هیئازاد یناو به ی وه ئه:" ڵێ ده.  شنهۆر یبارزان ی که سته به مه
موو  ئاشکرا هه  به دا رهێل یبارزان(!  انهۆیخ یست به مه)  تره یکڵ خه یماف یلکردنێشێو پ

و  وونب رنێدۆم یاسیس یم چاالک رجه سه  کوردستان که یکان هیر ماوه جه  شاندانهیپۆخ
خواست و  یشنۆر  به رۆز  که ی وه له  جگهێهات، ب کارنه به داێت یژیتوندوت نیمتر ت که نانه ته
 ۆزانک یکێندکارێخو یرفاندن ماڵ به! تێن وزا داده فه  به  وه رزکردبوه به یاسیس یعاراتیش
 یکان کخراوهێو پاراستن و ر شیئاسا یزگاکان ده یند لبه ناو ته له داوی که ژهیلۆم ک رده به له

ن  بکه نگ دهێب ێل یانۆیو خ ێو بکوژر ڵموس  تهێنر هی بگه  وه شهیوان ئه یرچاو به و به دایپارت
 یشیئاسا یکدانێوزا و ت فه به ت،ێباڵجو نه رێول هه یکان قامه شه  ره سه له كێپوش ی وه کو ئه وه
  ر به رامبه به انۆیخ یتێاریرپرس به خوازیئازاد یکڵ خه كێکات!  ێو الوان نازان کڵ خه یانیژ
  هیگوا  که یسعود بارزان مه ین ال ده ده شانین یکان تاکه یانیو ژ یکان هیماف و ئازاد لگاو مهۆک

 یت هیاۆڤمر یوشت و ره یی وه ته نه یشیئاسا یکدانێو ت ێرێگ ئاژاوه  ، به کوردستانه یکۆر سه
  به یت هیسوکا  به ینید ییوتو دواکه  هل  رنێدۆم و وتنخوازانه شکهێپ ی خنه ره!   ێردرێژم ده
 یئازاد ۆیزر تامه یکڵ خه  گرتن له خنه ره روراویب یئازاد یو ماف تێن داده کڵ خه ڕی روباوهیب

 ۆب  وه کاته ده کان ستهیرۆریت  هیسالمیئ  وازخوازه الو بانگه مه یم ده ماڵ کات، به وت ده زه



 سەردەشت عوسمان
 

486 
 

و  ارانی نه  به کردنیت هیو سوکا ۆڤمر یکان هیم رده و سه ینسانیها ئ ر به سه  رشکردنهێه
و  شیئاسا یکان وانهێپ گومانێب! انیرۆریکوشتن و ت یفتوا یرکردن و ده انیگران خنه ره

کوردستان  یخوازیئازاد یکڵ خه یال یت هیاۆڤو مر نسانیئ یهاکان و به یکان و ئازاد مافه
 !  هی کهید یکێشت ی که زبهیو ح تاڵ سه و ده یسعود بارزان مه یال و کهێشت

 اوڕرویو ب یاسیس یئازاد  له  نده وه ئه یسعود بارزان مه  ژانهۆمر ئه یچۆب که نیبپرس ێکر ده
 یکان وتوانه و دواکه رست په نهۆها ک به ۆب زێر یر ش سه نده وه و ئه  ته حه ره گرتن نا خنه ره
  که تێنێو نه داده کان هیسالمیئ  وانهێهاو پ کوردستان و به یگاڵ مهۆک یر وبه مه له ڵسا انی ده
 ی ربهۆز یکان زوه کان و خواست و ئاره و  مافه ت هیخس ر شه رامبه به  ته وتونه ئاشکرا که به
 یت هیدژا  تهۆوت که  وه ته ماسه و حه به یچۆ؟ ب وه ژنان و الوانه یت بهیتا کوردستان به یکڵ خه

 ؟ !کان هینیو د یی وه ته نه  مزه و ره یزۆریپ  له کردنیرگر و به یئازاد

 یک هی هڵما کو بنه وه ۆیخ ی که هڵما بنه ییزۆریپ ێو هی ده یسعود بارزان مه.  شنهۆر  که مهاڵ وه
و  ئه کان هیی وه ته نه  مزه و ره یسالمیها ئ به یزکردنۆریپ.  ێکوردستان رابگر یتداراڵ سه ده
 ڵانسای ده. کات رده سهی مه ی که هڵما بنه یتاڵ سه ده یزکردنۆریپ  که  هی تهیپ  به  نهیم زه
 یتاڵ سه ده یکستانیتار  وه کهڵ خه یر ر سه سه به کان هینیها د ت و به سونه یزراگرتنۆریپ

ماس  حه یکان هڕیملهو ران،ێئ ینسانکوژیئ یجمهور بان،ڵیتا یکان ته چه ، هیسعود یکان خهێش
 ،ڵماۆو س ریزائ جه یکان سته ده به  مه قه  بانده  وه، کهڵ ر خه سه لوبنان به یالڵزبویو ح

ندام  ئه یریش ال به مه یو فتوا مانۆخ یال یکان ره روه په شتمانین  هیسالمیئ  ستهیرۆریت
کو  روه هه!  وه تهێو که دهێل یخوازیکسان هی یو ژنان کان ستهینۆمۆک یرۆریت ۆب یپارت یمان رله په
دام  و سه بدولناسر همال ع تاتورك و  جه ئه یت بابه له یکان هی وه ته نه  مزه ره یزکردنۆریپ

 یناراز یکێنگ موو ده هه یرکوت ب و سه ره تورك و عه یرست په وه ته نه یزمینۆڤێش ن،یحس
!  وه وته کهێل یخوازانیو ئازاد یاسیس یارانی نه یو کوشتن نجه شکه و ئه ندانیو ز ۆییناوخ

و  ئه ییتاڵشان و هاوێتک حمه و زه کارانێکر خوازویئازاد یکڵ خه یکان ندوهیز  جروبه ته  مه ئه
و  ینید  مزه ره یزکردنۆریپ  ییاسیس یر چهڵ که اویدیئا ڵ گه ن له و  ناوچانه تاڵوو
 یزکردنۆریپ  به  وه نهیو ئا وه ته نه یکان هیزۆریپ  له ێو هی ده یسعود بارزان مه! کان هیی وه ته نه

کو  دا وه وه نه یدوا به  وه نه یک هی سهۆپر  له زا هڕو کو ریباوك و باپ یبارزان. بگات  هڵما بنه
و  تاڵ سه و ده وه تهێبگوازر ۆب انییزۆریپ یراتینداو م که و هیو سعود تی کوه یکان نهیرنشیم

  به یمل ی هڵانسای ده یاری نه یبان هڵتا  که ی وه ئه ی، دوا"راقێع یکوردستان ینیرنشیم"یداهات
  وه هیاڵجو وان نه ئه ڵید به شیس رکه هه! ن ربکه گهۆمس انۆیخۆپشتاوپشت ب  دا، عیواق یمر ئه

 !ن بکه یوون

 یرۆریت یدوا  که  بووه زبدایح ی فده و وه ئه ڵ گه له  که  وه مهێڕگ ده ك هێیهاور ی قسه دا رهێل من
 یاسیس یب کته مه یردان دا سه0220 یسانین  عادل له لیشاپور عبدالقادرو قاب انییهاور
.  که روادوه ی رباره ده یپارت ی رپرسانه نابه یستێوڵ ر هه سه له ۆگفتوگ ۆکردبوو ب انیپارت
 زبیح یند ناوه ی تهیمۆک یرید سکرت حمه ئه بوارێر ی کراوه یک هی نامه  مهێئ یانێیهاور  كێکات
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سعود  مه یتێاریرپرس به  داێیت  که ،یپارت یاسیس یب کته ست مه ده  نه ده ده یسعود بارزان مه ۆب
 یپارت یاسیس یب کته هم یندام ئه-یروار ئازاد به اندبوو،ی و روادوه راگه ر به رامبه به یبارزان

 ڵقبو یلیقاب  وه ئه یبارزان  به ماڵ به ن،یڵێب نڵێ ده یپارت  به یرچ هه: "ڵێ ده  وه بونه هڕتو  به
و  ت اسهیس یپینس پره یبارزان كۆر سه یزکردنۆریپ  واته که"  ! کهۆر سه یبارزان ، هین
و  به انیمل ی که زبهیح یندامان ئه نۆکو چ وه ێو هی ده شیسعود بارزان مه و هیپارت یژۆلیۆدیئا
 ! ن بدهێپ یمل  بکاتێوال شیکوردستان یکڵ م خه رجه ، سه داوه   هیها به و وانهێپ

 یاریهوش خوازویئازاد یکڵ خه یسعود بارزان شت عوسماندا، مه رده سه یرۆریت یتاوان  له
 كێکات ماڵ به ان،یر سه نه که ده رشێه ۆه و گهڵ به ێب به  کات که تاوانبار ده  وه کوردستان به

 یاسیس یئازاد  که نێکر تاوانبارده  وه ن، به بکه انۆیخ  له یرگر به  اساوهی یگاێر له ێو انهی ده
 ! ن که ده لێشێپ

  اندنهی راگه  کو له روه هه شدایپارت ۆیناوخ ت له نانه بن، ته س هه م که که  نگه ره
 ی هی و قسه به واڕب روو، انهیخست  و روادوه ر ئه سه له اندایاسیس یب کته مه ی که شانهۆفرڕ شه
و  ینێهن یزگا ده نیند کدار و چه زاران چه هه  که ی زهێر م به ئه  هیگوا! ن بکه یسعود بارزان مه
  له ژێدورودر یکێش به ، هیدایرمان فه رێژ ساواک له سادوۆم یکراوێشقپ مه یدان کادر سه

و  ستینۆمۆک یوانڕسوڵ هه یرکردنۆریت یالنیپ وڕ کوشتن و شه یژووێکوردستان م یژووێم
 ی هو ناو بزوتنه یتداراڵ سه ده یک هی هڵما کو بنه وه انۆیو خ ی که پارته یاسیس یارانی پ و نه چه

 یزکردنۆریو پ قاندنۆکو ت چه یبر زه  به انیکوردستان یاتریز ی وهین ستاشیو ئ  هییت هیکوردا
  تهێر نابه په  ناچاره  که  تێب تاڵ سه دهێب  نده وه ئه ، وه انهۆیخ ییوا هڕرمان فه رێژ تهۆخست ۆخ
و  ئه!  تێبکر یکان مافه  له یزگارێکوردستان پار یک هیتاڵموو هاو کو هه تا وه اسایر  به

 یاریهوش یکێنسانیئ چیه ن هیال تاوانبار کراون، له ۆو ه  گهڵ به ێب  به ڵێ ده  که یش هی قسه
و  یاسیس یند وه رژه به ی وانه ر ئه گه مه ، وه شهیکوردستان ی وه ره ت ده نانه کوردستان و ته

 ! هین کردنێواپڕب یگاێج ،ێب هه دایوپارزان یپارت ڵ گه له انیت بهیتا یمال

  له شیدواتر!". میبارزان یکچ یعاشقمن "یناو به  وهینوس یکێعوسمان وتار شت رده سه
و  تاڵ سه ده  له ی خنه ره  دوباره!" ی که کچه  نه و هیخوا یبارزان  نه" یناو به دا کهید یکێوتار
 و زهۆریپ  و کهۆر سه یبارزان یروار ئازاد به ی قسه  به  که  گرتوه یبارزان ی هڵما بنه یکانۆتاپ
 یکان هیاریزان یسنور  له تریشت ئ رده سه یرۆریت یدوا  هی هل سه م مه ئه!  هی وه خنه روو ره سه له
 زار انههی ده کوڵ ، به وه ته ماوه نه دا نانهیو نوس ئه یکێر نهێند خو و چه یپارت یکان هینێزگا نه ده
. بوون   نانهیم نوس ئه یگادارئا شدایهانیج یئاست  له کوڵ کوردستان به ۆیناوخ ك له س نه که
 یسنور یزاندن گرتن و به خنه شت عوسماندا ره رده سه یسی که  له  که له سه مه یکۆکر  واته که
 : ر گه دا،  ئه وانه راستوره  گهڵ م به ئه ڵپا له ماڵ به !هیبارزان ی هڵما بنه یزۆریپ

و  شچاوێپ  نهینێکوردستان ب ی هیاسیس  هڵما و بنه ئه یداخراو یت هیاڵ مهۆک یر چهڵ که      -0
و پاشان  یبارزان ی هڵما بنه یی شهیم و هه نیرێد یستۆد یداود باغستان یکان قسه
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  که  وه ننهێه ده  وه ئه یپاساو انیردوک هه  که نی ادبکهیزۆب یشیاریخت ال به مه یکان عترافاتهیئ
  تر، یس که یناموس ر سه تهێبکر رشێه ێناکر

 ی که پارته یتاڵ سه ده رێژ له  که ی وه ئه یت بابه له ی کهید ی گهڵ به انی ده له  جگهێب       -7
  له  شه هڕ هه  بن و دواتر به ده نگ دهێب ێیل ك هی ماوه ۆ، ب نجامدراوه ئه  و تاوانه ئه دایبارزان

 م،اڵ وه  نهێد ران شاندهیپۆخ

شت  رده سه  که ێکر ده  وه ئه ینکاریئ  وه هیبارزان یخود یزمان وام له رده به       -4
 یمن عاشق"ی که وتاره کداێکات له نن،ێناسی ئه ك هییکو قوتاب نها وه ته و تێبوب نوس ژنامهۆر

 ، هیبارزان  له یروو ۆوخ راسته" میبارزان ی که کچه

و   هی هڕتو كڵ خه یکان شاندانهێپۆخ  له یبارزان ی نده وه ئه  که ی وه ئه یاڕ ره سه  مه ئه       -3
 ۆیخ ییت حه ناره  نده وه وئهیکات، ن ده  شه هڕ هه و وه تهیڵێ ده نجاریند دان زمان و چه سه به
 ، داوه نه شانین  که رهۆریت له

و  كێداو ره سه چیه یبوون ارنهید و که وه نهۆڵیکێل ی سهۆپر ی وه کو شاردنه روه هه       -0
 ی نده وپاگهڕپ ینی مپه که له  که ك هیۆیناریس یسازکردن یدێئوم به  که سهی م که رجه سه یدواخستن

  شاندا،ین انیکێش به اندایش که زبهیح

 . ێبکر تبار مهۆت ێپ یوان ئه ێبکر  که نیکیژۆل ۆیه و گهڵ به یموو هه  مانه ئه

  که ن وهێئ  وه کردوه، ئه نه تبار مهۆت انی وهێئ ۆه و گهڵ به ێب  به کڵ خه كۆر سه یناب جه  واته که
  له ینکاریر ئ ك هه نه شتاێه یچ رتان که سه له  رون و ئاشکراش ی گهڵ به  یبوون یاڕ ره سه
ها  به یر کدهێت وێڕگ ئاژاوه  به شیکوردستان یکڵ خه کوڵ ن، به که دا ده و تاوانه له تانۆخ یور ده
 ، وهێئ ێب ده ێب هه  النهیو عاد ن هیالێب یک هیر دادگا گه ئه  هۆیب! ن که تاوانبارده کان هینسانیئ

کوردستان و  یکڵ خه ۆب شتانیکان ته مهۆر ت سه له ێب شت، ده رده سه یرۆریت  یسی که یاڕ ره سه
 .نێبکر ییدادگا ۆڤمر یکان و مافه یئازاد یلکردنێشێو پ انیرکوتکردن مکوت وسه ده ی شه هڕ هه

 

 

 بوونووس  و ی ڕۆژنامه بوو، ئه نیا خوێندکار نه ته شت به رده رۆک سه نابی سه جه

 ن  سه حه کاوه

  هیگوا که  وه کاته دووپاتده  وه ئه یسعود بارزان مه مێر هه یکۆر سه ه و اکانهیدیم له کێجار ند چه
رنج و  سه ی گهێج ی وه ئه. بوو ندکارێخو کوڵ بوو، به نه نووس ژنامهڕۆشت عوسمان  رده سه
 یکردنیومژاوم  ته ۆب که ندکارهێخو ی ووشه ینانێکاره به کداۆر سه ی نهڕیرب ده م له  هی ره سخه مه
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م  ئه ی گهڕێ له. تێنێد یکار شت عوسمان به رده سه ی که هینووس ژنامهڕۆ  لقهی سه
کرا  رۆریودا ت ئه ی که تهاڵ سته ده رێژ له ی  هۆڤو مر ئه  هیوا ێیپ کۆر سه  وه نانهڕیرب ده رهۆج

 یرکردنۆریت تڵێ ده مانێپ کۆر سه  هۆیب. کێنووس ژنامهڕۆک  وه بوو نه کێندکارێخو
 تیگر ده رچاوه سه وهێو له کۆر سه یت خامه فه ی نهڕیرب م ده ئه. نی که نه  وره گه رۆز کێندکاریخو
و  و ئه تێنڕێ پهێت راێخ به نووس ژنامهڕۆ یشت عوسمان رده سه یرکردنۆریت تێو هی و ئه ئه که
 کۆر سه ی وته چه هڵو م هه ئه. بکات نرخێب یخش به اندایناوێپ له یانیشت گ رده سه که ی انهیها به
ر  رامبه به له کوردستان بوو یکڵ خه یبوون هڕتوو یلۆپ شه ی وه ورکردنهێه یست به مه به
 یرکردنۆریت کوردستان یکڵ خه ۆب انییاریدوا د که یکان مانهی و و هاوپه ئه ی که تهاڵ سته ده
و  ڵی نده گه یکردن یت هیدژا ۆب ڕ خستبوو گه یکان هڵو گشت هه بوو که کێنووس ژنامهڕۆ

 نیند چه ۆب که ی زانهۆریپ ناو به کهڵ کهێب و بته ئه یدانڵ ههڕکان و توو حزبه ی وه چاسوورکردنه
 . رستن په انیب کوردستان ناچار کراون یکڵ خه هی هی ده

و  یخواز یئازاد ی مایس  له کێش به  به تێکرا بب عوسمان ده شت رده ،سهییتا هه یکۆر سه
 وێن له داۆت ی که تهاڵ سته ده ینا په له کداێچاوتروکاندن له یچ که ک، هی وه ته نه یماناڕپ یکێانیژ

 شتدا رده سه نووس ژنامهڕۆ یرکردنۆریر ت رامبه به له کۆر سه یکان وته چه  ستهێوڵ هه. چوو
 ی نهڕیرب ده م ئه کوڵ به ، یکڵ خه له هیین وه کانه وه چاوسوورکردنه نڕیرب ده ی گهڕێ له این ته به
 ینجام رئه ده. دات ده شانیتر پ یگرفت رۆز ت به باره سه کمانۆر سه یتر یکان  هڵ هه  شتنه گهێت

و  کۆر سه  که  نن هی گه ادهێڕپ مان که هی وه ته نه یبوون دهۆریگ کۆر سه یکان ئاخافتنه
 مایس اخوودی مبولینازانن س که نڵیناحا" اخوودی" ست ربه دهێب  ندهێه یکان رکرده سه
 انیکان هیناوێخو هڕ شه یکان وانه هڵر و پا به له تافه که به تریکان چ وه ته نه یکان رچاوه به

  هی هی ده نیند چه ۆب  که وه نهێناناسر انیکان هییاسیس رکرده سه کان به وه ته نه.  وه نهێناناسر
 و شه هڕ هه ینگ و زبان تفه ی لوله له جگهیب ت،ێگر دهێل انیک هی تانه کێس که که یچ و که کنۆر سه

 .  وه اتهینا اندایریب تر به یکێشت چیه یانڕحوکم ۆب نایکان هڵما و بنه انۆیخ یپاوانخواز

 این ته به ، هیین کان وته نه رهیب این ته کان به وه ته نه یت رهاڵویپۆپ ڕۆم ئه ک،ۆر سه یناب جه
کان  وه ته نه یو سامان مایس ڕۆم ئه ، هیین یکان مردووه  رکرده سه یاگرتنڕ ندوویز

 ی رکرده دز و سه یایمپانۆک ڵێ مهۆک یکردنیوانداریرز و م به ی خانه هڵبا ی وه رزکردنه به به
و  کان، ئه وه ته نه یو سامان مایس ڕۆم ئه کۆر سه یناب جه.  هیین ژڕینێتاوانکار و خو یاسیس

 وه کان به وه ته نه ڕۆم ، ئه وه نه که ئاسانتر و ئارامتر ده یو زه ۆیر گ سه له انیژ که هی انهیتوانا
 ینسانیئ یت رمهحو یاگرتنڕو  یو ئارام یو ئاشت وتن شکهێپ یکاروان له ند چه  وه نهێناسر ئه 

  که وه نهێناسر ده   وه کان به توه نه یمایس. وتوون که دوا نه انداۆیخ یانیتاڵکان و هاو تاکه
گشت  له کوڵ به دا،ڕبازا له این ته ک به نه ان،ییند ئازاد چه انیکان تهاڵ سته و ده رکرده سه
 . اندایگاکانڵ مهۆک له رار کردووه رقه به اندایژ یتر یکان مکه چه

 ند چه که  وه تهێناسر ده  وه به تاناڵوو یمایش گرنگتر، س مانه گشت ئه له  ک،ۆر سه یناب جه
 تێتب باس له کێکات ک،ۆر سه یناب جه.  هی هه اخوودی هناوێم ه رهه به انیهاتووێکاراو ل ڤیرۆم
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. بخات ێپشتگو" الما یدال" ی خوازانه یئاشت یزوو و ئاره یئارام تێناتوان ۆڤمر ت،ێکر ده
 نیناتوان  مهێئ ت،ێکر هندستان ده یکڵ خه ی خوازانه یزگارڕ یبات خه یژووێم یباس کێکات

  که هی وانه  و، ئه یزاۆپوت ته یگایکه ن نی بکه یگاند ی که تووهاڵ ههڕو ز ووشک نهیو له یشۆچاوپ
 یماشا ته ۆت م، که زبهڕی تۆب رهۆز نمونه کۆر سه. کات ده رێف مانیژیتوندوت ێب  باتکردن به خه
 یشت رده سه ین مه ته له شیو ئه ین مه ته که" Terry Fox"   تر بکه یکێندکارێخو

 یکان ژهیو ت توند خنه هڕ یربار و سه ئه ماڵ بوو، به نه ژترێدر ۆت ی که تهاڵ سته ردهێژ
 یکردن نه نیو داب انیکردن یم رخه مته که ت به باره سه" ندا که" یک تهاڵوو یتداراناڵ سته ده له

 رۆریت ک  و نه ئه یچ که. نجه رپهیش یشۆخ نه ۆر ب سه چاره ی وه نهیزۆد ۆب ستیوێپ ڵیپوو و پاره
 ک هی این ته به یو توان ئه. ادایگشت دن له ی که تهاڵوو یمبولیس بوو به کوڵ کرا، به نه

 یشۆخ نه ۆر ب سه چاره ی وه نهیزۆد یدوا به انڕ و گه ابکاتڕ تر مهۆلیزاران ک هه وه قاچه
 اشیدن یدانشگاکان ی ربهۆز کوڵ ، به ی که تهاڵوو ی شهێک این ته ک به نه بکاته کوشنده
 .  نجه رپهیش یشۆخ نه ۆر ب سه چاره ی وه نهیزۆد یدوا به انڕ گه ۆبکات ب شپرزه

ر  گه ئه بوو، وه شینووس ژنامهڕۆبوو،  نه ندکارێخو این ته شت به رده سه ک،ۆر سه یت خامه فه
  ، هیبگردابا یو ئه یکان و ووتاره قسه ی رگه به ۆت ی که مهێر هه یاسیس یسک ته ی هڵ وسه حه

 ی هییردان و پاشاگه ڵی نده و گه بوو له و رزگارمان ده نیبوو ند ده گشتمان سوودمه
م  ئه نده رچه هه ک،ۆر سه یت خامه فه.   تێب ده ڕۆ روخهیپ کهیر خه داڵێ گه له یکورد یتاڵ سته ده هل که
 رۆز رۆز یشیکانێپ یچانس دوور که رۆز یک هی شانهین ۆب کهێریت یشتنیهاو وه ره سه ی انهێڕد

 یبر له تێکر ده. تیبب نادرووستانه پاساوه رهۆو ج ئه یردار ستبه ده ۆت تێکر ده ماڵ ، به مه که
 ۆپاساو ب و ننێوێش ده مێر هه یشیئاسا که تی کوردستان بکه یکڵ خه له  شه هڕ هه ی وه ئه
 یکێنووس ژنامهڕۆو  ئه که تی دا بنه وه دان به ، وه تهینێبه کێنووس ژنامهڕۆ یرکردنۆریت

 یچیه ماڵ هبوو ب یکان هیاسیس ستهێوڵ ر هه به له این ته به یش که کردنه رۆریبوو، ت ندکاریخو
 . تر

 7505 ش شه یمانگ یتا ره سه

 

 یام و په ، گومان (شت رده سه)کوشتنی 

 یل عه بابه روانیس

رو  نووسه یکێنڕیرب ده  هیزا و گوته ، ئه!(ستیرنالۆژ  بوومه ست،یرۆرێت  بمه نه ی وه ئهۆب)
 مانۆخ! ی خهۆئ) یتووکڕ په  ه له(٠١٤٦* ر دهۆبر كینرێه)ژاد جوو  نه به ینووس ژنامهۆر

  گرهڕ په ییرسازۆرێت یکستێنتۆک  له داێو و له ئه  نده رچه هه.  دا( نی ده ده  وه سته ده به
  وه کاته خت ده جه  وه ئه دا،ۆیخ یانیژ یک هی وه انهێڕگ ی کورته  له ماڵ به ت؛ێدو ده کان هییسالمیئ
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  بووه  دا وانه چهێپ یکێستێوڵ هه  له هۆیرب هه( ستیرۆرێت  تهێمابوو بب یموو ك هی)  که
 .وان ژنامهۆر

و  ، واته ترساندن(رۆرێت)  که کن،ۆک  وه ر ئه سه له ان،یی فره یاڕ ره سه  کان ناسهێپ ی ربهۆز
( ییاریرام یکێکات بار ی ربهۆز) کداێبار  به کردن استهڕئا یست به مه  به  قاندندن،ۆت

 کات دهێست پ هزر ده ی وه و نووچانه فتکردن رزه ر به سه فشار له  تاش به ره سه ، دات دهڵ رهه سه
  رچاوه سه رۆرێت یت هڵس خه نییقتر زه  که  هیش ئاشکرا وه ئه.  یی سته جه یناوبردن له  گاته تا ده

 . یت هی که شراوهۆداپ

 ینڵیماڵ و رووهه ئاشکراکردن ،ییوان ژنامهۆر یت هڵس خه نییارتریردا، د رانبه به  له
 ینووسان ژنامهۆر ؛ زمهیرۆرێت یدوژمن نییتر وره گه ییوان ژنامهۆر  واته که.  کانه شراوهۆداپ

 .  ستاننی رۆرێت یزان ناحه نییترڵسا دفه به شیئازاد

 ینابووتکردن ڵیو وام هه رده به دا،یی رده روه پهێب  له  وه شتنهێه ی سهڕۆپ  له ییکورد یتاڵ سه ده
 یتاوان  زامدار به ،ۆزانک یندکارێخو ك هی ژماره كێکات زنه،  مه یکێسات کاره.  داوه ی گهڵ مهۆک

 ی وه ك ئه وه!(... انیکوشت كێچ تاوان  به: )نڵێب  وه نهیۆزیف له ته  ، له(شت رده سه) یکوشتن
ش  وه ت ئه نانه ته تێناب  که ارهیپرس کداێکات  هل ت؛ێب هه یک هییت هیوا ره( کوشتن) یمک چه یخود

  وه ره فشار به ی ناخهۆو ق ئه  ته نهیشتووی گه نه شتاێه  مهێئ  ارهیواد!(. انیکوشت ییچۆب: )تێب
. کرد ده مان نهیق راسته یاریپرس نایگ ئه ن؛ی دروست بکه كداێستمیس ۆیک  له  نهیق راسته یانۆڕگ

م  رده به  بچنه تێب کوشتتان؛ ده  وهێئ: )نڵێیب   هی وه ئه وامڕب  به داێو له  نهیق راسته ی گوته
 ینیم رزه سه  له  چونکه(. وام بن رده به  وازهێو ش به نێڵیناه نایگ ر، ئه روه دادپه یک هیدادگا

به ( کوشتن) یخواست ، هییتداراڵ سه ده ی گهێنها پ ته  وه ئه ،دا(کوشتن) یکردار  به دانییت هیوا ره
 .  وه کاته ادهیج کتر هی له داییت هیاڵ مهۆک یکێزێه و تاڵ سه ده وانێن له ت،ێب ك هۆیره هه 

( مانیشتین:  نموونه ۆب) کداێزۆد یناوێپ  له ،ۆیخ ی ئازادانه یخواست  به كۆڤێمر كێکات
 ی فه لسه فه  ، له وه ر له ده به ؛ که هۆڤمر یخود یخواست  به  ته بهیکات تا خت ده به ۆیخ یانیگ

 ش،یس دان که سه یت رزگارکردن نانه ؛ ته گشته یها به یتاك هاوشان یها تاکدا، به ییئازاد
 !كۆڤێنها مر ته یکوشتدان به انیکوشتن  ۆب  هییپاساو ن

 ێک)  هییستدا ن رده به له  (لموس مه)سته  رجه به  وه هییاسای یووڕ له یک هی گهڵ به چیه شتاێه
 ی مانهیگر انی ده ماڵ م؛ به س تاوانبار ناکه که ۆوخ راسته شی، من(تێکوشتب یشت رده سه
 .    که هییتاوانکار  له  رپرسه کام پارت به  ستدان، که رده به له( حسوس مه)  سته رهه به

  له  خاسمه ن، نه ناکه ییاریرام یکێپارت ییاسای یتاوانبارکردن یش به ، مانهیگر و گومان
. ن که ده ك هیساێموو ر هه یتک هه  ژانهۆر ؛ کن هیاسایموو  هه انۆیکان خ پارته  که شدایکێوش ره
.  ندووهژا هه یک هی گهڵ مهۆک( شت عوسمان رده سه) نووس ژنامهۆر ندکاروێخو یالو یکوشتن ماڵ به
م  رده به  نهێنرێه ر تاوانباران نه ؛ گه اتووهه یانڕد ی و واده نك بووه نك ته ته تاڵ سه ده ی (هڕ به)
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  هی هه( الێماند) یکان سته شه یتا ره سه یک هیزا گوته. تڕێ ناپهێروا ت هه  که خهۆدادگا، بارود
ر،  رانبه به ییژیوندوتت  چونکه ، اترهیز ییر گهیکار  هۆیب ت هڵو ده یرۆرێت: )تڵێ ده
 (.تێنێمد رهه به

؛  که تاوانه یڤیتۆم  ت به باره سه کان مانهیگر ؛یکان نهینووس و ستێوڵ ؛ هه(شت رده سه) ی شهیپ
ها  روه ؛ هه که تاوانه یاندنڕ راپه ی؛ توانا که تاوانه یامی ؛ په که تاوانه یوازێش و نێشو
 ان،یموو رهه هه  وانه هتد؛ ئه...دا(رانۆس) یکوشتن یتاوان ڵ گه له  که تاوانه یکچوون هی له

 یکان هیینێزگا نه ده  که نیال دروستکردوو ی ژانهێربیژ رۆز ی مانهیو گر وره گه رۆز یگومان
 .و تاوانه رپرس بن له به( پدك)

 یک هیخودا یتاڵ سه ده داۆیخ یکان ناوچه  له ستاشێتا ئ  و پارته ئه  که ن،یزان موومان ده هه  مهێئ
 یایژۆلۆکن ته و كیکن ته ؛ زهێه به نراووێراه  ندهێه ییگرڵوا هه و ڕییخویس یتوانا ه،ی هه
  به  تاوانه  رهۆو ج ئه و ییگشت کان به تاوانه ی ربهۆز تێبتوان  که رن، گهیکار  ندهێه یست رده به
و  ئه تێناتوان کداێکات  له  نها ته  ه،ی وه ئه مان مانهیگر. بکات انیئاشکرا و  وه تهێزۆبد ،ییت بهیتا

 یکان هڵ هیرا  بکات؛ که یئاشکرا تێو هینا  ئاشکرا بکات، که( شت رده سه یکوشتن)  تاوانه
 .ۆیر خ سه  وه پچنه

 : هی وه ئه وامڕب  به  (پدك)  تر له یکێگومان

 ،ڕۆم تا ئه  وه نهڕیی راپه یدوا له  (نكیپدك، )  یکان هیینێنه  زگا ده  که ، نیزان ده ییاینڵد به  مهێئ
 شدایو ئامانج رام مه  وان له ر ئه گه ماڵ به.  کوژ کردووه شه ره نبزروێشو انیس که انی ده
وا    هییاوازیو ج ئه.  هی هه انیم که یک هییاوازیج زمدایکانیم  له شتاێه ت،ێب نه رۆز انییاوازیج
 یاتریز یک هی و ژماره بن( نكی) ینت ر کاوه سه له کان نبزرهێشو یاتریز یک هی کات، ژماره ده

 یستروکتور  به  سته وهی په  هی اردهیو د ئه. بن( پدك) ینت ر کاوه سه له کان رکراوهۆرێت ۆوخ راسته
 .  وه و دوو پارته ئه یدروستبوون ییت هڕ بنه

 وڕوفڕگ به شڕۆم تا ئه... بوو نه  هڵما بنه و زانێخ یکخراوێر دایدروستبوون یتا ره سه  له( نكی)
 یر سه له تبارکردن مهۆت تێدر نه گهێدات ر ده ڵو هه و موکراتهیالدیسۆس یکێپارت  نده پاگهڕۆپ

 یت مهۆت یروستکردند ؛ نڕیینانب ؛ نڕییک ؛ اندنڕر ناوز سه کار له ی وه ئه ی ندهێه.    وه ق ببنه زه
وار  و ئاسه بات الده یم رده به یکان هڕ مپه له رێراوژێکات؛ ژ تککردن ده هه ؛ ییمست کلکله ؛ ییاسای

 .نادات ۆوخ راسته ی هۆڵت  به خ هیبا  نده وه ئه...  وه تهڕێس ده

  ر له هه ز،ێپار نهۆک یک هی هڵما بنه و ێڵرخ ك هه و وه ئه.  هی وانه چهێواو پ ته( پدك) ماڵ به
 یندارکراویبر یژیستێپر و نێخو ی هۆڵت ؛ هیها وه یسروشت وه، هییدروستبوون یتا ره سه
کو  وه شیکێامی په  و کاره به کوڵ به ت،ێست وه نه  وه شه وه ر به و هه وه بکاته ۆوخ راسته  هڵما بنه
 . بکات تریوان ئه ی استهڕئا  شه هڕ هه
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( رانۆس) یکوشتن ، ارهیك د وه ماڵ به ، هییستدا ن رده به مان له سته رجه به ی گهڵ گوتم، به ك وه
 ! مووان هه ۆب  امهی په شی(شت رده سه) یو کوشتن (کان شته رده سه) ۆبوو ب كێامی په

 یچیست، ه رهه به ییراست كڵێ مهۆک  له  جگه ، وه  وبوونهاڵب  که دای و وتارانه له( شت رده سه)
  تهێبا بدر گوتبا، ده یشید به و استڕنا یر شت گه دا،ییر داوه نییخراپتر  گوت؛ له نه ی کهید

کان  گومانه تێو هی ده( پدك)ر  گه.  هییت مهێڕۆب ی دواپله  و تاوانه ئه... تێك بکوژر دادگا، نه
 . م دادگا رده به  تهێنێبا تاوانکاران به ، وه تهێنێو هڕب

 و نیۆفز له رته سه خستنه یۆیناریبا س ، هیایور رۆز ڕۆم ئه  گهڵ مهۆک ت،ێئاگادار ب ماڵ به
 ت،ێکر ده ۆیخ گومان له ی تهاڵ سه و ده ئه تێناب... کات نه  ئاماده ۆخ بهۆخ یدان دارهێس له
 ! تێکبخرێر دایتاڵ سه ده رێژ تاوانباران له ۆب کردنییدادگا ی سهڕۆپ

 

 !با لە چلەی سەردەشتدا کۆمەڵگە ڕابگرین 

  نەسەح ریتاه

و برا و  کوباوکیدا ە، ک ەڕێپەدێت داەساتان ەچرک وەئ رەسەب ژڕۆ وتەوحیس ڕۆمەئ
 ە، ک بنەد اینڵد ەوەکوردستان ل یکەڵخ مەرجەو س ستانیوەشۆو خ سوکارەو ک انڕێیهاو

 ژڕۆ وتەوحیس. ستداەد ەل انی( عوسمان شتەردەس) انۆیخ یسوورەئازاو ج یکڕۆڵەیە
 ە، ک ەوەندانڕد ەکدارەچ ەرەوەانیگ وەئ یووخسارڕ ەل کەیەشانین چیه ستاێو تا ئ ەڕیپێت
 نیترۆدرڕو پ نیپووچترەل ەو جگ ەڕیپێت ژڕۆ وتەوحیس!. یەن ارید نجامداەئ انەیتاوان وەئ
 وەب ترمەحڕەنا سەک مووەهەل ەڵێد ەک)  یبارزان ەیک(ەوەنۆڵیکێل ەیژنیل) یرتۆاپڕ
( تێبەه یاستەڕب رەگەئ ەارید)ەیەژنیل وەئ ەیشێک ڵێیب ۆت!. ینیبەترمان ن یکێشت( ەووداوڕ
 مترەک ەیماوەل ێتوانە، د تێب کێپ کێکار رەه یدواداچوونەب ۆب کەیەژنیل رەه. ت؟ێب یچ
 کردێپ ستمانەد ەوەرێل ڵێئاشکرا بکات و ب یگشت یاڕ ۆب ۆیخ یرتۆاپڕ عاتداەس شتەچلوهەل

 ەارید مەاڵب. نین ڵیحا شتاێه ینێنه ناڵف ەل وەیەه مانەشێک ناڵ، ف ێوەئ ەتەنیشتوەیو گ
،  ەقاندووڵخو ەیکەساتەکار ەک ەیزێه وەل تێب یکەرەس یفەرەت ۆیخ کەیەژنیل رەگەئ
 انۆیخ ەک کێسانەک. کەڵخ یمل ەکاتیوب تێبچن ۆدر ەیفاڵوک تێب یئاسانەب ەختەس تریئ
بووبن ،  کیەایدیتراژ یووناکڕ یژەڕۆب ئاشکراوەب یقاندنڵخو یرەکێجەبێوج شێکەخشەن
 ۆیەب رەه. یەئاسان ن یکێکار یەایدیوتراژەئ ەیوانەچێپ یکیەووڕ یشاندانین ۆب دانڵوەه
 ێب ەژنیول یکانیەزگاحزبەو د یپارت ەک کێدوانێل یرچەه داەژڕۆ وتەوحیس مەئ ەیماوەل

 ەب یکوردستان یکەڵخ یشکوگومان رەه کە، ن کەڵخ ۆب ەانیداو یکانەموچاوەد ێناوو ب
 کوەڵ، ب ەوەتۆواندەڕەعوسماندا ن شتەردەس نووسەژنامڕۆ یرۆریتەل یپارت یگالنەوێت
 .ەاندووەیگ ەیکەوانەچێپ ەب یکەڵخ
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 ەوەل یکێ، گومان ێشتبۆفرەن کیەندەوەرژەبەب یژدانیو رەگە، ئ کێسەک چیه تریئ ستاێئ
 مەاڵب. ەعوسمان تاوانبار شتەردەس یرۆریت ەب ەیکەپاراستن یزگاەو د یپارت ەک ەوەتەماوەن
 ۆب تێبکر یو چ نۆچ ەک ەیەوەئ یتر ەیکەوین. ەیەکەلەسەم ەیوین شتاێه یەاستڕ مەئ
 یسزا نراێلمەس انەیکەتاوان رەگەتا ئ. ؟ نێبکر ییدادگاو دادگا ەنێشرێتاوانباران بک ەیوەئ

 انەیخەیەل ستەود نێئازاد بکر نراێلمەس انیتەرائەب شیرەگەوئ ربگرنەو انەیکەتاوان
،  ەوەکەڵخ یو ئاشکرا ۆخەربەس وەالنیعاد یدادگا نیەالەداواکراو ل ینیەال مەاڵب. ەوەتێبکر

 انیرەسەل یاریزان ەک تێبخواز مووانەه ەو ل هاتبنەڵه دادگاەل ەک نین کێسانەک
 یگاەتاوانبار بار ینیەال.  انیرکردنیستگەد ۆب نەیبک سیلۆدادگاو پ یهاوکار وەوەنەیبکۆک
 ەینیهاو یوارەدووه روێولەه یشارەوان ل ەیکەکۆرەس یسیفۆو ئ ەیکیەاسیس یبەکتەم
 یرێکوردستان پ یکەڵخ یتیەراەنێنو ەب ەیکەکۆرەس.  ەکردوو ریداگ انیکەڵخ یگران وەورەگ
 ەیورەگ یکێزێه ۆیەب!.  سیپار ەتێبچ ەرارەق ەیوسب ڕۆمەو ئ نیرلەب ەل ێنێدو نکاراوەئ ەل
 ەستیوێکوردستان پ ەیوەناوەچ ل وەوەرەدەفراوان چ ل یشنڕۆ رچاوەب کخراووڕێ یرەماوەج

 . اتئاشکرا بک ۆیخەربەس ەیالنیعاد یکیەدادگا یچێاپڕتاوانباران  ێ، تا بتوان

 ەل یسعودبارزانەم ەیکەدوانێو دواتر ل یپارت یاسیس یبەکتەم ەیکەشەڕەه ڕپ ەاننامەیب
 یکانەنسانکوژیئ یەنێنه زگاەد ەک. ەوەللەک نیووشکتر وێن ەخاتەد یەاستڕ وە، ئ مانەرلەپ

 یونەرعیف یتەاڵسەد یدژەل ەیووش کەڵێمۆعوسمان ک شتەردەس ەک ەوۆیەوهە، ب یپارت
 یوانەئ یکانەسوورێڵەه شەمەو ب زەکاغ رەس ەتەخستوو دکور یداریەرماەس کێمشت

 یکەڵخ ۆکوردستان ب یتدارانەاڵسەد یامەیپ. ەکردوو رۆریت انی، ناوبراو ەزاندووەب
 یدارانیەرماەس یامەیپ یکەڕۆناو ەل ستاێتائ کێسەک رەگەئ. ەشتووەیگ ەکێمەکوردستان د

،  ەدیقەو ع ەوەرکردنیب ۆک بەڵخ یکانییەتاەرەس ەماف ەڕمەکوردستان ، ل یتدارەاڵسەد
 ڵیحا یوانەژنامڕۆو ینەمەوچاپ نڕیربەادڕ یئازاد ۆ، ب ەییکخراوڕێو یاسیس یانڕسوەڵهۆب
و  یپارت یاسیس یبەکتەم یکانەشەڕەعوسمان وه شتەردەس یرۆری، ت ێبووبەن
 ەوەتە، ماو شتەیگ وانەئ یامەیپ. ێکردب ڵیحا تریئ ێبەد یسعودبارزانەم یکانەشەڕەه
.  وانەبگات ب شیکوردستان یکەڵخ ینیۆمل یازڕنا یرەماوەج یستێپەب ڕپ وەستیشا یامەیپ

و الوان و ژنان  ندکارانێکوردستان ، خو یکانەچکۆشاروشار یکەڵخ ەیستیشا یدانەیمەهاتن
 شتەردەس یرۆریت یدژ ەکوردستان ل ەیوەناو وەوەرەدەل خوازانیو ئازاد رانیشنبڕۆو 

 یمەحکەم یکەیەکۆناوک یبوونەو ن یواڵرشوبەو پ یکخراوڕێنا یربارەعوسمان ، س
 یکەڵخ یرەماوەج ەک ەیەامەیپ وەئ یتاەرە، س شنڕۆ یکۆیەوئاس وامەردەب یکیەتیەراەابڕ

 .تدارانەاڵسەد ەب نەدیب ێوەانەیکوردستان د

،  ەوەنەیکەردیب نۆچ ەیوەل ۆخەربەس رەگەئ.  کێرەگەوئ مماەئ ناوەچوپێپ چیه ێبەب ۆیەب
چ حزب وپارت  ەل ینگریەرالەسەوب ەیەه اوازمانیج یکیەواڕروبیچ ب ەیوەل ۆخەربەس رەگەئ

 ەیشتانەردەس وەوئ شتەردەس ینێخو ێوەمانەد قەهەب رەگە، ئ نیشبووەداب کداەڵەیەمۆو ک
 رنەب رەسەب انیژ داینسانیئارام وئازاد وئ یکەیەگەڵمۆک ەل نەوەئ یخوازەماون وئاوات ەک

 یرەهون یکیەاینتازەف انی،  اکانیدیم وەژنامڕۆ وێن ەیدووقس یقوربان ەنێکرەترن یکێوجار
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 ەشتەردەس ینێ، خو ێنێدو یشتەردەس ینێخوەب ێوەمانەد رەگەئ. یوانەژنامڕۆ یبەدەوئ
 یرانۆس ینێخو کەو شیشتەردەس ینێخو ێوەمانەد رەگە، ئ نیزێبپار ڕۆمەئ یکانەندوویز

،  ێریگەنەڵه تدارداەاڵسەد یحزابەئ یکانەتاوان یفیرشەئەل ۆیخ شێپ یانەیو د ەمەح ەمام
 تێبەه ەوەئ ی، بوار ەداناو ەینوقت وەئ ەک داەنێشو وەل ێب رارەق ینەووت شتەردەس رەگەئ

 ەل ەیەورەگ ەانیز مەئ نێڵیهەن ێبەد. ێڕد یرەس ەوەتێترس بچ ێب یتر یکڕێیەهاو
 .واتڕب یئاسانەب رواەه مانەکەگەڵمۆک

 انی ەوەکران ەیادڕ ە، ک تێبەه یەاستڕ وەگومانمان ل نیمترەک رەگە، ئ یەکوژ ۆخ نەبک واڕب
 ەوەعوسمان شتەردەس یرۆریت یدوا ەل دایئازاد یووڕ ەکوردستان ب ەیگەڵمۆک یداخران

کوردستان  یکەڵخ یازڕنا یرەماوەج ەیوەمان دانداەیمەل ەیادەڕ، ب ەوەتەستراوەب یواوەتەب
 ەیوانەئ مووەو ه شتەردەس یستانیرۆریت یئاشکراکردن رەسەل انیرەماوەج یداگرێو پ

 ەیستەج ەب یەهراوەژ ەژیت ەبزمار مەئ. بوون  ەتاوان وەئ یرەکێجەبێو ج شێکەخشەن
 ەمەه یکار ەتێبەد ستنەب مەو د رۆریت یتانەرەس یشۆخە، ن ەوەخوار ەتێبچ داەگەڵمۆک

 ینڕیب ۆب بوونەن ڕبانک ب ەوانەئ.  یەزادئا یواوەت ینفالەئ ەتەاسیس مە، ئامانج ل ەژڕۆ
 یرانەشێکەخشەن. ربازبنەبکوژن تا د ەکەبانک وێن یکێوانەپاس تنێناچار بووب ەکەبانک

 ێل یچ ێنەیو سب نەکەد یرۆریت کێستەبەم چەو ب یچۆب زاننەد شتەردەس یرۆریت
 .ەوەچننەد

 کەڵخ ەک ەاستڕ ەوەئ. تێبەه ەیژێدر رۆراوجۆج یوازێشەب کانمانیەتیەزاڕەنا ێبەد ەمەئ ۆب
 ەک ەیژڕۆ ندەچ مەئ رەه ێکرەد مەاڵب. بکات  شاندانیپۆخ کێژڕۆ مووەه تێناتوان

 ەکوردستان ئاماد ەل یرەراسەس یکێمانگرتن ۆب مانۆخ شتداەردەس ەیچل ەل ەماو ەوەستەدەب
 ۆڵچ کانۆ، زانک ەوەنەکەین کانە، دووکان نێدابخر کانەقووتابخان ەک نەیداوابک.  نەیبک

و  کانەپاس.  تێب شیعاتەس کیە اینەت ۆب رەگە، ئ ابگرنڕ، کارگاکان کار  تێبکر
 ەب.  نەخەبیدا کانەرەنتەو س کانیە، ناد ستنەابوڕ ۆهاتوچ یتر یکانۆیەو ه کانیەتاکس
 یپارت ەل ۆخەربەس یکەیەژنیل ینانێکهێپ یداواکردن یستەبەمەب وەئاگاهان موومانەه یکورت

 ەیالنیئاشکراو عاد یکیەدادگا ۆب انیشانێاکڕعوسمان و  شتەردەس یبکوژان یدواداچوونەب ۆب
 یکەڵبوو خ داەمانگ مەل رەه. یەنەکرد یکێکار ەمەئ.  نیابگرڕ ەگەڵمۆ، ک ۆخەربەس

 یندانیز نجێپ یعدامکردنیئ یدژ ەل انیتیەزاڕەونا تەفرەن ینڕیربەد ۆب رانێئ یکورستان
 ەمەکار ب اینەت ەک یەئاشکرا ەوەئ.  اگرتڕ یرەراسەس یمانگرتن ەب انەیگەڵمۆک یاسیس
 نیۆمل نیندەچ یامەیپ ەگەڵمۆک ەیو فراوان یرەماوەج ەوەکاردان مەئ مەاڵب.  تێناب واوەت
 .! تێناو مانۆت ەمێئ ە، ک یسالمیئ یجمهور یتەاڵسەد ەبوو ب نسانیئ

 ێب ەیشەگ ۆیهە، ب یکترەیەب ەیرانەنێهڕرسوەس یوبوونەاڵکێو ت ایدن ەیوەبچووکبوون
 ەل مەک یکەڵێمۆک ۆب اینەت یەن کێ، شت ەوەنینیوب ستنیوب اندنەیگ یایژۆلۆکنەت ەڕیوپەئ

 یستەد رەبەل ییەتوانا وەئ.  تێنرابێداه کانەزەگڕە ەفر ایمپانۆو ک کانەتڵەوەد یکۆرەس
 یکەڵخ یخواست ۆب یوانیپشت نیترەورەگ دایتڵەوەد وێن یئاست ەل نیتوانەد.  یەشداەمێئ
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 وەئ ستاێتا ئ نین مە، ک نیشێابکڕعوسمان  شتەردەس یبکوژان یئاشکراکردن ەکوردستان ب
 ەیخیەو نیکردوو انیوانیهاتوون وپشت ەوەنگمانەدەب ەیانیتیەساەک کخراووڕێو ندەناو
 یتدارانەاڵسەد یرانەس ەک نەیوا بک نیتوانەد. ەگرتوو انیمانەرلەوپ یپارت یکۆرەس

. ببن  ووڕ وەرەب ەمێئ یتیەزاڕەنا ەڵگە، ل وتنەرکەد ەاویدن یکیەگاێج رەهەکوردستان ل
و  نەبک یرۆریبدزن ودواتر ت نووسەژنامڕۆ ووناکڕ یژەڕۆب کوردستانەل نێڵیبه ێناب

 یموکراسیود یدئازا ینگرانیەکوردستان وال یکەڵخ یرەنێنو کەو شیکوردستان ەیوەرەدەل
 ەل یواوەت ەکوردستان ب ەل یئازاد ینووسەچار. خوان بن  ەوارێئ ەیوەازاندنڕ یکیرەخ
 چیه کە، ن یەتداەاڵسەد ەڵگەل ەگەڵمۆک یخوازانیئازاد ینیۆمل ەیرەب یشێکەشمێک یوەگر
 .تر یکێشت

  7505 یرانەیحوز 05

 

 !ێک بۆ ئازادیی"سیح مه"شت  رده سه

  کازم قادر

 ڕێی ت،به هیناڵ رگ هه مه له نینیب ده کێحیس مه  مهێحدا،ئیس مه یرگ مه یکۆریچ  له
 یت هیو سوکا گرنی ده تێزان ده و ئه ،واتهیتیێ که کوشتنه ی خشه نه یردار ئاگه حیس ،مه که کهۆریچ
 ییخوراف یند هه هڕر  سه له قسه دا رهێل ته بهڵ هه. ن ده ده یخاچ له شیو دواجار ن که دهێپ

 و ئه هی وانه له که وه ،ئه هیین وهیێکیزیتافیم ی وانگهڕ له حیس مه یکان ربورده و سه انیژ و که کهۆچر
 تریکێرۆج وه ته هڕ بنه ر له گوتراون،هه وه وه ئه ی باره له ی وانه موو ئه هه و کهۆریچ

 ۆب  ۆه(حیس مه) و ئه یی ئاماده شدا ناوهێو پ و له ۆییاستگڕ یتیێکایر ح سه له قسه کوڵ تن،بهێبووب
نان و  ی گهڕێ له کوڵ به ت، هیناڵ رگ هه مه ک له نه دای که هڕ باوه ناوێپ له حیس مه.رگ مه
 انێیت،پێنیێ گه ادهڕ یناڵ هاوه  به ۆیخ یرگ و،مه ئه ینێو خو سته جه ۆن ب ئاماژه که وه رابه شه
 .تێژڕ و ده تێب خت ده به دا وهێئ ناوێپ ،له منه ینێو خو سته ،جه رابه و نان و شه ئه تڵێ ده

نت  مه ته گوتم، كه  انێیجار پ نیم كه هی ۆرابردوودا ب یژۆند ر چه له:)تڵێ ده شی(شت رده سه)
باكم  نه  ماڵ ، به ماوه دا نه م شاره دانم له ناسه هه یت هۆڵم انۆیخ ی گوته به انی،  ماوه نه یند چه
 مۆخ یكان بكوژه یداریتا د مم كه ته هۆڵم یهاتنییتاۆك یوانڕ چاوه ئازاردان، له و نه  مردنه  به

 (م بكه

 ۆب انهییگ الدو ئاماده جه ییوانڕ شت چاوه رده و سه حیس مه یکچووێل ڵیخا دا رهێل
 یند وهی ن،په ده ده ناسه و هه اندانیژ شت له رده و سه حیس مه شتاێه که وه رگ،ئه مه
مردوو  یکیێندوویالد، ز جه یهاتن یسات ر له وان به ئه نیژێب نیبتوان هی وانه ،له هی هه وه کاته به

م  ده ده ڵو هه:) دا دهێپ ی ئاماژه دایکێنینوس له یشۆیک خ وه_حیس ک مه وه شت رده ،سه بوونه
و  ی که دا کردنه حه ته م به هه بووه  اریهوش...(كانما گوته له بمۆراستگ حیس مه یت زره حه ی ندهێه
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 رۆز یکیێ ادهڕشت تا  رده سه که نیژێش ب وه ئه نیتوان ده ها روه ،ههۆیخ ی کهۆیێاستگڕ به شیم هه
 ییژیرتیب به ییند وهی په یکێش به ش نه ابووهینڵد له رهۆو ج ،ئه بووه اینڵد ۆیخ یرگ مه له

و  ئه یتنیو د تێژ ده داێیو ت ئه ی ره هڤ و ده ئه ینیناس واته) وه بو هه وه شته رده سه ییاریست وهه
زا  و فه به یشیتر ی که شه به!( ن که ده گوللهڕپ نگ دهێب یکان مانچه ده ی شانه داێیت ی نانهیم رزهێژ
 شیت بهیتا به و وهییێکورد یت حکومه یتاڵ سه ده رێژ ی ترساناکه  هییشییو ئاسا ییاسیس
 . ره هڤ و ده ئه یرۆکتاتید فتار هڕ یکێخاێکو ک وه  وه موکراتهید یپارت به

  که  هی وه شت ئه رده و سه حیس مه ییر وهه جه یایکجێل ڵیخا ماڵ به
 ییت لهۆیک دایکان ئامانجه وڕ باوه ناوێپ له  انهیئازا و انهۆیاستگڕ"حیس مه"انیم که هی

 ییت لهۆیک  وه شهێو کات و له ده"خودا"یکیزیتافیم یکێزێه یمیسل ته ۆیو خ تێرێبژ دهڵ هه
  کات،واته واز ده روو سروشت بانگه و سه ۆڤروو مر سه ییخوراف یزێمان ه هه ۆب ییتیێاۆڤمر

 ییت هیاۆڤو مر ۆییخ هیین وه ئه ۆ،ب هیین داییئازاد ناوێپ رگ له مه ۆب حیس مه ییگ ئاماده
 یکێنوشبردنڕک ۆو ب ییتا هه یکێبوون  لهۆیک ۆب کوڵ بکات، به زگارڕ ییت لهۆیک ییریزنج له
 . یت هیاۆڤمر ۆب وۆخ ۆب هییتا هه

 یواو ته ۆب وه شهێو خودو له ییئازاد ۆرگ،ب مه ۆب" شت رده سه" انیم دووه ییگ ئاماده
 کوڵ ،بهیت لهۆیک ۆب ک تردا،نه ێکێم رده سه اویدون له ترهیکێ"حیس مه" ییگ ئاماده ، هییت هیاۆڤمر
 . هییئازاد ،کهاڵبا ره زن و هه مه ره هه یکیێایون و خول ئامانج وخه ۆب

 یو هاوارکردن یستان اوهڕرگ، مه ۆشت ب رده سه یکردن ئاماده ۆخ_ ره وهه م جه ئه چوونمۆب به
 تێناب.نی بازبده دایر سه ئاسان به نیبتوان هیین کێ،شتییئازاد ۆالدانا ب جه یاڵ م قه رده به له
 ییاسیس ینجئاما ۆب نده وپاگهڕپ یت بابه نه شت بکه رده سه کێنیێس و ال ر که هه که تێش ب وه ئه
 انیشانۆکێو ت ڵو هه یواو ته ن هیال وڕ پهڵما کێند هه ێرچ گه ئه) ها بهێنزم و ب یی کخراوهڕێو 
 شت رده ،سه هییئازاد یخود ی سته وجه حڕۆ رو کهی شت په رده سه کوڵ به(بوو دا ناوهێو پ له
 ماڵ بوو به ییئازاد یروو شت گه رده سه دا،ییئازاد یارانی ر نه رامبه به بوو له ییئازاد ینگ جه
 و هیین شهڕیو گ هێڕو ب ووتڕ یکۆڤێمر یشت کوشتن رده سه یکوشتن واته.ڕیید انڵی هه گولله به
 کدایێانوویب چیرهێژ و له کۆڤێمر چیه و هیین گ هێڕو ب ووتڕ کۆڤێمر چیه یرچ گه ئه)بوو، نه
،کوشتن  ترسناکه یکیێ ماژهدا ئا"شت رده سه" کوشتن له(  هییرکردن ن ده انیژ کوشتن و له یلیقاب
 یکۆپ چه و هیسا رێژ له هییئازاد یال الهه هه یخسارڕۆ، هییئازاد یشت دا کوشتن رده سه له
ج  ی وزمهێد وێن له مهێئ نیگوتێپ ی وه دا ئه"شت رده سه" کوشتن له.کدایتار یکێتاڵ سه ده
ر  هه که نیکداێس فه چ قه وێن ن،لهی که ده ییئازاد ۆو هاوار ب نی ده ده ناسه و هه نیژ ده کداێتاڵ سه ده

 ر سه  ننهێق چهیو ب وه نه بکه  که سه فه قه له کڵێن،چ بکه شتنڕ نێخو یزوو ئاره کانیێاوچڕ کێکات
 ...!ن بکه رانێوێپ یمانیئازاد ۆب یهاوار ینووک ممانداو ده ده به ن کهیمان،بڵد

ک  شت وه رده سه یتنی،دییئازاد ۆشت ب رده سه یمابوونێه به   مڕ باوه به ، وهیێ وانگهڕ م له
 شتنی کان و دواجار گه بته یشکاندن ۆب رانهێبو یکیێال قه ک ته وه یتنید انیزن، مه یکۆڤێمر
 و شانۆکێم ت رده به خاته ده خوازانیئازاد ت بهیتا به و گهڵ مهۆ،کییئازاد ینیم رزه سه به
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 ریب شت له رده سه تێناب ، هیو مانا به یی شهیم هه ییتێاریرپرس به ،یی شهیم هه ییتێاریرپرس به
 ش هییم رخه مته کردن و که ریب و له ئه و هییئازاد یرکردنیب شت له رده سه یرکردنیب ت،لهێبکر

شت و  رده سه یبوون مبولیس به  ایشت، رده سه ییزن مه   .تێد ییتاۆک اندایژ یکوشتن دواجار له
 یزوو ئاره به کان مه هڵ قه  هیین کێریو هه ، وهییێئازاد یخود به ی وه دانهێکردن و گر سته رجه به
و  ییژێزمان در ی تهۆب له انین،  بکه دروستێل ییخوراف یرۆراوجۆج یو شت لنێشیب انۆیخ
 ییشت قوربان رده سه کوڵ ن، به بکه دروستێل ییعیو ناواق ڵییای خه ی فسانه ئه داییزمان ی مه گه
و  ییاسیس یکیێایجوگراف اویدون وێن ییقوربان کوڵ ،به هییئازاد ییبوون و نه ییسک رته ک به نه
 تێر دان سه له ێیپ وه نهین کهێپ به تێئاسان بتوان که کێ،شت ترسناکه ندێه یت هیاڵ مهۆک

بوو تا  دایکان الده جه ییوانڕ چاوه له ییئازاد ی"حیس مه"ک وه بووشت  رده سه ش وه ،ئه هییئازاد
 .ن بده یخاچ له

 م هڵ قه یکڕێو ب یپارت یکان اندنهی اگهڕ ییاکارڕییو  ییکار واشه چه ی وه ره ده له واته
و  تیێنا ۆگ شتدا به رده سه یربوون و نوسه نووسبوون ژنامهڕۆ یئاست له انیزمان شان،کهۆفر
 یر سۆۆۆه یۆۆۆۆشۆۆۆۆۆۆێپ  له گوللۆۆۆۆۆه ..بۆۆۆۆۆۆوو نۆۆۆۆدکۆۆۆارێشت خو رده سه نڵێ ده که وه هات،ئه  ده نه

 ییقوربان ، نهینوس ییشت قوربان رده سه کوڵ به...! ترڵییراۆد م به رۆو ز یمۆۆۆۆ ده له کەن  دراوه
 یتاڵ سه و ده ێڵخ  یکانیێزۆریبت و پ ڵیرد سه ی رد ئاراسته به ک تاشه وه ی وشانه و ،ئه هی وشه

 .کردن ده ییکورد یپاو سه رۆز به

م و  ر سته رامبه به هاتن له نگ ده ،بهییئازاد ۆنگ،هاوار کردن ب جه الو قه ته
پووچ و  ماڵ به رۆز ینینوس یدراوێنوسبوون،گر ژنامهڕۆربوون و  نوسه شیدا،دواجارییردارۆز

و  به قه یبێکت زاران هه له هڕپ نیفکرونوس یژووێ،م هیین کڕۆ ناوهێب وڕزل و ز یبێکت ینینوس
ر  سه ۆب انیکییێترس مه چیو ه ۆڤمر یانیر ژ سه له انیکیێر گهیکار چیه که کڕۆ ناوهێب

 . بووه نه ییردارۆم و ز سته یتاڵ سه ده

کات،  ده تاۆناک ییئازاد یئاسمان   هی وشه ت،ێخش به ده ییئازاد  به ڵبا  هی وشه  وه جاران،ئه رۆز
دات و  کان،خواکان ئازار ده بته ێیو گو تێد ۆگ به.کان هڕزل و ز  بهێک کت نه  هی وشه  وه ئه
زل و  یبێکت ین شت خاوه رده سه.شت رده سه یکان ک وشه ،وه وشه ڵێ به.. تێنێدێپ انیس ره هه
 انیک کان بوون چه بوو،وشه هه ی وشه شت رده ،سه هیین یکێبێکت چیو ه بوو،ئه نه کڕۆناوێب

ر  سه و له خست هڵجو به یکان کهۆو ترسن کۆرز له نجه وپه سته ده کان گرت،وشهڵ هه اوکوژانیپ به
 !دانا ینگ دهێب یکان مانچه ده ی تکهیپ له به

 یر کهی ت،پهێشت دروست بکر رده سه یر کهی په کداێناڵو کو موو کوچه هه له تێب ده.. ڵێ به
دوو  یر کهی ، په کردووه یکونکون گولله کێخسارڕۆرو  سه یر کهی شت ،په رده سه یکان وشه

 و رهێل انیم ،ئهڵدوو با یر کهی په..تێهاو کان ده بته ۆرد ب به تاشه وره گه ڵیدوو با...ست ده
 !نیم زه یر وسه له انیتریو هئ
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 زەبروزەنگ و فەنتازیاکانى

 بارەج ۆئاس

 کىەیەکرد نهاەت نگەبروزەز ،ییەن نیسڵۆکوشتن و رفاندن و داپ نهاەت نگەبروزەز
 نگەبروزەز نۆکچەو ،ییەکولتورى ن انی تىیەەاڵمۆک انی ىەیستەج انی روونىەد کراوىیارید
 نگەبروزەز ىەسڕۆپ ىۆک ەک داەرانەگیکار ەکیەو  ندىەوەیپ وەئ ىۆکەل ىەوەکردنیش ێبەب
 ەجگێب نراویب کىێئاست ۆب ىەوەهاوکات رووتکردن ،ەمەستەو ئ ڵحاەم ننێهەمدەرهەب
 رەهەل نگەبروزەز نىڵیداما ەچونک ،ییەن ەکید چىیه اسىیو س فىیعرەم کىییەژارەهەل
 شۆو ب ڵناکام کىێکردنەستەرجەبەل ەجگێب ندوویز کىەیەکهاتێو پ رىەگیو کار ندىەوەیپ
 کوشتنىەل یەن تىیبر نهاەت کێنوسەژنامۆکوشتنى ر کداێکاتەل..تێنەیەناگ ەکید چىیه

 ۆب نگەبروزەز روتىەبەج خشکردنىەپ ۆب ەژەڕێرنامەب کىڵێوەه ەکەڵب نسان،یئ کەیەتاک
 رەو ه ەگەڵمۆک ىۆکەل کردنەشەڕەهاوکات ه. مىەنەهەو ج داریترسەو م نتازىەف کىێئاست

و  ەگەڵمۆک قاندنىۆترساندن و ت نهاەت ىیایدیو م تىیەەاڵمۆو ک ىیریشنبۆر کىییەزاڕەنا
 رەه نکردنىیکوشتن و ناشر ۆب ییەمەنەهەج کىڵێوەه ەکەڵب ستادا،ێئەل ییەن کانەنسانیئ

 قاندنىۆت ۆب ەکڵێوەو ه ەستانۆساندیو ئ نىەدەم کىییەزاڕەنا رەو ه اوازیج کىێنیروان
 . اوازیج کىییەنیابیو دن انکارىۆڕگ رەو ه ەندیئا

  ەنیقەراست کىییەسازەشیپ کەو نگەبروزەز

ئاشکر و  و  کىەیەکرد ەکەڵب ،ییەن ەو شاراو اریناد کىەیەکرد نهاەت نگەبروزەز ىەوەرئەبەل
 تارى،یمل نگى،ەرهەف ى،یاسای انی تىیەەاڵمۆک انی اسىیئاستى س رەسەچ ل ەنراویب
 ەنابن نگەبروزەز کانىەنجامەرەو د مەرهەب نهاەت ەواتەک. نىیۆترادس انی بىەزهەم
و  نگەبروزەز سازىەخشەو ن رەژڕێدا ەوەنهانەپەل ەک ىەتەقیقەح وەئ رىەرخەد

 .نییژیتوندوت

و  شوناسەل رەب الىەالهەه کىێقوناغەل ەکەڵب ،یەن کراویارید کىێشوناس نەخاو نگەبروزەز
 ىێدوتوەل ەک ەبچوک کىێنگەرهەف اەڕوەرەدەل ەنگەرهەف وەئ ،یەداینگەرهەف ىەوەکردنۆک
 خالقىەئ رفراوانىەب کىەیەبازن کیەواتاەب ،ڕێسوەئەڵو سنورداردا ه کراویارید کىەیەکهاتێپ

 کانۆڤەمر ەک ییەیەتیەەاڵمۆو ک رىیشنبۆو ر نگىەرهەف ییەژارەه وەئ رىەزێرو پا تىیرەو ن
 ەکیەو  ەکهاتێو پ ەگەڵمۆک رەسەب ەوەکاتەشدەداب ەوییەخالقەئ کىێشکراوەداب ىەڕێل
 کێنیروان رەه رقکردنىەغ ۆب ەیەورەگ خالقىەئ کىێرەرووب کاندا،ییەنگەرهەو ف تىیەەاڵمۆک
 زمىیکانیم ىەڕێل ەنگەرهەف مەئ ىدا،ۆخەل کێتیەکایح رەه ىەوەو بچوککردن ىدۆخەل
 یەداەورەگ ىێملمالنەل وەئ ى،ۆخ وامبونىەردەب ۆب کاتەکارد ەوەاوازیج تىیەرعەو ش اوازیج
 ەداخراو ەرەرووب ادکردنىیز ىەڕێل ىۆخ کانىییەپانتا رفراوانکردنىەو ب ىۆخ ىەوەمان ۆب
 .ەوەکانییەکێڵەو خ زبىیو ح ىیایدیو م یینگەرهەف
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 تەبەڵه نگکردن،ەدێب ۆب ەزمیکانیم نیکولتور و بکوژتر نیتریناوێخو کردنەشەڕەه یکولتور
 ینگکردنەدیب ۆب ەک نەیکەد ەرانۆکتاتید رداروۆو ز مکارەست ەتەاڵسەد وەباس ل نهاەت داەرێل
 ىیژیو توندوت زىێانگەڕو ش جىەمەه یزمیکانیم کەڵێمۆک ینانێکارهەب ەڕێیل ەگەڵمۆک
 ستىەداڵبا ژمونىەو ه زێه ىەرادیئ یتواناو توانست ىێپەو ب ەتەاڵسەد رەه ەوەزێئامەشەڕەه
 یایروس یکانەستینۆمۆک تاەرەس ەنمونۆب کات،ەد ەگەڵمۆک ینگکردنەدێب رەسەکارل ىۆخ
 ،ەورەگ اىیروس یتیەرۆمپراتیئ یتەاڵسەد رەس ۆبوون ب ەرانێرشگۆش یکەیەشەڕەه یفەلشەب
و  کانییەاوازیو ج تیەرژوازۆب ەل انەیشەڕەه ستەدەگرت انیتەاڵسەد ىەوەئ یدواەدواب مەاڵب
 یکێتەاڵسەد ەبوونب نیستال تىەاڵسەو هاتنى د نینیل رگىەپاش م نجامەرەد کرد،ەد نیئا
ئازاد و  یایدیو م یگشتیرا یو کوشتن ەگەڵمۆک ینگکردنەدیب ۆب مکارەو ست تاریتالۆت
 زگاەو د یربازەس یزێه یزمیکانیم ێیرەل کانییەناز مەاڵب. بەدەئ رویشنبۆو ر نیۆسیزۆپۆئ

 واوىەتەل انەیشەڕەه کانداییەزەاوازیج ەزێه مووەه ەڵگەل ەوەنگەج ێیرەل ،ەوەکانیەنێنه
 یتەاڵسەد هاەروەه ،ەکید کانىیەشارستان وەگەڵمۆک ینگکردنەدێب ۆب کردەد هانیج وەگەڵمۆک
 کىێکشنێلۆکەل نداێحس دامەس یختەروەس یراقێعەل ىیرۆکتاتید یستمیس
 وەگەڵمۆک یواوەتەل کردنەشەڕەه ۆب زێهەب یکێلەزگاگەد ەبوونب ەوەکراوەزیستماتیس
 یرەبەرلەس ینگکردنەدێو ب سەکەتاک یکردنۆمەستەو د کییەاوازیج مووەه یساندنەخ
و  کردنۆڵکونتر ێیرەل کانییەریشنبۆر زگاەو د یگشتیو را رانیشنبۆو ر نوسانەژنامۆر
و  یو ئابور یریشنبۆو ر ینگەرهەف ەندەو ناو ندەبەڵم زگاوەد رىەبەرلەس یکردنیزبیحەب
 وەبخانیعزەت وەگرتوخان کەو ینێنه یکێلەزگاگەد یو سازکردن کانییەتیەەاڵمۆک

 ۆبوون ب کێلەزگاگەد ىەوەئ یربارەس ەانیزگاەد مەئ. ەجخانیفلیئ وەترسخان وەکوشتنخان
 کىییەترسەم ردنىو دروستک سەکەو تاک ەگەڵمۆکەل ەوەکردنیڤگۆخ زوێه شاندانىیپ
و  نگکردنەدێب ۆبوون ب شەورەگ یکێنیمەرزەهاوکات س ز،ێئامەشەڕەه ىەینوکەه
و  عسەب ىەیەورەگ ەراتیم وەئ یەئاشکرا. انیتاڵو هاو ەگەڵمۆک نکردنىیمگەو غ کردنۆمەستەد
 تدارانىەاڵسەو د ستەداڵبا ەزبیح ۆب ەورەگ کىیەیەرماەس ەتەبوون کانییەسیلۆپ ەتەاڵسەد

 انی رەسەب ەنەجام انیبن  رەسەب گالەع رەگ ییەن انیاوازیج کانەکوشند ۆیەب رەه.. کورد
 . بن ەویەربازەجلى س ەب

 کەیەتاک ەک ،ییەن کراویارید کىێنگەبروزەز انیو   نراویب کىەیەکرد نهاەت نگەبروزەز
 کىڵێوەه ىەوەرلەب نگەبروزەز رێخەن ت،ێب ەوەپشتەل زبىیح انی اسىیس هامىەم

 ەب تدانیەرعەش ۆب ەشەکوشند کىیەاینتازەف ر،ەرامبەب ىەوەسفرکردن ۆب تێناشارستانى ب
 .اوازیج وىەئ ىەوەنڕیو رفاندن و کوشتن و س دانێترس و ل

ناکات  کانۆڤەرامکردنى مر رەسەکار ل نهاەت ییەنگەرهەف ەنێماش وەئ استىداەڕل
و  کاتەفراوانتر د ىۆکارکردنى خ کانىەرەرووب ەکەڵبچوکدا، ب نگىەرهەف کىەیەوێچوارچەل
و  کاتەردیداگ کانییەتیەەاڵمۆو ک نگىەرهەحکومى و ف ەزراوەو دام ندەناو رىەبەرلەس
و  کردنیەڵاێڕرامکردن و گو نهاەت ییەنگەرهەف ییەرکاریداگ وەهاوکات ئ کات،ەد لىۆپۆنۆم

 شوناسىەل ەیەکوشند کىێبرەز ەکەڵب ،ەوەتێناگر کانییەاوازیو ج ونەکوشتنى خ
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و ئابورى و  زبىیح کىێنگەبروزەو ز ەگەڵمۆک ىەندووانیز زگاەو د ندەناو وەئ ىەنیقەراست
 کىێڵەخ خالقىەئ کىەیەمتمان ىدروستکردن ۆب کاتەکارد نگەبروزەهاوکات ز. ییەرەگیحشەو
و  اریناد کىێئاستەل خالقىەو ئ تىیرەن ندىەبێو پ ندىەوەیپ ىەوەخکردنۆت ۆب نیەژخاێدر
 ێڵەو گروپ و خ زبیح ۆب ەیەرەوەگ کىییەاینڵد رىەنێمهەرهەهاوکات ب زدا،ێامینێنه

و  نىیۆترادس ەنگەرهەف وەئ زىێه نهاەت کاتەد نگىەدێب رەسەکار ل ىەوەئ کان،ەکوشند
 کێلەگۆڤمر ەک نەوردودرشتان ییەرەوەادیو  تیەکایح وەئ کانىەرەرووب ەکەڵب ،یەن ڵییەکاۆل
و  اسىیو س ینگەرهەف کىەیەکیەباوى  اتىیخالقەو ئ تیرەن پاراستنىەل ەوەکاتەادینڵد

 کانىەزمیکانیو م کاتەستوردەئ ىیاوازیج کانىەسنور ەنگەرهەف وەئ نى،یو ئا زبىیح
 وانێو شوراکانى ن خاتەدەڕگەب ەوەنیلقەو ت رکردنێو ف ەردەروەپ ىەڕێل کردنڵیرامکردن و ما

 .ەوەکاتەد رزترەب ەوەو کران ىۆخ

 کەیەتاکەل کانۆڤەرامکردنى مر ۆب ەزێهەب خالقىەئ کىەیەوەرەاکینڵد ەنگەرهەف مەئ دواجار
 کىەیەوەرەاکینڵد کەیەندازەئەب کراودا،یارید تىیەکایح کەیەتاکەل کراودا،ڤەرا اىیدن
 ەاریپرس ىەوەنڕیس ۆب اواز،یج کىییەنیابیو دن نیروان رەه ىەوەنڕیس ۆب ییەنگەرهەف
 همىەو کىییەو پانتا ىڵاەیخ کىێندەناو رپاکردنىەب ۆب کان،ییەدگومانەو ب کانەورەگ
 ۆڤرامکردنى مر ۆب ییەشارستان کىەیەوەرەاکینڵهاوکات د. ىەڕیشباوۆخەل سنورێب
گشتى  کىەیەرادیئ ەب سەکەتاک کردنىۆمەستەد ۆب رىدا،ەروەو س ساتەدەموق کەڵێمۆکەل

 . کانداییەهمەو ییەرەروەس مەردەبەل ۆڤمر ىەوەبچوککردن تىیەکایحەل ڕو پ ەکوشند

و  ۆو گفتوگ ەوەرکردنیو ب انیژ کانىەو سنور ەیەنگەرهەف مەئ ىەزاد زبیح نگىەرهەف
 اسىیس دىۆتیم ،ەوەکاتەبچوکد نیروان کانىەو ئاست ەوەکاتەسکدەرتەب چوونەکنێل اوازىیج
هاوکات  ،ەنگگرتووەو ژ نۆو ک لیزەه کىێدۆتیم ىەوەئ ربارىەس کانداەداخراو ەگەڵمۆکەل
 رەه کردنىەنڵو قبو ەنگرتوەژ ەرەستراکچ وەئ نىۆڕیگەن ،ەشینیۆادسو تر خالقىەئ کىێدۆتیم
 ییەرەروەو س وازێش ەب تدانیەرعەو ش ىیڤکتەو نائ ىۆخ ىەوەرەدەل ارید کىییەانکارۆڕگ
 دایڤکتەو نائ ۆڕگەن ىیمکارەست کىەیەشڵێکەل کانەرۆخەو مش کۆرەس کانىییەرۆکتاتید
 ەتیەکایح وەئ ىەوێچوارچەل ەرامکراو ىیەڵاێڕگو نکراوىیلقەت کىێلەگۆڤمر رىەنێمهەرهەب

 ەنابن ،ەکوشند کىێلەگەو هزر و کرد برەو ز مەست ەب بنەد کێختەروەس ەک ىەبچوکان
 شەانینتازەف وەئ مووەه ن،یروان اوازىیج کىەیەرادیو ئ کێونەخ چیه رىەنێمەرهەب
دواجار . تێنیبەد ەوەاتانیکایح وەل رچونەو د اوازىیو ج ەوەکران ەب ونەخ ەک تێکوژەد

 .ەکانەکوشند ەنگەبروزەز اىینتازەف ەورەگ اىینتازەف ەتاک

. ەوەتێخولەد رانداێو و ساتبارەداخراو  و کار کىەیبازنەل ەک ەداخراو ەندێه ەنگەرهەف وەئ
 ۆب ییەو ناشارستان نسانىینائ کىیەزاەف رىەنێو خولق ىیگماۆد رىەنێمهەرهەب ەنگەرهەف مەئ

 .نسانىینائ کىەیەکرد رەو ه نگەبروزەز ەب تدانیەرعەش

 نگەبروزەز ەک ەیەوکاتانەئ نگ،ەبروزەز خىۆد نیتریمەنەهەو ج نیدارتریترسەم دایتاۆکەل
و رفاندن و  نیسڵۆو داپ دانێل اىینتازەتا ف ەوەکوشتن اىینتازەفەل رەه ا،ینتازەف ەتێبەد
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 ىەوەنڕیس وتىەڕبەو ج زێو ه رەکتەو کارائ ەشارگەو ح نىێنه ىەوەشتنێه ەب تدانیەرعەش
و  ىیریشنبۆشارستانى و ر ندووىیز کىەیەو کرد نىیهانبیج رەه شکردنىۆو خام رەرامبەب
 .ەگەڵمۆک واوىەو ت نوسانەژنامۆو ر رانیشنبۆرەل کردنەشەڕەه

 

 ...سەردەشت عوسمان

 (على شدارەب) عوسمان شدارەب

 مىێرژ ستىەد ىەوساوەچ کىێاریو جوت ژارەه ڵەمنا ىڕکو رگ،ەمەجوان شتىەردەس
 ىیدواەل کیە ەنگەو ئاشوب و ج ەڕش ناوىەهەبوو، ل رێولەه مامکىەش شتىەد ىۆڕگەبۆڕگ

 مەکیە ەنا،لێهەڵه ایدنەچاوى ب شتاکانەه نىاڵسا کانىییەتاۆک ەل ەمێرژ مەئ کانىەکیە
و  ىەیو ئاوار بونىەو ن تىیەو برس ردارىۆو ز مڵزو ەب نئاشنا بوو گاکانىین ىەوەچاوکردن

شار  ەوەگواستران انەیکەگوند ەو ل کراەئاوار ىەکەزانێبوو خ ەتکۆلەم شتاێرى،هەدەربەد
 شىیکانەچاو کێبوون،کاتەوون ن کانەرەنێرهەش ەنەمید ەل گاکانىین شیسات کۆیەب مەاڵ،ب

 کانەو رووداو ۆڵک ەتێبگر ىەگاکەڵمۆک مىەخ ىەوەئ ۆب م،ەڵەق ۆبرد ب ستىەماندوو بوو، د
 ىەوەئ ۆب ت،ێب ەوەوسانەو چ کسانىیەمافى و نا ێب ەب ىیتاۆو ک ەوەتێبگواز ىۆخ کوەو
کوران  نىاڵمنا ىەوەئۆب ،ێکرەوورد و خاش ن انیکانەخواست واویه ىەکەتەکەملەم نجانىەگ

جوان و  ەچاو ەب ۆڵو خ زۆو ت ڕقو انەیوەچاوکردن ەڵگەل ەکیو کانى سپ لیعجەو ت ەو باداو
و کوردستان و ئازادى  کارانێکر کىەڕەگ وتوانىەککەپ ىەوەئۆت،بێبەئاشنا ن انیکانەناسک

 فسوسە،ئ تێزراوبێپار داەڵمۆک گاىەبار ەل مووانەه تىەامەڕک ىەوەئ ۆب ت،ێریبگێل انیزێر
 واویهو  ستىۆنساندیو ئ تەرائەب ەل ڕپ ستىەو ن ستەه ەب انیچاو کىیتار کانىەڕەوەرگەم

 نابوو،یدا ىۆخ  ىەرنامەبەل شتەردەس ەک هاتەنەڵه کێلەگ ەژۆو پر ەرنامەئاوات و ب
و  ستۆو د ەوادەو خان شتەردەس تىەوکەو ش ۆو شک ەوەسواکردیبچوک ر اتریز انۆیخ

 ..ترکرداڵبا انیشیانێیهاور

 ڕپ انىڕێیو هاو ستۆو د ەوادەخان ۆب شتەردەس گاىێج ێناتوان کێشت چیه ەراست
 ەمڵزو وەئاست ئ ەل تێرابگر کانىەسکێفرم ێناتوان ژدانیو نەخاو کىۆڤێمر چی،هەوەبکات

 ىەوەئاست کوژاندن ەل شتبووۆفر کییەندەوەرژەب ەب انیژدانیو شىەوانەئ تەنانە،تەیەورەگ
 مەاڵ،بەوەتێبەرزدەب انیشەمووى ل شتەردەس کانىەتەرائەب ڕپ ەنەخەردەز نىینیو ب ۆڵجموج

 رەب ەوتنەک ەشیمەه ۆب مارکردۆت انۆیخۆب انییزارەرمەو ش ىیسوایر نۆچ نەرکەیس ەوێئ
 نوسانەژنامۆر ەل فاعید ۆعوسمان ب شتەردەس کخراوىێا،ریدن کىەڵخ تىەعلەن

ئازادى  رىەکەی،پێبەکاردەب ستەعوسمان د شتەردەس اندنىەیراگ زگاىە،دێزرەمەداد
 شەوەرەد تاەکوردستان و ه کانىەچکۆشار و شار ەل کێرۆزەعوسمان ل شتەردەس
 نێناوبن انەیندیئا ىەرپۆک ەانداویارڕیو باوک ب کیدا انەی،دەوەتێکرەرزدەب

 رانىەزێپار ىەستە،دەوەتێبەوداڵب شتەردەس ىەناڵکتاب و نوسراوى سا ەرزەشت،وەردەس



 سەردەشت عوسمان
 

503 
 

 کانەرۆج راوۆج ەبوار ەل ەنگیو نوس ایمپانۆک نیندەبن،چەکاردەب ستەعوسمان د شتەردەس
عوسمان  شتەردەس ناوىەب کانیەوانەشار ەل اننیکانەشانیناو و ناون رگرتنىەو ىەرەس ەل

و گرفت  ەشێک انەید گرىەڵه ىۆخ ەک نەکەد کێنجەگ ەشانازى ب مووانەه شی،دواجار
پشتى  ەل کانىڕێو هاو ستۆو د کەڕەو شار و گ تەکەملەم ىەشێو ک مەخ کۆڵێک مەاڵبوو،ب

 ىیەگاێر وەئ زانىەید وەئ ...خشىەبب ىۆخ انىیگ ەناوێپ مەبوو ل شە،ئاماد گرتبووەڵه
 ىێڵه ەب ەندراوەالکانى ت شەش رەه زانىەید وە،ئیەن ترسىەم ێب رەب یەتیەگرتو

 داەئازارد ژدانىیو رنیو ناش شازەن ىەاردید انەیو بوونى د ىەگاکەڵمۆک رانىێو مەاڵسوور،ب
 .تێبگر ىەکەامەیپ ەل گاێر توانىەین مووامەه ختىەچبۆخ ۆو ب

روون و  موانەه رگ،الىەمەجوان شتىەردەس دکردنىیهەش رەسەب ژۆچل ر ەل اتریز ىیدوا
و  ەخنەر ەڵگەن،لیکسانیەدژى ئازادى و  رکردۆریت انیشتەردەس ىەوانە،ئیەئاشکرا

 ىەرنامەو ب ەژۆپر کردنىەشەو گ کردنۆچر ەڵگەل ن،ەناکەڵه ەوەو کران تیەفافەش
 اتریز ىیزارەرمەو ش ىیسوایر نەئاماد ۆیەت،بێدێپ انییتاۆک وانەئ تریئ کانەشتەردەس
 .ەوەکردەن ۆڤمر نیگوناهتر ێو ب نیقرتاندنى ناسکتر ەل انیشڵیو س نەماربکۆت انۆیخۆب

 کان،ەشکاندنى بت ۆب زێهەب کىێتابوت یەبو شتەردەس رگىە،م زىۆریو پ ىەیورەگ ەیەوەئ
 ...ەوەتێنێمەد رزىەبەناوى ب یەتاەه ۆو ب ایدن کانىەزنەم ەاویپ زىێر ەچو شتەردەس

 

 شت عوسمان رده و تیرۆری سه( ف) ندی نێوان گروپی  یوه په

 عارف       بوارڕێ

 یرۆریت یتاوانباران ی وه نهیلۆكێل ایئا  م كه بكه ێست پ ده  ارهیو پرس له  س نابم كه كه نیدوا
 یستنیب ر له به یت هۆیخ ی گهێج  هۆیشت ؟ ب گه ێكو  به  فته هه ێشت عوسمان پاش س رده سه
 یكێسان كه چیه  كه ی وه رله ، به وه رچاومانه به به كێداستان چیه یشكردنیونما كێالم وه چیه
 یخود كتریم دادگا، جار رده به  تهێشرێاكڕ رۆریت یتاوان به( یمیح هڕئازاد فاتح ) ك  وه یتر

م  ئه. ووڕ  نهی بخه كێامانڕایو ت مانۆگ تریكیدواتر جار و وه نهیستیبب( ئازاد فاتح )  یداستان
  كادرو گروپه  س له راست كه به ێر ئه نیبپرس یپارت یكان شهیزگا ئاس ده له انی جاره

  هڵ هه  كه ارهیپرس ێكر ؟ ده كردوه نه رۆریت یشت عوسمان رده ؛؛ سه  هڵ هه ؛؛ به  وهێئ یاكانیاجیج
 یاریوش ڕی وپه نجامدرا به ئه ی وه ئه و هین داۆڕێگ  له ك هی هڵ هه  وه نهیق هی به ت،ێب

 یوقوچ نگه لگه یكێبات اسهمح و وه كدانهێل  هی هڵ هه  كه ی وه ئه.  نجامدراوه ئه به  وئامانجدارانه
 یرۆریت یران رمانده فه تێچ دهێپ. نجامدا ئه ی ونه زهَ  ێق  وه م كرده ئه  كه بوو نه هیو ال ئه

))  یناوبردن له  كه ی وه له ئارخابووبن ڵود رچووبن دهۆخ  له  انهیازۆڕخ له كێل شت، گه رده سه
.. عمرو ریز نه  له  نه. تێنیوا بخولق یكێشت تێناچ ێپ  نهێز سنووربه(( كارو  رزه هه  نجه و گه ئه
  سه م كه ئه یرگ مه كه تێوابووب انی وه كدانهێل  هیدوورن.  هیاترنیز  مه حه  مامه یرانۆس  له  نه



 سەردەشت عوسمان
 

504 
 

 یكێل نگه هیال كاروێب یكێرانیشنبڕۆراشو  م هه ده یر نووسه كێل مهۆك یژڕۆند  چه یكێوال هه له
 یكورت به.     دان زموونه م ئه ئه یكردن یت هیدژا یر نگه سه هل  شهیم هه كه تێب  دواوه به اتریز

 ێكر وا ده كان بخوات ئه ته شیئاو ئاو له توێر ب گه ئه  بوون كه ك هیالی شخهۆخ یست رمه سه
. ننێبخو كێموو شت هه ی فاتحه  شه هڕ و دوو هه ك هی وه چاوسووركردنه  به ابردووڕك  وه
،  وه كرده ده نه ێل انیریب شیشت رده سه یكان ونه ك خه وه  كه ی وه ئه ، هی وه ئه ت قهیق هه
رزو  به ینگ ده یور ده كوردستان بوو به یلك خه ی رهۆوج به یدانی مه نههات یشن چه له یكێستان هه
م  ئه یر فاكته این ته مڵێر ب بم گه نه  هڵ هه  نگه هڕ. دایئازاد یئازاد یر نهێژ قام هه شه

 یل نده كوشتارو گه روۆریكوردستان و ت یلك خه یران وگوزه انیژ یمنتربوون ئهنا  دانهی مه هاتنه
 وانێل  هیلگا مهۆم ك ئه یلك خه.  شاوهێك دا هیلگا مهۆم ك ر ئه سه به یبال  كه تێب ك هیت داله و ناعه

راپا  سه ن كه بده  انهیم ژ مل به اتریز  وه ناتوانن له یدیوچ تڕێچوو ده انیبوون ول وێل
  هی هه دوو ده  به كینز  كه كداێزموون ئه ی هیسا له  هیئاشكرا یك هی وه وسانه و چه یت داله هناع

ل و  نده گه یك هیت هیما كه رو نهیروخ شاویلیم یكێزێند ه چه یر نهینیۆمل اویماف كێل مهۆك
 شتایه  هیگایل مهۆم ك ئه یكیل خه یرۆز ی ربهۆز  وه شهیوالتر له و ناوهیم ه رهه به یر نهیوس چه

 تیب ده  هۆیب انۆیخ یكان هیتا ره سه  هیماف وئازاد  له انیشبوون به ێب  ن له به ده نج هڕ
و  ر ئه سه  وه هَ  نیباب دا رهێل.   وه تهیالم بدر وه ك شهیف  به انی به یئازاد روراویب ینیربر ده
 یكان هیمن زگا ئه ر ده سه  نهی خهی ده  وه هی( یمیح ئازاد فاتح ره)  یزمان  له  مهێئ  كه ی مانهۆگ
 رێژ یكوردستان یخ تهیپا  شت عوسمان له رده سه یرۆریت  چونكه.  ینۆۆۆا پارت یت هیك هی

 ی733  ژماره.  وه تهێڕیگ ده یئازاد فاتح چ نیبابزان  واته كه.  نجام دراوه ئه دایپارت یالت سه ده
  به ند وهی په  له  نجامداوه ئه(  یمیح هڕ اتعئازاد ف)  ڵ گه له یكێوتن كهێچاوپ یتاڵهاو ی وكراوهاڵب

  ت به باره ، سه سپاردبووه انێیكوردستان پ یشتمانین یتیك هی یمن ئه یك هیزگا ده  كه كێرك ئه
 دای كه وتنه كهێچاوپ  ئازاد له.  كانه هی سالمهینساروئ ئه یكێریم ئه  هیگوا  كه كێس كه یركردنۆریت

 یكان ارهید  كادره  له كێك هی و هیت هیك هی ینیرێد یك هی رگه شمهێپ  كه  كردوه وه به ی ئاماژه
 یكار نیند چه  كركوك كه یشار  له  كوردستان بووه یشتمانین یت هیك هی یمن ئه یك هیزگا ده
  له  كهڵێسا  له اتریز  ستهێو ئ كردوه یكار( ف )  ی كه گروپه  و به نجامداوه ئه انیستیرۆریت
  و نه تێبگر ر زهێپار  نه تێبدر ێپ ی گهڕێ  كه ی وه ئه یب به  وه ته انهیوێاڵه شیئاسا یندانیز
 یركردنۆریت یداستان یت هینۆچ دا وتنه كهێم چاوپ ناوبراو له. بكات یردان سه كێس كه چیه

كوردستان  یشتمانین یت هیك هی ینێنه یمن ئه یك هیزگا ده یرمان فه  به  كه  وه تهێڕێگ ده كێس كه
 . تاوهس هه یَ  ێپ

 ۆیك خ و وه رنێسپ دهێپ یكێكار كێژڕۆ  كه كات دهێستپ ده  وه رهێل  كه ره نهێهڕرسو سه  كهۆریچ) 
. وتوون كهڕی  وزعه و مه ر ئه سه له كێشتنیند دان چه و وبگره نهێمانگ ب ێكات پاش س ده یباس

ناو   تهێد ك هی وهێش به ی رجاره هه ستیرۆریت یریم ئه یك هیكابرا انووتمێیپ: ڵێ ئازاد ده
 یدیوع مه  رهیم و ئه ئه و راوهیگ  ژهڕۆ ێحمود س ال مه مه یناو به انیكێندام ئه ستاێركوك، ئ كه
 ی ئازاد فاتح ئاماژه..  تیحمود ناناس ال مه مه  كه رهیم الم ئه به ، هی حمود هه ال مه ل مه گه له
 ی سه و كه حمود به ال مه مه  به انۆیخ نڕۆب  كه  انسپاردووهیاڕ  كه هیمن زگا ئه ده  كه  كردوه وه به
 شترێپ یك هی خشه نه ێیپ نجام به رئه سه..(( ننێبناس  سالمهینساروئ ئه یریم حساب ئه به  كه
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پاشان ئازاد . كوژن ده  بووه یستیرۆریت یكێگروپ یریم حساب ئه به كه كێس كراو كه ئاماده
 انیتر یكێس كه  كه هیمن زگا ئه ده  كه  وتووه ركه ده ۆیب یدادگا  له نۆچ  كه  وه تهێڕێگ ده
 یدادگا یكات ئازاد له یو داواكار امی په نیدوا. ستیرۆریت یكێگروپ یریم ك ئه نه  كوشتووهێپ

الم  ، به مێدر حوكم ده  هی هیز م قه ر ئه سه له ی سبه وڕۆم من ئه  استهڕ: ...  بوو وهێم ش كردنا به
 (.رم  سه  ته كردووه یكالو م كه زبهیح  كه لدا، مهۆكناو  له  وه تهێب نه  دووباره  مه با ئه

 ن كه ده اتریز كان مانهۆگ  رانهۆریم ت ئه یكان وهیهاوش  نهێو

 یرۆریت ینجام دان ئه  به یت هیك هی یكَ  یكادر ی م دانپانانه و ئه م باسه ئه یرۆگ  وه نانهێه
  ره مان الپه هه ی وه دانهڵ هه یست به مه به دا رهێل یت هیك هی یكان هیمن زگا ئه ده یرمان فه  به كێس كه
 كمێت بابه  وه مباره له ۆیخ یركات من هه  چونكه ، هین  وه وباره له  هین كێدواچوون به چیه ای

 چیه یت هیك هی یت هیمن ئه یك هیزگا ده چیه نه یت هیك هی  نه  وه هاوالتدا بالوم كرده  و له ینووس
  مامه یرانۆس یرۆریت وانێن هل اتریز كیكردن مانۆگ  له شیكردو من نه انۆیخ له انیكۆداك
 چیه یت هیك هی یكان هیمن ئه زگا هد ن هیال له  وانه كرده  رهۆم ج ئه یران نجامده و ئه مه حه
 دا مانهۆم گ ر ئه سه به ڵدوو سا ی ماوه یبوونڕ پهیپاش ت  ستهیئ. بوو ترم نه یكێدواچوون به
 داۆیخ یدوا به  ارهیو پرس ئه شنترڕۆ رۆتر ز یكێوازێشكل و ش  شت عوسمان له رده سه یرۆریت
شت  رده سه یرۆریت به  ئاماژه  كه ی وره گه  نگه و ده ئه یرچاوگرتن به له  به ایئا  كه كات شدهێك

)  ی كه انانهیدانپ نڵیب كه  هین ۆیخ ی گهێج ،یپارت  ربه سه یزگان ده ن هیال ن له كه عوسمان ده
شت  رده سه یرۆریت ێگر داده  وه ر ئه سه له ێپ كه  هی نگه و ده ئه یتر یكیپالپشت شی(ئازاد فاتح 
  انهیق كوردستان هه یلك ؟ خه تێنجام دراب ئه  وه هیپات  به ر سه یزگاكان ده ن هیال عوسمان له

كان  التداره سه ده  حزبه  له انیمانۆگ نیم كه هی ارویپرس نیم كه هی  شنه م چه له یكێرۆریت ر ههۆب
 چیه  و پاراستن كه یاریزان یزگاكان ده  له اوازیكوردستان ج  له ڕۆم ئاخر ئه. تێب انۆیخ

 ۆب  دروستكردوه انینشیم ناو ئه به یزگا ده ها رهۆهاوكات ج  هین انیشیاسای یكێت هیرع شه
ئازاد فاتح  ی كه انانهیدانپ یرنج سه  كه كیر كات ئاخه.  لكه و خه ئه یانیژ یمن كردن نائه

كات،  تر ده یس كه نیند چه یركردنۆریو ت اتیل مه عه نیند چه ینجامدان ئه  باس له نی ده ده
  له یكان وهێهاوش  گروپه ایئا  كه ێنێبوروژ  ارهیو پرس ئه  و دانپانانه ئه یت هۆیخ ی گهیج  هۆیب

  به ك شهیف  كه  بووه نه  م حزبانه ئه یكان هیمن زگا ئه ده یرمان فه  و به(ف )  ی كه گروپه یشن چه
 تیب ڕ كه تانی شه ێو گو ننیز به ده كان هیزۆریپ یسنوور  كه نێن ده  وه سانه و كه ئه یم ده
 یلیفا ی وه كردنه یكال هی و وه شنكردنهڕۆ؟ تا   هی ؛؛ هه یوم قه یت هیمن ر ؛؛ ئه سه ۆب انیترس مه
و چ  ێك  كه ی وه له ێب نه ینیق هی  كێس كه چیه  نگه هڕشت  عوسمان  رده سه یركردنۆریت
 ی وه ستنهیب  هل یزێبمانپار((   هیخودا))  تێب نۆرچ الم هه به.  نجامداوه ئه ی و كاره ئه كین هیال

ر  نحامداو دواتر هه ئه انی(یمیح ئازاد فاتح ره)    به  كه ی وه ئه یشن چه  له یتر یكێداستان
  وه تاوانبار كرده ێپ انیشۆخ
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 !سەردەشتەوە کوردستان وەک پێشتر نامینێدواى تیرۆرى  لە

    حمود مه نادیە
سەردەشت، مێژوویەکى . مێژوو ئەو پاڵەوانانە دروستى دەکات، کە ترسیان لەمەرگ نییە

ئێمە هەموومان " هەزاران کەس هاتنە سەر شەقام بۆئەوەى بڵێن. نوێى دروست کرد
عێراق و لەدەرەوەى والت گرتەوە خۆپیشاندان هەموو شوێنێکى لە کوردستانى "! سەردەشتین

و سەدان کەسیش وێنەى سەردەشتیان لەپایتەختى والتانى دنیا بەرزکردەوە و دەیان کۆرو 
سمینار بەسترا و جەماوەرى کوردستانیش داواى دەست لەکار کێشانەوەى وەزیرى ناوخۆیان 

 .کرد
اردەرە، کەدەبێ بەو هۆیەوە کە ئێمە لەسەردەمى جەنگەڵدا دەژین، ئەوە ڕاستییەکى ئاز

بەناچارى خوین بڕژێ و زیندوەکان ببنە قوربانى، بەرلەوەى هەزاران کەس مشتەکانى 
!. خۆیان بەرزکەنەوە، تا هەڕەشەى بکوژان ڕابگرن و دەزکان دەست لەتاوانەکانیان هەڵگرن

ناچاریە و ! ناچاریە و دەبێ سەردەشت تیرۆر بکرێ تا جەماوەر بۆ خواستى ئازادى ببزوآ
 !ە، تا ڕەوڕەوى مێژوو بەسەر جەستەى زیندووى پاڵەواناندا بەرەوپێشەوە بڕواتپێویست

مێژووش ئەوانە .. سەردەشت مێژوویەکى بەقەڵەم و بە ژیان و خەونەکانى دروست کرد
   .دروستى دەکەن کەخەونیان هەیە

  .بیر لە کچەکانى بکاتەوە" عەوام"بەرزانى خوایەک نییە و لەوانەیە کەسێکى

وەفادارى کوڕێک بۆ . ەونى بەدانەوەى پاداشت بەدایک وباوکیەوە دەبینىسەردەشت خ
باوکێکى ماندوو کەڕۆژێک لەڕۆژان خەباتکاربووە و ئەویش خەونى بەڕزگارى لەستەمکێشی، 
لەدەست ناسیونالیزمى عەرەبى دەبینى، تا ووالتێکى سەربەخۆ بێتە کایەوە کەچى 

کوردیەوە وبەبێ ڕەتوش و هەڵخەڵەتاندنى  ستەمکێشى چینایەتى کوردانە بەبەرگ و زمانى
  .نەتەوەیى، شوێنى گرتۆتەوە

سەردەشت خەونى بەیارمەتى دانى براکەیەوە دەبینى کەدەرچووى زانکۆیە و ئەویش وەک 
سەدان هەزار الواى تر، ئارەززوى سەفەرى بۆ هەندەران هەیە و خەون بەژیانى ئەوروپاوە 

ى خوشکەکەیەوە دەبینى تا ئەو ژیانە ببینێ سەردەشت خەونى بەیارمەتى دان. دەبینآ
کەلەپشتى دەرگاى داخراوى ماڵەکەیانەوەیە، خەونى بەیارمەتیدانى دایکیەوە دەبینى 

بەهەق . کەگەڕان بەدواى چارەسەرکردنى نەخۆشیەکانیدا، زەحمەتێکى هەر ڕۆژە بوو
نەوە، خەونەکانى سەردەشت سادە و واقعیى بوون، ئەو تەواوى چیرۆکەکەى بۆگێڕایە

چیرۆکى سەرتاپاى ژیان، چیرۆکى کۆمەڵگایەک کە هاوالتیانى الوى ئیشێک نادۆزنەوە 
دا لەدایک "خواوەند"مەگەر ئەوەى بەزەیى وچاوى خواوەند پێیان ببەخشآ، وەیا لەخێزانى 

کۆمەڵگایەک کەبیمەى خانەنشینى و . بووبن هەروەک ئەوەى سەردەشت ناوى لێناوە
 .ەوە و ژنانى تیا سەرکوێر دەکرێفرسەتى کارى تیا نادۆزرێت
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خەونەکانى سەردەشت تەواوى قوناغێکى مێژووییمان بەهەموو گەندەڵى و ڕاو 
ەوە "سەرکردەکان"وڕوتیەکانیەوە، بەشاردنەوەى ژنان لەماڵدا، بەخوێن ڕیژى و کوشتارى 

یدا لەپێناو ئازاد" خواوەندانە"قوناغێک کەباوکى سەردەشت شان بەشانى ئەم. بۆ دەگێڕێتەوە
جەنگا ودەستى لەهەموو خزمەتێکى خۆى هەڵگرت وکاتێکیش گەالى سەوز وەک باران بەسەر 
 دەسەالتداراندا بارى خەڵکى الى ڕاستى خۆیان مایە پوچکرد، چونکە ئەمانە تەنها هەقیان بە

بەالم لەمەدا نەک بەرزانى بەتەنها . مایە پوچکردنى خەڵکى الى ڕاستیى خۆیانەوە هەیە
ەموو ئەو سەرکردانەى کەسەنگەریان لەخەباتى شاخەوە گوێزایەوە بۆ خۆى، بەڵکو ه

 .خەباتى بانکەکان و بەخوێنى خەڵک بوونە عیفریت، بەشدارن

خەونەکانى سەردەشت کەلەسێ ووتاردا بونەتە بەڵگە، لیستى خواستەکانى تەواوى 
ر بۆ کۆمەڵگاى لەخۆگرتووە، کۆمەڵگایەک کە بەدواى بیمەى خانە نشینى و فرسەتى کا

ئەمانەش ئارەزووەکانى . بێکاران و بیمەى تەندروستى بۆ نەخۆشانى بەساالچوودا وێڵە
بۆچوونەکانى سەردەشت ڕۆشن ! نەوەیەکى الوە کەبەرگرى دەکەن ودەیانەوێت ژنان ئازاد بن

  !و هەست پێکراوە و خەونەکانیشى تا ئەوپەڕى مەعقول و بەویژدانانەیە

ى وبەڕووخسارى ئاشکرایەوە بەنێو شەقامەکاندا سەردەشتى خەوناوى بەئازادى نوس
بەالم . دەڕۆیشت چونکە زۆر بەسادەیى ئەو نوێنەرەوەى خواستەکانى هەموو خەڵک بوو

دوژمنانى سەردەشت کەبەچەک پارێزراو بوون و لەشوێنگەى میلیارات ملیار دۆالردا دەژین، 
: خۆیان دەزانى چونکە هەقیقەتى. سەردەشتیان کوشت و ڕووخسارى خۆشیان شاردەوە

هەرچۆنێک حکومەتەکەیان بڵێت کەلیژنەى لێکۆڵینەوە بۆ دوزینەوەى بکوژان پێکدەهێنین، 
بەدڵنیاییەوە هەوڵى بکوژان هەرئێستا لەشاردا بۆ -! بەالم دزان و بکوژان هەر خۆیانن 

 .ڕاگرتنى وەزعەکەیە ونەهیچى تر

یە کەبەشەریەت لەبیرى پێدەچێت دەرسێک کەتائێستا بکوژان وەریان نەگرتبێت ئەوە
ناچێتەوە، هەروەک چۆن کەجیڤارا مرد بەالم هەزاران جیڤاراى مەترسیدار تر زیندووە، 
خەڵکى کوردستان نەک هەرتەنها سەردەشتیان لەبیرناچێتەوە بەڵکو ئیتر وەک پێشوو تر 

چونکە ئەوان پەیامى خۆیان بەخۆین نوسیوە و ڕاوەستانیان لەسەر زەوى ڕەق . نابن
ێشرێ، چونکە خەڵکى کوردستان هیچیان بۆ نەماوەتەوە، نەکار نەشوێنى حەوانەوە هەڵناک

 !نە کەمێک دەرمان و نە کەرامەتى ئینسانی

خەڵکى کوردستان لەڕووداوى تیرۆرى سەردەشتدا پەیامى ڕۆشنى خۆیان لەناوخۆ و هەموو 
ەى لێفێربوون، شوێنێکى ئەم دنیایەدا بەدەستەوە دا، ئەوان ئیلهامیان وەرگرت و ئەو دەرس

 .نایانەوێت نمونەى ئەم ڕووداوە بۆجارێکى تر دووبارە ببێتەوە کە

کوردستان ئیتر بەدواى تیرۆرى سەردەشتدا وەک پێشوو تر نابێت، ئەوان بەڕاستگۆییەوە 
بەڵێن بەخوێنەکەت سەردەشت کەئێمە "ووتیان" بێدەنگ نابین و تیرۆر نامان ترسینآ" ووتیان
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، چیرۆکێک کەبەرزانى خاڵى کۆتاییەکەى دانانێ، بەڵکو "دەینکاروانەکەت درێژە پێدە
 !جەماوەرى وەدەنگ هاتوو دەینوسێتەوە 

 

 ! ... ران ی نووسه له هزه شت عوسمان و مه رده سه

 دانیمارک -لی ئاغۆک  ران عه کامه

 ێند هه یکورت شت عوسمان و به رده سه یدکردنیه شه یخت روه پار سه ڵیساۆب  وه نهڕێی بابگه
 یت هیسا که یمایس له کێش به  ته بوونه که نی بکه ێتاووتو  زانهیئام  له هزه مه  نهیو نووس له

 انیکان نه خاوه

 : بیب حه دران به

 ێل ی خنه ره ێناب هیوان یمانا ماڵ درانم، به کاک به یکان نهینووس یوام رده به یکیر نهێخو من
رن  قه وین یپارت یبوویشت نووس رده سه دیه شه یدکردنیه شه یکات دران له کاک به. بگرم

 . ڵپا تهێبدر یس که یکوشتن یتاوان ێناب هۆیب هین رۆریت به یر باوه زیرگ کات هه ئه بات خه اترهیز

 بوو وه نهۆڵیکێل ی ژنهیناو ل به ی که ره شکهۆپ رده په نجامه ئه شێدران پ کاک به ی نهیو نووس ئه 
 دران نازانم کاک به

گومانت  تۆخ ۆت رناخات که ده وه ئه مه ئه ،یوت که وه نهۆڵیکێل ینجام ئه شێپ کێق هه یچ به
 ین مه ته ی دران که پاشان کاک به ؟ینووس ۆیت ب تنامه رائه به خته وه شێپ و هی هه یپارت له
 یراست باشتر له ۆت س له دران که کاک به ؟ کهێزبیح یش ل و غه غه ێب ی وانهێپ کێزبیح یژێدر
کرد  ده زم نه ، حه مانت کردووه که وه ته نه یلتور که یت خزمه رۆز یکێس که ۆت ناگاتێت که له سه مه

 شێپ ر له گه ئه که ست،ێوڵ هه نیجوانتر بوو به ده ۆت ینگ دهێب ت،ێب م نهیو نووس ناو ئه ناوت له
 یستێلو هه نگه ره وه هیندباێبخو تڵربایرهاد پ فه یزان مه ره فیر عه یتیلۆڤن نهیو نووس ئه
 .  هیبژاردبوواڵ هه تینگ دهێب

 : یباغستان داود

 ی هۆڵت یت هۆیخ یق هه کردوه یکۆر سه یف و ناموس ره شه یشت باس رده م سه ماده وابوو ێیپ 
 . م ناکه ڵیقبو ێبگوتر شیمن وا به ی ر قسه گه ئه ڵێ ده وه تهێبکر ێل

بر  ر مام داود عه سه نازانم له) ، هیپارت یئاشکرا یکێتاونبارکردن ی وه ئه ڵ گه له هی و قسه ئه 
 یک هی وه کدانهێمان کاتدا ل هه له(. ۆیخ یتا کات رم هه گه یکێناو نان ته خراوه ۆیب انی بووه

 یچ جا تێب رنێدۆو م وار ندهێخو وه تهێش ناوه کێس که له زیرگ هه که ، زهێئام له هزه رمهۆز
 نمیس نه زیز عه ی که کهۆریچ هی و قسه ئه ت،ێب یچ ته زه غه یعن هی ێبنووس شیارانۆڤارومۆڤگ
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 یانێڕرگ وه له( اویپ ن نابم به ده نه مێتا ل) یناو به  وه تهێنێخویمام داود ب وا باشه که ادی وه تهێنێد
  (؟  وه مدادهیکاک ه یناو به هیچ ائهیم  نازانم ئه) نێحوس یمدادیه

 :اریخت به ال مه

 یخود که ێوا بنووس یتا شت ێدروست کر ۆب یها وه یدانڵای خه ێنج بدر گه یهان ێناب ڵێ ده 
 .  وه نه که قبوول نه ێل یوا ین شت که ئه ێل یفاعید ی وانه ئه

 ر سه تاله هین یمادد یکێک شت وه ڵای خه چونکه هین استڕ دانڵای خه وه زمانه یروو له ێجار 
 ڵیای خه انی ی کهۆریب ڵێ کورد ده. هتد. . مکدان، کادان،  کردان، مه شه دان،ێخو) یزن وه
 س هک نڵێب ێو تانه ئه که تان که نهینوس یست به مه ر سه مهێباب نجایئ!!!! ێدروست کر ۆب یها وه
من  اریخت ال به مه زێر به. ێبگر ێل انی خنه کان بکات و ره رکرده سه یاتیلب سه له باس هین ۆیب

 یر شه یم رده سه و هیتایبوو نه یپارت یمانی هاوپه ستاێر ئ گه م، ئه که ئه یل کتێاریپرس
 یردنک شۆخ ۆب وه زتهۆتق ئاسمان ده له انیبوو  ده ستتێوڵ مان هه هه ۆئاخ هیبوا یبراکوژ
 یسالیم یکێس که به ۆیخ که یاسیس یکێس ر که گه ئه نموونه ۆر ب هه ای؟ پاشان ئا که ئاگره
 یر نامووس سه بکاته یژێستدر مان کاتدا ده هه بکات له ین ده مه ی گهڵ مهۆک ی شه بانگه ێن دائه
 یندروست کرد به ی وهێدز  وه کرده م گرتن له خنه ره ێکر ده ۆیخ یبات و هاو خه کڵ خه

 یرموو فه ئه تۆکوو خ روه ئاخر هه ؟ وه تهێکر نه ڵقبوو ێیل ،ێحساب بکر ێل!!( دانڵای خه)
 ێب ئه ێنرێپ سه ر واقع دا ئه سه وا به یکێكار ۆب باشه. ناکات ڵیقبوو مهێئ یت هیاڵ مهۆک یواقع
کان  شاخه یشۆڕش) یم وئاکام رهه به مه ئه ؟ێناکر ڵبوو قه یگرتن ێل خنه ره ماڵ به ،ێبکر ڵقبوو

  ز؟؟یر به( کانه شاره ینڕی و راپه

 :دیم حه جات نه

س  که رۆریت یقوربان بنه ده راقیع یراست و خواروو ناوه س له که دان سه ژانهۆر یبووینووس 
  ندهێه ێب شت عوسمان ده رده سه یک کوشتن وه یبچووک ایک هی له سه مه یچۆناکات، ب انیباس
 ؟ێبکر  وره گه

 رۆریت تهاڵم و ئه یتر یکێش به له نێکر ده رۆریت ژانهۆر که ی سه دان که و سه جات ئه کاک نه 
و  ئاژاوه وزاو فه له هڕپ مهێئ ی شه م به ئه نڵێ ده انیکان هیاسیو س رکرده موو سه هه که نێکر ده
 ۆت ی زبهیو ح ئه که کراوه رۆریت کێنێشو شت له رده سه ماڵ به. اسایو  شیئاسا یبوون نه
مان  وه ئه یت منه به موناسه ێو ب به موناسه به تریکان زبهیموو ح هه ر له به ۆیخ ده ی که ره به له
و  دات ئه ده ێل وه ئه یو الف انیتاڵهاو یشییئاسا ۆب ژۆر ر سه تهۆخست یو شه کات که ر ده سه له
!!. ێزان ئه وته سکه م ده ئه ین خاوه به یشۆر خ هه و هی که ناوچه یمێر هه نیتر منێه مهێئ ی مهێر هه

 ی ستهیشا به کێتاوان وکاته ئه نها ته ارهید ێین دائه رنێدۆم یکێریشنبڕۆ به تۆخ که ۆپاشان ت
م  له کێژار هه ر کوره گه ماڵ به ، وه تهێو بکه ێل یدان کوژراو سه که یزان ئه کردن نهۆرک سه
 یداوا ێناب ؟ێبکر نهۆرک سه ێناب ێبکوژر هیترس ێوب یت منه ێب و به مهێئ ی ئارامه ره هڤ ده
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ها  وه یکێتاوان یدواداچوون به له یو داواکار کردن نهۆرک ر سه گه ئه ؟ێبکر تاوانه و له وه نهۆڵیکێل
 نڵێینها ب ر ته ؟ هه باشه نی بکهینابت چ جه یاڕ به ی ئه ،ێبدر م هڵ قه کردن له وره کار گه به
 ی ندهیه زگهۆخ ؟ وه تهڕێناوماندا بسوو له شینبارو تاو ێب شۆخ ێیهاتبوو خوا ل یل جه ئه
بکات و  ۆیخ یخود له ریعب ته ێب ده که تی که ر ده نووسه یئازاد باس له کانت نهینووس له
 کێر ک نووسه کردو وه ئه تۆخ ی ت ئاراسته و وشانه ئه کێتاڵ سه ده چیه ۆیپآشک تهێب نه
! ف سه ئه ماڵ به. یترسابووا نه اوکردنڕنانب له ندهێو ه تاڵ سه ده ۆیپاشک تهیبوو ده نه ندهێه

( رانسۆل)ک  وه! ێناکر کێس موو که هه ش به مه ئه ت،ێو ئه یت هیو ئازا گرانه ینرخ ستێلو هه
 کێر نووسه نۆچ که.  وه ندهیتخو ده زگهۆکات، خ ده یدا باس(ڕۆ په یر نووسه) یکۆریچ کورته له
تا  و هه ێنێسووت ده ۆیخ یکان دانراوه بهێموو کت هه ۆیخ یوان زمانه ی هڵ هه ک هی ینجام ئه له

 !!کات ده نینووس یتۆکیرمان با شه مردن له

 :الڵبدو عه ناڵ رده ئه

شت  رده سه یکوشتن له هین اریرپرس به یپارت و هی هه ینووس ژنامهۆر یئازاد رێول هه له ڵێ ده 
 تاڵ سه ده له خنه چن و ره ده ئازاد ده ی ژنامهۆر دان سه وا که هی وه ئه مه ئه ۆب یش گهڵ عوسمان به

 !!!!ناکات ڵ گه له انی قسه شیس گرن و که ئه

 یمانڵێو س رێول هه ی مه حکه مه ۆبر تی که ده ک هیچ ئازاد یباس تام،ڵ گه له شیمن ناڵ رده ئه کاک
 یاریو مل ینیۆمل یبوو ره قه ڵیوا هه ۆبر نووسان ژنامهۆر له نهیبب تاڵ سه ده یکاناڵسکا یف له مه

 ، نهیبب کراوێل شه هڕ هه ینووسان ژنامهۆر یناو ی ستهیل شیو ئاسا سیلۆپ له ۆبر ، وه نهێبخو
 دا هڵند سا م چه له یتا بزان وه ره ربکه سه به رێول هه یاگوزاریفر ی شخانهۆخ نه یفیرش ئه ۆبر
 ،یئازاد با بگره ئاوو کاره له خنه ره. . . ڵێ به ؟ نراوهێشک انیم و لووت ده نووس ژنامهۆند ر چه
 یزبیح یکێست ده کاربه له خنه ره ۆبر ماڵ به ،یئازاد بگره ک هیستاۆر و مام رمانبه فه له خنه ره

ر  سه له تۆخ یک هیرا ۆ، بر قاچاغ بکه یوت نه یباس ۆ، بر بگره ک هی رکرده سه خنه ، ره بگره
 یچ له ینووس ژنامهۆر یئازاد ێو که رئه ده تۆب نجایئ  هڕربب ده یاسیس یک هی رکرده سه

 نن،ێبخو ایپارت ڵیشان و با به  وهێکوو ئ وه یسان که هین ری سه مێپ یاستڕ به.  هیکداێئاست
 یناو بوو به نه رێول هه له یق هڵموت یتاڵ سه ده یپارت شتاێکه ه وه چووه ریب له تێنێدو کاێکات له
نابت  جه ی قسه به کرد که ت ده عله نه ت به رانه و نوسه ئه ینێنه ئاشکراو به به وه و خوازراوه تۆخ
 یحاکم یپارت شۆمر ، ئه(شت بنووسن یبارزان ی هڵما بنه یتاڵ سه ده رێژ  له تێد انیزێب)

 ۆمر ئه هین ری سه مێپ  ، انهۆیخ یه نهێز خه ، انهۆیخ یوت ه ، نه کوردستانه یق هڵموت
ها  وه یکێنیند نووس چه به ، هی وهێکو ئ وه یسان که یایدون ایدون وه چونکه نه باده که سووکانه

 ماڵ به ، هی مششه پاشا له ڵیما یشاوۆد استهڕ ناڵ رده ، ئه وه نه بکه کینز تاڵ سه ده له تانۆخ
موو  هه نابت له کو جه وه ۆڤیمر ارهید.   تره ست خه که شاوهۆد له کڵ خه ی رهیزاک ێچ نه رتیب له

 یبدو رستانه لپه موو هه و هه له یتوانی ده ێکو له اسیرۆست ئه نایگ ن ئه هه ایدون یکێنێشو
  (!!کۆر سه یناب جه) یمانۆر له

 ج  ره فه یل عه ۆئاس



 سەردەشت عوسمان
 

511 
 

 !نیناب نگ دهێب ش مهێئ یبووینووس یمیقا ووڕ به رۆز کداێنینووس له

 ڵێ ئاشکرا ده به ۆئاس که ێو که رئه ده مانۆب  وه نهیوردب  هی م رسته له یورد ر به ئه گه 
 یتاوان ش مهێنابن ئ نگ دهێو ب جواب نهێد یر سه له وهێئ ، که کوشتووه شتمان رده سه مهێئ
 ش مهێئوا  بن ئه نگ دهێب مهێئ ی تاوانه م له وهێر ئ گه ئه وه. نیناب نگ دهێو ب روو نهی خه ده وهێئ
 یند فمه ره خالق و شه ئه یئاست که وه داخه به رۆز. مانۆخ ڵیما سمان له که ر و هه نیب ده نگ دهێب

 کێنیر ئافه ۆنها ب ته ڵێ به ۆیخ یروو سه یکێنیر ئافه یناوێپ ها له وه یک هی رادده بگاته ۆڤمر
 یشۆستخ ده ی هیما ک هیموو کارو کاسب هه. بکات ڵاڵ تر حه یانۆڤمر ینێخو مانهیرووقا

 یدداست موقه کردن به یو بازرگان ۆڤمر یرکردنی م سه که و به شتنۆفر ژدانیو نها ته هی گهڵ مهۆک
کاک  که وه داخه ، به فه ره خالق و شه ئه یئاست ینیز سووک کردن و دابه ۆخ ڕی وپه ئه ۆڤمر

 ی هیپا مانهیوقارو ۆت ۆکاک ئاس.  هیکاسب م به  هی ئالووده ایکان نهیموو نووس هه له ۆئاس
 یال ت هیپا اتریز شیمن ی نهیم نووس ئه ،  وه تهێب رز ده به نانهینووس به م ت که هیکورس

 ۆدر ی وانه ئه زیرگ هه  بزانه هیاستڕو  ئه ماڵ به ت،ێب زتۆریپ.  وه کاته رز ده کانت به رپرسه به
 ڵیما له انۆیخ ێو انهی ده یت هیو ماستاوچ دانڵ هه ایپ به انین  که ده کڵ و خه انۆیخ ڵ گه له
 نجایکات ئ ده انیماشا سووک ته یچاو به ریس م موو که هه ر له ، به وه نه بکه کینز کینز ریم

پاش ئازاد  داڵ هه انیدام سه ڵیشان و با به ڵسا یس له اتریز ی رانه ونووسه ئه که ری سه. كڵ خه
 انۆیخ انیس که ماڵ به. گهڵ مهۆک ونا یژێتو نیلتریل و زه نیسواتریر بوونه نۆچ راقیع یبوون

 متریقا وانێاڵپ بنه یقالتاغ له انیروو ڵێ ده دای که عرهیش زا له ره خێک ش وه کوشت چونکه نه
  م،یرووقا ێبوتر انیکێند هه به کوڵ ر به نووسه ێوتر نه کێست ده م به له موو قه هه به واباشه. بوو

 واڵب ڵ گه له (وه باتهیقات و ر به) ۆیخ ی نهێناوو و یمیرووقا و به ێبنووس سه له و ده ۆدر ێک هی
 شیمیوا بزانم چاوقا ۆ، کاک ئاس زا ره خێش ی مارکه له هیمیووقاڕ ڕی و په ئه وه ئه وه بکاته
 ؟ هیوان ێس ناکر موو که هه به ره هونه

 :یانی ژبهۆد ر حمه ئه اریرهوش روه مافپه

ماف  ی رجه و مه به یت هۆیخ یق کات،  هه د ده ناوزه( ر روه مافپه) به ۆیخ ارکهیشۆکاک ه 
شت عوسمان  رده سه یکوژران یرخاتر به له ێناب یبووینووس کاێنینوس  له ،ێنێر روه بپه
 یمێر هه یقانوون له که هی ره قه و فه چ مادده ێیپ به وه نازانم ئه. ێریبگ تاڵ سه ده له خنه ره
  ؟؟؟ێنێپ سه دا ده یکڵ ر خه سه به یانی ژبهۆر اریهوش!( ر روه مافپه) که ردستانکو

 نیتوان ده وه ئه ێب هه اریهوش( ر روه مافپه) ی ارهیشنێو پ ئه ۆب ڵماقو ۆیه ک هی ر گه ئه ته بهڵ هه
نگ بوون  ده ێب نایگ ئه ،یت هی که داره قهیبر هیکورس زوێم یدان ست نه ده له یترس نها له ته نڵییب

 ناب جه هیچ یر روه مافپه منازان.  که هیر روه چ مافپه ، ته للهیو م ئه یک هی لهۆر یرژاو ینێخو له
 خان، هیشا و مه خێش یدوعا و هیپۆق به یک هی هاده شه یوتن سکه ده ایئا ؟یشێکڵ هه ێپ یتۆخ که
کات  ده ۆڤمر ێرابیرگ ست ماچ کردن وه ده و  لیرت و به به واسته که ک هی هاده شه انی

 یر ک نووسه وه ماڵ به ؟ هی انهترس و چاونه ردانه مه یستێوڵ هه یر روه مافپه انیر  روه مافپه به
 ۆیخ یت هیسا که ساخته یماسک به ێک هی ڵێ االقنعة دا دهزمن السقوط  ب احمد نعروس له ره عه
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 ستێلو و هه یت هیو ئازا یت هیردا ک مه وه ی قورسانه و وشه له نۆچ وه شهێپ بباته
 .  وه ندهێوخ ده ی وه ئه یانی ژبهۆر اریشۆه!!!(ر روه مافپه) زگهۆگات؟؟؟خ دهێت

 : س وره نه ندڵب

 اروۆڤو گ ئه ڵێ و ده داوه کێنینووس ک ته له له رگهێن و شهیش به وه کهێنباغۆیقات و ب  به یک هی نهێو
 . ننێوێش رهێن گ که شت عوسمان ده رده سه یکوشتن باس له ی ژنامانهۆر

 تی ق بده حمه ئه یکێس که یشانیمانگ ن ێو نگوست بته ئه  به  که ڵێ ده هی هه یک هی قسه ب ره عه
 یبکوژان وروس که کاک نه ماڵ به. ێنیب ده ۆت ینگوست نها ئه ته کوڵ به ێنیمانگ ناب سه وکه ئه

 کداێکات له ێن دائه نێوێش رهێگ به نووسان ژنامهۆو ر ێدانان نێوێش رهێگ شت به رده سه
و  م له ئه ،ێنیب ده که نگوسته ئه نها ته که هین سه وکه کو ئه وه. رنێگ ده ئاژاوه کان بکوژه شهیم هه
 فاعید ۆبکات ؟ب ڵجا هڕرووت و  ینووسان ژنامهۆر له فاعید ۆب ۆیخ ی ته نه تهڵ قام و سه مه
 رۆدکت له ت حمه ره ؟ێشێبک ڵپا له ی له رگهێن ت ستراحهیئ ڵیما که به ناکات که کێتاڵ سه ده له
 یریق فه ق له حمه ئه ۆڤیمر ڵێ ده دایر شه به یقل عه ی له هزه مه یتابیک له که یرد وه یل عه
 زنۆو در رست پهڵ هه ۆڤیمر ماڵ به ، وه ابکاتهیج یکتر هی له یو ناراست یراست ێناتوان یت هۆیخ

. ن که ده یاستڕو نا یراست به ێرکۆگێج انۆیخ یت بهیتا یند وه رژه به ۆست ب به مه به بازێڵو ف
 !. مێق دانان حمه ئه و به ئه انیحازر یروو م و دوور له ناکه یو نه ندڵکاک ب من هۆیب

 :د جاف حمه ئه قیتار

 رێول هه ماڵ کات، به ده یت هیشارچ ی شه شت عوسمان بکات بانگه رده سه یباس ی وه ئه ڵێ ده 
و  رێول هه به انیچاو که ی وانه موو ئه هه یچاو ییراێکو به هیدان و ئاوه یئاشت یشار
 .  هیناڵ هه کان هیرێول هه

 ی هیکیژۆنال و زمانه به شیبا من ؟ اوهڕد ێکو له و کونده وتووه که ێکو ر له که ن رکهی سه
و  نیشۆداد ۆنها ب ته ۆتۆب رێول و هه تیرنێول هه یکڵ خه  که ک هۆیت وه مه بده متاناڵ وه زتانێر به

فاو  وه ک وه هیق وا هه وتووه ستت که ده رێول هه له ی رهێب روێموو خ و هه به ،  هی ده هیموزا
)  و شاره ئه یق کوژراو ناهه به یک هی لهۆر یکوشتن ر به رامبه به اتریس ز موو که هه له یت اوهیپ

و  ئه یک هی هڕۆڵر   له سه که تی بکه رێکو وانه ئه یک چاو نه نگ، ده تهێیب ه(دان ئارام و ئاوه
و  (رهێز) ی وشه به کان نهۆاڵو ک سیجل مه له یکان ژاره هه هیرڵیو هه ێنێتادو. جواب نهێد شاره

بوو  یت هیشارچ یگرڵ هه اڵئا م که هیو  وه شکانده ده تامێب یدان نوکته  وسه( ماست  رهێول هه)
ک کاک  وه یسان که یست ده به یقوربان شهیم هه یرێول هه یئا. کان هیرێول هه یمحام تهۆب ۆمر ئه

 ،ڵق عه ێب کۆترسن ست،ێوڵ هه ێبوتوو،  پاشکه نڵێ ده تیپ هین تێپ انیشیئ جاف که قیتار
 ی ستهێوڵ و هه شاران، ئه یشار ن به تکه ده تی ده ده انی دهڵدا وۆت یست ده تهێو که ده انینان که

ال  عوقه ت بهڵ هه. ریب  وه تهێنێشهوورم د ال مه مه ی که که له رخ و فه چه ی جاف نوکته قیکاک تار
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شهور  مه یال مه یتابیک بروانه) یزانینا ۆت ر گه هئ قی، کاک تار مه کام نوکته ڵ گه زانن له ئه
 (کوردستان ی چاپخانه -یانیموکر یویگ ی وه کردنهۆک

 : د حمه د ئه مه محه ۆزانک

 یخت تهیپا یشیئاسا ۆبوختان ب ێو هی ده ،ێشت بدو رده سه یکردن دیه شه له ێس که ر هه هیوا ێیپ
 . ێست بهڵ کوردستان هه یموکراتید

 ؟ێبگر تاڵ سه ده له خنه ره ێرێو نه کێس که که هیموکراتید یکێخت تهیپا یچ وه نازانم ئه ۆزانک کاک
س  که که ێس بزان ده و موقه زۆریپ به ندهێه ۆیخ ی که کهۆر سه  هیموکراتید یکێخت تهیچ پا وه ئه
 ی که واده خانه یندامان ر ئه گه ت ئه نانه ته ؟ێبگر ی که واده و خانه ۆییخ له  خنه هڕ ێتوان نه
 ۆکرد؟ بر واتانۆب ڵێب انێیپ ێب نه ی وه ئه یدد ت و حه س جورئه ن که بکه کڵ خه له شیمڵزو
کات  ده تڵ گه له ۆیخ ێک یزان ده نجایئ بکه نانێر ه به وه یک هی ژهۆپر هیموکراتید خته تهیو پا له
 ت؟ی فزه بکه یتوان ده بزانم اتهو ک ئه ن؟ ده واده خانه یفراد ئه انی نۆیمن و ت وه ئه کیر شه به

 ایم ئا ده ئه ندتێسو ژدانتیو به  ته هیموکراتید   خته تهیو پا ئه یم خه ندهێه ۆر ت گه پاشان ئه
 کێل ستن بهڵ بوختان هه به ێب ده وشاره ئه یک هی هۆڵر یکوشتن له کڵ خه یجواب هاتن به

شت  رده سه چاو له ۆمر ر ئه گه ئه ان؟ی که خته تهیپا ر به رامبه به کڵ خه یزۆدلس  به انی وه تهێبدر
 یکۆریچ ڕۆب تی ناکه شیر ر باوه گه ئه. تێد شۆمن و ت ی رهۆن یانی به ابهینڵد نیشۆبپ
 ۆب تابیخ پاشا یکه  تاوانه یکردن شۆپ رده په ۆب که رهیز وه نۆچ که ، وه نهێبخو ۆدر یت که مله مه
 ڵید یکردن یراز ۆپاشا ب نڕ په راده پاشا هل کڵ خه که کڵێند سا چه یدات، دوا ده کڵ خه
 یکان هۆید در قه س به که ێل و ده دات ده دارهێس له ۆیخ ی رکهیز وه  ان،یرچاو به له ێد کڵ خه
 یخود له کان ته هیع جار ره ێند هه رهی سه!!!  ناوهێه تدا نه که مله ر مه سه به یت هامه نه رهیز و وه ئه

 !!ترن زنۆپاشا در

 :رید ساب مه موحه کاروان

 یباسکردن ێزان واده( ناکات یپارت یرست هێڤئ کار له روانیوش نه ی که زهیرناف جه) یناو رێژ له 
 . یپارت یدژ  هیفا مسته روانێوش نه یتیف شت عوسمان به رده سه

 یروو م، له بکه ێل یفاعینازانم تا د روانێوش نه یو موحام شێرو ده به مۆخ من وه رهێل 
 و ئه ێبدر گاڕێ هیی شووره یاستڕ به ماڵ به کم،ۆو ناک ئه یکان ته اسهیس  ڵ گه له رۆز وه شهیاسیس

 ی وه ئه ر ده قه به وشانه رهۆو ج ئه ، وه هیکورد یایدینگ و م رهه فه ناو نهێب نانهیریناش وشه
 دایناوێپ له  که ێکێناپ ئامانجه و ئه ندهێکات ه سووک ده یران نهێخو یر چاو به له ی که نه خاوه

و  وه کاته سوور ده ۆیکان خ ر شاشه سه له که رید ساب مه ک کاروان موحه وه یکێس ، که نووسراوه
و  ت اسهیس ت لهێب ی وه ر له به نادات وا باشه ی که لهیموقاب یجال مه زهیو فار نوقته ێب

و  رجاده سه یو زمان نینووس یزمان وانێن له ێب یاوازیج یرێبدات ف ڵو هه ،ێکان بدو رووداوه
ئاخ و داخ  ییایمیک یل کو عه وه کێژۆبکات تا ر قسه وه به ده ئه به تێب رێبدات ف ڵو هه نانۆاڵک
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 مێرژ یاویپ نیتر ب هد ئه ێب تدااڵ سه ده ی لووتکه له یاویمیک یل عه نڵێ ده. ێشێک نهڵ هه
 کمێتاوان چیمن ه یت هی، وتوو بووه ندانیز له ی و کاته ئه نڵێ ئاخاوتندا، ده یکات له بووه

کانم  ئاخاوتنه یوازێش نها له بم، ته مانیش په ێی، تا ل داوه نجام نه ئه مداۆخ یانیژ له
 ێب یزمان ماڵ به ێنازان نتاوا به دیساۆنینفال و ج ئه یاویمیک یل عه که ری سه . !!!!!مانمیش په
 !!!!ێزان تاوان ده به یب ده ئه

 (7505 یشت نیتر له هزه مه)د قادر  مه حه ونسی

کرد  نه ێپ ڕی باوه ێس که چیک ه ، نه وه کرده واڵب ی که الوازه یۆناریس وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل که
 ی ئه) یبووینووس وه ره سه ی و ناوه به کێالم زه یچ که ش،ڕیجا تهڵگا ی هیما بوو به کوڵ به

و  ئه ۆب مئاشکراکرد نازان یکان نجامه ئه ژنهیل وه ئه یبووینووس(. ێق بته شکمێم خته هاوار وه
 !!!!ێق بته شکمێم خته داخان وه ن له ناکه بروا کهڵ خه

م  بده کێر نجه خه خته وه م کورده ئه یداخ له یوتبوو ریموش ریش ئوستاد به ۆیخ یکات نڵێ ده
خوا  به ونسی کاکه ماڵ به ،ێو ناکه چیر ه به ی بده یشێوتبوو ل ێیپ شیکیالم زه مۆخ یماغ ده له
 ێل یچیه ێق بته شۆت ی که نهیخوا ه به ێب هه ژنهیل ی نجامه و ئه رت به باوه شۆر ت گه ئه
 کێشت نیتر له هزه نابت مه جه ی و شته ئه که تێم پ ده ش ئه وه ئه ی موژده!!! ڕێ رناپه ده

 یس که انی ده  مه رده و سه له یب نه جیه شۆستخ ده ، وه تمهێندبێخو 7505 ڵیسا له بووه
 .  وه انهیتێندبێخو کێس که  ر ده گه ئه  وه ئه ن،ین کهێپ ته ناوهێه

 

 کوشتنی زەردەخەنەکەی حەی عومال

 رێولە، ه*بیرەغ حمانەر

 شتەردەس ەیکەژور وێن یەکشاەد ەوەکەردەپشت پ ەل یدێه یدێه رۆخ یکانێتونڵئا ەشکیت
 یکێژۆر ۆب یکانەچاو یوێڵپ شتەردەس. ناێه یرەبەخەب وەخەل یبرا یشدارەب. عوسمان

 یکەرەگ یکانەنۆاڵکە ول رپشتەس ەخست ەیکەرەنجەپ شت،ێهێجەب ەیکەفەخێپ. یبرەڵه ێنو
 ەژوور ییپانتا وێن یەشتبوەیگ ییەانەیب وەئ یرۆخ یشکیت ،یوانڕ یکارانێکر ینیژارنشەه
 .بوواڵئا ەیکەالنۆبچک ەبخانێکت یاڵبا دوەق ەل ،ەیکەسکەرتەب

 ێناب نێخو ێبەب

 ی( ۆکیگر ۆب رتۆراپ)و  ( من یسیدەق کوسیفرانس)و  ( رباۆز) ک،ۆئورهان بام( یسپ یەاڵق)
 یسوهراب ی( یەاینەت ەشیمەه شقەع) س،ەکێب ۆرکێش ی( ەملوانک) س،یکازانزاک سۆکین

 ی( کانەمبارەغ ییەزانۆس یادەیب) ،یلەع اریختەب ی( ایدون ینارەه نیمەدواه) ،یسپهر
( تاوان و  سزا) ق،یفەفاروق ر ی( وەشەوین ۆب ەماو یرێکاتژم کیە) ز،یمارک ایگارس لیگابر



 سەردەشت عوسمان
 

515 
 

 وەئ یشانیناون ەبوون ل کێشەب ،ۆکیبار ۆکساندریلەئ ی( ێناب نێخو ێبەب) ،یفسکۆستید ی
 ییئاواڵدوا ما ییەانەیب وەئ ینازانەین کانەبێکت. داەیکەبخانێکت ەل ەک ەیبانێکت

 .ەانەیکەرەنێخو

"  ،یگرت وت ەوەستەدەب یایدون ینارەه نیمەدواه یمانۆر گ،ەمەجوان یعوسمان برا کرەب
 ."بوو وەمانەبراک شتینەت ەب ەبێکت مەئ ەوەش وەئ

 شتێهیج یکیدا ەوەنەخەردەز ەب

 چیه ەیوەئ ێو ب یکیدا ەکردیرو وەوەخوار ەهات کانداەقادرم ەب شتەردەس ییەانەیب وەئ
 یکیدا ینیدمەمەح ێوێس یماشاەت ،ەوییەروخسار رەس ەیخنەردەز ەب ت،ێنێبدرک کەیەوش

 .دکرد

 ".کردمەد یماشاەت ەکەیەخنەردەز ەب نهاەت ێرەد ەهاتەن یزار ەل ەمیلەک کیە" یوت ێوێس

 ەیوەئ ێب" ینەکەدێپ ۆکورم ل" کردیاریبوو، پرس رسامەس شتەردەس ەینەمید مەل وەئ
 .شتێهێج ەیکڵەما ێنێبدک یروخسار رەس یەیاننەیب مەئ ەیخەردەز ۆب رەلکیقا یکێکارۆه

 وەل انیباس وانەئ. ەیکەو  خوشک کیدا یکۆریچ ەببو شتەردەس ییەانەیب وەئ ەینەخەردەز
 وەئ یکارۆه شتەردەس ۆب کردەاندیاریپرس. ایژەادیت یشتەردەس ەک کردەد یەرەوەختەب ەسات

 ؟ەوەشاردنێل ییەیو  شاد ەنەخەدەز

 برد انەیکەرەفتەد شیئاسا

 یکانەبێکت یشانیناون ەیوەندنێخو مەدەب کرەب شت،ەردەس دیهەش ەیکەژور ەل
 ستا،ەو کێمەا، ک(تاوان و  سز) یفسکۆستید ەیکەبیکت یشانیناون رەسەل رگ،ەمەجوان

 "بوو؟ یچ ۆت یبرام تاوان مەاڵتاوان و  سزا، ب"  ،یوت ەوییەمنێهەب

بوو،  بێکت ەینیقەراست یعاشق روەنێخو شتەردەس ەک یوت ،یژەد وروپاەئ ەل ەک کر،ەب
ناو  ەیرست ێندەو  ه رنجەس داۆیخ یتەبیتا یکێرەفتەد ەل ەوەندێخوەید ەک کێبێکت رەه
 ستاێبرد، تا ئ انەیرەفتەد وەئ شیئاسا"،ەوییەنوسەد ەرەفتەد وەل ەیکەبێکت
 ."ەوەتۆاندەڕانگەین

 ێندەه یشانیناون یکردووبوو، داوا ەوەکرەب ەب یندەوەیپ ەک شتەردەجار س نیمەدواه
 ەیوەئ"  ،یوت ەناردوو ۆیب ەیبانێکت وەئ کرەبوون، ب یزینگلیئ یزمان ەب رەک ەکردو یبێکت
 یتیەکاۆرەس ۆب باماۆئ یلبژاردنەه رەسەبوو ل کەیەوەنیژیتو انیکێبێکت تێماب رمیب
 ".کایمرەئ

 یرانۆگ دوا
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 یکەرەگ یاستەڕناو ەتێوەکەد ەک ۆیخ ڵیما ەعوسمان ل شتەردەس کییەانی ەب مووەه
 ۆشار ب ەیرگەناوج ەکردەدیرو ،ەوەرەد ەهاتەد ەوەرێولەه یشار ی( العمال یح) کارانێکر

 ن،ەکەدیباس ەیکەزانێخ یندامانەئ کەو. زمان یشەب اتیبەدەئ یژیکول نیدەالحەس ۆیزانک
 وانەئ شەیژانۆر وەئ ،ۆزانک ەاندەیانگەید لێمبۆتۆئ ەب یراب یشدارەب انی ردارەس انی
 .ستاەدەڵه ەرکەئ مەب یباوک یەایانتوانەین

 ەوەشێپ ەل شتەردەس ان،ەیوڵەما مەردەب یەناێه ەیکەلێمبۆتۆئ ردارەس ییەانەیب مەئ
 " .برام؟ یکو" ووت یردارەس ەب شتیدان

 ەوەدنەنێخو ۆیهەجار ب رۆز ،ەبوو مدووەو  ک منێه شتەردەس ەک کاتەوەباسل ردارەس
 یزانەدەین ردارەس. بوو فەیکەو  ب شۆروخ ییەانەیب وەئ مەاڵب. اربوویو  ماندوو د تەکەش
 ەک ەوەوتەئ ییەیرانۆگ وەئ ەوۆیەخ رەبەل شتەردەس. کاتەئ رەگوز داەیبراک ڵیایخەب یچ
 .بوو ەکەارەیس یجلەموس رەسەل

 ەیگێر ەل ختەتیپا یکانەلێمبۆتۆئ یژاوەژاو ەقوتاربوون ل ۆب شتەردەس ییەانەیب وەئ
 ەل کێکیە" یگرەم یگرەمەد" یرانۆگ ەل ێیگو یبرا یردارەس یکەلێمبۆاتۆئ یرەردۆکیر
 ەیندەوەئ ،ەکییەرانۆگ رەسەل کردنەقس یەناێه ردارەس. گرت کانییەلیم ەژێبیرانۆگ
 ."ەشۆخ رۆز ییەرانۆگ مەئ"  ،یووت ەیکبرا ەکردیرو شتەردەس چوو،ەنێپ

 یسیم ەیکەعاشق

 ەیانی یشتوانەیگێپ ەتاز یپیت ەل ەبوو وانەرزشەو شتەردەس ەک یعوسمان وت شدارەب
و   نینتەرجەئ یپیت ەب یفەیک"  ،ەوەوتەدورک ەیەانی وەل ەوەندنێخو ۆیهەب مەاڵب رێولەه
 "هاتەد یسیم

" ووتەید ەوۆیەخ رەبەل یهانیج یجام یکانییەاری ۆب کردنەئاماژ کەو شتەردەس یکیدا
 "تێنیبب ێپانۆکورم ت شتێانهەین

 یرەگیکار رێژەل شتاێه ەکەزانێخ یندامانە، ئ تێڵێهەدێجەب ەوڵەما شتەردەس ەک یانەیب دوا
 ەکەرفاندن ڵیواەبوون ، ه انداەیکەشتەردەس ییەیانەیب وەئ یو  شاد نینەکێپ یفسونەو  ئ

 .ەکڵەما ەکرد ۆیخ

 " بزربوو شتۆییسوتاند، کورم ر انیمن یرگەج" یوت ێوێس

 ۆب دانەسۆب ەل رگەم یتەبیتا یکێمیت داەیکڵەما ەیوەرەد ەل ەیوەل ئاگاێب شتەردەس
 ەل یەتاەتا ه ەزانێخ وەئ یندامانەئ ەک کێروخسار ،یروخسار رەس ەیکەنەردخەز یکوشتن

 .تێوون ناب انەیریزاک
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 کرد،یاریپرس" ێرەد ەچوو ەندەخەب مەد ەکورم ب ەوەتێناچ رمیب تەق تەق" یوت یکیدا
 "برد؟ ەنەخەدەز وەب انیرەفەز نۆنازانم چ"

 

 ئازادى دەسەاڵت یا ئازادى جەماوەر

 کمال ۆئاس

. کوردستان اسىیس ىۆشان رەس یەناێئازادى ه شىیعوسمان نما شتەردەس رىۆریت ووداوىڕ
 ناىێبوو دوو و تەاڵسەکوردستان و د رىەماوەج ەک ەشینما مەئ کانىەرەئاکت ەل رکامەه
 رەسەبوو ل یەدووال مەئ وانین شىێکەشمێک ەشینما مەئ قىەد. خشاندەن انیئازادى اوازىیج

 شیتەاڵسەو د زانىەد ىۆمافى خ ەب ىیەئازاد مەئ رەماوەج دایایت ە،ک نڕیربەادڕئازادى 
تر  کانىیەژووێم ەووداوڕ کەو ەبوو ک ىیژووێم کىێوداوڕ ەمەئ. کردەدێل تىەفرەن

 ارىید ەووداوڕ مەئ رىەگیکار ىڵقو ىەادەڕب  کوەڵب تێورێناپ نەمەز ەب نهاەت انیرىەگیکار
.  تداەاڵسەد ەب رەرامبەب انۆیئازادى خ رەسەل رەماوەج ىەوەرکردنیب ىیپانتا ەل کرآەد

 ەب وانىەئ نىڕیربەادڕئازادى  تەاڵسەد ەک انینیب انۆیخ ىەجروبەتەکوردستان ب کىەڵخ
. تێڵێهەن"   هیوزا م فه ئه"   تێوەیەد و ێزانەد ىۆخ تىێالتدارەسەى د"اسای" لکردنىیشێپ
ێ زانەید ىۆئازادى خ ەب کەڵخ ىەوەئ ەیەوەبوو ئ رىێف رەماوەج قامەش رەسەل ەک کێرسەد
الى  ێنەدیئازادى دا اساىی ەب شیتەاڵسەد ىەوەئ. ێنەدیدا ۆیخ ىەکەتۆم ەب تەاڵسەد

 .دایاسیس تىیەالۆیک ەب ەدانەڵاهیو پ تەاڵسەد ىڵدەب ەکردنەقس رىەوێپ رەماوەج

 کانىەخنڕەو  نینوس ەب ىەشینما مەئ رەماوەئازادى ج رىەکاراکت کەو شتەردەس
 ەب ىۆخ ورىەو  د کردێپ ستەکوردستان د تدارانىەاڵسەبارزانى و د ىڵەماەبن تىەاڵسەدەل
 شیرەماوەج. ئازادى دا ناوێپ ەل دانەیم یەناێکوردستانى ه کىەڵخ ەدانا ک کێنگەز دانىێل
 ەوەستەدەکوردستانى ب کانىەقامەش ى،ۆخ کانىەوەئازادى ن ەل اریرپرسەب کىێرەئاکت کەو

 ەب تەاڵسەد شدا،یرەرامبەب ىەرەبەل. ئازادى  شىینما ىەختەت ەکرد کىێنێشو مووەگرت و ه
  کردیپ ستىەد داەکات وەل تەاڵسەترسى د. شانداین ىۆخ ەوەکردنەشەڕەترس و ه ووىڕدوو 

 ەل شتەردەس ىەقسان مەئ ىەوەئ دواىەلکرد  داەیپ ىۆخ ىەنیقەاستڕئازادى ماناى  ەک
 تەکەکۆرەس ەب تێناب ەک ەیەتاڵو مەئ ەرێئ"  ەڵێد ەک ەوەبو رزەب ەوەنسانیئ هاەنیۆزمانى مل

و  ربازىەس ەستۆپ مووەه مەئ سوکارتەو خزم و ک ەوەن وڕکو ۆب ؟ەندەچ تەکەموچ ىڵێب
 کێکیە رەگەئ جابوو؟  ێکوەل انەیسامان مووەه مەئ کانتەوەن ؟ەدراوێپ انییەیحکوم
 ىەکەتاڵو ومىەق منىەسنوورى ئ واەبکات، ئ ەارانیپرس مەکرد و ئ ىەوەئ تىەجورئ

 ". وانەئ کانىەمەڵەو ق نگەتف تىەحمەر رەب ەتێوەکەو د ەزاندووەب

 تدا،ەاڵسەد ەڵگەل لەدەج ەوتنەک شتەردەس زمانىەکوردستان ب رىەماوەج ەوەرێل رەه
ئازادى  ترسىەن  امىەیپ شتەردەس رىۆریدژى ت ەوەرەکوردستان و د کانىەشاندانیپۆخ
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 مەل شیتەاڵسەترسى د. تداەاڵسەد رەرامبەبەبوو ل رەماوەج گرتنىەخنڕە تىەو جورئ ەخنڕە
 رتىەدوشەیئازادى بآ ق ىەوەئ امىەی،پەگرتوەڵیه یەازادئ شىینما مەئ ەبو ک ەامەیپ
 مەپاراستنى ئ امىەیپ. نآەداد ەوەرەس تىەاڵسەد ەل ەوەپاراستنى خوار رجىەمەب نڕیربەادڕ

 شیباتەخ دانىیپەژیدرەو ب ەناوێه ستىەدەب دانیقوربان ەب کەڵکوردستاندا خ ەل ىیەئازاد
 گوآىەدرا ب شنىەڕۆب رۆز ەویەمانێسل راىەس رکىەردەب ەل ەامەیپ مەئ. زآێپارەید
  وه رانهۆو س شت رده سه یرۆریت ی گهێر له" ووتى ردىەه سۆئاس کێکات تدارانداەاڵسەد
  مهێئ یکان ره وهێپ  به ی وه ئه و نی نهیم رزه م سه ئه ین خاوه  مهێنها ئ ته نڵێب مانێپ تێ وه انهید

 یکیتار یم رده سه نڵێی ده انێیپ  وه رهێل ش مهێئ... یت هی که نجامه ئه  وه ئه... کات نه  قسه
 ێتوان ده هی گهێم ر به  هیواێیپ ی وه رچوو، ئه سه به ینێنه یرۆریت یم رده رچوو، سه سه به
 ت،ێو ستناکه ده یچیه ۆیخ یمردن یزنگ یدانێل له  بکات، جگه ۆم سته کوردستان ده یکڵ خه

ک  چه به ت،ێنادر کاندا کهیتار  ژووره  له  وهێئ یکان ارهڕیک ب وه انی مجاره ئه  که کێمردن
 یر ماوه جه ی وهێئ ینگ ده ێیر له و یئاشت  به و یمنێه به  کهێرگ مه ت،ێناکر ێج بهێج

 ".تێدر ر ده سه له یارڕیب  وه کوردستانه

 ىۆحسابى خ تێوەیەد تەاڵسەد شیکانەشاندانیپۆخ ىەوەبون شۆدواى خام ۆیەربەه 
ووتارى  ەل شنىەڕۆب ەمەئ. ەوەبکات ىیکالیە رەماوەج رتىەدوشەیقێئازادى ب مەئ ڕلەگەل
"  ىەوەب کەڵخ ەبارزانى ل کانىەشەڕەه کیەالەل  ەهاتو تدارداەاڵسەحزبى د ردووەه
 تێبەو د نەیبک مداێرەهەل نڕیربەو راد یئازاد یتەباب ەڵگەل وتەسوکەڵه تریناڵعاق ەستیوێپ

  م سنورانه ئه یاندنڕ پهێت"و" تێکرەن لێشێپ سەک یماف ەوییەئازاد یناوەو ب نیب ایور
  ورده"  آەڵد ەک ەوەاریختەب الەزمانى م ەل شیتێکیە هاەروەه" .  هیین ڵقبو یلیودوا قاب مه له

  یسات کاره  هی هه یترس مه ، یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  یئازاد  ی رژاوه  و ئاوه ئه  یتاویل  ورده
 ىەیەجروبەت مەدواى ئ کەڵخ ەک نیەاستڕ وەئ رىەشاندین ەمانەئ".   وه تهێو بکهێل  یتر وره گه
 نۆرچەو ه تێناچ نآىێدوەل ەک ەکێتەاڵسەد وىەڕوبڕئازادى  رەسەل تداەاڵسەد ڕلەگەل ىەڕش
 مەئ.  یەن شتەردەس رگىەم شێپ نآىێدو ىەکەرەماوەج شیرەماوەج زانآەد تەاڵسەد
 اریدەب ەرەماوەج مەئ وآەانەید تەاڵسەپارتى و د کداێکاتەو ل ێبەد وامەردەب ەشێکەشمێک
 پاندنىەس کىیرەخ انۆیو خ ەوەنێنێرپەس وێش ێب شتەردەس رىۆریت ىەوەنۆڵیکیل ىەژنیل
 خوازىیئازاد ىەرەب ەستیوێکوردستان بن، پ کىەڵخ کانىیەئازاد رتىەدوشەیق اساىی

 اساىیو  انۆیخ ىیەئازاد شىینما مەئ ىەبارەل انۆیخ کانىەرسەو د ریفسەت شیکوردستان
 کانىەانویو ب ەوەکدانیو ل ەوانگڕ ەب میسلەت ەو نەبک انەیب شنترڕۆ رتەدوشەیئازادى بآق

 داەرێل ەوەخوازیئازاد ەرەب مەئ ىەوانگەڕل. بنەئازادى ن ىەوەسکردنەرتەب ۆب تەاڵسەد
و  اسىیس رتىەدوشەیقێو ئازادى ب ەوداوڕ مەئ ىەوەکپکردن کانىیۆناریس رەسەل مەدەدڵوەه
 نگەدێب ىەوەو بزوتن نیۆزسۆپۆداهاتوو و کارکردى ئ کانىەخشەو ن تەاڵسەد اساکانىی

 .مەبکەقس نیناب

  شتەردەس سىەیک دابردنىڕێالەب کانىیۆناریس
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 ىڵوەه انیاسیس بىەکتەم کىێانەیب ەپارتى ب تەاڵسەد رىۆو ز رەیس کىیەنگەدێب دواى
 ەى خست"شتەردەس" رىۆریت ىەلەسەم شەمەئ ۆدا و ب ىۆرخەس کانىەفشار دابردنىڕێالەب

 مەو ل انۆڕگەل ەشەڕەه ەوتەک.  ەوەتەاڵسەو د انۆڕگ ىەوەبزوتن ىەشێک ىەوێچوارچ
 ەتەژاونڕو  ەانکردوەیدژى پارتى قس ەل ىەسانەک وەئ مووەه ەل ەشەڕەه ەوەیەگڕێ
 رىۆریت ووداوىڕ ەل ەئازادى ک سىەیک ەبوو ک کێتەاسیس ەمەئ. کانەقامەرشەس
و پارتى ،تاکو پارتى  انۆڕگ وانیملمالنآى ن سىەیک ەکرد ب وەاڵکیت ووڕ ەهاتبو ەوەشتەردەس
 کانیەتیەزاڕەنا ئاگرى ەوا بکا ک کىێوازێش ەب ازىڕنا کىەڵخ ەل کانىەشەڕەبتوانآ ه مەه
 مەقازانجى ل نیۆزسۆپۆئ کەو انۆڕگ ىەوەئ. ربکاەد ەدانەیم مەل شیانۆڕو گ کاەن ەپڵک
 رەرامبەب تىێاریرپرسەب ربارىێژ ەپارتى ل ێپارتى ناتوان ەب رەرامبەب ەکردو ەانیتیەزاڕەنا
و  یەن کەڵخ ىەڕش تەاڵسەد رەسەوپارتى ل انۆڕگ ىەڕش. ربازبکاەد شتەردەس رىۆریت ەب

 کەن تىەیەتەاڵسەد ىەڕش مەب تەخزم ۆب دایپارت دژىەب یەزاتڕەنا وەل انۆڕگ رگرتنىەسود و
 قازانجىەب کانەوداوڕو  تێب انەیشێشت ک انەید رەسەل کرآەد ەحزبان مەئ. ئازادى ىەڕش
 رەسەل تەاڵسەدەب رەرامبەب کەڵخ ەک ىەوەل تۆڕێناگ چیه ەمەئ مەاڵب ەوەزنۆبق انۆیخ

 تدارانداەاڵسەد رەسەب وآەد ىۆخ ىەماف مەو ئ مەاڵو ەتۆهات ىۆخ نىڕیربەادڕئازادى 
 رىەماوەکارى ج ەوەبکات ئ ەوداوڕ مەل کیەردارەبەهرەب رەه انۆڕگ نىیۆزسۆپۆئ. نآێپەبس

 ىۆپاشک ەتێبەو ن داەتەکەرەح مەل تێب ەوۆیەخ کانىەئامانج دواىەب ەک ەخوازیئازاد
 ۆب ەویەپارت نیەالەل ەکیەانویب ەمەئ یەئاشکرا ىەوەئ. تەاڵسەو د انۆڕگ وانین کانىێملمالن

 رگرىەب نیباشتر رشکردنێه"  اساىەیو پارتى ب رەماوەداخوازى ج رەس ەکردن رشێه
ئاشکراى تاوانبارانى  ىیئاشکراکردن و دادگا تىێاریرپرسەب ەل ىۆخ تێوەیەد"  ەکردنۆخەل
 نەمەت کىیۆیەناریو س یەائاشکر کىێدابردنڕێالەب شەمەئ. ربازبکاەد شتەردەس رىۆریت

 . ژێدر نەمەت ىەکراو کىێسەیک نىیشۆداپ ۆب ەکورت

 سىەیک ەکرد ب شتىەردەس رىۆریت سىەیک مێرەه کىۆرەس کەو شیپارت کىۆرەس هاوکات
و  کاەد انییو دادگاێ گرەو بکوژان د کاتەد رەسەل ىەوەنۆڵیکیل اسای ەک کیەقوتاب رىۆریت
 اوڕرب ده ۆیخ یقالب شت عوسمان له رده رگ سه مه جوانه یرکردنۆریت یروداو" ەک اندەیگیاڕ
وزا  فه و تێبکر ستغاللیئ کێمو شت هه ێنرا، ناکر نه  وه نهۆڵیکێل یوت ره اساوی له کێزێر چیه

 یشت ڵیرقا سه کێکانڵ خه" ەو"تێنیور بب ده اسای  و روداوه ئه ۆن ب بده  گهێر و تێدروستبکر
 ێل یی واشه چه یکێامی په ی وه ئهۆن ب که ده ستغاللیکان ئ شته ی نهیرۆو ز  نیک الوه و ت هڵروا

 پآىەتاوانباراندا ب نێشوەب انەڕگ سىەیک ۆب یەئازادى  سىەیک بدانىڵقاەل ەمەئ". ن دروستبکه
ر  گه" و ەوەتێزۆبد ستانیرۆریت ەوەنۆڵیکیل ىەژنیل ەبوون ک ەڕێو چاو تدارانەاڵسەد اساىی
 ی سهۆپر ن، تاکو له بکه مێر هه ی وه ره ده یکۆڕێر پسپ هه له ین فه ییهاوکار یکرد داوا یستیوێپ
 کەتاکو و نهاەتەب یەجنائى ن کىیسەیک شتەردەس سىەیک.". ربن دهیت ارمهی دا وه نهۆڵیکێل
. یە اسىیس کىێسەیک کوەڵ، ب ێبکر رەسەجنائى چار اساىی پآىەتر ب کىێکوشتن رەه
ئازادى  سىەیک. ەرکراوۆریت تداەاڵسەدەل ەخنڕە ىەڕش ەل ەک ەکێخوازیئازاد سىەیک
و  ەشەڕەه سىەیک ەمەئ.  تدارەاڵسەد ىڵەماەبن ەل زآێپاریب ەویتوانەین اسای ەک ەنڕیربەادڕ

 کىەیەژنیل ەوداوڕ مەتائ ەکوردستان ک ەل ەنوسانەژنامۆوکوشتنى ر دانێگرتن و ل
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و  ەوەتەزراونۆدەتاوانباران ن ەل کێسەو ک ەنراوەدان ەوەتەاڵسەد نیەالەل ىەوەنیلۆکیل
باسى  شیمێرەه کىۆرەس شتەردەس رىۆریت شێپ تەنانەو ت ەکراوەن کێبکوژ ىیدادگا

.  ردرآێبسپ ەتەاڵسەد وەو ب یەاسای وەب شتەردەس رىۆریت سىەیک کرآەد نۆچ تریئ. ەکردوەن
و  اسای ەبدا چونک انیو سزا ەوەتێزۆبکوژانى ئازادى بدێ ناتوان ەتەاڵسەو د اسای مەئ
 انکوردست ەل خوازانیو ئازاد شتەردەس کانىەخنڕەپاراستنى ئازادى  ۆب یەن کێالتەسەد

 ەل یەئازاد سىەیک قالبدانىەل شتەردەس رىۆریت سىەیک کىێقالبدانەل رەه ۆیەهارب. دانرابآ 
 ەباتەوخ ڵوەه وەئ ىەوەبردن و کپکردن داڕێالەو ب ەوەتەاڵسەد نیەالەکوردستان ل

 تواننەن تدارانەاڵسەد ەک کیەاسای ەبکات رتەدوشەیقێئازادى بێ وەیەد ەک یەیەرەماوەج
 . نەبک کەڵمکوتى خەد ەاساوی ناوىەب

 

 مەاڵب بدانىڵقاەو ل شتەردەس رىۆریت سىەیک دابردنىڕیالەب ۆب شڵەوەدوو ه مەئ اىەڕرەس
 تدارانىەاڵسەد ەوەرەکوردستان ود ەل خوازیئازاد رىەماوەج ىەوەکاردان وەئ ىیقورسا

و ملمالنآى خواستى ئازادى  لەدەج ەنێب ترەردەوبآپ ۆوخەاستڕ کىێزمانەب ەناچارکرد ک
 شەمێئ ۆیەربەه. نۆڕئازادى بگ ەڕمەل لکەخ یکانەونەخ تەنانەتتابتوانن داوا و  کەڵخ
 .            ووڕ ەنەیبخ رەماوەو ئازادى ج تەاڵسەئازادى د کانىیەاوازیج شنترۆر ەستیوێپ

  رەماوەئازادى ج ای التەسەد ئازادى

 ەل یەبوونى ئازادى   مىەرهەب شتەردەس رىۆریت تدارەاڵسەحزبى د ردووەه اىەڕب 
 ەل زێکفرئام ارىیپرس. تداەاڵسەد ەل گرتنەخنڕە ەسنور نازانآ ل ەک کیەئازاد. کوردستان

، یەئازادى نى ەمەئ ەوەتەاڵسەد الىەب. ەوەناکات ڵو س کاتەد تەاڵسەد کىۆرەو س ڵەماەبن
 تێکر ده  وه هییئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه" ەڵێکوردستاندا د مانىەرلەپەبارزانى ل سعودەم

 یناو به ت،ێچ کدهێت یت هیاۆڤمر و یت هیکوردا یوشت ره  کهیر خه  هیوزا فه  مه ئه ، هیین یئازاد
و  وجا ئه ئه و کێس ر که هه یر ماف سه  تهێکر ب هجوم ده به سه ێب به و  گهڵ به ێب به  وه هییئازاد
  هیین یئازاد  مه ئه" و " ن، بکه انۆیخ یماف له یرگر به اسای ێیپ به نینیوا ناب ره کڵ خه به  مافه

 ک هیموال هه یشانۆکێت کوردستان به  له  که  هی ئازاده  شه و که ئه ینانێکاره خراپ به  مه ئه
 انیماف و انییتاڵهاو ییئازاد تریچ ێناب ت،ێبکر ڵقبو  مه ئه تریچ تێ، ناب ئاراوه  تهۆهات
ر  روه سه ێب ده اسای دا تهاڵو و له مڵێب تێو مه ده داییتاۆک له. ".تێبکر لێشێپ  وه هییئازاد یناو به
 و نڕیرب ده ییزا هڕنا یماف کڵ خه و هی هه یئازاد ت،ێب نه اسای یرو سه س له و که موان هه ۆب تێب

 ی وه رئه به له این ته تێکبدرێت کێت للهیم یم هیق تێنادر  گهێر ماڵ به ، هی هه انیگرتن خنه ره
 ، هی کورد کراوه یکێر تاک هه ۆب ییاسای ی گهێر ،ێناگونج  مانه هیو ق ئه ڵ گه م له که یک هی ژماره

 ".یی شهیم هه یک هی اردهید به تێبب کێر روداو هه یدوا اسای یلکردنێشێپ تێناب ماڵ به

 تەاڵسەد ەک کیەاسای ەل زگرتنڕێ ەل یەتیئازادى بر. ئازادى ۆب ەتەاڵسەد رىیفسەت  ەمەئ 
 ەوەتەللیم ناوىەب ەک کێمیەو ق ساتەدەو موق تیرەداب ون ەل زگرتنڕێ ەئازادى وات. ەناویدا
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ئازادى  ىەناسێپ انی تەاڵسەد رەرامبەبەل ەکەڵئازادى خ ىەناسێپ ەمانەئ ایئا. ەناونراو
و ئازادى  اڕرویئازادى ب ەل ەباسى ئازادى باسکردن کداێکاتەل کدا؟ەڵخ رەرامبەبەل ەتەاڵسەد
 رخستنىەدۆباسى ئازادى خ. تداەاڵسەد رەرامبەبەل ەرەماوەتاک و ج کردنىۆخەل ریعبەت
 ەیەوەخوار انىیتاڵوپاراستنى مافى هاو رکردنەگۆمس مەکیە ىەپلەو ب ەکانەنسانیئ اسىیس
 تەاڵسەد اساکانىەیب یەئازاد مەئ رەگەئ. ىێپ تێندبەپاب تێبەد تدارەاڵسەد ىەوەرەس ەک
 کانىەماف نانىیهیدەو ب کردنیکۆپاراستن و داک کىەیەلیسەو چیه تریدابنرآ ئ ۆب رتىەدوشەیق

 تىەاڵسەوداهات ود ەرچاوەس نۆرچەه تەاڵسەو د ەوەتێنێنام ەوەخوار رىەماوەتاک و ج
 مەدانانى ئ. کاتەد لۆنترۆک شەوەخوار کانىڵەوەو ه زووەو ئار ەرادیئ واەئ ەکردو لۆنترۆک
 گاداەڵمۆک ەل کۆڕێوگڵئا رەه تىیەدژا ەئازادى وات ۆب تیرەو داب ون اسای ىەرتانەدوشەیق

 ەل ەگرتنەخنڕەئازادى  بونىەن. ستایئ تىیەەاڵمۆوک اسىیس خىۆد ستنىەب قەچ ە،وات
 ىەشاش ەل ئاشکراەب ەیەخنڕە مەئ رەسەبارزانى ل ە،ک ىیایشیلیم تىەاڵسەد
ئازادى  بونىەن. کاەردەدەوا شارب کىێگرەخنڕە کوردستانەل اندەیگیاڕ ەوەکانەنیۆفزەلەت

 ەل گرتنەخنڕە ەب دانەن گاڕێو  ەاسادانانی ىەکۆڵەک اسای پآىەب ەک سالمیئ ەل ەگرتنەخنڕە
 نگىەرهەف ەل ەگرتنەخنڕەئازادى  بونىەن. یەتێسەبارى ک اساىی ىەوەرئەبەل یەژنىەفر
.  ڵەزا تىیەەاڵمۆک نىیۆترادس پآىەب ەک ناڵمندا ەل گرتنەزنڕێژنان و  رکردنىەیس سوکەب
 زعىەو ىەوەشتنێه ەل ەتەاڵسەد یئازاد کاەئازادى باسى د رەمەل تەاڵسەد ىەوەئ ەواتەک
خواست و  نىڕیربەد ەل رەماوەئازادى ج کەن زآێپارەد وەئ کانىیەندەوەرژەب ەک وجودداەم
 . ۆیخ کانىیەندەوەرژەب

 ۆب تێر ب روه سه ێب ده اسای دا تهاڵو و له" ەاستڕ رەگەئ ەک ەوەناکات شنىڕۆبارزانى  مەاڵب
 رووەسەپاراستن ل کەو منىەئ کىیەزگاەد چىۆب" تێب نه اسای یرو سه س له و که موان هه
 چیه ستایئ ەبارزانى ک انڤریچین چىۆب  ؟یەن تەحکوم کىێشەب چیه ەربەو س ەیەه ەاساوی
و  تەروەس ىەکڵەماەبن چىۆ؟ ب کاەد رىۆو ک دىیسو رىیفەس شوازىیپ یەن ىحکوم کىێستۆپ

 رێولەو ه کۆده ەل ەک کانەلبژاردنەه یکات چىۆب اسا؟ی پآىەب نەئاشکرا ناک انەیکەسامان
و  یەن رەروەس اسای انیرەس ەتێکرەد رشێو ه ێنرێسوتەد کانەنیۆزسۆپۆئ ەحزب گاىەبار
 یەاسای تىەاڵسەد مەل کێرەبەخ نێکوژرەود نێندریرفەو د نێریگەد نوسانەژنامۆر کێکات

 نانىێکارهەباسى خراپ ب شتەردەدژى کوشتنى س رقامەرشەس ەژانڕ کەڵخ کێکات مەاڵب ؟یەن
و  نەکەد لێشێپ انیتاڵئازادى ومافى هاو ەوانەئ یەگوا. ئارا ەهات ەوەتەاڵسەد نیەالەئازادى ل

 ىەگڕێو ەزاندنەسنورى ئازادى ب ەمانەو ئ ایدن رچاوىەبەل نەدەد کێکورد ت تىیەساەک
 رىۆریکوردستان دژى ت مەرجەس کێکات شلکراێئازادى کآ پ یەئاشکرا ن.! ێپآنادر

 مەربەب دراەگانڕێ ىەوەکرا ل لێشێپ تەاڵسەئازادى د!. ؟ ىەڕاپڕ کێنوسەژنامڕۆ
 ەباسکرا ل ىەکەپارستن زگاىەپارتى و د رەسەل کانەگەڵب مووەبگرآ؟ ه ەشاندانانیپۆخ
بکا و  ىۆخەل رگرىەب اسای پآىەب ەکرد ک لێشێو  کآ مافى پارتى پ شتداەردەس رىۆریت
داواى  ەک ەوەکوردستان لکىەخ نیەالەل ەلکراویشیپ کیەاسایچ  انی ؟ەتاوانێب ەک نآێلمەسیب

 مەئ زانآەبارزانى د ن؟ەکەد تدارانەاڵسەدەل ەوەنیپرسیناساندن و سزادانى بکوژان و ل
 مەب انەڕیباو تریچ شتداەردەکوشتنى س ەزانى ل اریرپرسەبەب انیپارت ىەشاندانانیپۆخ
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س  و که موان هه ۆب تێر ب روه سه ێب ده اسای"  ەب تەبارەس تەاڵسەد" واىەو دوو ه ەکێبان"
" کوردستان  کانىەقامەش رەس ەژانڕ ەک" م که یک هی ژماره" و  ەماوەن" تێب نه اسای یرو سه له
 رەدواى ه ەانی"اسای" مەئ یلکردنێشێو پ ەناویدا تەاڵسەد ەک"  ێونجناگ  مانه هیو ق ئه ڵ گه له
 .ىەیشیمەه کىەیەاردید ەتەبو تەاڵسەد رشىێه کىێوداوڕ

 ەساد ىەوان ىەوەوتن ەب یەو پآى وا ەپآى ئاشنا بو ەبارزانى تاز سعودەم ىەیەاردید مەئ
 ەک زانآەد شنترڕۆ اریختەب الەالى م مەاڵبکا ،ب" ىڵعاق" توانآەد" اسای رىەروەس"  وحىەل
. یەن یەئاسان وەب ەوەتەاڵسەد نیەالەکردنى ل امڕو  ەیەه کوردستانداەل ىەشڕی ەیەاردید مەئ
م  ئه ت،ێکر ده  ێست پ هه  یئاسان به ت،ێدر ده ستاێئ  یئازاد  یزا فه  له ت قهید کێکات:" آەڵد وەئ

  یکردن شه گه  یکان ناغهۆق  یچاو ره  ی هییم ئازاد ئه ، هییاسای و یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  یئازاد
  یدانڵای خه ندا،ینوس رو نوسه  یکێند ناو ناوه له ، هی وره گه  یک هی هڵ هه..، ێناکر ایت  یموکراسید

و  گ ره  ی وه ئه ۆب.  ێسنور بکر  ێب  یئازاد له  یو هیڕ په  ێش ده  هیگوا  که ، ێندرێقڵبخو ۆوت ئه
 دوی قه  ێب  ییئازاد ڕ مه له.  وه نهی ده رابردو ده له کڕێئاو ن،ی بکه  یارید  هی هڵ م هه ئه  ی شهیر

  ، هاته وه کانه په بانچه  ی گهڕێ ر له هه ، وه نهڕی راپه  یدوا له  هڕم مشتوم ئه.. ،یاسیس  یرت شه
  یزمینۆمۆک  یوان هیڕ په شیرترۆز.  وه شهیراقێع یکوردستان  یکان هیاسیس  شهێناو هاوک

 زمىینۆمۆک ورىەد رىەگیکار ەب ەکێدانانێدانپ ەمەئ... ". ئاراوه  هیناێه انی زهێم ت ئه  یکارێکر
 ىیەئازاد یزاەف وەو  ئ کوردستانەل" ئازادى بآسنوردا دانىڵاەیخ"خولقاندنى  ەل کارىیکر
 گاىێج ەمەئ.  گرنەدەخنڕەو  ستنەوەادڕ تەاڵسەدەب رەرامبەب کەڵخ ەئارا ک ەتەناوێه

 کانىەخواست ەل ەیەوتڕە مەئ رىیعبەت رىەشاندیو ن کارىیکر زمىینۆمۆک ۆب یەشانازى 
کوشتار  گاىڕێ ەل تدارانەاڵسەد ەندەرچەکوردستان ،ه خوازىیو ئازاد کرایملەست کىەڵخ

 اکانىیدیو ئا تەسون مەاڵب نەالواز بک ەحزب وەئ انیتوان ەوەکانەستینۆمۆک رکوتىەوس
 ەانینسانیئ ایدیو ئا تەسون مەئ. ەندویو ز ەیەه ىەشڕیکوردستاندا  ەل کارىیکر زمىینۆمۆک
 کىێڕێد رەهەل ۆیەربەهئازادى و  ۆب ەوەنەدەکوردستان د ىەگەڵمۆک ۆتىینویو ت ازین مىەاڵو
و ژنان و الوانى کوردستاندا  رانەشاندیپۆو خ نوسانەژنامۆو ر رانۆو س شتەردەس
،  ماوه رمانۆز شتاێه"  نەهاوار بک انەیکەتەاڵسەو د اریختەب الەم ندەرچەه.  ەوەننیبەید

  ینیۆسیتراد ونا م، له که  یالن. نی بکه و هیڕ په ، هییئازادا  رهۆمج ئه  ی و ئاسته ئه  نهی بگه
 ، ێناکر  ڵقبو ستادا،ێئ  یکان هیاسیس  ناو حزبه له. وا ناخوا  یدروشم ، مهێئ  یت هیاڵ مهۆک

 مەاڵب. "  هڵحا مه شدا،یکان به زهه مه و نیر ئا رامبه به له.  مه سته کاندا، تهاڵ سه ر ده رامبه به له
ناکرآ  ڵناخوا و قبو مووەه مەئ رەرامبەبەل ەدا ک شانىیکوردستان ن خوازىیئازاد رىەماوەج

ئازادى  کانىەسور ەتەخ ەب تەاڵسەد کانىەسور ەتەنابآ و خ نگەدێب داڵەحاەو م مەو ست
ئازادى  کىیەلکاریشیپ ووداوىڕ رەه رەرامبەبەو ل ەوەتڕێسەد رەماوەج رتىەدوشەیقێب
 وەئ ەمەئ. ىەیشیمەه کىەیەاردید ەکاتەد تەاڵسەد اساکانىی لکارىیشیپ ەوەتەاڵسەد نیەالەل
 ىۆخ ەوەوداوڕ  مەل ەک ەرەماوەوئازادى ج تەاڵسەئازادى د وانین ىیەئاشکرا  یەاوازیج
ئازادى  ڕلەگەل تەاڵسەد" ىیاسای" رتىەدوشەیئازادى ق وانین اوازىیج. شانداین
 . کوردستان خوازىیئازاد رىەماوەج رتىەدوشەیقێب



 سەردەشت عوسمان
 

523 
 

 ؟ەکوردستان شىیپاراستنى  ئاسا اخودی یە ترسىەم ئازادى

 یەندەوەرژەب ىەکەرچاوەس یەرداەماوەو ج تەاڵسەد وانین ەئازادى ل رەسەل ىیەاوازیج وەئ
و داهاتى  زىەرکەم تىەحکوم ىەبودج ەک کێتەاڵسەد کیەالەل.ەیەنیەدوو ال مەئ کانىەاوازیج
دوو حزبى  رفانىیگ ەتێنێژەڕتر د کانىەرچاوەس مووەوگومرگى کوردستان و ه وتەن
 کانەتەزارەو و اکانیدیحزب و م گاىەڕێل تىیەەاڵمۆو ک اسىیانى سیژ مەرجەو س ەوەکدارەچ

 کىیەگرڕێ چیه ەک تێزانەد ەوەئازادى ب ەتەاڵسەد مەئ.  ەکردو لۆنترۆک ەوەکانەوتەو مزگ
 بآەه ىەوەئازادى ئ کەڵخ رەگەئ ەو دا،ەشتەهەو ب ازاتیمتیئ مەپاراستنى ئ ەل بآەن
و  ەیەه تانینێنه منىەئ زگاىەد چىۆو ب نەکەدێچى ل ەداهات مەئ ەوەتێبپرس تەاڵسەدەل
 شیکورد نسانىیئ ىەربۆو ز تێب رقەوساماندا غ تەروەوس التەسەدەل ڵەماەدوو بن چىۆب
 کۆرەو س یە ترسىەم تریئ ەمە؟ ئ نآڵێبنا  دایبونەو ن ىەیوالنەگرانى و بآخان ربارىێژەل

 چىۆب". ن  که ده یران گهین و رست یتوش کڵ خه و ننێوێش ده یمن ئه یوش هڕ "  آەڵو د بآەد ڕەتو
 تەاڵسەد ىڕربەد تىیەزاڕەو نا تەیبک تۆخ ىەزعەو مەل ریعبەت بووەه تەوەئازادى ئ رەگەئ
 دوی قه  ێب  ییئازاد  یدانڵای خه  یدروستکردن"کوشتنتان  ىۆه نآەیەگەادڕ تێپ ەوەتەراحەسەب

 .یە" یاسیس  یرت شه

و  کانەستینۆمۆکوشتارى ک اىەڕرەس رتەدوشەیقێئازادى ب ىەدانڵاەیخ مەئ ىەوەندومانیز 
 ىەکوردستان زاد کانىیەتیەزاڕەنا رانىەشاندیپۆو خ کانەشتەردەو س کانەمەح ەمام رانىۆس
کوردستان  کىەڵو خ تىیەخولقاندو ىیایشیلیو م ڕلەندەگ تىەاڵسەد ەک ەیەخۆبارود وەئ
و  نوسەژنامۆو ر ندکاریخو زارەه دانەس دانىەیم ەهاتن. دایرەرامبەبەنابن ل نگەدێب

 تىەاڵسەد شانىیکوردستاندا ن رىەرتاسەس ەل خوازیئازا کىەڵو ژن و خ کاریو کر ستاۆمام
و  رۆریت ئاستەنابآ ل نگەدێب ەکەیەوەبزوتن اسىیس رتىەدوشەیقێئازادى ب ەک داەد
 نىەدەم کىەیەگەڵمۆک کوەڵب فغانستانەئ ەو ن ەجیخل کانىەتەماریئ ەکوردستان ن.  داەڵیندەگ

نا  ەب رەرامبەب یەتیەزاڕەو نا گرتنەخنڕەو  ریئازادى ب رنىیدۆم نگىەرهەف رەسەب ەکراو
 مەئ اىەڕرەو س ێنرێناترس ىیایشیلیو م نىێنه رکوتىەس تىەاڵسەدەب ەک تىەدالەع
 . نىەدەم کىێتەاڵسەد ەب ەیەتەاڵسەد مەئ نىۆڕیگ ارىیخواز کەڵخ ەشانەڕەه

دروستکردنى بازار و  تەخزم ەنەوسامانى کوردستان بخ تەروەس تواننەد تدارانەاڵسەد
 شتواننەد ەو نیبژ جیخل کانىەخێش کەو کانەسئولەو م ىەدوب کەبازرگانى و الرىەت
و  نگەرهەناتوانن ف مەاڵب ژنڕێدا تەعیرەش پآىەب فغانستانەئ کەو انیاساکانی

. ەوەنێڕبگ استەڕناو کانىەدەو س تىەریشەورانى عەد ۆکوردستان ب کىەڵخ کانىیەوانەڕچاو
 وتەز کدایەانویوب کێناو چیه رێژ ەل  زانآەد ىۆخ مافىەب کەڵخ ەک کیەناتوانن ئازاد

"  ەک کاەد ەشەڕەه ەوەمانەرلەپ ەکوردستان ل کانىەشاندانیپۆبارزانى دواى خ ىەوەئ. نەبک
  ستىەبەم"  تێریبگ کڵ خه یریشاع مه له زێر ێب ده و هیین ڵقبو یلیودوا قاب مه له  م سنورانه ئه
پارتى  ەک یەاسیئابورى و س ەتەاڵسەد وەئ کەڵخ ساتىەدەو موق کەڵخ رىیشاعەم ەل
 تێوەیەد ەک ەیەساتانەدەوموق ریشاعەم وەئ دایاستەڕل ەازاتانیمتیئ مەو ئ یەدا ستىەردێژەل
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 ئاشکراەب تاەوەئ. رەس ەکاتەن انیرشێه رەماوەج ەویەئازاد ناوىەو ب ێریبگێل زىڕێ
 یتوش کڵ خه و ننێوێش ده یمن ئه یوش هڕ وا که یدوانێل له مانۆخ" آەڵد ەروەنبیم مانەهەل

 و یئابور یکردن شه ما گه نه شیو ئاسا من ر ئه گه. نیزێن بپار که ده یران گهیو ن ترس
 ند انمهیز   وه که هیمو رو هه مان له که له گه و تێنێنام شیمێر هه یوتن شکهێو پ وه دانکردنه ئاوه

 رکوکەو ک مانىیو سل ریولەه کانىەشاندانیپۆخ ەل ەکوردستان کىەڵخ ەوەئ ایئا". تێب ده
 کانىەولق تەاڵسەد انی ەبو رانەگیو ن ەترى کوردستان ترساو کانىەنیو باقى شو نیقەوخان
 ەکداویت منىەئ وشىڕە خوازانیو فراندنى ئازاد دانیو ل نوسانەژنامۆر رىۆریت ایئا ؟ەحزب

 یەئاشکرا ؟ەانیلکاریشیوپ رکوتەس مەدژ ب کانیەهانیو ج رىەماوەج یەتیەزاڕەنا اخودی
و  وتەن اکانىیمپانۆک رانىەگیترس و ن ک،ەڵخ رانىەگیترس ون ەبارزانى ل ستىەبەم

کوردستان  وەوەڕیاپڕ رۆریدژى ت کەڵخ ننیبەد کدایکاتەل. ەیەوەرەد تانىاڵبازرگانى وو
 ەک یەنەوەبارزانى ئ ىەشێک. نابن گوزارىیەرماەس ىەئاماد ەیەه دایو کوشتنى ت رۆریت
 شىیوئاسا منەئ کدانىیت ەب ەمەو ئ کرآەد وداەئ تىەاڵسەد ىیەساەل نوسانەژنامۆر رىۆریت

 نانىێکارهەخراپ ب ەو انیشیوئاسا انیژ ەناکات ل رانەگین کەڵکوردستان نازانآ و خ
 رنجىەکوردستان و س کىەڵخ رانىەگینترس و ىیەما ەتەبو ەنازانآ ک ەوەب تەاڵسەد
 ەک  ڵەیەماەبن ىەشتەهەب وەئ کچونىێبارزانى ت ىەشێک. ەشراوێاکڕ ۆب هانىیج اکانىیدیم
 کىەڵخ شىەب نایگەئ" . تێنێنام یوتن شکهێو پ وه دانکردنه ئاوه و یئابور یکردن شه گه"

؟  یەچى یەئابور ىەشەو گ وتەن کانىیمپانۆو ک ەالرۆد هاەاریمل ەداهات وەکوردستان ل
 رىەرەز کەڵخ ەک ەیەشەب وەئ ەمەحزبى؟ ئ الئىەو رجىەمەب الرۆد055 ىەمعاشى مانگان

 هاندایج ووىەڕب تەاڵسەد کانىیەلکاریشیو پ نەکەن ڵقبو تەاڵسەد رکوتىەس رەگەئ کاەد داێت
 ەوەکانەالتدارەسەد ەحزب نیەالەل یەداەوەل رەیس ن؟ەدروست بک کێتا فشار نەئاشکرا بک

 منەئ رەسۆب ترسىەم ەب ژانۆرەل ژآۆ،ر شیعسەو ب ەکەناوچ تانىەولەد شکرىەنانى لێه
و  ۆناوخ ىەڕش رپاکردنىەب ەئازادبوون ل ەحزبان مەو ئ ەکراوەباس ن مێرەه شىیوئاسا

بوونى  ستاێئ مەاڵب شتێهەن ەوەکوردستان ەب ىەرەنجەوپ رگاەد ەتر ک رىەسکەکارى ع انەید
 ەتەبو نڕبەردەپآد انىۆیخ ىەیستەردێژ زعىەو ەل تىیەزاڕەنا ەک کەڵخ ىیەئازاد وەئ
 ، هیین یئازاد تێکر ده  وه هییئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه" و  مێرەه شىیئاسا رەس ۆب ترسىەم

 کىۆریچ" استىەڕب ەمەئ". تێچ کدهێت یت هیاۆڤمر و یت هیکوردا یوشت ره  کهیر خه  هیوزا فه  مه ئه
 .تر چىیهو  ەتەاڵسەى د" گورگ وەڕم

 یوا هڕنا یواندنێش و کدانێت" و  ەکردو نیریکوردستانى ناش زمونىەچى ئ ەک نیبپرس بىەد
 ىەوانەئ ؟ەاریرپرسەب ىێکآ ل" ک هی وه ته نه ق به رهه ده  کهێکورد تاوان ۆڤیمر ییت هیسا که
ئازادى ؟  رىۆریکرد دژى ت انەیانینەدەم شاندانىیپۆخ ىەوانەئ انیکرد  انیشتەردەس رىۆریت
 اندایەیساەل نوسانەژنامۆر رىۆریت ەکرد ک انیتەاڵسەباسى د نۆچ هانیج اکانىیدیم
 تىەمۆت کرد؟ەد انیخوازیئازاد کىەڵخ کانىیەتیەزاڕەباسى نا نۆچ رداەرامبەبەل ەو داتەوودڕ

  کانىەندەویو پ ستەود تەاڵسەد ىەقس نهاەت ەوەکەڵخ نیەالەئازادى ل نانىێکارهەخراپ ب
 ەب ەوەکیتڵەوەو د هانىیج کىەیەکخراویو ر رێنڵواەو ه نوسەژنامۆر کیە کەبوو ن

 ەل. شتەردەس رىۆریت ەب تەبارەس تێکوردستان ب کانىەوداوڕئاگادارى  ەک ەوەکاشیمرەئ



 سەردەشت عوسمان
 

525 
 

کوردستان  ەل ەمجارەئ شتێانهەین ىەوانەل ەیەوەندنەس ۆڵەت امىەیپ انەیمەئ دایاستڕ
 شتەردەس کەو ەیەمانەڵەق وەئ دنىشکان امىەیپ ەمەو ئ واتڕب یڕۆفەب کێخوازیئازاد نىێخو
 ەیەانیمنەئ تىەخ وەسورترکردنى ئ امىەیپ.  یەىیتاۆکێب انیرتەدوشەیقیئازادى ب دانىڵاەیخ
 یرەماوەج  مەاڵب. نەبکەغەدەپآ ق کانىەبوەن نگەدێب ەارۆڤوگ ەژنامۆر وآەانەید ەک

 تىیەداو ىەرسەد وەل ەوەبون مانیشەپ ەل یەنى کىیەندەوەرژەب چیکوردستان ه خوازىیئازاد
 ەترسى ل ەانۆڕگ ەن ەرەماوەج مەئ. اسىیس رتىەدوشەیقیئازادى ب رەسەل تەاڵسەدەب
  له  مهێئ" نآەیەگیاڕ تداەاڵسەد ىەشەڕەه ەڵگەو ل ێب ىەکەو بودج مانىەرلەپ ازاتىیمتیئ

  ینانێکاره خراپ به  ی وه له نیکوردستان  یمێر هه  یکۆر سه زڕێ به  یاڕهاو انۆڕگ  ینیۆفراکس
 ەل شىەرسفرەنانى س ەو ن" کات  کوردستان دروست ده  یشیر ئاسا سه ۆب  ییترس مه  یئازاد

 ىەوەبزوتن مەئ. یەدا" ئازادى نانىێکارهەخراپ ب" ەل کۆرەس کانىەشەڕەه ۆب دانیل ڵەپەچ
 کىیتاکت کەبآ ن ژیسترات ىۆب رەماوەئازادى ج ەک ەستیوێپ ىۆخەربەس کىێزڕی ەخوازیئازاد

 کێزێه رەه کردنىیاری ەل تێبگر گاڕێ ێبتوان ە،و تەاڵسەد ەل ازاتیمتیرگرتنى ئەفشارى و
 نانىێکارهەتاکو خراپ بێ ب نگەدیب ێناتوان ەیەوەبزوتن مەئ.  کەڵخ کانىیەتیەزاڕەنا ەب
 شىیوئاسا انیپاراستنى ژ ۆترى ب کىیەگاڕێ خوازیئازاد رىەماوەج. بآ وامەردەب تەاڵسەد

 رەس ەتیو بچ ەوەرزکاتەتر ب کىێجار شتەردەس ىەکەڵەمەق بآەن ەوەئ یەن مداەردەبەل ىۆخ
.  اسىیس رتىەدوشەیقیو بنوسآ  بژى ئازادى ب  ەوەبکاتیپ ستەد نوآەل رەنوآ و س کىیڕێد
 شىیو ئاسا اڕرویزامنى پاراستنى ئازادى ب ەمەو ئ ەرەماوەماناى واقعى ئازادى ج ەمەئ
 . ەکوردستان کىەڵخ

 !؟ ێو کو ره به یپارت یکۆر سه یفتواکان

  به انیکوردستان یکان چکهۆشارو شار یقام کوردستان شه یخواز یئازاد یر ماوه جه کێکات
 و وه نهیدزۆخ یستێوڵ هه یدژ له انیکان هی یی هڕو توو قڕ وڕناو گ له ر ستهۆپ و تهیالف انی ده
و  یناچار کرد ، به زانێو ئاو ڵ کهێشت عوسمان ت رده سه یرکردنۆریر ت سه له یپارت یکزاکیز
 یکڵ خه ی خوازانه یئازاد و ستانهۆد ۆڤمر ی وه بزووتنه  به یشۆفرڕ رگرتن و شه به ۆب

کوردستان ،  له  هی ێنو یک هیژژوێم یمارکردنۆت یکیر خه و وه شهێپ  تهۆهات  کوردستان که
  وه م بزووتنه ئه یشانێکڵ هه نێخو له یفتوا م هی نده چه یجارۆو ب یناچار به یپارت یکۆر سه

 ..  وه دووپات کرده ی کالهیادڕ

 

  اشکاوانهڕو  یوونڕ کوردستان به یمان رله ناو په ی انهییم دوا ئه یفتوا  له یپارت یکۆر سه
 : تڵێ ئه

 یوشت هڕ  کهیر ، خه  هیوزا فه  مه ، ئه  هین یئازاد تێکر ده  وه هی یئازاد یناو به ستاێئ ی وه ئه" 
 " .   تێچ ئه کێت یت هیاۆڤو مر یت هیکوردا
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 ! ؟ یت هیکوردا یوشت هڕ هی کامه 

 یکورد یتاڵ سه پارت و ده یستاێئ ی وه م کارو کرده رئه هه"  یت هیکوردا یوشت هڕ"  دایاستڕ له
ردان و  رگه سه  وه هۆیه کورد به یزمیونالیناس یژووێم ییژاێدر کوردستان به یکڵ خه  که  بووه

نفال و  ئه  هو مانه ئه ی وه و کاروکرده ت اسهیس ۆیه ، به  ر بووه ده ربه ده رانێو ڵو ما ئاواره
کوردستان  یکڵ خه.   ش کراوه به ێب یکان مافه نیتر ییتا ره سه و له کراوه ڕو کوشت و ب عدامیئ

و  ستینۆڤێش  ته حکومه ن هیال له انیوت کراو زه یماف ی وه ندنه سه ۆب وونڕی اپهڕ که کێکات
الو  و مه خێش  شهیم هه دایکێم رده رسه هه ، له  وه که ناوچه یکان که هیدوا  له ک هی  ندهڕهارو د

 یناوێپ کوردستان بوون و له یکڵ خه یکان هیت هیزا هڕنا یلۆپ کوردستان سوار شه یکان گه به ره ده
رزان و  هه یکێنرخ دواجار به ی که کهڵ خه یران و گوزه انیژ یبردن ناڵتا و به تاڵ سه ده
 یکێنووس چاره به میسل ته یسانئا به انی که کهڵ خه انی ێڕیگ النیو پ وتن کهڕێ ینجام ئه له
 ی که هڵ که  وه هی یت هیکوردا یزانێناو خ یکان هڕۆڵ ن هیال رله هه ستاشێئ..   وه تهۆکرد شتر هڕ

کوردستان ،  یکڵ خه یو قووت انیژ یبردن ناڵتا و به نی، دز تاڵ سه ده یپاوان خواز و هیرما سه
 نووشڕو ک  وه نهیم ، چه  وه نانه  ئاژاوه و یک ره ، دووبه انی ێو نو نۆک ی شهێو ک نیق وڕ شه

 یکورس یناوێپ له  که ناوچه یکان ندهڕفاشست ود  ته حکومه ۆکردن ب یبردن و چاوساغ
 یت و ئازاد رامه که  ر به رامبه کردن به یزڕێ ێ، کوتان و ب انیکان هی  یند وه رژه و به تاڵ سه ده
 یدژ له کان هیسالمیئ ینێش و باوه وکردنێخ هو ب خساندن هڕکوردستان، بوار  یکڵ خه یکان هی

کوردستان  یکڵ خه یوتوو شکهێپ روو سه وولهڕ ینگ رهه و فه یئازاد یدژ و له ڵکایاڕ ی ره به
 یت هیکوردا یوشت هڕ یتاوان کار ک هیایر ده له تێنێه ئه کێم پ که یکێش نها به ته  مانه تاد ئه...و

 یگاێج  هۆیب.. کوردستاندا یکڵ خه ینووس چاره ر رامبه به له یکان کوردو پارته یزمیونالیناس
 یوشت هڕ یکدانێت ۆنها ب ک ته نه  وه دانهی مه  تهێب یاستڕ کوردستان به یکڵ خه یت هۆیخ

  به ییتاۆو ک ننێربه ده  شهیم هه ۆب  وه شهڕیو  گ هڕ له یت هیکوردا یوشت هڕ کوڵ ، به یت هیکوردا
 ..  کوردستان  یکڵ خه یکان هی یماف ێب ۆیه  ته وام بووه رده به  که ننێبه  تانه ره سه ی م غوده به

 

 تیرۆرکرا؟بۆچی سەردەشت 

 هیسا و سره خه

  انهۆڤئاوا نامر  یكێتاوان به كه ناێه ده نه  ی وه شت ئه رده سه  یكان نهینوس  هیوا  ی ێیپ  هی هه
ناچاربكات   یواپارت ، هییشت چ رده سه  یكان نهینوس یر گهیكار  كةواية.. تێبكوژر

  ؟ یركردنۆریت به

و  ئه  ۆیه به اتریشت عوسمان ز رده سه كه  هی وه ئه  هیئاشكرا  ی وه ئه.. ئةم ثرسيارةدا لةوةالمي
،  نوسراوه" میرزان به  یكچ  یمن عاشق" ڵیتیتا به كه  وه رهۆریت  ی شه ره رهه به  وته كه  وه ووتاره
  ی وره گه  یك هیت داله ناعه له  خنه هڕ  یاالوی نز و خه ته  یكێوازێش به ئاواش كه  یكێووتار
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  یرزان به  ی هڵما و بنه  یگشت به انیهاوالت وانێن  یت هینایچ  یك هیاوازیو ج  ێگر ده  یت هیال مهۆك
  یر رابه نابه  یانیكوردستان ژ  یكان هییایشیلیم  حزبه كه ووڕ خاته ده  یتیالتدار سه ده  له كێلێدۆم

ئاوا و   یكێنڕیبڕ ده  وهێش  ارهید.  بداوهڵقا له  ێپ انیشێتك حمه زه  یكڵ الوان و خه  یی سته ده رێوژ
كوردستاندا   یابردووڕ  ڵیند سا چه  یریشنبڕۆو   یاسیس  یاتیب ده ئه ش له مه له اتریز  بگره

  ی نمونه له كێووتار  ینینوس ایئا كه  وه وه ئه  ی باره الم له به.  هی هه  یرۆز كجار هی  یك هی نمونه
  ێبكر ۆب  ی هڵسا74ن  مه ته  یكێالو  كه ناێه ده  ی وه ئه  یت هیوینوس شت رده هس  ی وه ئه
 ێل  یكێسات ده وموقه اتیخالق و ئه  یناموس  یحایئ  یپارت ۆب  كه مڵێب  وه ئه  ێب ده ؟ یقوربان به
 دایموكراسید  یكێر ووالت هه  له كه  هیكداێكات له  مه ئه.  هیین كردنڵبو قه  یگاێج كه  وه تهێندرێخو ده
ووالت و   یستان ده كاربه رویز روك و وه سه  ژانهڕۆ ، هیین انیگایج  ساتانه ده م موقه ئه كه
ران و  نوسه یایدیمۆو ك دانێل  م تانه رده به  تهێو كه ده انیزانێو خ  یخس شه  یوت سوكهڵ هه

  كه له سه مه  ی كه هڵما وبنه  یتپار ۆالم ب به.  ێناكر رۆریر ت سه له  یشیس و كه  وه ندانه رمه هونه
  كهێسات ده موقه  یسنور  ینڕیب كوڵ به ، هیین كێالو  یاالتی خه  یكردنڵبو و قه  یموكراسید

ك  وه  یپارت ۆب  یت بهیتا به.  زراوه ر دامه سه له  یك هێڵخ  یالت سه و ده  ییشتووڕۆیست ده  یما بنه كه
شا و   ی هیو پا پله ك،ۆر سه و هڵما كورد، بنه  یزمیونالیناس  یكان هیدیقل ته  حزبه له كێك هی

م  ئه  یاگرتنڕ.  زراوه ر دامه سه له  یالت و حزب سه ده  یكان ادهیگشت بون كه  هی هه  یریو م كیل مه
 ، زكردنهۆریپ به  یستیوێپ ، گاوهڵ مهۆروك سه له"  ینیئا  یكێاماتڕ موحه"ك  وه ش كهاتوانهێپ

  ی وه شاردنه. نێچ بكر ملكه داێئاست مووان له هه  ێب و ده"  یالهیئ  یك هی بهیوه مه"  یتائاست
 دا،ینیو ئا  یناموس  یكێئاكارو ئاداب له  ی وه چانهێوپ كۆر سه  یانیژ و هڵما بنه  یكان هینێه نه
 ، وه تهێبدر كێل" م حره نامه"ك  وه داۆیخ  یشكێم له كێرالو هه  یدانێل ڵای خه كه  ی وه ئه  ی ادهڕتا

  یكۆر سه  ی نمونه  مهێئ دا هۆیم تابل الم له به.  ڕێبیب ك هیهاوالت چیه  ێناب كه  كهێسنور
  ی هڵما بنه نۆچ كه نینیب نداو ده كه  یكان نهیرنشیرزان وبابان وم وبه تانۆب  یكان ته ماره ئه
  ی پله  یستان ده كاربه رویز وه كوڵ به  ساده  یانیرهاوالت ك هه نه  ێب ده كه  كهێپكۆالتدار تر سه ده

ست ماچ  ده شداێپ له  ێب ده انیكێركار هه  یاندنڕ اپهڕ ۆو ب  وه تهێم بچه دایم رده به له  وه خواره
  یانیژ ، ێنێم به دا كه ته م سوونه له شیس ركه وهه  ێژڕێبڵ هه دانڵ هه داێپ  یشاوێو ل  ێبكر
  یت هیش باوه  ی رپهۆك  یپارت كه كداێزمیونالیناس  ی نمونه له.  وه ارهیپرس رێژ  تهێو كه ده

بارزان   یشۆڕش" كه نن،یب ده  یكان هیر روه و سه  یبارزان  ی هڵما بنه به دانڵ داههێپ له كێروار خه
و  دیه و شه  ركرده سه  ی هیو پا پله له انی وره گه  یك هیاوازیج"  یكان دهیه وشه  ركرده وسه

م  كوردستان له  یگاڵ مهۆك  یژووێم كه  ی وه ك ئه وه ، هی هه  ۆیوپاشخ شێپ  یكان شهۆڕش
م  و ئه  پكهۆم تر ئه  یكوردستاندا پاراستن  ڕۆیم ئه  یگاڵ مهۆك له. تێكردبێپ  یست ده  وه هی هڵما بنه
و  اگرتنڕ به  یند وهی په ۆوخ استهڕالم  به ، هیابردووداڕ له  یند قاچ رچه هه  نگه رهه و فه م ستهیس
  یشاوڵێ كه ، هی هه  وه كهڕێكورد وبازا  یرژوازۆب  یتێالتدار سه ده  یماكان بنه به  یكردن  ید به ئه به

  رهۆرج و هه  ناوهێكهێكوردستان پ  ڕۆیم ئه  یارانیرپرس به ۆب  یون رعهیف  یانیژ و هیرما سه
 . وه هیكا  هتێنێشت د رده سه  ی وهێهاوش  یرگ مه ، ی ێل كێگرتن خنه هڕو  دانێل  دانه تانه
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شت  رده سه" ی دۆسیه  ت به باره سه  وه یه" سعود بارزانی مه" ن الیه  کان له ی ڕاستیه وه و شاردنه" الحیاة" ی  ڕۆژنامه
 "عوسمان

  مه حه اڵبدو عه ردار سه

  کردووه دایسعود بارزان مه ڵ گه  له یگشت یکێوتن کهێچاو پ سیپار  له اةیالح ی ژنامهۆر
و  موو ئه هه  به ماڵ ر وه سه  من ناچمه  و کوردستان که راقێع ڕۆیم ئه یخۆبارود  ت به باره سه

 یسۆد  ت به باره سه  که ی ارهیو پرس ر ئه سه  چمه نها ده ، ته  کراوه ی ێل ی ارانهیپرس
 . وه ته داوه یماڵ وه"شت عوسمان  رده سه"

  بات ، به ناو ده یقوتاب  نها به شت عوسمان ته رده سه یسعود بارزان مه دای مهاڵ وه م له
 یت حکومه یستان ده و کاربه اندنی اگهڕم  رجه سه نۆک چ روه نابات ، هه یناو نوس ژنامهۆر

 نها ته  که ننێناس شت ده رده سه  رهۆو ج ر به ن هه بکه  هی هیسۆم د باس له نێکا ناچار بکر مێر هه
بوون  یر قوتاب سه  و له  بووه یر قوتاب شت عوسمان هه رده سه  استهڕ ایئا.   بووه یقوتاب

 ڕیشت کو رده سه ڵێیب ۆکرا ؟ت نه رۆریت ۆترب یک هیقوتاب  هیر وا گه ؟ ئه  کراوه رۆریت
 انی کاره م ئه یباوک  رگرتن له وه  پاره ی له سه مه ۆب یستیرۆریت یکێو باند  بووه کێند مه هڵو ده

م  ئه یماڵ وه.   نجام دراوه ئه  رهۆم ج له یتر کار ینێشو نیند چه  له نۆک چ روه ؟ هه ێکردب
  ژنامهڕۆو   بووه ینها قوتاب شت ته رده سه  ،نه  رهێخ ، نه کان گهڵ موو به هه ێیپ  به  ارانهیپرس

  سته به م مه ئه ۆب ی که و کوره  سول بووه ند و مه مه وله شت ده رده سه یباوک  ، نه  بووه نوس نه
ن  بکه  پاره یوداوا  کردوه  وه هیس وکار وکه یباوک  به یند وهی په شیکێس که چیه  نه ننێێبفر
 یچۆب تداراڵ سه ده یزمیونالیو ناس یسعود و پارت مه  هیوا که. ن  ئازاد بکه انی که هڕنجا کو ئه

شت  رده سه  که نێدا نان وه دان به کێرۆج چیه  به یچۆن؟ و ب به ناو ده یقوتاب  شت به رده سه
 کاێکات  له ،ێب هه یکێنینوس جیه  که نڵێش نا وه ئه زیرگ ت هه نانه ؟ ته  نوس بووه  ژنامهۆر

و  دراونێڕرگ زمان وه نیند چه  به  وه ته کراونه واڵب دایکورد یر پهڵما نیند چه  له یکان نهینوس
 یسعود بارزان مه ڵێێب ۆت.  وه ته کراونه واڵچاپ کراون ب کاندا هیهانیج  ژنامهڕۆ رو پهڵما  له
 انی ژنامهۆر ۆڵیمان ر هه ستاێئ تێرن نته ناو ئه یکان ره پهڵ مه ێزان و نه ێزان ب نه  نده وه ئه
  هیاستڕ  م ئه  هیوان مێ، پ( تر  یوان و ئه رێامنی بات و په خه)   وه هیشۆخ یکان ره پهڵما  به  هی هه
  نوس بووه  ژنامهۆشت ر رده سه  که ی هیو راست ئه ی وه شاردنه  له کێست به نها مه ته ، ێزان نه
 ایموو دون ، هه  کراوه نه رۆریت یکان نهیر نوس سه  شت له رده سه نڵیب یگشت یرا  به  که  هی وه ئه
 نێل ده یتسعود وپار مه یچ که  کراوه رۆریت  هۆیب  نوس بووه  ژنامهۆشت عوسمان ر رده سه ڵێ ده

و  ین ده و مه یر گه ژنامهۆر ی کخراوهێو ر یت هیسا دان که سه.   بووه یو قوتاب نها ئه نا ته
  له یس که ها نهیۆمل یر ماوه و کوردستان و جه راقێب و ع ره عه یایو دون هانیج  له یاسیس

و   کردووه  دانهیئ انی ستهیرۆریت  م کاره ئه  کوردستان که ی وه ره کوردستان و ده یلک خه
تا   وهینوس ناس  ژنامهۆک ر وه انیشت رده سه ، وهیرپرس زان به به  ی که تهاڵ سه سعود و ده مه
،   سته به م مه ئه ۆب نتنیمیکۆد و گهڵ و به ئه یکان نهینوس  چونکه ێبووب یقوتاب ی نده وه ئه
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نا  ڵێ ده ێزان ده لێفام و گ نه  به  کهڵ م خه ئه  وه  هی  گهڵ به ێب یت هی که تهاڵ سه و ده یپارت دا رهێل
 .  بووه نوس نه  ژنامهۆشت ر رده سه

  که  هی سته به و مه به  ارهید ؟ کهێست به چ مه ۆب ؟ هیدایچ ناوێپ  له یو بارزان یپارت ی که هیوکاریفر
 شیو ن ئه بده ایکوردستان و دون یکڵ خه یشانیکوردستان ن ی زنانهۆدر یکێن مهید ێو انهی ده
 یس و که نیوسو ن اڕرویر ب سه  س له که ، هی هه یو ئازاد  هیموکراتیکوردستان د  هی وه ئه
 ی ێکوردستاندا ت  له کێنوس  ژنامهۆر چیوه ه ێناکر رۆریو ت ێنووس ناکوژر  ژنامهۆر

 یژووێم  چاو له. هتد.... ێو حوکم نادر ێناکر یندانیو ز ێنرێناشک ی راکهێو کام ێنادرڵ هه
 یکێن مهید  نده چه  هی زنانهۆو در  هی ساخته  نده چه  نه مهیم د ئه  کوردستان که  ن له بکه تاڵ سه ده
 .  رهیزو و ته یجار  تهڵگا انیکان که بژاردنهڵ هه ی نده وه ، ئه  رهیزو ته

  انهیم راست ئه  هۆی، ب ێب انی که زموونه ئه یست دان ده  له یم خه یو پارت یبارزان ڵێێب ۆت
 انیشۆک خ روه ، هه ێر ناو به  له انی زمونه م ئه و ئه تێب  گانهێب یکێست ک ده وه نه  وه رنهشا ده
 یکێدانیه   و شه یوربانق  کوردستان به یمێر هه یت حکومه ی زمونه م ئه ئه  که  وه نهڵی ده  مه ئه رۆز
 یبات و خه ڵو هه  به ۆمر ئه ی خهۆم بارود ئه  استهڕ  وه ئه مڵی ده شیمن.  ست هاتوه ده  به رۆز

م  ئه یم رهه ن به ناکه یباس یو بارزان یپارت ی وه ئه ماڵ به  ست هاتوه ده  کوردستان به یکڵ خه
ند  چه یرفانیگ  تهێچ ده ای؟   داوه ی که هیقوربان ی کهڵ و خه ؟ ئه  وهێك یرفانیگ  تهێچ ده   هی باته خه
،    وه هیکان وه موو نه هه  به یبارزان یرفانیگ  تهێچ ده نموونه  ۆب  شنهۆر ی که مهاڵ وه ؟ وه کهێس که
 ێبینیبب انیتورک یتیم یکێس که یدانانێدانپ یۆیدڤی بۆتیۆر  سه  له کڵ خه ی ربهۆز  هی وانه له
  وه لهیل خه میبراهیئ یگاێر  له الرۆد نیۆمل 4تا  7  ژانهۆر یبارزان انڤریچێنها ن ته: ڵێ ده  که
نها  ته  نده هره دا به زمونه م ئه ئه یبوون  ئ له وه ئه ڵێ به. ایتورک یکان بانکه  تهێرێن ده یرۆل  به
و  یکارێر ب ک هه نه شیکوردستان یکڵ خه یش ،به  وه هیتێک هی  به یپارت  به تدارانناڵ سه ده
ترس و  یپاندن داسه کوڵ به  هییر وه خته و نابه یی ونا ئاسوده یی و ئاواره یژار و هه یت نهی مه
،  ێب زۆریپ ۆب ی زموونه م ئه ئه یت هۆیخ یق هه یبارزان.   شهیرۆریت وڕو کوشت ب قاندنۆت

 رێژ  له  وه  وه هی خهۆو بارود تاڵ سه م ده به ێب زۆریکوردستان پ یکڵ خه ۆب ێب ده ۆب ماڵ به
 ای ێبکر یکورد  ر به گه ئه ێدرڕناگو ی ماناکه  مه ر سته م هه مدا بن ، سته نگ و سته برو زه زه
عسمان  به یت حکومه.هتد .. یسپانیو ئ یرنس ره و فه یزینگلیوئ یو فارس یو تورک یب ره عه  به
  وه به  چونکه  وه هیدا ده یكڵ خه یماڵ ئاگر و ئاسن وه  به  هیبکرا ک هیت هیزا هڕر نا هه  رهیب  له

دام و  سه ۆب.   پشته  له ی گانهێب یست ،ده نیشتمانین یحکموت یدژ  کردن که ده یتبار تومه
 دایایت  بوو که نه یک هیزۆریپ جیه راقێع یکڵ خه ۆب ماڵ بوو به زۆریپ  ته و حکومه ئه شیعس به
ردا  سه به قاندنۆو ت ێراوک هڵو ترس و د ێر بکر وه خته ژار و نابه و هه ێلک بکوژر خه

 یت حکومه ی زموونه م ئه ئه شیکوردستان ێلک خه ۆب ێب ده!!. ؟ ێب زۆریپ ێب ده ۆب ێنرێپ بسه
ر  وه خته ژارو نابه ، هه ێکوژر ده یرورایر ب سه  لک له خه دایایت  که ێب هه یک هیروزیچ پ مێر هه
  به تاڵوو ێناچار بکر. ێر ر به سه  هب انیژ قاندنداۆترس و ت یک هیزا ناو فه  ،لهێکر ده
  . ێب نه  هیزا م فه ئه  که ێب ده زۆریپ  زموونه م ئه ئه ێکات. ێب  و ئاواره ێڵێبهێج
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کوردستاندا   لهۆمر ئه  وداوهڕم  ئه  ووتراوه" اةیالح"  به یبارزان ی که مهاڵ وه یتر یکێش به  له
 ن هیال  له  ژراوهڕێدا شداێپ  له یکیالنیپ  وه ئازاده ینوسان  ژنامهۆر یناو  به  کراوه  وره گه
 ێپ ی نها ووشه ته  که کێس که یانیگ یست دان ده  له  بچوکه  وداوهڕم  ئه ایئا!!  هی وه کهێن هیال

  که شانداین ی گهڵ به  نده چه ی؟بارزان  راسته  نده خت چه وه شێپ یالنیو پ خشه نه ای؟ ئا بووه
  له  هین یک هی گهڵ ک به نه  ارهی؟ د ینێلم بسه  مه ئه یتوان نۆ؟ چ ێوتب که یست ده  وکه ووداهڕ شێپ

 اریشۆه کوڵ به  هیخت ن وه شێپ یالنیک پ نه  که ێزان چاک ده یشۆخ كوڵ به  وه ر ئه سه
 یجام یو پر بوون تاڵ سه ده یکان مه ر سته رانبه به له  کوردستانه یلک خه ی وه بوونه

 یلک خه شیشترێپ  ارهیبکا د ێل یمڵالت زو سه ده ێر ناگه ێل تریئ کڵ ، خه  انهیمول حه ته
کوردستان  یکڵ خه یکان هیت هیزا هو نار کان شاندانهیپۆخ.   کردووه ی م کاره ر ئه کوردستان هه

 انیماڵ ئاگر و ئاسن وه  به  که دایکت هیو  یپارت ی که تهاڵ سه ده ڵیسا نیند چه ی له ماوه
  نه  و کاتانه ، ئه  وه خاته ده ۆدر  به یبارزان ی که مهاڵ وه  که  هی شنهۆر  گهڵ و به ، ئه  وه ته داوه

. کرد ده انیکان هیت هیزا ناره یت هیرا رابه شیئازاد ینوسان ژنامهۆر  بوو نه هه  نه هیو ال نه
م  ئه یپشت  له کێن هینها ال ته  که ی وه به یبارزان ی وه خستنه ۆدر  به ۆتر ب یک هی گهڵ ها به روه هه
 ێو ب  هیر راست ن ک هه نه  مه ئه  ه" انۆڕگ" یست به مه  ارهید  هک   هی وه نهیت هیزا وناره شاندانیپۆخ
  به کان هیت هیزا هڕنا ێو هی تر ده رۆکا ، ز ده  هیعایدێم ئ ئه  ندانه فمه ده هه رۆز كوڵ به  هی گهڵ به

  هین یکێه گونا چیه یبدا پارت شانین  وه بدا ،و ئه شانین یکێالنیپ  به  بدات وه شانیق پ ناهه
  له  که دا کانهڵ خه و هناو ئ  به رنێچاو بگ.  ێب نه" رانۆگ" نها ته  هیراز یپارت  له کڵ موو خه هه
 انیند و چه" انڕگو" ینگر هیال انیند چه نێنریبب ده کاندا شاندانهیپۆخ کان وه بونهۆک روۆک
ست  ده  دا کراون به م ماوه له ن که بکه  نانهیمپ و که خوازن ،چاو له یئازاد یلک خه ستینۆمۆک
 انی ده  ، چاو له   بووه  وه خوازهیئازاد یلک و خه کان ستهینۆمۆست ک ده  به ای   بووه  وه ه"گوران "

  مانه ئه. دا ناوهێم پ له  خستوه ێر به انینیمپ  ن که و ئازاد بکه یاسیس ی ژنامهۆو ر ر پهڵما
لکو  به یو بارزان یپارت یدژ  له  هیو ن ئه یکێالنیو پ  هین ێن هینها ال ک ته ن نه وه ئه ی گهڵ به
 هانیکوردستان و ج یئازاد  ی ژنامهۆرو ر ومالپه ین ده و مه یاسیوس ۆڤیمر ین هیال انی ده

  هڵتا  به ی وه ئه ێن ب که ده  نانه نهیمپ و که یت هیزا و ناره شاندانیپۆم خ ئه یر رابه
 " . انۆڕگ"   به فشنیلکو موخال به  وه  ه" انۆڕگ"  به  وه سترابنه به  وه شهیک هیزوو ده

 ێیچاور  هیبوا ده و هی هه اسایکوردستان   له ڵی ده دای که هیکار واشه چه  مهاڵ وه یتر یکیش به  له
ر  سه  له  هیبدا ۆیخ ی وه نهیلۆکێل ینجام ئه ی که هینۆکارت  وه نهیلۆکێل ی ژنهیل  هیبکرا  وه ئه

  کوردستان به  له  هی هه کێس که ایئا!!!! دا ئه اریبر اسای  تاونباره ێک  وکاته ئه  که رووداوه
موو  هه  هین ک هیاسایکوردستاندا   له  که ێزان نه  وه شهیتێک هیو  یپارت یندامان ئه یخود
 یلک خه یدژ  نها له هو دادگا ت اسای!! .ماشا بکات ته کسان هی یکێچاو  به انیتاڵهاو
چ ! ؟  حوکم دراوه  راوهک ییرپرس دادگا کام به ستاێتا ئ!!. کا کوردستان کار ده یت نهی شمه به
 یپارت یتاڵ سه ده رێژ یکوردستان ێزان نه  هی س هه ، که دادگاوه  ننهێبه کان هیبارزان ی وه ئه یجا
 ی س واسته ر که هه ڕیب ده  وهێر به دا هیزک و ته لیرت و به واسته یما ر بنه سه  ر له هه یتێک هیو 
بکات  انیژ ێلكو ناتوان به ێنۆڕێدی دادگا ده ر له ک هه نه ێب نه ی هیزک دات وته نه لیرت و به ێب نه
  به ێحوکم بدر کێرپرس ر به گه نه ۆ؟ب اسای  حوکم؟ کامه  دادگا ؟کامه  کامه. تدا ته که مله و مه له
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ر  گه رکرد ،ئه ده ی م حوکمه ئه شیکێر دادوه مانیر گر گه ئه کاێکات له  مه ، ئه ێئازاد ناکر  واسته
  مه ئه  ارهید) ردا درا سه  به انیحوکم ی که هڵما بنه  ر به سه یسان و کورو که عودس مه نێیوادا بن

 ننێبسوت  وه کهێوشک پ وڕ ن و ته بکه انیناچن ئازاد  هڵما بنه یاکانیشیمل ۆ،ب(  هی فسانه ئه
 زیرگ هه   ێب نه ێر دادوه چیه ن که وا بکه یکێر بکوژن کار ن ودادوه بده کێپ کێودادگا ت

 . ها بکا وه یکار ێب هه ی وه ئه یت هجورئ

م  رده به  تهێچ س ده که م که هی  و تاوانباره دا ئه یاریبر اسایر  گه کا ئه راست ده یبارزان ایئا
س  ودا که ئه یحوکمران یڕژ  له ێجار.  شهینین کهێپ یگاێلكو ج به  هیک راست ن نه  مه دادگا ؟ ئه

 چیه رێخ  نه بکا، مارۆو ت ر ئه سه  له اڵسکا ێتوان س ده که یتاوانبار ۆت ڵێب ێبتوان  هی هه
 یکار یت جورئه کاندا هیکتاورید  ته حکومه  له ێس ناتوان که نۆک چ روه ، هه ێس ناتوان که
 ێبر ناو ده  و له ێکر رنگون ده عاتدا سه سه 73  متر له که ی ماوه بکا له  رهۆو ج له
 یروان چاوه یب ده ڵێ ده یبارزان . داوه شانین ی مه ئه ژووێ،مێب ر وا ده هه شدایکوردستان له
و  شاندانیپۆلک خ بوو خه ده  نه و هیبدا ۆیخ یاریبر  وه نهێلۆکێل ی ژنهیتا ل  هیبکرا  وه ئه

 یست به مه. هیبدرا ایدون شانیپ ینیناشر  کوردستان به  بوو  ده نه  وه هینجام بدا ئه یت هیزا ناره
س  که ێقبول کر ێب ده کاتی ده یوبارزان یو پارت تاڵ سه ده یرچ هه  هی وه ر ئه هه دا رهێو ل ئه

کوردستان و  ێلک خه ی ربهۆمن و ز یرا  به. ؟   وه نهیلۆکێل ی ژنهیل  پاشان کامه.ێب نه یناراز
  شت عوسمان به رده سه ی هیسۆد ۆب ێب  وه نهیلۆکێل ی ژنهێل یناو  هین کێشت اشیدون
 و هینۆکارت یکێنها شت ته یبارزان ی که وه نهیلۆک ێل ی ژنهیل. یقێنت و مه یعیواق یک هیمانا
 ۆب  مه ئه ڕۆم وا ئه. تاڵ سه ده  له یلک خه یکان هی هڕتو ی وه دامرکاندنه ۆبوو ب کێکیتاکت
 وه تهێش لوه هه ێب ده  هی وه نهیلۆکێل ی ژنهیول ئه  که  وه ته بووه شنۆکوردستان ر یکڵ م خه رجه سه
نگ  ده ێلک ب خه ی هیم داوا له انۆیخ تاڵ سه و ده یپارت یچ که ێدابنر ۆخ ربه سه یک هی ژنهێو ل

 . کاتینا شیزیرگ هه  وه  کردووه نه یکێکار چیه ش که هینۆکارت  ژنهی، ل  کردووه

  به) یقوتاب یکوشتن  له  رانه گهین شیو ئه  خات که رئه ده ۆیدا وا خ اةیالح یالم وه  له یبارزان
 چیه ی بکه ێچاو ل  وه م باره و له ئه ی مانهاڵ و وه ر ئه گه ئه. شت عوسماندا رده سه(  و ئه یول قه
 ێو انهینا یشی که ژنهیو ل ۆیخ ێزان بچوک ده  به  ووداوهڕم  ئه  چونکه ێنریو ناب ئه یران گهین
 یکان کخستنهیر یگاێر  له یو پارت یش خراپتر بارزان وه له ، هی هیسۆم د ئه ۆن ب بکه ێکار چیه
 یناموس یو باس ئه  چونکه  کوژراوه  هۆیشت عوسمان ب رده سه نڵێ ده کڵ خه  به  وه انهۆیخ
(. نمێب ۆیوانم ب من ده ێو ده یسعود مه یس کچ رکه هه) یت هیووتوو  کردووه یسعود بارزان مه
 ماڵ ن به بکه ڕ ناسن باوه نه یکان نهیشت ونوس رده سه ی وانه و ئه وار ندهێخو نه یکڵ خه  هی وانه له
و  ساخته  نده چه  هی نده م پروپاگه ئه  که ێزان ده  وه تهێندبێخو یشت رده سه یکان نهینوس ی وه ئه
چ   وه م باره له  هین انیشیک هی گهڵ نها به ته. ێکر ده  وه  وه ئه یناو  به  پوچه  نده و چه  هۆیدر

 یمن عاشق)  یناو  به  شدا که رده سه یکێنینوس  له.  ێو ب ئه ینگ ده ای ێشت ب رده سه یکێنینوس
و  ئه یست به مه  دات نه ئه شانیکوردستاندا پ  له یت هینایچ ینها ناکوک ته(  میبارزان ی که کچه

 چێه  و نه  داوه یوكێجن چێه  نه  سعوده مه ی که کچه یعیواق یکێعاشق  که  هی وه ئه
 کوڵ به  بووه ر ئاوا نه ک هه و نه ، ئه یسعود بارزان مه یکچ  به  کردووه یخس شه یک هیت هیسووکا
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ژنان و   که تاڵ سه ده ی هیساالر اویپ  قله و عه ئه یبردن وێن  له ۆب  باتکار بووه خه یکینسانیئ
  واوه  وه له رۆژنان ز ۆو ب ئه ی وه ندنهێخو  هۆین ب که ده ێقل چاو ل م عه سووک و که  کچان به

 یم ده  له ێر راست ب گه ئه.  ی که هڵما بنه یسعود بارزان مه یکچ  به ێکردب یت هیسوکا  که  تره
شت عوسمان  رده سه یکوشتن  کا که ده اتریز مانۆوا گ ئه ێکراب  هی نده م پروپاگه ئه  وه کانه هیپارت

  وه ره سه  له  تر که یکان گهڵ به  له  جگهێب  مه ئه  کراوه  وه هیبارزان ی هڵما بنه ن هیال  له ۆوخ راسته
 یک هیستیوێپ  وه کوردستانه یتداراناڵ سه ده ن هیال  له کان هییراست ی وه شاردنه .  باس کراوه

 ۆب انۆیخ یکردن ند مه هڵو ده ۆب انی که النهیناعاد  تهاڵ سه ده ین مه ته  دان به  ژهیدر ۆب  هیاتی حه
 ماڵ به.  یئازاد ی وه گرتنه رکوت و وه و سه یرست په نهۆک یپاندن سه ۆ، ب کڵ خه یژار کردن هه
وام  رده به دایر رانبه به  له شیبات خه ێب هه  وه وسانده ر ،تا چه سه  تهێناچ ۆب انی مه ئه زیرگ هه
 یر به.  یب وام ده رده به انینانێست ه ده به ۆبات ب خه ێب نه یکسان هیو  ی،تا ئازاد یب ده
  . ێریناگ ژنگێب  به شێرۆخ

77/0/7505 

 

 ؟ بوو نووس نه شت عوسمان بۆ ڕۆژنامه رده سه

 نیبڕێ ها هڕ

 یایو دون یت داله ناعه  نز له و ته  گرانه خنه هڕ یکێند وتار چه ینینووس یدوا به شت رده سه
 یئاشکراکردن یداوا  وه تهێدر ئه ماڵ وه  وه کهێس ند که چه ن هیال له. کوردستان یگاڵ مهۆک یقدوس ته

  له  یکان گره خنه هڕ ڵ گه له  که ی وه ئه یوایه  شت به رده سه. ن که شت ئه رده سه ی ناسنامه
.  وه داته ئه انیماڵ وه ۆیخ یو ناو  نهێو  به  باکانهێن، ب باس بکه و قسه ۆگفتوگ  وه کهینز
و  نگ دهێب ،ێکر دهێل ی شه هڕ هه لێمیو ئ نۆف له ته یگاڕێ  له  7505 یک هی یمانگ یتا ره سه له

شت  رده دا سه کاته و له. یکان هیزۆریو پ ێڵخ یتاڵ سه ده یوێر ک رامبه به له تێچ ب ملکه
و  ئه یترس مه  له  وه کاته ئاگادار ئه ی که ژهیلۆک یاگرڕو  رێول هه یسیلۆپ یر به وهڕێ به
ک  نه" دراێکوشتنم ل ینگ زه نیم که هی"شت  رده سه یوتار نییدوا ێیپ به.  کراوه ێیل ی هی شه هڕ هه
 کوڵ به  هیین استڕ  وه ئه  کردووه ێپ انیش تهڵگا کوڵ به  گرتووه نه یجد  به انی ر داواکه هه
 یشیمن و ئاسا ئه یران زهێپار  "شت له رده سه  هۆیب. ی ربکه و ناو ده ی بکه  وره گه تۆخ ێو ته ئه

 .تێب ئه یبکوژان یوانڕ چاوه و له تێب ئه دێنائوم" کوردستان

 یژڕۆ  ئاداب، به یژیلۆککان و  جوانه ره هونه یمانگای ر په رامبه به  له 7505-0-3 یانی به  له
 یسپ یک هی ارهی و سه ین ده مه یجل  س به که 4 ن هیال له. یانێڕڤز یسیلۆپ یرچاو به و به وناکڕ

 یفاندنڕر  سه به" عات سه وین"  ی کهینز یدوا به. ێندرێفڕ ئه رۆز به کۆده یکات  ژماره
 یواو و ته رێول هه یشار یشیو ئاسا سیلۆردشت، پ سه ی هڵما و بنه انڕێیشت هاو رده سه
 نیند ت چه نانه ته. یزگارکردنڕ ۆب  وه نه که ئاگادار ئه  وداوهڕو  له رێول هه ینیپشکن یکان هڵخا
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  وارهێئ 0"تاکو   ژهۆو ر ئه  که" سیلۆو پ شیئاسا" کان هییمن زگا ئه ده  ن به که ئه یند وهی جار په
. تێبزانر ی که نهێشو ی که نهۆف له ته ی گهڕێ  توانن له ئه وات،ڕ ئه ی که نهۆف له ته یس ره جه" 
 ..کرا نه چیه ماڵ به

  به ، وه تهێزرۆد موسل ئه یشار یکێک هڕ گه  شت له رده سه یرم ته 7505-0-0 ی وارهێئ  له
موو  شت و هه رده سه ینگکردن دهێب ۆب ک هیماێک ه وه ێکر ئه رۆریت یم ده وێن  له کێک شهیف

 .نابن یت داله و ناعه ویزڕدا یسات ده و موقه یزۆریپ ڵی هیاێڕگو  که تریکان شته رده سه

. شت رده سه یسی که  له  وه نهۆڵیکێل ی ژنهێل ینانێکهێپ یدوا  شت  به رده سه یرۆریت یدوا به
م  له انۆیبن و خ نگ دهێب  کرا که ئه نووسان ژنامهۆر  له  شه هڕ بوو هه ارید  که کێشت  تاکه

 یانیگ یاستنپار ۆب کێنوس ژنامهۆند ر چه  شانه هڕ و هه ئه یئاکام  له. دور بگرن به  هی له سه مه
 .شتێهێج انیرێول هه یناچار  به انۆیخ

 ڕۆم تاکو ئه  وه مه که هی یکان ژهۆر  ر، له سه  مه بخه ییشناڕۆ دا رهێل  ستمه به مه ی گهێج ی وه ئه
 ینووس ژانامهڕۆ ینکاریئ". و نوسراو سترایب نراو،یب" یپارت یاندنی اگهڕ یزگاکان ده

 یپارت و مێر هه یکۆر سه ڵ گه له" اةیالح"  ی ژنامهۆر ی مانهید نییدوا  له. کرد انیشت رده سه
ک  بوو، نه ۆزانک یشت قوتاب رده سه: " ڵێ ئه  وه کاته مان شت دوپات ئه هه" یسعود بارزان مه"

 ".نووس ژنامهڕۆ

 اتریشت، ز رده سه ینوس ژنامهۆر یکار یلماندن ر سه سه  مهێنازنم ب یستیوێپ  به دا رهێل 
و  رێبو یکێنوس ژنامهڕۆشت  رده سه  که  هیستدا رده به له شنڕۆئاشکرا و  ی گهڵ به نیند چه له
 یکار  بوو، به" نامهیئاشت" ی ژنامهۆر یران نوسه ی سته ده یندام ئه.  وتوو بووه رکه سه

  هڕ پهڵکوردستان و ما یکان ژنامهڕۆ کێرۆز  له  گرانه خنهڕ یوتار ینیو نوس رانێرگ هو
 ،یب ره عه یکان زمانه ۆب یکان ته وتار و بابه  له کێند هه ستاێئ.  کردووه یکار  کان هیکورد

 ێێپ به.  وه ته وکراوهاڵو ب  ردراوهێرگ وه تریزمان نیند و چه یمانڵ و ئه ینس ره فه ،یزینگلیئ
و   یکورد یو ناودار و ناسراو  وره گه ینووسان ژنامهڕۆران و  نووسه له کێرۆز ینگاندن سهڵ هه
 وادارمیه.  نراوهێنگ سهڵ هه یوان ژنامهڕۆ یو جوان  وره گه یکێکار  به یکان ته بابه ا،یدون
 ین هیشا  که ێشت ناوبنر رده سه یناو  به ادایدون یئاست  له یر گه  ژنامهۆر یتاڵ خه نیند چه

 .ون ئه یکان کاره

  هییچ  وه ئامانج له ؟ هیین نوس ژنامهڕۆشت عوسمان  رده سه ۆب:  هی وه من ئه یک ره سه یاریپرس
 ڕ س باوه که  هڵحا مه  که ێبکر ک هیاستڕ ینکاریئ ێب ئه ۆب ؟ وه تهێلرێبه ۆزانک یقوتاب  به ێب ئه

 بکات؟

  وه له  که ئامانجه.  هیین اندنی اگهڕ یکێر کار هه  ستهیو نه  گهڵ به  هیاستڕو  ئه ینکاریئ گومانێب
 ڕ و باوه ییاینڵو د ئه. ن که ر ئه سه له یکار یجد  به یپارت یزگاکان ده یواو و ته  اترهیز

شت  رده سه: " ڵێ ئه  که  گرتووه ی رچاوه سه  وه هیچ  له یو پارت مێر هه یکۆر سه ی هییو پته
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"   وه نهۆڵیکێل ی ژنهێل شتایه  که  هیاینڵد  وه له نۆچ". نووس ژنامهڕۆک  بوو، نه ۆزانک یقوتاب
 .  داوه س نه که به یکێنجام و ئه  وه ونکردنهڕ چیه"  نراوهێکهێو پ ئه یرمان و فه  ر قسه سه له

 یکان هڕ و باوه  قسه کێس ر که هه ،یزگاکان و ده یپارت یستاێتاکو ئ یکان ره وهیپ ێیپ  به
  شه هڕ کوردستان و هه یکڵ خه یسات ده و موقه یند مهۆشک یکشکانێت  واته ینێبشک" یبارزان"

 یزگاکان و ده یبارزان"  نۆچ. کورد ینوس کورد و چاره یی وه ته نه یشیر ئاسا سه له
 شیمن". نووس ژنامهڕۆک  بوو، نه ۆزانک یشت قوتاب رده سه" انینڵواو د ته" یپارت یاندنی اگهڕ

وان  ئه  که تێب ئه  وه ر ئه شت هه رده سه یسی که  ی وه نهۆڵیکێل ییتاۆک یئاکام  که امینڵئاوا د
 ، شنهڕۆموو  هه ۆب  ستاوهێئ  له  کهیۆناریس.  رداوه سه له انیارڕیب شداێپ  و له نیڵێ ئه

و  نووسان ژنامهڕۆ یکردنییشت، دادگا رده سه یرۆریت یسی که  له  وه نهۆڵیکێل ی ئاراسته
ک ئاشکراکردن و  نه.  کوردستانه یگاڵ مهۆموو ک و هه کوردستان یکڵ خه یکان هیت هیازاڕنا

 .شت بوون رده سه یرۆریت یپشت  له ی وانه بکوژان و ئه یکردنیدادگا

 

 کوردستان  له  اڵته سه کی تری ده زاریه رمه تیرۆر شه

 عوسمان  بابان

 یئازاد  هۆڤمر یر ماف رامبه به  له  وه نهڕۆد یلکاو زه  ته داوهڕێف ۆیخ تاڵ سه ده  ژهێم  له
 ڕگبه پ هه  له کان ژانهێو تو نیچ  کام له چیه ۆب یخت شبهۆخ زیرگ و هه گاڵ مهۆک یکان خوازه

...  اوهکر نه ێپ یتر یچیه اتریز رۆریو ت یژیتوند و ت  و له  گرتوه نهڵ هه دایقاندنۆترس و ت
 کۆترسن یک هی رکرده سه ێکات..  هی هاتانهۆم تر ئه یر ده  ژهێدر شیکورد یتاڵ سه ده  وه انهڕب ێب

 یئازاد یو باس  وه کاته ئه تیدا ز اندنی اگهڕ یراکانێم کام رده به له یکان انتکارهیخ  چاوه
  ره ودهیفر  کهۆر هو س له  وه وتنه دوورکه ۆب یت هڵجا رم و خه شه دا هی م چرکه کات، له ئه
 تۆخ یک هی هڕۆڵ یرگ مه له  ریب ێکات ۆت کۆر سه ی ئه.. ن که تر ئه وره گه انیکان نگاوه هه
 یی شهیک پ وه انی  ؟؟؟؟..وه تهێد ریب مانتیشتین یئازاد یگاڕێ یدانیه شه  وه تهی که ئه
 زیرگ هه کۆر سه ی ئه ۆت  که  هیوا مڕ من باوه.؟؟؟..تی که ئه لێگ تۆخ  زنانهۆدر تیی شهیم هه
  له یتوان ئه نۆر نا چ گه ئه تی ماشا ناکه ته گاڵ مهۆک یتر یکان هڵک منا وه تۆخ یکان هڵمنا
 انیکردن رۆریت ارڕیب  هی وهێش  م کاندا به خوازه یئازاد  هۆڤو مر نووس ژنامهڕر و  نوسه یدژ
 ۆت نڵێبا ب مانیگر. تیب نه  وهێدز  م کاره ئه یئاگادار ۆت  هین  وه به مڕ من باوه..تی بکه رۆم

 ماڵ به.  ته للهیم یر و سامان سه یبردن ناڵتا  که به  هی گرنگ تر هه یکار ۆت تیئاگادار ن
 نۆک چ وه.. ارهید  وهێپ انۆیت یمزایو ئ رۆو م ن گهڵ به کان ووداوهڕ یدوا  له ۆت یبوون نگ دهێب
 ێب یزان ئه شۆڕبات و ش خه ین خاوه  ت بهۆخ شتاێه  تاوانه  له  ڵموو سا م هه پاش ئه  له ۆت

ک  وه شیدانیه ژاران و شه هه  ی هڕۆڵو   ته للهیم م ئه یاستڕم  حاکم و ده  به  کردوه تۆپرس خ
 ڕپ یکێنگ ده  بنه و ئه نڵما ئهڵ کانتان هه تاوانه یوڕر  سه له  رده په ێکات تی که ماشا ئه دوژمن ته

 .گاداڵ مهۆگ  له یئازاد یدا سه  له
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  له.ێدێل یی هیکسان هیم نا  ئه ینۆب نگم هڕو  م شهۆڕم ش ئه یکان شت ه رده موو سه هه ڕیکو من
 مۆنگ بووم و خ ده ێب  کهێم دا ده خوازانه یئازاد  هۆڤم مر ئه یبوون دیه رگ و شه پاش مه

  به ت باره سه  که ی نه و نامه وت له ر چاو که به کم هی نامه ێو کات م شه ئه ماڵ به ، وه مهۆخ ئه
 یشت عوسمان رده سه نوس ژمانهڕۆ یر کهی په یئازاد یر کهی په یدروست کردن  له گرتنڕێ

 ۆیت ۆب رمێبن  امهی م په و ئه  وه مهڕبس ماۆخ  له هینگ دهێم ب دا ئه ارمڕیب  وه ندهێخو دمیه شه
  له انیکانۆر سه ی شهیپک  وه  که ی دارانه تاڵ سه و ده ئه. کانت هڵ نده گه  تدارهاڵ سه و ده کۆر سه

 ڕج دا نهاڵخا  له  نهیم نووس ئه ۆیمن ک. هیگاڵ مهۆم ک ئه ۆب  هین ێپ انیاتریز ینابووت
 . وه مه که ئه

شاردا  یکان نهۆاڵم ک رجه سه به ی که هڵما و بنه ۆیخ یکان ره کهی په و نهێو کێکۆر سه ێکات/ 0
کان بکات  نده کارمه ڵیجمووجو یرێچاود یکان نهێرمانگاکاندا و موو فه هه  و له  وه بکاته واڵب
 ؟؟؟.یئازاد یر کهی م په رده به  له  گرهڕێ ۆب

وان  ئه نێخو  به  هیم ئازاد ئه ڵیبکات ب دانیه شه یباس  وه اخهی به  به  نده وه ئه کۆر سه ێکات/7
 ؟؟؟. بژاردوهڵ هه تانۆریت  که یئازاد  هی کامه مڵێ ئه شیمن.  هاتووه ید به

 یر دروست کردن رامبه به  له  انهی شار هه یکان تدارهاڵ سه و ده کۆر سه  که ی و ترسه ئه/4
ر  رامبه به  تاوانبارن له نیم و داواهه م که هیوان  ئه  هین  وه ئه ی شانهین  مه ئه یئازاد یر کهی په
 ؟؟؟.نوسان ژنامهڕۆر و  نوسه یرکردنۆریت

  رکردوهیداگ تانۆخ یکان ره کهی هپ ۆب تتاناڵوو یکان هیگشت  نهێو شوو پان هۆڕموو گ هه ێکات/ 3
؟؟؟ .یئازاد یر کهی په یاندنی نجام گه ئه  به ۆن ب که ئه یگرڕێ ۆب نین یئازاد یدژ تانۆر خ گه ئه
 ۆب رتان رامبه هد ب سه نۆک چ داوا ناکات، وه  وهێئ  ف له سره رج و مه خه یئازاد یر کهی په ۆخ
 . رخان کردوه وان ته ئه یرۆریت

. کات  ئه  وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل  باس له ێکات  زگارهێپار یکان پووچه  قسه یماڵ وه   هی مه ئه/0
 چیه کۆر سه یکان ارهڕیب  ر له ده ن به شنه م چه له یکیارڕیموو ب هه ین خاوه انۆیخ ێکات

 . هین یمانا ک هی ژنهیل

  هڵ نده گه ی ته م حکومه ئه یکان رده و دز و جه ڵ نده گه ۆب  وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل زگارێپر ۆب/ 0
 ؟؟؟.تێدانان

 .یئازاد یر کهی په یدانان  به  دانه  گهڕێو  نیناس یسم هڕ  به تاڵ سه ده ۆمن ب یامی په/ 2

 یکانڵ و خه نووس ژنامهڕۆر و  م نوسه رجه سه ۆم ب که واز ئه بانگه دا نهیم نوس ئه ییتاۆک  له
 یتاڵ سه ده  که ی انهیکسان هیم نا رگرتن له به ۆب تێدروست بکر یرنگار به کۆڕێت  که خوازیئازاد
 .کوردستاندا  کات له ئه یی ادهیپ یکورد
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 کوردستان و  له یر گه ژنامهڕۆ یو ئازاد ڕ و باوه ریب یئازاد ینانێدسته به ۆکردن ب کار

 ...نجام ئه  با بگاته ش ره کهی م په ئه یکردن دروست

0/2/7505 

 

 !مردویی بوو  بهپارتی ژان گرتی، مشکێکی 

 تۆریپ ئامانج

 ستیدو ب سه  له اتریو ز( شت عوسمان رده سه) ترس چاونه ینوس  ژنامهڕۆ یکوژران یدوا به دوا
و  یاریوش یله ترس ،یسواکانڕ  سته ده به م هڵ و حزب و قه یسعود بارزان ر، مه وبه مه له ژڕۆ

 یسان و که کخراوڕێ  رچاو له به یک هی کوردستان و ژماره یکڵ خه  رچاو له به یکێش به یی هڕتوو
و  به! جووت بوون داڵی گه برد و له( کات) ۆب انینا په ا،یدن یخوازیو ئازاد ستۆد نسانیئ

  له کێک هی  له  و جار جاره نن هی رابگه انۆیخ یبوون( ئاوس) کێژڕۆند  چه یدوا ی دهێئوم
 انی که ه( نڵێ به) ی نهێن و و بکه  انهیرات موخابه یکێر نهۆس اندا،یکان هی یهل ئه  خانه سته خه

و  ڕی په دهێر مانگ ت هه!  وه نه بکه انیمنێن و ه بده  هڕو توو یازڕنا یکڵ خه یشانیپ
 ی قسه ی ژهڕۆر  بوو، هه واێشێل انیر کان سه مامانه!  هی یچ  اندارهیو گ ئه نڵێب یزان اندهی نه
  وه بونه ده مانیش په ش وه ئه یدوا ک هی قه ند ده و چه درا دهێپ ی کرا و مژدانه ده ڵبوو قه انیکێک هی

 یر بهڕێ یم رده سه ۆئاخ ب: انوتی ده  وه انهۆیر خ به و له تێر ناب ش هه مه ئه: وت ده انێیو پ
  بوو؟ کوره هه اندارانیر گ سه له انی یاریزان  نده وه ئه کڵ کوا خه  و کاته ئه! یت هیکوردا ی وره گه
  و به  وه مان کرده وره گه یکێز عره ئابدا مه ی 40  له ستاێئ  ر له به ڵسا 03 ڕۆ ر دوور مه هه
  بابه ده  وانه ئا ئه! نیانڤ هێڕز   وانه ئه ن،ین  یمارۆس ک ره حه  وانه ئه: وت مانمانۆخ یناڵاڤ هه
 یبارزان یکان وه و نه ڕکو ۆب یارید  دام به سه ڵاڤ و هه نیب ره عه ین سه هڕ یسپ ئه  وانه ئه ن،ین

و  یبان هڵتا مانیتوان شیت دواتر نانه ته!  هیوا ن وتی نه ، هیچ شیس هک ک هی! یناونێمر ه نه
و  ترسان خه ێیوان ل ئابدا ئه ی 40  له ی وه ئه  که ی ته ناعه و قه ئه  نهین هی بگه یشی که حزبه
و  رێول هه یکان ر جاده سه  بووه ژاڕ ۆب  نهێموو خو و هه ئه ی ئه انیوت انیشیکێکات! بوو
رموون تا  ن فه ناکه واڕر ب گه وت بوو، ئه نه  وه ئه  نهڵیوتمان عاق  وه نهین کهێپ  به ؟یر وروبه ده
 شیوان ش کرد و ئه براوبه مانیشی که ه( م رهه به) ، وه هی( یئاشت) یگاڕێ  له تریئ! نی که یش به
 !کرد ی( ئازاد)   به انیست بوون و هه( اریخت به) رۆز

 . ر باشه هه شتاێه: یوت انیتر یکێک هی

 :بوو  هڕتوو یبارزان 

 ؟ مژه گه  باشه ێیکو ۆ
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ن  بکه ڵشغو مه تانۆخ  وهێئ: نڵێی ده ی که ره هیودا سته و ده روانیوش نه  به  هی ین  وه قوربان ئه ۆ
 کڵ خه یشانیپ  مردوه  م مشکه ئه  مهێتا ئ ، وه ننهێبکوژ شی که مهۆن و م که نه شی(پ ته  په ته)و 
 : مه ئه نڵێی ده انێیو پ نی ده ده

 !  وتوه خه ستاێو ئ هی یت هیکوردا ی کهاڵر ئا سه ی هڕف رزه به ڵۆ و هه ئه ی رپهۆک  ۆ

 .نیکردوو انی قسه  به شیوان ئه تا وه ئه

 : یوت  وه ئاوسه یکێنگ ده  به شیبارزان

 !نن هی بگه یاڕن و  کان بانگ بکه و مامانه ن بکهێست پ ده ی ده ۆ

 یکێمشک!  نقه  موو نقه و هه ئه ی، دوا ئاوس بوونه یموو کات و هه ئه یدوا! یپارت گوناح
 انیوت نه  وه ژاوهڕ ینێخو  له  که ن بکهێپ انڕی باوه  سانه و که ئه این ر ته گه مه! بوو یمردوو

  وه ئه ، هیوا انڕی باوه  که ن بکهێپ انڕی باوه  وانه ئه این هر ت گه مه!   وه نه که دهۆو ک  وه کردهۆک
 ی که مهۆم این ته  وه و ئه تێنێک هڵچ ادهڕکان  مردوه  مشکه  مانه رله ناو په یپ ته  په ته این ته
 ! وه کاته ده وناکڕکوردستان   انهۆڕو گ روانیوش نه

00.52.7505 

 

 !تێرۆرست؟پارتى بۆ سەردەشتى رۆژنامەنوسى کرد بە 

  لزادیلەخ ۆئاک

 نوسەژنامۆر" ئاشکراکردنى بکوژانى  ەل ەوەنیدزۆوخ ێڵمانگ فرتوف 0 ەل اتریز پاش
 ەک داەژان مەگ کىیۆیەناریسە، ل ڵەماەو بن زبیح کانىەالدەج ستىەدەب" عوسمان شتەردەس

 ەب انینوسەژنامۆر شتىەردەس دیهەش ،ەکخستوێر ىەکەوەنیلۆکێل ناوەب ىەژنیلۆپاراستن ب
 ەپاراستن ک زگاىەگوماناوى ،د مترەک کىیەویناریدروستکردنى س برىەناساند و ل ستیرۆرێت
 ستن،ەبەڵتهەمۆو ت ویناریس نىیداتاش ەل تێزانەزائەشار خورویس کىیەزگاەد ەب ىۆخ
 ەکخراوێر واوىەکوردستان و ت کىەڵخ واوىەت ۆب ىەانیو تاوانکار شەروى ر شەمجارەئ
 ەب گالنىەوێو ت ەلکانیساو کىیەویناریدروست کردنى س ەئاشکرابوو ل کانیەتڵەوەودێن
 .عوسمان شتەردەالو س ندکارىێو خو نوسەژنامۆر رکردنىۆرێت

 دىیهەتاوانبارکردنى ش ەپارتى ل کانىیەخوریو س رىەدادو زگاەو د کانىەندەهەو ر ستیو
 ەب ندىەوەیپ کیدورونز ەک کێسەک ىەرشاشەس ەنانێه ەب وانە،ئ رنۆز شتەردەس مەڵەق
 رىەنێبکوژو رف انۆیرخەه ەک انیلماندەس تریکێ،جار یەنەوەشتەردەس رىۆرێت سىەیک
 ىەوادەو خان ڵەماەبن ىەبارەل ەک انکردیرۆرێت ەخنانەو ر نینوس وەئ رەسەو ل شتنەردەس



 سەردەشت عوسمان
 

538 
 

 شتەردەگومان و ونکردنى بکوژانى س ىەوەکردنڵکا ۆپارتى ب مەاڵونى،بینوس ەویەبارزان
 ۆب تاوانىەو پرل ونەزێق کىیەویناریمانگ س 0پاراستن پاش  زگاىەد کانىەالدەج ستىەدەب
 ستىەد ستراوداەبەڵو ه ۆدر ەلپر  کىێرتۆراپ ەدارشتوو، ل شتەردەس رىۆرێت سىەیک
و  ریشنبۆو ر ایور کىێندکارۆێخ قینتەم ەکام ەئاخر ب. ئاشکراکرد انىۆیخ رىۆرێت
 ستىیرۆرێت کىێگروپ ەڵگەکاربکات ل ەیەئاماد شتەردەس کەو گرىەخەر کىێنوسەژنامۆر
و  شتەردەس مەه کداێکاتەل دا؟یچ ناوىێپ ەئامانج و ل ەکام ۆب ک؟ێستەبەم چۆب سالمى؟؟؟یئ
 نسانىیئ باتىەخ پداەچ وىەبزوتن ەل یەهاڵەو سا پنەچ رىیب گرىەڵه ىەکەوادەخان مەه
 رەسۆب ەیەورەگ کىیەترسەم ەک ىەوەلەپارتى جگ ىەتاوانبارکردن مەئ ن،ەدەئێپەژێدر انۆیخ
و  شتەردەس ەکاک وىەعنەم تىیەساەرکەرامبەب ەونەزێق کىێتاوان ى،ەکەوادەخان انىیژ
 ىەگێر ەپارتى ل ى،ەکەزانێو خ ىۆو ناو ناوبانگى خ تىیەساەک ژوىێم دارکردنىەکەل

بدات  شتەردەس دیهەش وىەعنەم تىیەساەک ەل مەه تێوەیەئ ەهاوەو کىیەویناریس نىیداتاش
و  تیەساەچ ک نەخاو ەک زاننەکوردستان ئ کىەڵخ ستاوۆمام ندکاروێخو ێهاور واوىەت ەک

 ەونبکات ک کێرۆجەب شتەردەس انبارانىتاو تێوەیەئ مەهەو ،ەبوو کەیەوەرکردنیکار و ب
 کىێگروپ رەسەب ەتاوان مەئ پاندنىەس ەت،وێکرەن رکردنىەسەلەقس وەوەنیزۆد ۆئاسان کار ب

 ەو ،ەیەه انینسانیئ ەزارەو تواناى کوشتنى ه ستیو ەک دایستیرۆرێت سالمىیئ
 ەویەپارت ىەوکیتاریس ىەوانەچێپەب مەاڵ،بەئاسان دایستیرۆرێکارى ت ەل ەیەه انیکیەرابوردو

 نسارەئ) کەو ستىیرۆرێت کىێعوسمان کارى گروپ شتەردەس نوسەژنامۆر رکردنىۆرێت
 وەخنەر وىەوکردناڵب ىۆهەب شترێپ شتەردەس ەک ىەوەئ لىیلەدە،بیەن( سالمیئ

 واوىەت ندجارەچ شتەردەس ەو ەکراوێل ىەشەرەبارزانى ه زانىێخ رەسەل ەویەکانەنینوس
 کەو کىیەتیەساەک ەک ىەوەل ەجگەمەئ ،ەوەتەئاگادارکرو ێپارتى ل کانىیەمنەئ زگاەد

 ىڵوەتا ه داەوکاتەل ەبوەگرنگ ن سالمیئ نسارەئ کەو کىێگروپ ۆب ەندەوەئ شتەردەس
 ەتر ل کىێڵەو خ زبىیح تىیەساەک دانەس شتەردەس برىەل ن،ەرفاندن و کوشتنى بد

 رىێولەه شىیئاسا بارى مەه تێوەانیو بش تێخبیەبا ىەگێج وانەئ ۆب ەک ەیەه رداێولەه
پارتى  ىەوکیناریس ماىەبنێب ەن،وەکبدێتر ت کانىەزبیپارتى و ح وانىێن مەه ەو نەکبدێت ێپ
گومانى  کەڵتا خ ەتوەشتوێهەن کەڵخ ىەوەرکردیو ب اریپرس ۆب انەیوەئ تىەرفەد یەداەوەل
 منىەبارى ئ کدانىێت ۆب تێبەکیەستیرۆرێت ەوگروپەکارى ئ ەمەئ ەنگەر ەک ەبکەوەئ

کاکى  رىێف انیشاخدار کىۆیەدر وەلکانیساو کىێمەاڵو انۆیرخەه ەمەئ برىەکوردستان، ل
تاوانباربکات  ەوەب شتەردەس دیهەش نوسەژنامۆتا ر ەکردو( لیهشام محمود اسماع) رەتیف
 کردنىەن ێجەبێج ىۆهەو ب ەبوەه ەویەسالمیئ ستىیرۆرێت کىێگروپ ەب ندىەوەیپ ەک
 شت،ەردەناساندنى س ستیرۆرێتەب ۆترى پارتى ب کىێئامانج!! ؟ەکرو انیرۆرێت کانىەرمانەف
 ىەژۆپر نىیمپەک" نیەالەل مەڵەئازادى ق مبولىیس کەو ەک ىیەبرونز ەرەکەیپ وەل ەگرتنێر
 ىەوەناو وەوەرەدەل خوازیئازاد کىەڵخ کىەمۆک ەب" عوسمان شتەردەس ۆئازادى ب رىەکەیپ

 ەب انیشا ىۆخ کانىەمبولیس نهاەت ەک یەاو ىێپارتى پ ەچونک ،ەکوردستان دروست کراو
 مەڵەق دىیهەبرونزى ش رىەکەیدانانى پ ەک ىەوەل ەجگ رن،ەکەیو پ ەنێو نىیواسەڵه
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 رەسەل ەک ىەکڵماەچقلى چاوى پارتى و بن ەتێبەئ ىەکەجێلۆک مەردەبەعوسمان ل شتەردەس
 .انکردیرۆرێت رورایئازادى ب

 رکردنىۆرێت ۆب ەشکردنۆخەگێ،ر هاەو کىیەویناریس نىیداتاشەپارتى ل ىەکید کىێئامانج ەو
 ەتاوانبارکردنى گروپ ىەگێرەل ڵبرایو ل پەو چ گرەخنەو ر خوازیئازاد کىێکانەڵخ
 ۆب ەیەورەگەفر کىیەترسەپارتى م ىێیەنو ەکیو تاکت ێڵف مە،ئ ەوەکانیەسالمیئ یەستیرۆرێت
و  ەوەربکاتیب وانەئ کىێڵەو خ زبىیح رىیب ىەوەرەدەل ەک ەمێرەه مەئ کىێسەرکەه انىیژ
 تێبگرەخنەر دایرانەشگوزۆو خ کانەنسانیئ تىەرامەو ک تڵەداەئازادى و ع ناوێپ ەل تێویەب

 تێبەئ ۆیەب.تێنێزەبب وانەئ کانىەسور ێڵەبدات و ه کانەنوسێپ نگىەجەب ەژێدر تێویەو ب
و  رانەو نوس گشتىەب کێنیەو ال کەیەشیپ رکاروەهەل ستۆدۆڤمر کىێسەک مووەه
 نگەماهەهەب ەوەناو وەوەرەدەکوردستان ل کىەڵخ واوىەت ەو تى،ەبیتاەب نوسانەژنامۆر
 ننێبنو ەلەپەب ستىێوەڵه کایمرەئ وروپاوەئ کانىەستۆدۆڤو مر نىەدەم ەکخراوێر ەڵگەل
پارتى و  ەک مانزانىەئ ەتاوەرەسەرلەه ەمێئ ەک دا،ییەکارەواشەتاوان و چ مەئ رەرامبەبەل
 ەکیەئاشکرا موانەالى ه.نەکەسەیک کردنىەنۆرخەدەبەزید ىڵرقاەس ىەکەوەنیلۆکێل ىەژنیل
و  اسىیو چاالکوانى س رەو نوس نوسەژنامۆو تاوانبارکردنى ر مکوتکردنەو د ەشەرەه
و  نیداتاش لتورىە،کیەنەتاز کىێشت ەویەپارت تەبیتاەو ب تىێکیە نیەالەل نىەدەم

 وەیەه ىەژێدر ستاێتا ئ ەوەشاخ مىەردەسەرلەو نا پارتى ه گرەخنەسانى رەلغاوکردنى ک
و  تاوانێب کىەڵخ ەب رەرامبەب وانەئاشکراکانى ئ ەمەترسناک و گ ەکەچ ەل ەبو کێکیە
 سالمىیبونى و ئ تىێکیەبون و  عسىەو ب 0تاوانى تابورى  ەبوو ب کێمەردەس.ناەو پ پشتێب

بون و  ەکەکەپ تەنانەت اویو تورک رانێئ پشتىەل ستەو د ەگانێب راوىیگێکرەبون و ب
 انیکانەو پارت انۆیخ ۆب کردنەڵکێستەو د تەانیخ ەوەوەئ ىەوانەچێپەبەبون،ک سینۆمۆک

و گرتن و کوشتن و  تىیەدژا ەب دایواەر ۆب نهاەت چىە،کەبو تىیەو ئازا تىیەو کوردا نیرەئاف
و  رەنوس کانداەارۆڤگ وەژنامۆر ەو ل کانداەشاندانێپۆخ ىەربۆز ەل کەڵخ مکوتکردنىەد
ئاسا  عسەو ب کردنەتبارەمۆت ێپ انیکانۆو زانک ەندنگێخو ندکارىێخو تەنانەت نوسەژنامۆر
 مەئ ۆیەب.ەوەتەبون رکوتەو س دانێتوشى ل واەنار تىەمۆتەو ب ندنێخوەل کردنەئ انیشەبێب
 نوسەژنامۆر سىەیکەل انیکانەشۆفرۆخ ەرەو دادو خورىیس زگاەپارتى و د ەک ىەمەگ
 کىێنجامەئ کوەڵب ت،ێدێپیتاۆک ەوزوانەبەن ەو ەنجاریمەکەیەن ان،یعوسماندا کرد شتەردەس
تا بکوژانى  کێالتەسەد ەل تێکرەئ روانەئاخر چى چاو روانکراوبوو،ەچاو رۆز هاەو
 سانىەک تێبەئ ۆیەب!! رکردنى؟؟ۆرێت ەبەستاوەه ىۆخ کداێکاتەئاشکرا بکات ل شتەردەس
 ەوەرەد ەل ۆڤمافى مر رانىەزێپار ەڵگەل کانیەنەدەم ەکخراوێو ر نوسەژنامۆر ەل ۆخەربەس

 سىەیک ۆب دواداچونەب نوىەرلەس کانەکگرتوەیەوەتەن رىێچاودەب تاڵو ىەوەو ناو
و سزاى  نێسواوبکریر یبکوژانى ئازاد ،تاەوەنەبک نوسەژنامۆر شتىەردەس رکردنىۆرێت
 دایو ئازاد تیەموکراتیناوى د رێژەل تریو چ رگرنەو انۆیخ خالقىەو ئ اساىیو  ژوىێم

 نەکەن رۆرێروناک ت ژىۆرەب خوازانی،ئازادى و ئازاد
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 ! نیهتێکی  رعیه رێم هیچ شه رۆکی هه ی سه که ته تایبه لیژنه

 (شت عوسمان رده دۆسێی سه له وه ی لێکۆڵینه می لیژنه یاندنی دووهه ڕاگه ت به باره سه)

 فور غه مه حه

و  ئه تازه ، وهڕی پهێدا ت(شت عوسمان رده سه) یرۆریر ت سه چوار مانگ به له ادیز
 و که هیستیرۆریت  وه کرده ینگرتنێشو ۆب ایگوا نابووێهیکێپ مێر هه یکۆر سه ی" ته بهیتا ژنهیل"

 یۆیناریس یاندنڕ پهێت یچێسک لولی ئه00 ینێتاوانباران، دو یرکردنیسگ ده ۆدواداچوون ب به
 یکێاندنی اگهڕ له یشت رده سه یرکردنۆریت یوازێش و یتێنۆچ یت هیواقع و یاستڕ ینبزرکردنێشو
 .  وه وکردهاڵب دا بناغهێب و یو مژاو م ته

 زترڵۆئا ی کهێسۆر د ک هه نه اسای ێیپ به انی تێب کیژۆل ی رهێگو به  که اندنهی اگهڕ یر وهه گه
ئاشکرا  به کوڵ به ، یر دادو دادوه یتاڵ سه ده و وهێچوارچ له وه تهۆخست یو دوورتر کردووه

م  ئه یاندنی اگهڕ. کات ئه سته رجه به ناوێو شیند تمه بهیتا یاسیس یکێئامانج به وه مدانهاڵ وه
 یاسای ییر روه سه و ۆییخ ربه سه داۆیخ له ۆیخ وه هیکیژۆل ی وانگهڕ له ته بهیتا ژنهیل

 یدادگا ییشتووڕۆیس ده و یرم فه ینێوشوڕێو  ئن شه له  وه.  وه ارهیپرس رێژ تهۆبرد یکوردستان
دار  که له یکوردستان ییزا قه یتاڵ سه ده یکبوونیپرات و یی سته رجه به و وه تهۆم کرد که یاڵبا

 یکان داوه ره سه یشاندانین و وه شکردنهڕۆ له  که پرسه ی وه کخستنهیک نز نه.  کردووه
 !  که رکردنهۆریت یکار یوودانڕ یاستڕ یووڕ خستنه

 یت هیسا کو که وسا وه ئه ، هیبووا مه ئه ی وانه چهێپ تدا هڕ بنه له مێر هه یکۆر سه یئامانج ر گه ئه
 و یر روه سه ۆب یزڕێ هیبوا ده وه شهین ده مه یگاڵ مهۆک و یموکراسید یت هیرع شه یووڕ له م که هی

 یتاڵ سه ده به ی کهێسۆد ینگرتنێشو و هیکوردستان دابنا یاساکانی و یر دادوه ۆییخ ربه سه
 ت بهیتا ی ژنهیل یدرووستکردن رمان بدات به ک فه نه ، هیکوردستان بسپاردا یداد و ییزا قه
 ێس نازان که که ک هی ژنهیل.  وه تهێناب یگاێرخدا ج هاوچه و یموکراسید یکێنگ رهه فه چیه له که
 ی ژنهیل.  هی کامه و نهۆچ ی کهێسۆد  له  وه نهۆڵیکێل و نیفکرێت یپینس و پره کارکردن یزمیکانیم
 یی رمانده فه و یحزب یتاڵ سه ده به وه تهێب ئه ست وهی په رترۆز شنه و چه له یت بهیتا
 یتیبر شهیم هه انیاسیس یرمۆپالتف که ، وه کانه هیکڵ روو خه سه و یتاریتالۆت تهاڵ سه ده

 یچنگ رێژ له ی وه کردنهڕچ و کان تهاڵ سه ده یر به رله سه یو هڵج یست ده گرتنه له بووه
 .کداێرۆکتاتید

ر  سه بن له شیوام رده روا به ت هه نانه ته  که زبهیجووت ح یاندنی اگهڕ و تاڵ سه ده یایدیم ر گه ئه
 یرۆریت ێیسۆد ی وه کردنهاڵکا هی ۆب مێر هه یکۆر سه یبوون وه نگه ته به ۆڵیه ده یکوتان

 و وه نهۆڵیکێل ۆب ت بهیتا ی ژنهیل" یرزان به یرمان ر فه سه له که ی وه شت عوسمان، به رده سه
کو  وه کۆر سه ی نگاوه م هه ئه ێو انهیب وه ، وهکهاتوێپ"  هی نده روه و په ئه یدواداچوون به
 یکڵ خه کوردستان به یر زاو دادوه قه یتاڵ سه ده یشتڕب ۆو ب ئه یبوون وه نگه ته به و یشۆر په
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 ۆب مێر هه یکۆر سه ی رمانه و فه ئه ینا، خود انی بزاننێپ ماڵ به ، وه شنهۆکوردستان بفر
 و یخالق ئه ،یاسیس ی وره گه یکێرق و خه زاندن سنووربه  هی ژنهیو ل ئه یدرووستکردن

 ی کارنامه.  کردووه لێشێپ یشیکان هیر روه سه اساوی یت حورمه زوڕێ وه کوردستان، له  هییاسای
 !تڵێ ئه ێپ مان مه ئه که ژنهیل

رگرتن  به ان،یتاڵهاو ڵیرو ما سه یت المه سه یرێکوردستان، چاود یریقامگ سه یپاراست
شت،  رده کو سه وه یالو یکێنووس ژنامهڕۆ یرۆریت یسات ش کاره وانه له انیتاڵهاو یرۆریت به

 یتاوانباران یرکردنیسگ ده و وه نهۆڵیکێل ۆب ییاسای ینێوشوڕێ یر به ش گرتنه وه گرنگتر له
 شێپ ت به نانه ته و یکانڕێهاو یرچاو به به و ووناکڕ یژڕۆ به عوسمان که شت رده هس یبکوژ
 یی قرهۆئ و شیئاسا و یئارام یو پرس له سه مه ،  داوهیووڕ وه شهۆزانک یوانان پاسه یچاو

 ست وهی په کێقام مه و هیپا و تاڵ سه ر ده هه شێپ انی کێر شت هه ر له و به کوردستانه یگاڵ مهۆک
 اخودیشاز  یکێشت چیک ه نه  وه کوردستانه ییاسای و یر دادوه یاڵبا یتاڵ سه ده به وه تهێب ده
 تێدراب نهێپ یشیرم فه یکێت هیسم هڕ و ت هیرع شه چیه دواداچوون که به یت بهیتا یک هی ژنهیل

 .  وه تهاڵوو یر راسه سه یدادگا و ییاسای یاڵبا یتاڵ سه ده یگاڕێ له

 ییریقامگ سه و ییریگێج کێر شت هه شێپ تاڵوو یریقامگ سه و یئارام ێیسۆد و یی قرهۆئ یپرس
 یکۆر سه یستۆپ. یت هیکان هیر روه دادپه و ییاسای و ییزا قه تهاڵ سه ده ییر روه سه و ۆییخ ربه سه
 ،ێکر ئه ۆب یبوون یموکراسید ی شه زاران جار بانگه هه یژڕۆ که کداێتاڵوو له مێر هه
.  وه کانه تهاڵ سه ده و اساکانی ی وه ره سه له کێشت ک وه نه هیشیرما فه و یاسیس یکێتاڵ سه ده
تر،  یکێرگانۆو ئ س ر که هه له شێپ ۆیخ مێر هه یکۆر شت عوسماندا سه رده سه ی نده روه په له
 کێاوپاس چیه تریئ.  وهێپ رێژ خسته یدادگاکان اساوی یتاڵ سه ده ۆییخ ربه سه و یر روه سه

و  مان پارله یه م،ێر هه یت هیکاۆر سه یعایدیو ئ شه بانگه یت هیمسداق یمانڕدا ر به به ێناتوان
 اساوی یر روه سه یووپووچڕپ ت به باره سه انیتاڵهاو یال تێبگر شیت حکومه یت هیکاۆر سه
 .کوردستان له ییریقامگ سه و شیئاسا یراربوون رقه به

 یمێر هه یت حکومه یرم فه یژێب ووته یرم فه یاندنی اگهڕ به دانڵشک ڵیوا هڕ له وه ووردبوونه
 یاندنی اگهڕ ی وه وبوونهاڵب ت به باره سه ڕۆم ئه  محمود شاکر که کاوه یدووانێل یانیکوردستان، 

 ؛ڵێ ده دایایت و وه تهۆکرد یواڵست عوسمان ب رده سه ێیسۆد به ت باره سه ته بهیتا ژنهیو ل ئه
 یمێر هه یت حکومه ر به سه یسم هڕ یک هیزگا ده له نجامانه ره و ده ئه یاندنی اگهڕ"

و  کاتدا ئه مان هه له هۆیب ، هۆیناوخ یت زاره وه ، که رچووه ده وه کوردستانه
 ی وه نهۆڵیکێل ی نه هیو ال ئه ؛یشیووت. تێن هی گه ده شیت حکومه یسم هڕ یستێوڵ هه نراوه هی اگهڕ
 ریعب هاوکات ته و مهێر هه یت حکومه یکان زراوه دامه ر به سه یک هیزگا ده ، کردووه کهێسۆد هل

 یتاڵ سه ده ی هیۆیناریم س ئه ینیچن یوازێجوانتر ش"! کات ده شیت حکومه یچوونۆب رویب له
 یگالن وهێت ۆیه به ی هڵو سکاندا ئه یاندنڕ پهێت ۆدات ب ئه شانیکوردستان ن یموکراتید یپارت

 یرۆریت له یبارزان ی هڵما بنه یتاڵ سه ده شیت بهیتا به روێول هه له یپارت یتاڵ سه ده
ت  حکومه له یایپرس ێک! گرتووه یانی خه هیشت عوسمان،  رده الو سه ینووس ژنامهڕۆ
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 ی کهید یک هی قهڵ ئه شیمحمود کاوه ی مهاڵ م وه ؟ ئه! هێیکو ر به سه و هێیک هی ژنهیم ل ئه که کردووه
 . شت رده سه ێیسۆد به ت باره سه هیپارت یۆیناریس

 یکێپینس پره رهۆج چیه  به هین شیند پابه و هین یکێت هیرع شه چیه  ته بهیتا  ژنهیل و ئه
 ۆب هیبارزان ی هڵما بنه یست ده یواو ته یکێئامراز هی ژنهیو ل ئه.  وه انهیموکراسیو د رانه روه دادپه

 ۆب یپارت یپاراستن یزگا ده یسازکراو یۆیناریس یاندنڕ پهێت و یکار واشه چه
 . شت عوسمان رده سه یرۆریت ێیسۆد یکردن نهۆرخ ده به زهید

 ی متمانه نیزتریناچ ین خاوه  تهێبب تێناچێپ شیمێر هه یت هیکاۆر سه و یپارت ی ستهێوڵ هه م ئه
نواندن  یت هیزا هڕنا و دانهیو ئ ت فره نه ی کهید یکێلۆپ شه یووڕو ره به گومانێب و یر ماوه جه
و  ئه ی وه شاندنه وهڵ هه نگه هڕ. کوردستان ی وه ره ده چ له کوردستان وه ۆیناوخ چ له ، وه تهێب ئه
م  ت به باره سه انێیل وه نهۆڵیکێل ۆب اسای به یندامان ئه یمکردنیسل ته و ته بهیتا ژنهیل

باش  یکێنگاو هه وه تهۆکرد انیواڵشت ب رده سه ێیسۆد ت به باره سه ستاێتا ئ ی انهیکار واشه چه
 ۆب زدانانڕێ اساوی یر روه سه ن به مل بده یناو پارت یتداراناڵ سه ده ی وه ئه ۆب تێب

 ستیوێپ ینێوشوڕێ یرم فه ی وهێش تا به کوردستان، هه له یر دادوه یتاڵ سه ده ۆییخ ربه سه
 شیدواتر ینگاو هه  !شت عوسمان رده سه یرۆریت ێیسۆد یدواداچوون به ۆب ر به تهێریبگ

 کوردستان له نڕیرب ده و خنه هڕ یئازاد اوڕرویب یئازاد ۆب انیچ بوون ملکه و یندبوون پارت پابه
 !اندایر سه به تێنرێپ بسه

 7505لولی ئه00

 

 من عاشقى لیژنەکەى بارزانیم

 دوکانى رانۆگ

بارزانى  ارىڕیبەبەعوسمان ،ک شتەردەکردنى س دیهەش ىیەسۆدەل ەوەنۆڵیکێل ىەژنیل
 ێبەب ک،یەایدێم چیه تىیەراەنێنو ێبەب ەک ىەیەژنیل وە،ئ زرابووەدام مێرەه کىۆرەس
 گاىەڵمۆک کانىەکخراوەڕێل چکامیه تىیەراەنێنو ێبە،ب شتەردەس سوکارىەک تىیەراەنێنو
 انیداواکرا بون ەتاوەرەسەل رەهەک)، کانیەتڵەوەودێن ەکخراوڕێ شیتەبیتاەوب نىەدەم
 نۆچ کانىەکار زراوەدام نۆچ تێقادربزان تىەرقودرەگەم ىەیەژنیل وە، ئ(تێبەه
دروست بوو، دواى  رەسەل یاریپرس ماىێه کیەزاروەه ەتاوەرەسەرلەهەک چوون،ەوەڕێب
 جارىۆب 00/2 ىەوارێ،ئ شتداەردەس رکردنىۆریت رەسەچوارمانگ ب ىەکینز بونىەڕپێت

 ەسکێدواى فرم ەکید کىێجارۆ، ب!ەوەنەکەد رۆریعوسمان ت شتەردەس تىیەساەک مەدوو
وخوشک وبرا  ىەکەپشت شکاو ەو باوک ىەکەسوتاو رگەج ەکیدا کانىەسماویتەق
 ژانىڕۆ ەوەنیکانەنیبر ىەوەساردوو کوالن ىەناسەهەبەک داەیژنەجۆنەل کانىەنداریبرڵد

 ۆب انەیژنانەج ارىید ،ەوەنۆڵیکێل ەژنیل داەندەروبەوسەل چىە،ک کردەڕێب انیژنەج
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 نیرەئاف استىەڕب!....ەانەیکڕەناساندنى کو ستیرۆریتەب شتەردەسەکاک ىەوادەخان
 ىەژنیل ىەکەاندنەیاگڕ:ووتى رانمەندەه کىێرەبراد کەو ەیەناواز ەندەوەئ تانەکیۆناریس
 ىەقامیئ ایموودنەه یەوا نم ىەکەسەیک کەعوسمان و شتەردەس رکردنىۆریت ىەوەنۆڵیکێل
 !!.یەمن جوابم ن ڵەساەد ەوەئ چىەک رگرتەو

 ژدانیوەب کىێسەک مووەئازارى ه داویۆیەناریوسەل یەژدانیوێب اتریز مووشىەهەلەک ىەوەئ
 ەتاک زارىەل ەهاتو تاىۆک نجامىەئ ەبگات ىەوەئ ێبەب ەوەنۆڵیکێل ىەژنیل ەک ەیەوەئ داتەد

 شتاێه کداێکاتەل باتەناود ستیرۆریتەعوسمان ب شتەردەس ەوەتبارەمۆت کىێرەکتەکار
 !.نێربکریستگەدەماون ک ەوباندەئ ىەکید کىێندامەئ وەکەباند کىۆرەس

 ئاوازىەب رەگەئ استەڕب ێرەئ: تێبەدروست د داەندەروبەس مەلەک ىەانیرەوهەج ەاریوپرسەئ
 ەوادەخان ناچنۆب نەکەکارد تانۆخ ىەکەقانون رىەروەسەربەگەببورن ئ تان،ەکەقانون
 تەڵێدێک ؟ەوەتۆکردەنەوەل رتانیبەنۆچ ن؟ەبک ندانیز چىێاپڕ شتەردەس ىەکەداماو

 ،یەن ەویەهمەو ەدروستکراو ەباند وەب ندىەوەیپ شەیەوادەخان مەئ ىەکیدیکێسەک
 ىەتەللیم وەهزرى ئ رخواردىەد رۆزەربەه ەکتانەرەوگ ەدروستتان کردو تانداۆخ ایدیئاەلەک
!. کانتانیۆناریسەب دانەژێدرۆب نەبک شەوکارەئەک تێدوورنازانرەب ەندەرچەهۆخ! ن؟ەبد
 وەرشاشەس ەننێب شیشتەردەس ىەکەزانێخ ىەکید کىێندامەئ ێژڕۆ ىەسب تێنازانر دوورەب
 !.ن؟ەناوبب ستىیرۆریتەب کانتانەرامەم ىەوەشاردنۆب

 رچىەه ەوەنۆڵیکێل ىەژنیل ىەکەاندنەیاگڕ شێپ کێرێکاتژم ندەچ یەکارچۆه استەڕب ێرەئ
 مەاڵب دات،ەد شانین ەوەکەژنیل اندنىەیاگڕ ىەبارەل ىۆخ ئاگاىێب ەمێرەحکومى ه یرپرسەب

 ىەکەنازدار ەژێبەوت دا،ەکەژنیل اندنىەیاگڕ بونىەڕپێرتەسەب کێرێکاتژم ندەدواى چ
عوسمان  شتەردەس رکردنىۆریت ىەکەوەنۆڵیکێل نجامىەرەد)تەڵێد مانێوپ تێد تەحکوم

 کێکابوسەب ەبو ەیەژنیولەئ تەنانەو ت(مێرەه تىەحکوم سمىڕە ستىێوەڵهەل ەگوزارشت
 !.؟ەوەشینووسانەژنامڕۆ ىەکەستێوەڵهێب کایندەسەب بداتێل ەیتان تێناتوان سەک

 مێرەه یاسیس نىیەال ەتاوەرەسەپارتى ل کانىەشێروەود اندنەیاگڕ یەکارچۆه استەڕب ێرەئ
 ەوەعوسمان شتەردەس رکردنىۆریت ىەوەپشتەل انیستەد ىەوەب نەکەن تبارىەمۆت ماەن
 ىەژنیل ڕۆمەئ چىەک شا،ێکەادۆڕب انیشیخالقەئ تىەمۆت ىەنجەپ تەنانەت وەیەه
عوسمان  شتەردەس تىیەساەکەل تێپارتى د ەربەوپاراستنى س شیئاسا ىەکەوەنۆڵیکێل
 !.کات؟ەد ناىێو ستیرۆریتەوب داتەد

 تەبیتاەب ت،ێعوسمان بناس شتەردەس ىەوادەخان ەوەکینزەلەک ىەوەئ استەڕب ێرەئ
 ،ەیەه انیپەچ رفێ کىیەایدیئا ەک تێزانەباش د ى،ۆخ شتەردەبراکانى وخودى س

 ەوێل یباس شىۆخ شتەردەدسیهەعوسمانى براى ش کرەب داەوەونکردنڕ نییدواەل کەروەه)
 بوونىەڕپێدواى ت ەیەوادەوخانەئ کىێنووسەژنامڕۆ ندکاروێخو ەرێخڕۆمەئ ىە، ئ(کاتەد
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 ىەوەب ەتبارەمۆدواجار ت ماەبنێب ىەقس انەید ىەوەنینۆه داویرکردنۆریت رەسەچوارمانگ ب
 !.ت؟ێکردب وىڕەتوند ستىیرۆریت کىێگروپ هاوکارىەک

تا  نیبەوهارد تێش نووسەژنامڕۆ ىەمێئ داۆهاتوچ یئاسا کىێوداوەڕل استەڕب ێرەئ
َ  یوەکەد ستەد کێرەفسەئەل مانەکەوداوڕ کىێداوەرەس  دوانمانێل یەنەئاماد سەک چیه ت،َ 
 ىە، ئ(ەکیەسۆد وىڕێڕ تىەالمەرسەبەل وەکەووداوەڕل ەوەنۆڵیکێل انوىیبەب)بدات  ۆب
 شتاێه ەک کێنووسەژنامڕۆ ندکاروێخو رکردنىۆریت ووداوىەڕل ەوەنۆڵیکێل ىەژنیل بیجاەع
 ەوباندەئ ىەکید کىێندامەئ ەڵگەل( ڕ.ڕ) ەوب ەکردوەرنیستگەد ىەکەباند کىۆرەس
 ەکیەسۆد رىەبەرلەس ەکەوەنۆڵیکێل وىەڕێڕەل تىەالمەس ەدانێگوێبەوب باتەد یناو(م.ڕ)ەبەک

 ەوەتێکرەد واڵب انىیس اوىن کانەتاوانبارەل کێکیە کداێکاتەلەمە، ئ!کات؟ەئاشکرا د
 ىەوەئ چىەک!. ەوەتێکرەوداڵب ەکەمیرەج تىیەنۆچ واوىەت ەوەتاوانبار زارىەل ووردىەوب
 نیوامداەردەب ىڵوەهەل)ەهاتو داەکەاندنەیاگەڕل ەنینەکێپ ىەگێج اتریز یمووشەهەل
 تریکانەتبارەمۆت ڵێیب ىەوەئ کە، و(!ەباند مەترى ئ تبارانىەمۆت رکردنىیستگەدۆب
 !.نەبک انیریستگەتابچن د نەبک ەوەنۆڵیکێل ىەژنیلەب ندىەوەیپ انۆیخ یەزووترن ىەرسبەه

 ەنینەکێپ ىەگێج ەزێپێب ەندەوەئ تانەکیۆناریس استىەڕوتن ب ۆب ەوەتەدواجار ماو ىەوەئ
 ت،ێبیکانەوەنۆڵیکێل نجامىەرئەد ەوەوئ تێبارزانى دروست بب ارىڕیربەسەل کەیەژنی،ل
 !.میبارزان ىەکەژنیمن عاشقى ل مڵێوب مەهاوارک روومەگەبڕپ کاتەدێوامل ەشەوەرئەه دىیئ

 

  ست نییه بۆ چاوبه  ستنی سیناریۆی ساخته ڵبه ستی پارتی هه به مه

 ر ئازادی بۆ سه  الماره و په شه ڕه ر هه سه له  ڵکو پێداگرتنه به

 یعل ڵما شه

 یموکراتید یپارت  ر به سه ی وه نهۆڵیکێل - هیگوا– ی ژنهیل ن هیال له ێنێدو  که ک هی وه رونکردنه
س  که ڵیق عه  له ی شانهین  وه ته وکراوهاڵشت عوسمان ب رده سه یرۆریر ت سه کوردستان له

 تش رده سه یرکردنۆریت یتاوان یشکردنۆپ رده س و په که یچاوکردن له ۆڵخ ۆب.  گرتووه نه
کوردستان  یخوازیئازاد یر ماوه جه ی خنه هڕ یگوشار رێژ  له یپارت یربازکردن دهۆخ ۆب ، هیین
 ی ورانه م ده ئه یجیسترات.  هیپارت یارانی نه ینیسڵۆو داپ ڕیملهو یدان ژهێدر ۆب کوڵ به.  هیین

 ، زراوه مه دانهر  ماوه جه یاریو هوش ڵق عه  به کردنیاریهم و  وه ی وه وکردنهاڵر ب سه له یپارت
 . ژراوهڕێالمار دا و په قاندنۆت و شه هڕ ر هه سه له کوڵ به

 شانین ییئاسا یکێک تاوان وه  که کاره ، وه تهێنۆبه رۆراوجۆج یۆیناریس یتوانی ده یپارت
  وه که سهی که یزڵۆئا یانوویب بکات و به ێل ی نگه ده ێب تدا هڵحا نیخراپتر  له انیبدات، 

و  نکردنۆک یت اسهیر س سه روا له هه و  وه نهۆڵیکێل ۆب  ستهیوێپ یرترۆز یکات  که تێن هی بگهیاڕ
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 یت مهۆت  وه اندنهی اگهڕم  ئه یگاڕی  له و رهۆم ج به کێکات ماڵ به. قومار بکات  وه ربردنهیب
موو  هه  له  شه هڕ هه دایاستڕ له ،ۆیخ یزمیرۆریت یقوربان ڵپا  داته بوون ده ستیرۆریت

  له تێب ده یپارت ی نگاوه م هه ئه. دات ده شانیکات و چنگ و ددان ن ده گاڵ مهۆک ییخوازیئازاد
 یگوشار یزاەف ەل و تێدابنر یابردووڕ ڵیسا یکان هیر رکوتگه سه و یرهابیئ  وه کرده ی ژهێدر
 ر سهۆو ب ئه یو ئابوور یاسیس و یمن ئه ،ییاساینا و ییاسای ،ینێئاشکراو نه یوام رده به
 و تێنریکوردستاندا بب یکان خوازهیو ئازاد یازڕنا  نگه ده یواو و ته ۆیخ یارانی نه
 .تێنرێنگ بسهڵ هه

 یئاست  له تاڵ سه ده ێیرک بهێک  و له ئه.  هییما ن بنه ێب ی هڕیم ملهو و ئه کات ده ڕیملهو یپارت
 نیالحتر به زه دارو هیرما سه یایمپانۆک نیتر وره گه ڕۆم ئه ، مه که هی ی کوردستاندا براوه

 و یمەرەه و یتەریشەع  کهاتهێو پ و به  رانه رکوتگه سه  نگه رهه و فه به.  کوردستانه یتاڵ سه ده
 یپارت.  هیستدا رده به له یستیفاش یکێتاڵ سه ده یکان سته ره موو که هه ،یت هی هه  که  یەز رکه مه
  له کێرۆو ز که ناوچه یکان هیرجوازۆب  ته هڵو ده و رست په نهۆموو ک هه ڵ گه له یست ندو به به
 و ستیفاش یکێتاڵ سه ده ۆب یتپار یانۆڕگ.  سازکردووه ایدن یکان هیدار هیرما سه ایمپانۆک

 یکیەنگار ره به  نها به ته  کهێر گه کوردستان، ئه یر ئاست سه له قاندنۆو ت ترس  له کێت که مله مه
 .تێریگ ده ێپ یر به خوازانیئازاد یکخراوڕێ و  کگرتووانه هی

 یک هێیرک رانبه به یمبولیس ک،ێرۆریو ت کێتاوان  له رترۆشت ز رده سه یسی که
 دایپارت ڕیملهو ی قه لهێرپێژ  له تێو هی ر نه گه کوردستان ئه  له ییخوازیئازاد.  نووسسازه چاره

رو  رانبه به یرشێو ه وه نگاربوونه ره به  له  جگه یتر یک هی بژارده چیه ت،ێوردوخاش بب
.  هییستدا ن رده به شت له رده سه یو بکوژان تاوانکاران یئاشکراکردن یخواست ۆب دانی مه هاتنه

 ڵی هیاێڕو گو ستان ر وه زه ونه سته ده یری غه یتر یکێنووس چاره یپارت یکێاری ر نه هه
  تهێبچ ن،ڕیبڵ نگ هه ده  له شیرترۆز تێب ، ده داناوه ۆیخۆب دایپارت یگا باره یم رده به له
و  زمیرۆریت یسواکردنڕی و رکردنیشه ته یژڕۆنها  ته ژڕۆ.  وه  هینگار ره به یدانی مه
 یژڕۆ ژڕۆ. هیین  س شاراوه که  له یپارت یک هی وه کرده چیه ، هیین یپارت ییر رکوتگه سه
 ۆب تێب ده کێزێموو ه هه.  هیپارت یزمیرۆریت ی وه رچدانه رپه به رو  ماوه جه یزێه یدانی مه نانهێه
 ەوەببن ەدووبار تێبەد تاڵو ەیوەرەو د کوردستان یکانەقامەش. کار  تهێبخر  مه ئه یکخستنڕی

 .یپارت یرکوتەس ستەدەل یزارێو ب یتیەزاڕەنا ینڕیربەد ۆیشان

 00 .52 .7505 
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 ی سیاسی کی دیکه پارتی و تۆمارکردنی ريسواییه

 شت عوسمان رده یسی سه که له  وه ناو لێکۆڵینه ی به کانی لیژنه کاریه ساختهراوێزی  په له

 میکر عرفان

 50.50.7505 یروار به  شت عوسمان له رده الو سه ینوس ژنامهڕۆ یرکردنۆریوت رفاندن
 یک هیت هیزا ناره.کوردستاندا  یموکراتید یپارت یتاڵ سه وده  هیسا رێژ له رێول هه یشار له
 هاندایج یتاناڵوو ی ربهۆوروپاو ز کوردستان وئه ۆیناوخ له ین ده ومه یر  ماوه جه یرفراوان به
ند  چه یگاێر له  و یرکردنۆریت ر له به کێند مانگ چه که به ی نوسه ژنامهۆو ر ئه.  ئاراوه  هیناێه

سعود  مه ی که تهاڵ سه ده یاسیس ڕیروت وملهو به و جه ڵی نده گه ی ادهڕ به ی ئاماژه کداێنینوس
 .کردبوو یوپارت یبارزان

ر  هه به انداڵیو هه یپارت یتداراناڵ سه ده دا، هینسانینائ  وه م کرده ئه یدوا یم که هی یژانڕۆ له ر هه
 یخوازیئازاد یکڵ خه ی انهیوا هڕ  هیو داخواز به  وه مدانهاڵ وه ی ره قه له انۆیخ تێب کێوازێش

 ماڵ به رن،ێبسپ یشۆرام فه به  هی له سه م مه ئه تێب کێت مهیر ق هه ن و به ده نه هانیکوردستان وج
 ان،یتێتاونبار  له  وه نهیدز ۆخ ۆب یپارت ی کانهۆز نه  هڵو وهه النیم پ ئه ی وانه چهێپ به

کوردستان و  له یستینۆمۆو ک یستۆنسادیئ خوازویئازاد ی ره به یکان قه رهه به  هیت هیزا ناره
  له نیر به یکێت مهڵ وهه واڵرب به یکێندو ئاست سه ی ره په ژۆر ژبهۆر دا،یهانیج یرئاست سه له
 ،یوهاوپشت یم وهاوخه ینیم ماته یناریمیس وۆڕوک یت هیزا ناره ی وه بونهۆوک شاندانیپۆخ

 یکانڵ خه ن هیال له ،یر هونه یشینما نیند چه یشکردن شکهێوپ نیدان نوس هاوکات سه
 ی له سه مه  که  وه ئه ۆیه  بوونه  وه ندانه رمه هونه نوسان ژنامهۆو ر رانیشنبڕۆ خوازویئازاد

وه و  وه بداته ادایدون یزگاکان ده اویدیم ی ربهۆز زن له مه یکێنگ شت عوسمان ده رده سه یرۆریت
،  وه بداته کڵ خه ی م خواستانه به کێماڵ و وه قسه  تهێناچار بکات ب یپارت یت هیتداراڵ سه ده

 یکان رشاشه سه ۆب  وه هیوقازانجچ رست پهل هه یکێنوس ژنامهۆند ر چه  ینانێه یگاێر تا له ره سه
پاشان  کرد،ێپ انیست ئازاد ده یر گه ژنامهۆر یر کار سه ۆب انیرشکردنێه و به نیۆفز له ته
  وه ه(انۆڕگ) ی وه بزوتنه  شت به رده سه یند وهی په  له ما بنهێب ی نده پروپاگه ی وه وکردنهاڵب به
 وانێن یاسیس یکێشێک شمهێک  شت عوسمان به ده ر سه ی هئازادان یر گه ژنامهۆر یکار یگالن  وهێت

 ی هی ماوره جه  هی یت هیزا هڕونا ئه یفشار رێژ ر له هه شیدواجار ،  وه رانهۆگ ی وه  و بزوتنه یپارت
 ۆب  وه نهیلۆکێل یک هی ژنهیل یزراندن دامه ینڵێ به ی وه ناچارکرا به یکوردستاندا، پارت یکڵ خه
چوار مانگ  3 یبوون ر پهێت یدوا شت عوسمان بدات، به رده سه یسی که یدوادا چوون به به
 یاندنی راگه یزگاکان ده وله 00.52.7505 یروار به له دا، هی ژنهیم ل ئه ینانێکهێر پ سه به

 یت تومه  به انیشت عوسمان رده سه دایایت که ندرا،ێ راگه  هی ژنهیم ل ئه یکان نجامه ئه  وه هیپارت
و  تاوابنار کردوه(  سالمینساروالئ ئه) یناو به یستیرۆریت یکێگرووپ ڵ گه له ونبو یند وهی په
  وه شت عوسمانه رده سه ن هیال له کێکار یدان نجامنه ئه ۆب  وه تهێنێر گه ده یش که رهۆریت یکارۆه

 .سپاردوبوو  ێیپ  هیستیرۆریت  م گروپه ئه  هیگوا  که
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 یۆناریو س  و ارنهۆج راوۆوه ج فتارو کاردانه و ره به  ساده یکێچاوخشاندن ر به هه دایاستڕ له
 یدوا یم که هی یژانۆر ر له هه یپارت یتداراناڵ سه ده ی انایکار واشه و وچه سه له وده ۆودر

ناو  به ی ژنهیم ل ئه یکان نجامه ئه یاکردن کو ئاشکر تاوه  وه شت عوسمانه رده سه یرکردنۆریت
  مهێهاوکات ئ ت،ێو که رده ده  وپاگاندانهڕم پ ئه یوناراست یپووچ یوونڕ به رۆز ، هی وه نهۆڵیکێل

 یدیرابوردودا، شاه ی فته دووهه و له یپارت ی که ژنهیل ی هی نامهۆم در ئه یاندنی راگه ر له به
 ارۆڤگ و ژنامهۆر  له  ک هی سته ده ر سهۆب نیبوواڵسکا نیند چه یمارکردنۆوت رشێه
 ن هیال له(  نڤیل) یارۆڤوگ(  ژنامهۆر)و(  نهێئاو)و( یتاڵهاوو)  وانه کوردستاندا، له له
زگا  وده یپارت یکان اندهی راگه ی کانهۆترسن یرشێه ت بهیتا به ، وه هیپارت یتداراناڵ سه ده

  وه وکردهاڵب یرد فه یقانع یکێوتن کهێچاوپ  که( نڤیل) یارۆڤر گ سه ۆپاراستن ب ی که هیجاسوس
م  له  رتهۆم راپ ئه ی وه وکردنهاڵفا کردبوو، ب ال مسته مه یاسیس یرابردو به ی ئاماژه داێیو ت
 ی ژهێدر( ستیرۆریت) شت عوسمان به رده ئازاد سه ینوس ژنامهۆر یتبارکردن داو تومه کاته

  ومافه نیربر راده یرئازاد سه ۆب  هی یپارت یتێچ قاوه شه و یملهور یت اسهیمان س هه
ۆۆ  ایشیلیم یتت هیرۆکتاتید یتاڵ سه ده یپاندن داسه یئامانج  به  که کڵ خه یکان هییتا ره سه
کوردستاندا  له تاڵ سه ده زوێه ینساڵبا یداشکان ، بردوه ۆب یست کوردستاندا ده له یت رهیش عه
م  ئه یکان بژاردنهڵ هه یدوا کوردستان به یشتمانین یتێک هی یوالوازبوون دایپارت یال به
م  ئه ینانێهید به ۆب  کردووه اتریز یپارت یکۆچاوچن شتهاویئ  کهید ی ندهێه دا، نه هییدوا

 یاسیس یخت دبه به ماڵ به ک،ڵ خه یت وسامان روه سه یاتریز ینکردناڵوتا  کهیتار  ئامانجه
رفراوان  به یک هی ره کورستاندا به له ڕۆم ئه  که ن ناگهێت  هیاستڕ و مان له ئه  که  هیدا وه له یپارت
 شانداۆکێبات وت خه یدانی مه  له یستینۆمۆو ک ستانۆنساندیو ئ خوازانیئازاد  له زێه وبه
 یپاندن رکوت وداسه سه یت اسهیس یسواکردنیو ر وه رچدانه ربه به ۆب دانیباش ئاماده  له  شهیم هه

 ی وه رکردنهیب له ، وه نه ده ده  وتانه چه  ته اسهیو س توند به یکێماڵ و وه ییایشیلیم یملهور
 کارانێکر یکان هیداخواز اوڕ ۆب ک هیگاێدا ج م حزبه ئه یرست په نهۆوک یت رهیش عه یسک ته

 انیکێنگاو رهه هه  هۆیرب هه ،  وه تهێوناب هیکوردستان ن یخوازیو ئازاد شێتک حمه زه یکڵ وخه
 ییسوایر ر هه ی که ئاکامه کڵ خه یکان هییتا ره سه رمافه سهۆب دنکریژێستدر ده یاستاڕ له
  له  رهۆو ج ئه ، وه نهیلۆکێل ی ژنهیل یکان نجامه ئه ی نهۆیدر یرتۆاپڕ ی وه وکردنهاڵب ، هیاسیس
 ستیرۆریت  به خوازیئازاد یکانڵ خه یتبارکردن تومه و هیکار واشه وچه یکار ساخته ی ژنهیل

    . تێب ده بینس به ییسوایر له رۆمان ج ر هه هه ر،ێگ وئاژاوه

02.52.7505 
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 .سەردەشت لە خاچ درایەوە

 !لە ستاییشی مەرگی سەردەشتدا، بژێ وەها مەرگێک

 قادر کازم

 مەب نیتوانەد انیت،ێبەه کردنێستپەد ۆب کڵێخا ەستیوێن،پێیبدو کێتەباب ەل ەیوەئ ۆب
 ۆب ەیەه یکڵێخا ەو پتر ل کڵێخا ەشیمەه(کێکتێبۆئ)كێتەباب رەه:نیژێب شەرۆج
 نیبتوان نۆچ ەیەوەگرنگتر ئ شەوەل مەاڵب.ەیکەرەوهەج ەب بردنەیو پ کردنێستپەد

 ەیخنڕە یرەشتەن رەو ب نیبناس راویگێلەشانین یتەباب یکانەتڵەسەروخەکتەکار
 ن؟ەیبد_دایو کورت مەک ییبار ەل_ناکردنیب وەرەب انی_دایزانڕدا ییبار ەل_رانکردنێو

 ەوات_دایرگەم ییبار ەل ەیوەخاچدان ەل تریکێو جار"عوسمان شتەردەس"یرۆریت ستاێئ
و  تڵەسەخ کیێالەل نیتوانەد ەمێ،ئەیەپنت وەئ_ەویێپارت نیێالەل ستیرۆریت ەب یکردن
 کەو ییپارت یرەکتەکار شیکیێو ال نیبناسێپ ی_شتەردەس ییمانەقار رزوەب یرەکتەکار

 !اکترسن ڵراۆم ییاسیس یکێتەاڵسەد

 ییقوربان ەتەبەڵه_یتۆیێخ ییتێمانەقار ییقوربان وە،ئەوەتەڕێگەد شتەردەس ەب ەیندێه
 ۆڤمر یرچەگەئ ،ەکیێقوربان نهاەدواجار ت مانبوونەقار ەچوونک_داییئازاد یناوێپەل

 ەب ۆڤمر ە،چوونکەشیناچار یکیێستیوێپ مەاڵ،بەنیخشەبۆخ ەیمەگ یکیرەخ ەارانیهوش
 ەیوەل رەب ۆڤمر ەوات.ەیەه یانکردنیژ یستیو داییاڵقو ەل کوەڵت،بێبمر تێسروشت ناخواز

 ەکردنەئامادۆخ یکیرەخ ەشیمەه ت،ێب نیخشەب انیو گ ییانبازیگ ەیو ئاماد مانەقار ەتێبب
 وێنەل ەیەئازادو ئاسود یکڵێما یدروستکردن ۆب سانید یشیکانەنیخشەبۆخ یان،خودیژ ۆب
 .اندایژ

 ەوەئ انی تێرەن کەو ەک ییەن ەوەئ شتەردەس یمانبوونەقار ؟ەنۆچ مانبوونەقار یێئا مەاڵب
 یدانەیم ەتێچەد_ەوەکێرێشمش_کێکەو چ ۆییخ ەب مانەن،قارینیبەید کدایکالس ەل ەک
 کوەڵب ت،ێنێد اندایکۆچەو ب تێنێوزەگەد نێخو ەل یدووژمنان پەو چ استڕ وەوەنگەج

 ۆب یێیەکیکالس ڕۆڵە وەئ ەیوەرەدەل یەکداێمەردەس ەل شتەردەس یمانبوونەقار
 .ایژۆلۆکنەت یمەردەمان،سەقار

 کەو یکۆترسن یکێباند رەرامبەب ەت،لێبەد رانێو رانکارداێو یکێمبۆب رەرامبەب ەل ۆڤمر
 یتڵەسەخ ەک ەوەئ مەاڵب.تێنرەد ەوێمەد ەب ەو گولل تێکرەد شتدا،ونەردەس ەیوەئ

 ەوات" رگەم ۆب شتەردەس ەییئاماد کەو"رگ،ەم ۆب ەمانەییئاماد تێخشەبەدێپ مانیمانەقار
 رەرامبەب ەل ۆیخ یرانبوونێو ەییئاماد ۆب ەوەتریوەئ یرانکردنێو ەل مانەقار ڕۆڵی یانۆڕگ
 رگتەم ەب نۆچ! تیمرەد نۆو چ تەیکەد رگەم یوانەڕچاو داێکو ەو ل نۆچ ەک ەوەئ.تردایوەئ
 ایدون تیبتوان نۆت،چەیکەد شێک تداۆخ ییناوێخو یرمەو ت رگەم یدواەب ەگەڵمۆک
و  تینێب ستەدەب ایدون ییمەهاوخ رگتداەم ەل نۆچ ت،ێنێب نگەدەو ب ژانەب رگتداەمەل
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 ایدون ەو بکوژانت ب الدانەج رگتداەمەل نۆچ:ەیەوەوگرنگتر ئ خیەباڕپ شەوانەئ مووەهەل
ئاشکرا  ایدون ۆب تەاڵسەد یشڕە یمەو ست ینیریناش رگتداەمەل نۆت،چینێناسەد
و کولتورو  نگەرهەف ەل ییەتیبر ەک ەوەتەیدەدەڵه کێرابێز یرقاپەس نۆت،چەیکەد
 ەک_کێرابێز_ێوە،ئەتەاڵسەد یحڕۆ یدانڵمندا ەک رستەپەنۆک روەمگەست دوەب یکێخالقەئ
 رەو ه داتەد ەیگەڵمۆک یرخواردەد کانەیێزۆریو پ مبولیس ینیمەرزەس کەو تەاڵسەد
 . تێژەڕێداد کانمانەکوشتن ەیخشەن ەوەشێوەل

 شتەردەس یالدانەج:نەبک رەیس.ناێه ستەدەب یوانبوونڵەپا ەیرێستەئ دایرگەمەل شتەردەس
 ەیوەئ ستاێئ.نەو سوکبک نیریناش یرگەم ۆیشک تێوەانەین،دەڕێناگێیل شییمردووەب
 یکانەنیدا،نوسەکەتابوت ەل یکێبزمار ەیوەئ ،ەکردوو رانەگیو ن تێش ییپارت یتەاڵسەد

 ۆیشک هاوەبڕپ یرگەم کوەڵب_ ییەن یکانەنینوس یمکردنەکەل ستمەبەم_ییەن شتەردەس
 ەگەڵمۆک یواوەت ەک کێرگە،مەکردوو راسانەه ییپارت ەشتەردەس یرگەم ەوەئ ،ەشتەردەس
 موومانە،هەنێوێروبەیس یکەیێن،پرسەکەد یبکوژان یئاشکراکردن یداوا ویێداەپرس ەل ۆیب
 ۆیخ ییسەکێب ۆب کداەیێشۆگ ەل نهاوەتاک وت شین،پارتەڵێیو سرود د نەیکەد ماەس داێیت
 !تێگرەد

 سەک کیە ییەدیمۆو ک ڵکرچ و کا یکێوێناریس یرچەگەئ_و شتەردەس یرستکردنۆریت ەب
 رەه وەئ ۆیشکڕپ یرگەم ەل ییپارت یونەزێق یتەفرەون ڵوەه_ ناکاتێپ ەڕیباو

 ندوویز یکەیێستەج کەو شتەردەس تریئ تێزانەو د نیزانەد شییوپارت موومانەه.ەیەوەئ
 مەاڵمرد،ب شتەردەس ییتێندویز ە،واتەیەرێل ەشیمەه وەئ یرگەو،مەئ یادی مەاڵ،بییەن ەرێل
 ۆیخ یرەداخاندا س ەل وەویقۆت ێیل ییپارت ەک شەوەئ!تێژەد وەندوویز ەشیمەه ۆب یرگەم
 نێخو ەک شەوەئ سانید.ەشتەردەس یرگەم ییدەرمەس ەیوەوشانەدات،درەد ردەبەتاش ەل
 ەیوەوشانەدر وەئ رەه کاتەدا،دەمێئ ییخوازیو ئازاد ییگەندیز یمارەدەب
 !(بنەئاسود شتەردەس ەیوادەداواکارم خان...)ەیەرگەم

 

 مەل!ییچ ییپارت مەاڵندوو،بیز مەردەه یکێرگەم ەیبارەبچووک بوو ل یکەیێنێو ەوەئ
 نیتوانەد_عوسمان شتەردەس یرگەم ینرخکردنێسوککردن و ب یوێناریس ەوات_داێوێناریس
 مەترسناک ل یندەهڕە.نەیبک شفەترسناک ک مەگرنگ و ه مەه یندەهڕەو  تەباب رۆز
 یکێزڕێهاوەو ب ژدانیو و ڵراۆم مووەه کوەڵب_ندبوونەپاب_کەن ییپارت ەیەوەئ داەوێناریس
 ەرەمەروسەیس یکێکار شەمە،ئێرپێژەخست ۆییو مر یینگەرهە،فییاسی،سییتیێەاڵمۆک
 رەکورد ه ییرژوازۆو ب زمینالێۆناس یتەاڵسەو د ییپارت یژووێم مووەه ەیکارنام وییەن
 ەردەپێبەب یی،پارتەیەوەئ تێب ێنو کێشت نهاەت داەوێن مەل مەاڵب!تێبەد شەوەئ وەیەوەئ
 یاریخواز انیبوون، ەوەئ یوانەڕچاو یکەڵخ مووەه.ەوەکرد ەیکڕیێملهو رەسەل یختەج
 شتەردەس یو بکوژان تێوەرکەد ەیەورەگ ەتاوان وەئ یکێداوەرەس کوەڵبوون ب ەوەئ

 شتەردەس ەبوو ک ەوەئ ییەتەاڵمۆک ەژانڕپ ەهاوار وەب ییپارت یمەاڵو یچەئاشکرابن،ک
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و  ییمکارەست مەئ!ەبوو ەوەئ یشەکەکوشتن ۆیه وەبوو ەویێرستۆریت یکێگروپ ەب ییندەوەیپ
 نداینوس کێندەهەل ێوەولەرێل کەو ییەن زێه یدارواێگر نهاەت ییپارت ڕییەیملهو

 ەل اتریز یکێوتنەرکەو س ییستەداڵبا ۆیهەب ییپارت یێگوا ە،کەوەنینێخوەید
 ڕروملهوەمگەست یکێتەاڵسەد تێکرەد ەتەبەڵه.ەبردووۆب یستەد داییەدوا مەئ یکانەبژاردنەڵه
 ەل ڕییو ملهو ییمکارەست ەیشڕی ەیەوەئ ەیکیێاستڕ مەاڵت،بێمکارتربەست داییزێهەب یخۆدەل
 ەیوەو ج بزوتن ییپارت ەیو کارنام ژووێچ م.یەدایینیابیو کولتورودون نگەرهەف

 یارانەین یوبردنێنەل و ییردارۆو ز مەستەل ییەتی،برییگشت یکەیێوێشەکورد ب یزمیونالێناس
 مەئ یبوونەه یکانەورانەد مووەهەل ەارانەین یو کوشتن ڕییو ملهو مەست مەئ.انۆیخ

 یکدارەچ یکەیێستەد داێکوەل ەیەوەپارت و بزوتن مەئ ە،واتەبووەه ەییئاماد داەیەوەبزوتن
 ییەنگەرهەف یکڕیێملهو ییپارت ڕیی،ملهوەکوشتوو وەئازار داو یکەڵ،خەکردوو یمەست ەبووەه
 .تێب زێه ەیوەئ شێپ

 وەلەهزەم شیوە،ئەرەسەل یاوازیج یچوونۆراوب ەتەبەڵه وەاریپرس ێیج ەک تر یکێنیێال
 نەڵێد موانەه.عوسمان شتەردەس یرۆریت ۆب ییەپارت ەیکەوێناریس ڵییکرچووکا

کرچ  وەئ یدروست یکێمەاڵ،وەاریناد ەیوەئ مەاڵناکات،بێپ ەڕیباو سەک وەالواز یکێوێناریس
 ندێهەب ەیکەتەباب ەک ەهاتووەن ەوەوەل ییپارت یەیایدیمۆک وەئ.ڵییەیەوکا

 ێبەب چوونمۆبەب.ەهاتوو ەویێژۆلۆکیسا یکێکانۆشەو پ رانەیق ەل کوەڵت،بێگرتبەرنەو
 ێبەعوسمان،ب شتەردەس یرۆریت یرانەبک ەل ییەتیەەاڵمۆک ەتەفرەو ن نگەودەل شتنەیگێت
 نهاوەت ییپارت داناو ییپارت رەسەل ەیەورەگ ەزێه وەئ ەک کێو فشار ییقورسا ەل شتنەییگێت
 ەک ییەرونەد ییەواوێش وەل ەو ن نەیبگ ەکیێرەگۆشان یخود ەل ەن نی،ناتوانەوەکرد کیرەت
 !ادایدون یشانیپ ییسوور ەب ییپارت یستەد

 یستیو و ڕییملهو ەیویچوارچ ەتێچەد شیکەیێوێشەب ەک ییپارت ۆییێیگەساد وەئ
 ییپارت یرەس ەل ەبوو ک ییەتیێەاڵمۆک ەکۆپەچ وەئ ینجامەرئە،بەگەڵمۆکەل ەوەکردنۆڵەت

 یخۆد ەل واوێش رونەد یکێستیناریس مەاڵب ،یەسازبکردا یکێوێناریس بواەد رەه ییپارت. درا
 !ئاشکراتر بکات کانەسوور ەستەد ەک تێناکرێپ یاتریز ەوەل دا،ییپارت

و  ییجد یکێنیۆسیزۆپۆئ رەگەئ چونمۆبەب:ەیەوەئ نوسمیب داەرێل ەستیوێپ ەک کێرنجەس دوا
 ەل ییپارت ەب ەنا گوتن یستیو و نگەد وەئ یتوانەی،دیەبواەکوردستاندا ه ەل رێشگۆڕش
 یرگەم ینارەتا ک انی،یەبخستا تەاڵسەد ەل ییدا،پارت شتەردەس یرکردنۆریت

 یکێسەیعوسمان ک شتەردەس یسەیک ستاشێتاکو ئ چوونمۆبەب شەوەئ یربارەس.یەببردا
 توانراەن رەه رەگەئ کداێبار ەل.ەیەه ییتیێەاڵمۆک یینیرەب وەورەگ ییوانی،پشتەندوویز

 یانیژ ەیتێئاو شتەردەس ییو تارما رگەم ەستیوێن،پێبکر ەییئاشکراو دادگ یبکوژان
و  رگەم وەئ یاگرتنڕندوویز ەل.تێب مانییرەو هزرگ ییبەدەو ئ ییاسیو س ییتیێەاڵمۆک

 !داەقورس د یباج ییدا،پارتییێتارما
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 .سکااڵیەک دژ بە رۆژنامەنووس و نووسەرە تیرۆریستەکان

  اڵبدوەع المەس

مانگ  نیندەعوسمان پاش چ شتەردەس"ۆزانک یقوتاب"یکوشتن ەل ەوەنۆڵیکێل ەیژنیل
 یشیکوشتن وەکردوو ەڵکێت ستانیرۆریت لەگەل یستەد شتەردەس ەک یلماندەس"ەوەگەڵب"ەب
 .ەداوەن ینجامەئ وەسپاردوو ێپ انیکێرکەئ ەک بووەه ەوەب یندەوەیپ

و  کخراوێر یندامانەو ئ نووسەژنامۆر مەرجەس ێجەب ستەد واەبم، ئ تەمن حکوم رەگەئ
 اروۆڤگ وەژنامۆر ەل ییئاشکرا ەب ەچونک م،ەکەردیستگەد شتەردەس یسوکارەو ک نیمپەک

 سەک وەتەحکوم ییاسای یماف ەمەئ. ەکردوو ستیرۆریت یکیەکابرا ەل انیوانیپشت کانەتیسا
 ینێنه ینگدانەد ەب وەتەحکوم ەیرچاوەس لەگ: بکات ێل ەیو گازند ەییگل ییەن ۆیب
 ! ەبژاردووەڵیه

 ەل داچوونێپ وەوەنۆڵیکێل ۆراسپارد ب ی"ستپاکەو د نیەالێب"یکەیەژنیل یاندنەیراگ پاش
 کەڵخ یهان سانید کانەستیرۆریت ەنووسەژنامۆر ەیەوەئ رەیس مەاڵنابراو، ب ییەیدوس

 ".ەنیەالێب"و"استڕرەس"ەژنیل وەئ یخونەونەو ماندووبوون و ش نجامەئ ەدژ ب نەدەد

تر  ەیندەوەئ ەکڕەقو ،ەڕێپەدێت داێت مانەساواک ەزموونەئ ەک ەختەس ەکات مەل ستاێئ
 !. ییەن ەوڵەما ەل شیتەحکوم یکۆرەس وەوەخستتر بوو

 ەندامەئ ەل یو سوپاسگوزار یشۆستخەد یبرەل" کانەژدانیوێب"ەنووسەژنامۆر"ەوەداخەب"
 ەل ێبەد ەچونک ،ەاترکردوویز انیرکەتر ئ ەیندەوەئ ،ەکەوەنۆڵیکێل ەیژنیل یکانەزەڕیب

 ەک نەڕێبگ ەکراوانێگومانل ەسەک وەئ مەرجەس یناو ۆب کانەارۆڤو گ ەژنامۆو ر تیسا
 ن،ەرزبکەب رەسەل انیاڵو سکا ەکردوو انیسالمینساروئەئ یکانەستیرۆریت ەل یوانیپشت

 :ەک وتەرکەد ەچونک

 یوانیو پشت تیەناەڵه" مانەکەزۆریپ ەزموونەئ یوتنەرکەس"ەب انیچاو نووسانەژنامۆر -0
 !شنۆپەد ۆب انەیکەو تاوان نەکەد سالمینسارولئەئ ەل

 !انەیکەژنیل ەیوەنۆڵیکێل ینجامەئ ەل نەکەگومان د -7

 !یئازاد یواەشوهەک ینانێکاره ەخراپ ب -4

دوژمنانمان  یقازانج ەب ەک نەدەد مێرەه یکانەداریەپا زگاەد یدارکردنەکەل ڵیوەه -3
 !ەوەتێوەکەد

 نەکەد یژێزماندر کانەژێبەفر وێڕالنگیپ ەنووسەژنامۆر ،ەیەوەئ ەنگاوەه مەئ یترسەم ەتاق
 .کانەداریەپا زگاەد ۆیستەئ ەنەخەد یریشبگەر یتەمۆو ت
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 یمنێه ەب ەتەحکوم ەیچاک ەوەئاخر ئ ،ەستەداڵبا تەاڵو ەل تەکمیو ح ڵقەئ"یاستەڕب"
 .ریستگەد کانەنووسەژنامۆو ر ەوەتەماو

 ! ؟ییەچ یسوود نیبنووسم، جا نووس ەوەیەبار مەل بووەن ازمین من

، (ەتونڵئا ینگەدێب)...انی( ەکانەقەحمەئ یمەاڵو ینگەدێب)نەڵێد ەیەه نانیشێپ یندەپ ێندەه
 ینگەدێبەب کان،ەنووسەژنامۆر یرستۆریت"و یتڵەوەد یستیرۆریت وانێن ەل ێناکر مەاڵب

 کمێکیە"رێژەربێژ"و کانمییەسالمیئ ەئاشکرا دژ ب ەب ەک مەکەد"عترافەئ"مۆخەب وەوەنمێبم
 یکەیەلەسەم شەمەئ م،ەکەد وەکردوو شتەردەس کەو کێستیرۆریت ەل میپشتوان ەیوانەل

دوو  ەب ەشیمەه مەکەتەاڵو ەل ،ەوەگرت یشیمن نیفرۆزیش یتاەپ انەیمجارەو ئ ییەئاسا
 : ێکرەد فتارەر ییروو

 ڵەحاەم وەوەتۆشارد ۆیناوخەل یتریکێسەک ،ەیکەدێل یوەاڵس قامەش رەسەل ەیوەئ
 تڵەداەع ،ەوەتڵەداەع یناوەب ن،ەدەد ەدارێس ەل یئازاد ،ەوییەئازاد یناوەب: یناسیب
 یناوەب ن،ێنەد ێرپێژەل سەک ونانیمل یقەح ،ەوییەقخوازەح یناوەب ن،ەکەژدڕێستەد
 یناو ەب ەوێش مانەهەب وەستەداڵبا وشتەر نیترو خوار نیترڵندەگ ،ەوییەرزەب وشتەر

 ڵێیو ب ەیبک ێکڕپەڵه ێبەد شۆو ت نەدەدێل یمانەعودو ک انۆیخ یزووەئار ەب ،ەوەقانون
 .نیئام

 ەل یسوور یشکرەل یندامەئ نیندەچ یمانەڵئ یتەحکوم ەنموون ۆب ،ەئاسان رۆز ەکەلەسەم
و  ەداو نجامەئ انەڵیمۆک ەب یکوژۆخ ەوانەئ انیوت یچەک رکرد،ۆری، ت(میشتامها)یندانیز
 ەل انی(اسیندرەئ) کەڵخ یرچاوەبەب ەتەاڵو وەئ یسیلۆپ یتەبیتا ۆیماندۆک ەوێش مانەهەب
 ۆییخ ەک اندەیانگیرا اکانیدیم ەل یچەکوشت، ک(ننیباد کال) یرەفەندنەمەش یستگاێو

 ! ەکوشتوو

 کانتانەمەڵەق ەئاگاتان ل: نەڵێد مانێپ کانییەنێنه ەستەد شت،ەردەس ەکاک ەینموون ەل
پاش کوشتنتان ئابروشتان  ەکوشتن، چونک ەببن ب منونەم ەوەوانەچێپ ەب ت،ێبب
و  نینێهەد ۆب اتانیدن یتەفرەو ن نینێتناسەد ستیرۆریت یکییەسالمیئ کەو...نەیبەد
 !بکات ێپ چمانیه ێناتوان شیسەک

 : ەک مەکەد کانەستەدەب مەڵەق ەستیرۆریت" یژگارۆئام" داەرێل

 . ننێبه نیمپەو م نیمپەک ەببن و واز ل نگەدێب -0

 ەل یشۆخەرەو س نیدابن ۆب ەیپرس ەدووبار شت،ەردەس یرکردنۆریت ەدووبار ەینۆب ەب -7
 .نەبک ەیکەسوکارەک
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 تانەداواک وابخوازنیو ه نەبک یشیو سوپاس نەبک تەحکوم ەل یگشت یبوردنێل یداوا -4
 .بکات ێجەبێج

 یوانەوچێن ەل ەیمەئ شت،ەردەس یکبوونیداەل یژۆر ەل ەک نەخودا بک یسوپاس -3
 !شکوربن ێبەو د"کوفر"ەل ەکێرۆج ییناسزا. ەوینووس

 کێنێشو مووەه ەل ەوەنێو ەب انۆیخ یڤیس ەستاوێئ ەل رانەو نووس نووسانەژنامۆر -0
 . ەنیو وتارنووس ڵواەو ه رتۆراپ انەیکەشیپ ەک ننێلمەسیتا ب ەوەنەوبکاڵب

 وشتەر ێب ست،یرۆریت ،ەردەج اوکوژ،یپ کەو رەگەئ ەرپرسەب ۆیخ کا،ەن ەکار مەئ ەیوەئ
و  رەیس یشت مەکەتەاڵو ەئاخر ل ،ییەئاسا رۆز شەمەئ سانید. ناسرا کەڵخ ەب رەوتکەو ز

 ەم ک(نەاڵباج دیشەر)ییدوا یچۆک یتیەشا مۆخ ەمن ب ییەن ەوەئ دا،ەروود ەکینتەع
 ۆیهەب بوو،ەن ێپ یتێسەک ەیناوبراو ناسنام ەیوەئ رەبەل وو،ب مەکەشار ۆڤیمر نیژارترەه

 ەیکێڵەک رەسەل ەک ەسەک وەئ ۆسوپاس ب. ژارێنەن ۆیخ یناوەب ،ەوەستانۆدۆڤمر
 (!دیشەر ڵۆخا)ینووس

و  ژنەج مەئ یخاتر ۆب"خوا ای"و شتومیدان مۆخ ڵیما ەل وییەن ەوەسەک ەب قمەه من
 سەک چیه ر،ۆز یکێو باوکان کیدا یرەز نگەو ر یگران ۆیه ەبوو ەک ەملشکاو"ەژنەج"پاش

 سەو، ک تێکرەن رۆریت کیە رەسەدووجار ل ت،ێب" شیندەسەبا ناپ" چوونۆروبیب ۆیهەب
 ! ێواسەنەڵه سەک چیه ۆشت ب ۆدر ەب سەک چیو ه ێکوژرەن

ئاشکرا  یپاشان بکوژان مەاڵب ،ێبەوون د کەیەدەس ەکەچار ۆب شتەردەس ڕێهاو ینێخو
 "یەخودا..."بنەد

 

 !پارتی کەوتە ناوتەڵەکەوە

 ٠٧/١١/٣١٠١ میرەک نیموحس

 یپارت ەبوو ک ەڵەیەت وەعوسمان ئ شتەردەس یسەیک ەل ەوەنۆڵیکێل ەیژنیل ەیکەاندنەیراگ
 یبوونەل انیگومان بووبنەه كێسانەک ەیکەرۆریت یکات ەنگەر! شتیهاوێت ۆیخ ەزانانەن
 ەیژنیل ی٠٥/١/٣١٠١ ەیکەاندنەیراگ یەمواێپ مەاڵب ،ێکردب داەرۆریت وەل یپارت یستەد
 وەئ یال یگومان ،ەنراوێكهێپ ەویەبارزان سعودەم نیەالەل ۆوخەراست ەک ەوەنۆڵیکێل
 !ەوەشتێهەن شەسانەک

 یستیرۆریت یگروپ ەڵگەعوسمان ل شتەردەس یوکردنەاڵکێستەد یتەمۆت رەه كەن
 ردایژ یکێنسانیئ چیه یشکێمەب ەوەگروپ وەئ نیەالەل یرکردنۆریو دواتر ت سالمینسارولئەئ

 ەندەوەئ یپارت ەیکەاندنەیراگ یکانەوەنانێهەگەڵب وەکەنینوس یوازێش کوەڵب ،ێناچ
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 چیه ەک بگاتێت ەوەل ێتوانەد نسانیئ رکردنداەیس مەکەیەل رەه ەک ەنوسراو ەزانانەن
 ەکیۆناریس یرتاپاەس ەک ەیوەرئەبەل. یەن داێت ەیوەنۆڵیکێل یکێستاندارد وەوانێپ

 یکانۆدر زاەشار یکەیەوەرۆڵەکێل کوەو ەویتوانەین ەکەاندنەیراگ یرەنوس ۆیەب ەدروستکراو
 یپارت رەسەل کانەگومان كێمەک ێبەن چیه ەک ێنێبه مەرهەبێل یكێو شت تێبچن ەوەکێپ
 یتاوان ەک تێوتوبەرکەس داەوەل ەویتوانەین كەن یپارت ەیکەاندنەیراگ! ەوەمبکاتەک
 یشەر ەیکارنام یحوکمەب ەتر ک یکێنیەال یمل ەکاتیو ب ڵێدابما ۆیخ یمل ەل ەکەرۆریت
 ەیالنیفاش ڵیوەه ەب کوەڵب ،ێکرەدێل ەیکاران وەئ یوانەڕکوردستاندا چاو یرەماوەج ناوەل
 یکێزانێناو خ ەیردەروەپ یخوازیو ئازاد رنێدۆم ینجەگ یشتەردەس یتبارکردنەمۆت ۆب
 یسالمیئ یرستەپەنۆک یدژ یباتەخ ەل ەیەیدوو د ەک ر،ێولەه یشار یپەو چ وتنخوازەشکێپ

ناو  ەخست ۆیخ ەوەقاچ ستوەدەب ،یرەپشت س ەتەناو یکسانیەو نا یتەریشەع نالیۆو ناس
 ەڵەیەت وەناوبراو ل ەیژنیل اربووڕیو ب وتەکێیت ەوەجار مەکەیەل رەه ەک ەوەڵەیەت وەئ

 !بکات یرزگار

 كەیەوێش چیهەب ەبوو ک بینسەب یکییەسوایر شتداەردەس یرۆریت یروداو ەل یپارت رەگەئ
 یتاوانبارکردن وەوەنۆڵیکێل ەیژنیل ەیکەاندنەیراگ واەئ نابوو،ەنیدا داۆیخ یحسابات ەل
رقو  کوەڵب ،ییسوایر رەه كەن دا،یسالمیئ یستانیرۆریت ەڵگەل کردنەڵکێستەدەب شتەردەس
 یتیەساەو ک نیەال ەیوەکاردان. یپارت یبینس ەفراوانتر کرد یکەیەرادەب یکەڵخ یتەفرەن

 ێندەه تەنانەکوردستان و ت یگاەڵمۆک ییئاسا یکەڵو خ یریشنبۆو ر یرەماوەو ج یاسیس
 .رووەخاتەد یەراست وەئ ەییساد ەب یتڵەوەد وێن یزگاەد

 کرد،ەد انیپارت یەیسازۆناریس مەئ ینیشبێپ ەوەژۆر مەکەیەل رەه ەک بوونەن مەک ەوانەئ
 یکارۆه ەیوەرئەبەل ،ەکار وەئ ینجامدانەئ ەل بووەن یپارت یورەد ەل انیگومان ەچونک

 ەشاراو شیو تاوانبار ستەد ەدابوو یکانەداوەرەس ۆیخ شتەردەئاشکرابوو، س ەیکەکوشتن
 مەاڵب. ەوەپشتراستکرد ەیوەدا ئ(یو ئازاد شتەردەس) ەیکەوتار ەل شیاریختەب الەم! بووەن
 ەویۆیەناریس وەئ یسازکردنەب ەوەمانگ تالن ٦ یدوا ەک بووەوەئ یپارت یختەب یتەگبەن
 !ربارەد یرانەنیب ەل ەجگێب وتەکەن ستەد یکێرەنیب یچەک

 وەئ ەڵگەل ەیجروبەت یپارت ەک ەیەوەئ شیوەئ ن،ەیبک شیراست كەیەب ەئاماژ ێبەد مەاڵب
 یپانوراما ەب ییتاۆک ەندەوەب ێناکر ۆیەب ،ەیەه داەناڵو سکاندا سوابوونیر ەرۆج

 ەک كیەپارت. ێنرێبه داییەایشیلیو م یکێڵەخ ەتەاڵسەد وەئ یرووەب ەوەستانەو و یتیەزاەنار
 ەو ل رانێئ یشا یندەوەرژەب ییقوربان ەکرد یسەک زارەانهەید یتەحمەزو  نجەر ەیوەئ یدوا

 یسوپا یشانەشانب ەک كیەپارت واوبوو،ەت وەئ یکار ەک اندەیگیرا ەویەحۆر یباوک یزمان
 ەشار یشتوانیدان یالمارەپ شتاکانداەه یتاەرەس ەل یسالمیئ ەیندڕد یمێرژ یپاسداران
 یرستەپەوەتەن یتڵەوەد ەیو پار رمانەفەب ەك کیەو پارت دا،ەد یرانێئ یکانەنیکوردنش

 ەک كیەپارت دا،ەد( ۆیخ ەییوەتەن ینێهاوخو)ەیکەکەپ ینگرانیەو ال ندامەئ یالمارەپ ایتورک
 رەس یەناێه یعسەب یسوپا ڕۆیمەئ ییژیسترات یستۆو د ێنێدو یفیرەح یشانێشکستکەب ۆب
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 وەب تەبارەس داەیکەزبیح یکانەندامەئ یرانەگین رەرامبەبەل یشەکەکۆرەس روێولەه
و  ێبەردەسەل اندمانەیراگ یکێرشێه كەیەرماوەبگرن و ه تانداۆخەدان ب" ڵێب ەسوابوونیر
و  انیژ ەل كێشەب ەتێو بوب ێبەن یزارەرمەش ێپ چیه ەیمانەئ ەک كیە، پارت"ێبەد واوەت
 چیهەل داۆیخ ییو ماد یاسیس یندەوەرژەب ناوێپەل گومانێب ،ییاسیس یژووێم
 یو سامان تەاڵسەد ەل یرگرەب تێب كێرۆرجەهەب ێوەیەد وەئ. ەوەناکات ڵس كێسوابوونیر
 ڵەیماەبن یتیەقودس ەیویچوارچەل یربارەد یدارانیەرماەو س یکانەرکردەس ڵیاەیخ
 یكەڵخ ەیوکاتەتائ ێبەد وامەردەب ەزبیح وەئ ڵیسکاندا ەیریزنج ۆیەب! بکات دایرزانەب

 !نێنەدادۆب ڵیکوردستان خا یخوازیئازاد

 

 !ش گورگ خواردی ئێمه  ی كه یوسفه

 یی ره هێڵگ دێئوم

 كدا هی كه توره  له  پاره كڕێب كاندا، هییباس عه  یت هڵو ده  یتاڵ سه ده رێژ  یكان شاره  له كێك هی
. تێكر ده  هی پاره  هڕو ب ئه  ی وه نهیزۆد ۆب  شه بانگه  ی كه نه خاوه  یداكردنی په ۆب ، وه تهێزرۆد ده
و  بن ده دای په ككاتدا هی  و له اكاون  س له دوو كه  كه  هی وه كات ئه ده كۆش یتوش یكڵ خه  ی وه ئه

م  ئه  یركردن سه چاره ۆ، ب!نن هی گه راده  هی زراوهۆد  و پاره ئه ۆب انۆیخ  یتێندار خاوه
ردوو  هه  یداوا شیو ئه.. شار  یر دادوه(  یقاز)  یال ۆب  وه تهێزرێگو ده  كه شهێك ش، هییزڵۆئا
تاش  ره سه. بكات  استهڕئا انیكێاریپرس ند كات، تا چه بوو ده وون  ی ن پاره خاوه یس كه

 ت،ێب ده( شۆفر ێخو) شیتری وه و ئه(شۆفر یماس) انیكێك هی كات، دهێل انیكان كاره  یاریپرس
 و ماڵ و مت وه كت انیردووك تر، هه  یاریپرس نیند و چه پاره ڕیب و شانیناون  یپاشان داوا

  هڕو ب ئه  یاستڕ به  كه  هی هه انیدیشاه شردووال هه و كتره هی  ی وهێهاوش انیكان شانهیناون
 و كات دهڕێ به ش كه كهڵ خه و انیردووك ر هه دادوه یناب جه  هۆیر ب هه..  بزر كردووه انی هی پاره

ردا  م دادوه رده به له كڵ مان خه هه ییدووا  یژۆر.. م كه ئاشكرا ده  كه پاره  ین خاوه ێنی سبه تڵێ ده
  یكابرا  ی پاره  هی زراوهۆد  و پاره ئه  كه تێن هی گه دهیرا ك هڵییدوود و ومانگ چیه ێب.  وه بنه دهۆك

من   ینێدو: تڵێ اندهێیپ مدااڵ وه  له ، وه هییزۆد ت هیینێم نه ئه نۆپرسن چ ده ێیل!.  شهۆفر ێخو
  هڕدوو ب اوازدایج  ینێدوو شو  له  یاستڕ به و كه هیر  هه  سه م دوو كه ئه  بووم كه اینڵد

ناكات  ستیوێپ و  یتێن خاوه انیكێك هینها  ته  هی پاره  كه م توره ئه ماڵ ، به وونكردووه انی هی پاره
  یئاو كێناو جام  رشته م هی پاره  هڕو ب ئه  وه هڵما  له  هۆیر ب هه.  ی وه نهیزۆد ۆم ب بده انیئازار

 یماس و شۆفر ێخو ن هیال له  وه و پارانه ئه  یدانێستل ده و انیكان شهیپ ۆیه به!.  وه وهاڵكو
ور  چه  كه ئاوه شیر گه ئه ، یت هیین خاوه شۆفر ێوا خو بوو ئه رێسو  كه ر ئاوه گه ئه ، وه شهۆفر

 ... هی كه شهۆفر یماس  ی وا پاره بوو ئه

 انی ك هییت هیسا كه به ستمانیوێپ  یگشت به یكڵ خه شیپاشان و نوسان ژنامهۆر  ی مهێئ
 یماس و شۆفر ێخو  ی كه رهیز  ره دادوه و  یو قاز ئه انی( مسۆڵه كۆشارل)ك  وه یكێر ژهێتو
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و  ك چه و مه ست ده و شهیپ به شی(شت عوسمان رده سه) یبكوژان تڵێب مانێبوو تا پ نه شۆفر
 ستمانیوێكوردستاندا پ  یستاێئ  له  كه  یمانزان ده ماڵ به..  وه نهێزرۆد شتدا ده رده سه ی كه نوسهێپ

و  ئه ۆب  هی هه رێبو و ك رهیو ز ترس ئازاو چاونه و ن هیالێب و  یگشت یكێداواكار و كێر دادوه  به
 !. هی هیسۆد

 ۆكرد ب انی كه وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  یرتۆراپ  یری سه  وه گومانه  له ڕپ یچاو به كڵ خه  ی نهیرۆز
 نیند چه  رتهۆو راپ ئه  ی وه ندنهێخو و نینینها ب ته شت عوسمان، به رده سه  یركردنۆریت  ی هیسۆد
 یماف و كهڵ و خه له كمێك هیش یمن  وه هییایینڵد  به  كه. كات دروستده كمانێك هیر  هه  یال له  ینیبێت
 انیشت رده سه  به( انصار االسالم)  كه تێبیچ  گرنگه  و كاره ئه تێب ده: بپرسم  شمهۆخ

و  ئه ن هیال كراو له ئاماده  یرتۆراپ  ی ئاماژه ێیپ به شیو ئه! تێكردب نه ێیج بهێو ج ئه و تێسپاردب
ر  هه انی  یرستۆریت  یكار ۆب تێب  ین مه قه ته  ی ادهم  یبردن و نانێه انی ر داواكه گه ئه!  وه هی ژنهیل

  و گروپه ئه  ی كه و رفاندنه نها هاتن وا ته و هاتن بكات، ئه چوون  به ستیوێپ  تر كه یكێكار
 انۆیخ  یو فرت كاندا جرت بازگه وێن  توانن به ده یئاسان  وان به ئه و هیین  وه ئه  كه تێنێلم سهی ده

! شت رده سه  ی باره قه  ی ندهێو ه الشه یشێك  ی ندازه ئه  شتوانن به ده و ن جامبدهن ئه  ستانه ربه سه
  واته ، كه!كات نه انی و كاره ئه یینیبێت شیس و كه ن ببه و ننێبه اساخی  یك هی ماده  رهۆر ج هه
 و نینوس  یاداو  وه شهیاینڵد به!.  هی وهێو ش له یك هییداواكار  له  هیین یتیبر شیك هی وهێش چیه به
 و نیوسان ن سته دا ده و بوارانه له  و گروپانه ئه و كردووه نهێل انییزینگلیئ  یزمان ۆب انێڕرگ وه
  یكێس كه یكوشتن ۆب ایئا انی!.  هییشت ن رده ك سه وه  یزموون م ئه كه یكێس كه  به انیستیوێپ

و  كات به ده ستیوێپ ، وه اساخهی و رستۆها تر وه یكێگروپ ن هیال شت له رده سه  ی وهێهاوش
  نه بخه انۆیخ شیم دووه یجار ۆب روێول هه  یناو شار  نهێب و یترس مه  نه بخه انۆیخ  هی وهێش
و  ن بكه ۆهاتوچ دا كمانهۆت  و بازگه ئه وێن  به  باباكانهێب و ڵموس  یشار ۆب  وه نهڕێ بگه و یترس مه
  یكان زهێه و تاڵ سه ده انی هی وه انهڕ و گه و هاتن ئه انه ته  كه!..  وه هییترس مه  نه بخه انۆیخ یانیژ

 شیت بهیتا به!.  وه گومانه  له ڕپ  یكێل ارگهیپرس رێژ  خاته ده كان دارهیند وهی په  نه هیال و شیئاسا
و  كراوه ادایت  یخزاندنێتۆخ  یكان زهیر ردا،ێول هه  یشار  له شیئاسا  یزگا ده شترێپ  كه
ند  په ۆب  هی گهڵ تر به  یكێش جار مه ئه  كه!..  وه وهێهاوش  یرستۆریت  یكێگروپ ن هیال له  نراوهڕێپچ
 .   رابردوو  یكان هڵ هه  گرتن له رنه وه

 یباش  به ۆیخ  ی كه كراوهیاریو د دروست  امهی په  یتوانی نه  كه  موكورته كه  رتهۆراپ و ئه
ر  و هه س ركه هه: تڵێب مانێپ ینها توان ته دای كه شاراوه و  ینێمانا نه  ر، له ماوه جه  تهێن هی بگه
  ی و كارانه وا ئه ئه ، هی هه  وه انهیرستۆریت  و گروپه به یند وهی په  م كوردستانه ئه یكێو الو نج گه
  هییند وهی و په له  وه بنه ز نه پاشگه چیو ه ن بكه ێج بهێج انۆیب یباش با به تێردرێسپ ده انێیپ

 كان هیكوردستان  رپرسه زگا به ده و تاڵ سه وا ده ئه  وه بنه ده مانیش په شیر گه ئه ان،ی هیینێنه
  كه شیت بهیتا به. كردنتانێلیزگارێپار  له ساننو سته ده و هیین اندایتوانا  له ستاێتا ئ هه
  و بازگه بوون شتدا نه رده سه  یكاناڵسكا  یدوواداچون به  یئاست  له رێول هه  یشار یسیلۆپ
و  رفاندن  یكات  بگرن له  ی كه دزراوه  شهال ر به به  یانتوانی نه شمانیكان سنوره یكان كمهۆت

 .دایركردن گوزه
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  ستهیوێشت پ رده ك سه وه یك هییقوتاب ستاشێئ ت،ێب ش زهڕێ به  ژنهیو ل ئه  یرتۆراپ ێیپ به
  یت هیویتوان  رانهێدل  ندهێه  كه ت،ێدروستبكر ۆب  یت هیئازا و یرێبو  یر كهی په نیجوانتر
 ش وه ئه  كه یترس مه  بخاته ۆیخ یانیو ژ وه تبكاته ره یی زه بهێب  یرستۆریت یكێگروپ ییداواكار

  انهیرستۆریت  و گروپه ئه  یكان وه كرده  ینینیب  هڵ هه  و به وه ز بوونه پاشگه ۆب  هیماێنها ه ته
  یال له نیگ ئه.. م ده دهێپ  ی ئاماژه ژدانیك و نها وه ته  انهینیبێم ت ئه..  وه شته رده سه ن هیال له
   گورگه ش هییرستۆریت  گروپه و ئه و وسفهی  ی كه كراسه  ی وهێهاوش  رتهۆو راپ تاك ئه  یمن
 .ئاگاكاننێب

 

 (شت رده سه)ی  وه تیرۆرکردنه

 یل عه بابه روانیس

 ینیینووس  ژهێدر یک هی ماوه ییچۆب ت،ێبوو بزان وه ئه یست به مه  که کداێستۆد ڤیرس به  له
  وه داخه به ، هی وه ئه انینییگرنگتر ؛ هی هه یکێکارۆند ه چه: گوتم ت،ێناکر یید به مییاریرام

 ی سته جه وێن ۆرووت ب ینیڤیی په و یینووس هڕش ییر گهی؛ کار رکردووه تاممان ده  له ش مهێئ
 ندا؛ێخو  له  هییسپ ی کهڕۆخ ی ژهێر( یستیوێپ له ادیز) ییرئاسا سه یك بوون وه  گه،ڵ مهۆک

 ... بکات( ایمیکۆل) ییتێنسپێخو یتووش  ، گهڵ مهۆک ی سته جه  هییدوورن  دواجار

ك  وه تێتوان کوردستاندا، نه یمێر هه ڕۆیم ئه یخۆبارود  له ،ییاریرام ینووسراو ر گه
 تاڵ سه ده یالر ته انیکان ندووهیز  ستهێوڵ و هاوهه(شت رده سه و رانۆس) یکان نهیینووس

 !  اترهیز یانیز ت،ێنێژ بهه

 ییمان پارله یبژاردنڵ دواهه  نگدان له ده ینجام ره ده و بژاردنڵ هه یکردن سهڕۆپ یوازێش
سامناك  رۆز ی مهێئ ی گهڵ مهۆک ، واندنیفرڵ هه  ، که وه خت کرده جه ی هی مانهیو گر ئه مدا،ێر هه
  به یتاجئا ، تێنووسر ده ی وه و کاراتر له خورتتر رۆز  ه،ی گهڵ مهۆم ک ؛ ئه بردووه  خشته له
 .  هی وه نانهێئاگاه به و وه ارکردنهیشۆه

و  ئه ش،ی(شت رده سه یو کوشتن رفاندن یله تاوان  وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل) ی که وه روونکردنه
مان  هه شدا،یکورد یخود یست رده به کوردستان له یمێر هه  ، که وه لمانده سه ی تفته  هییراست

 . کورده یخوازانییئازاد یژیستێپر یدارکردن که له و  ییکیزیف یرکردنۆریت یپان هۆڕگ

  که ر،ۆریت  له  وازهێو ش ئه ێل ؛ هیین انیت نجه پاساوو هه ، ونێدز رۆریت یکان رهۆج موو هه
  تهێچ ده و  رهۆریت یرۆج نییوترێدز ، هیین  وه پشته له یشییژۆلیۆدیئ یت پاساو نانه ته

 . وه هییر اگهیماف یکان دهۆتێم ی وهێچوارچ
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  بوو، که وا م مانهیوه، گر که تاوانه یروودان یتا ره ر له سه هه ،ید یس که رۆك ز وه شیز ئه
 . تێخر ده كێر  که تاوانه یکردن نهۆرخ ده به زهیید ۆب رۆناج یۆیناریپاشان س

 ی ژنامهۆر  وت له حه یمانگ یاستڕ وهێن  دا، که(امی و په شت، گومان رده سه یکوشتن) یوتار  له
  و پارته با ئه ، هیایور رۆز ڕۆم ئه  گهڵ مهۆک: )...بوومیینووس ، وه وبووهاڵب دای(یتاڵهاو)

 و هئ تێکات؛ ناب نه  ئاماده ۆخ بهۆخ یدان دارهێس له و نیۆفز له رته سه خستنه یۆیناریس
 دایتاڵ سه ده رێژ تاوانباران له ۆب کردنییدادگا ی سهڕۆپ ت،ێکر ده ۆیخ گومان له ی تهاڵ سه ده
 !(.تێبخر كێر

  گوتراوه نه ییاریزان و ییند وهی په یبوار یکان هییژۆلۆکنێت  وتنه شکهێپ و نانێداه  به  وانته هه  به
 داییاریزان یشۆڕش یوتن رکه ده ڵ گه له کان ره نهێپ چه  مهێرژ  له رۆ؛ ز(ییاریزان یشۆڕش)

 ... داناڵ انهیگ له شنیماو ی وانه ئه وچوون؛ێن له

 ل،یباۆم) ییاریزان یایژۆلۆکنێت یکان ته خزمه شتاێتدا، که ه وه نه یناڵسا یکان هییتاۆک  له
 ۆڵیه ده  نها به بوون؛ تاك ته کورددا نه ۆڤیمر یست رده به کوردستان له یمێر هه  ، له(تێر نتهیئ
 ت نانه ته ،یینیمب ده كێبوو، کات ری الم سه رۆز ، ڕیی په دهڵ هه ی که پارته یایگۆماگێد

 ؛ وه هیناێه ده الیر گه یو کوشتن راوکردن ۆب انیپاساو  ختانه رسه ش، سه(پدك) یکان واره ندهێخو
 یوشت ره و وت سوکهڵ هه  ت به باره شاخدار سه ۆیدان در سه  به انیشکێم ری سه رۆز

 .کرابووڕپ( پکک) یکان خوازهییئازاد

 نووس ژنامهۆر یندکارێخو یکوشتن یترسام، تاوان ده رۆز ،  وه هییر وه ادهیو  ئه ی نگهۆس  له
  وتاره  ستن به پشتبه به ؛ وه تهێچرێبپ داییت هیاڵ مهۆک یک هی شهێک یاڵ گه  له( شت عوسمان رده سه)

و  تێدوابخر ی(ۆنام مهێئ یتیر نه  به) یکۆری، چ(شت رده سه) یخود یکان زهێنزئام ته
 ! ن بکهێپ یم ماوده ده وار ندهێخو چه که وارو ندهێخو نه

 یرۆریت یر واوکه ك ته وه  که ستا،ێئ ی کهۆریو چ ئه م واناکهڕب... بوو وا نه  ختانه شبهۆخ ماڵ به
 کان، واره ندهێك خو کات، نه شت ده رده زه ییهزر و ییاریرام یرالۆم یرۆریت ،ییکیزیف

 یکێشت دانییلێگ له ۆخ  ارهید ت؛ێب نه ێیل انیش گومان(پدك) وێن یکان واره ندهێخو ت نه نانه ته
 !  هی کهید

 تاڵ سه ده  به انینگ ته شدا مهێئ ی گهڵ مهۆک  له  ییاریزان یشۆڕش یکان مه رهه به  ختانه شبهۆخ
 یکۆریچ...  ره سه له ی انهییکراسۆمێد و انهییشارستان ی وره گه یکێفشار و وهییچنڵ هه

 و هیداێت ییشاۆب انی ده ، وه هییسالمیئ یستیرۆریت یکێگروپ  و به ئه ییند وهی و په(شت رده سه)
 یالت سه ده یهانیج  که وو،ڕ خاته ده  وه ئه  کهۆریو چ ئه. تێگر دهڵ هه اریو پرس دان گومان سه

 یر وهێپ  به  تهاڵ سه و ده ئه شتاێه... و پووشه ربه سه یاوڕداب اكڤج  له یکێهانیج ،ییکورد
 .تێگر ده  دهیناد ییاریزان یشۆڕش یتواناکان و تێوێپ ده کان اردهیر د وبه مه له ڵسا پازده
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 یارڕیب م؛ێدو ده  مانهیو گر گومان  نها له ته ،ییر دادوه اساوی  له ییت په یزێك ر وه دا رهێل
کورد  یست ربه ده یکۆڤێر مر ك هه و وه م ناده  هی( ژنهیل)و  ئه یکار  ت به باره سه  نهییشێپ

 :ماڵ به کانم، وه نهۆڵیکێل ینجام ره ده ڕینوا چاوه

  وهڕێ دا به(پدك) یت وهێخ رێژ له( شت رده سه) یسی که ییدادگا و وه نهۆڵیکێل ت،ێبدر  گهێر تێناب
 . بچن

 . تێبخر ێپشتگو(  مه حه مامه یرانۆس) یسی که تێناب

تاوانبارو  و نێکر ده د وزهێن ستیرۆریك ت وه ی انهۆڤو مر ت ئه نانه ته ت،ێبدر  گهێر تێناب
 یدادگا  دوور له داوییکیتار  ، له(حمود مه شامیك ه وه یسان که ی نموونه)رن،  سه ستبه ده

 یۆیناریس یردوو داروپه رێژ   ونه بکه و وه تهێبکرێل انۆیخ ی نهییق راسته یناسێر، پ روه دادپه
 کاندا ته هڵس خه ایماف  مهێرژ ی هیسا  له  شهیم هه  که ت،ێب رمانیب!..  وه ستراوه بهڵ هه ییاریرام
 ! یین مه سووته  نهێکر تاوان ده یشکردنۆپ رده په ۆب س کهێژارو گومناوو ب هه ۆڤیمر

 یال تێب ده ت،ێابینڵد هی وهێو ش به ی که( ژنهیل) یکۆریچ ییدروست  ، له(پدك)ر  گه دواجار
 و تیو چاود سته ره ر دواکرا، گشت که گه ت،ێبزان یندتر سه په  ت به نانه ته و تێب ییئاسا

     !ن هیالێب ییر دادوه یکێند وهێن  ، بداته(شت رده سه) یرۆریت یسی که یکان تاوانباره

 

 زانرێت ده» سیناریۆ»  یان به كه نجامه ئه

  وه نایه  رای ههشت عوسمان  رده سه تیرۆركردنی له  وه لێكۆڵینه  ی لیژنه

 ر نوه ئه شادڵد

شت عوسمان،  رده سه  یركردنۆریت له  وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  یكان هییرا به  نجامه ئه  یاندنی راگه
 .تێزانر ده یۆناریس ش به كه نجامه ئه و  وه تهێو كه دهێل  ی وره گه  ییزا هڕنا

  ته خراوه  وه ئه  یت مهۆ، ت كردووه كۆش  یتووش  ینووسان ژنامهۆر  كه دا كه ژنهیل  ینجام ئه له
 سالمینسارولئ ئه به  یكاركردن  ینڵێ به  شت عوسمان كه رده سه نووس ژنامهۆر  یدیه شه ڵپا

 . ركراوهۆریت  وه كخراوهێو ر ئه  یكێباند ن هیال له  هۆیو ب  كردووه نه  ێیج بهێو ج  داوه

 تێب فراوانتر ده كان وه كاردانه

  یئازاد له كاریكۆداك و ۆڤمر  یماف  یبوار  یكان كخراوهێر و نووسان ژنامهۆر  ی وه كاردانه
شت عوسمان  رده سه  ی هیسۆد له كردن وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  یاندراوی ر راگه رانبه به له نڕیرب راده
 .تێب فراوانتر ده تێتاد
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شت  رده سه  یكوشتن  یت مهۆت كه  كه ژنهیل  ی وه نهۆڵیكێل  یكان هییرا به  نجامه ئه  یاندنی راگه  یدوا
  ینڵێ به  ی وه به تباركرابوو مهۆت شیشت رده سه سالم،ینسارولئ ئه  یگروپ ڵپا  درابووه
  كه اندراوهی راگه  یدژ له كردن دانهیئ  ی اننامهی به انی ، ده دابووه  و گروپه به  یكردنیهاوكار

 . وه هیوكرااڵب

  وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه  یتوند شت عوسمان به رده سه  یكر عوسمان برا به كدا، هی اننامهی به له
 ۆب  یهاوكار  ینڵێ به شت  به رده سه  یتباركردن مهۆت  هیواێیو پ  وه ته تكردووه ره  یكان هییرا به
 . یت هی براكه  یركردنۆریت  وه سانهید »كان ستهیرۆریت  گروپه»

 انی كه ژنهیل  یرتۆن، راپ نده له له  یئازاد  یتر چه  یگروپ شدا، كهید  یك هی اننامهی به له
و  كوردستان  یكڵ خه  یكردن واشه چه ۆب  ی كه ئامانجه  هیانواێیو پ  ناوبردووه یۆناریس به
 . نوسانه ژنامهۆر  یتێس و كه ت رامه كه  یو شكاندن مكوتكردن ده

  یكان هییرا به  نجامه ئه ن،ڕیرب راده  یئازاد له كردنیكۆداك  ی سته ده ، وه انهیشۆخ  یال
 ك هیۆیناریس له  كه ندراوه هی راگه  كه  وه نه كه ده وه خت له و جه  وه ته تكردووه ره انی كه ژنهیل

 . كه سهی كه  ی نهیق راسته  یوید  ی وه شاردنه ۆب تێچ ده

مانتار،  رله په و دار تمه اسهیس و نووس ژنامهۆر و ریو شاع ر نوسه ك هی ژماره ها روه هه
  یكان هییرا به  نجامه ر ئه رانبه به انۆیخ  یمانڕرسو سه ، یگشت  یرا ۆدا ب كراوه  یك هی نامه له
 . سفكردووه وه كراو واننهڕ چاوه به انی كه نجامه ئه ، ووهڕیرب شت ده رده سه  یركردنۆریت  ی هیسۆد

ر  سه له  هی هه  یخراپ  یر گهیكار  كه رتهۆراپ  یشنۆنار  هیمانواێپ»  هاتووه دا، كه نامه له
 .»اسای  یر روه سه و  ۆییخ ربه سه

  یتاڵهاو  شت عوسمان، به رده سه م هڵ قه  یدیه شه  ی واده خانه له ك هی رچاوه سه ، وه هی مباره له
 ». وه نهی كه تده ره  یائیتا   وه فهیل ئه له و  هیین داێت  یك هییراست چیه  كه اندراوهی راگه»وت 

  هییكار واشه چه  ندراوه هی و راگه ئه»  یوت ، وه تهێوبكراڵب  یناو ستیوی نه كه  هی رچاوه سه و ئه
 ». ركراوهۆریت  كهێژۆند ر شت چه رده سه نیزان واده ن،یكردوو  یران گهین  نده وه ئه

  یمێر هه  یكۆر سه  كه نجامه ئه

 كرد »بداری عه»

  وه كه ژنهیل ن هیال له  كه اندراوهی راگه  ی وه وكردنهاڵستاندارد، ب  یزگا ده  یرپرس به  یواڕب به
 انیسزا مێر هه  یكۆر سه تێزان ده  یستیوێپ به و مێر هه  یكۆر سه  یبداركردنی عه  ۆیه  ته بووه
 .بدات
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  یمێر هه  یكۆر الواز بوو سه  نده وه ئه  كه ژنهیل  یندراو هی راگه»  یبدولخالق، وت عه سعود مه
 ».نرابووێكهێپ  یبارزان  یارڕیب به  كه ژنهیل  كرد، چونكه بداری عه

 ، راوهیرگ وهێل  ی وته ت هیكو شا وه  وه كه ژنهیل ن هیال له شترێپ ستاندار كه  یزگا ده  یرپرس به
 ان،ی كه دانهیت هیشا  یكیژۆل و  ییاسای  یبوون مانه ر بنه سه له  وه ختكردنه جه  یاڕ ره سه

 .اندایكان كاره بوون له نه ن هیال  ێب  ی وه كات به ده تبار مهۆت ش كه ژنهیل
 ت هیكو شا وه انیكار اندی راگه كێند هه  ی وته  ی هی ژنهیو ل بدولخالق، ئه سعود عه مه  ی وته  به
» بوختان»  به انیكان دانهیت هیشا و بوون هڕتو تاڵ سه ده  یباسكردن و نانێناوه ، به رگرتووه وه
 . رگرتووه وه

  وهێئ  كه ، وهیپرس ێیل  كه ژنهیل  یكێر دادوه  كات كه ده وه ستاندار، باس له  یزگا ده  یرپرس به
 فیس و مه ره به  نراوهێرفێپ  یشت رده سه  ی لهیمبۆتۆو ئ ئه  هیگوا  وه ته كردووه وتاناڵواب

  یتوانن سود ده  كه ژنهیكو ل وه و  هییاریزان  وه ئه  یت هیوتوو  مدااڵ وه له شیو ئه ، شتووهۆیر
 .ننیببێل

 تێب ده ت،ی كه بوختان ده ۆت  یو وت كرد  توره  ۆیخ  كه ره دا دادوه و كاته له»  یوت ناوبراو
 ».دادگا  تهێیبدر

 تاڵ سه ده  ینانێناوه به رنینگ هیال  نده وه ئه  كه ك هی ژنهیل» تێپرس بدولخاق، ده عه سعود مه
 »؟ وه زنهۆبد كان نهیق راسته  بكوژه تێكر دهێل انڕێی چاوه نۆچ تریبن، ئ ده  هڕتو

 » هیین  متمانه  ێیج  كه ندراوه هی راگه»

  ی ژنهیل  یندامان ئه  یشتێبانگه تێزان ده  یمان رله په  یرك ئه كوردستان، به  یمان رله په  یكێندام ئه
ماندا  رله م په رده به له  ی وه ئه ۆشت بكات، ب رده سه  یركردنۆریت  ی هیسۆد له كردن وه نهۆڵیكێل

 .ن كان ئاشكرا بكه له سه مه  یكار ورده

مان  رله په  ۆیناوخ  ی ژنهیم  ل كه  یالن تێزان ده  یستیوێپ به ، یال نور مه ڵاڵبدو عه
  ندراوه هی و راگه ئه»  وه وانه چهێپ به نن،یشت بب رده سه  یركردنۆریت به كان تباركراوه مهۆت

 ».كوردستان بكات  یكڵ خه ت به ناعه قه تێناتوان

  یرك ئه  ی هی ژنهیو ل ئه  كه  وه كرده وه خت له جه ان،ۆڕگ  ینیۆفراكس  ی مانتاره رله په و ئه
م  رده به له تێب ده  هۆیناسراون، ب نه  یك هی ژنهیل ، ردراوهێسپێپ دا كه هیسۆد له انیكردن وه نهۆڵیكێل

 انیكان گهڵ موو به هه و ن هئاشكرا بك انی كه كردنه  وه نهۆڵیكێل  یوازێش  یكار ماندا ورده رله په
 .ووڕ نه بخه

 » هڵو كا كرچ رۆز  كهیۆناریس»
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شت،  رده سه ڵپا  ته انهیداو  كه ژنهیل  ی ته مهۆو ت ئه  هیواێیپ ن،ڤیل  یارۆڤگ  یر رنوسه سه
 و  ینسانیئ  نه هیال له انیریب  یشیكان ره دروستكه ، هییخالق و نائه قورس رۆز  یكێت مهۆت
 . وه ته كردووه نه  ی كه هییاسای

دات  ده وه به  و ئاماژه بات ناوده ڵو كا كرچ  یك هیۆیناریس به  كه ژنهیل  یاندراوی راگه ، رهیم د حمه ئه
 ». هیداێت  یق زه رۆز  ینێل كه ت،ڕێی بگه دا كهیۆنایس  ینێل كه  یدوا ر به گه ئه»  كه

 و نید حهاڵ سه  ۆیم زانك رده به له تێبتوان سالمینسارولئ ر ئه گه ئه ن،ڤیل  یر رنووسه سه  یواڕب به
 ۆب تێنێفڕب ۆزانك  یكێندكارێخو  وه هی هییانڤ رهێز و سیلۆپ و شیموو ئاسا و هه ئه  یرچاو به به

 ». هینساردا ئه  ی شه هڕ هه رێژ له رێول هه»  واته كه ،ڵموس

  یت مهۆت به ، هیبكردا رێول هه ۆب  ینسار ئه  یهاتن  یباس كێنوس ژنامهۆر ر گه ئه» یوت  رهیم
  ی وه نهۆڵیكێل  ێیپ به  یچ كرا، كه م دادگا ده رده به  یچێراپ قاندنۆو ت ترس  ی وه وكردنهاڵب
 ». كترهینز  وه مانهێل مانێبن گو  یگ ره  نسار له ئه تێب  كه ژنهیل

  یشیپارت  یكان مانهی هاوپه  زبهیح  كه ژنهیل  یندراو هی راگه»  كه  وه كردهیشیخت جه ناوبراو،
 انیگرنگ انیشۆخ  یكان اندنهی راگه  یكان هڵنا ت كه نانه ، ته كردووه كۆش  یتوش

 ». داوه نه  كه دارهیترس مه یۆناریس  ی وه وكردنهاڵب به

 »كرد نه ش كه وامه عه  كهڵ خه به  یت ناعه قه»

سف  وه تامێب  یك هیۆیناریس به  كه ژنهیل  یندراو هی راگه نوس، ژنامهۆو ر ر نوسه  یی هڵژا ستونێب
 .بكاتێپ  یواڕب كڵ خه كه  ژراوهڕێ دانه  یورد به  نده وه ئه  هیواێیو پ كات ده

 انی كه وه نهۆڵیكێل  ینجان ئه كه  هیندا هی بگهیرا  رانهێر بو گه ئه  كه ژنهیل»وت   یتاڵهاو  به ، یی هڵژا
و  تر بوو له روو سورانه ت،ێست هه  و كاره به تێناتوان و  شتووهی گه نه كێئاكام چیه به

 ». وه ته كردووه  یواڵب  ی اندراوهی راگه

  یواندنێش ،ۆست ئه  هییگرت  كه ژنهیل  ی دارهیترس مه  هییتێاریرپرس و به ئه»  یوت ها روه هه
 ».بوو  دواوه به  یت قهیق حه

  هی هه  ۆیخ  یند تمه بهیتا  كه ژنهیل: ت حكومه

  ی هیسۆد له كردن وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  دات كه ده  وه به ئاماژه ران،یز وه  ین نجومه ئه  یرێسكرت
  یگشت  یو داواكار  ۆناوخ  یت زاره وه م،ێر هه  یت هیكاۆر سه  یران نهێشت نو رده سه  یركردنۆریت
 . بووه داێت

  ۆیخ  یرك ئه به  هی وه گرنگ ئه»و   بووه  ینێنه  كه ژنهیل  كه ووڕ خسته  ی وه ئه ، یداغ ره قه د مه محه
 . ستاوه هه
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 و  كراوهڵ كهێت  یاسیس  ی له سه مه  چونكه ، هی هه  ۆیخ  یند تمه بهیتا  كه ژنهیل»  یوت ها روه هه
 .» هیدادگا و له  هیداێت  یكوشتن  یتاوان ش كه هیسۆد

 

 !!سارولئیسالم ئه  ر به ک سه نها ئازادی خوازێک بوو نه شت عوسمان ته رده سه

 ن سه حه یحاج ریتاه

 یکردن رۆریت یسی ر که سه  دوادا چون له به ی ژنهێل ی وه ونکردنهڕو  ئه ی وه کردنه واڵب یدوا
م  رجه سه ۆب یشۆخڵد  له کێرۆج  بوو به ر نه ک هه شت عوسمان، نه رده سه نوس ژنامهڕۆ
 ت اسهیو س رانیشنبڕۆ  له  ژهێو تو ئه ۆب شیت بهیتا  کوردستان و به یخواز یئازاد یکڵ خه
و  ریشنبڕۆ  ته و خه ئه ینیرترۆز  له ک هۆیک ن هیال له ۆوخ استهڕ کوڵ به. خواز یئازاد یداران مه

ک  نه  هی ژنهێو ل ئه یانی ، وه تهێدر ده  هی ژنهێو ل به ێر نه یماڵ ، وه وه خوازانه یر و ئازاد نوسه
 یپارت یتاڵ سه ده یودخ ن هیال له ۆوخ استهڕ کوڵ بوو، به نه ۆربخ سه یک هیدادور  ر به سه ۆیخۆب
 یواڕب ێیج  تهێناچ کێر وهێو پ ک هی ئاراسته چیه به  هۆیب.  کراوه یرشت ر په سه  وه مکراتهید

 یکێگروپ  ر به شت عوسمان سه رده سه نوس ژنامهڕۆ  که  وه خوازه یئازاد یکێنسانیرچ ئ هه
و ئاشکرا  یکان نهینوس ی هو کردنه واڵب یدوا  نها له و ته ئه  چونکه ت،ێبوو ب یاسیس یسالمیئ

 ی که رمه ته یکوژراو  و دواجار به تێندرێفڕ ده ، هی سه و که ئه ینینوس  وه ئه  که یبوون
 نینیب ده تێبکر  سهی و که ئه یری سه   وه هییاسای یووڕ  ر له گه ئه. ڵموس یشار  له  وه تهێزرۆد ده
گرتن و  ێج ست به ده یکان و داوا قامه رشه سه  ژانهڕ ی زنه مه  هیازڕنا  نگه و ده ئه یدوا  ر له هه

  دانهی مه  و هاتنه ئه یدوا. کرا ده ،یت هی وه هیپشت  له ی سته هو د تاوانباران و ئه یئاشکرا کردن
 تاڵ سه دواجار ده ن،ڕیرب و ده یاسیس یئازاد ۆب وابوون هڕ یماف  کردن له یکۆداک ۆب  زنه مه

 ۆیخۆب  که ، سهی و که ر ئه سه دوادا چوون له به ۆب ک هی ژنهێل یدروست کردن  ناچار بوو به
 ی نده وپاگهڕپ کداێر سات و کات هه  له  دات، که ده شانین یکورد یتاڵ سه ده ۆب یزار رمه شه

 یژڕۆ  توانرا له نۆن، چ که ده نڕیرب و ده یاسیس یو ئازاد  وه و کرانه یمنێو ه شیئاسا
دا  و بازگانه ئه ۆیک  و به تیندرێفڕب ندکارێخو یکێس که دایسم هڕ یوام ده یکات  روناکدا و له

 دا رهێل نسانیئ ت؟ێبوب نه  وه پشته  له یزێه به رۆز یکێست و ده تێر ب گه ئه!! تێبکر وویئاود
  و کاره پشت ئه  له ۆیخۆکوردستان ب یاسیس یتاڵ سه ر ده گه ئه ت،ڵیب ی ارهڕیو ب ئه  گاته ده

  و کاره پشت ئه  له( کدا هۆیک)  کان له م بازگه رجه سه  ارهید ت،ێب نه  وه هی انهۆڤنامر
 دراون؟ڕک  وه سالمهینسارولئ ئه ن هیال له  و بازگانه ئه ۆیک  واته که تێو، واش ب ن وه هیستیرۆریت

و  ئه یرپرسان به ۆیک یشتێکوردستان بانگه یدادگا یاسیس یتاڵ سه ده تێب ده تێر واب گه ئه
 شیکڵ خه یشدار به  بکات و به  و کاره ئه  هی دادگا ئاماده ۆئاخ!  وه نهیپرسێل ۆش بکات ب بازگانه

 وو؟ڕ  نهێئاشکرا بخر  به کان وه چنهێپێو ل اریپرس یت هینۆچ دا هیو دادگا له

  که  هی ارانهی و سه ئه یوورد ینیپشکن انیرک نها ئه ته  و بازگانه ئه تێواب انێیپ کێند هه انی
 کان ارهی سه یگاکانێم ج رجه سندوق و سه ینیپشکن یوورد  به رۆز تێب و ده  وه مهێر ناو هه  نهێد
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 یت حکومه ڵ گه له ی هیت راکه شه  و کاره ئه  دانهێگوێب  و بازگانه وا ئه  هیچ کارۆه  واته که ت،ێبکر
و  له  بپشکنن که  ارانهی و سه ئه ۆیک یوورد  به نین  ئاماده  وهێمان ش هه  به  انهی هه دایراقێع

 یئاشکرا کار  وا به ئه تێر واب گه ئه ۆخ ن؟ڕۆ ده راقێع یتر ی کهید یکان و شاره ره به  وه بازگانه
توانن  دا ده و کاته له ستانیرۆریت  چونکه ت؟ێو که هر د ده دا هیت هیکایر و  هاوشه کردن له ت انهیخ
 ۆب  وه گوازنهیب  وه شهێو ر له و هه ننیبه  وه کهید یتاناڵو  له ین مه قه ته انۆیخ یزوو ئاره  به

 !ن بده نجام ئهێپ یستیرۆریت یتا کار یراقێع یت حکومه یتاڵ سه ده رێژ یکان شاره

م  رجه سه یکردن  ادهیپ ۆیک  له ت،ێب یاسیس یکار یوازێش نیترسناکتر رۆریت یست ده  نگه هڕ
و  له یستیرۆریت یکار ینجام دان ئه ت،ێدر ده گاداڵ مهۆر ک سه به  تر که ی انهیت داله و ناعه ئه
 یک هیدن وه رژه به نێشو به ر ژهڕێو پالن دا کارێج بهێج ین هیال  که تێگر ده  رچاوه سه  وه هڵخا
ر  سه به ننێپ بسه انۆیخ قاندنۆترس و ت ی وهێش  خوازن به و ده ن وه انهۆیخ یت بهیتا
مان  هه  به  ژهێخوازن در ده  وه شهێو  ر له و هه  وه نهێزرۆبد داڵنز دوا مه  ناخوازن له.  گاداڵ مهۆک

. انیکان هیاسیس  رامه هم  به انیشتنی تا گه گاداڵ مهۆک وێن  ن له بده انۆیخ یکار ی رنامه به
 ش وهێمان ش هه  به تێنجام بدر ئه  وه گروپه ن هیال له تێکر ده یستیرۆریت یکار ۆست بردن ب ده
 .تێنجام بدر ئه  وه شهیتاڵ سه و ده ت هڵو ده یخود ن هیال له تێکر ده

ردوو  هه یاسیس یتاڵ سه ده یستاێئ ی خهۆم بارود به یازڕنا یکێزێکوردستاندا ه  له ستایئ
 ۆیک  ر به رانبه کوردستاندا، به  له  هی هه  هیتێتداراڵ سه و دوو ده ئه ی هڵما و بنه  وره گه یزبیح
خواز  یئازاد یریشنبڕۆ یژێت و تو رامه م ده که یکڵ خه  ر به رانبه به ی انهیت داله و ناعه ئه
و  کێرچ نرخ هه  به  هیدا وه ئه ڵیو هه  له ژڕۆ به ژڕۆکوردستاندا   له یاسیس یتاڵ سه ده ت،ێکر ده
کوردستاندا   له  هی هه ی هیو ئازاد ئه ۆیر ک سه به تێست بگر ده تێکر ده ۆیب کێوازێرچ ش هه  به

  تێتوان س نه ت که نانه ته تێو هی ده  وه شه هیگاڕێو  ر له و هه تێبزان ۆیخ ینج هڕ یم رهه به و به
  له  ژهێو تو ر به رانبه به تاڵ سه ده ی کردنه یت هیم دژا ئه. تێبگر  تهاڵ سه و ده له ش خنه هڕ
رکوت  سه یکار ۆست ببات ب ده رۆراوجۆج یوازێش  به تاڵ سه کات ده وا ده ، گهڵ مهۆک یانیازڕنا

 وێن یارید یکانڵ خه یکردن  هیسف ته ۆب یستیرۆریت یباند یو دروست کردن قاندنۆو ترس و ت
 یستیرۆریت یکار رۆز  وه شهی 0220 ڵیسا ینڕی اپهڕ یدوا  ر له هه  ارهید) هیازڕنا  کهڵ و خه ئه
  هیت داله و ناعه ئه یدژ  خواز که یئازاد یکانڵ و خه کان ستهینۆمۆک یدژ  نجام دراوه ئه
 یکڵ ر خه سه به نرابووێپ سه  وه زبهیو دوو ح ئه یتاڵ سه ده ن هیال له  بوون که  هیت هیاڵ مهۆک

 (.کوردستاندا

 یکانڵ خه یناو ی، لکاندن کوردستان گونجاوه یاسیس یستایئ یتاڵ سه ده ۆب ی وه ئه 
 یکسان هیو  ین ده مه یک هیگاڵ مهۆک یاریخواز  هیازڕنا  کهڵ و خه ئه ۆیک کداێکات له) هیازڕنا

  به( ن؟یاسیس یسالمیئ یل گروپ گه  ر به سه ی وه به نێتاوانبار بکر تێتوانر ده نۆخوازن، چ
  له  م گروپه ئه تێکر ده. سالمینسارولئ ئه یگروپ شیت بهیتا  و به  وه کانه هیسالمیئ  هگروپ

موو  هه ک هیت هیسا که تێناچێت ڕێی ماڵ به ت،ێب هه انیانۆیخ یم که یکێکڵ کوردستاندا خه
 قاندن،ۆو ت ترسێئازاد و ب یک هیاینید  به تێشتن ب گه یئامانج اویو خول  وه رکردنهیب
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، !تێبدر م هڵ قه  له سالمینسارولئ ک ئه وه یستیرۆریت یکێگروپ یکاریش هاوبه  به تێبتوانر
شت  رده سه نوس ژنامهڕۆرگ  مه جوانه ڵپا  تهێبدر تێتاوان ب نیتر وره گه  نگه هڕ  وه ئه

شت  رده سه ی نهیند نوس و چه ئه  وه ژدانهیو  به کڕێب کێس رکه ر هه گه ئه!!!!. عوسمان
 کێس  که انی،  بووه نه رست پهۆرست و خ لپه هه یکێس که  نسانهیم ئ ئه گات دهێت ، وه تهێنێبخو

 کان هیسالمیئ  وه رکردنهیب یرکاریداگ رێژ  ونه کوردستان بکه یکڵ بکات خه  وه ئه یدێئوم  بوه نه
 یئازاد یکێس شت عوسمان که رده سه رێخ نه ت،ێبووب باشترێپ یکورد یستاێئ یتاڵ سه ده  و له

  رچاوه سه  وه هیت هینایچ  ته و خه ر له هه یشیئامانج ۆیو ک  خواز بوه یکسان هیخواز و 
 یکێدێئوم ۆیک  له نیر بهێب  که  کردوه یشۆیخ یری سه  وه شه ژاره هه  و گشته و له تێگر ده
  و سامانه ئه ۆیچاو ک یک هی لهیت  به کداێکات  له ان،یش ندهیو ئا ستاشێئ ۆب  انهینسانیئ

 ێب و به  کراوه ریخس هی تداردااڵ سه ده یران سه یک هیت هیما که یست ده  له  که ینیب ده یش هیگشت
 یکارۆه  بووه ده نن،ێزر دابمه شدایک هی رهیدائ  له شیکێس که نین  بوون ئاماده میسل و ته نڕیک

 ماڵ بهبوو،  نیهات نووس یست ده  له شیکێنها کار و ته تێب گ دهێب تیتوان نه تریئ ی وه ئه
و  یئازاد  دژه یش هڕ یست ده ماڵ به.  وه هیاێڕگ ده ڵیتا یکێانیژ یواقع یانی به  که کێنینوس

نها  ته  هۆیب ت،ێب داندای مه  له ۆاستگڕ ینسانیئ  له  رهۆو ج ئه تێناخواز یخواز یکسان هی
 نووس ژنامهڕۆ یکردن رۆریت یدوا  له ۆئاخ ماڵ به.  کردنه رۆریت یکار تێب انیست ده  له کێکار
  وه چن؟ ئه ناو چوون ده  و له ره به انی  کردوه انیادیش ز رده سه یکان نهێشت عوسمان، و رده سه
 کخراوڕێ انۆیخ یت هیزا هڕنا ینگ ده  شهیم هه  که کانن هیت هیاڵ مهۆک  هیاسیس  وه زوبزوتنهێه
 ۆب  خوازانه یئازاد یکێانیژ  هل تێند ب مه هره به گاڵ مهۆک ی وه ئه ۆن ب که بات ده ن و خه که ده

 ی و کاته و تا ئه تێب هه یت هینایچ ی وه وساندنه چه یم سته کێتا کات نڵێیب تێکر ده ،یگشت
ر  سه به انیکان هیداخواز یپاندن سه ۆبن ب انداۆیخ یوام رده به ی هڵجو  له کان هیازڕنا  نگه ده
 ۆیر ک سه به  پاندوه سه انۆیخ  که رۆخ مشه یکێنیچ ۆنها ب کردن ته انیک ژ نه تدا،اڵ سه ده
 ادیز  له  شهیم شت عوسمان هه رده سه خوازیئازاد ینوس ژنامهڕۆ ی نهێوا و ئه اندا،یژ یکان هیپا

 . هیبووندا

 

 " وه ی لێکۆڵینه لیژنه"ی  که ترسیداره مه  یامه په

 فا مسته بنار

شت  رده سه یرۆریت  له"  وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل" ی که هیزار رمه شه وۆدر ڕپ  رتهۆاپڕ نجام ره سه
 ێب ی سه له ده وۆدر  له ایج  به.  وه هیوکرااڵب  وه اندنهی اگهڕ یزگاکان ده  له ندراوێ اگهڕعوسمان 

ر  رامبه به یداریترس مه یکێامی هاوکات په ،ی که زانهێو خ شت رده سه  کردن به یت هیماناو سوکا
 . گرتوهڵ هه ۆیخ ڵ گه کوردستان له یگاڵ مهۆک  به

  ئاشکرابوو که  تاوه ره سه  ر له هه کهات،ێپ یمسعود بارزان یرمان فه  به  که  هی ژنهیل م ئه
،  فراوانه  هییازڕنا  نگه و ده بدات ئه ڵو و هه بووه  نهیق استهڕ ینتاوانبارا ی وه شاردنه یئامانج
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  عوسمان هاته شت دهر سه نووس ژنامهڕۆ یرۆریت یدوا  له رێول هه یالتداران سه ر ده رامبه به  که
 ێپ یتاۆک ک هی وهیش  به و  وه تهڕیکات بک  هی ژنهیم ل کرا ئه ده وانڕ چاوه.  وه وربکاتهێه دان،ی مه
 ماڵ ، به وه بکاته یئارام و تۆڕێبگ کڕێب  که رجه و مه ل هه و وه تهێبچ یکڵ خه ریب  تا له ت،ینێبه
 ستیوێپ  ، که وه و شاخداره وره گه  ندهێه یک هۆیرد ، اندوهی انگهیاڕو  ن که ده  وهێل یباس ی وه ئه
 .تێبکر  دانهیئ سواوڕی ۆوخ استهڕ تێب ده کوڵ ناکات، به ی وه دانه ماڵ وه  به

ر  هه  چونکه ت،ێریربگ ند وه هه  به  که ژنهیل یک هی وته و کێارڕیب چیه تیناتوانر  ارهید
ئارام )بکر عوسمان  ن هیال  له ، که ژنهیل یاندنی اگهڕ م که هی ی وه وکردنهاڵب یدوا  له  تاوه ره سه له
.  وه هیخرا ۆدر  دا بهێیت ڵیخا نیند ر دراو چه سه له ی وه وونکردنهڕ،  وه شته رده سه یبرا( یل عه
 م که هی  له کانۆدر و وه که ژنهیل یناو کار  هاته ستن بهڵ ههۆدر ی رنامه به  که کێکات

 ێب  به یتر یکان دوانهێو ل کان قسه  له ک هی چیه تیوت، ناتوانر رکه ده اندایاندنی اگهڕ
 .تێبکر  هڵ مامه  وره گه یکێاریپرس ی شانهین

  شت ناکات، به رده سه یبکوژان یئاشکراکردن ۆکار ب  هی ژنهیم ل ئه  که شنبووڕۆ  تاوه ره سه  له
م  ئه.  نراێکهێپ ۆیب  که  بوو و ئامانجه ئه کان نهیق استهڕ  تاوانباره ی وه شاردنه  وه وانه چهێپ
 و ییئاگا ێب  له ، هیین  وه انهییم توانا که   له ،  هۆیدر  له ڕو پ الواز   ندهێه   که ان،یش اندنهی اگهڕ

 ی گهڕێ نیند چه  به یتوانی ده  هی ژنهیم ل ئه  که ی وه گومانم له ێب.  هیین  وه انهیی لکهیساو
 رۆز ماڵ به ، تۆڕێبگ یکڵ خه  له  که ته و بابه تاوانباران بدات ی وه شاردنه ڵیو گونجاوتر هه

 یازڕنا یکێنگ موو ده هه  له  شه هڕ هه ۆوخ استهڕتا نا بژارد،ڵ هه انیتر ی هی گهڕێم  ئه  ئاگاهانه
 !ن بکه

شت  رده سه نووس ژنامهڕۆ ڵپا  نه ده ده یستیرۆریت یکێکخراوڕێ  به بوونڵ کهێت یت مهۆت
 چیه تاڵ سه ده  تازه  که  هیوا یمانا  مه ئه. تاوانبار  نه که ده ش کخراوهڕێو  ر ئه و هه وه عوسمانه

 ک هۆیدر  رانهئامانجدا. کات ده یماشا ته نۆچ و تڵێ ده ێپ یچ یکڵ خه  که  ماوه نه  وه به یکێباک
توانم  ده: "تڵێ ده  اشکاوانهڕو  بکات  شه هڕ تا هه ، ڕ باوه ی گهیج  تهێناب تێزان ده  کات، که ده
 ." ڵپا  مه بخه شتیکێموو تاوان و هه م بکه کێموو کار هه

  رهیو زنج ئه ی ژهێدر  له  وه" وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل" یرتۆاپڕ ی گهڕێ  له یپارت ی شانه هڕ هه م ئه
 و نووسان ژنامهڕۆ و یازڕو نا ئازاد ینگ ده  ر به رامبه به ابردووداڕ یند مانگ چه  که  هی کارانه

  یر رامبه به ی انهیت هیزا هڕو نا ر ئه رامبه به  له تێو هی ده.  ێت داوهیست ده کان ارهۆڤگ و ژنامهڕۆ
  له یکێموو کار هه  ، که وه بکاته امانینڵو د بدات شانیپ یکان شه هڕ ر هه سه له ۆیخ یسووربوون

 .کاتیش ده و تێست د ده

رپرس  به و نیناب گرڕێ  مهێئ  که ن،ڵێ ده رێول هه یتداراناڵ سه ده  ئاگاهانه رۆز  وه تره یک هیال  له
 یازڕنا ینگ ده یت بهیتا  به و انیر هاوالت رامبه به سالمینسار ئ ئه  که ی رانهۆریت  و کاره له نین

 ی رگه جه وێن  له یانڤ رهێز یکان زهێه و سیلۆپ یرچاو به  به تێتوان ده سالمینسار ئ ئه. کاتی ده
 یدوا ش مهێئ ت،ێنڕێ پهیر کاندا ده بازگه  به و تێنڕێبف نووس ژنامهڕۆ ۆم زانک رده به  شارو له
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بدات،  یدروستکردن یرمان فه یر بارزان گه ئه  که ، وه که هی ژنهیل ی گهڕێ  مانگ له نیند چه
 .نینێ گه دهیاڕ

 ڵیو م هه ئه. خوازانیئازاد و گاڵ مهۆر ک سه له  دارهیترس مه رۆز یپارت ی شانه هڕ هه م ئه
 ن هیال  له و وه تهێدابنر ۆیخ ی گهێج  ر زوو له هه تێب ده  ئازاده ینگ ده یرکوتکردن سه

 و تێنرێبه ێپ انییتاۆک تێب ده یپارت ی انهیت هیم سوکا ئه.  وه تهێبکر ڵ پوچه  وه خوازانهیئازاد
 ! وه تهێبکر یترس مه ێب

00.2.7505 

 

 !ڵکێشانی ئازادی خوازانی کوردستان ؟ خوێن هه تی له کاری یان سیاسه  واشه سیناریۆی چه

 ی بارزانیدا که وه ی لێکۆڵینه راوێزی لیژنه په له

 د  حمه ئه حمود مه

 !   وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل کام

 یوڕت و ئاب حورمه ی وه انهێڕگ ۆب یپارت یتداراناڵ سه ده یووچان ێب ڵیو وهه کخستنڕێ
 یئازاد ینووس ژنامهڕۆ یرکردنۆریت  ت به باره رفراواندا سه به یت هیاڵ مهۆک یکێئاست له انیتکاو

 نها تهک  نه  که ک هی ژنهیل یدانان  ئاکام بوو له ێب یک هی قاژه له شت عوسمان ، په رده خواز سه
 ییدادگا یخود دادگاو کار خود به کوڵ ، به  هین داێت ییاسای یکێبینس و پره ودانگێپ چیه

 اساوی ۆب یت مهیهاو ق ربه ک هه ش نه وه له ، جگه وه تره یجد یستێوڵ هه ارویپرس رێژ  خسته
  وه ره هۆڵکێرو ل دادوه  کرد به یت هیسوکا ڕی وپه تائه کوڵ ، به  وه شتهێه نه انیشۆخ یدادگاکان
 کوڵ ، به  وه رکردهۆریت یشت رده ر سه ک هه نه یبارزان ی که ژنهیل.. انیشۆخ یکان هیقانوون

و   هی ژنهیم ل ئه تێب ده یاستڕ به  هۆی، ب ستیرۆریت یکێگروپ یندام ئه  کات به ئه یشیتاوانبار
 ..  وه تاوانبارانه یس فه قه  نهێدادگاو بخر  نهێبدر یکان ستافه

 حێزب م ته ئه یکێری سه ی ێرپ سه به رۆز و بوارانهڕێ شیو ساکار ساده یکۆڤێرمر هه ر گه ئه
نها  ته  هی ژنهیم ل ئه  گات که ده ێت  وه له ییئاسا رۆبکات ، ز یبارزان ی که ژنهیل ی وه نهینۆه
 یتر ن یچیه یارک واشه چه  له  ست جگه به مه  که  زهێئام  شه هڵ هه ی فامانه نه یک هی ێق ته مه ده
 یکڵ خه س له که نێۆند مل چه  هیوا ی ێپ  که  هی النهێگ یکێکردن ماندووۆو خ ڵو هه..  هی

ک  نه  ختانه به شۆخ یبارزان ی که ژنهیل ماڵ به.. دات ئه وویفر ێروا پ کوردستان هه
ر و  رابه به د سه کوڵ ، به تێنێست به ده به یپارت یت هیرۆمپراتیئ ی" براءة ذمة "  یتوانی رنه هه
 چیه  که  وه خته سه یکێژاوێناو گ  خسته یپارت دایت هیاڵ مهۆک یفراوان یکێئاست و له یکجار هی به
 یخواز یئازاد یر ماوه جه ن هیال زوو له انینگ  و دره تێو ناکه یایفر  مانه زه یکێت زره حه
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 ۆب  وه دانهی مه  نهێب کوردستان یکڵ خه تێب ئه..   وه تهێریگ رده وه ێل ی که باجه  وه کوردستانه
 .. هی ێنو  شتهیردو ئارا به م نه ئه یانێڕگ

م  ئه ی نهیق استهڕ یوی، د  هی اوهۆڕشف و د که  خشه م پالن و نه ئه یکێوینها د ته  مه ئه دایاستڕ له
ئازادو  ینگ ده یشانێکڵ هه نێخو له شیو ئه  هی هه یشنڕۆ یژیسترات ک هینها  ته  رامه مه و هیکا

 یدژ له  کوردستانه یکڵ خه یر ماوه جه یت هیزا هڕنا ینگ ده ی وه کپ کردنه..  هی یخواز یئازاد
نگ و  ده یخنکاندن..  یکورد یایشیلیو م ت رهیش عه ێڵیوان و خ ئه ی انهڕمل هو یتاڵ سه ده

  له  کوردستانه یر ماوه جه یچ کردن که ێمل پ..   هی یستیو سکوالر یستۆد ۆڤمر ی نوزه
 ێڵیخ  له انیکان وهێوان و هاوش ئه..  دایکورد یپارت یرم و عار شه ڕپ یرگا گاو ده باره
 ییژاێدر به  بووه انیت هڕ بنه و نهیق استهڕ یت اسهیو س کیژۆل  مه ر ئه هه یکورد یزمیونالیناس

خوازو  یها ئازاد زاره هه ینێخو یشتنڕق  ناهه  به  باک بوون له ێب ش شهیم و هه انیژووێم
و  نێخو یژووێم یکان کوردو پارته یزمیونالیناس ی هڵما بنه یژووێم..  انداۆیخ یاری نه
ک  وه یکێخواز یو ئازاد کێستیسکوالر نایگ ئه..   بووه یئازاد یرۆریت یژووێو م یرۆکتاتید

  وهیتاوان زان  به ی"  سالمینسارو ل ئ ئه"  ڵ گه کردن له یک هاوکار نه  شت عوسمان که رده سه
  که  بووه نه دایب هزه مه ینگ رهه و فه سالمیئ یخود ڵ گه له یشیک هیت هیخزما  رهۆب چیه کوڵ ، به
  به یشووترێپ یک جار روه بکات هه یتاوانبار دای اوهۆڕد شداێپ له  م قوماره له یستیوو یپارت
 یو تاو نیت به یبوارڕێو  خواز بوو ، ئه یکسان هیخوازو  یشت ئازاد رده سه..  یخالق ئه یکار

 یکسان هی به اساوی ی ێپ بهس  موو که ، هه تێکوردستان ئازاد ب ستیوی و ده بوو، ئه یکسان هی
،  تێل ب سه ته روێ، ت تێب هه ی وه مانه ندوویو ز انیژ یس ماف موو که ، هه تێبکر ێل یچاو

 یماف اوانیک پ روه و هه تێبزانر ۆڤمر  ، ژن به تێزراوبێپار یکان هی یت و ئازاد حورمه
"  سالمیئ نسارول ئه"ک  وه یکوژ ۆڤمر یکێگروپ یبارکردن ت مهۆت... تێب هه انیر رابه به
 شانین  سهی م که له یپارت یووسورڕنگاو  هه ک هی تێناتوان زیرگ شت هه رده سه یرکردنۆریت به

ر  ک هه نه  وه انهیشیکان وه هڕتووند  به یاسیس یکێسالمیئ چیه  که  هیکداێکات له  مه بدات ، ئه
 نیتر غڵبا ره قه  و له  وه کهڵ خه یرچاوان به ئاشکراو به به  شنه وچه له ی وره گه یکێناتوانن کار

 ۆڵینترۆو ک یرێچاود رێژ له  شهیم وان هه ئه  وه وانه چهێپ کوبهڵ ، به نن هی نجام بگه ئه به گاداێج
و  یئاسان به  شنه وچه له یکێکوردستاندان و کار یتداراڵ سه ده یردوو پارت هه یکان هیمن زگا ئه ده

 یتوانادا بوون له و، هیرقل ئاسا هه یکێکار داۆڵنترۆک ی نهباز نیند چه  به یکردنڕ پهێت  ، به
 ..   وه تهێناب یگاێج کداێس که چیه ینی زه  خت و له و سه دژواره  هی مهیم موه ئه

کوردستان  یکڵ خه یدژ له  هی نهیق استهڕ یکڕێ شه یج سهێم  تهی گه -شت  رده م سه ئه یناواخن
 یشێکڕوان ، پ ئه یکان ساته ده سومبول و موقه ۆست بردن ب ده تریئ  که  وه هی یپارت ن هیال له

 ێڵیخ یقاو دان کردن و له یت هی، دژا یبارزان یت هیرۆمپراتیئ یدژ و قاو له لیق  کردن له
 یت اسهیس یدژ له شاندانیپۆوخ یت هیزا هڕ، نا  وه ره ده وۆناوخ یئاست  کورد له یزمیونالیناس
 انیبوون چ نه مل که  وه سانهی، د انیکان ته اسهیو س وه کارو کرده یکردن ڵوماڕوان و  ئه
ئاکام و   هکوردستان ک یکڵ خه ۆب  ترسناکه یکێنگ وان ، زه ئه ی مانهڵزا ی رادهیر ئ رامبه به له

  که ک هیگاڕێنها  ته..  هی یستۆد ۆڤو مر یئازاد یگاڕێ یبوارانڕێشت و  رده سه ی که نموونه
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 یور ده له که  هی وه رئه هه  وه تهێکوردستاندا ماب یکڵ خه یر ماوه خوازان و جه یم ئازاد رده به له
تا  انی ندهینووس و ئا ان و چارهیژ ینۆڕیگ ۆب  وه دانهی مه  نهێب  کگرتوانه هیو   وه ببنهۆک کتر هی

 ... ننێخش داهاتوو بنه ی وه و نه انۆیخ ۆترب ستانهۆد ۆڤش ترو ئازادترو مر داهاتوو گه

 7505 یسپتامبر ی 75

 

  وه لی یه میراودهمال  که. د  له  کی کراوه یه نامه

 کوردستان یران مانته رله و په نیۆسیزۆپۆئ یکان رکرده سه ۆب

 انۆڕگ ی وه بزوتنه ی رکرده فا سه مسته روانیوش کاک نه زێر به

 کوردستان یسالمیئ یکگرتوو هی ینداریم ئه نیدد هائه به نیدد الحه سه ستاۆمام زیر به

 کوردستان یسالمیئ ڵی مهۆک یریم ئه ر،یباپ یل عه ساتۆمام زێر به

 کوردستان یمان رله په یزۆدلس زوێر به یندامان ئه

 ییق و راست و هه یزۆدلس یسالو 

  کوردستان له یزۆدلس یس که کێل مهۆک ڵ گه له ژکردنێراو یتان دوا کراوه  م نامه ئه من
  وه خه هیبا  به و وه تهێنێم الم نه وه یب وادارمیه. نووسم ده ۆکوردستان ب ی وه و ناوه وه ره ده

 .ن بده یرنج سه

 ی وه له  ست عوسمان جگه رده سه دیه شه یفراندن و کوشتن ی وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل ی که رتهۆراپ
 یست و داخ و هه کۆش اریهوش یکێس موو که هه یال دایر کسه هی وۆوخ راسته ی وه کاردانه  له

 یت هیال مهۆو ک ییاسیس یمانا داین هیژخاێدر یر گهیکار  کا، له کردن دروست ده رنه باوه
 یماسۆپلیو د ییاسایو  ییاسیس ی سهۆر پر سه  کاته کار ده  که  هی هه یرتر گهیکار قوولترو

 .مێر هه یژۆر کوردستان و پاشه یمێر هه

و  یستوور و ده ییژووێم یند تمه بهیتا  کهێسی که  وه رووه رۆز  عوسمان له دیه شه یسی که
 یلک خه ی انهییئاشت یانیژ وه کهێو پ مێر هه یاسیس یژۆر پاشه ۆب یگرنگ ییاسیو س ییاسای

تا  ۆییخ یحوکم ڵسا 02 یدوا   وه داخه به  که ، هی هه داییاسیس یالت سه ل ده گه کوردستان له
 یکێت حکومه  که  وه هییاسای ییستوور ده  یک هی وهێچوارچ  تهۆچ نه و هییزبیح یالت سه ده ستاێئ
  مه ئه.بکات ی سه موماره   رانه روه روونکارو داپه ییاسای یک هی وهیش  به ییستوور ده یکرتوو هی

 یر ئاشکراتر ده  هشت ب رده سه دیه شه یسی که  که  کانه هییواو ناته و هڵ تاوان و هه ی رچاوه سه
 .خستن
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 یکراسۆمیو د ین ده و مه یاسیس یانیژ یگرنگ یمک وت چه حه  که  وه هییک ره سه یوت روو حه  له
 : گرنگه  که سهی که ی وه کالکردنه هی  وه تهێگر ده رنێدۆم

و  ئه  بن که اینڵد  وه له انیهاوالت ێب ده ێب هه مانۆخ یت و والت حکومه  مهێر ئ گه: یتێهاوالت
 یفراندن.  ێزێپار وان ده ئه یت هیاۆڤمر یو ماف یو ئازاد شیئاسا  الته سه ت و ده حکومه

 یزێلک و ه ناو خه  رووناک و به یژۆر  و به ۆیخ ی که ژهێم کول رده به  له ۆزانک یکێندکارێخو
 چیه یال  و متمانه ئه ،ی که الشه یدانێکوشتن و فر ییداو دوا بازگه نیند چه  و به شیئاسا

 . زراوهێپار مێر هه  کورد له ۆڤیمر یو ماف انیژ یشتمانیک هاون وه  که یڵێس ناه که

ک  وه نیو نووس نڕێرب ر راده سه  له ،ێکر ک گومان ده ر وه گه: نیڕرب راده یئازاد
  گرنگ له یتر یک هیما وا بنه ئه ،ێشت کوژراب رده سه رینج و رووناکب گه یکێنووس ژنامهۆر
 . وه گومانه  تهێو که ده مداێر هه  له  نهیرب ده روراویب یئازاد  که یکراتۆمید یانیژ

 بوونیراز اوازیج ی وهیش  به  هی هه انۆیلک ب خه.  له گه یحوکم یمانا یکراسۆمید: یکراسۆمید
کوردستان  یلك خه  س له زار که هه انی ده  به. نڕرب ده انۆیخ یالت سه ده  له انۆیخ ییزا و ناره

. کرد انیشاندانیپۆخ  وه بوونهۆشت ک رده سه یوا ناره یکوشتن یوالت دژ ی وه ره و ده وه ناوه  له
 ی ژنهێل ی که رتهۆراپ.  و نائارامه روانه چاوه شتاێر ه ماوه و جه وامه رده به شتاێه  نهیمپ م که ئه
 اتریز  که رتهۆراپ.  کردووه نه  ره ماوه و جه ئه ۆب یکراتۆمید یکێسابیح چیه  وه نهیلۆکێل

 . اک ده انیکان مه خواست و خه  به  کاو گالته ده نداریبر انییست هه

  ، نه یکراتۆمید یحوکم  ماف، نه  نه ،یئازاد  نه اسای ێب  به: ییر دادوه اساوی یور ده
و  نیباشتر ستاێبوو تا  ئ ده مان،ۆخ یالت سه ده  له ڵسا 02 یدوا. ێب رار ده رقه به شیئاسا

 یر نهێنو اسای.  هیبا هه مانیر دادوه یستمیس نیتر متمانه  و به نیترۆخ ربه و سه نیتواناتر به
 ییشار یانیژ. کا ده کێل مهۆک انی ک هی وه ته نه ڵی مهۆک  به ی رادهیو ئ یل مهۆک به یقل عه
 نیمومک اندایژ یکان و بواره کان دانهی موو مه هه  له اسای یو حوکم یئاسانکار ێب رنێدۆم

 شتنێه و نه انیژ یپاراستن  که ۆیخ ییتا ره سه ره هه یرک ئه  له ییر و اددوه اسایر  جا گه. ێناب
 یانیژ وه کهێپ یتوانست  له مهۆو ک ئه  هیوا یمانا  وه ئه ێنێل ب شه ، فه تاوانه یو سزادان

الت  سه ر ده گه ۆخ. ێناب ایدلن ۆیخ یو سامان انیو ژ انیگ  س له و که ێنێنام ی انهییئاشت
 یر گهیکار و نانه هیالێب وۆخ ربه سه یکێنێکاره و به زگرتنیو پاراستن و ر نانێه کێپ  له ۆیخ
 وانێن یند وهێپ  هیوا یوا مانا ئه ، وه تهێبدز ۆخ انیبکا،  یم رخه مته که ییر و دادوه اسای

 یژۆر پاشه ۆب یخراپ  به رۆز یکان نجامه و ئه واڕ ترسناکدا ده یکێرانی قه  لک به و خه یالت سه ده
 . وه نهێشك ده مێر هه یکراتۆمیو د ییاسیس

موو  هه  ئاوادا له یرانی گرفت و قه یکات  له: کان هییکراتۆمیزگا د مان و ده رله په یور ده
وسا  مان ئه رله و په نیۆسیزۆپۆئ  وه شهێپ  زگاکان له ده دا،ییزگا و ده ییئاسا یکێل مهۆک
ر  گه. ننیب ده انۆیخ یور ده یگشت یو را ین ده مه یلگا مهۆو ک کان هیکایندیئازادو س ی ژنامهۆر

رچاو  به یکێور ده ێتوان شتدا نه رده سه ی گرنگه  سهی م که له نیۆسیزۆپۆئ یت بهیتا مان به رله په
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. نیۆسیزۆپۆمان و ئ رله په یبوون یور و مانا ده  له یب ده وایه ێل ب وا گه ئه ێنیبب ر گهیو کار
 یاتنانیو بن الت سه لک و ده خه وانێن یند وهێپ ۆتر ب یکێست و  بنبه ییواێهێش ب مه ئه
 ێیر چاوه و ارهیهوش ستاێئ  مهێئ یکڵ خه. کا دروست ده یر روه و دادپه یکراتۆمید یلگا مهۆک

 ینسانیئ یرک ئه  که داونێپ انینگ ده  مان که رله په یندامان ئه یت بهیتا کا به ده  سانه و که له  وه ئه
  ئاگادارن که  وهێئ. ننیبب یانک ل و ئازارو ئاواته گه یر نهێک نو وه انۆیخ یکراتۆمیو د
 نۆو ج کخستێر انیر گهیکار یکێشاندانیپۆچ خ نیدد الحه سه ۆیزانک یندکارانیخوو

موو  هه وادارمیگرنگ بوو ه یکیامی په  مه ئه.  وه رز کرده مان به رله ر په رامبه به انیکان الوهێپ
 نێر خو رامبه به انۆیخ یپرسراوێل  ست به بووبن و هه ڵیحا ێیمان ل رله په یزێر به یندامان ئه

 .ن کوردستان بکه یر ماوه جه یست و خواست و هه دیه شه یشت عوسمان رده سه یت رامه هو ک

 

 کداێموو کار هه  له: ییرع و شه شنالێفۆو پر یزانست ی وه نهێلۆکیل ی سهۆو پر پینسیپر
ر  سه  و دروست له شنالێفۆپر ی سهۆراست و پر یپینسیپر ێب  به. گرنگن  سهۆو پر پینسیپر

 ی وه نهێلۆکێل ی زنهیل.  هڵحا وا مه دروست و ره ینجام ئه  شتنهی گه اتنراو،یبن یزانس یما بنه
بوو  ده  هیرچووبا ده  وه مهێر هه یکۆر سه  ش له که رمانه ر فه شت گه رده سه یرگ مه

 یرێد و چاوه یشدار و به یرشت رپه سه  به ێب  وهۆناوخ یت زاره وه ن  هیال  له ی که دروستکردنه
 یت ارمهی ووب ها ده روه هه.  ال نراوه دا وه که موو کاره هه  مان له رله په نینیب الم ده به. مان رله په

 ی سهۆو پر  هینراباێکاره به  شنه م چه له ی وه نهۆڵیكیو ل ی ئه.نێئ.ید  له یهانیج یرۆپسپ
 ی رتهۆو راپ ئه.  هیکرابایارید  وه شهێپ  له انی وه و بالوکردنه لگه به یمارۆو ت وتن کهێچاوپ

 . ارهید  وهێدا پ مانه موو ئه هه  له یباکێو ب ۆڵیک  وه نهێلۆکێل ی ژنهیل

 یت زاره ت و وه حکومه  که ، هی فسانه ئه کگرتوو هی یت حکومه یباس  خست که یر ده  سهی که و ئه
  که تدا، للهیم یانیژ یکان گرنگه  پرسه  له کارنێالت و ب سه ده یمان ب رله په وۆناوخ

 . ره ناده پهۆو خ ستێلو ههێو ب نگ دهێب نیۆسیزۆپۆئ

شت  رده سه یسی که ی وه شتنهێه  که  هی وه ترسناکتر ئه یموو هه  له: ت هڵو ده یزمیرۆرێت 
 یرتۆراپ یواو ته ی وه داچوونهێپ ارویپرس ێب یو قبولکردن یکراو نه سه چاره  عوسمان به

 یالت هس ده  که ییراست  کاته لکدا ده خه ی ربهۆز یشکیم  له  و  گومانه ئه ، وه نهۆڵێکێل ی که ژنهێل
 یاتیج  له یشۆر خ و هه کوشتووه یشت عوسمان رده سه ۆیخ رێول هه یمن و ئه یاسیس

 ییمردوو  به  وه ستانهیرۆرێت  به بوونیند وهێپ یتاوان  به ، که دهیه شه یق هه ی وه ندنه سه
 یت وله ده  که انییهاوالت  ر به رامبه به  ته وله ده یزمۆڕیرێت یر وهه جه  مه ئه. کا ده یتبار مهۆت

 .  کات ده یسیباکوور پراکت  کانمان له براو خوشکه  ر به رامبه به  ساله نیند چه ایتورک

 ۆڤیمر  ر به رامبه به ی وامه رده به  هییو تاوانکار ڵی نده موو گه و هه ئه یربار الت، سه سه ر ده گه 
  ان،ییهاوالت یو ئازاد نێو خو انیژ  ر به رامبه به ۆیخ یتێاریرپرس به  تهیکورد،  ئاوا بروان

 یست و هه یداواکار  به ر بهرام ، به مداێر هه  له ییر دادوه اساوی یحوکم ی سهۆپر  ر به رامبه به
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 اسایو  ێنێکارب به یهاوالت یت دژ وله ده یزمیرۆرێئاشکرا ت  کورد، و به یر ماوه جه یینسانیئ
و  ۆڤمر یت و ئازاد رامه که انویژ یپاراستن ۆب ک هیوایه چیوا ه ئه  ، وهێپ رێژ  بخاته

 ێنێکوردستاندا نام یمێر هه  هل  اسای  به انییهاوالت یپاراستن اساوی یحوکم یراربوون رقه به
م  له  که ێب ل دروست ده الت و گه سه ده وانێن ی منانهیه یانیژ وه کهێپ ۆب  وره گه کئ هییترس و مه
ل و  گه یژۆر ر پاشه سه ۆب ینوسساز چاره یر گهیو کوردستاندا کار راقێع ی ناسکه  کاته
 .. ێب مان ده که والته

و  ئه یدوا دیه شه یتێس که یکوشتن  به دان گهێعوسمان و ر دیه شه یسی که ی وه کرنه ساغنه
زموون و  موو ئه کرا، هه ێیل  یانیژ ی رگانه مه جوانه  ینانێهێپییتاۆک  به ی هی وره گه  تاوانه

 ت مهحکو یت بهی و هه یکراسۆمیو د یر روه ودادپه ییر دادوه اساوی یبوون و حوکم هه ی سهۆپر
 .   وه ارهیپرس رێژ  خاته ده یزگاکان و ده

و  یم رخه مته که  له  وه نهێلۆکێل ۆب یت بهیتا ی ژنهیل  هیتردا بوا یاساداری یکێر والت هه  له
و پاراستن  سیلۆپ یزێه  وۆناوخ یت زاره وه  له مێر هه یشیئاسا یالت سه و ده ییکراوێگومانل

  و به کان هییهل ئه  ژنامهۆر یقاندنۆراسانکردن و ت هه ۆب ک هی ژنهێک ل کرا نه دروست ده
 .شت رده سه دیه شه یدانان ستیرۆرێت

 ی ناوچه  کوردستان له یلک خه یردراوێلبژ هه یکۆر ک سه وه ، هی سهۆم پر ئه ی وه راستکردنه ۆب
مان و  که له گه یزۆدلس یکێک کورد رد، و وه زه ی ناوجه  له کراوێرلیزو وزو ته سه

ش ۆفرام  گرنگه  سهی م که م ئه بکه زتانێر به  زانم تکا له ده یمۆخ یرک ئه  مان، به که ته حکومه
  ک له وه.  وه تهێرببردریب  له ێکر ده  تر که یکان سهی که  له کێسی که  تهێبب ێناب  مه ئه. ن که نه

 مانییاسایو  ییاسیس ی سهۆپر یناوبانگ  مان و که له گه یژۆر پاشه ۆب  وه روونم کرده  وه ره سه
  و که ژنهێل یکان له هه ی وه و راستکردنه  سهی م که ئه ی وه ساغکردنه  وه ره ده  وه وه ناوه  له
 ێبدر  گهێر ێو ناب ێبکر شۆفرام ێناب  که  هییر وهه جه یک هییستیوێتاوانباران پ ی وه نهیزۆد
 .ێبگر  هی سهۆم پر له  گهێو ر ێب  اساوهی یروو سه  له کێتاڵ سه ده چیه

 :م که ده  وه خواره ی نگاوانه م هه ئه  یازیشنێش پ سته به م مه ئه ۆب

 ی وه نهێلۆکێدواداچوون و ل به  ی تازه یک هی ژنهیل ینانێکهێپ ۆب نیۆسیزۆپۆئ یداواکرن
 ۆخ ربه سه

  له یک ره سه یور مان ده رله په  ێب ده  باوه دایکراتۆمید یکیموو والت هه  ک له وه  ارهید 
 : که ژنهیل  م که که ده ازیشنێپ  هۆیب. ێب هه دا ژنانهێل  رهۆم ج ئه ینانێکهێپ

. کوردستان یمان رله ناو په یکان هییمان رله په  واره موو قه هه یر نهێنو  له تێکبێپ: یکهاتنێپ
کوردستان،  یمانیشتین یتێک هی یر نهێکوردستان، نو یکراتۆمید یپارت یر نهێنو:  واته

 ی ماله بنه یر نهێنو ڵ گه له یسالمیئ ڵی مهۆک یر نهێنو کگرتوو، هی یر نهێنو ان،ۆڕگ یر نهێنو
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 یکر عوسمان برا به زێر به شیو ئه  که نیدد الحه سه ۆیزانک یندکارانیخو یر نهێو نو دیه شه
 ێرێبژ ڵی هه دیه شه

 بکات انیشانیسن ده' نیناب نگ دهێب' ینی مپه که  که ین ده مه یگاڵ مهۆک  یر نهێنو  دوو

 .رێک چاود وه سنوورێب یوانان ژنامهۆو ر شالیرن نتهێئ یستێمن ئه یر نهێنو

کار  انیل گه له و که ژنهێل ۆبکا ب ینیداب ایتانیر به یت حکومه  تاوان که ی وه نهێلۆکێل یكێریب خه
 .ییبکات تا دوا

 ی نجامه و ئه به انیشتنی گه یتێنۆو چ-شووێپ ی ژنهیل ڵ گه له  وه نهیلۆکێل یتاڵ سه و ده رک ئه
 . ناوهێه انیست ده به

شت تا  رده سه دیه شه یفراندن و کوشتن شێپ  کان له رووداوه یو فاکت یراست یدواداچوون به
 .کڵ خه ۆب کان هییو راست کان کارهۆکان و ه رووداوه ی وه و ساغکردنه ستاێئ

بکا  کان زبهیو ح مێر هه یت حکومه یکێرپرس ر به ل هه گه له وتن کهێچاوپ ێب هه ی وه ئه یالت سه ده
 وۆناوخ یریز تا وه  وه تنهپاراس یزگا ده یرپرس و به مێر هه یکۆر سه زێر به  ر له هه

 انی ێب هه  وه که سهی که  به یند وهێپ  که کێن هیس و ال ر که هه وۆو زانک سیلۆپ یستان ده کاربه
 .ێب ال هه یاریزان ێبش

 کار ی ماوه

 رۆز نراێلم ر سه گه این واو بکات و ته ته یکان تا کاره ێدابنر  که ژنهیل ۆمانگ ب ێس ی ماوه
 . وه تهێبکر ژێدر  که ماوه  هی هه اتریز یکات  به انیستیوێپ

 ییروونکار و سهۆپر

ناو   ناو به ایدیو م تێففاف ب روونکارو شه  که ر کاره سه  کار ناکاته ی نده وه ئه ێب ده  که سهۆپر
کان بالو  لگه موو به هه شداییتاۆک  و له  ێئاگادار بکر کان وتنه شکهێو پ کان وه نهیزۆد  له

 ێرخان بکر دروست و ته  سته به م مه ئه ۆب یت بهیتا یکێتیبساێو و وه نهێبکر

 : م ئامانجه ئه ینانێهید به ۆچ بکا ب  ێب ده نیۆسیزۆپۆئ

و  مێر هه یت هیکاۆر سه  به ش شکهێپ  ژنهیم ل ئه یدروستکردن ۆب یداواکار  ستهیوێپ نیۆسیزۆپۆئ
ر  گه. رخان بکات وان ته ئه ی وه المدانه وه ۆب  فته دوو حه ی مان بکاو ماوه رله ت و په حکومه

 ی نگاوه م هه ئه ۆداخ  وه کرده نه یروون انی  وه هیدا نه یالم دا وه  فته دوو حه ی ماوه  الت له سه ده
  به  که ێخواز ده نیۆسیزۆپۆئ  وا له  که سهی که یرناک ته و خه یمن گرنگ یرا  وا به ئه  قبوله

 کراویارید یک هی ماوه ۆت ب حکومه یمان و هاوکار رله په یکان شتنهیدان  له یرم فه یک هی وهێش
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م  الت ئه سه ن  تا ده نجام بده ئه  وه که هی به  یر ماوه جه ین ده مه  یفشار یکار  و وه نهێبکش
 .کات ده ڵقبوو  هیین ده و مه ییاسایو  یع ر شه  نگاوه هه

 نیۆسیزۆپۆئ یکان پارته یکۆر سه زێر به یانیبرا

 کوردستان یر مانته رله په یانیو برا خوشک

و  زێر به ی وهێئ ۆب   هی کراوه  نامه و ازهیشنیم پ من له یشتمانیو ن یژدانیو یست به مه رو نهڵپا
.  مانهۆییخ یالت سه ت و ده حکومه یزکردنێه سپاندن و به پاراستن و چه ستیو شهۆخ
 کێت حکومه  نه  هی هه اسامانی  نه  مهێئ  دا که ده شانین  وه ئه  وهێم ش به  سهی م که ئه ی وه شتنهێه

و  نووسان ژنامهۆر رویرووناکب یت بهیتا  س به که  دا که ده شانین  وه ئه.  وه ل بکاته گه  له ریب  که
 یستمیس  دا که ده شانین  وه ئه. بن اینڵد انۆیخ یو ئازاد انیژ  ناتوانن له انین را خاوه
 ۆیخ یزوو ئاره  به ێتوان ده الت سه ده  دا که ده شانین  وه ئه.  هییدا ن  مهێئ یوالت  له یر دادوه

  ییژووێم یکێکار  وهێئ ی نگاوه و هه ئه  هۆیب. ێنێکارب به انییهاوالت یدژ ت هڵو ده یرۆرێت
 اساوی یحکومات ۆب زێه به ێینو یک هیتا ره و سه تێب ده زۆریپ رو گهیو کار نێشک چکهێر

 یزگاکان الت و ده سه ده  به لک خه یر و باوه ێنێزر مه داده مدایر هه  له یر دادوه یستمیس
 .کات ده زێه به نیۆسیزۆپۆت و ئ مان و حکومه رله په

ر  گه. کات ده تانیریپشتگ یرم گه  به  وه و ناوه وه ره ده  کورد له یر ماوه ن جه بکه  م کاره ئه ر گه
و  انییر هاوالت رامبه به تانۆخ یرک ئه نیتر و ساده نیمتر که  له این ک ته نه  وهێئ  ن کهی نه
 یکیر شه  بنه لکو ده به بن، هم د رخه مته که  انهیکان هییو ئازاد انیژ یماف یپاراستن  ران که نگده ده
و  اساویستوورو   ده ێب یکراتۆمیناد ییر گه ناوچه یکێالت سه ده یدروستکردن  له شیالت سه ده

 .ئازاد یایدیم ینیسۆل ت و داپه وله ده یرێڕۆت ی سه ره و مومامه یر دادوه

 یلک خه ۆتر ب رانه روه رووناکترو دادپه یکێژۆر پاشه ۆب  زانهۆسڵد یوز ره هه یکار یوایه  به
 کوردستان

 تانۆب رمۆز یستیو شهۆخ زوێر ل گه له

  براتان

 یل راودهیمال م که د،

 02/2/7505 ن نده له
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 !سەردەشت" تاوانبارىبکوژى" لیژنەى لیکۆلینەوەو قەباعەتى دانپیانانى عوزرى 

 میرەک سامان

پارتى،  یڤیت سۆکوردستانء زاگر موکراتىیئاسمانى پارتى د ىڵناەک یڤیت کوردستان
 رەس یەناێه انیکێ"تاوانبار" رداەبتمبیى س70 وەمشەئ کیە دواىەل کیە وەوەکێپ انیردوکەه
 رکردنىۆریت ەو ئاگادار ل سالمینصارولئەئ ەب رەس ستىیرۆریت کىیسەک کەو و نیۆزیفەلەت
 .کرد ىەقس شتەردەس

 دانەس کوەڵب اریپرس کیە کەن ،ەرەیەمەس روەیس ەرەبراد مەئ انانىیدانپ ىیۆناریس
 رەگەئ. ییەپارتى ن ىەوەنیلۆکیل ىەژنێل قازانجىەب انیچیه ەک کاتەدروست د اریپرس

 واىڕب لکەخ رحالەهەقازانجى بوو، ب یەنایوازى به ىۆخ ىەکەاندنەیاگڕ ەب ەکەژنیل
 ىۆخ رەسەل ىەکەوەنیلۆکێپارتى ل ،ەانانیدانپ ىیۆناریس مەب ستایئ المەب کرد،ەدەنێپ
 ەساد کىیاریپرس. کاتەد ئعتبارێب ىەکەژنێل ىەوەنیلۆکێل ەکید ىەندەوەئ نەترکردوەبەق
 ۆب رگاتەش شێپ انی ت؟یناکوژر رقاتەشەل ۆب تێندرڕیفەد شتەردەس ەک ،ەیەوەئ

و  رگاتەش ۆب ەویەجێبەل کاتەد"تاوانبار "کاکى  شتنىێبانگه ەب ستیوێچ پ ت؟یناکوژر
 رەه داەیەوناوچەل یەستیرۆریت ەگروپ مەب رەس لىیلەد ەتاک ىێبل ۆموصل، ت ۆب ەوێوەل
" تاوانبار"  ولىەقەب ەَ  ریولەه منىەئ زاىەف کدانىێت ەکەلەسەم رەگەپاشان ئ! ؟ ێب" هشام"
 زیهەب انەیمەئ نەتمەح ەک ت؟یناکوژر شتەردەس داۆزانک مىەردەبەو ل ریولەه وینەل چىۆب

پاشان  ،ەکەشار تىیەمنەبارى ئ کدانىیت رویولەه کانىیەمنەئ زگاەسوکردنى د ۆب ەتر
 ،ەوەنیقەنات انۆیخ شتداەردەس مىەردەبەل ردایولەه وین ەل چىۆب ەستیرۆریت ستیرۆریت
 سىەک انەیود داتەد کێت ىۆزانک رویولەه منىەبارى ئ واوىەت مەو ه شتەردەس مەه
 ،ەیەانانیدانبپ مەئ ىەریگو ێگر ەک ەارانیپرس مەئ المىەو!! کردەد نۆیخ تانىەڵخ انەیکید
 المەب.  نەبکێپ تەناعەکوردستان ق کىەڵخ رمونەبف ەوەنیلۆکیل ىەژنێل زانىەڕیب تێبەد
 ..ەوەنادات یۆیەناریس مەئ ىەیرەمەس روەیس ەب المەو شتایه

 شنىۆرەب وانەئ سالم،ینصارولئەئ ىەکەاندنەیراگ ەنەیبد رنجەس ەستیوێپ ەمەئ شێپ
 شنىۆرەب!! زاننەپارتى د کارىەب وەوەنەکەد تڕە ەوەانۆیخ نیەالەل شتەردەس رکردنىۆریت
 وانەئ عالمىیئ ىەقس نهاەت ەمەئ!! نینەیەگەدیاڕ واەئ نەیربکۆریت کیسەک ەمیئ رەگەئ نیلەد
 تىیەماه. ەکانییەستیرۆریت ەگروپ کخراوویر اسىیفکرى و س مىەتسیگشت س لکوەب ،ییەن
 اندنىەیاگڕ وەقاندوەتۆو خ رکردنۆریت ەوات ،ەیەوەئ رەه وانەئ باتىەخ ،ەیەوەئ رەه وانەئ
و  یەنى انیاسیس ىەکید کىیکار ەچونک. ەوانەئ کىەرەئاشکرا، کارى س کىەیەوێشەب
 ولىەقەب ،ەوەانیکانییەستیرۆریت ییەاالکچ ەب ەوەتەستراوەب انەیوەبونء مان ىەفەلسەف
 زاىەغ کىیرەخ وانەئ نەکەراست د داەوەل ەو. نەکەدێجەبێج انۆیخ" مانىیئ" واجبى  انۆیخ
 انیکانیەچاالک ەک ەانیمانیواجبى ئ زاننءەد انىۆیخ مانىیو ئ نىیئا واجبىەب اننءۆیخ
 ۆب تیناب کىیەمانا چیه ستى،یرۆریو چاالکى کردنى ت نانێکهێپ کخراوڕی رەگەئ نننەیەابگڕ
 .وانەئ
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 ستایپارتى ئ. کرد ترەورەگ رۆپارتى ز ىەژنیکارى ل تىەباعەق ،ەرەبراد مەئ ىەنانیدانپ مەئ
 کیە ت،ێناب گرىیگو سەپارتى ک قاتىیحقەت وەژنیل ،یەجدىدا ىەلەسەم کیە مەردەبەل

 ەیەوانەل سازىیۆناریس ،ییەصلەئاشکرا کردنى تاوانبارانى ئ شیوەئ یەمداەردەبەل گاىڕی
 انڵیرقاەس ىوەوێبکات پ شغولەم کەڵخ تێپارتى بتوان اتریز انیک ێسال ەمانگ و ندەچ

ئاشکرا کردنى تاوانباران  رەسەل ەسور ت،ەقیقەح ەل ەسور سانید لکەخ المەب. بکات
مل بدات  انیئاشکرا بکات  کىەرەتاوانبارى س ىۆپارتى خ ەیەوەئ گاڕی نیکترینز
 ىەژنێل مەزوو ئ رۆز تىۆیەپارتى قازانجى خ. ۆخەربەس ىەوەنیلۆکیل کىەیەژنێلەب
 واەئ ت،ێبەد ىەک ییەن شنۆر ەک دایمەدوه اندنىەیاگڕ ەنا ل رەگەئ ،ەوەتێبشار ەیەوەنیلۆکێل

 دارەکەل سادەف بوىەکەڵەک ىەپارەب تێناتوانر شتەردەس. کاتەد ترڵپارتى قو ىەکڵەچا
 .کاتەدێل زگارىیپار نسانیئ زارەه زارانەه ت،ێبکر

 70 .2.7505 

 

 !شت عوسمان رده نسارواالسالم و سه پارتی وئه

 77.2.7505   نیحس میابراه

شت  ره سه یرۆریت  ت به باره سه یپارت ی که  وه نهڵیکێناو ل به ی ژنهیل یاندنی اگهڕ یدوا دوابه
  یرۆریت  له انیست وان ده ئه  که  وه کرده انیت هڕ کداێاندنی گهڕ نساراالسالم له ئه.عوسمان، 

  به انیستیوێکوفرن پ یهل ئه انۆیخ ی گوته  به ی وانه ئه یرۆریت ۆب   و ێب شت دا هه ده سه
 یکی وه ر کرده هه یتێاریرپرس خوا دا به ی گهڕی  له هادیج یک کار وه  وبگره  هین  هانه پاساووبه

نسار  ئه ۆب رۆریت. ن که ده وهێپ یگرن و شاناز ده ۆست ئه  له انۆیخ ینسانکوژیوئ یستیرۆریت
رک  ماناو ئه ێتوان ده کێکات این ته یکان نسانکوژهیئ  و گروپه یاسیس یسالمیم ئ رجه سه ۆوب

 یاڵرئاێژ کان وله مرجعه یفتوا مزاویناووئ به استڕو استهڕ  که ێکێبپ ۆیخ یاسیس یوئامانج
 یکوژۆڤمر یکار یکان وازهێش. ێنجام دراب کوفر ئه یکان زهێکوفروه یدژ هادیج
 نیدوورتر  گا به تا ده  وه استهڕ ناوه یتاڵ ژههڕۆو راقێع  له یاسیس یسالمیئ یکان وتاقمه سته ده
 . زانهێو ه ئه یاسیس ی ناسهێپ  له کێش به ناسراون و بوون به یواو ته ابهیدن یکان شهۆگ

 ک هیکوژ شه هڕروۆریت یتیر نه ل گه رترلهۆز  که رهۆریت یکێلێدۆتروم یکێرۆشت ج رده سه یرۆریت
 یرۆری،تێکر ده و کراوه ادهیپ تدااڵ سه ده یارانی نه یدژ  کوردستان له  له  که  وه تهێدا د
  نهیشێپ یووڕ  م له هه  وه هی که هیاسیس  سته به ومه امی په یووڕ م له شت هه رده سه
 ناسڕێو فیو عبدلستارشر حمه مامه یرانۆس یرۆریت ی ژکراوهێدر کێرۆج  به  وه هیکان وازهێوش
 یپارت یرد زه ی دا ناوچه شیشت رده سه یسی که  له  سانهی که ی موو ئه ک هه ووه عمره ریز ونه
  له گرتن خنه هڕ ت له رائه جه  له کێرۆ،ج یت هیزا هڕنا  له کێرۆ،جیگر خنه هڕ  له کێرۆج
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  ش به وانه موو ئه هه ینجام ره و سه ێنیب ده  وه هۆیخ  به یپارت یماکانێمزو ه ره زماویکار
 .ێد ێپ ییتاۆک رکردنۆرینابردن وت له

 یکان نسانکوژهیئ قاوه شه گروپه ی راوه گهڵ کفرو مردتدو هه یفتوا یووڕ ووبهڕ شت رده سه
 ی( میبارزان ی که کچه یمن عاشق) یوتار  که ی وه ئه یدوا کوڵ به  وه تهێناب یاسیس یسالمیئ
 ی(داێیکوشتنم ل ینگ دوازه) یشیکردن رۆریت شێو پ  شه هڕ هه یواڵر شا به وته که  وه کردهاڵب

 یژڕۆ  ودواتر به  ره سه له ی شه هڕ هه یانیژ  که  وه هیئاگادار کردبو یسیلۆپ وۆو زانک ینووس
 ی که رمه کراو ته ڵموس یویرددا ئاود زه یمێر هه یبازگه کان یلۆنترۆناوک به نراوێفڕ ڕۆ وهین
 ! دراڕێف

 یپارت ی که وه نهیلۆکێل ی ژنهیل ی گهڕێ له  شت که رده نساروسه ئه یند وهی په یۆیناریس  هێوپ به
 ماڵ ، به نووسراوه  ستانه ربه دهێب و انهیناش تدا هڵواڕ  دا وله یاستڕ له یرچ گه ئه  ستراوه بهڵ هه
بکات  یدار که وله ێنێوێبش  هی شهێو ک ئه ییوا هڕ که  هی وه ئه یکراویارید یست وئامانج به مه
 ،ێربچ ده انیز نیمتر که  به  وسکانداله  له ێبتوان ۆڕێبگ کێرۆج به  که له سه مه یت والهڕو

 یک هی ک ناوچه رد وه زه ی ناوچه تریوئ  وه تهێشیوگومان بن یت هیزا هڕنا یفانۆت  نجام ره تاسه
 !عیواق یمر ئه  تهێکوردستاندا بب  له ینگ دهێترس و ب یکراو نیرژ په

 ییوا ره یپارت ی که دانانهێدانپ یۆیناریس شیدواتر و وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل یاندنی راگه ماڵ به
 یپارت  که واندێش نه ی و خواسته ئه ییوا هڕواند،ێش نه یشت رده سه ی له سه مه یق رهه وبه

  به کوڵ به بکات،ڵقبو  وتاوانه ئه ی وه نهۆڵیکێل ۆب ۆخ ربه سه یک هی ژنهیل ێب وده  ستهیوێپ
 ی خوازانهیئازاد ۆیت وشک م حورمه رده به له یسم هڕ یک هیعوزرخواز  به یپارت  وه وانه چهێپ

 .رزارکرد قه خوازانیم ئازاد رجه سه و ی که هڵما شت وبنه رده سه

 

 ...نگی كوشتنم لێیدا  مین زه كه یه

 فرمانال  مه

 ۆڵیچوار ق یک هۆیگفتوگ

  گرت دهڵ هه کمێپشت  هۆڵو ک ک هی مه ، قه کێکۆن، نارنج خزه مه 2،  کێنگ من تفه:  دیه شه

 بووم کێز کاغه  ند پارچه و چه ژینوک ت ینوسێپ ک هی ین نها خاوه من ته:  شت رده سه

 کرد ده دایئازاد یناوێپ  له مڕ عسدا شه به یم رده سه  من له:   دیه شه

                                                                                                                                                                                              له تینج گه ۆت ی ته و حکومه ئه. مانداۆخ ی که ته حکومه یم رده سه  من له:  شت رده سه
 !.یخش به انمیگ. کرد ده مۆت ی هیو داوا ئه یداوا ،یخش به یناویپ
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و    ئه یئاوات  من به ،ێخش ببه انیگ ۆڤمر یئازاد ۆب دا ژهۆم ر له! م ناکه واڕب!  نۆچ: دیه هش
 انیم که تاقانه  شکهۆخ ینێکران، کچ یندانیز م که رهیپ  و باوکه کیدا شت،ێهێچ  شارم به ژهۆر

 ک هی یکرد ، بوک نه مۆخ یتێسوتاند،  الو ۆیخ کانێدراوس ی ر تانه به و پاشان له شتێه نه
 ! خت کرد به انمیگ  ، شت،ێهێج  م به وه شه

  بپرسه کانت ندوهیز  دهیه شه ڕێهاو  له ی ناکه واڕر ب گه:  شت رده سه

  وه نه بده مماڵ وه  هیرانم، تکا نگه هاوسه:    دیه شه

 . کات شت راست ده رده سه ڵێ به:  رگه شمهێپ

 ؟ هاتووهێل انیوان ک ئه وه شیوان نگ؟ ئه ده  نه هینا ۆب کانم ندوهیز ێهاور:     دیه شه

 ،ینیبیب ۆیک خ وه ێو ته ر ده گه د،یه شه ڕێیهاو ، واندووهێش انی اکهیدون: شت رده سه
ئاسا  شکیو ت ێر ده  ببه ۆڕگ  له ێر ، سه بکه یی ند چرکه چه یت هۆڵم یرموو،  داوا فه
 .   وانهڕب تاڵو یر تاسهر سه له

 .م که ره نگه و هاوسه ۆت یکان قسه  له  ماوهڕرم سو سه م، ناگهێت  وهێئ  له:  دیه شه

 یواوکردن و ته نێخو  له یکۆنگ و داک ده  ته هاتونه ی وانه رانت، ئه نگه هاوسه:  شت رده سه
. نیخائ نڵێ ده انێیجار پ ێند ، هه وه ته کراون، دوور خراونه اوڕنانب. ن که ده  ۆت یکان رکه ئه

و  لالڤێو   پاره  له ، هیناندایه ینیناو ه  له ێند هه یء ال بده مه ستاێئ ، اوهۆڕگ  اکهیدون
............ 

 یداوا نم،ێرز له خودا ده یرش چم عه ده ستاێئ شتم،ی گهێت کێموو شت هه  باشه:     دیه شه
 .... ێو ، له.وه مهڕێ بگه ێجار ک هی ۆم، تا ب که ده ێل یت هۆڵم

  جله ۆڵیر ق سه یم هڵ قه ێج  له رانۆمن و س ی که نوسهێپ  وه تهیاڕ ر گه گه: شت رده سه
،  تێچ نه رییب ت که هیم هڵ قه  تهیال ، هییکینگ و تار زه وه شه تاڵو یکێش به.  ێدابن ت که هیخاک

 وانێن یکان رهیق  جاده  له تان وه نهڕی په یکات  کرد له ده رێو ژ ره سه تیکان لهیپ ی تهیو ال ئه
  سهیک.  باشه تێب ێت پ که ئاوه  تاره مه انیرم گه یکاک به یکاک یشت ده  ۆب.  کان هیبا ره
  وه، هییشتی گه  که. ن که دات نه انیرم گه ی هڵما  و تاک تاکه ک ئه نه تا،ۆڵک  به  ت بده که وه خه

ر  سه  له ی که نه.  ره وه زهێق رۆز...... ناڵف یه  به  وه تهیب ک جاران ب وه ی که تو خوا، نه
........  تێستر ت زمانت ببه که رمانده راست فه  له ، وه تهی بکه ڕ قاسم شه واڵک ی لوتکه

،  بپرسه ێچ نه ادتی.  هییکز  له رۆز ستێوڵ هه ێند هه ی، ال ئاگاداربه رۆ، ز ئاگاداربه
 ێر  تنه و ر که ، گه م جاره ئه تێچ نه رتیب ؟ نیچ ستاێرت ئ نگه هاوسه ی شهیو ر تۆخ ی که بکوژه
ت  که شاوره انیرم گه یکانێالد  ن، له بکه ێست پ ده  وه نهیق خانه  رگرت له تان وه سافه و مه

.  نفال بپرسه ئه یکان هڵ مهۆک  به  هۆڕگ یکڵێوا هه.   بکه داێپ یفو  هیداێت نتیو تا ت  نهێرب ده
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برژاند،  ده تۆب انیانیانی به یرم گه ی رهیجاران کول  که  بکه  ندورخانانه و ته ئه یکێری سه
 ی بزه  نان، به ده ێل ۆب یر جاران ساوه  که ێبن   چانهۆچرچ و ل  سته و ده ئه یست ده  له ێست ده

نوور  ر ته گه ، ئه  بهۆرخ سه له!  به مه ریزو.  بکه  اوانهڕ گهڵ ش هه ره  موچاوه و ده ئه یری چاو سه
 .ستت ده  هیدا نه یست و ده ێیدا نه یخاتوون روو ایبوو  رم نه گه

  عرهیش ۆب ێگو یورد  به.  بکه  کهۆن  حه ئه  کاکه یردان سه ێڵیبهێج به انیرم گه ی وه ر له به 
  ک جاران له وه  ێستبیوی و نه   ێبیزان ۆیت یچون  به   نگه بوو ره نه ڵما  ر له گه.  بگره ی که تازه
 یشتی گه نه شیو  به ر گه. تر ماندوت بکات ی نده وه ئه ی که عرهیش یکان وشه  و به ێبگر زتێئام
  له  بچوکه یکێرێئام لیباۆم)  کان لهیباۆم  ، له بکه ێل ی عرهیو ش ئه یداوا ینیب کتێنج ر گه هه
 مارۆت( تێندرێه کار ده  کردن به قسه ۆت ب که ر تاخمه به ی که هییکۆت یکۆو ه نۆف له ته یاتیج

  نگه ره. کات ده ۆب کانت تدارهاڵ سه ده  هر نگه هاوسه یستاێجاران و ئ یباس  عرهیو ش ئه.    کراوه
 تۆکان ب نجه با گه  بپرسه ،ی گه تاد نه....  وشه نه و وه کاینۆک م وه ی وشه ێند هه  له

 . وه نه رونبکه

 تانۆخ یجاران یکان ک نامه وه ی هی و نامه ، ئه  بده  رجهۆش یک هڕ گه یر سه شیرکوک که  له
ش و  ره یکێجل  به ی و الوه ئه یست ده  نهێی بگه   وه ته چراوهێپ پێت  به  انهیتێتوند توند چوکل

 یشق عه یکۆریچ ێتوان ده  جهۆڕیش.  کات ده وانتڕ چاوه  شهیر ی فلکه یال  وه رهۆز یک هیوایه
 ێخوازن گو ، ده ستووه به انۆڕیک رۆدکت یکان ندکارهێخوارتر خو ێم که.  وه تهێڕێبگ ۆب رانتۆس
 .یب انیستیب

جاران  یکان وانه که هڵ که یکڵێوا و هه  الده  که پرده  له ێم بچوک، که ێیر ز سه  هییشتی گه ر گه
 یۆاڵپ یکان واسراوهڵ هه  پرده ی پاشماوه یکێر و سه ڕۆروتر ب و سه  ره به ێم که انی.  بپرسه
 یر سه ۆب ، بگهێبپرسه، ت ت نهیرێد ڕێو هاو ئه یکڵیوا ش هه که پرده  ر له ، هه ندس بده موهه

 ێیر)  یجاران سرود یک جار وه  جار جاره  تیر توان گه ئه  هیگاێو ر له.  گرتووهڵ هه ۆیخ
  ر له گه ئه ت،ی ده ت ده وه شه ک هی یبوک یکێر جاران سه یک جار زانم وه ده(..   هڕباتمان بچ خه
شل  شیو ئه یکان کهۆریچ ۆب ێو گو یی که ته سره حه  له ڕپ  هڵر د سه  بخه ێر سه ،یگرت یزێئام
 ".یایژ  مندا نه یشق عه ێیر  له یچۆب"  یگوت ێیر پ گه  به مه گرانڵد.  که

و  دیم خورش به واڕب نۆچ.  هڵای خه  ونه خه  مه شت، ئه رده کاک سه تیت ارمهی  به:   دیه شه
 نمێب  ره خاوه

و  لێخ یچاو ینال نۆک چ زانم وه ت،  ده وه شه ک هی یبوک یال ۆبچ ،یگوت مێپ:   شت رده سه
 ت،یب ست ده و مه ئه یکان کهۆریچ  به ۆئاواش ت ،یزان ده  نهێئاو یسوچ  به ی حبوبه مه یچێخ
 .ی گه من ده یکان قسه یراست  وسا له ئه

 م  بکه یشت، دواتر چ رده ، کاک سه  باسکه مۆب:  دیه شه

 .م بده ک هیپشو ێو مه کردووم،  ده انیماندو رۆ، ز ببوره:  شت رده سه
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 ،ێینگاو بن هه ک هی ی که نه  وه تهی بکه  که نامه ی وه ر له رکوک به که  به شتنتی گه  به: رانۆس
  ینوک  دا به که نامه  له ، هیوا  کهڵۆجاڵجا یچندراو ی ک خانه وه ، واوهێش رۆشار ز ی خشه نه
 ینوک یشکاندن ی هیما  بوو به ی هی خشه و نه ئه. یشاوێک ۆشارم ب یک هی خشه نه م که هڵ قه یژیت

،  بپرسه ێیل. کات دهێست پ ده  باباوه ی که وته نه  رهیب  له  هی خشه و نه ئه یتا ره سه.  مه هڵ و قه ئه
 ،ڕێی گه شار ده ێیو و ئه  رهێئ ی وه ئه یدوا. کونکردووه گاێر ی وهین  له انی ناسه هه ۆڕیب نۆچ
  وه کهێنگ موو ده م هه ده به دا ژۆر ییئاواڵما ڵ گه  له ی که نه.   باش بده یک هیم پشو که ژوره  له ڕۆب

 .   وه تهی بکه ێل انیرگا رگاو ده ده  تهیبچ

خودا  یرش چم توند توند عه ده ستاێر ئ بگرم، هه  قرهۆناتوانم ئ تریچ ران،ۆس:   دیه شه
"  مڵێ ده ێیپ.  هیی زه به  به رۆز نڵێ م، ده که باس ده ۆب یشت رده سه ی کهۆریو چ ئه نم،ێرز له ده
 ". م م بکه وه شه ک هی یبوک یکێردان سه ێو مه م ده وره گه

 . باشهێپ رمۆز:  رانۆس

 یکێباس ،ی ت بده که باسه  به  ژهێدر یتوان رگرت، ده وه تم هۆڵم  وه شت، ئه رده سه: دیه شه
 .ی  بکه ۆوالترم ب و ئه رێول هه

 : شت رده سه

 انی،  ماوه نه یند نت چه مه ته گوتم، كه  انێیجار پ نیم كه هی ۆرابردوودا ب یژۆند ر چه له" 
و نه  مردنه  باكم به نه  ماڵ ، به ماوه دا نه م شاره دانم له ناسه هه یت هۆڵم انۆیخ ی گوته به

دوعاش  م، بكه مۆخ یكان بكوژه یداریتا د مم كه ته هۆڵم یهاتنییتاۆك یوانڕ چاوه ئازاردان، له 
و  تا ئه .. ..تێب م اكهیدیتراژ  انهیژ ی ستهیشا كه  خشن ببهێپ امیدیتراژ یكێم مردن كه ده

 م كهڕێبا هاو هاتییتاۆنمان ك مه ته كه  ش، نهێو شو له ن،ی بكه قسه تێب ئه نیماو كه  ی نهێشو
 ".   وه بكاتهێستپ ده ینو له ر و سه ینو یكێڕێر د سه  تهێو ب تێدابن ۆب كمڵێخا

 ڵپا ،ێقوژبن  س له که ێدوو تا س ێکو  له  وانهڕ، ب بکه ۆزانک یکێردان سه خت تهیپا  له
 ینیم که  جاران له نۆک چ وه ییئاسپا  بوو، به انیفسک  فسکه ێدار یر بهێبن س ،ێوارید

 کینز انێیئاوهاش ل خست، دهڵ نگ خه تفه یلیم ی وه نانهێو ه ێپ ی خشه ۆب تێگو  وانه شه
   به ێر بوارت بوو چاو گه.  وه نهێڕگ ده ید یکان کهۆریموو چ و هه کهۆریو چ ئه وان ، ئه وه به

.  شاوهێک انیتاڵو یو رابردوو ستاێو ئ ژڕۆدوا ی نهێو  که نهێبخش کاندا هێینو  ژنامهۆر ی هڕ الپه
 . ێین نگاو ده هه ێو کو ره به ت،یگر ده  چکهێکام ر  تهۆخ یال شیارڕیدوا ب

ستا  ده ڵ گه  له رن،ێن ده ۆب چراومانێپ پێت  به یک هی ند نامه چه  وه تهیاڕ گه  که ت،ێچ نه ادتی
 ینیش یرز به یئاسمان  له تۆخ ی وه سانه حه ۆب ت،یب ت ده که زانم، ماندوو و شه ده.   نهێانهیب
 .  وانهڕب ێنو یوایه یاڵبا  له یورد  به رۆز   وه خهێش یشار یخۆت

   00/0/7505 رکوک، که
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 شت عوسمان رده ی تیرۆركردنی سه رباره رۆك ده نگيی سه بێده

 قیسد شوان

و  ستاێئ ەکورستان ل یمێرەه ەل ،ەداو انیروو ۆو نام خوازراوەن یکێرووداو ندەچ
 ۆیخ ۆب ۆیخ ەوەئ ت،ێنادر رەسەل یکەیەوەروونکردن چیه ،ەوەتەاڵسەد نیەالەرابردوودا، ل

 مووەو ه ەوەاریپرس ییشناۆر رێژ ەخاتەد یمنەئ یکاروبار ەب داریندەوەیپ یزگاکانەد
 . نەبک تەاڵسەد ییەینگەدێب وەگومان ل ەانۆیخ یقەه انی ەیەه ۆیب گاشەڵمۆک یکێتاک

 انینازانن،  ەپرسان وەئ ینەخاو ەب انۆیخ وانەکوردستان، ئ یمێرەه ەل یچۆب ەک
. مێرەه یتەحکوم ەک ەوەتێروونبب یکەڵخ یال ەیوەئ ۆب ن،ەناد رەسەل ەیوەروونکردن

 کیەاییژۆلۆدیو ئا لەچونگ ۆب وەکهاتێپ چیه وانێن ەل یاوازیو ج ەکەڵخ مووەه یتەحکوم
 .تێشۆکەدێت ینیانبیو ژ کەڵخ یفما ینانێهیدەب ناوێپەناکات و ل

 یماف موومانەو ه ەاریرپرسەب ێیل مێرەه یکۆرەس کیە ەپل ەب شیتەاڵسەد ییەینگەدێب مەئ
 یمێرەه ەل ەتەاڵسەد نیسترەد اڵبا وەئ ەچونک ن،ەیبکێل ەیوەروونکردن یداوا ەیەه مانەوەئ

 . کۆرەس ەب ەبوو شیکەڵخ ینگەد ەینیرۆز ەکوردستان و ب

 ەل کێکیە ەل یتۆیەخ ەیقس ەمەئ ەکوردستان، ک یمێرەه یکۆرەس یبارزان سعودەم
 کمەڵخ یردراوێبژەڵه یکێکۆرەمن س" تەڵێد کان،ییەحکوم زگاەد ەڵگەل کاندا،ەوەبوونۆک

 شەسانەک وەئ یکۆرەس ەب شمۆیخ هاەروەه داومێپ انینگەد ەک مەسانەک وەئ یکۆرەس ەوات
کوردستان،  یکەڵخ ۆب نیشۆخڵد یگاێج کۆرەس ەیوتان مە، ئ"دوامەنێپ انیینگەد ەک زانمەد
 ەیوانەر انیرەنێو نو ننیۆزسۆپۆئ ستاێئ ەک گاەڵمۆک یستەد اڵبا یکێنیچ یتەبیتاەب
 .ەکوردستان کردوو یمانەرلەپ

پرس  نیبچوکتر رەسەل ەستاکێتا ئ ەک ەیوەل کات،ەد رانەگین کەڵخ کۆرەس ینگەدێب مەاڵب
 ڵموس ەیوانەو ر ێندرێفڕب ەوەرێولەه ەل ەنجەگ یکیەقوتاب یکوشتن ەپرس ک نیترەورەتا گ
 ەگومان ل. یتییەرپرسەب کۆرەس ەک یەیگاێج وەئ ۆب ەوەتێنرێبه ەیکەرمەت ەوێوەو ل تێبکر

 .تێکرەد ییەینگەدێب مەئ

َ  یئ ەل مێرەه یکۆرەس ەیکیەنگەدێب وات،ڕئاوا ب رەه رەگەئ ۆخ  مانەوەئ یمەاڵو. ساتداَ 
 ەیەه گاداەڵمۆک یکانەکهاتێپ وانێن ەل ییەینگەهاوس وەئ تێناتوان وەئ ەک ،ەوەداتەد
 .بکات انیژ ەیکەکەڵخ یمەخ ەڵگەو ل ێبگریرا

 یکانەوەن نیراقێع یعسەب یکانەئازار یستەد ەیکوشت شەستاکێکوردستان تا ئ یکەڵخ
 ەب تەکەکۆرەس ت،ێئاوا دروست ب یکێژۆر ەک انیژەد ەوڵەاەیخ وەب ەشیمەه ەمێئ یرابردوو
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 ەل انی ت،ێژڕێب سکێکوردستان فرم یکەڵخ ۆب تەکەکۆرەبکات و س ەقس یکورد
 .تێشداربەب کانتییەشۆخ

کوردستان  یکەڵخ یکوردبوون ەب انیچاو ەک ەیوانەئ کانەگانێب یال تێبەه کتێکۆرەس
و  یید ەهاتەن انەیونەخ وەئ تێوەکەردەوا د فەیح مەاڵب ت،ەیبک ەوێپ یشاناز یەناەڵه
 !!بدات شانیپ ایجەب ۆیخ تێوەیەد کۆرەس ڕۆمەئ

 سعودەم ەچونک ەنگەدێب کۆرەس یچۆب تێبپرس ەیەه ۆیب یەگاەڵمۆک مەئ یکێتاک مووەه
 یماف ن،ەبک ەوێپ یشاناز کان،ییەپارت اینەت ەب تێو ناب ەکەڵخ یردراوێبژەڵه یبارزان

 ەکەڵخ وەئ ینگەد ەب رەگەئ ەبگرن، چونک کۆرەسەل شیتوند ەیخنەر ەیەه انیشەوەئ
 .مێرەه یکۆرەس ۆب راێبژەدەنەڵه یزانبار ەوییەاینڵدەب واەئ یەبواەن

 یکۆرەس ۆب ن،یوانڕب نگدانەد راوێبژەڵو ه دکردنیکاندۆو خ نگدانەد یماف ەیوانگەڕل رەگەئ
ناو  ەو بزانن ل یکەڵناو خ ەنێب انیردووالەه ەقەه واەئ مان،ەرلەپ ندامەئ انی تێب مێرەه
 ن،یژەد نۆچ وانەئ تێبزان ەک ەیەه ەیماف وەئ شیکەڵخ ت،ێرەگوزەد نۆچ انیژ گاداەڵمۆک

 ەل ەیەه انیشۆکوردستان ب یکەڵخ ،یەوانداەئ یندەوەرژەب ەل نەکەید ەیکاران وەئ ندەتاچ
 نتاجیئ ،ەرجکردووەخ ندتەچ نەبکێل ەیوەئ یدوا دایکانەرەفەسەل کۆرەس ەیوەانەڕگ یدوا
 شیمانتارەرلەو پ کۆرەس ەچونک تدا،ەرەفەس وەل ەبوو یچ ەمێئ ۆب تەکەشتەگ یمەرهەو ب

 وەئ ینگەدەب رەه ت،ێد شیکێژۆو ر تەاڵسەد یکورس رەس ەتەشتوونۆیر کەڵخ ینگەد ەب
 . نێبرەال د انی ەوەننیبەد تەاڵسەد یکورس ەدووبار ۆداخ ەوەنێکرەد یکالیە وانەئ ەکەڵخ

 چیه تێویەو نا ەمێئ ەل ەوەکاتەادیج ۆیخ کۆرەس ۆب تێپرسەد کەڵخ ڕۆمەئ مەاڵب
و  ەنگیو ژ یو ئابور یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یخۆد ەل ییئاگا ەبدات؟ ک شانیوا ن یکێستێوەڵه
 ەگومانان وەئ یمەاڵو یچۆب ت،ێبێل یئاگاش رەگەئ انی ،ییەکوردستان ن یتر یشت رۆز

 !ان؟ێیل ەنگەدێب وەبوون و ئ ڵەەاڵگ کەڵخ یال ەک ەوەنادات

 

ـــه ـــه قــ ــــ ــــــوژ م  ڵ  و بكـ

 رانۆگ ز به نه

 كوڵ به ، هیش ن تازه  یك هی اردهید ، هین  ێنو  یكێكار دا مهێناو ئ له م هڵ قه  ینگكردن دهێب و كوشتن
كان  سته شه  یتا ره سه ، كردوهێپیست ده  وه كانه سته شه  یتا ره سه له  ی وانه ركردنهیو ب له  كهێك هی
داكوتران   و كاتانه ئه  ی انهیپاو  ئه كان، دارهیترس تا مه ره سه له  كهێك هیباشوور   یكوردۆب

  قورسه  انهیتا ره و سه ئه  ینیناس  ێب به ستادا،ێئ  یكان هییئازاد ڵ گه له كردنۆدر  ۆیه بونه
ر دوو  سه شكران به دابه  یئازاد و م هڵ قه  وه و كاته ر له هه ن،ی بكه ستاێئ  یریفس ته نیبتوان

كان،  خراپه  كورده  گران بوونه خنه ره و كان نهیق راسته  كورده  بوونه ران شكهیستا رمدا،ۆف
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  ینگ ده  یشتنێه كورد، نه  یرشۆش  یرسانیگڵ هه  یتا ره سه  یكان هیپا نیدارتریترس مه له كێك هی
 تێدروست بووب  هی ره و به دوور له اوازیج  یكێنگ ده كێنێرشو هه له و كێركات بوو، هه اوازیج
م  له نووسان ژنامهۆر  یو كوشتن الماردان په تێب نه وه نگ، تفه به انی  انهیكوشتو ت مهۆت به انی

  ی وه له  یسات كاره نی گه دهێت  وه له  دواوه ۆب كی وه الكردنه به ت،ێب ك هڵ چه ره  ێدا ب مه رده سه
  یرگ به له  ینیۆترادس  یكێزێوام ه رده و به بن ده اتریز  مه حه مامه  یرانۆو س شت رده سه

 . یدیوان ئه  یكان هییئازاد ر سهۆب  هییترس مه دایموكراسید

  یرشۆش نڵێیرونتر ب كات، دهێست پ ده  وه كانه سته شه له ت مهۆت نیم كه هی و ر شكهیستا نیم كه هی
 ۆب شۆڕش  یكێش به كوڵ به كان، نسانهیئ  یئازاد  یرگرتن وه ۆب  بووه نه رشۆش  یموو هه ، مهێئ

  ێب  به  شهیت بهیموس ك،ێڵێخ انی كێنگ ره  تاقه  یكردناڵبا به ترویكان نگه موو ره هه  یكوشتن
 نی بكه كێحزب ت به ناعه قه ستاداێئ له نیبتوان  نهاڵناكام  كه هۆڵو ك ئه  ی وه كاندنه تهڵ هه
  یئازاد ت،ێكر خش ده په  ی هیحزب  و گوتاره له  هیین  یتیبر  یئازاد ن، بگهێت  یئازاد  یماناكا له
 ن،ێكر زدهێه به  هڵنجا سا په  ی كهینز  ی دارانهیترس مه  هیو پا ئه  ی وه كانه تهڵ هه له  هیتیبر

 و نیۆترادس و ێڵخ  یما ر بنه سه له كێحزب  ی انهیو پا ئه ، ۆیك خ وه تریو ئه  یكردنڵقبو
كات،  ده تریوان ئه له  شه هڕ وام هه رده به ستاداێئ له  هی هیپا  ێم س نان، ئه یادیست بن ده موقه

  ێم س ئه تێبتوان شیكێزێه  تاقه ، رهۆوج له  یكێتر چه رێژ  ونه بكه تێو انهینا  كه  ی وانه ئه
 زێه به  یم هڵ قه كێركات هه  هۆیب ، مه هڵ قه انینێشو  بخاته  ید  یكێادیبن و نتێنێبشك كێت  هی هیپا

نگ  تفه  هی كه هۆڵك  ێو س ئه  یوانان پاسه ت،ێب دروستده ش نهیق راسته  یدروستبوو بكوژ
ن،  ناكه  هی هیپا ێو س كار له م، هڵ قه له  جگه تریزێشزانن ه ست، ده ده به م هڵ ك قه ستن، نه ده به
نا  انیادیبن  تاوه ره سه له  ی هڵ نگه و جه ئه  ی وه ئهۆب م هڵ ر قه سه له  شه هڕ هه  بنه ده  شهیم هه  هۆیب

 و  یاوازیر ج سه له  هی م ناوچه ئه  یكورد  وه ته هڕ بنه ر له گه ئه ، وه نهێڵهیب  وه ته هیمان ماه هه به
 ماڵ كرد، به ده نه مانمانۆخ  یكان هییئازاد  ڕی شه ستاداێئ له  هیبنرا اتیبن  وه ركردنهیر ب سه له

شكرا  و بوغز دابه نگ تفه دا گهڵ مهۆر ك سه به م هڵ قه و بێكت  یشكردن دابه  یبر له  چونكه
 ران،یشنبۆر مانادان به  یبر له  چونكه ت،ێگر ده  هی وه م نه ئه  ی خه هی داڕۆم ئه له  یكان وته ركه ده

م  له گرتنڵ ست هه ده ، هی وه م نه م ئه رده به  هاته  كه هییشۆخ و نه درا ێڵو خ س ده موقه مانا به
 . مهێئ  یدوا  یكان وه م نه رده به  باته ده كتریتار  یك هی ندهیئا ستاداێئ له  انهییشۆخ نه

 ، یاوازیج  ی وه ركردنهیر ب سه له ت مهۆت له  پره ، یاوازیر ج سه كوشتن له له  هڕپ  مهێئ  یرابردو
  دووباره تریكێجار  رمه شه  كه  ی وپنتانه موو ئه هه له  هڕس، پ ده موقه  یهم وه و  ڵیناكام له  هڕپ

م  رده به له ستاشمانێئ  هۆیب كردێپیست ده  یت قه سه مان به كه رابردوه  مهێئ ، وه نهێبكر
  ستوهیو انی نه انیچون،  نه كێحزب له  ی وه ر ئه سه كوژراون له  ی وانه ئه نیمن كه ، هیدایترس مه

  ێیپ كڵ خه  م شتانه ئه  یاندنی گهۆب  بوه نه ك هی لهیس وه  چونكه ماڵ به ك،ێنگ تر ره چه رێژ  بچنه
ر  به له ن،ی كهیماشا ك رابردوو ته وه  اترهیز  وه له  كه هییترس مه ستاێئ ۆس ب به ون،یزان نه
 نیناسكتر و له مان رده به  تهێمكار د سته ت هیماه  به و هییموكراسید رمۆف و به زمان حزب به  ی وه ئه

 و كان هییاوازیج  یكوشتن مانا به تێو هیش ده و  ۆیخ  یر رابردو سه  وه تهێچ ختدا ده وه ساته
جوان   یك هی وهێش و ربكاتیب له  ۆیخ  ی ندروسته ناته  و رابردوه ئه تێو هیش بدات، ده كان مه هڵ قه
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  به شیتر یوان ئه  یكان هییو ئازاد بكات وره گه كان شهیستا تێو هی كوشتن، ده  تهێخش ببه
  هین كێس كه و تێو ناناس ئه  یك هڵ چه س ره كه  هیواێیپ  یدیئ ت،ێبكوژ رۆج راوۆج  یاونوویب

و  شت رده سه  ی نمونه ، هی هه  ی شهڕیگو دا ره و حزبه ناو ئه له  مه هڵ قه  یكوشتنو  ئه تێبزان
  یئازاد  یخنكان  یكان شهڕیگو ره  ینیناس ۆو ب حزب  ینیناسۆن ب نمونه نیباشتر رانۆس
،  رخستوه ده  ۆیخ تردایكێرگ به له  شهیم هه  ی ته هیو ماه ئه  ینیناسۆب. ستاێئ ۆب  تاوهەر سه له
و  فراوان بوبن  یكان هیپانتا  یون ئازاد كه رده ده شیكێن كات ئاماده  شهیم هه م هڵ قه  یوژانبك
  هی مه رده و سه ئه رانۆو س شت رده سه  یم رده سه ، وه هییترس مه  وتبنه كه شیوان ئه  یكان كه هۆڵك

 .ون كه رده ده شیكان بكوژه  وه كاته ده  ۆیخ  یكان هڵبا  یئازاد

 

 حمود بۆ هیشام مه  شێخ زاناوه له: کانی پاراستن یه نهێنی له

 قادر دی مال سه که. د

 کڵێ مهۆک یگرڵ ه تههێب ده رۆز ایم  که ت،ێبوب یگرڵوا ه ه یک هیزگا ده یندانیز کێس که ر هه
 گومانێبوم ب یندانیز رێول ه پاراستن لهه یندانیز ش مانگ له شه ی کهیوا نز ش که نده به ،ینێ نه
 شیم که که ادهڕ دا هند به یت هڵحا له شه وانه له وتوم، که هیزگا م ده ئه یکان  هی ینێنه له کێش به به
پاراستن  یک ره سه یکێش به وێن له کوڵ بوم به نه ندانیناو ز وا من له که ی وه ئه یحوکم به تێب نه

وا  که کاێژور له( ساب بارزان قه ی رمانده فه رێژ حرکات له یش به) ر بوم  سه ستبه ده ۆیخ یخود
 یش به ی رمانده فه ی که ژوره ر رامبه به که زانن ژوره کردوم ده انیردان سه ی زانهڕێ م به مو ئه هه
 یندان کارمه ڵ گه له شیوام رده به بو به کراوه ژڕۆوو  ش شه که ژوره یرگا کات بو ده ره حه

 ینێ نه رۆز هۆیمن بو ب به انیشیرۆز ی بو متمانه ه ه مان ستانهۆد یند وهی په شه م به ئه یپاراستن
 یکورد سود یبادا دوژمنان نه پاراستومه وه ته مانه ئه ستا بهێتا ئ شیوا من کردم که ال باس ده انی
 انی هی وره گه م بوختانه ئه ی ته وه له ماڵ به م،ێر ه ه یشیر ئاسا سه کار بکاته ای ننیببێل

 ینێ م نه له کێن هیزانم ال ده یستیوێپ ، به شت عوسمان کردوه رده رگ سه مه جوانه یدی ه شه به
م،  بکه ئاشکرا هی ه ه وه شته رده سه دی ه شه ی که هی یسۆد به ۆیوخ استهڕنا یند وهی په وا که انهی

 ۆڤیمر گومانێب.  کانه هی ینیۆفز له ته انانهیدانپ یکانیۆناریس یکخستنڕێ یت هی ینۆچ شیم ئه
 انایکان مهاڵ وه یدوا به تێب ال دروست ده یاتریز یاریپرس تێب کاێنێر شو  هه ر له  نوسه

 یکات له امڕ گه ر پاراستن ده سه له ارایپرس رۆز یماڵ وه یدوا به ش وهێمان ش  هه  هب ت،ڕێ گه ده
 یۆیناریم س ئه یکخستنڕێ یت هی ینۆچ ارانهیم پرس له شیکێک هیکردنما،  یندانیز

 ڵ گه کانمدا له ئاخاوتنه له  ۆوخ استهڕنا یک هی وهێش وا به که بو انهی ینیۆفز له ته انانهیدانپ
 یک هۆیپاش گفتوگ انیکێژڕۆ. امڕ گه ده یر سه له اتریز یاریزان یدوا پاراستن به یندان کارمه

 یوش حه له  وه کردنه اسهیم پ ده پاراستن به یکێند کارمه ڵ گه له ت امهیو ق ایر د ن سه له ژێدورودر
 شیم ئه.  وه هی م باره کرد له نده م کارمه ئه ی ئاراسته مێیرپ سه یکێاریپرس کلکه رێول  هه یشیئاسا

ر  سه یبلبل نهی که ده یدیر واع کبه ئه تێو ر بمانه گه ئه: یووت وه کردنه قسه یوام رده ر به هه
که  نده م کارمه ئه ی ووته ی ێپ به. کردێپ یست ده  که وه مدانهاڵ وه ی سهۆپر دا رهێجا ل! نیۆفز له ته
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  وه مه بکه یکان ووته یوڕ وبهڕ ۆخ ربه و سه ن هیال ێب یک هیدادگا شێپ له کێژڕۆ وامیه وا به  
 یانانیدانپ یکانیۆناریس ، هی ین سه  و که ئه یدژ چمیه چونکه  تبار مهۆک ت نه کێت هیکو شا وه
 :نێخر کدهڕێ یک ره سه یگاڕێ ێس پاراستن به ینیۆفز له ر ته سه

و  ئه ی که وا گرتنه که تێوتر ده ی ێپ  وه تێکر باش ده ی هڵ مامه یندانیز دا رهێل: رم نه یگاڕێ. 0
 یپارت یکۆر سه یکێبوردنێل یگاڕێ له وه  نه که یاستڕ تێو انهی وان ده ئه  کهێر ند براده چه ی هڵ  هه
تا  کێانانیدانپ  رهۆج وه بوردنێل یک هیداوا ی وهێش له تێست ب ده له انی یکێپاساو تێب ده ماڵ به
چونکه  ماڵ به ، وه تهێکر ده یشیباش یماد یپاداشت تێب نه جراجیو ئ ند انمهیز کێن هیال چیه
 تێبکر مارۆت  که هیداوا تێب ده تێب که شتنهیدان ی ئاماده تێناتوان ۆیخ یپارت یکۆر سه 

 دا رهێپاراستن ل یندان کارمه. تڕێ ناپهێت کێژڕۆند  چه له  هی ینیتڕۆ وه  پاش ئه یش که ردانه به وه
 ندێسو کێر گومان هه یالبردن ۆب ن وه  بکه  وه هییپارت یکۆر سه یناو به ۆدر  هی  هه انۆیب

 ۆبرد ب انیمن که  نمونه  ۆب. انیشۆخ یف ره و شه قاڵ ته له جگه  نۆفاش بخ ال مسته مه ۆڕیگ به
ال  مه ۆڕیگ به یندێدادگا سو ۆبرد ب یمن ی ره فسه و ئه ئه اندامیحوکم ڵسا 45 به دادگا وه

 یسعود بارزان مه له  یمن یئازادکردن یرمان فه  وه تهۆهات فیس مه  له وا تازه  فا خوارد که مسته
من .  وه هڵما  مهڕۆ ده  وه ئه یحاکم دوا شێپ  نهیبچ تێب ده اتینیتڕۆکو  وه ماڵ به  هی ێپ  وه هی

 شێپ له یدارید یوایه  به ناێ شم ه ره فسه م ئه ئه یناو  وه هیاێڕگ م هی م قسه دادگاش ئه له
.  نهیۆفز له ته ۆب انانهیم دانپ وا ئه که تێناوتر یندانیز به کداێت هڵحا چیله ه. تر یک هیدادگا
م  به تێتوان ده هی یر ن سه له یچی و ه وا ئه که تڵێ ده یندانیز به پاراستن هیوا شیجار

 تێزرێپار اتوش ده ده وا له  بکات ئه شیپاراستن یکاریهار تێو هیب ر گه ئه  وه  وه واتهڕب زوانه
 لیقا  ارهیشنێم پ به یندانیر ز گه جا ئه. تێبزان شیس که ی وه ئه ێب به شیماد یپاداشت له  جگه

پاراستن  یڤیشڕ ئه ۆب  م کاره پاراستن ئه ێینو یکێند کو کارمه وه تێکر دهێل یوا داوا بو ئه
وا پاشان  گرت ئه یر سه کێرۆج ر ه ه به که سهۆر پر گه جا ئه. تر یکێند کارمه مو ه کو ه بکات وه

وا  که  وه تهڕێس دهێل ی شانه م به وا ئه که رکۆج به کات دهێپ ست ده که هی یۆییدڤی  گرته ینڕیب
نها  ته وه  یردان به ۆکات ب ده یسوپاس کات وه  ده یپارت یکۆر سه له  بوردنێل یداوا
 .تێنیبی ده نیۆفز له ته یر نهیوا ب که  هی هی و پوخته ش ئه مه ئه ، وه تهێنیم ده  که انانهیدانپ

ست  ده  شه هڕ  دان و هه نجه شکه وا ئه گرت ئه نه یر رم سه نه یگاڕێر  گه ئه:  وه فشاره یگاڕێ له. 7
بکات به  مارۆت انانیدانپ وه  رمه نه یگاڕێ بو له  نه ئاماده  نمونه  ۆزانا ب خیش. کات دهێپ
دان  نجه شکه ر ئه گه ئه. نی که ده  وهێل یباس یژێدر به وه خواره کو له روه  کرا هه ێیدان پ نجه شکه ئه 

بکات تا  کێر کار  بو هه بو ئاماده  زارێب ۆیخ یانیژ له یندانیز گرت وه یر سه
 ڵ گه له یباش ی هڵ مامه که مارکردنهۆت یشێپ کێژڕۆند  چه ۆوا ب ئه ت،ێب یزگارڕ نجه شکه ئه له
 انیندانیوا ز ن که بکه ست ه وا ه ران نهیچاک تا ب یخواردن ویشکیپز یر سه چاره ڵ گه له تێکر ده

 یشدار وا به ناسم که ده ش چانهێنپیو بر شکیم پز ئه.  کراوه ڵ گه له انیباش ی هڵ مامه
 یوانڕ با چاوه ،یرز له ده یست بوو ده شۆرخ سه یوام رده به به انیکێک هیبون  دان ده نجه شکه ئه
 یکات له  وه بکاته دوباره مه  ئه تێتربو ێپ یچ تێب ده یندانیز وه  ئه یدوا! بن یر روه دادپه یژڕۆ
 .مارکردنداۆت
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 یگاڕێوا  گرت ئه نه انیر سه وه ره سه ی هیگاێم دوو ر ر ئه گه ئه:  وه رمانه ده یگاڕێ له. 4
 کاتی ده تێنێشک ده ۆڤمر یستیو  هیوا گوا که ر به تهێگر رمان ده ده ێند  هه ینانێکاره به
 دهۆتیم م ئه یر گهیکار  نده م کارمه ئه یکان قسه ی ێپ به ماڵ به ت،ۆبۆر له  کێرۆج به

م  ئه ی قسه ر به  هه. تێکار د ن به گمه ده به   هۆیب تۆڕێگ ده ۆڤمر ۆب  وه هۆڤمر له  وه سنورداره 
 یت هڵحا کو له وه تێدان د نجه شکه ئه وه  ئه یدوا رمه  نه یگاڕێ دۆتیم نیرتر گهیکار نده  کارمه

ر  سه له شیحمود مه شامیه ی که انانهیدانپ یۆیناریس وا که هی یدا ن وه گومانم له. زانادا خێش
 . بوه  دانهۆتیم م له کێک هی یگاڕێ ر له  هه نیۆفز له ته

 بو؟ ێزانا ک خێش یچوزان وجا ئه

م  ئه ی ماوه له. ال کرد زانام له خێش یباس ێکات پاراستنه یکان نده کارمه له کێک هی یماڵ وه  مه ئه
ند  چه شیم ئه ینیزانام ب خێش کێنها جار پاراستن ته یکردنم ال یندانیز ی ش مانگه شه
کات  ره حه یگا باره انهیناێه یی ستراوه ست به ده وێچاوو پ به ێکات م که اندنهڕپاش ف ک هی فته  هه
من  ی وه ئه. اریناد یکێنێشو ۆبکرد  انی ره نجه په ێب یبچوک یکێپاس یسوار  وهێو له
 ی وانه له نمونه  ۆب ستم،یزانا ب خێر ش سه ناو پاراستن له یاکانیج ایج  رچاوه سه له
 ی که کردنه ییدادگا له ایکردبو،  انیوان پاسه ندانیز له ایشدار بون،  به ی که گرتنه له

پاش  شیم کرد ئه ریستگ ده یزانا خێش یناچار پاراستن به: بو رهۆم ج بون به ئاماده
 انیگرتبوش که ،یکان هڵ اوه ه له کێک هی ن هیال له کڵێمنا یگرتن بارمته به یئاشکرابون

به   هی سانه و که ئه ۆوا ب که یگشت یشیک ئاسا نه رێول  هه یشیئاسا یندانیز    انهینابووێه
زانا  خێش . هێیل یدان نجه شکه ئه یرۆج نیقورستر وه نێکر ده ریستگ ده رۆرێت یت مهۆت 

 ۆر ب ه ه. کرا ده ۆب یپاراستن یکراو یندانیز یکێند کارمه ی هڵ مامه  تاوه ره سه له
و  ئه یکردن یندانیز ۆب رخانکراوه ته کێش به رێول  هه یشیئاسا یندانیناو ز له وه رونکردنه

 یدان نه لیکل کو وه هی ه ه انیرۆز یازاتیمتیئ بن وه  ده  هڵ  هه یوا توش که ستنپارا ی ندانه کارمه
وا  پاراستن که ی ندانه و کارمه له کێک هی. انۆیب وه ره ده خواردن له ینانێ ه وه انی که ژوره یرگا ده
 ۆیببو  شیئاسا یندانیز زانا له خێش یکردن یندانیز یتا ره سه یمان کات ه ه له وت ککهڕێ به
 ڵی کهێت یتوانیش بو ده  هه یت بهیتا یکێوان ژور ئه یش مان به ه ه زانا له خێش وا که وه امهێڕگ

مان  ه ه خوارد وه ده ینان شیمان ئه ڵ گه ر له  هه تێپاراستن ب یکان کراوه یندانیز نده کارمه
 ۆیو ب ئه ت،ێکر هئازاد د ماوه نه یرۆو ز وا ئه که درکاندی زوو زووش ده بو وه  هه یازاتیمتیئ
 یکێند کارمه!  هات بانگم که ۆب شتۆخ یر خواردن گه ئه  ووتوه هی ێزانا پ خێش وا که وه امهێڕگ

 وا که وه امهێڕگ ۆیب ردرابوێسپ ێپ یزانا خێش یوان پاسه یرک وا جار جار ئه پاراستن که یتر
ند  چه یردان سه تا  ههشار و  ۆب بردوه انیزانا خێش ش هڕجام یلیبۆمۆتۆئ جار به رۆوان ز ئه
ند  زانا تاکو چه خێش. تیب رده به ۆواو نابن ت ته  ژانهۆم پر ئه  وتراوه یشێپ کردوه انیش ژهۆپر
 ۆب یکراویندانیز یپاراستن یکێند کارمه ی هڵ مامه ی که انانهیدانپ یمارکردنۆت شێپ شیکێژۆر

و کات  مار بکات، ئهۆت انانیدانپ ۆیخ یزو ئاره بو به نه ئاماده ێکرا، تا کات ده
.  وه سترابوه به ی ێستو پ ده ژڕۆ وو شه وه نهیق استهڕ یس که تاکه یکێندانیز وێن وه انهیگواست

 ییتاۆوا ک کرد که یست ه زان ه خێش وه دانه نجه شکه ئه ی گهڕێ له که انانهیدانپ یمارکردنۆپاش ت
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بات  ده ۆب یوا خواردن که دات ده وانه و پاسه ئه یخنکاندن ڵیو ه ه انیکێژڕۆ هۆیب اتوه ه
م  ئه ،یکردن ییدادگا یژڕۆتا   وه هیما  رهۆم ج زانا به خێش.  وه هی یست ده ی که رهینجیز به
 هیشا ئه ومو هە یناو ر پاراستن وه سه له دم هیشا من مهێئ یژوێم ۆب گرنگه رۆز یکێژڕۆ ش ژهڕۆ

 یپاش کێژڕۆ ند چه دانه هیم شا له کێک هی. بون ئاماده ی که کردنه ییدادگا وا له که زانم ده  دانه 
به  یست منا ده ڵ گه کرد له ده م اسهیپ رێول  هه یشیئاسا ی که وشه حه له کێکات  که کردنه ییدادگا

بادا  کرد ووتم به م نه قسه چیه شیمن! دادگا ۆزانامان برد ب خێش  ژهۆو ر ئه یووت کرد اسهیپ 
 ایئا یپرس یزانا خێش حاکم له: یگوت ۆیر خ ه ه ییدوا ماڵ به. بکات ێپ کم هی قسه تێو هیم ب ئه
نها  من ته یحاکم ووت! ماڵ به ،ڵێ به یووت مدااڵ وه زانا له خێ؟ ش نجامداوه ت ئه م کارانه ئه ۆت
 یستبویزانا و خێش اربوید!  وه ره ده  نه بهیب مردنه یواو بو حکم کرد ته ۆت له ارمیپرس ک هی

 ماڵ به ، وه نانهێ پاساو ه ۆب بوه  نۆچ وه ئاگاداربوه یکان تاوانه له  ێک ێن هی ابگهڕحاکم  به
 ماڵ دادگا به له د هیشا تهێبب تێناتوان ۆیخ استهڕزانا  خیش. حاکم ڵ گه بو له ی دوا قسه مه ئه
 اشمینڵد انناسمی ده بو ه ه وه هی که کردنه ییدادگا وی که گرتنه به انی یند وهی په ی مانه ئه
 یمن یر سه  هۆیپاراستن ب تێچ دهێوا پ. دوان  نهێد د هیکو شا دادگا وه شێپ له وا که کهینز ژهڕۆ ئه

جا با  ، وه شکاته هڕ  انهی یاریم زان تاکو ئه یکان هی یرستۆریت  رشهێه یئامانج  تهۆکرد
 !خوات ده ێک یر سه ێک نیبابزان

 م، هڵ قه یتر یدانیه مو شه شت و هه رده سه دیه شه یانیگ له واڵزاران س  هه شه  و کاته ئه تا
 !واتڕ نه یڕۆف به نتانێخو تێب نڵێ به

 

 كات خت نه پایته  ردانی س سه كه  تكایه

 حمان هڕو ئه بوارێر

  ینجام ئه  ی وه له اتریز ن،ێدر نجام ده كوردستاندا ئه  له  ی وانه نهۆڵیكێو ل ئه  ینجام ئه
ك  نه  وه داخه و به چن ده كێتێلۆڤن  ینینووس  یكان مه هڵ قه ره سه  بن، له كێرووداو  ی وه نهۆڵیكێل

كان  گومانه  وه وانه چهێپ به نن،ێبه ێپ  ییتاۆك  یتاڵهاو  ی مهێئ  یال  متمانه  ی زمه ر ناتوانن ئه هه
 .اتریز رۆز شمانیقترو ترس مان له و متمانه ن كه ده اتریز

  یكان هییتاڵهاو  به واڕب تێتوان نه  كه  هی نجامه و ئه ئه ادایدن  له  وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه نیرتری سه
و   قسه  وه انهییاسیس  یچوونۆب و یریشنبۆر  یئاست  ییاوازیج به كێژێتو و نیر چ هه و تێنێبه
 .بن ڕوم شتم  ین هیشا شیكان هیینیبێو ت موو قسه هه و تێب هه  یر سه له انیینیبێت

  یانیتاڵهاو  له  یقوربان نیند سووتاو چه كێلێتۆه  یمانێسل  له ستاێئ شێپ كێمانگ ند چه
  ۆیب  ی هی ژنهیو ل ئه  ی وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه ماڵ ، به وه وته كه  ێلۆ  یانیب  یكڵ و خه كوردستان

 و سیلۆپ  یشانر سه  خسته  ی كه ساته كاره  یرۆز  یكێش به  ڵیباۆئ ك هی تا راده نرابوو،ێكهێپ
!  وه تهڕێ گه كان ده ده وه نه  یاستڕ ناوه ۆب انین مه ته  كه كێنساڵند ئامبو چه و ۆهاتووچ  یسیلۆپ
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ئاسماندا   به  یها ستوون ده سه ۆب كداێكات  له!  نهیر براده)  یپرس نه  ی كه ژنهیل  س له كه ماڵ به
 ۆب داڵ ناو دووكه حن له شه  یتیال  به و تێب هه  وه ئاگركوژاندنه  ی ژهی په ك هینها  چوو ته

 نساڵئامبو و ۆهاتووچ  یسیلۆپ و سیلۆپ  یدیئ ، هیدایترس مه  له انیانیژ  كه نڕێ هبگ كێسان كه
 (.؟ یچ نڵێب

  یركردنۆریت  له  وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل ، یوانڕ چاوه كێند مانگ چه  یرابردوو، دوا  ی فته هه
  یتووش  یمووان هه  كه كێنجام ئه ماڵ به اند،ی راگه  ۆیخ  یكان نجامه ئه( شت عوسمان رده سه)

تر   یكێجار كوڵ به ، هیین  تهاڵم و ئه  یك هییتاڵهاو  یركردنۆریت  ی شهێك  شهێك دا رهێل. كرد كۆش
  ی وه نانهێسته ده به ۆب  كه هییتاڵموو هاو هه  یو ماف ر باس به  وه تهێنێد  ۆیخ  متمانه  ی شهێك

 .بكات  استهڕئا اریپرس نیند چه  ۆیخ  ی متمانه

ك  نه  كه سالمیولئ نسار ئه  یكخراوێك ر وه  یكێكخراوێر خست،یر ده  كه وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه
تا  ماڵ كراون، به غه ده قه  یكێكخراوێشدا ر كه ناوچه  یتاناڵو  ی ربهۆز  له  كوردستان بگره  ر له هه
اندا یئاست  له شیشیو ئاسا كوردستاندا  له زنێه به  یكێكخستنێر  ین خاوه ستاێئ

  و بگره دان سه  ژانهڕۆ  كه تدااڵو  یخت تهیناو پا له نۆچ  كخراوهێم ر ر نا ئه گه ، ئه ستانه وه سته ده
  یكێلێمبۆتۆئ  به و غڵبا ره قه  ینێشو  له  ین، توان كه ده  ێت  یروو  یانیب  یاریشت زاران گه هه

 و  ڵموس  تهێن هی بگه  ۆیو خ بدات ازشدا ب بازگه نیند ر چه سه به و تێنێفڕب ك هییتاڵئاشكرا، هاو
  هڵند سا چه ۆئاخ زن،ێه به  ندهێه سالمیولئ نسار ر ئه گه ئه! ت؟ێبكوژ  كه هییتاڵهاو  ێو له

   ؟ هییچ  یكار شیئاسا

  له  وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل ، هی وه ئه  شهێاكڕرنج سه رۆز كاندا وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه  له  كه كڵێخا
  یرمان فه  و به  وه كوردستانه  یمێر هه  یت هیكاۆر سه ن هیال له( شت عوسمان رده سه)  یركردنۆریت

ت  حكومه  یژێب ، وته كه ژنهیل  یكان وه نهۆڵیكێل  ینجام ئه  یچ كه ، كهاتووهێپ مێر هه  یكۆر سه
  ڵئوسو  ێیپ به كداێكات  له ، كه وه نهۆڵیكێل  ین خاوه  كاته ده شیت حكومه و  ۆیخ و تێن هی گه دهیرا
 . هیاندای رابگه  ی نجامه و ئه ئه مێر هه  یت هیكاۆر سه  یژێب بوو وته ده

 ت،ێزێبپار  یكان هییتاڵهاو  ڵیروما سه  نده وه ئه تێبتوان خت تهیپا  یشیر ئاسا گه جار، ئه دوا
 سالمیولئ نسار ئه  یكان كخستنهێر ر گه ئه ن،ی كه نه رێول هه  یردان سمان سه با كه تریوابوو چ كه

 نی بكه كان هییانیب  نهێره به وه  داوا له نۆوابوو چ كه زن،ێه به  نده وه ئه ختدا تهیپا  له ستاێتا ئ
  ی هیسا  له  ستهیوێپ كنێل ارگهیپرس  مانه ئه ؟ڕ گه نه بخه ماندا كه خته تهیپا  له انیكان هیرما سه

 .تڵێب  ێپ مانی كه مهاڵ وه  وه نهۆڵیكێل  یك هی ژنهیل تدا،اڵو  یئارام و شیئاسا
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 !سەرئەنجام پارتی دانی نا بە تاوانەکەیدا 

 نەسەرحیتاه

 مووەسازکردو ه یکیۆیەناریس یپارت یپاراستن نجامەرئە، س کراەد وانەڕچاو کوەروەه
 یتەماعەج) ەڵێد یپارت یپاراستن ەیکیۆناریس. کرد کۆش یتووش یکوردستان یکەڵخ
 ینەڵێب شتەردەس ەک ەوۆیەوهە، ب ەکردوو رۆریت انیعوسمان شتەردەس سالمینسارولئەئ
دواتر  وەانیفاندووڕ ۆیەب داوونەن نجامەئ ۆیوب اتبک انۆیب ەک دابوونێپ یکار کێندەه
 .(                   ەکردوو انیرۆریت

،  ەیکەوودانەڕرلەبەک ەیەه شتەردەس ەیوەئ کەو یستیرۆریت یووداوڕ مەک ەندەرچەه
 وەوێپاشان ش. ێئاشکرا کردب ەوێش نیشنترەڕۆب یکەڵخ ۆب ۆیخ یستانیرۆریت رکراوۆریت
 یشچاوێپەب داوۆیخ ەیکەژیلۆک مەردەبەل یفاندنڕ،  ەیکەرکردنۆریت ەیانیحشەو ەیادڕ
 ەب یشاناز یپارت ەک دایپارت ەیپرسگان مووەه وەئ وێن ەب یرکردنەدواتر د ،ەوەسیلۆپ

 یپاراستن ەک کێسەک چیه یالەل ەوەتێڵێناه کێگومان.  کاتەد ەوەانیونخونەوش ەییچاوکراو
 ستاونەه سالمینسارولئەئ یتەماعەج ەڵێد یپارت مەاڵب.  ەقاندووڵخو ەیساتەکار وەئ یپارت

 ووناکوڕ یژڕۆ ەب ەک تێبەه انیتوانا ەندەوەئ سالمینسارولئەئ یتەماعەج رەگەئ!. ەکار مەب
و  ختداەتیپا یاستەڕناوەئاداب ل یژیلۆک مەردەب ەنێب ەوەشڕەجام  ەیارەیس ندەچ ەب
 مووەه مەب نجایئ وەوەارەیس وێن ەنەبخ کێسەک ەوەسیلۆپ یچاو شێپەو ب چێاپڕو دانێلەب

 بووەد ەوەوانەئ ستەدەب رێولەه یشار ەیوین ستاێ، ئ ڵموس ەننەیەگیب دایپارت ەیبازگان
 !. رکردبووۆریت ووناکڕ یژەڕۆب انیپارت یپرسراوێل انەید ستاێ،ئ

 یترس رەگەئ یشۆخ یکانەرۆمعاشخ تەنانەت ەک ێزانەد یشۆخ یپارت یتیەرکرداەس
 یپارت یتیەرکرداەس ۆیەب. نەکەدیۆیەناریس مەبەتڵگا ن،ەبک ەقس رنێوبو تێبەن انیانڕنانب

 ،ەیەه یترڵشنایفۆپر تروەکارام ەوەل رۆز ۆیدر ەفاڵک یستنەبەڵه یرۆمعاشخ یاریندازەئ
 ۆیخ یپارت ەیەوەئ ەلەسەم مەاڵب. ساز بکات ەناڵئاوها مندا یکیۆیەناریس تێبەن جبوورەتام
 مەئ یسازکردنەل یپارت یئامانج ،ەوەتر یکانەمووجارەه ەیوانەچێپەب ەمجارەئ. تێوەد یوا
 ،یەن ۆیخ رەسەل کەڵخ یرنجەس یدابردنڕێالەب ،یەن کەڵخ یچاوەکردنۆڵخ دا،یۆیەناریس
 نووسەژنامڕۆ یرۆریت ەل یپارت یگالنەوێت ەب کەڵخ یگومان یموومژەت ەیوەواندنڕە
 وەب یکەڵخ ێویەنا یپارت یتیەرکرداەس.  ەوەوانەچێپ ەدروست ب. یەدا ن(عوسمان شتەردەس)
 یترڵکا ڵگوەل وەزاندووەب یبارزان ڵەیماەبن یسوور یڵیه کێسەک ەک نەبگ ەورەسەت
 . ەووتراوەنێپ

 شتداەردەس ەیکەبخانێکت ناوەب انەڕ، گ ەکردوو یساز یپارت یۆیەیناریس وەل شتنەیگێت ۆب
و  نیب ڵیحا شتەردەس ەیوەرکردنیب یرزەت ەتا ل شتەردەس یکانەلۆهاوپ یدواندن انی، 
 روەکدێتێرلەس ت،ێوەرکەد ۆب یاسیس یسالمیئ ەڵگەل ومانەئ یکیدوورو نز ەیادڕ

 یپارت یتیەرکرداەس ەیکیۆناریس ەل شتنەیگێت ۆب. ەیەکەلەسەم یترسەم ەیادڕ یکردنەدرکن
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 یستاێئ یسیموناف ێب یتەاڵسەد ەیادڕ ێبەد. دراێل یشیمێرەه یتەحکوم یرۆدواتر م ەک
 یاسیس یکانەمارەشاد یواوەت یکردنۆڵنترۆک ۆب ەحزب وەئ یتیەرکرداەس یدانڵوەوه یپارت

 ەیامەیپ وەئ. نیبگر رچاوەبەکوردستاندا ل ەیگەڵمۆک ەل یربازەو س یوئابوور
 وەئ یو ئابوور یربازەس ویاسیس یتەاڵسەد یگاڕێگاوێج ڤەیاڕدروست  یپارت یتیەرکرداەس
 .تر یکێشت کەکوردستاندا ، ن ەل کاتەد

 ەوەتاسەب ەکوردستان ، ک یکەڵخ ەکاتەد ووڕ کەیەوەنیمڵەس چیه ێب یپارت یتیەرکرداەس
.  ەالنیعاد یکیەدادگا ۆبوون ب انۆیخ ەیکەشۆرگەجگ یستانیرۆریت یشکردنێلکەپ یوانەڕچاو

 روێولەه یکانەقامەو ش دانەیم ەهاتن ۆیب ەوێئ ەک ەیعوسمان شتەردەس وەئ:  ەڵێد انێیپ
 ەبووەه یندەوەیپ ەک وتەرکەد شا،ێاکڕ یپارت ۆگومانتان ب یستەد وکرد ڕپ تانیمانێسل
 ڵد رەگەئ ۆیەب. بکات ۆب انیتا کار دابوونێپ یشەوەئ ینەڵێو ب دایستیرۆریت یکێگروپ ەڵگەل
 مووتانەه یسالمیئ یزمیرۆریت ەل تانیزگارێپار یتەمۆت ەب ەقمانەه تێبەن ەمێئ ەییورەگ
 . دادگا  ەنەیبد

 رۆز کانەشانێتکەحمەز وەمەح ەکاک ەیکەو حزب یوعیش یو حزب یتێکیە ێبەد ستاێئ
 ناەد.  ووتەن انیچیه شتەردەس یرۆریت یساتەکار رەسەلە، ک نەبک انۆیخ ڵیقەع یشیستا

 نەربکەد ەوەزبوونەوپاشگ تەدامەن ەیاننامەیب یپارت ڵید یکردنیازڕ ۆب ەلەپەب بووەد ستاێئ
 یرەکەیپ یدانان رەسەل رێولەه یزگارێپار یچۆب یەئاشکرا ستاێئ. نڕبەن انەیکەتا معاش

 یوانەڕچاو ێبەووتبوو د یشتەردەس یبرا ی(عوسمان کرەب) ەب رێولەه یشار ەل یئازاد
 ویەپارت یاسیس یبەکتەم یندامەئ ۆیخ وەئ!.  نەگەچ د ەب نیبزان نەیبک ەوەنۆڵیکێل ەیژنیل
 .یەداسازکردن یندەروبەسەل کیۆیەناریچ س یزانەید

 ەیگەڵمۆک رەسەب ەیرانەرکوتگەس یتەاڵسەد یپاندنەداس ەل یرچاوەب یکێندەوڕە یپارت
 یتناسراویەسمەڕەب یکێتڵەوەد ەرۆج چیه ەیوەئ ێبەب. نەماشاکەت ەوێئ. ەوڕیکوردستاندا ب

 ەیئازادان یردراوێبژەڵه یکێمانەرلەو پ تەحکوم چیه ەیوەئ ێبە، ب تێبەه یتڵەوەد وێن
 یرخکردنۆقەب کدار،ەچ زارەه دانەس یالحەبەز یزێه ەب ی، پارت تێئارادا ب ەل کەڵخ
 یرۆز ەرەه یشەتا ب ەوەوتەن یشتنۆفر یایمپانۆکە، ل ەگەڵمۆک یتوسامانەروەس یواوەت
 رەسەب ستگرتنە، تا د کوردستانەل اڵکا ەیوەرەدەوبردن نانێه یکانەالحەبەز ایمپانۆک

 داەگەڵمۆکەل یدراوێپەگڕێو  یسمڕە یحزابەئ یواوەت. تێد ەغداوەبەل ەک مداێرەه ەیبوودج
 . ۆیخ یرۆمعاشخ ەتۆکرد

و  نانیباد ەل فیرەرشیعبدولستارتاه رۆو دکت رکوکەک ەل ەمەحەمام یرانۆس یرۆریت
 یخوازانیئازادەل یپارت یاسیس یبەکتەم یکانەشەڕەه ر،وێولەه ەعوسمان ل شتەردەس
 ەل یسعودبارزانەم یکانەشەڕەعوسماندا، ودواتر ه شتەردەس یسەیک ەکوردستان ل یازڕنا
 یتاڵهاوو یکانەژنامڕۆ یکردنەرامەغ ەیلەهزەم پاشانکوردستان، و  یکەڵخ ەل مانەرلەپ

فازل ) یپارت یاسیس یبەکتەم یرێسکرت نیەالەل نارید هاەاریمل ەب ەژنامڕۆو ەنێو ئاو نڤیول
 ەل کردنیکۆداک ۆب یپارت یپاراستن ینجانەگ یگروپ)یکوشتن ەیشەڕە، ه ەوە(یرانیم
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 یرتۆاپڕ ەب گاتەتاد ن،ڤیل یارۆڤگ یستاف روەرنووسەس ەل( ەییوەتەن یزۆریو پ یرەروەس
 یاێڕو ەمەعوسمان، ئ شتەردەس یسەیک ەڕمەل یپارت یپاراستن ەیکەوەنۆڵیکێل ەیژنیل
 ەل دایپارت یتەبیتا ەیربازگەس ەبارزان ل ڵیسا ستیب روەس روێژ ینجەگ هاەزارەه ینانێاهڕ

 ەرگەشمێپ یتەزارەو ەناو انیناو ەک شەیەشڵێک وەئ تەنانەت یپرس و ئاگادار ێبەب نانیباد
 یستەبەمەب یپارت یتیەرکرداەس ەک تنەاسیس کیە ەیشۆگەشۆگ ەمانەئ مووەه! .
و  یئازاد ەیوەسکردنەرتەکوردستانداو ب یواوەت رەسەب ۆیخ ەیتاقان یتەاڵسەد یپاندنەداس

 یپارت ڕیەیملهو یندەوڕە مەئ رەگەئ. رەبیەتیەگرتوو کەڵخ یکانییەتاەرەسەماف یکردنێشێپ
.  ەوەتێکرەناکام ن ەوەکوردستان یکەڵخ ینیۆمل یرەماوەج یخوازیئازاد ەیرەب نیەالەل
 عسەب ێینێدو ەیجۆع یتیەرۆمپراتیئ یگاێبارزان ج یکینز رۆز یکێیەنەیسب یتیەرۆمپراتیئ
 .ەوەتێگرەد

 ەیوەسکردنەرتەب یاستاەڕل ەکێنگاوەه یپارت ۆب شتەردەس یسەیک ەیلەسەم رەگەئ ۆیەب
کوردستانو  یکەڵخ ۆب ەندەوەئ دەس واە، ئ دیقائ یحزب یاتریز یقاندنەوچ یئازاد
 دایتیەەاڵمۆک یتەدالەوع یئازاد یووەڕب ەگەڵمۆک ەیوەو کران یخوازیئازاد ینووسەچار
 یناو رێژەل اڕرویب یئازاد یمەد ینیدوورەون یخوازیئازاد ینووسەچار. ەنووسسازەچار

و  یزڕیکیە ەیادەڕب ەوەتەستراوەب کانداەسوورێڵەوه کانۆوتاب کانەساتەدەموق یپووچ
 یپارت ەیکەوەنۆڵیکێل ەیژنیل یدژ ەل ەوەرەکوردستان ود یخوازیئازاد یکەڵخ یدانەیمەهاتن
 یدواداچوونەب وەوەنۆڵیکیل ۆب یپارت ەل ۆخەربەس یکەیەژنیل ێیجەستبەد ینانێکهێو پ

 ەالنیئاشکراو عاد یکیەدادگا مەردەب ۆب ستانیرۆریت یاندنەیعوسمان و گ شتەردەس یسەیک
عوسمان  شتەردەس یرۆریتەب ەک ەکێخوازانیئازاد یواوەت ییژووێم یتەاریرپرسەب ەمەئ.

 یووەڕب انیتیەزاڕەنا ینگەد راویگەانڕ ۆب انیسکێتر فرم یوانەئ وەمەح ەمام یرانۆوس
 . ڕیبەڵه دایپارت

 7505 یر مبهێپتێس ی 70

 

 حمود ی هیشام مه که و چیرۆکه پارتی

 فور غه مه حه

  ممه شهێس ی وارهێکوردستان ئ یموکراتید یپارت که دا، هینیۆفز له ته هڵجا هڕ و ووتڕ هۆییشان و له
 شامیه) یناو به کێس که  وه، کردهیخش په وه هیڤیت سۆو زاگر کوردستان ینیۆفز له ته یگاڕێ له
 یگاڵ مهۆک ۆب سراو بهڵ هه وۆدر ێرتاپ سه یکێکۆریچ کراوه تا ئاماده وه ه(لیسماعیحمود ئ مه

 و یپارت.  شت عوسمان رده سه یرۆریت و فاندنڕ ت به باره سه وه، تهێڕێبگ یکورد
 ۆو در ئه یر امبهی په ن به بکه( حمود مه شامیه) ێو انهی ئه هیۆیناریم س به یکان نهیۆفز له ته

 ر ، سه(ترس و ئازادو چاونه ش رکه سه یشت رده سه الر،ۆسک یشت رده سه) ایگوا که ی شاخداره
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 ینجام ئه و دواتر به داوه انێیپ ی رانه کدهێت یکار ینڵێ و به بووه سالمینسارولئ ئه یگروپ به
 یئاکام و هیپارت ی وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل ینجام ره ش ده مه ئه.  انهیکوشتوو هۆیب اندووهی گه نه
. عوسمان شت رده هس ێیسۆد له!"  انهی که وه نهیژێتو و نگرتنێشو یک مه ئه و به عادالنه" یسێسۆپر
 ی له سه مه تریئ ؛ڵێبداو ب یکڵ خه به یپارت یامی دوا په یستیو لمهیم ف به یپارت یایدیم

و  رنگومگردن سه ڵیباۆئ تریچ! نۆست بش ده و ننێب ئاو ش وهێئ نه،یکڵ خه!  واو بوو شت ته رده سه
 ! ی که پاراستنه یزگا ده و یپارت یردن گه نه خه شت مه رده سه یکوشتن

شت  رده سه که یش زانهێنزئام ته و یی خنه هڕ ووتاره و ئه ت،ێب یپارت ی ته هیکایم ح ئه ی رهێگو به
.  سراوه بهڵ شت هه رده سه ۆو ب کردوون، بوختانه یکورد یتاڵ سه ده و یپارت ی ئاراسته
 کێندکارێنها خو ته. چیه نه و نووسه ژنامهڕۆ و نه ئه تێب مێر هه یکۆر سه ی قسه به چونکه
 یم رجه سه له راێخ یکێرنج سه ماڵ به.  یقوربان تهۆب و وه هیسالمیئ و گروپه ئه یداو تهۆوت که و بووه

 یتاڵ سه ده و یپارت شت عوسمان له رده سه یکان هیکاریش زوێه به و ینزاو ته نهیووتارو نووس
 یت هیکاینز شت رده سه شیک هیموو هڵتا ییبارستا به که تێنڵێم خه ئه هیها هڕ هیاستڕو  ئه ،یکورد

 و کان هیسالمیجوندولئ و سالمینسارولئ ئه ی انهیستیرۆریت و یسالمیئ ڕی باوه رویب ڵ گه له
 .  هین اندایشیت هیاڵ مهۆک و یاسیس یتیر نه

 ێیسۆد که ؛ هی وه ئه دا ستهڕ ک هی له یپارت یت بهیتا ی ژنهیل ی ژاره هه  م داستانه ئه ی کهۆریب
 یکڵ خه یرچاو به به و ووناکڕ یژڕۆ به( شت عوسمان رده سه) یرکردنۆریت و فاندنڕ ییهانیج

 یپارت کداێکات له ت،ێن هی گه ئه وه ئه یمانا نهۆرخ ده به زهید! بکات نهۆرخ ده به زهید وه کوردستانه
 یتاڵ سه ده و یپارت له یکان خنه هڕ یپا ترس له ئازاو چاونه یشت رده سه ییسپا ئه به  بووه ازین به

 ییزارێب و خنه هڕو  ت فره رو نه سه  تهۆچ نه ۆیب ماڵ رنگومکا، به سه نبزروێشو ،یکورد
 هینیۆفز له ته یۆناریم س به یت هیک ره گه ستاێئ ماڵ به ، وهیردا دابار سه به یکوردستان یگاڵ مهۆک
 رێژ له ۆیخ بداو وه نهیدزۆخ ڵیو هه و وه کاتهیتاق ۆیخ یخت به شیتر یکێجار ی هڕجا تهڵگا
 یر اوهیشدا شانس  مه له تێناچێپ ماڵ به. بکات زگارڕکوردستاندا  ڵی مهۆک یگومان و خنه هڕ

 !تێب یش که ژنهیل و یپارت

ت به  باره سه  نوقوم بووه دایهانیو ج  یکورد یگاڵ مهۆک یگومان یایر ده وێن  له یپارت کداێکات له
،  وه نه که ئه  هیاستڕو  ر ئه سه خت له جه شیک هیموو ال شت عوسمان، هه رده سه یرۆریت 

 و فاندنڕ ن له که ئه یپارت یپاراستن یزگا ده یگالن وهێت ۆب ماێه شیکان داتاو ئاماژه یواو ته  وه
 یچاوترساندن و شت رده سه له وه کردنه هۆڵت ۆب یپارت  شت عوسماندا، که رده سه یرکردنۆریت

 و یپارت یتاڵ سه ده یواقع یدا ئه ماویس ت به باره سه گر خنه هڕئازادو  یکێنگ ر ده هه
 و به یالو ینووس ژنامهڕۆ یشت رده سه یکان زهێنزئام ته خنه هڕ یپا له ،ی که ته حکومه

شت  رده سه یرۆریت و فاندنڕ نێشو کوردستان به یکڵ خه س له زار که دان هه سه!  بردووه رده ده
 یاریخواز نگ کده هی و کپارچه هی و وه هانهیو ج کوردستان یکان قامه شه  ژانهڕعوسماندا 
 . یر دادوه اساوی بوون به انیمکردنیسل و ته تاوانباران یئاشکراکردن
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 ی گهڵ به داۆیخ له ۆیخ هیر رتاسه سه ته  فره م نه و ئه  هیر ماوه جه  شانهۆخر م ئه
پاراستن  یزگا ده و یپارت ۆب انیتاوان ی نجه په بوون که ئاماژانه ماوێو ه ئه ی وه اسکردنهڕپشت

 سک رته هب یکێنێل که نگه هڕ ، هی کارانه واشه چه لمهیو ف ئه یخشکردن تا په یرچ گه ئه. کرد ئه ژێدر
 ،یر پارت سه یکان گومانه ی وه مبوونه که و ڵیدوود ۆب تێماب ێج به دایر ماوه جه یژدانیو له
و  بووه ژڕێسا ش نهێل که و ئه وه هیکان نهیۆفز له ته له( حمود مه شامیه) یشاندانین نێشو به ماڵ به
شت  رده سه یرۆریت له یپارت یکان هیزگا جاسووس ده یگالن وهێر ت سه یکان گومانه تریچ

 رترۆز یر پارت سه ۆب ژکراوێدر یت مهۆت ی نجه و په وه بنه تر ئه سته رجه عوسماندا به
و  وره گه و گومانه ئه ۆب یجدد یحساب یپارت ستهیوێپ  هۆیب.   وه کاته ئه کینز وه نهیق هی له
 . ر ماوه جه یکان هیداخوا و مل بدات به بکات یکورد یگاڵ مهۆک ی نهرفراوا به
 یتاڵ سه ده ڵ گه له  یخوازانیو ئازاد کوردستان یکڵ خه ێیحمود ملمالن مه شامیه یلمیف
 یۆناریم س ئه یشاندانین به  ینجام پارت ره سه.  وه ترهاڵبا یکێئاست برده  دایپارت ینێپ سهۆخ
 یخواست ۆواندن ب ملدانه یستێوڵ هه وانێن له  ؛ وه کهێانڕێیم دوو رده به  تهۆوت که  هینیۆفز له ته
 یتاڵ سه دادگاو ده شت عوسمان به رده سه یبکوژ یتاوانباران یمکردنیسل و ته کوردستان  یکڵ خه
 ێب ده دایگشت یاڕ و یکورد یگاڵ مهۆر ک سه به پاندن سهۆخ و ڕیملهو یستێوڵ هه انی  وه ،ییزا قه
 یر پارت سه یکان شارهگو ژڕۆ یدوا ژڕۆو  دژواره رۆز انیم دووهه ی وه ئه.  تێرێبژڵ هه انیکێک هی

 شیکوردستان یکان هیت هیزا هڕنا یابردووڕ یچوار مانگ ی جروبه و ته وه بنه توندتر ده
 گاڕێ و هی ته بهیتا ژنهیو ل ئه ی وه شانه وهڵ هه یپارت ۆتر ب یناڵق عه یگاڕێ.   داوهیشانین

و  شت رده سه ی هڵما نهب یران نهێنو که ن هیالێب وۆخ ربه سه یک هی ژنهیل یدرووستبوون به دانه
شت  رده سه ێیسۆتا د هه ت،ێب داێت یکوردستان یازڕنا یر ماوه جه و کان هیت هڵو ودهێن رگانهۆئ

 یگاڵ مهۆک ی م گرفته و ئه م پرسه ئه رو به تهێبگر ۆیخ ی انهیر دادوه ییئاسا ڵیوا هڕعوسمان 
 . وه تهێبدرێپ ی ستهیشا یماڵ وه یکورد

 7505لوولی ئه74

 

 کردنی سەردەشت عوسمانەوەیە؟؟؟(یست)چى لە پشت تیرۆر

 نیحس حسن

 ستیرۆریت ەتێیو  بکر  تێیبکر رۆریت ەک ىەوەئ وانێن اوازىیج ەوییەوانەزمان روىەل
 روبنەس عدایواقەل مەاڵب ،ەتیپ ێس یادکردنیو  ز کێکردار یخستن شێپاش و  پ نهاەتەب

 ەل ىەوەب ،ەشیخالقەئ تەنانەو  ت یو  حقوق یاسیس یکێمکەچ ىەوەانێڕگەڵکردن و  ه
 رکراوۆریت یسەک ەوەرێل مکار،ەست ەتێیبکر ەوەکراوێملەست ەل الد،ەج ەتێیبکر ەوییەقوربان

 یحساب ىیەسفەت انیشۆخ ەکییەستیرۆریت ەگروپ رەگەئ ەک کێستیرۆریبکوژ و  ت ەتێبەد
 . نەبک داەڵگەل یحساب تێبەد رەه تەو حکوم تەاڵسەد واەئ نەکەن داەڵگەل
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 نیئام نەڵێد یەدوعا وەب کێسانەک نهاەت ەک ییەن ەکەوەنۆڵیکێل ینجامەئ رەسەل مەقس داەرێل
نان  ژۆر ینرخ ەو ب انیکانییەتەبیتا ییەندەوەرژەب ىەبارمت ەتۆکرد انۆیخ یژدانیو ەک
 وەل ەک ىەنوسراوانەن ێڕەو  د ەئاماژ وەئ رەس ەمەبخ ەنجەپ تێوەمەد کوەڵب ن،ۆخەد
 :توونها داەیەوەنۆڵیکێل

جوان و   هاەب وەل ىەوەو  رووت کردن شتەردەس دیهەش یتیەساەک یرکردنۆریت. 0
 ەعوسمان ل شتەردەس تێوەیەد ەوات. کوشتداەب دایناوێپەل ىۆخ ۆڤەمر وەئ ەک ىەانۆییمر
 رىەیس نۆچ یپارت یتەاڵسەد نەبد رنجەس.ەوەرووت بکات کێزمۆڵیمبیس ەرۆج مووەه
 .کاتەد ەگەڵمۆک یکانۆڵەمبیرى سەیس شینۆو  چ کاتەد ىۆخ یکانۆڵەمبیس

و   رێبو ەستەدەب مەڵەو  ق نوسانەژنامۆر کان،ییەازڕنا ەنگەد یچاوترساندن. 7
 ش،ێک اکیتل ،یقاچاخچ ست،یرۆریت ەانکاتیب انیشیکوشتن دواىەل ىەوەب کانەگرەخنەر
 .ڕپال ەبدات انیخالقەنائ یتەفیس انەیو  د اوکوژیپ

و   ییسمەر ییەتڵەوەودێن ەکخراوێو  ر ندەناو تەبیتاەب ،ەوەرەد یراى گشت یکردنەواشەچ. 4
 ندىەوەیپ یو بوون ییەستیرۆریت یکەیەمارک سالمیئ نسارەئ یگروپ ەچونک کان،ییەسمەنار

 ەندەوێن وەئ ییزۆو  هاوس یهاوپشت ىەوەنیکەماناى ت داەگروپ وەئ ڕلەگەل
 . شتداەردەس دیهەش یسەیک ڕلەگەل ەیەانییتڵەوەودێن

و   نوسانەژنامۆر ەل یاسیو  س ەییشیپ ىەگەڵپاساو و  ب یکردن وتەو  ز ەوەندنەس. 3
 ىەوەعوسمان ب شتەردەس یرکردنۆریت ەل بوونەن نگەدێکردن و  ب رگرىەب ەل خوازانیئازدا

 وەب رەه کات،ەد ستانیرۆریو  ت رۆریت ەل رگرىەب یەماناى وا بکاتێل رگرىەب کێسەک رەه
 ،ەبوو نوسەژنامۆعوسمان ر شتەردەس ەک ەکردووەن ەوەب ەیئاماژ ەکەرتۆراپ شەستەبەم
 .تێبەد یچ یەئاشکرا شەمەئ ینجامەئ

و   کۆست یکیۆیەناریو  س خشانەپ بووێل مانێگو داەکەوەنۆڵیکێل ینجامەئ ەل ىەوەئ
( ەوەشیرووخاو یعسەب یمێرژەب) ەیەناوچ مەئ یکانییەاسیس ەمێرژ ەبوو ک یالکیستهیئ
 انەیگەڵمۆک ەک ەوەتەانیوینۆه داەانییگوماناو ەرۆریت وەئ یمەاڵو ەل ڵەسا انەید
 ەوەکرد وەئ ىەوەئ ۆب ەیەئاماد ەمانەز یکەیەالگەع داەرتانۆراپ وەل ەشیمەه. ەژاندووەه
 .تێبواسرەڵه ایپ انەیانییستیرۆریت

 تێواسرەدەڵه ایپ یکانییەگوماناو ەرووداو ەک ەیەیەماعەش وەئ یسالمیئ یزمیرۆریت ڕۆمەئ
 ەک ىەنگانەد وەئ نۆچ مانینیب سریو م ریزائەج ەرابردوود و  ل ىەدەس یکانەدەوەن ەل ەمێئ
و   نیۆزسۆپۆئ یتیەساەک ینگەد کردن،ەد یتەحڕەبوون و  نا شازەن تدارانەاڵسەد ێیگوەب
 زمدایرۆریت یشۆشفرەڕو  ش زمیرۆریت ىەڕش زىۆو ت پەت وێنەل کانەستیالیسۆو س پەچ
و   ڕبال ێیملمالن وێن ەل ەک نینیبەد شدایراقێع ەپاکستان و  ل ەل ەکڕۆمەگوم کرا، ئ انۆڕیگ
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 یکانییەستیرۆریت ەو  گروپ ەدیقاع یکانییەچاالک ىیەسا ەو  ل کاندییەاسیس ییەتیەساەک
 . تێوەکەدێت یشیحساب یەسفەت تەنانەو ت یبانقور ەنێکرەد سەک انەید داەکید

 کوژىۆو  خ یستیرۆریت یچاالک ەیەدیقاع نهاەتەب ەوەبکات ئ ەوەب ەڕباو ەیەه سەک رەگەم
 ەژانۆر ەک) مداێرەه یختەتیناو پا ەبکات ل ەوەب ەڕتا باو داتەد نجامەئ راقداێع یکانەشار ەل

 یکانەوانەپاس مەردەبەل تێبتوان یستیرۆریت یکێگروپ( ەئارام ىەوەب تێکرەد ۆب ىەشەبانگ
  ن؟؟ەبک رىۆریو  دواتر ت ننڕێبف نوسەژنامۆر یکێندکارێخو ێمل ەرۆو  ز قەش ەب داۆزانک

 ىەوەکرد ب ختترەس یشینوسانەژنامۆو  ر شتەردەس ىڵەماەکارى بن ەرتۆراپ وەئ دایراست ەل
داواى  ەوەشتەردەس یرکردنۆریت یتاوانباران یئاشکراکردن یخواست ڕپالەب ودواەمەل تێبەد
 . شتەردەس دیهەش ۆب نەبک تەو حورم وىەعنەم یتێسەک ىەوەانێڕگ

 

 !و مشكێكی بوو كێوێك ژان گرتی

 یرد هه سۆئاس

" شت عوسمان رده سه یرۆریت له  وه نهۆڵیكێل ینجام ئه"ك  رابردوو وه ی فته هه ی وه ئه
 و واڕب ی گهێبوو ج نه داێت یكێشت چیه نڵێیب ێب ده دا ناسهێپ نیتر ساده له ، وه هیوكرااڵب

 یكان ندامه ئه ێر خوا بزان ر هه گه مه  كه ك هی ژنهیمانگ ل  چوار دانه. تێب نانێت ه ناعه قه
 و یقینت نامه یشت ێند هه ك، هی د وشه ند سه چه نجام به ره سه ان،یبرد و انیناێ، ه)!(نێك

ر  هه: نڵێب و ننێب  كه له سه مه به ییتاۆك ێو انهیب ی وه ك ئه وه ن،یوت ێپ انی ره مه وسه ری سه
 .واو ته و  هی وه ئه

 كان رهۆج له كێرۆج شت عوسمان به رده سه  كه بكاێتمان پ ناعه قه ێو هی ده  كه وه روونكردنه
 ك هی بوو، بزه  هی م قسه له ێیگو  كه كمێستۆد.  بووه هه  وه ه(نسار ئه) یگرووپ  به یند وهی په

  هۆیب بوو،فغانستان  ئه یبانیتال  ر به ش سه مه حه  مامه یرانۆس..  هیوا..  هیوا": یوت یگرت
 "!! ركراۆریت

  كه ژنهیل ی وته  به  كه ، كهێس كه  تاكه ی"دانانێدان پ"ر  سه له  كه وه روونكردنه ییقورسا موو هه
نسار  ئه یمانگ گرووپ ی02 یژۆر ماڵ به. دا كه تاوانه  له  شدار بووه و به  نساره ئه  ر به سه
  انهیاریو زان ئه یتوند به رۆز ، وه ته وكراوهاڵدا ب(تێكوردستان ن) یتیسا له  كه كداێاندنی راگه له
  به و تی ناكه  مهێئ  به واڕب ۆب: پرسن ده  رانه و براده ئه ر كسه هی ستاێزانم ئ ده.  وه خاته دهۆدر به

موو  هه تانۆخ  وهێئ: مڵێ ده  نده وه نها ئه ته مدااڵ وه له ت؟ی كه ده یستیرۆریت یكێگرووپ
  كه گرووپه ی"ركراویستگ ده یكێتبار مهۆت یكان وته"ر  سه له تان كه ره مه وسه ری سه  وه روونكردنه

چ   له و  هێیك نینازان  كه ن،ی بكه ركراویستگ ده یكێتبار مهۆت  به واڕب ۆب  باشه.  اتناوهیبن
 نڵێ ده  كه نی كه نه  كه گرووپه ییسم ره یدوانێل  به ڕ باوه ماڵ به ، راوهیرگ وه ی وته كداێخۆود بار
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ر  سه  بچمه ێو ناشمه ون؟ینیب مانێش ل وه كرده به ، وه شارنهیبكوژن نا كێس ر كه گه وان ئه ئه
 ێب ده ۆب ،ێبكوژ كێس كه ێو هینسار ب ر ئه گه ئه: پرسم نها ده ، ته كه وه روونكردنه ی وه كدانهێل

موو  و هه به شیپاشان ،ێنێفیڕب ۆم زانك رده به رووناك له یژۆر  و به بكا  هی فه و موجازه ئه
 یشت  هییو ئازاد به ێب هه دایتواناش ر له گه ئه ۆخ ت؟ێكوژیب نجایئ بات،یب دا نهیكنپش ڵیخا

 ن؟ڵێیب كان هییمن ئه  رپرسه به  به یچ ێب وابكات، ده

،  كه وه روونكردنه ی وه وبوونهاڵب شێپ كێژۆند ر نها چه ته  رهی ، سه وه تره یك هیال له
  ر به سه ی وشه یایمپانۆو ك ئازاد یاندنی ر راگه سه له" ییاسای"حساب  به یاڵسكا ك هی رهیزنج

 یمكوتكردن ده یكڵێو هه و ك هی وه چاو سووركردنه  مه ئه ڵێیبۆت! ماركرانۆت نیۆزسۆپۆئ
 وادارمیه ؟ وه زبهیناو ح یڤیاتڤرێكونز یت هڵیق عه ێند هه ن هیال له ت،ێبووب خت نه شوهێپ

 یریب  هی وهێم ش به یاستڕ به ێب هه كێس ر كه گه ئه ماڵ به ت،ێبووب وت كهێنها ر ته  مه ئه و تێب وانه
 كڵ خه قاندنۆو ت ترس  به ێتوان ده  كه ێماب  ته هیقل و عه ر ئه سه له ستاشێتا ئ و  وه تهێكردب

 ،ێابینڵش د وه با له. ێدابن ۆیخ ییاسیس یداهاتوو ۆب  پرسه  ستاوهێئ بكات، با له نگ دهێب
كردن،  نه چ كهێپ ینفال مل و ئه عس به یقاندنۆو ت كاندا ترس مه رده سه نیكتریتار له ی كهڵ و خه ئه
ردن ك یكۆداك و یئازاد ر سه له اتریز یسووربوون له  دا جگه مه رده م سه و له  فتاره م ره به
 .تێناب انیك هی وه كاردانه چیه ان،ۆیخ یكان مافه له

 و ابنینڵد زان،یئاز:  شت عوسمانه رده سه م هڵ قه یدیه شه ی هڵما و بنه وكار س كه ۆم ب وته دوا
 و  مهێئ. ن شتمانهیم ن ئه یرز ربه سه و خوازیئازاد یكڵ خه ی نموونه  وهێئ. ێگر رد نه گه تانڵد

 ی گهڕێ له. نینێو نه داده ۆب زتانێر یر سه و نیزان رزارتان ده قه به مانۆداهاتووش خ یكان وه نه
نگ  و ده رز ربه و سه ئازا  نده وه رگ ئه مه جوانه یشت رده سه یچۆب نی گه دهێت  وه شه وهێئ ییاگرۆڕخ
 . بوو رێدل

 

 یەکەمین جەژن بێ سەردەشت

 (على  شدارەب)عوسمان  شدارەب

 نێخو ەنوسەژنامۆر ەالو وەکرد،ئێرەب شتەردەس ێب ژنمانەج نیمەکیە ەژانۆر مەئ ەوەداخەب
 نیترەانیحشەو ەو دواتر ب ندراوێفر ىەکەژیلۆک مەردەبەل رەوبەمەچوار مانگ ل ەک ىەرمەگ
 انیررۆریو ت ەوەکرد ىڵخا دایایت انۆیخ ىەانیحشەو رقى و ێاندەیگ انیناپاک ستىەد ەوێش

و  ژیلۆو ک ەنامیو ئاشت اندنەیو کارى راگ نیو نوس ەوەندنێخو ەل یەتاەه تاەه ۆکرد و ب
 ێب انیژ تىیەفاهەو ر شىۆو خ کانەلیمیشەن ەو کچ انىێیو هاور ستۆو د رێولەه ەریپ
و  شىەر ەژۆو ر ساتەکار انەید ەک ىەکەوادەو خان زانێخ ژووىێم ەل. انکردیشەب
 ەمە،ئ ەوینیب راقێع کانىەکیە ىیدواەک لیە ەمێرژ ستىەد ەب انەییو ئاوار رىەدەربەد

 وێنەل رگەمەجوان شتىەردەس ستایئ ەل رەب کێژنەج ەبوو،چونک ژنەج نیشترۆناخ
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و  ستۆخزم و د ىەوەرکردنەسەو ب ردانەس کىیرەخ انىێیو هاور ستۆو د ەوادەخان
و  نینەکێو پ نىیریو ش ڵنوق ىەوەنیشەو ب ناڵگرتنى منا زێئام ەل کىیرەبوو،خ انىێیهاور

 ڵەو جو نگەد ێسارد و ووشک و ب کىۆڕێگ نهاەت ەیەژنەج مەئ چىەبوو،ک کانىەنەخەردەز
 داەژنەج مەل ەک) شینوسانەژنامۆو ر انێیو هاور ستانۆد ستىەه ەب ن،یرەبەشک د

 ستایئەل رەب کێژنەج ە،چونکەوەرکردنیو ب انیگر ەل ڕبوو پ کێژنە،ج(بوون مانەڵگەل
 کانىەشۆخ ەو قس ەو نوک نۆفەلەتو  سجەم ەسوک ب حۆر شتىەردەس
 ەل ەک بووەه انیکەیەشیهاوپ بوو،ەه انیکێیەهاور ستایئ ەل رەب کێژنە،جەوەکردنەدیرەسەب

 زىۆسڵد ىەڕوپەب شیوەو ئ رنەب ۆو گرفت هاناى ب ەشێو ک ەنگانەو ت شىۆکاتى ناخ
 انێیهاور کوەو ەژنەج مەل مەاڵبکات،ب رەسەچار ۆب انیکانەو گرفت ەشێبکات و ک انییهاوکار

  انیرووخاند ەمانڵزا وەو ئ نیرەپشتمان شک ناب ىەشاخ وەئ:کردۆب انەیئاماژ ژنەج کاتىەل

 زێهەب کىێستەربەبەبەب ەتێبەو د ەشاخ ەنجەگ وەئ ەووش ماناىەب انزانىەید وانەئ ئاخر
 رەه ۆیەن،بەاڵندەگ دانىڵچق وێن ۆب ژیت کىێکڕد ەتێبەشان،دۆفر تاڵو و نانیخائ مەردەبەل

 ەل گاێر انتوانىەین رەه کەخاو بوو،ن انڵیاەیخ مەاڵ،بەوەکرد ناوبردنىەل ەل انیریزوو ب
 ..ەوەشتێه ندووىیز ەب یەتاەه تاەه ۆب انیشتەردەس امىەیپ کوەڵبگرن،ب شتەردەس امىەیپ

 رگەمەجوان شتىەردەبکوژانى س کردنىەئاشکران ەمێئ ۆکرد ب ترێسو ەب ىەژنەج وەئ ىەوەئ
و ئازادى  ەو ووش رێولەو ه نوسانەژنامۆو ر ەوادەخانەل کێمڵزو نیترەورەگ ەبوو،چونک

 انىیمکانیئ نیرترۆز ستابونىەردەبەل ىیاەڕرەس کراونەرنیستگەبکوژانى د ستاشیو تائ ەکراو
 ..وىەعنەماددى و م

 ەچرک ىیدوا ەو بکوژانى چرک رستانۆریت مەاڵن،بەیکەدێرەب شتەردەس ێب ەب ەژانۆر ەمێئ
 مووەه تىەفرەن رەب ەونەکەو د نەکەماردۆت انۆیخ ۆب اتریز ىیزارەرمەو ش ىیسوایر

 ەڵگەل مەاڵن،بەیکەدێرەب شتەردەس ێب کانەو موناسبات ژنەج ەا،راستیدون خوازانىیئازاد
 ندوراگرتنىیز ەک شتەردەس ونىەخ نیترەورەگ ەنمانداوەڵێب ایدن خوازىیئازاد کىەڵخ مووەه
فراوانترکردنى  ۆب کانمانەژۆکار و پر مووەو ه نینێبیدەتى،بەیەکەستۆنساندیئ ەامەیپ
 ەمەئ ەک نەیکەد رخانەت گاەڵمۆک تىیەفاهەو ر تىەشبۆو خ کسانىیەئازادى و  وداکانىەم
 .. بوو رگەمەجوان شتىەردەس اىیو خول ونەخ

کوردستان و  کىەڵخ بانىەهریم شىەباو رەگە،ئەوەمەبکەدووبار شەمەئ تێوەمەد داییتاۆکەل
شانى  رەسەب شتەردەس ستدانىەدەل ساتىە،کاریەبواەن ایدن خوازانىیئازاد زىۆو س ستەه
 شکردەب ەمێئ ەڵگەل تانەیەورەگ ەستۆک مەئ ەوێئ مووەه مەاڵبوو،بەقورستر د رۆز رۆز ەمێئ

 مانیشتەردەس ێب شتێتانهەو ن ستانەو ەمێئ کەتەل شداەژنەج مەو ل ماننەڵگەل وامەردەو ب
 ..تێب اریدەوێپ رۆز

 ئازادیبژى  شت،ەردەبژى س ست،ەردەس بژى
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 م ؟؟؟ ر بکه وا باوه ز جه روکێ هێژا ئه سه

 ج یرو نه/  یگول ئارارات

  انهڤهو نێاریزور کر  روکهڤ تا ئه وهه ێزراندن ر ژ روژا دامه کوردستان هه یموکراتید یپارت
 ایخو ێند جه ێو  هڤ ئه ێل ، به ینێنه انی ڤرجا به ێک وهێج ب ش  نهینجامدا ئه  انهڤمرو ونه
ژ  دا یکدار باتا جه وخه یاسیس انایدژ  هی یکر باش نه ێک تشته جیه یپارت نیژێم ب ت ئه ناکه

 انڤ وروژنامه یقوتاب رورکرنایت دانای، رو تیراستگو ب ڤمرو تڤێکورد ، د ێل بو دوزا گه
  نورماله ێک تشته   نه  کرن جونکه  وتوره نیمگ خه ێکوردستان ێلک شت عوسمان خه رده سه
وخونشاندان  بوونیراز نه نیند جه یرورکرن،پشتیت  تهێبه ێمێر هه ێخت تهیک ب روژ ل پا سه که
کا  لژنه اردایبر یسعود بارزان مه زێر به ێمێر هه ێروک ، سه ێسازدان ل کوردستان  نهیاته
  هینجام هات ئه یپشت ێل تاوانباران ، به جوونایڤود ێنیکولێدروستکرن ژ بو ل تێبه ت بهیتا

 خا ته،   هینجامدا ئه  ارهیکر ڤ ئه  سالمیلئ نسار ئه گروپا ئه  که ، هێڤلژن ڤێ یێهاندن ژ ال راگه
خاز  یدلسوز وئازاد ێک کو کورده ز وه بوون ، ئه نه یراز ێپ یشت رده سه زاناێوخ اناڤ روژنامه

  جوره انڤک ژ  له گه یرتپا رووکاید یبراست  م جونکه ناکه ێلژن ڤێ تێنجام ر ژ ئه باوه
 :  ژاێه تێانڤ خانده رایب نمیک ژ وان ب م هنده ولده هه ێ، د  نه هه داێت انیویناریس

 یبارزان سیدریئ:  گوته ێرانیالتا ئ ست هه ،ده ێرانیل ئ یم هه یپارت ایرکردات سه ێم ده_ ٠
 یبارزان سیدرین ، ئ بارکه ێرڤێژ  نیه انین  بکه ێرانیئ موکراتایحزبا د ێر شه نیه تڤێد

لکوالن ،  شکاندن وهه یو تیێلێوک یفا ال مسته مه ێر گور هنارتن سه ڤ س بشه ک که هنده
  ێرانیئ موکراتایحزبا د نێندام ئه  هڤ ئه: کوردان دا کر ودگوت ڤزن دنا مه ک پروپاگنده یپارت

 تێکیتا بج هه یسیدریئ ایروکات بسه یپارت کرێست پ ده یر ، شه  هینجامدا ئه  ارهیکر ڤ ئه
 یراست ێنگیه ی، پشت یراست  کره یبارزان سیدریئ یژ هه  هزرا نه ڤ دالندکاندا کوشتن ، ئه

 .  نیابئاشکر

 ێپ یت کهێئ ر کسهێئ ی، پارت دانیرو  هاته یدوالر ێل بازار ێشوبات 72ساتا زاخو ل  کاره_ ٣
 نامایفت ودحه ێونیفز له ر شاشا ته سه ناتید سالح ئ حمه ئه ڤێبنا ک هیهبارکر ، هاوالت گونه

 یس که ڤی وا ئه کا جه کر هڤال به ژێدر کا فتنه کهێپڤجا ێبوو ل دهوک یپارت ێزمانحال ماندای په
 کێپ یت کهێوئ یپارت ی، پشت یکار ڤینجامدانا  ژ بو ئه  نهیرگت وه یسول ت ره ژ کوسره  پاره
 یئاشوپ ێفلم یک دروستکرن ، نزانم وه  هیهات  هڤتورکان  تایم یێژال  ارهیکر ڤ گوت ئه نیهات

  تیدزان ێس خود هات ؟؟ به ێد سالح ج ل حمه ، ئه یلک خه تڤێر جا لبه کرێل

کوردستان  یسالمیئ یکگرتوو هی تیێگا ر باره سه  رشکرهێه یپارت  7550/  07/  0ل _ ٢
ت  د ، عسمه حمه د ئه حمه ئه ریموش)هاتن کوشتن  ێس لدهوک ودوو که نانیهد به را هڤ لده
، عبدالرحمن  ی ستهێک قیف ال شه مه)س هاتن کوشتن  سا لزاخو دوو که روه وهه( یند به
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ت ،  دروست که ت بهیکا تا لژنه اردایکر وبر دانایرو انڤ دانایئ ێمێر هه ێروک ، سه(یهرور
،  ێلژن ێندام ئه تیکرن بب شانیستن ده  ک هاته سه که  هڤ یپارت یێژ ال  کهیوعن ری سه ێتشت
 ێل دهوک  هی یکر یوج  هی یک  میبراهیر ئ عفه کا جه تیدزان یم هه نانیهد به را هڤ ده ێلک خه
 یقام ر شه دبانجان لسه تێر گول به  هیدا یبوو  نه رێت  خوه یێژ بهارا ژ شتاێه ێک نجه گه ێم ده

قا  له ێرپرس به یب یال قادر د مه موحمه ێگرێج ێم ده ی، ل و یفا ال مسته فتا مه مزگه کیزێل ن
 نکا ر کوژه لسه ێجوونیڤود ێلژن ێندام ئه تیک  بب کوژه ێک سه که  ر ئاقله به  هڤ ئه ێر ، ئه کێئ

  یز په ێانڤش تیت ؟؟؟ گورگ بب بکه

دا  یپارت ڤدنا تڤی دکه یک ره دووبه ێم ئاشکراکرن ده نێئ  تاوانه ڤ ئه ێنگیه ێهزرا من د ب
 ؟؟؟  ینگ که ێل ، به یت کهێئ یک وه

  من نه ێل به ێلژن ڤێ تێنجام م ب ئه دروستکه  بو خوه یێر ز باه ولدان ئه ک هه له من گه یبراست
نجام راست ودروست بن  رئه وا ده جه ێدروست کرن د  هیهات ێرد کا لپشت په لژنه  جونکه ایش
 ؟؟

 دکرنیه شه  نهیالن هات په جه نێست دهب  نیێ تیب اناڤ روژنامه انڤ ێانیر گ لسه ڤسال هزار
 رورکرنیوت

 

 ڕێبازی لێژنەی لێکۆلێنەوەی پەروەندەی سەردەشت ڕێک دەقاودەقی ڕەوتی سازمانێکی تیررۆریستیە

 قامەش رەس یندەناو مام

 انی( یزگماگ یزانست) ن، ئا ،ید یزانست سیلۆپ یزگاەو دامود یقانوون یپزشک ایئا
   ؟ەناوێبکار ه شتەردەس یندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەل انیکێتەنیژ

 ڵەیماەو بن کەڵخ ۆب شتەردەس یندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل یندامانەئ ەیوەل ەجگ
و  کەیەستەو د زۆو ه لێچ خ ەو ل نێک وانەئ یەن سەخەناسراون و موش ەن شتەردەس

و شک و  بتەر ێب یلیساەو م یرۆموکەک ەل ڕپ شەکەاندراوەیراگ یقۆرەناو کن،یەزگاەداموود
 .ەاریگومان و پرس

 یمانەو پارل تڵەوەد یسندکراوەپ شتەردەس یندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل ایئا ار،یپرس
 ؟ەمێرەه

 وانێن ەل کیە یینگەماهەه چیه ایئا ،ەبوو ەیەژنێل وەئ یئاگادار یرەدادو یتەوزار ایئا
 ئاراد بوو؟  ەل مێرەه یمانەو پارل یرەدادو یتەو پاراستن و وزار سیلۆپ
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 ەیوەنێلۆکێل یکێبازێر چیه لەگەد ەوەنێلۆکێل وەل نراوێبکار ه یوازێو ش وتڕە یەئاشکرا
 اتریو ز یەواەموحت ێساکارو و ب رۆز ەیکەکۆرەناو کووەڵب ەوەتێنێخوینا رەه کەن یزانست

 ۆب یخوریو س یستیرۆریت یکێسازمان نیەال ەل شترێپ ەک کراوەکتێو د یپاوەداس یکێبازڕێ ەل
 ەیوەنۆڵیکێتاکوو ل رچاوەب ەتێد ەکراوەئاماد ەسازماندراو یسەخەموش یکەیەوەکرد

 .ەکار وەئ یهاتووێو ل زانێو ل زاەشار ینیەال ێب یکەیەستەد

 ەیوەنێلۆکێل یۆیناریس شترێپ ەک ەوەو ئ ەکەوەنێلۆکێل کانییەرۆموکەک یلماندەس ۆب
 یقەو د ەسازدراو ەویەستیرۆریو ت یجاسوس یکێسازمان نیەال ەل شتەردەس ەیندەروەپ

و  یەباال ن یکییەکارشناس ەب یستیوێپ ،ەکراو ەکتید ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل یاندراوەیراگ
 یکییەندەناو یسازدراو ەاندراوەیراگ وەئ ەک یزانەد شیقامەس رەس یندەمام ناو تەنانەت
 یب یشەکەکۆرەو ناو بستنەڵه ۆدر اتریو ز یەاستڕ ەو دوور ل ییەخوریوس یەستیرۆریت
 :شک و گومانن ێج ەک رباسەب ەنێخ ەد ەنمون ندەچ ،ەشەرزەئ

 ەیژنێل یعاکانەدیئ ەیوەتکردنەر انی ماندنەڵس ۆب کەیەرچاوەس انی کەیەگەڵب م،ەکیە 
 یسەدرەئ وەناسنام ەک کراوێگومان ل یناوەب کێسەک ەل تەنانەت. یەئارادا ن ەل ەوەنێلۆکێل
 بات،ەناو د شتەدەعوسمان س یتبارکردنەمۆت ۆب ەگەڵب کەو یەن علومەم سەک ۆب
 .ێدرووست نب کەڵخ نیەال ەل ەوەنێناس یگومان ەیوەئ ۆب شراوۆداپ یچاو شێپ شەسەوکەئ

 یبار ەل کراوێتاوانل رەسەل ەیوەنێلۆکێل یکانیەکارەردەو ەک یپزشک یرتۆراپ م،ەدووه
و  ن،ۆچ ،ەیک کراوێتاوانل ەک ەوەکاتەد یو روون ەنگیگر کێلەو گ ستەردەب ەپزشک دخات

 ەل یتیەویتوان کراوێتاوانل ایئا روەسەتەکراو یرشێدا ه کێتییەزعەچ و ەو ل شکیف ندەچ
  ؟ەنکردوێل یکێبکا باس یرگرەب ۆیخ

و  کراوێتاوانل ینەێب ەل یکێنۆچەڵکهێت ایئا ،ەکردو یرانەک رشێه یرنگارەب کراوێتاوانل ایئا
 وەئ ەک یەدا کێتڵەحا ەو ل نەنکراو سەخەموش ەوانەئارا دا بوو، ئ ەدا ل( رانەک) رەک رشێه

 ئاشکرا بکا؟ ەتاز یشت کەڵێمۆک یتوانەد ییەاریزان

 ەل یقانوون یپزشک ەیوەنێلۆکێل ەل ژانۆبک یکردن سەخەو موش رگرتنەئاکام و ۆب ایئا
 ەستفادیئ رەگەئ ،ەراویگەو یکەڵک( یزگماگ یزانست) کێتەنێژ یزانست ەن، ئا وات ،ید یلمیع
 ەراویگەبکار ن ژانۆبک ینیناس ۆن، ئا ب ،ید یزانست  رەگەئاکام چ بوون، ئ ەکراوەبازڕێ وەل
 .چ بوون؟  یکانییەکارۆه

 رۆز یکێاریزان یتوانەد ەشەب وەئ ،ەسیلۆپ یشتەزارۆگ نگیگر ەرەه ەیلەسەم م،ەهێس
 ەیژنێل ەیکەسیناق ەتەرۆراپ ەل کەو رەه شتەردەس گومانێب. وانەرەلۆکێل ەیستەد ەداتەبد
دا  ەوەازتنۆگ وەل شیسەک ندەو چ ەوەتەازتراوۆگەد کێلێبۆمۆتۆئ ەب رچاوەب ەتێد ەوەنێلۆکیل
 . ەبوو لیسماعیهشام ئ وانەل کێکیە یەگوا ەبوون ک یشدارەب
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 ەرتۆراپ وەئ رەگەئ ؟ەگرتووەڵه ەووداوڕ وەل یکێرتۆراپ سیلۆپ ایئا ەیەوەئ ەرێل اریپرس
 ؟ەوەنێلۆکێل ەیژنێل ەتێەداو سیلۆپ ایئا ەیەه

 یکردن یارید ۆب کێتەنێژ یزانست ەوات(  یزهماگ یزانست) ن، ئا  ،ید یزانست ەل سیلۆاپیئا
 یکەڵک رەگەئاکام چ بوو، ئ ەکردوەبازڕێ وەل ەستفادیئ رەگەئ ،ەوەگرتەو یکەڵک ژانۆبک
 .؟ەوەروون کات ییەزەق وەئ سیلۆپ ێبەچ بوون د کانییەکارۆه ەرنگرتووەو

 ڵبووەق ۆیخ یتاوانبار لیسماعیهشام ئ ەوەنێلۆکێل ەیژنێل یاندراوەیراگ ێیپ ەب ەک ستاێئ
بزانن هشام  ەیوەئ ۆب ،ەراویگەڵه ەوەنیلۆکێل ۆهشام ب ەن، ئا، ل ،ید ەینمون ایئا ،ەکردو

 ان؟ی ەبوو یستەدا د ستەردەس ینەفاندەر ەل لیسماعیئ

       یساراتەئ انی رەسەئ یئاکام ەڵگ ەهشام ل ی،ن، ئا ید یئاکام ایئا ەکراو ەوکارەئ رەگەئ
 رەگەئ ،ەکراوەسیموقا ەناوێبکار ه انەیکەلێبۆمۆتۆئ ەک ەووداوڕ یشدارانەب ین، ئا ،ید

  ن؟ێیچ ەکییەکارۆه ەهاتوەن ێج ەب رەگەئاکام چ بوونو ئ ەکراو

 ەوات کراوان،ێگومان ل ین ئا ،ید یزانست  ەل سیلۆتاوانباران پ ەیوەنیزۆد ۆب ەک ەنوکەه
 شیرۆو ز کاەد ەستفادیئ یەتووەشکێپ یکانەبازڕێ ەل ەکێکیە ەک کێتەنێژ یزانست

ئاکام  ەب نێکرەد ەک کانەتاوان ەیربۆز یتیەویتوان ەوۆیەه وەب سیلۆو پ یەوتوەرکەس
 ۆب تێریربگەو کەڵک ایژۆلەتکن وەل مێرەه ەئاوا ل یکیساتەکار ۆب یتۆیەخ ێج ت،ێنیبگ
 .ەوەتێڵێه ەن کێگومن ارویپرس چیه ێج یوەئ

 ەووداوڕ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێو ل سیلۆپ ێچ رەب ەو ل ۆب ،ەسوورمان رەس ێج م،ەچوار
 یو ئاگاداران زکانیو ن وانانەژنامڕۆو  ایدیو م شتەردەس ڵەیماەبن یشتنێبانگه شتەردەس
 . ؟ەنکردو ەیکەووداوڕ

 بوو؟  ەوەستەبەم نزوروەم ەب انی ،ەیەه یکێلیلەد ەیکار وەئ ۆب ەوەنێلۆکێل ەیژنێل ایئا

 ەل شتەردەس یژانۆبک انی ژۆبک ەیوەنیزۆد ۆب رخانکراوەت ەیژنێل ەیوەکەردەد داەریل
 ،ەکردو یرۆز یکیێەمەرخەمتەو ک یەن ەکار وەئ یهاتووێل رەه کەن ەوەنێلۆکێل یبوار

 .ەالواز رۆو ز ەبووەن وتووەرکەس شەکیۆیەسنار یو سازدان ۆدر یبستنەڵه  ەل کووەڵب

و  یستیرۆریت یکیەزگاەداموود یراویگڕیک به ەژنێل وەئ ەک ینێلمەسەد ەوەئ شەوەئ
 .ەکراو ەکتید انێیو پ ەسازدراو ۆب شداێپ ەل یشەکەاندراوەیراگ یقەو د ییەرۆخیس

 یندەناو ەب شتەردەس ەیکیۆسنار یسازدران نیەال ەل شتەردەس یکردن تبارەمۆت
 .ێبووب لیلەد دووەب یتوانەد سالمیلئەئ نسارەئ یستیرۆریت

 ەیکەرەح ەنوکەه. ەوەرەد یلکانەو خ تانەاڵسەد ەل ەکیۆسنار یسازادران یترسەم م،ەکیە
 یتوانەد ڤو مرو نەناسراو یستیرۆریت ەیوەکرد ەب راقێع ەل تەبیتاەو ب ایدون ەل یسالمیئ
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 ەیندەروەپ یۆیناریس یبدا و سازدران تەبەر وانەئەب یستیرۆریت یکەیەوەکرد مووەه
 وەئ تواننەد یئاسان ەب ەوەرەد یکانەڵو خ التانەسەد نیەال ەل ەک ەوابوو انێیپ شتەردەس
 .بکن ربازەد شتەردەس یرکردنۆریت ەیشێک ەل ەیەوێش وەب انۆیو خ ننێلمەسەب ەتەمۆت

 راووردەب ڵیساکارو ناحا یکێتەللیم ەب انیکورد ەکیۆسنار یسازدران تیچەدێپ م،ەدووه
 یهاوکار ینەڵێعوسمان ب شتەردەس ەک ەوات ەتەمۆت وەئ ەیوانەل ەک ەانوابووێیو پ ێکردب

 ەکردو انیرۆریکردون ت نه ەڵگەل یکار نۆو چ ەداو یسالمیئ نسارەئ یستیرۆریت یندەناو ەب
 وەئ یسازدران ۆب یرەسەردەد یدروست کردن وەکیۆسنار یقەد رەس ەخستن اریپرس ێب
 .  بکن ربازەد ەیەکەحرەم ەل یانۆیخ رانێگ النێو پ ێبکر بوولەق ەکەتەمۆت ەکۆریچ

 ٣٢/١١/٣١٠١ یوتەکڕی

 

 !تەوقیتی سکااڵکانی پارتی و ئەنجامەکانی تیرۆرکردنی سەردەشتی تیرۆریست

 پوور ەیمەح یانیرمەگ

 ەب انیو قوتاب رانیشنبڕۆو  نووسانەژنامڕۆو  یگشت ەکوردستان ب یکەڵمانگ خ ندەچ
 یکردن دیهەش ىیەسۆد ەبوون ل ەوەنۆڵیکێل ەیژنیل یکانەنجامەئ یوانەڕچاو ەل یتەبیتا

 ەیکەاریناد ەژنیل ەینجامەئ وەئ مەاڵب( عوسمان شتەردەس) نووسەژنامڕۆ نکاروێخو
 شیکێسانەک ەتەبەڵکرد، ه کۆش یتووش یکوردستان یکەڵخ ،ەوەکرد انیواڵب ەوەنۆڵیکێل
 انیۆیناریس نیندەچ ەچونک بوو،ەن رەیس یکێشت ەالوەب انەینجامەئ وەئ ەک بوونەه
 وەندڕو د یستیرۆریت ەکار وەئ یکردن شۆپەردەپ ۆب ەک انۆیخ یچاو شێپ یەناێهەد

 .تێبخر کڕێ ەانۆڤنامر

 ەک کاتەد ەوەب ەڕباو ێک رناەگەئ ن،یب کیۆیەناریس هاەو یوانەڕچاو ێبەئ رەه ەمێئ ئاخر
و  وانەپاس یرچاوەب ەکوردستان ب ینێشو نیزراوترێناو پار ەل ەوێش نیترەرمانەشێب ەب
 دانێو ل ڵپا ەب ەوەکێلێمبۆتۆناو ئ ەتێنرێبخز ووناکڕ یژەڕۆب کێسەک ەوەانیو قوتاب کەڵخ

 وەئ یکانییەاستڕ ،ەوەنۆڵیکێل یکەیەژنێل شیدواتر ت،ێبکر رۆریت ەندانڕد ەوێش وەدواتر ب
 .نەئاشکرا بک ییەستیرۆریت ەکار

 ارىید کىێپارت ىۆستەئ ەتێبخر ەتاوان وەئ ەک تێحوکمدان دابنر ەب ەمەئ ەنگڕە ەتەبەڵه
 کێسەک ەیەوێش وەب رداوێولەه کوەو کىێشارەل ەک تێنێد ەوەب واڕب ڵقەئاخر ع مەاڵکراو، ب

 ەل کێخێش ڕەکو ەبوو ک ەژانڕۆ وەئ رەه ۆئاخر خ. تێبەن ێو پارتى ئاگاى ل تێنرێفڕب
 ەیەوەئ اریپرس مەاڵب ى،ۆخ کەبوو ن ىەکەرمەت ەندەرچەه نراێرهەد ستانیرۆریت یستەد

 ىەیەگڵزا مووەه وەل انیشتەردەس مەاڵب ،ەیەوا ه یفاندنڕکارى  ەبوو پارتى ئاگاى ل نۆچ
 !فاند؟ڕ دایتەاڵسەد رێژ
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 یاستڕ ەوەتێشەبو ێل یوا یکار کێسەک ەک ەرەدەب نتقەو م ڵقەع یسنوور ەل گومانێب
 هاەو یوانەڕچاو کێسەک رەه ەشەوجانەگ یەوا مێئاشکرا بکات، پ ۆیخ یکانەنتاوان

 .تێب ەیەوەنۆڵیکێل وەئ یاستڕ یکێنجامەئ

و  شاندانیپۆخ یکردن ڵووماڕو  ەوییەستیرۆریت ەکار وەئ تاىەرەس یژانڕۆ ەل
 ڵیناەک تەبیتا ەب ەوەوش یایمپانۆکەربەس یکانڵەناەک نیەالەل کەڵخ یکانییەتیەزاڕەنا

KNN ەک کەیەوێش ەب کردەد انەیکەبکوژ یئاشکرا کردن ەیشەڕەه یکانەنەناژڕو زو یپارت 
 .ەیەنووسەژنامڕۆ ەالو وەئ یبکوژ فاەمست روانێوشەن

عوسمان  شتەردەس یکردن دیهەش یەیسۆد ەل ەوەنۆڵیکێل ەیژنیبوو دواتر ل نۆچ ئاخر
 ستیرۆریت شیشتەردەس یخود وەکردوو انەیکار وەئ نسارەئ یستانیرۆریت ەکرد ک یئاشکرا

 ت؟ێبەن نسارەئ یرەنێزرەمەو د اریرشتەرپەس ۆیخ ۆب فاەمست روانێوشەن ڵێیب ۆت! ەبوو

 ستەقەم زوەگ ەک ەوەتەاڵسەد یالەب شەکار وەئ ۆب هاەو یکیۆیەناریس یدروست کردن ەنگڕە
 .تێبەدژوار ن یکێکار ەانۆیخ ستەد ەب

 یبووەرەق یداوا ەک یپارت یاسیس یبەکتەم ەیرانەیس اڵسکا وەئ ەڵگەل رەه مۆخ ۆب من
 یکانەوەنۆڵیکێل ینجامەئ ۆب یرەیس یکیۆیەناریس ەک ماەن ەوەگومانم ل کات،ەد یناوینەکێپ

و  یهلەئ یایدیم کێرۆج ەب ەوییەکانەرەیس اڵسکا ەیگڕێ ەل تێوەیەد وەناوێکهێپ شتەردەس
 ەتێرژەپ انەین داەکەوەنۆڵیکێل ەیرەیس ەنجامەئ وەئ یاندنەیاگڕ یکاتەلبکات  ڵقاەئازاد س

بترسن  شیکەیەادڕبن و تا ڵقا رەس ەوەانۆیخ یکارەب ویۆیەناریس وەئ یوورووژاندن رەیس
 نهاەت .نەدەن ێل ستەد وانەئ یستوورەد ەب ەیتەبەڵه ەبف یشت انەیمجارەئ ەک ەیوەل

 ەنجامەئ وەب واڕب ەلێگ ەندەوەکوردستان ئ یکەڵخەن ەیەوەئ تێزانیب ێبەئ یپارت ەک کێشت
 ەتێبەد شتەردەس یکردن دیهەش ەیوێهاوش یستیرۆریت یکار ینجامدانەئ ەبکات ن ەرانەیس
 ەک ییەن ەوەئ یئازاد ەچونک ،یئازاد یو خنکاندن نووسانەژنامڕۆ یترساندن ۆیه
 تیەرۆکتاتید نەیمێئ ەوەئ کوەڵب ن،ەبد ەیمێئەکوردستان ب ەل تەاڵسەد نەخاو یکانڵەماەبن

 ناوداێپ ەل یشینێخو رەگەئ ن،ینێد ستەدەو یئازاد مانۆو خ نەیناک ڵبووەق ەیوڕەو تاک 
  .ەژاومانڕێ نۆچ کەروەه نیژڕێب

 

 ئێمەى تیرۆریست

 ئازاد وانەیس

 ۆب ەناوێکارهە، ب(رەنابەپ ىەمێئ) کەو ىەوەرەس ىەشانیناون مەئ نیئاگامب ویرجۆج
 مەئ ەکید کىێرۆجەب ىەینوکەه وەکید کىێستەبەم ەمن ب مەاڵکامپى، ب ەکامپ و ىەوەندنێخو

 رەبەل رۆریت ،ەنوسانەژنامڕۆ ستکردنىیرۆریتەب گوتارىۆب شیوەئ م،ەبەد کارەب ەشانیناو ن
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 نیەالەل کانەسات ەل کێسات مووانەه تێکرەد یەن کراوىیارید کىێستراکتور ىەوەئ
 ىەکیەگرنگ کوەڵب تێبەه ەک یەن داەوەل رۆریگرنگى ت یەوا مێپ ست،یرۆریت ەنێبکر ەوەکێگروپ

 ۆب رۆریس،تەب وەکێناو نهاەت ترەساد کىیەمانا ەب همەو ەب تێکرەد نایو ب یەدایبونەن ەل
 ەل ەشیمەه رۆریت ىەوەئ رەب ەل ەوەکاتەد ىڕپ کێکیە ەب تەاڵستەد وەژڕۆ رەه ەکییەشا

 ىەمەد وەئ ەک یەداەوەل ن،ترسناکىیهاتنى ب ىەڕێچاو نیپرس ێبەب تێبەد یەناکاودا خىۆد
و  نگەشەق کێلەگ تىۆبڕۆ یەدورن ەیەه نڵییب شەمێئ تێبەد ەیەه تەڵێد تەاڵستەد
 نەیکەستیرۆریت ەمێئ مانێپ نڵێو ب ننێبه مانۆب تێسازبکر ێل انیشیترسناک مانکاتداەهەل
 ۆخ ماناىەئاشکرا،ب ىەکرد ماناىەزمان ب ماناىەب بونەن،هەیکەبکوژ ەمێئ

 ىێپ کانەستیرۆریت ەگروپ ىەوەئ مەاڵب نیو ناس رخستنەد ۆتواناى خ ماناىەستکردن،بێمانف
 نڵییب نیتوانەد نهاەت ننێو نام ونەکەردەد کێ،ساتیەالەالب نىێنه کىەیەکرد ستنەدەڵه
 دایتیەاۆڤمر لىەکەیه ەل ستیرۆری،تیەکداێکات چەو ل ێیەک نڵێیب نیم ناتوانەاڵب ەرۆریت

 ژىەد زکردنداێراوەپەبۆو خ زێراوەپ ەل ەشیمەه وەئ تێب نینشێج دایایت یەن کىێنێشو
 ڵس خىۆد ەناومانداو ل ەبژى ل تێناتوان ەرۆریت ەوەئ دىیئ ماناکانەل کیەماناەب
 ىەوەرەدەل تێبەد کنێسانەک ستیرۆریتى،تیەاۆڤمر ىەوەرەد ەتێکرەد ەواتە،کیەداەوەکردنێل

 ەو ب ىەپارچ ەپارچ ەب وانەموانن،ئەهەدژب ەمانەئ ىەوەئ ىۆه ەبن ب تىیەاۆڤمر ىەخان
 ەوەل چیه مەاڵ،بەمێئ کەو نەڕۆو د نێد کانداەقامەش رەس ەل نیژەد ندااڵما ەل رىیکانگیەنا

 رەبەل کراونیارید کىێتابیخ نەخاو نڵێیب نیناتوان مەاڵب کوژنەد ۆڤمر ەمانەئ تۆڕێناگ
 کىێتابیخ ەچونک ستانیرۆریت ىەڕش تێبگوتر شینۆاڵدوو ک ىەڕش ەب تێکرەد ەیەمەئ

 ەوەنا،ب انی ەانیکردو ىەوەل نەبد انۆیخ تىێاریرپرسەب انی تەرائەب ەک یەن انیاسیس
 رەبەنا ل انی ەستیرۆریت ێک ىەوەل ەیەه رۆز کىیەزڵۆئا ۆیەب کوژنەد موانەه ەک نراونێناس

 کەو کىێزێزله ۆب کوەڵکوردى ب تىەاڵستەد ۆب کەن ڕۆمەئ ەیەه ىەناواز کىیەگرنگ ەشەمەئ
 زێب ىەگێج ەتێناسرا بب ستیرۆریتەب ەک کێسەرکەه ىەوەئ ۆب ۆیەش،بیکایرەمەئ
 ستیوێپ شىینانێناوه ەل ەوەنەبک ڵترس و س ىەگێەج ەتێو ب موانەه کىەڵخ ىەوەهاتنێل
 ماناەنا ب تڵێب تێناتوان سەک رداۆریت مىەرەح مەردەبەل ەست،چونکیرۆریت ەتێبکر یەوا

مردوو  ەچونک ەوەنێڕناتوانن بگ ەوەنەڕێگەد مپەک ەل ەک ىەوانەئ مووەه ىەکیەنیئاگامب
من ) ەکردوو رىۆریت ێک ەوەتێرێناگ شیشتەردەنادات س شیتیەناکات شا ەو قس ەوەتێڕێناگ

 تێنێهەدیکارەب تەاڵستەد ىەوەئ کەو سالمینسارولئەئ رىۆریماناى ت ەب رۆریت
 نیفتریخەس ەکوردستاندا چونک ەل رۆریت اساىی ەل ەبووەگومانم ه ەشیمە،من ه(نمێکارناهەب

 ەر،چونکۆریت اساىی رەرامبەب یەاسای تەیبد ێپ کىێسەک تىەرائەب تیناتوانر ەک کێشت
ناتوانن  کانىەگەڵنا ب تڵێب تێویەب شىەوەئ ەکراوەورەگ ەندێه رۆریت کردنىەبەق ىۆدر

و  سیپ مووەه کەیکەتور ەتەت،بوێنادر ەگەڵبەب تىەرائەب کێگوتار ەتۆب رۆرین،تەکاربک
دواى  یەن نینەکێپ ىەگێ،جەنگەدێب رۆریت ەت،چونکێواسرەدەڵه ادایپ ىەکید وانىەئ ىەڵپەچ
 ر،کامپىۆریت اساىی ستەد ەتێبدر ىەکەسەیک دىیئ کێنوسەژنامڕۆناساندنى  ستیرۆریت ەب

پارتى نازى  نۆچ کەو کردنڕکامپى ق تێبەدروست د داەمێرەه مەل ەکیرەخ نوسانەژنامڕۆ
 تىاڵهاو کىێماف مووەه ەو ل ەوەندەسەنازى د یایمانەڵئ کانىەکەجول ەل ىەناسنام تاەرەس
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 نوسىەژنامڕۆ ىەناسنام تاەرەس شەرێل کردنڕکامپى ق ۆب ردرانێنەپاشان د خرانەبوون د
 شتەردەس ۆب شترێپ رترەیس ەوەل ەبگر تێندرێناناس نوسەژنامڕۆ کەو وەوەتێندرەسەدێل

 کەو مێرەه شىیئاسا ىەکەاندنەیاگڕپاش  مەاڵب نراێناسەد شتەردەس دیهەش کەعوسمان و
 کەو ڕۆمەئ ەک رەیگونجاو س کىێشت ەتێکرەد نرا،پاشانێناس ەوەاندنەیاگڕ ێندەه ەکوژراو ل

 داێپ مەئاماژ شترێپ کەو ەوات ییەنگەدێکامپ ب ىەکید کىیەنن،ماناێناسەد مانێپ ستیرۆریت
 حرىیس ەرۆریت اینەت تێناسرەن ستیرۆریت ەب کێسەک رەگەنابن ئ نگەدێب انییتاڵهاو

 تىەاڵستەد ۆب کەن نگەشەکارى ق ەوەحریوسەنادات و ب ستەدەل انیتاڵهاو نگکردنىەدێب
 ەسەیک مەل رگرىەب شىەوەهاندا،ئیج ەل ڕۆمەئ کاتەد کێتەاڵستەد مووەه ۆب کوەڵکوردى ب

 رەسەل انینگەد شترێپ شىەیوانەئ ەو ستیرۆریت ەتێبکر ەوێمانشەهەب ییەبکات دورن
 انیچاو ەوەتەاڵستەد نیەالەل ەکوردستاندا دوبار ەل ەوڕیبەڵه نوسانەژنامڕۆ دکردنىیهەش
 ەل کارنیرگرەب تێبگوتر انێیپ تێبەن چیه انی(و حساب قەح) ماناىەب وەوەتێنرێبخش ادایپ
 ندىەوەی،پەوەتێوەبک ێل ىەرەمەکارى س کوەڵداواو دو داوا ب کەنازانم ن دورىەب ستیرۆریت
 ەل ادایکو ەل نوسەژنامڕۆ ەوات یەدایچ ەل ستاندایرۆریت ەڵگەل نوسانەژنامڕۆ وانێن
 :تێچەد ستیرۆریت

 رۆریت ەب راوردەو ب ابردوداڕ نىاڵسا ەل نیخوەت تابىیخ رەس ەشمێکەادڕ رنجەس تاەرەس
 ناوەل ۆب تێبەئاماد ای ت،ێب ەوەرەوب ەل کێدوژمن ەک ەیەه ىۆخ حرىیس کێکات نیخوەت

 ەڵگەل نیخوەت تابىیخ مەاڵنکردن،بیخوەت ەب یتابیخ رەب ەباتەد ناەپ کێزێه ارانەیبردنى ن
ناوبردن و  ەل نجامدانىەماناى ئ ەکار ب تێبکرێکارى پ تێتوانرەد داەڕش خىۆد

 نهاە،تەکەکوشتن ىۆه تێناو کىێنتێمیۆئارگ چیه داەڕش ختىەوەساتەل ەکوشتن،چونک
 ىەوەئ ،ەوەنێبکوژ ئاگادار بکر تىەرائەکوژراو ب تکارىەانیخ ەل انیتاڵهاو ەک ەیەوەئ
بوو،  ەدید وەئ نجامىەئ رەب ۆاوخن ىەڕش کەو کىەڕێش ەداتەد وامىەردەب ەکێناڵسا نیخوەت
گوتارى  ەوەئ رەبەل ودا،ەدور م تابىیخ ەتێبب تێناتوان ەماوەن ىەحریس وەئ ڕۆمەئ مەاڵب
 ێپ ىەمێئ ەچاو وەب تەاڵستەد ىەوەئ ۆب ەئاسان رۆز ڕۆمەئ داتەد نجامەکار ئ کێلەگ رۆریت

 .ەوەکامپ ەتێشێبک یاڕ تێبو ىێک ەچاو وەب ت،ێنیبب

 ڕۆمەئ ىەوانەئ ىەربۆز ستیرۆریت ەتێبکر ت،ێکرەد مەاڵب یەن ستیرۆریت نوسەژنامڕۆ
 ت،ێدادگاى ناکر ەژێدر کىێناڵسا مەاڵب ستنیرۆریت ەگوتراو نهاەت ەکراو ڕپ ێل انیکانەندانیز
 تىەحورم ەک اساکانی ەل ەنیترسناکتر رۆریت اساکانىی ەچونک نێناکر ىەشیمەه ۆب ەو

 یەداەرێئال اسایخات،ەد ێپ رێژ نسانىیئ کىیەهاەب مووەو ه خالقەئ اساویو  تىیەاۆڤمر
 رىەساکۆمۆکوشتنى ه ۆب ەیەه کیەاسای زگاربوونڕ ۆب ەیەه کیەاسای نۆچ کەو

 کوەڵب ەوەتێکوژراو بپرس نىێخوەل دىیئ یەن کیەاسای ەک ەیەسەوکەئ رەساکۆمۆه.نىیئاگامب
 ۆوتم ب کەو رۆریگوتارى ت رەب ەنابردنەبکوژن، پ رەساکۆمۆه سىەک توانەد مووانەه

 دىیئ رۆریت مەاڵب یەن ەکێ،شتەوەکاتەد ڕپ ىێپ تێبو ىێک تەاڵستەد کاتەدروست د کییەشا
 ستیرۆریت کەو ردانۆریت تىەحمڕە مەردەبەل وانەئ نەبگ ەوەل نوسانەژنامڕۆ تێبەد

و  ەبووەن ستیرۆریت سەکەناڵف تڵییب تیناتوان ەن،چونکێباسبکر ستیرۆریت کەن،وێبناسر
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 ەتێبکر نەکەد ەسانەیک مەل رگرىەب شەیوانەئ مووەه ىەوەئ ۆب ەوەتێبەد ژێدر ەمەئ رێخەن
ناو  ەل یەاستڕونکردنى  نوسانەژنامۆَ  ناساندنى ر ستیرۆریتەستان،بیرۆریت مىەهاو خ

 ستیرۆریت ناوىەب تێبکوژ ەوەتەاڵستەد ىەگێپ ەل تێتوانەد ۆڤمر ەچونک رداۆریت متومانىەت
 ۆب انینانێو ه تۆبڕۆ ستىیرۆریدروستکردنى ت روۆریت تىیبل شکردنىە،دابەوەبردن ناوەل
 ەل نوسەژنامڕۆ دایتاۆکەک،لێستەبەم ۆب ەوەنانێه ەگەڵب ەجگ یەن چیه نیۆفزەلەت رەس
بوون و ئازادى تاک  تىاڵئازادى و هاو تێناتوان تەاڵستەد ەک تێچەد ستیرۆریت ەل ادایو

 ەکاتەشدەداب ایت،دنێچنەدەڵه کێواریدەب کانداەو تاک ىۆخ وانێنەل ایدن دىیبکات،ئ ڵقبو
 ەرۆریگوتارى ت اینەت ەتەاڵستەد ىەکار مەئ رىەنڕێسوەڵه ىەوەئ دىیو دوژمن ئ ستۆد رەس
 ستانیرۆریت ستىەد ەب تێنێخوەن ەغمەن مانەه ەب تەاڵستەد ەڵگەل ىەوەئ ەوەرئەبەل
 نۆچ ەک تێخرەرنەد ەکیەاستڕ مووەه رەگەئ ۆیەب ت،ێکرەدەنۆرخەدەب ەزید ىەکەسەیک

 ەخاتەد مووانەه اریپرس ێب بونىیازڕ واەئ ەرکراوۆریت شتەردەس کەو کىێنوسەژنامڕۆ
 رىۆریت ناوىەب کردنڕق وەرەب یەتاەرەس ەمەئ ۆیەب ،ەوییەژووێم تىێاریرپرسەب مەردەب
 .ەوە(سالمینساروئەئ)

 

 ری پاراستنی پارتی شانوگه

 زیعز ئاالن

 ی که رمانه شه ێب  هیر شانوگه یم دووه یسل فه یپارت( 77/52/7505)  یژڕۆ ی وارهێئ  له 
 ی ر شاشه سه شت عوسمان، له رده م سه له قه یدیه ،شه ی انهیر گهیحش وه یکردنیروریر ت سه له

 .خشکرد  به     TVکوردستان 

 ڕپ یرتۆاپڕ(   00/52/7505)   له یپارت یایدیم یزگا مان ده هه ی وه بالوکردنه یدوا دوابه
 یقوتاب یرورکردنیت  له ،یبارزان ی که وه نهیلۆکێل ی ژنهیل یناو به ،یختانۆو ب ساخته له
 دایخو یداو به ی وره گه یت هیزا هڕنا یکێشت عوسمان ، هات وهاوار رده سه نووس ژنامهڕۆو

 وۆڕناو ک له یگشت یک هی وهێش ، به تاڵوو ی وه ره کوردستان و ده یرتاپا سه  کرد له تدورس
 ی زوربه یکان زهیناو ر له  یت بهیتا دوست ، وبه ڤؤڕخوازومیئازاد یکڵ خه ڵی مهۆک
 یچاو  رشتنه ۆڵکردن و خ چواشه ۆب یپارت. ترس م نه له قه خوازویئازاد ینوسان ؤژنامهڕ

کرد ،  نه یبارزان ی وه نهیلۆکێل ی  ژنهیل یرتۆاپڕ یکان ختانهۆدرو وب  به انیر باوه  ، که كڵ خه
 ی ر شاشه سه  ۆ، ب ی که زبهیح یپاراستن یزگا ده یکان ره کته ئه  له كێک هی ینانێه  به  ستا به هه
  گهڵ به ێناکوك و ب  له ڕپ یک هیویناریس یگاڕێ  دا له ڵیو ،و هه    TVکوردستان  یونیفز له ته

و  رفاندن  له  شداربووه به ، که ۆیخ یستوو ئه  بخاته  و تاوانه ، ئه كخستبووێر انیبو  ، که
 یستیرۆریت یگروپ  هیر گهیحش وه  م تاوانه ئه یپشت  له  شت ، و که رده مر سه نه یرکردنۆریت

 یکێامند ئه  کرده یشیکراوێتاوانل یشت رده سه! یك پارت نه ، ستاوه اوهڕ سالمینسارولئ ئه
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 ی بهۆڕز  ، که م تاوانه رزگاربکات له یپارت ی وه ئه یدێبه ئوم ، هیستیروریت  پهڕۆوگ ئه
 .کات ده ژێدرۆب انیگومان ی نجه کوردستان په یکڵ خه یزور ره هه

 ی رستانه په کونه یو ئامانج امڕ مه كێل مهۆک دات دهڵو ،هه  ونه زهێق  هیر م شانوگه به یپارت
 یوت هڕ  ر به به  ، و یگشت کوردستاندا به یخوازیئازاد یلک ر خه سه به عیواق یمر ئه  بکاته یخو
 ی ماوه له  ، که یت بهیتا کوردستاندا به له یوان ژنامهڕۆو  یاسیس ی وه بزوتنه یشچوونێوپ ره به
گرنك  یکێر سنگه  ، وبوته وه شهێپ  چووته رچاوو ربهۆز یکێقوناغ  به داییدوا ی هڵم دوو سا ئه
بو   انڕینوباڵو تا تداراڵس ده یردوو پارت هه یر تگه رهیش عه یتاڵ سه ده ڵ گه له  وه وبونهڕ بهڕۆ  له
و  انیخو یکان رفانهیگ وکوردستان ، ب یش به ێب یکڵ خه یت وسامانکان روه سه ی ربهۆز

 ی وره گه  تهیزا هڕنا وداوهڕو  ئه یگرنگ له دات دهڵو مان کاتدا هه هه وله.  انیکان سته داروده
 یر شت عوسمان سه رده مر سه ختکردوو نه به انیگ یروکردنیت یتاوان یدوا به  که یر ماوه جه
 یت وحورمه ت هیخس بکات و شه نرخ ێرزان ، ب لکاندن و له  هیناێه یبارزان یرش عه  ،که داڵ هه
مکوت  ده یس وکار که یت هیزا داربکات و ناره که شت له رده مرسه نه یخود یت ساره و جه ینسانیئ

 .بکات

  توتهخس یکوردستان یازڕنا خوزویئازاد یکڵ خه یخو ی رستانه په کونه  ته اسهیم س به یپارت
و  ت هیکتاتورید  به  چکردنه ملکه انی ،که  وه ساسه نوساز و حه زور چاره یکێم قوناغ رده به

  له تر یت هیاڵ کومه زتروێه به رۆز یک هی وه رچدانه رپه به انی،  یزگاکان داموده یکان هیرۆمله
  له داڵ  ههیر شت سه رده سه یرورکردنیت یدوا به  که ابردودا،ڕ یاریئا یمانگ یکان شاندانهێخوپ

 : به یپارت یچکردن کوردستان، و ملکه یکان شارو شاروچکه ی زوربه

خو  ربه سه یک هی ژنهیل یزراندن ، ودامه یبارزان  ی وه نهیلۆکێل ی ژنهیناو ل به ی وه واشاندنهڵ هه
  له تێکهاتبێپ  شت ، که رده سه یرورکردنیت  له وه نهیلۆکیل ێنو رله سه ۆب ن هیال یو ب

 یماف یکخراوکانێر یر نهێو نو شت رده سه  یزانێخ  یر نهێونو  ن هیالێب  یی اسای یپسپوران
 . کوردستان  له كان كگرتووه هی وه ته نه  یکخراوێر  یر نهێو نو خو،  ربه سه ڕۆڤیم

:  یکان ژنامهڕۆر  سه له 7505 یئاب 77 ی داواکه  له  وه زبوونه پاشگه  به یپارت یچکردن ملکه
 یوان ژنامهڕۆو  نیربر ادهڕ یئازاد  له گرتنێزلڕێو.  ژنامهڕۆ ی ژنامهڕۆ ، نهێئاو نڤیل ،یتاڵهاو
 یحزاب ئه ن هیال کان له وته مزکه یر نبهیم ینانێکاره به یکردن غه ده قه.و مانگرتن  شاندانێپۆو خ

و  زمینێمودر ڤیوبزا ،یاسیس یارانی رنه سه رشکردنهێناوزراندن و ه ۆ، ب  وه تدارهاڵس ده
 . کوردستاندا له وتنخواز شکهێپ

 یبار  له ردان وهێست ت ده  له یاریپاراستن و زان یزگاکان ده یست ده اڵبا  به نانێه ییکوتا
 یپاراستن یزگا ده. ،  نیزبیح یزگا ده  هیزگا م دووده کوردستان ، ئه یکڵ خه یشیئاسا
 .     حزاب ئه له تێخوب ربه و سه تڵو ده له تێب كێش به تێب ،ده گاڵ وکومه انیتاڵهاوو یشییئاسا

 45/52/7505 لندن
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 ئەو گۆڵەى پارتى لە لێکۆڵینەوەى تیرۆر کردنى سەردەشت عوسماندا کردى

 پوور ىەمەح یانیرمەگ

 شتەردەکردنى س دیهەش ەل ەوەنۆڵیکێل ىەژنیل ىەکییەنتقەنام ەنجامەئ اندنىەیاگڕ
 یینائاسا کىێشت رانیشنبڕۆو  نووسانەژنامڕۆ ەل کێشەکوردستان و ب کىەڵخ ۆعوسمان، ب

 ەب شتەردەناساندنى س تەبیتاەب کردەدەن انیکێنجامەرئەد هاەو وانىەڕبوو و چاو
الى من  مەاڵب سالم،ینسارلئەئ کەو ستىیرۆریت کىێوپگر ندامىەئ ایو هاوکار  ستیرۆریت
و  یۆناریس کخستنىڕێ وەوەنۆڵیکێل کانىەنجامەئ ییەرانەگیو ن تىەحڕەنا ىەگێج ەک ىەوەئ
 ىییەستیوەڵه ێب وەمن ل رانىەگین کوەڵب ،ییەن شتەردەس دیهەناوبردنى ش ستیرۆریت ەب

دا  رەسەب انییپارت ىیۆیەناریس وەئ ەک ەرانیشنبڕۆو  نووسانەژنامڕۆ شیتەبیتا ەو ب قامەش
 .ىەڕپێت

 ەک ىەوێش وەب وەکردنى ئ رۆریت کوەڵب بوو،ەن کڤێکردنى مر رۆریت نهاەت وەکردنى ئ رۆریت
 اوڕ رویو ئازادى ب مەڵەق رکردنىۆریئازادى خواز و هاوکات ت کىۆڤێکردنى مر رۆریت دا،یووڕ

ئازادى کارى  ەوەکردن سکەرتەب ۆب دانڵوەو ه نووسانەژنامڕۆو چاو ترساندنى 
 رەب ەل نهاەت رەگەکوردستان، ئ مىێرەه ەل مىێرەه ەبوو ل اندنەیاگڕو  نووسىەژنامڕۆ
 کانىەندەکوردى و ناو ییقامەش کێجار ەعوسمان ب شتەردەکردنى س رۆریت بووەمەئ

 نىڕیربەو د تىیەزاڕەنا کانىەلۆپەوورووژاند و ش مانگاکانىەیپ وۆزانک تەبیتا ەب ندنێخو
 ەوەئ ژاند،ەه تىاڵو ىەوەرەد وەوەودروشم نا انەید ىەوەو وتن شاندانیپۆخ ىەوێش ەب
 ەب مەڵەق کىێدیهەش وەاندووەیاگڕ ەوەنۆڵیکێل ىەکەژنیل ىڕییەجا ەتڵگا ەنجامەئ وەئ بووەد
کراوى  ارىید کىێنێشو ندەو چ کانۆزانک ەل رەه کەن بووەد کات،ەتاوانبار د ستیرۆریت
 تەنانەت کانەشاندانیپۆو خ تىیەزاڕەنا لىۆپەش بووەد کوەڵبوونى ، ب دیهەش ىەوەئ کەو

 ەلۆپەش وەئ ىۆمەنیدا نووسانەژنامڕۆ بووەد کەو رەه ،ەوەتیەبگرتا شىەتاڵو مەئ یکانێالد
 ەپارچ ندەچ رەس ەل شتەردەس ەکردنى کاک رۆریت رەگەئ ەچونک ،یەبوونا ییەتیەزاڕەنا

 نجامىەئ ەوەئ ت،ێب اڕ رویکردنى ئازادى ب رۆریماناى ت ەب تێنریواببڕە ێپ رگىەم کێنینوس
بکات و " ییژێزمان در" کێسەک رەه تریئ ەک تێژێئ ێپ مانەوەئ ەیەژنیل وەئ ىەکەوەنۆڵیکێل
 ێڵەه"ببات و  ۆب انیستەد ارویپرس رێژ ەبخات" کانییەزۆریپ"کان ببات و "ڤەب" ۆب ستەد

 ەوەئ کوەڵب ت،ێدرەد ەگولل رەب مىەو ناو د تێکرەد رۆریت رەه کەن تێنێزەبب" کانەسور
و  ستانیرۆریت نهاەت رەگەبکات، م ستیرۆریت ەل وانىیپشت سەک ییەن واشڕە وەستیرۆریت
 .ەرۆریت وانىیپشت گومانێب تێب ارڕیدژى ب شیکێسەک رەه

 کان،ەو ئازاد هلىەئ ەژنامڕۆ تەبیتاەب ىەڕپێت نووسانداەژنامڕۆ رەسەب ەمەئ ەک ەوەداخەب
 داەکەپانۆڕەگ ەل زموونەئ ەب کىێزانیاری کەو وەتر نیدوور ب ەوەل رۆپارتى ز ەارید مەاڵب
کردنى  مارۆت ەب ەوییەاسیس بىەکتەم ىەکەرێسکرت ىەگڕێ ەکرد و ل کانىییەارەیب ستىەد
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کرد،  انڵییاەیخ بووىەرەداواى ق تێب ێپ انینینەکێپ انیشۆخ ۆب ەنگڕە ەک کیەاڵسکا ندەچ
 ستىەبەم ەک ىەندەوەئ ،ییەن ەبووەرەق وەئ رگرتنىەو ستىەبەپارتى م ەک یەئاشکرا مەاڵب

 ەتێرژەپ انەیتا ن ەوەانۆیخ کانىەشێک ەو ئازاد بوو ب هلىەئ اىیدیم کردنىڵرقاەس وەمراوغ
بن،  ڵقا رەس ەوەانۆیخ کانىەشێک ەو ب شتەردەکردنى س رۆریت ىەوەنۆڵکێل ىیەسۆد رەس
 کەو ەک مانینیب مووشمانەو ه اندەیگیاڕ ەک تێنەیەابگڕ ەنجامەئ وەئ ىۆخ ۆب شیوەئ
ئازاد  اىیدیم کانىییەچۆڵگ ودانىیفرەکردو ب ىۆخ ىۆڵگ نۆچ زموونەئ ەب کىێزانیاری

 .ەوەبرد ىەکەنازناو

 

 !شت عوسمان ئاشکرا بوون رده یسی سه کانی تری که تاوانباره

  تۆریپ ئامانج

 یگاڵ مهۆک  له اوڕداب یکێک تاوان شت عوسمان وه رده سه یکوشتن کێند سات چه ۆب ر گه ئه
و  یانڕحوکم ی کهاتهێن پ خاوه یکێتاڵو  تاوان له یکێسی ر که ک هه وه انی کوردستان، وه

  وه ئه ینیبێت ییراێخ  به رۆز نیتوان ده ن،ی ماشا بکه ته داۆخ ربه سه ک هی ادهڕتا  یزگا داموده
 یکێارڕیب  به شتنی گه  ، که نگه السه  نده وه ئه دا سهی م که ناو ئه  له زیه یرازوو ته  که ن،ی بکه

تاوانبار  ۆب یکیبوار چیه  که ، که هی ادهڕ  به  که هیگن ت السه نانه و ته تێئاسان ب رۆز ییاسای
ناو   له ییئاسا یکێت هڵحا ین خاوه  تهێو بب وه تهێبشار  ۆیخ یتاوانباربوون  تا  وه ته شتوهێه نه
 دا هیایم جوگراف له یانڕحوکم یم ستهیس  که ی انهیایاجیج  کهاتهێو پ ئاست ئه  و له گاڵ مهۆک
و  ینیبێم ت ئه ی وانه چهێپ  به یچ که (! ت حکومه ،ییزا قه یزگا مان، ده رله په) ننێه کدهێپ
 شیو تاوانبار ڵحا مه  بوو به  هی ییاسای  ارهڕیو ب ئه ینانێسه ده ر به ک هه نه ، وه وه کدانهێل

 یحوکمران یم ستهیس یکان کهاتهێو پ گاڵ مهۆئاست ک  له  وه هی یینائاسا  ته هڵو حا ئه  وته که نه
و  ئه ی وهێچوارچ  ئاشکرا چ له  به رۆز  وه مه که هی ی فته هه  ر له هه کوڵ به دا،یزگاکان و داموده

 یوانیپشت  ر به هه( رتری ش سه مانه موو ئه هه  له  وه) گاشداڵ مهۆک یئاست  و چ له دا سهی که
 یکێنگ ده  رهۆر ج ر هه سه ۆب ی نه هیال مه هه یکێرشێه  انهیزگا و داموده  کهاتهێو پ مان ئه هه
 کان، نهۆک ی وه کردنه خۆو ت  تازه یسوور ێڵیه یشانێک  له  جگهێو ب کردێستپ ده یازڕنا

 !دادگا  هیدا یشیر و نوسه  وکراوهاڵب نیند چه وتاوانبار کرد  یشیشت رده سه

  یکان فه ره ته  له کێک هی ی وه کردنه  وانه چهێپ ێب به تێناتوان  کهۆناک  وه کدانهێو ل ئه  هیئاشکرا
 انی! نیتاوانبار ن یبارزان ی هڵما و بنه یپارت تێبوتر تێب ده انی:  وه تهێو هڕب  و حوکمانه ئه
 ،ییزا قه یزگا ت، ده مان، حکومه رله په) انهیزگاکان و داموده  کهاتانهێو پ ئه یرچ هه
 یست ده یو ئامراز زێه ی رچاوه و سه  هین انۆیخ ربه سه یک هیمانا...( کان، ته زاره وه

س و  و که م ئه رجه و سه( دایکردن رێنکو په  تاواندا و چ له ینجامدان ئه  چ له) ن که تاوانباره
 یکیر و شه تکار هشن، خزم هاوبه دا انهیزگا و داموده  کهاتهێو پ له  که شیتر ی نانه هیال
 !دایکان وته سکه تاوان و قازانج و ده  له شنیوان ئه
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  ره هه ی ربهۆز  که ی گانهڵ و به موو ئه هه  له ایج  به  چونکه.  هیروا ئاسان ن هه  انیم که هی ماڵ به
و  یپارت یوت سوکهڵ هه یتێنۆچ یر خود کراون، هه قیسد ته کداڵ خه ینیۆمل یئاست  له انیرۆز

و  یداریو ئ یاسیس  م بواره رجه سه   شتدا، له رده سه یسی که ی وهێله چوارچ یبارزان ی هڵما بنه
( دا وه ره و ده ۆناوخ  له)  انیکان هی یماسۆبلیو د یمن و ئه ییزا و قه یو حکوم یعالمیو ئ یحزب

ک  نه) یاسیس یتێاریرپرس به تێو انهی نه یبارزان ی هڵما و بنه یپارت  دا، که ده شانین انی وه ئه
 یگرنگ یک هی هیپا  تهێب و ده  هی هه ۆیخ یش مانا مه ئه  ته بهڵ هه!  وه بشارنه  که تاوانه( ییاسای

مان  هه له( تاوانبارن یبارزان ی هڵما و بنه یپارت  که)  و حوکمه  ئه ینۆڕیگ یبوون ڵحا مه
 تێو هی ده ک هیال له یبارزان ی هڵما بنه یچۆب  که)   ارهیو پرس ئه ی وه مدانهاڵ وه شدایکات
 ییاسای یتێاریرپرس به تێو هی ده  وه تره یک هیال بدات و له شانین ۆیخ یاسیس یتێاریرپرس به

 یالبردن ۆب  واته. م دوه ی وه کردنه یف نه یئاسان بوون یگرنگ یک هی هیپا  تهێب ده( ؟ وه تهێبشار
  که) نۆڕیکان بگ حوکمه ی فه ره م ته ئه نیتوان ده این ته ماندا که وه کدانهێل  له هی یکۆو ناک ئه
رز  فه  کوردستاندا به  ، له که تاوانباره  له ۆخ ربه سه یانڕحوکم یزگا دهو دامو  کهاتهێپ یبون هه
 (!تێگر رده وه

 :وه ره سه ی که ارهیپرس ی وه مدانهاڵ وه ۆب  وه نهڕێی با بگه ستاێئ

 ک هیال له  که) یو پارت یبارزان ی هڵما بنه ی هی یدوو فاق  ستهێوڵ م هه من ئه یواڕب  به
 یتێاریرپرس به تێو انهی ده  وه تره یک هیال و له نن هی ابگهڕ یاسیس یتێاریرپرس به تێو انهی ده
 : که ی وه ئه ۆب  وه تهڕێ گه ده(  وه بشارنه ییاسای

گرنگ  یک هی رچاوه سه ،یاسیس یارانی نه یرکوتکردن و سه کان هیازڕنا  نگه ده ی وه کپ کردنه. 0
 یوام رده به  به تێب و ده  هی یو پارت یبارزان ی هڵما بنه یست دهاڵو با زێه یبوو ردار نه سبه و ده

 یاسیس یووڕ  له  مه و ئه تێبکر  ادهیپ کێن هیال ک،ێس ر که رامبه به کان رهۆج  له کێرۆج  به
  وان به ئه  واته. بناسن یبارزان ی هڵما و بنه یپارت  وه م چاوه به کڵ و خه تێب ریگێج  وه هی

 یدژ  که ت،ێب هه انیر سه له انیوا یکێریسو کوردستان ته یکڵ خه  ن که وه ئه یدژ یناچار
 !نین انیکان هی یاسیس  ارهی و نه کان هی یازڕنا  نگه ده

کوردستاندا،  یگاڵ مهۆک  له ستاشێتا ئ  که ان،ینڵد  وه له یبارزان ی هڵما و بنه یپارت. 7
 وانێن ڕی شه! ییاسای یتێاریرپرس به  به  هین کسان هی یاسیس یتێاریرپرس به یوتن رکه ده
  زاران و ئاواره هه یکوژران ۆیه  و بوو به( کرا مارۆت ایت یشیئاب ی 40 که) یتێک هیو  انۆیخ

  له دا هیتێاریرپرس و په به کێک داننان وه یسعود بارزان مه یخس شه  که) زار هه انی ده یکردن
 روانیوش نه یکان هیت هی، شا!( کوردستان کرد یکڵ خه  له یبوردنێل یداوا دایتێک هی ی که نگرهۆک

 یزگا ده ت، مهمان، حکو رله په)  کهاتانهێو پ کام له چیه یچ که... کتر، هیر  سه له یبان هڵو تا
 !ییاسای یتێاریرپرس به ۆب نۆڕبگ  انانهیم دانپ هاتن ئه نه( ییزا قه

و  ئه یکوردستان، دوا یگاڵ مهۆک یستاێئ یکان هیک ره سه  که هۆڵو ک یند تمه بهیتا  له کێک هی. 4
 انی یک ره سه یور ده یتێک هیو  یپارت  که) داییایماف یک هی سهۆپر  له  که ی هی یئابور  هۆڕوگڵئا
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( ئازاد ڕیبازا یما بنه ر سه له) یت هینایچ یک هیگاڵ مهۆک  هیت هیو کردو  هاتوه دایر سه به( اێڕگ ایت
  له  هی یتیبر نن،ێکدێپ  یکان داره هیرما سه  ره هه  هڵما بنه  له کێک هی یبارزان ی هڵما و بنه

مانا   به) اسای دا مه ستهیم س ناو ئه له(. یک ره ده انی تێب ۆییجا ناوخ)  هیرما سه ینانێره به وه
ترساندن و  ۆب تێب هه یرچاو و به ر گهیکار یکێور ده ادایدن ی ربهۆز  له یت هیویتوان( ی که هیگشت
و  یدار هیرما سه یم ستهیس یکان هیند وه رژه ر به سه ۆکان ب داره یترس مه  نگه ده یرکوت سه
  ته هڵو ده یرکوت ترساندن و سه  که  وه سته ده بدات به  نجامانه و ئه مان ئه و هه داران هیرما سه

ر  ک هه و وه کێدار هیرما ر سه ک هه وه شیبارزان ی هڵما بنه. ردک ده انی ادهیپ کان رهۆکتاتید
 یت هیم هه ئه  بن و له  هی تازه  ه( و نهڕب)م  ئه یردار سبه ناتوانن ده تریئ شیکێدار تمه اسهیس
،  وه نه م بکه داراکان، که  نهیو چ انۆیخ یکان هیند وه رژه به یکردن یزگارێپار ۆب ی که شتهڕب

و  له داران هیرما سه یش ش به م به هه  که)  هیستاێئ یت هینایچ ڕی شه یک هیستیداوێپ  چونکه
 تۆکات و ک ش ده ش به به شیکان هیت هینایچ  م دوژمنه خات و هه ده ک هیخات و  ده کڕێ دا هڕ شه

و  یتێک هیو  یو پارت یسعود بارزان مه یکان قسه یرنج ر سه گه ئه(. کات ده انی بچه له و که
و  نوسان ژنامهڕۆ یدژ  له انیکان که هیر  سه له ک هی اڵو سکا انیکان هیعالمیو ئ انی که هت حکومه
 ێیل هیوانڕ م چاوه و ئه اسای ۆب  زهڕێم  ئاشکرا ئه  به ن،ی بده کان وکراوهاڵران و ب نوسه

  .تێنریب ده

 :یاستڕ  هڵ مهۆک ێس  تهێن هی مانگه ده یئاسان  به   شه وه ره سه ی و قسانه ئه یرچ هه

 :کان هیراست یم که هی ی هڵ مهۆک

شت  رده سه یسی که  له ،ییاسای یکێارڕیب ینانێسه ده  به  له نانێوتن و شکسته رکه سه. 0
  به رۆز کوڵ به ، وه که سهی ناو که یکان(  ره به) یزێه یرازوو ته یو گره  ته وتوه که عوسماندا نه

و  گاڵ مهۆک  له نیتیبر  که) فراوانتردا یک هی بازنه  له زێه یرازوو ته  به  خواردوه ێیگر یتوند
  .وه انهیکان و الوازه زێه به  هڵخا  و به(  انهیزگا و داموده  کهاتهێو پ ئه

 ی خانه و جبه  نهێز ر خه سه له یبارزان ی هڵما و بنه یپارت  شدا، که وه ئه ڵ گه له. 7
و  و ئه گاڵ مهۆناو ک یکان رهۆراوجۆج  سهی که  له انیابردوڕ یکان وتنه رکه سه یکان وته سکه ده

  انهیویتوان ماڵ به شتوون،یدان(  انۆیب  هیادایت انیشیالواز ڵین خا تمه حه  که) دا انهیزگا داموده
 یرم چه ، وه هیکان هیند تمه بهیتا ۆیه  به  که) شت عوسماندا رده سه یسی ک که وه یکێسی که  له

  وتنانه رکه و سه ئه ڵیو خش غانڵ قه  وتوانه رکه سه رۆز( نک کردوه ته یانیت هیماه ی وه شاردنه
 :ماڵ به!  وه بشارنهێپ یانۆیخ یکان هیو الواز ننێکارب به

 ڵیدوو خا دا هێیو ملمالن له یک ره سه یک هی وهێش  به  هی یخوازیئازاد ی وه بزوتنه یرچ هه. 4
و   کردوه سیت قه ۆیخ دا که سهی که ی وهێچوارچ  له  که  هی وه ئه انیم که هی.  هی هه یک ره سه یالواز

ست  ده به ییاسای یکێارڕیب  که سهی ناو که یزێه یرازوو ته  ستن به به پشت به این ته تێو هی ده
ت،  حکومه. مان رله په)   انهیزگا و داموده  کهاتهێو پ ئه تێو هی ده  که  هی وه ئه انیشیم و دوه تێنێب
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ناو  یکان وته سکه ده ڕی گه خستنه یئامراز  بکات به...( کان، ته زاره و وه ییزا قه یزگا ده
 ! که وتنه رکه سه یر اردهڕیو ب  که سهی که

  :کان هیراست یم دوه ی هڵ مهۆک

  ن به ده ده ت هیسم هڕو  عتباریئ کان رهۆج  له کیرۆج  به ی ستانه ده و کاربه ن هیو ال موو ئه هه. 0
 انیاساکانیو  ییزا قه یزگا کان، ده ته زاره وه  له کیند ت و هه مان، حکومه رله په:  له  که هیر  هه

 زگارڕ ۆخ یزێه شیکان رهۆج  له کێرۆج  وا به ئه ن، ده ودهیفر خوازیو ئازاد یازڕنا یکڵ و خه
و  دایایشت عوسمان و تاوانبارن ت رده سه یسی ناو که ی که تاوانباره  ن به ده کردن ده

 یمانا کێمان رله په نایگ ئه! ن ده وودهڕودوا  مه له  که ی و تاوانانه موو ئه هه  بن له ده شیش هاوبه
 یرێعوسماندا جاود شت رده هس یسی ک که وه یشنڕۆ یکێسی که  له تێتوان ر نه گه ئه  هیچ
 ؟ وه تهێچێبپ یزگاکان ت و داموده حکومه  بکات و له( سزادان یاسای) اسای نیتر ساده یوش هڕ

زمان   ره زهێموو حاکم و پار و هه و ئه ییزا قه یزگا ده ی ئه ؟ هیچ یمانا دا رهێت ل حکومه ی ئه
ک  ر نه گه ئه ، وه که هی چ خانه  چنه ده ن که ده ی( ساکانڕێو  اسایداد و  یوش هڕ) یباس ی ژانهێدر
ربگرن؟  وه ستێوڵ هه دایشیزگاکان و ده اسایر  رامبه به له کوڵ به دا، که سهی ر که رامبه به له این ته
و  یپارت یتاوان ۆیق چه  وه کهێپ( ییزا قه یزگا ت، ده مان، حکومه رله په)  مانه موو ئه هه ایئا

 یغانڵ قه  ته شبونه ن و نه ناکه ژیت انیکان تاوانه یامداننج ئه ۆب یبارزان ی هڵما بنه
  ان؟یپاراستنۆخ

 یکێتاوانبار شت  له  شت عوسماندا، جگه رده سه یسی که یینکا ته  له  مانه موو ئه هه ڕۆم ئه. 7
 کێرۆز یتێو تاوانبار یبون زه  له ڕپ یرزار قه ین مه ته امینڵد  که) نگ دره ای ێزوو ب. نیتر ن

  مانه ئه(  تێو که ده یایفر ، رانه زهێست و حاکم و پار ده و کاربه ریز مانتار و وه رله و په له
 یسی که  ینی روبه سه  کات له وان ده ئه یستێوڵ هه یاریپرس  ، که وه بنه ده ک هیدادگا یوڕ وبهڕ

  سهی و که ت به باره سه انۆیخ یئاشکرا یستێوڵ هه  تا زووه  هیباشتر وا. شت عوسماندا رده سه
 انیت فره و نه نن هی ابگهڕ یاساکانیو  یزگاکان و داموده یحوکمران یکان کهاتهێم پ رجه و سه

 !(تاوانباران نازانن یرۆکاوخڵتکار و چ خزمه  به انۆیر خ گه ئه) ن بکهێل

 :کان هیراست یم هێیس ی هڵ مهۆک

  وه ره سه ی انهیاستڕو  ئه یگرتن  وه سته ده  به ێب به تێناتوان خوازیو ئازاد یازڕنا ی ره ، به. 0
 گاداڵ مهۆک  له یکان رهۆراوجۆج  و دوژمنه ۆییخ یکان و الوازه زێه به  هڵر خا سه و کارکردن له

( دان قهیساب ێب یک هی یینکا ته  له یکان دوژمنه ی ربهۆز  که) شت عوسماندا رده سه یسی که  له
 . تێنێست ب ده وتن به رکه سه

 یزگا ت، ده حکومه. مان رله په)  انهیزگا و داموده  کهاتهێو پ موو ئه هه ڵ گه کردن له  هڵ مامه. 7
 یگرتن وه سته ده به یرج شمهێتاوان، پ یازڕتاوانبار و ئام یزێه ی رچاوه ک سه دا، وه( ییزا قه
ر  گه و ئه  خوازهیو ئازاد یازڕنا ی وه بزوتنه یکان زهێه به  هڵو خا ڵایماتر یگرنگ یکێش به



 سەردەشت عوسمان
 

613 
 

و  ئه ستاێشت عوسماندا، تا ئ رده سه یسی که  له  هی وه م بزوتنه ئه یزێه یک هی گهڵ و به  شانهین
 ییتا ره وا سه ئامانج، ئه  ته کردوه یو پارت یبارزان ی هڵما بنه  که  بوه  سواکردنهڕ ی سهۆپر
 یک هی سهۆپر یاندنی گه نجام ره سه به  له  هی یتیبر دا سهی م که وتن له رکه سه یستیداوێپ نیتر
 .انیکان ره زگا و کاراکته و ده  کهاتهێم پ موو ئه هه یسواکردنڕ ۆب  وهێمان ش هه

 54.05.7505  

 

 هات  وه شته هه به  ك له یه ڵێت، ئارامبگرن هاكا نامه شت ده رده سه ی  سته جه  زمانی

  3/05/7505    یتوتمان ساالر

  له  وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  یكان هییرا به  مجامه رئه و ده شت رده سه  یوێر ل سه  یكان نه خه رده زه و بزه
و  ست و ده ئه ، وه ته هینا  ی هییبلور  و الره ش و له ئه  ی وانهێپ به و بنیر دژو ناته  یركردنۆریت ڕ مه

  وه نوسهێپ  یردن گه  به این ته اوین ن، ته ده ده  هو ئه  یواه گه  گرتوه انڵیگو  كه  ی انهیی كهۆل  قامكه
  یگومان ت،ێبێل انینتێئیت  ینۆب ناكاتێل انی وه ئه  ینیشبێپ ۆڤببن، مر  هۆڵتوانن گرم ده
  یگاڵ مهۆك  ژهیم  له  كه كێگروپ ڵ گه كردن له وقه ته ۆب ژانۆر  له كێژۆر تێناكرێل انی وه ئه

 .ژبووبنێ، در ماوه نه انیكێشانیناو و ناون ستاداێئ  له  كه  وه ته كردونهیت ره  یكورد

  یشت رده سه  خودا به  ی روخساره و وهێو ش ر ئه سه ر له گه ن، ئه كه  یماشا وردتر ته  رۆز ورد
ر  به به نێیبن  له كهیبار  یكێڵێسم و نی دروستبكه ۆب  یشیر نیازبین به و تێو بمانه ، وهیخش به
 و نیبگر  وه سته ده به ۆب  یكێحیزب ته و وه نهڕیبس  یست ناو ده  یكان هڵر گو گه ئه ، وه هی ناسه هه
ر  به له  یشیاستڕ ناوه  یكان ده سه  یرگ وبه جل  ێست ده و نی ئازادبكه دایردن گه  له  ی كه نباخهۆیب

 .كێرستۆریك ت نه ت،ێخش به دهێپ مانینوران  یك هییفۆس  یناێو وا  ئه ن،ی بكه

ر  سه به  یكان چاوه ن،یش  یكێنگ ر ره سه  له  وه تهێكردب  یش باوه دای كه ژوره  له »رباۆز» و ئه
 نۆچ ت،ێكردب  یر فه سه  وه زهیمارك  ی كه مانهۆر  یكان مباره غه  هییزانۆس  یادی  به  ێڕید

 تیوق ته دایك چه مه  ی كه رهێكاتژم  یلیر م سه به  اوهیو پ ئه  یكان لهیلبیب نی بكهڕ باوه نیتوان ده
  یی شهیم هه  یعاشق و تێكردب  یسوهراب  ینۆو ب ئه ت،ێب  رانه كدهێت  یكێكار  یوانڕ و چاوه بكات

و  نگ هه  یچاو  له ڵگو  یر سه ت،ێب ده كێل گه رێشمش  ڵی كهێت نۆچ ت،ێو بوب ئه  ییاین ته
  به تێبكر كێكراوۆریت تڕێبینا مانڵق عه  هی مه ر ئه هه تریئ  ی ده نن،ڕێ په دا ده پوله په
 .رستۆریت

  یش به  یم چواره  یناغۆق  یندكارێخو  یی هڵیدوو سا و ستین ب مه ته  هڕم كو وردتر له وردتر  ر گه ئه
  سه سوه وه  تانداڵد ودا به ئه خراپ له  ی ختوره و ڵای خه زیرگ هه وانن،ڕب  ینگلستانیئ  یزمان

دوو   ۆیدر و گرتوهیك هی داڵیما كه ڵ گه له ت،ڵێ ده مانێپ  هڵما م جه ئه  ین خاوه  ناكات، چونكه
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زهنماندا   له  یمامك ده و نیكردبێل  یاڕچاو ن،ینێبه  وه به ڕ باوه نیناتوان ت،ێنازان  یرو
 .تێكردب

  واته كه  ڵێ نتق ده مه ت،ێكردب دای په  یت هیئاشنا  یرزش وه   یحۆر  به و تێبوب بێكت  ڕێیو هاو ئه 
م  ئه مانڵق عه  هی مه ر ئه هه تریئ  ی رق، ده  یچاندن ۆب  وه ته ماوه ودا نه له ك هیگاێج
  یف ره شه  ڵیدایو م و پله نیبگر  هی وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیم ل له  ێگو نیناتوان و تڕێناب  هی وه نهیلۆكێل

 تێو تاد ئه  هیها وه  ۆنازانم ب ن،ی كه  یش چاوماندا ره شێپ له و وه نهیربگر وهێل  یدبونیه شه
  له ك هی ئارامبگرن هاكا نامه ت،ڵێ و ده ئه  یشۆكپێر و  یمنكات، هێ ده َ  باال ردتر گهێترو ب  یسپ
 .هات  وه شته هه به

  له  ی وه ن، دواجار ئه كانم بكه چاوه  یماشا باش ته تڵێ ده  یت هۆیخ  یدیشاه  ۆیخ شت رده سه
 ، ێدات تان ده وه ئه  یواه رم گه به  ی كه كراسه و  یخور  به  وه تهێب ده ت،ێسرڕێ من ده  یسی ر كه سه

م  ئه برامڕز  ینیامیبن كوڵ به خواردوم،ی گورگ نه  واته كه ننڕێدیچوو ب انیریب  مادام له
بوو  ید  یون خه كمیدا  ی وهێس  ، چونكه وه باوكم شارده  یعقوب هی  له انیسازاندو من  ی كهۆریچ
 ، یبوینیب دای كه ونه خه  و له ئه. نوس ژنامهۆرو ر نوسه نیباشتر  بمه ده ژداۆدوا ر  من له كه
  له  ینوك ده ڵای خه  یل مه شمدایاستر  یست ده  له و اوهڕك نور گ وه پمدا چه  سته ده  له كێنوسێپ

 . انداوهیژ  یكان هیعیواق  نمه گه

 

لێژینەی لێکۆلێنەوەی پەروەندەی سەردەشت بێدەنگە و دەوڵەت و پارلەمانی  ئەنسار االئیسالم  وەاڵمی دایەوە،
 .هەرێمش قسە ناکەن

 ١٥/٠١/٣١٠١ یوتەکڕی من،ێه ران،ەژێتو

 یو ئاکام شتەردەس یکردنۆرێت یپرس ەک یەدایکات ەل ەوەئ ؟ەستێوەڵه ێب رانۆگ ەنۆچ
 .  ینێهەب مێرەه یتەحکوم ەب سەرەه یتوانەێد ەوەنێلۆکێل ەیژنێل

 چیه ەن ەکردو یوونڕدا  کەیەاننامەیب ەل ٣١/١١/٣١٠١ یوتەکڕی ەاالسالم ل نسارەئ
 ەب یشۆخ یفانیموخال ەو ن ەبوو ەوەشتەردەس دیهەش یکردن یرۆریت ەب یکییەندەوەیپ

 .کاەد یرۆرێت ەشاراو یکەیەوێش

 نسارەئ شت،ەردەس دیهەش ەیندەروەپ یپاوەداس ەیژنێل یاندراوەیاگڕ یوەوانەجێپەپ
 یفاندنۆت ۆئاشکرا ب یکێتەاسیس ەب ۆیخ یستیرۆریت ەیوەکرد ەک ەداگرێپ سالمیاالئ

 فانیموغال ەشاراو ەیوێش ەب انیو  ەالوەل ینازان یشیستیوێپ ەو ب ێگرەبکار د یفانیموخال
 .بکا یرۆرێتاکوو ت ینازان ۆیخ یاوڕو داب فیموغال ەب یردشتەسو  یژۆبک ۆیخ یاوانڕو داب
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 فافەو ش  کالیەو  ناێه کێمانۆشک و گ مووەه ەب ییکوتا ەیاننامەیب وەب سالمیاالئ نسارەئ
دا  یتاڵسەد ێب ەل یشتنۆو ک نسانیئ ینیو دز رکردنۆرێکرد ت یدا ئاشکرا ەیکەنوسراو ەل
 نسارەئ یفانیموخال یرکردنۆرێت یبازڕێو یتەاسیس ەڵگ ەل یرۆز کجاریە یکێواردەاڵه

 . ەیەه سالمیاالئ
بوو  داگرێو پ ییعەمود شتەردەس دیهەش ەیندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەژنێل ەک یەداێکاتەل ەوەئ
 . ەکردو یرۆریت داەشاراو یکیەزاەف ەو ل ەفاندوەر یشتەردەس دیهەش سالمیاالئ نسارەئ ەک

 شتەردەس دیهەش یندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل یبازڕێ رەس ەل رۆز یکێاریپرس ندەچ رەه
 شت ردهەس دیهەش یندەوەرەپ ەیوەنێلۆکۆکێل ەیژنیل رەگەئ ماڵ به ،ەوەماون مەاڵو ێب
 وەویەدابا ینسارەئ یمەاڵو مەک یالن بوواەد کرابووەن شانیستنەد ەوەنزورەو م ستەبەمەب
 . ەتباوخس یشۆدر ەب تەنانەت

 یاندراوەیاگڕ ەڕمەل شتەردەس دیهەش ەیندەروەپ  ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل یو سکوت ینگەدێب
 یکەیەرنامەب ێیپ ەب شتەردەس دیهەش یکردن یرۆرێت ەک ینێلمەسەد ەوەئ نسارەئ

 . ەبوو ەویەرۆخیس یکیەزگاەداموود ەب رەس یتەاڵسەدەب یکێزێه نیەال ەسازماندراو و ل

 دوانێل ەل رانۆو گ مانەرلەو پ مێرەه یتەحکوم ینگەدێو ب یالدانۆو خ یستێوەڵه ێب
 وەئ  شتەردەس دیهەش ەیندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل یو ئاکام رۆرێت ەب تەبارەس

 .داەسازد ەوەخوار ەیارانیپرس

 

 ۆوتەئ یکێستێوەڵه چیه ستایکوردستان تائ یمێرەه یتەحکوم ەک ەوەئ یکارۆه م،ەکیە
و  شتەردەس دیهەش ەیندەوەرەپ ەیوەنێلۆکیل ەیژنێل یئاکام یندراوەیاگڕ ەب رەرامبەب
 ؟ێیەچ ەدواەن شانین ۆیخ ەل سالمیاالئ نسارەئ ەیاننامەیب

 یشارۆگ انی ەکردو ەیەلەسەم وەل یینگ دهێب ەوەستەبەم ەو ب ستەنقەئ ەب تەحکوم ایئا 
 ؟ەبوو رەسەل یکیسانەک انی نیەال

و  ۆو ناوخ یرەدادو یکانەریزەو ۆئارادان چن؟ ب ەل داەتەابڕ وەل کێروگرفتیگ رەگەئ
  ؟ەدواەن شانین ۆخەل نسارەئ ەیاننامەیب ەڕم ەل انیکییەچەرەرپەب جیه یندروستەت

و  شتەردەس دیهەش یرمەت یپزشک ەیستەد ەیوەنێلۆکێل یئاکام ەک یەکداێکاتەل ەوەئ
 . ەوەشتونێه مەاڵو ێب یاریپرس یکیەایرەد ییناەج یسیلۆپ

 ؟ەوڕیبەرنەد یکێارڕیب جیبوو و ه ستێوەڵه یو ب ەنگەدێب مانەرلەپ ەک ێیەچ ۆیه م،ەدووه
 یکانەژێتو یندەزامەنار ینگەد یندنیاگاڕدان و  شانین ەیگێوج کەڵخ ڵیما مانەرلەپ رەگەم
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 یزگاەو داموود تەحکوم یالەو ب ەنگرتو یکەڵخ ینیەو ال ەنگەدێب ەنۆچ ەیئ ؟یەگانەڵمۆک
 ؟ەوتوەک تەحکوم یکۆرەو س پاراستن یرەسەگومان ل

و  تڵەوەد یکار ینگاندەسەڵو ه فێکڕ یمرازیئ ەیکەرکەئ مانەرلەپ ەک یەدا کێکات ەل ەوەئ
 دیهەش یکردن رۆرێت ەیندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل ەیوەنیپرسێو ل ەمێرەه یکۆرەس
 .ەمانەرلەپ ەیرکانەئ وەل کێکیە شیشتەردەس

 یریزەسازبدا و و نیەالێب ۆیخەربەس یکەیەژنێل بواەد کەڵخ یلبژاردراوەه ینەنجوومەئ
 یزگاەو داموو د یتەحکوم یباال یارانیرپرسەو ب یرەدادو یریزەو ،ۆییناوخ یکاروبار

 یشتنێبانگه ەوەتێگرەد یپزشک ەیوەنێلۆکێل یشەب ەک یندروستەت یریزەپاراستن و و
 کردبا؟ ەیوەنیرسەپێل ەوەنێلۆکێل ەیژنێل یئاکام یاندراوەیاگڕ رەسەکردبا و ل یمانەرلەپ

 داەناو وەل رانۆگ ەنۆچ ەک ەاریو پرس رسوورمانەس ێج ەکید یکیەال ەل ماڵ به م،ەهێس
 ەیوەخستن ۆدرەب ەیتەراب ەل ەیو مسئوالن ەارانیرپرسەب یکەیەوەکرد چیو ه ەنگەدێب
 شانین ۆیخەل ەوەنسارەئ نیەال ەل شتەردەس دیهەش ەیندەروەپ ەیوەنێلۆکێل ەیژنێل

 ناکا؟ شیقەتەم وەداو نه

 یکەڵێنگۆگ ەوەمانەرلەپ ەیگڕێ ەل رانۆگ کراەد یوانەڕەچاو ەک یەکداێکات ەل  وهەئ
 ەیوەنیرسەپێل انی ضاءیاست یداوا مانەپارل ۆییناوخ یاسای ێیپەساز بداو ب ینییۆزسۆپۆئ
 ەوەئ ەیوەنیرسەپێل ۆب تەحکوم یکۆرەبکا و س یەندەروەپ ەوەئ یاریرپرسەب یرانیزەو
 . بکا ضاءیاست یپرس یورووەرەب تڵەوەبکا و د مانڵەپار یشتنێبانگه ەیەلەسەم

و   ەمێرەه یتەحکوم یکانەتەاسیس یوەیڕپ شیرانۆگ ایئا ،ەیەوەئ رانۆگ ەل ەاریپرس
 رانۆگ ۆب ن؟ەدا شاراو رانۆگ یینگەدێب وەتر ل یشت انی ەسندەپ یوانەئ یتەحکوم یوازێش
 ناکا؟ قەتەم

 تەبەڵدرووست کردوون و ه یرۆز یکێاریپرس داەزعەو وەل رانۆگ ینگەدێب ەک یەئاشکرا
و  یتیرەن یکانەکخراوێر یتەاسیس ەل یواردکردنەاڵه ۆکرد ب بژاردنەڵه یرانۆگ شیکەڵخ

ئاوادا  یاریستەه یکات ەل ەک کێنیۆسیزۆپۆئ کەکوردستان و و یباشوور ەیتەسون
 یگاڕێ ەل تەنانەت ربخاەگەو یتڵەوەد یزگاەداموود یرپرسانەو ب تەحکوم ەیوەنیپرسێل
 . ینێه ەب تەحکوم ەب رسەه ەوەمانەرلەپ

 یباشوور یمێرەه یمانەرلەپ ەل زێهەب یکێنیۆسیزۆپۆئ کەو یتوانەید رانۆگ مەک یالن
و  یرەو دادو ۆییناخ یکاروبار یرانیزەو و تڵەوەد رەس ەبخات شارۆکوردستان گ

 ەیژنێل یئاکام یدوانێول مانەرلەپ ۆب انیشتنێو بانگه مێرەه یکۆرەو س ،یندروستەت
 یتەحکوم یارانیرپرسەب ەوەنیپرسێل تەنانەو ت شتەردەس دیهەش ەیندەروەپ ەیوەنێلۆکێل

 یمێرەه یتەحکوم یس رهەو ه شانەوەڵکهێئاکامدا ل ەو ل انیکردن ضاءیاست ەوات
 .ەوەتیوەبکێل
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 ...وما خه  له

 شۆوخ خه  به عه:  ینینووس

  یپاشا  ی وره گه  هڕکو. بوو نه هاتر بهێب نسانیئ  ترو له وره خوا گه  س له بوو، که نه بوو هه
 انیکێژۆر  لکهۆد عه. بوو  یوان پاسه  یئاشوور  یک هیبوو، کابرا  لکهۆد عه  یناو  واقواق، که

و  وت زمان که سته به  یوان پاسه  یر سه  یوق ر ته و به  وه رز بووه به  وه هۆیخ  له کێبوو دار  هڕتو
 نڵێب  یکڵ خه شیکێسات ۆت ب نانه ته  دانتر بوو که نازدارترو خانه  وه له رۆز  لکهۆد عه!  یکوشت

و  سودفه  به ت،ێکێت بپ گبه نه  یکابرا  یر سه و وه تهێرز ب به  ی وه ئه شێپ  که رهدا  خواسته خوا نه
  یل وه  یپادشا  وه ر ئه به له... نوساندبوو  وه لکهۆد عه  یرێخ ڕپ  یست ده  به  ۆیسادوف خ ته  به
  یرگا ر ده به  یناڵاوماقویپ  که ک هی ژنهیل دایارڕیبوو، ب  لکهۆم ده هێ  یناو  مان که سرو زه عه
 .     وه نهۆڵبک  م تاوانه تا له تێنێب کێپ  ی که خانه وهید

  یدوا: انیرمو و فه قسه  هاتنه اڕپ  بوو، له نه  ینگ رووسوور ده  ی ژنهیل ، ڕی پهێت کێمانگ ند چه
کوردستان )  یکخراوێر  ر به سه رێژ ربهێژ  یئاشوور  یوت کابرا رکه ده مانۆب  یرر حه و ته حس به
 ماڵ بکات، به ۆب انیرۆریت  یکار انسپاردبوویناوبراو را  یکخراوێر. بوو(  کورده ۆب این ته

  وه کهڵ خه  یرچاو به  و به روناک  یژۆر  پاشا به  یشکۆک  له  هۆی، ب وه ببووه مانیش وان په پاسه
  ینێشو  انهیاندی گه  یستراو ست به و ده م ده  به دایرباز سه  ی ره تهی سه انی ده  به و انیاندڕف

 .  انیو کوشت ست به مه

رووسوور وا   ی ژنهیل  وه ئه:  یوت و  وه کردهۆک  یمان و زه سر عه  یبردن وهڕێ به  یشورا  لکهۆم ده هێ
 ۆب این کوردستان ته) و  یئاخر ئاشوور! م وره گه:  یوت انیکێرێبو ؟ هییچ  وهێئ  یرا ن،ڵێ ده

  هی وهێم ش به سکا؟یخل وبو ڕ و ته و لووس ساف  که داره نڵێی نه ۆب  ی با؟ ئه رحه کوجا مه(  کورده
  له کێو شه ۆب و نی که تاوانبار ده دێ قهێب  یکوشتن  موومان به هه  یچاو  ینوور  لکهۆد عه

  ینوور  یردان به  یو داوا رجاده سه  نهێب نیرێسپ راده ت للهیم و نی که ده  یندانیز  ۆیخ  ی که ژووره
  یبوردنێل  یرمان فه  چاومان به  ینوور و تێب رم ده نه تانیعال مه  ڵیوسا د ن، ئه چاومان بکه

 .تی که ده  یرزگار  ی ته حنهیو م له  یتانڵسو

و  وه بووه رم به ترسان خه  ، له وه ربووه به ێل  یها وه  ی هڕتو  یک هی هڕ مان نه سرو زه عه  یپادشا
  نده مه ئه  ازمهیو ن مشه ئه! تێب متان نه خه ل، گهڕکو ماڵ به ، ێدام نه انیچیه  وه هاتمه شیمن
و  م واو بکه ته  ونه خه و هچاکان ئ  یت ممهیخواو ه کوڵ قم، به بته تی بده  ێلۆ م کهیپ له په مۆبخ
 .دات ده  یچ  یارڕیمان ب سرو زه عه  یل وه  یپادشا  وه رمهێبگ  یتانۆب نجایئ

70/2/7505 
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 ...!!!خائینەکانى واڵتى من

 عوسمان شدارەب

 انیشەر ت،ێشرۆفرەد انێیشانازى پ ەب زارىەرمەش ،ەیەوەئ گاەڵمۆک ختىەدبەب نیترەورەگ
و دز و و  رەروەپ شتمانین ەب شینیو خائ ێدرەرخواردەد رنیش ەب انڵیسپى و تا ەتێکرەدێل
 ەوەتێبەتردڵقو داەرێل ەکەساتە، کار!نێکرەماردۆت ێڕرشگۆش ەب شیشۆفر تاڵو و نسانکوژیئ

و  تێبگرێج گاداەڵمۆکەل یەنتقەنا م ەکیژۆل مەئ ەک کانەتاک رەسۆب ترسىەم گاىێج ەتێبەو د
 .    نینیبەیکوردستان د ەل ستایئ ىەوەئ کوەو رکردنى،یگێج ۆب تێبەه کێزێو ه ەرنامەب

 نىاڵق ەنا ع کى یە ەرنام ەب  ەب  ەندیه عس ەب ىۆڕگەب ۆڕگ مىێرژ ،ەدواو ەوەنێیرەگەن رۆز با
 ى ەو ەئ ۆکرد ب انیکار وان ەئ م، ەره ەب  یەنایه دائىیف  ەل ک یە ەو ەکرد، تا ن شۆگ کانى ەتاک

کتر  یە ىڵ ەکیت  انۆیخ پىەراست و چ کان ەتاک ى ەو ەئ ۆ،ب تیب ەبوونى ن نتق ەو م کیژۆل
 ارکردنیپرس ى ەو ەئ ۆب ت،یب ادبووندایز  ەل ریخس یەو  ڵ یەرایتاکى گو ى ەو ەئ ۆ، ب ن ەبک
 م ەره ەو ب  ڵەجو  ەل ىڵدورست کرد خا کى یە ەو ەن عسەب ەوەداخەب کان، ەتاک ىڵ ەشخ ەم ەتیب ەن

  ەلیس ەو نیزترێهەب ش ەست ەب ەم م ەئ ۆ،ب ىی ەرنام ەب ێو ب ىڵ یەرایو گو  ەخوراف  ەل ویل واوی،ل
 .    ەتیر ەو داب و ن لتور ەو ک نید  ەکرد ک انۆیخ ى ەتیئاو انیجکرنیفلیئ زمىیکانیو م

  ەب شىیگوم بوون و ەر ەس ىیتا دوا ى ەک یەت یەنداڕد موو ەه  ەب عس ەب مانینیب کو ەو تریئ
  ەدژ  ەتاڵ ەس ەد و ەئ ى ەو ەندووبونیقوربانى ز  ەن ەک ەد انۆیخ انىیو الو ژ نج ەگ ها ەزار ەه
 انیر ەو س شنیک ەدڵ ەه نیخو  ەل کان ەنسانیئ ى ەالش وازیش نیتر ەندانڕد  ەب  ەژانۆر ، یەنسانیئ
 رەه کەن،ن ەد ەدیپ شىیت یەرع ەو ش رن ەب ەشک د شیک یە ەرچاو ەوس  ەو ەن ەک ەد ایج انی ەالش ەل
 شىۆفرۆو خ نیخائ تێاندابیتەخزم ەل ڵماەو ب رەس ەب تێبەن ەئاماد ىەوەئ ەندەوەئ
 گاەڵمۆک ەک ەداو سەاڵم ىۆخ ەوەپشت ەل نىاڵقەناع کىەیەردەروەپ ەمانەئ مووەه!  ەیەگانێب
 دانەناسەو ه انیژ بناکانىەم مووەو خاپورکردنى ه رانىێو وەرەب کوەڵب کا،ەد جیفلیئ کەن
 راقێع ەل ىەوەئ کوەو نەبد ىەکەباج تێبەد ىەگاکەڵمۆو ک کەڵخ نهاشەو ت ڕێبەد نگاوەه

و شعور و  ستەو ه ڵقەع ەل تێبەبوون ن ىڵخا پکىۆتر رەگەئ ن،ئاخرینیبەیو کوردستان د
 مىەد ەب نێبن ەگولل ارکردنیپرس ێبەب نەو  ئاماد نەه کێلەگ نسانین ئۆ، چ حساسیئ

 تریکێشت چیه ەب نینەکێو پ ەندەخ ەل ەجگ ىەمانەد وەئ ەهارى،کەب ێو س ستیب شتىەردەس
 ەنیکائ وەئ ردورستکردنىەسەل اسىیس تىەاڵسەد ىڵسا ستیب بون،کارکردنىەئاشنا ن
 .گاەڵمۆک ەل ەبو ەترسناک

 ىۆهەب ەنگەرهەو ف لتورەک مەکوردستان ئ ەل عسەب مانىەن ەل ەیەد نیندەچ ىیدوا
 کانىیەکا ەل  قینتەو م ڵقەع کردنىەرنیگێو ج گاەڵمۆک کانىەمەستیس نىۆڕیگەن
 ەب کەڵخ ،ەوەتۆبەنڵکا کانەتاک ىەوەرکردنیهزر و ب وێن ەل ەکیژۆل مەئ بردن،ەوێرەب

 ەو ل کەیەکەتۆم ەتۆب ۆهاتووچ کانىەرووداو ت،ێکرەخوارد د هرەژ ریەکسپایئ ىەمادد
 ناتیتۆقوربانى، ر ەبنەد سەک انەید ەژانۆو ر ەکینز ەوەمانێل اتریز کانمانەستەد ىەنجەپ
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 ،ەاردید ەتۆب رىیم زگاکانىەدامود ەل کانەتاک حساسىیشعور و ئ ەب کردنەتڵو گا
 نجانەالى گ رىەوسها انىیژ نانىێهەکنێو پ کانەزانێخ ىەرازیش کچونىێو ت ەوەابونیج
و  مەستیس ىۆک ەب کیەمەستیس ێو ب رىەروبەس ێب ،ییەکورد گاىەڵمۆک رچاوىەب ماىیس
و  قامەو ش نىەمەو سوت باەئاو و کار ۆب نڕیبەڵه نگە، د ەارید ەوەکانییەداریئ یەکا
 کانەوێش ەل کەیەوێشە، ب ەوەرەس ىەاردانید وەئ  مووەو ه کانەساتەکار ىەوەمکردنەک
 ەل انۆڵیر ىەمانەل کێرۆز ەیەوەرێل ەکەساتەکار مەاڵب ،ەیەدواوەب( کىێتەانیخ)

 گاەڵمۆک ەشانازى ب گاىێباش و ج کىێسانەک ەیەه ەساتانەو کار ەاردید مەدورستکردنى ئ
 ناڵتا ەتاڵو وەو سامانى ئ تەروەس تێوەانەید ىەوانەئ ەوەشەوانەچێپەب. نێندرێناسەد
 کانەنسانیئ رگىەم تێوەانەید ىەوانەبن، ئ ندەسوودم کسانىیە ەب مووانەو ه تێکرەن
 ەب ت،ێدابندر ەخوازراوانەن ەاردید وەئ ىەوەنەرووبەرووب ۆب کێو سنور تێبەئاسان ن ەندێه

 .نێندرێناسەد کەڵخ ەب شۆفرۆو خ نیخائ

و عامى  تلەق ەڵگەکوردستان ل کىەڵخ ىەربۆگوم کرد، ز ىۆڕکوردستان گ ەل مێرژ ەک
 تاڵو بردنىەوێرەب ەو ل تێدرەن انیەییوپاەپل انکردیداوا مەاڵب بوون،ەن کانیەعسەب

و  کەڵخ رىەس رەسەب ەوەوانەچێپ ەب کوەڵب کراوەن ەمەئ ەوەداخە،بەوەنێدووربخر
( نەتەکەملەم مەئ رىەروەمانپیشتیو ن رەشۆکێو ت زۆسڵد)  ستاشیو ئ رزکرانەف رانىەشۆکێت
 ،ەشتوێهێج وارىەنێشو کەڵخ روونىەو د ڵد رەسەل کەیەکەتۆم کوەو یەتاەه ۆب شەمەئ
 ەو بازرگانى ب نەکەرفدەس انۆیخ مندىەوەرژەب ۆب ەتاڵو مەسامانى ئ ەک شىەوانەئ

 تەقەس ىەژۆو پر نەدەد کەڵخ رخواردىەد ریەکسپایو خواردنى ئ نەکەد ىەکەتەروەس
 ىۆهەب ت،ێنێد داۆییخ دواىەب نێزەتڵد ساتىەکار ەوەشۆیەه مەب ەو ک نەکەدێجەبێج
 بردنەوێرەبەل تێبەو د ننیخائ ەمانە،ئ...نەدەو  ئازارد ەوەننێوسەچەد کەڵخ انیتەاڵسەد

 !  تێشنابۆخ انێیل ژووێم نایگەئ. ەوەنێدووربخر

 رانیو انىیژ کانیەتەهامەو ن رگ ەو م ساتەکار کانى ەر ەنیه رم ەش  ەن ەمید
 ەساخت کانەباو ەنگەر ە،چونک یە ەه اوازتریج نگى ەر نىینیب  ەب ستىیویپ کانمان ەن،چاویکرد

 ترڕ ەک رترویکو کىەیەوەن نایگەئ ستن،یبب اوازتریج نگى ەد تیب ەد کانمان ەچکیگو رچوون،ەد
 !  یەگاڵ ەمۆک م ەئ بىینس  ەتیب ەد

 

 کاتێک درۆزنێک دەیەوێت لەپردێک بپەڕێتەوە

 یل عه اریخت به

 نجاوەپ یرەچاپت و مەدووه یشەبەل رفانتسدا،ێس یسپانیئ یرەنوس یتۆشینکۆد یمانەڕۆل
. ەوەمەکورتبک یزەڕێب یرانەنێخو ۆب ەیەوەئ ەیستیشا ەک ەیەه نگەشەق یکێکۆریچ کدایە
 ،ەکەمانۆر یمەدوو یرەکاراکت پانزا،ۆسانش ەک ەیەه ەوەمەد وەب یندەوەیپ ەکەکۆریچ
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 ،ەامانێڕت ینیەشا ەک تێبەتووشد یکەیەشێک ێوەل رماندار،ەفەب تێبەد ایرێبارات ەیدورگەل
 تڵێب تێتوانەن سەک ەباش ک یکۆیەدر... »مەحکەم ۆیدر»  ەیشێک مێنەناود ەکەشێمن ک

 وەئ رەسەل کێپرد و ەوەرتەدووک ەب ەکردو ەیرەڤەد وەئ کێروبار ەکەکۆریچ ێیپەب. ۆیەدر
 ەوەکیە کینزەل کەیەدارێس و کیەدادگا ینایب داەکەپرد یکێرەسەل ،ەدروستکراو ەروبار

 ۆب تێبەد ،ەوەتەڕێبپ رەوبەئ ۆب ەوەکەروبار یرەمبەئ یایدونەل تێویەب سەرکەدانراون، ه
 رەگ. ەیەه یکێچ کار و واتەڕد کێستەبەچ م ەب و ێکو ۆب ەک ەوەروونبکات یەیدادگا وەئ

 و نێد کێکانەڵخ ەوەئ یدوا. تێدرەد ەدارێسەل کردیشۆدر رەگ ،ەوەتەڕێپەوت د یراست
 ەمەئ ،ەوەنەڕپەد کەیەشێک چیه ێب و نەکەدادگا ئاشکراد ۆب انۆیخ ەیاستڕئا و ستەبەم

 ۆیەب ەک خواتەد ندێدادگادا سو مەردەبەل و تێد کێسەک کێژۆتا ر ت،ێبەد وامەردەب کەیەماو
 و ەهاتووەن ید یچیه ۆب واسنەڵیه ەیوەل ەجگ و تێبمر ەیەدارێس وەئ رەسەتا ل ەهاتوو

 ،ەوەورەگ یکڵییەدوود ەخاتەد ەدادگاک یواوەت یەکابرا مەئ ەیقس. ییەن یتر یکێرامەو م ازین
 ن،ەدەن ەیدارێسەل و ەوەتەڕێبپ و واتڕب نەڕێگێیل تێبەد ەوتوو یکابرا راست نڵێب رەگ ەچونک

 ەک تێوەکەردەئاشکرا د واەئ اند،ەڕپێت ەیدارێسەل و ەوەڕییەکابراش پ رەگەئ مەاڵب
 یستوورەد کەو تێوەکەردەد هاەو و تێبەد ییاساینا یکار یدادگا تووش شەوەب ،ەکردوۆیدر
 یدانەدارێسەل ەب ت،ێبدرەدارێسەل شۆدر یتەمۆتەکابرا ب رەگ مانکاتداەهەل ت،ێشکاندب ۆیخ
 کانەحاکم شەوەب و ەداو ەدارێسەل یکۆیەدادگا راستگ و ەوتوو یکابرا راست ەک تێوەکەردەد
 .    ەکردو انینێشک اسای

 ۆیدر» نینێبن یناو تێکرەد ەکۆیەدر کان،ەباش ەچنراوەرەه ۆدرەل ەکێکیەکابرا  ۆیەیدر مەئ
 ەراست شمانیووتەک ن،یوەکەد ەیکییەراست ەوید رەب ۆیەکات وتمان در رەه ەچونک. »الیدیئ
 ەوەتەڕێبپ ەکەپردەل تێوەیەد ەاویپ وەئ ید یکیەمانا ەب. ۆیەدر ەک ەیەه کمانێستەه شتاێه
 تێویەنا ت،ێچەن تەقیقەحەل ەبکات ک کۆیەدر تێویەناش مەاڵب ت،ڵێب تەقیقەح ەیوەئێب

 مووەه و ەساد یکێکیژۆل مووەه ەب و ەوەتێبناسر ۆدر کەو ۆوخەبکات راست کۆیەدر
 ەک ەیەوەئ ەکەکۆریچ یرەوهەج ەوات...  ۆیەدر ەک تێنرێلمەبس ەناڵمندا یکەیەوەرکردنیب

    ەزنۆدر ەک تێنێلمەسیب تێبتوان سەک ەیوەئێب ،ەوەتەڕێبپ کێپردەل تێوەیەد ەیەه کێزنۆدر
. 

 ،ەوەندێخو شتەردەس یدکردنیهەش رەسەل مەیەژنیل وەئ یکانەوەنۆڵیکێل ینجامەرەد ەک
 دا،ەنێلەک و کونەل ڕپ و وتووەکەرنەس و ڵناکام ەکۆریچ وەئ مەردەبەل ستمکردەه استڕوەراست

 ەیکەمانڕۆناو  ەیاویپ وەئ کەو یکێزنۆدر ەب انیستیوێپ ەمێئ یکانییەحکوم و یسمەر زگاەد
 تەقیقەحەل کێزۆت ۆوابکات در تێبتوان کێکیە ت،ێبەه یاینتازەف کێکیە ،ەیەه رفانتسێس
 ەک کۆیەدر ت،ێب کینز ەوییەاستەڕل کێمەک تێدابێت یکێشت کردۆیدر ەک کێکیە ت،ێبچ
ئامان ...  ۆیەدر وەل یوا» تڵێب و تەیکەهاوار ن و تیستەوەن ەمیراسەس رەکسیە ەوەندتێخو

 ەب ،ەوەنمیناب شتداەردەس ی هەیلەسەم وەل اینەت ەکەشێمن ک دایاستەڕل.  »ەیەورەگ ۆدر وەل
 ەک کێلەگ ۆدر ن،ەکەد ۆدر وامەردەب ەمێئ یرەڤەد یکانەورەگ زگاەد ەیربۆز یگشت
 اجیکەم و شراوۆپەدان و پۆز و قەز کێرۆجەب ەانۆیدر مەئ ەک یەداەوەل انەیکییەشۆناخ
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 ەندەرمەش ەوانەئ ن،ەکەید ەک کاتەن ەندەرمەش و حراجیئ ەوانەئ رەگ ،ەیەباکانێب و کراوەن
 .  ستنیبەید ەک کاتەد

 

 رەسەب انەیوەئ یقەه ەوەرێل ،ییەن شۆڕش یماەتەب یسەکوردستان ک یکەڵخ داەوەب
 یرۆزەرەه یشەب امینڵمن د. تێبکرۆب انیعقولەم ۆیدر کێزۆت ەک ەیەه ەوەتدارانەاڵسەد

 ستن،یبب ەیەداریئ مەل یراست نەبک ەوەئ یداوا ەناوێه ەوەل انیواز ستاێکوردستان ئ یکەڵخ
 ەیشێک ۆقاچاغ، ب ەب وتەن یشتنۆفر ەیشێک ۆئازادکرا، ب ەک ەوەکەوانەکڕۆف ەیشێکەل تریئ
 و ەورەگ یکۆریچ انەید ەگاتەتاد و شتەردەس یرکردنۆریت ۆب نوسان،ەژنامەڕۆل دانێل

 نەیبکیداوا کێشت اینەت کوەڵب. نینیبب ەوییەراست یستنیب ەب ونەخ ەماوەن کێبوار تر،یبچوک
 و کردنەنیپەل ەیەه اتریز یکیەاینتازەف ەب یستیوێپ یاستەڕب ەمێئ یتەحکوم نڵێیب ەیەوەئ

 کردنۆدرەب یتەبیتا یکێتەزارەو انی مەکەاردیشنێمن پ ەوەرێل دا،یراست یونکردن و ەوەشاردن
 ەیهرەبەسوود ل داێیت ەک تەبیتا یکێوتینستتەئ انی ت،ێزرەدابم داەمێئ یمێرەهەل
 تێشەد ەک ت،ێریربگەو تەاڵسەدەب رەس یکانەگرەخنەر و کنوسۆریچ و نوسەژنامۆر
 مەئ دایاستەڕل. تێبەه شیئاسا یکێاویپ انی کێریزەو یاینتازەفەل انیباشتر یکیەاینتازەف
 مەکیالن ،یەداێت یشیتییەدیجەل رۆز یکڕێب کوەڵب ،ییەن کردنێپەتڵگا ۆب اینەت مەاریشنێپ

 وامەردەب ەوەکاتەد ەمێئ ۆڵکەل ەوەئ ەمێئ یکانییەسمەر و ەورەگ زگاەد ۆباش ب یکێزنۆدر
 ەیوەماندووبووم ل مۆخ ڵیحاەب شەمن ب ەچونک. نیستوون بنوس و نەیمزابکیئ ەاننامەیب
 نەیهاواربک ندرسنەئ انیستیهانز کر ەیکەکۆریناو چ ڵیمندا کەو کێمانگ جار ێس مووەه
 ریب یدیجەپاشا ب یکانەرگدرووەب ەهاتوو ەوەئ یکات. »ەپاشا رووت...  ەپاشا رووت»
 ەباش ک یکێزنۆدر ەچونک. نەرزگاربک ەئازار مووەه وەل شەمێئ و ەوەنەبک کێرەسەچارەل
 رەگ ەوات. ەیەه موومانەه ۆب یسوود رۆز کار،ەبخات ۆیخ یرەهون داەو ساتان ئان ەرۆمجەل

 نگەد رۆز کاتەناچارد شیکەڵخ واەئ رفانتس،ێس ەیکەزنۆدر یتەبابەل تێب کێزنۆدر
 انەیوەئ یتەمۆت سەک وکاتەئ ،ەکردوەرزنەب انینگەد شیکەڵخ ەک تەبەڵه. ەوەنەکەرزنەب

 و ینێنه و نگەدێب یکێوتنەکێر ەرۆج یدیئ. »ننێهەکاردەخراپ ب یئازاد» یەگوا ەک ڵپا ەناخات
 و ننێهەکارنەخراپ ب یئازاد کەڵخ یدیئ ەک ێیەیوپەب ت،ێبەدروستد نوسراوەن
 .ننێهەکارنەخراپ ب ۆدر شیانیواڕەرمانەف

 انیرۆز یداوا کەڵجاران خ ت،ێب رەوەختەب ۆڕەوگڵئا مەب تێبەد مێرەه یتەحکوم دایاستەڕل
 تێبکر ەوەئ ۆب ەشەبانگ ەیوەئۆب ەوەکورتکران و ەوەرچوونیداواکان ب مووەدواتر ه بوو،ەه
 نەیداوابک ەورد ەورد نیداەوەئ مەردەبەل ستاێبزانن، ئ یراست اینەت ەیەه انیقەه کەڵخ ەک
 یزڵۆئا یستمیس ناوەل دایاستڕ یدوا ەب انەڕگ یرەفەس ەچونک ت،ێناو شمانیراست ەک

 و پوچتریەکافکا ما یۆ»شکۆک» یمانۆر یوانڵەپا یشتەگەل مدا،ێرەه یتەحکوم
 ێل ێگو کمانۆیەدر ەک ەیەه مانەوەئ یماف یتاڵهاو کەو ،ۆڤمر کەو مەاڵب. ەنجامترەرەدێب
 رەکسیە واەئ نەیکەنێپ ەڕیباو رەگەئ ەنکچو ،ۆیەدر تێبزان ایدون مووەه رەکسیە ت،ێبەن
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 ەب نیبەد ایدون یرچاوەبەل نەیشبکەڕیباو رەگەئ ،ێڕگەئاژاو ەب نەمانکەد تەاڵسەد یاوانیپ
 ەک ەوەبژاردنەڵدوو ه رەب ەمانخاتەد مێرەه یتەحکوم ەوات ش،ۆه مەک و فامڵکا یکێتەللیم
 یکێتەللیم کەو انی نیربچەد ێڕگەئاژاو یکێتەللیم کەو ەیەوەئ انی. ڵەتا انیردووکەه
 ەیوەئۆب ،ەوەتەڕێبپ ەکەپردەل تێبتوان ەمێئ یتاڵو ەیکەزنۆدر ەیوەئۆب یدیئ. ەمژەگ
 یکیەزگاەد ەباشتر ن،یبەن ەقورسان ەبژاردنەڵه و یتەحڕەنا مووەه وەئ یتووش شەمێئ

 .کبخاتێر تداەکەملەمەل کردنۆدر یکاروبار ەک تێبەه مانۆدر ۆڕیپسپ

 ەک ەیوەل یوا» یتیەرمووەف ەژێمەل حیسەم زانمەد ،ییەباش ن کردنۆدر زانمەمن د ەارید
 یروناک و یروناک ەب کاتەد یکیتار ەیوەل یچاک، وا ەب کاتەو خراپ د خراپ ەب کاتەچاک د

 مەاڵب...  »نیریش ەب کاتەو ترش د ترش ەب کاتەد نیریش ەیوەل یوا ،یکیتار ەب کاتەد
 یمانەز ۆب ەقسان وەئ ەبترسن، چونک ەقسان ەرۆمجەل ەمێئ یتدارانەاڵسەناکات د ستیوێپ
 ەبکات ب یخراپ، روناک ەچاک بکات ب تێتوانەباش د یکێزنۆدر ستاێراستبوو، ئ حیسەم

 ەبکات ب رۆریت یتاوان، قوربان ێبەتاوانبار بکات ب ،یترش ەبکات ب ینیریش ،یکیتار
 ڕۆمەئ. رووبدات چیه ەیوەئێب سالم،یئ نسارولەئ ەبکات ب گوناهۆێب یکێنجەگ ست،یرۆریت

 وەئ یروون ەب ەیەه نیۆتشارلز سپارگ یکەیەقس ،ەزترێهەب حیسەم یمەردەسەل رۆز ۆدر
 شێپ ،ەوەتڕێسوەد دایوەز یورەدەجار ب ێس ۆدر ستاێئ» تەڵێد خات،ەردەد ۆدر ەیزێه
 نیتو مارک ریسات ەیورەگ یستاۆمام انی. »تێکردبێپەل یشیوێاڵپ شتاێه تەقیقەح ەیوەئ

 ەلیپش ەک ،ەیەوەئ داەلیپش و ۆدر وانێنەل یاوازیج نهاەت» تەڵێد ۆدر یزێه ەب تەبارەس
 تەبەڵه مەاڵب. ەیەه یاتریز رۆز حۆر وتەحەل ۆدر ەوات ،»ەیەه یحۆر وتەح نهاەت و نهاەت
 تێب کۆیەدر ت،ێب مەحکەم یکۆیەدر تێبەد تێوەستبکەوا باشت د یکۆیەدر ەیوەئۆب
 ەیکەپرد رەس یکابرا ەیکەالیدیئ و ەیینمون ۆدر یتەبابەل تێب کۆیەرد ت،ێژرابڕێدا

 ن،یستیبەید مانداۆخ یتاڵوەل ەمێئ ەیچانێخواروخ ۆدر مەئ یتەبابەل کەوەن ت،ێب ایرێبارات
 .شۆدر ەب ەنکردنیوهەت کوەڵب ،یراست ەب ییەن نکردنیوهەت رەه یاستەڕب ەک

 ڕەپ یتیەاۆڤمر یژووێم» ووتەید »رەبورگ ستۆوگەئ دیتفرۆگ» یمانەڵئ ینیرێد یرەنوس 
 و ەمرەن شیباش یکۆیەدر ت،ێبکوژر تەقیقەح ییەن تەحمەز چیه نن،ێلمەسەید ەک ەگەڵبەل
» باش یکۆیەدر» ەیوشەل دارانەتمەاسیس وادارمیه. »یبژ یەتاەتاهەه ۆب تێتوانەد
 یتدارەاڵسەد یکانەڵخ ەباشتر وتەکەستنەباش د ۆیدر رەگ داەرێل. ەوەوردببن داەکەستەڕل
 ووتەید ەک ربگرنەو رانێتال کەو ەیورەو گ گرنگ یکێدارەتمەاسیس یتەکمیحەسوود ل ەمێئ
 یکۆیەدر ەک دارەتمەاسیس. »مڵێب یراست بکاتێوام ل تێناتوان شیسەک مەاڵب م،ەناکۆمن در»

 یکانەشێکەل کێکیە ەچونک. تەڵێد یراست ەک خاتەرنەوا د ۆیخ ەباشتر ،ەوییەزۆدەن یباش
 .کاتەئاشکراد یراست یئاسان ەب رۆز و ییزووەب رۆز ەک ەیەوەخراپ ئ ۆیدر

74/2/7505 
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 تی الهای وڵه دادگای نێوده  ببرێته شت عوسمان  رده نووس سه ی تیرۆرکردنی رۆژنامه دۆسیه  پێویسته

 د حمه ئه وایه

نگاو و  ند هه رابردودا چه ی  ماوه  شت عوسمان، له رده سه نووس ژنامهۆر یرکردنۆریت یدوا به
و  یر ئازاد سه ۆب  وه هییپارت یتاڵ سه ده ن هیال  ترمان له ی انهیر رکوتگه سه یت سهیو سا رشێه

 رورایب ینیربر و ده یر گه ژنامهۆر یو ئازاد یگشت به یئازاد ی وه سکردنه رته به ۆب دانڵو هه
  ن هیال له الرۆد  ره فته ده نیند چه یبر به  بوو که  انهیو داوا ئه یستیتا ل ره سه. ینیب یت بهیتا به

 یکار یاسای یلکردنێشێپ  به ،یرانیفازل م ،یپارت یاسیس یب کته مه یرێسکرت
 ر سه عس، له به یمێرژ ی 0202 یاسای ێیپ  کوردستان و به یمان رله په ینووس ژنامهۆر
ر  به نها له ش ته مه ئه. کردوون یمارۆت..  ژنامهۆو ر نڤیل و نهێو ئاو یتاڵهاو یکان ژنامهۆر

و  و ئه  ئاشکرا کردوه انیکان رپرسه و به یپارت یکان هیلکارێشێو پ ڵی نده گه ی وه ئه
و  شراونێک یزانبار ی هڵما و بنه یپارت یقازانج نها به ته  که  زاندوه به انی سورانه هێڵه
 یکێرشێه ۆبوو ب شکردنۆخ نهیم ش زه رانه مه سه روی م داوا سه ئه یست به مه. زکراونۆریپ
 ی لکانهیو ساو کارانه واشه چه یۆینارینجام و س ئه یشتنیرهاو ده شیو ئه  که وونتر زهێق
 یرکردنۆریرفاندن و ت  له یبارزان ی که هیینێو نه ینۆکارت  وه نهیلۆکێناو ل به ی ژنهیل
 کان هیسالمیئ  گروپه یو هاوکار ستیرۆریت  به یشت عوسمان و کردن رده سه نووس ژنامهۆر

 !!     ک هی وه نهیلۆکیب ل جه عه. بوو

 ن هیال  له دا هی م ماوه ر له هه ، وانه چهێپ رۆز یک هی ئاراسته  به  وه تره یک هیال  له ماڵ به
  نهۆتاوانبار و ک یدان دهڵم، پاراستن و دا ره ز و موکه زه موعه رۆز ، وه هییپارت یرپرسان به

 انی ده ینێخو  ست سور بوو به ده یعس قاسم ئاغا به یرۆکتاتید یمێرژ یشار موسته
  نفالمان به ئه ینجامدان ئه ی سهۆپر یمانان قاره  له کێک هیو  ین ده مه یکڵ و خه  رگه شمهێپ

و  رکردنیستگ ده  ۆداواکردن ب ینیمپ که یکردنێستپ ده ڵ گه ر له هه. ینیب مانۆخ یچاو
 یانیقوربان یسوکار که ن هیال  له  هۆیک  عس له به یشار موسته  نهۆک یقاسم ئاغا یکردنیدادگا

و  یپارت یرپرسان به ن هیال  م له ره ز موکه زه موعه  وهیمان ش هه ر به ، هه م تاوانباره ئه یست ده
ش تا  مه ئه. کرا تاڵوو ی وه ره ده ی وانه ره  وه رهیول هه ی خانه کهۆفر  له  وه رهیول هه یزگاریپار
 انۆیخ ی انهیجار تهڵدادگا گا اساویو  ت ئه نانه و ته انیقوربان یسوکار که یسزا یست ده له

 .     تێنر هی گه سزا نه  ن و به بکه یرزگار

  کوردستان له  له  که  هی انهیسزادان و دادگا یاسایو  یر روه دادپه یستمیو س ئه ی نموونه  مه ئه
و  رورایب ی ئازادانه ینیربر ر ده سه له. تێچ ده وهێر به  وه هییکورد یتاڵ سه وده یپارت ن هیال

ر  سه رپرسان، له و به تاڵ سه ده له  انهین ده مه ی خنه و ره نیر نوس سه له ،یر گه ژنامهۆر یئازاد
و  کان هڵی نده گه یر ئاشکرا کردن سه ، له کڵ خه یکان مافه یدننکریو داب یئازاد یداواکردن

 ۆدادگا و ب  نهێدر ده انیکان ره و نوسه  ژنامهۆرپرسان، ر و به تاڵ سه ده یکان هیلکارێشێپ
 ینیر نووس سه له. نێکر ده  امهر غه الرۆزار د دان هه سه به انیرگاکان ده یمکوتکردن و داخستن ده

 ن هیال  له نووس ژنامهۆر یشت رده سه انی که هڵما بنه یتاڵ سه و ده یر بارزان سه له کێند ووتار چه
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  یقوربان ش،یستانیرۆریت یئاشکراکردن یاتیج  له. تێکر ردهۆریو ت تێنرێرف ده  وه پاراستنه
 یرکوتکردن سه ۆش ب مه ئه کان، هیسالمیئ  هیستیرۆریت  گروپه یو هاوکار ستیرۆریت  تهێکر ده
و  سواکردیر و نهۆرک سه انیشت رده سه یرکردنۆریت ی انهیئازاد و ناراز  نگه و ده موو ئه هه
 .مان   رله م په رده کان و به قامه رشه سه  هیناێه انیت هیزا ناره دایپارت یتاڵ سه ر ده رامبه به له

و  رکردنۆریت ی هیسۆد یرم رماوگه ناو گه رووناک و له یژۆر به  وه والشه له ماڵ به
عس و  به یمێرژ یشار موسته  نهۆتاوانبار و ک  له یشوازێشتدا، پ رده سه یستکردنیرۆریت به

 ۆب یگاێج یپارت یکۆر سه یگاکان باره کینز  ن و له که نفال قاسم ئاغا ده ئه یمان قاره
 یکردنییو دادگا رکردنیستگ ده یاتیج  له  وه زهێر  به شیو دواتر زنێپاری و ده  وه ننهێراز ده
 .   ن که ده یتاڵوو ی وه ره ده ی وانه ره

  به یکورد یتاڵ سه و ده یپارت یرپرسان به کێژۆموو ر هه  که  هی هیاسایو  ئه یر روه و سه ئه  مه ئه
باش ئاشکرا  رۆز  وه کوردستان ئه یکڵ خه ۆب  کهێم ده رۆز ماڵ به. شنۆفر ده یکوردستان یکڵ خه

و  کان ژنامهۆرران و  و نوسه کڵ ر خه رامبه به نها له ته  هیاسای یر روه م سه ئه  که  بووه
و  زبیناو ح یست ده رپرس وکاربه به نیتر و ساده  هیخوازاندایو ئازاد نووسان ژنامهۆر

و  یبارزان ی هڵما بنه یکێندام ئه ینیمان ب نه کێژۆر.   وه تهێناگر انۆیخ ی که تهاڵ سه ده و هڵما بنه
ر  سه له یکان تدارهاڵ سه ده  زبهیوح یکورد یتاڵ سه و ناو ده یپارت یکێرپرس به انی یبان هڵتا

دان  سه یو کوشتن کردنیندانیو ز نکردنێروشو سهێئاب و ب ی40و  ۆناوخ یر شه یکان تاوانه
 ماڵ به. نێدادگاو سزا بدر  نهێبدر انیکان هییاریو رام ییدارا  هڵی نده و گه یلکارێشێس  و پ که
 یر داوا سه تا له ن وهدادگا یگاێر  به کێژۆموو ر و هه نێکر ده رۆریت نووسان ژنامهۆر

 !! نێسزا بدر کان زبهیو ح تاڵ سه رپرسان و ده به

 یتاناڵوو ی ربهۆز یرنێدۆو م ۆخ ربه سه ک هی تا راده یر دادوه یستمیچاو س  له  نده رچه هه
وتوو و  ر دواکه رده به راده  کوردستان له  سزادان و دادگاکان له یاسایو  یر دادوه هان،یج
 ت مهخز له یواو ته به کوڵ به  تدارن،اڵ سه ده یزبیح ر به ر سه ک هه نه  که ، ن انهیرۆکتاتید

عس  به یمێرژ یرۆکتاتید یمێرژ یاساکانیمان  هه ستاێو تا ئ   هیتداردااڵ سه ده ی هڵما بنه
 یچکردنێو راپ نووس ژنامهۆر یشت عوسمان رده سه یرکردنۆریت یدوا به ماڵ به ن،ێبر کارده به
 ینجام ئه ی وه وکردنهاڵب  ها روه هه ، وه هییپارت ن هیال  دادگا له ۆکان ب ئازاده  ژنامهۆر

قاسم ئاغآ و  یشت و پاراستن رده سه یرۆریت  له  وه نهێلۆکێل ی ژنهیل ی انهیجار تهڵگا
و  ئه یخود ۆت ب نانه ته یکێت هییرع ه و شه ت هییمسداق چیه ت،اڵوو ی روه ده ۆب یکردن وانه ره
 یگایو ج ریپرسا رێژ  تهۆوت که یواو ته و به  وه تهۆشتێه نه  وتوه و دواکه یرۆکتاتید اسای

 .  ماوه نه کێس که چیه ی متمانه

 یپارت  که ی هی وهێم ش له یر دادوه یکێستمیو س یاسیس یکێرج لومه هه ی هیسا ریژ له  هۆیرب هه
  ر به و سه ینێنه یک هی ژنهیو ل کێتاڵ سه ده  له کردنیروان ستن و چاوه به دێکات، ئوم ده ی ادهیپ

  و به کردنیگاشت و داد رده سه یستانیرۆریتاوانباران و ت یئاشکراکردن ۆب یبارزان ی هڵما بنه
م  ئه ۆمر ئه  که تێناب یباشتر  وه له یکێکوردستاندا ئاکام یدادگاکان  له انیاندنی سزاگه
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 یتاوانبار و تاوانباران  کاته ده خوازانیو ئازاد یقوربان  که اندوه،ی گهیرا  هی ژنهیل
 .کات ده انیتاڵو ی روه ده ی وانه ره انی  وه تهێشار ده ش نهیق راسته

و   وه نهۆڵیکێل ۆتر ب یکیڤێرنات تهڵ ئه ی ئاراوه  نانهێرخستن و ه گه وه یستیوێپ  هی وه رهێل
کات و  ده دای په ۆیخ یشت گرنگ رده سه یستانیرۆریت یو ئاشکراکردن اندنی گه ییدادگا به
. نێنب ۆب یل مه عه ینگاو بگرن و هه  وه هیست ده به و وه نه بکهێل یریب خوازانیئازاد  ستهیوێپ

 ی وه شاندنه وهڵ هه ناوێپ  له کان هییک ره و ده ۆییناوخ  و فشاره ڵو هه ی وه کردنهڕکردن و چ له په
ئاشکرا  ۆیخ ربه سه یک هی ژنهیل ینانێکهێو پ ستاێئ ی هی هڵما و بنه یزبیو ح ینێنه  ژنهیو ل ئه
  کخراوهێو ر سواراوانڵ و تاوان و هه رۆریت ی وه نهۆڵیکێل یبوار  زا له شاره یانۆڕپسپ  له
  ستهۆد ۆڤمر  کخراوهێر یرانێشت و چاود رده سه یسوکار و که نووسان ژنامهۆو ر کان هیین ده مه
 ۆییناوخ یر گهیکار یکێفشارو ئامراز  تهیب ده  که  هی انهیڤرنات تهڵ و ئه له کێک هی کان، هییهانیج

مان  هه له. شتدا رده سه یستانیرۆریت یئاشکراکردن ناویپ  له کێرج شمهێو پ زێه به یانیو ج
 یک هیاسای یکاربردن دادگاکان و به یبوون ین ده و نامه بوونۆخ ربه ناسه ۆیه کاتدا به

 دا،یر دادوه ی سهۆپر یچوون وهێر به یکات  له کسان هینا و انهیر رکوتگه وتوو و سه دواکه
ک  وه یتداراڵ سه ده یکێزبیح ن هیال  له  شت عوسمان که رده سه یرکردنۆریت ی هییسۆد  ستهیوێپ

 یدادگا  تهێو بدر تێبکر  ئاماده  وه ته بهیتا یک هی ژنهیل ن هیال  ، له نجام دراوه ئه  وه هییپارت
 یردان وهێست ت ده  و دوور له یت هڵو ودهێن یکێهادین ن هیال  تا له ندا هۆڵه  له یالها یت هڵو ودهێن

 یو سزادان اندنی ئاکام گه به ڵیو هه  وله تێبکرێل یریگی په یکورد یتاڵ سه و ده یپارت
 .نیتاوانباراندا ب

50/05/7505  

 

 !الی خۆمان  ی كه ك بۆ میره یه نامه

 وێت راستیمان ئه! میرم

  0/05/7505   عارف دیئوم انیئار

 م،ین  كه هیی فسانه ئه  كهۆریناو چ  ی هیلالێندر و سه ئه ماڵ به لالمێندر من سه! رمیم واڵس
 و  یناسك  له مڕپ  هیایم دون ئه  یتر  یكان مو كچه ك هه وه مۆخ  یسروشت به  نده رچه هه
ر  گه ئه  ی وه له  وه مه ناكهڵس  واته  یی زه ربه جه و  ییئازا  له شمڕیمان كاتدا پ هه له و  یبان هرهیم
 تاڵو  یریم به  هیین شتنی گه شمیون بوم خه  رده روه من وا په م،ڵێ نه چیه و نمیبب ك هییوا هڕنا
 . مین ێڵو دایجوان  یدوا  به لالشێندر ك سه وه

  یناغۆق  به م كه تهاڵو  یو الوان نج گه  یرۆز  ره هه  ی ربهۆك ز وه  كه م هیلالێندر سه و ئه
 ۆوخ راسته  ی مهێئ  یت بهیتا به ، نهۆچ نینازان  نه مه و ته ئه  یژێچ و نیشتۆیر نه دایكار رزه هه
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  ی كارانه رزه هه  ین مه تهبوو  ده و نیبو دایكار رزه هه  یناغۆق  یتاكان ره سه له  كه نڕی راپه  یدوا
ك  و وه  مه رده و سه ئه  یكاران رزه و هه نجان گه  ینیچ  ی مهێئ  وه داخه به ماڵ به ن،یبژ مانۆخ
  یكان هییت هامه نه و  ڵیو تا نگ برو زه زه  له نیبوو نه ش بهێب ت، للهیم  یتر  یكان هۆڵموو ر هه
 اندوڕ پهێت مان ناغهۆو ق ئه  یگشت  یك هی وهێش به   هۆیر ب هه ، یاسیس  ێیو ملمالن ۆناوخ  ڕی شه

 . وه هڵییكام  ین مه ته وێن  نهیهات ر كسه هی

  به  وه انهیكان هینیناشر و  یموو جوان هه  به م كه هی  ڵیند سا چه مان ربهۆش ز وه ئه  یربار سه
 ن،ی بكه  یسف وه شیر باشتر گه ئه ن،یرسام بو سه كانمان هییاسیس  زبهیو ح كانمان ركرده سه
 ، ینیب ئه نه  یانیكان هیینیریچاومان ناش  كه ستنیو ئه شۆخ مان ندهێه  رسام بگره ر سه ك هه نه

.  كان وره ك گه روه هه! نی ختبكه به ناوداێپ له انیمانۆخ  یانیژ نیبوو بوو ئاماده واش هه  یجار
 بووێپ  یكان رهیو م كورد  یكان ركرده سه  ی نهێوام و رده خزممان به  یكێش كچ مه ئه  یلماندن سه ۆب

 و نیندكرا به  وارهێتا ئ  وه هیانی به له  وه شهیئاسا ن هیال واو له ته  یكێژۆر  وه نانهێو و ئه  ۆیه به
  ئاماده  ی وه رئه به نها له ش ته مه ئه كراێپ مانیت هیسوكا و نیناشر  ی و قسه  وێجن ك هیایدون
نم  مه وكات ته ئه 0222  ڵیسا داۆناوخ  ڕی شه  یم رده سه له. نی بكه  نانهێو و تف له نیبو نه
   و له ئه.  هیانڕ ۆب نۆیبر  وه هیمانێسل  له ستمانیو م هڕێیوهاو ئه ڵ گه بوو  له ڵسا 75نها  ته

  ی كه ره تهی سه  نهیشتی بوو گه وه ئه بووێپ  یكان هڕو كو كان ركرده سه له كێك هی  ی نهێو ای جانتاكه
من  ن،یپشكن ۆب نڕۆزن ب دابه: وت  یكان نهیرنش سه  به كێكدار ند چه چه ، یاریخت به  یباخ

 ڵ گه جانتاكانمان له شدا وهێو ن وامان كرد، له  یوت  كه كداره چه  ی وه ك ئه وه مڕێهاو  ی كه وكچه
 انیور چوارده ت،ێرابیگ  ێپ میت نیئ  یت  ی وه ك ئه روه هه نایپشكن  یكات  له  هۆیب اۆڕگ ك هی

  یریم و ركرده سه  یشو سپ ره  یكێسم ند ره من بوو چه  به  ودا كه ئه  ی جانتاكه  له  چونكه ن،یگرت
 و نیدان س سه  یووڕو ره به كوڵ مان، به كه ره فه سه ۆب نڕۆیب شتێانهی ر نه ك هه نه تریئ ابوویت
  یشیئاسا  یر به وهڕێ به  یال ۆبرد ب انیردوكمان و هه هات شیئاسا  یك هی ارهی سه ، وه نهیبو میج
  ی كه وترا، كچه مانێپ  سمه و ره ئه ر هس له  هی هه نیو ناشر سوك  ی قسه  یرچ ، هه مه رده و سه ئه

 چیو ه وه ئه  یجانتا  وه ئه  كه ووتنێیو پ ربازكات ده  زعه و وه من له  كه داڵیو ر زوو هه هه مڕێهاو
  وه وانه چهێپ  به شیمن ماڵ وت، به ئه  یو راست ئه  نده رچه هه ، هیین  وه منه  به  یك هییند وهی په
 كمانێتف  كه مانڵ گه له داڵو هه انیرۆز رۆز  ی وه ئه  شتهی كار گه ڵرحا هه هب. كرد و ئه له میرگر به
  یو ال مشه وا ئه ن ئه كه ر وا نه گه ئه نیوتێیپ انیكێك هیتا  هه ن، بكهێپ  كهۆر و سه ئه  ی نهێو  له
  هب شیمن! ؟ هییچ  یمانا  وه ئه نی گه ئهێت ایئا ، یپرس  یشۆیر خ هه و  وه ننهێم ئه  مهێئ

و  ن ناكه  ێل  یتف ۆب  واته كه  ی ده  یوتئنجا ! نی ناگهێت ۆب نی گه ئهێت  ڵێ وتم، به  وه هیت هیئازا
و  من ۆب  هییوتم ئاسا شیمن! تێب رزگارتان ئه ش مهێست ئ ده و له تان كه ره فه سه ۆب نڕۆب تریئ

  تف له شیوان ئه  یال تیب ئه  یراز ۆت  باشه  ی ئه ماڵ به!  ئاسانه رۆز  هییم، تف چ توانم تفكه ئه
 رۆز ۆت  یزان ئه  ێكچ ، هییدت چ حه نجایئ  یوت  وه هیی هڕتو به  كه رهیمود. نی كه وهێئ  ی كه كهۆر سه
 ستاێهائ  یو وت هات انیكێك هیدواتر  ، وارهێتا ئ  وه كهێژور  انهینیرقا كرد  له!.  ژهێمت در ده
  باشه ده  یوت ن،ی س ناكه كه تف له و نیمانۆخ  ی قسه ر سه ر له وتمان هه ش مهێئ ؟ یچ نڵێ ئه
  مهێئ كام له چیه تێر ب سه له  یستاشێئ تێب تڕ باوه. كرد شمان نه وه ئه ماڵ به ن، بهێپ  یكیوێجن

  ی ر قسه سه له  كه انییزان  ی وه ئه  یدوا شیوان و ئه بكات  اوهیش نه  و كاره بوو ئه نه  ئاماده
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  وه ئه. نیكرد انیئازاد و تێرم ب نه انڵید كردنێل  یوا  ینازانم چ تریئ ن،یسوربو مانۆخ
 ۆب  یت بهیتا بوو به شیباش  یكێزمون ئه ماڵ به ن،یایژ  ڵی گه واو له ته  یكێژۆبوو ر كێعیواق
 .   دا ارانهیست هه  و ساته له  یرێبو و  یت هیئازا  ی راده  ینیزان

  هاتنه و به ن مه زه  یبونڕ پهێت به واشێه واشێه  ختانه شبهۆخ  كه ستاشداێئ  ی مه رده سه م له
 ش مهێئ  یدوا و شێپ  یكان لهیم ج هه و مهێم ئ هه ڵسا  یدوا له ڵ، سا وه ئازاده  یایدیم  یدانی مه
و  ر به هه ، وه نهی ابكهیج كتر هی له  یو سپ ش ره مانیتوان و وه هیكرا شنۆرچاومان ر به اتریز

  نده رچه هه  یوسپ ش ره  ینگ ره  یر باس سه  نهێیبا ب كرد، نهێتفمان ل  كه  شدا هییشو سپ ره  سمه ره
 ایج ك هی له  نگه و دوو ره ئه  كه ننیبب  نهێاڵو ه ئه تێو انهینا  ماون كه كێكانڵ خه شتاێه
 داییكایتار له  یوسپ ش ره  ی نهێو و ێڵه  كه تێب  وه وه ئه  ۆیه ش به وه ئه  نگه ره.  وه نه كه ئه
  یتوان ئه  وه تهیكردب تانیتاق شتان ربهۆز  نگه ره ، وه تهێب ئه  وانه چهێپ شدایروناك له و  یت هۆیخ
و  ش ره  یك هی نهێو اخودی  یو سپ ش ره  ی دوو بازنه  له ك هی ند چركه چه ۆب: تی كه  یزمون ئه شۆت

و  ئه  كه هیسپ  وارهیر د سه له  بكه  یسپ  یكێوارید یری سه ۆوخ ستهدواتر را ، وانهڕب  یسپ
ر  سه  ی كه شه ره  شه به  كه وارهیر د سه له  واته  وه تهێب ئه  وانه چهێپ  هییو سپ ش ره  هییكارێڵه
 !!  شه ره ش كه هییسپ و هییسپ  هی هه عدایواق له كه  كه هییكارێڵه

  واته( لوان ڵا  یعم) تیوتر ئه  ییپ  هی چاو هه  یك هییشۆخ نه  نده رچه ؟ هه وه كرده تیتاق ؟ هیوا  
  هی وه كردنهیم تاق ئه  وه داخه به  هۆیب.  وه ابكاتهیج كتر هی كان له نگه ره  یباش به تێناتوان  كه سه كه
توش  شیتاڵ سه ده  هییدوورن.  هییشۆخ نه  رهۆو ج ئه  یتوشبوان  یال تێناب  ینجام مان ئه هه

ش  وه ئه و هی هه  وه چاوه  ینیژبێدر و  ینیكورتب  یكان لهۆپ شه  به  یند وهی ش په وه ئه! تێبووب
 . م كه ته بابه  م له البده تێو من نامه  هۆیدا ب كه بواره  له  هی هه  ۆیخ  ۆڕیپسپ

  ی هییشو سپ ره  هییكارێڵو ه ئه  یشن چه  ر به هه شیم هڵ قه  یدیه شه  یشت رده سه  كاكه  ی كه سهی كه
  كه تێنیبی ئه شیسالمینسارولئ ئه و شیتاڵ سه ده و ش وهێئ و شیمن  كه  هی هه  كه هڕ ر الپه سه
 !  وه تهێب ئه  وانه چهێپ ش كه وارهیر د سه له و كهێرۆج  ر خامه سه له

  هی هه  ی وه ك ئه موان وه ، هه ر خامه سه له  كه ركردنهۆریت  یسی كه  ینینیب ڵ گه له شیكێجار مو هه
  ی كه وانه چهێپ  وه چاومانه  یكان لهۆپ شه  ی انهییاریو  ئه  ۆیه به ش كه وارهیر د سه له و نینیبی ئه
 انیو كام  شه ره انیكام نیبزان(  كه هر خام سه له) دا كه نهێو مومان له هه  هی وه گرنگ ئه ن،ینیب ئه
  ی وه رله به تێنیبب  كه وارهیر د سه  ی هی وانه چهێو پ ئه تێناتوان  مهێئ كام له چیه  چونكه ، هییسپ
 . تێوانڕ نه  كه نهیق راسته  نهێو له ك هی ند چركه چه

 مڵێ ر ئه بن الدن، هه  ئوسامه  یكچ  به  مێدواتر بشكر و مێر بشكوژر گه ت ئه نانه ته  هۆیب
 و  ی كه مه هڵ قه  له  جگه  مهێئ  ی كه شته رده سه.  هییو ن بوه نه ستیرۆریت  مهێئ  ی كه شته رده سه
  یش ره  ۆیخ  یی زه ربه جه و  یت هیئازا  به و  یكان رهێبو  وشه  به  كه  یست ده  یكان هییسپ  هڕ الپه

 دایكانڕێهاو وێن له ستیو شهۆخ و نوس ژنامهۆر رویشنبۆر و رم گهڵد  یكێالو له  جگه  وه كردبونه
  ترس جگه چاونه  یكڕێكو  له  عاشق جگه  یكڕێكو له  جگه  مهێئ  ی هڵ چه كه  هڕكو. بوو تر نه  یچیه
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  یكێپالن چیو ه تر  یكێكار چیه كان هییسپ  ره الپه ر سه له  یست ده  ی كه شه ره  مه هڵ قه  به نینوس له
 .  بوو نه  یتر

و  ك و خوله عات و سه موو ئه هه  به... م ده ئه ندتێشت سو رده سه  ی كه مه هڵ قه  به! رمیم  هۆیب
  یكیژۆر  خانهیند به ما له كه كچه  ڕێهاو ڵ گه له  وهۆت  ی كه هڵما بنه و وهۆت  ۆیه به  ی چركانه

 مانیكرد؟ راست  یرۆریت  ێك و ركراۆریت ۆشت ب رده م سه ده ئه ندتێر برد، سو سه واومان به ته
ك  روه هه  هیۆیناریو س به بكاتێتمان پ ناعه قه  یتوانی نه  كه وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل رمیم ت،ێو ئه
 . بكاتێپ  وهێئ  یكان نهێو  تفمان له  یتوانی نه  مه رده و سه ئه  یشیئاسا نۆچ

 

 ولێر هه  ی که تابلۆ شێواوه

 مارف الم سه

 انیموو هه  من له ۆکوردستان، دوو رووداو ب  یکان ناو  رووداوه رابردوودا، له  ی ماوه له
  ی رچاوه سه. قاسم ئاغا  یربازکردن و ده شت عوسمان رده سه  یرکردنۆریت. بوو شترێاکڕرنج سه
ک دوو  وه شتاێه و نێو ر به سه و کردێانپیست ده  وه خته تهیپا  یرێول هه  له شی که ردوو رووداوه هه
 .     وه نهێناسر ده خت تهیپا  یسی که

و  کوشتن  یانیشا  بووه نه  یها وه  یکێتاوان چیه  که تاوان،ێب  یکێنووس ژنامهۆر اندا،یم که هی  له
موو  هه  که کێشار موسته  نهۆک ک،ێتاوانبار اندایم دووه  له. تێکر ده رۆریت ت،ێب رۆریت

 .    تێکر رباز ده ده ت،ێبکر  ییدادگا تێب و ده تاوان  له  وهێل وانێل  ین مه ته

  یکێن مهید  ی وهێناو چوارچ  ناتوانن بچنه ، نه مهیم دوو د ئه انی ، هی ونه دوو نمو م ئه
. تێنراب چه  یی مژه گه  به  تهێئاو  یک هییکیژۆلێب  له  که وهێچوارچ  یراپا ر سه گه ، مه وه عقوله مه
  یکان وشه  به  ۆیخ  شهۆخێیپ ستاشێتا ئ  که کداێت که مله مه  کات، له وا ده یچ ، هییر وا ن گه ئه

 کردن تهڵگا  له ایج انیراپا سه  که ت،ێخولق با بدات، دوو رووداو ده  وه هییموکراسید و  یئازاد
 و  یئازاد  کردن به ره سخه مه  له ایج  که ، هییتر ن  یچیه ار،یشۆه  یکێر وه ک بوونه وه ۆڤمر  به
 .   هیین  ید چیه ، یموکراسید  یاکردنیل ده مه به  له ایج

  له  یتر  ی که شه و به ش ره  له  یکێش به  که ک، هۆیم تابل رده به  خسته انی مهێئ  رووداوانه و ئه
  یشیتر  ی که شه به و  راوهیرگ زنگ وه وه شه  له  یکان نهۆت و کهیتار  یکێش به ، کهاتووهێپ  یسپ
 دا رهێل کێگرفت شتاێه  که ن،ڵێیب نیتوان شدا ده وه ئه  ڵ گه له. ک هییر روون هه له  روونتره و  یسپ

 ، هیین  کرده نه  یکێشتدا، کار ک هی  ت دوو دژ له نانه ته چوو، کنه هی دوو له  ی وه کردنهۆک.  هیین
. ژوون واو ئاوه ته کان کردنهڵ کهێت  که دات، دهڵ ر هه سه  وهێو له و  هیتردا  یکێنێشو  له  که گرفته

  یکان اوازهیج  نه مهید  تهێوانڕب  انهێیرپ و سه ستان وه  ێب ، هساد  یک هی وهێش به تێناتوان شیس که
  له. تێدانراب اندایتریو ئه  ینێشو  له انی که هیر  و هه ژوو دانراون ئاوه  یکان شه به  ی هۆیو تابل ئه
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  یپاکتاو و  وه نهڕی، س ش مردنه سزاکه و  هی هه  یسزا  یتاوانێماندا، ب رده به  ی کهۆتابل یکێش به
 و تێبکر ریب له تێتوانر ده و  هییئاسا  یکێکارتاوانباربوون  اندایتر  ی که شه به  له ، هی سته جه
 . هیین  یسزا

و  ئه شیدواتر و  وهیوس نو  یک هی ند وشه چه  که ت،ێکوژر ده  وه ر ئه سه له کێنووس ژنامهۆر ر گه ئه
تر،   یک هیواتا به ک،ێستیرۆری، ت وه و التره وا له ئه ک،ێستیرۆریت  تهێکر ده  نووسه ژنامهۆر

 و تێکر ده  کهڕۆف  یسوار ، مهێئ  یکان وه نه  ینێخو  به  وره سو  یست ئاشکرا ده  به  که کێتاوانبار
 . تێکر رباز ده ده  ژانه هڵش و  یی هڕو تو  یت که مله م مه له

و  ت داله عه ، یر دادوه  یواتاکان نیترییتا ره ر سه گه ئه ت،ڵێ ماندهێپ  هۆیم تابل ئه  یکان نه مهید
  مهێئ  له ک هیر  هه  که ن،یر چاو بگر به له  انهییئاسا  هییر و داوه ئه نیتر ت ساده نانه ته
و  ترس رێژ له  رهۆج و هل  یک هییماناێب نیناتوان کات،یب تێتوان ده  وه کانه رووداوه  ی باره له
  ۆیخ  ڵید  کان به رووداوه و تێب کێک هی ، هی وه شت ئه نیتر مانهێب. نی بکه ڵقبو شدای شه هڕ هه
  خوازانهڵد  یک هی وهێش به کانیۆناریس و تۆڕێبگ  ۆیخ  ڵید  به کان هییت هیسا که ، وه تهێوس بنو

 .  وه تهێژڕێانبیدا  خوازانهڵد  روا به کرد هه  یستیوێپ شیکێچ کات و تێبنوس

  به  ییتاۆک ، یگشت  یکێژان هڵش  به  ییتاۆک کێتاوانێب  یتاوانبارکردن به تێناتوانر
  ۆیکات در ست ده ئاشکرا هه  به  که ک، هییاریشۆه و ژان هڵش ت،ێنرێبه ، یگشت  یک هییاریشۆه
. تێکر ده  یور چوارده و  ۆیخ  ی هانهیکات ئ ست ده ئاشکرا هه  به و تێکر ده داڵ گه له
ناو  »کێرغوب نا مه»ک  وه این ته کڵ خه  ینێخو  به کێچنگ سور تێناتوانر ش وهێمانش هه به

 .بکات ئاگاێب  ۆیخ  وه شهیو ال له ت،ێرچ ده  ۆیبابان ب  یک رزه ک به بدات وه  یگاێو ر ببات

و  ژوو کراون ئاوه  یکان شه به  که  که هۆیتابل.  واوهێش  یک هۆیتابل  هیر چاوماندا به له  ی وه ئه
  ۆڤیمر  ی قهیل و سه وق زه  ڵ گه له  نه  رهۆو ج له  یک هۆیتابل  یرکردنی روبن دانراون، سه سه

 ستنیشوۆخ ۆڤمر  به  تهێو ئاو دروست  یکێست هه  ڵ گه له  نه ، وه تهێندروستدا د ته و  ییئاسا
باشتر چاو   ناچاره ، ۆیخ  یئازاد  یست هه و ت زهیع  ی وه نانهێسته ده به  یگاێر له ۆڤمر.  وه تهێد

  یووڕو ره به  شت که م که هی  وه هییاینڵد به دا، رهۆو ج له  یکێخۆد له. تێنیو باشتر بب  وه بکاته
 ش رهۆوج له  یکێوت رکه به ، مانهۆخ ڕ مه له  ی که روبنه سه ۆتابل  وه تهێب ده  هۆڤو مر ئه
  کهۆتابل  یکان نه مهید  هی وه ئه کاتی ده  که شیشت م که هی  هۆیکات، ب ده  ێڵرچاو ل و به  خوازراوه نه

 . وه راست بکاته

2/05/7505 
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 !ت تایبه  ی ك لیژنه نه  دادگایه  شت عوسمان كاری رده ، سه یسی كه له  وه لێكۆڵینه

 ن  سه حه شۆڕش. د

 ر گهیكار  یكێتاوان و شهێر ك هه  راره رقه به دا مهێئ  ی مهێر و هه له  ڵیماۆخ  یحوكم  ی ته وه له
  یكار ، دراوهۆب  یت بهیتا  ی وه نهۆڵیكێل  ی ژنهیل  ینانێكهێپ  یارڕیب ، ێدابیروو گاداڵ مهۆر ك سه به
 و شهێو ك ئه  یتاوانباران  یاشكراكردنئ له  داوه نه  وه سته ده به  یكێئاكام ش ژنانهیم ل ئه  ی نهیرۆز

 . بووه كردن نهۆرخ ده به  زهید این و ته تاوانانه

 اساوی  یر روه سه  یكان پهیپرنس  یزگرتنێر و ت هییموكراتید  یریقامگ سه  یالف كه كێتاڵو  مو هه له
 و شهێو ك ر تاوان ر هه سه له  وه نهیلۆكێو ل دواداچون به  ێدر دهێل كان تهاڵ سه ده  ی وه اكردنهیج
ست  ده  هین تریكێتاڵ سه ده و س كه چیه ۆب و هی تهاڵو و  ئه  یر دادوه  یتاڵ سه ده  ۆیست ئه له كێسی كه

و  ر پله جا هه ، ێبزان  وه تهاڵ سه م ده ئه  یرو سه له  ۆیاخی ، وه تهاڵ سه م ده ئه  یكار  بخاته
  هی هه انی هیپا و ستۆپ نیرزتر به  ی وانه ئه نۆچ.  تانهاڵو و  له  رهۆش ز نمونه ، ێب هه انیك هی هیپا
تاوانبار  ای  ێب دیشاه  یت فهیس دادگا به شێپ كراون له ا ئامادهیبون  ئاماده ستدایوێپ  یكات له

  ی هی دهیمد سته  مهێر م هه ئه  یچ كه. كردون ڵ گه له  ی هڵ دادگا مامه تریك هییتاڵر هاو ك هه وه 
  یدوا له راقێع  یكان كه هی  یدوا له ك هی  مهێرژ  یرۆز و مڵزو و  یت داله ناعه رۆج انی ده رێژ  ی مهێئ

  یركردن به سته ده و ت هیموكراسید  ی شه بانگه له  قسه به  كردوه نه رمانیخس ته  وه رزگاربونمانه
  ی وه ئه مانۆناوخ ۆب  وه داخه به ماڵ ، به وه ره ده  یایدونۆب دار قهیبر  یدروشم به  یكان پهیپرنس
 ڵ گه ر له گه ئه ن،ی بكه ڵقبو كتر هی له  ێشت چیه نین ئاماده و  ته هیموكراسید  ێب نه ێیپ مانڕ باوه

 و وه نهڕیس  ی ادهڕتا  وه نهیست وه ده  یدژ شیك هی وهێمو ش هه به و  ێگونج نه مان وه كدانهێل و چونۆب
و  ئه  وه نهی بده مان هی و ماوه ئه  یژووێم له كڕێئاو شیورد ر به گه ر، ئه رامبه به  یناوبردن له

 .  ێو كه رده دهۆب  یئاسان به رۆز مان هیراست

  یر دادوه  یكێتاڵ سه ده) ین خاوه مێر هه  یكان هییرم فه  تهاڵ سه ده  یزراندن دامه  یدوا له  مهێئ
 چیه ۆب و  ێب  وه تهاڵ سه و ده ر ئه سه به تریس كه  یتاڵ سه قانون ده له  جگه  ێناب  كه نۆیخ ربه سه
، ( وه هییر روه دادپه  یكاروبارو  دادگاكان  ۆییخ ربه سه  ست بخاته ده  هین شیكێس كه و تاڵ سه ده
. 0227  ڵیسا  ی(03)  ژماره  یمێر هه  یر دادوه  یتاڵ سه ده  یاسای  یم كه هی  ی ماده  ێیپ به
  هی هه  وه هییو عنه مه و  یسروشت  یسان ر گشت كه سه به انیت هیالیو  ها دادگاكان روه هه)

  ی ، ماده( وه ئه  یت بهیتا  یكار كداێتاوان و  یر گشت دژكار سه حوكمدان له ، وه شهیت حكومه به
 دمانێئوم رۆز  مهێئ  كه( 7550)  ڵیسا  یراقێع  یستور ده ش وهێمان ش هه به. اسایمان  هه  ی(4)
  یتاڵ سه ده  ۆییخ ربه سه و  یر روه ر سه سه خت له دا جه(02، 02، 00)  یكان ماده له ، یت هێیپ

  یر دادوه  یتاڵ سه ده  یاسای شیدواتر.  وه كاته ده  تهاڵ سه و ده ئه  یكار  خستنه ست نه ده و  یر دادوه
  پانهیماو پرنس و بنه مان ئه رهه سه له  یارڕیكوردستان ب  یمێر هه  ی7552  ڵیسا  ی(74) ژماره
مو  ر هه سه به انیتاڵ سه دادگاكان ده)  ڵێ دا ده(0) ی ماده له  كه ، یر دادوه  یتاڵ سه ده ۆب  داوه
  ی وه كردنهاڵك هی به  نده تمه بهیتا و شیت حكومه  گاته تاده ، هی هه  وه هیو عنه مه و  یسروشت  یكێس كه
 كێر تاوان هه حوكمدان له و وه نهیلۆكێل  كه  ی وه ئه  نهی گه ده  وه مه له(. كان تاوانه و شهێمو ك هه
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ست  ده  هین تریكێتاڵ سه و ده س كه چیه ۆب و  هییر دادوه  یتاڵ سه ده  یكار  مهێر م هه له ووبداتڕ كه
  یسزادان  یمات موحاكه  یئسول  یاسای ن،ڕدابب انی تهاڵ سه م ده و دادگاكان له وه و بواره ئه  بخاته
 ۆب انییند تمه بهیو تا دادگاكان  ۆییخ ربه ر سه سه خت له جه 0220  ڵیسا  ی(74)  ژماره

ش  مه ئه. رووبدات  مهێر و هه له  كه  وه كاته ده كێرتاوان هه  یدواداچون به و وه نهیلۆكێل
 ماڵ به ، هی دادگاكان هه و  یر دادوه  یتاڵ سه ده له ت هیخاس و پیپرنس ماو ربنهۆز  ی وه رئه به له
 .  ید ته هینا و هین اساداناندای و  یزینف ك ته وه  تاڵ سه ده  یتریكان ئاتهی هه له

كاندا  تاوانه و شهێرك سه له  وه نهیلۆكێل ۆب  ی ژنانهیو ل مو ئه هه  كه نڵێیب نیتوان ده  وه رهێل
ستورو قانون  ده  یق زه  یلكردنێشێو پ بوه  یر دادوه  یتاڵ سه ده  ۆییخ ربه سه  یشكاندن نراونێكهێپ

و  بون  ییاسایروونتر نا  یك هیواتا ، به بوه نه انییقانون  یك هیما بنه چیه  ژنانهیم ل ، ئه بوه
  یشۆخ  ێبڵ پوچه  ی ماكه بنه شیكێر شت هه اتنراون،یبن ڵ پووچه  یك هیما ر بنه سه له

 (.الباطل فهو باطل  یعل  یالمبن) هڵ پووچه

  یووڕ له این و ته(شت عوسمان رده سه)  یسی ر كه سه  وه نهڕێی بگه ت بهیتا  یك هی وهێش به ر گه ئه
ك  وه  ماڵ ، به بوه ك هییرچ هه  ی كه شهیپ ر له ده ترو به  یكێنیوانێڕر ت هه دوور له  وه هییقانون

  یستور ده( 00)  ی ماده  ێیپ ناوبراو به ، مهێر م هه ئه  یتریك هییتاڵهاو و كێرتاك ك هه وه  كۆڤێمر
  ی ومافانه ئه ای تێشبكر بهێب دای م مافانه له تێناب ، هی هه  یئازاد و شیئاسا و انیژ  یماف) راقێع

م  ئه(  ێب نه  وه نده تمه بهیتا  یر دادوه  یكێن هیال  یارڕیب به ای اسای  ێیپ ر به گه مه ت،ێسنوردار بكر
ر  گه ئه  وه  انیتاڵهاوۆب  یركردن به سته ده رپرسن له به مێر هه  یكان هییگشت تهاڵ سه ش ده مافانه

  هییژێستدر م ده له  هییر دادوه  یتاڵ سه ده  یت هیاریرپرس به  خته وه و  ر، ئه سه  هیكرا انییژێستدر ده
 .ر به تهێبگر ستیوێپ  یجرائاتیئ و وه تهێبپرس

  یغڵبا ره قه  یكێنێشو له 3/0/7505  یژۆر كراوێتاوانل كان، هییتا ره سه  هییاریمو زان هه  ێیپ به
 روۆز به  وه شهیتر  یكڵ خه و  یكانڕێهاو  یرچاو به له  ی كهۆزانك له كینز) رێول هه  یناوشار

  ینێشو له ۆوخ راسته  زمه م به ئه گومانێب(  نراوهێرف  وه زهێه  ینانێكاره به  ینجام ئه له
 نراویب  یكێتاوان  م تاوانه ئه  واته كه ، وه تهۆوت كهێل  یشیو هاوار و هات رده به و نهێب  كه رووداوه

  یكان شهێك به ند تمه بهیتا  ی وه نهیلۆكێل  یدادگا  هین نیمومك  هۆی، ب بوه( مشهوده  مهیجر)
و كارو  س كه  ی گهڕێ له ای  وه هییزا قه  یتب زه  یندامان ئه  ۆیه ، به كه تاوانه  یسنور  ی ناوچه
ق  رهه ده  ێربگر وه  ستیوێپ  یجرائاتیكو ئ تاوه ، وه تهێكراب ئاگادارنه  وه كراوهێتاوانل  یكانێهاور

  ڵیسا  ی(74) ژماره  ییسزا  یمات موحاكه  یئسول  یاسای  ی(0)  ی ماده  ێیپ ، به و تاوانه به
0220 . 

  یرتۆراپ ڵ گه له  وه تهێریگ رده وه  ڵموس  ی شخانهۆخ نه له  یكوژراو به كراوێتاوانل  ی الشه پاشان
  واته.  ی كه كوشتنه  یت هڵحا و هی و الشه ر ئه سه له  هی شخانهۆخ و نه ئه  یر دادوه  یشكیپز
  ی وه نهۆڵیكێل  یدگامان دا هه و  وه وته كهێل  یمد عه  یكوشتن  یتاوان  كه رفاندنه  ینجام ئه
م  هه  ۆیخ  یكان وه نهۆڵیكێل به دان ژهێدر به  نده و پابه رپرس به  كه رفاندنه به ت بهیتا  یرێول هه
 .ش كه كوشتنه به ت بهیتا  یخۆها بارود روه و هه رفاندن  یت هینۆر چ سه له
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 شیت بهیتا به و  یگشت  یك هی وهێش به  مهێر هه  یر دادوه  یتاڵ سه ده  یت هیاریرپرس و به رك ئه  مه ئه
 ش وهێمان ش هه به دا،ییرا به له  هی و تاوانه به ند تمه بهیتا  یرێول هه  ی وه نهیلۆكێل  یدادگا یشیئ

  یاسای  ی(7)  ی ماده ێیپ به تێگر دهڵ هه  یدواداچون به  یت هیاریرپرس به شیگشت  یداواكار
  یكێكردار رچه په  رهۆرج هه  و تاوانه ئه تریئ. 0222 ڵیسا  ی(002) ژماره  یگشت  یداواكار

  یرفراوان به  یشاندانیپۆخ و  ییزا هڕو نا وه وته كه ێیك ل وه  ، هیگرنگ ن  وه تهێو كه دهێل
  یك هییر گهیكار و كێجم حه و وهێش  رهۆرج هه  كه ر تاوانه گه ئه  واته دواداهات،  به  یر ماوه جه
تاوانبار  ش وهێمان ش هه به  ێب هه  یك هی هیپا و ستۆر پ هه و  ێب كێس ركه هه كراوێتاوانل ای  ێب هه
 انیس كه كه نیبزان  ێب وا ده ئه كدابن، هی هیو پا ر پله هه و له بن كێس ركه تاوانباران هه ای

  كه  ێب ت بهیتا  یدادگا  نه هیو ال ئه این ته  ێب ده و نین  وه هییر دادوه  یتاڵ سه ده اساوی  یروو سه له
  یمان روكن ش هه م تاوانه ئه  بكا، چونكه  یكان نه هیو ال و تاوانه ر ئه سه له  ۆیخ  ی وه نهیلۆكێل

 و وه تهێدادگا دوور بخر  یر چاو به تا له انداڵی گه له  هین  یك هیاوازیج و هی هه  یتر  یكێر تاوان هه
  یماف و هیانیت انییر دادوه  یكان هییك ره سه  رجه مه  كه  ێردرێبسپ ك هی ژنهیل به  ی وه نهیلۆكێل
  یناوكار  ستخستنه دهۆب  هین كێپاساو چیه ، هۆیب ، ێرناكر به سته ده ایت  ی داواكه  یكان نه هیال
 و وه نهیلۆكێل  كه دا،ی هیك ره سه و زهۆریپ  ركه م ئه له  ی وه دوورخستنه و  یر دادوه  یتاڵ سه ده

بو  وه ئه ماڵ به. رووبدات  مهێر م هه له  كه شیتر  یكێرتاوان و هه  و تاوانه ر ئه سه له  حوكمدانه
  ی انهییاسای و  یستور ده  و ماده موو ئه هه  ی وانه چهێپ به كردنێج بهێج  یتاڵ سه ده  یكێارڕیب به

  یلكردنێشێپ داۆیخ له  ۆیش خ مه ئه ردرا،ێسپ ت بهیتا  یك هی ژنهیل به  رهم كا ئه دانێمان پ ئاماژه
 ، هی وه مومانه هه  یروو سه له نڵێی ده و نی كه دهۆب  ی شه وام بانگه رده به كه  هیاسای  یر روه سه
 م ئه  ۆییخ ربه سه به  یشاناز رۆز كه  شهیر دادوه  یتاڵ سه ده  ۆییخ ربه سه  یلێشێها پ روه هه
 مانۆب نینێنگ بسهڵ هه  هی ژنهیو ل ئه  وه هییقانون  یووڕ ر له گه ئه  هۆیب. نی كه ده ش تهاڵ سه ده
 ساوێر ڵ گه دژ له به و هین  یدروست  یقانون  یكێساس ماو ئه بنه چیه  هی ژنهیم ل ئه  كه  ێو كه رده ده

 ، هی هه  یقانون  یك هیها به  كه ژنهیل  یخود نه ش هۆیب ، اتنراوهیبن كان هییقانون  پهیماو پرنس بنه
ر  هه  ڵێ ده كه  ی هییما قانون و بنه ستن به پشتبه به كات، اندهیر ده كه  یشیكان ندنه هی راگه اروڕیب نه
  یند تمه بهیتا ك هی وهێش چیه به  چونكه ، هڵ پوچه  یشۆخ  ێاتنرابیبن ڵ ر پوچه سه له  ێشت

( االختصاص) شیندبون تمه بهیتا  كه ، هین  یكردن مه موحاكه و وه نهۆڵیكێل( االختصاص)
 كان هییگشت  ته ئهی هه  یارڕیب  یوش خه  ێب و  یت المه سه ۆب تێنر داده ستیوێو پ گرنگ  یكێروكن به

 . ییزا قه ایبن   یزینف جا ته

 مێر هه  یخود  یانییتاڵهاو تادا به ره سه له مێر هه  یجوانتر  یك هیروو  یشاندانیپ ناوێپ له  هۆیب
ش،  وه ره ده  یایدونۆن دواتر ب زمونه و ئه ئه و  یت هیكوردا  ی وه بزوتنه  ینا و په م پشت رده هه  كه

 زگرتنێر و ت هیموكراسید  یكان هییك ره سه  پهیماو پرنس بنه  یك كرداره  یكردن ادهیپ ناوێپ له وه 
  یت بهیتا به ، یر دادوه  یتاڵ سه ده  یر روه سه و  ۆییخ ربه سه  یپاراستن و  ی كه هیر روه سه اساوی له
م  له  وه نهیلۆكێل  كه نیزان ده  یستیوێپ ، به ئاگاداره  ێل  یش وه ره ده  یایدون  سهی م كه ئه كه

مومان  هه  ی وه رئه به له ، یر دادوه  یتاڵ سه ده  یفێرك رێژ  وه تهێربخ شیتر  یكێرتاوان و هه تاوانه
رووت   ی ر قسه هه  مه بائه  واته كه ، هین  وه هییر دادوه  یتاڵ سه ده اساوی  یروو سه س له كه نڵێ ده
  یگاێج  تهاڵ سه م ده ئه  كه  یت بهیتا به ن،ڵێ ك ده وه(  رته كردار شه)  چونكه  ێب شیكردار و  ێب نه
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 ن هیال له  وه نهیلۆكێلۆب نراوێكهێپ ت بهیتا  ی ژنهیل  ی وانه چهێپ به ، كه هیمو ال هه  ی متمانه
  كه  نه هه  یقانون و  یستور ده  ینت ره گه  ڵێ مهۆك  ی هێیو پ به ، وه هییاسیس  یتاڵ سه ده

  ژنانهیول ئه ماڵ به ن، كه رده به سته ده  یر دادوه  یتاڵ سه ده  یت زاهه نه و  ین هیالێب و  ۆییخ ربه سه
 دایایند دادگاكان ت تاچه  هی وه ئه شیك هیگاڵ مهۆر ك هه  یجوان  یروو ن،یر ببهێب  تانه هیوخاس له
 .ریگز تا  وه رهیز وه له ن گاوهڵ مهۆك  یكێموو تاك هه  یروو سه له و هنیز نه وۆخ ربه سه

 

 و سەردەشت و زێرەڤانی مامز

 کرەبوبەئئاری 

 ڵیناەک ی( ZOOM IN) ەیرنامەدوابەل ەک ،ەوەئاگادارکرام ەوەمکێستۆد ەیگەڕێل
مامز  یگرتن شیوەئ ،ەوینیب یرەنێهڕرسوەس یکێدا، شت ڤی یکوردستان ت ینیۆفزەلەت
 ،ڵموس ۆب دایوکردنیئاود یکاتەل ،ەوییەپارت یانەڤرێز یکانەزێه نیەالەل ،ەبوو کێ( ئاسک)
 ییەکورد ەماز وەئ ەشتوێهەین ەک ەیوەب ،ەکراو یپارت یانەڤرێز یسوپاس داەکەرنامەبەل ەو
 .ۆتێوبۆکریئاود راقێع یتر یکانەناوچ وەرەب

 ەک کردمێلیداوا ۆیەمن، ب ەیکەستۆد رەس ەکردبوو یرەگیکار ەندەوەئ ەمامز وەئ ەیلەسەم 
 یکانەزێه ەک یەواەر ێک یشیر ەب ایئا ەبنووسم، ک ەوەوەئ یمەدەل ەکەمامز رەسەل کێشت
 رەه انی ڵموس یویئاود ەستراویو ەک تێب کێمامزەل یئاگا موکراتید یپارت یانەڤرێز
 کێمامز یوکردنیئاودەبدات ل گرتنەگێر ڵیوەه ەو ت،ێبکر مێرەه ەیوەرەد یتریکەیەگێج
 ە، و(تێوبکریئاود ەمامز وەئ ەشتوێانهەین ەک ەیوەل ەکردنێلیشۆستخەد ەیگێج یانەڤرێز)

 یموکراتید یراستتر پارت انی) یانەڤرێز مانەه رەه مەاڵب دا،ێیت تێب وتوشەرکەس
 ووناکڕ یژەڕۆعوسمان ب شتەردەس یاندنڕفەل یئاگا کدا،ینز یکیەابردوەڕل( کوردستان

 مەکەستۆد ؟ڵموس ەتێببر و تێوبکریئاود کانداەبازگ ناوەب کوەڵب ەمەئ رەه کەن ت،ێبەن
 کێمامزەل ەگێر نۆچ ەک کرا،ەدەن زمەه ۆیب کردەد یندەرچەه و داڵیقەع ەب چووەدەن
 شت؟ەردەسەل ئاگانێب یچەک ت،ێریگەد

 وەب یپارت کەو یکێزبیح ەک مدا،ڵقەع ەب تێناچ مەکەستۆد کەو رەه شمۆخ ،یاستەڕل
 ،ەوییەگرڵواەه یئاژانس و یرەسکەع یتەقودر و تیەمکانیئ مووەه وەب ،ەوۆڵەیەنترۆک مووەه

 یچەک ک،ێمامز یوکردنیئاود ۆب یەئاراداەل کڵێوەه ەک تێب ەوەئ یئاگادار تێبتوان
 یژەڕۆب کێنووسەژنامۆر یوکردنیئاود و اندنڕف ۆب دانڵوەه و شتنڕپالنداەل تێئاگابێب

 دا؟ۆزانک یمەرەحەو ل رووناک

 ت،ێبەوەئ ،ەوەتێبکر یپارت یانەڤرێز یزێه و یپارت یووەڕروب اریپرس نیترەساد ەنگەر ۆیەب
 و کێمامز یوکردنیئاودەئاگان ل ەب نۆچ ەک ت،ێناچ انداڵیقەع ەب ەمێئ کەو شیوانەئ ایئا ەک
 ەنێئاو ەیژنامۆر ەیوەئ ۆب ک؟ییەقوتاب انی ک،ێنوسەژنامۆر یوکردنیئاود ەل ئاگانێب
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 ۆب نێڵیهەدێج ەاریپرس مەئ یمەاڵو واەئ ت،ێکرەنێل ینارید کێاریمل یداوا و دگادا ەب تێدرەن
 .یانەڤرێز یکانەزێه و یپارت

 

 ئـازادی  تـرس لـه

 عادل ۆرکێش

و  گرتن  وهێچوار چ  له ڵیو هه اسادایناو  له ، هییکڵ خه یسکۆڕخ و یسروشت یماف ،یئازاد
 ، زهێو ه ت حکومه یتاڵ سته ده   وه ئه  ماڵ به ،یکڵ گشت خه ۆب ێدر ئه یکردنیکسان هی

 یسنور ڕۆڵینتۆک رێژ  خستنه ڵیو و هه ن ده ده بڵقا  له یئازاد یوام رده به کانن به کداره چه
 .    تێب ک هیگاێر  رهۆر ج هه  به  تێدر ئه انیکان مانهر فه

  ترس له  ،یئازاد  له  هی ترس هه دا مهێئ ی مهێر م هه له و یگشت به استڕ ناوه یتاڵ ژههڕۆ له
 و  ژنامهۆر یو چاو ست ده یبووناڵوا  و  وه نهۆڵیکێل  ترس له ان،یکان هینێنه یئاشکرابوون

و  ق حه یبانگ  ئازاد، ترس له ینێسکر و  هڕ په و نووسێپ  ترس له اکان،یدیم و راێکام
و  ترس ،یکان ونه خه و کۆریچ  ئازاد، ترس له ی نراوهۆه و یرانۆگ  ترس له ،یر روه دپهدا

  له  هی تر هه یکێترس مداێر و هه  مان ناوچه هه  له ک هیراێکام یچاو و نووسێموو پ هه  گومان له
 یکردنێپ چ ملکه  له  هی ترس هه ،یئازاد یکردن   پاوانه و له و سنووردارکردن خنکاندن  هل ،یئازاد

کان، ترس  خوانه ت هیکایح و ریشاع یون خه یکوشتن  له  هی ترس هه ،یئازاد ینگ ده و نووسێپ
 .     هی هه یئازاد یخانکردن فه و خه کپکردن له

 ی وشه انیکان کلتوره و زادیم ئاده کێاریمل ی کهینز ادا،یئاس له ت بهیتا به و یو زه ۆیگ ر سه له
ر  هه شتاێه یچ که نن،یب ده  وهێپ یون و خه ن به ده یناو و ننێکارد به یکان نگه رهه و فه (یئازاد)

و   پچه له که و سکێمفر یمبۆب و ڵبێو ک دار: ) یک هڵ که  وشکه  ترس له ،یئازاد  له  هی ترس هه
 یومان قه یگوومان ێموو سات هه ،یرکردن سه ستبه ده و یئازاد یور ده  له(  گووله و ندانیز

 یناوبردن و له کوشتن  له  هیمتر ن که یچیه  که ێنگ زه  وه شه  له  هی ترس هه ،ێکر ده ێسات کاره
 .رابردوو    ی ده سه یناڵسا ک له وه  یئازاد

 تاڵ سته و ده حاکم دار یزبیردوو ح هه ن هیال رابردوودا، له ی ده سه  له و دا مهێئ ی مهێر م هه له ئا
 انیگ انۆیخ  ێڕباتگ خه یاویزاران پ هه و ر شهۆکێت یت و ئافره دان ژن سه ، وه ستامانهێئ یدار
 انییئازاد یسرود دا دارهێس یت و په  م گووله رده به  شار، له  و له شاخ  کرد له یئازاد یدایف

هاوار  وا ستاێئ یچ که ،یبوو ئازاد یر ئازاد هه انیزمان یو بن ر زمان سه ی و قسه وت ده
 ! وه هییئازاد یدار کردن که و له ست خنکاندن ده به یدادێست دادو ب ده  له  ستاوه هه

 و نیۆزسۆپۆو ئ مان رله و په ت حکومه یر به له و که کون یتانیر به یتیندنیپیندیئ ی ژنامهڕۆ
 و رفانیو گ ن که ر نه سه له انی قسه یتووند به  ماوه نه کێنێشو  وه شهیشاژن ڵیما  ت به نانه ته
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 و  دهیقاع یست ده تڵێنا انێیپ  شیس و که ن که باس نه انیکان هینێنه و  وه داته نهڵ هه انیکان قاسه
و  رپرس و به حزب ی خه هی( گلیشپ ید) ی فتانه هه یارۆڤگ ایمانڵ ئه  له ، هی وه پشته  له انیرانێئ
 ی براکه ی نهێو شیکێکات ، وه نهیب هڕ زه رێژ  خاته انی  نه و تێگر ی نه  ماوه نه تاڵ سته ده ین هیال

کات،  کار ده کاندا رابهێز یکون ناو هل شانداین انیشوێپ ی که ته حکومه یر دهڕۆیش کۆر سه
 ندۆاڵه  له ان،یر سه  چووه  نه شیشیئاسا ی زه فره و مه شتر کرد گه انۆیخ یتر رو ی نده وه ئه
ر  هه کان هییاسیس  اوهیپ انۆیخ یول قه به ت،ێمان ناکر رله و په ت و حکومه رپرس به  به یچ
 شیکێسیلۆت پ نانه ته ، وه انهیکان نووستنه یژوور  چنه نه  راکانێکام و  ژنامهۆر  ماوه  نده وه ئه
 ێب تێشۆنافر ێک به ڕ شه  ژنامهۆنسا ر ره فه و سیپار  وت، له که نه انیس که یدوا  و زله ق شه به
موو  هه  له شنۆفر خواش ئه ڵیما به ڕ سووپا شه و نیۆزسۆپۆو ئ مان رله و په ت حکومه  له
 ناکات،ێل انی قه ته کان کابهیر پ سه یسی کهیب به شیس که ،یو ر زه و سه ئاسمان یکان نهیئا
 ی و متمانه چن ده شێو پ ره به اتریز ژڕۆ به ژۆر یچ تر، که یو خواس و باس  نموونه انی ده

 یئابوور  وه والشه له و تێب رار ده ر قه به رترۆز یئارام و شیئاسا و تێب ده انیژ  به اتریز یکڵ خه
 .تێب ده دار هیتر پا ی نده وه ت ئه حکومه و ێن نگاو ئه هه شێپ رو تر به ی نده وه ئه  ده

 یبر زه رێژ له راێکام و نووسێپ و ژنامهۆوام ر رده ، به!ترس  هی ر ترس هه هه  مهێئ یال له یچ که
 ،ێریشنبۆر ،ێر نووسه ،ێنووس  ژنامهۆوام  ر رده ، به! هیدا گووله و ڵبێو ک  پچه له و که ک چه
  هیکوشتندا و ینداریو بر دارکردن که له و واندن سرهێو ت راونان و دانڵ ههێت  یترس یر بهێس رێژ له
 و نینێنگ سهڵ هه یکوشتن ئازاد و ینداریبر و یندانیز و دانڵ ههێت ی وانهێپ  به تێب ده  نهاڵ، سا!!
و  نووس  ژنامهۆند ر چه  له  هڵو  سا و مانگ  فته م هه ئه نی، بزان!نینێبنرخ یکان هییترس مه

 ێک و  کراوهێل ی شه هڕ هه ێک نیبزان  انهراقم وام مه رده ، به! دراوه نه ڵ هه ریشنبۆر و رامانێکام
 ؟ دار کراوه که له ێک و  براوهێپ یر فه زه ێو ک  تکراوه ئه

و  ران نووسه و بید و ئه ند رمه هونه له نیند چه یتاوانکاردا، ناو یعس به یم رده سه  له
 ی رزانه ربه سه یستکارڵ رهه به و ت هییرۆکتاتید یست ده یقوربان  له  وه تهێد ریب وه  رانمانیشنبۆر

  له نیدن چه یکوردستان دا ناو یت حکومه یم رده سه  له یئاسان به رۆرواش ز دا، هه یکڵ خه
 تێکر ده مارۆت ۆب رانمانیشنبۆو ر نووس  ژنامهۆو ر ر نووسه و ریشاع و بید و ئه ند رمه هونه

چ   به  مه رده م سه ، ئه گووله  و کوشتن به دارکردن که له و ندارکردنیبر و دانڵ ههێو ت گرتن له
 انیگ  به انۆیخ ینێخو کوردستان به یکڵ خه کداێکات کات؟ له رده ناوبانگ ده کێم رده سه

  نازێب یناڵمندا و ێڕباتگ خه یاوانیو پ مان قاره یژن  و ر شهۆکێت یت دان ئافره سه یداکاریف
 !!یئازاد  له  هی ترسمان هه ستاشێئ و یئازاد یقوربان  ته کراوه

 ن نده له

05/05/7505 
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 موومان تیرۆریستین هه

 میبراهیئ ت هیدایه

و   یقوتاب  یکوشتن  ی هیسۆد  به ت بهیتا نراوێکهێپ  ی ژنهیل  یرتۆراپ  یکڕۆ ناوه  ێیپ به
 کان هییکورد ایدیم  له 00/2/7505  یژۆر  که ت،ێب( شت عوسمان رده سه) نووس ژنامهۆر

  ۆیه تردا به  یکێوید به ، وه هییستیرۆریت  یکار  ۆیه به ، وه هیوکرااڵب  یرم فه  یک هی وهێش به
 کوڵ به  هییترس مه  یگاێک ج ش نه مه ئه ، وهیخش به  یانیگ ستانیرۆریت  ی متمانه  یستدان ده له
  یکڵێوا هه  ژنهیمان ل هه رێکاتژم 30 شێپ کداێکات له ، هی وره گه  یک هیایدیمۆک  یگاێج
 کینز  وه هییت هیاڵ مهۆک  یک هی شهێک  له  ی که هیسۆد  که خست دهیر وا ده اکاندایدیم  له  وه وکردهاڵب
 ک هیۆیناریند س چه وانێن له  ارهید  مه ، ئه! یستیرۆریوان ت ئه  یزمان به و  یاسیک س نه تێب

تر   یچیه اتریز ک هیایدیمۆک  له  ، که بووه  که ژنهیل  یند زامه ره  ێیج  وه هیوکرااڵب  که  ی مه ئه
م  و هه ن مه م ته هه  که تێزان ده  مهێر م هه ئه  یشتوویدان  یک هییتاڵموو هاو هه  چونکه ، هیین

  یووپ گر ڵ گه له وتن کهێر  ڵیحا  بگاته  بوو که وادا نه  یکێئاست  له  و الوه ئه  یند باکگراوه
ناو   له  بووه  یکسان هی و  یت داله عه  ینانێهید نها به ته  و الوه ئه  ی وره گه  یم خه ، یستیرۆریت
ها  روه هه و ارهید  بووهی هه  که  ی نهیوس ند نو و چه ئه  یزمان  به ش مه ئه دا،یکورد  یگاڵ مهۆک

 تریئ ن،ید الحه سه  ۆیزانک  ئاداب له  یژێلۆک  له  بووه  یقوتاب  که  بووه ارید  یش ژانهۆر  یکار
ک  نه  هی وه به  یستیوێپ  و الوه ئه ۆب ک هیۆیناریس  یدروستکردن انی ،ڵپا  خستنه

م  ئه  یکێموو تاک هه تێب ده کوڵ ربگرن، به وه ستێوڵ هه  یکان لهۆهاوپ انی نووسان ژنامهۆر
 ت،ڕێربب ده  ۆیخ  یرا و تێب هه  ینگ ده  هی وه نهۆڵیکێناو ل به  ینجام و ئه ر ئه رامبه به  هیگاڵ مهۆک

  نگبوونه دهێب ، وه ته وکراوهاڵب  هی هیسۆو د ر ئه سه له  که  ی نجامه م ئه له نگبوون دهێب  چونکه
  یک هیتا ره سه  مه ها ئه روه هه ، تهاڵم و له ۆڤمر  یبوون  به کردنێپ  ییت هیسوکا  ر به رامبه به

  له تێگر ده  یاسیس  یتاڵ سه ده  یگران خنه ره و نووسان ژنامهۆر  یکۆر به دا ندهیئا  له  که  هیدیتراژ
  هۆیب ت،ێبکر نگ دهێب ێپ  یئازاد  یایدیم و ژنامهۆر  که  ترسناکه  یک هی ردستان، ئاماژهکو
  له ک هی ژنهیل  که نی داوا بکه و نیب  هی وه نهۆڵیکێل  ینجام م ئه ئه  یموومان دژ هه  ستهیوێپ

کوردو   ۆڤیمر  یماف  یرێچاود  یکخراوێر  یر نهێنو و نووسان ژنامهۆر  یکایند سه  یر نهێنو
  ، چونکه نجامه و ئه له  وه نهۆڵیکێو ل دواداچوون به ۆب تێکبێکوردستان پ  یمان رله ها په روه هه
  مه ئه  بگره ، هیین کێنووس ژنامهۆر و ک هییقوتاب  ی ناسنامه  ی وه نهڕینها س ته  مه ئه

  که  هی رهێبو  ره و کاراکته ئه  یژووێم  ی وه نهڕیها س روه هه و ۆڤمر  یشوناس  به  کردنهیت هیوکا سو
 نیتر وره گه  له کێک هی( ش عوسمان رده سه)،  ستداوه ده له  یانیژ  یاکانڕرویب  ینڕیرب ده  ۆیه به

 اڕرویر ب سه له ۆڤمر  یکوشتن ن،ی بکه  یماشا ته ریب  یک قوربان وه تێش ده  که  کانه هییقوربان
  یگاڵ مهۆک له ت،ێکر ده  ژووهێو م رم له شه ستاشێئ و داوهیروو ژئاواۆر  له  ده سه انی ده  رله به
 ت،ێنرێوێش ده  یژووشێم و تێکوژر ده ڕ رباوهیر ب سه له ۆڤمر کدا هی و ستیب  ی ده سه له دا مهێئ
  به  مه ئه تێو ناب موومانه هه  یناساندن رۆریت  به ، نووسه ژنامهۆو ر ئه  یناساندن رۆریت به  هۆیب

ش  مه ئه ، وه تهێردرئارامدا بشا  یکێش که  له و تێنرڕێ پهێت  یسروشت و  ییئاسا  یکێرووداو
 نووس ژنامهۆر ک هی و  یقوتاب ک هی و ۆڤمر ک هی  ی هیسۆنها د ته  هی هیسۆم د ئه  که  ی وه رئه به له
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م  ئه رداێخ نه  یوتن  یکات له  که  هی هیگاڵ مهۆم ک ئه  یکێموو تاک هه  ی هیسۆد  مه ئه کوڵ به ، هیین
  رگرتنه وه ستێوڵ ، هه نجامه و ئه ر ئه رامبه به له گرتنر وه ستێوڵ هه و تێگر ده  یکۆر به  نجامه ئه
 . کوردستان     یمێر هه له نڕیرب راده و  یئازاد  یر بوون رامبه به له

 

 شت رده یسی سه كانی كه دلوله مه

 كر بوبه ئه یئار

 ێپروزك له په ت بهڵ هه)  هێیپروزك له و په شت عوسمان به رده سه یسی كه له  وه نهۆڵیكێل ینجام ئه
تاك  ێیگو به یدلول واتاو مه كڵێ مهۆ، ك( وه كهڕۆ ناوه یووڕ له كوڵ ، به وه كاته یووڕ ك له نه
 ، هی هه امانێڕت و ركردن سه له  ستهێوڵ هه به یستیوێپ كه ك هی وهێش كوردستاندا دا، به یتاك به

دروستكراو  یۆیناریس یوانڕ چاوه اند،ی انگهیشت را رده سه ی هڵما ك بنه مووان، وه هه  چونكه
ئا  یك هیۆیناریس كه  هاتووه سدا نه كه یریب به ماڵ شت، به رده سه یدكردنیه شه یسی كه ۆب نیبوو
 یكۆر سه یخود كه ی هی ژنهیو ل ئه ی كه وه نهۆڵیكێل ینجام ئه ، هیدیمۆك اویدیتراژ  وهێوش به
 . وه وبكاتهاڵب ، ناوهێهیكێپ مێر هه

 مانداێگو به  وه شته رده سه ی كه وه نهۆڵیكێل ینجام ئه ی گهڕێ له تاڵ سه ده دلول كه مه م كه هی
 یكان اندنهی اگهڕ له  ، چونكه ترسه نه  اوهیپ  هڵ و كه له  هیینووس ژنامهۆر ی شهیپ یانڕدات، داب ده
شت  رده سه كه ستیمانب نه تێب شیكێجار این ته ۆب ك هی وهێش چیه رددا، به زه یت مارهیئ

 ی شهیپ له رم اردهڕیمن ب كه ت،ڵێب مانێپ تێو هی ده تاڵ سه ش ده مه به. ننێناوبه نووس ژنامهڕۆ به
 یقام مه  وه بن، ئه مڵ هیاێڕر گو گه ئه م، كه دهیارید تان كه شهیپ یشانیناون منم كه  وه ئه ، وهێئ
 این وا ته ، ئه(تاڵ سه ده)من  بن له یاخی ر هگ ئه ۆك، خ له فه یالن شكه كه  نمه هی گه ده تان كه شهیپ

چ  ینووس ژنامهۆر ی شهیپ یانڕداب  هۆیب.  كمه ره گه مۆخ كه ،ڵپا  مه خه ده تان هی شهیو پ ئه
دات  ده  وه ئه ، وه كه نهۆڵیكێل ی ژنهیل ن هیال چ له و وه تهاڵ سه ده ر به سه یكان هڵنا كه ن هیال له
 ی وه نهڕیس به  كسانه هی زب،یح الدان له  كه دا، مهێئ یگاڵ مهۆك یكان ندووهیز ێیگو به
 .تان كه شهیپ

 و هڕتوند یسالمیئ یكێگروپ به  شته رده سه یگالن وهێت ، كه وه نهۆڵیكێل ینجام ئه دلول له مه م دووه
 ی شه م به ئه  ، چونكه تره ێسو ترسناكترو به یموو هه له انی مه ئه كه ، وه هییستیرۆریو ت

 ن،ین زبیح ڵی هیاێڕگو كه ی سانه و كه ئه یسوكار كه و كان ندووهیز یال كێترس ، كهیۆناریس
 و یشتمانین یكێر كار سه له  كه كێرگ مه ، وانانه هڵپا یكێرگ مه تێش ده كات، كه دروستده

 یكێرگ مه  تهێبب ت،ێبگر یكورد یزبیح یرۆكتاتید ی وه دروستبوونه له تێگرتن ب خنه ره
 ر هگ تر، ئه یك هیواتا به. ی كه هییقوربان ینانێناوه رمبكات له شه ۆڤمر وا، كه ییدایتراژ
ر  گه وا ئه ئه ، وه هیاڵجو زبیح و تاڵ سه ده یستیو به ك،ێر نووسه ك،ێنووس ژنامهۆر ك،ێتاك
 تێر ب گه ئه ۆخ ،یشتمانین یدیه شه  كاتهیب تێتوان ده زبیح ت،ێبمر شیسروشت یسات كاره به
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 ای  هڵام وبنه زبیح یكان هییند وه رژه به به اندی گه یانیز نووس ژنامهۆر انیمان تاك  ر هه هه
وا  ی كه مردنه یكارۆه ت،ێنێنام یانیژ یماف كه ی وه له  وا جگه زاند، ئه به یزبیح یسوور ێڵیه

 .دات مده هڵ قه ناپاك له و ستیرۆریت به  كه دواجار تاكه كه ت،ێكر ده نیریناش

 یانی به تێش ده كه ، هی هی و راده تا ئه ۆڤمر یكوشتن یكارۆه ی هی وه اندنهڕ گهڵ م هه ئه یترسناك
 یتر یزاران شت هه و یخالق ئه ی پاشان توهمه ت،ێدبكریه شه كا هینا په تر له یكێنووس ژنامهۆر

  مهێئ یخراپ و چاك و مهێر ئ سه له ارڕیب كه  زبهیح یالئ وه  وه دواجار ئه  چونكه. ڵپا تهێبخر
 .شمانیمردن یدوا كوڵ به ن،یاندایژ له  كه ی و كاتانه ئه این ك ته دات، نه ده

 یسی كه بن له  كه وه نهۆڵیكێل ینجام ئه یڤیت گهێن ین هیال  وه ره سه ی دلوله و دوو مه ئه ر گه ئه
و  م له بكه یڤت زهۆپ یدلول مه ك هی م، باس له بده مۆخ به  گهێتوانم ر وا ده شت، ئه رده سه

 ۆگ تهێب و وه سته ده  بداته كێنجام ئه كه ی وه به  تهاڵ سه ده یناچاركردن شیو ئه ، هی وه نهۆڵیكێل
 یدكردنیه شه یكردن دانهیر ئ سه له یگشت یاڕ یواتا دروستبوون. كان هۆڤمر یر كوشتن سه له
دواجاردا  ش له مه ، ئه قسه  تهێب تێب ك هی وهێرش هه به  ناچاركرد، كه یتاڵ سه شت، ده رده سه

  نهیموو هات ر هه گه ئه و،بو هه یگشت یر را گه ئه ،اڵجو یكورد یقام ر شه گه ئه ت،ڵێ ماندهێپ
 یۆیناریس یدروستكردن به ر گه تا ئه هه)كار   تهێو بكه كه تێب ناچارده تاڵ سه وا ده ، ئه قسه

 یگشت یو را تێرۆت نهێل یكورد یقام شه كه ی وه ئه ۆب ، وه كردنهۆكۆو خ(تێب شیداتاشراو
 .تێشۆخر نه اتریز

 یكێكار یزوو ر ئاره گه ئه كات، كه دروستده تاڵ سه ده یال له كێدواجاردا ترس له ش مه ئه
 یرا و یكورد یقام شه كه ی وه ئهۆب ، وه بكاتهێل یریند جار ب چه تێب وا ده ئه كرد،یاویش نه

 .تێوروژ نهێل یگشت

بوون،   دلوالنه و مه ئه ینی، گرنگتر وه ره سه ی مانه من، ئه یواڕب به ماڵ به رن،ۆز كان دلوله مه
  هی وهێوش له یۆیناریتر س یكێجار تێتوانر نه ی وه ئه ۆبن، ب یئاگادار ك هیمووال هه تێش ده كه
 .تڕێ پهێرماندا ت سه به

 

 و رادەربڕین سەردەشت شەهیدی ئازادی قەڵەم

 عارف ەستار

 یپاك یزۆس و ستەهەل ەوێل وانێل ەك داەیكەنام ەل نوسەژنامۆر یشتەردەس دیهەش*
 ەقس تێبەد نیماو ەك ەینێشو وەتا ئ" یتیەوینوس و انیژ ۆب نرخەو ب جوان یزێت و یتێنجەگ

 یرەس ەتێب و تێدابن ۆب كمڵێخا مەكڕێبا هاو هاتییتاۆك نمانەمەت ەك شەنێشو وەل ن،ەیبك
 ".ەوەبكاتێپ ستەد ێنوەل رەس و ێنو یكێڕێد
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 ەیخوازیئازاد ەراسیم وەئ رەسەل كوەڵب ەوەنەیناكێپ ستەد ەو ێنوەل ەمێئ مەڵێمن د مەاڵب*
 ن،یبەد وامەردەب شكردەشكێپ ۆیخ ینرخەب یانیو گ دا ۆب ڕیجا ڵیاڵزو ینگەدەب ەك و،ەئ
 یژووێم ۆڵیمبیسەبوو ب شتەردەز ن،ەڕۆید ەوەرانۆس و وەئ ەیكەكاروان یكەدارەت یدواەل

 یكێنیوانێڕتەب شانۆكێت و یاگرۆڕخەل ڕەپ شەژوێم مەئ یتاەرەس ن،ڕیربەراد و مەڵەق یئازاد
 .شكاند انیشەكاروان مەئ ەیچكێر و ەوەنینوس ۆب انەیكۆستیفیمان وانەئ ،ێنو

 یقوربان ەنێكرەد و نێكرەد دیهەش نوسانەژنامۆر راق،ێع و نیستەلەف و رانێئ كەو یتاناڵوەل*
 و ەشێك یدواداچونەب انی اریستەه یكڵێواەه ڵیروما یكاتەل كان،یەزبیح و یاسیس ەرانەیق

و  سامان ەك ەڵندەگ یكێرپرسەب ەیشاراو یروو یئاشكراكردن انی لەگەب تەبیتا یكێپرس
 یانیژ ،ەوۆیەخ یكانیەتەبیتا ەستەبەم تەخزم ەتۆخست یكەڵخ و ەداویڕۆفەب یتەللیم یداهات

 دیهەش ەوەشەتەاڵسەد و رپرسەب وەئ نیەالەل رەگ و ەویەترسەم ەتۆوتەك ەنوسانەژنامۆر وەئ
 .ەوەتەكراون یتەحمەو ز ئازار یوەڕرووب واەئ ت،ێكرابەن

 ەكرد مەئ ،ەوەتەبون ەفتارانەر و رۆریت مەئ یدووچار تاداەرەسەل ەك ژئاواۆر یتاناڵو*
 و ەكردوێپ یستەد تەللیم ییزاەنار و شاندانیپۆخ و كاندونڵەچیرا ۆڤمر یكانەمافەب ۆییەنامر

 ۆب كاریكۆداك یاسای یركردنەدەب ەناچار كردو انەیكەتاڵو یمانەرلەپ تاەه بوون،ەن نگەدێب
 رەس ەتێكردب یژێستدرەد ەك كێنیەال و سەك رەه یسزادان و نوسانەژنامۆر یانیگ یپاراستن

 .یگشتەب شیانیتاڵهاو تاەه و نوسانەژنامۆر یانیگ

 نەمێئ ەیكەمێرەه ەینێو ەیرانەڤەد وەو ئ كوردستان یمێرەهەل اسای یركردنەد گومانێب*
 یزۆسڵد و تێب ۆڵر ڕو پ كارا كارێجەبێج ینیەال تێبەد ،ەكەشێك یرەسەچار ەناكات نهاەتەب

 ت،ێب ەگەڵمۆك یكانەژێتو و یتەبیتاەب نوسانەژنامۆر و یگشتەب انیتاڵهاو یانیگ یپاراستن
نا  رەگەئ ت،ێبەه ەیوەنیپرسێل یتوانا شیمانەرلەو پ بكات ێجەبێاسا جی ەانۆیخەربەس
 رەگەئ ەوەننێمەد زەكاغ رەسەل ەشیمەه اساكانیكوردستاندا  یمێرەه كەو یكێوشەرەل

 .تێبەن رەسەل انەیانینەدەم یفشار

 شتەردەز نوسەژنامۆر یتیەساەكەل نوسانەژنامۆر یالماردانەو پ سزادان و دكردنیهەش*
 و ەوەتەڕێناگ و ەدواو ەتێناكش مەڵەق ەیخوازیئازاد ەوتەر مەئ یدیئ ،ەلوتك ەشتەیعوسماندا گ

 و مانەرلەپ یتا ناچاركردن ،یەیەراست مەئ یكەیەگەڵب نیناب نگەدێب ینیمپەك ستاێتا ئ ەك
 .انیكانەركەئ یاندنەیگێجەب ۆب تەحكوم

 ەتۆرشتن ب نێخو و تێكرەد دیهەش نوسەژنامۆر داییكورد یتەاڵسەد یەیساەل ەوەداخەب*
جام  ن،ەڵێد انێیپ و تەڕێپەراد ەدەب ەكرد مەئ یدژەل كەڵخ یواوەتەب كێژۆرەك ك،ێلتورەك
 زگرتنێر و تیەنەدەمەروو ل انی تێبەناچار د تەاڵسەد شەكات وەئ ت،ێژەڕد ێیبو ل ڕپ ەك
 ردووەه ن،ەبك ەكشەپاش و تێرێبژەڵه مەدوو یگاێر انیبكات،  یموكراسید و مەڵەق یئازادەل
 تێبەن رۆج راوۆج یچاالك و فشارەب رەگەم ڵەحاەم مداێرەهەل یاسیس یمەستیس ۆب شەكەگێر
 .بكات انیناچار ەك
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 ستەد و ەوەتێبچ داۆیخەب ەیەئاماد ەن ەك ییەاسیس ەلتورەك مەئ یقوربان شتەردەز*
 یشتەردەز یدبونیهەش ن،ەكەن رخۆق ەگەڵمۆو ك تاك یماف انی گرنەڵه یكورسەل
 و ەوەبونۆك وەئ كەو ت،ێنێهەید و ناێه داۆیخ ەڵگەل ەیتاز یانۆڕگ كەڵێمۆك نوسەژنامۆر
 داەئاست وەل ەمجارەكیە دایپارت یتەاڵسەد رێژەل و رداێولەه یشارەل ەیەیورەگ ەشاندانیپۆخ
 رداێولەه یچاالكان و نجەگ ناوەبو ل شتەردەز ەیكەشانۆكێت یتەبەیه ەمەئ ت،ێنریبب
 یمێرەه یكانەو ناوچ شار مەرجەسەل كانەكیە رەسەل ییەچاالك و شاندانیپۆخ ،ەوییەقەت

 و تەللیم یەنگەد ۆك وەب ،بوو مجارەكیە نوسەژنامۆر یدبونیهەش یو دژ كوردستاندا
 .ەنڕیربەراد یئازاد یتكردنۆك ەگوتار بن ك كیە و ەوەبكاتۆك كێزۆدەل كانەژێتو

 یكیەگوتار كیە و ینگەد ۆك و ەوەنیكردۆیك كێنوسەژنامۆر كەو شتەردەز یدبونیهەش*
بون  وامەردەو ب پاراستن ۆیەب ،ەدروستكردو مداێرەه ەیوەرەد و مێرەه ینوسانەژنامۆر ناوەل
 یستاێئ یكانیەكەرەس ەركەئ ەل ەكێكیە تر،یدانیهەش و شتەردەز ەیكەچكێر رەسەل
 كێنیۆدراسیف ت،ێبدر ڵوەه ەهاتوو ەوەئ یمن كات یرا ەب ،یهلەئ و یئازاد ینوسانەژنامۆر
 یكۆداك و ەوەكردنۆك ۆب ت،ێدروست بكر ەوانێش وەل یكێشت رەه انی كیەكایندەس انی
 وەئ ەیوەوبونەڕرووبەل ن،یب ارەیو ت گرد ەشیمەه ەیوەئ ۆئازاد، ب ینوسانەژنامۆرەل

 ستاێئ ەك یەینگەد ۆك ەرۆج وەئ ەیوەئ ۆب نوسان،ەژنامۆر یگاێر ەنێد ەیانینگەئاست
 ت،ێستبكرەه و تێفراوانتر بكر ،ەیەه یتەبیتاەب یهلەئ ینوسانەژنامۆر وانێنەل كەیەتاراد
 .انەیوەكردنۆك ۆب ەیەه كییەریهاو ب و ەگێج و ارڕیب نێشو

و  ئازاد ینوسانەژنامۆر یزكردنێهەب و زانێراه اتریز ەتێبەد ەیەوەگردكردن مەئ یەمواێپ*
 انی نیۆدراسیف مەئ یارڕیب مەكیە ت،ێبەگرنگ د ینگاوێپ یدانان و یكۆداك ۆب كێبەموخات

 ەیژنیل ەیاریشنێپ وەئ یاندنەیگ ت،ێبنرێل یناو ەك ەرۆج وەل یتر یكێشت رەه انی ەڵەمۆك
 نڕیربەراد یئازاد یژۆرەب0/0/7505یژۆر ەك مان،ەرلەپەب تێب نیناب نگەدێب ینیمپەك

 .كرا اریشنێپ شتداەردەز دیهەش ەیچلەل ەك ت،ێنرێبناس

 

 !قاسم ئاغایان بۆ هێناین.. وه نه ر بۆ ئەوەی سەردەشتمان لەبیربه

 حمودەم منێه

 ەنوکتەل ۆیەک یقاسم ئاغا یهاتنەڵه ەیربارەد( یهاد وزادەن) رێولەه یزگارێپار یکانەقس
 وزادەن ەوەتڕێگێب بووەد سەرکەه ەک هاەو یتامێب یکەیەنوکت ت،ەقیقەح کوەتاو چووەد

 زوێو ر کردنڵقبو یەیما رۆز یکێسانەک یال ەزێرەب ەزگارێپار مەئ ەچونک ت،ێبەن یهاد
 .رداێولەهەل یکانەچاک ەکار ۆیهەب شیوەبوو ئ یستیوەشۆخ
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 ەیژنیل یرۆجەل ەنمون ۆب بسن،ەڵه ێپ ەکید یکێسانەک بووەد هاەو یکەیەنوکت ەیوەانێڕگ
 ەحزب ک ەیمانەڵەق وەئ اخودیعوسمان،  شتەردەس نوسەژنامۆر یرکردنۆریت ەیوەنۆڵیکێل

 .ەوییەرەو نوس ینوسەژنامۆر یناوەب داریەرماەس ەتەبون

و  ینگەتڵد یەیما شەوەئ ەیندێه چونەد ەنوکتەل ەندەچ( یهاد وزادەن) یکانەنوکت
 کێسەبوو، ئاخر چ ک ڵتا یکێتەقیقەح شەوەئ ەیندێبوو، ه ەرانەودیفر ەندەئازاربوون، چ

 ۆب ،ەتاوانبار کەیەرگەشمێپ یو بکوژ ینفالچەئ ەنۆک تێزانەن کێزگارێپار کاتەدەوەب واڕب
 .؟ێیەکو یکەڵخ یدەئ ؟یەن ەتاڵو مەئ یکەڵخ زگارێپار زێرەچما ب

 انەڕیباو تێبەه کێسەک مەبرواشناک م،ەناک رێولەه یتدارانەاڵسەد یکانەقسەب ەڕباو من
نوس  رتۆراپ نیندەچ ت،ێبەه انیشیو ئاسا یمنەئ یزگاەد نیندەچ کێتدارانەاڵسەد بکات،ێپ

 یکەیەوەکرد چیه نێڵهەن نەبک ەوەوەب یشاناز کێتدارانەاڵسەد ت،ێبەه انیرەدێپ یاریو زان
 تێبب ەوەشبکاتەوەرلیب ەیوەرلەب رستۆریت اندا،ەیکەمێرەه ەل تێنجامبدرەئ یرستۆریت
 ۆو ب ێیەقاسم ئاغا ک یانزانەین نۆچ یدی، ئ نەبک یئاشکرا وەوەزنۆدیب مانەئ رستۆریتەب

 .وا؟ەڕد ێکو ۆب وەهاتو ێکو

 ەبگر ربوون،ەیس رەیس یۆیناریس یدروستکردن ەرێف ڵەسا نیندەچ یکورد یتدارانەاڵسەد
 انیکانیۆناریس ەک تێزانەد ەگاوێرەل رەه کێسەک مووەه ەک هاەو یۆیناریس یدروستکردن

 ەکێلەگەلەسەم ەیوەربردنیبەل ەانیۆیناریس مەل شیئامانج نهاەت ،ەدروستکردوو ینۆچ نۆچ
 یتوش ەک هاەو یکێلەگەلەسەم ،یەن ێپ یکانەاریپرس ۆب انیکەیەوەمدانەاڵو چیه
 .کردون یحراجبونیئ

 مووەقاسم ئاغا ه ەیوەهاتنەل رەب تێرمانبیبەل کێندەه رەگەئ ن،یربگرەو کەیەبانمون
 ەیژنیل یکانەرەمەروسەیس ەنجامەو ئ شتەردەس یرکردنۆریت ەیلەسەم ەب یکورد یقامەش
 کەیەژنیل هاەو ەیوەنۆڵیکێل یترسەمەباسمان ل مومانەه شغولببوو،ەم ەیکەوەنۆڵیکێل
 .بووەن داەیەژنیل وەبوول تبونیەعیبون و واق یبون و زانست ەییشیپ ەیوەئ ەک کردەد

 ێب یکەیەژنیل یتوانەدەین ەک بوو،ەنێپ ەینیقەگونجاو و راست یکێمەاڵو ەک موکراتید یپارت
 یتوانەیدەن ەهاتبوو ک یدیج یکێلەارگیپرس یدروستبکات، توش ۆو راستگ ەییشیو پ نیەال
 .بکات شیکێشت بووەقوتاربکات، د ێل ۆیخ بووەه یتواناشەو ن ەوەبدات انیمەاڵو

 یستاێئ کەو ەیورەگ یکیەەاڵه بووەوەئ ۆکتومت ب ۆیەک یقاسم ئاغا ەیوەمن هاتن یواڕبەب
 یقامەش یریبەل تێب شیکات یکەیەماو ۆب رەگەئ شتەردەس یەیسۆو د تێدروستبکر رەسەل

 یکێسەک کەو و تێزانەن ەاویپ مەئ یتیەساەک ژووێم یپارت یەن ڵماقو ەچونک.ەوەببات یکورد
 .تبکا یماشاەت ییئاسا

 ۆب کیەالەبوو، ل ەکید یکانەسەک ەیوەهاتنەل اوازیج ەاویپ مەئ ەیکەوەهاتن 
 ۆبوو ب یپارت یبچوک یکەیەئاماژ ەوەشەکید یکیەالەو ل شتەردەس ینێخو ەیوەربردنیبەل
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و  ەویەکا ەتێنێد ێنو ەیشێهاوک انۆڕگەل تانەوەکبونینز ەیوەئ ەیئاماژ ،یشتمانین یتێکیە
 ێب مەاڵ، ب ێنێبشک ەشانیدوو ن کێردەبەب یستیو یرتپا ،ۆڕێگەد کانەلەسەم مووەه

 یمەردەس یکەڵخ ەکەڵخ مەئ ،یەن کانەدەوەن یناڵسا یتەللیم ەتەللیم مەئ ەیوەئاگابوو ل
 یبردنەخشتەو  ل تەقیقەح ەیوەپاوانکردن و شاردن یایدون یشەاکیدون ،یەن ۆناوخ ەڕیش
 .یەن رەماوەج

 ەدروستکرد ک ەیکید ەیتاز یکێخۆد کوەڵب نراێکشکێت رەه کەقاسم ئاغا ن ەیکەوەهاتن
 ەک نوسازترەو چار تریدیج یکەیەلەسەم رەسەل ەویەکا ەتەناوێه یمانیشتین یکیەنگەدۆک
 .تاوانباران ەیوەانەڕگ ۆب ەکردنەشنۆخەگێر شیوەئ

 هوەیه مەاڵب ،ەوەرنەربیبەل شتمانەردەس یرژاو قەناهەب ینێقاسم ئاغا خو ەب انیستیو
 رەسەل نیبەد ترڕسورترو مکو کوەڵب تێرناچیبەل شتمانەردەس رەه کەن ەمێئ ان،ڵیاەیخەل
 .ەرژاو قەناهەب ەنێخو وەئ یتاوانباران ەیوەنیزۆد

 ەک کۆیەدر ت،ێبچ تەقیقەحەل کێندەه نەبک ۆب کمانۆیەدر یەتکا ینەوت یلەع اریختەب
 (!.ەپاشا رووت... ەپاشا روت) نەیکەهاوار ن رەکسیە موومانەه

 

 .. سەکۆیەکی ئازاد لەهەولێر تەنها چوار مەتر زەوی بۆ ئازادی

 نیمەئەمەح لیسماعیئ

 کاتیب کاتەزدەح ەیەه یکییەوەز ەیوەئ ،یروونەد یکێیەگر ەتۆب داەتاڵو مەل رگرتنەو یوەز
 ەیوەئ. تێبگریرەو یحزب یەیزکەت هاەزارەهەب داتەدڵوەه ەگرتووەنیرەو ەیوەئ دوو،ەب

 و انیس و دووانەب کاتیب ەیوەئ ۆب ەوەتێزۆبد کەیەنۆب داتەدڵوەه ەرگرتووەو ەیکدانیە
 وەئ کێپسراوێل رە، ه(یوەز یهاتنێلێف انی یوەز یهاتنێتال) مێنەدناو  ەمەمن ئ. چوار

 ۆتاپ ۆیخ رەسەل ەکەناوچ ەیوین کوەتاو ەوەتێسارد ناب ەیکیەتا ،ەوییەگرت ەرمەگێیەف
 ەرمەگیەتا وەئ نەسەر یتیەکوردا یزۆسڵد یکێریشاع و یسمەر یکێندەرمەهون رەه. کاتەن

 و یبەدەئ ەوتەستکەد رەس ەخاتەن تریکێترەم دەدووس کوەتاو ەوەتێستەناو ،یگرت
 یتەباب شتن،ۆفر و نڕیک و رگرتنەو یوەز یهاتنێتال زانەڕێب هاەئاو. یکانیەریشنبۆر

 ەانییوەز مەئ تەحکوم ەباش یکێکار ەارید. بنەد انیژ ەیکید یکانەباتەب ەڵکێتەک نیکەرەس
 ەوەئ ەندەرچەه. کاتەد نیداب کانەوادەخان ۆب ەرەخانوب یتەارمی دایشەڵیگەل و کاتەشدەداب
 رەسەل شیتەحکوم ،ەوەسەک رەسەب تەمنەب کاتیناکات ب ستیوێپ و ەتەحکوم یسروشت یکار

کار  تەحکوم رەگ ،ەمانبژاردووەڵه انییتاڵهاو ەیمێئەک تێگرەردەو وتەن ەیپار یەماەبن وەئ
 ەشیمەه شیبژاردنەڵه ت،ێنێنام یتەاڵسەد وەوەمان یتییەشروعەم واەئ کاتەن کەڵخ ۆب
 ەوەکێشکردنەداب یوەز رەه پشتەل ەوەئ رەبەل ان،ۆیب ەوەتۆشارد یرەیس یرەگەئ

 .ەشارداوەح ۆیداهاتوو خ یبژاردنەڵه ۆب کێکارکردن
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 و کانییەاسیس یالرەت ۆب و زبیح یگاکانەبار ۆب ،ەباخچ ۆب ،ەرەخانوب ۆب تێبەه یوەز رەگ
 یکۆیەکەس ۆب. ن؟ڕیربەراد یئازاد ۆب تێبەن کییەوەز ێچۆب ەواتەک ەیئ.. وەئ و مەئ ۆب

 کانەڵخ ییەوەز ترەچوارم وەئ رەسەل ،ێوەل وچوون ندەچ ێب ەیوەئ ۆب تێبەن یترەچوارم
نا،  چیه ۆب. نەبک انۆیخەل ریعبەت انیکانەمەخ ان،یکانییەزاڕەان، ناۆیخ یرا وەوەببنۆک

 ینەخاو ەمێئاها ئ: نڵێب تان،ۆخ ۆب کییەشانازەب نەکیب ەیوەئ ۆب زمەڕێب یحاکمداران
 و تەحکوم ڵید و نیستەداڵبا ەمێئەک داەرێولەه مەل دا،ەنێشو مەئاها ل!. نییئازاد ۆیکەس
 و رۆریتەدژ و شیئاسا و سیلۆپ چیه و بکاتەقس یستەربەسەب تێتوانەد یکەڵخ ەکۆرەس

 .بدات یئازار تێناتوان ک،ێپاراستن

 یەمندا ڵیاەیخەل ییەیوەز مەئ مەاڵب ،ەکردووەڕپێت ۆیخ ینەمەز نیخشەب یوەز زانمەد من
 ،ەستیوەشۆخ یرێولەهەل ،ەئازاد یکوردستان یختەتیپا ەیکەنێشو م،ەداوابک ەیوێئەل
 یساتەچرک ێیل ەوەرکردنیب یساتەچرک یماناەب ت،ێبەه داڵاەیخەل تێشەد ەکەدیوەز

 مەیەرست مەئ اتریز ەیوەئۆب. تێناب یبوون یشیبوونەن ستیوێپ یساتەچرک ،یتێبوون
 داەکات وەئەل نهاەت یماناەب ت،ێب ڵیاەیخ ییەوەز مەئ تێکرەد مڵێب توانمەد ەوەمەروونبک

 وەئ ەوەنەیبکێل یریب ەیکات وەئ یماناەب ،ەوەنەیکەدێل یریبەک تێبەه یعیواق یبوون
 ن،یگرتەنێل ێیگو سەک ،ەووکرد یئازادەل رمانیب کێکات رەه. ەیەه یبوون ەختەوەسات
 مانییئازاد ستمانکردەه و ەوەزبیح یکراتۆریب ۆڵیخ ەکەنەت ەخران کانماناڵسکا

 ەرست وەدوور ل. نەیبک مانۆخەل ریعبەت داەیەشۆگ ترەچوارم وەل نیبتوان ،یەدایترسەمەل
 توانمە، د(ەوەمەکەدێل یریبەک ەیەه یبوون کێکات ایدن: )تەڵێدەک مەبکەقس ییەکیزیتافیم
 یکانییەژیسترات ەگرنگ ەکار و یموکراسید ەیوەناکردنیبەب ڵەرقاەس تەحکوم یکەمادام: مڵێب
شان  رەسەل انیرکەئ ن،ەیکەن انڵیرقاەس ەکید ەیندەوەئ شیرانەنوس ەیمێبا ئ ،ەوەتەن
من  ییەیوەز مەئ. نەیبکەرمولۆف کدایجۆل ەیویچوارچەل کانمانییەداواکار و ەوەنەیمبکەک

. هات مداڵاەیخەب(عوسمان شتەردەس)مانەجوان ەنجەگ وەئ یدبوونیهەش یدواەل م،یداواکار
کرد،  انیئاشکرا ەوەنۆڵیکیل یکانەژنیل ەیرانەیس یۆناریس وەئ یکارەورد وەئ ەوەمن ناچم

 یڕەیچ ،ەوەنینوسەد ەرەیس ەنەمەز مەئ یکۆریچ کیکات ک،ێنەمەز ۆب نیگرەدەڵه ەمەئ
 شمان،یو کوژران مردن یدوا تەنانەت ،ەژترێدر ایدن یکێتەاڵسەد مووەهەل رانەنوس ەیمێئ
 .ەوەنینێمەد ەوێخ وەئ کەو داەرەڤەد مەل

 وەئ ت،ێنەد نگاوەه وروپاداەئ وێنەب کێوێخ) ەانیوینوس نگلسەو ئ مارکس دایستێفیمانەل
و  مارکس ەیەیواژەستەد مەئازاد ئ یکۆیەکەس یداواکردن ۆب ەیەوانە، ل(ییەستینەمۆک ەوێخ
 ەوێخ وەئ ت،ێنەد نگاوەه رداێولەه وێنەب کییەتارما ک،ێوێخ: مڵێب و نمێبه کارەب نگلسەئ

 ڵیوەه وامەردەو ب کابوس ەتۆب موکراتید یپارتەل ەقورسییەتارما وەئ. ەنڕیربەراد یئازاد
 یتەحکوم ەیوەئ ۆب ڵرحاەهەب. ەوەتێنێوڕەب داەشار وەل ییەتارما وەئ یوارەئاس داتەدەوەئ
 یاڕرویب یزۆد و ینەدەم ەیگەڵمۆک یشانین ۆیخ یتپاکیەن زەڕێب یموکراتید یپارت و رێولەه

 وەئ یەباشتروا. رێولەهەئازاد بکات ل یکۆیەکەس ەیشەبانگ تێباب کوردستاندا،ەئازاد بدات ل
 یکڕیکو کەو شتەردە، س(عوسمان شتەردەس یئازاد ۆیکەس)) نێیناو بن ەئازادۆک سه



 سەردەشت عوسمان
 

644 
 

 یونەخەک ک،ێنجەگ کەو یئازاد ۆب نویت یسۆسیدۆئ یکێحۆر کەو ،ەشار وەئ یتاوانێب
 .ەوەتێبکرجواندا  یکیەایدن رەسەب ەیەگەڵمۆک مەئ بووەه ەیوەئ

 مەئ یە وهەئ انیمەکیە ،ەیەوەکیەروو ندەچەل تێبەد ۆیخ یکییەگرنگ ەئازاد ۆیکەس مەئ
. ختەتیپاەب تێخشەبەد کییەنگەڕەمەه و ەشار وەئ یشەگ یکیەروو ەتێبەد ۆیەکەس

 یاسیس یکیزێهەک ەیوەئۆب ەیەئاماژ داەشار وەئازاد ل یکۆیەکەس یبوونەن ان،یمەدووه
 یکانەنیمپەک مووەه تێبەد نۆچ ناەد. داەمشارەل نڕیربەراد یئازاد مەردەبەل ەگرێر ستەداڵبا
 دا،یمانێسلەل ت،ەاڵسەد ەیوەرەد یکانییەرەماوەج ەوەبوونۆک زاکان،ڕەنا ەنگەد ،ینگەدێب
 ەڕیوپەب و نەکەدادێت یشدارەب شیاکانیدیم و تێخرەکدێر ینال یپارکەل انیئازاد  ۆیکەسەل

 یکەیەشانین رەه واە، ئ(تێگرەنێل شتێس گوەک رهاتووەگ گومانێب) ت،ێکرەدەقس یئازاد
 ەئاماژ ەستیوێپ. تێربکرەسەل یکار تێکرەد و یئازادەل ەیەه کێشت ەیوەب ەفیتەزۆپ
 یکیزێه چیه و یشتمانین یتێکیە یرەروەس یمانیسل یشارەل ییەیئازاد مەئەک مەبک شەوەئەب

 یاەڕبست ل کیە ،ەهابووەو یسروشت ەوییەکبوونیداەلەل ەمشارەئ کوەڵب ،ییەن یاسیس
 ،ەکبوویداەل یکورد یزمان داەمشارەل ت،یناژ ەوەتەیبخ یدوور یریشنبۆر ەڕیو ش ئازاد

 ەمشارەئ یسروشت ەوەرئەبەل. تێنوسەد یکوردەب ەیدیس قه مەکیە ینال داەمشارەل
 یمانا ەمەئ. یئازادەل ەبوو کاریرگرەب و ەڕۆرەس رواەه شدایعسەب یتیەرۆکتاتید ینەمەزەل
 مەاڵب ،ەوەتێنرێخوەد داەیەشێهاوک مەئ ەیرەوەدەل ستیوەشۆخ یرێولەهەک ییەنەوەئ

 ەستیوێپ ەجوان ەتیرەن مەبائ ەوەرئەبەل. انۆیخەب ەیەه انیتەبیتا یکلتور ادایدنەل کانەشار
 رەسەل یئازاد ەیناسەه ەیوەئ ۆب کۆیەکەس. ئازاد ۆیکەس یتیرەن ،ەوەکێشار مووەه ەتێب
 ترەچوارم ۆکەس وەئ رەسەل ییەدەیچ ق ،ەوەنیبۆک ێیل بووەن کمانینێشو رەگ و نیشێکەڵه
 نمانێشو مەکیە ەیەوێمشەب. نەیبک مانۆخەل ریعبەت و نیبڕەتو و نەیبکەقس نیبتوان ەییەشۆگ
(. کداەڵخ و یاسیس یتەاڵسەد وانێنەل یناڵقەئ ۆیگفتوگ ۆب کێنێشو) ن،ێینەدیناوەک تێبەد

و  ئازاد یاڕرویب رەرامبەب ەتەحکوم و تەاڵسەد یتپاکیەن یشاندانین ەانۆیکەس مەئامانج ل
 و نەیبکەقس نیئازاد داۆیەکەس وەئ رەسەل. موکراتخوازید یکانەڵخ و نوسانەژنامۆر
 ندەچ تێزانەو خواد پاراستن و یاریزان و شیئاسا ەیوەئێب ن،ڕیربەد ییزاڕەنا و ەوەنیبۆک
 ەوەکانەرۆریت ەدژ و تەبیتاەزێه و شیئاسا و سیلۆپ و انۆیخەب ن،ەه تریرتنوسۆراپ یزگاەد
 ترەچوارم وەئ رەسەل نیداواکار نهاەت زانەڕێب ن،ەکەن داەڵگەل مانەڵەمام ستیرۆریت کەو
 وەبائ ن،ەدەئازارمان م ەوەرەد ەنیهات ەسنور وەل ەیوەئ یدوا یەتکا مەاڵب. نیئازادب ییەوەز

 شەوێئ و ەستەربەس تێگوترەد ێوەل ەیوەئ. مانۆب تێب کەیەسانەح ییەوەز ترەچوارم
 قەه رەسەل کییەازڕنا مووەه ییەن رجەم ن،ەکەد یشۆرامەف انی گرنەدێل ێیگو ستنەربەس
 ەوەبچوکانەکار مەئازاد ل یواەشوهەک یبوون مەاڵب ،ەتر یکەیەلەسەم ەمەئ ت،ێب
 .کاتەدێستپەد

 ت،ێبەه یبوون رداێولەهەئازاد ل ۆیکەس نەیبک ەوەئ ۆکار ب مووانەه ەستیوێپ یەمواێپ من
 وەورەگ ڕیبازا یشار نهاەت رێولەهەک تێنێلمەسەد ەوەئ ەوەتر یکیەووەڕل ۆیەکەس مەئ

 زانەڕێب ەچونک. ەیکەفراوان ماناەب ییەشارستان یکێشار کوەڵب ،ییەن یبازرگان
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 ریب ەندەوەبائ. ییەن انیکیەمانا چیه یموکراتید یونبو ێبەب کانەورەگییەشارستان
 ریباب کوەڵب ،ەیدوبەب نەیکیب تێوەبمان ەوەنەیکەن نداوەک یتاناڵو یجەنموزەل
 و ستەربەو س و ئازاد جوان ن،ەندەل و مۆڵکهۆست و نیرلەب کەو کانمانەشار ەوەنەیبکەوەل
 یروو کلتورەک زانمەد ەورانەگەشار ەرۆج وەئ یانیشاەکورد ب ۆڤیمن مر ت،ێب یاریژڕپ
 ەیەکیەروو مووەهەل یەمواێمن پ. یبازرگان و ایژۆلەنکەت وەخاناڵپاشان با ،یتێمەکیە و یارید

 یئازاد ۆب ەڕیش شەندەوەئ یشەب و ەیەه یهاەئاو یشار یدروستکردن یکورد توانا ۆڤیمر
 یەخودا مەاڵب ن،ەوەو راز جوان ەاویژۆلەکنەت یکیەروو مووەهەل نداوەک یکانەشار. ەکردوو

 یکۆریچ وتەن یکانەریمەئ و نەکەحوکمد کانییەکێڵەخ ڵەماەبن و ستیب ەیدەس مەتائ
 نینیونبەخەل ەوەنیوەدوور ک یەهاەباشترو ەوەئ رەبەل ،ەیەرەمەس و رەیس رۆز انەڵییندەگ
 ەینمون و نەنگبدەد ییەن انۆیخانمان ب ستاشێئ کوەتاوەک نداوەک یکانەشار یجەنموزەب

 یالواز و تولەکەت ەڕیش رەبەل ستاێئ یمانێسل یشار زانمەمن د. نییتیەەاڵمۆک ییتووەدواک
 نۆک یشار و زاوڕدا ناکانیب و کڕێنا کانەقامەش ن،یناشر یکەیەالوەک ەتۆب تەحکوم

 ەیوەئ رەبەل ەسزادراو یمانێسلەک زانمەد شەندەوەئ. نیرێد یکێشار کەن تێچەد کێگوندەل
 یپارت ریبەو ەوەئ. رانەرکیداگ یدژ ەبوو یرگرەب وەورەگ ییزاڕەنا ینێشو وامەردەب
 ینێشو ەکردبوو یمانێسل( فاەمست الەم) ،یشتەهەب ەک ەوەنمێهەد ستیوەشۆخ یموکراتید

 ەشار وەئ یسروشتەل یشتەهەب. داێپەرەپ یلولەیئ یشۆڕش ەوەوێوەل و ۆیخ یکارو چاالک
 رەسەل یستاشێئ ن،ەدەد یسزا یشتمانین یتێکیە و ەوێئ ەوەداخەب ەوێئ مەاڵب بوو،یشەیگێت
 داەمشارەل نیۆزسۆپۆئ ەیوەئ رەبەل) نەڵێد مەرهەب رۆدکت زەڕێب یزار رەسەل وامەردەب تێب

 رەسەل تێبەد یچۆب یە، خودا(ەوتووەدواک ەوەئاوادانکردن یکانەژڕۆپ ،ەیەه یبوون
 ەکەکسۆپاراد ت،ێسزابدر کێشار ،ەوتنەشکێپ و یاریژ ەیشانینەک نبوون،یۆزسۆپۆئ
 مانەربۆزەک کاتەد ۆیخەل ریعبەت مەرهەب رۆدکت زەڕێب یزار رەسەل ەیەوت مەئەک یەداەوەل
 و ەئاوادان رێولەه یچۆب ت،ێبەسزا ن ەوەئ رەگ. نەیکەد یماشاەت رنێدۆم یکیاویپ کەو

 رەسەب یمانێسلەل یچۆب کانەژڕۆپ و دایروو یچۆب ییەاوازیج مەئ. ەرانێو ەندەوەئ شیمانێسل
 .واتەڕد ەوەشێپ وەرەب ەوەیەکەلێتون ەڵیسیک یپشت

 یئازاد یرا وامەردەب ەیوەرئەبەل ت،ێدرەسزاد یمانێسل تەڵێد کداەڵخ وێنەل ەیەه کیەرا
 ەوەئ رەبەل ،ەئازاد ەیژنامۆر ەیرچاوەس و ەوەتێشەگەد داێت ینیمپەک و کاتەدەشەگ داێت
 و ەکردوویشۆرامەف ختەتیپاەب راوردەبەب ەوییەتگوزارەخزم یووەڕل یاسیس یتەاڵسەد

 تێوەیەد ەیەه کیزێه نەیکەستدەواه یگشتەب. نەدەدەوەب ەئاماژ مەرهەب رۆدکت یکانەقس
 و ییباەکار ێب و زۆتۆپەتەل مەکەد رانتێو تێبەه تۆکەس م،ەدەسزاتد تیئازاد ب: تڵێب تێپ
 ۆب ەمن ەیساد یکەیەوەندنێخو ەمەئ. مەکەسواتدڕی و اوڕنانب تیب نیۆزسۆپۆئ. دایتەحکومێب
 یەداەوەل ەیەاردید مەئ یمەدووه یوید. کاتەدەقس زادئا یاڕرویب یدژ ڕۆمەئ ەیتڵییەقەئ وەئ
 تەاڵسەد ەیقسەب رێولەئاها ه ت،ڵێب تێوەیەبکات، د نیناشر رێولەه ەینێو تێوەیەدەک
 تێتوانەد رێولەهەک تڵێب تێوەیەد مەبکەقس تریکیرۆجەب. تێکرەد ۆب یکێشت مووەه و کاتەد
 داەشار وەئ یسروشت ەڵگەو ل ۆیەنام وەئەئازاد ب ینگەد مەاڵب ت،ێبەه یکێشت مووەه

بکات،  یئازاد ۆکار ب ەیوەئ و ەستەداڵبا داێیت سالمینسارولئەئ ەوەئ رەبەل ت،ێناگونج
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 رێولەه تڵێب تێوەیەدەک ەیەنێو وەئ ەمەئ. تێکوژرەد ەوەتەحکوم یرچاوەبەب و تێنرڕێفەد
 .ەگونجاوەن رێولەه ۆئازاد ب ۆیکەس و ەکانییەسالمیئ یستەداڵبا و ینگەدێب یشار

 ،ەیەوەب ستمانیوێپ ەوەنەیبک یناڵقەئ یکێشتنەیگێکتێل رەسەل کیەرگاەد نیبتوان ەیوەئ ۆب
 ەنیوەبک کتردایە ەڵگەبال ن،ەیباسبک دایکتریە ەڵگەل ەوەرەس ەیناڵخا مەئ ەیکەیەب ەکیە

 ەیوەئ ۆب ەدروست یکیەتاەرەس ەمەئ ن،یبگر یکترەیەل ێباگو ن،ەیبک گۆالیباد ،ۆگفتوگ
 ەڵگەل کانۆڤەمر کێکات ەچونک. دایکتریە ەڵگەل تێبەه مانیداریندەوەیپ نمان،یۆکاسیمنۆک

 یکییەندەوەیپ واەئ ن،ەکەرنەسەچار یتەواوەتەب شیکانەشێک رەگ ن،ەکەدەقس دایکتریە
 .تێبەدروست د اندایوانینەل یومانیه و ەستانۆدۆڤمر

 یسات مانەه ێییل ەوەرکردنیب یسات) تێبەدەک کردەوێباسم ل ەوەرەسەل ەیئازاد ۆکەس وەئ
 ەیەوەئ ستمەبەم. تێب ڵیاەیخ ەیوەل کەو یەالستیر یکێاریشنێ، پ(تێب یبوون

 ەیخانیچا مەردەبەل ەنمون ۆب ەنێشو وەئ تێکرەد ت،ێبەن رەب ستهەد هاەئاو یترەرچوارمەگ
 ریباشەتەب ت،ێب یرەرامبەب ەیبچوک ەباخچ وەل تێکرەد انی ت،ێب(  ۆمچک) بانیدەئ

 اتریز ەکەترەچوارمەل و تێبەاڵقەل انی ت،ێبکر ێوەل کانەنیمپەک و تێشرێبک ەشۆگ ترەچوارم
 یپارک کەو ەنێشو وەئ و ەوەنینێبکوژ ەکەریباشەت ەکییەزاڕەنا یواوبوونەت یدوا و تێبەن

 ندەچەل ەوەکرد یئازادەل رمانیب ەیک یماناەب. ییئاسا ینکێشوەب ەوەتێبب یمانێسلەل ینال
 رەگەئ ۆخ. نەیبکەقس داەترەچوار م وەل ریباشەتەب نیبتوان کراودایارید یکینیشو

 .نەیکەدێل انییشۆستخەد واەئ ن،ەربکیگێج ییەئازاد ترەچوارم وەئ رێولەه یتدارانەاڵسەد

 کوەڵنا، ب کێسەک چیه ۆو ب نا مۆخ ۆئازاددا، ب یکوردستان یختەتیپا یرێولەهەمن ل ەوەرێل
 ەداواکارم ک. یئازاد ۆب یوەز ترەچوارم نهاەت. مەکەد یوەز ترەچوارم یداوا ،یئازاد ۆب
 و کانییەجد ییەاسیس و یتیەەاڵمۆک ەستیڤیکتەئ و ندەرمەهون یانڕێیهاو و نوسانەژنامۆر
 ینیمپەک رداێولەهەل نیبتوان یوەز ترەچوارم نهاەت. نەبک میەداوا مەئ یریتگپش رانیشنبۆر
من : نڵێیب رزەب ینگەدەب نیبتوان. نەیشبکینما رەسەل یتریستێتڕۆپ هاەندەچ و نیناب نگەدێب
 ....یەایدن مەب مینیمن راز مڵێب م،ەکەد ستێتڕۆپ

 

 تیرۆری سەردەشت عوسمان و ئایندەی ئازادی سیاسی لە كوردوستان

  فاەمست بارەج

 شتەردەس  نوسەژنامڕۆو  یقوتاب یرۆریو ت فاندنڕ ەل ەوەنیلۆليك ەیژنیل یاندنەیراگ
 وەرەڤەمدەئ یرەماوەج رەه كەكوردوستان ن ەل پيدراوەجازیئ یحزب 42 ینگەعوسمان و بيد

و  یپارت یتەاڵسەد ەب كردڵقو یكەییەو بيمتمان كۆش یتوش یرانەندەه  یخوازانیو ئازاد
 یرەماوەو ج التدارانەسەنيوان د یملمالن وەشیك یخود كوەڵب تان،كوردوس یريمەه یتەحكوم
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 یەو ئازاد یاسیس یئازاد ەیلەسەم رەسەل ەوەنوسازەچار یكێئاست ەكوردستان برد
 .كانیەنەدەم

 ەب ۆیو خ كاتەكوردستان د یشيكەب ۆڵینترۆك ڵەسا 02 ەكوردوستان ك ییموكراتید یپارت
 ۆب ەك ەشانداوین شەوەكردنیتاق ەو ب تانیَ  زەد مێرەه یرتاپاەس ییواڕەرمانەف ەیستیشا
 رەرامبەب ەول یكانەبیقڕە رەرامبەبەل ،ەوەناكات چشتيكیه ەل ڵس ەئامانج مەئ یهنانیدەب
 یداخواز كردنوییدادگا ەیشڕەوگوەشەڕەه يكەڵمۆك ەو ب ەاندنەیراگ وەب ردا،ەماوەج
 ەوەشتەردەس یرۆتير یدوا ەل ەك رەنوس وەژنامۆر يكەڵمۆك ەدژ ب ەوەبووكردنەرەق
 یرەگەژنامۆر یئازاد ن،ڕیربەد یئازاد ەك تێنەیگەدیرا یكورد ەئاشكراو ب ەب  ،ەبردوۆبیناەپ

 ەوەاریختەب الەم یزمان ە، ل ەیەغەدەق تریئ ستانەكورد ەل یاسیس ی، ئازاد شاندانیپۆ، خ
 وەیەغەدەق نیئا ەل وڵەماەبن ە، ل نۆسيیتراد ە، ل تەاڵسەد ەل گرتنەخنڕە:  يتەڵد

 ەل یرزانەب سعودەم یولەق ە، ب انی گرەخنڕە ،ەكراوانەغەدەق مەل شیچكردنیرپەس
،  ەمەح ەمام یرانۆ، س فیرەش ریستار تاه. د كەو ینوسەچار انی ،ەوەتێنابێكوردستان ج

 . بيتەعوسمان د شتەردەس

 : دنەشاندین كمانیەراست ندەكوردوستان چ ەیننوكەه یخۆبارود یخيرا یكێرنجدانەس

 ستاشی، تا ئ ەویەكا ەهات یاسیس ەڵەییئاو ەل خيكۆبارد 0220 ینیرەراپ یدوا ەل:  مەكیە
 ەو ن یەپارت ەیانیموكراتید یتەمەخيرومورح ەن ەخۆبارد مە، ئ ەوامەردەب ريكۆج ەب

 ەیسال انەید یباتەخ ینجامەرئەد كوەڵب یتیكیە ەیانیمكراتید -الیشۆس یتەعمینازون
 انۆیخ یولەق ە، ب ەورەگ یحزب ردووەه یرەوشیكۆناك یوامەردەكوردوستان و ب ەیرەماوەج
 یكانەستینۆمۆئازادخوازان و ك یوامەردەب یرگرەب یارەڕرە، س(ەكورد ڵیما)  یخستنەكنیە

 .ەیەخۆبارود وەئ یفراوانكردن ۆب انیوامەردەب یولەكوردوستان و ه

 یتۆیەخ یتەاڵسەد یپاندنەداس ڵیرقاەو س ەمەكیە یتدارەاڵسەد یحزب ڕۆمەئ یپارت:  مەدوه
 ەب دایپارت رەرامبەبەل یشتمانین یتیكیە ەیكشە؛ پاش راقدایع یكوردستان یرەرانسەس ەل
 یمانەرلەپ یبژارندەڵوه  رانۆگ یستی، ل فاەمست روانیوشەن ەیوەابونیج یدوا یتەبیتا

جاريك  ندەچ شەمەكوردوستان و ئ یكراوەحاشا لين یاسیس یتیەواقع ەتەبو ەوەكوردستان
 یكانەناوچ ەل یپارت ەميكەد. ەلميندراوەس  ەویەتیكیە یرانەس نیەال ەل رۆراجۆج ەیشيو ەب

 یە، ئازاد یاسیس یئازاد ەمل ب رەه كەن  ەك ەتاقان یهيز ەتەبو داۆیخ یالتەسەژيرد
 ەتەسون یپاندنەو داس هيزكردنەب ڵیرقاەس ناكترس یكۆیەشي ەب لكوەنادات ب كانیەدنەم
 .ەكانەستینالیۆو ناس ینیئا ەمزەو ر ەلگەمۆك یكانەرستەپەنۆك

 ەك ەاریواد تڵەروا ەب ،ەوەشتەردەس یتاوانباركردن روۆریت ەب ستەوەیپ ەب:  مەسيه
 یپارت ەیوەچاوسوركردن انی وداەوسەسات وس یتەبیتا ەكوردوستان و ب یحزب 42 ینگەبيد

 ەل ینگەو پاشان بيد یركردنۆریرفاندن و ت ەیلەسەم ەل یستیوەڵه ینیرۆو گ یتیكیە ەل
 یستۆیلەو ه رانۆگ یستیل یوركردنەمچەد وە شەرەه ،ەوەنۆڵیكیل ەیژنیل یكانەنجامەئ
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كوردوستان  یكەڵخ یكانیەتیەزاەو نار یداخواز یدابردنیالرەب ۆب ەوتەر مەئ ەیكارانەواشەج
 یراست المە، ب دایكانەورەگ یەاسیس ەبیقەر رەسەب ستهيناەدەب یتر یكیوتنەركەس یپارت

 یانی( كورد ڵیما)  یكخستنیە ەب ەوەپيش ۆپنا  یتر یيكۆنگاەه یپارت ەك ەیەوەئ ەكەلەسەم
 .یپارت یرەراب ەب ەاریكوردوستان ؛ د یماورەج رەرامبەكورد ب یرجوازۆب یزڕیکیە یدەهينان

 یدژ ەشیم ەو ه ڵەییەماەبن یرەتگەریشەو ع یتەسون یاسیس یكیهيز یپارت ەك ەیوەئ
 یشكردنەبێب ەب دایالتەسەد ەیماو ەل ەك ەیوەئ ،ەارید یكیەراست ،یەاسیس یئازاد

  انیكانیەتیەالەمۆوكیئابور ەماف نیترەساد ەل ۆیخ یالتەسەژيرد یكانەناوچ یرەماوەج
 یكانەرەركوتكەس زگاەد یزكردنیهەب ۆب ەرخانكردوەت ەیناوجان وەئ یبيشومار یداهات

 یەئازاد رەس ۆب یپارت یالمارەپ یالمەو ەانیراست مەئ شتایه المە؛ ب ەارید یكیەراست سانید
 ەل كانەستینالیۆناس وینیئا ەمزەر یپاندنەو داس نوسانەژنامۆر یرۆری، ت كانیەاسیس
 . ەوەنادات  ستادا،ێئ

 یئابور ەرۆئالوگ ییشناۆر رەبەل یبەد یپارت یرەركوتكەس یوتەمن ر یچونۆب ەب
 .ەوەتیكوردستان ليكبدر یدوا ەیندسالەچ مەئ یكانیەاسیس

 ەب داەورەگ یحزب ردووەه یالتەسەد ەیماو ەكوردوستاندا ل ەل یتیەالەمۆو ك یئابور ەیشەگ
و  یەرماەس یرو ەكوردوستان ب یبازار ەیوە، كران عسەب یروخان یدوا یتەبیتا
بجوك،  وەروەگ یتەنعەس ەیژۆپر انەید یزراندنەو دام هانیو ج ەكەناوچ یدارانیەرماەس

 ندهاەچ یلدانەرهەس كاندا،ەشار انۆني ەو ل كانەشار یۆن یريگاو بان انەید ەیوەكردن
 ەكەڕەو گ" ونوكانەفرع" كانەنینش ندەمڵەوەد ەكەڕەگ ەیوەابونیج وەتاز یكەڕەگ
 یایریهست یكورت ەالديكان ، ب یلبونۆو چ كانەشار یفراوانبون كان،ەنیژارنشەه

و  تەروەس ەیوەبونۆك نجامداەئ ەل...بيت كیرنرخەهەب ندبوونەمەولەد وەوەكردنۆسامانك
  داران،یەرماەو س كانەحزب یليپرسراوان ەورەگ ەبچوك ل یكیتیەماەك یال یالەیخ یكیسامان

 ەل مەك یكیەتیەماەو ك كیەال ەل تكيشانەحمەو ز كارانینيوان كر یتیەنایچ یشتەڵق
 .  ەوەتۆقول و فراون كرد داران،یەرماەس

 یتكيشەحمەكريكارو ز زارەه زارانەه یيرانۆمال نجوەر ەب ەخۆبارد مەئ ەك ەعلومەم
 چەملك یكار یهيز" دبي"  ەكوردستان ب یتا كردن یشیوامبونەردەب ،ید ەتەتۆكوروستان هات

 .ێوەد یشۆخام یرەماوەو ج

كوردستان ،  یرەماوەج یكانیەدنەو م یاسیس ەماف یلكردنیشی، پ یاسیس یركوتەس
  یزراگرتنۆری، پ كانەسوریڵەه یاتركردنی،ز كانەبەزهەو م نیی، ئا یرستەپەنۆك یزكردنیهەب
كوردوستان ؛  ەل یەداریەرماەس ەیشەگ ینوسازەچار یكیەستیوێ؛ پ كانەستینولیناس ەمزەر
 .ەكوردستان یرجوازۆب یكانەژۆێت تگش یشەهاوب یقازانج ەمەئ
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 ەیخانواد نیەال ەل لكراوۆنترۆك ویزەركەم رەدەبەرادەل یكێحزب كەو یپارت یندەتمەبیتا
 ستەدەب یاسیس یئامراز نیبارترەل ەكاتەی، د ەاردانڕیب یكەرەس ەیرچاوەس ەك ەویەبارزان

 ەیكەڵەك ۆگونجاو ب یتیەالەمۆك یكێرجەلومەه ینكردنیداب ۆب ەوەكوردستان یرجوازۆب
 ركوتەس یزاەف یكردنڵزا یانی، .كوردستاندا ەل ەویەرماەس یقازانج ەیروانگ ەل یەرماەس
 مەل رەه. رەماوەج یكانیەدنەو م یاسیس یەئازاد ینیناسەن یسمەرەو ب داەگەڵمۆك رەسەب

 ەزێه یرستەلپەو ه رانۆگ یستراوەزمانب ویشتمانین یتیكیە یچەملك تێكرەد ەوەشەیەروانگ
و  عسەب ەیكەتۆم یناوچونەل ەك میبل ەوەئ ەستیویپ داەلير.  نەیبگێت كانیەسالمیئ

 ۆب گرتەليد یەیرماەس  زمینالۆناسي ەك یەیرەشباوۆخ وەئ  ەیوەنیوەر یوتەر یخيراتربون
 ەب ۆنیت یكوردوستان یرەماوەج ،یەرستەپەنۆو ك ركوتەو س ەڵیندەگ وەئ یشكردنۆپەردەپ

 شۆشوخرۆج یەنایت ره یجاريك یدانیقوربان ەلڕپ ەییفسانەئ یكیەژویم  ینەو خاو یئازاد
 ەرژيم ەیوەوسانەو چ ركوتەسەدور ل ،یرەس یردەو بيد ەئاسود یانيكیژ یهينانیدەب ۆب

 ،یكوژەڵمۆو ك نفالەباران و ئ ایمیك راوكييڵەد ەدور ل غدا،ەب یكانەستیناسيونال
 ەك یتیەەاڵمۆك یرژيميك یاریكوردوستان خواز یندەبەرزۆز یو سامان تەرەسەل ندەمەهرەب

ژنان  یكانیەو داخواز قەرحەب ەبهينيت ، ماف یدەب یكسانیەو  تەدالەع یمەك یالن
 یرەس) یزمیونالێناس یكانیەكارەواشەچ ەدروشم ەتیەواقع مەئ ەیندەوەئ. ربكاتەگۆمس

 شەندەوە، ئ ەوەلكردەپوچ(  كوردستان یقودس وڵد یركوكەك ن،ینەۆێنان ەموچ ۆب رزمانەب
 .كوردوستاندا ەل یاسیس یالتەسەد ۆب نوسازەرچا یكیەستیوێپ ەكرد یاسیس یركوتەس

 یالنانەو یمانا زمیونالیناس ەب یەرەشباوۆخ وەئ ەیوەنیوەر یخود رەه ەوەتریكیەال ەل
 ەیوەاكردنیج ۆب ەكوردستان یرەماوەو ج كارانێكر یباتەخ مەردەب ەیرچاوەب یكێسپۆك
 یكردنەشەگ یرجەم شەمەئ ەك یكانەرۆراجۆج ەحزب ەو ل ەیەوەبزوتن مەل انیكانەزیر
 .انیكانیەئابور ویاسیس ەافم ینانێستهەدەو ۆب ەانیباتەخ

 یكردنەشەگ یتەۆر ەب ەندەكوردستان ب یاسیس ەیندیئا  ەك مڵێب ەوەئ ێبەد داییتاۆك ەل
 ەیرەب ەوەكیەال ە، ل ەوەكوردستان یكانیەركەس یەاسی، س یتیەەاڵمۆك ەزێه وانێن یكۆناك

 ەڵەیئاو یخۆبارود یتیەركەگ ەك یپارت یرەرابەكوردستان ب یداریەرماەو س یرجوازۆب
و  یاسیس ەماف ەل شەچرپ ەب داەرەڤەد ەل خوازانیو ئازاد ژوێم ەب تێرێكوردوستان بسپ

 ەكوردستان ك یخوازیئازاد كاروێكر ەیرەب ەوەتر یكیال ە، ل نۆێدەن انیكانیەئابور
 ،ەانیباتەخ ەیناغۆق مەئ ەیینوكەه یئامانج یاسیس یرتەش دوەیقێب یئازاد ینانێستهەدەب
 یكانەیەئاماد ەب ەندەب ەوەئ  داەختەس یەكۆناك مەل ینێد ستەدەب وتنەركەس ێك ەیوەئ
 . .ەوەكوردستان یخوازیو رزگار یئازاد ەیرەب

 شتاێه ەكوردوستان ، ك یكارێكر یستینۆمۆك یحزب نهاەت دراوێپ ەجازیئ یحزب 42 ەل رەگەئ
 نهاەت رەگە، ئ یەپارت ەیكەژیل یكانەنجامەئ یئاشكرا دژ ەو ب یشنۆر ە، ب یەن ی ەجازیئ
 یوازەروو بانگ ەخاتەد یپارت یكانەرستەپەنۆك وێدز ڵەوەو ه تەاسیس یترسەم ەحزب وەئ

 یەئازاد ینگرانیەگشت ال یركەئ ەوە، ئ یكانیەترسەم یدژ ەوەستانەو ۆب كاتەد خوازانیئازاد
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 ۆب باتەخ ەیرەب تێیكرەاندۆیب كێرۆج رەهەو ب ەوەببنۆك ەتەاسیس مەئ یورەد ەل ەك
 ......نەزبكێهەب یرەگەژنامۆر ن،یربرەد ی، ئازاد یاسیس یئازاد

 02/05/7505 یسدن

 

 "ی بوو که مه ڵه شت قه رده کی سه چه"

 03/50/7505 ایدیم شیکورد ڕی پهڵما – نیبڕۆ ڵکیما

 ر عومه مانڕێ:  وه هیزینگلیئ  له یانێڕرگ وه

  له نید حهاڵ سه ۆیزانک  له  هڵسا 74 یشت عوسمان رده سه نوس ژنامهڕۆ س،یما ی 53   له
و   نجه شکه ئه ی شانهین  که  وه هیزراۆد ڵموس  له ی که رمه ته ژ،ڕۆدو  یدوا.  نراێفڕ رێول هه
بو و  ی که مه هڵ شت قه رده سه یک چه ،یکان نوسه ژنامهڕۆ ڕێك هاو وه.  بو  وهێپ ی گوللۆه ینیبر
 . باشتر و ئازادتر بو یکێو کوردستان ئه یون خه

  له.   وه بوه ێنو یجاش یوڕ وبهڕکوردستان کرد،  ۆب ڕی شت شه رده سه  ، که وه داخه  به
  کورد که یر روه شتمانپهین یزێه ی وه نگار بونه ره به ۆشتاکاندا، ب فتاکان و هه کان، حه سته شه
 0220 یدوا نجایو ئ یبارزان یفا ال مسته مه یکوردستان یموکراتید یپارت ن هیال وسا له ئه
 یت کرا، حکومه ده یت هیرا ابهڕ  وه شهیبان هڵالل تا جه یکوردستان ییشتمانین یتێک هی ن هیال له
 . کرد بو ڵ کهێعس ت غدا و به به ڵ گه له انییست ده  گرت که  وهۆخ به ی و کوردانه ئه راقێع

  به 0220  ڵینگان و تا سا کوردستان جه ۆب  وتوانه رکه سه یتێک هیو  یپارت یکان رگه شمهێپ
 ینڕی اپهڕ ر، نگهیسیک ینرێه ریز دا، وه 0220  له ماڵ به.  وتو بون رکه باش سه یک هی ادهڕ

  الوه به نۆواشنت.   ئاراوه ناێغدا و تاراندا ه به یوانێن  له یکیێودا و، سه یقوربان  کرده یکورد
.  قاندۆت انیکوردستان یکڵ و خه راقێع یباکور  وه انهڕ گه نێدام حوس سه یکان زهێه  ستا که وه
  دا و له نه انۆڵیک ڕ شه  له اکانیچ  له  رگه شمهێپ ،  رادهیئ یو پته یزێه  شدا،  به مه ئه ڵ گه له

 ید یکێئارام،  جار ی ناگه په ینیۆراس پهۆو ئ تێکو  دام له سه یکشکانێت ڵ گه ، له0220
 . وه هیناێست ه ده به انیوتن رکه سه

 0222 ڵیسا  له ،ێنیکورد بب یوتن رکه سه  که ایژ نه  نده وه ئه یبارزان یفا ال مسته مه  وه داخه به
  مه له یر فا سه ال مسته مه.  مرد  وه فه ره شه  فا به ال مسته مه.  مرد  نجه رپهێش یشۆخ نه  به
 . جاش  بهبن  ده  وه رگه شمهێپ  له  دواتر ۆیخ  یزا هڕو کو ڕکو نۆچ  که ێرناچ ده

 ڵشت سا نها هه ته.  کرد ڵ کهێعس ت به ڵ گه له یست ده  ،یکاک یاڵدوی ك عوبه وه سعود، مه
  دا که یگاڕێدام کردو  سه ڵ گه له یودا سعود سه ، مه0220 ڵیسا  کان، له نفاله ئه یدوا
 .  ن کهڵ کوردستان هه یمان رله ر په سه له راقێع یاڵئا یجمهور یس ره حه
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 کداێکات له.  کا چاك ده یکێشیئ  مه به  که ێست کردب هه یوا یسعود بارزان مه  هی وانه له
 نێنگاو بکر ر ته گه ن، ئه بکه 0220 یکان وداوهڕ ین باس ز ناکه حه یپارت یکان سئوله مه

 یکردنڵ کهێست ت ده یچاوکردن هڕ  ،  به بوه ستیوێپ  که  وه ننهێه وا ده انی که هیودا سه یپاساو
 ێزانی کورد ده ییئاسا یکڵ خه ی وه ئه ماڵ به.  کاندا هییرانێئ  زهێه ڵ گه له یبان هڵالل تا جه
  رگه شمهێپ.  یت هیر کوردا سه ك له بو، نه  ر پاره سه بو له كڕێ شه ۆناوخ ڕی شه  که  هی وه ئه
 . هین  نهندا فمه ره ئاوا شه  شهیم هه انیکان رکرده سه یرام مه ماڵ فن، به ره شه به

فا و  ال مسته مه یزاکان هڕکو.  کرد کورد ده  له انیرگر شاخ بون و به ی هڕۆڵ  رگه شمهێپ
  له. نین  رگه شمهێپ  وانه ئه ماڵ بن، به  رگه شمهێپ یراتگریم ێو انهی الل ده مام جه یکان هڕکو
  که وهڕ و ئه یباس کان نهیرێد  رگه شمهێپ ن،یزنا دهڵ هه اداید چ قه به  که 7550 ڵیسا  له كۆده
.  برد بو  ۆب انینا په  دام که شانێپ انی وتانه شکه و ئه و ئه انیخواردبو کردم که ۆب انی اوازانهیج
 نێخور ده  که ی کانه وهڕو  ئه وانێن یاوازیج نڵێناتوانن ب ڵو قوباد و باف انڤریچێسرور و ن مه
 ێڵیهوت یکان تهیسو وانێن یکان هییاوازیج  له نۆڕپسپ ماڵ به ،  هیچ کان هیهراو ژه  که وهڕ ڵ گه له
بون  تاڵو دوره  که ی و کاته ئه  هی وانه له.  سنزیس رۆف ێڵیهوت یکان تهیو سو نۆتڵکار تزڕی
کورد  ی له سه مه ۆب زیرگ هه  وانه ئه ماڵ ، به ابنڕ گه اندای وه ره ده یر فه سه  له اندایباوک ڵ گه له
 . وه ره ته خه  تهۆخست نه  نهیق استهڕ ی رگه شمهێك پ وه انۆیخ یانیگ

رگ  مه  له شێباشتردا پ یکێژڕۆدوا یناوێپ  له ی وانه ئه ،  رگه شمهێپ ێینو ی وه نه ڕۆم ئه
 نڤیل ی که ره شت و نوسه رده ك سه نجن وه گه ڕیکو  مانه ئه.  کانن نوسه ژنامهڕۆگرن،  ده
 انۆیخ  که ی سانه و که ، ئه وه ببنه کانێنو  جاشه یرانگار به ێب ده  مانه ئه.   مه حه  مامه یرانۆس

فا  ال مسته مه. ن که ده انۆیخ یکورد  له انیکان نگه تفه یوڕ ماڵ به  وه هیت هیکوردا یرگ به  تهۆخست
 .ی که هڕکو  به ێزار ب رمه سعود شه مه ێب ئاواش ده ،ۆیخ ی زاکه هڕکو  بو به زار ده رمه شه  هیبوا

 ۆب  هی نامهیواه گه  م ئه.  قاندوهڵخو انی زهیموعج  وه ه 0220  له راقێع یکوردستان
.  کورده ییئاسا یکڵ خه ی رادهیئ یزێو ه یت مهیبل ۆب کوڵ ، به  هیکورد ن یت هیرکردا سه

ر  سه به  رگه شمهێپ.  ێنێخس هڕکورد ب ۆب كێل هه ی وه ئه ۆدا ب یکرد و قوربان ڕی شه  رگه شمهێپ
 .بن ڵزا شدا هڕ یر و سه رێول هه یر جاش سه به ڕۆم ئه  ستهیوێپ ماڵ بون، به ڵغدادا زا به یشجا

 یچاالک  وسا به ئه  الو که یم سالح رهه به.   هی هه رانیوناکبڕ  به یستیوێپ کوردستان
 ندانیز  له  که  رکرد ده یهار کرد بو، ناوبانگ ۆیخ  له یعس به یمێژڕ ۆیخ ی رانه روه کوردپه

  له عس به یهاوشان یکێتداراناڵ سه ده ڵ گه له  وه بونه وڕ وبهڕ  له.   نجام دا ئه ی وه کردنهیتاق
 ێشت ناب رده سه یقوربان ماڵ به.  بو باش نه حڵم سا رهه ك به وه یخت شت به رده سه دا،یی ندهڕد

 .واڕب ییاۆڕخ به

 یجێلۆک  و له  هیمیکاد ئه یند کارمه زیرپرا نتهیئ کانیرێم ئه ۆیتیستین ئه  له نیبڕۆ ڵکیما
 یستاۆمام نۆواشنت  له نزیپکۆه نۆج ۆیزانک  و له ایرنۆفیکال  له یاوانیر زه یاڵبا یندنێخو

 . هیی وه ته نه یشیئاسا یراساتید
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 شت عوسماندا رده نێوان قاسم ئاغاو سه  ولێر له هه  پارێزگاری

  0/00/7505   ج ره فه  مه حه ۆپشك

  یشچاوێپ  وه هیناێه انیجار قاسم ئاغا نیند چه كان وداوهڕ  یتیشر ابردوداڕ  ی ژهڕۆند  چه م له
  یوعیش  یزبیح  یلكراوید  ی رگه شمهێدو پ به  یت هیسوكا كه  ی هیَ  ویدڤی  و گرته و ئه كڵ خه
  یست هه كڵێزقاۆت  ین خاوه ژاند كه هه  ی وانه موو ئه هه  وه ناخه له  قاسم ئاغاوه ن هیال له تێكر ده
نفال و  ئه  یزام  یناێه داۆیخ  یدوا قاسم ئاغا به  ی باسانه و نهێو و ئه. نی وه ته و نه  یمانیشتین

  یست ربه دهێو ب  یمسارد خه  ید  یكێجار و وه هیناێمومان ه هه ریب وه  یكڵ خه  یكان ئازاره
م  ئه  یكان ئازاره زوۆر س رامبه به  مه رخه همت كه  ێند چه  كه  وه نهیشاندایپ  یكورد  یتاڵ سه ده
  یت هیو سوكا ك هیایدیمۆك له  جگه  یزكردنربا قاسم ئاغاو ده  ی وه هاتنه به دان گهڕێ.  ته للهیم

  یكێكان شت نفالكراوه ئه  یسوكار كه  یست و شعور هه به  یت هیكان و سوكا نفالكراوه ئه  یحڕۆ به
 .بوو تر نه

و  كاتیب رێول هه  یزگارێبوو پار ده نه  كه  هی هی كوشنده  هڵ و هه ئه  مهیئ  ی نهیم نوس ئه  یست به مه
وزاد  نه  كه  یی هیۆیناریو س ئه. بوو  زهڕێ و به ئه  ی شهیپ كارو نه نه تێر به كێها كار وه ۆست ب ده

  یر نهیب بوو كه  وانه موو ئه هه یرسام سه  یی هیبوو ما  یشكردنینما  یك ره سه  یر كته ئه  یهاد
و  ك هیایدیمۆك له  جگه اندی گهیاڕ دا كه نفرانسهۆك سێپر له زگارێپار  ی وه بون ئه  كه هیر گهۆشان
 ۆب  یكردن زگارێپار  ی و قسانه ئه.  یخش به ده نه  ی كهید  یك هیمانا ت هڵف غه  ی ادهڕرق بون تا غه
 انیم كه هی  ساده رۆز  ۆیر دوو ه به بوون له ڵقو  یاریسو پر امانێڕت  یی هیس ما موو كه هه
  ی كه دیساۆنیج  ی ادهڕتا ۆڤمر  یوبردنێن كوشتن و له به ت بهیو تا  یمن واو ئه ته  یكێسی كه
و  شیئاسا  یزگا ده تێب هه  ی قسه دا سهی م كه بو له ده  ی وه ئه ؟ ارهینداز ئه  یكێزگارێپار  یكار
 رێژ ر به سه ماڵ ت بوو به حكومه  ی كه هیرم فه  ژهیب و وته  ی كه رهیز وه وۆناوخ  یت زاره وه
موو   یبر له  م ماسته ئه تڵێ ماندهێپ زگارێپار  یهاتن قسه وه و نانه هیوال ئه  یكردن وه هۆڵخ

  یی هی و وته ئه ناێه داۆیخ  یدوا به  یاریپرس انید كه كێم شت دووه!  هیدایت  یستور ئه  یكێسیگور
  یوڕ له( تینێبم رێول هه له  هین تۆوت ب مانێپ واتڕقاسم ئاغامان ئاگاداركرد ب)بوو زگارێپار

ر  دادوه  یرمان فه  ێب به  هین یك هی هیتاڵهاو  یركردن ده  یماف كێن هیس و ال كه چیه  وه هییاسای
 مان كهید  یكێشت اسای  یر روه دادگاو سه به  یت هیسوكا  له  جگه  یوزاد هاد نه  ی م كاره الم ئه به
 ، سهیلۆپ  یشیئ  وه ناگرم، ئه كڵ من خه)تڵێ ده رێول هه  ی ژنامهۆر له زگارێپار. تڵێناێپ

  وه ونبكاتهڕ  یكڵ خه ۆب  زگارهیر پار سه له( من  یارڕیب ك به ر، نه دادوه  یارڕیب به شیو ئه
  م سوكه ئه!  هیمن ن  یشیئ  وه ئه تڵێ ده  ۆیخ كداێكات  له كرد؟ڕێ به  یقاسم ئاغا  ێك  یرمان فه به كه
 كڵ خه  یگرتن تیزان ئه ۆت كات كه ده  یرسام سه  یتوش  ساده  یك هیتاڵموو هاو هه  انهیۆیناریس

  ی گهڕكام ب به اساوی  ێیكو  ونه كه ئه اونانڕركردن و  ده  ید ر ئه دادوه  یرمان فه به  سهیلۆپ  یكار
  نم نه مه ته  یژاێدر به كیدوورو نز:قاسم ئاغا) تڵێی ده نابت جه  قاسمت قوتاركرد؟ كه ۆت اسای
 ۆب  كهێس كه نۆچ تینازان تیناسینا  كه تڵێینا مانێپ  ی ئه( ناسمیش ده  و نه  ومهینیب
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نها  ته ۆت! كرابووێقاسمت پ  یركردن ده  یرمان فه  ێر سه  یكان هییرزا به له انیربازتكرد؟  ده
 رابووێسپ ۆت  به كێنها كار ته كرابووێنفال پ ئه  یژگارڕۆ  ی كهیل مه و كش كردنت له  یرمان فه

  هیئاغا  م قاسمه ئه  یبپرس  هۆیك  یمقامیقائ  له  یتتوان نه ۆب! تر  یچیك ه قاسم نه  كش بوو له
 امینڵد ؟ خستوهڕێ به  یدژ  له انینیمپ كه كڵ و خه وروژاندوه  یزاران كورد هه  یزۆوا س  هێیك

 . ین قوربان خاوه  یكڵ خه  یداواكان  له  دراوه نهێپ شتنت گهیت  یماف ماڵ به  وتهیپرس

ك  وه  ینفالچ كوردكوژو ئه  یكێوان هڵپا  یسی كه ت له نگ هاتنه ده م وه ئه خت تهیپا  یزگارڕێپا
  یژڕۆ تداو به كه شاره  ی رگه وجهێن له  ی وكاته ئه  وه كاته ده وڕو وبهڕ ت ارهیوپرس قاسم ئاغادا ئه

و  تیبو  ێكو له ۆت انیكوشت اندوڕف دای كه ژهێلۆم ك رده به له انیشت عوسمان رده سه وناكڕ
شت و  رده سه  یسی كه  له تینگ دهیب كرا؟ نهێپ ت كهید  یكێكار  ینگ دهێب له  جگه ۆوكات ت ئه  یچۆب

 وێن  یر كته ئه مانان وهێئ  كه تڵێ دهێمان پ وه قاسم ئه  یربازكردن ده ۆنگ هاتنت ب ده به
 رۆز شیكانیۆناریر س گه ئه  هین تانۆخ  یدست به زیرگ كردنتان هه  یشدار به كن هیر گهۆشان

  وه ئه ، وه وهێئ  یهاتوێو ل  یت هیكاسا دور بن له رۆز شیكان وره و ده تێب  رانه ودهیو فر ساده
 كان هڕۆڵبا  كانن هڕۆڵ  یر كهێج بهێج  یسان كه  وهێخشن و ئ به ده  وهێئ به ڕۆڵ كانن ستهیناریس

  وه هڵعاق  ۆڤیكام مر  ڵیق عه  تهێچ ئاخر ئه!  وه عهیواق  دوربن له شیجار رۆو ز لیز هڕبچوك و 
 ندكاریخو  ینوس ژنامهڕۆ  یكێنج گه  یرێچاود  یورد به  ندهێه  غه ده قه  یستیرۆریت  یكێكخراوڕێ

زار  هه انی ده  ین خاوه كێتاڵ سه ده ماڵ به تین هی بگه  یسزا به تێگرنگ ب  وه هیال بكات و به
ك قاسم ئاغا  وه  یكێتاوانبار  یڤیس له  یئاگا تێب قاندنۆترس و ت  یزگا ده نیند كدارو چه چه
  یكان هۆڵه ژڕۆ به ژڕۆو  نێكر ده شینما دا مهێر م هه له  كهێم رده سه  شانهۆب یۆناریم س ئه! تێب نه
  ژهێم  له  وه ننهێم ر ده ماشاكه ته به  وانه نها ئه و ته وه بنه ده ترڵیو خا  ڵیخا انیشكردنینما

  یدارشتن به  بوه  ی شهیپ  ی تهاڵ سه وده ئه ، وه نه كه رنهیو ب ستنیب و نه ننیب نه  انداوهیارڕیب
 زانێل  یكێستیناریس  یداكردنی په  له ریب  یت هی وه ئه  یتر كات ساده  له  ساده  یۆیناریس كڵێ مهۆك

  یاویو پ تێبگونج دا هك مه رده سه  ڵیق عه ڵ گه له انیكانیۆناریودوا س مه له  ی وه ئه ۆب  وه بكاته
 نیس ن كه  ڕی باوه  یی هیك ما نه  كه  الوازانه  قه و ده ئه وێن  یقوربان  نه كه نه  یوزاد هاد ك نه وه
 یۆناریم س ئه  ی كهۆریب  یپشت له  ی هڵق و عه به نین كهێپ  یقاقا  یی هیالوازن ما  ندهێه كوڵ به
تر كردو  تان ئاسوده( شت رده سه)  یحڕۆ تان هۆڵك یۆناریم س به ن، وه زانهێئام تهڵگا
بوو   یوزاد هاد نه  یناو ش اوهیو پ ئه كان؟ هینفالچ موو ئه هه  یئاغا  كرده شتانی(قاسم)
  له  هی زاران گومانمان هه هه ستایئ  یزان ده مان ستهیوتو شا ركه سه  یكێزگارێپار به مان ربهۆز
 ...   كوردستانه  یكوردو خاك  یت للهیم م ئه ۆو ب ئه  یزۆسڵو د  یر روه په مانیشتین

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

654 
 

 بارزانیم ی  كه منیش عاشقی كوڕه

07/0/7505  

 * دێئوم انیئار

و  ئه  یرخستن ده یست به نها  مه ته كدا،ڕۆ ناوه  شت عوسمان له رده سه  ی نهیو نوس ئه  نده رچه هه
 و  یق ناهه له   هی خنه و ره  هی گاكهڵ مهۆك   ڕۆیم ئه  یكان نهیچ  وانێن ی هی وره گه  هییاوازیج
  عاشقبوون به  یك هییند وهی هپ چیه كورد، یزانیخ  یت هیاڵ مهۆك و  یت هینایچ  یاوازیو ج   ییوا هڕنا

ر  سه له  مهیئ تێكر ده. واشبوو  مانیگر ماڵ به ك،ێكچ به  هیین وه  شته رده سه یدابوونی و شه
 تاڵ سه ده جا» نانه هیو ال ئه تێكر ده! ن؟ێیسزا بدر و نێیبكوژر شمانیكان هَ  ڵای و خه ون خه
 و وه نه بكهڵس شمان،یكان هڵای و خه ون خه له » تره یكین هیر ال هه اخودی اننۆیخ
 .  یستیرۆریت و ستهیناشا ی وه كرده  ستن به هه ئازاد، یاڕرویب یبون ادنهیز یترس له

 ۆبكوژن؟ جا ت شیمن و نێب تێكر ده! بم ئه ی كه هڕكو  یعاشق ك هی نهێیك م وه  شیمن مان،یگر
 یژیتوندوت  ی وه نگاربونه ره به ۆب كار یجدد ت به حكومه»  چونكه م، واناكهڕنا ب! بمكوژن؟ ڵێیب
ان ی ت،ێبكوژ كێنوس ژنامهۆ ر كچه ت،ێچ دهێت یست ده و تێد ڵید نۆچ یدی، ئ»كات ئه ژنان یدژ 

نها كچ  ته كه ت،ێب هه شیتر  یك هیرا مه ئه ۆب  شه وانه له ت، هی نه انڵیید نا كه وه رئه به له
 . تێبكر وهێل یباس و تێبدر یل  ۆیخ تیناب و سوره یت كچ خه و كانه زانهیخ یت رامه و كه ف ره شه

 انی ت،ێبوب زڵۆئا یروون ده  یبار و تێروشاب اتریز كۆر سه  یكچ ، نهینوس م به ڵێیب ۆت
 نیبزان ، هی سمان هه م كه كه شتاشێ، ه نده رچه هه! شت؟ رده سه  یرگ كردن مه و جوانه كوشتن به

  ی كه زانهیخ له ، جگه كچه انیند چه و هڕكو انیند چه و هییچ انیناو و هی هه  ڵیند منا چه كۆر سه
 . تێوتب ركه ه د وه اكانهیدیم  له ستایتائ كه ، هییبارزان  ی واده خانه  ی نهێینها م و ته ئه. انڤریچێن

. ننێخنك ده شمانیكان ونه كوژن خه ده شمانڵیای خه كانت، نده وهێو پ ست و ده ۆت كۆر سه
م  ئه ، وه وهیئ یرچاو به تا به وه ئه ۆخ ماڵ به ، هیین داۆیخ ێیج له م گومانه ئه مانیگر

 پاشام  یكچ و هڵ چه كه هڕكو یكۆریدا چ مڵیمندا من له كۆر سه! نجامدرا ئه هییستیرۆریت وه كرده
  مه رده و سه له ماڵ به  ت،ێب ئه پاشا یكچ یعاشق و كهێژار هه هڕو كو ئه كه ، وتووه كه  ێرگو به
 ڵ گه له كوڵ به تێناكوژ  هڵ چه كه  هڕپاشا كو ، وه شه هییوتو مو دواكه و هه به شدا،یانیژ ی نهۆك

 یل هه دا یرێبو و  یترس چاونه و یت هیئازا  یك هێیكڕبیك له ،ێدراوس  یتر  یاشاكانپ  ڕیكو
 مو هه له كه هڕكو كات، چونكه ئه ش شكهێپ  ی كه پاشا كچه شدا،ینجام ئه له و تێنێنگ سه ئه
 .  رترهێفترو ئازاو بو ره شه رگترو به جه به تر یپاشاكان هڕكو

 تهێبخر تێناكر ، تانه مهۆو ت ئه ن، كه كه ئه  وه ئه  یباس  راشكاوانه رۆز اكانتیدیم ك،ۆر سه
 ن،ی ر گومان بكه گه ئه ، هیین  مهێئ  یگوناه  مه ئه ماڵ به! ك هی هڵما بنه انی ك،ین هیال ڵپا 

  ی شاشه له تانۆخ ی شه هڕ هه 77/2 ی كه بژاردنهڵ هه ر له به كێژۆر زتان،ڕێ به چونكه
 .شانداین  وه كانه هیڤییت
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 ینۆكارت لمیف له  وه  هڵییمنا  له كه   ی هی نهاڵمندا  هڵای و خه كو ئه وه  ش،یوا من  ك،ۆر سه
ر  هه انیش مه ئه یر نوسه ؟ نهۆچ ێپ انتی مه ئه ۆت! بووم ت كه هڕكو  یعاشق ، ومهینیب لالیندر سه 

ت  رامه كه و كێچون وڕئاب چیه و هییئاسا انی مه ئه دا مهیئ یتاڵو  له انی ؟ یچ انی؟  كوشتنه  یلیقاب
 ۆس ب به ان،یگ كۆر سه. ك كچ نه  هڕكو  یباس ان،ی مه ئه چونكه ؟ هیین دواوه  به یكیروشان

،  وه مه كه ئه اتیینڵد، د ر سه د ده سه.  هی وه پشته له یكێست ده نڵێ ش نه مه ئه
 دا،یكێوتار  یكات  ن لهۆچ ن،ۆنتیكل یالریك ه روه هه ستاێر ئ هه تێكر ده.  هیین وه پشته له یچیه
 ، وه هیدا یماڵ وه  وه كه هی نه خه رده زه  به یالریه كرد،ێل ی كه كچه ینێخوازب ستێپ ش ره یكێاویپ
 . ك شهیف به انی ، وه تهی بده ماڵ وه روا  هه شۆت

 دایق ناحه له ندێه ن،یژ ئه دایكاریب  له ندێه ن،یژ ئه دایژار هه له ندێكانمان، ه نجه گه ك،ۆر سه
 شیكێس كه و تیچ ده و تێد وه انهییرچاو به به انیژ ینگ السه و  یكسان هینا ژانهۆر ن،یژ ئه
نگ  هاوسه كان رازوه ته هیین كێنگ بكات، سه انییر دادوه انهیوا ره  هیین كیداد الم، وه  تهیب هیین

هات،  نه و هات ێیم ر ده دا به انۆیخ ندێكانمان ه نجه گه ، هییوا هڕنا م ئه ێیسو  بكات،  له
 ، گولله ی ژنهیر و ندرمه جه یواڵر شا به وتنه كه انیشیرۆز ، جهیئ یحر ناو به وتنه كه انیشیرۆز
 تێس ب با به.  یقوربان بهبون  انیشیرۆز و اچونیت دایو برا كوژ  ۆناوخ ڕی شه له انیشیرۆز

 واویه یپشكوتن ر له كانمان به نجه گه تریبا چ دا، وهێئ یتاڵ سه ده ی هیسا ریژ له ستاویئ كۆر سه
 تێس ب بابه ئازاد، یاڕرویب یكوشتن تێس ب بابه كۆر سه.  یقوربان نهێكر نه ان،یكان ئاواته
 .   كانمان رانهۆس یكوشتن تێب س بهبا كانمان، شته رده سه یكوشتن تێس ب بابه م، هڵ قه یشكان

 یت هیاۆڤمر  یژویم وێن  اننهییخست  ، مه حه مامه یرانۆو س  شت رده سه یدبونیه شه  ی داستانه م ئه
 ۆڕیرش سه و  یكورد یر گه ژنامهۆر  یاڵبا به   یرز ربه و سه  وه هییكورد   ینووس ژنامهۆر  یژوێو م 
 .كات مارئهۆو تاوانباران ت  اوكوژانیپ و ستانیرۆریت ۆب 

 نایئار ناسراو به* 

 

 نیایدا ته  سیمبول له

  ر عومه زگارڕ  

  بوو ، چونکه ت بهیتا یاسیس یکێووداوڕ( شت عوسمان رده سه) نووس ژنامهڕۆ یکردن رۆریت
 داێت یانیژ  گهڵ مهۆک ستاێئ  که ،یاسیس یخۆبارود  دا له شانین ی تازه یکێناغۆق یوورد  به
 چی، ه  کردووهێپ یست کوردستان ده  له یاسیس یرۆریت 0220 ڵیسا  ر له هه. کا ده ڕێ به

  بوو که هه یک هیند تمه بهیند تا شت چه رده سه یرۆریت.  ێد ییتاۆک ی که  هین شیک هی ئاماژه
  سهی م که ئه  بوو که ر دهیت ارمهی ییژووێم یرج و مه ڵ هه تر،یوان  له  وه کاته ده ییایج

 یحراجیو ئ تاڵ سه ده ۆب نانێفشار ه یر فاکته  تهێببا، بب ۆیخ ۆب نیۆزسۆپۆئ یتواناکان
 .  دندروست کر
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  شتنهی گهێم ت س ئه که رۆز ۆب. ستدا  ده  له ییرما دا گه" کات "  یر فاکت رامبه به له  سهی که م ئه
 یژدانیو  و له یور رهیب  له رانۆشت و س رده سه ن هڕ و باوه موو له هه  ،چونکه هین ڵقبو یلیقاب
 م،اڵ به.  دمانهای  له  شهیم هه"   مبولهیس" و  ئه  که دان هڕ وباوه موو له ، هه  هیسدا زاران که هه
  به  که کێزمیکانی، م  هیبوون دا"  ڵسومبو"   به یزمیکانیم  ، له  هیدا رهێل کڕێ  که شهێک
و  یترس ، چاونه ییژووێم ی نهیم زه یبوون حازر بوون و ئاماده  زووتر له یک هیراێخ

و  یت هینایمانا چ  به اریشۆه یکێس ، که مڵزو  به اریست هه یکێس که  تاکه یایژۆلۆکیسا
  له ێن ده وهێپ ڵی، پا یاسیس یم ستهیس  به ک هڕ گه یشتوانیدان  ی "  بوونۆنام"  یکان هڵقو

 .موان هاوار بکا  هه یاتیج  له یترس مه  له ڕپ یک هی وه ساغ بوونه

  وه کاردانه م که هیرام شکاندن ،  حه  بوو له وێل واوێل  که  ته بهیتا رۆز  م هاواره ر ئه رامبه به  له 
م  ئه یبوون یجد  له  هیاینڵشت د رده ، سه  مه و ده ئه.   رگ بوو مه ی شه هڕ شت هه رده سه  دژ به

م  له.  چۆک انیمردن  انی  کردن ، واته"  چۆک"   له  هیتیبر  که شه هڕ هه یکێش ، به  هی شه هڕ هه
  له وازێمان ش هه  دان به  ژهێدر ی هیو مانا به  وه ، مانه ێرێبژ دهڵ هه  وه شت مانه رده  سه  ناغهۆق
و  ئه  که  هین  وه ئه یروبووم به ارڕیب  له  ته هامه م شه ئه.  ۆیخ ییئاسا و ژانهڕۆ یانیژ

 یروبووم به کوڵ مووان ، به هه یاتیج  له کردنهاوار ینجام ئه  دروست بوو له ۆب یرتۆپ سه
 ژوو،ێم یاساکانی و گهڵ مهۆک یکان هیی ئاماده ی وه ره ده  له  که -:  هی مانانه قاره یکێانیگ

 ۆیخ شت  رده سه ،یکان وهاواره نینووس  به یئاگادار بوون و گهڵ مهۆک یئاشنا بوون ی وه ره ده له
 . مبولیس  کا به ده ،یدیتراژ یکێمان هقار  کا به ده ،یقوربان  کا به ده

"  ڵمبویس" و "  ایدیتراژ"  ی وه ره ده  له ی،ناتوان وه شهیریشنبڕۆ یژێتو  به یکورد ی گهڵ مهۆک
  وه هیژۆلۆکیسا یبار  له  نهیتوان م نه ئه. بخا  کڕێ یاسیو س یت هیاڵ مهۆک یبات خه
 وێن  له  ناوهێم ه رهه به ژووێم یبر کو جه وه یکردن یقوربان  به ۆخ یانیگ ینانێمه رهه به
،  دایاسیس -یت هیاڵ مهۆک یت بهیتا یرج و مه ڵ هه  له  که ی انهیاتیسا و که له رۆز یکێش به
،  ن اناکهڕ،  نڕۆنا یچ که انێیرگ ل مه ی وه بوونه کینز  له انینڵد  مچهین انی انینڵد

 ی هر دوو نموون عومه ریز و نه لیکام ئوف هڕ. ن  که ده انۆیخ یرگ مه یوانڕ چاوه و وه ننهێم ده
 انی شه هڕ هه انیرکردنۆریت له ر ربهۆز یک هی ماوه  ، که نانیباد  کانن له ده وه نه ی هی ده یقوربان

رکوک  که  له فیر شه ریبدولستار تاه و عه رانۆ، س یمانێسل  له یل کرعه به کرابوو،ێل
دووا   له  که ی مبوالنهیو س ، ئه مبولیس  و بوون به وه مانه انیموو هه کرابوو،ێل انی شه هڕ هه
 . ن  دروست ناکه یم ستهیس ینێوشو ێر ج سه له ک هیر گهیکار چینجامدا ه ئه

م  له خنه هڕ  ، گرنگه دایاسیس یرۆریت یکان هیو قوربان مبولیس  له  ستهیو ل ئه م رده به له
 ی گهڵ مهۆک  له مبولیو س ایدیتراژ  موحتاج بوون به ی هیژۆلیۆدیئا – یاسیس  هیشۆخ نه

  وه به ستیوێپ تریچ.  یت هیاڵ مهۆوک یاسیس یچاالک یکخستنڕێ ی تازه یج نهه مه  تهێبکر یکورد
 ستاێتا ئ ی وه ر ئه سه رگا له ده تێب ده یت هیاڵ مهۆو ک یاسیس یبات خه.  نێبکر ادیز مبولیس  هین

 خت شوهێپ ێب ده ێنێشک ده کێت کێرام حه کێر نووسه ێکات. دابخا  یت واوه ته  به  راوه گوزه
 کێ، کات ێب اریال د یکان  س و جاسوسه سحه حه ی مانچه ده  له پاراستنۆخ ی خشه نه
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 یاریزان و نهێو کردێل یداوا  که تهیسا بێو یر به وهڕێ ر به گه ئه تێرن نته ئه ۆب ێرێن ده کێووتار
 یکێستیڤیکت ئه کێکات" .  رمێنان ۆب انتیچیرد ه به له یرت دا سه"  ڵێب ی ێبا پ  رهێبن تۆخ
 ت نانه ،بارکردن،ته وه شاردنهۆخ یگاڕێ خت شوهێپ ێب ده ێکر ده ێل یرگ مه ی شه هڕ هه یاسیس
"  یر هونه کوڵ به ، هین"  ڕ باوه"  این ته یاسیس یبات خه  ، چونکه ێعلوم ب ال مه یشیچۆک

 " .  وام بوونه رده و به وه مانه

ت  نانه ته کوڵ ، به ننێم ب رهه به یت هیاڵ مهۆک یشۆڕناتوانن ش این ک ته نه ایدیو تراژ مبولیس
توانن  ده ایدیوتراژ مبولیس.  ننێست ب ده کوردستان  ناتوانن به ڕۆیم ئه  له شیبچوک یرمۆفڕی

.  وره گه یعالمیئ یک هی سته ره که  ببنه ێکر ، ده یکات یکێنیمپ که یرم گه ی سته ره که  ببن به
  وه ندنهێ،خو  وه ناگرنه یانخوازۆڕو گ یاسیس یبات خه ی"  کخستنڕێ"   ینێشو زیرگ م،ههاڵ به
  نموونه ۆ،ب تێکر ده یاسیس یورد یکێبات خه یگاڕێ  له  گهڵ مهۆک یکان هیی ئاماده ۆب

س  سحه حه ی هژمار  له ێمتر ب که یبووان ئاماده ی ژماره دراو نهێپ  گهڕێ یکێشاندانیپۆرخ گه ئه
   انینڵد  که کێکات ۆب ێریبگڵ تواناکان هه ی، با پاراستن  باشتره ێکر نه  وه ئه کان سهیلۆوپ

 . ره رامبه به یکداران چه ی ژماره یدقات بووان سه ئاماده ی ژماره

 دا گهڵ مهۆک  له کێتاک یت هیاڵ مهۆک یبوون ۆنام ی فانهیر شه یحساسی، ئ یمان قاره یانیگ
  که ۆڤمر  له  رهۆم ج ،ئه ێب مووان نه هه یم خه تریچ ێناکر  هیمانا ڕو پ ڵقو یک هی ووزه
 ینال که یاتیج  له ێکر ده  کورته رۆز انیبوون مبولیو س انیمان بوون قاره  به  وانێن ی ماوه

  به ت اسهیس ، هین زۆس ی فواره ت اسهیس.   وه زنهۆبد انۆیخ" وه  مانه"ینال که  له" ایدیتراژ"
 ، هی دواوه  به یقانوون یسزا ، هی دواوه به یاونانڕرگ و  کوردستان مه ڕۆیم ئه  له یت بهیتا
موو  هه ر مبهرا به ، له نێرام شک حه یکێقل موو عه م هه رده به له نیجد رۆز یخۆبارود  مانه ئه
 شیاسیس یبات ، خه نیدا یشمول یکێم ستهیم س رده به له  مهێ، ئ دانیاسیس یکێستیڤیکت ئه
  له  هیتیبر  یکورد ی چ جامانه ێر ب سه له یگال جا چ عه یشمول یکێم ستهیرس م هه رده به له
 .  هی وه مانه م ئه یر هونه ی گهڕێ  له یی شهڕی یانۆڕگ یپاندن و سه یوام رده به یت کردن مانه زه

 

 .شت رده مێژووی دوای سه

 د حمه ئه حمود مه

  هی هی دووده ی وه انهێڕگ یژووێکات م ده یانی به دایکان نامه  شت که له رده سه یکان ونه خه
رگ بارو  و مه کسان هینا یکێهانیج  له  وهێل وانێل  که کێون ، خه  تهاڵم وو ئه یکڵ خه یانیژ له
 یکردن هر ند به چه یون خه.. شتنڕ نێخو وۆناوخ ڕی شه یکوشتارگا وڕ شه یون خه..  وڕئاب ێب
و  انیقوت و ژ یکردن ۆڵنترۆبردن و ک ناڵتا و به یدز یون خه..  یو پاوان خواز ڵ مهۆک

 یکردن رست په نهۆک به ی سهۆپر یون خه.... دایتێبرس له ی که کهڵ خه یاگرتنڕران و  گوزه
..  وێش ینان ک هیپاروو ۆناو موحتاج ب رپه سه ێوب یی ئاواره یانیژ یون خه..  گاڵ مهۆک
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 ینین کهێو پ بزه ی وه انهێڕگ یون خه..  انیژ ۆم بوون ب خه ێل بوون و ب سه هت روێت یون خه
 .. تهاڵم وو ئه یوخسارڕ ۆوق ب وق و زه شه ی وه انهێڕ، گ  نهیق استهڕ

 ێو ب یشۆخ نه و هڵست ئازارو نا ده به نۆچ  که  هی کهیو دا ئه ی نهێشت و رده سه یون خه
کات  ده  ژمارده ئه یزوخاو  له ڕپ یانیژ یکان ساته و هی دهۆریگ  وه هیکان هیی قرهۆئ

من   وه ئه ی خهۆووت ئ ی و نه ینیب ی نه ندروست که ته یکێش له ۆب ژداێدر یک هیوانڕ چاوه له
  قرهۆئ  له ڕم وپ خه ێب یک هی ناسه هه شتاشێه نڵ هینا  ، که تداراناڵ سه ده یکیدا ک هبووم و

 دایانیژ له  که کێکیدا...   وه داتهیب شینێو خاو ێشێکڵ هه ڵیقو به  وه هیکان رده ده ینار که له
و  یانیژ ۆب  شهۆپ ش هڕو   بووه یگڕقو ی نگاوته په  زگهۆزاران خ هه و وهینیب نه ۆیخ له یرێخ
 .. یکان شهۆرگ جگه یرگ مه ۆب نازوێب ڵیمندا ۆب

 نۆچل  که دا،یت هیکوردا یناوێپ له دایڕۆف به یتێالو ین مه ته نۆچ  که  کهێباوک ۆب یکان ونه خه
کات تا  ده  وره گه اندایژ ی ێر سه رمه چه انی ناو ده له یکان هڵمندا یر سه به ڕقو ک هیزارو  هه به
 یم رهه به له تداراناڵ سه ده یچ ، که  وه تهێو بحه انداینا ساو په  و له تێنیبب یم رهه به
 یانیو ژ شیئاسا نۆچ گرن ، که ده انیاڕ کدا هی دژ به یر نگه سه و له نۆخ ئه ی که نجه هڕ

 ش ستاکهێم بژاردو ئه ئه ڵی هه ۆیخ  که کداڕێ باوه یناوێپ دا له ئه کێت یکان هڵمندا
 سکێو فرم  وه نه ناده یسپ یشڕی  له شیکڕێئاو  ستانه ربه ده ێب رۆز تاڵوو یکان پرسراوهێل

 .. اندایکان هڕ شه ن له که ده یباران

 شتاێه انیس نجا که په یرفانیگ  به  که  هی ره هڤ م ده ئه ینجان براکان و گه ۆشت ب رده سه یون خه
 ی ئاواره انیموو هه  که..  تێب کێپرسراوێل  تاقه یایمپان شه ڵبت ک هی ی پاره تێناتوان

 یدووچار  ، که ونێپ ئه  ته که مله م مه ئه یکان ستهۆکار ش ێو ب ڵتا به  ران بوون ، که نده هه
 ارید بوون به  رهی قه انی ربهۆز  ، که اندایرفانیگ ڵیتا به  له  وه بنه ئه یت هیاڵ مهۆک یرد ده انی ده

 یشۆخ یهانیو ج نجانه گه یانیژ یت زه ونازانن تام و له  وه  ارهیناد ینووس و داهاتو چاره
 ..تێب ئه یچ به انینووس چاره و هی یچ انیکان هی

 یون بوو ،خه  تهاڵم وو ئه یژنان و کچان ی"نامووس " یکوشتن یون شت خه رده سه یون خه
 یکلتور وان بوو به ئه یرکردنیزنج یون وان بوو ،خه ئه یتک کردن وئه شانێکڵ هه نێخو له
وان بوو  ئه یک کار و کوته زکردنڕێ ێب یون ،خه کان نهیرد به چاخه یم رده سه ی رستانه په نهۆک

وان بوو ،  ئه یکان هی یژنان و ئازاد ینیزان نه ۆڤمر  به یون خه..   وه اوساالرانهیپ ن هیال له
 اسایو  ند ژنه چه ینیناس یرم فه به یون ژنان بوو، خه ی وه بوونه ۆڤمر  به یون خه

 یکردن یزڕێ ێو عارکردن و ب بی عه  به یون کوردستان بوو ، خه یمان رله په یکان هۆڤنامر
 ی ستانه ربه سه ی وه ره ده  هاتنه یون بوو ، خه یف ره شه ێب ی" ف  ره شه"  یون خه ووان بو ئه
 کسۆلید  و به پرسراوانێل یکیدا یکوکچ و خوشک کردن وه انیژ یون و خه ڵما ی وه ره ده یانیژ

 ..ن  بخه کڕێ انیکانۆچۆشت وهات گه  کهڕۆوف لیبۆمۆتۆئ نیتر
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نگ  په یئاوات و زگهۆزار خ دان هه سه یون بوو ، خه ێنو ی وه نه یون شت خه رده سه یون خه
موو  هه  بوو به شتنی اگهڕست  ده یون بوو ، خه  ته که مله م مه ئه ینجان گه یروو گه یخواردو

 ادئاز یون وان ، خه ئه ی انهۆڤمر ی ستهیشا یکێانیژ ۆنجان و ب گه ۆب کان هی یمادد  توانسته
 ریپ یون و خه ئه یون بوو، خه یر هاوسه یانیژ  وه کهێو پ یستیو شهۆو خ شقیماچ و ع یبوون
وان  ئه یر وه خته و به یشۆخ لهڕو پ ئاسوده یکێانیژ یون بوو، خه  ره هڤ م ده ئه ینجان گه یبوون

 ...وان بوو ئه یئاوات و زگهۆخ یکردن ڵچا به  ندهیز یت هینۆچ یون بوو ، خه

و  یموکراسید ی هیال یال به  وانه شه نۆبوو که چ انینا رپه سه ێو ب وته ک که په رویپ یون خه
بوو  یوباوکان کانیدا یون ن ، خه خه ده ێل انیو کاندا خه قامه ر شه سه له ڵیماۆخ یانڕحکوم

 ستاێئ یچ که اندی گه ێپ انی مهێئ ژێدوورو در یکێن مه ته  ، که تێریناگ ێل انیستیوێپ یزڕێ که
بکات  انیکێت و خزمه  وه تهێبپرسر انی ێبکات و ل  وه مه ده به انیرباۆش کێوچک که  هین کێس که

  بوو که  تهاڵم وو ئه یکانیباوکان و دا ی وه بوو کردنه ره چوون وقه  وه مه ده به یون ، خه
موو  هه یانیو ژ  گهڵ مهۆک یچوون شێو پ ره به  بوون له یمادد یبات کار خه ڵسا یها هڵسا
و  یتان ره ده ێو ب یشۆخ نه انی ده ی وته ک که په ش ستاکهێم گرتبوو ئه ۆست ئه له انیک هیال

 یاگرتنڕ یون خه.. ن که ئه انۆیخ یدزراو یقوت  لهڕپچ ڕپچ یکێناریزار د ند هه چه ی ڕێ چاوه
  به و وه ردنهک ێنو یون و خه ئه یون خه.. وان بوو ئه یناکاو له یرگ جه یقرچانڵ و هه  کسپه

 ..بوو  مهێئ ی وه بوونه ۆڤمر

 نێخاو الوێو پ گرتووه ۆست ئه له انیکێزانێخ یوکردنێخ به یناچار به  بوو که کێناڵمندا یون خه
دوو  ینڕیک ۆن ب که ئه ی شار ته یقام و شه نۆاڵن و ک که ده نێوکڕت پ تاقه یکار  ، که  وه نه که ده
ر  به  ته داوه انیانش  که کێناڵمندا ۆب ان،ی که النهۆبچک  خوشکه یندنێخوۆب کێر فته و ده م هڵ قه

 یر بهێس  ش بوون له به ێب  که ت،ێناکر ید به اندایم وچاو ده له ییکارو تروسکا نیقورس تر
،   هیببونا کان هی یاریزانست و زان یرێترف یکڵێر منژا ک هه خوازبوون وه  ئاواته ندگاوێخو
 ۆب  وه تهێکر رج ده خه  تهاڵوم و ئه یکڵ خه ی بودجه  له  که ی ت و سامانه روه و سه ئه کداێکات له
 یئاست  تهێن هی گه ئه دا تهاڵم وو له یوار ندهێخو  وه ادهیز به کانمان هی یو ئازاد  مهێئ یم کوت ده
 یکان ساته رگه مه  بوو به نانێه ییتاۆک یون و خه مانه شت ئه رده سه یون خه.. هانیج یتاناڵوو
 ...  ره هڤ م ده ئه

 یبات خه ژووێم ییژاێد و به نی وه ئاواته مومان به هه  که  وه تهێڕێگ ده کێانیژ یکۆریچ شت رده سه
 ێب یایو دن انیژ یکۆری، چ دانڵ و هه شه گه له ڕپ یک هی ندهیو ئا انیژ یکۆری، چ تێکر ئه ۆب

 یکۆریچ ، کان هی یئازاد یرکردن و پاراستن به سته ده و وه انهیژ یکۆری، چ  وه وساندنه چه
 ڕو پ یران گوزه شۆخ یکۆری، چ یاوازیج ێو ب رکردنی چاو سه ک هی و به وه کردنه یتاڵهاوو به
 ی رادهیئ ی وه انهێڕگ یکۆریها و چ به زوڕێ ی وه انهێڕگ یکۆریچ.. قانۆت ێوب شیئاسا له
 .. ۆیخ یست ده ۆب کان هۆڤمر

 مارۆت ۆیخۆب یشیر روه سه نیم که هیکوردستان و  کرد له مارۆت ی ێنو یک هیژوێم شت رده سه
و  ۆڤمر یکان هی یئازاد یون ، خه تێبنوس ژووێم تێناتوان تێب نه یون خه کێس کرد ، که
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 ۆڤمر  به یون خه.. شترو باشتر گه یکێانیژ و ندهیئا ید نانهێه ۆووچان ب ێب یبات و خه ڵو هه
 یدوا یژوێو م یشت کرد رده سه  مه ئه...  یر رابه و به یئازاد یون و خه گاڵ مهۆک ی وه نهکرد ی

  ستانهۆد ۆڤو مر یخواز یئازاد یبات خه له ێنو یک هیژووێم تریئ اوۆڕردهشت گ سه
ک  وه ی که ته هیس وه ی وه ئهۆب..   وه شهێپ  تهۆهات نینگ ناب ده ێب یت مهیه کوردستان به له

 یبوارڕێ  نهیموومان بب هه یت هۆیخ ی ێج  وه تهێنێهرزدا بم رویو ب شۆه  زن له مه یکێسومبول
 .... نیست بگر ده  وه کهێرن با پ ، وه ڵگو یما سه  هی رهێ، ل  هی انهۆڤمر  رده به و نه امی م په ئه

 

 *اڵت سه شت و مۆنۆلۆگی ده رده رگی سه مـه

 ریعارف باپ دیع سه

 یکۆر سه یارڕیر ب سه شت عوسمان، له رده سه یرکردنۆریت ۆب  وه نهۆڵیکێل ی ژنهێل ینانیکهێپ 
 یاڕ له اوازیج اند،ی گه ی هی شهێو ک ئه یو گرنگ یند تمه بهیتا یدا مانا ۆیخ له ۆیخ م،ێر هه

 یادگاد یردان وهێست ت ده به  و ارهڕیو ب ر ئه سه له  هی هه انینیبێت  که اسای یانیزا شاره
  یت هیسا که یحوکم به ماڵ به.** وه ننهێخو ده

 یندو چون چه ێب یک هیماێه ۆیخۆگرنگ دا ، ب یکێزبیح ی کهاتهێو پ ت هڵو ده ی پله له کۆر سه
 .کات  ده تداراڵ سه ده یکێزبیو ح ت هڵو ده یتاڵ سه دووده نیرزتر به

درنج و  وێد یبون هه  وابهڕب تێتوان ده ی وه دا ، به ۆڤمر یتاک له  رهی سه یکێفاتیس( ڕ باوه)
 یک هیاستڕ به ڕ دا باوه شیمان کات هه بکات ، له اریناد یشت دارڵبا یسپ ئه هاویژد هه
  که  هی(ر ماوه جه یواڕب)تر  یکێرۆج ماڵ کات ، به نه یشۆیخ یانیژ وێن ی سته رجه به
  .     تێکر ده ایت یانۆڕوگ  هڵو گران تر جو سپاوه چه  وه ه(س که  تاکه یواڕب) ی وانه چهێپ به

،  دایی وشه 335 یکێاندنی اگهڕ  ، له وه که شهێک یودانڕ  ناوبراو ،پاش چوار مانگ له ی ژنهێل
) یشار ی شهیپ ر تهیف یکێ، کورد( لیسماعیحمود ئ مه شامیه)تاوانبار  یانانیر دانپ سه له
 30 یاندان  به( قدانیشو ته) یکردن ، پاش سازنده  وه وکردهاڵب انیکان گرنگه  هینێ، نه  هی( یجێب

 .  ند مانگه چه یر وانکهڕ چاوه یر ماوه جه ۆب  که گرنگه هڵوا هه یکردن وانڕ چاوه ۆ، ب رێکاتژم

  بووه قاندنۆترس و ت یوا شهێپ نیناوبانگتر به( باح ن سه سه حه)  ڵزار سا هه یر وروبه ده شێپ
 یر مسه ئه ۆب  شارداوه حه ایت ۆیخ  که  وه ه(راسانۆخ)و ( ی هڕ)  یر وسه  له( لموت ئه) یاڵ قه  له
 ێج به ێج یکان ارهی نه ر به رامبه به قاندنۆکوشتن و ت یکار یت هیویتوان( سریم)و (شام) یتاڵوو

  تاکه به  ، که  وه  هیی عهیش یلیسماعیئ ینزایئا یکان هینیبات  وتووه نکهیشو یپیت ۆیه  بکات به
ناسراون ، ( نیشاش ۆۆ حه نیساس ئه)  و روپا به ئه له انی( یدائیف)  گوتراوه یکان خشه بهۆخ
ناردون  ۆب ی خشانه بهۆخ  دهیم مور ، ئه تێر به یناو له تێستبیو ێیک( باح ن سه سه حه)

 انیناو و ، له ئه یرمان فه به یکوژۆخ ی وهێش کان دا به دا جاره زوربه ، له تێبوب ک هێیرکو هه له
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 یئامانج یسان که نیناوبانگتر به( یوبی ئه ینید الحه سه) و( و مولک زامین. ) بردووه 
 .شیتر یسان که رۆز له  بوون ، جگه یکان رکردنهۆریت

خت و  سه اڵ ناو قه ی( سالمینسارولئ ئه) یریم دا ، ئه( شامیه) کاک ی که انانهیدانپ ، له ماڵ به
  کهێروت تر به جه ڕتواناترو پ به رۆز ییژوێم ی(باح ن سه سه حه)  ، له( وا نهی نه) ی که هینێنه
 ڕپ گاوێج نیبالغتر ره قه  له ی که رهیچێن تێتوان ، ده( وا نهی نه) یریم ئه  چونکه.  دا ستاکهێئ له

تر  یکێدیموجاه  بکات ، به یست لبه و په تێنێفڕب دیموجاه کێگروپ  دا ، به نێشو نیئارامتر
)  له ی که هینێنهاڵ قه ۆب تێنێبه اردایست هه ی بازگه اروی نه یزێه  له ڕپ یمێر هه یخت تهیپا  به
و  انیورد  بدات ، دواتر به ڕێیف ردایم ئه یخت ر ته به داو له یئاشور یخت تهیپا  نهۆک ی(وا نهی نه
و دواتر  تێبکر یپ یواز  لهیپش ی مه گه یوازێش  ، به ی که اڵ ناو قه یکان نده وهێستو پ ده
  تازه  عهیم تاب ئه ن هیال له کێگفت یاندنی گه نه ێج ر به سه ، له تێم بکوژر ناوده ی گوله به

  هێڵف ێب  وه که هڕم با رک دا ، له ئه کردن له سورو ق نانێبه یکورت یش سزا وه به.   وه هی کوره
 . ریم ئه یتر یکان دهیجاه مو  به اندنی گه ت برهیع یست به مه  ، به  وه نه بکه

 ۆب کوڵ ستنادات ، به ده(باح  ن سه سه حه) یی هڵزار سا هه یم رده سه ۆک ب ، نه  ربورده سه م ئه
 یر ماوه جه ی(ڕ باوهۆک) به  ته حمه ، زه وا نهی نه یم رده سه یی هڵزار سا هه ێس یم رده سه

و  ئه  هی وه هئ شیو ساکار ، ئه رۆز یک هۆیر ه به له. ن  بکه یند سه په یئاسان به شیکان هیئاشور
 یب تێو هی ده وا نهی نه ی که رهیم ئه  ناکات که کێت برهیع ییبا  وه هیترس مه  خستنهۆموو خ هه
 . یکان دهیموجاه ۆب تێنینو

و  یر نوسه یفاتیس ی وه ندنه سهێل  به  تاوه ره سه ر له ، هه تاڵ سه ده ی نه هیو ال ئه ماڵ به
 تێو هی ، ده ی ستاکهێئ یستیرۆریت یدانێل رۆم  گات به ، تا ده یقوربان  له ینوس ژنامهڕۆ
 تر ره گه یک هی بهی و عه ینیریناش یتوش ی و کاره به کێکات ، له تێشۆدابپ ک هینیریناش یر سه

 نیداب یتوانست  له  وره گه یک هی القه ده یبون هه  به انانیدان پ   کاته ده  که ی وه ، به تێب ترده
رداو  ماوه جه یچاو به ن دهی ده ته رسکه ده  تاکه  که  .دا مێر هه یخت تهیپا یشیئاسا یکردن

 .  نێڕگی ده ادایدن به  که هیشاناز

 یقاچ تێشۆپ داده ێپ ۆیخ یر سه کێکات ، هی ێپ یک هی فهێل تاڵ سه ده ی نه هیو ال ئه کێرۆج به)
 (.   وه ره ده  تهێو که ده یر سه تێشۆپ داده ێپ یقاچ شیکێ، کات  وه ره ده  تهێو که ده

 رۆ، ز  چونکه  هین ڵتا رتاپا پوچ و به سه یک کهیۆناری، س( شامیه) کاک ی انانهیو دانپ ئه ماڵ به
 ریسگ شت ده رده سه یر نهڕێف یتاوانبار ێس شتاێه ی وه ، به  وه ته راوهێڵه ۆب ی وه انهڕ گه یپرد
و  تێب ده ئانۆخ ی قسه شیوان ، ئه راونێڵه ێج به تێپ و به زانراوه انیدوان یناو کراون ، که نه
  شهیم هه  کهێپرد( شامیه) کاک ینۆڕیگ  فادهیئ انی،   وه انهڕ گه یکان پرده بن له ده کێرۆج
  جاتن له نه یوق ته  مانه موو ئه ناوبراو ، هه یکردن  وانهێو د تێش  به اخودی،   هی وه سته ده به

 . ن وه اوبراوهن ین هیال و ژنهێست ل ده به داو که شهێک ی نگانه خنکان و ته
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 انی.  تێبکر ایت یکار ستیوێپ ێیپ دا به کێربار به هه تێکر ، ده  انانهیو دانپ ، ئه یکورت به)
و  ئه یم ده  له کوڵ به  ، وه تهێریلبگ هه تێتوانر تا نه  کراوه نهڕۆ،   هیدا کێتف ی وهێش ، له اتریز
  که تفه یقۆسات ب سات به ، یتر ی و گوپه ئه ۆب باتی ده  وه م گوپه ، له  هیدا تاڵ سه ده ی نه هیال
و  ئه ی وانه ناوچه به داتیکات ب ده ی و ئاماده  وره گه یکێم غهڵ به  کاتهی کات تاده دازلترده یم ده له
 کینز رۆکات ز ت ده ساره جه اتریز ی وه ئه انی.  تێو هی ده ۆیخ   دا ،که ره جارسکه  ارهی نه
 ( .ێیل  وه تهێبب

 کێگۆالید ۆب ی مانه موو ئه م هه رجه دا ، سه کێر ماوه جه ڵ گه له تاڵ سه ده ی نه هیو ال ، ئه ماڵ به
 !!! تێنێدو ده ۆینها خ ته ستایتائ  وه ته ماوه یگۆلۆنۆم به ی که خابن ، کاره مه ێل وه. کرد 

 

 !دەسەاڵت و تیرۆرسەردەشت و ئازادی، 

 قادر ریم ئه

 یموکراتید یپارت گاوەڵمۆک یئازاد ەیرەب یگرژ وانێن وەشێک ەچوار مانگ ل یدوا 
 وەوەنۆڵیکێل ناوەب ەیژنێل نجامەرئەعوسمان س شتەردەس یرۆریت رەسەکوردستان ل

 ەیوانەچێپ ە،من ب اندەیراگ یکێنجامەعوسمان ئ شتەدەس نوسەژنامڕۆ یزۆد یدواداچونەب
 مەئ منۆب ،یو تاسان گرتن کبوونۆش داەنجامەئ مەئ رەرانبەبەل ەک رانەنووس یاەڕل کێرۆز
 یشەب تدارانەاڵسەد یەیاری مەئ یەکراوبوو الشم وا وانەڕچاو یدا ەکەژنیل ەک ەینجامەئ

 .تێدوادابەب یشیتر

 دراوێبژەڵه ەکەژنی،لەوەستەدەنادات ب چیه ەکەژنیلەباسکردن ل ێبەب ەیەژیل مەئ ینجامەئ
 یرۆریت یماکانێه وەئاماژ مووەربوو،هێولەه التدارانەسەو د یسعودبارزانەم یکراو یارید

 ن،ەڕیپەد ەنێت یبارزان یزانێو خ موکراتید یپارت ەل کانەو گومان شیعوسمان شتەردەس
 ینووسەژنامڕۆ یکێنجەگ یتیەزاڕەبوو، نا وانەووبڕ یوروژاندبوون شتەدەس ەیتانەوبابەئ

 یکێالتەسەو د کەچ ەڵگەبوون ل کێبیدەئ ەیوش ەیمەتار،گڵیتاۆت یتەاڵسەدەبوو ب اریهوش
 یفەرەت نیەالەل ێیبوون ل یوانەڕچاو وەیەژنیل مەئ یکردن ڵبووەق ۆیەنراودا،بێپەس
 یداواکار ەشیمەه مۆخ ێیجەبوو،بەکوشند یکەڵەیەه گاەڵمۆک یئازاد ینگریەال روەرانبەب
 یەوا کیژۆل یەوا مێپ ،ەکەوەنۆڵیکێل یرێچاودۆب مەک یبووم الن نیەالێو ب یواقع یکەیەژنیل
 یزۆدۆب ستاێئ ەیوانەئ یکار شۆیەب ،ەوەتڕێکەئ استڕ گرانترەب(  ێب) کراڵبووەق( لفەئ) ەک
و  انەیکەمانەیموکرات و هاوپید یپارت ۆب ەمە،ئەگرانترو وردتر نەکەکارد شتەردەس
 ەتاوەرەسەلەک تەبیتاەب ت،یبەدژاورترد سانید واندانەئ ەیکەتەحکوم ەلەک شەوانەئ
 ستاێئ المەبوون ب یناراز کێمەک تێب ەوەکۆیەه رەهەب داوەن ەرۆریت مەئ ۆب انیمل ۆوخەاستڕ
 ەچوون کانەتدارەاڵسەدەزبیو ح تەحکومەربەس یزگاکانەو د مێرەه یتەحکوم یرەکەقس ەک
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 ناوەب یکایندەس شەوانەکرد ل یۆیەناریس وەئ ۆب انەیکۆئ وەویەئازاد یرۆریت یپالن ەیرەب
 . ەزبانیح مەئ یرەبێس یکانەکخراوڕێو  نوسانەژنامڕۆ

 نیەالەل تەبیتاەب شیتیەزاڕەو نا کرانەقس رۆز ەیەوەنۆڵیکێل مەئ یکانەنجامەئ ەیبارەل
 مۆخ ەوۆیەه وەب ،منیەرداەسەچوون ەل ەویەنەدەم یگاەڵمۆک یکانەکخراوڕێ
 ەب انیستیوێپ ڵدوو خا ەوانەل کێرۆزەگرنگ تر ل ەنگڕە مەاڵزم،بێپارەئ ەیوەکردنەدووبارەل
 ەڵگەرلەه یپارت یتدارانەاڵسەد ەک ەکەڕێش یئاشکراکردن انیمەکیە ت،ێب ەوەکردن وونڕ
 انیکێستێوەڵه وەقس مووەه کێرۆجەب ر،ەس ەچوو انیبوونڕەتو ڤیرێک شتداەدەس یرۆریت
 ەکرد ک انیکار ەوەرئەسەل ەوەژڕۆ مەکیە ەرلەه ەوۆیەوهەب شیوانەو ئ ینیبەئ انۆیخ یدژەب
 ەب انۆڕێدانا و دواتر گ انڵیسوڕە تەسرۆک ەتاوەرەسەل چنێتر بپ یکێسەک یملەل ەتاوان مەئ
 رنجەسە،ب(نسارەئ یگروپ) یمل ەانیخست شتاشێو ئ یەخسەش ەیشێک انیو دواتر وت انۆڕگ

 یپارت ۆب تەمۆت ەینجەپ رەرانبەب ینیەن،الەه ێڵدووه ەکەسۆپر یمەرجەس رەسەدان ل
 یتدارەاڵسەد یکێزێه یتەو خ ستەو د نەوەل ووڕ شیکانەنتێرگومەئ ەیربۆو ز شنێکەادڕ
 وڕەتو ەیکەکۆرەس یخسەو ش یپارت رداەرانبەبەل ،ەوەتێناسرەد داەرۆریت مەل یپارت کەو
و  یئاگراو یو وتار الماردانەپ ەب ەوەنگژەت ەخست ۆیخ ەوەژڕۆ مەکەیەرلەه وەتەحڕەنا
 ۆب دانڵوەو ه کێپرس چێه ەیوەدانەن مەاڵو ەوەشیتریال وەل مانداوەرلەپەل پاندنەسۆخ
 ! .عوسمان  شتەدەس یتیەساەک یکانیەموو جوانەه ینیسڵۆداپ

 ەیکەژووێم یمەک یالن ەنگڕە ،یەنەتاز راقداێع یکوردستانەل یو ئازاد تەاڵسەد ەیمەگ
 یکانیەاسیسەزبیح رەسەل رەگەئ ت،ێبووب ەوەکانەنیرنشیم یدانەڵرهەس ەڵگەل

 انیئازاد وۆناوخ ەڕیش یکانیەقوربان ەیژمار ەنگڕە،یتێکیەو  یپارت مەک ین،النەیبکەقس
 ەرێکوەبوون و ل نۆسیزۆپۆئ شەوکاتەئ ەک ەزبانیح مەت،ئێبەن مترەک عسەب یه ەل رۆز
 یکانەنگریەو ال ندامەئ ەشیمەه کوەڵب کەڵرخەه کەن ەشیمەه ەبووەه انیزێه کداێیەد

 کان،یەقوربان ی،سوتاندنەمردن داو یسزا ەتککردووەئ کداێدانەرملنەه رەرانبەبەل انیشۆخ
 ەبیرەهاوت ەاندانڕد یتر یگاڕێ زارانەه وەوەردانەب شاخەان،لیتککردنەان،ئیناڕیزمان ب

 ەتاوانان مەئ مووەرهەسەل انۆیخ یچاو کێسانەک ەک ەیوەدا،ئەزێدوو ه مەئ یژووێم ەڵگەل
 یاسیس یرۆریوت کانەالدەج یستەد نهاەدان،تەئ یەناداد مووەه مەو مل ب نەخەدائ
 یگاەڵمۆک یاکانیئازاد مەرجەس ۆب کنۆڕێگ یندنەکەڵه یکیرەخ کوەڵب ن،ەزناکێهەب

 مەئ یریچێن ەببن انیداهاتوو ەیوەو ن ڵمندا انی انیشۆرخەه یەدوور ن رۆزەک دستانکور
 . ەالتەسەد

 ەیکیەساز یۆناریس شتداوەدەس یزۆدەل کەڵخ یەیتیەزاڕەنا مووەه وەئ ۆب یپارت یدانەملن
تا  تێچەد ڕیوملهو کردنێپەتڵو گا کەڵخ ەیرەب یکردن نیریناش ۆب یتیەدژا کەپتر و ەک
 زارانەباه ەیکەتەاڵسەو د نێو خو ێڵ،خ ەوەکاتەد امانینڵد کێشتەل ،ەوەنۆڵیکێو ل کۆریچ
و  یئازاد یقیباق و بر زارانەباه تێداب انیورەد شیوارەندێخو یرۆخو معاش  شێک مەڵەق
و  قڕو  نێخو یکانەسنور ەل ینتقەم یکانەسنور مەاڵب تێواسەڵه ەویەشۆخەب یموکراتید
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 یسنور ەوەتەڕێبپ شیکێجار نهاەت ۆب تێو، ناتوان تیرناچەد گۆلۆنۆم یکانەوێچوارچ
 تێویەنا وەستاوەو التەسەد رەسەل ەک ەکێزێه ەیشێک ەزێه مەئ ەیشێک ،یواقع یگۆالید
 یرپرسانەب ،ەوەتێستەبەد ەوەزێهەب ۆیخ ینووسەبکات و چار ینیزەداب یباس سەک میملەب
 ەمەئ ن،ەڕۆود نێخوەهاتوون و ب نێخوەبەک ەکردوو انیجار باس نیندەچ ەزانێه مەئ
 مووەو ه دانەیم ەتێدەک یاسیس یکێزێه مووەه ویەکورد یگاەڵمۆک یاریپرس نیترەورەگ

 مەئ یکانیەزۆریپ ەسەل یتیەزاڕەو نا نیبن،نوسەدەپرس مەئ یتووش گاشەڵمۆک یکێتاک
 ت؟،ێب نێخوەکردن ب یاری تێکرەد زەڕێئازاد و ب ەوەکراو یکەایگاەڵمۆک یو داواکردن ەزانێه

 وانەل ەک ەیوانەل ژووێمەل ەیەزانێه مەئ یگرتەرنەرسوەد ەیەوەتر ئ یواقع یاریپرس
 .ەویەنڕیس ژووداێمەل نێو خو کەڵخ یقڕ یبورکانو  زتربوونێهەب

 ەیوەبزوتن ن،ەیبک نۆسیزۆپۆئ یکانەزێه یهاتنەن نگەدەب رەسەل ەگرنگ شیواقع ەیقس دوو
 یەیتیەزاڕەنا مەشتدا،ئەردەس یرۆریتەل کەڵخ یتیەزاەنار ەڵگەهاوکارو هاوتا ل انۆڕگ

و  تێبەن نگەدێب تێوەیەد وەئ ەک اندەیاگڕ رێولەه یتدارانەاڵسەد ەب یشەوەئ وەوەشێبردپ
 یکەڕێش یپارت ەک شەوەئ یاێڕکرد، و ستیوەشۆخ ەیەیوەبزوتن مەئ ەک کردیوا شەوەرئەه
 چووەد یپارت یغانیف ەل پترەک ەک بووەوەئ ەیکیەاستڕ ەبار مەاڵب کرد،ێستپەد یدژ یعالمیئ

 ناوەب رویکاد مووەه وەئ یبوونەاقیلێب ەوەشیتر یکێبوار ەل وەوەبوون ووەڕووبڕتا 
 مەک انی ینگبوونەدێب ن،یژەئ داینگەرهەف یکیەژارەچ ه ەل ەک شاندایپ یپارت یەیعالمیئ
ال  یالبدات و کات یپارت یشۆفرەڕشەل ۆیخ ەک تێبەوەئ یکێنیەال تێکرەد انۆڕگ ینگەد

 یئاز ینەیمپەک مەئ ەک تێواب یال انی ،ەیەوەبوون ووەڕووبڕ مەئ ۆب تێبەگونجاو ن
 ەڵگەل مەاڵب ،ەوەکاتەدۆڵک ەل ەڕەیو ش رکەئ مەئ یەشۆخ ستەد ەیگێج رۆز ەک ەنڕیربەادڕ
تر  یزێه کێندەه یهاتن دنگەب ،ەوەکاتەئ یجد یاریپرس رۆز یووەڕب ووڕ انۆڕگ داۆیخ
 وەوەناساندن ۆخ ینیمپەکەپتر ب شیوەئ مەاڵب ،یەن یشانازێب کانەپەچەزێو ه یتەبیتاەب
 زوێه ەب کراووۆحساب ب یکەیەوەبوون ووەڕووبڕتا  تێچەد کانەووداوەڕل دانۆخ یرۆم
 یرەماوەو ج کێوداوڕ رەهۆب کانەکارت مووەه یدانڕێو ف نیشت زان مووەهەب ۆر،خەماوەج
. یەتیەزاڕەنا مەئ ەبدات ەورەگ کێزێه تێناتوان شۆیەوهەب رەو ه نەزێه مەئ ەیشێک بوونەن

 ەچنەووتن د یاستڕو  یرەشکێپ ستەدەک ەوەبکات مەکەوەل چیه تێناتوان شەمانەئ مەرجەس
 . ەوەژووێم

 ەوەعوسمان،ل شتەردەس یزۆد یدژ یۆیناریس یداهاتوو یشەو ب کانەووداوڕ مەرجەس
 یووەڕووبڕکوردستاندا،  ەل ۆڤمر یکانیەئاسا ەو ماف یئازد ەیشێک ەک ەوەکاتەد امانینڵد

 ەماف مەئ ییپانتا وەالگرنگ یئازاد ەک کێسەرکەه ۆو ب ەوەتۆب نیچنەڵهێنگپەو ت یگرڕێ
 نۆو چ تێب حسابەوب نیوردب تێبەد شیاستەڕب مەاڵت،بێنگبەدێب تێناکر تێناسەد ۆیخیهەب
 بگاتێت یماکانێو ه نگڕەکاربکات و  دایئازاد یەیکاەئاواش ل کاتەد یئازدەل یرگرەب

 مەئ یمەاڵو نیباشتر ەنگڕە یرانسەو تول ینگەڕەمەو ه کاربوونەو وورد یژێدر سەفە،ن
 یکێناڵسا ەنیبر مەئ ینیوتر و خ یکانەمەڵەو ق شتەدەس یرۆریت ەیشێک بن،ەزۆد
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 ەل یژڕێ نێخو ەب یکانەستیرۆریو ت وشەخێئازادو ب یمەڵەقەب شتەردەس ،ەوەتێنێمەردۆز
 .ەوەتێنێمەد ندوویز داەمێئ یژووێم یرەوەریب

 

 !شت  رده ی سه كه مه ڵه زیز و قه د بوعه مه ی محه كه شقارته

 شدار عوسمان به د،ێئوم انیئار

ر  سه جا له شن،ۆك ده  شهیم كاندا هه تاكه یست ربه و سه ییئازاد یناوێپ  له ی وانه ئه و مو هه
 یتوانا  كه ت،ێب زێه به  ندێه انی رادهیئ  هی وه گرنگ ئه ڵ مهۆك انیس بن  كه  تاكه یئاست

 .نها ته به تێب هه انییرۆكتاتید یكێتاڵ سه ده یو خاپوركردن كردنۆڕوگڵئا

و  یئازاد یستهاتن ده به یناوێپ  له كان هییو ژوێم  رهاته سه و به شانۆكێنگ و ت جه رووداوو
  هیو كا زه موعاره یزبیو ح ڵ مهۆووپ و ك گر یر ئاست سه له رن،ۆز دایكسان هیو  یر روه دادپه

و  یانكارۆڕو گ ئه ن،ێردرێژم ئه كێست ده یكان نجه په  به ی وه ئه ماڵ به. گاداڵ مهۆك یكان هییاسیس
 .ن ده ووده ر  وه كهێس كه  تاكه یست ر ده سه له  كه  هی ورانه ق و گه زه  رخانه رچه وه

 یواو ته  به ییراێخ  به رۆز داییدوا ی ژانهۆم ر تونس، له یتاڵو ی رهاته سه ووداوو به و ر ئه 
و  ینیشب گه یامی په كیوورو نز د  و وه وبووهاڵخش ب به  مژده یكڵێوا ك هه وه هاندایج
 یتاڵ سه ده رێژ  له  دهۆریكان، گ وساوه ست و چه ده رێژ  تهاڵو و مو هه ێیگو  به یر شكهۆخڵد
د  مه محه یی زه ربه و جه یتێمان قاره زیرگ هه تێناب گومانێب  كه. چرپاند دا،یرۆكتاتید

 یحۆر  باس له  هییژوێم  ووداوه م ر ئه یوان هڵك پا وه تێكر ده  كه. تێادبچی  له زمانیز بوعه
 .تێردرێبن ۆب یشیو درود و ستا تێبكر یپاك

 ماڵ ، به وه كورت بكاته ین مه ته  هیین شۆخێیپ كۆڤێمر چیو ه  شهۆخ كان نسانهیئ یانیژ  راسته
و  رتر گهیكار رۆز( د مه شت و محه رده سه)كو  وه یست ربه و سه  یئازاد یناوێپ  مردن له

  مهێئ ییواڕب  به  هۆیب ،ییرۆكتاتیو د ییتێو برس ییون بو نه ی هیسا رێژ له كێانیژ  له  شترهۆخ
 . ختن شبهۆوان خ ئه

 وانێن  له  كه  هی ونه كچو هی و له ئه ر، سه نهی بخه یوناك رو  ستمانه به مه دا رهێل  كه ی وه ئه
و  یت هیت و ئازا ماسه وحه وس نو ژنامهۆر یشت عوسمان رده سه  كاكه دیه شه ی كه مه هڵ قه
 ینوك ، ارتهشق ینك ده یبات شت له رده من سه یاڕ به  كه.  زهیز د بوعه مه محه دیه شه ی رادهیئ

و  ییت داله و ناعه مو ر هه رانبه به  له ۆیخ ییزارێب و ییت هیزا هڕنا ناوێكاره به یم هڵ قه
 وڕ خسته مانداۆخ ی گاكهڵ مهۆك  تاك له یماف ۆب یكورد یتاڵ سه ده ییت هیوا هڕو نا ییكسان هینا
  هییت هیگرتوو ی هیگاێر و ئه یزانی شت ده رده سه شیباش رۆز  كه  وه كهێوتار  رهیزنج ێیووتو د  له
 یت هڵیق و عه  كردینیشبێپ یش مه ر زوو ئه هه انیژ به  نانهێهییتاۆرگ و ك مه یگاێر ر به
  كه شن ببخهێپ میایدیتراژ یكێم مردن كه دوعا ده) یو  نووس  وه ندبووهێخو ی كه ره رانبه به
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 یانیشت و ژ رده سه یخوازیدئازا یامی په ماڵ ، به(تێب م اكهیدیتراژ ڕپ  انهیژ ی ستهیشا
 . تێگرڵ هه ی كه مه هڵ قه  ست له دا ده نه ی گهێر  یئازاد ییتروسكا یون بو و نه یت داله ناعه

 كێئاگر. و بو واشێه یكێوتاند، ئاگر سو ێپ ۆینها خ ته به و وه هیشت كرد رده سه ی ئاگره و ئه
ها  ن به ف و خاوه ره ن شه و خاوه ژدانین و خاوه یكێموو تاك هه ڵید  له ،ۆیخ یدوا  و كه بو
 شیكورد یگاڵ مهۆك ی وه نانهێئاگاه به ی وره گه یكێنگ زه. ردا به یكان هییخالق و ئه ییت هیاڵ مهۆك

 .داێل شیكورد یو وتو خه یایدیو م اندنی راگه  به ی زمانه وهێد یكێباز ی وه له  و، جگه بو

بوو  زێه به یك هی وه كاردانه یون بو نه   وه نهیكرد ترڵو قو ی كه زامه اتریز ی وه شدا ئه وه ئه ڵ گه له 
موو  هه  به  كه مێر هه یكۆر سه ی كه ژنهیل ی نجامه ئه یی هیقینت نا مه  و بوختانه ر ئه رانبه به  له
 نیپاكتر یت رامه و كه اتیخس شه انیستیو و  وه انهینۆه ایدن یخوازانیو ئازاد وسان نو ژنامهۆر

 ماڵ بوو، به س نه كه یواڕب یگاێج  نده رچه ن، هه دار بكه كه له انی كه تهاڵو ینج و گه  شهیهاوپ
 ی وه رئه به نها له تونس، ته ی شهۆڕو ش ت ئه بابه  بوو له ك هی وه كاردانه  به یستیوێپ

 .مان ئه ی وه ره ده  له  كهێمز شت ره رده سه

 ێل یشیخراپتر یستێوڵ بكات هه  سانهی كه  رهۆو ج ئه ڵ گه له  هڵ ئاوا مامه كێتاڵ سه ده  چونكه
 ، هیونا بو زترێه توندتر و به رۆز كان ستهێوڵ كان و هه وه كاردانه  هیبوا ده ت،ێكر ده وانڕ چاوه

 شیو نارد ئه وسان نو ژنامهۆو ر خوازانیموو ئازاد هه ۆب یكێامی په یكورد یتاڵ سه ده  چونكه
  مهێئ ی روه ره ده له كێمز ره نی ناكه شڵیو قبو  ئاسانه  مهێئ یال كێموو شت هه)و  بو وه ئه

 !(رێول هه  له ت بهیتا  به تێدروست ب

 ، اوازهیج رۆكوردستان ز  شت له رده سه یرۆریت ییشت و دوا رده سه یرۆریت شێپ یژووێم
 یامی په یرگ مه  شت به رده تونس، سه  د له مه محه یوتاندن سوۆخ شێپ یژووێكو م روه هه

و  رینجان و الوان و پ گه یروون و ده ڵد وێن له یرێو بو یترس ت و چاونه داله و عه یئازاد
 گا،ڵ مهۆك  هیخش به ی(نا)و  اتریز یاریشۆه یرگ مه  شت به رده ، سه وه روانده وانوت ككه په
 تێر بكر سه له ی قسه تێب ده كێموو شت و هه  هییدس ن موقه  هیگاڵ مهۆم ك س له كه چیه نیوتێیپ

  له زێه نیزترێه به نیوتێید پ مه محه یرگ كو مه وه شیدواجار ت،ێر بكر سه له ی وه نهۆڵیكێو ل
 .تێو ناكه یایفر  كهڕۆو ف تێناگر ۆیر خ ماوه جه یرق ر رانبه به

 ڕیجا ی سته جه ڕیگ  به  خت بوو، چونكه به شۆتونس خ ی كه نجه گه نڵێی ده داییتاۆك  له
 یئازاد یمز ك ره داهاتوو ناتوانن وه یكێتاڵ سه ر ده و هه دای كه تهاڵو ۆب یون و رزگاربو شۆڕش
 نانێهیتاۆو ك رۆریو ت ی كه مه هڵ قه یشكاندن ییدوا مانۆخ یشت رده سه  كاكه ماڵ به نن،ێناسی نه
 ۆب انیبوختان  یكان ئاواته واویو ه ایون و خول خه ی وه و كوژاندنه ییهار به  تازه یانیژ  به
 .دروستكرد ۆب انیشیت مهۆو ت  وه هیینۆه
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  الجێكى دیكه حه

 (شت عوسمان رده سه حىۆر  به  شه شكهێپ)

 محمد ران كامه

ون و  خه ك هیایدن وتى، كهڕێ به ژیلۆو ك ره گرت و به  وه سته ده به كانت بهیكت ى هیانی به و ئه
ستت  ده وێرچى نوسراوى ن كانى هه رسته ىۆك  له نابوو،َ  یه تداۆخ ڵ گه ت له نجانه زى گه حه
رقوش  قه كى هی رسته ژیلۆم ك رده به  چى له كرا،كه ده دى نه به ایكوشتنى ت ی بوو، وشه هه
كو  وه  ژهڕۆو  هئ. ىێبكوژر ۆت  ێب ده  هاتبوو كه دایَ  یبوو، ت  وه كه هی هڵ ند بوده ستى چه ده به
  ژهڕۆو  ئه.ر جوان بوو هه  وه هیكان نهیموو ناشر هه  به  وه الته به انیژ  كهید كانى ژهڕۆموو  هه
 كرد زت ده حه

. بكاتَ  یباشت ل انىی به ىَ  یَ  ر و چاوه تَ  یستاب وه ژیلۆرگاى ك رده به  له" ت كه ناسه هه" 
و  چى ئه ق، كهَ  ر  بووى له ىڵخا.  وه كرده جوان ده كىَ  یموو شت هه  له رتیب  ژهۆَ  و ر ئه
كوشتن   له  وان، جگه ستى ئه ى ده كه نوسراوه. كردى ده ڕێمان چاوه داێو له كان نه مهیهر ئه  ژهۆَ  ر

 ىیتروسكا  بوون، له كۆترسن  نده وه وان ئه ئه. بوو نه داێت ى كهید كىێشت ن،ێو خو
. گرت ده نه انڕوناكیى  رگه به  چونكه ت،ێب رێكو انیترسان چاو ترسان، ده ت ده كه مه له قه
ست  مه نێخو نىۆب  بوون به  ڕهتو  بارگاوى كراون، كه زێه كىیژۆل  ن،به رانه وه و بونه وان له ئه
 انی سوجده  اوهی حه به حزورو نه  هاتنه  وه به ده ئه به نه شقیع ندى بهڵ م مه رده به وان له ئه. بن ده

 ...برد

 كانى ركراوهۆریت  قه قله حاجى له حىۆر مجار كه هی ۆب ۆڕا،گ كێموو شت هه ،ۆدواى ت  له
 ان،ۆیخ ى كه هڵما  هاتن له.  وه ئاسمانى شاردا كرده  به انری ڕى كورد كوژى، سه مى شه رده سه
بوو  هه كىۆریبوو نا، چ بوو نه هه كىۆری، چ انیگرێرقا ت ى خانه كه وته ى مزگه ر مناره سه له
كرد،   ده  ژهڕۆو  له انیباس.  وه هیاێڕگ ده ۆت ۆب اناڵتیو كانى ژهێژچرنوك در  ره وه بووى بونه هه
  هاته  له په  ورامى به اڵح هه سه رۆدكت  ژهڕۆو  ئه. كردن انیرۆریت نۆقوش چ ره قه اوانىیپ  كه
 و وه كردهێل كى هی ڕەه وتبوون، په دا كهێو له  كه ۆى ت رانه فته و ده ێبو كت و له ژیلم كۆ رده به
  ژهڕۆو  ئه. داێپ ى كهید كىێالج هاتنى حه ىڵوا عروف نوسى، هه بدولخالق مه عه ۆب كىێامی په
  رت له ره زه شۆت ان،یشت گ رده سه"گوتى   وه شمهۆق  الت و به  هاته  مه حه  مامه رانىۆس
  خسته ێزیستى ر ش ده وى كردى و مناره نه ۆب ڕێزی ىر سه َ  ال قه  ژهڕۆو  ئه ".كان دا ؟ زه په

 .ىۆر سنگى خ سه

  له اكانیماف.. ژا ت ههَ  وال ژا، هڵشار ش اكان،یماف چونىۆب ى وانه چهێپ به ،ۆدواى ت  له
موومان  هه ش وهۆت ڕێگەی  له وۆت انیستیوان و چوون، ئاخر ئه خیرچ سه اندایك امهی په
 ىۆنى شا خته ر ته سه  له  انیستیوان و ئه. ستا ههێموومان هاوارمان ل چى هه ن، كه بكه نگ دهێب
چى  كه نى،یبب شیكێمبارسۆك ىڕۆڵت  نانه ته تیتوان ى نه وه ئه ۆ، ب وه خواره  ننهێبته انیژ
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سوكارت بوون،  كه ى ژهێ ڕۆس كى هی مانهیتاز یێی وان چاوه ئه. ر نا سه له تیوان هڵتاجى پا
گرى،  نه داێپرى  ما سه نه كڵیما. ێشپۆ ش نه ما جلى ره ت نهرى وال به له چى كونج و كه كه

 نن،یب نه  نده خه مبه ده ىۆت تریچ انیستیوان و ئه.  وه هێیوش دره نه داێیما ت نه كَ  یئاسمان
سنگى  به انۆیى  ت كه نده خه له ویوانلیل ى نهدا وی تهم وال له  هی ئازاد هه وارىیرچى د چى هه كه
 ان،ۆیخ ى نهێو اتىیج  بوك له سَ  یف  له كانت شهیو  هاوپ انێێیهاو. واسىڵ هه انۆیخ
 .دانا انۆیت ى نهێو

  له.بوون تر لهۆیك كان لهۆیك  نوسه ژنامهۆَ  كان ئازا تر و ر ئازاده  نوسه ژنامهڕۆ ،ۆدواى ت  له
و  ر ئه سه له كان ژهَ  یو تو نیموو چ هه. ى ئازادى فراوانتر بوو ره به كان لهۆیختى ك دبه به

 شمپێ  قام له استى شهَ  ر ناوه له. كرد ده تیندار خاوه ۆت  ، كه وه بوونه ۆك  هی سفره
ڕاسێ الى   و له كَ  یرَ  یپم شوف الى چه  له ك، هیم قوتاب دواوه  له ك،ێنووس ژنامهۆر

  هیوعیو ش ى ئه دا قسه و كاته له". ئازادى... ئازادى" كرد اندهیهاوار انیموو هه ك،ماڵێ حه
ستاون  وه  كه ستهۆر ش سه ى له وانه و ئه  مهێئ اوازىیج"  تڵی ده  ،كه وه وته كه ریب م هیراقیع
و  له  كه ستهۆر ش ى سه وانه تا ئه  هی قوربانى هه  به مانیستیوێپ ، كهێتر مهیند سانت چه این ته
 َ  وى له  زگهۆخ.  هییو قوربان دى ئه ر ئامه بووى سه ۆت  وه ئه". زن دابه  تره همیند سانت چه
  ى ،كه رانه ر و ال نوسه و بن نوسه ر سهرنو و سه ئه. ندرایێ ڕاگه  كه نهیمپ كه ى ژهۆَ  و ر ئه  هیتابوی

  وه دوره  ر كزى له سه  ند به چه. ننَ  یرد ى پاشاى رووت ده رازاوه ىڵ ى باخه نكه ته  شاباش له
 انیبوون  لهۆیك  گومان له تانڵو سو ك هیرایتى كام حمه ر ره به  ونه بادا بكه ستابوون، نه وه

 .بكات

ما  ئازاد نه كىَ  ینوس  ژنامهڕۆ.انیكان زانهێر  فشارى خ به  وتنه كه كانت شهیهاوپ ۆدواى ت  له
 وانى ژنامهڕۆكارى  به  به  كه كمیدا". تكوژن ده نایگ ئه  كه مه  ، قسه به تۆئاگادارى خ" نڵی نهێیپ

م  كه ره ، هاوسه" هی دواوه هب نىیش ، هێوئ ىۆمق ۆمق"  گوتی ده  وه هیی ڕهتو  به ،ۆمق ۆمق ڵێت ده
 شیمن  به تیی زه ر به گه ئه ۆبوو، ت نه ىڵشت منا رده سه"و هاوارى كرد  وه رز كرده مى به كه لهمنا
 كىَ  یو باوك كیدا ڕىكو شۆى ت وه له ئاگاێب"  همان بێتەو هڕە جوانم كو به تیی زه به ، وه ته هینا

 ك هیچرا ، وه تهی دان كه ئاوه كڵێكرد ما ده زت حه شۆى ت وه له ئاگاَ  یب.رگ سوتاوى جه
 . وه تهی رم كه گه" ت كه ناسه هه" ڵ گه ڕ لهساردو س كىێنیر سه .نىێرسیداگ

 

 زمانی بکوژ چیه؟

 ن سه حه شوان

م  که م، دوعاش ده بکه مۆخ یکان بکوژه یداریتا د مم که ته هۆڵم یهاتنییتاۆک یوانڕ چاوه له "
 شت عوسمان رده سه" تێب م اکهیدیتراژ  انهیژ ی ستهیشا که  خشن ببهێپ امیدیتراژ یکێمردن
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ند  هه  به یکورد یتاڵ سه ده یترس مه کڵ خه ی وه ئه ۆب ێو ترمان ده ۆڤیندان مر چه  هیئا
 .ێرگر وه

ند  چه  به ێب ده  هڕمبار و توو غه کڵ کا خه ده رۆریت کڵ خه تاڵ سه ده  ژانهۆر تڵێ شار ده ڵیوا هه
 .   وه تهێچ ده یریب له ک هی ماوه ییو دوا  وه تهێنێدیرا ک هیۆیناریس

ر  به رناکا له ده یکورد ی گهڵ مهۆک  ر له سه کێناسڵ مهۆک چیه ڵێب  راشکاوانه  به ۆڤمر ێکر ده
 رمان رکهیداگ ۆب  کهێن مه زه  که ی انهۆیو ه ئه ی که رازهیش یکچوونێو ت کان هۆیه ییزڵۆئا
 ای ێرپ سه وه سانهڵ هه  که  رهۆز تاڵو ی نموونه  هیبووا هه ستمانیر و گه ، وهۆبڵکا  وه اندهڕ گه ده

 . وه دروستبوونه ێنو رله سه

  ک به نه  وه تهێکر جوداده انیکان  هییت هیاۆڤمر  هڵخا  به تاڵ سه ده  که نیشتووی گه  وه له  مهێئ  هیئا
 .رگ زمان و جلوبه

 ۆیخ یت هیوا هڕکوشت  ۆیخ ی که تهاڵو یهاوالت  که کێتاڵ سه ر ده هه وتوو شکهێپ یایدن  له  هیئا
 نۆچ ی ئه  وه تهۆستاندێل  ی و مافه ئه ش وه نهیپرسێو ل اسای کداێکات ست نادا له  ده له
 ۆڤمر یبوونیتاڵهاو ۆب کێبکا و سنوور  و کاره ئه ێنیب وا ده ره ۆیخ  به یکورد یکێتاڵ سه ده
 . وه تهێڵێه نه

 ێتاد ؟ێنیێ نا گه بوونمانۆڤو مر یی وه ته نه به  ک  هییجوان  تهاڵ سه و ده ئه یسواکردنیر  هیئا
  مان؟ که گهڵ مهۆک  به ێناب ۆنام یت هیاۆڤمر یمک چه

نگ  و جه ڕ له شه رۆز یکێن مه و زه یژ ده یینائارام و له   ماندووه کڵ خه  م که گه ده  وه له من ئه
و  ێب نجتر ده گه ێتا د نێخو  به نوویت یکێتاڵ سه ده ڵێ ده مانێپ ییراست یتریکێوید ماڵ به  اوهیژ

 ێو له نین کهڵ هه ور هه له  کۆڕێگ ێب ده ین گوته النیپاول س ،ێچ دهڕۆ  و خاکه له ترڵقوو یگ ره
 . هیینگ ن ته مان گهێج

و  نی که نهێل کێکار چیه  له انییشۆستخ و ده نینگ ب ده ک هی انیتکردن فره نه  له با
 . وه نهی که جودانه کێل انیکان تاوانه

 نێینیر دا و گه  هی هه انینجام ئه ک هی  وانه ئه  چونکه یتێک هی ای  هیپارت یکار  وه ئه نڵێی نه با
  که  ستراوه به  و دووه ئه وانێن  له کێمانی په نیبزان  وه ئه ێب ده یت هیوان کردوو له کێک هی

  له کێشت ی وه شاردنه ۆبر  رامبه به یناو  ن به بکه  نهیپ یکتر هی ۆب  هی هه یتاوان و دز یرچ هه
 ش عهیش یئتالفیئ ڵ گه مان کار له ن هه که دروست ده ک هیۆیناریس  وه کهێگرن و پ رده وه یکتر هی

 . هکراو

 م هڵ و قه کۆترسن یکڵ خه کڵێ مهۆک یکار  وه ئه ن،یدوور ب ییر گه ناوچه ی مه گه با له  هیتکا
  .س نزمه فه و نه شۆفر
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  دووباره کان هیزا هڕنا  نگه ده وادارمیه  وه نهڕێ بگه  تهاڵو و ئه ۆب ییستیو شهۆخ ییجوان ێکر ده 
 ی و تاوانانه یموو دز و هه ئه نیر اپهڕ یدوا  که ی جوانه  کهڵ خه  هڵ مهۆو ک ئه ، وه نه دهڵ رهه سه
 انیچاو  به نینش خانه  ناوهێل انیناو  که ی هی پاره  هڕو ب کرد ئه بوول نه قه انیکورد یتاڵ سه ده

  که نۆخ نه  هیو کان ئاو له تریو چ نینیبب انیکان ناوه یژوو ئاوه کینز یکێکات  و له  وه نه دابده
له  تێب س ده م به بکه نداریس بر که  هیین ازمین  وه بوردنهێل  به نۆخ دهێیران لدز و تاوانبا

 .نێینگاو باو هه کێنێشو 

 تاڵ سه ده م که تهاڵو ڕیو کچ و کو ۆت یکوشتن به   زگهۆشت خ رده سه  کاکه مڵێ ده ییتاۆک  له
کانت  و وشه  نهێو ارید له ی وانه ئه وادارمیه ان،یکان هڵی نده و گه یدز  به کوڵ بوو به ده نه سواڕی
 .انیت هامه شه ۆب تێب ک هیفا وه ن دهی ده  و که انیر زار سه  تهێد کێنڵێ ر به هه شتوونیدان

 

 !  كانی خۆی نییه وه مردنی نه باكی به كه  یه،  وه ئه اڵته  سه م ده ختی ئه دبه به

  ڕزم ئه

 مڕێ گه م ده که گومبووه له  رخه به  له ید یکێچاو دا به مه رده م سه من له ، نهیبرا یاستڕ به
 (  تشهین کیدریفر)

م  که خته دبه به  تهاڵوو یتر یکێنج بوو گه کردبوو ، ده یماندوو یینها ، ته  مه حه  مامه یرانۆس
 یانیک ژ ، وه ایدیتراژ له یتژ یکێمردن دابوو به یارڕیشت ب رده ، سه یوانیم  به  هیببوا
  وه ئه یتکا تری، ئ رانۆس یوانیم  تهێبب تێو بچ تێڵێبێج انی، ژ م که تهاڵوو یکڵ خه یایدیتراژ

 ی قوتابخانه یرچوو کان ده بکوژه  ، چونکه نڕێی گه نه کاندا کهۆترسن  بکوژه یدوا به  هاتووه
 ێک  هییگرنگ ن. گرن رده وه لهامیئ  وه کانه وکوته شه  ستهیرۆریزگا ت ده  و له تناڵ سه ده

 ۆب سکێو فرم تێشین دانه یکورد یگاڵ مهۆک تریئ ێب ده  گرنگه ی وه ئه ماڵ کوشت ؟ به یشت رده سه
 یباک ییوا سانا که نی فرو تونابکه ته  تهاڵ سه و ده ئه  مهێئ ێب ، ده تێژڕێب  رگه مه جوانه  م الوه ئه
 ... هیین یکان وه نه یمردن به 

و  ئه یکڵ کوشت خه انیینانیۆ یکێنج گه وت کهڕێ به یونانی یسیلۆپ کێکات  رتانهیب  نهیخزم
م  رده به له انیت هیاۆڤموو مر ، هه ردا بهێتڕگ انینایس ئه ینیرێد یکرد شار انیچ  تهاڵوو

  تهاڵو وو ئه ێتان وه ، ئه  هیین ۆیخ ین خاوه ینانیۆ یت حکومه ستاشیتاکو ئ اگرت،ڕ اردایپرس
 یتاڵوو  هۆڵرز و ق و قه ییت ارمهی  به ێتان وه ، ئه تێب ده یتوش رانی قه یدوا رانی قه
 تاڵ سه ده  ، راسته  هی هه  پاره دا مهێئ یشتمانین له  ماڵ بات، به ده  وهڕێ به انیژ سوفان لهی فه
مان  ، نه ن که نه وت زهێل مانیس ئازاد وان به ئه ۆموو شت ب ، هه کردوه انیکێموو شت هه یرخۆق

 .انیکان شهێک ۆق چه یست ده و به یکۆترسن کوژن به
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  کهڕۆم بوون ، ئه  رده روه په دایبان هڵو تا یعس و بارزان به ی که قوتابخانه له  ی وانه ئه
 یباس دا تهاڵم وو له کان رده ووزهڕ ایدێم کێژڕۆند  کوژن و چه ده کڵ خه انۆیخ یزوو ئاره به
کان و (دوعا)کان ،  ه(رانۆس)،   وه تهێب دهڵکان کا موو شته ک هه وه  که ن ، پاشان کوژراوه که ده
زان  ، ئه  هیین یوانیم شێم ڵێی ده تاڵ سه ده یچ که ن،ێکر ده رۆریکان ت ه(شت رده سه) شڕۆم ئه
 .نیکرد ده ین خه یئازاد  نوکه نگ ، هه ده  ته هینایبهات  وه رگه مه نیم که هی له   مهێر ئ گه ئه ؟ۆب

 یکێتاڵ سه ده ی لهۆی، ک نی لهۆیک ن،یژ دا ده  شتمانهیم ن له کورد که  یکێموو تاک هه  مهێئ
 .کۆو ترسن پوتڕ و په ڕ گه یک هیوڕێ شماندایدوژمنان یئاست و له  رهێش  مهێئ ۆب  که ک،ۆترسن

 دات ده  دهڵعس دا به یکان الده جه ماڵ ، به  هی وه کانهێاخی  هۆڤمر یدوا کوناوکون به تاڵ سه ده

تر،  ڕیخویس یزگا ده انی و ده تیو م عاتاڵتیئ  له  کردوه ڕپ انیمان که شتمانهین تاڵ سه ده
 .کات ده ی وه که ته نهی شمه به  کهڵ ر خه سه به ڕیخویس  کردوهاڵئاوا انیزگا ده نیند چه یچ که

 م هڵ قه یر نووسه کێزڕی،   وه تهی که ده ڕ پهڵما  کام  هیدا وه له  مهێئ ی تهاڵم وو ئه یایدیمۆک
 ، رهۆز انی ن ، ژماره که شت ده رده سه ی که رهۆریت یستێتۆو پر  وهینووس انۆیخ یراج ناو هه
ن ، تا  ده مڵۆک انیکان ژنامهڕۆو  ارۆڤگ ی روازه با ده ن،ۆاستگڕو  فیر شه  وانه ر ئه گه ئه ماڵ به
 . هی هه ییر گه ژنامهڕۆ ییئاها ئازاد تڵێ نه مانێپ تریئ تاڵ سه ده

ک  وه ێنی سبه ۆزانک ۆب  وه بچنه ت که ژهیلۆک ڕێیهاو  مه وه ئه یم من خه... مڕێهاو شت رده سه
باسکردبوو  ۆب ت که کردنه شه هڕها ییئاگادار  که ی هیستاۆو مام ئه ،ێبوب نه چیه ی وه ئه
 ێب ده تێب هه یت رامه ر که گه ئه ۆت یرکردنۆریپاش ت ، سهیلۆپ یشیئ  وه ئه: یالمدا ووت وه له

تاوان و  له   وه تهێردات تاپاک ب به ۆیخ ی سته جه ئاگر له دا که ژهیلۆک یم رده به له ێنی سبه
 .یکار ساخته

 ت اکهیدال ت مه که الته خه  وه هییر گه  ژنامهڕۆ ییئازاد یناو تر به یکڵێبنوو سا مڕێهاو بنوو
 ی وه ر ئه به له نڵێ ده  وه ننهێه ده ۆب یشیپاساو.. ماندا قاره یسرور مه یکۆر به ن به که ده

  هیرگر به یو خوا ئه  چونکه ر،یچێن به ن دهیش ، ده  راگرتوه یرێول هه یشیئاسا
ک  وه رێول هه ۆب  ره ووت وه ی رهید م حمه ئه   به  بوو، که و نه ئه  هیگوا ی ئه نووسان، ژنامهۆر له

 . زمێتپار چاوم ده

 مادیع به  داوه انۆیت ی تهاڵ خه ڵێ مه ێیس پ به  بکه رانۆس وباش سالو له  بنوو شه مڕێهاو بنوو
 .ستێوڵ هه به ۆیرکێش  د و به حمه ئه

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

672 
 

 !شت بکێشین رده کی پیری سۆران و سه یه سمان ناتوانین وێنه که

 انگورڕ زگارڕ

بون  م نه که. شراێک انیحڕۆ داۆناوخ یکان هڕ شه  له  که ،ی جوانانه  نجه و گه بوون ئه م نه که 
 ۆب شتنی گه یون خه و له کان هییست قاچاخچ ده  هیدا ده انیف ره شه ی کچ و کورانه  و الو، ئه

 .یی مه په یکێشتمانین 

و  بوون ئه م نه که. ببوون شه کورد چه یکان نجه گه ی الشه یتام به ش جهیئ یایر ده یکانێماس 
 نیم ن که ستاشیئ. پرون بوون هه پرون به هه ، وه نهیم ی گهێڵناو ک  وتنه که ی جوانانه  سه که
و  ننێوتس ده انۆیو خ واسن دهڵ هه انۆیکوژن و خ ده انۆیخ ی انهڕو کچ و کو ئه ێو و له  رهێل

م  ر ده به له شێو و له شتمانین ۆب  وه نهڕێ انگهی و ده نێکر ده ست بهۆڵق  ورپاوه ئه یتاناڵوو له
 . ستن وه ادهڕ کردنداێپ ییت هینگ و سوکا تفه یاغنۆق

 کێک هی له   که ن،یب ده مان که تهاڵو ییدیتراژ یکڵێوا هه ییستیبێگو ر،ۆم تا ز که کێژڕۆ موو هه
 ینۆب  سوتاندووه ۆیخ کڵ خه  ندهێه.  تێو که رچاومان ده به کاندا ره پهڵما انی کان ژنامهڕۆ له
 ۆیخ کڵ ش خه نده مه ئه. نیکردوو انیروون ده یکان ئازاره  به ڵ کهێمردوو، ت یشتۆوت و گ نه
و   رهێل تێد ینگ ده  شهیم ش هه  گولله ن،ێکش دهڵ هه کان شهۆفر سیگور ی ژماره  وهیواسڵ هه
 تێیر گوزه ده کدا هڕ گه  کامه به.  نی بده کێنێخو ێب ده شدایشۆخ ی قه ته له  مهێ، ئ ێو له
 ۆب  کهێستانۆڕگ  مهێئ ی ته که مله م مه ئه ت؟ێنێداناخورپ تڵد یتران قه یش هڕ یک هی تهیالف
 شدایکان جوانه  ازاوهڕ  باخچه یال به  که.  ییایدیتراژ یمردن  له نیر ن ده سمان به مووان، که هه
 یوان وان پاسه ، ئه نینیست بب ده نگ به تفه یک هی هیمایح کێسیلۆپ ێب ر ده هه ن،ڕۆی ده
و  واتڕدا ب که وزه سه  نه مهیچ به   وه وهێاڵپ به کێس و که ێنێقرتیب یس با که نه کانن هڵگو
 یژن بکات، که   هڵو گو ئه ینۆب انی ، ژراوهێن کۆر سه یست ده به  بکات که کێدار له ییژێستدر ده

 .ن که ده ینۆب ز به کان حه رپرسه به یم دووهه

ست  ده  نه بده انۆیخ  وهۆکردب نه  وه له انیریب شیت کرد و قه نه انیکوژۆشت خ رده و سه رانۆس
 انیو ژ  جهیئ یایر م ده ده  نه بده انینووس و چاره نێڵبهێج تاڵشار و و ک، هێقاچاخچ

  وه نهڕێ گه انیب ک هی کهڕۆف به کراوۆل یت ک پاکه وه یدوا نن،ێر بگوزه دایوانڕ چاوه یت که مله مه له
 .تاڵوو ۆب

نجان و  گه یم خه  وه هی گهڕێو  تا له گرتڵ هه انیم هڵ ر و قه به  گرته انیتر یک هی گهڕێ وان ئه
 انیپاشا یتاج و،ێبز یک دوو الو شت وه رده و سه رانۆس.  وه بنووسنه انی که تهاڵوو یئازار

 .برد کان هییترس مه ۆب انیست ده  ، وه قانهیتر و ده دا دهڵ هه انیکتر هی ۆداگرت و ب

 یو پالن ێڵف  و له یبژ ت انهیخ یبه پاروو ،ۆڤمر  هییرم ن شه: وت ده یشت رده سه به  رانۆس
  کارهۆه له کێک هیشزانم  الت ده ۆب مێد مڕێهاو وتی شت ده رده سه ؟ وه کاتهڵس تانی شه

تا  مێمن د.  ێگر رنه تر وه یکڵ خه یزمون ئه  سود له  که ، هی وه ئه ۆڤمر یکان شه هڕ چاره
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  نگه تفه یستانڵ نگه م جه ئه یداخ له م، نهیرێد  م شاره ئه یداخ له  بووه نه ینگم سپ الجه یکان همو
  که شتن،ڕۆی لێبۆمۆتۆئ یووداوڕ ر  به یکان نجه کان، گه خنکاوه  نجه کان، گه سووتاوه  نجه گه
ناخمانا  له تێابشت ت رده سه رانۆس یچ که ، وه رچوونهیب ڕۆم موو ئه ووترا هه ۆب انیش نراوهۆه
 .ن که ال دروست ده کانمان له قاچاغه  ارهیو پرس یژ ده

 ییاکارڕیی انیشیکان نهیو نووس  هییبوون ن ریو پ ێست ناوه انیژ  نجه گه  ره م دوو نووسه ئه یال
ر،  نووسه  پاره  ، چونکه پاره ییرگرتن وه دوور له  انۆیک خ وه  ساده  ساده.   وه تهیزۆناد ایت
 یکێمردن  ییووز شت ئاره رده بوو، سه مردندا نه یریب  له رانۆس. کات  و سازشکار ده وڕئاب ێب

 ی که هۆڵو ک نێیو له  مهێئ ێب هه ڕ شه ێکو  ووت له انی ده انیردوک هه.بوو  ایدیتراژ له  یتژ
 تانڵومندا ڵما یقازانج نها به ته  وهێئاخر ئ. نینێرز له ده تانیر وه خته و به نینێوخڕ ده تاڵ سه ده

 .ن که کارده

  هۆیب. کات  م ده راهه فه یی ئاسوده  له کێشن چه تێمر ده  که ک،ێس رکه هه یانزانی ده وان ئه
سمان  که واتڕر ب به له ینێمردندا خو له  ۆڤمر  هیی وره ند گه چه. کرد  ده انیمردن ێیکڕشبێپ

.   وه نهی بکهێل یشیریند ب رچه هه ن،یشێبک  هی وره گه  هۆڤم دوو مر ئه یریپ یک هی نهێو نیناتوان
.   شترهۆخ رۆز  مهێئ یانیژ له  که بژارد،ڵ مردنتان هه نیجوانتر م به دهێپ تانیی رهیئ یاستڕ به

 .نیشت بوو رده سه ی کهۆشکڕپ  پرسه یرم رگه سه. تانۆب یستیو شهۆخ له نڕکانم پ ماره شاده

 یشار وت له نه یایر ر ده سه له  که شت،ی گهێپ مانڵسا70نها  ته یک هی رگه شمهێپ ڵیوا هه
ند  مردن چه ت،ێبردب یشت رده و سه رانۆس به یی رهیر ئ هه شیو ئه ێش کوشت، ده ۆیرکوک خ که

 .  ک نموونه وه رانۆشت و س رده سه..  ینج گه به  جوانه

 

 دا ترسخانه راساوێک له: شت عوسمان رده سه

 نێندر هه

 رێشمش یزێه  له رۆز  که  هی هه ۆیخ یت بهیتا یزێه داییراست یناوێپ  له شانێجرک ئازار و زه" 
 ( یگاند." ) زترهێه و ئاسن به

 (یرز دهۆگ ش اوهیس: و ن،ێرنگر ر هه ن، په مده یرم نافه یبات خه یینماێر)

 یرکردنۆرێت   به  که تێواب انێیکوردستان پ ی ترسخانه یران نهێر ترس گه ئه ی که هییراست
 ینجامدان ئه ڵ گه له  وه وانه چهێپ  به یچ که نن،ێترس ده یییئازاد یحۆ، ر شت عوسمان رده سه
  ک له روه هه. کات ده سوایر ۆیکوردستاندا خ  له   و ترسخانه ئه یخود دا تهێکر  و کرده ئه

 یئاکار ێڵخ یتاڵ سه ده  که ی هی و ترسخانه ئه شهاته،ێو پ ئه یدوا. رچوو ئاکامدا واده
 ییئازاد ینگ ده ت،ێچن دهڵی کوردستاندا هه یانییتاڵهاوو یحۆناو ر له  کهیر کوردستان خه
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 ی هیرما سه  یپشتڵپا  و به  پاره  به یستبوون رمه سه  به  تهاڵ سه و ده ئه ێکر ده.  وه رزتر کرده به
دواجار    ێ،  ل تێوام ب رده به  نراوهیب و ترسخانه نه ئه یپاراستن  له  وه هێڵخ ی ماوهۆب یتیر نه

هاودژ و   فتاره ره  به ، کراوه لهۆیک  به داێیت یاکڤج ستاێئ  که  ی  هی و ترسخانه ئه یخود
 ییتاۆک دا هی و ترسخانه له یشۆخ یر ده کات و قه ئاشکرا ده ۆیخ یر وهه جه  وه کانه هییکۆترسن

زمان و  ییر ساوا سه له مانینیبیت یاێڕو دا،ی که هڕۆی ره سه  راسانه  شت له رده سه  واته که. تێب
 ی قسه این ته  دا، چونکه نجامده کوردستاندا ئه ی و ترسخانه ئه یدژ  به کێنانێداه ،یزموون ئه
 ی که نانهێداه ێل  .یخش به ۆیخ یروح ،نواند ی کرده کوڵ کرد، به نه  هی و ترسخانه ئه یدژ  به
جا  ،یو ی هییکیتێکرده ئ ؛ هییکیتێئ کوڵ به ، هیین ییکیتێستێئ ،ییجوانناس  نجه و گه ئه

 ن،ڕیبڵنگه و ده و به کات؛ ئه ده سوایر  هی و ترسخانه ئه ت،ێب کێن هیال انیس  ر که هه ی  که بکوژه
ش  مه به. تێنێک هڵچ راده  نراوهیب نه  هییکورد  خانهو ترس ئه  کردار ۆب  وه وشه ی و کرداندنه به
  به  که یخش به کان اوازهیج  زهێو ه ییتاڵر، هاوو نووسه یستراو به یم ده نیتر فره  به یرێبو
 . نێرابس انیشۆخ ی وه ره و ده انۆیخ یناو ناخ ی هی و ترسخانه ئه یدژ

 یکبوونیدا  له یدژ  که کداێاکڤج  له ێبوو، ل  ساده یکێنج شت عوسمان گه رده سه ،ڵێ به
 یراق مه  که کداێاکڤج  له  نجه و گه ئه.  ئازا یکێس که  بوو به ، اوازهیو ج ۆخ ربه سه یس که تاکه

 یکێژگارۆر  له  سته رمه سه  هڕو کو ئه. وان هڵپا  بوو به ، هییوان هڵپا ێب یوان هڵپا یسازاندن
موو  و هه ئه یری سه ۆت. ر روه سه یکێلۆدیئ  ساغدا، بوو به نه ینێزورووژۆو س شساالرێم

و  ئه ۆب  که  بکه ییکورد ی نووسانه و نووشته ریک- موفه ی انهیئاسا  ردوولکه سه  نهینووس
 گۆالید یما ر بنه سه له ییکورد یزمان  ی که هییراست!  وه نهێکر ودهاڵب ییکورد یایدێم  له  نجه گه

 ند مهۆشک یکێانیژ ینانێو داه ییگشت ییر وه خته ش، به هاوبه یکێو ئامانج ره به داییدار گهڵ و به
ناو  له  کردنه رهێگ یکیر خه زۆس  له کێوازێش  به  کوڵ به ناکات،ێمدار ر رهه به یک هییوان هڵو پا

  تهاڵ سه ده  و  و ئه ییکورد یورکولتو یخود  وه ئه ت بهڵ هه  . دا هی و ترسخانه ئه یهم وه
. ننێساز ده  ۆب مان وانه هڵو  پا انیژ  رزه و ته ئه  که   هی هییکسان هینا  رانگاز به ساز و مه  ترسخانه

  وانه هڵو پا ئه یهاتن نه انیبوون  نه ی وه الواندنه یرم رگه سه  شهیم هه نیدواجار ناچار  هۆیب
 .رزگارمانبکات نداناخما ی و ترسخانه تاکوو له ن،یب

 یکێزێر ه سه له ییهم وه ی گهڵ تر به یل نگهیک نووس وه  هیین یازین  نهیم نووس ئه دا رهێل
  که ک،ێنج گه استڕ به ێل. شانبکاتیستن شت ده رده سه یتاکوو بکوژ ت،ێنێبساز کراویارید

 ی و ترسخانه ئه یکان ره نجه په یشکاندن  به لداری مه ر،ۆسانسێب یند وتار چه یگاێر  به این ته
 یژن  نه ت،ێب سدا هه که ڵ له له یریشائ عه یت داوه عه  نه ن،یبوو یئاشنا  وه کوردستانه

، (تێنێژ هه کورد ده یمار ده  کارانهۆو ه ئه  چونکه) تێب شیو بازرگان ییاسیس  و نه تێگرتبڵ هه
  رهێول هه ی"شییئاسا یزگا ده"  وه ئه  وه رهێل!   رکرا؟ۆریت  ژراوهڕێدا  و پالنه به نۆو چ یچۆب

و  شکرا بکات، تاکوو لهئا ۆب مان هیینێو نه گوتراو ئه ی قسه  ک به نه  کرده  به تێب ده  که
 یانیتاڵهاوو ڕۆم ئه  کات که واده ی وه ئه. رزگارمان بکات  هی ودا هه ر ئه مبه هه  له  که ی همه وه

 یکێموو تشت هه  که نیژ ده کدا هی ترسخانه  له  ن، چونکه ببه  نده زه هم و مه وه ۆنا ب کورد په
 ی ر بودجه سه له انیک هی گهڵ به چیه نیتوان نه انییتاڵهاوو   که کێکات  چونکه ر؛ بهێس  تهۆکرد
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 یکردۆکوردستان، ه یسامان ینکردناڵفت، تا نه یشۆرزانفر هه یداهات تدار،اڵ سه ده یزبیح
و  ئه ۆیک ینێو نه کان پرسهر به یایمپانۆک ر،ۆخ مشه یتیقاو و ته رۆخ مووچه کێل گهێم

و  ئه یردار ستبه ده نۆچ ت،ێب هه یتێک هیو  ییپارت یت حکومه ی انهییو داخراو ییکارڵ نده گه
 ۆیشت و ک رده سه یکوشتن  له یپارت ی"شییئاسا" کڵ خه  کێکات  هۆیب! بن؟  هماندنه وه
  هی هه  وه وه ئه ی هییهم وه  تهاڵ سه دهو  به یند وهی په ت،ێزان ده اریرپرس به  تردا به یکان هڵیی نده گه
. یت هی تردا هه یکان ره هڤ و ده رێول هه  ت له ک حکومه وه شیم و هه زبیک ح م وه و هه ئه  که
 کڵ خه  وهێمان ش هه به ، هیبووا یمانێسل  شت له رده سه ی رکردنهۆرێو ت ر ئه گه ک ئه روه هه
کان  شداره به  زبهیح ۆیو ک ییتێک هی  که تێبچ رمانیب  له تێناب دا رهێل. کرد تاوانبار ده ییتێک هی

 شیوان ئه  چونکه. کورد ی انهییت هامه و نه  رهۆرێو ت له ارنیرپرس کوردستاندا، به یت حکومه  له
 یپارت این دا ته کرده  له کێکات ێل. تێب راش نه هه زیرگ هه ێچ دهێو  که ی ته و حکومه شدارن له به
  تهێب تدا، ده حکومه  تر له ی زبانهیو ح ئه یبوون تریئ ت،ێب ده ست دهاڵاب رداێول هه  له
 . ڕییجا تهڵگا

 ڵ گه له یکان هڵیی نده گرفت و گه  که م،یژ ده داێیمن ت ی دهێو سو له  که  رنجه سه ی گهێج
 تاڵ سه ده یدژ به شاندانیپۆخ نیند چه  مانگانه ت،ێراورد ناکردر به"  کوردستان یت حکومه"

 موو هو ه ر ئه سه له  ئازادانه یکێشاندانیپۆن خ گمه ده  به دا رهێول و هه له یچ که ت،ێکردر ده
 ڵێی ده  که ڕی بگه شیکۆده یر هڤ ده  له. تێو که رچاو ده به یپارت ی هیینکاراڵو تا ییر روه نادادپه

 ی بن زاراوه یر پاراستن سه له شاندانیپۆخ کۆده یتا زانستگا وه ئه.  هیین انیوانیم شێم
 ۆب زب،یح یت حکومه یکان هڵیی نده و گه ییشتمانین  شهێک  ت به باره سه یچ کات، که ده دایینیباد

دا ئازاد  هماندنه و وه له کڵ و خه ۆییخ تێبخواز یر پارت گه ئه  هۆیب.  هیین یک هی قسه شیجوان
 کان اوازهیج  سه که تاکه یرا  له گرتنێگو ،یی وه کرانه گ،ۆالید ینسپیپر  کرده  به تێب بکات، ده

و  ئه یهم وه یکان هڵناو چا  هل ۆیخ یداهاتوودا خود  له نایگ ئه ر، به تهێتاد بگر... و 
       .تێخنک ده دا هی ترسخانه

 یلۆپ و شه نیو نووس ئه ین مهید  به یچاو  که گاداین م که هی  له ۆڤمر کێکات ،ڵێ به 
 تێزان وا ده ت،ێو که راندا ده نده کوردستان و هه  له کان اوازهیج  زهێر و ه نووسه ی انهییزا هڕنا
 ۆیخ ی که نائازاده  انهیژ  وه هۆیخ یروح ینیخش به  به  که  ، نجه و گه ئه یرکردنۆرێت  که

 ت،ێنێت هیڕ ده ێڵخ یزێمجگ  به نخوازۆک یکێل زگهێو ه زبیح  که دا مهێئ یاکڤج  ئازادکرد، له
باشوور  یکوردستان یکڵ خه ۆیک شترێر پ گه ئه ی که هییراست ێل. تێب وانکراوڕ ناچاوه یکێکار
 ت،ێتکراو کراب مکوت و هه عسدا ده به یمێرژ ی ناو ترسخانه له  وه تانهاڵ سه دهێو ب تداراڵ سه ده  به
 ۆیو ک ییتێک هیو  ییپارت ی ترسخانه  له  ستاێوه تا ئ ه0220 یهار به ینڕی راپه یدوا  له  یچ که
 رکراوداۆرێت حۆو ر ر نهێترس یکێانیژ  کوردستاندا له یکان هییک هێڵو خ یینییئا  تهاڵ سه ده
 ێل ن،یژ ئازاددا ده یکێکوردستان  له ڕۆم ئه  زانن که واده کێرۆز کداێکات  له  .نیژ ده

  .نیموو کات نائازادتر هه  له  مهێئ ،ییر سارته لۆژان پ  یواتا  به ،ی که هییراست
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  نووکه هه یچ که ن،یابیژ  ندهڕد یکێمێرژ ی ناو ترسخانه له  ۆمهێعسدا ئ به یم رده سه  له ر گه ئه
وکات  ئه  چونکه. تیژ ده حمانداۆناو ر  له   وره گه یک هی ترسخانه داڵیماۆخ یتاڵ سه ده ی هیسا  له
عس  به یمێرژ ی هی نهو ترسخا ئه یووڕ رووبه  بوو که داێمان ت وه رانگاربوونه به یستیرنا و هه
 ت بهڵ هه)رزگارمان بووه،  ییت هیوا ته نه ی وه وسانه چه  له  هیگوا  که ستاێئ ماڵ به ، وه نهیبب
 یانییتاڵک هاوو نه    هۆی، ب(  اڵکا یستیو  به  وه، بووه ته نه یستیکوردستاندا و  له ڕۆم ئه

 رت،ۆل  رپرسه به ی وه کردنهییالسا ی دهۆم انی انیژ ییوێبژ یترس  له  کوردستان، که ی وه ناوه
  و له" اریناد" یکێکدار چه یست ده  به انیکوشتن شیانی انیکردنییندانیز انی ایمپانۆن ک خاوه

 داێیت انیینگار ره به یستیو   وه کانه هییو ئسالم ر تدااڵ سه ده  زبهیو دوو ح ر به سه ش وه رهێژ
. نیژ راندا ده نده هه  له  که تیژ ده ش انهییتاڵو هاوو ئه یخنا  له  هی و ترسخانه ئه کوڵ ، به ماوه نه
  وه رکردنهۆرێو ت کردنڵنتاێخو یگاێر  به این کوردستان ته ی زکاوهڵۆئا  تهاڵ سه و ده ئه یکورت  به
   یتوان  وه هییکان فتاره ره  به  کوڵ به ، وهییچن نه نهڵ هه دا مهێئ یناو روح له ی هی و ترساخانه ئه

 ۆب  تهاڵ سه و ده ئه  .نی ستوور بکه ناخماندا ئه  له  هی و ترسخانه ئه مانۆخ یخود  که توابکا
کدار،  چه  له اوازیج یل زگهێه  به این بکات ته یید به ستوور و ئه ئه  هی و ترسخانه ئه ی وه ئه

 و له کێش به  به نیبب مانۆخ  دات دهڵو هه کوڵ ناکات، به  و کاره ئه رۆخ رو مشه نووسه
 . هی ترسخانه

  و کوردستانه ئه یر فه سه نیناچار تێب ک هۆیر ه هه  به  که ن،یراننش نده هه  ی مهێئ  رهۆمج به
و  ئه  که  سه به  نده وه ئه.  هی و ترسخانه له کێش به نیبب نیناچار ، وه نهی بکه  هییساالر ته چه

و  ئه یفتار ره  که ،ێازش بتر وه قادر، له دی سه یمال که ی هی کهینت عه  هڵییسا 45  کردنهییندانیز
  به ی شانه رووکه  نهیند نووس و چه ر ئه سه بوو،  له  کهینت ند عه چه یو پاش گرتن شێپ  هۆڤمر
 فیر شه ریو عبدالستار تاه  مه حه  مامه یرانۆس یمانزان ک نه روه هه.  وه نهینێب مانۆخ یادی
 یت هیکایک ح ک وه وه ش، کارانهۆرێو ت ئه یئاشکراکردن ی واده. کردن یرۆرێت ێو ک یچۆب

  که  سه به  نده وه ئه.  هیین ارید شتاێه ،ڵی نده گه یناوبردن  ک له نه  وه مکردنه و که 035 ی ماده
" رگرتن وه  قامهیئ" ۆب تێب ده ییچ که مان،ۆخ یدێز  وه نهیچ ده  هیگوا  که نیراننش نده هه ی مهێئ

، "شییئاسا" یکان فتاره ره داێو له  که ن،ی بکه" نراستو پا ییاریزان" انی" شییئاسا" یردان سه
 ن هیال  له نساردێخو یند ش ژوور و کارمه شه ۆو بردنت ب نانێو ه ێستان په هڕ قه

 .  وه بکاته یو رابردووش ۆیخ  له زێن، ب که ده ۆڤمر  وا له ، وه شهییئاسا یرانۆخ مووچه

  له  د که به یکێشهاتێر پ هه ڵ گه له  شهیم هه کان زهۆسڵد  نهیراننش نده هه شتر،ۆناخ ش وه له
 شیانیران  نووسه یگرتن و کوشتن انی ڵی نده گه انی تێب ییدات، جا ژنکوژ کوردستاندا رووده

 ینکا فتاره ره  له یکۆداک شییناچار  و به تێانبگریرم دا شه تێب ده ت،ێب یشتمانین یسازش
 این ر ته هه  و رووداوانه ئه  وه رهێل.  هیین ێیپ یواڕب یشۆخ  کورد بکات که یتاڵ سه ده
و  ئه یستوورکردن ئه کوڵ به ، هییکورد ن یانیتاڵهاوو یانیژ یکان هیینگۆدڕد یزکردنڵۆئا
 یانیژ  تهاڵ هس و ده ر ئه گه ئه  چونکه.  هیئارادا  کوردستاندا له ی ندهییر ئا سه له  که  شه انهیترس مه

. کبخاتێر ۆیخ شیکوردستان یکان ارهی ر نه رانبه به تێناتوان خات کنهێر ۆیخ یانیتاڵهاوو
و  ردومانۆکورد و ب یکان مافه یرکوک و زامنکردن که یزۆد  کهیر کورد خه ستاێئ  هۆیر ب هه
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 هاتێد  که ستاێئ.  شبکاتۆرام ر کوردستان فه سه له شیراقێو ع رانێو ئ ایتورک یکان هییگا هڵ که
و  ئه یسواکردنیر یچ که ت،ێکر کاولده  وه رانهێو ئ ایتورک ن هیال  کوردستان له یاکانیو چ

 .تێناکر ری سه یکیتێئ یک هییاریرپرس ک به وه  مهێئ یر خاک سه ۆب  کردنهییژێستدر ده

 انیگرتن   له تێب کێترس این ته  هییرج ن مه   هی ناوماندا ئاماده  له  که ی و ترسه ئه  رهۆمج به
 ییکورد یتاڵ سه ده ی و ترسخانه توندمان له یک هی خنه ره  که ی وه ئه ی هیپا  کوشتنمان له

  هییر روه نادادپه ،الح به زه  هڵیی نده و گه ئه یم رهه به  له  کهێش به  و ترسه ئه کوڵ ، به گرتووه
  ی هیسا رێژ  سپاو له چه یک هی دهۆته م بوونه  که ۆڤمر یها به ی و سووککردنه سنوورێب

  که ،ێش بتراز وه له. شدایتاڵ سه ده  ر به سه یران نووسه یند ناوه  و بگره کان زبهیح یکدار چه
 ک هی قسه  هیین تۆب ۆت کان هییسالمیئ زبهیح یاستڕم ر و ده ده خوتبه یال مه کێل گهێم یترس  له
  هی فتخانه و مزگه ئه شیانیژن  یئازاد انی یسالمیئ یهانیج ی هۆیپاشک  هییسالمگریو ئ رئه سه له

 ی ترسخانه کۆڕێناو ت  له   مهێئ یحۆر  رهۆمج به. ن که شده دابه  و خراپه  چاکه  که تیبنووس
کوردستاندا   له ست دهاڵبا  یکێل رگه ووسهئاغا و ن ،ڕۆتووند یک هییسالمیئ تدار،اڵ سه ده یزبیح
  دا ره ده به  کردنه ناسهێپ و له نراویب نه  و ترسخانه ر ئه رامبه به ستاێئ  هۆیر ب هه.  دراوهۆمار گه
 ی هڵسا ستیو ب ئه ی ماوه  تا له وه ئه.  تێژێهاو لده په حمانداۆناخ و ر  له  که نیشداماوۆد

و  و ئه ییو پارت ییتێک هی ی هی خانهڵ نده و گه  ترسخانه و ئه یترس  له دا،ڵییماۆخ یانڕحکوم
 گرت،ڵ انههیر وروپا سه و ئه ره کورد به یانییتاڵزاران هاوو هه  به دا هڕۆیتووند  هییسالمخوازیئ

 کان زبهیح ی هی و ترسخانه ئه یوان پاسه  که ی رانه و نووسه و ئه کان هڵ نده گه  رپرسه به ییچ که
 انییتاڵهاوو ی هییزارێو ب ئه یکردۆو  ه ییت هیوا ته نه  نده هه ره  له ریر ب ک هه ن نه که ده

ش  وه له. ن که ده  واشه چه انیشۆر و خ ماوه جه ،ۆڵبنک یپاساو  به  کوڵ ، به وه نه ناکه
 یکان رشهێه یدوا  که ی اوازانهیج  هییتاڵو هاوو  رگه شمهێپ  نهۆو ک دان له سه  که ن،ێیبتراز

و  و ترسخانه ئه ۆیه  بوون، به  ئاواره هاندایج  دام له سه یمێرژ یست ده  و  له النف ئه
 .انۆیخ یدێز  وه نهڕێ ناتوانن بگه  وه ته وهین ته یکوردستان  که ی هی خانهڵ نده گه

 ینینووس  به کێجاروبار  که  نیبزان وا ماندا هێیخورپ هڵد  انهیو ژ له  مهێئ  که  هی هڵ هه  واته که 
 انی  کان زبهیح ڵی نده گه ،ییر روه په ر ناداده سه له  توند کێم که انی  ساده یک هی خنه ره
 یدوا  که نیزان باش ده  مهێئ  له ک هیر  هه. رێخ نه. نیژ ئازاد ده  کاندا ته شه رده سه یرکردنۆرێت

 ی هی زهێد  تهاڵ سه و ده ئه رێژ  له تریئ  که نۆیوه بش ست له ده ێب توند ده یک هی خنه ره  رهۆر ج هه
  زبهیح ی هی و ترسخانه له نی ز بکه ر  حه گه ئه شیدواجار.  وه تهێبب مان گهێکوردستاندا ج

. نین هی رابگه  رانه نهێرمه شه یک هییمانیش په  که هر گه  ن،یئازاد بژ یک هی لهۆیک ک دا وه"کان دهیقائ"
 یکردنییوان پاسه انی کێبکوژ  به نیبب نیب ناچار ده  هڵ بووده یکێسان ک که وه تریش ئ وکاته ئه
که  ، مهێئ ی نانهۆک ڕێر و هاو ناو نووسه و به ئه  که  هیین اۆڕخ  له  هۆیب.  هی و ترسخانه ئه
  گرتن له خنه بوون له ره شیغترڵبا هڵ زارقه ش مهێئ  و له نیبوو اڕهاو کێناڵسا  نده رچه هه
   بوون به تدااڵ سه و ده  پاره ناوێپ  له کێکات ییچ که ،  تاڵ سه ده ییر روه ر نادادپه مبه هه
 انی هڵ بووده  خالقه و ئه رم له ر شه ک هه نه زبیح یانڕحوکم ی  هی و ترسخانه ئه یکێاستڕم ده

 . ن ده دهڵ هه ڕتوو انداییر وه ادهی  له شڕێهاو  نهۆک ی مهێئ کوڵ ن، به ناکه
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 ی هییک هێڵخ  زهێو مجگ شساالرێم  خالقه و ئه ئه یم رهه به  هی و ترسخانه ئه ییوام رده به ،ڵێ به
 یکان هییند وهی و په تیر نه  له یگ ره  که  هی رانه و نووسه تکار اسهیناو س به   و تاقمه سته  و ده ئه
 یاتیج  له  ره و نووسه تکار اسهیس  له  هێڕو پ ئه  که  هیدا وه له  که گرفته ڕۆم ئه.  داکوتاوه داێڵخ
 ی وهێش  له ۆیئاغاکاندا خ  و اریجووت ت، هیع ره وانێن ی هییتیر نه  هییند وهی و په ئه
پاشگر و   به  ره نووسه  له  هێڕو پ ئه  نووکه هه   .تێنێنو شدا ده رووکه یرنێدۆم یک هییند وهی په
  ره په  باوه تازه  هییک هێڵخ  هییند وهی و په تاد، ئه... و " ر نووسه"، "ۆڕپسپ"، "رۆدکت" یشگرێپ
  ره نووسه  هێڕو پ ئه. کردنداییغڵبا هڵ زارقه  ئاوقاتن له ی ز بکه تا حه  هێڕو پ ئه  هۆیب. دات دهێپ

 ییر په و ناداده ڵیی نده گه ،ۆڤمر یو ماف یییئازاد  باشتر باس له  مهێئ  له رۆز  ته هیع ره  تازه
 اندایکان نووسنه  له سووفان لهێف ی گوته  ئاوقاتانه رۆک  ز روه هه. ن که ده یڵخ یم ستهیس
 .ن بکه  واشه چه  لکهیساف یر نهێ خو تاکوو ژن،ڕێ دهڵ هه

 این که، ته ره گه  ت،ێئاشنا ب غهڵبا هڵ مامکدار و زارقه ده  ره نووسه  هێڕو پ به ر نهێخو ی وه ئه ۆب
 ریساب قیف ره( د)و  ڵربایرهاد پ فه( د)و  قیف فاروق ره( د) یکان خوتبه یری سه  ، ک نموونه وه

، "نڕیرب هرا د یییئازاد"  ت به باره سه کاندا زبهیح یڤیت انی نینووس  له  بکات که
  ه"نج گه یریزنجێب ۆڵیپانت"و " ت هڵو و ده  وه ته نه"، "برالیل ی رده روه په"، "ییمکار سته"
شت عوسمان  رده سه یکردنۆرێک ت وه یر نهێنده ژه هه یکێشهاتێپ شیکێکات. ن که ده یش شکهێپ

و   ه" یی وه ته نه"، "برالیل"  له  هییر بهێب   و ییک لهێخ  مکاره سته زێمجگ  تهاڵ سه و ده ئه رێژ  له
 یک هینگ دهێب   له  ان،یکان نهێو هاوو   (د) ێو س ئه ت،ێوم قه ده    ه دا"ریزنج یئازاد"

 ی ر شاشه سه  وه نهێن، تاکوو ب که ده  انهییزا هڕو نا ئه ی وه وربوونهێه ڕێی چاوه ردا نهێرمه شه
   .    وه نه بده ۆمان ب و خوتبه کان هیڤییت

  له  هڵسا 75  که ی ره نهێنده ژه هه  خهۆو د ئه یوام رده به یکان کردهۆه  له کێک هی ،ڵێ به
  کهۆز نه  ادهیو بون به ییند وهی په ت،ێوام ب رده به ش شهیم هه  نگه ره  که ، هیئارادا  کوردستاندا له

  له این هت ییئازاد ۆب یایخول  که  هی هه  وه کورده یر نووسه ی و ئاکاره یی کهێڵخ
  ر گه ئه  مهێئ. دا رانه نهێداه ،یی کرده یک هی وه رکردنهیب  ک له نه  وه تهێخوول ده داییغڵبا هڵ زارقه

... و  ریک -موفه وان، ژنامهۆ، ر" وره گه"  رهیر، شاع و نووسه ئه ۆیک  له   ساده یک هی سته وهڵ هه
 انیزار و ئاکار وانێن یکان هییاوازیج  اسانهن، ئ که ده ییئازاد ۆب الی و واوه نیش  که نی بکه تاد 

 انی تێب ییجا ئابوور ک،ێتاڵ سه ده  به شتنی گه یلی به مه  ره نووسه  هێڕو پ ئه.  وه نهیبناس
 شتنی گه کێکات  هۆیب. ییئازاد یئاکار  له  نییر بهێب نایگ ن، ئه که ده یئازاد  له  قسه ،ییناودار

 .ن که ده  نهێو ۆب انمانۆیخ یناخ ی که نهیتراس ی نهێو ان،یکان ئامانجه  به

 یت حکومه ی که ترسخانه ی هڵسا 75 ییقوربان م که هی ی پله  شت عوسمان به رده سه  رهۆمج به
  ته و حکومه ئه  وه شته رده سه یرکردنۆرێت یدژ  به کڵ خه یک رته به یمخابن دوا.   کوردستانه

 وه زهێراو هپ  وته که  ت حکومه  چونکه  .هیین یی کرده یکێتاڵ سه ده چیه  ئاشکراکرد که ۆیخ اتریز
 رداێول هه  له  له  که  شاندهین یوا  وه هییکان فتاره ره  به ۆیخ یپارت.  یاستڕم ده  بوو به یو پارت
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 یبکوژ  یپارت یخود تێب تاوانبارکردن، ده  دوور له  هۆیب.  کهێتاڵ سه موو ده هه ین خاوه
 . شت ئاشکرا بکات رده سه

 دا دارهیر دوو ئ سه کوردستان به دایی کرده یئاست  له ستاشێکه تا ئ تێزان س ده مووکه هه  ارهید
  زهێه ۆیک داییمانێسل  له  که  مانینیب  هۆیب. یمانێو سل    رێول هه یت حکومه:   شکراوه دابه

 یناشتن یژۆر  له  جگهێب شیرێول هه  قام  و له رشه سه  هاتنه ییئازاد  به کان اوازهیج
 .دا نه یرچاو روو به یتر یکێشاندانیپۆرگدا خ مه جوانه یشت رده سه

 ن،ڕب دهڵ نگ هه ده  وه شته رده سه یرکردنۆرێت ی کرده یدژ وها به ئه کڵ خه کێکات  رهۆمج به
  هی وه ر ئه به له کوڵ کرا، به رۆرێت  هی ندانهڕد  وهێو ش به کێنووس  ژنامهۆر  که  هیین  وه ر ئه به له
و  له  وهێش مان هه  به کێژۆر  نگه ره  ن که ستده کوردستان هه ی اوازانهیج  زهێه  ۆیک  که

 تێب هه یو قانوون یین ده مه یکێتاڵ سه ده ی وه ئه ێب ن،ێبکوژر یاریناد  به زبدایح ی ترسخانه
 . ن ئاشکرا بکه انیرکردنۆرێت  یکان کردهۆبکوژ و ه

ت  حکومه یانڕک حوکم وه شیم و هه زبیک ح م وه هه تێبخواز ییر پارت گه ئه  وه هی روانگه و له
شت و  رده سه یرکردنۆرێت یدوا  قه هه ت،ێرووناک ب ی ندهییتردا ئا یراکن هڤ و ده رێول هه  له
 ۆیخ یستاێئ یخۆو د ژووێم  له ریب ڵییقوو  هات، به دایدوا  به  که ی انهییزا هڕو نا ئه

 ینڕی راپه  له  و نه  رچاوه به یکێبات خه ین شتاکان خاوه هه  له  نه تێبزان  قه هه یپارت.  وه بکاته
  و بوونه له  تر بکات که ی زانهێر و ه ماوه و جه ئه یسوپاس تێب ده  هۆیدا، ب0220 یهار به
 ستاێئ  که ت،ێنبزا تێب ده شییتێک هیک  روه هه. کرد انیرزگار رانداێئ  و له ئه ی هڵ هۆڵک

 یرتۆو ل ایمپانۆن ک بوون به خاوه کڵ خه یسامان و قوربان یسابیر ح سه له یکان رپرسه به
 داێیت  نووکه هه  که تێب ده ترڵۆڵش ک وه له ی ندهییئا ، وه تهێناچ داۆیخ  ر به گه ئه  هۆی، ب وره گه
جاش  کۆر سه نیتر فره ی ناگه په ییچ کات، که ده ییت هیکوردا یباس کداێکات  له ییپارت. تیژ ده

  له اسای" یدروشم کان وارهیرد و د ر به سه له کداێکات  له ییپارت.  کانه هییعس به  نهۆو ک
و خزم   تهیواس ،ێڵخ یزێمجگ  دا به وه کرده  له یچ ، که  خشاندووه نه ی" موومانه هه یروو سه

 یخود  وه ئه  وه رهێل. کات ده کوردستاندا یانییتاڵهاوو ڵ گه له  هڵ مامه  نهێزبیح زبیح ، نهێخزم
کان  نجه گه ڕۆم ئه  که  ناوهێرهمه به ی هییژیتوندو ت  و زمانه ئه  که   هییتێک هیو  ییپارت یکان کرده

 ،ییر روه دادپه ان،یژ یها ، به کوردستانه ی ته و حکومه ئه یخود  وه ئه. ننێه ده یکار به
 . هاکردووه بهێب نداڕی راپه یدوا ی وه نه و ئهکن   له یشتمانین یستیو و ییرێجوام

و  ییکراتۆمید یپینسیپر یگرڵ هه تێب هه یکورد یکێزبیح چیه ڕۆم ئه  هییوان مێپ من 
 ی و ترسخانه شدارن له به  وه مه که یاوازیج  به  زبانهیو ح له ک هیر  هه  هۆیب. تێب ییر روه دادپه

و  ییقانوونێو ب ئه یزم مان به هه  هڵسا نیند چه داییتێک هی یسنوور  له. کوردستاندا
  کهاتهێو پ ئه ۆیه  به داییتێک هی یتاڵ سه ده رێژ  له.  هی هه رداێول هه  له 20  له  که هی هییگا هڵ که
و  ئه ێل ، هی ش هه رووکه یک هیییئازاد  رهۆج ، هی هه دا زبهیو ح ئه یناو هه  له  که ی کدژهێل

 یتێک هی یاسیس یگوتار  هیییو ئازاد ر ئه گه ئه  چونکه ، هیین یک هیها ردا به وهه جه  له  هیییئازاد
 ی وه ره سه یکان رپرسه به  بوو و نه و ده ئه یتاڵ سه ده رێژ  له  هڵیی نده موو گه و هه ئه  نه  هیبووا
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و  انڕکداپچێو ل ئه یتووش  ک نه روه هه.  وره گه یرتۆدووکاندار و ل  بوون به ده ش زبهیو ح ئه
ن  خاوه ، هیبووا" کراتۆمید الیسۆس" ییراست  به ییتێک هیر  گه دواجار ئه. بوو ده ش هییبازێڕپ

 ڵ گه له" ییژیسترات یوتن ککهێر" یبر  له  وکاته ئه ، هیبووا باوێنو یانڕحوکم یکێم ستهیس
 ییند وه رژه به یناوێپ  له کێوتن ککهێک ر نه  هییبازرگان یکێوتن ککهێر این ته  ارهید  که دا،ییپارت
 .کوردستاندا  له نیۆسیزۆپۆئ  بوو به کاندا ده په چه زهێه ڵ گه له اندا،ییتاڵهاوو

 

 یالت سه ده رێژ  له  که ێدو ده ر نهێنده ژه هه یکێشهاتێپ  له  نهیم نووس ئه دا رهێل ،ڵحا  مه هه به
. بکات شیانۆڕو گ ییتێک هی یگرفت ۆیک  باس له   هیین یست به مه هۆیب ، داوهیروو داییپارت

 ڕۆم ئه ی نجه گه  وه هو ن ئه  که  وه بکاته  وه له ریب تێناتوان  که تێب  وه ئه یپارت ی شهێک ێکر ده
و  ر نهێقۆت یکێانیژ  له تێناتوان   هۆیب ،ێخ ی لهۆیک  ک نه  زمهیبالڵۆگ یم رده سه ڕیکو
  له یکوردستان  که  که، هیایدین م خاوه کداێکات  له ییک پارت روه هه. تیبژ داڵ نده گه ژڕێوانێل
 نڕی پهڵ هه ی، کولتوور وره گه ی گهڕازاب ،ۆاڵناق یقام شه ، خانه هڵبا یزم به  له  وه هییکان هیڤییت

  ته اسهیو س ئه  که ناگاتێت  وه له یچ ، که وه ته شان کورتکردووه له چاوه یلۆدیئ یو سازاندن
 .تێن داده  نجه گه  وه و نه ر ئه سه له ۆیخ ی وه کاردانه  هی نهێشلک

 یچ ، که رمه گه رۆز یشقباز عه یلی مه رداێول هه یکان هیڤییت یۆیدۆست  له  هی کهینت عه ئاخر
  کچه شتین ته  دا له"ر شانده یپارک"  یایر گ سه له  وه شهێرئ سه ۆیه  به  پار که ڵیسا
  له ک روه هه،   و پارکه ئه یرگا ر ده به یکێسیلۆپ  وه ره اڕکیه  ، له وه دابووه مڵپا مدا که هڕێیهاو

 یازانیش نه  که. کرد انی ناسنامه یدوا  وارانه ندهێخو رمان و نه سه  هیانکوتاڵی هه ن،یب کێگوند
 کداێکات  گوتن، له مێپ کێکات . ماناێب ییاریپرس  وتنه که وه، ننهێبخو م که رتهۆپ پاسه

 یپارک  له  دانهڵپا یچ که ف،یر شه یشام  تهۆکرد دایکان هیڤییت  له یکوردستان تان که زبهیح
 ، هییئازاد ینێشو  پارک و باخچه ادایدون یکێخت تهیموو پا هه  له ماڵ به. زانن ده  بهی عه  شاردا به

  ژهیک یری سه ینۆم  به ، وه مدانهاڵ وه یاتیج  له ؟ بهی عه  وه دانهڵپا یچۆب  رهێل ید ئه
بازارگان و  ی گهێج  که ی هی دوبه و ئه  تهێبب رێول هه  هیول وا ئاخر قه. کرد انیم که هڕێیهاو
شق، کوشتن  عه کان، شهاتهێموو پ هه دا هی و ترسخانه له ێکر ده  رهۆمج به.  هانهیج یشتکاران گه

 ڵ گه له دای و ترسخانه له یچ ن، که رووبده ینێنه  به کاندا وارهید ویمد له انیژ ۆیو ک
  له  هیین تۆب ۆت  هۆیب.  وه بنه سکتر ده ته ییادئاز یکان کاندا، سنووره رازاوه  دروشمه یرمکردن گه
 ۆیب  هی و ترسخانه ئه  که نیشۆبپ  هییووڕدوو تیر و نه ئه یمامک ده کاندا هییگشت  نهێقام و شو شه

 .نیسازاندوو

 ێل ، وه ته بووهڵکوردستاندا کا  له ێڵخ یتاڵ سه ده  وه هییش رووکه یئاست  له ڕۆم ئه  راسته
  هۆیب. تیژ کوردستاندا ده یت حکومه یستاێئ یم ستهیس  له زداڵۆئا یک هی وهێش  له ێڵخ یتیر نه
ناو  له یرپرس به یکێخزم چیه  ر که نووسه  رهی غه انیر  نووسه یکێس که ر تاکه گه ئه دا خهۆو د له
  و به تێب شیناسراو نه یکێس و که تێب نه دا زبهیو دوو ح ئه ی وه ره ده  له انی  زبهیو دوو ح ئه

ک  وه ینووس چاره ، وه تهێبب  هی و ترسخانه ناو ئه ی تدارهاڵ سه ده  هێڕو پ ئه یووڕ رووبه  ئازادانه
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تر  یکێڵێخ  ر به سه کێس که ر گه ئه داێڵخ یم ستهیس  له. تێب ده ر نهێنده ژه شت هه رده سه
   تهێب ده ێڵدوو خ انیوکات  ئه ، وه تهێتر ب یکێڵێخ  یمڵزو یووڕ رووبه انیناباو بکا  یکێفتار ره

شت عوسمان  رده سه.  ن که ر ده سه چاره انی که شهێک   وه کهێاوماقولیپ یگاێر  به انی انڕی شه
 کێاوماقوولیپ  نه  هۆیب.  بوو  هییکراتۆمید یاخۆیب  به  مامکدراوه ده  هییساالرێڵو خ ئه یقوربان

کورستاندا   له ڕۆم ئه. ئاشکرا بکات ی که بکوژه  هی هه شیکێقانوون  و نه شییئاسا  و نه  ماوه
 ت،ێب نه داییتێک هیو  ییناو پارت له تدارتاڵ سه ده یکێخزم انیناسراو  یکێس که ۆر ت گه ئه
موو  هه  له تێیبکر ش بهێر ب ک هه نه ییئاسان  به رۆز ستداێوڵ هه نیتر ر ساده سه له تێکر ده

 ت،ێد ییتاۆک  وه به  که زمه دواجار به. تێیبکر رۆرێت شینساردێخو  به رۆز  بگره کتدا،ێماف
ک  وه ت،ێنێه کار ده تر به یکێزبیو ح ئه یدژ  به ۆت ک هیانوویک ب تر وه یکێزبیح یکێکات
و  ییسالمیو ئ انۆڕو گ ییپارت وانێن ی شهێک ی وه دانهڵ هه  بهشت بوو  رده سه ی شهێک ی وه ئه
 .ییتێک هی

 یر کهی په  بجه هڵ هه یکڵ خه ۆیخ یکات  که  ت،ێب ادی  له ی وه ئه ر نهێخو تێب ده ت لبه هه
مان  هه ییپارت نۆچ اندایرم گه یکان چکهۆشار یشاندانیپۆخ یکات  له انیشکاند،  انیدانیه شه
 ی شهێک ماڵ به. نێڕگی شت عوسمان ده رده ر سه سه تر له یکان زبهیح ستاێئ  که اێڕگ ی هۆڵو ر ئه
 ریب  خوازه هۆڵداخراو و ت  و کولتووره ئه یاتیج  ناتوانن له  که  هی وه ئه ییکورد یاکڤو ج زبیح
 انۆیخ یکان شهێک   باس له  ، تاکوو بتوانن ئازادانه وه نه بکه اڵ ئاوه یک هۆیگفتوگ یگاێر  له

ناچار  ۆڤمر وکات هبکات، ئ  قسه تێتوان ده ییئازاد  کرد به یست هه ۆڤمر  که کێکات. ن بکه
 یۆخ یکان مافه یداوا انی تێن هی رابگه ۆیخ یواڕبکات، تا ب ک هیانوویب ڕێی چاوه تێناب

 گداۆالید یی و نائاماده ییداخراو یست کولتوور ده  به نینێتا بم  مهێئ تێچ ده وه له  هۆیب. بکات
 . وه نهێبتل

 ر نهێخو یادی  به  وه ر ئه گه ئه تێناب سوودێب ،اڵ ئاوه ۆیگفتوگ ییکولتوور یها به  به ت باره سه
  : بوومیدا، نووس"  شه هاوبه یکێنیزانۆک یستیزمان، و یاریپرس" یوتار  له  که  وه نمهێبه
  هتاد ل... و ییاکڤج  انهۆڕگ ،ییساز پشه ،ییکولتوور  شهۆڕمک، ش هزر، زانست، چه ۆیک"
 ژئاواۆر ۆیمر ی لهی و مه ئه. کبوونیدا  له ندایکردن و نووس ۆگفتوگ ی کرده یئاکام  له ژئاواداۆر
 ۆپالت یکان گهۆالید  له شیت بهیتا  و به نۆک یکێگر  ش، له هاوبه  یکێئاخاوتن ۆب
 ن،ین کان هییموو راست هه یگوتن یمانا  انهۆیو گفتوگ ئه. ێگر دهڵ هه  رچاوه وه سه ه(فالتوون ئه)

 یویمد له شتنی گهێو ت ره به  بهێو کت ئه یران وهێئاخ. ارکردننیو پرس انڕ گه یلی مه ڕیرب ده کوڵ به
. ن که ده ۆڕوگڵئا کتردا هی ڵ گه له کان مهاڵ و وه اریپرس ،  کهۆری، ب وه کانه پاوه داسه  چوونهۆب

 یوازێو ش ئه.  هی وه پشته  له انینیزان انیز  ئاوه  له ک هییشناۆر   و ئاخاوتنانه ئه ێل وه
  اکهڤو ج بوون له کێم رهه به  بوو که هه  وه اوازانهیج  هییریشنبۆو ر به یند وهی ش په ئاخاوتنه

 .  وه کهێگر ی هێینو

 کراتۆس یکان هۆیگفتوگ ی ئاراسته  که   وه مدانهاڵ ک وه نه  ارهیپرس  وه دا ئه"مارۆک"  له یکورت  به
  له شتنی گهێو ت نیزان یستیوۆک یما بنه  تهێب ده ارکردنیپرس یزمان یر هونه  وه رهێل. کا دهیارید
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  یدوا  به انڕ گه    له کێلی ئاخاوتن مه یزمان ی ر کرده گه ئه.  بوون یکان وانه فره  نده هه ره
 یکردنید بهێر یستیوۆک شاڵ ئاوه یکێزمان  واته که ت،ێب ند مهۆشک یکێانیژ  و ارکردنیپرس

 ." انهیو ژ و ئه ره به  هۆڤمر

 یگاێر  ی وه ئه یبر  له ش،یانڕو حکوم زبیک ح وه ،ییپارت نۆچ  که مانینیب  وه دهید و له
 ی راشکاوانه  که رته و به ئه یکارۆه  و له ۆیخ  له ارکردنیردا و پرس ماوه جه ڵ گه له کردنۆگفتوگ

 انۆڕو گ کڵخا  به  ماسوولکه کدا هی اننامهی به  له تێد یچ که ت،ێرێبژڵ هه شیهانیکورد و ج
شت  رده سه یکردنۆرێت یپاساو  به ێو هی ده انۆڕگ ی وه بزونته   هیچونکه گوا.  دات شاندهین

دا  وه له  نگه ره. دژ هانبدات  له یر ماوه جه انی  وه بکاته ییپارت  له ۆیخ ی هۆڵت  وه عوسمانه
 کان هییر ماوه جه  هڤبزا یخود  انهییزا هڕو نا ر ئه گه ئه  چونکه ت،ێب اریرپرس به انۆڕگ

  ته هڵ هه انداۆڕو گ ییپارت وانێن یبوغز  شت له رده سه یزۆد  وکاته ئه ، هیبکردا انیرشت رپه سه
  به ، انهۆیخ ربه سه  هییر ماوه جه  هڤو بزا کوردستاندا ئه  له  که  نگهیگر رۆز  ت بهڵ هه. بوو ده نه

  له ین ده مه یگاڵ مهۆک یتبوون قه سه یکان هۆیه  له کێک هی  چونکه.  وه مننهێب یئازاد
 .هیین ده مه یکڤێموو بزا هه یزباندنیو  ح جکردنۆگ یایخول  کوردستاندا،

  که نیب  وه ئه ڕێی چاوه  تێناب ، ێڵخ ی هییهم وه مه ستهیو س ئه ی وه شاندنه وهڵ هه ێب  به  هۆیب
 ێک ب روه هه. بن کیدا  کوردستاندا له  له  هی وه و  کرانه گۆالید یو  کولتوور ئه
و  ئه ن هیال  هل  هی و ترسخانه ئه ی وه کردنهڵقوو یلی مه  هڵحا مه ، مه ستهیو س ئه ی وه شاندنه وهڵ هه
.  زترهڵۆئا رۆراندا ز نووسه یناو خود  له  هییداخراو ییو کولتوور ئه  .تێب ییتاۆک  وه تهاڵ سه ده
 یکێفتار ر ره هه انی کێارۆڤگ انی کێر نووسه  له  خنه ره یی کراوه  به ۆت کێکات  هۆیر ب هه

   وه ارهۆڤن گ و خاوه ئه انی  وه هیشیکان هێڕر و پ و نووسه ئه ن هیال  له تریئ ت،یران بگر نووسه
  به کداێت فرسه  له   انهییریشنبۆر  ن دوکانه خاوه   ره و نووسه دواجار ئه. تێینرێبوغز ده
 خوازه هۆڵت  هییک هێڵخ  زه و ئاوه ئه یئاکام ت بهڵ هه.   وه نه که دهێل ت هۆڵت ییک لهێخ یک هی گه ده
 . تێناب یتر یکێم رهه به چیه ا،اکدڤج یحۆر  بوغز له یستوورکردن ئه  له  جگهێب

و  ییپارت وانێن ڕی شه  شت بووه رده سه یرکردنۆرێت ی شهێک  که ی وه ئه یدوا  وه دهید و له
ر  ک هه نه ییپارت  که ی وه له   نی گومان بکه ێب ده تریران، ئ و نووسه انۆڕگ ی وه بزوتنه
شدا  هی و ترسخانه سازڵ نده گه خهۆو د ئه یخود  به ڵییقوو  به کوڵ ئاشکرا بکات، به ی که بکوژه

 .  کردووه لهۆیک  تر به یکان ره هڤ ده ۆیو ک رێول هه یکڵ خه  که  وه تهێبچ

  هۆیب ن،یب ده زارێب  شت رده سه ییبکوژ ی وه نهیزۆد یکان ته هیکایح ارید  به  مهێدواجار ئ زانم ده
  وه سانهید شیدواجار. نیتردا بژ یر نهێنده ژه هه یکێشهاتێپ یوانڕ چاوه  له  پهڵ هه  به تێب ده
  که  وه تهێب ادمانی  تاکوو به ن،ینێبقووق دا هی و ترسخانه ناو ئه همدار له وه یرێش له ک که وه
رزگار  داێت ۆیخ  وه هی که رگه مه ینیخش به  شت به رده سه  که ،ی هی و ترسخانه له شتاێه  مهێئ

 .نیندانیکرد، ز
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 یزمان  هۆیب. کرد ییکیتێستێک ئ کرد نه ییتکێئ یکێنانێشت داه رده وتمان سه ،ڵێ به
 ێرخواز بوو، ل روه دادپه یکێندکارێخو انیبوو  ێنو یکێنووس ژنامهۆر یه یکان نهینووس

 یکێراسان  به ی، توان ساده ینینووس ێس انیدوو   به  نجه و گه ئه  رنجه سه ی گهێج ی وه ئه
 . زهڵۆئا یکێتاڵ سه ن ده خاوه  که تێبگر  هییک هێڵخ حۆو ر ئه  یمار شاده  رمانه رگه سه

  که ی هی و ترسخانه ئه یتوان  دایکێتێئ یک هی کرده ک،ێشت له راسان رده سه ،ڵحا مه هه به 
 ییستکارڵ رهه موومان به هه کردیش وا مه به. بکات سوایر  سازاندووه یمانۆب ێڵخ یم ستهیس
 اخماندان  له  که  نین هی رابگه داێڵخ ی هی و ترسخانه ر ئه رامبه به  له ییئازاد ناوێپ له مانۆخ

 ێل ، وه نتهێب ادی مان به ترسه  وه ئه ییترس شت مه رده سه یرگ مه ێکر ده  واته که . کات ده ێزاوز
 .نی ئازاد بکه  هی و ترسخانه له انمانیژ نیتوان ده  که نیمانۆخ این ته  وه ئه

 یکان نهینووس یزمان  هۆیب. ییکیکێستێک ئ کرد نه یتکێئ یکێنانێشت داه رده تمان سهو ،ڵێ به
 ی گهێج ی وه ئه ێرخواز بوو، ل روه دادپه یکێندکارێخو انیبوو  ێنو یکێنووس ژنامهۆر یه

 و ئه  رمانه رگه سه یکێراسان  به ی، توان ساده ینینووس ێس انیدوو   به  نجه و گه ئه  رنجه سه
 .تێنێک هڵراچ  هی ترسخانه

 یم ستهیس  که ی هی و ترسخانه ئه یتوان  دایکێتێئ یک هی کرده ک،ێشت له راسان رده سه  واته که 
 مانۆخ ییستکارڵ رهه موومان به هه کردیش وا مه به. بکات سوایر  سازاندووه یمانۆب ێڵخ
 ێزاوز داناخمان  له  که  نین هی رابگه داێڵخ ی هی و ترسخانه ر ئه رامبه به  له ییئازاد ناوێپ له
  وه ئه ێل ، وه نتهێب ادی مان به ترسه  وه ئه ییترس شت مه رده سه یرگ مه ێکر ده  واته که . کات ده
 .نی ئازاد بکه  هی و ترسخانه له انمانیژ نیتوان ده  که نیمانۆخ این ته

     لمۆکهۆست

 

 بورژوازىهەرەشەى بارزانى و سەوداى ئۆپۆزیسیونى 

 دەحمەئ بواریر

 ،ەرچووەد ەویەمسعود بارزان تىیەکاۆرەس بىەکتەم نیەالەل ەک دایسمەر کىێاندراوەیراگ ەل
 رىەماوەج ەئاشکرا ل کىەیەشەڕەه ەتەداو ستىەکردنى تاوانباراندا، د ىیناوى دادگا رێژەل

 . کوردستان وىەڕینارازى و راپ

 ىەوانەئ یەگوا ەک تێبەدەڕپەدێت داەوەئ رەسەب ىیراێخ ەب ىەوەدواى ئ ەکەاندراوەیراگ
 ک،ەڵخ نداربونىیکوشتن و بر ىۆه ەب ەبوو انەیکەکردنەقەت وەکردو کەڵخ ەل انەیقەت
 وەئ مووەه ەل ىیگرتن و دادگا ىەشەڕەه ەویەو راشکاو کارىەورد ەدادگا، پاشان ب ەنێدرەد
 رکوتەس ۆب وانەئ ىەاساکی ەل انیپارتى،  کىێرەقەم ەتەگرتو انیکێردەب ەک کاتەد ەسانەک



 سەردەشت عوسمان
 

684 
 

 شەوانەئ مووەه ەل ەشەڕەه مانەه تەنانەت ت،ێرچوبەد شاندان،یپۆخ کردنىەغەدەو ق
 .شاندانیپۆو خ نڕیربەد تىیەزاڕەنا ۆب ەانداویکەڵهانى خ ەک کاتەد

 کارىەواشەو چ ەڵپەو کارکردى چ ىەڵندەگ ڵسا 75 ەکوردستان ک ىەساد کىیەتاڵهاو رەه
 ەوەگومان ل کیەو  دەس ىەوەل ەجگ ت،ێب رچاوەبەل ىەزبانیح مەئ ىیایشیلیم تىەاڵسەد
 ىیناساندن و دادگا ەب ستنەه ەوەکرد ەب ،ەاندراوەیراگ مەئ پآىەب ەتەاڵسەد مەئ ەک کاتەد

 ەل رەگەئ ەک تێناب ەوەکوردستان، گومانى ل کىەڵو بکوژانى خ رانەکەقەت ىەکردنى عادالن
 ندەچ ەل ەوەئ ت،ێداب سەاڵم ىۆخ رۆز کىیەکارەواشەچ داەاندنەیراگ مەئ مىەکیە ندىەب
 ەب کىەڵخ رەرامبەب تەاڵسەد دارىیترسەو م ەدالنەل نیق کىیرامەم ازویدواتردا ن ندىەب
 .ەشارداوەح ىۆهاتوى کوردستان خ دانەیم

 ىەوەئ ،ەوەتەڕێگەد کانەو قاتل رانەکەقەکردنى ت ىیناساندن و دادگا ەب ىیەگاێج وەئ تا
رابردوو سازکردنى  کوەو رەه ت،ێکرەد وانەڕچاو ەکوژ رەماوەو ج ەڵندەگ ەتەاڵسەد مەل
 زگاەدام و د ەب رەتاوانبارى س سانىەک ربازکردنىەد ۆب یەسوایر ىیۆناریس نیندەچ

 ىیۆناریعوسمان و سازکردنى س شتەردەس رىۆریت. انۆیخ یکانەوژک نسانیو ئ روەنیسۆداپل
 وانەڕچاو ىەوەئ شیسانید مەاڵب. ەموانەه رچاوىەبەل ست،یرۆریت ەب تبارکردنىەمۆت
گومان  ەوەئ ،ەویەبارزان ىەارڕیب مەترى ئ کانىەندەکردنى ب جآەجآب ەب ندەوەیپ ەل تێکرەد
 ۆب ەاندنەیراگ مەترى ئ کانىەندەب ،ەویەاوڕبێل ىەڕوپەب تێبلو انۆیب رەگەئ ەک تێناگرەڵه

 ەوەڕێکوردستان ب ستاىێئ ىەانێڕشگۆڕش ىەوەبزووتن اوانىڕسوەڵه رکوتکردنىەراونان و س
 .نەبەد

 ەتەگرتو انیردەب ىەوانەکوردستان و ئ کىەڵخ نىیبارزانى قاتل نابىەج ەک ىەوەئ رەه
 ەل گرتنێر ۆب وانەئ ىەکەرانەرکوتگەس اسای ەب انێیگو ىەوانەئ ەڵگەپارتى، ل رىەقەم
 ەل رگرىەب ناوێپ ەل ىەوەئ ۆب ەانداویکەڵهانى خ ىەوانەئ تەنانەت وەداوەن شاندانیپۆخ

 کێرۆج چیه ەب ستاێئ تىەاڵسەبارزانى و د ەک داتەدیشانین دان،ەیمەنێب انۆیخ کانىەخواست
 ەل وامەردەب کوەڵب ،ەوەنەبد کەڵخ کانىیەداخواز مىەاڵو رەه کەن ەک نین داەوەئ رىیب ەل
 ىەرنامەب اروڕیب. انینوسەماف و چار ەکردن ب ارىیو  کەڵخ الماردانىەپ  ۆب ردانەنگەس
 رەسەب انۆیخ ىیایشیلیو م ىڵەیماەبن تىەاڵسەد ندانچنگ و د ەب ەک ەیەوەئ ەتەاڵسەد مەئ
 واەکوردستان ر کىەڵخ ەب کانیەنسانیئ ەماف نیتریتاەرەس ىەوەئ بآەرابگرن، ب گاداەڵمۆک
 ەنێخرەد ،ەشتوویهاو انیردەب ىەوانەبکوژان و ئ ەوانێکام پ ەپێیو ب وێک ەل ناەد. ننیبب

 ەیەوەئ ەارڕیب مەئ کىەرەس رامىەو م کەڕۆناو. ەوەکیارڕیب ىەوێو چوارچ کیەرازوەتاى ت
 ەو ت،ێربکرەد شیکێبکوژ رکردنىیستگەد ۆب وەبآ بر کىێارڕیب رەه کارىەواشەچ ۆب رەگەئ ەک
 انەید ىەوەکرد ەب رکردنىیستگەد ارىڕیب رداەرامبەب ەبواربدات، ل زێه نگىەهاوس رەگەئ
 ستاێتا ئ ەک نینیبەد کوەو رەه. تێچەد ەوەڕێب ەیەانێڕشگۆڕش ەوەبزووتن مەئ اوىڕسوەڵه
 .تێرکرابیستگەقاتل د کیە ىەوەئ ێبەب ندراونێرف تەنانەت رویستگەد سەک انەید
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 تىەفرەو ن تىیەزاڕەنا رەرامبەب ەتێوەبارزانى بک ىەارڕیو ب اندنەیراگ مەئ کاتەد ستیوێپ
داخوازى  توانآەکوردستان د کىەڵخ ىەاوانڕبێل باتىەخ نهاەت. ەوەکوردستان وىەڕیراپ کىەڵخ
 تداەاڵسەد رەسەکوردستان ب کىەڵخ نىیکردنى قاتل ىیناساندن و دادگا ۆب کەڵخ واىەر

 ەباتەخ مەئ رەه. تێبکوژان ب رىەنادەپ ەک کیەال چیه ۆب ەوەتێڵێهەن کێرو بوا نآێپەبس
 ىەرانەرکوتگەس اساىی ،ەویەبارزان کانىەشتیرماەف ىەوانەچێپ ەب ێبەو د توانآەد

 تىیەزاڕەو نا دانەیمەهاتن ۆب ەوەبکات کداەڵخ رووىەب رگاەد وەوەتێنێشەوەڵه شاندانیپۆخ
 .کیەگرێر ندوەب دوەیق چیه بآەب انۆیخ کانىەماف ناوێپ ەل نڕیربەد

 ەب رەوبەمەل کەیەفتەه ىیەمسعود بارزان وەئ چىۆو ب نۆچ ەک ەاریپرس گاىێج ەوەئ مەاڵب
سآ چوار مانگ  وەوەوربنێه ىەوەئ ۆبوو ب وەڕیراپ رىەماوەج دامانىەب ستەد ەویەکاوۆشەپ
 ەتەوتوەک زێه ۆمرەئ چىەک ن،ەبک جآەجآب کەڵخ کانىەخواست ىەوەئ ۆب ێتێبدر انیتۆڵەم
 مەئ مىەاڵو. کاتەد وەڕیراپ کىەڵخ ەکردن ل ىیگرتن و دادگا ىەشەڕەه وەویەکانەمارەد

 ەنیەو ال تەاڵسەد وانێن ەل ەک تێدابکرەیپ داەانیوداەسات و س وەئ وێن ەل  ێبەد ەاریپرس
. تێچەد ەوەڕێب ەوەردەپشتى پ ەو ل کەڵچاوى خ ەدور ل ،ەوەکانیەرژوازۆب ەونیسیزۆپۆئ
 ەوەناو بزووتن ەتەشتویهاو ىۆخ ەک ەیەنانیەال وەل کێکیە" رانۆگ ىەوەبزووتن"

 ەل یەن ەئاماد ەک نآینوەو وا د زانآەد ەیەوەبزووتن وەل کێشەبەب ىۆخ وەوەکیەتیەزاڕەنا
 تىەاڵسەد ەڵگەل کەڵچاوى خ ەدور ل ەالو وەل مەاڵب. ەوەخوار ەتێب کەڵخ کانىەخواست

 ەبکات انیکانیەخوازو دا کەڵخ دانىەیمەهاتن وآەیەو د یەوداەس کىیرەخ ستاێئ ىەڵندەگ
 .ىۆخ ۆب کێازاتیمتیئ نانىێه ستەدەب داىیف

 ناوێپ ەل یەگوا ووەڕیراپ رىەماوەج ڵپا ەتەداو ىۆخ سانید ەک سالمىیئ کگرتوىیە هاەروەه
و  کەڵپشتى خ ەل وەوێش مانەه ەب کات،ەد باتەخ وداەڕیراپ کىەڵخ کانىیەداخواز

 تەنانەت. ەخستوەڕێب وداىەسات و س ىڕبازا تەاڵسەد ەڵگەل ،ەوەرانەشاندیپۆخ رانىەنێنو
 کانىەنیەال ەڵگەل انەیوەبونۆدواى ک نوسىەژنامۆر ىەنگرۆک ەل کگرتوویە رىەنێنو
 ۆب کاتەمسعود بارزانى د بىەکتەم اندراوىەیراگ کانىەندەب مانەه رەسەل داگرىێپ ت،ەاڵسەد

 ەنگرۆک وەل کگرتوویە رىەنێنو. رانىەراب روەشاندیپۆخ رىەماوەکردنى ج ىیراونان و دادگا
 رىەماوەج کەبارزانى ن بىەکتەو م تەاڵسەد رىەکەقس ەبوو ۆوخەراست دایەرەگەژنامۆر

 بداتێل انیکانەو خواست کەڵخ تىیەراەنێنو زىۆپ داەدیشڵیوەه چىەک. کوردستان وىەڕیراپ
 رخواردىەد رەشاندیپۆخ کىەڵخ کانىەبونى خواست جآەنرخى جآب ەب یەالناویپ ەارڕیب مەو ئ
 دانىیو قوربان باتەخ مىەرهەکردنى ب راجەه ۆب ەکڵێوەه اینەت کەن ەمەئ. ربداتەماوەج
 نەڵێب وەئ ناوێپ ەل کەڵچاوى خ ەکردنۆڵو خ کارىەواشەچ ۆب ەشیکڵێوەه کوەڵب ر،ەماوەج

 . ەدراو انۆیخ ەب ەوەتەاڵسەد نیەالەل ىەازانیمتیو ئ

 ىەڵمۆدواتر ک ەارڕیب ەک سالمى،یئ کگرتوىیەو  انۆڕگ ىەوەبزووتن ىیەوداەسات و س مەئ
 ستىەد مداەکیە نگاوىەه ەل رەه ،ەویەوداەسات و س ىەسۆپر مەناو ئ ەواتڕب شیسالمیئ
مانا  ۆیەب. ووەڕیراپ رىەماوەج ەل ەوەچاوسورکردن وەشەڕەه ۆب ەکردو ەاڵئاو تىەاڵسەد
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 شانىێک شکستەو ب ووەڕیراپ رىەماوەدژى ج داریترسەم کىێالنیپ ەکاتەد ىەکیەلەمەع
 ەوەبزووتن ەل کێشەب کوەو انۆیخ ستاێتا ئ ەک ىەنانیەال وەئ ىەنگاوەه مەئ. انەیکەباتەخ

 مەل وانەئ گاىڕێگاوێج کدانىەمح ەل ۆب یەواقع کىێنگەس ن،ەکەد ەناسێپ ەکیەتیەزاەنار
 ەنانیەال وەئ شتنىەیگ وتنەرکەسەب ۆب ەکەوەبزووتن ەک ىەوەئ ەستیوێپ داوەیەوەبزووتن

 وەل کێشەبەب ىۆخ کێنیەال رەه. ەوەبکات ایج وانەئ زىیر ەل ىۆخ زىیو  ر نآەڕێپێت
 ىۆخەب گاێر ێبزانآ، ناتوانآ و ناب وەڕیراپ کىەڵخ کانىەخواست نگرىیەو ال ەیەوەبزووتن
 ەل تىەبیتا ەب. ەوۆگفتوگ ىەسۆناو پر ەتێبچ کەڵچاوى خ ەو دور ل تەاڵسەد ەڵگەبدات ل

. ەوەتەداوەن انىیکانەخواست مىەاڵو ەتەاڵسەد وەدانەیم ەل کەڵخ نىیرەب رىەماوەج کداێکات
. وەڕیراپ رىەماوەج رىەنگەس شتنىێهێجەب ەل ەجگ یەن کىیەمانا ەویەاسیرووى س ەل ەمەئ

 ەرۆج مەئ مەردەبەل گاێر ەارانیشۆه ێبەد  وەڕیراپ رىەماوەو ج ەانێڕشگۆڕش ىەوەبزووتن
 ەنانیەال وەئ ەک ەیەوەئ ىەگەڵب ەمەئ. نەدابخ ەوەانیدانیو قوربان باتەخ ەب یەوداەسات و س

 ەب وتن،ەرکەس وەرەب داەکەوەبزووتن شىێپەچون وتىەر ەو ل نەکەوەالوازى بزووتن ىڵخا
 .ەوەتێبکر ەڵناکام و پوچ وانەئ ىەسازشکاران تىەاسیس بىەناچارى د
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 بۆ سەردەشت ئەو گەنجەی هەرگیز نەمبینی

 یردەه سۆئاس

 تێپ انیستەد ستانیرۆریت ەیوەئ شێپ ەک ماڵدەل ەداخ ندەچ! تیمناسەن ەیوەل ستمەپ ندەچ
 شم،یدان تەڵگەل کێسات ۆبگوشم، ب کانتەستەد ن،ینیبب کیە خساەڕەن کێتەرفەبگا، د

 .یبگرێل مێو  گو بگرمێل تێگو

و   تیمناسەن نۆچ! ەچوو سیکەل میچ شتمەیگێت نجاییئ ،ەوەندێخو کانتمەنینووس ەک
 وەئ. کردەد ترەورەگرانترو  گ انەیکەتر داخ ەیندەوەئ کانتەوش ەل کەیەوش رەه ت؟ینیمبەن
 ییەتیەئازا وەئ ،ەنانێستبزوەناسک و  ه ەستەه وەئ ،ەجوان ەحۆر وەئ ،ەجوان ەمەڵەق
 مەکەد یشاناز ندەچ. تیبوو ەتاڵو مەئ ینجەگ ەینێو  و ەووننم نیجوانتر... ەیەنێوێب
 . ەوتووەکەڵه داێت ۆیت کوەو ینجەگ کمێتاڵو یکەڵخ ەیوەب

 یکەیەهرەب ییتیەشا کانتەنینووس ەینینگەر مەڵەسووک و  ق سکیئ ەنجەگ وەئ ەیئ
 کجاریە ۆب نهاەت ەزگۆخ. تیمناسەد  توینیمبەد ەزگۆخ ن،ەدەد ۆب تیاخی یکێحۆر  وەورەگ

 ازمانیرازو ن کێمەک ەوەکێپ مان،یشتین یکانەوێدز ەموچاوەد یداخەو  ل گرتەد کمانیە
من ! ؟یدەن کمانیەو   یناسەن کمانیە ۆئاخر ب. شتەڕدەڵه مانڵد یو  داخ ڕەییتوو کرد،ەد
 ەورد ەورد یکەیەهرەب ۆت مڵێب تێبگرمو  پ کانتەمەخ ەل ێگو کێمەک ستیموەد
. نانێداه ێیر رەس ەتیوەکەد ەکیرەخ ەو  تاز تیوتووەکەڵه یکێمەڵەق ۆت. ەویەتێشەگەد
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و   ەمێئ. نا.. ێڵیبه مانێج ێابن ،یب وامەردەب ێبەد ۆت ،ینێبم ێبەد ۆت مڵێب تێپ ستیموەد
 یکێرەدەچ ق. ۆیەت کوەو یو  ئازادو  ئازا رمەنگێخو ینجەگ  وۆت ەب ستمانیوێداهاتوو پ

 !تیمناسەو  ن تینیمبەن ،ڕیفەن یمرەن یشتەهەب وەرەب حتۆتا ر ەک ،ەدادێو  ب قڵڕەد

 ەک امیگر ندەچ... بوو تەکە"مردن ینگەز" ەل مێگو مجارەکیە ۆب ەک امیگر ندەچ یئا
 اندمەیگەین ەسات وەئ شێپ ەیرەدەق وەکرد ل تمەفرەن  وۆت ۆب امیگر... ەوەندێخو کانتمەوش

 ،ێب تۆخەئاگات ل کێمەک مەبکێپ تتەناعەق بایبمتوان ەنگەر مەاڵب... ناشزانم ۆخ. ۆت ەب
و   ەنموون ۆبوون ت ەڕێچاو ەینجانەگ وەو  ئ تەکەشتمانین رەبەل کوەڵب ت،ۆخ رەبەل کەن
 مەاڵب ،ێگرەئارام ن کێشت چیهەب تەکییەاخی ەحۆبوو ر نگەر... ناشزانم ۆخ. تیب انیرەبێر

 .مەبک ەڵگەل کتەیەقس بووەن مەوەئ یتەفەدر مەکیو  الن تیمناسەن ەک ێداخم ناچ

 ینێخو ەیتاڵو وەل یئا! ۆت ینێخو ەچوو یستەد ەیوەئ ەشڕەروو  زاروەرمەش ندەچ
 یکانەخوازیو  ئازاد بنەون د یکانەلالدەج ەیشتمانین وەل یئا! ێژەڕێد ۆیخ یکانەنجەگ
 !ەوەو  کوشتن دانەنجەشکەگرتن و  ئ یستیل ەنێخرەد

 یچاوەب ەوەشتەهەب یکێژوور ەیرەنجەپ ەل ستاێئ امینڵد... ەابینڵو  د مەخێب زم،یئاز مەاڵب
و   سەکێب رۆز ،یبوو اینەت رۆز ۆت وکاتەئ زانمەد. ینیبەد کانتەنجەگ ڕێهاو تۆخ
 ەیکەامەیپ نت،ەمەو  هاوت ڕێهاو زارانەو  ه دانەس ڕۆمەئ ەوەئ مەاڵب. یبوو راتانەدێب
 زیرگەه ،یئازاد یامەیپ.. تەکەامەیپ: نەڵێید موومانەه. ستاونەو ەوێپەو  ب ێیەپ انۆیت

 .داتەدێپ مانیبوورەس ەک ەشت ەتاک ەمەئ. ەوەتێو  ناکوژ ێوەناک

 

 ! وه نه شت خۆیان پاک بکه رده ی سه که رووباره  وێ له یانه کان ده ڵه په گشت پیس و چه

 یهانیج یژۆشت عوسمان و ر رده سه نووس ژنامهۆر یرکردنۆریت  به ست وهی په -
 - ینووس ژنامهۆر

 د      حمه ئه دارا

  نده رچه هه - هانیج یر رتاسه سه  له هیینووس ژنامهۆر ییئازاد ییهانیج یژۆر سیما ێیس
  وه ته نه یخود  که  شانکراوهیستن ده کان کگرتووه هی  وه ته نه یکان هیزگا داموده ن هیال  له  ژهۆو ر ئه
  له ڕپ یم ستهیو س کان ره نهێوس چه  زهێزله  تهاڵو یکان نجه په  له  که هی لقه ئه شیکان کگرتووه هی

 انیپووچ کۆر وهێها ن ئاوه یژۆر نیند چه ش انهیزگا و ده و ئه هانیج ی نووکه هه یم سته
  به  ژانهۆر  رهۆو ج ئه یم دروستبوون رده به له گرێر  بنه ده شیجار کێند و هه  زراندووه دامه

  له انیکان ژهۆر  بکا که انهیو کا ئه یکان هییوت و چاالک ره  ت به که خزمه یینێر ئه یکێوازێش
 .چیه  له  ر باشتره هه ی که بوونه هه ێل...  نێزر مه داده ناوێپ
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 : ماوه نه کێگومان چیه

  ، که ه(عوسمان( شت رده سه)  زه ربه جه ینووس ژنامهۆر یرکردنۆریت یژۆر ٣١٠٠ یسیما ینجێپ
 کێگومان چیر ه ماوه جه وێن ی و قسه کان خوازهیئازد  هییایدیم  رچاوه سه ی ربهۆز ێیپ  به
و  یارتپ شییارکراوید  به  رکراوهۆریت  وه تهاڵ سه ده  ن هیشت له ال رده سه  که ی وه له  ماوه نه
تا   که  هی وه ئه  وه ئه ۆب ش گهڵ به نیپاراستن، باشتر)  ناوه انیناو  که ی که هڕییخویس  هیزگا ده
و  رێول هه  شت له رده سه یکێر کهی په  داوه نه ی گهێر شیکراون و پارت کان ئاشکرا نه بکوژه ستاێئ

 .کرا رۆریت شیو پاشان ندراڕێف ێیل  که ێدابندر  نهێو شو له

 : هییزێڕێب  هی هه زگرتنێر کێند هه

  که( کوردستان ینووسان ژنامهۆر یکایند سه) ێگوتر دهێیپ ی وه ئه ٣١٠٠\٤\٣٠ یژۆر  له
  وه کهیدوور و نز  له.. هیپارت یه شییت بهیتا  به  کانه زبهیح ینووسان ژنامهۆر یکایند سه
 نیم که هی یرچوون ده یژڵڕۆسا  له..  هیین  وه هیینووس ژنامهۆر ییو ئازاد ییئازاد  به ییند وهی په
 کان هیین هییدرخان به ێڵیخ ییک هێڵخ یدار تمه اسهیس کێند هه ن هیال  له  که – یکورد ی ژنامهۆر

  هۆیه  به  که ییکورد ییر گه ژنامهۆر یو هڕشێو پ ر نهێزر دامه   ته بوونه مانێل ستاێئ  که  رچووه ده
داوه  رنه به ییرست په نهۆو ک ییگ به ره ده ینگ رهه فه یزۆپوت ته یکورد ییر گه ژنامهۆر ستاشێتا ئ

 دیه شه ینووس ژنامهۆر  به انییزێڕێب یکورد ییر گه ژنامهۆر یدانیه شه  له زگرتنێر یناو  به –
 یرکردنۆریت  که به ی تهاڵ سه و ده ئه یرباران ده ێر ناکر شت عوسمان کرد، ئاخه رده سه
  له ن،ێڕبگ ۆب نشتیبشتکوژن و ش  واته.. بگرن دیه شه  له زیر نێب  شت تاوانبارکراوه رده سه
رز  به انیکایند ناو سه به ی هییزێڕێو ب ئه دیه شه ی هڵما بنه  بوو که  وه ئه ترڕرگب جه یمووش هه

 !!! کردێل انییشۆستخ نرخاند و ده

 !:ێنیب ده انیقوون عاجبات ێنێر بم سه تا

 یژۆر)ر  سه له  اننامهی به کێرم شه چیه ێب  به!( کوردستان ینووسان ژنامهۆر یکایند سه)
  له  که ییزبیح یک هیکایند ر سه ئاخه!!! کا رده ده( یینووس ژنامهۆر ییئازاد ییهانیج
.. ین نجوومه ئه  ببنه کان زبهیح یریکاد ێب ده ۆوخ راسته( بژاردنڵ ناو هه به یک هییر گهۆشان)

 یهانیج یژۆر) انۆیخ ۆناچن ب ۆب! ؟یینووس ژنامهۆر ییئازاد  به ێب هه یک هییند وهی چ په ێب ده
 ییئازاد  و دژبه رتنووسنۆدا راپ وه کرده  ک له روه هه.. نێدابن( ییزبیح ییژنانووسۆر ۆب
 !وان ئه ۆب  ک باشتره لله ر گه هه.. بن ۆراستگ انۆیخ ڵ گه ش له قسه  با به نینووس ژنامهۆر

 :ییت هیزبایح یستیوڵ هه

  هییند وه رژه به یرچاوگرتن به و له نیسکب ته ییاسیس یکێپالن ێب  به کێزبیح چیه
 یبردن خشته  له ۆو ب ێب ن نه گمه ده  ر به گه ئه – کێکات چیه  که ۆیخ یکان هییتباز اسهیس

 کێت ڵ مهۆک یکان هییل و ماف و ئازاد گه یکان هییند وه رژه به  ڵ گه له – ێب ر نه ماوه جه
 انۆڕگ ی وه بزووتنه. ێنێل بنو گه  ت به راست و دروست و خزمه یستێوڵ هه ێناتوان..  وه ناکاته
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  به  که گرده یر رکهیداگ یروانێوش ک نه وه یکێاوساالریر و پ گه و ناوچه ژڕێنێخو ن هیال  له  که
 یسی که یپارت ڵ گه له ێیملمالن ۆر و ب ماوه جه یداکردنی په ۆب ر وه زهێب رۆز یکێکیتاکت
 انۆڕگ  که –دا  نه ییلێگ  له ۆیر خ گه ئه – ێزان نه  هی هه ێک. ناێکاره به یشت عوسمان رده سه

و  سیپ یسان که  که  ارهیوا د ماڵ به ، هیین ییئازاد نیترییتا ره و سه نیتر ساده  به ڕی باوه
پاک  داێت یانۆیخ  هی روون هه یرووبار  به انییستیوێپتر پ تریکێس موو که هه  له ڵ په چه
 . وه نه بکه

 :رانیشب ره ۆب ڵیی نده گه ی و پاره ناوبانگ

 یکێم ستهیس وێن له رانیشنبۆر ێگوتر اندهێپ ی سانه و که ئه ی ربهۆکان ز کاته ی ربهۆز
 انیکان هییرست پهۆخ  هییند وه رژه و به انی که هییت هینایچ  گهێپ ێیپ  به ر نهێوس و چه رست په نهۆک
ر  هه شیمانۆخ ی هک کوردستانه  ل، له گه ی ره به  وێونه ن و ناتوانن بکه تاڵ سه ده یربار ده  بنه ده
ناوبانگ و  ینانێسته ده  به ناوێپ  له این ته  رانهیشنبۆناو ر  و به ئه نۆچ تمانیک د وه ، هیوا
 ک هی رکرده و سه کێزبیو ح ک هیایژۆلۆدیئا یپل ته  به و ژهۆر ر هه ڵیی نده گه ی پاره کڕێب

 ی که هییئازاد  دژه  گرووپه یت ابهب  له یکان رهیشب ش ره وه ئه ی نموونه نیرچاوتر به ن،ڕ په دهڵ هه
و فارووق  یرد هه نیبێر ی که ره کبه ئه هواڵ و ئه ڵربایرهاد پ فه ی که هییرانێوڵند و ما هه ره
... و کان رسته په نهۆک  هییسالمیئ یکان واره هۆڵو ک یرست پهڵ هه ی فه لسه فه یستاۆمام یقیف ره

 یسێک یر پشت سه به انۆیخ یکان هییرست پهۆخ ینکا رامه مه ۆب ێو انهی ده نۆچ  هتد بوون که
 یزۆل و د گه یکان هییر و ماف و ئازاد ماوه جه یکان هییت هیز هڕو نا رانۆشت و س رده سه
 .ون بکه رێژ  واته داییراست  له  ون که رکه کوردستان سه ۆییخ ربه سه

 :کان ناو ئازاده  به  ناله که ێیالوژ هڕ گه

و  داران هیما سه یست بن ده  له هانیج یر رتاسه سه  له کان هییایدیم  هڵنا که ی ربهۆز
 ی که زموونه ئه ییم مان و که که وتووه دواکه  نگه رهه فه ۆیه  به شیکورد یایدیم ، تدارانهاڵ سه ده
و  زبیح  ر به سه ینووسان ژنامهۆو ر تبازان اسهیس ێیالوژ هڕ گه وێن له ییواو ته  ر به هه
الت  سه ده ی وه وکردنهاڵچاپ و ب یکان هیزگا و ده نیۆفز له ته یۆراد ی، باس نوقوم بووه تاڵ سه ده

 یواندنیشێرل سه ۆب این و ته  هیین  وهێر پ ماوه جه ۆب انیکێرێخ چیه  که نی ناکه کان زبهیو ح
  هی هه شی(یهل ئه)ناو ئازاد و  به  ی ژنامهۆو ر ڕ پهڵم ما که  لکه زراون، به ر دامه ماوه جه

 ێکردب رخان نه ته ییر گه ژنامهۆر ییشت و ئازاد رده و سه رانۆس یسێک ۆب انیرۆز یک هییپانتا
 شنیاستبازیس ی رکرده سه کێند ت هه نانه و ته کان زبهیو ح تاڵ سه ده  ر به سه  وه بنه  له یچ که

  له انیشیکان نده کارمه یانیژ ییوێو بژ انیکان هیزگا ده یرج خه  وه شهیوان ئه ن هیال  ر له و هه
( ڕۆم ئه ڕی پهڵما)  له   جگهێب –  وانه له شیرچاو به ی نموونه ،ێکر ده نیداب ۆب ڵیی نده گه ی پاره

و  ارۆڤو گ  ژنامهۆر یرۆز  ره هه ی ربهۆز –کوردستانن  ی وه ره ده  له  که ڕ پهڵما کێند و هه
 ۆیوخێن له ی وانه ئه شییت بهیتا  به  هیداێت انییاسیس ی دوو قسه  که تریکان هڕ پهڵما

ئازادن و   نه ک هی وهێش چیه  ن و به ته و بابه هتد له... و   نهێو ئاو یک هاوالت وه.. کوردستانن
 .نۆخ ربه سه  نه
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و  ییانا تو ێر ب به و له نییرگزێن  که ی وانه ئه شییت بهیتا به  کێن هیس و ال که ر هه :نجام ره سه
  ن که بده شانیوا پ انۆیخ  هی هه یک رکووه هه ێو انهی ده انۆیخ ڵیی په و چه ییسیپ ینیریناش

و  شت و ئه رده سه ی که روونه  رووباره  له انۆیچن خ ده.. لن گه ی ره به  ر به جوانن و سه
 یل وه ،ڵێدقوڵ هه  وه هڵ گه یناو هه وێن ییاڵقوو  له ی که رچاوه سه  که  وه نه که پاک ده  رووبارانه

و  ئه یم رده سه یدیو ئ  ارترهیشۆه  وه له رۆز ڵ گه ستاێئ  ببوورن که ێب ن ده تمه حه
 یرد زه یکایند سه ی دراوانهڵماڵ چرووک و رووهه  النهیو پالن و پ یییتباز اسهیس
  هیایدیو م کان رهیکبیو تار کان رسته په نهۆک هییسالمیو ئ ۆڕگ نه یانۆڕو گ نووسان ژنامهۆر

و   وساوه چه یر ماوه جه یدیو چ  ماوه نه شیکان په ناو چه ت به نانه کان و ته رباره ده
 .ن ناکه ێپ انڕی کوردستان باوه یشێتک حمه زه

 

 !!!سەردەشت عوسمانبەرز و بەرێزە، یادی 

 الەم عوسمان

کوشت تا  انیشتەردەس. خوازانیئازاد یو ترساندن یئازاد یکوشتن ۆب شتۆک انیشتەردەس
 ەیوساوەچ یرەماوەج ڵەیسا انەێد یخوادو نگەپ یرق یلۆپەش ەل زنێبپار انۆێخ کوەڵب

 یکڵەێەماەبن ەینۆیدر یتیەقودس یشانەوەڵه ەب شێتا پ شتۆک انیشتەردەس. کوردستان
 تەنانەو ت ەوەشیدور ەکوشت تا ل انیشتەردەس. بگرن ینچاڵو تا ژڕێنێو خو مپنۆو ل ەمژەگ
 مەاڵب. بکا یبارزان ەیکچک یستنیشوۆو خ یستیوەشۆخ یباس تێرێوەن سەک ەوەشیرونەد ەل
 زترێه ەو ب راترێخ ان،یبون لیلەز ان،یشانەوەڵه ان،یییرسوا یوتەر شتەردەس یکوشتن ەب

 ژوێم یکانەرۆکتاتید موەه کەو ەک کێرۆج ەکرد، ب ێپ یستەجاران د ەل تریرەو فراوانتر و ب
 .ەراگرتو انۆێخ رۆتر ەنجەو شک ندانیو گرتن و ز شتارۆک ەب اینەت

و  مەست یەاڵو ق انیگ ەل رەنێقۆت یکێو ترس رسۆق یکێمەخ ەتەبو شتەردەس یادی ڵسا
و  ستەو پ نەپ ەبون ب وانەئ ،یستیوەشۆو خ یئازاد یسومبول ەبو ب شتەردەس. اندایوجود

 ۆب انڕکو ڵید رەس ڵیکچان و گو یسنگ ەیرێستەئ ەبو ب شتەردەس یناو. تەفرەن یگاێج
 ەب. رەشەب یژوێم یکانەژێرێخو نیتریرێخو یستیل ەچو وانەئ یناو ،یستیوەشۆو خ شقەع
 ڵەمندا یناو شتەردەس ییستیوەشۆخ رەب ەکوردستان ل ەیچاوکراو یو باوک کیدا دانەس

 یهاوناو ەک انیکانڵەو مندا انۆێخ یناو تریدانەس ەو، ب شتەردەس ەتەناو انیکانەبو ەتاز
 .رنۆگەیو د ەویرۆگ نڵەێەماەبن وەئ یکانەناو

 یو باس ینوسەد داەیکەژنامۆر ەل یکێجاروبار وتار شتەردەس کیەجاران  رەگەئ
 کرد،ەد یبارزان ڵەیماەو بن تەاڵسەد ەییمژەو گ ەڵیندەو گ یبارزان ەیکەکچ یستنیخوشو

 ەل شتەردەس زارانەه ەب کداەێەحزەل رەه ەو ل ەحزەل ەب ستاێئ شتەردەس یکوشتن ەب
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و  نوسنەد شتەردەس یکانەوت ەوەو پالتوک سبوکەیو ف ونیزیوەلەو ت ویو راد ەژنامۆر
 .ەوەنەیڵێد

 یناوێو خو تەانەێخ ەیکارنام یادیهاوکات  تدا،ەبەیه ەو ب رێبو یشتەردەس یادی ڵسا ەل
. ەوەتێکرەکورد د یتەلیم ەب قەح رەد یبارزان ڵەیماەو بن یکورد یتەاڵسەد یکانەییەو درند

 یبون وامەردەو ب وتنەسرەن ۆب شتەردەس ینێخو ەخواردن ب ندێسو ۆب شتەردەس یادی
و  یزارێو ب تەفرەن ۆب یبارزان ڵەیماەو بن تەاڵسەد یادی ەو ،یئازاد ەب شتنەیتا گ ەیاکێر

 .انیالنانەو یاردانیبر

 ەل یرق یئاگر ەو عاشقان، دوبار شانێتکەحمەو ز کارانێکر یو عاشق نجەگ یشتەردەس یادی
 شتەردەس یو ناو ادی مەاڵکوشت، ب انیشتەردەس ەراست. کرد دارەسڵێدا ب موانەه یرونەد
 ەل انینڵو د ونیقۆت ێیل کانەمژەو گ هلەج یتەاڵسەد ەک ەێەکوشەو چ کیپ وەئ ۆمرەئ

 .باەد انیزوحاک یردەد ەو ب ێدرەد انیرەس

 یچاو ەل انیو چاو ەرواو شتەردەس ینێخو ەل شتەردەس زارەه زرانەه ەب شتاێئ رەه
و  یماساوچ یکانۆترسن ۆب شانیو ن تەخ یهراوەژ یکەێەبز ەب ەو ،ەویبر کتاورید

 زارانەه ەب. شنێکەد رەپاساوگ یرمەش ێب یستانەرەلپەو ه یچەساخت یتبازانەاسیس
 کیە ەسەل انیکانەدادگرن، ددان شتەردەس ەیگاکێر رەسەل ێپ وەقورس و پت شتەردەس
" شتەردەس ەگامانێر گاتێر -ەئامانجت ئامانجمان: "یو سرود ەانٶێخ ەب انیرەو باو نێنەداد
 ەن ،ێبەه الدەج ەل کەێەشانین ەن تریچ ەک کێئامانج، ئامانج ەب شتنەیتا گ ەوەنەڵێد

و  ۆدر ەن ،ەنجەکوشتن و شک ەن ر،ۆرفاندن و تر ەن الد،ەج ەڵگەل یهاوکار ییزارەرمەش
 .واردنەاڵو ه یستەو پ ەڵیندەگ ەن ،یتیەماساوچ

 ەینێپشت ەبو ب کێەال ەل مەاڵب مومان،ەه ڵید رەس ێەنا یداخ ەراست شتەردەس یکردن رۆتر
 یتەاڵسەد یینسانیئ یو دژ ەدرندان یکۆرەناو ەوەکید یکێەال ەو، ل دادێب یدژ ەبونمان ل کیە

. کرد یو رسوا یکرد، ناساند شینما یتەبیتاەب یبارزان ڵەیماەو بن یگشت ەب ییکورد
 یتەرامەو ک انۆێخ ییزاەهاک یکەێەو پل ەپار ۆب ەک شانداین ەیسانەک وەئ ییستەپ هاەروەه
 شتەردەس یرۆتر. نەکەد کانەرانۆو س کانەشتەردەس یرۆتر ەل ینگەذێو ب ەشتوۆفر انۆێخ
و  یکورد یسیگرەن یتەاڵسەد ەب رەرانبەب ەوەواندەر رەماوەج یال یکانەگومان اتریز

 انیرەس کێنتقەم چیه ڵەێەماەبن مەو ئ ەتەاڵسەد مەئ ەکرد ک یئاشکرا ەو ،یبارزان ڵەیماەبن
 .و چاک نابن تیناچ

 اینەت ەک نەیگەد یەراست مەب ،ییدوا ەنیرەراپ مەئ یو کوشتار کانەشتەردەس یرۆتر ەب
 مەئ یالنانەو ،ینسانیئ یتەدالەو ع یئازاد ەکوردستان ب یرەماوەج یشتنەیگ یگاێر
 .یومەو ق ینید یحزابەئ یرانەبێر یتێەکاۆرەس ەب یەێەستیونالیو ناس ینید ەتەاڵسەد

 .یئازاد یبژ !تێب زێرەو ب رزەب شتەردەس یادی
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 کاتێک بەهای مەرگ، زیاترە لە بەهای ژیان

 حمودەم اڵبدوەع

و  رگەم یهاەب ەل ەترەورەگ رۆز انیژ یهاەب. رگەمەل ،ەشترۆخ انیژ ەک ەستیوەن ەگەڵب
 یریگەخیە ەک ەیەمژانەگ وەتانێش یکیەایخول ،یستۆد رگەم. ییەن رگەم یاریخواز سەک

 واویباشتر، ه یکێانیژ ۆب شانۆکێو ت ڵوەه ۆیەربەه. ێبەد کانەداهاتووێب کان،ەاوڕدبێئوم
 یژووێم ،یوەز ۆیگ یکانەرەوەبون یستاێتائ یژووێم. ەنسانیئ یتاۆک ێب یکیەایخول

 .یراگرتن زۆریپ ەو ب انیژ ینترکردنینگڕە ۆب ەیەپساوەن یکێباتەخ

 ک،ەیەوەنیزۆد ك،ێفراندنەئ اندا،یانیژ ەل ەینسانانیئ وەئ ،ەوا باو ەشیمەه
 یکێنیەالەب انی گاەڵمۆک ەب ەکردو... انیارید یکێتەخزم ک،یرخانەرچەو ک،ییەرانکارۆگ
 گادا،ەڵمۆک ەل مزڕە ەینێو ەب ،ەرکردووەد انیناسراو بوون و ناوبانگ ،ەڵمۆک یارید

. سومبل ەبن و ببن مانەئ کەو ،ەبوو انیزووەئار انی ەانداوڵیوەه رۆز یلەگۆناسراون و مر
 .داهاتوو یکانەوەن یانیناو ژ یارید یسانەو ک انۆیخ ەڵیمۆک یناوداران ەببن

 انیانکردنیژ یهاەب ەل انیهاەب رگ،ەم یایدیو تراژ رگەم ەب ەینسانانیئ وەئ ننەگمەد
 ترەورەگ انیانیژ یهاەب ەل انیدیتراژ یرگەم یهاەب ەیانۆڤمر وەئ تێشەد. تێبووب رزترەب

 ،یزانست یکەیەوەنیزۆد ەب ك،ینانێداه ەب اندا،یژ ەل انەیوەمان ەب اندایانیژ ەل ،ەبوو
 ینترکردنینگەر ۆب کێنانێه یارید وەقیلەسڕپ یکیەتوانا یشکردنینما ەب ک،ێکار ەورەگەب
 وەئ نەناواز ەیەوەئ تەقیقەح مەاڵب. کردبا شێک  پکداۆتر ەیئاراست ەب انیانیژ یهاەب ان،یژ
 .ەترەورەگ گاداەڵمۆک یچاو ەل انیانیژ یهاەب ەل انیرگەم یهاەب ەینسانانیئ

کردوو،  ۆچر یالو نەمەت ەتاز یشتەردەس نووس،ەژنامڕۆ ندکاروێخو یعوسمان شتەردەس
 یهاەب ەبوو ل ترەورەگ رۆز ەک ،یخشەبێپ ەیورەگ یکیەهاەب ،ەیکەزێئام یدیتراژ ەرگەم
 .ڵەیسا ٣٢ ینەمەت

تاراند،  ێل ەشیمەه ۆب انیانیژ ندوەسێل انیانیگ کان،ەنیرگچەم ەیژڕۆ وەتا ئ شتەردەس
 ندەچ یستیوەشۆخ کراو،یارید یکێو کارو خزمان سەک نەخاو ر،ێولەه یکێزانێخ ڕیکو

و  لۆهاوپ کەیەژمار یستیوەشۆخ ندن،ێخو یکانەناغۆو ق ڵیمنا ینەمەت ینۆک ڕێیهاو
 نیندەچ یستیوەشۆو خ ،ەیشیو هاوپ نووسەژنامۆک رەیەژمار ،ۆزانک ەل یکێانڕێیهاو

و  ستیوەشۆخ شتەردەس ەڵێب. بوو... و  تێرنەنتەئ یکانەرۆت ایناو دن ڕێێو هاو ستۆد
 مووەه ڵیدەل ەک هاتووەن یدەو یزووەئار اویخول ەل کیەایرەد ەڵگەبوو، ل ەمانەئ ینەخاو
 .اننیژ یکانەواجوانیه نراوا،ێواخنکیه یکێالو
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 ەک کەیەنیمەک ەیشاهان یانیژ ۆب یوتن" نا" ەل ،ەوییەخواز یرەرابەب یدیدەل شتەردەس
 ریزنج انیپاوەداس روۆز یتەاڵسەد ەب اندایژ یکەیەنیمەز مووەهەل انینسانیئ هاەنیۆمل یانیژ

 دا،ییاسای یبڵقا ەل وەراگرتوو زۆریپ ەب انەیزنانۆدر ڵیەاڵو ح رامەح زارانەه ،ەکردوو
 وەئ. ەوەتێنرەسەدێل یانیگ ا،یخول زووەئار ەل ڕپڵد ەیوەو ن گاەڵمۆک رەس ەتۆپاندەس انیدا

و  ێنەتەد گاەڵمۆک ەڕوپەئێب یکیەراێخ ەب شتەردەس ەل انیژ ەیوەندنەس ڵیواەه ەیکات
 یستیوەشۆخ ەتێبەد شتەردەزوو س یدیئ ،ەگاوەڵمۆک یکانەناو خان ەتێچەد واەه کوەو
 مەد ەب ەوتن" نا" ان،ۆیب یئازاد یو مانا نەگەدێت انیژ یستیوەشۆخ ەل ەیوانەئ مووەه
 ەب ەوتن" نا" انۆیب یئازاد یئازاد، مانا یفەیپ ینیربرەو د انەیب ۆو سنوردانان ب ستنەب

 شدا،ەکەنیمەناو ک ەو ل کەیەنیمەک یتەاڵسەد یرووەب ەنڕیبەڵه نگەو د ،یرەرابەناب
 .ڵەماەبن ی"ەبژارد" یتێلیئ

 سوکارەو ک زانیخ رەه ستاێئ شتەردەس یدیتراژ ڕپ یرگەم یدوا یمبارانەو غ ستانیوەشۆخ 
  یکانەشیو هاوپ نووسەژنامۆر ندەو چ ۆو زانک ندنێخو یکانەناغۆو ق ڵیمنا یانڕییو هاو

 ییساەر ینگەکوردستان و د یگاەڵمۆک یوێل وانێل یستانیوەشۆخ ستاێئ. نین یشووێپ
 یکوردستان باس یکێنێشو رەهەل. ییەخوازیرەرابەو ب یئازاد یاکراوداو یایدن ییخوازیئازاد
  ،یەئارادا ەل ینێشکەچڕە یباس کداەیەشۆگ رەهەل ،ەییەئاماد شتەردەس ،ەیەه یئازاد
 یباس ەک کدا،ەیەوەبونۆک روۆک رەه نارەکەل. ەزمان یردێو م،یبارزان یکچ یمن عاشق یتەباب
 کدایەپانتا رەهەل ەو. ێیەوەل شتەردەس ،ەیەه یونبو ڵەییماەبن ییتەاڵسەو د یرەرابەناب

 .یەیەپانتا وەئ ینیکائ نیندوتریز ەل کێکیە شتەردەس ،ەرۆریو ت فاندنڕ ەل تەفرەن یباس

نا، . الواز کرا ێپ ،یرەرابەناب ەدژ ب یهاوار ەو ن یئازاد ینگەدەن شت،ەردەس یرۆریت
و  یخوازیئازاد یراسان. گاەڵمۆک یاتریز ەیوەدارکردنێب ینگەزەبوو ب شتەردەس یرۆریت

 .          انیژ ۆغولئاسا ب یکێهاوار ەکرد ،یشیرفاندن انیژ. کرد ترەورەگ  یرەروەدادپ

 ۆب ان،یو ژ یئازاد ۆب یکانەروەگ ەیکیبوو، چر یانیژ ەل هاترەب ڕپ شتەردەس یرگەم ۆیەب
 . کرد رزترەب ،ەشاوەگ ەیندییئا ۆب وا،یهەل ڕپڵد ەیوەن

٣/٧/٣١٠١ 

 

 !!دوای ئەم کارەساتە ، دەبێت ئيمارەتەکەی بارزانی بروخی

 سليم رعد

 ەبانەعار یال ەاندەیگەد ۆیخ باسەع وتبوو،ەكەنێت ڵەیجو یواوەت ەب ڕبازا شتاێه 
 رەه باسەع كات،ەد ێپ ڵیمباەح یكار ڵەسا نیندەچ ەك ،ڕناو بازا یكێراجەگ ەل ،ەیكەدار
 .ێنێخنكەد ۆیو خ ێواسەدەڵه ەوەكەاجەڕگ یقفەس یكێلمانێش ەب ۆیخ ەراجەگ وەل
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 نیداب ۆیخ یانیژ یوێبژ ەیەبانەعار وەب یتوانەدەین باسەع“ ەڵێد باسەع یكڕێیەهاو
 .”بكات

،  جەرەف دیعەس باسەع یناوەب كێنجەگ رێولەه ڕیبازا ناوەل 03/0/7500 یانەیبەل رەس
 یباوك باسەع. خنكاند ۆیخ ر،ێولەه یشار یخانزاد یكەڕەگ یشتوویدان ،ڵسا72نەمەت

 یژن( رووداو) یكانییەاریزان ێیپەب ،ەداو قەاڵت یمەكیە یژن وەناوێه یدوو ژن ،ڵەدوو مندا
 "سايتي رووداو. " كردبووێل یقەاڵت یداوا یشیمەدوو

 وبردنێنەلۆو خ كوشتنۆخ"  تێنووسەد یپارت یتەاڵسەدەنزيک ب یرووداو یسايت
 ۆب ناەپ ،ێكوژەد ۆیخ ەیسەك وەئ یانیژ ەل دبوونێنائوم ۆیهەب ،ییەهانیج یكەیەاردید

 كوشتنۆخ شدایسالمیئ ەو ل ەمانڵموس ەنیرۆكوردستان ز یكەڵخ ەندەرچەه بات،ەد كوشتنۆخ
 ".ەاردید ەتێبەد ەكیرەخ شیكوردستان ەل مەاڵب ،ێنرەتاوان داد نیترەورەگ ەب

 مە، ئ داتەوودڕ یبارزان ەیکەتەئيمار یسالتەد یختەپايت یرێولەه ەل ەساتەکار مەئ
 .. یخولقەدا د یرزانەمسعود ب ەیک"  ەیدوب" ەل ەنێزەتڵد ەرووداو

دا  رێولەه ەل! ەوەديني ەوەيۆخەب ەیورەگ یوتنەشکێو پ ەیدوب ەب تێبب ەيەوڕێ ەب رێولەه
 کەڵخ یئابوور یو بار یژەد رانەشگوزۆخ کەڵخ رداێولەه ەل! نييه  یتێو برس یهه ژار

 پشاندانۆو خ ەرازيي یپارت یسالتەد یحوکم ەل لکە، خ ەنيي یمانێسل ەمەئ! باشه رۆز
 یپارت ەب رەو ميدياکاني س رێولەه یسالتەد یرپرسانەب ەیبزور ەیقس ەمەئ! ناکات 

 .کوردستانن یديموکرات

 مە؟ ئ ەنزيک ەوەراستي ەل ندەچ یتەکورداي یسالتەو د یپارت ەیندەپروپاگ مەئايا ئ المەب
 یکانەبرانەرقە، س ەواي گرەئ بکات،ێپ تەناعەق شيانۆخ ینگرانەالي یتوانەد ەجاريەگالت

 ناەپ کەڵخ یچۆب ەواي رەگە، ئ"  ەیرنامەب" کانەوالنەخان ێب یوەخ یشوين ەتێبەد ریولەه
 ..... یکوژۆخ رەب ەدابات

 یمەک یکەسيماي ەنکاوی، ع کرياەز ناوەب ی، شوقاکان یو انگليز یئيتال ی، گوند یست دريم
 یکانەکەرەگ رێولەه یشار ەیوەگ یحزبين، سيما رپرسانيەشويني ب ەک ەرێولەه یشار

 سيەک زارەه هاەدەسەب ەک کانهەنيشنين ژارەه ەکەرە، خانزاد ، کوران وگ نتيکاوا،ەباداوا ، م
 .یژەد داێت رگيداەمەکول یژيان ەل

 ۆب کێهشتەب ەتۆب ریولەکوردستان و ه ەک داتەروود کداێکاتەل ەنێزەتڵد ەرووداو مەئ
 ەژانۆر کەڵخ ەیبودج ەیپار ەدوالر ل هاەونێملەب داێت ەک دارانەرمايەو س یحزب یرپرسانەب
گشتي  ەیبودج ەل ینقد ەمليون ب ٧١ ەمانگان. ەوەکانيانەو حزب يانۆخ یگيرفان ەتێچەد

 یواوەت ەیوەل ەجگ ەمەئ ،ەوەانانەگيرفان ەخنەد کداێسال ەدوالر ل مليون ٨٤١ ەکوردستان وات
 ەیبودج ٤١% ەگاتەد ە، ک تێدرەد لکەخ ەیبودج ەل کانيانەو بلطجي کانەکدارەج یرجەخ

و  يانۆخەب رەس یکومپانياکان نەاليەل ڕبازا یواەت یرخکردنۆق ەل ەجگ هاەوەرە، ه یگشت
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 کانۆ، ن مۆتليک کەرۆو ک لێئاسيا س ەیرمايەس تێرسبپ لکەباخ ،ەوەکانيانەهميەو ەژۆپر
اسيا  زانينەد مووەه ەهات ، و ەوێکو ەل تێکرەد ەنەزەمليار دوالر م ياهاەد ەهتد ک.....، 
 ..پارتي یه کەرۆو ک ەتيێکەهي ي لێس

دابين بکات  یزانیو خ ۆیخ یژيان یتوانەيدەن ەیوەئ ینجامەئ ە، ل یژارەتاو ه ەل باسەع
ناتوانن  ەهيوا بوو ک ێب رێولەو ه سيفەم یکانەونيەفرع یسالتەد ەل ەیوەئ پاشە، ل
 ٥١١ اینەت رەگەئ. هينا  ۆیخ یرگەمەکول یژيان ەب یو کوتاي یواسەڵه ۆیخ نەبک ۆب یکێکار
 یکانەبلطجي یزيرەو یرەعفەج خێو ش یتنەفازل م ەیمانگان ەیرپا ەدينارت ل زارەه

و  یواسەدەن ەڵه ۆیخ ختەدبەب یعباس ەمليون دينار بدايه ب ٣١ ەگاتەد ەکوردستانت ک
 . دابين بکات ەیکەزانێخ ۆب کێنان ەپارو یيتوانەد

هات ،  ەدواوەتونسي ب شيڕسووتاند ، شو ۆەتونس خ ەل بانچيەرەع یبوعزيز محمد
 یبارەنال تاوەل یمحمد بوعزيز. هات ەدواوەب یوالت زين عابدين بن عل کيۆوەس یرووخان

 ەیژانۆر ینان ەک ەوانيوەشار یرپرسانەب نەاليەل ەیکەبانەرەع یو شکاندن یانیژ یبار
تونس  ەل ەیوەئ ەوەداخەب المە، ب ەشيو مانەهەب باسەسووتاند، ع ۆیخ کردەد دابينێپ

 تەنانە، ت بيستەن يانەکڵەواەه لکيشەخ تەنانە، ت داەرووين رێولەه یتەماریئ ەل دایروو
 ەوەداخەب. ەوەروونيەد یشۆخەن یبڵقا ەنەيخەو د نەدەد مەلەقەل یوداوڕ ەب رپرسانيشەب
 شەر یرەس ەل یرزانەمسعود ب وتاک ەوەتەکرايەن ەکەلمانێش ەعباس ل یرمەت ەبوايەد
و  وليرەهەل کانەمير یسالتەتاکو د ەژرايێنەعباس ن یرمەت ەبوايەد ،ەوەخوار ەتەنرايێهەد

 . ەوەکرانەکوردستان پاکد

 یرووەکوردستان ب یکانەو برسي کارانێکر یداهاتوو ستاوێئ یشورش یرمز ەب تێبەد باسەع
 یعوسمانيک شتەردەس باسەع. دا یتەکورداي یکانە، حاکمان و مير کانەجيەلتەب یسالتەد

پيناو  ەل باسەتيرور کرا ، ع ەوەکانەلطجيەب نەاليەدا ل یپيناو ئازاد ەل شتەردە، س ەتر
 یروخاندن ۆب کەيۆه ەتێو عباس بب شتەردەس یو ئازادبا نان . خشيەب ۆیخ ینان دا گيان

 .کوردستان  ەل یتەکورداي یالتەسەو د یبارزان یتەماریئ

 

 کاکە سەردەشت مردنەکەت تراژیدیایانە بوو

  نیحس دانا

 رگەم ەک لماندتەکردار س ەب ،یئازاد ەیوان یستاۆمام ت،یبو ستاۆمام ۆت شتەردەس ەکاک
 یکێفسەن مووەه یەداڵوەه ەل ەک کێتەاڵسەد یبوون ەلۆیک ،یتیەالۆیک یانیژ ەل ەباشتر

 نۆچ ەیەوەئ رتەش ،یژەئ ندەچ یەن رتەش ۆڤمر لماندتەس ۆت)  ،ەلۆیک ەبکات شتمانین
و  ەشەڕەه ت،یبوو یتیەو ئازا ییرێبو ەینمون ۆت شتەردەس ەکاک(  یژەئ

 یوڕێڕە یتوان انەین ن،ەداب ێپ کتۆچ یانتوانەین نێپەسۆخ یتەاڵسەد یکانەوەچاوسورکردن
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 ەوەکردەئ ەوەل ختتەج کانتاەنینوس ەل ەشیمەه ۆت  ،یئازاد یتەکەملەم وەرەب ەک نۆڕبگ ۆت
 تێبەئ ۆب!!!  تێبزانر زۆریپ ەب ێیپ رەب ۆڵیخ تێبەئ ۆب ،ەکێنسانیئ ەمێئ کەو شیکۆرەس ەک
 ەل ییەیئاگا ێو ب یردارۆز مووەه وەئ یاەڕرەس ،ێسەک مووەه ەل اوازتریج یبژ اوازیج وەئ

 ەل تەاڵسەد یکورس ،ێبکر ۆب یبژ یو بژ ێبدرێل ۆب ڵەیپەچ رەه یچەک ،یکەڵخ یرانەگوز
ئاوا  رەه پشتو پشتا و  یى ەیزاکڕەکو ۆب ەیکڕەکو یدوا ەو ل ێب ەیکڕەکو ۆب ۆیخ یدوا

شار و  یکانڕەو بازا قامەناو ش ەتۆهات کۆرەس ێژڕۆ ەیک ینەوت ۆت شتەردەس ەکاک  ،ێب
 ەشیمەه ەک ەیهاتانێد وەئ یردانەس ەتۆچ ەیک انی؟  ێبپرس یلکەخ یانیکانەموعانات ەل

 ەب تەبارەس تێبەن ۆیب کێنوسەژنامڕۆ تێبەئ ۆب انیبوو،   ەرگەشمێپ ەڕیقەم انیکانڵەما
 یالرەو ت شکۆک یرەیس ێبەن تۆب شینیدورب ەب تێبەئ ۆب انی؟  ێبنوس چیه کۆرەس
سوئال  ێبەن تۆب کانەتدارەاڵسەد ەزبیو ح کۆرەس یداهات ەب تەبارەس انی ،ەیبک کۆرەس
 ۆاستگڕو  ژێب قەح ینووسەژنامڕۆ انەیعوسمان و د شتەردەو س ەمەحەمام یرانۆس  ،ەیبک

کرا و  مانیشتین ڵیگ ەب ەڵکێت انینێخو ت،ەاڵسەد یریچێن ەبون رەروەپ مانیشتیو ن
 شەانیایدیتراژ ت،یبمر ەانیایدیداوات کردبوو تراژ!  ەشیمەه ۆب ەویەسارد کرا انەیستەج

 مووەه ستاێئ ت،اڵو یئازاکان ێڕەشگۆڕش نەدەم ڵد ەل ڵد"  مەڵێئ ۆیە، ،  ب ت،یمرد
 کانتانەنوسیپ ران،ۆو س شتەردەس ەبوون ب ت،اڵو یزۆسڵو د کەمەئ ەب یکێنجەگ
 ۆب ماەن کتانەچەو م ەنجەپ یزێه ەوێئ ەک ێنوسەئ ەوەنێشو وەل کووەڵب یوەز ەتۆوتەکەن
 یکانیەپا نۆچ ،ۆت یرگەم یدوا ەل ەک ینیتبەئ ەزگۆخ شتەردەس ەکاک ،یواوکردنەت
و  شاندانیپۆخ ەوتنەکوردستان ک یکانەشار مەرجەس نۆچ ن،یرزەل ەوتەک تەاڵسەد

 ۆب انیسکێفرم ڵو منا ریو کچ و پ ڕکو ان،ڕحکوم یردەو ز وزەس یتەاڵسەد ەل گرتنەخنڕە
 . ەوەچوەئ ەن ریبەل ەوەنسکەه ەب انۆیت یساتەکار ،یشتەڕئ

 

  وه شت عوسمانه رده یادی سه یرانێك به حه

 یخمور مه منێه 

 یو پاوانخواز  یرۆكتاتید یتاڵ سه ده یدژ له نیتاماب كه نیربووێف وه عوسمانه ست رده سه له
 نیتاماب كه نیربووێف وه شت عوسمانه رده سه له ن،یب نه نگ دهێب تهاڵم وو ئه یو سامان ت  روه سه

 امی په ایك دن هی وه شته رده سه له ن،یب انیژ وه كهێو پ  ییموكراسید یامی په یگرڵ و هه خوازیئازاد
و  اڵ قه یكێرێرشگۆنها ش شت ته رده سه. نیربووێف یت هیردا جوان و مه یستێلو و هه
 كێتاڵو یكۆر سه یزۆریپ له زترۆریپ ز،ۆریپ یكێامی په یگرڵ و هه بوو، ئه نه مناره

 . كات ده ڵچا به ندهیز كان خوازهیئازاد نجه و گه تێكوژ كان ده جوانه ناسه هه كه

جوان  یامی و په یئازاد ی ناسنامه یگرڵ هه یشت رده سه كاكه یدكردنیه شه یادڵیسا له ر به
 ی رگه ناو جه له كات كه ده ۆك ت وه یمان قاره یك هی لهۆر به یشاناز رێول هه ستاكهێم ئه ،یرست په
 ۆب ان. . یرۆكتاتیو د ڵیی نده گه ۆنا ب: كرد هاوارت ده یلۆچ ی كه مناره یرز و به اڵ قه
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 یداوا رێول هه ستاكهێم ئه.  هڵ و گه ئه یت و سامان روه سه ینیو دز تاڵ سه ده یپاوانكردن
 جام لهێئوتومب ستن و به ده اڵبا و شاره له ۆت یبكوژان و تاوانباران ی وه له كات دهێل بوردنتێل

 یی وره گه به رێول هه یشار. . چن و ده نێد ت كه هڵما یرگا ده م رده به به بانانه جه وه انهیكان شه ره
كات و  ده ۆیخ یك هی لهۆر له بوردنێل یداوا مجار كه هی ۆب ی كه ژووهێم ی زاره هه 0 به ۆیخ

 . تێنێنو داده ی كه شته رده سه ۆوازش ب نه زێر یر سه

 یكێنگ ده كردوو به رێول هه رهیپ ی كه شاره رووم له وه غدووره مه یخمور مه له ی وكاته ئه رمهیب
 ش كهڕۆم ئه(. نیستۆد ۆڤو مر خوازیموومان ئازاد هه. . نیشت رده موومان سه هه: )مووت رز ده به
 انۆیت ی هو ئه. . نیشت رده موومان سه هه نڵێ ر ده هه شیتر یجار انی ده ۆب و كهید یكێجار ۆب

 یئاداب یژیلۆعومال و ك ی حه ی كه نده خه م به و ده نیریش نێخو هڕكو ی وه ئه. . خاچ دا له
ت  نانه ن و ته ناده ۆت یكێر كهی په به گهێر كهڕۆم ئه یرچ گه ئه. . خنكاند انیرێول هه
 یكێبكوژانت شت ۆب ییسوایر له جگه تێد كێژۆر نیاینڵترسن، د ده شت كه ره كهی په له
 ۆب انی كهید یكێشت انیش ره یژووێم ی ره الپه له یرۆرش سه له و جگه تێو ناكه انیایفر به كهید

 .تێنانوسر

 یو جوانتركردن و شاره ئه یرز راگرتن به ۆب داوه انڵیو هه ژووێم ییژاێدر به ی وانه ئه رنۆز ارهید
خت  به رێول هه یزۆریپ ناوێپ له انۆیخ ڵیو ما انیگ ی وانه ئه رنۆز ڵێ به خت، تهیپا یرێول هه

دا  شاره م له كه ی وانه موو ئه هه ی وه شهێپ یزیر م له كه شته رده سه ی ئه ۆت ماڵ ، به كردووه
 ی ئه ۆت.  كردووه ش شكهێپ یران شگوزهۆو خ یئازاد ناوێپ له انۆیخ یانیو گ داوه انیقوربان

ك  ته له ۆت یژێقب و هه یرێجوام یژووێم و هییلۆچ ی كه مناره یاڵد با قه به تاڵم با كه شته رده سه
 . تێنووسر ده رێول هه یر روه سه ڕپ یژووێم

تا  وه ئه ماڵ واو نابن، به ته شیرێدان د و دووان و سه كێرێد به ۆت یرێو بو یت هیئازا یباسكردن
 م زگهۆخ ،ۆگ ته ناوهێكوردستان ه یشكراوۆرام فه یكێر هڤ ده له یكێمن ۆت یت هیردا و مه یت هیئازا
 كو تاوه  هیتایبو ناوهێند راج و كه خمورو قه مه یكڵ ، خه(شت رده سه) ی ئه ۆخواست ت ده
 شیدواتر ، هیش دروست بكردا ركه سه یچوغ ره قه یایچ یكان زهۆریپ  رده به  له كمێر كهی په
 شیدواتر  هیباینۆبه  وهۆت یناو به كمێرانی حه نجایئ.  هیدامنابا ماغایبرا ی كه ته م گومبه رده به له
 اڵ ناوه ،یندار هو ك ره گاوه له ێناوێند كه یند كه له مان،ۆخ یزراو زوورگه له هیمبداڵ هه
بلباسان،  یچووغ ره و قه نداریبر ڵد یراج قه گاته تاده ی ره القه و مه مێرخ له ته له
 نجایئ. . شناوانۆخ یتێش  نهیف سه  گاته تا ده یرێول هه یرات قه رهیپ و ره به وه شهێو له
 .  هیناێبه ێپ ییتاۆك م كه رانهی حه یند ند و دوابه رووبه سه( شت رده سه) ۆت ی كه زهۆریپ ناوه به

و  سیپ یحۆر یرچ شت، هه رده سه یكان ناسه هه یركردنۆریت یدوا خوازم له ئاواته داییتاۆك له
ست  شه  قامه شه ییژاێدر به رو ده  هیبهاتبوا  هیبوا و ئه یناپاكان و بكوژان ینیریناش
  ناپاكانه  حهۆو ر له انیفرت رز نه به یكێنگ ده به و هیستانا بوه كڵ خه رێول هه ی كه هییتر مه

و  یت هیئازا ر گه ئه نهیم زه ۆیر گ م سه ئه یك هی چكهۆموو شار و شار هه امینڵمن د.  هیبكردا
وان  ئه ی كه شاره یكڵ خه ۆت خواست كه ده انی زگهۆخ وا ئه هیشتای بگه ێپ انیشت رده سه یرێبو
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 ێیر هچاو وه ه(بوردنێو ل یشاناز) وانێن له رێول هه ۆت ی كه شاره كهڕۆم ئه ماڵ به ، هیتایبو
 یدانڵزب وێن بخاته ۆت یبكوژان یش رووره ییتا تا هه هه ۆب كات كه ده ۆت یدوا یكان وه نه
 . وه ژووهێم

 

 !شه هید سەردەشت ساڵو

 ید قادرەسمال ەک. د

 شت عوسمان رده هید سه شه

نێوان ەکی کوردستاندا لەڵ ئااڵیەگەپکێ گوڵ لەهید بونتا چەیادی شەمڕۆ لەڵێنم دابو ئەب
محمد بو )وانی تونسی ەر گۆڕی پاڵەسەدا لەمەح ەهید سۆران مامەی پیرۆزی خۆتانو شەوێن

ی داهاتو ەفتەم بۆ هەکەرەفەکنیکی سەهۆکارێکی تەاڵم بەتونسی ئازادا دابنێم، بەل( عزیزی
ی داهاتو گوڵ ەفتەپێشم هەخاتەخودا کۆسپ نەڵێنەر بەڵێنیش هەوت زۆر لێم ببوره، بەدواک

ئیزرائیلی ەی بوەوانەو پاڵەر گۆڕی ئەسەمەهیدانی کوردستان بخەمو شەو هەناوی ئێوەب
ردانی ەوا تا ئێستا سەم کەکەزیاتریش داوای لێبوردن د. کانیانەو هاوشێو کانتەالدەج

قۆی ەچ ەی لەتەو ەل ەبوریت چونکەش لێم دەکردوه، بێگومان لێرەتم نەکەگۆڕ
کان ەتی یەوڵەنێودەسیخوڕەکانی کوردستانیان بەمو سنورەربازم بوه، هەکانت دەخوێنڕێژ

راجی ەه ەوەمینی یەمینو ژێر زەر زەسەببینم چۆن کوردستانیان ب ەوەڕێمەبادا بگەلێچنیوم ن
اڵم ەب. اڵتەسەر دەسەی خۆیان لەوەمانەر بەرامبەب ەکان کردوەورەگەو دز چاوچنۆک

عسی ەی بەوەنوسی ئەچار ەر بەش هەم زوڵمەشتی خوا ئاگادارن ئەهەب ەکو خۆتان لەروەه
ی بێویژدان ەکانت بگرم، بڵێم هەی خوێناوی بکوژەخەڕۆژێک ی ەڵێنیشم داوەب. چێتەتکریتی د

هید کردنت ەک پاش شەیەفتەند هەر چەه ەوەت بۆ کوشت؟ با بۆت بگێڕمەبێگوناه ەنجەم گەئ
ست ەدەریبی منی کرد، منیش هیچم لەنی غەفتەردانی مەخوێنت سەبەتبارەی تۆمەیەو دڕندەئ
داماوی دانیشتم ەی بەکەیی یەستێرەبیست ئەر هۆتێلەرامبەبەبێت لەن ەندەوەر ئەهات هەدەن

ندی ەیوەپێکانی پستو ەدەکێک لەدا وا دیاربو یەتوندترین توتنی بێتوێن دەقومی قوڵم ل
رێکی ئاسایش ەفسەیه، کاتێک ئەم دڕندەدژ ب ەستەد ەمن پالنێکم ل ەکردبو گوای ەوەپۆلیسەب

ڕی، جا ەقاند تێپەری لەداخا وا داماوم سەر لەڵی توتن لولدراوم زانی هەدوکەبینی من ل
 خیەتاوی ئازاری دۆزەلەناو مرۆڤەم بەئەڕیش بکەباو! ند ترسنۆکهەچ ەمرۆڤی دڕند ەبزان

ش بێت ویژدانی ەند دڕندەر مرۆڤێک چەه ەبایی چونکەو ت ننای ئاشتیەڤی ەڕیبوەرپەرونی دەد
خه، ەموی دۆزەر هەخوێندا نقومی کردبێت، ژیانی هەگۆمێکیش لەر لەگەیه، ئەر هەه

ی ەکەکه، سامانەی گوفەکەالری زیندانه، باخچەیه، کۆشکو تەکەوی مۆتەهره، خەخواردنی ژ
زافی یه، ەو ق و بن علی کەو مبار دامەی سەکەر ڕسوایی یەنوسی هەنه، چارەی بۆگەپاشماو

ی زاڵم ەڵێم هەگرم دەی دەخەجێ، یەی خۆم دێنمەڵێنەم بەری ئەروەڕۆژی دادپەل ەو کاتەجا ئ
 ەل ەڵێنێکی تریشم پێداویت چونکەچێت بەبیرم ن ەنجه؟ با لەم گەخوێنی ئ ەستت چوەچۆن د
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 ەردی چیای کوردستان بۆ بتاشم لەبەرێکت لەیکەڵین بێت پەترسن، بەشت دەکەرەیکەپ
نم، ەڵکەر هەسەتی خۆتانی لەرز، دوا بابەتر بەمەبی هۆلی میسری دەری ئەیکەی پەشێو

مێژوی  ەتی باپیرانت تا ببێتەحمەگۆڕی ڕەر بەرامبەب ەوەمەرزی کەگ بەبەر گردی قوڕەسەل
 ەردەم بەزانم ئەی دەدبێت ەماوەی نەندەوەشیان ئەڵێنەم بەله، ئەم گەرزی ئەربەس
زانی ەد. کانتەالدەروی زیندانی جەس ەختێک لەر نەون هەکەست دەکوێ دەش لەالحانەبەز

ترین پاداشت ەورەجا گەمەر کەرتان بۆ دانوێنین هەسەتایەتا هەین هەرزاری ئێوەند قەچ ەئێم
پێداون ڵێنی ەلی کوردستان بەشیان گەمەو ئازاده، ئەرانەروەبۆ قوربانیتان کوردستانێکی دادپ

 . برنەختێک بێ سەنجان نەزانم گەد ەبرێکمان لێبگرن چونکەتوخوا س

 مامت

 

 !!!یەکێتی بەئەو هەڵوێستی بێی دەنگیەی لەتیرۆر کردنی سەردەشتدا زیاتر ڕووی خۆی زەرد کرد 

 جۆییەستار کول 

ی ژێر ەکەلیەزەولێرەهەل 7505 \ 0\3ڕۆژی ەشت عوسمان لەردەنووس سەفڕاندنی ڕۆژ نام
شاری موسڵ ەکوژراوی لەی بەکەرمەی بارزانی، دوای ڕۆژێكیش تەماڵەاڵتی بنەسەد

زای و ەپۆلێك ناڕەی پارتی، شەتیەمرۆڤایەدژ بەم تاوانەنجامی ئەر ئەد. وهەدۆزرای
کوردستان و عێراق ەوه، لەڵگای کوردیەکانی کۆمەتوێژ موو چین و ەناو هەبوونی هاویشتەتوڕ
نووسان و ڕۆشنبیران ئازادیخوازانو ەتوێژی ڕۆژنامتی ەتایبەی کوردستانیش، بەوەرەو د

م ەبێی گومان ئ. کانی جیهانیشەمرۆڤ دۆست ەنی و ڕێکخراوەدەڵگای مەکانی کۆمەڕێکخراو
و ەرانی ئەنجامدەدژی ئەکانی کوردستان، لەم چین و توێژەرجەی سەزایانەبوون و نا ڕەتوڕ

پارتی و ەچونکو ن. کردی بارزانی و پارتی توشی شۆك ەماڵەبن. وونهەقێزەتاوان
و ەرەشتدا ڕوو بەردەدوای تیرۆر کردنی سەدا بوون، لەڕەو باوەی وارسی پارتی لەکەماڵەبنەن

کانی ەمرۆڤ دۆست ەری کوردستان و ڕێکخراوەماوەی جەزایانەبوونو نا ڕەو تووڕەڕووی ئ
کاتێک ی بارزانی تووشی هیستریای کرد، ەماڵەبنەموویشی زیاتر کەه ەل. وهەجیهان ببن

ی ەماڵەر بنەندو چۆن و کێی و کێی بوو، یکسەری کوردستان بێی چەماوەی جەزۆرین
یان ەکەی بارزانی و پارتیەماڵەبن ەچونک. شتداەردەتیرۆر کردنی سەبارزانیان تاوانبار کرد ل

ی ەماڵەبن ەیان لەخنەڕ ەی کەوانەتیرۆر کردن و کوشتنی ئەس لەڕیکۆردێکی دوورو درێژیان ه
تی ەکوردایەوانیش بیریان لەی ئەوانەپێچەب ەارتی گرتووبوو بێت و وبارزانی و پ

م تیرۆر ەئ. ر پارتی تاوانبار کردەکسەر یەماوەج ەر بۆیشەڵگای کوردیدا هەکۆمەلەوەکردبێت
 ەوەتای دروست بوونیەرەسەر لەهەمڕۆی کوردستان، نریتێکی پارتی بووەی ئەو تۆقاندن

ماڵی بارزانی ەتی تۆقاندن و تیرۆر کردنه، بنەسیاسڵی ەم ستایەئەو ڕۆ که، بەکوو ئەتاو
یی ەمژەگ. وهەشیانەپۆکی ڕەژێر چ ەکوردستاندا و کوردیان خستۆتەل ەپاندوەخۆیانیان داس

کات و ئاستی ڕۆشنیری و ەرگیز بیریان لەهەدایه، کەوەئەی بارزانی لەماڵەپارتی و بن
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می ەردەم سەئەلەبووه، بۆیەن الیانیش گرنگەو وەوەکردۆتەڵگای کوردیان نەفتی کۆمەپێشڕ
ڵۆجیای ەالیت و تکنەنترنیت و ساتەو های تاك و دیمۆکراسی و مافی مرۆڤ و ئەگڵۆبالزسیۆن

تیرۆر کردن توانای خۆیان ەهێزو تفنگه، بەی بارزانی بەماڵەهمی بنەقڵ و فەدا عەمەردەس
داپلۆسینایان و ەگول ەوەنەدەد ی موخالیفینیانەخنەواڵمی ڕەگولەتا، بەوەئ. نەکەنمایش د

ترس و تۆقین و ەوێت واڵتێکی پڕ لەیانەوه، ئەڵۆگەپێش زمانی گفتو گۆو دایەخستۆت
ی ەتەوەئ ەل ەختانەخۆ شب. نەو گرتن و کوشتن و تیرۆرمان بۆ دروست بکەشەڕەه

ی ەو ملمالنی سیاسیەکایەشداری کردن لەبۆ بەیانکردوەکو هێزێك خۆیی بەئۆپۆزسیون و
و بێ ەکوردستاندا ئەکان لەریەماوەج ەڕێکخراو ەتەکی داوەنرجیەئ. داەکوردستان و عێراقەل
نگی ەدەی بارزانی و پارتیان بەماڵەی بنەکردنەدانو حساب نەی و بێ گێوێ نەسیەر بەد

ی ەوێز ەوێتەکەن ەچیدی پارتی ملوڕانەکەوەختو فیشاری گشتیەژێر زەڵك، خستۆتەخ
کانی پارتیدا ەئاشکرا و نهێنی ەتاوانکاتی پرۆتۆستۆ کردنی ەلەوه، کەری کوردستانەماوەج
ی تیرۆر کردن و تۆقاندن ەشەڕەنای بۆ هەم پارتی پەردەهەئاشکرای. ستێەڵدەر پێی هەماوەج

و تاوانو هێڕش و ەم ئەردەبەو ڕۆ گۆڕان، ستۆپ ساینی لەئ. ر بردوهەماوەو دمکوتکردنی ج
 ەرو ڕیکخراوەماوەانی جپشتیوەئیدی ب. ی بارزانی داناوهەماڵەکانی پارتی و بنەپێشێلکاری

باشوری کوردستاندا ەکان و ئازادیخوازانی کوردستان و جیهان، نا هێڵن لەمرۆڤ دۆست
کو سۆران و ەیانی تری وەن و گریان و فرمێسك دا بێت بۆ دەڕوانی شیو ەچاوەت لەمیلل

 ەب ەدانەن ەکانی کوردستان، ڕێگەرکی ئۆپۆزسیۆنەدوادا ئەمڕۆ بەئەل. کانی دیەشتەردەس
نووس و ەگیانی ڕۆژنام ەونەگوڕگی برسی بکەکانی چوونەی بارزانی و چکدارەماڵەبن

یان، قوربانی ەدرۆی بێی وژدانەو دوایش بەوەخوێنی خۆیاندا بیان تلێنەئازادیخوازان ل
کێتی نیشتمانی ەیەدیار. ڕیفی شامەشەن بەڵك بکەالی خەتاوانبار و خۆیشیان لەنەبک

ر ەر هەگەڕ و گێل کردوه، ئەپارتیا خۆی لێی کوێر و ککانی ەر تاوانەرامبەبەکوردستان ل
نووسان و ەڕۆژنامەاڵتیاندا دژ بەسەژێر دەلەکانی پارتی بکات، کەتاوانەسێکیش باس لەک

ئیتفاقی ئیستراتیجیمان  ەئێم! ڵێنەبن و ئەڵز ئەدان، پێی کزو قەنجامی دەئازادیخوازان ئ
ند ەکوشتنی چەی نێوانمان بەو ئیتفاقەوێت ئەل برایانی پارتیا نامانەگەس لەه

 ەفیقەڕ)ڵ پارتی دا ەگەل ەکێتی نیشتمانی بڵێت ئێمەیەباشتر وای!! ینەنووسی تێك بدەڕۆژنام
 ەفیقەڕ)ڵێت ەتی قانع ئەزرەکو حەر وەه( ن تۆزێ پێی کزنەر شکات بکەدزین گەریکەو شەقافڵ
ی ەنگیەبێی دڵوێست و ەبێی هەمەئ( ی تۆزی پێی کزنەکەر شکات دەدزن گەریکەو شەقافڵ

شی ەرکەنیشت پارتی دا سێبەتەکێتی لەت یەنانەت ەوەکێتی بچوك کردۆتەی ەندەوەکێتی ئەی
شی ەکەوزەس ەنگەچێت و ڕ ەو بچوکی دەرەڕۆژ بەکێتی ڕۆژ بەجمی یەتا حەو ەوێت ئەر ناکەد
وێت دڵی پارتی ەی بیەڵوێست بوونەوو بێی هەئ ەکێتی بەر یەگەئ. چێتەرد بوون دەو زەرەب
! وهەکێتی زۆر سەو یەپارێزێ، ئەی نێوانیان بەو ئیتفاقی ستراتیجیەڕازی بکات و ئ خۆیەل

کێتی ەیەباشتر وای. کێتی ڕازی نابێتەی یەردەز ەی ڕووەکاڵ ەوزەس ەنگەو رەئەپارتی ب
 it's too)تنی بڵێت ەپارتیش ئنگلێز و. وهەم بکاتەنرخی خۆی کەبێت لەڕوانی پایز نەچاو
late )ەوەرنەو ەچووەر نەسەکان تا کات بەاللیەج: زوو پێتانمان ووتەئێم رنگه،ەواتا زۆر د 
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دا ەپێش ئێوەی ڕۆژێ لەوەئ: کاتی خۆیدا ووتیەدام لەر چۆن سەیش هەئێستا ئێم. وهەهاتنەن
 .فترهەرەشەبەئێوەلەوەهاتۆت

 

 دواى بێدەنگى... شەهید سەردەشت

 مانىەئالم نیئاگر

 انىیژ وازىێش ەب ەندەب زمىیودالیو ف کتاتورىیو د وتووەدواک کىێمەستیس رەه ىەوەمان
 واە، ئ تیب رزەتاک ب رىیشنبۆئاستى ر ەک کدایەگاەڵمۆک ەل گومانێ، ب گاەڵمۆک کانىەتاک

 دایکێڵەخ کىەیەبازن ەخوى ل ەبکات ک تىیەرکرداەس تێبتوان کیمەستیس ڵەحاەم
 ەزەگەر ەل ەوێوانلێل ەکیەگاەڵمۆک شەنووکەکوردى تا ه گاىەڵمۆک .. ەوەتێبخول

 نیارتری، د زمىیودالیف قلىەو ئ رىۆکتاتید کردنىەرەکەچ ۆب ەکەیەنگیو ژ کانیڤەتەگین
 ... ەمانیریشنبۆڕباسمان کرد الوازى ئاستى  کەو شیهوکار

 ریب کانىەورەگ ىەوانەچێپ تێبتوان تێدروست بب کۆڤێمر ەختەئاوادا س کىیەگاەڵمۆک ەل
 ەوەتێگوترەد ێپ دانمانێلڵەپەو چ ىیەڵاێڕگو کانىەوان ەوڵییەمندا ەل رەه ە، چونک ەوەکاتیب

 .. 

 انییستەد نەڕیدواى راپ انداەیوەانەڕگ ژىۆر مەکیە ەل رەه تدااڵو ەل ستەداڵحزبى با ردووەه
دروستکردنى  داەمەل شیستەبەم لى،یەاێڕو گو نگبوونەدیب کانىەوان ىەوەگوتن ەب
 چەملک ەشیمەو ه نیبژ تۆبۆر انىیژ ەوێش کانىەتاک کوەبوو ، تاو ئاساەڵگێک کىیەگاەڵمۆک

 .. بن 

دروستبوونى  ەوەگوتنەوان ڵسا 02و دواى  دایکورد تىەاڵسەد ىەیەقوتابخان مەئ وێن ەل
 .. کرد  کۆتووشى ش تىەاڵسە، د ىڵب انییکانەفرمان ۆنا ب ەوییەرێبو ەب تێبتوان ەک کێنگەد

 ڵەسومب ىەوەبوونڵو کا کانەنراوێپەس ەبت ىەوەنڕیس ۆبوو ب کێنگەد شتەردەس
بوو ،  وساوانەچ مىەخ گرىەڵحزب ، هاواالى ئازادى الوان و ه کانىەزکراوۆریپ

 ەبوو واى کرد ک شەوەئ رەبوو ، ه تاڵو ژانىێراستب رىەبێو ر وماوانەقێل خشىەدبێئوم
 .. بدات  ەییستەج ىەوەنیسر ارىڕیو ب ێگرەن ىەکییەتێنجەگ انىیژ ىەرگەب تەاڵسەد

 زارانەه ىەکەدبوونیهە، ش نگىەدێب ڵسا 02بوو دواى  کێنگەد شتەردەس دیهە، ش ەڵێب
 کێئاست ەاندەیگ کىەڵخ ىڕەی، توو ەویەناێئاگا ه ەب داڵەسا 02 نگىەدێب وىەخ ەل نجىەگ
 .. بدات  کانەشکاندنى بت کێت ىڵوەو ه تێبەن گرتنەرگەب ىیەما ەک

 ەمێئ یەبواەتوونس د ىەوێهاوش واەئ یەبووا رزەب مانەگاکەڵمۆک یاریئاستى وش رەگ
 یەبواە، د یەنایبوو ایقیفرەو باکوورى ئ استەڕناو تىەاڵژهۆر کانىەشکاندنى بت نگىەشێپ
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 کانەکتاتورید دوونانىەراو دىیهەش مەکیە زىیبوعز دەمەمح دیهەش گاىێج ەل شتەردەس
 .. یەبوا

 شتنمانەیگ نگە، در ەستەردەبەکاتمان ل ستاشێئ تاەه مەاڵب وتنمانەک نگەدر اىەڕرەس
 کىێشۆڕش ىڵوەه تاداەرەس ەل تێبەد انەیمجارەئ مەاڵ، ب تنمانیشەیگەن ەل ەچاکتر

 ەل زمىیودالیف تىییەکتاتورید ىەبناغ شیتییەریشنبۆر ەوییەاینڵد ەو ب نەیبد رىیشنبۆر
 .. تێنێکەتەدەڵکوردستان ه

0  /0  /7500 

 ێرولەه

 

 ...!ژیانى کێ پاریزراوە

 عوسمان شدارەب

! ؟ەزراوێپار ێک انىیکوردستان، ژ ىۆمرەئ تىیەزعەو ۆب ییەرەوهەج کىێاریپرس ەمەئ
 انیانیژ ەک کێستیل وێن ەبخات ىۆناوى خ تێوەناک ستەد کانێسەک زارىەه ەمن ل واىڕبەب

 نیەالەل انیحساسیشعور و ئ ،ێدارناکرەکەل انیتەرامەو ک اتێیخەش ،ەزراوێپار
 ەک ەوەکاتەدڵتاەب ەانیدعایئ وەئ مووەه شەمەئ ت،ێناکرێپ ارىی ەوەکانەزێهەب
 ەوەرکردنیب اوازىیو ج اوازیراى ج کوتن،ەد ۆب ىۆڵهەد ەژانۆر ەتەکەملەم وەئ تدارانىەاڵسەد
ماف و  ،ەیەدواوەب دانىەڵهێو ت رۆریرفاندن و ت کوەڵب ،ەرەسەل ارىیگومان و پرس کەن

 ۆب تێکرەکارد مەستیس ەب کوەڵب ،یەن کىێباس کەن کانیەنەدەو م ردىەف ییەئازاد
و الوان و  نجانەگ ىەرادیوورد و خاشکردنى ئ کانییەماف و ئازاد نیتاترەرەس لکردنىێشێپ

 اوازىیو ج کەڵو سامانى خ تەروەس ردانىەدەهەو ب تىەدالەناع شتوان،ەیگێپ ەتاز
 کێزێه چیه ەکخراوێو ر ەوەتۆبڵقو ەندێه ستانەدەو کارب کەڵخ رانىەو گوز تیەزعەو

 کێتیەزعەو ەیەمەئ تریت،ئێبگر یەناڵتا مەب رەب ەکهاتانێو پ مەستیس وەئ وێنەل ێناتوان
 کاتەدێپ ستىەئاسانى ه ەب تێشتبۆفرەن کییەندەوەرژەب ەب ژدانىیو رەگەئ کێنسانیئ مووەه

 کخراوێسوپاسى ر انیتریکانەنەو زورنا ژ کایندەو س کخراوێو ر اسىیس تىەاڵسەد ەستیوێو پ
و  ەاندووەیگەن ىۆخ کوەو انەیکەتیەواقع ەک نەبک کانیەانیب یەاسیس ەرێو چاود ردراوێو ن

 !  ەباسکردو انیکێپڵۆد کیەایرەد ەل

 شتەردەس نوسەژنامۆر رکردنىۆری، رفاندن و ت کانەوەکدانێو ل ودانگێپ مووەه ەب
بوو  ەوەئاگادارکردن کىێنگەو ز نوسانەژنامۆو ر رانەنوس مووەه ۆبوو ب کێامەیعوسمان،پ

 ىەلول تىەحمەر رێژەل مووانەه نوسىەو چار انیژ ەک خوازانیو ئازاد کەڵخ ۆب
 انێیپ ەوەنەکەردیب اوازیج ىەسانەک وەئ مووەه ۆب بووەاڵئاو کىەیەنام یەکانداەنگەتف
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 اوازیج شىەوانەئ کوەڵب شتەیگەن کەن ەکەامەیپ مەاڵب ،ەوەنەرزبکەب نگتانەد تێناب نیگووت
 . ەسەب رىۆو ز مڵزو تریکرد و ئ انیهاوار انیرووەگ ەب ڕپ ەوەکردەدەانیریب

 ىۆه یەبوەن ەتیەرەربەب وەدژى ئ ایدن مووەو هاوارى ه ەنجەگ ەنوسەژنامۆر وەئ رىۆریت
 ەکوردستان ب کىەڵخ فسىەو ن دىەسەو ئازاردانى ج الماردانەو پ رشێو ه نێخو ستانىەو

 کوەڵب ن،ەکەد کسانىیەو ئازادى و  شتەردەس ەل فاعید ىەوانەئ مووەگشتى و ه
 ۆب گاەڵمۆک نگىەرهەو ف لتورەک وێن یەناێه انینترەوەزێق زمىیکانیم ەوەوانەچێپەب
و  تەمۆت بو،ەن تاۆک ىڵخا ەمەئ .خوازانیئازاد رکوتىەو س رنکردنیو ناش ەوەمکوتکردنەد

 موومانەه عتبارىیو ئ تەرامەو ک تێیەخەش ەک ەوەکردیدووپات انەیکەجارەتڵگا یۆناریس
و  نەکەدێپ ارىی انۆیخ زووىەئار ەو ب یەوارداەندێخوەن کىێگروپ زاجىیو م تەحمەر رێژەل

ان و ۆیپاراستنى خ ۆب تێوەانیب ىەوەو ئ تێد لکەخ ارىیشۆه ىەراد ەب انیشەتڵگا
 .ەوەنەناک شۆدر نیترەورەگ ەل ڵس انەیکەرەرامبەب ىەوەبچوککردن

و  جیفلیئ کىێمەستیس گاىێرەل اسىیس تىەاڵسەد ەمێئ ىەتەکەملەم مەل ەوەداخەب
 ىەوەژوکردنەو ناراستى و ئاو ۆدر ەندێه ىۆخ شێپ کانىەتەاڵسەدەل کراوەموتورب

 رنىیو سپى ، راستى و ناراستى، جوان و ناش شەر ىەوەاکردنیج ۆیە، ب کداەڵخ رخواردىەد
 .مەستەئ کىێکار ەتۆو باش و خراپ ، ب

 ت،ێبەال ئاسان ن مانۆالى خ پىەراست و چ ىەوەاکردنیکرد تا ج رمانەسەل انیکار ەندێه
 کێتۆبۆر ەل ەتاکى کورد جگ ستایئ یەبواەن کەڵخ ارىیشۆو ه ایدن کانىەوتنەشکێپ رەگەئ

 ایدن کانىیەتالۆو ت رۆدکتات ەتەاڵسەد تىەاڵسەد رێژ کىیەتاڵهاو رەه کوەو بووەدەن تریکێشت
 ەب نەکەد کەڵخ کانىییەداواکارانى ماف و ئازاد ست،یرۆریت ەب نەکەئاسان د نوسەژنامۆر ،

  ەختانەشبۆخ مەاڵب ،ەوەشەوانەچێپ ەو ب رێگەئاژاو ەب شۆفرۆو خ نیخائ ر،ێگەئاژاو

 کانىەشۆخەن ەسەک ىەوەپشت کانىیۆناریس تىیەویتوان ەرزەب ەندێه کەڵخ ارىیشۆه ئاستى
 کانىەرەنێرهەو د رەکاراکت شکردنىینما شێو پ ەوەننێبخو ەتامانێب ەلمیف وەئ رانىەژێدار وێن

 .بنەئاشکرا د

 انىیگ تىەالمەس ەل رپرسنەب کانیەمنەئ زگاەو د اسىیس تىەاڵسەد ەوەنەیڵێید تریکێجار
 چىەک ێکرەد رفەس کانیەمنەئ زگاەد ۆب ەتاڵو وەو سامانى ئ تەروەس نیرترۆز مومان،ەه
و  شتونیدان کانمانەدانەڵهێو ت ەشەڕەه اریدەب ەموباالتان ێو ب یەن زراوێپار سمانەک انىیژ
 رەرامبەب ەوەبکات ىڵخا انیشان ێناتوان ەوەئ مەاڵب ن،ەکەد کانەنەمید رىەیس
 شۆخ انێیل ژووێم مەاڵب ەتێبچ انۆیب شۆمرەئ رەگەئ خالقى،ەو ئ دارىیئ کىیەتیەاریرپرسەب

 .ێنەیەگەد انیژگارۆسزاى ر نیتوندتر ەو ب تێناب

0/0/7500 

 



 سەردەشت عوسمان
 

704 
 

 ناچار بکرێت دەست لەکاربکێشێتەوە؟ دەریایەک تاوان، بەس نییە تا سەرۆکی هەرێم

 حمودەم اڵبدوەع

 یدواەب ینیرەب یکێتەفرەو ن یتیەزاەعوسمان، نار شتەردەس یئاشکرا یرۆریو ت فاندنڕ
 رۆز هاەروەه. کانداەت یتاڵو ەیوەرەد یکورد یندەوەکوردستان و ر یقامەو ش ناێه داۆیخ
 گومانێب. ەتاوان وەئ یکردنەدانیئ ەوتنەک یهانیج یایدیو م یسمەو نار یسمەر ینیەال
 تەاڵسەو د یومەق ەحزب انی کانیەسالمیچ ئ دا،یستیرۆریت یکەیەوەدکر یئاکامەل تریرجارۆز
 یگاەڵمۆک یخوازیئازاد یوتەر یبەزەو غ ڕەییتو ت،ێداب انینجامەئ کان،ەستەدەب

ئاشکراترو  ەکەتاوان ەوۆیەوهەب انەیمجارەئ مەاڵب. ەناوێه داۆیخ یدواەب یکوردستان
 .ەفراوانتر تروەورەگ خواز،یئازاد یکەڵخ یتەفرەو ن ەییتور ەیراد ،ەترەورەگ رچاوتروەب

 یداواکردن رترۆز کانیەتیەزاەنار یوتەر یدروشم ەک ،ەیەوەئ ،ەیەستێوەڵه یگاێج ەیوەئ
 ویەواەر یکێخواست ەمەئ ەاریدادگا، د مەردەب ۆب ەانیشکردنێلکەتاوانباران و پ یئاشکراکردن

 ەارەین یبکوژان ستاشێتائ ەن وییەکاف نهاەت ەب ەن ەمەئ مەاڵب. ەكردنیل یوانیپشت یگاێج
!. دادگا ەتەدراون وەوەتەزراونۆد کان،ەخوازیو ئازاد پەو چ نوسەژنامۆر کان،یەاسیس
 ەب ،یژۆلۆدیو ئا یاسیس یوتەو ر نیەال رۆز انی تێناکر یباس ەک ەیوەئ هاەروەه

 یباس ،ەیرەق ەل نەبد ۆخ ییەن انیقازانج ەب وەوەدزنەد یوروژاندن ەل انۆیخ ەویەنیووردب
 یواەو ه شەک یرانەنێقڵخو یکانیەکەرەس ەرەکاراکت یباس ەل ەالدانۆخ ،ەرۆریت یکانەنیمەز

 ەیەوەو چون کانیەتیەزاەنار ەیوەخاوبون یکەرەس یکێکارۆه شەمەئ رەه. رۆریو ت یمنەنائ
 یباس یئاست ۆب کانەتاوان یئاست ەیوەخوارەنانێو ه کانەرۆریت شێپ یباو یخۆد ۆب
و  ساتەرگەو م کانەرشیه ارید ەب گاەڵمۆک یو راگرتن. ئاکامیب ەیتەفسەس یمیکادەئ
 .  داهاتودا یکانەرۆریت

 ستەد کانەنێزەتڵد ەساتەکار ەڵگەل کانەوەبزوتن کانیەتیەزاەنار نهاەت ۆب ؟یەوا ۆب ەمەئ
 ەیسۆپر یکردنێستپەد ینەڵێو ب ماەبنێب ەیواد نیندەچ یدوا ەو پاشان ب نەکەدیپ
  ن؟ەناگ رەمەس ەب وەوەبنەخاود... رەسێب یداوەرەس وتنەرکەد ،ەوەنۆڵیکێل

 ەوەل چیه.  یستانەدەمبەڵەو ق رانیشنبۆر گاوەڵمۆک یوتنخوازەشکێو پ ڵکایراد ەیرەب ۆب
 ەل رەب ەک. یەایژۆلۆدیئا ەیکەرچاوەس زمیرۆریو ت رۆریت یماەبن ەک ییەن ترەساد

. ەکراوۆب انیکار کان،ەساتەرگەم شیپ ەکەسازکردن ەنگیژ. ەیەه ەییئاماد کان،ەرووداو
 کەیەوەنیقەت ڵیواەه ەک ناکاتێپ ستەد ەوکاتەئ رۆریت. کاننەرۆریت شێپ کانەهیوجەت
 یسوتاندن وەبخانیکت یداروخان ەک. ەوەتێزرۆدەئ رکراوۆریو ت نراوێرف ەیالش ەک ن،یستیبەئ

 یارانەین  یو رفاندن یشۆفرەیم یکانەو گوزارو دوکان شتەگ یکانەنێژنان و شو یکانەنڵۆسا
 ەوەل رەب. نیستیبەد... ناڵومنا  نووسانەژنامۆو ر رانیشنبۆو ر خوازانیو ئازاد یاسیس
 یتەاڵسەد ەڵگەل ەنسانکوژانیئ مەئ یایژۆلۆدیئا ەڵیکیت. ارنید ینانەخاو  ەاکیژۆلۆدیئا
 ێڵەه یرانەکەو قس نانەخاو. نینیبەد اساکانداەیل ندندا،ێخو وەردەوەروەپ ەل ،یاسیس



 سەردەشت عوسمان
 

705 
 

ئاشکران و ... یگشت یئاداب یوانانەپاس کان،ەییەوەتەو ن ینید ەساتەدەمق کان،ەسور
 یداهات ەل کیەایرەد ،ەیەه انینانێباره ەیبنک روەنبیم وۆندگڵب انەید. نەکەهاوارد

 یزگاەد دانەس ،ەیەه یرۆخەموچ یرەو نوس ەژنامۆر دانەس ،ەستەردەبەل ینکراواڵتا
 ....و ەیەه یکراوەردەروەپ یباند دانەو س ینێئاشکراو نه ەویئاشکراو ن

و  کرنەئاراست کان،یەتیەدرندا کان،ەرۆریت کان،ەرفاندن کان،ەوەنیقەت ەل رەب ۆیەب
 .ونترنەزێق کانەوروژاندن

 یژن ەفر یاسای مانەرلەپ ،ەوەتێکرەد ردەزەمەژن د ەدژ یاسای ەک ەتر یتیەنداڕد ەوەل چ
 ەناچار ب انی نێکوژرەژنان د ەژانۆو ناموسدا ر فەرەش یناو ریژەل. کاتەد ندەسەپ
 . ئازادن ش،یتاوانباران یرۆز ەرەه ەیزورب. نێکرەد کوشتنۆخ

 ەقترەناح ەوەچ ل ،ەمانەرلەپ یندامەئ ریشەب الەم کوەو یفتواچ یالەم ەک ەونترەزێق ەوەل چ
 وەوەتەو ن نید یزۆریپ ،یگشت یئاداب یوانەپاس خاوێکو ەتۆکرد انۆیئاشکرا خ ەب كیسانەک
 یکانەشیروەو د یکەڵخ یحساساتیو ئ نەفتوا بد ن،ەدەد انۆیخەماف ب.... سور و ێڵیه 

 .دان نجامەئ یو تاوانکار شاندنەو ستەد ۆب ننێبوروژ انۆیخ

 یکگرتوویەو  الکانەم ەل کێرۆبوو ز ەفتەدوو ه ت،ێبکر رۆریت شتەردەس ەیوەل رەب ئاخر
 یدژەل ران،ێو یارۆڤو گ ڵربایپ رهادەف یدژەو ئاراس، ل مەردەس یزگاەد یدژەل یماڵسیئ
 یبدولخالقەع الەم یفتوا هاەروەه. انیلغاوکردن ەیشەبانگ ەوتبوونەک ،ەوێئ یارۆڤگ

 . رانەنووس ەل ەوامەردەب ستاێتا ئ ر،یولەهەل یروناک یوتەمزگ

 .نەدەروود ەوەتەو حکوم مێرەه یکۆرەس یرچاوەبەب ەمانەئ

 ەرگەشمێپ ەب ەیوەئ یئاشکرا ووت ەبوو ب رەوبەمەل کەیەماو مێرەه یکۆرەس یخود ەو
 یو تاک رانەنوس ەتر ک یسور یلێه انەیو د. ەوەتێناب یگاێج کوردستانەل" ایشیلیم" تڵێب
و هاوکات  نڕرببەد انۆیخ یچوونۆب ەیوەل ستنەبب انیمەد کاتەناچار د یەگاەڵمۆک مەئ
 کۆرەس یامەیپ کات،ەد ەاڵئاو کۆرەس یزۆسڵد یو باند زبح یشێروەد زارانەه یستەد

 .نەبک ێجەبێج

و  الکانەو م ەفتوا ئازاد دا،یو پارت یتێكیەو  تەو حکوم مێرەه یکۆرەس یەیسا رێژ ەل 
و  قەد رەه رەرامبەبەل دا،یزانست یکەیەوەنیژێو تو نانیداه مووەه رەرامبەبەل کان،یەسالمیئ
فتواو  ۆب نەبەد ستەد ت،ێبگر یکانەمزەو ر سالمیئ ەل ەخنەر ەک.... و  کۆریو چ ەنراوۆه
 .ەشەرەه

ناموس  ەل یرگرەب یناو ریژەژن، ل یدژ یرەش ییەچ کەیەچرک ۆب کدا،ۆرەس یەیسا ریژ ەل
 ندەچ کان،ەسوتاندنۆخ ەناچاربوون ب کان،ەکوشتن یو ئامار ییەن ۆب یستانەو فدا،ەرەو ش

 .کاننەرۆریت وەبجەڵەه یانیقوربان یرەرابەب
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کوردستان،  یاڵئا ب،یقەر ەیئ یسرود ەب رەرامبەبەل ەیوەئ کدا،ۆرەس یەیسا ریژ ەل
 یباج تڕێربەد ەییشیر ەیخنەر... لتورەسنور، ک کاندا،ەمانکراوەقار ەب ەرکردەس
 .بدات ێبەد یشتمانیو ن یومەق یساتەدەمق ەل گرتنەزنیر

 .ەتاوان ینیدێب یئازاد کدا،ۆرەس یەیسا رێژەل

 یەیسا رێژەل.ەتاوان ،ڵەماەبن ەل ەوەرکردنیب شڵیاەیخەب کدا،ۆرەس یەیسا ریژەل
 .ەیەه یقورس یسزا کان،ەتاک ەیئازادان یچونۆب ینیربرەتاک و د یئازاد کدا،ۆرەس

 مانەرلەپ ت،ێکرەکوردستان د یکەڵخ یداهات یئاشکرا یناڵتا کدا،ۆرەس یەیسا رێژەل
 کاروێکر یقات دانەس ەیموچ یانیبوون  مانەرلەپ ندامەئ. ییەسمەو ر ییاسای یزگاەد نیدزتر
 .انیکانەازیمتیئ ەل ەجگ ەوەئ ،ییئاسا یکیندەکارم

 .ەیەه انەیگۆڵم... ایو تورک رانیئ یجاسوس یباند انەید کدا،ۆرەس یەیسا رێژ ەل

 ێڵیه ێب ا،یتورک ینیمەو ز یئاسمان یوەڕەدیو ز رانێئ یپبارانۆت کدا،ۆرەس یەیسا ریژ ەل
 .ەسور

 یایدیم نووسان،ەژنامڕۆ ران،ەنووس رەسۆب رشیه کێژۆر مووەه کدا،ۆرەس یەیسا رێژ ەل
 ێنریناب یچەک ،ەوامەردەب!! دادگا ۆب انیشتکردنێسزادان و بانگه. ەرمەگ ت،ەاڵسەد یارەین
 .بگات ێێپ اسایدادگا و  ت،ەاڵسەد یحزب یکەیەرکردەس ،یفتواچ یکیەالەم

 وت،ەمزگ یرەنبیم کیە یچەداخراون، ک ارۆڤگ وەژنامۆر انەید کدا،ۆرەس یەیسا ریژەل
 .نێریراناگ ت،ەاڵسەد یو حزب مانیەسالمیئ یارۆڤگ وەژنامۆر کیە

گوشارو  رێژەل ەشیمەه ت،ەاڵسەد یارەین یاسیس ینیەحزب و ال کدا،ۆرەس یەیسا ریژەل
 .نگکردندانەدیو ب نانێه ۆب رۆز

دوو  ش،یئاسا یزێدوو ه ستایتائ ،یاریپاراستن و زان ەل ایج ەکدا،بۆرەس یەیسا ریژ ەل
و  رانەو نوس خوازانیئازاد یبکوژان یچەک. نەه ر،ۆریت ەدژ یزگاەدوو د ،ەرگەشمێپ یزێه
 . نێئاشکرا ناکر... تەاڵسەد یارانەیو ن نوسانەژنامۆر

 وەکردو رغۆق انیئابور یانیژ یکانەجومگ مووەحزب ه ردووەه کدا،ۆرەس یەیسا رێژەل
 .  ەراویگەبارمت ەب ک،ەڵخ یمەد یپارو ستایتائ

 رەبەل شیانیو قوتاب تێنرەدائ وتەمزگ ەیبناغ یردەب ەژانۆر کدا،ۆرەس یەیسا رێژەل
 .نێنرەدائ کدایلۆپ ەل انیسەک ٤١ ییگاێجێب
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 یرچوەد زارانەه ەب یچەک ،یەالەم یزراندنەدام یکیرەخ تەاڵسەد ،ەوەکۆرەس یرچاوەب ەب
 .   کارنێب کانۆزانک

 قاکان،ەوخانیەکەت وت،ەمزگ یرخانەت ڵیاەیخ یکێوپولەپار کدا،ۆرەس یەیسا ریژ ەل
 کان،یەسالمیئ ەادی وەنۆب ەیوەنانێمهەرهەب ەدوبار یرخانەت کان،ەخیەو مشا خێش رقادوەم
 .یەگاەڵمۆک یئابور یرۆریت یراسەب ەک. تێکرەد انیکانیەتیەساەو ک کانیەومەق ەادی وەنۆب

 ،یئاگراو ەیلکیو  نام بێکت ز،ێفتوا ئام یدیس ەیوەوبوناڵب کدا،ۆرەس یەیسا ریژەل
 .ئازادن

 ەادی وەنۆو ب کانیەنەدەم ڵەوەه یرۆریت ؟ییەن گاەڵمۆک یرۆریت ،ەمانەئ مووەه یراستەب
 ؟ییەن کانیەنسانیئ

 کان،ەرۆریت یهیوجەت ەنادات، ک شانین مانەوەئ ر،ۆریت ۆب ەسازکردن ەنیمەز مووەه مەئ
 رۆریت یکانەهیوجەت ەل کانەرۆریئاوادا، ت یکێخۆد ەل یراستەب ؟ەکانەرۆریت ەیندەوەئ دەس
 ن؟یین خوارترەل کانەرۆریت یامەیپ ەل کانەرۆریت ن؟ین مترەک

 دەس رکردن،یف وەردەروەو پ اسایو  تەاڵسەد ەڵگەل یرستەومپەو ق نید یکردنەڵکیت ایئا
 یفکر یرۆریت یمەرهەب ەییستەج یرۆریو ت ییەتر ن ساتبارەکار ەییستەج یرۆریت یرەرابەب

   ؟ییەن گاەڵمۆک ییاسایو 

 مەئ. یەگاەڵمۆک ەینیقەراست یرۆریباو، ت یرۆریت ەل رەب ر،ۆریت یهیوجەت ر،ۆریت ەینگیژ
و  دانەیم ،یتیەمەکیە یرپرسەب میرەه یکۆرەو س ەیەکوردستان ه ەل یەیاسیس ەالتەسەد
و  یئازاد ەل ەکردن ەشەرەو ه....وەمەح ەمام یرانۆو س شتەدەس یکانەرۆریت ەینیمەز

 .یخوازیئازد

 یماف ەل یرگرەب ک،ییەنیابیو دن امەیپ رەه ک،یاریبر اساوی رەه کدا،ۆرەس یەیسا ریژ ەل
و  ێکردب ردەف ەیئازادان ەیرادیئ ەل یرگرەب ت،ێکردب نسانیئ یکانیەنەدەم ەتاک و ماف

 یدژەحزب ل ردووەه ت،ێکردب یتێومچەو ق تەریشەوع سالمیئ ەیئاراست یشنۆر ەیخنەر
 ر،یروناکب یدژەل ەک کانەرۆریت کان،ەرفاندن کان،ەنڕینانب کان،ەشەرەه. ەوەتەستاونەو
.... ستینۆمۆو ک پەچ ،یاسیس ژ،ێب یرانۆگ ند،ەرمەهون ،ۆزانک یستاۆمام نووس،ەژنامۆر

 .ەبوو داەوەرەس ەیانیراست وەل ەیشیر ،ەکراو

و  یرستەپەنۆو ک  رکوتەو س یمافیب ،ییاسایو نا ییاسای یتاوان کەیەرمانەخ کیکات ایئا
 ییەن سەب ت،یچەد ەوەڕیب مدا،ێرەه یکۆرەو س یاسیس یتەاڵسەد ریژ ەل.... رۆریرفاندن و ت

 کوەو یکانەواژەستەد وەبرگ یتوردان یداوا یرەماوەج یتیەزاەنار ەیوەبزوتن  ەیوەئ ۆب
 .بکات ،ڵەییماەبن وەفیەو تا یشتمانیو ن ەییوەتەو ن ینید یساتەدەمق ،یگشت یئاداب
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کوردستان،  یوتنخوازەشکێو پ یخوازیئازاد ەیوەبزوتن ەهاتووەن ەوەئ یکات ایئا
 ەماف ەل یرگرەب ەیوەبزوتن ،ییایشیلیم یتەاڵسەد یدژ ەیوەبزوتن ،یژنکوژ یدژ ەیوەبزوتن

 ،یتیومچەو ق یریەشاەو ع ینید یرستەپەنۆک یدژ ەیوەبزوتن کان،یەنەدەو م یردەف
 .بکات مێرەه یکۆرەس ەیوەشانێکارک ەل ستەد یداوا رزەب ینگەد ەب رۆریت یدژ ەیوەبزوتن

 یاندنەیراگ ەب کان،ەسور ێڵەه ەب یدانەئاماژ ەب ۆیخ م،ێرەه یکۆرەس کێکات تەبیتا ەب
 کوردستانەبکات، ل انەیب! کانەسورێڵەه ەب ۆنام ینیربرەد وەواژەستەد یرچەه ەیوەئ
 .تێکرەد ێمەو ت ەوەتێناب یگایج

و  یاسیس رویشنبۆو ر رەنوس انەید یبکوژان ەکەڵب شت،ەردەس یبکوژان کەن هاەروەه
 کێنێشو ە، ب!انیکانەدواداچونەب وەژنیو ل کراونەئاشکرا ن ستاێتا ئ ت،ەاڵسەد یارەین
 . شتوونەیگەن

 ۆیەب. ەوەتێشێبک کارەل ستەد ەستیویپ مێرەه یکۆرەس ن،ەڵێید مانێپ ەمانەئ مووەه
 کخراوترێتر و ر یرەراسەس ەستیویپ كدایکاتەکوردستان، ل یستاێئ یتیەزاەنار ەیوەبزوتن

بن،  ستەوەیپ ەوەکەوەبزوتن ەکار ب یراگرتن ەب ندانەو کارم کارانێکر ەستیویپ ت،ێب
 .مێرەه یکۆرەس ەیوەشانێکارکەل ستەد ەتێبب یشەکەدروشم ەستیویهاوکات پ

٣١٠١-٥-٠٤   

 

 !ئەى شاپور و قابیل سەردەشتەکانى کێن ؟

 بەشدار عوسمان - على شدارەب

 انڵیاەیو خ ونەموجود، خ تىیەزعەو ەبوون ، نارازى بوون ب نجەبوون،گ رەنووس شیوانەئ
و  کسانیەئازاد و  کىیەایدن ەب شتەیگ ۆکوردستان ب کىەڵخ ەب وابوونیهەبوو، ب رۆز
دوژمنانى ئازادى و  مەاڵعوسمان، ب شتەردەس کوەو ەوەوساندنەچ ێو ب رانەشگوزۆخ
 وەببن ب  تێب وامەردەب انۆیخ ىەشاهان انىیتاکو ژ کىیتار کانىەشکەر ەڵەو ق کسانىیە

 .سپاردن ۆڕگەب انیاکانیو خول ونە، خ ستایئ ىەبازرگانان

 کارانێژنان و الوان و کر کانىییەعادل ، دوو چاالکوانى ماف و ئازاد لیعبدلقادر و قاب شاپور
 رێولەشارى ه ىەرگەوجێنەرووناک ل ژىۆرەکوردستان بوون ، ب وساوانىەو چ کارانێو ب
 ىەنۆرخەدەبەزید کەن اسىیس تىەاڵسەد شیو دواتر رکرانۆریت ستایئ ەل ریە ڵسا ەانزیس
 ستىیو انیشیرۆریدواى ت نوسەژنامۆر شتىەردەس ىەکەسەیک کوەو کوەڵبکرد  ەکەسەیک ەب
 ۆب انەیمەئ ەختانەشبۆ، خ تێنێبهیکارەب کەڵخ ىەوەمکوتکردنەد اتریز ۆب کێکارت کوەو
 . رەس ەچوەن
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 گاىێر ختکردووىەانبیگ وانەئ مەاڵ، ب ەسانەیک وەئ موموژاوىەت ۆکرد ب انیکێشت مووەه
 روونىەو د ڵد وێنەل ەشیمەه ۆو ب کاننەنسانیئ ختىەشبۆو خ کسانىیەئازادى و 

  . ەوەننێمەد ندووىیز ەب ایدن نوسانىەژنامۆو ر خوازانیئازاد

و  تڵیەقەع مەب یەکێڵەخ ەتەاڵسەد وە، ئ انیووت ستایئ شێپ کەیەیەد لیو قاب شاپور
 کوەڵ، ب گاەڵمۆک ۆب ختىەشبۆخ ەتێبب ێناتوان کەن انىڕو حوکم انیژ ەل انەیوەرکردنیب
 ستایئ شێپ کەیەیە، د ەتەکەملەم مەئ کىەڵو الوان و خ نجانەگ ۆب ختىەدبەبەب تێبەد ىۆخ
،  تێناگر ەوەرکردنیو ب اڕرویئازادى ب ەل زێر کەن ەتاڵو وەئ انانىڕحوکم انداییشدارۆه
 ەنگەر ىەوەنڕیو س کانىییەاوازیسپاردنى ج ۆڕگەب ىڵوەه ەل اسایو  مەستیس ەب کوەڵب
 ەل ەتەاڵسەد وەئ انیووت ستایئ شێپ کەیەیە، د یەنگەکدیەو  نگىڕەکیەو  کانییەاوازیج
 ستاشی، تائ ەکانیەتالۆو ت رۆدکتات ەتەاڵسەد پىۆک کێر الماردانەو ئازاردان و پ رکوتەس
 ىەشەڕەه رێژەل خوازانیو ئازاد رانەو نوس نوسانەژنامۆو ر ەهاتوەن تاىۆک ەرشانێه مەئ
 ەیەدوو د بوونىەڕپێت ىیدوا ەوەداخەب.  ناێه داۆییخ دواىەب ترىیشتەردەس دانەو س رگدانەم

 ەک دان،ەشەڕەه رێژەل تەاڵسەد فانىیکوردستان موخال ەل شتاێه ایدن کانىەوتنەشکێو پ
 یەاندبواەڕپێت مانەانییتاەرەس ەناغۆق وەئ کوەڵب بنەن ەمێباسى ئ کەن ەباسان وەئ یەبواەد
 .یەنایبو ۆخەربەس انىیو ک تڵەوەدورستکردنى د ناغىۆقەل

کرد  ۆناوخ نىیفیو موخال ۆخەناو رەس ەکارى ل ەندێه اسىیس تىەاڵسەد ەوەداخ ەب مەاڵب
 کىەڵخ کانىەزنەم ەونەخ ۆب ەوەرەد کانىەنگەو ئاست سپۆک نىڵیراما ەل رىیب ەندێه وین

 دواىەژلۆر کوەڵب قاندەچ کڵێخاەل ىەکەزمونەئ کەن شەمەئ ،ەوەکردەکوردستان ن
 ەندێه(  ىەکەزمونەئ)  ساتەکار ىیدوا ساتەر،کا ستێوەڵه ىیدوا ستێوەڵژ،هۆر

و  ریو ژن و پ نجەالو و گ هاەزارەه روونىەو د ڵد وێنەل دىێئوم ێب تریئ ەوەبچوککرد
 .دورستکرد ەتاڵو وەئ ىێڕرشگۆو ش ەوتەککەپ

و  رپرسانەب رەسەب نەیشبکەداب کانیەقوربان رەگەئ نیزانەباش د ىەوەئ ەڵگەل
و شاپور و  شتەردەس انەید انیکەیەدان رەه ىڵدوود ێ، ب ەتەکەملەم وەئ شتوانىۆیسترەد

 وەئ کانىەسەیک ەمێئ مەاڵ، ب ەوەنێدووربخر گاەڵمۆک ەل ەستیوێپ توێوەکەردەب لىیقاب
 نەیبک انیشەداب ەتەکەملەم وەئ رپرسانىەب رەسەب ەوەنەیکئاوا بچوک نا ەختکردووانەانبیگ
 انىیژ چونىەکنێو ت انۆیخ نىەمەت ەب دانەژێدر ۆب ەیەحزابانەئ وەئامانجى ئ ەمەئ ەک

 تىەاڵسەدەب نانێهیتاۆموجود، ک مىەستیس نانىۆڕگەل ەب تێبەد کوەڵ، ب انۆیخ ىەشاهان
 کەڵخ ىڵو ما کڵمو ىەوەانێڕ،گ گاەڵمۆک ەل ەالدانەج وەئ ىەوە، دوورخستن ىیایشیلیم
سزاى بکوژان و  کسانىیەو ئازادى و  ختىەشبۆخ ىەوەانێڕ، گ کانەتەچ ستىەدەل

 ت،ێرابردوو بدر ىڵسا ستیب ىەرانەنێوسەوچ مڵو زو تىیەالۆیک ڕپ تىیەزعەو رانىەنێخولق
 کانەنسانیئ تىەرامەو ک اتێیخەناو و ناوبانگ و ش تێدورست ب کێتیەزعەو تێبەن چیه رەه
 وەئ کانىۆڵە، ر تێبکر دارەکەووتندا ل( نا )  کاتىەو ل تدارانەاڵسەد ستىەدەب ەبارمت ەتێبەن
 . نێکرەن ڕنان و ئازادى ق ىەووتنى ووش رەسەل ەتاڵو
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 !...نوسان خێك بۆ رۆژنامه كوردستان، دۆزه

 تاح   د فه مه محه كاروان

  ینگكردن دهێب ۆب  تهاڵ سه م ده ئه  یكان رهۆناج  وه ر كرده سه كردن له و قسه نینوس  نده رچه هه
  تهاڵ سه م ده ئه  یكان كاره نن،ێوروژ گرنگ ده  یاریپرس  كه  ی انهۆڤو مر كان، ئه نگداره ده  هۆڤمر
  ڵیوماێو ك  وه نه كه دهیش  كه ستمهیس  یوردو درشت و وه كردنهاڵككا هی  یر شته نه رێژ  نه خه ده
پنت   ۆیك  یكردنۆڵنترۆك ۆب تداراڵ سه ده  یكان زبهیح  ڵیو هه ڕ مه له نینوس گاو،ڵ مهۆك ۆن ب كه ده

 ، یریهانگیج و رنهیدۆم  یوڕ به گاڵ مهۆك  یرگا ده  یداخستن ۆكاركردن ب ان،یژ  یكان پهۆو لق وپ
  یستنیو ب  وه ندنهێخو  ز به س حه كه  یدیچ  كه ، وه بوه و دوباره تامێب رۆز  یكێت هیكایح  تهۆب

 نینوس  یخاو  ی سته ره كه به  وه بنه ده  تهاڵ سه م ده ئه  ی هڵ ومامه كان شهاتهێروداوپ  ێل ناكات، وه
و  نیبنوس نیناچار ب ، وه نهێیبخول نداێست مان به هه وێن ن له كه هكردن و ناچارمان د وقسه

  ی و ساته تائه ، ستانه دهاڵبا  زهێم ه ئه ڵ گه له نی رم بكه نه  نجه وپه تس و ده نی رخورد بكه به
رو  سه ش به هه  یكڵ خه  كه ، ستمهیم س له ایج ننێم د رهه به كێستمیو س نڕۆ ده  وه و كرانه ره به
 انییحكومدار رێژ له شیكێسات ۆب و وهینیب نهێل  ید  یچیم ه سته له  كوردستان جگه  یت نهی شمه به
 . كردوه نه  یئارام به  یست هه

 ، یكورد  یگاڵ مهۆك  یخۆبارود له تێو ئاگادارب تێب( نیوردب) وینگ موئه كێم كه  ی سه كه و ئه
  یكێژێتو ۆب دا مهێر م هه له تاڵ سه ده  كه  ی شه و كه ئه ستاداێئ له گات دهێت  هییو راست باش له

و   ێاوكڕ هڵو د میترس و ب  له  لهی ، كه كردوه  یدروست( نوسان ژنامهۆر) گاڵ مهۆك  یگرنگ
 ن،ین نداریق هی انی ندهییو ئا انۆیخ  یانیر ژ رانبه به نوسان ژنامهۆر  كه كێرۆج به ، ییاینڵناد

  له  تهاڵ سه م ده ئه  یتر چه و هیسا رێژ له عیتا واق تێچ ده كێهم وه  له اتریز انییاینڵد
 .كوردستان

  به رۆز  یك هیگرنگ تاڵ سه ده ن، گه دهێت  یموكراسید  ێیلفوب ئه  له  كه  ی انهیگاڵ مهۆو ك ئه مو هه له
  ێیگو ن به ده ده گاڵ مهۆك  ینگ ده  كه نوسانن ژنامهۆر ر هه  دات، چونكه ده نوسان ژنامهۆر
 گا،ڵ مهۆك  یچاو  ی لكهیچاو  بنه ده اویمو دن هه ۆن ب كه ده ڵروما  وه ناوه  یكان هڵوا هه هاندا،یج

  ێیج  ی وه ئه  یبر  له نوسان ژنامهۆكوردستاندا ر  له  یچ كه تانن، للهیم وانێن  یند وهی په  یپرد
 چیه ت،ێبكر  وهێپ انییو شاناز نێربكری سه  وه زهێر  یچاو ت بن، به درو حورمه قه
ر  ك هه نه. تێناكر داڵ گه له انی هڵ ش مامه ساده  یكۆڤێكو مر و وه تێدانانر ۆب انیكێباریعتیئ

رنادات  به انیكۆر ش به وه به تاڵ سه ده ن،ێكر ده رۆریو ت انیر سه  تهێكر ده رشێه كوڵ ، به وه ئه
  یست ، ده!ستیرۆریت" تڵێ ده انێیو پ ڵپا  خاته ده انیشیت مهۆت كوڵ به ت،ێنێناهێل انیو واز
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  ییوا ره ۆب انڵیپا  نه ده ده  مانانهێب  م واژه مو ئه هه!" انم كه زمونه ر ئه سه ۆب  شه هڕ ، هه! یك ره ده
 .انیواكان هڕنا  كاره ۆب نیخش به

 ن،یك دوا نه  هیین  وه هێینو  یایدن به انیك هییند وهی په چیه كه  زانهێم ه ئه  یكار نیتر تازه له
 شیو ئه ن،یب  م كاره ئه  ی وهێهاوش  یكار  ڕێی چاوله تێب ده نیب  زانهێم ه ئه  ین تا خاوه  چونكه

 ، زهێه و به پته  یك هییت هیسا كه  ین خاوه كه "  یرد هه سۆئاس" نوس ژنامهۆر ر سه  كوتانهڵ هه
  یكان كوردستان و كاره  یمێر هه له  هیینوس ژنامهۆر  یدانی مه  ۆیرخ سه و له منێه  یكێر كته كاره

  ژهۆو ر ئه  یشۆخ  له  یریژن ب جه ر له به كێژۆكات، ر ده  ێج بهێج  انهیزانست  یك هی وهێش به  ۆیخ
ئازارو   یچ گرت، كه  ێیر  یمل ڵو ما ره به  ۆیخ  ی گه نگهینوس له  وارهێوئ مه ، ده وه كرده ده

  كلكه به و انهۆڤنامر  یك هی وهێش و به ناێه  ی كه واده و خانه  ۆیخ ۆب  ژنانه كو جه وه انیشۆناخ
  وه ئه"  یرد هه سۆئاس"ر  سه ۆب  وه هییرا گه ته م چه ئه  یپشت له .كرد انینێخو  ڵیاڵ شه  مانچه ده
  نوسانه ژنامهۆو ر ئه  یر داركار ك هه نه  تهاڵ سه م ده ئه كه ، وه تهێنرێخو و ده تێنجرێه دهڵ هه
و  ئه  ی القه كوڵ به ان،یوت سوكهڵ هه  یوازێر ش سه له  هی هه انیوام رده به  ی قسه كات كه ده
  زهێم ه ر ئه سه له  هی هه انیترس مه نیمتر كه كان رهۆج له كێرۆج به  كات كه ده ش نوسانه ژنامهۆر
 . ستانه دهاڵبا

دروست   ینوسان ژنامهۆر ۆب  كه تێنێبه  خه زهۆم د به  ییتاۆك تاڵ سه ده واخوازمیه تادا بنه له
كات،  نه انیماشا دوژمن ته  یچاو بكات و به داڵ گه له انیجوان اویش  یك هی هڵ ، مامه كردوه
 .مانۆخ  ی وه ره ده  یهانیج  به ننێناس ده  مهێئ نوسان ژنامهۆر ر هه  چونكه

 

 سەردەشت و بەناز و پارتی

 رانۆگ زەبەن

و  تینێوێانشەید زبیح یاندنەیراگ نۆچ ەك ستماندانەردەبەگرنگ ل یسەیك دوو
 رەس ەتێوەكەد ەوەبكات یسپ ەشەر ڵەخا وەل كێمەك ەیوەئۆب  ێداتەد انید یكەیەئاراست

 زبیح یاندنەیراگ ەك ندونیز یسەیدوو ك وادەج نازەعوسمان و ب شتەردەس یسەیك ،ێڵیوەت
 ەل یەتیبر شتەردەس ەیوەئ ن،ۆڕێناگ ێیو پ تۆڕێانگیب تێوەیەد ەیكەزبیح یخاتر ۆب
 رزەب ینگەدەب ۆیخ ەیكەشارەل تێوەیەد ەك ستەدەب مەڵەق یكێنجەگ یركردنۆریو ت اندنڕف

پاش  ن،یبر ەتەبونەك ەوەتێرێبگ ەیكەشار ینجانەگ ۆب ەكانۆریچ وەو ئ بكاتەقس
 ن،ەدەدڕێف رێولەه ەیوەرەدەل ەیكەرمەو ت كوژنەید ەییتەچ یكەیەوێشەب ەیكەرفاندن

 رەهەل ەمەكیە یاریرپرسەو ب كاتەد ەشار وەئ یتیەواڕەرمانەف ەك یەیزبیح ەتەاڵسەودەئ
 تێستەدەڵبدات، ه كانەبكوژ یركردنیستگەد ڵیوەه ەیوەئ یبرەل ەرۆج وەل یكەیەوەكرد

 وەل ەیكەاندنەیو راگ زبیح ،ەوەكاتەردۆریت شتەردەس ید یكێجار مانا ێب یكیۆیەناریسەب
 زبیح یموچاوەد ەو ن كاتەد یراز كەڵخ ەن انیكانەكار نەبك ركەد ەیوەئ  ێبەب ەناوچان
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 یامەیپ ەك ننەیەگەد ەامەیپ وەئ یوانەژنامۆر یكێئاكار چیه ەدانێگو  ێبەب كاتەجوان د
 یدیو د انیژ ەو ب ینووسەژنامۆر ەب ەكردن یتەحورمێب یامەیپ وییەن ینووسەژنامۆر
 ەیشیپ كەو زبیح یاندنەیراگ ەوەكاتەردۆریت شتەردەس تێستەدەڵه زبیح كێكات ك،ەڵخ
 وەئ ۆیك ناوەل ۆخ یدیئ ،ەیەه ینگەد نینتریناشر ەك تێكوتەد ۆڵەهەد وەئ ۆیخ ەییشیمەه
 رزەب نگەو د ەوەربكاتیب ەانیئاكار وەانەییشیپ ینیناب كێسەك داەزبیح یاندنەیراگ یشاوێل

 زبیح ،ییەن ید یكێشت كیەراست یواندنێش ەل ەجگ نەكەید ەوێئ ەیوەئ تڵێب ەوەبكات
 ەخۆد وەئ ەخاتەد موومانەو ه داتەكدێت كەڵخ یدید ەشكردنیئ یكیژۆل مەب یەواێیپ
 انۆیخ یرەس  ەیكەاندنەیو راگ زبیح ەنگەر ،ییەن ێیپ ەڕیباو یشۆخ ەك ەوەرەلكیقا
 رەه ەیەوەئ ەیكیەراست مەاڵب ن،ەدروست بك كیەمووالەه ۆب ەورەگ یۆیناریو س ننێشیەب
 مانێپ لێروۆئ رجۆج ەیكەمانۆر ،ەكەڵخ كەڵێمۆك یبوونڕەتو ەوانەكرد مەل وانەئ یكەڵەیەه
 ییەن شیدور ،ەوەنەژوبكەئاو تەقیقەدروست بوون ح ەوەئۆب ەاندنانەیراگ ەرۆج وەئ تەڵێد

 كەن ەگرنگ  كێتاقمۆب ەك كێتەقیقەح مەاڵب ت،ێب تەقیقەح یوتن انەیكەاندنەیراگ یناو
 ەك اێڕگ ەیورەد وەئ مانەه یەزبیح ەاندنەیراگ وەئ شتداەردەس یسەیكەل ،یگشت ۆیكۆب
 كێمەك شتەردەس یسەیپاش ك زبیح یدیئ مانوابووێپ. تێكرەدیدەب داێڵروۆئ ەیكەمانۆرەل

 مانەهەب یچەنابات، ك كانەورەگ ەتەقیقەح ۆب ستەو د ەوەتێچەد داۆیخەب وەبوو ڵعاق
 .كانڵەناو ما ەوەخست ۆیخ ەوەجاران یخۆد

 زبیح زب،یحۆب مەو ه تەحكوم ۆب مەه ەرەهاو رمەش یكێسەیك واد،ەج نازەب یسەیك
رونادات و  كێروداو چیه وەئ ەیكەسنورەل یەوا ێیپ ەوەكاتەد ریب ەختانەدبەب ەندەوەئ

 یرەبەوەڕێب ۆیەب نن،یبەد ەوێپ یونەخ كانۆڤەمر مووەه ەیەشتەهەب وەئ وەئ یسنور
 ت،ێنێقڵخوەد كوژۆخ یكێسەك یكوشتن ۆب یۆناریس ەوەكاوڕبز یكێنگەرەب ەشار وەئ یسیلۆپ
بوون و  ەتەهاتوو كیەئازاد وەماوەن ەستۆپ وەل وەئ تێد كێژۆر ەوەناكات ریب ۆخ یدیئ
 یو داوا بكاتەقس ید یكێرۆجەب وەوەتێب ید یكێجار تێبەد ەسانەیك ەرۆج وەئ رەسەل
 داڵیوەه نازداەب یسەیكەل زبیح یاندنەیراگ كان،ەتەقیقەح یواندنێش ەبكات ل بوردنێل

 یكێرۆجەب ەكردووەن ڵیقبو وێڵەو داەندانەم فەرەش یكێانیژ نێشوەب ەگوناح ك  ێب یكێكچ
 ەوەتاندنەڵەخ ۆو خ یالوازەب شداەسەیك مەل ەاندنەیراگ مەئ ت،ێزرەدابم ندروستەنات
 شیاو ست یفاتیشرەو ت تێبۆراستگ ەاندنەیراگ وەئ نیناخواز ەمێئ ك،ەڵخ یدیناو د ەوەهات
 ینووسەژنامۆر یئاكارەل رچوونەد مەاڵب ت،ێناكرێپ ەیوكارەئ نیزانەد ەچونك ت،ێبەن زێئام
 یكێنگەد ەك ۆیخ یرزەب ینگەدەب نازەب ،ەمانڕرسوەس ەیگێج ەمەئ شەیەراد وەتائ

 نازەب نیزانەد ەمێئ ۆكوشت، خ مۆخ ەندانەم فەرەش یكێانیژ ناوێپەل تەڵێد ەیەانۆیراستگ
 ەیوەئ سەب نا،ەدادۆب انیشیباش ینێشو تێزرەدابم ندروستەنات ەیگێر ەب یەستایویب رەگ

 یشەكەوادەخانەل ەوەسوركردن چاوەب ەكیەزبیح ەاندنەیو راگ سیلۆپ یچەك كرد،ەن ڵقبو
 ۆب سنەب ەسەیدوو ك مەئ ت،ەیڵێد  ۆیخ ینگەدەب نازەب ەك ننێوێبش كیەراست تێوەانەید
 وەئ ینجەگ یانیژەب كیەتەحورمێب مووەه ەزبیح وەئ یدیئ ەك نەبگێت ەوەل رێولەه ینجانەگ

 ەیانیۆیناریس وەب مانەڕباوەن ەمێئ ،ۆیخ ەیوەمان یخاتر رەبەل نهاەت كاتەد ەوەشار
 تێبتوان ەیەیوەدوو كرد مەب زبیح ەیەه ەوەل شمانیگومان ەن یتەیەكەاندنەیو راگ زبیح
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 ەوانەئ ەمێئۆب ەرمەش ەیگێج ەندەرچەالبدات، ه ۆیخ یموچاوەد رەس ییشاەر شیكڵێسقاۆت
 یەشۆخڵد ەیگێئاواش ج. نەدەكدێت كانەنیقەراست ەیەوێش وەب ەك نێبزانر نووسەژنامۆرەب
 ۆیتا خ ەباش ێپ یكوشتنۆخ یەداێت ینازەب كەو یندەفمەرەش یسەك نجانداەگ ناوەل ەك

 .تێتا بژ كانەرپرسەب یسەوەه ستەد ەبدات

 

 !؟..  شار ئامنه

 شدار عوسمان به

 یروو سه  شك له  ێ، ب یانی به یدان ناسه هه  له ابوونینڵكان و د تاكه یانیر و گ سه  یپاراستن
 تێب و ئازاد نه تێب نه اینڵد ۆیخ یزانێو خ ڵو منا انیگ  له نسانیر ئ گه ،ئه  هی وه كهێموو شت هه
 یت مهیق كێشت چیه گومانێ، ب تێنیگورگ بب  هڵ كه دایكیتار  چوون و هاتن و كاركردن له له
 !  باشه  تهاڵو و ئه یس كه 055 ۆنها ب جوان ته ی ارهیو س الڤێو   شوشه ی خانه هڵو با  هین

و  ین ده و مه یاسیس یكار ۆب  هیبار ن له یكێنێشو رێول هه  كه مڵێب  هین ڕۆی ادهیز
 ك هی ژهۆ، پر كێكار یبتوان  مه سته و ئه یاسیس یتاڵ سه ده ی بازنه ی وه ره ده  له ینوس ژنامهۆر

و  ئه ی وه ره ده له شیر گه ئه.   وه شهێپ  تهی ببه یریشنبۆر یك هی رنامه ،به ك هی وه ، گردبونه
 یسپاردن ۆڕگ و به  شه هڕ هه  شهیم و هه تێب واو ده قورس ته یباج  به تیر به ۆب یست ده  هی بازنه

 .  وه تهێناب تێل  كه تهۆكو م وه تیو عنه مه یزێه یت و داروخان كه واده خانه  تۆخ

 ینها دوو مانگ ته ی ماوه كرد ، له ۆمان ب ئاماژه  وه ره سه له  كه ی رجه ومهڵ و هه ئه یرا ره سه
 وێن چن له ده رۆریت یكردار  له انی ربهۆز  كوستن كه یت هڵحا 35  له اتریز  وه داخه رابردوو به

 رێول هه یشار یزاربا وێن له ڵسا72ن  مه ته ی،عرفان اننینیارترید  مانه ئه.  داوهیروو رێول هه
 ی كه راجه گه  وان له پاسه یدات ، محمد ست ده ده له انیو كات گ ر ئه و هه ۆق ر چه به  تهێدر ده
،  ك شهیف  به  تهێدر شار و ده ی وه ره ده  تهێبر ده رێفۆش ی، ئاراس تێكر نجن ده نجن هه هه ۆیخ
 ی كه كارهۆه ستاشیو تا ئ تێو كه ده كداێند سات چه  رم له و تهدو رێول هه كینز یزان سنه كه  له
 73 داۆهاتووچ یكێرووداو  دا له چرگه ك هی له كێرپرس به ڕیكو یچێرپ سه ۆیه ، به  شنهۆنار

و   گولله ی ژنهێر ر به  داته ده كارانێكر  وه كهڵ خه یرچاو به به ك هی ارهیس ، وه وته كهێل یقوربان
و  له  جگهێرچوو، ب ده ۆیب شیبانان یك رزه كو به و وه اك ده نداریبر تریو دووان تێكوژ ده كێك هی

 یب كو حه و وه  شارداوه حه كداێسوچ  له انۆیخ  كه ی و چاالكوانانه نوس ژنامهۆر و ر نوسه
  ركردنهۆریت یاڕ ره ، سه... وه هڵما  تهێچ ده انۆیب كان شه هڕ هه  ژانهۆپسول ر كه
 ۆیر ك سه ۆب  شهیترس مه كوڵ به تێئامن ب تێناتواندر ك نه  ته هیزع و وه ئه تر،یكان هییو عنه مه
 یت هیزع وه گومانێ، ب  وه ته ناوهێه رێول هه  مان به كه نمونه. ) گاڵ مهۆك یكان مه ستهیس

 (  هیباشتر ن تێب خراپتر نه رێول هه ر له گه ئه تریكان شاره
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زا  قه)   ، چونكه!   هییئاسا  مهێئ ی(  ئازاده)   ته كه مله م مه له  وه انهڕ گه و نه  وه ره ده  چونه ڵما له
 !كات  موومان ده هه یش به  كردوه رۆز  ندهێه(  انیكان ره ده و قه

 ینجام رئه ده كوڵ ، به نیو سروشت یئاسا یرووداو  ، نه  ره ده زاو قه قه  دا نه رووده  كه ی مانه ئه
  كانه هۆڤمر یت هیفاه و ره یران شگوزهۆو خ یكسان هیو  یئازاد یدژ یكێم ستهیس یوكردن هیڕ په
،  تێنیب ده گاڵ مهۆك و گرفت له  شهێك یو دورستكردن نڕیكوشتن و ب  سوود له  شهیم هه  كه

 تێزان ده ۆیخ ینوس و چاره انیر ژ سه له یترس مه  به  ران شگوزهۆئارام و خ یك هی نگهیژ یبوون
 كڵ خه یروون و ده ڵد وێن له  هڵییو ترس و دوو د  شهێك یدورستكردن ڵیو هه  له  شهیم هه  هۆیب

چاالكوانان  یو عنه مه یزێه یكان و داروخاندن وه و چاو سوركردنه  شه هڕ هه  ێكر ده نایگ ،ئه
 یچ كانمان سهیم قه ی وه رهێژ زانن له ن ده چاوكراوه  ندهێه شیمن ئه یتاڵ سه ، ده تێبێپ یتاۆك

  كهێش كان به بكوژه یبون ئاشكرا نه  كه تێب نهڕ پهێت  هییموو تاوانكار و هه ئه یئاسان  به  راوهنوس
 .كانێراوك هڵترس و د  له

 

 انی ارهیوان و س پاسه ی هڵقاف  كه  ئامنه  سانه و كه ئه ۆنها ب شار ته ستایئ  وه داخه به ماڵ به
  هی هه یك هیچ مانا كێسان كه ۆب ڵیماۆخ یتاڵ سه و ده شتمانیو ن تاڵروات ،ئاخر و دوادا ده به
و  تێب نه اینڵد ۆیخ یاتیخص ت و شه رامه كه  ؟ له تێب نه اینڵد ۆیخ ی وه ره ده  چونه له  كه
 یكان شهۆخ نه  سه كه یت حمه ر ره به  تهێو كه تاكو نه  وه تهڵێیو بجو نی بكه  قسه  ئاگانه تێب ده

 ؟ انیكان هییخوریزگا س حزب و ده

  به كێچاو انی ژووێم  وه نهێیر ، با بگه  وه تهێبچ داۆیخ  به یاسیس یتاڵ سه ده  ستهیوێپ 
 ڕپ یك هی نگهیژ یدورستكردن  به یتیەویتون زێه ەکام نینێبخش  كه ر و ناوچه وروبه ده یتاناڵو

 خواست ینانێهید و به اتریز ی وه كرانه  ر به كان ،به تاكه یزێه یو داروخاندن قاندنۆترس و ت
 !؟ تێو ژنان بگر ناڵنجان و الوان و منا گه یستیو و

 یکانیەپا تێوەیەد ەیکەرەرامبەب یناوبردنەل یگاێرەب یەایژۆلۆدیو ئا تەاسیس ەکام ەوەئ
 نهاەت قاندنۆو ت رۆریکوشتن و ت یکارۆبردن ب ستەد!؟! ؟ێنێسپەبچ گاەڵمۆک وێنەل ۆیخ
 یك هی وهێش  به مەاڵ،بەوەتێبەد یگاێج کانەرۆکتاتیو د یفاش ەزبیح ەیرنامەو ب مەستیسەل

 .  هی دواوه به یمانیش په شیگومانێو ب یکات

،  جوانه  وه كانه نگه ره یاوازیج  به انی، شار و ژ ن بگهێت  وه له ك هیموو ال هه  ستهیوێپ
 .  هییزۆسڵد ڕی و په له ش مهێئ یكان خنه ره
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 داخوازیی

 ەستۆک بدولقادرەع رانۆس: ینینووس

 ندێانخوەید شۆخ رۆز ەوەژڕۆ یئاوابوون مەدەب شتبوونین کێرەوبەسن رەسەل یکوکوخت دوو
 هاتنەڵه یبیرەغ وەرەب شیوانەئ ەکەرەوبەسن رێژ ەکرد یوتەهاتوو ن نیناشر یکێوێد ڕپەل

 .. ەوەنەڕێتر ناگ یکێناو جار انیمل

 شتەردەس یزام ێب ێک ۆئاخ ەوەکاتەد ێنو ەمەحەمام یرانۆس یعوسمان زام شتەردەس
 کمێتەباب ندەچ ،ڕۆمەئ.. تێناکر ێترمان پ یچیه نیستوەب یستەد کێپرس ؟ەوەتێنێبکول

 ۆب کردەئاماد کمێوتار ندەچ! بووەن ڵدەب میچیه ییتاۆک ەیوەاچوونیپاش پ مەاڵب ،ینووس
 کەو ەرەت واوێش کیجۆل کاوڕبز نگڕە یمووەه چوو،ەرنەجوان د یچیه زیئاز ەیوێئ

 ەیخۆئ مڵێب بوونەن کێنینووس چوون،ەدەرنەد یتیکوال یرەفلت ەل.. وڕە یدوا یپاسار
 ەیپرسەوابوو ل ەوەئ کەو کرد،ەد رمەشەب ستمەه. رانمەنێخو یمەردەب ەچمەد ەواوڕبەب

 ەیمێئ یو فکر شۆه مووەه ،یەئازاد ەیپرس ەیەپرس مەئ. تێگرتب میپۆرچەس کداێزیئاز
 یاریتا پرس ت،ێبەه ممانەاڵو وەوەکردنیش کانەاریپرس رەرامبەب نیناتوان تریچ وەرکردویداگ
 یکیەتا یتووش یموومانەه ەیەورەگ ەندێه رۆریت یگوناه یماۆتر.. ەوەنەیدەن مەاڵو ەورەگ
. نەیدرووست بک اریپرس کەن ن،یب مەاڵو یتەباب مانۆخ ەیەوەئ یکات ستاێئ. ەکردو ەورەگ
 :مەکەد ییداخواز ۆیەب

 .نێبکر ییدادگا ەالنیعاد یکییەو دادگا نێبکر ریستگەعوسمان د شتەردەس یبکوژان

 رڵیوەه یشار یشیو ئاسا سیلۆپ یکانەرەبەوەڕێو ب اڵبا یندنێو خو ۆناوخ یریزەو ردووەه
 یچاو اریدەب شتەردەس ەچونک ،ەوەشنێبک کارەل ستەپرس، د ێب رتەو ش دەیقێب

 .ەنراوڕێف ەوەوانەئ یکانەوانەپاس

 یبووەرەعوسمان بکات و ق شتەردەس یو کار سەکەل بووردنێل یداوا مێرەه یتەحکوم
 نووسانەژنامڕۆ ،ۆزانک یکانەندکارێخو ۆب ەنیقەاستڕ ەیصانەح .ەوەنێبکر یو ماد یوەعنەم

 .ەکێنرخ رەهەب ت،ێبکر نیداب

 ییاسای یسزا یمەرخەمتەک ینجامەو ئ تێالببر ەیکەستۆپ رەسەئاداب ل یجیلۆک یدیمەع
 کردنیشدارەبەل یەن اوازیج یچیه کێسەک رەه یمردن رەرامبەب یمساردەخ ەچونک ت،ێبدر

 . دایکوشتنەل

 ەیستەو د نەنجومەئ. تێبکر ەڵگەل انەیوەنۆڵیکێو ل نێبکر ریستگەد کانەبازگ یرپرسەب
 یزگارێپار ەیژنیل تەبیتاەب ،ەوەشنێبک کارەل ستەد یوانەژنامڕۆ یکایندەس یبردنەوەڕێب
 . تێسزا بدر تێبەد نووسانەژنامڕۆ یئازادەل
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 تەاڵسەد ەوەئ تێکرەن یارید ەدانیهەش وەئ یبکوژان تەبیتاەب ت،ێکرەن ەمانەئ رەگەئ
 یرۆریت ەیسۆپر انی ،ەکیرەش یتێاریرپرسەبەب کردنەن ستەو ه یلێگ ینجامەئ انی! ەکیرەش
 یمن داواکار یکانیەو داواکار کانەخواست امینڵد. تێچەد ەوەڕێب تەاڵسەد یارڕیبەب کخراوڕێ
و  امینڵد مەاڵب.  ید ەنینێداواکانمان ب نیبتوان یەوا دمێئوم ،ەکێازخو یئازاد مووەه

 ێج یتوانا شڵەقەئ وەئ ەن ،ەیەتەهامەش وەئ ڵیما ەتەاڵسەد وەئەن ەک یەن شمیگومان
 ەیوەتکردنڕە ،ەیەلۆچک یرچەگ یەداخواز مەئ. ەیەه انەیمێئ یکانیەداخواز یکردنێجەب
ئاشتمان  کتریە ەڵگەل ەیەه یرەگەئ یشیکردنڵقبو کات،ەد ەرەو دوو ت کەیەل امانڕکێت

 .ەوەکات

 

 مرین بۆی ده  یه و نووسین، مافی مه  خنه ئازادی ڕه

 شت و سۆران، نامان ترسینێ لێتان رده رگی سه مە

 ن سه حه دی سه ڵاڤ هه

7505  /50  /52 

 وادارمی، ه(شت عوسمان رده سه)  کاکه نووسێپ یدیه شه ی واده خانه ۆب میستیو شهۆخ زووڕێ
 ی ژاره موو په خه  له ێشت ا،یکوردستانوو دوون ی که باشه  کهڵ خه یر راسه سه یماڵ وه  هاتنه

  که  شتووهی گه  وه بار به ڕۆم من ئه یاڕ به.  وه م کاته که انی که  هڕۆڵ یستدان ده له انیگ
 یبوون  زانانه نه ی وانه ئه یبر ر زه به  ونه کهب رانیناکبڕۆ واروو دهێخو ک،ڵ خه یرچاو به له
 ی خنه هڕ ن، به شکه شاگه کان هۆڤمر ی و و خورتانه ئازادانه یبوون  ن و به خه ده ێرپێژ انۆیخ
  هییرد ووزهڕ ی هیما دا،ی کهۆزانک یم رده به ن له مه م ته وا که یکێنج گه یکوژران.نێڕتگێش ێج به
 ێب و وه نهیم هڵس ێب ،ی هیی کراوه  هڵ په چه  سته م ده ئه یت ساره جه   هییزار رمه مووان، شه هه ۆب

  شت زانراوه رۆز. فاعید ێب لووڤیس یکێتاک یتاساندن روۆریو ت قه ته ۆب  هیی ئاماده  انهییز به
 ڕۆیم ئه ۆب  گرنگه  که ی وه ئه ماڵ به ، کوژانهۆڤم تاوانباروو مر ئه یژدانیوێب ووڵی په ر چه سه له
 یکان نگهاتووه ده به  ژهێتوو نوویچ وێن یکانۆاستگڕ نوو سه هڕ  ارهیامڕ روویناکبڕۆ  شه به
 کێکانڵ خه ۆییریستگ ده وویهاوکار یوانڕ چاوه ن،ێریرگ وه یجد  به کان شه هڕ هه  که ،ڵ مهۆک

  وانوو به ئه یر بهێس وا له بن، ئه نه یر ژهڕێدا انۆیر خ گه باردا ئه نیباشتر له  بن، که نه
  وه تانهۆخ له ێب ده کان هییوانڕ چاوه  هۆیب.  داوهیووڕوان  ئه ڵیشحاۆخ ویک باره ته
 و شه هڕ هه رووۆریت ڵیقبوو ی وانه ئه ۆیخ بهۆخ یهاوکار ستنوو بهۆخ پشت به ،ێبگر رچاوه سه

 وویاریوش. کات ده  انیت رامه روو که سه یپاراستن و وه مانه یر به سته ن، ده ناکه یت هیسوکا
 یلک خه  گرنگه ، هیی هه ۆیخ یگرنگ یکار راپه خه یکێوازێرش هه یکردن ینیبێت  له ییئاگا

 یزوو زووبه یاندنی گه. ووڕ  نه بخه یاشکاوڕ به انۆیخ یکان هیینیشبێپ و وه ندنهێخو ریووناکبڕ
 یقڕ و شه هڕ هه  ی ادهڕ نیمتر که یگرڵ هه  که وهێدز  امهی په ر گه ت ئه نانه ته ،  ێفوو الدان ر گه هه
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ئاشکرا  یناو یکان شراوه   ستهیو و ێبکر ۆب ی وه ندنهێخو ۆیک خ ر وه گه ،ێب شیک رزاره سه
 ژدان،یو وویموو راست له قه یگرووه یانیگ یپاراستن ینێوشوڕی.  سووده به یکێکار ،ێبکر

 ،یژیتووندووت  ر به رامبه به   کهڵ خه یناڵ مهۆتاکوو ک یستێوڵ هه یئاشکرابوون  به یستیوێپ
  به  اندنی تگه خزمه یکێبوار ر  هه چاالکوان له یکێس ر که هه ای وان، ژنامهڕۆ یکوشتن  ر به رامبه به
و  یکڕێووڕ ای کێس که ڵیسا رووفه سه  له  مهێئ یت هیین ده و مه یاریشۆه. لک خه یناڵ مهۆک

و  یت هیاڵ مهۆو ک یاسیس  کخراوهڕێ یرۆز  کان، ژماره( هڕ پهڵما و ژنامهڕۆ) یجوان
 رۆز وو هییرۆج یکێکار کووڵ به ،  وه تهێنابۆر ک وهه جه ێب یتر یکێر شت هه ای کان، هیینگ رهه فه
 انی ێکخراوڕێ  تاقه ی وه ناوه یوید انی کێشار  به انڵید ی وانه ئه ی فشه وو پهڵ هه  له  اوازهیج

ودادا  کورت مه یاسیس یرایخ یقازانج ووێییرپ سه یکار یدوا به و شهۆخ ێزبیح  دانه
کار  یسحر ستراو،یو ی  گهێو پ راموو  پاره مه  به شتنی گه یدوا دوابه  شهیم ک هه وتوون،وه که
 ، شکهیمر له  لکهێه انی  هی لکهێه  له شکیمر ،ی وانه که  له  مانۆخ دووباره ، وه تهێب ده ڵتا به
 یش که. نی رنابه ده ڕمباند هه یمشک  رخه روو فه ماکه ک هی یجاش یند تراوماو په  له سانید

 ویزبیح  کخراوهڕێ وتوو هڕ یر راسه کوردستان و سه یکان هاتهێو دموو شار هه مێر هه یگشت
 و قهیل و سه نگ رهه ن فه خاوه اوازن،یج رنووێدۆم  هیوا انێیپ ی وانه ئه.  وه تهێگر ده کان لهڤیس

 بچووک نانووێه یکورت. ن بکه کتر هۆیمان ب وه کرانه یگرنگ  ست به باشتر هه  که ره ن، گه روانگه
  هیین کێشت و مانهۆخ یست ده ی موو چنه رهه به  ر له هه ،یی که وانه چهێپ ایو متبوون  وه بوونه

 ناسووێپ یرخستن هبوونوو د ڵیکحاێل  دان به شه گه  .ێناکرێو یگشت یرێسفۆتم ئه ی وه ره ده له
گونجانوو  ی سهۆپر  کاموول به ته کا، هیل  گه دا، له مه ئه ییشناڕۆ تا له کانمان، ستهیو یاستڕ
 یند و هاوبه یهاوپشت یگرنگ.  هاداره به ێبدر ڕۆم ک ئه وه یکێناخۆق خووۆد یراندن پهێت

 گروو نهڵ حاشا هه یک هییستیوێپ ریوا گشتگ یکێپرس ۆب  گهڵ مهۆک یر راسه سه یر ئاست سه له
 یژیتووندووت  ئازادوو پاکژ له ک هیی ندازه تا ئه یکێش که ینکردنیداب یگرنگ. هییاتی حه

  گرنگه دا، ناوهێو پ له  باته کاروو خه یست به مه ی وه ئه ، مانهیر راسه سه ی انهڤمر یک هییستیوێپ
  نهیمپ م که ناو ئه  نهێیب نیئاشنابوو ێیپ ێنێدو ی وه تر له وره گه یکێانیگ  شووۆگ  به
  وه ئه یستیوێپ کان ستهۆزاموو ک یخت سه ان،یتوو گ رامه که یو پاراستن وه مانه ی هییشیم هه
 ی وه و به ێستماند ده  له ی نده وه ئه دا، ناوهێم پ له کتر هی ۆب نیرب گشتمان هانده  که ۆڕێگ تهێنێد

 یگرنگ  قسه  نووینوس  که  هییانیت یگومان .نی حکوومکه مه  قانه هڵڕد یکار  گونجاوه مانۆب  که
 رووێبو یگڕقو نووسووێپ  ق، به سته نه ی قسه کستووێت ک هیایدون ماڵ به.  هیی هه ۆیخ
 یو هڵ قه یکستێت  نه وهیش شوو هڕ ی تهیالف یپانترکردن  به انکردنی به ۆخ ، پهڵگ  به هاوارووڕپ

 ی هیکا وێن  له کمانێک هی یجد یئاکار  ناکاته یموو هه  مانه ئه  هیین  کان ژنامهڕۆ ووڕ پهڵما
و  گوته دا رهێئال. یژیتوندووت  دژ به دا،یدانی مه وۆوخ استهڕ ی وه ووبوونهڕ ووبهڕ  له اندایژ

  وه هییایینڵد به ، هییئاسا یکڵ خه یکان هییستیوێپ و انیژ  به ق هیال اتریز و ندووهیز نینووس
 واوویروون ش ده  کوژهۆڤمر و نێش سوه ده زووێنگ هڕ شه و هڕوتو  سوو گرووپه که ۆب ێب ده یسود

کاراوو  ۆڤیمر یاوازیج یت هڵس خه. نن هی گه نه انۆیخ به انیز اتریز  وه له  تا ش،یکان شهۆخ نه
پشت  زووێرم سه ی تهۆب  له یکان ئاکاره  که ێنێپ سه ده یر سه له وا،یونوو ه ن خه خاوه

و  یرست پهۆو خ ڵیای خه شۆخ یجوغز  کان له شته  وکاته ئه ،ێرگر ودا وه مه اتریز نۆفۆکریم
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 کان هۆڤمر  که دا انهڕیو دو سوود، له به و دهیر ئافه یکێکار  تهێب و ده ێچ رده ده ێج نابه یترس
 یکێانیژ  یگونجاو ۆڕێیک ،یم کهێپ ۆخ تاندنوو هڵ خه ۆخ وویداماو توو هییسلب  له  وه بنه ادهیج

 انیاین تا دوون ناکه یک ره ده قوویخار یکیزێه و زهیعج مه یوانڕ چاوه رنووێبژ دهڵ باشتر، هه
  به ان،یبوونۆڤمر  به انۆیخ یکان ساکاره  ئامرازه  به کووڵ به ، شهێک ێب یشت هه به  بکاته ۆب

ناو   ننهێد ییژیناتووندووت یڤیت رنه تهڵ ئه ان،یی نجانه گه یوایشقوو ه عه ڕپ ڵیزمان و د یپرد
 رێژ له کان هییگشت  مافه ی وه ندنه سه ۆب  وه نهاڵرخودانوو جو به یگاڕێنها  ته. انیژ ی هیکا
و  ێستر ببه ێپ یپشت ێکر نگ، ده برووزه زه یزارکردن مه شه رووۆریت یستاندن وه یستیو

 ێب یستیو ،یوونڕ  به  .وه تهێو بکه ێل ی نجه شکه تلوو ئه قه یتاوان  به شگرتنێپ یدێهووم
. کات م ده وا فراهه یکڤێبزا ۆب  تازه یت هڵس و خه یند تمه بهیتا ان،یژ بوون له وام رده هب یسازش

تر  یکێشکان  شکان به ،ێاناگرڕتر  یکێکوشتن  ر ناکات کوشتن به سه هر چاره ژه هر به ژه
 وبرو قه ی و ژماره ێب یهراو ر ژه رووبه موو ده نادا هه  گهڕێ ێنو ڤیبزا کووڵ واوناکات، به ته
 یکار یزمیکانیم وویند مه ت بهیکات  تا ده  راپانه خه  و شته موو ئه هه ۆسنوور ب. ادکایز یرانێو
 ک هییرۆخۆو خ ییرداراۆز قووڕ یز گه هڕ  له  اوازهیج  که  هیی وهێوش به  دا شاندهێپ ۆیخ ،ۆیخ
توو  زاره و  وه مه حکه مه وۆر زانک هه یرک رده به نووۆاڵر ک هه وین  له  هیی هه یبوون  که
کوشتن،  و یت هیسوکا و یق هڵڕد یووڕ له  وه ستانه وه  ژمێد  دووباره  هۆیب. ماندا رله په
 . کهڵ خه ووۆخ به زۆسڵد فوویر توو شه مروه  به  هییت هیسا که یر راسه سه یهاوپشت  به یستیوێپ

 

 !!!بارزانی" ی دوبه" تیرۆر یانولێری  هه

 !چێت ده"* ف  شره ئه" حوکمڕانی   ولێر له هه  حوکمڕانی له

ر  هه  واته.ایدن  له یگوزار  هیرما سه یئارام یسونبول  تهۆ،ب داییدوا ی نهاڵم سا له ی دوبه یناو
و  یک ره سه  رجه مه  له کێک هی، کراێل یایدن یتاناڵوو  له کێرۆز یگوزار هیرما سه  که کێنێشو
کو  ،تاوه  هیگاێو ج ئه ۆب  ! هیاسای یر روه و  سه شیمن و ئاسا ئه یکردن نیداب کان هیت هڕ بنه
 . ابنینڵد انۆیخ یت روه و سه انیگ  له داران هیرما سه

 تێب ده  کرد که ده ی وه ئه ی شه کوردستان ،بانگه یمێر هه یکۆر ر سه وبه مه له کڵیسا ند چه
  وه ئه ۆب م که هی ینگاو کرد،ههێپ مان شارهیئ  وه ره سه  ک له ر وه هه"!ی دوبه" بکات به  رێول هه

 .رێول هه  له!  هیاسای یر روه و سه شیمن وئاسا ئه یکردن نی،داب

 شێپ  هۆیشتبن،بی گه  و کاره له  که یک هی وهێش  به ی که ته و حکومه یبارزان تێچ ده ێوا پ ماڵ به
  سازداوه انیدروست کراو  شوشه  له یالڤی ناوی،هاتوون ب  وه ره سه یکان رجه مه یکردن نیداب

 !اسای یر روه و سه شیئاسا یچ جا  کردوه نه نیداب ۆب انیشیواو ته ی" با ئاوو کاره" ت نانه ،ته

  و به ربوونێف ینێشو ی رگه ناوجه  و له ووناکڕ یژڕۆ  ، به انڤ رهێز یاوانی،پ ێتان وه ئه
 ، هۆیست ئه  له انۆیزانک یم ره حه یپاراستن  که  وه انهیکان هیانڤ رهێز  هڵ هاوه شتین ته
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ر سوور  سه" ، وایه  له ڕپراوپ ڵو د یندنێخو ڵیدوا سا  به شۆخ ڵد یالو ی" شت رده سه"
 یخت تهیپا یکان و بازگه سیلۆوپ شیناو ئاسا و به ننێفڕ ده  تانه منه ێب" عس به یکانئاسا

 کوردستان یکان ره سه  له  شهێناو ک به  ناوچه  ننه هی گه کوردستاندا ده ی کوردستان و دوبه

 ی وه ئه ۆب یارید  نه کهی و ده  وه نه که ،سارد ده ژڕۆدوا  ۆب  رمه گه  هڵو د و ئه" ڵموس"  
 !!ی دوبه  به کاتیب کمانۆر سه

 ریز ،نه یکر عل به" یسات ن کاره خاوه یکوردستان  ،له ونه زهێق رو نهێرم ه شه یاستڕ به
 انینییالق وتا دوا حه ی مه ،حه مه حه  مامه یرانۆ،دوعا،س لی،شاپورو قاب لیوف کام ر،ره عومه

و  ۆڤمر یوماف یموکراسیو د ت هیشارستان یناو" شت رده سه  کاکه تێب نه نییدوا  نگه ره  که
 !ینێتر ب یشت  نڕیرب ادهڕ ریب و ژنامهۆر یو ئازاد بژاردنڵ وهه اسای یر روه سه

 ریب" ف شره ئه" ک  ر وه هه ستاشێکو ئ کوردستان ،تاوه یتداراناڵ سه ده  ارهی،واد ماڵ به
 !ن که دهێف چاول شره ئه ی که ک شاره روه هه شیکوردستان یکڵ و خه وه نه که ده

 کڵ خه  به  تهڵوگا نۆخ کوژن و ده ن و ده که ف ئاسا حوکم ده شره ،ئه  وه کردنه ڵس ێب  هۆیرب هه
 !ن که ده

 یکڵ خه یر ماوه جه  باش بزانن که ک،ۆر سه ی کوردستان و دوبه یتدارانڵ سه ده ێب ده م،اڵ به
  نده وه ئه انۆیوئاس شنڕۆ انیری،ب تهیو ز کراوه انیچاو" شت رده سه" ی نمونه  کوردستان له

ان ۆیخ شێپ یک حاکم وه ڵیسا 40 انیکان هڕیملهو  م جاره ئه نێڵناه  ،که  ارهید ێل یوونڕ به
 !تێبچ اڵسا  به تێدرێڵش ناه فانه شره و ئه ئه ین مه و ته تێن هیبخا

 یکوشتن یکێووداوڕ"   له انیوان کرد ئه ی و کاره ئه ،ی وه بن  له اینڵشت ،د رده سه یبکوژان 
 وتو شکهێو پ ستۆد نسانیموو ئ و هه ڵ مهۆک یک هی هیز و قه  له سه مه"  بووبه  وه هی"ییئاسا
 .کوردستان یخواز

 !.شت رده سه  کاکه یپاک یانیگ ۆب یر روه سه

 !اوکوزانیپ ۆب یبوون و زه ییسواڕی

 دیش هڕ ئاراس

 ٣١٠١ ەیم ی ٠١

 واڵب  وه هی یڤیکوردستان ت یئاسمان ینال که ینیۆفز له ته  له  که هیدراما  رهیزنج: ف شره ئه* 
 . راوهیرگ وه  وه ه کۆب زه میبرا  له ی که کهۆریب  ،که وه تهێکر ده
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 ئەشکەنجەو خوێن دوو باج بۆ ئازادی

 ەستۆک بدولقادرەع رانۆس

 یقوربان وەنجەشکەئ یاسیس یانیژ یمەستیس ەتێبب یموکراسید نەیدەد ارڕیب ێیەیج وەئ تا
. یئازادەب شتنەیگ ۆب نیخشەباج ب یوازێدوو ش ەانکاتیب کەڵخ رەسەل ستنیوێپ ەیدوو کرد

 ەحاکم کێجاش ەسووک انی کێالینۆلۆک وەشتمانین یانیژ یرمۆف یرکاریداگ ەیسات وەتا ئ
. ئازاد یستیو یلماندنەس تءەمقاوم ۆب ەکێامەیپ بات،ەخ ۆب ەکێوتسرو نێخو وەنجەشکەئ
 یدیئ یژەد ایخودموختارەنشتمان ل موکراتءید یکێمەستیس یناو مەستیس ەوەسات وەل مەاڵب
 قاندنۆت یکانەباند ءیرەتاقمگ یرۆریت انی ەتڵەوەد یرۆریت انی ەرۆریت نێخو وەنجەشکەئ
 .ەاریرپرسەب ێیل تڵەوەد رەه شیوەئەک

تورکء پاسدارانمان  یهاتن. تکردەفرەنەشوباتمان ب یکیە وەمەح ێڵیخ یساتەکار مووەه
 مەاڵب. اریپرس رێژ ەتەخستو مانیئازاد یرکوتەس یکانۆییەناوخ ەستەد.. ستکردنیشلڕە
 یمەخ مەخ ،ەرۆریت یتاوان تاوان ،ەوامەردەتاوان ب ویەن یمەاڵو اریپرس کێکات ڕۆمەئ

 ەوەگومان ەنیوەبک ەموومانەه یماف واەئ ،یەموکراسید ەیگێپ یپرس پرس ءیئازاد
 ءییزاڕەنا یدیئ. چوون دواداەب وەوەنیپرسێلەتر ل یکێوازێش ەنەیبد ستەد. تەاڵسەدەل
 یدیئ. ناکات ماریت نینووس یمەسووتاو خ رەجگ یباوک کءیدا یردەد ،ۆستێتۆپر ەیاننامەیب
. نێداخر ڕدووکانء بازا وەندنگێخو وەرمانگەف تءێبچ ەوەڕێب ترەورەگ ینیۆئاکس تێبەد

 یئاداب یجیلۆک مەردەبەل" ەنووس ەژنامڕۆ ،ەرەنووس شیوەئ" کێسەک یاندنڕف نءیدز
 ت؟ێکرەد ێکەب ەکار مەئ". ینەوات تانۆخ" ؟ەیەمەوا گ رەکوردستاندا ه یختەتیپا یکۆیەزانک

 واداەنەین رءێولەه وانێن یکەیەبازگ ندەچەب ەوەتاوان یقوربان یخودەتاوانبار ب یبوونەڕپێت
  ت؟ێکرەد ێکەب

 نۆکوان سزاکان چ ن؟ەبک رۆریت رەرنووسەس ەیریم دەحمەئ انیستیو ەیوانەبوون ئ ێک
 ەرەیس رۆز رۆز! رکرایبەل ەدیهەش مەئ ەیکەفەلەکوشت؟ م انیرانۆس ەیوانەئ ەیبوون؟ ئ

 رۆریت شەستێتا ئ! درا ەدارێسەل ۆخ ؟ۆب! ەوامەردەزاناکان ب خێش یشڕە یورەه ەڵەپ
 یدژ ستاێبوو، ئ یپارت ءیتێکیە یجاران دژ! کراۆڵنترۆک سالمیلئ نسارءەئ ۆخ ؟ەوامەردەب

 کێجار ندەدا؟ ء چ انیرانۆگ زەبەنەل ەیوانەئ نێک.. ؟ێیەک ستاێبوو؟ ئ ێک وساەئ ،یەئازاد
 ەکاک ەیوێش مانەه ستوورەد مانەه اند؟ڕف انیمن ەیوانەبوون ئ ێک ن؟ەک یرۆریت انیستیو
من  کەو شیشتەردەس ەکاک ایئا. رەوبەمەل کێمانگ شتەهات، ه شدایمن رەسەب شتەردەس
 شتەردەس ەکاک ایئا ان؟ۆڕگ ەیوەبزووتن یالەل تێوەستکەد یباشتر یستۆبوو پ ماەتەب
 شەفەلەم مەئ ەیتاک مێرەه یتەحکوم ایئا ت؟ێرگرەو یرەنابەپ یماف ستیوەید
 تریئ ەوەتەزراوۆد ەیکەرمەت واەنەینەل ەیوەئ رەبەل انی ؟ەوەتێڵێهەد یواسراوەڵهەب
 ۆب تێب سەب ۆستێتۆپر وەاننامەیب اینەتەب تریئ تێکرەد ایئا ؟یەن مداێرەه ۆڕیپسپەل
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 انیژووێم ەیوەئ ؟ەوەتێچێپەد رپرسانەب ەیپار پوولءەل ەیوەئ ران؟ەنووس یانیژ یتەالمەس
 ەستەبێگر یدواەب ەیوەئ کات؟ەد انیکانەڵیەندەگ ءڵراۆمەل اریپرس ەیوەئ کات؟ەئاشکرا د

 انی کوژنەید انی ت؟ێدابن اریپرس انیکانەردانەس رەسەل ەیوەئ ت؟ێوەبک انیکانیەوتەن
 دا،ەتاراوگ ءەییئاوارەگومناوا، ل یندانیزەل کوژن،ەید ەکێرۆج رەهەب یدیئ کوژن،ەید
 شەمجارەئ ایئا مەڵێد وەوەپرسمەد.. ەوامەردەب رۆریت ن،ەکەد یرۆریت ەستەجەب داویاستەڕل

پاشان  اندنڕف شەمجارەئ دا،ۆزانک مەردەب کەو یگشت یکێنێشوەل شەمجارەئ ک،ێرەنووس
 یکێرتۆاپەڕب مانۆخ ڵید شەمجارەئ ؟ەتر یکێفەلەم ینیواسەڵه شەمجارەئ رکردن؟ۆریت
 ەتێبابب ءەوامەردەب شیئاسا وەکوردستان ئارام نەڵێید شتاێه ایئا ن؟ەیبک شۆخ یمنستەئ
 ەیئ ؟یچ یەستخباراتیئ ءیمنەئ زگاەد مووەه وەئ ەیئ راق؟ێئ یتر ەیکەشەب ۆب زموونەئ

 یریزەو شتەردەس ەکاک یرگەم انءۆڕگ زەبەن وەریم دەحمەزاناو ئ خێش یزمەب ەیوەپاش ئ
 و شیئاسا انی ؟یچ ەڵێد مانەرلەپ یمنەئ ەیژنیل ەیئ ؟ەوەناکات ەقالیستیئەل ریب ۆناوخ

  ر؟ەنووس رەه شیتر یکێجار ر؟ەنووس ۆب ەیئ ؟یەزانێخ ەیشێک نەڵێد سیلۆپ

 ن،ەداخ کانەدووکان ن،ەکەن وامەد رەد ەنێب  مانتارانەرلەبا پ ،ەسەب تریئ یەوا مێپ نا
 رەه باشەکار ندرووستءەنات رەئاو ه ۆخ ت؟ێبەن نیو زان یئازاد ۆب یەچۆب مانەندنگێخو
بکات؟  اریپرس انڕحوکم ڵەیماەبن ءێڵخەل انی ەوەتێبپرس سامانەل تێناتوان شیسەک ،ەکز
 .تێبەه مەاڵو ژکاوڕێجام سا کاێنێشوەت لێب سەب تێبەد تریئ

 

 ...ەوە( سەردەشت عوسمان)لەزاری خامەکەی 

 ەستۆک بدولقادرەع رانۆس

 یکێتاوانەئازا دژ ب یتر یکێنگەد ۆب م،ەڵەق یتر یکێدیهەش ۆب زڕێ یرەشت، س رەهەل رەب
 .رمەش ڕپ وەکانۆترسن یتر

 :کردێپ یستەد ەوۆیەخ رەبەل ەبوو خام 7505/ 3/0 یانەیب

 رەدەچوون ڵماەل یدوا ڕۆمەئ نەیکەد واوەت کانەزموونەو ئ ەمانۆزانک ڵیدواسا دیهەمن و ش"
بولبوول ئاسا  ن،یچەو د نێید ەوەکێپ رەمن و نووس وپاشەمەل مکرد،ڵاەیخ ۆزانک وەرەب

 متڵد ینێخو شیو من ەژێب ۆمن، ت یشقەهاوع ەیرەس ان،یگ شتەدەرەس. نڕیچەد ەئازادان
 یشقەعەل نڕپەک نیبنووس ەزمانان وەئ مووەهەباب تریئ. متەردەب یکانەنام رەس ەمەکەد ۆب

. چوونۆب یاوازیج اوڕرویب یئازادەل ندنەمەهرەبەک ان،یژ یکانییەجوانەل نڕپەک ن،ینووس
دوو  نیبەد ەڕۆو خ ریتا پ ەوەکێپ تاەڵگەل تێب نەڵێب ،ەوەنووسمەید شیو من ڵێب مۆب ۆت

 ڕپ ەژنامڕۆ وەئ وەژنامڕۆ مەئ". نەڵێب" ڵێب شۆت ەد ن،یب یو ئازاد ەڕەالپ یعاشق
 یناو نۆچ رەه ەبکێپ مەڕباو.. نەیکەچاپد مانۆخ یبێکت ن،ینووسەد ارداۆڤگەل ،ەوەنەیکەد

 ۆب کانتڵەمنا یناو تەخ نیجوانترەئاوا ب ،ەوۆڵیکەڵه دایدارڵد ڵیاەیخەل تمەکەعاشق
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من  ن،یب نینووس یشقەهاوع ەوەکێپ ،ێرەبد نمەڵێب ۆت.. ۆت یزووەئارەب ،ەوەنووسمەد
 ..نینووسەد رەه ەوەکێپ ومەناخ

".. ؟ەوەتەوەتەکردو تییرچاەب یەانەیب مەعاشق ئ ەیرەس انیگەرەس: "یپرس ەخام ناکاوەل
 "..ەژێدر یکێژڕۆ ڕۆمەئ ،ەکەمن م یستەه ڕپ ەیالشەب یاری ەزارانێناشتا ب یسکەب یەتکا"

 یزانەدەین  ک،ۆریچ یوانەڕو چاو گوناهێب یکڵێمندا کەو ئاگا،ێب ەیداماو، خام ەیخام
 انیکانەونەخ ەوەکێو پ ەوەتێب شتەردەس ەوانەڕچاو رەه ستاێو ئ ەانیوانێن ۆیدوا گفتگ ەوەئ
 ەخام.. ەوەتێنووسیجوان ب یکێزمانەب شیوەئ وەوەتێنێبخو وەئ ۆب کۆریچ مەئ ن،ەواوبکەت
و  نینووس یژێچ ەوە( شتەردەس یکانەنجەپ و زمان) ەل ەبوو بوو، خام زارێتر ب یزمانەل
.. ڕێ ەوتەکەئاسا د ورەب شیجار ێندەه وەویەمڵەسەجار د ێهند ەخام.. کردبوو یانێڕرگەو
... کردەد یماەس ێنو یگرتووێپ یکڵێمنا کەو ەوەدیهەش یمەردەب ەیکەزێم رەسەل یدیئ
 دواەد ەساد ەیساتان وەئ.. شتەڕدەڵه ەیوش ەیناسەه ێپ ەیترپ یبرەل مەئ مەاڵب

 بووەچابوگ د شەساتان وەئ.. ەوەقانیترەد ەوەشتەردەس یزمان ینگەڕەب کانەژنامڕۆ
 داێنو ەیوەن وێنەل ڕێهاو: "وتەد ێیو پ کردەد یدیهەش یرانۆس ەیکەنووسێپ ییرەکابڕ
 ەمێئ: نەڵێید ستیرۆریت یکێعسەب مووەهەب ەوەکێالت و پ ەمەگەد ت،یب اینەت ۆت میەڵنا
 ور،ەه ەنیبەد ەوەکێپ رەنووس وەخام ینێخو ێد ێژڕۆتا. نیمترەو ک مترەک ەوێئ نیبەد رترۆز
 ".ێبچ کانمانەناوەل قتانەندەز کانۆسکیچاوچ ەوەدار ەریپ ەیتۆک رەسەالفاو، تا ب ەنیبەد

و  رێکو ستەه یکێالدەج یستەد یپەل ناوەل کا،یتار رۆز یکێکونەل شڕە یژڕۆدوو  یدوا
 سەک ەیەیخام وەئ. سەکێب ەیخام ەشتەیگ شتەردەس یرمەت ڵیواەه ناکاوەل.. کایهزر بار

 یکێربازەس ڵیستاۆپەل کا،ەجام نووت یکەیەارەیسەل ؟ەماو ێج ێکوەل تێنازان
 ەیخانەل ڕپ روەسکەعەل ڕو پ شیئاسا ێب یکێتاڵوەل کا،یرەش مساردءەخ یکەیەناوبازگ

 یکێتێسەو ەویەاەڕگ نووسداەژنامڕۆ یرمەت ەڵگەل ەیوەئ دا،ییاساینا یزگاەد ءیمنەئ
: ینووس موومانەه شتءەردەس یحەڕۆب انەیمجارەئ مەاڵب ،ەوەدیهەش ێڵیوەتەب بووەخام

 یباس تانۆب ەییەشوور ربارنەد ەیوانەئ یدیئ ءەسەب ەیساز مەڵەق ت،ێشۆمفرەن سەک
 تریچ ەیسەوکەئ ستەد ەنەبمد ،ێبنووس ەئازادان رەتاس کێکیە ستەد ەنەبمد. نەمک یئازاد

 .ێناترس شیبوون دیهەشەو ل برەزەل

 

 سیناریۆی پارتی ناحەقیەکی گەورەیە بەرامبەر دنیابینی و حەقیقەتی سەردەشت عوسمان

 حمودەم اڵبدوەع

 یدوا ک،یۆیەناریس یسازکردن ۆب ەکەڵب ەوەنۆڵیکێل ۆب کەن یپارت ەیژنیل نجامەرئەس
رفاندن و  یەیسۆد ەب تەبارەس ،یونەزێق یکیەرەگۆشان کداێنراوەیەاگڕ ەمانگ ل٤ ەل اتریز

 رەرامبەبەل شیپاشان. اندەیاگڕ نووس،ەژنامڕۆ ندکاروێخو یشتەردەس یرکردنۆریپاشان ت
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 یووڕ رەس یەناێه انیکێسەک ٣٣/١ رەسەل ٣٠ یوەش دا،یۆیەناریس مەئ یرووەب کانەوەکاردان
 .نەبد شانین ،ەکەاندنەیاگڕناو  یۆیناریس یاستڕتا انەیکەنیۆفزەلەت

 ەب یستیوێپ یپارت ەبوو ک روانکراوەچاو یاسیس یرێچاود ەو ارویهوش یکێسەک مووەه ۆب
 ندەچ ینانێه ۆیشان یسازکرن ەچ ب. ەوەشتەردەس یەیسۆد ەب ندەوەیپەل ەکیۆیەناریس
تا  ان،ەیکەنیۆفزەلەت رەس ۆب کییەقوربان ندەچ ینانێه انی ەوییەنێنه یکییەندانیز

 یاڕ یشانین کیەکارەواشەچ ەویەگاڕێ وەل شیو پارت نن،ەیەابگڕ انۆیخ یتاوانباربوون
 .  ەوەخاوبکات ێپ ەیوەرەد یایو دن قامەش یتەفرەو ن ەییبدات و تور یگشت

 ناسنەباش د یپارت یکیو هاوکات پراکت یاسیو س یفکر یزگاەد ەک کیسانەک ۆب
 دایایت ەسازبکات ک کیۆیەناریس وەوەتێبشار ەسەیک مەئ تێویەنا یپارتەبوو ک روانکراوەچاو

 رەه. ییەن شتداەردەس یرۆریت ەل یستەد یپارت ەبدات ک شانیبکات و وا ن  یرەبێب ۆیخ
 . زاننەد واەڕەب ەب ینجامدانەئ ستاشێتائ ەئاب ک ٢٠ یرووداو کوەو

 یرەهون یپارت ،ەوەشتەردەس یرۆریرفاندن و پاشان ت یژۆر مەکیە ەل ەوەوانەچێپ ەب
تا . کاتەد ەئاراست ،ەونەزیق ەوەکرد مەئ یشاندانین واەرەو ب ەرۆریت مەئ ەیوەشاردنەن

و تا سنوردانان  ایدیو م رایکام یتا چاو ،یرەماوەج یتیەزاەنار ینگەتا د گا،ەڵمۆک یچاو
و  ڵەییماەو بن ینید  ەییوەتەو ن یشتمانین ەسور ێڵەه یندناڵبەتا ق ،یرەگەژنامۆر یکار ۆب
 .تێنێپەکوردستاندا بس ەیوەداربوێب یگاەڵمۆک رەسەب... یخالقەو ئ یلتورەک

 ەو حزب کانەرۆخ ەموچ ەچ حزب تێوەیەد ،ییەتاوانکار مەل یکردنەحاشان ەب یپارت  
 کانەسازشکار ەستەدەب مەڵەق روەو چ نوس ۆیخ ەب ارەین یتر یکانیەناراز ەکۆرمنەش

 ەک کنەیەوەبزوتن یپۆو لق و پ ڵبا انیمووەه ەک ەوەتێنێبه انیریب ەبکات و ب نێچاوترس
 ێڵیه کێرۆت ینەو هاوکات خاو یتاوانکار انەید ینەخاو انیمووەه ەک!! ەانیکیدا یپارت

و  یرەگەژنامۆو ر نڕیربەو راد انەیب یو ئازاد یاسیو س یئازاد یرکوتەس ۆسورن ب
 .انیبردنۆب ستەد ەل گاەڵمۆک یترساندن

 یدوا یۆیناریس ۆب ست،یو یمانگ کات ٤ ەل اتریز کیۆیەناریس یسازکردن ۆب یپارت ەیژنیل
 چیه ەب گاێر یئاسانەب مەاڵب ت،ێوەد ێکات تێنرێپەبس دایرەسەو ب تێب ستیوێپ ەک شەوەئ
 ،یەئاشکرا یشەکۆبکات، ه دواداچوونەو ب تێب کێنادات پ نیەالێب ەیوەنۆڵیکێل یکەیەژنیل

و  کانەرەکتەئ ەل رکامەه ۆڵیئاواش ر ت،یناسەباش د ۆیخ یرانەژێوداریناریس نۆچ یپارت
 .ییەن ەشاراو یال شیشتەردەس یو بکوژان رانەشێک ۆبەخشەن

و  تێنرێبدرک تیو ناکر ییەن ەلەسەم انۆیب ەیکەژنیو ل یپارت ەیوەئ دا،یپارت یۆیناریس ەل
 ۆیەب. شتنەردەس یو بکوژان رانەژێدارەخشەن ەیەدواوەب یشڕە ینووسەچار یدرکاندن

 ەک ەارید زاەشار هاتووێل یکێقیەسا نهاەت ن،یین ارید یبکوژان ەسازان و ن ەخشەنەن
 !ەوەتۆگواست ەیستراوەب قاچو  ستەو د مەد یشتەردەس



 سەردەشت عوسمان
 

724 
 

 نیەالەک ،ییەن یرەگەژنامۆو ر نڕیربەو راد یاسیس یئازاد ەوەئ دا،یپارت یۆیناریس ەل
 ەوەئ کوەڵب ،ێکرەد لێشێپ یعسەو ب یایشیلیم یاساەیچ ب وەشەڕەه روۆزەچ ب ەوەتەاڵسەد
 یرچاوەبەو ب داۆزانک مەردەب ەشارو ل ەیرگەناو ج ەگاتەد یستەد!! ەسالمیئ نسارەئ
و  رەنوس ،ەوەشیپاراستن و ئاسا یزگاەدەب رەس یسەان کەیو د سیلۆو پ یفانەرێز

 . تێکوژرەو پاشان د تێنرێرفەد رۆزەب ندکارێخو

و  ەڵمۆک ،ەکەشانێتکەحمەحسک و دوو ز ان،ۆڕگ ،یشتمانین یتێکیە ییەن ۆه ێب هاەروەه
 ەکردوو انۆیخ انیاکانیدیو م!! انیکانەتخانەزارەو و مێرەه یتەحکوم هاەروەه کگرتوو،یە
 یرانۆخەموچ دایراست ەو ل یپارت ەیژنیل ناوەب یاندنەیراگ رەرامبەبەو ل تەربەش ەڕەیکەب
 یپارت ییایشیلیم یتەاڵسەد ییگاەڵەک مەردەب یبت ەتەدروستکراودا، بون یکۆیەشان یشاندانین

 نسارەئ یستانیرۆریت ەل یرگرەب ەب یئازاد یرکوتەس ەب یازڕنا ینسانیئ زارەه انەیتا د
 .بدات مەڵەقەل سالم،یئ

 راونکراوەچاو ت،ێژڕێبەد ەشنەچ مەل یوێناریس یبوو پارت روانکراوەچاو ،ەیەوەئ تیەواقع
بوو  روانکراوەچاو دات،ەن شانین یو بکوژان رانەژێدارەخشەن دایۆیەناریس مەل یپارت ەبوو ک
 یاسیس ەنیەبوو حزب و ال روانکراوەبکات، چاو ییەیتاوانکار مەل ەکشەپاش تێویەنا یپارت

 یتۆڵەم انینڕیبەڵه نگەد ەچونک. ببن نگەدێب انیکانەرۆخ ەموچ ەستەدەب مەڵەق روەو نوس
 یواقع ەناتوانن ب ،ەیەه انیسور ێڵیه کۆڕێت انۆیخ ەیوانەبوو ئ روانکراوەچاو. ەستیوێپ
 .ستنەبو... و ەوەو بالوکردن نڕیربەراد یو ئازاد یاسیس یئازاد ەل یرگرەپشت ب ەل

 کەو کێسەک یشاندانیو ن ەیکەژنیل یاندنەیراگ یئاکام یشاندانین ەب یپارت ستایئ   
 یال یەیەسۆد مەو ئ بکاتێپ ەکشەپاش یگشت یو را گاەڵمۆک تێوەیەد دا،ەتاوان مەل شدارەب
 . دابخات ەوۆیەخ

و  یاسیس یکێنیەحزب و ال رەکوردستان و ه یوتنخوازەشکێو پ ڵکایراد یکۆبل داروێب یکەڵخ
 انەیب یو ئازاد یاسیس یئازاد و ئازاد ەییشیو پ یرەماوەج یکەڵێمۆک وۆڕک وەکخراوێر رەه

. یەتداەاڵسەد یواقع ەیشەڕەه مەردەبەل ،یرەگەژنامۆر یئازاد وەوەوکردناڵو ب نڕیربەو راد
 یەیسۆد ەب ندەوەیپ ەل ەک یۆیەیناریس وەو ئ یپارت ەیوەکردەب  ینراوەیەاگڕ یامەیپ

و  ینیابیدن رەرامبەب ەیەورەگ یکیەقەناح ەیوەل ەجگ ەاندراوەیگ یاڕ ەوەعوسمان شتەردەس
 یگاەڵمۆک یخوازیو ئازاد یئازادەل یەئاشکرا یکەیەشەڕەهاوکات ه شت،ەردەس یتەقیقەح

 . ەمەاڵو ەب یستیوێپ ەمەکوردستان، ئ

 یکێنگەو ر نگەد مووەو ه یرەماوەو ج یاسیس یکێنیەحزب و ال زویو ه نسانیئ مووەه
 مەئ ەیوەرووبونەروب ،ەوەببن ەیەشەڕەه مەئ یرووەروب ەستیوێپ خواز،یئازاد یایدیم
 ،ەیەه ەوەنگاربوونەرەب یشنڕۆ یکەیەخشەن ەب یستیویپ یپارت ییەیگاەڵەو ک ەشەڕەه
 ،ێوەد یقامەش یدانەیمەهاتن ،ەیەه ەیوەکردن یرەراسەو س کخراوبوونێر ەب یستیویپ
 ەب یستیوێپ  ،یخوازەد ییەرەماوەج ەیوەبونۆو ک شاندانیپۆمانگرتن و خ ەستدانەد
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 یخشەن داەوێن مەتاد، ل... ەیەوەرەد یایکوردستان و دن یتیەزاەنار ینگەد ینگکرنەهاوئاه
 ەمەڵەق کان،یەتیەزاەنار ییەرەماوەج ەوەبزوتن یرانەراب کان،ەخوازیئازاد یەییەساەک

 .نێڕگەد ەستەرجەب یورەد کان،ەنێشکەچەر ایدیم کان،ەرێبو

 یوکانەکخراوێر یرێچاودەو ب نیەالێب ەیوەنۆڵیکێل یکەیەژنیل ینانێکهێپ رەسەل داگرتنێپ
و  نتێمیۆکیو د ەگەڵب مووەو ه یکانەکار ەل تێئازاد ب ەک ،یهانیج ۆڤیمر یماف
ئاشکرا  ،ەکەرکردنۆریرفاندن و ت یرانەژێدارەخشەتا تاوانباران و ن. تێنیبب کانەدحالیەشا

 .کاتەد

نووسان  ەژنامڕۆو  کانەژنامۆر رەسەل کانیەعسەو ب ایلشیسزا م وەشەرەه وەوەچاوسورکرن
 .تێریبگەڵه

 .تێبناسر یسمەرەب ،یرەگەژنامۆو ر نیربرەو راد انەیب یو ئازاد یاسیس دوەیقێب یئازاد

 یناو رێژ ەل ەیوەل تێبگر ەگڕێو  تێب یئازاد یانەیبەک تێبنوسر یئازاد( یستیمانف) انەیب
و  یلتورەو ک ڵەییماەو بن ینیو د ەییوەتەو ن یشتمانین ییەزۆریپ کان،ەسور ێڵیه 

 .نەبک یلێشێپ انی نەسنوردار بک یتاد، ئازاد....یخالقەئ

  ەانیداخواز مەئ یواوەتا ت تێبدرێپ یوامەردەب یخوازیئازاد ەیوەبزوتن ەستیویپ

 .یتەبیتاەب یو پارت تەاڵسەد ەیکشەپاش یزامن ەیەمەئ. نێنرێپەسەداد

٣٣/١/٣١٠١     

 

 ...!!نصاراالسالم دواتریش ئه...قوتابی شت بوو به رده سه

  انیس.. ئا

 مانیتوان شیهاوالت ی مهێر ئ گه ئه..کورد یکان رپرسه به یانیژ  له کێش به  ته بووه ڵی نده گه
  له کێک هی  له نی بکه  رپرسانه و به ئه یکان هڵی نده گه  له کێک هی یباس

  بازهڕێو  ئه..   المان داوه انی که زمهیل نده گه  که بازهڕێ یسات ده موقه  له  وا واته ئه کان ژنامهۆر
 کیم نز رده هه.. رشتن بووه نێخو ییر خه  شهیم هه.. شار داوه حه ۆیخ  دروست بووه ی ته وه له

 .. وه ته کردوونه انیدیقل ته انیشۆو خ  بوونه یی زه به ێب یکێکۆترسن  که ی سانه و که له  بووه

م  ر ده به له( شت عوسمان حسن رده سه) ینووس و قوتاب  ژنامهۆر 7505 یاریئا ی 3 یژۆر  له
ند  چه ن هیال له رێول هه ینید الحه صه ۆیو زانک یاتیب ده زمان و ئه یژێلۆک یک ره سه یرگا ده
 ی شانهین ش رکردنهۆریم ت ئه!! بوون   مانهۆخ  که نراێرف  وه هیی زه به ێب یق ره ڵد یکێستیرۆریت
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  به انۆیخ  که مێر هه یخت ته هیپا یکان هییمن زگا ئه م ده ر ده به کات له دروست ده اریپرس
؟ .. کوژرا  نۆ؟ چ..  یکوشت ێ؟ک.. کوژرا  ۆشت ب رده سه.. ن  که ند ده ناوزه یشار نیئارامتر
  مانه ؟ ئه..   وه ته وهۆڵیک انیدیه شه ی الشه  له  که ی شکانهیو پز ئه یندروست ته یرتۆکوا راپ

 شیو ئاسا سیلۆپ یر چاو به شت له رده سه  رووناک کاکه یژۆر به  که..  کنێاریند پرس چه
 .. نراێرف

  نووسانه  ژنامهۆشت و ر رده سه ی هڵما و بنه یکڵ گشت خه یران گهین ێیج ی وه ئه ماڵ به
 یخت تهیپا یسیپار  له ینووس  ژنامهۆر یک هی نگرهۆک  له مێر هه یکۆر سه زڕێ به..  یت بهیتا به
 شت رده سه ایئا  که کێنووس  ژنامهۆر یالم وه  له یزۆسارک کۆر سه یبوون  ئاماده  نسا به ره فه

 ؟.. نووس   ژنامهۆر انی  بووه یقوتاب

  که  هیدا کێکات  له  مه ئه!! بووه یقوتاب کوڵ به  بووه نووس نه  ژنامهۆر یرموو فه کۆر سه زڕێ به
 ....!! ڵر حا هه به..   بووه شیمان کاتدا قوتاب هه له  نووس بووه  ژنامهۆت عوسمان رش رده سه

 یسی که  له  وه نهۆڵیکێل ی ژنهیل ویمانگ و ن 3  شت به رده سه دیه شه یکردن رۆریت یدوا
 اندی گهیرا  که سهی که ی رباره ده ییرا به ینجام ئه 7505-2-00 یوت کهێر  شت عوسمان له رده سه
کو  وه یکێگروپ  ر به سه کوڵ به  بووه نووس نه  ژنامهۆک ر شت عوسمان نه رده وا سه که
 شیو ئه  سپاردووه دیه شه  به یکێکار  و گروپه ئه یکێرپرس به ی وه ئه یدوا!!   بووه صاراالسالمان

 ... یکردن دیه شه  به ساونڵ ش هه و گروپه ئه یندامان ئه  هۆیب..   داوه نجام نه ئه ی که کاره

م  له یک هیۆیناریس  که ت هینا انیر باوه انیشۆخ کوڵ به ریشنبۆر یلکان ک خه نه  هیۆیناریس و ئه
 ...تێبینووس انی ته بابه

 انی ختوکه ڵییب ی وه ک ئه وه بووێل ێگو مان که ژنهیل ی هی م وته ئه کێکات  وه
کوژراو  ۆشت ب رده سه  که تێنێه ده ێرت پ باوه تڵێیب کڵێمندا  ر به گه ئه  چونکه... وه تهینێکردب

و  یبرالیل یکێس که ایئا  وه تهێنیب ده  ره کام به له ۆیبوو و خ نۆچ یکان نهیکوژراو نووس نۆچ
 ...  هیسالمیئ یکێس که انی  په چه

 رێول هه

 

 بی سیاسی پارتی کته ی مه که یاننامه ک بۆ به یه وه خوێندنه

 ت فعه هڕ ئارام

ق به  رهه ده یک هی اننامهی به 04/0/7505   کوردستان له یموکراتید یپارت یاسیس یب کته مه
الو  ینووس ژنامهڕۆ یکردن رۆریت  ر مبه هه کوردستان له یقام شه یکان رهۆراوجۆج  وه کاردانه

  وه کهۆر و ناوه وازێمک و ش چه  به  که اننامهی به.  وه کرده واڵشت عوسمان ب رده سه
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 ییدوا ی هڵند سا م چه ئه یگوتار و ئاکار و کردار  له   کهێانڕو داب  دواوه ۆب  کهێرخان رچه وه
دا کورت  زێت ێس  له تێکر ده  یپارت ی رخانه رچه و وه ئه(. 7554 یدوا ت بهیتا به)یپارت
 م هڵ قه له( نیخو ته) نیخائ   به  یزێت  وه ،ێڕیالنگیپ یرێۆ، ت روره زه یدیقائ یزێت:  وه نهێبکر
  مهێرژ یانڕحوکم ی کوچکهێس  وه که هیر سه به ش زهێت ێم س ئه  کان، هییزا هڕنا  نگه ده یدان

 . ننێه ده کێپ کان هیشمول

 ی ماوه"  له"  کان که هیدوا  له ک هی  وتنه شکهێوتن و پ رکه سه"  به  که اننامهی به یم که هی ێڕید
 انیژ یکان موو بواره هه" وتنانه شکهێوتن و پ رکه سه"م  ئه. کات ده ێست پ ده" ابردووداڕ یناڵسا

و  یت هیاڵ مهۆو ك یو ئابوور یاسیس"ش  وانه له  وه تهێگر کوردستان ده یگاڵ مهۆک یاریو ژ
کردن و   به قه  له  که اننامهی به یئامانج". ت هیمن و ئه شیئاسا یبار یریقامگ سه"  وه" ییاسای

 ێس یدانێگر  وه کهێپ ی ک جومگه وه یت هیکردن  سته ره که  کان به وتنه سکه ده یناکردنێالح و به زه
 یم ستهیس ۆب  هاتوو نه انڕپچ  هل ی قهڵ هه انی  هیپا ێک س وه  که اننامهی به  که ، که زهێت

 . کردووه  ی سته رجه کوردستان به یانڕکم حو

 ڵیز فه  که اننامهی به.   هییو پارت یسعود بارزان کاک مه یی فسانه ئه ڕۆڵی  ز،ێت م که هی
سعود دا کورت  کاک مه  له  وه شهیپارت یروو سه و له یپارت  له" کان تنه و شکهێوتن و پ رکه سه"

و  ئه یهاتن ید به ی وه شهێپ"  ر له ک هه نه یو بارزان یپارت  که اننامهی به ی رهێگو  به.   وه کاته ده
  هڕۆڵو  ئه". شن کردنه  شه و گه چوون هڤشێ"و  ئه" ۆیم نهیدا" کوڵ به" ن هوتان سکه ده
و  تێنێز به کوردستان ده یسنوور   رفراوانه به  ندهێ، ه"ژاێه یکۆر سه"و " یپارت" ی هی"و هڕشێپ"

  هڕۆڵو  ، ئه وه له  جگهێب". یت هڵو ده وێن یگاڵ مهۆو ک  که و ناوچه اقێڕع... یئاست"ر  سه  تهێچ ده
 یکات  له کوڵ به ت،ێنێنام سیت دا قه مێر هه یت حکومه یرار کردن رقه نان و به ادیبون  ر له هه
" ن كه رزگار ده  انهیزڵۆو ئا ڵینجا و جه مان له كه زمونه  ئه" نیو بارزان یر پارت دا هه شیترس مه
 ."ن بكه یرپا به ماندا وتووه شكهێئارام و پ  مهێر هه م له ێو انهی ده"مان  که له گه یدوژمنان  كه

 یگاڵ مهۆک ۆیتاک و ک ڕۆڵی ی وه نهڕیکردن و س یڤپاس   هیایدیم ئا ئه یکێوید ر گه ئه
و  یپارت ی وه ره ده یکان هیاکڤو ج یاسیس  کخراوهڕێو  زێه یکردن ینۆکارت  و به یوار کورده

 و هڕشێپ  به یتر ی که وهیوا د ئه ت،ێب یکوردستان یگشت یاڕ یکردن  زهیو ناچ  وه ندنهێخو نه
 یکان ره کته کاره ڕۆڵی یها کردن به ێب.  هییبارزان یکردن(  روره زه یدیقائ)  و به یپارت ینکرد
 ی وه ره ده  له ی وانه ئه  یدان شانیپ نیخائ  ت به نانه و ته یو بارزان یپارت ی بازنه ی وه ره ده

وا  بن ئه نه یپارتسعود و  ر کاک مه گه ئه  کهێرۆج به(  وه مه که ده یوونڕدواتر   که)دان  یپارت
ست  ده  بن و له گورگان خوراو ده  وه کانه وته سکه ت و ده و حکومه تاڵخاک و و  کوردستان به

 یو پارت نێبکر" ڕس یپارت یکان نگاوه هه"ر  گه ئه: تڵێ ده مانێپ  که اننامهی به  وه ووهڕم  له. چن ده
  زموونه ئه ی رگه جه"  وا له ئه نێکرب" ال ال به ڕی و شه یک الوه ی شهێک ڵیرقا سه" یانو بارز

سعود و  کاک مه دا، رهێل. تێدر ده" کوردستان یل گه یکان وتنه رکه و سه مێر هه ی که هیموکراتید
 ێو ب ییژووێم یکێت روره زه  بنه چن و ده رده ده کان هیاسیس ساێو ر اسای یجوغز  له ی که پارته

تر کاک  یک هیواتا  به.  نده به  وهێپ ی که مهێر ههکوردستان و  یل گه یبوون و مان  که لید به
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  م له کوردستان و هه یمێر هه ینان ادیبون  ی"ۆم نهیدا"م  هه  روره زه یدیک قائ سعود وه مه
کوردستان  یل گه.   هیهاوتا ێو ب یڤرنات لته ئه ێب یکێوان هڵپا دایشیوام بوون رده پاراستن و به

و   کانه رکرده سه یدان شانین ییژووێم  یت روره زه  به ی کهۆریب یتر مارانگاز یکێل ر گه هه شێپ
 یت بابه  له ژووێم یکان ونه زهێق  نهێو یکردن رۆکتاتید  به ی فه لسه فه یکۆکر  هی کهۆریم ب ئه

ب  کته مه  وه داخه به  که ت،ێنێه ده کێهتد پ...تاتورک د و ئه سه و حافز ئه نێدام حوس سه
 . وه تهڕێ گه ده  هی کهۆریم ب ئه ۆتر  ب یکێجار  هڵند سا چه یکێانڕداب(  مچهین) یدوا یپارت یاسیس

 یزێ، ت  کردووه ریداگ ی که اننامهی ناو به یرۆز یک هیییپانتا  م که دووه ی قهڵ و هه  هیپا
  له  که  رنجه سه یگاێج.   ه"انێڕگ النیزان و پ ناحه" ی( ره موئامه یوریت) ێڕییالنگیپ

  له ریعب ته  کار هاتوون که به کێل رمگهێجار ت 05  له اتریز  دا یی هڕ دوو الپه یک  هی اننامهی به
  ، وه"تاوانکار" یڤی جار په 3و " انێڕالنگیپ"  یرمێجار ت 0ش   وانه ن، له که ده  ره موئامه یزێت
جار  7  ، وه"رۆریت"، "واڵشا"و " دژمان  له"و " اری نه"و " ز ناحه" یمک چه  له ک هیر جار هه 4

  ، وه وه ته کراونه  ووباره، د"بکوژان"و " کدانێو ت" نێوێش رهێگ"و " رشێه" ی وته  له ک هیر هه
و " سیگر نه"و " شاندن گورز وه"و " مامک ده"و " المار په" ی وشه  له ک هیر  هه شیجار 0
و " ئاشوب"و " وزا فه"و " ڕ شه"و " دوژمن"و " ر کدهێت"و " دوژمنکار"و " اردک به"و "  ندهڕد"
و " یهراو ژه ی نده پاگهۆپر"و " كخستن په"و " تبار مهۆت" "بوختان"و " یوێپش"و " قاندنۆت"
کار  به" ش هڕ یست ده"  ، وه"خالق ئه یشتنێه نه"و " یترس مه"و " یزڵۆئا"و " ڵینجا جه"

ن  خاوه یدار تاڵ سه ده یکێپارت ینگاندن سهڵ هه ۆب ر وهێپ  نهێبکر  مکانه و چه ئهر  گه ئه.  هاتووه
 ت بهیتا یایدیگرنگتر ماسم شموو هه  و له شیئاسا یزگا و ده  و بودجه یکدار چه یزێه
و   بوردهێو ل یی فره یک هیگاڵ مهۆک  به دێوا ئوم ئه اواز،یج ینگ هڕنگ و  ده  ق به رهه ده ۆیخ به
  .ڵیای خه شۆخ  له کێرۆج  تهێب دا، ده م کوردستانه له موکراتید

دوژمنان و " تڵێ و ده  کردوه نێلۆو پ زڕی یکان النهیدا پ ژێدوور و در  یکێزیر  له  که اننامهی به
 یبار ییریقامگ سه......یكدانێت ۆب  راوهێگ انیالنیوام پ رده به.....مان  كه له گه یزان ناحه
.... كوردستان و  یمێر هه یو ئابوور یاسیس یكردن شه گه...... ت هیمن و ئه شیئاسا
 یمووش هه  له" مان كه كاروانه یكخستن و په وتن شكهێپ ی وه هڕو ره یو راگرتن یاسیس یخۆبارود

"  روره زه یدیقائ" یکیژۆل  به ی وه ر ئه به له."  مانیی وه ته نه یشیئاسا یدانێل"گرنگتر 
 کۆر سه"و  یپارت یانڕحوکم  کات به هاوتا ده" مان که هیموکراتید  زموونه ئه"  که اننامهی به

مان و  که زمونه ئه یربردن با  له ۆب" انێڕالنگیزان و پ ناحه"  که  کراوه وانڕ چاوه  وه ، ئه"یبارزان
   وه  هی نگهۆم س له. ئامانج  نه که ده" کۆر سه"و " یپارت" م،ێر هه یت حکومه ینانێه ێس پ ره هه
 یستیل ی وه ره سه له انیوردستانك یموكراتید یو پارت یبارزان كۆر سه  شهیم هه  هۆیب: "تڵێ ده
 النیپ" ، هی وهێم ش به." ننیێ بگه ێپ انیانین و ز بده انیئازار ی وه ئه ۆب  ، داناوه انیكان النهیپ
 ێپ ییتاۆك ژاێه یكۆر و سه یپارت ی هینیو واقعب و هڕشێپ  لهۆو ر ئه"  ن که ده ده ڵو هه" انێڕگ

 ۆب  وه تهێكر ده انیست ده"وا  گرت ئه یر سه" زان ناحه یالنیپ"ر  گه دا ئه کێت هڵحا  له". ننێبه
 یل گه یكان وتنه ركه وت و سه سكه و ده مێر هه ی كه هیموكراتید  زمونه ئه ی رگه ناوجه  له ی وه ئه 

 ".ن كوردستان بده
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 یكێواڵشا  كه هی ماوه" کوڵ به ، هیین کێنها گومان ته  به که اننامهی به ی هی وه کدانهێم ل ئه 
 شکیت ، که اننامهی به".  هیرپا به( یمسعود بارزان) كۆر سه....یپارت یدژ  له  نه هیال مه هه
  ژگارهڕۆ" ی"ارانی زان و نه ناحه" تڵێ و ده  انه"رشێه"و  ئه یوازێو ش ت هڵس ر خه سه  خاته ده

 یكان ونه ته ی وه نهینۆه یكیر ر خه به رله سه"،  "یپارت" یابردووڕ ڵیند سا چه ی"كان پرشنگداره
 ی وه کردنه واڵب یگاڕێ  له ێو انهی ده"  بووه كێنجام و ئه جۆر كل هه دژمان و به  له الننیپ
ناو   به" "یدێو نائوم ێاوكڕ هڵگومان و د" یکردن" رپا به"و " یهراو ژه ی نده پاگهۆو پر  هیعاید"

 یتاكان ره سه"   که اننامهی به نجایئ".  ننێش بوه مانیپارت  له ێگورز" " كوردستاندا یلك خه
،  كان هیعالمیئ  ورووژاندنه"  به  کات و ئاماژه زان ئاشکرا ده ناحه" یالنیپ یكردنێست پ ده

 یک هیمانا به. کات شت ده رده سه یردنک رۆریت یدوا ی"رابردوو یژۆند ر چه یكان پاشان رووداوه
 ۆتستۆپر ۆران ب نده کوردستان و هه یکان رهۆج راوۆج  نهیمپ و که ییزا ناره  که اننامهی تر، به

و " یهراو ژه ی نده پاگهۆو پر  هیعاید"و " کان هیعالمیئ  وروژاندنه"  شت به رده سه یرۆریت یکردن
 ڕی و شه یک الوه ی شهێک"  به" انیکردن ڵرقا سه"و  یو بارزان یپارت  له" گورز" یشاندن وه

 ۆکات ب ده شۆخ انێڕگ النیزان و پ ناحه ۆب گاڕێو   کهێش تاوان مه دات، ئه ده م هڵ قه  له" ال البه
 .ن مان بده"یی وه ته نه یشیئاسا"  له ی وه ئه

   شت به رده سه یکردن رۆریت  دژ به یکان هیت هیزا ناره  نگه ده یکردن تبار مهۆو  ت  وه ستنه به
  هی هڕ موئامه یریۆت ی ساده یک هی ناسهێپ" ل گه یدوژمنان" ێڕیالنگیو پ" یهراو ژه ی نده پروباگه"

 نیکترینز ت،ێنێه ده کێپ کان هیتاریتالۆو ت ستیفاش  مهێرژ ی هیپا نیتر یک ره سه  که
  یکێگراف ره په  له کیش راورد به و به  وه نانهێهریب ۆنها ب ته.   عسه به یم رده سه یاقێڕش ع نموونه

 ڵیسا  له  عس که به یزبیح ی( التاسع یللموئتمر القطر یالمرکز ریالتقر) ی 04  هڕ الپه
 ی ره موئامه یزێت  له. نموونه  مه که ده نراێخو ده کانۆزانک  و له  وه ته وکراوهاڵدا ب 0207

 یدوژمنان یک هی ره موئامه"کو  کوردستان وه یل گه یخواز یزگارڕ ی وه نهاڵدا، جو کان هییعس به
 ی ناوچه یشیمن و ئاسا ئه یکدانێت ۆهتد ب.... و رانێو ئ زمیالیمپریو ئ زمینیۆزا اقێڕع

  هیدا یت هیرع شه  بوو که ش ته هیژۆلیۆدیو ئا زێم ت ر ئه هه.  کردوه تبار مهۆت" تاڵو یباکور
 0 یکردن نێرو شو سه ێش ب وانه کوردستان و له یسوتماک کردن و به ابارانیمینفال و ک ئه
سعود و  کاک مه یو خود یش پارت وانه  له  وه کان، هیکوردستان ، رهۆم ج به. یزار بارزان هه
  که اننامهی به  له  بوون که  هی " ره موئامه" یزێو ت مان ئه هه یقوربان کێژگارۆر ی که هڵما بنه

 . هاتووه

  وه  کخراوانهڕێو پارت و  ئه یکردن" نیخو ته" انی نیخائ  به ، که اننامهی ناو به یزێت م هێیس
 ت بهیتا دان، به یپارت یتێمانی هاوپه انی یرمان فه ی وه ره ده  له  که  هی اندنانهی اگهڕو  ایدیو م ئه
  به دا،ێمان پ ئاماژه ک وه. ن بده شانیپ کۆر و سه یر پارت رامبه به ییزا هڕو نا  خنه هڕر  گه ئه
 یی وه ته نه یشیزمون و ئاسا ئه یو پاراستن مێر هه ینان ادیبون  له ، که اننامهی به ێیپ

و  ئه  کراون وه ناێو(  روره زه یدیقائ)ک  وه یو بارزان( دیقائ یزبیح)ک  وه یکوردستان پارت
 النیپ یگاڕێ  له" مانن که له گه ینزا دوژمنان و ناحه یشانینێوام ج رده به"ش  زموونه و ئه مێر هه
"  ن وه رشهێو ه پشت ئه  له ی وانه ئه" نۆک چ روه هه ماڵ به. یو بارزان یپارت یدژ  له انێڕگ
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 ی نجه پهێكار و ج یوازێو ش  ناسراون و ناسنامه.... یپارت یال"و  نین یهم وه یکێدوژمن
 ویو د له  که نین  وانه ئه ش وهێش مان هه ، به." ارهیئاشكرا و د انی و دوژمنكارانه یتاوانكار
و  ایو تورک ایسور یکان مهێغدا و رژ به یکان شه هڕبرا چاو  واته.  داوه  ساڵ مه انۆیخ  وه سنوره

 یویقۆتڵ هه یكێتاقم"مان  که له گه یدوژمنان کوڵ به. نیکوردستان ن یر رکهیداگ یرانێئ
  تهۆکرد انی"مێر هه یكان چكهۆشار و شار"و  نیوار کورده یگاڵ مهۆناو ک ی"نێوێش رهێگ
  له"  هییتیبر" اهاتوونڕ یر سه له"  و تاقمه ئه  که" ی تهیر نه"و  ئه". وزا و ئاشوب فه یدانی مه"
و  انیژ...یترس مه"  و خستنه" خالق ئه یشتنێه و نه  وه نانه یوێو پش قاندنۆو ت رۆریت

 ." انیهاوالت یت هیمن ران و ئه گوزه

 یگاڵ مهۆناو ک یکان  نگه هڕنگ و  موو ده هه یها کردن به ێب یکیژۆل  ر به هه  که اننامهی به
 نیدا ن  روره زه یدیقائ یر بهێس رێژ  دان و له و هڕشێپ یزبیح یک له فه ی وه ره ده له  کوردستان که

 ۆنا ب نڵێب  ان کردووهیت ران جورئه نده کوردستان و هه  له  که ی وانه موو ئه هه کوڵ به. تێست ناوه
کراون و بچوک  نێلۆپ ک هی وهیش به کان هیئازاد یرکوت کردن سه  له نینگ ناب ده ێو ب رۆریت

 یبکوژان"  تاوانبار بوون به یس فه قه  ته خراونه یئاسان به دا که اننامهی به  له  که  وه ته کراونه
  که ک هیتبار مهۆت. ابردووڕ ی ده سه یشتاکان فتاکان و هه حه  له یپارت" یر شهۆکێت یناڵاڤ هه
  له ، رهۆم ج به".  وه تهڕێناس انیکان تاوانه( شت رده سه) دیه شه ۆب  مساحانهیت یسکێفرم"
 ،یگشت یاڕئازاد،  یایدیم یناو  به  هیین کێکوردستان دا شت  له  وه که اننامهی به ی وانگهڕ

و  یی وه ته و نه برالیل یل و گروپگه ر کتهکارا ست،یمیکاد و ئه ریشنبڕۆ ،ۆخ ربه سه ینیمپ که
تاوان " یکێتاقم  یشانیناون  وانه موو ئه هه ۆب. ن هیالێو ب یسالمیو ئ یستینۆمۆو ک یکوردستان

  شتاشێو ئ  سووره" یپارت یناڵاڤ هه" ینێخو  به انیست ده  که  دانراوه ۆب ی" دکار و به
  روا له و هه  گهڵ بهێب  و به  كردووه یپارت  و به مێر هه یكان هیمن ستگا ئه دام و ده  به انیبوختان"

 ".كردوون انیتبار مهۆت ا،ۆڕخ

  ره ماوه و جه یپارت"  ۆکات ب ش ده کوردستان دابه ی ساحه  که اننامهی تر، به یک هیمانا به
 یست ده  زووه یرچ هه" تێب ده  ، که"دکار تاوان و به" یکێتاقم   وه" ی که رفراوانه به  زهۆسڵد
 ی وه کرده"  که  هیاد"  هیواڕو ب له"  که اننامهی به  چونکه ن،ێبنر" ۆڕگ له"و   وه تهڕێبب" انیسیگر هن
  له شیو دواتر یکردن-نیخائ  به یامی په  رهۆم ج به.  "هیدا  رنامه به  له انیشیتر ی ندهڕد
  که تێنێه ده کێپ  مه ستهیو س ئه یم هێیس ی هیپا یازڕنا ینگ هڕنگ و  ده" ینانۆڕگ"

  زموونه ئه"کوردستان و  ۆب یانڕحوکم یستورکار ده  ک وه یس پارت.م ی که اننامهی به
و  یازڕو نا اوازیج  نگه ده یکردن نیخو ته.   کردووه ش شکهێپ" ی که کهیموکراتید

له .  عسه به ی وهێهاوش یکان هیتاریتالۆو ت یشموول  پارته یت هڵیق عه کان ستکارهڵ رهه به
  له یکوردستان یخواز یئازاد یکێنگ موو ده هه کان هیعس به یال ابردووڕ ی ده سه یشتاکان هه

مان  هه ست،یالیسۆو س یسالمیو ئ ستینۆمۆو ک  هڵ مهۆو ک یتێک هیو  کۆو پاس یپارت
 ڕپ یک هیژووێم ۆیخ  که یپارت. بوو" لیم عه" انی" بڕی موخه" شیو ئه  بوو که هه انیشانیناون

  هدا بوو کێر فشار هه رێژ  له  هیبوا ده نه هی هه دا هیشمول  زهێو ت ئه یسا  له   یدان یقوربان  له
 . کردن نیخو ته یزێت ۆب  وه تهڕێ تر بگه یکێجار
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  کرد که ده ی"  هیعالمیئ  وروژانه  و ئه" ینیشبێپ"  کات که ده یداگر ێپ  که اننامهی به  نده رچه هه
کان و  زبره  رمهێت ییو پانتا یوان زمانه  هڵ هه ماڵ شت دا هاتن، به رده سه یرکرنۆریت یدوا به

و  ئه ی واره قه  له ن که اننامهی به یران نوسه یکۆش یواه گه  که اننامهی به یوازیو ش  ستراکچه
شت  رده سه یکردن رۆریت ی  هی ادهڕو  به ی وه نگدانه کوردستان و ده یگاڵ مهۆک ی هی وره گه  وروژانه

س .رباز بوون، م ده ۆب  که ک،ێکۆش. هانیج یکان ستهۆدۆڤمر  کخراوهڕێو  اکانیدیم  له
 یم رده سه یرچوو سه به یزێت ێس ۆب  وه انهڕ گه ی هڵ هه. ییژووێم یک هی هڵ ناو هه  تهۆخست
  که نا،ێه ده کێپ یوسا ئه یکان هیشمول  ته هڵو ده یانڕحوکم ی کوچکهێس  سارد، که ینگ جه
  نه هینگ و ال ده یکردن تبار مهۆت نیخائ  و به  هڕ و موئامه  روره زه یقائد ی کوچکه ێس شیو ئه
 دا هی اننامهی و به به کێچاو ی که هیاسیب س کته و مه یپارت  که ی هیوایو ه به.  کانه ستکارهڵ رهه به

و  یپارت یانڕحوکم ی فه لسه فه  تهێب نه  که اننامهی به ی وه نهیپشت نوس یت هڵیق عه ، وه تهێنیبخش
 .تێموان بزان هه یه  به  وه هیکان هڕیموکو وت و که سکه ده  و به  ینیریو ناش یجوان  کوردستان به

 

 و سۆران  نامەیەك بۆ سەردەشت

 مەستورە مەحمود -سایتی مانشێت

و  ئەم وواڵت نامەوێت منیش وەك هەموان بە ناوهێنان ڕاتانچلەكێنم، دەمەوێت وێنە تازەكانی
و هەر  دواتانەوە جێماون  كوردستانە سەیرو سەمەرەتان بۆ بنێرم، هەموو ئەو وێنانەی لە

و  لەگەڵیشیا برینمان دەكولێنەوە  ڕۆژە و بە جۆرێك ئێوە دووبارە و دەبارە دەبنەوە
 .وێنەكەتان دێتەوە پێش چاومان

و منداڵ  گەنج  لە پیرەوە بۆ  ووەئێستا ئێوە تەنها نین كە شەهید بوون ئێستا هاوڕێتان زۆر ب
ئەوانیش وەك . بەسەر هات بەاڵم باوەڕبكەن هەموان وەك ئێوەیان. و تەنانەت خێزانداریش

ئەوانیش ماوەیەك ڕاگەیاندنەكانیان  ئێوە هەڵمەتی داكۆكیكردن لێیان گڕو كفێك بوو،
شەهیدبونتان تێپەڕی تا چەند ساڵ بەسەر  .بوو باسیان نەما و تەواو  داگیركرد و دواتر

 .ئێستاش مافی ئێوە نەسەنرایەوە تەنانەت بە تیرۆرستیش لە قەڵەم دران

بەرزەكی بانان  وا خەریكە ساڵیادیان دەكرێتەوە تا ئێستا بكوژانیان وەك( 02/7)شەهیدانی 
لەوەش دێن ئەو كەسانە   بێ. و دەچن كەس پێیان ناڵێت بەری چاوتان كلی پێوەیە دێن 

دەمەوێت ئەوەتان پێ بڵێم ئێوە لە پێناو ئامانجێك یان  .ەن كە بەشداربووندەسگیردەك
( 02/7)ئەوانەی . هەموو گەندەڵیەكان قسەتان كرد ئاوایان لێكردن باسكردنی هەندێك نەك

 بەاڵم. خەڵكیان كرد و وتیان بەسە چیتر ماندوبووین لە دەست گەندەڵیتان  ش داوای مافی
   .بكردایە ئەوا سلێمانی دەكرایە الفاوی خوێنئاوایان پێكرا جا زیاتریان 

بیری كەسی  ئێستا ئەم كوردستانە لە ناو بەرژەوەندی الیەنە سیاسیەكان نوقم بووە كەس
. ماندووبوین نیە جگە لەوەی ئۆپۆزسیۆنەكان جارجارە دەڵێن مافی گشتی بەس لەوەش

كایەی گەندەڵی بكەن و  وچونكە بە قسەیان ناكرێت تەنانەت دەیانەوێت ئەوانیش پەلكێشی نا
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ئەم وێنەیەیان ڕوون   نەكەن، جارێ و ئیتر قسە ئەوانیش قایل بكەن كە ببنە برا بەشیان 
 .بە قسەیان دەكەن یان نا. نەبۆتەوە

زۆربەیان بە  ئێستا ڕۆژنامەنووس زۆر زۆرە لە ژماردن نایەن، بەاڵم زۆربەیان ئێوەن
چۆن مامەڵە لەگەڵ  دەكەن دوای ئێوە و خەفەكراون، ئەوانیش سەیر زیندووی مردوون 

تریش بە سەر الیەنەكاندا  ئەوانی. كەیسەكەتان كرا هەمان شت بەرامبەر ئەوانیش دەكرێت
بڕوا بكەن چۆنتان جێهێشت  .بێدەنگ بن و پارە و ئیمتیازی زۆریان دراوەتی تا دابەش بوون 

لە چەندی تردا   بووبێهەر وایە خراپتر بووە باشتر نەبووە ئەگەر لە چەند شتێكدا باش 
 .خراپتر بووە

باسیان  ئەمانە چەند وێنەیەك بوون پێویست بوو. نامەوێت بەم قسانە برینتان زیاد بكەم
لەگەڵ ئەوەی لە  و جێتان هێشتین، بكەم بەاڵم دڵنیا بن لەگەڵ ئەوەی ئێوە شەهیدكران 

ئەوە ڕوونە ئەمڕۆ بێت بەاڵم  و داوای ئێوە و خوێنی ئێوە وون كراوە، مافی ئێوە   ئێستادا
ئێوەش قەرزێكە و بە گەردنی  یان سبەی قەرز وون ناببێت هەر دەدرێتەوە خوێنی

ش كرد، ڕۆژێك دێت پەنجەی (02/7)شەهیدانی ئەوانەوەیەوە كە ئاوایان لە ئێوەش و
لێرەشەوە ئەودیوی  .وێنەی ئێوە دروست دەكات پەشیمانی خۆیان دەقرتێنن و خوێنەكەی

 .و تەنانەت ئۆپۆزسیۆنیشە و هەموو بەرگریكارانی مافی مرۆڤ   نامەكەم بۆ خەڵك
ئەستۆی   دەمەوێت بەم نامەیەم بیری هەمووان بخەمەوە كە خوێنی ئەو شەهیدانە لە

  .هەمووانە كە نەهێڵین وون بێت

  هەناسەی ئەوا ناهێڵین  و ئەگەر هەمیشە باسیان بكەین بكوژانیان سەخڵەت بكەین 
با لێرەوە نەهێڵین   .یان بۆ خوێنی خەڵكی و ئەو شەهیدانە هەڵمژنخەمی  ئیسراحەت و بێ

با . و چیتر سازش نەكەین  ژمارەی ئەو شەهیدانە زیاد بكات با هەموان داكۆكی بكەین
بەم دەسەاڵتانە نەك خۆیان پشت  كردنی  كە ئەوان خەڵك  ئەوانەشیان بیر بخەینەوە

 .تێكردنی خەڵكیش گەورەترین زیانە بۆ یان

 

 سوکراتەکەی هەولێر

 بۆ سەردەشت عوسمان 

 ئازاد حەمە

ئەسینا و . ئەسینا و هەولێر دوو جوگرافیای سیاسی و ڕوناکبیری جودامان بیردەخەنەوە
ئەسینای ئێستا کە . هەولێر، هەردوو دێرینن وەلێ هەقایەتی دێرینیەکەیان ناهاوشێوەن

ئەسینای کۆن مشەخۆرە  لەگەلێ ڕوەوە لەسەر دێرینی مێژوویی و شوهرەتی هزرەڤانی
هەولێری هاوچەرخیش کە بەزۆرەملێکی سیاسی دەویسترێ بکرێ بە شارێ . بێئایندە دەژی
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زۆر ئەفسووس مێژووی زۆرداری و قەیرانی سیاسی لەم . پۆستمۆدێرن لە مشتی تۆقان دەژی
ی تەماشا. دوو شارە دێرینەدا بەڕێکەوت لەیەککاتدا خۆیان لە فۆڕمی جیادا دووپاتدەکەنەوە

ئەسینای ئەمڕۆ بکەن لە چ قەیرانێ ئابووری دەگەوزێ ، و تەماشاێکی هەولێریشبکەن 
بەچشێوەێک دوێنێ مامۆستا عەبدولخالق مەعرووف و ئەمڕۆش هێژا سەردەشت عوسمان 

 . لەدەست دەدات

بۆ زۆرینەمان ئاشکرایە مەرگی سوکرات بە یەکێ لە ڕووداوە ناسراوەکان لە مێژووی 
هەقایەتی ئەم مەرگە فەلسەفییە لە ئێوارە بەهارێکی . لەقەڵەمدەدرێتفەلسەفەی ڕۆژئاوا 

 ساڵ 422ئەسینای یۆنانی کۆن دەستپێدەکات، کە دەکات 

پێش لەدایکبوونی مەسیح، لەم ئێوارەیەدا داوا لە سوکرات دەکرێت ئەو ژەهرە بخواتەوە  
ئەو . پێکهاتبوو،بۆیان گرتۆتەوە ،کە بەخۆی لە گیراوەێک لە ژەهر و جۆرە گیاێکی کێوی 
سااڵن دەبێت  25دەمەی ئەم بڕیارە بەسەر سوکراتدا دەدرێت سوکرات پیاوێکی پیری تەمەن 

بەاڵم سیاسیەکانی ئەو دەمەی ئەسینا لەبەرئەوەی لە بۆچوونەکانی سوکرات دەترسان 
بەالیانەوە گرینگنەبووە سوکرات لە تەمەنی چەند ساڵیدایە ئەوی بۆئەوان گرینگبووە 

 . ە ژیانا نەمێنێ و خۆیان لە مەترسی هەبوونی سوکرات بپارێزنسوکرات ل

ئەو دەمەی جەنگ و تاعوون باڵبەسەر شاری ئەسینا دەکێشێ و مەرگیش گشت شوێنێکی شار 
دەتەنێتەوە سوکرات سەبارەت بە دۆزی شاری ئەسینا لە هەڵوێستەکردندادەبێت و 

وکرات لە دۆزی کۆمەڵگەی وەلێ هاتنەگۆی س. بەگشتشێوازێکیش لە دۆزی شار دێتەگۆ
. ئەسینا لە چوارچێوەی ئەو ئازادی ڕادەربڕینە بووە ئەوکات ئەسینا شانازی پێوەکردووە

دوژمنانی سوکرات کە دوژمنی هەرەگەورەی ڕاستی بوون نەیاندەتوانی سوکرات بەوە 
یە تاوانبارکەن ئازادی تێپەڕاندوە وەلێ زۆر بەئاسانی دەیانتوانی بەوە تاوانباریکەن گوا

بەمە دەسەاڵتدارانی ئەسینا بەجۆرێتر ""گاڵتەی بە خواکانی یۆنان کردووە""سوکرات 
شیاوییان بۆ مەرگی سوکرات بینییەوە چونکە بۆ سیاسیەکانی ئەسینا ئەم گاڵتەکردنە بە 

ئەڵبەتە ئەم جۆرە تۆمەتەش لەو دەمەدا . خواکانی یۆنان واتە گاڵتەکردن بە خواکانی ئەوان
بووە و سزاکەشی زۆر لەوە گەورەتربووە کە ڕەخنەگرانی دەسەاڵتی  گەورەترین تۆمەت

کەوابێت دروستکردنی سیناریۆیێک لەمجۆرە ئاسانتر مەرگی . سیاسی دەکرا دووچاریببنەوە
 .  سوکرات مسۆگەردەکات تا هەر سیناریۆیێکی دی

راو مەبەستەش ناوب سەرەتا  سوکراتی پیرەهزرەڤان بۆ دادگا بانگهێشتدەکرێ و بۆ ئەو
ئامادەدەکات و زۆر بە هێمنی و بەو پەڕی هوشیاریشەوە داکۆکی لە " داکۆکیکردن وتاری"

پاش ئەو ڕێوڕەسمە دەنگدان . بینینەکانی خۆی لەبەردەم دادوەر و سیاسیەکانی شار دا دەکات
ڕاستە ئەوانەی . دەستپێدەکات و بەزۆرینەی دەنگ بڕیار لەسەر مەرگی سوکرات دەردەکرێت

ی سوکراتیان دەرکرد دادوەرەکان بوون بەاڵم ئەوەی لە پشت وروژاندنی بڕیاری مەرگ
ئەڵبەتە پاش ئەوەی بڕیاری دادگا دەردەچێت سوکرات . دادوەریەکەوە بوو دەسەاڵتی شار بوو

لە بەندیخانە قایمدەکرێ و لەوماوەیەدا ئاهەنگێ ئاینی لە شاردا بەڕێوەدەچێت کە 
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لەو دەمووەختەدا . بەندیخانەدا چاوەڕوانبێتڕۆژێک لە  45دەبێتەهۆی ئەوەی سوکرات 
هاوڕێیانی سوکرات پێشنیاریئەوە دەخەنە بەردەست سوکرات لە بەندیخانە هەڵبێت و 

ڕۆژەکە سوکرات گیراوە  45سوکراتیش ئەو پێشنیارە قبووڵناکات و ، پاش تەواوبوونی 
نەخواتەوە ئەمەش ژەهرەکەی دەدرێتێ و هاوڕێکانیشی داوایئەوەیلێدەکەن یەکسەر گیراوەکە 

لەبەرئەوەی گوایە زۆربەی ئەوانەی ژەهرەکەیان وەرگرتووە پاش ماوەێدواتر 
 .خواردویانەتەوە بەاڵم سوکرات ئامادەنەبووە ئەوەبکات

هەقایەتی مەرگی سوکرات ئەوەشمان پێدەڵێت شیاوی لەبەردەم سوکراتدا بۆ نەخواردنەوەی 
ەوە لە ووتراوەکان یان هەڵهاتن لە ژەهرەکە هەبووە ئەڵبەتە ئەوەش بە پاشگەزبوون

بەندیخانە بەاڵم سوکرات دلێرانە و ئازادانە ژەهرەکەی هەڵقووڕیوە و ویستی ناوەوەی خۆی  
 .      پێتێرکردووە

ئەوی الیسەرەوە وترا تاڕادەێک هەقایەتی سوکراتەکەی ئەسینا بوو هەرچی هەقایەتی 
ەی هەولێر وەک سوکراتەکەی یۆنانی چونکە سوکراتەک. سوکراتەکەی هەولێرە شتێ جوداترە

هەر . کۆن دەستینەدەچووە کوشتنی خۆی وەلێ نەبەردانە لە چاوەڕوانی مەرگی خۆیدا بوو
دوو سوکراتەکە بەبێگومانەوە دەیانزانی دەمرن بەاڵم بەو جیاوازیەی سوکراتەکەی هەولێر بە 

اشتی ئەوی ووتوبیان بەس هەردوو مردنیان لە پاد. ئازادی نەمرد و ئەویتر بە ئازادی مرد
 .واتە ئەم دوو سوکراتە ووتنەکانیان لەپشت مەرگیانەوە بووە نەک شتێتر. دووچارکرایەوە

سوکراتەکەی هەولێر شەرابی ژەهراویان نەخستەبەردەستی تا لەوی وتویەتی پاشگەزببێتەوە 
 هەروەها.بەڵکو بەبێ ئازادی، بێئەوەی داوای پاشگەزیلێبکەن لەوی ووتویەتی کوشتیان

سوکراتەکەی هەولێر لە شوێنێک و لە دەورەێکدا دەژیا کە دەبایە هەڵوێستە لەئاست ئەو 
پەتای گەندەڵی و بۆگەنی ئازادی ڕادەربڕینە بکا کە زۆرینەی خەڵکی گێژکردووە ، بەاڵم 

 .موخابن ئەم هەڵوێستەکردنە دەرهەق بەو پەتا و بۆگەنیە چووە خۆێنیەوە

ئەسینا قووتابیانی سوکرات و هزرەڤانانی سەردەمی  ئەڵبەتە مەرگی بەوجۆرەی سوکراتی
هەرلەبەرئەوە و لەپاش مردنی سوکرات ، . خۆی لە جوڵە و تەکانی هزری ئەسیل نەوەستاند

لەو دیالۆگەی لەبارەی مردنی مامۆستاکەیەوە  -واتە ئەفاڵتوون–قووتابیەکەی 
لەژێرفشاری نووسیویەتی، ئەوەی بۆ گشت الێک یەقیندارکردووە چۆن دادوەرەکان 

سیاسیەکانی شار دا بڕیاری مەرگی سوکرات دەردەکەن و سوکرات لەسەر ئەوە 
الوانی شاری لەڕێدەرکردووە و ئینکاری خواکانی شاریش ""ژەهرخواردوودەکەن گوایە 

مامۆستاکەی ئەوەشمان پێدەڵێت، دوای ئەوەی ئەم تاوانە دەدرێتە پاڵ سوکرات "". دەکات
وی ووتوویەتی پەشیمانببێتەوە بەاڵم سوکرات ئامادەنەبووە داوالە ناوبراو دەکرێت لە

گەڵێک لە هزرەڤانان پێیانوایە ئەوی . ئەمەبکا و مەرگی خۆی بە ئازادی هەڵبژاردووە
سوکراتی ئەسینا وەدووی وێڵبووە بە سیاسییەکانی ئەودەمە هەرسنەبووە و بۆیە 

اون تا سوکراتی پێوەبگلێنن دەستەبژێری سیاسی ئەو وەختەی ئەسینا وەدوی تۆمەتێ دی گەڕ
بۆیە ئەو تاوانەی دراوەتەپاڵ سوکرات دروستکراوی ئەو دەستەبژێرە سیاسیەی ئەو دەمەی 
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 . یۆنان بووە کە دیتنە فەلسەفییە سیاسییەکانی سوکراتیان وەکجاران پێقبووڵنەبووە
لەمحاڵەتەدا پرسیارەکەی ئێمە لەسەر کوشتنی سەردەشت ئەوەیە تاوانەکەی سەردەشت چی 

 ؟   (کاکە سۆران و شێخ ستار)بووە؟ ئەڵبەتە تاوانی سەردەشتەکانی تریش 

مردنی سوکرات و مردنی سەردەشت دوو ڕووداوی هاوشێوەی مێژووین یەکەمیان سەرچاوە لە 
سوکرات قووربانی . هەڵدەگرێ و ئەویتر ڕۆژهەالتیڕۆژئاواییەوە ( زۆرداری)دیسپۆتیزمی 

. باوەڕە فەلسەفیەکانیەتی کە دەیویست ڕەوتی شارستانی ڕۆژئاوا ڕوەو ئاڕاستەێ تر بگۆڕێ
هەرچی سەردەشتە قووربانی ئازادیێ گەندەڵە کە ڕێتدەدات ووتنەکانت بڵێیت وەلێ دواتر 

 . مەحفتدەکاتەوە

کە تائەمڕۆ ڕووبەڕووی مرۆڤایەتی دەبێتەوە  گەورەترین پرسیارێک پاش مەرگی سوکرات
ئەوەیە چۆن کۆمەڵگەێکی نموونەی لەشێوەی کۆمەڵگەی ئەسینا دەستی چووە کوشتنی 
سوکرات؟ بۆ ئێمەی کوردیش پێویستە ئەوە ببێت بە پرسیار ئێمەی کورد کە دەمێک نیە لە 

و  گەرووی ستەم و مەرگ قووتارمانبووە چۆن دەستمان چووە کوشتنی سەردەشت
 جۆرە دیاردا ؟ ئێمە کە بەخۆمان قووربانی ئەو( کاکە سۆران و شێخ ستار)سەردەشتەکانی تر

نەین، واتە کوشتن، چۆن ئاوا زوو توانیمان جێی بکوژانی شاعیری ئازیزمان دڵشاد 
مەریوانی و هێژا عەبدولخالق مەعرووف بگرینەوە؟ ڕەنگە بۆ چەتە سیاسییەکان، ئەوانەی بە 

ەیانەوێ تەمەنی مانەوەیان درێژەپێبدەن، سەختبێت وەاڵمێ کوشتنی ئەویتر د
قەناعەتپێکراومان تایبەت بەم جۆرە پرسیارانە پێبدەن بەاڵم بۆ ئێمە و بۆ لەمەبەدواش زۆر 
ئاسانە دەرکبەوەکەین کوشتنی بەوجۆرەی سەردەشت خەونی بوونی هەولێر بە شارێ 

 . پۆستمۆدێرن بەتاڵدەکاتەوە

سەاڵتی سیاسی شانازی بەوەوەدەکات خەریکە بیکات بە شارێ لە هەولێر، لەبەرئەوەی دە
شارەکانی جیهانی یەک و مۆدێلی سیاسی و ئاوەدانکردنەوەکەی ئەم شارە نیازوایە بەرەو 
شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و ڕۆژهەالتی ناوەڕاست ببرێت ، ڕۆژنامەوان لەم 

رین شێوەیە، تیایا هەڵدەفڕێندرێت و شارە نموونەیە بەتازەترین شێوە، کە خۆی کێویت
 .دواتر دەشکوژرێت

دەکەن پێویست و گرینگە ئازادی  مانەئەو مەرگی سەردەشت و سەردەشتەکانی تر ڕێنومای
ڕاستەقینە لەو ئازادیە بەشمەککراوە جیاکەینەوە گشت گیانی ساختەکارییە و دەرگای تەنیا 

تن و وەکیتریش لە شوێنە گشتیەکانا بۆ ئەو دەجاالنە لەپشتە کە ژێراوژێر لەگەڵ دەسەاڵ
نوێنەری الوان و قووتابیانن و هەمووشەوێکیش بە ڕوناکبیریێ سەرخۆشانەوە دێنەسەر 

بیرماننەچێت، . شاشەی تەلەفزێۆنەکان و پووچی لە ڕێگای ووتنەکانیانەوە هەڵدەڕێژن
دا لە ئەو گەندەڵیەی لە هەنووکە. ئازادی گەندەڵ شتێ ترسناکە و تابلێی ساختەکارە

شارەکانی کوردستان لەناو شادەمارەکانی مێدیادا خۆی پەنهانکردوە دۆزێ فریشتاوی بۆ 
 .مێدیا خۆشکردووە تەنیا دەجالەکان بکارن تیایا زمان درێژبن و ئازادانەش بیربکەنەوە

بۆلەمەوال دەکرێ بێزمانبێتەوە ڕۆژنامە بخوێنینەوە؟ : دەشێ لێرەدا پرسیارەکە ئەمەبێت
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امادەبین گوێ لەو پرۆگرامە تەلەفزیۆنیە سوفستاییانە بگرین لەژێر یانیش دەشێ ئ
سەرقاڵی چاڵهەڵکەندنن بۆ یەکتر ؟ بەدڵنیایەوە دەکرێ بلێین "" ووتنی ڕاستی""بیرۆکەی

پێویستە ئەو ڕۆژنامانە بخوێنینەوە و لەو پرۆگرامانەشدا بەشداربین کودەتا دەکەنە سەر 
و بێباکانە گوزەردەکا و خومخانەئاساش وتار و ئازادی گەندەڵ، ئەو ئازادیەی بکوژە 

 . نووسینی ناکاریگەرمان بۆ بەرهەمدێنێ

چش با گەندەڵی باڵبە سەر ئازادیا بکێشێ بەاڵم تاکی تازەی کۆمەڵگەی کوردی پێویستە 
لەوەبگات ئەویتر کوشتن شتێکی کولتووری نییە بەاڵم وەک دیاردە تەنیا بۆئەوانە چارەسەرە 

ئەویتر )ڕاستە ئەمە. ە دەیانەوێت کولتوورێ بێننەکایەوە تۆقاندن بچێنێلەڕێگای کوشتنەو
بەرهەمی ئەو ئازادیە گەندەڵەیە بەهۆی مێدیاێ مشەخۆر و ( کوشتن یان چاندنی تۆقاندن

دەجالەوە توانیویەتی تاکی ئاواپەروەردەکا بکارێت بکوژبێت بەاڵم هێزە باشەکان و دژە 
ئەم جۆرە کولتوورە دەکەن و ئەو دەنگانەش  لێرەو لەوێ  بەدەکان ڕۆژانە کار بۆ وەالوەنانی

هەروەها . پاش مەرگی سوکراتەکەی هەولێر بەرزبوونەوە نیشانەبوون لەسەرئەوەی دەیڵێین
ڕاستە بکوژەکان تائەندازەێک توانیویانە کولتووری کوشتن بۆ سڕینەوەی ئەویتریجیاواز 

کولتووری بەعسیزم پۆالینتر نییە،  لەناومانا بچێنن بەاڵم ئەمجۆرە کولتوورە ، کە لە
 .تابڵێیت کەمتەمەن و بێ ئایندەیە

هەروەها ڕاستە کوشتنی ئەویتر هەمیشە هۆی جیا لەپشتیەوەیە بەاڵم کوشتنی لەمجۆرەی 
بەسەر سەردەشت دا هات سەرچاوەێ سیاسی هەیە و باشترین داڵدەی ئەم جۆرە سیاسەتەش 

خۆی وەک گوماناویترین شێوەکانی کوشتن ئەم جۆرە کوشتنە هەمیشە . زۆنی گەندەڵیە
دەبێت و مێدیای ناوبراویش وەک شتێ  نیشاندەدات وەلێ لەناو گەندەڵی مێدیادا نووقم

کوشتنی لەم شێوەیە کە خۆی وەک جۆرە کوشتنێ بێ بەڵگە . سەرەزارەکی گوزارەی لێدەکات
چونکە ئەوە . ەوەنیشاندەدات ئەفسووس لەتەککاتدا پیردەبێت و دەشکەوێتە زۆنی بیرچوونەو

کوشتنی سیاسیە ئەو سێستەمە بێ بەڵگەیە دروستدەکات و شیاویش بۆ لەبیرچوونەوەی 
بۆیە کوشتنی سیاسی هەمیشە بە ئیدانەکردنی ئەنۆنیمەوە . ئەوی ڕوویداوە خۆشدەکات

بیریشماننەچێت کە بەهۆی کوشتنی ئەنۆنیمەوە . سەرقاڵتدەکا( نەناسراو، بێناو)
چونکە . رین هێزی دەدرێتێ بەاڵم ئەمە هیچ بەرهەمناهێنێتخستنەژێرپرسیار زۆرت

ئەنۆنیمیەتی کوشتنەکە خەیاڵی پرسیارکردن پەرتدەکا و هەموانیش لە دەوری گومڕای و بێ 
بۆیە ئێمە ئێستا لەژێرسایەی مێدیای گەندەڵدا لە قۆناغی ئەنۆنیمیەتدا . ئاکامی کۆدەکاتەوە

 . دەژین

. ریش زۆربەی تاوانەکان دراونەتە پاڵ ئەنۆنیمەوەلەپاش کوشتنی سەردەشتەوە و پێشت
لەمحاڵەتەدا پرسیارەکە ئەوەیە تاکەی ئەم ئەنۆنیمە لەناو ئێمە دەژی و بەئارەزووی خۆشی 
کەتنی گەورەگەورە دەکات؟ هەڕێمێک کە هێندەی والتێ زەبەالح مێدیای هەیە و زۆرترین 

ارەی ئەم ئەنۆنیمەمان بۆبکات؟ پارەش لەم مێدیا ناکاریگەرە سەرفدەکات بۆ ناکارێ شیک
. لەبەرئەوەی دیسانەوە ئەنۆنیم مێدیاکە بەڕێوەیدەبات ناکارێ ئەم شیکارە بەدەستەوە بدات
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ئەمەو بەپێیئەوەی کولتووری کوشتن وامانلێدەکات لە ڕەها بژین و زۆرترین پێوەندیش 
ی ئازادی من لەتەک ئەنۆنیمدا خۆشکەین ئەم کولتوورە لەالێ پێماندەڵێت بوون و نەبوون

لەگەڕناخا و لەالێتریش پێماندەڵێت من هەم تا تۆڵەبکەمەوە و تا ئەویتر بۆ هەمیشە لە 
ئەم کولتوورە کە خۆی وەک دوا چارەسەر نیشاندەدات هەرگیز ئەوەی . هەناوی تۆقان بژێنم

ئەم کولتوورە . بیرناێتەوە ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەویش قووربانی نەرێتی تۆقان بووبێت
خۆی هەیە و ئازادیت بۆ فەراهەمدەکات تالەوسەرەوە وا لە ئازادیبکات بچێتە لێکسیکۆنی 

بۆیە . خوێنتەوە بەاڵم  بەفیعلی ئەوە ئازادی نییە لە خوێنتا دەگەڕێ ئەوە گەندەڵییە
کولتووری کوشتن ئازادی قێزەوەندەکات و خۆشی وەک چارەسەر دەبینێتەوە 

 (.  پێشنیاردەکات)

و گەر سەربازێکی مارنزی ئەمەریکی یان پاسەوانێکی بەڕەگەز بیرنەچێت، کوژرا ئەوەشمان
بیانی بەردەم کونسلخانەکانی هەولێر بایە دەستبەجێ بە هەلیکۆپتەر بەسەر سەری بااڵترین 

سەعاتیان دەداینێ تا بکوژیان تەسلیم  73بااڵخانەی سیاسیمانا دەخوالنەوە و مۆڵەتی 
ین چۆن بۆلەمەوال ڕوومان دێت باس لەو باشە گەر ئێمە ئاوا بکوژی یەکترب .بکەینەوە

زۆرداریە سیاسییە بکەین لە بەشەکانی تری کوردستان دا دەرهەق بە تاکی کورد پیادەدەکرێن؟ 
( واتە ببین بە بکوژی یەکتر)هەروەها گەر ئێمە چاوقایمبین و تەنانەت ئەوەش بکەین

لەوەبکەین ئازادی  بەدڵنیایەوە پێویستە بۆلەمەوال شەرمدامانگرێت و ڕووماننەێت باس
ڕادەبڕین لە هەرێمەکەمانا سەردارە؟ چونکە ئەو ئازادیەی هەیە بۆ مسۆگەرکردنی بژێویە 
بۆئەو دەجاالنەی لە شوێنە گشتیەکانا، لە کۆڕوکۆبوونەوەکانا، لە سمینار و بەرنامە 

 تریش لەژێرەوە کەباب لەگەڵ بەرپرسانی تەلەفزێۆنیەکانا، قسە بە دەسەاڵت دەڵێن و وەکی
قووربان من دەکارم ببم بە " بڕیارە سیاسیەکان دەخۆن و پێشنیاری ئەوەشیان بۆدەکەن 

 ".  ڕاوێژکارت

کوشتنی سەردەشت و سەردەشتنەکانی تر، کە دەبێت بە بەشێ لە مێژووی ڕۆژنامەوانی 
هاوچەرخی کوردی، پێویستە ئەم ڕۆژنامەوانیە نەبەردانە لەتەک هێزی کولتووری کوشتن، 

 . سەتی ئازادی گەندەڵ پێکدێنێ، لە پێکداداندا بێتکە ڕۆحی سیا

 

 تیرۆرکردنی نەوەی ئەمڕۆ:تیرۆرکردنی سەردەشت

 ڵربایپ رهادەف

 یقا بارته  به ڕ، پ وه( وا نه) یۆیراد ی گهڕێ  له ، وه هییدكردنیه شه یژڕۆ م كه هی  له نۆچ ك وه
  له شیپاشان.. هاوارم كرد كێتیو سا  زنامهۆموو ر هه  ر له كوردستان، به یموو ئاسمان هه
و  ۆزانك ییقوتاب یدكردنیه شه ی دانهیئ  وه كوردستانه یكانۆناوخ  زنامهۆر ی گهڕێ
  وه و كرده ئه ینجامدان ئه  به  جونكه.. م كرد( شت عوسمان رده سه)نج  گه ینووس ژنامهڕۆ
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وان  ئه  كه  وه كرده انیدووپات ستانیرۆریو ت رست به نهۆو ك نۆك یقل تر عه یكێجار ، نه وه زهێق
م  كه ده داوا  دووباره دا رهێل... خوازیئازاد یانینج و قوتاب گه یبوونیاخیر  رامبه به دان سهۆب  له
 ۆیناوخ یشیو ئاسا سیلۆپ یزگاكان ده یت بهیتا و به كان دارهیند وهی په  نه هی، ال زووه یرچ هه
 یتاوانباران و بكوژان یركردنیستگ و ده  وه نهیزۆد ۆب ،ۆخ  ونه بكه یدیج  به م،ێر هه
 یك هی وه كرده ها هو ی وه پشته  له انیست ده ی وانه موو ئه و هه( شت رده زه) دیه شه یندكارێخو

 نیارتریست هه یژدانیو  ووداوهڕم  ئه  چونكه ن،ێم دادگا بكر رده به ی وانه هڕو   هی هه ندا وه زهێق
م  ئه ی ندهیئا یپشت ی هڕبڕب  كه ندكارانێخو یژێتو: زامدار كرد ی هیگاڵ مهۆم ك ئه یژێتو
 .ن تهاڵو

كورد،  یخوازیئازاد ینجان و گه ندكارێخو ڕیگ ینگ ده ،یقوتاب ی( شت رده زه) یركردنۆریت  به
 .ێناب شۆخام زیرگ هه زاویرگ هه

 

  یه وره شت تاوانێكی گه رده تیرۆركردنی سه

نزیكی  شت عوسمان، له رده رمی زه نوس، ته فراندنی، خوێندكارو رۆژنامهدا، دوای  م رۆژانه له
و  و ئازادی ق دیموكراسی رهه ده  وره ش، تاوانێكی گه مه ، به وه ته پارێزگای موسڵ دا، دۆزراوه

 . نجام دراوه ی خوێندكاران ، ئه وه و بزوتنه پیرۆزی زانكۆ

 .ر بیری ئازادبێ سه ، چ جای له ، تاوانهك بێت رچیه ر هه سه نجامدانی تاوانی وا، له ئه

ت  نانه و ترسنۆكن، ته ترسن ده  خنه و ره ران و نوسه نوسین له  ، هێنده كه رانی تاوانه نجامده ئه
ند  شت عوسمان، دوای فراندنیشی، بۆ چه رده تی سه م ئازایه رده به خۆیان له  یانتوانیوه نه

 . هیدیان كردووه شهر زوو  هه  رۆژێكیش رابگرن، بۆیه

بێ، بێگومان، بۆ  ر پاساوێكی هه هان، بۆتاوانباران هه ری تاوانی ئاوه ی پاڵنه و هۆیانه ئه
و  ردی و نامه ون ی خوێندكارانی كوردستان، تاوانی ئاوا قێزه وه و بزوتنه رو ئازادی خوازان نوسه

 . وه رگیز لێیان نابێته هه كه  یی یه میشه زاری هه رمه مۆری شه

وێ،  كه رئه كانیش ده و بكوژه كان تا هۆیه ، هه چی یه  كه نجامدانی تاوانه نازانین هۆی ئه  ئێمه
و  كان اڵم ئاماژه ین، به ش بده كه و هۆكاری تاوانه ر تاوانباران سه ناتوانین حوكم له

نی، نوسیو ن، كه كه شت ده رده ی سه خنه نگاندنی میدیاكان، باسی بیرورای ئازادو ره ڵسه هه
  خنه ره و له نوسین و له وشه ی له وانه ت له فره ك نه بێ، ده مه شت ئه رده ر تاوانی سه گه ئه
نجام  ر ئه هیدكردنی نوسه تاوانی شه  خنه ر نوسین و ره سه ك، له رالیه سێك هه ركه ترسن، هه ده

و  زارین رمه لكاوی شه تا بیناقاقایان نوقمی زه ، هه نه س و الیه و كه بدات، ئیتر ئه
و ژیان  ت ، شانۆی سیاسه كی بێ وێنه زاریه رمه شه ، به نه س و الیه كه  م جۆره ، ئه وه دڵنیایشه به

 .جێ دێڵن
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 شت رده گیانی پاكت سه ساڵو له

 كانتان بكوژان وه كرده ت له فره نه

 ختیار البه مه

7505/0/0 

 

 شەهید سەردەشت و ئازادی

 ٣١٠١ یما ی٠٧

 اریخت به ال مه

  یدكردنیه شه  ینێز تهڵد یكوردستان، روداو ییاسیس  یپان هۆڕ، گ م مانگه ئه  یتا ره سه
 ك، هیو ال س ركه هه ، وه نهیڵێی تر ده  یكێ، جار م روداوه ئه.  یژاند شت عوسمان، هه رده سه
  ی وه له  جگه  مه ئه.  وه تهێنێم ده ۆب  ی وره گه  یك هییزار رمه ، شه داوه  ینجام ئه  ێلم بسه  یر سه له
 ..بگات ییاسای  یسزا به  ستهیوێپ

  یجار.  ونه زهێق ڵێیتا ب هه  كهێدادگا، تاوان  ێب به  یشیكوشتن ،ۆڤمر  یرفاندن ، یاستڕ به
موو  هه  كه ك هی وانهێپ  تهێب ده و تێچ رده ده كێس كه  یكوشتن  یسنور وا، له  یتاوان  هی واهه

  یكات له  هۆیب.  نجامدراوه ئه  ۆیخ ر به رامبه به  كه ست بكات، تاوانه هه ژدانیو به  یكێس كه
 .تێب فراوان ده ییزا هڕنا و  ڵێجو قام ده وادا، شه  یتاوان  یئاشكرابون

  یو بناوان بنج و وه تهێكبدرێل  كه روداوه ، نه هیال مه هه ، شهیستیوێوادا، پ  یرودان  یكات له ماڵ به
  یزمون ئه ، وه مهێئ  ی روانگه له.  وه نهێساغبكر ، وه تهێو كه دهێل انیوا  یروداو  ی نهاڵ و هه ئه  ۆیك

 و  ێنریبب  انهیت بابه  ێب ده ، هاتوهید به دای هیسا له  ی هییو ئازاد و ئه كوردستان  یاتنراویبن  تازه
 ژوشێم ییژاێدر به و هییژوێم  یك هی سهۆپر  یموكراسید.  ێبكر  ڵ گه له  یوت سوكهڵ هه شیناڵق عه به
 و  ید تهێهاتب نه  یكان ركه ئه ناغۆق به ، هین  یموكراسید  یزمون ئه ك هی.  ید تهۆهات ناغۆق به
  نهیشێپ  ێب  یوتو دواكه  یالن ناو گه له  یت بهیتا به.  ێستبیو نه  یشیژێدورو در ییژوێم  یكێو هێڕر
 ڕ مه له  هییژوێم  هیو راست ئه ییشناۆر ر به له . یساز شهیپ  یشۆڕش و  یر شنگهۆر و سانسینێر
 ت،ێكر ده  ێست پ هه  یئاسان به ت،ێدر ده ستاێئ  یئازاد  یزا فه  له ت قهید كێكات ، یموكراسید

  یكان ناغهۆق  یچاو ره  ی هییم ئازاد ئه ، هییاسای و یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  یازادم ئ ئه
ر  سه له  ی ستهێوڵ ئاوادا، هه  یروداو  یكات له  هیقوا هه ، ێناكر ایت  یموكراسید  یكردن شه گه

 . وه هیموكراسید  ی سهۆپر  یرخستن سه  یت خزمه  تهێبخر  یئازاد  یكان ئاراسته  ێنو رله سه و  ێبكر
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  كه ، ێندرێقڵبخو ۆوت ئه  یدانڵای خه ندا،یرو نوس نوسه  یكێند ناو ناوه له ، هی وره گه  یك هی هڵ هه
  یارید  هی هڵ م هه ئه  ی شهیو ر گ ره  ی وه ئه ۆب.  ێسنور بكر  ێب  یئازاد له  یو هیڕ په  ێش ده  هیگوا
ناو  له ،یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  ییئازاد ڕ مه له.  وه نهی ده رابردو ده له كڕێئاو ن،ی بكه
  یحزب و شانێتك حمه زه ی هڵ مهۆك وانێن كوردستاندا، له  یتاڵ ژههۆر  له  یت بهیتا به شدا،ۆڕش
 كتر هی  یها هڵسا  یكان هۆیه بو له شیكێك هی. دابووی ر په سه له  یرۆز  یكڕێمشتوم موكراتدا،ید

ناو   ، هاته وه كانه په بانچه  ی گهڕێ ر له هه ، وه نهڕی راپه  یدوا له  هڕم مشتوم پاشان ئه. انیكوشتن
  یكارێكر  یزمینۆمۆك  یوان هیڕ په شیرترۆز.  وه شهیراقێع یكوردستان  یكان هیاسیس  شهێهاوك

و  ناو ئه  وتمه كه كێم كه ، ی سانه و كه بوم له كێك هی شمۆخ.  ئاراوه  هیناێه انی زهێم ت ئه
زمون  ئه ماڵ به.  وه تهۆم وت و دروشمه ئه كێند جار چه 0227 ۆب 0220  ڵیتا سا هه. ش هیزا فه
. ناكات شیئازادا  یت ت خزمه نانه ته.  وه تهێبكر  ی گهێناو واقعدا ج له ، كهێدروشم خست،یر ده
 ایو دن كوردستان  یكێنێشو چیه بون، له  و دروشمه ئه  یگرڵ ههاڵئا  ی وانه مو ئه هه كوڵ به

ناو  له ، هۆیر ب هه. اندایشیكان حزبه  یناو خود ت له نانه ته.  ناوهێه نه ست ده به تانیوتن ركه سه
م  ئه ، وه شهیتاڵ ژههۆر  یكوردستان  یشانێتك حمه زه ی هڵ مهۆك  یكان نه هیال به شدا،یكان په چه  زهێه
 .  زهێم پ كه ستاێئ ، زهێت

 ماڵ ، به وه رزبكاته به  قه و ره ق زه  و دروشمه ئه نم،یناب  یاسیس  یزێه راقدا،ێع  یكوردستان له
 شێو پ پاش ردا،ۆراوجۆج  یت بابه كێند هه  م له هه و  یر هگ ژنامهۆر  یند ناوه م له ، هه وه كرده به

  یاستڕ ناوه ش له مه ئه.  وهكرا  زهێم ت كار به  وه كرده به ش،یانۆڕگ  ی وه بزوتنه  یدانڵ رهه سه
  یوا  یدانڵای خه شدا،یانۆڕگ  ی وه ناو بزوتنه له ستاێرو ئ نوسه نیند ناو چه ، له وه كانه ده وه نه

 ت، هڵواڕ به  ته بهڵ هه.  هیها ره  یكێماف ، یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  یئازاد  ، كه دروستكردوه
 ت هڵواڕ ش، به كه دروشمه  ی وه رزكردنه به  ێب به یكردنێج بهێج انی،  م دروشمه ئه  یرزكردن به

 شتاێه ، هیمواێپ م،ۆخ  ڵیحا ش به به.  دژواره رۆز  یكردنێج بهێج ماڵ به.  هیكیژۆل  یك هیداوا
ناو  م، له كه  یالن. نی بكه و هیڕ په ، هییئازادا  رهۆمج ئه  ی و ئاسته ئه  نهی ، بگه ماوه رمانۆز

  ڵقبو ستادا،ێئ  یكان هیاسیس  ناو حزبه له. وا ناخوا  یدروشم ، مهێئ  یت هیاڵ مهۆك  ینیۆسیتراد
.  هڵحا مه شدا،یكان به زهه مه و نیر ئا رامبه به له.  مه سته كاندا، تهاڵ سه ر ده رامبه به له ، ێناكر

 . وه تهێب ده  ی گهێج رداێبژ سته ده  یر نوسه  ڵیای خه نها له وا ته  یدروشم ، ێواب كه

 و  یف لسه فه  یك هیما بنه  ێب نه وه ، یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  ییئازاد  یدانڵای خه  یدروستكردن
ناو  ت له نانه ته زم،ڵیبرایر ل سه له شیكێشتنی گهێم، ت كه  یالن انی. تێب هه  یت هیاڵ مهۆك

  یچ كه.  هین ردستانداكو  له  ڵبرایل  یزێه چیر ه هه  وه ئه. تێدابڵ ههیر سه شیران نوسه  یكێش به
 ، هییئازاد  م ئاراسته و ئه ران، دروست بووه نوسه  له كێرێبژ سته ده  یال ، دانهڵای و خه ئه
  یت متر خزمه كه ، هییم ئازادا ئه  هیوا مڕ باوه مۆخ. ن كه ده و هیڕ په اندایكان نهیو نوس ستون له

 ، ندهیئا  یها هڵسا اشمینڵد.  كردوه اتریز  یئازاد  یكان دوژمنه  یت خزمه كوڵ ؛ به كردوه  یئازاد
م  ئه  یلماندن سه ۆب.  ۆڕێگ ده  وته م ره كوردستاندا، ئه  له  یموكرسید  یوتن شكهێپ  ینجام ره سه

 .نی كه ده دیه شه  یشت رده سه  ی كه هیواڵای خه  نهیر نوس سه له ك هی ستهێوڵ هه  مهێشمان، ئ قسانه
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و  ناو ئه ر له گه بوو، ئه یوانڕ چاوه  وره گه  یكێژڕۆدوا و  هۆیزانك  یندكارێخو  ئاوا، كه  یكێالو
 نۆچ ، ێكراب دروست نه دایشكێم وا له  یدانڵای خه ، هییاسیس  یرت شه دوی قه  ێب ییئازاد  یزا فه

. نادات  ی گهێر ك، هیاسای ساوێر چیه ، ارهید خت شوهێ؟ پ!ینوس ده یوا  یكڵێای خه  نهینوس
 ستاێر ئ گه ئه: پرسم من ده.  وهینوس  ی كه نهینوس  هڵای ، خه بوه هه  یوا  یدانڵای خه  چونكه  یچ كه
 انی ، یكیر دا سه له انی ، ۆیخ  یر خوشك سه تر، له  یكێر نوسه ، هیشت بمابا رده سه دیه شه
ئاسان بوو  ،یباینوس ، یت هیویسنو  ۆیخ  كه  ی هی وهێم ش به ، یشیكێت خزم نانه ر ته سه له

 و شنیماو كه  ی رانه و نوسه ئه دام هڕ و باوه له. بو ده ئاسان نه دام هڕ و باوه بكات؟ له  ڵیقبو
ن،  كه وا ده  ینینوس  هڵای خه و هیاسیس  یرت شه دوی قه  ێب ییئازاد  یدانڵای خه  رهۆو ج له  یرگر به
 انیكینز  یكێس كه و انیخوشك ان،یكچ ان،یژن یدژ  نهینوس  ته و بابه له شیمان ئه امینڵد

و  ژن  یالمار په  ی وه ئه  تهۆشت گه نه  یوروپاش ئازاد ئه  ت له نانه ته.  ێقوت ناچ انێیپ ، ێبنوسر
 .  ره سه له  یتوند ییاسای  یسزا ، ێبدر شیالمار په.  ێبدر  گهڵ به  ێب به كتر هی  یخوشك

ر  هه و مان كه تهاڵ سه كان، ده رپرسان، حزبه به  ڵی نده ر گه سه له ، رهۆز ش گهڵ به ، رهۆز گاێر
  ێرج مه به.  ێبگر  مه له  گهێر  ێناتوان شیس كه.  ێتر بنوسر  یئابور و  یاسیس  یكێند ناوه

  كه ، ێوا بنوسر  ینینوس  هڵای كات خه ده ستیوێچ پ تریئ.  ێندرابێلم ئامار سه به و  ێب گهڵ به به
 . ق ناهه كا به ده شیق هه گومانێب

 كێر ند نوسه چه  یوا ال  یدانڵای خه  كه  هییئازاد  ی هیزا و فه ر ئه سه م له كه قسه  یكڕۆ ناوه
  یشت رده سه  یدكردنیه كو شه وه  ڕیرگب جه  یروداو  هی واهه  یجار  كه. كات دروست ده

  یرت شه دوی هق  ێب  یئازاد  یناو به ، نراوهێرژ  ی م ئاوه نازانم ئه  یدور من به كه. تێو كه دهێل
 ستاێئ ماڵ به ، وكراوه هیڕ په  وه رانه نوسه  یرێبژ سته ده ن هیال تا له ره سه  راسته ، وه هیاسیس
و  ئه  یتاویل  ورده  ورده  هۆیب.  بوه كان اوازهیج  ژهیسترات و كان هییاسیس  شهێهاوك به واڵ كهێت

  یتر وره گه  یسات كاره  هی هه میترس مه ، یاسیس  یرت شه دوی قه  ێب  یئازاد  ی رژاوه  ئاوه
  وره گه  یاسیس  یتن كه ، ێو انهیب  وه هی گهێم ر بن، له م، هه كه ده  ینیشبێپ.  وه تهێو بكهێل

 وادارم،یه  هۆیب. وا  یتن كه له نڕپ ا،یدن  یتاناڵو له كێرۆو ز رمان وروبه ده  یژوێم.  وه نهێبن
  یتاوانباران  ی وه نهیزۆر د سه له  ێسورب خواز،یدئازا  یكێس مو كه هه ، ستهیوێند پ چه
  یروداو ن،یش ب وه ئه  یایمان كاتدا، ور هه له ان،یاندنی سزا گه و به شت رده سه  یدكردنیه شه

  یاسیس  یتن كه ۆب انۆیخ  كهێم ده ، ی نانه هیو ال س و كه ست ئه ده  داته نه زمانۆس  یو هڵوا، ج
 .  داوه ساڵ مه

  نه هیال و  ێرابردو، بكر  یناڵسا  ی هییزا ئازاد و فه ر ئه سه له كێگۆالید ، یت هیشۆخ  ێیج
 !!اریناد  ینوس ست چاره ده  نهێدر نه  یشیكان شهۆخام  نه هیال و نێشتر بكر گه  یكان شه گه
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  یه هه  وه رپرسیارێتی لێكۆڵینه به  كوردستان پێویستی به

 وبنڕ ڵكیما: ینینوس

 زیئارام عز:  یانێڕرگ وه

 داینی هه یژینو  الكان له مه یهاندان  به تیكر باس ده ی هێیو ب ،به ردا مبه سهید ی 7  له
 یدوكان نیند چه یسوتاندن  ست به ده ی وه ئه شێكرد و پ انی وهَ  بال داۆزاخ وێن به ران كدهیت

  له رۆز یك هی ردا  ژماره رامبه به له. درا كێت شیساج مه یكێدوكان تێبكر لێو ئوت یشۆفری مه
و  یسالمیئ یكگرتوو هی یكان سهیفۆر ئ سه  كرده انیرشێه موكراتید یپارت یچاالكوانان

  كه  هی هه  شهێك ك هینها  ته دا رهیل. ێڵمیو س كۆده یر وروبه ده  له یكان هیعالمیئ  نگهینوس
دوو  ۆزاخ  له یسالمیئ یكگرتوو هی ی وكاته ئه”   وه كاته ده وونڕ مۆب كگرتوو هی یكێچاالكوان

  موكراتید یپارت .”ر كار البران سه له  وه ته كومهح ن هیال ر زوو له بوو هه هه یمامیئ
  هیال و مه ئه  عوسمان كه لیسماعیئ.  ”تێنێزر مه دائه ۆب یژێخات و وتارب ده كڕێكان  وته مزگه

( تیَ  هاوال)  به  كه ساجه مه یر دوكان سه  كردنه رشێه ۆدابوو ب یكان نهێژخوینو یهان  بوو كه
 . هییو پارت و ئه  هیسالمیئ یكگرتوو هی  له یقڕو  ئه  ووت كه

  كه دای وه ئه یمانی كرد و په ی كه هیژیتوندوت ی نهۆرك سه یرزان سعود به مه مێر هه یكۆر سه
 یرزان ،به وه داخه م بهَ  ال به. تێنێبه كێپ  كه وداوهڕ  له  وه نهۆڵیكیل ۆب ت بهیتا یك هی ژنهیل
  شهیو ئاسا یرتپا یدژ  له  كات كه ده  رشكردنانهێو ه له  وه نهۆڵیكێل  كه تێن داده ك هی ژنهیل

  له  وه نهۆڵیكێل ۆب  كه ن هیوڕێو  ك ئه وه ن وه هۆیخ ی كه زبهیح  له كان ره رشبهێه  كێرۆج به
وان  ایسور یكۆر سه ید سه شار ئه ك به وه اخودی ، ردراوهێن كێشكیمر ڵیر ما سه  رشكردنهێه

  وه هۆیخ یكان هیشیئاسا  زهێه ن هیال له  دات كه ده  رشكردنانهێو ه له  وه نهڵیَ  ۆكێل یمانی په  كه
  كه  وهێهاوش یرشێه نندی م پاش چهَ  ال به تێبۆاستگڕ یرزان به  هی وانه له. انیر سه  ته كراونه

  واده خانه ن هیال له تدا هڵحا كیند هه  سزا و له  له انیربازبون و ده ی كه زبهیح ن هیال له
 یرزان نجام دران  به ئه  ئازاوه ینوسان ژنامهڕۆو  كان نهیۆزسۆپۆئ  زبهیح ر سهۆب  وه هی كه كهینز
 .  ست داوه ده له ۆیخ یت هیسداقیم داۆڤمر یو ماف یر روه دادپه ی له سه مه  له

 كان هیاسیس  ارهی نه یدژ  له  دراوانه سزانه  رشهێدراو و ه نجام نه ئه  وه نهۆڵیكیم  ل ئه ی ژماره
 رێول هه  له شیئاسا یكان زهێدا  ه 7550 یر بهۆكتۆئ یمانگ  له.  هیدا شه گه  كوردستاندا له  له
 ییپاش دادگا.   وه ندانهیز  خسته انییمسا نه تیَ  و هاوال اری نه یر نوسه یقادر دی سه یمال که

ر  سه به یندانیز ڵسا 45 یسزا  كه كراوهۆڵنترۆك یزبیح  به  مه حكه مه یعات سه ك هی یكێكردن
  وه نا ئه اخودی  هڵشنایفۆمال پر كه رۆدكت یینوس ژنامهڕۆ ایئا  كه ی وه له.   پاند مالدا سه كه
 ڕیكو یبان هڵقوباد تا  كه بوو وه هئ. بوو نه ڵیشنایفۆپر   كه كردنه ییدادگا ی سهۆپر  كه  وونهڕ

 یس یواشتنت د وێن یسان كه  به ی كه سهی كه  س بوو كه كه م كه هی كۆر سه یبان هڵالل تا جه
و  ئه  ق بوو كه زه  نده وه ئه  هیلكارێشێو پ ئه  كه تێبووب وه ر ئه به له تێچ دهێش پ مه ئه اند،ی گه
 اترت زیَ  ووال ی وه ره ده  له ی كه مهێر هه ی نهێو  هكردبوو  ك  وه به یست كورد هه ی ره نهێنو
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 یماف یكان هیلكارێشێپ  كه كداێكات له.نرایب ده ش هڕ یر سه ۆب ی وه ك له وه تیب ده نتریناشر
و   كردووه داێت یو هڕ ادهیز ی وه كاردانه موكراتید یپارت  نراوهیب دا كه سهی كه  له ۆڤمر
 یك هیران گهین  كه كردیوا دا انهیلكارێشێو پ له كێرۆز  له یرزان به ی هڵما بنه یندامان ئه یگالن وهێت
 . ئاراوه  تهێكوردستاندا ب  له ۆڤمر یكان مافه یخۆبارود  ت به باره سه یت هڵو ودهێن

 شێپ له موكراتید یپارت یكان مال   چاالكوانه كه یكردن یندانیز  دوو مانگ له پاش
 یو كوشتن كۆده  له یسالمیئ یكگرتوو هی یر لق سه  كرده انیرشێه یتوند  به كاندا بژاردنهڵ هه
 ر سه نها له ك ته ش نه مه كرا ، ئه  وهێل یباس دایسپ یشكۆك  له  كه وداوهڕ.  و لقه ئه ی ركرده سه

 كدایكات له  وه داخه به. دایگرێج ینیو چ شۆب كۆر سه ڵ گه له ۆوخ استهڕ  كوڵ نزم به یكێئاست
 تێریبگێل ی زهڕێو  ئه تێب ده  هیوا ێیپ  وه ره ده  تهێچ ده كێكات  هی نهێو و بوو به ران گهین یرزان به
 یت هڵحا نیخراپتر  له  كه یت هۆیخ یكان ارهڕیب رجارم زۆال ، به یت هین هیشا  هیوا ێیپ ۆیخ  كه
  له اتریز یكان هڕو كو ۆیخ  ر به رامبه به یت هڵو ودهێن یستێوڵ و هه  وه نهێنریب ده دایكراتۆتۆئ

رزدا  به ۆوت ئه یك هی گهێپ  له اخودی ن نادهڵ هه ایر سه به رۆز  كه تێنێورژ ده  كهید یكێسیفۆر ئ هه
 .ننیبینا

،  تێب یزگارڕ  و تاوانانه له تێتوان ده  كه تێواب یواڕب یرزان به  كه تیب وه ر ئه به له  هی وانه له
 ین هیال به اخودی نوسان ژنامهڕۆ ۆب داریترس مه رۆز یكێنێشو  به تێر زوو بب هه شیكوردستان

  هڵبا  به انیند وهی په ون  كه كارده كانۆخ ربه سه  ارهۆڤگ و ژنامهڕۆ ۆب  كه ی سانه و كه ئه ۆم  ب كه
  كه  مه حه  مامه یرانۆدا س 7550 ڵیسا  له. تێب نه  وه هیاسیس یزبیح یكان هیت هیَ  ال مهۆك

ش پاش  مه كوژرا، ئه  گولله  ركوك به كه  له ۆیخ ی كه هڵ مه بوو له نڤیل یارۆڤگ یرێامنی په
 یزبیح یندامان و ئه ۆیناوخ یكل خه  كه یشۆشفر له یكێر باند سه له كێكۆریچ ی وه وكردنهَ  بال
زگا  ده یكار ئاماده. وان بوو ئه  و دژ به داریند وهی په  كه كهۆریچ.شدار بوون به دایت

 رۆز كان هیانیب  رپرسه به ی وه شتنهێه ۆب یشۆشفر له ینانێكاره به ۆكورد ب یكان هیشیئاسا
ك  ها وه روه كرد و هه ده انیدا كار كه ناوچه  له  كه ی انهیكیمر و ئه ئه ن هیال ناسراو بوو له

 یسی كه.بوو ریگێج رێول هه  له  كه نراێكاره به یكیمر ئه یكێڵینۆلۆك یدژ  له شیك هی شه هڕ هه
  نه هیال  كه ی وه ر ئه سه له  هیین ك هی گهڵ به چیو ه  وه هیما یكراو ر نه سه چاره  به رانۆس یكوژران

 میر كه نید جمه نه. تێنجام داب ئه انییدیج یك هی وه نهۆڵیكێل چیه ستاێتا ئ كان هیكورد  رپرسه به
 .دا كه سهی كه یوتن نكهێشو  دا له نه شانین یك هیزو ئاره چیه  ركوكه كه ی تازه یزگاریپار  كه

  هات كه دایدوا شت عوسمان به رده سه یو كوشتن اندنڕف رانۆس یرگ مه  له ڵدوو سا یدوا
 ی هڵما بنه یند مه هڵو ر ده سه له  كه  تێبووب  وه زهیئام  خنه هڕ  عرهیو ش به یند وهی په چوو دهێواپ
 ی باره له هانیج یاكانیدیم ێڕیرد سه  شت بووه رده سه یرگ مه  دوباره.یبووینوس یرزان به
كوردستان  یمێر هه یت حكومه كدایكات له.تێكر ده ینیشبێكان پ كورده  رپرسه به  له  كه ی وه ئه
  به یند وهی په ی وه كرد به تبار مهۆت یشت رده ئاشكراكرد و سه یكان وه نهۆڵیكێل ینجام ره ده
  بوو وه نه یپشتڵپا یك هی گهڵ به چیت  ه حكومه یكان ته مهم تۆَ  ال به  بووه هه  وه رهۆریت

 وێن و له وناكداڕ یژڕۆ  توانن له ده كان رستهۆریت تێكر ده نۆچ  كرد كه نه  وه به انیش ئاماژه
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 یپارت ی و بازگانه ئه ڵ گه و له ننڕێبف رداێول هه ی رگه ناوجه  له ك هیقوتاب داۆزانك یم ره حه
 . وه بنه نه ووڕ وبهڕبردن  ده ی وهڕێ به

نجامكان  ره ده  له زگاربوونڕ ێب ناتوانن به  كه  بووه  وه ئه یرێف یكورد تیَ  ال سه ده ایئا
دوور  به ێل یانۆیو خ دایوڕ ابردووڕ یر هیبراێف یمانگ ی هیایدیو تراژ ك ئه بكوژن ،وه كێس كه

و  یمانێسل  له یپارت یلق  گرنه رد ده به ران شاندهیپۆخ  بچووك له یكڵێ مهۆك كێكات.بگرن
 كێنج كات و گه ده  كه هیغڵبا ره قه  له  قه ته  رانهێكو یك هی وهێش به  ناكهیب ی وه ناوه له كێكدار چه
 ادیز یكورد یتاڵ سه كرد و ده ی وهَ  بال یژیداهاتودا توندوت ی فته ند هه چه ی ماوه له. تێكوژ ده
 یك هی گهڵ مهۆك  هل.كرد نداریبر انیشیكێس د كه ند سه كوشت و چه انیس كه  دوازده  له
 شیست نقه ئه  به یتاوان ۆجا ب تێب نداندایز  له تێب ده یپارت ی كداره و چه ئه تیدابیموكراسید

 یك هیژیپاش توندوت له تێب زڕێ به یكێرانیز وه كۆر ر سه هه. هی كه ر كوشتنه به له تێب نه
 ینانێسته ده پاش به نداكوردستا  م لهَ  ال ،به  وه تهێنێنام دای كه نگهینوس  له   رهۆوج له

 شیخواز رمۆفڕی یمانا ر به گه ت ئه نانه ته تێت ب حمه زه  یشتنێهێج  هی وانه له ك هی نگهینوس
 .تێبكر  و كاره ئه

 یفوز حه ته  ژئاواوهڕۆ تانیَ  وال اخودیكان  كورده  له كێرۆز یال به كگرتوو هی ایئا  كه ی وه ئه
  هۆڵت یو پارت اندایوڕ داۆزاخ  له ی انهیژیو تونوت به  وه تهێستر ببه تێناب  هڵیكایادڕ انی   هی هه
 ی نهۆرك سه یبارزان  هی وانه له.  هیپارت ۆكان ب موو ئاماژه هه كداێكات و له  وه تهێنێوان بس له
ند  وا چه ئه  و كاره ئه یكردن نه ڵبو ر قه سه له تێب و جددی ر ئه م گهَ  ال به تێكردب ی كه رشهێه

 . ر به  تهێانگریب ۆوخ استهڕ تێتوان ده  كه  هی هه كێنگاو هه

 یرێچاود به كان رشهێه ی رهۆز  كه ۆناوخ یریز وه یركارالبردن سه له  له  هیتینگاو بر هه م كه هی
شت عوسمان   رده هس ی كه كوشتنه ی وه نهۆڵیكێر ل سه له تێب یجد یر پارت گه. نجام دراون و ئه ئه
  كه  داوه كان ستهیرۆریت  به ی گهڕێ  كه  داوه ی گهڕێ  كات كه ئاشكرا ده  وه ئه یسنجاو میر وا كه ئه
وا  بن ئه ك هییر گهۆشان كان وه نهۆڵیكێر ل مان كاتدا گه هه له. وه رهێول هه ی رگه ناوجه  نهیب

 یرك ئه دایموكراسید یك هی گهڵ مهۆك  وا له كات كه ده اسای یبون نه ۆب یشۆپ رده به ۆناوخ یریز وه
 . دات نه  واده خانه یند وهی تاوانبار و په یزبیح  به ێگو  كه  هی وه و ئه ئه

. تێب یپارت یشیئاسا یزێه ی ركرده سه ی وه شانهێكارك ست له ده تێب م ده دووه ینگاو هه
 ی كه نهینشێو ج ی كه وره گه  هڕكو راقێع یكوردستان یمیر هه یپاراستن یزێه یزگا ده  كه ی وه ئه
 ند چه یبان هڵالل تا جه ی كه هڕكو كێش كات مانه موو ئه هه یدوا.  وه تهێدوور بخر تێب ده تێب
 ۆب  ر كسه هی یو باوك كیدا دا  وه هیتێك هی یشیئاسا یزێه  به داریند وهی په یالواز یكێارڕیب

  كه ی وه ئه ۆب  هی م ئاماژهَ  ال به تێب نه  رانه دادوه  هی وانه له  وه ئه.  وه خسته انیوروپا دور ئه
 . نجام دراوه ئه كێتاوان

نجام  ئه ك هی وه نهۆڵیكێل ۆتێب ده  كه ی مانهی و په كات له ده استڕ یرزان ر به گه دایتاۆك  له
 یبارزان ۆب  هی وانه له دا رهێل.  تێب  نانه هیالێواو ب ته   هی وه نهۆڵیكێو ل ئه تێب وا ده ئه تێبدر
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 ین ده مه ی گهڵ مهۆك یران نهێوو ن كان ماتهۆبلیو د یی وه ته نه ی گهڵ مهۆك یبانگ  كه تێب وه ئه یكات
 دایكورد ی گهڵ مهۆك  له ك هی وهێش چیه به  بكات كه  انهیمیكاد و ئه و ئه یراقێو ع یكورد  رهی غه
موو  هه یئاسان به یتوانی ده یبارزان. ست ده  بگرنه كان وه نهۆڵیكێو ل تێب نه انییدار هیرما سه

 تێب یازڕبدات و  ێپ انیكێزبیح یكێندام ر ئه هه له  وه نهۆڵیكێل  ۆب  گهڕێبكات و  انیك هیریپشتگ
  هی شهێو ك دا ئه 7550  له كێكات یرزان به ام ئایَ  ال به. انیكان هیینماڕێ یكردن یریر پشتگ سه له
  له كێرۆز یانیژ  وه هۆیه به  هی وانه وا له بوو كه یازڕ  كرداره  رهۆو ج ر ئه سه له داڵ هه یر سه
 یركردن به سته ده  وت له كه ده شێپ اتریز شیو پاشان كوردستان  هیبكرا زگارڕ كڵ خه

 .اسادای یر روه و سه یموكراسید

 
 !  تیرۆرستهشتیش  رده فرێت، سه رمان ده ولێر سوپه هه  له

 باح  رێكان سه

نووس و چااڵكوانی  شوێنی رۆژنامه  كوردستان له  م پێ له رده رش راخراوی به ند فه چه
   ن، كه ولێر هه هه  رپرسی، له ها به تیش جۆره رپرسیاریه به  توان ، ئیتر له نی، سیاسه ده مه

ی  ك رسته ك یه راخراون، وهكان  سوره  رشه كو فه وه  ی كه زۆره  و ئیمكانیاته موو ئه هه
و  یان ئه  و كارانه مای ئه بنه  وه ته ره بنه  له  ، چونكه مانا نیه به  شت عوسمان بۆ ئێمه رده سه
  ولێر ، هیچ سودێكی جگه هه  تی له تایبه مان یان به كه رێمه پانی هه گۆره  له  وتنه ركه موو ده هه
  مان له وه نزیك بوونه.  بۆ ئێمه  هیچی تر پێ نیهوان  خسی بۆ ئه رگرتنی ئیمتیازی شه وه  له

شت  رده ولێر سه ی هه كه بێنازه  نووس و خوێنكاری زانكۆ و كوره رۆژی تیرۆر كردنی رۆژنامه
شتیش  رده شت تیرۆرست و بكوژانی سه رده چی هێشتا سه كه  ریوه عوسمان، دوساڵ تێپه

م  شت و خه رده ی سه كه ش فكره وه ئه  یركراوهب  اڵم شتێك له به.  شنه و چه نسار و درۆی له ئه
رێمی كوردستان  ولێر و هه ناو شاری هه له  ی داهاتوو، كه وه بۆ نه  شته رده ی سه كه خواردنه

پێی   كان به نگاوه هه  ن كه و راستیه دی ئه مان شایه كه رێمه كانی هه گۆڕانكاریه.  یه گشی ئاماده به
 "نی شت ووته رده كو سه اڵم وه ، به شته هرد شت و هاوفكرانی سه رده سه

پاش تیرۆر  له  نده رچه هه" ڵهێنانیشین ڕوانی هه دانیشتووین و چاوه  وه ردێكه دیار به به  ئێمه
وت و شوێن و  دیار كه به  رده و به كی ئه ڵه چه نووس، ره شت عوسمانی رۆژنامه رده كردنی سه

  له  ردێك كه به"  نگه سه  شوێنی خۆی به  رد له به"ڵێن  ده  ق بوو، كه ی دا له كه ووته  كانی له مه
 .تیشی نابێت  در و قیمه جی و قه كو شوێنی خۆی نیشته بێت هیچ كات وه شوێنی خۆی نه

  ل و وواڵت، له رگری گه شوێنی شیاو بۆ به  ردی شیاو ، له بوونی به تاكو جێگر نه  بۆیه
 .نوسن دێڕ و ئه  ره سه  نج دێنه دان گه سهنج و  یان گه ده شت به رده ی سه كه خاڵه
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نوسن و   كانمان به كونجی ماڵه  شتدا له رده ی سه وه یاد كردنه  مڕۆ له بێچاوێنی بێت ئه
 ،  شته رده می بوێری سه رهه به  كه  بوێرانه  كانمان زۆر به ربرینی بۆچوونه ده

. ین ی بكه كه ره یكه په  ش به ڵ پێشكهكان و گۆ ناو هۆڵه  بچینه  نێین بۆ رۆژگارێك، كه نگاده هه
شت و تیرۆری  رده ڵكو سه نووسی دا، به ناو رۆژنامه  له  وه نوسیه نها مێژووێكی نه شت ته رده سه
كانێكی دا  وتنی بوێری و ته ركه نگی، ده شكاندنی بێده  له  وره قۆناغێكی زۆر گه  شت بووه رده سه
ستانی  ربه و به تی بوێری و ئه جورئه  ك له بنمایه  وهشت عوسمان ب رده تی، سه زایه ناره  به

  شت بووه رده ند كرا بوو، سه اڵیتی تێدا به و بوونی هۆشیاری كۆمه  تێیدا فكره  كه  وه كرده
ویش دانپێدانانی  ئه  كه  وه كی هێنا كایه ڵكاران و راستیه نده ر زوحاكی گه سه  ك له یه كاوه
نگی  پێشه  شته رده سه.  و وواڵته رپرسانی ئه الیان به  له  هو وواڵت كانی ئه ڵكاریه پێشه
 .  و وواڵته كانی ئه تیه زایه ناره

و  م پێی ئه رده كانی به رش راخراوه ناو فه  رگیز رۆڵێكی وا له شت كردی هه رده سه  ی كه وه ئه
  كاتیش به، نابینرێت و هیچ توانانه نی و سیاسه ده نووس و چااڵكوانی مه ناو رۆژنامه به

  ره سپێكردنی سه شت و پێش ده رده خاڵی كۆتای سه شت عوسمان یان به رده كی سه یه ووشه
 .ولێر هه ن به توانا بن و شانازی بده شت ناتوانن به رده كانی سه دێره

ر  وان با هه رمانی ئه سوپه  ، بۆیه ولێره ی هه اڵم رۆله و به رێمه شت مولكی هه رده سه  نده رچه هه
 .ل و نیشتیمان بێت بۆ گه شت گرینگی نه رده خاڵێكی سه  وان به فرین بێت، كاتێك فرینی ئه  له

 

  ردی به و نه  جوامێری شت عوسمان، خێزانێك پڕ له رده سه  خێزانی

 شوان محمد

ژێر  برد له نه  ی م هێندهَ  ال كێتیدا زۆر خێزان كوڕیان كوژرا، به و یه  پارتی  حوكمی  ساڵی 77  له
  چ كرد و، سوڵحی كێتیدا ملیان كه و یه  پارتی  وركردنی م چه و، دواتر ده و فشار و زۆر زوڵم

فرۆشت، ئیتر   كێتی و یه  پارتی باش به  كی یه پاره  یان به كه كوره  نیَ  و خوێ شاریان كرد  عه
 كان  تاوانباره  ی و دۆسییه بۆ دادگا  وه مایه هیچ شتێك نه

  و كوری   ر توندوتیژی ره به نابه تدا په مان سیاسه هه یان به كێتیش درێژه و یه   پارتی. داخران
خاڵێكدا  روداوێكدا له له  پێویسته.  بده  ی كه خوێنه  ی پاره  گشتی  ماڵوموڵكی و له  ڵك بكوژه خه
دادگا حوكم بدات،  ا رموون ب ستێنێت، پێیان بڵییت فه بوه  كێتی و یه  سێك، خێزانێك، پارتی كه

تا   شمان ال زیاده كه كوره  خوێنی  ین، نه كه دا سوڵح ده ئێوه  و زۆری ژێر فشاو زوڵم له  نه  ئێمه
  ی ساڵه 77و  ئه  درێژایی به.  وه بكاته  كالی یه  كه و كێشه و دادگا، با ئه  رموو ئێوه بیفرۆشین، فه

شت  رده سه  ماڵی  خێزانی  ی بووبێت هێنده ك نههیچ خێزانێ  نگه ره  كێتی و یه  پارتی  حكومی
تباركردن،  و تۆمه شه ره و هه زۆر  فشارێكی  رباری سه  دوو ساڵه  ی ماوه. عوسمان جوامێر بووبن
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و  یاندن گه  دادگاییی ویش به ئه  خۆیان كه  ڵوێستی ر هه سه سورن له  جوامێره  م خێزانه ئه
و  له  كێكه و، یه  و خێزانه بۆ ئه  جوامێریه  ری و په ش ئه مه ئه ، شته رده سه  بكوژانی  ئاشكراكردنی

كێتیدا  و یه  پارتی  رووی خێزانێك به  نه مه گه زۆر ده  ساڵه 77  درێژایی به  ی جوانانه  ڵوێسته هه
 ناتوانێت ملمان پێ  ئێوه  ئیغرائاتی  و نه  شه ره هه  و نه فشار  ، نه(خێر نه) و بڵێن  وه ستابنه وه
  جوامێره  م خێزانه وازش بۆ ئه رێزو نه  ری موان سه هه  تی خۆیه  قی هه  چ بكات، بۆیه كه

 .وێنین دانه

 

  شت لێم ببوره رده سه  کاکه

 :ت گۆران  ڵمه هه

هۆی   بومه  که  وه تتیه موو بیتاقه م هه کم چۆنت لێ بروانم به ناسه ت باش هاورێ نه م کاته ئه 
،   وه کیه رد و خێله نگ زه ره  مان حزبه پالنی هه  ک تۆ تیرۆر کرام به وه تی تۆ و منیش حه ناره

 ر چاوم ؟ به  چۆن بتهینمه  وه موو ئازاره م هه چۆن لیت بروانم به

نگ  ر زانکۆ ره الوی به  ت ،باریکه که جوان و شێواوه  روخساره  بروانمه  وه کام تاوانه به
  وه وتنی خۆری ئازادیه رکه روی ده به  وه موو ئازاره و هه به.م  که داگیر کراوه  خته ی پایته که رده زه

ی  که ی شاره که روال دراوه شه  ت کێشه حمه جوتیارو زه  تۆ مندالی باوکه. نینت دێت  قاقای پیکه
ی  ر سفره ی خۆشی و ئازادی و نان بینیت بۆ سه ت ویست مژده ده  میشه هه  که.زین  هۆالکۆ به

 .کان  ت کێشه حمه زهژارو  هه  ماله

  رمه لف و بێی ئازار و چه ت ، ئه ینه ش مه ی کوردی به که ته ینه ش مه به  ته الوی میلله  تازه
م  بێت نه نه  وێنه  به  کانم که ر چاوه به  چۆنت بێنمه.رسی خوێندنگاکان  می ده ری سته سه

پیم خۆش بوو .جارێکیش بێت  م بۆ ت تێر ماچ بکه شێواوه  و روخساره زوم بوو ئه دیویت؟ ئاره
کانت  وێنه  چاو له  کانی ژیانت بێت ، که ئاخر وته  مێک گووێم له که  ته که رمه ژێر ته  مه شان به

ستت پی کرد بوو تاوان  ی تۆ ده وه نیگاکانت ،ئه  یبینم له ده  کانه رچی جوانی مرۆڤه م هه که ده
ک  کان ،وه ژاره هه  او ئازادی بۆ والت و بۆ مندالهپێن  خت کردن له زانم گیان به الم ده بوو به نه

و جاشو  بویت له نه  و کوره بترسیت ،تۆ ئه  ت کارانه م خیانه له  ردیه رموت نامه خۆت فه
رزو  تا باال به واند هه نه رت دانه کسانی سه وتت ئازادی و یه  بترسیت ،که  خۆفرۆشانه

  موو کوردیک شانازیت پێوه رزی هاورێ گیان هه ربه راستی بمێنێت سه  روا به ت هه که جوانه
ر  ی دوژمنان سه یاله و خه شتت دروست کرد ،ئه رده دان سه سه  ی تۆ به که نگاوه کات ،دوای هه ده
  و حیزبه نێو چاوانی ئه  شت له مۆریکی ره  تایه بۆ هه  زار کردون که رمه وات شه  وت بگره که نه

 ،  داوه

رگی تۆ  ستی پی کرد ،مه ی تۆ مردیت ژیانت ده و رۆژه ئه. بوو  یڵهو خ مەرگی تۆ مردنی ئه
  ،له  رگی تۆیه مه  م والته نجێکی ئه موو گه لهاتنی ئازادی بوو ،ئێستا ئاواتی هه ی هه مژده
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ی  وه دونیاو بۆ ئه  شتیک دیته رده سه  ئیمه  و والته دامینی ئه  ر مندالێک له دایک بونی هه
،پێش تۆش زۆر   داگیر کراوه  و شاره له  ،ئارام بگره  وه بێته ی تۆ کوێر نه که جاخی ریبازه وه
وف ئاکرێی ،  ، ئارام ، ره  مه حه  ک سۆرانی مامه وه.سپارد   و والته ریان بۆ ئه س سه که

 شاپور ،قابیل ، هیتد 

خوێندا   دوژمنان ناچار بوون له  ت چی بوو که وێت بزانم ئاخر وشه مه هاورێ گیان پێم بلی ده
وێت  مه ؟پیم بڵی ده  وه گوته ، کام شعر کام سرود، کام گۆرانیت ده. وێت فێربم  مه بتگاوزێنن ده

مافیاو   ر به رانبه ترس بن خۆراگر بن به ک تۆ چاو نه وه  ی منداالکان فێر بن که وه بزان بۆ ئه
 کانی کورد ، دوژمنه

 کات ده  موو کورد شانازیت پێوه دیدار هه به

 

 !!تیرۆریستان  شت و خێڵی  رده سه...  پێنووس و گولله

 !!رگیدا کۆتایی مه  اڵتێک له سه ستپێکی ئازادیدا، ده ده  ک له مێژوویه

 د     حمه ردی ئه هه

  له.. ت ئاونگی وشه  یاڵ و له ستپێکی خه ده  له(.. شت عوسمان رده سه)ڕوحی پاکت   دروود له
هیدی  زیزترین شه ی عه ک ساڵو، ساڵو ئه دونییایه! تیت ی ئازایهپیرۆز  کانت و له یاخیه  ئومێده

 ..تی و جوانی م و ئازادی و مرۆڤایه ڵه قه

 

رێمی داگیرکراوی  رعی هه التداری ناشه سه ر دوو پارتی ده ی هه که ره خسه مه  پڕ له  جیهانه  له
ق و  یله ندان هێزو فه هن میلیشیاو چ و هێزی خاوه  ماڵه ن دو خێڵ و بنه الیه  کوردستان، له

  ن له ئازادی و دیموکراسی بکه  باس له  ، که یه مامکداردا، شتێکی ئاسای و بێ کێشه زگای ده ده
ر  یان هه که ته کردنی سیاسه وتی پیاده ی گێلێتی خۆیانو چه وه ر ئه به  ڵگای کوردیدا، له کۆمه
نگی  و ده یاند و ڕۆژنامه زگای راگه ندان ده چهن  خاوه  ، که وان پێیان وایه ، ئه باردایه  ی له هێنده

م  خه  تی تیرۆردا پاک ڕابگرن، و به لکاوی خیانه زه  توانن خۆیان له بیستراون، ئیتر ده
لێ بیریان ! هیدی کرد ش شه ستێکی ڕه بڵێن، ناوبراو تیرۆرکراو، و ده  وه که ساردیه
تا ئێستا ئارامی  نازن، هه یده ن و پێوه که ده وهشانازی پێ  اڵته سه و ده ی ئه وه ئه  ، که وه چوبۆیه

ی  سپێده  له  وه داخه  لێ به! خت ولێری پایته تی هه تایبه  رێمی کوردستان بو، به و ئاسایشی هه
،  دینه اڵحه زانکۆی سه  ی ڕۆشنبیریدا، که سترین لوتکه ده م موقه رده به  ساڵحانداو له

  ، که شارێکی دیکه  هیدی له شه  ڕفێندرێت و پاشان به نوس و ئازاد ده  خویندکارێکی ڕۆژنامه
لی !  وه دۆزرێته ی ده که مره پیرۆز و نه  رمه کات ته راتێن ده اڵت تێیدا ته سه مان هێز و ده هه
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، تاکی کورد و  زمانن، پێیان وایه سته کاڵفام و گێل و به  کان هێنده ماڵه رعی بنه اڵتی ناشه سه ده
بێ ئاوبرو بێ   ره نوس و نوسه  و ڕۆژنامه ک ئه نبیری کورد، وهچینی ڕوناکبیرو ڕۆش

و  کانی ئه درۆ شاخداره  ن بیرێکی ڕۆبۆتین، و بڕوا به اڵتی کوردی خاوه سه ی ده مۆڕااڵنه
ش  ستێکی ڕه ڵێن، ده ده  وه یانه میدیا بێ ئابڕوکه  له  ن، که که ده  شه ڕوڕه  ته تا قیامه  الته سه ده
 !.. نجام داوه ی ئه م کاره ئه

ئازادی و   ؟ ، دژ به یه سی تر هه شتر که ست ڕه ش تر و ده بیر ڕه  ئیوه  پرسم، له من ده
ناو بردن و سوتاندن و   کانی مرۆڤ و جوانی، تیرۆر کردن و کوشتن و بڕین و له مافه

ی  وه ی ئهنێکی تر زات سێک و الیه زیاتر که  ئێوه  رو شوێن کردن، له تۆقاندن و ڕفاندن و بێ سه
 ؟ یه هه

 

و بیرو  بێت به نه  ک من، گاڵته زارانی وه ، لێ من و هه س بڵێن وایه ندێ که شێ هه پاشان، ده
ن  ی خاوه وه ڵ ئه گه  کاتێکدا پارتی له  ت، له نایه  وتو بێ مۆراڵه کۆن و دواکه  قڵه عه

رانی  نوسان و نوسه  ڕۆژنامه  ق به رهه ، ده ویه گومانه  کی پڕ له شترو ڕابردویه کی ڕه یه پیشینه
  ک سۆرانی مامه ش وه ندان نمونه ی خۆی، و چه که تیه سکی حیزبایه ی بیری ته ی بازنه وه ره ده

ڕفێندراون   ، که ری دیکه نوس و نوسه  زاران ڕۆژنامه ریف و ، هه و شیخ ستار تاهیر شه  مه حه
،  وه تانه که و حیزبه  ندی ئێوه برو زه زه ژیر گوشارو فشاری  ته وتونه دراون و که نجه شکه و ئه

ر پرسیار نین و ئاگادار نین، لێ  به  ن بڵێن ئێمه بکه  وه ی ئه کاتێکدا پاکانه  کرێت بڵێن، له ده
کات  ده  تی ئێوه دوژمنایه  درک به  وه یشتبێت، ئه کانی ژیان گه جوانیه  ی مرۆڤ بێت و له وه ئه
دای ئازادی و دیموکراسی  نگ و سه ده  ک بون دژ به مو جوانیه هه  دژ به  ئێوه  که  وه مێژه  له

 .بوون

  ن ،ناکرێت و نابێت به تیرۆرستیه  وه م کرده می ئه که رپرسی یه سعود، به ی مه ماله پارتی و بنه
ن،  ربکه ده  یه ش و نامرۆڤانه ڕه  وه م کرده قاوی ئه گۆمی شڵه  هیچ بیانو و پاساوێک، خۆیان له

بێت،  نه  ماڵه بنه  ر به اڵتێکی سه سه هێز و ده  ، که موان رون و ئاشکرایه ی الی هه وه ر ئه به  له
ی ساڵحاندا مرۆڤێکی بێتاوان و خویندکاری  سپێده  ، بتوانێت له سێک نییه هیچ هێز و که

ی  رگه ناوجه  شی، که که رو شوێنکردنه پاش بێسه  رو شوێن بکات، و له ک بێ سه زانکۆیه
و  سته پارێزگای موسڵ جه  هیدی له شه  ی به که منی و ئاسایشه ئه  اڵتی پارتی و هێزه سه ده

  پێناو جوانی کردنیدا خۆی کرده  ی له و شاره ک و ئه ڕه بۆ گه  وه ڕێته گه مری ده ڕوحی نه
 تری شێتگیرانه  وه ڕبونه رک و کاری گرینگترو ڕوبه رگ ئه مه ی جوانه که مره نه  قوربانی، ڕوحه

ی  وه ره ی ڕوناکبیرو ڕۆشنفیکری ده ئێمه  ی، که که باته ر شانی هاوڕێ و هاوخه سه  خسته
  بات و بیره خه  پیدان به  بۆ دریژه. و بێ ئابڕوکانی کوردستانین ته چه  ماڵه اڵتی بنه سه ده

اسی و رکردنی ئازادی و دیموکر به سته بو، بۆ ده  باتکردنێکی شارستانییانه خه  که. ی که جوانه
ڵێن  ، به وه کانمه م هاوبیره رجه ناوی خۆم و سه  به!.. کی دیلکراودا ڵگایه کۆمه  مافی تاک له

م قوربانییانی  رجه و سه مه حه  ڕوحی پاکی تۆ و سۆرانی مامه  و، سوێند به وه ینه که دوپات ده
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ری  پیده  ن، درێژهکانی کوردستا سیاسیه  ی حیزبه ماڵه کانی بنه ماڵه شی تیرۆری بنه ستی ره ده
نگی ئازادی  نگ و ڕه ده  چاوی به  ی که رعییه ناشه  اڵته سه و ده ک ئه ته  نگی جوانی بین ، له جه

 ..ت ڵنایه ڵگا هه کسانی کۆمه و یه

خۆشی   ره و سه دا، پرسه شه م به کۆتایی ئه  ، لێ له کۆتایی نییه  م نوسینه ی ئه وه ڵ ئه گه  له
  رگی پینوس، کاکه مه کانی جوانه و دۆست و هاوڕێ و هاوپیشه ماڵه بنهی  خۆم ئاراسته

  م، و به که زارو ڕیسوا ده رمه شه  تیرۆریستیه  وه و کرده رانی ئه م و بکه که شت عوسمان ده رده سه
نوسێکی ئازاد و   ک ڕۆژنامه ک کوردێک و پاشانیش وه زانم، وه رشانی خۆمی ده رکی سه ئه

نی  م الیه رجه کان و سه منی و ئاسایشیه زگا ئه م دام وده رجه سه  داوا له  خۆ، که ربه سه
کانی  زگا نهێنیه ی ده رده رانی پشت په بۆ بکه  قینه دواداچونی ڕاسته  به  م، که که ندیدار ده یوه په
ی  قینه تهندا بڕیاری ڕاس خۆ و بێالیه ربه کی سه م دادگایه ر ده به  رانی له ن و بکه بکه  و ڕوداوه ئه

  ی کوڵه وه و چاوسورکردنه شه ڕه و ترساندن و تۆقاندن و هه وه مینه بێ سڵه  خۆی بدات، به
 .. ماڵه کانی بنه پیاوه

 

 ..!بەکەمتر لەپەیامەکەی سەردەشت ، رازی نابین 

 بەشدار عوسمان

بە راستە پەیامەکەی سەردەشت زیندوە ،راستە دنیا بینی وئامانجی ئینساندۆستی سەردەشت 
کۆمەڵگا ئاشنایە ، بەالم ئەو ئامانجەی سەردەشت لەپێناویدا گیانی بەختکرد هێشتا 
نەهاتۆتە دی ،ئەو هێزە تاریکەی کە رێگای تیرۆری سەردەشتەوە ویستی هەمو کۆمەڵگا 
بێدەنگ بکات هێشتا هەڕەشە دەکا و مەترسیە لەسەر ئازادییەکان ، بۆیە هێزی ئازادیخوازی 

ر و بەرنامەی رۆشنتر و رووبەروبونەوەی زیاترە، بۆ ئەوەی بە پێوێستی بەکاری زیات
کەمترین قوربانی کۆمەڵگا لەزوڵم و زۆرداری و ژێردەستەیی و نایەکسانی رزگاری بێت کە 
سەردەشت لە پێناویدا گیانی بەختکرد ،ئەگینا ئەو هێزە تاریکانەی کە هەمو هاوارێک و 

ەر خۆیان و کۆمەڵگای پێدەترسێنن و دەنگ بەرزکردنەوەیەک بە مەترسی دەزانن لەس
شەرعیەت بە سەرکوتەکانیان دەدەن، دەستیان ئاوەالتر دەبێت و ژیان لە ئیستا تاریکتر 

دادگای و فەالقەی ( ماف و ئازادی ) دەبێت و هەر رۆژە و لەکوچەیەکدا لەسەر ووتنی ووشەی 
 .  ئینسانەکان بەرێدەخەن 

اوانکردنی ماف و ئازادییەکان ،لەسەر سەردەشت عوسمانی رۆژنامەنوس، لەسەر فر
نایەکسانیەکان و دابەشنەکردنی سەروەت و سامانی کۆمەڵگا بەسەر هەموواندا، 
لەرەخنەگرتن لە پاوانکردنی دەسەالت لەناو بنەماڵە و خێڵ و عەشیرەتدا تیرۆرکرا، لەسەر 

تان و بەالرێدابردنی چارەنوسی کۆمەلگا  و یاریکرن بە هەست و شعوری خەڵکی کوردس
هۆشیارکردنەوەی گەنجان و الوان و خوێنکاران تیرۆرکرا، لەسەر نوسین و قسەکردن بۆ 
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ژیانێکی باشتر ،چارەنوسێکی رۆشنتر ببێتە نسیبی خەڵک کە ئیمکانی هەیە،تیرۆرکرا، ئەو 
لەپێناوی خۆشبەختی و ئارامی کۆمەڵگا گیانی بەخشی بۆیە لەهەر شوێنێک سەرکوت و 

 .ویی هەبیت، سەردەشت و پەیامەکەی ئامادەیی هەیە نایەکسانی و دواکەوت

بەداخەوە دوایی دوو ساڵ لە تیرۆری ئەو رۆژنامەنوسە و لەسەر خەت بونی هەمو دنیا 
کەچی بکوژانی راستەقینەی سەردەشت ئاشکرا ناکرێن لەهەوڵی پەردەپۆش کردنی تاوانەکەن  

ڕەشەی بەردەوامدایە ،کە ،لەوەش مەترسیدارتر بەرەی ئازادیخوازی سەردەشت لەژێر هە
هەمیشە ژیان و ماڵ و مناڵ و کەرامەتی بکەوێتە بەر پەالماردانی هێزە ڕەش و تاریکەکانی 
کۆمەڵگا کە کۆنترۆڵی جومگەکانی ژیانیان کردوە لەهێرشدابونە بۆ تاریکی زیاتر ،بەدبەختی 

ی خەڵک، زیاتر ،بێکاری برسیەتی و نەبونی زیاتر ،سەرگەردانی و سەرلێشێواوی زیاتر
بۆیە پەیامی ئازادیخوازی سەردەشت دەبێت زیندوتر رابگیرێت تا کۆتایی بەو هەمو 

 .ناهامەتیە بێت 

هەر لەسەرەتای تیرۆری رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان،بەردەوام کار کراوە بۆ شیواندن و 
لەکەدارکردنی سەردەشت و پەیامەکەی و دۆست و هاوڕێ و هاوپیشە و خانەوادەکەی 

تاکتیک و مامەلەی مافیایی و نائینسانی و سات و سەودا و پەیڕەوکراوە لەم  ،جۆرەها
بارەیەوە، ئەو جۆرە مامەڵەیە پەیامێکی ئاگایانەیە دەدرێت بە کۆمەڵگا و هەمو خەڵکی 
نارازی کوردستان ، پێویستە رووبەرووی نارەزایەتی زیاتری خەڵک ببێتەوە،چونکە ئەگەر 

ەردەشت و هاوفکر و هاوپیشەکانی هەمیشە لەژێر هەڕەشەی ئەو سیاسەتە بچێتە پیشەوە و س
ساڵە بەنیازین گڕبگرێ  ٣١تیرۆرکردندا دەبن و فویەکێش لەو چرایە کزا دەکرێت کە زیاتر لە 

 .و قوربانی بۆ دەدەین و ئیتر کۆمەڵگا نقومی تاریکی و بێ مافی زیاتر دەبێت

کارکردن لەسەر شێواندنی پەیامی سەردەشت کارێکی مایە پوچە،تاڵی بێت ترشی بێت بۆ 
هەر کەس و هێزیک ئیستا سەردەشت رەمزی ئازادییە لە هەمو دنیا ، میژویەکی پرشنگدارە 
بۆ خەڵکی کوردستان،ئومیدیکی گەورەی گەنجان و الوانە ، دۆسیەیەکی گرنگ و کراوە  الی 

ن و ئازادیخوازان  ،ئەمە بۆتە سروشت و بیروباوەڕی خەڵکی نوسەران و رۆژنامەنوسا
ویژدان زیندوی کوردستان و هەموو دنیا ، دەست بردن بۆ هەر کاریکی پێچەوانە 
ئەنجامدەرانیان دووچاری ریسوایی زیاتر دەکاتەوە و لەگەڵ رق و بیزاری و تورەیی زیاتری 

مو کۆمەڵگایە بەبێ جیاوازی خەڵک بەرەو روو دەبن، چونکە ئیستا سەردەشت موڵکی هە
 ! بیرکردنەوە ،هەر بۆ خەڵک ژیا و هەر بۆ خەڵک مرد و هەر چویەوە الی خەڵکیش 

دادگایی و هیرش و پەالماردانی شەخصیاتی سەردەشت و دەست و هاوپیشە و کەس و 
کارەکەی ئەنجامێکی نابێت ، تاوانباران و بکوژانی  راستەقینەی سەردەشت دەبێت بۆ 

شکرا بکرێت ،ئەو سیناریۆ و فیلمە کۆمیدیایانە لەمێشکی خەڵکی هۆشیاری کۆمەڵگا ئا
کوردستان مایەی پێکەنینە ، سەردەشت پێگوتن ئیتردەبێت ماف و ئازادییەکانی خەڵک بە 
رەسمی بناسرێت ،کۆتایی بە دەسەالتی تاکڕەوی بهێندرێت و جیاوازی نێوان چینەکان 

امانە هی خەڵکە و بۆ خەڵکیش بێت ،رێز لە گەیشتۆتە لوتکە و دەبێت ئەو سەروەت و س
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ووشە و قەڵەم و فکر و جیاوازی بیرکردنەوە بگیرێت، ئەمە واقعیەتێکە و سەردەشت 
دورستیکرد بەنوسین وکارەکانی و هەڵوێستەکانی ، دواتریش بە تیرۆرکردنەکەی لە کۆمەڵگا 

 .و بەرێز رایدەگرن  چەسپاندی ،ئیستاش هەزاران خەڵک پشتیوانی لەو پەیامە دەکەن و بەرز

دوایی دوو ساڵ لە تیرۆری سەردەشت ،لەو ماوەیەدا بەردەوام کۆمەڵگا هاواری کردوە بە 
کەمتر لە پەیامەکی سەردەشت رازی نابین،ئازادی و خۆشگوزارانی و دەستکۆتاکردنی 
دەسەالتی تۆلیتاری و دەستڕاگەیشتنی هەمووان بە یەکسانی لەو هەمو سەروەت و سامانە، 

ەیامی سەردەشت بوو، خواست و داواکاری هەموو نارەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بوە، کە پ
ئازادبونی  بیر و هۆشی گەنجان و خوێنکاران و رزگاربونی ژنان و مناالن لەیاسا و دەستوری 
دواکەوتوانە کە دنیا بینی سەردەشت بوو، خەونی و خولیای الوان و مناالن و ژنانی 

ان شێواز گوزارشتیان لێکردوە ، بۆیە ئیستا  کۆمەڵگا  بەکەمتر لە کوردستان بوە و بە دەی
خەون و خولیای سەردەشت رازی نابێت ،بەرەی ئازادیخوازی کۆمەڵگاش لە پشتەوەی ئەو 

 .خواست و داواکاریانە وەستاوە

70-3-7507 

 
 كرد؟ شتی نه رده س باسی سه ری بۆ كه ئه

 ریم هێمن كه

 :نوسان ڵ رۆژنامه گه ریم له رۆكی هه ی سه كه وه ركۆبونه سه لهك  یه ند قسه چه

گرن  ی جدی ده خنه نوسیدا ره کاری رۆژنامه تائیستاش له ر که براده ندێک له م بۆ هه وه داخه به
  بوو که کم گۆێڵی نه یه هیچ قسه  وه رێم کۆبونه رۆکی هه ڵ سه گه اڵم کاتێک له ز، به ر کاخه سه له

کرد  تی بارزانیان ده و سیاحه فره نها باسی سه ندێکیان ته نوسان بێت، هه رۆژنامهی کاری  پیشه
چون   رێم پرسیارێکی زۆر بیمانایه رۆکی هه بۆ خودی سه  مه راستی ئه به  کو چیکردوه، تاوه

تی  تایبه به  زانێت چیکردوه س نه که  وه و کاتێک هاته وه ره ده  رۆکی واڵتێک برواته بێت سه ده
نوس نین  رۆژنامه  نه  وانه راستی الیمن ئه به  نوسانه و رۆژنامه ندێکیش له هه. نوس نامهرۆژ
ڵکو بۆیان بکرێت کۆی کاری  رد به ربه سه  نه خه ردێک ده ک به نه  وانه ئه. شن ره ڵکو رۆژنامه به

  .روخێنن نوسی ده رۆژنامه

ی  که ووت قوربان کوان لیژنه هبوو بۆ پێی ن شتی نه رده نوسێک بۆ بیری سه رۆژنامه  ئایه
کاتی  له  ستگیرکردوه نوسێکت ده ی تۆ رۆژنامه که ژوره شت عوسمان؟ بۆچی ئیستا له رده سه

  چوانترین پرسیار نیه  مه ئه  یت؟ ئایه که ده  وه ره ی ده وانه ک ره نفالجیه اڵم بۆ ئه زینداندا؟ به
  .رێمی پێبزانین رۆکی هه کو سایکۆلۆژیای سه تاوه
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سامانی بۆ پاک  ماڵی که  وه کرێته کو ماڵی خۆی پێ پاکنه رێم تاوه رۆکی هه ریزان خودی سه به
 . وه ناکرێته

برسیارێکم : سه رۆکی هه رێم له کۆبوونه وه ی له که ڵ رۆزنامه نوسانی کوردستان ووتی 
بۆجی هاواڵتی کورد ئینتیماو خۆشه ویستی بۆ )) الدروستبووه ئه ویش ئه وه یه که 

ی پێببرێت و جوابی  وی قسه بێت له نوسێک نه رۆژنامه  یه له هزه ند مه چه(( نیشتیمان نه ماوه
میدبێت؟ قوربان  و عه ساڵه 02نی  مه ت ته که ڵێت ئینتیمای جی قوربان کوره پیی نه.  وه داته نه

  .زار دۆالربێت د هه سه355ی بای  که یاره ت سه که ئینتیمای جی کوره

 . واڵتمان فرۆشراوه  بێت که کوی ده ک له مایهزیزم ئینتی ئه

د و  مه نها شوان محه دڵبوون ته کانیم به مێک قسه ی که وانه راستی ئه کان به نوسه کوان رۆژنامه
ک چاودێری سیاسی  وانیش وه کرد ئه ستم ده ڵکو هه مووی نا به ویش هه ئه. ئوف بوون ماره که

ن  نوکته  وانه ئه. کرد یان ده کو کادری حیزب قسه وهمویان  باقیاتی تر هه. کرد یان ده قسه
نها بۆ  زانن ته ده  وان بیمانان جونکه کانی تۆش بۆ ئه رۆک قسه نابی سه کان جه شه ره رۆژنامه
  .و هیجیتر  نها کۆمیدیایه ش ته بۆ ئیمه. واو و ته ئیعالمه

هەریم دانیشم کاتێک بۆیە من لێرە دەیڵێمەوە هیج کاتیێک ئامادەیم نیە لەکەل سەرۆکی 
 .رۆزنامەنوسێک لەبنباخەڵی شاردبێتەوە بشڵێت رۆزنامەنوس نابێت بکوزریت و بکیریت

 

 سەردەشت عوسمان بۆ هەمیشە لە یادماندا زیندووە

 سوهام عەلی

سەردەشت ئەو پەپولە ڕوح سوک و ئەو خوێندکارە زیرەک و ووریاو ووشیارەی دواین 
اڵحەدین بەشی زمانی ئینگلیزی و ئەو ڕۆژنامەنوس و قۆناغی کۆلیژی ئادابی زانکۆی سە

 .وەرگێڕە بوو کە بە کەمترین و کورتترین نوسین و وەرگێڕانەکانی عەرشێکی هێنایە لەرزین

با بزانین سەرەشت لەسەر چی نووسی و بۆچی نووسی، ئەگەر بە خێرایی چاوێک تەنها بە 
نێو ناوەرۆکی بابەتەکانەوە  ناونیشانی بابەت و وەرگێڕانەکانی سەردەشتدا بێ چوونە

بگێڕین ئەوا ئەتوانین لەوە تێبگەین کە سەردەشت لە چ بەرەیەک بووە و داکۆکی لە خواست 
 .و خەون و ئارەزووەکانی کام توێژەی نێو کۆمەڵگای کوردستانی کردووە

من بۆ وەبیر هێنانەوەو ناساندنێکی کورت و پوختی ئەو بلیمەتە تەنها ئاماژە بە ناونیشانی 
ئەو بابەتانە ئەکەم کە لە زمانی خامە و بیری سەردەشتی نەمرەوە هاتوونە دەر و 

   .داڕێژراون
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 داڵەكە دواى چەند مانگ و لەسەر شانى كێ دەنیشێتەوە؟-٠

 ورهکانەمرۆڤه گ-٣

 ...کارەسۆۆۆۆۆاتێک بەڕێوەیۆۆە-٢

 لە گەنجێكى شەقامەكانەوە بۆ نەوشیروان مستەفا-٤

 کوێداهاتووى عێراق بەرەو -٥

 هەرێمى کوردستان، لەنێوان مەبەستى ئۆپۆزسیۆن و شەڕى بەغدا-٦

 ... ئەوان هاتن و-٧

 ! دەرگاکان دامەخەن ، دنیا لەپەنجەرەوه دەمانبینێ-٨

 ! ساڵو مردن، زۆر لێتەوە دوور نیم-١

 ... هەموو ڕاكەن ئازادیی هات-٠١

 ! شەڕی ژنەکان دهستی پێکرد-٠٠

  بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکانناوەندی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست -٠٣

 !هەولێر تورکیایەکی بچووکه-٠٢

 من عاشقى كچەكەى بارزانیم-٠٤

 ! نە سەرۆك خوایە نە كچەكەی-٠٥

 یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا-٠٦

ئەمانە هەرچەندە چەند بابەتێکی کەمن بەاڵم پوخت وپڕ ماناو پڕ فکرو عەقڵ 
لە بەرەی چەپ و ئازادی خوازانە و نە تەنها ومەعریفەیەکن،کە هەڵقواڵوی فکری کەسێکە کە 

رۆشنفکرە بەڵکە ئەیەوێت و بە تەواوی ڕۆ بچێت بە ناخ و دەرونی خەڵکی کرێکارو 
بەشمەینەت ژنان الوان و هەر مرۆڤێکی تری برسی و ڕەش و روت،هەر کەسێک بە دیقەتەوە 

ڵگری ئەم هەموو بەهاری هە ٣٢بڕوانێتە ئەم بابەتانە وا هەست ناکات کە کەسێکی گەنجی 
ڕۆشنبیریی و ئەم هەموو عەقڵ و فکر و سیاسەتە بێت کە لە ڕێگەی قەڵەمەکەیەوە دەستی 
بردووە بۆ هۆشیار کردنەوەی خەڵک،هاتووە و ئەمانخاتە بەردەم بیرکردنەوەیەکی قوڵ لە 
ناعەدالەتیەک کە یەخەی بە زۆربەی خەڵکی بەشمەینەتی مەملەکەتێک گرتووە کە تەواوی 
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و سامانەکەی لە الیەن کەمینەیەکی کەمی بنەماڵەکانەوە بە ناوی سەرۆکایەتی سەروەت 
کوردستانەوە داگیریان کردوە و سەرۆکایەتییان وەک مەملەکەت لە نێوانی کور و باوک و 
براو برازا و نەوە وخزم وعەشیرەتدا دابەش کردووە و بە حەقی خۆیان نەبێت بە کەسی تری 

ە بە تەنها ئەوان لە سەردەمانێک شۆڕشیان کردبێت وبە تەنها بە ڕەوا نابینن وەک ئەوەی ک
و تەنها ئەوان بووبن سەرما و گەرما وبێ نانی و بێ خەوی شاخەکانی کوردستانیان 
چەشتبێت بۆیە کەوا ئەم دەسەاڵتەیان بە زەبری چەک و ترس و تۆقاندن دابەش کردوە لە 

ێوەی دەسەاڵت و بەڕێوەبردن و نێوانی خۆیان و هەر کەسیش رەخنەی هەبێت لە شکڵ و ش
بەهەدەردانی بەشی خەڵكی بەشمەینەتی ئەم کوردستانە ئەوە بێ سێ و دوو و بە رۆژی 
ڕوناک و لە ناو ئاپۆرای بەرزترین توێژی خوێندکاران کە زانکۆیە دەفڕێنن و بەم دەردەی 

ێ ئەزانین ئەبەن کە بۆتە هۆی ئەوەی ئێمەش قەڵەمەکانمان بگرینە بە دەستەوە و بڵێین بەڵ
  .کە بە ئاگاهیەوە پالنتان داڕشت بۆ فراندن ولەناوبردنی ئەم کەڵە مرۆڤە نەمرە

پیت بە پیتی بابەت و وتارو وەرگێرانەکانی سەردەشت خراونەتە ژێر چاودێرییەوە و لەوە 
تێگەیشتبوون کە گەنجێکی نەک هەر وشیارو وریایە بە ماف و خەون و خواست و 

وردستان سەرباری ئەمانەش خاوەنی زمانێکی پاراوی ئەدەبی بوو ئارەزووەکانی گەنجانی ک
بەڵێ ئەم جۆرە کەسانە دەگمەن ... کە هەموومانی ئەخستە بەردەم بیرکردنەوە و تێڕامان

هەڵئەکەون بەم هەموو سیفاتەوە، گومانی تێدا نییە کە ئەم  جۆرە  مرۆڤانە و بارکراو بە 
ەن بۆ شۆڕشی داهاتووی گەنجانی بەشخوراو و فکر و ئەدەب و مەعریفەی ڕۆشن بەردی بناغ

ئا لەم . هاوتای لەشکرێکی بێشومارو مەشقپێکراو و پڕ چەک و ئامادەباشن لە کۆمەڵگادا
روانگەیەوەیە دەست برا بۆ فڕاندن و تیرۆری کەسێک کە بناغەی شۆڕشیک بوو بۆ سەر 

تی و بێ سەرەو بەرەی ساڵ بەسەر گەندەڵی وناعەدالە ٠١دەسەاڵتێک کە تا کاتی تیرۆرکردنی 
 .ئەو دەسەاڵتەدا تێپەڕی

بەڵی سەردەشت هەروەک خۆی وتی لە خەمی برا بچوکەکانی و نەوەیەکی تازە پێگەیشتوو 
بوو کە خوازیارن وەک مرۆڤی هاوچەرخ بژین،بۆیە ئێمە بە گەنج والو پیر و ژن و منداڵەوە 

اری خانەوادەو کەس و خۆمان بە قەرزاری سەردەشت و بە هاوخەم و  هاودەم و هاوئاز
دۆستی سەردەشت ئەزانین و هەردەم و بۆ هەمیشە درێژەپێدەری ڕێبازەکەی سەردەشتین و 
ئەچینەوە سەری دێڕ و تەواوکەری بابەت وڕێبازەکەی ئەبین و ڕێگە نادەین نە قەڵەم و نە 

 .خوێن و نە بیرکردنەوە و یادەوەرییەکانی وون بکرێن لەبەرچاومان

 !ادی سەردەشت و خامە بوێرەکەیبەرزو بەڕێز بێت ی
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 عەبدواڵ پەشێو لە نێوان گۆڕی زامدار و سەردەشت عوسمان دا

 : باوکی ڕیژوان

لەگوگل بەدوای شیعری ماچی پەشێودا دەگەرام، کەوتمە ناو یەکێک لەپەیجە هەوادارەکانی  
عەبدوڵاڵ ئەویش ئەوە بوو، کە . هەواڵێکم بەرچاو کەوت، زۆر سەرنجی ڕاکێشام . پەشێو

بەهۆی ئەوەی عەبدوڵاڵ پەشێو بۆ هەر . پەشێو سەردانی گۆڕی مەحمود زامداری کردووە 
 شوێنێک بچێت،

یان هەر سەردان و دیدارێک بکات بە ملیم لێکی دەداتەوە، بۆیە منیش ئەوەم لە پەشێو  
ا چاوەڕێی نەدەکرد ئاوا بکەوێتە هەڵەیەکەوە، با هاوڕێی کۆنی، یان لە ژێر دەستی ئەود

ئاخر مەحمود زامداری حەفتاکان زۆر جیایە لە چاو زامداری ژێر . هەندێ زانیاری وەرگرتبێ 
دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی، بۆیە پێشنیاز دەکەم با عەبدوڵاڵ پەشێو کەمێک لە خەڵکە 

ساڵەدا، ئایا ڕۆژێک ئازار و  ٣٣بەمۆراڵەکانی هەولێر بپرسیێت، ئەو زامدارە لە ماوەی ئەو 
رامبەر سەدان تاوانی پارتی و یەکێتی جواڵوە و سەرزەنشتیی و رەخنەیەکی ویژدانی بە

لێگرتون؟ ئایا زامدار نمونەی ڕٶشنبیرە هەلپەرست و تێکشکاوە نەبووە ؟ ئەمە جگە لەوەی 
... لە قۆناخی دەسەالتی بەعسیشدا قسە لەسەر هەلپەرستی و ئیتمای بەعسی بوونی دەکرێت 

و وتەی کۆر و لێکدانەوەکانی پەشێودا بەرامبەر ئەو جۆرە  کۆی ئەمانە هەرگیز لەگەڵ شیعر
ڕۆشنبیرانە یەکناگرێتەوە؟ هاوکات بەرەیەکی گەورەی قەڵەم بەدەستە هەڵپەرستەکانی 
هەولێر، بەنیازبوون گۆڕستانێکی گەورەی هەولێر ، لەبڕی سەدان سیمبولی جوانی 

  ا بەناوی ئەو بکەن؟هەولێریەکان لە عەبدولخالق مەعروف و جەمیل رەنجبەر ەکاند

ئەگەر هەر کەسێک ئەو مافە بەپشێو دەدات، کە سەردانی گۆڕی هاوڕێیەکی بکات، ئێمەش 
ئەو مافەمان هەیە بە پەشیو بپرسین، ئیوە کە خاوەنی ئەو هۆنراوە جوان و نیشتیمانییەدا، 
 بۆ وەکو هەڵویستێک، تا ئێستا سەردانی گۆرەکەی شەهید سەردەشتی نەکردیە؟ ئاخر ئەو
. دەنگە گەنجانە هاوبیر و هاورای شیعر و ووتەکانی تۆ بوون، نەوەک مەحمود زامدارەکان

سەردەشتێک لە ناو شاری ئیرهاب و تاواندا ئەو بوێرییەی هەبێت ئەرکی هەموو کەسێکی 
ئازادیخوازە سەردانی گٶرەکەی بکات، بەتایبەتی ئەمڕۆ سەردانی گۆڕی سەردەشت لە هەولێر 

پڕۆتستۆی تیرۆر، راستگۆیی ئاخافتن و نووسینەکانی؟ ئەی خێرە ئێستا ، واتا هەلوێست و 
هاوشیوەی زامدار سەردانی گۆڕەکەی ناکەی؟ یان سەردانێکی بنەماڵەی ئەو شەهیدە بوێرەی 

  شارەکەت ناکەی؟

قسەی کۆتایشم ئەوەیە لیرەدا دڵنیات دەکەم سەردەشت تازە بۆتە سیمبولی دەنگی ئازاد و 
کۆندەبەبۆی دەسەاڵت هەوڵی هۆنینەوەی چیرۆکی دروستکراوی بۆ  بوێریی، گەرچی زۆر

دەدەن ، بۆیە بەبێ سەردانیکردنی تۆش ئەو جوانی ، بۆ قەاڵ و منارە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
وەلێ سەردانی نەکردنی تۆ بۆ سەر گۆرەکەی بەتایبەتی کە لەسالێادی . گەورەتر دەبێت 
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بۆیە داواکارم ئەو . ک پرسیارت دەکاتەوە؟ تیرۆرکردنەکەی نزیک بوینەتەوە ، روبەروی گەلێ
هەڵەیەت بەسەر نەیەت ، کەبکەویە بەرەی تەزکیەی بەسیمبول ناسینی زامدارەکان نەوەک 

 سەردەشتەکان ؟

 

 وانەکانی مەرگی سەردەشت

  :ساڵح میراودەلی: نوسینی

اڵم  اند، بهمومانی گری هه  وه دڵه  سوێ بو، له  به  شت هێنده رده رگی پڕ تراژیدیای سه مه
  وه ، ئه وه ی بێته پڕ تراژیدیاکه  ڵ ژیانه گه هاوتا له  یخواست، که رگێک بو بۆ خۆی ده مه
ونی  ، خه یه ی ئێمه نه هریمه پڕ ئه  ته که مله م مه یشتوی ئه پێگه  نجێکی تازه ونی گه خه

 ، خوێندکارێکی دوا قۆناغی زانکۆیه

تێڕوانینی   مه ، ئه یه تک کراوه ئه  م نیشتیمانه ستێکی ئه ده م به ڵه ی قه هیواو ئاینده
ر  هه  ی به وه قین بو له شت یه رده بۆ داهاتوی خۆی،سه  یه پڕ تاوانه  م واڵته ڕوناکبیرێکی ئه

ی ژیانی و خوێنی  ی زنجیره ڵقه دوایین ئه  نه که رگ ده و مه  وه ستێننه کلۆجێک بێت، ژیانی لێده
وامی  رده به  بون، که کان پێی ئاڵوده نه هریمه ئه  هاره به  ی نۆزده و پێکانه پێکێک له  نه که ده

کان  شته رده زی سه گه پۆلی ڕه  کان و له شته رده شت و سه رده رگی سه مه به  ستراوه ژیانیان به
،کێ  وه نه که اڵت نوێده سه هدی ده تیرۆر کردنیان عه  به  شه ن، بۆیه تیان نایه قه ره ترسن و ده ده
ندانی تریان تیرۆر کردن،  شت و چه رده بون سۆران و سه  ستانه زانێت کێ و کام ده نه  هی هه
  زانن که موتان ده ڵێ هه ی واڵتان کردون،به ر و ئاواره ده و شار به  القه ندانی تریشیان فه چه
  وانه هب نین، ئ ره م و عه جه تورک و عه  وانه کانی دوێنێ نین، ئه لالده جه  عسیه به  وانه ئه

ری  و مێزه ڕانکو چۆخه  سانێکن به که  وانه ڵکو ئه بدولخالق نین، به کانی شاکر و عه بکوژه
بیڵێن  بارێ،ده رگی لێده اڵتیان مه سه ری ده ن و سێبه ده وان ده لتوری ئه که  به  دریژه  وه کوردیه

هزر و کرداریاندا   دی دهخوێن ڕشتن،چی  له  تااڵن،جگه له  تاوان، جگه  له  رگ، جگه مه  له  جگه
کانی  پوله م و ڕۆحی په ڵه ، ڕاوی قه وه مومانه رچاوی هه به ڕۆژی ڕون و به  وانن به ئه  وه ،ئه بوه

ر بۆ  نجه نوکی خه  رگمان به کانی ژیان و مه وانن سنوره ئه  وه ن، ئه که ده  م نیشتیمانه ئازادی ئه
  و له  وه کانیان بنوسنه نگه ی تفه گولله  کمان به یه  ک به ک یه وێ مێژوی یه یانه کێشن، ده ده

ی بولبول بۆ گۆشت  وانه ی خۆمان بڕوانین،تف له بۆ ئاینده  وه کانیشانه نگه ی تفه لوله
نی  مه زانی ته خه  بن و به رخۆش ده کان سه پوله رگی په مه  ی به وانه ت له فره بڕن،نه رده سه
 . وه بنه وز ده هارێک سه به

گرت،  و زانکۆ ملی ڕێ ده ره و به  وه دره  هاته ده  وه ماڵه له  ک که یانیه مو به شت هه رده سه
  وه مێک بو پێیان گوتبو ئه رگ و کۆتایی ژیان، ده کانی مه چێت بۆ خوێندنی وانه ده  یزانی که ده
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  ی گوت، لهموان هه و به کانت، ئه بۆ تۆ و هاوشێوه  یه م واڵته ی ئه رده روه ی په می تازه سیسته
ی  که می ئازار و پێشبینیه س هاوخه س و که اڵم که ، به ئێمه  ستانی میری، به ده کاربه  زانکۆ،له

نگی  گرت، تادوایین زه رده رگی وه کانی مه مو ڕۆژێ وانه هه  نیا ئازایانه نیا و ته ته  بو، بۆیه نه
و  بێت خاڵی کۆتایی بۆ ئه دهڵێت  ی پێش کۆتاییشدا پێمان ده وانه لێیدا، له  یه م وانه ئه

،  مانی کردوه ناسه ی هه اڵت ئاوێته سه ده  ڕۆژانه  دانێین، که  تیانه هامه ری و نه روه نادادپه
رپرسیارێتی دانانی  ستۆگرتنی به ئه گشتی، وه ڵک به بۆ ڕوناکبیران و خه  وه مێنیته ده  ی که وه ئه
کانمان  کانمان بیروبۆچونه نگه مان دهمو شدا هه و پێناوه بێت له و ده  یه و خاڵه ئه

کانمان  سته ، ده وه کان ببینه نگاری ترس و سامۆتکه ره هێزێک و به  ینه کانمان،بکه پێنوسه
الت  سه سیناریۆکانی ده  ڕ به ، چیدی باوه وه ینه کان تیژ بکه مه ڵه ستێک و نوکی قه ده  ینه بکه
و  اڵت کاوێژی ئه سه ده  نێکه مه زه  دواداچون، چونکه هو ب  وه ی لێکۆڵینه ناوی لیژنه ین، به که نه

کانی خۆی  شوێنی جیا پیالنه  شیوازی جیا و له دوای جار، به  کات و جار له مان بۆ ده شتانه
وڵێکی  ر هه هه به  مجاره ر ئه گه دات، ئه می لێده کات،دواتریش بالۆری هاوخه جێده جێبه

نگی  زه  وه ڵبژێرین، دڵنیابن ئه نگی هه وان بێده کانی ئه ڵینه به  اڵت فریو بخۆین و به سه ده
 .مومانه رگی هه مه

 

 ! چن ك ده یه شت له رده سیح و سه مه

 عیسا خدر

كان  ، مرۆڤه بووه  قه ده ر قه دا هه ی ئێمه م واڵته م ئازادی له كه ست ده هه  میشه م هه ی هه ته وه له 
ن،  عاشقبونی خۆیان بكه باس له  یانتوانیوه خۆیان بڵێن، نهئازادی بیرورای   به  یانتوانیوه نه
  بڵێن ئێوه  ئازدانه  به  یانتوانیوه ن، نه ی بوونی مرۆڤ بكه كۆیله باس له  یانتوانیوه نه
  وه ن، ئه ڵبونمان ببه مێگه  و به ره به  بووه وه ویستان ئه  میشه وجێنن و هه وێت بمان گه تانه ده

ست  ده  ، چونكه یه وه دوای كوشتنی ئازادییه به  میشه ی هه زمه و دێوه ین به كه ده  شین ئێوه ئێمه
  شن به ئێوه  وه ئه! نابی شێخ بۆ جه  وه نوشتێنه رستن ئه د په قه ستن و به وه ر سنگ ده سه له

ر  كوشتنی هه اڵم به شمانكوژن، به گرن و ده ده  كڕن و پیاوی كرێگرته نگ ده ی خۆمان تفه پاره
گات،  تێده  بچوكی ئێوه زارانی تر له هه! بێت مان دروست ده دانی تری هاوشێوه كێكمان سه یه
ی  وه بات بۆ ئه هل كڕنۆش ده می جه رده تی سه یه مان كۆیله هه  ر به سانێك هه م كه كه اڵم داخه به
 !وه ی بنوشتێته كه تی شێخه خزمه له

ی  كه ڕێت و تائێستاش بكوژه په تێده" تش رده سه"هید  ر تیرۆركردنی شه سه دوو ساڵ به
،  تی من كوشتومه خۆی وتویه  كه  كاتێكدا پیاوێكی گیراوه ش له مه ، ئه زانراوه و نه گیراوه نه
دوو : ر وتی م دادوه رده به شت له رده بكوژی سه  به  كراوه  و پیاوه دوو مانگی رابوردودا ئه اڵم له به

  لله شت مابوو، سبحانه رده هیدكردنی سه مانگ بۆ رۆژی شه كاتێكدا دوو له! من گیراوم  ساڵه



 سەردەشت عوسمان
 

759 
 

ی دوو  شت بۆ ماوه رده بووبێت سه پێشتر تیرۆری كرد بێت و ئیزنیشی هه  و پیاوه بێت ئه ده
م و  رخه مته كه  شت به رده یسی سه ئاستی كه ی تائێستا له وه ئه!!!  وه ڵمان بمێنێته گه مانگی تر له

رۆكی  سه  ، چونكه مانی كوردستانه رله رێم و په تی هه تی حكومه یهرۆكا نگ بزانم سه بێده
بوو خودی  ت ده نانه ، ته وه كاڵیی بكردابوایه شتی یه رده یسی سه بوو كه و كات ده ت ئه حكومه

تیرۆركردنی   ، چونكه بوایه نگ نه بێده  یسه م كه له" م رهه به. د"و كات تی ئه رۆكی حكومه سه
بایی و  ڵگا بوو، تیرۆركردنی زمانی ئاشتی و ته موو كۆمه كردنی ههشت تیرۆر رده سه
تی  كانی مرۆڤایه ها جوانه موو به یشتن و ئازادی و دیموكراسی بوو، كوشتنی هه كترگه یه له

ری و دیموكراسی بوو،  وه كسانی و دادپه رخانی ئازادی و یه چه م خالی وه كه بوو، كوشتنی یه
وام بێت، بۆچی  رده تی به یه ۆچی عاشقبون گوناه بێت، بۆچی كۆیلهشت هات پێیوتین ب رده سه

ڵی تری پێوتین،  ك شتگه زار و یه رسترێن، هه د خوا بپه قه پیرۆز بكرێن و به  كان هێنده مرۆڤه
و  ئه!!!.  وه ته ك خۆی ماوه ر وه شت هه رده یسی سه ت رۆیشتوو كه رۆكی حكومه اڵم سه به
رم  لبواسێت و شه مان خۆی هه رله م په رده به له  قوایه نگی بۆیدا هه ده" رۆ سه"ی  مانتاره رله په

ت  ری میلله نوێنه به  مانتار كه رله په 000 له  دات، چونكه ده  ناسه ی تائێستا هه وه بكات له
  به  ئێستا خۆی كردوه  ببێنن كه  و پیاوه ئه  یانتوانیوه ناسراون هیچیان ئاگادار نین و نه

قل كاڵ  فامی عه ی نه م كوشت، ئه-شت رده تی من سه وتویه  ی كه وه نها به ته وان پاله
نازانم !  ته و میلله جاری ئه گاڵته  یته ی خۆت بكه وه نها بۆ ئه تیرۆرست ته  شتت كرده رده سه
  یه ند هه تمه ی تایبه شت، لێژنه رده یسی سه ئاست كه رچوو له رمن ده شه  مان بۆچی هێنده رله په
رێ هیچ  ، ئه سی زیندان دایه فه قه شت له رده واو بكوژی سه زانن ئیتر ته واده  كه چی لێژنه هك

بۆ   یان كردوه و پیاوه ردانی ئه سه" هیشام"تبار  مانتارێك دوای رۆژی دادگایی تۆمه رله په
مرۆڤ و  ئازادی و مافی  ند به تمه ی تایبه و لێژنانه ئه! ن؟ ی زیاتر بكه وه ی لێكۆڵینه وه ئه

شت  رده سه  كه نگ بوون و ناپرسن بكوژه هتد نازانم بۆچی تائێستا بێده....ئاسایش و ناوخۆ 
،  ندیخانه بۆ به  وه ڕێنرایه واو بكرێت گه ی ته كه ی دادگایه وه بێ ئه به  ندیخانه بۆ به  وه ڕایه بۆ گه

نگی بۆ  شتی تریش ده رده ن سهزارا نگی بۆ داویت و هه شت ده رده ی سه مانتاره رله و په ی ئه ئه
بێت  ڵوێستت هه هه  رنا پێویسته گه ڵ ویژدانت، ئه گه له  وه بخه  یه ر ویژدانت ئاسوده گه داوی ئه

 .!شت بیت رده نگی سه ئاستی ده له  ی و بتوانه كه دۆسیه  ر به رامبه نها به ته

ك  كانی وه ێژایی مێژوو مرۆڤهدر ، به یه ی هه درێژایی مێژوو هاوشێوه م به"رۆ سه"تیرۆركردنی 
زار مرۆڤی  اڵم هه كوژن، به وامیشن، مرۆڤێك ده رده ر به و هه بووه شت بوونیان هه رده سه

  نه كه ی ده كه وه یڕه س په زاران كه اڵم هه ن، به كه ن، مرۆڤێك تیرۆر ده كه ی دروست ده هاوشێوه
چێت  ك ده یه شت زۆر له رده ڵ سه گه ی له كوشتن و تیرۆركردنانه  و شێوه كێك له ئامانج، یه

م رۆژی تیرۆركردنی  كه یه اڵم له بێت، به بڵێن چۆن و چۆن شتی وا ده  نگه ، ره ه"سیح مه"
چ   م به كه ردووكیان ده بوونی هه ست به و هه وه خوڵێته ناو هزرمدا ده له  وه ئه  وه شته رده سه

كانیان  و هاو ئایینه یاخود هاو پیشه! ڵكردون هگ تی له یامێك رۆژگار خیانه چ په  ئازارێك و به
خاچدانی  شت و له رده تیرۆركردنی سه"قینم  یه  ڵكردون، نازانم بۆچی هێنده گه تیان له خیانه

ر چاوی  به خاچ بدرێت و به له  یاند كه ی گه وه ی به سیح هاوڕێكه مه  چونكه" چن ك ده یه عیسا له
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یامی  رێ خۆ په ، ئه وه خواره  ی پیرۆزی هاته سته جه  خوێن بهداریاندا و  له  وه ڵكه موو خه هه
نها پیاوانی  یوت ته سیح نه رێ خۆ مه بوو، ئه بوونی مرۆڤ نه ڵ كۆیله گه سیح هیچ كاتێكی له مه
سیح  رسترێن، مه وانیش دوای خودا بپه بێت ئه و ده رزه الی خوا به یان له و پایه اڵت پله سه ده

ن،  كه كتر مه یه  ر به رامبه ك خۆیان بژین و زوڵم و زۆرداری به كان وه ڕێن مرۆڤه وتی لێگه
قێكی ترت لێبدات،  ی شه وه بۆ ئه  ی تریشی بۆ رابگره كه قێكی لێدایت الیه سێك شه ر كه گه ئه
شت تۆش  رده ڵێ سه به! سیح؟ ی دوری مه ی هاوڕێی رێگه ڵ كرد ئه گه تت له ی بۆچی خیانه ئه
ك پیرۆز و  ك یه مووی وه كان هه تویست مرۆڤه یام بوون، تۆش ده مان په ههتان  كه یامه په
كانی ناخی  موو زارێك بتوانێت وشه بێت، هه كان مافی ئازادییان هه نگه موو ده كسان بن، هه یه
  خودایه  وه ئه  توانێت كۆنتڕۆڵی بكات، چونكه س نه ت عاشقبونیش كه نانه رببڕێت، ته ده
، خۆی  و توندوتیژییه وه وسانه م و زۆرداری و چه ت و خوداش دژی ستهوێ شقی خۆش ده عه

  وه م رۆژه كه یه بمرین، نازانم بۆچی له  ونه قێزه  وشێوه وێت به بینای كردوین و نایه
تی  و چۆنیه وه یانگێرایه كانی ده ی هاوپۆڵه وانه رچاو ئه به  هاته یی نه ساده  م به كه تیرۆركردنه

ی  كه وخۆ هاوڕێ خائینه راسته  ناكرێت بووبێت، بۆیه  و ئاسانییه رگیز به ی هه كه بردنه
موو  م هه ، كوشتنی مرۆڤێك به مێشكدایه مان شتم له ر هه ، ئێستاش هه وه وته م بیركه"سیح مه"

سیح و  خاچدانی مه ویت، له كانت بكه ستی بكوژه رده به  م ئاسانییه ناكرێت به  وه پیرۆزییه
!  چن ئێوه ك ده یه ند له ی خۆر ئاوابوون بوو ئای چه رده و زه و ئێواره مه ده له تیرۆركردنی تۆ

 .! بۆالی ئێوه  وه چین و دیێنه ده  ئێوه ش له ئێمه

 

 !سەردەشت وەک مەشخەڵێکی نەکوژاوە،لەپێناوی لەناوبردنی بیرەتاریکەکان و هێنانە ئارای ئازادییەکی بەرفراوان

 د حمه قاسم ئه

نو نوێخوازییەکانی خاوەن پێنووسێکی پڕوادار بە ئازادییەکان تەنها لەوەدا بیروو بۆچوو
خۆی نابینێتەوە کە وەک هەر نووسەرێکی تر ناوی ڕۆژنامەنووس یان نووسەری بە بااڵدا 
بکەیت،بەڵکو لە نێوان نووسەرو ڕۆژنامەنووساندا سەدان جۆر ڕۆژنامەنووسوو نووسەرمان 

 هەیە،

نگو بە دەنگێک خولیای پێنوسوو پەڕاوو خوێندنەوە دەکات بە هەر هەریەکەو بە بەرگو بە ڕە
هەمویان دەوترێت ڕۆژنامە نووس یان نووسەر،بەاڵم هەموویان یەک ئاستو یەک توانایان 

 .نی یە لە ڕاستیدا

لە هەموو گرنگترو شایستەی باسو بیر هێنانە ئەو مرۆڤە نەترسو ئازادی خوازانەیە کە لە 
بواری نووسین بە واتا ڕاستەقینەکەی بوونی هەبێت ئەو خۆی دەکات  هەرکوێدا بۆشاییەک لە

بە کەسی یەکەمو لە پێناوی ڕزگارکردنی ئەوڕەوشەی کە بە ترسو تۆو نا یەکسانی ناسراوە 
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وەک سەربازێکی خۆنەویست،گەر بە تەنهاش بێت دەڕواتە سەنگەری بەرگری لە مافی ئازادی 
ە پێزو بە ئیرادەی پۆاڵیینی شۆڕشێک بەرپا تاکەکانو بە دنگی زواڵڵو بە نووسینی ب

دەکاتو،دەبێت بە مەشخەڵێک بۆ دەستاودەست پێکردن لە نێوان تەواوی چینو توێژەکانی 
کۆمەڵگەدا، تا ئەوکاتەی ئازادەییەکان بەرفراوانو نەیارەکانی دەبنە پەندوو دەکەونە بەر 

 .اسیان لێوەدەکاتشەپۆلی ناڕەزاییەکان بۆ هەتاییو،مێژوو بە خراپترین شێواز ب

سەردەشتی هەمیشە زیندوو لەو بوارەدا گەیشتە ئاستی لوتکەو ئەوەی کە بەکەم تاکی نێۆ 
ڕیزەکانی مرۆڤایەتی دەکرێت ئەو ئەنجامی داو لەوپێناوەشدا گیانی خۆی فیدا کرد،سەردەشت 

گیانی ناتوانرێت هەروا بە سانایی پێی بووترێت ڕۆژنامەنووسێک بوو لە پێناوی ئازادیدا 
خۆی بەخت کرد،بەڵکو لەوە گەورەترو شایستەی ناولێنانی بەنرخترو تۆمارکردنی ناویەتی 
لەوشوێنانەی کە تامەزرۆی ئازادی دەکەنومەشخەڵێک شک نابەن بۆ لە ناوبردنی بیری 
تاریکو،ڕەوینەوەی هەوری ترسو فۆبیاکانی هەرجۆرێک لە دەساڵتی بە زۆر داسەپاو،بە سەر 

 نی چینو توێژەکانی کۆمەڵگەدائیرادەو خواستەکا

 

 بکوژانی سەردەشت دەبێ دادگایی بکرێن یان ئێمە؟

 : وره گه  نه سه فای حه مسته

شێوەی کوشتنەکەی سەردەشت دوو فیشەک بۆ ناو دەمی و بوونی : سەرەتایەکی پێویست 
شوینەواری ئەشکەنجەدان بەسەر جەستەیەوە ئەوەمان پێ دەڵیت کە سەردەشت لەسەر 

پارتیش چ لێکدانەوەیەکی ساختەکارانەی بۆ دەکاتوو بەچی ..نوسینەکانی تیرۆر کراوە
ەردەشت بەالڕیدا بەرێت کەس بە پولێکی قەڵب لێی شێوەیەک دەیەوێت کەیسی تیرۆرکردنی س

 ناکرێت،

خۆشیان ئە وڕاسیە تاڵە دەزانن ، سادەترین ئەندامی پارتی تا سەرکردیاەتیە  
خێڵەکیەکەیان کە پارتی ئەمجارە نەک هەر هەڵەیەکی مێژوویی کرد بەڵکو دەبێ باجێکی 

 .قورسی سیاسی بدات

فڕاندنی بەبەرچاوی خەڵکو پۆلیس و هەڕەشە بە تەلەفۆن، هەڕەشە بە ئیمەیل، 
بڕینی ئەو هەموو بازگەیە ... زێرەڤانیەوە، لەکار کەوتنی هێڵی تەلەفۆن لەکاتی فڕاندنەکەی

 تا موسڵ چ پرسیارێک الی خەڵک دروست دەکات ؟

هەموو ئەمانە نەک شک بەڵکوو بێ شکمان دەکات، کە دەزگای بەدناوی پاراستنی پارتی ئەم 
 کارەی ئەنجام داوە

 خۆدزینەوەی پارتی بۆ؟
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 .ڕویدابا..ئەم ڕوداوە ئەگەر لەواڵتێکی لە هیچ چوو چووبا

جگەلە دەست کار کێشانەوەی دەیان وەزیرو کارە بەدەست ئەوا هیچ دوور نەبوو حکومەتیش 
 ژێرو ژوور بێت

بەاڵم لەو دەڤەرەی ئیمە کە ناوی کوردستانی باشورەو هەتا ئێستا ش خێل و عەشیرەت بە 
 .ەنڕێوەی دەب

هەڕەشەکانی پارتی زۆر بڕ ناکەن، چونکە خۆشیان باش دەزانن کە هەڵەیەکی مێژویان 
 .کردوە

دوا لێداوانەکەی بارزانی لەمەڕ هێور بوونەوەی بارودۆخەکەو ناو هێنانی سەردەشت بە 
قوتابی خۆ دزینەوە لەوەی کەناوی وەک نوسەرو ڕۆژنامە نوس بهێنێت خۆی لە خۆیدا 

 و بارزانی زیاتر دەکاتگومان لەسەر پارتی 

بەتایبەت کە کێشەکەو نوسینەکانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەلیکی کوردستان بوەو بەخەیاڵ باسی 
 کچەکەی کراوە

لەسەدەکانی ناوەڕاستیش کوڕە هەژارێک بۆی هەبووە خەون بە کچە پاشایەک ببیننێت 
بیرکردنەویان لە شیخ و یاخود خەیاڵی بە زاوا بوون بکات، بەاڵم دیارە بنەمالەی بارزانی 

 ...پاشاکانی سەدەکانی ناوەرستیش لە دواوە ترە

 پارتی و هەوڵی بەالڕێ دا بردنی کەیسی سەردەشت

سەرەتا پارتی بەوە دەستی پێ کرد کە جارێک زووە بۆچی دەبێت یەکسەر پەنجەی تاوان بۆ 
 پارتی و دەزگای پاراستن درێژ بکرێت؟

سەردەشت و ئاشقی کچەکەی مەسعود دەبیت و کە تا  ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ بابەتی یەکەمی
ئێستاش کەس نازانانێت ئە وکچە بوونی هەیەو تەمەنی چەندەو چەند خوشکی هەیەوە 

 سەردەشت مڕی لەکامەیان خۆش کردبوو؟

 ..کە ئەمە جگە لەخەێال و موعاناتی الوێکی حەسرەت دیدە هیچی تر نیە

ەریەکانی هەموو الوان و هاوتەمەنانی خۆی لە سەردەشت لە و بابەتەیدا موعانات و نابەراب
 .و بابەتەدا کۆکردبۆوە

لەهیچ شوێنێکی ئەم دونیایە لە ئەشکەوتە سەختەکانی ئەفغانسنی ژێر دەسەاڵتی بنالدنیش 
 .کەسێک لەسەر نامەیەکی ئاوا تیرۆر ناکریت
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ی سەردشت هەچەندە مەال بەختیار لە فتواکەیدا حەق بە بنەماڵەی بارزانی دەدات بۆ تیرۆر
گیان بەاڵم مەالش خۆی لەو بەنەماڵەیە شەریف تر نیە، بەیەک دوو بابەت وەاڵمی مەال 

 .درایەوە بۆیە لێرە پێویست ناکا لەسەری بدوێین

بەدوای باڵو بوونەوەی بابەتی یەکەمی لە ڕێگای نوسەرێکی ناو کوردستان نێت جگە لە 
 ۆستهێرش و ناوزەند کردنی بە جنێو فرۆشێکی کوردستان پ

 داوای خۆئاشکرا کردن لە نوسەر دەکریت و داوای وێنەکەی لێ دەکرێت

لە باڵو بوونەوەی بابەتی دووەمدا کە وێنەی خۆی و ناوی ڕاستەقینەی خۆی لەسەرە، 
هێشتا پارتی و پاراستن دڵنیا نین لەوە ئایا ئەو کەسە خۆیەتی یان، ئەم جارە لە ڕێگای 

فارسە بەشوێن دڵنیا بوونی زیاترەوەون بۆ ئەنجامدانی بەرپرسی کوردستان نێت کە عومەر 
پالنەکەیان پاشانێس چێوەڕی کرد تا ئەوکاتی بابەتێک لەسەر کۆسرەت ڕەسوڵ باڵو 

 دەکرێتەوە، بەخەیاڵی خۆیان وایان دانابوو کەبەردێک دوو نیشان بشکێنن

کی پاوان کراوی ئەم تاوانە بخەنە پاڵ کوسرەت ڕەسوڵ و هەولێر بۆ هەتاهەتایە ببێتە شارێ
 .خۆیان

 .ەوپارتی دەزانێت چی کردو

بەاڵم بەهۆی ئەوەی گۆڕان هاتە پاڵ جەماوەری ناڕازیوو میدیای ئازادەوە دەبوایە هەر 
 ئاواش بێت، ئەی کەواتە ئۆپزسیۆن مانای چیە؟

پارتی بەهەڵدانەوەی الپەڕەکۆنەکان و فایلە ڕەشەکان خۆشبەختانە بنەماڵەی بارزانی بەشی 
 .ەردەکەوێتشێری ب

کەواتە ئەوهەوڵە نەزۆکەشی نەهاتە دی ولە وتەنگژەیە ڕزگاری نەکرد و هێرش و چاو 
 ..سورکردنەوە لە ڕۆژنامە نوس و میدیا ئه هلیەکان هێندەی تر قوڕەکەی لێ خەستکرد

لەدوا شانۆگەری پڕ گاڵتە جاری ڕاگەیاندەکانی پارتی ئێستا بانگەشە ئەوە دەکات ئەو 
ژنامانە دەستی تاوانیان بۆ پارتی درێژکردوە دەڵێ دەبێ دادگایی بکرین و نوسەرو سایتوو رۆ

 ..دەیەوێت ئەوە بیر ڕای گشتی بباتەوە کە خەڵک داوای دادگایی ئەوان دەکات

 ئایا پارتی هەر وەک بەرزەکی بابان بۆی دەرباز دەبێت؟

 دەبێ ئێمە چی بکەین بۆ ئەوەی ناڕەزایەتیەکانمان درێژەی هەبێت؟

ی و نە هیچ حزبێک و الیەنێکی دژە دیموکراتی و دیکتاتۆر و کۆنە پەرست، ئۆباڵی نە پارت
 .تاوانێکی ئاوا گەورە ناخەنە ئەستۆی پڕ تاوانی خۆیان
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هێج هێزێکی گەورەی ئۆپۆزسیۆنی ئەوتٶش نیە، فشارێکی ئاوا گەورە بکاتە سەرپارتی بە 
ك و گومانەکان لە دەزگای ڕادەست کردنی تاوانباران و بکوژانی سەردەشت، کە زوربە ش

 .پاراستن و خودی مەسرور بازانین

ئەگەر سەردەشت لە سلێمانیش تیرۆر کرا ئەوە شک و گومانەکە هەر لەسەر پارتی دەبوو، 
بەاڵم لەو کاتەدا ئاسایش و پۆلیسی سلێمانیش دەکەوتنە ژێر پرسیارەوە؟ بەاڵم ئەگەر 

رتیشەوە پەنجەی تاوانیان بۆ یەکیەتی ڕۆژنامە نوسێکی تر بایە ئەوسا هەموو خەڵک بە پا
 ..درێژ دەکرد کە حزبی بااڵ دەستە لە سلێمانی 

ئایا کەسێکی پارتی و پاراستن بە بێ هەڵکردنی گڵۆپی سەروزی بنەماڵە ئەو کارە 
 تیرۆریستیە قێزونە دەکات؟

 هەزاران ئەندامانی پارتی بێ گومان دژی تیرۆری سەردەشت عوسمانن

پارتی وەک حزبێکی ..ەوە ناکەن بە وشەی نایەکیش بێنە زمانبەاڵم هیچیان زاتی ئ
بنەماڵەیی و دیکتاتۆر ئەگەر ئەندامێکی کارێکی ئاوا بکات تەنانەت لە خەون و خەیاڵێشدا 

 ..بێت نەک نان بەڵکو زمانیشی دەبڕێت

 :کە  لە کۆتایدا دەبێ ئەوە بڵێه

ەزاران هاواڵتی لە ناوەوەو قۆناغی یەکەمی نوسینی سەدان بابەتوو ڕژانە سەرشەقامانی ه
 ..دەرەوەی کوردستان خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت

پارتیش ئەمەی بەدڵە ئەمجار ئەو دەکەوێتە هێڕش بردن هەر لە بزوتنەوەی گۆڕان و 
نەوشیروانەوە تا ئاوێنەوە هاواڵتی و لڤین و ستاندەرو کوردستانپۆست و دابەزین بۆ 

 هەندێک نوسەرو ڕۆژنامە نووس

یاخود هەر بڕژیینە . کە لێرەر ئەوەیە خۆ ناکرێت هەتاهەتایە هەر بابەت بنوسینپرسیارە
سەر شەقام و گریمان لیژنەیەکی نێو دەوڵەتیش پێک هات و هاتنە کوردستانو کە ئەمە 

 .ئەگەرێکی الوازە

باشترین چارەسەر ئەوەیە ئەندام پەرلەمانی ئۆپۆزسیۆن دەست بدەنە مانگرتن لە ناو 
گەر ئەندام پەرلەمانی تریشیان لەگەڵ بێت نموونەی یەکیەتی ئەوا فشارێکی پەرلەمان خۆ ئە
 .گەورە تر دەبێت

لەوالشەوە دەورری میدیاکان و شەقام و کوردانی دەرەوەی واڵتیش لەهەر واڵتێکی ئەوروپی 
بتوانن کەمپین و لیژنەی نارەزایی پێک بهێنن و فشار بخەنە سەر پەرلەمان و ڕێکخراوەکانی 

 ..مەدەنی وەک ئەمنێستی و مافی مرۆڤ کۆمەڵگای
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 .بۆ ئەوەی ئەم نارەزاییە بە زیندووی بمێنێتەوە

 هیوادارم نوسەرانی ترسیش لەم بارەیەوە ڕاو سەرنجەکانی خۆیان بنوسن

 کوردستانپۆستیش بە پشو درێژیەوو سەکۆ ئازادو بوێرەکەی ناڕەزایی خەڵک دەبێت

 .ئەم قسەوباسانەمان درێژەی دەبێت

 حەسەنە گەورە مستەفای 

7505-50-70 

 

 !تیكی ئاشكرا كرد  قیقه نگیك بوو حه ناووبردنی ده  شت له رده كووشتنی سه

 فاتیمە 

 وامیدان ،  رده به له  میشه ك هه كانیش وه كرێت و یاده روانی لی ئه ش چاوه كووشتن تا ئێستاكه

  نجامه ره ده  كێك له یه  وه.   تی كوردیدا شتێكی نامۆ نیه سیاسه  تراژیدیاكان له  مردنه 
ناوبردنی  هێشتن و له  ریندا نه ساڵی دوای راپه 77  خاڵقی سیاسی كوردی له كانی ئه ترسناكه

 . نرێت  سه ئه ست لێمان اڵتی بااڵده سه ر ناو هێنانی ده رامبه به  نها به ته  ،كه  هاو رێزی مرۆڤه به

اڵم بێ دوو دڵی و  خش بێت ، به  ژین به  یتوانیوه ت هیچ كات نه وڵه دا كاری ده رێمه م هه له 
مای درووست  ربنه اڵتیك گه سه ت ده ڵبه هه  كێكمان بوه ریه ناوبردنی ژیانی هه  ك له هیچ یاسایه

ست  رێی ده داهاتووشدا چاوه له.بوو  كی پاك نه عریفی و رابردوویه كی مه یه ر پایه سه بوونی له
 ..بێت  كان ئه ییه خنه كان وره ئازاده  نگه ناوبردنی ده له  چوونه

نگیك بوو  ناووبردنی ده  ڵكوو له به.نها  بوو ته شت كووشتنی مرۆڤێك نه رده كووشتنی سه 
  یبینین كه ئهترسیدار  كی مه یه ڵه ك په د وه به نج تا ئه ی گه ئێمه  تیكی ئاشكرا كرد كه قیقه حه

 . گیرێت  تێمان ئه
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 یادێک لە سەردەشت

 !پاڵەوانەکان هەمویان لەیەکئەچن

 کەمال چۆمانی

هەر رۆمان، دراما یان چیڕۆکێکم خوێندبێتەوە، یان هەر فیلمێکم بینیبێ کە پاڵەوانەکەی بە 
گژ بتەکانی کۆمەڵگە و شەیتانەکانی ناو جڤاکدا چوبێتەوە، جۆرێک لێكچونی گەورەم بینیوە 

 . لەنێوانیاندا

نگی هیندی ی نوسەری بەناووبا( سزادان بە سەرپەڕاندن)' تاڵی داندا'هەفتەی رابردو، درامای 
و ' باساڤاننا'لێکچونێکی زۆرم بینی لەنێوان پاڵەوانی دراماکە . م خوێندەوە'گریش کارناد'

ئەو . باساڤاننا، ریفۆرمخوازی گەورەی سەدەکانی ناوەڕاستی هیندستانە. سەردەشت عوسمان
شۆڕشی . بەگژ کۆی بتەکانی کۆمەڵگەدا چوەوە و خۆی و هەمو پشتیوانانی بونە قوربانی

' چینە کۆمەاڵیەتی و دینییەکان-کاست'اننا بوە سەرەتایەک بۆ تێكشکاندنی جیاوازیی باساڤ
 . کە وەک ئەهریمەنێكی کۆمەاڵیەتی و ئاینی، ئێستاش کۆمەڵگەی هیندیی پێیەوە ئەناڵێنێ

لەالیەن الیەنگرانی ' شا بیجێال'ی 'شانشینی کالیان'لەپاڵ دروستبونی مەترسیی لەناوچونی 
رەتیکردبو، ' بێ کاست'رەیان لە سەدان هەزار خەڵكی رەش و روت و باساڤاننا کە ژما

بە ناوی شیالڤانتا ' بێ چینی کۆمەاڵیەتی یان رونتر چین نزم-بێ کاست'زەماوەندی کوڕێکی 
بە ' بڕاهمین'و کچێكی بەرزترین کاستی کۆمەڵگەی هیندی و ئایینی هیندوییزم کە ناسراون بە 

رسانی شەڕێکی خوێناوی وا کە مێژوی ئەو واڵتە کەم بە ، بوە هۆی هەڵگی'کاالڤاتی'ناوی 
 .خۆیەوە بینیوە

من زۆرجار وا . هەمو پاڵەوانەکان لەیەکئەچن. باساڤاننا و سەردەشت لەیەکئەچن
بیرئەکەمەوە هۆکاری خۆشەویستبونی رۆمان الی خوێنەر، خۆدۆزینەوەیەتی لە رۆحی 

 . یەکێک لە کارەکتەرەکان، بەتایبەت پاڵەوانەکان

لە خوێندنەوەی دراماکە تێئەگەین بەگژاچونەوەی بتە دزێوەکانی کۆمەڵگە، مەحاڵە 
 .بێقوربانیدان

 

 بۆساڵیادى تیرۆر کردنى سەردەشت

 پشتیوان ئەحمەد

سەردەشتەکەى هەمووان، تۆ زیندە بەچاڵى سیستەمێ کراى کەپڕیەتى لەتۆقان، لە زوڵم، 
لەبەد ئینسانى، ئەوەتا بکوژانت بەئاشکرا ناتوانن جورئەد بکەن دەنگ هەڵبڕن بەئاشکرا 
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بڵێن ئێمە بکوژى ئەو ئینسانەین، دەزانى بۆ؟ چونکە ئینسانى بکوژ لە ڕووناکى جورئەتى 
 .ا لەتاریکى پەالمارى نێچیر دەداتتێدانیە تەنهاو تەنه

سەردەشت تۆ دنیایەک خیاڵى جوانت بۆ هەموان پێبوو بەاڵم ئەفسون ڕێگەت ندرا ڕێبکەیت 
لەگەڵیا تا ئەو خەیااڵنە بکەیت بە واقع بۆئەوەى پێکەوە شان بەشانى برایانت ڕێگاکە تەواو 

دەرى ڕاستیە خۆ بکەیت، بەاڵم نیگەران مەبە سەردەشتى هەمووان تۆ ڕێگاکەت نیشان
بیستووتە ڕێگاى ڕاستیش هەر دەمێنێ، ئەوەى لەناو دەچێ ڕێگاى تاریک و چەوتە، لەو 
ڕۆژانە الپەڕە بەالپەڕەى نوسینتەکانم خوێندەوە لەوێوە ئاشنا بووم بە تۆ، لەوێوە ساڵوم 
بۆناردى لەوێوە دەستم بە ئاسودەیى گیانت کرد، دوبارە ساڵوت لێدەکەم سەردەشت بڕوا 

م کە نەماوى چونکە هیچ شتێکى نەشیاوم لە نوسینەکانت بەدى نەکرد کەشایەنى ئەوە ناکە
 .بێت  لەسەری تیرۆر بکرێى تەنها شتێکم بەدى کرد ئەویش ڕاستى

جورئەد نەکردن لەالیەن ئەو پیاوانەى کە دەنگى حەقیان پێ قبوڵ ناکرێ، هەمیشە لە 
یندە بە چاڵ دەکرێن، کامانەن کەنارى مەرگ چاوەڕێیانە تا خۆیان بەدەستى خۆیان ز

ئەوانەى لە پایتەختى هەرێمى کوردستان لە خوێنى سەردەشت بەجوابن؟ ئەو کەسانە بە 
پەنجەى دەست دەژمێردرێن ئەو کەسانەى بە پەرۆشن بۆ خوێنى سەردەشت هەمیشە وەک 
سەردەشت ڕێگرى لە بیروو بۆچونیان دەکرێ، هەمیشە تیرۆرى دەروونى دەرخوارد دەدرێن، 

ژانى خوێنى سەردەشت ڕژانى خوێنى هەموو ئازادى خوازان بوو، سەردەشت بە تەنها کوڕى ڕ
مام عوسمان نەبوو کوڕى میللەتێک بوو کە شانازى کردن بە ڕۆڵەیەکى ئاوا لە ئاسودەیى 
دەروونى هیچى ترنیە میللەتێک کە ساڵەهاى ساڵە دەچەوسێتەوە بۆ شانازى پێوە نەکەى کە 

ەقوربانى، نوسینەکانى سەردەشت زادەى چەندین ساڵ خەباتى لەڕێگەى ڕاستى بوو ب
میللەتێکە ئەو میللەتەى کە دژى دڕندە ترین دەسەاڵت دوێنێ لەشاخ ئەمڕۆ دژى چەند 
کۆمپانیایەکە لەشار، سەردەشتەکان هەمیشە گومان دەکەن لە مەرگیان هەمیشە مەرگیان 

کى داگیر کراو بەدەستى چەند پێش خوێندنەوەى نوسینەکان هەڵبژاردووە، لە مەملەکەتێ
تاقمێکەوە چۆن مەرگ هەڵنەبژێرین کە دەبینین ڕۆژانە میللەت لەسەر هیچ دەخرێتە ژوورە 

 .تاریکەکان و فەالقەو ئەشکەنجە دەدرێن

ڕەوایەتى دان بە سیستمە تۆتالیتارەکان هەمیشە کۆمەڵگا دەکات بە باخچەى ئاژەاڵن، بۆیە 
ازى نیم وەک ئینسان مەمەڵەم لەگەڵ نەکرێ، کەچى سەردەشت نەیویست بکرێ، وتى من ڕ

نەیان کرد ئەویان قبوڵ نەبوو لەم مەملەکەتە گوزەر بکات ئەویان قبوڵ نەبوو هەواى ئەم 
ئاسمانە هەڵمژێ، هەزار ساڵو بۆ ئەو ڕۆژانەى سەردەشتەکان لە پێناوى خەباتیان کرد، 

ن، دوێنێ سەردەشت ئەمڕۆش هەزار ساڵو بۆ ئەو سەردەشتانەى کە ئەمڕۆکە لە خەبات دا
 .ئازادى خوازان ئەو ڕێگا قورسە ڕێدەکەن

هیالک بوون لە الى ئازادى خوازان کۆتاى نایە تائەو کاتەى کەمتر لە ئازادى بەدەست نەیا، 
کەمترێک کە پڕاو پڕى بێ لەوەى ئینسانەکان دڵ خۆش دەکات کەمترێک کە ئاسوودەیى 

 .ببەخشێ بەتاک تاکى کۆمەڵگا
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یان ئاسوودەبە ئەو خاڵەى تۆ دات نا ئێمە ئێستا دێڕ بەدێرى تەواو دەکەین تا سەردەشت گ
 .دەگەین بە هیواکەت بۆ ئەوەى زیاتر ئاسوودەت کەین

 تۆ فەلسەفەى ڕۆنامەگەریت خزاندە ناو هزرى ئێمە بۆیە دەڵێم گۆڕت پڕ نوور 

 

 

 !سەردەشت عوسمان ڕەمزێک بۆ ئازادی

 جەمال موحسین

 ٣١٠٣سەرەتای مەی 

دوو ساڵ بەسەر ڕفاندن و تیرۆرکردن سەردەشت عوسماندا تێپەڕ ئەبێت و هێشتاش بکوژان 
نەک ئاشکرا نەکراون بگرە دەسەاڵت هەمان سیناریۆی لیژنەی بە ناو لێکۆڵینەوەکەی بە 

 .دەستەوە گرتووە

سەردەشت لە . سەردەشت تەنها گەنجێک نەبوو کە فەنتازیا و خەیاڵەکانی بخاتە سەر پەڕە
کە ئەویش ! ێکی حەساسی کۆمەڵگای دا، دەمی لە تابۆیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتی کوتاوەتەر

سەردەشت . دەستبردن بوو بۆ ڕەخنەی ئاشکرا و ڕاستەوخۆ بەرامبەر بنەماڵەی دەسەاڵتدار
گوزارشی لە خواستی دەیان هەزار الو و گەنجی ئەم وواڵتە کرد کە ئەیانەوێ بە یەکسانی 

بڕکێیان بێ لەگەڵ ئەو هەموو پارە و پولەی کە ڕژاوەتە ناو بژین و نایانەوێ هەر چاو
گیرفانی دەسەاڵتەوە و تەواوی جەماوەری دەستەنگی کۆمەڵگاشی، کە زۆرینەن، لە بێبەشیدا 

سەردەشت دەنگی هەموو ئەو ئینسانانە بوو کە ناعەدالەتی کۆمەاڵیەتی و سیاسی . ڕاگرتووە
رش لە ناڕەزایەتییان بەم دەسەاڵتە ئەکەن کە و ئابوری تەنگی پێهەڵچنیون و ڕۆژانە گوزا

هەربۆیە قەڵەمی سەردەشت هەر تەنها قەڵەمێک نەبوو چەند ووشەیەک . بێمافی پاراستووە
بڕازێنێتەوە و دایڕێژێ، قەڵەمی ووتنی حەقیقەتی دەسەاڵتی فیرعەونی بنەماڵە و دەسەاڵتی 

گەی چینێکی بەرینی کۆمەڵگاوە قەڵەمێک بوو لە ڕوان. عەشیرەتگەری ناسیۆنالیزمی کورد بوو
ووتنیان هەڵبڕیوە لە دژی دەسەاڵتێک کە تاکە خەمی کۆکردنەوەی سەرمایە و " نا"دەنگی 

ووتنی خەڵک بوو بە نەبوونی ئازادی " نا"دەنگی . سەپاندنی بێمافییە بەسەر سەری خەڵکەوە
 !و دەم کوتان لە تابۆ و شتە بڤەکان

شی کە ڕفاندی هێندەی تر سەلمانی کە تا چ ڕاددەیەک ئەگەر سەردەشت ئەو دەنگە بوو، ئەوە
الی هەمووان لە ڕۆژی ڕووناک ڕۆشنترە . دژی ئازادی و پارێزەری سەرمایەیە لە کوردستاندا
پارتیش بەو کارەی لە الیەک هێندەی تر ! کە ئەوەی ئەو کارەی بە نەخشەوە کرد پارتی بوو

کمی مەرگی خۆی لە نەزەری خەڵکی سەرکوتگەری خۆی نیشان دا و لەالیەکی تریشەوە حو
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پارتی هەرچەندە سیناریۆیەکی سازدا کە وویستی . ئازادیخوازەوە هێندەی تر نزیک کردەوە
ئازادیخوازی سەردەشت ناشرین بکات و خۆشی لەژێر ئەو ناڕەزایەتییە جەماوەری و 

دا سەرکەوتوو کۆمەاڵیەتیە فراوانەی کە بە تیرۆرکردنەکەی هاتە کایەوە بدزێتەوە، بەاڵم لەوە
تیرۆرکردنی سەردەشت لە پاڵ . نەبوو کە ڕق و بێزاری خەڵک بەرامبەر بە خۆی بڕەوێنێتەوە

تیرۆرکردنی سۆرانی مامەحەمە هەنگاوێکی تر خەڵکی لە دەسەاڵت دوور خستەوە و نەک وەک 
سەیری نەکرد بگرە مۆری دوژمنی ئازادیەکانی خۆی دایەوە لە " حکومەتی خۆماڵی"

مەرگی سەردەشت کە ڕەنگدانەوەیەکی کۆمەاڵیەتی فراوانی بە دوای . ەسەاڵتەکەیناوچەوانی د
خۆیدا هێنا، ئەو پەیامەی دایەوە بە دەسەاڵتداران کەبەرەی ئازادیخوازی لە کوردستاندا 
فراوان و گەورەیە و هەر دەرفەتێکی بۆ هەڵکەوێ دەسەاڵت لە بەردەم دادگای جەماوەری 

 .خۆیدا دائەنێت

دنەوەی سەردەشت نابێ تەنها بو نووسینی بابەت و ووتار قەتیس بخوات بگرە بەاڵم یادکر
ئەبێ ڕیزی ئازادیخوازی لە دژی دەسەاڵتی سەرکوتگەری پارتی ڕێکخراوتر و یەکدەنگتر بکات 

 .تا سەپاندنی ئازادی بیروڕا و ئەندێشە و بیرکردنەوە ڕادەربڕین

ازە ئازادیخوازەکانی ڕێبازی یادی سەردەشت عوسمان هەمیشە المان زیندووە و ڕێب
 .هەمووانە

 

 شت عوسمان رده سه

 بدواڵ هوشیار عه

ی بۆنی  كه مه ڵه ی قه و الوه بااڵی بوێری ئه  م گوزارشتێك بێت پڕ به كه ویستم ناونیشانی وتاره
...  وه مدۆزیه ك ئاگر، نه ك ئاو وه كی بێ ئامانی لێدێت بێگومان وه تیه ی ئازایه ناسه هه
شت  رده سه)ك خۆی  ی وه كه ر ناوه سه نها له مینیاندا ته دوا هه  له  وه گوزارشتم سڕیهندین  چه

تی  سفی ئازایه كان بۆ ناساندن و وه مو گوزارشته هه  و له ، چون ناوی ئه وه گیرسامه( عوسمان
،  تی، وشه ئازادی، ئازایه  شت عوسمان واتا وتوته رده گوتت سه  و ئیدی كه  و پڕ ماناتره ئه
بینین و  وتی نه شكه ئه  له  وه ره ده  كاندا، هاتنه گژ بته  به  وه بون، چونه نگ نه م، بێده ڵه قه
 ...زۆر زۆری تریش... وتن  ندی نه كۆت و به  ربازبون له ده

،  نی مردنێكی جوانه و خاوه  وره كی گه مریه بۆ نه  ك چۆن گوزارشتێكه شت عوسمان وه رده سه
می  دری سوركردنی ده ساتی تیرۆر و غه اڵم كاره ، به تراژیدیه  ۆی داوایكردوهك خ ر چی وه گه ئه

ناوی ئارامی واڵت پێمان  مو جارێك به ی هه و دروشمه بۆ ئه  شه كی ره دیسان مێژویه
 ... وه فرۆشنه ده
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ق رژاوی سۆران و  ناحه  در و خوێنی به دوای غه  وه دیسانه  كه  یه وه ش خراپتر ئه وه له
كانی  نگه ده  وه ستی دادگا، دیسانه ده  یاندنی تاوانباران به گه رپرسان لێی و نه نگبونی به بێده

بۆ : ڵێن كانی سوڵتان پێمان ده رباره وت و ده شكه كانی ناو ئه خنكاوه  ناسه یی و هه كۆیله
ك  خۆتان وه  هرمون ئێو ناڵێین و فه  ك وشه یه  پێویست بو بڵێن ئێمه(( نگ نابین بێده: ))ڵێن ده

ن و بڵێن  بكه  كی بۆ ئاماده باشترین دۆخدا سیناریۆیه  ن یان له خوێنی سۆران بزری بكه
 ...ین ی ئێوه قینه چ هێزێكی پاراستنی راسته  ئاگادارن ئێمه

ر  هه  كات مۆمی وشه نگ نابین، تا تاریكی ئۆغر نه بێده  كان زیندو بن ئێمه شته رده تا سه
دان خۆپیشاندانی تردا پڕ  سه  له  ، ئێمه ی ئێوه مه كره ك مه ماف نه  بێته نهدایسێت، تا ئازادی 

 ...ئازادی... ین ئازادی، ئازادی كه كانی داهاتوشمان هاوار ده وه روی نه گه به

ی  و دیكتاتۆر و خوێنرێژانه م نین ئه دروست بوبێت، كه  وه ئێوه  له  ترسێك نیه  وشه  ترس له
ر توانیاتان ئاسمان  گه بیشكێنن، ئه  شیانتوانیوه اكانی واڵت ترساون و نهی ئاز نوكی خامه  له

یاڵی  ناو خه  ر توانیتان بیچنه گه ن، ئه كانیش داگیر بكه ڵه مو قه توانن هه ن ئه داگیر بكه
دای  حه ته  یاڵ و رۆحی پڕ له اڵم تا خه س هیچ بڵێت، به هێڵن كه شتوانن نه ئه  وه ئازادیخوازانه

شااڵوی وتن و هاواری   ر به من به: بتوانێت بڵێت  بن هیچ هێزێك نیه كان هه كورده  شته رده سه
 ...گرم ق ده حه

، هاربون و  نی كورته مه یان خۆماڵی، ته  مێك بێت هی بێگانه ده ر ناو سه زوڵم و زۆر هی هه
ی  هێنده  بێباكی نیه راستیدا  له( نا)ی  گرتنی وشه هێند نه  ڵك و به یی خه ی توڕه وه خوێندنه نه
هاریت؟   ی خۆمم وت كوڕم بۆ هێنده كه ساڵه 0  هاره  كوڕه  اڵت، به سه خۆشی ده ، نه خۆشیه نه

: ستام و وتم ك وه یه نینم هات پاش ماوه تا پێكه ره سه! خۆشم نه  ئاخر، چونكه: وتی
بۆ دۆخی   هی خۆی، هێند كه ته بۆ حاڵه  ند نا لۆژیكیه ی كوڕم چه مه ی حه كه پاساوه

 .خۆشن نه  ، هاربون، چونكه اڵتدارانی كورد راسته سه ده

 

 نیشتمانێک لە سەردەشت عوسمان

 هونەر تۆفیق 

هەرگیز بیرم لەوە نەکردۆتەوە رۆژێک سەبارەت بە کەسایەتیەک بنوسم ، جا زیندوو ...  
بەاڵم سەردەشت عوسمان وەک پەیام ، . بە ڕەخنەوە بێت یان ستایش کردن . بێت یان مردوو 

وەک مومارەسەیەکی ئازایانەی ئازادی ، زۆر زیاتر لەنوسین و یادکردنەوەمان لێ داوادەکات  
 . 
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ە تەمەنێکی کورتی دنیای نوسین و گوزارش کردن لە خود و بەهاکانی مرۆڤ سەردەشت ب
، هێندەی فاسیلەی نێوان ملی خۆی و  ! بوون ، بە تەنیا تەحەدای  شمشێرەکانی نەکرد 

 .تیژایەتی شمشێرەکان ، ئەو فاسیڵەی نێوان واقیع و خەیاڵیشی جڵەوکردبوو 

کان قسەی تیادا دەکەن ، بەاڵم ئەو قسانەی باسکردن لە ئازادی ڕووبەرێکە زۆربەی  نوسەرە 
سەبارەت بەئازادی یە مومارەسە نەکرێت ، وەک ئەوەیە گوڵی باغە بفرۆشیت بە شەرتی 

ئەوەیە فاسیلەی نێوان شمشێر و مل ، نێوانی خەیاڵ و واقیع چونکە بابەتی . گوڵی بۆندار 
ئەوەیە سواری ئەبیت و ئازادی وەک شەمەندەفەرێکە لەدوو هەڵبژاردن زیاتری نیە ، یان 

 . لەگەڵ خۆی ئەتبات یان ئەوەیە دەکەویتە ژێریەوە و کۆتایت پێ دێنێت 

هەیبەتی عەقڵ لەدیاری کردنی ئەو ئیختیارەدایە ، لەو تاڵە باریکەدایە کە خەیاڵ لە واقیع 
ئەقڵ ئەگەر کەرتێکی تەرخان بێت بۆ فەنتازیا و خەون بینین و نەست و . جیادەکاتەوە 

کەرتەکەی دیکەشی بۆ ئەزموون و فێربوون و ئیدراکەکانی مرۆڤ ، تێكەاڵوی ئەو  خەیاڵ ،
دووکەرتە ، مانای لەدەستدانی  هاوسەنگی نێوان خەون و ئاگایی ، تێکەاڵوی ڕاستی و درۆ  

نزیکی هەردووکەرتەکە تەنیا بە فاسیڵەی کات ، هەستکردن بەکات .. ، ئازادی و کۆیالیەتی 
کات لە نوسینەکانی سەردەشتدا ئەو ئێستایەیە کە  . کات دێتەدی  ، دیاری کردن و گرنگی

ئەو مەسولیەتە مرۆییەکەی خۆی تیادا بەجێ دەهێنێت ، هەرکاتێک کات تەواو بوو ، خاڵێکی 
بۆ دیاری دەکات و لەوێوە دەیسپێرێت بە نەوەکانی داهاتوو ، واتە ئەو بەر لەوەی ئەندامی 

ی مەزڵوم بێت ، لە هەست و بەرپرسیاریەکی مێژوویەوە خێزانێک بێت ، تاکێکی  کۆمەڵگەیەک
 .کاتی نوسین و کاتی مومارەسە و کاتی جیاکەرەوەی خەون و ئاگایی دیاری کردووە 

کاتێک مێژووی نەتەوە و کۆمەڵگەیەک زیندوو و شکۆدارە وابەستەی هیچ کەسایەتی و 
قینەدا بمێنێتەوە دەبێت  سەردەشت بۆ ئەوەی لەمێژوویەکی زیندوو و ڕاستە. گروپێک نەکرێت 

 .ڕووبەڕووی بتەکان ببێتەوە ، لەوەێوە  جەنگێکی نابەرابەر دەست پێدەکات 

هێزی پەڕەیەک لە نوسین بەرانبەر هێزێکی زەبەالح کە ئەزموونی شەڕی لەگەڵ هەموو 
بردنەوەی سەردەشت لەو شەڕەدا لەوێوە مسەوگەرە کە . شتێکدا هەیە ، تەنیا ئازادی نەبێت 

زەی لەبەرانبەریدایە بەهەمووشتێک دەوێرێت بە ئازادی نەبێت هێزی ئازادیش ئەو هێ
لەوەدایە کە پێوانەی هەموو شتێکی پێ دەکرێت ، بەاڵم خودی ئازادی خۆی نەبێت هیچ شتێک 

سەردەشت نهێنی هێزەکەی خۆی دۆزیبویەوە کە . نیە بتوانێت پێوانەی ئازادی بکات 
هەرگیز ستەم و ئازادی ناتوانن پێکەوە هەڵکەن ، . یدان ئاسوودەیی و ئازایەتی لەناو ئازاد

شەڕنەبێت ئەو دوو ئەخالقە لەیەک شوێندا کۆبکاتەوە ، هیج بەهانەیەکی تر نیە بتوانێت 
سەردەشت نایەت وەک ئەوەی هێزی ستەم . کۆیالیەتی و سەربەستی پێکەوە گرێ بدات 

چونکە ماف . ی لە خشتەبەرێت ،تیئۆرەی دەکات ، لەبری ئازادی ، بە پلەکانی مافدا خۆ
دیاردەیەکە ، دەکرێت سازشی لەسەر بکرێت ، بەاڵم ئازادی رادیکاالنە فەرمانێکە ئەبێت 

مرۆڤ یان ئازادە یان ئازادنیە ، لەوە زیاتر هیچ کەم و . مومارەسە بکرێت و بەجێ بهێنرێت 
 زیادەیەکی تری نیە
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ترسیەکانی ئازادی بەالوە باشترە لە چونە مەیدانێکی وەها ترسناکەوە کە بۆ سەردەشت  مە
جەنگێکە بۆ گەڕان بەدوای خود خۆیدا ، گەڕانە بەدووی دۆزینەوەی .  ئاشتیەکی  کۆیالنە 

ئەگەر هەر نەوەیەک دروێنەی بەرهەمی . ئەرک  و دۆزینەوەی ڕێگایەکی تر بۆ گەشەکردن  
تەسلیم بە نەوەکانی پێش خۆی بێت ، سەردەشت تۆوی ئازادیەکی وەشاند ڕاستەوخۆ 

ئیتر خۆی ڕووبارێکە تا درەنگتربێت ، تا ئارامتر و ڕێڕەوی . نەوەکانی پاش خۆی کرد 
درێژتربێت ، بەدڵنیایەوە قوڵ و قوڵتر دەگاتەوە بەو نەوەیەی ئەوەی ئێمە قبوڵمانە  ئەوان 

 .لەبەریەک   هەڵیدەوەشێننەوە

سەردەشت بەسەر ژیانەوە زێڕ بە ئاگر ئیمتحان دەکرێت و مرۆڤیش بەزێڕ ، ئیمتحانەکەی 
بوو ، ئەگەر بەخۆی پاڵەوانی نوسینەکانی نەبوایە هێزی شەڕەکە و بردنەوەیەی نەدەبوو ، 

لە ڕێگەی مەرگی مسەوگەری خۆیەوە ، ملی . سەردەشت بەخۆی هەم نوسین و هەم ئیمتحانە 
و لەبەردەم ڕەحمەتی شمشێرە بێ ڕەحمەکانی جەنگەڵدا دانابوو ، تا بیسەلۆمێنێت ، ئە

ئەو ڕێگر . دەستەاڵتەی ئازادی مرۆڤێک زەوت دەکات ، شایەنی ئازادبوون و حوکمداری نیە 
نیە لەوەی کوندەپەپووکان بە ڕاسەریەوە بفڕن ، بەاڵم قبوڵیشی نەکرد لەناوی سەری ئەودا 
هێالنە بکەن ، وەک چۆن لەسەری زۆربەماندا پڕیان کردووین لە هێالنەی شەمشەکوێرە و 

نرخی ئازاد بوونەکەی سەردەشت ، بەس تەنیا گوللەیەک بوو ، بەاڵم  . کۆندەپەپوەکان
 نیشتمانێکی لەسەردەشت عوسمان خولقاند 

 

 دا-شت عوسمان رده یادی سه  له

 سوید_ هیمداد ئەمجەد  

  دوور له.وتار و نوسین و بیر و ڕاکانت   تۆ، دوور له  دوو ساڵ دوورین له  مرۆ بوو به ئه
ش  کی گه یه ستێره م ئه که ئاسمانی وواڵته  ر له و به مه ونی جوانت، دوو ساڵ له وخهدونیا بینی 

نگ  ده  موو شتێک هاته ، هه  وه موو دونیای گرته اڵم ڕووناکایی هه ی به وه نیازی کوژانه به. رژا 
گریا و شق  گریان و عه ده  وه کانه زه ر شانی کاغه سه کان به مه له قه!  بێ  نیا ئاسمان نه ته
وی هێدی هێدی فرمێسکی  ورێکی نه ی هه شۆرابه. م زڕا  که نگیگەنجانی وواڵته نگاو ره ونی ره خه
شیان  باوه  کان، بۆیه نمه گه  میوانداری گوڵه  رس ببوون له کانیش وه وی ، کێڵگه زه  خسته ده

،  ژیان   وه ێرێتهی خۆی بگ ربرده کرد تا سه مێکیان ده له ڕوانی قه ر پشت و چاوه سه  خستبووه
کان  کێڵگه  یمانی به په  ڕا چونکه گه ستێکدا ده ده  م به له دوای قه ڕی و به په با تێده شه ک ره وه

وی رێگای  شی زه و باوه ره ڵگرت وبه ل خۆی هه گه لوول کۆترێکی سپی له رده دابوو، دواجار گه
 . ...گرت

کانی  ده عبه مه  له  ت تێکشکاند که و بتانه ئهموو  شت گیان ، تۆ ئیبراهیم ئاسا هاتی هه سەرده 
ر شانی  سه ی له که وره کانی شکاند ، ته بته  زانی ئیبراهیم که دایاننابوو ،  تۆ ده  م وواڵته ئه
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  اڵم تۆ زۆر ئازایانه ، به وه کاری ئه  نێ که یه بگه  که ڵکه خه  ی وا له وه دانا بۆ ئه( ل هوبه)
کان  منم بته  وه ووتت ئه  وه ته ڕی جورئه و په انی خۆت و بهر ش سه  ت خسته که وره ته

 ! شکێنم ، چۆن شکانێک ؟ تێکده

 .. وه کانی کۆکاته یتوانی پارچه جوانت وورد و خاش کرد ، هیچ هێزێک نه  جۆرێک هێنده  به

 ....هاوڕێ 

کانت  گرت، ووشه تۆیان نهمەکەی  له ی قه رگه به  وه یه اڵت و پاره سه موو هێز و ده و هه وان به ئه
 .ت نەیانتوانی حیکمەتەکانت بخوێننەوە  نانه ی کردن ته شپڕزه  هێنده

 ...هاوڕێ 

ڵێن کوردستانی پێش  زانی ئێستا ده ، ده  وه قۆناغێکی تازه  چووه  ی ئێمه م وواڵته دوای تۆ ئه له
کۆتایی هات و ی تۆ  که ی رسته وه شت ، دوای ئه رده شت و کوردستانی دوای سه رده سه

ستمان  ده  وه تای دێرێکی تازه ره سه نجانی وواڵت هاتین و له موو گه خاڵێکمان دانا، هه
ت بۆی دانا ،  که تۆ ئاوازه  ی که یه تازه  م سرووده کۆرسی ئه  ، هاموومان  بووین به  وه پێکرده

نگ  ین دهکانی ئازادیت کردین ،  فێرت کرد ی کۆرس و تۆی مایسترۆ ، فێری نۆته ئێمه
  وێکی قوڵ بووین به خه له  وه شمانه وانه ت به نانه ین ، بقیژێنین ، ته ڵبڕین ، هاوار بکه هه
 .وه ڵساینه نگی تۆ هه ده

  هاره دووبه

  ئازادی نوقمی ئازاره

 تۆ  دوورین له   هاره دووبه

 نوسین و  ست و له هه دوور له

 نگی تۆ وت ره ونی حه خه دوور له

  هاره دووبه

 رجۆ په  زادیمان بۆتهئا

 شت رده سه... هاوڕێ 

 موو فێربووین دوای تۆدا هه له

 ونی پاشا بتارێنین خه
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 ڵبڕین نگ هه فێرت کردین ده

 ین ، بقیژێنین هاواربکه

 ک ئیبراهیم فێرت کردین وه

 تێک بشکێنین  و بتانه ئه

 شت رده سه.. هاوڕێ 

 اڵت سه ر هێز و ده وان هه ئه

 اڵتمزی ئازادی وو تۆش ره

 شت رده سه.. هاوڕێ 

 ش دوو به  کوردستانت کرد به

 ش م چاخی پڕ هه که ی یه وه ئه

 موو پێكڕا م هه ی دووه وه ئه

 چاخی ئازادی بیر و ڕا

 

 کوردستاندا  له  سیمبولی ئازادییه  شت عوسمان  رده سه

 ئاسۆ گۆران 

 !شتیان تیرۆر کرد؟ رده بۆ سه

 شت چی وت و چی نوسی ؟ رده سه

تێکی  ند بابه اڵت چه سه می ده سیسته  نجێکی ناڕازی به نوسێک و گه ک رۆژنامه شت وه رده  سه
وروژاندنی    اڵم ناوڕۆکێک پڕبو له ، به  زمان و فۆرمێکی  ساده نز ئامێزی نوسی به ی ته ساده

  به  خنه شت دایبڕێژین  یان نوسینی ڕه رده ک سه مان توانی وه متر ده که  ئێمه  تێک که قیقه حه
بی  ده ناو ئه  له  وه داخه به  وێت که ندی خۆی ده تمه و تایبه لیقه نز ئامێز سه کی ته یه شێوه

ست  کانی ده نجه په  له   کانیان نوسیوه ته بابه   م جۆره ی به وانه ئه   م بوه کوردیدا  زۆر که
  کانی جۆرێکی تر بون له ینهنیدا  نوس مه تای  ته ره سه شت هات و له رده اڵم سه رن ،به تێناپه

 .داهێنان 
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  ئێوه! بتن یان مرۆڤ ؟  ت ئێوه ی وه اڵته سه م ده قڵێکی لۆژیکی   به عه  و به  ساده  زمانێکی   به
  سادانه  م پرسیاره اڵمی ئه وه! مکارن ؟ سته  نده وه بۆ ئه!؟  مرۆڤن یا دڕنده! تن یا درۆ؟ قیقه حه

 .ن  ڕۆکی  تێبگه ت و ناوه قیقه حه  له  وان که قورس بو بۆ ئه

  وه خنه ر ڕه رامبه به مولن له حه کانی دنیا  بێته مکاره دیکتاتۆرو سته  اڵته سه م ده رجه سه
شتدا  رده تیرۆری سه  اڵتی کوردیش له سه ر ئازادیدا ، ده رامبه به س کورتن له فه تیدا نه یه ناڕازه

 .  وه ندهیا مومان گه هه ی به یامه و په جاریکیتر ئه

مول بو  حه س کورتو ترسنۆک و بێته فه نه  نده وه ش ئه ڕ ئێمه مه ی له که مکاره سته  اڵته سه ده
  بو ،که نجی نه نوسێکی گه نزئامێزی ڕۆژنامه یی ته خنه قێکی ڕه ند ده توانای قبوڵکردنی چه

تا ڕۆشن و  ره و سه و  به بوایه تی  ژیانی هه ر فورسه گه شت ئه رده سه   گومانی تیانیه
 .کرد تی ده ی خۆییو مرۆڤایه ڵگاکه تی کۆمه سێک خزمه که  بو به ئه  وه یه جیهانبینیه

  ر به رامبه به  بکات که  وکاره ئه  کرێت ی لێده وه ڕێی ئه ر چاوه ی هه اڵته سه و ده اڵم ئه به
ی  رچاوه سه   وێوه و  له بوه  وره گه  م جۆره اڵته به سه م ده مێژووی ئه  شت کردی، چونکه رده سه

 .ندتر بکات  مه وڵه ده   م کارانه ی  به که مێژوه  که  گرتوه

بن  ده وره گه  تی و خۆێن ڕشتنه داله م ناعه کانی دنیا به خته رسه سه  م کاره کان و سته دیکتاتۆره
ڵگا ،  ر کۆمه سه له  بوه ری هه زۆرترین کاریگه  ی که یسانه و که له  کێکه شت یه رده یسی سه که. 

کانی  ته زایه یی و ناڕه تائێستاش توڕه  ،بۆیه  لوتکه  یشته ت گه حشیه ت و وه ریه ربه به  چونکه
  نائینسانی ترین شێوه  مافیاکن به  چونکه  وه بۆته شت کپ نه رده یسی سه ر که سه ڵک له خه

ی  قام تا لوتکه شه ر سه کی گشتی ڕژانه  یه شێوه  ڵگا به کۆمه   ربۆیه تیرۆریان کرد هه
   ندی به یوه خۆ  په شوباتیش  ڕاسته 02کانی  ته زایه ناڕه  که  ئاشکرایه  وه ئه  تی دیاره زایه ناڕه

ی  و مافایانه بوو چونکه ئه هه  وه شته رده کانی  تیرۆر کردنی سه ته زایه ی ناڕه درێژه
ڵگای   دڵی کومه  ربۆیه هه.   ارهو ک ستیان برد بۆ ئه ده    شتیان تیرۆرکرد ترسنۆکانه رده سه

ر  سه ڕێت به په تێده   دوو ساڵه  ژاند تا ئێستا که جۆرێک هه  کوردستان و ئازادی خوازانیان  به
 .    قوڵپداندایه  ر  له ڵک هه تی خه زایه یی و ناڕه ه رگیدا توڕه مه

  چونکه.  نیه  کردنه  کۆنهر و سه خنه تی و ڕه موناڕازیه م هه باکی به  اڵته سه م ده رچی ئه گه 
ک و، زین  موباره) کانی اڵته سه ده  کبن له رچیه اڵم هه به!  اڵتێکی چاوقایمه سه ڕاستی ده به

ی  هێزکردنی پایه ریکی به عومرێک خه  مانه ئه  که...(  زافی و، ساڵح،  لعابدین و قه
هێزی  ر  رامبه به اڵم له کرد به هێزده التیان به سه کانی ده ڕۆژ بته  کانیان بون و ڕۆژ به اڵته سه ده

 .بینیمان   بو که  وه نوسیان ئه دای ئازادیدا چاره ڵک وسه خه

شت  رده  هاری تریش بێ سه ندین به شتین  و چه رده  ڕێکرد بێ سه مان به  هاره م به ئه  وه داخه به
 .گرین  رێزی لێده و  المان زیندوه  میشه و بۆ هه یامی ئازادیخوازی ئه الم په بین ،به ده
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   میشه دا  هه وانه مو ئه دڵێ  هه  کوردستاندا و له   سیمبولی ئازادی له  شت بوو به رده  سه
 .ن که پێناو ئازادیدا ده  ڕ له ئازادیخوازن  و شه  که   زیندوه

ڕابردودا کردیان   ک له شت دروست بکات وه رده رگی سه ک بۆ  مه ر سینارۆیه اڵت  هه سه ده 
و خۆیان   وه بێته تی درۆکانیان کورتر ده ڵک و  په یی خه ر توڕه به  نه وه که ترو زۆرتر دهزیا

یش  کراوه ر به و هه ڵکه مو خه یسی هه شت که رده یسی سه ش که ر بۆیه ن ،هه که زیاتر ریسواتر ده
دا  ادیالنهخۆو ع ربه کی سه دادگایه  بێت تاوانبارانیشی ئاشکرا بکرێن وله و ده  وه مێنێته ده

 .دادگایی بکرێن 

 موماندایت دڵی هه  تۆ له

 شت عوسمان  رده ڕێز بێت یادی سه رزو به به

 

 ئەزموون و وانەکانی( سەردەشت عوسمان)تیرۆر کردنی 

 هیدایەت مەال عەلی

لەهەر جێگایەکی گۆی ئەم زەمینە، هەر هێزێک و دەستەوتاقمێک کاری تیرۆریستی ئەنجام  
پاراستنی پایەکانی دەسەاڵت، بێدەنگ کردنی ئازادی، سەرکوتکردنی )بدەن، ئامانجیان 

، بۆ ئەم مەبەستە زۆر نمونەی ناوخۆی و ناوچەی و جیهانی لەبەر (نارەزایەتیەکانی خەڵکە
ێک جار ئەو پیالنە وەک ئەوەی هێزە سەرکوتگەر و تیرۆریستەکان دەستدایە،بەاڵم هەند

دایدەڕێژن ناگاتە مەنزڵگای خۆی، لەباری فیزیکیەوە تەنها کارە قیزەونەکەی تیرۆر ئەنجام 
دەدرێت، پاشماوە و ئامانجی تیرۆرەکە هاوکێشەکەی پێچەوانە دەبێتەوە بۆ ڕسوابونی  

 .تیرۆریستان

پێچەوانەبونەوەی ( سەردەشت عوسمان)ندکار و ڕۆژنامەنوس لە ڕفاندن و تیرۆرکردنی خوێ
هاوکێشەکەی تیرۆریستان، تەواو پڕ بە پێستی ئەو نمونەیەیە کە  دەسەاڵتداران و 

 .تیرۆریستانی تیدا ڕسوابوون و کەوتنە بەردەم ناڕەزایەتی و نەفرەتی خەڵکی ئازادیخواز

ی نائینسانی و شەرمهێنەربوو، ئەوەندە کارێک( سەردەشت عوسمان)ڕفاندن و تیرۆکردنی 
سنوری ئارامی و بێدەنگی بڕی و شەپۆلێکی گەورە لە نارەزایەتی و نەفرەت کۆمەڵگای 

بوویە خاڵی وەرچەرخان لە ( سەردەشت عوسمان)کوردستانی گرتەوە، تیرۆکردنی 
ڕووبەڕبوونەوەی نێوان خەڵک و دەسەاڵتداراندا، بۆ یەکەم جاربوو پریشکی ناڕەزایەتی دژی 

 .یەکی ڕاچڵەکێنەر بدات بەڕووی دەسەاڵتدا(نا)یرۆر بەم جۆرە خۆی بگەیەنێتە شەقام و ت

لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان، بەڕۆژی ڕوناک، ( سەردەشت عوسمان)ڕفاندنی 
ەوە، لەبەردەم زانکۆ، گوێزانەوەی  (پارتی دیموکراتی کوردستان)بەبەرچاوی هێزی چەکداری 
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خاڵی پشکنیندا، پاشان تیرۆرکردن و دۆزینەوەی تەرمەکەی لە شاری  بەناو دەیان بازگە و
، سەرگوزشتەی کار و کردەوەی دەسەاڵتێکمان بۆ دەگێڕێتەوە کە باکی بە نەبوونی (موسڵ)

( سەردەشت عوسمان)هیچ مۆڕاڵیکی ئینسانی نیە، زانینی ئەم چیرۆکە ئەفسوناویەی مەرگی 
 ٣١٠٠شوباتی  ٠٧ی ڕەخساوی بۆ ناڕەزایەتیەکانی لە هەناوی خەڵکی کوردستاندا، زەمینەیەک

 ٦٣دا، (سەردەشت عوسمان)فەراهەم کرد، لە هەناوی هەگبەی وەستانەوە لە دژی تیرۆکردنی 
ڕۆژ خەبات و نارەزایەتی فراوانی خەڵکی کوردستان خۆی هەڵگرتبوو، دەنگێک هاتە مەیدان 

 .مان و ڕێسمانێککە قڵشتی نیوان خەڵکی ناڕازی و دەسەاڵتدارانی کردە ئاس

( پارتی دیموکراتی کوردستان)ئەگەر لە ڕوانگەی دەسەاڵتدارانی کوردستان بە گشتی و 
زەمینەسازی بووبێت بۆ سەرکوتی هەردەنگێکی ( سەردەشت عوسمان)بەتایبەتی، تیرۆکردنی 

ئازاد، پێشبینیەک بوو بێت بۆ ئەگەری ڕودانی ئاڵوگۆڕ لە کوردستان و ناوچەکەدا، سەرەڕای 
( سەردەشت عوسمان)، بەاڵم مەرگی (سەردەشت عوسمان)خ و ئازاری زۆرمان بۆ مەرگی دا

بوویە سەرەتایەک بۆ هەندێک هەنگاو کە ئەنجامدانی لە کاتێکی ئاساییدا ئەرکێکی گرانبوو، 
 .هەر ئەم هەنگاوانەش بوو هاوکێشەکەی دەسەاڵت و پیالنی تیرۆرەکەی پێچەوانە کردەوە

لەالیەن خەڵکەوە، ئەو ئامادەسازییەی ( سەردەشت عوسمان)ی پەرچەکرداری تیرۆرکردن
بەرهەم هێنا کە هێڵی گشتی بۆ کۆکردنەوەی تواناکان بدۆزرێتەوە، بەرگری لە ئازادی وەک 
پێداویستیەکی  چارەنوسساز سەیر بکرێت و هەموومان بە هەستیاریەوە لەدەوری کۆببینەوە، 

تە بەردەم شەڕێکی دەستەویەخە لە پێناوی ئازادیخوازانی خس( سەردەشت عوسمان)تیرۆری 
 .ئازادی بیڕوڕادا

سەرەڕای هەرکەموکوڕیەک و نەبوونی بەرنامەیەکی تۆکمە بۆ پاشەکشەکردن بە دەسەاڵتدارن  
لە هێرشیان بۆ سەر ئازادی و مافەکانی خەڵک، بەاڵم جۆش و خرۆشی دەنگی ناڕازی 

ە مەیدانی بردە ئاستێکی بەرزەوە، یەکەم ئازادیخوازان، بۆ یەکەم جار غرور و ئامادەیی هاتن
پارتی دیموکراتی )جار بوو بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەسەاڵتدارانی کوردستان بەگشتی و 

لەناو قەفەزی تاوانباریدا ڕابگیرێن و لە الیەن خەڵکەوە دادگایەکی سیاسی و ( کوردستان
 .کۆمەاڵیەتی بکرێن و، پێیان بوترێت ئێوە تیرۆریست و سەرکوتگەرن

تووانی لە مێژووی ژیانی خەبات و ( سەردەشت عوسمان)ڕەنگدانەوەی تیرۆرکردنی 
هەنگاوێکی ( ئەوروپا، کەنەدا، ئوستورالیا)ناڕەزایەتی خەڵک لە دەرەوەی کورستان، لە 

گەورە بهاوێژێت، ئەگەر سەردەمانێک دەسەاڵتدارانی کوردستان خەڵکی دەرەوەی 
ئەگەر دەسەاڵتدارانی کورستان . و سەیر دەکردکوردستانیان وەک خەڵکانێکی نەفی کرا

پێیانوابوو کە ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە ناتوانن کاریگەریان لەسەر واقیعی سیاسی و 
بەشێک ( سەردەشت عوسمان)کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی کوردستان هەبێت، ئەوا تیرۆرکردنی 

ە بەشێکی زۆر لە پایتەخت هەموو بینیمان ک. لەو بەستەڵەکەی ئەقڵی دەسەاڵتدارنی تواندەوە
و شارە گەورەکانی جیهان بوونە مەیدانی ناڕازایەتی و شانۆی مەحکوم کردنی تیرۆرکردنی 

بوونە پالکێت و الفیتەی دەستی ( سەردەشت عوسمان)، سەدان وێنەی (سەردەشت عوسمان)
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و خەڵکی لەبەردەم سەفارەت و نوێنەرایەتی حکومەت و دەزگا پەیوەندیدارەکان، سەردان 
پەیوەندی لەگەڵ دەیان پەرلەمانتار لە پەرلەمانی واڵتان و حیزب و ڕێکخراوە جیهانیەکان 
بەڕێوەچوو، بەهەر کەموکوڕیەکەوە کۆبونەوەی ڕەوەندی کوردی لە دەوری ئاسۆیەک کە 
ئامانجەکەی فراوانکردنەوەی مەوداکانی ئازادی و مەحکوم کردنی تیرۆر بوو، بوویە 

بورکانی ڕق و ( سەردەشت عوسمان)ە هەڵسوڕان لە دەرەوە، مەرگی تایبەتمەندی  قۆناغێک ل
بێزاری خەڵکی تەقاندەوە و دەرەوەی کوردستان و ناوەوەی کوردستانی کردەوە بە یەک 

ڕایەڵەی چاالکی ( سەردەشت عوسمان)سەنگەر لە دژی تیرۆر و سەرکوتکردن، تیرۆکردنی 
 .ڕاو لەگەڵ ناوەوەی کوردستاندادەرەوەی کوردستانی کردە جەمسەرێکی بەهێز و دانەب

سەردەشت )دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ بە سەر تیرۆرکردنی خوێندکار و ڕۆژنامەنوس 
ئەم دۆسیەیە بە کراوەی ماوەتەوە لە نێوان دەسەاڵتداران و خەڵکی کوردستاندا، ( عوسمان

ەڵکی شکاندنەوەی ئەم دۆسیەیە بە قازانجی ئازادی و خەڵک، لەگرەوی هاتنە مەیدانی خ
 . کوردستاندا بۆ بەدەست هێنانی مافە سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانی

 

 لەیادی دووساڵەی تیرۆرکردنیدا سەردەشت عوسمان مرۆڤێکی بێناسنامە

 :حەسەن حسێن

یەکێک لە ناسنامەکانی مرۆڤ ناسنامەی هاواڵتیبوونە کە بەهۆیەوە لەو کۆمەڵگایانەی  
پێیان دەووترێت دیموکراسی، کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوەو خاوەنی هەندێک لە ماف و 
ئازادییەکانییەتی، بەاڵم لەو کۆمەڵگایانەی لەژێر دەسەاڵتێکی زۆرداریدان، لە جیاتی ئەم 

 ناسنامەیە،

دەی ناسنامە گشتگیرەکانە، وەک ناسنامەی ئاینیی و نەتەوەیی کە ئەم مرۆڤ گیرۆ 
ناسنامانە هێندەی ئەرک و پابەندێتی دەسەپێنێت بەسەرمرۆڤدا نیو هێندە نایکاتە خاوەنی 

زیندوێتی، دەستبەرداری مافەکانی بێت  ی به وه پێناو مانه مرۆڤ ناچار دەکەن، له  ماف و بگره
  رێکی داوالێکراوه وه نها بونه اڵتی زۆرداریدا مرۆڤ ته سه ده  له  هو قوربانییان پێبدات، چونک

 .ک داواکار نه

لێرەوە دەکرێت بڵێین ئەگەر بەدیوێکدا کوشتنی سەردەشت پەیوەندی بە ئازادی دەربڕینەوە 
 .هەبێت ئەوا بەدیوەکەی تریدا پەیوەندی بە پرسی مافەکانەوە هەیە وەک مافی هاواڵتیبوون

رەخنەی لە خراپ ( من عاشقی کچەکەی بارزانیم)لە وتارەکەی  چونکە سەردەشت
، لەالیەن فەرمانڕەواکانی کوردستانەوە کە پۆست و پلەو  بەکارهێنانی دەسەاڵت گرتووه

ئیمتیازاتە مادی و مەعنەوییەکانیان لەسەر بنەماڵەو کەسە نزیکەکانیان قۆرخ کردووە، 
 . وه ربڕینه ی پێشیلکردنی ئازادی ده خانه  هچێت ده  یه خنه م ره ر ئه سه تیرۆرکردنیشی له
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بە دەربڕینی )بەاڵم بەدیوێکی تریشدا سەردەشت ویستی بپرسێت ئایا هاواڵتییەکی سادە یا 
هاواڵتییەکی پلە نزم دەتوانێت و مافی هەیە خۆشەویستی و هاوسەرگیریی لەگەڵ ( هۆرجۆن.د

اڵمەکەشی دیارە کە کوژرانی خۆی کچی کاربەدەستێکی بااڵی واڵت یا خانەدانێکدا بکات؟ وە
ڵ  گه کانی مسکێن له ندییه یوه کیدا سنوری په گی و خێڵه به ره لتووری ده که  له  چونکه. بوو
شێت  ده  وه کانه ن مسکێنه الیه له  م تخوبه زاندنی ئه به  و کان دیاریکراوه گ و شێخه به ره ده
 .بێت رانی کۆتایی نجامده سات و تراژیدیا بۆ ئه کاره به

ربڕین و دۆخی  وروژاندنی مشتومڕێکی سوکراتییانه ئاستی ئازادی ده  شت ویستی به رده سه
جیاتی  اڵم له ، به چ ئاستێکدایه  له  کوردستاندا نیشان بدات که کانی تاک له تییه ڕه بنه  مافه

  وا له مانڕهر ی فه سته ده  لماند که ی سه وه ش ئه مه ئه. قاڵنی تیرۆرکرا دیالۆگ و مشتومڕی عه
بێت،  نزم زیاتریان هه  ی هاواڵتی پله ناسنامه کان له ر رازی نین تاکه ک هه کوردستاندا نه

  ندییه به شکاری و پله م دابه بێت و دژبه زایی هه یا ناڕه  خنه سێکیش ره ر که ڵکو هه به
تیرۆریست،   نه هیک و ده وه سێننه نزمیشی لێ ده  ی هاواڵتی پله وا ناسنامه ئه  وه ستێته بوه

ندی  پۆلێنبه  وه کوردستاندا ئه  له  واته.  ڵگه قامگیریی و ئاسایشی کۆمه ری سه گێڕو تێکده ئاژاوه
کان و  ی تاکه ناسنامه  که  نییه( هتد... ستور، یاساکان و  ده)ڵناسی و سیستمی سیاسی کۆمه
  یه و ناسنامه ئه  که  اڵته سه ده ویستی  وه ڵکو ئه ن، به که کانی هاواڵتیبوون دیاری ده نسیپه پره

دوویی و   م پله ئاگان و ئه به  و پۆلێنکارییه واوی له ته ڵکی کوردستانیش به خه. کات دیاری ده
یاندا  وه کاردانه  له  نییه  خۆڕا له   که  گی داکوتاوه ستیاندا ره نه  ک له یه ندازه ئه به  نزمییه  پله
موومان  هه  ڵێن ئێمه کی نائاگا ده یه شێوه یان به ت، زۆربهش رده کوشتنی سه  ر به رامبه به

 .   شت عوسمانین، بەمانای ئێمە هەموومان مرۆڤە بێناسنامەکانین رده سه

دەیان ساڵە لەم کۆمەڵگەیەدا، مرۆڤەکان بەهۆی بێبەش بوونیان لە مافی هاواڵتیبوونەوە لە 
وەند لە عێراقدا بەپەیڕەوکردنی ئەگەر حکومەتەکانی نا. بۆشاییەکی ناسنامەییدا دەژین

سیاسەتی نەتەوەپەرستیی عەرەبی تاکی کوردیان بێبەش کردبێت لە مافەکانی هاواڵتیبوون، 
ئەوا فەرمانڕەوای کورد سەرەڕای بانگەشەو قسەی بریقەدار لەبارەی دیموکراسی و چەمکی 

و هێز، ئامادە هاواڵتیبوونەوە، بەاڵم بە قۆرخکردنی سەرچاوەکانی دەسەاڵت، واتە سامان 
نەبووەو نییە چەمکی هاواڵتیبوون بۆ ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەیە بسەلمێنێت و کۆمەڵگەی 

 . و هاواڵتی پلە نزم(هاواڵتی)دابەش کردووە بۆ سوپەرمرۆڤ

م  و ئه ( ئەگەرێکی مییتافیزکیشه  مه ئه  نده رچه هه)وه بێته شت زیندوو رده ر ئێستا سه گه ئه
تی،  تی کوردی وروژاندوویه وڵه دروست بوونی ده ت به باره بارزانی سه  ببینێت که  مشتومڕانه

ی کورد  رکردنی کێشه سه ر کوردێک خوازیاری چاره ک هه ی وه وه ڕای ئه ره سه  وا بێگومانم که ئه
هیچ  و به نابێت   یه و پرۆژه نگری ئه و الیه اڵم هێشتاش ئه می میللی بوو، به مانی سته و نه
ر بۆ فشارێکی  یه هه و پرۆژه ئه  نا که  وه ر ئه به نها له ش ته وه ڵخۆش نابێت پێی، ئهک د یه شێوه

اڵتی بارزانیدا  سه ی ژێر ده ناوچه و له نا که ئه ش  وه رئه به نها له ، ته  و هیچی تر سیاسییه
روڕا، کانی ئازادی بی مکه چه بێت که ده  وه شت ئه رده کی سه ره ڵکو پرسیاری سه به. تیرۆرکرا
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گوترێت  ی پێیان ده و مرۆڤانه کانی ئه مافه .. بن؟  ی بارزانیدا ده که کوێی پرۆژه  ت له داله عه
کوردستاندا بوونی  مانای ماف له هاواڵتیبوون به  دا که وه م به پێشتر ئاماژه  چونکه)هاواڵتییان

ر  سەردەشتە زیندووەکان هه داخۆ.. بێت؟  ی بارزانیدا چی ده که پێشنیارکراوه ته  وڵه ده له(  نییه
 ..بن؟  نزم نا  دوو و پله  مان هاواڵتی پله هه

 

 لەیادی سەردەشت عوسماندا بیرکردنەوەو دەربڕینی تاکەکان ژەهرە بۆ دەسەاڵتدارانی کوردستان

 :الوژە جەواد

ئەزمونی کۆمەڵگای بەشەری ئەوەی سەلماندوە کە بەهەر ڕادەیەک تاکەکان ئازادتربن لە  
بیرکردنەوە و دەربڕین وە داهێنان، توانیویانە خاوەنی کۆمەڵگایەکی هۆشیار، پێشکەوتو و 

وە ئەو ڕاستی یە زۆر دەمێکە سەلمێندراوە کە کلیلی ئاسودەیی و . بەختەوەرتر بن
 .ستە پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە هۆشیاری تاکەکانی کۆمەڵگاوەبەختەوەری و ژیانی شای

ئەگەر بەراوردێک بکەین لە نێوان کۆمەڵگا پێشکەوتوەکان و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
لە کۆمەڵگا پێشکەوتوەکاندا  بنەمای . زۆر بە ڕونی دەبینین کە جیاوازیەکی زۆر هەیە

ری و ئیرادەی تاکەکانی کۆمەڵگا  دامەزراوەو وە بەڕیوەبردنی کۆمەڵگا لەسەر پایەی هۆشیا
بە قەولی خۆیان تاکە زامنی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و بەختەوەریان پەیوەندە بە گەشەپێدان و 

لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپا تاکەکان بەڕادەیەک ئازادییان . هۆشیاری کۆمەاڵیەتیانەوە هەێە
بۆ بەرتەسک کردنەوەی  شێوەی  پارێزراوە کە هیچ چوار چێوەو بەربەستێک نی یە

ئینسانەکان ئازادن لەوەی چۆن هەڵوێست و بۆچونی خۆیان دەرببڕن . بیرکردنەوەو دەربڕین
سەبارەت بە هەر بابەتێک هەر لە خودای ئاسمانەوە بیگرە تا دەگاتە پاشا، حکومەت  تا 

 .دەگاتە بچوکترین دیاریدەی کۆمەڵگا

کان هەر لەیەکەم ڕۆژی لەدایکبونیانەوە چوارچێوەیان بەاڵم لە ڕۆژهااڵتی ناوەڕاستدا، تاکە
بۆ دەتاشرێت و بە دەرزیەک تلقیح دەکرێن و وە لە سیستەمی پەروەردە و خێزان بەجۆرێک 

پڕۆگرامێکی تایبەت . ڕایان دەهێنن کە لەو چوارچێوە تەسکەدا بمێننەوەو بیریان ئازاد نەبێت
بێجگە لە پڕۆگرامە کەی حافظەی خۆی  لەسەر مێشکی تاکەکان دادەبەزێنن کە وەک رۆبۆت

ئەوەش تەنها یەک هۆکاری . هیچی تر ناناسێت و هەمو شتێکی تر بە کۆفر و هەڵە دەزانێت
هەێە ، هێشتنەوەی کۆمەڵگا لە جەهالەت بۆ درێژەدان بە دەسەاڵتدارێتی خۆێان و 

 . دەستپێوەگرتنی خۆرافاتی مەزهەبی

. کە کۆمەڵگا لە بەرژەوەندی خۆیان قورمیش بکەنهەمیشە دیکتاتۆرەکان هەوڵی ئەوە دەدەن 
 .ئەگەر ئەمەیان بۆ نەچێتە سەر ئەوا هەوڵی سەرکوتکردنی دەدەن
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 لە نیزامە دیکتاتۆرەکاندا

بۆ نیزامە دیکتاتۆرەکان باشترین و بێ ئاژاوەترین شێوازی کۆمەڵگا ئەوەێە، کە هەموو 
کرنۆشی بۆبەرن و بە تاکە  تاکەکان بێ شعور و ناڕۆشەنبیربن، هەرچی سەرۆک فەرموی

ڕێگای هەتاهەتاێەی بزانن، وەک ئەوەی کە ئەمڕۆ ئیسالم و کەلتووری ئیسالمی بوەتە 
کلێشەی ژیانی بەشەر، کەس بۆی نیە بیر لە ڕاست هەڵە بوونی بکاتەوە تا بگات بەوەی 

کە ڕەخنەی لێبگرێت،دەبێت هەر ئەوە بکەیت کە مەال فەرمویەتی، ئەرکی بەشەرەکان ئەوەێە 
 .دەبێت جێبەجێ کەر و عیبادەت کەری باشبن

سەرۆک یان با بڵین دیکتاتۆر، هەرچی باش یان خراپ بە مێشکی دا هات، دەبێت بە ئاوی 
 .زێڕ بنوسرێت و هەموو کۆمەڵگا ملکەچی بێت

خراپ ترین شێوازی کۆمەڵگا بۆ دیکتاتۆر ئەوەێە کە کۆمەڵگا هۆشیار و رۆشەنبیر بێت، 
 .ی ژەهر بەرهم دێنێت بۆ الواز کردن و ئیفلیج کردنی دیکتاتۆرهۆشیاری و رۆشەنبیر

 رۆشەنبیران لە کۆمەڵگا دیکتاتۆرەکاندا

لە کۆمەڵگا دیکتاتۆرەکاندا، رۆشەنبیران دوو ڕێگاچارەێان هەێە، یەکەم ئەوانەی کە 
هۆشیارانە و بە پێی پالن ویژدان و هەستی مرۆڤانەی خۆێان لەگۆڕ دەنێن و دەبن بە مشەخۆر 

داردەستی، دەستی دیکتاتۆر و کرمی گەندەڵی کۆمەڵگاو بەردەوام سەرقاڵی چەواشەکاری و  و
 .شاردنەوەی ڕاستیەکان دەبن و خۆڵ دەکەنە چاوی کۆمەڵگاوە

دووەم ئەوانەی کە رۆڵی ڕاستەقینەی خۆێان دەبینن و لە هەمو هەلومەرجێکدا پەردە لە سەر 
یژیان ئەودیوی دیوارەکانی ستەم و ڕاستیەکان هەڵدەمالن و بەهۆشیاری و بیری ت

 .چەوسانەوە دەبینن و بێ باکانە هەوڵی بنیاد نانی کۆمەڵگاێەکی بەختەوەر و باشتر دەدەن

بێگومان سەردەشت عسمان، ڕێگای دووەمی لە پێشگرت، ئاخرین دڵوپی خوێنی خۆی کردە 
 .پێنوسەکەێەوە بۆ گەێاندنی ڕاستیەکان

اوازو داهێنەرانە هات وەزعیەتی کوردستانی پێناسە بەڕای من سەردەشت بە شێوەیەکی جی
بەشێوەیەکی تایبەت بە خۆی مەسەلەی گەندەڵی، جیاوازی چینایەتی و . کرد و دەریبڕی

ڕەخنەکانی سەردەشت هەمان ڕەخنەو . نەبونی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی بەرجەستە کردەوە
.  جۆراو جۆر دەر دەبڕدرێتناڕەزایەتی خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانە کە ڕۆژانە بە شێوەی 

تاوانەکەی سەردەشت تەنها ئەوە بو کە ڕاستەوخۆ ئیشارەتی بە بنەماڵەی بەرزانی و 
 .کچەکەی کردبوو کە ئەمانە لە کوردستان خەتی سورن
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ئەو وەاڵمەی پارتی بە سەردەشت . پارتی بە زەبری فیشەک وەاڵمی ڕۆژنامە نوسێکی دایەوە
ەرەشە بوو بۆ سەر هەمو خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان و ه. بەڕای من زەنگێکی خەتەر بوو

 .ئازادی ڕادەربڕین

دەسەاڵتدارانی کوردستان سینالێکیان دا بە خەڵکی ناڕازی کوردستان بۆ چاو ترساندن و 
 . سەرکوتیان

تیرۆری سەردەشت دەنگدانەوەیەکی گەورەی هەبوو،هەم لە ئاستی ناوخۆی کوردستانەوە و 
ستانیش، بوە مەجالێک بۆ  ناڕەزایەتی دەربڕینی خەڵکی ناڕازی هەم لە دەرەوەی کورد

 .کوردستان و کاردانەوەی گەورەی لێکەوتەوە

هەرچەندە دەسەاڵتدارانی کوردستان بۆ کپ کردنەوەی ناڕەزایەتیەکانی خەڵک لیژنەیەکی 
 لێکۆڵینەوەیان پێک هێنا، بەاڵم ئەم لیژنەیە  زۆر گاڵتە جاڕانە و کارتۆنی بوو، هەر لە
یەکەم هەنگاوی خۆیدا سازی رسوایی و تەپڵی مەرگی خۆی لێدا، لەجیاتی لێکۆڵینەوە لە 
ڕاستیەکان و دادگایی کردنی تاوانبارەکان، کەوتنە دروستکردنی بوختانی بێ ئەساس، بەاڵم 
خۆشبەختانە خەڵکی کوردستان لەوە هۆشیارترن کە بەکەونە داوی ئەوجۆرە سیناریۆیانەی 

 . ەناریۆێە هەرچی زیاتر داماوی و سەرکزۆڵەکی خۆێان ڕاگەێاندبەو س. دەسەاڵتەوە

. ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی کوردستان بەردەوامەو کەیسی سەردەشتیش بە کراوەیی ماوەتەوە
ئەو کەیسە بۆ پارێزەرانی ئازادی ڕادەربڕین لە کوردستان هەرگیز داناخرێت و سااڵنە یادی 

 .دەکەنەوە

خەبات بۆ ئازادی ڕادەربڕین،  یادکردنیشی  وبۆتە سەردەشت عسمان بوەتە ڕەمزی 
 .دەرفەتێک بۆ یەکخستن و دەربڕینی ناڕەزاێەتی

. یادی دوهەمین ساڵڕۆژی تیرۆری سەردەشت عسمان لەمساڵدا تایبەتمەندی خۆی هەبوو
بینیمان بەشێوەیەکی بەرچاو لەالیەن، الیەنگرانی ئازادی ڕادەربڕین،  بەشێوەی جۆراو جۆر 

لەهەموو میدیاو ڕاگەیاندن و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە وێنەو نوسراوەکانی . وەیادی کرایە
ژمارەیەکی زۆر لە الیەنگرانی ئازادی لە ناوەو دەرەوەی واڵت . سەردەشت عسمان دەبیندرا

نوسینیان دەربارەی مەحکومکردنی تیرۆری سەردەشت عسمان باڵو دەکردەوەو جەختیان 
لە هەموو شارو شارۆچکەکانی کوردستان کەسوکاری . وەلەسەر ئازادی ڕادەربڕین دەکردە

گیانبەختکردو، ڕۆژنامەنوسان خوێندکارانی  ڕێکخراوو حیزبە ئازادیخوازەکان بەبێ گوێدان 
ئازادیخوازانی دەرەوەی واڵت بەهەمان شێوە ئەو . بەدەسەاڵت یادی ئەو ڕۆژەیان کردەوەو

پێداو جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە یادەیان بەرز ڕاگرتوو جێگەو ڕێگەیەکی تایبەتیان 
ئەو ڕۆژە ئەوەندە بەرز نرخێندرا کە مەڕاسیمی شاری گۆتۆبۆرگی  سوئید . بێدەنگ نابین

 . ڕاستەوخۆ لەڕێگەی تۆڕی ئینتەرنێتەوە پەخش دەکرایەوەو سەدەها کەس تعقیبیان دەکرد
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ی واڵتانی دونیادا، بەرزو بەڕێز ڕاگرتن و یادکردنەوەی ئەو ئینسانە شۆڕشگێڕە، لە زۆربە
ئەوە دەگەێەنێت کە خەڵکی ئازادیخواز چی تر بێدەنگ نابن بەرامبەر بە بەرتەسککردنەوەی 
ئازادی و تیرۆر کردنی ڕۆژنامە نوسان، ئەوەی دەگەیاند کە خەڵکی ئازادیخواز باوەڕیان بەو 

تکرد، لیژنە لێکۆڵینەوە کارتۆنی یە نەکردوە، بەو توهمەتەی کە بۆ سەردەشت یان دروس
وەک ئەوەواێە جارێکی دی ترۆریان کردەوە، بەم کارە تەنها ڕەق و توڕەیی خەڵکیان زیاتر 

 .کرد

دەسەاڵتدارانی هەولێر بە . تاوانباران بۆ خەڵک ئاشکران و داوای سزادانیان دەکەن 
 .تاوانبارانی ڕەسمی دەناسن و داوای دەستلەکارکێشانەوەی الیەنی بەرپرس دەکەن

 !هەر شکۆداربێت یادی سەردەشتەکان 

 

 دەرسێک سەبارەت بە ئازادی.. من ئاشقی کچەکەی بارزانیم 

 : مستەفای حەسەنەگەورە

ئەمە ئەو دێڕەبوو ، ئەو کورتە نامەیەبوو ، ئەو خەیاڵ و روئیایە بوو بۆ پێوانەکردنی 
و فیداکاری گیانی شەهید سەردەشت بەتاکە نامەیەک .. ئازادی لەسایەی حوکمداری بارزانیدا 

 خۆی ، بە ڕستەیەک و ئاڕاستەیەکی زۆر سادە ، حەقیقەتێکی نیشانداین ،

سیحرێکی بەتاڵکردەوە لە نوشتەی ئازادی و ئەفسانەی ماف و تەلیسمی درۆینەی یەکسانی 
بە تەنیا دێڕێک دەماری کۆنەپەرستی و خێڵەکیانەی هەموو .. کوردێک بە کوردێکی تر 
گرنگ ئەوە نەبوو سەردەشت ئاشق بوبێت بە خانم .. ەلماندین مێژووی بنەماڵەی بۆ س

بارزانی ، ئەوەی لەو پەیامە کورتەوە دەری بڕی نیشاندانی هەموو ئەو پیرۆزیانە بوو کە 
بنەماڵە بەسەر ئێمەدا فەرزیان کردووە ، پیرۆزی ئاخی بارزان ، پیرۆزی شێخی بارزان ، 

ی ئاب ، ٢٠نی خەباتی بارزان ، پیرۆزی پیرۆزی تەریقەتی بارزان ، پیرۆزی فەشەلەکا
سەردەشت تەنیا شەهید و قارەمانێک .. پیرۆزی هەزارپیاوەکە و بەکەعبە کردنی سەری ڕەش 

نیە ڕاستەوخۆ لەناو جەرگەی ئەو پیرۆزیانەی بە زرێڤانی و پاراستن و ماکینەی 
ە پروپاگەندەکردن دەرخواردی ژیانی خەڵکی ئەدەن ، ئەو لە چەقی ئەو هەمووبت

جۆراوجۆرەی وێناکانی پیرۆزی بارزانیدا ، ئیبراهیم ئاسا کەوتە شکاندنی بتەکان ، دەیزانی 
مەنجەنیقێک لە تۆڵە چاوەڕوانی دەکات ، بەاڵم ئاشق بوون کەی ئاگای ترس و سڵەمینەوە 
دەزانێت ، سەردەشت ئاشق نەبوو بە خانمەکەی کچی بارزانی بەڵکە ئاشق بوو بە ئازادی ، 

ئازادی بەرلەوەی دیاردەیەک بێت ، غەریزەیەکی . ێ بت و پیرۆزی درۆینە بە ژیانێک ب
ئینسانیە ، غەریزەی ئازادی سەردەشت لەترۆپکی نەشوە و پێگەیشتندابوو ، کەم کەس هەیە 
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بتوانێت ژیان بگۆڕێتەوە بە ئازادی ، مەگەر ئەم فیداکاریە لە توانای عاریف و سۆفیەکدابێت 
ئەو .. و حەقدا ، خۆی بکاتە پاروی حەقیقەتە درۆزنەکان مەنسوری حەالج ئاسا لەپێنا

ئازادیەی لە کوردستانە زەردەکەی بارزانیەوە باسی دەکرا ، حەقیقەتە درۆینەکەیە کە 
.. سەردەشت لەواتا و ماناکانی گەیشتبوو چ هەڵخەڵەتاندنێکە ، چ زیف و گاڵتەجاریەکە 

ک نەدەکرا ، چونکە بەرلەوەی هەر مەشقێکی ترسناک بوو بە هەموو رۆشنبیر و فەلسەفەیە
شتێک بڵێت دەبێت حساب بۆ مانەوە و پاراستنی گیانی خۆت بکەیت ، بەاڵم مەشقەکەی 
سەردەشت ئەوەبوو ، کە بیسەلمێنێت ، ئەوەی ئێمە پێمان وایە ئازادیە و لە کوردستان 

.. رۆزیەکانی مومارەسەی دەکەین ئەو فەزای ئازادی نیە ، بەڵکە فەزایەکە پڕیەتی لە بت و پی
پیرۆزی لەبری ئازادی دەرخواردی ئینسانی کوردی ئەدرێت ، دەنا لە کەمترین ئاستیدا ئازادی 
ئەوەیە توانا و بواری قسەکردنم هەبێت ، ئەگەر سەیرکردن و تێڕامان لەبتەکان و 

بەم مەشقەوە . پیرۆزیەکان ئازادی بن ، ئەوە شکاندنی زمانە و کەڕوالڵ کردنی ئێمەیە 
ت لەبەردەم جەالدەکانیدا بەدەست و چاوی بەستراوەوە لەبەردەم دوو ئیختیاردا سەردەش

دەمێنێتەوە ، یان ئەوەیە وەک هەندێک لەو نوسەرە سێرکیانەی ئەکرۆپاتانە بازبازێن دەکەن 
پەشیمان ببێتەوە و بچێتە ژێر سێبەری خێوەکانی پیرۆزیە درۆینەکان و لەسەر گۆرەکەی 

ت من هەڵەبووم ، یان ئەوەیە مەنسوری حەالج ئاسا بڵێت ئەگەر بارزانی بەفاتیحایەک بڵێ
بشمکوژن ، شەهادەتەکەم لە پێناو عیشقێکدایە ئازادیە ، لە پێناو ژیانێکدایە بێ لە بت و بێ 

 .لە تەسلیمبوون بە گەوجاندن 

سەردەشت تەنیا شەهیدێک نیە ، ڕوداوێک نیە ، رۆژنامەنوسێکی قوربانی قەڵەمەکەی نیە ، 
انەیەکە ، ئەگەر ئەمڕۆ باسکردنی لەناو چاوگوێ ی بتەکاندا حەرامە ، ئەوا سبەی ئەو و

نمونەیەکە نەوەکانمان لە فێرگەکان بەدەم دەرسی ئازادیەوە باسی دەکەنەوە و جەالدەکانیشی 
 .وەک هوبەلەکان بەر نەفرەتی مێژوودەکەون 

 .نی رۆحت شاد هاوڕێم ، ئەی سۆفیە عاشقەکەی ئازادی و کچەکەی بارزا

 

 شەوێک لەگەڵ سەردەشت

 :بەهزاد شێخ موحسین

بۆ من وایە، ئەوا ساڵێ بەسەر چاولێکنانی سەردەشت تێدەپەڕێ، ئەو مێردمنداڵە بێئەوەی  
هەندێ جار تیژتێپەڕە و ساڵوێک دەکا و دەڵێ با . پێشتر بینیبێتم، هەمیشە لەبەرچاومە

هەن دەبێ سەردانیان بکەم و دواتر دێمەوە، کەسانێک ! کاتت لێنەگرم، جارێ ماڵئاوا
 .پەیامەکەمیان پێبگەیەنم
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من بەدەست خۆم . هەندێ جاریش بە تایبەتی شەوان کە دەزانێ کاتم هەیە، زۆر دەمێنێتەوە 
نیە بە سۆزەوە، بە سۆزی مەزڵومترین گەنجی ئەم شارە لێی دەڕوانم، بە چاوێکی پڕ لە 

خۆی و لە سۆزی من، سەیری سکسوتانەوە سەیری دەکەم، ئەویش بێئاگا لە غەریبی 
من دەمەوێ دوای هەواڵەکان هەندێ . هەواڵی تیڤیەکان دەکا و لەگەڵیاندا جارجارە سەربادەدا

من . پرسیاری لێبکەم و ئەو دەڵێ ئەم بەرنامەیە باسی خۆپیشاندەران دەکا، با سەیری بکەین
پێش تەواوبوونی  چاوەڕآ دەکەم دواى بەرنامەکە پرسیارەکانمی لێبکەم، کەچی ئەو چارەگێک

زۆر . ئەمشەو بەرشە یاریی هەیە. بەرنامەکە دەڵێ تیڤیەکە بۆ کەناڵە محەللییەکان بگۆڕە
هەرکە میسی چەند یاریزانآ تێدەپەڕێنێ و گۆڵێک تۆمار . بەتاسەوە سەیری یارییەکە دەکا

هەرکە لەسەنتەرەوە هات، "دەمزانی، : دەکا، لەسەر بالیفەکەی هەڵدەبەزێتەوە ء دەڵێ
جوڵەکانی میسی، مەگەر هەر  وهێندە سەرسام ء دڵخۆشە بەم یارییە ". مزانی گۆڵ دەکادە

 . تیرۆریستە عەلمانیەکان هێندە بەتیرۆرکردنی قەڵەم بەدەستێکی ئازادیخواز دڵخۆش بن

هەرچەندە من نوێژ ناکەم، . یارییەکە تەواو دەبێ ء من پێی دەڵێم نەمدی نوێژی عیشا بکەی
. دەبێ من بڕۆم، لەگەڵ یار ژوانم هەیە: هەڵدەستێتە سەرپێ ء دەڵێ. یەبەاڵم بەرماڵمان هە

ئەو بزەیەکی تاڵ، هێندە تاڵ . جوند ء ئەنسارە تیرۆریستەکان نوێژ بە ژوان نادەن: من دەڵێم
دەیگرێ، ڕێک لەو لەحزەیە من لەجێی خۆم، خۆم ء شار ء پەرلەمان ء حکومەت ء 

دەبین، لە شەرمان ڕەنگمان زەردتر دەبێ، لە  سەرۆکایەتیی هەرێمەکەم هێندە شەرمەزار
بەاڵم بۆ لەحزەکانی دواتر . زەردیی کفنی جەستەی گەنجێکی ئەم شارە، کە لە ژێر خاکدایە

 .بە جۆرەها ماسک ء میکیاژ ڕەنگە زەردەکان سپی دەکرێنەوە

ء بۆ من وایە، بەم نیوەشەوە سەردەشت دەڕوا ء بۆ من شنەیەک ء لەگەڵ خۆشیدا گەردەلول  
ڕوەو ئاسمان . زریانێک بەرپا دەکا ء بە هەزاران گەنج لەگەڵ خۆیدا سواری مەوجەکە دەکا

من لە پەنجەرەوە سەیری ئاسمان دەکەم، پۆلە گەنجەکە سەردەشت بە . بەرزبەرز دەبنەوە
ئەستێران دەسپێرن ء خۆیان دەگەڕێنەوە شار ء لە ترسی شەشەمەکوێرەکان لە تاریکیی 

من وام . ی فەیسبووک ء چات ء کۆلێژ ء چایخانەکاندا دەشارنەوەشەودا خۆیان لە پەنا
دیت، سەردەشت بەئاسمانەوە بووە ئەستێرەیەکی گەش ء هەردوو حەفتەوانەی گەورە ء 

دوای هەندێ جوڵەی . بچووک خۆیان لێکهەڵوەشاندەوە ء بە دەوریدا خەرمانەیان بەست
مەشخەڵێک هێندە . وێنا کرد هارمۆنی ئەستێرەکان شێوەی گەنجێکی مەشخەڵ بەدەستیان

خەریک بوو . ڕووناک ء گەش جگە لە مەشخەڵی ئازادی، لە هیچ مەشخەڵێکی دیکە نەدەچوو
پەنجەرەکە داخەم ء بچم بخەوم، وێنەی گەنجە مەشخەڵ بەدەستەکە بە هەمان هارمۆنیا 
 هەڵوەشایەوە ء مەشخەڵەکە کە گەشترین ئەستێرەیان بوو، ڕژا ء سەرەتا بەسەر شاردا ء

 .دواتر بەسەر گەڕەکێکدا ء دواجار بەسەر ماڵێکی دیاریکراودا پژا

پەنجەرەی خەونەوە هاتەوە، گوتم ژوانەکە  پێنەدەچوو لەمێژبووبێ خەوتبم، سەردەشت لە 
بردبوویەوە ء منیش  گوتی نا، دیاربوو یار دوای چاوەڕوانیەکی زۆر خەو! چەندە کورت بوو

وایە هەمیشە کە بیر لە تۆ دەکەمەوە، نازانم لە کوێڕا گوتم بۆ من . دڵمنەهات بەئاگای بێنم
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. نازانم پرسیار لە کتێبخانە بێنەواکەت یان لە قەڵەمە سەرمابردوەکەت بکەم. دەستپێبکەم
دەمەوێ بپرسم . پرسیار لە دڵۆپە فرمێسکە گەورەکانی یار یان لە هەنسکە ساردەکانی دایکت

لە پشتی سەرتەوە دێتەدەرێ، حەرفی کاتێک گوللەیەک لە دەمتەوە ڕەوانە دەکرێ ء 
تۆ پێم . ڕۆمانەکانی کازانتزاکیس یان پامۆک یان بەختیار عەلی، کامە ڕۆمانەی هەالهەال کرد

! ڕێَ  بڵێ تۆیەک کە لە نێو تەبارەی گەنم گەورە بووی، گوللە چۆن جورئەتی کرد بتب
دەمەوێ بڵێم کاتێک کەسانێک بۆ دڵدانەوە دەچنە الی باوکت ء ئەویش وەک شەرمێکی پیاوانە 
زۆر لە خۆی دەکا بۆ تۆ نەگری ء کەچی خۆی پێناگیرێ ء فرمێسکەکانی دێنە خوارێ، گەر تۆ 
لەوێ بی، هەستت چی دەبێ؟ ئەم گۆڕستانە لەم دەشتە چۆڵە بەم تاریکی ء بەم ساردییە 

؟ من سەر بەرز دەکەمەوە ء چاوەکانی ئەو پڕ دەبن لە ...ێم بڵێ تۆ زۆر تەنها نیناتترسێنآ؟ پ
 . ئاو، ئەو نایەوێ چاوەکانی دابخا، نەوەک دڵۆپە قەتیسماوەکان بڕژێنە سەر ڕومەتەکانی

من نازانم : ئێوە من چۆن دەبینن؟ گوتم. دوای کەمێک بێدەنگی گوتی منیش پرسیارێکم هەیە
هەرکە لە سەنتەرەوە هاتی، ئەم یارینەزانە پیرانەت "من تۆم دیت  خەڵک چی دەڵێن، بەاڵم

گۆڵێک کە دڵنیام دەبێتە جوانترین گۆڵی ئەم ". تێپەڕاند ء جوانترین گۆڵت تۆمار کرد
ئەی بچوکتر لە هەموان، !سەردەشت. بەڵێ، جوانترین گۆڵی سەردەشت. سەدەیەی واڵتەکەم

 .ئەی براگەورەی هەموان

 

 مەرگێكی سوقراتیانە سەردەشت عوسمان و

 هاوژین غەریب

چەند بەداخم هاوڕێم سەردەشت ئەوە دوو ساڵ تێپەڕی بەسەر مەرگی پیرۆزی تۆدا بەاڵم 
ئەمانەی واڵتی من، ئەوانەی كە هیچ بە كۆچی تۆ بێزار نەبوون، بەڵكو خۆشحاڵ بوون 

ومان ئەنجامی هیچیان نەكرد، ئەوان وتیان ئەوەی رای خۆی بە قوڵی و فراوانی دەرببڕێت بێگ
سەردەشت ئەنجامی ئەوانیش دەبێت ئەوان بە تیرۆری جەستەی تۆ نەیانتوانی رۆحت بكوژن، 
من لەوە تێگەیشتم خەڵكی تا زەمەنێك چاالكی دەكات هەندێك هەن لەگەڵ موچەكەیان 
كەمبویەوە یەكسەر دەكەونە قسە كردن و پاش زیادكردنەوەی موچەكەی دەمی دادەخات، 

ەتوانێت بۆ زەمەنێك روبەڕوی هەموو هێزە گەندەڵ و خیانەتكارەكان هەندێكیتر هەن د
ببێتەوە، هەندێك هەن دەتوانن تا قۆناغێكی واڵت كار بكەن و رووبەڕوی نایەكسانی و 

بەاڵم زۆر كەمن ئەوانەی مرۆڤایەتی تا ئێستاش هێشتونیەتەوە و . كۆنەپارێزی ببنەوە
دەزانیت سوقڕات كە ئەسیناییەكان ژەهریان  سەردەشتی ئازیز تۆ... هەرگیز نامرن هاوڕێم 

دەرخوادا بەاڵم تا ئێستاش نەمردووە و هەر ماوەتەوە، زۆر كەمن ئەوانەی مرۆڤایەتی بەم 
هاورێم تۆ زۆر لەوانە زاترت كرد كە چاالكی ئەنجام دەدەن بۆ . شێوەیە هێشتونیەتەوە

 .تئازادی تۆ مەرگەكەشت چاالكی بوو ئەوەتا ئێستاش چاالكی دەكەی
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سەردەشت تۆ لە هەندێك رووەوە كامەرانیت كە ئەم چارەنوسەیان پێدایت چونكە ئەوان 
دەمرن و مێژوو پێیان دەڵێت ئەوانە خراپەكارەكانی رابردوو بوون ئەوانە ئەوانەبوون كە 
رۆڵەی ئەم گەلەیان تیرۆر دەكرد، ئەوانە ئەو كەسانەبوون كە هیچ بەخەم منداڵی خەڵكەوە 

ێك قسەی بكردایە بە ئەنجامی سۆران و سەردەشت دەرۆشت، پێیان دەڵێت نەبوون، هەر كەس
ئەوانە ئەو كەسانەن كە دەستیان بەخوێنی مرۆڤەكان سورە، بەاڵم ئەی نوسەرانی مێژوو چی 
بەرامبەر مەرگی تۆ دەڵێن بێگومان ناتوانن بەرامبەر مەرگی تۆ وابڵێن بەڵكو دەڵێن گەنجێك 

یوابوو هاوسەرگیری بكات بەاڵم بەهۆی ئەوەی گەنجێكی لە دوای تەواوكردنی زانكۆ بەه
لێهاتوو گەنجێكی هێژابوو نەیدەتوانی چاو لە تابۆكان بپۆشێت قسەی لەسەر تابۆكانیش 
كرد، ئەو دەستی بۆ شتە قەدەغەكان برد لەسەر ئەوەی دەستی بۆ ئەو شتە قەدەغانە برد 

 .تیرۆر كرا

تیانەت پێبەخشرا ئەوان هاتن ئەو چەكەی تۆ مەرگێكی سوقرا... هاوڕێم سەردەشتی هێژا
. بەكارت هێنا كە لێوەكانت بوو هەر لەوێدا بە چەكەكانی خۆیان جەستەتیان تیرۆر كرد

سەردەشتی ئازیز ئەوان وایانزانی ئیتر بە كوشتنی تۆ دەنگێك نامێنێت بەرگری لە ئازادی 
ئیتر هاورێكانت لەوێوە  بكات بەاڵم لەدوای تۆ وەك خۆت پێشنیارت كردبوو كە خاڵەكەت دانا

دەستیان پێكرد، ئەوان وەسێتەكەی تۆیان جێبەجێ كرد ئەوان نەیانهێشت دەنگی تۆ كپ 
بكرێت بەڵكو ئێستا بوویتە سوقرات ئەوانەی كە ژەهریاندا بەسوقرات دواتر زانیان چی 
 هەڵەیەكیان كردووە بۆیە پەشیمان بوون لە كارەكەیان ئەوانەشی كە جەستەی تۆیان تیرۆر
كرد دواتر زانیان چی هەڵەیەكیان كردووە ئەنجام زەرەرمەندی گەورە هەر ئەوان بوون، 
بێگومان بە مێژوو بە روونی بكەران دەستنیشان دەكات وەك چۆن پێشتر تیرۆریستانی دەست 

 .نیشان كردووە چونكە راستی شتێكە تاسەر ناشاردرێتەوە

هێشت هەوایەكی ئازادی هەڵمژیت و بە لە سەر زەوی نەیان... ئەزیزی من سەردەشتی هاورێم
دەنگی بەرز بڵێی من فاڵنە كچ دەخوازم بۆ داهاتووم ببێتە هاوژینم، وەك چۆن نەیانهێشت بە 
دەنگی خۆت بڵێی ئێمە گەلێكی هۆشیار و ئاشتی خوازمان دەوێت ئێمە سیستمێكی 

تیرۆریستان  دیموكراتیمان دەوێت ئەمڕۆ كە خاوەن ناوبانگ و مێژوی لەم سەر زەوینەی كە
ژیانێكی هەژارانەشیان پێ ڕەوا نەبینیت و تیرۆریان كردیت، دڵێكی بچوكی دایە و بابە كە بە 
بینینی هاوسەرگیری تۆ خۆشحاڵبوون كپیان كرد و بۆ هەتا هەتا تۆیان لێسەندنەوە ئیتر 
ئەوان ئەمڕۆكە جگە لەو وێنانەی لەدوای خۆت بەجێتهێشتن، جگە لە چەند مەترە خاكەی لە 
گۆرستان وەك گڵكۆ بۆت بەجێ هێشتوون و ئێستا باوە عوسمان كردوویەتیە گوڵ و 
هەركەسیچك بیەوێت گوڵی جوان ببینێت دەبێت بچێتە سەر گۆڕەكەی سەردەشت عوسمان 

بەو هیوایەم لە ئاسمانەكاندا بتوانیت بە . چونكە باوە بە باشی خزمەتی گوڵەكان دەكات
چونكە ئەوە خواستی هەموومانە كە ئەگەر لە ئازادی خواستەكانی دڵی خۆت بڵێی، 

خەونیشدا بێت ئازاد بین بەاڵم كێن ئەوانەی ناهێڵن ئازاد بین؟ هاورێم بێگومانم تۆ دەزانیت 
 . كێن
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 عاشقی ئازادی ووشە و ئەندێشە بوو بۆ مرۆڤی کورد...سەردەشت عوسمان

 :ئوف  ها ڕه ته

دن بوو بۆ سەر پێنوسە ئازا و هەڕەشەی تیرۆرکر...تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان 
 ؟...!ئازادەکان و ئازادی هەموومان

تاقیکردنەوەیەک بوو کە دەسەاڵتی بنەماڵە نەک تیایدا ...تیرۆری سەردەشت عوسمان
 ...! سەرکەوتوو نەبوو، بەڵکو مۆری تاوان و تیرۆرستیان دا لە ناوچەوانی خۆیان

چەند بروایان بە مافی تاک و ئازادی لە هەمان کاتدا دووبارە دەریخستەوە، کە ئەوان تا 
 ؟ ...!بیرو باوەڕ و ڕا دەربڕین و میدیای ئازادە 

لە الی دیکتاتۆرەکان قەدەغەیە و هێڵی سوورە گەر بێت و لە ئەندێشە و خەون و 
 ؟...خەیاڵیشماندا دەسەاڵت و ژیانی بەهەشتی ئەوان بخەینە ژێر پرسیارەوە

هەرچەند ئەو زۆر شتی تری مابوو پێمان ...ڵەم سەردەشت عوسمان تازە بووبە شەهیدی قە
بڵێت و بە تیرۆرکردنی ئەو مافەیان نەک تەنها لەو سەندەوە، بەڵکو ئێمەشیان بێبەشکرد لە 
ووشە و ڕەخنە و ووتار و نووسینە بەنرخەکانی کە هەمیشە لە دڵ و دەروونماندا دەمێنێتەوە 

 ...!ێژووەوەتا ئەم دیاکتاتۆرانە دەگۆڕدرێن و دەچنە زبڵدانی م

 :سەردەشت عوسمان وویستی بە زۆردارەکان و دیکتاتۆرەکانی بنەماڵە بڵێت

ئێوە و هەموو دەسەاڵتە بنەماڵەیی و چەوسێنەرەکان پیرۆزنین و هەتا هەتایی نین و "
ئەوان توانیان سەردەشت عوسمان تیرۆربکەن، بەاڵم ووشەکانی ..." ئێوەش کۆتایی تان دێت

ئەوان ناتوانن نووسینەکانی ...! زیندوویی وەک چقڵی چاویان دەمێننەوەئەو هەمیشە بە 
تیرۆربکەن، گەر بۆیان بکرایە، ئێستا ووەشەکانی سەردەشتیش لە زیندانی تایبەت بە 

؟ ...!ووشەی ڕێستی دەبوون و کلیکی ئەو زیندانە تایبەتەش لە الی مەسعود بارزانی دەبوو
 ؟...!ە و خەیاڵیاندا بوونی هەیە بەاڵم زیندانێکی تاوا بەس تەنها لەخ

لەبەرئەوەی ووشەی ڕاستی نووسەرانی ئازا و بوێر هەرگیز چۆک دانادەن لە ئاست هیچ 
ئێمەش هەموومان . دیکتاتۆرێکدا و بەردەوام دەبن لە بەرگریکردن لە ئازادی و مافەکانمان

ەرگریکردن لە هەوڵدەدەین کە ببینە تەواوکەری پەیامە پیرۆزەکەی سەردەشت عوسمان بۆ ب
 ٠...! ئازادی و یەکسانی مرۆڤی کورد
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 لەگەڵ سەندنەوەی مافی ژیان لە سەردەشت عوسمان 

 ...!!شەرعیەتی دەسەاڵتیان دووبارە سەندەوە لە خۆیان

 وا بڕیار بوو ئەوان بەرگری بکەن لە مافی هاواڵتیان 

 نەک لەسەر بیر و ڕای جیاواز بێبەشیان بکەن لە ژیان

 ە بەس تەنها خودایە کە مافی ژیانمان لێدەسێنێپێمان دەڵێن ئەو

 بەاڵم نەخێر ئەوە دیکتاتۆرە کە مافی خودایەتی بۆ خۆی بە ڕەوا دەبینێ

 کاتێک سەردەشت وویستی خوایەتیان بخانە ژێر پرسیارەوە

 هاتن و غەزەبیان لێگرت و کردتانە خۆڵەمێشی دۆزەخی تیرۆرتانەوە

کۆتایی دەسەاڵتی تیرۆر و تۆقاندنیان و بۆ  تیرۆری سەردەشت عوسمان بووبە سەرەتای
 ؟!هەموو خەڵکی ناڕازی دەرکەوت کە ئەوان چەند دیکتاتۆرێکی دڵڕەق و خۆپەرستن

بووبە تەقینەوەی بورکانی ووشەی نووسەران و مرۆڤی ڕاستگۆ ...تیرۆری سەردەشت عوسمان
 ٠..!.و بە وویژدان، کە تینووی ئازادی و یەکسانین بۆ هەمووان بێ جیاوازی 

سەردەشتێکتان تیرۆرکرد، بەاڵم سەدەها سەردەشتی تر پەیمانیان داوە کە پەیامەکەی ئەو 
  ٠....!بگەیەنن بە ئامانج

 

 ..!سەردەشت عوسمان، تیرۆرستە جوانەکە 

 : عەزیز ڕەئووف

بۆ مەرگى سەردەشت عوسمان پێویستمان بە زیاد لە خوێندنەوەیەک هەیە بۆ دەسەاڵت و 
لەسەر ئەو ئەگەرانە بوەستین کە پاڵنەرە بۆ مەرگ و کوشتن و  کۆمەڵگە، پێویستە

 .لەپاڵیشیا ئەو کارخانەیەى کۆمەڵگەى ئێمە بۆ بیرچوونەوە و فەرامۆشکردن
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بەتەسەورى من ئەم مەرگە لەسەر سێ ئاستى گرنگ پێویستى بە خوێندنەوە و هەڵوێستە 
 :لەسەر کردنە

ئەگەر پێش . شتنى ئینسانە بەبێشەرمىتیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان سەرەتاى کو: یەکەم
ئەم مەرگە لەم کۆمەڵگەیەدا کوشتن شەرم بووبێت ئەوا تیرۆرکردنى ئەم گەنجە سەرەتایەک 

ئەگەر پێش ئەم مەرگە . بوو بۆ تەحەدایەکى گەورە بەرامبەر بە دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان
ەیەک هەبووبێت لەسەر تیرۆرکردنى ئیسنانەکان لە لە تاریکیدا ئەنجامدرابێتن و سڵکردنەو

کوشتن، ئەوا گرتن و ڕفاندن و کوشتنى سەردەشت عوسمان بە ڕۆژى ڕووناک، سەرەتاى 
. دەرکەوتەیەکى نوێى کوشتنى ئینسانە بەبێ شەرم و بەبێ ترس و بەبێ هیچ سڵەمینەوەیەک

سەندنەوەى مەرگ لە ئینسان پرۆسەیەکە لە تاریکی و بە کەمێک شەرمەوە ئەنجام دەدرێت، 
م لە سەردەشتەوە ئێمە لەبەردەم دەستێکى تاریکداین کە شەرم لە کوشتن ناکات و بەاڵ

 .ئەگەرى ئەوەش هەیە خۆى بۆ کوشتنى زیاد لە سەردەشتێکى تر ئامادە کردبێت

ئەگەر پێش . ئەم مەرگە سەرەتاى دەرکەوتەیەکى نوێیە لە دروستکردنى سیناریۆ: دووەم
ێت، هەڵوێستەمان لەسەر پالنە درۆزنانەکان سەردەشت هەستمان بە سیناریۆکان نەرکردب

نەکردبێت، ئەوا مەرگى ئەم کوڕە گەنجە سەرەتایەکى لە دروستکردنى سیناریۆ و شاردنەوەى 
لە دواى ئەم مەرگەوە دەبێت خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەوەى . حەقیقەت بۆ خەڵک پیشانداین

سیناریۆ و دروستکردنى هەڵبەستنى . دواى مردنمان دەبێت چ درۆیەکمان بۆ هەڵبەستن
لیژنەیەک لە مەخلوقى بێ ویژدان تا ڕاستیەکان بەالڕێیەکى تردا ببەن، سەرەتاى 

مەرگى سەردەشت . دەرکەوتەیەکە لەدواى مەرگى سەردەشتەوە بەئاشکرا هەستى پێ دەکرێت
عوسمان چەندە خەمبارى کردین بە پێشێلکردنى کەرامەتى ئینسان، ئەوەندەش بێ ئومیدى 

پێکهێنانى لیژنە لە بەرپرسانى واڵت بۆ لێڵکردنى ئاوەکە تاکو لەنێوان ڕەواو  کردین لە
لە دواى مەرگى ئەم کوڕە گەنجەوە کە باس لە لیژنە دەکرێت وەک . ناڕەوادا جیاوازى نەکەین

نوکتەیەکى بێتام پێکەنینمان دێت، پێکەنینێک زیاتر لە گریانەوە نزیکە، بەوەى کە دۆخى وا 
 .ە شایەنى گریانێکى دەستەجەمعیەهێندە تراژیدیە ک

لەدواى مەرگى سەردەشت عوسمانەوە تێگەیشتین کە لە کۆمەڵگەى ئێمەدا : سێیەم
لەم هەرێمە زیاد لە . کارخانەیەک هەیە بۆ لەبیربدنەوەى تراژیدیا و مەرگى ئینسانەکان

ئاسایى دەزگایەک و زیاد لە میدیایەک و زیاد لە دامەزراوەیەکمان هەیە کە مەرگى ئیسنان 
لەم هەرێمە کارخانەیەک بۆ لەبیرچوونەوە و . دەکەنەوە و ڕووداوەکانمان لەبیر دەبەنەوە

بەتەسەورى من کوشتن . فەرامۆشکردنى مەرگ یان سادەکردنەوەى مەرگ و کوشتن دەبینین
بازدان بەسەر تەرمى ئیسنانەکان . چەندە تراژیدیە فەرامۆشکردنى وەها مەرگێک کارەساتترە

نى لیژنە بۆ بیرچوونەوەى ڕووداوەکە، خەسڵەتێکى دیارى ئەم جۆرەیە لە و دروستکرد
 .حوکمڕانى
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هەر هێزێک لە کۆمەڵگەدا مەیلى ستەمکارى تێدابێت ئەوا ترسى گەورەى هەیە لەو لێوانەى 
قسە دەکەن و بەردەوام لە هەوڵى دروستکردنى مەخلوقگەلێکیشدان کە لێویان بلەرزێت یان 

. سەردەشت عوسمان هیچ نیە جگە لە ترس لە زمانى ئەم کوڕە هۆکارى مەرگى. نەجوڵێت
هەر هێزێک لە زمانى قسەکەر ترسا، بێشک هەوڵى بڕینەوى زمانەکان دەدات، بەاڵم 
خۆشبەختانە لەدواى ئەم مەرگەوە زمانى زۆرێکمان درێژتر بووە بێ ئەوەى لە بڕینى 

ئەم سەرە سەرى خۆمانە یان  دەممان هەراشتر بووە بێ ئەوەى بیر لەوە بکەینەوە. بترسین
دواى ئەم مەرگە نابێت کەسمان بیر لەسەرى خۆمان بکەینەوە کە پارێزراو بێت، بەاڵم . نا

 .سەرەکان ئەوەندە زۆرن کە هەموو ئەو دەستانە شل دەبن گەر بیانەوێ بیدەنگیان بکەن

ان هەبێت ئەگەر کارخانەیەک هەبێت بۆ فەرامۆشکردنى ئەم مەرگە، دەبێت زیاد لە هەوڵێکم
ئەگەر دەستێکى ڕەش هەبێت بیەوێت ئەم مەرگە وەک . بۆ مانەوەى ئەم کەیسە بە کراوەیى

مەرگەکانى تر تێپەڕێنێت، ئەوا دەبێت زیاد لە هەوڵێکیشمان هەبێت بۆ وەستان لەسەر ئەم 
 .سەردەشت ئەو تیرۆرستە جوانەیە کە نابێت فەرامۆشى بکەین. مەرگە و فەرامۆشنەکردنى

 

 ..لە ڕفاندنەوە بۆ فڕاندن سەردەشت 

 محەمەد هەریری 

ڕفاندن و فڕاندن دوو وشەن یەکەمیان لە سلێمانی ودوەمیان لە هەولێر بۆ یەک مانا 
 بەکاردێن، وهەژاريش لە هەمبانە بۆرینەکەی لەگەڵ یەکی ڕیزکردوون وەک هاوواتا

 گرتنەوە، ڕفاندن باڵ: لە بۆ فڕاندن دەنوسێ. لەبەرامبەر ڕفاندن هەژار نوسیویەتی فڕاندن

کەوابوو هەردوو وشەکە یەک مانایان هەیە يان لە ڕێگای هەولێر بۆ سلێمانی لە فڕاندنەوە 
 .بۆتە ڕفاندن، یانیش لە ڕێگای سلێمانی بۆ هەولێر لە ڕفاندنەوە بۆتە فڕاندن

بڵێ [ والتقل.... قل]کەوابوو لە سلێمانی لەسەر شێوازی بەرنامە بەناوبانگە عەرەبیەکە 
 .دن ومەڵێ فڕاندن، لە هەولێریش بڵێ فڕاندن ومەڵێ ڕفاندن بەبێ خۆتێکدان وپێکەنینڕفان

ئەوانەی بەرگەی ڕەخنەکانی شەهید سەردەشتیان نەگرت، هەرچەندە توندیش بوون، 
 .هەردوو ماناکە وهەردوو شێوازی نوسینی وشەکەیان بەکارهێنا

دەبوایە بیانزانیبا کە ئەو پاش ئەوەی کەسایەتی سەردەشت بە دەستی خۆی ئاشکرا بوو، 
گەنجە زۆر هوشیارانە تەحەدا دەکات و باکی لە مەرگ نییە، بۆیە دەبوایە نەچنە ناو ئەو 
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شەڕە دۆڕاوە، چونکە ئەگەر سەردەشت گیانی لە دەستدا، بەاڵم بکوژانی هەموو ڕۆژێک ئیدانە 
ش بۆ حیساب دەکرێن وجوێن باران دەکرێن لەبەر خودی سەردەشت و لە پێناو مەرامی تری

ساف کردن، من گومانم نییە کە ئەو هەموو شینەی بۆ سەردەشت دەکرێت، هەمووی بۆ خودی 
بەاڵم [! بۆ حوسێن نییە، بەڵکو بۆ هەریسەکەیە]سەردەشت نییە وبەشێکی زۆری وەك دەڵێن 

ئاسۆی مرۆڤی توڕە زۆر بچوکە، بۆیە نەیانتوانی ئەو سەرەنجامانە ببینن و هەزار جار 
 .بەر لەوەی دەستی بۆ بەر بیرکەنەوە

لە سیناریۆیەکی زۆر [ بە هەولێری]وفڕاند [ بە سلێمانی]لە ئەنجامدا سەردەشتیان ڕفاند 
الواز و دزێودا کە ئەگەر ئەو برادەرەی سیناریۆکەی داناوە دەرهێنەری تەمسیلی تەلەفزیۆنی 

 .بوایە بێگومان خەاڵتی خراپترین دەرهێنەری بە نسیب دەبوو

لە خراپترین بەشی ئەو سیناریۆ [ بە هەولێری]وفڕاندیان [ بە سلێمانی]ڕفاندیشیان کە 
فاشیلەدا دەبوایە بیریان بۆ هەرشتێک بچوبا بۆ خوێن ڕشتنی نەچوبا، بەڕاستی ئەگەر 
سەردەشتی جوانەمەرگ لەبەر ناحاڵی بوون لە هەندێك لە قسەکانی بە ڕوشێنەر وجوێن 

وەتەوە، بەاڵم ئەوەی سەردەشت گوتبووی دەربڕێنێکی ودژی کەرامەتی کەسانێك لێکدرا
ئەدەبی ڕووت بوو، هەرگیز نابێت بە حەرفی لێی وەرگیرێت وئەو پەنای بۆ کەرەستەیەک برد 
بۆ گەیاندنی واتاکانی پشت کەرەستەکانی کە ژینگەگە هێشتا ئاشنا نەبوون یان لە ئاستی 

و ڕادیۆیە بوو کە دەڵێن یەکەمجار کە کەرەستەکان وهێماکان وئاماژەکانیدا نەبوون، وەک ئە
زاناکانی وەهابیەت فەتوایان لە دژی دەرکرد، گوایە [ جەزیرەی عەرەبی]گەیشتە سعودیە 

جنۆکە لەناو ئەو دەفرە داخراوەوە قسە دەکات، کە گوتیان باران لە هەڵمی ئاوەوەیە 
 :انیفەتوایەکیان دەرکرد بۆ بەکافرکردنی هەموو ئەوانەی وادەڵێن وبەناونیش

 !!!السیف البتار في الرد علی الکفار، القائلین بأن المطر من البخار

سەردەشت پرۆژەی نووسەرێکی زۆر گەورە بوو بە ڕفاندن و کوشتنی بەو شێوەیە دڕەندانەیە 
سەردەشتیان فڕاند بە مانای دووەم واتە باڵیان تێڕواند چەند بەرز بوو، بەرزتریان کردوە 

 ...سمانوفڕاندیانە کەشکەاڵنی ئا

پێش شەهید بوونی نوسەرێکی نەناسراو بوو ولەژێر ناوی خوازراوەوە دەینوسی، لەوانەیە 
ژمارەی خوێنەرانی چەند سەد کەسێك تێپەڕی نەکردبا، بەاڵم پاش شەهید کردنی بە ناهەق 

 .ژمارەی ناسراوانی لە کوردستانیش تێپەڕیوە بە ملیۆنەهایە

ا بە بکوژەکانیان دەڵێن کە قسەکانی سەردەشت سەدان کەس قەڵەمی داوەتە دەست قسەی و
 !ئەوەیە فڕاندن!! لە چاو قسەکانی ئەوان تەسبیحات کردنە
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ئەی ئەگەر ئەوە ! دەیەها ڕێکخراو وگروپ بەناوی سەردەشت عوسمانەوە دروست بوون
 فڕاندن نەبێت چی فڕاندنە؟

ەکانیان کردوە بە ناوی دەڵێن هەزاران دوکان لە بازاڕەکاندا داوای مۆڵەتی ناولێنانی دوکان
 !ئەوە لوتکەی فڕاندنە بەبێ باڵ! ئەو

دەڵێن هەزاران کەس مناڵی خۆیان بەناوی سەردەشت دەکەن لە خۆشەویستی ئەو جوانە 
 ئەی ئەگەر ئەوە شکاندنی ژمارەی پێوانەیی نەبێت لە فڕاندن دەبێت چی بێت؟. مەرگە

کوشتنت ئەگەر بۆیان بکرێ ئەوەی  برالە سەردەشت بکوژەکانت هێندە پەشیمان بونەتەوە لە
هەیانە دەخەنە ڕێی کڕینەوەی ژیانی تۆ، چونکە لە پاش مەرگتدا ژیانی ئەوانت نارەحەتتر 

 .کردوە

 

 بۆ ساڵیادی سەردەشت عوسمان

 ئاراز شاد

ئەوا دوو ساڵ بەسەر یەکێک لە قێزەونترین ئەو تاوانانەدا تێدەپەڕێت کە لەمێژووی  
 .کوردیستاندا پەڵەیەکی ڕەشە بەناو چەوانی دەسەاڵتدارانی کوردیستان

ساڵیادی تەرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان وەکو ڕۆژی ئازادی لەکوردیستان بەرز 
 . ڕادەگرین

هیوادارم : لەوەی گیانی بسپێرێت بەبکوژەکەی خۆی وتدوای تیرۆرکردنی و بەر : غاندی
کەس ئازارت نەدات و نەتکوژنەوە، چونکە ئەگەر زانیبات، مرۆڤەکانم چەندە خۆشدەوێن، 

 نەک نەتدەکوشتم، هەرگیز بیریشت لەکوشتنم نەدەکردەوە، 

لەچەند ڕۆژی ڕابردودا بۆیەکەمین جار پێیان وتم، کە تەمەنت چەندی : سەردەشتیش وتی
ەماوە، یان بەوتەی خۆیان مۆڵەتی هەناسەدانم لەم شارەدا نەماوە، بەاڵم نەباکم بەمردنە ن

و نەئازاردان، لەچاوەڕوانی کۆتایی هاتنی مۆڵەتەکەمم، تابەدیداری بکوژەکانی خۆم بگەم، 
دوعاش دەکەم مردنێکی تراژیدیام پێببەخشن کە شایستەی ژیانە تراژیدیاکەم بێت، بۆیە ئەم 

م تابزانن ئەوەی ئێمە دەترسێنێ بەردەوامی ئەم ڕۆژگارەی ئێستایە بۆ نەوەیەکی قسانە دەکە
داهاتوو، نەک مردنی خۆمان، کاری منیش خۆشبەختی برا بچوکەکانمە، نەک خۆم، زۆر 
بەسادەیش تاکە هۆکاری نیگەرانی من لەم هەڕەشانە ئەوەیە، کەهێشتا زۆر شت ماون 
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ن بێڵین، بەدبەختی ئەم دەسەاڵتە ئەوەیە، کەباکی بە قسەیان لەسەر بکەین و هەرئاوا بەجێیا
بەاڵم تائەو شوێنەی کە ماوین دەبێ قسە بکەین، لەو شوێنەش . مردنی نەوەکانی خۆی نییە

کەتەمەنمان کۆتایی هات با هاوڕێکەم خاڵێکم بۆ دابنێ و بێتە سەر دێڕێکی نوێ و سەرلەنوێ 
 . دەست پێبکاتەوە

ی ئایاردا گەنجێک کە ٥و سێهەمین بەهاری تەمەنیدا ، لە دوو ساڵ لەمەوبەر و لە بیست 
دەسەاڵتێک ڕۆحی لە پێنوسەکەی چوو بوو، لەم هەولێرەی کە دەسەاڵتدارانی میرنشینی زەرد 
سەری قسەو بنی قسەیان ئەوەیە کە پایتەخت شارێکی سەقامگیرە و بەقەولی خۆیان مێرولە 

انکۆکەیدا بەبەرچاوی خەڵکەوە، دەربازی نابێت، بەاڵم سەردەشتەکەم لەبەر دەم ز
 . بەبەرچاوی پۆلیس و ئاسایشەوە، دەڕفێندرێت

بۆ . دوای ڕۆژێکیش بەقودرەتی قادر لە دەیان بازگەی چڕو توند ئاودیو دەبێت بەرەو موسڵ
ئەوەی گومانەکانیش بەالیەکی تردا بڕۆن دوای شەهید کردنی تەرمەکەی لە نزیک 

سادەترین بەڵگەش بۆ یەکالیی . تان فڕێدەدرێتکۆمیتەیەکی یەکێتی نیشتیمان کوردیس
کردنەوەی گومانەکان بۆ الی بنەماڵەیەکی دەسەاڵتداردا، ئەمەنە بەسە کە فیشەک بە ناو 

جارێ . دەمیەوە نراوە، ئەم دەمەی کە بە قەولی خۆیان شەڕەفی ئەوانی پێ لەکەدار کراوە
چۆنە؟ ئەم شەڕەفەی ڕۆحی مرۆڤی هەتا ئێستا من نازانم ئەم شەڕەفە چییە؟ لە کوێیە؟ ڕەنگی 

قوربان دەکرێت من ناتوانم نە بیبینم ، نە دەستی لێدەم، نەبیدۆزمەوە، داخەکەم زۆرینەی 
کۆمەڵگای کوردی هەموو شەڕەف و نرخی ژیانیان لەناو ڕانی ژن و کچەکانیاندا ئەدۆزنەوە، 

مرۆڤ، بەاڵم  الی هەندێک بنەماڵەی دەسەاڵتداریش تەنها شەڕەف خەتی سورە، نەک ڕۆحی
لەڕاستیدا شەڕەف هەرچیەک بێت، زۆر لەوە بچوکترە کە مرۆڤی لەسەر بکوژرێت، بەاڵم 
سەردەشت نەک شەڕەفی کەسی لەکەدار نەکردووە، بەڵکو تەنها وتی من عاشقی کچەکەی 
سەرۆکم، ئەرێ باجی ئەم قسەیە کوشتنە؟ ئاخر ئەگەر من کچێکم هەبوایە و سەردەشت 

 . کەمم پێشکەش دەکرد نەک بیکوژمعاشقی بوایە، من کچە

دیارە وەک بنەماڵەکەی دەڵێن تەنها بەیەک وشەش بێت، هیچ کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی و 
کە بەڵگە نەویستە ( عاشقی کچی سەرۆکم)سیاسی نەبووە جگە لەو بابەتەی کە بەناونیشانی 

ێشتا لەناو و وە هەموو دونیا دەزانێت لەسەر تەنها ئەم بابەتە کوژرا، ئەو مناڵەی کە ه
بێشکەدایە و تەنها دایە و بابە فێر بووە، ئەگەر لێی بپرسین ئەرێ سەردەشت کێ کوشتی، 

 . تەنها بۆ ئەم وەاڵمە دێتە گۆ و وەاڵمی دروستمان ئەداتەوە

سەردەشت چەمکی موقەدەساتی بنەماڵەی کاڵ کردەوە، و ئەمەی چرپاند بەگوێی 
ەک موقەدەس و مەرجەع نییە، وە کچی سەرۆک دەسەاڵتداران کە لەم واڵتەدا هیچ بنەماڵەی

 . خەتی سور نییە، بەڵکو تەرۆر و کپ کردنی دەنگی ئازاد خەتی سورە
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لەسەرەتای ڕووداوەکە، خەڵکی ئازادیخواز و گەنجانی واڵت و ڕۆژنامەنوسان هەموو 
هاواریان کرد بێدەنگ نابین، بەناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی جەماوەری لەشارو 

کوردیستان فشارێکی توندیان خستە سەر دەسەاڵت، بەبێ ئەوەی پەنجەی  شارۆچکەکانی
دار هەڵبڕە سەگی دز )تۆمەت بۆ کەس درێژ بکەن، بەاڵم وەک پەندێکی پێشینان هەیە دەڵێت 

بۆیە هەر زوو بنەماڵەی بارزانی توشی قەلەقی هاتن و هەروەک لەالیەن ( دیارە
ارتی توشی بەرز بونەوەی زەخت و شەکرە خۆپیشاندەران ختوکە بدرێن، ئیتر لەهیکەوە پ

 . بوو

ئێمە تەجروبەیەکی تاڵمان هەیە لەگەڵ لیژنە و لیژنەکاری، بەبۆچونی من هەر کەیسێک کە 
لەبەرژەوەندی دەسەاڵتدا نەبوو لیژنەی بۆ پێک دێنن، تەنها بۆ ئەوەی وەک دەرفەتێک هەتا 

کە سەرۆکی هۆزی بارزان پێکی ئەو لیژنەیەی . سیناریۆیەک دادەڕێژن بۆ گەوجاندنی خەڵک
هێنا، نەک شتێکی دڵخۆشکەر بدا بەدەستەوەو جەلالدەکان دەستنیشان بکات، بەڵکو 
سیناریۆیەکی فاشلی داڕشت کە کاری ئەوەڵی هەستا بەهەڵگێڕانەوەی ڕاستی ڕووداوەکە، وە 

وە مخابن سەردەشتی جوانەمەرگیان لەقوربانیەوە کرد بە جەلالد، بۆیە لەڕووی مەعنەویە
 .جارێکی تر ڕۆحی سەردەشت تیرۆر کرایەوە

وەک مەعلومەیەکی تازەش باوکی سەردەشت دەڵێت ئەو کەسەی کە پارتی هێنایە سەر تی ڤی 
و ئیعتیڕافی کرد کە گوایە سەردەشت ئەو کوشتویەتی، هەمان تۆمەتبار دە مانگ پێش شەهید 

م بڵێن نمونەی ئەم دەسەاڵت و ئەرێ پێ!!! بوونی سەردەشت بەتاوانی تیرۆر لەزینداندا بووە 
ئەم حوکمڕانیە لە کوێی دونیادا بوونی هەیە؟ تیرۆری دەنگی ئازاد دەکات، دواتر خۆڵ 
ئەخاتە چاوی خەڵکەوە و وەاڵمێکی مەنتیقی نییە بۆ ئەم پرسیارگەلەی الی ڕای گشتی 

و  دروست بووە، لەمەش سەیروسەمەرەتر ئەوەیە کە نە شەرم دەکات، نە حیساب بۆ دادگا
یاسا دەکات، نە ترسی هەیە، نە گوێ دەگرێ، نە تێدەگا، نەک هەر تێناگا بەڵکو بڕیاریداوە 

 . تێنەگا

تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان، کوشتنێکی ئاسایی و تاوانکاری نەبوو، بەڵکو سەردەشت 
ڕۆژنامەنوس بوو، کوشتنیشی هێما بوو بۆ کوشتنی ئازادی، بۆیە سەردەشت لەوە دەرچووە 

کوڕی بنەماڵەیەک بێت، ئێستا موڵکی نیشتیمانە، موڵکی هەریەکێک لە ئێمەیە،  کەتەنها
کەیسەکەشی بەنەتەوەیی کراوەو هاوشان لەگەڵ سۆرانی مامە حەمە نازناوی سومبول و 

 .ڕەمزی ئازادیان پێبەخشراوە

سەبارەت بەسەردەشت لەئینتەرنێت : بەگوێرەی ئەم داتایەی الی من هەیە دەبێژێت
هەروەها چل هەزار . یش لە گۆگڵ و یوتوب یەک ملیۆن دۆکومێنت و ڕاپۆرت هەیەبەدیاریکراو

پەڕەگرافی لەسەر نوسراوە، ئەمە شتێکی دەگمەنە لەمێژوودا، بۆیە ئێمەی ئازادیخوازان و 
ڕۆژنامەنوسان، ئەم لیژنەیە وە ئەم ئەنجامی سیناریۆ ئامێزە ڕەت دەکەینەوە، وە هەرگیز 

ئەم کەیسە دابخات، بەڵکو بەکراوەیی دەمێنێت هەتا ئەو ڕۆژەی  ڕێگە بە هیچ کەسێک نادەین
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لیژنەیەکی سەربەخۆ لەژێرچاوەندێری نێودەوڵەتی و دادگایەکی سەربەخۆ لێکۆڵینەوەی 
چەند مانگێک لەمەوبەر بەپێداگری لەسەر هەمان سیناریۆی گاڵتە ئامێز . جددی دەکات

سەردەشتی ڕۆژنامەنوس، . یسەکە بوونلەدادگای هەولێر لەهەوڵی تێپەڕاندن و داخستنی کە
بە گیانی خۆی ئااڵی ئازادی بەرز کردەوە، ئێمەش بەهەر فیداکاریەک بێت ئەم بەرزیە 
. شەکاوەتر و بەرز و بەرزتر دەهێڵینەوە، هەر بەکوێرایی چاوی دوژمنانی ڕێگای ئازادی

 . وەچونکە ئازادی بۆ مرۆڤ ناهێتە خوارەوە بەڵکو دەبێت مرۆڤ بۆی بچێتە سەرە

ئێمە کە ئەمڕۆ یادی هاوڕێ و هاوپیشەمان دەکەینەوە، بەهەمان شێوە سۆرانی مامە حەمەش 
کەقوربانی هەمان ڕێگا و هەمان دەستی ڕەشە، لەیادمانە و دەبێت کەیسی ئەویش بەکراوەیی 
بهێڵرێتەوە، وە هیچ گومانێک نییە کەوا بکوژەکانی سەردەشت و سۆران دوو دەستی یەک 

نەماڵە و یەک عەقڵیەتن، بەردەوامیدانی یادکردنەوەی ئەم دوو شەهیدەی جەستە و یەک ب
ڕێگای قەڵەم وەک کولتورێک بچەسپێ و لەهەر ساڵوەگەڕێکدا، کورزێکی کوشندە و شەرم 
ئامێزە بۆ دەسەاڵتدارانی ویالیەتی زەرد و هەم سەوزیش، بۆیە میرنشینی سەوزیشی دەخەمە 

نی پارەوپول و دەسەاڵت، وایکردووە کە پاڵ چونکە، ئەم ئینتیفاقەی دابەشکرد
لەبەرانبەریەکتریدا و لەئاستی تاوانی ئەوا قێزەوندا بێدەنگ بن، یەکێتی و پارتی هێندە 
بەخراپ باوەشیان بەیەکا کردووە، کە قسەیەک هەیە دەڵێت جیاوازیەکانی یەکێتی و پارتی 

 . تەنها وەک کۆکاکۆال و بیبسی کۆال وایە

 

 .!.باجى راستى قورسە

 (لی   بەشدار عه) بەشدار عوسمان 

سەرم سورماوە لەم هەموو کێشە و رووداوانە دەسەاڵتى سیاسى چون فریاى چاودێریکردنى 
باکى ! زمانەکانمان دەکەوێت،لێتان ناشارمەوە لەوەیاندا زۆر موعجیبى ئەو دەسەاڵتەم 

ەکانى هاتووچۆ بەهیچ شتێک نیە،خەڵک بە ماددەى ئیکسپایەر ژەهر خوارد دەکرێت،رووداو
بۆتە مۆتەکەیەک و لە پەنجەى دەستەکانمان زیاتر لێمانەوە نزیکە و لەسایەى نەبونى 
رێگاوبانى گونجاودا رۆژانە دەیان کەس دەبنە قوربانى،رۆتینات و گاڵتەکردن بە شعور و 
ئیحساسى تاکەکان لە دامودەزگاکانى میرى بۆتە دیاردە،جیابونەوە و تێکچونى شیرازەى 

ان و پێکنەهێنانى ژیانى هاوسەرى الى گەنجان،سیماى بەرچاوى کۆمەڵگاى خێزانەک
کوردییە، بێ سەروبەرى و بێ سیستەمیەک بە کۆى سیستەم و کایە ئیدارییەکانەوە دیارە و 
وەکو دارستان گەورە بچوک دەخوات و هەنگاوێکیش نابینین بۆ بەدواداچوون،خەڵکى 

بێ خانە و النەى و کرێى گران و نەبونى  کوردستان لەنێو دەیان کێشە و گرفتى وەکو
سەرەتاترین خزمەتگوزراییەکان دەناڵێنن،کەچى دەسەاڵتى سیاسى هەر خەریکى 
چاودێریکردنى دەمى رۆشنبیران و نوسەران و رۆژنامەنوسانە و خەڵکى نارازى 
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کوردستانە،بەداخەوە زۆرجار قسەکردن لە هەموو ئەم ناعەدالەتى و دزى و فەسادییە بە 
بانى گەورە تەواو بوە و تەواو دەبێت،ئەمجارەشیان لەسەر ئاشکراکردن و خستنەڕووى قور

سزاى بەسەردا ( قوبادى جەلیزادە)کەمێک لە فەزیحەتەکانى بەناو دادگاى سلێمانى 
،برۆن مێژووى هەموو دەسەاڵتە دیکتاتۆر و تۆلیتارەکانى دنیا بخوێننەوە،ئەم ...سەپێندرا

ەلیزادە بەشێکە لە کار و کردەوەى ئەو جۆرە دەسەاڵتانە و لەم جۆرى سزادانانەى قوبادى ج
دەسەاڵتانە جێگاى دەبێتەوە کە کێشەیەکیان لەگەڵ شەفافەیەت و راستى و یەکسانیەوە 

 .هەیە

ساڵە ئەحزابى ناسیونالیستى کوردى سات و سەوا بە خەڵک دەکات،بە سەرکوت و  02
خامۆش دەکاتەوە، دواکەوتوترین سیستەمى لە زیندان و کوشتن و بڕین دەنگە نارازییەکانت 

کە تەنها خەڵکى بێ دەسەاڵت ) کۆمەڵگادا چێکردوە،بە یاساو دەستورە مەتاتیەکانیان
فەرهەنگى خەڵکیان تا خوار هێلى سفر ( دەگرێتەوە و خۆیان لەسەرووى هەموو شتێکن

و رێگاوبان ساڵە حکومەتیان دامەزراندوە نەیانتوانیوە کێشەى کارەبا و ئا 02بردوە،
چارەسەر بکەن لە کاتێکدا تاکو ئەو ساتەش زۆرترین ئیمکانیاتیان لەبەردەستا بوە،کەچى 
هەر خەریکى قوفڵکردنى دەم و زمانى خەڵکن،ئەگەر ئێوە دەسەاڵتێکى تەندورست بەڕێوەبەرن 
و لە کەرامەت و شەخێیاتى خۆمان دڵنیابین و چارەنوسى کۆمەڵگا نەخەنە دەستى هێزە 

و سەروەت و سامانى خەڵک بەیەکسانى دابەش بکرێت و سیستەمیک بونى هەبێت و رەشەکان 
میزاج و بەرژەوەندى رۆڵى سەرەکى نەبینێت لە کار و پرۆژەکان وەکو ئیستا هەیە، ئێمە بۆ 

 رەخنەدەگرین؟

لە کوردستان کوشتن و کۆتاى هێنان بە ژیانى ئینسانەکان و پەراوێزخستنیان لە کۆمەڵ و 
نە،بەهانە و ناو و ناتۆرە و تۆمەت دورستکردن هێندە زۆرە بە شەو و رۆژێک کۆمەڵگا ئاسا

جەالد دەکەنە فریشتەیەکە و لە ئاسمانەکانى هەولێر و سلێمانى دیفڕێنن و پاکترین و 
دەیکەن بە سیخور و بەکرێگیراو و جەالد و ( ئەگەر لەگەڵیان نەبێت)دڵسۆزترین کەسیش 

هیچ داموودەزگایەکیش نیە بەرگرى لە گیانى ( دەسەپێننتیررۆریس و حوکمى مەرگى بەسەردا 
 .تاکەکان بکات

چاوەرێ کردن بەدیار تەرمەکان ،تەنها نیگەرانی و بێ ئومێدى دەکاتە نسیبمان،ناکرێت ئێمە 
هەر چاوەرێ بکەین و رۆژانە دۆست و ئازیزەکانمان ببنە قوربانى و رۆژێکیش بە تۆمەتێک و 

ێت،با بەیەکەوە لە دژى کەلتور و فەرهەنگێکى نامەدەنى ، بەهانەیەکى پوچ سڕەى ئێمەش د
یاسا و دەستورێکى دواکەوتوو،دەسەاڵتێکى نامەدەنى کە رەخنە جێگاى نابێتەوە،بێینە 
مەیدان و بە یەکجارەکى کۆتاى بەم مەرگە هەرزانانە بێنین،تەنها راپەرین و ژێرەو 

رگرتنە بە دووبارە نەبوونەوەى ژوورکردنى تەواوى سیستەمەکانى نێو کۆمەڵگا، زامنى بە
 .سزادانى قوبادەکان
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 ی بارزانی خۆیان گێلن ماڵه رانی پارتی و بنه سه

 زانن  گێل ده ڵکی کوردستان به اڵنی خه کۆمه  بۆیه

 یوسف کانیمارانی

ستی  ده شت عوسمان به رده روخوێندکار سه هید کردنی نوسه دوای ڕفاندن و شه دوابه
تێکی  هۆی نوسینی بابه ، به ماڵه وخۆی بنه رشتی ڕاسته رپه سه ارتی وبهکانی پ زگاسیخوڕیه ده

ڕووی  اڵتدارانی کوردستان ڕووبه سه ی بارزانی ، پارتی وده ماڵه ر بنه سه فانتازی له
ڕوانیان  رگیز چاوه هه  که  وه رفراوان بوونه ری به ماوه کی جه تیه زایه ناڕه

ی  وه ال بۆ ئارام کردنه قه وڵ وته هه  وتنه پارتی که رانی ش سه هۆکاره و ربه کرد،هه ده نه
  یه و لیژنه دا ئه بنچینه  له  که  وه ی لێکۆڵینه ناوی لیژنه ک به یه وپێکهێنانی لیژنه  که بارودۆخه

ی  ماڵه کانی بنه ر تاوانه رانبه کوردستانی باشوردا به  بڵێم له  وباشتر وایه  تێکی نیه هیچ بوونیه
رانی پارتی  کانی تریش ، پارتی وسه کێتی و حزبه تا یه هه  سێک بوونی نیه کهبارزانی هیچ 

ماکانیان  درۆ بێبنه ویژدان زیندووی کوردستان به  ڵکه خه  پێیان وایه  گێلن که  نده وه ئه
هید  تیرۆرکردنی شه  ی پارتی باس له که دناوه به  ناولیژنه به  ی که وه ک ئه کات وه ڕده باوه
ست  ڵ هه گه له  ڵه ردین مامه رخی به تی چه قڵیه ئه کات ، پارتی تاکو ئێستاش به ئه شت رده سه
پێنج   ی زیاتر له وه خۆیان گێل بوون له  کات ، پارتی چونکه ڵکی کوردستان ئه ستی خه ونه

تی مرۆڤی کوردیان  رامه واندا که ژێرباڵی ئه  ناوی شێخ زانا له ساڵ گروپێکی تیرۆرستی به
مان  هه ج کردن ، به نارد بۆ حه شێخ زانادا ئه کانی خۆیان به وانیش ژنه کردوو ئه پێشێل ده

یاندنی  شت تا ڕاگه رده هید سه ڕفاندن و تیرۆرکردنی شه ر له کردن هه  ڵه هه  وتنه که  شیوه
شت  رده تیرۆر کردنی هاوڕێ سه رانی پارتی به یان ، پارتی وسه که رده نامه  نجامی لیژنه ره ده
  یه نمونه  هیده و شه دناوکردنی ئه کانیان و به رمانی تاوانه رخه سه  یان خسته وره وانێکی گهتا

 ..کات ی تر تاوانبارتریان ده نده وه میش ئه ڵه ی قه رزه ربه سه

ڵکی  اڵنی خه کۆمه  وه رپرسیارێتیه به ستکردن به ڕی هه وپه ڵگای کورد به ک تاکێکی کۆمه من وه
  وه مه که ئه  وره رپرسیارێتێکی مێژووی گه ڕووی به روڕۆشنبیرانی کورد ڕووبه کوردستان و نوسه

تاکی کوردی  ق به رهه ی ده مووتاوانکاری وپێشێلکاریانه و هه ر به رانبه زیاتر به وه ر له گه ئه
 پێوستی ڵی پارتی ، به نده رانی گه ت سه تایبه اڵتدارانی کوردی و به سه ن ده الیه له وه کرێته ده
ڵکی  کانی پارتی خه یاندنه ڕاگه  کاریه واشه زگا چه ک بایکۆت کردنێکی ده زانیم هاوکات وه ده

کانی پارتی  کاریه خته سه  رنامه ناڵ وبه ی کوردستان چیتر که وه وناوه وه ره ده کوردستان له
ردستان، ڵکی کو خه ق به رهه ده  ته ڕی تایبه مووی شه هه  گرن چونکه ن وگوێ لێنه که یرنه سه

حزاب و  ڵ ئه گه وخۆیان له وخۆ یان ناڕاسته ندی ڕاسته یوه ی په تیانه سایه وکه موو ئه هاوکات هه
تاوان و   له  وه نه و ئاگاداریان بکه  یه هه  وه روه کانی دنیای ده ریه ماوه سیاسی وجه  ڕێکخراوه

 ..زانن گێل نه ش به مهخۆیان گێلن چیتر ئێ  ک که ی وه وه کانی پارتی بۆئه واشه کاریه چه
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 ڵوێست شت و بارزانی و هه رده سه

 مین کاردۆ ئه

م  و، له تیرۆر کراوه  کی زۆر دڕندانه یه شێوه رگ به مه شتی جوانه رده سه  بێت کاکه نجا رۆژ ده په
وشی  کانم و ره وام چاودێری وردو درشتی رووداوه رده کو تاکێکی کوردستانی به دا وه یه ماوه

رێ  کو ئێستا چاوه تاوه  وه و رۆژه و، له مم کردووه که بێنازه  تی کوردستانه اڵیه کۆمهسیاسی و 
کانی کوردستانم،  ندیداره یوه زگا په داموده  ندروست و ساغ له کردارێکی ته رچه لوێست و په هه
 و ڵبژردراوی کوردستانی باشووره رۆکی هه سه  سعودی بارزانی که نابی کاک مه خسی جه شه  له
ى پێی  متمانه  زوڵم لێکراوه  م خاکه ى ئه که ش و رووته ره  ڵکه خه% 25کانی خۆیان  پێی قسه به
 .رۆکیان بێت و سه ئه  ن که که و شانازی ده خشیووه به

کان  تی و تورکیه وڵه گشتی و نێوده  شوێنه  و له رۆکه و سه ئه  وێت تازه مه وێت نه منیش بمه
و  هیچ گرفتێک له  بێت که ڕتان هه ن و باوه که ک پێشوازی لێده یه شێوه  ک به س و الیه رکه هه

ویش  رجێک ئه مه اڵم به کو تاکێکی کوردستان، به رۆکی منیش بێت وه و سه ئه  که  نییه  وه یه باره
موو تاکێکی کوردستان و کوڕ  ڵ من و هه گه له  ڵه کو تاک مامه وه  وه ته جدیه راستی و به بێت به ده

 .کات نێوانمان نه  ى بکات و هیچ جیاوازێک له که وانیتری هۆزه رازاکانی و ئهو ب

کانی  شێوه  ک له یه شێوه  به  ى که وانه و ئه وه مه ڕابردووی دوور بکه  وێت باس له دا نامه من لێره
و ئێستا  تێیاچووه  وه هۆیه  ڵکی جیاجیا به و خه گالوه سانی نزیکی تێوه و یان که ستی ئه ده
 .نێوانماندا نیین له

رۆکی  رێم، ببورن سه رۆکی هه نابی سه جه  وێت پرسیارێکی زۆر جددی و ئاسان له مه ده
% 25و  کو ئه ، وه ى دیکه که ه(45)و  ى منیش ئه وه م بۆ ئه سعود بارزانی بکه کوردستان کاک مه

  سووالنه ڕاست و مه یان به  وه بداته  م پرسیاره اڵمی ئه وه  رجێک که مه به  نگیان بۆ داوه ده  که
تاکو . بوو ى نه اڵمی حازری و راست و دروستی ئاماده ر وه گه ی بگرێت، ئه که اڵمه دوای وه به

 .ین بکه  وه سعوده مه  کاکه  شانازی به

  وه هێنمه یاد ده ش به مه م و ئه که ت لێده رۆکانه ڵوێستی سه ڕێی هه و چاوه یه مه ش ئه که پرسیاره
هۆی   به  نها له کانیش ته دیموکرات و دیکتاتۆره  کان له زڵهێزه  واڵته  ست له ده ان کاربهد سه  که

 . وه ته کار کێشاوه ستیان له ی ده وه دانه اڵم نه و وه شنه و چه ى پرسیارێکی له وه روو بوونه ڕووبه

 .ڵوێستم ڕیێ هه و چاوه که ش پرسیاره مه سعوود بارزانی ئه رحاڵ کاک مه هه به
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کانی کوردستان  موو تاکه ى هه وته  ڕێز و به ی به وته  نج و قوتابی به کرێت کوڕێکی گه ده
  که تیرۆره  اڵ دژه و قه بڕفێنرێت و له  ترسانه ئاشکرا و چاونه  نوس، به قوتابی و رۆژنامه

اوی د ره مڕۆ سه زانن تیرۆر بکرێت و تاکو ئه ده  که  یه و شێوه و پاشان به وه ره ده  ببرێته
تان  موو تیرۆریسته و هه ڕابردوو ئه  ڕاست له به  کاتێکدا ئێوه کرێت؟ له کان ئاشکرا نه تیرۆریسته

 ستگیر کراون؟ وت ده ڕێکه یان به  ستگیر کردووه ده

 

 .شت عوسمان رده دۆزی سه  ت به باره رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان سه یامێک بۆ سه په

 لی   شەماڵ عه

سێک پێی  ر که گه ئه. هیان ی ئال نه ڵه بنامه  ک نابێته یه ماڵه ی، هیچ بنه دوبه  ههەولێریش ببێت
  شێک له به  ی بکاته که ماڵه و خۆی و بنه  وه توانێت السایی ماڵی ئال سعود بکاته وابێت ده

  تهو و نه ئه  کوردستان نه. کات ده  وره کی گه یه ڵه ڵکدا، هه ر خه سه پاو به ساتی داسه ده موقه
 . شی لێیه دینه و مه ککه مه  و نه  یه ی هه زۆره

 . بۆ خۆتان باشتره! ڵک بگرن کانی خه تیه زایه ناڕه  گوێ له

 :ڕێژم ند خاڵدا داده چه  کورتی له  کوردی و به  م به یامه م په ئه

نی و تا ئێستا خێزا  ڕیوه شت عوسماندا تێپه رده ر تیرۆرکردنی سه سه مانگێک زیاتر به/ یەکەم
خودی خۆیدا   له  مه ئه.  بیستووه تۆیان نه  زیاتر له  شه ڕه هه  ڵکی کوردستان له شت و خه رده سه
  ران بن، به پێتان خۆش بێت، یان پێی نیگه.  رناک تره ته شت خه رده ی تیرۆری سه وه کرده  له

ر  رانبه به م له که رپرسی یه به  به  ڵک ئێوه نادروست، خه  ڵین به ک خۆتان ده دروست، یان وه
ئۆپۆزیسیۆنی   ی که وانه موو ئه هه  کانتان به شه ڕه هه. زانێت ده  تیرۆریستیه  وه و کرده ئه
هیچ   و نه تان که ماڵه ڕابردووی بنه  و نه ئێوه  نه  که  وه نه که ی وا بیرده وانه و به تانن که اڵته سه ده
  ڕ بکه باوه.  ترسیدایه مه  مووان له ژیانی هه  که: ڵێ س نین ده ده تیتان موقه کی تایبه یه له سه مه
شت  رده دۆزی سه. ن ڵکه ڵیدا هه گه و ناتوانن له یان بۆ قوت ناچێت شانه ڕه م هه ڵک ئه خه

ن  ئاشکراکردنی تاوانباران بده  مل به. ت کۆتایی نایه  وه و چاوسوورکردنه شه ڕه هه  عوسمان به
و   ترسیدا نییه مه  بن ژیانیان له  ر ئۆپۆزیسیۆنی ئێوه گه ئه  ن که ڵک بده خه  به  و متمانه
 . ک قوربانی دوو فیشه  ناکرێن به

  که کاره. شت داد نادات رده ڵک و خێزانی سه ر خه و گوشار بۆ سه  شه و گوڕه  شه ڕه هه/ دووەم
وخۆ و  ڕاسته  بهی  وانه ئه. کۆتایی پێ بهێنێت  وانه کرده  و جۆره ئه  وه تر بۆته وره گه  وه له

موو  هه  ئاسانتر نییه  وه مڕۆ له نێرن با باش بزانن، هیچ شتێک ئه ده  شه ڕه وخۆ هه ناڕاسته
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ی  ئاراسته  نگاوێک به ر هه و هه ربازبکرێن ده  شه ڕه ژێر هه  شت له رده سوکاری سه که
ش  که و ڕیسوا بوونهکات  ندتر ده گه  که شت کاره رده ر خێزانی سه سه ی گوشار له وه توندکردنه

اڵم  ، به ترازاوه کار نه کارله  تا ئێستاش دەسەاڵتداران ئومێدیان ببێت که  نگه ڕه. تر  نه الیه مه هه
و ئومیده  رن، ئیتر ئه کی تر به نا بۆ جێگایه کرێن په شت ناچارده رده ی خێزانی سه و کاته ئه
 . وه چاڵه   بێ بخرێته ده

ی نێوان خۆتان و  کێشه  به  مه تی گۆڕینی ئه سیاسه.  ڵکه ی خهشت، دۆز رده دۆزی سه/ سێهەم
کی  یه بۆ ڕێگاچاره  وه ژیریه  به  پێویسته. نادات  فره س ته و که نێکی سیاسی داد نادات الیه

ملمالنێی   ڵ به تێکه  م دۆزه ، ئه ماوه ستدا نه ر ده به له  وه تی ئه فرسه. ڕێن بگه  سیاسی و هێمنانه
ی  بارمته  ڵک بکرێته کانی خه ت و ئاسایش و مافه منیه و ئه رێم بکرێت ۆی ههسیاسی ناوخ

کانی  ڕووداوه  نگه و ڕه  ستراوه به  م ڕێگایه ئه. کان ناوخۆییه  ی ناکۆکیه وه قینه ته  ترسیان له
 . داخراوه  و کۆاڵنه ئه  لماندبێت، که سه  ی وه ڕۆژانی ڕابردوو ئه

تی کۆنکردن  و سیاسه کات ر ده سه کان چاره کات کێشه  ی که وه ئهر  سه قومارکردن له/ چوارەم
ئازادی   ندی به یوه نها په شت عوسمان ته رده دۆزی سه.  یه ڵه هه  وه، باته ڵک ده بیری خه  که دۆزه

نوکی شاخێکی   م دۆزه ئه.  نییه  وه گشتیه  ربڕین به ت ئازادی ده نانه نووسی یان ته ڕۆژنامه
تا  ڵکی کوردستانداو هه ری خه ماوه نێو جه کی فراوان له تیه زایه ناڕه  له  پێکهاتووه  هک  یه وره گه

و  ون که رده و هی تر ده  م دۆزه بێت ئه ی هه رکوتی ئازادی درێژه و سه کسانی بارودۆخی پڕ نایه
ی  خهم بارودۆ زووی قووڵی بۆ گۆڕینی ئه و ئاره  وره ڵک خواستی گه خه.  وه مێننه زیندوو ده

کی  یه وه ر کرده گه ئه. ڵناگرێت ستیان لێ هه ده  روا ساده هه  و، دڵنیابه یه کوردستان هه
و  نجامدانی ئاڵ کات بۆ ئه  ، مانای وایه وره وێنی دۆزێکی گه هه  بێته ده  م جۆره تیرۆریستی به

 .کات درک ده  م ڕاستیه ئه  یه سه و که ، ژیر ئه یشتووه گۆڕ پێ گه

ر  گه ئه. هیان ی ئال نه ڵه بنامه  ک نابێته یه ماڵه ی، هیچ بنه دوبه  لێریش ببێتههەو/ پێنجەم
  ی بکاته که ماڵه و خۆی و بنه  وه توانێت السایی ماڵی ئال سعود بکاته سێک پێی وابێت ده که
و  ئه  کوردستان نه. کات ده  وره کی گه یه ڵه ڵکدا، هه ر خه سه پاو به ساتی داسه ده موقه  شێک له به
و  ره ی گۆڕان به ئاراسته  کوردستان زۆرتر به.  شی لێیه دینه و مه ککه مه  و نه  یه ی هه زۆره  وته نه

های بۆ  کی وه و داپڵۆسین تینوێتیه  یان ساڵه رکوتی ده سه. نێت نگاو ده نی هه ده کی مه ڵگایه کۆمه
بوون و  بۆ مۆدێرنیزه  خواستێکی قووڵ که. وا ئاسان ناشکێت  که  ئازادی دروست کردووه

،  یه شدا هه م واڵته پیری ئه  دڵی الوو بگره  وتنی دنیا له ی خێرای پێشکه تیره وه  یشتن به ڕاگه
  کاته رن ده به  ڕێوه ی باوکیان به ک کێڵگه وه  م واڵته وێت ئه یانه ده  سانێک که ی که وێنه

 .کاریکاتێر

  هێمنی و سیاسیانه  ملمالنێکان به  که  دایه وه ن لهندیا وه رژه موو ئازادیخوازان به هه/ شەشەم
ڕ  ش بزانن، باوه هاوبه  دا خۆتان به ندیه وه رژه م به ش له ئێوه  که  یه وه ئومێد ئه. ر بێت سه چاره
 . ی خۆشتان باشتره بۆ ئاینده  مه ن ئه بکه
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 ...کات ت ده قالنیه عه  وی له م پێڕه ی النی که سه و که ساڵویش له

 05\0\7505 

 

 م واڵته نووسێکی ئه راوێز بۆ کوشتنی ڕۆژنامه و چوار په  ناواخنێک

 رداغی فازڵ قه

 .تیرۆر  و یاسای دژه  ی ئایار04ی  که یاننامه به

زاجم تێک  مه  وه بیخوێنمه  چونکه  وه و نایخوێنمه  وه خوێندۆته تیرۆرم نه  من یاسای دژه
..  قیی تێدایه ناهه  و شته زانم ئه ده  چونکه..  بیستووه  وه یه باره لهشتێکم   چونکه.. چێت ده

اڵت،  سه کانی ده سته به د بااڵی مه قه به  که کااڵیه  زانێت یاساکه سێک ده موو که و هه زانم ده  چونکه
  یستهپێو  بۆیه  نگه اڵتدا بێده سه ئاست ده یاسا له  زانین که سێکیش ده موو که و هه اڵم منیش به

س،  و که رین سیرخۆری زۆڕنالێده  کۆتاییدا ئێمه له  سێکیش بزانین که موو که و هه منیش
 .اڵت سه کی ده چه تیرۆر بکات مه  ی یاسای دژه پچه له ت داواکاری گشتیش، ناتوانێت که نانه ته

ی  ژماره له  بی سیاسیی پارتییان کرد، که کته ی مه که یاننامه کانی به شه ڕه مووان باسی هه هه
، ناشزانم (بۆ کام ال؟  اڵم شوومه به)  کی شوومه یه قڵی خوڕافی ژماره رچوو الی عه رۆژێکدا ده

  تیرۆر که  دڵنیام یاسای دژه  که  کی تێدایه یه ڕسته  که یاننامه س تێبینییان کرد به ند که چه
زایی  تی ناڕه ڵمه هه  که ڕسته. سپێت چه ریدا ده سه به  وه م بیخوێنمه ز ناکه و حه  وه مخوێندۆته نه

زانێت،  ی ده که رۆکه و سه پیالن دژی پارتی  شت عوسمان به رده و کوشتنی سه دژی رفاندن
ی  وه وریاکردنه  ڕێ، له ستبڕینیش گه باسکردنی ده  ڕێ، له کانیش گه شه ڕه موو هه هه له
کۆتایی  ست له به هی م و کێ نین، ڕسته زانێت کێن پارتی ده  ڕێ که ریش گه رامبه به
و  م پیالنه ئه  که  وه ینه که لکی کوردستانیش دڵنیا ده ری خه ماوه جه: ))ڵێت و ده  دایه که یاننامه به

 ((.نێین گۆڕ ده رانی له نجامده رو ئه دارێژه

کی  یه قسه  مه ئه  ، که نییه((  که پیالنه))گۆڕنانی  نها باسی له ین باس ته رنج بده ر سه گه ئه
پیالن   وه دڵنیاییه به  ڕاستی پیالن بێت، که ر به گه ئه  مافی پارتییه  وه دڵنیاییه و به  ییهئاسا
(( رانی نجامده و ئه ر داڕێژه))گۆڕنانی  ها له روه هه  که ڵکو باسه گۆڕی بنێت، به ، له نییه

  سه به  وه نهاش ئه هت. بۆ مرۆڤانێکی دیاریکراو  ییه سته کی جه یه شه ڕه هه  مه ئه  که  شه که پیالنه
  چونکه  ش بێباکتره وه له  که یاننامه اڵم به ، به وه ینه تیرۆر بکه  یاسای دژه  ی بیر له وه بۆ ئه

  مه ئه  که  فا کراوه وشیروان مسته و نه ی گۆڕان وه بۆ بزووتنه  دا ئاماژه یاننامه مان به هه له
  ر یاسای تیرۆر که گه ئه.  وو نازناوی ئاشکراوهنا سانی دیاریکراو به که  له  شه ڕه هه  کاته ده
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  نه موو الیه با هه  وه گرێته نه  یه شه ڕه و هه ئه  وه م بیخوێنمه ز ناکه و حه  وه مخوێندۆته نه
 .  وه قینه و ته و تۆقاندن  قه ته  نه و بیکه ک ن چه ست بده کان ده ناکۆکه

 ؟ بووه  پارتی بۆچی تووڕه

کان،  تی ئیسالمییه تایبه سانی تر، به ر که رامبه ر خۆی به هه  ت کردووه حه ی پارتیی ناڕه وه ئه
کان  ر ئیسالمییه رامبه و ناوزڕاندن الی پارتی ئاسایی بوو کاتێک به شهیر زمانی ته. تی کردوویه

بوو  دوور  وه ڕاستییه ند له چه  و ناوزڕاندنه شهیر و ته ئه  ین که بکه  وه ی باسی ئه وه یکرد بێئه ده
  ڵێن به و پارتی به  شت پیالنه رده ر کوشتنی سه سه کردن له قسه  مجاره اڵم ئه یان نزیک، به

  کانی تر، که موو حزبه و هه ی پارتی سومعه  ری بێباک له ماوه ری کوردستان، جه ماوه جه
ا ی ئێست که یاندنه و ڕاگه ئایا پارتی. نێت گۆڕیان ده و له بڕێت ستی پیالنگێڕان ده ده

، ((ت بووبن حه ناڕه  ی ئێمه شهیره و ته ند به کان چه بێت ئیسالمییه ده: ))پرسن و ده  وه نه که بیرده
گۆڕێت؟  یاندنی خۆی ده تی ڕاگه و سیاسه مینێت بیر ده ی له و تااڵوه ئایا پارتی بۆ دواڕۆژ ئه

 . یه گومانم هه

 ؟ بووه نه  رۆکی پارتی بۆچی تووڕه ی سه ئه

ی  شه ڕه و هه ببوو   میلیشیا زۆر تووڕه  به  رگه سفی پێشمه وه  رۆکی پارتی له سه  بیرمانه
جێی  له  یر بوو چونکه یمان زۆر ال سه بوونه و تووڕه ئه  که  کرد، بیریشمانه رکردنی ده ده واڵتبه

م کوشتنی  رۆک نابینین به اڵم سه تی به ی خۆیه جێگه  نده رچه ئێستا هه. بوو خۆیدا نه
کی تر  ڕێی قوربانییه بێت؟ با چاوه ده  رۆک تووڕه ی سه که. ببێت  تووڕه  نووسانه امهڕۆژن
 !ڵکۆ به.. ین بکه

 ؟ ڕی گۆڕانه نها شه ته  مه ئایا ئه

ی پرسیار  وه رله به. ی گۆڕان وه پیالنێکی بزووتنه  کان بکاته زاییه موو ناڕه وێت هه یه پارتی ده
بێت   وه زاییانه موو ناڕه و هه پشت ئه ڕاستی گۆڕان له ر به گه ڵێین ئه ین ده ی بکه هۆکه  له

ر  گه ئه  ڕێت چونکه ئاسانی تێپه شت به رده یهێشت کوشتنی سه نه  ین که سوپاسی بکه  پێویسته
یان : دوان  بێت له کێک ده نجام یه و ئه پ وگه  گاڵته  بێته ش ده وه ڕێت لێکۆڵینه ئاسانی تێپه به
و بنوون، یانیش داماوێک  ن تان بکه که ، میزه وه ماڵه  وه ش بچنه ، ئێوه یارهر ناد وترێت بکه ده
ر  به له  یکردووه نه  خشانی تاوانێک که قوتابیی جاران په  به  وه کرێته و ده تاوانبار  کرێته ده

  تهبێ و ونبوون ده بێت ون ده  که وی تر ڕاستییه م بێت یان ئه ، ئینجا ئه وه و بۆمانی بڵێته بکات
ی بۆچی پارتی  ئه  باشه. م شتێکی دیکه رده سێکی تر بڵێت من سه ر که ک بۆ کوشتنی هه رگایه ده
هێرشت   که:  یه کانه کتیکێکی زیره ته  وه نها هی گۆڕان بزانێت؟ ئه ته  به  که وێت ورووژاندنه یه ده

بڵێ .. گێڕن ن پیالن ده الیه و فاڵن و فاڵن ڵێ فاڵن مه.  وه ره نگ بچووک بکه ی جه ره ر به سه  کرایه
بۆ   کتیکه و ته ئه.  نگ بکه ریان بێده رامبه نگیی خۆت به بێده  وانی تر به و ئه  نه الیه  فاڵنه
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.. بێت یان نا وتوو ده رکه با بۆ گۆڕان بێت، سه  مجاره وتوو بوو، ئه رکه کان سه ئیسالمییه
 . ین ڕێ بکه ش با چاوه مجاره ئه

  عزیه چێشتی ته

م  ئه. ی نانێکی تێدا بخۆن وه گێڕا بۆ ئه ده  بوون چاویان بۆ پرسه ڵکانێک هه وسا خه ئه
، شوێنی  وایه  ک پرسه بۆ پارتی وه  ، که وه ڕووی پارتی بۆته ڕووبه  ش که زاییه تی ناڕه ڵمه هه
و  ارتیپ  ته بوونه  شیان تازه نووس، زۆربه و ڕۆژنامه ر ک نووسه یه بۆ ژماره  وره ڕێکی چه وه له
:  وه نه که ئێستا بیرده  یلوول پارتیترن، بۆیه کانی ئه رگه پێشمه  لمێنن له وێت بیسه یانه ده

،  ته ڵێن فرسه و ده هێنن رده م ده ڵه ، قه گیرساندووه ڵمانه خۆمان هه  مجاره ئه  وره ڕێکی چه شه
نن،  که و پێده گرین سوون، ده ڵده موچاویان هه ده  رد له و بۆیاغی زه ن ده زمانیان ده  نگ له بڕبه

موو ڕۆژێکی  بی هه یاڕه: ڵێن و ده ن که دڵی خۆیاندا دوعا ده و له خون ی پارتی ده نانی پرسه
 .بێت  عزیه و ته  پارتی پرسه

 

 ڵی بۆ ئازادی رۆک نا بۆ تیرۆر به نابی سه جه

 شید  ڕه مه یدون حه ره فه

بی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان  کته ی مه که یاننامه کمان به مووالیه کرێت هه ده
سواری و  ناسه هه  که یاننامه تا به ره ین،سه سفبکه رگ ئامێز بۆئازادی وه کی مه یه شه ڕه هه به

ڕۆژی تیرۆرکردنی   کات و ساتی خۆی دا واته کرا پارتی له ،ده دیاره  هیستریابوونی پێوه
ی  ماڵه نگی بۆ بنه شی و دڵتهرخۆ سه 0/0/7505شت عوسمان  رده نووس سه ڕۆژنامه
و  ق چوونی له نده ، دوای ترس و زه 04/0/7505ک  ، نه رببڕیایه نوسی کۆچکردوو ده ڕۆژنامه
نگ نابین  ی بێده فته هه  شت عوسمان له دره تیرۆری زه ی دژ به تییه زایه ناڕه  وه بزووتنه
کی  یه یاننامه ،به وه کایه  هاتهوروپا  کانی واڵتانی ئه کانی کوردستان و کامپینه وه وکاردانه

 .. وه ته ی باڵوکردایه اڵنه وهابێ جیکه ئه

  یه یاننامه م به دێڕی ئه ی دێڕ به وه بێت و گوێبیست وخوێندنه نه  رێمه م هه ڵکی ئه ی خه وه ئه
خۆی   وه ی باڵوکردۆته که یاننامه ی به م حیزبه رۆکی ئه ناکات سه  وه ست و شعوری ئه بکات، هه

ر و  ماوه جه خۆی له  نده وه دا ئه م نێوه له  که بزانێت،چونکه رێمه موو هه رۆکی هه سه به
ی ئیدی  وه ک ئه وه ،نه  ی واق واق ڕۆیشتوه ڕی دوورگه وپه تا ئه  وه کان دوورخستۆته ڕووداوه

م  واری ئه هه خۆشترین هاوینه له  رێمه م هه رۆکی ئه نابی سه مان مابێت جه وه ستی ئه هه
 ..ل بێت  کانی گه ڕۆڵه نزیک بێت و ئاگای له  وه لێمانه  ه( ش ڕه) ری سه که  کوردستانه

تیرۆرو ئازادی  دژبه  هاتووه بی سیاسی پارتی نه کته ی مه که یاننامه ی ڕاستی بێت به وه ئه
کی بوون  ره ستی ده ی ده واژه سته و ده  وشه  ڵکوهاتووه ک بکات، به یه یاندن قسه ڕاگه
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قام  رشه سه  ته وتووه و هاتوونه ڕێکه ی به رییه ماوه جه  شاماته و عه ر به رامبه هێنێت، به ردهکا به
شت عوسمانیان فڕاند  رده سه ن که که قڵ ده کانی تیرۆری عه ست و بانده و داوای ئاشکراکردنی ده

و باسی ئازادی ی ناوبرا یاننامه به  ک وشه یه به  گراف و نه ره ک په یه به  نه .. و تیرۆرکرد
شت عوسمان نادات  رده زه به  کیش ئاماژه یه هیچ شێوه قڵ ناکات و به یاندن وتیرۆری عه ڕاگه
ڕۆکی  ر و ناوه وهه کاتێکدا جه له. یناسێنێ ک ده ک قوتابییه ڵکو وه نوسێک،به ک ڕۆژنامه وه
نوس و  اندنی ڕۆژنامهاڵتدا فڕ سه نی ده ڵ الیه گه له  رییه ماوه جه  م پێکدانه یدابوونی ئه په

 ..کوردستاندا له  یه وه تیرۆرکردنی ئازادی بیرکردنه

ناوی  اڵتی سیاسی وبه سه ستی ده رده سه له که  مڕۆمانه ترسیدارترین قۆناغی سیاسی ئه مه  مه ئه
و  ر ئه سه به  وه خشرێته به وهین ده و ته  شه ڕه ل وحیزب هه کانی گه وته ستکه ده رگریکردن له به

تی و  دوای خۆیدا هێناویه نوسێک به رگی ڕۆژنامه مڕۆ مه ئه  ی که تییه زایه ناڕه  وه وتنهبزو
قامگیری ئاسایش و ژیانی هاواڵتیان  سه  له  رگریکردنه دا به ترین داواکاری وپێناسه ساده له
د هێزی ن چه زیاتر له  م کوردستانه و پارو وقوتی مندااڵنی ئه ر بودجه سه له  اڵتیک که سه ده له

 .. زگای جیاواز جیاوازدا  ژێرناو و ده گ له بخۆربه  کردۆته

ی لویسی  که رهاته سه ت و به ڵک حیکایه ری خه ماوه جه له  وه وتنه م بێ ئاگایی و دوورکه ئه
نسا  ره ڵکی فه کانی خه تیه زایه ڕق و ناڕه 0202موزی  ته 03وه،کاتێک  ممان بیردێنیته هه شانزه

ست  ژێرده  وته اڵی باستیل که خت وزیندانی باستیلیان دا وقه ی سهاڵ الماری قه په 
ی دا  وه ڕانه کاتی گه بێت له ڕاو و شکار ده م له هه ،لویسی شانزه  نسا ره کانی فه شۆڕشگێڕه

واڵت  مڕۆ هیچ شتێک له نوسێت ئه ی کۆشکی ڤێرسای ده ری یاداشتی ڕۆژانه فته ده بۆکۆشک له
ری  ی سه یاداشتی ڕۆژانه رێمی کوردستانیش له رۆکی هه نابی سه جه کرێت داوه ، ده ڕووی نه

نگ نابین بۆئازدی  مپینی بێده ی که فته شت عوسمان و هه رده شدا ڕۆژی تیرۆرکردنی سه ڕه
، بنوسێت هیچ شتێک  وتوه ڕێکه ل به کانی گه رفراونی چین وتوێژه کی به تیه زایه ناڕه له که
 داوه؟؟ کوردستان ڕووی نه له

خوێنی  کانی له ڕبڕین و نوسینی ووشه ر ڕاده سه دا له رێمه م هه نوسێک له کاتێکدا ڕۆژنامه له
  م کامپینه کانی ئه تییه زایه هاوڕێکانی و ناڕه  کیش به یه یاننامه و به به  خۆیدا سوورکراوه

نا بۆ تیرۆر رۆک  نابی سه ڵین جه ڵک پێت ده موو خه هه کی و ئاشوب، بۆیه  ره ستی ده ڵێن ده ده
 ..ربڕین  ڵێ بۆ ئازادی سیاسی و بیروڕا ده به

 

 م ڵه اڵت و قه سه دیسان ده

 ن   سه حه  ناڵه

کانێکدا بێت ، کاتێک  مان و مه ر زه هه اڵتێک له سه ر ده هه  ، که  دا نیه وه هیچ گومانێک له  دیاره
نا   یی ، ترس و تۆقاندن و کوشتن و بڕین ، کاره م و دڕنده ور و سته کانی جه پۆڵه شه
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  نگێکی ئاشکرایه زه  مه ئه  ی که وه له  جگه  شتێک نیه  مه گات ، ئه ڕی ده وپه ئه  کانی به تیه مرۆڤایه
یان   اڵته سه م ده بوونی ئه خۆنه ڕبه یب وعار و باوه یی و الوازی و بوونی عه بۆ بێ ئیراده

اڵت و  سه ی قڵشتی نێوان ده وه رینتر بوونه رگ ، یان به مه  له  اڵته سه م ده ی ئه وه نزیکبوونه
نووسی  و چاره  ر ژیان و ئاینده مبهرا به  اڵته سه ست بوونی ده ربه ، یان زیاتر بێده  ڵگه کۆمه
پاراستنی ژیان و ئاسایشی   له  رپرسه اڵتێک به سه ر ده کیتر ، هه الیه له..!   ڵگه کۆمه

  وه ترسیه ر مه به  وێته که ده  ڵگه واوی گۆمه ر تاکێک یان ته هاوواڵتیانی خۆی ، کاتێک ژیانی هه
اڵت  سه ده.. اڵت  سه ستۆی ده ئه  وێته که ده  که رپرسیارێتیه وا بێ هیچ شک و گومانێک به ، ئه
رووی  سه ، هیچ شتێک له  ره وه هاترین بوونه به وێ یان نا ، مرۆڤ پیرۆزترین و به بیه

کان  م مرۆڤه نی که کان الیه وتوو و مۆدێرنه پپێشکه  واڵته  له.   نیه  وه کانی مرۆڤه پیرۆزیه
کان  گشتیه  کان و زانکۆکان و شوێنه ، ماڵه  ژیانێکی ئاسایش و ئارامیان بۆ دابینکراوه

..! ک و ناڕفێندرێ و ناکوژرێت  یه خنه ر نووسینێک و ڕه سه س له که..! بۆیان   شوێنێکی ئارامن
مڕۆ  ی ئه وه ربڕینی ڕوئیاکانیان ، ئه کردن و ده نووسین و قسه  ڕی ئازادن ، له وپه کان ئه مرۆڤه

 ..!  زاری و نائومێدییه رمه یی و شه م و تووڕه ڕی خه وپه ی ئه دات مایه کوردستان ڕووده  له

مان  نووسیش هه ر و ڕۆژنامه خوێندکار و الو ، نووسه" شت عوسمانی  رده سه" کوشتنی 
ستی  ربه اڵت و بێده سه نگبوونی ده بێده  وه.. دا باسمان کرد  وه ره سه له  که  یه ی هه ومانایه ئه

کان  ک پرسیار و گومانه الیه ، له  یه یی و نامرۆڤانه نده دڕه  کارهم  ر ئه رامبه به پێشاندان له
. دات  پێشان ده  الته سه م ده رپرسیارێتی ئه هابوون و نا به کی تر ، بێبه الیه کاتن و له زیاتر ده
  دڕندانه  ئاشکرا و هێنده  ، به  مجاره ی ئه که تاوانه  که  یان گرتووه رچاوه سه  وه کان لێره گومانه

کانی  ره کان و بکه مرۆڤکوژه/ چێت  ، وا پێده  یه نا مرۆڤانه  و هێنده  هیستریکانه  و هێنده
اڵتی  سه رووی ده سه کانیان له اڵته سه ست بن ، ده هێز و بااڵده به  ، هێنده"شت  رده سه" رگی مه

  وه دۆزینه  بۆیه..! کانیش بووبێت  نه هریمه ت ئه نانه و ڕێگر و ته  ته کان و چه زانکۆکان و بازگه
  وه دۆزینه  ریککردن به بڕوای من خۆ خه  یان به..   ئاسان نیه  و ئاشکرا کردنیان کارێکی هێنده

ڕوانکردنی هاتنی گۆدۆ و  چاوه  له  جگه  شتێک نیه  قینه کانی ڕاسته و ئاشکراکردنی مرۆڤکوژه
ر و  ر نووسه ، ئایا بۆ هه  هی وه اڵتی کوردی ئه سه ده  دا پرسیارێک له لێره..! هیچی تر 

راوێز  بێت په بێت ، یان ده ی نه که مه ڵه مۆیی قه سته چی و ده ی ملکه ر ئاماده مێکی ئازاد ، گه ڵه قه
اڵم  به..! بن  ی دا ده که مه ڵه وڵی شکاندنی قه هه  تی بکرێت ، یان له بخرێت ، یان دژایه

" ی  که مه ڵه جیاتی شکاندنی قه  سێک بن ، له رکه کان هه جیاوازه ، بکوژه  مجاره ی ئه که تاوانه
هۆڵی  یان ده..! کانی خۆیان شکاند  ی چاویڵکه شووشه  ، من پێموایه" شت  رده سه

  بێت به کان بۆ ده اڵم مرۆڤکوژه به..! ی خۆیان دڕاند  که رێتیه روه ت و نیشتیمانپه دیموکراسیه
هیستریا   یه ندازه و ئه ، تا ئه  رمه خوێنگه  م الوه کی ئه یه ند وشه ند نووسینێک و چه چه

و کۆتایی   شه ڕه هه  ن ، بیر له ست بده ده  نگی خۆیان له هاوسه  یه ندازه و ئه بیانگرێت ، تا ئه
دا   نجه گه  م خوێندکاره کوشتنی ئه  تێک له هامه بێت چ شه ئایا ده..!   وه نه هێنانی ژیانی بکه

 !؟..بووبێت  هه
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  ترس بوو ، دڵی لێوانلێو بوو له مێکی ئازا و چاونه ڵه نی قه خاوه  که  رمه خوێنگه  م الوه ئه
کانی  موو نووسینه هه.. نی  ده ژیانێکی باشتر و سکۆاڵر و مه   شق و ئازادی و هیوا بوون به عه
کی باسکردنی ئومێد و خواستێ  له  و جگه  نجانه ونێکی گه خه  له  مان جگه ئازیزه  م خوێنکاره ئه
کانی ژیان ، شتێکی تر  ته قیقه کانی جوانی و حه ته قیقه باسکردنی حه  له  ، جگه  نجانه گه
بێت یان  بۆ ده! ؟..بکوژرێت   ئاساییانه  م نووسینه ر ئه سه بێت مرۆڤ له بۆ ده..! بوون  نه
ت  یه نه  ان لێوهم ین و نقه ین و قوڕقاپی لێبکه کانمان فڕێبده مه ڵه رگ بین و یان قه مه  سلیم به ته
کانمان  ران و موعاناته یانکردنی حال و گوزه کان ، به ر باسکردنی ڕاستیه سه بێت له بۆ ده! ؟..

ترس و   ن له کانیشمان پڕ بکه خوێنمان و ماڵه  ن به کان سوور بکه قامه ک و شه ڕه ، گه
ختترین  دبه نامورادترین و به  بێت ئێمه بۆ ده..!!   م ئافاته ئه  که زاریه رمه چ شه! ؟..رانی  نیگه

پرسیار ! ؟..  ی ئێمه شه ڕه  نووسه م چاره ئه  رێکه ده چ قه! ؟..بین   مینه م ڕووی زه ر ئه مرۆڤی سه
ئایا ! ؟..کانی ترمان ناچێت  رگی ئازیزه ردی مه ده  شمان به م ئازیزه رگی ئه ، ئایا مه  یه وه ئه
  ش به مجاره ئایا ئه! ؟..چاومان   نه که خۆڵ نا  نهجاڕا کی گاڵته سیناریۆیه  ش به مجاره ئه

دیار  ش به مجاره ئایا ئه! ؟..ن  الڕێماندا نابه کان به وته ز و مزگه هاتوهاواری نێو گومبه
کوشتنی   به! ؟..کانمان  قووڵه  وه شی خه نێو باوه  وه چینه ین و نا  شک ناده کان باوه داوه ره سه
های  کانیتر ، به مه ڵه نگبوونی قه بێده  مێکی ئازاد ، ئایا به ڵه ر قه ر مرۆڤێک و شکاندنی هه هه
کانی داشۆرا و  ها مرۆییه به  مرۆڤ له  که! ؟..  وه سیاره ژێر پر  وێته ناکه  عریفه م و مه ڵه قه

! ؟..مێنێ  کیان ده ڵستانێکی تاریک ، ئایا نووسین و داهێنان چ مانایه نگه جه  ژیانیش بوو به
 !؟..هات و بێمانا  شتێکی توڕه  ش نابنه فه لسه ت فه نانه بازی و ته ته فسه و سه  عریفه ئایا مه

کانی  ونه خه  هاتووه  وه کاتی ئه..   وه ینه مان بکه ژیان و ئاینده  بیر له  هاتووه  وه ئیتر کاتی ئه
ی زانکۆ ، هاوڕێ و قوتابیان  هاتووه  وه کاتی ئه.. دی   کانمان بهێنینه ختکردووه گیانبه  مرۆڤه
ست  ده  اڵت بگرنه سه جیاتی جانتاکانیان ، ده  له)   وه نه بکه  وه شت بیر له رده کانی سه مه هاوخه
کانی  مه ین قوتابیانی زانکۆ ، هاوڕێیان و هاوخه وه ڕوانی ئه چاوه  موومان له ، هه..! ( 

شق و ئازادی و  کانی عه وانه.. وانی و  کانی ماتماتیک و زمانه پال وانه شت له رده سه
رگ بین ،  مه  سلیم به موومان ، یان ته ر هه هه  هاتووه  وه کاتی ئه..!   وه ژیانیشمان بۆ بڵێنه

کانمان ،  که ڕه کانمان ، گه ئێستا ماڵه..! رفراز بژین  ک و مرۆڤ ئازاد و سه یان وه
ئێستا ..! ن  که ن لێدهرانی ، داوای ژیان و ئارامیما جیاتی ترس و نیگه  زانکۆکانمان له

وین ،  ڕێکه به  وه موومان پێکه با هه ده..!   کانی ئێمه کان تێنوون بۆ ڕاسان و هاواره قامه شه
موومان  ر هه با هه ی ده ده..! کانمان  ونه کانی ئومێد و خه نزڵگه را و دوامه و کاروانسه ره به
ر  با هه ی ده ده..! ڵێ  وانیمان سروود دهڕ  چاوه  ر پشکۆکانی ئاگر له سه وین ، ژیان له ڕێکه به
 ..!ی  ی ده ی ده وین ، ده ڕیکه به  وه موومان پێکه هه
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 تێرۆرکردنى سەردەشت عوسمان

 تیرۆرکردنى نەتەوەیەکە لە بوونیدا و تراژیدیاکەش هى هەموومانە

 یاسین. بورهان ا. د

اڵەتدا بوویەرى تاکەکەسین، لە مێژووى میللەتاندا زۆرن نمونەى ئەو روداوانەى کە لە رو
بەاڵم لە ماهیەت و ماناکانیاندا رووداوى نەتەوەیین و بەم مانایەش تەواوى چین و 

تێرۆرکردنى رۆژنامەنووس و . توێژەکانى کۆمەڵگاى هەژاندووە و پەیوەندیدارى کردون
خوێندکار سەردەشت عوسمان هەر زوو بووە یەکێک لەو رووداوانەى کە سنوور و پانتایى 

اکەکەسى دەبەزێنن و بەم مانایەش بووەتە رووداوێک کە بە کۆمەڵ گوزارەشى لێدەکرێ؛ ت
 . بووەتە تراژیدیای نەتەوەیەک

ئەو گولالنەى ئاراستەى سەردەشت عوسمان کراون لە راستیدا ئاراستەى نەتەوە کراوون لە 
و روانگەى رەهەندى دوێنێ؛ رەهەند : هەر سێ رەهەندى بوونى نەتەوە و نەتەوەییبوونیشدا

گوللەکان ئاراستەى دوێنێى نەتەوە کراون، ئەو ( 0: ئەمڕۆ؛ وە رەهەندى داهاتووى نەتەوە
دوێنێیەى کە تیایدا ژمارەیەکى یەکجار زۆر لە خەڵکى واڵتەکەمان گیانیان بەخشى لە پێناو 
دواڕۆژێکى ئازاد و ژیانێکى باشتر و ئاسوودە بۆ کوڕ و کچانى نەتەوە، بەاڵم ئەوەتا بە 

ۆژى نیوەڕۆ ئاراستەى هەمان ئەو نیمچە ئازادیە دەکرێ کە لە باشوورى کوردستان هەیە، ڕ
بەرهەمى خەباتى "ێکى بەردەوامدا پێمان دەڵێن (پارادۆکس)کە دەسەاڵتداران لە موفارەقەیەک 

کەواتە تێرۆرکردنى سەردەشت عوسمان کردەیەکە کە شەهیدانى واڵتەکەمان ". شەهیدەکانمانە
ئەوان بۆ رۆژێکى باشتر و : ک و مێژووى ئەم نەتەوەیەدا تێرۆر دەکاتەوەلە قواڵیى خا

ژێک و واڵتێک کە تاکەکان تیایدا َ  ئازادیەکى راستەقینە خەباتیان کرد نەک بۆ رو
لە رەهەندى یا ( 7تێرۆربکرێن لە پێناو مانەوەى دەسەاڵتدارانێکى تەماح و چاوبرسى؛ 

ئەو روانگە سیاسیە و ئەو نیمچە ئازادیەى کە  روانگەى ئەمڕۆ و هەنوکەشیدا ئەم رووداوە
دا هەیە دەخاتە ژێر مەترسیەکى (لە باشوورى کوردستان)ئەمڕۆ لە بەشێکى واڵتەکەماندا 

جددى و جورێک لە تاریکى، لە راستیدا هەرەشەیەکى جددى لە بوون و ماهیەتى روانگەکە 
ولالنەى ئاراستەى سەردەشت دەبێ دەسەاڵتدارانى واڵتى ئێمە ئەوەش بزانن کە ئەو گ. دەکا

عوسمان کراون لە راستیدا ئاراستەى ئەو ئاسایش و هێمنیە کراوە کە تاکە ناز و شانازى 
جگە لەمەش، هەڕەشە لە روانگەى سیاسى ئەمڕۆى ( 4دەسەاڵتى باشوورى کوردستانە؛ 

نەتەوە لە باشوورى کوردستان دواجار بە ئەگەرى زۆر دەبێتە وێستگەیەک لە پرۆسەى 
 .یککردنى سبەینێ و داهاتوى ئەم نەتەوەیە و هەڕەشەیەکى جددیشە لەم ئاراستەیەداتار

ەوە جارێکى تر ئەو تێزە چەواشەکارانەى رژێمە (سەردەشت عوسمان)لە رێگاى تێرۆرکردنى 
دکتاتۆرى و تۆتالیتارەکان سەر هەڵدەداتەوە، کە گوایە گۆمەڵگا بە بەردەوامى وە لە زۆر 

ک هەڕەشە گیراوە وە بۆ بەرەنگاربوونەوەى ئەو هەڕەشانەش دەبێ الوە دەورى بە کۆمەڵێ
لە رونگەى ! تاکەکان ئامادەبن مەسەلەى باسکردن لە ئازادیە تاکەکەسیەکان دوابخەن
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خۆ ئەگەر هەرەشەى . دکتاتۆریشەوە هەڕەشە دەرەکیەکان بەردەوام هەن و کۆتاییان نایەت
ڕەوەکان کۆمەڵێک هەڕەشەى دەرەکى وەهمی راستەقینەش نەبوو ئەوا هەر نەبێ دەسەاڵتە تاک

لە جیهانبینى . بەرهەم دەهێنن و وەک هەڕەشەى راستەقینە بە خەڵکى دەدەنە قەبووڵکردن
ئەو کەسانەى کە باوەڕیان بە حوکمڕانى دکتاتۆرى و تۆتالیتاتۆرى هەیە دەبێ تاکەکانى 

لەو . رى نەتەوەکۆمەڵگا ئامادەبن ئازادى خۆیان بکەنە قوربانى بۆ پاراستنى سەروە
، (هاوواڵتیان)جیهانبینیەشدا شتێک نیە بە ناوى ئاسایشى مرۆیى یا ئاسایشى تاکەکان 

کەچى . بەڵکو ئەمە هەمووى دەکرێتە قوربانى بۆ، گوایە، ئاسایش و سەروەرى نەتەوە
روانگە راستیەکە ئەوەبووە کە مەسەلە نە ئازادى نەتەوەیە و نەش سەروەریەتى بەڵکو رێک 

لە راستیدا . مەبەست پاراستنى دەسەاڵت و درێژکردنەوەى تەمەنى عەرشى دکتاتۆرەو راست 
دکتاتۆر لە پێناو پاراستنى ئەو عەرشە نەک هەر دەخوازێ تاکەکان لە ئازادییەکان بێبەش 

، ترساندن و تۆقاندنى تاکەکان زامنى (واتە دکتاتۆر)بکات بەڵکو، بە لۆژیکى ئەو 
یش و یەکڕیزییەیە کە گوایە نەتەوە پێویستیەتى بۆ وەدەستهاتنى ئەو هێمنى و ئاس

ئەم لۆژیکە سااڵنێک بااڵدەست بوو لە ئەزموونى ". هەرەشە دەرەکیەکان"خۆپاراستن لە 
حوکمڕانى سۆڤیەتی پێشوو و سیستەمە هاوشێوەکانیدا، وە هەر ئەو لۆژیکەش بووە کە بۆ 

انى جیهانى سێهەم و جیهانى سااڵنێکى زۆر بااڵدەست بووە لە حوکمڕانى رژێمە تاکڕەوەک
بەم مانایە هەر ئەمڕۆ لە واڵتى ئێمە دەسەاڵتدارانێک هەن هەڵگرى هەمان ئەو . عەرەبیدا

کولتورە سیاسیەن کە لە رێگەى بەرهەمهێنانى بیرۆکەى بوونى هەڕەشەى وەهمى بۆ سەر 
ەربڕینى نەتەوە و واڵت وە بگرە ویناکردن و گوناهبارکردنى کارى رۆژنامەوانى ئازاد و د

وشەى ئازاد، وەکو ئەوەى کە بەشێک بن لە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشى نەتەوەیى، دەخوازن 
لە راستیدا هەندێ لە دەسەاڵتدارانى . کۆمەڵگەیەکى داخراو و تاکێکى تۆقیو بەرهەم بهێنن

باشوورى کوردستان، هەر بەوە نەوەستاون کە میدیا و رۆژنامەوانى ئازاد بە هەڕەشە لەسەر 
و هێمنیى ناوخۆى کۆمەڵگا بدەنە قەڵەم بەڵکو بەشێکیان، لە سابیقەیەکى زۆر  ئاسایش

ترسناکدا، ئەو جۆرە میدیایەیان راستەوخۆ بە هەڕەشەى دەرەکى ئیقلیمی و دەزگا 
ئەوەى لەم لۆژیکە بەرهەم دێت . سیخوڕیەکانى ئەو هێزە دەرکیانەوە پەیوەندیدار کردوە

ى خوێنى ئەکتەرەکانى ئەو رۆژنامەگەرى و میدیایەیە؛ حەاڵلکردنى راستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ
هەر ئەو لۆژیکەشە کە دەخوازێ پێمان بڵێ ئەوانەى بە پێى خواست و حەزى دەسەاڵت قسە 

 ! ؛ بەمەش ترسناکى ئەو لۆژیکە دەگاتە لوتکە "جێگەیان لە کوردستان نابێتەوە"نەکەن 

دروستى جیهانبینیەکە و وەاڵمدانەوە بۆ ئەم لۆژیکە دەبێ نەک هەر دەرخستنى نا
رەدکردنەوەى بێت، بەڵکو دەبێ پێداگریش بێت لەسەر ئەلتەرنەتیڤێک بۆ سەرلەنوێ 

ئەم ئەلتەرنەتیڤە هى . پێناسەکردن و تێگەیشتن لە سەروەرى و ئاسایشى نەتەوەیى
لە )ئازادیخوازان و دیموکراسیخوازانە و پێهەڵدەگرێ لە دوو بنەما و چمکى هاوواڵتیبوون 

ساڵى  75/45لە راستیدا، وە بە تایبەتى لە . و دیمۆکراسى( ئێمەدا کوردستانیبوون حاڵەتى
دواییدا، لە زۆر لێکۆڵینەوەى بەرفراواندا پێداچوونەوەى رەخنەگرانە بۆ چمکەکانى سەروەرى 

لەم پێداچوونەوەیەدا جخت لەسەر ئەوە کراوەتە کە . نەتەوەیى و ئاسایشى نەتەوەیى کراوە
یان ماف و ئاسایشى تاکەکەسى و ئازادیەکانیان پارێزراو بێت و تاک هەر چەند هاواڵت
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توانیبیەتى دەربڕینى ئازادانە لە سەروەرى خۆى بکات و تاکەکانى نەتەوە لەسەر بنچینەى 
سیستەمێکى دیمۆکراسى بەیەکەوە بەسترابنەوە ئەوەندە ئاسایشى نەتەوە پارێزراوتر و 

ەکى تر ئاسایشى نەتەوە لە کۆى ئاسایشى بە مانای. خۆڕاگرتر و تەندروستتر دەبێ
هاواڵتیەکان پێک دێت وە ئازادى نەتەوەش کۆى ئازادى تاکەکانیەتى لە رێگەى بەیەکەوە 

 . گرێدان لە چوارچێوەى سیستەمێکى دیمۆکراسیدا

لە الیەکى ترەوە لە دەرهاوێشتەى تراژیا مرۆیى و نەتەوەییەکەى سەردەشت عوسماندا 
بێ بۆ کوڕ و کچانى واڵتى ئێمە، هەڵبەتە لە روى سیاسیەوە، شتێک بەدیدەکرێ کە دە

بێت و بۆ ئەو دەسەاڵتدارانەى کە تا ئەمڕۆش باوەڕیان بە تێرۆر و تۆقاندن " دڵخۆشکەر"
دەلێم دڵخۆشکەر بۆ کوڕان و کچانى واڵتى ئێمە، چوونکە : هەیە جیگەى ترس و نیگەرانى بێت

هەر بۆتە هۆى توڕەبوون و بێزارى خەڵکى  ئەو رووداوە تراژیدیاوییە فرەڕەهەندە نەک
کوردستان بەڵکو بۆتە هۆکارى جۆشوخرۆشدانێکى سەرنجراکێشى توێژە جیاجیاکان هەر لە 

هتد، کە بە شێوەى . . . رۆژنامەنووسان و رەوشەنبیران و نوسەران و خوێندکاران و 
انایەش بەم م. جۆراوجۆر خۆى دەردەبڕێ، کە لە ئاراستە گشتیەکەشیدا یەکانگیرە

تراژیدیایەکى مرۆیى بووەتە کەرەسەى هەژان لە هوشیارى و ویژدان و هەڵوێستەى سیاسى 
لە هەمووشى گرنگتر ئەوەیە کە ئەم جۆشوخرۆشدانە بە ئاراستەیەکى . . . بەکۆمەڵدا

تەندروستدا دەبێتە وزە و دەربڕینێکى داهێنەر بۆ رێگرتن لە تاریککردنى زیاترى ژیان و 
لەم جۆشوخرۆشانەدا گوزارەش لە پەیامێکى . ەمڕۆ و سبەینێى واڵتەکەمانروانگەى سیاسى ئ

گرنگ دەکرێ ئەویش ئەوەیە کە ئیتر خەڵکى کوردستانیش هەر وەک خەڵکى ئۆکرانیا و 
جیورجیا و زۆر واڵتى تر لە بەرامبەر دەسەاڵتدارانێکى ملهوڕ و تێرۆرکردنى بیر و رادەربڕین 

ەڵنابژێرێ، بە ڵکو دەتوانێ هەروەک نەتەوە زیندوەکانى و پێنووس و وشەى ئازاد بێدەنگى ه
جیهان لە رێگەى بزواندنى کۆاڵن و شەقام و گۆڕەپانەکانى کوردستانەوە سنوورێک بۆ ئەو 
دەسەاڵتدارانە دابنێت کە ئەمڕۆش باوەڕیان بە بەهاکانى کۆمەڵگەى داخرا و تێرۆرکردنى 

ئەو راستى و ئەگەرانەن کە  لە الیەکى ترەوە هەر. پێنووس و وشەى ئازاد هەیە
دەڵێم دەتۆقێنن چونکە هەڵگرانى کولتورى : دەسەاڵتدارانى واڵتى ئێمە لە ناخیاندا دەتۆقێنن

سیاسى دکتاتۆرى و باوەڕبوون بە پاراستنى دەسەاڵت لە رێگەى تێرۆرەوە نەک هەر هەڵگرى 
ەر و هێزى پرەنسیپ و مێتودى تۆقاندنى جەماوەرن، بەڵکو هەر خۆشیان زۆر لە جەماو

: بننەهاتووى دەترسن؛ هەر ئەوەشە رێک ئەو جەدەلەى کە بوونى دکتاتۆرەکانى پێوە بەندە
ئاخر شێوازى . دکتاتۆر دەتۆقێنێ چونکە خۆى لە ترس و تۆقانێکى بەردەوامدا دەژى

بوو، لە راستیدا ترساندنێکى " ترسنۆکانە"تێرۆرکردنى سەردەشت عوسمان تا بڵێى 
 ! ە و پێنووسى ئازادترسنۆکانە بوو لە وش

هەزاران ساڵو لە گیانى پاکى رۆژنامەنووس و خوێندکار سەردەشت عوسمان، کە لە رێگەى 
تراژیدیاى قوربانیدان بە گیانى خۆى سەرلەنوێ دەرفەتى ئاخافتن دەربارەى وە 
هەڵوەستەکردن لە مەسەلەگەلێکى زۆر گرنگ وەک ئازادى رادەربڕین و کێشەى ئازادییەکان بە 

ستایش بۆ ئەو روحە کە لە رێگەى نەمانیەوە . بۆ کوڕان و کچانى واڵتەکەى رەخساندگشتى 
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دەروازەیەک بۆ مەسەلەى بوونى نەتەوە و گوزارەشکردن لە کێشەکانى، لە رەهەندەکانى 
رابردوو و هەنووکە و داهاتوویدا، کرایەوە؛ دەروازەیەک کە لە رێگایەوە ئیرادەى بەرگریکردن 

 . ئازاد بە جوانترین و پڕ ماناترین شێوە خۆى دەنوێنێلە دەنگ و پێنووسى 

گرنگە دەسەاڵتدارانى باشوورى کوردستان ئەوە بزانن کە ئەمڕۆ نەک هەر روحى سەردەشت 
 ... عوسمان بە تەنیا نیە بەڵکو هەموومان سەردەشت عوسمانین

05\0\7505 

 

  وه پارتییهاڵتی  سه ن ده الیه کردنی تیرۆرستان له اڵمی و ئاشکرانه بێ وه

 شت عوسمان رده ر تیرۆرکردنی سه رامبه به  له  پرسیارێکیتره

 د  حمه رگوڵ ئه سه 

ڵکی  خه  ق به  رهه اڵتی کوردی ده سه ده  ی که موو تاوان و بێ مافیانه و هه ی ئه درێژه  له
.  وه ۆتهی فڕاندن و زیندانیکردن و تیرۆرکردن زۆر ئاسایی ب ن، دیارده ده نجامی ده کوردستان ئه

و   ، دڕنده وه وان و خوێنکارانه رچاوی پاسه به  ی زانکۆ به رگه ناو جه  ڕۆژی ڕووناک و له  به
شت  رده سه)اڵتی پارتی دیموکراتی کوردستان  سه ژێر ده  عس ئاسا له کان به مرۆڤکوژه
رچاوی  به فڕێنرێت و به  دین ده الحه نووس و خوێنکاری زانکۆی سه ی ڕۆژنامه(عوسمان

  ی له که رمه ن و ته که شاری موسڵ تیرۆری ده  برێت و له دا ده ندین بازگه ناو چه  ئاسایش و به
 درێ ؟؟؟ کێتی فڕێ ده رتی ڕێکخستنی یه نزیک که

و    م تاوان نییه که یه  نووس ڕوویداوه شتی رۆژنامه رده ر سه رامبه به  ی له یه وره گه  م تاوانه ئه
اڵتی پدک دا بوو  سه ژێر ده  ر له ر حوکم بن، هه سه له  اڵتانه سه م ده هتا ئ دوا تاوان نابێت هه 
خۆپیشاندانی   له(لی کر عه به)تیرۆر کران، (  قابیل و شاپور)تیرۆر کرا،(  ر نزیر عومه)

خۆپیشاندان، تیرۆرکردنی   کردن له قه اڵتدارانی ی ن ک تیرۆر کرا، ته سه ژێر ده  ری له ماوه جه
سی ئازادیخواز و  ندین مامۆستا و که و چه(ئوف کامیل ره)، ( مه حه  سۆرانی مامه)

  اڵتداران له سه ده.  وه ته و فڕاندن و کوشتن بوونه شه  ڕه ڕووی هه وتووخواز رووبه پێشکه
ڵکی کرێکار و  گیانی خه  ته ربوونه و به  و تاقمی ملشیایان دروست کردووه  سته ده  وه که الیه
ترس و تۆقاندن   ونه قیزه  ڕفتاره  م جۆره وێ به یانه خنکێنن و ده کان ده دییهتکێش و ئازا حمه زه

ی  شه ره م هه رده به  نه تخوازان بخه ڕۆشنبیران و پێشکه.. ن ڵگای کوردستان بده پیشانی کۆمه
ت اڵ سه ده  ریکیان کرد له اڵکرد و شه کانیان ئاوه ستی ئیسالمییه ده  وه کی تریشه الیه وه له تیرۆره

دیبان و  ران و ئه و فتوادانی کوشتنی نووسه شه  ڕه هێنا به پشتیاندا بۆ هه ستیان ده و ده
 . سانی ئازادیخواز و کۆمۆنیست که
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  به که   هێزتره به  وه کان له شته رده ی سه زم و ئیراده عه  بزانن که  وه بێ ئه اڵم تیرۆرستان ده به
پێناو ئازادی و   باتیان له ربڕینی بیروبۆچوون و خه هد  ن، له بکه کشه  تیرۆر و تۆقاندن پاشه

 .ڵگادا واوی کۆمه رانی ته کسانی خۆشگوزه یه

  یان ئاشکرا کرد که وه ئه( شت عوسمان رده سه) تیرۆرکردنی  ولێر له هه  اڵتدارانی کورد له سه ده
  وه ڵێ ئه به. پارێزن لکی ئاوا ده ت و ئاسایشی خه منیه یان ،ئه که دیموکراسییه  یه مه ئه

ست  ده نجانی کوردستان له شێکی زۆری گه به  که  یانه که پڕ ئاسایش و دیموکراسییه  کوردستانه
و  ره کرێن و به ڵهاتن ده هه  ناچار به  تاڵ و دژواره  رجه لومه و هه بوونی ئازادی و ئه نه

بێت  ی تری ده که شه ، بههێلن جێ ده کانیان به ن و دایک و ئازیزه که نووسی نادیار کۆچ ده چاره
م  مڕۆی کوردستان بگرن، له واقعی ئه  له  خنه نگێن و ڕه دا بجه یه وانه و دنیا پێچه ڵ ئه گه له

 . کانه خنه ی ڕه وه اڵمدانه دا کوشتن و تیرۆر وه ناو دیموکراسییه ڵگا به کۆمه

اڵتی پارتی دیمکراتی  سه ده. کرێن ئاشکرا ده  تا تیرۆرستان هه  بزانرێ که  وه بێ ئه اڵم ئه به
 (.شت عوسمان رده سه)تیرۆرکردنی   له  رپرسه کوردستان به

  به  شه کی ڕه یه ڵه کانی ڕابردوو ئێستاش په ساته رم بتانگرێت، کاره اڵتداران شه سه ده
رۆکی وواڵتی پڕ تاوان و  سه  ئێوه. تاوانن  رۆکی ئۆقیانسێک له سه  ئێوه.  وه ناوچاوانتانه

قوربانی   هاتان کرده زاره گیانی هه  ی ناوخۆن که ند ساڵه ڕ و کوشتاری چه شهتیرۆر و 
رم بتانگرێت،  تۆزێک شه. کان کرد ی وواڵته هاتان ئاواره زاره هه  کانتان و وه اڵته سه ی ده وه مانه

ێک تۆزقاڵ  ر ئێوه گه ئه. س بێت تی با به تی و ئاغایه کانتان بهێنن، کوێخایه اڵته سه واز له ده
وا  ئه  و تاوانانه بن له ریک نه شه  ر ئێوه گه یا ئه ،  خۆتان نیشان بدایه  رپرسیارێتیتان له به
ڵکی  دووچاری خه   دا که ورانه گه  ساته و کاره ر ئه رامبه به کانتان بهێنن له بێت واز له پۆسته ده
نووسی خۆیان  ا خۆیان چارهب. ڵگای کوردستان ئازاد بێ ، بهێڵن با کۆمه وه بێته ده  و وواڵته ئه

 .زیاترتان پێ ناکرێ  وه له  ئێوه  مێژووتان شاهیده. ن دیاری بکه

 

رانی  تی ئارامی و خۆشگوزه المه ر ژیان و سه رامبه به  رپرسن له اڵتدارانی کورد به سه ده  ئێوه
ن بتوان  رزکراوکه هێڵی سووری پیرۆزی جۆراوجۆری فه به   ڵکی کوردستان دا، چونکه خه
ڵکی کوردستانتان   ی خه وه وری بیرکردنه ن چوارده رز بکه فه  وه ڕێگه  تانی له که اڵته سه ده

پێی   به  ر ئازادی بیروڕا  سه له که  وه مێنێته ربرین ده بۆ ئازادی ڕاده  ، چ مانایه ک گرتووه
ساتی  ده موقهاڵت و دین و  سه م و ده سیسته له  خنه نابێت ره  داتان ناوه ک که یه چوارچێوه

سادی بگیرێت  ڵی وفه نده گه  له  خنه لگا بگیرێت ،ڕه وتویی کۆمه رست و دواکه په رزکراوی کۆنه فه
سێک  ر که زیندانیکردن و تیرۆرکردنی هه  .اڵتداران ئاشکرا بکرێت سه و داهاتی ده ،نابێت موچه

دادگایی  دان، وه  سێداره ی لهیاسا  ت دان به رعیه شه  وه.ڵبرێت  نگ هه ده  مانه ر ئه سه له  که
منێتی وواڵت  ی ئاسایش و ئه وه لیلی ئه ده  ست و پێشکاندنیان ،به ران و ڕۆشنبیران ده نوسه

  ین که که رچاوه سه  ئێوه  ترسیانه و ترس و تۆقاندن و مه موو ئه هه.  وه ترسییه مه  نه خه ده
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. کانی دنیا تاوانباره  رۆکه موو سه و ههک روه هه. دادگایی بکرێن وه هۆیانه به  ئێوه  پێویسته
کان تاندا  یاندنه زگا ڕاگه کان و ده ی ڕۆژنامه ره الپه  کانتان له باق و بریقه  یانکردنی ووشه به
  ڵک له کاندا بۆ فریودانی خه ڵبژارنه کاتی هه  ت له تایبه  ر ئازادی و دیموکراسی به سه له

 . وه ته هێشتوه هس ن کی بۆ هیچ که ڕیه ئێستادا خۆشباوه

نم  یه گه ڕایده  وه لێره  م، دووباره که حکوم ده و مه ئیدانه   تیرۆرستی یه  م کاره من ئه  وه ر لێره هه
و   وه ی لێکۆڵینه و دروستکردنی لیژنه  تاوانه  له  رپرسه پارتی دیمکراتی کوردستان به  که
 .رسوتاو ساڕێژ ناکا جگهکانیان برینی دایکانی  بێ سووده  دواداچوونه به

پێناو ئازادی و   وانی گیانیان له موو ئه شت و هه رده رزی بۆ گیانی سه ربه مری وسه نه
 .خت کرد کسانی دا به یه

 .ربڕین بژی ئازادی بیروڕاده.. رشۆڕیی بۆ تیرۆرستان  مردن و سه

07\0\7505 

 

 کان شته رده کوشتنی سه

 مین      پشکۆ ئه

شکردنی  و دابه وه  راری ئاسایش و گوێزانه رقه بانگاوازی به ساڵ له  دهژ هه  پاش زیاد له
ریی،  گه ڵکی کورد بۆ ئازادیی رۆژنامه ڕوانی خه ساڵ چاوه ٠٨عێراقدا، پاش  دیموکراسێتی به

م  رده به کوردستاندا، له ختی  دوێنێ له پایته!   دا رێمه م هه کان له کانی تاکه مافی مرۆڤ، مافه
  شی حیزبدا، له ر چاوی گه به می زانکۆدا، له ره م حه رده به مووماندا، له فی هه ره شهم و  ره حه

نفیزیدا،  ستگای ته نزیک دام و ده  رزانکۆدا، له کاندا به قه چاو زه  می دروشمه رچه ژێر په
!  زمانهی بێ که راگره  می کۆلیژی زماندا که رده به تی ناوخۆ دا، له زاره زیر و وه م وه رده به له
م پاراستن و  رده به له!نها هی حیزبن و حیزب ناسن ته  گای زرێڤانیدا که م پاره رده به له

چاوی ..م  رده به له..م  برده تدا له منتاری بێ جورئه رله په  نده وه د و ئه م سه رده به  ئاسایشدا، له
شت عوسمانی  رده دا زهوروپا کانی واڵتانی ئه ته ک گشت سفاره ی بیست و یه ده خواو چاوی سه

  ساڵ، به ٣٢ن  مه ندیکای ته نووسی بێسه شتی رۆژنامه رده شتی خوێندکار، زه رده کورد، زه
رفێنرێت و پاش دوو  کردن ئه  لێدان و ئیهانه ی قوتابیاندا، به می ئاپوره رده به ڕۆژی رووناک له

ڵێت،  خشێت و چیمان پێده به ک ده چ واتایه  مه رێت، ئه ده موسڵ فڕێده  ی له که پیرۆزه  رۆژ الشه
بوو، دیموکراسێتی کورستان  ی ئاسایش راست نه راریه رقه و هات و هواری به ڵێت ئه پێمان ده

ستگاکانی  می ده ده ک وابێت به یه ره ک جگه مرۆڤ وه  واڵتێکدا که ئاخر له! ر زۆر درۆ بوو هه
چ  تله ن، دیموکراسیه ده یان فرێی دهیکێشن  ێت یان ده رکاتێک بیانه هه  وه ئاسایش و حیزبه

نها بۆ  ت ته ئازادی ودیموکراسیه  ی که وه له  جگه!خشێت به ک ده ، چ مانایه  دیاره  وه کونێکه
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  تیدا له هامه واڵتی نه له!   اڵته سه کانی حیزب وده نده ست وپێوه و ده ڵێک پۆلیس  کۆمه
رۆکیش  پاش سه و له رۆکدایه  ت سه خزمه  موو شتێک له دا هه ی ئێمه که کوردستانی نائومێه

 ! یه وره گه  تیه هامه م نه ئای له!  یه وێ قڕه ش له وه ته خاک و نه! گیان دێت  حیزبه

رۆشنبیران و  ،  وه کانه که دوای یه  ک له یه  هۆی تاوانه وا ئێستا به یبینن ئه ک ده وه  بۆیه
  ریکه خه  ییه ڵچوون و توڕه م هه وا ئه! چن یی ده ڵچوون و توڕه و هه  رووه  ڵکانی واڵتی ئێمه خه
کی ئازاد و  یه ڵگه داواکاری بۆ بنیاتنانی کۆمه  تیایدا  ری که ماوه یکی جه وه بزوتنه  بێته ده
پێناو  ن له نگیان زواڵڵترکه بن و ده نگ نه بێده  ڵک بریاریان داوه ئاپورای خه! کرێت کسان ده یه

موو ملیار  و هه اڵت و پێشێل کردنی ئازادی و ئه سه ڵی و پاوانکردنی ده نده بنبڕکردنی گه
ردێت،  به خه ڕ به مانی که ڕله پهاڵتی نوستوو و  سه نگ نابن تا ده ، بێده رنگوم کراوه ی سه دۆالره

پێناو   له! خۆییدا ربه پێناو ئازادی و سه  بات له خه  ن له ده ن ،کۆڵ نا که ئاشکرا ده  بکوژانی وشه
! ربڕن ئازادی و بێترس بیروڕای خۆیان ده موو مرۆڤاکان تیایدا به  هه  دروستکردنی واڵتێکدا که

وێت  یانه ده  ن که ده انی پاراستن و ئاسایش نهزگاک ده  چیتر گوێ به  که  بڕیاریان داوه
  خۆن و یاری به ی ده که زووی خۆیان خیێر و بێره ئاره وان به ئه  که  ی ئێمه م واڵته کانی ئه مرۆڤه
ی  وێت ئێمه ن و نایانه ناده  وان رێگه ئه! بد بین ک عه وێت وه یانه ن ده که نوسیشیان ده چاره

  وێت که یانه ده! نگ بێین ده کانمان به ییه وه ته نه  رمافه سه کانمان له هنی ده مه  رمافه سه مرۆڤ له
  له  ین که که رێک نه سه رده ک هیچ ده تیه هامه ڕبین، الڵ بین، کوێربین، باسی هیچ نه که  ئێمه
ی  ێمهی ئازادیخواز، ئ ئێمه  !یبینن وان ده نها ئه ته  که  ونێکه خه  وه ئه! دات ماندا رووده که واڵته

  ی چاک له وه ی چاک و کرده ڵگرانی بیری چاک و ووته ی هه ست، ئێمه ربه رانی بیری سه داواکه
 وانی سوریان  ونی شه ی تاڵی خه که مۆته  ته هاتووین و بووینه  وه شته رده ی زه که شگه ئاته

یاوی نفالکراوان و کیم هیدان و ئه ی سنگیان بووین و داوای خوێنی شه که و سواری کۆڵه
و  ڵێین کوا ئه ، پێیان ده گوێی دنیای پڕکردوه   تا هاواری ئێمه وه ین، ئه که بارانیان لێده

وی سوری خۆشیتان،  خۆیی کوردستان؟ گشتان فرۆشت بۆ شه ربه ڵێنتاندا؟ کوا سه ی به ئازادیه
ن  بکه و تۆبهن  ئاهورا بکه  بێت روو له ی دوژمنانی ئازادی و بیری رووناک ده ڵێین ئێوه پێیان ده

ئێوه   ی که و شوێن و کورسیه ئه!  ڵکی کوردتاندا هێناوه ر خه سه ی به تیه هامه موو نه و هه له
  هیده خوێنی شه به  و باب و باپیرانمانه باتی ئێمه  می خه رهه ری دانیشتوون به سه له 

 ! کانمان دروست بووه رزه ربه سه

ین،  گرمێک بکه  گرمه  مه نها که نین ته  ی ئێوه ی هاوینه که وره هه  واڵه گه  ڵێین ئێمه پێیان ده
عد و  ر بۆ وه کانتان دڵخۆش نابین، سه قسه ئیتر به! ین گه ق نه هه تابه  وه ئیتر دانامرکێینه

ی چاو  ن ئه بکه  ک بازرگانیمان پێوه ک شتومه ین وه ناده  ئیتر رێگه. ! قێنین کانتان ناله ڵینه به
 ! چنۆکینه

مان  ش دوا وشه مه ئه  ین و نه که کان تۆمارده الده سکااڵش الی جه هێڵین و نه یش جێدهشار  نه)
و   م وێنه ری ئه واوکه ن،ته یه م کێشه ری ئه واوکه ته  ی دوای ئێمه وانه ئه  بێت، چونکه ده

واو  تهبێت  ده  م داخستنه و ده  وه وسانه م چیرۆکی جه ئه! کات واو ده کتری ته ک یه یه( ن چیرۆکه
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یدایانی  ژانین، عاشقان و شه ی بارانێکی پڕ له لێزمه   ل لێتان بێزارین، ئێمه ی گه بێت، ئێمه
  ون به خه! بینین ده  وه هیدانه نفال و شه نم و منااڵنی پێخاوسی ئه گه  گوڵه ون به ئازادیین، خه

ێک و (سۆران)و ک (شتێ رده سه)تیایدا گشت   که!بینین ده  خۆوه ربه واڵتێکی ئازاد و سه
الدێکی بیرکوێر  دا هیچ جه و واڵته کانی خۆی بگات له مافه  زووی خۆی به ئاره ک به یه(دوعا)

رێگه ! می داخات ک ناوده فیشه و به  وه ری پانکاته بلۆک سه ی ئازادی لێبگرێت و به  بێت رێگه نه
مو دنیای  برچاوی هه تا به وه ئه!بچڕێت زووی خۆی گۆرانی  ئاره م به که کانی واڵته زه به دات نه نه 

ک  شم وه( لی رهاد و عه رزاد و فه شیرین و فه) مان ئامنجدا و بۆ ئازادی  پیناو هه له  وه نوستوه
 !واسرێن  ڵئه کرێن و هه هیده ست شه رده زه

موو  و هه ن له بکه  ن و تۆبه ئاهورا بکه  ی دوژمنانی ئازادی و بیری رووناک روو له ئه  ئێوه
ڵکانی بازاری  ی عاشق خه ئێمه  باش بزانن که!  ڵکی کوردتاندا هێناوه ر خه سه ی به تیه امهه نه

باسی  می عه رده یان شاعیرانی سه! رزه رو ئه فته اڵ و ده گه  کانمان بفرۆشین به عکاڤ نین وشه
انتان و ک سپه ین و باسی جوانی و خێرایی ئه ڵده ر جوانیی جاریاکانتاندا شیعر هه سه نین تا به

ین و  که و کاری بۆ ده  یه مان هه که وه ته تنی نه و رکه سه  بڕوامان به  ئێمه !ین کانتان بکه نگه تفه
! گرێت رده ر به هیواکانمان هه  کانمان ونه خه. ر الدانی داگیرکه جه  ر و له نۆکه  ناترسێین له

چین  ناو ده له مرین و نه  ئه  نه  نهی زۆری ل ئێمه ی گه ، ئێمه ئێمه  ش باش بزانین که بێت ئێوه ده
کانیشمان  نگاوه ر و هه به  ی راستیمان گرتۆته رێگه! قین ر هه سه ملیۆنانین و له  ئێمه  چونکه

ڵکی  خه  ڵێین گوێمان لێبگرن، گوێ له پێتان ده!  و ئازادیی ملێونانه  ره و خۆر و، به  ره به
زی  پۆل پۆل کردن و جیاوه  دژین به!  وه دنهوسان چه  به  دژین  تان بگرن، ئێمه که واڵته

 .وه ناوی حیزبی بوونه ڵکدا به اڵنی خه ینی کۆمه به  کرێت له ده  ی که دروستکردنه

یڵێن  زانین ده راستی ده ی به وه ، ئه وه ینه م ئیتر ناترسین و سڵتان لێناکه که ڵکی والته خه
ن  که هید ده کێکمان شه یه! کانتان نامان ترسێنن هزیندان کانتان نه شه ڕه هه  کانتان نه نگه تفه نه
ین  مان داناخه ین، ده وه وساندنه کات دوژمنی چه ، هاوارده وه بێته یانی ترمان لێتان راست ده ده

نا بۆ ! ت و سامانی کوردستان روه ڵی، نا بۆ عیراقچێتیتان،نا بۆ دزینی سه نده گه دژین به
ی  وه ڕانه می مرۆڤ، نا بۆ گه ری نا بۆ داخستنی ده هگ تی کردنی ئازادیی رۆژنامه دژایه

ڵی بۆ  به! ی جوان و پیرۆز ڵێ بۆ وشه به!  وه کانه رسته په ال کۆنه ن مه الیه ی مێژو له وه وره ره
ت و  روه ک سه نجی خۆی بخوات نه ری ره تیایدا مرۆڤ به که! کسان کوردستانێکی ئازاد و یه

 !سامانی کورد بدزێت

بیت  وام ده ر برده تان هه که وه ته نه  کانتان لێکنێن دڵنیابن که کانم چاوه شته رده ی زه ش ئه ئێوه
هیدێکی  مو شه و بۆهه  ینووسم، بۆ گشتانه ده  وه ی لێره مه کات،منیش ئه واو ده کانتان ته یامه په

ر کوردبوون  سه ئێراندا له  کان له رمانی ئاخونه فه دوێنی به  ی که وانه ، بۆ ئه مه که واڵته
بات  پێناوی ئازادیی مرۆڤی کورددا خه له  ی که ریالیانه و گه هیدکران،بۆ ئه ڵواسرانو شه هه
 .رفرازی و سه. دوژمنانی ئازادی  کات دژ به ده

 شتووتگارت  - 7505\0\00
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 کان شته رده سه شت و تۆقین له رده سه

 د حمه حمود ئه مه

کام  له! شت سوورکران کێ بوون ؟ درده خوێنی پاکی سه به  ی که رزۆکانه له  سته و ده ئه
کدا  چ خوێندنگا و زانکۆیه  له! ی کام کلتووری ترن ؟ رده روه هاتوون و په  وه ی تره ستێره ئه

داری اڵت سه رزێکی ده به الی چ پایه ی تاوانکاریییان له بڕوانامه! ی خوێنڕێژیی فێربوون ؟ وانه
 ! ؟  رگرتووه وه  مافیاوه

رۆک و  سه  و نه  لالدانی کورد کراوه ستی جه ده به  کان نه شته رده ڵکێشانی سه خوێن هه له
ڵکی  ستی خه ده نها به شت ته رده کوشتنی سه!!   ئاگایه  اڵتی مافیای کوردیش لێی به سه ده

م  ادیکال و مرۆڤ دۆستانی ئهران و ڕۆشنبیرانی ڕ فیتی نووسه ئازادیخوازی کوردستان و به
و  ستی ئه ده  وه رو ئازادیخوازیه نووسه  ڵکی کوردستان به خه  چونکه..   جێ کراوه جێ به ره ڤه ده
،  وه ری باوک و باپیر و گۆڕی ئازیزانیه ر سه سه ، له وه ره ری سه الی سه ی گرت و له اڵته سه ده
ویش  خشی و ئه های پێ به اڵتی ڕه سه ورسی دهک  وه تی خۆیه رامه ندیی و که روو شکۆمه سه له

 .. رخۆ نا سه کانی له تاجی تاوانکارییه

ق کرد و پارووی  ونه ی ناو ماڵی کوردیان بێ ڕه سفره  بوون که  وانه شت ئه رده بکوژانی سه
و   هو کانی خۆیانه ڕابواردنه  کانیاندا کرده دزی یه یان له م وواڵته وایانی ئه ژارو بێ نه می هه ده

بکوژانی .. یاندوون  تێکی گه چ نازو نیعمه به  یان که ی خواکه ئیراده  کرد له اڵیان ئه ماشه
  میشه ڵکی هه بێت خه س و ئه ده سانی موقه که  خۆیان کردۆته  ن که خۆرانه  و مشه شت ئه رده سه
وان  کردن له  یی و تۆبه خشنده رێت و داوای به رم و عاریاندا کڕنووش به گای پڕ شه باره له

،   شت بازرگانانی هێڵی سورن ، هێڵی سوری کارو کاسبی وژیانی ئێمه رده بکوژانی سه.. بکات
 .. وان  کانی ئه موو بڤه هه  ئاگا بوونمان له ی ئازادو ئازادی ، هێڵی سوری به هێڵی سوری ووشه

  تی خۆی له رامه و که  یه ری جامانه کڕنووش به  ن که و ئامێرو ڕۆبۆتانه شت ئه رده بکوژانی سه
کردنی  واشه مزی چه ڕه  نه که جلی کوردی ئه  وه ره سه له  ن که وانه ئه..   وه بینێته نگێکدا ئه ڕه
نگوینی  پایپ و هه  به  وه واری ناگۆڕنه ی کورده ره دارجگه  ن که وانه ئه.. ڵکی کوردستان  خه

  ..رووی دا ناچێته خوارێ  گه بێت به ی سروشتیش نه شانه

ت و ئازادی  رامه که  فێرکراوون چۆن ڕێز له  یان ساڵه ده  ن که وانه شت ئه رده بکوژانی سه
ڕێ ی   چۆن له.. نرێت  ر دانه رامبه هاو نرخ بۆ گیان و ژیانی به گیرێ ، چۆن به ر نه رامبه به

.. ن  دهن و خۆشیان ڕووسور نیسان ب نگێکی ئازادی خوازی چز بکه موو ده هه  وه کانیانه مقاشه
یارو  درێژایی مێژووی کۆنیان خوێنی نه و به  وه دزی یه به  ن که ترسنۆکانانه  و فاشسته وان ئه ئه
ر ملی کڕنووش و  ماوه بێت جه رستگان و ئه شت بت و خوای په رده بکوژانی سه.. ڕێژن  م ئه ڵه قه

 .. ئاستیاندا   ڕابگڕێت له  وه بۆ خواره  میشه سوپاس گوزاری هه
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رج  خه به  نگی پێ کردنی ئێمه دان ملیۆن دۆالر بۆ بێ ده سه  ن که وانه شت ئه رده نی سهبکوژا
وی  ستایشی کارو کرده  وه لێسیانه  ری کاسه یاندن و نوسه ناڵ وڕاگه ڕێ ی که ن و له ده ئه

ستی  ده  وه م ڕێگایه ن تا له که شین ئه ری و مرۆڤ دۆستی باوه روه سه  وون و پڕ تاوانیان به قێزه
رانی  شت ستایش که رده بکوژانی سه...ڵکی کوردستان  خه  له  وه ش و تاوان کاری یان بشارنه ڕه

 ..   وه ور کلکیان پان و پۆڕ کردۆته گای تاوانن و بۆ پارووی چه باره

کات  س زات نه ن ، تا که شتیان کوشت تا ڕێگا بۆ کوشتنی ئازادی خۆش بکه رده وان سه ئه
س زاتی  وان ڕوماڵ بکات ، تاکه توانێت سڕی مقدساتی ئه س نه ، تا که کان باس بکات بڤه
ناو  کات باسی به س پڕکێشی نه تاوانیان بکات ، تا که کات باسی مێژووی پڕ له نه  وه ئه

بکوژانی ..   وه ئاگادار بکاته  م باندانه ری ئه ته خه  ڵگا له وان بکات و کۆمه کانی ئه ری یه روه سه
ی داپڵۆسین و خوێن و وون  وان ، کارگه رگی ئه کانی مه ندانی کارگه ستی کارمه ده شت به رده سه

دژی  ک له ڵکی کوردستان نه دژی خه نها له ویش ته نگی ئه نگ و ماشێنی جه ی جه کردن ، کارگه
بااڵی دوژمنانی   ستیان بگاته ناتوانن ده  کانن که ست کورته شت ده رده بکوژانی سه.. دوژمنانی 

 .. ن  که ده  م ووالته کانی ئه وه نووسی نه ر مقدرات و چاره سه قومار له  ادی کورد ، کهئاز

ین ،  ده نگیان بۆ ئه تا ئێستاش ده هه  ک که یه خۆمانین ، ئێمه  شت ئێمه رده بکوژانی سه
ر  سه  لهکتر  دوژمنی یه  ین به که ین ، خۆمان ئه که ر ئه سه ڕیان له ، شه  وه ینه که یان ئه وره گه
بێت  خۆمانین و خۆشمان ئه  ئێمه.. ریان  سه کرێین له خۆین و بێ ڕێزی ئه ق ئه شه.. وان  ئه

  وه کێین و هۆش بێته تووندی ڕابچڵه  ی خۆمان بگرین و به خه بێت یه ئه..   وه ینه کانی بده باجه
 ...  یه ڕێوه به  کهکانی تر بگرین  شته رده تیرۆر کردنی سه  رمان ، تا بتوانین ڕێ له به  به

 

 ربڕاو شتی سه رده بۆ سه  وه شتی کیمیاخورده رده سه  له

 ری ردار پشده سه

شت بڕیاری دا مناڵی  رده هید سه شت کیمیاباران کرا، باوکی شه رده ی شاری سه و رۆژه ئه
  .خنکێنرێ دهشت  رده ک شاری سه ش وه شته رده و سه یزانی ئه شت، نه رده داهاتووی ناو بنێ سه

نجانی  وتی گه ڵسوکه هه  کلتوری رۆژئاوا، گۆڕانکاری له  ی کلتوری کوردی له وه نزیکبوونه
اڵت  سه ژێر پێشێلی ده ڵگا له نجانی کورد خۆیان و کۆمه ، کاتێک گه دروست کردوه 0220دوای 
برێ،  رده ردی دڵی خۆی ده ک ده یه شێوه  ی به که ر یه ، خۆیان بۆ راناگیری و هه  وه بیننه دا ده

ی  ر، چیرۆک وێنه ر جنێو، داستانی بریندارکه سه رێک له کلتوری رۆژئاوادا، هیچ نوسه  له
جنێو، )  له  کانی رۆژئاوا پڕه و گۆڤاره رۆژنامه  تێکشکاوی کارتۆنی سزا نادرێ، رۆژانه

رۆک و  سه  ر به رامبه ی تێکشکاوی کارتۆنی به ر، چیرۆک وێنه داستانی بریندارکه
و  ست ئه ده  ونه که کوردستان و ده  دێنه  و گۆڤارو رۆژنامانه شێک له ، به(کانیان رهاڵتدا سه ده
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 .ربڕن ڵگا ده زایی خۆیان یان کۆمه نگی ناڕه کانی خۆیان ده مه ڵه قه  وێ به یانه ده  ی که نجانه گه
دان ساڵی پێش ئێستا  کی سه اڵتێکی خێله سه ک ده اڵتی کوردی وه سه ده  کاتێکدا که له
توشی   ن، رۆژانه وتی خۆیاندا ناکه لسوکه هه  ن و گۆڕانکاری له که وایی خۆیان ده رمانڕه فه

اڵتدارانی کورد  سه ده  کاتێکدا که له . وه نجانه ن گه الیه له  وه بنه ها نوسینی توندو تیژ ده ده سه
و  ر به رامبه تی خۆیان به رناگرن و بێمنه ند وه هه  ر به ندێ نوسه کانی هه نوسینه تونده

ران،  الماردان و کوشتن و بڕینی نۆسه و په شه ڕه ر هه به  نه به نا ده بڕن و په رده ده  نوسینانه
ژیانی خۆیان   نوسن و چاوپۆشی له کات و نوسینی توند تر ده کان بریندار ده ره نوسه  وه ئه
 .ن که ده

،  وه س ناداته نوسینی هیچ که  اوڕ لهو ئ ڵگرتوه ڵگا هه کۆمه تی له اڵتی کوردی داری بێمنه سه ده
اڵت  سه کو ئێستا ده گرین، تاوه ده  خنه نوسین و ره زمانێکی زۆر شیرین ده به  ساڵه 75  ئێمه

جیاتی   ین، له بکه  و بارودۆخه ری ئه سه ڵ بکات و بپرسێ چۆن چاره گه مان له قسه  هاتوه نه
میدیاکان   ن، به ر بکه سه ی له وه و لێکۆڵینه هو وردی بخوێننه  کانمان به نووسینه  ی که وه ئه
  ته کی زۆر خراوه یه خنه بینن ره ، کاتێک ده وه نه که ری باڵو مه ردار پشده کانی سه ڵێن نووسینه ده

کوردستان   کاندا له نگای کتێبه ناو پێشه کانمان له ن کتێبه ، رێگا ناده وه کانمانه ناو کتێبه
 35ن  ی بریندای خاوه ڵ ئێمه گه وت له ڵسوکه هه  یه م شێوه ی کاتێک بهاڵتی کورد سه ده .دابنرێن
ستیان  ده  ت چونکه ستیان نایه ده زیاتر هیچیان له  وه له  کات، که بڕاو ده باتی هیچ پێنه ساڵ خه

ناو بردنی  له  به  بڕن و پێیان وایه ری ده و سه وه  کان ناخوێننه شته رده ی سه پێم راناگات، نامه
ردار  ناو برا، بابزانین سه له  م شێوه شت به رده وا سه ئه .ترسێنن ڵک ده کان خه شته رده سه

ریم سنجاری و حاکم قادرین  کانی که زۆر باش ئاگاداری پیالنه  ن، که به ناو ده ری چۆن له پشده
 ن نده له - 7550\0\05. ناو بردنمان وڵی له ڵک لێمان و هه ی خه وه دوور خستنه له

 

 مجارەیان بکوژان خراپ تێئااڵونئە

   سەاڵح مەزن

دەزگایانە پێڕەو دەکرێت، کە هیچ دەرقەتێک و تیرۆر دیاردەیەکە لە الیەن ئەو کەس،گروپ
بەرژەوەندى تەسکى  بۆ لەیەکترحالیبون لەگەڵ بەرانبەرەکەیان ناهێڵنەوە، لە پێناو

براگماتیکى خۆیان بڕیارى کردەیەکى دڕندانە دەدەن، تیرۆرى سیاسى  و ئایدۆلۆژى ، سیاسى
دا پیادە دەکرێت، لە ناوەراستى سەدەى َ  دیارترین جۆرەکانیەتى کە چ لە رابردو یان لە ئەمر

رابردء دواتریش لە واڵتانى رۆژاواى سەرمایەدارىء بە ئەمەریکاوە، هەروا لە واڵتانى 
نى سیاسىء رۆژنامەوانء بیرمەندانى ئازادیخواز وەک سۆسیالستى پێشوشدا دژ بە تێۆشەرا

توتالیتارى ئەو و دیاردەیەک دەبینرا، دیارە لە واڵتانى جیهانى سێیەمى سیستەم سەربازى
 و دیاردەیە تا بە ئەمڕۆ دەگات درێژەى هەیە، بە پێى راپۆرتى دەزگاکانى ئازادى رۆژنامەوانى
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ى دەکەنەوە، تیرۆرکردنى رۆژنامەوانان زیاتر مافەکانى مرۆڤ، کە سااڵنە وەک ئامارێک باڵو
 .لە واڵتانى پاشکەوتوء دیکتاتۆرى دۆسیەى ئەستورى هەیە

کەواتە واڵتێک یان هەرێمێکى سەربەخۆخوازى وەک کوردستان، کە خۆى دەباتە ریزى 
واڵتانى پێشکەوتوو شارستان لە پیادە کردنى دیموکراسىء دەستەبەرکردنى ئازادییە 

بێ وێنەیە لە ) بەاڵم وا خەریکە لەو هەرێمە !! نەش ئازادى رۆژنامەوانىگشتییەکان لەوا
دیاردەى توندو تیژى لە بەرانبەر رۆژنامەوانانء تیرۆرکردنیان رۆژ لە دوایى !! ( دیموکراسى 

بە پشت بەستن بە راپۆرتەکانى نێونەتەوەیى لە ساڵى رابردوو  .رۆژ مەترسیدارتر دەبێت
چنین بە ئازادى کارى رۆژنامەوانىء نەبادا تیرۆرى دۆسیەى هەرێم لە تەنگ هەڵ

رۆژنامەوانان لە چاو عێراقء واڵتانى وەک کولومبیا، مەکسیک روسیا ،تورکیا، ئیسرایل، 
ئێرانء مەغریبءزۆرانى دیکەش لە واڵتانى ناشارستانء دادیموکرات، تا رادەیەک دۆسیەى 

فشارى رۆژنامەوانانى ئازادیخواز هەرێم قسەى زۆرى لەسەر نەبو، بە تایبەتیش کە لە ژێر 
تەنانەت داواى !! یاساى کارى رۆژنامەنوسى لە الیەن پەرلەمانء سەرۆکى هەرێم واژۆ کرابو

راستە یاساکە واژۆکرا، پەیمانەکەش ریکخرا ،  .پەیمانى رۆژنامەوانى لە رۆژنامەوانان دەکرا
اسایە لەسەر ئەرزى بەاڵم ئاخۆ زەمانەتى دەستورى هەیە بۆ جێبەجێکردنى ، کە ئەو ی

واقیعء لە الى دامەزراوەکانى پۆلیس، ئاسایشء دادوەرى رێزى لێبگیرێت، بەو پێیەى کە 
سەرۆکى هەرێم بااڵترین دەسەاڵتە لە هەرێمدا، چونکە هەرێم دەستورێکى تایبەت بە خۆى 
نییەو دادگایەکى دەستورى نییە تا چاودێرى جێبەجێکردنى یاساکان بکات، دەبوایە 

ەوانان هەر زوو ئەو زەمانەتەیان لە سەرۆکى هەرێم داوا بکردایە، ئەگەرچى بێ ئەو رۆژنام
ۆیان بڕیارى کۆتایى داواکردنەش ئەو ئەرکەى لە ئەستۆ دەبێت، چونکە ئەو یاسایە الى خ

 .لەسەر دراوە

ى رۆژنامەوان ، دواتر فراوانبونى شێوازى توندوتیژى لە بەرانبەر ( سۆران ) تیرۆرکردنى 
دا، 7505ى ئادارى 2ء 7552ى تەموزى 70ەوانان لە گەرمەى هەلبژاردنەکانى رۆژنام

مین 007زەنگێکى مەترسیداربو، ئەوەتانێ وا لە کاتێکا هەر لەم ماوەیەدا، یادى جەژنى 
ساڵەى رۆژنامەوانىء رۆژى رۆژنامەوانى جیهانى بەرز راگیران، کە ئاکام ئا لە وەختێکى 

رۆژنامەوان  وى خوێنکار( سەردەشت)بەردەم حەرەمى زانکۆ  لە و ئاوادا ء بە بە رۆژى رۆژان
بە پێى پالنێکى پێشوەخت داڕێژراو لە بەینى دەبردرێ،  و لە الیەن بکەرى نادیار دەڕفێنرێ

دیارە لە دنیاى ئەمڕۆدا، گەمەکان زوو ئاشکرا دەبنء بکەرى نادیاریش درەنگ یان زوو 
 .ئاشکرا دەبێت

ئااڵونء هەڵەیەکى زەقیان کردوەء زەحمەت بە ئاسانى لێى بەاڵم ئەمجارە بکوژان، باش تێ
دەربازبن، چونکە تیریۆرکردنى رۆژنامەنوسێکى گەنج، خوێنکار ء ئازادیخواز، لە سەرێکەوە 
تەواوى رۆژنامەوانء نێوەندەکانى مرۆیىء بگرە راى گشتى نێوخۆیىء نێونەتەوەیى 

اوانەکانى پێشو بەسەر نەچێء فشارء وروژاندوە، وا پێشبینى دەکرێت، کە ئەو تاوانە وەک ت
بەدواداچونى لەسەر پێکدێت، چونکە لەسەرێکى دیکەوە تەواوى رۆژنامەوانى خوێندکارى 
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کوڵێژو پەیمانگەکانى راگەیاندنء زانکۆکانى کوردستان لەشکرێکە لە ژمار نایەن ، حەتمەن 
ەقى رۆژنامەوانێکى لە گەڕانء بەدواداچونى دۆسیەى ئەو تاوانە ناڕەواو دژە مرۆییە، بە ه

گەنجى خوێنکارو ئازادیخوازى هاوڕێیان ء ئاشکرا کردنى بکەرانى تاوانەکە ، سرەوتن 
 .نازانن

بۆ ئەوەى دۆسیەى ئەو تاوانەش وەک دۆسیەکانى پێشو بە بەیاننامەو ناڕەزایى و مەراسیمى 
فرمێسک دابەراندن کۆتایى نەیێ، با رۆژنامەوانانى ئازاد، پارێزەرو یاساناسە 
سەربەخۆکانء دامەزراوەکانى مەدەنىء زانکۆکانى کوردستانء تەواوى راى گشتى کوردستانى 
لە ناوەوەو دەرەوەدا، لەمەڕ ئەو روداوەو مەترسییەکانى بۆ سەر داهاتوى پرۆسێسى 
دیموکراسىء مافء ئازادى سیاسى، مەدەنىء رۆژنامەوانى هەماهەنگى بکەنء هەلویست 

ربکەون، جارێ بەر لە هەمو کارێک و هەرچى زووە ، وەرگرن ء وەک هێزێکى فشار دە
بکوژانى کاکە سەردەشت بدۆزرێتەوەو رادەستى دادگایەکى سەربەخۆ بکرێت، ئەگەر ئەو 
دادگایە لە هەرێمء عێراق بونى نییە یان دەسەاڵتى الوازە، با را دەستى دادگایەکى 

رەى پێ هەڵناسوڕێت ، با نێونەتەوەیى بێالیەن بکرێن، ئەگەر نەوەى کۆنء سونەتى ئەو کا
 .چیتر ئاستەنگ لەبەردەم هاتنە پێشەوەى نەوەى نوێى ئازادیخواز نەنێتەوە

 

 نامەیەک بۆ پیاوە ترسنۆکەکان

   سەالم عەبدواڵ

ئێوە هەر کێیەک هەن، هەر پلەوپایەیەکی میری یان حزبیتان هەیە، بە هەموو مانایەک 
مرۆڤکوژگەلێکی نامەردن، سووک و رسوان لە ئێوە تەنها . ترسنۆک و بێویژدان و کەرامەتن

ئێوە نە ژیان، نە مێژوو، نە منداڵ و نە کەسوکار و . نەوەی بەعس و قاعیدەو نازییەکانن
بڕۆن گۆڕی خۆتان بەدەستی ...نیشتمان و باوەشی گەرمی هەژارەکان شانازیتان پێ ناکەن

دۆڵ و دەشتەکان و  لە هەموو شەقام و چیاو: خۆتان هەڵکەنن، تازە کار لەکار ترازا
ئاخر چۆن بە فیشەک  .رووبەری رۆژنامەو گۆڤار و سایتەکان و تا ماون نەفرتتان لێدەکرێ

م نەبینیوەو نە (سەردەشت)من کاکە !یان پەتی خنکاندن، وەاڵمی خاوەن قەڵەم دەدەنەوە؟
 دەیناسم و نە وتارێکم خوێندۆتەوەو لەوانەیە لەبەرەی نەیارانم بێت یا وتارێکی دژ بە

هیچ یەک لەو خااڵنە گرنگ نییە، گرنگ ئەوەیە تاوانباران لەپێستی . خۆیشم نووسیبێ
مرۆڤ دەرچوون و وەک دڕندەیەکی بی هەست و سۆز، ئەقڵیان لەدەستدا و لەگەل ئەو خاوەن 
قەڵەمە، بەشێوەیەکی زۆر ترسنۆکانە رەفتاریانکردو بەو کارە قیزەوەنە رووی خۆیان و ئەو 

 .ە کە لەپشتیانەوە وەستاون، رەش کردالیەن و حزب و گروپ
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تان کوشت، بەاڵم بە بەرچاوتانەوە دەبینن چۆن سەدان و (سەردشت)ئێوە
 !ان لێ پەیا بووەو گاڵتە بە لولەی چەکەکانتان دەکەن(سەردشت)هەزاران

ئێوە هەر کێیەک هەن و هەر پلەوپایەیەکتان هەبێت، بەو کردەوە چەپەڵە سەلماندتان کە 
 .علەت و نەفرەتنشایەنی تف و نە

ئێوە هەر کێیەک هەن سوور بزانن ئەوە سنگ و فکرو عیشق و هیوای ئێمەیە کە زۆر 
ئێستا ...بەرینترو جوانترو پڕ سۆزترە لە ئێوە، بۆیە دەمانکەن بە نیشانەی فیشەکەکانتان

هەموومان سەرەڕای بیروبۆچوونی جیاوازمان، سەردەشت دەکەین بە سمبۆلی ئازادی 
مبۆلی نەوەی نوێی رۆژنامەنووس و نووسەر و رۆشنبیری سەرکەشی س...بیروباوەڕ
 ...کوردستان

نکردنی نووسەرێک ئێوەش بڕۆن شانازی بە کەتن و بێناموسی تیرۆرکردن بکەن، بە زیندا
ئێوە هەر کێیەک هەن، سەردەشت براتان بوو و نامەردانە غەدرتان لێکرد،  .لەسەر تێڕوانین

رین بەری خۆتان بخۆن،ئەی گروبی تیرۆرکردنی خاوەن دەبڕۆن لە رزێوترین و ترسنۆکت
بۆچوونی تر و ئێمەش درێژە دەدەین بەو کارانە کە ئاسۆی ئازادی بیروبۆچوون و دیالۆک و 

 !رزگاری ئینسان لە کوردستان بەرفراوانتر دەکات

 

 نیانێیاشت و هاور رده رزاد و سه بۆ فه

 ریانی فه سول سه ره

ی  ناسه و هه مشه ،ئه  وه  ن ماڵی کوژانده ڵیکرد و چرای چه هه  وه وته مزگه  و بایێک له مشه ئه
  ند داری دایه ی چه سته ر،جه ده هاته  ده  وه کانی مێژوه تاریکه  کۆاڵنه  له  هۆاڵوی ئیسالم که سه
ی ست مڕۆ ده ئه.بوون رخۆش ده کانیان سه ییه مه په  بۆنی گوڵه  جیهانێک له  رگ،که ر قامچی مه به

رما و نانی  ی گه رچاوه سه  و تاقه  وه  ند ماڵی کوژانده کان، کوانوی چه ریش پانه  پانتۆڵ کوڵه
دڵی   ی به ند پاسداردا نواند و گولله شکڵی چه  دیسان خوا خۆی له. تاڵیانی بڕی خوانی به

ر  هه. وه ێک خوارده"الحمد"ڵ  گه رداخێک ئاویان له نا و په  وه له ویستی گه ن خۆشه چه
شت عوسمانی رفاند و  رده تروۆریستێک و زه  خوا خۆی کرد به  ند رۆژ پێشتر بوو که نیاچه ته

بڵندگۆی   ، له قوڕگی خوداوه  مڕۆش له ر ئه هه.فڕێ دا  که سته ڵمژی و جه ی هه که پاشان خوێنه
بێت و  خوێن دهاڵوی  و تێکه خه  ی که وکاته یانی زۆر زوو، رێک ئه به  وه زایی ئێرانه وتی قه مزگه

ست پێبکات،هاواری  تر ده رۆژێکی  گوڕێکی نوێوه  به  سته پێوێت تا جه گ ده رمی ره نه ژیان به
مڕۆ دیسان  ئه. داردا ڵگرتنی روناکی له تاوانی هه  ی به ستێره ر و پێنج ئه ده هاته" قاتلوهم و"

  ی هاواره وه کێشاننه  له  گهج  مێکیان شکاند که ڵه ی قه سته ڵ بڕ، جه نگه ستانی جه ده وربه ته
 .بوو ژاران چ تاوانێکی نه کانی هه خنکاوه
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  نگرانی روناکی، به الیه  دار دران که کاتێکدا له  رزاد و چوار چاالکی سیاسی کورد له مڕۆ فه ئه
کگرتوی جیهانی،  کێشا تا هێزی یه شت عوسمانیان ده رده ی بکوژی زه که زمه م، دێوه ڵه قه

نگ  رزادی بێده می فه ڵه زیندانیش قه. نیان بپارێزێت ناوی بۆگه هه  شت له رده ههاورێیانی ز
خێڵی   وی له راس و خه رزاد هه ی فه فسوناویه ئه  مه ڵه و قه ئه. بڕی ی نه کرد،باڵی وشه نه

کوشتیان   دن،که مه ی سه که شه ره  بچوکه  ر ماسیه رزاد هه کانی فه وشه. ندبوو ست سه ره وپه شه
هێزتر  وان به ی ئه گولله  رزاد له ی فه وشه. ن ده ملوێنان ئه  ر له مڕۆ سه ڵآم ئه کات،به زیاد نه تا

ئاسمانی مێژودا هاواری   به  تایه تا هه کانی هه اڵم وشه لێدان خست به  دڵیان له. و تیژتر بوو
  .کات شبونی حاکمان ده روو ره

 

 ..!اڵت سه مای ده ڵک و سه خوێنی خه

   حمود مهدارا 

..!  کی ئێمه ک یه ینێش یه شت عوسمان، سبه رده مڕۆ سه ، ئه مه حه  دوێنی سۆران مامه
  ی پارته دامییانه فتاری سه ر ڕه رانبه به نگی له چی و بێده یان ملکه: یشت گه  که یامه په
 ...فۆنی و پاشانیش ترۆر له کی ته یه شه ڕه یانیش هه  کان، اڵتداره سه ده

کانی  خاڵه  ی بڕینی ڕێگاوبانی پڕ له فه ولێر، و موجازه ن بۆ هه نایه  وه موسڵه  ن لهتێرۆریستا
کانی  شێوازی کاری تۆڕه  مه ئه. ن نووسێکی الو بفڕێن و ترۆربکه ن تاکو ڕۆژنامه پشکنین بکه

یان  که رپرسیارێتییه به  میشه ک هه وه  وان بوایه ر کاری ئه گه و ئه.  تێرۆریستی نییه
  وه وێته که رده ی هه رپرسیارێتییکه ر واش بێت دیسان به گه ئه. ستۆ ئه  گرته ده  وه نازییهشا به
ر  اڵتێکی سیاسی و هه سه رده رکی هه مین و گرنگترین ئه که یه  چونکه. اڵت سه ستۆی ده ئه

ێ ی پ رکه م ئه اڵتێک ئه سه رده ر هه گه تێک دابینکردنی ئاسایشی هاوواڵتیانێتی و ئه حکومه
 . اڵتێکی فاشیله سه ڕێنرا، ده په ڕانه

  توانێ ڕووبدات و کوشتنی تاکه اڵتێکدا تاوانی کوشتن ده سه رده ی هه ژێر سایه له  ڕاسته
نیا  شت، ته رده اڵم ترۆرکردنی سه به. بێت  اڵته سه وده لی ئه شه واتای فه به  رج نییه مرۆڤێک مه

و  خنه ناوبردنی پرێنسیپی ڕه رۆری ئازادی و لهڵکو ت به.  مرۆڤێک نییه  ناوبردنی تاکه له
ڵی و کڕنۆشبردن  مداخستن و گوێڕایه تا ده. موواندا نێو هه  له  ته حشه ی ترس و وه وه باڵوکردنه

تا بکوژو   نییه  وه سته ده بڕی یاساییم به کی گرده یه ڵگه من ئێستا هیچ به.. کولتوور  ن به بکه
ی زۆر  ت و ئایدیۆلۆژیاکه و زهنیه اڵته سه م ده اڵم، ئه به. م شانکهستنی ده  قینه تاوانباری ڕاسته

نووسێکی الو، یان بوێری خوێندکارێک  می ڕۆژنامه ڵه قه له که  وه شێته وه ی لێده وه ئاسانی ئه به
و پالن و  هیچ پرۆژه اڵتێک که سه ده.  وه وێنێته ترۆر بڕه  ی خۆی به و ترسه و ئه. بترسێت

خشین  واجبه بری ڕه بێت و له ڵی و تااڵنی سامانی واڵت نه نده ناوبردنی گه  له میکانیزمێکی بۆ
  به  واج ، ڕه مهێناندا رهه ت و کاری به نعه بواری زانست و سه ت له القییه به داهێنان و خه
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للۆرانی ناو  ڵ و گه مبه اڵتکردنی الت و پات و ته ورکردن و خه مچه رستن و ده په کولتووری پاره
رڕۆژ  هه  اڵتێک که سه ده.. ی خێڵ و ماڵبات بدات بازنه اڵت له سه ی ده وه و مانه حزب

بکوژ و   کات که پتر وامان لێده.. کات ڵک پتر ده وداو بۆشایی نێوان خۆی و خه چێ مه رده سه به
ر تاوانێکی ئاوا  رانبه دان، به مساری و گوێ پێ نه روا خه هه. خودی خۆی بزانین  تاوانبار به

  ر له گه ئایا ئه..  وه دواداچوون و لێکۆڵینه ی به رباره واڵێک ده بوونی هه ر،و نه کێنه اچڵهڕ
؟ ئایا ..بوون ده  مجۆره ربه کان هه وه کاردانه  رپرسێک بوایه شت، کوڕی به رده جێگای سه

؟ ..دکر فتاریان ده ڕه  وه مسارییه خه رئاوا به هه... ری کانی پۆلیس و ئاسایش و دادوه تیمه
بۆ   ند دێڕه م چه ئه  مڕۆ که ئه ؟..!و خوا لێی خۆش بێت رکه ک ده یه یاننامه سێک کوژرا، به که

اڵتی  دانی پۆلێک ئازادیخوازی کوردی ڕۆژهه سێداره کان له واڵه نووسم هه شت ده رده کوشتنی سه
  ر به کانی سه فزیۆنییه هل ته  ناڵه یری که اڵم سه به. نن یه گه ستی ڕژێمی ئێران ڕاده ده کوردستان به

  ڵکینه خه.  ماو سوڕدانێکه ن و ببینن چ سه باشووری کوردستاندا بکه اڵت له سه کانی ده پارته
  مافه  و نه یه ڵکێکی هه ئازادی که  نه..!  وه ته نه  و نه یه کی هه واڵت واتایه  دوا نه به  لێره

وانی تر  هی ئه ی له که ته گیرفانی چاکه  یه سه و که ئه  ربڵندو براوه سه..!  کانی مرۆڤ سروشتییه
ی  وه بۆئه  یه سه وکه وتوو ئه رکه سه..!  وه ی تێدا ببێته تر بێت و جێگای زۆرترین پاره وره گه

ست  ده ی حزبی و حکومی به اڵتترین پله سه ده وی و بڵندترین کۆشک وبه زه  زۆرترین پارچه
  رپرسه ری پێی به ی به وه بۆ لستنه  وه انست ببینێتهبخات، زۆرترین ماستاو بکات و چاکترین ز

 .کانمان رده ڕووزه

 
ڕێز  به: ڵێم م و ده که وزیری خوێندنی بااڵ ده  زیری ناوخۆ بێهیوام، ڕوو له وه کاتێکدا له  له

فزۆنی کرد،  له پرۆگرامێکی ته  شداریمان له به  وه کاتێک پێکه  بیرته ئایا له! ر پرۆفیسۆر دالوه
اڵت  سه ده گرتن له خنه رکی ڕه ئه له  میشه بێ هه منت گوت، ده  به  که رنامه ی به وه ره ده هتۆ ل
نی تری کوردستاندا  که پارچه ی ئازادیخوازی کورد له وه ر ڕۆژێک بزووتنه گه ستین و ئه وه ڕانه
توندو   خنه رئاواش ڕه بێ هه ست ده ده  اڵتیان گرته سه ده دستهێناو جۆرێک له وتنیان به رکه سه

اڵم پاشان  به. ڵت هاوڕابووم گه ین و منیش له وانیش بکه ی ئه کانمان ئاراسته ئاگراویه
ندێک  هه. شێک لێی به  ی لێبگری تۆ بویته خنه وام ڕه رده به  بووایه ده ی که اڵته سه وده ئه
م  وی ئه ڕێڕه  ک ئێوه سانی وه ڵکو که به  ندێکی تریش هانیاندای که یان لێگرتی و هه خنه ڕه
مڕۆش  وا ئه.  وه نه ی خاوێن که که ڵه نده پیس و گه  ڵه بگۆڕن و تۆزقاڵێکیش بێت پاشه  اڵته سه ده

نجام  ی تۆدا ئه که ته زاره وی وه مڕه ڵه قه شت عوسمان له رده ک ترۆری سه ی وه وره تاوانێکی گه
  ئایا ئێوه: پرسم ده  وه اڵته سه و دهنا  نیازی پاک چوونه ی به ڕێزانه و به تۆو گشت ئه له. درێت ده

ریش نا چۆن ویژدان و  گه ؟ و ئه.. ڕێی چین چییه و چاوه..! ر ئا گه ؟ ئه..ست دێت ده شتێکتان له
 .اڵتیدا دانیشن سه ر کورسی بێده سه کات له فتان قبوڵ ده ره شه

ر  سه ترۆرو تۆقاندن خۆی به  وڵبدات به هه  وێت که که دیارده اڵتێک کاتێک به سه رده وجی هه گه
تی و  تۆوی ئازایه  بوون که خته و دوو دره شت ئه رده سۆران و سه. ڕابگرێت  وه اڵته سه کورسی ده
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و  کێشکردنی ئه یشهشاندن و ڕ ڕاوه به. رکردبوو اڵت ده سه ر ملهوڕی پارت و ده رانبه به بوێریان له
و  وه بستی خاکی کوردستاندا باڵوبوونه  ر بست به سه تۆو به زار دانه زاران هه هه  خته دوو دره

 ...ن که تاودا چرۆده ی خۆره رده ڵ زه گه ینێ زوو له سبه

 

 ی تێرۆرکرد؟(شت عوسمان رده سه)نووس کێ ڕۆژنامه

    باغ الل ده جه

کۆلێژى ئادابى زمانى ئینگلیزى  ، له وه رێمی کوردستانه ى ههکان منیه ئه  رچاوى هێزه به به"
دا خوێندکارى 3/0/7505رۆژی   رێمى کوردستان، له ختى هه ناو پایته له

ی  که رمه تیرۆرکراوى ته موسڵ به یان ڕفاندو دواتریش له(شت عوسمان رده سه)نووس ڕۆژنامه
نووسان  موو رۆژنامه هه  ق به رهه و ده یه وره دیسان تاوانێکی گه  مه ئه ".! وه دۆزرایه

کان،  دیموکراسییه  مکه دژی چه لی کوردستان وله دژی ئاسایشی گه مان و، له که قابه ونه
 .نجامدرا ئه

رو،  سه ته ستدرێژییان کراوه ندان ده ی دوایی چه م سااڵنه درێژایی ئه نووسان به رۆژنامه
  ستی یاسا بگاته ده  ک پێویسته ی وه وه ئه، بێ  رکراوه رانبه توندوتیژی و بێ یاساییان به

 .ن سزای خۆیان بگه وانباران و بهتا

موو  پێش هه و له کی زۆر ئاشکراو دیاره یه نووسان تا راده ر رۆژنامه ستدرێژی بۆ سه هۆکاری ده
 ن ده نجامده چاکی ئه نووسی خۆیان به رکی رۆژنامه ئه  رۆشنبیره  م توێژه ئه  که  یه وه شتێکدا ئه

  موو دیارده دزێوو  ن بۆ ئاشکراکردنی هه که فتارده ره  مییانه رده شێوازو گیانێکی سه  و، به
و، ریسواکردن و  وه کانیه شارستانییه  زراوه موو دامه هه ڵگا به کانی ناو کۆمه نێگاتیڤه

  خنه و، رهلدا کانی گه له سه پاڵ مه  ستان له کان و، پشتگیری و راوه ڵکارییه نده ئاشکراکردنی گه
  رجیش نییه مه. اڵت سه کانی ده کان و پێشێلکارییه موکورتییه واوی و که دژی ناته گرتن له
م و کوڕییان  ن و که که نه ڵه کانیان هه چاالکه  تی الوه تایبه ندێکیان، به نووسان یان هه رۆژنامه

اڵم  به. دا شنه م چه کی له هی ر دیارده ئاست هه  موو شتێکدا نیشانیان پێکابێت، له هه  بێ و له نه
و سزادان و،   وه ن بۆ لێپێچینه کاندا یاسای ئاشکرا هه  موو بواره هه  له  که  شتێکی ئاشکرایه

و،  وه وه ندنه سه  ی نایاسایی و تۆڵه وه ر کارو کاردانه به  رێته نابه نێک په س و الیه نابێ هیچ که
 .یستی و شتیواکانی تێرۆر و فڕاندن وجۆره شه ڕه لێدان و هه

نووس، وێڕای  ندان رۆژنامه چه  که   نووسانه ی رۆژنامه قابه الی نه  رژمێره بێگومان سه
ی  وه ها کاروکرده ر جۆره به  ته وتوونه و، که دژکراوه وت و رێبازیان نایاساییان له جیاوازیی ره
توێژی   ربه سانی سه تی که تایبه و به م واڵته ڵکی ئه خه  واو دزێوه کارێکی زۆر ناڕه .توندوتیژی
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نفال و جینۆسایدو کیمیایی و  رژێمی ئه  ی له وه وانیتر، دوای ئه ران و ئه رۆشنبیران و نووسه
ر  به  وه ونه اڵتی کورددا دیسان بکه سه رجی ده ڵومه هه کوژی رزگاریان بووه، له شه رافڕاندن و ره

و  وه پارێزگاری بکرێ و تاوانباران بدۆزرێنه  ڵکه وخه توانرێ ژیانی ئه کرداری توندوتیژی و، نه
  زراوه زگای پۆلیس و دامه کان و دام و ده نجامی کاری ئاسایشه ێ کوا ئه ئه  !سزابدرێن

  شنه م چه ئه  شێ ده  که  زگایانه و ده ێ کوا لیستی گومانلێکراوان الی ئه تر؟ ئه کانه رمییه فه
 ن؟ نجامبده ئه  تاوانه

س و  مان شێرکۆ بێکه که له ک شاعیرانی ناسراوی گه رانی وه نووسه کردن له شه ڕه هه
رتاش و  یکه ندانی په رمه داران وهۆنه تمه نووسان و سیاسه رۆژنامه  ن و له سه عید حه سه مه حه

وانیترو،  ران و ئه کته ست و ئهکاران و موزیک و گۆرانیبێژان و شانۆکاران و ئارتی شێوه
ستێکی  به رمه هه  موسڵ به  ی له که رمه و فڕێدانی ته( شت عوسمان رده سه)دواجارتێرۆرکردنی 
ی  جێگه  بێ، کارێکه وه ردو تێرۆریستێکه نامه  ر جۆره ن هه الیه بێ، له وه ونداکردن و شاردنه

ی  وانه کرا؟ کێن ئه  م تاوانه چۆن ئه: هێنێت دوای خۆیدا ده ندان پرسیاری گرنگ به و چه داخه
موسڵ؟   ندرێته یه ستێک بگه به چ مه ختدا بڕفێندرێ و به ی پایته رگه ناوجه ن؟ چۆن له وه دوایه له
ی تاوانکاران و  ؟ که کراوه مه رچی ئه سه ؟ له رکیان چییه ی رێگا ئه موو بازگانه م هه ئه

 کرێن؟ داووتۆڕیان ئاشکرا ده

بڕین و، داواکارین  رده ده  م تاوانه دژی ئه توندی پرۆتێست و بێزاریمان له به  مهرحاڵ ئێ هه به
زووترین کات  بن و به نگ نه بێده  م تاوانه و، له شانه و گوڕه شه ڕه م هه ستان له ده کاربه

و و پاراستنی گیان  ره به .ل ی گه ر ماوه ست جه رده به  نه کانیان بخه وه کانی لێکۆڵینه نجامه ئه
  له  وه بڕینه و رێگه ره به! وای تاوانکاران و سزای ره ره به! ئاسایش و ژیانی هاونیشتیمانان

رینکردنی ئاستی پڕۆتێست و بێزاری و ریسواکردن و  و به ره به! موو جۆرێکی تێرۆریستی هه
ران  هنووسان و نووس ڵ رۆژنامه گه و هاوپشتی و هاوکاری له ره به! زارکردنی تێرۆریستان رمه شه

 ! ل و ئازادیخوازانه ی گه ره ر بۆ به وتنیش هه رکه سه! ندان رمه و هونه

 

 !کاکەبرام سەردەشت، ئەمە سەردێڕە نوێکەیە

    سەالم عەبدواڵ

لەو کاتە درەنگە کە هێشتا هەوڵی سکترکردنی دەنگی عەبدێکی تاریکسان بووم لە پایتەختی 
وەاڵتەکەم؛ عەبدێک دڵی بە زیندانکردن تا کوشتنی دەنگی بەرامبەر خۆشە، لەو کاتە 
هەوڵمدەدا بەر بە خزمەتچییەکانی سەرمایە بگرم وپێیان بڵێم نووسینەکانتان هیرۆئینە بۆ 

یدەکەم، لەو کاتە کە بێدەنگی باڵی بەسە دنیا راگرتبوو، هەواڵی گەلە هەژارو ستەمد
 \!کوشتنی قەڵەم بەدەستێکم بیست
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 ؟ئەمە چ کاتێکی تەڵخ و دڵگوش و رەشە براکەم، براکەم

 ئەوە چ روویداوە؟

 سەردەشت لە کوێیە؟

 چ دەکات لە موسل؟

 کام دەستی رەش؟

 تیرۆرکرا؟
نەناسراوێک بە تەلەفۆن هەڕەشە کوشتن لە : ەسیناریۆیەکی ئامادەکراو دووبارە دەکرێتەو

خاوەن قەڵەم دەکات و پاشان ئۆتۆمبیلێکی ئامادەکراو، پەتی خنکاندن، رفاندن، دەمانجەی 
بێدەنگ، تۆردانی گیانی بێتاوانی قوربانی لەشوێنێکی نادیار، ئەوجا خوێندنی مانشێتی 

 !هەواڵی کوشتن لە ماڵپەڕو رۆژنامەکان

هەموو زانیارییەکان بایی پوشێک نرخیان  کێ و بۆ و کەی و لە کوێئێمە چی تر ناپرسین 
 !نەما، چونکە کۆپی میتۆدی کوشتنی رێکخراو بە وێنە بەعسییەکەی دەستیپێکردووە

دەزگاکانی پۆلیس، ئەمنییەت و حزبەکان ئاگادارنین و وەک هاواڵتیان بە رێگەی کەناڵەکانی 
 !رۆژنامەسە یا نووسەر: قوربانی !نادیارە: انبارتاو !راگەیاندن ئاگاداری ئەو جۆرە تیرۆرەن

برا دڵنیابە کاروانی بەرەنگاری هێزە کۆنەپەرەست و گەندەڵ و چەوسێنەرەکان درێژەی دەبێت 
و ئەگەر ئیمڕۆ نامەردانە زەفەریان بە سەردەشت برد، سبەی هەوڵدەدەن زەفەر بە خاوەن 

مەحاڵە ئێوە : تیرۆریستەکان بیزانن قەڵەمێکی تر ببەن، بەاڵم یەک راستی هەیەو ەبێ هێزە
بەو ئەقڵە بۆگەن و دەستە خوێناویە بتوانن کاروانی ئازادی ئینسانی لە جەوروستەم رابگرن 
و لەو پێناوە،نە سڵ لە فتواتان دەکەینەوە، نە لە زیندان و سنگمان زۆر بەرفراوانترە لە 

 !فیشەی قینەکانتان

 !یان ئازادی مرۆڤ لە ستەمکاری، یان مردن
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 کانهۆنراوە
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 !بۆ سەردەشت عوسمان 

 شێرکۆ بێکەس

 دوێنێ قەڵەمێک لە شێوەی کۆترێکدا

 بەدەم شەقژنەوە کوژرا

 دوێنێ کۆترێک لەشێوەی قەڵەمێکدا

 .بەدەم نوسینەوە کوژرا 

 ئاسمان گریاو 

 وشە گریاو

 شەقام گریاو

 .شیعریش رەنگی هەڵبزڕکا 

 دوێنێ درەختێ لەشیوەی رۆژنامەدا

 .جریوەوە کوژرا  بەدەم

 دوێنێ رۆژنامەیەک لە شێوەی درەختدا

 .بەدەم خویندنەوەوە کوژرا 

 وتار پژاو

 هەواڵ رژاو

 ستون شکاو

 !خەونیش سەر بەرەو خوار کشا 
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 ئەمڕٶ باخان

 لەمەرگی جۆگەلەیەکدا

 هەرهەمویان

 پژو پۆی رەشیان پۆشیوە

 ئەمڕۆ قەڵەم

 ێکدا(( سەردەشت )) لەگوێ زامی 

 هەرهەمویان،

 ەسور هاژەیان نوسیوەب

 شار بێ رەنگ و

 بێ دەنگ و( با ) 

 خوا دڵ تەنگ و

 !تاوانیش بۆ خۆی رائەکا 

 

 ریبغه

 داغیرهر قهدالوه

 شت و سۆرانردهیادی سهبه

 !.... کانمانی شارهکهریبهغهدوو کوڕه

 ریبییغهمهدهئه ینێوهسبه له
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 شارانی گوڵ مهدهئه

 تای کۆاڵنرهتا سه وهبمهئهمناڵ  ینێوهسبهله

 تا بۆنی خۆشی کتێب

 مکهئهر بهم لهکهت و پانتۆڵه ئوتوودراوهچاکه ینێوهسبهله

  نێم ومگین ئهسپێکی غهپاشکۆی ئهنیشتمان له

  هاوڕێیان: ڵێمئه

  فارانی بێ وهفهی هاوسهئه

 !وا دێمخۆتان بگرن ئه

 پۆشمریبیی ئهرگی غهبه ینێوهسبهله

 گیرفانداله وهکتێبێکی بچکۆلهنیا بهنیای تهته

 ی شتێکم لێ ون بووبێوهک ئهوه

 ڕێمگهکاندا ئهباغهبه

 مکهزۆر بیری دایکم ئهینێوهسبهله

  گرم ورئهمامۆستا وه ئیزن له وهمهرسی سێیهده له

 الی وهنمهیهگهل خۆم ئهپهلهپه

 کاڵدهپاییز هه ینێوهسبهله

 کم لێهاتووهتایهم سووکهکهست ئههه

  ڕۆم وئه
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  شیالندااڵنێک گوڵهپاڵ تهله

  شکێنم ووێک ئهرخهسه

 !بینمیر ئهونی سهخه

 ی شیعری جوانترهوهخوێندنهزم لهحه ینێوهسبه له

 کڕینی کتێبی هاروهاجتر له

 ڵقوڕاندنی ئاوی ساردترهه له

 زانکۆدام بهکهخۆم ئه وهویقارێکی تره به ینێوهسبهله

 یانیباشبهپڕ پڕم له

  یو کچانهماشاکردنی ئهتهپڕ پڕم له

   چاوی بینینتا ئێستا پڕ بهکه

 مدیوننه

 یزویرانهو کوڕهبۆ ئهوهشکردنهکردن و باوهوقهتهپڕم له

  هێشتا پڕاوپڕی ئاشناییکه

 مناسیوننه

 فکی چیخۆیهرێکی پیری شانۆنامهکتهک ئهوه ینێوههسب له

  دا و'' ناتاشا''ی کهخانهقاوهم بهکهخۆم ئه

  ''ڤاسیلی ڤاسیلیۆڤیچ''رێ ئه: مکههاوارئه

  ''؟بارێفرێک ئهچ بهوهرهدهلهئاگات لێیه '' _
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 مگینغه.. مگین ڵێم و غهوا ئه

 !نمکهپشتدا و قاقا پێئهوم بهکهئه

 نیاچوار ئاسکی ته ک کهچییهگالیسکه بمهئه ینێوهسبه له

 کێشنڕامئه

 فرۆشمتر ئهڕێم و عهگهو کۆاڵن ئهکۆاڵنه

  وهخوێنمهڵک ئهبۆ خهجوانانهو دێڕهئه

 کانباغی کتێبهلهوانهشهکه

 چنیومن

  مدهش ئهیان بهمێخۆشانه نگهو تامی ڕهله

  ریونکان وهریبهناری شیعره غهدارههه ل کیه کیه که

 بنڕۆین و منااڵن سوار کۆڵ و ملمان ئهئه

 ئاڵێنتێماندهپوولهپه

 وروکێنگوڵ تێمان ئه

 گوشنستمان ئهه دوهسی چۆڵهفهقهپیاوانی پیر به

 ونکهوه دوامان ئهتاڵهتڵی بهسهژنانی تینوو به

  :مکهم و هاوار ئهدهبائهر ڕۆم و سهر ئهمن هه

 ترعه... تر عه... تر عه

 مانه... وهرنهوهڵکینهخه
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 وهرنهوه.. وهرنهوه

 !تربۆ عهوهرنهوه

 وهکانتانهشاره ڕژێمهئه ینێوهسبه له

 مکهئهکانتانا پیاسهجادده به

 ڕێمگهکانتانا ئهکۆاڵنه به

 ستموهڕائهکاتانا کانهر دوبهله

 چن بۆ نوێژڕوان ئهکانتان نیوهپیره دوکانداره که

  بێ وکانیان ئهدوکانهمن ئاگام له

  فرۆشمیان بۆ ئهی ئاو و کۆالرهمانچهنوقڵ و ده

 وهمهکهکانتان ئهواخانهیانیان زوو نانهبه

 کانتانکتێبخانه نمهیهگهئه ی جوانریدهجه

 وهمهکهر ئهسهبهجادده رکانی سهکتێبفرۆشه

  ڵیانداگهباران باری لهکه

 مدهکانیاندا ئهنامهر ڕۆژسهنایلۆن به

 وهمهدهدڵیان ئه

  ووهباکانهشهناو ڕهچمهئه... م کهڵئهقاچ هه

 کانیانی زویری کتێبهڕهالپه

 وهبۆ دێنمه
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  ووهبمهکانا قوت ئهخۆپیشاندانهله

 ڕ و بزێوکی تهیهکهک چۆلهوه

 گرمکانتان دهتووڕهمیکرۆفۆن بۆ کوڕ و کچه

 کانی شیعرداو کۆڕههۆڵی شانۆنامهله

 نیشمدائهوهپێشی پێشهلهوهلیڤاکسێکهبه

 روبهئهوهڕێنمهپهئهوهری جاددهمبهکانتان لهکوێره

  کانتانی عاشقهچم بۆ مواجهممووان ئهچوارشه

  وخانهستهخهله

 مبهتی شیعریان بۆ ئهربهگوڵ و شه

 ڵێمکانتان دهنگ ناخۆشهدهگۆرانیبێژه به

 بێو کۆترانهی ئهگمهبا گوێمان له... وس بن جارێ 

 ک بسڕنیهقهگرم تا ئارهکانتان ئهناسهکهگسک له

 ... ر بژینهاوڕێیان هه: ڵێمکانتان ئهکرێکارهبه

 !ماندووییتان گوڵ

 کانتانقاڵهوان و بههاوڕێی باغهبمهئه

 وهڵووژهقاڵ و ههقۆخ و پرتهی پڕ لهکیسهئێواران به

  وهترهموو بۆنی عهو ههبه

 !مکهکانتانا دهی ماڵهوشهحهبهخۆم
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 م زانکۆداردهبهله ینێوهسبه له

 بینمفاکانم ئهبێ وهرهفههاوسه... کانی خۆم بکوژه

  یهو بۆنهمان ئهههکهوهیانناسمهبۆنیاندا ئهبه

  کانی ناوخۆ وڕهو کۆاڵنی شهجاددهله

  م بانق وردهبازاڕ و کۆشک و به

  کانیترسناکهتهکایهی حهوڕاڕهله

 ڵممژتوونمناڵییدا هه

 ڵتۆقیونباسک و الملیاندا ههلهکهوهیانناسمهدا ئهمارانهو دهبه

  .... دائاوساوهو بوغزهبه

 مدیونکاندا نهڕووناکه کتێبهله دا کهو ڕوخسارانهبه

 نیشێترسێکی ناکاوم لێئهوهخۆمهو لهوهیانناسمهئه

 *م و بیری ئارامکهبیری دایکم ئهوهخۆمهله

 قرانی دڵڕهفهی هاوسهئه.. ڵێم هاوڕێیان پێیانئه

 جوانهیانییهم بهئاخر ئێستا به

 !یهییهموو تووڕهم ههی کاتی ئهکه

 ک ویهخانهقاوهڵێن چی بچینهئه

  وهر عوسمانهعومهمهی حهکه'' تاغوربهله''یادی به

   ینهر فڕکهژهکی پڕ لهیهقاوه
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  ک ویهباخچهینهرن با الدهیان وه

 وهه'' بۆدلێر''ی کهی شیعرهوهم خوێندنهدهبه

  ینڕدا بکهکانی شهناو گوڵهبهکیهپیاسه

  یکی پشتکۆماوهیهم کتێبخانهردهبهرن با بچینهیاخود وه

  وچاوی کن سێتاقانک لهینهعه

 یه؟ڕێوهمڕۆ چ کتێبێکی جوان بهرێ مامۆستا ئهئه: بپرسین

 بێ؟مڕۆ چ شیعرێکی ناسک چاپ دهچما قوربان ئه

 ی زانکۆ وباغچه بچینهرموون بابفه.. ینا ش قهوهیان ئه

 ڵ بگرین بۆ یادگارکۆمهکی بهیهوێنه

  داکهوێنهن من لهم بدهڕێگه

  بێ ووهستهدهریبم بهپکێک گوڵی غهچه

   متام لێهاتبێ و بیری دایکم بکه

 وهکهناو وێنهمهن دونیا بانگکهت بدهڕوخسه

 کردوونرم بۆ نهفهسهم کهبانگکه و شارانهئه

 ڕۆیشتوومپیایاندا نه م کهبانگکه قامانهو شهئه

 منووسیونی نهو نامانهئه 

 وهتهمخوێندوونهی نهو کتێبانهئه

 داون وخۆمم نهی لهترانهو عهئه



 سەردەشت عوسمان
 

837 
 

 بینیونهێشتا خۆمم تێدا نهم کهبانگکه و ئاوێنانهئه

 وهکهوێنهمهژاریی بانگکههه... ن هاوڕێیان ت بدهڕوخسه

 کانی مناڵیی وقاووقیژه

 و ماڵرهنگدا بهپاییزانێکی دره له وهڕانهو گهوهجانتا پێچانه

 وهکهوێنهمهڕێن باران بانگکهلێگه

 م وکان بانگکهمگینهگره غهوێنه

  پوولهپهبێتهئهریکهخهرینی کرمێک کهڵلههه

  تاور ههبهله

 هاوڕێیان... وهکهوێنهمهبانگکه ن دونیات بدهڕوخسه

  ووهرهوبهسێک لهکهشاندن بۆست ڕاوهده

 قامشهلهوهڕینهپه

  بۆ بازێکی توند و وهگوژمخواردنه

  کیهخهیهی گوڵهوهڵگرتنهواندن و ههخۆدانه

  باراناوناو چاڵێکی بچکۆلهله

 هاوڕێیان... وهکهوێنهمهکهموو شت بانگهڕێن ههلێگه

 سێوی ڕژاوک مزرهیهمیلهدوای زهڕاکردن به

  ووهدێتهسێک کهبۆ کهوهش گرتنهباوه

 ڕوادهسێک کهکهخواحافیزیی کردن له
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  بازاڕێکدا وباڵخییرهک له قهیهپچڕانی ملوانکه

 یوهڵکردن و کۆکردنهقۆڵ هه

      !نگ دڵی شکاونگاوڕهگوڵدانێکی ڕه

  

 ڵێن چی هاوڕێیانده یده

 مساردرانی خهفهی هاوسهئه

 !ت هیچ ناڵێنقهخۆ ئێوهوای خودایه

  جوانه یانییهم بهئاخر به

 !ییهموو تووڕهم ههی کاتی ئهکه

 رهفهیانی سهم بهئاخر به

 !یهریبییهموو غهم ههی کاتی ئهکه

  ... تی من بنرن داوهی وهده

 باران بخۆینیدۆندرمهبا بڕۆین 

 ینبا بڕۆین گوڵ ئاو ده

  وین وکان بکهکی کتێبهڕهناو گهرن با بهوه

 وهخشینهتر ببهعه

 رن هاوڕێیانوه

 رانی بێ باکفهی هاوسهرن ئهوه
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 با بڕۆین... رن ی وهده

 با بڕۆین

 ریب بگرین بۆ یادگارکی غهیهوێنه

 ی هاوڕێیانده

 با

 بڕۆ

    !ین

 7505کۆتایی ئایاری 

 ...رگهەمشتی جوانهردهکر عوسمان برای سهمی هاوڕێم بهئارام ناوی دووه•

 
 

 دایتێخۆمم ئه یكهكچه ڕێت بكردایهر چاوهگهئه

 دحمهزا ئهشه*

 كان روخابنر دیوارهگه تۆ چیه گوناحی
 بێتزیندوو هه ت دڵێكیناو سینهر لهگهچ تاوانیكه

 .......دایكبویشیا لهباوه لهبیت كهو جوانیهئه ر عاشقیبۆتۆ گه تاوانهبۆچی
كانی شكسپیر ونهخهئازادیدا بۆ الیئاسمانیرز بهر بهن، گهدهر چ تاوانیك سزات دهسهله

 .بفری
 ، وهبرنهدر دهغهشمشیریكانی تۆ بهرعێك باڵهچ شهبه
 نی تۆ سڕ ببون،مهدریژایی تهبهیوبااڵنهئه

 ..فریتوهوسانهزوڵم وچهپڕ لهئاسمانێكیو بهوهو كردتهتا هاتی

 ..دایی خومم پێئهكهم، كچهكهدڵدارهڕێت بكردایهر چاوهگه
 ،وهتهو زیاتر بتخوێندایهتر، تۆزێكیبرت بگرتایهبوو سهده
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و ت تر بویتایهدیقهو بهوورتربوایهن، دهها ههوهئینگلیزیدا دێڕیبیدهئههێشتا زووبوو، له
 .وهتهبتخوێندایه

 .بوونرد نهو بێگهپاكوهخویندبوتهیو چیرۆكانهموو ئههه
بێگوناه نه، چاوێكیكردیئهڵگهكان لهجوانی ئینگلیزهی چاوبازیان بهوچاوانهموو ئههه

 .بوون
 .بووم كردن نهدرو زهو غهتخیانهخڕ بێمێزێكیوریچوار دهیوهخڕبوونهموو گفتوگویكیهه
 .بوووتوو نهركهت وسهدالهعهو بهداركان بریقهموو شمشێری سوارچاكههه

 بوویفێر ئهو شتانهموو ئهههبرت بكردایهر سهگه
 ... كردی خۆم ئهكه، باسی تۆم بۆ كچهبرت بكردایهر سهگه

كهملهكانی مهو ئازارهكانیو دڵڕفێنی تاڤگهكاندۆڵهك جوانی، وهیهك ههوت، عیراقیهپێم ئه
 .ڕێگهدوای دڵداریكدا دهبه.. یكهته

ی كاتی وانهئهنجانهو گهلهوهیتهبێ بیر بكهبووی زیاتر ئهورهر گهگه... وت پیم ئه
و ن ، دژی ئهكهرپادهشۆڕشێك بهیوانهكردن، ئهو قۆشمهر بردنسهبو كات بهگونجاویان نیه

 .یان بیانگۆڕنستهجهناتوانن بهی كهاڵنههه

خوازبێنیكهمهوت ئهی خومم ئهكهكچهكرد، به، داوای ئیمیلی تۆم ئهبرت بكردایهر سهگه
نهیكهدڵدارهت لهكات خیانهلێدهش وایوهر ئه، ههفایهوهبه، عاشقێكییهقینهراستهرێكی
 .كات

 .وهیتهی بكهداواكهجدی بیر لهبهبێئه

شوێنێكیتر، بگۆڕیلهو ریسواییونییو قێزهراییبهكیفیشهتوانی، دهبرت بكێشایهر سهگهئه
 وتن،ركهو سهویستیخۆشهزوبانیبه
وهتهكهكراسهبهیو خۆڵهك ئهكێنیت وهخۆت بتهیوهكرد، بۆ ئههێز دهبهتیوهرانهوسا گهئه
 .اڵس بووهمه
 .ت بچێنیو ئینسانییهكسانییهخۆت تۆویزوویئارهكاندا بهو شاخهناو دۆڵله
 تۆ چاوڕێت بكردایه... نهار تهگه... نهار تهگه
كهكچهسگیرانیدهببیتهكرد كهئهنام نهمهو تهناسیتمئه، من نهت بكردایهوانهر ئهگهاڵم ئهبه
 .م

 بینیئهكانتا نهناو دێڕهولێرم لهوسا جوانی شاخ و دۆڵی ههئه
ئهئاشنا نهو پێیوت كهئهرنهجیهاندا دهنگ لهها دهلیونهنگی مهناو دهت لهكهرزهبهنگهده

 بووم،
 .ڕشتیئهفرمێسكیشم بۆ نه
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ماڵئاواییمان ت كهو رۆحهك لهك پاڵپشتییه، وهوهكردهئهخۆشم باڵونهیكهوێنه
 ......لێناكات

 .م كهكچهسگیرانیدههیوا بووم ببیتهی بهو دڵدارهئه.... یئه
 .شت عوسمان نوسیوهردهسهیناوادهرگیبۆ مهیو شیعرهئهبییرهعهأحمد شاعیرێكیشژی* 

 

 پێشکەشە بە سەردەشت عوسمان

 )هیدایەت مەال عەلی(

 هەموو ساڵیکسەردەشت عوسمان 
 لەگەڵمانا گەورە ئەبێت

 لە ناخمانا چرۆی عیشق و
 تۆوی ئازادی ئەڕوێنێ

 سەردەشت عوسمان
 هەموو ساتێک لەگەڵمانا پێئەکەنێ

 تریفەی مانگ
 تیشکی هەتاو

 لە ڕووخساریا پەیامێکی زۆر ئینسانی دەگەیەنێ

 

ــــه ــــ ــــازادیرهبـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  و ئـ

 (لی ندی عهبه) 

 ی ئاسمانکهروازهری دهبه

 داڵ بگرنبه

 کانیشگرژو مۆنهورههه

 ڕپهردهوه تازهیانهی بهکازیوهله

 تاوگیانی خۆرهنهردهبه
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 کانی ئاسۆششینهچاوه

 باشهدڕکی ڕهن لهپڕکه

 نترین قوفڵیش بدهورهگه

 کانی نیگاگشت گۆشهله

 ردوونار بستێکی گهههله

 بنوان ههپاسهزاران هه

 ک شت بێگومانمیهمن له

 کان کانی پاساریهڕهتهقووتهڕنهزه

 بن فڕکێ دهر فێری باڵههه

 

 وهلێکۆڵینه

 (لی ندی عهبه)

 ت کراتوپهباخی میرا لهکێ لهمێخهگوڵه

 و بۆ خۆی ماخۆالنی بووئه.. ووتیان 

 کردڵ دڕکی پیر ئهگهستبازی لهده

 وانیرخهباڵ ئه کییهنگاڵهڕه

 ر تیربهی ماڵی پاشایا درایهکهئاسمانهله

 و بۆ خۆی هارو السار بووئه.. ووتیان 
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 گرتتیر ئهڕێی له

 ی ماڵی کوێخایاکهکارێزهله

 کی عاشق ڕاوکراماسیهسووره

 زاج بووریب مهو بۆ خۆی غهئه.. ووتیان 

 کرد لێوی قوالپ گیر ئهلێوی له

 نا بوونکوێخا فهڕۆژێ میرو شاو 

 خدۆزهبه.. ووتم 

 ببزوێنگهم نهستهجهک لهیهمووه

 فام بوونوان بۆ خۆیان گێل و نهئه

 کاریڵ بهیان تێکهنجهست و پهده

 کرد ئیل ئهعیزره

 

 !! ..ویژدان 
 (زیزمید عهحه)

 گۆووتێک هاتهمزگهنه

 هۆشی وهک هاتهالیهمهنه

 کووڵ گریاوموسوڵمانێک بهنه

 شی پۆشیک ڕهقێ یهفهنه

 .. ک وتییهمنارهنه
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 کێ خودایهڵستانهنگهم جهله

 .. دیندارێک وتینه

 . ی نۆشیپێکی خوێنی ئێوهرماڵی ئێمهر بهسهکێ له

 ( شت عوسمانردهسهنووس کاکه ڕۆژنامهبه  شهپێشکه )

 

 * گه ر قه ڵه مێ

 (نالی پێنجوێنی)

 گەر قەڵەمێ،به وشەکانی 

 گەر نووسەری،به بابەت و ڕستەکانی

 ڕۆشنبیرێ، به پەیڤین و وتەکانی

 شاعیرێکیش، به هۆنراوه و شیعرەکانی 

 ده م بەخەنده،الی فیرعەونێ،ڕاوه ستابوون

 له دیوەخانی سوڵتانێ ،خەریکی باده نۆشی بوون 

 تا پێت ئەکرێ،هاوڕێیەتی قەڵەم مەکه 

 یەتی نووسەر مەکه تا پێت ئەکرێ،دۆستا

 تا ئەتوانی،گوێ له ڕۆشنبیرێ مەگره

 تا ئەتوانی ،به شاعیرێ سەرسام مەبه

 گەر نووسەرێ، لەدەڤەری هەر پاشایه ،ئازار درا
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 گەر کوانووی ڕۆژنامەنووسێ ،الی پاشایه خەفه کرا

 گەر قەڵەمێ،الی سوڵتانێ لێی ئەدرا 

 گەر قەڵەمێ،الی سوڵتانێ،تیرۆر کرا 

 بەرز،بقیژێنه دژ بەپاشا،دژ بەسوڵتانبه دەنگی 

 پڕ بەگەروت،هاوار بکە،بمرێ پاشا ،بمرێ سوڵتان

 گیان" سه ردەشت"، ئه ی "سۆرانی مامه حه مه"هۆ 

 ئێوە نموونەی ئازایی و بوێری گەنجی سەردەمن

 ئێوە شەهیدی ئازادی و پەیڤین و وشەو قەڵەمن

 ئێمه بەڵێنتان پێ دەدەین ،هەتا ماوین

 ،له بکوژان قەت خۆش نابینبێدەنگ نابین

ئەم پەیڤانه ، یەکەم بەرهەمه شیعری نووسەرن،پێشکەشه بەڕۆحی شەهیدانی : تێبینی* 
 . قەڵەم ، کاکە سه رده شت عوسمان و سۆرانی مامه حەمه

 

 شتردهسه

 (دحمهسمکۆ ئه)

 با بڵێن بهتکایه 

 تۆریت و نه

 گرێت ڵنهره ههڤهم دهست لهده

 ئاسمان بڵێن به 
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 گۆڕیت و نه

 گرێت ڵنهنگی شین ههڕهڕق له

 دار لهوه بپاڕێنه

 نی کاشوڵکهتا به

 کات وز نهنگی سهی ڕهالقهفه

 تکایه

 اڵش بڵێن قهبه

 خاتنی شار دانهدیمهچاو له 

 واڵش بڵێن ی شێخهکهقهقلهحاجی له به

 بێت و خوێنی دایکی خۆش نهله

 بێ ئاسمان بێزار نهفڕینی له

 کانیش بڵێن دایکهبه

 قۆ و چهنه کهمکی خۆیان نهمه

 رم باتی سنگی نهله

 کان می مناڵهدهنهخهئاسن نه

 ولێریش بڵین ههبه

 دات رنهکان بهردهزهشتهدهئاگر له

 و شارهئهچونکه
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 شارهوهکانهشتهردهسهبه

 

 شتردهسه

 (شت ردهسه) 
 مکهیانه هەسته کوڕهتی بهسیهو بهخه

 تۆ زێك بنوسه له دەفتەرەکەم
 ئازار دایکی شیرینمکێشهمه

 هه ر کوڕی تۆ نیم کوڕی هەموانم
 زانست و ژینت بۆته ئاواتم

 لێن من تاوان بارم خەم بارم ئه
 تاوانم نیه زۆر بێتاوانم

 پێنوس دە ست چقلی چاویانه
 ژیرو زیرە کی چاو نەت سانه

 رتتلی سهیت به قهکهس ئهپێنو
 دەرئەچێ لەماڵ چاوەرێ مەرگت

 تکهرێبێت ئیزرا ئیلهنەك چاوه
 م دنیایه زولمت لێکرائا له
 تا له تائریخ نوسراتا ههبۆ هه

 کورم تۆ مەڕۆ چاوم له رێته 
 زە میرو ویژدان له جه سته و خوێنته

 

 

 " لە کڵۆڵى ئەم حەرفە شێتەیە زەمەن دەوەستێ"

 بەڕوحى سەردەشت وسۆران پێشکەش
  جەبار عەزیز

 
 تۆ کە غەریبترین مەخلوقى خشۆکى 

 هەنگاوت نیە بەسەر زەویدا ڕێ بکەى 
 کوا حەقى ئەوەت هەیە عەشقى هەتاو بیت ؟
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 کوا حەقى ئەوەت هەیە لە خزمانى بارانبیت ؟
 کوا ئازیزم چڵو چێوى ئەم بەندەرە دۆستایەتى ئێمەى پێوەیە ؟

 تۆ کە میدالى موقەدەست بەسنگتدا هەلنەواسیوە 
 بۆ دەتوێت تەعبیرى بروسکە بکەى 

 تۆ کەخشۆکى ژێر زەمینێکى شێدارى 
 ت خزمایەتى عەمامەى لوتکە بکەى؟ َ  چۆن دەتوێ

 تۆ کە لە سەوزبوونى حەرف دەڕوانى 
 ئەى چیدەڵێى کە لیباسێکت بۆ بچنم 

 رەنگى تۆخى ئەرخەوانى 
***** 

 ن بەدیدارت خۆشحاڵم ئەى هاوڕێ گیا
 لەمێژە چاوەڕوانیم ئەم ڕۆژەیە

 ئاخر وەک ومن زانیومە وشە سنوورى نیە 
 ئەى تۆ بۆدەتەوێ سنوربەندم کەى 

 قەڵەم موڵکى قەفەس نیە 
 تۆ بۆ دەتەوێ لەقەفەسم بکەى

 ئێمە تۆوى حەرف دەچێنین و رستەى نەستەق دەچنینەوە 
 ئەى تۆ هاوڕێم ؟

 چریکەى خالقى و  پێم بڵێ بەیانیەک گوێت لە
 ئێوارەیەک گوزەرت کردووە بەنێو دونیایى پاکى پەشێودا 

 دەپێم بڵێ هاوڕێم
 من و تۆ هەردووک قوربانین 

 تۆ دەتەوێۆت پایەدارى کورسیەکى شەل ببەیتەوە و 
 منیش دەمەوێت لەم زەمینە حەر ف شین بێت 

 تۆ کەئەم چڕنوکانە شک دەبەى 
  چ کارت بەسەر نەرم ونیانى ووشەیە

****** 
 لەداوێنى پەڕەى رەشى رۆژنامەیەکدا 

 ئەم مانشێتەم خوێندەوە 
 هێشتا ئومێدێک هەیە بۆ سەوزبوونى شەقام

 ئومێدێک هەیە هاوڕێم 
 لەبەردەم خەیاڵى عارفى خۆمان دانیشین 

 بەرچنەیەک لیکدانەوە بەدیارى بنێرین بۆتان 
 هاوڕێم چ مەستە ئەم بەیانیە؟

 ى ئێمەدالەبەردەم کەرنەڤاڵى شیوەن
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 سەوزبوونى شەقام چ خەندەیەکى گەورەیە؟
 بەیانیەک لەنێوان خەو بێداریدا 

 تریفەیەکى ئەرخەوانى پێچى مەچەکى گرتم 
 رۆشنایمى ئااڵندە سەرو ملى قەڵەمەکەى کاکە سەردەشت 

 سۆرانم دیت لەسەر مێزى
 عەبدالخاق مەعروف دانیشتبوو بەیەکەوە 

 وەلەگەشتى مەریخى مەنگوڕى ووردەبونە
 دواى تاوێک گوڵەگەنمێکى ئەسمەر 

 بەوەسێتێکى خوێناویەوە هات و روخسەتى دانیشتنى خواست 
 گوڵە گەنم کە رەنگ و دەنگى سەردەشت بوو
 بە فەرهەنگێکى رەنگ شینى ئۆکسفۆردەوە 

 داڵغەى وەرگێڕانى وتارێک لەسەر عیلمى مەنتق بوو 
 هاوڕێم داڵغەى غەریبى خۆت نەبێت

 زگى کەسمان تێرناکا لەم وواڵتە قەڵەم 
 بەاڵم وەک شەراب خوێنمان فڕدەکا 

 ئەمە تەعبیرى خەونێک نیە بە شەبقەیەکى کالسیکیەوە 
 نەدەرکەوتنى ئێوارانى خەبەرە گەرمەکانى ئەم ووالتەیە 

 ئێوە لە ئاوێنەوە دەڕوانن رقتان لەڕوونى شوشەیە
 تروسکایى مۆمێکتان پآ تەحەمول ناکرێت 

 کانتان گەورەترین گڵۆپى پێوەیەلەکاتێکدا ژوورى خەوە
***** 

 "*ئەى حەرف قەبرێکم بۆ هەڵکەنە بەپانتاى عەڕش"
 چیرۆکى من زەلیلى ئەم تنۆکە خوێنەیە 

 کاروانى من پێکى ژەهرى سوقرات و 
 مێخى مەچەکى مەسیحى پێوەیە 

 لە کڵۆڵى ئەم حەرفە شێتەیە زەمەن دەوەستێ
 کوا نیشتیمانى من شایانى ئێوەیە 

 ئەم حەقە کڵۆڵى زەماوەندى وشەى پێوەیە  ئەى حەرف
 تیراژى سەبرم زۆر لەوە بەرزترە کەهیواى ئێوەیە

 کوا هەناسەى مەندى ئێمە موسیبەتى فرۆشتنى نیشتیمانى پێوەیە 
 قەڵەم دەردێنم لەسەر سەبرم دەنوسم خەرمان برەکەت وشە 

 .......فڕکردنى خوێنى من شایانى بەخشندەى ئێوەیە 

 
 ڕێبوار سیوەیلە نیوە دێڕێکى *
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 پشکەشە بە دایکی شەهیدی ئازادی پێنووس کاکە سەردەشت ی نەمر

 پشکەشە بە دایکی شەهیدی ئازادی پێنووس
 کاکە سەردەشت ی نەمر

 مەهاباد بەکر

 
 دایە گیان تۆ فێرت کردم

 دڵم بکەمە شارێك خانووەکانی پڕ بن لە خۆشەویستی
 ..شەقام و کۆاڵنەکانی پڕ بن لە ئاسوودەیی

 ..فێرت کردم
 لە پێناوی ئازادی نیشتیمان دا 

 هەرچیم هەیە پێشکەشی بکەم

 .بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی پاداشت بم
 ..دایە گیان ،فێرت کردم
 ڕاستگۆ بم لەگەڵ خۆم

 بۆ ئەوەی بتوانم ڕاستگۆ بم لەگەڵ نەتەوەکەم،نیشتیمانەکەم،دراوسێکانم،هاوڕێکانم
 دایەی شیرینم،فێرت کردم

 ،پێش ئەوەی داوا بکەم خەڵک لێم تێ بگاتلە خۆم تێ بگەم 
 ..فێرت کردم

 بە دڵێکی گەورەوە بڕۆم بە پیر شەکەستیەکانمەوە

 ..بۆ ئەوەی بگەمە سەرکەوتن
 فێرت کردم

 هەرگیز خەم نەخۆم،پەشیمان نەبم بۆ ڕابووردوویەک کە گەڕانەوەی نیە
 ..شیرینەکم دایە،فێرت کردم

 بڕۆمهیوا بکەمە مۆمێک لەگەڵما بێت بۆ کوێ 
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 لە هەر شوێنێک بم،لەبەر ئەوەی هیوا بەردەوامی ژیانە
 ..فێرت کردم

 چۆن پردێک درووست بکەم لە هیوا و خۆزگەکانم

 پەژارە،چەوسانەوە،بۆ ئەوەی کەسی خەمبار نەبێ..بەسەر دەریای شەوەزەنگ،خەم 
 ..چاوی من دایە ،فێرت کردم

 زەردەخە لەسەر لێوم بێت هەمیشە

 بۆ ئەوەی زەردەخەنەی مندااڵنی وواڵتەکەم بێبینم 
 فێرت کردم،لە هەلەکانمەوە فێر ببم

 بۆ ئەوەی لە ئەزموونی مرۆڤایەتیەوە
 فێری ئازادی مرۆڤ ببم

 ئاوا فێرت کردم لە قوتابخانەکەت،دایە گیان
 کە ببمە مۆمێک و بسووتێم

 خوێنم ببێتە ڕووبار
 دایە گیان..هەتا ڕۆژ ئازادیمان دێ

 

 خییبوونیا

 !ڵویستنهه به( شتدهرو سهسۆران)ك ی وهوانهموو ئهههبه شهپێشکه

 !مامێکی سرك بوو ند نهئای چه
 ستپێکی بووپنتی دهئێره
 پنتی کۆتایی،لێره
 ك بووڕێیهی راستهکهرێگه

 هێڵێکی ئاساییراسته
 نێزیك نێزیك تا دوایی؛

 راکشاندا،ر لهههلێره
 کراوستوور دهو ملئهسكکه
 كو نیشانوه
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 اڵی پان پانگه
 ورشانیو سهسنگدرا لهده
 کوێخای دارستان؛کرا بهده
 ی بۆی دانران،رجهو دوو مهئه
 وربگرێن وهوهدهرمان لهفه

 رازبهڵهك بزهجارجاریش وه
 ...کان ورهگهختهمی درهلیتاوی دهنیی بێت بهتێر خه
 !سرك بوو  مامێکیند نهئای چه

 بینییدهوهوهونی بهمێژبوو، خهو لهئه
 خوازی خۆی،به

 ز نی ئاوههریمهسێوی ئه
 وخۆراکی گیانبهبکات

 رباز بێت بۆی؛ده
 تکاوفرهنهبههارهو بهئه
 تیی،پێی پهکاندا، بهردهاڵ زهدوای گهبه

 یکا؛نیی تهو رووتهشترێی ده
 ویستیدهو نهئه
 ست بێتههبهو کاتهئهنها ته
 ،ناچارهکه

 قوتووی زیویینی شکاوی
 مامی کوژراویری نهسه

 ست بێت؛دهنێوهاوڕێی لهکۆنه
 ویستیدهو نهئه
 ست بێت،ههبهو کاتهنها ئهته
 ...ی خۆی بێتترسێت نۆرهدهکه

 !مامێکی سرك بوو ند نهئای چه
 کرد،زی دهحه
 وك بێیهچیلکهنها چڵهته
 بێ؛پێوهبه

 وزوو بێك دهرێکی باریك باریك وهسێبه
 مینێکی دێمدا،رزهسهله

 مامێکی تینوونهتووله
 مامێکی برسیینهتووله
 كو شمشاڵمامێکی کون کون وهنهتووله

 !وزی بێ نهو وهاڵژێتریا ههسێبهله
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 لیعهسیروان بابه

 

 ! ستاینوستان ڕاوهستهدهئێمهربڕدرا و سهوهرچاومانهبهبه" جوانی"

 جافرزهته 

 !رێخ بهنی دۆزهردی گوڵخهدهن بهسێ گوڵشهركههه

 وئێمهوهیان ڕازاندبۆیهكانت جادهی تۆ بوو، وێنهمڕۆ چلهئه

 .بووینت دهالتدا ڕهزار بهرمهشه
ی خهیهنێرگزێك لهگوڵهك كان وهجادهبیت كهدهتۆ جوانترین وێنهی بزانیت كهوهك ئهوه

 نخۆیانی بده

 !وهبریسكێنهكانت دهستاوی و چاوهراوه

 ،ی قیرسیچمهئه

ت بویت كهمهڵهبوو تۆش سواری قهی دهكهسیحریهسكهر سواری گهك چۆن هاری پۆتهتۆ وه
 .ش كردت ڕووڕهری خۆت خوارد و ئێمهسه.. رز فڕیتو باڵت گرت، به

تفت لهنگهت رهوهت پێش كوژانهنانهچاوقایم بووی تهندهوهچی ئهڕۆیت، كهتزانی دهتۆ ده
خۆت وهوانت لهستی خوێناوی ئهك دهیهندهخهكانت كردبێت، یاخود بهچڕوچاوی بكوژه

 !شاندبێت

زاری خۆمان رمهت بۆ شهئێمهوهتهو منداڵی و جوانیهبرینێك، پرسیارێك، بهتۆ بوویته
 .جێهێشت

كی یهیارهسهدا لهم ترافیكالیتهلهنگهكانیشت هێشتا، نادیار و ئازاد ڕهت چوو، بكوژهتۆ چله
 .نكانی من بكهفرمێسكهبهگاڵتهوهشهجامڕه

 !مێنێدایكت نه
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 !ت چوتۆ چللله

 زارم،رمهكوردبوونم شهلهوهمنیش چل رۆژ و چل شه

 !مێنێیش دایكت نهچاوانم بڵێم وهفرمێسك لهم و یری تۆ بكهسهبێت رۆژانهمن ده

یادم، من وههێنایهوز و سووری دهیان یادگاری سهرگبوونی تۆ دهمهكۆلێژی ئاداب تا جوانه
قاوهو چهوهستتهدهبهكهوێدا دێم و تۆ هێشتا گوڵهبهوهمهكهڕم و بێز دهپهوێدا تێدهئێستا به

 نازی،قۆزیی خۆت دهسوو هێشتا به

 !ی دایكت بمرێوه

 !دایكبوویكوێری لهڵێی بهده

بهكهك تۆ ئاودراوهنجانێكی وهخوێنی گهبهقامانهم شهتبیستبوو ئهتبینیبو، نهر نهگهمه
 بڕدڕان؟ردهوز گۆشاوگۆش سهرد یاخود سهت كراسێكی زهنانهتاوانی ته

تۆ كوڕێك بووی شاگهكهوهنهخهرمان دهكانت بیو چاوهشهستت هێشتا گهی دهكهتۆ، گوڵه
 .نیكهدنیا پێدهیی خۆت بهزهربهجوانی و جهبهشكه

 م،كهرگهی جهوه

وهكرباز بێ و تۆی خافاڵندبێ لهیاری مهكچێكی عهو دوورهئهنگهی، رهكهیری دوور دهتۆ سه
 .كانت ببینیترپێیهی خوێنی بهلهجۆگهی كه

ڕین بهكاندا تێپهجادهند بهرچه، تا ههوهتهت ناوهو بۆ ئێمهكهیهتۆ بۆسه ییهو وێنهئه
 !ستاینوستان ڕاوهستهدهربڕدرا و ئێمهسهوهرچاومانهبهبه" جوانی"كهوهبیرمان بێته

 

 !سەفەر 
 شێرکۆ بێکەس

 لە سەفەرێکى شیعردا
 (( چەمچەماڵ)) لە قەراغ دڵى 

 دوو لق هێرۆى سەرلق سپى
 بەرزم بینى و ناسیمنەوە و
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 بە راکردن چوم بۆ الیان
 نیت(( سەردەشت عوسمان )) تۆ : وتم

 !؟((سۆران )) ئەویش 
 ڕێگەم ئەدەن بۆ یادگارى ئەو دڵەى

 داتان بە رۆژنامەى باران
 رێگەم ئەدەن

 . !پێکەوە وێنەیەک بگرین؟
 یەک هات و (( با  ))

 پێکیشەوە سەریان لەقان
 : وتى(( سۆران  ))
 . !ەى کێ وێنەکەمان بگرى؟ئ

 : شیعرێکم پێش خۆم هاتە جواب
 خەمت نەبێ

 لە دووالوە ئەمانگرن
 لەسەر قەاڵى هەولێرەوە و (( عەبدولخالق  ))

 لەسەر قەاڵى مەقاماتى عەشقیشەوە 
 ! ((عەلى مەردان ))

 

 وهڕێتهگهرمیان دهکاندا گهکهی چۆلهی باران و جریوهڵ نمهگهک لهیهئێواره

ڵگرێ رۆژێک دێ گهرمیان ههی گهکهکوردییهرو قاتهفتهکتێب و ده: رمیان بڵێن دایکی گهبه
 کانداکهی چۆلهی باران و جریوهڵ نمهگهلهوهڕێتهگهرمیان ده

 ڵ خۆر ئاوابوونداگهک لهیهئێواره
 دڵی شاراکات بهخۆی ده

 دارگای ماڵ دهدهسپایی لهئهبه
 ؟کێیهوهئه:  ڵێدایکی ده

 گیان منم مندایه: ڵێ رمیان دهگه
 مبینێس نهبا کهوهرهبکهرگاکهده
 نباران بکهکان ماڵمان گوللههارهکدارهک چهنه

 چۆڕێر دڵم خوێنی لێ دهی سهکهئێستایش برینهوهرهبکهرگاکهدهدایه
 مبینێس نهبا کهوهرهبکهرگاکهدهدایه

 ووهکاتهدهرگاکهدایکی ده
 ستاوهوهوهشێک گوڵی سپییهباوهبینێ بهرمیان دهگه
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 تهڕاوهم گهکهرمیانهگه: وێ هاوار کات و بڵێ یهده
 کاو هیچی بۆ ناوترێ هیچشی پێدا دهاڵم باوهبه

 بێنیاییدا وا شێت دهتهت لهکهخوشکهوهژوورهرهم وهکهرگۆشهجگه: ڵێ ئا ده
 وهبیر چۆتهرگی تۆ یاریکردنیان لهدوای مهکانت لهرهبرادهوهژوورهرهوه
 کهباڵشکاوهی کۆترهم ئهکهکورهوهژوورهرهوه
 بنت دڵشاد دهوههاتنهک و شار بهرهترسێ گهمهرهوه
 وهژوورهرهوه

 خوێنی تۆ و ڕێژوان و شێرزاد و ئومێد و
 لی شید و عهد ڕهمهرکارو بیالل و محهسورکێوو سه

 رکرددهرو نیشتیمان بهدهکانی شار بههارهکدارهچه
 بێت هیچهیچ ترست نهوهژوورهرهوه

 رای ئازادیسهرای گۆڕی بهرکی سهردهبهخوێنی ئیوه
 دیکانمان هاتنهونهخهخوێنی ئێوهبه
 بێ ؟هیچ ترسم نهدایه: ڵێ رمیان دهگه

 در و کوشتن و خوین ڕشتن چیرۆکی غه
 وهبۆ مندااڵنی شار بگێرمه

 کیهچۆن چۆنی ئێوارهوهبۆیان بگێرمه
 مکهقامی شارهشهله
 اڵڵی خوێنیان کردمکان شههارهکدارهچه

 وهیاڵهون و خهخهدڵێکی پڕ لهبهوهبۆیان بگێرمه
 مردموهکانههارهکدارهی چهی گوللهم ڕێژنهدهبه 

 گیان چ مردنێکی پڕ ئازار بوودایهئای 
 وناسهتا دوا هه

 دیار بوودوا نیگام روخساری شێواوی تۆم لێوه
 درهم چیرۆکی کوشتن و غهتوانم ئهگیان دهئای دایه

 وهبۆ مندااڵنی شار بگێرمه
 ک سرودی نیشتیمانموو مندااڵنی شار وهم ههکهرمیانهگه: ڵێ دایکی ده

 رهبهیان لهوشتنی ئێوهدر و کچیرۆکی غه
 گیانی گیانمرهوه

 ی دڵ و فرمێسکی سووری چاوانمکسپه
 بێ تۆبم ک ساتێ بهئیتر نابێ بۆیه

 واری نائومێدی وم و ئاسهدوای تۆ کانگای غهمن له
 گریان و ئازار و ژانم

 بێ بڕۆمگیان دهنا دایه: ڵێ رمیان دهگه
 وهتا دێمهبگرهو گواڵنهئه
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 بڕۆمبێ ده
 

 کانی تر منداڵترمهیدهشهمن له
 بێت بڕۆمدهوهتهموویانم هێناوهی ههڕاسیپارده

 
 ی ئومێد ببینم کهرهنسک و هاوسهئه

 ووهبێتهت ژیر نهنسک تا قیامهبوو ئهوهرانی ئهئومێد نیگه
 خۆتوهرهس خۆت وهشیرم ناوێ بهباوکه: بڵێ
 ئامێزم بگرهین ئاوا لهوهدا پێکهکهوینهک لهو جارێکی تر وهوهرهوه

 ک کردیهیان لهکان ئێمهدارهغهکدارهی چهم بڵێ؛ گوللهکهرههاوسهیوت بهئومێد ده
 جێیانبێڵم،هات بۆ ڕۆژێکیش بهکوا من دڵم ده

 
 یکهویستهخۆشهم بهتا بیدهکی شێرزادم پێیهیهنامه

 نجێرهلێم نه: م بڵێ کهویستهخۆشهبه: یوتشێرزاد ده
 اڵم ئاخڵێنی خۆم بووم ، بهنی بهمن خاوه

 کانهارهکدارهچه
 کانبێدڵهکدارهچه
 کوشتن و نائومێدی،یان گۆڕی بهشقی ئێمهعه

 ی باوکم و دایکم و وهی بینینهند تاسهوای چه: یوتشێرزاد ده
 م،کهکانم دهمبارهغهخوشکه

 
 وهناوی رێژوانهبهبێت بڕۆم گیان دهدایه
 : یوتباوکی ڕێژوان بڵێم ؛ ڕێژوان دهبه
 وهکاتهک نهژدیهایههیچ ئهرگا لهباوکم بڵێ دهبه

 شیعریوت من دڵم پڕبوو لهرێژوان ده
 شقی خاکزۆر شیعرم مابوو بینووسم بۆ عه

 مناکهیدی خهشیعرێکی شهچی خۆم بووم بهکه
 

 ی بینینی منی کردرکاتێک تاسهههباوکم بڵێ ؛ یوت بهسورکێو ده
 .بموێ دهر لهوێم و ههرای ئازادی من لهبا بچێت بۆ سه

 .شکێدر دهستی غهتا ده
 

 الربیت بڕۆم بۆ کهبیرم چوو دهئای دایه
 ترسناکنکدارانهو چهئاگاداربن ئه: الر بڵێم ماڵی بیالل و شاری کهبه

 دڵدابووخودای لهکانی موو ناوهبیاللێکیان کوشت هه
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 .کان خوا بووماڵی ناوهرگوللهبهوان دڵێکیان دایهئه
 

 نیا ناڕۆیتتهم بهکهباڵشکاوهنا کۆتره: ڵێرمیان دهدایکی گه
 منیش دێم،

 کانیش بهێنهگوڵهدایهباشه: ڵێرمیان دهگه
 ولێرههبچینهوهوێیشهرکوک و لهکهبچینهوهالرهکهبێت لهده
 .شت عوسمانردهو سهمه حهر گۆری سۆرانی مامهسهمهخهدهگواڵنهو ئه

 شڕهکاکهمهحه
2011 

 

 رگمهشتی جوانهردهسهسلۆگانێ بۆ کاکه
 موو دایکانههبهشهپێشکه

 نسهید حهڤاڵ سههه
 نوسینم ناکات لهنگم کپناکا، قهدهشهڕههه

 مرینبۆی دهیهو نووسین، مافی مهخنهئازادی ڕه
 شتوو سۆران، نامان ترسینێ لێتانردهرگی سهمه

 ستوور مایه ؟، کوا یاساو دهوایهسزای قاتیل ڕه
 خته، قبووڵکردنی سهدرۆ و دزی و ساخته

 نگههک نهپۆڵ وهر شهبهنگ، لهبرووزهستانی زهبۆ وه
 ڕێزینهێزین، کچوو کوڕی بهخۆگروو زۆر به

 قیندڵ بهڕین، کاری تۆیهستبجوندان، درۆ، ده
 و ناوی دا پێتانترسا لێتان، وێنهشت نهردهسه

 شێن ترسنۆکنستوهقرپۆکن، دهبۆچی هێنده
 پێیه یمانچهده، جێبوو ستی خوێناوی کێیهده
 ر ڕوناکی خۆردابهرکی زانکۆدا ،لهر دهبهله
 رمانقێنێتن سهتهنمان، دهمهیڕفێنێ تهده

 رگمجهئازادوو بهمن شتم، ردهسهمن خوێندکارم 
 لێتانرۆکان، دڵمان ئێشاوهبن سهی تێردهکه

 سو بهمووی بۆ بۆخۆتانهس، ههکهن بههیچ شتێ ناده
 ، کارتان دزی و بڕۆیهی درۆیهتان زۆربهقسه

 تنهم کهبۆ کردتان ئهخنه،ر دوو گوتار، ڕهسهله
 ک شێرینیدانین وهمهشۆرین، لهم دهفرمێسک و خه

 بۆ بوونتانیهتیرۆر، کوشتنو زیندان، بێهووده
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 خشان، بۆچوونی دڵوو ویژدانشیعروو گوتاروو په
 و دڵ دلێرهرزهربه، سهڵوو بوێرهم کهڵهقه

 و هێزهکه، بۆبون کۆڵهپێزههاوپشتیمان به
 ، دڵی دایکان زامدارهزۆردارهچاوتان کوێره 

 نکانمان ناگهکێشهن،لهناکهئێمهست بهبۆ هه
 م دارینڵهن، بێ ژن بێکارین، خوێنکارو قهبهڕه

 رگیز ژیان ئاوا نابێناچێ، ههبیرمان بۆ خراپه
 ردار بێسئولو سهمهکاربێ، لهئاهو نزا به

 کانمهکان، بۆ بینینی خهبۆبیستنی ویسته
 هێزبێر دێژبێ، چاوتان تیژوو بهک کهگوێتان وه

 بوومدزی و خراپهبووم، دژ بهڕوانی باشهچاوه
 وتانو فهنهک بۆ فرتهوینم بوو، نهبۆ ڕێزوو ئه

 شاندستی خۆت وهشی بێ ویژدان، زۆر زوو دهست ڕهی دههه
 نهانپهنگی، بهبێ ده، بهتاکتیکی خۆت گۆڕیوه

 هیچ شتێ ناترسنکوژن،لهڕفێنن،دهو جوێندان،دهشهڕهبێ ههبه
 هیچ نازانن بوونمانموومان،بهههله بێ باکن

 ڕوو کوێری بیرپوچسوود، بۆ کهبهینووسینوو قسه
 کهقوڕهر لهربازی که، دهکهرهداهێنانی گه

 بۆتان نگهماری زۆر ئێشاندم،دڵم زۆر تهده
 .ئێوهدجار،حاشا کوردنینهتتان لێبێ سهعلهنه
 ئێوه نینه ت مرۆڤدجار،قهتتان لێبێ سهفرهنه
 

 

 !شت ئاوای گووتردهسه... شپۆشن کان ڕهستێرهئه

 (مەشخەڵ)عەبدواڵ سڵێمان: نووسینی 

دار زمانی بهکرێ، چونکهئهغهدهزمانی فڕینی لێ قهباڵندهشپۆشن، چونکهکان ڕهستێرهئه
شپۆشن ڕه. ڕێگهڵئهرد ههوز بوونی زهگژوگیا زمانی سه،چونکهوهنرێتهسهروبوومی لێ ئه

ڕیزێکی کانیش لهو شاخهی مردنهر جێگهسهله" با. "ڵهاتن گرتووهههتاو مانی لهههچونکه
شپۆشن، ڕه. وهغدا هاتبێتهنێو لیستی لێبووردنی گشتی بهناویان لهڵکهڕوانن بهدرێژدا چاوه

ڵبکهکان ههکوێرهمهمشهوێ گؤر بۆ شهیهو دهی یاخی بووهکهگۆڕهلهمهحهسۆرانی مامهچونکه
ی پهردهکانی خۆم پهستهدهوێ بهمهو دهوهتهڕاومهڵگهرگ ههمهمن لهشپۆشن چونکهڕه. نێ

لهلێرهپۆشن چونکهش ئهڕه. شی ژیان بێتتاوی ڕهههم وچاوم لهم ال ببهکهی گۆڕهرهنجه
ن دژ بهدهکان فتوا ئههزرهدژ بهوتهشکهردین و ئهکانی بهی چاخهکوێرهمهمشهکوردستان،شه
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موو ڕۆژێ مۆمێک ڵنایێ وههتاو ههههکان چاویان بهش و تاریکهڕهدڵه. شیعر و جوانیووشه
. شپۆشنموو ڕهکان ههنگهڕه. ئازادین لهدهبڕن و ڕاپۆرت ئهرئهیاڵ سهمۆمدانی خهله

عهوێ دڵ جێبهێڵێ، چونکهنایهوشهشپۆشن، چونکهکان ڕهئازادییه. شپۆشنکان ڕهگۆرانییه
ڕه. خۆردرێتهندی ئهوهرژهکانی بهنزمهر کۆلیتهر بان و سهسهتا لهر سینی سیاسهسهشق له

دهورۆز و حامورابی بهن و نهکهکان شۆڕ ئهفسانهری ئهکان سهکلتوور کوژهشپۆشن چونکه
کانی تر شمشیری زولفوقار و زولشتهگرن و بهری ڕائهوهیادهکانی باخچهیی لهستراوهست به

 .شت ئاوای گووتردهسه. نکهت ئهتوپهئاڤێستا له

و ئێوارانیش گوێم وهشاردهی دایکم شیعرم ئهکهنگووچکهههلهشپۆشن چونکهکان ڕهستێرهئه
الی کۆلیت و ر لهاڵم دڵم ههکان،بهتازهپارکهچوومهئه. گرترات ئهقهرهاتی پیرهسهبهله

ی ئازادی وهالی تاقیکردنهر لهاڵم دڵم ههپۆل بهچوومهئه. بووکانی کلک مشک و باداوهکوخه
ک بۆی ببووم بهیهتیلهبهبوو کهنیشکهو کهر الی ئهچی دڵم ههباژێڕ و کهچوومهئه. بوو

ی کهتولکورسییهر الی ئایهاڵم دڵم ههکانی زانکۆ،بهیرانهنگ و سهچووم بۆ ئاههئه. عاشق
ئای . بنڵاڵم لێ زویر نهکانی شێخهکانم جێبهێڵم تا کۆترههات پیاسهئهدڵم نه. دایکم بوو

 .شت ئاوای گووتردهسه. مکهئێستاش بیری هاوڕێکانم و زانکۆ ئه

نگ بوونرام و بێدهحهری کوردستانم روهرازووی دادپهتای تهلهشپۆشن چونکهکان ڕهستێرهئه
چونکه. ویستیی خۆشهخهیهی لهگوڵ بدهیهغهدهقهچونکه. ی ترهکهتایهک و تیرۆر لهتایهله

. م بکرێ خۆی دابخاتدهناکرێ داوا لهگۆ، چونکهتهیهربگری تا نهزمان وهت لهناکرێ مۆڵه
تهحیکمهکرێ لهنا. اڵتسهندی دهوهرژهمۆمی بهکان باڵیان بسووتێ بهپوولهناکرێ پهچونکه

چی سوڵتان خۆر تی مرۆڤ و کههامهکانی نهر کوخهسهڕژێ بهببینین ژیان ئهوهکانی جوانییه
بێتهنگتر ئهتا دێت تهملی ئازادیدا و ههلهوقێکهسوڵتان ته. بڕێرئهسهکات و تریفهزیندانی ئه

 .گووتشت ئاوای دهردهسه.ون کوژهسوڵتان خه. وه

ر لهک بوو بهیهخشهر نهسهکۆچی من له. مما نییهیه، ئاڵۆز و موعهکۆچی من کۆچێکی ساده
و نهوهڕابوومهڵگهکان ههگوناههلهمن نه. کانمامکهڵهاتنی خۆر و پێش فڕێدانی دههه

کرد، رگم کاتاگۆری ئهریک بووم مهخهوهمهشانشینی خهله. ڕوخساری ویژدانێکم ئازاردابوو
تاریک و و مێرگهبۆ ئهوهڕاندمیانهپهوهر پردی تاریکییهسهکانی سوڵتان بهندهناکاو لۆزهله
نیایی مژۆڵ و ته. ستی پێبکاتشتوانێ ههئهتی و نهبینیویهس نههیچ کهی کهنیایانهته

. کانیتوانهکانی ئازادی و ههبرینه رسهریکی نووسینێکم لهخهم ئارامگایهو من لهخشهئازاربه
 .شت ئاوای گووتردهسه

ڵگهنتازیا ههفهبهبۆم نییه، چونکهوبینینم لێگیراوهی خهڕێگهشپۆشن چونکهکان ڕهستێرهئه
تهما ، چاکهکهمای ئێوارانی شارهسهلهبۆم نییهم، چونکهکان ماچ بکهڕێم،نابێ بڤه

ک پێ ر یهسهپم و لهر شانی چهسهمهما بیدهی دۆشاومژهنچهپهبهنم و م دابکهیەکپۆشەکه
بهو لهوهی الی باتاکهئاپۆرهم بهخۆم بکهوهتهقیقهرابی حهشهرخۆشێک بهک سهوهجاویدانه
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م و بڵێم خوێنی ئاراس بکهڵهر پهسهک لهیهستهڵوهههکهر جادهی سهکهس فرۆشهم گهرده
ئینجا بچم له. هاری بهکهژاکاوهی گوڵهی ڕێگای ڕاستی، ساڵو ئهکهکوژاوهنهی مۆمهئهساڵو 

سێکی بریندار وڕهک نهتوانم وهکان، تا ئهرانی ئاسایشی سوڵتانهی پارێزهخانهم باڵهردهبه
 .شت ئاوای گووتردهسه. م ئازادیند تووڕهچهئای که. بقیژێنم

بردرێن بۆ ههکرێ و ئهر ئهسهویان لهی شهبینن کیسهگزنگ ئهشپۆشن چونکهکان ڕهستێرهئه
ر بهبینین ههکا و گوڵ ئهرز ئهپایز قهاڵ لهبینین گههار ئهبهکانی بوون، چونکهقاچاخهرێمه

ر تیلهسهتی لهبێ تاقهو بهجمانی لێبڕاوهنیشتمان عهچونکه. ژاکێبێ و ئهیی سیس ئهخونچه
پۆلێ کان بهزنارهوتنم لێبکات، چونکهیی دوواکهو گلهوهبڕؤمهڕوانمهکان چاوهڕیشنهی کۆاڵنه

شت ردهسه. سیمانسێری بیابانی بێکهرمهشی گهباوههاونهریکن خۆیان دهخهوهلی سپییهمه
 .ئاوای گووت

کانی کو ئاخهش بێ وهتووڕه. بێ باند دڵی دایکم میهرهقهڕێم بهگهکدا ئهیهفهلسهدوای فهبه
زهڵبهویستی قهی خۆشهسۆز بێ و تاڤگهمی ژیان پڕ لهک دڵگیر بێ تا چهیهفهلسهفه. ئێمه
ریاکانی بیرکردنهو قوواڵیی دهرهڵکو به،بهو بانهرهبهوهمباتهکدا نهدوای ڕێگایهوێڵم به. بکا
ماچ بێ وداڵم تازهدوای ماچێکدا عهبه. کانی خۆشنوودیرهناو کهرهبمبات به. و ڕامانم بباتوه

ڕهپهردهو زهرهڵم بگرێ و بمبا بهڵ خۆیدا ههگهبێ، ماچێک لههیچ لێوێک ئاشنا نهو به
شت ئاوای ردهسه. ندێشهڵ ئهگهیی و دانووسان لهو ئۆقرهرهم، بمبا بهکهکانی شارهونبووه
 .گووت

ییم خۆیان نهکانی تووڕهتا بڵێسهوهمێننهشپۆشیش دهڕهر بهشپۆشن و ههکان ڕهستێرهئه
کانم ونهتا خه. وهبنهرانیی کاڵ نهژێر کانیاوی کامهکانم لهمهڤین و تا خهئهسپێرن به

کانی نێو پۆلهوهمهیهبێ،تا نهڵ نهباخهکم لهزگیرانهدهکانی دایکم و کچهبکوژرێن، تا وێنه
یهری عاشقێکی شێت و گومڕای ڕۆژنامهرنووسهک سهم و وهکهرنهی ژیانم دهزانکۆ و ڕۆژنامه

ئاسمانا، م بهدهڵنهرچوونم ههنگی ڕۆژی دهئاههرچوونم لهتا کاڵوی ده. وهنووسمهک خۆم نه
م برسی کانی کوردستانگڵ و نزمهو گشت ئۆردوگا و خانووهحیماوهتا مندااڵنی گێمەدێ و ڕه

ڵتانم و کۆڕو کۆمهنگ و لهئاههله. ناوتانموێم و لهر لهبدرێ من ههسێدارهم لهڵهتا قه. بن
 .شت ئاوای گووتردهسه. مکهوامیش یادتان ئهردهبه

 : ژێرنووس

 دوو گەڕەکی هەژار نشینن لەشاری هەولێر: کلک مشک و باداوە 

 شاری هەولێرشەقامی باتا کەوتۆتە ناوەڕاستی : باتا 

پێشمەرگەی ڕێکخراوی ڕەوتی کۆمۆنیست و گیانبەختکردویی ڕێگای ئازادی و : ئاراس 
 یەکسانی 
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 گەڕێکێکی هەژارنشینە لە هەولێر: گێمەدێ 

 گەڕەکێکی هەژارنشینە لە کەرکوک: ڕەحیماوە 

 وهتهباڵو کراوه 7505ی ساڵی واڵ ژمارهۆژنامەی هه ڕله شیعره خشانهم پهئه: تێبینی 

 

 شت ردهسهمینی کاکهی ماتهچلهله
 !!دوو م و بهجهو عه یامێک بۆمیراتگرانی تورکم و ئازادی،پهلههیدی قهک شهوه

 هؤ، هۆ، هۆ
 :ی هۆنراوه
 :دحمهقاسم ئه

 هۆ
 ی وانهئه 

 مێکتانڵهی پاکی قهستهجه
 ناو بردو و کوردستانتانله

 ئازاروورگ لهمهپڕ کرد له
 !!فۆبیای پڕ ئێش 

 بێ ئاگای بهوانههۆ ئه
 گورگلهک گهوه
 ر ڕێگاسهله

 رازی گاڵوتان،بۆ مه
 بۆ دڵ خۆشی ئاغاکانتان
 بێرێکی نوێ و پێنوسێکی

 متانکهشاره
 شوێن بزر کرد

 ..الڕێداله
 مرۆڤننهئێوهئێوه

 سانیکهنه
 ن مێکی خاوهردهسه

 ..هۆزن
 بێت ستان کۆڵش بێت دهرووتان ره

 نمتان بۆگهده
 ئاغاکانتان

 رۆ بێت،رهسهوهزیاتر له
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 ی من تهخهم سۆرانی،پایتهتان زانی ئهنه
 بێ تاوانه

 مه،ردهرۆحێکی پاکی سه
 رزیر بهسهلهیهتان زانی فریشتهنه

 و الزیاتر به
 !!هیچ نازانێ

 تان زانی ،نه
 ش بێترووتان ره

 ناوتان زڕ بێت،زیاتر وهبن لهتا هههه
 تان زانینه
 بێ تاوانهشتهردهم سهئه 

 داوهن رێی نهمههێشتا ته
 باغی ژینی چرۆ بکات،

 م داکهئازادی شارهو لهیهفریشته
 بێترس بێترس

 پاڵ ناوی کوردستانێکی نا ئازادله
 !!ما بکات سه

 ش بێت رووتان ره
 تان زانینه
 رتانرابهبن بهیار دهموو نهتان وواڵت ههو کارهبه

 شی پڕ تاوانتان،ستی ڕهدهدژ به
 کێ بوو پێتانی ووتوهئه
 م بکوژن؟ڵهقه

 نوسسین بدڕن؟
 بۆ مێژووتان

 مۆییستهشی دهرگی رهبه
 ن ؟ر بکهبهله

 بڕۆن بڕۆن
 رتان شۆڕهتایی سهبۆ هه

 مووچاوتانده
 داپۆشراوه

 سترۆمبیلتان  بێژماره
 خۆین مژ، ناپاکسانی ی کهئه

 !!بێ بیروو هۆش 
 تا ماون تاوان بارانبرۆن برۆن هه
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 بارنسانێکی نا لهکه
 ل،ر گهرابهبه

 شرگێکی رهرگن مهمهئێوه
 سانێکن کرێ گرتهکه

 بێ بیروو هۆش،
 .لواداو ههبۆ سه

 شتان تێدا فڕاند ردهسهی کهو شارهئهله
 ..ردینامهبه
 شت،ردهک سهزارانی وهههبه

 ئێوهدژ به
 روویان سوورهرزهنگیان بهده

 و ئاغاکانتانئێوهدژ به
 رزیر بهسهبه

 بزانن مانای ژیانی کهوهبێ ئهی بهوانههۆ ئه
 ئازادی ژین

 کێ بوو پێتانی ووت وهئه
 !شت بێنن؟ردهسه
 زۆر ئارامهخشینهباڵ نهپولهو پهئه

 بێ تاونه
 کانتانبۆ تاریکی بیره

 !بسوتێنن ؟ 
 بوونبێتهدهو کاتهتان زانی بوونی مرۆڤ  ئائهنه
 بێترس بێتکه
 ئازاد بێتکه
 بێتش نهوورهره

 تووخوا
 شی روو رهتوخوا ئێوه 

 تواننچۆن ده
 نرخهرووتان ده

 رووخسارتانکه
 ش ردی روو رهبۆیاخی زهبه

 داپۆشراوه
 بزاننی کهوهبێ ئهبه
 م وتورک،جهدوو، عهالی بهلهپاکیتان نه

 !فاڵ دراوه 
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 ری تاوانێکیوهتان بیرهم کارهتانزانی بهنه
 قیزۆون تر
 خۆفرۆشتر

 بۆ مێژومان 
 ن ؟کهتۆمار ده

 نوی کهر نهبرۆن برۆن سه
 ی باش ناسیوه،مێژوو ئێوه

 سێکدار کهی ههوهری بیرهفتهدهله
 یدهرنج دهسه
 !ئاب 40
 کردن،زویر ته
 ت کوشتن،مله

 ئاش وئاش به
 خۆفرۆشی

 !تیا نووسیوه
 ن جارێکی ترکهبرۆن برۆن ئیتر نه

 رنستان بهده
 کانری پیرۆزیهبۆ سێبه
 کانی،دو بااڵی ئازادیهری قهوبهبۆ سنه

 ی منبێنازهلگهم کۆمهئه
 نو،وداکهوداکاندا سهبازاری سهله

 اڵنیهاوه
 م ،کهسۆرانه 

 مکهشتهردهسه
 نو،هید کهچاو پۆشین شهبه

 ریمیمبهگشت رۆژێکیش له
 نشینمان بکهوهسەاڵتهده
 باوکماننی کهو مانایهبه
 ناو،دوور لەکردە   نها بهته

 زیاتروهر بێت لهسهڵیم خاک بهمنیش ده
 ،باوکیان بنر ئێوهگهئه

 رۆکیان بنسه
 م وواڵتهئه 

 کوردهموو گرۆی م ههئا ئه
 کرۆکو وهک سهک مۆنۆپۆڵ وهوه



 سەردەشت عوسمان
 

866 
 

 .!!رکرده سه

 

 هەولێر ئەی شارەکەی شیرین بەهارەم

 هۆنراوی ناڵە حەسەن 

 هەستە هەولێر لەم کەرنەڤالی ڕاسان و لەم ڕەشبەڵەکی ژیان و لەم دایکبوونەوەیەدا 

 دەستی دەستە خوشکە چاو گەشەکەی سلێمانیت بگرە

 و دێهاتەکانت بگرە دەستی شار و شارۆچکەکان و الدێ

 هەستە هەولێر

 دەسماڵەکەت بەدەست بگرە

 عاشقە خوێن گەرمەکان و سەرچۆپیە دڵ پڕ لە هیواکان

 لە گۆڕەپان ولەسەر شەقام چاوەڕێتن

 رەشبەڵەکە رەشبەڵەک، رەشبەلەکی ئازادییە

 رەشبەڵەکی نان و گوڵ وروناکیە

 هەستە هەولێر

 ئەو شارەکەی سەردەشت عوسمانم 

 دلخالق معروفمشارەکەی عب

 ئەی شارەکەی راپەڕین و شارەکەی هۆالکۆ بەزێنم

 ئەی شارەکەی شیرن بەهارەم 

 شارەکەی کەڵە کوڕان و ئاسکە کچانم
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 رابە هەولێر

 ئەی شارەکەی النەواز و بێ سەرپەرشتانم

 رەشبەڵەکە و رەشبەڵەک ،رەشبەلەکی ئازادییە

 رەشبەڵەکی نان و گوڵ وروناکیە

 هەستە هەولێر

 رەکەی هەژارانم ئەی شا 

 ئەی مەنزڵگەی پڕ بەرائەت

 شارە دێرینەکەی شەهیدانم

 ئەی شارەکەی سەری رەش و 

 هاوینە هەوارە جوانەکانم

 ئەی هەولێرم

 سلێمانت دەستی بۆت راگرتوە

 کرکوک دەستی بۆ راگرتوە

 هەڵەبجە دەستی بۆت راگرتوە

 گەرمیان و دەربەندیخان ،خانەقین و هەورامان دەستیان بۆت راگرتوە 

 دەتۆش هەستە دەستەکانت بۆ دهۆک و زاخۆی دەاللم ، ئاکرێ و ئامێدی جوانم

 هەموو شوێنەکانیتری کوردستانم

 دەی گشت پێکەوە زەماوەندەکەتان بگێڕن 
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 رەشبەڵەکە رەشبەڵەک، رەشبەڵەکی ئازادییە

 رەشبەڵەکی نان و گوڵ و روناکیە رەشبەڵەکی ئازادییە ،

 هەستە هەولێر

 لەنێو دڵی گۆرەپان و لەئامێزی قەاڵیە سەربەرزەکەت 

 بەستە و سەمفۆنیای ژیانێکی نوێ بچڕە

 کوڕ و کچانی دڵ پڕ لە عەشقت بێنە لەرزین و

 الوک و حەیرانی سەرفرازیت بچڕە

 هەستە هەولێرم 

 ببە بە گەردەلول ورەشاب و تۆفان

 کۆشک و سەرای مشەخۆر و گەندەڵەکانرایان ماڵە 

 رایان ماڵە تاج و تەختی گشت خوداکان

 دەنگ و زایەڵەی ئەم هەستانەت بگەیەنە بەگوێی جیهان

 رەشبەڵەکە رەشبەڵەک، رەشبەڵەکی ئازادییە

 رەشبەڵەکی ئازادییە ، رەشبەڵەکی نان و گوڵ و روناکیە

 

 :بەشێک لەخوتبەی چوارشەممەی پیرۆز 
 هۆنراوی سابیر سدیق 

 وەختە ئیتر
 بە ویقارەوە لە پێدەشتا غاردا ئەسب 
 لەبورجە بەرزەکانەوە،بەگڕەوە بفڕی کۆتر 

 وەختە ئیتر
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 چوارشەمە بێ، مۆمەکان داگیرسێنم 
 زهنی خۆم رۆشن کەمەوە 

 ئیتر سەرقاڵی چەپە کردنی گوڵەکان یتەنهایم و
 دەنە کردنی هەناری غەریبی بم 

 سفرە  بۆ ئێوارە خوانێئومێد بکەم بە 
 لە دڵی خۆما رێکم خستەوە 

 بۆ کۆڤان و بۆ تروسکەی تابلۆکانی
 بۆ سەردەشت و بۆ بروسکەی نامەکانی 

 بۆ رێژوان و بۆ تریسکەی خەونەکانی
 وەختە ئیتر

 لە کوچە و خیاباندا غاردا ئەسپ
 لەبورجە بەرزەکانەوە بە گڕەوە بفڕێ کۆتر

 وەختە ئیتر
 ۆمان کۆکەینەوەچوارشەمە بێ، زهنی خ
 مۆمەکانمان داگیرسێنین

 وەختە ئیتر
 بەگڕەوە لە کوچە و خیابانا غاردا ئەسپ

 لەبورجە بەرزەکانەوە بە گڕەوە بفڕێ کۆتر
 وەختە ئیتر

 

 
 ئێوە چین بێجگە لە پیاو کوژێک

 کازم قادر
 

 ئێوە چین بێجگە لە پیاو کوژێک
 !ئێوە تەنها پیاو کوژێکن

 
 لە پەناتەورەکانی ئێوەدا

 ئێمە هەمیشە دراوسێی مەرگین
 هەمیشە لەپەنا ماڵی دۆزەخداین

 هەمیشە پێیەکمان لەنێو پشکۆدایەو
 هەمیشە لە خەونماندا دەسووتێین

 ئێمە لەخەونماندا دەفڕین و
 ئێوە لە خەونماندا ئاگر لە ئاسمان بەردەدەن

 ئێمە نەورەسەکانی زەریا و
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 ئێوە واشە ڕاوچیەکانی مەرگ
 و ئێمە بڵێسەی زئندەگی

 ئێوە دوکەڵی وێرانە
 ئێمە قریشکەی ئازادی و

 ئێوە دەمی پڕ ژاوەژاو
 ئێمە لرفە لرفی کەشتی زەریاگەڕ و

 ئێوە کرمە خشۆکەی نێو زەڵکاو
 ئێمە لە زایەڵەی هاوارمان بۆ ئازادی

 خوێن لە کونی شمشاڵی گەرومان دەچۆڕێت و
 !ئێوە خوێن لە تەورەکانتان 

 ئێمە دەستامان پڕ روناکی
 ئێوە بەتاڵ ، بەتاڵدەستی 

 دەستی ئێوە پڕ لە خەنجەر
 هێی ئێوە ، چەند جوانە هیچمان لەیەک ناچێت

 

 بۆ سەردەشت عوسمان

 عبداللە پەشێو 

 لەو ساتەوە کە هاتن و دار چنارە شیکەکەیان لولدا و ڕفاند
 لەو ساتەوە کە هاتن و گوڵە جۆیە گڕتێزاوەکەیان کرتاند 
 گمەی دێکۆتری خەم هەتا ئێستاش هەر  
  کۆڕی پرسەی هەموان تەواو 

 پرسەکەی من بەردەوامە و هەر جمەی دێ
  داخی ئەوەم لە دڵدایە 

 نەیگەیشتمێ تا پێی بڵێم
 ئاگادار بە لەم واڵتە ئەوەی قەڵەم چۆڕە چرا و ئاورگی بێ 
 دەبێ زمان چەقۆی تیژی سەر قورگی بێ 
 نە دەزانم نە دەشپرسم کێ بوون دابارینە سەری 
 ۆ من وەک و یەکە بنیادەم بوون یان کەمتیارئیدی ب 
  بە چی هاتن 

  بە جام ڕەشێک یان بە جام ڕوون
 بێ نمرە بوون یان نمرەدار

 ئیدی بۆ من وەکویەکە 
  بەاڵم پرسیم 



 سەردەشت عوسمان
 

871 
 

 پرسیم و دیسان دەپرسم
 ئەو سبەینەی نرکە و بۆڵەی ئەو هەورەیان مت وکڕ کرد 
 کرد ئەو سبەینەی ئەو تەالرە نەخشینەیان خاشەبڕ 
  ئەوێ ڕۆژێ یاسای سەروەر 

 بۆ کام بەرخی کەڕەواڵە چوو بۆ کەمین
 گیرفانی کێی دەپشکنی 
 لە ئاسمان بوو یان لە زەمین 
 هەر پرسیم و پرسیمەوە 
  هەندێک دەڵێن 

 یاسای سەروەر مایەسیری گیری دابوو دوورەدەست بوو
  هەندێک دەڵێن زۆر سەرقاڵ بوو 

 دەچنی خەمی خەست بووشورەی دەوری کۆشک و سەرای هەڵ
 هەندێک دەڵێن ئاسمانی ژوور باخەکەی خۆی تەلبەند دەکرد 
 لە چریکە و فڕکەی باڵی باڵدار پەست بوو 
 هەندێک دەڵێن نەخێر 
 بێشکەی حکومەتە ساوایەکەی ڕادەژەنی 
  ناوە ناوە دایبیەکی لەپێ دەکرد 

 ناوە ناوە دایبیەکی دادەکەنی
  هەندێک دەڵێن 

  نا ئەو ڕۆژە
 بە شەرابی زەماوەندی بە شودانی کەرکوک مەست بوو

 هەندێک دەڵێن لە بانکێکا پارەی دەژمارد 
 لەسەر هەست بوو( ڕژدیاندا زڕ و زڕت و )لە بەرچاوی  
  منیش دەڵێم کەس نەیزانی 

  یاسای سەروەر
 سکچووی لێبوو لە ئاودەست بوو

 

 *!وەهای گوت سەردەشت

 بێدەربەستیی گولەی کوڕەکانی قەاڵ لە دەمیداوەک .. ئەو بێدەربەست مرد
 بە عەشقەوە ڕژا،وەک پژانی عەشقی دوعا

 وەک ڕژانی گوناهە جوانەکانی دوعا بەرەو دۆزەخ
 !وای لە عەشق،وای لە چیرۆکی تاڵی عاشق و مەرگ
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 :ئەو بێباک لەمەرگ،بەبزەیێکی کاڵ و تاڵ و لێوڕێژ لە ژەهر وتبوی
 دیوارەکانی قەاڵوەمن عاشقم،عەشقی ژنێک لەو دیو 

 ژنێک دەکەوێتە ئەو دیوی ژیانەوەو
 وای ژنێک هەر لە ئەزەلەوە دۆزەخیی بوو..ژنێک ماڵی لە گەڕەکی دۆزەخ و

 ئەو عاشقی ژنێکی قەاڵنشین بوو،قەاڵێک بەتاڵ لە عەشق
 قەاڵێک هەزار مێردو هەزار ڕێی تێدایە بۆ زیندانەکان

 بۆ فەالقەخانەکان و بۆ سەردابەکان
 تاڵوەلێ بە

 بتباتەوە ناو ماڵی عەشق.. بەتاڵ لە کوێرە ڕێێک،لە ڕچەێکی باریک 
 قەاڵ بەتاڵ لە ماڵی کتێبان،لە گەڕەک و قاوەخانەی شیعر

 .خامۆش لە گڕە گڕی گیتارو لە لورە لوری شمشاڵ و لە ناڵەی دەف
 

 ئەو ئەستێرەی سەر شانی شکۆو ئازادیی بوو
 زادیی دەسڕییبە ئااڵی پیرۆزییەکان پێاڵوی خوێناویی ئا

 "کە بە تیری ڕاوی ئەوان پێکرابوو"
 ئەو باڵی گەورەی ئازادیی بوو

 هەڵقە هەڵقە زنجیرەکانی دەپچڕاند
  ئەو عاشقە سەرەڕۆیە بوو

 بێباک لەو پاسەوانانەی تەنها تیریان بە چراو ڕوناکییەوە دەنا
 بە بروسکەی عەشقی ئازادیی سنورەکانی قەاڵی موستەحیلی بڕیی

 دەی لەگەڵ شازادەی بێنازو پێوەندکراودا گرێداژوانی نەکەر
  لەناو دڵی داخراوی قەاڵی پڕ نهێنیی و نەگیراوی ئەواندا

 حەقیقەتی گەورەو ترسناکی دۆزییەوە
 ئەو کە لە دوورەوە عاشقی شازادەخانم ببوو

 نەیدەزانی حەبیبە لە چ وێرانەێکدا دیلە
 ئەو کە دەستی بەر جەستەی حەبیبە کەوت

 کرد پەنجەکانی بەر لێوی زوقمبەندی مەرگ کەوتبێتوەهای هەست 
 ..یان ژنێک لە خۆڵەمێش

 ڕەنگی جەنگ و بۆنی جەنگ و دووکەڵی براکانی لێدەهات..یار
  بۆنی عەشقی ئەو جامانە ئەرخەوانییەی لێدەهات

 "جامانە گوڵ ئەرخەوانییەکەی بابە"
 اتهەردەم سەرمان دەخو..ئەو جامانە ئەرخەوانییەی هەردەم دەژێ و

 ئەو لە گەڕان بەدوای عەشق و حەبیبەدا سەری بەر بەردی مێژوو کەوت
 بەناو توونێلی مێژوودا گوزەری کرد
 بە سەر ئەو تەرمە وێرانانەدا کەوت
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 کەس نەیدەزانی لە چ گەڕەکێکی عەشقەوە ڕاپێچ کرابوون
  لە ماڵی چ کتێبخانەێکەوە،لە ج کۆاڵنێکی هەژارو بێ نانەوە فڕێنرابوون

 "نەیدەزانیی لە کام سەرای ئازادییدا دیل کرابوونکەس "
 

 لە پێچی جامانەی هەنار ڕەنگدا گشتمان ژیانێکین وەک کرم
 شتێکین بااڵمان لە بااڵی پێاڵوەکانی سەرۆک خوارتر

 کۆیلەین بە زنجیرەکانمانەوە
 هەموومان لەبەر پێ و پێیاڵوەکانی سەرۆکدا مەسیحێکی گوناهۆ بارین

 ڕۆخسارمان بڕوانێتسەرۆک بێ ئەوەی لە 
 لە قوولەکانی قەاڵوە،خوێنساردانە وەک بێژێت گەاڵێک لە دارێک بکەنەوە

 لە پێچی جامانە ڕەنگ خوێناوییەکەیدا
 مەرگنامەمان فڕێدەداتە بەر چەکمەی جەالدەکان

  لە ڕیتوالەکانی قەبیلەدا هەموومان مەسیحی هەڵگەراوەین
 .مەرگ بەکێش دەکەین دەبێت بە زامەکانمانەوە خاچەکانمان تا دۆڵی

 
 "زۆڵین"لە ساڵنامەی قەاڵدا هەموومان نەوەی

 ئێمە کە ناچینەوە سەر خوانی گەنیوی هیچ قەبیلەێک
 ئەو باڵندە نەفرەتییانەین

 "دەبێت بە بازی کوڕە ڕاوچییەکانی قەاڵ ڕاو بکرێین"
 ئەو جڕوجانەوەرە کێوییانەین

 "ندەبێت پڵنگەکانی قەبیلە دەم لە گەروومان هەڵژەن"
 "سەردەشت وەهای وت..."قەاڵ حیکاێتێکی گەورەیە

 
  کازم قادر

28.04.2012 
 

 :تێبینیی
ناوی کتێبێکی نیتشەیە،ئەو کتێبە الی من هیچ بەهاێکی ( وەهای گوت زەردەشت)*

بەاڵم لە (لەبەر هەر شتێک بێت کە پێویست ناکات بیڵێم)ۆە"تایتڵ"نییە،هەڵبژارنی من بۆ ئەو 
 سەرسام بوونم بەو کتێبەوە نەهاتووە

 

 

http://hawpshti.com/kurdi/
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 بووهتادا وشهرهسهله
 

 نووسراورات دهتهکاتێ که
 دایکبوووسا مێژوو لهئه

 سیحر زاری مهسهکاتێ له
 ک کانی سازگارئینجیل وه

 هاتی دهی هاژهکهئاوه
 ڤین بوونکانی ئهوهچه
 دایک بوووسا مرۆڤ لهئه

 وهقورئان کۆکرایهکاتێ که
 پانی ژین چڕتر بووئینجا گۆڕه

 رهنجهپیت خهوساوهله
 رهشمشێری دووسهوشه
 وانانهری پاڵهیکهپهڕسته

 گوتار دوژمنی دوژمنانه
 
 هار جوانهر بهههمیشههه
 رکێشانالی سهچی لهکه

 رشێتانپڕکێشان و سه
 فری زستانههاوین بهرمای گه
 ڵێ ئازادی خواستمانهڵێن بهده
 ر بۆ خۆمانهنها ههاڵم تهبه
 شتی نابنی سوار کهوانهئه

 ریا قامووسیانهپۆلی زهشه
 

 کی ڕاستهیهجوامێری وشه
 ک هێزهنهڵوێستهڕاستی هه

 جوانی و واتای ژیانمانه
 ڕاستی دیلی هێزدارانهندهرچههه

 ت نییهحمهزهسانایهپیاوکوشتن 
 کاری ناپیاوانهمیشهههبۆیه

 
 نگدارهژهیهاڵم دڕندهبهر تیژهنجهخه
 و نمووددارهردهمهم تیژتره،ڵهقه

  راسهلهنزیکههیدانی وشهکاروانی شه
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 خاچدراک عیسا لهشت وهدهمڕۆ سەرئه بۆیه
 

 هاشم بازرگان

 

 ؟..چۆن دڵتان هات 

 نخوێن كهپڕ لهنینهپێكهپڕ لهمهم دههات ، ئهۆن دڵتان چ
 سۆزی هاورێیانی بقرتێننری پڕ لهمهكهگوڵ و لهلهناسكانهستهم دهچۆن دڵتان هات ، ئه

 نبكهئێمهشت لهردهیانتوانی سهوان نهئه
  وهتهڕاوهگهوهرگهری مهنگهڵدێر و سهی ههنگهنێو جهو لهئه
چراخان بۆ شت كردی بهردهتاریكستان،سهن بهوان وویستیان بیكهی ئهقامانهو شهئه

  رێبواران

 
 ،وتنی تۆیهركهڤاڵی سهرنهكهوهئه
 وهقام و پارك و زانكۆكانی گرتۆتهموو شههه
 ی تۆیشهستهر جهی سهقهو تهشهرهنگی ههزهوهئه
 گرین ووام گوێی لێدهردهو بهماندا پارێزراوهكهیهبهكهویستی یهنێو مۆبایلی رۆحو وخۆشهله

 چێتڵدهههرقی پیرۆزمانی پێ
 ڵتدابدوێنگهروو لهیانتوانی رووبهوان نهئه

 نبكهرووت قسهالڵتر بوو رووبهوهزمانی گفتوگۆیان له
 دادهم واڵتهتی ئهكهشی شهلهكی بهییهزمانی تۆ ئاسوده

 بزاننوهئه بێتردهاڵم ههبه
 نگی گرگرتویان بتاسێننی بێزاری و دهناسهبتوانن ههكهزیاترهوهڵێك لهگه( شتردهسه)

 ینناتوانین گریانێكی ئاساییت بۆ بكهشت گیان،ئێمهردهسه
 گری؟دهستێرهی ئهی مانگ و جریوهیان و تریفهئایا مرۆڤ بۆ گزینگی به

 نگ؟دهكی خامۆش بێنێتهدنیایهكهكات،ئایا مرۆڤ شین بۆ گركانێك ده
 كانی ئێمهركێشیهرم و سهخوێنی گهر لهدهتۆ جوامێرێك بویت به

ند سێدیهڵێك كتێب و چهشنوس و كۆمهكی رهیهڕهند الپهمێك و چهڵهقهوهدوایی خۆتهتۆ به
ت بهكهژوورهكی رۆمیۆ و جۆڵێتت لهر تۆفیق و تابلۆیهریان و داریوش و تایهجهكی شه

 جێهێشت
 ی جاران نیتكهشتهردهشت گیان ،تۆ ئیستا سهردهسه
 باكیتنوسێكی بێرۆژنامهكی شیكی زانكۆ و نهنیا قوتابیهتهنه

 تكهه(جێناهێڵمم شارهئه) یوهنگاربونهرهنگی بهڵوێست و دوا دهدوا هههیچ شتێك ناگاته
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 مومانیتست و رۆحی ههریای ههتۆ ئیستا زریانێكی ناو ده
 ژێنێتههكان دهئارامهپۆڵهیت و شهكهڵدهوام ههردهبهكه

 بووماڵێكت ههتۆ جاران تاقه
 خوێیتمومان خانهماڵی ههئیستا له

  ....ییتمیشهماندا ،سترانێكی ههكهیهك بهنگی یهدهله

 

 سەرۆکەمان

 چن بۆ کوێ ئەو لەوێیەب
 کراوەیەولەناو پۆلدا کتێبێکی 

 پەنجەرەیەکی وااڵیەو چاویلکەکەی مامۆستایەو
 لەناو قژی کچەکاندا

 مانگێکی یەک شەوەی نوێیە

 لە گەڕەکە برسیەکاندا نانێکی بەدەم نامۆیەو
 لە پرسگەی سەری کاسی وواڵتیشدا

 هەتا ئێستا
 پرسیارێکی خوێناوییەو پرسیارێکی بێ وەاڵمەو

 !ڕێبواری ناو تەمتومان و هاتوچۆیە

 

 هەناسەیەک لە نیوان خەون و قەڵەمدا

 لە یادی پەپوولە ی رۆح سەردەشت عوسمان

 :باوکی دوین 
 

 ئەمە نیشتمان نیە
 ئەمە پارچەی

 بازنەیەکە
 لە گەورەیی نیشتمانە

  ئەمەژیان نیە
 ئەمە کۆمەڵگای زۆرداری و
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 زەوتکردنی
 پارووی دەمی مندااڵنە

 ئەمە سورمەی خاک نیە
 ئەمە کۆسپی نیشتمانە
 ئەمە یاسای مرۆڤ نیە

  ئەمە یاسای
  هەڵوەرینی

   الوەکانە  گواڵڵە
  ئێمە هەرگیز زیندوو نەبووین

 مردوویەیەکی ژیان بەخش بووین
 دەریا نەبوو  ئەم وواڵتە

 لە گۆر دەریاتانە  بەاڵم
 نوقم ئەبین

  ئەم کۆشکانە
 بۆ خەونی سەردەشت نەبوو

 بەاڵم شوێنی چەپۆڵەی
 سەدرەشتی
 پێوە دیارە
 هەتا منیش

 مرۆڤ نیم 
 لە پاڵتانە

 مرۆڤ بوونم 
 نادیارە

 من خاڵێکی دەستی ژانم
 سکی خاوی خاکی برسی

 هەڵی گرتم
 دوایی بوومە

 نیشانەی
 ڕەنگی دەستت

 
 ئەستێرەیەکی عەودالم

 دایانی خاک
 دەستی گرتم

 دوایی بەجلە کانی
 دایپۆشیم
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 من شوێن پەنجەی
 لم و ئاوم

 من الشەیەکی بێ کەلکی
 نازمپەخشی 

 بۆکوێ بڕۆم و
 چۆن بووم و ؟ 

 هیوا خوازم
 لە پەنجەرەی ئارەزووی

 بێ باوانت
 بڕوانمە دیدەی هەستم
 لە گیرفانی وورگتانەو

 بڕوانمە جەستەی بێهێزی
 نەسرەوتم

 من دونیام و
 دونیاش بێ سەر

 من چرکەی بێ هەستی رۆژم
 ڕۆژم نادیار  دوایی

 

 

 لەو رۆژەی سەردەشت دیار نەما
 ..هەتاهەتایە من ئیتر نایبینمەوەدڵم ووتی 

 بەاڵم دڵم هەڵەی کردو ئەو وەختەی چوومە بەر زانکۆ
 هەرچی کوڕێکم ئەبینی، هەر سەردەشت بوو

 هەرچی کتێب و دەفتەرو قەڵەمێک بوو،کە ئەمبینین، هی سەردەشت بوون
 هەرچی دڵۆپە فرمێسکی چاوی

 کچ بوو بۆ سەردەشت بوون 
 دڵم هەڵەیەکی زۆر گەورەی کرد

 !ئەوەتا نیشتیمان خۆی بە دار و بەرد و ئاوەوە بۆتە سەردەشت
 
 "شێرکۆ بێکەس"
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 ...سەردەشت
 شوان عوسمان

 (سەردەشت) .''کانی خۆی نییهوهمردنی نهباکی بهکه یه، وهئهاڵته سهم دهختی ئهدبهبه''

  رۆژێک نیە بێت و
 رۆژێک نیە بڕوات ،

 رۆژێک نیە ئەو نێت و
 ...ئەو نەڕوات 

 من هەمیشە رۆژێک نەببینم لە ناو سنگێکدا ،
 ...لەگەل سەحەری بەیاندا دەرنەکەوێت

 لە ئاسمانی غەدرلێکراوی ئێمەدا ،
 رۆژ چەند حزووری پیرۆزو پڕ غەدری هەیە ،
 ...کاتێک وەکو شەهیدێک ناتوانێت دەرنەکەوێت

 لە بن ساباتی هەورێکی منۆخ وگرژدا ،
 ..ئەو شەهیدە چیتر بێدەنگ نابێت

 ئەو رۆژە چەند جوانە ،
 چەند جوان سەری دەرئەهێنێ و

 چەند جوان لە قاقایەک ئەدات ،
 کاتێک عەقڵی ئەو سەرۆکانە ئەبینێت ،
 ناموسی خۆیان لە گیانی نەوەکانیان ،

 ...بە موقەدەس تر ئەبینن
 

 شەوێک نیە بێت و
 شەوێک نیە بڕوات ،

 ئەستێرەیەک لە چاوی هەولێر نەبینم ،
 ...بە خوڕ نەڕژێت وەکو فرمێسک

 کاتێک شەو لە ناو تاریکی خۆیدا بزر ئەبێت ،
 ئەستێرەیەکی عاشق دێت و

 لە ناو تریفەدا خوڕخوڕ ئەڕژێ و
 ..خوڕخوڕ ئەبارێت

 هەموو شەوێک شاعیرێکی عاشق ئەبینم دێت و
 لە سەر قەاڵی هەولێری دێرینم ،

 بە تریفەی وشەو رستەوە ،
 زریانێک لە کوفرو
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 ..ن ئەڕێژێترەحمەتێک لە بارا
 بە خوێنی گەوزاوی خۆی لەو ئاسمانە ،

 هێدی هێدی ئەفڕێ و
 بەتاو ئەنوسێت و

  :ئەلێت 
 من ئێستاش هەر عاشقی کچی سەرۆکم ،

 ...ئەگەر جارێکی دیکەش بکوژرێم
 

 :ئەگێڕنەوە لە سەردەمی ئێستاماندا 
 هەبوو نەبوو ،

 کۆترێکی گەلێک سپی ،
 دڵسپی وباڵ ئاوریشمی هەبوو ،

 ...بەفرو ئاوی بەفر ئەچوو هەر لە
 عاشقێکی بوێر بوو ،

 لە ناو دونیای خۆیدا باخێکی ،
 لە وشەو رستەو

 ...کۆشکێکی لە خەیاڵی ئاگر داهێنا
 ...بە قوللەی قافە هەڵچوو

 بە تەلیسمی ئیرادەو قەدەری جادوو ،
 کاڵوی سووری لبادی سیحری الوێنی ،

 ...لە سەرنا
 تا ئەو هیچ چاوێک نەبینێت ،

 ..ش چاوی ئەو نەبینێتکەسی
 بە دوای سەربوردەی کچی پاشای کۆترەکان ،

 ..سەری هەڵگرت
 بۆ ئەوەی کچە بە داستانی ئەو ئاشنا بێت ،

 ..کاڵوی دانا
 سیحری جادوو وتەلیسم بەتاڵ بوونەوە ،

 ..قوللەی قاف بە ئاگا هات
 بەرلەوەی بە تیلەچاوێک ،

 ...نیگای یەکتر بپێکن 
 پەالپیتکەیەک ،

 ە کاڵوی سەری دەرهێنا ،خوێنی ل
 نامووس سەری پێ دانا ،
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 ..ئەگەرچی ئەو قەت بێنامووس نەبوو
 ...بەاڵم لە سەر نامووس کوژرا

 هۆلەندە – ٣١٠٣\٥\٤ 

 

  شت عوسمانردهبۆ سه
  كانتسپیه ناسههه

  مژیتده ڵیانت ههیلله مڕۆژانه
  كانش و پیسهڕهستهر چی دهتۆ گه

  كردیلتانی خوێنیان خه
  رزیربههیدێكی سهاڵم تۆ شهبه

  ناو داڵنیر چاوان و لهبهرگیر لههه
  نیا مابێتا دهههمیشهتۆ هه

  ناو مێژوو داییله
  رچاوان وون نابیبهد لهقه
  یكهسوارهی شۆرهئه
 م و ئازادیڵهیدانی قهمه
 

 یداخالید شه

 

 سەردەشت
 تەنها یەک پەیکەری سپی نابێ

 شەقامێ یان گۆڕەپانێ ماچی بکاو
 !لە گلێنەی خۆیا داینێ

 هەموو هەموو
 درەختەکان خۆیان ئەکەن

 بە پەیکەری سەوز بۆ ئەو
 گوڵە بەرۆژەو تیشکی خۆر
 خۆیان ئەکەن بە پەیکەری
 سەرومل زەرد بۆ یادی ئەو
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 سەردەشت تەنها یەک پەیکەری سپی نابێ
 لەناو شیعری سروودێکدا دانرابێ

 ناو هەزاران هەزار دەروونداتۆ بروانە لە
 چۆن وەستاوەو گوڵ بە دەست و

 روو لە سبەی
 .!پەیکەری ئەو

 

 

 دایکێک جەرگی سوتا و سەدان دایک فێری
 بەخشینی ڕۆڵەکانیان بوون

 کچێک دڵی شکا و هەزاران کچ ترسیان شکا
 لە ووردوخاشبوونی دڵیان

 پێی تۆ لە شەقامەکان هەڵکەندرا و ئێمە

 هەموومان دێینە سەر شەقامەکان
 ئەم ئاوە شیرینە چیبوو ڕشتت؟

 !ئەم پەیامە جوانەت لە کوێ هێنا؟

 هێمن رەئوف

 

 بەیتێکی سوێر
 پشکەشە بە دایکی سەردەشت عوسمان 

  :نوسینی کەژال نوری
  ! دایک

  
  منیش هەروەک تۆ دایکم ،

  ژنێکیشم خۆش ئەوێ کە دایکمە ، 
خوشکەکەم دایکە و نەنکم دایکە وپورم دایکە وهاوریکەم دایکە و ژنی دراوسێ کەم دایکە و  

  ئێمەو ئێمەو ئێمەو ئێمە هەمومان وەک تۆ دایکین
  ی دایک ، درووووووود،، درود ئە

  بگری بائاگر هەلقرچێ ،
  بگری بائاسمان هەموو ئەستیرەکانی لەبارچێ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421614777874896&set=a.383780114991696.76786.100000791339156&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421614777874896&set=a.383780114991696.76786.100000791339156&type=1&relevant_count=1
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  بگرێ باهەور لەشەرمدا عارەق بەسەر زەویدا بکاتەوە ،

  ی دەریا وشک بێت ،( زمان ) بگری با  
 بگری و ئاو لەهیج جیگایەک مەهیلە و هەموی بکە بەفرمیسکی خۆت ،

  یان هەبێ بۆ گریان ،( ساڵ ) رۆژێکی جاوەکانی تۆ دەبێ  
  ! دەبا زەوی ئەمرۆ ئاوی لێ ببرێ 
 ئاو ، 

 ئاو 
  جگە لەچاوەکانی تۆ ئەمرۆ لەیەک شوێنی گێتی دا ئاو نی یە ،

  ئەمرۆ دەریا و زەریا و کانی وجۆم و
 *( خوێن) روبارەکان لەبری ئاو تەنیا هەر  
  ئاو ئەمرۆ هەموی فرمێسکە 
 !!!!!! ڕۆ زەوی چەند سوێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆرەئەم! وای ی ی ی  
  ەوە ،(*ە  -پرس ) بگری با زەوی بێتە  
 بگری باجاوەکانی زەردەپەر سورهەلگەرێن ، 
  بگری ( با ) بگری با لەگەل تۆدا  

  بگری ،( باران )دەبگری با 
  تف هەڵدە ، با تەرزە خۆی بکێشێ بەناوچاوی پیاوکوژا 

  ی یاساش خۆی بابەسنگی دادگادا ،(* دەهۆل  )تۆ لەخۆت بە با 
  خۆت برنە با پایز پرچی جەالد برنێتەوە ،

  دا(* تاوان ) دا سەرت سپی کە دەبازستانیش لە (خەم ) لە 
  پیر پیر پیربێت، 
 بگری باهاوین لەقرچەی جەرگی تۆدا بەقرچەی گەرما بسوتێ، 
 وەک چۆن نەیار تۆی بەقرچەی گەرم سوتاند 
 بگری هەر بگری ، بەشکە رۆژێک تەمەنی سەرۆک لەخەما کشایە دەشتی پێتەوە ،بگری دە 
 ! وەک چۆن ئەستیرەی کورەکەی تۆیان کشاند 
 تۆ بەیتی واوەیلێ بلێ و دەباژنانی ناو حیزب لەدەوری تۆ راوەستن و سنگیان بکوتن ، 
 وەک جۆن پیاوەکانی ئەوان بوو یەخەتیان بەخۆت دادراند ، 
 ئەمە بەشکە و ؛ ئێ!!!! بەشکە  
  ! دە بەشکە 

  ،،خەمت لەگەڵ سەنگ دا بەشکە
  ئەزانێ ،(ک -سەرۆ ) خۆهیچ نەبێ کچەکەی 

  ە ی تۆ راکشاوەو( ک  -سەرۆ ) ئالەوێدا  
 ! ئەو وشکە( وشکانی ) چەند هێندەی  
 چاوی تۆش هیندە بەئەشکە 
  هۆلەندا \ ٣١٠٣ئایاری  ٥
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دووواتا دەبەخشن بەشئیوەیەکی مەجازی دام رشتوە  ئەو وشانەی ناوکەوانەکان -تێبینی ٠*

 تکایە

 

 بۆ سەردەشت
 

چیرۆكەكەت ئەنووسمەوە، بۆ هەموو ئەو منااڵنەی ئەیانبینم، بۆ هەموو چۆلەكەكان، بۆ 
رەكان، بۆ ئاسمان، َ  و كانییەكان، بۆ هەموو ئەستیهەموو دارو دارتێلەكان، بۆ هەموو چەم

 .بووە ئەگێڕمەوە بۆ خودا كە خۆی شایەتی مەرگی تۆ
و تێگەیشتم تۆ لە نوتفەی ئیبراهیم بوویتمن تۆم نەناسیبوو، نەشمدیبووی، خۆشمویستیت

و بتشكێنێكی مەزن بوویت، چیرۆكەكەت بۆ گوڵ، بۆ گەاڵ، بۆ بولبول، بۆ ئاژەڵە كێوییەكان 
 .ئەگێڕمەوە
 لەم زەمە

ەم زۆنە بچووك، بەاڵم گەورە نە ناشرینەی كوردایەتییدا، لەم واڵتە تەنراو بە بۆگەنییە، ل
و سوێندم م ناسی-بە دزێوییەدا، لە چەرخی كوردایەتی داڕزیودا، وەك چۆن جەمال عیرفان

خوارد بیرمنەچێتەوە، وەكو چۆن هەمیشە بە ئەوپەڕی راستگۆییەوە فیشەكەكانی سۆرانی 
و و برینەكانت هەڵئەگرممامە حەمە ئەنێمەوە بەخۆمەوە، ئاواش تۆ لەبیرناكەم

 .ئەیانلكێنمەوە بە جەستەمەوە
و ئەی كوڕە شیكەكەی پایتەخت؛ لە ساڵیادی شەهیدبوونتا بۆ ئازایەتییت سەردادەنەوێنم

 نەوازشی گۆڕە نەمرەكەت ئەكەم

 

 شت عوسمانردهڕۆحی سهبهشهپێشكه
(1) 

 ئاخر،
 ،بهپێمگوتی عاشق مه

 ...تی دوعاداكهملهمهله
 ڵیكردبای ژیانكوژی ههشهڕهكه

 ..ناكاك پرچی گوڵ شانهیهپولههیچ په
 یاڵی ژوان،بۆ خه
 یتونێك،دار زه
 ....مان ناداردێك داڵدهبهگاشه
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(2) 
 وێ ڕۆژێ،ئه

 ..موو دونیاكانی ههتیرۆریسته
 ك،یهبۆ فێربوونی وانه

 ..رۆكچیرۆكی تۆیان نارد بۆ سه
 و،ئه
 ..ر چۆكسهوتهتاوا كهله

(3) 
 ...رۆئااای سه

 ..تییهزێرینهلكهپهنهخهردهم زهبه
 موو ڕۆژێكچۆن هه

 ..لكاوی درۆوه ناو زهیتهخهوان دهئه
 هێمنی،ند بهچه
 ..چرپێنیدا ده(* راشارورانی كۆچك و سه)گوێی به

 پاشا ڕووته.. پاشا ڕووته
 ..بووتهقنهداری زهیری گوڵ ئاشق بهته

(4) 
 ..شتههبهله
 سیحكی مهڕهگهله

 تیشكی خۆر چنراوكۆشكێك له
 الج،ر ماڵی حهرامبهبه
 عروفبدولخالق مهنێوان كوخی سۆران و عهله

 ....شتردهماڵی سهنوسراوه
 كیهموو ئێوارهو، ههئه
 ..نێرێدم بۆ دهدهمه
 

 كامۆ

 

 سەیری چی دەکەن ؟
 هۆشیار عبدللە

 بۆ مەلولن ؟
 دانیشتون ؟بەدیار غەدری کوشتنمەوە 

  ووشەکانم دەخوێننەوە و دەتانەوێت زەردەشتانە بەدوار خوێنی منەوە بن ؟
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 تکایە دامەنیشن ، ووشەکانم هەڵگرنەوە
 رستەی زۆر و هاواری زۆرم مابوو

 ئیستا ناو هێالنەی دەمم پڕ گوللە یە
 کۆترەکانی ووشە ناتوانن لە شەقەی باڵ بدەن

 ئێوە بڵێن ، ئێوە هاوار بکەن
 دایکم بڵێن توخوا با نەڵێتبە 

 بەفرمێسکی چاو و
 بە خەمی نەبونی و بەبرینی دووری و بەهەناسەی سارد

 بۆ ئەوە گەورەم نەکردی وا زوو ئۆخر بکەی
  ! درەنگ بوو درەنگ: پێی بڵێن ، سەردەشت دەڵی 

 ئاخر ئازادی هاواری دەوێت و قەلەم نیازی بە راستگۆییە و
 سەردەشتەکەی تۆش عاشقی نەمری

 : هاوڕێیانی قەلەمم
 دەمەوێت پیتان بڵێم کە گەیشتمە مەنزڵ

 سۆرانەکەی مامە حەمە چاوەڕێ بوو
  هێشتا مل پێچەکەی لە مڵدایە و

 :کە باوەشی پیا کردم گوتی
 سەرۆ گیان بۆنی گواڵو لە دەمت دێت

 بەدەم ماچ کردنی روخسارمەوە پیی گوتم
 ! بۆنی رۆژنامە ئازاکان و بۆنئ ئازادین لێ دێت

 
 !سەردەشتەکەمان 

 بچن بۆ کوێ ئەو لەوێیە
 لەناو پۆلدا کتێبێکی کراوەیە و

 پەنجەرەیەکی وااڵیە وچاویلکەکەی مامۆستایە و
 لەناو قژی کچەکاندا

 مانگێکی یەل شەوەی نوێیە
 لەگەڕەکە برسیەکاندا نانێکی بەدەم نامۆیە و

 لەپرسگەی سەری کاسی واڵتیشدا
 هەتا ئێستا

 پرسیارێکی خوێناوییە و پرسیارێکی بێ وەاڵمە 
 !رێبواری ناو تەم تومان و هاتوچۆیە 
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 !؟..سەردەشتەکەم کوانێ  
 هێمن کریم خورشید

 سەرۆک سەردەشتەکەم کوانێ ؟
 ەکەت بڵێ ، لەئاستیدا نەجمەکانی شانی دانێڕسەرۆک بە کو

 سەرۆک لە خەیاڵ تێ ئەگەی ؟سەرۆک خەون ئەخوێنیتەوە ؟
 لەئاستی دایکی شەهیدان سەرۆک قەت ئەچەمیتەوە ؟

 قەت ویژدانت ئازاری داوی ؟
 شەوێک بەدیار مناڵێکی ئەنفالەوە قەت گریاوی ؟

 سەرۆک،لەقەاڵ بپرسە بۆ جوامێری و بۆ سەرکەشی
 ی راژاندوە لە باوەشی ؟(سەردەشت ) قەت مناڵی وەک 

 سەرۆک ئەم غەدرە بۆ کوڕی کوڕەکانم ئەگێڕمەوە
 ەم پەڵە رەشانە قەت ناهێڵم کاڵ ببنەوەسەرۆک ئ

 

 گوڵە نێرگزی ئەم بەهارە بۆنی سەردەشت عوسمانی لێ دێ

 بەهار مونزیر

قەلە ڕەشەکان و ڕاوچیەکانی جەنگەڵستان لە هەولێر، تووانیان کۆترە سپی و چاو 
گەشەکەی باخچەی گڵکەند و زانکۆ ڕاو بکەن، سەردەشت گیان تۆ تەنهانیت، وەک ئەوکاتەی 

من دڵنیات ئەکەم ئازیز تۆ نەک   بەتەنهای جەستەی شەکەت و هیالکت لە کۆاڵنیکدا جێهێڵرا،
خۆیان بە   هەر خێزانەکەت، بەڵکو ئێستا هەموو هاوڕیکانت، زۆربەی الوانی کوردستان

  .هاوڕێت ئەزانن، خۆیان بە هەڵگری مەشخەڵ و گوڵە نێرگزەکەی ناو دەستت ئەزانن

کوڕی دایک و باوکێکی جەرگ سووتاونیت، تۆ ئێستاکە چرای ئازادی ئێستا ئیتر تۆ بەتەنها 
ناو ماڵی هەموو ئەو خێزانانەی کە دڵیان بۆ ئازادی لێ دەدات، ئێستا ئیتر تۆ وینەکەت 
تەنها لە ژوورە خامۆشەکەی خۆت هەڵنەواسراوە، بەڵکو ناو دڵمان، ناو ویژدانمان، هەموو 

وومان بەردەوام و بۆ هەمیشە وێنەی تۆمان لەبەر شەقام و کۆاڵنەکان هەر وێنەی تۆن، هەم
 .چاوە

ڕێژوان و سورکێو بۆیان هێنایت پەیامی الوانی کوردستان بوو ، دڵنیابە ئەو   پەیامێک کە  
خاڵەی داوات کرد دایانناو سەری دێڕیان دەست پێ کردەوە، سەردەشتی ئازیز ئەوەش بزانە 

پڕ پڕ لە میهرەبانی، وێنەکانت بوونەتە کە هەموو خەندە جوانەکانت بونەتە تەلیسمێک 
 .جوانترین دیمەنەکانی کوردستان

سەردەشت گیان ئازایەتی تۆ بووەتە ئیلهام و ورەی الوان، بۆ ڕوبەڕبونەوەی ئەو دەسەاڵتەی 
ئەو پەیامەت  تۆی کردە قوربانی پیالنە تاریک و دژی ئازادیەکەی، سەردەشت گیان من نازانم
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ئەزانی دوای تیرۆرکردنت ئەتوانن لە هەناو لە بیرماندا  پێگەشت کە بکوژانت وایان
بتسڕنەوە، بەاڵم نەیانزانی نەک ناتوانن بتسڕنەوە بەڵکو خەڵکی کوردستان داوای پەیکەرت 

سەردەشت   بۆ ئەکەن و ئەیانەوێت تۆی بەهای بەرزی ئازادی بۆ هەتا هەتایە بمێنیتەوە،
رگزی ئەم بەهارە لەسەر هەر پەڕێکی بەڵکو گوڵە نێ  گیان تۆ نەک هەر گوڵە نێرگزی

 .نوسراوە سەردەشت عوسمان

 

 

 ..ئەنفالی قەڵەم
 رێگا شیاو

 حەزین مەبن کە گوللە لە تابوتی ئازادی دراوە
 ..نا،حەزین مەبن 

 حەزین مەبن کە ئازادێک لە بەهاری عومریا پێکاوە
 ..نا عەزیزانم حەزین مەبن 

 بەدەستەکان دەشتی براوەحەزین مەبن کە لەبەر دەرگای قەڵەم 
 ..نا ،رەفیقانم حەزین مەبن 

 چون ئەگەر تیرۆرستێک بتوانێ هەزارەها قەڵەم تێک بشکێنێت
 ئەوا قەڵەمێک دەتوانێت هەزارەها تیرۆرست و سەرۆکەکەیان بوروژێنێت

 !مەپرسن مەملەکەتی رۆحە بێ دەنگەکان ئێستا بۆ بێ دەنگە ؟
 هۆڵە ؟مەپرسن خیابانی ئەم شارە بۆ چۆڵ و 

 ..!چون لە ترسی وشە ئاسمان و رێسمان پڕ دێوەزمە کراوە 

 
 مانگى خەیاڵ مانگى سەردەشت

 ساالر توتمانی
 دەتوانى بڵێى

  لە مانگى سۆڕان دا 
 لە دایکبوم

 دەتوانى بڵێى لە مانگى گەرمیان دا 
 ژیانى هاوسەرم گواستەوە 
 دەتوانى بلێى 
 لە مانگى ئومێد دا 
 خەتەنە کردئەنەسى کوڕمان  
  دەتوانى 

  بلێى
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 لە مانگى بیالل دا
 چومە قوتابخانە 
 ئەمە ناوى مانگە نوێکانى کوردییە 
  ئەز بەرى بکە 

 کچەکەم
 ڕۆژدێ 
 لە ئیمتحانى مێژودا 
 بە پرسیاردێتەوە 
 ڕۆژێ دێ 
 لە بۆشای کوردیدا 
  دەنوسرێت 

 مانگى پێنج مانگى بۆشاى
 تۆیش دەنوسى 
 مانگى خەیاڵ 
 
 سەردەشتمانگى  

 
  

 زەنگ

 هەڤاڵ سەید حەسەن

 هاوڕێ گیان،
 نەتتوانی پەی بە دڵڕەقی پیاوە دەمامک دراوەکان بەی،

 ئاماژەوو گەفوو، نامە و ڕوانینە گرژوو تیژەکانییان تێبگەی،
 ئاخر ناخی تۆۆ پارچەییەک خۆروو جوانیوو میهرەبانی بوو،

 .نامۆ بە مەملەکەتی ڕقوو تاریکیوو وێرانی بوو
 .بۆچوونەکانت سادەوو پڕ عەشقوو بووێری بوو

 .ژیانوو حەزوو خەونەکانت، بەهەشتێکی پەتی بوو
 .ئاشتی و جوانی دونیاییەکی تیادا قەتیس بوو

 تۆ برژانگی ساکارترین ڕاستیت هەڵێنا،
 سرکوو بێ باکت،لەدەماری شەوا دەرێنا  تاقانەی خەیاڵی

 .جوانترین خەونی کۆاڵنەکانی بەهەشتی پاکی،
 گوتاروو ڕاکانت، تەلیسمی ڕقی شکاند،

 .قووچاند  چاوی سیخناخ لە خوێنی پیاوە سەرپێچراوەکانی پڕکرد لە خۆروو
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 لە نێو تۆرنادۆی زەردوو زەبراوەرا، وەستایوو نەکشاییەوە،
 وەک چرای نێو ڕەشەبا نەکوژاییەوە،

 ..ماییەوە  هەر بە هەڵی و کەڵی
 لەگەڵ باڵدارە شەهیدەکەی سەر خانەقا،

 ئەمڕۆ کۆتەڵتان وا لەناو دڵوو هزری هەزارانە،
 ..خەیاڵی تۆ باڵدارێکی پەڕسپیی، خوێن شیرنوو لەبەر داڵنە

 واز لە هێالنەی سەر منارەوو فڕینی سەر قەاڵ ناهێنێ،
 .لە فڕانە  بۆ هەمیشە لە گەڕانوو

 

 مکهشتهردهسه

 گۆپاڵهمهحه

 ی کوردستانکهبوێرهجوان وی کوڕهئه
 کانیاندن و میدیا بوێرهچاوی ڕاگهی ئه

 چیتدهو گواڵنهی ئهڕهپهتۆ له
 نکهما بۆ جوانی با دهنها سهوا تهکه
 چیتدهبوێرانهو وشهله
 ووا ئاوێزانی بیرو هۆشهکه
 قوڵێت وڵدهههوهزهقواڵیی ئاوهله
 نکهاڵت دا دهسهڵ دهگهڕ لهشه
 
 مکهشتهردهسه
 
 ی کوڕان و کچانکهباشه ی هاوڕێئه
 و دڵسۆزی خاک و نیشتیمانی برای ئێمهئه

 چیتدهتاوهو ههتیشکی ئهتۆ له
 نکهکاندا دهختهاڵی درهڵ گهگهتاتکێ لهرهسه
 چیتدهاڵیانهو گهر ئهونمی سهشهله
 ووهخوارهبنهک شۆڕ دهیانیهموو بهوا ههکه

 ندهگوڵێک ئاو ده
 
 مکهشتهردهسه
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 کانو ڕۆمانهری چیرۆک و هۆنراوهی خوێنهئه
 کانی خوێندکار و ئازیزی قوتابخانهئه

 چیتدهو کتێبانهنوسینی ئهتۆ له
 وهکاتهدان دهرێک ئاوهوا ماڵی خوێنهکه
 وارخوێندهکات بهوارێک دهخوێندهنه
 چیتدهو ڕۆژنامانهر ئهبی سهکهرهمهله
 وهبازاڕهویتهکهکانی تر دهڕۆژنامهوا پێش که

 حیزبی قائیدت، بهکهرۆکهسهکو بهتاوه
 کان بڵێیت ناڵهندهگهرکرده و سهبه
 
 مکهشتهردهسه
 
 موومانم و ههڵهو قهڕهی عاشقی پهئه
 و ڕۆژنامه نوسانی عاشقی ڕۆژنامهئه

 چیتدهبجهڵهنفال و ههنسکی دایکێکی ئهههتۆ له
 چیتی کوردستان دهکهرو هابیلهری خاوهعومهله
 کوژرێتدهوهقابیلی برایهالیهوا لهکه
 واچیت کهدههیدانهو شهموو ئهههله
 وتووناڵت کهسهستی دهنقهئهیر گولهبه

 مکهشتهردهسه
 ی کوردو نیشتیمانئازاکهی کوڕهئه
 ی کوردستانکهرهبهنازدارو قات لهنجهی گهئه

 چیتدهو دارخورمایانه شاڵی ئهگهتۆ له
 وهڕننهک قژی خۆیان دهیانیهموو بههه

 چیتدهو چیایانه شی ئهلوتکهندیل،لهله قه
 ڕواننیاندا دهکهلهر گهسهموو کاتێک بههه
 چیتدهو منداڵهونی ئهخهله
 چێتپارادیس دهلهوامیردهبهوا بهکه
 
 مکهشتهردهسه
 

 چیتی کوردستان دهکهمهخهمامهتۆ له
 نوسانڵی و ڕۆژنامهندهژاری و گهمی ههخه
 کسانیبوونی ئازادی و یهمی نهخه
 تیاڵیهتی کۆمهدالهبونی یاساو عهمی نهخه
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 کانوتهککهنج و پیروو پهمی ژن و گهخه
 ل و نیشتیمانو گهمی ئااڵو ئێمهخه
 
 مکهشتهردهسه
 

 میشهچیت ههدهیهو ئاوێنهتۆ له
 داتجوانی پیشان دهر بهماوهجه
 چیتش دهیهو ئاوێنهله
 یری خۆی پێ بکاتاڵت ناتوانێت سهسهده
 
 مکهشتهردهسه
 

 چیتدهو چرایهتۆ له
 وا ڕوناکی بۆ خۆی نیهکه
 تییهکهرهوروبهڵکو بۆ دهبه

 خابند مهسه
 م چرایهئه
 نکی بۆگهیهناسههه

 کی خێرافویه
 اڵتسهدهبایشهڕه
 الماری دایت وپه

 هیدیان کردیتخێرا شه

 

 :بۆ خاوەن شکۆکانی واڵت

  بەرهەم خالید

 خۆزگە لەبری دەسەاڵتدار
 هەمووتان بزمار بوونایە

 پینەچییەک لە پێاڵوی
 منداڵێکی ئەم واڵتەی بدانایە

 
 خۆزگە لەبری شۆڕشگێڕ

 مێشکوژ بوونایە هەمووتان
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 پیرەمێردێک لە شەوێکی بێ کارەبای گەرمی هاوین
 مێشولەی پێ بکوشتنایە

 
 خۆزگە لەبری خەباتگێڕ
 دەنکە شقارتە بوونایە

 پیرەژنێک لەگوندێکی دوورەدەستی ئەم واڵتە
 چرای پێ دابگیرساندنایە

 
 بەاڵم جەخار

 نە بزمارو
 نە مێشکوژو

 نە دەنکەکانی شقارتەن
 دوژمندانپێاڵون لە پێی 

 مێشولەن لەسەر برینمان
 ئاگرن بۆ ئایندەمان

 

 ! پەیکەری ئازادی و رەنگە جوانەکانی ژیان

 ناڵە حەسەن

 من پەیکەرەکەی سەردەشت
 لە نیو دلما هەڵدەکۆڵم

  گەر دڵمیان خەڵتانی خوێن کرد
  پەیکەرەکە لە نێو چاوەکانم دەپارێزم

  گەر چاوەکانمیان دەرهێنا
 هەناسەم دادەنێمپەیکەرەکە لە نێو 

 گەر هەناسەیان لەبەربڕیم
 پەیکەرەکە دەگوازمەوە نێو خەیاڵم

  گەر خەیاڵەکانمیان سەربڕی
  پەیکەرەکە دەبەمە نێو خەونەکانم

 گەر خەونەکانمیان خنکاند
 پەیکەرەکە دەبەمە نێو با

  گەر بایان کوشت
  پەیکەرەکە دەبەمە نێو ئاو
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  گەر ئاویشیان کوشت
  نێو درەختپەیکەرەکە دەبەمە 

  گەر درەختەکانیان بڕیەوە
 پەیکەرەکە دەبەمە نێو هەور

  گەر هەوریان تیرۆر کرد
 پەیکەرەکە دەبەمە نێو خۆرەتاو

 گەر جەستەی خۆرەتاویشیان
  بە خوێن سوور کرد

 شوێنێکی تر
  تا ئەو دەمەی جەلالدەکان
  لەبەردەم پەیکەری ئازادی

  چۆک دادەدەن
 نتەور و شمشێر و تفەنگەکانیا

 فڕێ دەدەن
  ئەوسا

 پەیکەرەکە دەهێنمەوە نێو دڵم
 یەکێکی تر بۆ نێو خەیاڵەکانم
 یەکێکی تر بۆ نێو خەونەکانم

  یەکێکی تر بۆ نێو با
 یەکێکی تر بۆ نێو ئاو

 یەکێکی تر بۆ نێو درەخت
 یەکێکی تر بۆ نێو هەور

  یەکێکی تر بۆ نێو خۆرەتاو
  لە هەر هەموو شوێنەکان دا

  پەیکەری ئازادی دەگرێتا ژیان ڕەنگی 
 .پەیکەری ئازادیش ڕەنگە جوانەکانی ژیان

 

 !قەڵەم کوژەکان

 شرکهسه

  !بۆ چلەی یادی زەردەشت عوسمانی جوانەمەرگ
                                                    :دوا دەنگ و باسم ئەمەیە

 من شێت دەبم 
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    !کە شێتیش بووم
       لەتەرمی ڕاستی دەدەم و   شرینخەیەک

  لە گۆڕەپانێکی شاردا، 
    لەسەر پشتی تاتەشۆری چەپڵەکانتان

   وەک مناڵێک  
               !زیت و زیندووی دەکەمەوە

 !بەزەنگیانەی درۆکانتان یاری دەکەم  
 ( پەشێو )    

 !قەڵەم کوژەکان
  ئێوە لە کوشتن،

 !کوشتنی مرۆڤ
  ئێوە لە تیرۆر،

 ی هزر و بیری پێشڤەچوونتیرۆر
 !ناپرنگێنەوە

 * * * * * 
 !قەڵەم کوژەکان

  ئێوە و
 هەڕەشە
  ئێوە و

 زەبر و زەنگ
 ئێوە و

  میتوودی،
 ترس و تۆقاندن

  ڕووی یەک دراون
 لێک هەڵچنراون
 .لێک جودا نابن

 * * * * * 
 !قەڵەم کوژەکان

  ئێوە و
 گەف و گوڕ

  ئێوە و
 شێوازی،

 چاوسوورکردنەوە
 شادەماری دڵیوەک 
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 ستەمکار
 لەیەک ئااڵون

 چوونەتە ناویەک
 .لێک دانابڕێن

 * * * * * 
 !قەڵەم کوژەکان

 ئێوە و
 دڕدۆنگی
 ئێوە و
 نامۆیی
 !بە ژیان

 :بە جوانی
 جوانی سروشت و

 جوانی مرۆڤ و
 جوانی هزر وبیر،

 جوانی و
  پیرۆزی

 ٣(عیشق و ئازادی)
 پێکڕا هاتنە بوون
 پێکڕا گەورە بوون

 نندەست لەمال
 بێ یەک هەڵناکەن

 .لەیەک ڤەنابن
 * * * * * 

 !قەڵەم کوژەکان
  ئێوە و

 ڕق و کین
 ئێوە و

 ڕەفتاری
  ڕەش و

 بە گەمار
 ئێوە و

  بیرتەنگی
 بێ هزر و

 هەستی
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 :وەکو
 مافیا

 ئەو مافیایەی سنوور ناناسێ،
 بۆ تاوانکاری،

 ئەو مافیایەی سنوور ناناسێ،
  بۆ دەستدرێژی و

 ئەتک و
 زۆرداری

 ەی یەکنئاوێت
 ئاوێنەی یەکن

 !لێک هەڵناوێرێن
 * * * * * 

 !قەڵەم کوژەکان
 ئێوە

 دەردەدار
 ئێوە

 ئاڵودە
  :بە دەردەکانی

 دەروون،
 ڕەفتار،
 ئاوەز،

 :وەک
  چەتە و
 ڕێگر،

  چەتە و
 ڕێگرە

  شمشیروەشێنە
 شمشێر بەخوێنە
  !ئەنفالچییەکان

__________________________________________________________ 
لە پشت لە نەواو  ٣٨٨/٣٨١پێوە نەبینم ل شەو نییە خەونتان٠١٧٢بۆ بازرگانان ع پەشێو  .٠

 .٠١٧١ -٠١٦٥ڕوو لە کڕێوە 
ناونیشانی شیعرێکی هێمن ی شاعیرە، بڕوانە تاریک و ڕوون، چەندان دەنگبێژ ئاوازیان  .٣

 .بۆ ئەم شیعرە چێکردووە و بەدەنگی بە سۆز چڕیویانە
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  سەردەشتکەربەالى  
 کامیل ژیر

 ئەوە دە ڕۆژە
 الم هەزار ساڵە

  فەرهەنگى وشەم وەها پێکراوە
 بۆم کەوى نابێ

 زیز و تۆراوە
 فەرهەنگى وشەم

 ئەڵێ دە ڕۆژى عاشوراى شینم
 .خەڵتانى خوێنى زام و برینم

   *  *  * 
 ئەوە دە ڕۆژە

 پێنووسم کۆڵە
 جیهانم لەال کەالوەى چۆڵە
 لێوێنە جریوەى مەل، نە بزەى 

 نە گەڕان و گەشت
 .دە ڕۆژ عاشووراى کەربەالى سەردەشت

   *  *  * 
 ئەوە دە ڕۆژە

 هەرچى ئەنووسم
 هەرچى ئەڕێژێ دەست و پێنووسم

 زیاتر لە تەرزە و الفاوى دواى وەشت
 ئەیاندڕێنم

 .ناگەنە ئاستى کەربەالى سەردەشت
   *  *  * 

 کوشتنى سەردەشت
 تەنیا کوشتنى پێنووسێک نییه

 ئەژدەهاکئەشێ 
 ؟!بڵێ جا مەرگى پێنووسێک چیە

 کوشتنى سەردەشت
 کوشتنى بەهاى بەرزى رەوشتە

 کوشتنى من و
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 بیر و ئازادیى ورد و درشتە
 کوشتنى هەموو نەتەوەى کوردە

 دەسى کەسێکى سووک و نامەردە
 زەنگە بۆ تۆشە
 یا ئەبێ کۆیلە
 یا ئەوە بەشتە

 کەربەالى هەموو ئازادیخوازێ
 !وەکو سەردەشتە

   *  *  * 
 ئەوە دە ڕۆژە پێنووسى وشەم

 بۆتە مایە خەم
 دارێکى زڕە، نایەتە بەرهەم
 خامە خۆراکى بیرى زانایە

 بلوێر بۆ گایە: الى گێل و گەندەڵ
 رابن لە گوند و لە شار و لە دەشت
 .رابوونە چارى کەربەالى سەردەشت

 سلێمانى
14\5\2010 
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فتوگۆ و ــــگ
 مانەـــــــــدی
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سەردەشت خۆى کوڕى سیناریۆی غەدر بوو، لە دایکبوون و ژیانیشى : کەمال ڕەئوف بۆ ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان 
 پڕبوون لەو سیناریۆیانەى کە مرۆڤ خۆى دەستى نییە لە دارشتنیاندا

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت لەسەر : سایتی سەردەشت عوسمان
تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە پەیوەست ساتێریک 

  بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟

ئەستمە بروا بەوە بکەین مرۆڤ لە کۆمەڵگەیەکى تەندروستدا لەسەر وشە   :کەمال ڕەئوف
. دستانى باشور لەسەر وتن سزاى مەرگ درابکوژرێت، بەاڵم سەردەشت لە پایتەختى کور

تیرۆرکردنى سەردەشت ئەو پرسیارانەى بەرووى دەسەاڵتدا کرد کە تواناى وەاڵمدانەوەیان 
نەبوو، سەردەشت یان هەر کەسێکى تر هەرچییەک بنوسن و بڵێن، نەک شایستە بە 

تن بگرێت، تیرۆرکردن و کوشتن نین، بگرە دەبێت کەسیش ئەو مافە بەخۆى نەدا رێگە لەو
ترسنۆکن، یان لەوتن دەترسن، سەردەشت  بێدەنگى هەمیشە الى ئەوانە پیرۆزکراوە کە یا

 .نەترسنۆک بوو نە لەوتنینیش سڵى دەکردەوە

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کوردستان : سایتی سەردەشت عوسمان
ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی  لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش

سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟

دا هیچى سەردەشت کاروانێکى راگوزە نەبوو کە بەشوێن خۆی  :کەمال ڕەئوف
بەجێنەهێشتبێت، هەروەها سەردەشت و وتەکانى بە ئێمە نامۆ نەبوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
مەرگى ئەو، یان ئەو غەدرەى لەو کرا هەموومانى خستە گریان، گریانێک کە بەشێکى بۆ 
جوانەمەرگ و بەشەکەى ترى بۆ خۆمان بۆ ئایندەو ئێستەمان بوو، ئێمە بەقۆڵى بۆ ئەو 

یان و ئەوانیش بەقوڵى شەرمیان دەکرد لەو کارەى کە کردیان، سەردەشت کارەساتە ئەگر
کۆمەڵێک پرسیارى بەشوێنخۆیدا بەجێهێشت و پێوتین نەک تەنها هەر هاوتەمەنەکانم بەڵکە 
ئەبێت بەسااڵچووەکانیش بەشوێن وەاڵمەکاندا بگەرێن، ئەو مەرگى خۆى کردە هیبە بۆ 

تر تێبگەن، سەردەشت جەنگاوەرێکى یاخى الو و ئەوەى هاوتەمەنەکانى لەماناى ژیان باش
بیرێکى رامنەکراوبوو، بۆیە ترس لە بوونى هەبوو، ترس لە وتەکانى هەبوو، ئەوانەى 
کوشتیان وایان زانى مەرگ سەردەشت و خەونەکانى ئەومان لەبیر ئەباتەوە، بەاڵم 

مبەرى بەپێچەوانەوە سەردەشت لەمەرگەکەشیا بااڵتر بوو لەهەموو ئەوانەى بەرا
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سەردەشت هات و رۆیى، بەاڵم بەتەواتى بەجێى نەهێشتین تارماییەکەى . وەستابوونەوە
تارماییەکەى ترسە الى ئەوان و پەیامى هەرەشەى خستنە . بەردەوام بەسەر سەرمانەوەیە

ژێر پێیەوە، الى ئێمەش هێشتا شەوقى سەردەشت بەسەر سەرى گوێسەبانەى ئایندەمانەوە 
 .لێناکات و پەیامەکیمان لەبیرنەکردوە دیارە و ماڵئاوایمان

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 

ازادیخوازانە لە تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئ
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

کاتێک هەوڵدەدرێت سەردەشت بێ گیان و بێ جوڵەو بى خەون و بێ وتن   :کەمال ڕەئوف
بکەن، ئەوانە بەڵگەن بۆ ئەوەى زۆر شت ماوە کە هێشتا نەوتراون و نەکراون و زۆر 

و هاوبیرەکانیدایە  خەونیش ماوە هێشتا لەناو مندااڵنى بیرکردنەوەى سەردەشت و هاوتەمەن
و لەدایک نەبوون، میژووش پریەتى لەکارەساتى شەرى ئەوانەى کە دەیانویست مافى وتن 
زەوت بکەن، تاوانى گەورە ئەنجامدراوە تاکو کۆمەڵگە بى جوڵەو بێ گیان بکەن، بەاڵم 
ئەوەى روویدا ئەوەیە کە ئەو بیرو بۆچوونانە خۆیان بوونە سوتەمەنى و میژوو بێ رەحمانە 

مێژوو ئەوەى نمایش کردوە کە سەنگەرى ئازادى هەمیشە خۆیناوى بووە، ...بەجێهێشتن
سەردەشتیش ئەو . بەاڵم هەمیشە مرۆڤى بەشکۆ و بوێر و جوامێرو زرنگ میوانى بووە

 .و لەگەڵ ئەو کاروانە بەرێکەوت سەنگەرەى هەڵبژارد

کات؟ تیرۆری ئەو لە سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دە: سایتی سەردەشت عوسمان
پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی سەردەشت 
و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە ملمالنێیەکی قوڵ و 

  قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

ردەکەنەوەو بەنەبەردى دەژین و کاردەکەن سەردەشت و ئەوانەشى وەک ئەو بی  :کەمال ڕەئوف
نوێنەرایەتى توێژێکى غەدرلێکراو و نوێخواز دەکەن، .... بۆ ژیانێکى پر شکۆمەندانەتر

نوێنەرایەتى ئەو دەنگانەش دەکەن، کەهێشتا تەمەن بوارى ئەوەى پێنەداون زمانیان بەباشى 
الشەش المان نەبن بە بگەرى و پر بە گەرویان بانک بکەن بۆ ئازادى، ئەوان ئەگەر بە

پرسیارەکانیان دەمان بزوێنن، بەسۆزەکەیان دەمانخەنە سەر کانیاوى ئەو بیرکردنەوەیەى 
کە سازگارەو بۆنى دادپەروەرى لێدێت، بۆنى بەهارێکى تازەو دەورانێکى ترى دور لە راکە 

یان بڵقى ئەوان باقین و نەیارەکانیش... راکەى بەرژەوەندیخوازى و خوێنبەربوون و کاڵفامیی
 .سەر ئاو و گوز

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
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ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 
 قام؟سەر شە

ئەگەر چى بکوژان واتێگەیشتبوون کوشتن و تیرۆرکردنى سەردەشت بەمانا   :کەمال ڕەئوف
یاساییەکەى تەنها کوشتنى کەسێکە و بەس، کە ئەمەش لەم دنیاییەى ئەواندا زۆرەو قابیلى 
لەبیرچوونەوەیە، بەاڵم بۆ هەموو ئەوانەى رێز لەماناى ئازادى دەگرن و عەشقى وشەن و 

ئینسان دەگرن، تیرۆرکردنى سەردەشتیان زۆر بەالوە گەورەتر بوو لەوەى  حورمەتى ژیانى
کە بکوژەکان تەسەوریان ئەکرد، چونکە سەردەشت لەسەر کەیسێکى کۆمەاڵیەتى و 
بەرووداوێکى کتوپرو بە مردنێکى رێکەوت ژیانى لەدەست نەدا، بەڵکە بەبریارى بوغزێک 

ازادى و دژى هەموو ئەوشتە جوانانە بوو مەرگى بەسەردا سەپێنرا، کە تاسەر ئێسک دژى ئ
کە لەسەردەشتدا کۆبووەوە، بۆیە بەرپەچدانەوەى ئەو کارە، هەرچەندە گەورەش بووبێت، 

 .هێشتا ئەتوانین بڵێن بۆ مەرگى سەردەشت و شەردەشتەکانى تریش زیاتر ئەهێنى

دۆسیەی بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : سایتی سەردەشت عوسمان
فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و شاردنەوەی 

  قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ چییە؟

سەردەشت خۆى کورى سیناریۆی غەدر بوو، لەدایکبوون و ژیانیشى پربوون   :کەمال ڕەئوف
ەى کە مرۆڤ خۆى دەستى نییە لە دارشتنیاندا، ئەو بۆ تەحەداکردنى ئەو لەو سیناریۆیان

سیناریۆیانە قۆڵى هەڵمالیبوو، بۆیە بەو الوێتیەوە دەردەکەوت کە لەسیناریۆکان 
گەورەتربنوێنێت، ئەو برواى بەوە نەبوو مرۆڤ خۆى ملکەچى سیناریۆکانى دەرەوەى 

ە دەستەوسان بێت و ملکەچى حوکمە ئیرادەى خۆى بێت، مرۆڤى الگەورەتر بوو لەوەى ک
بەپیرۆزکراوەکان بێت، بۆیە پەیامەکەى وشەکانى هەلسوکەوتەکانى رۆژانەشى رێگە 
بەوەنادەن ئەو سیناریۆیانە بکرێت بەکراسى مەرگى یاخى بوویەکى وەک ئەودا، هەر بۆیە 

وەى چونکە ئە. نەسیناریۆ داتاشراوەکە بەرهەمێکى بۆ ئەوان هەبوو، نەمەرگى سەردەشت
روویدا جگە لەوەى سەردەشت بەمەرگى خۆى وێناى دنیایەکى جوانترى پیشانى 
هاوتەمەنەکانى خۆیدا، ئەوانیشى ناچار بەداتاشینى بەسیناریۆیەک کرد کە وێناى 

 .حەقیقەتى خۆیان لەدنیایەکى پر فرت و فێڵ و دورلەراستیمان پیشانبدەن

 

ئەو نەیدەویست وەک ئەوانی پێش خۆی بنوسێت، . قەلەمێکی ئازا بووو سەردەشت کوریکی پڕ ئومێد: شوان حەمە
 .ئەو دەیویست ئەو تابۆیانە تێکبشکێنێت کە پێشتر کەس دەستی بۆ نەبردبوون

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : سەردەشت عوسمان ماڵپەڕی
بوو، هەن دەیانەوێت ئەمە لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هات
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پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 
سەرۆک و خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و 
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

ئەو نەیدەویست وەک ئەوانی . ئازا بوو و قەلەمێکیسەردەشت کوریکی پڕ ئومێد: شوان حەمە
پێش خۆی بنوسێت، ئەو دەیویست ئەو تابۆیانە تێکبشکێنێت کە پێشتر کەس دەستی بۆ 

و دیدی خۆی گەورە بوو، بەئەندازەی خەونی سەردەشت بە ئەندازەی ئازایەتی. نەبردبوون
ونی سەردەشت هەر بۆیە گیانی خۆی لەو پێناوەدا دانا، خە! گەورەیی خۆی مەترسیدار بوو

ئێستە خەونی ئەو کوڕە . هێندە گەورە بوو کە مەرگی خۆیشی نەیتوانی ڕێگەی لێ بگرێت
  .گەنجە دەم بە پێکەنینە، چەندین شوێنکەوتوی هەیە

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە : سەردەشت عوسمان ماڵپەڕی
توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی  کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی

سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 
 کوردستان دەبینێت؟

سەردەشت عوسمان وێنەیەکی  و دۆزینەوەی تەرمیو تیرۆرکردنڕفاندن: شوان حەمە
و تیرۆرەکانی پێش سەردەشت، دڕاندانەترو دڵڕەقانەترمان پێشان دەدات، لە هەموو ڕفاندن

کەسانێک دەستگیردەران، شوینبزر دەکران، تەرمەکانیان دەکرا بەژێر گڵەوە بەئامانجی 
دنی و تیرۆرکرکەمترین شت لەسەر نمایشی ڕفاندن. شاردنەوەی تاوانەکە لە ڕای گشتی

لیجنەی لێکۆڵینەوەو ! سەردەشت عوسان بوترێت ئەوەیە کە نمایشێکی هێستریایانە بوو
پەشیمانبووونەوەش لە بڕیاری ! بڕیاری لێژنەکەش بەهەمان ڕۆحی هێسرتیاییەوە جواڵیەوە

ئەوانەی سەردەشتیان کوشت ویستیان بە خوێنی ڕژاوی ئەو، ! لیجنەکە هێستریایەکی تر بوو
سەرانی بواری کۆمەڵی مەدەنی چاوترسێن بکەن، بەاڵم ئەنجامەکان و نوڕۆژنامەنوسان

دواجار میدیای ئازااد سەردەشتی کردە سیمبولی ئازادی ڕادەربڕین .پێجەوانە کەتنەوە
و دەرخستنی لێرەوەشەو سووربووی قەڵەمە ئازادەکان لە هاتنە دەنگ. لەکوردستان

 .راستییەکان زیاترو زیاتر پەرەی سەند

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : دەشت عوسمانسەر ماڵپەڕی
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 
تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 

  کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

پایەی سەرەکی سەرکوتی سیاسی لە کوردستان پاوانکردنی هەموو مەوداکانە : ان حەمەشو
نەبوون یا جێبەجێنەکردنی یاسایە، بارگاویکردنی دادگایە بە . لەالیەن حیزبەوە

 و ئابووری زەبەالحی حیزبدەستێوەردان، بوونی هێزی سەربازی
و نوسەران ڕووبەرووبونەوەی ڕۆژنامەنوسانو دوای تیرۆرکردنی سەردەشت پێش تیرۆرکردن



 سەردەشت عوسمان
 

905 
 

لەگەڵ دەسەاڵت هەر هەبووە، بەالم ئەوەی خاڵی جیاکەرەوەیە لە تیرۆری سەردەشتدا، ئەو 
و میدیای ئازاد چووە قۆناغێکی ڕاستییەیە کە ڕووبەرووبوونەوەی نێوان دەسەاڵت

کی نوێ بۆ مەرگی سەردەشت نەک نەبووە ڕێگر، بەڵکە بووە هاندەرێ. پێشکەوتوترەوە
 و ئازادی ڕادەربڕینبەردەوامبوون لە نوسین

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : سەردەشت عوسمان ماڵپەڕی
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 

ە، یان گوزارش لە سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرای
  ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

ئەمرۆ نەدەبووە .. سەردەشت کوڕی زەمەنی پێش خۆی بوو، ئەگەر نا: شوان حەمە
کوشتنی سەردەشت عوسمان داردەیەکی راگوزەر ! سیمبولێکی خەمبار بەاڵم خاوەن حەق

ەوە ڕاستییەشە ئێمە دوای دوو ساڵ لێرەدا هەر لەبەر ئ. نەبوو،، بەڵکە راستییەکی جێگیرە
 .گفتوگۆ دەکەین 

 

تیرۆرى سەردەشت عوسمان ئاوینەیەک بوو بۆ بینینى چارەنووسى هەرهەموومان لەم ووالتەدا :ناسیح هەڵەبجەیی
 لەسایەى حوکمڕانى بنەماڵەى بارزانى

کەون و سەردەشت بە نوسین پیى گوتین کە ئەو دەمرێت بە مەرگەکەشى پێی گوتین فریا
خۆتان رزگار بکەن مەرگ لەبەر دەرگاى مالەکانتاندایە ئەو سیناریۆیەى کە بۆ بە تیرۆرست 
ناساندنى شەهیدى ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان داڕیژرابوو لەالیەن پارتییەوە ئەگەر 
هیچى پینەگوتبین ئەوا گومانەکانى ئیمەى لەبارەى کوشتنى سەردەشت بەدەستى پارتى بۆ 

 ینکردیینە یەق

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

ڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و سەرۆک و خێزان و بنەما
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

من پێم وایە تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان بە بیانوى ئەوەى کە :ناسیح هەڵەبجەیی
بەرگری لە فەرهەنگى پیاوەتى و نامووس پارێزییەوە ئەوا بۆخۆى گەورەترین سوکایەتیە بە 

و چەمکى نامووس سوکایەتى کردنە بەکۆى ماناى نامووس ،، پیم وایە فەرهەنگى پیاوەتى 
ووتارەکەى سەردەشت عوسمان ئەوەى بە بنەماڵەو خیزانە دەسەاڵتدارەکانى کوردستان ووت 

هەرکەسیک بیەویت بنەمالەو عەشیرەت وخیزان و عائیلەکەى بباتە .کە ئیوە تابوو نین 
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ات ئەوا بەدەستى خۆى دونیا لەخۆى تاریک دەروە سروشتى مرۆڤ و سوشتیکى خودایی پیبد
دەکات بەشیوەیەک کاتیک دەزانیت کە هەموو پیرۆزیەکانى کە ئەو پیى وایە پیرۆزن 
ووردوخاش کراون و ،ئەوەى بیەویت بەزۆر پیرۆزیەکان و سیمبولەکانى خۆى بکات بە 

 .سیمبولى کۆمەڵگا هیچى نەکردووە جگە جاردانى مەرگى پیرۆزکراوەکانى خۆى

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ڵپەڕی سەردەشت عوسمانما
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 

دنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە جۆرە پیرۆزکردن و داسەپان
 کوردستان دەبینێت؟

لە تیرۆرکردانى سەردەشت عوسماندا دەسەالت ئەو رووە نهینیەى خۆى :ناسیح هەڵەبجەیی 
بۆ ئاشکرا کردین کە نەک تەنها بەهیزى سەربازى و سەرکوتکردن و تەزویرى هەلبژاردن 

یرۆرستیش بیت ئامادەین هەموو ریگایەک بگرینە بەر بۆ بەلکو ئەگەر بەتیرۆرکردن و کارى ت
هیشتنەوەى دەسەالتى سیاسیى وبنەمالەیی خۆى،لە تیرۆرى سەردەشت عوسماندا دەسەالت 
ئەوەى پیگوتین لە نیوان بی سومعەیى و دەسەالتدا بیگومان دەسەالتیکى بیسومعەمان دەویت 

وە تاچەندە لە سومعەى سیاسیان ،چونکە ئەوان ئەو کارەى دەیکەن گرنگ نییە بەالیانە
دەکەویت بەلکو ئەوەیان بەالوە گرنگە تاچەندە پایەکانى دەسەالتیان بەهیز دەکات،واتە ئەم 
دەسەالتە بۆ هیشتنەوەى کورسى دەسەالتى خۆى ئامادەیە هەموو ریگایانە بگریتە بەر کە 

 .پیویست بکات بۆ مانەوەى لە دەسەالتدا

بەسەر خەڵکانیتردا لە شەهید کردنى سەردەشت عوسماندا لە پیرۆزى و بەزۆر سەپاندنى 
لوتکەوە بەروەو خوار دیتەوە هەتا پیش نوسینەکەى سەردەشت عوسمان دەسەالتى بنەمالەو 
خیزان کاریان بۆ ئەوە دەکرد پیرۆزکراوەکانى الى خۆیان بەزۆر بکەن پیرۆز موقەدەست 

عوسمان یەکەمین پایەى ئەو بینایەى  بەسەر خەلکى کوردستانەوە بەاڵم وتارەکەى سەردەشت
تەکاند کە دەسەاڵت لەسەرى بیناى خۆى کردبوو ،بە پیرۆزکردنى خودو خانەوادەو بنەمالە 
یەکیکە لە پایە ئەساس و سەرەکیەکانى سیستمە بنەمالەیەکەى کوردستان لە دۆسیەى 

پیکرد بە  سەردەشت عوسماندا شەرى داروخانى بیناى خۆسەپاندن بەسەر کۆمەلگادا دەستى
ئاشکراو لەسەر شەقامەکان ،ئەگەر پیش سەردەشت عوسمان شەر بۆ ئازادى لەناو کتیبەکان 
و وتارەکان وکۆفارو رۆژنامەکاندا هەبووبیت ئەوا لەدتیررکردنى سەردەشت عوسمان شەر بۆ 
ئازادى هاتە سەر شەقام،واتە تیرۆرى سەردەشت جورئەتى ئەوەى دا بەخەلک بۆ شەرى 

 سەر شەقام،ئازادى بینە 

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 
تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 

 چۆن خۆی نیشان دا؟ کوردستان
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پایە سەرەکیەکانى دەسەالتى سیاسى لە کوردستاندا پیرۆزکردن وپیرۆز : ناسیح هەڵەبجەیی 
بە پیرۆز پیشاندانى سیاسیەکان و سەرنى شۆرشە،من پیم وایە یەکیک لەو کارانەى کە 
بکریت بۆ تیکشان و لەناوبردنى ئەوئیستبدادە سیاسیەى ئەویە کە سیاسیەکان بنەمالە 
دەسەالتدارەکان دارنین لە هەموو ئەو بەرگە ئەفسوناویە شۆرشگیریەى کە بەبەرى خۆیاندا 
کردووە واتە بتوانین حەقیقەتیان و رابردوویان بەجوانى بخەینەوە بەرچاوى خەلک ،لە 
دۆسیەى تیرۆرى سەردەشت عوسماندا رووو بەرووبوونەوە ى ئازادیخوازان و دەسەالتى 

شوبات  02گەشتە قۆناغى تەقینەوە پیم وایە بزووینەرى شۆرشى بنەمالەیی لە کوردستان 
شوباتدا چیتر خەلک شەرى ناو ئاوى نەکرد  02شەهیدکردنى سەردەشت عوسمان بوو لە 

بەلکو دەیویست ئەو شەرو ملمالنیە دریژە پیبدات لەسەر شەقامەکان کە سەردەشت عوسمان 
 .بووایی ملمالنیەکەى دەست پیکردلە نوسینەکانیدا سەرەت

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

  رەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەو

سەردەشت نوینەرایەتى ئازادى دەکات نوینەرایەتى هەموو ئەو دەنگانە /ناسیح هەڵەبجەیی 
دەکات کە تیرۆرى سەردەشتیش بیدەنگى نەکردن،تیرۆرى سەردەشت عوسمان دەر خەرى ئەو 
راستیەیە کە نەوەى نوێ نایەویت کۆپى نەوەى پێش خۆى بێت و نایەوێت تەسلیمى ئەو 

قیعە بێت ،بەڵێ دەرکەوتنى سەردەشت وسۆرانەکان دیاردەیەکى ڕاگوزەر نییە بەڵکو دیوى وا
ئاشکرا ئەو ملمالنییە دریژخانەیە کە چەندین سالە بە نیهینى ولەناو کتیب و دیرە 
نوسراوەکاندا تەعبیر لەوملمالنیە کۆمەالیەتیە دەکریت بەالم لە سەردەشت عوسماندا 

 .مملمالنیەکەى هاتە سە شەقا

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 

 سەر شەقام؟

ی شەقامى کوردى بەدریژاى میژوو هەرگیز لەهیچ کاتیکدا بیدەنگ نەبووە ناسیح هەڵەبجەی
لەبەرامبەر ئەو تیرۆر کوشتارەى رووبەرووى ئازادیخوازانى کورد بووەتەوە چ لەسەردەستى 
بەعس و چ ئەو تیرۆرانەى لەسەر دەستى حوکمڕانى بنەمالەى تالەبانى وبەرزانى رویان داوە 

ئازادیخواز و کادرنەوەکانى لە سەر تیرۆرکردنى  ،بەالم خرۆشانى شەقام و خەلکى
سەردەشت عوسمان بۆ چەند هۆکاریک تیرۆرى سەردەشت عوسمان لەدەرەوە هەموو 
ئەخالقیاتیکى سیاسیى و ئاینى و کۆمەاڵیەتى و بوو تیرۆرێک بوو کە شعورى تاکى کوردى 

نەیتوانى ناخى راچەڵەکاند من پیو وایە هیچ تیرۆریک هیندەى تیرۆرى سەردەشت عوسمان 
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تاکى کورد بهەژێنیت و پیم وایە ئەو کاردانەوەیەکى خەلک بەشیکى پەیوەنى بەو 
پەنگخواردنەوەیە هەیە کە بەهۆى تیرۆرو کارە خراپەکانی و سانسۆرى ئازادى ریگرى لە 
 .کارى رۆژنامەنووسى کە لەسایەى حوکمڕانى بنەماڵەیی لە کوردستان ئەنجام درابوون

وسمان پیى گویت تیرۆر ئەوە نییە لەدەرەوە و خۆمانى لی بپاریزین تیرۆرى سەردەشت ع
بەلکە تیرۆر ئەوەیە کە لە ناوەوەى کوردستانەو لەبەردەرگاکانماندایەو هەموو ساتیک 
ئامادەیە بەناوى پارستنى گیانمانەوە تیرۆرمان بکەن،بۆیە پیم وایە لەتیرۆرى سەردەشت 

ى دەسەالتى کوردى بەچاوى خۆمان بینى ،واتە عوسماندا هەموومان تیرۆرى خۆمان بەدەست
بەو مانایەى تیرۆرى سەردەشت عوسمان ئاوینەیەک بوو بۆ بینینى چارەنووسى 

هەر ئەمەش بوو .هەرهەموومان لەم ووالتەدا لەسایەى حوکمڕانەى بنەماڵەى بارزانى 
ەنها بۆ هاتنى ئیمە بۆ سەرشەقام ت.هەرهەموومان هاوارمان لێ هەستاو هاتینە سەرشەقام 

گیانى سەردەشت عوسمان نەبوو بەڵکو بۆ خۆڕگارکردنمان بوو لەدەستى دەسەالتى 
حوکمڕانى بنەمالەیى هەتا هەموومان بە دەردى سەردەشت عوسمان نەبرین،سەردەشت بە 
نوسین پیى گوتین کە ئەو دەمرێت بە مەرگەکەشى پێی گوتین فریاکەون و خۆتان رزگار بکەن 

ەکانتاندایە و بەناوى پاریزگاریەوە لەکەمیندایە بۆتان بۆ ئەوەى مەرگ لەبەر دەرگاى مال
 .تیرۆرتان بکات

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و 

داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە 
  چییە؟

ئەو سیناریۆیەى کە بۆ بە تیرۆرست ناساندنى شەهیدى ڕۆژنامەنووس :ناسیح هەڵەبجەیی
سەردەشت عوسمان داڕیژرابوو لەالیەن پارتییەوە ئەگەر هیچى پینەگوتبین ئەوا گومانەکانى 

من لیتان ناشارمەوە ...بۆ کردیینە یەقین ئیمەى لەبارەى کوشتنى سەردەشت بەدەستى پارتى
زۆر دلخۆش بووم بەو سیناریۆەى کە بۆ سەردەشتیان دروست کرد چونکە سیناریۆستەکەى 
لەغیابێکى عەقلیى و مەنتقیدابووە کاتیک ئەم سیناریۆیە دارشتووە، ئەتوانم بلیم ئەوەى ئەم 

ین چونکە نەک هەر سینارۆیە دروست کرد بۆ سەردەشت عوسمان حەق وایە مەمنوونى ب
نەبووە جێ باوەرى شەقامى کوردستان و خەلکى ئەم ووالتە بەڵکو تیرۆرکردنى سەردەشت 
عوسمانى کرد ماڵ بەسەر پارتیەوە ،چونکە ئیتر لە دواى ئەو سیناریۆە ناشیرینەوە 
پارتیەکانیش لەروویان نەهات باسى بکەن و بیانو بهیننەوە بۆ دەربازکردنى پارتى لەو کارە 

شکستى ئەو سیناریۆیە لەوەدا بوو کە نەبووە جێى قەناعەت و باوەرى کادران و ...وەدزی
بۆیە من پیم وایە بەتیرۆرست ..ئەندامانتى پارتى چ جاى خەلکى ئازادیخوازى کوردستان

ناساندنى ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان هەڵەیەکیتر بوو کە پارتى کرد لە هەڵەى 
ەوت ئەو سیناریۆیە ئیعرتافیکى پارتى بوو بەوەى کە تیرۆرکردنەکەى زیاترى لەسەرى ک

 ..بکوژى سەردەشت عوسمان ئەوان بوون
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 تیرۆری سەردەشت پێی وتین ئیدی ئومێدی دەسەاڵتێکی ئازادیخوازوو دیموکراسی نەماوە

 وەاڵمی رۆژنامەنووس محەمەد رەئوف بۆ سایتی سەردەشت عوسمان

ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت لەسەر  هەموو ئاماژەکان: سایتی سەردەشت عوسمان
ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە پەیوەست 
بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی سەرۆک و 

نی بنەماڵە و هۆز و عەشیرەت خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکا
 بەپیرۆز ئەکرێن؟

دەسەاڵتە ستەمکارەکان لە پێناو درێژەدان بە مانەوەیان ئەو نەریت و عەقلە : محەمەد رەئوف 
ئەوان پێیان وایە . بەسەرچووانە پیرۆزدەکەن کە کۆمەڵکە لە خەیاڵدانیدا دەمێکە فرێیداوە

ژیانیان دەچێتە خانەی تاوانەوە بەو ناوهێنای خێزانیان پرسیارکردن لە چۆنیەتی 
پێوەدانگەی ئاشکرابوونی نەریتی خێلەکیان بۆ کۆمەڵگە عەقلی سیاسیشیان دەکەوێتە 
بەرچاوو دەستی کۆمەڵگە کە لەسەر عەقلی دواکەوتوووی خێڵەکیانەی سەدەکانی رابردوو 

بەاڵم . ئەزاننئەوان باسکردنی کچەکانیان بە ئەتککردنی پیاوەتی و نامووس .. بونیاد نراوە
کوشتنی مرۆڤەکان و دزینی سامانی میللەت و نابووتکردنی نیشتیمان و رەشکردنی رووی 

پێم وایە تیرۆرکردنی سەردەشت و .. سیاسەت بە پیاوەتی و شەهامەت لەقەلەم دەدەن
ئەوانی خستە روو ( ناپیرۆزیەکانی ) باڵوبوونەوەی بیرو هزری سەردەشت تەواوی پیرۆرزیە 

زاران هاواڵتی ئەم هەرێمە لە دوای تیرۆری سەردەشتەوە قێز لەو پیرۆزیانە ئەمرۆ بەهە
ی شوباتیشدا ئەوەی ناوی پیرۆزی خیلەکی و حیزبی بوو هاوالتیان 02دەکەنەوەو لە 

کە . ریسوایان کردوو بە چاوی تیژوو گەرووی پر لە تاسەوە دژایەتی ئەو پیرۆزیانەیان کرد 
  .اوەتە دوواوەکۆمەڵگەی کوردی دەیان ساڵ پێ بر

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کوردستان :سایتی سەردەشت عوسمان
لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 

زکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە جۆرە پیرۆ
 کوردستان دەبینێت؟
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پێم وایە زەمەنی تیرۆری عەڵە ئازادەکان و درووستکردنی سیناریۆکان : محەمەد رەئوف 
بەسەر چووە، ئەوان چ سیناریۆیەکیان بۆ سەردەشت درووست کرد بەاڵم لە هزری تاک 

ازی تیرۆری سەردەشت و کارەکتەرەکانی پشت تیرۆرکردنی دیارن و بەتاکی کۆمەڵگەدا شێو
لەبەرچاوون، لەدوای تیرۆری سەردەشتەوە قۆناغێکی نوێی لە سیاسیەتی تیرۆری حیزبی و 
سیناریۆی شاردنەوەی تاوانەکان هاتەکایەوە، کە ئیدی خەڵکی ناتاونێت بە ئاسانی بروا بە 

ە رووداوەکاندا درووستیان کردووەو لە سیناریۆکانی دەسەاڵت بکات کە بەردەوام ل
رابردووشدا سەدان کەسیان لەسەر شێوازی سەردەشت تیرۆرکردووە بەناووی جاسوس و 

پێم وایە .. خیانەتکارەوە تەنها لەبەر ئەوەی بە سیناریۆو پالنەکانی ئەوان رازی نەبووە
ە ئاسانی ناتوانن هەنگاوەکانی ئازادی رادەربرین دیواری ستەمی حیزبەکانی رووخاندووەو ب

بونیادی بنێنەوە بەتایبەتیش لەمرۆدا بەهاری عەرەبی و بەهاری رووخانی دیکتاتۆرو 
پێم وایە سەپاندنی پیرۆزیەکان ئەمرۆ لەالی حیزبەکان ... سیستمە ستەمکارەکان لە ئارادایە

شکڵێکی بە دەسەاڵت بەخشیوە بەبێ ئەوەی خۆیان بزانن حیزبی کردووە بە حیزبی 
رو ستەمکارو زاڵم ، وێنای حیزبی دەسەاڵتدارە کوردیەکانی نزیک کردۆتەوە لە تۆتالیتا

قەزافی و ئەسەد و بن عەلی ، کە رەنگە لە هەندێک وێستگەشدا ئەوانیان تێپەراندبێ، بۆیە 
ئەم پیرۆزیانە رووحی تۆڵەکردنەوەو هیوای ئازادی لە ناخی تاکی کوردا پەنگداوەو رۆژێک 

ینێکی جەماوەری گەورەو ئەوکاتیش هیچ هێزێک توانای خۆگرتنی لە رۆژان دەیکاتە راپەر
 ..نابێت لەبەریدا

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 

ا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕووید
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

تیرۆری سەردەشت پێی وتین ئیدی ئومێدی دەسەاڵتێکی ئازادیخوازوو : محەمەد رەئوف 
دیموکراسی نەماوە ئەوەی ئەمرۆ مومارەسەی دەسەاڵت دەکات جگە لە کۆمەڵک کارەکتەری 

تیرۆری سەردەشت ئیمەی بردە قۆناغێکی .. ر هیچی دیکە نیەم و دەسەاڵتێکی ستەمکاَ  زاڵ
نوێی لە مامەڵەکردن و تێروانین بۆ دەسەاڵت بەوەی ئیدی نەئومێدی گۆرانکاری نە چاکسازی 

ئێمە ئەمرۆ لەبەردەم هێز گەلێکداین کە ناتوانرێت بە ئاسانی لەگەڵیا هەڵ .. نەماوە 
بتوانێت ئەم هێزگەلە بکاتەوە بە هێزگەلی  بکەیت، بۆیە پێم وانیە هیچ مامەڵەو هەنگاوێک

دیموکراسی و ئازادیخوازی ، بەڵکۆ ئەم هێزانە ناتوانن یەک لەحزە پاشەکشە لە ستەمکاری 
خۆیان بکەن چوونکە مەرگی خۆیان لێدەدەن، بۆیە چارەسەر تەنها چاوەروانی هەلی 

سۆکانی سەرکەوتن و ئا.. پێشم وایە لە دوایی تیرۆری سەردەشتەوە... گۆرانکاری ریشەییە
جوالنەوەی بزووتنەوەی ئازادی خوازی لە کوردستان ئەگەر پێشتر لە ژێر لێوەوەو 
) بەشەرمەوە وترابێت بەاڵم ئەمرۆ بە ئاشکراو رووبەروو بە دەسەاڵتی ستەمکار دەڵێن 
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و ئیدی تۆ ناتوانیت لەگەڵ عەقلیەتی پێشکەوتنخوازی و دیموکراسی ( یاریەکە تەواو بووە 
 .تهەڵکەی

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو لە : سایتی سەردەشت عوسمان
پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی سەردەشت 
و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە ملمالنێیەکی قوڵ و 

  کۆمەاڵیەتی دەکات؟قەڵەشتی گەورەی 

ئەمرۆ سەردەشت نوێنەرایەتی ئەو دەنگە ئازاد و بوێرە دەکات کە : محەمەد رەئوف 
چاونەترسانە بەرامبەر بە ستەمکاران وەستاوەو پێیان دەڵێت ئیدی زەمەنی ئەو عەقلە پیرانە 
بەسەرچووە کە بە پاڵپشتی خیڵ و عەقلی کۆنخوازیان دەیانەوێت سواری شەپۆلی رەوتی 

وکراسی خوازانەو ئازادیخوانە بن و لەگەڵ گۆرانکاریەکان و پێشکەوتنە خێراکاندا دیم
تیرۆری سەردەشت پێی وتین عەقلی هاواڵتیانی سادەی واڵت زۆر لەعەقلی سیاسیە .. هەڵکەن

پیرەکانی ئەم مەملەکەتە پێشکەوتوترەو سپەیسێکى زۆر هەیە لە نێوان ئەم دوو نەوەو 
ایە کارەکتەرگەلێکی بێشوومار کە بەعەقل پیرو دواکەوتوو عەقلیەتەدا، کێشەکە لەوەد

کۆنترۆلی ژیانی سیاسی و دەسەاڵتی سیاسیان کردووەو دەیانەوێت پێمان بڵین کە ئەوە 
ئەوانن جیلی پێشکەوتووی کۆمەڵگەو رۆشنگەری ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی 

مامەڵەی سیاسیان نەک هەر عەقلیەتی کوردیدا بەاڵم بەپێچەوانەوە تا ئەمرۆش عەقلیەتی و 
کۆنی خیڵەکیان تێنەپەراندووە بەڵکو بەردەوام عەقلە خێلەکیە نابووتەکانی کۆمەڵگە بەرهەم 

 ...دەهێننەوە کە هاواڵتی سادەی کۆمەڵگە زیاتر لە سەدەیەکە بەالشیا ناچێت

ە بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر ل: سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 

 سەر شەقام؟

پێم وایە رق و توورەیی پەنگ خواروودووی هەمووی ئەو تاوانانەی کە : محەمەد رەئوف 
ئەو هێزگەلە بەرامبەر بە تاکی کۆمەڵگە دەیکات لەگەڵ پێگەیشتنی عەقلیەتی  لەرابردوودا

گۆرانکاری .. تاکی کوردی و ئاشنابوونی تەواویوەتی بە سیاسەتە ستەمکارو ئیستبدادیەکانی
کۆمەاڵیەتی گەورە لە کوردستان روویداوە تاکی کوردی ئەمرۆ هۆشیار بۆتەوە لەگەڵ 

ادا بەوەی ژیانی سیاسی و سیستمی حوکمرانی لە واڵتان کرانەوەی کوردستان بەرووی دونی
چۆنە لە هەرێمی کوردستانیش چۆن سیاسیەکانمان قۆرغی دەسەاڵت و سامان و سەروەتی 

تیرۆری سەردەشت تەواو پەردەی لەسەر رووی .. میللەتیان کردووەو دەستبەرداریشی نابن
ن زانیان کە تەنانەت ستەمی ستەمکارانی کوردی هەڵداویەوە چونکە خەڵکی کوردستا

 ..تیرۆرستان و گروپە تیرۆرسیتەکانیش بەو شێوەیە مامەڵە لەگەڵ مرۆڤەکاندا ناکەن
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بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە دۆسیەی : سایتی سەردەشت عوسمان
فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و شاردنەوەی 

  ەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ چییە؟ق

پێم وایە دەسەاڵتی کوردی راهاتووە لە گەڵ تیرۆرو کوشتن و رفاندن و : محەمەد رەئوف 
فەالقەکردندا ئەستەمە سەرکردەیەکی سیاسی ببینیت بەبێ ئەوەی کەسێکی کوشتبێت یاخود 

ەشداربووبێت لە دارشتنی پالنی تیرۆرکردن گەیشتبێتە ئەو تیرۆری مرۆڤی کردبێت یان ب
شوێنە، بۆیە ئەوانەی لەدەسەاڵتدان بەجۆرێک لە جۆرەکان هەموویان ستەمکارو بەشی 

کوشتووە، مێژووی ئەم هێزانەی ئێمە پریەتی لە کارەساتی وێنەی  زۆریشیان پیاویان
ئەوان ئەیانەوێت تاوانەکە  سەردەشت و بکوژانیشی ئەمرۆ حوکم دەکەن ، بەاڵم گرنگ نیە

داپۆشن یاخود بیشێوینن، گرنگ ئەوەیە الی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان روونە بکوژان کێن ؟ 
لە کوێ پەنادراوون ؟ کێ پەنای داوون؟ ئەمرۆش نەبێت لە داهاتوودا دادگایی دەکرێن یاخود 

 و ستەمکارانەوەمێژووی خۆی دادگاییان دەکات و فرێیان دەداتە ناو خانەی خیانەتکاران 

 

ملیۆنهژیو مهمرهوان و مهئهیشاهانهنێوان ژیانییفراوانهم قڵشتهن بۆ ئهشت دروست ئاماژهردهسهكانینوسینهیڕوانگه
 ڵكها خه

 زمناکۆ عەزیز بۆ ماڵپەری سەردەشت عوسمان

سەردەشت لەسەر هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی : سایتی سەردەشت عوسمان
ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە پەیوەست 
بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی سەرۆک و 
 خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و عەشیرەت
 بەپیرۆز ئەکرێن؟

به. گرمرز ڕائهبهنوێنم و یادیشت دائهردهسهڕێز بۆ یادیریدا سهم یادهله: زمناكۆ عزیز
، نیهوهو ناموسییهپیاوساالرینگیرههفههۆینیا بهتهشت عوسمان بهردهسهمن تیرۆریبڕوای

ڵكانیتریش خهنگهڕهكهیهوهو ترسهئههۆی، بهیهماڵهبنهرشیعهیوهرزینهلههۆیڵكو بهبه
ڕۆژێك دێت ماڵهبنهیه(تقودسیه)و بنوسن ئیتر ئهوهمینهن و بێترس و سڵهبكهفێرببن و قسه

ت، شیرهك عهكانیش وهچ بارزانیهرست، وهپهكۆنهك حزبێكیوهچ پارتی. ژێر پێوهوێتهبكه
شاردۆتهك نهشیان نهمهرستن و ئهرئێسقان ناموسپهتاسهپیاوساالرین و نگیرههفهریپارێزه

نیا ناموس تهبهكهلهسهدا مهیسهم كهاڵم له، بهوهیانهنگهرههم فهن بهكهئهڵكو شانازی، بهوه
و سهخنهڕههۆیبهكهیهیهماڵهت و بنهشیرهو عهئهاڵتیسهدهیڵكو ئاینده، بهف نیهرهو شه

. وهژێر رسیارهوێتهكهئهیكهاڵتهسهدهریكه، خهوهڵك و ئازادیخوازانهخهكانیرنج و تێبینیه
كچیناو هێنانیكهلهسهمهنابینم كه، من وایتان پێكردوهئاماژهكهییهو ساتیرهت بهبارهسه
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م لهكهیهم و تاوانانهو ستهتیدالهو ناعهلهڵكو قسههتد، بێت، به..یانیكهرۆك یان ژنهسه
نوسینهیڕوانگه. نكهیدا ئهواج زیاتر پهتادێت ڕهوهاڵتدارانهسهو دهئهیسایهدا و لهڵگایهكۆمه
و مرهوان و مهئهیشاهانهنێوان ژیانییفراوانهم قڵشتهن بۆ ئهشت دروست ئاماژهردهسهكانی

دا ڵگایهم كۆمهر ئهههكانینێوان چینهلهكهیتیهچینایهجیاوازییهو ڵك، ئهها خهملیۆنهژیمه
ریفاهیهیلوتكهژیانیان و لهپێداویستی واویتهند بن لهمههرهسانێك بهبێت كه، بۆ ئهیههه

خۆیان  چین، كهو داهاتهئه سڵیئه نیوان خاوهئهڵك كهخهزۆرییزۆربهوهوالشهتدا ببن، له
 .رێننگوزهرجدا ژیان ئهلمومهختترین ههخراپترین و سهله

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کوردستان :سایتی سەردەشت عوسمان
لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 

ای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگ
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟

زیندانهك و پڕكردنیچهبریتیرۆرو زهعس بهبه یهاوشێوه وێیهاڵت ئهسهده: زمناكۆ عزیز
هاوبهڕۆك و خاڵیناوهمهئه. ڵكیدار خهسهرز بكات بهفهخۆی تیئازایخوازن، حاكمیهه كان ل

لهخۆی ریش كهرامبهبه اڵم دیویبه. ڕاستهەناو اڵتیڕۆژهه كانیاڵتهسهده زۆری یزۆربه شی
 ن و تا بكرێت داوایملناده مان شێوههه، بهوهبینێتهەڵك ئئازادیخوازان و خه یرهبه

ناو لهكجارییهكات بۆ بهخۆش ئه مینهش زهمهن و ئهكهزیاتر ئه ئاڵوگۆڕیو چاكسازی
 .اڵتهسهدەو ئهبردنی

ك تهالیهریان لێشێواو لهاڵتداران سهسهچۆن دهریدا بینیمان كهماوهجهیوهكاردانهلهبۆیه
وهوالشهالماریاندان، لهر پهگهڵك ئهخهزیاتریركوتیبۆ سهوهئینزارهكانیان خستههێزهواوی

كهتاوانهن كهنیشان بدهواییوه، بۆئهوهلێكۆڵینهكانیلیژنهزراندن و دروستكردنیدامهوتنهكه
 !ڕێنگهیدائهكهشوێن تاوانبارهتا خۆشیان بهوهو ئهبووهوان نهئهستیدهبه

ران و ئازادیخوازان بڵێن كهڵك و نوسهخهبهبوو كهوهشت ئهردهسهتیرۆریوان لهئهئامانجی
س ركهن، ههكهلێدهشتیردهك سهیان بكات، وهبه خۆی یكهبێت و توڕییهازیَ  س ناڕركههه

وا بهڵبێت، ئهكانیشیان ههڵهئاژه ت شوانینانهرۆك و كچ و كوڕو تهئاست سهلهمیدهبتوانێ
شتهردهسه یتوڕهنگیدهیانتوانیر نهك ههنهم تاوانهاڵم بهبه. نكهر ئهكوناودهمیك دهفیشه

تا تا چاو وهو ئهوهشتیان لێ ڕاست بووهردهدان سهسهیان و بگرهدهڵكو بهن، بهكان كپ بكه
شت بكهەردەسیتۆڵهوێیانهتن و ئهفرسه ڕێیو چاوهستوهكان ڕیزیان بهشتهردهكات سهبڕ ئه

 .وهنه

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 
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تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 
 ان دا؟کوردستان چۆن خۆی نیش

و دواكهرستیپهكۆنهپاندنی، داسهرتاریسكهو عهربازیسهزایفهرزكردنیفه: زمناكۆ عزیز
رو ڕابهعنوانیبهرهمهیرو سهسهتیسایهكهرزكردنی، فهڵكیخهساتیدهموقهژێرناویلهوتویی
كان ئازادییهیوهسك كردنهرته، بهیكهوێنهدانانیڵك بهخه، ناچاركردنیڕۆحیواو باوكیپێشه

مافه، پێشێلكردنیرستانهپهكۆنهیاسایپاندنیكان، داسهنیهدهو مهردیفهمافهو پێشێلكردنی
كوردستان، بۆ بهئیستبدادن لهكانیپایهمانههتد ئه...ژنان و منااڵن و الوان و كرێكارانكانی

زایهناڕهیوهبێت بزووتنهین، ئهبده( رجیدومهبێقهئازادی)دروشمیو بهبێت برهئهمانهرگرتن به
بهبهرانینجام ڕابهرهو سهوهرهسهڵك ببرێتهخهووشیاریفراوانتر بێت و ئاستیكانیڕیزهتی

لێرهبۆیه. نڵگا بدهكۆمهوتن نیشانیركهسهو ئاسۆیوهنگهو جهئهپایبچنهوهڕۆشنهكییهرنامه
ڵك و نێوان خهشتدا لهردهسهتاوانیلهكهیهوهڕووبوونهو ڕووبههێشتا ئهكهمن پێم وایهكهیهوه
وهیسهو كهودایان كرد بهساتو سهكهینانهو الیهر ئهگهئه. هاتوهنهاڵت ڕوویدا، كۆتاییسهده
 .زۆر ڕوونهوتنیركهسهرنرێن، ئاسۆیدهوهنارازییهوهو بزووتنهله

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو لە : سایتی سەردەشت عوسمان
پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی سەردەشت 
و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە ملمالنێیەکی قوڵ و 

  کۆمەاڵیەتی دەکات؟قەڵەشتی گەورەی 

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 

 سەر شەقام؟

وهئهمجارهكان ئهاڵم هۆكاره، بهبووهههر ووجودیڵك ههخهییپێشتریش توڕه: زمناكۆ عزیز
 :بوون كه

وهڕانهگهترسیلهكهاڵتدارهسهدهردوو پارتهههزۆر تاوانیكرد لهئهڵك چاوپۆشیجاران خه -٠
 .تر بووستیان كراوهڵك دهما و خهنهم ترسهعس ئهبهڕووخانیاڵم دوایعس، بهبهی

شت ردهسهپێش تاوانیكوردستان، كهڵكیخهتیزایهناڕهیوهبزووتنهزموونیئهكردنیشهگه -٣
 .كردبوویورهگهریماوهجهندین خۆپیشاندان و مانگرتن و چاالكیچهكردنیتیرایهڕابه

دهر بهسهكانیناڵهنها كهجاران تهچونكهاڵت، سهدهیبازنهیوهرهدهیاندنیڕاگه كردنیشهگه-٢
و ئههلیئهیاندنیاڵم ئێستا ڕاگه، بهوهكردهكانیان باڵو ئهو جمجوڵهچاالكیواڵیاڵت ههسه

 .وهیهو بارهلهبووهئیجابیان ههریوانیتریش كاریگه
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مهر هێنانهەسلهبووهریان ههاڵم كاریگهكین، بهك الوهیهتا ڕادهن كهتریش هههۆكاریدیاره
و موچه میڵك، كهخهرانیەژیان و گوز ئاستی ، خراپیاڵت، بۆنمونهسهدهدژیڵك لهخهیدانی
و دوو ئهكانیتهسیاسهوتیاڵتدار، چهسهدهردوو حزبیناو هه كانیناو ڕیزه یی، تووڕهكرێ

 .هتد..یكهكوردستان و دانیشتوانهیئایندهستراتیژێك بۆ بوونی، نهستهبااڵدهحزبه

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە دۆسیەی : سایتی سەردەشت عوسمان
فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و شاردنەوەی 

  ڕێگای سیناریۆ چییە؟قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە 

تاوانییندازهئهسترا و دروست كرا، بهڵبهشت ههردهبۆ سهكهیم سیناریۆیهئه: زمناكۆ عزیز
كوشتنهتدان بهرعیهپاساوێك بوو بۆ شهك داتاشینیالیهلهر بوو، چونكهئازاردهیكهكوشتنه

و دهك بوو بۆ ئازادیخوازان و ئهدایهحهیامێك یان دروستتر بڵێم تهپهوهكیترهالیه، لهیكه
ئه: ووتیڕۆشنیبهقام، پارتیرشهسه شت هاتنهەردەستیرۆریر تاوانیسهلهكهیفراوانهنگه

 .نبكهقسهم، بۆشتان نیهكهشتانكوژم و تاونباریشتان ئه

ك لهتیهسایه، كاتێك كهكانهرهركوتگهمكارو سهستهاڵتهسهموو دهههت و كاركردیسوننهمهئه
و بوختان یان ناوناتۆرهدهڵبدات، ئیتر بهرههوان سهئهیكهتهشیرهو عهو خێڵبازنهیوهرهده

تا لهوهڵك ئاشكرا كرا، ئهیان بۆ خهكهستهر زوو دهههختانهاڵم خۆشبهزڕێنن، بهئهناوی
و دانران، ئێستا ئهمهحهمامهشت و سۆرانیردهسهیسیكهلهوهبۆ لێكۆڵینهكهیو لیژنانهئهدوای
مه، ئهیهه(وهلێكۆڵینهیلیژنه)ڵك خهالیله یهو نوكتهگاڵتهیو مایه زۆر بێئیعتبارهكه یشته

ست ئهڵك دهتێكیشدا خهر فرسهههله. كردوهیشهڵك گهخهالیكهیهو ووشیاریهئه ش ئاكامی
رز ك قهوهستنهڵبهم تاوان داتاشین و سیناریۆ ههاڵت و ئهسهدهلهتۆڵهیوهندنهبات بۆ سه

ڵك خهیییهو توڕهئهشێكیبه 7500شوبات ی، لهوهنهبێت بیده، ئهوهاڵتهسهر دهسهبهوایه
كانیتریش بهشوێنهو دانیشتوانییهوهوهشتهردهسهیسیكههۆیبهر پارتیرامبهبهلهسلێمانیله
 .نكهئهییهم توڕهعبیر لهكونجاو تهشێوازیتێكدا بههر فرسهن و لهتوڕهمان شێوههه

 

پارتی هەولی دا لەتیرۆری شەهید سەردەشتدا پەیامی ئەوەبدات بنەماڵەی سەرۆکی هەرێم پیرۆزن و : قادر نادر 
 نابێت بەفەنتاسیاش ووشە بەرامبەریان هەبێت

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت لەسەر : سەردەشت عوسمانسایتی 
ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە پەیوەست 
بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی سەرۆک و 

وو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و عەشیرەت خێزان و بنەماڵە ئەبێ تاب
 بەپیرۆز ئەکرێن؟
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ئازادی بیرورا هەر رەخنەگرتن نیە لەدەسەاڵتی سیاسی ، بەڵکو ئاماژە پێکردنە : قادر نادر 
ئەوەی بەوردی سەیری نوسینەکانی شەهید ... بەسەرجەم ڕێگریەکانی پێشکەوتنی کۆمەڵگا 

ەکات کە پەیامی ئەوەبووە ، سەرۆکی پلەیەی کوردستانی باشورر سەردەشت بکات، هەست د
چ دواکەوتویێکە ؟ واتا تەنزەکەی سەردەشت سیاسی و رەخنەگرتن بوو لەمامەڵەی سەرۆک 

ئاخرسەرۆکی ووالتان هەموو ژیانیان ، لەهەر کەلێن . نەوەک مەسەلەی ناموس پەرستی 
گەل مالەوەی دەکەوێتە بەرچاوی وکەم وکورتیەک هەیبێت تادەگاتە مامەڵەی شەخسی لە

بەبیرورای من ئەوانەی دەلێن شەهید سەردەشت مەسەلەکەی دەست بردن . خوێنەر و بیسەر 
ئەوانەن دەیانەوێت پاساو بۆ تیرۆر و هەلپەرستی . بوو بۆ ناموس ، نەوەک ئازادی بیرورا 

گاوی وادا دەبێت ئێمە لەهەن. ولەرزۆکی خۆیان بهێنەوە تا رەخنە لە تیرۆرکردنەکەی نەگرن 
سەیری ژیانی سەرۆکەکانی والتانی پێشکەوتوو بکەین کە بچوکترین رەفتاری خۆی و 
مالەوەی بەردەوام لە میدیاکان دەبێتە گفتوگۆی ڕۆژانە بانمونەیەک لەم بارەوە سەیری 
کچەکانی پادشای سویذ بەتایبەتی مادلینە بکەین کەبەردەوام جولەو هەلسوکەوتی 

راستە ئەمە بەرٶژێک لەوالتێکی دواکەوتوی وەک .. نشیتی ڕۆژنامەکان شەخسیشی دەبتە ما
ڕیگای ) کوردستان پێی ناگات بەاڵم ناکرێت بەو پاساوەش ووتەکەی چینیەکان لەیاد بکەین 

  ((هەزار میل بەشەقاوێک دەست پێ نەکەین 

دستان شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کور :سایتی سەردەشت عوسمان
لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

  کوردستان دەبینێت؟

پارتی هەولی دا لەتیرۆری شەهید سەردەشتدا پەیامی ئەوەبدات بنەماڵەی : در نادر قا
ئەگەرنا تیرۆر . سەرۆکی هەرێم پیرۆزن و نابێت بەفەنتاسیاش ووشە بەرامبەریان هەبێت 

بەاڵم کاردانەوەکان زۆر پێچەوانە بۆوە ، کەلەخەیالی ئەوانیش نەبوو . چاوەڕییان دەکات 
تە ئاراوە وەئەم دۆسیە نهێنیە سەرۆکی هەرێم کەوتە ناو هەموو مالیک ئاوا بەگەورەیی لێ بێ
بەواتای نوسینەکەی سەرەدشت گەورەترین ترس و پیرۆزی تێکشکان . و ڕۆژنامەنوسێکەوە 

چونکە دوای تیرۆرردنی بەسەدان بابەت لەسەر ئەمە نوسرا و چاوی خوێنەری چووە سەر 
رین نمونە تەنیا سەیری نوسینەکە لەمالپەری باشت. ئەو الیەنە کەم و کورتیەی بارزانی 

 ٣١٣کوردستان پۆست بکە ژمارەی خوێنەری تەنیا ئەو بابەتە و لەو مالپەرە گەیشتۆتە 
ئەمەش ژمارەی پێوانەیی نوسینە کە چاوی خوێنەری بۆ ... هەزار کەس لەو دوو سالەدا 

   .لپەرو ڕۆژنامەی تر خۆی کێشابێ دەبێت بڵێن ئەمە تەنیا لەو مالپەرە ، جگە لەسەدان ما

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=27831dbb
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وانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە تا
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

دیارە تیرۆری شەهید سەردەشت نەیەکەم تیرۆرە نەکۆتاییشی پێ دێت، کە : قادر نادر 
ە ی سەدەکانی پێشوو دەگەڕیتەو٣١تیرۆری دەنگە ئازادیخوازەکان سەرەتاکەی بۆ ساالنی 

مامۆستا جەمال عیرفان لەشاری سلیمانی و لەژێر دەسەالتی شیخ مەحمود تیرۆر کرا ، 
سالەی دەسەالتی کوردی  ٣٣تادەگاتە ... دواتر هەزاران تیرۆرەکردنی سەردەمی ڕژێمی بەعس

کەگەورەترینی تیرۆڕی شەهید رەئوف ئاکرەیی بۆیەکەم جار چاوی میدیاکانی چووە سەر و 
ئەوەی وای کرد تیرۆری ... ەدی مرۆڤە جوانەکان بەردەوامە تائێستاش تیرۆری جەس

شەهیدان سۆرانی مامە حەمە و عەبدولستار شەریف و سەردەشت روبدات ئەوکەلتورە درێژ 
خایەنەی پارتیە بە لەناوبردنی رەخنەگرەکانی و چاوترساندنی پێکردنی خەڵک کەلێی 

سیگنالی ئەوە بەپارتی درا  راهاتبوو بەاڵم لەکاردانەوەی تیرۆری شەهید سەردەشت ،
پێم . زەمەنی تیرۆری ئازادیخوازان گەلێ قورس لەسەری دەکەوێت ئەگەر درێژەی پێ بدات 

شوباتیش کاریگەری ئەو نارەزایەتی و کاردانەوانەی تیرۆرکردنی  ٠٧وایە نارەزایەتیەکانی 
 سەردەشتی بەسەرەوە بوو هەم لە رقی پیرۆزی خەلک هەم لەگەشەکردنی  سۆران و

 . نارەزایەتیەکان

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو لە : سایتی سەردەشت عوسمان
پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی سەردەشت 
و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە ملمالنێیەکی قوڵ و 

  قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

بەهۆی ئەوەی رەورەوەی مێژوو ناوەستێت بۆیە دەبێت بەروداوێک گۆرانکاریەکان : قادر نادر 
ئیستا ئێمە لەزەمەنیک دەژین کە تەکنەلۆجیا رٶژانە هەیمەنەی سیستەمە . بتەقێتەوە

و داخوازیەکانی  دیکتاتۆرەکان تیک دەشکێنی و هوشیاری بۆ خەلک بەئاسانی دروست دەکات
بۆیە ئەمرۆ . خەڵک و گەنجان لەناو عەقلی سیستەمە کالسیکە سیاسیەکان نابینرێتەوە 

نەوەیەکی گەنجی هاوشیوەی سەردەشت لەملمالنێیە لەگەل ئەو دەنگە کالسیکیانەی 
سالە ئەو کۆمەلگایە بەئارەزوی خۆیان هەراج بۆ بەرژەوەندیە  ٦١کوردستان کە 

مەحالە ئەو دوو گروپەش بتوانن لەگەل یەک گفتوگۆ بکەن چونکە  .شەخسیەکانیان دەکەن 
بۆیە دەبینین ماوە ماوە بەروداوێک ملمالنێکان . بەرژەوەندی داخوازیەکان زۆر لەیەک دوروە 

ئەوەی دەمەوێت بڵیم راستە تیرۆری شەهید سەردەشت بۆ بنەمالەکەی . دەتەقێتەوە 
ەولێر دەمێکە پێویستیان بە سیمبولێکی وەک کۆستێکی گەورەیە ، بەاڵم گەنجان و خەلکی ه

شەهید سەردەشت بوو دوای عەبدولخالق مەعروف کەئیلهام و بوێری و داهێنان لەنوسین 
 .وەربگرن  بەرامبەری
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بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سایتی سەردەشت عوسمان
تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری 

ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 
 سەر شەقام؟

خالی سەرەکی لەگەسەکردنی لوتکەی تورەیی خەلک لەدۆسیەی شەهیدکردنەکەی : قادر نادر 
یرۆر دەکرد کەمترین چونکە لەسەرەتای نەوەدەکان بەئارەزوی خۆیان خەلکیان ت..کات بوو 

  نارەزایەتی تەنانەت هەواڵی میدیایشی لێ دەهاتە ئاراوە بەالم لەتیرۆری شەهید سەردەشت
بوونی هێز و سوپایەکی  (ئەهلی و مالپەر و ئۆپزسیۆن )بونی دەیان مینبەری راگەیاندنی 

گەشەکردنی یان هاتنە ئارای بەرەیەکی نوێی سیاسی  گەورەی ڕۆژنامەنوسی بوێر
، ڕٶلی بااڵی کوردانی هەندەران لەخۆپیشاندان و هێنانە سەرخەتی  ۆپزسیۆن دەناسرێکەبەئ

وەرگێرانی نوسینەکانی سەردەشت عوسمان هەر   دەیان پەرلەمانتار و پارتی سیاسی
لەرۆژانی یەکەمەوە لەالیەن ستافی کوردستان پۆست بۆ ئینگلیزی و عەرەبی و ناردنی بۆ 

 .ناوەندە جیهانی ومیدیاکان دا 

بێزاری خەلک لەم دەسەالتە بەگشتی وتیرۆری دەنگە جوانەکانی ناوکۆمەڵ کاردانەوەی 
  یانتەقێنەوەی لەتیرۆرکردنی شەهید سەرەدشتدا

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە دۆسیەی : سایتی سەردەشت عوسمان
ی تیرۆرستان و شاردنەوەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادان

  قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ چییە؟

پارتی لەتیرۆری سەرەدشت عوسمان توشی تەنگەژەیەکی گەلێک گەورە بوو ، : قادر نادر 
کەمرۆڤ لەتیرۆرکردنەکەی شەهید سەردەشتەوە هەستی کرد چ ئەقلیەتیکی مەترسیدار و 

وتوو نەزانانە ئەمنیەتی چەندین شاری لەبەردەستە ؟ هاوکات شیوەی داپۆشینی دواکە
تاوانەکە لەتاوانەکە ناخۆشتر بوو وەدوبارە نیشانی دایەوە کە هێزێکی نەخوێندەوار وەزۆر 

هاوکات تۆ لەشیوەی تیرۆرکردنەکە و بەناو لیژنەی . گاڵتەجار بەکۆمەڵ چۆن رەفتار دەکات 
چ هێزێکی دڵرە قی خێلەکی ومیزاجی بریاردەری ووالتە ؟ ئەوان لێکۆلینەوەە تێ دەگەی 

لەهەموو حالتێکەوە دەیانەوێت بڵێن ئێمە دەولەت و کۆمەلین ، ئێوەش کۆیلە بەاڵم زەمەنی 
ئەو عە قل و رەفتارە بەسەرچوو ، هەر رۆژەی نارەزایەتی و ملمالنێکان بەشیوەیەک 

 شەرەکە کۆتایی هاتووەبێدەنگی ئێستاش مانای ئەوەنیە . دەتەقێتەوە 

 

خۆپیشاندانەکانی دژ بە یاسای خۆپیشاندان و تا ئەگاتە : کەمال چۆمانی بۆ ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان 
 ی شوباتی خوێناوی، بەشێک لە هۆکارەکانی، دەرەنجامی شەهیدکردنی سەردەشت عوسمان بوو٧٧خۆپیشاندانەکانی 
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هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

و هۆز و ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە سەرۆک و خێزان و بنەماڵە 
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

من بەتەواوی پێچەوانەی ئەوانە بیرئەکەمەوە کە تێرۆرکردنی سەردەشت : کەمال چۆمانی 
کە ناوی کچێکی بارزانیی تێدا ( satire)عوسمان ئەبەستنەوە بە نوسینی وتارێکی سەتایەر 

دنی سەردەشت تەنها پەیوەندیی بەوەوە هەبو کە کوڕێکی گەنج لە شارێکی تیرۆرکر. هێنابو
تارادەیەکی بێدەنگی وەک هەولێر پێگەیشتوە و هیچ سنورێک ناناسێ و هێدی هێدی خەریکی 

دەستەاڵتێک لەبەردەم کوڕێک وەستاوە کە سبەی رۆژێ لەوانەیە ببێتە . شکاندنی بتەکانە
بۆ رێگرتن لە گەورەبونی تواناکانی . نی ئەو شارەیەکێک لە رۆژنامەنوسە هەرە دیارەکا

گەنجێک کە نە بە پارە دەکڕدرێ، نە بە ئارەزو هەڵدەخەڵتێنرێ، نە بە دەستەاڵت و هەرچی 
ئیمتیازاتی دیکەیە فریودەدرێ، دەستەاڵت ناچارە رێگایەک بگرێتەبەر کە ترسنۆکانەترین 

 .ە بێرێگایە، بەاڵم باجەکەی هەرچی بێ، باشترە لەوەی گەور

ئەم جۆرە کوشتنە، لە هەوڵی رێگەگرتنی فیڕعەون ئەچێ لە گەورەبونی هەرچی منداڵە لە 
چیڕۆکی پێغەمبەر موسا، سەالمی خوای لەسەر بێ، نیشانمانئەدا چۆن . یەک(موسا)ترسی 

دەستەاڵتی تاغوت سڵ لە هەرچی بەربەرییەت هەیە ناکاتەوە بۆ ریگرتن لە دروستبونی ئەو 
  .ئەشێوێنن' مێشکی کۆمەڵگە'ە قسەی خۆیان ئینسانانەی کە ب

سەردەشت توانی، هەرچەندە خۆی بوە قوربانی، بەاڵم بە هەرچی بنەماڵە و هۆز و بتی 
دروستکراوی موقەدەسکراو هەیە بڵێ؛ ئەوەتا کوڕێک لەوپەڕی بەرائەتی خۆیەوە، خۆیی و 

 .قەڵەمێکی تیژکراو بە خەونی گەورە، هەمو بتەکانتان تێکئەشكێنێ

پیرۆزکردنی بنەماڵە و هۆزەکان، چەندە ریشەیەکی مێژویی و کولتوری هەبێ، ناکاتە ئەوەی 
هەرچەندە بنەماڵەکان و هۆزەکان بیانەوێ ئەو قەداسەتەیان . نەگەیشتبێتە خاڵی کۆتایی

 .بمێنێ، بەاڵم نەوەیەک دروستبوە چیتر ئەو موقەدەسکردنەی ال قبوڵ نییە

ازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە شەڕی ئ:ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 

ڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شک
 کوردستان دەبینێت؟

شەڕی تیرۆرکردنی دەنگی ئازاد و یاخیی لە نایەکسانی و نادادپەروەری و  :کەمال چۆمانی
  .دیکتاتۆرییەت، پێش سەردەشتیش کراوە، بەاڵم لە سەردەشتدا ئەگاتە لوتکەی بەربەرییەت
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سەردەشت عوسمان، ئاماژە بو تیرۆرکردنی سۆرانی مامە حەمە دو ساڵ بەر لە تیرۆرکردنی 
بەوەی کە شەڕی سەرکوتکردنی ئازادی لەڕێی تیرۆرەوەیە و دەستەاڵت گەیشتۆتە رادەی 

ئەو تیرۆرکردنانە هیچ . لەرزۆکبون لە بەرامبەر ئەو دەنگە ئازادانەی سەریانهەڵداوە
لە هەر کوێیەک هەوڵی فراوانکردنی ئازادی و 'پەیامێکیان پێ نییە جگە لە پەیامی 

یموکراسییەت هەبو، ئێمە لەوێین بۆ بێدەنگکردنی ئەگەر بە تیرۆرکردنی کارەکتەرەکانیش د
 .'بێ

زۆربەی . بەدرێژایی مێژوی حیزبە کوردییەکانەوە، هەوڵیانداوە خۆیان موقەدەس بکەن
هەر لە بەر ئەوەشە . موقەدەسکردنەکانیش هەوڵدان بوە بۆ بەخواکردنی کەسی یەکەم

لە تیرۆری . دانراوە' سنوربەزاندن'کەمی حیزبە کوردییەکان بە قسەکردن لەسەر کەسی یە
سەردەشت عوسماندا بۆمان رونبوەوە هێشتا حوکمڕانیی کوردستان لەژێر رەشماڵەکانەوە 

ئەو رەشماڵە . ئەکرێ نەک لە کۆشكێک کە پێیدەگوترێ پارلەمان یان ئەنجومەنی وەزیران
کوردستان لەژێر رەشماڵەکانەوە بێ، تا حوکمی . خەتەرێکە و تا ئێستاش وەالنەنراوە

 .تیرۆری سەردەشتەکان بەردەوامیی ئەبێ

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 

ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا 
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

پایەکانی هەڵکشان و زەقبونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە کوردستان رۆچونەتە نێو : کەمال
سەرەتا ئەو پایانە پێویستە لە عەقڵییەتیان . عەقڵییەتی سیاسیی حیزبە حوکمڕانەکانەوە

  .ەبکرێ لەسەر لە رەگوریشە دەرهێنانیان لەناو سیستەمی سیاسییدابێنە دەرەوە ئینجا قس

خوێن هاتونە و بە خوێنیش 'هێزە حوکمڕانەکان وا تەماشای دەستەاڵت ئەکەن کە بە 
بیناکردنی بیرکردنەوەی هەر هێزێک لەسەر ئەو تێڕوانینە جگە لە کارەسات شتێکی . 'الئەچن

دوای جەنگی جیهانی دوەم و پاوانکردنی  فەڕەنسای. تر بۆ گەل و واڵت بەرهەمناهێنێ
دەستەاڵت الی نوخبەیەکی پاوانخواز بە بیانوی رزگارکردنی واڵت، شۆڕشی گەنجانی 

و پاوانکردنی کۆی  ٠١١٠کوردستانی دوای راپەڕینی بەهاری . فەڕەنسای لێکەوتەوە
وازان و جومگەکانی دەستەاڵت و حوکمڕانیی کوردستان و تیرۆرکردن و راوەدونانی ئازادیخ

  .ی شوباتی لێکەوتەوە٠٧ریفۆرمیستەکان، 

تا کوشتنی . لە تیرۆری سەردەشت عوسمانەوە، کوردستان پێی نایە قۆناغێکی نوێترەوە
سەردەشت، هێزە سیاسییە حوکمڕانەکانی کوردستان خەڵکیان ئەکوشت و خێزان و 

ۆشیان جەماوەری کوردستانیش بێدەنگئەبون، چونکە لە بێدەنگنەبونیان، مەرگی خ
دەستەاڵت . بەاڵم لە روداوی سەردەشتدا، هاوکێشەکە تەواو پێچەوانە بوەوە. ئەبینیەوە
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هەرگیز بیری لەوە نەکردبوەوە کە ئەو کۆدەنگییە جەماوەرییە و ئەو خۆپیشاندان و کەمپین 
  .و ناڕەزایەتییانە لە تیرۆرکردنی گەنجێک سەرهەڵئەدەن

ەورەیە بۆ هەمو ئازادیخواز و رۆژنامەنوسانی خودی تیرۆرکردنی سەردەشت سەرکەوتنێکی گ
ئەو تیرۆرکرا، چونکە کاریگەریی ئەو بەسەر جڤاکدا . شەهیدبون بااڵبونە نەک شکست. کورد

دەستەاڵت بۆچی کەسێک تیرۆرئەکا ئەگەر هەست بەوە ناکا مەترسییە بۆ سەر . باڵی ئەکێشا
ێرکەوتن نییە، چونکە خەباتێکە لە خەباتکردن بۆ ئازادی و دیموکراسی، سەرکەوتن و ژ. ئەو

ئەمەش لەبەرئەوەیە، تا . لە خاڵێکدا وەستانی بۆ نییە؛ بەڵکو خەباتێکی بەردەوامە
لە کوێدا دەستەاڵت هەستیکرد . دەستەاڵت هەبێ، ئەبێ خەبات بۆ ئازادی و دیموکراسی هەبێ

تی هەمو سروش. خەبات وەستاوە، لەو خاڵدا دەستەاڵت دەست بە ئیستیبدادییەت ئەکاتەوە
دەستەاڵتێک پاوانخوازانەیە، ئەوە خەباتی ئازادی و رێکخراوە ناحکومی و یاساکانن 
دەستەاڵت لغاوئەکەن و لێیناگەڕێن ئەو سنورانە ببەزێنێ کە مەترسین بۆ سەر ماف و 

 .ئازادییەکانی مرۆڤ

تیرۆرکردنی سەردەشت جارێکی تر ئازادیخوازنی کۆکردەوە و تێیگەیاندن کە خەبات بۆ 
. هەرچەندە خوێنیش ببەخشرێ لەپێناویدا، ئەبێ بەردەوام بێ. ازادی نابێ بوەستێئ

 .بەردەوامیش بو، بەردەوامیشە و بەردەوامیش ئەبێ

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
ایا دەرکەوتنی لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئ

سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 
  ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

ئەو نە تەنها نوێنەری توێژی . سەردەشت نوێنەرایەتی هەمومان ئەکا :کەمال چۆمانی
نوسین و رۆژنامەوانیدا هەیە، بەڵکو رۆژنامەنوسان و ئەوانەیە کە سەروکاریان لەگەڵ 

نوێنەری هەموانە، بەوانەشەوە کە لەناو حیزبە حوکمڕانەکان دان و جورئەتی ئەوە ناکەن 
نوێنەری نەوەیەکە کە لەنێوان وابەستەبون بە دونیای دۆگمای سەرکردە بەناو . دەنگهەڵبڕن

نەری هەر دەنگێکە کە سەردەشت نوێ. شۆڕشگێڕەکان و یاخیبون لێیان، دوەمیان هەڵئەبژێرن
  .نوێنەری ئازادییە. ئەو نوێنەری دژی بێدەنگبونە. بێدەنگ کراوە

ئەگەر لە فیکری سەردەشت وردبینەوە، ئەو لە گەڕان بو بە دوای جیهانێک جیا لەو دونیا 
نیگەرانییەکی زۆر لە . کۆن و دۆگمایەی هێزە بەناو شۆڕشگێرەکان تا ئەمڕۆ وێنایان کردوە

ئەو دواجار بڕیارئەدا کە دونیای . بەدیئەکرێ بەرامبەر گوتاری باوی ئەوان تێڕوانینەکانی
. کۆن تەاڵق بدا، هەر بۆیە دەست بۆ کۆمەڵێک تابو ئەبا کە دواجار خۆی ئەبێتە قوربانی

سەردەشت دابڕاو نەبوە لە کۆی ئەو نەوەیەی کە بەتایبەت لە دوای ئازادکردنی عێراقەوە 
  .زیبونە سیمبولی گۆڕان و چاکسا
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دەرکەوتنی سەردەشت و سەردەشتەکان دەرەنجامی کەڵەکەبونی ناعەدالەتی، نادیموکراتییەت 
دەرکەوتنی ئەو دەنگە . و سیستەمی تۆتالیتارییانەی دو هێزەکەیە لە هەرێمی کوردستاندا
نەوەی کۆن باوەڕی بە . ناڕازییانە، پەیوەندی بە ملمالنێی نەوەی کۆن و نەوەی نوێ هەیە

نی دەستەاڵت و هێشتنەوەی دەستەاڵتە لە فۆڕمێکی کالسیکیی عەشایەری و موقەدەسکرد
نەوەی کۆن . نەوەی نوێش باوەڕی بە موئەسەسەکردنی دەستەاڵتەکان و حوکمی قانونە

ئازادی لەوەدا ئەبینێتەوە کە باڵەخانە دروستبکا و عەقڵ گەمارۆبدا، نەوەی نوێ باوەڕی بە 
ئەتوانم بڵێم . تنانی باڵەخانەکانی عەقڵ و مەعریفەیەروخاندنی باڵەخانەکانی حیزب و بنیا

  .ملمالنێی جەهل و مەعریفەیە

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 

ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە  ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد
 سەر شەقام؟

تیرۆری سەردەشت عوسمان، هەم شوێن و هەم کاتەکەی وایکرد جیاواز بێ  :کەمال چۆمانی
لە شارێک کە . سەردەشت بە نوێژی نیوەڕۆ شەهیدکرا. لە کۆی تیرۆرکردنەکانی دی

جگە . رین شارەکانی عێراقدا دائەنرێپایتەختی هەرێمی کوردستانە و بە یەکێک لە ئەمینت
لەوانە، هۆکاری هەرە سەرەکی ئەو دەنگدانەوە گەورەیە، هۆشیاریی کۆمەڵگەی کوردەواریی 

ئێمە ئەوکات لە چۆمان خۆپیشاندانمان کرد کە ئەمە بۆ خۆی گۆڕانکارییەکی گەورە بو . بو
ۆر ناوچەیەکی وا دور لە بۆ یەکەمجار خۆپیشاندان بۆ ئازادیی رادەربڕین و ئیدانەکردنی تیر

 ١٤کۆمەڵگەی کوردی چیتر ئەو کۆمەڵگەیە نییە کە لە . سەنتەری شارە گەورەکان بگرێتەوە
هۆشیاریی خەڵک گەیشتۆتە ئاستێک کە هەموان . لەپێناو ویستی دو حیزبدا یەکتر بکوژن

هەستئەکەن لە بەرامبەر کارەساتێکی گەورە وەستاوینەتەوە و ئەگەر هەمومان 
  .نەبڕین، ئەوا سبەی رۆژێ وەک سەردەشت ئەکوژرێیندەنگهەڵ

بە تەماشاکردنێکی خێرا، بۆمان رونئەبێتەوە هۆشیاریی سیاسیی و کۆمەاڵیەتیی ئەو شار و 
شارۆچکانەی کە تێیدا جواڵنەوەی رۆشنبیریی زیاترە، بەرفراوانترە لە شار و شارۆچکەکانی 

سلێمانی بۆ سەردەشت پێکهێنرا وەک لە بۆ نمونە، خۆپیشاندان و کەمپینی گەورەتر لە . تر
لە هەمو شار و شارۆچکەکانی سنوری پارێزگای هەولێر، تەنها لە چۆمان . هەولێر

ئەمە فەرزکردنی . خۆپیشاندانکرا بە شێوەیەک کە ببێتە جێی سەرنجی دەستەاڵت و میدیا
ابوایە لە سلێمانی نییە بەسەر هەولێردا، بەاڵم لەوانەیە ئەگەر ئەمڕۆ سەردەشت شەهیدکر

  .هەیبو ٣١٠١هەولێر، دەنگدانەوەی گەورەتری دەبو وەک ئەوەی لە 

بە باوەڕی من، خۆپیشاندانەکانی دژ بە یاسای خۆپیشاندان و تا ئەگاتە خۆپیشاندانەکانی 
ی شوباتی خوێناوی، بەشێک لە هۆکارەکانی، دەرەنجامی شەهیدکردنی سەردەشت ٠٧

لە تیرۆری سەردەشت . نی ئەو خۆپیشاندانانەسەردەشت عوسمان بوە هەوێ. عوسمان بون
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عوسمانەوە هەموان تێگەیشتین رێگایەکی ترمان نییە بۆ دەربازبون لەو دۆخە چەقبەستو و 
سیستەمە سیاسییە تۆتالیتارییەی کوردستان جگە لە دەنگهەڵبڕین و بەرگریکردن لە 

 .ئازادییەکانی ئینسان

ۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە بە داڕشتنی سیناری: ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و 
شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 

  چییە؟

ردەشت عوسمانی لەسەر سیناریۆکان هێند بازاڕییانە بون کە تیرۆرکردنی سە :کەمال چۆمانی
کاتێک سیناریۆکانمان بینین، شتێکیان بۆ نەهێشتینەوە کە . بیروباوەڕ دڵنیاکردەوە

 .گومانمان هەبێ لە هۆکاری تیرۆرکردنی سەردەشت جگە لە هۆکاری رادەربڕین
لەپاڵ . ئامانج لەو سیناریۆیانە، بە هیچ تەماشاکردنی کۆمەڵگە و ئازادیی رادەربڕینە

ەاڵت ئەبوا هێندێک سیناریۆی دروستبکردبانایە بۆ قەناعەتپێهێنانی ئەوەشدا، دەست
خۆشبەختانە، الیەنگرانیشیان شەرم دایانئەگرێ کە باس لە تیرۆری . الیەنگرانی خۆی

لە چلەی ماتەمینی سەردەشت عوسمان، بەسودفە لەگەڵ . سەردەشت عوسمان ئەکرێ
ئەو کەسە عەسکەرییە لە تەواوی . سەیارەیەک سواربوم کە تێیدا کەسێکی عەسکەری تێدا بو

هەمو شەڕەکانی ناوخۆ، وەک خۆی باسیئەکرد، هێندەی . شەڕەکانی ناوخۆدا بەشداربوبو
ئەوە لەپاڵ دڕندەیی کوشتنەکەی سەردەشت، . کوشتنی سەردەشت عوسمان نیگەرانی نەکردبو

ۆ هێزە ئەوەمان بۆ رونئەکاتەوە عەقڵییەتی زۆرێک لە خەڵکەکەش کە تا دوێنێ شەڕیان ب
  .حوکمڕانەکان ئەکرد، گۆڕاوە

لە ئاستی . سەردەشت عوسمان و سۆرانی مامەحەمە، کۆدەنگییەکی نیشتیمانییان دروستکرد
جیهانیش دەنگدانەوەیەکی گەورەیان بە دوای خۆیاندا هێنا و وایانکرد هەرچی سیناریۆیە، 

 .جێگەی پێکەنین بێ

موکراتییانە شتێکی باو بوە کە ترسیان تیرۆری رۆژنامەنوسان لە هەمو ئەو سیستەمە نادی
  .بەاڵم دواجار بکوژان هەر راپێچی دادگا کراون. لە دەستەاڵتی خۆیان هەبوە

ئەگەر تیرۆرکردنی هرانت دینک، رۆژنامەنوسی تورکیی بە رەگەز ئەڕمەنی، سکانداڵێکی 
باڵوبونەوەی فۆتۆکانی گەورە بوبێ بۆ تورکیا و ژەندەرمە و پۆلیسی واڵتەکە بەتایبەت دوای 

پۆلیس و ژەندەرمە کە پێئەکەنن وەستاون لەگەڵ بکوژەکە لە بەرامبەر کوشتنی 
رۆژنامەنوسێک، ئەوا کوشتنی سەردەشت عوسمان و سیناریۆکانی سکانداڵێکی زۆر گەورەترە 

  .بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان
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پێشوازیی لە  ئاداری ساڵی رابردو، رێکخراوی جیهانیی پەیامنێرانی بێ سنور،
راگەیاندراوێکی داواکاریی گشتیی ئۆکڕانیا کرد لە بەرامبەر کردنەوەی کەیسێکی لێکۆڵینەوەی 
تاوان بۆ رۆڵی سەرۆکی پێشوی ئۆکڕانیا، لیۆنید کوشنا، لە تێوەگالنی لە کوشتنی 

ئەمە . دا رفێندراو و کوژرا٣١١١رۆژنامەنوسی ئۆپۆزسیۆن، جیۆرجی گۆنگادزە کە لە ساڵی 
 .ڕای بەڕێوەچونی چەندان دادگاییکردن و کێشمەکێش لەسەر ئەو روداوەسەرە

تیرۆری سەردەشت و سۆران، کەیسەکەیان یەکالیی نەبونەتەوە و رۆژنامەنوسان هەمیشە 
ئەمڕۆش نەبێ سبەی، ئەم . بەردەوام ئەبن لە داواکارییان بۆ ئاشکراکردنی بکوژانیان

 .کەیسانە هەرگیز وننابن

 

سەردەشت عوسمان جەنگاوەرێکی سەرسەختی ڕێگای دەربڕینی : علی بۆ ماڵپەڕی سەردەشت عوسمانئارام ئەحمەد 
 ئازادی ڕادەربڕین بوو،ئەو قەڵەمەکەی ڕوو بە شمشێرێک هەڵکێشا

ڕوانین وخوێندنەوەی ئەقڵی حیزبی وخێڵەکی،بۆ دنیاو دەوروبەرو دیاریدەکان،نابێت نیگه
خوێندنهانەوەی ڕاستی و چەواشەکاریانە ڕاهاتووین،رانمان بکات،دەمانێکە ئێمە بەم هەڵگێڕ

کانی ئەم ئەقڵە،هەمیشە لەناو کایە سیاسی ،ئەدەبی و فەرهەنگیەکاندا وجودی وه
ڵهێنجانی زۆر درووستکردن و ههشت و داتاشین و بهردهی سهکهتههەبووە،تێکدانی بابه

خێڵگەرا، ڕەوایەتی دانە بە خودی رامی حیزبی و ئەقڵی ،بۆ مهکهتهخودی بابهناواقعی له
تیرۆرەکە،کە ئەقڵی سەلیم ناتوانێت ڕەدی نەکاتەوەو لەقاوی نەدا،ئەگەر ڕەوایەتدان 
بەتیرۆری سەردەشت،بەقەولی خودی ئەقڵی پشت تیرۆرەکە،بەسرابێت بە مەسەلەی 
ناموسییەوە،دەکرێت بپرسین،تیرۆری سۆرانی مامە حەمەو،نەزیر عومەرو ڕەوف کامیل 

رو قابیل وفەرهاد فەرەج وسەدان تیرۆری تر کە کراوە بۆ؟،کوشتنی ڕێژوان وزمناکۆو وشاپو
گەرمیان و چەندانی تر لە کاتی دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا بۆ چی بوو؟خۆ لەوێ 
مەسەلەی ناموسی لە گۆڕێدا نەبوو،وەلێ بۆ جەلالد دیسان پاساوێک هەبوو،تا ئەو جێگایە 

وژەکان داوایان دەکردو دەکەن،کە ئەوکەسانەی خەڵکیان بێشەرمی ڕۆیشت،منداڵ ک
هەڵخراندوە ناڕەزایەتی دەربڕین،دەبێت دادگایی بکرێت،قسەیەک لەسەر دادگای کردنی 

 .بکوژەکان لە گۆڕێدا نەبوەو نییە،هەموو لیژنەکانیش بڵقی سەر ئاو بوون
بڕین و نووسینە، کەواتە کام وەسیلە هەڵدەبژێریت،بۆ ئەم بەرد خستن و ناڕەزایەتی دەر

بناغەیی نییە،ئەوەی بۆ ئەو گرنگە دەست نەبردنە بۆ خودی بەردەکە،لێرەوە بە درێژایی 
مێژووی کارکردی ئەم حیزبانە هەمیشە،بۆ هەموو تیرۆرێ ،پاساوێک ئامادەگییە خۆی 

 .هەبوەو هەیە

ن ئەوکاتەی مەال بەختیار هاتە سەرخەت وسەنگەری دیفاعکردنی هەڵبژارد لە تیرۆرستا
ی کهمن عاشقی کچه"یداکهنوسینهشت لهردهدانا ووتم،سه"بڤە"بابەتەکەی سەردەشتی بە
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رێک بهکتهن کارهسڵه،ئهرۆک نییهخەیاڵیش،عاشقی کچی سهبهواقعی و نهبهنه"بارزانیم
ی ندهوه، ئهگۆڕێدا نییهک لهتییه،سوکایهدا ووجوودی نییهکههاوکێشهرۆک لهناوی کچی سه

مێكی ندرووست، بۆ سیستهکی ناشیرین و نا تهزایهمێک ، بۆ فهبۆ سیستهکهیهوهخوێندنه
تی خێڵ قڵیهئهی کهتهقڵیهو ئه،ئهڵگای داگیر کردوهرتاپای کۆمهسهت،کهحسوبیهفاسید و مه

ک یهماڵهڵ بنهگهلهتی ی نزیکایهوهژی و،ئهدهوان بێ شاهانهڵ ئهگهی لهوهو، ئهیهماڵهو بنه
بی مافی ژیانت نهکهی دوو پارتهر کۆیلهگه،ئهمهر ئهک ههر بژی، نهشهک بهبێ ناتوانێ وهنه

موو ت و سامانی ههروهڕی بردنی سه،شهڕی نان و ژیانه، شهوهبناغهلهکهڕهشه،واتهنییه
 .شکردندام هێنانودابهرههبهلهتیهدالهڕی ناعهبۆ چەند بنەماڵەیەک،شهتهمیلله

وروژاندنی فەزایەکی دروست و واقعییە،کە ئەوەی خزمی سەرۆک،وەزیرو گزیر، 
پەرلەمانتار،هەرکورسی وپۆستێک بێت،لەهەر ئاستێکدا،خۆی وبنەماڵەو کەس وکاری 
شاهانە دەژین،خەڵکیش کەلەم کەسایەتیی وئەقڵی بنەماڵەییە بەهرەمەند نییە،ناتوانێت 

ر بهیاڵ،ههخهر بهک هه،نه"رزفه" ر بهش،با وایدانێین ههمهر لهدهنسان بژی،بهوەک ئی
ی ههو عاشقهرۆک مافی کوشتنی ئهسهرۆک بوو ، ئایهی سهکهشت عاشقی کچهردهڕاست سه

کچ یان کوڕ یهو ههوهندی بهیوهشقی کوڕێک بۆ کچێک یان کچێک بۆ کوڕێک، پهعه؟ ئایهیه
 .تین؟اڵیهکام چینی کۆمهربهن؟ سهماڵهکام بنهر بهکام خێزانن؟ سهبه رسه

ئیدی بتە بەزۆرداتاشراوەکانی خێڵ وبنەماڵە بەرەو داهێزران وداڕوخان دەڕوات،ئەوان 
ناتوانن بەر بەم ڕوخانە بگرن،دەست بردن بۆ تیرۆری سەردەشت بۆخۆی بەڵگەیەکە،کە ئەم 

تن خۆی کۆبکاتەوەو بۆ ماوەیەک درێژە بەتەمەنی خۆی داڕوخانە دەیەوێت بە خوێن ڕش
بدات،ئیتر پیرۆزیەکان لەالیەن سەردەم وئەقڵەکەیەوە ژێر پێ نراوون،تابوەکان لەبەریەک 
هەڵوەشاون،ڕاستیەکەی بە خوێندنەوەی من،سەردەشت بە مەرگی خۆی،بنەماڵەی بارزانی 

یەکانی بنەماڵەو خێڵ کوشت،نەک پێچەوانەکەی،ڕژانی خوێنی سەردەشت،ڕژانی پیرۆز
بوو،ئەوتوانی ئان وسات بەمەرگی خۆی،گڵۆڵەی ئەقڵی خێڵگەراو بنەماڵەیی وهەموو ئەو 
شتانەی کە بە زۆر پیرۆزکراوە،بخاتە لێژی،لەوکاتەوە نە بکوژەکان توانیویانە ئارام بن،نە 

م خودی بنەماڵەی بارزانی،ئیدی ناوی سەردەشت عوسمان مۆتەکەیە،گەر پێیان بکرایە ئە
ناوەیان لە فەرهەنگی زمانەوانیدا دەسڕییەوە،ئاخر ئەوە مەنتقی ئەقڵە پێمان دەڵێت،هەر 
گروپ ودەستەو تاقمێک،دەستی بۆ تیرۆر برد،تەنها لە ئیفالس بوونی ڕسوابوون و دەستە 

 .وەستانییەوەیەتی
سەردەشت عوسمان ،جەنگاوەرێکی سەرسەختی ڕێگای دەربڕینی ئازادی ڕادەربڕین بوو،ئەو 

ەڵەمەکەی ڕوو بە شمشێرێک ڕاکێشا،کە مەحکومە بە فەزایەکی داسەپاوی ناشیرین ق
ونائینسانی،ئەو ووتی،ئەوەی کە موقەدەسە خودی ئینسانە،نەک موقەداساتە دروستکراو 

 .داسەپاوەکان

ئەقڵی خێڵ وبنەماڵە،لەم نێوەندەدا،لە تیرۆری سەردەشتەوە بە هەمومان وبە مێژوی 
رکوت وزیندان وڕفاندن بۆ بەرزڕاگرتنی پیرۆزیە دروستکراو ووت،ئەوەی بە پارەو سە
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وەهمیەکانی بنەماڵە،بۆمان نەکرێت،ئەوا بە تیرۆرو کوشتن دەیکەین،ئەوان ئەو ڕەوڕەوەیەن 
کەدەیانەوێت بە ڕشتنی خوێنی ئازادیخوازان،بۆ ناو جومگەکانی خۆ،درێژە بە مانەوە بدەن 

پەیامی زمان بڕین ومانەوەی کۆمەڵگاو  و ملهوڕیەکان بەردەوام بکەن،پەیامی ئەمان
ئینسانەکانی ناویەتی،بە کۆیلەیی و خەسیووی،تا لەبەردەم ئەقڵی ژەنگرتووی بنەماڵەیی 
وچەقبەستووی و دواکەوتویی و سیستەمی بنەماڵەچێتیی وموقەدەساتی لە واهیمە 

 .داتاشراودا،کۆمەڵگا ڕابگرن،کە هەم دۆراندیان،هەم شکستیان خوارد

پایەکانی ئیستبدادی سیاسی،بەدەرەجەی یەکەم،بەرهەمی داگیرکاری داگیرکەران و چەقاندنی 
ئیستبدادێکی خوێناوی کاولکاری مێژوویە لەسەرخەڵکی کوردستان، بەنیشتیمان وخەڵک و 
مێژوەکەیەوە،بەدەرەجەی دووەم،ئەوەی کە لەدوای ڕاپەڕینەوە،لە پاش هاتن وگرتنە دەستی 

قۆناغی یەکەمداو لەهەم و مەیدانەکانی وەک،زیندانی ،لە "بەناو خۆییەوە"دەسەاڵتی
سیاسی،ڕفاندن،تیرۆر،داگیرکاری ناوخۆیی، خولقاندنی ترس و زمانبڕین ودەم 
بەستن،ڕسواکردنی ئازادی تێپەڕاندوە، ئەمە خۆ بەخۆ واتە وابەستەیی پارتەکانی سەر 

ەک هەر ساحەی کوردستان،بەهەمان ئەقڵ و دنیابینی دەسەاڵتی داگیرکەرەوە،کەن
نەیتوانیوەو کۆن البەرێ وتازە بێنێت،بەڵکو زۆر جاران لێمان تێک دەچێت،هەر بەڕاستی 
کامیان کۆنەکەیەو کامیان نوێکەیە،لەوپەڕی باوەڕ بونمەوە دەڵێم،کە یەک تۆزیش جیاوازی 
ناکەم لە بەینی دەسەاڵتی ئەمڕۆی کوردی ودەسەاڵتی بەعسییەکان،تەنهائەوەم ال ڕوون 

ەمان وەچەی ئەوانن،یان ئەوان وەچەی ئەمانن،وەلی دەزانم هەرکامیان بن،هەر نییە، ئایە ئ
یەک شتن لە بارەی فکری، سیاسی، ئەخالقی، بێدادی، چەوساندنەوە، بەڕێوەبردن،بە 
ئەقڵی دیکاتتۆریەتی خێڵەکی وئەقڵی حیزبی و باوەڕنەبوون بە ئازادی بەرامبەرو 

 .بنەوەنەسەلماندنی ڕای جیاوازو خۆسەپاندنی سەرو

ئیمە لە کوردستان،نەشاهیدی داگیرکارێکی جۆرێک لە دیموکراسی و ئازادین،خۆ ئەگەر 
دەوڵەتێک،پارتێک،ئەقڵێک،زەڕەیە ئازادیخوازی ودیموکراسی تێدا بێت، داگیرکاری 
ناکات،نە شاهدی بونی پارتێک،ڕێکخراوەیەکین،چ لە شارو چ لە شاخ کە بەقەدەر 

وبێت،لەم فەزا کێویەدا ناکرێت،جگە لە چاوەڕوانی چڵەپووشێک ئازادیخوازی تێدا بو
هەڵکشانی ئیستبداێک،چاوەڕوانی شتێکی تر لەمانە بین،ئەوەی کە دەمێنێت،نەبوونی 
جواڵنەوەیەکی ڕێکخراوەیی ئازادیخوازییە،بە مانای پڕاوپڕی ووشەکە، غیابی چەپێکی 

رستی وئەقڵی خێڵ لەسەرپێ ڕاوەستاوو جدییە،کە بچێتە شەڕی هەمە رۆژە لەگەڵ کۆنەپە
وبنەماڵەیی ودواکەوتویدا،من دڵنیام وباوەڕێکی تەوام هەیە،کە ئاسۆی سەرکەوتنی ئازادی 
ڕوو لەگەشەیەو هاتنی سەردەشتەکان و گیانبازی نەوەکانی حەڤدەی شوبات و 

 .ئێستا،شاهیدی ئەو ڕاستییەن

 سەردەشت نوێنەری سەردەمەکەی خۆیەتی،ئەو پەیامنێری ئازادییە،ئەو کوڕی
نەوەیەکە،لەبەردەرگای سوڵتانا،نە دۆش دادەمێنێ،نە بە چۆکدا دێت،ئەو ئیدی سواڵی ژیان 
لەدەسەاڵتێک ناکات،کە ماناکانی ئینسان بونی لەدەستداوە،ئەو سیمبوڵی دنیای نوێ 
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وسەردەمی نوێیە،بۆ هەڵتەکاندنی پایە کۆنینەکان،کە لە ترۆپکیدا،تەنها فیشەک و زیندان 
ەرکەوتنی سەردەشتەکان یەک واقعیەتە کە گوزارشت،لە ڕاماڵینی کۆن وتیرۆر راوەستاوە،د

دەکات،تا جێگای خۆی بدات بە تازە،کێشانی خەتێک، وقڵشتێکی گەورەیە،لە بەینی دوو 
دنیای جیاوازدا کە ئاشتبوونەوەو پڕکردنەوەو سازان ومجامەلەو بەیەکەوە دانیشتن قبوڵ 

وبنەماڵەیی ،لەگەل سەردەمێکی مۆدێڕن ونوێدا ناکات،کاربڕێکە،پەیوەندیەکانی ئەقڵی خێڵ 
 .دەبڕێت

ئەوسەردەمەی سەردەشتی تێدا تیرۆر کرا،جیاوازتر لەسەردەمەکانی تر بوو،بۆخۆم شاهیدی 
زۆر تیرۆری غەمناکی ترم،هەروا ڕاگوزەرانە هات وڕۆی،کەسیش نەبزوا، تیرۆری سەردەشت 

جام کە "سەردەمی نوێ،سەردەمیسەردەمی کرانەوەی کۆمەڵگای کوردی بوو، ڕوو بەدنیاو 
گەیشتنە لوتکەی ئستیبدادو کوشتن وزیندانکردن وبردنی سەروەت وسامان " پڕبوو لێی دەڕژێ

و،شکاندنی ئابڕوی خەلک،بۆ ترۆپک بوو،لەالیەن هەردوو پارتی دەسەاڵتدارەوە،سەردەمی 
موو کەم بەیەکدادانی نەوەی نوێ وکۆن بوو،سەردەمی هاتنی جۆرێک لە ئۆپۆزسیۆن ،بە هە

وکورتیەکانیەوە بوو،هەموو ئەمانە وایان کرد،تیرۆری سەردەشت خەڵک بهەژێنێ 
وبیانهێنێتە سەرشەقام،لەیەک کاتدا،سەردەشت بکات بە سیمبوڵی جوانی و،دەسەاڵت 
قیزەوونی،سەردەشت بە ئازادیخوازی و،دەسەاڵتی ڕەش،بە لوتکەی دیکاتۆریەت و دژە 

 .ئینسانی

،کە واقع هەرچی بێت،هەر ئەو ئەساسە بە هیند وەردەگرێت،واتە مێژوو ئەوەی سەلماندووە
وەک خۆی دەمێنیتەوە،سەربەرزانە هەموو ناڕاستی وهۆنینەوەی درۆو سیناروێکان دەکات بە 
ژێرەوە،ڕەنگە ئەمە بۆ ماوەیەک خەفەبکرێت،وەلێ نەتیجەتەن،هەموو ناڕاستییەکان 

 .ڕادەماڵێ و جێگای خۆی دەگرێتەوە،ئەویش ڕاستییە

هۆنینەوەی چیرۆک وسیناروێ ساختەکان،لە باشترین حاڵدا،گەمژەیی بکەرەکانی 
دەگەیەنێت،زۆرجاران ڕێکەوتووە، جەلالدەکان خۆیان لیژنەیان دروستکردوە بۆ 
لێکۆڵینەوەی لە چۆنیەتی کوشتنەکە،ئەوەی سەردەشت کوتومت وابوو،ئەو تیرۆریستانەی 

گوایە لێکۆڵینەوە دەکەن،وەلێ ڕاستیەکەی سەردەشتیان تیرۆرکرد،خۆیان هاتنە سەرخەت و 
ئەوەیە،کە هیج لیژنەیەک پێک نەهاتوەو هیچ هەوڵیکیش لە ئارادا نەبوەو نییەو نابێت،بۆ 
دۆزینەوەی بکوژەکانی سەردەشت،تەواوی سیناروێکانی دەسەالتدارانی هەولێریش 

حمەتی لەباشترین حاڵدا مەهزەلەیەکی قیزەونەو بۆ گاڵتەش ناشێت،ئەو تەنانەت زە
ئەوەشی نەکێشاوە،کە لە گێالیەتی وگەمژەیی خۆیشی کەم بکاتەوە،شتێک بەخەڵک بڵێت،کە 
النی کەم تاقەتی گوێگرتنێکیشیان هەبێت،من لە کەیسی سەردەشت ولێکۆڵینەوەکاندا،وەک 
چۆن چنینی سیناروێکان گاڵتەجاڕییەو جێگای باوەڕنییە، هەروا تێڕوانین وباوەڕهێنان 

یرۆریستان ئەسڵی هەیە،جێگای باوەڕم نییە، باوەڕم بەوە نیە،شتێک بەوەی پەنادانی ت
،بوونی "شاردنەوەی خودیی تیرۆرەکە"بەناوی پەنادانی تیرۆریسەتەکان و،ئامانج لێی

هەبێت،بەومانایەی خودی دەسەالتەکە بۆ خۆی تیرۆرەکەیە، لیژنەکان بۆ خۆیان ئەسڵی 
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نە ژێر دارەمەیتەکەی وبسکەی سمێڵیان تیرۆرەکەن، ئەو ئەقڵە بەسەرچووە،خەڵک بکوژن،بچ
بێت وبە خوێنەکەی وبە فرمێسکی کەس وکارەکەی پێبکەنن و یاری بکەن،ئیدی هەموو شتێک 
ئاشکرایە،هەم بۆ خەڵک وهەم بۆ دەسەاڵت خۆی،دەیان ساڵە تیرۆر دەکرێت،پێم ناڵێن تا 

ن؟ئەسڵەن ناڵێن ئێستا بکەرەکانی کام تیرۆر ڕاکێشراونەتە بەردەم دادگاو ئاشکرا کراوو
کامەیە دادگا؟ئەی ئەگەر خۆیان نین،بۆچی نابینە شاهیدی شتێکی ئاوا؟مانگانەوسااڵنە 
سەدان ملیۆن دۆالر دەکرێت بە قوڕگی ئاسایش و پۆلیس و دەزگای ئەمنیەکاندا، پێمان ناڵێن 
ئەگەر ئەمانە خۆیان ئەسڵی تیرۆکە نیین،ئەی بۆ کەسێک ناگرن؟ کەیسێک ئاشکرا 

ەر ئەوان کاریان چییە؟ئەی بۆ ئەگەر بچوکترین شت بەرامبەر خۆیان بکرێت ناکەن؟مەگ
تێناپەڕێت وبکەرەکانی لە زیندان تووند دەکەن،کێ هەیە ئەوەندە داماو بێت باوەڕ بەوە 
بکات،بابایەک بەتەنها لە موسڵەوە بێتە بەردەم زانکۆو،بە ڕۆژی ڕوناک سەردەشت بخاتە 

لەوێ تیرۆری بکات؟،گاڵتەجاڕییەکە ئەمەیە،هەر ئەمە  ناو ئۆتۆمبێلێک و بیباتە موسڵ و
مانای ئەوەیە،دەسەاڵت خۆی ئیمزای دەکات و خۆی دەکات بە خاوەنی مەسەلەکە،دەسەالتی 
هەولێرو بە تایبەت پارتی ،تەنها بە ووتنی ڕاستینەی تیرۆری سەردەشت دەتوانێت،تیشکی 

اروێیەکی درۆینە ناتوانێت،بەو چاوەکان کە لەسەر ئەون البەرێت،لەمەبەدەر بە هیچ سین
 .ئامانجانە باگات،کە باوەڕ بەخەڵکی بێنێت،ئەو سەردەشتی تیرۆر نەکردووە

ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان ئەوم تەوەرەی ئاراستەی چەند نوسەر ، رۆژنامەنووس ، 
کەسایەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کردووە کە سەرخەتی پرسیارەکان و گفتوگۆکان لەم 

 :ەدا چڕ بوونەتەوەخاالنەی خوارەو

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

هۆز و  و خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە وسەرۆک 
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 

شتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم سەردە
 جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە

 کوردستان دەبینێت؟

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر  کوردستاندا

تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟
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سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

 ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

گەورەی تر لە بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 

 سەر شەقام؟

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
ی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و دۆسیە

شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 
 چییە؟

 

ڕا دەسەاڵت لە کوردستان لە رێى تیرۆرى سەردەشتەوە، پەیامى بەردەوامى درێژەپێدانى جەنگى خۆى دژى ئازادى 
 دەربڕین و هەر بوونێکى ئازاد روونتر لە جاران راگەیاند

 دیمانەی سایتی سەردەشت عوسمان، لەگەڵ بەڕێز دکتۆر جەعفەر عەلی

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت لەسەر : سایتی سەردەشت عوسمان
وێت ئەمە پەیوەست ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانە

بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی سەرۆک و 
خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و عەشیرەت 

 بەپیرۆز ئەکرێن؟

دەشتدا دەکرێت، تا ئەو کاتەى لێکۆڵینەوەیەکى عادیالنە لە کەیسى تیرۆرکردنى سەر
گومانەکان سەبارەت بە تیرۆرکردنى لەسەر نوسینى ئەو ساتیرەى، کە سەردەشتى تەنها بە 

 .خەیاڵ کردبووە زاواى بارزانى، زیندوو دەمێنێتەوە

بێگومان ئەگەر ئەمە هۆکارى تیرۆرکردنى سەردەشت بووبێت، ناچار دەبین بڵێین، کە 
یاڵیش لە کچانى بەرپرسانى هەرێم نزیک گەنجەکانى ئەم نیشتمانە بۆیان نییە بە خە

ببنەوە، ئەمەش تا ئاستێکى زۆر دەمانباتەوە نێو دونیابینى و جۆرێک لە ئەقڵیەتى سیاسیى 
و کۆمەاڵیەتیەوە، کە تا هەنوکە نەیتوانیوە قۆناغى ئەقڵى خێڵ و سنورى پیرۆزیەکانى خێڵ 
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ەلەیەکە لە دەرەوەى مەسەلەى ناموس و پیاوەتى الى مرۆڤى خێڵەکى، مەس. تێبپەڕێنێ
سنورەکانى رەخنەو قسە لەسەر کردنن، بۆیە لە چوارچێوەیەکى کۆمەاڵیەتى و سیاسیى 
لەمجۆرەدا دەستبردن بۆ هەستیارترین ئەڵقەکانى پیرۆزى خێڵ، کە تەواوى شەهامەت و 
جوامێرى و گەورەیى خێڵى لەسەر بەندە، دەستبردنە بۆ حەرامێک کە هەمیشە خواکانى خێڵ 

ژیان لەو دەست و پەنجە بزۆزو گەنجە بوێرانە وەربگرنەوە، کە رێگە بە خۆیان  ئامادەن
دەدەن لە دەرگاى پیرۆزیەکانى خێڵ بدەن و لە نێو دیوەخانى پیاو ماقواڵنیدا، رەخنەى 

 .سلوکى سیاسیى و کۆمەاڵیەتى خواکانیان بکەن

کى زۆریش پابەندى تەقدیسکردن لە مێژووى مرۆڤایەتیدا ریشەیەکى دێرینى هەیەو تا ئاستێ
ئاستى هۆشیارى و کۆمەاڵیەتى تاکەکانى کۆمەڵگەیە، کەم شت هەیە لە مێژوودا مرۆڤ 

خۆر، مانگ، ئاو، رووداوى سروشتى، ژن، تا بە خێڵ و حیزب و )تەقدیسى نەکردبێت، 
، ئەمانە هەمووى بەجۆرێک لە جۆرەکان لە قۆناغى مێژوویى جیاوازو، کات (سەرۆک دەگات
 .ازدا، خراونەتە نێو بازنەى تەقدیسکردنەوەو شوێنى جیاو

لە کۆمەڵگەى کوردى دواى راپەڕینەوە، حیزبەکانى کوردستان، تایبەت پارتى و یەکێتى لە 
رێى سود وەرگرتن لە دوا ئامرازەکانى تەکنۆلۆژیاو چاپ و زانیارى، لە هەوڵى 

و  بچوککردنەوەى خەڵک و فوکردندا بوون بە جەستەى حیزب و مەکتەب سیاسیى
سەرەنجام ئەم حاڵەتە سەرى کێشا بۆ زیندووکردنەوەى کولتورێک، کە . سەرۆکەکانیاندا

کولتورى رۆژگارى ئامادەبوونى سیاسیى و کۆمەاڵیەتى خێڵە، کولتورى بەهێزى دامەزراندنى 
ئەوەى لە نێو هێزێکى . خوێن و دەمارو بنەماڵەو خزمایەتى  پەیوەندیەکانە لەسەر بنچینەى

وەک پارتیدا دەبینرێت کارکردنە بەو موفرەداتانەى خێڵ لە رۆژگارێکدا کە خێڵ کۆنزەرڤاتیڤى 
پارتى لە رۆژگارێکدا، کە سەدەى . پێگەو هێزى کۆمەاڵیەتى و مێژوویى خۆى لە دەستداوە

بیست و یەکە، لە رێى هێز وەرگرتن لە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیە نەریتى و خێاڵیەتیەکان، 
ەو ئامرازەکانى دونیاى مۆدێرنە، لە هەوڵى تەقدیسکردنەوەى جارێکیتر بە تەواوى کەرەست

بنەماڵەو عەشیرەت و سەرۆکدایەو، هەوڵدەدات لە رێى هێز وەرگرتن لە ئەقڵ و هۆشیارى 
خێڵەوە، وزە بە جەستەى حیزب و بنەماڵەو سەرۆک بدات و، سەرەنجام کوردستان وەک 

لێرەوە هەر قسەیەک لەسەر . دانخێڵێکى گەورە دەبینێ و سەرۆکیش وەک سەرۆکى خێڵى کور
سەرۆک، هەر رەخنەیەک لە سەرۆک، راستەوخۆ بە ماناى قسەکردن و رەخنەکردنى 
موقەدەساتى خێڵ و شەهامەت و جوامێرى و پیرۆزیەکانى باوکى گەورەى هەموان، سەرۆکى 

لە هۆشیارى و دونیابینى کۆمەاڵیەتى لەمجۆرەشدا، رەنگە ئاسانترین . دێت( حیزب) خێڵ 
ێک کە بڕیارى لێبدرێت، ئەوە بێت کە مرۆڤەکان، کە گەنجەکانى واڵت لە بەرامبەر هەر شت

دەستبردنێک بۆ هەر یەکێک لەو موقەدەساتانە، دەبێ لە بەرامبەریدا بە ژیانیان نرخەکەى 
 .بدەن

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کوردستان :سایتی سەردەشت عوسمان
دەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی لە تیرۆری سەر
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سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟

بە درێژایى . ە ملمالنێ یاسایەکى گرنگى پەرەسەندنى مێژوو و ژیانەگومانێک لەوەدا نییە، ک
مێژوو جەنگاوەرانى ئازادى باجى هەوڵ بۆ فراوانکردنى سەر زەمینى ئازادى و مرۆڤى 
ئازادیان داوە، لە بەرامبەردا دەسەاڵتێک بە هەموو هێزى مادى و مرۆیى خۆیەوە لە هەوڵى 

 .زاددا بووەبێدەنگکردنى کۆمەڵگەو کوشتنى دەنگى ئا

رەوتى رووداوو ئاڵوگۆڕو پەرەسەندنەکانى مێژوو ئەوەمان پێدەڵێن، کە بەهێزترین 
ستەمکارەکانى دونیا، دڵڕەقترین دیکتاتۆرەکانى مێژوو نەیانتوانیوە، نە وەک چۆن 
دەیانەوێت وەها کۆمەڵگە دروستبکەن، نە ئازادى ڕا دەربڕین و ئازادى مرۆڤەکانى ئەو 

بەد بە پێى خواستى فاشیانەى خۆیان لە چوارچێوەیەکى تایبەتدا لە قاڵب کۆمەڵگەیانە تا ئە
 .بدەن
ئازادى شتێکە هەمیشە دیکتاتۆرو ستەمکارەکان، هێزە شمولى و نا دیموکراتەکان،     

مەترسى قوڵیان لە بەرامبەریدا هەیە، گەورەترین کێشەى ستەمکارەکانى مێژوو لەگەڵ 
ئەگەر لەالى ئازادیخوازان مەرجى بوون و ژیان و شوناسى خەبات بۆ ئازادى . ئازادیدایە

مرۆڤانەیان بێت، ئەوا لەالى ستەمکاران سەرەتاى کۆتاییهاتنى دەسەاڵتە نادیموکرات و 
تۆتالیتارەکانە، بۆیە هەمیشە لە مێژوودا جەنگى سەرەکى هێزو سەرکردە ستەمکارەکان، 

ژوو ئەو راستیەى بۆ سەلماندووین، کە دەمێکە مێ. جەنگ بووە لەگەڵ ئازادى و مرۆڤى ئازاد
ستەمکاران دەتوانن دەیان ئازادیخواز بکوژن، دەتوانن چەندى بۆیان بکرێت کتێبەکان 
بسوتێنن، بەاڵم هەرگیز ئەوەى کە نەیانتوانیوە بیکەن، لە ئێستاو ئایندەشدا هەر ناتوانن 

زادى و ژیاندۆستى تا بیکەن، بریتییە لەوەى کە ناتوانن بیرى ئازادیخوازى و بیرۆکەى ئا
 .ئەبەد بخنکێنن

لە تیرۆرى سەردەشتدا بەریەککەوتن و روو بە ڕووبوونەوەى دوو روانین و دونیابینى جیاواز 
. لە یەکدى لە کۆمەڵگەى ئێمەدا گەورەتر لە دەرکەوتنەکانى پێشتر خۆیان نمایشکرد

، تایبەت پارتى یەکێکیان دونیابینى ستەمکارى و مەیلى فاشیانەى دەسەاڵتى کوردى بوو
دیموکراتى کوردستان و ، یەکێتیش بە هەڵبژاردنى بێدەنگى لە بەرامبەر پەالمار بۆ سەر 
کەرامەتى ئینسانى ئێمە جیاوازیەکى قوڵى لە پەیوەند بە کەیسى رفاندن و تیرۆرى 
سەردەشت عوسماندا پیشاننەدا، ئەویدیکەیان دونیابینى سەرەتاى دەرکەوتنى بەهێزى، 

ەى مەدەنى و ئۆپۆزیسیۆن و شەقام بوو بە گشتى بۆ داکۆکى و وەستانەوە هێزى کۆمەڵگ
 .هاوشانى دەنگى ئازادو بەرگرى لە بوون و کەرامەتى مرۆڤى کوردى لەم هەرێمەدا

بە مانا لەگەڵ تیرۆرى سەردەشتدا، دونیاى ئازادى و دونیاى ستەمکارى لە کۆمەڵگەى ئێمەدا 
گەورەتردا تەعبیریان لە فیکرو بۆچون و روانینیان بۆ لە پانتاییەکى بەرینترو لە فەزایەکى 
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لەگەڵ سەردەشتدا، ستەمکارى دەسەاڵتى کوردى . ژیان و ئازادى و نرخ و بەهاى ئینسان کرد
ماسکەکانى کەوتن و روونتر لە جاران دەموچاوى دەرخست، دەسەاڵت ئاهەنگى خۆشى و 

ەى روناکیەکانى پایتەختى هەرێم چێژى ژورە تاریکەکانى مەرگدۆستى گواستەوە بۆ نێو جەرگ
و لە پایتەختیشدا بۆ بەردەم حەرەمى هەستیارترین و بااڵترین دەزگاى خوێندن و مەعریفى 

 .لە کوردستان، کە زانکۆى سەاڵحەدین بوو

دەسەاڵت لە کوردستان لە رێى تیرۆرى سەردەشتەوە، پەیامى بەردەوامى درێژەپێدانى جەنگى 
تیرۆرى . و هەر بوونێکى ئازاد روونتر لە جاران راگەیاندخۆى دژى ئازادى ڕا دەربڕین 

سەردەشت بە تەنها پەالمار نەبوو بۆ سەر ژیانى تایبەتى گەنجێکى نیشتمانى ئێمە و 
خێزانێکى دیاریکراو، بەڵکو لە واقیعدا پەالمار بوو بۆ سەر کۆى دەزگاو دامەزراوەکانى 

ە بەردەوام ئەم دەزگایانە تێبینیان هەر چەند) حکومەت و پەرلەمان و دەزگا ئەمنیەکان 
، سەردەشت لە جێگەیەک رفێندرا، کە ئەگەر سەرۆک و ئەندامانى کابینەى (لەسەر بووە

ى پەرلەمان زەحمەتیان (سێییەم) شەشەمى حکومەت، سەرۆکایەتى و ئەندامانى خولى ئێستا 
، رەنگە ئاسان بکێشایەو بچونایەتە سەر بانى تەالرەکانى ئەنجومەنى وەزیران و پەرلەمان

بۆیە ئەم پەالمارە هێندەى . گۆڕەپانى چەتەکانى روناکى و رفێنەرانى سەردەشتیان ببینایە
دیکە حکومەت و پەرلەمان و دەزگا ئەمنیەکانى هەرێمى بێ نرخکردو لە هەر پرینسیپێکى 
ئەخالقى و نیشتمانى بەتاڵیکردنەوە، ئەمە لەالیەک، لەالیەکى دیکەوە، نە حکومەت و نە 

رلەمان و نە دەزگا ئەمنیەکان لەم کەیسەدا نەیانتوانى راستگۆیانەو بە یەک مەسافەى پە
یەکسان لە بەرامبەر قوربانى و جەلالددا مامەڵە بکەن، بگرە سەرەنجامى کۆمیدیانەى 
لیژنەى لێکۆڵینەوە، ناشیرینتر لە کوشتن، ناشیرینتر لە تیرۆر، قوربانى تێدا کرا بە 

 .جەلالد
اى مندا لە کەیسى تیرۆرى سەردەشتدا، دەسەاڵت روونتر لە جاران و بە بۆیە لە بڕو   

زمانێکى زۆر سادە لە برى چرپاندن، بە دەنگى بەرز هاواریکرد، لەم هەرێمەدا دەسەاڵت ئەو 
بوونەوەرە زەبەالحە بێ سنورەیە، کە حکومەت و پەرلەمان و تەواوى دەزگا ئەمنى و 

انى بەردەم داپۆشینى کەموکورتى و پیرۆزیەکانى چەکداریەکانى نیشتمانى کردۆتە پاسەو
دیوەخانەکەى، ئەوە پیرۆزیەکانى خێڵ و دیوەخانە بڕیار لەسەر هەڵبژاردنى رۆژەکانى 

 .مەرگ و ژیانى مرۆڤى ئەم نیشتمانە دەدات، نەک شتێکى دى

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە   :سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 
تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 

 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

ارى رووە لە کوردستاندا ستەمکارى سیاسیى زیاتر لە جاران روو لە هەڵکشانە، ستەمک
دزێوو ناشیرینەکانى خۆى روونتر لە سااڵنى رابردوو نمایشدەکات، دەسەاڵت بە ناوى 
نیشتمانپەروەرى و ئەمنى نەتەوەییەوە نەک رێگەى بەخۆیداوە دەست بۆ هەموو شتێک 
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ئینسانى کوردى و ئازادى ڕا   بەرێت، بەڵکو سڵ لە هیچ جۆرێک لە پەالمار بۆ سەر ئازادى
ە هەموو دونیادا دەسەاڵتى ستەمکار پێویستى بە کۆمەڵێک ئامراز هەیە تا ل. دەربڕین ناکات

دەسەاڵت بۆ ئەوەى ستەمکارى بەڕێوەبەرێت پێویستى بە . لە ڕێیەوە ستەمکارى ئەنجام بدات
ئابورى و بنەماى دارایى بەهێز هەیە، پێویستى بە دەزگاى زەبەالحى میدیایى و هێزى 

یستى بە فەزایەکى گشتى بێدەنگ و بێ ئیرادەو پرۆسەى چەکدارو لەشکرى تایبەت هەیە، پێو
ئەنجامدانى لە مرۆڤخستنى مرۆڤ هەیە، وێڕاى هەموو ئەمانە پێویستى زۆریشى بە 
لەشکرێک رۆژنامەوان و راگەیاندکارو رۆشنبیر هەیە تا بتوانێت بە هۆى تەواوى ئەم 

 .رخواردى هاواڵتیانى بداتئامرازانەوە ستەمکارى بە تامى دادپەروەرى و نیشتمانپەروەرى دە
تۆ سەیرکە دەسەاڵتى کوردى هەموو ئەم ئامرازانەى ستەمکارى بە زیادەوە لەبەر   

دەستدایە، ئابورى نیشتمانى کورتکراوەتەوە بۆ ئابورى حیزب، میدیاى نیشتمانى بوونى 
نییە، هێزى چەکدارو لەشکرى نیشتمانى بوونى نییە، ئەوەى هەیە میدیاى حیزب و 

بە کورتى بۆ . ە، چەکدارو لەشکرى حیزب و مەکتەب سیاسیەکان و سەرۆکەکانەکەسەکان
ئەوەى دەسەاڵتێک ستەمکار بێت پێویستى زۆرى بە لە نیشتمانیخستنى تەواوى دەزگاو 
دامەزراوە نیشتمانیەکان و ئابورى و لە شکرى نیشتمانى هەیە، هەروەها گۆڕینیەتى بۆ 

کاتێکیش توانى ئەمە بکات دەتوانێت شێوازو . ەرۆکدەزگاو دامەزراوەى حیزب و بنەماڵەو س
 .میکانیزمەکانى بێدەنگکردنى کۆمەڵگە بە شێوازى تایبەتى خۆى هەڵبژێرێت و درێژە پێبدات

ئەوەى دەتوانێت سنور بۆ ستەمکارى سیاسیى دابنێت، کارایى و ئەکتیڤبوونى هێزە سیاسیى 
ەندەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و هێزى و کۆمەاڵیەتیەکانى دەرەوەى دەسەاڵت و رێکخراوو ناو

 .هۆشیارى گەنجان و شەقامە بە گشتى

گۆڕانکاریەکانى دونیا لە دوو دەیەى کۆتایى سەدەى بیست و لە سەرەتاکانى سەدەى بیست 
و یەکدا خێراتر لە گۆڕانکاریەکانى سااڵن و سەدەکانى رابردوو روو دەدەن، سەیرى یەکێتى 

بلۆکى سۆسیالیزم لە خۆرهەاڵتى ئەوروپا بکە، ئەمانە سۆڤیەتى پێشوو، تەواوى واڵتانى 
ئەگەرچى گەورەترین ئامرازو کەرەستەکانى ستەمکارى سیاسیان لەبەر دەستدا بوو، 
درێغیشیان نەکرد لە بەکارهێنانیدا، بەاڵم نەیانتوانى تا سەر کۆمەڵگە ناچار بە بێدەنگى 

بن )ە ماوەى تەنها یەک ساڵدا، دیقەت لە رووداوە خێراکانى دونیاى عەرەبى بدە ل. بکەن
هەر هەموویان دەزگاو ئامرازى سەرکوت و ستەمکارى ( عەلى و موبارەک و قەزافى و ساڵح

سیاسیان هەبوو، چەندى بۆشیانکرا تەمەنى پڕ لە ستەمکارى خۆیان و بنەماڵەکانیان 
جوڵەى ى ئازادى و دیموکراسى پێچەوانەى (با)پێدرێژ کردەوە، بەاڵم سەرەنجام ئاراستەى 

بۆیە هەموو ئەو هێزە سیاسیانەى  .دیکتاتۆرى و ستەمکارانەى کەشتیەکەى ئەوان هەڵیکرد
جیهانبینى خۆیان لەسەر دژایەتى دیموکراسى و ئازادى و مافى مرۆڤ دامەزراندووە، 
هەمانکات روویان لە داخران و بێدەنگکردنى کۆمەڵگەو ستەمکارى سیاسیە، هێزگەلێکن 

ارانە روونترو باشتر نابێت، کە ئێستا بە بەرچاوى خۆیانەوە بوون چارەنوسیان لەو ستەمک
. بە بەشێک لە مێژوو، بەاڵم مێژوویەکى رەش، مێژووى سەرکوت و ستەمکارى
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لەمڕوانگەیەوە تیرۆرى سەردەشت ئاسۆکانى سەرکەوتنى دەسەاڵتى کوردى لەبەر چاوى 
کوردستان، لێڵ و تەڵختر  ئێمەو تەواوى ئازادیخوازان و ژیاندۆستانى ناوەوەو دەرەوەى

 .دەکات

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو   :سایتی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

  نێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟ملمال

ساتەوەختى تیرۆرى سەردەشت، ساتەوەختى دەرکەوتنى هێزى کۆمەاڵیەتى نوێ، دەنگى 
تازەو وزەى نوێى کۆمەڵگەى کوردى بوو، ساتەوەختێک بوو، کە وێڕاى دەرکەوتنى 

ێزى شەقامیش ئۆپۆزیسیۆنى سیاسیى لە کوردستان، رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و ه
چاالکترو ئەکتیڤتر لە سااڵنى رابردوو، هەڵوێست و قسەى جدیان دەرهەق بە رووداوە 
نێوخۆییەکانى کوردستان هەبوو، بە قورساییەکى زیاتریشەوە لە نێو کایەى سیاسیى و 

جگە لەمانە گەنجان، کە توێژێکى زیندوو . کۆمەاڵیەتى هەرێمى کوردستاندا دەرکەوتن
( 7552ى تەموزى 70)ەڵگەیەکن، لە کۆمەڵگەى کوردى دواى هەڵبژاردنى کاریگەرى هەر کۆم

وە بە دەنگى بەهێزترو ئامادەیى گەورەترەوە بۆ داکۆکى لە مافەکانیان و ئازادى و عەدالەتى 
کۆمەاڵیەتى و بەشداریکردن لە بنیاتنانى کۆمەڵگەیەکى کراوەو دیموکرات، ئامادەبوونى 

 .یەکانى رابردوویان پیشانداخۆیان زۆر کاریگەرتر لە کاریگەر
سەردەشت عوسمان لە کوردستان، چیتر بریتى نییە لە تەنها گەنجێک و بەس، چیتر    

بریتى نییە لە رۆژنامەنوس و خوێندکارێکى زانکۆ، چیتر بە تەنها دایک و باوک و چەند 
ژى سەردەشت لە رۆ. براو خوشکێک لە بەردەم بەرپرسیارێتى خوێنى سەردەشتدا نەوەستاون

رفاندنیەوە، دواتریش لە رۆژى تیرۆرکردنیەوە، ئیتر نوێنەرى هەموو گەنجانى 
ئازادیخوازو، نوێنەرى رۆژنامەنوسانى بوێرو دەنگى دلێرى تەواوى خوێندکارانى زانکۆو، 
کوڕى هەموو دایک و باوکێکى ئازادو ئازادیخوازو ویژدان زیندووى ئەم نیشتمانەو تەواوى 

ەموومان، تەواوى ئازادیخوازانى نیشتمان لە بەردەم جەستەى بە مانا ه. مرۆڤدۆستانە
تیرۆرکراوى سەردەشت و لە بەردەم پەالمارى بەربەریانە بۆ سەر ژیان و کەرامەتى گەنجێک 

سەردەشت لە . و رۆژنامەنوسێکى ئازاد بەرپرسیارێتى مێژوویى و ئەخالقیمان لە ئەستۆدایە
ى ئازادى و ئازادى ڕا دەربڕین، دەبێتە نوێنەرى دواى تیرۆرکردنیەوە دەبێتە نوێنەرو سیمول

ئەو نەوە یاخیەى، کە چیتر ئامادە نییە لە بەردەم تەالرە بەرزەکانى دەسەاڵتدا ملکەچ بکات، 
چیتر ئامادە نییە رۆحى یاخیبوون و شوناسى ئازادى و بوونى راستەقینە و رەسەنى خۆى بە 

سەردەشت چ لە وێنەى رۆژنامەنوس و بە دیوێکى دیکەدا  مانا هایدیگەریەکەى بدۆڕێنێ
خوێندکارێکى زانکۆیى یاخى، چ لە دواى تیرۆرکردنیدا، جارێکیتر فۆرمى ئەو ملمالنێ 
سروشتیەى ژیانمان پیشاندەدات، کە بە تایبەت لە کۆمەڵگە کۆنزەرڤاتیڤ و نەریتیەکاندا لە 

 .نێوان نەوەى کۆن و نەوەى نوێدا سەرهەڵدەدات
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کەمینەى دەسەاڵتدار کاتێک تواناى داهێنان و بەڕێوەبردنى ( بىتۆین) بەپێى تیۆرەکەى 
کۆمەڵگەى نامێنێت، ئامادە نییە ددان بە لە دەستدانى وزەى داهێنەرانەیدا بنێت، بۆیە 
هەوڵدەدات لە رێى قامچیەوە کۆمەڵگەو ناڕەزاییەکانى خەڵک ناچار بە ملکەچى بکات، کە 

گەدا روودەدات و، کۆمەڵگە روو بە ڕووى سەرەنجام لێکترازانى کۆمەاڵیەتى لە کۆمەڵ
 .دابەشبوون دەبێتەوە

سەبارەت بە کۆمەڵگەى کوردیش، دەسەاڵتدارانى ئێمە گەرەکیانە تا رۆژى حەشر بە پاساوى 
نەماى مێژوویى و بشەرعیەتى شۆڕشگێڕى درێژە بە دەسەاڵتى رەهایان بەسەر کۆى 

هەوڵدان و یاخیبوونێکى نەوەى نوێ و لێرەوە هەر . جومگەکانى ژیان لە کۆمەڵگەدا بدەن
وزەى تازەى چین و توێژو کەرتە کۆمەاڵیەتیەکانى کۆمەڵگە بە دەرچوون لە بازنەکانى 
نیشتمانپەروەرى و مەترسى بۆ سەر کوردو جوگرافیاى هەرێمى کوردستان تەفسیر دەکەن، 

یانەوێت لە تەنانەت هەر جوڵەیەکى ئەم نەوە نوێیە بە دەستى دەرەکى پێناس دەکەن و دە
رێى ناشیرینکردنیەوە لە هەموو خەسڵەتێکى جوانى دیموکراسى و ملمالنێى تەندروستى نێوان 

 .نەوەکان بە تاڵى بکەنەوە

ئەوەى ئێستا لە کوردستاندا بەدیدەکرێت و دەبینرێت، تایبەت لە دواى پرۆسەى هەڵبژاردنى 
دکاران، رۆژنامەنوسان، وە، هەر یاخیبوون و ناڕازیبوونێکى گەنجان، خوێن(7552)ساڵى 

هتاد، تا رادەیەکى زۆر گوزارشت لە جۆرێک لە ... مامۆستایان، پزیشکان و ئەندازیاران و
ملمالنێى قوڵى کۆمەاڵیەتى دەکات لە نێوان دوو نەوەى کۆمەڵگەى کوردیدا، نەوەیەک کە بە 

وەیەک نیازە تا ئەبەد لەسەر کورسى مێژوو و شەرعیەتى شۆڕشگێڕى دابنیشێت، لەگەڵ نە
کە روئیاو دیدى تایبەتى خۆى هەیە بۆ دەسەاڵت و ئازادى و عەدالەتى کۆمەاڵیەتى و 

ئێمە لە ئێستادا لە بەردەم دەسەاڵتى . تەنانەت بۆ چەمکى شەرعیەتى شۆڕشگێڕیش
نەوەیەکدا وەستاوین، کە بە عەمەلى ئامادەبوونى ئەوەى تێدایە لە بەرامبەر هەر 

ەقامەکانى نیشتمان بە بەرچاوى دونیاوە نە تەنها میلیتاریزە خۆپیشاندانێکى مەدەنیانەدا، ش
مان (تۆینبى)ئەمەش هەمان ئەو تیۆرەى . بکات، بەڵکو بە خوێنى گەنجانیشى سورى بکات

بۆ دەسەلمێنێ کە دەسەاڵتداران کاتێک هێزى بەڕێوەبردنى کۆمەڵگە دەدۆڕێنن، کاتێک 
النێوە لەگەڵیان، لە برى هەڵبژاردنى نەوەیەکى نوێ بە دیدگاو روئیاى نوێوە دەچێتە ملم

درێژەدان بە ملمالنێى ئاسایى و تەندروست، بیریان هەر لەالى قامچیەکانیانە، بۆیە زۆر 
ئاسان ئامادەن بە مەبەستى بێدەنگکردن و مل پێکەچکردنى نەوەى تازەى یاخى و پاراستنى 

ە رۆحى یاخیبوون و کورسیەکانیان، پەنا بۆ قامچى ببەن و لە رێى هێزو زەبرى قامچیەو
 .رەخنەو پرسیاریان تێدا بکوژن

 
بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سایتی سەردەشت عوسمان
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و توڕەییە بهێنیتە ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەمو
 سەر شەقام؟

لە هەر قۆناغێکى پەرەسەندنى مێژوودا، بەپێى کات و شوێنى جیاواز، هەم ستەمکارى لە 
فۆرمى جیاوازدا تەعبیر لە خۆیدەکات، هەم دەنگى ئازادو ئازادیخوازان لە گەڕاندان بە دواى 

گونجاوتریشدا  گەیشتن بەو کات و شوێنەى ستەمکارى تێدا شەرمەزار بکەن و لە دەرفەتى
 .بیوەستێنن

و  0227لە کوردستانداو لە دواى یەکەمین هەڵبژاردنى پەرلەمانى کوردستان لە مایسى 
دامەزراندنى یەکەم کابینەى حکومەت تا بە ئێستا دەگات، کۆمەڵگەى کوردى لەسەر دەستى 

مافى  هێزەکانى دەسەاڵت لە کوردستان روو بە ڕووى دەیان تاوانى گەورەى دژ بە ئازادى و
هەموومان شاهیدى ئەنجامدانى کارەساتى خوێناوى و ڕفاندن و دیل . مرۆڤ کراوەتەوە

کوشتن و سوکایەتى بە کەرامەت و رێزى مرۆڤ و تااڵن و بڕۆى ئەم نیشتمانەین، شاهیدى 
یى خاکى هەرێمى کوردستان، شاهیدى ً  هێنانى لەشکرى بەعس و پاسدارى ئێرانین بۆ قوال

رى کەسایەتى سیاسیى و رۆژنامەنوس و کەسایەتى مەعنەوى زیندانى نهێنى و تیرۆ
مرۆڤەکانى ئەم هەرێمەین، شاهیدى میلیتاریزەکردنى شەقامەکانى کوردستان و وەاڵمدانەوەى 

هەموو ئەمانە بەشێکن لە نمونەى تاوانە . بەردین بە بیکەیسى لەالیەن چەکدارانى حیزبەوە
بەاڵم رەنگە تا . ندەى کۆمەڵگەى کوردىمێژووییەکانى دەسەاڵت دەرهەق بە ئێستاو ئای

و رفاندن و تیرۆرى سەردەشت، دەسەاڵت دەرکى بە گەورەیى و  7552ساتەوەختى تەموزى 
قوڵى برینى جەستەى ئەم هەرێمەو ناڕەزایەتى پەنگخواردووى خەڵکى کوردستان بە گشتى 

و تواناى  گەورەیى ئۆپۆزیسیۆنى لە رووى جەماوەرى. و، گەنجان بە تایبەتى نەکردبێت
 .داپۆشینى شەقامى وەک پێویست لە حیساباتى سیاسیى خۆى لێکنەدابێتەوە

سەردەشت دواى کەمتر لە ساڵێک لە تەمەنى ئۆپۆزیسیۆنى سیاسیى لە هەرێمى کوردستان، 
تیرۆرکرا، ئەم پەالمارە بۆ سەر ژیانى گەنجێک بە رۆژى روناک و لە ناو جەرگەى دەسەاڵتى 

ى هەڵوێست و راستگۆیى هەر هێزێکى ئۆپۆزیسیۆن و، تەواوى پارتیدا بۆ هەڵسەنگاندن
رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و رۆشنبیران و رۆژنامەنوسان و گەنجانى نیشتمان، 
پێوەرێکى راستەقینەو ئەخالقى بوو لە بەرامبەر هەڵوێست وەرگرتن دەرهەق بە ستەمکارى و 

وام وایە کات و دۆخى مێژوویى و تیرۆرى بە ئاشکراى هاونیشتمانیانى هەرێم، بۆیە بڕ
سیاسیى تیرۆرى سەردەشت تەواو جیاواز بوو لە کات و دۆخى تیرۆرى سۆرانى مامە حەمە و 

 .عەبدولستار تاهیر شەریف

هتاد دەیان ساڵ بە بەردەوامى دەسەاڵت لە .... لە تونس و میسرو لیبیاو یەمەن و سوریاو 
و رێزو حورمەتى ئینسان درێغى نەکردووە،  پەالمار بۆ سەر ئازادى و ئازادى ڕا دەربڕین

بەاڵم لە هەر یەکێک لەم واڵتانە رووداوێک بۆتە خاڵى سێنتەرى بۆ قسەکردن لەسەر 
 .بەگژداچونەوەى ستەمکارى دەسەاڵت و کۆتایهێنان بە دەسەاڵتى مێژوویى و ئەبەدى
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کانى ئەم رووداوى تیرۆرى سەردەشت ئەگەرچى لە رووى مێژووییەوە پێش مێژووى رووداوە
واڵتانە دەکەوێت، بەاڵم دیسان لەو خاڵە جەوهەریە بەدەر نییە، کە هەندێکجار رووداوێکى 

لەگەڵ تیرۆرى سەردەشتدا بە عەمەلى چیتر خەڵک بەگشتى . تایبەت دەبێتە بزوێنەرى مێژوو
و رۆژنامەنوسان و گەنجان بە تایبەتى، ئەم رووداوە وەک تیرۆرى تاکە کەسێک و وەک 

نێکى دیاریکراوو چەند کەسى ئەم نیشتمانە نابینن، بەڵکو لە تیرۆرى خەمى خێزا
سەردەشتەوە، ئەوان دڵنیابوون لەوەى بۆ ئەوەى هەمووان تیرۆر نەکرێن، پێویستە رووداوى 
سەردەشت بکرێتە سەرەتایەکى گرنگ بۆ یەکخستنى دەربڕینى سیستماتیکانەى ناڕەزایەتى 

ادى نەکوژرێت، بۆ ئەوەى چیتر دەستە ڕەشەکان بە بەرفراوانى شەقام، بۆ ئەوەى چیتر ئاز
بەرچاوى خۆرو پیاوانى حکومەتەوە مەرگ نەچێنن، بۆ ئەوەى مرۆڤ لە یاخیبوون نەخرێت 
و ستەمکارى میوانى هەمیشەیى ماڵەکانمان و شوێنى کارەکانمان نەبێت، پێویست بوو 

م بەگشتى قسەى خۆى ئۆپۆزیسیۆن و کۆمەڵگەى مەدەنى و گەنجان و رۆژنامەنوسان و شەقا
بکات، قسەیەک چیتر نابێت ئەم هەرێمە چوارچێوەیەکى گەورە بێت بۆ پەالمار بۆ سەر رێزو 

بە کورتى کات و دۆخى تیرۆرى . حورمەت و کەرامەتى ئینسان و تیرۆرى رۆژنامەنوسان
سەردەشت، کات و دۆخى ئەو لەحزە مێژووییە بوو، کە دەبوو هاونیشتمانیانى ئەم هەرێمە 

 .تر قسە لە دەسەاڵت و قسە لە بارەى خۆیشیانەوە بکەنجدی

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە دۆسیەی   :سایتی سەردەشت عوسمان
فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و شاردنەوەی 

  ەشت، لە ڕێگای سیناریۆ چییە؟قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەرد

لەوانەیە مێژووى هیچ میللەتێک لە دونیا بە قەد مێژووى کورد پاساوى ئامادەى نەبێت بۆ 
. داپۆشینى کارە دزێوو ناشیرینەکانى، بۆ گۆڕینى جەلالد بە قوربانى و، قوربانى بە جەلالد

ەقامەکانداو لەبەر مرۆڤى ئازاد دەکرێت بە تیرۆریست و، تیرۆر و بکوژانى ئازادیش بە ش
 .چراى روناکى حیزبدا پیاسە دەکەن

داڕشتنى سیناریۆو دروستکردنى چیرۆکەکان بۆتە بەشێکى دانەبڕاو لە ئەخالق و کولتورى 
سیاسیى هێزەکانى دەسەاڵت لە کوردستان، ئەوان کاتێک خۆ بە خۆ شەڕى سڕینەوەى 

دو ئازادیان هێنایە نێو یەکتریان دەکرد، ئەوان کاتێک لەشکرى بێگانەو دوژمنانى کور
قواڵییەکانى خاکى کوردستانەوە، ئەوان کاتێک تەرمى پێشمەرگەیان ئەتککردو، زیاد لە 
پازدە ساڵە چارەنوسى پێشمەرگەى بە دیلگیراویان ئاشکرا نەکردووە، هەموو ئەمانە وەک 
 کارى نیشتمانى و نیشتمانپەروەرى و خەبات بۆ دامەزراندنى دەوڵەتى کوردى لە فۆرمى

هێزەکانى دەسەاڵت . حەکایەت و چیرۆکدا دەهۆننەوەو دەرخواردى خەڵکى کوردستانى دەدەن
رۆژگارێکى باش تەمەنى خۆیان لە رێى سیناریۆو چیرۆکى رەنگاو ڕەنگەوە درێژ کردۆتەوە، 
لە ئێستایشدا گەرەکیانە لە دۆخێکى تەواو گۆڕاودا، لە سیاقێکى مێژوویى زۆر جیاوازتر لە 

ان ئەو سیناریۆو چیرۆکە کۆنانە تەمەنى سیاسیان درێژ بکەنەوەو پێشوو، بە هەم
پەالمارەکانیان بۆ سەر ئازادى و کەرامەتى ئینسان دابپۆشن، بێئاگا لەوەى چیتر چیرۆکە 
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کۆنەکان،ئەقڵە کۆنەکان، تواناى ژیانکردن و جوڵەى جارانیان لە دۆخێکى سیاسیى و 
بۆیە چیتر چیرۆکە کۆنەکان، کە زۆر جار    ەکۆمەاڵیەتى گۆڕاوو سیاقى مێژوویى نوێدا نیی

لە رێگەى لیژنەکانى لێکۆڵینەوەوە بۆمانى دەگێڕنەوە، سیناریستەکانى هەر کەسێک بن، 
ناتوانن قەناعەت بە بەشێکى بچوکى کۆمەڵگەش بکەن، چونکە ئامانجى سەرەتاو کۆتایى 

ن، ئەویش بریتییە لە چیرۆکەکان و کارى لیژنەکانى لێکۆڵینەوە زۆر ئاشکراو روون و دیار
راستکردنەوەى پارسەنگ بۆ دەسەاڵت و پیشاندانى بەرائەتى ئەوان لە تاوانەکانى دژى 

 .ئازادى و مافى ئینسان

رفاندنى سەردەشت . رفاندنى سەردەشت و دواجاریش تیرۆرکردنى لەم تێگەیشتنە بەدەر نییە
دەسەاڵت لە تاریکیدا بۆ  لە تاریکیدا رووینەداوە تا دەسەاڵت و لیژنەکانى لێکۆڵینەوەى

ئەو رۆژنامەنوس و خوێندکارەى زانکۆ بە رۆژى روناک و بە بەرچاوى . تاوانبارانى بگەڕێن
پیاوانى حکومەت و خوێندکارانەوە لە ناو جەرگەى پایتەخت و لە بەردەمى کۆلیژێکدا 

وە و رفێنراوە، بە شەقامەکانى پارتى و بە بازگە فەرمیەکانى پارتیشدا بەرەو موسڵ برا
 .لەوێش بە کوژراوى دۆزراوەتەوە

بەاڵم دواتر ئەم تاوانە بە جۆرێکى دى و لیژنەى لێکۆڵینەوەش بۆ پیشاندانى ئەستۆ پاکى 
دەسەاڵت، چیرۆکى جیاوازترمان بۆ دەهۆنێتەوە، چیرۆکێک، کە پێدەچێت سەرەتاکەى بەر 

امەنوسەمان لەال لە ناوەرۆک و کۆتاییەکەى زووترو زۆرتر گومانەکانى تیرۆرى ئەو رۆژن
قوڵترو گەورەتر بکاتەوە، دەبێ بە جوڵەیەکى ئەکتیڤەوە لە چاوەڕوانى کۆتایى پێهێنانى 
چیرۆکەکان و سیناریست و چیرۆکخوانەکاندا بین، تا بتوانین نیشتمان جوانترو کولتورى 
ژیاندۆستى و هیومانیستیش بکەینە بەشێک لە پێکهاتى سیاسیى و کۆمەاڵیەتى کۆمەڵگەو 

قى دەسەاڵتیش، تا هەرچى زووتر خاڵى کۆتایى بۆ چیرۆکەکانى لە وێنەى چیرۆکى ئەخال
تیرۆرى سەردەشت و لیژنەکانى لێکۆڵینەوەى تایبەت بە کەیسى سەردەشت و کەیسى 

 .رووداوەکانى حەڤدەى شوبات و رۆژانى دوایى دابنێین

 

گاڵتەجارانە کە من تا ئەم یەکێکە لەهەرە سیناریۆ پڕ درۆ و نائەخالقى و نادیدەو گەمژانەو 
تەمەنە بینیبێتم سیناریۆ هەزیل و هیچ و نابەڵەدیەکەى پارتى دیموکرات بوو بۆ 

 .پەردەپۆشکردن و داخستنى دۆسیەى سەردەشت عوسمان

 نوسەر و ڕوناکبیر ئاسۆ جەبار بۆ سایتی سەردەشت عوسمان

ەی سەردەشت لەسەر هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵ: سایتی سەردەشت عوسمان
ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە پەیوەست 
بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی سەرۆک و 
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رەت خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و عەشی
 بەپیرۆز ئەکرێن؟

تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان تەنها کوشتنى رۆژنامەنوسێک یان تەنها : ئاسۆ جەبار
زەفەربردنێکى نائەخالقیانەى عەشرەت و حیزب و دەسەاڵتێک نەبوو، بەڵکە هەڵمەتێکى 
نائینسانى ء وەحشیگەرانەى گەلەعەشرەت و گەلەحیزبێک بوو بۆ بەرقەرارکردن و بێچارە 

کەش و فشارێکى مافیاگەریى حیزبى و حکومى بۆ کوشتن و تیرۆرکردنى ئازادیى  سازکردنى
رۆژنامەگەریى و دنیابینییە جیاوازەکان، هەڵمەتێکى قێزەوەن بوو بۆ ستەمسازێکى 
تاسەرئێسک نائەخالقى دژ بە سەرجەم بەها ئینسانى و شارستانى ء فەرهەنگییەکان، 

ن، دژى روانینء فەنتازیا و رەخنەء دژى مەرگدۆستییەکى وەحشیگەرانە بوو دژى نوسی
سەرجەم ئەو پانتاییە رۆشنبیریى و فەرهەنگییە بوو کە پێکڕا هاوئانگ هەمووان 

  .لەدۆسێیەکى زیندوو و کاریگەردا کۆدەکاتەوە

ئەم کولتورى کوشتنە کە زادەى روانینء کردەگەلێکى وەحشیگەرانەى حیزب و تاقمە 
اکەیەک ستراتیژى هەنوکەیى و درێژخایەنە ئەویش مافیاییەکانى ناو حیزبە خاوەنى ت

بریتییە لەتۆقاندن و ترساندنى کۆمەڵگە لەڕێى کوشتن و تیرۆرکردنى رۆژنامەنوس و 
نوسەرەکانەوە، یان فەالقەکردنء مێشک تەقاندنى نوسەر و رۆژنامەنوس ء هەوڵى کوشتنى 

نائینسانییە هەڵقواڵوى  وى بە دڵنیاییەوە ئەم ستراتیژە نائەخالق. داکۆکیکارانى مافى مرۆڤ
دەسەاڵتە فاشىء دیکتاتۆرء ستەمکارەکانە بۆ  و میراتێکى وەحشیگەرانەى خێڵە خوێناوییەکان

بەرپاکردنى کەشێکە بێئەندازە خوێناوى، لێوڕێژ لە ترسى گەورەء نادڵنیایى، ترس 
ەقامء لەهەموو شتێک، لەجەالدێکى وەهمى کە بە چەکء تفاقى مەرگخوازییەوە بە سەرجەم ش

شوێنە گشتییەکانى شاردا دەگەڕێت بەدواى قوربانىء دەنگء رەخنەء روانینە نوێکاندا، 
دەرەنجام ئەم هێزە کوشندەیە لەدواى ئەنجامدانى هەر کردەوەیەکى وەحشیگەرانەى خۆى 

   .دەستکراوەترء مەغۆالنەتر پەالمارى خەڵکء نوسەرانء رۆژنامەنوسان دەدەن

ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە کوردستان  شەڕی:سایتی سەردەشت عوسمان
لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 

شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە 
 کوردستان دەبینێت؟

حەاڵڵکردنى خوێنى رۆژنامەنوس، واتە حەاڵڵکردنى مەرگء پیاوکوشتن، واتە : ئاسۆ جەبار
 ئاینىو حیزبى و واتە ئەوەى یاساء کۆتوبەندى ئەخالقى. حەاڵڵکردنى بێدەنگىء ستەمکاریى

بێدەنگى بکەن، عەنتەرەکانى کولتورى ناتوانێت بێدەنگى بکات، پیاوکوژەکان دەتوانن و
بەاڵم بە پێچەوانەوە هیچ کاتێک زەبرء کوشتن و هەڕەەشەکردن . حیزب بێدەنگیان دەکەن
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نەیتوانیوە تاسەر رۆژنامەنوسانء رەخنەگرانء رۆشنبیرانى سەربەخۆ بێدەنگ بکات و قفڵ 
   .دەمى نوسین و ئازادى قەڵەمەکانوبدات لەدەست

رگء دڕندەییە پێویستە قوڵ بڕوانینە ئەو سیستمە بۆ سەلماندنى ئەم هاوکێشەى مە
پراکتیکییەى کە تەنها وەک پێشێلکارى مافى مرۆڤء توندوتیژىء نائینسانییەت حسابى بۆ 

بۆنمونە بێگومان پراکتیزەکردنى کوشتنء مەرگ تەنها بریتى نیین لەکردەگەلێکى . دەکرێت
ى و ئەفسانەیىء پەنهان ئاسایى بۆ کوشتنى ئینسانء بەڵکە کوشتن شوناسێکى فەنتاز

وەردەگرێت، وەک کوشتنى نهێنىء حەشارگەى ونکردنى ئینسان، رفاندنى ئینسانء 
ئەشکەنجەدان، کوشتنى خۆپیشاندەران بەبەرچاوى دنیاوە، لێدانء داپڵوسین تا مەرگ، 
تەعزیبدان تاسەرئێسک، پڕکردنى زیندانەکان، کوشتنى جەستەیىء روحىء دەروونىء 

 .فەرهەنگى
تاییدا ئەم هێزە کوشندانە تا دڕەندەترو قێزەوەن بن، زیاترو زیاتر ریسوا دەبن، تا لەکۆ  

توندتر خەڵک ئەشکەنجە بدەن، مەرگى خۆیان خێراتر دەکەن، تا شەقامەکان پڕبکەن 
.......... لەچەکء تفاقى پیاوکشتن، تا دێ بۆکڕوزى قێزەوەنى ودڕندەییان دنیا پڕ دەکات

دنیاى سەلماندن کە لەمەغۆلەکان مەغۆلترن، لەبەعسسییەکان دەسەاڵتى کوردى بۆ هەموو 
       .بەعسیترن، لەقەزافییەکانى قەزافیترن، لەوەحشییەکان وەحشیترن

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە   :سایتی سەردەشت عوسمان
ەڕو بونەوەیەی لەسەر کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوب

تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

هێزى خەڵک تەنها هێزێکى شارستانىء زیندوو نییە، بەڵکە هێزگەلێکى : ئاسۆ جەبار
بەرفراوانە بۆ بەرهەمهێنانى  ئامادەء جیاوازء هەمەڕەنگە، پێکهاتەیەکى زیندوو ء کاریگەرء

رووبەرێکى دیکەى رەخەنەء جیاوازى، سەرزەمینێکى دیکەى گفتوگۆء ملمالنێى شارستانیانە 
   .بەرهەمدێنێت

لەزۆر شوێندا باسم لەوە کردووە کە کۆمەڵگەى زیندوو سەربارى ئەوەى کۆمەڵگەیەکى 
 و وى فەرهەنگىفشاردروستکەرء هەمەڕەنگە لەڕو وقسەکەرە، کۆمەڵگەیەکى رەخنەگر

رۆشنبیرییەوە، هاوکات کۆمەڵگەیەکیشە لەسەر کەمترین بڕ لەمافەکانى خۆى  و دنیابینى
دەنگى بەرزدەکاتەوە، کۆمەڵگەى مردووش کۆمەڵگەیەکە کە لەسەر پێشێلکردنى سەرلەبەرى 

ژیان لەرووبەرێکى گەورەى گەندەڵخۆرى و  و مافەکانىء چەوسانەوەى ئابورىء رۆشنبیرى
 .خانەى حیزبىء بەڕەاڵخانەیەکى ئابورىدا دەنگى لێوە نایەتعەنتەریات

کاتێک کۆمەڵگە سیخناخ دەبێت لەستەمکاریى حیزبىء ناحاڵى سیاسىء هەیەجانى بێمانایىء 
دڵەڕاوکێى ناعەدالەتیى کۆمەاڵیەتىء ئابورى، کاتێک بەرژەوەندییە حیزبىء تاکەکەسىء 
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شارستانییەکان دەکەون، کاتێک  و تایبەتەکان پێش بەرژەوەندییە ئینسانى و خێڵەکى
تایبەتمەندى خۆیان وندەکەن،  و بەهاکان شوناس و نرخ و هاوکێشەکان تێکەڵى یەکدى دەبن

کاتێک ئینسان وەک بوونەوەرێکى شایستە بە ژیانء پەیوەندىء مافء چاالکى حسابى بۆ 
یىء ناکرێتء سایکۆلۆژیاى مێگەلى حیزبىء سیاسىء ئاینى جێى سەرلەبەرى بەها مرۆ

شارستانىء کولتورییەکان دەگڕنەوە، کاتێک کۆمەڵگە خاڵى دەبێتەوە لەبەرپرسیارێتىء 
هەیەجانى شارستانىء کولتورىء رۆشنبیرى، ئەوکاتانە ئیدى خولیاى تێگەیشتن لەدنیاء 
پەیوەندىء بەرهەمء داهێنانى شارستانىء رۆشنبیریى و پێکڕا جیهانبینییء روانینء فیکر 

 .شء حەسرەتێکى ئینسانى قوڵنابنە خەمێکى هاوبە

بەاڵم شەهیدکردنى سەردەشت عوسمانء سۆران مامەحەمەء پێکرا فەالقەکردنى خەڵکء 
رۆژنامەنوسان سەرەپا کۆمەڵگەى وریاکردەوە لەو سیستمە نائەخالقىء نائینسانییەى کە 
 حیزبساالریى تا بینەقاقاى مافیاگەریى کۆمەڵگەء ئینسانەکان بەرەو نادیارێکى کوشندەء

ى شوباتء خۆپیشاندانەکانى  02دۆخێکى وەحشیگەرانەى بێوێنە دەبات، بۆیە سەرەنجام لە 
شارو شارۆچکەکاندا پەیامى خەڵک دژى کوشتنء تااڵنکردن و ستەم وزەبرى وەحشیگەرانەى 

 .حیزب بوو

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو   :سایتی سەردەشت عوسمان
ە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی لە پەیوەند ب

سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 
  ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

دەکرێت بە یاساوە و دەسەاڵت و کاتێک رۆژنامەنوسێک شەهید لەالیەن حیزب: ئاسۆ جەبار
تیرۆریست، کەواتە ئیتر سەرجەم ئەو نوسەرء رۆشنبیرء رۆژنامەنوسانەش کە نەکوژراون 
تیرۆریستن، کەواتە ئەو خەڵکەش تیرۆریستە کە دژى کوشتنى سەردەشت عوسمان 

  .شەقامەکانیان پڕکرد لەناڕەزایى، کەواتە کوشتنى هەمومان حەاڵڵە

رانء دەنگە سەربەخۆکان لەالیەن حیزبء ناشرینکردنى کەسایەتى رۆژنامەنوسء رۆشنبی
جەبەروتى دەزگا ئەمنىء میدیا زەبەالحەکانیانەوە لەو عەقڵیەتە ناشارستانىء 
وەحشیگەرییەوە سەرچاوەدەگرێت کە لەپۆلێنکارییەکى دوژمنکارییدا سەرجەم ئەوانەى کە 

 ء خائینلەگەڵ حیزبء سەرۆکء موقەدەساتە وەهمییەکاندا نیین دەبێت بکرێن بە تیرۆریست
 و بنەماڵەپەرست و پۆلیسى ولەفەرهەنگى زلحیزبە خێڵەکى. دژى نەتەوەء نیشتیمان و

بازرگانەکاندا، شتێک نییە بەناوى سەروەرى یاساء ژیاندۆستىء لێکتێگەشتنء قبوڵکردنى 
ئەوى دى، بەڵکە تەنها نەخشەیەکى ناشارستانىء نائینسانى لەئارادا بۆ کۆنترۆڵکردنى 

ردنى، داگیرکردنى سەرلەبەرى سەرچاوە ئابورىء شارستانییەکانء کۆمەڵگەء ناشرینک
ئەم پڕۆسەیە تەنها بریتى نییە   .تااڵنکردنى، لێدانء رفاندنء کوشتنى ئینسانء شێواندنى

لەداگیرکردنء کۆنترۆڵکردنء تااڵنکردن، بەڵکە خولقێنەرى مەترسیدارترین نائەخالقیاتء 
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 و واشەکارء دەستکراوە بۆ بەفریشتەکردنى حیزبنائینسانیەتە لەڕێى لێشاوێک میدیاى چە
بە تیرۆریستکردنء بە خائینکردنى سەرلەبەرى ئەو نێوەندء رۆژنامەنوسە سەربەخۆء 
رەخنەگرء رۆشنبیرانەى کە بەبێ پشتیوانىء هێز رووبەڕوى جەبەڕوتى زەبروزەنگ و 

        .پێشێلکارییەکان دەوەستنەوە

ى زەبروزەنگ، ئەوکاتانەیە کە زەبروزەنگ دەبێتە مەترسیدارترین و جەهەنەمیترین دۆخ
کوشتن و  و رفاندن و داپڵۆسین و فەنتازیا، هەر لەفەنتازیاى کوشتنەوە تا فەنتازیاى لێدان

شەرعیەتدان بە هێشتنەوەى نهێنى و حەشارگە و کارائەکتەر و هێزو جەبەڕوتى سڕینەوەى 
ووى شارستانىء رۆشنبیریىء بەرامبەرء خامۆشکردنى هەر جیهانبینىء کردەیەکى زیند
   .هەڕەشەکردن لەرۆشنبیرانء رۆژنامەنوسانء تەواوى کۆمەڵگە

ئیرهاب تەنها کوشتنء تۆقاندنى ئینسانەکان نییەۆ وەکچۆن ئیرهابێک هەیە بۆ کوشتنى 
 وئینسان، ئیرهابێکى بێ ماناترء نامرۆڤانەترء رێکخراءتریش لەئارادایە بۆ کوشتنى یاسا

ئیرهاب تەنها . ژیارییەکانى تاکەکەسء کۆمەڵگە و و مافە شارستانىئازادى رادەربڕین 
سوتاندنى شەقامێک نییە بە ئینسانەکانەوە، چۆڵکردنى شەقامەکان و رێگرتن لەبەردەم هەر 

 .شەقامەکاندا جۆرێکە دیکە لەئیرهابى شارستانى ناڕەزاییەکى شارستانى لە

ەر چاالکىء ئیرادەیەکى شارستانى، ئیرهابى شارستانى بریتیە لەکوشتن و خامۆشکردنى ه
وەک رێگریى یاسایىو حیزبى لەبەردەم خۆپیشاندان و چاالکییە مەدەنییەکاندا، 
دژایەتیکردنء سەرکوتکردنى کیانە رۆشنبیریى و کولتورییە سەربەخۆء شارستانییەکان، 

داخستنى دۆسیەکەىء کردنیان بە تیرۆریست، هاوکات  و کوشتنى رۆژنامەنوسان
وەریى کۆمەاڵیەتى و ئابوریىء سیاسى بێجگە لەئیرهاب گەلێکى وەحشیگەریى نادادپەر

    .شارستانى هیچى دیکە نین

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سایتی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 

یە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە ڕەشی خۆیدا هە
 سەر شەقام؟

ئەم دیاردەیە هەڵگرى دنیایەک بەڵگەو شیکاریى گرنگە کە لەسەر ئاستى : ئاسۆ جەبار
رۆشنبیرىء شارستانىء سیاسى دەرخەرى ئەو راستییە حاشاهەڵنەگرەن کە چیتر 

ى گەشى نائینسانیەت و وەحشیگەریانەى ئەو شاردنەوەى پێشێلکارییەکان ناتوانێت روو
 .هێزانە بشارێتەوە

ئەم تاوان و توندوتیژى و دژایەتیکردنە هەر لەکوشتنى سۆران مامەحەمەوە دەستپێدەکات تا 
ڕفاندنء لێدانى نەبەز گۆران و هەوڵى کوشتنى ئاسۆ جەمال موختارء هەوڵى تیرۆرکردنى 
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ان غەریبء ئیهانەکردنى یەحیا بەرزنجىء ئەحمەد میرە و لێدان و قۆڵبەستکردنى رەحم
تێهەڵدانء سوکایەتیکردنء هەڕەشەکردن لەسۆران عومەرء هەوڵى کوشتنى ئامانج خەلیلء 

تاد، ئەمە بێجگە لە داڕشتنى لیستی رەش لەالیەن دەزگا ..سوتاندنى گۆڤارى لڤین
لیانەى تیادایە ئیستیخباراتییەکانەوە، کە پێکڕا ناوى سەرجەم ئەو باڵوکراوە سەربەخۆء ئەه

کە رەخنەئامێز و دەرخەرى راستییەکانن، هاوکات ناوى سەرلەبەرى ئەو نوسەرء 
رۆژنامەنوسە رەخنەگرانەى تیادایە کە رەخنەکارء بەرهەڵستکارێکى مەعریفین لەبەردەم 
دیاردەى گەندەڵىء نائینسانیەتء ناعەدالەتء پێشێلکردنى مافى مرۆڤء سەرلەبەرى ئەو 

. ەى کە تائەوڕۆکە بەرامبەر رۆژنامەنوسانء رەخنەگران ئەنجام دەدرێتفیعلە وەحشیگەران
ئەمە بێجگەلە سوکایەتیکردنء دروستکردنى توهمەتى ئەخالقىء نائینسانى بۆ ئەو 
رۆژنامەنوسە ئافرەتانەى کە لەبوارى رۆژنامەگەریدا کاردەکەن، هاوکات پیادەکردنى 

ئەخالقىء نائینسانى بۆ سەرکوتکردنء چەوسانەوەى یاسایىء رۆشنبیریى وەک دوو هێزى نا
تێکشکاندنى رۆژنامەنوس و رۆژنامە سەربەخۆکان لەڕووى دارایى و رۆشنبیرى و کارى 

هاوکات دیاردەى سوتاندنى باڵوکراوە سەربەخۆکان و بایکۆتکردنى چاپکردن . فەرهەنگییەوە
ء خوێنەرێکى و باڵوکردنەوەى کتێبى ئەو نوسەرە سەربەخۆیانەى کە رەخنەى جیدیان هەیە

  .زۆریان هەیە، هەموو ئەم فیعالنە جیاناکرێتەوە لەبەکارهێنانى توندوتیژى و سەرکوتکردن
سزادانء توندوتیژى تا ئاستى نائینسانیەتء ناشارستانیەتء نادادپەروەرى گەیشتۆتە 
بارودۆخێکى هێندە وەحشیگەرىء نائەخالقىء نایاسایى کە دابەشدەبێت بەسەر زیاد 

وەک نانبڕینء : نائاسایىء ناسروشتىدا، کە پێکڕا پێکهاتوون لەسزادانى ئابورىلەبوارێکى 
لێسەندنەوەى ئیمتیازء غەرامەکردنء قەرەبووکردنەوەى حیزبء  و دەرکردنء راگواستن

وەک تێهەڵدانء داپڵۆسینى رۆژنامەنوسء : سزادانى جەستەیى. موقەدەساتە وەهمییەکانى
وەک هەڕەشەى کوشتن : ەکردن وەک سزایەکى تۆقێنەرهەڕەش. پەیامنێر وسەرنوسەرء شاعیر
رەخنەگرانەى کە رەخنە لەگەندەڵىء ئەخالقى ناشرینى هەندێک  و لەو رۆژنامەنوس

لەبەرپرسەکان دەگرنء بەرژەوەندییە کەسىء ئابورىء ئیدارییەکانیان دەخنە بەر مەترسى، 
ێستى جیاوازو وەک بەندکردن و چاوسورکردنەوەء خۆگیڤکردنەوە لەو کەسانەى هەڵو

      .خاوەنى بیروڕاى جیاوازن

دیاردەى لێدان وڕفاندن، پێکڕا دیاردەگەلێکى چەتەگەریى رێکخراو ء بەرنامەبۆداڕێژراوە، 
لەفۆرمێکى وەحشیگەرىء نایاسایىء نائینسانىدا، هەوڵێکى مەترسیدارە بۆ خولقاندنى 

ەوەرامێزى ئەو عەنتەریاتە کەشوهەوایەکى تۆقێنەرء هەڕەشەئامێز، سازکردنى فەزایەکى یاد
وەحشیگەرییەیە کە لەسەروەختى شەڕى ناوخۆکان و پیاوکوشتن وژنکوشتن و ڕفاندنەکاندا 

 .خولقێنەرى ترس و نائەخالقیەتیەکى گەورە بوون

لەم چاوپێکەوتنەدا زۆر راستەوخۆ دەمەوێت وەاڵمى ئەو سەرکردە بێئاگاء ئەو بەرپرسە 
ئەو میدیا حیزبییە نابەرپرسانە بدەمەوە کە تاوئەوڕۆکە  چەواشاکارو ئەو وەزیرە ناڕاستگۆء

ئەو راپۆرتە جیهانىء داتایانە لەهاواڵتیان  ودەیانەوێت ئەو راستییە حاشاهەڵنەگر
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بشارنەوە، وەک راپۆرتەکانى رێکخراوى لێبوردنى نێودەوڵەتى بەتایبەتى ئاماژە بە 
ردستاندا، ئەمە بێجگە باردۆخى ترسناکى رەوشى رۆژنامەنوسان دراوە لەهەرێمى کو

 ء ناوەندى پێنى نێودەوڵتى(CPJ)لەراپۆرتەکانى کۆمیتەى بەرگرى لەرۆژنامەنوسان
(International pen) ء پەیامنێرانى بێسنورء راپۆرتەکانى نیورۆک تایمزء نوسینەکانى

تاد، کە لەم وتارەدا ناتوانین سەرلەبەرى ...مایکڵ رۆبنء رێکخراوى ئازادى چاپەمەنییەکان
کە دەرخەرى ئەو راستیانەن کە تائەوڕۆکە لەم هەرێمە بەناو . ەو راپۆرتانە بخەینەڕووئ

دیموکراسیەکەدا بە چەندین شێواز مافى مرۆڤ پێشێلدەکریت ومافى رۆژنامەنوسان 
لەنزمترین ئاستى خۆیدایە، بە ئەندازەیەک ئەو توندوتیژییەى بەرامبەر رۆژنامەنوسانء 

ەلێدانء ڕفاندنء کوشتنء بەندکردنء غەرامەکردنەوە تادەگاتە نوسەران ئەنجامدەدرێت هەر ل
چەوسانەوەى ئابورىء رۆشنبیرى و ئیهانەکردن بە کەرامەتء کەسایەتیان کە ئەمجۆرە 

  .رەفتارانە گوزارشتن لەعەقڵیەتێکى وەحشیگەرىء نائینسانىء نادیموکراسى

ۆکی ناڕاست لە دۆسیەی بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیر  :سایتی سەردەشت عوسمان
فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و شاردنەوەی 

  قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ چییە؟

انە کە یەکێکە لەهەرە سیناریۆ پڕ درۆ و نائەخالقىو نادیدەو گەمژانە گاڵتەجار: ئاسۆ جەبار
من تا ئەم تەمەنە بینیبێتم سیناریۆ هەزیلء هیچء نابەڵەدیەکەى پارتى دیموکرات بوو بۆ 

لەراستیدا ئاسانترین فیعل و . پەردەپۆشکردن و داخستنى دۆسیەى سەردەشت عوسمان
سیناریۆ لەالى حیزبء خێڵە کوشندەکان داڕشتنى سیناریۆیە بۆ قوربانیەکان، دنیایەک 

یەکێک لەوانە بە پارە رازى دەکەنء دەیهێننە سەر تەلەفیزیۆنء پێى  تیرۆریستیان گرتووە
دەڵێن بڵى من سەردەشتم کوشتووە، زۆر ئاسانە پارەیەکى زۆرى دەدەنێ یان دەیکوژن یان 

 .دەینێرن بۆ واڵتێکى ئەوروپا

ئەو سەرۆک و زلحیزبانەى باس لەسەربەخۆیى کوردستان دەکەنء پیاوەکانیان 
بە تێاڵء لیس خەڵک فەالقە دەکەن، دەبێت بزانن ئەو قسە زالنە بێجگە لەشەقامەکانى شاردا 

ئەو سەرۆکەشى پێیوایە بەگۆڕینى جامى . لەگەمژەیى سیاسىء گاڵتەجاڕیى هیچى دیکە نین
رەشى سەیارەکانى حیزب دەتوانێت ناوى پیاوکوژەکانى ناو حیزبەکەى خۆى بشارێتەوە زۆر 

  ".ت و مێژووداکاڵفامە، زۆر زەلیلە لەبەردەم حەقیقە

کوشتنى ئینسان چەند کردەیەکى قێزەوەنء وەحشیگەرانەیە بۆ کوشتنى ئینسانێک یان چەند 
ئینسانێک، بەاڵم کوشتنى شار واتە کوشتنى هەموو بەها مرۆیىء ئەخالقىء شارستانىء 
کولتورییەکانى سەرجەم ئینسانەکان کە پێکڕا مەترسیدارترین دیاردەء کردەگەلێکى 

   .ە بۆ خامۆشکردنى بەها روحى و کولتورییەکانى مرۆڤوەحشیگەرانەی
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لەڕاستیدا پیاوکوژەکان زۆر لەوە زەلیلترن کە دەیانبینیین، ئەو زلحیزبء زلسەرکردەء 
زلپیاوکوژانەى پالنء ئەندازەسازى کوشتنء تۆقاندنى خەڵکء رۆژنامەنوسانء چاالکوانء 

ەیەک کلتورء دنیابینیین ئەویش خۆپیشاندەرەکان دادەڕێژن، بێگومان تەنها خاوەنى تاک
مەرگدۆستییەء خاوەنى تاکەیەک نائەخالقیاتى قێزەوەنن ئەویش وەحشیگەرییە 
تاسەرئێسک، خاوەنى تاکەیەک شەڕواڵن ئەویش شەڕواڵى پیاوکوشتن، خاوەنى تاکەیەک 
دەمن ئەویش دەمى پڕ لەجوێنء بوختانء درۆى گەورەیە، بەاڵم خاوەنى کۆمەڵێک غەریزەى 

نین کە بریتین لەغەریزەى زەبروزەنگ وداپڵۆسینى خەڵک، غەریزەى تااڵنکردنى نائینسا
سەروەت وسامانى نیشتیمانى، غەریزەى ئینسانکوشتنء شاردنەوەى بکوژەکان، غەریزەى 

داخستنى دۆسیەکەى،  و چەواشەکردنء درۆى گەورە، غەریزەى کوشتنى رۆژنامەنوس
دژە خەڵکء دەزگاى هەواڵگیریىء دەزگاى هێزى  و غەریزەى دروستکردنى پیاوکوژ وسیخوڕ

 .دەزگاى زانیاریى کۆکردنەوە لەسەر خەڵکو  پاراستنى بکوژەکان

کولتورى مرۆڤکوشتن کولتورێکى دێرینء نەبراوەیە، بەاڵم ئەم کولتورە لەدنیاى مۆدێرندا بە 
کۆمەڵێک کەرەستەء شێوازى جیاوازء ئەتەکێتى تازەوە خۆى نمایشدەکاتء نهێنییەکانى 

ئەو هێزانەى لەدنیادا کار لەسەر ئەم کولتورە دەکەن هێزگەلێکى شەڕانگێزنء . پارێزێتدە
روانینء دنیابینیەکى مەرگدۆستیان هەیە بۆ وێرانکردنى ژیان وکوشتنى خەونء روانینەکانى 

بەدرێژایى مێژوو لەپاڵ کولتورى لێکبوردنء یەکترى قبوڵکردنء پەیوەندىء . ئەوانى دى
ىء تێگەیشتن لەیەکترى، هێزێکى مەترسیدارى مرۆڤکوژ ئامادەگى هاوخەمىء خۆشەویست

هەبووە، بەداخەوە تائەوڕۆکە ئەم کولتورە بەو هەموو قێزەوەنییەوە ئامادەگى هەیەء رۆژانە 
بەاڵم ئەم . نهێنبڕتر دەکات وحەشارگەکان پەنهانتر و رووى قێزەوەنى خۆیمان پیشاندەدات

دا نابەرجەستەء ناسنوردارء پڕ ماناو شیکاریی مەرگە لەم نیشتیمانە و مەوداى کوشتن
پێکهاتە هەرە  و گەورەیە، کە تەنها رووتکردنەوەى حەقیقەت نییە بۆ کەرەستە

زیندووەکانى، بەڵکە کەشفکردنى ئەو مەودا فەلسەفى و میتافەنتازییەیە کە لەپشت هەر 
 و بەهاو  ئەخالق رووداوێکى مەرگەوە خۆى حەشارداوە، روانینێکە بۆ تەماشاکردنى ئەودیوى

 .هێزە نهێنییەکان و حەشارگە

 

تیرۆری سەردەشت عوسمان شەڕی نێوان ئازادی رادەربرین و موقەدەساتە داسەپاوەکانی لە کوردستان زۆر بە زەقی 
 نمایش کرد

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە 

پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 
سەرۆک و خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و 

 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟
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تیرۆری سەردەشت عوسمان تا رادەیەکی زۆر پەیوەست دەکەمەوە بە منیش : گۆنا سەعید 
فەرهەنگی پیاوساالری و ناموسی و بەهاکانی خێڵ و عەشیرەتەوە ، بەالم بە تەنها ئەوە نیە 
، بەڵکو پەیوەستی دەکەم بە سیاسەتیشەوە و بە تیرۆریکی سیاسی دادەنێم لە کوردستان 

دەسەاڵتدار لە کوردستان لەم مەسەلەیەدا لە یەک چونکە ئەم دوو رووەی بنەماڵەی بەرزانی 
دران بۆ دروست کردنی ئەو سیناریۆی ترس و تۆقاندنە لە بەرامبەر خەون و ئارەزوەکانی 
سەردەشت و هەزاران گەنجی وەک ئەو ئەگەر بیت و جورئەت بکەن پرسیار لەسەر سەروەت و 

شیرەت و سەرۆکایەتی ئەو و تابۆکانی هۆز و عە  سامانی بنەماڵەی بەرزانی دروست کەن
  . بنەمالەیە بشکێنن

بەڕای من نوسینەکانی سەردەشت و بێ باکی لە مردن لە پیناو هەلبڕینی دەنگی ئازادانەی 
خۆی و دواتر تیرۆرکردنی لەسەر ئەو نوسینانە ئەو ناکۆکیە قوڵ و ڕیشەدارە نیشان دەدات 

بەهاکانی ئازادی و مافی مرۆڤ و  لە نێوان هیوا و ئامانجەکانی گەنجان و بروای قوڵیان بە
مافی ئازادی رادەربرین وە لە نێوان کۆنەپەرستی دەسەالتێکی سیاسی کە لە کوردستاندا کە 
هەمیشە لە هەوڵی زاڵکردیی بەهاکانی عەشیرەت و دیین و خێڵە لە نێو کۆمەڵگادا بۆ 

ت کە بۆشایی نێوان ئەم ناکۆکیە ئەوە نیشان دەدا. سەرکوتی تاکەکان و دابرینیان لە ئازادی 
هەروەها . پێشڕەوی گەنجان و بەشێکی زۆری خەلک و دواکەوتووییی دەسەاڵت چەندە زۆرە 

بە رای من تیرۆری سەردەشت یەک راستی تریش دەسەلمێنێت ، ئەویش ئەوەیە کە ئەوە 
خەڵک نیە دواکەوتوو بیت و قبولی تێکشکاندنی تابوو نەکات ، بەلکو ئەوە دەسەاڵتی 

دەست بۆ هەموو کردارێک دەبات بە خاتری هێشتنەوەی سیستەمی کۆنەپەرست و هەریمە کە 
  . دواکەوتووی عەشیرەتی و زاڵکردنی بەهاکانی لە نێو کۆمەڵگادا

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی  کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش

سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟

ربرین و موقەدەساتە تیرۆری سەردەشت عوسمان شەڕی نێوان ئازادی رادە  :گۆنا سەعید 
داسەپاوەکانی لە کوردستان زۆر بە زەقی نمایش کرد ، بە جۆرێک هیزەکانی هەردوو ئەم 
بەرەیەی لە نیو کۆمەڵگادا لەسەر مەسەلەی ئازادی ڕادەربرین لە بێژەن دا و لە یەکتری جیا 

ن ، کردنەوە ، هەڵبەت کوشتنی سەردەشت یەکەم و تەنها تیرۆری سیاسی نەبوە لە کوردستا
بەلکو ئەم دەسەالتە چەندین کەسی پێش سەردەشت تیرۆر کردوە لەسەر راو بۆچونی سیاسی 
و ئازادی رادەربڕین و رەخنە گرتنیان لە دەسەالتەکەی ، پارتی ئەم تیرۆرانە و تیرۆری 
سەردەشتیشی بە دەرەجەی یەکەم بۆ لە ناوبردنی کەسەکان و کۆتایی هێنان بە 

، بەالم تیرۆر کردنی سەرەشت بەو شێوەیە دەرخەری بێ ئاگایی  چاالکیەکانیان ئەنجام داوە
دەسەالت بوو لە هێزیکی شاراوەی گەنجان و خەلکی ئازادی خوازی کوردستان کە لیی هاتنە 
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مەیدان و پەیامی ئەوەیان دا بە دەسەاڵت کە ریگە نادەن مافی ئازادی رادەربڕینیان لێ زەوت 
کە تیرۆری سەردەشت دەریایەک لە ناڕەزایەتی قوڵی دەسەالت بی ئاگا بوو لەوەی . بکرێت 

و نمایشی ئەو جیاوازیە قوڵەی نیوان خواست و ئارەزوی   نیو کۆمەڵگە دەهێنێتە مەیدان
گەنجان بۆ ئازادی و مافەکانیان هەیانە وە بیرکردنەوەی دەسەاڵت لە داسەپاندنی بەها و 

لە نیو کۆمەڵگادا تا ئەو رادەیە زەق نەریتە کۆنەپەرست و خێلەکیەکان و باال دەست کردنیان 
 .دەکاتەوە

هەرچی پەیامی دەسەالتی پارتیشە لە تیرۆری سەردەشت عوسماندا ئەوا لە بنەرەتەوە بە 
ووتەی خۆیان کیشانی خەتیکی سوور بوو بۆ خەڵکی ئازادیخواز و ڕۆژنامەنوسان و 

ئەو سنورە ببەزێنن و ن گەنجانی نارازی کە تەنانەت لەریگەی خەو ن و خەیاڵیشەوە ناتوان
بگرن کە ئەویش پرسیار کردنە لەسەر سەروەت و سامانی بنەماڵەی بارزانی و ڕەخنەی لێ

هینانە ناوەوەی باسی بەهاکانی خیزان و عەشیرەت و خێڵی بەرزانیە لە نوسین و 
ڕەخنەکنیاندا ، پەیامەکەی پارتی کێشانی ئەو سنوورە ئاگریینە بوو کە هەر کەس خۆی لێ 

  .دەیگرێت وەک سەردەشت و گیان کێشانی بۆ بنەماڵە حەاڵڵ دەکاتبات گڕ 

ئامانج لە ئەم پیرۆز دانانەی بنەماڵە و عەشیرەت بە نوینەرایەتی بنەماڵەی بارزانی 
داسەپاندنی سیستەمێکی دیکتاتۆریانەیە کە خۆی لە پاوانکردنی دەسەالتی سیاسی و 

بنەمالەیەکی بە وێنەی شێخەکانی  سەروەت و سامانی ئێستای کوردستان لە دەستی چەند
کەنداو سەقامگیر بکات و لەڕیگەی تیرۆر و سەرکوت و تۆقاندنەوە بیکاتە ئەمری واقیع 

  . بەسەر ژیانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشدا

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە   :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و  دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا

شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 
  چییە؟

  روواوی تیرۆری سەردەشت وەک ئەوە وابوو کە سەردەشت لە ریزی پێشەوەی: گۆنا سەعید 
بێت و هەر لەویدا وەک ڕابەری ئەو هەزاران خۆپیشاندەر لە بەرامبەر دەسەاڵت راوەستا

ی  ٠٧دیار نەبوو وەک خۆپیشاندانی   خۆپیشاندانە تیرۆر کرابێت ، هەرچەند خۆپیشاندانەکە
شوبات بەاڵم داوا و دەنگی سەردەشت هەمان داواو دەنگی رێژوان و سورکێو هەموو 

لە الیەن وە دەلیلی تیرۆری ئەو . ی شوبات بوو  ٠٧شەهیدەکانی تری خۆپیشاندانەکانی 
ئەم راستیە زۆر روون و . دەسەالتەوە هەمان دەلیلی کوشتنی ڕیژوان و هاوریکانی بوو 

ئاشکرایە لە اڵی هەموو خەلکی کوردستان ، هەر بۆیە سیناریۆی قێزەونی پارتی بۆ کردنی 
سەرەشت بە تیرۆریستێک سیمای تیرۆریستانەی دەسەالتی پارتی نەبێت ، هیچی تر نیشان 

 نادات
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 گۆی سایتی کوردستان تریبیون لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانداگفتو

 
. شوبات ٠٧بەبێ دادگای کردنی تیرۆرستان، بکوژانی رۆژنامەنوسان و خۆپێشاندانەکانی 

 .هیچ ئاڵوگۆڕ و چاکسازییەک لە کوردستان ئەنجام نادرێ

بەاڵم لە دوو کات و شوێنی جیاوازدا دۆسیەی سۆرانی مامەحەمە و سەردەشت یەک دۆسیەن 
 ڕوو دەدەن

 سەردەشت بۆچی شەهید کرا؟: کوردستان تریبیون

سەردەشت لەسەر کاری رۆژنامەوانی،نوسین و ڕەخنەکانی لە ناعەدالەتی و : بەکر عوسمان
و وەک رۆژنامەنوسێکی بوێر بەرەنگاری ناعەدالەتی و گەندەڵی و چهئه. گەندەڵی تیرۆرکرا

ڕاستی ژیانی خەڵک و   ربڕینیلەسەرده. سی بنەماڵەیی و هۆزایەتی بۆوەدهمکی موقه
شکاندنی تابوویەکی نێو کۆمەڵگای کوردستان و تێکشکاندنی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە 

توانم بڵێم ئهوهشهیهم ڕوانگهله. تیرۆر کرا. تا ئەو کات کەس دەستی بۆ نەبردبووو هۆز، که
سهبو لهی دهری تیرۆر بکرێت هێندهسهنابێت مرۆڤ لهرکارێک تیرۆرکرا کهسهشت لهردهسه
 .هانبدرێتوکارهرئه

دۆسیەی سەردەشت عوسمان تا ئێستا لە دادگاکانی کوردستانە و هیچ : کوردستان تریبیون
ئەوەی کە کراویشە، سوکایەتیکردن بوە بە رۆحی . بەرەوپێشچونێکیشی بە خۆیەوە نەبینیوە

بۆچی دۆسیەکە نابەنە دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق؟ یان بۆچی دۆسیەکە نابەنە . شەهید
ئەوەندەی ئێمەش ئاگادار بین، رێکخراوی مراسلون بال حدود کاتێک . دادگایەکی نێودەوڵەتی

 سەردانی ماڵی بەڕێزتانی کرد کە خۆشت لەوێ بوی، وەعدی ئەوەیاندا کە هاوکارتان بن؟

رێمی کوردستان ،ئێوە بەدروستی بە دۆسیەکە لە دادگاکانی ههسەبارەت : بەکر عوسمان
ین، کهچونیشی دهڕیوهئەوەی بەڕێوە چووە و پێشبینی به. ئاماژەتان پێکردووە

ئەونمایشە لە سیناریۆ و گاڵتەجاری . سوکایەتییەکی گەورەیە بە دادگا ودەزگای قەزایی
دادگا و دەزگای قەزایی و ئەمنی  لەدۆسیەی دادگا جێگەیەکی نەهێشتۆتەوە بۆ سەربەخۆیی

ئیتر ئەو . ئیتر متمانەیەک بە دەزگای قەزایی و ئەمنی لەالی خەڵک نەماوە. لەکوردستاندا
دەزگایانە، دەزگایەکن لەالیەن حزبە دەسەاڵتدارەکان پێکهێنراوە و هەر لەالیەن ئەوانیشەوە 

 .هەڵدەسورێنرێن و ئاراستە ئەکرێن
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  دۆسیە لە دادگایەکی نێودەوڵەتی، کاری باش کراوە و دەربارەی کارکردن لەسەر ئەو
هاوکاری و پشتیوانی چەندین ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و کەسایەتی و ئازادیخوازان بۆ ئەو 

ئێمەش چاوەروانی ئەنجامەکانین، جێگه. دۆسیەیە تاکو ئێستا باشە و جێگەی دەستخۆشییە
دەرگا بەڕووی   رشوێنکداههشت لهردهدۆسێی سهێنین کهرابگهوهدا ئهیهم بۆنهلهیهی ئاماژه

دۆسیەی سەردەشت دۆسیەی ئازدی و . ووهینهکهستپێدهجارێکی تر دهوهوشوێنهدابخرێت، له
ئازادی دەربرینە لە کوردستان، سەرکەوتنی ئەو دۆسیەی سەرکەوتنی ئازادی و 

 ئازادیخوازانە

وەک هاوڕێیەکی سەردەشت، باسی لە  ماوەی رابردو نەبەز گۆران،: کوردستان تریبیون
ئەو خۆشەویستییە چۆن بوە و بۆچی . خۆشەویستیی سەردەشت و کچێکی بارزانیی کردبو

ئەو خۆشەویستییە تازە ئاشکرا دەبێ؟ ئایا هیچ پەیوەندییەکی راستەوخۆ لەنێوان کوشتنەکە 
 و خۆشەوسیتییەکە هەبوە؟

شتێک کە وەک ڕۆژ رۆشنە بۆ هەموو  ئاگاداری ئەو وتارە و چیرۆکە نیم،: بەکر عوسمان
خەڵکی کوردستان، سەردەشت وەک رۆژنامەنوسێکی ڕەخنەگر لەسەر وتنی ڕاستی و 

سەردەشت بکوژەکانی خۆی ..." وتاری یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا. "گوتارەکانی تیرۆرکرا
ی خۆی لە چەند مانگێک پێش تیرۆرکردنی پێمان ئەڵی لەسەر چ. بە هەموومان ئەناسێنێ

یسی که. بەرەورووی هەڕەشە و کوشتن بۆتەوە و چۆنیش بەرەورووی هەڕەشەکان بۆتەوە
  ییان دارشتنی چرۆکێک ئاراسته  گرێت، که بە سیناریۆڵدهزیاتر ههوهله  هایشت بهردهسه

هەر چیرۆک و   ڕای ئێمه، بهوهشهیهمسۆنگهله. داربکاتکهشت لهردهکاری سهرۆژنامه
سیناریۆیەکی تر لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشتدا، ئەنجامەکەی شاردنەوەی ڕاستیەکان و 

 .پەنادانی تاوانبارانە

پرۆژەی پەیکەری ئازادیی سەردەشت عوسمان، کە وا بڕیاربو : کوردستان تریبیون
  دروستبکرێ و رۆژنامەنوسان پارەیان بۆ کۆکردۆتەوە، بە کوێ گەیشتوە؟

ەی پەیکەرەکە پشتیوانی و هاوکاری فراوانی جەماوەری لەالیەن بەڵێ پرۆژ: بەکر عوسمان
کانی رییههونهکاره  پەیکەرەکە. رۆژنامەنوسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانی لێکرا

، رێگەی دانانی پێ نەدراوه  رمی الیەن حکومەت و دەسەاڵترئاستی فهتەواو بووە بەاڵم لە سه
خێر وەاڵمی بە نه. ی مۆڵەتی دانانی پەیکەرەکەمان کردووەتاکو ئێستا سێ جار بە فەرمی داوا

تەنانەت ئەو رەتکردنەوەیە لەالیەن پارێزگاری هەولێر بە فەرمی لە . داواکەمان دراوەتەوە
بۆ رهیکهوپهدانانی ئهڕێگری لهڕای ئێمهبه. وەاڵمی رۆژنامەکانی کوردستان باڵوکراوەتەوە

کوردستاندا، وا لهرمانڕهاڵتی فهسهن دهالیهئازادی له  کانیهسکییرتهبۆ بهکهیهخۆی ئاماژه
نگی ئازادی سهئاست بڵندگۆی دهدات لهاڵتیشمان پێنیشاندهسهی دهوترسهک چۆن ئهروههه
 .کانیشت و هاوپیشهرده
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ئەو هۆکارانە چین کە پارێزگاری هەولێر لێناگەڕێ دروستبکرێ؟ ئەگەر : کوردستان تریبیون
 هەولێر دروستناکرێ، بۆچی نایبەنە سلێمانی؟ لە

وەاڵمی هۆکاری ڕێگری لەبەردەم دانانی پەکەری ئازادی سەردەشت عوسمان : بەکر عوسمان
پاساوەکانیان تاکو ئێستا هیچ کەسێک قانع . بیداتەوە کە ڕێگرەنانهئەبێ ئەو کەس والیه

هیچ کهیهوهئهکهبڵێم هۆی رێگرییه توانمین ، ئهدی ناکهرگۆمێنتێکی تێدا بهناکات وهیچ ئه
  .دابنرێتکهرهیکهن پهنادهڕێگهبۆیه. بۆ رێگرتن ک نییههۆیه

هتد ئێمە ... رکوک ؟ کهنهیهدهۆک ؟، بۆچی نایبهینهبۆچی نایبەینە سلێمانی؟ بۆچی نایبه
تاکو ئێستا لهبەاڵم . ن مۆڵەت بدەن دایبنێینمان بدههەوڵمان داوە لە هەر شوێنێک ڕێگه

ی جێگەیەکی وهرباری ئهسه  دیارە لە کوردستان. ئەنجامێکمان دەست نەکەوتووەوهیهوباره
لەسەر وتنی ڕاستی، دهئارام و بێترس نییە بۆ ژیانی رۆژنامەنوسان و ئازادیخوازان، ڕۆژانه

نرێ بەنێو ده  ککرێن و فیشهنگدهبێدهتایهتاهه، ههاڵتهسهم دهدکاری ئهرخستنی به
بۆ پەیکەری ئازادیخواز   شدوای تیرۆرکردنیشیان بێگومان پانتاییەک نابێت باوه. دەمیانەوە

 . وهو عەدالەتخوازانی کوردستان بکاته

لەژێر فشارێکی زۆری   تانوادهئەوەندەی ئێمە ئاگادار بین، خانه: کوردستان تریبیون
راستەوخۆ هەڕەشەی کوشتن لە براکەت چەند جارێک . ئاساییش و پاراستنی پارتی دان

هەتا . لەڕێی خزمەکانتانەوە پدک نامەی هەڕەشەئامێزی ناڕاستەوخۆتان بۆ ئەنێرێ.کراوە
ئێمە ئاگادارین بەناڕاستەوخۆیی داواتان لێکراوە یان بێدەنگ بن یان کوردستان و هەولێر 

راوە جیهانییەکانی ئێوە بۆچی ئەو هەڕەشە و فشارانە نادەنە میدیاکان و رێکخ. جێبهێڵن
 بواری داکۆکیکردن لە ئازادیی رادەربڕین؟

رو تۆقێنهند داپڵۆسێنهرچههێزو توند، ههندێک بهرچهاڵت ههسهکانی دهفشاره: بەکر عوسمان
ی رەشههه، بهوهولێرو کوردستانیشهداوای چۆڵکردنی ههمان، بهوادهرخانهسهله  ربێت

یسی سهکهناگرێت کهوههیچ رێگا له. وهشتیشهردهنوسی سهچارهمان ههکوشتن و تیرۆر به
ی داوای ماف بکات، بهکهوادهی بێت و خانهکهوادهنها موڵکی خانهتهربکات کهدهوهشت لهرده

یسی کهبێتهختی تیرۆرکردنی دهوهم ساتهکهڵ یهگهشت عوسمان لهردهیسی سهکهوهوانهپێچه
مافی خۆی بزانێت داکۆکی کی کوردستان بهموو هاواڵتییهههی کهتهو بابهئهبێتهدهڕای گشتی 

نامرۆیی و وکارهنا بۆ ئهپهی کهوهجیاتی ئهمرۆ لهاڵتی سیاسی ئهسهراستیشدا، دهله. لێبکات
وهوڵی ئه، ههوهختهوهم ساتهکهیهبوو لهده. کهیسهرکردنی کهسهچارهلهوهبکاتهنیانهدهنامه

تی سیاسی و سایهنی وکهدهڵگای مهنوس وچاالکوانی کۆمهی، رۆژنامهو داواکاریانهئهی بدایه
 .جێبکردایهشت عوسمان جێبهردهئاست تیرۆری سهلهیانبووهههکهرۆشنبیرانی واڵته
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ەموشیان نیگەرانن ه. ئێستا لە کوردستاندا پارلەمان ئۆپۆزسیۆنی تێدایە: کوردستان تریبیون
بۆچی لەڕێی پارلەمانەوە ئیش لەسەر ئەو . بە شەهیدکردن و بەالڕێدابردنی دۆسیەکە

 دۆسیەیە ناکەن؟

پەرلەمانی ی کهوڕاستیهئهتهیشتونهدانپێنانای ئۆپۆزسیۆن خۆشیان گهبه: بەکر عوسمان
خۆپیشاندانی ئێمە لە . کوردستان، شوێنی یەکالیی کردنەوەی هیچ دۆسییەکی جدی نەبووە

بەشداریمان کرد و لەگەڵ نوێنەرانی  ٣١٠١-١٥-٠١جەماوەری خەڵکی شاری هەولێر لە 
خۆپیشاندانەکە و ڕۆژنامەنوسان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان دانیشتین و داواکانی خۆمان 

هاوکات لە چەندین پەیامیتر لە ڕێگای کەناڵەکانی ڕاگەیان داواکانمان . خستە روو
ندین بۆنەدا ئەوەمان ڕاگەیاندووە کە دۆسیەی سەردەشت لەسەر مێزی لە چە. ڕاگەیاندووە

پەرلەمان و حکومەت و ئەحزابی سیاسی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕۆژنامەنوسان 
 .و ئازادیخوازانی کوردستانە

بۆ پرسیارەکەی ئێوەش،پەرلەمانتارانی ئۆپۆزسیۆن چەندین جار بەڵێنی بەدواداچوونیان لە 
اڵم ئەم دۆسیە لە به. سەردەشت داوە، گوتویانە ئەو دۆسیە دۆسیەی خۆمانەدۆسیەی 

پشت ئێمهێنێت کهناگهوه، ئهمانهموو ئههه. وهتهپەرلەمانی کوردستان بێ ئاکام ماوه
و کانی ئهئاکامی داخوازیهیشتن بهی رێگای تر بۆ گهوهزیاتر کارکردن و دۆزینهساردبین له

 .یسهکه

چۆن تەنها یەککەس بەتاوانی شەهیدکردنی تۆمەتبارکرا لەکاتێکدا : تان تریبیونکوردس
 لەکەسێک زیاتر بەشداربون لەڕفاندنی؟

ئەگەر مەبەستت سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەیەکەیە، ئەوە : بەکر عوسمان
ی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکێکی ناڕاستە بۆ شاردنەوەی ڕاستی تاوانەکە و پەنادان

ئەمە سیناریۆیەکی بێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی . تاوانباران و داخستنی دۆسێکەیه
 .قەبولی هیچ ئاکامێکی ناکەین. ئەکەین

 داخوازیتان چییە لەکابینەی نوێ؟: کوردستان تریبیون

لەگەڵ سەرەتای دەنگۆی دروستکردنی کابینەی تازە دا نزیکەی سێ مانگ : بەکر عوسمان
 :لە پەیامێکدا داواکاریەکانم خستۆتە ڕوو کە ئەمانە بوونلەمەوبەر 

و ڕۆژنامهکانتیهوڵهنێو دهرانی ڕێکخراوهن بە بەشداریی نوێنهکی پسپۆڕی بێالیهیهلیژنه -٠
تی ئێمهرایهکی واشدا نوێنهیهلیژنهلهکان پێک بێت، کهنیهدهمهرانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسان

 .بێتو جێگای دهشت ماناردهسهک خانەوادەی وه
تی ههرپرسێکی حکومهر بهل ههگهوتن لهبێ چاوپێکهی ههوهالتی ئهسهدهیهو لێژنهئه    -٣

 .دواداچوونو بهوهکان بکات بۆ لێکۆڵینهرێم و حیزبه
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هەڵوەشانەوەی سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت      -٢
لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لە دارێژەرانی ئەو سیناریۆیە قێزەونە و دادگایکردنی عوسمان، 

 .ئەوانەی لە پشتی داڕشتنی ئەو سیناریۆیە بوون
لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە لەو کەس و دەزگایانەی لەدوای تیرۆری سەردەشت،     - ٤

هاوڕێیانی سەردەشت هەڵساون بە هەڕەشە و فشارهێنان و ناڕەحەتکردنی خانەوادە و 
 .عوسمان

ی شوبات ٠٧چۆن دەڕوانیتە دۆسیەی سۆرانی مامە حەمەو شەهیدەکانی : کوردستان تریبیون
 ؟٣١٠٠

دۆسیەی سۆرانی مامەحەمە و سەردەشت یەک دۆسیەن بەاڵم لە دوو کات و : بەکر عوسمان
ن هێزی تاوانی تەقەکردن و کوشتنی خەڵکی مەدەنی لەالیە. شوێنی جیاوازدا ڕوو دەدەن

هێرشی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر سەرەتایترین مافە . چەکداری حیزب و دەسەاڵتی کوردی
 .سەرەتاییەکانی خەڵکی کوردستان

شوبات و دادگایی نەکردنی تەقە کەران و بکوژانی خەڵکی مەدەنی لە  ٠٧دۆسیەی قوربانیانی 
ەسەاڵتی کوردی ئەو ڕاستیە دەخاتە ڕوو کە حیزبە دەسەاڵتدارەکان و د. خۆپیشاندانەکان

  .پارێزگاری لە ژمارەیەک تاوانبار ئەکەن، دەستیان سورە بە خوێنی خەڵکی کوردستان
شوبات و  ٠٧بەبێ دادگای کردنی تیرۆرستان، بکوژانی رۆژنامەنوسان و خۆپێشاندانەکانی 

هەر . هیچ ئاڵوگۆڕ و چاکسازییەک لە کوردستان ئەنجام نادرێ. قوربانیانی ئازادی دەربرین
 .ایەک بۆ ئازادی و دیموکراسی و مەدەنیەت بێناوەڕۆک و بێمانایەئیدع

ئەتەوێت خەڵک براکەتیان چۆن لەبیر بێت، چ شتێک بکرێت بۆ ڕێزگرتن : وردستان تریبیون
 لێی؟

زیندوو . من پێم خۆشە سەردەشت خۆی چۆن بوو ئاوا لەبیری خەڵکدا بێت: بەکر عوسمان
ان و بکوژان و ئەوانەی لەپشتی تیرۆری سەردەشت ڕاگرتنی پەیامەکەی و دادگایی تاوانبار

 .بوون باشترین ڕێزگرتنە لە سەردەشت و سەردەشتەکانی کوردستان
تا ئەو : "شت وتەکەی خۆیەتی کە دەڵێردهرزراگرتنی سهیام و بههەروەها جوانترین په

ێکم بۆ باهاوڕێکانم خاڵ... کاتەی ماوین دەبێت قسە بکەین، ئەوکاتەش تەمەنم کۆتای هات 
 .".دابنێن وسەرلەنوێ دەستپێبکەنەوە

 
2012-04-23 

 :ئەم گفتوگۆیە لە ئینگلیزییەوە لە سایتی کوردستان تریبیون وەرگێڕدراوە
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مهلهوبێت کهرێی ئهبێت چاوهی بێت دهکهنگی ئازاد شوناسهکردن بۆ دهم ، ئیستیبداد وحساب نهاڵتێک ستهسهده
 بڕوخێتمکارهستهاڵتهسهودهودای دورونزیک ئه

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

هۆز و  رۆک و خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە وسە
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

ڵگای کوردیدا و لهکۆمهی لهکهمانا گشتییهکولتوری پیاوبون به: ری ران ئیسحاق پهکامه
بینێتهدا دهیهوبازنهخۆی لهشی ، زۆربهندهههڕهناموس فره داکۆکیکردن لهست بهیوهخاڵی په

ی بهرهبهکاندا خۆی لهم دۆخی گۆڕاوهردهبهمکی پیاوبوون ، زۆرکات لهچهلهداکۆکیکارهکهوه
کرێت ڕهدهئێمهندێک لهههوهیشهم ڕوانگه، لهوهتههاکانی بینیوهمانا وبهتێز ولهرگریکردن له

ناکرێت و نهی کهوهکوشت ، ئهر بێتهسهمرۆڤی لهبدات کهی کولتورێک وهکاردانهتی بهوایه
ئهبچێتهرێمهرۆکی ههتدا سهڕهبنهلهرۆکی حیزب کهسهکهیهوهین ئهتی پێبدهوایهڕهگونجاوه
ههکۆتای هێنانی ژیانی مرۆڤێک کهشداربێت لهکی بهیهنگهبێدهبدات یان بهڕێگهی کهوئاسته

رۆکی کچی سهڕۆکی نوسینێکی باس لهجاز مانشێت و ناوهمهبوبێت ، بهوهی ئهکهموو تاوانه
ورهیرانێکی گهشت عوسمان پارتی دیموکراتی کوردستان توشی قهردهکوشتنی سه. کردبێت 

وای کوردستان رمانڕهتی فهرپرسیاریهی و بهوهعنهتی مهسیهڵکردنی کهیرانی تێکه، قهکردوه
رێم می ههکهسی یهک کهتی وهرپرسیاریهبهڵکراوهتێکهکهتیهرپرسیاریهردووبهت هههاوکا، که

ی هێندهڵکردنهم تێکه، هۆزو خێڵ ، ئهماڵهبنهله( م کهسی یهکه) تی رپرسیاریهڵ بهگهله
سودی پیناگهێنێت هێندهگهی دهئایندهزیان به، هێندهوهکاتهی بچوک دهکهرۆکهوسه( پدک)

بنه) هێشتا پیرۆزی ڵێن کهمان پێدهوهو ملمالنێی سیاسیدا ئهکردهلهفتارانهرهمجۆرهێنێت ، ئه
  .کانی نیشتیمان بااڵترهپیرۆزیهله( ی بارزانی ماڵه

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە : سەردەشت عوسمان ماڵپەڕی
شتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی کوردستان لە تیرۆری سەردە

سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
دەسەاڵتدا لە جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی 

 کوردستان دەبینێت؟

گشتی وپارتی اڵت بهسهشتدا دهردهکوشتنی سهلهی کهیهیامهوپهئه: ری ران ئیسحاق پهکامه
ماڵهکانی بنهی پیرۆزییههیچ شتێک هێندهکهیهوهێنێت ، ئهستی بوو بیگهبهت مهتایبهبه

ڕوانگهوڵی درزتێکردنی بدرێت ، لهنجێک ههن گهالیهلهم پیرۆزییهئه، کاتێکیش کهپیرۆز نییه
وان ئه. درا کهوهدرێتهاڵم دهوهیهوشیوهبهزاندنی هێڵی سور بوهبهپێی وایهی کهوتێفکرینهی ئه

سهلهڵێن ئێوهکان پێمان دهستهدهم بهڵهرقهسهفشارخستنهشت ودواتریش بهردهکوشتنی سهبه
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چیت یادتان نهرگیز لهاڵم ههبگرن ، بهخنهن ، ڕهبکهقسهیهت بۆتان ههستیارترین بابهر هه
ستکراوهشورابهماڵهکانی بنهم پیرۆزیهردهبهکانتان لهکانتان ، سنوری ئازادیهخنهسنوری ره

 .زێنن ببهو هێڵهئهو بۆتان نییه

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : سەردەشت عوسمان ماڵپەڕی
بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر  کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور

تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

وهوان لهاڵت وئیستیبدادی ئهسهکانی دهوتهچهفتارهسنوردانان بۆ ڕه: ری ران ئیسحاق پهکامه
ی و ڕێگایانهمپین گێڕان یاخود بهکردن ، وکهخۆپیشاندان ، وئیدانهنها بهتهبه، کهرچوهده
کانی پێش یسهکهکانی لهدکاریهبهاڵتهسهم دهبێت ، ئهوتۆی ههسودێکی ئهوهتهتاقیکراونهکه

ی و ڕێبازهین لهاڵتێکین کۆڵنادهسهدهئێمهڵێن کهویش پێمان دهشت ودوای ئهردهتیرۆری سه
بڕوای من رجموجۆڵێکی ئازادی خواز، بهباربردنی ههوه و لهوساندنهر بۆ چهبهتهگرتومانهکه

ی ڤدهکانی حهشت عوسمان دواتریش ڕوداوهردهو سهمهحهتیرۆری سۆرانی مامهئیدی له
رهمووجۆرهبۆ ههباشیدابین ئامادهبێت لهمومان دههههیدهمو شهو ههوتنی ئهشوبات و لێکه

ی کاری رنامهبهشێک لهبهم بۆتهستهاڵتهسهم دهتوانم بڵێم ئه،دهکراوهڕواننهچاوهفتارێک که
نگی ئازاد کردن بۆ دهم ، ئیستیبداد وحساب نهاڵتێکیش ستهسهبردنی واڵت ، دهڕێوهبه

مکارهستهاڵتهسهودهیک ئهودای دورونزمهلهوبێت کهرێی ئهبێت چاوهی بێت دهکهشوناسه
  .وتوهنگ وزووی کهش درهوڕوخانهئه... بڕوخێت 

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : سەردەشت عوسمان  ماڵپەڕی
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 

کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە سەردەشت و سەردەشتەکان لە 
  ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

و هاوڕاکانی گوزارشت و نوێنهشت و هاوپیشهردهبڕوای من سهبه: ری ران ئسیحاق پهکامه
ن و س و الیهرکهی، ههکهمانا گشتگیریهن ، ئازادی بهکهی ئازادی خوازدهرهتی بهرایه

( ئازاددژه) ڵێن پێی دهی کهیهرهوبهئهبێنهدهوهستێتهبوهیهرهم بهدژی ئهلهگروپێکیش که
بۆ الی وهڕێمهوێت بگهمهدا ده، لێرهوهبێتهنگی نێوان ئازادی و نائازادی قوڵدهجهوهشهئالێره

پێێ کهیهوتێزهدژی ئهو لهژمێردرێێت ئهده ریکانی ڕۆشنگهسوفهیلهفهکێک لهیهبهسپینۆزا که
ڵکودهدایک نابێت ، بهئازادی لهمرۆڤ به) بێت الی سپینۆزا دایک دهئازادی لهمرۆڤ بهوایه

و پێی وایهئه( سێکی ئازاد وخۆی خۆ ئازاد بکات کهتوانێت ببێتهتوانێت ئازاد بێت ، یان ده
اڵتی خۆی سهدهتوانێت بهدهکهئازادهو کاته، مرۆڤ ئهوهاڵتهسهدهبهیهندی ههیوهئازادی په

 .یویست ئازاد بێت شت دهردهسهپێم وایه. بگات بۆ نواندنی کردار
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بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : سەردەشت عوسمان  ماڵپەڕی
کوتی خوێناوی لە مێژوی کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەر

ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 
 سەر شەقام؟

یی ، شتدا توڕهردهکوشتنی سهلهتان پێداوهک خۆتان ئاماژهوه: ری ران ئیسحاق پهکامه
ڵک ڵرژانی خهههبیر بچێت کهمان لهوهاڵم نابێت ئهبه... وێن ههقام بۆتهرشهسهناڕازی ڕژانه

نگاوی م ههستهڵگرتن لهستههو دهتیرۆریستیانهوه م کردهقام وداواکردنی ڕاگرتنی ئهرشهسهله
کانی داهاتومان هاوشانی بهنگاوهڵبژاردنی ههههلهیهوه، گرنگ ئهستپێکهم وخاڵی دهکهیه

ئاست ئهدا لهئایندهئێستاو لهر لهاڵتێکی داپڵۆسێنهسهدههر برامبهکانمان بهیهرزراگرتنی توڕه
وهئه. کوردستاندا ین شۆرشی ئازادی لهدهوڵی بۆ دهئێستادا ههمومان لهههبێت کهوشۆرشه
مدا هۆشیاری هاواڵتی کوردستان بهکهی یهخانهکاندا لهییهئاست توڕهچێت لهیادنهشمان له

و مدا ئهی دووهخانهکرێت ، لهدی دهشت بهردهیسی سهکهلهکهیهڵڕژانهوههشێکی گرنگی ئه
شت بۆ گۆڕینی ردهکانی سهڵ داخوازیهگهتی لهیهقام ورای گشتی ههشهکهیهویست و هاوڕایه

 .م ئازادی دربریندا پیرۆز نییهردهبهتێک لهس هیچ بابهی هیچ کهوهڵگا بهکۆمه

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : سەردەشت عوسمان  ماڵپەڕی
دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و 
شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 

  چییە؟

ق رههبڕیاری دابێت دهاڵتێک کهسهنێک یان رونتر دهبڕوای من الیهبه: ری ران ئیسحاق پهکامه
ی ئایندهبڕیارهی کهوانهق بهرههکانی،دهستهدهم بهڵهقهق بهرههکانی ، دههاونیشتیمانیهبه

ستپێبکات تیرۆرکردنی دهکاربهێنێت و بهمکوتکردن بهنترین شێوازی دهنیشتیمان بن، قێزوه
موو ڕێگا کان ههی ڕاستیهوهنهپێناو شاردهلهین ، کهشی لێبکهوهڕێی ئهبێت چاوهبێگومان ده

ی اڵت هێندهسهڕاستیشدا ده، لهوکارهپۆشینی ئهردهکاربهێنێت بۆ پهکان بهدروست ونادروسته
ی تر گومانهندهوهکات ، ئهکانی دهشت وهاوشیوهردهیسی سهکار بۆ داپۆشینی کهئاشکرایانه
شێکی ئهش بۆ خۆی بهمهئه، کهوهکاتهاڵت قوڵتر دهسهفتارخراپی دهرهر بهرامبهکانمان به
اڵت پێمان دهسهێنێت ، دهیامی خۆی بگهوێت پهیهدهرایانهستگهبهاڵت مهسهدهکهیهوئامانجه

ژیان ماون لهتالهی ههکهوادهخانهم ، کهم ، سیناریۆی بۆ دروست دهکهڵێت تیرۆری ده
بڕۆن ، ورێگایهنیازن بهبهبێت ، کهدهئێوهک لهریهنوسی ههش چارهمهژێنم ، ئهترساده

 .ماڵهڕێگای پیرۆزی بنه

 



 سەردەشت عوسمان
 

956 
 

نجی بێناز و بێ مافی زاران گهدان و ههشی سهشت چیرۆکێکی هاوبهردهرگی سهچیرۆکی ژیان و مه: هۆزان محمود
 کوردستانه

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و  سەرۆک و خێزان
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

 
شتی ردهبۆ ساڵیادی تیرۆری سهوتنهم چاوپێکهم بۆ ئهکهتا سوپاستان دهرهسه: هۆزان محمود

یسی سهبێت بۆ کهکی جیاوازی ههیهوهو تێڕوانین یان لێکدانهسهرکهکرێ ههدهدیاره. ئازیز
ی وهر ئهسهڵك کۆکن لهی خهزۆر بهکهیهوهئهی گرنگهوهئه. نی یهزۆر کێشهمهئهشت، وهرده
سیمبوڵی تێکۆشان بۆ مومان بۆتهشت بۆ ههردهسهکوردستان، وهتیرۆری ئازادی بوو لهمهئه

ساتی دهکان و موقهناو پیرۆزهبهشتهموو ههاڵت و لهسهدهگرتن لهخنهربڕین و ڕهئازادی ڕاده
ک بو بۆ یهشت پرۆسهردهفڕاندن و تیرۆری سه. کوردستانکی لهخێڵه/اڵتی مافیاسهده

سی زاران کهاڵم خۆپیشاندانی ههکان، بهگرهخنهناڕازی و ڕهنگهنگ کردنی دهتوقاندن و بێده
. بڕاوی منالتی شۆک کرد بهسهی دهی واڵت خودوهو ناوهوهرهدهڵکی کوردستان لهخه

نجی بێناز و بێ زاران گهدان و ههشی سهشت چیرۆکێکی هاوبهردهرگی سهچیرۆکی ژیان و مه
اڵتی کوردی سهناو دهکانی بهی ناوی لێنراوبوو پیرۆزیهوهش ئهر بۆیههه. مافی کوردستانه

یان ستهکان و دارو دهدواتریش بته. شکێنرانتێک میشهک جار و بۆ ههژێر پرسیار و یههاتنه
  .وهڵکی ئازادیخوازی کوردستانهن خهالیهڕیسوا کران له

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 

تی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم سەردەش
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟

هسم دهئهی نیشان داین کهوهڕۆژی ڕوناک ئهئاشکراو بهشت بهردهتیرۆری سه: هۆزان محمود
ک پێشتریش ر وههه. رکوتی هاواڵتیانی کوردستان نی یهکوشتار و تیرۆر و سهباکی لهاڵته
شت ردهیسی سهاڵم کهبه. سانی تر خۆی نواندبووت و ئازاری کهزیهو عهمهحهسۆرانی مامهله
پاساوو سیناریۆیان یان ر پێشتر دهگهئه. اڵتهسهم دهبهوهواندهڵكی ڕههومی خهوهموو تههه
باوهک سوکهیهڵک تا ڕادهندێک خهههوانی تر، وهو ئهمهحهیسی سۆرانی مامهبۆ کههێناوهده

توندووتیژی، ک لهریایهر دهسهلهردهشتدا پهردهیسی تیرۆری سهکهئیتر له. کردڕێکی ده
زۆربه. ڵماڵدراهاواڵتیان ههرکوت و زیندانی کردنی تۆقاندن، ڕفاندن، تیرۆری سیاسی، سه

مڕۆش هیچ باوهتا ئهوهشتهردهدوای تیرۆری سهکوردستان لهڵکی تینوو بۆ ئازادی لهی خه
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ناو پیرۆزی یهنێین بۆ بهڕێز دادهو نهیههومیان پێ ی ههوهتهو نهنی یهاڵتهسهم دهڕێکیان به
زایهیان خۆپیشاندان و چاالکی و ناڕهدوایدا دهبه شر بۆیههه. تۆتالیتارهاڵتهسهم دهکانی ئه

ستی پێکرد وهی واڵت دهوهرهکوردستان و دهلهرهداپڵۆسێنهاڵتهسهم دهر بهرامبهتی نواندن به
ڵك و سیناریۆی چاوی خهاڵت ناتوانێت خۆڵ بکاتهسهئیتر دهبۆیه. وامهردهمرۆش بهتا ئه
کی و بوێری و زیرهشت بهردهسهکهیهوهکرێ ئهدی دهی بهوهئه .دروست بکاتجاڕانهگاڵته

نهمهجی هێشت بۆ هاوتهڵستکاری بهرههیاخی بوون و بهکانی کولتورێکی لهخنهنوسین و ڕه
. بڕی بکاتناتوانێت بنهوهرکوتێکهموو هێز و تواناو ئامڕازی سهههاڵته بهسهم دهئهکانی که
ربڕین دهئازادی ڕادهر بهن و بهکهڵك چاوترسێن دهشت خهردهتیرۆری سهوابوو بهپێ یان 
کی یهڵهپهتیشدا بوهوڵهئاستێکی نێو دهو لهوهریاندا شکایهسهخراپ بهزۆر بهمهاڵم ئهگرن، به

  .وهخۆماڵی یهاڵتهسهم دهوانی ئهناوچهش بهڕه

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

  ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

سێک بوو وار، زمانزان، هۆشیار کهک، خوێندهشتی الو، یاخی، زیرهردهسه: محمودهۆزان 
وتوهخهکی وروژاند و ویژدانهڵگایهند وتارێکی کۆمهچهنی دا بوو به اڵم بهمهتای تهرهسهلهکه

ی خنهڕهلهم جۆرهندنی ئهسهرهترسی پهرزین و لهلهاڵتێکی هێنایهسهده. ر هێنابهخهکانی وه
رزوو شت بکات ههردهی سهکهتی چینهرایهنوێنهنگێک کهر دهبڕکردنی ههنجان و بنهگه

  .تیرۆریان کرد

و گه، ئهمهردهم سهتێک بوو بۆ ئهرورهی زهمێژوی یهند وتارهو چهشت و ئهردهوتنی سهکهده
ههکۆاڵنهکێک لهیهبرد لهردهسهژیانی به ی زوڵم و بێمافیدارگهناوجهلهنجێکی یاخی بوو که

توانێت بنوسێت و ندیش دهڕۆشنبیرێکی چینی مام ناوه". ختپایته"ولێری کانی ههژار نشینه
توانێت اڵتیش دهسهدهاڵتیش یان حیزبێکی دژ بهسهدهکی دژ بهبگرێت، سیاسی یهخنهڕه

رگ ردو مهتی و دههامهشت وێنای نهردهکوو سهاڵم ناتوانێت وهگر بێت، بهخنهبنوسێت و ڕه
ڵ گهیان لهنجهست و پهدهڕۆژانهژارانی کوردستان بکات کهالوان و ههک لهیهوهو ئازاری نه

ی خۆی ههپڕ تراجیدیاکهرگهتوانای وێنا کردنی ژیان و مهالوێک که. نکهرم دهکانیان نهزامه
زوڵمی ر بهرامبهنگ، بهدهک هاتهیهوهشت نهردهپڕ ئازاری سهرگی مهش بهر بۆیههه. بوو

ی الوان، وهوسانهتی و چههامهرگ و نهر مهسهزۆرتر بازرگانی سیاسین و لهک کهیهنوخبه
بۆ وه. نکهده کهڵهکانیان کهرمایهسهڵگایه و کۆمهتکێشی ئهحمهڵکی زهخهژنان، کرێکاران وه

ردهوتنی سهرکهده. هاواڵتیانر بهرامبهن بهدهنجام دهتاوانێک ئهموو جۆرهپاراستنیشی هه
ردهبهر لهدهبهکی تر نی یهیهڵکو ڕێگا چاره، و بهر نی یهکانی کوردستان ڕاگوزهبوێرهشته

اڵیهتی کۆمهدالههسهێنانی عدهبۆ بهکسانی وهبات و تێکۆشان بۆ ئازادی و یهر خهسهوامی له
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نها چارهته ر، دیکتاتۆری وهوسێنهڵ ڕژێمێکی چهگهله ردێکدایهبهنه ڵگای ئێمه لهکۆمه. تی
 .ئازادیین بهگهتا دهوامی یهردهبه

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی 

ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 
 سەر شەقام؟

شاخهر لهههوهتای دروستبونیانهرهسهر لهاڵت ههسهی دهم حیزبانهمێژوی ئه: هۆزان محمود
ڵك و خۆڵ خهت به، خیانهکهکانی ناوچهفاشیهۆ ڕژێمهکوشتار،جاسوسی بلهو بۆ شار،پڕه

ستیان شیان بۆ ناو شار دهوهڕانهگهر لههه. ژێر گوتاری ناسیۆنالیستی داچاویان لهکردنه
سهجیاواز لهمهئه. ڵتانی خوێن کردیان خهو واڵتهنجی ئهزاران گهک و ههی یهخهیهدایه

ژماردن نایهکانیان لهش باسکردنی تاوانهرکوتی ئازادی بۆیهکان و سهگرهخنهڕهنگهرکوتی ده
بووی لێهاتبوو تا تیرۆری سهکهڵهکوو شاخێکی بورکاناوی کهوهموو تاوانانهم ههئهوه. ت

ڵك ئیتر بتوانێت خهی کهوههۆی ئهو بوهوهقیهاڵتدا تهسهڕوی دهکوو بورکان بهوهشت کهرده
نجام ریان ئهرامبهبهبکات کهکسانی یهتی و نایهدالهو زوڵم و زۆرو بێ مافی و ناعهلهعبیر ته
ی موو ئازار و برینهو ههشت مانیفێستی ئهردهرگی پڕ ئازار و تراجیدی سهژیان و مه.درێتده
یی و وڕهش تر بۆیههه. نجانت گهتایبهی تاکی کورددا دروست کرابوو بهستهجهلهکرد کهده

تی خهرامهی ئازادی و کهتیرۆری ڕۆژانهر بهرامبهو بهم تیرۆرهر بهرامبهڵك بهتی خهزایهناڕه
ری نیشاندهکوردستان کهیسێک بۆ ئازادی لهکهموان وهی ههڕۆڵهشت ببێتهردهڵك وای کرد سه

 .وانیش بووکانی ئهئازاره

سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە بە داڕشتنی : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و 
شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 

  چییە؟

کی گاڵتهر سینارێۆیهست کردنی ههدروکهیهوهئهی زۆر ڕون و ئاشکرایهوهئه: هۆزان محمود
هیچ کام لهڕ بهڵکی کوردستان باوهخه. لمێنیسهدهاڵتهسهم دهنها فاشیل بونی ئهتهجاڕانه

یشتنی ئازادیخوازان زۆر لهن و ئاستی هۆشیاری و تێگهاڵت ناکهسهکانی دهلههزهسینارێۆ مه
  .الڕێدا بیان باتاڵت بتوانێت بهسهدهکهرزترهزیاتر و بهوه

سهم دهیرکردنی ئازادیخوازان زیاتر ئهسوک سهجاڕی و بهگاڵتهدا لهم دوو ساڵهی ئهماوهله
م کارانهش خۆیان بهبۆیه. یسهم کهر ئهسهلههێناوهم نهرههکانی هیچی تریان بهو لیژنهاڵته

ردهبۆ سهت دالهعهی کهوهلهکێ ڕێگرهتاوانهم لهرپرسیارهکێ بهن کهدهڵك نیشان دهخهیان به
 دی؟تهیهوانی تر نهبۆ سۆران و ئهشت
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گفتوگۆی سایتی سەردەشت لەگەڵ بەڕێز ڕزگار ڕانگور لە دووەمین ساڵیادی تیرۆری رۆژنامەنوس سەردەشت 
 عوسماندا

فەنتاسییەکەیدا با لە ئاماژەکان بگەڕێین سەردەست، لە خەیاڵە : سایتی سەردەشت عوسمان
بە . دەبێتە زاوای سەرۆکی هەرێم و لەوێوە کێشەی ئابووری خێزانەکەی بە بەر بەست دەگات

: پلەکاندا سەر دەکەوێت و لە شاشەی تێڤێکانەوە دەردەکەوێت و ئیتر زاوای تازەی سۆرانی
دەبێتە دەمڕاست، گەر سەردەشت لەسەر ساتیرە نووسینێک تیرۆر کرابێت؟ ئەوە دەپرسین 

 ی ڕێژوان و گەرمیان بۆ تیرۆر کران؟ئە

لێرەوەیە کە ئیتر پرسیارەکان سەر هەڵدەدەن، سەردەشت پەیامێکی پێبوو، : ڕزگار ڕانگور 
پەیامێک لەهەگبەکەیدا خەمی هەموو گەنجانی شارەکەی و تەنانەت نیشتمانیشی دەگێڕا، 

ۆڵەت ڕووی لێ ئەو دەیزانی سەری ڕەش بۆتە سێ گۆشەی بەر مۆدە و هەرچی بێ پرس و بێم
بکات ئەوە وون دەبێت، وەک ئەو هەموو ئەفسانەیەی لە سێگۆشەی بەر مۆدە بەمیرات بۆمان 
ماوەتەوە، مۆڵەت وەرگرتن بۆ چونە سەری ڕەش، تەنها بوونە زاوای سەرۆکی هەرێمە و 

خۆ ئەگەر وورد بینەوە . نزیک بوونەووەیە لەو غەنیمەیەی بەموفتی دەستیان کەوتوە
سینێکدا تەنها بەراوردێکی کرد لەمابەینی خێزانی جۆرج دەبلیو بۆش و سۆرانیش لەنو

سەرۆکی هەرێمدا، ئیتر ئەویش بێدەنگ لەبەر ماڵی خۆیدا تیرۆر کرا، جودای لەوەدابوو ئەو 
دەم سۆران کەیسەکەی گەورە نەکرا و بێدەنگی باڵی بەسەر کەیسەکەیدا کێشا، لێ سەردەشت 

رەوەی نیشتمان و زمانە جیاوازەکان، کە بەڕاستی دەبێ جودابوو ئەو کەیسەکەی گەیشتە دە
ئینگلیزیی   باس لە جەوامێری ستافی کوردستانپۆست بکرێت کە بەخێرای بابەتەکانیان کردە

 .و عەرەبی و باڵویان کردەوە و مێدیای جیهانیش لەو کەیسە ئاگادار کرایەوە

ە کە ئەمڕۆ لە دەسەاڵتدان گەر بەمێژووی ئەو پارتانەدا ڕۆچینە خوارەو: بیرمان نەچێت 
سەدان نمونە لە تیرۆری نەیارانی دەخوێنینەوە و بیستومانە، لێ بەڵێ پەیامی دەسەاڵت بۆ 

 .تیرۆری سەر دەشت پەیامێکە کە دەڵێ سنوری خۆتان بزانن
پێمان دەڵێن دەشتان کوژین و ناشرینیشتان دەکەین، دەشتان کەینە تیرۆریستێکی عەمامە  

ە نیشتمانفرۆش دەتان کەینە تابوری پێنج، عەوامێکی دەوێت تا خەڵک بەسەر، دەتان کەین
بزانێت ئەو کەیسە درۆ بوو، مێدیا و پارە و میللەتێکی ماندوو لەبەر دەست دەسەاڵت 
داراندایە بۆیە، چیان بوێت دەیکەن و بۆیان دەچێتە سەر و بۆشیان چۆتە سەر، بیرمان 

و دەکرێت لەئیستادا گەشبین بین بەوەی کە  نەچێت ئەم چونە سەرە تا هەتا هەتایی نییە
سیناریۆی قێزەونی سەردەشت کە دروستیان کرد هێندەی تر دەسەاڵتی ناشرین کرد، بەڵکو 
بەدیوەکەی تریدا کەیسەکەی بەزیندووی هێشتەوە، بیریشمان نەچێت سەر دەشت بۆ ئەبەد 

 .بەگەنجی مایەوە لەناوماندا
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گەنجیان لێکوشتین، بیرمان نەچێت بکەری تاوانەکان گرفتەکە لەوەدایە، بەعسییەکان زۆر  
ئەنفال بە نموونە وەر گرین کورد نەخشی بەرچاوی تێدا بینی، لێ بەڵێ بەعس کارێکی کرد 
ئیتر ئێمە حاکمێتی کوردیمان قبوڵ بێت و خەونەکانمان لەسەر ئەم حاکمێتە بینا بکەین، 

نابینیت لەکوردستان موڵکی ئەمانیش داگیرکەرن بەهەموو مانایەک بستۆکەیەک زەوی 
دا دایان گرتن، مەبەستمان ٠١٧٧بەرپرسێک نەبێت، بەدێهاتەکانی کە بەعسییەکان لە ساڵی 

کیلۆمەتر، لێ بەڵێ، کەیسی سەر دەشت وەک ڕۆژەکانی ٣١لە چۆڵکردنی سنورەکان بوو بە 
تن ی شوبات بەدەسەالتی ووت بوەستن، سنوری ئەخالقی خۆتان لەدەست داوە بوەس٠٧دوای 

ئێمە ئەو مەڕە نین کە ئێوە بەئارەزووی خۆتان لێمان خوڕن، گەنجەکانی پێاڵوەکانیان ڕووی 
بەر پرس و پەرلەمان تارەکان بەرزکردەوە، ئیتر گۆڕان لەوێوە دەستی پێکرد، گەر لەبەر 

ی شوباتەوە سەردەشت و سۆران  ٠٧دەرکی سەرای سلێمانیش بڕوانین لەڕۆژەکانی دوای 
انی تر غایب نەبوون و ئەوانیش لەوێ بوون، بۆیە هێشتنەوەی کەیسی گەرمیان شەهیدەک

سەردەشت بەزیندوویی بۆ خۆی مۆتەکەیەکە لەسەر سنگی دەسەالت، بەاڵم ووریابین 
. نەیکەینە ڕۆژی نەورۆز و بۆنەکانی تر هەموو ساڵێک یادی بکەینەوە، چونکە بێمانا دەبێت

لەبێتامیدا خۆی نمایش دەکات، بەاڵم  خەڵکی ووشک دەکەن و هەرچیش لەسەری بنووسرێت
 .با لەکەیسی سەردەشت دا سۆرانیش فەرامۆش نەکەین

بەاڵم تیرۆری . زۆر ڕوداو کە تژیە لە تراژیدیا، بەاڵم نابێتە بابەت و گوزەر دەکات: لەدنیادا
سەردەشت و دەنگدانەوەی بۆ خۆی پەیوەندی قوڵی بەسەردەمەکەوە هەیە، ڕاستی بڵێین 

ڵێکی ئۆپۆسیسیۆنیشەوە بوو، ئێمە قسە لەسەر خودی ئۆپۆسیسیۆن یان هەبوونی کەنا
بزووتنەوەی گۆڕان ناکەین، داخۆ باشن یان نا، لێ بەڵی پەخش کردنی ئەو فیلمەی کە 
سەردەشت لە زانکۆ نیشان دەدات بووە وێنەیەکی زیندوو کە لە هزری خەڵکدا بە سانایی کاڵ 

ت؟ زووە بڵێن نوێنەرایەتی چی دەکات، بەاڵم نابێتەوە، سەردەشت نوێنەرایەتی چی دەکا
لەسەردەشتدا دەتوانین خوێندنەوەی قوڵمان بۆ گەنجان هەبێت و بزانین گەنجانی 
نیشتمانەکەمان چۆن ژیانیان دەگوزەرێنن، سەردەشت بێ ئەوەی بیەوێت پەیامێکی ئینسانی 

ستبێتی و یاخی بوونی نمایش کرد و دەسەاڵت بێ ئەوەی پالنی بۆی هەبێت یان وی
پاڵەوانێکی جوانی بەرهەم هێنا، کە هەموومان لەجێگەیەکی هزر و دڵماندا میوانداری 

گەر سەردەشت تیرۆر نەکرایە، نووسینەکانیشی وەک هەموو نووسینە یاخێکانی . لێدەکەین
تر مامەڵەی لەگەڵ دەکرا، بەاڵم مەرک و تیرۆری سەردەشت بووە داینەمۆی فڕینی ئەو چەند 

لێرەوەیە پرسیارەکە سەر هەڵدەدات، . بەسەر زۆری نووسینەکانی ترداووتارە کورتە 
سەردەشت خۆی و شەهیدکردنەکەی نوێنەری چیدەکەن؟ نووسینی هەیە لە کوردستانپۆستدا 
ژمارەی خوێنەرەکانی هێندە زۆرن دەکرێ بڵێین ڕیکۆردی لێداوە، بۆیە خەمە زۆر لەخۆمان 

رە گەر بەقەوارەیەکی کەمیش بێت بکرێنە کتیب بکەین و ئەو نووسینانەش ناشرین بن، چاکت
و بمێنەوە لەناوماندا، چونکە تاکو ئیستا ئەنتەرنێت لەناو ئێمەدا نەبووە بەو جێگەیەی 

 .وەک پێویست بابەتی تێدا ئەرشیف بکرێت
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ئەو ڕووداوانەی بەر لەسەردەشت و دوای تیرۆری سەردەشت ڕوودەدەن و تا ئەوانە حاکمی 
انی ئێمەدا ڕوودەدەن و چاوەڕوان کراوە، کە دووبارە چەند بارە بێتەوە، موتڵەق بن لە نیشتم

لێ وەک لەسەرەوە ئاماژەم پێدا، نەخشی کوردستانپۆست و ئەو چەند کەسەی کە بەخێرای 
ئەو ووتارانەیان گەیاندە دەرەوەی زمانی کوردی بۆخۆی کەیسی سەردەشتی بە زیندووی 

ڕان گەرچی نەوشیروان مستەفا بۆ ڕێپێوانەکەی هێشتەوە، جگەلەوەش بیرمان نەچێت کە گۆ
شاری سلێمانی بۆ سەردەشت غایب بوو بەاڵم زۆر کەسی تری ناو گۆڕان، مەبەست کەسی 

بوونی ئەو هەموو   دیاری ناو گۆڕان بوونیان هەبوو، پاشان کۆبونەوە لەبەردەم پەرلەماندا،
کواڵوی سەر ئاگردانێک  ناڕازیە لەکەیسی سەردەشتدا خۆی نمایش کرد و وەک مەنجەڵێکی

هەڵبەیتەوە، ئیتر سەردەشت بووە ئەو سیمبوڵەی ئەو هەموو خەم و تراژیدیایەی لەگەڵ 
خۆیدا هێنایە زمان، گەر ئێمە نەتەوەیەکی زیندوو بووینایە، کەیسی دوعا و بەناز و 
گەرمیان و ڕێژوانیش هەمان شکمان دەکرد خۆ سورکێو نووسەر نەبوو بەس لە باوکییەوە 

مان لێبوو چ خەمێکی گەورەی لە کۆڵ نابوو، سەیری میللەتی زیندوو بکە، ئەگەر بەهەڵە گوێ
گەنجێک بریندار دەکەن، دوای سێ ڕۆژ لە دوای ڕووداوەکان کتێبێک لەدایک دەبێت، بەهەمان 
شێوە ئەوەوتانێ تا ئیستا یۆنان لەقەیراندایە، ئابوری کۆمەاڵیەتی و سیاسیش، کەچی 

شتێک نای جوڵێنێت، چونکە ڕووداوەکان هێندە زۆرن دەبێ هەموو  میللەتی نائاگا هیچ
ڕۆژێک ڕووداوێک ببێت ئەوسا دەڕژێنە سەر شەقامەکان، هۆکار زۆرە لێ ئێمە تەنها ئەوە 

 .دەڵێین کە سەردەشت پایامێکی پێبوو بەر لەشەهید کردنی ئاماژەی پێدا
دنی سەردەشت بکەین، گەر باس لەسیناروێی دوای شيهید کر: سایتی سەردەشت عوسمان

ئەوە و ئیتر دەبێ بەو دەسەاڵتە داماوە بترەقینەوە، چونکە ئەوە جگە لەوەی زۆر ناشیانە 
ئەو سیناریۆیە دارێژرابوو لەوێدا سەردەشت بووە پاڵەوانی ڕاستەقینە و ئیتر گومانەکانی 

 کردە یەقین کە کێ بکوژی سەردەشت بووە؟

گوێ لێ بووە کەووتویانە گەر سەردەشت تیرۆریست  دەکرێ بڵێم لە زۆرکەسم: ڕزگار ڕانگور 
بێت ئەوە ئێمەش وەک ئەو تیرۆریستین و دەمانەوێت لەمیهری ئەو تیرۆرەی ئەومان پێ 

ماوەتەوە بڵێم هەڵەیەکی تەکنیکی لە بەخاک سپاردنی سەردەشتدا ڕووی دا کە  ببڕێت
حدایەک لەناو یەکێک نەدەبوو ئاوا دوورە دەست بنێژرایە لە دەرەوەی شار بەڵکو وەک تە

لەقەبرسانەکانی شاری هەولێردا لەنزیک تریاندا بنێژرایە بۆ خۆی دەبووە زیارەتگای 
زۆرمان و لەوێوە سەردەشت دەبووە سیمبوڵی هەموو جوانییەکان و ئاسان بوو سەردان 

 .کردنی ڕۆژانە
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نەوەیەکی نوێیە کەلەگەڵ دنیای کۆنی دۆزی سەردەشت دۆزی ئازادی و لۆگۆی ئێستای خەباتی دەورەیەکە، دەنگی 
 دوێنێ و سیمبول و موقەدەساتەکانی هەڵناکات

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆرکرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 

وەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیا
سەرۆک و خێزان و بنەماڵە ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز و 
  عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم کەبەداخەوە دەبوو ئێستا قسەوباسمان لەسەر : سەردار عەبدواڵ
نەک پاشی ئەو هەموو ساڵە سەردەشت , رکردنی ژیانی خەڵکی بوایەچۆنێتی باشترو باشت

وتەنی هێشتا لەسەری ئەو دێڕەدابین، کە باس لەسەرەتاییترین مافەکانی مرۆڤ دەکات، 
هێشتا قسەمان لەسەر ئەوەبێت کە مافی ژیانمان هەبێت و دەستەاڵتداران وەک مەڕ سەیرمان 

ئازادی لە کوردستان، ئەو . ملدابنێن نەکەن هەر کات پێیان خۆشبێت چەقۆمان لەسەر
ئەسیرەیە کە چواردەوری بەموقەدەساتەکان تەنراوە، ئەو موقەدەساتانەی کە سیمای 

کەیسی سەردەشت کەیسی ئازادی کۆمەڵگەی . کۆمەڵگەیەکی خێڵەکی و دینییمان نیشاندەدات
انەی کوردستانە، کەیسی دانانی نیشانەی پرسیارە لەسەر ئەو پیرۆزییە درووستکراو

 .کەبەشێک لەپایەکانی بینای دەستەاڵتی سیاسی ئێستای کوردستان پێکدەهێنێت

تیرۆری سەردەشت لە پلەی یەکەمدا پەیوەستدەبێتەوە بە نەبوونی ئازادی ڕادەربڕین 
لەکوردستان، بەاڵم گەر وردتر لەسەر خودی ئەو بابەتە بچین کەسەردەشتی لەسەر 

یاڵی نێوان خۆیی و کچێک دەکات پاشان ئەم باسە تیرۆرکرا، کە باس لە پەیوەندییەکی خە
دەگاتەوە بەدەم پیاوانی عەشیرەت کە بۆ کڕینەوەی شەرەفی پرسیارلەسەردانراویان 
خوێنڕشتن بەتاکە ڕێگە دەزانن؛ ئەوامەسەلەکە خۆی لەچوارچێوەی کوشتنی نامووسیش 

انێکی بچووک، کۆمەڵگەی ئێمە خاوانی هەزاران چیرۆکی دڵتەزێنە کە لەسەر گوم. دەدات
گومانی تێدا نییە . لەسەر خەوێک کە کوڕێک بەکچێکی بینیوە کارەسات قەوماوە

ئەنجامدەرانی تێرۆری سەردەشت سەرسەخترین کەسانی پارێزەری فەرهەنگی نامووسپەرستی 
  .کۆمەڵگەی ئێمەن

کاتێکیش سەردەشتی کوڕە زەحمەتكێش، کە ناتواێت بەخەیاڵیش دەست بۆ خۆشەویستی 
مایەدارێک بەرێت، کاتێک دێت و ژیانی شاهانەی ئەوان بەژیانی مەمرەومەژی کچی سەر

خێزانی سەردەشتەکانی واڵتەکەی بەراورددەکات و لەوێوە دەستدەخاتە سەر 
  .نایەکسانییەکانی ژیان؛ ئیتر کەیسی سەردەشت دەبێتە کەیسێکی چینایەتی

داسەپاوەکان لە  شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە:ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
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جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 
 ردستان دەبینێت؟کو

کۆمەڵگەی کوردستان لە دژایەتی و قەیراندایە، کۆمەڵگەیەکە زۆر بەخێرایی : سەردار عەبدواڵ
دەرگاکانی بەڕووی دنیای دەروەدا ئاوەاڵبووە، پەیوەندییەکانی نێوان کار و سەرمایە 
 ئاڵوگۆری جدی بەسەردا هاتووە، هەلومەرجی شۆڕشگێڕانە و نەمانی دەستەاڵتەتاکڕەوەکان

مامەڵەی نادرووست لەگەڵ ئەم ئاڵوگۆڕە بنەڕەتیانەدا . تەواوی ناوچەکەی گرتۆتەوە
دەستەاڵتی کالسیکی ناسوینالیستی کوردی خستۆتە بەردەم قەیرانێکی سیاسی گەورە، 
ئاسۆی ئەم دەستەاڵتە لە ڕابردوودایە نەک لەئایندەدا و بەکەڵکی ئەو واڵتانەدەخوات کە 

ئەم دەستەاڵتە،خەڵکی لەدوافرسەت . ەریکی ڕوخاندنینخەڵکەکەی ڕوخاندیانن یان خ
تازەبەتازە ئەم دەستەاڵتە دەیەویت . دەگەڕێ تا دوا حیسابی خۆی لەگەڵ بکات

بەسوودوەرگرتن لە تێرمە مەزهەبییەکان کۆمەڵێک رێسابەسەر زیهنی کۆمەڵگەدا بسەپێنێ، 
کێشەکە . یاسییدائەویش درووستکردنی شورایەک لە موقەدەساتە بەدەوری دەستەاڵتی س

لێرەدایە نەدەستەاڵتی ئێستای کوردستان دەستبەرداری ئەم مۆدێلە کۆنە لە سیاسەت دەبێت، 
پیرۆزییەکان بۆ دەستەاڵت مەسەلەیەکی . نەخەڵکیش مل بۆ داواکانی خاوەنشکۆ دادەنەوێنێت

موراڵی نییە، بەڵکو مەسەلەیەکی تەواو سیاسییە، سەردەشت خاڵی الوازی ئەوانی گرت 
پەیامی دەستەاڵت بەم . ەدەستەوە کە پیرۆزییەکانیان بوو، تاکو لە سیاسەتیان بداتب

تێرۆرە ئاشکرایە کە تەسلیم نەبوونە بە داواکارییەکانی خەڵکی، لە کۆتایشدا دەستەاڵت 
 .باجی گەورەی لەسەر دەدات

و سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئە: ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

 ملمالنێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟

باتی دەورەیەکە بۆ دۆزی سەردەشت دۆزی ئازادی و لۆگۆی ئێستای خە: سەردار عەبدواڵ
ئازادی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی، دەنگی نەوەیەکی نوێیە کەلەگەڵ دنیای کۆنی دوێنێ و 

تیرۆری سەردەشت عوسمان خاڵێکی وەرچەرخانی . سیمبول و موقەدەساتەکانی هەڵناکات
گەورەبوو، رووبەڕووبوونەوەیەکی تازەی دووبەرەی دژبەیەکی کۆمەڵگەبوو، ئاڵوگۆرێکی 

بەبڕوای من ڕەگی رووداوەکانی حەڤدەی شوباتی . خەباتی جەماوەری کردچەشنی لە 
سلێمانی بەشێکی لە هەولێربوو، خەباتی خەڵکی ناوچەکانی سلێمانی لە حەڤدەی شوبات 
درێژکراوەی هەمان ئەو ناڕەزایەتیانەیە کە تێرۆری سەردەشت عوسمان بەشوێن خۆێدا 

  .هێنای

دەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە بەر لە سەر: ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
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ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 
 سەر شەقام؟

گەورە بەدوای خۆێدا بهێنێ، بەاڵم  مەرج نییە هەموو ڕووداوێک کاردانەوەی: سەردار عەبدواڵ
کەڵەکەبوونی ڕووداو و تاوانەکان لە میمۆری کۆمەڵگەدا دەمێننەوە و وەک کەیسێک بۆ ڕۆژی 

تەقینەوەی ناڕەزایەتییەکان . حیساب هەڵدەگیرێن و لەشوێنێکدا وەاڵم وەردەگرێتەوە
وای کەیسی سەردەشت عوسمان پەیوەندی بەتە. پێویستی بەهەل ومەرجی خۆی هەیە

کۆمەڵگەوە هەوبوو، ئەم شەڕە لەسەر ئازادی زۆر درەنگ هەڵگرسا،سەردەشت 
 .بەجەربەزەییی و بەخشینی گیانی ئیعالنی ئەو جەنگەی کرد لە دژی دەستەاڵت

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
اتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناک

شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 
  چییە؟

دەستەاڵت لەم مەسەلەیەدا دوو ڕووی هەیە، ڕوویەک کە نایەوێ : سەردار عەبدواڵ
ەکات خەڵکی بەشێوەیەکی یاسایی تاوانباربکرێت، بەاڵم ڕووەکەی تری ئەوەیە کە حەزد

بەکاری ئەویشی بزانن، بۆ مانەوەی هەمان فەزای ترس و تۆقان بەرانبەر هەر سەردەشتێکی 
لەڕاستیدا سیناریۆ و لیژنە هەروەک . تر کە دەست بۆ لەرزاندنی پایەکانی دەستەاڵت بەرێت

ئەو کااڵ چینییە ئێکسپایەرانەی لێهاتووەکە بەبەرتیل و قاچاخ باز بەسەر کوالیتی 
دەستەاڵت باش دەزانێ کە سیناریۆ و لیژنەکانی لێکۆڵینەوە بوونەتە .ەکان دەداتکۆنترۆڵ

بابەتی گاڵتەجاڕی خەڵکی، بەاڵم کاری دەستەاڵت بەم لیژنە و سیناریویانە کات کوشتن و 
کۆنکردنی بابەتەکانە لە زیهنی خەڵکیدا، تاکو بەشێوەیەکی هەرچەند کاتێش بێت قورسایی 

 .کەمبێتەوە ئەو ڕووداوانە لەسەرشانی
، دەزگای !حیزبە دەستەاڵتدارەکان، سەرەڕای پەرلەمانتار، ڕێکخراوەی مەدەنی و دیموکراتی

پەنادانی تێرۆریستان ڕاست نییە بۆ پێناسی سیاسیان . هەوڵگڕی وتیرۆری خۆیان هەیە
چونکە تێرۆر بەشێکە لە کلتور و خەسڵەتی سیاسیان، دوا ڕێگەش بۆ پێچانەوەی ئەم جۆرە 

 !سیاسەتە دواکەوتووە خەباتی جەماوەری خەڵکی کوردستانە لە دەرەوە و ناوەوە کلتور و

 

تیرۆکردنى سەردەشت ، کێشانى هێلێکى سوور بوو بۆ ئەو شتە بڤانەى کە نابێت لە کۆمەڵگاى : کامەران مەنتک.د
 ! کوردى قسەیان لەسەر بکرێت و حەرام و یاساغن

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
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پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 
و هۆز و ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە سەرۆک و خێزان و بنەماڵە 

 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

هەر چۆنێک شرۆڤەى بۆ بکرێۆت ، هەر هەوڵێک بدرێت بۆ نیشاندانى : کامەران مەنتک.د
خوێندنەوەى جیاواز ،ناتوانرێت نکوڵى لەو راستییە بکرێت ، کە سەردەشتى بەرزەفڕ ، پڕ 

تیرۆر کرا ، تیرۆرکرنەکەى سەردەشت هێندە قێزەون و ترسنۆکانە بوو ، بە ووشەى تیرۆر 
ئازایەتى بەخشییە هەموو خەڵکى کوردستان ،بەرز کردنەوەى تاکە پێالو بەرامبەر پەرلەمانى 
کوردستان ،دەستەواژەیەک بوو کە نە خەڵکى کوردستان دەبێت لە یادى بکات ، نە 

لە الیەکى تر ، هەموو !وەاڵمەکانى پێ بدرێتەوە پەرلەمانیش جواناوى وەاڵمى پرسیارە بى 
شرۆڤەکردنەکان ، لەهەر روانگەو بۆچوونێکەوە بێت ، ناتوانێت نکووڵى لەوە بکات ، کە 
سەردەشت لەسەر چەند وشەیەک تیرۆر کرا ،لەسەر چەند وشەیەک کە رەنگ بێت 

ان فرمێسکیان جەلالدەکانى سەردەشت هەردواى ئەوە خۆیان الیان ئاساییى بوو بێت ،خۆی
بۆ تەمەنى جوانى سەردەشت رشتبێت ،دواى ئەوەى بەنجى هۆڤیەتى و دڕندەییەکە بەرى دابن 

 !، ئەگەر هاتبێ و بەرى دابن 

شێوازى تیرۆرکردنى سەردەشت ئەوەى سەلماند کە ئاسایش و سەقامگیرى و پاراستنى ژیان 
و ئارەززوى چەند و مانەوەو کەرامەتى تاکەکان لەم واڵتە لە ژێر هەڕەشەى مگێزو

کەسانێکدایە ،ئەوەى سەلماند کە ئەو ئەقڵیەتەى گەنجەکانمان بیرى پێدەکەنەوە ، لەگەڵ 
خەونەکانى !ئەو ئەو ئەقڵیەتەى کە ئەم واڵتە بەڕێوە دەبات ئاسمان و رێسمانیان بەینە

گەنجەکانى ئەم واڵتە زۆر جیاوازە لەگەڵ خەونى دەسەاڵتدارەکانى ، ئەگەر سەردەشت 
بەیەکسانیەوە دیبێت و ژیانى بەرپرسانى لە تەنزێکدا وێناکرد بێت ، ئەوا  خەونى

دەسەاڵتدارانى ئەو واڵتە خەون بە خەدەغەکردن و تیرۆرکردنى ئەم جۆرە خەونانەوە دەبینن 
، خەون بە ناعەدالەتى و لووت بەرزى و هاواڵتى پلەیەک و ڤیالو مۆڵى گەورەو بازرگانى 

نى زەردەشت ئەوەى سەلماند ، کە دەسەاڵتدارانى ئەم واڵتە ، خوێنەوە دەبینن ، تیرۆرکرد
بەشێک نەماون لە خەڵک ، پیاڵوە الستیکەکەى جارانیان دڕاوەو ئێستا پێالوى ئیتاڵى 
گرانبەها لەبەر دەکەن ،تیرۆرکردنى سەردەشت ئەوەى سەلماند ، کە مەڕو گورگ چیتر 

ئەم هەرێمە بوونەوەرێکن زۆر  بەیەکەوە هەڵناکەن ، ئەوەى سەلماند کە دەسەاڵتدارى
جیاوازن لە خەڵکى سادەو خاوەن خەونى گەشى ئەو هەرێمە ، زۆر جیاوازن لە خەونە 

 !!!کەسک و سۆرەکانى سەردەشتى تیرۆرکراو سەردەشتە زیندوەکانى تر

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
دەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی کوردستان لە تیرۆری سەر

سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 
جۆرە پیرۆزکردن و داسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەی دەسەاڵتدا لە 

 کوردستان دەبینێت؟
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ردنى سەردەشت ، کێشانى هێلێکى سوور بوو بۆ ئەو شتە بڤانەى کە تیرۆک: کامەران مەنتک.د
هەولێک بۆ پیرۆز !نابێت لە کۆمەڵگاى کوردى قسەیان لەسەر بکرێت و حەرام و یاساغن 

هێشتنەوەى ئەو پیرۆزیانەى کە لە هەموو دنیا تەمەنى بەسەر چوە ، کارێک یاسا سەروەرى 
قێزەون دەرخست ، ئەوەى نیشاندا کە چەند  یاساى لەو هەرێمە وەک شتێکى زۆر ناشیرین و

پڕ شەرمەو ئەو وشانە چەند هەست بەشەرمەزارى دەکەن لەم واڵتە کە سەروەرى یاسایان پى 
لە دواى تیرۆرکردنى سەردەشت ئەوە روون بوەوە کە لەو واڵتەدا تاوەکو ئێستا ! دەردەبڕدێت 

ییە ، بەڵکە حەزوو ئارەزووى ئەوەى دەسەاڵت بەرێوە دەبات دام و دەزگا نەتەوەییەکان ن
چەند کەسانیکە کە نامۆبوونە بەم میللەتە ، کەسانێک کە ناتوانن لەگەڵ خودى خۆیان 

تیرۆرکردنى سەردەشت پەیامێکى پیچەوانە بە نیازو مەبەستى دەسەاڵتدارانى . ئاشت ببنەوە 
، خەڵک بە گەیاندە خەڵکى کوردستان ، بۆیە ەک بینیمان لە جیاتى چاو شکان و چۆکدادان 

تووڕەییەوە هاتە سەرشەقامەکان ، هەر ساڵیک دواى تیرۆرکردنى سەردەشت ، الشاوى 
 !توورەیى خەڵک ، ترسى خستە رووخسارى بکوژان و پترێزەرى بکوژەکانى سەردەشت 

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
ێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکر

تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 
 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

بەر لەهەموو شتێک دەبێت ئەو راستیە بزانین کە ئێستا لە کوردستاندا : کامەران مەنتک.د
ە ناوى کارکردن لە پێناو بەرژەوەندییە بااڵکانى ئەم میللەتە ، بەڵکە بزاڤ و شتێک نییە ب

خەباتکردنێکى سەخت لە ئارادایە لە پێناو دزین و بە تااڵنبردنى سامانى ئەم میللەتە ، 
یش ، ئەمە واتاى ئەوەیە کە خەباتى نەتەوەیى لەرێچکەى ( ئار ئار )بەرامبەر زۆرى هیزى 

بگەڕیتەوە سەر سەر سکەى ، ئەمەش تەنها لە رێگاى گۆرانکارییەکى خۆی الیداوەو پێویستە 
ریشەیى دەبێت لە دەسەاڵتى سیاسى کوردستان ، دەبێت ئەو راستیەش بدرکێنین کە 
هەرچەندە ژمارەى خەباتکارانى ریگاى ئازادى کەمە ، بەاڵم ئەوان زۆرینەن راستەقینەن و 

 !وارى راستەقینەى خۆى دەروات چارەنووسى ئەم واڵتە لەسەر دەستى ئەوان بە هە

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

  نێیەکی قوڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟ملمال

لەراستیدا سەردەشت نوێنەرایەتى خەونێکى سادەو بە پێزى خەڵکى : کامەران مەنتک.د
کوردستان دەکات ، خەون بە یەکسانى ، خەون بە عەدالەتى کۆمەاڵیەتى ، سەردەشت 

شت تەنیا ئازارى خۆى نوێنەرایەتى قوربانیانى بیرکردنەوە کۆن دەکات ،ئازارەکانى سەردە
نەبوو ، ئازارى هەموو خەلکى کوردستان بوو ، ئەو رەنگدانەوەى قۆناغەکەى خۆى بوو ، 
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رەنگدانەوەى ملالنێیەکى قووڵى ناو کۆمەڵگاى کوردى بوو ، کە تا ئیستاش بە سەختى 
و بەردەوامە ،ئەو ملمالنێیە ئەو کاتە لە کۆتا دێت ، کە رێگە نەدرێت سەردەشتەکان چیتر بە

 !شێوەیە تیرۆر بکرێنەوە 

بەر لە سەردەشت گەلێک ڕوداو و تاوانی گەورەی تر لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستاندا ڕویان داوە، دەسەاڵتی حاکم نمونەی زۆری تری سەرکوتی خوێناوی لە مێژوی 
ڕەشی خۆیدا هەیە، چی وای کرد ئەم جارە تیرۆری گەنجێک ئەو هەموو توڕەییە بهێنیتە 

 ر شەقام؟سە

تیرۆرکردنى سەردەشت ، بەو شێوەیە ، سوکایەتى کردنێک بوو بە هەموو : کامەران مەنتک.د
تاکەکانى کۆمەڵگاى کوردى ، رفاندنى گەنجێک بە نوێژى نیوەڕۆ لەبەردەم کۆلیژەکەى خۆى 
، مەترسیەک بوو هەموو خەڵکى کوردستانى هێنایە هەژان ، نوێبوونەوەیەکى یادگارى 

ە بیست ساڵبوو لەو هەرێمە وەدەر نرابوو ، سەرەراى ئەمەش ، وەک پێشتر بەعس کە نزیک
ئاماژەم پێکرد ، تیرۆکردنى سەردەشت رەنگدانەوەى قۆناغێکى نوێ و جیاواز بوو لە خەباتى 
رزگاریخوازى ، ئەو تروسکەیە بوو کە ترسەکانى کردە توورەیەکى زۆر گەورە کە تا ئیستاش 

 !لەرزێدەسەالتى کوردى لەبەرى هەڵدە

بە داڕشتنی سیناریۆ و هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست لە : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
دۆسیەی فڕاندن و تیرۆری سەردەشتدا بەکردەوە ناکاتە سیناریۆی پەنادانی تیرۆرستان و 
شاردنەوەی قەزیەکە؟ ئامانج لە داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، لە ڕێگای سیناریۆ 

  چییە؟

بەراستى ئەمرۆ خەڵکى کوردستان هێندە هوشیار بۆتەوە کە بە ئایانى : تککامەران مەن.د
فریو ناخوات ، کە ئەمەش یەکێکە لە کێشە سەختەکانى نێوان خەڵک و دەسەاڵت لە 
کوردستان ، جیاوازى لە ئاستى هوشیارى و بیرکردنەوە لە نێوان خەڵک و دەسەاڵت ئەو 

تۆتە ئەو بروایەى کە خەڵک تاقەتى مۆتەکەیە کە دەسەاڵتى هەراسان کردوە ، گەیش
ئاوازەگکانیانى نەماوەو گوێ بۆ گۆرانیەکانیان رانادێرن ، بۆیە هەر دارشتنى ئەو سینار 
یۆنانە جگە لە بزەیەکى پڕ لە تەوس زیاتر ، هیچ شتێک الى خەڵکى کوردستان 

 !ناوروژێنىێت 
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بیانەوەێ مافی ژیانت لێدەستێننەوە و ئێمە تا ئەو کاتە لەم وواڵتەدا هەرکاتێک دەسەاڵتداران : نەبەز خالید 
 .مافی ژیانمان هەیە کە کرداری ڕۆژانەمان بەدڵی ئەوان بێت

هەموو ئاماژەکان ئەگەرێنەوە سەر ئەو خاڵەی سەردەشت : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لەسەر ساتێریک تیرۆر کرا کە ناوی کچێکی بارزانی تێدا هاتبوو، هەن دەیانەوێت ئەمە 
پەیوەست بکەنەوە بە فەرهەنگی پیاوەتی و ناموسیەوە، ڕای ئێوە لەمباریەوە چییە؟ تاکەی 

و هۆز و ئەبێ تابوو بن؟ تاکەی پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە سەرۆک و خێزان و بنەماڵە 
 عەشیرەت بەپیرۆز ئەکرێن؟

تیرۆرکردنی سەردەشت پێش هەرشتێک تاوانە، تاوانێک کە ڕیشەکەی : :نەبەز خالید
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی ئازادی و بونی دەسەاڵتێکی بێسەروبەری مافیایی کە سەرانی ئەم 

ن و دەستوپێوەندەکانیشیان مافی کوشتنیان هەیە بەبێ دەسەاڵتە لەسەرو یاساوە
 .لێپرسینەوە

ئەوی کە چ هۆکارێک بووە هۆی تیرۆری سەردەشت، لەڕاستیدا زۆر گرنگ نی یە، ئەوەی 
نووسینی ساتیرێک یان فەرهەنگی . گرنگە بۆ دەبێ کەسێک لەم وواڵتەی ئێمەدا تیرۆر بکرێت

کی تر دەبنە دەستمایەیەک بۆ شاردنەوەی پیاوساالری یان سیاسی بوون یان هەرهۆکارێ
هۆکارە سەرەکی یەکە کە لەم وواڵتەدا هەرکاتێک دەسەاڵتداران بیانەوەێ مافی ژیانت 
لێدەستێننەوە و ئێمە تا ئەو کاتە مافی ژیانمان هەیە کە کرداری ڕۆژانەمان بەدڵی ئەوان 

  .تزۆر ئاشکرایە کە سەردەشت بووە قوربانی ئەو جۆرە لە دەسەاڵ. بێت

شەڕی ئازادی دەربڕین و موقەدەساتە داسەپاوەکان لە :ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
کوردستان لە تیرۆری سەردەشتدا بەرەوڕووبونەوەیەکی توند نمایش ئەکات، ئەو دەسەاڵتەی 
سەردەشتی تیرۆرکرد ویستیان و دەیانەوێت لە ڕێگای ئەم تاوانەوە چ پەیامێک بگەیەنن؟ ئەم 

دەسەاڵتدا لە  اسەپاندنی پیرۆزیانە ج ڕۆڵێک لە شکڵپیدانەوەیجۆرە پیرۆزکردن و د
 کوردستان دەبینێت؟

ئەم شەڕە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی درووست بوونی دەسەاڵت :نەبەز خالید 
لە دەسەاڵتەکانی بەناو دنیای ئازاددا سەرمایەو موڵکیەتی تایبەت تاکە . لەناو کۆمەڵگاکاندا

گاکانی وەک الی خۆشمان دین و سێکس و نەتەوە و خێل و شەرەف و موقەدەسە، لەکۆمەڵ
هۆکاری پیشاندانی ئەم چەمکانە وەک . هتد موقەدەسن... سەرۆک وسەرکردەکان و 

موقەدەساتی کۆمەڵگا ئەوەیە کە ئەم جۆرە لەدەسەاڵت پێویستی بە کۆمەڵگایەکی خێڵەکی 
. ەسەاڵتە خێڵەکییەکەی خۆی بداتدواکەوتوو هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت شەرعیەت بە جۆری د

تیرۆری سەردەشت ئەو پەیامە بوو کە خەتی سووری بۆ کۆمەڵگای کوردستان دەست 
نیشانکرد، بە ئێمەیان ووت کە ئازادی تا ئەو شوێنە بڕدەکات کە ئیمە دەستنیشانی دەکەین، 

کە، ئێمەو دەستوپێوەندەکانمان لەبەر ئەوەی نوێنەری میللەت و خوداین لەسەر ئەم خا
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بۆمان هەیە دەست درێژی بکەینە سەر حورمەت و ئازادیەکانتان بەاڵم ئێوەی ڕعیەت بۆتان 
ئەم جۆرە لە . نی یە تەنانەت فانتاسیاشتان هەبێ لەسەر ئێمە و جۆری ژیان و دەسەاڵتمان

دەسەاڵت ئەوەندە پیرۆزی درووست کردووە و تابۆکانی بەدەوردا دیاریکردووە کە هەناسەی 
هەربۆیە ترس دەبیتە هەستێکی ڕۆژانەی . ی یەسەرەتایی یەکانی ئینساندا بڕیوەلەبەر ئازاد

خەڵکی کە لەهەر هەڵسوکەوتێکیدا دەبێ لەبەر چاوی بێت کە دەسەاڵتێک هەیە مافی ژیانی 
ئەمەش سیمای دەسەاڵتی . لێدەستێنێتەوە ئەگەر دەست بۆ ئەو پیرۆزیانە بەرێت

 .دیکتاتۆرییەتە

پایەکانی هەڵکشان و زەقبوونەوەی ئیستیبدادی سیاسی لە : نماڵپەڕی سەردەشت عوسما
کوردستاندا چییە؟ چۆن دەکرێت سنوور بۆ ئەمە دابنرێت؟ ئایا لەو ڕوبەڕو بونەوەیەی لەسەر 
تاوانی تیرۆری سەردەشت ڕوویدا ئاسۆی سەرکەوتن و شکستی جواڵنەوەی ئازادیخوازانە لە 

 کوردستان چۆن خۆی نیشان دا؟

ئەم پرسیارە وەالمێکی هەمەالیەنەتری پێویستە، بەالم کورت بڵێم فاکتەری : نەبەز خالید
سەرەکی زەقبوونەوەی ئیستبدادی سیاسی لەکوردستان سەرجاوەکەی دەگەریتەوە بۆ ئەوەی 
کە دەسەاڵتێک کە لەسەر شەرعیەتی شۆڕشگێڕانە درووست بووە و بیری ناسیۆنالیزمی زاڵ 

ەڕای ئەوەی کە هەموو هێزە یاسایی، ئابووری و بەسەر کۆمەڵگادا کۆمەکی دەکات، سەر
ئەم . سەربازیەکانی لەژێر کۆنتڕۆڵدایە نان و ئازادیەکانیشی خستۆتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە

جۆرە لەدەسەاڵت چاکسازی تیا ناکرێت، ڕاستە بە ناڕەزایەتی فراوانی خەڵکی بەرامبەر 
کورت ماوە هەندێ سنوریان  ڕوداوەکان و شێوەی حوکمڕانی هەندێک دەسەاڵت ڕادەگرێت و بۆ

بۆ تەسک دەبێتەوە، هەروەک ئەزموونی خۆپیشاندانەکانی پارساڵ و باقی ناڕەزایەتی یە 
چارەسەری ڕیشەیی بنیاتنانی دەسەاڵتێکی . جەماوەری یەکانی پێشتر سەلماندی

هەڵبژێردراوە لەالیەن خەڵکی کوردستانەوە، دەسەاڵتێک کە یاسا تیاسەروەربێت و ئینسان 
  .دا تاکە هەدەف بێتتیای

سەردەشت لە کوردستان نوێنەرایەتی چی دەکات؟ تیرۆری ئەو : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان
لە پەیوەند بە کێشەی نەوەی نوێ لەگەڵ دنیا کۆن سیمبولی چییە؟ ئایا دەرکەوتنی 
سەردەشت و سەردەشتەکان لە کوردستاندا دیاردەیەکی گوزەرایە، یان گوزارش لە 

  ڵ و قەڵەشتی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەکات؟ملمالنێیەکی قو

کوشتن و تیرۆری سەردەشت و سەردەشتەکان بەڵگەی نەبوونی ئازادین و : نەبەز خالید
بێگوومان ئەم نەوەیە و دنیابینیان ناتەبایە لەگەڵ . بەدەستهێنانی ئازادیش قوربانی دەوێت

ماندویەتی کە ئەم مێژووش سەل. تێگەیشتن و بەها دواکەوتووەکانی دەسەالت وکۆمەڵگا
ملمالنێ یە هەر بەقازانچی نوێخوازی دەشکێتەوە، هەرچەندە لەم واڵتە دواکەوتوو 

 .دینزەدانەی ناوچەکەماندا پرۆسەکە دورودرێژترە بەاڵم سەرەنجام بە ئەنجام دەگات
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 ربباتسهكات بهوهلێژنه ناویوێت بهیهو دهكاندایهییهوهتهری و نێونهماوهژێر فشاری جهپارتی له:ئاسۆ کەمال 

 ولێرهه: شوان سدیق: سازدانی

 "نگ نابنڵك بێدهو خهكوردستان جێگای لێژهتیرۆر و تۆقاندن له"

ی حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان، لهوهرهندی دهی ناوهندامی كۆمیتهمال ئهئاسۆكه
ر سهدواداچوون لهی بهلێژنهنووس و پرسی شت عوسمانی رۆژنامهردهر كوژرانی سهسه

ری و ماوهجهتیهزایهژێر فشاری ناڕهپارتی له"ڵێت ، دهو تاوانهرانی ئهنجامدهی ئهوهدۆزینه
ڕوانیهو چاوهرێت و ئهر بهسهكات بهوهناوی دانانی لیژنهوێت بهیهو دهكاندایهییهوهتهنیونه
دهم تاوانهرپرسیارێتی خۆی لهبهیهم شێوهبسپێرێت و بهنادیار كان بهنهڵك و الیهی خه

ركوتی نهێنی لهتیرۆر و تۆقاندن و سه" چیتر روو كهخاتهش دهوهئاسۆ ئه" ربكات،
 ".نگ نابنڵك بێدهو خهكوردستان جێگای لێژه

وتوهكهرنهشت دهردهی كوژرانی سهیهم ماوهی ئههێندهئاژانسی پاراستنی پارتی هیچ كات به
 كردوه ر نهڵكی كوردستانی مسۆگه، پاراستنی خه

ی وهرهندی دهی ناوهندامی كۆمیتهمال ئهنێت، ئاسۆكهڵ سایتی نوچهگهكدا لهیهدیمانهله
تی تایبهرێمی كوردستان بهمنی ههوشی ئهر رهسهحیزبی كۆمۆنیستی كرێكارانی كوردستان له

رۆكی سهی كهیهو لێژنهر ئهسهتا لهرهشت عوسمان، سهردهنووس سهپرسی كوژرانی رۆژنامه
نجامدهی ئهوهكاروباری دۆزینهست بهڵدهههند رۆژی رابردوودا ئاشكرایكرد كهچهرێم لههه

م سعود بارزانی ئهمه"ڵێت مال دهشت عوسمان ئاسۆكهردهنووس سهرانی بكوژی رۆژنامه
بارزانی بكرێت ئهپرسیار لهبێس بزانێت كێن؟ ئهی كهوهبی ئهبهی داناوهوهی لێكۆڵینهلیژنه

 !! ؟وهشارێتهدهكێلهیهو لیژنه

ر ئاژانسی گهی مهئهمنیهی ئهلهسهر مهگهئه"ڵێت دهوهشاردهشی نهوهمال ئهئاسۆ كه
، وتوهكهرنهشت دهردهسهی كوژرانی یهم ماوهی ئههێندهپاراستنی پارتی هیچ كات به

لهنوسانهفشاری رۆژنامهر ترس لهگه؟ یان ئهكردوهر نهڵكی كوردستانی مسۆگهپاراستنی خه
كراوهولێردا نهههنوسان لهراری ئازادی رۆژنامهرقهباسی بهندهوه، هیچ كات ئهكهر لیژنهسه

چ . ڵدانیبۆ پیاههكی دورودرێژیان بۆ گرتوهیهرهپارتی سهر بهرانی میدیاكانی سهكهقسه، كه
ی ناڕازیهرهماوهو جهئهوهڕێگای میدیاكانهلهتوانرا رۆژانهنهدا كهم تیرۆرهلهیهشتێك شاراوه

 ؟ وهئاگادار بكرێنهوهكانی لێكۆڵینهنجامهو ئهیهو لیژنهكاری ئهڵكی كوردستان لهخه

 وهرناشنال ناداتهنتهمنستی ئهیونامی و ئهاڵمی اڵت وهسهبۆچی ده
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شت ردهی پرسی سهوهند رۆژی رابردوو دوای ئهچهلهكان باسكراوهیانهراگهی لهوهك ئهوه
بوون نگ نهزایی و بێدهنارهلهوهی واڵتانی تری گرتهقامی كوردی زۆربهموو شهعوسمان هه

رناشنال یونامی و داوای بهنتهمنستی ئهئه رێكخراوی كوژرانه و شێوهئاست ئهله
اڵمی یونامی اڵت وهسهبۆچی ده"لێت مال دهك ئاسۆ كهاڵم وهبهیهولێژنهشداریكردنیان كرد له

دا وهیهو لیژنهن لهكهشداری كردن دهن و داوای بهئامادهكهوهرناشنال ناداتهنتهمنستی ئهو ئه
 وهگومانهو بهیسی گرنگی تری دنیا؟ ئهلوبنان و زۆر كهریری لهحهفیق یسی تیرۆری رهك كه

ر بهرناخات؟ لهدهكهنی لیژنهزیاتر ڕووی بێالیهمهئایا ئه"و گوتیشی یهو لێژنهروانێت لهده
 كانی دیاری بكا؟ ی كار و بڕیارهرنامهكان و بهسهو كهدابنێیهو لیژنهئهیهمافی كێوهئه

 دیاری بكات؟یهم لیژنهئهبێت كهسهو كهتوانێت ئهرێم دهرۆكی ههسه

، شت عوسمان پێكهێنراوهردهبۆ ئاشكرابوونی بكوژانی سهكهیهولێژنهنی ئهبێالیهت بهبارهسه
روو چونكهخاتهكانیدا گومان دهقسهندی حیزبی كۆمۆنیست لهی ناوهندامی كۆمیتهمان ئههه
ئایا "مال گوتی نی كاری خۆی بكات، ئاسۆكهبێالیهبتوانێت بهتهحمهزهكهلێژنهپێیوایهو ئه

كاتێكدا دیاری بكا لهیهم لیژنهئهبێت كهسهو كهتوانێت ئهدهرۆكی پارتیهسهرێم كهرۆكی ههسه
تی زارهیاخود وهی تاوانباری بۆ ڕاكێشن؟ نجهپهكات كهدهسانهو كهلهشهڕهپارتی خۆی هه

 اڵت؟ سهركوتی دهسهن لهتوڕهبێت كهڵكهو خهڕی ئهتوانی جێگای باوهناوخۆی پارتی ده

و لیژنهئهئایه"وهی حیزبی كۆمۆنیست روونیشكردهوهرهندی دهی ناوهندامی كۆمیتهمان ئههه
حوكمی پیشهند بهر چه،ههحزبیهكی زگایهی دهوهر ئهبهلهرێم دایبنێئاژانسی پاراستنی ههیه
شت و سۆرانی ردهر تیرۆری سهسهزانیاریان البێت لهسن كهنزیكترین كهزگایهم دهیان ئهكه

 . اڵتی پارتیسهی دهو ناڕازیانی سایهمهحهمامه

و  رێمرۆكی ههبۆچی تا ئێستا سه"شڵێت كات و دهدهقسهوهپرسیارهمال بهها ئاسۆ كهروههه
ی ڕۆشنهكهاڵمهن؟ وهئاشكرا ناكهیهم لیژنهن و ئهدهالدهم پرسیارانهاڵمی ئهوهپارتی خۆی له

نێت یهڕابگهیهم لیژنهئهوهرهی سهو شێوانهك لهیهر شێوهههر پارتی بهگهئهیهوهویش ئهئه
كهر لیژنهگهی ئهوهر لههه. كاتزیاتر دهڵك كانی خهتیهزایهی ناڕهوهی قوڵكردنهمینهوا زهئه
بهپارتی یاخود ڕێگا بگرێت لهربهسانێكی سهنها یا كهتهبهی بێناوخۆكهتهزارهپارتی و وهله

 ". نگ نابین و ڕای گشتیی بێدهوهنوسان و بزوتنهمنستی و رۆژنامهشداری یونامی و ئه

 نگ نابن ڵك بێدهو خهكوردستان جێگای لێژهركوتی نهێنی لهتیرۆر و تۆقاندن وسه

دوای ئهدوابهوهكوژراوی دۆزرایهشاری موسڵ بهی لهكهرمهشت عوسمان تهردهی سهوهدوای ئه
قام رشهسه رژانه وهڵكی كوردستانهن خهالیهكانی كوردستان، لهی شاروشارۆچكهزۆربهلهوه

ڵكی كوردستان و بوونی خهنگ نهر بێدهسهمال لهكه زاییان نیشاندا، ئاسۆنگی نارهوده
كات و گوتی دهقسهوهرێمهرپرسانی ههبۆچوونی جیاوازی بهتا لهرهئازادیخوازان سه
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، م تیرۆرهرپرسیارێتی پارتی لهو بهر لیژنهسهرپرسانی پارتی لهی بهجیاوازی قسه"
ییهوهتهری و نیونهماوهجهتیهزایهفشاری ناڕهژێر پارتی لهكهیهو ڕاستیهری ئهنیشانده
ڵك و ی خهڕوانیهو چاوهرێت و ئهر بهسهكات بهوهناوی دانانی لیژنهوێت بهیهو دهكاندایه

 . ربكادهم تاوانهرپرسیارێتی خۆی لهبهیهم شێوهو بهنادیار بسپێرێكان بهنهالیه

نگ نابین و ەی بێدوهبزوتنهرسێك كهده"مان حیزب گوتیشی ندیی ههی ناوهندامی كۆمیتهئه
تیرۆر و كهیهوهاڵتیان كرد ئهەسەی واڵت فێری دوهرهكوردستان و دهری ئازادیخواز لهماوهجه

سهری و دهرامبهنگ نابن بهڵك بێدهو خهكوردستان جێگای لێژهركوتی نهێنی لهتۆقاندن وسه
ئاسۆ ". ی لێژتر ببێكهاڵتهسهوێت دهیهر نهگهی خۆی بزانێت ئهسوورهم هێڵهبێت ئهاڵت ئه

ی كوردستان و بزوتنهئازادیخوازهرهماوهم جهر ئهههكهیهوهئێستا كاتی ئه"مال پێیشیوایهكه
سیناریۆی لیژنهكهیهوهویش ئهن، ئهاڵت بكهسهرسێكی تریش فێری دهنگ نابین دهی بێدهوه
سزاگهاڵت ناتوانی خواستی بهسهده" دز بگرن دز بگرن"مپینی ی نهێنی و كهوهلیكۆلینهی 

زگای تیرۆری نهێنی ن دهالیههێشتنی تیرۆری ئازایخوازان لهشت و نهردهیاندنی بكوژانی سه
شت ئاشكرا و ردهو دادگایی بكوژانی سهوهی لیكۆڵینهبێت لیژنهو دهوهرێتهبیربهلهوهاڵتهسهده

 ".اڵت بێۆتسهستی دهدهری و دوور لهماوهجه

 

ڵشت و و قهبرد و ئهڵی الدهندهر گهسهی لهردهی پهكهمهڵهقهبهبوو كهوهشت ئهردهتاوانی سه :وزاد باباننه
ی خهشێوهیان بهمهاڵتداران ئهسهاڵم دهبه. داڵگا نیشاندهاڵتداران و كۆمهسهنێوان دهیقهزهتیهچینایهجیاوازیه

 ..!كرا بوڵنهونیكیش پی قه

 وزاد بابانڵ نهگهكسانی لهنگی ئازادی و یهوتنی  ڕادیۆی دهچاوپێكه

م مانت بۆ ئهكهداواكاریهین كهكهتا سوپاست دهرهسه: كسانینگی ئازادی و یهڕادیۆی ده 
حساب بهرێمی كوردستان كهههلهكهیهئاگادارن ماوه ك خوتانروههه. بوڵكردقهوتنهچاوپێكه

بهمهئهكه. وهڕووی ڕفاندن و تیرۆر بوونهسێك ڕووبهند كهچه, ناسرێتریمیكی ئارام دهههبه
نها تهكهوهروبوونهجۆرێك ڕووبهو بهڵگهكانی كۆمهموو تاكهبۆ ههترسیدارهنگێكی مهڕاستی زه

هۆكاری . یندكارانً  تی خوتایبهبهوهكانی تریشهناو توێژهو چووهوهگرتهمی نهڵهن قهخاوه
 ؟وهگێڕنهبۆ چی دهمهئه

ژێر ساڵی ڕابردوودا لهكوردستان له. مكهتان دهكهً  تا سوپاسی ڕادیورهسه:  وزاد باباننه 
ئاوڕدانهبه. ترسرێمێكی ههبهبووه, حزابی میلیشیایی كوردی و ئیسالمی سیاسیداتری ئهچه
تهكان بوونهكۆمۆنیستهوهپێشیانهسی ئازادیخواز لهیان كهده, ڕابردوو تا ئێستاك لهیهوه

تیمان بهزایهیان جار ناڕهدهمهت بهبارهسهئێمهوه. ترسیدارهمهتهزعیهم وهقوربانیی ئه
رهم ههردهبههاوالتیان لهوئارامیكوردستاندا ئازادیی لهوه.  ربڕیووهشێوازی جۆراوجۆر ده
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ڵكی ری خهلی نوێنهكر عهبهر بۆ نمونههه.وهگرتۆتهو ترساندن  و تۆقاندن جیگایدابووهشه
دهدا گیانی لهو پیناوهو له تهزعیهم وهقوربانیی ئهسلێمانی بوو بهیی حامیهو النهبێ خانه

وهڵكهپێش چاوی خهڕۆژی ڕووناك و بهبهوهشاری سلێمانیهتدارانی ً  السهن دهالیهستدا و له
د و سۆرانی سعهران ئهج و كامهرهرهاد فهر و شاپور  و قابیل و فهزیر عومهنه. تیرۆریانكرد

قوربانیی بوونهمان شێوهههكانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بهتیهسایهكهس لهیان كهو دهمهحهمامه
مههۆكاری ئه. چووهڕێوهكوردستاندا بهلهسانی سیاسی كهتاوانی تیرۆری كهلهیهم زنجیرهئه

سهدهیهئێستا  ههكهیوهئهوه. كوردستاندات و یاسا لهوڵهبوونی دهبۆ نهوهڕێتهگهیش ده
سیاسی رتی ید و شهئازادیی بێقهن و مل بهكهملهوڕی دهمیشهههكهحزابی میلیشیاییهتی ئهً  ال

 .وهنهك ناكههیچ تاوانكاریهیشدا سڵ لهو پێناوهن و لهناده

ربڕین ر ئازادیی ڕادهسهلهرێمی كوردستان زیاتر قسهههله: كسانینگی ئازادی و یهڕادیۆی ده
ربڕین و ڕهڕادهكان ئازادن لهمهڵهن قهكان و خاوهتاكهی كهو مانایهبه, كرێتو دیموكراسی ده

 ؟یهتی ههقیقهحهندهچهمهئهبڕوای ئێوهبه. تیشً  السهن و دهرالیهههر بهرامبهگرتن بهخنه

وهوانهپیچهی بهكهمهً  الر وهكسهیت یهڵگا بكهر تاكێكی كۆمهههلهم پرسیارهئه: وزاد بابان نه
رۆك خیل و ال و سهئازادی بۆ مه ,تدارانهً  السهنها بۆ دهراستیدا ئازادی تهله. وهگرێتهردهوه
ناو و , تی پێكراوهسوكایه, داوای مافی خۆی كردبێت ئازاردراوهیوهئه. یهتواچی  ههفه

, ستێكدهم بهڵهت قهنانهته. ت تیرۆریش كراوننانهو تهی ناشیرینیان شوێنخستووهناتۆره
كان ڕووبهڕۆژنامه, زیندانیكراوه, دادگاكراوهكی گرتبێت ڕاپێچی یهخنهنووسیك ڕهڕۆژنامه

ری لمێنهسه كه شتهردهدواترینیان كوشتنی سه. وهتهی مالیی زۆر قورس بوونهرامهرووی غه
مانایالم بهبهیههه سیاسی الیئاوه كیزایهفهرچیگهكوردستاندا ئهله. یهو ڕاستیانهموو ئههه

ری پێوهبه كه ئازادیه وهئازادی ناوببرێت ئهبیت بهر شتێك ههگهئه. نیهئازادی وجودی واقعی
 .تالسهده

م تا ئێستا البه, شت عوسمان تیرۆر كراردهسهوهداخهبه: كسانینگی ئازادی و یهرادیۆی ده
ی چی كههۆكارهو یهوهپشتیهستێك لهچ دهمهئهپێت وایه. وهتهدۆزراونهسڵی نهتاوانبارانی ئه

 شت عوسمان تاوانیكردبوو؟ردهڕاستی سهبوو؟ ئایا به

برد ڵی الدهندهر گهسهی لهردهی پهكهمهڵهقهبهبوو كهوهشت ئهردهتاوانی سه:  وزاد بابان نه
ڵگای ی كۆمهتداران و زۆرینهً  السهنێوان دهیقهزهتیهچینایهڵشت و جیاوازیهو قهو ئه

كرا و بوڵنهونیكیش پی قهی خهشێوهیان بهمهتداران ئهً  السهم دهالبه. دانیشانده
دوو كهتیرۆردا بووهلهیهو زنجیرهی ئهدرێژهر لهشت ههردهتیرۆری سهعلومهمه. تیرۆریانكرد

چێت و تا دهڕێوهتیدا بهكوردایهیوهكانی بزووتنهتی حزبهی حاكمیهژێر سایهلهیهیهده
یشتهر تیرۆر گهرامبهبهڵك لهڕق و بێزاریی خهمجارهم ئهً  البه. یهی ههئێستایش درێژه

وهڵكهرچاوی خهبهكانیدا و بهوانهمی زانكۆ و پاسهرهم حهردهبهشت لهردهرفاندنی سه. لوتكه
ی لهكهرمهداو فڕێدانی تهیهموو بازگهو ههناو ئهپاشان كوشتنی و بردنی بۆ شاری موسڵ به
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م تاوانهئهپشتیلهپارتیكهڵك دروستكردووهی الی خهو پرسیار و گومانانهوخۆ ئهوێ راسته
كردۆتهروویئاراوهری كوردستاندا هاتۆتهرتاسهسهلهك كهڕق و بێزاریهربۆیهبیت، ههوه

وتهالی مزگهمهكاتێكدا بووكهشت لهردهتیرۆری سه. نن تاوانباران ئاشكرابكهكهو داوادهپارتی
نووسان و  میدیاكان و داوای ران و ڕۆژنامهر نووسهسهكردهكان هێرشیان دهتواچیهكان و فه

تی بهكوردستاندا سووكایهلهڕۆژانهكاتێكدا بوو كهله. كردت دهً  السهدهلغاوكردنیانیان له
ههلهوه. كوژرێندهوهتدارنهالسهرچاوی دهبهبهوهرستانهپهبیانوی كۆنهكرێت و بهژنان ده

ئه. وهكرێتهو دهڵك بالخهكردن لهشهڕهتواو ههو سیدی فهكتێب و نامیلكهمانكاتیشدا ڕۆژانه
 .كوردستاندالهربرینهبوونی ئازادی سیاسی و ڕادهری نهنیشاندهمووییش ههمانه

بهڵكی كوردستان كهكگرتووی خههێزی ڕێكخراوو یهوهئههێرشانه م رگرتن بهم بۆ بهً  البه
ماف و ئازادیهو پارێزگاری لهوهستێتهر تیرۆریستاندا بوهرامبهبهتوانێت لهیدانی دهمههاتنه

شت ردهتداران بینێت بۆ ئاشكراكردنی تیرۆریستان و بكوژانی سهالسهكانی بكات و فشار بۆ ده
 شوێنێك ڕوویبدایهلهو تاوانهر ئهگهئهچونكه. ویش تیرۆر كراونپێش ئهكهیوانهموو ئهو هه

رپرس بهخۆیان بهڵگایهو كۆمهمنیتی ئهپاراستنی ئهی لهوانهبێت ئهت و یاسای ههوڵهده كه
موو كۆمهەتی همنیهئه له یهشهڕهتاوانی ئاوا هه چونكه. وهكێشایهكاردهستیان لهزانن دهده

ڵگا چیتر واوی ئازادیخوازانی كۆمهبێت تهدهبۆیه.ڵگاموو كۆمهئازادیی ههلهیهشهڕههه, ڵگا
یت نابێت ڕێگا بده. كان تیرۆربكرینكان و شاپور و قابیلهكان و سۆرانهشتهردهین سهدهڕێگانه

شی ستی ڕهەتا دیداندابین ههمهست لهكدهبێت ڕیكخراوو و یهده, شت دابخرێتردهدۆسیی سه
ڵكی ر خهسهش و دزێوی لهی ڕهین و سایهكهكێش دهكوردستان ڕیشهتیرۆر و تیرۆریستان له

بێت ت و یاسا ههوڵهدهبێت كهشوێنێك دهكردن و ڕیسواكردن لهئیدانه. ماڵینكوردستان ڕاده
 .شوێنێك میلیشیا حاكم بێتك لهنه

و پێش ڕژێمی مهند ڕۆژ لهك خۆتان ئاگادارن چهروههه: كسانیو یه نگی ئازادیڕادیۆی ده
ی مایهبووهمهئهوه.داسێدارهپێنج زیندانیی سیاسی له, تكاری جمهوریی ئیسالمی ئێرانجینایه

ڵكی شاری سلێمانیش وهخه. تانی تریشً  والم لهكوردستانی ئێران و ههم لهتی ههزایهناڕه
ك یهوهویستیان كۆبوونه 7505\0\04ممهڕۆژی پێنجشهكان لهسیاسیهتیهسایهتی كهتایبهبه
مهت بهبارهر بكرێت سهگهئه. درایان پێنهڕێگهوهداخهم بهً  البه, نڕێخهرا بهركی سهردهبهله

ن الیهلهیهوهم كۆبوونهئه: وزاد باباننه.یتمان بدهكانی ڕادیۆكهك بۆ گوێگرهیهوهڕوونكردنه
ر بهرامبهربڕین بهتی دهزایهبۆ ناڕه, وازی بۆ كرابووبانگهوهڵێك حزب و ڕێكخراوهكۆمه

. بووم چاالكیهئهكانیرهریكخهنهالیهكیك لهیش یهو حزبی ئێمهسانهو كهئیعدامكردنی ئه
من خۆم شیعاری , بوون  داكهوهكۆبوونه له وه كانی حزبمانهو دروشمهالفییتههاوڕێیانمان به

رگ بۆ ومه وهستینهوهدژی ده بێت ئێمهر شوێنیك تیرۆر و ئیعدام ههههله, بژی ئازادی
دا پیاوانی ئاسایش وكاتهله. وهیانوتهبووانیش دهدا و ئاپۆرای ئامادهجمهوری ئیسالمیم ده

وهدژی تیرۆر و ئیعدام دهئێمه. ت بنمنیش ووتم بێمنه. تگرینده, وامبیتردهر بهگهووتیان ئه
مانهئهم چونكهً  البه, نێكمبی سیاسی الیهكتهندامی مهمن ئه. نكهئازادی پێشێل دهئێوه, ستین
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م ً  الیانكردم بهپچهلهبوو كهوهئه, سمی ناناسنڕهك بهیهسانههێزێكی میلیشیایین و هیچ حه
وێدا رلهههیان لێگرتن و ناچاریانكردن كهڕێگهكهوهكۆبوونهبووانی ئامادهس لهدان كهسه

ڵكی ئازادیخوازی ڵوێستی خهڕاستی ههبه. شكرد كم پیشكهیهن و ودواتریش ووتهئازادم بكه
م و ەكستخۆشیان لێدهده وهر لێرهههوه. ی خۆشحاڵی بووزۆر مایه كهوهبووی كۆبوونهئاماده

پهجمهوریی كۆنهمی ددانشكێنیان بهً  الئازادی و وهدیفاع كردنیان له گوشم بۆستیان دهده
ستی دهبهمهییان  بهمیشهی ههك پیشهكانی ئاسایش وهم دواتر هێزهً  البه. رستی ئیسالمی

من و دوو هاوڕێی ترمانیا ن , نزیك بازاڕی كاسۆ مۆڵوتبوون و لهستگیركرنمان  شوینمان كه
بارهبوو سهمان ههیاننامهكو حزب بهوه ئێمه دا بڵیم كهلێرهتی كهی خۆیهجێوه. ستگیركردده

گۆڕنانی ڕژێمی جمهوریی ئیسالمی زهرووخان و له. م دواییهی ئهئیعدامانهیملهو حهت به
مهیوهملی ئازادیخوازانی ئێران و دوور خستهلهیهتی سێدارهپهیوهتی دوور خستنهمانه

 .كهتانی ناوچهر والسهتیرۆریش لهترسیی 

 

 ئایندەی بزوتنەوەکەی سەردەشت عوسمان لە گرەوی چیدایە؟ گفتوگۆ لەگەڵ نادر عبدالحمید

ئەم دیمانەیە لە گۆڤاری نێوەند  - هیدایەتی مەال عەلی: ئامادەکردنی بۆ گۆڤاری نێوەند
 .دا باڵوکراوەتەوە 7505ی نۆڤەمبەری  00ژمارە 

شت ردهسه)نووس یسی خوێندکار و ڕۆژنامهکهلهوهی لێکۆڵینهیاندنی لیژنهڕاگه: نێوەند
ندهوهوێت، ئهربکهک تاوانبارێک دهوه( شت عوسمانەردەس) وڵیداوهی ههندهوهئه( عوسمان
، بەڕای ئێوە ئاکامەکانی لیژنەی قینهبۆ ئاشکراکردنی تاوانبارانی ڕاستهکردوهکاری نه

 ڵێن چی؟دهوهم بارهپەیامێک ئەدا بەگوێی کۆمەڵگەدا و ئێوە لهلێکۆڵینەوە چ 

ڕوو، هاوسەنگیەکی تەرازووی هێز  ئاکامێک کە ئەم لیژنەیە خستویەتیە: نادر عبدالحمید
نیشان دەدات لە کوردستانی ئەمڕۆدا، لە نێوان بەرەی ئازادیخواز لەالیەک و بەرەی دژایەتی 

 .کردنی ئازادیەکان لەالیەکی ترەوە

لە حکومەتی هاوبەش و " یەکیەتی"بەهاوکاری " پارتی"ئەمڕۆ دەسەاڵتدارانی کوردستان؛ 
پەیمانی ستراتیژی نێوانیاندا، وە بەپشتیوانی ئیسالمی سیاسی و مەالی مزگەوتەکان لە 
بەرەیەکی کۆنەپەرستی ڕانەگەێندراودا کۆبونەتەوە و لە چەند ساڵی ڕابردووشدا درێغیان 

ەڵچنینی ڕۆژنامەکان، ڕاوەدوونانی نوسەران و دەنگی ئازادیخواز، نەکردوە لە تەنگپێه
واڵتبەدەرکردنی نوسەرانێکی وەک مەریوان هەڵەبجەیی، گرتن و دادگایی کردنی کەمالی سەید 
قادر، وەستاندنی چەند زنجیرە درامایەکی تەلەفزیۆنی، فتوادان دژی ڕۆژنامە و گۆڤارەکان و 

، گرتن و "پیرۆزیە ئاینی و نەتەوەییەکان"لەخەتی سوری  ڕاگرتنی هەندێکیان بەناوی الدان
، تیرۆری نوسەران و  7550شکەنجەدانی هەڵسوڕاوانی خۆپێشاندانەکانی ساڵی 
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ڕۆژنامەنوسانی وەک عەبدولسەتار تاهیر شەریف، سۆرانی مامە حەمە لە چەند ساڵی 
ەوەی ترس و بەدوای ئەویشدا باڵوکردن. ڕابردوودا و لە ئێستاشدا سەردەشت عوسمان

تۆقاندن لەڕێگەی هەڕەشە کردن لەهەر ڕۆژنامە و ڕۆژنامەنوسێک کە بابەتێک لە دژی 
لە " پارتی"ئۆرگانی " خەبات"باڵوبکاتەوە، هەروەک ڕۆژنامەی " پیرۆزیە نەتەوەییەکان"

کانی ریی و پیرۆزییهروهسهنجانی داکۆکیکار لهگه)هەڕەشەنامەیەکی بەناوی ( 4037)ژماره
باڵوکردەوە کە بەئاشکرا دەڵێت دەست دەدەینە کوشتوبڕی لەبەرامبەر ڕەخنە لە ( انکوردست

لەم دواییانەدا ڕێگەی تۆمارکردنی داوای یاساییشی " پارتی"ڕاستە ". پیرۆزیە نەتەوەییەکان"
لەسەر ڕۆژنامەکان و کەسانی بەرهەڵستکاری خۆی گرتۆتەبەر، بەاڵم مێژووی ئەم حیزبە 

ێت کە سروشتی کاری سیاسی ئەم حیزبە نەک ئەم شێوازە مەدەنیە ئەو ڕاستیەمان پێدەڵ
 .بەڵکو شێوازی زەبروزەنگ، گرتن و تیرۆری موخالیفانی سیاسی خۆی بوە

بەڵێ ئاکامێک کە ئەم لیژنەیە خستویەتیەڕوو ئەوەمان پێدەڵێت کە ئەم بەرە کۆنەپەرستیەی 
لە چەند ساڵی ڕابردوودا، و  نێوان ناسیونالیزمی دەسەاڵتدار و ئیسالمی سیاسی پێ بەپێ

بەتایبەتیش لەدوای تیرۆری سەردەشت عوسمان، توانیویانە ئەو فەزا ئاوەاڵ سیاسیە لە 
مەنگەنە بدەن و بەرتەسکی بکەنەوە، تا ئەو ڕادەیە کە ئەمڕۆ پەیامی خۆی ڕاشکاوانە و 

میشتان بوێرانە ڕابگەێنێت و بە ئازادیخوازانی کوردستان بڵێت تیرۆریشتان دەکەین، دە
 .دادەخەین و بە تیرۆریستیشتان لەقەڵەم دەدەین

ئەگەر ئەم تیرۆرە ئەڵقەیەک بێت لە زنجیرەی کێشمەکێشێکی بەرینتری نێوان دوو : نێوەند
بەرەی ئازادیخواز و بەرەی کۆنەپەرستی، وەک ئەوە کەباستان کرد، کەواتە بەرەی 

 وە؟بوەستێتەم هێرشانهڕوی ئهبێ چۆن ڕووبهئازادیخواز ده

ئەگەر تێگەیشتنمان بۆ ئەم دیاردەیە، بۆ ئەم دەستدرێژیە بۆ سەرئازادی لە : نادر عبدالحمید
شکڵی تیرۆری سەردەشت عوسماندا، ئەوە بێت کە ئەمە دیاردەیەکی سادەی کوشتنی کەسێک 
نیە لەالیەن کەسێکی تر یان الیەنێکی سیاسیەوە و بەس، وە داپچڕاو نیە لە مێژویەکی گشتی 

ستان پیایدا تێپەڕیوە، بەڵکو بەرهەمی کێشمەکێشێکی چەند ساڵی ڕابردوە لەنێوان کە کورد
بەرەی ئازادیخوازان و بەرەی کۆنەپەرستی و ئیستیبداد، کە ئەم بەرەی دووەمە توانیویەتی، 
پاشەکشە بە بەرەی یەکەم بەرەی ئازادیخواز بکات، ئەوا لێرەوە تێدەگەین کە 

نها بەرنگاربونەوەیەکی ئاکسیۆنی و کاتی بێت، وە ناشبێت بەرەنگاربونەوەکەش ناتوانێت تە
چاوەڕێی ئەوە بکەین کە بەچەند چاالکی و ئاکسیۆنێک، بەچەند خۆپێشاندان و نامەی 
ناڕەزایەتی ئەو پارسەنگە الرەی کە لە پڕۆسەیەکی چەند ساڵیدا بەرهەمهاتوە هەروا 

بورژوازی بەپشتیوانەی ئەو بەرەی کۆنەپەرستی و ئیستیبدادی . بەئاسانی ڕاست بێتەوە
پارسەنگە سیاسیە دەتوانێ بەئاسانی تیرۆر ئەنجام بدات، ڕۆژنامە ئەهلیەکان بخاتە ژێر 

بەاڵم بەرەی . فشار و پاڵەپەستۆوە، هەڕەشە لە گۆڤار و ڕۆژنامە و نوسەرانی ئازاد بکات
ی وەالبنێ، ئازادیخواز ناتوانێت هەروا بەئاسانی؛ فشارەکانی بەرەی کۆنەپەرستی لەسەرخۆ

 .و ئەوانەش کە لە پشتی تیرۆرەکەوەن کێشیان بکات بۆ دادگا
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ئازادیخوازانێک کە بەچاوەڕوانیەکی سادەی ئاواوە؛ کە الیان وایە بە چوار نامەی ناڕەزایەتی 
و کەمپینێکی ئیمزاکۆکردنەوە و دوو خۆپێشاندان، تاوانباران دەستگیر دەکرێن و دەدرێنە 

ئاوا سەرەتا زۆر بەگەرموگوڕیەوە هەڵدەسوڕێن، بەاڵم دوای دادگا، ئازادیخوازانێکی 
ماوەیەک دەبینن، ئەوەی کە چاوەڕوانیان دەکرد هەروا بەئاسانی نایەتەدی و بەرەی 
کۆنەپەرستی دژە ئازادیش پەرچەکرداری توند دەنوێنێت، ئەوا توشی جۆرێک لە نائومێدی و 

زمونە مێژووییەکانی هەموو وە لەڕاستیدا ئە. پاشەکشە و سستی لە هەڵسوڕان دێن
بزوتنەوەیەکی جەماوەری و شۆڕشێکی جەماوەری ئەوە نیشان دەدات کە لە پرۆسەی 
کێشمەکێش لە نێوان بەرەی شۆڕش و بەرەی دژەشۆڕشدا، لە قۆناغەکانی پاشەکشە و کپ 
بونەوەدا لەزۆر کاتدا جەماوەر توشی جۆرێک لە نائومێدی، بەرچاوتاریکی و 

.   ون و بگرە ڕابەرانێکیش هەڵگەڕاونەتەوە و تۆبەیان کردووەپەشیمانکاریش هاتو
وەباسکردنی تەنها بۆ تیشک . خۆشبەختانە ئێمە ئێستا لەبەرامبەر حاڵەتێکی ئاوەهادا نین

 .خستنەسەر فکرەکەی سەرەوە بوو

بەڵێ لەوەاڵمی پرسیارەکەتاندا جەماوەری ئازادیخواز دەبێت چۆن ڕوبەڕوی ئەم هێرشانە 
ەڵێین ئەو جەماوەرە دەبێت لە ڕیزێکی یەکگرتووی بەرین، بە خواستی ڕۆشنەوە، ببێتەوە؟ د

بەاڵم ئەمە تەنها بە بەیاننامە، بانگەواز و . جارێکیتر بێتەوە سەرشەقامی شارەکان
-ئیرادەگەرێتی نایەتەدی، بەڵکو پێویستی بە هێنانەدی ئاڵوگۆڕێکی هەمەالیەنەی فکری

ەوەکە و هەروەها لەناو ڕابەران و هەڵسوڕاوانی سیاسی و عەمەلی هەیە لەناو بزوتن
ئەوەش پێویستی بەکارێکی هەمەالیەن، ڕیشەیی و دەستەجەمعی هەیە هەر . بزوتنەوەکەشدا

لە هەوڵدان بۆ هاوئاهەنگ کردنی کاروچاالکیەکانی تەواوی کۆمیتە و کەمپینەکانی دەرەوەی 
رتن و وەالنانی ئاسۆی واڵت بەیەکەوە و بەناوەوەی کوردستان تا دەگا بە ڕەخنەگ

لیبراڵی زاڵ و دەرکێشانەدەرەوەی بزوتنەوەکە بەعەمەلی لەژێر باڵی ئەم -ناسیونال
ئاسۆیەدا، تا دەگا بەڕەخنە لە سکتاریستی بەشێک لە چەپ و کێشکردنی بۆ کاری هاوبەش 

 .لەدەرونی ئەو بزوتنەوە ئازادیخواز و دیموکراتیکەدا

سەرەداوی چەند بابەتێکی گرینگ هاتۆتە گۆڕێ، باس لە لەوەاڵمی پرسیاری دوەمدا : نێوەند
سیاسی و عەمەلی لەناو بزوتنەوەکە دەکەی، -پێویستی ئاڵوگۆڕێکی هەمەالیەنەی فکری
لیبراڵی زاڵ و دەرکێشانەدەرەوەی بزوتنەوەکە -لەوانە باسی وەالنانی ئاسۆی ناسیونال

ویستە؟ وەئایا ئیمکانی هاتنەدی ئەم ئاڵوگۆڕە بۆچی پێ. بەعەمەلی لەژێر باڵی ئەم ئاسۆیەدا
 هەیە؟

لە بڕیارنامەی خۆماندا لە " ڕەوەندی سۆشیالیستی کرێکاری"ئێمە لە : نادر عبدالحمید
دا، باسمان لەوە کردووە کە نەک تەنها لەبەرئەوەی 7505-0-00، لە "چلەی سەردەشت"

تانەی کە ئێمەی چەپ، مارکسیست و کۆمۆنیستین بۆیە نامانەوێت ئاسۆی ناسیونالیس
لیبراڵ بەسەر ئەم بزوتنەوەیەدا زاڵ بێت، و دەمانەوێت ئەم بزوتنەوەش وەک هەموو 
بزوتنەوەیەکی دیموکراتیخواز و ئازادیخواز بکەینە سەکۆی بەرەوپێشبردنی بزوتنەوەی 



 سەردەشت عوسمان
 

978 
 

سۆشیالیستی و شۆڕشی کۆمۆنیستی، بەڵکو بەدیاریکراوی لەبەرئەوەیە کە پەرەسەندن، 
ندنی خواستەکانی ئەم بزوتنەوەیە و لەدووتوێشیدا خواستەکانی گەشەکردن و بەئاکام گەیا

بنەماڵەی سەردەشت عوسمان، هەروەها بەرزکردنەوەی ئەو بزوتنەوە بۆ ئاستێکی وەها کە 
بتوانێت پایەکانی ئیستیبداد لە کوردستاندا تێکبشکێنێت و ئازادی دابینکات پێویستە ئەو 

 .و خواستەکانی گورگانخواردوو دەکرێت ئاسۆیە ڕەخنە بکرێت، دەنا ئەم بزوتنەوەیە

لیبراڵی -سەیرکە، ڕەوتی پەرەسەندنی ڕوداوەکانی چەند مانگی ڕابردوو ئاسۆی ناسیوناڵ
ئاسۆیەک کە سەرۆکی هەرێمی . زاڵ بەسەر ئەم بزوتنەوەیەی بەبنبەست گەیاندووە

دواداچونی کوردستان، حکومەتی هەرێم و دامودەزگاکانی بەرپرس دەکرد لە لێکۆڵینەوە و بە
ەکەی سەرۆکی هەرێم، لە ڕاگەیاندنی "لیژنە"ئەمڕۆ . تاوانەکە و ئاشکراکردنی تاوانباران

خۆیدا سەردەشت عوسمانی نەک هەر بە قوربانی تیرۆر نەناساندوە بەڵكو تاوانباریشی 
بەدوای ئەم ڕاگەیاندنەدا، ئەو بزوتنەوە . کردووە بە بونی پەیوەندی بە تیرۆریستانەوە

یەی کە خوازیاری ئازادیە لە کوردستاندا یا دەبێ ملکەچی وەها لێکۆڵینەوەیەک ناڕەزایەت
کە گەورەترین پایەی ئەو " گۆڕان. "بێت یان ڕاشکاوانە و ڕادیکااڵنە بەرەنگاری بوەستێتەوە

بۆیە لەڕووی بابەتیەوە ئەم بزوتنەوە . ئاسۆیەیە هیچ هەڵوێستێکی ڕەسمی لەبەرامبەردا نیە
ەریە ئازادیخواز و دیموکراتیکە لە ئێستادا ئامادەیە بۆ وەالنانی ئەو ئاسۆ ناڕەزایەتیە جەماو

ئەوەش شتێک نیە لەخۆیا بێتەدی بەڵکو بە دەستپێشکەری . لیبراڵە بەسەریا-ناسیوناڵ
حیزب، ڕێکخراو، هێز و الیەنە چەپ و کۆمۆنیستەکان دێتەدی کە لە جیهانی واقعیدا دەبێ 

ئەوە ئەو . ێکی عەمەلی ڕادیکاڵ بە پالتفۆڕمێکی چەپەوەهەنگاوهەڵگرن بۆ هێنانەدی بلۆک
ئەمڕۆ . ڕێگە واقعی و عەمەلیەیە کەلەبەردەم هەڵسوڕاوان و چاالکوانانی ئەم بوارەدایە

لە دووڕیانێکدایە یان ئەبێ خۆی بدا " بزوتنەوەی سەردەشت عوسمان بۆ بەرگری لە ئازادی"
 .م و تینێکی تر بەخۆیەوە ببینێتبەدەستەوە و بپوکێتەوە یان ئەبێ هەوڵبدرێت گوژ

لیبراڵە -، کە گەورەترین و بەهێزترین پایە و کۆڵەگەی ڕەوتی ناسیونال"گۆڕان"بزوتنەوەی 
ی لیبرااڵنەی فکری و ئەدەبی "ڕەهەند"و " مەڵبەند"لەمڕۆی کوردستاندا کە چەندین 

بە " مپانیای وشەکۆ"ی "کەمپینی بەرگری لە ئازادی ڕادەربڕین"دەورەیانداوە، بەڕاگەیاندنی 
" بزوتنەوەی سەردەشت عوسمان بۆ بەرگری لە ئازادی"عەمەلی خەریکە قاچی خۆی لەناو 

ی -2-00بەرامبەر ڕاگەیاندنی " گۆڕان"بێدەنگی و نەبونی هەڵوێستی ڕەسمی . دێنێتەدەرەوە
ەکەی خۆی بخاتە جێگەی "کەمپین"هاتووە " گۆڕان. "کە ئەوە دەردەخات"لیژنەی لێکۆڵینەوە"
داگرم بۆ ئەو ناڕەایەتیانە و " بزوتنەوە"دەمەوێت لێرەدا پێ لەسەر چەمکی ". زوتنەوەکەب"

بزوتنەوەی سەردەشت "ئەڵبەتە . دا"کەمپین"لێرەشەوە بایەخەکەی تێبگەین لەبەرامبەر 
یش چەندن کەمپینی لەخۆگرتووە بەاڵم ناکرێت بڵێین ئەم "عوسمان بۆ بەرگری لە ئازادی

ش "کۆمپانیای وشە"بەدڵنیاییشەوە کەمپینی . کەمپینێکەبزوتنەوەیە کۆی چەند 
بزوتنەوەیەکی لە پشتەوەیە بەاڵم ئەم بزوتنەوەیە ڕەوتێکی سیاسیە نەک جموجوڵ و 
خرۆشانێکی خەڵکی لەشکڵی بزوتنەوەیەکی جەماوەریدا وەک ئەوەی کە بزوتنەوەکەی 
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رناتیڤێکی بۆ ئاڵتە" گۆڕان.  "سەردەشت عوسمان و کەمپینەکانی تەعبیری لێدەکەن
بزوتنەوەکە هێناوەتە ئاراوە کەمانا عەمەلیەکەی ئاشبەتاڵ پێکردنی بزوتنەوەکەیە و سەرنج 
ڕاکێشان و کەنالێزەکردنی ناڕەزایەتیەکانە لە قاڵب و شێوازێکی لیبراالنە، ڕۆشنبیرانەی 

هەر بۆیە لەڕوانگەی . ناجەماوەری زۆر بەرتەسکتر و لەخوارتری بزوتنەوە جەماوەریەکە
زیندوڕاگرتن و بوژانەوە و بەرەوپێشبردنی بزوتنەوەکە ناچارین کە بچینە جەنگی ئەم ئاسۆ 

وە لەکاتێکدا گەورەترین و بەهێزترین کۆڵەگەی ئەو ئاسۆیە خەریکە  . لیبراڵە-ناسیوناڵ
وەئەوە . پشت بکاتە بزوتنەوەکە ئەوە باشترین هەل دێنێتەئاراوە بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە

ر نوسین و ڕاگەیاندنی حیزبەکان نایەتەدی بەڵکو کارێکی سیاسی عەمەلی تەنها بە وتا
 .گەرەکە کە بتوانێت لە سەر زەوی بەرەیەکی ڕادیکاڵ بەپالتفۆڕمێکی چەپەوە بێنێتەدی

چەپەکان زۆر چاالکانە لەم بزوتنەوەیەدا بەشدار بوون، ئەوەتا گۆڤاری دەستور : نێوەند
حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری "لە کوردستاندا تەنها حیزب  42باس لەوە دەکات کە لە کۆی 

بەاڵم ئێوە . بووە" پارتی"کە و  "لیژنەی لێکۆڵینەوە"هەڵوێستی ڕاشکاوانەی دژی " کوردستان
 لەدوتوێی وەاڵمی پرسیاری دووەمدا باس لە ڕەخنەگرتن لە چەپ دەکەن؟ بۆچی؟

کە حیزبی ناوبراو تاکە سەرەتا پێویستە ئەو زانیاریە ڕاست بکەینەوە : نادر عبدالحمید
حیزبی "حیزب نەبووە لەو مەیدانەدا، بەڵکو هەموو حیزب و ڕێکخراوە چەپەکان لەوانە 

ڕەوەندی "و ئێمەش لە " یەکیەتی کۆمۆنیستەکان"، "چەپی عێراق-کۆمۆنیستی کرێکاری
هەروەها زۆرێک لە کۆڕوکۆمەڵ " پارتی چەپی کوردستان"و " سۆشیالیستی کرێکاری

پی بێناونیشان هەم زۆر چاالکانە لە کەمپینەکان و بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکەدا ی چە(مەحفەل)
بەشداربوون چ لەناوخۆی کوردستان و چ لەواڵتانی دەرەوە، وەهەم هەڵوێستیان زۆر 

 .ئەمەش شتێک نیە ئیدیعا بێت بەڵکو بە دۆکیومێت لەبەردەستدایە. ڕاشکاوانە بووە

و ڕێکخراوە چەپەکان و هەڵسوڕاوانی چەپ زۆر  دروستە هەروەک ئاماژەتان پێکرد، حیزب
چاالکانە بەشداری ئەم بزوتنەوەیە بوون، بەاڵم مەسەلەکە ئەوەیە کەدەبێ ئاستی بەشداری و 

حیزبێک یان ڕێکخراوێکی چەپ و . دەخالەتی چەپ بەرز بکرێتەوە بۆ ئاستی ڕابەڕایەتی
ابەرایەتی ئەو بزوتنەوەی کۆمۆنیستم نیشانبدە کە جگە لە بەشداری چاالکانە ئیدیعای ڕ

ئێمە هەوڵدەدەین کە چەپ ببێتە خاوەنی . کردبێ؟ ئەمە ئەو واقیەتەیە کە ئێمە پێی ڕازی نین
ئەڵبەتە هێنانەدی عەمەلی ئەو . سیاسەتێک لە دەرونی ئەو بزوتنەوەیەدا کە بیکاتە ڕابەر

رادەی سیاسی بەستەگی تەنها بە خواست و ئی( بوونی چەپ بەڕابەری بزوتنەوەکە)سیاسەتە 
بەاڵم ئەوەی کە پەیوەستە بە . ئێمەوە نیە و هۆکار و فاکتۆری مادی تریش تیایدا بەشدارە

خودی چەپ خۆیەوە، پێویستە سەرەتا پێشمەرجی ئەوکارە کە سیاسەت و تاکتیکی دروستە 
لەم مەیدانە بگرێتەبەر، پاشان لێرەوە بەدوای هەموارکردنی گرێوگۆڵە مادیەکانی پێشڕەوی 

 .وە بێت بەرەو ڕابەرایەتیخۆیە
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هەموو چاالکیەک، ئاکسیۆنێک و هەوڵ و کۆششێک لەالیەن حیزبەکان، ڕێکخراوە 
سیاسیەکان، کۆمیەتە و کەمپینەکان و کۆڕوکۆمەڵ و ناوەندەکانی هەڵسوڕاو لە ناو 

، جێگەی دەستخۆشانە و ڕێزلێگرتنە "بزوتنەوەی سەردەشت عوسمان بۆ بەرگری لە ئازادی"
و دانانی لەمپەرێک " پارتی"سیاسی خۆشیان هەیە، النی کەم لە ڕیسواکاری و بایەخی 

لەبەردەم دەست درێژی زیاتری بۆ سەر ئازادیەکان لە کوردستاندا، بەاڵم ئەوەی جەماوەری 
ئازادیخواز، توێژە کۆمەاڵیەتیەکانی تینوی ئازادی و دیموکراسی، کرێکاران و 

کگرتوو و خاوەن ئامانج و پەرچەم، وەک زەحمەتکێشانی بێ مافکراو، لە ڕیزێکی یە
دیوارێکی پۆاڵین دێنێتە بەردەم بەرەی کۆنەپەرستی، ئەوە کارێکی دەستەجەمعی، ڕیشەیی و 

ئەمە بەم مانایە نیە کە ئێستا دەستبەردای ئاکسیۆن و چاالکیەکان . ژێرەوەیی درێژماوەییە
دا خەریکی کارێکی وەها بین، بین، ڕیزەکانی ئەو بزوتنەوە بەجێبهێڵین و بچین لە خەڵوەتگا

نا بەڵکو ئەبێ لە ڕوانگە و ئاسۆیەکی ئاواهیەوە، چاالکیەکانی ئەمڕۆ بەڕێبخەین و 
 .بەرفراوانتریشیان بکەین

ئەم ڕوانگە و ئەم ئاسۆیە ئەوە دەخوازێت بۆ ڕێکخستن و ڕابەرایەتی کردنی بزوتنەوەی 
بزوتنەوەیەدا بلۆکێکی چەپ و ، پێویستە لەدەرونی ئەم "سەردەشت عوسمان"ئازادیخوازی 

ڕادیکاڵ لە حیزب، ڕێکخراوە سیاسی و کۆڕوکۆمەڵە چەپ و ڕادیکاڵەکان پێک بێت و بتوانن 
ڕەوەندی "ئێمە لە . ئااڵی پالتفۆڕمێکی چەپ و ڕادیکاڵ لەدەرونی ئەم بزوتنەوەیەدا هەڵبدەن

-00لەبەرواری  ، هەر زوو بڕیارنامەیەکمان لەوبارەوە ڕاگەیاندوە"سۆشیالیستی کرێکاری
0-7505. 

هەر حیزب وهێز و الیەنێکی چەپ مافی خۆیانە کە هەڵسن بە ئاکسیۆن و چاالکی سەربەخۆی 
خۆیان، بەاڵم کاتێک حیزبێک بانگەواز دەربکات بۆ هاتنەمەیدانی جەماوەری ئازادیخواز بۆ 

ڕوو کە بەبێ ئەوەی سیاسەتێک بخاتە" پارتی"وەستانەوە بەدژی ملهوڕیەکان و ئیستیبدادی 
خۆی هەڵسێت . چۆن ئەو جەماوەرەی دێتە مەیدان لەناو ئەو بزوتنەوەیەدا یەکگرتوو بکرێت

بە ئاکسیۆن و چاالکی خۆی بەدابڕاوی لە ڕیزێکی بەرین لە هەڵسوڕاوانی چەپ و ڕادیکاڵ کە 
ئیتر ئەمە دەرکێکی ئاکسیۆنیستیە بۆ ئەرکی ڕێکخستن و . چاالکن لەناو ئەو بزوتنەوەیەدا

یەتی کردنی بزوتنەوەیەکی دیموکراتخواز و ئازادیخوازی لەو چەشنەی سەردەشت ڕابەرا
ئەمە مانا عەمەلیەکەی سکتاریست بونە لەبەرامبەر بزوتنەوەکەدا، خۆ جیا . عوسماندا

کردنەوەیە لە بزوتنەوەکە وەک سکتێک، کە ئامانج لە ئاکسیۆن و چاالکی؛ زەق کردنەوە و 
ئامانج پتەوکردن، بەرفراوانکردنی بزوتنەوەکە و هێنانە دەرخستنی ناوی حیزبە بەرلەوەی 

چەمکی سکتاریست لێرەدا بەمانای مامەڵەی حیزب و گروپێک لەگەڵ حیزب و . مەیدانی بێت
گروپێکی تر بەکار ناهێنم بەڵکو بەمانای سکتاریست بوون بەرامبەر بزوتنەوە جەماوەریەکە 

 .بەکار دەبەم

، لەناوەڕۆکی خۆیدا "ەوەی سەردەشت عوسمانبزوتن"لە کۆتاییدا ئەوە بڵێم کە 
نە بزوتنەوەیەکی کرێکاریە و نە . بزوتنەوەیەکی ناڕەزایەتی دیموکراتیک و ئازادیخوازە
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بەشداری چاالکانە و ڕابەرایەتی چەپ و کۆمۆنیستەکانیش دەیکاتە بزوتنەوەیەکی 
کە بزوتنەوەیەکی  وە لەبارودۆخێکدا ئەم بزوتنەوە دیموکراتیکە سەرهەڵدەدات. سۆشیالیستی

کرێکاری سەربەخۆ و ڕێکخراو، هەروەها حیزبێکی چەپ و مارکسیستی خاوەن ئیتۆریتە 
لێرەوە بەرپرسیاریەتی چەپ و کۆمۆنیزم لەبەرامبەر ئەو . لەمرۆی کوردستان لەمەیداندا نیە

بزوتنەوەیەدا گرتنەبەری سیاسەت و تاکتیکی دروستی وایە کە هەم بتوانێت یەکپارچەیی 
لیبڕاڵ بڕەوەوێنێتەوە -نەوەکە بپارێزێت و هەم بتوانێت ئاسۆی زاڵی ناسیوناڵبزوت

هەر ئەم . کەدا ڕامان گەیاندوە"بڕیارنامە"بەسەریا، ئەوە ئەو سیاسەتەیە کە ئێمە لە 
سیاسەتەشە کە ئیمکان بە هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکان دەدات؛ الیەک بەرهەمەکانی ئەم 

ەی کرێکاری و سۆشیالیستیەوە، وە لەالیەکی تریشەوە بزوتنەوەیە بخەنە خزمەت بزوتنەو
چەپ و کۆمۆنیزم وەک ئاڵتەرناتیڤ بخاتە بەردەستی کۆمەڵگە، بۆ ڕابەرایەتی تەواوی 

 .بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی تری توێژە ناڕازیەکان

لە کۆتاییدا دەپرسم داهاتوی ئەم بزوتنەوەیە و ئایندەکەی لە گرەوی چیدا : نێوەند
 ؟دەبیننەوە

ئایندەکەی پەیوەستە بەپێشڕەوی لە دوو بواردا؛ یەکەم ئەم بزوتنەوەیە لە : نادر عبدالحمید
پەرەسەندنی خۆیدا، تاچەند پێشڕەوی کردوە بەرامبەربە بەرەی دژ بەخۆی، دوەم لەو 

سەرهەڵدانی  .ڕەوەندەشدا، تاچەند توانیویەتی ناکۆکیە دەرونیەکانی خۆی یەکالیی بکاتەوە
ە ڕاستەوخۆ بەدوای تیرۆری سەردەشت عوسماندا لە سەرەتای مانگی ئەم بزوتنەوەی

-00]تا رۆژی چلەی سەردەشت کە ناوەڕاستی مانگی شەشی ئەمساڵ [ 7505-0-0]پێنجەوە
. بوو، ئەو ماوەیە قۆناغی یەکەم، قۆناغی گەشە و پەرەسەندنی بزوتنەوەکە بوو[  0-7505

تاندا بەتایبەتی لە شکڵی دەسەاڵتی قۆناغێکە کە کۆنەپەرستی و ئیستیبداد لە کوردس
کەوە، الیەک بزوتنەوەکە سستی و "چلە"بەاڵم بەدوای . دا پاشەکشەی پێدەکرێت"پارتی"

خۆی گورج دەکاتەوە و بەپالن هەنگاو " پارتی"خاوی تێدەکەوێت، وە لەالیەکی تریشەوە 
 و پاشان هەڕەشە لە نوسەران و( ی پایتەخت)دەنێت بۆ کۆنترۆڵ کردنی هەولێر

ئەمە . ڕۆژنامەوانان، ئینجا فشاری تۆمارکردنی داوای یاسایی لەسەر رۆژنامە ئەهلیەکان
دا، سەرەتای  7505-2-00کە، لە "لیژنەی لێکۆڵینەوە"ڕاگەیاندنی .  قۆناغی دوەمی بوو

قۆناغی سێهەمە و دەتوانین سەرنجی گەلێک ئاڵوگۆڕ و دیاردە بدەین لەو بزوتنەوەیەدا کە 
لیژنەی "لەوانە شانۆسازیەک کە لە ڕاگەیاندنی . ەدا هاتونەدتەدیلەم قۆناغی سێهەم

ئێستا الی ڕای . کەدا خراوەتەڕوو، گومان و نارۆشەنی نەهێشت لەسەر تیرۆرەکە"لێکۆڵینەوە
، دەستیان لەم تاوانەدا "بنەماڵە"ەکەی "پارتی"و " پاراستن"گشتی کوردستان ڕۆشنە کە 

ەماوەری ئازادیخواز بۆ خرۆشان و هاتنەسەر شەقام هەیە، بەاڵم پەرچەکردار و ئامادەیی ج
الکەی . ە"پارتی"ئەم ناکۆکیەش الیەک خاوبونەوەی بزوتنەوەکە و هەڕەشەکانی . چۆتەدواوە

. لیبراڵی زاڵە بەسەر ئەم بزوتنەوەیەدا-تری بەرهەمی بنبەست بونی ئاسۆی ناسیونال
کە ڕەوتی پەرەسەندنی  ئاڵوگۆڕێکی تر کە لەقۆناغی سێهەمدا بەدی دەکرێت، ئەوەیە
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بزوتنەوەکە لە چەند مانگی ڕابردودا بۆتە هۆی ئەوە کە سیما و ڕوخساری چەپ لەدەرەوەی 
واڵت بەم بزوتنەوەیەوە دیار بێت، بەاڵم لەناوخۆی کوردستاندا جێ پەنجەی چەپ بەڕوونی 

 .دیار نیە و نابیندرێت

، "پارتی"روزەنگی دەسەاڵتی یەکەم زەب: ئەم بزوتنەوەیە لەسێ الوە لەژێر مەنگەنەدایە
توانای مانۆڕ و فریوکاریەکانی ئەو حیزبە بۆ کپکردنەوە، دامرکاندنەوە و سەرکوتی 

لیبراڵ و ڕیفۆرمیستی زاڵ بەسەر خودی -دوەم    ئاسۆی ناسیونال.   بزوتنەوەکە  
سەر سکتاریزمی زاڵ بە: سێهەم.   بزوتنەوەکەدا کە ئەم بزوتنەوەیە بە نەزۆکی دەهێڵێتەوە  

کە ڕێگرە لە هێنانەدی بلۆکێکی ڕادیکاڵ لەدەرونی ئەو بزوتنەوە . بزوتنەوەی چەپدا
 .ئازادیخوازە دیموکراتیکەدا  

بەواتایەکی . داهاتوی بزوتنەوەکە پەیوەستە بەوەوە تاچەند لەژێر ئەم مەنگەنانە دێتەدرەوە
یە کە لەهەناوی ئەم تر داهاتوەکەی لەگرەوی هەموارکردن و چارەسەرکردنی ئەو ناکۆکیانەدا

ئەم ناکۆکیانە شتێک نین تەنها پەیوەست بن بەم بزوتنەوە دیاری کراوە، . بزوتنەوە دایە
بەڵکو ئەم ناکۆکیانە لە هەناوی هەموو بزوتنەوەیەکی ناڕەزایەتی جەماوەری، دیموکرات و 

تاڵە  بزوتنەوەی جەماوەری بەپێی پێناسە هەموو ئەو ڕەوت، مەڵبەند و. ئازادیخوازدا هەن
دا لەساتێکی مێژویی "جەماوەرە"سیاسی و حیزبیانە دەگرێتەخۆ کە لەناو ئەو -فکری

بزوتنەوەکەی سەردەشت عوسمانیش سەنتەری بەیەکگەیشتنی . دیاریکراودا بونیان هەیە
ئەم بزوتنەوەیە لەهەناوی خۆیدا دوو بەرەی . ڕەوتە فکری و سیاسیە جۆراوجۆرەکانە

ی چەپی ڕادیکاڵ و بەرەیەکی لیبرالی پەرلەمانتاریست، ناکۆکی کۆکردۆتەوە، بەرەیەک
تا ئەو . هەر بەرەیەکیش بگری ڕیزەکانی ناوخۆی پڕە لەناکۆکی. ڕیفۆرمیست و سازشکار

شوێنەی پەیوەستە بە بەرەی چەپەوە؛ لەوپەری چەپی ناسیونالیست و ئاناڕشیستەوە، تا 
سەتێکی ڕون و ئاشکراوە تیا جا چ سکتاریست و چ واقیع بین بە سیا" کۆمۆنیست"چەپێکی 

هەڵسوڕاون، ئەمە بەرەیەکی چەپی الواز و بێسەروبەرەیە لەناو ئەم بزوتنەوەدا، بەاڵم 
لیبرالەکانی کوردستان تا ڕادەیەک لەهێزێکی بەرفراوانتر بەهرەمەندن و -بەرەی ناسیونال

وەکەدا، هاوئاهەنگن لەناوخۆیاندا لەچاو بەرەی چەپ و ئاسۆکەشیان زاڵە بەسەر بزوتنە
ە خەریکی فاتیحا خوێندنە بۆ "بزوتنەوەی گۆڕان"بەشی هەرەسەرەکی ئەم بەرەیە کە 

ی خۆیەتی، بەشێکی تریشی کە "وشە"بزوتنەوەی سەردەشت عوسمان و سەرگەرمی کەمپینی 
نوسەران و ڕۆژنامەوانانن، لە سەنتەر و مەڵبەندە فکری و ئەدەبیەکاندا کاردەکەن و 

کانەوەن، ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی فکر و ڕادەربین بەدەوری ڕۆژنامە ئەهلیە
مەسەلەیەکی حەیاتیە بۆیان بۆیە ئەیانەوێت بەردەوامی بەهەوڵ و کۆششەکانی خۆیان 

لیبراڵ، وەک قەوارەیەکی پەرلەمانی -وەک فڕاکسیۆنێکی سیاسی ناسیوناڵ" گۆڕان. "بدەن
اراستنی ئەو بەرژەوەندیانە خۆی هەیە کە پ( وبەمانایەک حیزبی)بەرژەوەندی تایبەتی 

و ناچاری دەکات بزوتنەوەکە بکاتە قوربانی " پارتی"ناچار بەسەوداوماڵەی دەکات لەگەڵ 
بەرژەوەندیەکانی خۆی، لێڕەشەوە دەیخاتە ناکۆکیەوە لەگەڵ فڕاکسیۆنەکەی تر لە 
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وە لە ئەم بزوتنەوە بەم شکڵە هەڵیتوپەڵیتەیە. ڕۆشنیران و نوسەرانی لیبراڵ و ئازادیخواز
. بۆتەوە" پارتی"ناوخۆیدا؛ ڕوبەڕوی بەرەی کۆنەپەرستی خاوەن دەسەاڵت و زەبروزەنگی 

دیارە کە بزوتنەوەیەکی ئاوا لەڕوی سیاسیەوە توانای پێشڕەویەکانی سنوردارە و هێزی 
ئەسڵی  .دا الوازە"پارتی"خۆڕاگری لەبەرامبەر بەرەی کۆنەپەرستی و زەبروزەنگی دەسەاڵتی 

ەیە کەچۆنچۆنی ئەم بزوتنەوەیە لەم حاڵەتە الواز و شەپڕێویە مەسەلەکە ئەو
دەهێنرێتەدەرەوە و بەرزدەکرێتەوە بۆ ئاستی بزوتنەوەیەکی ئازادیخوازی بەهێز، توندوتۆڵ 

دا "پارتی"و لێکهەڵپێکراو لەناوخۆیدا، کە بتوانێت لەبەرامبەر سەرکوتگەریەکانی 
یەکی سەربەخۆی جەماوەری بۆ لێکۆڵینەوە بوەستێتەوە و ناچاری بکات بەپێکهێنانی لیژنە

ڕەوەندی "ڕێگەی واقعی، عەقاڵنە و مارکسیستی ئەو سیاسەتەیە کە . لە تیرۆری سەردەشت
هێنانەدی بلۆکێکی ڕادیکال . کەی خۆیدا ڕایگەیاندوە"بڕیارنامە"لە " سۆشیالیستی کرێکاری

ەیەی کە ئەم سیاسەتە بەو ئەنداز. لەدەرونی ئەم بزوتنەوەیەدا بە پالتفۆڕمێکی چەپەوە
دەچێتە پێشەوە بەو ئەندازەیە ئاسۆی بوژانەوە و گەشەکردن و بەهێزبوونی مسۆگەر 

هەموو بزوتنەوەیەکی دیموکراتیک و ئازادیخواز لەساتەوەختێکدا، لەسەر بنەمای  .دەکرێت
کۆمەڵێک فاکتۆری مادی سەرهەڵدەدات و بە پڕۆسەیەکدا تێپەڕ دەبێت، لەم پڕۆسەیەدا 

ئەگەر فرسەت نەیەتەپێشەوە بۆ یەکالکردنەوەی . ە دەرونیەکانی دەپشکوێنناکۆکی
ناکۆکیەکان، وەیا ئەگەر لەباریش ببرێت و بخنکێندرێت، مادام هۆکارە مادیەکانی لە بونی 
کۆنەپەرستی و ئیستیبدادی بورژوازی لەئارادابن ئەوا لە چرکەساتێکی تردا، بەبۆنەیەکی تر 

 .شکڵ و شێوەیەکی تردا سەرهەڵدەداتەوە و لەسەر مەسەلەیەکی تر، لە

وەک بزوتنەوەیەکی ناڕەزایەتی بەدوای چەند مانگێکدا لە ئاکامدا  7550خۆپێشاندانەکانی 
ئەم . پوکایەوە، بەاڵم ناتوانین بڵێین ئەم بزوتنەوەیە هیچی لەدوای خۆی بەجێنەهێشت

امبەر هەردوو حیزبی بزوتنەوە ئاڵوگۆڕیەکی ڕیشەیی لە ڕوانەگەی خەڵکی کوردستاندا بەر
ئەمڕۆ بەشکڵێکی شاراوە لە  7550لێرەوە ڕوحی خۆپێشاندانەکانی . دەسەاڵتدار هێنایەدی

بەدڵنیاییشەوە لەسبەی سەرهەڵدانی هەر بزوتنەوەیەکی . بزوتنەوەکەی سەردەشتدا ئامادەیە
ئامادە  7505ناڕەزایەتی و ئازادیخوازی تریشدا ڕوحی بزوتنەوەکەی سەردەشت عوسمانی 

لەوەدا دەبێت کە ئەزمونێکی  7550جیاوازیەکەشی لە ڕوحی خۆپێشاندانەکانی . دەبێت
لیبرال و کردنەدەرەوەی -ئیزافی دەخاتەڕوو ئەویش چۆنیەتی وەالنانی ئاسۆی ناسیونال

سکتاریزمە لەبزوتنەوەیەکی ئازادیخواز و دیموکراتیکدا، نەک هەر بە وتار نوسین و 
ئەمە ئەو . یاسەتێکی عەمەلی، عەقاڵنی و مارکسیستیبەیاننامە دەرکردن بەڵکو بە س

لە بزوتنەوەی سەردەشت عوسماندا " ڕەوەندی سۆشیالیستی کرێکاری"سیاسەتەیە کە 
ئێمە ئاگاهانە دەبێ ئەو پردانە لەنێوان ئەزمونی بزوتنەوەکان دامەزرێنین بۆ . خاوەنیەتی

 .نەوەکانی داهاتووی هەڵسوڕاوانی چەپ و مارکسیست

 7505بەری ئۆکتۆ 00
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ری ئازادی بۆ یکهی پهپرۆژه
 شت عوسمانردهەس
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 شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهمپینی پرۆژهیاندنی کهراگه

 !ڵکی ئازادیخوازی کوردستانخه

 !کاننووسان و روناکبیریهری و ڕۆژنامهماوهسیاسی و جهنهالیه

 !تیرۆرلهنگهاتوو دهری نارازی و بهماوهجه
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ش بوونی ئێوهڵماندا بوون و بهگهشت دا لهردهساتی تیرۆری سهکارهلهی کهوانهموو ئههه
 !ینمول بکهحهتهقورسهمهو خهئهتوانیمانئێمه

بهسێك کهکو کهشت و وهردهکو برای سهمن وهم کهکهئاگادارتان دهوهیاندنهم راگهرێگای ئهله
ربڕین و بیروڕا، دژی تیرۆرو ئازادی سیاسی، ئازادی رادهرگری لهخۆمم بۆ بهشێکی ژیانی 

شت نارازی لهردهسهبڕوام وایه که وهیهو سۆنگهله، وهرخانکردوهرکوتی سیاسی تهسه
کانی یدا شارهکهدوای تیرۆرهبهکیش کهیهوهکسانی و قوربانیی ئازادی بوو، بزوتنهەنای

پێناو ئازادی و لهرگری لهی کوردستانیش کشا، بۆ بهوهرهخرۆشاند و تا دهکوردستانی 
مان ههله وهیه(ری ئازادییکهپه)ناوی شت بهردهرێك بۆ سهیکهدروستکردنی پهبوو، ئازادیدا

 .نمیهگهیدا رادهکهم کۆلیژهردهبه لهلێی رفێنرا، واتهدا کهو شوێنهئه

سه. ستدایهر دهبهله" شت عوسمانردهسه"چاپدانی کتێبی لهیدا پرۆژهوهئهڵ گههاوکات له
چاپدانی تهلهستین بهڵدههه، ئێمهوهینهکهکان ئاگادار ئهڕهو گۆڤار و ماڵپهم ڕۆژنامهرجه

وتار و و واوی ئهتهکهکتێبه. ی کتێبێکداچوارچێوهله". شتردهسه"کانی تهواوی نوسراو و بابه
دژی ڕفاندن و کانی لهراسیمهتی و خۆپیشاندان و مهزایهواڵ و ڕیپۆرتاژی نارهیاندن و ههڕاگه

ئامانجی شمان بهو کارهئه. گرێت خۆ دهڕێخرابوون لهنوسراون و به" شت ردهسه"تیرۆری 
ر تیرۆر و رامبهبههلوهستانهڕاستای وهکانی تاکو ئێستا لهوڵدان و کارهموو ههدانی ههدرێژه

 .شتدایهردهئاشکراکردن و دادگاییکردنی تاوانباران و بکوژانی سه

پهر لههه. یهشت ههردهموو دڵسۆزانی ئازادی و سههههاوکاری ئێوهمدا پێویستم بهرکهم ئهله
بکات تا بهشت دروست ردهیام و گیانی سهپهبهرێکی شایستهیکهبتوانێ پهکهوهرتاشهیکه
بتوانین کهوهباری یاساییهزا لهسانێکی شارهها کهروهو ههیهو پرۆژهکی مالی بۆ ئهەکۆم

 .ست بێنیندهشوێنی ناوبراودا بهلهرهیکهو پهرپرس بۆ دادانی ئهنی بهندی الیهزامهەر

 

یانهدا دهم کارهلهم کهکهدهزراوانهزگاو دامهن و دهسو الیهو کهموو ئهوازی ههبانگهوهرلێرههه
شێوازی لهوهندیکردنهیوهرێگای پهیاندن و یان لهی راگهشێوهوێ هاوکار و پشتیوانم بن به

م کهبن بهست ئهیوهپهڵ هاوکارانێک کهگهله. وهنهکانیان ئاگادارم بکهك وهاوکاریهکۆمه
یاندنی ڵ راگهگهلهوهینهکهدرێسی پێویست باڵودهفۆن و ئهلهتهنزیکترین کات ژماره، لهمپینه

لهوهینهکهباڵودهسانهوکهناوی ئهئێمه.نکهکێ مالی دهی کۆمهوانهك بۆ ئهحساب بانکیه
 .شداریان کردوهدا بهیهمپین و پرۆژهو کهی لهسانهوکهموو ئهڵ ناوی ههگهداهاتودا له

بێت بۆ چۆنیهرنج و پێشنێاریکیشتان ههر سههاوکات هه. ڕێز و پێزانینه یهاوکاریتان جێگه
 ینکهپێشوازی لێ ئه کهو کتابه کهرهیکهتی په

 (لیئارام عه) کر عوسمان به



 سەردەشت عوسمان
 

987 
 

 یاندنی هاوپشتیزگای ڕاگهری دهبهڕێوهبه

27-05-2010 

 

  "!شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهپه"م ردهبهڕێگری لهت بهبارهک سهیهوهڕوونکردنه

   
ئامانجێک تاکه "شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهپه"دروستکردنی ستی من لهبهتا مهرهسه

ڵکو به. کوردستاننگی ئازاد لهنگکردنی دهشت و بێدهردهی سهر تیرۆری دڕندانهرامبهبهلهنییه
لهربرینهسمی ناسینی ئازادی ڕادهڕهتاوانباران و بهکی ئاشکراکردن و دادگایی رهئامانجی سه

شت دوایین ردهسهکهکانیترهشتهردهموو سهشت و ههردهئامانجێکی سهوهئه. کوردستان
 شێکهبه کهرهیکهی پهپرۆژهوهشهم ڕوانگهر لههه. کوردستانربرین بێت لهقوربانی ئازادی ڕاده

  .شتردهی سهلهسهمهله

کی نوسراو داواکاریهدا به 7505-50-57وتی ڕێککهلهنم کهیهگهکی دهموو الیهئاگاداری ههبه
ی پارێزگاری شت عوسمان، ئاراستهردهری ئازادی سهیکهندی شوێن و دانانی پهزامهداوای ڕه

دواداچوون بۆ به، فتههه 4ی ڕوانی نزیکهدوای چاوهبه .کرد"وزاد هادینه" ڕێزولێر بههه
قی وهدهمهئه. یم پرسیکهواڵی ئیجازه، ههوهولێر کردهپارێزگاری ههندیم بهیوهجارێکیتر په

  :ولێرهاڵمی پارێزگاری هه

نجامی ئهوهی لێکۆڵینهو تاکوو لێژنهوهبۆتهکال نهیهیهلهسهم مهلهوهتاکو ئێستا لێکۆڵینه"
  "ولێرنێو شاری ههین لهنادهرهیکهو پهتی ئهمۆڵه، ئێمهوهرهدهداتهکۆتایی خۆی نه

ری ئازادی بۆ یکهپه"م دانانی ردهبهلهئاشکرا ڕێگرتنهولێر، بهاڵمی پارێزگاری ههڕاستیدا وهله
رێم، تی ههولێر و حکومهاڵتدارانی شاری ههسهولێر و دهپارێزگای هه". شت عوسمانردهسه
ڵکی و خهر پرسیاری ئێمهرامبهبهونهکهشت، ئهردهی تیرۆری سهلهسهمهت بهبارهسه

ر و دواخستنێک گهری ئازادی، هیچ پاساو و ئهیکهدانانی پهدان بهنهڕێگه. کوردستان
  .ڵناگرێەه

ندیهیوهپه  و هیچ، زۆر نادروستهوهی لێکۆڵینهلێژنهبهکهرهیکهی دانانی پهوهستنهدواتر به
ندین چهوهی لێکۆڵینهلێژنهی بهوهستنهبه. دا نییهوهی لێکۆڵینهو لێژنهکهرهیکهنێوان پهک له

 05دوای بهکیهوهی لێکۆڵینهلێژنهولێر، چونکهاڵمی پارێزگای ههر وهسهخاتهپرسیاری تر ئه
ڵکو تهبه. ننیهڵکی ڕابگهخهبهنییهک هیچ کارێکی دیار شت هێشتا نهردهتیرۆری سهرۆژ له

ئهر بهیکهی دانانی پهوهستنهبه. یاندووهگهڵک نهخهشی بهکهت ڕاستی و دروستی ڕوداوهنانه
ولێر هه له رهیکهو پهین ئهنادهیانی ڕێگه وهن پارێزگارهالیهله وهوهکانی لێکۆڵینهنجامه

و کردوهرۆژی ڕابردودا هیچ شتێکی نهلماندی لهسه وهکردهناوبراو بهی لێژنهچونکه. دابنرێت
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ک ئه، نهوهسترێتهک ببهیهنجامی لێژنهئهبهکهرهکهیهکرێ پهچۆن ئه. هیچ شتێکیش ناکات
  .ش نادیارهکهڵکو خودی لێژنهکانی بهنجامی کاره

ری یکهپه"ر ڕێگری دانانی رامبهبهتی خۆم لهزایهو ناڕهخنهڕهی کهوهدا وێرای ئهمن لێره
ری یکهپه"کهوهمهکهکیش ئاگادار ئهموو الیههه. نمیهگهڕائه" شت عوسمانردهئازادی بۆ سه
بڕیاری و بهڵکی ئازادیخوازای کوردستانهم خهرجهی سهپرۆژه" شت عوسمانردهئازادی بۆ سه

ر ستێ و ههک ناوهیههیچ شێوهبه. تکۆتایی پێنایهاڵتسهدهندێکی حزبی و زگا و ناوههیچ ده
ندی بهرمهڵێك هونهی کۆمهخشانهو خۆبههاوکاری دڵسۆزانهبهکهرهیکهئێستا دروستکردنی په

ڕێز و رز و بهبهمیشهشت بۆ ههردهیامی سهپهئێمه. واوبوندایهتهڵوێست و ئازادیخواز لههه
ت و بوێری و ئینساندۆستی و خسیهنی شهشایاری ئازادیشیکهگرین و پهڕائهوشاوهدره

مپینی که"وازی بانگهوهشهلێره.نوسهشتی ڕۆژنامهردهکسانیخوازی سهئازادیخوازی و یه
ڵکی ئازادیخوازی واوی خهو ته" شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهی دروستکردنی پهپرۆژه

م رخستنی ئهی سهئاراستهکان بهنگاوهی ههوهو خێراکردنهوهفراوانکردنه م بۆکهکوردستان ئه
ری سهیکهکانمان بۆ دانانی پهداواکارییهنگ نابین لهبێده ی کهوهیاندنی ئهو بۆ ڕاگهیهپرۆژه

  .شتردهشت و ئاشکراکردن و دادگاییکردنی تاوانباران و بکوژانی سهرده

 (لیئارام عه)کر عوسمان به

25-06-2010  

 

 !نابێت لە هەولێر بێت ( سەردەشت ) نە بەزیندوویى نە بەمردوویى 

 بەشدار عوسمان    

راستە ئەو گەنجێکى خێرلەخۆ نەدیوى شارى قەاڵو منارە بوو، راستە ئەو رۆژنامەنوسێکى 
خەمخۆرى مەملەکەتى زەرد بوو،راستە ئەو خەمى نەبونى ئازادى و برسیەتى منااڵن و 
بەدبەختى و بێ چارەیى گەنجانى شارەکەى مەشخەڵەت و پرۆژە و بەرنامەى هەمە رۆژەى  

انەدى خۆزگە و خولیاکانى کچ و کوڕانى شارەکەى بە دەیان بوو،راستە ئەو خەونى نەهێن
شەو خەوى لێدەزراند،بۆ نەبونى هێزێک و  دەرکێشانیان لە نەبونى و برسیەتى و 

،بەاڵم لەبەر ئەوەى بەبێ ئامادەبونى بە زیندوویى، تۆمەتیان بۆ دورست کرد ... کۆیالیەتى
ڵکو رێگریشیان بۆ دانانى دورست و نەک هاوکاریش نەبون لە دورستکردنى پەیکەرەکەى بە

کرد و  هەمیشەش لە هەوڵى گوژاندنەوەى پەیامى سەردەشت و وونکردنى وێنە و 
) پەیکەرەکەین لەنێو هزر و دەروونى خەڵکى شارەکەى و مەملەکەتەکەى،نابێت هەڵسوڕاوانى 

رێگە بدەن پەیکەرەکەى لەهەولێر ( کەمپینى سەردەشت عوسمان بۆ ئازادى رادەربرین 
ابندرێت،کە دەبوایە وەکو وەفایەک بەرامبەر گەنج و رۆژنامەنوسێکى شارەکەیان روویان د

نەهاتایە ئەو جۆرە رێگریانە بکەن و گومان و پرسیارەکان لەسەر خۆیان زیاتر و قوڵتر 
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بکەنەوە و هاوکارێک بونایە،بەاڵم بەداخەوە تا ئیستا ئەو مێژوەیان بۆخۆیان تۆمار 
 .ەبونەنەکردووە و رەزامەند ن

گوناهى سەردەشت راستگۆیى بوو،هەست کردن بوو بە ئێش و ئازارەکان،گەیاندنى پەیامى 
نەوەیەکى یاخى بوو بەدەسەاڵت،گوناهى سەردەشت خەون بینین بوو بە دنیایى نایەکسانى 
و ناعەدالەتى،خۆزگە و هیوایەکى گەنجانە بوو بۆ دەست راگەیشتنى هەمووان بێ جیاوازى 

یەتەکانى ژیان،دەبێت ئەو خەون و خولیا و هیوا و ئاواتانەى ئەو گەنجە بە خۆشى و رەفاه
 !رۆژنامەنوسە هێندە سەخت بێت مەترێک زەوى پێ ڕەوا نەبینن بۆ پەیکەرەکەى؟

پەیکەرى ئازادى بۆ رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان ،پرۆژ و بەرنامەى هەزاران ئازادیخواز 
خەڵکانێکى زۆر کۆمەک و هاوکارى ئەو و نوسەر و رۆژنامەنوسە لە سەراسەرى دونیا،

پرۆژەیان کردوە و رۆژانە چاوەڕوانى شەکانەوە و دانانى ئەو پەیکەرەن وەکو رەمزێکى 
ئازادى و رێزگرتنێک لە پەیامە ئازادیخوازەکەى سەردەشت و زیندوراگرتنى وێنە و 
پەیامەکەى،رێگرى لە دانانى، وەستانەوەیە بەرامبەر ئیرادەى هەزاران 

 .خواز،پێشێلکردن و گوێ نەگرتنە لە هەزاران رۆژنامەنوسئازادی

وێنە و پەیکەرى سەردەشت لەنێو دڵ و دەروونى منااڵن و الوان و کچان و کوڕان و پیر و 
پەککەوتوانى ئەم مەملەکەتە و هەموو رۆژنامەنوسان و ئازادیخوازانى دونیایە و  هەمیشە بە 

ووتنە بە شتە (نا ) دى رادەربرینە،رەمزى زیندوویى دەیهێلنەوە،سەردەشت سیمبوڵى ئازا
قەدەغەکراوەکان ،بۆیە پێویستى بە تۆمەت هۆنینەوە و رێگرى ناکات لەبەرامبەر  پەیکەر و 
پەیامەکەى  و ئیستاش دەرفەت  ماوە کارێک بکەن و هەڵوێستێک وەرگرن بۆ مێژووى 

 . مرۆڤایەتى

انى تیادەبێتەوە،جێگاى دز و هەولێر جێگاى ئەنفالچیەکان و بەعسیەکان و  فایلدارەک
گەندەڵەکانى تیادەبێتەوە،جێگاى خائین و جاسوس و مستەشارەکانى تیادەبێتەوە،جێگاى 
شەهوەتباز و سیخور و خۆفرۆشانى تیادەبێتەوە،بەس جێگاى سەردەشتى پاک و بێگەرد و 

تیا  لەشارێکدا جێگاى ئەو هەموو ناشیرینیانەى! هەردەبێت واشبێت .بێکەسى تیا نابێتەوە
 .ببێتەوە نابێت سەردەشت نە بەزیندوویى نە بە مردوویى تیا بێت

رێگەنەدان بە پەیکەرى ئازادى بۆ رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان لەشارى 
هەولێر،هەنگاوێکى ترى دەسەاڵتدارانە بۆ دوورکەوتنەوە لە ئازادى و نزیک بوونەوەى زیاتر 

یەکان تەنانەت بە مردوویش،بۆیە دەبێت لە دیکتاتۆرى و تاکڕەوى و قبوڵ نەکردنى جیاوازی
 .لەگەڵ نارەزایەتى و خۆپیشاندانى توندە رۆژنامەنوسان و ئازادیخوازان بەرەو روو بێتەوە

 

 '' پەیکەری ئازادی سەردەشت عوسمان'
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 !پرۆژەی سەرجەم خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانە و رێگرییەکانی پارێزگاری هەولێر بە توندی ئیدانە دەکەین
سەردەشت )روونکردنەوەیەکی رەخنەگرانەی بەکر عوسمان، برای شەهیدی رۆژنامەنووسلە 

پەیکەری ئازادی سەردەشت "، وەاڵمی رێگرییەکانی پارێزگاری هەولێر بۆ دانانی(عوسمان
کاتێک ئەوان داوای مۆڵەتیان لە پارێزگاری هەولێر کردبوو بۆ دانانی . دایەوە" عوسمان

ێردا، پارێزگاری هەولێر بەمشێوەیە وەاڵمی داواکاری ناوبراو پەیکەرەکە لەناو شاری هەول
تاکو ئێستا لێکۆڵینەوە لەم مەسەلەیە یەکالیی نەبۆتەوە و تاوەکو لیژنەی "دەداتەوە

لێکۆڵینەوە ئەنجامی کۆتایی خۆی نەخاتەڕوو، ئێمە مۆڵەتی ئەو پەیکەرە نادەین لەنێو 
 ".شاری هەولێر

لە شاری هەولێر، دەنگی خۆمان " ن بۆ ئازادی ڕادەبڕینسەردەشت عوسما"ئێمە وەک کەمپینی
پارێزگاری هەولێر بەم رێگرییە . دەخەینە پاڵ دەنگ و نارەزایەتییەکانی بەکر عوسمان

راستەوخۆیە بۆ دانانی پەیکەرەکە و بەستنەوەی بە کاری لیژنەی لێکۆڵینەوە خۆی دەخاتە 
امەنووسان و کوردستان و رۆژنبەردەم پرسیار و رەخنەی نارەزایەتی فراوانی خەڵکی 

 .ئازادیخوزانی دونیا

بە ئەنجامی لیژنەی لێکۆڵنەوە زۆر ( پەیکەری ئازادی سەردەشت عوسمان)بەستنەوەی دانانی 
نادروستە و تەنیا بیانووە بۆ رێگەگرتن لە دانانی پەیکەرەکە لە شاری هەولێر، بەم کارەش 

مانگ  7لەم کەیسە، چونکە ئەوە نزیکەی پرسیارێکی زیاتر دەخاتە سەر لیژنەی لێکۆڵینەوە 
بەسەر تیرۆری سەردەشت تێدەپەڕێت، لیژنەی ناوبراو هیچ کارێکی نەکردووە و هیچی 

ئیتر پەیوەست کردنی دانانی پەیکەرەکە بە ئەنجامەکانی لیژنەی ناوبراو واتە بە . دیارنییە
ۆ دانانى پەیکەرێکى لەو دیارە ب .ە شاری هەولێرداکردەوە رێگە نەدان بە دانانی پەیکەرکە ل

پشتگیرییەکى ( سەردەشت عوسمان)شێوەیە لەدواى رووداوى تیرۆرکردنى رۆژنامەنووس 
لەتەواوى شارو . دروستبوو( پەیکەرى ئازادی سەردەشت عوسمان)جەماوەرى بۆ دانانى 

شارۆچکەکانى هەرێمی کوردستان، خەڵکانێکى دڵسۆز و ئەوانەى باوەڕیان بە ئازادى را 
هەیە لە هەرێمى کوردستان چ لەرێگەى واژووکردن بێت چ لە رێگەى یارمەتیدانى  دەربڕین

ماددی بێت پشتگیرى خۆیان بۆ دروستکردنى ئەم پەیکەرە راگەیاندووە، بەاڵم رێگرى کردن لە 
لەالیەن پارێزگارى هەولێرەوە، پارێزگارى ( پەیکەرى ئازادى سەردەشت عوسمان)دانانى 

رەوە و پێمانوایە ئەو بڕیارە ئەوەندە بڕیارێکی سیاسییە ئەوەندە هەولێر دەخاتە ژێر پرسیا
 .ئیداریی نییە

بە توندی ئیدانەى ئەو ( سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی را دەربڕین)ئێمە وەکو کەمپینى 
هەڵوێستەى پارێزگارى هەولێر دەکەینء داوا لە پارێزگارى هەولێر دەکەین پێداچونەوە بەو 

گەیاندنەکانەوە هۆکارى ئەو رێگرییەى رابگەیەنێت لە دانانى پەیکەرى لە را و بڕیارەیدا بکات
لێرەشەوە تەواوى خەڵکى کوردستان و . ئازادى سەردەشت عوسمان لە شاری هەولێر

ئازادیخوازان لە هەر شوێنێکی دونیا لەم هەڵوێستەى پارێزگارى هەولێر ئاگادار دەکەینەوەو 
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زگارى هەولێر رێگە بە دانانی پەیکەری ئازادی پێمان وایە دەبێ لە زووترین کاتدا پارێ
 .سەردەشت عوسمان بدات لەنێو شاری هەولێر

ئەگەر پارێزگار و دەسەاڵتدارانی هەولێر دەستهەڵنەگرن لە رێگرییەکانیان لەبەردەم 
کەمپینەکەمان ناچار دەبێت هەموو رێگایەکی یاسایی و " پەیکەری ئازادی سەردەشت عوسمان"

ئێمە لێرەدا هەموو الیەک . و جەماوەری بگرێتەبەر لەپێناوی داواکەمان خەباتی دیموکراسی
ئاگادار دەکەینەوە کە بەهیچ شێوەیەک دەستبەرداری ئەو داوایەی خۆمان نابین و پرۆژەی 
دروستکردنی پەیکەرەکە خەریکە تەواو دەبێت و هەموو هەوڵێکی لێبڕاوانە دەگرینە بەر 

 .لە کوردستان( ەردەشت عوسمانپەیکەری ئازادی س)لەپێناوی دانانی

 لە شاری هەولێر( سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی رادەبڕین)کەمپینى 
4\2\7505 

 

 شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهمپینی پڕۆژهکاربوونی کهستبهده

ڕیوه، بهوهه"شت عوسمانردهسه"ری ئازادی بۆ یکهی پهمپینی پڕۆژهیاندنی کهڕێگای ڕاگهله
بانگهمپینهم کهیاندنی ئهلی ، ڕاگهئارام عهکر عوسمان ناسراو بهری دەزگای هاوپشتی، بهبه

 .کاتواز ده

م کهبردنی ئهڕێوهرپرسیارێتی بهبهوهموو توانای خۆمانهههزگای هاوپشتی بهک دهوهئێمه
دهوهوازهم بانگهرێگای ئهو له زانینجێێ خۆمان دهستبهر ئێستایی و دهرکێکی ههئهبهمپینه
 .ێنینگهڕادهمپینهم کهکاربوونی ئهستبه

 :وهمپینهم کهڕێگای ئهلهئێمه

شت ردهیاندنی کتێبی سهچاپگهشت عوسمان و بهردهرێک بۆ سهیکهی دروستکردنی پهپڕۆژه
ماددی و ستهێنانی ئیمکانییاتهدهپێناو بهزانین لهدهمپینهم کهکی ئهرهركی سهئهعوسمان به

وکانی و ڕیکخراوهڵهحزاب و کۆمهم ئهرجهوازی سه، بانگهوهکانیهرییهقانوونی و هونه
وهپێشهککاری بردنهین کۆمهکهڵگا دهکانی کۆمهئازادیخوازهتییهسایهنیی و کهدهڵگای مهەکۆم

 .بنیهم پڕۆژهکانی ئهی کار و چاالکییه

رنچ و سهن و لهبکهندیمان پێوهیوهکرێ په، دهوهفۆنانهلهتهدرێس و ژمارهم ئهڕێگای ئهله
 . کار بینستبهدهیهم پڕۆژهی ئهوهپێشهستۆگرتوو بۆ بردنهئهرکی لهپێشنیار و ئه
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بڕگهم ی لهو هیوایهکین بهموو الیهی ههی ئازادیخوازانهماسهت و حهڕوانی هیمهچاوه
کوردستاندا، پانتاییهربڕین لهئازادیی و ئازادیی ڕادهرگری لهی بهنووسسازهچارهمێژووییه
 .مێنێتوارێکییان نهکوردستاندا ، ئاسهرکوت و دژی ئازادی لهکانی سه

ی نانهس و الیهو کهموو ئهنین بۆ ههیهگهنزیکترین کاتدا زانیاری پێویستتان پێ ڕائهلهئێمه
ک و کار ئاسانی زیاتر لهر پێداویستیهبۆ هه. بنکهمپینهندامی کهوێت هاوکار و ئهیانهئهکه

 .بگرنندیمان پێوهیوهفۆن و ئیمایل پهلهڕێگای ته

 :نبکهندیمان پێوهیوهپهوهم ڕێگایانهتوانن لهئێستادا ئهله

 5530240347005د حمهباس ئهعه

abbasahmad8@hotmail.com 

Sardashtosman87@gmail.com 

 یاندنی هاوپشتیزگای ڕاگهده

7505-50-72 

 م حساب بانکیهکانتان بنێێرن بۆ  ئهکهتوانن کۆمهلە ووالتی سوید ئه 

rakam hisabi: 5001 33 38 900 

bank : SEB bank 

naw: noradin kadir 

 حساب بانکیهم کانتان بنێێرن بۆ  ئهکهتوانن کۆمهلە ووالتی سویسرا ئه

Fuad Aziz 

Hohlstrasse 171 

0553 Zürich 

swisra (swiss) 

Tel 0041 796 376 458 

 م حساب بانکیهکانتان بنێێرن بۆ  ئهکهتوانن کۆمهلە ووالتی هۆڵەندا ئه
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ING bank ناوی بانک 

K Issa ناوی خاوەن حساب 

 ژمارەی حساب بانکی 

Nieuw-vennep ناوی شارەکە 

Nederland, Holland ناوی وواڵت 

 ژمارە تەلەفۆنی جەالل سۆفی   554000305503

  

ن بۆ ناردنی بکهوهفوونهلهم ئیمایل و تهندی بهیوهتوانن پهریتانیا ئهبۆ ووالتی به
 کانتانەکۆمەک

asobalabarz116@hotmail.com  

tel/ 00447895636633 

aso goran  

London 

 یەکۆمەکەکانتان بنێرن بۆ ئەم حساب بانکیتوانن بۆ ووالتی نەرویج ئه

Sarko Omar Ali 

Bank: Skandiabanken 

jmarehsab : 9713 61 72151 

email:sarko98@yahoo.com 

  

 بۆ کوردستان ئەتوانن پەیوەندی بکەن بە ڕۆژنامەنوس ڕەحمان غەریب

 552032250074455: تەلەفۆن

rahmangarib@yahoo.com  
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 انن کۆمەکەکانتان بنێرن بۆ ئەم حساب بانکی یەبۆ واڵتی کەنەدا ئەتو

550.002.030.0000 

jalalsaeed1@hotmail.com 

Iraqian federation of Refugees 

Banking Information: 

Canadian Dollar Bank Account 

Financial Institution: TD Canada Trust 

Address: 1846 Lawrence at Pharmacy 

Scarborough, Ontario 

Toronto 

N1H 7P7 

Institution Number: 004 

 Branch: 0192 

 Account Number: 7600-5223998 

 بۆ واڵتی دانیمارک ئەتوانن کۆمەکەکانتان بنێرن بۆ ئەم حساب بانکی یە

HIDAYAT  HAMA  ALI 

 konto nuber  3600485342 

 nawi  bank   Danske Bank 

   talafun  004540318544 

 emiail   hidayat_malaali@yahoo.com 

 یە بگەیەننلە شاری هەولێر ئەتوانن کۆمەکەکان بەم پەیوەندی 
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rebin rasul 

jmara tel.00964.75o4481577 

rebinrasul@yahoo.com  

 بۆ واڵتی فینالند ئەتوانن کۆمەکەکانتان بنێرن بۆ ئەم حساب بانکی یە 

Maruf abdulla gulala 

Nordea 102535-87310 

Tel-040-7638892 

Tel-0445010754 

Email-bnarmustafa@yahoo.co.uk 

 

 ری ئازادییکهپهبۆ پشتگیری لهنداوههۆڵهوازێک لهبانگه

عنهو پاڵپشتی مهین بۆ پشتگیری داراییکهندا بانگهێشت ئهندی کوردی دانیشتووی هۆڵهوهڕه
رگ ڕایگهمهی جوانه(شت عوسمانردهسه)، برای (عوسمانکر به)ی کاک یهپڕۆژهووی له

شوێنی کو مۆنومێنتی ئازادی لهشت وهردهسهرێک بۆ کاکهیکهستی دانانی پهبه، بۆ مهیاندووه
 .ولێرشاری ههی لهکهڕفاندنه

ڵگای کوردستانی توشی شۆک کرد، شت عوسمان کۆمهردهو تیرۆری سهڕفاندنکاتێکدا که له
دهکانی کوردستان، بهری شارو شارۆچکهماوهو خرۆشانی جهکانتیهزایهپۆلی ناڕهاڵم شهبه

دژی کی گشتگیر لهیهکینی گۆڕی بۆ ئیرادهران، ڕاچڵهندهههندی کوردی لهوههاتنی ڕهوه نگه
 . ئازادی تۆقیونی لهو هێزانهو ئهدوژمنانی ئازادی

. تر نیهوالوهزیندانێک بهبێ ئازادی لهڵ بهکۆمه. داهۆڵێک زیاتر نیهبێ ئازادی له مرۆڤ به
سیمبۆلێک بۆ دوو بێته ی لێی ڕفێنرا، ئهو جێیهلهوه شتهردهناوی سهمۆنومێنتی ئازادی به

ئازادی ڕۆژنامهئازادی، لهرگری لهبۆ بهڵکی کوردستان ی خهوهستانهو وهڵبڕیننگههدهفته هه
نیشانیدا م ڕۆژانه کوردستان ئه. مێژووداگرتن لهخنهئازادی ڕهئازادی سیاسی، لهری، لهگه

پێناوی ئازادیدا پێویستمان بات لهکاروانی خهدان بهبۆ درێژه. بۆ ئازادیکههێمایهپێویستی به
 .کانهشتهردهرزی سهبااڵی بهبه
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ستمان دێت بهدهموومان لهههئێمه . ینۆمار کهتوانین تئهریه روهم سهئهوهموو پێکههه
یکهتوانین پهئه. مری واقعئهینه کر عوسمان بکهی کاک بهکهوی پڕۆژهعنهو مهپشتگیری مادی
ئهر ئێمه هه. نیکارێکی کردهینه شت بکهردهکانی سهو ڕاستی ووتنهخنهڕهبهرێکی شایسته 

ئازادیی بۆ دیفاع لهییانهتووڕهپڕ لهرووهزار گهدان ههو سههاکانی ئهتوانین وێناو ماناو به
سیمبۆلێکدا بۆ ، له وهو جیهانهکانی کوردستانقامهشهو بۆ ڕیسواکردنی تیرۆریستان ڕژانه 

 .دا بڕێژینمیشهگری بێباک بۆ ههخنهو ئازادو ڕهترسشتی چاونهردهسه

 .ینکهتان ئهدڵسۆزانهتی ڕوانی هیمهچاوه

ڵ بڕی پارهگهداواکارین زانیاری پێویست لهبۆیه. نینیهگهلیست ڕائهشداریتان بهبڕی بهئێمه 
 !بێتکانیشتان المان پارێزراو ئهزانیاریه. ووردی بنووسن بۆماندا بهکه

 -:ستبهشوێنی مهگاته دهوه بانکیهم ژماره ڕێگای ئهدا لهیهم پڕۆژهشدارییتان لهبه

 ING bank: بانک

 K Issa: نی حساب بانکیناوی خاوه

 0030007: ی حساب بانکیژماره

  Nieuw-vennep: ناوی شار

 Nederland(Holland): وواڵت

J.abdullah@hetnet.nl  

 5540003035503: فۆنلهته

 الل سۆفیجه
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 ستینوهشت عوسمان ڕادهردهری ئازادی بۆ سهیکهپهی پشت پڕۆژهوه لهواوی توانامانهتهبە

ری ئازادی یکهمپینێک بۆ دانانی په، کهوهشت عوسمانهردهبرای سه. کر عوسمانن بهالیهله 
ردهیامی سهرزڕاگرتنی پهبۆ بهیهورهنگاوێکی گهههمهئه. یاندراوهشت عوسمان راگهردهبۆ سه

تی جهزایهی ناڕهوهکوردستان وزیندوڕاگرتنی سیمای بزوتنهم ئازادیخوازانی رجهشت و سه
و ئازادی ههخنهیان وڕهدژی تیرۆری سیاسی وبۆ ئازادی بهله، کهیهورهم دهری ئهماوه

 .. وهیدانهمهڵسوڕانی سیاسی پێی نایه

ستین و وهکانی ڕادهنگاوهرخستنی ههو سهمپینهم کهنار ئهکهلهوهواوی توانامانهتهبهئێمه
هاوڕێیان ودۆستانی حزب داوا لهوهشهم ڕێگایهله. زانینریک و هاوکار دهشهخۆمان به

ی گونجاوی شێوهبهین کهکهوناوخۆی کوردستان دهوهرهدهوئازادیخاوازانی کوردستان، له
واوی تواناوهتهکانی بهمکردنی پێداویستیهراههن و بۆ فهدا بکهمپینهم کهشداری لهخۆیان به
 ..تێبکۆشن

 یکهیامهشت عوسمان وپهردهبژی سه

 بی سیاسیکتهتی مهسکرتاریه

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

70/0/7505 

 

 پشتیوانی لە پرۆژەى پەیکەری ئازادی بۆ سەردەشت عوسمان

 

 هاوپشتیبەرێزو ئازیز بەکر عوسمان بەرێوەبەری دەزگای ڕاگەیاندی 

 ..ساڵویکی گەرمو دەستان بەگەرمی دەگوشین

ئێمە لە فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی پشتیوانی و هاوئاهەنگی خۆمان بۆ 
 .پرۆژەی پەیکەری ئازادی بۆ سەردەشت عوسمان ڕادەگەیەنیین

وی پرۆژەیەکی لەو شێوەیەی ئێوە پێشنیارتان کردوە بایەخێکی هیجگار گرنگی هەیە بۆ میژو
سەردەشت عوسمان بە بڕوای من ڕەمزی جەسارەتی بەرگری و هەستیارکردنەوەی .کوردستان 

کۆمەڵگایە بەرامبەر بە تیرۆر و دەبێتە سمبولی گۆشەیەک لە ناڕەزایەتی هەقخوازانەی 
 .خەڵکی کوردستان 
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دروستکرنی پەیکەری سەردەشت عوسمان شەبەحێکی بەرگرییە لە ئازادی بیروڕا دەربرین و 
نامەگەری و هەڵسوراوانی سیاسی دەخاتە بەرپێ هەر دەسەاڵتو دەستەو تاقمێک کە بە ڕۆژ

سەرخستنی ئەو پرۆژەیەی .ئاسانی نەتوانن دەنگی ئازاد بخنکێنن و قەڵەمە بویرەکان بشکێنن
 .ئێوە ئەرکی هەر ئینسانێکی ئازادی خوازو پێشکەتوخواز بەرگریکەرانە لە ئازادی

ڕاستای سەرکەوتنی ئەو پرۆژەیەدا بە ئێمە دەسپێرن ئاگادارمان  داواکارم لە هەر ئەرکێک لە
 .بکەنەوە

 بەهیوای سەرکەوتنتان

 دەشتی جەمال

 سکرتێری فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی

7-0-7505 

 

 کی ڕێکخستیزیهند رهفه" شتردهسه"ری ئازادی یکهی دروست کردنی پهمپینی پرۆژهکه

کانی شارهری ئازادی لهیکهی دروستکردنی پهمپینی پرۆژهی کهکۆمیتهکدا کهچاالکیهزنجیرهله
شاری ی ماددی لهوهک کۆکردنهتی کۆمهڵمهم ههکه،یهدوهدارێژی بۆ کرهرنامهدا بهنهکه

 .نجام درادا ئهنهتۆرنتۆی که

لکی ئازادی خواز ،بۆ خهکی زۆر لهیهبوونی ژمارهئامادهی بهی مه40مهکشهرۆژی یه
نی تێدا فرۆشرا مهتێیدا خواردن وشیرنهیرانێک ڕێکخرا ،کهسهیهو پرۆژهپشتگیری کردن له

وهکۆکرایه$ ٣٧١ک بڕی سندوقی کۆمهک کردن بهکۆمهها لهروهوههوهکۆکرایه$ ٣٥١وبری 
 .دایی بوونهی که$ ٥٣١کۆی گشتی .

و کهموو ئهرێزو ههبوانی بهموو ئامادهو پێزانیمان بۆ هه سوپاسوهمپینهی کهناوی لیژنهبه
وبۆ محمد شه) تتایبهماندووبوونیان کێشابوو ،بهیرانهو سهبردنی ئهڕیوهبهی لهسانه

ریم کە صندوقی کۆمەکەیان سەرپەرشتی ند کهکربوو،سامان سعید و سیامهشیرینی ئاماده
 ( .دەکرد

 جەالل سەعید

 ینی ئازادی لە کەنەدابەرپرسی کەمپ

Jalalsaeed1@hotmail.com 
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002-030-0000 

کانی کهموو شارهههبنێرن لهم حساب بانکیهوخۆ بۆ ئهکانتان ڕاستهکهتوانن کۆمهتێبینی ده
 :دانه

Banking Information : 

Canadian Dollar Bank Account  

Financial Institution: TD Canada Trust  

Address: 1846 Lawrence at Pharmacy  

Scarborough, Ontario،N1H 7P7  

Institution Number: 004  

Branch: 0192  

Account Number: 7600-5223998 

 

 شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهپڕۆژهپشتیوانی له

ری یکهی پهپڕۆژهنگی خۆی بۆ پشتیوانی و هاو ئاهه" دانمارک/ئازادیرگری لهمپینی بهکه"
رهتی بهسارهمزی جهرهبۆته" شتردهسه" .نێتیهگهڕاده( شت عوسمانردهسه)ئازادی بۆ 

مزیکی بە ئاکام گەیاندنی ئەو پڕۆژەیە دەبێە ڕە.کوردستانو سومبولی ئازادی لهوهنگاربونه
" کەمپین"هەربۆیە . ریگهربڕین و ئازادی ڕۆژنامهئازادی بیروڕادهرگری لهبهبۆورەگه

و رخستنی ئهوتوو خواز دەکات، بۆ سهموو ئینسانێکی ئازادی خواز و پیشکهبانگەوازی هه
 ، وێرای هەڵسان بە کۆکردنەوەی کۆمەکی ماڵی بۆ ئەو پڕۆژەیە، "مپینکه."یهپڕۆژه

 .یهم پڕۆژهرخستنی ئهموو هاوکاریەکە بۆ سهی ههئاماده

 دانمارک/ ئازادی رگری لهمپینی بهکه

0-0 -7505 
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 ولێرههری ئازادی لهیکهبانگەوازێک بۆ هەموو ئازادیخوازان سەبارەت بە کۆمەک بۆ دروستکردنی په

 کوردستانرکوتن لهی دژی تیرۆر و سهوانهموو ئهبۆ هه

 کوردستاندژی پێشێلکردنی ئازادی سیاسین لهلهی کهوتووخوازانهو پێشکهموو ئهبۆ هه

تیان بهزایهنگی بێزاری و ناڕهشت عوسمان دهردهدژی تیرۆری سهلهی کهوانهموو ئهبۆ هه
 وهرزکرده

 کوردستانرین لهگهربڕین و ئازادی ڕۆژنامهری ئازادی دهرگریکهبهی کهوانهموو ئهبۆ هه

 کوردستانلهاڵتی میلیشیایی سهڵی و دهندهگهن لهتووڕهی کهوانهموو ئهبۆ هه

وهشت و باڵوکردنهردهری ئازادی بۆ سهیکهدروستکردنی پهخۆشحاڵن بهی کهوانهموو ئهبۆ هه
دوای خۆیدا اڵتداران بهسهدژی دهی لهیهورهگهتیهزایهو ناڕهر تیرۆرکردن و ئهسهی کتێبێک له

 .کوردستانهێنای له

کاند شت ڕایچڵهردهتیرۆری سهری مافی مرۆڤ، کهموو تاکێكی ئینسان دۆست و پارێزهبۆ هه
 .تی کردحهو ناڕه

اڵید و دهکانی سیدنی و میلبورن و برزبن و ئهکانی شارهموو ئازادیخوازان و کوردهبۆ هه
 کانی ترموو شار و شارۆچکهپێرس و هه

شت عوسمان که ردهری ئازادی بۆ سهیکهیاندنی دروستکردنی پهوتن گهرکهسهڕێزان بۆ بهبه
رچی بۆتان دهههین کهکه، داواتان لێدهندراوهیهڕاگه( لیئارام عه)کر عوسمان ن بهالیهله

نێو لهین کهکهداواتان لێده. یهورهگهم پرۆژهیاندنی ئهوتن گهرکهسهن بۆ به ک بکهکرێت کۆمه
رچی وکارتاندا، ههسنێو خێزان و کهشوێنی کار و ژیانتان، لهدۆست و ئاشنایانتاندا، له

 .گرنگهم پرۆژه یاندنی ئهنجام گهرهسهن بۆ بهک بکهن و کۆمهوڵبدهزیاتر هه

 :بنێرنوه ی خوارهحیساب  بانکییهم ژمارهی ئهڕێگهکانتان لهکهتوانن کۆمهئه

Bank Name: Commonwealth Bank 

Account Name: A. SABIR 

Branch Number: 062223 

Account Number: 10976555 
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توانن بینێرن بۆ وا ئهنارد ئه  Money Orderکی بانکی یان چهکانتان بهکهر کۆمهگهیان ئه
 :وهی خوارهسی پۆستهدرهم ئهئه

A. SABIR, P.O. BOX 1322, PARRAMATTA 2124, NSW. AUSTRALIA 

ئێمه تەواوی کۆمەکەکان ڕادەگەیەنین و باڵویدەکەینەوه، تکایه بەو ناوەی که ئەتەوێت 
. کۆمەکەکەت باڵوبکرێتەوه، لەڕێگەی ئەم ئیمەیڵ و تەلەفۆنەی خوارەوه ئاگادارمان بکەنەوه

5307204705 ,asabir79@hotmail.com 

نجام گەیاندنی بەهیوای پشتیوانی و کۆمەکی ئێوەی ئازیز بۆ دروستکردن و بەسەرئە 
 .پەیکەری ئازادی

 عامر سابیر 

 بەرپرسی کۆکردنەوەی کۆمەک بۆ پەیکەری ئازادی له ئوسترالیا 

 3/0/7505 

 

نووس تیرۆری ڕۆژنامهڵکی کوردستان دژ بهکانی خهتیهزایهسونبولی ناڕهری ئازادی ببێتهیکهی پهوهبۆئه
 ندرایهدا ڕاگهنهکهلهیهو پرۆژهک بۆ ئهکۆمه مپینیکه! شت عوسمانرده، سهوخوێندکاری الو

 .م و بیرو ڕاو نووسینڵهئازادی خوازانی قه

 !خوشکان برایان

سووتێن کان نهرتووکهکرێن ،پهکان لغاو نهشکێن،زمانهکان نهمهڵهی چی تر قهوهبۆ ئه
شت ردهک سۆران و سهوهستێکی ئازادی خوازی دهم بهلهموو قهنووس وههر ورۆژنامهنوسه

اڵتی سهقوربانی دهبێتهڵک نهاڵنی خهکۆمهت کردنیان بهنی زێڕینی الوێتی و ئاواتی خزمهمهته
یی بۆ میشهین و سونبولێکی ههواوی بکهشت داینا تهردهسهی کهکهخاڵهبا له. خۆ سەپێنەر
 .یندروست بکه

شت عوسمان بۆ دروست کردنی ردهی برای سه"عوسمانکر به" ر پێشنیاری سهک لهر وههه
ی ماددی بۆ پرۆژهوهک کۆکردنهکۆمهستین بهڵدهسانێک ههکهڵهکۆمهمۆنۆمێتنی ئازادی ،ئێمه

هۆی بهی کهیهوهو بزووتنهنووسین و ریپۆرتاژی ئهچاپ دانی کتێبێک کهو لهرهیکهو پهی ئه
ڵبڕی و تیان ههزایهنگی نارهکان ودهقامهر شهسهدستانی خستهڵکی کورخهوهساتهو کارهئه
 .خۆدا بگرێتنووسران لهوهوبارهی لهو نووسینانهموو ئههه
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یان بینێرن بۆ ندامانی لیژنهست ئهدهنهکانتان بدهکهتی خۆتان کۆمهپێی توانا و ئیمکانیهبه
 .وهی خوارهم حساب بانکهئه

ی خۆی بۆ کۆکردنهشارو شارۆچکهلهوهمپینهم کهست بێت بهیوهتوانێت پهدهسێکیش رکههه
/ ڤانکۆڤربکات لهمپینهو کهرپرسی ئهبهندی بهیوهتوانێت پهک و ئاسانکاری تر،دهی کۆمهوه
 .واوی نوسراوهزانیاری تهوهخوارهلهدا کهنهکه

کانتان کهکۆمهوهناوی خوازراوهیان بهوهخۆتانهناوی توانن بهزووی خۆتان دهپێی ئارهبه
 .وهباڵوبکرێته

 :دانهکه/ رڤانکۆڤهری ئازادی لهیکهمپینی پهی کهلیژنه

 ...م نادر ، عه تا نوری   ، رزگار عزیز، عمار شریف،کرهئه

 2204000200: فۆنلهته

 عیدسه اللجه: دانهکهری ئازادی لهیکهمپینی پهرپرسی کهبه

 003.030.0000: فۆنلهتهژماره

Jalalsaeed1@hotmail.com یل ئیمه: 

 :زانیاری حساب بانکی

Banking Information 

Canadian Dollar Bank Account    

Financial Institution: TD Canada Trust   

Address: 1846 Lawrence at Pharmacy  

Scarborough, Ontario،N1H 7P7  

Institution Number: 004  

 Branch: 0192  

  Account Number: 7600-5223998 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1003 
 

 

 !شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهکی مالی پرۆژهمپینی کۆمهیاندنی کۆتایی کهڕاگه

ری یکهی پهپرۆژه ، کهوهینهکهئاگادار ئهوهک لهموو الیههه وهیاندنهم ڕاگهڕیگای ئه لهئێمه
ڵکی ن خهالیهیاندرا و لهڕاگه" کر عوسمانبه"ن الیهلهشت عوسمان کهردهئازادی بۆ سه

وڵ و ههبهیهو پرۆژهئه. رمی و جدی پشتیوانی و هاوکاری کراگهئازادیخوازی کوردستان به
مپین و ندان ، کهرمهنووسان و هونهئازادیخوازان و ڕۆژانامهک لهموو الیههاوکاری هه

. وهپێشهی کوردستان چۆتهوهو ناوهوهرهدهشت عوسمان بۆ ئازادی لهردهکانی سهکۆمیته
کیمان رهڕێگری سه. واو بووهشت عوسمان تهردهری ئازادی سهیکهکانی پهی کارهئێستا زۆربه

م دانانی پهردهبهله نکهڕێگری دروست ئهاڵتدارانی کوردستانن،سهدهیهو پرۆژهنجامی ئهبۆ ئه
یکهتی دانانی پهمۆڵهکه یاندووهئاشکرا ڕایانگهبهوهکانهمین ڕۆژهکهیهکو لهر وههه. کهرهیکه
ردهی تیرۆری سهدۆسیهلهوهی لێکۆڵینهونی لێژنهدروستکردنی سیناریۆی قێزه. ننادهکهره

و یاندنی ئهنجامگهئهبهلهنگی ئێمهەبۆ بێداڵتداران بوو سهتری ده وڵیکیشت عوسمان، هه
 .داگرنگهپرۆژه

کانی نووسان و ڕێکخراوهم ئازادیخوازان و ڕۆژنامهرجهوازی سهلێردا جارێکیتر بانگهئێمه
و رهکانیان بهتیهزایهو ناڕهخنهڕهکه. ینکهنێک ئهموو هێز و الیهنی و ههدهڵگای مهکۆمه

ڕاندنی مهپهپێناوی تێنهر لهگهنهوڵیک بخهموو ههو جارێکیتر ههوهنهاڵتداران بکهسهڕووی ده
ئاشکراکردن و داداگایکردنی تاوانباران و  ر لهشت عوسمان، ههردهی تیرۆری سهلهسه

 .شت عوسمانردهری ئازادی سهیکهتی پهەشت تاکو دانی مۆڵردهبکوژانی سه

کهموو هاوکارانمان لهههنوسان وواوی ئازادیخوازان و ڕۆژنامهتهستخۆشی لهکۆتایشدا دهله
کانی مپینهو کهشت عوسمان و کۆمیتهردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهکی مالی پرۆژهمپینی کۆمه

خۆبردووی کاری زۆر گرنگیان ری لێبراوی لهوپهبهکه. ینکهشت عوسمان بۆ ئازادی ئهردهسه
ی شت درێژهردهی سهپێناوی دۆسیهلهمپینی ئێمهکهنین کهیهگهدا ڕای ئهلێرهئێمه. نجامدائه
ری ئازادی یکهی پهکی مالی بۆ پرۆژهی کۆمهوهمپینی دیاریکراوی کۆکردنهنها کهته. بێتئه

و کۆمهئه بڕیوهکیش ئهموو الیهبۆ ئاگاداری هه. یشتکۆتایی خۆی گهشت عوسمان بهردهسه
 .یشتووهستمان گهدهتاکو ئێستا بهی کهکانه
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ی بهکهکهکۆمه
 دراوی

م رجهسه
 ککۆمه

 واڵت رنوێنه

 هۆاڵندا   . ٠ الل سۆفیجه 03020 کرۆنی سویدی

کۆمیتەی سەردەشت بۆ   055 یۆرۆ
 -بەرگری لەئازادی

میر لەڕێگای ئه -هۆڵەند
 قادر

 هۆاڵندا     .٣

 ئوسترالیا     .٢ عامر سابر 7045 ئوسترالیدۆالری 

 سوید     .٤ دحمهباس ئهعه 00055 کرۆنی سویدی

 ریتانیابه      .٥ ئاسۆ گۆران 000 ندپاوه

 سویسرا       .٦ زیزفوئاد عه 0502 کرۆنی سویدی

 دانهکه     .٧ عیدالل سهجه 220 دینهدۆالری که

  0007    کرۆنی دانیمارکی
 05و 

 یۆرۆ

 دانمارک      .٨ لیال عهت مههیدایه

 رویجنه       .١ باح ڕاجیسه 0325 کرۆنی سویدی

 ڵمانیائه    .٠١ دمهکر حهبه 005 یۆرۆ

 فینالند    .٠٠ فابنار مسته 735 یۆرۆ

 کوردستان    .٠٣ دمهڵگورد سههه 020555 دیناری عێراقی

 شت عوسمانردهری ئازادی بۆ سهیکهی پهپرۆژهکی مالی مپینی کۆمهکه 

50-07-7505 
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 ولێر دابنرێتههشت عوسمان لهردهری سهیكهكرێت پهداواده

یكهكرێت دانانی پهرای ئازادی داوادهنی كاتی سهنجومهنوساندا بۆ ئهكی رۆژنامهداواكارییهله
و شت عوسمانردهتیرۆری سهخۆ لهربهكی سهیهو پێكهێنانی لیژنهشت عوسمانردهری سه

 كاناڵتدارهسهدهو حیزبهتحكومهران لهناو داواكاریی خۆپیشانده، بخرێتهمهحهسۆرانی مامه

 :وهخوێننهدهكهقی داواكارییهده

 ئازادیرایسهكاتینینجومهئه: رێزبۆ به

 نووسانرۆژنامهداواكاری: تبابه 

ڵكیخهكه م رۆژهئهئارایهاتنهلهبووهههرچاویبهرۆڵێكیهلیئهزانن میدیایك دهرێزان وهبه
شكردن لهرهو ههیاساییندان داوایچهلهدا جگهم بوارهبكات، لهخۆیواكانیرهمافهدوای

بهزانیارییاندنیو گهكانراستییهتكردنیپێناو خزمه، لهمیدیایهم جۆرهئهنووسانیرۆژنامه
رده، سهمهحهسۆران مامه)كردووهم كاروانهش بهپێشكهرگیمهجوانههیدیتیان دوو شهَ  هاوال

 (.شت عوسمان

كانیئازادهنووسهو رۆژنامهو گۆڤارم رۆژنامهرجهو سهئاوێنهیك رۆژنامهوهئێمهبۆیه
م دوو داوایهئهین كهكهرێز دهبهرانیخۆپیشاندهلهوهشهئێوهرێگایو لهئێوهكوردستان داوا له

اڵتدار سهدهردوو حیزبهو ههتحكومهرویرووبهران كهخۆپیشاندهتریر داواكانیسهنهش بخه
 .وهكرێتهده

و شارهپارێزگار، داوا لهواوبووندایهتهشت عوسمان لهردهنووس سهرۆژنامهرییكهپه: مكهیه
كهم كۆلیژهردهبهلهكهرهیكهپهن كهپێشاند بدهندیزامهرێم بكرێت رهههتیولێر و حكومهههوانی

 .ولێر دابنرێتههرگدا لهمهجوانهیكهیه

زا شارهخۆیربهسهكییهرێم بكرێت لیژنهههتیحكومهداوا لهوهرانهخۆپیشاندهناویبه: مدووه
حهو سۆران مامهشت عوسمانردهنووس سهرۆژنامهك لهر یهههزانیَ  خێرینوێنهشداریبهبه
نوووسهردوو رۆژنامهههتیرۆركردنیخۆ لهربهسهكییهوهلێكۆڵینهنجامدانیپێكبهێرێت بۆ ئهمه
 .كه

 ڵ رێزماندا   گهله

 دمهشوان محه: ئاوێنه ریرنوسهسه
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 .وهوێنتهڕهرکوت و تیرۆر دهنگی سهزهوهری ئازادیی شهیکهپه

 البدهالن عهرسهئه

0/0/05 

بۆ نووسهکدارییهمهزنترین ئهریی بۆ ئازادیی، مهرێکی هونهیکهدروستکردنی پهپشتیوانیی له
رانی خۆبهگشت نووسهلههاوکات رێزلێنانیشه.. شت عوسمانردهختکردوو سهری گیانبه

ی بهیهو پرۆژههاتن و هاوپشتیی لهوهنگهدهبه. وتنخوازییپێشکهختکردووی رێگای ئازایی و 
موو بێ بۆ ههگوڕوتین دهکی بهیهوهاڵمدانهو وهلوێستێکی مرۆییهی ههوهلهکر عوسمان بێجگه

سهران و کهترس و تۆقاندن و تیرۆرکردنی نووسهوێ به یانهدهی کهو گرووپانهستهو دهئه
هیچ بن و بهکان تێیدا کۆیلهمرۆڤهن کهک ببهیهڵگهو کۆمهرهکان کوردستان بهئازادییخوازه

اڵت و کۆمهسهدهر بهرامبهبێ بهی جیاوازیان ههوهبێ بۆچوون و بیرکردنهک بۆیان نهویهشێو
 .بردنی ژیانیانرێوهتیی بهڵ و چۆنیه

و م و پشگیریی ئهکهستخۆشیی لێ دهرمیی دهگهزۆر بهڵهو کۆمهک تاکێکی ئهمن وهبۆیه 
ندان و رمهنووسان و هونهر رۆژنامهگهئه. ڵیدامگهلهوهکمهموو توانایهههم و بهکهدهیه پرۆژه

و ئهمهحهدوێنێ سۆرانی مامهوهدڵنیاییهن بهکهنهمپینهو کهمڕۆ پشگیریی لهمرۆڤدۆستان ئه
وهنگاوییهقۆی ژهک و چهچهکان بهمرۆڤکوژهوانن، کهینێ ئهعوسمان و سبه شتردهمرۆ سه

ڵ گهبا له. نکهنتان دهمهچرایی جوانیی تهگرن و فوو لهکانتان لێ دهقامهڕێی شهرهسه
ین بۆ سهموومان کۆشش بکهسپێکێک ههک دهکوردستان وهری ئازادیی لهیکهی پهوهقیتکردنه

 .ی کوردستانررتاسهسهکی ئازادیی بیروڕا لهکجارهقامگیرکردنی یهن و سهپاند

رییهرووی پرۆسێسی رامیاریی و رۆشنگهشت عوسمان کوردستان لهردهدوای تیرۆرکردنی سه
و پێشکهرییانهگههزرێکی تازهڵ زۆر بهکانی کۆمه، ئێستا تاکهقۆناغێکی تازهوتۆتهکهوه

ن الیهلهسااڵنێکی زۆرهن کهر بکهبهستهدهو ماف و ئازادییانه موو ئهن ههدهدهوڵ ههوتووانه 
کتری جگهوری یهدهکان لهئازادهنووسهپێشێل کراون، خۆرێکخستنی رۆژنامهوهاڵتدارانهسهده
رێنیی و پهکی ئهیهرێگهنووسی بهوتگرتنی کاری رۆژنامهبۆ رهیهورهکی گهی کارئاسانییهوهله

نگی جودا جودا و ئازادی دهداتهکی زۆریش دهقورساییه.. نگێکی ئازادرههکاریی بۆ فهردهروه
 .تییتایبهکان بهناڕازییهنگهقام و دهگشتیی و رای شهڵک بهخه

کوردستان نگی ئازاد لهواوی دهشت و تهردهش بۆ گیانی زهری ئازادییهیکهو پهئاواکردنی ئه
و ئاستێکی چاکیش بۆ وهوێنتهڕهرکوت و تیرۆر دهنگی سهزهوهی خۆی شهکهشهگهرۆناکییهبه
توانن چیدی نهنێ کهکان دادهرستییهپهکۆنهریتهکان و دابونهدینییهوه اڵتداران و توندڕهسهده
 .نڕوباڵی ئازادیی بکهپه
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 ..شت عوسمانردهری سهیکهپه

 مال کۆششجه

ی ونی ژیان و تاسهی خهرهیکهی ڕۆشنایی ، پهوهی چڕکردنهرهیکهی ئازادی ، پهرهیکهپه
ریا تینوهپۆلی دهستنی شهی بهرهیکهبونی جوانی و پهجوسمی تووڕهیی تهرهیکهالوێتی ، په

 ....کان،

، دایهناسهسیما و ههو رێک ئهچ هونه شت ، بنوێنێ؟ردهستی سهتوانێت ،مهیاڵێک دهچ خه
 ...ڵکی ئازادیخوازی کوردستان ران و خهنابهپه  ...هێنێ؟

ری ئازادی و یکهمپینی دروستکردنی په، کهوهشت عوسمانهردهکر عوسمان برای سهن بهالیهله
زن و مهم پرۆژهیاندنی ئهوتن گهرکهسهبۆ به. یانراوهکانی ڕاگهواوی نوسینهچاپدانی تهله

دا ههو ڕاستایهلههیوادارم که. کراوهواوی ئێمهتهوی لهعنهکی مادی و مه، داوای کۆمهپیرۆزه
 . ست بنوێنینربهدهڵوێستی به

7.0.7505 

 

 !ترسنیشی دهکهرهیکهپهلهئێوه

 نسهتاهیر حاجی حه

کهبووهندی ههتمهتایبهورێکی می خۆیدا دهردهمێژوی سهسێک، لهبۆ کهر، هێمایهیکهپه
دوای خۆیان، ن لهسانێک ههکهدا دوو جۆر لهلێره.ڵگایهو کۆمهتاکی نێو ئهلهجیاوازتر بوه

ی لهسانهو کهبۆ ئه. کرێترێکیشی بۆ دروست دهیکهاڵم په، بهزیندوهکهسهکاتێکدا کهیان له
شێکی بهببن بهبوهشیان ههوهکان و توانای ئهر ڕوداوهسهلهبوهری جدییان ههمێژودا کاریگه

ی وهبێت لهرجێکی جیاوازتر ههلومهی ههوهکاندا، بۆ ئهکردنی ڕوداوهنێو ئاراستهتیف لهپۆزه
ی رجهلومهو ههئه، کهریان بۆ دروست کراوهیکهکاتێک پهمیشهههتیانهسایهم کهئێستا، ئه

ڕویهاڵم لهبه. باری نوێ بنیات نرا بێترجێکی لهلومهشکێنرابێت و ههڕابردوو، بوونی تێک 
می خۆیاندا و تا ئهردهسهلهبوون کهی دیکتاتۆر ههرکردهرۆک و سهسه، زۆرێک لهوهکی تره
ری یکه،پهریان بۆ دروست کراوهیکهدان پهسهیان و بگرهژیاندا بوون، دهی لهو کاته

کهیهموو جوڵهههاڵت ئاگای لهسهدهی کهوهلهیاندوهوامی گهردهکی بههێمایه کان،دیکتاتۆره
م  ردهی ههوه، بۆ ئهوهکانیشیانهرهیکهت پهنانهڕێگای تهویش لهرپا بکرێت، ئهدژی بهکه

م ئه. یدانمهاڵتی حاکم بهێنێتهسهرۆک و دهتوانێت هێزی خۆی دژی سهڵگای ترسێنراو نهکۆمه
ت و بهنێو سیاسهدام دا شێوازێکی باو بوون لهمی   سهردهسهله، بۆ نمونهرانهیکهپهجۆره
کانی سهرهیکهپهمیشهڕوخێنراون، ئیتر بۆ ههاڵتانهسهو دهکاتێک ئه. دااڵتهسهو دهی ئهرنامه
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ک بوون بۆ ترساندنی کۆمههێمایهرانهیکهو پهخودی ئهکانیش تێک شکێنراون، چونکهرکرده
نێو لهخشیوهکیان بهم مانایهردهههرانهیکهو پهخودی ئه. رۆکانهو سهستی ئهڵگای ژێر ده

دژی بنه، بهوهستانهند و وهی کۆت و بهویش نیشانهکاندا، ئهکانی نێو شارهتیهجێگا تایبه
 .کانی ئازادیدا، بوهتاییهرهماسه

ن الیهله 53/50/7505ڕۆژی بوو، که ئازادیخوازه نووسهو ڕۆژنامهشت عوسمان، ئهردهسه
ڕۆژی ڕوناک اڵتی پارتی دیموکراتی کوردستاندا، بهسهستی دهژێر دهله، وهوههێزێکی نادیاره

 ڵکی ئازادیخوازی کوردستان،خه. وهدۆزرێتهموسڵ دهی لهکهرمهڕفێنرێت و دوای ڕۆژێک تهده
کۆیهیداندان و بهمه وام لهردهبه کوردیه اڵتهسهم دهزن دژی ئهکی مهکۆیهبهوهو ڕۆژهر لههه

جێ کردنی جێبهزانن لهم دهکهرپرسیاری یهبهاڵتی پارتی بهسهنها خودی دهتهوهشهکی زۆرینه
ری رپرس و بڕیار دهولێردا،بهههله یهو حیزبهاڵتی ئهسهده وهئه چونکه. دایهدڕندانهو کارهئه

وهی  و بیرکردنهکهزنهستی، توانا مهکی دهنها چهشت عوسمان تهردهسه. کیرهسه
، وهبۆرژوازیهاڵتهسهم دهن ئهالیهی لهیهوهوساندنهو چهی بوو، دژی كۆی ئهکهئازادیخوازیه

وهکانیهڕێگای نوسینهلهوه. ڵگاداتکێشی کۆمهحمهزه ر چینیسهبهپێنراوهسهورانێکی درێژهده
چینی و ئینسانێک بوو لهئه. ڵگاوهنێو دید و بۆچونی کۆمهخستهی دهجوانانهوهو بیرکردنهئه
اڵتهسهم دهی ئهگومڕایهتیهدالهو ناعهدژی کۆی ئهمیشهتکێشی کوردستان و ههحمهزه

م ردهبهیتوانی له، نهئینسان کوژهاڵتهسهم دهئهبۆیه. بووهکوردیهحیزبیهناسیۆنالیسته
دژهاڵتهسهم دهرێک الی ئهسهنها چارهدا خۆی بگرێت، تهم ئازادیخوازهکانی ئهزنهمهپرسیاره
 .،  بوهو جۆره مرۆڤانهنێوبردنی ئهو لهوهبوبێت، سڕینهبوونی ههئازادیه

وتن نگێکی پێشکهرههڵگری بوو، فهشت عوسمان ههردهلتورێک سهنگ و کهرههخودی فه 
ڵگاو دابین کردنی ژیانێکی دونی کۆمهمهو بۆ ته، داواکردنی ئهبووهخواز و ئازادیخوازانه

م بینرێت، ئاخۆ ئهژاری نهههچیتر ئینسانێک بهم کردنی ژیانێک کهراههو فهئازادیخوازانه
ربگرێتهاڵم وهوهوهاڵتهسهن دهالیه، لهوهنێو چوون و تیرۆر کردنهلهبه بێتبۆ دهداواکاریانه

و تیانهکی چینایهیهوهنی بیر کردنهشدا خاوهوهڵ ئهگهو خوێندکاری زانکۆ بوو، لهئه. ؟وه
و دهی خۆی بوو، ئهنی ئیرادهت تر، خاوهک ئینسانێکی تایبهوهبوو، بۆیهئازادیخوازانه

بۆ کۆمهنها شکستی پێیهتهاڵتێک کهسهندی دهوهرژهبهبێت لهنهواست چیتر ئینسان کۆیللهیخ
 .ڵگا

رێک بۆ ڕۆژنامهیکهدانانی پهڕێگا نادات بهکوردیهاڵتهسهم دهئهبێت بپرسین؛ هۆکار چیهده
و رێک بۆ ئهیکهدانانی پهولێردا؟ ئاخۆ بهههشت عوسمان لهردهرگ، سهمهنوسی جوانه

دوای تیرۆر لهاڵتهسهو دهر؟ ئاخۆ ئهوسێنهاڵتی چهسهچی الی دهکاته، دهئازادیخوازهئینسانه
و ژاندا دژی ئهقامی کوردی ههشهی کهزنهمهتیهزایهو ناڕهدوای ئهله، وهوهشتهردهکردنی سه

ستی دهو بیانداتهوهکان بدۆزێتهیتوانی بکوژهی نهوهاڵت لهسهکردنی دهگهو بێدهتیرۆر کردنه
بهرێک نیهیکهی پهنها نیشانهتهوهدانرا، ئیتر ئهرهیکهو پهر ئهگهی ئهوهئهدادگا، ناکاته

ی ئازادیخوازی کۆمهرهبۆ بهکهو هێمایهوتن و ئیرادهرکهی سهڵکو نیشانهر، بهیکهمانای په
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دانانی پهدات به، ڕێگا دهئینسان کوژهرهوسێنهچهاڵتهسهم دهئاوادا ئهکاتێکی ڵگاش؟ ئاخۆ له
ن الیهشت عوسمان لهردهری سهیکههێشتنی دانانی په؟ ئاخۆ نهزنهمهو ئینسانهرێک بۆ ئهیکه
اڵتهسهده وئهی کهوهئه، ناکاتهوهن پارتی دیموکراتهالیهت لهتایبهبهو وهوهاڵتی کوردیهسهده
و ری ئهیکه، شکاندی پهم پرسیارهاڵم بۆ ئهباشترین وهنگهڕه. ترسێت؟یشی دهکهرهیکهپهله

شی ئهستی ڕهده. یداکهرهیکهر دانانی پهسهڕێت بهپهنها پێنج ڕۆژ تێدهتهبێت، کهگوڵهخونچه
م دنیا پڕ لهزانی لهدههیچ شتێکی نهترسێت کهش دهگوڵهو خونچهری ئهیکهپهلهاڵتهسهم ده
 دا؟تهنجاڵیهجه

یهناگهرپێی وسادهکی سهروا مانایهگوڵ، بۆخۆی ههرمیانی خونچهری گهیکهشێواندنی په 
چ ئهبهاڵتهسهم دهڵێت، ئه، پێمان دهگوڵهو خونچهری ئهیکهشێواندنی پهوهوانهپێچهنێت، به

ڵگادا، تهکۆمه، لهیهوهنگێکی دلێر و ناڕازیهرچ دهپشت کوشتنی ههلهحشیانهکی وهیهندازه
گوڵهو خونچهری ئهیکهپهکهستێکی نادیارهدهوهبڵێن، ئهنگهڕه. ر منداڵێکیش بێتگهت ئهنانه

و اڵت وتی ئهسهشت عوسمانیش دهرده، بۆ تیرۆر کردنی سهبابڵێین وایه، باشهی شێواندوه
ڕهڕهک زهسێک یه؟ ئاخۆ که!حزابی ئیسالمی سیاسی تیرۆریان کردوهو ئهسێکی تیرۆریستهکه

بینرێت کی وا دهیه، نیشانهوهشتی خوێندبێتهردهکانی سهنوسینهبێت وهی ههوشتی سیاسیانه
نسارول ئیسالمدا؟ ڕهی ئهرهڵ بهگهبوبێت لهتی ههکیش نزیکایهیهیدا بۆ چرکهو نووسینانهله

خۆشهپڕاوپڕن لهو ئینسانهکانی ئهم نووسینهرجهاڵم سه، بهاڵت ڕاستی کردوهسهبڵێین دهنگه
دهکی مهڵگایهنێو کۆمهنها لهتهئازادیخوازی، کهک لهدابین کردنی دنیایهشتنی بهویستی و گه

 !نگ گرتوی ئیسالمی سیاسیداتی ژهقڵیهنێو عهک لههێنرێت نهم دهرههنی و سکوالردا به

نێو جهن لهک دروست بکهک توانیان بڕوایهاڵتی کوردی، نهسهی دهزیالنهو سیناریۆ ڕهئه 
زار ئینسانی ئازادیخواز لهیان ههدهتا ئێستا بهوهوانهپێچهڵکو بهری کوردیدا، بهماوه

وامدان بۆ ردهباتی بهخهبینینن و لهو دهانی ئهکشت و ئامانجهردهک سهکوردستاندا خۆیان وه
مێژوی . ڵگریناڵتی کوردی ههسهدهئێوهی، کهترسناکهنگهرههلتور و فهم کهگۆڕ نانی ئهله

، ئاستی ی دیکهڵکێشانی الوانی ئازادیخوازی کوردستان، هێندهخوێن ههو له  02/57/7500
ت و دژی کۆی سیاسهوهرهسهڵگای بردۆتهکۆمهی ئازادیخوازی رهوشیاری سیاسی به

الر و یشتوی سلیمانی و کهپێگهنجانی تازهکوشتنی گه. وایهناڕهاڵتهسهم دهتی ئهدیکتاتۆریه
، هیچ بوارێکی نهاڵتهسهم دهری ئهرکوت گهستی هێزی سهدهماڵ، بهمچهو چهجهڵبههه

 . رکردهەرۆک و سی سهئێوهبهوهنهجارێکی تر ئومێد بدهڵکی ی خهوه، تا ئهوههێشتۆته

تی کی دنیای سیاسههیچ مانایهکه! ش ترسانگوڵهو خونچهری ئهیکهپهاڵتدار، لهسهی دهئێوه
کرد، لهدهڕوانی نهچاوه، کهو جۆرهبوو وا بهچ تاوانێکی ههگوڵهو خونچهزانی، ئهدهنه

بێت تی کوردا دهنێو میللهی بڵێم، ئاخۆ لهو بڕوایهئهمهگهزۆرجار ده ڕاستیبه. نێوتان برد
یدا ببێت؟ ئاخۆ بڵێی ڕۆژێک دابێت و خهزنی تێدا پهڕۆژان،بتوانێت، ئینسانی مهڕۆژێک له

زن؟ چونکهزن و شاعیری مهندی مهزن و بیرمهری مهنووسهند بن لهمههرهڵکی کوردستان به
زنیان ههری زۆر مهتانی جیهاندا، کاریگهمێژوی ڕابردوی میللهلهورانهگهنسانهو ئیزنی ئهمه
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نها تهلتورێکداین کهم کهردهبهتا ئێستاش لهئێمه. ڵگاکانیاندای کۆمهوهئاگا هێنانهبهلهبوه
بوون و تیس نێو قهم خۆی لهردهو ههکاندایهئازادیخوازهتێک شکاندنی ئینسانهوڵی، لههه

بکوژی اڵتێکی هێند ناچیز بووین کهسهنی دهم خاوهردهههئێمه. وهتهدا بینیوهوهبچوک کردنه
رچ الی ههنگه، ڕهبجهڵهنفال و کیمیاباران کردنی ههخۆ تاوانی ئه. قوربانی پێ باشتر بووهله

ستیان ههی دهو تاوانبارانه، ئێستا کۆی ئهبوایهم دنیایهاڵتێکی زیندوی ئهسهت و دهمیلله
حزابی کوردیدا اڵتی ئهسهنێو دهلهوهوانهپێچهبه. یاندایهدادگا، بگهدا، بهتڵوعامهو قهلهبووه

کی لتور و ڕۆشنبیریهبێت بپرسین؛ کهده. اڵتدارێتیدانسهباشترین جێگای دهلهو تاوانبارانهئه
سی که)؟ کرێگیراوی، نیهلتوری بهڵگری کهههلتورهم کهڵێت؟ ئاخۆ ئهون چیمان پێدهئاوا قێزه

تی و لهڵگای خۆیهی کۆمهوای زۆرینهدژی خواست و ئامانجی ڕهمیشهکرێ گیراو ههبه
ی گوڵهو خونچهری ئهیکهپهی کهستهو دهئهباشه(. کاتردا کار دهرانبهقازانجی دوژمنی به

ده، ئامادهیهستێکی ئینسانی ههرچ ههههبووبێت لهداماڵراو نهواو ر تهگه، ئهتێک شکاندوه
اڵتهسهم دهتی ئهنگ و سیاسهرههفهوه؟ ئاخۆ ئهرهیکهو پهست ببات بۆ شێواندنی ئهبوو ده
و، لهکانهئازادیخوازهنگهتیس کردنی دهریکی قهئاشکرا خهنهێنی و بهبهنیهکوردیه

ی ئۆپۆزیسیۆنیش بپرسین؛ رهبهبێت له؟ دهوههێنێتهیان پاساوی بێمانا دهکوشتنیانیشدا، ده
خوێنی الوانی بهستی سورهدهودا کردنن کهریکی ساتووسهاڵتێکدا خهسهڵ دهگهلهر ئێوهگهئه

یهئایندهمای چ جۆرهتهشێوێنن، بهش دهگوڵهو خونچهری ئهیکهئازادیخوازی کوردستان و په
رای واکانی سهڕهپشت داخوازیهر لهگهی ئۆپۆزیسیۆن ئه؟ ئێوهاڵتهسهو دهتیفن لهپۆزهکی 

بن کهاڵتهسهم دهی ئهوهڵساندنهریکی ههتان تیا بێت، خهوهیی ئهن،نابێت ئامادهوهئازادیه
، م دنیا بوایهکی ئهرچ کوێیهههلهکوردیهاڵتهسهم دهئه. نێتنگاو دهرگ ههو لێواری مهرهەب

می کۆی کهرپرسی یهبهکوردیهاڵتهسهم دهئه. وهی بمێنیتهکهر کورسیهسهدرا لهدهی پێنهڕێگه
 .نێو براونکان لهجۆراوجۆرهشێوازهکوردستاندا بهتا ئێستا لهیهو قوربانیانهئه

گۆڕن نانی ئهیداندان بۆ لهمهلهوهی پۆاڵینی خۆیانهئیرادهڵکی ئازادیخوازی کوردستان بهخه 
 .نکهڵیان دهگهبۆ دێن دانوستان له، ئیتر ئێوهتهدیکتاتۆریهمهم سیسته

شت ردهرێک بۆ سهیکهوێت پهیانهڵگا دهی ئازادیخوازی کۆمهرهسوکار و بهکهی ساڵێکهنزیکه 
ڕێگا اڵتهسهم دهاڵم ئهڕفێنرا، بهی لێی و جێیهرگی ئازدیخواز دابنرێت لهمهعوسمانی جوانه

رهتێکۆشهو ئینسانهرزی ئهبهبۆ ئازادیخوازی و ئیرادههێمایه، کهرهیکهو پهدانانی ئهنادات به
تدار بۆ کی حورمهکی باشتر و ئازادیهدیهێنانی دنیایهڵگری وهکانی ههمهخۆی و خهو،، ئه

 ن؟کهدهاڵتهسهم دهڕێی چی لهچاوهڵگا بوو، ئیتر ئێوهکۆی کۆمه

ڵگا ی کۆمهی زۆرینهئیرادهی کهوهبۆئهس نیهبهگوڵهو خونچهری ئهیکهئاخۆ شێواندنی په 
؟ ئاخۆ مانهیهوی ههڵگادا برهکۆمهی تا ئیستا لهتهقهسهردهروهم پهڕێک بخات دژی کۆی ئه

ری رانبهوی بهی چی لهوهدان بهو گوێ نهرستانهنێو دید و بۆ چونی خۆ پهڵگا لهی کۆمهوه
ک ڵگا وهڵێت کۆمهدهی کهیهفهلسهو فهئهنێت بهیه، نامان گهوهاڵتهسهن دهالیهکرێت لهده

کان ببرێن بۆ ڕهمهک لهکام یهدات کهبڕیار دهشوانهوهلدا،ئهنێو مێگهله؟ چونکهل وایهمێگه
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وهڕێتهگهدهوهدا، بۆ ئهتهم حاڵهکتری لهیهکان لهڕهی مهوهفرۆشتن، جیاکردنهربڕین یان سه
چاوێکی خهبێت بهنهوهنها ئهن تهیان بیکهکهدژی شوانهکان توانای هیچ شتێکیان نیهڕهمهکه

 ڵگاش خۆیکاتێک کۆمه. نیان بکهربڕینی هاوڕێکهو سهوهیری دوور خستنهسهوهماویه
زاران بێت ههست نهبهالی مهنگه، ئیتر ڕهوهکهیهردهروهنگ و پهرههنێو ئاوا فهپێچتهەد

بکوژرێن، وهاڵتهسهن دهالیهلهرمیان و سورکێویش، ڕۆژانهشت و گهردهک سهئینسانی وه
و ژیانی دهوهتهماوهکهیهتیهتاکایهرستیهو خۆ پهخودی ئهیهردهروهپهم جۆرهەگرنگ الی ئ

توانێت ئینسانی دیکتاتۆر و نها دهنگێکدا، تهرههنێو ئاوا فهڵگا لهی کۆمهوهمانه. ڕوات
ی یشتنی بۆ ئیرادهتێگهکدا کهڵگایهنێو کۆمهلهوهوانهپێچهم بهێنیت، بهرههبهسیستمی دڕنده

اڵتی سهک، دهبۆ گشت الیهیهکسان و ئازادانهباتی بۆ ژیانێکی یهو خهیهماعی ههجه
کی رهڵکی کوردستانیش پێویستی سهکی وادا بونیان نامێنیت، خهڵگایهکۆمهکان لهدیکتاتۆره

ست نهدهکانمان، لهشتهردهی چیتر سهوه، بۆ ئهیهکی وازیندوو ههڵگایهبنیات نانی کۆمهبه
 !چن

03/53/7500 

 

 وکسانیخوازی ئهیامی یهت و پهخسیهشهلهڕێزلێنانه شت عوسمان،ردهر و کتێبی سهیکهپه

 بەشدار عوسمان 

دیارە هەوڵى ئێمە لە پاڵ ئازادیخوازان بۆ دورستکردنى پەیکەرى ئازادى بۆ رۆژنامەنوس 
سەردەشت عوسمان و کۆکردنەوە و باڵوکردنەوەى دەستنوس و ووتار و بەدواداچونەکانە 

کە لە گیانى سەردەشت و بەرز راگرتنى پەیامە رۆژنامەوانیەکانى، تەنها رێزگرتنێ
ئازادیخوازى و یەکسانیخوازییەکەى و هەموو ئەوانەى لەم پێناوەدا گیانیان بەخشى و 

 .لەداهاتووشدا دەیبەخشن 

ئامانجى سەرەکى ئێمە لەگەڵ هەموو خەڵکى دنیا ئاشکراکردنى بکوژان و دادگایکردنیانە 
پێناوەشدا کار و پرۆژە و هەوڵەکانمان بەردەوامى  لەدادگایەکى ئاشکرا و جەماوەرى، لەم

دەبێت، چونکە شێوازى رفاندن و تیرۆرى سەردەشت و گواستنەوە و فڕێدانى، دواتر 
مامەڵەکردنى بەرپرسان و دەسەاڵتدارانى ئەمنى لەگەڵ ئەو تاوانە گەورەیە و بێدەنگى لێى، 

وقاندنێکدا خێزانێک و گەرەکێک پێیگوتین گیانى هەموومان لەمەترسیدایە و ئاساییە لەچاون
و ناوچەیەک بکەونە بەر رەحمەتى تیرۆر و تیرۆرستان و لەبەر ناسکى وەزعەکەش دەبێت بێ 

 .الى خەڵک گرینکە کە گیان و ماڵمان پارێزرازبێت(ئەزموونێک )ئاشکراشە !! دەنگبین 

و  کارى ئێمە وەکو بەرنامە و کارەکانى سەردەشت، چەسپاندنى ئازادى و یەکسانى
خۆشگوزەرانیە لە کۆمەڵگادا، ئامانجى ئێمە ریسوایى و شەرمەزارییە بۆ تیرۆر و تیرۆرستان 
و دوژمنانى ئازادى و یەکسانى، ئامانجى ئێمە فراوانکردنى چوارچێوەى ئازادى رادەربڕین و 
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نوسین و قسەکردنە لەسەر هەموو شتێک کە سەردەشت لەم پێناوەدا گیانى بەختکرد، بۆیە 
ەرێگرى و ئاستەنگ ناکات و ئامانجى ئێمە رۆشنە و سەرەڕایى هەر رێگریەک کە پێویستى ب

لەیەکەم هەنگاودا لەدانانى شوێنى پەیکەرەکە لەناو شارى هەولێر رووبەروویبوینەوە،بەاڵم 
هەوڵ و کۆششکانمان بەردەوامە و ئامانجەکانمان لەدانانى پەیکەر و کتابى سەردەشت 

 .بااڵترە

ناتوانێ کەیسى سەردەشت لەسەر مێزى رۆژنامەنوسان و هیچ هەوڵ و کۆششێک 
ئازادیخوازان و تەواوى خەڵکى عێراق و کوردستان و دونیا دابخات ، تیرۆرى سەردەشت کە 
یەکێک لە گەورەترین زوڵم و ناحەقیەکە بەرامبەر بە ئازادى ، بۆیە هیچ هەنگاوێک ناتوانێ 

کەى دامانببڕێنێت و بۆ هەمیشە درێژەى لەنیگاى پڕ بەرائەتى سەردەشت و پەیامە ئینسانیە
پێدەدەین، تەنها ئاشکراکردنى تاوانباران و دادگاییکردنیان دەتوانێ ئومێدێک بەدڵ و 
دەروونى خەڵک بدات و مۆتەکەى ترس و دڵەراوکێ لەنێو هزر و بیرکردنەوەیان 
 کاڵتربکاتەوە ، لەگەڵ ئەوەى خەڵک دڵى شکا و هەست و نەستى بریندارکرا، ترس و

 .دڵەراوکێى و گومان لە هەموو شتێک بۆتە بەشێک لە بیرکردنەوە و لێکدانەوەکانى 

رێگەنەدان و گرێدانەوەى دانانى پەیکەرى ئازادى سەردەشت عوسمان بەکۆمەڵێک شتى 
ناتوانێ هیچ مرۆڤێکى خاوەن عەقڵ و مەنتق قانح ! الوەکیەوە تەنها مەهزەلەیەکە و هیچیتر 

هیچ واڵتێک نەبینراوە و نابیندرێت، ئەگەر بەپێى وەاڵمى  بکا و لە یاسا و دەستورى
دەسەاڵتدارانى هەولێر بێت دەبێت زۆرێک لە پەیکەرەکانى شارى هەولێر الببرێن و وورد و 
خاش بکرێن،ئەى خۆ بکوژانى مامۆستا ێالح هەورامى تا ئیستا بەرەسمى رانەگەیەندراوە، 

؟ دەکرێت پێمان بڵێن بکوژەکانى !بااڵدەکا  ساڵە پەیکەرەکەى لەنێو کۆلیژى ئاداب05بەاڵم 
لە (عمرى خاوەر ) هەورامى کێ بوو؟ بەپێوانەى پارێزگارى هەولێر بێت، دەبێت پەیکەرەکانى

وەکو )هەموو کوردستان کۆبکرێنەوە چونکە تاکو ئیستا دادگا نەیتوانیوە زانیارى تەواو 
 .مدەرانى کۆبکاتەوەگەرەکیەتى، لەسەر روداو و ئەنجا(ئەوەى پارێزگارى هەولێر

هەر هەوڵێک بۆ تێپەڕاندن و وونکردنى کەیسى سەردەشت الى هەموو رۆژنامەنوسان و 
ئازادیخوازانى دونیا مەحکومە و لەگەڵ هەنگاو و پرۆژەى گەورەتریان رووبەروودەبێتەوە، 
ئیستا پەیکەر و شێوە و وێنەى سەردەشت لەهەموو کەالوە و ماڵێکدایە، نوسراو و 

انى لەنێو مێشکى گەنجان و الوان و پیر و پەککەوتوان سەیڤ بوە،چونکە ئەو دەستنوسەک
 .لەپێناوى ئازادى و خۆشگوزەرانى خەڵک گیانى بەخشى

دەبوایە دەسەاڵتدارانى هەولێر،وەکو وەفایەک بۆ گەنجێکى شارەکەیان کە بە دڕندانەترین 
دواداچونە شێوە لەناوبرا و توانى لەماوەیەکى کەمدا لەرێگاى نووسین و بە

رۆژنامەوانیەکانى مێشکى گەنجان و الوان بۆ الى بیرکردنەوە و داهێنان و ئەفراندن ببات و 
خزمەتێکى گەورە بە پێشکەوتن بکات و ئەو سنورانە بشکێنێت کە مێشک و بیرکردنەوەى 
خەڵکى ئیفلیجکردووە و لەخاڵێکدا گیرى کردوون، زیندووراگرتنى سەردەشت و پەیام و 

کانى سەردەشت پێش هەموو شتێک خزمەتێکى گەورەیە بە کۆمەڵگا و مرۆڤایەتى بیروباوەرە
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و پێشکەوتن و بزاوتى رۆشنگەرى و رۆژنامەگەرى، بەاڵم بەداخەوە نەک هاوکارى و 
دەستپێشخەرییمان نەبینى بەڵکو لەگەڵ پێچەوانەکەى بەرەو روو بوینەوە، وەکو سەردەشت 

بەاڵم ...(، باکى بەمردنى نەوەکانى خۆى نیەبەدبەختى ئەم دەسەاڵتە ئەوەیە )گووتى 
ئەمجارەیان پێیانگووتین نەک باکى بە مردنمان نیە،بەڵکو رقیشى لە زیندووبونى 

 !هەندێکمانە 

هەموو ئەوانەى بە هاتنە سەرشەقام،بە ووتار و شیعر و پەخشان ، هەڵوێست و 
ۆمێنت و وێنە و خۆپیشاندان و نارەزایەتى، کۆڕ و سیمینار و کەمپین و فیلم و دیک

پۆستکارد،بەشداربوون و دەبن لە ئیدانەکردنى تیرۆرى رۆژنامەنوس سەردەست عوسمان و 
ریسوایى و ئاشکراکردنى بکوژان،مێژوویەکى درەوشاوەیان بۆخۆیان تۆمارکردووە و دەیکەن، 
هەموو ئەوانەى بە ئیمزایەک پاڵپشتى و هاوکارى کەمپینى دورستکردنى پەیکەرى ئازادییان 

سەردەشت عوسمان دەربڕیوە، مرۆڤایەتى شانازییان پێوە دەکات، پێچەوانەکەشى  بۆ
دورستە، هیوادارین چیتر پێچەوانەکەى نەبینین، چونکە وەستانەوەیە بەرامبەر پەیامى 

 .سەردەشتەکان و هەزارەها کەسى ئازادیخواز لە کوردستان و عێراق و سەراسەرى دنیا

0/2/7505 
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شت عوسمان بۆ ردهێکخراوی سهڕ
 ئازادیداکۆکی له
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 ئازادیشت عوسمان بۆ داکۆکی لهردهزراندنی رێکخراوی سهیاندنی دامهڕاگه

اڵت و سهکسانی، پاوانکردنی دهدژی نایهو لهئه. خشی ڕێگای ئازادی بووشت گیانبهردهسه
دا تا دوا هەناسە و ڕێگایهڵبڕی و لهنگی ههاڵتداردا دهسهکی دهتیهمایهستی کهدهسامان له

 .زیبهو نهنگار بووهرهبهدلێرانه

تهشت هاتوونهردهی سهو ئامانج و خواستانهمان ئهبۆ ههم واڵتهزاران الوی ئهههمڕۆ کهئه 
دا باتهو خهلهشداری چاالکانهستی بهبهمهولێر بهالوانی شاری ههڵێک لهکۆمهیدان، ئێمهمه
 .ئازادی پێک دێنینشت بۆ داکۆکی لهردهرێکخراوی سهیاندنهم ڕاگهبه

و ڕێکخستنی تواناکانی الوانی ناڕازی کوردستان و هاوئاههوهمان کۆکردنهکهئامانجی گروپه
 :برێتین لهکانیان کهتاییهرهسهبۆ خواستهباتیانهوڵ و خهنگى کردنی هه

ئازادی سیاسی پێشێل  وهکههیچ بیانوویهنابێت به.  رجی سیاسیمهید و ئازادی بێ  قه -٠
 .کانی پیرۆزنئینسان و ماف و ئازادیه.  بکرێت

 .وهکانیهموو شیوازهههربڕین بهئازادی ده  -٣

کردنی ئارهسهخوێندن، کارکردن، مومارهکانی الوان لهتاییهرهسهرکردنی مافهبهستهده -٢
 .کانسیهکهتاکهر و زانست، ئازادیهرزش و هونهوهله کانیانزووه

م ئازادی ئهرگری لهشت بۆ بهردهگروپی سهو خواستانهدیهێنانی ئهبات بۆ بهڕێگای خهله
 :کاتوام دهردهباتی بهو بۆ جێگیرکردنیان خهیهاڵت ههسهدهی لهستانهودهمدهخواسته

-7-02موو تاوانباران و بکوژانی تاوانی و ئاشکرای ههعادیالنهناساندن و دادگایی  -٠
شت عوسمان و سۆرانی مامهردهها تاوانباران و بکوژانی سهروهشاری سلێمانی و ههله 7500

 .مهحه

نووسان و سزادانی یاسایی ههو ترساندنی ڕۆژنامهشهڕهگوشار و ههکۆتایی هێنان به  -٣
رهقه. بووهستیان ههنووسان و هاواڵتیان دهو ئازاردانی ڕۆژنامهنجهشکهی  ئهوانهموو ئه

 .بوون و سزادانی تاوانبارانیهڵهمامهو جۆرهی دووچاری ئهوانهموو ئهی ههوهبووکردنه

کی نوێ بۆ دابینکردنی ئازادی ی یاسای خۆپیشاندان، دانانی یاسایهوهشاندنهڵوههه  -٢
 .خۆپیشاندان

ڵهمامه... ک قبول خاس و تادبواری خوێندندا، وهک لهموو جیاوازیهههکۆتایی هێنان به -٤
، وهتهرچاوگرتنی ئینتیمای سیاسی، ئاینی، نهبهموو خویندکاران بێ لهڵ ههگهکسان لهی یه

 .تاد..زگهڕه
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ی بردنهرنامهو بهییی بێکارمکردنی بیمهراههیداکردنی کار بۆ الوانی بێکار، یاخود فهپه -٥
 .بواری کاردایی و توانای الوان لهری کارامهسه

کانیان زووهکردنی ئارهسهموو ئیمکاناتێکی پێویست بۆ الوان بۆ مومارهمکردنی ههراههفه -٦
رمیی بۆ رگهکانی سهمکردنی شوێنهراههفه. ر و زانسترزش و هونهکانی وهموو بوارهههله

 .الوان

موو هه دا بهم خواستانهدیهێنانی ئهپێناوی وهئازادی لهشت بۆ داکۆکی لهردهڕێکخراوی سه
اڵت دهسهناگیری گوشار بۆ دهک مانگرتن، خۆپیشاندان، پهنی وهدهو مهشێوازێکی سیاسی

 .هێنێت

  ئازادیخوازان 

 کچان و کوڕانی دڵ پڕ هیوای کوردستان

زاییهناڕهله شداری کردنی چاالکانهپێناوی بهو لهوهرهی سهخواستانهو دیهێنانی ئهبۆ به
له کهکانی ڕێکخراوه ست بن و لق و کۆمیتهیوهپهوه مانهکهگروپهاڵتداران بهسهکانی دژی ده

 .کانی کوردستاندا دابنێنموو شار و شارۆچکههه

ی ردی بناغهڕاماڵین و به وهوسانهم و چهرستی و ستهپهکگرتوومان کۆنهباتی یهخهبا به
 .زرێنینکی پرشنگدار دامهیهئاینده

2011-02-23 

 

 ئەوەی لە هەولێر ڕوویدا سەرکوتی خەڵکی شاری هەولێر بوو نەک هەڵوێستی خەڵکی هەولێر

 70-57-7500 -ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

لە  ٣١٠٠-١٣-٣٥بریاربوو : ڕاگەیاندنی ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 
شاری هەولێر خۆپیشاندانێکی جەماوەری لە دژی گەندەڵی و پێشێلکاریەکان بە مافە 

 سەرەتاییەکانی خەڵکی کوردستان 

 و پشتیوانی لە خۆپیشاندانەکان و داخوازییەکانی خەڵکی شارەکانی تری کوردستان
کانی پارتی منیهزگا ئهبەاڵم پێش کاتی دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکە، ده. بەڕێبخرێ

ڵک و پاش خهکی زۆر لهیهروشوێنکردنی ژمارهوتنە گرتن و بێ سهدیموکراتی کوردستان که
کانی خۆی لەو شوێنەی کە بڕیار بوو کۆبوونەوەی جەماوەری جیهڵتهک به.د.ش پوهئه

و بە ئامادەیی و نەخشە لەپێشدا دارێژراوی پێشووتر کەوتنە ئاهەنگ وهکۆکردهتیایدا بکرێت 



 سەردەشت عوسمان
 

1017 
 

گێران و بەرزکردنەوەی وێنەی سەرۆکی پارتی و جامانەی سور و ئااڵی پارتی و دروشم و 
ئەوەش وەک هەوڵێک بۆ شێواندنی بارودۆخی نێو . هوتاف کێشان لە بەرژەوەندی پارتی

 .ی هەر خۆپیشاندان و نارازایەتیەکی جەماوەری بووشاری هەولێر و ڕێگەگرتن لە ئەگەر

ئەو کارەی کە ڕوویدا ڕاستەوخۆ سەرکوتی خەڵکی شاری هەولێر بوو، شکاندنی ئیرادە و 
بریندارکردن و شکاندنی کەرامەتی گەنجانی ئازادیخوازی شاری هەولێر و هەر مرۆڤێکی 

ناخی لهڵکێک کهک خهی بوو نهخۆرانی پارتجی و موچهڵتهکاری بهوهئه. ئازادیخواز بوو
هه. رنسهژان و کهکانی تر دڵ پڕ لهکانی شارهبۆ کوژراو و بریندارانی خۆپیشاندانهوهدڵیانه

ی ڵگهڵکو به، بهوانیش نییهی دڵخۆشی ئهت نیشانهنانهکانی پارتی تهجیهڵتهڕکێی بهڵپه
ستی کانی بن دهناوچهجەماوەری له لە ئەگەری بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانیک ه.د.ترسی پ

 .خۆیدا

ئێمە لە ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی، ئیدانەی ئەو کارە دژی 
کە ئەیانەوێت . ئازادییەی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەر هەوڵێکی سەرکوتگەرانە ئەکەین

نهشت بخهڵهڵین و قهکه ن وڕێگری و پێشگیری لە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کوردستان بکه
تەواوی ئەندامان و الیەنگران و دۆستانمان بانگەواز ئەکەین بە . وهرهماوهکانی جهڕیزه

هاوکاتیش پەیاممان بۆ تەواوی . ڕێسوا و سەرکۆنە بکەنهەموو شێوەیەک ئەو هەواڵنه
ناشیرینە برینداری خەڵکی شارەکانی تری کوردستان و هەر مرۆڤێکی ئازادیخواز کە ئەو کارە 

ڕیسواکانیان قەلشت بخاتە ڕێگە نەدەن حزبە دەسەاڵتدارەکان و پالنهکهیهوهکردووە، ئه
 .دار بکاتکهو یەکڕیزیان لهوهنێوانیانه

 

 پەیام بە خۆپیشاندەرانی سەرای ئازادی و شار و شارۆچکەکانی کوردستان

 02-03-2011 -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

 ! جەماوەری  ئازادیخواز و ناڕازی لە گەندەڵی، ستەم و ناعەدالەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی

رێکخراوی سەردەشت )هەروەک التان ڕوونە کە لەسەرەتای ڕاگەیاندنی رێکخراوەکەمان 
دوای ئەوەی . پشتگیری خۆمان بۆ داوا ڕەواکانی ئێوە دەربڕی( عوسمان  بۆ داکۆکی لە ئازادی

ارێکی دی داواکانتان کۆکردەوە و لە دەزگاکانی راگەیاندن باڵوتان کردەوە، ئەوا ئێمە کە ج
جارێکی تر پشتگیری خۆمان بۆ خۆپیشاندانەکان و تەواوی داواکانتان دووپات دەکەینەوە و 

 .بە داوای ڕەواو و مافی هەموو خەڵکی کوردستانی دەزانین

ڕێکخراوی )بۆیە لێرەدا بە هەلی دەزانین کە لەپاڵ لیستی ئەو داواکارییانە ئێمەش وەکو 
وەکو بەشێکی دانەبڕاو لە خۆپیشاندەرانی ( سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی

کوردستان داواکارییەک بخەینە ڕوو، کە پێمان وایە بەشێکە لە داخوازی شەقامی کوردستان 
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چەند مانگ لەمەوبەر خەڵکی سەرتاسەری کوردستان لە . کوردستانو خەڵکی ئازادیخوازی 
هاتنە " سەردەشت عوسمان"خۆپیشاندانەکان لە دژی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنوس و قوتابی 

هیوادارین کە لە لیستی کۆتایی داواکان ئەو داواکارییانەی ئێمە و سەرجەم خەڵکی . مەیدان
 :بکەن ئازادیخوازی کوردستان رەچاوبکەن و هاوپێچی

ن دهالیهلهمهحهشت عوسمان و سۆرانی مامهردهتاوانباران و بکوژانی سهخوازیارین کهئێمه
 .و ئاشکرا بکرێنبناسێنرێن و دادگایی عادیالنهوهاڵتهسه

 .بەو هیوایەی بە هەموو ئامانجەکانمان بگەین. هەمیشە هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین

 

 !دادگایی بکرێنتاوانانهو جۆره، دەبێ ئەنجامدەرانی ئهکەرامەتی گەنجان تاوانهو شکاندنی سوکایەتی

 02-54-7500 -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

هێزێکی . و فەیسبوک باڵوبۆتەوەچەند ڕۆژێکە گرتەیەکی ڤیدیۆیی لەسەر الپەڕەی ماڵپەڕەکان
ێر لەکاتێکدا کە گەنجێکی شاری هەولێر بهچەکداری سەر بەدەزگا ئەمنییەکانی لە هەول

 دەستگیر ئەکەن، وهزانراوههۆکارێکی نه

بە شێوەیەکی زۆر نامرۆڤانە مامەڵەی لەگەڵ دەکەن لە جنێوو قسەی ناشیرین، لێدان و 
 .تاد...کهمنیهئهرپرسی هێزهتا دەگات بە ماچپێکردنی پێالوەکانی بهوهدارکاریه

و گرتهئهکهکان ئاشنان ئاشکرایهمنیهزگا ئهی دهڵهمامهژین و بهر دهولێههی لهوانهبۆ ئه
و دهی ئهتی ئامێزانهو سوکایهرانهرکوتگهوتی سهوکهڵسههروارێک لهی خهنموونهڤیدیۆییه
عیهندی ئاغا و ڕهیوهو پهلهقینهگوزارشی ڕاستهڤیدیۆییهو گرتهئه. ڵکر خهرانبهبهیهزگایانه

کردهو جۆرهئه. ی پێ بداتنێوان خۆی و هاواڵتیاندا درێژهوێت لهیهاڵت دهسهدهکات کهدهتیه
کردنی کۆمهاڵت بۆ کۆنتڕۆڵکردن و کۆیلهسهدهی کهو سیاستهموو ئهههبههیچ نامۆ نییهوانه

 .هێنێتکاریان دهکانی بهڵگای کوردستان و شاره

چۆن ماوەی چەند هەفتەیەکە دەسەاڵتداران لەنێو شاری ئەوەین کههەموومان ئاگاداری 
و گەمارۆدراوە بە هێزی و چارەنووسی خەڵکیان بە بارمتە گرتووەژیان. هەولێرو ناوچەکانیدا

چەکدارو بارێکی نائاسایان سەپاندووە بەسەر شاری هەولێردا و هەر دەنگێکی ناڕازی و 
ی ئهو ڕۆژانهکی چکۆلهیهنموونهڤیدیۆییهو گرتهئه. ڕەوای خەڵک ڕاستەوخۆ سەرکوت ئەکەن

 .کرێتولێر دهڵکی شاری ههموو خهههبهکهیهسوکایەتیهو جۆره

 نجان و الوانی مافخوراوئازادیخوازان، گه
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و بێحورمەتی کردن بە کۆمەڵگا ئەکات، ئەو هێزەی کار لەسەر شکاندنی کەرامەتی مرۆڤەکان
کاتێکدا بهلهئێمه. یان لەسەر خەڵکی کوردستان دەستکۆتا بکرێتئەبێ بەتەواوی دەسەاڵت

ین، بانگەوازی ئەندامانی کهدهرانی تاوانبار و ئیدانهنجامدهو ئهیهوهو کردهتوندی ئه
ڕێکخراوەکەمان و گەنجانی ئازادیخوازی هەولێر و کوردستان ئەکەین، بە هەر شێوەیەک 

ی وهوڵی کۆکردنهههلهئێمه. نامرۆڤانە سەرکۆنە و ریسوا بکەنگونجاوە ئەو کارە قێزەون و 
ک بۆ ئاشکرا کردن موو ڕێگایهکانیانین و ههرپرسهو بهمنیهئهو هێزهر ئهسهواو لهزانیاری ته

 .ربهگرینهدهسزای یاسایی عادیالنهیاندنیان بهو گه

 

 !دۆخەی هۆکار و پاڵنەری گەنجانە بۆ خۆکوژی دەسەاڵت ڕاستەوخۆ بەرپرسە لە دروستکردنی ئەو 

 ٠١-٠٠-٣١٠٠ -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

نجانی کوردستان بهناو گهند مانگی ڕابردوودا خۆکوشتن لهچهلهکان نیشانی دەدەن کهئاماره
 .رانییهترسیدار و جێی نیگهکی مهیهدیاردهبۆته, ندووهی سهرهک پهیهشێوه

سەرژمێریەکی باڵو  ٣١٠٠ی سێپتەمبەری  ٠٦ی بەرواری  734)ى ژمارهى رێوان لهرۆژنامه
ن پۆلیسى پارێزگاى الیهتى خۆکوشتن لهحاڵه( 20)شت مانگى رابردوودا ههکردۆتەوە کە له

 .یەوە تۆمار کراوهسلێمانى

هەفتەدا لە مانگی ئۆکتۆبەر ی  ٣ی هەواڵەکانی ڕۆژنامەی ئاوێنە تەنها لە ماوەی بەپێ
 .ساڵیدا لە شارەکانی کوردستان خۆیان کوشتتوە ٣١-٠٤گەنج کە تەمەنەکانیان لە  ٤دا، ٣١٠٠

بەهۆی بێکاری و هەژاری، وەک ناڕەزایەتی بە " بەناز جەواد"هەموو ئاگادار بووین 
د سهازانەی بهزۆرن ئەو بەن. دانەمەزراندنی ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا و گیانی لەدەستدا

ماوەی چەندین ساڵە گەنجانی کوردستان، . قاچ لەم بارودۆخەی ئێستای کوردستان ڕا ئەکەن
زار ئاگرو چەندین سەرزەمین و سنوری دڕکاوی و مەترسی رز ئەکەن و بە نێو ههسەد قاچ قه

 .دەریاکاندا لەم دۆخ و دۆزەخەی کوردستان ڕائەکەن

. ە سەر خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی گەنجانئەم دۆخە فشارێکی ڕاستەوخۆی خستۆت
گەنجان کە ناسکترین و هەستیارترین توێژی کۆمەڵگان، زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە و 

هۆکار و پاڵنەری سەرەکی خۆکوژی گەنجان ئەگەرێتەوە بۆ نائومێدی و ڕەشبینی . ئەکەوێت
نەبوونی مافە  کە دەرئەنجامی بارودۆخی کوردستان و سەرکوت و بێمافی گەنجان و

 . سەرەتاییەکانی خەڵکە

سیستم و دەسەاڵتدارەتی کوردستان لە دات کهمان پێدهوهیامى ئهنجان پهخۆکوشتنى گه
قەیرانێک دواى سەرکوتی خۆپیشاندانی سەراکانی ئازادی دۆخێكی . قەیراندایە
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غ بە سیناریۆ و ، دۆخێکی نائارام و نالەبار، دۆخێکی قەرەباڵئاراوهسەرکوتگەرانەی هێنایە
كان بە ى كێشهئاستێک کە زۆربهیشتوتهگهكهكى تر بارودۆخهواتایهبه. ڕووداوی شێواو

خەڵکی کوردستان لە چاوەڕوانییەکی تاقەت . وهتهركردن ماونهسههەڵواسراوی و بێچاره
 . پڕوکێن نادیاردا ماونەتەوە ژیان بەسەر ئەبەن

تدارەتی پارتی و یەکێتی ڕاستەوخۆ بەرپرسن لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەاڵ
لێرەدا . دروستکردنی ئەو هەلومەرجە و پاڵنانی گەنجان بۆ دۆزەخی مەرگ و خۆکوژی

حکومەت و دەزگا بەرپرسەکان ئەرکیان فەراهەمکردنی  پێداویستیە سەرەتاییەکانە بۆ ژیانی 
 . گەنجان و مافەکانیان

ئەم . ە هەڕەشەیە لەسەر ژیانی گەنجانی کوردستانبۆ پێشگرتن بەو دیاردە مەترسیدارەی ک
 :پێداویستی و مافەسەرەتاییانە بە ئەرکێکی دەستبەجێی دەسەاڵت دەزانین

کردنی ئارهسهخوێندن، کارکردن، مومارهکانی الوان لهتاییهرهسهرکردنی مافهبهستهده•    
کانی مکردنی شوێنهراههکان و فهسیهکهتاکهر و زانست، ئازادیهرزش و هونهوهکانیان لهزووه
 . رمیی و ناوەندەکانی بڕەودان بە تواناکانیان و حەساندنەوەیانرگهسه

ی بردنهرنامهو بهی بێکارییمکردنی بیمهراههیداکردنی کار بۆ الوانی بێکار، یاخود فهپه•    
 .بواری کاردایی و توانای الوان لهری کارامهسه

ی یاسای خۆپیشاندان، وهشاندنهڵوههه. وهکانیهموو شیوازهههربڕین بهی دهئازاد•    
 .کی نوێ بۆ دابینکردنی ئازادی خۆپیشانداندانانی یاسایه

مامه... ک قبول خاس و تادبواری خوێندندا، وهک لهموو جیاوازیهههکۆتایی هێنان به•    
رچاوگرتنی ئینتیمای سیاسی و حزبی، بهبێ لهموو خویندکاران ڵ ههگهکسان لهی یهڵه

 .تاد..زگه، ڕهوهتهئاینی، نه

نووسان و سزادانی یاسایی ههو ترساندنی ڕۆژنامهشهڕهگوشار و ههکۆتایی هێنان به•    
رهقه. بووهستیان ههنووسان و هاواڵتیان دهو ئازاردانی ڕۆژنامهنجهشکهی  ئهوانهموو ئه

 .بوونیهڵهمامهو جۆرهی دووچاری ئهوانهموو ئهی ههوهبووکردنه

، بێڕێزی و شکاندنی کەرامەتی پاراستنی کەرامەتی گەنجان، کۆتایهێنان بە سوکایەتی•    
 .گەنجان لەالیەن دەزگای ئەمنی و حزبیەکانەوە لە شارەکان
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 !ڕادەگرینی ئایار وەک رۆژی ئازادی لە کوردستان بەرز و بەڕێز 2رۆژی 

 28-03-2012/  رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جارێکیتر بەرەوڕووی یەکێک لە هێرشەکانی دەسەاڵتی کوردی بۆ 
لە سەرەتا فشارهێنان بۆ دەستگیرکردن و دادگایی هەڵسوراو و . سەر خەڵک بووینەوە

شوبات، دوابەدوای ئەوەش نمایشی قێزەونی سیناریۆی  ٠٧بەشداربوانی خۆپیشاندانەکانی 
ئەوەی بەڕێوەچوو سیناریۆیەکی . بەناو دادگایی دۆسیەی تیرۆری سەردەشت عوسمان

تا ئەو کاتەی تاوانباران و . گالتەجاری بوو و بە توندی سەرکۆنە و شەرمەزاری دەکەین
کرێن و بەسزای عادالنە بکوژان و ئەوانەی لەپشتی تیرۆری سەردەشت وەستاون، دادگایی نە

نەگەن، ئەو دۆسیە الی ئێمە و رۆژنامەنووسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان بەکراوەیی 
رایدەگەیەنین کە کەیسی سەردەشت کراوەیە و هەر بە کراوەییش دەمێنیتەوە . دەمێنێتەوە

کرێت و بە تاوەکو لە دادگایەکی بێالیەن و دوور لە فشاری دەسەاڵتداران لێکۆڵینەوەی لێ دە
ئێمە لێرەدا بۆ وەستانەوەو پێشگرتن بە هێرشەکانی دەسەاڵت بۆ سەر خەڵک . ئەنجام دەگات

و ئازادی، بانگەوازی رۆژنامەنوسان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی، هێز و الیەنە 
سیاسییەکان، خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان، کۆمیتەکانی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی 

تاد لە شارەکانی کوردستان و ..... کۆمیتەکانی پشتیوانی لە خەڵکی کوردستانلە ئازادی و 
ئایار وەک ڕۆژی ئازادی لە کوردستان بە مەراسیم و چاالکی جۆراو  ٥دەرەوە دەکەین، رۆژی 

ئایار وەک یاد و ڕێز لێنان لە رۆژنامەنووس سەردەشت  ٥ڕۆژی . جۆر بەرز و بەڕێز ڕابگرن
هاوکات دەبێتە فشارێک بۆ . بۆنەیەک بۆ داکۆکی لە ئازادی عوسمان، ئەو ڕۆژە بکەینە

پووچەڵکردنەوە و ڕیسواکردنی سیناریۆکانی دەسەاڵت، ئەوەش هەنگاوێک نزیکمان دەکاتەوە 
گرینگە ئەم رۆژە وەکو . لە دادگایی کردنی تاوانبارانی تیرۆری سەردەشتەکان و سۆرانەکان

هەوڵێکە بۆ بەستنی ئەو . خوازان دیاریبکرێتلە کوردستان لەالیەن ئازادی( رۆژی ئازادی)
دەستانەی گوللە ئەنێن بەنێو دەمی گەنجان و ئەو رۆژنامەنووسانەی ڕاستی بە خەڵکی 

ئێمە لەکاتێکدا ئەم بەیاننامەیە رادەگەیەنین کە دەسەاڵتداران فشارەکانیان . کوردستان دەڵێن
کەیسی تیرۆرکردنی سەردەشت و  چڕتر کردۆتەوە بۆ سەر رۆژنامە و دەنگە ئازادەکان لەسەر

دەیانەوێت جگە لە یارییە گاڵتەجاڕییەکەی ساڵی پاری لیژنەکەی ئاسایشی هەولێر 
یارییەکی دیکە بەم کەیسە بکەن و پەیامی دیکە ئاراستەی رای خەڵک بکەن، بەوشێوەیەی کە 

 ٥ە بانگەوازی هەموو الیەک دەکەین بەیەکەوە ل! دەسەاڵتداران و حیزبەکان دەیانەوێت
 : ئایاردا بەیەک دەنگ کاربکەین بۆ

 .گرتنی مەراسیمی ڕێزلێنان و یادی سەردەشت عوسمان • 
 .سازدانی کۆڕ و سیمینار لەسەر ڕەوشی ئازادی لە کوردستان • 
 .پێشانگای وێنەکانی سەردەشت و پێشانگای فۆتۆگرافی و کاریکاتێری • 

ەردەم سەفارەتەکانی عیراقی یا سازدانی کۆبونەوەی ناڕەزایەتی و خۆپێشاندان لەب • 
 .ئۆفیسی نوێنەرایەتییەکانی حکوومەتی هەرێم

 ...هەر کار و چاالکییەک کە خۆتان بە گونجاوی دەزانن • 
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 !داوای ئازادکردنی دەستبەجێی رۆژنامەنوس شێروان شێروانی دەکەین

 ٣٢/٤/٣١٠٣ -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

رۆژنامەنووس شێروان شێروانی، سەرنووسەری گۆڤاری باشوور تەنیا دوو دەستگیرکردنی 
یەمین ساڵڕۆژی رۆژنامەگەری کوردی، یەکێکی ترە لەو تاوانە بێزراوانەی کە ٠٠٤رۆژ بەر لە

سااڵنێکە دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان بەرامبەر رۆژنامەنووسان و ئازادیخوازانی 
 .کوردستان دەستیان داوەتێ

روان شێروانی بەبێ ئاگەدارکردنەوەی پێشوەخت و دەنگۆی بردنی بۆ دەزگایەکی گرتنی شێ
ئەمنیی حیزبی، ئاماژەگەلی زۆر ترسناکن لە ئێستەی هەرێمی کوردستاندا، لەکاتێکدا 

. هەموومان ئاگادارین کە چەند هەفتەیەکە کابینەی حەوتەمی حکوومەتی هەرێم راگەیەنراوە
ەی ئەم حکوومەتەش لەگەڵ رۆژنامەنووسان وەکو ئەوانەی ئەمە پێماندەڵێ کە رەنگە مامەڵ

 .پیش خۆی یان خراپتریس بێت

دیاریشە کە لە ماوەی رابردوودا بەگوێرەی چەندین راپۆرتی رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە 
سەرووشیانەوە رێکخراوی پەیامنێرانی بێسنووری جیهانی، کوردستان یەکێکە لە ناوچە 

 .رۆژنامەنووسیمەترسیدارەکان بۆ کاری 

ئێمە لە رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی وێڕای بە توندی ئیدانەکردنی 
ئەم کردەوە دژە ئازادییە داوای دەستبەجێ ئازادکردنی هاوکارمان شێروان شێروانی دەکەین و 

ی پێمانوایە مانەوەی زیاتری لە گرتووخانەکان، حکوومەت و حیزبی دەسەاڵتدار لەالی خەڵک
 .کوردستان و رای گشتی نێودەولەتی عەیبدارتر و ناشیرینتر دەکات

داواش لە رۆشنیر و رۆژنامەنووس و میدیاکان و هەموو ئازادیخوازانی کوردستان دەکەین 
هەوڵەکانیان چڕتی بکەنەوە بۆ فشارخستنە سەر دەسەاڵتداران بۆ هەرچی زووتر ئازادکردنی 

 .ئەو ڕۆژنامەنووسە

 
 ی ئایار وەکو ڕۆژی ئازادی لە کوردستان بەرز ڕادەگرین 2, ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان ساڵیادی تیرۆری

 04-05-2012 -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 
پەیامی رێکخراوی سەردەشت عوسمان لە لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت 

 عوسماندا 
نیشم کۆتای دێت، باهاوڕێکانم مهتهی کهوکاتهین، ئهبکهبێت قسهی ماوین دهوکاتهتائه

 سەردەشت عوسمان. وهنهستپێبکهدێڕێکی تر دهنوێ بهرلهخاڵێکم بۆ دابنێن وسه
رفێندرێت، دوو ساڵ کانی خوێندنی زانکۆ دههۆڵهنجێک لهمڕۆ گهکو ئهر وهوبهمهدوو ساڵ له

بەر لە ئەمڕؤ و لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستاندا رۆژنامەنووس سەردەشت 



 سەردەشت عوسمان
 

1023 
 

عوسمان بە ئاشکرا بەبەرچاوی پۆلیس و ئاسایش و لەبەردەم کۆلێژی ئادابی زانکۆی 
و وەک ئه. سەاڵحەدین دەفرێنریت و دوای رۆژێک بە کوژراوی لە شاری موسڵ دۆزرایەوە

سی بنەماڵەیی و دهمکی موقهبوێر بەرەنگاری ناعەدالەتی و گەندەڵی و چهرۆژنامەنوسێکی 
 .ڕاستی ژیانی خەڵک و کۆمەڵگاکەی تیرۆر کرا  ربڕینیلەسەر ده. هۆزایەتی بۆوە

  شێوازی فڕاندن و تیرۆکردنی تیرۆری سەردەشت عوسمان، پەالمارێکی ڕاستەخۆ بوو بۆ سەر
  لە کوردستان، سەرەتای هێرش و پەالماریئازادی دەربڕین و ئازادی رۆژنامەگەری

ڕاستی بە خەڵک   کە خوازیارننگکردنی ئەو ڕۆژنامەنووسانەیبێده  سەرکوتگەران بوو بۆ
مکاری و ناڕەوایانەی حزبە ئەم کردەوە تیرۆرستییە لە پاڵ هەمان ئەو سته. بگەیەنن

ی جۆراوجۆر بهڕێگهو بهدەسەاڵتدارەکانی کوردستان بووە کە بە درێژایی چەند ساڵی رابردو
 .وهتهسەر ڕۆژنامەنوسان و کەسانی ئازادیخواز تاقیکراونه

لە سەرەتای رووداوەکە خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان و رۆژنامەنوسان و گەنجانی 
بەنارەزایەتی و خۆپیشاندانی جەماوەری لە ! کوردستان، هەموو هاواریان کرد بێدەنگ نابین

داوا کرا کە . تان جەسورانە وەاڵمیاندایەوە و بێدەنگیان هەڵنەبژاردشاروشارۆچکەکانی کوردس
لیژنەیەکی سەربەخۆ بۆ لێکۆڵینەوە لەم رووداوە جەرگبڕە پێک بهێنرێت، بۆ ئاشکراکردن و 

بەاڵم ئەم لیژنەیە . تیرۆرستان و ئەوانەی لە پشتی ئەو تاوانە وەستاون  بە سزا گەیاندنی
سەاڵت هەموو ئەوانەشی دایە دادگە کە باسی کەیسی نەک هەر پێک نەهێنرا بەلکو دە

 .سەردەشتیان کرد
ئەو لێژنەیەی کە بە بڕیاری سەرۆکی هەریمی کوردستان پێکهێنرا، یەکەمین ئەرکی 

بەدانی زانیاری پێچەوانەی شێوازی . هەڵگێرانەوەی ڕاستی رووداوی تیرۆری سەردەشت بوو
اتر لێژنەی ناوبرا لە چوارچێوەی بازنەی دو. تیرۆرەکە و ئەو بەڵگانەی لەبەردەستدابوو

چیرۆکسازی و پیالنگێریدا بە دارشتنی سیناریۆیەکی قێزەون، بە هۆنینەوەی درۆیەک لە هیچ 
 .وەک هەوڵێک بۆ شاردنەوە و داپۆشینی تاوانەکە. عەقلێک جیی نابێتەوە

ازادیخوازی جارێکیتر لەالیەن رۆژنامەنووسان و رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و خەڵکی ئ
کوردستان، ئەو سیناریۆیە ڕەتکرایەوە و داوای پێکهێنانی لێژنەی لێکۆڵینەوەی بێالیەن لە 

 .دۆسیەی سەردەشت کرا
بۆ یەکجاریش . دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان، لە هەوڵی تێپەراندنی ئەو دۆسیەدان

 ٣. تان نەگرتگوییان لە داخوازی ڕۆژنامەنووسان و خانەوادەی سەردەشت و خەڵکی کوردس
مانگ لەمەبەر بێشەرمانە بە پێداگری لەسەر هەمان سیناریۆی گاڵتەجاریدا لە دادگای 

 .هەولێر هەوڵی تێپەراندن و داخستنی دۆسیەکە بوون
لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا جارێکیتر ڕای ئەگەیەنین کە 

شت نابین و لەالی ئێمە و هەموو هەرگیز دەستبەرداری کەیسی تیرۆرکردنی سەردە
ئازادیخوازانی کوردستان و جیهان ئەم کەیسە بە کراوەیی دەمێنتێتەوە تا لێکۆڵینەوەی 

ئەمڕۆ دووساڵ   .بێالنانەی تێدا دەکرێت و تاوانبارانی راستەقینە دەدرێنە دادگا و سزا دەدرێن
ووی کوردستاندا پەڵەیەکی بەسەر یەکێک لە قیزەونترین ئەو تاوانانەداتێدەپەڕێت کە لە مێژ

ئێمە لەکاتێکدا یادی ئەم تاوانە . رەشە بە ناوچەوانی دەسەاڵتدارانی ئەم هەرێمەوە
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دەکەینەوە لەگەڵ ئامارێکی فراوانی پێشێلکاری بە مافەکانی رۆژنامەنووسان بەرەو ڕووین، 
لە  کە هێشتا دەبینین پێشێلکاری و فشارەکان بۆ سەر رۆژنامەنووسان و ئازادیخوازان

زیادبووندایە و ئەگەری لە هەموو کاتێکدا هەیە کە رووداوای جەرگبڕی وەکو تیرۆری 
بێباکی دەسەاڵتدارانی کوردستان لەبەرامبەر هەردوو کەیسی . سەردەشت دووبارە بکرێتەوە

تیرۆری سۆران مامەحەمە و سەردەشت عوسماندا پێمان دەڵێ هێشتا دەسەاڵتێك لە 
 .ەترسییەکی راستەقینەیە بۆ سەر ژیان و ئازادی هاوواڵتییانکوردستاندا بااڵدەستە کە م

لێرەدا لە یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا بانگەوازی 
یسی ڕۆژنامەنوسان و ڕای گشتی و هەموو ئازادیخوازانی کوردستان ئەکەین، لەم یادەدا که

شار بێنن بۆ دەسەاڵتدارانی هەرێم ، سەردەشت بە زیندوویی ڕابگرن و بەنارەزایەتیەکانیان ف
کۆتایی بە سیناریۆی گاڵتەجاری و پڕلەسوکایەتی بێنن و گوێ لە داخوازی و ویستی خەڵک 
بگرن بۆ پێکهێنانی لیژنەی لێکۆلینەوەی سەربەخۆ و بێالیەن بۆ ئاشکراکردنی تاوانەکە و 

 . تاوانباران و بەسزاگەیاندنیان
 

 
 !بەڵگەدارترن بە سیناریۆکانی پارتی و لێژنەکەی بارزانی بشاردرێتەوەڕاستیەکان ئاشکراتر و 

 ٧-٥-٣١٠٣ -ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆداکۆکی لە ئازادی 

عەبدولوەهاب . لەسەر ماڵپەرەکەی باڵوبۆتەوە ٧-٥-٣١٠٣لە هەواڵێکی رۆژنامەی هاواڵتی 
: لە لێدوانێکدا دەڵێعەلی وتەبێژو ئەندامی سەركردایەتی پارتی لەپارێزگای سلێمانی 

 ."سەردەشت لە سەر نووسینەکانی نەکوژراوە"
لێدوانی وتەبێژەکەی پارتی ئەمرۆ دوای دوو ساڵ بەئاشکرا ئامانجی پێکهێنانی لیژنەکەی 

هەر لەیەکەم رۆژی پێکهێنانی لیژنەکەی بارزانی، خەڵکی وشیار و . بارزانی ڕادەگەیەنێ
بەکردەوەش . اردنەوەی ڕاستیەکان و تاوانبارانەرۆژنامەنوسان گوتیان، ئەو لێژنەیە بۆ ش

ئەو لێژنەیە لەسەرەتاوە زانیاری ناراست و درۆی لەسەر چۆنیەتی تیرۆری سەردەشت 
دواتریش بۆ خۆڵکردنە چاوی خەڵکی کوردستان هەڵسا بە داڕشتنی چێرۆکێکی . باڵوکردەوە

یش بخەڵەتێنن، درۆکان زۆر لەوە ئاشکراترن مناڵێک. هەڵبەستراو لە سەر تاوانەکە
 !و بە سیناریۆکانی پارتی و لێژنەکەی بارزانی ناشاردرێنەوە  ڕاستیەکانیش بەڵگەدارترن

ئەو لێژنەیەی دوو ساڵ . سەرەتا پێویستە زانیاریەک بۆ وتەبێژی پارتی ڕاست بکەینەوە
پێشتر لە دۆسیەی فراندن و تیرۆری سەردەشت عوسمان پێکهێنرا لەالیەن سەرۆکی هەرێمی 

هەرچەندە . تان مەسعود بارزانی پێکهێنرا نەک پەرلەمان و وەزارەتی ناوەخۆکوردس
پێکهێنانی لێژنەکە بەو پێکهاتەی پێکهاتووە هەر کەس و دەزگایەک پێکیبهێنێت یەک شتە و 

 .هەمان ئامانجە
خەڵک بۆچی گومانی لەپارتیە و پارتی تۆمەتبارە بە تیرۆری رۆژنامەوان سەردەشت 

ەکانی ئێستا زیاتر و گەورەترن لە دوو ساڵ پێشتر؟ بۆچی ئەوەی عوسمان؟ بۆچی گومان
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  سەرەتا گومانی هەبوو ئێستا بە یەقینەوە پارتی تۆمەتبار دەکات؟
بە هەڵسەنگاندنی . ئەگەر سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەوان یەک ڕستەشی نەنوسیایە

ە سەرەتای هەڵوێستگیری و ڕەفتارەکانی پارتی و بەرپرسان و دامودەزگاکانی پارتی ل
. ڕووداوەکە تاکو ئەمرۆ نواندوویانە و کاریان لەسەر کردووە و کاری لەسەر دەکەن

لەکاتێکدا ئێوە بەرەوڕووی گومان و . تۆزقاڵێک لەو گومان و تۆمەتبارکردنە کەمناکاتەوە
لێدوانەکانی ئەمرۆکەتان پرسیار و گومانی زیاتر . تۆمەتبار و پرسیاری خەڵک ڕاوەستاون

 .ئەوروژێنی

لەکاتێکدا دوو ساڵ پێشتر خەڵک خۆپیشاندانیان لە دژی تیرۆری سەردەشت کرد و داوای 
دادگایکردنی بکوژەکانیان کرد، بۆ پارتی بە بەیانی رەسمی مەکتەبی سیاسی هەڕەشەی 
لەخەڵک کرد و مەترسی ئەگەری شەڕی ناوەخۆی هێنایە پێش؟ خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی 

ر و کوشتنی رۆژنامەنوسان بۆچی مەترسی بۆ سەر پارتی خەڵکی کوردستان لە دژی تیرۆ
هەیە؟ بۆ تەنها پارتی و دەزگاکانی پارتی ئینکاری ڕۆژنامەنووس بوونی سەردەشت دەکەن؟ 
بۆچی تەنها پارتی ئەڵی تیرۆری سەردەشت عوسمان لەسەر نوسین و کاری رۆژنامەوانی 

بوون؟ بۆچی تەنها پارتی نییە؟ بۆچی ئەندامانی لێژنەی لێکۆڵینەوە هەمووی پارتی 
پشتیوانی لە سیناریۆی لێژنەی لێکۆڵینەوەکە دەکەن؟ بۆچی دوو ساڵە ڕۆژنامەنوسان و 
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و کەسوکاری سەردەشت عوسمان و چەندان رێکخراوی 
 جیهانی و زۆربەی خەڵکی کوردستان داوای پێکهێنانی لێژنەی بێالیەن دەکەن وەاڵم نادەنەوە؟

بۆ قەبولی لێژنەی بێالیەن ناکەن؟ بۆچی تەواوی ڕۆژنامەنوسان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی 
کوردستان، پشتیوانی و بەرگری لە دۆسیەی سەردەشت عوسمان دەکەن، تەنها 
رۆژنامەنوسانی پارتی و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی پارتی دژی سەردەشت و دۆسیەکەی کار 

ی سەردەشت عوسمان نەدرا و پارتی ڕێگری لە دانانی دەکەن؟ بۆچی مۆڵەتی دانانی پەیکەر
ئەو پەیکەرە لە شاری هەولێر کرد؟ بۆچی ئێوە ئەوەندە دژایەتی پەیامەکەی سەردەشت 

؟ ...عوسمانی رۆژنامەوانن ئێستاکەش لەدوایین لێدوانتاندا ئەو دژایەتیە ڕادەگەیەنن؟ بۆچی
 ؟....؟ دەیان و سەدان بۆچی تر...بۆچی

نارەحەتی خۆی بۆ وتارەکەی سەردەشت عوسمان   ژی پارتی و دووپاتیلێدوانی وتەبێ
ئەوەشیان هەوڵێکی ئاشکرا و . ڕادەگەیەنێ و هەوڵ دەدات لە نرخی پەیامەکەی دابەزێنێ

  .بەڵگەیەکی ترە کە پارتی بە ئاشکرا لە دژی سەردەشت عوسمانی رۆژنامەوان بەردەوامە
وانانی کوردستان و جیهانی وەک شاکارێکی لەکاتێکدا زۆربەی زۆری نوسەران و رۆژنامە

  .ئەدەبی و بوێری باسی لێ دەکەن و بۆ سەر زۆربەی زمانە جیهانییەکان وەرگێردراوە

ئێمە لە ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆداکۆکی لە ئازادی، بەم وتەبێژەی پارتی و ئەوانی 
تا ئەو ... یسوا مەکەنتر ڕادەگەیەنین، بۆ خۆتان باشترە بێدەنگ بن، لەوە زیاتر خۆتان ر

کاتەی بکوژانی راستەقینەی سەردەشت تەسلیمی لێژنەیەکی بێالیەن و دادگایەکی عادالنە 
نەکەن واز ناهێنین، دۆسیەی سەردەشت عوسمان هەموو هەموو ساتێک خاڵ و مێژوویەکی 

  .ڕەشن بە تەوێڵی پارتی و دەزگای تیرۆرستی پاراستنی پارتییەوە
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زۆربەی خەڵکی کوردستان لە یادی . لە کوشتنی سەردەشت عوسماندائەمرۆ بەدوای دووساڵ 
بەڵێن ئەدەن . ئەو و دۆسیەکەی، وەک دۆسیەی ئازادی کوردستان بەرز و زیندوو ڕادەگرن

ئیتر سەردەشت عوسمان   .تاکو دادگایی بکوژەکانی دەستبەرداری دۆسیەی ئازادی نابن
ۆربەی خەڵکی کوردستان و رۆژنامەنوسانی ز. سیمبولی ئازادی و رۆژنامەنووسی ئازاو بوێرە

 .کوردستان شانازی بە سەردەشت و نوسین و بەرهەمەکانی ئەکەن

 بژی سەردەشت عوسمان و پەیامەکەی

 مەرگ و ڕیسوایی بۆ تیرۆرستان و سەرکوتکەرانی ئازادی

 
 ئازادیئایاردا ئاماژەیەکی موژدەبەخشە بۆ پرسی  ٥هەڵوێستگیری ئازادیخوازانی کوردستان لە 

 2012-5-17 -ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ دکۆکی لە ئازادی 

ڕۆژنامەنووسان، رۆشنبیران و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای ! خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان
، جارێکیتر ( سەردەشت عوسمان)یادی دووەمین ساڵرۆژی تیرۆری رۆژنامەنووس ! مەدەنی

ادیخوازانی کوردستان بە کردەوە پیشانیاندا، جارێکیتر ئاز. ئازادیخوازانی هێنایەوە دەنگ
 .ئەم دۆسیەیە دۆسیەی خەڵکی کوردستان و ئازادیە لەکوردستان

لە ساڵیادی کوشتنی ئەودا سوپاسی تەواوی ئەو رەندو جوامێرانه دەکەین و دەستی  
ماندوونەناسانەیان بە توندی دەگوشین که بێدەنگیان هەڵنەبژارد و دۆسیەی ئەو وەک 

سوپاسی هەموو ئەو رۆژانەمەنوسانە و . ازادیی کوردستان بەرز و زیندوو راگیرادۆسیەی ئ
کەناڵە ڕاگەیاندنانە دەکەین، کە ڕۆڵی خۆیان بینی لە زیندوو ڕاگرتنی دۆسیەکە و ڕوماڵی 

هەموو کارەکان . هەواڵ و چاالکیەکان و گەیاندنی پەیامەکان بە گرنگییە و کاریان لەسەر کرد
بەرزڕاگرتنی پرسی ئازادی لەم یادەدا وێرای دۆسیەکەی، پەیامەکەی  جێگەی دەستخۆشیە و

 .ئەو رۆژنامەنوسە پشتیوانی جەماوەری لێی کرا

هاتنە دەنگی ئازادیخوازان و بەشێکی زۆر لە نووسەر و رۆشنبیر و رۆژنامەنووسان لە 
ویستی کوردستان لەسەر دۆسیەی سەردەشت عوسمان ئاماژەیەکی موژدەبەخشە بۆ زیندووی 

 .ئازادی نەوەی نوێ و ئازادیخوازان

 : ئەم ساڵیادە  تێیگەیاندین کە

کە دەخوازرێت ڕاستیەکان دەرکەون، خەمی هاواڵتیان و دانیشتوانی دەخۆن تا لەخۆڕا  
، رێبدەن بەکۆمێتەیەکی نێودەوڵەتی به وردی و دڵسۆزی خەمی "دیارنەمێنن"و " نەبرێن"

 .ری واڵتنهاواڵتیانێک بخۆن کەبەڕاستی خەمخۆ
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دۆسیەی سەردەشت الی ئێمە و ڕۆژنامەنووسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان کراوەیە و  
داناخرێ، تاکو تاوانباران دەستگیر نەکرێن و دادگایییەکی عادالنە نەکرێن بە بەرچاوی 

 .خەڵکەوە

دۆسیەی سەردەشت بۆتە مەسەلەی ئازادی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی خەڵکی کوردستان،  
ێپەراندنی ئەو دۆسیەیە، واتە لەبەر ڕۆیشتنی جۆگەلەی خوێنی ئازادیخوازان و ت

 .ڕۆژنامەوانانی ئازاد لە کوردستان

دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان هەتاسەر ناتوانن بە دەمکوتکردن و سیناریۆ درێژە  
ن ئەگەر وەاڵمی ویست و داخوازیەکانی خەڵک نەدەنەوە، هەما. بەدەسەاڵتی خۆیان بدەن

 چارەنووسی دەسەاڵتە ستەمکارەکانی پێشوویان دەبێت

 لە کۆتایدا جارێکی دەستی هەموو الیەک خۆش بێت

 
 !دوای چوار ساڵ، بکوژەکانی سۆرانی مامەحەمە بە ئازادی دەسورێنەوە

 15-07-2012 -ئازادی شت عوسمان بۆ داکۆکی لهردهرێکخراوی سه

چوارەم ساڵیادی تیرۆرکردنی سۆران راگەیەنراوی رێکخراوی سەردەشت عوسمان لە 
 مامەحەمە

ر دهتێپهمهحهنووس سۆرانی مامهر تیرۆرکردنی رۆژنامهسهی ئەمساڵ چوار ساڵ به 21-7
دا وێڕای دووپاتکردنەوەی هاوخهنووسهرۆژنامهنجهو گهساڵیادی تیرۆرکردنی ئهله. بێت

ئازادیخوازانی کوردستان، داوای وانان و و هاورێیان و رۆژنامهوادهمیمان بۆ خانه
و ستدانی ئهدهله. ینکهشت عوسمان دهردهو سهمهحهئاشکراکردنی بکوژانی سۆرانی مامه

ریی ئازاد و دەنگی ئازادیخوازانی گهبزاڤی رۆژنامهبوو لهورهلێنێکی گهوانانە کهرۆژنامه
 .کوردستان

اڵتی تاکڕهسهدهون و خولیاکانی کۆتایهێنان بهنجێکی بوێر، خهکو گه، وهمهحهسۆرانی مامه
کوردستان، بۆیهبوو لهوهوسانهمیکی بێ زوڵم و چهی سیستهیی و هێنانە کایهماڵهوی و بنه

و بێمافی و گرتن لهخنهرخان کردبوو بۆ رهکانی تهوانییهرۆژنامهنووسین و کارهزۆرێک له
سکی ندی تهوهرژهپیناوی بهن لهدهنجامی دهکوردستان ئهالتدارانی سهدهی کهکسانییهنایه

نسیبی خهنهکهرگبڕ دهسات و روودای جهیان کارهدهسیدا رۆژانهکهیی و تاکهماڵهحزبی و بنه
 . ڵک

ڕبونی دوو سال بەسەر تیرۆرکردنی و تێپهمهحهتیرۆرکردنی سۆرانی مامهدوای چوار ساڵ له
شوبات بەهێزی سەربازی و  ٠٧سەرکوتکردنی خۆپیشاندانی جەماوەری  شت عوسمان وردهسه

ڵک و گرتن و ئازاردانی رۆژنامهمکوتکردنی خهدهلهوامهردهالتی سیاسی هێشتا بهسهده. چەک
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ڵکی نارازی کوردستان وانان و خههێرش و تیرۆری و تۆقاندن لە بەرامبەر رۆژنامه. وانان
ربهێنێت، رێگای راست و دروست ڵک دهزایی خهم نارهردهبهلهاڵتی سیاسی سهناتوانێ ده

نادانی تاوانباران و بکوژانی په. سمی ناسینیانرهڵک و بهکانی خهماف و ئازادییهبهداننانه
التی سهدهجارییە بهگاڵتهی شوباتی ساڵی رابردوڤدهوانان و خۆپیشاندەرانی حهرۆژنامه

 .نگەشەی ئازادی و دیموکراتیری و دادگا و بادادوه

لە ساڵیادی تیرۆری سۆرانی مامەحەمەدا، وێرای پێداگری شێلگیرانەمان لەسەر ئاشکراکردن 
پشتیوانی و هاوکاری . یادی سۆرانی مامەحەمە بەرز ڕادەگرین. و دادگایی کردنی تاوانباران

خەڵکی  هەر کارو چااڵکییەکی رۆژنامەوانان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و
 .ئازادیخوازی کوردستانین بۆ بەرز ڕاگرتنی یادی سۆران و داوای دادگایی تیرۆستان

 
 داتاشینی تۆمەت وەک چەکێکی ژەنگاوی سەرکوت لەدژی هەر کەسێک ڕەخنە لە دەسەاڵت بگرێ

 05-08-2012 -ڕێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی 

باڵوکردنەوەی چەند بابەت و زانیاریەک لەسەر ریم لەسەر کارزان کهمانگه 2ی ماوه
 4تا کارزان رهسه. گەندەڵیەکانی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە زیندانی تایبەتی دایە

 .و هیچ کەس هەواڵی نەدەزانیمانگ لە زیندانی تایبەتدا شوێن بزر کرا
ر دۆسیەکەی ئەو بەتۆمەتی تیرۆر و بەپێی یاسای تیرۆ  ئێستا  بەپێی زانیاریەکان 

 .بە هەمان تۆمەت دادگایی بکرێت ٧/٨/٣١٠٣بڕیارە لە . نێردراوەتە دادگا

کراوە تیرۆرێکی ئاشکرایە، فڕاندنی کەسێک و   "کارزان کەریم"ئەوەی لەبەرامبەر 
مانگ، ئەشکەنجەدان و زیندانیکردنی لە شوێنێکی شاراوە و  ٢شوێنبزرکردنی بۆ ماوەی 

چ یاسایەک ڕێگە بەوە دەدات کەسێک بەبێ بریاری . تیرۆرە کارێکی تیرۆرستی و. نادیاردا
هەرەشە و   مانگ شوێنبزر بکرێ؟ ٢دادگا و ئاگاداری خۆی و خانەوادەکەی بۆ ماوەی 

  تۆقاندنی خێزان و کەسە نزیکەکانی بە باڵنەبونەوەی هەواڵەکەی تیرۆرە و دروستکردنی
 .بارودۆخێکی تۆقێنەر و تیرۆرستییە

رۆژانە، ژیان و ئارامی و ئاسایشی هاواڵتیانی   پێشێلکاریانە بۆتە دیاردەیەکیئەم جۆرە 
پێشێلکاری و دەستدرێژی   .بەکردەوە سەپاندنی دەسەاڵتی پۆلیسی و سەرکوتە  .شێواندووە

دەزگا ئەمنیەکایەکان بە دارشتنی سیناریۆ و هەڵبەستنی کەیسی ناراست و درۆ لە رووداو و 
ئەگەر پێشی پی نەگیرێ و دەسەاڵتی ئەو دەزگایانە   .ی مەترسیداردۆسیەکان چۆتە قۆناغێک

لەم دەسەاڵتە   سنوردار نەکرێ، تۆمەتی لەو جۆرە لەیەخەی هەر کەسێک دەدرێ رەخنە
داتاشینی تۆمەت وەک چەکێکی . بگرێ و بەرەوڕووی هەموو دەنگە ئازادەکان دەبێتەوە

ان، لە دژی هەر دەنگێکی نارازای و ژەنگاوی سەرکوت لەالیەن دەسەاڵت و دەزگا ئەمنیەک
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دەزگا ئەمنیەکان گەورەترین مەترسین لەسەر ئارامی و . دواکارانی چاکسازی بەکار دەهێنرێ
 .ئاسایشی هاواڵتیانی کوردستاندا

. دۆسیەی کارزان کەریم خاڵێکیتری بەرامبەرکێێ ئازادیخوازان و سەرکوتگەرانە لە کوردستان
ەهەر یەکێک لەو دۆسیانە سەنگەرێکە بۆ پێشگرتن بەو هەڵوەشانەوە و پاشەکشەکردن ب

  .دۆخە مەترسیدارەی کاری لەسەر دەکرێ

ریسواکردن و هەڵماڵینی ڕووی ڕاستەقینەی ئەو پێشێلکاریەی بەرامبەر بە کارزان و 
 .خانەوادەکەی کراوە ئەرکی هەر کەس و ڕێکخراو و هێزێکی سیاسی و جەماوەرییە

 
 !بكرێری ئیدانهماوهئاستێكی فروانی جهلهپێویستهم حوكمهئه

 ٣١٠٣-٠١-٧ -رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لەئازادی 

دوای سێ دانیشتن و ساغ نەبوونەوەی هیچ یەکێک لەو تۆمەتانەی کە لەسەری رفێندرابوو، 
کارزان )دادگای هەولێر بڕیاری دوو ساڵ زیندانی بە سەر رۆژنامەوان(  ٣١٠٣-٠١-٧)ئەمڕۆ 

 .دا سەپاند(ریمکە
کارزان کەریم لەسەر نووسینی چەند وتارێک لەسەر گەندەڵی و کارە نایاساییەکانی 

زگای ئاسایشی لەالیەن ده ٣١٠٠-٠٠-٥فرۆکەخانەی هەولێر، لەناو شاری هەولێر رۆژی 
بێت و رشوێن دهرۆژ بێسه ٥١ی نزیكه. كرێتستگیر دهی نهێنی دهشێوهولێر بهههكوردستان له

ی دهكهوادهمانگ خانه ٣دوای به. واڵی نازاننشی ههكهوادهخانهسێك لهت هیچ كهنانهته
كارزان ولێر چاویان بهندانی ئاسایشی ههژێر چاودێری كارمهیەك لهقیقهند دهتوانن بۆ چه

 .وێتبكه

و ماوهكوردستان، لهمانی رلهپهی مافی مرۆڤ لهی كارزان و لێژنهوادهپێی لێدوانی خانهبه
شی كهوادهخانه. زیندان ئازار و ئەشکەنجە دراوهلهوهزگای ئاسایشهن دهالیهدا كارزان لهیه
نگ رپرسانی ئاسایش و پارتی دیموكراتی كوردستان بێدهڵێنی بهو بهشهڕهژێر فشار و ههله

 .بوونه

درێتهی تیرۆر دهتاوانی دۆسیهكارزان بهدواییدا زیندان، لهندین مانگ لهدوای ڕاگرتنی چه
ولێر، دادگا بریاریدا بهلەپاش سێ دانیشتنی كارتۆنی دادگای هه(  ٣١٠٣-٠١-٧)مرۆ ئه. دادگا
من ئهپێشێلكردنیتۆمەتیكوردستان، بهمانیرلهپهیساڵیییاسایی 7و كانیمادهپێی

 .ریمدار كارزان كهسهپێنێت بهسهدوو ساڵ زیندانیكردن بكوردستان، سزایوئاسایشی

وانانی كوردستان، نی و رۆژنامهدهڵگای مهكانی كۆمهڵسوراوانی ڕێكخراوهئازادیخوازان و هه
ی ی كارزان و دۆسیهدۆسیه. ترسیدارهقۆناغێكی مهم قۆناغهئههاوڕان كهوهر ئهسهموو لههه
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نگێكی زه. كانمنییهزگا ئهن دهالیهولێر لهههنێو شاری نج لهگه ٠٤فڕاندن و شوێنبزركردنی 
 .كوردستاندار پرسی ئازادی و ئازادیخوازان لهبۆ سهترسیدارهمه

كهوهكاتهدووپات دهوهك ئهموو الیهبۆ ههیامێكی ڕۆشنهولێر پهمرۆی دادگای ههی ئهكهبڕیاره
لەژێر هەیمەنە و دەسەاڵتی حزبە  زایی و دادگاکان لەکوردستان سەربەخۆ نین وزگای قهده

كانی دهی پێشێلكارییهئەو بڕیارەی دادگای هەولیر، درێژكراوه .چندهڕێوهدەسەالتدارەکان به
ڕهخۆ، ههربهر ئازادیخوازان و ڕۆژنامەوانانی ئازاد و سهبۆ سهیهشهڕهو ههكانهمنیهزگا ئه

نووسن، و دهوهستنهوهكان دهتاوان و پێشێلكاریهڵی و ندهی دژی گهوانهموو ئهبۆ ههیهشه
 .بێتنوسی كارزان دهمان چارهنوسیان ههچاره

ئێستە هەموو هاونیشتمانیان و رای گشتی نێودەوڵەتیش دەزانن کە ئازادی رادەربڕین لە ژێر 
بە یەکجار مەترسیداردا دەڕوات و رۆژ  دەسەاڵتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بە قۆناغێکی

رۆژ لەالیەن پارتە دەسەاڵتدارەکانەوە و بەگوێرەی ئەو یاسایانەی دەری دەکەن ئازادییەکانی 
 .تاك پێشێل دەکەن

و وهكاردانهپێویستی به. چووڕێوهدادگای هەولێر بهمرۆ لهی ئهوهریم و ئهی كارزان كهدۆسیه
ئاستێكی فراوان و جهلهپێویسته. كانهڵوێستگیری ئازادیخوازانی كورداستان و ڕێكخراوههه

رهكی سهك داخوازییهریم وهبكرێت و داوای ئازادكردنی كارزان كهو حوكمهی ئهری ئیدانهماوه
  .وهرزبكرێتهكی به

ی ریسواکردنی فڕاندن و بێ سەروشوین دۆسیهوانیتر بكرێتهریم و ئهی كارزان كهدۆسیه
 .اتاشینی تۆمەت و سیناریۆیی ساختە بۆیانکردنی رۆژنامەنووسان و گەنجان و د

دەبوو لەسەر شێوازی رفاندنی و ئەشکەنجەدانی کارزان لە گرتووخانەکانی ئاسایش لە 
هەوڵیر، دەزگای ئاسایش بدرێتە دادگا و لێپێچینەوەی لێ بکرێت و سزا بدرێت نەك کارزان 

 .کەریم سزا بدرێت

 http://www.sardasht-osman.org : ماڵپەڕی سەردەشت عوسمان

 serdasht.osman@gmail.com : ئیمەیڵی ماڵپەڕ

 osman@yahoo.com-serdasht یان  

 

 

 

 

mailto:serdasht.osman@gmail.com
mailto:serdasht.osman@gmail.com
mailto:serdasht-osman@yahoo.com
mailto:serdasht-osman@yahoo.com


 سەردەشت عوسمان
 

1031 
 

 

 

 

 
 !وێنەکان خۆیان ئەدوێن

 



 سەردەشت عوسمان
 

1032 
 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1033 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1034 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1035 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1036 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1037 
 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1038 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1039 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1040 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1041 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1042 
 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1043 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1044 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1045 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1046 
 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1047 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان
 

1048 
 

 ستافی کاری کتێبی سەردەشت عوسمان

 

 

 

 

 
                   
 ڕەحمان غەریب                                    بەکر عوسمان                            

  
 
 

           
 
 
 

 هەڵگورد سەمەد                            ئەحمد میرە                                   
 
 
 
  
 

                 
 کامەران ئەحمەد                                  شوان محمد                              
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