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کیپێشه  

 

و  هۆی ڕەخنە بە. ساڵە بوو ٢٢سەردەشت عوسمان ڕۆژنامەنووسێکی گەنجی 
نادادپەروەری و گەندەڵی و دەسەاڵتی خێڵ و نووسینەکانی لە ستەم و زۆرداری و 

لەبەردەم کۆلیژەکەی  ٤/٥/٢٠١٠لە   بەڕۆژی ڕووناک و ئاشکرا. کرا بنەماڵەیی تیرۆر
ک فیشه دانىێل بە ٥/٥/٢٠١٠دواتر لە ، لە الیەن چەند چەکدارێک بەزۆر دەفرێندرێ

ژی چەوسانەوە د لە، سەردەشت خەباتکاری ڕێگای ئازادیە. کرێهدمی تیرۆر نێو ده له
تێکۆشانی ئەو . کردەوە و ستەم و نایەکسانی هاواری کرد و دەنگی ناڕەزایەتی بەرز

لە دژی قۆرخکردنی جومگە سەرەکیەکانی دەسەاڵت و سەرجەم داهات و سامانی 
 . کۆمەڵگا لەالیەن چەند بنەماڵەیەک بوو

. دەکەن ئەو کاتانەی سەردەشت گوتی ئەوان هاتوون لەسەر مەرگەساتی ئێمە سەما
ناعەدالەتی و گەندەڵی لە سیستەم و دەسەاڵتی ئەمانەوە سەرچاوەی ، هەژاری
گەندەڵی و  خۆ پەیوەندی بە سیستەمیوئەم هەژاریەی خەڵک ڕاستە. گرتووە
 . ئەوان بە فیشەک وەاڵمیان دایەوە. ی ئەوانەوە هەیەيتااڵنکار

ازاوە ڕ کۆشک و تەالری، ۆژ بەڕۆژ هەژارتر دەبێتڕ لەکاتێکدا خەڵکسەردەشت گوتی 
کەژاوەی ئۆتۆمبیل و کۆمپانیا دەوڵەمەندەکانیان ، و بێ ئەمسەر و ئەوسەری ئەوان

یان پاوان نگە سەرەکیەکانی بازرگانی کوردستاو جوم ِ  تەواوی بازار. زیاتر دەبێت
ۆژنامە و ئاژانسە جیهانیەکان و لە ڕ ۆژانە دەبینین و دەبیستین لە ڕاپۆرتی. ڕکردوە

ەیە و ڵئەندامانی ئەم دوو بنەما، داەکاناوەی  بانکە جیهانیدەمی سەرچ
 . دەوروبەرەکانیان خاوەنی دەیان ملیار دۆالرن

نێو  فیشەکیان لە، کرد ئەوان تیرۆریان، سەردەشت تەنها بەشێک لەوانەی باس کرد
ک ێبێدەنگکردن و تیرۆری سەردەشت هەوڵ. لەبەرئەوەی ئەو قسانەی کرد، دا دەمی
 . بێدەنگکردنی سەرجەم کۆمەڵگای کوردستانبۆ ، بوو
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سەردەشت . کوردستاندا دۆسیەی سەردەشت عوسمان دۆسیەی ئازادی و دادپەروەریە لە
ک بۆ دادپەروەری لە ێلەگەڵ هەر دەنگێکی ئازاد و هەوڵو زیندوو و گەشاوەیە 

. دەنگی ئازادی و یەکسانی و دادپەروەریە ویژدان و سەردەشت هاواری. کوردستاندا
کە هەموو پردەکانی لەگەڵ ئەم سیستەمەدا پساندووە و ، ئەو سیمبولی نەوەیەکە

 . دەمێکە بە دەنگی بەرز بانگەشەی ژێرەوژوورکردنی دەکات

ئەگەر لە بەرگی یەکەمی . ئەم کتێبە هەوڵی ئێمەیە بۆ پێشاندانی ئاوێنەی ڕاستیەکان 
دوای ئێستا ، "بۆچی؟ ئەم کتێبە"کتێبی سەردەشت عوسمان جارێک وەاڵممان دایەوە 

حەوت ساڵ لە تیرۆری ئەو و تێپەڕاندنی دۆسیەی تیرۆرەکەی و سازدانی چەندین 
چەند بەرابەر . لە لیژنەی لێکۆڵینەوە و دادگا و دەزگا ئەمنیەکاندا، سیناریۆی قێزەون

 . زیاتر پێویستمان بە دۆکۆمێنتکردنی ڕاستیەکانە

 لە. دژایەتیکردنی دۆسیەی سەردەشت عوسمانە لهەڵوێستگرتنی دەسەاڵتی هەولێر 
ی لێکۆڵینەوەکەی بارزانی لێژنە. سەرەتای تیرۆرەکە و تاکو ئێستاکەش درێژەی هەیە

دادگای هەولێر سیناریۆکە ، سیناریۆ بۆ دۆسیەکەی دەهۆنێتەوە، ئەمنیەکەی و دەزگا
سەردەشت  ئەو هەموو بەڵگە و دۆکۆمێنتە لەسەر تۆمەتباران و بکوژانی. نمایش دەکات

لێکۆڵینەوەی ، بۆ یەک جارێکیش یەک کەس لەوانەی تۆمەتبارن. ڕاگەیەنراوە
لە دانانی پەیکەری سەردەشت  اپارێزگاری هەولێر ڕێگ. نەکراوە داشکلیشیان لەگەڵ

 و ئاسایشی هەولێر تاقیبی بەرگی یەکەمی کتێبی سەردەشت عوسمان دەکات، دەگرێت
بەسەردا  ىدەستو  چۆمان الی خۆی گل دەداتەوەژمارەیەک لە کتێبەکانی لە سەیتەرەی 

کە لە بەرگی ، تر چەندین و چەندینی. شکاندنی کێلی گۆڕی سەردەشت... دەگرێت
 . دایەانیەکەم و دووەمی کتێبی سەردەشت بە بەڵگە و زانیاری لەبەردەستی هەموو

ی کە دەسەاڵت بێباک نییە لە ئاستن، ڵگە و زانیاریەکان ئەوە دەسەلمێنهەموو بە
 . کردەوە پشتیوانی ڕاستەوخۆی بکوژانە بەڵکو بە، مەرگ و تیرۆری دەنگی ئازاد

ڕاگرتنی هاوار و پەیامی سەردەشت عوسمان، هەوڵێکە بۆ بەرزبەرگی دووەمی کتێبی 
ر بە گوللە كان دەسەاڵتداری ستەمکار و سەرکوتئازادیخوازانەی ئەو دەنگانەی لەالیە

 ە بۆ بە دۆکۆمێنتکردنی ڕاستیەکان. هەوڵیک. درانەوە وەاڵم

خاڵێکی وەرچەرخانی گرنگی خەباتی جەماوەری ئازادیخوازی کە دۆسیەی سەردەشت 
بزووتنەوەی فراوانی . بەر سەرکوت و تیرۆرانبۆ وەستانەوە لەبەر، کوردستانە

لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت بە نەبەردی و ، جەماوەری و سەراسەری لە کوردستان
 . لە ژیان و ئازادی کرد يانگەورە بەرگریشەهامەتێکی 
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کەوتینە ، ئێمە لە ستافی کاری ئەم پرۆژەیەدا بەدوای لەچاپدانی بەرگی یەکەمدا
واڵ و یاندن و ههو وتار و ڕاگهواوی ئهکۆکردنەوەی هەموو دیکۆمێنتەکان و ته

ۆ و هەوڵ و خەبات ب راسیمی یادەکانزایی و خۆپیشاندان و مههِ  ڕیپۆرتاژی نار
گەیاندنی تاوانبارانی سەرکوت و ئاشکراکردن و بە دادگا بەرانبەر تیرۆر ووەستانەوە 

ن نەکرا لەچاب هۆی زۆری بابەتەکا بەرگی یەکەمدا  بە ئەو بابەتانەی لە. ڕاستەقینە
سوپاسی سەرجەم  پێویستەلێرەدا . بۆ ماوەی ساڵێکە کاری لەسەر دەکەین. نبدرێ

بەبێ کار و ، نەناسانەیان بکەمپرۆژەیە و هەوڵی ماندوورانی ئەم بەشداران و هاوکا
 . بەشداری ئەوان ئەو ئەنجامەی نەدەبوو

کە ڕووداوی ڕفاندن و . تریش ئاماژەمان پێداوە تر کە لە چەند شوێنی خاڵیکی
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان لە گەلێک سۆنگەوە و بە بۆچوونی جۆراوجۆرەوە 

 کە تەواوی ئەو، ئەمانەت ئەوەی دەخواستو ڕەچاوکردنی  قسەی لەسەر کراوە
بێ ئەوەی بەزەرورەت بە مانای هاوڕایی و نووسراوانە لێرەدا چاپ بکرێن، 

 . هاوبۆچوونی من بێت لەگەڵ هەموویاندا

پەیوەند بە سەردەشت و  کە لەچاپدانی هەموو ئەو بابەتانەیە، ئامانجی ئێمە  
ە کاری پڕۆژەی بەرگی یەکەمدا ل. دراوە دۆسیەکەی نوسراوە و گوتراوە و ئەنجام

دوای ارە بەئەنجام بگەیەنین. ئێستا ئومێدەوار بووین لە بەرگی دووەم ئەم ک
 یندەی بەرگی یەکەم و دووەمئومێدەوارین لە چاپەکانی ئا. تەواوبوونی بەرگی دووەم

 . ئەو ئامانجە بەجێ بگەیەنین

 

 

 بەکر عوسمان

2017-10-01 
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 بوو...؟شت عوسمان كێردهسه

 

 وێستگەکانی ژیانی سەردەشت

 

 :  بەشدار عوسمان

نوسینەوەی ژیاننامەی سەردەشت 
ۆژنامەنوس کارێکی ئاسان ى ڕعوسمان

 5 نیمهته له نجێك كهگه چونكه، نیە
و هێشتا  رخوێندنبهساڵیدا چۆته 

 كردبێتواو نهته هاریبه و سێ بیست
 ر شانیسهو خوێندن له ژیان ختیو سه
و   بێت نچۆ یبێت ژیاننامهده، بێت

 ونخونیشه له ؟ جگهچی بنوسرێتەوە
 و و ماندوبون و هیالكی دیار فانۆسبه
خوێندن و  واوكردنیته دوای اكردن بهڕ

کارکردن و دابینکردنی 
ند چه دا بهلێره بۆیه، پێداویستیەکانی

 ژیانی ك لهیهوێستگه
 :ینكهئاشناتان ده  تیتایبه

ر، گەڕەکی ی هەولێـ١٩٨٧-١٢-٢٥وی وب( لەدایکدەمحە حەسەنشت عوسمان ردهسه) 
کە دوای خۆی دوو برای بچوکتریشی ، اڵی دەهەمینی خێزانەکەیەتیدمنکرێکاران، 

 ەلە گۆڕگۆڕبه ژێمیڕ ستی ده یوساوهاگوێزراو و چهڕ خێزانەکەی جوتیارێكی، هەیە
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 یلی ساڵی هەشتاکان کەوتنە بەر شەپۆکۆتاییەکان کە لە، ولێرهه مامكیشه شتیده
ازەبانەوە گواسترانەوە بۆ هەولێر. سەردەشت لەو اگوازتن و لە گوندی گردعڕ

و  زوڵم ئاشنا بوون به نیگاكانی یوهم چاوكردنهكهیه له، ومەرجە لەدایک بوولهە
لەیەکەم نیگاوە دیمەنە ، ریدهربهو ده ییو ئاواره نیوبونه  و تیو برسیه زۆرداری

برد بۆ ستیبوو، ده ماندوو كانیشیكاتێك چاوه، ناخۆش و ناشیرنەکانی ژیانی بینی
 میخه یوهئهم، بۆڵهقه

 و  كۆڵ بگرێتهی ڵگاكهكۆمه
 كو خۆیوهكان ووداوهڕ

 بێ به و كۆتایی وهبگوازێته
و  كسانیو نایه مافی
 یوهئهبێت. بۆ وهوسانهچه
و  هیوا یكهتهكهملهمه نجانیگه

 و خاش كانیان وردخواسته
 ااڵنیدمن یوهئه، بۆكرێنه

و  عجیلو ته و باداوه كوران
و كانى ئاسكان و  سپیكه كانی

و  راهچۆو ك ێستهو خ ێبروشك
 ئیمام قاسم و ئازادی و

ڵ گهلهەحیماوە ڕ
و  و تۆز ڕیان قووهچاوكردنه

و  كرێكاران كیڕهگه وتوانیككهپه یوهئهبێت، بۆكانیان ئاشنا نههجوان چاوه خۆڵ به
 گایباره مووان لههه تیرامهكه یوهئهێزیان لێبگیرێت، بۆڕ و ئازادی كوردستان

 ستیو نه ستهه چاویان به تاریكی كانیڕهوهگهرفسوس مهئه، بێت ڵدا پارێزراوكۆمه
، هاتڵنهلێك ههگهو پرۆژه رنامهو به و ئاوات و هیوا و ئینساندۆستی ترائهبه پڕ له

 . ینابوودا خۆیدا  یرنامهبه شت لهردهسه كه
 
ی هقوتابخان و له ر خوێندنبهچێته)گوێگر( ده یشێوه ساڵیدا به 5 نیمهته له -

 خوێندن ست بهولێر دههه شاری كرێكارانی كیڕهگه له اڵو(تێكه یيتارهسه )نیگاری
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قوتابخانه ى كارگێڕی یستهو ده مامۆستایان، و هۆشیاری كیر زیرهبهله اڵمبه، كاتده
 كرد.  ژماریانرچوو ئهده و به ندایبڕ هاوپۆالنی له یانتوانینه

 قوناغیدواتر چووه ، وتن بڕیكه بێو  خێرایی به یيتارهسه ینخوێند كانیپله
هید )شه ندیناوه و له ندیناوه

 به ی( درێژهاڵح یوسفیس
 3  وتن بهكه بێو  دا خوێندن

 واوته ندیشیناوه ساڵ قوناغی
 یی)ئاماده دواتر له، كرد

نێو  ر لههه (كوڕان یيئازاد
ساڵ  3 ولێر بههه شاری

 به ییئاماده قۆناغی
 و له واو كردته یيوتوركهسه
 زمانی كۆلیژی ئینگلیزی شیبه

و  رگیراوهدین اڵحهسه زانكۆی
 یم چوار ساڵهله

 جێگای بووه، خوێندنیشیدا
و خوێندكاران ویستیخۆشه

 رانیهرمانبو فه مامۆستایان
زۆربەی ساڵەکان ، یيسەردەشت لە ماوەی قۆناغی خوێندنی ناوەندی و ئامادە. كۆلێژ

کەی ئەوەی بژێوی خوێندنەبۆ، سودی لە پشوی هاوین وەرگرتوە و کاری تێدا کردوە
سەرەتای دورست کردنی پارکی هەولێر کرێکاری  لەو پێداویستیەکانی دابین بکات، 

 ئەمە جگە لە، پورێکی ئیشی بۆیە و سبوغی کردوە هماوەیەک لەگەڵ ماڵ، تێدا کردوە
ی بچوکی ئەو زۆر قورس و بەرامبەر جەستە کە لە، تر پروکێنیچەندین ئیشی تاقەت

 . نگران بوو
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ئارەزووی گوێگرتنی لە گۆرانیەکانی هونەرمەندان عەباسی کەمەندی و  سەردەشت
و زۆرێک  ڵاڵوبدمەزهەری خالقی و شەجەریان و داریوش و تایەر تۆفیق و زەکەریا عە

گۆرانیە  فارسی و غەربیەکان  لە
هەروەها زۆرێک لە ، بوو

دەستنوسەکانی نوسەرانی کورد 
 بەختیار عەلی و مەریوان وریا

قادر و فاروق  قانع و هیوا
، هەروەها دەخوێندەوەڕەفیق... 

لە نوسەرانی تورکزمان بە 
 ئۆرهان پاموک سەرسام بوو. 

رگ مهجوانه شتیردهسه - 
ەکی زۆری بۆ خولیای

بەرهەمەکانی  یوهخوێندنه
 ئینگلیزی یورهگه رانینوسه
ورد و بە ، چاودێرێکی وهەبو

سەلیقەی نوسەرانی ئەدەبیاتی 
، خوێندنەوە و بوو ئینگلیزی

بۆ هاتنە نێو بواری ، نوسەکانیان پاڵپشتیەکی زۆری بووچاودێریکردنی وردی دەست
و کارکردن لە  نوسینەسمی هاتە ناو دنیای ڕ بە 2004 ساڵی له، اگەیاندنڕ مێدیا و

 ونهودواداچو  به نوسین ماوەی کارکردنیشیدا  له لە، اگەیاندنەکانڕ دەزگا
 كه، وداڵ بووهعه و  گومانانه و پرسیارئهی دوا بهمیشه هه، كانیداهوانییۆژنامهڕ

و  و پرسیارئه اڵمیوهتی ویستویهو  كردووه رقاڵسهپێوه  نوێیی وهنهمێشكی 
 كاری كورتیكییهماوه له بۆیه، بكات ئێستا ئاشكرا یوهبۆ نهگومانانه 

 یاندنڕاگه زگایندان دههو چ و دوژمن دۆست ێگای چاوتێبڕینیج بۆته نوسیداۆژنامهڕ
سەرەڕای نوسین و ن، كهلێده ێنوێیڕ و هاوكاری یداوا كانیانوانییهۆژنامهڕ بۆ كاره

ۆژنامەی کوردستان و ناردنی هەواڵ و ڕ بەدواداچونەکانی لە چەندین گۆڤار و
 لە، ن بە باڵوکراوە ئینگلیزییەکانبەدواداچون لەسەر بارودۆخی عێراق و کوردستا
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، ( بوومی دەستەی نوسەرانی هەفتەنامەی )ئاشتینامەەسمی ئەنداڕ هەمان کاتیشدا بە
تەنها لەپێناوی ئەوەی ئازادی و ، کە بە ئیمکانیاتێکی ماددی زۆر کەم کاری دەکرد

ی خۆی لە نوسین و يسەربەخۆ
بەدواداچونەکانی لەدەست 

 کاتێکدا چەندین لە، نەدات
تر ئیمکانیاتی  دەزگای

خەیاڵیان دەخستە بەر 
بەاڵم پێدان و ، دەستی

بەخشینەوەی پلە و پۆست و 
 كانوهو چاوسوركردنه شهڕههه
یامه و پهێگا لهڕ یانتوانینه

سەردەشت کاری کە ، بگرن
پێی  ىلەسەر دەکرد و بڕوا

 . هەبوو

 رگمهجوانه شتیردهسه - 
 بانیو میهره مرۆڤدۆستی

 جێ كهنگهئاهه دایكی خۆشیر نهبهله زانكۆ نیورچوده نگیئاهه له، بوو ردهبهدحهله
 یوهئه، بۆبوو ژیانی ۆژیڕ كاتێكدا خۆشترینله، خۆشخانهنه كاتهوودهڕ و هێڵێتده
، بوونهواو ته ندورستیته باری ۆژهڕ وئه كه، بێت دایكی ئاگاداری وهنزیكه له

زانکۆ و دەڵێ من تەندورستیم باشە و برۆرەوە  اتێکدا دایکی بەزۆر دەینێرێتەوەلەک
گرتنەکە دەچێت و دواتر لەبەر دایکی ت، بەاڵم ئەو تەنها بۆ وێنەەكونەوئاهەنگی دەرچ

 . ێتە ئاهەنگەکەدەگەرێتەوە ماڵەوە و ناچ

کوڕی خۆی توڕە  کێک لەهەموو باو، باوکیشی لە چاوپێکەوتنێکدا ئاماژە بەوە دەکات 
، ساڵی تەمەنی سەردەشتدا ٢٣ماوەی  بەاڵم لە، دەبێت و ناخۆشی دەکەوێتە نێوانیان

  بم و دەستم لێی بەرز کردبێتەوە. ووبۆ یەکجاریش بیرم نایەت لێی توڕە ب
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هەمیشە دەستنوس رسام بوو، سه و گیڤارا و ماندێال گاندی زۆر به، ئازیز شتیردهسه
ان سەرسام يژیانی سادە و ساکار و شۆرشگێری بیۆگرافیای دەخوێندنەوە و بە و ژیان و

رگی قبوڵ و به جل و بێ تیو برسییه بوونیهەر بۆیەش خۆشی لە ژیانیدا نه، بوو
و  تڕهیان كهده به، ركزیسه یشاهانه ردانواندن بۆ ژیانیو سه ردیك نامهنه، بوو
 خاڵی گیرفانی به فتهیان ههده

 كییهنهخهردهزه وراندی گوزه
كرد، س نهبۆ كه ىستكردیشده
فاندن و ڕ کاتی لە

تیرۆرکردنیشی هەموو 
نێو  سەرمایەی ژیانی کە لە

 ١٢جانتا تایبەتیەکەی بوو )
هەزار دیناری عێراقی( و 

 وێنەیەکی خۆی و دایکی بوو. 

ۆژنامەنوسی تیرۆرکراو ڕ -
و  زحه، سەردەشت عوسمان

، یاری تۆپێن بوو زوویئاره
زیرەک و لێهاتوش بوو لەم 

 كییهماوه له بۆیهبوارەدا، 
 ییئاماده قۆناغی كورتتدا له

كێك یه به وهتاقیكردنه و دواییكات ده ولێرهه ییانه یشتوانیپێگهتازه به  ندییوهپه
كرێت، ستنیشان دهده ولێرهه ییانه یشتوانیپێگهتازه كانیكییهرهسه یاریزانه له
 یتوانییاندن نهاگهڕ و كاری خوێندن به رقاڵیو سهبۆ زانكۆ  چوونیی اڵم دوابه
 هاندەری، كان بوویارییه وردی و چاودێرێكی رماشاكهته میشهاڵم ههبه، وام بێتردهبه

 . ێسی بووو یاریزان م الۆنێسرابنتین و یانەی اژهەڵبژاردەی ئەر

ەتی سەردەشت یسهێمنی و کەم قسەکردن و بێدەنگی، سیمایەکی بەرجەستەی شەخ -
نایەوێت بە قسەی بێ سود ژینگە پڕ بکات لە )دەکرد  وەکو خۆی باسی، عوسمان بوو

ستە ڕ بە کەمترین کات و کەمترین اکاتی قسە و گفتۆگۆکانی هەوڵیدەد لە. ژاوەژاو(
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ەی کاتی وەاڵمدانەو لە، ئەوەی کەس بێزار نەبێتبۆ، خۆی بکات قسەی دڵی
بکوژانی . هێنێتبە بەرامبەرەکەی ب واڕبشەیەک پرسیاریش هەوڵیدەدا بە چەند و

 كه، یەوەویان خوێندبونجهو گهئهكی و زیره و هۆشیاری تیئازادی زۆر باش بلیمه
 ورهگه ستێكیربهبه بێتهچۆن ده. یڵگاكهكۆمهبۆ  وناكیڕ كیچرایهبێته چۆن ده

 مێك كهڵهقه كه یانزانیده، و زۆرداری و زوڵم تیدالهو ناعه كسانیم نایهردهبهله
 بێتهده ، گرتووه وهستیهده شت بهردهسه
 كان. بتهبۆ شكاندنی  كتایهرهسه

 یایهێگڕ وئه یزانیده سەردەشت عوسمان
و ئه، نییه ترسیمه بێ، ربهتییهگرتویه

 سوور هێڵی به  ش الكانیر شههه یزانیده
و  یڵگاكهكۆمه وێرانیاڵم به، راوهنته

و مۆ ان ییان دیاردهده بوونی
و  داده ئازار ویژدانی، ناشارستانی

لە  هەمیشە بۆ ژیانێکی باشتر
سەرەنجام دوای ئەوەی ، بوو دابیرکردنەوە

هەڕەشە و فشارەکان نەیانتوانی لە پەیامە 
لە ، ئازادیخوازەکەی پەشیمانی بکەنەوە

 (٢٠١٠-٥-٤) شەممەبەیانی ڕۆژی سێ
، راویەن هێزێکی تایبەت و پالن بۆ دانلەال

لە لەبەر چاوی پۆلیس و خەڵکێکی زۆر 
نی بۆ وکاتی چو لە، شاری هەولێر دین لەحەەاڵسبەردەم کۆلێژی ئادابی زانکۆی 

یارەکی جۆری کیا و دوای ئازار و ەدەوامی کۆلێژ بەزۆر و لێدان دەخرێتە ناو س
)وەکو ئاماژەیەک بۆ بێدەنگکردنی(  نێو دەمی ئەشکەنجەدانێکی زۆر بە گوللەیەک لە

تا پێشکەشی ، ونەکەی لە دەستی بوووفاندیشی باسی دەرچڕ کاتی لەتیرۆر دەکرێت، 
دوای . هاوڕێکانی دوای خۆی هەڵیدەگرنەوەی بەردەبێتەوە و دەست زانکۆی بکات و لە

هەزار دیناری عێراقی و  ١٢کە تەنها ڵ فڕێدەدرێت، سشاری مو ۆژ تەرمەکەی لەڕ دوو
 فانیدا بوو. نێو گیر وێنەیەکی خۆی و دایکی و ناسنامەی کۆلێژەکەی لە
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رزی به به ناوی تایهههو بۆ  دنیا كانیزنهمه پیاوهیزی ڕ وهوچ شت عوسمانردهسه
توری لک فەرهەنگ و لە وشەی لێکدراون لە، سەردەشت و ئازادی دوو وهنێتهمێده

 خەڵکی عێراق و کوردستان. 
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 ( هەولێرساڵیدا ٤سەردەشت عوسمان لە تەمەنی )
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پێشڕەو - حەمدیە عوسمان -سەرکەوت عوسمان  - بەیان عوسمان - استەوە )سەردەشت عوسمانڕ لە
 (١٩٩٦ - عوسمان )باخچەی گڵکەندی هەولێر

 

بەختیار عەزیز  –دایکی( ) ەمیندسێوێ حەمە – بێستون عوسمان-ەردەشت عوسماناستەوە )سڕ لە
 (٢٠٠٠هەولێر ) -( ئامۆزایی)
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 (١٩٩٨ – )هەولێر سەردەشت عوسمان
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 هەولێر لە.. اڵح یوسفیسلە قۆناغی خوێندنی ناوەندی لە خوێندنگای شەهید ، سەردەشت عوسمان

 (لەالی چەپ دووەم کەس) لەگەڵ هاوڕێکانی لە قۆناغی ناوەندی سەردەشت عوسمان
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 پارکی هەولێر -سەردەشت عوسمان 
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 هەولێر - اڵی یوسفیسلە قۆناغی ناوەندی لە خوێندنگای سەردەشت عوسمان لە هۆڵی خوێندن 

 

 ٢٠٠٤هەولێر  خوشکی(بەیان عوسمان ) –سەردەشت عوسمان شەهید 
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 هەولێر( -٢٠٠٢لە ئاهەنگێکی خێزانیدا )، لەالی چەپی وێنەکە دووەم کەس سەردەشت عوسمان

 

 پارکی هەولێر - سەردەشت عوسمان
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 سەردەشت عوسمان( پارکی هەولێر –استەوە )رێباز مەغدید ڕ لە



 سەردەشت عوسمان

26 

 

 

 (هەولێر - ٢٠٠٤بەشدار عوسمان ) –سەردەشت عوسمان 
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 هەولێر( -٢٠٠٦ۆزی )ڕ ناوی وە بەویەکێک لە برازاکانی لەباوەش گرت عوسمانسەردەشت 
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غدید، ەسوڵ مەڕ، بەشدار عوسمانغدید، ێبوار مەڕ، شەهید سەردەرشت، ئۆژین عوسماناستەوە )ڕ لە
 ٢٠٠٨پێشڕەو عوسمان( هەولێر ، سێنویونس ح
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 ٢٠٠٨بەهاری  -دەشتی هەولێر  (مینەدحەسەن حەمەسەردەشت عوسمان لەگەڵ خاڵی )

 

 (دینالحەەساوڕێیەکی لە کۆلێژی زمانی زانکۆی چەند ه –سەردەشت عوسمان استەوە )ڕ لە
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اتی بەفربارین کسەربانی ماڵی خۆیان  - ئۆژین عوسمان –سەردەشت عوسمان  –پێشرەو عوسمان 
 (٢٠٠٩)زستانی 

 

کۆلێژی  - ٢٠٠٨ (زیکترین لە هاوڕێکانیدوو ن، ێناسڕ –فەرمان  –شەهید سەردەشت )استەوە ڕ لە
 هەولێر -دینالحەەسزمانی زانکۆیی 
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 سەردەشت عوسمان( –ێبوار عەزیز ڕ –بەشدار عوسمان  –هەژار عوسمان استەوە )ڕ لە

 ٢٠١٠دەشتی هەولێر، بەهاری 

 

 هەولێر - سەنتەری ئااڵ(سەردەشت عوسمان –نەبەز گۆران )استەوە ڕ لە
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 هەولێر( –است دووەم کەس ڕ دانیشتوەکان لەالی) سەکانی زانکۆالکو هاوسەردەشت 

 

 (شەقاڵوە - ٢٠٠٧سەردەشت عوسمان لەالی چەپی وێنەکە لەگەڵ هاوڕێکانی )
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 ٢٠١٠-٤-١٨ - دینحەەالسدەرچونی لە بەشی ئینگلیزی زانکۆی  سەردەشت عوسمان لە ئاهەنگی
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 ٢٠٠٨بەهاری  –سەردەشت عوسمان لە دەشتی هەولێر 



 سەردەشت عوسمان

36 

 

 



 بەرگی دووەم

37 

 

 

 هەولێر( –کۆلێژی ئەدەبیات  -٢٠٠٨) کڵپە –سەردەشت عوسمان  –خەندە 
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 لەگەڵ دوو هاوڕیی لە زانکۆ سەردەشت عوسمان

 

 رێژوان کەمال(–ئۆژین عوسمان  –بەشدار عوسمان  –سەردەشت عوسمان ) استەوەڕ لە
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 باڵوکراوەکانی بابەتەوتار و 

 سەردەشت عوسمان
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 من عاشقى كچەكەى بارزانیم

 

 سەردەشت عوسمان:

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

 . نێچیرڤان

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

ەش و شەوان سەگى ڕ لە گەڕەكێكى هەژارنشینى هەولێرەوە دەگوازمەوە بۆ سەرى
 . ئەمریكى و پاسەوانى ئیسڕائیلى چاودێرى ماڵەكەم دەكەن

و ئێستا پارتى خزمەتى ى ئەیلولیشم كە تاوەكەى پێشمەرگەباوكە بەدبەختەك
باوکم  ، پێشمەرگایەتى بۆ قەبوڵ ناكات بە بیانووى ئەوەى كە ئێستا پارتى نییە

 . دەكەم بە وەزیرى پێشمەرگە

ەیەوێت بە قاچاغ برا بەدبەختەكەشم كە زانكۆى تەواو كردووە و ئێستا بێئیشە و د
 . پاسەوانە تایبەتییەكانمویش دەكەم بە بەرپرسى ئهبڕواتە هەندەران، 

كچە  دەكات بڕواتە بازاڕ، دەبێت وەكو و ئێستا شەرمخوشكەكەشم كە تاوەك
 . بارزانییەكان پڕادۆ و وەنەوشە لێبوخوڕێت

ئەوەى نەخۆشى شەكرە و دڵ و زەختى هەیە و پارەى نەشتەرگەرى دایكیشم لەبەر
 . تەعین دەكەمماڵەوە بۆ  دوو دكتۆرى ئیتاڵى لە، دەرەوەى واڵتى نییە
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بۆ مامەكانیشم چەند دیوەخانێك دەكەمەوە و ئامۆزا و خاڵۆزاكانم دەكەم بە نەقیب و 
 . عەمید و ئامر لیوا

وە ماڵى مەالیە ئە، بەاڵم هاوڕێكانم دەڵێن"وازبێنە سەرۆ خۆت بەكوشت مەدە
سوێند بە ، باشە خۆ كفر ناكەم، ئیدى ئیشت تەواوە".. ن هەڕڕەاهەرئەوەندە گوتی

دەسكى خەنجەرەكەى مەال مستەفا ئیدریس بارزانى لەگەڵ باوكم سێ شەو لەژێر یەك 
تێدایە با مەسعوود بارزانى خۆى بە  ئاخر چی، ۆژیان كردووەتەوەڕ لەتە شاخدا

ابردوودا چەند ڕ ماوەى هەژدە ساڵى ئەى ئەگەر سەرۆكە با بڵێ لە، سەرۆك بزانێت
 كێشاوە؟ جار سەرى بە گەڕەكێكى هەولێر و سلێمانیدا

 

ەشەوە كەس بە ڕ بەس كێشەكەم ئەوەیە ئەم پیاوە ئەوەندە عەشایەرە لەودیو سەرى
، ڕێگەى یەك كلیكەوە دەدۆزمەوە ژنى هەموو سەرۆكەكانى دونیا لە، پیاو نازانێت

 . و ئێستا نازانم خەسووەكەم چۆنەكەچى هەتاوەك

سپى و ڕیش ند مەال وسەرەتادا ویستم چە نازانم بۆ داخوازى كێ لەگەڵ خۆم ببەم؟ لە
 بەاڵم هاوڕێیەكى، پێشمەرگەیەكى كۆن كۆكەمەوە و ئێوارەیەك ناوى خواى لێبێنین

ۆژنامەنووسم وتى " كوڕى چاك هەندێك جاش و ئەنفالچى بدۆزەوە مەسعوود زۆر ڕ
 كۆنگرەیەكى برادەرێكى دیكە وتى وەاڵهى ئەگەر بەقسەى من دەكەى لە. حەزى بەوانە"

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

 

***            ***               *** 
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 !نە كچەكەی ..نە سەرۆك خوایە

 

 شت عوسمان:ردهسه

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

ەحمەتى ڕ بەرئەوا سنوورى ئەمنى قەومى واڵتەكەى بەزاندووە و دەكەوێتە ، بكات
بۆ منیش كە لەیەكێك لە نووسینەكانما ناوى كچەكەى ، تفەنگ و قەڵەمەكانى ئەوان

 ئەوا یەكێك لە هێڵە سوورەكانى واڵت و ئەخاڵق و ئەدەبیاتى، بارزانیم هێناوە
 . اگەیاندنم بەزاندووەڕ

، دیموكراسییەتەكەى ئەم واڵتە وایە نابێت لە جامانەى سور و گۆچانەكان بدەیت
ێگەچارەى خۆیان هەیە كە ڕ ئەوا ئەوانیش، یەكى ئاواوەو كەوتیتە هەڵهئەگەر هات

كە ، اهیبە بێتڕ بێتنازانم كچەكەى سەرۆكى ئەم هەرێمە ئه. زۆربەمان ئەزانین چین
ێكى لەویش موقەدەسە و دەبێت وەك سیمبویان ئ، نابێت كەس عاشقى بێت

كە بە شێوەیەكى ، بێت سینێك چینەتەوەییمان بمێنێتەوە؟ ئەبى مەترسییەكانى نوو
ەگەزێكى گرنگى ئەدەبیات و هونەرە باس لە سەرۆك بكەین؟ هەر هەموومان ڕ كۆمیدیا

فیلمى دیكتاتۆى مەزنى چارلى چاپڵینمان بینیوە كە بە كۆمێدیا چ ئازارێك نیشانى 
 . دونیا دەدات

واى وێنە و هەڕەشەیان دەكرد و دا، ئەوەى زۆرێك لەم ئیمەیاڵنەى بۆم هاتبوولەبەر
منیش ، وەك ئەوەى شوفێرێك بم و لە ترافیكى سوورم دابێت، ناسنامەیان دەكرد

بێت؟ كە دەبێت چ كارێكیان بە وێنەكە هه، وێنەى خۆم بۆ هەموو ئەو برادەرانە نارد
كە بوێرى ئەوەى تیادا بوو بەناوى ، بەاڵم ئەم نووسینە تەنیا بۆ وەاڵمى یەكێكیانە
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سەرەڕاى هەموو شتێك من دەستخۆشى لێدەكەم كە ، ێتكچێكەوە لە سەرم بنووس
بەاڵم تكا دەكەم ئەگەر ئەمجارە ویستى ، جورئەتى ئەوەى تیابووە وەاڵمم بداتەوە

با وەك گەنجێكى ئەم واڵتە بمناسێنێت و نەمخاتە چوارچێوەى ، اتەوەدوەاڵمم ب
زۆر بە جدى  ،استە من دەنگم بۆى داوە لە كاتى هەڵبژاردنەكاندا، ڕنەوشیروانیزمەوە

بەاڵم ئەمانە ، پاڵپشتى ئەو بووم و دەنگم لە كۆڕ و كۆبوونەوەكان بۆ كۆدەكردەوە
هەمووى لە چوارچێوەى مەبادئێكەوە بوو كە پێموابوو "شەیتان بە قوتابییەكانى 

ئەگەرنا لەهەر كاتێكى گونجاودا بزانم خزمەت ، قازانجە" شەیتان بگۆڕینەوە بۆ ئێمه
ئەوا یەكەمین كەسم زۆر بە تووندى بڵێم تۆ بەشێكى ، نى ناكاتبە تاڵەبانى و بارزا

لەبەر ئەوەى تۆش وەكوو هەموویان داواى ، قمان لێیەتىڕ لەم مێژووەى كە ئێمە
پێمخۆشبوو وێنەیەكت ، ئەوەت كردبوو كە لەژێرناوى خۆم و وێنەى خۆمدا بنووسم

بۆیە بمبوورە ئەمە ، وبۆ بنێرم بەاڵم تۆ خۆت ئیمەیڵەكەت لەژێر وەاڵمەكەت نەناردبو
لە ئێستاوە من وەك كوڕێكى بێ موباالتى شەقامەكانى هەولێر ، سوچى من نەبوو

ئیبراهیم  یكەرانەى سوڵتەى ئەم واڵتە، وەكوكە یاخییە لەم هەموو بت و پە، ببینە
دڵنیاش بە  من ئەهلى ناوى ، بكەین چاوەڕوانى دەرفەتێكین تا هەموویان خاپوور

 . درۆینە نیم

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

 

***            ***               *** 
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 دا...  نگی كوشتنم لێیمین زهكهیه

 

 شت عوسمان:ردهسه

، ماوهندی نهنت چهمهتهكه ، مین جار پێیان گوتمكهابردوودا بۆ یهڕ ۆژیڕ ندچهله
مردنه باكم بهاڵم نه به، ماوهدا نهم شارهدانم لهناسهتی ههی خۆیان مۆڵهگوتهیان به
كانی خۆم مم تا دیداری بكوژهكهتهڕوانی كۆتاییهاتنی مۆڵهچاوهله، ئازاردانو نه 

م تراژیدیاكه ی ژیانهشایستهخشن كه م مردنێكی تراژیدیام پێببههكدوعاش ده، مبكه
چ هۆلیسۆسێكن و مردن م واڵته كانی ئهنجهم تابزانن گهكهدهم قسانه ئهبۆیه . بێت

 موامی ئهردهترسێنێت بهدهی ئێمه وهئهن كه ی تێبگهوهبۆئه، ڵبژاردنیانهترین ههساده
كاری منیش ، ك مردنی خۆماننه، كی داهاتوویهوهبۆ نه ی ئێستایهۆژگارهڕ

 . ك خۆمنه، كانمهختی برا بچوكهخۆشبه

هێشتا زۆرشت كه ، یهوهئهشانه ڕهم ههرانی من لههۆكاری نیگهییش تاكه سادهزۆر به
اڵته سهم دهختی ئهدبهبه. جێیان بهێڵینر ئاوا بهین و ههربكهسهیان لهماون قسه

 . كانی خۆی نییهوهمردنی نهباكی بهكه ، یهوهئه

هدیدی و تهابردوو ئیهانه ڕ ویشهكه ، وهم ئاگادار كردهكهاگری كۆڵێژهڕ دوێنی
ر م سهبێت لهنازانم ئه، ی پۆلیسهكێشه مهو وتی ئهاڵم ئهبه، كوشتنیان كردووم

ی كوشتنی بكرێت و زانكۆش شهڕهی ههزانكۆکه خوێنكارێكی كه، بێتواڵتێك ههمینه زه
 یسی من بكات بهم كهكهاگرهڕ بوودابنیشێت؟ دهوه یسوایی خۆیهڕ دیاربه بێموباالتانه 

اڵم به، م زانكۆیهشێكم لهئێستادا بهمن له  چونكه، یان خوودی زانكۆ، یسی خۆیكه
ماڵی م واڵته زانكۆی ئهزانم كه هدمێكه دهچونكه ، بوومرگیز تووشی شۆك نههه

 . نینیی ئێمه ئاسووده
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، كرد وهولێرهری پۆلیسی ههبهڕێوهبدولخاڵقی بهعمید عهندیم بهیوهش پهوهدوای ئه
كی یهیان كێشه، ی واڵت بێتوهرههی ده ی مۆباییلهم ژمارهئهیه وانهله" پێمی گووت

 ولێر ئارامهاڵم ههبه، وهبێتهش دووباره د جارێكی دیكهنچهیه وانهله، خسی بێتشه
 . نادات"ڕوو و شتی ئاوای لێ

، ر بێتبهڕێوهنابی بهی جهقسهیاڵم كرد بهخه وهئامێزهكی گاڵتهیهنهخهردهزهبه
گیانی خۆم ئاخر من چۆن له، ی كردبێتشانهڕهم ههساركۆزی بێت ئهیه وانهله

ق و ر شهبهدرایه وه ند نووسینێكهر چهسهكم لههاوڕێیه ۆژێكهڕ ندچه هك، دڵنیابم
 جێبێڵێت؟ م شارهئه، ناچاربوو

زانم ئه. نیشمڕوانی دیداری مردنی خۆم دادهچاوهناڕۆم و له م شارهرچی بێت من لههه
م كانی ئهنجهنگێک بۆ گهزهبهبێت كۆتاییدا دهلهكه نگی مردنی خۆمه مین زهكهیهمه ئه
كان ئاگادار رپرسهبهنه الیه م و نهكهسكااڵ تۆمار ده نهمجاره اڵم ئیدی ئهبه، تهكهملهمه
ئیدی بۆ من ، ستۆئهیگرمه شی خۆم ئهكهو ئازارهناومه نگاوێكه هه، وهمهكهده
بێت مین وشهدواههكه ، وهمهكههینووسم وابیرددهك كه یهر وشهداهاتوودا ههله
، كانماگوتهاستگۆبم لهڕ سیحتی مهزرهی حهم هێندهدهوڵ دهبۆیه هه، ژیانمداله

، وێت بیبیستنسانێك نایانهبۆ گوتن و كه یهشتێكم ههمیشه ههكه ، خۆشحاڵیشم
. بنكانیان نائارام دهوان گوێچكهوا ئهئه، ینكهقسه دهچرپه بهركاتێك ئێمه اڵم ههبه

، نمان كۆتاییهاتمهتهكه ، شو شوێنهله، ینبكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه
 . وهپێبكاته ستنوێ دهلهرر دێڕێكی نوی و سهسه و بێته م خاڵێكم بۆ دابنێتبا هاوڕێكه

 

***            ***               *** 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

51 

 

 

 

 کانورهگه مرۆڤه

 

 سەردەشت عوسمان:

 کان لهیی مرۆڤهورهگه. ونکهردهده وهرێکی پۆاڵیینهباوه به میشهکان ههورهگه مرۆڤه
ری ندا گوزهمهکانی تهختهوهموو ساتههه به خلوقهم مهئه که کاتێکدا شیاوی باسکردنه

 که وتنهرکهترین سهورهگه وهوهئهالی  به چووبێ  کهشی بیر نهیهو ڕێگهکردبێ و ئه
لێرەشەوە دەمەوێت ئەوە بڵێم کە لەنێو بەمانایەک کە مەبدەئی مرۆڤە. ، دیهێنابێبه

چونکە هیچ یەکێک لەو بەدەگمەن پیاوی گەورە دەرکەوتوە،  سوڵتەی کوردییدا زۆر
 کاتێ کە سەروەت و، بەرپرسانە نەیانتوانی تەنانەت لەهۆشی خۆشیاندا بمێنن

هەرگیز نەیانتوانی ئەو پیاوە بن کە بەخەباتەکەوە ، سامانی ئەو واڵتەیان چنگ کەوت
ە لە چیا خەباتکار و بۆیە هەرگیز پیاوە گەورەکان ئەمانە نین ک، دەمانناسین

 گەندەڵترین مەخلوقی ئەو واڵتەن.  (لەشاریشدا )سوڵتە

 ناسینیان سەرێ لەبۆ  بەخش و گەورەکان هەرگیز پێویستیان بەوە نیە کەمرۆڤە سود
 چونکە ئەوەی شتێک، ەتایبەت لەسیاسەتداب، ابردووی خۆیان یان باوکیان بدەینڕ

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

باوەڕیشم وایە کەسە ، رەکان لەالیەن ئێمەبۆ خۆشویستنی کەسە گەو
 باوەڕم ئەوانەن کە سیاسەت دەکەن و، خۆشەویستەکانی ئەو واڵتە هەر کەسێک بن

نە گەورەن و ، لەم واڵتە بەهۆی سیاسەتەوە دەڵێن گەورەین وایە زۆرێک لەوانەی کە
یە چونکە هەرگیز ئەمە بونی ن، ئەگەر بەعسیش نەبوبن، شۆرشگێر نە خەباتکار و نە

ڕێبازی  برام شەهیدی، مانای ئەوەیە خۆم خەباتکارم، کە باوکم خەباتکار بێت
ێبازی نەتەوایەتی ئەو ڕ مانای ئەوە بێت خۆم هەمان، پەروەری بێتنیشتیمان
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باوەریشم وایە . بەداخەوە زۆربەی کەسە گەورە زارەکیەکان ئەمانەن. هەڵدەگرم
بەهیچ شێوەیەک ، ەفتارەوە دەناسرێنڕ ئەوەندەی مرۆڤە خەباتکارەکان لەرێگای

لێوە نیەکانی ئەو واڵتە لێواوافتارە سوڵتەڕ چی، کەلەرێگای گوفتارەوە ناناسرێن
ێگای پینەدام خەباتی باوکم ڕ من کە تەمەنلەنادادپەروەری و گەندەڵی و پیسی. 

لەکاتێکدا لەهەولێر ە، ـسەردەشت(بەاڵم دەزانم بۆچی ناوم )، بەچاوی خۆم ببینم
زۆرجاریش دەڵێم سوپاس بۆ خودا کە باوکیشم بەرپرسێکی گەندەڵکاری ، یک بوملەدا

دڵنیاشم . ئەگەرنا منیش ئیستا بەندەیەکی بێدەنگ و الڵ و کب دەبوم، ئەو واڵتە نەبوو
ئیستا منیش . بووم شۆرشگێر، پێشمەرگە، وەکو ئیستا نەیدەتوانی بڵێ خەباتکار

واڵتە ، چونکە کاری ئەوان لەم ان دەبومنەوەیەکی عاقڵ و بێ دەنگ و بەویستی ئەو
خوڵقاندنی مرۆڤی بێدەنگە و دامەزراندنی ئەم مەخلوقەیە لەرێکخراوە بێ دەنگ و بێ 

ۆژێک هەستم بەوە نەکردوە کەئەوەی من ویستومە لەگوفتاری ڕ هەرگیز. کەڵکەکان
ەی ئەوان، ئەوان ئەوە دەڵێن کە خۆیان حەزی پێدەکەن، بەرپرسەکانەوە بیانبینمەوە

لەم واڵتە تەنها ئێمە دەزانین ، ئێمەش دەمانەوێت سەرکوت دەکرێ لە خۆپیشاندانەکان
چونکە زمان بۆ ئەوان و دوو گوێچکەش بۆ ، کە بەرپرسانی ئەو واڵتە چیان دەوێ

 . ئێمە

لەکاتێکدا کە ، هاتن خانەقایەکیان بۆ کردینەوە، ئێمە داوای دوو کتێبخانەمان کرد
داوای لەتێ ئازادیمان . ەسڵەکانی حکومەتدا ساغ دەبێتەوەعەرەقی یانەکان بەسەر و

 !(ی عێراقیان بەدیاری بۆ هێناین )ئەمەیە خەباتکاری کوردئازادی و یەکپارچەی، کرد
، دەڵین پرسەی برا عەرەبەکانی بەغدا هێشتا تەواو نەبوە، ویستپارچە نانێکمان 

! کەچی خۆی بە ؟خوارەوەچۆن لە خەمی ئەو برا عەرەبانە نان لە قورگتان دەچێتە 
 . ایکردە بەغداشڕ، سامانی ئەو میللەتە زەلیلە تێر نەبوو

ۆژ و شەو ڕ چوار، من دڵنیام ئەگەر لە خۆپیشاندانێ داوای چوار سەعات کارەبا بکەین
! داوای وەی نرخی دوو سعات کارەبا بزانینبۆئە، وناکی لەزیندانمان دەبەستنەوەڕ بێ

تڵ خوێن ببەخشینە دۆستەکانمان کە بەگوللە و قۆنداغەی بتڵێ غاز بکەین دەبێت دوو ب
خودا بەبێ ئەوان  (یەشمان لێدەگرنەوە کەر ئەو )هەوازۆرجا، چەکەکان بریندار دەبن

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

درێژیان کو خۆیان ئاوا ئێسکگران و تەمەنتەنانەت ئەوروپا گەڕان دۆستێکی وە، بن
ی خۆیان (غیاب)واهەستدەکەم ئەمان دەیانەوێت تۆڵەی دواکەوتن . نەدۆزییەوە

و بەخشە هەستیان کردوە سوڵتە هێندە لەزەتئەوان کە . بکەنەوە لە سوڵتەی کوردی
دەیانەوێت کورسیەکەیان بکەنە میرات و تائەوان ، ێگایەکی شاهانەیە بۆ زەنگینیڕ چ

 ش پاشاگەردانیمان بۆ نوێ بکەنەوە. مابن خاوەن سوڵتە بن و دوای ئەوانی

، بێ بەرپرسیاریەتییە، بێ دیموکراسییە، ئەوەی ئێمە هەستی پێدەکەین تەنهاییە
. ئەوانیش خەوی پێوە دەبینن بەردەوامیە ئەوەی، گەندەڵییە، دزییە، نادادپەروەرییە

ێگاکانی نایاسایی هەندەران نەما ڕ بۆیە، زگاربونەڕ ئەوەی ئێمە دەمانەوێت بیکەین
، ێگایە نەمان بینیبێڕ سوکایەتی نەما لەم، لێدان، شێوازی مردن، پێی گوزەر نەکەین

 . کەچی ئێوە هەمان کەسی جارانن

 ێگایەک بدۆزنەوە بۆڕ بۆیە، زگاربونەڕ ئەوەی لەداهاتوش لەهەگبەی ئێمەیە هەر
ێگامان بۆالی باڵەخانەکانی ڕ ئەگەرنا نزیکترین، زگاربونی ئەم خەڵکە بەئەمەکەڕ

بۆئەوەی بیانکەینەوە بەو زەوییەی پانزدە ساڵ بەرلەئیستا ، ئێوەیە کە بیگرینە بەر
 ماویەتی ..... س و شەرواڵێک.....ئێوەی تەنها خاوەنی کرا، و بەرلەئێوە

 

 .باڵوبۆتەوە ٢٠٠٧ -٢ -١٥ لە (١٥)ژمارە  (هۆشیاری)تارە لە باڵوکراوەی و ئەم

 

***            ***               *** 
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  :کانیهستراتیژی وهڕاست بۆ لێکۆڵینههاڵتی ناوندی ڕۆژههناوه

 کی بچووکهولێر تورکیایههه

 

 سەردەشت عوسمان:

 یهکی تورکیزگایهده کان  کهیهيستراتیژ وهلێکۆڵینهراست بۆ وهالتی ناندی ڕۆژههناوه
کانی  ڵبژاردنهچاودێریکردنی هه  شداری کرد لهتی تورکیا بهرایهنوێنه و به

رێمی کوردستان هه موز لهی تهـ25 له که  ،مانی کوردستانرلهرێم و پهتی ههرۆکایهسه
کە بۆ  ،وهیان باڵو کردهشتهو گهت بهارهبمین ڕاپۆرتی خۆیان سهدووه، چووڕێوهبه

هەرێمی کوردستان ئەنجامیان دابوو بۆ چاودێریکردنی چۆنیەتی بەرێوەچونی 
بەاڵم ئەوەی جێگای ، هەڵبژاردنەکان و کەش و هەوای سیاسی لەهەرێمی کوردستان

اپۆرتی خۆشیاندا ناوەندی ناوبراو خۆی لەبڕیاردان لەسەر ڕ سەرنجە لە دووەمین
ێوەجونی هەڵبژاردنەکان دەدزێتەوە و ئەوەندەی لێکۆڵینەوەکانی لە کەش و هەوای بەر

هەرێمی کوردستان و بارودۆخی پێش هەڵبژاردنەکان و هۆکارەکانی دۆڕان و بردنەوەی 
ئەوەندە ناچێتە سەر خودی . ووڕ لیستەکانی بەشداربوی هەڵبژاردنەکان دەخاتە

چاوەڕوانی ئێمەی  (orsam)ش دەزگای بەمە، چۆنیەتی بەرێوەچونی هەڵبژاردنەکان
حکومەتی تورکیا  ،اپۆرتەکانی داهاتوی بۆ ئەوەی المان ئاشکرا بێتڕ درێژ کردەوە بۆ

 . چۆن دەروانێتە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی هەرێمی کوردستان

ۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ڕ اپۆرتەکەیاندا ناوەندیڕ لەبەشی یەکەمی
بە لێکۆڵینەوە و شیکردنەوەی شاری هەولێر دەست پیدەکات  (orsam)ستراتیژیەکان 

راپۆرتەکە ، لەرووی پێکهاتەی سیاسی و ئەتنی و کەلتووری و تەنانەت ئابوریش
هەولێر ئارامترین شاری هەرێمی کوردستانە بەبەراورد لەگەڵ شارەکانی )دەنوسێت 

بەرهێنانی ئابوری بەاڵم وە، زۆرترین پرۆژەی ئاوەدانی بەخۆوە بینیوە، دیکەی عێراق
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تێدا نابینرێت و تاکە سەرچاوەی ئەم شارە و تەنانەت ئەو هەرێمەش بودجەی عێراق 
دەنوسێت (orsam)اپۆرتەکەیاندا ناوەندی ڕ لە درێژەی بەشی یەکەمی .و نەوتە(

خۆری پارتەکەی بارزانین لە ە زۆری دانیشتوانی ئەو شارە موچەبەشی هەر))
ەی قوتانخانەی بااڵ دەهێنێتەوە لە شاری هەولێر و ناوەندی ناوبراو نمون، حکومەت

، فێرکەری هەبوە ٩٢قوتابیدا  ٥٤وو کە لەم قوتابخانەیە لەبەرامبەر ڕ ئەوە دەخاتە
یەکەمیان ئەوەیە یان  :ناوەندی ناوبراویش هۆکاری ئەمە دەگەرێنێتەوە بۆ دوو هۆکار

ەسەاڵتدارە بۆ ئەوەی یانیش مەبەستی پارتی د، بەهۆی نەبونی وەبەرهێنانی ئابورییە
 . ای گشتی بکاتڕ کۆنترۆڵی

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

، بیتگوێبیستی گۆرانیەکانی ئەو گۆرانیبێژە دە چایخانە و بازارەکانی هەولێر
زنجیرە درامە تورکیەکان کۆنترۆڵی . ئەوەندە لە ئەستەمبۆڵ گوێبیستی نیت

ێگای ڕ تەلەفزیۆنە کوردییەکانیان کردوە و تەنانەت زۆرێک لە خەڵکی ئەم شارە لە
ئەمەش وایکردوە کە . کەناڵە تورکیەکانەوە تەماشای ئەو زنجیرە تورکیانە دەکەن

بۆیە  .شارەزاییەکی باشیان لە زمانی تورکی هەبێتزۆرێک لە خەڵکی شاری هەولێر 
ئەو ناوەندە دەنوسێت ئێمەی تورک لە شارێک بین کە لەناو بازاڕەکان گوبیستی 
گۆرانی تورکی بین و لەتەلەفزیۆنەکان تەماشای درامای تورکی بکەین و لەکافێکانیش 

 ؟بێگانەینبۆچی هەست بکەین کە لەواڵتێکی ، هەر بە تورکی داوای قاوەیەک بکەین
 !بەکورتی هەولێر تورکیایەکی بچوکە

ۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژەکان ئاماژەی ڕ بەاڵم هەروەکو ناوەندی
کردنی شەقامەکانی هەولیر لەالیەن لیستی دەسەاڵتەوە و ، بەهۆی کۆنترۆڵبۆ دەکات

لەو شارەدا  وایکرد ،اگەیاندنێکی قەبە بۆ هەڵمەتەکانی بانگەشەکردنڕ بەکارهێنانی
 هەر لەم. دەسەاڵتدار براوەبن لە هەڵبژاردنەکان ىهەردوو پارت (لیستی کوردستانی)
نەوشیروان )ووەشەوە ئەم ناوەندە ئاماژە بە لێدوانێکی کەسی یەکەمی لیستی گۆڕان ڕ

دەکات کەلەمیانەی دیدارێکیان لەگەڵیدا لەدوای هەڵبژاردنەکان  (مستەفا
، هۆکارەکانی دۆڕاندنی لیستەکەی لە شاری هەولێریەکێک لە )پێیراگەیاندبوون 
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ئەمەش وایکرد بێهێز  رێگری کردن بوو لە بانگەشەی لیستەکەیان لەم شارەدا کە
 .(دەربکەون

لێکۆڵینەوە  ۆژهەاڵتی ناوەراستە بۆڕ اپۆرتەکەی ناوەندیڕ هەرچی بەشی دووەمی
ەر لە ئەوا سەبارەت بە کەش و هەوای سیاسی ب، (orsam)ستراتیژییەکان 

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

 بوە. ( دابەشPUKنوسینی ئەو دەزگایە سلێمانی بەسەر بزووتنەوەی گۆڕان و )

م شارە ناڕازین لە ئەدای هەردوو پارتی ئەم ناوەندە دەنوسێت کە زۆربەی خەڵکی ئە
خۆری لە دەزگاکانی ( لە حکومەت و گەندەڵی و بەرتیلpdk)و (puk)دەسەاڵتداری 

ی تەمووز دۆڕان ـ٢٥لەم هەڵبژاردنەی  ههەر بۆیە ئەم دوو پارتەی دەسەاڵتدار. والتدا
 . لەبەرامبەر هێزی ئۆپۆزسیۆن لە سلێمانی

لێدوانی زۆر سەیری بەرپرسانی یەکێتی نیشتیمانی  زۆر بەاڵم ئەم ناوەندە ئاماژە بە
ئەویش ئەوەیە کە دەنوسێت ، کوردستان دەدات کە نامۆیە بەراگەیاندنە کوردییەکان

 ( بەجۆرێک لەجۆرەکان خۆشحاڵن بەبردنەوەیPUKزۆرێک لە بەرپرسانی ))
ە چونک، ێژەیەکی زۆری دەنگەکان لەالیەن لیستی گۆڕانەوە لەم هەڵبژاردنەی دواییڕ

 ،زۆربەیان پێیانوایە لەهەر بارگرژییەک یان جیابونەوەیەک لەلیستی کوردستانی
( پاڵپشتی پارتەکەی تاڵەبانی pdk)ئەوا لیستی گۆڕان لەبەرامبەر پارتەکەی بارزانی 

یان زۆرێک لەبەرپرسان پێیان ، ( یە لە بڕیارەکان لەناو پەرلەمانPUKکە ) ،دەکەن
 . (pdk)نەک  ،وان نزیکترنوایە کە تاوەکو ئیستاش گۆڕان لە

ۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ڕ اپۆرتەکەیاندا ناوەندیڕ لەکۆتایی بەشی دوومی
پێیوایە کە بەهۆی سەرهەڵدانی هێزی سێیەم لەم  (orsam)ستراتیژییەکان 
شترکردنی ئەدای کاریگەری لەسەر با، ی لە هەرێمی کوردستانيهەڵبژاردنەی دوا

ی پرۆژە خزمەتگوزاری و ئاوەدانکارییەکان دەبێت و ئەوەش بردنشحکومەت وبەرەوپێ
وو کە هەنگاوەکانی ئەم دواییەی حکومەتی تورکیا بەرەو چارەسەرکردنی ڕ دەخاتە

کێشەی کورد بەرێگایەی دیموکراسیانە کاریگەریەکی ئەرێنی دیاری بەسەر هەڵوێستی 
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ستانیشەوە بەڵکو خەڵکی شەقامی هەرێمی کورد، نەک تەنها بەرپرسانی سیاسی
 . هەبووە

 

 سەرچاوەکان:

 رۆژنامەی تودەی زەمانی تورکی 

ۆژهەاڵتی ناوەراست بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان ڕ ماڵپەڕی تایبەتی ناوەندی
(orsam) 

 ٢٠٠٩-٩-١بەرواری  لە (٤٦)ژمارە  (ئاشتینامە)تارە لە هەفتەنامەی و تێبینی _ ئەم
 .بالوبۆتەوە

 

 

     ***               ***       *** 
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 ستی پێکردکان دهڕی ژنهشه

 

 سەردەشت عوسمان:

وان ئه. کوردستاندا بوون لهاڵت نهسهبردن و دهڕێوهکی جوانتری بهیهکان نمونهژنه
شێک به وهشی پیاوهو باوه ڕێگای گوتار سپارد و له وهکانهری پیاوهسێبه خۆیان به

ن و کهست پێدهت دهکانی ئافرههاوارکردن بۆ مافه وان بهئه. وترکهبهالتیان سهده له
چەمکی  که بیره ژنیان له و ساتهتا ئه . کۆتایییان دێت وهکانهیهحزبی گوتارهبه
ڕ رچی باوهیان نیشاندرا ههڕۆشنایی سوڵته ر کاتێکدا کههه له، بینیوهالتیان نهسهده

 . فرۆشنکانی حزبی دهگوتاره به ،هیو ئیمانیان هه

هەموو کات دەیانەوێت بەهۆی ، ئەوەندە هاواریان کرد تا توشی پەتای فەرامۆشی بون 
نەک کەفائەت و ، بونیان کورسیەکانی پەرلەمان و وەزارەتەکانیان پێببەخشینژن

، ئەوا هانایان بۆ جۆرج بۆشیش بردوە ،خۆ ئەگەر جارێکیش دڵیان شکابێت. توانایان
هەرکە بونە وەزیریش ئەوان لە وەرزەکانی ساڵ گەرمیان و کوێستان دەکەن لەنیوان 

کێشەی ئەوان . چونکە گشت وەرزێک لەگەشتن، پایتەختەکانی ئەوروپا و کوردستان
ئەوان ئەوەندە باسی ئاگایی ، بەڵکو کێشەی خۆیانە، کێشەی ئینسانەکان نیە

ورکانێک لەخۆکوژی کچەکانی ئەم ژنەکانیان کرد تا لەژێر دەسەاڵتی ئەواندا ب
ئاخر ژنی جوامێر ئەگەر تۆ نەتوانیت شەوێک لەباوەشی مێردەکەت . واڵتەمان بینی

کە نەک ژنەکان بەڵکو هەرچی تاکی ئەم مەملەکەتە هەیە بەدەستیانەوە ، یاخی بیت
 !؟بۆ باسی یاخیبونی خوشکەکانی ئەم جفاتە دەکەی، گیریخواردوە

لەوە دەچێت حزبەکان شەڕی ، دەڕواتە نێو سوڵتەوە ئیدی لێرەوە شەڕی ژنەکان
لەوانەیە ژنەکان مانیفێستی ، خۆیان لەرێگای پەرلەمانەوە بگوازنەوە بۆ پەرلەمان
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ێکخراوانەن ڕ ئەمە کاری ژنەکانی ئەم، شەڕی پیاوەکانی دەسەاڵت بکەن لە پەرلەماندا
 . لە حزبەکان وەک ماڵی خۆیان دورستیان کردوە

ئیستا سەرۆکی لیستی کوردستانە لە پەرلەمانی کوردستان و سۆزان شەهاب کە 
هەتاوەکو ئیستا ، لەخولی پێشتریش ئەندامی پەرلەمان بوە لەسەر فراکسیۆنی سەوز

، ئەو ئەندام پەرلەمانە ژنەی هەرێمی کوردستان موچەی شەهیدانەی باوکی وەردەگرێت
ێزانی هەیە کە چونکە خاڵە شەهاب نە خ، بەپێی یاساش ئەو موچەیە نایاساییە

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

! لەئیستاشدا ؟نەکات کە بیست و پێنج بەرامبەر موچەی گەنجێکی تازە دامەزراوە
ی ئەو سەرۆکەیدا لەپەرلەمان ئەوەی یەکال کردۆتەوە لیستی کوردستانی لەژێردەست

کابەرییەوە کە سەرۆکی لیستی گۆڕانە ڕ کەهەر پرۆژەیەک لەالیەن کوێستان محەمەدی
لەوە دەچێت ئەم ئەندام پەرلەمانە ئەم ، بەرز بکرێتەوە ئەوان دەنگی بۆنادەن

لیستی گۆڕان زەڕبەیەی کە حزبەکەی لەهەڵبژاردنەکانەوە بەریکەوت لەسەر سەرۆکی 
ی ئەوەی ئەم ر، بەاڵم هەرچی بێت لەبحساب بکات و لەویوە تۆڵەی ئەمە بکاتەوە

خەریکی  ،ژنە ئەندام پەرلەمانە خەریکی وێنەکێشان بێت لەدانیشتنەکانی پەرلەمان
 . کابەر و ئۆپۆزسیۆنەکەی بەرامبەری بێتڕ شەڕی

دام بوو لە ئەوا لەخولی پێشوتری پەرلەمان ئەن، هەرچی کوێستان محەمەدە
، فراکسیۆنی سەوز و لەخولی ئەمجارەی پەرلەمان سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕانە

کوێستان بەرلەوەی وەکو ئۆپۆزسیۆن لەپەرلەمان دەرکەوێت شەڕێکی دیکەیان 
ئەویش سەرۆکی لیستی کوردستانیە کە سۆزان شەهابی هاودەنگی ، پێسپاردوە

ۆژنامەنوسەکان یەکێک لەر. تیخولەکەی پشووتری و نەیاری ئەم خولەی پەرلەمانیە
کە  ،تارێکدا ئامۆژگاری ژنەکانی سەر بەلیستی گۆڕانی کردبووو ەبەرلە هەڵبژاردن ل

ئەگەر هەر ژنێک دەیەوێت ببێتە ، نەوشیروان مستەفا حەزی لە مەجلیسی ژنەکان نیە
ئیدی ، ەفتار بکاتڕ ئەوا دەبێت وەک پیاو بێت و پیاوانە، کاندیدی نەوشیروان مستەفا

ەو کاتەوە کوێستان محەمەد بە قژێکی کورت و جلێکی پیاوانەوە لەکۆبونەوەکان ل
 . دەردەکەوێت
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، بەاڵم هەرچی سۆزان ئەو شەڕە لەوانەیە شتێکی نوێ بێت بەالی کوێستان محەمەدەوە
ەهابە ئەوا بەر لە هەڵبژاردنەکانەوە حزب خستیە ئەو بازنە ملمالنێیە لەگەڵ لیستی ش

هاب ۆژی هەڵبژاردنەوە سۆزان شەڕ پێشبینیکردنی بەر لە دووهەروەک لە، گۆڕانەوە
لیستی گۆڕان دوو ) اگەیاندنی حزبییەوە وتیڕ ەکانیبە توڕەییەوە لەسەر کەنال

 .(کورسی یان ئەوپەڕی سێ کورسی دەهێنێت

هەرچی بێت ئەوە شەڕی ناشیرنی پیاوەکانی دەسەاڵتە لەسەر حیسابی ژنەکانی ئەم 
ئەگەر پیاوەکان چەند ، یە سەردەمی شەڕی ژنەکان دەستیپێکردبەاڵم پێموا، مەملەکەتە

یان دەکرد ئەمڕۆ درێژەی ئەم شەڕە لەرێگای ژنە يساڵێک پێشتر شەڕی حزب
 ،ێکخراوەکانی ژنان بنڕ ی ئەوەی کە خەریکیر، لەبحزبییەکانەوە درێژەی پێدەدەن

 !بی دەبنزئەمجارە ئافرەتەکان خەریکی شەڕی حی

ەنها ئەو ژنانەن کە شەڕی فیمینیزمیمان پێدەفرۆشن و لەپاڵ تارە تو مەبەستی ئەم)
نەک کچە پاکەکانی ئەو والتە و ژنە ، دەسەاڵتدا خەریکی خوانی ئەم هەرێمەن

 (جوامێرەکانی ئەم مەملەکەتە

 

 ٢٠٠٩ – ٩ – ٢٩( لەبەرواری ٤٨)ژمارە  (ئاشتینامە)تارە لە هەفتەنامەی و ئەو
 .باڵوبۆتەوە

 

 

               ******            *** 
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 ؟کوێى گەنجى یاخى )نەبەز گیان( تۆ لە

 

 شت عوسمان:ردهسه

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

 بمانبوورە تاقەتى ماچکردنى ئەم، دوادەکەوى اکەى؟ ئاخرڕ ئازارەوە بۆ کوێ
 مان نەبوو تا مااڵوایت لێبکەین. ووخسارە پڕبرینەتڕ

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

ەم کە لەم ماڵپەڕەدا ئەورۆژە خوێندمەوە کە ئەم شارەت بەداخەو، نەبوویت
بمبوورە کە نەمتوانى ئێوارەیەک بەدیار پێکێکەوە باس لە برینى ، جێهێشتووە

خەم بۆ ئازارى شەقامەکانى ئەم پایتەختى خوێن و خەم و ، گەنجییەتیمان بکەین
 . خیانەتە بخۆین

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

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

هەواڵى گەنجەکانى ئەم ، اڵى مردنمانت پێدەگاتدڵنیام هەو، هاوڕێى من نەبەز گیان
بەاڵم سەد داخ لێرە ، کە بە چ شەهامەتێکەوە پاکى خۆیان دەژین ،شارەت پێدەگات

ئێرە لەشکرێک دەیبا بەڕێوە کە ، دەجالێک دەژیت تێنووە بە کاسەى ئێمە
 . ۆژى قیامەتڕ ناشیرینترین جەنەڕاڵى هەیە تا



 سەردەشت عوسمان

62 

 

من دڵنیام سپێدەیەک دێت کە ئێمەش ، هاوڕێکاتى مااڵواییکردنى ئێمەش دێت 
ن" يئێوارەیەک دەستى دایکمان ماچ دەکەین و دەڵێ، جانتاکانى خۆمان پێچاوەتەوە

لە نیوەشەودا مێسجێک بۆ خۆشەویستەکەمان دەنێرین و ، ببوورە دەبێ جێتبهێڵین"
 . مااڵوا"، بەیانى هەڵدەستى من لەمشارە نیم م کە"بەداخەوە دەنووسین بۆی

 

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

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

Saro.zardasht@yahoo.com 

)یەسنا لەژێر بارانا سەیرى  *ئەم دێڕەیە هى شیعرێکى نەبەز گۆران خۆیەتى لە کتێبى
 19-11-2009(   باخ دەکا

 

***            ***               *** 
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 ئازادیی هات ..نموو ڕاكههه

 

 سەردەشت عوسمان:

عومری  ریكهلی خهوه، ڵێنانیشینههڕوانی دانیشتووین و چاوه وهردێكهدیار بهبه ئێمه
تا  ،ینببكه یهم توحفهست بۆ ئهده ین كهناكه وهتی ئهین جورئهكهڕێدهك بهیهوهنه

. بشكێت یهوانهو له ناسكه زۆر كه پێمان وایه چونكه، یان هێلكه ردهبه بزانین ئایه
 تێكیان پێوهمیلله كه ،شف بكاتكه یهتوحفهم تی ئهكات ماهییهزدهك حهیهوهاڵم نهبه

 . كردووه رقاڵسه

اڵم به، ینكهبوونی نهری دابنیشین و گومان لهسهبێت لهده كه یهو ئازادییهئه مهئه
م كانی ئهوهنه كه ،وهاڵتهسهكانی دهری پیاوهسه وتۆتهكهنه و پرسیارهرگیز ئههه
یا  ،نێتاودهڕ م واڵتهكانی ئهنجهگه كه ئازادییه وهئه ن؟ ئایهكهادهڕ چیله تهكهملهمه

 م پیاوهختی و كڵۆڵی ئهدبه؟ بهوهفرۆشنهئازادی پێمانی ده به كه وانهی ئهكهتاعونه
ین بكهتوانین قسهی دهوهر ئهبهله پێیان وایه كه ،یهندهوهاڵت ئهسهی دهبچوكانه

ی دوای ئازادی كرێت بپرسین ئهدارانی كورد دهتمهی سیاسهئه، یهئازادی هه واتهكه
 چی؟ كوشتن یان لێدان یان نانبڕین؟

ی كهك ئازادییهن نهبووڵناكهری قهنۆكه كه ۆحی كوردهڕ ندێكنائارامی هه وهئه
 ڵێككۆمه بریتین له كانهستهدهنگ بهی تفهيمی ئازادرههرچی بههه، ی كوردیسوڵته

 . رپیاوی نۆكه شكرێك لهت و لهعییههڕ

وان دابنیشین و ر خوانی ناشیرینی ئهسهتا له بچووكه ندهوهئه قوڕگی ئێمه لی نهوه
تا  ،ینكهوانیش دهی ئهنوێژ بۆ خوداكه نه، زاری بینرمهی شهریكی خواردنی تیكهخه

اڵم به ،دڵخۆشن كانی ئێمهئازاره وان بهلی ئهوه، وانی ئهكهرماڵهر بهسه بڕۆینه
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 مێكهده چی ئێمهكه، نتوانن ئازارمان بدهزانن ئهواده كه یهوهوانیش لێرهختی ئهدبهبه
 . نكهوان بۆمانی دروست دهئه ،نییه م ژیانهزمان بهخشن حهبمانبه پێمانوتوون كه

یانی داوای جنێو به ،ینوێت ستاییشیان بكهیانهی ئێستا دهوانهئه هپێموابوو میشههه
 مووهه وان كارێكی ئاسایی بێت كهبۆ ئه شهوانهله، نكهمان لێدهوانی دیكهڕی ئهو شه

 جوامێری له ك كهیهوهاڵم بۆ نهبه، دوێنی بچڕن ۆژێك ئاوازێكی ناشیرینتر لهڕ
 . زارییهمهرتی مانای شهیهئیراده

 وهڵسینهیانیش ههو به تهمڕۆ بڵێین نێچیرڤان پیاوی سیاسهئه نییه كاری ئێمه وهئه
مان كهرینهسه نییه وهش ئهكاری ئێمه، ڵبڵێینتا پێیهه ،م بێترههی دكتۆر بهرهسه
م و ئه كانیریكی میكیاجكردنی ناشیرینببهرپرسێك جێبێڵین و خهو الی به ۆژهڕ رهه
، كوژیمان كردووهوازی كوردبانگه و نه كوشتووه كوردمان سانێكین نهكه، و بینئه
 . وهوینهكهزار میل دووردهی لێدابنیشێت ههناشیرینانه و پیاوهی ئهو شوێنهلی ئهوه

ر ههله، ینكهروومان هاوار دهگه پڕبه ی پێویستهنگی ئێمهشوێنێكدا بزانین ده رههله
كتر كان یهحیزبییه ڕێین با پیاوهگهلێده ،نییه كیشدا زانیمان شوێنی ئێمهجێگایه

تا  وهینهخهمێژوویان بیرده وێت ئێمهڵبكهكدا ههیهر چركهههاڵم لهبه، نسووك بكه
 نه، ینری ئازادفیگه ئێوه نه كه وهینهبێت زوو زوو بیریانبخهده. وهچێتهخۆیان بیرنه

بوون بۆ ئازادی مردن  باوك و براكانی ئێمه وهئه، ڕی ئازادیتان كردن شهئێوه وهئه
 . خۆنی دهكهزاری خوانهرمهشهریكن بهش خهو ئێوه

 ،ری دانیشتووینسهله چییه وهبزانین ئه بێت كه ندهوهر ئههه ی كاری ئێمهیهوانهله
 یهوانهله كی دیكهیهئاراسته به، نییه پێ م واڵتهختی هیچی بۆ ئهدبهبه له جگه كه
وتووین و ری پاڵكهسهله ی ئێمهوهین ئهتێبگه بێت كه وهبۆ ئه نگی ئێمهموو دههه

 كه یهوهئه وامی ئێمهردهئیشی به بۆیه، یان لوغم یان هێلكه ردهبه ،دڵخۆشین پێی
 . نكهلێك ماچی دهسانگهكه كه یهو توحفهئه رد بگرینهبه میشههه

Saro.zardasht@yahoo.com  
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 !دوور نیم وهزۆر لێته، ساڵو مردن

 

 سەردەشت عوسمان:

 تهکهملهم مهمێژووی ئازادبوونی ئه نجی گهئێمه. یهکانی ئێمهنیشتمانی برینه ئێره
ک بۆ یهرهنجهپه له جگه نیشتمانێک که. بوو کانی ئێمهونهخهمێژووی  کوشتنی 

. وههێشتهکانمان نهیالهکی تری بۆ خهودایهر مهفهک بۆ سهیهالقهخۆکوشتن  و ده
 تهکهملهم مهکی بۆ ئههیوایه  هێشتا پاکبوونی ئێمه ی ئێمهم بێ ئومێدیهڕای ئهرهسه

 ئاراسته به م والتهبۆ ڕێکردنی ئه ،وهکان هێشتۆتهنجهگه کی بۆ خودیو شانازییه
باسکردنی  رم لهبێت شهئه پێم وایه  م ئاراستهڕێکردنیش به بۆ . ی خۆیکهڕاسته
 وهکانیهبرینه شانازی به که وهڕاڵێکهنهغرووری جه ڵکو بهبه ،ینکهکانمان نهئازاره

 . ینبکه وهکانمانهئازاره شانازی به ،کاتده

ی بکەم گیرۆدەبونی گەنجان و تازەالوانە بەکێشە و گرفتی ئەوەی مەبەستمە باس
چونکە دابڕانە لە ، مەترسیدارترینیان ئاڵودەبون بە ماددەی بێهۆشکەرە، جۆرجۆراو

کۆمەڵ و کۆمەڵگا و هەنگاونانە بەرەو مەرگ و کۆتایهێنان بە ژیانی خودی خۆیان و 
لێرەدا نابێت ئەوەش لەیاد بکەین ئاڵودەبون بە ماددەی بێهۆشکەر ، اندەوروبەرەکانی

هەوڵدەدەین لیرەدا ، ئەنجامە و لەئەنجامی چەندین هۆکارەوە تاکەکان توشی دەبن
 . باسیان بکەین

ی یەکەکانی لەسااڵنی ژێمی فاشی بەعس و دەسەاڵتە یەک لەدوایڕ ەشیڕ دەسەاڵتی
کۆمەڵگای عێراقی لەرووی ئابوری و سیاسیەوە سەرباری ئەوەی کە  ،یداحوکمرانی خۆ

هاوکات لەرووی فەرهەنگیشەوە کۆمەڵگا ، بردە ئاستی دواکەوتوترین واڵتانی دونیا
پاشەکشە و شکستی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە و ئاستی هۆشیاری و زانستی تێگەیشتن 
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اوەتەوە ەنگی دڕ جێگای داخە بەجۆرێک لەسەرجەم بوارەکانی ژیان .لەژێر پرسیاردایە
 . دەکرێت ئەم کۆمەڵگایە پێویستی بەئاڵوگۆرێکی زۆر و کارکردنێکی زۆر هەیە و هەست

ئومێدی سەپاند بەسەر تاکەکانی کۆمەڵگا تر بێ هەروەها گەمارۆی ئابوری ئەوەندەی
تر تاکەکانی لە  یدا هێنا و چەندین کەڕەتیدەیان کارەساتی مرۆیی بەدوایی خۆو 

ژێمە ڕ وخانی ئەوڕ وە پاش، ەدەنی دوورخستەوەکۆمەڵگایەکی شارستانی و م
دڕندەیەش جەنگ درێژەی کێشا و کوشتن و بڕین و نائارامی بۆتە مۆتەکەی سەر دڵی 
هەموو خێزانێک و لەگەڵ ئەمەشدا ئەو کێشانەی تری کۆمەڵگا نەک هەر بەرەو 

 تر بویە نسیبی بەڵکو چەندین کێشە و دیاردەی، چارەسەری و کەم بونەوە نەرۆیشتن
 . خەڵکی عێراق و کوردستان

تر کە قوربانیەکانی کەمتر  لەپەنای هەموو ئەو کێشانە کۆمەڵگا چوەتە ناو جەنگێکی
، نیە لە قوربانیەکانی بەرەکانی جەنگە سەربازییەکان و کردەوە تیرۆرستیەکان

لەسایەی . (ئامانجی ئەو کورتە نوسینەیە ئەویش جەنگی ماددە بێهۆشکەرەکانە )کە
ێژەیەکی یەکجار زۆری ئەو ماددانە هێنراونەتە ناو واڵت ڕ یابی دەسەاڵتدانەبونی و غ

و بەشێوەیەکی ئۆرگانیزەکراو لەنێو الوان و پێکهاتەکانی باڵوکراوەتەوە و 
دەتوانین بڵێین ئەو کۆمەڵگایە کراوەتە ناوەندێک بۆ بازرگانیکردن بەو ، دابەشکراوە

تری ناوچەکە دەهێنرێتە ناو  ن و واڵتانیماددانەی کە لەئێران و ئەفغانستان و پاکستا
انی چەندین دەستە و تاقمی مافیایی بۆ ئەو مەبەستە دامەزراون و وراکێش. عێراق

الوان بۆ ئاڵودەبونیان بە حەشیش و هیرۆین و تلیاک خەڵک بەتایبەت گەنجان و تازە
 . هتد... و حەب و دەرزی و

بەتایبەت الوان و نەبونی  نەبونی پرۆژە بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک
بەرنامەیەکی دورست بۆ وەاڵمدانەوە بەپێویستیەکانیان و نەبونی خزمەتگوزارییە 

تادەگات بەو ، سەرەتاییەکان و بێ بەشبونیان لەمافە فەردی و مەدەنیەکانیان
ئەمانە هۆکار و پاڵنەرن بۆئەوەی ، ژێمی بەعسەوە دورست بووڕ وەزعیەتەی تا دوای

ووبکەنە ئەو دیاردەیە و ژیانی خۆیان بەرەوە مەرگێکی شێنەیی بەرن ڕ الوان بەلێشاو
و بێگومان ئەمەش مەترسیەکی گەورەیە لەسەر کۆمەڵگا و پێویستە بەزووترین کات 

 . ێگاچارەی گونجاوی بۆ بدۆزێتەوەڕ دەسەاڵتی سیاسی لە هۆکارەکانی بکۆڵێتەوە و



 بەرگی دووەم

67 

 

 

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

 

 ٢٠٠٩ – ٨ – ٨( لەبەرواری ٤٤)ژمارە  (ئاشتینامە)هەفتەنامەی  تارە لەو ئەو
 .باڵوکراوەتەوە

 

 

***            ***               *** 
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 مانبینێده وهرهنجهپه دنیا له، نخهرگاکان دامهده

 

 سەردەشت عوسمان:

. راستدااڵتی ناوهواڵتانی ڕۆژهه شێک لهبه یدانی لهشتێکی مهدوای گه له
 وتی له یهم ناوچهکانی ئههدارتمهسیاسه ت بهبارهمریکی سهنوسێکی ئهڕۆژنامه

لێشیان پرسی  که. "خوڕنلێده وه ئۆتۆمبێل چاوی دخراوه ی شوفێرێکن بهشێوه"
ری بهکۆڵێک پرس و خه نووس  بهئاخر کاتێک تۆی ڕۆژنامهبۆچی؟ وتی 

ڕووی تۆدا دابخات و  ی بهرگاکهویش دهرپرسێک و ئهڕۆی بۆ الی بهئه وهکانهشەقامه
تا پالنی  ،بینێتئه ئاراسته کامه رپرسهم بهئه. وهداتهکانت نهالمی پرسیارهوه

 !؟و بکاتیڕهکانی تیا پهکاره

ۆژهەاڵت ڕ پەرێزی بەرپرسەکانیەنوسە بەتەواوەتی لەمەترسی دوورەۆژنامڕ ئەمدڵنام 
بەاڵم ئەوەی جێگای ، بۆیە یەکراست نزیکترین خاڵی مەبەستەکەی پێکاوە، تێگەیشتوە

 خۆشحاڵی نیە ئەوەیە کەئەمە دیاردەیەک بێت یان بەشێک بێت لە کەلتوری سوڵتەی
کەلتورە بوەتە بەشێک لەپێکهاتەی دەسەاڵتی ساڵدا ئەم  ١٨ئەوا لەماوەی ، ۆژهەاڵتڕ

. هەرێمی کوردستانەوە و لە شاڕەگی دەماری سوڵتەی ئەم هەرێمەوە گەرای داناوە
چونکە لەپێشەکی هەر  ،خوێندنەوەی ئەم مەترسیەش پێموانیە کارێکی زەحمەت بێت

نیا دەبێت بەتەواوەتی دڵ، ەخسا لەگەڵ بەرپرسێکی ئەم واڵتەڕ دیدارێکتدا ئەگەر بۆت
بیت کە ناتوانیت وەاڵمی پرسیارگەلێکت دەست بکەوێت کە تابوون بەالی دەسەاڵتی 

؟ چۆن وەدەستتهێنا ؟موچەکەت ؟سامانەکەت چەندە وەک ئەوەی، ئەم جفاتەوە
کوڕ و کچ و  ؟کارت لەم واڵتانە چی بوو ؟ئاوات هەیەڕەگەزنامەی کام واڵتی خۆر

ی خۆرئاوا بەدەست بێنن بەم هەموو نەوەکانت چۆن توانیان کورسی خوێندنی واڵتان
ێککەوتنامە نەوتیەکان و ڕ جای پرسیارکردن لە ئاشکراکردنی...؟ ئەمە چسەختیەوە
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لەکاتێکدا تۆ ، ی وەزارەتەکانيچۆنیەتی سەرفکردنی بودجە و چۆنیەتی خەرجی مال
دەتوانیت تەنیا لەرێگای ماڵپەڕی هەر دەزگا و وەزارەتەکانی واڵتانی دیموکراسی 

 . ی ئەم زانیاریانە وەدەست بێنیتزۆربە

ئەوەی جێگای بەدبەختیە ئەوەیە کە ئێمە بەم هەموو خەمەی بەکۆڵمانەوە 
ئەگەر بمانەوێت ، هەڵمانگرتوە و سەرەڕای داخستنی هەرچی دەرگا هەیە بەڕووماندا

، چەندەها تۆمەتمان بۆ دورست دەکەن ،خوێندنەوەیەکی واقعی ئەم هەرێمە بکەین
ئازارەکانی ئەم نیشتیمانە نەبێت ئارەزووی ژیانی ئەم وێرانەیەمان کەئەگەر لەبەر 

ئاگاداری  ،لەو کاتەی کە ئێمە قسە لەسەر ناعەدالەتیەکانی ئەو والتە دەکەین، نەماوە
لەوکاتەی کە باس لە نائومێدی گەنجەکانی ئەو ، ئازارەکانی ئەو نیشتیمانەین

ئێمە نەوەی سەردەمێکین . ەریانەگوێمان لە ترپەی هەنگاوی سەف، مەملەکەتە دەکەین
 بەاڵم نامەکانی پیاوانی دەسەالت پڕە لە، حەز دەکەین قسە لەسەر داهاتوو بکەین

من پێموایە کاری ئێمە . بەجۆرێک حەز دەکەن هەمومان ببینە مێژوونوس، مێژوو
دەبێت ئایەتەکانی خەیاڵی ئەم نیشتیمانە ، لەکاری پێغەمبەر و پۆستەچیەکان دەچێت

ئەم فرمێسکە بگەیەنین کە ئازاری برینەکانی ، ن بەم شوێنە کەدەبێت پێی بگاتبگەیەنی
رەنگە کەسانێک هەبن کە حەز نەکەن ئایەتەکانی ئەم ، خەڵکی ئەم واڵتە دەینوسێت

 . بەاڵم ئەمە کاری ئێمەیە، خاکە و ئازارەکانی ئەم خەڵکە نەخویننەوە

ەک بدەین بەدەستتانەوە تا ئاوێنەی، ئێمە دەمانەوێت واقعی سەردەمێک بگەیەنین
، کاری ئێمە نیە میکیاجی ناشیرنی دەسەاڵت بکەین، قوڵی خەمی شەقامەکان ببینن

چونکە دەسەاڵت بە هەموو ناشیرنیەکانی هی خۆمانە و ئەرکی خۆشمانە جوانی 
بەاڵم کاتێک کە دەرگاکانمان بەسەردا دادەخەن دەستەیەک لەنۆکەر لەشێوەی ، بکەین

ئەوا دونیا بەم وێنەیە نایانبینێت ، شۆپ وێنەیەکمان نیشان دەدەنبەرنامەیەکی فۆتۆ
پێموانیە ئەمەیان بیر چوبێت کاتێک هەر خۆیان پرۆفسیۆرێکی . کەخۆیان دەکێشن

داوەتکردە کوردستان و چوار مانگ لەو (جیری وێیبنبێرگەر)ئەمەریکیان بەناوی 
 لەیەکێک لەبەناوبانگترینۆیشتەوە ئەمەریکا ڕ کەچی کە، هەرێمە میواندارییان کرد

ۆژنامەکانی ئەو والتە نوسی )ئەگەر بەرپرسانی هەرێم وەک حکومەتەکەی مالکی ڕ
ئەوا یەک کەس لەو هەرێمە نامێنێت ئەو حکومەت ، لەسەر گەندەڵی بدرێنە دادگا

هەرچی سوکایەتی ، لەکاتێکیشدا وتمان هەڵبژاردن بەم شێوەیە نابێت(. بەرێوە ببات
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بەاڵم گۆڤاری پڕ خوێنەری ئیکۆنۆمستی ئەمەریکی پێیگوتین ، ردهەیە پیمانتان ک
 .(هاوڕێیان هەڵبژاردنەکەتان قەیرێک لە دیموکراسیەوە دوور بوو)

لەراپۆرتێکیشدا فینانشیاڵ تایمزی ئەمەریکی بە گاڵتە ئامێزیەوە دەنوسێت 
، دەبێتادەربڕین هەیە تا خۆر ئاوا ڕ سعات ئازادی ١٠سعات کارەبا و  ١٦لەکوردستان )

 !(سەعات بەردەوامە ٢٤بەاڵم تەنها گەندەڵی 

ئێمە باس لە ، بەاڵم دنیا بەئازارەکانمان پێدەکەنێت، ئێمە ئازارەکانمان دەنوسینەوە
 ئەکرێ، ابردوو دەکەنڕ بەاڵم ئەوان باس لە خراپی، چاککردنی داهاتوو دەکەین

ەفەسی ئەمەمان هەیە ئێمەش ن. بەاڵم گومانمان نیە کە دەگەن، استیەکان درەنگ بگەنڕ
 . کەبەدیار ئەم وێستگەیە دابنیشین کە الپەڕەکانی مێژووی ئێمەی هەڵگرتووە

 

 ٢٠٠٩ – ٩ – ١٤لە بەرواری  (٤٧)ژمارە  (ئاشتینامە)تارە لە هەفتەنامەی و ئەم
 .باڵوبۆتەوە

 

***            ***               *** 
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 ...  وان هاتن وئه

 

 سەردەشت عوسمان:

ی . هاتن و وشهبوو وهرهسهعسیان بهستی بهری دههاتن کاریگه که، وان هاتنئه
ک اڵم دیموکراسیان وهبه، اییشرخۆ ت کردیانهنانه، تهرزان کردیان ههدیموکراسی

نیا ژیان ته کیان بۆ داناین کهیهفهلسههاتن و فه. رام کردکان حهڵی مرۆڤهناوگه
هەر بۆیە ، رچووهسهمۆدێلی به  وهابردووهڕ کانیدهسهله قڵ  ئامێرێکهعهو  یهستهجه

مەنهەجێکی خوێندنیان بۆ چاپ کردین کە بەعس بۆ سوککردنی زانست و زانیاری  
هەربۆیە ، و لەکارخستنی بیری نەوەکانی عێراق خستبویەکار()العلم والمعریفە

بۆ نمایشکردنی مۆدەی جل و مۆبایل  لەسای سەری ئەمانەوە زانکۆ بۆتە پێشانگایەک
بکە و مەکە(کانیان بین و )هاتن و سیاسەتێکیان بۆ هێناین کە خاوەنی ، و ئۆتۆمۆبیل

وەک کۆنترۆڵی سیدییەکی ژێر دەستیان بگۆڕێین و پێویست بەوە نەکات هەڵسن و 
کەچی گۆڕان و بونە  ،هەروەک چۆن کە ئەوان جاش و بەعسی بوون. بمانگۆڕن
هاتن و پاڵەوانە خۆپیساندانەکانی خوێنکاران و قوتابیان و کرێکار  !روەرپەنیشتیمان

کەچی  ،اپەڕین وەدەرناڕ ئەو هێزەی کە بەعسیەکانیان لە، مامۆستایانیان کپ کرد و
ئەمڕۆ بۆتە دیل و لەژێر دەستی ئەمانەوە بەناوی دیموکراسییەکەیان حەز و ئارەزوو  

ا بوون ئێمە لە سەنگەری خەباتی شاردا کەئەوان لەچی، و ویستیان پشتگوێ دەخرێ
خوودە(ی سەری )هەتا ئەوان لە چیاکان گەڕانەوە ، صدامییەکانمان دەردەکرد

اپەڕینیان لێدا ڕ هەتا ئەوان فیکەی، سەربازەکان بوبوە تۆپی یاری بەر پێی منااڵن
کە لە گێمی دووەم هاتن دەنگی سەرکەوتنیان بۆ ، ئێمە گێمی یەکەممان لێ بردنەوە

مناڵەکانمان چەکی سەربازە دیلەکانیان خستە شان بۆ پاراستنی ، یان بەرزکردەوەخۆ
کەچی مناڵەکانی خۆیان لە پاڕکە جوانەکانی لەندن و پاریس بە شۆرتێکەوە ، گیانیان

بەاڵم ئەوان ، )ئایام کوردیش( خۆ نەوەی ئەم واڵتە بون کە شەهید کران دەیانگوت:
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خۆ مێژووش بە بازوی باوک ، ناوی خۆیان کردنوەکو مێژووی کوردایەتی تاپۆی سەر 
بەاڵم ئەوانیشیان لەسەر شێوەی دەسەاڵتەکەی دوایی ، و باپیرانی ئێمە دورست بوو

ئێستاش ئەم مێژوەیان کردۆتە ، (  کردە موڵکی خۆیان و بۆخۆیانیان قۆرخ کرد١٩٩١)
 . ەخنەکانمانڕ هۆ و پێناوێک بۆ وەاڵمی هەموو پرسیار و خۆپیشاندان و

مێژوویەکی ، ەاڵم بێ ئاگایانە دەسەاڵتیان گرتۆتە دەست و سەرخۆشانە لێی دەخوڕنب
کارتی نیشتیمان (تەئیدی حزبی –پشتگیری حزبی )تریان بۆمان دورست کرد کە 

پەروەریە و پارتایەتی و یەکێتیایەتی و براکوژیایەتی نیشانەی نەتەوە پەرستی و 
، بەاڵم هەر خۆیان ردایەتی بێ بەشکردئێمەیان لە مێژووی سەنگەری کو. کوردایەتیە

قبوڵ خاص(یان لە دامەزراندن و  –کاری و )وەرگرتنی تایبەتی مێژوویەکی ساختە
 . خوێندنی زانکۆ و تەنانەت حەج کردنیش پێ نیشانداین

سەردەمی بەعسمان ، ەخنە! ڕلەسای سەری ئەمانەدا خۆپیشاندان دەستێکی لە پشتە
 . ئەم سەردەمە ناگونجێلەگەل ، داوای مافکردن، نەدیوە

سزای هەر هەموو ئەمانەش هەر کارتە سورەکەیە کە لەئاغا مێژوەوە دەستیان 
پێیان وتین بێ ، ( ساڵ دەرکردنە لە یاریەکەیانەوە٣٠ێک )(لەل)هەر ، کەوتوە

، تیان هەڵبژاردن بوینە ئامێر و دەنگمان بۆ دان، وئەزمونین بەدیاریانەوە دانیشتین
، هەموو نەوەیەکی کورد وتی نااااااااااااااااا، ەش چەپڵەمان بۆ لێدانتیان پەرلەمان ئێمو

بۆ ، هەموو کوردستان وتی بەڵێ ێ ێ ێ ێ ێ، بۆشەڕی ناوخۆ کەچی هەر کردیان
هەموو ، کەچی تا بەرژەوەندی خۆیان تیای نەبینی یەکیان نەگرت، یەکگرتنەوە

 . دەسکەوت بۆ ئێمە ەسەربەخۆیی کەچی فیدڕاڵەتیان کردکوردستان دەڵێ بەڵێ بۆ 

( ساڵی حکومەتیان سێ ١٥بەاڵم لە )(، ئیمارات)( ساڵ بیابانێک بوو بە ٢٥لەماوەی )
ی دیکەشیان دەرفەت ـ(١٥)بۆیە دەیانەوێت ، شارەکەی ئێمە هەر مناڵە و پێڕەوکەیە

ئیتر ئێمە دەستمان لە دوعایە و ، بدرێتێ تا حکومەتەکەیان بەجوانی سەرپێ بکەوێ
ئەو بەرپرسانەی کە ، ێینەوە کە خودا دڵی بەرپرسەکانمان نەرم بکاتلە خودا دەپار

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

 . ئاواتەکانی خۆمانی تیایا ببینین
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 مانگ و لەسەر شانى كێ دەنیشێتەوە؟ داڵەكە دواى چەند

 

 راپۆرتی سەردەشت عوسمان:

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

 خاڵى سەرەتاى عێراق و كۆتایی ئەمریكا، هەڵبژاردن

ئەنجلۆس تایمزى  ۆژنامەى لۆس، ڕرۆژێك دواى هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى عێراق
ئەوا ، ئەگەر مێژووى جەنگى ئەمریكامان لە عێراق نووسییەوەئەمریكى نووسى "

لێرەوە . ى ئازار دوابەشى ئەو چیڕۆكە دەبێت"ـ7هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى 
سەرەتاى دواهەمین مااڵوایی سەربازانى ئەمریكا لە عێراق دەبێت لەدواى حەوت ساڵ 

هەزار  4373دەیلى چاپى ئینگلیزى دواى لەدەستدانى ۆژنامەى چینا ڕ و بەگوێرەى
بلیۆن دۆالر لەم جەنگە بەیەكجارى خاكى ئەو  700سەرباز و خەرجكردنى نزیكەى 

ێكەوتنە ستراتیژییە سەربازییەكەى نێوان ئەمریكا و عێراق ڕ بەپێى، واڵتە بەجێدەهێڵن
ژمارەى مانگى ئابى داهاتوو  لە، ناسراوە SOFA رێكەوتنامەى سۆفا كە بە

بەتەواوى  2011كۆتایی ساڵى  دەكاتەوە و لە هەزار سەرباز كەم 50سەربازەكانى بۆ 
لەگەڵ ئەوەى سەرۆك ئۆباما پیرۆزبایی خۆى لە ، هێزەكانى لە عێراق دەكشێنێنەوە

هەڵبژاردنى  نبۆنەى ئەنجامدانى دووەمی بە ،خەڵكى عێراق و قەوارە سیاسییەكان كرد
میدیا ئەمریكى و دا دیبەیتێكى زۆر لەناوەندە سیاسى و بەاڵم لە ئێستا، پەرلەمانى

كە ئایە هەڵبژاردن بە تەنیا لە عێراق شایستەى ئەوەیە كە  ،رادایەاجیهانییەكان لەئ
تریت جۆرناڵى ئەمریكى ۆژنامەى ۆڵ سڕ بێت؟ لەمبارەوە خۆش ئەمریكا دڵى پێی

دڵخۆشكەرە بۆ هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى عێراق ئاماژەیەكى دەنووسێت "
بەاڵم ئەمە تاكە پەیامى میدیاى جیهانى ، دیموكراسییەت لە خۆرهەاڵتى ناوەراست"
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ۆژنامەى فۆرێن پۆلیسى دەڵێت " ڕ و، بەڵكنییە لەبارەى ئەم هەڵبژاردنە پەرلەمانییە
، پەنجە مۆرەكان بە مەرەكەبى هەڵبژاردن بە تەنیا ئاماژە نین بۆ دیموكراسى"

دەبێتەوە بەوەى كە بتوانێت دەسەاڵتێكى  هەڵبژاردنەكە قوڵترلێرەشەوە گومان لەسەر 
ە دەچێتە تەنانەت لەزۆركاتدا بایەخى ئەم هەڵبژاردن، دیموكراسى بەرهەم بێنێت

چاودێرە جیهانییەكان مایەى پێكەنین و گاڵتەجاڕى  كە بەالى هەندێك لە ،ئاستێك
لە گۆشەیەكی ریتانى ۆژنامەنووسى ناسراوى بەڕ و خاتوو دالیا لیۆیدى، هەروەكبێت

ئایە ئێمە چەندەها سەربازمان ناردە ندیپێندێنتى بەریتانى دەنووسێت "رۆژنامەى ئی
تەنیا بۆئەوەى كە خەڵكانێك دەیانەوێت  ،ۆڵەمان گیانیان بەخشىڕ عێراق و چەندەها

بەاڵم گۆردن بڕاونى سەرۆك ، دەنگ بدەن؟ بەڕاستى ئەمە مایەى پێكەنینە نەك گریان"
ەریتانیا سەرەڕاى ئەوەى بەشدارى واڵتەكەى لەپاڵ ئەمریكا لە شەڕى وەزیرانى ب

ەخنەى تووندى ئاراستەى ڕ بەاڵم، دا است لەقەڵمڕ عێراق بەبڕیارێكى دروست و
بەوەى كە پالنى دروستیان بۆ دواى جەنگ و بنیاتنانەوەى دواى جەنگى  ،ئەمریكا كرد

كە پەرلەمانى بەریتانى  ،هات ئەم لێدوانەى گۆردن بڕاون لەكاتێكدا، عێراق نەبووە
ماوەیەك لەمەوپێش تۆنى بلێرى سەرۆك وەزیرانى پێشووترى بانگهێشتى پەرلەمان 

 . جەنگى عێراق بۆ لێپرسینەوە لە بڕیارى بەشداریپێكردنى سوپاى بەریتانیا لە ،كرد

كە ئەگەر هەڵبژاردن  ،هەر هەموو حیوارە جیاوازەكانەوە پرسیارێك دێتە پێشەوە بە
ۆیشتنى سوپاى ئەمریكا ڕ ئەى دەستپێكى عێراق دواى ،جەنگى ئەمریكا بێت كۆتاى

هەڵبژاردنەكان  پارتى جیاواز لە 80كاندید و  6000چۆن دەبێت؟ ئایا بەشداریكردنى 
ئەمریكا تەنیا بۆ ئەنجامدانى دوو  ایا ئاماژەیەكن بۆ دیموكراسى؟ ئایتەن بە

 نى پارێزگاكان بلیۆنان دۆالرى خەرجهەڵبژاردنى پەرلەمانى و هەڵبژاردنێكى ئەنجومە
یان بەگوتەى دالیا بلۆید بەریتانیا تەنیا بۆ ئەوەى كۆمەڵێك خەڵك دەنگ بدەن  ؟كرد

 دا؟ ئەى دواى هەڵبژاردن چى؟ دەیان سەربازى بەكوشت

 دواى هەڵبژاردن چى؟

ەرز )میكایل كریستى(یە بۆ ڕۆیت اپۆرتێكى پەیامنێرىڕ ئەم پرسیارە ناونیشانى
بەگوێرەى دواهەمین باڵوبوونەوەى ئەنجامەكانى هەڵبژاردن ، ناوبراو ئاژانسى

سەرۆكایەتى نوورى مالیكى سەرۆك وەزیران و  لیستى دەوڵەتى یاسا بە هەریەك لە
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سەرۆكایەتى ئەیاد عەالوى سەرۆك وەزیرانى پێشووترى  ئیئتیالفى ئەلعێراقییە بە
 و لەتاوەك ،كۆتاییەكان دەكەن ئەنجامە عێراق لە كێبڕكێیەكى بەهێزدان و چاوەڕوانى

بەاڵم عێراق لە ساڵى ، قى سیاسییەوە الیەنێكیان حكومەت پێكبێننوڕێگەى تەواف
بەوەى  ،نەچەشت یەكەمین هەڵبژاردنى پەرلەمانیئەزمونیكى شیرینى بەدواى  2005

هۆى ناكۆكى الیەنەكان لەسەر  بە ،مانگ پێكهێنانى حكومەت دواكەوت 5كە نزیكەى 
بوو كە الیەنى كوردى  كاتەشدا هەر لەو، ى پۆستى سەرۆكایەتى حكومەتكاندیدەكان

ەتكردەوە بۆ ئەم پۆستە و ئەمەش وایكرد ڕ ئیبراهیم جەعفەرى كاندیدى شیعەكانى
بێت بۆ  لەناوخودى ئیئتیالفى گەورەى شیعى ناكۆكییەكى زۆر دروست
و ، تاوەكراقدەستنیشانكردنى كاندیدێك بۆ پۆستى سەرۆكى ئەنجومەنى وەزیرانى عێ

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

بەاڵم دووبارەبوونەوەى ئەم ئەزمونە لە ئێستادا بەالى چاوى جیهانەوە مەترسییەكى 
دواكەوتنى دەكات " ۆیتەرزى نێودەوڵەتى ئاماژەى بۆڕ و ئاژانسى، هەروەكگەورەیە

الیەن قەوارە سیاسییەكان وەك ئەوەى لەدواى تەشكیلكردنى حكومەت لە
غیابى نەبوونى  كێكى گەورەیە و لەوانەیە لەسیڕ ،وویداڕ 2005هەڵبژاردنەكەى 

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

ێنان یان ئەنجامدانى هەر تەوافوقێكى ماوەى پێكهێنانى حكومەتیش لەسەر گرەوى پێكه
كە ئایە كامە الیەن لە هاوپەیمانى دەوڵەتى یاسا و ئیئتیالفى  ،سیاسى وەستاوە

قییە دەتوانن هاوپەیمانى لەگەڵ هەریەك لە لیستى سێیەم و چوارەم كە ائەلعێر
سەرۆكایەتى ئیبراهیم جەعفەرى و  هەریەكە لە ئیئتیالفى نیشتیمانى شیعى بە

ى ئەوەى كە لەم هەڵبژاردنە كورد سەنگى ابۆیە سەرەڕ، نى كوردستان ببەستنهاوپەیما
دیاریكردنى سیاسەتى  ۆڵى لەڕ بەاڵم، دەدات دەست یزبەندى هێزەكان لەڕ خۆى لە

ۆژنامەى گاردیانى ڕ و مارتن چۆلۆڤ لە، هەروەكلەسەركردنە عێراق جێگەى قسە
كە مالیكى و عەالوى زۆرینەى لەگەڵ ئەوەى ڕاپۆرتێكیدا دەنووسێت " بەریتانى لە

و لەوانەیە  بەاڵم لەم نێوەندەدا كورد هێزێكى گرنگە، دەنگەكانى هەڵبژاردن دەبەنەوە
كە كامیان لە عەالوى یان مالیكى ببنەوە بە  ،بڕیارى كۆتایی لەالى كوردەكان بێت

 . سەرۆك وەزیران"
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 دیموكراسى دواى هەڵبژاردن

و جیاوازى و  تداوەملیۆن كەسى لەدەس وە عێراق نزیكەى نیوـ2003ساڵى  لە
بۆتەوە و گەندەڵى تاسەر مۆخ و  دابەشبوون و تووندوتیژى تائیفى زۆر قووڵ

بەراورد لەگەڵ  ڕووەوە عێراق دەخرێتە ۆچووە و لەمڕ شادەمارى سیستەمى سیاسى
وگۆڕى دەسەاڵت ڵ ئەوەشدا خەڵكى عێراق داواى ئاڵبەاڵم لەگە، واڵتێكى وەك سۆماڵ

 ،بەاڵم هەڵبژاردن دەتوانێت ئەو هەتوانە بەهێزە بێت، هەڵبژاردنەوە دەكەنڕێگەى  لە
دیكە عێراق  كە چارەسەرى ئەم هەموو ئیلتیهابەى جەستەى عێراق بكات؟ یان جارێكی

ڕێگەى لولەى  دەكەوێتەوە ناو شەڕە تائیفییەكانەوە و ئەم دیموكراسییەى ئەمریكا لە
بیردەچێتەوە؟ بەاڵم  و بیابانەكانى باشوور لە زۆنگاو ،تفەنگەكانەوە هێنایە عێراق

چەند گەشبین بین بە داهاتوویەك  ئێمە گرنگە ئەوەیە كە ئێمە دەكرێت تائەوەى بۆ 
، پیتەر گالبرێسى دیبلۆماتكارى ئەمریكا كە بۆ ژیانى نەتەوە جیاوازەكان

ە ل ،بەرهەمهێنانى نەوت لە هەرێمى كوردستان یەكى زۆرى كوردەكانى كرد لەهاوكاری
تووندوتیژى كۆتایی ئەو واڵتەیە كە ا بەناوى )كۆتایی عێراق( دەڵێت "كتێبەكەید

پیتەر گالبرێس لێرە بە دوو ماناوە ، هەرگیز بە خواستى خۆیان یەكیان نەگرتووە"
مانایەك كە تووندوتیژى هۆكارى كۆتاییهاتنى ئەو ، دەیەوێت عێراق پێناسە بكات

تەوەكانى ناتوانن بە خوایشتى خۆیان بەیەكەوە مانایەكى دیكە واڵتێك كە نە، واڵتەیە
كە عێراقییەكان  ،پەیامێك لەو دیوى دێڕەكەى گالبرێسەوە بۆ ئەمریكا ئەوەیە، بژین

بەپێى ئەم پەیامەى گالبرێس بێت دەبێت ، دەبێت ناچارى بەیەكەوە ژیان بكرێن
، كە ناتوانن بەیەكەوە بژین ،چاوەڕوانى چ جۆرە دیموكراسییەتێك لە عێراق بكەین

و بارگرژییەوە زۆر نزیكترە لەوەى  تیژىكاتدا پێشبینییەكان بەالى تووندوزۆر  لە
 بۆ ۆژنامەى ئەتلەنتیكى ئەمریكى وایڕ وەك ئەوەى، چاوەڕوانى دیموكراسى بین

 ۆژنامەیە دەیخاتەڕ چونكە هەروەك ئەو، دەچێت كە بەیەكدادانى تائیفى زۆر نزیكە
نمونە ئەگەر  بۆ، یەكیشن ئامانجەكان زۆر جیاوازن و زۆر جار دژ بە" تڕوو و دەڵێ

بە  ،تۆ بتەوێت كێشەى كەركووك لەنێوان كورد و عەرەب و توركمان چارەسەر بكەیت
  .كام ئاراستە چارەسەرى دەكەى كە هەموو ئەجێنداكان جیاوازن و دژبەیەكن؟"

دەكرێت عێراق دیموكراسییەتێك كە  ،دەچن زۆر كاتدا ئەمریكییەكان وای بۆ بەاڵم لە
ۆژنامەى ڕ پەیامنێرى، نمونەیەك بێت بۆ خۆرهەاڵتى ناوەڕاست ،بەخۆیەوە ببینێت
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 اپۆرتێكدا بۆڕ كریستیان ساینس مۆنیتەر لە عێراق بەناوى )جەین ئەڕاف( لە
 ،كە هەڵبژاردن زادەى هۆشیارى دیموكراسى تاكى عێراق نییە ،ۆژنامەكەى دەنووسێتڕ

 بۆیە ئەم، یەكى دەرەوەیە عێراقییەكان ناچاركراون كە پابەندى بنو دیاردەبەڵك
ۆژنامەنووسە هەڵبژاردن وەك نمونەیەكى دیموكراسى ئەم واڵتە نابینێت و لەم ڕ

دواى  دیموكراسى لە" كە دەنووسێت ،دووڕیانەوە بە چاوەڕوانییەوە دەمانهێڵێتەوە
هەندێك لە چاودێرانیش . ە"استەقینە دەبێتەوڕ ووبەڕووى تاقیكردنەوەىڕ هەڵبژاردن

بەاڵم  ،كە هەڵبژاردن پرۆسەیەكى دیموكراسییە ،لەگەڵ ئەوەى نكۆڵى لەوە ناكەن
 . دەڵێن هەڵبژاردن ئاسانترین بەشى دیموكراسییە

 شەڕى كەركووك سەختتر دەبێت 

لەگەڵ ئەوەى كە ساڵح موتڵەگى سەرۆكى بەرەى دیالۆگى نیشتیمانى كە الیەنێكى ناو 
لەالیەن دەستەى لێپرسینەوە و دادوەرى كە جێگەى  ،ئەلعێراقییە بووئیئتیالفى 

هۆى الیەنگرى لە حیزبى بەعسەوە  بە ،یشەكێشكردنى بەعسى گرتووەتەوەڕ دەستەى
ئەویش بەرەكەى خۆى لەسەرجەم پارێزگاكانى عێراق ، لە هەڵبژاردن دوورخرایەوە

كە دەنگى عەرەب لەم ئەم هەڵوێستەشى بۆ ئەوە بوو ، كێشایەوە جگە لە كەركووك
بخاتە سەر ڕێگەیەوە تەگەرە  پارێزگایە لەبەرامبەر دەنگى كورد بەرزبێتەوە و لەم

و  بۆ هاتنەسەرى ئەم پارێزگایە ،ى دەستوورى عێراقىـ140جێبەجێكردنى مادەى 
 . سەر هەرێمى كوردستان ناوچە جێناكۆكى لەسەرەكان بۆ

بەوەى كە  ،ەگەڵ ئارەزووى كوردئەنجامەكانى هەڵبژاردنى كەركووك دوور بوون ل
 شارەدا هاوشانە لەگەڵ هاوپەیمانى كوردستان و لیستى ئیئتیالفى ئەلعێراقییە لەم

لێرە بەدواوە كورد دەبێت بە نەفەسێكەوە ، ێژەى دەنگ و كورسییەكانیان وەك یەكەڕ
شارەدا  چونكە نەفەسى خانەخۆیی لەم، لە كەركووك بجوڵێتەوە بە نەفەسى شەریك

ئەگەر تا دوێنێ ئێمە خۆمان بە خاوەنماڵى ئەم شارە  ،دازەیەك بەسەردەچێتئەن تا
 ئەگەر پۆستى پارێزگار و سەرۆكى ئەنجومەنى پارێزگا لەم چەند ساڵەى، زانیبێت

ئەوا لە داهاتوودا كارتێكى دیكەى بە هێز ، ابردوودا بەدەستى كوردەوە بووبێتڕ
تایبەتە بە سیاسەتى دەرەوەى  ۆژنامەى فۆڕێن پۆلیسى ئەمریكى كە، ڕدەدۆڕێنێت

پێیوایە كە هەر هەڵبژاردنێكى كەركووك وەك سەرژمێرییەك وایە بۆ نەتەوە  ،ئەمریكا
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دەكات لەم پارێزگا  ۆژنامەیە باسیڕ چونكە وەك ئەم، جیاوازەكانى ئەم شارە
نە كوردەكانیش دەنگ ، جێناكۆكى لەسەرانە نە خەڵكى عەرەب دەنگ بە كورد دەدات

ەش بێت كە ئەم ۆژنامەیڕ ئەگەر بەگوێرەى ئەم، توركمان دەدەنبە عەرەب و 
ئەوا كورد ، نییە وەك سەرژمێرییەك بۆ ئەم ناوچانە ببینیناهەڵبژاردنە پەرلەم

 . ەهاى ئەم ناوچانە لەدەست دەداتڕ زۆرینەى

كە سەرۆكى لیستى حەدباى براوەى  ،بوونى ئەسیل نوجەیفى لە لیستى ئەلعێراقییە
، ئەوەندەى دیكە لە پارێزگاى نەینەوا 2009هەڵبژاردنى پارێزگاكان بوو لە ساڵى 

چونكە لەگەڵ ، تیژى نێوان كورد و عەرەب لەم ناوچەیە زیاتر دەكاتئەگەرى تووندو
كورسى ئەنجومەنى  12ئەوەى كە لیستى هاوپەیمانى كوردستان لە پارێزگاى نەینەوا 

بەاڵم لیستى حەدبا لە هەموو پۆستە ئیدارییەكانى ئەم ، پارێزگایەى بردەوە ئەو
 تەنانەت دەزگاكانى حكومەتى هەرێمیش، كرد پارێزگایە لیستى هاوپەیمانى بێبەش

تا ئاهەنگى  ،كە بێتە شارۆچكەى مەخمور ،ێگەیان بە ئەسیل نوجەیفى نەداڕ
ەیفى كاتێك ویستى بچێتە ماوەك لەمەوپێشیش نوج، سەركەوتنى لیستەكەى بگێڕێت

 ناو شارۆچكەى تلكێفى مەسیح و یەزیدى نشینەوە لەالیەن خەڵكى ئەو ناوچەیەوە
دواتریش ، و لەدواییدا بەهاوكارى سوپاى ئەمریكا چوونە ناوچەكەوە ێگەى لێگیراڕ

 . كرد بۆ تیرۆركردنى ئەو نوجەیفى ئەو هەوڵەى وەك هەوڵێكى پارتى پێناسە

پێكدادان دەبێت و كەركووكیش لە گرەوى  تا دێت سەختتر كوردهاوكێشەكان لەبەردەم 
اپۆرتى نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ چارەسەركردنى ڕ و ئێستاش چەندین، تاوەكنزیكە

 بەاڵم زۆربەیان لەالیەن كوردەوە ،ووڕ ناوچە جێناكۆكى لەسەرەكان خراوەتە
وورى ى دەستـ140بەوەى كە كورد پشتئەستوورە بە مادەى  ،ەتكراونەتەوەڕ

ئەم مادەیەش داواى ، ى سەردەمى ئینتیقالى بووـ58پێشتردا مادەى  هەمیشەیی كە لە
 یفراندۆمێكەوە خەڵكى كەركووك چارەنووسى خۆیان دیاریڕ دەكات كە لەڕێگەى ئەوە
، كە لە پاڵ حكومەتى ناوەندى دەمێننەوە یان دێنە سەر هەرێمى كوردستان ،بكەن

ا )كۆتایی عێراق( ناوچانە لە كتێبەكەید ەمئیەكیش بۆ ارەسەرلەبارەى هەر چ
بەتایبەت ، هیچ چارەسەرییەك نییەدیبلۆماتكارى ئەمریكى پیتەر گالبرێس دەڵێت "

 . ماوەیەكى نزیكدا" لە
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 خەونى تاڵەبانى

یاخوود ، ەبانى بنێرێتەوە بۆ بەغداتال اتا كورد یەك هەڵوێست نییە كە ئایستا ئێ
الى لیستى هاوپەیمانییەوە لەسەر زارى سەرۆكى  بە، ئەوان ملمالنێى كامە پۆست بكەن

هەرێم )مەسعود بازرانى( یەكالیی بۆتەوە كە كاندیدى ئەوان بۆ پۆستى سەرۆك كۆمار 
یكى سەرۆكى ئیئتیالفى لەگەڵ ئەوەشدا هەریەك لە نورى مال، جەالل تاڵەبانییە

ڵپشتى و ئەحمەد ئەبوڕیشەى سەرۆكى ئەنجومەنى سەحوەى ئەنبار پا سادەوڵەتى یا
بەاڵم بەالى زۆرێك لە چاودێرانەوە ، تاڵەبانى دەكەن بۆ وەرگرتنەوەى ئەو پۆستە

بۆ ئەوەى كە كوردەكان پاڵپشتى لەو  ،ئەو هەڵوێستەى مالیكى بە پیالنێك دەزانن
جگە لەوەى كە ئەمجارە ، بكەن بۆ دووبارە وەرگرتنەوەى پۆستى سەرۆك وەزیران

كە دەسەاڵتى  ،یكیش داواى ئەوەى كردووەسەرۆك كۆمار بەبێ جێگر دەبێت و مال
 . ڤیتۆكردنى یاساكانى پەرلەمان لە سەرۆك كۆمار بسەنرێتەوە

كە كاندیدیان بۆ سەرۆكى  ،ەرێكى دیكەوە هەریەك لە ئیئتیالفى ئەلعێراقییەس بەاڵم لە
كۆمار تاریق هاشمییە و هەم ئیبراهیم جەعفەرى سەرۆكى هاوپەیمانى نیشتیمانى 

ى تاریق نزۆر باردا دانا لە، سەرۆكى كۆمار كە سوننەیەك ببێت بەشیعى پێیوایە 
هاشمى بۆ سەرۆك كۆمار پەیوەستە بە وەرگرتنى پۆستى سەرۆك وەزیران لەالیەن 

ئەوا پۆستى  ،و عەالوى بۆ سەرۆكى حكومەت دابنرێت، چونكە ئەگەر بێتعەالوییەوە
پۆستى سەرۆكى  چونكە ناكرێت هەردوو، سەرۆكى كۆمار بۆ هاشمى كۆتایی دێت

 . حكومەت و سەرۆكى كۆمار بۆ ئیئتیالفى ئەلعێراقییە بێت

دووڕیانێكى دیكەدا هەریەك لە لیستى گۆڕان و یەكگرتوو كە هێزى  بەاڵم لە
پێیانوایە كە پۆستى سەرۆك كۆمار پۆستێكى تەشریفییە  ،ئۆپۆزسیۆنن لە كوردستان

بەمەش گورزێكى گەورە لە  ،و پێویستە كورد هەوڵى پۆستى سەرۆكى پەرلەمان بدات
مەحموود عوسمانى سیاسەتمەدارى كورد و ئەندامى ، خەونى تاڵەبانى دەوەشێنن

پەرلەمانى عێراق لە خولى پێشووترو كاندیدى ئێستاى هاوپەیمانى كوردستان بۆ 
پێیوایە كە  ،خولێكى دیكەى پەرلەمانى عێراق كە كاندیدى خودى سەرۆكى هەرێم بوو

ئەوا بۆ  ،كۆمار هەر بەم دەسەاڵتە كەمەى خۆیەوە بمێنێتەوە ئەگەر پۆستى سەرۆكى
سەبارەت بە دەسەاڵتى سەرۆكى ، كورد باشترە كە ئەم پۆستە هەر وەرنەگرێت
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كە  د،ایگەیانڕ كۆماریش ئەحمەد ئەبوریشەى سەرۆكى ئەنجومەنى سەحوەى ئەنباڕ
 ەم دەسەاڵتەئەوا ب ،و كاندیدى سوننەكانیش بێت بۆ پۆستى سەرۆكى كۆمارئەگەر بێت

 . كەمە ئەو وەریناگرێت

2010-03-25 
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 ؟ئایە عێراق نزیكە لە جەنگێكى ناوخۆ

 تۆماس سبرێگا

  شت عوسمانردهسه :وەرگێڕانى لە ئینگلیزییەوە

وەزیرانى ، سەرۆك ى ئازار تائێستا دڵنیاكەر نییەـ7ئەنجامەكانى هەڵبژاردنەكەى 
 كە، كابەرییەكى سەختى ئەیاد عەالوى دەكاتڕ چووش نوورى مالیكىماوە بەسەر

، و لەم هەڵبژاردنەدا زۆرینەى دەنگەكانى بەدەستهێنا جێگەى متمانەى ئەمریكایە
 ئەو، لەكاتێكیشدا ئێستا ئەم دوانە ملمالنێ لەسەر بەرزترین پۆستى عێراق دەكەن

ى هێزە سەربازییەكانى يیكى بەرپرسى گشتاستییە وەك خۆى ماوەتەوە كە مالڕ
 . عێراقە

بەاڵم عەالوى توانى ، هەرچەندە هەریەك لە مالیكى و عەالوى هەردووكیان شیعەن
 ،دەنگى ملیۆنى سوننەكان بباتەوە و لە پارێزگاى كەركووكیش زۆر بەهێز دەركەوت

انەدا بەهۆى بەاڵم لەم دوایی، بە نەوت ەكى زۆرینە كوردە و دەوڵەمەندەكە پارێزگای
تەقینەوەى چەند بۆمبێكەوە دەیان هاواڵتى ئەو شارە كوژران و لەوانەیە لەئەگەرى 

 .خۆیەوە ببینێت هەر گۆڕانكارییەكدا شەڕێكى دیكەى ناوخۆیی بە

ابردوو ئاسایشى عێراق ڕ مانگى 10بۆ  8ایدەگەیەنێت لەماوەى ڕ و عەالوى پێیوایە
و وونەوەى نیشتیمانى شكستیهێناوە جگە لەوەى ئاشتب ،ۆیشتووەڕ بەرەو خراپى

ە بیەترابۆیە عەالوى پێیوایە مالیكى دەبێت ئەم بەرپرسی. یەت هێشتا بااڵدەستەقەوم
دیكە دژایەتى خۆیان  و ئەلقاعیدە جارێكی ەكانى سونە، هێزە چەكداربگرێتە ئەستۆ
 ابردووشدا چەند ئەندامێكیان لەالیەن هێزەڕ و لەماوەى اگەیاندەوەڕ دژى حكومەت

لەم نێوەندەشدا عەالوى پێیوایە كە لەكاتى ، ئەمنییەكانى عێراق دەستگیركران
وایە لە مانگى ئابى ئەمساڵدا  كە بڕیار ،كشانەوەى هێزەكانى ئەمریكا لە عێراق

و ئەم كەمبوونەوەیەش  بكاتەوە هەزار سەرباز كەم ٥٠ژمارەى هێزەكانى ئەمریكا بۆ 
 . و پێشێلكارى یاسایی تەواو دەبێتبەرزبوونەوەى كردە تیرۆریستییەكان  بە
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تێوەردانى كاروبارى ناوخۆى عێراق تاوانبار مان كاتیشدا عەالوى ئێران بە دەسلەهە
دەكات و پێیوایە لەدواى هەڵبژاردنەكانەوە و بەهۆى غیابى حكومەت دەستى 

 . لەبەرزبوونەوەى كردە تیرۆریستییەكاندا هەبووە
دا ـترس()بەرزترین پەنجەرەى  ناونیشانى بە  cfrاپۆرتێكى دامەزراوەىڕ گوێرەى بە

دەكەن بە  سەركردە شیعەكان لە لوتكەوە بۆ خوارەوە سوریا تۆمەتبار دەنووسێت
هاوكاریكردن و مەشقپێدان و ناردنە ناوەوەى تیرۆریستەكان بۆ ناو خاكى عێراق بۆ 

 ئێران بە بەرپرسیارى یەكەم دەزانن ،بەاڵم سوننەكانى عێراق، كردەى خۆكوژى
   .لەبەرامبەر ئەو تووندوتیژیانەى لەبەرامبەریاندا دەكرێن

سیاسەت لەسەرووى ئەو باسانەیە كە وتووێژى لەبارەوە ، لەناوچەى سەوزى بەغداد 
ئەم پراكتیزە هەڵەیەی سیاسەتیش تا ، بەاڵم تەنیا بۆ خەڵكانى زەنگین، دەكرێت

ى ئەمەش بووەتە ئەندازەیەك لە شەڕێكى ناوخۆیی نزیكمان دەكاتەوە و هاوشان
 . جێگەى سەرنجى ئەمریكا

كە لەسەرەتاى  "ۆسنڕ نیر"ۆژنامەنووسەكانى ئەمریكاش بەناوى ڕ یەكێك لە
هەبووە و دیدارى زۆرێك  ڕووداوەكانى عێراق هێرشەكەى ئەمریكا ئامادەیی نزیكى لە

دەنووسێت" چەند ساڵێك  ،لە بەرپرسانى عێراقى و ئەمریكییەكانى لەو واڵتەدا كردووە
بەاڵم ئێستا گومان لە ، لەمەوبەر چاودێرەكان سەرنجى دەسەاڵتى میلیشیاكانیان دەدا

ئەو هێزانەى كە عێراقییەكان چاوەڕوانى ئەوەیان ، هێزەكانى ئاسایش دەكەن
  . "لێدەكردن كە لە كردەوە تووندوتیژییەكان بیانپارێزن

ڕى ناوخۆیی عێراق تا ئەندازەیەك ئەزمونى شە ٢٠٠٩بۆ  ٢٠٠٦لەسااڵنى نێوان 
ئەم شەڕەش بە شێوەیەكى ناڕەسمى لەالیەن گڕوپە شیعى و سوننەكان و ، چەشتووە

 . بەردەوامى هەبوو ،هەندێك جاریش كوردەكانى تێوەدەگال
لەژێر دەسەاڵتى شیعەكانیشدا گروپى تیرۆریستى ، شیعەى زۆرینە ئێستا لەدەسەاڵتن

بەرامبەر شیعەكان و لەبەرامبەریشدا ئەلقاعیدە دەستیكرد بە پاكتاوكردنى قەومى لە 
هێزە چەكدارەكانى شیعە بەتایبەتى چەكدارانى سەدر سێگۆشەى مەرگیان لەبەرامبەر 

دا سەرۆك بۆش بڕیارى پڕ چەككردنى چەكدارە ـ٢٠٠٧لە ساڵى ، اگەیاندڕ سوونەكان
ابردووشدا ئەم هێزانە هێرشى سەربازییان دەكردە ڕ و لە چەند مانگى سوننەكانى دا

و تایبەت  ئەم گروپە چەكدارییانەش ناونرا ئەنجومەنى سەحوە، ەر سوپاى ئەمریكاس
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لەوكاتەشدا ، هەزار چەكدار دەدا ١٠٠بوو بە هێزە سوونییەكان و ژمارەیان خۆى لە 
ئەمریكا هەردوو بەرە پڕ چەك دەكات و بەمەش ڕایگەیاند " عەالوى لەلێدوانێكیدا

 . "ەوەمەترسى بۆ جەنگێكى تائیفى دێنێتە كای
 كاتێك وتى ،ۆسن لە چاوپێكەوتنێكدا خەڵكى ئەمریكاى تووشى شۆك كردڕ نیر

، و سوننە چییە لەسەردەمى سەددام حسێندا كەس نەیدەزانى شیعە چییە"
ژێمى بەعسدا ڕ هاوسەرگیریش لەنێوان ئەم دوو مەزهەبەدا بەرباڵو بوو و لەسەردەمى

ێك لە ئێستادا هەبێت ئەوەیە كە بەاڵم تاكە شت، زۆرینە سوپاى عێراقى شیعە بوون
 . "هەردووال دەسەاڵتى یاسایی و چەكیان هەیە

شەڕى " دا دێڤد پاتریۆس بەرپرسى هێزەكانى ئەمریكا لە عێراق وتىـ٢٠٠٨لە ساڵى 
كە شیعەكان هەستبكەن براوەن و  ،ناوخۆ لەوكاتەدا لە عێراق تەواو دەبێت

ەردانى عێراق بكەى ئەو ئەگەر ئێستاش س، سوننەكانیش هەست بكەن دۆڕاون"
هێزەكانى ئەمنى ، پێشبینى كردبوو سكە بەر لە دوو ساڵ پاتریۆ ،ئەنجامە دەبینى

بەاڵم لە ، تیژ بن و لەوانەشە لە گەندەڵییەوە گالبنوانەیە تا ئەندازەیەك تووندولە
ئێستا ئەم هێزانە بە ، كەوت بكەنوانن بەشێوەى سێگۆشەى مەرگ هەڵسوئێستادا نات

و خەڵكى ئیدى سڵ لە باسكردنى  كانى عێراقدا باڵو بوونەتەوەهەموو شارە
خەڵكێكى زۆریش دەگەڕێنەوە بۆ ناوچەكانى پێشووى خۆیان ، گەندەڵییەكان ناكاتەوە

 . و شیعە ئاوارە ببون كە پێشتر بەهۆى شەڕى سوننە
اكێشانى ڕ و شكستى مالیكى لە و ئێران بەسەر عێراق و هەڵە كاریگەرى سوریا بەاڵم

ێگەى ڕ مالیكى ویستى لە، ئێستا جێگەى تێڕامانى ئەمریكان عێراقزۆرینەى خەڵكى 
پشتبەستنیشى بە ، ئەجێندایەكى ناسیۆنالیستى دوور لە قەومییەت سیاسەت بكات

 . هەناردەكردنى نەوتى عێراق بۆ دەرەوە ئاماژەیەكن بۆ سیاسەتێكى دژە ئەمریكى
ئایە عەالوى تەنیا بردییەوە یان بە ، نووسێتنیر لە یەكێك لە نووسینەكانیدا دە

شێوەیەكى یاسایی بردیەوە؟ عەالوى باشترینى كاندیدەكانە كە بتوانێت سەركردایەتى 
 ،بەاڵم بەبێ ئاماژەدان بەوەى كە ئایە ئەگەرى ئەوە نییە، بكات حكومەتێكى سەقامگیر

 . خۆییئەم ئەنجامەى هەڵبژاردن ببێتە هۆى هەڵگیرسانى شەڕێكى دیكەى ناو

 ٢٠١٠ی ئەپرێڵی ـ٢٤
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 لە گەنجێكى شەقامەكانەوە بۆ نەوشیروان مستەفا

 

 :شت عوسمانردهسه

ى تەمووز دەنگم دا بە لیستەكەى تۆ ـ25لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى لەبەر ئەوەى 
و ئێستاش یم لە لیستەكەى تۆ كرد و هەتاوەكو لە ناو شەقامەكانى هەولێر پاڵپشت

هەڵبژاردنەكەى ئەم جارەى پەرلەمانى عێراقى دەنگ بەلیستى گۆڕان بە نیازم لە 
كە ئەم هەموو ناعەدالەتییەى یەكێتى و پارتى  ،بدەمەوە و هاوڕێكانیشم هانبدەم

بۆیە مافى خۆمە زۆر بە جدى قسە لەسەر ، قەبوڵ نەكەن و دەنگ بدەن بە گۆڕان
ۆ ئەوەى وەك ب، ەقیبێكى جدى ئەندامانى لیستەكەت بمڕ لیستەكەت بكەم و

بەرپرسەكانى دیكەى ئەم حكومەتە تووشى سەرەڕۆیی و لەخۆباییبوون نەبیت و 
دیموكراسى لەم هەرێمە  ئەوكاتەى كە تا، وودەداتڕ ئاگاداربیت كە لەشەقامەكان چى

من لە شەقامەكانەوە  ،ارێكى ئارام و هێزەكان دەتوانن شەڕى دەنگ بكەنندەگاتە كە
تاوەكو تۆ پالنەكانى لیستەكەت بە ، ێست دەكەمئازارى ئەم خەڵكەت بۆ مانیف

لەبەر ئەوە نا كە من هەوادارێكى تۆم و زۆر بە ، ئاراستەیەكى تەندروست بگەیەنیت
تەنیا لەبەرئەوە كە بە دەنگ هەڵبڕینى تۆ و لیستەكەت  ، بەڵكوكەسایەتیت سەرسامم

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

كە بوونەتە بارگرانى  ،ئەم واڵتە چەندە بەرپرسەكانى ئەم هەرێمە نیگەران دەكات
، بۆیە هیوام وایە كە من وەك ئەندامێكى لیستەكەت حیساب نەكەیت، بەسەر خەڵكەوە

ا بێینەوە و قسە لەسەر چەندین ساڵى چونكە لەوانەیە لە كاتێكى دیكەد
 بەرپرسیارییەتى تۆ و سوڵتەى ئەم هەرێمە و پشكى تۆ بكەین لە گەندەڵى و دزى و

كە ، ێكەوتنە نهێنى و كۆمپانیا نهێنییەكان و كوشتنى هەزارەها گەنجى ئەم واڵتەڕ
، ئەوا تۆ زۆرنزیك بوویت لەمانەوە، ئەگەر واش نەبێت، تۆش بەشێك بوویت لەمانە
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، ەاڵم لەبەرئەوەى كە لەساتى ئێستادا سوڵتەى ئەم هەرێمە بەوە دڵخۆش دەبێتب
بۆیە ئێستا كاتى ئەوە نییە و لە دەرفەتێكى دیكە و لە كاتێكى دیكە دێینەوە و قسە 

، بەاڵم لەساتى ئێستادا بوونى تۆ زۆر لە نەبوونت چاكترە، لەسەر ئەمانە دەكەین
ودا هەندێك نووسینم باڵو كردەوە كە ابردوڕ ئەگەر ئاگاداریش بیت لە ماوەى

كە  ،لەبەرژەوەندى لیستەكەت بوو و لە دەمى نۆكەرەكانى ئەم دوو حیزبەم دایەوە
 . و لیستەكەت دەكرد زۆر بەتووندى قسەیان لەسەر تۆ

، گەورەترین هەڵەى جەنابت لە هەڵبژاردنەكانى پەرلەمانى هەرێمى كوردستان
 سەرەڕاى ئەم هەموو گومانەى كە، هەولێرسەردانى نەكردنى جەنابتان بوو بۆ 

اگەیاندنى حیزبەكانى دەسەاڵتدار لەنێو خەڵكى ئەم شارە دروستیان كردبوو ڕ
بۆیە بە نەهاتنت بۆ ئەم شارە بەشێك لە دەنگدەرى ئەم شارەت ، لەبەرامبەر جەنابت

 بۆیە ئەگەر دەتەوێت لە هەر هەنگاوێكى، نائومێد كرد و گومانەكانیانت كردە یەقین
ئەوا ، خوارى دەسەاڵت خەڵك ئاگادار بكەیتەوە و خەڵك بێنیتە سەر شەقامەكان

 بكەیت و هەم پەیمانى خۆت لەگەڵ دەنگدەرانت نوێ پێویستە كە سەردانى ئەم شارە
تاوەكو لە هەڵبژاردنەكانى ئەمجارە  ،بكەیتەوە و هەم گومانەكان بڕەوێنیتەوە

بڵێم كە بەرپرسانى لیستى گۆڕان لە دەشمەوێت شتێكت پێ، بزووتنەوەكەت كاراتربێت
بۆیە پێموایە ، كە دەنگى خەڵك كۆ بكەنەوە ،هەولێر هەرگیز تواناى ئەوەیان نییە
خۆت و ئەندامە جەماوەرییەكانى وەك  عێراقبەر لە هەڵبژاردنەكانى پەرلەمانى 

بەم سەردانەشتان دەتوانن چەند ، بكەن فەرهاد سەنگاوى سەردانى ئەم شارە
یەكەمیان ئەوەیە كە ، ێكن كەپێموایە ئەرێنین بەالى بزووتنەوەكەتەوەمەبەستێك بپ

بە كۆكردنەوەى دەنگدەرەرەكان و خەڵكە ناڕازییەكانى ئەم شارە هێزێك دەبەخشیتە 
كە قەوارەى خۆیان بزانن و لەوە تێبگەن كە هاتنە سەرشەقامى ئەوان لە  ،ئەم شارە

ئەوەیە كە حیزبى دەسەاڵتدار  دووەمیش، ساتە پێویستەكان هاوكێشەكان دەگۆڕێت
چونكە دڵنیام سەردانى تۆ بۆ ئەم شارە و ، خۆى بە خاوەنى ئەم شارە نەزانێت

سێیەمیشیان ئەوەیە ، دەنگە زۆرەكەت لە هەیبەت و غرورى ئەوان دەدەیت ىكۆكردنەوە
ێژەیەكى زۆرى دەنگى خۆڵەمێشى هەن تەنانەت بەشێك لە خەڵكى ڕ كە لەم شارەدا

جگە لەوەى كە ئەم ، اغ نەكردۆتەوە كە دەنگیان بۆ كامە الیەنەتوڕەش خۆیان س
اگەیاندنى پارتەكانى دەسەاڵتدار لەسەر جەنابت و لیستەكەت دروستیان ڕ گومانەى
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پێویستى بەوەاڵمێكى جدى جەنابت هەیە كە لە نزیكەوە و لە بەردەم  ،كردووە
 . جەماوەرەكەت بیبیستن

ا بزووتنەوەكەت تەنیا بە باڵێك دەفڕێت و لە ئێستاد، جەنابى نەوشیروان مستەفا
لە ساتى ئێستادا كادیرەكانى هەولێرت ، هەیمەنەى گۆڕان تەنیا لە شاری سلێمانییە

تواناى ئەوەیان نییە كە ئەو دەنگەى لە هەڵبژاردنەكان لە هەولێر بەدەستیان هێناوە 
وشتى لەوانەیە ئەمەش ئەوەندەى پەیوەندى بە سایكۆلۆژیا و سر، بكەنە گوشار

ئەوەندە پەیوەندى بە كارایی كادیرەكانى گۆڕان لەم شارەوە  ،خەڵكى ئەم شارەوە بێت
 . نەبێت

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

من لێرەوە ، ە كە لەسەر بنەماى هەستەكانیان بڕیار دەدەنسیاسییەكانى هەرێم وای
ئەگەر تۆ بتوانیت  ،بارودۆخى خەڵكى ئەم شارە بۆ جەنابت دەكەم ىخوێندنەوەیەك

 . كارى لەسەر بكەیت
لە ، هەولێر تێكەڵیەكە لە تووڕەیی و گومان و ترس و خۆشباوەڕى و الیەنگرى

بەاڵم ، دەنگى تووڕەیی ئەم شارەت بردابردوودا تۆ بەشێكى زۆرى ڕ هەڵبژاردنەكەى
، جگە لەمەش لەزۆر حاڵەتدا توڕەیی و گومان جیاناكرێتەوە لەم شارەدا، هەمووى نا

توڕەیی لە ناعەدالەتى و گومان لە فریادڕەسێك كە بتوانێت خەمى ئەم نەتەوەیە 
ەم بە ڕەواندنەوەى گومانەكان دەنگى گۆڕان ل ، لە پێشتریشدا پێتم گووت كەهەڵبگرێت

دەبێت ئەوەشت پێبڵێم كە زۆر جار ترسى خەڵك لە ، شارەدا زیاتر دەبێت
تووڕەییەكەیان زیاترە بۆیە دەرفەتى یاخیبوون لەم شارەدا بەبەراورد لەگەڵ سلێمانى 

و ئێستا سەقفێكى بەدیلى ئەم ترسەش بەهۆى ئەوەیە كە تاوەكبەشێكى زۆرى ، كەمترە
و و انن لەژێر ئەم سەقفەدا لە شەڕ و بیانوكە بتو ،پارتى و یەكێتیان نەدۆزیوەتەوە
بەشێكى دیكەى ئەم ترسە ئەوەیە كە ، بەدوور بن نانبڕین و هەڕەشەى دەسەاڵت

بۆیە ئەو چەترەى ، بووە ون و ئێستا هێزى خۆیان و قەبارەى خۆیانیان لێ هەتاوەكو
ێكى ربەجۆ، كە دەبێت لەژێریدا كۆ ببنەوە لەم شارەدا تواناى تەحەفوزى ئەوانى نییە

و ئێستا كادیرەكانى گۆڕان قەوارەى دەنگى هەولێریان وەك خۆى بە دیكە هەتاوەك
بۆیە بەردەوامى ئەم حاڵەتە لەم شارە دوور نییە ببێتە ، خەڵكەكە نەناساندووە
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انیشم كە زیاتر بوونى ئەم دوانە بێگوم، زیاتربوونى گومان و ترس لە نێو خەڵكدا
مەش كاریگەرى بە سەر قووەت و دەنگى كە ئە ،ەسەر حیسابى تووڕەبوونیانەل

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

بەشێكیان چاوەڕوانى موچەى سەرى مانگن لە حیزبەكان تا شوكرانەى پێبكەن و 
بۆیە پێموایە دەكرێت ، یش گوێچكەیان تواناى بیستنى وشەیەكى نوێى نییەهەندێك

مبەر ئەم گڕوپەدا ارم و حەكیمانە و مەنتقیانە لەبەرتەنیا لە ڕێگەى گوتارى نە
ئەمەش بۆ ئێستا بەسە ئەگەر ئەم گڕوپە ، دەتوانیت باوەڕى پێبكەیت كە تۆ هەیت

بەاڵم لەڕێگەى ئەم جۆرە ، ەیتو تەنیا پێت بڵێت بەڵى هبەڵك ،نەك دەنگت پێبدات
گوتارانەوە بەشێوەیەكى نائاگاهى كاریگەریت بەسەر گومان و ترسەكانەوە زیاتر 

 . دەبێت
ئەمەش ، تا ئێرە بەشێك لە واقعى شەقامەكانى ئەم شارەم كە هەولێرە بۆت خستەڕوو

دا عێراقتەنیا لەبەر ئەوەى كە من خۆم دەمەوێت هێزەكەى تۆ لە هەڵبژاردنەكانى 
چونكە غیابى هێزى سێیەم لەم ، ەنگەكانى ئەگەر بەرز نەبێتەوە لە نزمى نەداتد

هەرێمەدا موسیبەتێكى گەورە بوو و خەریك بوو دەبوو بە بەشێك لە كلتور لەم 
تەنانەت بەشێك لە خەڵكى ئەم جڤاتە هەتاوەكو ئێستا سوڵتە بە مافى ئەم ، واڵتەدا

ئەوە ئاگادارت دەكەمەوە تا غرورى نەتگرێت لە ئێستاشدا بۆ ، دوو بنەماڵەیە دەزانن
لەوانەیە لە كاتێكى دیكەدا لە زۆر شتدا ئاگادارت ، و ئاگادارى هەنگاوەكانى خۆت بیت

بەاڵم هەرگیز ئەوە لەبیر نەكەیت كە من ئەندامى لیستەكەت نیم بەڵكو تەنیا ، بكەمەوە
گەر بزانم دەشێت ئاراستەى نوسینەكانم بەشێوەك بگۆڕێت ئە، دەنگدەرێ بووم

بەاڵم لە ئێستادا هەست بە  ،هەنگاوەكانت تەندروست نین بۆ تەندروستى ئەم خەڵكە
ەقیبێكى بەردەوامى ڕ لە ئێستاشەوە كارى منە كە، گرنگى بزووتنەوەكەت دەكەم

 . بزووتنەوەكەت بم

 
Saro.zardasht@yahoo.com 

2009-09-16 

****            ***               ** 
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 ..!ئەوەى تاڵەبانى دەكاتەوە بە سەرۆك كۆمار

 

 شت عوسمان:ردهسه

كەچى ، تاڵەبانى سەرەڕاى زۆرى تەمەنى و خراپى تەندروستى خۆى و حیزبەكەى
لەوانەیە ئەمە دوا ، دیكە لە كەڵكەڵەى خەونى بوون بە سەرۆك كۆمارەوەیە جارێكی

، تاڵەبانى بێت كە بیەوێت لە كۆشكى سەرۆك كۆمارییەوە سەر بنێتەوەئارەزووى 
یان خەیاڵە لە مێژیەنەكەى خۆى بهێنێتە دى كە لەڕێگەى بە ناو ئاشتەواییى عێراق 

بیەوێت خەاڵتى نۆبڵى ئاشتى  ،كە بە ماڵوێرانكردنى گەلى كوردەوە كۆتایی دێت
 . وەربگرێت

كە ئایە چى تاڵەبانى  ،بكەینەوەو ارە زیندوبەر لە هەموو شتێك ئێمە دەبێت ئەو پرسی
دیكە دەكاتەوە بە سەرۆك كۆمار؟ ئایە دەنگى هەڵبژاردنەكان؟ ئایە پارتەكەى  جارێكی

تاڵەبانى توانى دەنگى ملیۆنێك خەڵكى عێراق بەدەست بێنێت لە هەڵبژاردنەكان تا 
كەى تاڵەبانى ملیۆن كەس؟ ئایە كارێزما 30بتوانێت ببێت بە سەرۆكى واڵتێكى نزیكەى 

لە عێراق لە كوێوەیە كە خەریكە خۆرى لە خودى كوردستانیش بەرەو مااڵوایی 
 دەڕوات؟

ئەگەر بۆ خودى تاڵەبانى و یەكێتى پاڵپشتى لیستەكەى مالیكى بۆ تاڵەبانى جێگەى 
چونكە ئەوە هەیمەنەى ، بۆ منى تاكى كورد جێگەى نیگەرانییە ائەو ،شانازى بێت

دیكە وەرگرتنەوەى  لە مالیكى دەكات پاڵپشتى بكات بۆ جارێكیتاڵەبانى نییە كە وا 
بانییە لە شوێنە و ئەوە بێدەنگى جەنابى تاڵە، بەڵكپۆستى سەرۆك كۆمار

ئەوە ، سەكاندا كە دەستى مالیكى لە بڕیارى تاكالیەنانە ئاوەاڵ كردووەحەسا
 وێنەرى ئەوانبێموباالتى تاڵەبانییە كە هیچ باكى بە مافى نەتەوەیەك نییە كە وەك ن

نزیكترین نمونەش پەسەندكردنى یاساى هەڵبژاردنەكان بوو لەالیەن ، ۆیشتە بەغدادڕ
 . كە لە دوا خولەكدا تاریق هاشمى فریامان كەوت ،تاڵەبانییەوە
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نە دۆستایەتى كورد  ،ئەوەى وا لە مالیكى دەكات تاڵەبانى هەڵبژێرێت بۆ ئەم پۆستە
هۆكار  ، بەڵكولە مالیكى بكات پێى سەرسام بێتە و نە ژیرى خودى تاڵبانییە كە وا 

 :بكات  (the best)ێگەیەوە دەیەوێت ئیختیارى باشترینڕ گەلێكن كە لەم

لەڕێگەى ئەم هەنگاوەوە دەیەوێت هاوپەیمانى كوردەكان بەدەستبێنێتەوە : یەكەمیان
ە ێگە لڕ لەم هەنگاوەشدا مالیكى، بۆ دووبارە بوونەوەى بە سەرۆك وەزیرانى عێراق

كوردەكان دەگرێت بۆ ئەوەى لەبەرامبەر پاڵپشتیكردنى مالیكى بۆ ئەم پۆستە داواى 
چونكە لە ، یان یاساى نەوت و غاز نەكەن 140مەرجى وەك جێبەجێكردنى مادەى 

 . پێشتردا ئەو پاڵپشتى لە تاڵەبانی كردووە

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

ێگەى ڕ ێگە نادات واڵتە عەرەبییەكان لە، ڕمالیكى چەند مەبەستێك دەپێكێت
دیكە بەردەوامى بە  لێرەشەوە جارێكی، سوننەكانەوە هەیمەنەى خۆیان بەهێز بكەن

بەعسییەكان لە پرۆسەى سیاسى عێراق كە هەنگاوەكانى دەدات لە دوورخستنەوەى 
هەروەك نارەزایی سوننەكانیشمان لە ، ەتیدەكەنەوەڕ سوننەكان زۆر بە تووندى

بۆیە ، دوورخستنەوەى ساڵح موتڵەگ بینى بەر لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكە
ێگرى بكات لە ڕ كە ،لێرەشەوە ئەتمۆسفێرى داهاتووى عێراق وا لە مالیكى دەكات

ئەو ستایشەى كوردیش بۆ خودى ، سەرۆك كۆمار لەالیەن سوننەكانەوە گرتنەدەستى
كە لە بنەڕەتدا ئەوە نە  ،مالیكى لەبەرامبەر پاڵپشتى تاڵەبانى زۆر ساویلكانەیە

دۆستایەتى ئەویشە بەرامبەر و نە خەمخۆرى  و هەڵوێستى مالیكییە بەرامبەر بە كورد
پۆستەكەى سەرسەختى گەورەترین بە نەتەوەیەك كە لە ماوەى زیاتر لە چوار ساڵى 

، ئەویش كێشەى كەركووك یان ناوچە جێناكۆكى لەسەرەكان بوو ،خەونى كورد بوو
ئەوەى لە فەزاى سیاسى عێراقیش كە ئێستا بەالى جەنابى تاڵەبانى دەشكێتەوە هیچ 

)دوژمنى دوژمنم  شتێك نییە تەنیا خوڵقانى بارودۆخەكەیە یان دروستبوونى حاڵەتى
 . كورد دۆستمە( بۆ

دیكە كورد دەكاتەوە بە قوربانى خەونى تاڵەبانییە بۆ  ئەوەى لەم نێوەندە جارێكی
كە  ،لەگەڵ فیكەى دەستپێكردنى یاریەكە ئێمە دەبێت گریمانەى ئەوە بكەین، دەسەاڵت
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هێرشبەرێكى زۆر الوازە و هیچ  ، چونكەازین بە بەرامبەر بوونڕ دیكە ئێمە جارێكی
، جگە لە خۆ نمایشكردنەوە دەڕۆین بۆ بەغدا ،گۆڵ كردنئارەزوویەكیشى نییە بۆ 

 . بەبڕواى من لەم حاڵەتەدا تەنانەت بە یاریكەرێكى كەمترەوە یارى بكەین باشترە
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 ..!مەتەڵێك تا ئێستا نەزانراو، عێراق

 

 شت عوسمان:ردهسه

تۆماس فریدمان لە نیویۆرك  دەنێت( داهاتوو لەگۆڕ و ابردووڕ )واڵتێك كە هەمیشە
 .تایمزى ئەمریكییەوە

 سەرۆ زەردەشت :وەرگێڕانى لە ئینگلیزییەوە

 
ۆژنامەنووسە هەرە بەناوبانگ و ناسراوەكانى ڕ و تۆماس فریدمان یەكێكە لە نووسەر

 ۆژنامەى نیویۆرك تایمزڕ بۆ یەكەم جار بووەتە پەیامنێرى 1981لە ساڵى ، ئەمریكا
اپۆرتى ئابوورى ڕ لەرۆژهەاڵتى ناوەڕاست بڕیوە بۆ ئامادەكردنىو سەدان هەزار میلى 

سێ جار خەاڵتى ، و ئێستاكەش یەكێكە لەشارەزاكانى سیاسەتى ئەم ناوچەیە
، پولیتزەرى بەدەستهێناوە كە سااڵنە دەدرێت بە كارە داهێنەرەكان لە بوارى ئەدەب

ى ـوە بۆ قودس(كتێبى )لەبەیروتە 1989ساڵى ، ۆژنامەگەرى و مێژووڕ و میوزیك
باڵوبووەتەوە لە سەرتاسەرى جیهان و ئەم  اواززمانى جی 27نووسى و تا ئێستا بە 

كتێبە هەریەك لە خەاڵتەكانى كتێبى نیشتیمانى ئەمریكى و خەاڵتى پرێس كلۆب 
تا ئێستا خاوەنى چوار كتێبە یەكێك لەمانە )هێڵى پانى ، ئۆڤەرسیسى وەرگرتووە
سێپتێمبەر( و دوهەمین  11ینەوە لە جیهانى دواى لێكۆڵ، زەمین و هەڵوێستەكان

باڵوكردەوە بە ناونیشانى )جیهان تەختە( كە بە كتێبى ساڵ  2005كتێبیشى لە ساڵى 
و ئێستا نوسەر و گۆشەنووسى نیویۆرك ، فریدمان تاوەكلە ئەمریكا هەڵبژێردرا

 .اپۆرت ناسراوەڕ تایمزە و لە ئەمریكا بە باشترین سەرۆكى هەواڵ و

لەسەرەتاى هاتنە ناوەوەى هێزەكانى ئەمریكا بۆناو خاكى عێراق و هەوڵەكانیان هەر 
پرسیارێكى سادە بەاڵم نیگەرانكەر ، بۆ بنیاتنانى جۆرێك لە دیموكراسى لەم واڵتە
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ئەویش ئەوەیە: ئایە عێراق بۆیە ئاوابوو ، بەردەوام گومان دەخاتە سەر ئەم ئەزمونە
چونكە  ،ان سەددام حسێن بۆیە بەمشێوەیە بووچونكە سەددام حسێن دكتاتۆر بوو؟ ی

ێگەى بە حوكمى ڕ كە كۆمەڵێك شەڕى تائیفى ناوخۆ ،عێراق خۆى بەمشێوەیە بوو
 ێگە كە بۆى مابوویەوە حوكمكردن بوو بە دەستێكى پۆاڵین؟ڕ خۆیەتى نەدەدا و تاكە

عێراق دوو ، ووخاندووەڕ ژێمەكەى سەددامىڕ ئەمە زیاتر لە حەوت ساڵە ئەمریكا
هەڵبژاردنى سەرتاسەرى بەخۆیەوە دەبینێت و خەریكە هێزەكانى ئەمریكا ئەم واڵتە 

ئایە سیاسەتى نوێى عێراق . بەاڵم تائێستا ئەم پرسیارە وەاڵم نەدراوەتەوە، جێدەهێڵن
یان كەلتور و تائیفە  ،سەركەوتن بەسەر دابەشبوونى كەلتورى بەدەست دێنێ

ى غەرق دەكات و دەیخنكێنێ؟ تا ئێستا دابەشبووەكانى دیموكراسى لەناوەوەى خۆ
 .نازانین

عێراق كەیسێكى تاقیكردنەوە بۆ بۆچوونەكەى سیناتۆرى پێشوو  لە هەندێك باردا
واقعى كۆنزەرڤاتیڤى ناوەڕاست ئەوەیە كە پاتریك مۆینیهان( كە پێیوابوو " )دانیال

واقعى ، سەركەوتنى كۆمەڵگایەكى لەخۆیدا هەڵگرتووە ،ئەوە كەلتورە نەك سیاسەت
لیبڕاڵى ناوەڕاستیش ئەوەیە سیاسەت دەتوانێت كەلتور بگۆڕێت و بیپارێزیت 

 :ووبەڕووى دوو سیناریۆ دەبێتەوەڕ عێراق". لەناوەوەى خۆیدا
 ، یەكەمیان یان ئەوەتا دەبێتە سۆماڵێكى گەورەى بە نەوت

  ۆیشتنى ئەمریكا ئێرانڕ دووەمیان یان لەدواى
 .ئەوەى سوریا لە لوبنان كردى دەبێت بە یاریكەرى سەرەكى وەك

ئەوە الیەنگرە كۆنزەرڤاتیڤەكانى سەرۆك بۆش بوون كە ، بەشێوەیەكى ئایرۆنیكى
موناقەشەى ئەوەیان دەكرد كە كلتور كێشەیەك نابێت بۆ عێراق و بەهاكانى 

لەكاتێكدا . ابردوو لەگۆڕ دەنێنڕ دیموكراسى عێراقییەكان بەیەكەوە دەبەستێتەوە و
یستەكان پێیانوابوو كە عێراق بارێكى خێڵەكى موجەڕەدى نەگۆڕە و یالڕ لیبڕاڵ و

عێراق ئەو شوێنە بوو كە ، پێویست ناكات كە ئەمریكا دەستى خۆى تێوە بگلێنێت
 . داهاتووى لەگۆڕ ناوەو ابردوو ڕ هەمیشە

ئەو  يئەو واڵتەوە و چانسێكمان بە خەڵكبەاڵم هەرچى بێت ئێمە دەستمان خستە ناو 
 ە لەمێژوودا هیچ واڵتێكى دیكەى عەرەبى ئەم دەرفەتەى پێنەدراوە: بەك ،دا واڵتە
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ئازادى ژیانى كۆمەاڵیەتى خۆیان بنووسنەوە و چۆن و بە چ شێوەیەك خۆیان 
 . دەیانەوێت حوكمى خۆیان بكەن و بەیەكەوە بژین

 50ى ئازار ئەمریكا ژمارەى سەربازەكانى بۆ ـ7لەگەڵ هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەى 
بەتەواوى سەربازەكانى لە عێراق  2011كردەوە و لەكۆتایی ساڵى  سەرباز كەم هەزار

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

عێراق جەنەڕاڵ )راى  ابردوو چاوم بە فەرماندەى هێزەكانى ئەمریكا لەڕ هەفتەى
 و ێنماییڕ ن لەگەڵ جێگرى سەرۆك جۆى بایدن زۆرترینكەوت كە هاوشا ئۆدێرنۆ(

جاریش كۆششى بەزۆر و ناچاركەریان بەر لەهەموو كەسێكى دیكە  هەوڵ و هەندێك
جەنەڕاڵ . زگاركردن یان دوورخستنەوەى عێراقییەكان لە قەیران و كێشەكانڕ داوە بۆ

چونكە  ،دارهیوا و بەاڵم لەگەڵ ئەوەش نیگەران ،ئۆدێرنۆ زۆر هیواخواز دیاربوو
بەاڵم پاشەكشەیان  ،بنێن چەندین جار عێراقییەكانى بینیبوو كە بەرەو گۆڕان هەنگاو

دیكە دەگەڕێتەوە بۆ  تیژى تائیفى جارێكی، نیگەران چونكە بارگرژى و تووندوكردووە
شەقامەكانى عێراق و سیاسەتوانەكانى شیعە وەك كەسێكى نزیك و ئازیزى پێشووى 

 ىاى ئۆدێرنۆ بە پیاوى ئێرانى وەسفڕ كە جەنەڕاڵ ،ەبى(سەرۆك بۆش )ئەحمەد چەل
 بەشێك لە كەسایەتییە سوننەكانى لە بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكان مەحروم ،كرد
 .كرد

دەكەن  ئۆدێرنۆ وتى زۆر گرنگە كە عێراقییەكان هەڵبژاردن بە یاسایی و گرنگ تەماشا
م من نامەوێت هەڵمەتەكان بەاڵ، بەڕێوەدەچێت و پرۆسەیەكى دیموكراسى لەم واڵتە
من نیگەرانى ئەوەم كە اییدا درێژەى پێدا "لەدو، بەرەو دابەشبوونى تائیفى سەربكێشن

ێگەیان نەدان ڕ بەوەى ،خستن دەكەنێك الیەنى سیاسى هەست بە پەراوێزهەند
 . "بەشدارى هەڵبژاردنەكان بكەن

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

كە ماوەیەكى زۆر لەالیەن هێزى بەعسى بەسەركردایەتى سوننەى كەمینە 
 .و دەسەاڵتى یەكەمى عێراقن ئێستا زۆرینە، چەوسێنراونەتەوە
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كە ببێت بە  ،بێنێت بەرهەم ئایە عێراق دەتوانێت سیاسەتوانێكى وەك ماندێال
استەقینە بخاتە ڕ ساڕێژكەرى نەتەوەیی؟ یەكێك دەسەاڵت و تواناى بۆ ئاشتەواییەكى

 ىو تا ئێستاش هیچ ئاماژەیەكى وێنە كار لەبرى بەتەنیا زۆرینە شیعە؟ زۆر دوورە
 . نییە ماندێال لە عێراق دیار

 ئەگەر، بەرەوپێشەوە بچێتتەنانەت بەبێ ماندێالیەكیش عێراق دەتوانێت یەكبگرێت و 
كابەرە شیعى و سوننى عەرەب و كۆمەڵگەى كوردى بتوانن بەیەكەوە بااڵنسى ڕ

شیعەكان زۆرینەى كۆمەڵگەى عێراقن و سەرەنجام زۆرترین  مبەاڵ- ابگرنڕ دەسەاڵت
ئەمەش سەرەنجام ناكۆكییە ، بكەن و سنوورەكانى دەسەاڵت دیاری -قسەیان دەبێت

 . اسەتەوە چارەسەردەكاتتائیفییەكان بەهۆى سی

 ئایە عێراق دەتوانێت سیاسەتوانێكى شیعى
 بكات كە ببێتە ساڕێژكەرى نیشتیمانى؟ وەك ماندێال دروست

دوو سیناریۆ لەبەردەمماندا هەیە كە هیچ یەكێك لە و  تائێستا هیچ ئاماژەیەك نییە
 ناكات بیبینێن:  ئێمە ئارەزوو

ەر سیاسەت و ئەم واڵتە بكات بە كلتوورى خێڵەكى عێراق سەربكەوێت بەس -1
 .سۆماڵێكى گەورە بە نەوت

شیعەكانى عێراق حكومەت بەتەواوەتى بە ، كاتێك ئەمریكا لە عێراق دەكشێتەوە -2 
بەهەمان ، لەوكاتەدا ئێران دەبێت بە یاریكەرى سەرەكى لە عێراق، ببەستن ئێرانەوە

 . شێوەیەى كە لە سوریا لوبنان كردى ئەو

، ئەندازەیەك سادە تێكدا بەجێیدێڵین؟ تاادەبێت گرنگى پێبدەین لەكچى ئێمە بۆ
تێكشكانى تەواوەتى هەرێمەكە بەهۆى سەددام حسێن لە عێراق و ئایەتواڵ خومەینى 

لەكاتى ، دا ێگەیەوە بەهەدەرڕ لە ئێران كە بلیۆنان دۆالرى هەناردەى نەوتیان لە
 ،لە عێراق و ئێران دەركەوتایە خۆیدا حكومەتیكى شەرعى و باوەڕپێكراوى دیموكراسى

ژێمەكانى ڕ نەك وەك ،ئەوا ئەو سامانە زۆرە بەشێوەیەكى بەبنەما خەرج دەكرا
 . تەواوى خۆرهەاڵتى ناوەڕاستیش ئێستا شێوەیەكى جیاواترى هەبوو .پێشوو

ى ووووبەڕڕ لەكۆتاییدا، ئەم نامۆییە تا ماوەیەكى زۆر لەعێراق دەمێنێتەوە
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، كە سیاسەت ملمالنێى كەلتور دەكات ،زە دەبینەوەەخنەئامێڕ ئەوپرسیارە
هەیە لە  "الورێنس هاریسن"بەشێوەیەكى تایبەتى من باوەڕم بەو ئەرگومێنتەى 

زیاتر لەوەى ، كلتور كێشەى گەورەیە–كتێبەكەى بەناوى "واقعى لیبراڵى ناوەڕاست" 
ر لەوەى ئێمە زیات، بەاڵم كلتورەكانیش دەتوانێت بگۆڕدرێن، دەكەینەوە لێ ئێمە بیری

من پێموایە ، سەركردایەتى و زەحمەتى دەوێت، بەاڵم ئەو گۆڕانە كات. پێشبینى دەكەین
ئەمەش لەكۆتاییدا ، كە عێراقییەكان سەرساممان دەكەن )بە باش یان خراپ(

 . عێراقییەكان وەاڵممان دەدەنەوە: ئێمە كێین و چۆن دەمانەوێت بەیەكەوە بژین؟

 
2010-03-26 

 

 

       ***        ***            *** 
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 نێوان مەبەستى ئۆپۆزسیۆن و شەڕى بەغدا لە، هەرێمى کوردستان

 

 عوسمان:  نى سەردەشتاو وەرگێڕ  بەدواداچون

و  ناسراو و پڕ خوێنەرى ئەمریکایە  ىيۆژنامەیەکى سیاسڕ فینانشیاڵ تایمز( (
بە وردى شیکارى بارودۆخە ووداوەکان و لە نزیکەوە و ڕ بەردەوام زۆر نزیکە لە

اپۆرتێکى سەبارەت بە ڕ ۆژنامەیە لەدواى ئەوەىڕ ئەم، سیاسیییەکان دەکات
ابردووى هەرێمى ڕ ى تەمووزىـ25چۆنییەتى بەڕێوەچوون و ئەنجامى هەڵبژاردنەکانى 

کوردستان باڵوکردەوە و وێڕاى جەختکردنەوە لەسەر گرنگى ئەم هەڵبژاردنە و 
هاوکات تێبینى خۆشى ، ى هەرێمى کوردستان بەم بۆنەیەوەپیرۆزبایی کردن لە خەڵک

لەدواى ئەوەى ، ئەم هەڵبژاردنە دەربڕیبوو  لەسەر بەشێک لە گزیکارى و ساختەکارى
کە بارودۆخى هەرێمى کوردستان ئارام بوویەوە ئەم هەرێمەش لە ڕووى سیاسی و 

، ەوە بینىئەمنییەوە بەدواى ئەنجامى هەڵبژاردنەکاندا هێوربوونەوەى بە خۆی
 اپۆرتێکى دیکەى شیکارى وردى لەسەر باروو دۆخ و کێشەڕ ۆژنامەى فینانشیاڵ تایمزڕ

 . و ناکۆکى هەرێمى کوردستان باڵوکردەوە

 :دانیشتنى خولى نوێى پەرلەمان

ۆژنامەى فینانشیاڵ تایمز سەبارەت بە یەکەمین دانیشتنى خولى سێیەمى ڕ         
ەوارەى لیست و پارتەکان لە بەشداریکردنى ئەم پەرلەمانى هەرێمى کوردستان و ق

ابردوودا پەرلەمانى هەرێمى ڕ ۆژىڕ "لە چەند، خولە نوێیەى پەرلەمان دەنووسێت
کوردستان یەکەمین دانیشتنى خولى نوێى بە بەشدارى چەند لیست و 

دەنگییەک و م جاریشە ئەم پەرلەمانە جۆرە فرەیەکە، جیاواز بەست  قەوارەیەکى
بەشدارى لیستى براوەى  کە بە، ى لەم چەشنە بە خۆیەوە ببینێتەنگییەکڕفرە

هەڵبژاردنەکانى هەردوو پارتى دەسەاڵتدار و لیستى گۆڕان )کە دەنگى دووەمى 
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چەند لیست و قەوارەیەکى تر بەپێى قەوارەى   و هەڵبژاردنى پەرلەمانى وەدەست هێنا(
 . ى تەمووزـ25دەنگیان لە هەڵبژاردنى 

 :دەخواتسەرۆک سوێند 

اپۆرتەکەیدا فینانشیاڵ تایمز ئاماژە بە سەرکەوتنى )مەسعود ڕ هەر لەدرێژەى      
"بە  دەدات لە هەڵبژاردنى سەرۆکایەتییەکەى هەرێمى کوردستان و دەنووسێت بارزانى(

ى دەنگەکانى هەڵبژاردنە سەرۆکایەتییەکەى ـ70ێژەى لە سەدا ڕ هۆى ئەوەى کە
جارێکى دیکە بۆ ماوەى چوار ساڵى تر بوویەوە بە  ،هەرێمى کوردستانى وەدەستهێنا

 (puk) سەرۆکى هەرێم کە پێشتر لە ڕێگەى تەوافوقى سیاسى نێوان پارتەکەى تاڵەبانى
لە یەکەمین دانیشتنى ، ئەم پۆستەى وەرگرتبوو  (kdp)و پارتەکەى خودى بارزانى

ەرمى لەم پەرلەمانى هەرێمى کوردستانیشەوە سوێندى یاسایی خۆى خوارد و بە ف
 ."پۆستە دەست بەکاربوو

 :کێشەکان لەگەڵ بەغدا

ۆژنامەى فینانشیاڵ تایمز پەنجە دەخاتە سەر ڕ اپۆرتەکەداڕ لە بەشێکى دیکەى       
 ناکۆکى و بارگرژییەکانى هەرێمى کوردستان لەگەڵ حکومەتى ناوەندى بەغدا و دەڵێت

بە دەرهێنان و ابردووەوە دەستى کردووە ڕ "حکومەتى هەرێم لە حوزەیرانى
لەگەڵ ئەوەى ، هەناردەکردنى نەوت بۆ دەرەوە لە ناوچەکانى ژێر دەسەاڵتى خۆیدا

بەاڵم  ،کە پارەى ئەم نەوتە وەبەرهێنراوە دەچێتە سەر بودجەى حکومەتى ناوەندى
ێکەوتنانەى حکومەتى هەرێم ڕ ەخنەى لەسەر چۆنییەتى ئەمڕ  وەزارەتى نەوتى عێراقى
بۆیە حکومەتى ، بیانییەکان بە مەبەستى وەبەرهێنانى نەوتهەیە لەگەڵ کۆمپانیا 

 ."و دانى پیانانێت  ناوەندى ئەم گرێبەستانە بە ناشەفاف لەقەڵم دەدات
لەدواى نزیکەى یەک ساڵى تەواو ، ۆژنامەیە دەنووسێتڕ لەگەڵ ئەوەشدا ئەم         

ى تەمووزى ـ25 دواى هەڵبژاردنەکانى، لە بارگرژى پەیوەندییەکانى هەولێر و بەغدا
سەردانى هەرێمى کوردستانى  عێراقهەرێمى کوردستان نورى مالکى سەرۆک وەزیرانى 

ۆژنامەیە پێیوایە کە ڕ بۆیە ئەم، کرد و لەگەڵ مەسعود بارزانى کۆبوویەوە
 . ەوینەوە دەچنڕ بارگرژییەکان بەرەو
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 :ئۆپۆزسیۆن چاوى لەسەر کێشەکانى هەرێمە

ۆژنامەى ناوبراو ئاماژە بەسەرهەڵدانى هێزێکى ڕ اپۆرتەداڕ لە بەشێکى دیکەى ئەم       
بە ناوى   نوێى سیاسى دەکات لە هەڵبژاردنەکانى ئەم دواییەى هەرێمى کوردستان

بەدەست هێناوە و   ى دەنگەکانى پەرلەمانىـ25ێژەى لە سەدا ڕ کە  ،بزوتنوەى گۆڕان
پەرلەماندا  و ئۆپۆزسیۆن لەە کە بەشدارى حکومەت نەکات و وەکبڕیارى داو

 ،ووڕ اپۆرتەکە ئەوە دەخاتەڕ تراوسى نووسەرىشدیلفین هەر لەدرێژەیدا ، بمێنێتەوە
دەکاتەوە و کە ئەم هێزەى ئۆپۆزسیۆن زیاتر جەخت لەسەر کێشە ناوخۆییەکان 

ەرداگرتنى دارایی و هێزە کوڕى خزمەتگوزارى و دەستبەسهەروەک گەندەڵى و کەمو
هەروەک ، دەسەاڵتدارى بارزانى و تاڵەبانى  پارتىکان لە الیەن هەردوو ئەمنییە
اپۆرتەکە لەسەر زارى کەسى دووەمى لیستى گۆڕان و ئەندامى ئەنجومەنى ڕ نوسەرى

 کە بە فینانشیاڵ تایمزى ،ایدەگەیەنێتڕ ەحیم(ڕ کۆمپانیاى وشە )محەمەد تۆفیق
لە ، وژمنێکەفەرمانڕەوایی و دەسەاڵتدارییەتى لەم چەشنە پێویستى بە د" اگەیاندووەڕ

 . "دەبێت ئەوا یەکێکى خراپتر دروست، هەرکاتێکیشدا ئەم دوژمنە بوونى نەبوو

 :دڵى کوردەکان

ناوچە  ۆژنامەى ناوبراو تیشک دەخاتە سەرڕ اپۆرتەکەداڕ لە بەشێکى دیکەى       
ۆژنامەیە بە یەکێک لە ڕ کە ئەم، ناکۆکى لەسەرەکان بەتایبەتى شارى کەرکووک

تراوسى نوسەرى ئەم ش، و هەرێمى لەقەڵەم دەدات کانى نێوان بەغداهۆکارەکانى کێشە
بابەتە پێیوایە کە کوردەکان مەحاڵە سازش لەسەر ئەم شارەیە بکەن و کەرکووک 

فەالح مستەفاى   دیلفین بۆ ئەم مەبەستە لێدوانى، بەالى ئەوانەوە هێڵى سوورە
کە  ،بە نموونە وەردەگرێت  بەرپرسى پەیوەندییەکانى دەرەوەى حکومەتى هەرێم

"کەرکووک لە دڵ و خەیاڵى هەموو کوردێکەوە نزیکە و  ۆژنامەیە دەڵێتڕ تایبەت بەم
 ،هەر الیەنێک و حکومەتێکیش لە کوردستان بیەوێت سازش لەسەر ئەم ناوچانە بکات

 . "ئەوا پاڵپشتى کوردەکان لەدەست دەدات

 :تەمەنى تاڵەبانى
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 عێراقڵ تایمز پێیوایە کە جەالل تاڵەبانى سەرەک کۆمارى ۆژنامەى فینانشیاڕ           
ى نیشتیمانى کوردستان کارتێکى بە هێزى کوردەکانە لە يى یەکێتيو سکرتێرى گشت

، ناوەخۆییەکان   کێشە دەرەکییەکان و کلیلى پەیوەندییەکانیشە لە بارگرژى و پشێویە
ساڵ بارودۆخەکان  75پێشیوایە کە خراپبوونى بارى تەندروستى تاڵەبانى تەمەن 

ئەحمەد میرە(ى سەرنوسەرى گۆڤارى لڤین لەمەڕ )ى هەروەک، خراپتر و ئاڵۆزتر دەکات
تاڵەبانى زۆر گرنگە بۆ ساتى " اگەیاندووەڕ ۆژنامەیەىڕ تەندروستى تاڵەبانییەوە بەم

لەدەستدانى ئەم ، ئێستاى کوردەکان و ئەو السەنگى نێوان پارتەکان دەپارێزێت
 ".کارەساتپیاوەش دەبێتە 

 

 ۆژنامەى فینانشیاڵ تایمزى ئەمریکییەوە وەرگیراوەڕ سوود لە

 

 

***            ***               *** 
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 ..؟داهاتووى عێراق بەرەو کوێ

 

 مایکڵ تۆتن

 وەرگێرانى لە ئینگلیزیەوە سەردەشت عوسمان: 

 
نووسەرێکى ، ۆژنامەنووسێکى ئەمریکى مەیدانییەڕ مایکڵ تۆتن            
ۆژنامە و گۆڤارە بەناوبانگەکانى وەک نیویۆرک تایمز و کۆمێنتەرى و ڕ  بەردەوامى

بەکەمى بیروڕاى  ئەو زۆر، و واشنتۆن پرۆسپێکت و چەندانى ترە ویکلى ستاندەرد
گشتىیەوە ى بۆیە کاریگەرىیەکى زۆرى بەسەر ڕا ،اپۆرتەکانیدا دەردەبڕێتڕ خۆى لە

نزیکەوە  و لە دۆخى عێراق شیدەکاتەوەعێراق بارو مەیدانیدا بۆلە گەشتێکی ، هەیە
کە پێشتر ئەوکەسانە لەسەرى دەدووان کە هەرگیز قاچیان  ،ووڕ واقعى عێراق دەخاتە
لەبەر و ۆژنامەوانى مەیدانییە ڕ اپۆرتە زنجیرەیەکى درێژىڕ ئەم. نەخستۆتە ئەم واڵتە

بێپەردە لەئێستا چى دەگووزەرێ  و نزیکەوە گرنگىیەکەى بۆ تێگەیشتن لەوەى کە لە
 . ووڕ تارەدا دەیخەینەو لە عێراق؟ ئێمەش لێرەدا لە دووتوێى ئەم

 ەوشى خراپى عێراقڕ ئایە ،دا تێبگەم لە دوواهەمین گەشتمدا بۆ بەغدا هەوڵم         
(the worst) تیژى تەنیا ئارامییەکى وە یان دراماى کەمبوونەوەى تووندوکۆتایى هاتو

 گەشبین بوون و ،من دوواندمن نیوەى عێراقى و ئەمریکییەکان کە، ەماوە درێژ
من هیچ بیرۆکەیەکم نییە ، کە عێراق لە ئەگەرى وێرانبوونە ،نیوەکەى تر پێیان وابوو
ئەمە بەشى یەکەمى ئەم زنجیرەیەیە  .استن و کامیان هەڵەڕ لەسەر ئەوەى کە کامیان

وو کەیسەکە پێشکەش دەکەم و ووەوە من هەردڕ چوار بەش پێکدێت و لەم کە لە
 . خۆتان بڕیار بدەن لێدەگەڕێم ئێوە بۆ
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ە ژێرباڵییەوە لەو يکاڵوە ئاسنینەکەى داکەند و خست کاپتن )ئەلیسۆن تۆد(         
نشینى شارى دەکرد لەگەڕەکێکى شیعە ێمانڕ کاتەى کە بەیەکەوە بەشەقامێکى تۆزاوى

 . بەغدا

بۆیە نە من و نە ئەو ،سەالمەتترین شوێنە لەم شارە""ئێرە  هاتە ئاخافتن و وتى:     
ئەم شەقامە لەالیەن ، لەمە زیاتر پێویستیمان بە کاڵوى ئاسنین و گوللەبەند نەبوو

سووپاى مەهدى هێزێکى میلیشیایى شیعى ، رێزگارى لێدەکرااجەیشى مەهدىیەوە پ
 کاتەى لە تا ئەو ،ماوەیەکى زۆر لەم شارەدا نەبوون کە، سەر بەموقتەدا سەدرن

و بەسڕەى شیعەنشینى لە  سوپاى عێراقى شارەکانى سەدر  ابردووڕ بەهارى
هەتا ئێستا دەسەاڵتیان   لەگەڵ ئەوەش سەدر و پیاوەکانى، کردەوە یاخیبووەکان پاک

 . بەسەر هەندێک لەم ناوچانەوە ماوە

 ێچ(ڕ )کلینتو  )تۆد لۆنى( هەریەک لە کاپتن و )ئەلیسۆن( من پەیوەندیم بە کاپتن       
 داوەت ماڵى جەنەڕاڵێکى سوپاى عێراقى بەناوى )ناسر( خوانێک لەکە بۆ ئێوارە ،کرد

دواى ئەمەش ئەو ئێمەى  لە ،ەوشى سیاسى و سەربازىڕ  بۆ تاوتوێکردنى  ،کرابوون
هەر لەم ، )مێجەر کەریم( هەواڵگرى سوپاى عێراقى ناساند بەناوى  بە ئەفسەرێکى

)حاجى ، بێت کێک لە بەرپرسەکانى سوپاى مەهدى ئامادەئێوارەیەدا بڕیاربوو یە
لە دەزگاى باڵى  ،یاوەرەکەى ئەم ئێوارەیەمان بوو کە لە سوپاى مەهدى بوو جاسم(
ى سوپاى يئەو بۆشاییەى نێوان باڵى سەربازى و سیاس، ى )شەهید سەدر(يسیاس

ندامانى ئەم وەک بیانوویەک بۆ بینینى ئە، مەهدى کارێکى دبلۆماتى ئەمریکیەکان بوو
دەتوانێ  رابگەیەنن کە ئەو ێگەیەشەوە بە )موقتەدا سەدر(ڕ و لەو میلیشیایە

ئەمەش ، بێئەوەى خۆى خانەنشین بکات لە سیاسەت ،میلیشیاکەى کۆتایى پێبهێنێت
پەیڕەوى  ڵاڵ(وزبي)ح هەمان ئەو سیاسەتەیە کە بەریتانییەکان لە لوبنان لەگەڵ

کە هیچ  ،ایدەگەیەنێتڕ ئەو یارییە فێاڵویە دەکات وڵاڵ(رەفزى وزبيح) بەاڵم، دەکەن
هەروەک جێگرى سکرتێرى ، جیاوازییەک لەنێوان باڵى سەربازى و سیاسیدا نییە

"هەموو کارە سیاسى و کۆمەاڵیەتى و جیهادىیەکان  دەڵێ: ڵاڵ )نایم قاسم(وزبيح
هەمان سەرکردایەتیش ئاراستەى   بەستراون بە سەرکردایەتى ئەم دەزگایە و

کە پێشڕەوى کردارە جیهادییەکان دەکات لە  ،پەرلەمان و حکوومەت دەکات  کارەکانى
 . "دژى ئیسڕائیل
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ڵاڵ و لەگەڵ ئەم یارییە فێاڵوییە وزبيبەاڵم سوپاى مەهدى کەمێک وریاترن لە ح        
"هەردوو المان  هەروەک کاپتن ئەلیسۆن دەڵێ، دەڕۆنە پێش بەهۆى سوودمەندبوونیان

 . "ن و ئەویش ئێمەيئێمە حاجى جاسم بەکار دەهێن، دەکەین هەمان نمایش

لەکاتى جەنگى کەنداو ، ەى میوان بووینكجەنەڕاڵ ناسر کە ئەم ئێوارەیە لەماڵە      
لەئێستاشدا هەوڵ بۆ ئەوە دەدات کە بکرێت ، لەالیەن سەددام حسێنەوە زیندانى کرابوو

ێکەوتنى ڕ لە  ى عێراقییەکان چۆنپرسیارى ئەوەم لێکرد کە زۆربە، بە وەزیرى بەرگرى
 عێراق دەڕوانن؟-سەربازى ئەمریکا

بەاڵم سوپاى مەهدى و ئێران ، وتى:"زۆربەى عێراقییەکان دڵخۆشن بەمە     
بەاڵم ، ێکەوتننامەکەڕ استىڕ ێگربن لەبەرامبەر خەڵکى بۆ زانینىڕ کە ،هەوڵدەدەن
ێکەوتنە ڕ رەکە قەبووڵى ئەماداوە و تەنیا چینە نەخوێندەو  هەوڵێکمان  ئێمە هەموو

 . ""ئەم مەبەستى زۆربەى خەڵکى شارى سەدرە وتى: لەوکاتەشدا )کاپتن هێل(. ناکەن"

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

، بکەن ئەوان ناتوانن هێرش ،ئەگەر ئێمە لێرە نەبین، شێکى سەرەکى کێشەکەینبە
هەندێک  ،تەنانەت ئەگەر سوپاى مەهدیش لەناو بچێت، ئەمە بەشێکى کێشەکەیە

، گرووپى تر هەن کە تەنیا مەبەستیانە هێرشبکەنە سەر هێزە هاوپەیمانەکان
 . "هەموویان مەبەستیانە ئێمە وەدەر بنێن لە عێراق

ئەوا دژبەیەکییەک لەیەک کاتدا لە  ،ئەمریکا لەعێراق کشانەوە  ئەگەر هێزەکانى       
، دووەم .بەهانەى هەبوونى میلیشیاکان نامێنێت، یەکەمیان، عێراق دروست دەبێت

لەهەمان کاتدا خەیاڵى باوەڕبەخۆبوونیان بە سەرکەوتنەکەیان زیاتر دەبێت لە 
کە یەکێک  ،)بەرهەڵستى تەنیا کاتێک ماناى هەیە، دەرکردنى هێزەکانى ئەمریکى

ڵاڵ بوو وزبيح ئەمە هەڵبژاردنە دووسەرەکەى. هەبێت لەم دەورووبەرە بۆ بەرهەڵستى(
دژى ئیسڕائیل لەسەر  بەرهەڵستى خۆى لە  ڵاڵوزبيلەو کاتەى کە ح ،لە لوبنان

 لەم تەنانەت لوبنانییەکانیش بەر ،راگەیاند 2000لە ساڵى  کێڵگەکانى )شیبا(
ئەمەش لەبەر ئەوە ، ێکەوتە گوێبیستى ناوى ئەم هەرێمە بێدانیشتووانە نەبوبوونڕ
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بوونى ئەوان دەخاتە ژێر ، بوو چونکە نەبوونى بەهانەى هەرێمى شیبا بۆ بەرهەڵستى
 . پرسیارەوە

بەاڵم ، هەروەک ئامانجى سەرەکى گرووپە بەرهەڵستکارەکانى عێراق ئەمریکایە        
ئەگەر نموونەى ئەوەیان پێبدەى کە ئیتر بردوویانەتەوە و  ،دەمێننئەوان بێسوود 

 . بۆیە ئەوان بەردەوامى شەڕیان دەوێ، تەواو

ساڵ  17"من بۆ ماوەى  هەر لەسەر ئەم باسەدابووین کە مێجەر کەریم وتى:     
، ئەفسەرى هەواڵگرى بووم و ماوەى پێنج ساڵیشە کار لەگەڵ ئەمریکییەکان دەکەم

ڵ ڕاستەوخۆیان هەیە لەگە تایبەتییەکانى سوپاى مەهدى پەیوەندییەکىگرووپە 
ەسەر بلە عێراق ویستى خۆیان  ێتودەیانە، هەواڵگرى ئێرانى و ئۆفیسى )خامەنەیى(

 . "ئەمریکا سەر بخەن

ەمریکا بووە لە لوبنان و لە باڵیۆزى ئ 1993بۆ 1990کە لەساڵى  رایان کرۆکەر((
بەراوردى هاوکارى ئێران بۆ ، ئەمریکا بووە لە عێراقباڵیۆزى  2009ەوە بۆ ـ2007

"ئێران بەردەوام  دەڵێ: ،دەکات لە لوبنان ڵاڵوزبيمیلیشیاکانى عێراق و بەرنامەکەى ح
بەکارهێنانى (lebonanization) کردني، وەک ستراتیجییەتى بە لوبنانهەوڵدەدات

ەوەى کۆمەڵگە بۆ کۆکردن  ،هەمان تەکنیک کە ئەوان بەکاریان هێنا لە لوبنان
 ."ناوخۆییە شیعییەکان و بەکارهێنانیان وەک ئالەتێکى سەرەکى هێزى ئێرانى

"لە  ى سوپاى مەهدى وتى:يمیوانەکەى جەنەڕاڵ ناسر لە باڵى سیاس، حاجى جاسم
دراوە لەبەرامبەر ڕێکەوتنە سەربازییەکەى  میدیاکاندا سوپاى مەهدى وەک دژ نیشان

ئەمە لەهەر شتێکى دیکە  ،بەمە دەکەین بەاڵم ئێمە حەز، ئەمریکا-عێراق
ئێستا ، ساڵ داگیرکاریتان دەویست 20ئێوە بۆ ، یارمەتى سەدر دەدات  زیاتر
 ئەمەریکا-)ڕێکەوتنى عێراق بەپێى
sofa)  ئەمەش شتێکى مەزنە بۆ ئێمە، ساڵ 3ئەمە دادەبەزێ بۆ تەنها . 

گروپە تووندڕەوەکان "ئێران پاڵپشتى  لەبارەى ئێرانیشەوە حاجى جاسم وتى:       
یان سوپاى  )ئەمریکا( نەترساون لە ئێوە، بەاڵم ئەوان بچووکن و ترساون، دەکات
خەڵکى ئێستا ئارامییان دەوێ و ئێمەش ، خەڵکى عێراق دەترسن ئەوان لە، عێراق
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 گووت: کاپتن هێل بەمەبەستەوە پێی. ئارامى بۆ خۆمان و ئەو خەڵکە دەسەبەر دەکەین(
 ."و خەڵکەکەتان زۆر شتتان لەدەست دێت و ئێمەش کەمتر "خۆشبەختانە ئێوە

بەهەردووال هەوڵى خۆمان  دواى پاشەکشەتان ئێمە "لە :حاجى جاسم وەاڵمى دایەوە   
کە سەربازە عێراقییەکان دەتوانن ئەمە  ،و ئەمەتان بۆ دەسەلمێنین گەڕدەخەینە

و بەڵک ،دى نەبووتەنیا مەبەستى سوپاى مەه "ئێمە" ى لە وشەىتئەو مەبەس. بکەن"
 . خەڵکى عێراق بوو

هەرگیز بەرپرسێکى نابينى ئەوا  ،ەوشى عێراق بە لوبنان بەراورد بکەینڕ ئەگەر         
نکە دەرفەتێکى لەم ، چولەگەڵ ئەفسەرێکى ئیسرائیلى شتێکى ئاوا بڵێت ڵاڵوزبيح

نى چەشنەیان بۆ هەڵناکەوێ لەگەڵ سوپاى لوبنانى هاوبەشى لە وەدەرنانى تۆڕەکا
 . باشورى لوبنان ئیسڕائیلى بکەن لە

کە بۆم دەرکەوت  ،بوو بوویەوە ئەوە وونڕ لەم دانیشتنەدا بۆ من ئەوى کە     
لە لوبنان لەهەموو کاتێک کەمترە  ڵاڵوزبيلەیەکچوونى سوپاى مەهدى لە عێراق و  ح

 . لەکاتى ئێستادا

لەوە زیاتر نەیدەتوانى یە داواى لێبووردن بکات و لێرەوە حاجى جاسم دەبوا      
دیدارى لەگەڵ چەند هاوڕێیەکى هەبوو لە  چونکە ،لەماڵى جەنەڕاڵ ناسردا بمێنێتەوە

 . جەیشى مەهدى

ێکەوتنە ڕ من ویستم پرسیار لە جەنەڕاڵ ناسر بکەم سەبارەت بە کڵێشەى        
 "خەڵکى عێراق ئازارى زۆریان ئەو وتى:، سەربازییەکەى نێوان عێراق و ئەمەریکا

ئەوانە ئەمانەن کە ، چەشتووە لەالیەن میلیشیا سەربازەکان و سووپاى مەهدى
ان رێکەوتننامەکە دەڵێ بە قۆناغ هێزە ئەمریکییەک، نایانەوێت ئەمریکیەکان لێرەبن

هەموو میلیشیاکان خۆیان ، وایشدا واڵت جێدەهێڵنلە عێراق پاشەکشە دەکەن و لەد
عێراق ئارامە   هەواى دەسەلمێنێ کە کەش وێکەوتننامەکە ئەوە ڕ چونکە، لەدەستداوە

من ، و دەسەاڵتیان لە کەشى ئاسایشدا لەدەست دەدەن میلیشیاکانیش پارە، ئێستا
ێکەوتننامەکەیان ڕ ئەگەر،  (sofa) ێکەوتنەنڕ ئەو  کە دژى ،پرسیارم لەوانە کردووە

، ازیبوون بەمەڕ هەموو ئەندام پەرلەمانەکان، وتوویانە نەخێر، خوێندبێتەوە
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ودۆخى دەیانەوێ سوود لە بار ،و حەزى پێناکەن ئەوانەش کە خوێندوویانەتەوە
کە بۆچى ئەوان  ،پرسیارم لە کەسانێکى سوپاى مەهدى کردووە، خراپى عێراق وەرگرن

ەڕیان دەوێت وتوویانە ئەوان قازانجەکانى ش ؟بکەن ێکەوتنامەیە ئیمزاڕ نایانەوێ ئەم
 ،عیراق وەدەربنێن ەمریکا لەکاتى خۆیدا لەتیژى سوپاى ئتووندو و دەیانەوێت بە

 .ڤێتنام وەک ئەوەى

  
، جەنەراڵ ناسر تەواو پێچەوانە بوو لەگەڵ ئەندامەکەى سوپاى مەهدى و گووتى        
ئەمە هەڵبژاردنێکى ، ناکەمەوە کە کامیان هەڵەیە یان درۆم لەگەڵ دەکات بیر من وا

دەبێتەوە لە  ووبەروویڕ زبوڵاڵيهەمان حاڵەت کە ح، دووفاقیانەى شەڕکەرەکانە
بەاڵم هیچ یەکیان ، هەردووکیان دەیانەوێ دووژمنەکانیان وەدەربنێن، لوبنان

"ئەگەر ئەمریکییەکان : جەنەڕاڵ ناسر وتى، ناتووانێت بەبێ دووژمنەکانیان بمێنن
 . "ئەوا ئەوان تاکە هۆکارى بەرهەڵستى و مانەوەیان لەدەست دەدەن ،بڕۆن

 پاڵپشتیکەرەکانى لەدەست بەشێک لە وڵاڵزبياستە حڕ لەگەڵ ئەوەشدابەاڵم          
و تا ئێستاش پشتگیرى لێدەکرێت لەالیەن  بەاڵم هەتا ئێستا بەهێزە، لە لوبنان  دا

 . شیعەکانەوە و تائێستا هەڕەشە لەبەیرووت دەکا بە مووشەکەکانى
کە  ،وەت لەبیربێت"بەاڵم ئە کاپتن لۆنى وەاڵمێکى بۆ ئەمە هەبوو و وتى:         

سوپاى ، دەبین بەاڵم ئێمە ئۆقیانووسێک دوور، ئیسڕائیل لەسەر سنوورى لوبنانە
دەتوانێت لە  ڵاڵزبويهەروەک ح ،ۆکێتەکانى لە ئەمریکا بداتڕ مەهدى ناتوانێت
 . "ئیسڕائیلى بدات

"کاتێک ئێوە دەڕۆن و جێمان  تى:و سەبارەت بە چارەنووسى عێراق جەنەڕاڵ ناسر      
 ."ئێمە هێز بەکار دەهێنین، ێگەچارە بۆ خەڵکى عێراق چییەڕ ئێمە دەزانین، ەهێڵند

تەنیا  ،ێکنەخراوە لەالیەن کەسێکەوەڕ عێراق هەرگیز بەشێوەیەکى سەرکەوتوو       
تەنانەت دەتوانین بڵێین عێراق هەرگیز بەشێوەیەکى ، یەکێکى بەهێز نەبێت

 ئەمرۆ بەراستى باوەڕیان بەوە هەیە کەکێن ئەوانەى ، ێکنەخراوەڕ سەرکەوتوو
سەددام حسێنەوە چارەسەرێکى کاریگەر بوو بۆ خەڵکى   بەکارهێنانى هێز لەالیەن

سەرەڕاى نائارامیم بەوەى کە ئەو  ؟وەک جەنەڕاڵ ناسر ئاماژەى پێدەدات، عێراق
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باوەڕ ناکەم ئەو مەبەستى سیستەمێکى تۆتالیتارى بێت وەک چارەسەر بۆ ، دەیڵێ
 . عێراق

کۆتایى  (the worst) ەوشى خراپى عێراقڕ بیردەکەنەوە زۆربەى عێراقییەکان کە وا    
 بەاڵم باوەڕناکرێت کە، و ئەم بەرەوپێشچوونە کەم تا زۆر کۆتایى جەنگەکەیە هاتووە

، خۆرهەاڵتى ئەوروپا بەخۆیەوە ببینێ عێراق شێوەى نەتەوەکانى دواى کۆمۆنیزم لە
عێراق لەوانەیە کەمێک بێتووندوتیژى بێت لە ئێستادا ، بەغدا پڕاگى داهاتوو نییە

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

تیژى هەڵبگیرسێنێتەوە لە ە حکوومەتى ئێرانى تووندوبیرناکاتەو پێیم وتت کە وا       
 ویستى؟ کاتێک کە هەر عێراقدا لە

ەموو هێزە تووندڕەوەکانیان لە عێراق بەکار هێناوە کە لەراستیدا ئێران ه): وتى
ئەمەش شەڕێکى ، و ئێران عێراق گیرۆدە ببوو لەنێوان ئەمریکا، لەتوانایاندا بووە

شیعەکان تەنیا توانیان ، کراوەتەوە بووە لەناو عێراق یەکال(proxy)  بریکارى
ە عەرەبییەکان هەموو واڵت کاتێکدا سوونەکان لە لە، هاوکارى لە ئێران وەرگرن

ئەگەر واڵتە عەرەبییەکان بووەستن لە هاریکریکردنى ، هاوکارییان پێدەگەیشت
 . ئەوا شیعەکانیش کۆڵدەدەن لەگەڕان بەدوواى هاوکارى ئێران، سونەکان

کێشەکانى بارگرژى عەرەب و  ئەگەر ویالیەتە یەکگرتووەکان توانى هەریەک لە      
ئەوا ، عەرەبى و وەهابییەکان چارەسەر بکات وکراسییەت لە جیهانى، دیمئیسڕائیل

 .ێگەیەکى درێژەڕ بەاڵم ئەمە، پەیوەندى عەرەب و ئەمریکا چارەسەر دەبێت

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

کەسێکى ، ئەمریکییەکان هاوڕێى منن، و ئیسڕائیل نین ئێمە دژى ئەمریکا، سەروەرییە
لەبەرئەوەى دەڵێن من ، هەزار دۆالر وەربگرێت بۆ کوشتنى من 40خراپ دەتوانێت 

گروپەیە  مى ئەوبەاڵم بەرپرسێکى سوپاى مەهدى کە کەسى دووە، کادرێکى ئەمریکیم
هەندێک . من پارێزگاریت لێدەکەم" ،پێمى گووت نیگەران مەبە، لە دواى موقتەدا سەدر

استگۆن یان نا لە ڕ ئەوانەى قسەیان لەگەڵ دەکەى کات زۆر زەحمەتە بزانى کە
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است دەڵێ بەهۆى ڕ بەاڵم من پێموابوو جەنەڕاڵ ناسر، بۆ ئەمریکا  خۆشەویستییان
 . و تۆنى دەنگى تەتێبینیم بۆ جووڵەى جەس

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

 یان داهاتووى عێراق بەبێ بوونى هێزەکانى ئەمریکا ئارامى بەخۆیەوە ببینێت؟، بێت
چونکە ئێستا سوپاى عێراق بەشێوەیەکى ، :بێگومانم لەوە تىو دامى ئەمەوەاڵ لە

اهێنانى پێکراوە و خەڵکى عێراقیش ئێستا باش ڕ ئەکادیمى لەالیەن سوپاى ئەمریکاوە
کە هاوکاریکردنى هێزە چەکدارەکان لەبەرژەوەندى ئەوان نییە و  ،لەوە تێگەیشتوون

دڵنیام چەکدارەکانى ئەلقاعیدە ناتوانن بۆیە من ، ئەوانیش حەز بەئارامى دەکەن
 ."پەناگەیەکیان لە عێراق هەبێت

 سەرچاوە:

www.michaeltotten.com 
 

***        ***         *** 
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 .. کارەساتێک بەرێوەیە

 

 وەرگێڕان و بەدواداچونى سەردەشت عوسمان:

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

 و، ئێمەش دەبێت وەکادەربڕین نییەڕ ئەمە ئازادى" دەکرد و دەیووت قسەی
بوو  ئەمە هوتافى کتێبفرۆشەکانى بەغدا، ۆژنامەنووسەکان خۆپیشاندان ساز بکەین"ڕ

ەبارەت بە سانسۆر س ،یاسا نوێیەکەى حکومەتى مالکى  بەرلەم هەفتەیەدا لە بەرام
بکرێت لە بەرامبەر  ێگریڕ بۆ ئەوەى ،کراوە و نوسین و کتێبخستنە سەر باڵو

، بەاڵم ئایە دەدەن تیژیەت و نامیلکانەى کە هانى تووندوبوونەوەى ئەو بابباڵو
ابردوودا ڕ کە لە مانگى ،ۆژنامەنوسەکان جورئەتى ئەوە دەکەنکتێبفرۆشەکان وەکو ڕ

ۆژنامەوانى لەالیەن حکومەتى مالکییەوە خۆپیشاندانێکى ڕ لە دژى سنوردارکردنى کارى
 بەرفراوانیان لە شارى بەغدا سازکرد؟

 ،بەاڵم ئێمە نیگەرانى ئەوەین، لەوانەیە بتوانین" یەکێک لە کتێبفرۆشەکان دەڵێت  
یەکە ناوەکانمان تۆماربکەن و لە ەفەرمییەوە دەربکەون و یەک کە پۆلیسەکان بە جلى

ەوانەى ڕ ،دواییشدا لەوانەیە لە بەرامبەر ئەوەى کە خۆپیشاندانمان سازکردووە
، بەردەم دادگاکان بکرێین و لەوێشەوە دادوەرەکانى سەر بە حکومەت سزامان بدەن

ژێردەستى کەسانێکەوەیە کە هاوکات چەکیان  ى نوێ کە دەسەاڵت لەعێراقئەمەیە 
 . "ەیەبەدەستەو

دەزگا و پۆستە ئیدارییەکان بەدەستى عێراق کە ئێستا بەشێکى زۆرى دامو واڵتى
هەتا دێت دەزگاکانى ئاسایش لە فراوانبووندان و پێشێلکارییەکانى ، شیعەکانەوەیە

ۆشنبیرەکانیش گومان و ترسى ئەوەیان هەیە ، ڕدێت زیاتر دەبێت مافى مرۆڤیش تا
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بنێتەوە و کەلتورە کۆنەکەى سەردەمى  بازى هەنگاوکە واڵتەکەیان بەرەو واڵتێکى سەر
 . سەددام حسێن جارێکى دیکە بگەڕێتەوە

 سامر موسقەتى کە کارمەندێکى، ۆتینییە لە زیندانەکانى عێراقڕ ئەشکەنجەدان شتێکى 
ە کە بارەگاکەى لە (human rights watch)ێکخراوى چاودێرى مافەکانى مرۆڤڕ

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

لە زیندانیەکاندا پۆلیسى عێراقى بەندییەکان ئەشکەنجە دەدەن و نینۆکەکانیان  
انە ئەوانەش دەگرێتەوە کە کە دانیان بە ، تەنانەت زۆرجار ئەم ئەشکەنجهەڵدەکێشن

و ئێستا بەهۆى یندانییە ئازادکراوەکان کە تاوەکیەکێک لە ز ، تاوانەکانیاندا ناوە
 چونکە لەو، لەوانەیە من زۆر بەختەوەر بم" دەڵێت ،ئەشکەنجەى زیندانەوە دەشەلێت

 ،ۆژ لە ئەشکەنجەدان تێکەڵ بە زیندانییەکانى دیکە کرامەوەڕ کاتەوى کە دواى پێنج
یان قاچێک یان ئەندامێکى ترى جەستەى لەدەست زۆرێک لە زیندانییەکان باڵێک 

 . "دابوو
اگەیاند ڕ ابردوو پۆلیسى عێراقى لە کاتى شەوانەدا بارى نائاساییڕ لە مانگى تەموزى

بۆ دەستگیرکردنى ئەوانەى کە نەیارى  ،کرد و ئەمەش کارەکانى پۆلیسى ئاسان
نجومەنى سەحوە کردەکانى ئەبەتایبەتى سەر ، حکومەتە شیعە دەسەاڵتەکەى بەغدان

کە پێشتر  ن،وپە چەکدارییەکانى پێشوو و هەوادارەکانیانروپە سونییەکان و گرو گ
کە ، وپە یاخیبووە سونییەکانرعێراقیان کرد لە زاڵبوون بەسەر گهاوکارى حکومەتى 

 . اقیدارەتى عێڕەتى ئەوەیان کردەوە بێنە سەرهێڵ لەگەڵ حکوم
اقى رکە هاوکارێکى گرنگى هێزەکانى عێ دارانەکردنى ئەم هێزە چەکلە برى بەدامەزراوە

کارى دەستگیرکردنى ، ەوانەى زیندانەکان کران، ڕبوون بۆ کۆنتڕۆڵکردنى یاخیبووان
 بە ناوى فیرقەى بەغدا و لەناو  ئەم کەسانەش بە یەکەیەکى سەربازى سپێردراوە

نورى استەوخۆ لە ئۆفیسى ڕ و  (the dirty squad)وپى پیس ناسراونرخەڵکیش بە گ
 .مالکى سەرۆک وەزیرانى عێراقەوە فەرمان وەردەگرن

ئەوا لەدواى ، لە کاتێکدا کە ئەمریکییەکان زۆربەى زیندانییەکانى خۆیان ئازاد کرد
کەس نەخاتە  1500کە کەمتر لە  ،هێزەکانى عێراقى هیچ مانگێک نییە  ئەم بەروارەوە

زیندانەکانى ژێردەسەاڵتى لە کاتێکدا ژمارەى زیندانییەکان لە ، زیندانەکانییەوە
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 9هەزارەوە کەمبوویەوە بۆ  21ابردووەوە لە ڕ ساڵى لە  ئەمریکییەکان
هەمانکاتدا ژمارەى زیندانییەکانى ژێر دەسەاڵتى پۆلیسى عێراقى  لە، زیندانى  هەزار

 40هەزار زیندانییەوە بەرزبوویەوە بۆ  35لە مانگى شوباتى ئەمساڵەوە تا ئێستا لە 
 . هەزار

 کاری عێراقسێدارەدان لە  کە ئێستا حوکمى لە ،ش مەترسیدارتر ئەوەیەلەمە 
ۆژى مانگى ڕ لە یەک، ێژەى ئەم حوکمەش زۆر بەرزە لە دادگاکانڕ پێدەکرێت و

، کەس ئەم حەکمەیان بەسەردا جێبەجێکراوە لە شارى بەغدا 19حوزەیرانى ئەمساڵدا 
کە بارەگاکەى ) نێودەوڵەتىێکخراوى لێبووردنى گشتى ڕ اپۆرتى خۆیداڕ لە نوێترین

لە ساتى ئێستادا زیاتر لە هەزار عێراقى حوکمى " دەنووسێت (لە بەریتانیایە
زۆرێک ، و لە چاوەڕوانى جێبەجێکردنى حوکمەکەیاندان لەسێدارەدانیان بەسەردا دراوە

کە بەهۆیەوە حوکمى  ،ناوە انییەکانیش لە ژێر ئەشکەنجەدان دانیان بەو تاوانەلە زیند
 ."لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە

لە ، ئەم سیستەمە دادوەریەن لە عێراقدا  ۆژنامەنووسەکان قوربانییەکى بەردەوامىڕ 
ۆژنامەنووسەکان بە هۆى ئەوەى کە وێنەى ڕ مانگى تەمووزى ئەمساڵدا یەکێک لە

اقییەوە رەن پۆلیسى عێلەالی، هاتوچۆى شارى بەغداى گرتبوو  یەکێک لە ترافیکەکانى
ۆژنامەنووسە دەیەوێت ڕ لەبەرئەوەى بەم شێوەیە لێکدرایەوە کە ئەم ،کرا دەستگیر

 ،بە شێوەیەکى نەرێنى و بە وێنەوە دەیەوێت وەاڵمى لێدوانەکانى نورى مالکى بداتەوە
 ێکخراوى، ڕکە وتبووى واڵتى عێراق بەرەو چاکسازى و باشتر هەنگاو دەنێت

کە واڵتى  ،کردەوە ێکى باڵوڕاپۆرت ێسنووریش لە مانگى تەمووزیشۆژنامەنووسانى بڕ
ەمین واڵتى دونیا دێت لەرووى گرنگى ـ158واڵتى جیهان لە پلەى  173عێراق لە کۆى 

 . و بەرەوپێشچوونى لە ئاستى نێودەوڵەتیدا

دەخاتە  حکومەتى عێراق لەم ماوەیەدا یاسایەکى دەرکردووە بە پێى یاسا سانسۆر
بە بیانووى قەدەغەکردنى ماڵپەڕە سێکسى و  ،ەکانى ئینتەرنێت و کافێکانسەر ماڵپەڕ

 ،ى بە گرنگزانینى ئەم کارەى حکومەتاسەرەڕ عێراقبەاڵم خەڵکى ، حەرامکراوەکان
لەبەرامبەردا نیگەرانى ئەوەشیان هەیە کە ئەم هەنگاوەى نوورى مالکى بە مەبەستى 

ئەوەى کە لە ماوەى ئەم چەند  چونکە سەرەڕاى، چاودێریکردنى نەیارەکانی بێت
عێراق سەرەڕاى دەرکردنى دوو دەستوور لە   ،ساڵەى دوایی هێرشەکانى ئەمریکا
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پەرلەماندا نەیتوانى بە یاسا حکومەتێکى ناوەندى لە عێراق بچەسپێنرێت لەالیەن 
بۆیە هەر هەنگاوێکى لەم چەشنەى حکومەتەکەى ناوەندى مەترسى ، شیعەکانەوە

کوردەکانى   بەتایبەت، ارەکانى دەسەاڵتى ناوەندى لێدەکرێتتەسفییەکردنى نەی
خاوەن ناوچە فیدڕاڵییەکەى باکوور کە داواى فراوانکردنى ناوچەکانى ژێردەسەاڵتیان 

کە داواى ناوچەیەکى فیدڕڵى لە شێوەى کوردەکانى باکوور  ،دەکەن و شیعەکانى بەسڕا
 . دەکەن

 
 .وەرگیراوە سوود لە گۆڤارى ئیکۆنۆمیستى ئەمریکییەوە 

 

***                  ***                  *** 
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 بەشێک لەکورتە شیعرەکانی

 سەردەشت عوسمان

 

 هێندە سەیرى کتێبم کرد

 تا چاوانم لەنێو دوو دێر جێما

 چەندین ساڵە تۆ چاوى من دەخوێنیەوە

 کەچى هێشتا نازانى من کێمە

 

         ***                  ***         *** 

 

 لەدەیان ژوورى زانکۆدا 

 ژوورێ نیە لەوانەبێ تیا دانیشى

 تۆش لەم کورسى بۆ ئەم کورسى هەر ڕادەکەى

 هێندە بۆ وانەیێ بە پەرۆشى

 

***                  ***                  *** 
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 گەر ئەمجارە ژوور نەبوو تیا دانیشى

 هێدى هێدى تۆ وەرە الم بە پیاسە

 دوو ژوور هەیەمن لەدڵما 

 یەکێ بۆ تۆ ئەویتریش بۆ هەناسە

 

***                  ***                  *** 

 

 ژاوەڕ بڕواناکەم بەو فرمێسکانەى لە چاوانت

 وومەتت پژاوەڕ ردیالنەى بەسەرو بەو دڵۆپە

 وومەتت پەڕەى گوڵ بێتڕ واهەست دەکەم

 ئەم دڵۆپانەش خوناوە

 

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

 

 بۆ ئەو کچەى لەشەوێکا یەکمان ناسى

 ن کردو لەرۆژێکدا یەکمان

 واندمىڕ لە پایزدا

 ۆحمى وشکى کردڕ لەبەهاردا

 

***                 ***                 *** 

 

 لە زەوییەوە ماڵئاوایى کرد

 من لە ئاسمان چاوەرێیم

 ئەو نیشتیمانیشى جێهێشت

 چاوەرێیمکەچى من هەر 

 

***             ***              *** 
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 ەش بەجێیهێشتمڕ لە خەمى

 ۆشن بۆتە وێڵمڕ لە هیواى

 لە نیشتیمانەوە سەفەرى کرد

 من غەریبى بۆتە کێلم

 

***             ***             *** 

 

 ...!چاو شارکێ

 

 .. ئەزیزەکەم

 لەم مەملەکەتەى ئێمە

 دەزاننمناڵەکان یارى چاوشارکێ 

 ئەم یارییەمان زۆر کردووە

 هەست دەکەم هەر لەم یارییەوەیە

 ن بونمان چەشتوەو هەستى

 

***                  ***                  *** 
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 ن دەکردو لەو کاتەوەى کچە هاوسێکەم خۆى

 ردە بەدواییدا دەگەڕامو ووردە

 کە دەمزانى نایدۆزمەوە 

 ئا دەى وەرە تۆ براوەیت :هاوارمدەکرد

 تا گەورە بوم و تۆم ناسى 

 ن کرد و وەکو کچە هاوسێکەمو تۆش خۆت

 

***                  ***                  *** 

 

 ۆژەوە هەر بەدرۆ هاواردەکەمڕ لەم

 بەاڵم هەر دەرناکەوى

 گومان دەکەم لە پشتى ئەو هەورە سپیە خۆت حەشار دابێت

 زوو خۆت دەرخە

 تر هاوین دادێت مانگیچەند 

 ئەگەر لەگەڵ بەفرا نەتوێیتەوە

 لە پایزدا لەگەڵ گەاڵى دارەکان دێیتەوە

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

 هات... هاوین هات و پایز هات و

 تۆ دیار نەبوى

 دوایى چوار ساڵ ئەقیژێنم 

 ئا دەى نەورەس وەرە دەرێ تۆ براوەى

 دیسان تۆ هیچ ناڵێىبەاڵم 

 دەبێ کێ بێت ئا بەم چەشنە

 !؟چاو شارکێى تەمەنى فێر کردووى

 

 

***                  ***                  *** 

 

SMS 

 

 ێگاوەڕ زۆرجاران بەدەم

 بۆ الى کوچەى شەقامى کەناڵەکەت دێم
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 ئەڵێم نەبا دڵى بشکێ

 تێدەپەڕم پێ بەجەرگى خۆما ئەنێم

 پێنادەمبەس ئەمجارە گوێى 

 ۆژنامەکەمداڕ لەگۆشەى

 . ى تۆ دادەنێم(ئێس ئێم ئێس)دوا 

 

 

 

***                  ***                  *** 

 

ەوە نوسی جوانەمەرگ خۆی باڵوی نەکردبوۆژنامەنڕ ئەو کورتە شیعرانە :تێبینی
دەفتەرەکانی خۆی  لەستنووس ەك دەوتەنها ، لەبەر هەر هۆیەک بێت کە ئێمە نازانین

 . و هاوڕیکانی نوسیبوی
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 دۆسیەی تێرۆری

 سەردەشت عوسمان
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 سمانم کوشتوە، پەشیمان دەبێتەوە""ئەو کەسەی وتی من سەردەشت عو

 

ئەو تۆمەتبارەی کەبەکوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار بوو، 
 پەشیمان بۆتەوە لەو قسانەی پێشتر کردبوی.

هەولێر، تایبەت بەئاوێنە: 
سەرچاوەیەکی ئاگادار 
بەرۆژنامەی ئاوێنەی 
راگەیاند، "لەدانیشتنی 

 ٢٠١٣شوباتی  ی13ڕۆژی 
لەدادگای تاوانەکانی 
هەولێر، ئەو تۆمەتبارەی 
بەکوشتنی رۆژنامەنوس 

ەی و ئەو تۆمەتسەردەشت عوسمان تۆمەتبار کرا بوو لەقسەکانی پەشیمان بووە
 ویانە پاڵی".رەتکردەوە کە داب

 
سەرچاوەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە تۆمەتبارەکە لەقسەکانیدا لەبەردەم دادوەر 

و نە و نە ناسیویەتیئاماژەی بۆ ئەوە کردوە کە ئەو "نە سەردەشت عوسمانی بینیوە
 دەستیشی لەکوشتنیدا هەیە".

 ناسنامەیلێکۆڵینەوە له "لیژنەی ناویندراوێك بهیهڕاگه 15/9/2010 وتیرێكهله
 گشتی ن ئاسایشیالیهسەردەشت عوسمان ( ئاشکرا دەکات" له قوتابی بکوژانی

و "لەپاش کۆکردنەوەو تاوتوێکردن كهندراوهیهراگه پێی، بهوهباڵوكرایه وهولێرههه
لێکۆلینەوە  جیاجیا لەالیەن لێژنەی ین زانیاری لەسەرچاوەیچەند شیکردنەوەی
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)هشام محمود اسماعیل(تەمەن  انسار االسالم بەناوی دەرکەوت کەسێکی سەر بەگروپی
 فیتەرە لەپیشەسازی ) موسڵ پیشەیشاری ساڵ بەرەگەز کورد، دانیشتوی 28

 ناوبراو". هەبووە لەشەهید کردنی دەستی بێجی شارۆچکەی

سەبارەت بەم پەرەسەندنە لەم دۆسیەدا سەرچاوەیەکی یاسایی شارەزا بەئاوێنەی 
راگەیاند کە پاشگەزبونەوەی تۆمەتبار لەو تۆمەتانەی درابونە پاڵی زەمینە 
خۆشدەکات بۆ ئەوەی سەرلەنوێ دادگا لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ لەدۆسیەکەدا 

 بۆ ئەو مەبەستە دروستبکات.و بێالیەن  و لیژنەیەکی پرۆفیشناڵی سەربەخۆبکات
 
 نجامدانیئه رابردوو، وێڕای ساڵی سێ ینزیكه درێژاییبه كه كاتێكدایهله مهئه
و وانیرۆژنامه ندین رێكخراویكوردستاندا، چه ئاستیندین خۆپیشاندان لهچه

خۆیان ربهسه كییهوهلێكۆڵینه نجامدانیئه جیهانیش داوای ناوداری مرۆڤدۆستی
 ستیبهمهشت عوسمان بهردهرۆژنامەنووس سه كوشتنیت بهبارهسه كردووه
 .كانیقینهراسته بكوژه یوهدۆزینه

 
ی ٤و خوێندکاری دوا قۆناغی زانکۆ لەڕۆژی سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس 

یەن چەند ی بەیانی لەال٨:٠٠لەبەردەم کۆلیژەکەیدا لەهەولێر کاتژمێر  ٢٠١٠ئایاری 
کەسێکی نەناسراوەوە فڕێندرا، پاش دوو ڕۆژ تەرمەکەی بە کوژراوی لە موسڵ 

 دۆزرایەوە.

 

********                 ***********            ********** 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

122 

 

 

 

 تۆمەتباری بکوژی سەردەشت عوسمان ئازادکرا

 

 هاوپشتی:

بە تۆمەتی  تۆمەتبارەی سەرچاوەیەك لە دادگای كەتنی دووی هەولێر ئەو بەووتەی
كوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان دەستگیركرابو، بە فەرمانی دادوەر 

 ئازادكراوە.

دادوەرێك كە نەیویست ناوی ئاشكرابكرێت لەدادگای كەتنی دووی هەولێر بەشار  
دووشەممە دادوەر بڕیاری ئازادكردنی هشام مەحمود  دوێنێ“پرێسی راگەیاندوە 

( ساڵی داوە، كە تۆمەتباربوو بەكوشتنی رۆژنامەنووس 28) ئیسماعیل تەمەن
 ”.سەردەشت عوسمان

بەهۆی نەبوونی بەڵگە لەسەر ئەو تۆمەتەی درابوویە پاڵی، “ئەو دادوەرە وتیشی 
 ”.ئەمڕۆ دادوەر بڕیاری ئازادكردنی دەركردووە

 ن(و دوای تێپەڕبوونی زیاتر لەچوار مانگ بەسەر كردەی ڕفاند15/9/2010لەڕۆژی )
و دواتر تیرۆركردنی خوێندكار و رۆژنامەنووس )سەردەشت عوسمان( لیژنەی 
لێكۆڵینەوە لەو رووداوە سەرەنجام لەڕاگەیەندراوێكدا دەرەنجامی لێكۆڵینەوەكانیان 

و شیكردنەوەی چەندین لەپاش كۆكردنەوەو تاوتوێكردن»راگەیاند كە تێیدا هاتووە 
ژنەی لێكۆڵینەوە دەركەوت كەسێكی سەر زانیاری لەسەرچاوەی جیاجیا لەالیەن لی

( ساڵ 28بەگروپی )ئەنسارولئیسالم( بەناوی )هشام مەحمود ئیسماعیل( تەمەن )
بەرەگەز كوردەو دانیشتووی شاری )موسڵ(ە پیشەی فیتەرە لەپیشەسازی شارۆچكەی 

 «.)بێجی( دەستی هەبووە لەتیرۆركردنی ناوبراودا
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بوو لە  ئینگلیزی زمانی بەشی وارەمیچ قۆناغی سەردەشت عوسمان خوێندكاری
 ئایاری ی4 كردووە، لە رۆژی رۆژنامەنوسیشی سەاڵحەدین لە هەولێر و كاری زانكۆی
 لە شاری چەند رۆژێك تەرمەكەی سەاڵحەدین فڕێنرا و دوای لە بەردەم زانكۆی 2010

 موسڵ دۆزرایەوە.
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 نین تبارەكەتۆمه ئازادكردنی باوكی سەردەشت: ئاگاداری

 

 :هاواڵتی

شت ردههید سهشه یماڵهبنه
عوسمان بێئاگایی خۆیان 

 ر بهرانبهبڕن بهردهده
 یدۆسیه تباریتۆمه ئازادكردنی

نن یهگهو رایدهیانكهكروڕه
 قینهراسته تاوانبارانی پێویسته

 دادگا. بدرێنه

مرۆ رۆژنامەی ئاوێنە ئه
باڵویکردەوە، بە هۆی نەبونی شاهید و بەڵگە لە سەری، هشام مەحمودی تۆمەتباری 

 کەیسی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان ئازادکراوە.

ك وه ئێمه“وت  هاواڵتی سایتی شت بهردهنوس سهرۆژنامه ن باوكیسهعوسمان حه
 تاوانباری ش بهسهكه وشت ئاگاداری ئازادکردنی ئەو کەسە نین، ئهردهسه یماڵهبنه

 ”.مان نازانینكهكوره یقینهراسته

 تاوانباری“و ببینێت خۆی دادگا رۆڵی شت داواشیكرد پێویستهردهسه باوكی
 تر. سانیك كهستگیربكات نهده” كهدۆسیه یقینهراسته

سەردەشت عوسمان کە لڤیندا برایەکی  گۆڤاری وتنێكیچاوپێكه سەرەتای ئەم مانگە له
ئەفسەری ئاسایشی هەولێرە ئاشکرایکرد، بکوژی راستەقینەی براکەیان بۆ ئاشکرابوە 

 و چاوەڕێی دادگایەکی بێالیەن دەکەن، تا بەڵگەکانیان بخەنەڕو.

http://www.hawlati.co/%d8%a8%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%da%b5%d9%87%e2%80%8c%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d8%aa-%d8%a6%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c/
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 بوو له ئینگلیزی زمانی شیبه میچواره قۆناغی شت عوسمان خوێندكاریردهسه
 ئایاری ی4 رۆژی ، لهكردووه نوسیشیرۆژنامه ولێر و كاریهه دین لهاڵحهسه زانكۆی
 شاری له یكهرمهند رۆژێك تهچه دین فڕێنرا و دوایاڵحهسه م زانكۆیردهبه له 2010

 .وهموسڵ دۆزرایه
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ولێر: ئەم گاڵتەجاری و هه شت عوسمان بۆدادگایردهكی سهبرایه
 بەسە!سیناریۆیە 

 

:هاواڵتی  

برایەکی رۆژنامەنووسی 
تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان 

ر هه كات كهدهوهبه ئاماژه
 كانیوتهڵسوكههه  رتاوهسهله

 كار بووه وهلێكۆڵینه ویلیژنه
ك بكوژان نه ” شتردهسه“ دژیله

 وتیرۆریستان . 

بۆ  كییهوێنه كه نراوێكدایهراگهله شت عوسمان، ردههید سهشه برای كر عوسمانیبه
هەفتەیەک لەمەوبەر بە تەبلیغی فەرمی چەند ” ، هاتووهناردووه هاواڵتی سایتی

کەسێک لە ئەندامانی خانەوادەکەم ئاگادار کراونەتەوە کە بەشداری بکەن لە دانیشتنی 
ی بەناو دادگای دۆسیەی سەردەشت عوسمان. تا ئەمرۆش ڕۆشن نەبووە کە ئەو پرۆسە

دادگاییە چۆنە؟ئەوەی ئەمڕۆ ئەیبینین درێژە پێدانی هەمان سیناریۆی گاڵتەجاری 
 ”.. لێژنەی لێکۆڵینەوەیە

ئەم دادگاییە سیناریۆیەکی بێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی ” ها هاتووهروههه
ە ئەکەین. قەبولی هیچ ئاکامێکی ناکەین. تیرۆرکردنی سەردەست وەکو کەیسێکی کراو

الی ئێمە و تەواوی ئازادیخوازان و نوسەران و رۆژنامەنوسان و خەڵکی کوردستان 
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و بە سەپەرشتی الیەنی دەمێنێتەوە تائەوکاتەی لەالیەن لیژنەیەکی بێالیەن
 ”.نیودەوڵەتی لێکۆڵینەوەی لێ دەکرێت

 :دیهكهیاننامهبه قیده مهئه

ێک لە ئەندامانی خانەوادەکەم هەفتەیەک لەمەوبەر بە تەبلیغی فەرمی چەند کەس
ئاگادار کراونەتەوە کە بەشداری بکەن لە دانیشتنی دادگای دۆسیەی سەردەشت 
عوسمان. تا ئەمرۆش ڕۆشن نەبووە کە ئەو پرۆسەی بەناو دادگاییە چۆنە؟ئەوەی 

 ئەمڕۆ ئەیبینین درێژە پێدانی هەمان سیناریۆی گاڵتەجاری لێژنەی لێکۆڵینەوەیە.

کە لە هەوڵ و کۆشش بۆ شاردنەوەی قەزیەکە نەک ئاشکراکردنی. ئەم نمایشە بەشێ
تەقەالیە بۆ داپۆشینی تاوانی تیرۆری سەردەشت، هەر لەسەرەتاوە هەڵسوکەوتەکانی 

نەک ” واتە سەردەشت“لیژنەی لێکۆڵینەوە تاکو ئێستاش کاربووە لەدژی قوربانیەکە 
نەوە تاکو دوایین سیناریۆ لە دژی بکوژان و تیرۆرستان. ڕاپۆرتەکانی لیژنەی لێکۆڵی

گاڵتەجاریەکەی لە هەمان بازنەی چیرۆکسازی و پیالنگێڕیدا دەخولێتەوە. هەمووی 
کارکردن بووە لەسەر دادگاییکردنی سەردەشت و ڕۆژنامەنوسان و ئازدیخوازانی 

 کوردستان. بەکردەوەش پەنادانی تیرۆستان و بکوژانی سەردەشت بووە.

ێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی ئەکەین. قەبولی ئەم دادگاییە سیناریۆیەکی ب
هیچ ئاکامێکی ناکەین. تیرۆرکردنی سەردەست وەکو کەیسێکی کراوە الی ئێمە و 
تەواوی ئازادیخوازان و نوسەران و رۆژنامەنوسان و خەڵکی کوردستان دەمێنێتەوە 

ڵەتی و بە سەپەرشتی الیەنی نیودەوتائەوکاتەی لەالیەن لیژنەیەکی بێالیەن
لێکۆڵینەوەی لێ دەکرێت. ئێمە جارێکیتر دەیڵێینەوە و لە وتنەوەی ماندوو نابین: 

نێو  رانی ڕێکخراوهن بە بەشداریی نوێنهکی پسپۆڕی بێالیهیهپێویستە لیژنه
 له کان پێک بێت، کهنیهدهمه رانی ڕێکخراوهو نوێنهنووسانو ڕۆژنامهکانتیهوڵهده

 بێت.و جێگای دهشت ماناردهک خانەوادەی سهوه تی ئێمهرایهنوێنه کی واشدایهلیژنه

بەاڵم پرسیارە کە بۆچی لە ئێستادا سەردەشت هێرشی ئەکرێتەوە سەر؟ مەسەلەی 
دادگایی کەیسی سەردەشت هاوکاتە لەگەڵ مەسەلەی بانگکردنی رێکخەرانی 
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نی خەڵکەو هێرشە شوباتی پار. ئاشکرایە کە ئەمە دادگایی کرد ١٧خۆپیشاندانی 
 بۆسەر خەڵك لەالیەن دەسەاڵتەوە.

و ئەو دوو مەسەلەیە دوو تەوەرەو خاڵی وەستانەوەی خەڵک بوون دژی دەسەالت
و ناعەدالەتی و زوڵم، لەم هەلومەرجەدا کە دەسەاڵت بە خەیاڵی خۆی سەرکوت

توانیویەتی پاشەکشە بە ناڕەزایەتی خەڵک بکات و هاوکێشە سیاسییەکە بەجۆرێک 
 بگۆرێت کە ئەم جارە ئەو هێرش بکاتە سەر خەڵك و تۆڵەیان لێ بکاتەوە.

دادگایی کەیسی سەردەشت و بانگکردنی بەشدارو ئەوانی تر وەکو ئەوەی ئاسایاشی 
ی یاسای سزادانی عێراقی مانای ئەوەیە کە هەمان  ٤٧٧هەرێمیان تێکداوە بە مادەی 

ئەمجارە لە سەرکوتکردنی هەر پرۆسەی تیرۆری سەردەشت درێژەی پیدەدرێ و 
دەنگێکی ناڕازی لەسەر ئەو کەیسەو تۆڵەکردنەوە لە ئەندامانی خێزانەکەی وەکو 

 رەمزێکی وەستانەوە و ریسواکردنی ئەو تاوانە دڕندانەیە, درێژەی پێ دەدرێت.

دەبێ خەڵکی کوردستان وەکو چۆن لە روداوی تیرۆری سەردەشتدا ناڕەزایەتی خۆی 
ی شوبات بووە ویستەگەی دوەمی ١٧ە نمایش کردو چۆن بەدوای ئەودا دژی ئەو دەسەاڵت

بەڕەنگاربوونەوەی خەڵک لەگەڵ ستەم و سەرکوت و ناعەدالەتی، ئاواش 
ی شوبات وەکو هێرش ١٧سیناریۆسازی دادگایی سەردەشت و رێکخەرانی خۆپیشاندانی 

ی و یەکسانی بۆسەر خۆیان و ئومیدو خواستەکانیان، بۆسەر خەباتی خۆیان بۆ ئازاد
 میلیشیایی، تەماشاو مامەلەی بکەن. -و کۆتایی هێنان بە دەسەاڵتی بنەماڵەیی

ئەمە هێرشە بۆسەر خەڵک، بۆسەر ئازادی و هەموو سەردەشتەکانی کوردستان، 
هێرشە بۆسەر ئەوەی خەڵکی نارزای کوردستان بترسێنن و تەسلیمی سەرکوت و 

و ئازادیخوازان و هێز و ڵکی کوردستانتیرۆری بکەن. بۆیە چاوەڕوانی لە هەموو خە
الیەنە سایسیەکان کە داکۆکی لە خەڵک دەکەن، ئەوەیە کە دژی ئەم گاڵتەجاریە 

بوەستنەوە بۆ تاونبارکردنیان لەرێگای  بوەستنەوە. دژی ئەم سیناریۆیەی حکومەت
و )ڕۆژنامەی ئەهلی و ڕۆژنامەنووسانی ناڕازی( و هەروەها تاوانبارکردنی سەردەشت

 شوباتەوە. ١٧ئەوانەی 
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 ستگیركردنی، پێش دهتباركراوهشت تۆمهردهسه كوشتنی به یسهو كهئه
 رگیراوهلێوه یئیفاده

 

 :هەنگاو هاشم

پاش ئەوەی بڕیاربو 
ئەمڕۆ یەکەم دانیشتنی 
کەیسی شەهیدکردنی 
 رۆژنامەنوس سەردەشت

عوسمان بەڕێوەبچێت، 
بەهۆی بونی هەڵەیەک 

پەڕاوی دۆسییەکەدا، لە 
 دادگاییەکە دواخرا و

بنەماڵەی ئەو 
ئازادیخواز  رۆژنامەنوسەش رایدەگەیەنن، کەیسی برا شەهیدەکەمان رادەستی کەسانی

 .کردوە و بڕوامان بە دادپەروەری دادگاکە نیە
رۆژنامەنوسی شەهید سەردەشت عوسمان، بە )سبەی( راگەیاند:  کەمال عوسمان، برای

برامان رادەستی کەسانی ئازادیخواز کردوە و ئێمە ئەو  عوسمانیکەیسی سەردەشت 
نازانین، چونکە دادگای لێکۆڵینەوە دوای لیژنەی  دادگاییکردنە بە دادپەروەرانە

 .عوسمان کەوتوە لێکۆڵینەوەی شەهیدکردنی سەردەشت
دروستبونی  : لە سەرەتایشی وت كهوهبرای ئەو رۆژنامەنوسە شەهیدە، ئه

و  ئەو لیژنەیەمان رەتکردەوە، چونکە دادپەروەرانە مامەڵەی نەکردلیژنەکەوە، 
سەردەشتی جوانەمەرگیان کرد بە تیرۆرتیست، ئێمەش ئامادەنین شەهیدکردنی 

 .چوارچێوەی خێزانەکەماندا بچوک بکەینەوە سەردەشت لە
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هەڵەیەکەوە بو لە دۆسییەی شەهیدکردنی  دواخستنی دادگاییکردنەکە بەهۆی
ئیفادە لە  ٢٠١٠ی ئابی ٣٠نوسراوە  اندا، چونکە لە دۆسییەکەداسەردەشت عوسم

 .ئەو تۆمەتبارە دەستگیرکراوە ٢٠١٠ ی ئەیلولی٧تۆمەتبارەکە وەرگیراوە، لە کاتێکدا 
تۆمەتبارە رابگەیەندرێت، ئیفادەی  بەپێی نوسراوەکە پێش ئەوەی دەستگیرکردنی ئەو

 .لێوەرگیراوە
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هەرێم تێمان بگەیەنن کێ سەردەشت  دەبێت بەرپرسانیکەمال رەئوف: 
 عوسمانی تیرۆر کردوە

 

 )سبەی(
لەسەر کەیسی 

شەهیدکردنی 
رۆژنامەنوس سەردەشت 
عوسمان و بەتۆمەتی 

ئاسایشی  تێکدانی
هەرێم، بەڕێوەبەڕایەتی 
نەهێشتنی تاوانی هەولێر 
ژمارەیەک رۆژنامەنوس 

دادگا  روبەڕوی
دەکاتەوە، یەکێک لەو 

بکرێت، خەڵک  رۆژنامەنوسانەش دەڵێت، ئەمە هەوڵێکە بۆ ئەوەی هەرچییەک
 .نەوێرێت قسە بکات

نەهێشتنی تاوانی هەولێر دەرکراوە،  لە نوسراوێکدا کە لەالیەن بەڕێوەبەڕایەتی
کراوەتەوە ئامادەیی بەردەم  ئاگاداری سەرنوسەری ژمارەیەک رۆژنامەو گۆڤار

و تێکدانی رەوشی عوسمان ر کەیسی سەردەشتدادگابن، بە بیانوی قسەکردن لەسە
 .ئاسایشی کوردستان

هاواڵتی کە ئاگادار کراوەتەوە بۆ ئامادەبونی  کەمال رەئوف، سەرنوسەری رۆژنامەی
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان، ناڕەزایی و  :لەبەردەم دادگا، بە )سبەی( راگەیاند

رینەوە بەشداربوین لە ئێمەش نایشا کۆمەڵێک خۆپیشاندانی بەدوای خۆیدا هێنا،
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ئاسانی رۆژنامەنوس  خۆپیشاندانەکاندا، چونکە پێمانوایە نابێت هەروا بە
 .تیرۆربکرێت و بێدەنگی لێ بکرێت

کەسیان تۆمەتبار نەکردوە، بەڵکو وتویانە بەرپرسانی  باسی لەوەشکرد، لەو بابەتەدا
مەنوسە، ئەنجامدەری تیرۆرکردنی ئەو رۆژنا هەولێر، بەرپرسن لە دۆزینەوەی

وروژاندوە کە ئێمە ئاسایشی هەرێممان  وتیشی: "بەاڵم ئێستا ئەوان دۆسیەکەیان وەها
 ."تێکداوە

لەکاتێکدایە چەندین تۆمەتبار بە کوشتن و  بە ئامانج گرتنی رۆژنامەنوسان
و یەکێتیەوە داڵدەدراون و تا ئێستا  بریندارکردنی خۆپیشاندەران، لە الیەن پارتی

وتی: ئەمە لە چوارچێوەی ئەو  راون، لەمڕوەوە کەمال رەئوفرادەستی دادگا نەک
بۆ ئەوەیە هەرچییەک  هەڵمەتەدایە کە بۆ بێدەنگکردنی رۆژنامەنوسانی ئازادەو

 .بکرێت، خەڵک نەوێرێت قسە بکات

سەرۆکی هەرێمیشی ئاگادار کردەوە، ئەمە هەوڵێکی  ئەو رۆژنامەنوسە بەرپرسان و
دەگەیەنێت، وتی: لەسەرو ئەمانەشەوە ئێمە  هەرێممەترسیدارەو زیان بەناوبانگی 

دەبین، بەاڵم دیسان ئەمەش هەروا بە ئاسانی  ئامادەی بەردەم دادگا و ملکەچی یاساش
 .چارەسەر تێناپەڕێت و گرفت دروست دەکات، نەوەک

هەرێمی  ئەوەشی خستەڕو، کاتێک ئەوان "ئێمە بەوە تۆمەتبار دەکەن کە ئاسایشی
 ە، دەبێت تێمان بگەیەنن کێ سەردەشت عوسمانی تیرۆر کردوە،کوردستانمان تێکداو

 ."ئەی تیرۆرکردنی رۆژنامەنوسێک تێکدانی ئاسایش نییە
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 شت عوسمان دواخراردهى سهك دۆسیهیهڵههۆى ههبه

 

 دممهمحه جیبهنه
 :ولێرهه -رووداو

 ك لهیهڵههۆى ههبه
ى سهو كهى ئهدۆسیه
 به كراوهتبار تۆمه

نووس كوشتنى رۆژنامه
شت عوسمان، ردهسه

ى دواخرا بۆ كهدۆسیه
كاتێكى نادیار، 

 بوون.نه دادگا ئاماده شتیش لهردهسوكارى سهكه

شت ردهنووس سهى رۆژنامهم دانیشتنى دادگایى دۆسیهكهمڕۆ یهیانى ئهى به10كاژێر 
)هـشام  چوو كهڕێوهرهادى بهست فهبدولبار عهتى دادوهرۆكایهسه عوسمان به

م دادگا ردهبهبوو له كهتبارێكى رووداوهساڵ، تۆمه 30حموود ئیسماعیل( مه
ى، كهستگیر كردنهرگرتنى و دهلێوه رۆژى ئێفاده له ڵههۆى ههاڵم بهبوو، بهئاماده
 دواخرا بۆ كاتێكى نادیار. كهى دادگاییهپرۆسه

ی سەردەشت دۆسیه ت بهتایبه لێکۆڵینەوەی لیژنەی 2010\9\15 رۆژی
هشام محمود  نسارولئیسالم بەناویئه "کەسێکی سەر بە گروپی یاند رایگه عوسمان 

موسڵ،  شاری ، ساڵ بە رەگەز کوردە و دانیشتووی 1982دایكبووى  اسماعیل، له
 هەبووە لە شەهید کردنی دەستی بێجی شارۆچکەی فیتەرە لە پیشەسازی پیشەی

 ناوبراو".
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رى دادابوو، قاتێكى نیلى ر سهسهتى بهت خهكى سور و سپى خهخاولییه هیشام، كه
، ناو هۆڵى دادگه كراوى هێنرایهپچهلهكه به وهن پۆلیسهالیهردابوو، لهبهله

 تبارى.زى تۆمهفههناو ق و خرایهوهست كرانهده كانى لهپچهلهكه دواتر 

ویش ى لێكرد ئهجێبوون و پیشهن و شوێنى نیشتهمهر پرسیارى ناو و تهكاتێك دادوه
نم مهو ته حموود ئیسماعیلهو گوتى "ناوم هیشام مهوهاڵمى دایهزمانى كوردى وه به

 .".رییهم فیتهو دانیشتووى موسڵم. پیشه ساڵه 30

زانى یدهدروستى نه ستگیر كراوى؟ بهى دهسیارى لێكرد كهر پرها كاتێك دادوهروههه
بوو  4اڵم نازانم مانگى ستگیر كراوم، بهده ساڵه 2و گوتى " ستگیر كراوهچ رۆژێك ده

 ستگیر كراوم".نووسێك دهر كوشتنى رۆژنامهسه، له5یان 

دا كهدۆسیه كرد، له دىبه كهدۆسیه كى لهیهڵهى كرد، ههكهیرێكى دۆسیهر سهدادوه
رۆژى  اڵم له، بهرگیراوهتبار وهتۆمه له ئیفاده 30/8/2010رۆژى  له نووسرابوو كه

بدولباسیت ر عهدادوه ى. بۆیهكهڕاوى دۆسیهى پهگوێره به ستگیر كراوهده 7/9/2010
ر ێكى نادیار، ههيدا بۆ كاتكهبڕیارى دواخستنى دۆسیه وهڵهو هههۆى ئهرهادى بهفه

 گیرا.رنهوه كهتبارهكان و تۆمهتحاڵهى شایهش وتهبۆیه

ى زێنهر خهسهر بڕیاریدا لهدادوه بوو، بۆیهڵ نهگهرێكى لههیچ پارێزه كهتبارهتۆمه
 رگرى لێبكات.كو بهری بۆ بگیرێت و تاوهرێمى كوردستان پارێزهتى ههحكومه

م ردهش دوو پۆلیسى بهوانهبوون، لهتحاڵێك ئامادهشایه ندچه هۆڵى دادگه له
رفاندنى   ، كهیهیمانگهو پهندێكى ئهولێر، كارمهكانى ههجوانه رهى هونهیمانگهپه

شى ئینگلیزى كۆلیژى زمانى رۆكى بهڵ سهگهشت عوسمان یان بینیبوو، لهردهسه
 تحاڵ بانگرابوون، كهكو شایهنووسیش وهرۆژنامه 3ها روهددین، ههاڵحهزانكۆى سه

گیرا رنهكانیان وهاڵم قسهرى )رووداو( بوو. بهرنووسهد، سهممهكێكیان ئاكۆ محهیه
 .كههۆى دواخستنى دادگاییهبه

یامنێرى په د بهممهزگاى ستاندارد و ئاكۆ محهرۆكى دهبدولخالق، سهسعود عهمه
كاتێكدا  بین لهت ئامادهك شایهزانین بۆچى داواكراوین وهنا )رووداو( یان گوت ئێمه

هێشت گش بان، گوتیشیان "جارێكى دیكهناسیوهمان نهو كوڕهو ئههیچ نییه ئاگامان له
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ر دادوه مجارهاڵم ئهڵمان، بهگهبوو لهباش نه كهرهوتى دادوهڵسوكهوكات ههكراوین، ئه
 زۆر رێزی لێگرتین".

و دواداچوونمان كردووهمان بهكهرۆژنامه نیا لهته د گوتى "ئێمهممههئاكۆ مح
 تیدانى دادگاش، ئێمهرگرتوون بۆ یارمهلێدوانمان لێوه كانیش دیارن، كهرچاوهسه
 ".وهتهمان باڵومان كردووهكهرۆژنامه له بڵیێن، كه وهتوانین ئهنیا دهته

یامنێرى ى بۆ پهقسه وى دادگهرهده له یهكهرووداوه تحاڵێكىشایه زان، كهمهره
 رهى هونهیمانگهوام بۆ پهده چووینهم دهكهڵ خێزانهگه"من له )رووداو( كرد و گوتى 

كراسێكى  وێ ئۆتۆمبێلێكم بینى رایگرت، پیاوێك، كهالى ئه یشتمهگه كان كهجوانه
شت عوسمان ردهى سهوهڕینهكاتى په زى، لهدابه كهئۆتۆمبێله ردابوو لهبهشینى له

ست دهكانى لهویش كتێبهئه وهخۆیهشى پێداكرد و گوشى بهبۆ كۆلێژى زمان باوه
شت عوسمان، دواتر ردهمووچاوى سهده تا بینیم دوو بۆكسى كێشا به، ههوهربۆوهبه

دا چركه 30 موو لههه كهوهو رۆیشت". گوتیشى "روودا كهناو ئۆتۆمبێله خستییه
 بچێت". وهشتهردههاناى سهوت بهكهس فریا نهكه روویدا بۆیه

 تهچوونه 11كان جوانه رهى هونهیمانگهى پهكهڵ دوو پۆلیسهگهڵێت لهزان دهمهره
اڵم ه، برگیراوهیان لێوهتحاڵ وتهك شایه، وهوهرى لێكۆڵینهم پۆلیس و دادوهردهبه

 دادگا چونكه ن بۆ هاتنهكهرجى دهبێت و خهكار ده موو جارێك لههه بوو، كهیى ههگله
و دێت، ئه وهزاى سۆرانهقه كێكیان لهیه ولێرن، كهى شارى ههوهرهده ندێكیان لههه

ببینین ر شتێك هه كات كهواده وهگێرانهف نهسرهو مهكردنو حیساب بۆ نهگوتى "ئه
 ".یهكورده نجهو گهو ئهمخۆرى نیشتیمانبۆ خه ى كردومانهوهاڵم ئهت، بهشایه بینهنه

اڵم شت عوسمان كرد، بهردهسوكارى سهكه ندى بهیوهیامنێرى )رووداو( پهپه 
كر عوسمان، براى م دانیشتنى دادگا، بهكهبوون. دواى یهست نهردهكان بهندییهیوهپه

یسبووك تى فهاڵیهتۆڕى كۆمه وتارێكى له وهیهو بارهشت عوسمان لهردهسه
تى "ئەم دادگاییە سیناریۆیەکی ى نووسیویهكهشێكى وتارهبه و لهوهتهباڵوكردووه

 بێزراوە، بەڕەسمی ناناسین و ئیدانەی دەکەین. قەبولی هیچ ئاکامێکی ناکەین".
 
ن کی پسپۆڕی بێالیهیهڵێت "پێویستە لیژنهیدا دهكهوتارهى شێكى دیكهبه ها لهروههه
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رانی و نوێنهنووسانو رۆژنامهکانتیهوڵهنێوده رانی رێکخراوهبە بەشداریی نوێنه
ک وه تی ئێمهرایهکی واشدا نوێنهیهلیژنه له کان پێکبێت، کهنیهدهمه رێکخراوه

 بێت".و جێگای دهشت ماناردهخانەوادەی سه
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رێكخراو: کەیسی سەردەشت عوسمان بە خۆڵکردنە چاو کۆتایی  ٢٧
 نایەت

 

 )سبەی(
لە بەیاننامەیەکدا کە 
وێنەیەکی بۆ )سبەی( 

کۆمەڵە و  ٢٧نێردراوە، 
رێکخراو ئیدانەی 
سیناریۆکانی دەسەاڵت 
دەکەن بۆ شاردنەوەی 
بکوژانی سەردەشت 
دادگاییکردنەش بە هەوڵیک دەزانن بۆ شکاندنی سومعە و عوسمان، هاوکات ئەو 

مێژوی ئازادیخوزانی کوردستان، داواشدەکەن، بکوژانی راستەقینەی شەهید سەردەشت 
 .عوسمان بناسێنرێت

کۆمەڵە و رێکخراوەدا هاتوە، بۆ چەندینجارە پارتی  ٢٧لە بەیاننامەکەی ئەو 
ر چەشنە رێزێک بۆ هەست و شعوری دیموکراتی کورستان بە بێ دەربەستی و دور لە هە

خێزانی سەردەشت عوسمان، پێ لە سەر بەڕێوەبردنی نمایشێکی پوچ و بێ ناوەرۆک 
دادەگرێت، ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە ئەم دەسەاڵتە دەیەوێت بە بەکارهێنانی یاسا 
ناڕاستییەکی ئاشکرا دەرخواردی عەقڵی کۆمەڵگا بدات، کە قەڵەمێکی بوێر بکاتە 

 .تیرۆریست

ئەو بەیاننامەیە ئاماژەی بەوەشداوە، ئەوانەی لە پشت ئەم جۆرە کارانەوەن، بە 
مەبەستەوە دەیانەوێت تاوانێکی دڕندانە کە ئەنجامدراوە، پەردەپۆش بکەن، لەوەش 
زیاتر دەیانەوێت بە ئازادیخوازانی کوردستان بڵێن، ئەگەر مل نەوی نەکەن و 
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ەکەن، ئەوا نەک تەنها بە رۆژی روناک نایەکسانی و ستەم لە کوردستاندا قبوڵ ن
دەیانڕفێنن و بێ سەروشوێنیان دەکەن و ئەشکەنجەیان دەدەن و گولە دەنێن بە 
ناودەمیانەوە و بە بێ نازی لە قەراخی شەقامێکدا تەرمەکەیان فڕی دەدەن، بەڵکو 

 .پاش مەرگیشیان دەستبەرداری ناو و مێژو و سومعەیان نابن و لەکەداری دەکەن
مەڵە و رێکخراوانە تەئکید دەکەنەوە، کە پشتیوانی لە بنەماڵەی شەهید ئەو کۆ

سەردەشت عوسمان دەکەن و ئەو نمایشە ناشرینەی دەسەاڵتیش ئیدانە دەکەن، 
هاوکات پێشیوانوایە، ئەو جۆرە کارانە دەسەاڵتی قەزایی کوردستان زیاتر ئیفلیج و 

 .بێ متمانە دەکات

ئەوەشدەدەن، کە کەیسی سەردەشت عوسمان بە کۆمەڵە و رێکخراوەکە هۆشداری  ٢٧
خۆڵکردنە چاو کۆتایی نایەت و بە چیرۆکی خەیاڵی ناپێچرێتەوە، تەنها رێگای 
دادوەریش لەم کەیسەدا، ناساندن و رادەستکردنی بکوژانی راستەقینەی سەردەشت 

 .عوسمانە
و  ٢٠١٠ی ئایاری ساڵی ٤سەردەشت عوسمان، خوێندکاری زانکۆ و رۆژنامەنوس، لە 

و لە بەردەم زانکۆی سەاڵحەدیندا، لە الیەن چەند   لە سەعات هەشتی سەرلەبەیانی
کەسێکی نەناسراوەوە رفێندرا و پاش دو رۆژ تەرمەکەی لە شاری موسڵ بە 

 .قۆڵبەستراوی فڕێدرا

سەردەشت عوسمان، پێش رفاندن و تیرۆرکردنی چەندین بابەت و نوسینی رەخنەیی 
ێمی کوردستان نوسی، پاش تیرۆرکردنیشی ناوەندە لە سەر کاربەدەستانی هەر

میدیاییە جیهانییەکان هۆکاری کوشتنەکەیان گێڕایەوە بۆ نوسینی ئەو بابەتە 
 .رەخنەییانە و بە قوربانیی رێگەی ئازادی رادەربڕین ناویان برد
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 كاتدادگاو یاسا دهبه تیسوكایه حیزبی کۆمۆنیست: پارتی

 

 نیوز: ولێر، ئاوێنههه

كدا یهیاننامهبهله
 یوهرهده رێكخراوی

حیزبی کۆمۆنیست 
نێت، "پارتی یهگهرایده

دیموکراتی کوردستان 
خۆی لیژنەیەکی 
لێکۆڵینەوەی دروستکرد 
کە کەیسێکی سەراپا درۆو 

بوختانی خستەپاڵ سەردەشت عوسمان کە وەک تیرۆریستێک بەتاوانبار 
ئێستاش داوا لەخانەوادەکەی دەکا بچن لەدادگا گوێ لەتاوانی و ناساندویەتی

تیرۆریست بوونی سەردەشت عوسمان بگرن. ئەمە بێشەرمیەکی گەورەیە کە پارتی 
بەناوی دادگاو لیژنەی لێکۆڵینەوەو یاساوە سوکایەتی نەک بەرامبەر بەخانەوادەی 

لەبەرئەوەی سەردەشت عوسمان، بەڵکو بەسەرتاپای خەڵکی کوردستانی دەیکات، 
 کەیسی سەردەشت کەیسی ئازادی سەرجەم خەڵکی کوردستانە."

 
" "تیرۆركرنی یسیكهدادگا له میدووه ، دانیشتنیممهمرۆ، دووشهئه بریاره

 ش دادگا بانگهێشتیستهبهو مهو بۆ ئهبچێترێوهشت عوسمان بهردهنوس سهرۆژنامه
 بن.دا ئامادهكهدانیشتنهتا له شت كردووهردهسه یكهخێزانه ندامانیئهله سیپێنچ كه
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ن حیزبی کۆمۆنیست نیوز نێردراوهبۆ ئاوێنه كییهوێنه دا كهكهیاننامهبهله

نێت، "دەسەاڵتی پارتی کە سڵی لەتیرۆری چەندین ئینسانی ئازادیخواز یهگهرایده
اییەکەی بەناو حکومەتی هەرێمدا نەکردۆتەوە، ئێستا دەیەوێت لەدادگاو دەسەاڵتی قەز

 تاوانی تیرۆریست بوون بەسەر سەردەشت عوسماندا وەک بڕیاری دادگا بسەپێنێ."

 
 :كهیاننامهبه قیده

 
دادگای پارتی بۆ بڕیاردان لەسەر کەیسی سەردەشت عوسمان شەرعیەتی 

 نیە
 

وە بۆ ی دانا ٧/١/٢٠١٣پارتی دیموکراتی کوردستان لە دادگای هەولێردا ڕۆژی 
لیکۆڵینەوە و بڕیاردان لەسەر کەیسی تیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان و 

 ئەندامی خانەوادەی سەردەشت عوسمان کردوە کە ئامادەی دادگاییەکە ببن. ٥داوای لە 

 
پارتی دیموکراتی کوردستان خۆی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی دروستکرد کە کەیسێکی 

دەشت عوسمان کە وەک تیرۆریستێک بە تاوانبار سەراپا درۆ و بوختانی خستەپاڵ سەر
ناساندویەتی و ئێستاش داوا لە خانەوادەکەی دەکا بە بچن لە دادگا گوێ لە تاوانی 

 یست بوونی سەردەشت عوسمان بگرن. تیرۆر

 
ئەمە بێشەرمیەکی گەورەیە کە پارتی بەناوی دادگا و لیژنەی لێکۆڵینەوە و یاساوە 

خانەوادەی سەردەشت عوسمان بەڵکو بەسەرتاپای خەڵکی سوکایەتی نەک بەرامبەر بە 
کوردستانی دەکا لەبەرئەوەی کەیسی سەردەشت کەیسی ئازادی سەرجەم خەڵکی 

 کوردستانە.
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ئینسانی ئازادیخواز نەکردۆتەوە، ئێستا   دەسەاڵتی پارتی کە سڵی لە تیرۆری چەندین

هەرێمدا تاوانی تیرۆریست دەیەوێت لە دادگا و دەسەاڵتی قەزاییەکەی بەناو حکومەتی 
 بوون بەسەر سەردەشت عوسماندا وەک بڕیاری دادگا بسەپێنێ. 

 
ی هاوکات تاوانبارکردن و دادگایی و سزادانی هەرکەسێک دژ بەم کردەوە تاوانکاریه

پارتی لە شارەکانی کوردستان ناڕەزایەتی دەربڕیوە. ئەمە هەمان کردەوەی بەعس 
ە کە پارەی ئەو گولالنەی کەنراوە بە سەردەشت ئاسای پارتیە کە هەرئەوەی ماو

 عوسمانی گیان بەخت کردووەوە لە خانەوادەکەی بسەنرێتەوە. 

 
خستنەڕووی کەیسی بەتیرۆر ناساندنی سەردەشت عوسمان لەالیەن دادگای هەولێر  

ئەو دەزگایە دەکاتە دەزگای سوکایەتی کردن بە ئازادی خەڵکی کوردستان و دەزگای 
لێر دەکاتە دەزگای تیرۆرکردنی ئازادی و ئامڕازی دەستی پارتی بۆ قەزاییەی هەو

سەرکوتی هەر ناڕەزایەتیەکی خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان بەرانبەر بەم دەسەاڵتە 
 میلیشیایی و بنەماڵەییە.

 
ئێمە پشتیوانی خۆمان بۆ بڕیاری خانەوادەی سەردەشت عوسمان ڕادەگەیەنین کە ئەم 

. هاوکات ئەم هەوڵە دژ بە ئازادی و بۆ شاردنەوەی تی نیههرعیدادگایەی پارتی شه
 تاوانی تیرۆرکردنی سەردەشت لەالیەن پارتیەوە مەحکوم و شەرمەزاردەکەین.

 
بانگەوازی سەرجەم الیەنە سیاسی و جەماوەری و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان 
 دەکەین کە ئەم کردەوەیەی دادگای پارتی مەحکوم و شەرمەزاربکەن.

 
کەیسی سەردەشت عوسمان کەیسی ئازادی خەڵکی کوردستانە و پێویستە هەموو 
ئازادیخوازان لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان بۆ پێکهێنانی لیژنەیەکی سەربەخۆ 
لەپارتی و حکومەتی هەرێم لەالیەن نوێنەری خانەوادەی سەردەشت عوسمان و 
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ەتەوەییەکان پێک بهێنرێ بۆ نوێنەرانی الیەنە سیاسی و جەماوەریەکان و دەزگا نێون
ئاشکراکردن تاوانبارانی تیرۆری سەردەشت و بەسزاگەیاندنیان لە دادگایەکی ئاشکرای 

 دوور لەدەسەاڵتی پارتی دیموکراتی کوردستاندا.

 
 
٦/١/٢٠١٣ 

 وهرهحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان/ ڕیکخراوی ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

143 

 

 

 

شت عوسمان رده"تیرۆركردنی" سه یسیكهلهدادگا  یدانیشتنێكی دیكه
 چێتدهرێوهبه

 

مرۆ، ئه بریاره
 شاری، لهممهدووشه

ولێر دادگا دانیشتنێكی هه
ی دۆسیه یبارهله دیكه

"تیرۆركردنی" 
شت ردهنوس سهرۆژنامه

و نجامبداتعوسمان ئه
شتیش ردهسه كیبرایه

 كات كهده وهبۆ ئه ئاماژه
 یكهدانیشتنه شداریبه

و تقیقهبۆ شێواندنی حه وڵێكههه كهی دادگایكردنهپرۆسه كه ن، پێشیوایهدادگا ناكه
 .كهی تاوانهوهشاردنه

، نوسان كراوهو رۆژنامهرای گشتی یئاراسته كدا كهیهنامهنیوز: لهولێر، ئاوێنههه
 ن دادگایالیهنێت لهیهگهعوسمان رایده شتردهنوس سهكر عوسمان برای رۆژنامهبه
دانیشتنێكی بون لهئاماده ستیبهمهی بهكهندامانی خێزانهئهس لهپێنچ كه وهولێرههه

اڵم شت عوسمان بانگهێشتكراون، بهردهنوس سهی "تیرۆركردنی" رۆژنامهدۆسیه یدیكه
مرۆ ئه بڕیاره ی دادگا نابن كهكههی دانیشتنو ئامادهنشداری تێدا ناكهوان بهئه
 بچێت.رێوهبه
 
ساڵ"،  30 حمود ئیسماعیلیهـشام مه كهیسهكه تباریتۆمه "تاكه بونیئامادهبه
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 "تیرۆركردنی" یسیر كهسهدادگا له میكهیه دانیشتنی 27/3/2012 وتیرێكهله
 دواخرا. یكههۆكاره یشكراكردنبێ ئاست عوسمان بهردهنوس سهرۆژنامه

 
ی سیناریۆ درێژهله نگاوێكی ترههه كهی دادگایكردنهپرۆسه كه كر عوسمان پێیوایهبه
و كهی تاوانهوهو شاردنهتقیقهبۆ شێواندنی حه وڵێكهو ههكانستراوهڵبههه

و تقیقهر حهرامبهبه یهورهش تاوانێكی گهوهئه سزا كهرزگاركردنی تاوانباران له
 كرێت.ی دهكهوادهو خانهوسمانشت عردهو سهربڕینئازادی را ده

 
دین، اڵحهسه زانكۆی و خوێندكارینوس، رۆژنامه2010 ساڵی ئایاری ی4 رۆژیله
 یهكرمهدوو رۆژ ته رفێنراو دوای وهسێكهند كهن چهالیهله  شت عوسمان،ردهسه
 .وهموسڵ دۆزرایه شاریله

 
بۆ  یوهشت عوسمان، ئهردهنوس سهرۆژنامه شدار عوسمان، برایبه وهتره كیالیهله

 2011 ساڵی یو خۆپیشاندانهشداریكردن لهبه تیتۆمهبه نیوز ئاشكراكرد كهئاوێنه
 شت عوسمانیدهرسه "تیرۆركردنی" دژینجامدرا كوردستان ئه مانیرلهم پهردهبهله

 .بانگهێشتكراوه وهلێرهوهه ن دادگایالیه، لهبرای

 
و نوسانرۆژنامه تیرۆركردنی دژیدان جاریتر له، "من سهشدار عوسمان وتیشیبه
م ردهبه كیش ناچمهیههیچ شیوهقام، بهرشهسه كان دێمهئازادییه یوهسكردنهرتهبه

و نییه تیرعیهشه ئێمه ر بڕیارێكی دادگاش الیهه ، وهحیزبی وفافناشه كیدادگایه
 ین".ناكه و قبوڵینایناسین سمیرهبه
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باوکی سەردەشت عوسمان: ئەو تۆمەتبارەی دەستگیرکراوە بکوژی 
 کوڕەکەم نیە

 

 )سبەی(

دادوەری دادگای 
تاوانەکانی هەولێر، 
دادگاییکردنی )بکوژ(ی 
شەهید سەردەشت 

سمانی دواخست و عو
باوکی ئەو شەهیدەش 
تەئکید دەکاتەوە، ئەو 
کەسەی تۆمەتبارکراوە 
بکوژی کوڕەکەیان نیە و 

 .رەنگە بەکرێگیراو بێت
حیسامەدین سەرداری، یەکێک لە پارێزەرە ئامادەبوەکانی پرۆسەی دادگاییکردنی 

ردوە و )بکوژ(ی شەهید سەردەشت عوسمان، رایگەیاند: دادوەر چەند شایەتێکی بانگک
ی ئەم ٢٠وتەی لێوەرگرتون، بۆ دەستکەوتنی شایەتی زیاتریش دادگاییکردنەکە بۆ 

 .مانگە دواخرا

بە پێی زانیارییەکانی )سبەی(، دادوەر داوای ئەو کۆمپیوتەرەی کردوە، کە شەهید 
 .سەردەشت عوسمان کاری لە سەرکردوە

هاوکات مام عوسمان، باوکی شەهید سەردەشت عوسمان، بە )سبەی( راگەیاند: ئەو 
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دادگاییکردنە رەتدەکەینەوە و بە هەوڵێکی دەزانین بە لەکەدارکردنی ناوبانگی شەهید 
 .سەردەشت

باوکی شەهید سەردەشت عوسمان، تەئکیدیشیکردەوە، ئەم تۆمەتبارە بکوژی 
ئەم یان تۆمەتی تری هەبێت و بیانەوێتبێت کوڕەکەمان نیە و رەنگە بەکرێگیراو 

 .تۆمەتەی بەسەردا ساغبکەنەوە

وتیشی، هەرکاتێک بکوژی راستەقینە برایە بەردەم دادگا، ئەوکات ئێمەش بە 
 .خۆشحاڵییەوە ئامادە دەبین

و  ٢٠١٠ی ئایاری ساڵی ٤سەردەشت عوسمان، خوێندکاری زانکۆ و رۆژنامەنوس، لە 
و لە بەردەم زانکۆی سەاڵحەدیندا، لە الیەن چەند   نیلە سەعات هەشتی سەرلەبەیا

کەسێکی نەناسراوەوە رفێندرا و پاش دو رۆژ تەرمەکەی لە شاری موسڵ بە 
 .قۆڵبەستراوی فڕێدرا

سەردەشت عوسمان، پێش رفاندن و تیرۆرکردنی چەندین بابەت و نوسینی رەخنەیی 
کردنیشی ناوەندە لە سەر کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان نوسی، پاش تیرۆر

میدیاییە جیهانییەکان هۆکاری کوشتنەکەیان گێڕایەوە بۆ نوسینی ئەو بابەتە 
 .رەخنەییانە و بە قوربانیی رێگەی ئازادی رادەربڕین ناویان برد

 
 رۆزیار کامەران

 

*******       ********        ****** 
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دەبێ بکوژەکان و ئەوانەی تۆمەتیان بۆ سەردەشت دروستکرد، دادگایی 
 !بکرێن

 

 بەکر عوسمان :

 14-05-2013رۆژنامەی ئاوێنە رۆژی 
باڵویکردەوە،بە هۆی نەبونی شاهید و بەڵگە لە 

ی تۆمەتباری ”هیشام مەحمود ئیسماعیل“سەر 
کەیسی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 
ئازادکراوە. سەرەتا بۆ ئازادکردنی ئەو کەسە. 
پێشووتریش چەند جار ڕامانگەیاندووە. ئەو 
سیناریۆیە سەرتاپا هەڵبەستراوە و دوورە لە 

ی تاوانبارانی راستەقینە ڕاستی و بۆشاردنەوە
 .و تیرۆرستانە

ئەوەش یەکێکە لەو سەدان بەڵگە ئاشکرا و بێ پەردانەی دۆسیەی تیرۆری سەردەشت 
عوسمان، ئەوەی روویدا سیناریۆیەکی گاڵتەجاری و تاوانکارانە بوو، لە ڕاپۆرتی 
 لێژنەی لێکۆڵینەوە و پرۆسەی بەناو داداگایی دۆسیەی تیرۆری سەردەشت لە دادگای
هەولێر. ئەوەی کە ڕوویدا هەواڵێک و رووداوێکی ئاسایی نییە. ئەوەی کە ڕوویداوە 
تاوانێکی گەورەیە، ناوەندێک لە ناو دەسەاڵتدا سەرباری تاوانی فڕاندن و تیرۆری 
سەردەشت عوسمان، تاوانی هەڵگێڕانەوەی ڕاستییەکان و شاردنەوەی حەقیقەت 

پاراستنی تاوانکاری لە لێپرسینەوەی خەڵک و لەڕاستیدا   ”قوربانی  تاوانبارکردنی“
ئەو سیناریۆیە لەو کاتەوە دەستی پێکرد کە ئینکاری لە ڕۆژنامەنووس  .ئەنجامداوە

بوونی سەردەشت کرا. مەبەستەکە ئەوەبوو ئەو راستیە بشارنەوە کە سەردەشت وەکو 
رۆژنامەنوسیک بە هۆی رەخنەگرتن لە دەسەاڵتەوە تیرۆر کراوە. چونکە ئەمە 
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ئازادکرادنی  .ەڵگەیەکی ئاشکراو شوێنپێەکی ناسراوی تاوانبارەکانی دەخستە بەرچاوب
ئەو کەسەی کە گوایە تۆمەتبارە بە تیرۆری سەردەشت عوسمان جاریکی تریش پەردە 

کەوایە ئەو سیناریۆو و ڕێ بزرکردنانە  .لەسەر هەموو سیناریۆ فریوکارانەکان الدەدات
مانای ئەوەیە ئەوانەی لە پشتی ئەو تاوانەوە  مانایەکی ڕۆشن و راشکاوی هەیە.

وەستاون، راشکاوانە دەڵێن هەر کەسێک ڕەخنەم لێ بگرێت بە گوللەی نێو دەم وەاڵم 
ئیستا ئیتر پرسیارەکە لە پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر سادەو  .وەردەگریتەوە

وو رۆشنە. یان دەبێ تەواوی ئەم تاوانە و هۆ و مەبەستی سازکردنی ئەو هەم
سیناریۆیانە و تاوانباران و وردەکاری تیرۆرکردنی سەردەشت ئاشکرا بکات. یان 
بێدەنگ مانەوەی بە کردەوە دەکاتە ئەوەی کە خۆی بەرپرسیارەتی هەموو ئەوانە 

و پرۆسەیەکی   ئێمە دووبارە داوای ئاشکراکردنی راستییەکان .دەخاتە ئەستۆی خۆی
کوژانی سەردەشت و ئەوانەی هەوڵی دادگایی ئاشکراو بێالیەن دەکەین بۆ؛ ب

چەواشەکردنی خەڵکی کوردستانیاندا و تۆمەتیان بۆ سەردەشت دروستکرد. بۆ ئەوانەی 
ساڵە ئازاری ڕوحی و دەروونی خانەوادەی سەردەشت و خۆشەویستان و ئازیزانی  ٣

ساڵە فشار و هەڕەشە لە ئێمە و خەڵکی ئازادیخوازی  ٣سەردەشتیان داوە. بۆ ئەوانەی 
  .ردستان دەکەن بۆ شاردنەوەی حەقیقەتەکەکو

 

2013-05-14 
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 ٢٠١٣ی مەی  ١٤دەقی هەواڵەکەی ئاوێنە لە ڕۆژی 

 

تباركرابوو سەردەشت عوسمان تۆمه” تیرۆركردنی“بە  یسهئەو كه
 ئازادكرا

 

شوبات لەدادگای تاوانەکانی هەولێر، ئەو تۆمەتبارەی  ی13لەدانیشتنی ڕۆژی “
رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار کرا بوو لەقسەکانی پەشیمان بەکوشتنی 

 –ولێر ئایار, کوردستانی هه 14”. و ئەو تۆمەتەی رەتکردەوە کە دابویانە پاڵیبووە
سەردەشت عوسمان ” تیرۆركردنی“بەتۆمەتی  یز كوردهگهڕهبه نجهو گهئه –ش ش 

 وهتباركردنیهتۆمه یبارهپێویست له یڵگهبه بوونینه هۆیدەستگیركرابوو، به
 .بەفەرمانی دادوەر ئازادكرا

ئەو  ”ئەو کەسەی وتی من سەردەشت عوسمانم کوشتووە،پەشیمان دەبێتەوە“
تۆمەتبارەی کەبەکوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار بوو، پەشیمان 

 بۆتەوە لەو قسانەی پێشتر کردبوی. 

، شار ریدادوەرێك لەدادگای كەتنی دووی هەولێر بەماڵپهولێر: نیوز، ههئاوێنه
، دادوەر بڕیاری ئازادكردنی هشام مەحمود ممه، دووشهدوێنێ“راگەیاند  پرێس،ی

(ساڵی راگەیاند، كە تۆمەتباربوو بەكوشتنی سەردەشت 28ئیسماعیل تەمەن )
 .”عوسمانی رۆژنامەنووس

ی ٨:٠٠دوا قۆناغی زانکۆ کاتژمێر و خوێندکاری سەردەشت عوسمانی رۆژنامەنووس
لەبەردەم کۆلیژەکەیدا لەهەولێر لەالیەن چەند کەسێکی  ٢٠١٠ی ئایاری ٤بەیانی رۆژی 

 .نەناسراوەوە فڕێندرا، پاش دوو رۆژ تەرمەکەی بەکوژراوی لە موسڵ دۆزرایەوە
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بەهۆی نەبوونی بەڵگە لەسەر ئەو تۆمەتەی درابوویە پاڵی، “ئەو دادوەرە وتیشی 
 .”ر بڕیاری ئازادكردنی دەركردووەدادوە

 لێکۆڵینەوە ناسنامەی لیژنەی“ ناویندراوێك بهیهراگه 15/9/2010 وتیرێكهله
 گشتی ن ئاسایشیالیهله” سەردەشت عوسمان ئاشکرا دەکات قوتابی بکوژانی

و و تاوتوێکردنلەپاش کۆکردنەوە“ كهندراوهیهراگه پێیبه ، كهوهباڵوكرایه وهولێرههه
لێکۆڵینەوە  جیاجیا لەالیەن لێژنەی چەندین زانیاری لەسەرچاوەی شیکردنەوەی

هشام محمود اسماعیل(تەمەن ) انسار االسالم بەناوی دەرکەوت کەسێکی سەر بەگروپی
 فیتەرە لە پیشەسازی موسڵ پیشەی شاری ساڵ بەڕەگەز کورد، دانیشتوی 28

 .”ناوبراو هەبووە لە شەهید کردنی دەستی بێجی شارۆچکەی

ئاوێنەی راگەیاند،  ینامهفتهرابردووش سەرچاوەیەکی ئاگادار بەهه شوباتی مانگی له
شوبات لەدادگای تاوانەکانی هەولێر، ئەو تۆمەتبارەی  ی13لەدانیشتنی ڕۆژی “

ن بەکوشتنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار کرا بوو لەقسەکانی پەشیما
 .”و ئەو تۆمەتەی رەتکردەوە کە دابویانە پاڵیبووە

سەرچاوەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە تۆمەتبارەکە لەقسەکانیدا لەبەردەم دادوەر 
و و نەناسیویەتینەسەردەشت عوسمانی بینیوە“ئاماژەی بۆ ئەوە کردوە کە ئەو 

  .”نەدەستیشی لەکوشتنیدا هەیە

 سەرچاوە: سایتی ئاوێنە
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دادگای پارتی  و ئازادکردنی هیشام گاڵتەجاری لیجنەی لێکۆڵینەوە
 دەردەخات

 

- ٥-١٤رۆژی 
،بەپێی ئەو هەواڵەی ٢٠١٣

لە سایتی ئاوێنە 
هیشام ” باڵوکراوەتەوە 

ئەوکەسەی  ”مەحمود
تومەتبارکرابوو بە 
کوشتنی ڕۆژنامەنووس 
سەردەشت عوسمان 
بەهۆی نەبوونی شاهید 
وبەڵگە لەسەری 
ئازادکراوە، هەروەها 
بەپێی هەواڵێکی پێشتر کە 
لە ماڵپەڕی هاوپشتی 

ئەو  ی شوباتدا لەدادگای تاوانەکانی هەولێر١٣باڵوکراوەتەوە لەدانیشتنی رۆژی 
کەسەی تاوانبارکرابوو بەکوشتنی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان لەقسەکانی 

نیشانی ئەدات لیژنەیەک کە  ئەمه .ر ئازادکراوەپەشیمان بۆتەوەو بەفەرمانی دادوه
بەفەرمانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەژێر فشارو ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی 

سەردەشت عوسمان دەستگیرکراوەو  کوردستاندا دروستکرا، رایاگەیاند کە بکوژی
ئەندامی گروپێکی تیرۆریستە و سەردەشت عوسمان هاوکاری کردووە، ئەم ریوایەتە 

جاڕی دەرچوو،بەڵکو ئەو راستییە دروستکراوە نەک هەر چەواشەکارانە و گاڵته
تیان دەخاتە بەردەم خەڵکی کوردستان کەدادگاکانی ژێر کۆنترۆڵی دەسەاڵت شەرعیه
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ە هەڵبوەشینرێنەوە و لەجێگایدا دادگایەکی سەربەخۆو بێالیەن نیە پێویست
لەسەر خواستی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێکهات،  ئەو لیژنەیەی که .دابمەزرێت

پێویستە پۆزش بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان و رۆژنامەنوسان و کەسوکاری 
ت،دەچێتە سەردەست عوسمان بهێننەوە، بەتایبەتی لەکەدارکردنی کەسایەتی سەردەش
ئێمە لە  .خانەی تاوانیکی ترەوە بەرامبەر بەسەردەشت عوسمان و خانەوادەکەی

چەتری ئازادی سەبارەت بەتیرۆری سەردەست عوسمان و شاردنەوەی تاوانباری 
اڵتدا بۆی، جارێکی تر جەخت سهدادگایی دهت لهڕێخستنی تۆمهراستەقینە و به
انی بکوژی سەردەشت عوسمان بۆ رای گشتی ر ئاشکراکردنی تاوانباردەکەینەوە لەسه

  :خەڵکی کوردستان و داواکارین

 پێکهێنرا،هەڵبوەشێتەوە . وهئەو لیژنەیەی راستەوخۆ لەالیەن سەرۆکی هەرێمه-١

 ئەم پرۆسەی دادگاییکردنەی ئێستا دەستبەجێ ڕابگیرێت -٢

راوە نووسان و ڕێکخلیژنەیەکی بێالیەنی سەالحیەتدار بەبەشداری ڕۆژنامه-٣
مەدەنیەکانی و سیاسیەکانی کوردستان و ڕێکخراوە جیهانیەکانی داکۆکیکار 
لەمافەکانی مرۆڤ و نوێنەری خێزانی سەردەشت عوسمان بۆ لێکۆڵینەوە لەو کەیسە 

هەموو وه، پێک بێت،کە لەالیەن حکومەتی هەرێم و دەزگا ئەمنیەکانی هەولێره
 .ئاسانکاریەکی بۆ بکرێت

 نچەتری ئازادی لەندە

15-5-2013 
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ی سیناریۆ درێژه له نگاوێكی ترههه كهدادگایكردنه یپرۆسه
ی وهو شاردنهتقیقهبۆ شێواندنی حه وڵێكهو ههكانستراوهڵبههه

 سزاو رزگاركردنی تاوانباران لهكهتاوانه

 

مرۆ، ئه بڕیاره
 شاری، لهممهدووشه

ولێر دادگا دانیشتنێكی هه
ی دۆسیه یبارهله دیكه

 ”كردنیتیرۆر“
شت ردهنوس سهرۆژنامه

و  نجامبداتعوسمان ئه
شتیش ردهسه كیبرایه

 كات كهده وهبۆ ئه ئاماژه
 یكهدانیشتنه شداریبه

و تقیقهبۆ شێواندنی حه وڵێكههه كهی دادگایكردنهپرۆسه كه ن، پێشیوایهدادگا ناكه
 .كهی تاوانهوهشاردنه

 :نیوزئاوێنهولێر، هه

كر عوسمان برای ، بهنووسان كراوهو رۆژنامهرای گشتی  یئاراسته كدا كهیهنامهله
س پێنچ كه وهولێرههه ن دادگایالیهنێت لهیهگهشت عوسمان رایدهردهنوس سهرۆژنامه

ی ۆسیهد یدانیشتنێكی دیكهبون لهئاماده ستیبهمهی بهكهندامانی خێزانهئهله
شداری وان بهاڵم ئهشت عوسمان بانگهێشتكراون، بهردهنوس سهرۆژنامه” تیرۆركردنی“

مرۆ ئه بڕیاره ی دادگا نابن كهكهی دانیشتنهو ئامادهنتێدا ناكه
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 30 حمود ئیسماعیلیهـشام مه كهیسهكه تباریتۆمه تاكه“ بونیئامادهبه.بچێترێوهبه
 ”تیرۆركردنی“ یسیر كهسهدادگا له میكهیه دانیشتنی 27/3/2012 تیورێكه، له”ساڵ

 .دواخرا یكههۆكاره بێ ئاشكراكردنیست عوسمان بهردهنووس سهرۆژنامه

ی سیناریۆ درێژهله نگاوێكی ترههه كهی دادگایكردنهپرۆسه كه كر عوسمان پێیوایهبه
و كهی تاوانهوهو شاردنهتقیقهۆ شێواندنی حهب وڵێكهو ههكانستراوهڵبههه

و تقیقهر حهرامبهبه یهورهش تاوانێكی گهوهئه سزا كهرزگاركردنی تاوانباران له
 .كرێتی دهكهوادهو خانهشت عوسمانردهو سهربڕینئازادی را ده

دین، اڵحهسه انكۆیز و خوێندكاری نووس، رۆژنامه2010 ساڵی ئایاری ی4 رۆژیله
 یكهرمهدوو رۆژ ته رفێنراو دوای وهسێكهند كهن چهالیهله  شت عوسمان،ردهسه
 .وهموسڵ دۆزرایه شاریله

 یوهشت عوسمان، ئهردهنووس سهرۆژنامه شدار عوسمان، برایبه وهتره كیالیهله
 2011 ساڵی یو خۆپیشاندانهداریكردن لهشبه تیتۆمهبه نیوز ئاشكراكرد كهبۆ ئاوێنه

 شت عوسمانیردهسه ”تیرۆركردنی“ دژینجامدرا كوردستان ئه مانیرلهم پهردهبهله
 .بانگهێشتكراوه وهولێرههه ن دادگایالیه، لهبرای

و نوسانرۆژنامه تیرۆركردنی دژیدان جاریتر لهمن سه“، شدار عوسمان وتیشیبه
م ردهبه كیش ناچمهیههیچ شیوهقام،بهرشهسه كان دێمهئازادییه یوهسكردنهرتهبه

و نییه تیرعیهشه ئێمه ر بڕیارێكی دادگاش الیهه ، وهو حیزبیفافناشه كیدادگایه
 .“ینناكه و قبوڵینایناسین سمیرهبه

 

 سەرچاوە : ئاوێنە
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شت ردهسه یدۆسیهت به بارهسه یوهشت عوسمان: ئهردهسه كیبرایه
 ك دادگانه هیو گاڵتهمهچێت گهدهرێوهبه

 

  :ولێرند، هههێمن مامه

فۆنیدا لهته كیندیهیوهپه له
كر به وهسوێده واڵتی له

 عوسمان، برای
” تیرۆركراو“ نووسیرۆژنامه

مرۆ، شت عوسمان، ئهردهسه
 نیوزیئاوێنه، بهممهدووشه

 كانونی ی20 یاند، رۆژیراگه
 دانیشتنی یوهئه م دوایدووه

ئادار،  ی2دادگا دواخرا بۆ 
 ی3یاند بۆ اڵم دواتر رایانگهبه

و ئێستاش ئادار دواخراوه
 ی 5 كهدادبینیه ڵێن رۆژیده

. سەردەشت عوسمانی ك دادگایینه جاریهگاڵته وهئه ، بۆیهپشووه ئادار كه
لەبەردەم  ٢٠١٠ری ی ئایا٤و خوێندکاری دوا قۆناغی زانکۆ لەڕۆژی رۆژنامەنووس

ی بەیانی لەالیەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە ٨:٠٠کۆلیژەکەیدا لەهەولێر کاتژمێر 
كر عوسمان، به .فڕێندرا، پاش دوو رۆژ تەرمەکەی بەکوژراوی لەموسڵ دۆزرایەوە

 كه وه، باڵوكرایه، ئاوێنهیرۆژنامه له یوهئه دوای تیتایبهبه كهدۆسیه ، لهوتیشی
ر سهكار له وهتهشیمان بوهپه پێشووی كانیوته له كهرووداوه كیرهسه تباریتۆمه

بۆ  ر دادگا دروستبوون. هێمایسهله كرێت كهده و تێبینیانهخنهو رهئه داپۆشینی

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=946
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=946
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/08/058.jpg
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 بكوژرانی یوهپێكرد بۆ شاردنه ستیتادا سیناریۆكان دهرهسهشكرد، لهوهئه
 یهر دادگا ههسهله یخنانهو رهو قسهئه یوهكرێت بۆ ئه، ئێستاش كاردهنهقیراسته

 ئێمه ، بۆیهوهختیشیكردهشت، جهردهسه یبراكه .وهبۆ بدۆزنه و بیانویدابپۆشرێن
رابگیرێت.  و پێویستهو سیناریۆیهنییه دادگایی وهئه و ئێستاش پێمان وابووهپێشتر

كر ، بهكردبو نوسانیو رۆژنامهرای گشتی یئاراسته كدا كهیهنامهش لهپێشتری
ی پرۆسه“یاندبو، رایگه یبراكه كوشتنی تباریتۆمه دادگاییكردنی یبارهعوسمان، له
بۆ  وڵێكهو هه كانستراوهڵبهی سیناریۆ ههدرێژهله نگاوێكی ترههه كهدادگایكردنه

ش وهئه سزا كهو رزگاركردنی تاوانباران لهكهی تاوانهوهو شاردنهتیقهقشێواندنی حه
و شت عوسمانردهو سهربڕینو ئازادی ڕادهتقیقهر حهرامبهبه یهورهتاوانێكی گه

سەرچاوەیەکی  زارییدا، رۆژنامەی ئاوێنە له365 ژمارهله” كرێت.ی دهكهوادهخانه
شوبات لەدادگای تاوانەکانی  ی13لەدانیشتنی ڕۆژی “ كه وههباڵویكرد وهئاگاداره

هەولێر،ئەو تۆمەتبارەی بەکوشتنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان تۆمەتبارکرا 
”. و ئەو تۆمەتەی رەتکردەوە کە دابویانە پاڵیبوو لەقسەکانی پەشیمان بووە

ەبەردەم دادوەر سەرچاوەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە تۆمەتبارەکە لەقسەکانیدا ل
و و نەناسیویەتی نە سەردەشت عوسمانی بینیوە “ئاماژەی بۆ ئەوە کردوە کە ئەو 

ندراوێك یهڕاگه پێیبه 2010/9/15 وتیرێكهله .”نەدەستیشی لەکوشتنیدا هەیە
سەردەشت عوسمان (  قوتابی بکوژانی ناسنامەیلێکۆڵینەوە له لیژنەی“ ناویبه

، ،تیایدا هاتووهوهباڵوكرایه وهولێرههه گشتی ن ئاسایشیالیهله كه ”ئاشکرا دەکات
 چەندین زانیاری لەسەرچاوەی و شیکردنەوەیلەپاش کۆکردنەوەو تاوتوێکردن“

انسار االسالم  لێکۆلینەوە دەرکەوت کەسێکی سەر بەگروپی جیاجیا لەالیەن لێژنەی
موسڵ  شاری بەڕەگەز کورد، دانیشتوی ساڵ 28)هشام محمود اسماعیل(تەمەن  بەناوی
 هەبووە لەشەهیدکردنی دەستی بێجی شارۆچکەی فیتەرە لەپیشەسازی پیشەی
ندین خۆپیشاندان چه نجامدانیئه رابردو، وێڕای ساڵی سێ درێژاییبه”. ناوبراو

 اریناود و مرۆڤدۆستیوانیرۆژنامه ندین رێكخراویكوردستاندا، چه ئاستیله
ت بارهسه خۆیان كردووهربهسه كییهوهلێكۆڵینه نجامدانیئه جیهانیش داوای

اڵم كانی،بهقینهراسته بكوژه یوهدۆزینه ستیبهمهشت عوسمان بهردهسه كوشتنیبه
 یپارت رپرسانیو بهرێمهه تیحكومه ستانیدهن كاربهالیهله و داواكارییانهتائێستا ئه
 .گیراوهرنهند وهههبه وهكوردستانه دیموكراتی
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ئازاد لە ناوەندی  ئەو دەسەاڵتە مەشروعیەتی نییە کە بکوژانی دەنگی
 بڕیاردانیدان!

 

 :بەکر عوسمان

لە پێنج ساڵ لەمەوبەرەوە لەسەر دۆسیەکانی 
ئازادەکان گەلێک ڕاستیمان  کوشتنی دەنگە

ڕوونمان چەند بارە جەخت کردۆتەوە. 
کردۆتەوە کە بۆچی ئەو دۆسیانە بەئەنجامی 
خۆیان ناگەن؟ بۆچی تاوانباران داداگایی 

 ناکرێن و بەسزای یاسایی ناگەیەنرێن؟

گوتومانە بکوژەکانی سەردەشت و کاوە و 
سۆران لە کەس شاراوە نیین. ڕامانگەیاندووە 

ری لە بکوژانی دەنگە کە دادگای سەربەخۆ لە کوردستان بوونی نییە و دادگاکان پارێزگا
ئازادەکان دەکەن. ڕاشکاوانە گوتوومانە کە تیرۆرکردنی سەردەشت و دەنگە 

پێناوی ئامانجى سياسى و ماددی دەسەاڵتی  ناڕازیەکانی تر وەک تاوانێکی سیاسی، له
سیاسیدا ئەنجامدراون. ئامانج لێیان  بێدەنگکردنی گەنجان و رۆژنامەنووسان و 

 کی ناڕازی کوردستان بووە.ترساندنی زۆرینەی خەڵ

تائێرە زۆربەمان هاوڕاین لەسەر هەڵسەنگاندن و ڕونکردنەوەی ڕوداوەکان و 
 ئامانجەکان و یاریە سیاسیەکانی هێزە سەرکوتگەرەکان لە کوردستاندا.

ئەمرۆ بەدوای پێنج ساڵ لە تیرۆرکردنی سەردەشت، ئیتر دەڵیین دەسەاڵتی کوردی 
انی دەنگی ئازاد لە ناوەندی بڕیاردانی ئەو دەسەاڵتەدان. دەسەاڵتێکی مافیاییە کە بکوژ
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هەربۆیە ئەو دەسەاڵتە کە بناغەکەی لە سەر تیرۆرکردن و کوشتنی دەنگی ئازاد و 
 گەنجانی واڵت بنیاتنراوە، هیچ مەشروعیەتێکی نییە.

دەسەاڵتی کوردی مەشروعیەتی خۆی لە عەدالەت، دادپەرەوەری،  ئازادی و 
واستەکانی خەڵکەوە وەرناگرێت. ئەم دەسەاڵتە لەسەر بنەمای وەاڵمدانەوە بە خ

کۆیلەکردن و بێدەنگکردنی کۆمەڵگای کوردستان خۆی بەرهەمدێنیتەوە. ئەو دەسەاڵتە 
لەسەر گەندەڵی و بەتاالنبردنی سەروەت و سامانی سەر زەوی و ژێرزەوی و ئاسمانی 

ۆ بە شەڕی داعش و بە کوردستان درێژە بە بوونی خۆی دەدات. ئەم دەسەاڵتە ئەمڕ
 مەترسی داعش پاساو بۆ مانەوەی خۆی دەهێنێتەوە.

کە دەڵێین دەسەاڵت لە کوردستان بە بێدەنگکردنی کۆمەڵگا خۆی بەرهەمدەهێنێتەوە، 
یەکێک لە بەڵگە مەلموسەکانی بەردەستمان تیرۆرکردنی سەردەشتە. کە سەردەشت 

راو پاشان جەستەکەی لە موسڵ لەبەردەم کۆلیجەکەی خۆی بە بەرچاوی خەڵکەوە ڕفێد
فڕێ درا، ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە مەبەستیان نەبوو شاراوە بن و نەزانرێ کێن. 
ئەوان بۆ ئەوە ئەو تاوانەیان ئەنجام دا تاکو بەئاشکرا بێنە سەر تەلەفزیۆن، بچنە 
هۆڵی پەرلەمان و لەسەر کورسی و تەختی سەرۆکایەتی دابنیشن و هەڕەشە لە ئێمە 

ی کوردستان بکەن و بڵێن: ئێمە ئەم دەسەاڵتە بۆ کەسی تر بەجێ ناهێڵین. بۆ و خەڵک
ئەوە ئەو تاوانەیان ئەنجام دا کە بە خەڵکی کوردستان بڵێن ئێمە بەدیلمان نییە و 

 هێلی سوورین.

تیرۆری سەردەشت ڕووداوێک نییە گوزەرا بێت، تاوانێک نییە پێنج ساڵی بەسەردا 
ئەگەر وەک تاوانێکی دیاریکراویش بەو جۆرە بێت، بەاڵم تێپەڕی بیت و کۆن بووبێت. 

وەک بەشێک لە واقعێکی گەورەتر ڕابوردوومان نییە، ئێستامانە و بە داخەوە ڕەنگە 
تا ماوەیەکی تریش داهاتوومان بێت. تا ئەو کاتەی گەندەڵی و ناعەدالەتی و 

کوردستاندا  تااڵنکردنی قوتی خەڵک لەالیەن دەسەاڵتێکی خێلەکی و بنەماڵەیی لە
بەڕێوە بچێت، تا ئەو ڕۆژەی ئازادیە مەدەنیەکان لە کوردستان لەژێر ڕەشماڵی 
پیرۆزیەکاندا بە داری هێڵە سورەکاندا هەڵدەواسرێ. تا ئەو کاتەی گەنجانی کوردستان 

بەنازەکان و “لە سەرەتایترین مافەکانیان بێبەش دەمێننەوە. تا ئەو ڕۆژەی 
هەژاری لە پایتەختی کوردایەتی پەنا بەرنە بەر  لەتاو بێکاری و” سەنگەرەکان
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ئاگرلەخۆبەردان و بە دەستی خۆیان گیانی شیرینی خۆیان دەکێشن. سەردەشت هەموو 
رۆژێک هەڕەشەی لێ دەکرێ، ئیهانە دەکرێت، دەڕفێندرێت و تیرۆردەکرێ، هەر رۆژەی 

 سەردەشتێکمان تیرۆر دەکرێ.

کوردستان و ئازادیخوازان لەبەردەمی ئەم دۆسیە، دۆسیەیەکی سیاسیە. کۆمەڵگای 
پرسی چارەنوسسازدا ڕادەگرێ. کۆمەڵگا ناتوانێت دەستبەرداری ئەو پرسە 
چارەنووسسازەی ئایندەی بێت، نابێت و ناکرێت تەسلیمی ویستەکانی دەسەاڵتێکی 

 مافیایی و تاوانکار و خوێنرێژ بێت.

راوەیی ماوەتەوە، بە کراوەیی ئەم دۆسیە لەالیەن ئێمە و ئازادیخوازانی کوردستان بە ک
دەمێنێتەوە. ئەمەش یانی ئەوەی شەڕی ئازادیخوازانی کوردستان لەگەڵ دەسەاڵتی 
سیاسی بەردەوامی هەیە. باسەکە لێرەدا تەنها لەسەر دۆسیەی کەسێک نییە کە بە 
زوڵم کوژرا، باسەکە لەسەر ئەوەیە خەڵکی کوردستان لەسەردەشتدا چارەنوسی 

ەبیننەوە. باسەکە لەسەر ئەوەیە بێدەنگی لەم تاوانە، چارەنووسی ڕۆڵەکانی خۆیان د
سەردەشت دەبێتە ئەو وێنەیەی کە دەسەاڵت بۆ ئایندەی گەنجەکانمان دەیکێشێت. بۆیە 

 ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە کۆتایی پێ نەهاتووە و بەردەوامە و بەردەوام دەبێت.

 

یە کە بکوژانی دەنگی ئازاد لە جارێکی تریش دەیڵێمەوە ئەو دەسەاڵتە مەشروعیەتی نی
 ناوەندی بڕیاردانیدان!

 

 بەرز و بەڕێز بێت یادی سەردەشت عوسمان

شکۆدارە یادی هەموو ئەو مرۆڤانەی لە پێناوی ژیان و عەدالەت و ئازادیدا گیان 
 دەبەخشن

 

2015-05-03 
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 بەڵێندانە بۆ بەسزاگەیاندنی بکوژان!  یادکردنەوەی سەردەشت عوسمان

 

 :عوسمانبەکر 

چوار ساڵ بەسەر تیرۆری سەردەشتی 
 ٤ڕۆژنامەنووس تێدەپەرێت، لە ماوەی ئەم 

ساڵەدا جەستەی سەردەشتەکان بە کوشتنی 
شوبات و تیرۆری  ١٧خۆپیشاندەرانی 

رۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی هەروا خوێنی 
 لەبەردەڕوات. 

لە سەرەتا و ڕۆژەکانی دواتردا هەوڵەکانمان بۆ 
دادگایی بکوژەکانی  بەسزاگەیاندن و

سەردەشت، ڕاگرتنی ئەم زنجیرەی تاوانە، بەرپەرچدانەی سەرکوت و داپڵۆسین 
دەرهەق بە ئازادیخوازیی و عەدالەتخوازیی کۆمەڵگای کوردستان بوو. هەروەک چۆن 
ڕێگاگرتن لە دادگایی و بەسزاگەیاندن، بگرە پاراستن و داکۆکی لە تاوانکاران و 

رێدابردن و تێپەڕاندنی  دۆسیەی تیرۆری سەردەشت، بۆ بکوژەکانی سەردەشت، بەال
 درێژەدان بەو خوێنڕێژی و سەرکوتە بوو. 

لە تیرۆری سەردەشتدا هاوارەکانمان بۆ دووبارە نەبوونەوەی تاوانی کوشتنی 
سۆرانەکان و سەردەشتەکان بوو. بەاڵم بەداخەوە بە کوشتنی کاوە گەرمیانی جارێکی 

خوازیەکانی ژیانیان بێ دەنگکردین و چرایەکی تری تریش بڵندگۆیەکی ماف و دا
ڕۆشناییان لە ماڵەکانمان کوژاندەوە. تیرۆری ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی لە 
باوەشی دایکیدا، بە پشتیوانی بێ سزا مانەوەی تاوانبارانی تیرۆرەکانی پێشووتر و 
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وژانی بێ وەاڵم مانەوەی داخوازیەکانی خەڵک بۆ ناساندن و دادگاییکردنی بک
 سەردەشت ئەنجامدرا.

ئازاری کارەساتی کوشتنی ئەم گەنجانە چەندە بەسوێی و بەئازارە، مەراسیمی 
بێحورمەتی و شکاندنی کەرامەت و شعوری خانەوادەکانیان لە گەمەسازی دادگاکانی 

 حیزبدا بەئازارترە و برینەکانیان قوڵتر دەکاتەوە. 

 ان بە کوێ گەیشتووە؟پرۆسەی دادگایی دۆسیەی تیرۆری رۆژنامەنووس

کەم رۆژ هەیە ئەم پرسیارەم لەالیەن دۆستان و ئازیزانەوە لێ نەکرابێت، پرسیارێکی 
گرنگە و ڕای جۆراوجۆر لەسەر وەاڵمەکەی هەیە.  بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە 

 حەقیقەتێکی تاڵ هەیە ناکرێ نادیدەی بگرین.

ڵگە و زانیاری لەسەر کێشەی سەرەکی دۆسیەی سەردەشت لەسەرەتاوە کەمی بە
ئەنجامدەران و نەخشەدانەرانی ئەو تاوانە نەبووە و نییە. بەڵکو کێشەکە لە نەبوونی 
دادگای سەربەخۆ و دەزگای دادوەری بێالیەنە لەکوردستاندا. داڕشتنی سیناریۆی 
لێژنەی لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکە "لێژنەکەی بارزانی" و بەڕێوەچوونی ئەو چیرۆکە لە 

لێر و بەڕێوەبردنی ئەو گاڵتەجاریە بەناوی پرۆسەی دادگایی، بەکردەوە دادگای هەو
 تۆمەتەکەی لەسەر پارتی تۆختر کردەوە و گومانەکانی کردە یەقین.

دۆسیەکە دانەخراوە و بێدەنگی لێنەکراوە، بەڵکو دۆسیەکە بەکراوەیی ماوەتەوە تا 
بوونی دەبێت. ئەوەمان ئەو ڕۆژەی داد و دادگایەکی سەربەخۆ و بێالیەن لە کوردستان 

ڕەتکردۆتەوە حیزب لە ڕێگای دادگاوە دۆسیەکە و ئێمە بخاتە نێو موزایەدەی 
 ناشیرینکردن و بەکاریکاتۆری کردنی مافەکانمان.

لە چەند رۆژی ڕابردوودا هەواڵی "گواستنەوەی دۆسیەی تیرۆری کاوە گەرمیانی لە 
تنەوەی دۆسیەی کاوە بۆ ئەو دادگای کەالرەوە بۆ دادگای هەولێر" باڵوبۆوە. گواس

دادگایەی کە سیناریۆی بۆ سەردەشت دروستکرد و ڕاستیەکانی تیرۆری ئەوی 
هەڵگێرایەوە بۆ چیرۆکێکی هەڵبەستراو و درۆیەکی گەورە لە مێژووی دادوەری. بۆ 
شاردنەوەی تاوانباران و بکوژەکانی سەردەشت. گواستنەوەی دۆسیەکە بۆ ئەو 

اڵدا هەرچی لەدەستی هات بۆ فشار هێنان و  ئازاردانی س ٣دادگایەی کە لەماوەی 
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ڕوحی و دەرونی هاوڕێیان و خۆشەویستانی سەردەشت و خەڵکی ئازادیخوازی 
کوردستان درێخی نەکرد. ئەو دادگایەی بە ڕۆژی ڕوناک درۆیەکی واگەورەی تێدا 

و نمایش کرا ئاگری دەنا بە دڵی هەموومان و خوێی دەخستە سەر برینەکانمان. ئە
داگایەی لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت عوسماندا تفی کردە نێوچەوانی داد و 

 عەدالەت، سوکایەتیەکی گەورەی بەدادگاش کرد.

ساویلکەییە هەر کەسێک دڵخۆشی و ئومێد بەو گەمەیەی گواستنەوەی دۆسیەکە لە 
ردنە دادگای کەالر بۆ هەولێر ببەستێتەوە. ئومێد بەستنەوە بەو دادگایە بەکردەوە پشتک

لە ئازادی و ئازادیخوازانی کوردستان و پشتیوانیکردنە لە تۆمەتبارانی کوشتنی سۆران 
 و سەردەشت و کاوەکان.

بۆچی ئەو دۆسیانە بەئەنجامی خۆیان ناگەن؟ بۆچی تاوانباران داداگایی ناکرێن و 
 بەسزای یاسایی ناگەیەنرێن؟ 

کە دادگایی و سزادانی ئەو دۆسیانە بەو مانایە بەئەنجامی خۆیان نەگەیشتوون 
بکوژەکان و نەخشەدارێژەران و بریاردەرانی تاوانەکە ئەنجام نەدراوە. دەنا ئەگەر 
مەبەست دەستخستنی بەڵگە و ئاشکرابوونی تاوانبار و بکوژان بێت، ئەوا ئەو ڕاستیانە 
لە کەس شاراوە نیین. دۆسیەکان بوونە مەسەلەی خەڵک و لەئاستی فروانی 

 ستگیریان لێ کرا. جەماوەریدا هەڵوێ

دۆسیەکان بەو ئەنجامە گەیشتوون کە ئیتر کۆمەڵگا بەرگری لە مافەکان و تێکۆشەرانی 
عەدالەتخوازی خۆی دەکات. لەسەر پشتیگیری لە ئازادی و عەدالەت شەڕ لەگەڵ 
دەسەاڵت و مافیاکانی دەکات. قۆربانیەکانی لە باوەش دەگرێت و سازش لەسەر خوێنی 

اکات. بەو ئەنجامە گەیشتووە ئەم دەسەاڵتە دەسەاڵتی زوڵم و بەناحەق ڕژاویان ن
زۆرداریە، دەسەاڵتی بنەماڵە و مافیای خاوەن دۆالر و نەوتە. بەو ئەنجامە گەیشتووە 
لە چوارچێوەی ئەم سیستەم و دەسەاڵتەدا هیچ ماف و دادێک لەدادگاکان بەدەست 

 نایەت. 

ڕۆژنامەنووسان بەتەنیا مەسەلەیەکی بەسزا گەیاندن و دادگایی تاوانبارانی تیرۆری 
یاسایی و دادوەری نیە "ئەگەرچی ئەو دەزگایە لە بنەڕەتدا لە کوردستان بوونی نییە". 
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ئەوە خۆشباوەریەکی بێهودەیە هەر کەسێک پێی وابێت، لە بارودۆخی ئێستای 
کوردستاندا بکوژەکانی سۆران و سەردەشت و کاوە دادگایی دەکرێن. دادگایی ئەوانە 

نی دەستبردن بۆ هەڵوەشانەوەی سیستەمی مافیای و میلییشیای دەسەاڵتداری یا
کوردستان. چونکە ئەنجامدەران و ئەوانەی لەپشتی ئەو تاوانە تیرۆرستیە وەستاون، 

 لەبااڵترین ئۆرگانی دەسەاڵتدارەتیین، دەسەاڵتی ئێستا ئەوانن و ئەوان دەسەاڵتن.

ک ئەگەر تاوانبار و بکوژ نەدۆزرایەوە، وتەیەک هەیە دەڵێت:  هەر تیرۆر و کوشتنێ
دەسەاڵت لە پشتی ئەنجامدەرانیەوە وەستاوە. یەکەمین دەرئەنجامی ئەو دۆسیانە. 
ئەو ڕاستیەمان بۆ دەسەلمێنی کە تیرۆرەکان و کوشتنی گەنجانی کوردستان لەالیەن 
حیزبە دەسەاڵتدارەکانی کوردستان پشتیوانیان لێدەکرێت. یەکێتی و پارتی بەو 

ەهزەلەیەی لەدادگاکان نمایشی دەکەن، لە بڵندگۆی دادگاکانی کوردستانەوە بە م
 ئاشکرا ڕایدەگەیەنن: ئێمەین بکوژانی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان.

 یادکردنەوەکان بۆ چی؟

ئەمرۆش بەدوای چوار ساڵ لە تیرۆری سەردەشت عوسماندا، یادی ئەو هەر 
یادکردنەوەی ئەو ڕێزدانان و خۆشەویستی و یادکردنەوەیەکی نەریتیی و عاتفی نییە. 

وەفاداریە بۆپەیام و ڕێگای پڕ ڕیبواری ئەو. یادکردنەوەی ئەو قەبول نەکردنی جەور 
و ستەمە، یادکردنەوەی هەموو ئومێدە بەربادراوەکان و خەونە زەوتکراوەکانی الوانی 

لەتی و کوردستانە، دووبارەکردنەوەی هاواریانە لە دژی نایەکسانی و بی عەدا
 سەرکوت.

یادی سەردەشت گەورەیی ڕق و توڕەییە لە تاوانباران و تیرۆرستان و دەسەاڵتی 
شاهانەی میلیشیای و بنەماڵەیی و مافیاییان. لە یادی ئەودا بە بکوژان و تیرۆرستان 
دەڵێین: یادی سەردەشت و هاوڕێکانی هەمیشە زیندووە تا ئەو کاتەی ئێوە و دەسەاڵتە 

ەخرێنە قەفەسی تاوانباری و بە سزای عادیالنە دەگەیەنرێن. مۆمی خوێناویەکەتان د
یادی ئەوان دڕ بە شەوی تاریکی زۆردارانی کوردستان دەدات. یادی ئەوان بۆمبێکە 
لەنێو هەناوی زوڵم و زۆرداری و ئەو دەسەاڵتەی ئەوانی کوشت. یادکردنەوەی ئەوان 

 بەڵێنە بۆ بەسزاگەیاندنی بکوژان.
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دا، سۆران خەوی دەزڕێ لەشەوانی کەرکوک و کاوە دەبێتە ئێشکگری لە یادی سەردەشت
 دادگای کەالر.

بەرز و بەڕێز بێت یادی ئەو مرۆڤانەی لە پێناوی ژیان و عەدالەت و ئازادی گیانیان 
 بەخشی

 بەکر عوسمان

2014-04-30 

********                 ********                  ******** 
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 سەردەشت و هەڵبژاردنەکانی کوردستان

 

 :بەكر عوسمان

وەک الی هەمووان ئاشکرایە یەکێک لە ڕوداوە 
دیارەکانی چەند ساڵی ڕابردووی کوردستان 
ڕفاندن و تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان بوو. 
ئەو ناهەقی و ستەمە گەورەیەی کە لە 
خانەوادەکەمان کرا  بۆتە سیمبولی ئەو بێدادی 

کە دەرهەق بە هەموو خەڵکی و سەرکوتەی 
بێبەش و گشت ئازادیخوازانی کوردستان 
لەالیەن دەسەاڵتدارانی کوردستانەوە 

مومارەسە دەکرێت. لەم دۆخەدا خانەوادەی ئێمە وەک بەشی هەرەزۆری جەماوەری 
ستەملێکراوی کوردستان خوازیاری ئاڵ و گۆڕن و پێشوازی لەهەر چاکسازیەک و 

  .ئازادی و یەکسانی و خۆشگوزەرانی زیاتر دەکەنهەنگاو هەڵگرتنێک بەرەو 

 

بەاڵم ئەم ڕاستیە هەرگیز بە مانای ئومێدگرێدان بە هەڵبژاردنەکانی کوردستان و 
پشتیوانی کردن لە لیست و الیەنێکی دیاریکراو نییە لەو هەڵبژاردنەدا.  ئەم کەیسە، 

بەرتەسک  کەیسی سەرجەم خەڵکی کوردستان و گشت ئازادیخوازانی کوردستانە،
 .نابێتەوە لە هیچ مەبەستی سیاسی بەرتەسک لە هەڵبژاردنەکاندا
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بەم ڕونکردنەوەیە دووبارە تەئکید دەکەینەوە کە دەستبەرداری مافی زەوتکراوی خۆمان 
و سەردەشتی جوانەمەرگ نابین. داوای دادگایكردنی بکوژانی ڕاستەقینەی سەردەشت  

   .لە دادگایەکی سەربەخۆ دەكەین

 

 ٢٠١٣-٩-٥ 

 

********     **********       ******** 
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 لە سێهەمین ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا

 انی کۆڵنەدانە لە ڕێگای ئازادیداسەردەشت ناونێش

 

 :بەکر عوسمان

سێ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا 
جارێکی تریش سەرکوتگەریی لە کوردستان 

ماهیەتی نامرۆڤانەی خۆی پەردەی لەسەر 
هەڵماڵی و الوێکی دڵ پڕ لە ئومێدی لە ژیان 
بێبەش کرد. سەردەشت بووە ناونیشانی 
تراجیدیایەک کە سێ ساڵە خیزان و ئازیزانی 
ئەوی تیا دەژین. سێ ساڵە بکوژانی 
سەردەشت نەک تەنها ئازاد دەژین و خۆیان 
لە هەموو لێپرسینەوەیەک پاراستووە، بەڵکو 

ەوەی چیرۆکی ناڕاست و هەوڵی لە کەدارکردنی ڕابردووی سەردەشت پێ بە هۆنین
 داگیری زیاتر لەسەر ئازاردانی هەموو ئەوانە دەکەن کە سەردەشتیان خۆش ویستووە.

بەاڵم سێ ساڵ دوای ئەو کارەساتە، خۆشەویستانی سەردەشت تەنها دایک و باوک و 
ران بە دڕندەیی تاوانەکەیان، کەسانێک نین کە ئەویان لە نزیکەوە ناسیوە، تاوانکا

بە ئیسراریان لەسەر تاوانەکەیان سەردەشتیان کردە خۆشەویستی هەموو 
 ئازادیخوازان و سەرجەم خەڵکی شەریفی کوردستان. 

سەردەشت سیمایەکە کە لەسەر زەمینەی ناکۆکیەکی چینایەتی زەق لە کوردستان 
ەوەی خەرەندی نێوان دەرکەوتووە، هەر بۆیە ڕۆژ دوای ڕۆژ لەگەڵ فراوانبوون
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دەوڵەمەندان و هەژارانی ئەم واڵتە سیمای گەش تر دەبێت. ئەو پێنوسێک بوو کە بۆ 
ئازادی و مافەکانی الوە پەراوێزخراوەکانی ئەم کۆمەڵگایەی دەنووسی، هەر بۆیە لە 
سایەی سەرکوتێکدا کە تادێ گەورەتر دەبێت، هەموو ڕۆژێک لە ویژدانی خەڵکدا ئومێد 

و بەرپەرچدانەوەی سەرکوت دەنووسێتەوە. سەردەشت ناونیشانی بوێری و بە ئازادی 
بەرەنگاریە، بەرەنگاریەک کە ئەمڕۆ زۆر زیاتر لە سێ ساڵ لەمەوبەر مانا بە 
کەسایەتی و کەرامەتی جەماوەری کوردستان دەدات.سێ ساڵ بەر لە ئێستا سەردەشت 

نکارانەی کە خەونە خەونێکی بە یەکسانی و ئازادیەوە بینی، بەاڵم ئەو تاوا
سادەکانیان بە گوللـەی ناودەم وەاڵمدایەوە ئەویان کردە پاڵەوانی خەونی هەموو 

 ئەوانەی ژیانێکی ئینسانییان دەوێت.

ئەمانە ڕاستی حاشاهەڵنەگرن و هەموو هەوڵەکان بۆ گۆڕینی ئەم ڕاستیانە و 
ڵی نەزۆکن. لەباربردنی خەونی سەردەشت و سنوردارکردنی ئومێدەکانی جەماوەر هەو

بەاڵم وا دیارە دەسەاڵتداران لە ئاست گەورەیی ئەم کێشەیەدا هێندە بێ دەرەتانن کە 
دەست و پێی خۆیان ون کردووە و سیناریۆی دادگاییەکی گاڵتەجاڕیانەشیان پێ بەڕێوە 
ناچێت. ساڵی پار ساڵێک بوو تیایدا هەموو ڕیسی پیالنگێڕانی دەسەاڵتداران بۆ 

وی سەردەشت بوەوە بە خوری. کەیسێک کە لە بااڵترین ئاستدا لەکەدارکردنی ڕابردو
کار بۆ هۆنینەوەی کرابوو بە کارو هەوڵی دڵسۆزانەی ئازادیخوازان و کەمپینی دەیان 
ڕێکخراو پوچەڵ کرایەوە. دووبارە پرسیارە گەورەکە لە بەردەم دەسەاڵتی پارتی 

ەوتۆتەوە بەردەمی و بە دیموکراتی کوردستاندا، گەورەتر لە سێ ساڵێش لەمەوبەر ک
پێداگریەوە داوای وەاڵم دەکات: کوان بەرپرسانی تیرۆری سەردەشت؟ بۆچی 

 ناناسێنرێن و دادگایی ناکرێن؟ 

ئومێدی ڕزگاربوون لە چەوسانەوە و ستەم و سەرکوت لە کوردستان لە خواستی بە 
نمایش  سزا گەیاندنی تاوانکارانی تیرۆری سەردەشتدا یەکێک لە دەرکەوتەکانی خۆی

دەکات. هەر بۆیە تا ئەو کاتەی بکوژانی ڕاستەقینەی سەردەشت و پیالنگێڕانی 
دەناسرێن و لە دادگایەکی سەربەخۆدا دادگایی دەکرێن، ناو و دیمەنی سەردەشت وەک 

 مۆتەکە بەسەر سەری تاوانکاران و پارێزەرانیانەوە دەسوڕێتەوە.
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دەی سەردەشت سەرەڕای گوشارێکی لە کۆتاییدا دەڵێین کە ئەگەرچی ئێمە وەک خانەوا
سەرسامهێنەر کە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ڕوبەڕوی بووینەتەوە، دەستبەرداری 
مافی خۆمان نابین و هەمان خواست و دەعوای سێ ساڵ لەمەوبەرمان چەند بارە 
دەکەینەوە، بەاڵم دەسەاڵتدارانی هەولێر دەبێ ئەوە زۆر باش بزانن کە لە یەکەمین 

شەوە سەردەشت لەوە تێپەڕیوە ڕۆڵەی بە ناهەق کوژراوی خێزانێکی ڕۆژەکانی
کوردستان بێت، بەڵکو ئەو ڕۆڵەی هەموو ئازادیخوازان ومافخوازانی کوردستانە و 
هیچ کەس ناتوانێت دەستبەرداری مافی ئەو و خوێنی ئەو بێت. ئازادی، مەدەنیەت و 

سەردەشت دەکات، درەنگ  دادپەوەری لە کوردستان داوای بە سزاگەیاندنی بکوژانی
 یان زوو دەبێ ئەم خواستە وەاڵم وەربگرێت و ئەم مافە بەدی بێت. 

 

2013-05-04 
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 خەیاڵێکی خوێناوی

 

 :دەقی:شێرزاد حەسەن

لە چ شەوێکی تاریک و پڕلە بروسک و باران 
بوو کە گەرەکت بوو بە گەمەکانی خەیاڵێکی 

ئاگرینەوە،زستان لە ناو دڵی تەڕ و چۆڵەوانی  
 رۆحە غەمبارەکەت ڕاو بنێت ؟ 

دەبوو لە ژێر رۆشنایی لە رزیوی چرا کزەکەدا 
پیتەکان کە دەبوون بە وشە .... وشەکان دەبوون  

پەرەگراف رژانی  بەستە و رستەکانیش بە
 خوێنێک ببینیت کە لە بری مەرەکەب دەڕژا ..!

ئەی خەیاڵبازی ناموراد دەبوو ببینیت لەبڕی فاریزە و خاڵ و ئامرازەکانی پەیوەندی 
،خوێن نەخشەی خەیاڵەکەت لەسەر کاغەز پەرت دەکات،لەجیاتی نیشانەکانی 

اللێوی تەقیوو و پرسیار و سەرسورمان،پەڵە و ماکی خوێن لەسەر تەختی تەوێڵ و 
سەر سینەت دەنەخشێنیت .. نەک هەر ئەوەندە و بەس بەڵکو ئەو ماک و پەڵەی 
خوێنە دوای کۆچی سوورت لەسەر پەڕەی رۆحی هەر هەموومان .. لەنێو دڵی 
کوتراومان وەک دەم و ددان و سینەی تۆ ..بەقەد خەون و خولیا و خەیاڵە 

 ورمانت بۆ ئێمە جێهێشت ..!خوێناویەکەت نیشانەی پرسیار و گومان و سەرس

من رادەمێنم لە گوڵە سپیەکانی ناو باوەشت کە بەترسەوە گرتووتن نەکا بەدەستەوە 
هەڵوەڕێن وەک خەیاڵت ، مەگەر هەر خواوەندی عەشق خۆی بزانێت بۆ کام لەو کیژە 
خەمگینانەی ناو خانوە قوڕەکان دەتکرد بە دیاری ... وای لە خۆم و خەیاڵ خراپێ 
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بۆ هیچ کچۆڵەیەکیش نەبووبێت، لە گوینە تەنها چەپکە گوڵێکی سپی بێت  ...رەنگە
و هیچی دیکە کە بتەوێت نائومێدی خۆت لە خودی عە شق بشاریتەوە،گوڵە سپییەکانی 
ناو چنگت شەرمی الوێکی دەشتەکی دەشارێتەوە  کە تازە هاتبێتە هه ولێرێ، وەڵێ 

و کوێخا و پادشایەک  هەرگیز ئەم گوڵە سپییانە بۆ کچی هیچ میر و بەگ
نەبووە...هەرگیز...کچانی کۆشک و تەالرەکان پێویستیان بە گوڵی هیچ کوڕە 
کەچەڵێک نییە. چ دەستکرد و چ خواکردە، من پیرم و چاوەکانم کزبوون لێتەوە دوورم، 
نابینم ئاخۆ گوڵەکانت لە باخێکی پەژموردەوە هێناون کە دوا رۆژەکانی بەهار وەک 

ڕی گوڵە سپییەکاندا رەش دادەگەڕێن و هەڵدەپرووکێن،یان چەند تەمەنت لە سەر پە
دانە گوڵێکی کاغەزین ،ئاخر ئێمەی کوڕانی ماڵە هەژارەکان لەکوێمان بوو گوڵی زەرد 

 و سوور و سپی خواکوردە ؟

 دزینی گوڵێکیش یان خەونێک باجەکەی خوێنی سەرە ..

 )) باخچەی پاشا لەو بەری ئاوە ،

 وە،خێڵێ دوژمن دەورەی دا

 دەرۆم رێگام لێگیراوە،

 ناڕۆم، چاوکاڵ لێم تۆراوە ، ((

گوڵە سپیەکانت بەر لەوەی بگەنە ناو ئینجانەی دڵێک خوێناوی بوون و هەڵوەرین..! 
تۆ چۆن نەتزانی فڕینی خەیاڵ تا باڵەخانە بڵندەکانی خواپێداوەکان پێکرانی مەلێکی 

شتوون، پەنجەکانی بەرزە فڕە کە ڕاوچییە دڵڕەقەکان  کەوکوژی بۆی دانی
شایەتمانەیان وا بەسەر پەلەپیتکەی تفەنگەکان، گوڵلەیەک گڕ لە سینگۆڕکی 
بەردەدات ، خەیاڵ بەچەشنی کۆترێکی سپی دەنوک خوێناوی و بە پەڕ و باڵی هه 
ڵوەریوەوە هەر بەئاسمانەوە گەردەلولی غەرەزبێکی رەش لوولی دەدات و بەر لەوەی 

ووری چنگ قواڵپی تێیدەورکێ و دوورتر لەو خەیاڵەی بکەوێتە سەر زەوی هەڵۆیەکی س
باڵی گرتووە رووە و ئاسمانێکی پڕ لەتەم و مژ و دووکەڵ دەیبات...هەمیشە سەرکێشی 
خەیاڵزەدەی هەژاری بووە ،هەمیشە نەبوونی ڕەگی هاری و بزێوی و مل لە چەقۆ 

ئاسن سووینە.تۆ تا کوێ خە یاڵت فڕی ؟ تا کوێ ویستت لە سنورەکانی ئاگر و
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بپەڕیتەوە ؟ لە کوێوە دزینی شاگوڵێک بوو بە خولیات و شاجوانێک بەخەونت ؟ چ 
 …ئەفسانەیەک فریوی دایت

 کە لە شەققەی باڵ بدەیت و تا کەشکەالنی فەلەک بفڕیت...

 )) بە باخچەی پادشادا ورد گەڕام، خوارو ژوور

 زەرد هەبوو،بۆم چنیت، چنگ نەکەوت گوڵی سوور،

 یت بۆ شایی و  هه ڵپەرکێ ...؟((نازانم ئەمجارە دێ

پەریزادەی خەیاڵت زار دەکاتەوە و بەنازی پشکوتنی گوڵێکی دەگمەنەوە چ نازک و 
 شیرین کەالم دەچڕپێنیت

 )) نایەم..گوڵ ماویەتی بۆ سەرم سوور چە پکی !((

ویستت وەک کوڕە ئازای ناو داستانەکان کاڵوی))سەخرەجن(( بکەیتە سەرت و 
عاشقانە ببەیتەوە کە تەنیا نەتبینن و تەلیسمەکان بشکێنیت و گەمەیەکی پاسەوانەکان 

لەناو هەقایەت و بەیتەکاندا دەبڕێتەوە...وەڵی هەیهات...هەیهات...خەیاڵێکە و چ 
 ئاسان دەپێکرێیت..

 )) ناتەوێت ئەم زامی سەردڵەم لە باتی ؟ ((

اخەکانی ناو ئیتر تۆ کوژراویت و خۆش خەیاڵ و شاگەشکەی بەوەی شاگوڵی ب
 خەونەکانت بەدەم گریە و شینەوە..دوای کۆچی سوورت...

 ))هەی هاوار ! تفەنگی دوژمن پێکاتی ؟

 راکشی تاوێ سەر بنێ سەرانم

 با بگریم بۆ دلێ،بۆگوڵێ دۆڕانم !...((

هاوڕێ هەڵوەریوەکەم...وەک))دۆن کیشۆت((چ کتێبێکی شەیتانی فریوی دایت کە 
مشێرێکی دارینەوە پەالماری هەرێمە حەرامەکان سواری خەونی خۆت ببیت و بەش
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بدەیت،لەبەرانبەر دێوەکان و خێوەکانی ئەودیوی تەڵبەند و شوورا و دیوارە زۆربڵند 
و مەرمەرییەکان بجەنگیت،چ وشەیەکی پەنگرو چ رستەیەکی بوێر چ مانایەکی 

ەرێوە شاراوەی ناو رۆحە راچەنیوەکەت تۆیان برد تا ئاقارەکانی مەرگ ؟ کە لەوێند
جگە لەهاوارێکی کوژراو و خەیاڵێکی خوێناوی و ناڵە و نرکەیەکی دوای ئەشکەنجە و 
داکەوتوو لەتەک دوا هەناسەی تاساو لەسینەتدا هیچیان بۆ بەجێنەهێڵیت...هیچ...هه 

 رهیچ !

چی وای لێکردیت خەیاڵ مەستت بکات کە وا مەزندە بکەیت کە دەنێو یەکێک  
و گەش و رازاوە لە هەر چوار وەرزەکەدا شازادەیەکی لەباخچەکانی پادشادا سەوز 

خەوتوو لەسەر پێخەفی گولچندا چاوەڕێتە ؟ پەریزادەیەک کە سیحرێک وای لێکردوە 
هەرگیزاو هەرگیز بێدارنەبێتەوە ،پادشاو دەست و پێوەند چاوەڕێتن بەماچێکی 

ە ئاسا عاشقانە و حەکیمانە و گەرمی تۆ زیندوو بێتەوە و چاوەکانی دوو ئەستێر
بدرەوشێنەوە ،پادشاش دەنێو خەنی و خۆشی چاوکردنەوەی کچە 

زەرد و الرەمل وەک گوڵە مێالقە،سۆزی ئەوەت پێدەخشێت کچە   نەخۆشەکەی،رەنگ
تاقانەکەی دەقەبێڵی تۆبکات زەماوەندێکی  شاهانەت بۆگەرم بکات..! نا ..دەشتی..نا 

ەیاڵە خۆشانەوە هات،ئەی ئەفسوس تۆ زاوای بەزام کوژراو.. بەدبەختی تۆ لەو خ
فریوخواردووی دەست هەقایەت درۆزنەکان،کاڵوی)سەخرەجن( درۆیەکی 
دێرینە،شکاندنی تەلیسمەکان و پەرینەوەش لە پەرژینی دەوری بەهەشتی خوداکان 
کوفرێکی گەورە و نەبەخشراوە ! ئەومناڵە هار وهاج و بزێوە چۆن لە تۆدا زیندوو 

 بۆوە کە بوێریت بپرسێت :

 دایکە..خودا و بەهەشتەکەی وا لەکوێدا بۆنایبینم؟(())هۆ 

 ))وا لەئاسمانێ...رۆڵە شیرینەکەم((

 ))ئاخر..ئەمن حەزدەکەم بیبینم!((

 ))ناکرێت جەرگی دایە..ناکرێت..کە گەورەبویت..پتر دەیناسیت.((

ی کەمەکێ گەورەتر و  قوالنجێکی دیکە بااڵت کرد، هێشتا سمیێڵت گووگرە نەببوو، کەچ
خواوەندەکانی سەر زەمین کە ماڵەکانیان وەک چلچرا بەئاسمانەوە 



 بەرگی دووەم

175 

 

هەڵواسرابوون،سەرگەرمی عەیش و نۆش دەنێو قەاڵکاندا کەبەسەر گرد و شاخەکاندا 
دەردەوشانەوە،شەوانە رۆناهی چراخان ئەوەندە بەتین وتاوبوو کەتا گەڕەکی دۆم و 

گیز ئەو رۆشناییە نەدەگەیشتە قەرەج و پێی پەتی و دەرۆزەکەرەکان دادەرژا، وەڵی هەر
 کەالوەکان و دڵە تاریک و داڕماوەکانی ئێوە هەرگیزاو هەرگیز .

 قوالنجێکی دیکە بااڵت کرد .. 

))دایکە..ئاگات لێیە.. هەمیشە ئەوان لەبڵندایی و ئێمەش واین لەنێو کەندو 
 لەندەکاندا..؟(( 

 رە مەکە . (())خوا پێداوان کزەی جەرگەکەم.. ئەوەندە پرسیاری سەرە خۆ

 ))ئەوانی خۆشتردەوێت..دایکەبۆنەیدابە ئێمە ؟ ((

))حیکمەتی ئیالهییە...کوڕەکەم ئەوەندە بیژمۆت مەبە..جەرگم مەسوتێنە..ئەم سەرە 
 سەری خۆت نیە.داسەکنێ !((

 وای لەدایکت..رەنج بەخەسارێ...وای لەخوشکە شەرمنەکانت..هەش بەسەرێ..

ەتی کوڕە کەچەڵ دەبمە عاشقی شازادە یان ))هۆدایکە..کە گەورەبم وەک هەقای
 بەگزادەیەک ؟((

ئەوە هەقایەتە..هەقایەتیش پرە لە درۆ و شتی سەیروسەمەرەیە..فەراقە وجحێڵتر 
بوویت،بەرلەوەی لەحیکمەتەکانی ئاسمان و سەر زەمین تێبگەیت،بەرلەوەی یەکەمین 

و زمانیان  چیرۆکی پر لەخەیاڵ و درۆزنانەی عەشقێکی ناکام بگێڕیتەوە، زار
لێسەندیتەوە، کەچی) شەهرەزاد( هەزار و یەک شەو بە گێڕانەوەی هەقایەتەکان و 
خەیاڵەکانی خۆی شەهریار"ی سەرمەست کرد،شەهریار_ێک کەخوێنی سەدەها بووکی 
یەک شەوەی وەک پێکە شەڕابەکان خواردەوە، کەچی رۆحی شەهرەزادی بەخشی و 

ون و خولیا و خەیاڵەدا،مەملەکەتی خوێن سەرفرازی کرد،کەچی لەم مەملەکەتە بێ خە
و خەم،شە هریار_ێک نادۆزیتەوە شاگەشکە و بەخشندە بێت لەبەرانبەر 
حەقایەتخوانێکی خۆشخواندا..بەرلەوەی بڵێت هەبوو.نەبوو..کەس لەیەزدان و پاشا 

 گەورەتر نەبوو،،کۆتاییت هات..! 
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یەکی ئاگرین بەرلەوەی یەکەمین سێوی حەرام بخۆیت،بەرلەوەی زارت بەقسە
بکەیتەوە.. پشکۆیەک زمانتی سوتاند،لەگەل یەکەمین پرسیاری سەرەخۆرەت پێشبینی 

 دایکت هاتەدی  ..

 "رۆڵەکەم ئەم سەرە سەری خۆت نیە !"

 ئۆو..هەر وەکو منداڵە پاک و بێ نازەکەی ناو چیرۆکەکەی "ئاندرسن"هاوارت کرد ..

 "هۆ میر و پادشاکان ئەنگۆ رووتن !"

کردیت..یەکەمین گومان و پرسیار کە لە زارتەوە وەک دوو تنۆک خوێن سەرنگومیان 
داکەوتن،لەتەقینەوە و شەقژنی گوڵلەکان لەناو دەمتدا بەئاستەم و دووبەرا گوێمان 

 لێبوو

 "پادشام ئەنگۆ هیچتان لەبەردا نیە"

یەکاندەردوو هەر هەموو دەرگەوانەکان و پێوەند و شاعیرانی دەربار و یاساوڵەکان و 
ەزیر و گزیرەکان..هەر هەموو بەرگدرووە درۆزنەکانی واڵت بەدەم ژاوەژاو و هەراوە و

 دەنگیان هەڵبڕی..

 "گەورەم..منداڵە و کاڵفافە،ئەوەی لەبەر تۆدایە بەرگێکی ئەفسوناوییە !"

وای لەتۆ..وای لەتۆ کە دەتویست مندااڵنە بەدەم بای غارەوە خۆت لەبن دەست و پێی 
بشاریتەوە و سادە و ساکارتر لەرۆحی ساوات بەدەم قریوەوە هەر هەمووماندا خۆت 

 بیدرکێنیت..

 " سا بەسەری دایکم..هەمووتان ڕووتن ."

من یاخەی کراسە سپیەکەت دەبینم کەتا سەرسینەت خوێنی هەڵمژیوە، جێگەی 
کەڵبەی دڕندەیەک بەسەرالملی چەپتەوە..نا..نا..لەجێ قەپی ئادەمیزادێک دەچێت 

ڕەوە گورگێک پێکەوە بەخێویان کردبێت،برینی جێگازێک بەالی لێوی  کەلە منداڵییەوە
هەڵتەقیوت،جێ جرنووقێک بە الجانگەتەوە کە مەحاڵە بزانم کە هی کام یەكێک 

 لەدڕندەکانی ناو ئەو جەنگەڵەی پشت ماڵمانە !..
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چ خولیایەک بوو کە تاوەکو هەرێمی خەونە حەرامەکان تۆی برد ؟ چ خەیاڵێکی 
کە تۆی خنکاند و ئەو هەموو خەم و حەسرەتەی دەنێو دڵەکاندا بارکرد خوێناوی بوو 

و ئەو هەموو داڵنەی هەڵڕشتە سەرجادەکان و ماڵەکان و کواڵنەکان کەخوێن دەدەڵێنن 
.. 

وای لەمن رەج بەخەسارێ .. تۆ ئۆغرت کردو نەتزانی چەندە چاوەڕێت بووم،نەتزانی 
م لێناکات شەرمم بکەم و دوا خەتی من چیبوو کە هەتا کۆچی سوریشت وا

بیشارمەوە،تۆ بەم خەیاڵە خۆش و هەم جەهەننەمییەت منیشت سووتاند.. ئاخر 
دەکرا..دەکرا.. هۆ ئەندیشە بازی الو چاک کەمەکێ کۆچەکەت دوابخەیت، دەکرا لە 
کوێرە گوندێکی پڕ لە کوخت و کۆلیت و کەالوەی شان شکاو بەحاڵ بە پێوە وەستاو 

پێدەشتی هه میشە غەمگینی قەراج و کەندێناوە کچان و کوڕانی  چ لەبناری سەفین یان
تازە سەر هێلکە داهاتوو کە بەرلەوەی پەڕوباڵ دەربکەن،حەزبەفرین دەکەن، دەکرا لە 
قوتابخانەیەکی گڵیندا،بەرتەنگ و چکۆالنە کە دیوارەکانی ئەوەندە لەیەکتری نزیکن 

پەراسووەکانی منداڵەکان و بنمیچەکەی ئەوەندە دواکەوتووە کەلەگویندا بێت 
بشکێنن،ئەوەندە تاریک کە وشەکانی سەر تەختەرەش نەبینن،دەکرا بەو خەیاڵەوە 
خۆشە و بەو چرا داگیرساوەی رۆحت پۆلەکانت رووناک بکردایەتەوە،دیوارەکانت 
دوور بخستایەتەوە لە دەندە و پەراسووی قوتابیەکان،بنمیچەکەش کەلەوەدایە 

ەک هێلکە ناسکیان،دەکرا دەستێکی بدەیتە بەرو بروخێت بەسەر کەلەسەری و
رایبگریت،بەدەستەکەی دیکە لەسەر تەختە رەشەکە یەکەمین وانەی)خەیاڵ(یان پێ 
بڵێیتەوە،وانەی یەکەمی فرین و روانین تامەوداکانی ئاسۆی بەربەرین بەومندااڵنە 

مەالکان  بڵیتەوە کە کەم و زۆر لەسەر دەستی ژمارەیەک لەباوکەکان و مامۆستاکان و
و سیاسەتبازەکان خەون و خەیاڵیان کوژراوە،لە بڕی پەنجەرەیەکی چکۆالنە،دەکرا 
چەندین پەنجەرەی گەورۆنە دەنێو رۆحیاندا بکەیتەوە،چەندین چاوی دیکەیان بۆ 
قەرزبکەین کە وەک چاوی هەڵۆ تیژ و دووربین و وەک چاوی چۆلەکەش ئاسا کە هەر 

 چوار دەوری خۆیان ببینن .

نەهێڵیت وەک نێچیرێکی شکەستەباڵ چەند راوچییەک بیانخەیتە ناو تەڵە و دەکرا 
داوەوە،دەکرا فێریان بکەیت کەخەیاڵی خوێناوی ڕاوکەرەکان بخوێننەوە،خەیاڵی 
کوشتن و ڕاوکردن. ئەو خەیاڵ کوژانە  مەکتەب بە "جێراوگەی شەیتان"دەزانن و 
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خۆی دەزانێت دەمانباتەوە  خەیاڵیش بە گەمەیەکی شەیتانی و رەش کەتەنیا ئیبلیس
 سەر چ  مەملەکەتێکی پڕ لە کتێبە قاچاغەکان و سوورەکان .

دەکرا هاورێ وەک"سەمەندی بەهرەنگی"ی چیرۆکنووس کە مامۆستای یەکێک لەکوێرە 
 گوندەکان بوو کەتەنیا لەسەر یەکەمین وانەی"کوژرا کە تیادا وتبووی..

یە،هەق وایە هەر هەموومان پێکەوە "گەرنان هەیە،هەقە بۆ هەمووان بێت،گەرنان ن
 برسیمان بێت !."

دەکرا دووەمین وانەی تۆش وانەی )نان(بووایە،ئاخر )خەیاڵ( کەتۆی بەکوشتندا 
ترسناکترین وانەیە لەمەملەکەتی پیاوە_داهۆلەکان...داهۆلەکان بێ خەون و خەیاڵن 

ەگۆشتی تورت و . ئەو پیاوانەی مەلەکان دەکوژن بەحەواوە، بە تەنیا تەماعێک نیە ب
بەتامیان بەڵکو ترسێکە..ترسێکی کوشندە لەفڕین و باڵگرتنەوە و باڵکردنەوە 
بۆخەیاڵ . ترسە لەوەی وەک نەورەسەکەی "باخ"بە تەنیا بەرز بفریت و خۆت لە 

 پۆلە نەوڕەسی نزم هەلفڕیو جیابکەیتەوە .

داو خواردنی یان ترسە لەالدانی بزنە شێت لەراستە رێگا هەڵەتەبوون بەکوێرە رێگا
 گیای حەرام و خۆجیاکردنەوە لە مێگەل..!

 لەئاکامیشدا قۆچ شکاندن..

تۆ چۆن وێراویت خۆت بە"ئیبراهیم"بشوبهێنیت و گوایە گەرەکتە بتەکان 
بشکێنیت،لێرەدا هەنوکە "ئیبراهیم"ە کان بۆیان هەیە چەقۆ بخەنە سەر )ئیسماعیل(ە 

،کوڕەکان بۆیان نییە چاوان هەڵبێنن کان، جگە لە گوێرایەڵی بۆفەرمایشتە رەهاکان
 و بپرسن :

 "باوکە..بۆچی و بۆکێ دەمکەیت بە قوربانی ؟"

چما تۆ نەتدەزانی تۆ خۆت ئیسماعیل_یت،پرسیارێکی  وا خوێناوی یەکێکە لەکوفرە 
گەورەکان،گەرچی یەزدان هەر زوو فریای ئیسماعیل کەوت و لە بڕی خوێنی 

،وەلێ تۆ کە نەوەی پەیامبەرەکان ئەو،قوربانییەکی لەئاسمانەوە نارد
نیت،ئیسماعیل_ێکی تەنیابویت و سەد چەقۆش بەسەر گەردنتەوە سەمایان ئەکرد 
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،هیچ فریشتە یان شەیتانێک فریات نەکەوت..قوربانیەکان وان بەڕیز وەستاون و مل 
 لە موو باریکترن، ئیبراهیمەکان خۆیان تیغەکانیانەوە چاوەڕێن..!

نێک کە گێڕانەوەی باجێکی گەورەبوو..باجێک خوێنی وای لەخەونی خراپ..خەو
سەربوو،خۆتۆ"یوسف"نەبویت تاکو بلێیت،هۆ باوکە من خەونم بینی کە یازدە 
ئەستێرە و مانگ کرنوشیان بۆبردووم"کەچی بەغالەت و ئیرەیی براکانی کوێر کرد و 
..وتیان،"باوکە یوسف لەگەل خۆمان دەبەین بۆسەیران"لەو سەر بەبێ یوسف 

 راسە خویناوییەکەوە گەڕانەوە..بەک

 "باوکە..گورگ خواردی..!"

یوسف وەک تۆ نەبوو بەختی یاربوو،خوداخۆی یاوەری بوو لەبنی بیرێکەوە بۆ 
کۆشکی شاهانەی غەزیزی میسری و شەیدایی زولیخا.."یەعقوب"ی باوک کوێرایی 

 داهات ئەوەندە بگری...

ز،تۆ نەک کراسێکی خوێناوی، تۆ وەڵێ تۆ..ئەی توسف_ی تەنیا و ناموراد و ئافەرۆ
وەک یوسف_ێک کە سەدەها خەون و خولیا لەناوچاوانیدا کوژرا بن، الشەیەکی شەاڵڵ 
لەخوێنت گەڕایەوە بەردەمی باوکە،نە مەردوومەکانی سەرزەوی فریات کەوتن،نە 
تۆلەلەپشتی پێغەمبەرەکانەوە داکەوتبووی تاوەکو لە زریکەی یەکەمی زانەوە تا 

ختی پادشاهی یەزدان خۆی یاوەرت بێت...هەناسە گەیشتن بەتە
بەهەناسەت...هەنگاوبەهەنگاو..تۆکەچی تۆ..هەر بەراستی ڕەوە گورگێک لەت و پەتی 

 کردی..

هۆ فەرزندەی فریو خواردووی هەقایەتەکان، گوێ ئاگردانی داپیرە ددان کەوتوەکان.. 
کوڕە کەچەڵ  داستانەکان خشتەیان بردیت،واتدەزانی گەورە دەبیت و هەر وەک

دەکەویتە ناو مەملەکەتێک کە ئان و سات پادشا مردووە و باز هەڵدەدەن،بازیش 
لەسەر سەری کێ بنیشێتەوە تەخت و تاجی پادشا بەمیراتی بۆ ئەو دەبێت،تۆش گەداو 

گەڕیدە و رێبوارێکی وێل، بەتەماع و خەونی تاج،فریو خواردوو بە هه قایەتەکانی  
ە لەسەر سەری تۆ بنیشێتەوە، کەچی بازی تاین هەڵدرا نەنکت و ئەوە خوایە بازەک

رووەو ئاسمان،بەسەرسەری هەر هەموو حەشاماتی چەندین جار بەرز و نزم هەڵفری 
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و خوالیەوە... هەر هەمووان سەرسام و چاو لەمۆڵەق و چاوەرێ،تا دواجار بازەکە 
شی وەک تیرێك لەکەوان دەرچوو.. تیژ و هار و رووەو تۆ بەتاو دابەزی،خۆ

لەخۆت..ها ئیستا نا..ها تۆزێکی دیکە لەسەر سەری قەلەندەرێکی وەک تۆ 
 ەاڵڵتە و کچی پادشاش لەباخڵتە...دەنیشێتەوە و تەخت و تاج ح

وەلێ ئەفسوس...دیسانەوە بەختی ناپوختت نەیهێنا..بەدەرو دوور لەهەمو 
و گلێنەی هەقایەتەکانی نەنکت..بازی تاین وەک فڕندەیەکی شەیتانی و برسی بەخوێن 

چاوەکانت،بەدوو دەنوک وەشاندن چاوەکانتی هەڵکۆڵی و سۆماییت رژاو هەردوو 
گڵێنەی چاوەکانتی بەوردترین دەماوەرە لەڕەگەوە دەرهانی و فڕاندی..کوێری کردیت.. 
هەتا هەتایە تۆی بەتاریکی سپارد،تا هەنوکەش کەس ئەو بازەی نەدۆزییەوە ،تۆش 

نا و رووت و رەجاڵ رێگاکان تەی دەکەیت و بۆ گڵێنەی تا ماویت گەڕیدەیەکی وێل..نابی
 چاوەکانت دەگەڕێیت..هەزار ئەفسوس

١٣/٥/٢٠١٠ 

 سلیمانی

****                  ****                **** 
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 قەڵەمە ئازادیخوازەکەى نێو دنیایەکى تاریک ,سەردەشت عوسمان

 

  :دیار عەزیز شەریف

لە هەر جوگرافیایەکى مرۆیى بە گوللە  
وەاڵمى وشە بدرێتەوە، لەوێدا مرۆڤ بەهەموو 
مانایەک لەنێو کۆمەڵگاکەیدا لە دۆخێکى 

 خەسێنراو و ئیفلیج ژیان بەسەردەبات. 

رووداوى تیرۆرکردنى نووسەرو 
رۆژنامەنووسى ئازاد سەردەشت عوسمان کە 
لە بەهارى تەمەنى خۆیدا بوو، بەماناى وشە 

وداوێکى تراژیدییە لەنێو کۆمەڵگاى رو
کوردستانى بەهەموو رەهەندە رۆشنبیریى و 

سیاسى و کۆمەاڵیەتى و مەعریفییەکانەوە. مەرگى ئەم نووسەرە گەنجە بەدواى خۆیدا 
وێنەیەکى راستەقینە لەسەر کۆمەڵگاى کوردستانى لە باشوورى کوردستان لەسەدەى 

لە تیرۆرکردنى ئەم قەڵەمە یاخییە تازە بیست و یەک بۆ بەجێهێشتین؛ وێنەیەک بەر 
پێگەیشتووە، بەدەیان دەمامک خۆى داپۆشى بوو..چیدى دواى ئەم رووداوە خوێناوییە 
زانکۆ ناتوانێت الفى ناوەندێکى زانستى و مەعریفى لێبدات، باس لە حەرەمى خۆى 

یدا بکات، بەڵکو دەبێت رازى بێت بەو وێنە سڕکراوە و بێدەنگکراوەى خۆى کە بەبااڵ
کراوە و لەناوەوەڕا بەها مەعریفى و مرۆییەکانى لێ بەتاڵکراوەتەوە. سەردەشت 
لەرێى نووسینەکانییەوە باس لە پەتاى گەندەڵى و ئەو ناعەدالەتییە کۆمەاڵیەتییە 
دەکات کە لەنێوان تاکەکانى ئەم واڵتەدا هەیە؛ ئەو ناعەدالەتییە کۆمەاڵیەتییەى کە 

تێکە کە دواجار هاوواڵتى پلە یەک لەالیەک و پلەکانى سەرچاوەى دروستبوونى دەسەاڵ
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تر لەالیەکى تر دروست دەکات. ئەو نووسەرە گەنجە بە مەرگى خۆى ئەو راستییە 
تاڵەى سەلماند کە ئێمە لەنێو چ درۆیەکى گەورەدا دەژین بەناوى کۆمەڵگایەک کە 

یاسا  گوایە خاڵى کراوەتەوە لە چەک و زمانى چەک، کۆمەڵگایەک تێیدا هێزى
بەڕێوەى ببات نەوەکو یاساى هێز؛ شارێک کە دەسەاڵت هەمیشە بانگەشەى بوونى 
سەقامگیرى و ئاساییشى تێدا دەکات، کەچى دەبینین لەبەردەم زانکۆ و بەرۆژى روناک 
خوێندکارێک دەڕفێندرێت کە بەدواى خۆیدا تەنیا دەفتەرو قەڵەمەکانى لەسەر 

خۆى لە ئاست ئەم تاوان و زوڵمە گەورەیە شەقامەکە بەجێدەمێنێت و زانکۆش چاوى 
 دادەخات! 

ئەمڕۆ لە یەکەمین ساڵیادى تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان قەڵەمە ئازادیخوازەکان 
و رۆژنامەنووسە ئازادەکان بەنێو خراپترین دۆخدا ژیان دەکەن، رووبەرووى 

سەاڵتە سەرکوتکردن و ئەشکەنجە و زیندانیکردن و هەڕەشەى کوشتن دەبنەوە. ئەم دە
بەردەوامە لەوەى بەچاوى دوژمن سەیرى ئەو قەڵەمانە بکات کە رێز لە پرەنسیپ و 
بنەماکانى مۆڕاڵى نووسین و پەیامى کارى رۆژنامەگەرى دەگرن کە بریتییە لە وتنى 
راستیەکان و ئازادى رادەربڕین و داکۆکیکردن لە الیەنى ئینسانیبوونى مرۆڤ لە 

ز سەروەرە، بۆیە تادێت ناعەدالەتى کۆمەاڵیەتى کۆمەڵگایەک کە تێیدا یاساى هێ
قووڵتر دەبێتەوە. لەبەرئەوە لەوە دەچێت هەڵمەتى راوکردنى ئازادى و بەمێگەلکردنى 
گشت دامودەزگا مەدەنى و رۆشنبیرییەکانى کۆمەڵگا لە رووداوى تیرۆرکردنى 

ر سەردەشت عوسمان پێى نابێتە قۆناغێکى مەترسیدارەوە و بەشێوازى جۆراو جۆ
پەرەى پێبدرێت. کاتێک زمانى چەک بەرامبەر بە زمانى ئاخاوتن و نووسین 
بەکاردەهێنرێت، ئەوە نیشانەى دەرخستنى زیاترى راستیى ئاخاوتن و نووسینەکەیە، 
ماناى ئەوەیە لەو ساتەدا نووسین گوزارشت لە جوانیەکان دەکات، نەوەکو 

 بەپێچەوانەوە بێت پەردەپۆشى ناشیرینیەکان بکات. 

ە مێژووى نوێى رۆشنبیریى کوردى زۆر دەگمەن بوون ژمارەى ئەو نووسەرانەى کە ل
نووسین الى ئەوان گەیاندنى پەیامە ئەخالقییەکەى بوو بێت. واتە ئیشکردن بێت 
لەسەر پانتاییە تاریکەکانى کۆمەڵگاى کوردى بەهەموو الیەنە کولتوورى و ئایینى و 

ۆبوونى کاراکتەرى نووسەر لەگەڵ خودى سیاسییەکانییەوە؛ کە ئەمە دەگاتە راستگ
خۆی، بەاڵم بەداخەوە ئەو رۆشنبیرییەى کە رۆشنبیریى زاڵ و سەنتەر بووە، لێوان 
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لێو بووە لەو کاراکتەرە کۆیلە و ساختانەى کە ئیش و کاریان زیاتر گەمەکردن بووە 
بە وشە نەوەکو گوزارشت لە ئێش و ئازارە راستەقینەکانى مرۆڤى ئێمە بکەن. 

بەرئەوە وەزیفەى ئەم نوخبە تەقلیدییە ماکیاژکردنى ناشیرینیەکانى کۆمەڵگا و لە
 دەسەاڵت بووە. 

ئەگەرچى قەدەر کۆمەڵگایەکى دواکەتوو و سیستمێکى ستەمکار بوارى بە سەردەشت 
عوسمان نەدا تەمەنێکى زۆرى داهێنانى هەبێت، بەالم خۆ گەورەیى نووسەر زۆرجاران 

بەرهەمەکانییەوە نییە، لەمبارەیەوە دەکرێت نووسەرێک خاوەنى پەیوەندى بە زۆرى 
دەیان کتێب بێت، بەاڵم لەراستیدا مرۆڤێکى بچووک بێت، بەپێچەوانەوەش مێژوو 
نووسەرى مەزنى وەک سەردەشت عوسمانیش بەرهەمدێنێت کە لەرێى چەند دەقێکى 

ور گرێدراوى سنووردارەوە دەردەکەوێت کە مرۆڤ و قەڵەمێکى چەند مەزنە، بێ سنو
عەشقى ئازادیى نووسین و بیرکردنەوەیە. ئەو بەمەرگى خۆى ئەوەى دووپات کردەوە 
بۆمان کە مرۆڤ بەبێ بوونى ئازادى تەواوى بەها مرۆییەکانى خۆى لە دەست دەدات 

 و تێکەڵ بە مێگەل دەبێت.

 

 ەباڵوکراوەتەو ٢٠١١-٤-٤( ٧٢٨تێبینى: ئەم وتارە لە رۆژنامەنەى هاواڵتى ژمارە )
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 لو سردشت عثمان حي مع بنات كوباني يحارب داعش

 

 :عماد علی

لمجرد مقال كتبه الشاب سردشت عثمان بسخرية عن نيته لزواج ابنة البارزاني دفع حياته جراءه 

و اغتيل في وضح النهار، و القي بجثمانه في محافظة نينوى التي تأن اليوم تحت اقدام داعش و ما 

ضد المراة بالذات، يا لسخرية الحياة، يغتال شاب مجرد لكتابة ساخرة و يعبر عن يفعله هناك 

التنقاضات في حياة الشباب الكورد، بينما ياتي تنظيم ارهابي يبيض وجه من يلتزم بالتقاليد و العادات 

البالية في تصرفاته، فهل من المعقول في قرن الواحد و العشرين و تجد هناك من عائلة تحسب 

ها فوق الجميع و شرفها اطهر من االخرين من الشعب و لمجرد طلب يد احدى بناتها منها نفس

غتفر و تذهب ضحية تلك السخرية التي ال تمت باية صلة بشرف اي احد ُ  عتبر جريمة ال تُ  ي

 . و انما تعبير عن الظلم و االجحاف الذي يعيش فيه الشباب في كوردستان

لعائلة الحاكمة، المراة مسترخية ومختفية و هي تعيش مسجونة في هنا في كوردستان و بالذات عند ا

حضن عائلتها لم ترها احد خارج العائلة، ال تعرف الحرب و ما يجري فيها، و هي بعيدة عن الجبهة 

تتمتع بحياة تختلف كليا عما تعيشه االخريات، بينما اختها بالقومية و اللغة هي اولى من تحارب 

الخليقة في كوباني و تحافظ على شرفها و عفة من تبتعد عنها باالالف من اعتى تنظيم على وجه 

 . الكيلومترات

ان ما كتبه الشهيد سردشت لم يدخل في خانة التعرض لشرف و مقدسات احد بقدر ما كان صرخة 

ضد الالعدالة و الظلم الذي كان و الزال هو المسيطر على حياة الشباب و االحساس من قبل الشباب 

هم بالفروقات الشاسعة بين شباب الكورد، بين ابناء المنظومة السياسية و المالية و العشائرية انفس

المسيطرة على الحكم وبين عامة الشعب، و انه كان القلب و االحساس الصادق الذي مثل الشباب 

الجديد بما يعانون و عبر عما تعيشه اوالد و بنات القادة المتسلطين و الجاثمين على صدور الجيل 

 . في االبهة و الترف، بينما ابناء الطبقة الفقيرة الكادحة تعاني من شغف العيش البسيط

لما لم نر من بنات هؤالء القادة في جبهات مخمور و سنجار و جلوالء كما نشاهد بنات المناضالت 

ال الطالب يد ابنة الرئيس الي دولة كان يستدعي اغتي ُ  من العوائل المستبسلة في كوباني، هل طلب

ام نحن نعيش في عصر نظام الغابات . فهل مكانة تلك العائالت في العاللي و ال يمكن الحد ان 

 . يلمس ولو بكلمة و كتابة تراجيدية ام ساخرة ام جدية شعرة من را سن

نام ايها الشهيد البطل سردشت عثمان قرير العين في مثواك، و انت كنت ضحية التخلف و التعالي 
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ر نفسه مالكا لكوردستان بشكل مطلق و لم يسمح استنشاقك الهواء و التعبير بحرية، و لو لمن يعتب

تمنيت انا ان تكون حيا في هذه المرحلة و كنت ترى بناتنا الشرفاء الطاهرات في كوباني ممن 

يدافعن عن شرف الجميع و يحافظن باالخص عن من يعشن تحت كنف و حراسة الرجال، و هم 

 . هن، اي الرجال و االسوارمن يحفظون شرف

انك تستحق يا رفيق الشباب اجمل بنات كوباني، نم و االن انها الرفيقة الشجاعة المستبسلة الجبارة 

بيريفان نائمة بجانبك، تستحقان التقدير و معانقة البعض، يا ليت كنا نقدر على ان نحييكما انتما، ويا 

عنكما من هؤالء ابناء و بنات الترهات من القادة التي  ليتنا كنا في مكان بمقدرة ندع ان يذهب بديال

لم يذقو طعم النوم اال في سرير من الريش و الحياة الباذخة و على حساب ابناء الطبقة الفقيرة 

الكادحة العفيفة الشجاعة الباسلة التي تدافع عن شرف هذه االمة، ليعرفن ما معنى البسالة و الشرف 

 . في مكان الشرف و العفة

 

 

 

****                  ****                **** 
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 ورو زبڵ ؟!شق یان زمانی تهی عهکامیان، وانه

 

 شت عوسمانردهم سهلههیدی قهبۆ شه 

 :یوسف منتک

 

 نکهده وهمتهدهدێن بۆن به 
 وێی.کا ڕۆژێک وتبێتت خۆشم دهنه

 نکهدهوه دڵتهدێن بۆن به 
 شاردرابێكی تێدا حهیهبڵێسهبادا نه

 گوڵم. یرهڕۆژگارێکی سه
 ویستیخۆشه

 ندهک دهتهستکراو شهربهی بهراخ ڕێگهلی قهدارتهله 
 لالقمچی و شهر قابهنهیدهده
 ستێون، په سێوی ماڵپه لێن و لهکه ویستی لهمی خۆشهبێ ودهده

 .وهبیشارنه

ختی دبهی بهچ بوو ئێمه هرو قینهباوک ساالری وقه ه پڕ لهوقوتابخانئه ی خودایهئه
چیتری  وهکتر بڕینهخیلی و یهیی و بهرسی توڕهغیری دهبووین ، لهردهروهتیادا په

نووسمان وا نووسرابوو چاره رلههه وابوو یا ری ئێمهدهقه وهبووین ، ئهتیادا فێر نه
شق و عه کرد زیاتر لهشق دهرسی عهرانی فێری دهیاوهسیح وا فێری بوین ،بۆ مهکه

وانیش وایان فێر بوو ، بۆئهش مامۆستامان ههووتن ، ئێمهبانی چیی تری پێ نهمیهره
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بووین ردهروهوا په وهلگهمناڵدانی کۆمه ر له،هه وانیش نییهسوچی ئه کردین ،دیارهنه
 !. یهبڤه نجالی ئێمهپڕ جهم جیهانی ویستی لهشق وخۆشهعه که

 سابانوا قه
 کانیان گرتووهر ڕێگهسه

 وهستهدهقۆی خوێناوییان بهتیغ و چه
 گوڵم.یره ڕۆژگارێکی سه
 تاشنبرینی لێو داده لهتوێ توێ بزه 

 رووبرینی گهگۆرانی له
 ستێون,سیوی ماڵ پهپه لێن و لهکهوق و شادمانی له بێ شهده

 .وهبیشارنه

وێ، ڕابی خوێنی دهشه  چکێ ، ماری دلی زوحاکلێوان لێو خوێنی لێ ده ژیانی ئێمه
ڕۆی دانه قامهم شهنجێ ، بهرهی سولتان دلی دهبهبۆ نه  ستیان،ده نهبڤه شتانه  مئه
پێ به نرخهوارێکی به،شوێنهی سولتان بووهورهگه قامی باپیرهشه وهئه یهغهدهقه
مالی شا  مردهبهر بهگهستورو یاساکانی کۆشک،ئهدهله الدانه رمانی شاهانهفه

بگیرێیت ئۆبالی  وین بوونهخۆشی ئهکانی شا توشی نهوه کچهیتهدهداڕۆیشتیت ئاوڕ نه
 گرتن لێره ،وێنهس ناتوانی داکۆکیت لێبکات ستۆی خۆت کهئه خۆت به

ر نا گه،ئه یهغهدهقه م پارکه،ماچی ئاشقان له ت دابخهکه،مۆبایلهیهغهدهقه
لێی  س بۆی نییههک یهو تاڤگهشی لێو زمان .......! ، ئهدرێی سزاکهسزاده

نازانیین بچین بۆکوێ!  وهرز بۆتهرما بهی گه،پلهدابنیشێ،جێ ژوانی شاو شاژن بووه
س بۆی ت ،کهکڕین نایهنی لهمهسوته خت بوو، بۆیهی ڕۆێشت زۆر سهم زستانه،ئه
ی ، ئه بنند دهرمهرهزه ر نا کۆمپانیاکانی شاهانهگهنرخی بازار دیاری بکا ، ئه نییه
رموو ژیان بێزاریت فهر لهگهڕیگاکانمان داخراون،ئه رهموو سهین ههچی بکه ئێمه باشه

کان بڕیارهچاوێک به بێت،واباشترهتا پێت خۆش ده وهزیندان پالکهبڕۆ له
ن ناکه زیرو گزیر نقهو ، شالیارو وهستوهقیان بهکان چهبڕیاره  ، وهدابخشێنرێنه

نشینی ..........! ،زۆرێک پێویستیان نی خانهمهقیو ،تهی تهلهته ن بۆتهمیاده
روا ژیان هه  یوهبوونه ، دووباره یهن ههپشووی درێژ خایهبه
 رهڤهم دهزبڵ وخاشاکی ئه ڵکاتهه م زوانهک بهیهشابهتیشه ڕهحمه،زهختییهدبهبه
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غوباری مێژوو، مان کات به، دهلوێست نییهوونیش ههنگ ب، بێ دهی چارهڕابمالێ ،ئه
 لبژێرین یا ....!.امیان ژیان ههتێدا ماوین ک ینهین و بهم کهله

 

 .دی شاملوی شاعیرهحمههی ئه شیعره م دوو کۆپلهئه •
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 لناکێشرێم ههلهڕۆحی قه

 

 :یوسف منتک

ر رامبهبه ی کهکارییانهموو خراپهم ههبکات له تۆبهبێ ی ڕۆح مرۆڤ دهوهبۆ پاکبوونه
بێ اڵم ده، بهوهبێتهشی پاک دهستهتی هاوکات جهتی و خودا کردوویهمرۆڤایهبه

ی   -سەردەشت عوسمان  -رو خوێندکارنجێکی نووسههاری گهتای بهرهگوناهی سه
رچاوی بهچی بێت ، بهدوا قۆناعی کۆلیژی زمان  ژارێکی کورد لهخێزانی هه

کی یهشێوهی کوردستان بهوهرهدهڕفێندرێ و لهلکێشانی ڕۆحی دهکانی بۆ ههڤالههه
کردنی هاواڵتیانی واشهستی چهبهمهشی بهوهن ، دوور خستنهکهتیرۆری ده نامرۆڤانه

ر چاوی بهو لهن کهنه رهڤهم دهنێکی ئهس والیههیچ که کوردستان تا شک وگوومان له
مکی وچهکانتییهها رۆڤایهموو بههه ژ بهده فتارهم ڕهمیدیاکانی کوردی بزربێت ،ئه

 .تهر بڕین ودیموکراسیهئازادی ڕاده

توانن زاڵبن نووسان دهران ڕۆژنامهتیرۆر کردنی نووسهبه سانێک پێیان وایهر کهگهئه
می ردهداچوون ، سهلهههکوردستان ، به و خواستی ڕووناکبیرانیر ئیرادهسهبه
بکرێت ! ،  رخۆنهدهبه دیزه ئێستا،شتێک نییه وسیستمی نوێی ئابوورییه مهولهعه
ت م ودیموکراسیهلههیدی قهشه ڕابردوودا بوونه له ی کهرانهم نووسهموو ئههه

مێژووی ر وزێڕینیان لهپڕشنگدا ژین دیرۆکێکیمریش دهنهوبهوهمری مانهنه،به
موسا   بات وهاوبیریهاو خهشت عوسمان بوو بهردهمان تۆمار کرد ، سهکهلهگه
ریف ؤؤف کامیل و ودکتۆر عبدولستار تاهیر شهوڕه رو عبدولخالق معروفنتهعه

رکێکانی ژیان تادێت توندتر ، کێبه یهی هه، ژیانیش درێژه مهحه وسۆرانی مامه
توانێ ئازادی ری یاسا دهروهو سه نیانهدهژیریی وهێمنی ودیالۆگی مه بێت ،ده

 وهپێش بخات ، توندو تیژی چاو سورکردنه لگهسپێنێ وکۆمهودیموکراسی بچه



 سەردەشت عوسمان

190 

 

هەر  ر بهرامبهی بکات بهر دەسەاڵتێک ، پیادهبۆ هه زارییهمهمی ئیمڕۆ شهردهسهله
 .لماندوویانهنی ڕۆژئاوا سهالزموونی گهتاکێكی کۆمەڵگە، ئه

م موو ماڵ وگیانی تاکێکی ئههه، له دڵنیایی بنوو، ڕۆحت زیندووهشت بهردهسه کاکه
تی زایهبۆت ، ناڕه بارهرتاپای گێتی تازیهو تەواوی مرۆڤی خودان ویژدان، سه رێمههه

ربرین و مافە سپاندنی دیموکراسی وئازادی ڕادهبڕن، ڕۆشنایی چهردهخۆیان ده
 .تە ڕێگاکانی سەختە،  بەاڵم دڵنیابە ئامانجێکەو دێتەدی مەدەنییەکان ، ڕاس

 

 

*******             ********         ********** 
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 ! پەیامی سەردەشت

 

 شنروێ:

 

 دڵنیابە ، دڵم هەولێر

 بۆ ساتێکیش جێم نەهێشتوی 

 گوێم لە چرپە و هەناسەتە و جێت ناهێڵم 

 .. چاوم قەاڵ

 چاوەڕوانبە جارێکیتر لە ناختدا ،

 دەمێکی نوێ ئەسازێنم 

 .. خۆم بانگ ئەدەم

 نەورۆزی حەقت بۆ دێنم 

 : هاوڕێکانم

 کەس و دۆست و ئازیزانم 

 ژوانمان نزیک بۆتەوە ،

 کەدەستی دایکمم ماچکرد ، 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1402
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1402
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1402
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/shnrwe-2.jpg
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 ێم بن دێمە گڵکند ،چاوەڕ

 پەلە مەکەن .. لەالتانم 

 سوێند بێت بەخوا ،

 ئەوەی دوێنێ لەخەممانا پێئەکەنی ،

 ئەمڕۆ بە خەندەی سەرکەوتن ئەیشکێنین 

 .. دڵنیابن ئەیگریێنین
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 ! تابلۆ جوانترین

 

 هێمن رەئوف:

 

 نیگارکێشە غەمگینەکە ،

 هەوڵ مەدە جوانترین تابلۆی غەم بکێشی ،

 ێنەی ئەم دایکە دابنێ ڕەنگ و فڵچەکانت البە و

وەاڵمی هەرچی پرسیاری خەماویە لێ 
 دەچۆڕێ

 تۆ بڕوانە .. لە تارمایی خەفەت دەچێت

 لە قواڵیی بنی دەریای هەنسک دەچێت ،

غەمە چۆن ڕوخساری سەیرکە تۆزی ئەم 
 داپۆشیوە ،

ئەی ئەو ئاهانە دەبینیت بەبەردەوام ڕووەو 
 خودا بەرز دەبنەوە بۆئاسمان ؟

 ێنەی ئەم دایکە دابنێ ڕەنگ و فڵچەکانت البە و

 !.. کاتێ ویستت جوانترین تابلۆی غەم و نامورادی بنەخشێنی

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1338
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1338
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/daiky-sardasht.jpg
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 نیشتیمان..ت لهخیانه

 

 ورامــانــی:نــه وزاد هــه

 

 شت عوسمانردهم سهڵههیدی قهشهبۆ 

نكم كزتر ی نهچراكه نیشتیمانم بینی كزكز له 
 كز

 وهم چركهكهیه وادیار بوو له وهڕوخساریهبه
  ..ی تۆی زانی بووكۆچی ناوادهبه

  .. شیڕه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه

  ..تۆ ت لهخیانه ی پڕپڕ بوون لهو چركانهئه

 ت لهخیانه ی پڕ پڕ بوون لهنهو چركائه
  نیشتیمان

 یاساكانی خوا ت لهخیانه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه 

 تییاساكانی مرۆڤایه ت لهخیانه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه

 تی دورترمرۆڤایه بێت دور دور بن لهوان دهئه ..ییدڕنده بێت پڕ پڕ بن لهوان دهئه

 دڵسۆزی بۆ نیشتیمان ت لهرائهبه تۆش پڕ پڕ له

http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/10/043.jpg
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  ..ی جواننوسین و ووشهتۆش پڕپڕ له

  ..زانی نیشتیمانو ڕووی ناحهرهبه و بڵێسه كڵپه تۆش پڕ پڕ له

  تۆنامری هاوڕێم گیان شتردهناسه…نا…نا…نا

 ڵگریڵ ههگه تم لهكهزار كردنی بكوژانت وێنهرمهنیت بۆشه لێره ستهجه به 

  كانی تۆووشه یش پڕپڕین لهئێمه

  ی تۆی پێ گۆش كراو شیرهیش پڕپڕین لهئێمه

 زانینواز ناهێنین تا نه

 !خوێنی تۆ، چی لێ هات بۆ كوێ برا ؟ 
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 شت عوسمانردهبۆ سه

 

 :هۆرمزیارعوسمان 

ی كهكو نێرگزهنێرگزێك وه گوڵه بووی به 
وبۆنت  نگت جوانهرز،ڕهر چوار وهههستت لهده

رێنێ ! بوی زانێك ناتوه،هیچ خه خۆشه
كا و ملی خۆی دهله دان و ڕیشهكی كۆڵنهچهبه

ناوی مێژووی نوێ بهنگاری لهرهداستانێكی به
ێكی تر كوڕ گیڤاراخشێنێ ،بووی بهنهتۆ ده

ن كهمل دهی تۆ لهكهوێنه و شارهوكچانی ئه
نوێنێ بووی رزی دادهری بهئاستی بااڵت سهش لهدا،منارهزنی خۆیت پێدهاڵش مهقه
ناوت  تایهب بۆههجهستا رهی وهكهك تۆپهوەیەک، وهرفرازی بۆ نهمزی سهرهبه
دیوانی  ك لهیههۆنراوهمام هێمن به عاشقی دڵشكاو..!مێنێ ،بووی بهرزی دهبهبه

ن تهی رێبواری ماندوی ڕێ دوور، دایكی وهكا وناوت دێنێ ئهتاریك و ڕوون باست ده
، ی گواڵلهرهپهی پاكتر لهوێنێ ئهتخهتالوێنێ ودهی رۆحی خۆیدا دهناو بێشكهله
رێكت یكهت پهكهولێرهی ههرگهناوجهرۆژێك دادێ له تی بێدادی دڵنیابهكهملهمهله

مزی ئازادی ..ئەو پەیڤ و رهین بهتكهمزی ئازادی دهره ین بهتكهنێین و دهبۆداده
 سەردەست عوسمان رستانە لە دیوار و قوتابخانەکان دەنوسینەوە

موچەكەت چەندە؟ بۆ كوڕو نەوە و  ئێرە ئەم واڵتەیە كە نابێت بە سەرۆكەكەت بڵێی“ 
و حكومییەیان پێدراوە؟ نەوەكانت ئەم  ەم هەموو پۆستە سەربازیخزم و كەسوكارت ئ

كرد و ئەم پرسیارانە  ئەوەی هەموو سامانەیان لەكوێ بوو؟ جا ئەگەر یەكێك جورئەتی
 بەزاندووە و دەكەوێتە بەر رەحمەتی واڵتەكەی قەومی ئەمنی بكات، ئەوا سنووری
 انسەردەشت عوسم” ~ ئەوان. تفەنگ و قەڵەمەكانی

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=684
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You are in a country where you are not allowed to ask how much 
the monthly salary of the president is. You are not allowed to ask 
why the president gave all government and military positions to his 
sons, grandsons and relatives. You are not allowed to ask how the 
sons of the president collected their wealth. When anyone poses 
such a questions, he is accused of threatening the national security 
and his life will be under threat from writers who sold their pens and 
also from the government’s guns. Sardast Osman 

م، دوعاش كانی خۆم بكهمم تا دیداری بكوژهكهتهڕوانی كۆتاییهاتنی مۆڵهچاوهله“
م ئهم بێت. بۆیه تراژیدیاكه ی ژیانهشایستهخشن كه م مردنێكی تراژیدیام پێببهكهده

ترین چ هۆلیسۆسێكن و مردن سادهم واڵته كانی ئهنجهم تابزانن گهكهدهقسانه 
ی م رۆژگارهوامی ئهردهترسێنێت بهدهی ئێمه وهئهن كه ی تێبگهوه، بۆئهنیانهڵبژاردهه

ختی برا ك مردنی خۆمان، كاری منیش خۆشبهكی داهاتوو، نهیهوهبۆ نهئێستایه 
 سەردەشت عوسمان ~ ”.ك خۆمنهكانمه، بچوكه

I am not afraid of death of torture. I’m here waiting for my 
appointment with my murderers. I am praying for the most tragic 
death possible, to match my tragic life. I write this to let my 
murderers know that I’m not alone. I think the same was as all the 
young people in this country think. We are brave and death is a 
simple choice for us. Our only concern is that these days don’t last 
and that we are able to make changes for the next generation. My 
duty is to those who follow me – my younger brothers – not to 
myself. 
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 !.. سەردەشت وەرە

 

 :هێمن رەئوف

 

برینێکە بە ڕەچەڵەک دەچێتەوە سەر هەڵەبجە 
، 

ئازارێکە ڕێک وەکو ئەوەی سۆرانی مامە حەمە 
، 

تەپوتۆزی مەرگەساتێکی حەزینە وەک کۆستی 
 کاوە گەرمیانی ،

 حەیران .. حەیران .. الوکم ڕۆ

 سەردەشت عوسمان

***   *** 

 تۆ وەک کەسی تر نەڕۆشتی ،

 بۆیە هیچ کەسێک وەکو تۆ لە مندا نامێنێتەوەدڵشکێن بوو ئەم ڕۆشتنە 

 ئاخر سەیرە !

 دەتزانی دەبێ دەم بنێی بەدەمییەوە ،تۆ دەتزانی تفەنگێک دێتە دیدەنیت ، 
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 ەو چەندە تاڵە ،دەتزانی ئ

 چەندە بێڕەحمە ئەوکاتەی کە دێتە گۆ.چەندە ڕەقە ، 

 من تێناگەم سەیرە سەیر !  

 لەم ئازایەتییە ناگەم

 ئەم غیرەتە نایەتە ناو کەللەمەوە

 سەردەشت تو ئاسمان وەرە 

 هەر هیچ نەبێ لە خەونێکا

 فێرم بکە شارم خۆشتر بوێ لە خۆم

 ەخورێتەوەتێم گەیەنە چۆن فیشەک د

 چۆن غیرەت دەخوێنرێتەوە

 سڵنەکردنەوە لەکوێی ڕۆحمدایە؟

 تێمگەیەنە

 ؟؟چی چی چی بکەم نیشانم دە دەستم بگرە 
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 کە بێدەنگیت رەتکردەوە

 

 :شنروێ 

 

 بێدەنگیت رەتکردەوە ،کە 

 .. عەرش و کۆشکەکانت هەژاند

 ژیانیان لێ زەوت کردی 

 تۆ قەڵەمت بو بەچەک و 

 ووشەت راستی و گۆرانی گرت

 .. بۆیە مەرگیان پێشکەش کردی

***      ***     *** 

 ئەوەی تۆی شەهید کرد

 ! مەرد نەبو

 بەڵکو ترسنۆکێک بو

 .. لەمەردایەتی تۆ دەترسا

 .. ئێستاش ئەترسێت

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1332
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***      ***     *** 

 .. مەرگی تۆ

 مەرگی تەنها کەسێک نەبوو 

 بۆیە دڵنیام رۆژێک دێت 

 ئەوەی تۆی تیرۆرکرد

 ، ( بەتاوانی) کۆمەڵکوژی

 تیرۆری دەنگی ئازاد و قەلەم بوێرەکان و

 … خیانەت و  فڕاندن و دزی و گەندەڵی و

 لەدادگایەکی نێودەوڵەتی دادگایی دەکرێت 

 دەبیت و دەبیت بەیەکێکتۆش ئامادە 

  لە گەورەترین شاهێدەکان لەم کەیسەدا

 

***      ***     *** 
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 سەردەشت سێبەری بەر هەتاوی کەالرە

 

 کەالر-بەمۆ ئیبراهیم 

لێوارەکانیدا هەوای ئازادیمان  دەریایەک لە
 هەڵدەمژی

سێبەرێک بوو لەڕۆژی حەشراهەموومان  
 پەنامان بۆ دەبرد 

سۆرانێک بوو جەندرمەکانی حیزبی لە 
شەوەسورەکانیان لەباوەگوڕ گوڕەوە 

 دەتەزاند

 عەبدولخالق مەعروفێک بوو مەالکانی حیزب دەستیان نابووە بینەقاقای 

 ەداڵی پەناگەیەک بوو بۆ هەژارانبەکر عەلی بوو، ئەو پیاوەی ع 

 کاوەیەک بوو بەباوەش لە هەولێرەوە ئازادی دەهێنایە گەرمەسێر 

 ئەحمەد موختار جافبوو لەژێر چەقۆی جەنابی شێخ  

 جەمیل سائیب بوو ئەو کاتەی وشەکانی مەلیکی سلێمانی قەڵسکرد

 نالی و مەحوی بوو سەبەت توو گوێزی دەبردە جەزیرەی بۆتان 

 لەو سێوە ژەهراویە قوتاربکاتتا مەم  

 خانیەک بوو ،ویستی مەم و زینێک بنوسێتەوە مەم نەمربێت 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1321
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 شەریف پاشابوو ،ئەو وەختەی لەکۆمەڵەی گەالن کەس گوێی لێنەگرتوو 

 بەدڵشکاوی لەجیاتی ئەوی بەشەقامەکانی پاریسدا بسوڕێتەوە 

 الە هەولێرا ڕفێنراو لە پەنای گۆڕەکی حەزرەتی یونسدا شەهیدکر 

 کوڕێک بوو حەزی لەکچەکەی سەرۆک بوو ..! 

 ئا تەنها ئەو وتارە پڕ فەنتازیایەی بوو شەهیدی کرد  

 شێرکۆ بێکەس بوو ئەو وەختەی گۆڕستانی چراکانی ئەخوێندەوە

 بەختیار عەلی بوو،لەکاتی نوسینی دواهەمین هەناری دونیادا

 گۆرانی شیرین تەشی دەڕێسێی فەتانە بوو

بارێت و لەپەنجەرەکەوە سەیری تەنیای و بێ پەروای پەپولەیەک ئەوکاتەی باران دە
 دەکەی

 تەیموری تاقانەی ئەنفال بوو لەبەردەم زوڵمی دەسەاڵتا 

 میقداد مەدحەت بەدرخان بوو ، لە ژنێف و قاهیرە

 ڕۆمانی سەدساڵی مارکیز بوو 

 پایزێک بوو گەاڵکانی دەالواندەوە 

 سێبەرێک بوو لەبەردەم خۆرەتاوی بەتینی کەالرا 

 قەڵەمێک بوو 

 مرۆڤە قات و ڕیبات لەملەکانی ناو کۆشکی دەسەاڵتی ترساند 

 ئازادییەک بوو تاماوین قەرزار بارتین) سەردەشت( 
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 شتردهسه

 

 : جافمەهدی 

 

شت ردهدا سهم ڕۆژهموو ساڵێک لههه
 المان ،  وهڕێتهگهده

 ی خۆی بکاتکهردانی ژوورهی سهوهر لهبه

ردانی مێک دانیشێت سهالی دایک و باوکی که
 و ماڵی کاوه

 .. کاتسۆران ده

 کات ،پرسیاری ڕووداوی ساڵ ده

 وهگێڕنهنگالی بۆ دهتی شهخیانه

 رمیان وگهساتی کاره

 بیستێ ،وتنی کۆبانێی دهرکهخۆڕاگری و سه

 کانرۆک جاشهرمی سهباسی گه

 وهگێڕنهری بۆ دهتی هاوژینی دادوهئازایه

 ن،کهبۆی باس ده

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1279
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 آلترسهتکاران دهخیانه .. دوای ڕۆژ ڕۆژ له

 ڵترندهڵکاران گهندهگه

 کان درۆزتر ودرۆزنه

 م تر وکان بێخهرۆکهسه

 م تر بوونبێخه

 ژار ترکان ههژارههه

 رزاترقه رگهپێشمه

 بێتزاکان زیاتر زیاتر دهی ناڕهژماره

 ش بین وڵێت گهپێمان ده

 خۆڕاگر بین

 شت ،ینێ سەردهسبه

 مگینی وغه به

 وهگریانه دڵ پڕ له

 کاتماڵئاواییمان لێی ده

 تا ساڵێکی تر و

 واڵی تربۆ بیستنی هه

 المان وهتهنایه

 ماڵیاوا کوڕی شیرینی
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 موو ماڵێکیهه

 ڕاستگۆ و

 وآلتپارێزی کوردستان
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 ..بۆ سەردەشت عوسمانی نەمر

 

 هەندرێن هەورامی:

 

هەقبێژیەکەت کپ ویستیان دەنگی بڵندت و 
 کەنەوە

زمانی وشەت ببڕن و الڵی کەن و ئاسەواری  
 ئازایەتی و بوێریەکەت بسڕنەوە 

کەچی ئەمڕۆ لە هەموو شوێنێ تەنها دەنگی تۆ 
 دەبیسترا 

 باس هەر باسی ئازایەتی و بوێریەکەی تۆ بوو

کە دەکرا هەر وێنەکەی تۆ بوو بەدەست خەڵکەوە بەرز دەکرایەوە و دەبینرا بکوژان و  
 ناحەزانت لە هیچ شوێنێ نەدەبینران کەڕ و الڵ بوون ڕسوا و سەرشۆر ونبوو گۆڕیان

 

 05-05-2015 
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 ! پێیان بڵێن سەردەشت بە ئێوە نامرێ

 

 هێمن رەئوف:

 

ئەو چنگە هەڵۆ ئاسایە لەگەردنیان 
 نابێتەوە

ئەو دەنگە شەرەف شکێنە وا زوو کپ 
 ناکرێتەوە

ورگە پڕ لە  ئاگری ئازادی بە فووی، ئەو
 تاعوونە ناکوژێتەوە

  

 پێیان بڵێن تا شانەدەر نەبێ بە مەیدانی سەردەشت

 تا باڵە خانە بەرزەکان نەبن بە ماڵی منداڵی شەهیدەکان

 تا داهاتی تااڵنکراو نەگەرێتەوە خەزێنەی هەژارەکان

  سەردەشت لە ووتن ناکەوێ

 پێیان بڵێن

 هەرچی لۆتی دەنگ ڕەنگینە

 ار و لەبشیرینەهەرچی شاعیری دەرب
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 هەرچی قەڵەمی زێڕینە

 هەرچی زمانی خوێنینە

 هەرچی دەستی خوڵقێنەری کوشتن و زام و برینە

 کۆکەنەوە و شەڕی پێکەن

   ناتوانێ سەردەشت نەویی کات

 پێیان بڵێن ئەو سەردەشتە هەر دێتەوە

 بە تەورێکی زیوینەوە 

 ..بتی بەتاڵی سەر شاشە و بڵندگۆکان تێکدەشکێنێ و حەق بۆ حەق دەگەڕێتەوە 
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 ..سەردەشت

 ئامانج وەرتى:

 هەموان هاتین بۆ پرسەکەت ..سەردەشت

فریشتەکانى ئاسمانیش ماتەم گێڕبوون ئاى 
 .. سەردەشت تیرۆکردنت چەند بە ئازار بوو

تەنانەت لەدەنگى قاسپەى کەویش ئاوازى غەدر 
 بەدى ئەکرا 

ئاسکە ئاڵتونیەکانیش لەودیو چیاى 
ئەبەدییەوە کۆڵێک گلەیى و خەمیان بۆ خاوەن 

 شکۆى شار نارد

مندااڵنى الدێش لەوپەڕى سنورى نێوان زەوى و ئاسمان فرمێسکى توڕەییان بۆ 
 قەڵەمەکان ڕشت

 ڕۆحت شاد کاکە سەردەشت، ئێستا ئێمە هەموومان سەردەشتێکین

 دڵنیابە خاڵێک دەخەینە سەر وشەو ڕستە نەوتراوەکانى تۆ 

 تۆ کە نەتوانى تەواویان بکەیت،

 ئێمە ئەگەر نەبین بەتۆ هەوڵى تەواوکردنیان دەدەین

 !…ڕۆحت شاد ئازاترین قەڵەم، ئەى بوێرترین کوڕى شار

5 / 5 / 2014 
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 !!!……پەیامێک

 

 :خالید شەیدا

 

  …دوێنێ شەو 

 لە شیرینی خەو بووم سەردەشتم لە خەو بینی

 جڵوبەرگێکی سپی پۆشیبوو لە ناو باغێک 

لەسەر کورسیەکی سپی دانیشتبوو قەڵەمێكی 
بوو بە ڕەنگێکی سپی لە سەر سپی لە دەست 

پارچە پڕۆکێکی ڕەش شعیرێکی تازەی 
 دەنووسی کە لێ نیزیک بوومەوە هەواڵم پرسی

پێ وتم ئەم پەیامەم بگەێنە نامەوێ چیتر یادم بکرێ ئیمرۆ یادم دەکرێ ڕۆژێکی  ..…
تر بەیانی زوو لە بیر دەکرێ با ئەوانەی خوێنی منیان ڕێشت منیان خەڵتانی خوێن 

 کرد

نەهێڵن چیتر بە ئازادانە بگەرین با بیاندنە دادگا و با پەتی یاسا بکرێتە ملیان با  
 هەڵبواسرێن

04.05.2015 
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ئێستا لەهەر ” سەردەشت“،بۆ هاوسەری خۆشەویستم …دەردە دڵێیەکانم 
 ”ساڵو“جێگایەکی 

 

 :الوست ئەمین

ساڵو ئەی بەهاترین و بەنرخترین بێ 
، … وێنەترینی،سەرزەمین و ئاسمان ساڵو

 .… نوری چاوەکانم

ئەمڕۆ پێنج ساڵ ، بەسەر ڕفاندنی تۆدا 
ئەمڕۆ  . تێدەپەڕێت ،لە الیەن باوکو براکانمەوە

پێنج ساڵ و چەند مانگێک تێدەپەڕێت ، بەسەر 
ئەو  … ”من“بۆ ” تۆ“نامەی داخوازی  یەکەم

ڕۆژە خۆشترین ڕۆژی ژیانی من بوو ، کە ئێستاش تاکە هیوایەک و خۆشییەک بۆ من 
، تۆ ” هاوسەری “من لەو ڕۆژەوە خۆم بە  … مابێت ، خوێندنەوەی ئەو نامەیەتە

دەزگرانی تۆ ، لە دەستی ” ئەڵقەی“هیچ شتێک و هیچ کەسێک ناتوانێت  … ئەزانم
 هیچ شتێک و هیچ کەسێک بەقەد تۆ ، الی من گرنگ نیە و بەهای نییە . ێتمن داکەن

ئێستا  … لەو ڕۆژەوە من ، تۆم قبڵ کردووە و خۆم بە بەشیک لە رۆحی تۆ ئەزانم .
چەند ڕۆژێکی تۆ هەواڵی مەرگی تۆم  … بێ تۆم و منیش لە چاوەڕوانی دیداری تۆدام

ت کردووتەتە پەنجەم ،دایناکەنم کە بە خوێنی خۆ” ئەڵقەیەی“ئەو  !!!… پێدەگات
لە چاوڕوانی مەرگی خۆمدام ، تا بە تۆ شادبم و بۆ هەتا هەتایە  … بەڵینت پێدەدەم

هیچ هێز و کەسێک نەتوانێت  …پێکەوە ،ئاسودەی فەراهەم کەین و بە ئاسودەیی بژین 
 ئەو خەونەم بۆ بێنێتەدی” نامەیەم“ڕەنگە باڵو کردنەوەی ئەم  . لێکمان دابڕێنێت

، دوواجار ئاسودە بووم و دڵنیابووم ، نامەکەی کە بە … سەدەشت ئازیزی من !!!…
 . گەرووی ڕووناکی پاساوانێکا بۆم ناردبوویت بەدەستت گەیشتووە و خوێندوتەوە

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1157
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1157
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1157
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/last-amin.jpg
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بەاڵم وەک هەمیشە هەر لەسەر یاخی بوونی خۆت بوویت و داواکاریکەی منت 
بە تاوانبار ئەزانم ، نازانم و  خۆم … قبووڵنەکردووە . منیش شانازیت پێوە ئەکەم

 !!!ناتوانم قبوڵیبکەم ، باشە من لەوەزیاترم پێنەدەکرا ژیانی تۆ ڕزگار بکەم ؟؟؟
ئاخر ئێمەی  … بڕوابکە ئامادەبووم خۆم بکەمە قوربانی تۆ ، تا گیانی تۆ بپارێزم

ەزران لەناو کۆشکە گەورەکاندا ، ئازادیمان لێسەنراوە . بە ه” کچان و ژنانی بارزانی“
ئیین ” دەیان شورامان بە چواردەوردا کێشراوە بە ناوی  …پاسەوان چواردەور دراوین 

کچان ” کۆشکی مردووەکانە بۆ “ئێرە  . ” .…و مەزهەب و عەشیرەت و بنەماڵە و هتد 
 باشتر نەبوو من بکوژن ،تا تۆ بە ئازادی بژیت ..؟ سەردەشت نوری چاووم . ” و ژنان

” صددام“باوکم بڕیاریدابوو لە ” وە خۆشئەکەم و ئەڵێـم ، جار جار دڵی خۆم بە…
کەواتە منیشیان بکوشتایە هەردەبوو  . ”عودەیی و قوصەی“بچێت و براکانیشم لە 

تۆش بکوژن . واتا تیرۆرکردنت حەتمی بوو . هیچم لەدەست نەدەهات بۆت بکەم . 
ۆ دەکەن تا بە حسابی مرۆڤبوونمان ب” کچ و ژنانای بارزانی“هەربەڕاستی بۆ ئێمەی 

ئەوان چێژ  !قسەمان بکەن ، ئەگەر لەسەر خواستی خۆمان داوای مەرگیشمان بکەیت ؟
کوشتنی تۆش بەشێکە  . لە چەوسانەوەی ئێمە دەبینن ، نازانم بۆ ؟! بەاڵم ئیدی وایە

، بەڵێنت پێدەدەم من لە کچەکانی … سەردەشت رۆحی من . لەو ئازاردانەی باسم کردن
من لەو ڕۆژەوەی لە دایک بووم و  . وە تاکە شتێکە کە پێمبکرێتنچم . ئە” صددام“

حەزم دەکرد کچی فەقیرترین دایک و باوک  . چاوم کردۆتەوە ، بە دیلی لە دایک بووم
حەزم  … بوومایە و منیش وەک زۆرێک لەو منااڵنە ژیانی مناڵی خۆم بەسەرببردایە

وەک زۆرێک لە کچانی  … دایەدەکرد منیش لە خوێندنگا داڕماوەکان ، خوێندنم بخوێن
چوار نامە و چوار زەنگی  … والتەکەم ، بجومایەتە زانکۆ و لەوێ تۆم خۆشبویستایە

چوار ماچ و چوار دەستبازیمان  … تەلەفۆن و چوار چونە دەرەوەمان پێکەوە هەبووایە
 … دەستت بگرتمایە و بە هیمنی بە گوێما بتچرپانایە خۆشم ئەوێیت … هەبوایە

من زیاتر لە هەمووشت و هەموو  …من ئازیزم ” اوارێکی بەرز بمووتایە منیش بە ه
، من دەزانم بۆچی … سەردەشت ژیانی لێسەنراوی من ..… کەسێک خۆشترم ئەوێیت

 . ، منت هەڵبژارد” کچانی واڵت“لەناو هەموو 

تۆ دەتویست من ڕزگار بکەیت وانییە ؟ تۆ دەتویست منیش بۆن و تامی ئازادی و عیشق 
سەردەشت  ..…… وانیە ؟ دەی ئەوە بە ئێمە ڕەوا نابینن نا…و خۆشەویستی بکەم 
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رۆحم ، گیانم  … بیرت ئەکەم. …، بە قەد هەموو دنیا خۆشم ئەوێیت .… گیانی من
هەموو نامەکانتم وەک ناوی خۆم  … ، هەستەکانم ، حەزەکانم ، تۆیان ئەوێت

لە ناو پێکی ژەهراویدا ، هەڵم گرتوون . کەی  … لەبەرە ،ڕۆژ نییە نەیان خوێنمەوە
مەرگێکی ترژیدیایم “ئارەزووم بوو ئەیان خۆمەوە ، بەو هیوایە ببێتە هۆی ئەوەی 

وەک ژیانە تراژیدیاییەکەم و مەرگە تراژیدیاییەکەت و ژیانە تراژیدیاییەکەت 
، نامەوێت بەم نامەیە ئازارت … سەردەشت خۆشەویستە تاقانەکەم . ” ەخشنپێبب

 سەدان پاسەوانیان لەسەر زیاد کردووم … بەم ، چەندیان دووایی تۆ ، ئازار داووم
بەڵێنت  … سەدان جاسوسیان بەسەرمەوە داناوە ،بە جۆرێکی چڕ چاودێریم ئەکەم …

ە گەرووم بە جیهان بڵێم ، سەردەشتم هەلێکم بۆ ڕێکبکەوێت ڕابکەم و پڕ ب” پێدەدەم 
هەموو شتێک بکەم ”بەڵێنت پێدەدەم ، . ” خۆش ئەوێت و باوکو براکانم تیرۆریان کرد

کەم شەو هەیە لە ناو  .“ و هەموو ڕێگایەک بگرمە بەر لە پێناوی ئەوەی بە تۆ بگەم
کەم  باوەڕبکە !… قوواڵیی خەومدا ، دەستەکانم هەست بە گارمایی دەستەکانت نەکەن

زوو هەڵدەستم دەزانم  … شەو هەیە، تۆ باوەشت پیام نکردبێت و هەستم پێنەکردبیت
بروابکە  . تۆیت ، بەاڵم دەسترسم لە خەویشدا تۆم پێ ڕەوا نەبینن و تیرۆرت بکەن

لەم ڕۆژانە لێیاندام ، بە دەم گریانەوە لە سوچێکی ژوورەکەمدا ئەگریام ، تۆ هاتی 
ئاگات لێمبوو سەد جار ئاوڕم بۆ  … ، هەستم پێتکردو دەست خستە سەر شانەکانم 

” هاواشەوە “ئەمالو الم دایەوە ، ئاخر گوڵم ئەمانە دڕندەن ، دڕندە ، فیشەک بە 
ڕۆحت هەمیشە لەگەڵمایە جێم مەهێلە ، تا  !!!… ئەنێن ، خۆشی بە ئێمە ببەخشێت

 …ەکەم ماچت ئ …بە دیدارت شاد ئەبم و جەستەمت تێ ئەئەڵێنم و بۆنت ئەکەم 
ئەوکات نامەکان ڕاستەوخۆ بدەرە دەستم ، ترسێک نیە و دڕندەیەک بوونێک نیە . 

خۆشەویستم لەسەر دەرگای  . کەس ناتوانێت ئاوێتە بوونمان لێبسەنێت
تکایە دوودڵ مەبە لە هاتنم و بێزار نەبیت لە  …چاوەڕێمکە ” پەرستگایەک“

زۆر لەوە زوتر پێتدەگەم کە چاوەڕوانی بکوژەکانت بوویت . لەوێ  …چاوەڕوانیت 
، زۆرم هەیە بۆ … سەردەشت دڵم … ئەدۆزینەوە ”خودا“پێگەوە لە ئاوێتە بوونێکا 

تکایە بمبورە ، بڕوابکە من  … ئەمەوێت هەڵیانگرم و لەگەڵ خۆتدا پێت بڵێم …وتن 
 …بۆنت ئەکەم  …اچت ئەکەم م . نە تاوانم هەیە و نە هیچم پێدەکرا ڕزگارت بکەم

 … ناتوانم لەوە زیاتر چاوەڕێ بم ، تا بە دیدارت ئەگەم … بیرت ئەکەم
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 بارزان 05-05-2015

کچی مسعود بارزانی ئەو باوکەی نەیهێشت کچەکەی بە ئاسودەییکەسێکی خۆشبوێت 
 . و چێژ لە ژیان ببینێت
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 قەڵەمەکەم دەگریا

 

 :هیوا ناچار

 

چەند ڕۆژە قەڵەمەکەم گوڕووی بەستووەو 
 !نانووسێ

 ..چەند ڕۆژە قەڵەمەکەم قوڵپ قوڵپ دەگریا

 ..ئەوەندە پەرۆش دەگریا

 ..هەندێ جار منیش دەخاتە گریان

 قەڵەم دەمەوێ چەند ساتێک بنووسم؟ئەی 

 ..قەڵەم بێ دەنگەو هێواش هێواش

 ..هەرقوڵپ دەداو هەردەگریا

 ..شەوهەڵسام و چوومەالی قەڵەمەکەم

 !بەاڵم قەڵەم بەفرمێسک ئاماژەی بۆکردم

 ..نا، لێم گەڕێ بابگریم-گوتی نا

 ..لەتەنیایدا دەمەوێ ئارام ئارام بگریم

 ..منیش جێمهێشت و کاغەزەکەم

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1143
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/Hiwa_Ali.jpg
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 !بەنابەدڵی بردەوە بۆ ژوورە خەفەتبارەکەم

 !بێئەوەی یەک پیت بخەمە سەرکاغەزە سپی وسۆڵەکەم

 ..چەند ڕۆژە کاغەزەکەم هەر سپی دەچێتەوە

 ..هەرلەچاوەڕوانی گریانی قەڵەمەکەمە ژیربێتەوە

 ..کاغەزە سپیەکەم

 ..جگە لە کەمێ ڕووناکی بۆتاریکی ژوورەکەم

 !وەکو جاران چیتر نابەخشێ، چیتر ڕەش ناپۆشێ

 ..ئەویش خەریکە لێم زیزدەبێ وەکو قەڵەمەکەم

 !خەریکە لێم بتۆرێ

 ..چونکە چەند ڕۆژە ڕەشی ناکەم لەسەری پیتێ

 ..ئەی قەڵەمەشیرینەکەم تکات لێدەکەم چیتر مەگری

 ..ئەوەتا کاغەزەکەش لێم تۆراوە

 !چیتر هاوڕێیەتیم ناکا بەبێ تۆ

 ..ئای چ پەرێشانە دڵی من چەند ڕۆژە

 ..قەڵەم لەمال دەگری و کاغەز لەوال تۆراوە

 ..منیش خەریکە بێچارە دەبم لەم ناوە

 ..تکاتان لێدەکەم ئاشتبنەوە لەگەڵم

 !تکا قەڵەمە ڕووح شیرینەکەم
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 !من چەند دەمێکە بەتۆ دەنووسم

 ..چیتر قوڵپ مەدەو پیم بڵێ بۆچی دەگری

 !بۆ چەند ڕۆژە تۆراوی لەمن و نانووسی

 !ئا بیرم کەوتەوە

 ..ئێستا دەزانم بۆچی دەگری

 !دەگری” قەڵەمە ئازاکە”بۆیادی 

 

 ..ئەو قەڵەمەی دەینووسی

 ..ئەو قەڵەمەی دواجار

 ..لەسەر نووسین

 ..گیانی خۆی بەخشی

 !ئەی ویژدانی ساردو سڕ

 !ئەو قەڵەمەت بۆ لەنووسین خست

 !ئەو قەڵەمەت بۆ جوانەمەرگ کرد

 ..جگە لە نووسین

 !سووکە چی بوو؟تاوانی ئەو قەڵەمە ڕووح 

٣/٥/٢٠١٥ 
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 بۆ سەردەشت عوسمان

 

 :بنار کەولۆز

 

ی نگی ماڵئاوایی ئههێشتا زوو بوو،بۆ زه
 ی ئازادیفریشته

هێشتا زوو بوو،کشان بۆئاسمان دواین  
 یبده م شارهله ناسههه

 تزانی ..ترس دهتۆی چاو نه 

 ندی ماوهنت چهمهته ردهقه به 

سنوری  یهسێک ههکه م ژیانهخوا له له بێجگه 
 ! بۆژیانت داناوه

 م بووڵهستت قهکی دهی چهئازاکه تۆ ئازادیخواز ،تۆ شێره

 نوسی تۆی نووسی بوومه خوێناوی بوو، دوایین چارهڵهو قهئاخ له 

 بوو کۆت نه زت بهک بوی حهیهتۆ باڵنده

 بوو !وا نهئازادیش بۆتۆ ڕه

 ک بوویهگولهت بهوهاڵم دانهت وهکهمهڵهقه هاوار کردن بۆ ئازادی به 

  هوکردهشت نهرده، ئامێزت بۆ سهوهک نیشتمان کوێربیتهده 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1264
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/bnar-kawloz.jpg
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 وهت بۆ خاک و خۆڵی خۆت بردهئازاکه ک شێرهیانی وهده

 لێک زوو بووگه م کۆچه،بۆ ئه ختهم ناوهجێت هێشتین به به 

 ڕبوویان کهئاست هانای تۆ گوێچکه ی لهوانهزار بن ئهرمهشه 

 ق ڕژا  ؟!ناحهشت بهردهخوێنی سه کوێ بوی که تۆ له ی خودایهئه 

 کوێ بو ؟! اڵت لهسها دهکوا یاس

 ڵگیرا ..!ر دایک ههبه له ڕۆڵه که 

 اڵم،تۆ ڕۆیشتی به 

 دا و گڕئه ناخی دڵدا بڵێسه له کهیادت پشکۆیه

 بیربکا ..سێ تۆلهر کهبۆهه تهمری خیانهر نهدا ههستی ئێمههه تۆ له
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 هۆنراوەیەک بۆ شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسمان

 

 :خالید بایەزیدی

 

پێشکەشە بە شەهیدی قەڵەم سەردەشت 
 عوسمان

کازیوەی بەری بەیان مانگیان  -1
 راکێش برد…راکێش

ئاسمان بەریژنەوه باری ، ئه ستیرەکان له 
 بوونه ماسی …دەریا …قاپی ئاسماندا دەریا

..  

2- 

گەر بمەوێ ماچت کەم ، هەزاران ماچ له نیگاماندا هەڵدەوەرن، گەر بمەوێ دڵمت 
پێشکەش کەم هەزاران دڵ لەرێگای خۆشەویستیماندا لە لێدان دەکەون ، گەر بمەوێ 

 ! شەویستیمان لەسەر پەتی سێدارە هەڵدەواسنگیانەکەم خۆ ! تۆم خۆش بوێت

3- 

لەباخجەیەک گەڵەکان یەکە یەکەیان هەڵوەرین ، تەنیا گوڵێک مابو ئەو گوڵەش 
 دایکێک بۆ سەر گۆڕی رۆڵەی شەهیدی دەویست

4- 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1304
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پاروه نانێکت هه رگیز ناگاتە  …له بەرچی ئه سوڕێتەوە ؟ کاتیک که !ئه ی ئاش
  ! دەستی منااڵنی هەژار و برسی

5- 

چەکەکان ناهێڵن تەنیا ساتێکیش ، پێکەنینەکان لەسەر لێوی جیهان بنیشن ، هه 
تەرمی پێکەنین هەمو رۆژێک لەسەر شانەکانی جیهان بەرەو گۆرستان  …ربۆیه

 !..بەڕێوەیە
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 !.. سەردەشت کوژرا،هەولێر سەربڕا

 

 زانا حسێن:

 

 کە سەردەشت کوژرا هەولێرم کوژرا

 پەپولەترین مرۆڤ خوێنی لێ رژا

 شەهید سەردەشتم شەهیدی زیندوو

 شەهیدی قەڵەم بەدەستی مردوو

 بەرۆژی رووناک لە باوەشی خاک

 قەڵ و داڵ هاتن کردیان بەخۆراک

 لەناو کچان و کوڕانی زانکۆ

 ئەنفالیان کردی ئای شەهیدم رۆ

 ئەی دەسەاڵتی بەناو دەسەاڵت

 بۆ کوێت برد سەردەشت خونچەکەی واڵت

 ئاخر پێم ناڵێن چۆن دەربازتان بوو ؟

 لەو هەمو بازگەی سەردەشتان پێ بوو

 ان کەن دەژینبۆیە بزانن قڕم

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=269
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=269
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=269
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/08/018.jpg
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 هەمومان دەڵێین،هەمو سەردەشتین

 سەردەشتێکتان کوشت هەزاران سەردەشت

 !.. لەدایک بوون و قەڵەمیان لەدەست
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 !بڤه

 له یادی سەردەشت عوسماندا

 :مصلح ریبوار  

 

 !نەکەی   بڤه!

ئەمە روونترین پەیامی چاوەشی چوغەلەبەره  
به پەیکەری له خوین گەوزاوی سەردەشتا 

  .ئاراستەی من و تۆی دەکا

  !بڤه! نەکەی

  !نەکەی پەردە لەسەر دەغەلی و تااڵن هەڵماڵی

نەکەی باسی چاڵە نەوتی پەیکەری کارگەر 
  قووت دەر،

 مناڵی بێ ناز و نەوا ژنی سووتاو، 

 هەلاڵی دەی !لە «دوعا»درامای 

                                                                      ئەگینا چی ؟؟ 

                           ئه گینا قوزلقورتی مەرگ..!

 الر بروانیته گیرفانم   چاوێک»دەڵی:  

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=713
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=713
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=713
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     هەر ئەو بەاڵی به سەردێنم  

 به سەر زاری سەردەشت عوسمانم هێناوه  

  !ئازادی به زنجیرەکانتا هەڵ بڵێیی

             ئازادی ئاوازی رەنگین 

                      بۆ قوفڵ و نەڕەی زیندان و پۆستاڵی چاورەش دابنێی 

 دەنا قسەی زلتر لە زار؟!

   !وسکوت ! قور و قەپ ! دەنگ نەکەی   !بڤه! نەکەی 

 بەاڵم پەیکەری نەبەزی سەردەشت عوسمان  پەیامێکی دیکەی پێیە 

 دەڵێ : ئەوان هێڵی سووری بڤەی خۆیان بە خوێنی من نەخشاندووە

 ئەفسانەی ) تۆ خۆش و من خۆش (گەیشتە خاڵی کۆتایی

 دەڵێ : من نەمردووم و چەکی گەلێک بەهێزترم پێیە 

 بەهێزتر لە گوڵلە گەرمەکانی نیو دەمم !

 ەن مەکەن و یەکگرتوو بن !بۆیە شیو

 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

227 

 

 

 

 ڕەنگاڵەی خەم

 

 :دڵشاد بەرزنجی

 

 بۆ )سەردەشت عوسمان(

 ( شەهیدی پەپولە غەمی گوڵە ووشەی نیشتمان )

 لە زەردەی لێوەکانتا

 لە ڕەنگاڵەی خەمەکانا

 بااڵی ژانێک سەوز دەبێ

 بۆ خەندە دزراوەکانت

 فرمێسکە گوڵ

 گوڵی پشکۆ ئەوەرێنێ

 هۆ ئازارە سڕبووەکە

 لە دەمی زەنگی سپێدەی

 هەر وانەیەکی نوێ دا

 دڵی بەرپرسێک
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 ئەلەرزێ

 نەکا کچە ساویلکەکەی

 لە باخچەی زانکۆیەکدا

 ۱ببێ.........  عاشقی سەردەشتێک

 نەکا وانەی ئەمەکداری

 نیگای مەست و بێ گوناهی

 لە ووتاری هەفتەنامەی

 ڕۆژنامەیەک بئاڵێنێ

 لێی تێر نەبێ

 خەندەکانت لە گوڵزاری

 بەهەشتەوە

 بە زیندویی و بێ باکانە

 لە ڕۆحی کۆچبەرەکاندا

 هێشتا ئەژی

 تێشووی سەبر

 بە پشتوێنەی ژانیانەوە

 هەڵئەواسێ و

 تەوێڵی مێژووی خیانەت
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 بەر تف ئەدا و

 جارێکی تر لە قوڕە ڕەش

 هەڵئەسوێ

 لە ئاهو نزولەی دایکان

 ئاسمان چەمەرەی غەزەبی

 لە بااڵی کۆشک و تەالر و

 لە ئارەزوو

 لە سازانتان

 ۲بئاڵێنێ ....... 

 ( ە م۱تاکو ئەو ژمارە )  ۲٠۱٤ئەم شیعرە لە ساڵی 

 (۲نووسی لە ساڵیادی شەهید بوونی دا ژمارە) 

 ئەمساڵ پێشکەشە بەو الوە ئەمەکدارەی نیشتمان و

 . ووشە و خۆشەویستی و حەقپەرست

 

 ٣١/ ۸  /۲٠۱۵  

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

230 

 

 

 

 بۆ سەردەشت عوسمانی جوانەمەرگ

 

 :ڕەواندوزیبەڵێن 

 

 کاتێ که تۆیان ڕفاند
 شەرەفی ده سەاڵت و

 مافیای واڵت
 هەروەك و سەگ 

 له ئاوه ڕۆیی بەردەم مااڵن
 ئەخوالنەوه و ئەیان لووران

 کاتێ که تۆیان ڕفاند
 شار بێ میرو بێ حاکم بوو

 ووشەی تازەی له دایك بووش
 وەك پەیامی ئەوسای عیسا
 ڕاپێج کراوی شیر و تیر بو

 دانبۆ لە خاچ 

 کاتێ که تۆیان ڕفاند
 پایتەختەکەی قه اڵو منارە 
 یان به وتەی دوبەی خۆیان
 له ژێر تۆز و غەڵبه غەڵبی 
 دز و جەردەی عەلی بابه و
 چل دزان بوو بۆ شای دزان



 بەرگی دووەم

231 

 

 کاتێ که تۆیان ڕفاند
 بکوژەکانت ویستیان 

 په نجەکانت یەکه یەکه بقرتێنن
 ئەو پەنجانەی پێنوسێکی 

 ووه شانبوێرو تیژیان کردب
 بەاڵم نەیان زانی

 له شوێن هەر پەنجەیەکی قرتاودا 
 هەزاران پەنجه دێته ڕووان 

 کاتێ که تۆیان ڕفاند
 لەم الو لەوال نەفرەتی گەل 

 بوو به وێردی سەرگۆی زبان
 لە تەك شاری قەاڵو منارە

 پەیامەکەی تۆیان گەیان
 دڵ و قیبلەی کوردستانیش
 دەستە و ئەژنۆ له زیندان

 ی گوڵ ڕێژ کردیدوا مەنزڵ
 لەتەك ژووانی کاکه سۆران

 
٢٠١٣/٥ 
 سوید
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 !کوێی؟ دایکی نیشتمان له

 

 ریمی:لی کهعه

رد و و بێگه ورهگه ندهوهر چاوانم ئهبهتۆ له
کفری  ستم، بهرهتپهده مێژساڵه پاکی، له
ر بڵێم تۆ خودامی، دینمی، ئاینمی، نازانم گه

 !بوونمیو نهویستمی، تۆ بوون خوشه

ی زنجیری زڕه دیسان گوێم له ند رۆژێکهچه
کانت ی زنجیره، نازانم بۆ زرینگهست و پێتهده
ئازارن، گوێ  جاران به زۆر زیاتر له مجارهئه
ت کهی نیشتمانهشهم بهرن، جاران لهڕ کهكه
ندیان ی و کۆت وبهکێشارانت رایان دهشی داگیرکهکانی ترت دێوی رهشهموو بهک ههوه

 .کردبووی

ڵ گه ، درۆت لهرگ کراوهمهکی خوێن شیرین و روح سوکت جوانهیهرۆڵه ند رۆژێکهچه
 به ندهوهئه چوار رۆژه وهاڵم ئهمناسی، بهده ناوم بیستبوو و نه رگیز نهم و ههناکه
 ڵکو لهر من بهبهنیا لهتهنهی ناسهوه ههواندۆتهیان لێ رهبزه یانهردی و بێبزهنامه
م تاوانی چ بوو بۆچی بهر دێنم و دهرچی سه. ههکانت بڕیوهکهمهئه به موو رۆڵههه
فا بوو بۆت، وه ک و بهمهئه به ندهوهت ئهم کورهم، ئهرناکهیان برد، رێ دهردهم دهبه
 .شت بووردهاڵم ناوی سهولێری بوو بههه
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و  قوڕ ناوهکانت دهرگ و بێ ئاکامهمهجوانه رت بۆ رۆڵهسه یهتی ههوه لهزانم ده
گری ردهکانت وهموو کچ و کورهستدانی ههده ک لهش وهواڵهم ههسوتاوی ئه ندهوهئه

 !یهمهرئهرسوتاو ههشی دایکی جگهگیان به بڵێم چی روڵه :ڵێیو ده

 یههه وهنگۆی ئه. دهکجار قوڵ و گرانهیه کهبرینی زامه مجارهئهگیان  اڵم نا! دایهبه
 !شت بنردهزی من و سهگهکانی خۆت بن و هاورهرۆڵه ت لهکهبکوژی کوره

ست ده تهداوه ندین ساڵهچه وهی نیشتمانت ئهشهم بهزانی حوکمی ئهخۆت باشتر ده
اڵتی سهژێر حوکم و ده . لهماوهر نهسهرمان لهی داگیرکهزمهکانی خۆت و دێوهرۆڵه

رۆژی  فا و خوێندکارت بهوه ی بهنینت، رۆڵهپێکه شتی الو و دم بهردهکوردی، سه
زمانی کوردی لێیدرا و رفێندرا و دوو رۆژ دواتر  ی، بهکهم زانستگهردهبه روناک و له

کی فیشه رمی خوێناوی و دمی پڕ له، تهدهر جاسه موسڵ له ولێر، لههه زۆر دورتر له
 .وهدۆزرایه

 داداوه عبهکه ردی به، به، کفری کردووهبووه ورهکجار گهشت یهردهڵێن تاوانی سهده
 !ری تۆی دایکی نیشتمانی شۆڕ کردووهو سه

 و گوێ له ترهورهتۆش گه ت زۆر لهنانهت تهکهی نیشتمانهشهم بهڵێن حاکمی ئهده
و بۆ شۆخی و  و خودایهی پێ ناکرێت، ئهو گاڵته تی سورهو خهتۆش ناگرێت، ئه

 !نگ نابێتفهجه

ردی دڵ و ند دهتی چهو ویستویه ڵیگرتووهیاڵ ههشت گۆیا خهردهگیان! سه ئاخر دایه
م رۆکی ئهڵ سههگ سارد له ناسهت و ههینهش مهزمان الوێکی به ک لهیهندهو گازه گله

 گوت: تۆ لهخودای ده به ر کهمبهی موسای پێغهکهشنی شوانهچه بکات، به نیشتمانه
م و... م و جێگا و بانت بۆ راخهکه رت شانهرت و سهنۆکه کوێی تا من ببم به

، رۆکی کردووهتی خوازبێنی کچی سهکی الوێیهزوویهئاره یاڵ و بهخه شتیش بهردهسه
 وران و دوور دوور دوور لهر ههسه تهیاڵی داوه و رفاندوویهسپی خهشاباڵی ئه له
موو هه تێش بهم زاوایهو به رۆکزاوای سه به و بووه راندوهوت عاسمانانی تێپهحه

 !یشتوهی گهکهماڵهکانی خۆی و بنهنامومکینه زووهویست و ئاره

 !تاوانی بووه مهت ئهکهدیوهخۆ نه قیر و خۆشی لهفهژار و هه ڵێن رۆڵهده
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 ت دابێتهم نیشتمانهراست بێ و تۆ حوکمی ئه وهر ئهگهئه گیان! لێم ببوره جا دایه
 وهن، ئهکانت بکهشت و سۆرانهردهڵ سهگه وانیش ئاوا لهو ئه رۆکانهم سهستی ئهده

شت هاوزمان ردهر بکوژانی سهگهری سپیت سوێند ئههسئیدی تۆ چیتر دایکی من نی و به
ی م رۆڵهکهرم دهمین جار شهکهبۆ یه وهبن، ئهخوازم نه ئاواته زم بن کهگهو هاوره

 !ش بمم بکوژانهزی ئهگهتۆ بم و هاوره

  !مبارمو غه دایکی نیشتمان زۆر توره جارێکی تر لێم ببوره

18-05-2010  
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 ، رۆژی تیرۆری سەردەشت ٥\٥بۆ 

 

 :هێمن کەریم خورشید

 چراکان دابگیرسێنن سبەینێ رۆژ نابیتەوە

 دەزگیرانە جاوکاڵەکەی ئازادی دەگەرێتەوە

 خەونە رەنگاو رەنگەکانی مناڵیم ژیر دەکاتەوە

 هەناسە بێ نازەکانی نیشتیمان ئاشت دەکاتەوە

 دەکاتەوەکۆاڵنە هەژارەکانی شار گشت بەسەر 

کۆیلە ئەلقە بەگوێکانی شا ، گشت شەرمەزار 
 دەکاتەوە

 باوەشی بەسۆزی دایکی سبەینێ گەرم دەکاتەوە

 فرمێسکی چاوی مام عوسمان سبەینێ ووشک دەکاتەوە

 لەچایخانەی الی قەاڵ عەسرە چایەک دەخواتەوە

 هەمو غەدرەکانی ئێرە بۆالی خودا دەباتەوە

       ********        ************** 

 

 سەردەشت گیان ..
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 یانی ئیتر هەرگیز نایەیتەوە ؟

 چیتر چاوەڕوانت نەکەین ؟

 بێ هیوابم لەوەی لەگەڵت ببم بە هاوڕێ و

 کە هاتمەوە کەسێک بەشاردا بمگێڕێت ؟!

 من تا ئێستا هەولێرەکەی تۆم نەدیوە

 ئەو شارە مەزن و گەورە لەگەڵ تۆدا خۆش بو

 تێر بۆم بڕوانیایە

 تاقەتی ئەوێ نەماوەتازە چیتر 

 کێ دەتوانێ بەم زمانە ئازایەی تۆ شارم بۆ شیبکاتەوە ؟!

 گەر رۆژێک رێم بکەوێتە ئەو شارە  جوانە

 بەڵێن بێت ۆێش گۆرەکەی تۆ ،

 لەهیچ شوێنێک النادەم و قومێک ئاویش ناخۆمەوە

 گۆڕەکەی تۆ دەکەم بە یەکەم وێستگەم و

 یەکەم سوکنای لەباوەش

 ۆشم وبەگۆڕەکەی تۆدا دەن

 یەکەم ساڵو لە تۆ دەکەم

 هەر یەک چەپکە گوڵیش دێنم بۆ ئەو شارە

 ئەوئش بۆ سەر گۆرەکەی تۆ ..!
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 لالدجه

 عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ( :

 

م لالدترن لهرێ کامیان جهمن دەپرسم ئه
 مهردهسه

 کانتاریکه زیندانه ی بێتاوانی خنکاند لهوهئه

 سۆرانەکەی مامهیان بکوژانی سەردەشت و 
 ؟مهحه

 

٢٠١٠ 

تێبینی : ئەم کورتە شیعرە و چەندین کورتەشیعری تر لە ئێوارە کۆڕێکی شیعریی کە 
، بۆ شاعیر ٢٠١٢ی شوباتی ١٩لقی کەرکووک لە  –لەالیەن بنکەی ڕووناکبیریی گەالوێژ 

 سازکرابوو، لەالیەن شاعیرەوە خوێنرایەوە.

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

238 

 

 

 

 ..هی یئازاد نێخو یونخه

 

 بدولقادر:عه فیتله تانۆب

 

 كداێساتله

 !.. ێگرده ییشتهیفر ڵیبا مانملهڕپه

      كداێساتله

 ونوح بووه یكههیشتكه یسوار تمحكومه

 كا!ده شانه تماڵو یژانیك یپرچ

 !..كنیتار رۆز م شارهئه یكاننهۆاڵك

 !..كنیبار رۆز م شارهئه یكاننهۆاڵك

 !..نكراوهاڵتا رانهێو  م شارهله هابه

 و تێكردهێل یقهته وایه

 وئاواته یناوكه یهیمامنه اڵبا كچه وئه

 !!!ێنرده اوڕ ،ێبب یرپهۆك انیوده ێبز هیماتهبه

 كیدا یكانلهڕۆ
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 زمان.. یشارم.. كچان یانڕكچ و كو یئه

 !..یئازاد یشقی!.. عشق؟یع ننیبده

  شهڕناخ  یكێكچ یپرچ ننیبده

 ..هیدارهێزمان س ۆب

 !..ێنێخنككان ئهكات و وشهئه رۆریت یئازاد

 رن.. وه ده

 ووهگرنهڵشت ههردهسه یكهنازه ێب نوسهێپ

 ن.. بكه ینۆب

 !..نڕبس یكانسكهێفرم

 ینوسهێپ وئه

 داناخ گوشراوه م شارهئه ڕیرپهسهله

 !..یئازاد ینووس یرێبوبه

 !..یرروهدادپه ینووس یرێدلبه

  نوسێپ ێكات

 خستده كڕێ یكانوشه بووكه ینگئاهه

 .. كانژنامهڕۆ یرشوهیك ۆب

 .. كانهڕپهڵما

 ..كانارهۆڤگ یرشوهیك ۆب
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 ..ندراێفڕ یشارستان

 !..ڕیف داوڵیبا یقهشهله یاریژ

 بوو؟! یچ مهئه یگوت ێكهی

 بوو؟! ێك مهتر ئه یكێكهی

 بوو؟!.. نۆچ مهتر ئه یكێكهی وهوالشهله

 !!!كنۆزنه یكێلگه اریپرس چ

 !؟هڵال یچۆب م زمانهئه ڵێده شتردهسه

 !سن؟ۆسیلۆكانمان هنجهم گوت گهنه یدئه

 مكهختهد بهبه تهاڵسهده

 و ێشێكده تاڵو یكههییژنامهڕۆ هڵبا یكانهڕپه

 بفرن! یئازاد یووڕو رهبه  ڕێناگهێل

  یچۆب یدئه

 ارویپرس یشانهین اریدبه

 !..نن؟ێمدائه ماناڕرسوسه

 شتمیگهێت

 ..زمانه ێب زمان

 ..كاالنهله زمان

 ..تاساوه زمان
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 ..هیوشه یاویگر زمان

 !..اوهۆڕچ ێل یتیپ زمان

 ن..ماشاكهته ڵێده ۆرسه

 زمان نوسراوه مردهبهله

 !ێنێقۆتئه گولله ینگده وشه ینگده

 ننیبب كانملهۆهاوپ

 !كهۆچاو چن‘ م  ك  ه ك  ه ۆر  ه س

 رست!!!..بت په ببه ڵێده مێپ تماڵسهده

 

 بدولقادر (                 عه فیتله تانۆ)ب /نوسێپ ی: سروشینینوس 

    4/6/2010  ینیهه  

  رێولهه
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 چرا..." ە"فوو ل

 

 شێخ ئازاد بەرزنجی:  

 یستیو ێمەد

 ...ێمەڵەق ەب

 ەقامەش مەئ یشڕە یتارا

 .ڕێبد ژڕۆ ەب

 ەوەڤەد مەئ ینگەزەوەش

 .ێرەب بوونەن یئاسمان وەرەب

 یستیو ێمەد

 و وەش یچرا ەبکا ب ەوش

 .ایرەد مەدەبدا ب نسار

 یستیو ێمەد

 بکا ەرێئ

 و  زیدواپا یهارەب ەب

 بکا ەشان

 .ایس یفڵزو
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 یستیو ێمەد

 داەشار مەئ یئاسمان ەل

 بکا و  ماەس ەپوولەپ کەو

 ،ەمەخ ەیکور ەرێئ ڵێب

 هاوار و ەب ێبەد شۆخام

 ...ەمێئ ینگەد

 !فسووسەئ مەاڵب

 دایکیتار یزێئام ەل ێلوولەردەگ

 هات و ەلەپ

 گرت و  ڵیبا ێچێپ ەب رەه

 .ڕێبف شتێهەین

 یستیو ێمەبوو د یانەیب

 تاو،ەه ڵێب یئازاد ەب

 ڕێپ ەل رەه

 گرت و  انیمەد

 چاو... ەبوو ل ون

 

 ٢٠١٠بەهاری   
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 ساڵیادی سەردەشت

٢٠١٣ 
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لەپەراوێزی سیناریۆی دادگایی سەردەشت عوسماندا بەڵگەی ئاشکرا، 
 !!نهێنێ شاهیدی

 

 :عەبدواڵ مەحمود

پارتی لە درێژەی هەوڵەکانیدا نەک بۆ 
شاردنەوەی تاوانێکی ئاشکرا کە بەرۆژی 
روناک و لە بەردەم زانکۆدا، رویداوە. بەڵکە 
بۆ رەوا نیشاندانی تیرۆری سەردەشت 
عوسمانی ڕۆژنامەنووس،لە سیناریۆکانی 
بەردەوامە. بەجیا لە هەوڵەکانی بۆئەوەی 

رۆژنامەنووس و رەخنەگرتنی سەردەشتی 
ریشەیی لە دەسەاڵتی پارتی و بنەماڵەی 
بارزانی، بە تیرۆرو کاری تیرۆریستی لەقەڵەم 

 بدات،

هاوکات لەدرێژەی ئەم سیناریۆیەدا خەریکە هەموو دەنگە نارازییەکانی کۆمەڵگا،  
نی هەموو ئەو کاردانەوە جەماوەرییەی لە دژی تیرۆری سەردەشت نیشان درا و بەفراوا

درێژەی هەیە، بە پشتیوانی لە تیرۆر لەقەڵەم بدات. تا لە ڕێگایەوە بەربگریت بەهەر 
کارادنەوەو نارەزایەتیەکی جەماوەری کە بۆ ئیدانەی سەرکوت و تیرۆر لە کوردستاندا 

پارتی لەناو دەیان بەڵگەی ئاشکرادا، دەست  .لە ئێستاو داهاتودا، دەستی بۆ دەبرێت
رۆژی روناک، بەردەم زانکۆ، بە زۆری پەلکێشکردن  .بۆ شاهیدی ساختە دەبات

وخستنە ناو سەیارە، کامیرای چاودێری سەرشەقامەکان، دەست و دەم و قاچ 
دا، گوستنەوەی لە ” موبڕدا” بەستنەوە، گوزەرکردن بەناو شارو دەیان بازگەی 

کە  …شارێکەوە بۆ شارێکی دەرەوەی سنوری هەرێم، تیرۆرکردن و پاشان فرێدانی
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ی دەیان بەڵگەی ئاشکران و بێگومان بەبێ چەندین کاراکتەر و بە بێ نەخشەیەکی، خۆ
ئەمە دادگا و هەموو کەسێکی باهۆش  …لە پێشدا دارێژراو نەبێت، ئەنجام نادرێت

دەزانیت، کەچی هەموو ئەمانە الی پارتی و دادگای پارتییدا، لەناو بەڵگەنامەکانی 
سی سەر بەگروپێکی شاراوەی تیرۆریست، دادگادا، نهێنی و یەک سایەق و یەک کە

هۆکاری ئەمەش رونە، پارتی دەیەوێت بەڵگە ئاشکراکان  .بەڵگە و شاهیدی!! ئاشکرایە
کە گەواهی راستەقینەی تیرۆری رۆژنامەنوس  …لەبەردەم کۆمەڵگادا، بمێنێتەوە

سەردەشت عوسمانن، تا لەو رێگایەوە کۆمەڵگا چاوترسێن بکات. بەربگرێت ئازادی 
رژێتە سەر پیرۆزیەکانیان. بەربەست دابنێ رۆژنامەنوسەکان دەستیان بگاتە بپە

بەردەوامی  .دەروازەی بااڵی دەسەاڵت و بژاردەی پیرۆزی!! سیاسی ناو ئەو دەسەاڵتە
سیناریۆکانی پارتی،لەوانەش قورمیشکردنی دادگای مۆڵەتپێدراو بۆ ئەوەیە دۆسیەی 

اتە سەکۆیەک بۆ خامۆشکردنی دەنگی سەردەشت، لە گەمەو دادگایەکی حزبیدا، بک
ئەم دادگایەی پارتی کە دڵخوازانە ماوە نا ماوە،  .توڕەیی شەقام و ئازادیخوازی

سیناریۆی بەڕیوەچونەکەی رادەگەیەنرێ، دادگاییکردنی ئازادی و ئازادیخوازی و 
تیرۆری ئاشکرای سەردەشت عوسماندا، نەک   دەنگی نارەزایەتیە بە رووی تیرۆرو

بۆیە وەستانەوەی  .ک بۆ گەران بەدوای تیرۆری سەدەشت و بەڵگە ئاشکراکانیدادادگایە
سەراسەری و رێکخراو بەرامبەر بەو هەواڵنەی پارتی و دادگا گاڵتەجاریەکەیدا، کە لە 
مێژووی پێکهاتنیەوە نەیتوانیوە یەک تۆمەتباری زلی حزب و یەک سەرە دزی ئاشکراو 

وە هەزاران پیاوساالری ژنکوژ و دەیان تۆمەتباری یەک گەندەڵکارو تااڵنچی تێر نەبوو 
دادگایی بکات. ئەرکی  …کوشتاری چەپ و کۆمۆنیستەکان و نوسەران و ئازادیخوازان

هەموو بەرەی ئینساندۆست و ئازادیخواز و دژە تیرۆرە، ئەرکی سەرجەم حزب و 
رێکخراوە سیاسی مۆدێرنەکان و هەموو رێکخراوە جەماوەری و کرێکاری و پیشەیی و 
رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و هەموو دادوەران و الیەنگرانی یاساو دادگای 

کە بێنە مەیدان و ئەو هەواڵنەی پارتی و دادگایەکەی،  سەربەخۆی و سەردەمییە،
پارتی وەکو الیەنێکی دەسەاڵتی پشت بەستوو بە زۆری هێزی چەکدار   .پوچەڵ بکەنەوە

و فریوکاری و دەستگیرکردن لە قوتی خەڵکی لەکوردستان، نە لەسەرکوتی ئازادیەکان 
و دادگای موچەخۆری حزب و نە لەدەسەاڵت و نە لەداهات و تااڵنی و نە لەگەمەی یاسا

ئەگەر رێگایەک هەبێت بۆ  …تێر دەبێت. هەر دەخوازیت و دەیەوێت …و گوێرایەڵ
سنوردانان بۆ ئەم دەسەاڵتەو سیاسەتەکانی، بۆ دەست کورتکردنەوەو کەنارخستنی، 
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تەنها هێزی جەماوەری نەدارو ئازادیخوازو بەرەی پێشکەوتنخوازی کۆمەڵگایە، کە 
سیناریۆی دادگایی  …نی لەدژیان، بۆساتێکیش چییە هەدا ناداتپارتی شەری بێوەستا

سەردەشت عوسمان، لەناو ئەم شەپۆلی سەرکوت و جەنگەی پاتییدا، لەدژی خەڵکی 
کوردستان دەچێتە، پێشەوە. دەبێ ئەم غولە هەوسار پچراوە، بە هێزی یەکگرتوو 

مەیدانەکانی  ریکخراوی جەماوەری، رابگیریت. دۆسیەی سەردەشت عوسمان یەکێک لە
  .ئەم نەبەردەیە

 

١٨/١/٢٠١٣  
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 پارێزەری دۆسیەی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان:

ئەوە ناونانێم دادگایی دۆسیەی سەردەشت عوسمان بەڵکو ئەوە ناو دەنێم  
 ەوپەڕۆکردنی ئەو هەڵەیەی دەسەاڵتی کوردی ئەو سیناریۆی داڕشتپین

 

گفتوگۆی ڕادیۆی 
هاوپشتی لەگەڵ بەڕێز 
کاروان کەمال پارێزەری 
دۆسیەی ڕۆژنامەنووس 
سەردەشت عوسمان، 
سەبارەت بە دادگای 
دۆسیەی سەردەشت 
عوسمان بەڕێز کاروان 
کەمال یەکێک لە 

ت عوسمان ئاماژە بۆ چەند راستیەک پارێزەرانی دۆسیەی ڕۆژنامەنووس سەردەش
دەکات لە پەیوەند بە دۆسیەکە دەکات، دۆسیەکی ناتەواو و کۆمەڵێک پەراوی کەرت 

 .و پەرت، ئەوەمان لەسەرەتاوە ڕاگەیاندووە ئەو دۆسییە دۆسیەکی ناڕوونە

 بەڕێز کاروان کەمال لە درێژەی قسەکانیدا باس لە دۆسیەکە دەکات و دەڵێت:

 .رێزەرانی دۆسیەی سەردەشت بەشداری ئەو یاریە ناکەینئێمە وەک پا  • 

ئەوە ناونانێم دادگایی دۆسیەی سەردەشت عوسمان ،بەڵکو ئەوە ناو دەنێم     •
پینەوپەڕۆکردنی ئەو هەڵەیەی دەسەاڵتی کوردی ئەو سیناریۆی داڕشت، 
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پێنەوپەڕۆکردنی ئەو قسەیەی کە بووە بەڕێشیەوە. ئەوە نەداگایکردنە نە 
 .ەوەیەلێکۆڵین

زانیاری دادگای هەولێر و ودادوەریش لەو بەیاننامەیە زیاتر نییە کە لیژنەی     •
 .لێکۆلینەوە باڵوی کردۆتەوە

دەسەاڵت لە دۆسیەی سەردەشت عوسمان بە قسەی خۆیەوە بووە لە بەیاننامەی     •
 .لیژنەی لێکۆڵینەوە باڵوی کردۆتەوە، بووە بە ڕێشیەوە

ە هەموو الیەکەوە حیزب دەستی تێخستووە کون کون بووە. دەسەاڵتی دادوەری ل    •
دەسەاڵتی دادوەری سەربەخۆ نییە و لەسەرەوە تا خوارەوە کۆنترۆلکراوە. بەکردەوە 
دەسەاڵتی دادوەری دەسەاڵتێکی الواز و شکستپێهێنراوە. النی کەم ڕێگەی ئەوەیپێنادرێ 

 ڕاستیەکان بخاتەروو 

سلسلەی رووداو و لێکۆڵینەوەکان و ئەو زانیاری  لە دۆسیەی سەردەشت عوسماندا    •
و سەرەداوانەی کە دەسەاڵتی لێکۆڵینەوە و لیژنەی لێکۆڵینەوە دەریخستووە 
لەسەرەتای رووداوەکانە وە بەهیچ شێوەیەک ئاماژە نییە بۆ ئەوەی ئەم دۆسیەیە 

 .بگەیەنێتە عەدالەت، هەموو کەسێکی هۆشمەند ئەوە دەزانێ
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 !گاڵتەجاڕیەكى ترى پارتى لەكەیسى سەردەشت عوسماندا

 

 رمان خێاڵنی:فه

رستیەکەئ زۆر لەسەر سەردەشت و ئەو هەوڵە 
نەزۆك و گاڵتەجاریانەى پارتى نووسراوە، 

ۆیە من بەپێویستى دەزانم كەمێ لەچیرۆكى ب
تیرۆركردنەكەى سەردەشت وەبیر خوێنەران 
بخەمەوە! سەردەشت عوسمان پەیامنێرى نهێنى 
ماڵپەرى كوردستانپۆست بوو بەناوى )سەرۆ( 

وتارێكى نوسیووە، هەروەها خوێندكارى كۆلێژى ئادابى زانكۆى  20نزیكەى 
، دواى ئەوەى وتارێكى بەناونیشانى )من سەالحەدین بوو، بەشى ئینگلیزى دەخوێند

عاشقى كچەكەى بارزانیم( كە جۆرێك بوو لەرەخنەگرتن لەشێوازى حوكمى تاكالیەنەى 
 پارتى و قۆرخكردنى هەموو كایەكانى سیاسەت و ئیدارە لەالیەن پارتیەوە، 

ڕووبەڕووى چەندین قسەى ناشیرین و جنێو و سوكایەتى بوویەوە، تا دواجار ناچار 
شكراكردنى ناسنامەى خودیى كرا، دوا بەدواى ئەوەى خۆى ئاشكرا كرد لەبەروارى بەئا

و لەبەردەم كۆڵژەكەى خۆى و بەبەرچاوى ئاسایش و  2010ى ساڵى 5ى 4
ى هەمان ساڵدا 5ى 6زێرەڤانیەوە لەالیەن باندێكى پاراستنەوە رفێنراو لەشەوى 

رۆژنامەنووسان و تەرمەكەى لەشارى موسڵ دۆزرایەوە، دواى ئەوەى لەالیەن 
رێكخراوەكانى كۆمەڵگەى مەدەنى چەندین چاالكى جۆربەجۆرى وەكو خۆپیشاندان و 
گردبوونەوەو وتارنوسین و كۆڕو سیمینار لەسەر ئەم تیرۆركاریەى پارتى ئەنجامدراو 
دەنگۆیەكى گەورەى تەنانەت جیهانیشى دروستكرد، پارتى وەكو پیشەى هەمیشەیى و 

وڵى دێزەبەدەرخۆنەى تیرۆركاریەكەى، لەسیناریۆیەكیدا ئەو زۆر نەزانانە كەوتە هە
رۆژنامەنووسى بەتیرۆریست ناساند، بەاڵم ئەم سیناریۆیەى پارتى بەالى هەموانەوە 
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جگە لەگاڵتەجاریەك زیاتر هیچى تر نەبوو، ئێستاش پارتى لەتازەترین سیناریۆییدا 
خێزانەكەى  دیسانەوە پارتى بانگهێشتى 2013ى ئەمساڵ 1ى 5لەبەروارى 

سەردەشتیان كردووە بۆ ئامادەبوون لەدادگایى كەسانێكى تیرۆریست كە گوایە 
لەكەیسى رۆژنامەنووسى ناوبراودا تێوەگالون، ئەم سیناریۆیەشیان بەهەمان شێوەى 

 سیناریۆكانى تریان جگە لەگاڵتەجاڕى هیچى تر ناگەیەنێت.

یەكێكە لەرۆژنامەنووسە سەردەشت عوسمان ئێستا سیمبولى ئازادى رادەربڕینە و 
بوێرو چاونەترسەكانى ئەو هەرێمە كە هەرگیز لەوتنى راستى هیچ سڵێكى 
نەكردۆتەوەو تا ئێستاش فایلى رۆژنامەنووسیەكەى و كارە نایابەكانى لەسەر 
رووپەڕى ماڵپەرى كوردستانپۆست ماوەتەوە، بەاڵم پارتى جگە لەسیمبولى خیانەتى 

دو قۆرخكردنى سەرجەم كایەكانى ژیان و نەتەوەیى و كوشتنى دەنگى ئازا
موزایەدەكردن بەسەر گەلى باشورى واڵتدا، هیچ پێناسەیەكى تر بەبەر خۆیاندا 

 ناكەن.

ئێستا ئیتر كاتى ئەوەیە بەجیددى داواكارى گشتى و دادگاكان و سەندیكاى 
رۆژنامەنووسانى كوردستان كە بووە بەدیوەخانى حیزبەكان،بخەینە ژێر پرسیارەوەو 

پرسین ئاخۆ تاكەى بێدەنگ دەبن لەتیرۆركردنى رۆڵەى ئەم میللەتە كە جگە لەووتنى ب
 راستى هیچ تاواێكى تریان نەكردووە؟؟!

لەبەرئەوەى سەردەشت تەنها كەس نییە كە پارتى تیرۆرى كردبێ،بەڵكوو سەدانى 
وەكو قابیل و هابیل كە كادیرى كۆمۆنیستەكان بوون لەهەولێر لەنەوەدەكاندا 

تى پارتى تیرۆر كران، سۆرانى مامە حەمەو عەبدولستار تاهیر شەریف بەدەس
لەكەركوك و بەهەمان شێوە بەدەستى پارتى تیرۆر كران، ئەمانە تەنها ئەو كەسانە 
بوون كە هەوڵدراوە ناویان بمێنێتەوەو تۆماركراون،ئاخۆ ئەبێ چەند سەدان كەسى تر 

 ەستى پارتى و یەكێتى تیرۆركرابن؟!لەپشتى پەردەو بەبێ ئەوەى كەس پێیان بزانێ بەد

بەداخەوە لەم سەردەمى تەكنەلۆژیایەدا كە زۆر بەئاسانى هەموو دونیا ئاگاى لەهەر 
جوڵەو كردەوەیەكى سیاسى دەبێ، كەچى پارتى زۆر بێ شەرمانە ئەیەوێ وێنەى 
ڕۆژنامەنووسێكى قوربانى ئازادى رادەربڕین بگۆڕێ بۆ تیرۆریست، بەاڵم زۆر 

ون گەر بیانەوێ بەم چەواشەكاریانەیان وێنەى سەردەشت بگۆڕن، چونكە بەهەڵەداچو
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سەردەشت تەنها نیەو لەئێستادا هەموومان سەردەشتین و قبوڵى ئەوە ناكەین پارتى 
بەئارەزووى خۆى یارى بەداشەكان بكات! بژى دەنگى ئازادى و ئازادى ڕادەبڕین و 

 ئازادى بێ دەنگ بكات!نوشستى و ریسوایى بۆ هەر هێزێك كە دەیەوێ دەنگى 
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 ..مرێتنه بڕیاره ی كهرمهو تهژۆرنالیزم و ئه

 

 :رلید عومهوه

 )خواجهڕۆمانی دی چیرۆكنووس لهمهتا محهعه
كی سیمبوڵی باس له یهشێوهدا به(…دینسرهنه

 .كاتشت عوسمان دهردهك سهكانی وهكوشتنه
راورد دا بهوهوایی كۆن و نوێ لهرمانڕهتا، فهعه
و  خواجه كان گوێیان لهپاشا كۆنه كات، كهده
ی ڕێگهگرت و لهكان دهبێژههلول و نوكتهبه

وسادا مێژووی ئهله رانهكتهكاره مجۆرهیشت. ئهگهكانیان پێدهخنهره وهكردنهگاڵته
 م جۆرهی، جاران بهكهكورتییه. بهوهنێوان شێت و عاقڵه ونهكهتا دهدیدی عهزۆرن و به

دونیای نوێدا  اڵم لهنین، بهپێكه وتنهكهده وهڵكانی خوارهی خهقسه كان بهاڵتدارهسهده
ن كهده و گاڵته كان نوكتهاڵتدار و دیكتاتۆرهسه. دهوهتهبووه وانهپێچه كهندییهیوهپه

ئیعدام  وهر ئهسهس لهت زۆر كهنانهته .ننو هاوواڵتیان پێبكه تعیهره و پێویسته
تا، مردنی . عهوان نییهئیشی ئه ، گوایا نوكتهوهتهیان گێڕاوهنوكته كراون كه

مێكدا ردهسه شت لهردهدات. سهدا پیشان دهندییهیوهم پهلێك لهلهك خهشت وهردهسه
 به تهكردن تایبهمافی گاڵته كاندا كرد، كهركردهڵ سهگهی لهشۆخی و گاڵته

 .كاناڵتدارهسهده

ند و چه وینهزای ژۆرناڵیزم دووربكهفه ین تۆزێك لهدهوڵ ده، ههوهم درزهله
نووسیی ڕوو. ژۆرناڵیزم و رۆژنامه ینهشت بخهردهرگی سهر مهسهك لهتێبینییه

 له كێكهشتیش یهردهك: سهی وهبۆ رستێك كڵێشه وهكاتهكان كورت دهكوردی، مردنه
و  ئازادیی بیروڕا بوونی نییه لماندی كهشت سهردهم، سهڵهقه هیدانی ئازادی وشه

دری ژۆرناڵیستیشییان اڵم غه، بهتاییان تیایهرهرچی ڕاستیی سه، گهم كڵێشانههتد. ئه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1248
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1248
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/Walid_Omar.jpg
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م به وهینهگهوا دهتا دوا سنووری لۆژیكی ڕابكێشین، ئه م كڵێشانهر ئه. گهتیایه
 یهك دانهر كوژراوێك یهدوور بێت، هه میشهی ئازادی ههرێگه : پێویستهنجامانهرهده

 بێتهكانی تر و دهپاڵ قوربانییه وهچێتهك دهر قوربانییه، ههكهیهژماره و تاكه
ت و دالهعه له شت جۆرێكهدهر، دادگاییكردنی بكوژانی سهكی ڕووتندێتییهچه
دادگا  به ئاڵۆزتره مهت و مردن لهدالهندیی عهیوهپه ،وهر تۆزێك وردبینهبوو. گهرهقه
راورد و و زۆرجار به قهمردن خۆی دۆخێكی موتڵه ی كهوهله ، جگهوهبوو بێتهرهقه
كانی ولێر بێت یان الهای، نیشانههه له كهڵناگرێت. دادگاییهبوو ههرهندێتی و قهچه
 ین؟شت بكهردهی سهكهرمهته چی له واتهناكات. كه رسهشت چارهردهرمی سهر تهسه

. رمێكهته یهی ههوه. ئهوهمێكی دوور بمێنێتهردهتا سه یهساده م پرسیارهئه نگهره
وین. ك بڵێی ناتوانین توخنی بكه. وهرهریب و تۆقێنههێشتا غه رمهم تهاستیدا ئهڕله
روونی الی كی دهو تراومایه ربهك زهشتی وهردها كوشتنی سهتا ئێست كه شهمهر ئههه
ڵكو . بهك نییهشی بێڕۆحی قوربانییهرم، لهته ست لهبه. مهوهتهموومان هێشتووههه

رستین. یپهكوشتدا و ئێستاش ده به خۆمان داومانه كه سهدهماتریاڵێكی موقه جۆره
رێك وهكان، گیانهتاییهرهسه . خێڵهنزیكه وهۆیدیشهمی فروتهتیۆری ته له مهئه
 ك، بڕیارهی ژیژهكهعبیرهته رستن. بهیپهو ده وهبنهوری كۆدهدهكوژن و پاشان لهده
ی وانهپێچهبه مهمرێت. ئهنه بڕیاره ی كهرمهو تهمرێت، یان ئهشت نهردهرمی سهته

. ڕوانی قوربانیی دواترهمرێنێت و چاوهشت دهدهرسه ، كهوهگوتاری ژۆرناڵیزمه
، بۆ وهفزیۆن درێژببنهلهی تهر شاشهسهكان لهلیستی كوژراوه یهوهڕوانی ئهچاوه

ر هه .ی قوربانیدانینموومان ئامادهو هه ئازادی بوونی نییه لمێنن كهی پتر بیسهوهئه
خوازن ن دهجوڵێنێت و زۆرێك ههدا دهانی ئێمهئینس رگدۆستی لهمه كه شهمهئه
نووس ندێك رۆژنامهتی پێش كوشتنیش، الی ههسیهت وهنانهبكرێن. ته« هیدشه»

 .وهكرێنهو باڵو ده ئاماده

شتی ردهسه چێژێت كهده وهوهت بهسرهحه كه یهنگێك ههده .وهبرێتهبیرده كهرمهته
كان پێكدێنێت. ڵوێستهنووسین و هه شێك لهری بهوهته مه. ئهسیوهناو نه بینیوهنه
تێر  م چێژهی ئهوهبۆ ئه .بووهقوواڵییدا تێر نه له كهرگدۆستییهك بڵێی، چێژی مهوه

بێت و پاشان ڵیدا ههگهریمان لهوهبناسین و یاده كهبێت قوربانییهببێت، ده
 .ریمانداوهو یاده زاكیره نێكی كامڵ لهدیمه ی ببێتهكهمردنه .ینمس بكهشی لهكهمردنه
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هێنرێت: م دهرههی دی بهرگدۆستانه، ریزێك میتافۆری مهوهستهم ههنیشتی ئهتهبه
 .تێكی ترههادهنی شه، خاوه، سوقراتێكی ترهالجێكی ترهشت حهردهسه

و  شت و كاوهرده. سهنییه وكردنانهڵهقهو  فسانهم ئهشت پێویستی بهردهخوێنی سه
 و دڵسافن،له نجی سادهگه مانه. ئهنییه ییهفسانهئه راوردهو بهسۆران، پێویستیان به

م خاڵسی و ت لهاللهربڕینیان دهت ئاستی نووسین و دهنانهكوژران،ته وهژیانه نزیك
ی تێكی شاراوهفاڵن ئایكۆنی مێژوویی، نیه مان بهراوردی ئهكات. بهیان دهییهساده
ی ریزهێت، بۆ تێركردنی غهڕگهستی تر دهڵگا بۆ ههو كۆمه یهوهپشتهتیی لهاڵیهكۆمه

 .ی ترشاراوه

ی كهك مردنهناوناچێت و وهشكوژرێت لهده كوژرێت، كهیزانی دهشت پێشتر دهردهسه
مانێكی دی، ردهمردن تا سه ندێكهه . واتههوتا رۆژگارێكی دی كامڵ و پڕ نابێته

م . بهوهكانی خۆیان نادۆزنهتهاللهو ده رمانه. مانا و خهوهو پڕ نابنه وهبنهدرێژده
كوژران. مان، كوژران و نهكتێكی مان و نهدیاله له شت جۆرێكهرده، كوشتنی سهپێیه

 كانی تری بهوا دیوهدن كوژرابێت، ئهكرشت بۆ ئازادیی قسهردهر دیوێكی سهگه
 زمانه تراوما به تادا جۆرێكن لهرهسه له مردنانه م جۆره. ئهوهمێننهی دهشاراوه

كراو عبیرنهك شۆكێكی تهوه . واتهكهالكانییه زمانه ، یان ریاڵ بهكهفرۆیدییه
وڵی هه واته .مزی و ماناوههمی رناو سیسته نێكی تر دێنهمهن و پاش زهدهرووده

 .ڵكو زوو مراندنێتی، بهشت نییهردهمركردنی سهر، نهماوهژۆرناڵیزم و جه

 مهسیمبوڵ. ئه نهكۆتایی بێت و بینێرن بۆ مێژوو و بیكه كهوێت قوربانییهیانهده
رێت و مده پارچه پارچه كه، قوربانییهكه وهم بۆچوونهی ئهوهوانهپێچهبه
 بێت كهیر نهسه نگه، رهوهر لێره. ههوهستهدهن بهر خۆیان نادهكسهكانی یهدلولهمه
بێت. نه وهئازادییه وخۆی بهندیی راستهیوهكان، پهی بكوژهوهوڵدان بۆ دۆزینههه

كی قوربانییه كهدیارن  یهو رادهكان دیارن. تا ئهمزییهو ره ورهگه م بكوژهالنیكه چونكه
كاندا كورت ی بكوژهوهدۆزینه خۆی له ی كهو هۆشیارییه. ئهیهڕێوهتریش به

 م جۆرهی ئهوهڕینه. پهكی ژۆرناڵیستی و پۆلیسی و كاتییه، هۆشیارییهوهكاتهده
كی یهوهڕینهر، پهماوهیاڵی جهبۆ ناو خه وهكانهو گۆڤاره شاشه له هۆشیارییه
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ناڵی پیچاوپێچدا كه به كهی هۆشیارییهوه. گواستنهرچاو نییهو روون و به وانهراسته
 كانی ناوی؟بۆ فیلمێك و بكوژه وهر واقیع كورت ناكاتهماوهدات: ئایا جهرووده

ك كان نهسیاسییه وێت كهكهردهده وهئه ورده د، وردهمهتا محهی عهكهپاش رۆمانه
 خۆیان بگرن. نوكته له خنهشتوانن رهڵكو ده، بهوهگێڕنهده نز و نوكتهر تههه

گرتن خنهگریت، ئیدی سیحری رهخۆت ده له خنهی رهمهو ده. ئهیهمهئه كهقینهراسته
 .تاڵی لێدێتكی بێتام و بهیهك نوكتهك وهیهخنهر ره. ههوهیتهكهواو كاڵ دهته

ڵكو ك، بهرییهوهی بیرهوهكۆپیكردنه له شت بریتی نییهردهی سهوهیادكردنه
فسیری ش تهكهقوربانییه رمێك، رووداوێك كهر ئۆبێكتێك، تهبۆ سه یهوهڕانهگه
شت عوسمان ردهكانی سهچكۆله تهتوانیت یاداشت و بابهبوو. دهواوی بۆی نهته

مردنی خۆی  یتوانی لهك دهش تا جێیهكهو بیپشكنیت. قوربانییه وهبخوێنیته
كاندا رمی قوربانییهر تهسهبه ، كهنییه پله وتێكی پلهسكهده میشهئازادی هه…تێبگات

و هیچ  وهمێننهو ژێستێكی خاڵی ده ك جوڵهكان، وهیت. زۆرجار مردنهپێی بگه
 .مێژوودا نییهنرخێكیان له

 

 سەرچاوە: دەستوور
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” ڤیکتۆر یارا“چارەنوسی بنەماڵەی بارزانی ، وەک چارەنوسی بکوژانی 
 ئەبێت

 

 :الست ئەمین

لەهەر جێگەیەکی ئەم دنیایە کەسێک 
هەڵوێستی هەبیت دژی ناداتپەروەریی و 
نایەکسانیی و مافیا و دیکتاتۆر و خائینەکان 

 . ئەو کەسە سیمبولی منە…

هەرکاتێکیش خۆیان هەڕاج کرد یان چۆکیان 
دادا ئیتر پەتی سێدارە دەخەنە ملیان و ئەرکی 
منیش تەنها شەق تێهەڵدانی کورسیەکەی ژێر 

 . انەپێی

 خەسرەوی گوڵ سورخی کاتێک جاالدەکەی ئەیبات بۆ لە سێدارەدان

” لێی ئەپرسێت :بیر لە مردن ناکەیتەوەو ناترسیت ؟ لە وەاڵم گوڵ سورخی ئەڵیت 
سەردەشت لە خیزانیکی هەژار ، ماڵێک گیرفان  . کاتم نییە بیر لە مردن بکەمەوە

جوانی لە خۆشەویستی لە  بەتاڵ ، بەاڵم دەوڵەمەند لە ئەخالق و ویژدان و لە
هەڵوێست . سەردەشت خویندکارێکی ڕەوشتبەرز خۆشەویست لە ناو 
هاوڕێکانیا،نووسەرێکی ئازاو چاونەترس ... سەردەشت کورێک تەژی لە بوێری و 

نوسینەکانی ،سەردەشتی لە نووسەرێکەوە گواستەوە بۆ  … ئازایەتی
ۆر دەکران،شارێک پڕ لە شۆڕشگێڕێک،لە شارێک قەلەڕەشی سەر مزگەوتەکانیش تیر

دەزگای جاسووسی و ئەمنی و میلیشیایی،لەو شارەی کەم کەڵە پیاوە هەبوو،لە ناو 
نا بۆ دەسەاڵتی گەندەڵ نا بۆ ناداتپەروەری و نا بۆ ” دلی ئەو هەموو زۆردارەیا بڵێت 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1312
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1312
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/last-amin.jpg
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ئا لەو شارەیی هەزاران مرۆڤی بێ ڕەوشت خۆیان ناو نوس ئەکەن  ”… نایەکسانی
میلیشیاو جاسوس کڕنۆش ئەبەن بۆ وێنەی مەال مستەفاو مەسعودو مەسرورو ببنە 

، ئا لەو شارەی چۆلەکەش بۆی نییە بێ پرسی دەزگا ئەمنی …نێجیرو کوڕو برازاکانی
و سیخوڕیەکان هێالنە بکات،سەردەشت لەوێ شۆڕشێکی بەرپا کرد هەموو ئەو 

ەردەشت بەڕێ کەوت بۆ وێنانەی نمایش کرابوون خستیە ژێر پێی . ئا لەو شارە س
مەسعودو بنەماڵەکەی ،لەژێر پێاڵوی ” سەر قەندیل و پڕ بە گەرویی هاواری کرد 

سەردەست فێری کردین هەموومان بە دەم پیکەنینەوە بەرەو  .“ منااڵنی شێخەڵالدان
رووی جەالدەکانمان ببینەوەو باوەش بە مەرگدا بکەین . چونکە هەموومان ئیرەیی بە 

ەردەشت ئەبەین . چەند شکۆمەندانە جێی هێشتین جەالدەکانیشی ماڵئاوایەکەی س
ڤیکتۆر یارا ، هەروەک سەردەشت لە خیزانێکی زۆر فەقیر چاوی  . جەند سەرشۆڕن

باوکی هەر لە  . (Santiago ) نزیک شاری ( Lonquén ) بە دنیا هەڵهێناوە لە
یش وەک لەوەی منداڵیەوە خوازیار بوو مناڵەکانی زوو گەورەبنو بیانخاتە بەر ئ

باوکی پارەی  .ساڵیا ) یارا ( لە زەوی کشتوکاڵی کاری ئەکرد 6بخوێنن . لە تەمەنی 
ئیشەکەی بەشی بژێوی خیزانەکەی نە ئەکرد،دەستیدایە خواردنەوەو لە دوایدا سەری 
خۆی هەڵگرت،ئەرکی هەموو مناڵەکان کەوتە سەر دایکیان،بەاڵم دایکیان وەک باوکیان 

الەکانی بخوێنن . لە هەمان کات ڤیکتۆر دەستیدایە گیتار لیدانو نەبوو ئەیویست من
ساڵیدا 15لەتەمەنی  . بە گۆرانی کالسیکی بەشداری ئاهەنگ و بۆنەو یادەکانی ئەکرد

دایکی مرد . ڤیکتۆری بە جێهێشت تا ژیانی خۆی دیاری بکات . لە خوێندن بەردەوام 
لەوە هێناو رووی کردە کەنیسە تا بوو تا ببێت بە ژمێریاری )محاسب( . دوایی وازی 

ببیت بە قەشە . پاش ماوەیەک زۆر لێی بێزار بوو،وازی هێنا و بوبە سەرباز . دوای 
چەند ساڵ گەڕایەوە شارەکەی و دەستی دایەوە گیتارەکەی و دەستێکی ڕەنگینیشی 

( ئیتر 70( یەکەم ئەلبومی دەرکرد . لە سەرەتای )1968لە ) . هەبوو لە وێنە کیشان
یاریدا تەنها بچیتە ناو دنیای گۆرانی و موسیکەوە ، لەو ماوەیەدا تەواو بەشدار بڕ

ناسرابوو،کە زیاتر چەپەکانی چیلی  (folk music) بوو لەو شۆڕشە هونەریەی کە بە
) نوێژ  پەرەیان پیئەداو سرودەکان زیاتر شۆڕشگێڕی بوون . لە باشترین گۆرانیەکانی

خۆبەخشانە  1970م بیرە ئەماندا ( . لە ساڵی بکەن بۆ ئیشکەرەکان ( و ) من تۆ
بە  (Salvador Allende ) کە بە سەرۆکایەتی (Popular Unity) پشتیوانی حیزبی

خۆرایی بەشداری کۆنسیرتەکانی ئەکرد و هانی خەلکی ئەدا پشتیوانی ئەو حیزبەو 
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حیزبەکەی  (Salvador Allende ) سەرۆکە بکەن،لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە
،  1973-09-11ساڵ دوایی لە بەرواری   ٣ وتنیان بە دەست هێناسەرکە

 ) ڕاستڕەوەکان بە پشتیوانی ئەمەریکا و سەربازەکانی چیلی کودەتایان کرد بە سەر
Salvador Allende) لەو ساڵە) یارا( شان  . حوکەتەکەیان روخاندو خۆشیان کوشت

اکەدا )یارا( بەرەو زانکۆ بە شانی هونەرەکەی مامۆستای زانکۆ بوو . لە ڕۆژی کودەت
شەو لەگەڵ  ,(Universidad de Santiago ) ئەرۆیشتەوە ئەو زانکۆیەی ئەمڕۆ ناوی

بەیانیەکەی )یارایان (  1973-9-12مامۆستاو خوێندکارەکان خەوت، ڕۆژی دواتر 
 2003-9-5لەگەڵ هەزاران کەس راپێچی ) یاریگای چیلی ( کرد ئەو یاریگایەی لە 

لە چەند سەعات و چەند ڕۆژدا چەندین کەس  . (Estadio Víctor Jara ) ناویان لێنا
تەعزیبدران و کوژران بە دەستی سەربازەکان . )یارە( چەندین رۆژ ، بە بەردەوامی 
لێیان ئەدا بە توندترین شیوە ئازاریان ئەدا هەموو پەنجەکانی دەستیان شکاندبوو 

سی کە لە گەڵیگیرا بوون دوای هەندێک هاوڕێی سیا . چەند پەراسویەکیان شکاندبوو
بەربوون ئەگێڕنەوەو ئەڵێن : )یارا( لە زەویدا کەوتبوو هەموو گیانی لە خوینا 
بوو،گیتارەکەی هەر پێ بوو بە پاڵکەوتنەوە کە دەموو دانەکانیشیان 
شکاندبوو،پەنجەکانی شکابوون ،بە مەچەکی گیتارەکەی ئەژەن و هەندیک کۆپلەی لە 

دوایی چەندین ڕۆژ  . وین ئێمە سەر ئەکەوین ( بۆ ئەوتنگۆرانی ) ئێمە سەرەکە
 40،بەر فیشەکی ئەدەن و زیاتر لە  1973-9-18بەردەوامی لێدانو تەعزیب لە 

سەیری  . فیشەکی پێوە ئەنێن،تەرمەکەشی لە گەرەکێکی سەنتیاگۆ فڕێ ئەدەن
،) لێکچوونەکانی سەردەشتی نەمر بکەن لەگەڵ )یارا (،سەردەشت خویندکاری زانکۆ

سەردەشت نووسەر و وەرگێر و رۆژنامەنووس،) یارا  . ( یارا مامۆستای زانکۆ
سەردەشت چەپ بوو،) یارا  . ( نووسەری شاعیر و گۆرانی بێژو موسیکژەن وێنەکێش

سەردەشت لەسەر نووسینەکانی و هەلوێستی سیاسی ئەیڕفێنن،) یارا  . ( چەپ بوو
سەردەشت لە بەردەم  .( اسیەکانیلەسەر گۆرانییە شۆڕشگێرەکانی و هەڵوێستە سی

سەردەشت زۆر ئازار ئەدەن،بەاڵم ملنادات  . ( زانکۆ ئەفڕێنن،) یارا لە ناو زانکۆ ئەیبەن
دڵنیام ئەویش گۆرانی شۆڕشگێڕی وتووە لە سەرە مەرگداو بە دەم خەندەوە بەرەو 
 رووی مەرگ بۆتەوە )یارا (بە مەچەکی گیتار لیئەداو لە دوا ساتەکانیا گۆرانی

سەردەشت دوای لێدان ناودەمی پر ئەکەن لە فیشەک،چونکە  . ( سەرکەوتن ئەچڕێت
لە زمانی ئەترسن،) یارا( پەنجەکانی ئەشكێنن لەگەل ناودەمی ،دوایی هێند لێی توڕەن 
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سەردەشت لە شەقامێک لە موسڵ  . ( شوێنێک لە جەستەی نامینێت گولە ڕێژی نەکەن
بکوژەکانی سەردەشت تا ئێستا  . انتیاگۆ(فڕێی ئەدەن، ) یارا لە شەقامێک لە س

سال سەرلەنوێ  25نەگیراوون حوکمی وواڵت ئەکەن ، )بکوژەکانی یارا دوای 
کەیسەکەیان کردەوەو تا ئیستا بە دەیان جەنەڕاڵ و سەرباز گیراوون یەک بە یەک 
دەبرێنە بەردەم دادگا، تەنانەت ئەو ئەفسەرانەشیان دۆزییەوە کە یەکەم فیشەکی بە 

 سەردەشت سیمبوڵی مرۆڤایەتیە،ڤیکتۆر پیاوێکی جیهانی زۆر مەزنە . ارا( وە ناوە)ی
ئەگەر پارتی و بنەماڵەی مەسعود و دار و دەستەکەیان پێیان وایە ئاوا بە ئاسانی  .

ئەتوانن ئەم تاوانە لە بیر خەڵکی کوردستان بەرنەوە ئەوە زۆر بە هەڵە داچوون 
ا(،یەک بەیەک ڕاپێچی دادگا ئەکرێن و بە سزای ،ڕۆژێک دادێت هەروەک بکوژانی )یار

خۆیان ئەگەن، دڵنیاشم لەوەی هێندە تاوانتان کردووە ڕەنگە شانسی چوونە بەر دەمی 
دادگاتان نەبێت ،نەک بە گیانی خۆتان ئەبێت باجەکەی بدەن ، بەڵکو هەروەک 

ی گەل خۆتان و ماڵ و مناڵتان بە دەست (Nicholas II ) ئیمپراتۆری گەورەی ڕوسیا
 . پارچە پارچە بکرێن باجی تاوانی ئەم هەموو خیانەت و تیرۆر و فەسادیە بەن
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شت عوسمان و رۆژی ئازادی، ردهئایار و یادی سه ٥رزڕاگرتنی ڕۆژی به
 !رانركوتگهسه به وازانی كوردستانهوەاڵمی ئازدیخ

 

-05-04وتی ڕێككه سێ ساڵ لەمەوبەر له
بە ڕۆژی ڕووناک بەبەرچاوی  2010

پۆلیس و خەڵکێکی زۆر، لەالیەن هێزێکی 
تایبەت لەبەردەم کۆلێژی ئاداب لە 

بە ئاشکرا سەردەشت  .پایتەختدا
دەفرێنرێت. دوای دوو رۆژ، بە دوو گوللەی 

 .وی دەدۆزرێتەوەبەکوژرا .نێودەم

ئەمەش وەک هێمایەک بۆ بێدەنگکردن و 
دەمکوتکردنی ئەو رۆژنامەنووسانەی 
پەیامی ڕاستی بەخەڵک ئەگەیەنن. 
سەردەشت رۆژنامەوان بوو. کاتی خۆی 

ی ڵگاکهتی کۆمهوان بۆ خزمهک رۆژنامهوه
. لەسەر یههه وهڵوێستیهکار و ههندی بهیوهو پهوخۆی ئهکار. تیڕۆڕی راستهخستبووه

کاری رۆژنامەوانی، نووسین و ڕەخنەکانی لە ناعەدالەتی و گەندەڵی و تێکشکاندنی 
 .پیرۆزییەکانی بتەکانی بنەماڵە و هۆز تیرۆرکرا

و  وهی لكۆڵینه،لیژنهبوێره نووسهو رۆژنامهتیرۆری ئه ساڵ له٣دوای ش بهئێستاكه
كی ناشیرین و سیناریۆیه ن بهكهڕاندنی دۆسیهوڵی تێپههه ولێر لهدادگای هه

 ولێر لهری دادگای ههدی شانۆگهشههمه ٣دوای ڕاستی. به هەڵبەستراو و دوور له
شت ردهنووس سهی تیرۆری رۆژنامهدۆسیهله وهكۆڵینهی لێسیناریۆی لێژنه

نووسان و ی رۆژنامهخنهتی و ڕهزایهت و ناڕهفرهوڕووی نهرهعوسماندا. به

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=940
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=940
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=940
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/10/5-5rojy-azady-kurdistan.jpg
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ند چهی ئاوێنه ش، رۆژنامهوهدوای ئه .وهبێتهكان دهنیهدهمهئازادیخوازان و رێكخراوه 
و ئەو تۆمەتەی وه شیمان بۆتهپه کەیسەكهتباری تۆمه،كه وهكی باڵوكردهزانیاریه

ڕەدکردوەتەوە دابویانە پاڵی،تۆمەتبار لەقسەیدا لەبەردەم دادوەر ئاماژەی بۆ ئەوە 
و نە دەستیشی لە تیرۆریدا و نە ناسیویەتینە سەردەشت عوسمانی بینیوە“ئەو کردوە 

دانیشتنی دادگا دواخرا  دا،٢٠١٣\١\٢٠ ولێر لهپێی بریاری دانیشتنی دادگای ههبه .”هەیە
رمی كی فهبێ هیچ ئاگاداریهروار و كاتی دیاریكراو بهبه. له٢٠١٣ی ئاداری ٢بۆ 
،دادگا ممهكشهیه گوتیان كهوه. دوای ئهدادگا نییهرۆژی پشووه و ی كهوهپاساوی ئهبه

ئاداری  ١٧دادگا لهن كاتی دیاریكراو گوتیالهوه دیسانه .داتنجام دهئه دانیشتنێكی دیكه
ی وهڕی، ئێستا دانیشتن و دانەنیشتن و شاردنهئاداریش تێپه ١٧ وهئه .نیشێتداده ٢٠١٣

چیرۆكی  .شت عوسمانداردهی تیرۆری سهدۆسیه له رهمهچیرۆكێكی سه به دادگا بووه
ی تاوانبارانی وهولێر بۆ شاردنهو دانیشتنی دادگای ههوهی لێكۆڵینهی لیژنهنتیكهعه

ولێریش بۆ و نهێنی كردنی دادگای ههوهو تیرۆرستان بوو، شاردنهقینهڕاسته
ر. ماوهر و بێ جهكتهن، بێ ئهگمهو دهكی ناوازهریه. شانۆگهیهكهی سكانداڵهوهشاردنه

 شی ئێستاكهوهی دادگایی بێت. ئهناوی دادگا و پرۆسهشتێك نییه  وهتهڕهبنهله
 .زگای پاراستنهراتی ئاسایش و دهكی موخابهیهمهچێت. گهدهڕێوهبه

  !كاننییهدهمهنووسان و ڕێكخراوه ئازادیخوازانی كوردستان، ڕۆژنامه

نادانی شت عوسمان و پهردهی سهراندنی دۆسیهتێپه ر جۆرێك لههه
ر ئازادی و سهركوت لهسهی تیرۆر و شهڕهر ئازادی و ههبۆ سه تیرۆرستان،هێرشه

ی وهراندن و شاردنهر تێپهسهكار له ستیاڵت به هێز و چاوبهسهر دهگهئه .ئازادیخوانه
ركوتی پاندنی سهربڕین و سهی ئازادی دهوهسككردنهرتهكات، بۆ بهده و دۆسیهئه

نووسان و رۆژانامه ركی ئازادیخوازانی كوردستان وئه وهر كوردستان. ئهسهزیاتر به
ماف و  رگری لهاڵت و بهسهی سیناریۆكانی دهوهڵكردنه، بۆ پوچهكانهڕێكخراوه
شت عوسمان،ڕۆژی ردهمین ساڵڕۆژی تیرۆری سهسێیهئایار له ٥كان. رۆژی ئازادییه

و موو ئهوەی ههئازادی لە مەراسیمی جۆراو جۆر بەرز و بەڕێز ڕابگرن. بۆ وەاڵمدانه
نادان و شت عوسمان و پهردهنووس سهی رۆژنامهراندنی دۆسیهی تێپهاڵنهوهه

ر تیرۆری سهساڵ به ٣ له وهبینهنزیك ده وهئه .ی تاوانباران و تیرۆرستانوهشاردنه
کی فراوانی یهوهشت عوسمان، بەدوای تیرۆری ئەو بزوتنهردهنووس سهرۆژنامه
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ئازادی رگری لهانی خرۆشاند، ئەو بزووتنەوەیە بۆ بهکجەماوەری و ئازادیخواز شاره
كان و شتهردهی تیرۆری سهوهبوونهنهدووباره پێناو ئازادیدابوو. بۆ پێشگرتن بهو له

شتدا تا ردهرامبەر تیرۆر و و دادگاییی تاوانبارانی راستەقینەی سهبهلهوه ستانهوه
ن لە تێپەراندنی تیرۆر بە سیناریۆ و پەنادانی . خەبات بۆ ڕێگەگرتیهی ههئێستا درێژه

تاوانباران، خەباتێکی ئەمرۆی ئازادیخوازانە لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت 
  .عوسماندا

ئایار وە یاد و  ٥شت و ڕۆژی ردهرزڕاگرتنی یادی سهو به وهیادكردنه مساڵیش لهئه
 : ڕێز لێنان لە رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان، داواکارین کە

دووەم. لیژنەیەکی بێ الیەنی  .یەکەم. ئەم پرۆسەی دادگایی کردنە دەستبەجێ ڕابگیرێت
سەاڵحیەتدار بە بەشداری ڕێکخراوە مەدەنییەکان و سیاسیەکانی کوردستان و 
ڕێکخراوە جیهانییەکانی داکۆکیکار لە مافەکانی مرۆڤ و نوێنەری خێزانی سەردەشت 

ک بێت کە هەموو ئاسانکاریەکی لەالیەن عوسمان بۆ لێکۆڵینەوە لەو کەیسە پێ
  .حکومەتی هەرێم و دەزگا ئەمنیەکانی هەولێر بۆ بکرێت

 .كوردستان ربڕین لهرۆژی ئازادی ده ئایار بكرێته 5م. سێیه

موو رز ڕابگیرێت و ههگرینگە ئەم رۆژە وەك )رۆژی ئازادی( لەالیەن ئازادیخوازان به
ین بۆ سازدانی نگ كار بكهك دهیه ك رۆژی ئازادی بهوه ئایار ٥ له وهكهیهك بهالیه
شت عوسمان و گرتنی كۆڕ و سیمینار لەسەر ردهراسیمی یادی رێزلێنان و یادی سهمه

 .رۆژی ئازادیدا ی ناڕەزایەتی لهوهر چاالكی و كۆبوونهڕەوشی ئازادی. یا سازدانی هه
ە شاری یۆتۆبۆری و سوید دەکەین، لێرەشەوە بەتایبەتی بانگەوازی ئازادیخوازان ل

 – Folkets hus دا لە٢٠١٣ی ئایاری  ٥هەڵدەستین بە گرتنی مەراسمێک لە 
Järntorget. پێشوازی لەهەر بەشداری و چاالکیەک دەکەین. 

 یۆتۆبۆری ڵكی كوردستان لهداواکاریەکانی خه ی پشتگیری لهكۆمیته

 ازادی یۆتۆبۆری ئ شت عوسمان بۆ داكۆكی لهردهی سهكۆمیته 

2013-03-31 
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 ! .. سەردەشت ،خوێنێک بوو لە جەستەی ئازادیی رژا

 

ساڵ تێپەڕ  ٣ئەمرۆژانە 
دەبێت بەسەر تیرۆری 
رۆژنامەنووس و 

اغی خوێنکاری قۆن
چوارەمی بەشی زمانی 
ئینگلیزی )سەردەشت 
عوسمان حسن(،کە 

 -٥ – ٥لەرێکەوتی 
،لەبەرامبەر نوسینی ٢٠١٠

چەند وتارێک و قسە و هەڵویستەکانی،لەنێو جەرگەی شاری هەولێر و لەبەردەم 
کۆلێژەکەی لەبەرنامەیەکی پشوەخت دارێژراودا لەالیەن چەند چەکدارێک دەرفێندرێت 

ێو دەمی تیرۆردەکرێت و تەرمەکەشی دەبرێتە شاری موصڵ و لەوێ و بەگوللەیەک لەن
فڕێدەدرێت،لە سەروبەندی نزیکبونەوەی ساڵیادی تیرۆرکردنیدا چین و توێژە 
جیاوازەکانی کوردستان بە شێوازی جیاواز یادی بەرز ڕادەگرن و رێز لە قوربانیەکەی 

ۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دەگرن،کە بەژیان و جەستەی خۆیی لەپێناو ئازادی دای ،لە ت
بەتایبەت فەیسبووک خەڵکی کوردستان و نوسەران و رۆژنامەنوسان و ئازادیخوازان 
کۆمێنت و هەست و ئیحساسی خۆیان لەم بارەوە دەنوسن و وێنەی پرۆفایلەکانیان 
کردوە بە وێنەی سەردەشت عوسمان،ئەوەی لەخوارەوە دەیخوێننەوە بەشێک لە 

 :کۆمێنتەکانە

 : سایتی سەردەشت عوسمان ئامادەکردنی  

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=936
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=936
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=936
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/08/014.gif
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سەردەشت نابێت ماڵئاوایی بكات، ئەو هەمیشە دەبێت وەك ئێستا لەگەڵمان بێت و 
ئازادیمان بپارێزێت، ئەو پەیامێكی گەورەیی پێیەو نابێت لێمان غایب بێت، ئەوانەی 

دیارنەبێت ئەوانەن دوژمنی ئازادین و رێك ئەوەیان دەوێت  دەیانەوێت سەردەشتمان لێ
ردەشتمان لێ بسەنێت و غایبی بكات.. سەردەشت غایب نییە و رۆژ لەدوای رۆژ كە سە

 وەكو الوالوەكانی ئەمازۆن بااڵ دەكات .

 )هەردی ئەحمەد ( 

 

شیوەن کردن بۆ سەردەشت مانای هەوڵدانە بۆ لەبیرکردنی پەیامەکەی  *** ***
سنوربەندی سەردەشت سومبولی ئازادی و جەسارەتی نەوەی نوێیە و ئەندازیاری …

مێژووی کۆن و نوێیە،پەیامەکەی نەخشە ڕێگای بەرەنگاربونەوەی کۆنەپەرەستی و 
یەکەم چەخماخەی شۆڕشی نوێی الوانی بەشمەینەتی کوردستانە بەڕوی کۆمەڵگای 

 چینایەتیدا ..

 )ئەکرەم نادر(

 

ئازادی یان و كوردستان و كهرێزهبه ماڵهبنه له ورهتێكی گهسارهی خهوهله جگه 
قبیژو ی وا ههو كورد رۆلهیهماڵهم بنهئه كه تریشهورهكی زۆر گهاڵم شانازیهوت،بهكه

 مانهم قارهی ئهنجانی كورد ئازادیخوازان رێچكهگه ، گرنگهیهدڵسۆز و ئازادیخوازی هه
نفال و كان و ئهمانهقاره رگهر كاتێك باسی ئازادیشیان كرد پێشمهن و ههدهرنهبه

خت كرد بۆ گیانیان به چیت كهبیر نه یان لههیدانهو شهشت و ئهردههید سهشه
كانی زرۆی ئازادی و دیموكراتی و مافهخشی بۆ ئازادی زۆر تامهئازادی،خوێنیان به
ڵ ندهو گهڵكو درنده بون،بهشتیان تیرۆر كرد مرۆڤ نهردهی سهوانهمرۆڤ بون،بەاڵم ئه

نجانی كوردستان لێدا نگێكی بۆ گهرگ زهمه شتی جوانهرده،بەاڵم سهواز بونهو تاریكخ
 ن .كهی ئازادی ون نهوشیاربن و رێچكه كه

 (.) غازی فیصل سیان 
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من دەیبینم ،لە هەموشوێنێك دەبینم لە زانکۆ بەدیار گفتوگۆی هاورێکانیەوە ،لە 
شوبات ئەو هەر لە سپێدەوە چاوەڕوانیان  ١٧گردبونەوەی خانەوادەی شەهیدانی 

دەکات،لەوی لە شوێنە تاریکەکان کە بنەماڵە الوەکانی ئەم دەڤەرەی تیا بێ سەرو 
لەئامێزیان دەگرێت ، لەسەر خوانی ماڵە  شوێن دەکات لەوێیە ئاودەکات بەدەمیانەوە

هەژارەکانی ئەم واڵتە دزراوەیە ئەو نانە هەژارانەیەیان لەگەڵ بەش دەکات ،شەوان 
پاسەوانی ئەم واڵتەیە سەردەکات بە ماڵی منداڵە بێ باوک و بێ نازەکان 
فرمێسکەکانیان بۆ دەسرێت و دەیان الوێنێتەوە تا نوقمی خەوبینین بن بە باوکەوە 

بەیان لەتاریک و لێڵدا سەرێک دەدات لەدایک و باوکی خەریکی نوێژی بەیانین .…
تێر بۆنیان پێوەدەکات تا درەنگانیک جێیان ناهێڵێت دەچێتە ژوورە جێماوەکەی و 
سەیرێکی کتێبەکانی دەکات بەخەندە هەمیشەییەکەیەوە دەگەرێتەوە باوەشی نیشتمان 

شت لێرەیە لەناوماندا لەخوێنماندا و سەرقاڵی خەمەکانی هاوشاریرکانی ،سەردە
  . گوزەر دەکات

 ) گوڵە رۆتانا(

 

شت،ی ردهوا سهین،ئهبکه گوڵێکی بۆنخۆش پێناسه ر ئازادی بهگهئه
 ر بیان هێشتایهگهپشکوتبوو کاسی کردن،ئههێشتا نه ک بوو،کهیهمر،خونچهنه

تیان دژایه میشههه ش کهوانهبردن،،ئهناوی ئه ی لهکهخۆشه وا بۆنهبپشکوێت،ئه
 و خونچانهپێشا ئه ختن،،لهکان پێی خۆشبهمرۆڤه که کانهها جوانهڵ بهگهله
 سانێک کهبات،،کهناویان ئه له ڵکهکات بهر کاسیان ئهک ههزانن نهئه رێنن کهوهئه

کان ها جوانهی بهسبه مرۆ یانتی ئهکانی مرۆڤایهها جوانهبه ت بهڵنایهچاویان هه
کانی مارهشاده کوتێت لهگ،ێک دا ئهراندیان،رهوه ش کهیهو خونچهماڵێت ئهڕایان ئه

 وهدوای نه له وهو نهوهرگوزشتهسه بێتهئه ی تێیدا بوو،کهڵگایهو کۆمهبیرو هۆشی له
تر و تازهتازهموو ساڵێک دا،ههلۆژییایهکنهوتنی تهمی پێشکهردهم سهله
کردن ،ئێستا بۆن کاسی ئه به ی کهیهو خونچهئه ش مانای وایهمهو،ئهوهکرێتهئه
و  دواوه به مه، لهی باڵو بۆوهکهگهگی داکووتی و ڕههاتوو ڕهبن نه ک دارێکی لهوه
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شت ردهسه نامرێت .کاتکات،لولتان ئهک کاستان ئهبایهشهک ڕهراندنی وهدوای وه له
 بژی ئازادی !

 ) سوهام علی( 

 

هەزاران ساڵو بۆ رۆحی ئازادی خوازت ،ساڵو لەوخەندە پڕ حوزنەت بۆ نیشتمان 
،مەبەستتبوو دنیایەک باشتر بخولقێنی کە عەدالەتی تیابێت، دەتزانی شتگەلێکی 
ترسناک بەڕێوەیە وەلێ باوەرت بەخەونەکەت بۆ دنیایەکی باشتر بەهێز تر بوو لە 

س،تۆ لە پێناو ژیانێکی شیاو تێدەکۆشایت بۆ هەمومان بۆ ئەوەی بەختەوەربین تر
رۆحی شاد بێت..  ... ،تۆ لەوێ بویت و لەپێناوەی هەمووماندا خۆت کردە قوربانی

و شتردهتکرد. پێش سهی لهنی ئێمهمهئاستێکدا زه بوو.. لهو مردنێکی ئاسایی نهئه
  ..ەشت زەمەنێکی جیاوازردهدوای سه

 )عەتا محمد (

 

مەگری بۆ سەردەشت، ئەویان کۆشت تا تۆ بێدەنگ بکەن. قوڵی لێ هەڵمالە و 
قەڵەمەکەی سەردەشت بگرە بەدەستەوە! وەک سەردەشت بوێر و بە غیرەت و عاشق 
بە. وشە و ڕەستە و دێڕ و پاراگراف و بابەتە نەوەتراوەکانی بنووسە، لە دەر و 

ەکی لەگەڵ گۆڵێکی سور لە سەر سنگت بدە و هاوار دیواری زانکۆی هەڵواسە، وێنەێ
  !یادی بەرز و ڕیگاکەی بەردەوامە !بکە: من سەردەشتم

 )عوسمان رەحمانی (

 

نكم كزتر ی نهچراكه نیشتیمانم بینی كزكز له .. شت عوسمانردهم سهڵههیدی قهبۆ شه
ی تۆی زانی بوو.. كۆچی ناوادهبه وهم چركهكهیهوادیار بوو له وهڕوخساریهكز ..به

تۆ..  ت لهخیانه ی پڕپڕ بوون لهو چركانهشی ..ئهڕه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه
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 ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهمان ..ئهنیشتی ت لهخیانه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه
یاساكانی  ت لهخیانه ی پڕ پڕ بوون لهو چركانهئه .. یاساكانی خوا ت لهخیانه

 بێت دور دور بن لهوان دهیی.. ئهدڕنده بێت پڕ پڕ بن لهوان دهئه..تی مرۆڤایه
مان ..تۆش پڕپڕ دڵسۆزی بۆ نیشتی ت لهرائهبه تۆش پڕ پڕ له .. تی دورترمرۆڤایه

زانی و ڕووی ناحهرهبه و بڵێسه كڵپه ی جوان..تۆش پڕ پڕ لهنووسین و وشهله
 لێره ستهجه شت گیان هاوڕێم تۆ نامری ..بهردهنا سه…نا …نا …نیشتیمان.. نا

 یش پڕپڕین لهئێمه..ڵگری ڵ ههگهتم لهكهزاركردنی بكوژانت وێنهرمهنیت بۆشه
ی تۆی پێ گۆش كرا ..واز ناهێنین تا و شیرهیش پڕپڕین لهۆ.. ئێمهكانی تووشه

  ورامانی ()هه !زانین خوێنی تۆ چی لێ هات بۆ كوێ برا ؟نه

ڵمای گهر لهیت ههنایه تۆ كه ”وهڕێتهكانی بگهرۆشنایی چاوه ڕوانهپیاوێك چاوه *
كان الدهختی جهت و بهخته …ك جارانر وههه …تكهمهڵهم قهكهشتهردهسه
مكاران شی ستهتیشكی خۆر بوون ئێستاش، روو ره …كانتوشه !ژێنێتههده
 !وهڵدایهكانی ههشهڕه تی تێكشكاندو الپهڕهكهملهكانی مهبته …بوێریت  !خاتردهده
چاوی  !ڕیان ناكاتبارانێك ته نێكهمهزه كه كان بگرههیدهشه ستی مناڵهده …وهرهوه

ڕێی ن و چاوهداناخه وشهرگای حهئێستاش ده كه كان بسڕهرگ سوتاوهجه دایكه
ش تائێستاش جڵی ره كه فسیر بكهته و ژنانهوی ئهخه !نكهكانیان دهی كوڕهوههاتنه

مل كانیان لهرهبێنن مڵ پێچی هاوسهده وهرمهشی گهباوه و بهپۆشن و خهده
ختی ك بۆ خۆشبهیهستێرههیچ ئه رهڤهم دهله وهن بكهكان رۆشهوهشه هوكردۆتهنه

ر یامبهزمانی گوڵ و پهوان لهئه وهڕێنهكان بگهسێنراوهخه نجهگه وهوشێتهنادره
 وهستهدهبه ی موسا بگرهساكهدانیشتوون دار عه وهكانهدیار ئازاره ر بههه !نناگه

رۆشنایی  ڕوانهپیاوێك چاوه وهت بنێرهكهخوێناوییه كراسه !رخهكان دهالدهجهرووی 
ش رگی رهشارێك به وهی ناخی هێور بێتهوێت بڵێسهیهدایكێك ده وهڕێتهكانی بگهچاوه

زیت و دادگا بێ ئاسمان دابهله” سیحمه“ك ن، وهو رۆژهڕوانی ئهفرێنادات چاوه
  !یترو ژێر كهسهكان رۆكهناوه

 هەولێر(-)عیسا خدر
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 ڵکوو پێنجی ئایار سی ساڵهکوردستان،به ڕۆژی ئازادی له ین بهئایار ناکه  *** 
 کوردستان ..! له ڕۆژی ئازدییه

 )شوان ئەحە (

 

چ بەدبەختیەکه ژیان له سایەی ئەم دهسەاڵتەدا، به سەرۆک و دادگا و دادوەرەوە  *** 
هەر خەریکی درۆ و تەفرەدانی خەڵک بونە بۆ ئەوەی سەرکەوتوو  بەدرێژایی تەمەنیان

بن، بەاڵم سەردەشت دۆڕاوی نیشاندان ! ئیوە هەرگیز ناتوانن له )سەردەشت(ی 
بەرنەوه،ساڵو له خوراگریتان خانەوادەی سەردەشت،ئەم خەباتەی ئێوه تەنها بۆ 

 زادییدا بۆ هەموواندادگایی کردنی تاوانبارانی سەردەشت نییه،خەباته له پێناوی ئا
.. 

 )دارا ئەحمەد (

 

سەردەشت خوێنێک بوو لە جەستەی ئازادیی ڕژا، هەر بۆیە تا دەسەاڵتدارە خوێنڕێژە  
ئازادییکوژەکان بە چارەنووسی خۆیان نەگەیەندرێن ئەو خوێنە هەر رەوڕەوەی 

 ئازادیی دەچەرخێنێ و ناوەستێ ..!

 سایتی ئەمڕۆ ( )

 

میللەتەیان گەڕاندەوە بۆ حوکمی عەشایەر و بنەماڵە، ژیانی ئەوان کە هاتن ئەو 
خەڵکیان سەرتاپا کردە تراژیدیا،درێژەیان دا بەخەباتی ئاغاکانیاندا بۆ کوشتنی هەمو 
دەنگێکی ئازاد،لەگۆڕنانی هەزاران الوی ئەم دەڤەرە بەخەونە گەورەکانیانەوە ،درود 

 یەبۆ شەهید سەردەشت و هەمو شەهیدانی تری ئەم رێگا

  میران عمر 
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رێكی فسهئه زاری شت عوسمان لهردهكانی ڕفاندنی سهكاریهورده
 وهئاسایشه

 

كی رووداوی ند نهێنیهشت عوسمان چهردهتیرۆركراو سهنووسی كی رۆژنامهبرایه
پشت  له ورههێزێكی گه“ڵێت و دهكاتئاشكرا ده یكهو دواتریش كوشتنهڕفاندن

 ”.یهوهشتهردهی سهكهتیرۆركردنه

 نیوز: ولێر، ئاوێنههه

 له وتنێكیدا كهچاوپێكه له
گۆڤاری  ی231 ژماره

مڕۆ )سێ لڤیندا ئه
، وهتهباڵوبوه (ممههش
برای  ژار عوسمانیهه
كاتی  له شت، كهردهسه

یدا تیرۆركردنی براكه
ندی ئاسایشی كارمه

 به پارتی بووه-ولێرهه
م، كهی مالزمی یهپله
ست داوی نهێنی دهرهشتدا زۆر سهردهسه مانیرووداوی دیارنه له كه نیشانداوه یوهئه
اڵتی سیاسی ئێستا سهری دهكاریگه كی دوور لهر كاتێك دادگایههه“ڵێت هو د وتووهكه
سزای یاسایی  شت بهردهی روون و ئاشكرا بكوژانی سهڵگهبه توانێت بهبێت دههه

 ”.نێتیهخۆیان بگه
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و رهرۆیشتم بهك كاتێك دهخوله 8:30كاتژمێر  5/5/2010وتی رێكه له”ڵێت،و دهئه
شت ردهسه كراو پێیان وتم كهندیم پێوهیوهركووك پهقامی كهر شهسهم لهۆژانهوامی رده
ی ماوه كۆلێژی ئاداب نزیك بووم و به و كات من له، ئه م زانكۆ فرێندراوهردهبهله

 . شتردهرگای كۆلێژی ئاداب و شوێنی بردنی سهم دهردهبه یشتمهك گهپێنج خوله

ولێر بووم هه كانیی بازگهرپرسی ئیدارهشت ڕفێندرا من بهردهی سههو كاتئه”شڵێتده
وێت بۆ رای گشتی مهو ده شت زۆر شتی ناڕاست وتراوهردهر شێوازی بردنی سهسه له

 ”.وهمهروونیبكه

 : وهگێرێتهده یهو شێوهبه كهرووداوه

 ستاوهڵیدا راوهگهالی و له تهاتۆسێك هكه زیوهئۆتۆمبێل دابه شت لهردهكاتێك سه“
و یشتنی ئهگه كاتی, له كراوهئاماده و روداوهبۆ ئه گات كهده و ئۆتۆمبێلهتاكو ئه

 وكاتانهشت لهردهزیون و سهدابه كهناو ئۆتۆمبێلهله سی دیكهدوو كه ئۆتۆمبێله
رز هاواری نگی بهدهیان رابكات و بهستدهله وڵیداوهزۆر هه ن بۆیهیبهتی دهزانیویه
 . ”مكوژنن دهمبهده وانهئه“ كردووه

و  شتی ڕفاندوهردهم سهكهی یه، بازنهیی بوهشت دوو بازنهردهشێوازی بردنی سه
 له وهس نزیك بێتهكه یهێشتوهو نهم كردووهكهی یهبازنه رگری لهم بهی دووهبازنه

كانم ئاگادار م بازگهرجهكان سهجیهازی بازگه ك بهخوله 8:35, كاتژمێر  كهئۆتۆمبێله
 . كان كاری خۆیان كردو بازگه ژار براوهكی مالزم ههبرایه كه وهتهكردوه

 . ولێری ههوهرهده تهبردراوه وهكانهتهتایبه شهجامڕه ی ئۆتۆمبێلهرێگه شت لهرهسه

پێی زانیاری وورد  و بهولێر بووههه ر لهی سێ كاتژمێر ههشت تا نزیكهردهسه
 (شوێنی )ناتوانم بیڵێم ك لهخوله 11:15تاكاتژمێر  وهساتی رفاندنیه شت لهردهسه
 . ولێری ههوهرهده تهبراوهو نهر بوهسهستبهده

ی وێنه شتی رفاندووهردهسه ی كهو ئۆتۆمبێلهئه /تیشی ژار بۆ گۆڤاری لڤین وتویههه
 كهی ئۆتۆمبێلهوێ وێنهندێك شوێنی نزیكی ئههه شت لهردهبردنی سه كاتی و لهگیراوه
ئاشكرا  كهی شوفێرهوێنه وهرێگای زوومه ،بڕیاربوو له شتی تێدابووهردهو سهگیراوه
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اڵم دواجار م كرد بهكهوێنه ند جارێك داوایرهات،من چهسهاڵم نازانم چی بهبكرێت،به
 . بزر كرا كهوێنه

بكوژی  كه شت المان روون و ئاشكرایهردهی سهماڵهكو بنهڵێت : وهژار عوسمان دههه
 بێت ناتوانین داوایهه اڵتهسهو دهتا ئهاڵم هه،بهتییهسایهو كام كهشت كێیهردهسه

 . یهش نرخی نیین و داواكهر تۆمار بكهسهیاسایی له

تیرۆری  ورههێزێكی گه كه دابووه وهشت لهردهیی سهورهگه ” تیكۆتایی دا وتویه له
ڵ گه،لهم كردووهو كارهبڵێت من ئه ی نیهوهتی ئهجورئه ورهگه و هێزهاڵم ئهكردووه،به

 . ” ستننڵبهریكی درۆ ههوام خهردهشدا بهوهئه

 

 سەرچاوە: ئاوێنە
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 تەنیا خەیاڵێك بەتیرۆركردنیدا

 

 ئەحمەد میرە:

عەتا محەمەد لەو رۆمانەیدا كە باس لەمەال 
نەسرەدین دەكات زۆر بەجوانی ئەو 
وێنەیەمان پیشاندەدات كە لەمێژوودا كەمنین 
ئەوانەی كە بەهۆی پێكەنینەوە كوژراون 
بوونەتە قوربانی گێڕانەوەی نوكتەیەك كە 

 .بەهۆیەوە خەڵكی تر شادومان بوون
لەمێژووی ئەدەبی كوردیشدا جەمیل سایب 
یەكەمین قوربانییە كە بەهۆی ئەوەی 

و لەچیڕۆكی لەخەوما تانەی سیاسی دەگرێت
و بەڵگەكان لەئێستادا بەو هەمو .دواتریش كاربەدەستانی رۆژ تیرۆری دەكەن

ئاڕاستەیەن كە)سەردەشت عوسمان(بەهۆی خەیاڵێكی ئەدەبییەوە تیرۆركراوە كە تێیدا 
وەكو گەنجێك خەون بەژیانی كۆشكی شاهانەوە دەبینێت. ئەوەندەی كە بەندە 
شارەزایی لەتێكستی ئەدەبیدا هەبێت بەئاسانی یارمەتی ئەوەم دەدات لەوە تێبگەم كە 

نجە لەجیاتی ئەوەی بكرێتە قوربانی خەونێكی هەرگیز نەهاتووەتە دی دەبوو ئەم گە
دەبوو وەك الوی ساڵ پاداشت بكرایە، نەك بەو شێوەیە وەاڵمی خەونەكەی بدرایەوە، 

تیرۆركردنی  .یاخود الیەنی كەم نەدەبوو لەسەر نووسینێكی لەو جۆرە تیرۆربكرێت
دەستەڕەشەكانی ناو سەردەشت عوسمان بەشێكبوو لەو زنجیرە تیرۆرەی كە 

و نووسینی بوێرانە لەكوردستان دەستەاڵتی كوردی بەرانبەر بەئازادی رادەربڕین
هەموو ئەو تیرۆرانە مەبەستی كپكردنی دەنگی بوێریان لەپشتەوە  .ئەنجامیان داوە

و بووەو بەشێكبوون لەئەجێندای ئەو هێزانەی كە لێوانلێون لەتێڕوانینی دژە ئازادی
حیزبەكەیان لەسەر ئەم جۆرە دژایەتییە پەرە پێداوە، چونكە بەپێی  تێكڕای كەلتوری
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بەڵگە مێژووییەكان هەندێك ناوەندی هەواڵگری لەمێژووی سیاسی هاوچەرخی كوردا 
تاكە چەكی دەستیان بریتیبووە لەتیرۆرو تۆقاندن بەئاشكرا ئەو وێنانە دەبینین كە 

نەهامەتی گەورە تەنیا  .اركراونلەمێژووی ئەم ناوەندە هەواڵگرییانەدا بەڕەشی تۆم
لەتیرۆركردنی سەردەشت عوسماندا نەبوو، بەڵكو بارتەقای ئەونەهامەتی تیرۆركردنە 

و دروستكردنی سیناریۆی ناشیرین لەكاتێكدا بریتییە لەشاردنەوەی دۆسییەكەی
و لەهەركەسێكی ئەم واڵتە بپرسیت بەئاسانی دەتوانێت پێمان بڵێت كە سەردەشت كێ

بەبۆچوونی ئێمە بوێری ئەو دەزگا ئەمنییەی لەپشت  .ۆچی؟ تیرۆركراو بچۆن
تیرۆركردنی سەردەشت عوسمانەوەیە ئەوكاتە دەردەكەوێت كە زۆر بەڕوونی بۆ خەڵكی 

و داوای كوردستانی روونبكاتەوە كە ئەوان لەپشت ئەو رووداوە قیزەونەوە بوون
نكە شاردنەوەی و كەسوكارەكەی بكەن، چولێبوردنیش لەخەڵكی كوردستان

دۆسییەكەی نیشانەی ئازایەتی نییەو دەاللەتی ئەوەیە كە هێشتا لەم هەرێمەدا 
كۆمەڵێك چەتە ئامادەن بۆ سەندنەوەی ژیان لەو كەسانەی كە نەك هەر قسەو 
هاواردەكەن، بەڵكو خەون دەبینن، یاخود خەیاڵێك دەكەن كە بەدەرە لەتێگەیشتنی 

 .. پیاوەكانی كۆشك
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 !نامەيەك بۆ سەردەشت عوسمان

 

 مەد كەيفى:حئە

ئەم ساڵ لە كۆلێژى  …هاورێم سەردەشت
ئادابى زانكۆى سەالحەدين وەرگيرام، واتە 
هەمان كۆلێژى هەمان شار كە تۆ تێيدا 

 تەنها بەشەكانمان جیاوازەدەتخوێند، بەاڵم 
من هێشتا دەوامم لەو كۆلێژە دەستى پێ  …

نەكردووە، بەاڵم هەر لە ئێستاوە حەوسەلەى 
دەوامكردن و خوێندنم نييە تێيدا، بۆيە بە 
پێويستم زانى ئەم نامەيە بنووسم،لە رێگەى 

 ئاسمان سێلەوە بۆ تۆى بنێرم

من هێشتا نەمردووم،بۆيە نازانم  …هاوڕێم 
لە دواى مردن چى ڕوودەدات، بەاڵم هاوڕێ ئەگەر لە دواى مردن جيهانێكى تر بوونى 
هەيە،مەبەستم جيهانى ئاسمانەكانە، ئەوا تۆ لەو جيهانەدا، داوا لە خوداوەندان بكە 
كەوا زانكۆيەكمان بۆ درووست بكەن،لەو زانكۆيەدا هەر لە تەنيشتى خۆتەوە 

ييەك بۆ منيش بگرە مەهێلە كەس لێى دانيشێت،چاوەڕێم بە بەمزووانە كورس
جەالدەكان منيش دەنێرنە الى تۆ،سەفەرم بەرەو الت زۆر ئاسانە، ئەوان )جەالدەكان( 
خۆيان هەموو شتێكيان رێكخستووە،خۆيان پليت و ڤيزام بۆ دەبرن،مەبەستم ڤيزاى 

دەمفرێنن بۆ كونجێكى تاريكی ئاگرە،ئەوەى لەسەر منە تەنها ئەوەيە لەو كاتەى 
حەشارگەكانيان،لەو دەمەدا كەوا شەقبارانم دەكەن،تفێك لە روويان بكەم،جوێنێك 
بنێرم بۆ ئاغاكانيان، ئيتر ئەوان هەر خۆيان دەروون نەخۆشن، يەكسەر بە فيشەكێك 

هاوڕێم  … دەمنێرنە الى تۆ،لە كۆڵ ئەم ژيانە بێ نرخ و تاريك و پيسەم دەكەنەوە

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=919
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=919
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=919
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/08/002.gif


 سەردەشت عوسمان

276 

 

بەر لەوەى بێمە الت،لەسەر رێگەى خۆم دەچم پەيامى دايك و  … سەردەشت
خۆشەويستیت بۆ دەهێنم، وەها ديارە لەم نيشتمانەدا، دوو سال جارێك جەالدەكان 
سەردەشتێك دەنێرنە ئاسمان،تۆ بلێیى دواى دوو ساڵى تر كام سەردەشتە پەيامى 

هاوڕێم  … دەهێنمدايك و خۆشەويست بۆ من بهێنێت، هەروەك ئەمن ئێستا بۆ تۆى 
لە دواى مردنى تۆ،ئێستا نەوەيەك درووست بووە، هەموويان سەردەشتێكن بۆ 
خۆيان،زۆر دڵنيام بەو ناردنە ئاسمانەى سەردەشتەكان،دواى چەند ساڵێكى تر، ئێرە 

بۆيە هاوڕێم لە زانكۆكەمان كورسييەكم بۆ  …دەبێتە نيشتمانى سەردەشتەكان
ە جەالدەكان ناهێلن زۆر چاوەرێ بيت،لە نزيكترين بگرە،چاوەڕێم بە واهاتم،دڵنيا ب

 … بۆيە چاوەڕێم بە …دەرفەتدا دەمنێرنە الت 

 برا و هاو كۆلێژت : ئەهمەد كەيفى 
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لە یادی سێ ساڵەی تیرۆری ڕەمزی ئازادی سەردەشت عوسمان چەند 
 قسەیەک دەربارەیسیستەمی دادپەروەری لە کوردستان

 

 :الوژە جواد 

سەردەشت عوسمان بەر لەوەی دەستی 
چەپڵەڵیان بچێتە گیانی و بەوشێوە دڕەندانەیە 
تیرۆری بکەن، بە زمان و بە قەڵەمەکەی خۆی 
بکوژانی خۆی پێناساندین، پێی وتین کەسانێک 
هەن دەیانەوێت لەناوی بەرن تەنها لەبەر 
ئەوەی کە لە وتارێکی ڕەخنە ئامێز جیاوازی 

ردستان خستۆتە چینایەتی لە کۆمەڵگای کو
ڕوو باسی لەوە کردوە کە ژیانی ئەو ئێستا 
چۆنەو ئەگەر ببێتە یەکێک لە خێزانی بارزانی 

سەردەشت عوسمان بۆیە تیرۆر کرا لەبەر ئەوەی کە ناوی کچی بارزانی  .چۆن دەگۆڕێت
هێنابوو، لە واڵتانی دیکتاتۆردا سەرۆک هەموو شتێکەو قسەی یەکەمو کۆتایی دەکات. 

سەر بەرژەوەندی سەرۆک و بنەماڵەو دارودەستەکەی.یاسا وەکو الستیک کە دەگاتە 
بۆ نمونە لە کوردستاندا ئاسایش و پۆلیس لەبڕی  . وایە بەمالو ئەوالدا دەکێشرێت

ئەوەی گیانی خەڵک بپارێزن و ئاسایشی کۆمەڵگا دابینبکەن، خۆیان بەشێکن لە 
ئەحزابی   ە جامڕەشەکانینانەوەی فەزای نائەمنی و ترسو تۆقاندن، کاتێک سەیار

میلیشیا بە بێ هیچ ڕێگریەک بە بازگەکان تێدەپەڕن و بە کوچەو کۆاڵنەکاندا تەراتێن 
دەکەن و حوکمی موتڵەقیان هەیە بۆ ڕفاندن و بێسەرو شوێنکردنی خەڵک بە دڵخوازی 
خۆیان،یان بە ئارەزوی خۆیان هێزەکانی دژە تیرۆر و بارەگای حیزبەکان تەقە لە 

ەران دەکەن و دەیانکوژن،هیچ لێپرسینەوەیەکی یاسایی و فەرمی نیەو خۆپیشاند
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تاوانباران بناسێنێت و بە سزایان بگەیەنێت،کەوایە یاسا شتێکی گاڵتەجارانەیە و 
لە کوردستاندا یاسا هەیە، خوێندنی بااڵ بۆ یاسا ناسان هەیە  .هیچ دەسەاڵتێکی نیە

بەاڵم سودی چیە و چەندە توانیویانە و دادگا و دادوەر بینای بەرز بەرزیان هەیە، 
دادپەروەری لە کۆمەڵگا جێگیر بکەن،تاکو ئێستاش بەشی زۆری یاساکان کۆپی 
ڕژێمەکانی پێشوون و لێواولێوی کۆنەپەرەستی و ناعەدالەتی و ئەوەش کە هەیە تەنها 
بۆ پاراستنی بەرژەوەندی دەسەاڵت و میلیشیاکانیان و بەس.بەڕای من ئەوە سوکایەتی 

بەدوای تیرۆری  .دنە بە کۆمەڵگا بەگشتی و یاسا ناسان و سیستەمی یاسا بەتایبەتیکر
سەردەشت ئازادیخوازان خۆیان کردە خاوەنی ئەم کەیسە و ناڕەزایەتی هەموو شار و 
شارۆچکەکانی کوردستانی گرتەوە،لەژێر فشاری ئازادیخوازان و بۆ کپکردنەوەی 

وەی گاڵتەجارانەیان پێکهێناو جارێکی تر هەستان لیژنەیەکی لێکۆڵینە  ئیعترازیان
سەردەشتیان تیرۆر کردەوە و تۆمەتی تیرۆریست و ئەنسار ئیسالمیان بۆ هەڵبەست! 
پێیان وابوو بەم شێوەیە دەتوانن خۆڵ بکەنە چاوی خەڵکەوە و کۆتایی بەم کەیسە 

ژی بهێنن. نەیانزانی ئازادیخوازان سەردەشت دەکەنە ڕەمزی ئازادی ڕادەربڕین و ڕۆ
کەسانێکیان زیندان  .تیرۆرەکەی بە ڕۆژی ئازادی دەناسێنن و سااڵنە یادی دەکەنەوە

کردو دادگایەکی گاڵتەجارانەیان داناو بەشوێن خێزانەکەیان ناردو مولزەمیان کردن 
کە لە دادگا ئامادە بن، لەکاتێکدا خێزانی سەردەشت و هەموو خەڵکی کوردستان باش 

پاش ماوەیەک تاوانبار وتی من نەسەردەشتم  !یە دەزانن کە بکوژی سەردەشت کێ
نازانم دادوەر و یاسا ناسان لە کوێ بوون بۆ هیچ ئیعترازێکیان  .!کوشتوەو نە بینیومە

نەکرد بەرامبەر ئەو گاڵتەجاریەی بەناوی یاسا دادنراوە، بۆ هیچ دادوەرێکمان نەبینی 
میان نەهاتن دەست لە بڵێت ئەوە گاڵتەکردنە بە ئێمە و سەروەرییەکانمان،هیچ کا

 کارەکانیانبکێشنەوە؟ 

من پێموایە ئیتر کاتی ئەوە هاتووە کە دادوەران و یاسا ناسان ئیتر ئەم سوکایەتی و 
بێنە مەیدان و دژی ئەو گاڵتە   بێحورمەتیە قبوڵ نەکەن و شانبەشانی ئازادیخوازان

کە ئەمە سوکایەتیە جاریەی کە ناویان لێناوە دادگا بوەستنەوە، ئیتر ئەمە بخەنە ڕوو 
بە یاسا،دادگا،کۆمەڵگا. داوای دادگایەکی بێالیەن و سەربەخۆ بکەن و تێیدا بکوژانی 

 .بە سزای یاسایی بگەیەندرێن
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 ەشت، هەمیشە لە مێژوودا دەنگدەداتەوە ؟بۆ کوشتنی سەرد

 

 :بەختیار عەلی

هەندێک سەردەم هەیە،بە تاوانێکدا 
دەناسرێتەوە. نا لە بەرئەوەی ئەو تاوانە 
دەشێت گەورەتر بێت لە تاوانەکانی تری دونیا. 
بەبڕوای من هەموو تاوانەکان وەکو یەک 
گەورەن دەمێک پەیوەندیان بە ژیانی 

بەاڵم لە ناکاو مردنێک مرۆڤەکانەوە هەبێت. 
وەک سەمبولی هەموو ئەو شتانەی لێ دێت کە 
کۆمەڵگایەک تیادەژی یاخود لێی دەترسێت، 
وەک سەمبولی تاوانێک کە ڕاستەوخۆ یان 

لێرەوە کوشتنی سەردەشت تەنیا  .مەجازی دەبێتە ئاماژە بۆ کۆی تاوانەکانی تریش
یرە مانایەکی گەورەتر لە هەڵگری ئاماژە نییە بۆ ژیانی تاکە کەسێک بەڵکو زنج

تێیدا کۆمەڵە دیاردەیەکی دەرونی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی   خۆدەگرێت، خاڵێکە
واتە پەنجەرەیە بە مانا هەرە راستەقینەکەی بۆ سەر ڕووبەرێکی   بەیەکدا دەدەن،

گەورەتر لە خۆی. یەکێک لەو شتانەی کە سەرنج ڕادەکێشێت ئەوەیە بۆ کوشتنی 
شی شۆکێکی گەورە دەکات ؟ پێش سەردەشت و دوای سەردەشت هەمووان توو

سەردەشتیش کۆمەڵگای ئێمە هەمیشە کۆمەڵگایەکی مرۆڤکوژ بووە. کوشتن بەشێکی 
ئێمەیە، هیچ هێزێکی سیاسی و   دانەبڕاوی کولتووری سیاسی و کۆمەاڵیەتی

سیاسییەکی چاالک لە مێژووی ئێمەدا نییە دەستی بە خوێن سوور نەبووبێت. کە وایە 
ی چییە، مردنی سەردەشت بەوجۆرە شۆکمان دەکات ؟ چ تایبەتمەندییەک لەم هۆ

تاوانەدا هەیە وادەکات وەک تاوانێکی هەرە ترسناک لە خەیاڵماندا نیشتەجێ بێت و 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=905
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=905
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=905
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ئاسان لەبیر نەبرێتەوە ؟ ئاخۆ هۆکەی ئەوەیە یەکەم تاوانە دوای دروستبوونی 
ان دەڵێن مەبەست لە گەورەکردنی ئۆپۆزسیۆنێکی ئۆرگانیزەکراو، یان وەک پارتییەک

هەر دوو تەفسیرەکە الی من زۆر سیاسی و ڕووکەش و  …تەنیا دژایەتی پارتییە 
الوازن. شتێک لە تاوانەکەدا هەیە کە زۆر ترسناک دەریدەخات، شتێک وادەکات بیر 
نەچێتەوە، خسوسییەتێکی دەداتێ جیایدەکاتەوە لە هەموو تاوانە ناشیرینەکانی 

ی ئێمە، شتێک ترسێکی قووڵ و ناوەکی لە ناخی هەر یەکەماندا زیندوو دیکەی مێژوو
دەکاتەوە. مرۆڤ دەتوانێت لە زۆر ڕووەوە لەم نهێنییە نزیک ببێتەوە، لێرەدا 
هەوڵدەدەم تەنیا یەکێک لەو هۆکارانە ڕوون بکەمەوە، کە وادەکەن کوشتنی سەردەشت 

 .لە خۆی بگرێتتاوانێکی ناوازە بێت و ئەو هەموو مانا و ڕەمزانە 

سەرەتا، شتێکی ڕۆمانسی قووڵ لە کاراکتەری قوربانیی و چیڕۆکی لە ناوبردنی 
گەنجە، بێگوناهە، الوازە، دەیەوێت ببێتە »سەردەشتدا هەیە. سەردەشت 

، واتە «هتد …نووسەر،سەر بە بنەماڵەیەکی ئاساییە، خوێندکارە، خەونی هەیە 
ڵەوانێکی ڕۆمانسی پێویستی پێ بێت تا هەموو ئەو سیفەتانەی تێدایە کە دەشێت پا

لەساتی مردنیدا سروشتێکی ئەفسانەیی وەربگرێت، دواتر تاوانەکە گەرچی کەس 
نەیبینیوە،بەاڵم هەموو کەس دەتوانێت فیلمی ڕووداوەکان بهێنێتە پێشچاوی خۆی، 
واتە تاوانێکی ڕوونە، تەماوی نییە، بەجۆرێکی ترسناک شەفاف و بینراوە. ئەم 

کاراکتەرێکی تایبەت هەم بە سەردەشت و هەم بە مردنەکەی دەبەخشن. بە  سیفەتانە
کورتی ڕاستە مێژووی ئێمە مێژووی کوشتنە، بەاڵم سەردەشت وێنەیەکی تایبەت بە 
خۆی هەیە و ئاسان ناخرێتە ناو ئەو مێژووەوە، ئەو سەر بە نەوەیەکی ترە، وەک 

ایەتی گەنج بکات، گەنجێک کە ئەوەیە بە کاراکتەری و خەسڵەتەکانی تەعبیر لە کەس
هەموو گەنجێکی دی بەشێک لەو لەخۆیدا دەبینێتەوە. ڕوخساری گوزارشتە لە نەوەی 
دوای ڕوخانی سەدام حوسەین، لە نەوەی دوای جەنگی ناوخۆ، لە نەوەیەک جیاواز 
لە هەموو نەوەکانی پێشووتر پەیوەندییەکی توندی بەو ڕابوردووەوە نییە کە تا ئێستا 

 .وری زۆربەماندا دەژیلە یادە

لە پەنجا ساڵی ڕابوردوودا مێژووی خەباتی سیاسی ئێمە، هەمووی بە ناوی زامنکردنی 
پاشەڕۆژەوە بووە بۆ نەوەکانی داهاتوو، هەموو شەڕ و کوشتارەکان بۆ ئەوەبوون 
گوایە نەوەکانی داهاتوو باشتر بژین و ئازاد و خۆشبەختت تر بن. سەردەشت 
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سەمبولی ئەو نەوەیە بوو کە دەبوو ئیتر لەبەری ئەو مێژووە بخوات، کوشتنی وەک 
کوشتنی داهاتوو وەهابوو، وەک ئەوەی یەکێک بڵێت داهاتوو جارێ گەلێک دوورە، 
ئەو نەوانەشی کە دەبێت لە بەرهەمی ئەو داهاتووە بخۆن هێشتا لەدایک نەبوون، 

وو بوو. بکوژانی سەردەشت پەیامێکی کوشتنی سەردەشت دواخستنی هەتاهەتایی داهات
هیچ داهاتوویەک  …ترسناک دەدەن بە گوێماندا، کە ئێمە هێشتا لە ڕابوردوودا دەژین 

 .نییە و بەمزوانەش نابێت

بەاڵم ئەمە تەنها هۆ نییە کە وادەکات تاوانەکە بەو جۆرە بە مێژوو و بە یادەوریمانەوە 
ەردەشت وەک وێنەی قوربانییەکانی تری بنوسێت. گەر ورد بڕوانین دەبینین، وێنەی س

قوربانییەکانی تر بەشی هەرە زۆریان قوربانی جەنگ یان  …مێژووی ئێمە نییە
ملمالنێی حیزبی یاخود شەڕی ناوخۆن. هەر یەکەیان بە جۆرێک لە جۆرەکان مۆرکێک 
و شوناسێکی سیاسیان هەیە، مرۆڤ دەتوانێت بەزۆریش بووە خانەیەکیان بۆ 

یانخاتە ناو ئەو خانەیەوە. الی زۆرینەی کوژراوەکانی تری مێژووی بدۆزێتەوە و ب
ئێمە حیزبێک لە پشت بکوژ و کوژراوەکەوە هەیە، قوربانییەکان هەمیشە شەهیدی 
الیەنێکی سیاسیین، شوناسێکی ئایدۆلۆژییان هەیە. بەاڵم لەگەڵ سەرەتای سەدەی 

یاوە کە کەم تا زۆر بیست و یەکدا، نەوەیەک لە کوردستانی باشوور هاتۆتە دون
حیزبی نییە، گەنجانێک هاتوونە سەر شانۆ کە تەعبیر لە سەرهەڵدانی دنیایەکی نوێ 
و سەردەمێکی تازە دەکەن و دەیانەوێت هەموو شتێکی ژیانمان بەوجۆرە کۆنترۆڵ 
نەکرابێت و لە ڕکێفی دەسەاڵتێکی تەسکبیندا نەبێت. ئەمانە بوونەوەری بێ حیزبن، 

ەکانی پێشووتر عەشرەتێک نییە شوناسی هەڵگرن، حیزبێک نییە وەک خەڵکی سەردەم
ببن بە شەهیدی، بەڵکو گوزارشتن لە ساتێکی تاکبوونەوەی مرۆڤی کورد، ساتێک 
نەوەیەک تێیدا لەدایکدەبێت دەیەوێت لەو شوناس و ئینتیما کۆنانە پاکبێتەوە و دونیا 

ێکن هێشتا بۆ شوناس بە جۆرێکی تر بژی. واتە جۆرە مرۆڤێکی تازەن، جۆرە مرۆڤ
هێشتا پاکی ساتەکانی یەکەمی  .دەگەڕێن، بۆ زمان دەگەڕێن، بۆ ئایدیا دەگەڕێن

خولقاندن دەژین. سەردەشت تەعبیرە لەو نەوەیەی کە لەو مێژووە جیابۆتەوە. 
نەوەیەک هێشتا تەواو نەبۆتە نەوە و کامڵ نەبووە و دونیای ئەزموون نەکردوە، 

اک و تەرا لێرەو لەوێ لە هەندێک کەسدا وەک خواست، هێشتا ڕۆحێکی نادیارە و ت
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وەک ئایدیا، وەک خەون بەرجەستە دەبێت، نەوەیەک نایەوێت ئەو مێژووە 
 .دووبارەبکاتەوە، نوێنەری دابڕانێکە لە ڕابوردووی ئێمە

هەموو هێزێکی تازە کە لە هەناوی مێژوودا لە دایکدەبێت، ساتەوەختییەکی پاکیی 
ساتەوەختێک هەستدەکات ئەو هەڵگری گوناهەکانی پێشوو  ڕەها و قووڵی هەیە،

نییە، هەستدەکات دەیەوێت ئەو پاکییەی لە مێژوو و سیاسەت زەوتکراوە دووبارە 
بیگێڕێتەوە. ئەم ساتە هاودەمی هەموو نەوەیەکە پێیوابێت دەتوانێت پەیامێکی هەبێت، 

بکات، هەستێکی هەموو نەوەیەک بۆ ئەوەی بتوانێت گوزارشت لەسەرەتایەکی تازە
نوێی پاکی و بێتاوانی لە گەڵ خۆیدا دەهێنێت. ساتی کوشتنی سەردەشت ساتی یەکەمی 
ئەو هەستەیە، هەوڵی یەکەمی گەڕانەوەیە بۆ ئەو پاکییە، نەوەیەکی نوێ کە هێشتا 
نازانێت یادەوەری سیاسی ئێمە و خەیاڵی سیاسی نەوەکانی پێشووتر بە چ جۆرێک 

ەکی ترسناکی تاوان بارکراون، نەوەیەکە هێشتا دونیا لە ئیشدەکەن و بە چ توانای
خۆیەوە دەبینێت، دەیەوێت لەوەوە جۆرە ئازادییەک بێتە کایە بارنەکرابێت بە هەموو 

  .بارگە پێشینەکانی خوێن و ترس

لەگەڵ نەوەی سەردەشتدا تەواوی کۆمەڵگای ئێمە خەون بەسەرەتایەکی تازەوە 
کانی رابوردوو تێیدا کاڵ ببنەوە، قۆناغێکە شەڕی دەبینێت، بە مێژوویەک تارماییە

واتە  …ناوخۆ دوایی هاتووە، سەدام حوسەین ڕوخاوە، ئۆپۆزسیۆن لەدروستبووندایە
زەمینەی خەون بینین بە شتێکی تازەو نوێیەوە لە هەموو کاتێک ڕەواتر و 
سروشتیترە، سەردەشت تەعبیرە لەو ساتەوەختە، تەعبیرە لەو خەونە کە هێشتا 

یتوانیوە تەواو شێوەی خۆی بدۆزێتەوە. لێرەوە کوشتنی سەردەشت، کوشتنێکە نە
هەڵگری چەندین ڕەهەندی ڕەمزییە، هەم کوشتنی ئەو پاکییەیە کە ئەم نەوە تازەیە 
هەڵیگرتووە، هەم کوشتنی ئەو توانا تازەیەیە لەسەر ئومێد و گۆڕان و خەونبینین کە 

تە کوشتنێک نییە وەک هەر کوشتنێکی تر، کۆمەڵگای ئێمە دەیەوێت تاقیبکاتەوە. وا
بەڵکو کوشتنێکە لێکترازانی دوو زەمەن و دوو نەوە و دوو جۆرە هەستکردن لە یەک 

مێژووی ئێمە پڕە لە کوشتن، بەاڵم کەم کوشتنی تێدایە بەو ڕوونییە   بەرجەستەدەکات.
وانەکە هێڵی جیاکەروە بێت لە نێوان دوو قۆناغی جیاوازدا. کاریگەریی گەورەی تا

لەوەدایە کە تاوانێک نییە دژ بە کەسێکی دیاریکراو، بەڵکو تاوانێکی سەمبولییە دژ 
بەو ساتە سەرەتایی و پاکەی کە تێیدا ئەگەرێکی نوێ دێتە پێشێ. سەردەشت لە زیاد 
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لە گۆشەنیگایەکەوە ڕەمزی ئەو پاکییە زەوتکراو و ئەتککراوەیە. کاریگەریی تاوانەکە 
ک و گەورەیە چونکە لە ساتێکدایە کە هەمووان تینووی لەسەر هەمووان ترسنا

گەڕانەوەی پاکین بۆ سیاسەت، خەونێکی گەورە هەیە لە ناخی زۆربەی مرۆڤەکانی 
کورددا کە ئەم گەڕانەوەیە کارێکی ئەفسانەیی نییە، ڕیفۆرم و گۆڕانکاری بە شێوەیەکی 

لەو باوەڕەدا نییە  سروشتی و ئاشتیخوازانە ئاسایی و چاوەڕوانکراو دەنوێنێت، کەس
هێزێک هەبێت وەها ئاسان دەست بۆ شکاندنی ئەو خەونە گەورەیە بەرێت. کوشتنی 
سەردەشت ساتی بەریەککەوتنی خوێنینی ڕۆحی پیری کۆمەڵگایە لەگەڵ ڕۆحی 

بە مانا »گەنجدا، ساتی بەریەککەوتنی ئەوپەڕی دڕندەییە لەگەڵ ئەوپەڕی پاکی 
، ساتی «و بە مانا مێژوویی و واقعییەکەیئینشایی و بەالغییەکەی نا، بەڵک

بەگەڕکەوتنی مەکینەیەکی سیاسی و عەسکەری و میدیایی ترسناکە دژ بە بوونەوەرێکی 
تەنها و الواز و بێپاڵپشت. ساتی لێکترازانی تەواوەتی ئەوەیە کە هەموو شتێکی هەیە، 

یقییە لە لەگەڵ ئەوەی هیچ شتێکی نییە، ساتی جیابوونەوەی تاوان و کوشتنی مەنت
بە کورتی ساتی زەقبوونەوەی هەموو دیوە ناکۆک و  … .کوشتنی نامەنتیقی

 .پارادۆکسەکانی کۆمەڵگای ئێمەیە لەسەر جەستەی بچوک و الوازی تاکە الوێکدا

هەر کاتێک سەیری مردنی سەردەشت بکەین، تەنیا الشەی ئەو نابینینەوە، تەنیا 
ساتێکی مێژوویی بە هەموو ماناکانی کوشتنی ناهەقی گەنجێک نابینینەوە، بەڵکو 

دەبینینەوە. ئیدی سەروکارمان تەنیا لەگەڵ مردندا نییە، بەڵکو سەروکارمان لەگەڵ 
ئاوێنەیەکی گەورەدایە کە جگە لەوەی بکوژەکان دەموچاوی خۆیانی تێدا دەبینن، 
تەواوی مێژووش بە هەموو ناکۆکی و ئەگەرە کوژراوەکانی خۆیەوە تێیدا 

بە کورتی الشەی سەردەشت تەنیا الشەی خۆی نییە، بەڵکو الشەی  …دەردەکەوێت
ئەو خەونە مێژووییانەشە کە تەواوی کۆمەڵگا هەیەتی، بۆیە هێندەی کەسێک باس 
لە مردنی خەونێکی خۆی دەکات، الشەی سەردەشت وەک شا نیشانە بۆ هەموو 

ئەو  مردنەکان، دێتەوە یادمان و دەکەوێتەوە سەر زارمان. الشەی سەردەشت
نیشانەیەیە کە ئیدی لە ڕێگای مانای مردنی ئەوەوە، مەرگەکانی دی بۆ نیشانە و 

ئەو مردنەیە کە بەجۆرێک لە جۆرەکان هەموو مردنەکانی تر  .مانای خۆیان دەگەڕێن
خۆیانی پێدا هەڵدەواسن، تا بەجۆرێک لە جۆرەکان لەودا وێنەی خۆیان بدۆزنەوە. 
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یاد ناچێتەوە، بەڵکو لەگەڵ هەموو مەرگێکی  ئەوەش دەیکات بە مردنێک نەوەک لە
 .سیاسیدا دووبارە و سێ بارە و بۆ هەتاهەتایە زیندوودەبێتەوە
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 سەردەشت عوسمان و پێنووسە بوێرەکەی

 

 :نەسرەدین ڕەببانی 

سەردەشت عوسمان 
پێنووسە بوێرەکەی   و

ڕووی دەسەاڵتی هەرێم و 
هەموو ئەو 
کاربەدەستانەی ڕەش 
کرد،کە باسی مافی مرۆڤ 
و ژیان و ئازادی 
ڕادەڕبرێن ئەکەن و ئەڵێن 

ئازادی ڕادەربرین هەیە و کەس زیندانی و ئازار و ئەشکەنجە نادرێت و ناکوژرێت 
مەنووسێکی بوێر و سەردەشتی رۆژنامەنووس وەک رۆژنا .لەسەر دەربڕینی بیروڕا

خاوەن هەستێکی دڵسۆز بۆ نەتەوە و نیشتیمانەکەی ئەدواو ئەیویست هەوڵی 
گۆرانکاری بدرێت و نەتەوە و نیشتیمانەکەی لە قەیران و نەهامەتی رزگاربکرێت، 
نەوەکانی ئێستاو داهاتوو هۆشیار و ئاگادار بکاتەوە لە داهاتووە ڕەش و پر لە 

ادار بکاتەوە لە نەهامەتی و رۆژگارە ڕەشەکانی ژیان، نەهامەتیەکان،هەمووالیەک ئاگ
ئەو رۆژنامەنوسە بوێر و بە توانایە کە سەرەتای پێگەیشتنی بوو هەستی بە 
قەیرانەکان ئەکرد و ئەیویست خزمەتی نەتەوە و نیشتیمانەکەی بکات و بە پێنوسەکەی 

زمەت بکەن دڵسۆزی خۆی بگەیەنێتە تەواوی نەتەوە و هەموو ئەوانەی ئەیانەوێت خ
چەکی دەستی سەردەشت عوسمان  .نەتەوەو نیشتیمان  و دڵسۆزی خۆیان دەربڕن بۆ

تەنها پێنووسە بوێرەکەی بوو، هەوڵی ئەداو ئەیوویست کۆتایی بە رۆژگارە 
رەشەکانی ژیان بهێندرێت و ڕوناکی ڕوو لە هەموو الیەک بکات،چیتر هاواڵتیان 

کاری ئەو تەنها دڵسۆزی بوو بۆ نەتەوەو شوێنبزر و تیرۆر و خەڵتانی خوێن نەکرێن،
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نیشتیمانەکەی و گەیاندنی ئەو ڕاستیانە بوو کە ئەبونە خزمەت و دڵسۆزی بۆ نەتەوەو 
نیشتیمان و ئایندەیەکی رووناک بۆ نیشتیمانی کوردستان، هەستی ئەو تەنها 
دەڕبڕینی دڵسۆزی بوو، لەگەڵ ئەوەی ئەیزانی وتنی ڕاستی لە ژێر دەسەاڵتێکی 

فاو مافیادا، بەرهەمێکی تاڵە و ئایندەیەکی پڕ لە ئازارە بۆ ئەو کەسانەی ڕاستی بێوە
ئەڵێن و ئەیانەوێت نەتەوە لە نەهامەتی و رۆژگارە ڕەشەکانی داهاتوو ئاگادار 

ژێر دەسەاڵتێکی کاولکار و بکوژ   بکەنەوە،ئەیزانی دڵسۆزی و خزمەتی نیشتیمان لە
ی دەربەدەری و شوێنبزرکردن و زیندانی و و روخێنەر و خوێنرێژدا،ئەبێتە هۆکار

خەڵتانی خوێن،بەاڵم سەردەشت عوسمان نەتەوە و نیشتیمانەکەی لەال خۆشەویستتر 
بوو لە گیان و ژیانی،بۆیە بوێرانە تێکۆشاو بە پێنووسەکەی ئەوندەی توانی دڵسۆزی 

یشی بۆ نەتەوە و نیشتیمانەکەی دەربڕی و درێخی نەکرد،کۆتا ژیان و خەڵتانی خوێن
بوو بە هێماو هەستێکی دڵسۆزنانە و هەوڵدانی زیاتری دڵسۆزان بۆ دروستکردنی 
ئایندەیەکی روناک بۆ نەتەوەو نیشتیمان،هەروەها دروستکردنی زیاتر هەستی 
دڵسۆزانە و بوێرانە بۆ هەوڵدانی زیاتر بۆ ئایندەیەکی رووناک بۆ نەتەوە و 

توانی هەوڵیدا و خزمەتی کرد،  سەردەشت عوسمان ئەوەندەی .نیشتیمانی کوردستان
تا ئەوکاتەی لەگەڵ پێنووسەکەی خەڵتانی خوێنکرا، ئەو نەیتوانی بەرهەمی 
پێنوسەکەی بە چاوە پرلە غەمەکانی ببینێت،بەاڵم هەوڵ و تێکۆشان و دڵسۆزیەکەی 
بوویە هۆی زیاتر بە ئاگاهاتنەوە و وریاییەکی زیاتری هاوپیشەکانی کە زیاترو 

دەن بۆ ئایندەی نەتەوەو نیشتیمان، کە ئەوەش یەکێک بوو لە بوێرانە ترهەوڵب
وەسێت و داواکانی ئەو رۆژنامەنووسە،ئەو راستە نەیتوانی بەرهەمی پێنوسە 
بوێرەکەی ببینێت،بەاڵم بە دڵنیاییەوە نەتەوەی کورد و هاوپیشەکانی سەردەشت ئەو 

رۆژنامەنووسە بوێرە هیوایەیان هەیە کە لە ئایندەیەکی نزیکدا بەرهەمی دڵسۆزی ئەو 
ببینن و بزانن کە چەندە خزمەتی کردووە و چەندە بوێرانە و دڵسۆزانە تێکۆشاوە بۆ 

بێگومان هەر ووشە و هەڵوێست و تێکوشان و  .نەتەوە و نیشتیمانی کوردستان
دڵسۆزی و نارەحەتی و ماندوبون و ئازارێک، تا ئەگاتە قەترە بە قەترەی خوێنی 

بێت و خزمەتێکە بۆ نەتەوە و نیشتیمان، لەگەڵ ئەوەی هیچ دڵسۆزان، بێ بەرهەم نا
کاتیش لەیاد ناکرێت،هەمووی ئەبێتە هێز و تواناو هەوێنی شۆڕش و تێکۆشان و 
هێزێک بۆ نەوەکانی داهاتوو و دڵسۆزانی نەتەوەو نیشتیمان، وشەو هەڵوێست و 

ەترە دڵسۆزیەکانی سەردەشت عوسمانیش تا ئەگاتە رۆژگاری خەڵتانی خوێنی، ق
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قەترەی خوێنە رژاوەکەی لەگەڵ ئەوەی هیچ کات لەیاد ناکرێت، هەوێن و هێزێکیشە 
لەو رۆژگارەدا روو ئەکەمە هەموو ئەوانەی هەوڵی  .بۆ دڵسۆزانی نیشتیمانی کوردستان

لەناوبردنی دڵسۆزانی نەتەوە و نیشتیمان ئەدەن،ئەوانەی ئەو پێنووسە بوێرەیان 
وانن بە هیواکانیان بگەن و دڵسۆزان لە دڵسۆزی خەڵتانی خوێنکرد، دڵنیابن نات

نەتەوەو نیشتیمان دابڕن، چونکە تیرۆرکردن و خەڵتان خوێنکردنی سەردەشت و 
پێنووسەکەی،لەگەڵ ئەوەی زیاتر هاندەری دڵسۆزان بوو بۆ خزمەتی زیاتری نەتەوەو 
 نیشتیمان، ڕووڕەشییەکی هەمییشەیش بوو بۆ خوێنرێژان، هیچ کات ئەو رۆژگارە
ڕەش و زوڵم و ستەمە لەیاد ناکرێت، وەک چۆن خوێنی ئەو رۆژنامەنووسە هیچ کات 

خوێنی سەردەشت و خوێنی هەموو دڵسۆزانی نەتەوەو  .لەیاد نەکراوەو لەیاد ناکرێت
نیشتیمان، خوێنی هەر هاواڵتیەکی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەمیشەیی هێزو توانان 

نی بکوژان و هەموو ئەوانەی دەستیان سورە بۆ تێکۆشانمان،پەڵەی ڕەشن بە ناوچاوا
بە خوێنی هاواڵتیان و دڵسۆزانی نەتەوەو نیشتیمان، تا رۆژگاری بە دادگا گەیاندن، 
لە رۆژگاری دادگاشدا تەنها دادگا ئەتوانێت چارەنووسی ڕەشی ئەو بکوژانە دیاری 

شتیمانی بکات کە پیشەیان ئازار و ئەشکەنجە و کوشتن و خوێنڕشتنی هاواڵتیانی نی
سەردەشت عوسمانی رۆژنامەنووس پێنوس و پیشەکەی لە خزمەتی  .کوردستان بووە

نەتەوە و نیشتیماندا بەکار هێنا،ئامادە نەبوو نە خۆی بفرۆشێت و نە پێنووسەکەشی، 
بۆیە خۆی و پێنووسەکەی بوونە رەمزێک بۆ نەتەوە و نیشتیمانی کوردستان،هیوادارم 

پێنووس و پیشەکەیان نەفرۆشن و سەربەخۆیانە و هاوپیشەکانی بە هیچ شێوەیەک 
دڵسۆزانەو بوێرانە خزمەتی نەتەوە و نیشتیمان بکەن، بۆ ئەوەی وەک رەمزی 

 بمێننەوە و وشەکانیان هەمیشە یادەوەری بن بۆیان .  هەمیشەیی  دڵسۆزی بۆ

 لەندەن

 بریتانیا
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 چوارگۆشەکانی سەردەشت عوسمان

 

پەیامێک بۆ مەراسیمی سێیەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان لە شوێنی 
 فڕاندنی لە بەردەم کۆلێژی ئاداب لە شاری هەولێر

  

  :حەمە غەفور

 

ئەو پانتاییەی بەردەم کۆلێژی ئەدەبیاتی 
چەند مەتر  زانکۆی سەالحەدین، ئەو

چوارگۆشەیە هی سەردەشت عوسمانە. ئێستا 
پاش لە تیرۆری ئەو لەپای نووسینی ڕەخنەو 
دەربڕینی ڕایەکانی, ئیتر مڵکی گشتییەو 
پانتاییەکی بە تەواوی ئازادە. هەموو ساڵێک 

ی ئایاردا خەڵکی کوردستان لەو شوێنەدا ٤لە 
ی سەردەشت عوسمان و سەری ڕێز بۆ چاونەترسکۆبوونەوەو مەراسیم سازئەکەن

لەپێناو بەرگریکردن لە ئازادی بیروڕاو ئازادی ڕەخنەگرتن تیایدا  .دائەنەوێنن
و کۆئەبنەوەو ڕەخنە لە هەر سیاسەت، یان لە هەر دیاردەو هەڵوێستێکی هەر کەس

و هەڵوێستی لەبارەوە الیەنێک ئەگرن کە پێیان وایە ئەبێت ڕەخنەی لێبگیرێت
و ژمارەیەکی زۆری خەڵکی انی سەردەشت عوسمانئەمە چاوەڕو  وەربگیرێت.

و تەواوی گیانبازانی و وەفایە بۆ سەردەت عوسمانکوردستانە. ئەمە باشترین ڕیزلێنان
 .ڕێگای ئازادی
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هاوڕێیانی ئازیزی ڕێکخەرو بەشداری مەراسیمی سێیەمین ساڵیادی سەردەشت 
نەوەیەتان! بە عوسمان، هەزاران جار دەست و چاوتان خۆش بێت بۆ ئەم یادکرد

تایبەتی کە لە شوێنی فڕاندنەکەی یادی سەردەشت عوسمانی چاونەترستان کردۆتەوە. 
ئەم یادەورییە دەبێت تا ئاشکراکردنی بکوژانی سەردەشت وەکو نەریتێک هەموو 
ساڵێک بە فراوانی لە شوێنی فڕاندنەکەی سازبکرێت! ئەو شوێنە، ئەو چەند مەتر 

گێنگڵدراو بەرەو مەرگ فڕێنرا، پێویستە بکرێتە  چوارگۆشەیەی سەردەشتی تیادا
، لە هەمانکاتیشدا چوارگۆشەکانی و ووتنی ڕاستیچوارگۆشەکانی بەرگری لە ئازادی

  .ڕیسوایی دەسەاڵتی پارتی

بۆچی پارتی؟ هەموو ئاماژەکان، هەموو هەواڵەکان، هەموو لێژنەکانی لێکۆڵینەوە، 
و کوشتنی هەولێر، دەربارەی فڕاندن و دەزگای دادیهەموو سیناریۆکانی پارتی

و دەزگای سەردەشت عوسمان، ئەو ڕاستییە ئەسەلمێنن کە دەسەاڵتی پارتی
پاراستنەکەی لە پشتی ئەم تاوانەوە ڕاوەستاون. سەدان هەزار چاوی چاوەڕێی 
دادپەروەریی لە دۆسێی سەردەشت عوسماندا تووشی شۆک هاتن بە سیناریۆکانی 

ر. بەتەنیشت دەیان هەزار گەرووی پڕهاواری هاواڵتیانی و دادگای هەولێپارتی
کوردستانەوە، بە هەمان تەوژمی توڕەیی سەردەشت دەیان هەزار پەنجەی تاوان بۆ 

و دەزگای پاراستن ڕاکێشرا، بەاڵم دادگای کوردستان بە قەد نوکە دەرزییەک الی پارتی
ا بچێت بەالی ڕۆڵی نەک هەر نەیتوانی لەم گرنگترین دۆسێیەی هەرێمی کوردستاند

دادپەروەریدا، نەک میلیمەترێک نەیتوانی لە چنگی هەژموونی پارتی دوورکەوێتەوەو 
بۆ ناویش بێت توانایەک بۆ باسی سەربەخۆبوونی خۆی بەدەستبێنێت، بەڵکو 

و دیزە بە ڕاستەوخۆ وەکو ئامڕازی دەستی پارتی جواڵیەوەو ڕۆڵی پاساودان
ینی. دەزگای قەزای هەرێمی کوردستان لە دەرخۆنەکردنی دۆسێی سەردەشتی ب

و کوشتنی سەردەشت عوسماندا نیشانیدا کە و هەستیاری وەکو فڕاندندۆسێیەکی گرنگ
چەندە دەسەالتی هەیەو چەندەش سەربەخۆیە. لە کاتێکدا نزیک بە هەموو خەڵکی 
کوردستان چاوەڕوانی جۆرێک لە ڕۆڵی سەربەخۆی دادوەریی کوردستان بوون، بەاڵم 

 .ئومێدبووننا

بەڕاستی کۆمەڵگای کوردستان پێویستە بۆ بەرگری لە خۆی زیاتر خۆی کۆکاتەوە! 
و شەریفترین ڕۆڵەکانی بەڕۆژی ڕووناک،لەسەر وتنی کۆمەڵێک  خۆ ناکرێت باشترین
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و ژیانیان لێبسەنرێتەوە. خۆ ناکرێت ڕاستی کە وەکو ڕۆژ ئاشکراو دیارن، بفڕێنرێن
و هیچ یدیای لەناوبردنی سەردەشت عوسمانەکان بینئێمە بەردەوام بینەری تراژ

و دەربڕینی بیروڕایان و بەرگری لە مافی ژیانئاماژەو ئاسەوارێکیش لە دادپەروەری
لەئارادا نەبێت!؟ ئەم دۆخە بێدادەی کۆمەڵی کوردستان پێویستە بە هیممەتی 

وەاڵمی  ئازادیخوازان کۆتایی پێبهێنرێت. پێویستە ئەو دامودەزگایەی ناتوانێت
. پێویستە کەسانی ئازاو ئازادو چاوەڕوانییەکانی هاواڵتیانی خۆی بداتەوە لەکاربخرێ

   !سەربەخۆو دادپەروەر جێگایان بگرنەوە. سەرکەوتن بۆ ئێمەیە

 

 ٢٠١٣ئایار ٤
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 پەیامی بنەماڵەی سەردەشت عوسمان لە سێهەمین ساڵیادی تیرۆرکردنیدا

 

سەردەشت ناونێشانی  لە سێهەمین ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا
 ڵنەدانە لە ڕێگای ئازادیداکۆ

 

سێ ساڵ لەمەوبەر لە 
ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا 
جارێکی تریش 
سەرکوتگەریی لە 
کوردستان پەردەی 
لەسەر ماهیەتی 
نامرۆڤانەی خۆی 
هەڵماڵی و الوێکی دڵ 
پڕ لە ئومێدی لە ژیان 

سەردەشت  .بێبەش کرد
ئەوی تیا دەژین. سێ بووە ناونیشانی تراجیدیایەک کە سێ ساڵە خیزان و ئازیزانی 

ساڵە بکوژانی سەردەشت نەک تەنها ئازاد دەژین و خۆیان لە هەموو لێپرسینەوەیەک 
پاراستووە، بەڵکو بە هۆنینەوەی چیرۆکی ناڕاست و هەوڵی لە کەدارکردنی ڕابردووی 
سەردەشت پێ داگیری زیاتر لەسەر ئازاردانی هەموو ئەوانە دەکەن کە سەردەشتیان 

اڵم سێ ساڵ دوای ئەو کارەساتە، خۆشەویستانی سەردەشت تەنها بە .خۆش ویستووە
دایک و باوک و کەسانێک نین کە ئەویان لە نزیکەوە ناسیوە، تاوانکاران بە دڕندەیی 
تاوانەکەیان، بە ئیسراریان لەسەر تاوانەکەیان سەردەشتیان کردە خۆشەویستی 

ردەشت سیمایەکە کە سە .هەموو ئازادیخوازان و سەرجەم خەڵکی شەریفی کوردستان

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=892
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لەسەر زەمینەی ناکۆکیەکی چینایەتی زەق لە کوردستان دەرکەوتووە، هەر بۆیە ڕۆژ 
دوای ڕۆژ لەگەڵ فراوانبوونەوەی خەرەندی نێوان دەوڵەمەندان و هەژارانی ئەم واڵتە 
سیمای گەش تر دەبێت. ئەو پێنووسێک بوو کە بۆ ئازادی و مافەکانی الوە 

کۆمەڵگایەی دەنووسی، هەر بۆیە لە سایەی سەرکوتێکدا کە پەراوێزخراوەکانی ئەم 
تادێ گەورەتر دەبێت، هەموو ڕۆژێک لە ویژدانی خەڵکدا ئومێد بە ئازادی و 

سەردەشت ناونیشانی بوێری و  .بەرپەرچدانەوەی سەرکوت دەنووسێتەوە
بەرەنگاریە،بەرەنگاریەک کە ئەمڕۆ زۆر زیاتر لە سێ ساڵ لەمەوبەر مانا بە 

تی و کەرامەتی جەماوەری کوردستان دەدات.سێ ساڵ بەر لە ئێستا سەردەشت کەسایە
خەونێکی بە یەکسانی و ئازادیەوە بینی، بەاڵم ئەو تاوانکارانەی کە خەونە 
سادەکانیان بە گوللـەی ناودەم وەاڵمدایەوە ئەویان کردە پاڵەوانی خەونی هەموو 

حاشاهەڵنەگرن و هەموو ئەمانە ڕاستی  .ئەوانەی ژیانێکی ئینسانییان دەوێت
هەوڵەکان بۆ گۆڕینی ئەم ڕاستیانە و لەباربردنی خەونی سەردەشت و سنوردارکردنی 
ئومێدەکانی جەماوەر هەوڵی نەزۆکن. بەاڵم وا دیارە دەسەاڵتداران لە ئاست گەورەیی 
ئەم کێشەیەدا هێندە بێ دەرەتانن کە دەست و پێی خۆیان ون کردووە و سیناریۆی 

اڵتەجاڕیانەشیان پێ بەڕێوە ناچێت. ساڵی پار،ساڵێک بوو تیایدا دادگاییەکی گ
هەموو ڕیسی پیالنگێڕانی دەسەاڵتداران بۆ لەکەدارکردنی ڕابردووی سەردەشت بوەوە 

کەیسێک کە لە بااڵترین ئاستدا کار بۆ هۆنینەوەی کرابوو بە کارو هەوڵی  .بە خوری
پوچەڵ کرایەوە. دووبارە پرسیارە  دڵسۆزانەی ئازادیخوازان و کەمپینی دەیان ڕێکخراو

گەورەکە لە بەردەم دەسەاڵتی پارتی دیموکراتی کوردستاندا، گەورەتر لە سێ ساڵێش 
لەمەوبەر کەوتۆتەوە بەردەمی و بە پێداگریەوە داوای وەاڵم دەکات: کوان بەرپرسانی 
تیرۆری سەردەشت؟ بۆچی ناناسێنرێن و دادگایی ناکرێن؟ ئومێدی ڕزگاربوون لە 

وسانەوە و ستەم و سەرکوت لە کوردستان لە خواستی بە سزا گەیاندنی تاوانکارانی چە
تیرۆری سەردەشتدا یەکێک لە دەرکەوتەکانی خۆی نمایش دەکات. هەر بۆیە تا ئەو 
کاتەی بکوژانی ڕاستەقینەی سەردەشت و پیالنگێڕانی دەناسرێن و لە دادگایەکی 

سەردەشت وەک مۆتەکە بەسەر سەری سەربەخۆدا دادگایی دەکرێن، ناو و دیمەنی 
لە کۆتاییدا دەڵێین کە ئەگەرچی ئێمە وەک  .تاوانکاران و پارێزەرانیانەوە دەسوڕێتەوە

خانەوادەی سەردەشت سەرەڕای گوشارێکی سەرسامهێنەر کە لە ماوەی سێ ساڵی 
ڕابردوودا ڕوبەڕوی بووینەتەوە، دەستبەرداری مافی خۆمان نابین و هەمان خواست و 
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ای سێ ساڵ لەمەوبەرمان چەند بارە دەکەینەوە، بەاڵم دەسەاڵتدارانی هەولێر دەعو
دەبێ ئەوە زۆر باش بزانن کە لە یەکەمین ڕۆژەکانیشەوە سەردەشت لەوە تێپەڕیوە 
ڕۆڵەی بە ناهەق کوژراوی خێزانێکی کوردستان بێت، بەڵکو ئەو ڕۆڵەی هەموو 

ناتوانێت دەستبەرداری مافی ئەو ئازادیخوازان ومافخوازانی کوردستانە و هیچ کەس 
ئازادی، مەدەنیەت و دادپەوەری لە کوردستان داوای بە  .و خوێنی ئەو بێت

سزاگەیاندنی بکوژانی سەردەشت دەکات، درەنگ یان زوو دەبێ ئەم خواستە وەاڵم 
 .وەربگرێت و ئەم مافە بەدی بێت
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سێهەمین ساڵ ڕۆژی تیرۆری ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان لە شاری 
 .یۆتۆبۆری سوید کرایەوە

 

 .بۆرییۆتۆ ٥/٥/٢٠١٣عەبدول قەرەگۆلی/ 

لە واڵتی سوێد شاری یۆتۆبۆری بەبەشداری 
بەشیکی بەرچاو لە ڕەوەندی کوردی و بە 
سەرپەرەشتی کۆمیتەی سەردەشت عوسمان بۆ 
داکۆکی لە ئازادی و کۆمیتەی پشتگیری لە 
داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان سێیەمین ساڵ 
ڕۆژی تیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان 

 یان 

چەندین وتار و پەخشان و کردەوە،کە تێیدا 
سەرەتای مەراسیمەکە بە خولەکێک وەستان  .هۆنراوە و مۆزیکی کوردی پێشکەشکرا

بۆ گیانی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان و سەرجەم شەهیدانی قەڵەم دەستی پێکرد. 
شت ردهپرۆژەکەی سه  پاشان وتاری مەراسیم خوێندرایەوە کە تێیدا ئاماژەیان بەوەکرد

ش بریتی یە لە پرۆژەی گەڕاندنەوەی واتا بۆ وشەکان ، پرۆژەی وونی ئێمهبو ئاماده
کان . ڕاستە ئێمە گیرۆدەو قوربانی جیاوازه نگهکۆکبوون لەسەر رێزگرتن لە ده

زایی سیستەمێکین کە زۆرداری کردۆتە ئامراز بۆ مانەوەی خۆی و لەناوبردنی ناڕه
بەاڵم ئەم دەسەاڵتە لەوەبێ ئاگایە کە . …مرۆڤەکانیش هەتا دێ ڕوو لەهەڵکشانە 

هیچ کات مردنی مرۆڤەکان ، مەرگی ناڕازی و ئازادی ناگەیێنێت بگرە نەمری ئازادی 
بکرێت  ٥/٥لە کۆتای وتاری ئامادەکاری مەراسیمدا ئاماژە درا بەوەی کە  .دەگەێنێت

ەی بە رۆژی ئازادی لە کوردستان.لە بەشێکی ووتارەکەدا هاتووە کە ئەم دەسەاڵت
زۆرشتمان بداتێ،ئامادەیە گفتی  ڵێنی داوهکەئەمڕۆ فەرمانڕەوای کوردستان دەکات،به

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=888
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گوێماندا،ئەو لە بەخشین وتەخشان زۆر شت بدات بهرداربوون لهستبهده
ت بیعهخی تهدانی بەئێمە گەلێک سه وپەخشانکردنی شتە بێ ماناکانی ژیان و گوایه

ناویشی بهێنین  کەئامادەنییە بمانداتێ ،ئامادە نییه. بەاڵم تەنها یەک شت نەبێت بووه
  . کە ئەویش ئازادییە

 .زمانی سوێدی و کوردی خوێندرایەوە  ) من عاشقی کچەکەی بارزانیم ..!( بە هەردوو
ڕوناکبیری کورد بەختیار عەلی لە ڕیگای پەیامێکەوە بەوبۆنەوە ئاراستەی 

هەر کاتێک سەیری مردنی   وومەراسیمەکەی کوردبو تێیدا ئاماژەی بەوەکرد ب
سەردەشت بکەین، تەنیا الشەی ئەو نابینینەوە، تەنیا کوشتنی ناهەقی گەنجێک 

ئیدی  .نابینینەوە، بەڵکو ساتێکی مێژوویی بە هەموو ماناکانی دەبینینەوە
سەروکارمان تەنیا لەگەڵ مردندا نییە، بەڵکو سەروکارمان لەگەڵ ئاوێنەیەکی 

بکوژەکان دەموچاوی خۆیانی تێدا دەبینن، تەواوی مێژووش  گەورەدایە کە جگە لەوەی
هەروەها دەڵێت  .بە هەموو ناکۆکی و ئەگەرە کوژراوەکانی خۆیەوە تێیدا دەردەکەوێت

بکوژانی سەردەشت پەیامێکی ترسناک دەدەن بە گوێماندا کە ئێمە هێشتا لە ڕابردودا 
 .هیچ داهاتووییەک نیە و بەم زوانەش نابێت …دەژین

ر وتاری خانەوادە لەالیەن بەکر عوسمان برای سەردەشت عوسمانەوە پێشکەش دوات
کرا کەتێدا گوتی سێ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا جارێکی تر سەرکوتگەریی 
لە کوردستان پەردەی لەسەر ماهیەتی نامرۆڤانەی خۆی هەڵماڵی و الوێکی دڵ پڕ لە 

ناونیشانی تراجیدیایەک کە سێ ساڵە ئومێدی لە ژیان بێبەش کرد. سەردەشت بووە 
خیزان و ئازیزانی ئەوی تیا دەژین. سێ ساڵە بکوژانی سەردەشت نەک تەنها ئازاد 
دەژین و خۆیان لە هەموو لێپرسینەوەیەک پاراستووە،بەڵکو بە هۆنینەوەی چیرۆکی 
ناڕاست و هەوڵی لە کەدارکردنی ڕابردووی سەردەشت پێ داگیری زیاتر لەسەر 

هەموو ئەوانە دەکەن کە سەردەشتیان خۆش ویستووە، لە بەشێکیتری  ئازاردانی
سیناریۆی   وتەکەیدا گوتی دەسەاڵت لە بااڵترین ئاستدا کاریان بۆ هۆنینەوەی

جۆراوجۆر کردوە بە هەوڵی دڵسۆزانەی ئازادیخوازان و کەمپینی دەیان ڕێکخراو 
دەم دەسەاڵتی پارتی هەموی پوچەڵ کراوەتەوە. جارێکێتر پرسیارە گەورەکە لە بەر

دیموکراتی کوردستاندا، گەورەتر لە سێ ساڵ لەمەوبەر کەوتۆتەوە بەردەمی و بە 
پێداگریەوە داوای وەاڵم دەکات: کوان بەرپرسانی تیرۆری سەردەشت؟ بۆچی 
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ناناسێنرێن و دادگایی ناکرێن؟ لە کۆتاییدا گوتی ئەگەرچی ئێمە وەک خانەوادەی 
ەرسامهێنەر کە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا سەردەشت سەرەڕای گوشارێکی س

ڕووبەڕووی بووینەتەوە، دەستبەرداری مافی خۆمان نابین و هەمان خواست و دەعوای 
سێ ساڵ لەمەوبەرمان چەند بارە دەکەینەوە، بەاڵم دەسەاڵتدارانی هەولێر دەبێ ئەوە 

ۆڵەی بە زۆر باش بزانن کە لە یەکەمین ڕۆژەکانیشەوە سەردەشت لەوە تێپەڕیوە ڕ
ناهەق کوژراوی خێزانێکی کوردستان بێت، بەڵکو ئەو ڕۆڵەی هەموو ئازادیخوازان 

 .ومافخوازانی کوردستانە و هیچ کەس ناتوانێت دەستبەرداری مافی و خوێنی ئەو بێت
دواترشاعیر گەورەی رۆژهەاڵتی کوردستان و ژێرخانی شیعری چینایەتی و کرێکاری 

کە تایبەت بۆ   المی( بە شیعری بڤە بەشداری کرد،مامۆستا رێبوار )مصلح شێخ االس
هەرلە مەراسیمەکەدا وتاری هەریەک لە پارتی  .یادی سەردەشت عوسمان نوسیبووی

ژینگەی سوید و ڕیتڤیسە پارتی و بزوتنەوەی گۆڕان بازنەی یۆتۆبۆری و حیزبی 
اوی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و پارتی چارەسەری و یەکگرتوی ئیسالمی و ڕێخر

ئاشتی و دیموکراسی خوێندرایەوە. سەرجەمیان ئیدانەی تاوانەکەیان کردو 
دەسەاڵتدارانیان لەشاری هەولێر بە بەرپرسیار دانا و داوایان کرد پێویستە ڕێز لە 

پاشان  .یاسا بگیرێت و تاوانباران ڕادەستی دادگایەکەی سەربەخۆ و بێالیەن بکرێت
اڵ بەخشرایە کاک ئیسماعیل مەال عەبدول خەاڵتی مەراسیم پێشکەشکرا و بۆ ئەمس

پێشمەرگەی دێرین کە هەموو ژیانی خۆی بۆ ئازادی گەلەکەی بەسەر برودوە. ناوبراو 
ئاماژەی بەوە کرد گەورەترین خەاڵت لە ژیانمدا بەدەستم هێنابێت ئەم خەاڵتەیە 

سەروەت و سامانی ئەو کەسانەی بە نایاسایی   کەهەرگیز نای گۆڕمەوە بە هەموو
لەسەر موڵک و ماڵی خەڵکی کۆیان کردوەتەوە لە کۆتایدا ڕێکخەرانی مەراسیمی 
سێیەمین ساڵ ڕۆژی سەردەشت عوسمان ڕایان گەیاند لە شاری یۆتۆبۆری لە هەوڵی 
ناشتنی )نەمامی سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی( دان، کە بڕیارە لە هەفتەی ئایندەدا 

 .بنێژرێت
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 كهیهوهتهنه شت عوسمان تیرۆركردنیردهسه تیرۆركردنی

 

 ڕیگهمین ساڵوهسێیه له
 ڕفاندن و تیرۆركردنی
خوێندكار و 

نووس ڕۆژنامه
شت عوسمان( رده)سه
ر رامبهخۆمان به ییتوڕه

ولێر هه اڵتیسهده
 پێمان وایه .بڕینردهده
 كه یسانهو كهئه
 تیرۆركردنی ستاون بههه

ڵگا كۆمه نگكردنیبۆ بێده تین، كهمرۆڤایه هاكانیگشت به شت عوسمان( دژیردهسه)
 و ترسناك كه ریمكاسته یلێكیئازادین، مه بكوژی وانهن، ئهبهرگ شك دهنها مهته
 زموونیناگونجێت و ئه ستانیشاره یوهو ڕەوڕه ڵ پێویستیگههیچ جۆرێك له به
كوشتن  به س و گروپێك نییههیچ كه ، مافیوهژێر پرسیاره خاتهكوردستان ده رێمیهه

 .وهرام كراسوورو حه هێڵی ئازاد بدات، چونكه نگیده كپكردنی وڵیو تۆقاندن هه
خاك و  قواڵیی مان لهكهواڵته هیدانیشه كهیهشت عوسمان( كردهرده)سه تیرۆركردنی

 كیباشتر و ئازادییه وان بۆ ڕۆژێكیئه وهكاتهدا تیرۆر دهیهوهتهم نهئه مێژووی
 كان تیایدا تیرۆربكرێن لهتاكه ك بۆ ڕۆژێك واڵتێك كهباتیان كرد، نهخه قینهڕاسته

ڕفاندن و  سالیادی له بۆیه .ماح و چاو برسیته اڵتدارانێكیسهده یوهپێناو مانه
ولێر و هه اڵتیسهشت عوسمان( دهردهبوێر )سه نوسیخوێندكارو ڕۆژنامه تیرۆركردنی

م كهیه رپرسیاریبه كوردستان به دیموكراتی ولێرو پارتیهه شاری كانیمنیهزگا ئهده
كردن  نگیو بێدهوهشاردنه شت عوسمان(. پێمان وایهرده)سه تیرۆركردنی نێین لهادهد

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=885
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شت عوسمان، زیاتر ردهئازاد سه نگیده  یسیكه نگ بوون لهتاوانبارو بێده سانیكه له
شت ردهسه .(شت عوسمانرده)سه یكهزیندووه ڕێبازه وامبین لهردهدات بههانمان ده

 ربڕین و ئازادیڕاده م ئازادیردهبهبوو له ئازادی تری ڕێبازێكی ریوسمان دروستكهع
ر ئان و ساتێكدا ههر لهگه قبوڵكردن نییه ئازاد جێگای نگیده كپكردنی .یاندنڕاگه

وو وتركهكان توانیبێتیان سهمكارهسته اڵتهسهو ده تیشیرهی و عهماڵهبنه اڵتیسهده
 رعییاسای و شه قهم دادگا و حهردهبه دەیانباته ئازاده نگهو دهر ئهدواجاردا هه ببن له

 :داواكــــارین .گرنرئهكانیان وهتاوانه ردێنین و سزایست دهژێر ده كانیان لهو مرۆییه

 .وهڕێتهیاسا بۆ دادگاكان بگه ریسەروه – 1 

 .ولێرهه شاری كانیمنیهزگا ئهده له وهلێپرسینه – 2 

  شت عوسمانیان تیرۆركرد ردهسه كه یسانهو كهئه ستكردنیڕاده – 3 

 ربڕین لهڕاده ئازادی ڕۆژی شت عوسمان بكرێت بهردهسه هیدكردنیشه ساڵڕۆژی – 4
  .كوردستان رێمیهه

  سلێمانی زانكۆی خوێندكارانی شێك لهبه

5/5/2013 
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 کرێتشت عوسمان دهردهى سهقــینهداواى ئاشکراکردنى بکوژى راسته

 

 :ئارا ئیبراهیم

و به وهداواى پێداچوونه  
 کرێت کهده وانهلێکۆڵینه

یسی کوشتنی ر کهسهله
شت ردهنووس سهرۆژنامه

نجامدرابوو، عوسمان ئه
ڵ ئاشکراکردنی گهله

و قینهبکوژی راسته
ش وهدادگایکردنی، ئه

پێناو رازیکردنى راى له
شت عوسماندا ردهنووس سهر رفاندنی رۆژنامهسه، سێ ساڵ به4/5دوێنێ  .گشتی
ولێر هه دین لهاڵحهم کۆلیژی ئادابی زانکۆی سهردهبهله 2011ساڵی له ڕی کهتێپه

مانتاران رلهو پهنووسانو رۆژنامهوهموسڵ دۆزرایهی لهکهرمهته رفێندراو پاش رۆژێک
 .نکهده قینهى بکوژی راستهوهداوای دۆزینه

 وهپۆرتێکى باڵوکردهرێم راتى ناوخۆی ههزارهوهک له یهى، لیژنهکهدواى تیرۆرکردنه
سێکیش ناوبردو که« گروپى تیرۆرستىگالن لهتێوه»شت عوسمانى بهردهو تێیدا سه

رێم ى ههوهرهناوخۆو دهزایى لهناڕه وهو هۆیهستگیرکرا، بهتی کوشتنی دهتۆمهبه
 .یهوهو لێکۆڵینهک بۆ ئهیهوهک کاردانهدروستبوو، وه

 ستگیرکراوهی دهسهو کهند دانیشتنێکی دادگاییکردنی ئهچه تائێستا ندهرچههه
و بوون نه کهى دادگایکردنهشت ئامادهردهسوکاری سهاڵم که، بهچووهڕێوهبه
رى میترۆ نتهرى سهریب، رێکخهحمان غهره .بێت قینهبکوژی راسته وهئه وهنهکهتیدهڕه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=881
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یسێکى شت کهردهیسى سهکه»ی وت روازهدهن بهنووساڕۆژنامهبۆ داکۆکیکردن له
 سێ ساڵه وهئه تى، ئێمهاڵیهى کۆمهک کێشهنه یسێکى تیرۆرهو کهربڕینه ئازادى راده

و و ڕاى گشتىر بڕیارێک بداتو ئاشکراو قایلکهنکى بێالیهدادگایه که داوامانکردووه
 ات((ى رازى بککهماڵهو بنهنووسانرۆژنامه

دوێنێ  .و بکوژانى ئاشکرا بکرێن وهکالییبکرێتهیه یسهو کهبێت ئهده ها وتى کهروههه
نووس ڕاسیمى ساڵیادى تیرۆرکردنى رۆژنامهسلێمانی،مهى کلتوورى لهخانهقاوهله
ئاشکراکردنى خت لهتیایدا جارێکی تر جه چوو،کهڕێوهشت عوسمان بهردهسه

دا ڕاسیمهو مهنووسان لهرۆژنامه .وهکرایه نووسهو رۆژنامهژى ئهى بکوقینهراسته
و  نجامیانداوهئه که وهدا بچنهیهوهو لێکۆڵینهولێر بهکانى ههمنیهزگا ئهداوایانکرد ده

 .نئاشکرا بکه و رووداوهکانى پشت ئهستهده

و بڕوایان گرێتى یاسا دهسومعهرێز له))  ن کهکى بێالیهیهلیژنه ها داوایکرد کهروههه
ى کهماڵهى بنهر وتهسهله وهڵ لێکۆڵینهگه،لهو دۆسیه(( پێکبهێنرێن بۆ ئهیهیاسا ههبه
  .ولێرکانى ههمنیهئه پاڵ هێزه نهخهت دهى تۆمهنجهپه که

و وان بڕوایان بههئ ی وت کهروازهدهرى گۆڤارى لڤین بهرنووسه، سهد میرهحمهئه
ولێر ههى لهو دادگاییکردنهئه»وتى  میره .نییه کهى ئێستاى دۆسیهدادگاییکردنه

و ر بکرێت سهى لهقسه نیه وهو قابیلى ئهچێتى یاسایى دهلههزهمهدرێت لهنجامدهئه
ڕوو ى خستهوهو ئهناوبرا ندهرچههه .ن((بکه کهشدارى دادگاییکردنهى بهکهسوکارهکه
 و جۆرهبڕوایان به اڵم وتى کهى کراون، بهکهک شاهید بانگهێشتى دادگایکردنهوه که

تمان ناعهڕوات، قهى سلبیدا دهئاڕاستهبه دادگاییکردنه و جۆرهئه» .نیه دادگاییکردنه
ندا کى بێالیهگایهدادو لهوهى بدۆزرێنهقینهبێت بکوژانى راستهڵکو ده، بهپێى نیه

 .«دادگایى بکرێن

شت ردهى سهر دۆسیهسهڵێت تائێستا لهمان دهرلهپهى مافى مرۆڤ لهندامێکى لیژنهئه
مانتارانى رلهنها پهو تهکراوهدواداچونێک نهنووس هیچ بهعوسمانى رۆژنامه

 .مانرلهتى پهرۆکایهبۆ سه وهتهرز کردووهئۆپۆزسیۆن یاداشتیان به
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ردوو ى ههن زۆرینهالیهمان لهرلهو پهتحکومه»ى وت روازهدهدین، بهیمان عیزهپه
کانیان کۆنترۆڵ منیهزگا ئهو دهواوى دادگاته کێتى پێکهاتوون کهو یهحزبی پارتى

بێت ڵکو دهن، بهشت ئاشکرا بکهردهیان لێناکرێت بکوژانى سهوهڕوانى ئهو چاوهکردووه
نووس و رۆژنامهڵکدا خهرێمهم ههسى لهر بیروڕاى کهسهله ڕێن کهگهر لێنهماوهجه

 .«تیرۆر بکرێت

نووس شت عوسمانى رۆژنامهردهیسى سهڵێت کهکێتى دهمانتارێکى یهرلهپه
لێدوانێکدا عید سۆفى، لهدانا سه .ندواداچوونێک بکهناتوانن هیچ به و بۆیه»سیاسیه»
مان ناتوانێت رلهپه بۆیه خۆیهربهاڵتێکى سهسهحساب دادگا دهبه»ى وت روازهدهبه

ى وهى ئهربارهده .»سیاسیه یسهو کهئه داوداچوونێک بکات، چونکههیچ به
کێتى ى یهمانتارهرلهو پهن، ئهدواداچوون بکهبه ن کهکهنووسان داواتان لێ دهرۆژنامه

 .هیچ ئاکامێکى نابێت و داواکاریهئه که وهونکردهى رووهئه

یسى که که وهکاتهده وهخت لهڵی ئیسالمی جهمانتارێکى کۆمهرلههاوکات، په
مان رلهکات پهو پێویست دهرگرتووهکى سیاسى وهیهشت عوسمان، چوارچێوهردهسه

و ى تاوانێکى رفاندنوهله جگه و رووداوهئه»بیالل سلێمان وتى  .نگده بێته
تائێستا  رانن کهنووسان نیگهو رۆژنامههاواڵتیان ، چونکه، سیاسیشهتیرۆرکردنه

دواداچوون بۆ و بهنگده مان بێتهرلهبێت په، دهکراوهى ئاشکرا نهقینهبکوژانى راسته
اڵتى سهده که وهتهکابیالل، روونیده .«ى رۆشنبیرىت لیژنهتایبهى بکات بهکهیسهکه
م زانکۆ ردهبهله و شێوازهبه و رفاندنى کهتیرۆرکردنله رپرسیارهرێمى کوردستان بههه
 .کرێتو تیرۆر دهرفێنرێتده

 : هاواڵتی  سەرچاوەی هەواڵ
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 ندهاڵت لێدهسههۆڵ بۆ دهشتدا، دهردهسه یادی دهۆك له نوسانیرۆژنامه

   :سعود هادیئا/ مه

 مین ساڵیادیسێیه له
شت ردهسه ۆركردنیتیر

عوسماندا، 
 نووسانیرۆژنامه

هۆڵ بۆ دهۆك ده
 یكهاڵتهسهده رسێهه
كوردستان  رێمیهه

ن كهن و داوا دهدهلێده
زووترین كات  به

نووس و رۆشنبیر و ك رۆژنامهیهژماره  .دادگا بدرێنه نووسهو رۆژنامهئه بكوژانی
كدا یهیاننامهبه و له وهنهزاوا گردبوه چیای دهۆك له شاری نیدهمه ڵیكۆمه چاالكوانی

 یاند: تیرۆركردنیو رایانگه وهشت كردهردهسه بكوژانی یاندنیدادگا گهبه ختیان لهجه
یان وهك ئهروههه  .كیهوهتهنه تراژیدیای تهو بوه ئازادییه شت تیرۆركردنیردهسه

 نیدهمه ڵیكۆمه ینووس و چاالكوانهرۆژنامه ڵێك لهو كۆمهك ئهوه ڕو كهتهخستوه
 رێمیهه یكهاڵتهسهده رسێهه دهۆك به شاری زانكۆ و رۆشنبیرانی و مامۆستای

 پێوه ن و شانازیكهده لێوه باسی ئێوه یو ئازادییهئه نن هاوكاتییهگهكوردستان راده
 كات و نوسیویانهنوسان زیاد دهرۆژنامه كان دژ بهپێشێلكارییه یژماره ن تادێتكهده

بون نووسان نهرۆژنامه یفیكه نگیده بیستی ستمان كرد گوێهه یوه)) پاش ئه
 .((وهئاگاتان بێنینه به وهكانمانههۆڵهده رێگای وێت لهمانهده

 سەرچاوە: سبەی
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تیرۆری  رپرسیارانیبنەماڵەی سەردەشت عوسمان داوای ئاشکراکردنی به
 کوڕەکەیان دەکەن

 

  :نگاو هاشمئا/ هه

پێشنیوەڕۆی  
 ه( ل٢٠١٣\٥\٥مڕۆ)ئه

ر سه بانیگردعازه گوندی
 یناحیهبه 

 مامك،ساڵیادیشه
 تیرۆركردنی

شت ردهنووس سهرۆژنامه
 چوو، كهڕێوهعوسمان به
و  یكهسوكارهتێیدا كه

نووس و ندین رۆژنامهچه
 یكوردستان ئاماده مانیرلهپهگۆڕان له مانتاریرلهو ژمارەیەک په نیدهمه چاالكوانی

شت ردهكرد، سهوهبه یوتارێكدا ئاماژهشت له ردهشدار عوسمان،برای سهبه  .ونبو
 ركوتكاریسه اڵتیسهده“و وتی  ژیتێدا ده یسوكارهكه سێ ساڵە ك كهتراژیدیایه بوه
 ینامرۆڤانه تیر ماهیهسهله یردهر پهوبهمهبێت، سێ ساڵ لهده ورهتا دێت گه كه
تیشی ژین و تۆمهده ئازادی بكوژانی شكرد، سێ ساڵهژیاندا بێبهله و الوێكی ڵمایهه

ڵكو نین، به سوكارینها كهشت تهردهسه ویستانی، بەاڵم خۆشهوهخشنهبهبۆ ده
 ونیشت خهردههەروەک ئەوەشی وت: سه  .”خوازێكه م و ئازادیخه ویستیخۆشه

كانیش بۆ وڵه، بەاڵم ههوهمیهده نرا به ، بەاڵم گولهبینیده دیو ئازا كسانییهبه
دەسەاڵت  پار ریسی بەشدار هێمای بۆ ئەوەکرد، ساڵی  .زۆكهنه ئازادی سنورداركردنی
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 دیموكراتی پارتی اڵتدارانیسهم دهردهبهله ورهگه پرسیاری و دوباره خوری بوه
كوا  اڵمیداوای وه” وه، وتیتهوتوهر كهوبهمهسێ ساڵ له لهتر ورهكوردستان گه

ر لەمیانی هه  .”وێتدادگا گەیاندیمان دهشت و بهردهتیرۆری سه رپرسیارانیبه
و  نیدهمه نووس و رێكخراو و چاالكیژمارەیەک رۆژنامه دا وتاریكهسمهرێوڕه

  .وهگۆڕان خوێندرانه دوایی و فراكسیۆنی انیرۆژ شوباتی ی 17 هیدانیشه سوكاریكه

 

 سەرچاوە: سبەی  
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 !.دەسەاڵتێکى گــــەنج کـــوژ

 

 زەکــــەریـــا حویز:

دەکات،کە باکى نییە لەم هەرێمەدا دەسەاڵتێک حکومڕانى 
بە نەوەکانى نەک هەرخەمیان ناخوات بەڵکوو دژایەتییان 
دەکات،لە کاتێکدا هێزى هەر دەسەالتێک بەدەست 
نەوەکانیەوەیەتى.بەاڵم گەنجانى ئەم هەرێمە بێ نازترین 
گەنجانى جیهانن،گەورەترین غەدر لەوان دەکریت،کاتێک 

ە دەگرن دەیانەوێت دەنگ هەڵبڕ کپدەکرێنەوە،کاتێ رەخن
تیرۆر دەکرێن لە ناویان دەبەن و دەیان دەکەن بە 

لەکاتیکدا دەبینین لە واڵتانى  تیرۆرست و دەستى دەرەکى،
پێشکەوتوو گەنجان هێزى پێشکەوتنن لەتەواوى کایەکانى 
ژیاندا ، بەاڵم بەداخەوە لەم هەرێمەى ئێمە گەنجان بئ 

ەسەاڵتدا نین باس خوار و خێچى دەنگ دەکرێن،تەنیا لەبەر ئەوەى لەگەڵ الیەنەکانى د
حکومڕانیان دەکەن،بۆیە دەبینین سااڵنە گەنجانمان لەسەر چەند نووسینێک یان چەند 
ووتارێک هەڕەشە باران دەکرێن و تیرۆر دەکرین . هەر لە سۆرانى مامە حەمەوە بگرە 
تا دەگات بە سەردەشت عوسمان کە دەسەاڵت بەرپرسى یەکەمە لە تیرۆر کردنى 

ى و پەڵەیەکى رەش بوو بۆ دەسەالتدارانى ئەم هەرێمە،خیانەت بوو لە نەوەى نەوەکان
نوێ کوشتنى سەردەشت عوسمان تیرۆرێکى کوشندەى دەسەاڵت بوو بۆ نەوەى نوێ 

 .بەم کارەیان ویستیان ئەوەمان پئ بلێن کە دەست بردن بۆ عەیبەکانى دەسەاڵت بڤەییە
بەم کارە دزێوەیان بەگەنجانى ئەم هەرێمەیان وت تیرۆرست و ناپاک،لە کاتێکدا 
هەموومان دەزانین گەورەیى و هێزى هەر دەسەاڵتێک بە گەنجە کانیەوەیەتى،بەاڵم 
هەمووشمان ئەوە دەزانین هەر دەسەاڵتێک دژى گەنجامى واڵتەکەى وەستایەوە گومانى 
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چێت و دەروخێت،وەک موبارەک و بن على و تێدا نییە دواجار بەرەو لەناو چوون دە
قەزافیان لێدێت باجى هەڵەکانى خۆیان دەدەن و مێژوو رەحمیان پێناکات دواجار هەر 
گەنجان و هاونیشتیمانیانى ئەم واڵتەن بڕیارى خۆیان دەدەن نەک دەسەاڵتدارانى ئەم 

بوون.  هەرێمە، بۆیە زەنگە ترسناکەکە بۆ گەنجان لێدراوە و ئەوانیش گوێ بیستى
بۆیە من باوەڕم وایە هەر دەسەاڵتێکى جیهان دژى گەنجەکانى واڵتەکەى بوو،گومان 

 لەوەدا نییە خۆى چاڵ بۆخۆى هەلدەکەنێت.!؟
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 ونخه کتێبێکی پڕ له

 

  :عەتا محەمەد

یاندم دا، کاتێک پێیان راگهوانهم شهله
پێناو له دین کهسرهنه رۆمانی )خواجه

تا  کوژرێت(، دیاری کراوهنینێکدا دهپێکه
مین ساڵیادی تیرۆرکردنی سێیه له
نووسدا شت عوسمانی رۆژنامهردهسه
بێت من وتارێکی کورت و دهاڵت بکرێتخه

، وهبخوێنرێتهدا م یادهبنووسم تا له
ک تووشی رامانی یهبۆ ماوه واڵهم ههئه

ئاسان  رواتوانی ههمدهی نهوهکردم. به
خوێنێک  ، کهوهمهاڵتێک بکهخه بیر له

ساتی وادا . لهرژاوه وهپشتییه له
 م، کهبهده رانهو نووسهخیلی بهبه
شتی  ئارامی باس له توانن بهده

منداڵی  ئێمه ن. چونکهیان بکهرۆژانه
ڵکو ، بهوهکاتهکۆمان ده ب نییهدهکانی ئهنهانهتوانا په وهنها ئهته کین، کهڵگایهکۆمه

ی خهو دۆزهڵ ئهگهژین، ملمالنێ لهی تێیدا دهم دنیایهکانی ئهزۆرجار ناشرینییه
و ریروه، نادادپهکانییهنهرۆژا مهو غهون، خهوهفرۆشنهشت پێمان دهههناوی بهبه
 ، کهوهش کۆمانبکاتهو مرۆڤانهشێ خوێنی رژاوی ئهت دهنانهو تهکوژی ژنانشهره
بن و توانا لهب بهدهدام ئهڕهو باوهمن له .ڵیانداگهله بووهشمان ههونێکی هاوبهخه
بۆ  شی تێدایهی شاردراوهتی، هێزێکیهو مرۆڤدا ههکردنی جیهانراڤه ی لههاتووهنه
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 ئێمه .ستاوهوه وهوهپشت خوێندنهله یهو نهێنییهش ئهمهکان، ئهگۆڕینی ئینسانه
کانن کتێبه وهخۆماندا بیگۆڕین. ئه له یهوێت شتێک ههمانهده ، چونکهوهخوێنینهده

ر ی ههوهڵ خوێندنهگهله ربۆیهو مرۆڤ. ههجیهان له وهن بۆ قوڵبوونهکهکمان دهکۆمه
چنین، تا رێگا ڵدهک خشت ههکان وهکتێبه گۆڕێت. ئێمهدا دهئێمه کتێبێکدا، شتێک له

م له یهکی زۆری ههشدارییهم بهش ههوهبی گێڕانهدهسی جیهان بگرین. ئهرههه له
خشێت. بهێکمان پێدهدیدو تێڕوانین م زیاد لهدا، ههسهرهو ههناشرینی رگرتن بهبه

. وهخوینی خۆی، خۆی نووسیهبه ، کهیهو کتێبانهکێک لهشت عوسمانیش یهردهسه
ی وه، بهو پڕ تیراژترین کتێبی کوردییهون.. ئهخه ت، پڕ لهجورئه پڕ له و کتێبێکهئه

کدا ڵ یهگههموومان لهه و کتێبێکهری خۆی. ئهخوێنه کرده واریخوێنهوارو نهخوێنه
 ر بهی من سهوپێیهبه .نوسراوه بۆ ئێستاو بۆ ئاینده و کتێبێکهئه چونکه .وهکاتهکۆده

ربازبوونمان شانسی ده وهتهو دیکتاتۆریهعسکانی بهتاریکه توونێله له کم، کهیهوهنه
 ن، کهکهمافی ژیانمان دهوا وێنای  رژێمانه و جۆرهئه ڵێم، چونکهوا ده بوو، )بۆیههه

، وهکانهاڵتهسهده ندی مرۆڤ بهیوهخشن(، ئیدی پرسیاری پهبهو پێمان دهشانسێکه
 ک پڕ لهیهوهدا. نهیهوهم نهو نوسینی ئهوهبیرکردنه له یهکی زۆری ههییهئاماده

رابردوودا زیندان  لهنها خۆی و تهکاتده یری ئێستاو ئایندهسه ونی ئازادی، کهخه
 دین کهسرهنه پشت نووسینی رۆمانی )خواجه بوو لهرهو پاڵنهش ئهمه. ئهکردووهنه
 وهلێیه تا یهنیگا ههزۆر گۆشه بوو. دیارهیی ههکوژرێت( ئامادهنینێک دهر پێکهسهله
و رکوتکردن، سهوهنهکاو زیندانهرێگای قوربانی کرێت لهاڵت بکرێت، دهسهیری دهسه

و چیرۆکی قوربانیانی وهکان ورد ببینهاڵتهسهتی دهماهیه له وهکوشتنی ئازادییه
م اڵت لهسهندیی دهتمهو تایبهوهی من بۆ خوێندنهوهاڵم بیرکردنه. بهوهبنوسینه
ک: ی وهێکی سادهپرسیار یهوانهبوو. له وهو گاڵتهنیننیگای پێکهگۆشه دا، لهرۆمانه

 وهو رۆمانهپشت نووسینی ئه؟ لهیهاڵتدا ههسهو دهنێوان گاڵتهله چییه ندییهیوهو پهئه
کردو ی دهگاڵته وهچییهو گاڵتهچیرێگای قۆشمه ڵکی لهکۆندا خه له .ستابێتوه
م دا ئهمی ئێمههردسهاڵم لهنین. بهکهکانیش پێدهو سوڵتانهلیفهاڵتدار، خهسهده

نێت. ڵکی پێبکهبێت خهو دهکاتدهگاڵته اڵتهسهده وهو ئیدی ئهچێتتێکده یههاوکێشه
وا بکات، ئهوێت گاڵتهو بیهکردن البداتی گاڵتهم یاسا نوێیهسێکیش لهر کههه

ی وانهاڵهو پ. ئهکهوانی رۆمانهک پاڵهروهکات، ههڕێی دهش چاوهنووسێکی رهچاره
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بێت اڵم دهبه .ترسێتنین دهو پێکهگاڵته ، لهیهاڵت ههسهده ڵێت جۆرێک لهپێمان ده
 *** .یندهست نهدهنین لهرگیز توانای پێکههه
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 *..سەردەشت بێرەدا تێدەپەڕێ

 

 :بەهزاد محسن

لێرەوە.. بەڵێ هەر لێرە و هەر بێرەدا خەریك 
بوو ڕەت دەبوو، ڕێك كاتژمێر هەشت و نیو بە 
بەرچاوی ئەم شەقام و نەمام و ئەو دیوار و 

گوڵەگەنمێك كە  …پۆلیسانە پێچایانەوە
هێشتا فەریكەگەنمە لە ژێر پێیان دەپلیشێتەوە 
و شیرێكی سپی بە بنی پێاڵوە ڕەشەكانەوە 

  …دەنووسێ

من تێناگەم چۆن پەڵەیەكی هێندە سپی لەژێر ئەو پێاڵوە ڕەشانەوە، بووە ئەو پەڵە 
ر ڕەشە بە نێوچاوانی سپێدەیەكی هێندە سپیی ئەم مەملەكەتە!؟ ئەم پەڵە قەترانیە هە

لەسەر ئەم شەقامە و لە ژێر پێی ئێوەوە تەشەنەی كرد و ئەم شارەی لە خم هەڵكێشا 
پێیان گوتم هاوڕێ! بەم بەیانیەوە سێ ساڵی تەواوە سەردەشت  .و دواتریش نیشتیمان

بێرەدا ڕەتنەبووە، ئەی بۆچی من ڕێك ئێستا دەنگی پێیەكانی بەسەر ئەم شەقامەوە 
تم ئەمە سیێەم بەهارە سەردەشت بۆ ساڵوێكی بەرەو ئاداب دەبیستم.. پێیان گو

هاوڕێیان دەستی بەرز نەكردۆتەوە، ئەی بۆچی من وا بەسەرسەری ئێوەوە دەیبینم و 
ساڵوم لێ دەكا. گوتیان ئەوە سێیەمین وەرزی گوڵە نیسان تێپەڕی و سەردەشت 
گۆرانیەكی لەگەڵ هاوپۆلەكانی نەچڕیوە، ئەی بۆچی من وا ئێستا لە پشتی ئا ئەم 
دیوارەوە گوێم لێیە، سەربەند و دوابەندی گۆرانیەكانیان بۆ دەڵێتەوە. بە چاوی 
خۆشم بینیم گۆڕەپانی بەردەم ماڵەكەیان، كە جاران جێی یاری سەردەشت و بەم 
دواییانەش پێدەشتی چاوەڕانی باوكی بوو، بە بلۆك گۆڕیانەوە و بەرچاوی باوکیان 

ئەی بۆچی من ئێستا سەردەشت دەبینم،  گرت. گوتیان هاوڕێ تازە چاوەڕوانیش هیچ!
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پێدەشتی چاوەڕوانی بڕیوە و بە بەرچاومەوە وا خۆی لە جەمەدانیەكەی مام عوسمان 
من كات لە بیرخۆم دەبەمەوە و بیری خۆمم بردۆتەوە.. هەموو ڕۆژەكانی  ..هەڵدەسوێ

و ئەم سێ ساڵە، لەسەر ڕەهەندە ئازادیبەخشەكانی هەناسەی ئەو قەڵەمە دەبنە هااڵ
و لەبەر چاوم ون دەبن. بۆیە لەمڕۆدا دوو سەعاتێك پێش ئێستا هەر لەم شوێنە 
تۆیان لە كەژاوەیەكی پڕ دوپشك پێچایەوە و كەسمان بەوە ڕانەگیشتین دوا هاوار و 
دوا قیژەت.. نا دوا گرمە و دوا نەڕەت هەڵگرینەوە.. هێشتا نەبۆتە كاتژمێر یازدە و 

دەتسوڕێننەوە و كونەمارەكانت پێ نیشان دەدەن.. چارەگ و هێشتا لەم شارە دایت و 
هێشتا نەبۆتە كاتژمێر یازدە و چارەگ و تۆ دوا ماڵئاواییت لە فرمێسكەكانی دایك و 

الی من هەرگیز كات ناگاتە  .دوا ئاوڕت لە قەاڵ و قەڵەم و لە دوا نیگای یار نەداوەتەوە
ن، تا لە دوادێڕدا بۆتی یازدە و چارەگی ئەمڕۆ، بۆیە ئەو خاڵەی كە پێت سپاردبوی

دابنێین، داینانێین.. ئێمە بڕیارمان داوە هەرگیز ئەو خاڵەت بۆ دانەنێین.. تۆ بەردەوام 
نوێ دەبیەوە و كۆتاییت نایێ و هەمیشە سەردێڕی ئێمەی.. دیسان دەیڵێمەوە 
سەردەشت ئەی بچوكتر لە هەمومان! ئەی براگەورەی هەموان! بمانبوورە ئەو خاڵەت 

 .ین و تۆ هەمیشە سەری دێڕیبۆ دانانێ

نووسراوە و هەر لەوێش ” سەردەشت“ئەم پەخشانە بۆ شوێنی ڕفاندنەکەی *
خوێندراوەتەوە، بۆیە دەاللەتی شوێنەکان بە بەردەم کۆلێژی ئادابەوە 

 .بەستراونەتەوە
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 كراسحيش نهمهشت لهردهسه یكهدرهغه

 

  :شیدخالید ره

 ی لهدرهو غهشت سێ جار تێرۆر كرا. ئهردهسه
سیح تی مهزرهحه شت عوسمان كرا،لهردهسه
ها رۆحیان شت عوسمان وهردهسه .كراوهنه

ئاواتی  م جۆرهمردنیكی به تیرۆر كردبوو،كه
نوسینیكیدا  كوولهر وهی بوو،ههورهگه رههه

كوو وه خوازێت كهرگیكی تراجیدی دهمهئاوات به
 .ی بێتكهتراجیدیا ژیانه

چ  وهئه وهر مرۆڤ بۆ ساتێك بیر بكاتهگه
رگی تراجیدی مهتی الویتیدا ئاوات بهڕهههنجێك لهگه روونی دژوارههۆكارێكی ده

شت عوسمان و ردهیجی سهله په وت كهست كهم دهاڵمهو وهو ئهمشهبخوازێت ؟! ئه
خالقی بۆ تی ئهری حیزبی تۆمهسێكی پارێزهكه كه وهیجیكی تردا باڵوبۆتهند پهچه
ن تیرۆری یی بكهستهی تیرۆری جهوهمانای پێش ئه، بهشت دروست كردوهردهسه

 .رۆحیان كردوه

ر ببینیت گه وهخۆیهبه ورهك بتوانێت گۆڕانكاری گهڵگایهكۆمه یهورهكی گهدرۆیه
 ت بازهو سیاسهستی ئهكی دهخالقی دروستكردن كولتورو چهفی ئهلهت و مهتۆمه

 .فێك بنلهمه موو جۆرهی ههدا ئامادهوهپیناوی مانهله بێت كه نامرۆڤانه

وان بیر كو ئهوه بن كه وانهریكی تیرۆری رۆحی ئهك خهیهوهبێ هیج لێپێچینه
مجار كهی یهوهگۆڕی ئهت لهفرهبن و نین نهوان نهڵی ئهو یا گوێڕایهوه نهناكه
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 م ڕووی داوهاڵم كهمرێت، بهنه رێك نییهبههیچ مرۆڤێك و گیان له .تی داهێناسیاسه
 .خوازێتئاواتی دهخۆی به بمرێت كه و جۆرهمرۆڤ به میژوودا كه له

خالقیان بۆ دروستكرد دوای تیرۆری فی ئهلهیی مهستهشت پێش تیرۆری جهردهسه
كونج  زار ساڵههه2000سیح تی تیرۆریستیان بۆ دروستكرد، خۆ مهیش تۆمهستهجه

سیحیان ری مهیكهی پهخاچدانهم لهئه ماوهریكا و جیهان نهمهری ئههبلهو كه
پێش مردنیشی  وهخاچیان دایهشت دوای مردنیشی لهردهسه وهواسیبێت،ئهڵنههه

م ئه كردنهلهم په، بنوو هاوزمان و هاوخوێنم من ئیستا زانیم ئهخاچ داوهرۆحیان له
ند لێن خواوهی ویژدانی تۆ چی بوو،بنوو دهم هاواره، ئهنهچو وهرگهو پیری مهرهبه

ی چكهی بهوهی رووخاندبێت، ئهسیلكهرهی پهی هێالنهوهرۆژیك دێت ئه یهورهزۆر گه
ی سیمبۆلی گات، بنوو ئهسزای خۆی دهی كردبیت بهكهو باوكهدایكه  رێكی لهبهگیانله

 در لیكراوترین مرۆڤی دنیا !غه
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 سەردەشت ماوە

 

 :كربوبهڤاڵ ئهد.هه

سەردەشت ماوە، ئەو وەك عوسمان لەپشتەوە 
لێی دراوە، ئەوەی تیرۆركرا، سەردەشت 
نەبوو، ئەوە یاساو سەروەریی هاونیشتمانیان 

حكومەت و جوامێریی حیزب و شكۆی خەڵك و 
 .و نەتەوەو نیشتمان بوون، تیرۆركران

سەردەشت ماوە، لە ویژدانی زیندووماندا دێت 
 .و دەچێت، شەوانە دەمانخەوێنێت

سەردەشت ماوە، ناهێڵێت هەرگیز ئەوانەی 
شەو بەبێخەم سەردەنێنە سەرسەرین، 

 ..چاولێكبنێن

، بەنەمرییەوە ژیاوە، سەردەشت ماوە، چونكە سەردەشت بۆ نەمریی نەژیاوە
سەردەشت ماوە، چونكە هەموو ڕۆژێ كە دوای ماندوێتیی ڕۆژگار، دەگەڕێنەوە 
ماڵەوە، مناڵەكان پێمان دەڵێن: سەردەشت عوسمان نەهاتەوە؟ هاتنەوە بۆ مرۆڤێكە 
كە بۆ ڕۆیشتن نەهاتبێت و بۆ هات چووبێت، ئەو وەك ویژانە ئەنفالكراوەكانی 

وە، شەوانە بڕۆنە سەربان، بچنە سەر شاخەبەرزەكانی نیشتمان ئەستێرەیەكی بزێ
دەیبینن، زوو دەكشێت، دادپەروەریی دەكێشێت و خۆی  وهرزبوونهبه نیشتمان، كه

دەكاتە ئەستێرە گەشەی كاكێشان، تا بتوانین دووی كەوین و بگەینە شەفەقی خوێنی 
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هاواریانكرد، تا  ئەو بەیانەی زۆر بەناهەق خوێنیان ڕژاند، تابگەینە ئەو نركانەی
 ..بگەینە ئەو ڕەنگانەی تابلۆی ژیانی سەردەشتایان بە مەرگ ڕەنگكرد

سەردەشت ماوە، مانێك وەكو ئازادیی، وەك هەناسە، وەك ئاو، وەك تیكەی دەمی 
سەردەشت ماوە، ئەوەی كوژرا، ئازادیی بوو، ئەوەی كوژرا،  ..چۆلەكەی النە ڕووخاو

كوژرا، مافە زۆر بچكۆلەكانی حەق و حقوقی خەمو خولیای نیشتمان بوو، ئەوەی 
 ..ئینسان بوو

بەسە ئیتر، لەمە زیاتر، ئایندەمان تیرۆرمەكەن، هەناسەمان مەتاسێنن، ئازادیمان 
ئەتكمەكەن، ڕەنگەكانمان مەسڕنەوە، دەنگەكانمان مەزڕێنن و مێژوو پڕمەكەن لە 

 ..ڕۆڵەی نیشتمانتاوان، بەسە ئیتر چەمینەوە بۆ دوژمن و هەڵمەت بردن بۆ پشتی 
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 !.. لەحەزرەتی سەردەشتەوە ،فێری ئازادی بوین

 

 :رزنجیوشت بهڕه

 رهر الپهسه مهیخهدهچیرۆکێک و  م بهکهم دهکهکانی واڵتهك تۆ نامۆیهمنیش وه
ن پێنووس و ،، تۆ خاوهوهتای ژیان بمێنێتهتاههمێژوودا بۆ هه کان و تا لهسپیه
دیار پینوسی م،بهکهشق دهروێشێک زکری عهك دهی جوان بویت و منیش وهوشه

دوای  کاندا وێڵ بووم و تۆش بهکانی وشهتاساوه ناسهدوای هه، من بهوهخوێنایته
 وشه یشتمهمن گه نه !!ل و نیشتیماندا وێڵ بویتنووسی واڵت و گهچاره

تا وهئه .لکانی خاک و نیشتیمان و گهئازادییه یشتیتهتۆش گه کانی تۆ نهبیستراوهنه
فرمێسکی ئازادی بۆ خوێنی ئاڵت  وهرۆشهپه کان بهمرۆڤه تا لێرهوهشت ئهردهسه
 ئاڵۆزه مهردهم سهکانی ئهمرۆڤه ڵبڕهرێ ههسه ماشاکهها تهت ئهشردهها سهرێژن ئهئه
 رگرت بۆیهئازادیان وه پێنوسی تۆوه کان لهبارێنین چاوهفرمێسک ده وهئازادییهبه

ی م ئازادییهئه بوایهی تۆ نهکهو پێنووسه ر ئازادی وشهگه !!بارانکان بوون بهفرمێسکه
ل و شتی ئاڤێستا نزای گهردهتی زهزرهشت تو حهردهسه !!بووندههن م رۆژگارهئه

تا چیتر  کان و دوعای خێرمان بۆ بکهبۆالی یارسانه رهکان بهنیشتیمان و پێنووسه
ی کوێستان و کهسوره شت هۆ هۆ گواڵڵهردههۆ سه !!درێنکان لە خاچ نهپێنووسه

و چاوی ئه کان بهگڕی یارسان و خۆڵ ده بهکان بوون شتهردهرمیان،ئێستا سهگه
هیدی رێگای شت،هۆ شهردهسه قیان پێناخۆشهی راستی و حهووشه دا کهسانهکه

کانی الرهبۆ کۆشک و ته گڕ و بڵیسه کانت بوون بهئێستا تۆ قوتابیه !!پێنووس و وشه
رێن با ین لێمان گهکهر ئهی تۆ هاواکهی قوتابی پێنووسهها ئێمهئه !مهردهم سهئه

شکێنرێن و چیتر خوێناوی دا نهم شارهنهایەکانی ئهته کۆاڵنه کان چیتر لهپینووسه
ل و گهخشی بهکت بهدوایی خۆت چ ئازادییه ها،لهشت ئهردهئاها سه !بننه

یشتیمان ین یان ئازادی بۆ نهاوار بکه فێربوین که تۆوه موومان لهها ههنیشتیمان،ئه
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خوێنی سوورت  ڵێن بێت بهشت،بهردهسه !موومانپێناوی هه کان یان مردن لهو مرۆڤه
 وهمێژودا بنوسرێته تای ژیان لهتا ههخاچ دراوت،چیرۆکی تۆ بۆ هه پێنووسی له به
،هۆ ی رازاوهی دونیای ووشهکهرۆح سوکه شت،هۆ مرۆڤهردهرۆح و گیان سهبه

م کهکانی والتهك تۆ نامۆیهمنیش وه!!مهردهم سهکانی ئهرزگاری مرۆڤههیدی رێگای شه
کی چرو پڕ و مۆسیقایه م بهکهی تۆ دهم رووداوهریبی و ئهتی غهکهملهمه وهمهبهده
 !!وهبیرباته کان لهمهموو خهمی تۆ و ئازاری تۆ ههکان تاخهمبارهخه دڵه م بهیدهده
 کان لهموو مرۆڤه عاشقهسرودێک تا هه م بهکهت دا دهغوربه ی تۆ لهکهم چیرۆئه

فردا نێوانی من و تۆ و گڕ و به م،لهکهشتهردههۆ سه !!وهکتری بخوێنهجێژواندا بۆ یه
 م کوشتنهبۆ ئه یانهزهبێبه م کوشتنهکات بۆ ئهو یاهو،یاهو ده یارسانیکم دڵم شێخێکه

ی سهو که،ئهوهبیر ناچێتهشتی لهردهرگی سهرگیز مههه ی کهسهو کهئه ،انهییزهبێ به
 وهشتهردهتی سهزرهحه فێری ئازادی بوو له که
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 !تەنها سەروەریی یاسا، رۆحی سەردەشت ئاسودەدەکات

 

 :د.هێرش رەسوڵ

و لەهەولێری پایتەختی سێ ساڵ بەر لە ئەمڕۆ  
و هەرێمی کوردستاندا، رۆژنامەنووس
و خوێندكار )سەردەشت عوسمان( بەئاشکرا

و لەبەردەم و ئاسایشبەبەرچاوی پۆلیس
کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەددین دەڕفێنریت 

دوایی رۆژێک بەکوژراوی لە شاری موسڵ  و
و دواتر شێوازی رفاندن .دۆزرێتەوەده

كی ،پێشێلكارییهنجهو گهتیرۆکردنی ئه
كانی مرۆڤ بو، و ئازادییهوخۆی مافراسته

پەالمارێکی ڕاستەوخۆ بو بۆ سەر ئازادیی 
و جامی ئهنساتتر ئهش كارهوهڵكی كوردستان. لهو ئاسایشی خه،ئارامیرادەربڕین

و نووس بڕوای رۆژنامهبه كان بو،كهمنییهئه نهی الیهیهوهی لێكۆڵینهیهلیژنه
 وهوهش لهمهی تێرۆركرد.ئهو الوهویی ئهعنهسێتیی مهكه مجارهچاودێران ئه

ندیی یوهشت پهردهیسی سهكه یاند،گوایهرایگه كهنجامی لیژنه،ئهی گرتوهرچاوهسه
ش نوكهكاتێكدا تاكو هه. لهیههه وهو رێكخراوێكی تێرۆریستییه ی تێرۆرلهسهمهبه

رپرسیارێتیی خۆی و بهلماندوه سهی نهمههیچ رێكخراوێكی تێرۆریستی راستیی ئه
و نجامی ئهی ئهوهرتاپای گێڕانهسه وهشهوانهپێچه، بهیاندوهگهرانه كهوهكردهله

و یادی ساڵێكی تری تێرۆركردنی ئهئێستاش، كاتێ له .وهتكرایهره منییهئه لیژنه
ناو و بهبێت ئه، دهوهینهكهش دهوهر ئهسهخت لهداین، جهو خوێندكاره نووسرۆژنامه
كی یهلیژنه ڵبوەشێنرێتەوە و جارێكی دیكهیسی ناوبراو ههی كهی دادگاییكردنهپڕۆسه
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و  مانتارندامێتیی پارلهو ئهمانی كوردستان رشتیی پارلهرپهسهن بهالیهو بێخۆ ربهسه
 و شێلگیرانهنی پێكبهێنرێتدهی مهڵگهكانی كۆمهو رێكخراوهنووسیاساناس و رۆژنامه

وێت، چونکە نەک کاتی ئەوە هاتووە،بەڵکو بكه م رووداوهكانی ئهداوهرهدوای سهبه
و دواجار کەیسەکە بە وه شت بدۆزرێنهردهسه ەی بكوژانیدرەنگیش کەوتووە لەو

رگ.. مهدروود بۆ گیانی سەردەشتی جوانه .دادگاییەکی شەفاف و عادیالنە بسپێردرێت
 ..كوردستاندا.. ئازادیی بۆ مرۆڤی كوردریی بۆ یاسا لهروهسه
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 سەردەشت و ئایندە

 :مەریوان وریا قانع

سەردەشت عوسمان بەر لە ئێمە،بەر لەوانەی 
هێشتا زیندوون، دەگاتە ئایندە،دەگاتە ئەو 
شوێنەی تێکەڵێکە لە ئومێدی گەورە و بەرگریی 

ینسان تیایدا بەردەوام، جێگەیەک ئ
هەستدەکات ئینسانە، بوونەوەرێکە بە 
مەرجەوە دەژی بە مەرجەوە دەمرێت. ئەو 

مەرجەش تەنها یەک بەها پەرژینەکەیەتی و تەنها ئەو بەهایە سنوورەکانی 
دیاریدەکات: بەهای ئازادی. ئازادی لە بیرکردنەوە و قسەکردن و نووسیندا، ئازادی 

یەکێک لەو ساتەوەختانەی تا  .بوێت وا بمرێت لەوەدا چۆنت بوێت وا بژیت و چۆنت
دەمرم لەیادیناکەم ئەو شەوە بوو کە لەسەر شاشەی یەکێک لە تەلەفیۆزنەکانەوە. 
یەکێک لە براکانی سەردەشت عوسمان باسی کتێبخانە بچووکەکەی سەردەشتی دەکرد 

کتێباخانەیدا یەکێک و لەو کتێبانە ئەدوا کە ئەم پیاوە پڕ بەرائەتە دەیخوێندنەوە. لەو 
لە کتێبەکانی منی تێدابوو. ئەگەرچی هەردوو چاوانم پڕبوون لە فرمێسک، بەاڵم 
هەستێکی بێسنوور بە بەختەوەری دایگرتم . چ نووسەرێک هەیە هەست بە بەختەوەری 
ئەوە ناکات کاتێک دەزانێت ڕۆحێکی یاخی و پاک و ئازادی وەک سەردەشت عوسمان 

ێت ئەم ڕۆحە ئازاد و یاخییە بچێتە ناو ڕۆحی هەموو ڕۆژێک د .خوێنەری بووە
ئینسانێکی نیشتیمانی ئێمەوە، ئەوکات سەردەشت دەبێت بەبەشێک لە شوناسی 
هەموومان، بە بەشێک لەو زمانەی قسەیپێدەکەین، لەو چەمکانەی بەهۆیانەوە 

ە خۆمان دەناسین و دونیای دەوروبەرمان لێکئەدەینەوە. تا ئەو ڕۆژە من سەردەشت ل
 .دڵما هەڵدەگرم
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 بەپێی بەڵگەکان ،سەردەشت لەسەر نووسینەکانی تیرۆر کراوە

 

  :دکتۆر کەمال میراودەلی

ۆیان ک خدا رووداوەکان و بەڵگەکان وهمن لێره
 شت و دوایی لهردهکانی سهنووسینه ک لهو وه

. ئەم وهگێڕمهده کاندا هاتووهراپۆرتی رۆژنامه
بەڵگانە بە روونی دەری دەخەن کە سەردەشت 
بەهۆی نووسینەکانییەوە مەترسییەکی جددی 
لە سەر ژیانی دروست بووە و خۆی ئاگاداری 
پۆلیس لە الیەک و کوردستانپۆست  ئەو مەترسییە بووەو هەوڵی داوە کۆلیژەکەی و

لە الیەکی تر لەو مەترسییە ئاگادار بکاتەوە،بەاڵم رووناکبیرانە و ئازایانە و 
بەریئانەش بەرامبەر ئەو مەترسییە بۆتەوە کە دەسەالتی بەربەری کوردی بۆی ئامادە 
کردبوو. بەڵگەکان و نووسینەکان نەک تەنیا ڕادەی بەربەرێتی دەسەاڵتی کوردی 

ەخا بەڵکو بێباکی و خۆفرۆشی و ویژدانفرۆشی ئەو دەزگا و کەسانەش کە دەرد
 کۆیالیەتی مووچەیان قبوڵ کردووە

هۆکاری سەرەکی مەترسیدارکردنی ژیانی سەردەشت پێش شەهید  :م کهی یهلگهبه1 . 
و پێی سایتی کوردساتنپۆست ئه ی بارزانیم، بهکهوتاری: من عاشقی کچه :کردنی
 . وهدا باڵ بۆته 12/2009/ 13 کوردستانپۆستدا له له وتاره

http://www.kurdistanpost.com/view.asp? id=27831dbb  دوای رۆژی
شت ردهکوشتنی سه ی ئاشکرا کهم ئاماژهکه. یهیان جیگۆڕكییان پێکردووه الیان بردووه

 له یههه وهیی کوردییههماڵسەاڵتی بنهکانی دژی دههێزهبه وتاره ندی بهعوسمان پێوه
 ر( له)سام داگه و وتاره. ئهوهمایسدا بالوکرایه 6 ی نیویۆرک تایمز لهرۆژنامه

 مردوویی لهبه کهفڕیندراوه نووسهناونیشانی : رۆژنامه نووسیوێتی . به وهولێرههه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=681
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/10/kamal-mirawdali.jpg
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نووس هاوڕێیانی رۆژنامهخێزان و “نووسێ : دا دهو راپۆرتهله .وهدۆزرێتهموسڵ ده
ی ربارهکانی دهتیژه ر ووتارهو له بهئه ساڵ،وتیان که 23ن مهشت عوسمان،تهردهسه

کوژراوه  وهاڵتداریی بارزانیشهسهی دهماڵهبنه دکانیان بهرکرهدوو حیزبی حاکم و سه
نس ]کارئازاد نووسیکی فریالشت عوسمان رۆژنامهردهسه : نووسێسام زیاتر ده. ” 

ر سه له وهناوی خوازراوه کردوو، زۆر جار بهک کاری دهیهند رۆژنامهبوو [، بۆ چه
ر تایهی بارزانیم ، وتارێکی سهکهینووسی . وتاری : من عاشقی کچهرنیت دهئینته
خوازیی هکی کۆنتابوویه وا دیاره م وتاره،ئهوهر بالو بۆتهمبهمانگی دیسه له جو[ ه]هه
سعود ی مهندامێکی مێینهئه ت بهی ئیشارهوهبه کییدا شکاندووهلتووری خێڵهکه له

و پله توانی لهچۆن ده وهکاتهده وهیالی ئهدا عوسمان خهو وتارهکا،لهبارزانی ده
کانی کچه کێ لهر بێت و یهگهژاریی ژیانی رزگاری بێ ئههه له وهرزیێتهدا بهپایه

 ”. بارزانی بخوازێت
http://www.nytimes.com/2010/05/07/world/middleeast/07erbil.ht

ml?_r=0 

رۆژی  ر لهڤین عومهناوی ئهسێک بهکه  و وتارهکی دوای ئهیهفتهم :حهی دووهلگهبه .2
ی كهشهجنێوفرۆ رهاڵمێك بۆ نوسهناونیشانی ) وهنووسینێکدا به له 2009/  12/  20

شت ردهر سهسه کاتهكوردستان پۆست ( لە سایتی کوردستان نێت دا ،هێرش ده
. جۆرێک وهی خۆی باڵوبکاتهناوێرێ ناوی ئاشکرا و وێنه دا کهی لێدهعوسمان و تانه

 . یهکانیدا ههقسه له شهڕههه
http://www.kurdistannet.info/net/index.php/nuser/457-2010-04-

14-07-33-23/8349-2009-12-20-12-11-29.html ر ڤین عومه)ئه
ناو به شزانم ناوی خوازراوی كامهده ناسم و نهشت دهردهرۆ زهسه نووسێ : ] من نه(ده

 تهم بابهمی ئهكهند دێڕێكی یهی چهوهڵ خوێندنهگهاڵم له،بهنووسهر و رۆژنامهنووسه
و  ئاراسته و هی كامه ی گرتووهرچاوهسه كوێوهله رقه رهم جۆئه وت كهركهبۆم ده

، ]مەبەستی ئەڤین عومەر ئەوەیە کە گۆڕان هانی سەردەشتی داوە ئەمانە  نهالیه
بنووسێ و سەردەشتیش خۆی هەر وا لە مەبەستەکە دەگا ولە وەاڵمەکەیدا پاکانەی 

خۆی تی لهك تۆز جوامێریی و ئازایهر یهگهاڵم ئهدەکا [ . به‘ نەوشیروانیزم ‘خۆی لە 
م ك بهبكات نه قسه وهی خۆیهژێر ناو و وێنهیتوانی لهر دهوا كاكی نووسهئه بدیاییه
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باس  كۆمیدیایه م شێوهو به وانانهكێك پاڵهر یهگهئه ،چونكه وهناشیرینه مامكهده
ی كهناسكه بێت ڕووهشی ههوهتی ئهسارهبێت جهبكات ئه م واڵتهرۆكی ئهكچی سه له

 . خۆی نیشانمان بدات

اڵم ،بهبینیوهسعوود بارزانی نهژیانی خۆیدا كچی مه شت لهردهرۆ زهسه دڵنیام كه
ڵزاوای نێچیرڤان ئاوه وێت ببێت بهیهر دهوم ، كاكی نووسهڵێت من عاشقی ئهده

 من پێموایه . یههه م ئازادییهیی لهی گلهر لێشی بپرسگهڵێت،ئهك خۆی دهبارزانی وه
بن، ڕیسوا ده تایهتا ههڵكی و بۆ ههستی خهردهبه ونهبكه م ناوانهرۆژێك دادێت ئه

ناوەڕۆک و ڕەوش و ئامانجی ئەو نووسینە گومانی  [”.مێك ئارام بگرینبێت كهاڵم دهبه
پارتی نووسیبێتیی . ئەوە دروست دەکا،کە ئەمە کەسێكی سەر بە دەسەاڵتی 

 . بروانە خوارەوە[ هەر ئەو گومانەی لێدەکات]یش  –کوردستانپۆست 

 کوردستانپۆست له سایتی. : بەڵگەی سێیەم .٣
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=8c0113   کدایهوهروونکرنه

0f وڵێک بۆ ئاشکراکردن هه زانێ و بهتنی پاراستن دهکهر بهڤین عومهی ئهم نووسینهئه
راتی کۆدی موخابهتی بهتایبه ی دوایی بهم دێڕهشت عوسمان و ئهردهکردنی سهو پێوه

خۆڕا فڕێی که لهرهنووسینێکی ئاسایی نییه ، تا نووسه م دێڕهئه” زانێ : ده
شت عوسمان لێی ردهسه و کاتهاڵم ئه، به راتییهڵکو کۆدێکی موخابه،بهدابێت

راستەوخۆ و ساکار و  ندهوهر( ئهڤین عومهی )ئهکهالم نووسینهبه ”.یشتبوو گهێنهت
و کێک بێ لهر یهنووسه رچی دوور نییهراتی ناچێ گهکاری موخابهله که یهناشیانه

کا، ڕیان دهرشتی و ڕێبهرپهدار و سهو پارهرده روهی پاراستن پهرانهنووسهنجه گه
ش رانهنووسه ریکهو فهی بارزانی . ئهماڵهیارانی پارتی و بنهی نهوهبۆ وەاڵمدانه نیاته

 . بنون و ون دهکهدهرده وهناوی نهێنی جۆراوجۆره)کوردستان نێت(دا به زیاتر له
ک بێ ، وهالی کوردستاننێت هه رهو نووسهر ناوی ئاشکرای ئهرچۆنێ بێ گههه

ڵ گهی لهشت قسهردهی سهکهتێکی كێشهک شایهشێ وهکا ، دهوای دهکوردستانپۆست دا
 بکرێ .

 شت دیارهردهر . سهڤین عومهشت عوسمان بۆ ئهردهاڵمی سهوه :ی چوارەم ڵگهبه .٤  
کوفر  ی کهوهرخستنی ئهخۆ بوو،بۆ دهر بهنجێکی رووناکبیر و دڵپاک و باوهک گهوه
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 رۆکی کردووه،وتارێکی تر لهباسی عیشق و خوازبێنی کچی سه وهکردوو تاوانی نه
” ناوی  به وهکاتهنووسێ و سایتی کوردستان نێت باڵوی دهر دا دهڤین عومهاڵمی ئهوه

لە 02 -01-2010” . نە سەرۆك خوایە نە كچەكەی 
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=b01d8bf7 

هیچ  مان کاتدا کهههک لهدڵپاکیی و بێگوناهیی و بێباکییه کدا،وهو نووسینهله
ی بارزانیم که)من عاشقی کچه میشیکهی یهکهنووسینه کردووه، دووبارهتاوانێکی نه

 بڕێ کهردهده سانهو کهتی خۆشی لهو بێمنهوه کاتهی خۆی باڵو دهڵ وێنهگهله(‘ 
پێی سایتی کوردستانپۆست دوایی سایتی  به.  ی کوشتنیان لێکردووهشهڕههه

[ ٢٠١١اڵم ] تا نووسینی ئەم وتارە با . بهال ده کهو وێنه کهکوردستان نێت وتاره
زۆر گرنگە  گرنگه و نووسینهئه . سەر سایتی کوردستان نێت ماوه هێشتا له کهوتاره
 می ، لهکهی یهکهی نووسینهدوادوابه کا کهئاشکرا ده وهشت ئهردهسه .1 : چونکە

و  شهرههه ڵ بکرێ بهگهلۆگی لهو دایه وهنووسین وەاڵمی بدرێته ی بهوهجیاتی ئه
وشه  وهناوی کچێکه سێک بهبێ کهر نههه که دڵخۆشه وهو بهوه تهاڵمیان داوهجوێن وه

 نووسێشت دهرده. سه ی هێناوهو ناو شهڕهک جوێن وههنه کارهێناوهلۆگی بهو دایه
لەبەر ئەوەی زۆرێك لەم ئیمەیالنەی بۆم هاتبوو هەڕەشەیان دەكرد و داوای وێنە  ] :

و ناسنامەیان دەكرد وەك ئەوەی شوفێرێك بم و لە ترافیكی سوورم دابێت ، منیش 
 بێت ؟وێنەی خۆم بۆ هەموو ئەو برادەرانە نارد،كە دەبێت چ كارێكیان بە وێنەكە هه

بەاڵم ئەم نووسینە تەنیا بۆ وەاڵمی یەكێكیانە،كە بوێری ئەوەی تیادا بوو بەناوی 
كچێكەوە لە سەرم بنووسێت،سەرەڕای هەموو شتێك من دەستخۆشی لێدەكەم كە 
جورئەتی ئەوەی تیابووە وەاڵمم بداتەوە ، بەاڵم تكا دەكەم ئەگەر ئەمجارە ویستی 

بمناسێنێت و نەمخاتە چوارچێوەی  وەاڵمم باتەوە با وەك گەنجێكی ئەم واڵتە
نەوشیروانیزمەوە ، راستە من دەنگم بۆی داوە لەكاتی هەڵبژاردنەكاندا ، زۆر بەجدی 
پاڵپشتی ئەو بووم و دەنگم لەكۆڕ و كۆبوونەوەكان بۆ كۆدەكردەوە،بەاڵم ئەمانە 

شەیتان بە قوتابییەكانی ” هەمووی لە چوارچێوەی مەبادئێكەوە بوو كە پێموابوو 
 .[“ قازانجە یتان بگۆڕینەوە بۆ ئێمهشە

ی خۆی کهم وێنهو دووه ی زۆری لێکراوهشهڕهخا : ههردهشت سێ شت دهردهدا سهلێره
 له واته. و سێیەم خۆی لە نەوشیروانیزم دووردەخاتەوە . که س ناردووهبۆ زۆر که
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ی وانهالی ئه بووههناسراو نشت نهردهیا پێشتر سه وهو نووسینهی ئهحزهله
، ی بارزانی یه ماڵهی بنهکهتی نووسینهی بابهوهر ئهبهله .یان لێکردووه شهرههه

یان پاراستن بوون  یان لێکردووهڕەشهی ههوانهبڵێین ئه که شتێکی لۆجیکییه دیاره
تی بارزانی یهرۆکای بارزانی یان سهماڵهسی ئاسایی هاوسۆزی بنهیان پارتی یان که

 . بوون

یی خنهتێکی ڕهی نووسیوێتی بابهوهو ئهو جنێو فڕۆش نییهئه ی نیشانی بدا کهوهبۆ ئه
کانی مرۆڤی تراژیدی نووسیوێتی بۆ نیشاندانی ئازاره-زمانێکی کۆمێدیبه جددییه

دات ، دهکۆمیدیا ئازارێک نیشانی دنیا  به ک چۆن چارلی چاپلن کهر وهی ههکهواڵته
م ی بهوه. روونکردهوه کاتهمی باڵو دهکهی یهکهقی وتارهده وهشت ، دیسانهردهسه

 “ : یهشێوه

ڤین كوردستان نێت ئه ی لە سایتیم نووسینانهكێك لهبۆ یه اڵمێكهوه تهم بابهئه ”
ی سایتی كهجنێوفرۆشه رهاڵمێک بۆ نووسهژێر ناوی وهناوێك نووسیبووی له

ر سهم لهعاتێكی كهند سهنیا چهکەم تهنووسینه ش كهوهر ئهبهكوردستانپۆست . له
 وهڵك لهی زیاتر خهوهش بۆئهوهله و الدرابوو ،جگه وهمابوویه م سایتهڕی ئهرووپه

م هاوشانی ینهم نووسئه جارێكی دیكه كه من كوڕی جنێودان نیم مافی خۆمهبگات كه
 “ . یبیننده وهخوارهله كه وهمهباڵو بكه اڵمهم وهئه

http://www.kurdistannet.info/net/index.php/nuser/468-2010-05-
07-08-37-00/12155-2009-12-28-09-27-38.html م له دیاره

ی باسی ) وهئهربه له ر نووسینێک بهسهله که یرهشت پێی سهردهدا سهنووسینه
تی خۆی کرێ . بەاڵم بێمنهی ڵیدهشهو گوڕهڕەشه ئاوا هه سووری ( تێدایهجامانه

لەبەر ئەوەی تۆش وەكوو هەموویان داوای ئەوەت كردبوو كە  نووسێ))بڕێ و دهردهده
لەژێرناوی خۆم و وێنەی خۆمدا بنووسم ، پێمخۆشبوو وێنەیەكت بۆ بنێرم بەاڵم تۆ 

كەت لەژێر وەاڵمەكەت نەناردبوو بۆیە بمبوورە ئەمە سوچی من خۆت ئیمەیلە
نەبوو،لە ئێستاوە من وەك كوڕێكی بێ موباالتی شەقامەكانی هەولێر ببینە ،كە 
یاخییە لەم هەموو بت و پەیكەرانەی سوڵتەی ئەم واڵتە ، وەكوو ئیبراهیم چاوەڕوانی 

 بریتییه نێڕێ کهی خۆشی دهکهیڵهدەرفەتێكین تا هەموویان خاپووربكەین ...(( ئیمه
 : له
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سێ بوو ر کهرانی،ههکهشهڕهشت، ههردهی سهڵوێستهاڵم و ههم وهئه گومانی نییه
رگی نگی مهزه م جارهیبینین ئهی داهاتوودا دهڵگهبه ک لهوه بن،زیاتر هان داوە بۆیه

کرا کردنی ناو و وێنەکەی ،خۆی خستۆتە مەترسی دیسان بە ئاش . ندهبۆ لێده
جدییەوە و ئاشکراکردنی ئیمەیڵەکەشی وای کردووە بتوانرێ ئیمەیڵەکەی هاک بکرێ و 

 . بدزرێ

شت عوسمان : نەک ردهی سهلە نووسینێکی دا بە ناوی ] دوا نامه : بەڵگەی پێنجەم .٥
، کاک مستەفای  ٢٠١٠ /٢/٦کوردستان بەڵکو هەولێریشیان بۆ جێ ناهێڵم [ لە رۆژی 

حەسەنە گەورە پێوەندییەکانی لەگەڵ سەردەشت بەئالوگۆری ئیمەیڵ،کە کاک کەمال 
روونکردنەوەی لەسەردابوو، ئاشکرا دەکات . ئەو نووسینەی کاک مستەفا ڕوونی 
دەکاتەوە کە هەڕەشەی سەر سەردەشت زیاتر و چڕتر بوون و ترساوە لەکاتی 

الماری بدرێت . ئەو ئیمەیڵەی کە کاک مستەفا ئاڵوگۆڕی گەڕانەوەشیدا بۆ ماڵەوە پە
پێ لەگەڵ کردووە هەر ئەو ئیمەیڵەیە کە سەردەشت خۆی لەوەاڵمی ئەو بەناو ئەڤینە، 
ئاشکرای کردووە . کاک مستەفا ئاوا باسی پێوەندییە ئیمەیڵییەکەی لەگەڵ سەردەشت 

 : دا دەکات

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=7c14e619    

 ١٨و  ١٢بیرت دێت کاتێ یەکەم نامەی دەستخۆشیم بۆ ناردی،کات سەردەشت گیان له
دەقیقەی نیوەڕۆ بوو بەکاتی دانیمارک،من و کاک کەمال لەسەر بابەتەکانی 
کوردستانپۆست ،گفتۆگۆمان دەکرد .. بابەتی دووەمت بەناوی نەسەرۆک خوایە و نە 

من یەکەم نامەی دەستخۆشیم ڕاستەوخۆ بۆ  . کچەکەی . ئیتر زەنگی مردنت لێدرا
ی وهخواره ت لهكهتهت بابهو بوێرییه تهم بابهستخۆش بۆ ئهناردی،ده

رێکی تری کوردستانپۆست و كاك ڵ نووسهگهدا لهو كاتهاڵم لهكوردستانپۆست بوو، به
نی شایه روهسه بابچێته تهم بابهوتی ئه رهنووسه رهو برادهكرد. ئهمان دهمالدا قسهكه
ری كانی سهبێت بتهوتنت دهركهوامی و سهردههیوای بهبه .گرنگی پێ بدرێت یهوهئه
 ورهگه نهسهفای حهش تێك بشكێننرێن . مستهڕه
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دوای ئەوە وا دیارە تا چەند رۆژ پێش شەهیدبوونی بە مێسنجەر و بە ئیمەیڵ پێوەندی 
دیارە هیچ الیەکیان  .مستەفای حەسەنە گەورە بەردەوام بو بێتلە نێوان سەردەشت و 

حیسابیان بۆ ئەوە نەکردووە کە دوای ئاشکراکردنی ئیمەیڵەکەی لەوانەیە لە الیەن 
ەوە هاک کرابێت. کاک مستەفا بەردەوامی پێوەندییەکانی و زیادبوونی  –پاراستن 

ت)) ئێوارە درەنگانێک هەڕەشەی مەرگ لەسەر سەردەشت عوسمان بەم جۆرە باس دەکا
کە گەیشتمە الی کۆمپیتەرەکەم وەک هەمیشە بەڕێزەوە ساڵوت لێکردم و پرسیت ئاخۆ 
کاتم هەیە ،ووتم لە سەفەرم سەرۆ گیان بەاڵم فەرموو با قسە بکەین، ووتت نا کە 

ووتم هیچی تازە هەیە ووتت کە گەڕایتەوە بۆت باس دەکەم  . گەڕایتەوە قسە دەکەین
است لەسەر هێڵ نەمای دوای چەند ڕۆژێک دیسان بەساڵوێک دەستت ماڵئاوایت خو

لەترسی ئەوەی وەک دواجار نەڕۆیت ووتم بەڵی  .. پێکرد و پرسیت کە گەڕاومەوە
ئەمڕۆ گەڕامەوە،ڕاستیەکەی من لە ڕۆژ تیڤی بووم .. لە برۆکسل ووتم فەرموو سەرۆ 

نەی سەری ڕەش وازم لێ ووتت هەر مەسەلە کۆنەکەیە،ئەو برادەرا گیان چی هەیە ؟” 
ناهێنن ،ووتم چی تازە هەیە ، ووتت ئەوان بەردەوامن لەسەر موراقەبە کردنم ،هەست 
دەکەم لە ئان و ساتدا پەالمارم دەدەن،بەتایبەت سەر لە ئێواران کە دەگەڕێمەوە بۆ 

رە بۆ دەرەوەی واڵت،من بەهەموو شتێک ماڵەوە ووتم سەرۆ گیان چیت بۆ بکەم،دە وه
ووتت دەزانم زۆر سوپاس، بەاڵم من نەک کوردستان بەڵکو  . تداملە خزمە

دەباشە گیانەکەم ئاگات  . هەولێریشیان بۆ جێ ناهێڵم .. ئەوشەڕەم درێژەی دەبێت
 .ڕۆژی یەکی ئایار واتە سێ ڕۆژ پێش فڕاندکەی … قسە دەکەینەوە .. لەخۆت بێت

دووە لەسەر پاراسنتێکی هاتیتەوە سەر هێڵی مەسنجەر دوای ساڵو ووتت هەواڵێکم نار
 . عەینکاوە،بەاڵم لە کوردستانپۆست دانەبەزیوە وتم هەر ئێستا سەیری دەکەم

ئیمەیڵەکەم کردەوە،ناردم بۆ کوردستانپۆست ،تێبینی ئەوەم نووسی کە تکایەم ئەم 
 .. ئەوکەسەی ئەو بابەتەی ناردوە من دەیناسم . زووترین کات دابەزێنن بابەتە به

ندیی من و تۆ بوو ، یوهەتەکە دابەزی و ئەمە دوا نووسین و دوا پهدوای کەمێک باب
 ئەوە دوا نووسینم نابێت بۆ تۆ(( م، کهدهیمان دهمنیش په وهبەاڵم لێره

 : بەڵگەی شەشەم .٦

 ٩/٥/٢٠١٢بەرێوەبەری سایتی کوردساتنپۆست )کاک کەمال جەمال موختار ( لە رۆژی 
پێوەندییەکانی نێوان سەردەشت عوسمان و سایتی  دا ئەم ڕوونکردنەوەیەی دەربارەی
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ئەو ئێوارەیەی،کەسوکاری سەردەشت عوسمان  : کوردستانپۆست بالوکردەوە
ئاگادارکرایەوە،کە تەرمی کوڕەکەیان لە نزیک مەڵبەندی یەکێتیی لە موسڵ 

کەسوکارەکەی چوون و هێنایەوە، دوای کاتژمێر  ٢٠١٠ / ٥ /٦فڕێدراوە،بەیانییەکەی 
انیی،مستەفای حەسەنە گەورە،پەیوەندیی پێوەکردم وتی : دەمەوێت هەندێک ی بەی٩

زانیاری لەسەر سەردەشت عوسمان باسبکەم ،چونکە پەیامنێری خۆمان بووە، یەکێک 
بوو لەوانەی کە پێشتر بۆم باسکردبوویت و ناوم نەهێنابوو،تەنها پەیوەندیی بە 

ەوە ، پاش ٢٠١٠تای ساڵی خۆمەوە هەبوو، ) تێبینی : کوردستانپۆست،لە سەرە
کۆمەڵێک کێشە و وازهێنان و گەڕانەوەی چەند نووسەرێک بۆ الی دەسەاڵت ،شێوازی 
کارکردن و تاکتیکی خۆی گۆڕی، لەوانە شیوازی پەیوەندییکردن بوو بە نووسەر و 
پەیامنیرەکانی کوردستان،تا زانیارییەکان الی تاکە کەسێک کۆنەبێتەوە،هەر کەسە 

رییەکان الی پاریزراو بێت و ئەوانی دیکە بەوە نەزانن،ئەمە ئاسایی بەشێک لە زانیا
بوو،کە من لەو پەیوەندییەی نێوان سەردەشت و مستەفا ئاگادار نەبم (. ئەمەش گرنگە 
چونکە شەهیدکردنی سۆران مامەحەمەش وەک باسکرا پێوەندییەکی بە پێوەندییەکانی 

 . لەگەڵ کوردستانپۆست هەبوو

 : ەمی حەوتڵگهبه .٧

 : وهکاتهنگی کوشتنم ڵییدا . زۆر شت روون دهمین زهکهوتاری یه
http://www.kurdistannet.org/net/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=12154:2010-01-20-21-47-22&catid=469:2010-
05-12-21-38-02&Itemid=165 [[  

ی شهڕهخوێنكارێكی زانكۆی هه بێت كهتێك ههواڵ مینهر زهم سهبێت له)) نازانم ئه
بووا دابنیشێت؟ ئه وهدیار ریسوایی خۆیهبه كووشتنی بكرێت و زانكۆش بێموباالتانه

ئێستادا  من له یسی خۆی یان خوودی زانكۆ ،چونكهكه یسی من بكات بهم كهكهراگره
 م زانکۆیە ((شێكم لهبه

ردستان نێت دا باڵوکراوەتەوە. لەگەڵ ئەم وتارە لە سایتی کو 20-01-2010 – له
هەم وێنەکەی سەردەشت باڵوکراوەتەوە هەم دووبارە لە کۆتایی وتارەکەدا ئیمەیڵەکەی 

 : کاستپێدهباڵکراوەتەوە : ئاوا ده
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،یان ندی ماوهنت چهمهته مین جار پێیان گوتم كهكهند رۆژی رابردوودا بۆ یهچه ) له
و  مردنه باكم به اڵم نهماوه،بهدا نهم شارهدانم لهناسهتی ههان مۆڵهی خۆیگوته به
كانی خۆم مم تا بە دیداری بكوژهكهتهڕوانی كۆتاییهاتنی مۆڵهچاوه ئازاردان ،له نه

م تراژیدیاكه ی ژیانهشایسته خشن كهم مردنێكی تراژیدیام پێببهكهم،دوعاش دهبكه
چ هۆلیسۆسێكن و مردن  م واڵتهكانی ئهنجهم تابزانن گهكهده نهم قسائه بێت.بۆیه

م وامی ئهردهترسێنێت بهده ی ئێمهوهئه ن كهی تێبگهوه، بۆئهڵبژاردنیانهترین ههساده
ختی ك مردنی خۆمان،كاری منیش خۆشبهكی داهاتوو نهیهوهبۆ نه ی ئێستایهرۆژگاره

 شانهڕهم ههرانی من لههۆكاری نیگه ییش تاكهساده خۆم،زۆر بهك نه كانمهبرا بچوكه
جێیان بهێڵین . ر ئاوا بهین و ههربكهسهیان لههێشتا زۆرشت ماون قسه كه یهوهئه
،(( لەم كانی خۆی نییهوهمردنی نه باكی به كه یهوهئه اڵتهسهم دهختی ئهدبهبه

نی و بێپەردە دەری دەخا کە مەترسی لە سەر ژیانی هەیە نووسیەندا سەردەست بە روو
بەراستی ئەو هەڵوێستە  . و ڕاگری کولێژەکەی ئاگادار کردۆتەوە گوێیان نەداوەتێ

جوان مەردانەی سەردەشت دەری دەخا کە لە ژێر دەسەاڵتی بەربەری بێ دەستوور و 
دزێو و تاوانباری یاسا و باک بە ژیانی خەلک،هەموو دەزگاکانی دەسەاڵت هاوکارێکی 

بەربەرییەتی ئەو دەسەاڵتەن : سەردەشت بەردەوام دەبێ و دەنووسێ)) دوێنی ڕاگری 
هدیدی كوشتنیان كردووم و تهوی رابردوو ئیهانه شه كه وهم ئاگادار كردهكهكۆڵێژه

بێت واڵتێك هه مینهر زهم سهبێت له، نازانم ئهی پۆلیسهكێشه مهو وتی ئهاڵم ئه،به
دیار به ی كووشتنی بكرێت و زانكۆش بێموباالتانهشهڕهخوێنكارێكی زانكۆی هه كه

یسی خۆی یان كه یسی من بكات بهم كهكهبوو راگرهدابنیشێت ؟ ئه وهریسوایی خۆیه
رگیز تووشی شۆك اڵم هه. بهم زانكۆیهشێكم لهئێستادا به من له خوودی زانكۆ،چونكه

نین. دوای یی ئێمهماڵی ئاسووده م واڵتهزانكۆی ئه زانم كهده مێكهده كهبووم ،چوننه
كرد  وهولێرهری پۆلیسی ههبهڕێوهبدولخاڵقی بهعمید عه ندیم بهیوهش پهوهئه

كی یهی واڵت بێت یان كێشهوهرههی ده ی مۆباییلهم ژمارهئه یهوانهله” پێمیگووت
و  ولێر ئارامهاڵم ههبه وهبێتهش دووبارهند جارێكیدیكهچه یههوانخسی بێت، لهشه

ی قسه یاڵم كرد بهخه وهئامێزه كی گاڵتهیهنهخهردهزه ، به”شتی ئاوای لێڕوونادات
ی كردبێت، ئاخر من شانهڕهم ههساركۆزی بێت ئه یهوانهر بێت لهبهڕێوهنابی بهجه

 وهند نووسینێكهر چهسهكم لههاوڕێیه ند رۆژێكهچه نیا بم كهگیانی خۆم دڵ چۆن له
 ناڕۆم و له م شارهرچیبێت من لهجێبێڵێت؟ هه م شارهق و ناچاربوو ئهر شهبه درایه
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 نگی مردنی خۆمهمین زهكهیه مهزانم ئهنیشم. ئهڕوانی دیداری مردنی خۆم دادهچاوه
 مجارهاڵم ئیدی ئه، بهتهكهملهم مهكانی ئهنجهنگی بۆ گهزه بێت بهكۆتاییدا دهله كه
 ناومه نگاوێكه، ههوهمهكهكان ئاگادار دهرپرسهبه نهالیه م و نهكهسكااڵ تۆمار ده نه

ك یهر وشهداهاتوودا هه ستۆ، ئیدی بۆ من لهئه یگرمهشی خۆم ئهكهو ئازاره
ی م هێندهدهوڵ دههه ژیانم، بۆیه بێت لهمین وشهدواهه كه وهمهكهینووسم وابیردهئهكه
بۆ  یهشتێكم هه میشههه كانما، خۆشحاڵیشم كهگوته سیح راستگۆبم لهتی مهزرهحه

وا ین ئهكهده قسه چرپه به ركاتێك ئێمهاڵ ههوێت بیبیستن، بهسانێك نایانهگوتن كه
بێت ماوین ئه ی كهو شوێنهبن. تا ئهان نائارام دهكانیوان گوێچكهئه

م خاڵێكم بۆ دابنێت و نمان كۆتاییهات با هاوڕێكهمهته ش كهوشوێنهین،لهبكهقسه
 ((.وهستپێبكاتهنوی دهر دێڕێكی نوی و سور لهسه بێته

Saro.zardasht@yahoo.com 

 ی هەشتتەم ـ: ڵگهبه .٨

 به سایتی کوردستان نێت و سایتی کوردساتنپۆستدا: یه له یوهدوا وتاری باڵوکرا
 . وهتهدا باڵکراوه1 /29 ن شکوور ئازادییمان بۆ هات..( لهموو راكهناوی ) هه

 ی نۆیەم: لگهبه .٩ 

راست  به رۆژی: زۆر قووڵ و بابەتییهسول و پاشهت رهر کۆسرهسه ک لهیهوهلێکۆلینه
باسی  وهمایسدا بالوبۆته 3 . لهدوواداچووهزا و بهێکی شارهنووسکاری رۆژنامه

بی کە شااڵوی کوڕی نه وهمیدا بهردهبه له مانی چارهت و نهتیکشکانی کۆسره
بانی ی تاڵهدوای نمونه دا بهوهی لهوهر ئهبه تی لهرۆکایهسه نێتهیهو بگه وهبهێنێته

 ندی بههۆی پێوه مریکاو بهئه سروریان ناردۆتهباد و مهقو که وتوهو بارزانی که
 .تیرکرادیهت و سهیان کردوون بۆ سیاسهئاماده وهکانهمریکانیهئه

ی کاک ربارهی دهکهی ووتارهوهر ئهبههیچ لە سەردەشتەوە نابیستین. له وهدوای ئه
وسا تێرۆر بکرێ رگیرابێ تا ئهی لێوهترفهده نگههێزو راشکاوانەیە ره ت زۆر بهکۆسره

 .تدا بێت و دیارە لە سەرەتاوە ئەم گومانەش دروست بووتا بە سەر کاک کۆسره
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 : یکهبەڵگەی دەیەم : هەواڵی کوشتنه .١٠

ئەم راپۆرتە هی یەکێک لە رۆژنامەکانە)هاواڵتی یان ئاوێنە( بەاڵم بە داخەوە 
کامیانە وخۆ ئەو رۆژنامانەش لەگەڵ ئەم هەموو ئاماژەکەی نەماوە و دڵنیا نیم هی 

پێشکەوتن و ئاسانکارییەی تەکنۆلۆجی گەڕاندا ئەرشێفیان نییە هیچی لێ 
كاتێكدا سەردەشت عوسمان  .. له 8.15: كاتژمێر  4/5/2010 نادۆزرێتەوە،) رۆژی

ی جۆری ناو کۆلێژ، ئوتۆمبێلێک بچێته تیو ویستویهوه خواره ئۆتۆمبێل هاتۆته له
هیۆندا رێی پێدەگڕێ و چوار کەس بە جلی مەدەنی لە بەر چاوی پۆلیسی پرسگەی 
کولێژی هونەرە جوانەکان بەرامبەر کولێژی زمان پەالماری دەدەن دوای لێدان کتێب و 

، م رووداوهپاش ئه .محازەرەکانی فڕی دەدەن و سواری ئوتۆمبێلی دەکەن و دەیبەن
رۆكی بەشی ئینگلیزی ئاگاداردەکرێنەوە، بەاڵم بە و سهزمان كۆلێژی تیرۆكایهسه

دروستی نازانرێ ئەوکەسە کێیە رفێنراوە ؟ دوای سەیرکردنی تۆماری ئامادەبوونی 
پاشان قوتابیان و تەلەفۆنکردن لەالیەن قوتابیانەوە دەردەکەوێ کە سەردەشتە،

 و كارهجێ پۆلیس لهستبهو ئەوانیش ده وهكرێتهئاگادارده یكهوادهجێ خانهستبهده
، رفاندنی دوای كاتژمێر له 48وە. دوای سۆراغێکی زۆری خانەوادەکەی، نهكهئاگادارده

لە گەڕەکی مەعەسکەری شاری موصڵ تەرمەکەی  ٥/٥رۆژی  یانیبهرهبه له
دەدۆزرێتەوە و رەوانەی پەیمانگای پزیشکی داوەری ئەو شارە دەکرێت و پاشان 

 .ە بۆ هەولێردەهێنرێتەو

و ئەندامانی نووسان و رۆژنامهوكار سو كهقوتابیان زۆری كییهوهگردبوونه دوای
 شاری و گۆرستانیرهدین بهاڵحهسه  زانكۆی زمانی م كۆلێژیردهبه پەرلەمان، له

 .كرێتڕێدهولێر بههه

 و داوینجامداوانیان ئهزمان رێپێ كۆلێژی قوتابیانی 5/5/2010 ند رۆژیرچههه
 كانیمنییهزگا ئهاڵم دهكرد، بهشت عوسمانیان دهردهنووس سهرۆژنامه ئازادكردنی

مید بێت، عهنه وهنها ئهدا، تهنه وهیهو بارهكیان لهیهوهولێر هیچ روونكردنههه شاری
 نازانین له كرد، كه وهبه یولێر ئاماژههه پۆلسی ریبهڕێوهت، بهڵعهعبدالخاق ته

 ریبهڕێوه، بهیكهرمهته یوهو دۆزینه شتردهسه پاش كوشتی .رفێندراوه ن كێوهالیه
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 له كێ زانراوهكو ئێستا، نهو تاوهوامهردهكان بهوهلێكۆڵینه« وتیولێر هه پولیسی
 یهوهو كوشتنهپشت ئه

 :اپۆرتێکی تربەڵگەی یازدەیەم : ر .١١

 وهكاتهشت عوسمان باڵودهردهسه تیرۆركردنی كارییوردههاواڵتی 

12/5/2010 

، نووسهویش رۆژنامهئه ، كهبرای شدار عوسمانیبه یوته پێی به ییشقهرتیپ قهسه
، پرسگه انیندو كارمهم پۆلیسردهبهزانكۆ له میرهناو حه له له زارییهرمهشه پێیوایه

 یوهر ئهبهڵێت )) لهو دهكات تبار دهاڵت تۆمهسهو دهڕفێندرێت، ئهنجێك دهگه
واز  ، كهلێكراوه یشهره، پێشتریش ههكردووه نووس كاریكو رۆژنامهوهشت ردهسه
 له رێت كهكستاون، گومان دههه و كارهبه یسانهوكهئه واتهبهێنێ، كه یكهپیشه له

 وهش بهشدار، ئاماژهبه یورهكر عوسمان برا گهبه .«راسپێردرابن وهاڵتهسهن دهالیه
 كاركردنی یماوه له ، چونكهلێكراوه یشهڕههه وهر ئهبهشت لهردهسه كات، كهده
ند ، بۆ چهوهردییهكو زمانی له كوردی ییخنهره تیندین بابهنووس، چهك رۆژنامهوه

 وهئه ، كهوان پێیانوابووه، ئهئینگلیزی ر زمانیسه تهرگێڕاوهوه ئینگلیزی سایتێكی
 .كوردستان رێمیهه زموونیر ئهسهله نییه ئیجابیی 

هیچ  وهكهكوشتنه یبارهكان لهمنییهزگا ئهكو ئێستا دهتاوه«ڵێت ناوبراو زیاتر ده
، یهیهت نامهسییهوهو مان، ئهكهوادهخانه الی یرهسه یوهاڵم ئهوتین، بهپێنه شتێكیان

 ریبهڕێوهبه ، كهتێیدا هاتووه ، كهتینووسیویه چوار مانگ پێش كوشتنی ر لهبه كه
 .«وهتهئاگادار كردووه لێكردنی شهڕههه ، لهپۆلیسی

و ئه كه یو پێیهكات، بهده وهبه شت، ئاماژهردهسه نزیكی كیهاوڕێیه محمد سدیق،كه
ندین جار ،چهتیكانییهكاره ئاگاداری وهنزیكهو له شت بووهردهڵ سهگهزۆر له

 وتیمن،  والیو دواین جاریش ئه داوهپێنه شت گوێیردهاڵم سه، بهلێكراوه یشهڕههه
 .«ترسان له گێڕان هێناوهروه كاریوازم له«
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 به خسیشه یو كێشههێمن بووه  كیكۆلێژ قوتابییه شت، لهردهسه« وتیشیمحمد 
 ، لهبووه قوتابی یوهله نها جگهو تهبووه س نهڵ هیچ كهگهدوور و نزیك له

 له كاری تایرهشت عوسمان،سهردهسه .«كردووه نووسیشیرۆژنامه مانكاتدا كاریهه
 كانیگۆڤاره ك لهریههه و پاشانیش له پێكردووه ستی( دهنامه )ئاشتی یرۆژنامه

 رگێڕانیوه كاری تر كوردی كییهند رۆژنامهچه و پاشانیش له ساماڵ پۆست
 یخنهره تیبابه رگێڕانیوهبوو له ، بریتییكترین كاریشیره، سهكردووه وانیرۆژنامه
پاش ڕفاندن و  (.س نویوز)فۆكه وانه،لهئینگلیزی و سایتێكیند رۆژنامهبۆ چه كوردی

 ژێر فشاریجواڵو، له ر تیرۆركردنیسهقامی كوردی لهسەردەشت، شه كوشتنی
 وهبۆ لێكۆڵینه كییهكوردستان لیژنه رێمیهه رۆكیسه سعود بارزانیمه ریداماوهجه

نراوی یهراگه له .ناسراوبووننه كهلیژنه ندامانیئه اڵمیسی ناوبارو پێكهێنا،بهكه هل
)هشام  ناوی)انصار االسالم( به گروپی ر بهسێكی سهكه كات كهدهوهبه دا ئاماژهكهلیژنه

، ) موصل(هشاری و دانیشتوویز كوردهگهرهساڵ به (28)ن مهمحمود اسماعیل( ته
؛ كهنراوی لیژنهیهپێی راگه به .شت عوسمانداردهسه تیرۆركردنی له بووههه ستیده

 به لێنیبه كه وهڕێتهگهده وهن( بۆ ئهسهشت عوسمان حهرده)سه كوشتنی هۆكاری
 ،بۆیهداوهنجام نهبۆیان ئه كانیاڵم كارههاوكارییان بكات،به نسارولیسالم داوهئه

و هیچ وهكرایهبالونه یكهكاریی كوشتنهدا وردهكهیاندراوهراگه له .”كوشتوویانه
ها روه. ههنووس بووهشت عوسمان رۆژنامهردهسه ، كهكرانه وهكیش بهیهئاماژه
 ڕێنراوهكاندا تێپهبازگه و چۆن بهچۆن رفێنراوه كراو كهنه وهبه ئاماژه

 : ەمبەڵگەی دوازدەی

نیسانی ئەمساڵدا لەگەڵ گۆڤاری) لڤین (برایەکی  ٣٠لە چاوپێکەوتنێکی کە لە 
سەردەشت عوسمان کە خۆی لە کاتی رفاندنی سەردەشتدا موالزیمی ئاسایش 

 .: بووە،هەڵومەرجی فراندنەکە و کەتنی دەسەاڵتی پارتی بە ئاشکرایی دەردەخات

ئێمە بکوژی  نێت الییهگهرایدهیەکێک لە براکانی ، رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان 
هەژار عوسمان ، برای  . سەردەشت روون و ئاشکرایە و بە تەواوی بۆمان رونبوەتەوه

بۆ گۆڤاری )لڤین(  یبراكه و فراندنیگرتن تیرۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان چۆنیه
گەیشتمە  پاش پێنج خولەک لە ڕفاندنی براکەم “ ڵێتشێكیدا دهبهو له كاتئاشكراده
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شوێنی رووداوەکە ، ئەوانەشی لەبەشی بەڵگە و تاوان کاردەکەن دەزانن ئەگەر زوو 
براکەی سەردەشت  ”. بگەیتە شوێنی رووداوێک چەند سەرەداوی گرنگت دەستدەکەوێت

شوێنی رووداوەکە بە پۆلیسەکانی کۆلێژەکەم وت چۆن  كاتێك گەیشتمه“  وتیشی
رفێندراوە،بەاڵم ئەوان ووتویان رێگەیان پێنەدراوە بەرگری لە خوێندکارێک ناکەن کە 

،ناوبراو تەئکیدیشدەکاتەوە ، سەردەشت بە شێوەی بازنەیی ”نزیک بکەنەوە 
رفێندراوە،واتە بازنەیەک ڕفاندنەکەی ئەنجامداوە و بازنەیەکی تریش پارێزگارییان 

ەم لە بەرد ٢٠١٠رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان ، کە مانگی ئایاری  . کردوە
 كوژراویبه یكهرمهند رۆژێك تهچه کۆلێژەکەی خۆیدا لە هەولێر رفێندرا،دوای

برایدا موالزمی یەکەمی  شتیردهسه فڕاندنی كاتیهەژار له . وهموسڵ دۆزرایهله
ئاسایش بووە لە هەولێر و هەموو سەرەداوەکانی دەستکەوتوە و ئاماژە بەوەشدەدات 

ەڕەشە و بەرتیل هەوڵیانداوە رازییان بکەن ، تاوانەکە ، کە الیەنێکی سیاسی بەه
بخەنە سەر کەسایەتییەکی سیاسی حزیبێکی ترو لەبەرامبەر ئەوەدا هەموو 

هەژار کە ئەوکات بەرپرسی کارگێڕی بازگەکانی هەولێریش  . پشتگیرییەکیان دەکەن
و بوە ئاشکرایدەکات،ئەوکات پەیوەندی کردوە بەهەموو بازگەکانی هەولێرەوە 

ئاگاداری کردونەتەوە،تەنانەت لەوکاتدا ئەگەر یەکێک فەردە ئارد و پاشماوەی 
 . مریشکیشی دەربکردایە دەبوایە رێگەپێدانەکە الی منەوە بوایە

برای ئەو رۆژنامەنووسە تیرۆرکراوە تەئکید دەکاتەوە،کە سەردەشت بە ئۆتۆمبێلی 
نەکەیەوە تا سەعات جامڕەش براوەتە دەرەوەی هەولێر،تەنانەت لە ساتی رفاند

خولەک لە ناو هەولێردا بوە و لە شوێنێکە کە ئێستا ناتوانم بیڵێم تا دادگایەکی  ١١:١٥
بێالیەن دادەمەزرێت، تەرمەکەشی لە موسڵ لە الیەن سێ ئۆتۆمبێلی جامڕەش 

ئەو دەڵێت، ئەو ئۆتۆمبێلەی سەردەشتی ڕفاند وێنەی گیراوە و بڕیاربو لە  .فڕیدراوە
 وێنەی شۆفێرەکە ئاشکرا بکرێت، بەاڵم دواتر وێنەکەیان ونکرد، وتیشیرێگەی زومەوە 

لە سەرەتاوە لیژنەی لێکۆڵینەوە دەیانووت سەردەشت لە سەر وتارەکانی “
هەژار  ”.تیرۆرکراوە و هیچ کێشەیەکی نیە، بەاڵم دواتر ئەو سیناریۆیان بۆ دروستکرد

اوای یاسایی لە سەر ئەوەشی خستوەتەڕو، کە چەندینجار داوایان لێکراوە د
کەسایەتییەکی سیاسی تر تۆمار بکەن، گوایە سەردەشت لە سەر ئەوی نووسیوە و 
گومانیان لەوە، بەاڵم الی ئێمە بکوژی سەردەشت روون و ئاشکرایە و بە تەواوی بۆمان 
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رونبوەتەوە،لە سەرەتاشەوە الیەنێکی سیاسی دەیوسیت دۆسییەکە بە الڕێدا ببات و 
ئەمنی داوای هێورکردنەوەی دۆخەکەی لێدەکردین و داوایانکرد چەندین پلەداری 

هێزێکی گەورە لە “ژار دەڵێت هه .کەسانی پلەیەکی هەرێم ببینین، بەاڵم رەتمانکردەوە
پشت رفاندنی سەردەشتەوەن، بەاڵم ئەو هێزە جورئەت ناکات بڵێت منم و بەردەوام 

 ”.خەریکی هەڵبەستنی درۆشن
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 مردن( –ژیان  -سەردەشت عوسمان )ئازادى

 

 :ئەحمەد میراودەلى

ئێمە لەسەرەتاوە دەبێت پرسیار  
بکەین،سەردەشت کێ بوو؟ بۆچی دەژیا ؟ بۆ 

؟ لەچی  دەینووسی ؟ دەیەوێت چیمان پێ بڵێت
بێتاقەت بوو؟ چۆن بۆ ئایندەی دەڕوانی؟ بۆچی 
مردن الی خۆشتر بوو لەژیان؟ ئەمانەو ئەو 
کۆمەڵە پرسیارانەن کە تەنانەت زۆربەی 
مرۆڤەکانی ئەم مەملکەتە زەحمەتە تائێستا 

بۆ لەم ژیانەدایە !؟ یەقینم   لەخۆی کردبێت
دەکەن،بەاڵم ئەم  هەیە کە ئەو پرسیارە جەوهەریانە کەمترین مرۆڤ لەخۆیان

شەهیدی   پرسیارانە و دەیان پرسیاری تر، هەر کەسێک خوێنەری کۆتا نووسینى
قەڵەم )سەردەشت عوسمان( بێت، ئەوە وەاڵمی هەموو ئەو پرسیارانەی سەرەوە 

سەردەشت عوسمان پێی دەگوتین من کوڕەکەی دەشتی هەولێرم،بۆ ئەوە  .وەردەگریت
ژیم(، ئەم کوڕە رۆح سوکەی پایتەخت بەتێڕوانینی دەژین تاوەکوو )کەم بژیم و کەڵ ب

نووسینەکانی پێی دەگوتین،ئەوەی لەم کوردستانە دەگوزەرێت لەگەندەڵی و 
بێ بەهاکردنی هەموو   بەهەدەردانی سامانی واڵت و بێ رێزیکردن بەمرۆڤی کورد و

جومگەکانی واڵت لەالیەن ئەم دوو حیزبە دەسەاڵتدارەوە، لەگەڵ هەموو بێدەنگ 
زیاترو زیاتر بێدەنگ بین لەبەرامبەر ئەو هەموو   ردنێکی مرۆڤدا، ئەوان دەیانەوێـتک

بەاڵم  ناعەدالەتی و نادادی کۆمەاڵیەتییە کە باڵی بەسەر هەموو کۆمەڵگادا کێشاوە،
هەموو بێدەنگی ڕەتکردەوە، پێی دەگوتین هەتا ئێمە   لەگەڵ هەموو ئەمانەدا سەردەشت

اڵت بەرەو وێرانە دەبەن، لەبەرامبەر هەموو ئەو نائومێدیە، بێدەنگ بین ئەوان زیاتر و
بەرگری بەردەوامی هەڵبژارد بۆ ئایندەیەکی   سەردەشت ئومێدێکی گەورە و

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=678
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/10/Ahmad_Mirawdali.jpg
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گەشتر،بۆیە دڵنیا بوو لەوە کە ئەو ئازادییەی ئەو هەوڵی بۆ دەدات دەبێت مەرگی 
نیدا بەناوی خۆی لەسەر دابنێت،مەرگی بۆنەوەیەکی داهاتوو، کە لە دوایین نوسی

” )یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا( لەسەرەتای نامەکەیدا ئاماژەی پێداوە و دەڵێت
تەمەنت چەندی نەماوە، لەچەند رۆژی رابردوودا بۆ یەکەمین جار پێیان گوتم، که 

باکم بەمردنه یان بەگوتەی خۆیان مۆڵەتی هەناسەدانم لەم شارەدا نەماوە، بەاڵم نه 
چاوەڕوانی کۆتاییهاتنی مۆڵەتەکەمم تا دیداری بکوژەکانی خۆم ئازاردان، لەو نه 

شایستەی ژیانە تراژیدیاکەم بکەم،دوعاش دەکەم مردنێکی تراژیدیام پێببەخشن که 
چ هۆلیسۆسێکن و مردن دەکەم تابزانن گەنجەکانی ئەم واڵته ئەم قسانه بێت. بۆیه 

دەترسێنێت بەردەوامی ئەم ئێمه  ئەوەیسادەترین هەڵبژاردنیانە، بۆئەوەی تێبگەن که 
بێ ئومێدیی و بێ هیوای  ”بۆ نەوەیەکی داهاتوو،نەک مردنی خۆمانرۆژگارەی ئێستایه 

سەردەشت ئەوە نەبوو بۆخۆی بێت، لەوە گەیشتبوو کەتازە ئەو خەونانەی ئەو 
هەیەتی لەسەردەمی ئەودا نایەنە دی کەئەویش خەونی واڵتێکی پڕ لەعەدالەت و 

دەترسێنێت ئەوەی ئێمه بۆئەوەی تێبگەن که ” نەوەکانی داهاتوو بۆیە وتی ئازادیە بۆ
ئازادی  ”بۆ نەوەیەکی داهاتوو، نەک مردنی خۆمانبەردەوامی ئەم رۆژگارەی ئێستایه 

و سەربەرزی و خەون بەواڵتێکی ئارامەوە الی سەردەشت هێمایەک بوو کەمەرگی خۆی 
سەردەشت قوتابخانەیەکی بۆ جێهێشتین کەهەرچی  .لەسەر دانا بۆ نەوەکانی داهاتوو

مامۆستاکانیەتی وانەی ئازادی و بوێری دەڵێنەوە، چونکە سەردەشت لەکۆتا 
نامەکەیدا وتی دەبێت ئێمە هەر بەردەوام بین تا ئەوکاتەی دەمرین ، بەردەوامیەک بۆ 

و شەهیدی قەڵەم باش لەوە گەیشتبو .و بۆ نەوەکانی داهاتوو  مرۆڤ بونی خۆمان
” ئەوەی ئەم دەسەاڵتە دەترسێنێت نوسینکەکانن، دەنگە ئازادەکانن بۆیە پێی وتین

شتێکم هەیە بۆ گوتن و کەسانێک نایانەوێت بیبیستن، هەمیشه خۆشحاڵیشم، که 
 ”قسه دەکەین ئەوا ئەوان گوێچکەکانیان نائارام دەبنبەچرپه بەاڵم هەرکاتێک ئێمه 

تا ئەو شوێنەی که ” ئەرۆم خواتان لەگەڵ بەاڵم  کوڕەکەی عوسمان پێی وتین تازە من
تەمەنمان کۆتاییهات با هاوڕێکەم خاڵێکم ماوین ئەبێت قسەبکەین، لەو شوێنەش، که 

بەاڵم ئێمە بوینە  ”بۆ دابنێت و بێتە سەر دێڕێکی نوی و سەر لەنوی دەستپێبکاتەوە
ێمە بۆ بەردەوامی هەزاران سەردەشت و سەردەشت چوە ناو هەموو ماڵەکانەوە، بەڵێ ئ

ئەو نوسینانەی سەردەشت لەکۆتایدا خاڵێکمان بۆ دانەنا، بەڵکو هەمان رێچکەی 
 .ئەومان گرت و بەردەوام دەبین لەسەری تاکو بکوژەکانی ئاشکرا دەبن
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 !ە سەردەشت عوسمانەوەنامەیەک ل

 

    ندی:فهئاشتی ئیبراهیم ئه

ئازیزان  !دڵنیابن هەمووتانم بینی
خۆشەویستان،ئەو ساڵ هەر زوو بڕیارمدابوو 
دوایی یادەکەم و دیتنی هەموتان، بە ماوەیەکی 
کورت نامەیکتان ئاڕاستە بکەم و هەندێ خاڵتان 
بۆ رون بکەمەوە کە چەند ساڵێکە لە دەروونم 

خۆشەویستان،هەمو ساڵ لە  !دەخولێنەوە
رۆژی یادەکەم،روحم دەبێ بە پەپولەیەک و لە 
باڵەفرکێدەدا و دەفرێ بەسەر بەرزایەکانی 
هەولێرو هەر بە پەلە بۆ چرکەیەک سەردانێکی 

ئەو شوێنە دەکا کە کۆتای بە چرکەکانی ژیانم هاتوە تیایدا، ئینجا دووبارە لە شەقەی 
ئازیزان،لەبەر  .بەرزترین خاڵی ئەوشارە لەنگەر دەگرێباڵدەداو دەفرێت و لە 

تامەزرۆی دیتنتان چاوم وەکو یەمامەی زەرقا تیژ دەبێ و لە دوور و نزیک یەکە بە 
یەکەی ئەو کەسانە دەبینم کە لە یادی رۆژی وونبونم خۆیان ئامادە کردوە و 

نوزەی دایکم بو دەنگهەڵدەبڕن،رەنگە التان سەیربێت! بەاڵم بڕوابکەن هەتا گوێم لە 
بە جلێکی سەرتاپا رەشی چاو فرمێسکاوی لە پێش خۆی وورتە وورتی بو بە دەنگیکی 
پرگریانی لەرزۆکەوە گفتوگٶی لەگەڵ دەکردمو بە بیری دەهێنامەوە کە چەند نیگەران 
بو پێی دەووتم کوڕم: زۆرم پێت گوت ئاگات لە خۆتبێت! زۆر بەجوانی هەموو ئەو 

ەمیان گوڵ کێشکردبو، هەمومیدی و سایتی ئەهلی و حیزبیکانم کەسانەم دیت کە وێنەک
دیت بە مانشێتی گەورە الپەڕەی پێش پێشەوەیان رازاندبوەوە بە وێنەکانم و بەشێک 
لە نوسینەکانم ، هۆی وونبونم وکێ ونی کردم، ئاگام لەوەش هەبوکە هەمو میدیای 
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کوگوڵێکی سپی بە واڵت هەوڵی ئەوەی دەدا وەکو هێمایەک بمکا بەهی خۆی و وە
سنجاقێکی پەمەیی لە یەخەی خۆیم بدا،ئای کە جێگەی سەربەرزی و خۆشحاڵیم 
بوو،بەاڵم با راستیەکتان پێبڵێم کە زۆردەمێکە لە دڵ ودەروونم دەخولێتەوە ، بەینی 
خۆمان بێت بڕوام بە راستی و رەوای نوزەی دایکم هەبو لەو رۆژە، بەاڵم لە 

برادەران خۆشەویستان، رۆژانێ بو  !ر دڵنیانەبومدەنگهەڵبرنیەکەی هەموتان زۆ
قەڵەمەکەم ئەوەندە بزێو بوو هەموو میدیایی واڵت لێدەسەڵمیەوە ،بۆیەش بە ناچاری 
بوو بە هاورێی الپەرە سپیەکانی دەرەوەی واڵت و یەکەم سەرە دێرەکانی 

م لەسەرئەوالپرەنەدا نەخشاند،خۆ لە یادتانە ئازیزان خۆ من پێشوەخت چرپاندبو
بەگوێی هەمو الیەکتان کە لە بار و دۆخێکی ناهەموار دەژیم و رۆژانە بە موبایلەکەم 
هەڕەشەم بۆ دەنێردرێ پێویستم بە داڵدەیەکە و پێویستم بەوەیە کە دەنگ هەڵبردرێ 
و هەڵوێست بنوێندرێ،خۆ ئێوە هەموتان چاک دەتانزانی نیگەرانی دایکم بێ بنەما 

ەش زۆر بە ئاسانی زەفەر بە کوری هەژاری ئەو نەبو،خۆ چاک دەتانزانی داڵی ر
میللەتە دەبا،بەاڵم سەڕەڕای ئەو هەمو هەست و خۆشەویستی و قەڵەباڵخیە کە پێش 
چەند هەفتەیەک دیتم،سەیرە دونیا زۆر سەیرە خۆشەویستان !کەچی ئەو کات هیچ 

ەاڵم دڵنیابن کە من دڵ زویرنیم لێتان، ب .!هەڵوێستێ نەبوو هەر بە تەنیا خۆم بوم
ئەگەر ئەوجارە سەردەشت عوسامنێکی تر هاتوو چرپاندی بە گوێتان کە لەبارو 
ساتێکی ترسناک و ناهەموارە،هەمان هەڵوێست مەنوێنن و زۆ رئاگاداری بن و 
پارێزگاری لێبکەن،تکایە پێشوەخت دەنگ هەڵبڕن بۆ ئەوەی ئەوجارە داڵەرەشەکە 

 تەکەم نەبا .دووبارە بە ئاسانی زەفەر بە کوڕانی هەژاری واڵ

 لەگەڵ رێزم بۆ هەمووتان سەردەشت عوسمان
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 مەرگ ، وەك لەدایكبونەوەی سەردەشت

 

 ئومێد حەمە عەلی:

لەو گوتەیەی فەیلەسوفی گەوورە میشێل فۆكۆ 
گەمژەیی  :وە دەستپێدەكەم، ئەو ئێژێ 

ئامادەگی مردنە لە ئێستا و لێرەیا . ئەوەی 
ئەم بیریارە پێمان دەڵێت ئەوەیە ، مردن هیچ 
نییە جگەلە گەوجێتی . مردن ئەو چركەساتە 
نییە،كە مرۆڤ فیزیكیانە و جەستەییانە و 

ەڵكو مەرگی مرۆڤ لەگەوجێتی و جەهلی مرۆڤدایە . هەڵبەت بایۆلۆژیانە دەمرێ ، ب
گەمژەیی و نەزانی و ناهۆشمەندی مرۆڤە لەئاست جیهان و بوون و  –ئەم گەمژەییە 

مەرگ لەڕاستیدا ئەوەندەی  . كێشەكانی بونی خۆی و كێشەكانی مرۆڤایەتی بەگشتی
داوەكانی دونیا لە فەرامۆشكردن و نابەرپرسیاریەتی ئێمەدایە لەئاست كێشە و ڕوو

بەگشتی و، دونیا تایبەتیەكانی خۆمان ، هێندە گرێدراوی مەرگێكی فیزیكیانە نییە . 
مرۆڤ تەنها كاتێك ئەتوانرێ وەك مردوو هێمای پێبكرێت،كە پرسیارە سەرەكی و 

پرسە هەرە  .بنچینەییەكانی لەبارەی مانای بونی خۆیەوە بە فەرامۆشی سپاردبێ
ئازادبون، دادپەروەربوون  – ونی مرۆیی لەبابەت پرسیبنچینەییەكانی ژیان و بو

تەنها ڕێگەیەكی مرۆڤن بۆ ئەوەی بتوانێت ژیانێكی  –،جوامێری ،بەرپرسیاربون 
ڕاستەقینە بژی . ڕاستەقینە ژیان ئەوانە ئەتوانن ئەزمونی بكەن، كە ڕووبەڕوی 

ەندانەی ڕاوەستانی هۆشم . سەختیەكانی دونیا و  دژوارییەكانی مەرگ ڕادەوەستن
مرۆڤ لەئاست مردندا،لەالیەكەوە ئاگامەندبونی مرۆڤە بەبونی گەوجێتی و نەزانی،كە 
فۆرمێكی ڕاستەقینەی مردنن. هەم ڕاوەستانی جوامێرانەی مرۆڤە لەئاست مەرگ دا 
بەمانا هەرە سەرەتایی و بنچینەییەكەی،كە ڕووداوێكی حەتمی و خۆلێالنەدراوە . 

شێوەیەكی كامڵ و ڕاستەوخۆیی دەرناكەوێ، بەڵكوو بەاڵم ئەم مەرگە بەردەوام بە
 پێشهاتەكان و دیاردەكان و هێماكانی مەرگ پێش ئەوەی مەرگ خۆی بگات بەتەواوی،
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ئەوان دەگەن . ئەوەی زەمینەی تاقیكردنەوەی ڕەسەنیەت و ناڕەسەنیەتی مرۆڤ 
 . بەئەنجام ئەگەیەنێ، شوێن و پێگەی مرۆڤە لەبەردەم ئەو ڕەهەندانەی مردندا

سەردەشت عوسمان وەك مرۆڤ خاوەن و هەڵگری ئەو پێشمەرجانەیە، كە ناهێڵن 
مرۆڤ بمرێت . ئەگەر نەزانی و گەوجێتی فۆرمێكی ڕاستەقینەی مردن بن، ئەوا 

ئەگەر  . سەردەشت هەرگیز وەك مردوویەك نەژیاوە، ئەو ژیانێكی ڕاستەقینە ژیا
ندی و ئاوەزمەندی ئەو بێت ڕەسەنبوون و ئازادبونی هەر مرۆڤێ گرێدراوی ئاگامە

سەبارەت بە كێشەكانی و سەبارەت بە كێشەكانی مرۆڤ بەگشتی، ئەوا سەردەشت لەم 
 نێوەدا وەك مرۆڤێكی بەئاگا و هۆشمەند خاوەنی بوونێكی ڕەسەن و سەربەست بوو

سەردەشت سەرباری ئاگایی تەواوی بەو ترسناكی و تۆقاندنەی بەتوندی هێما و  .
دەینووسی و  مەرگیان پیشاندەدا، بەاڵم ئەو هێشتا هەر دەژیا ودیاردەكانی 

بیریدەكردەوە،خەیاڵی برەو پێدەدا و خەونی بە ژیانێكی جوانەوە دەبینی،خەونی بە 
ئەو دەیزانی هێزەكانی سیستەمی بەندایەتی و  . جیهانێكی دادپەروەرانەوە دەدیت

نێزیكترن لێیەوە ،بەاڵم  پاسەوانانی ستەمگەریی و نادادپەروەری لەڕەگی بناگوێی
سەردەشت هەرگیز نەیتوانی ژیانكردنی ڕاستەقینە فەرامۆشبكا، ئەو تا ئەبەد وویستی 

سەردەشت  . ئازادبونی ڕاستەقینەی لەناو گیان و بیری خۆیا قوڵتر و مەزنتر دەكردەوە
وەك ئەو مرۆڤانەیە كە تەنها نامرن و بەس ، بەڵكوو بە مردنیان مانای نوێ و گەورە 

ەم بە بوون و ژیانی خۆیان دەبەخشن، هەم مانای تازە بۆ ژیان بەگشتی و ه
مرۆڤەكانی دیكە بەرهەم دەهێنن . ئەو بەمەرگی خۆی وزەی مەزنی بەهەڵپەكانی ئێمە 
بۆ سەربەستی بەخشی،ئەو بەگیانە یاخیگەرییەكەی ئەو ڕاستییەی بۆ دوپاتكردینەوە، 

بەخش -ان مانادار و ،مەرگیشمان ماناكە یاخیبون تەنها پێشمەرجێكە بتوانێ ژیانم
 . بكات
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 سەردەشت عوسمان وەک خۆی ..

 

 :بەشدار عوسمان

،سێ ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر  ٥ – ٥
تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت 
عوسمان،لەم بەروارەدا لەبەرامبەر نوسینی 
چەند ووتارێک و قسە و هەڵویستەکانی، لە 

ەبەردەم نێو جەرگەی شاری هەولێر و ل
کۆلێژەکەی لەبەرنامەیەکی پشوەخت 
دارێژراودا لەالیەن چەند چەکدارێک دەرفێندرێت 
و بەگوللەیەک لەنێو دەمی تیرۆردەکرێت و 

 تەرمەکەشی دەبرێتە شاری موصڵ و لەوێ فڕێدەدرێت .
رێکەوتی لەدایک بونی رۆژنامەنوسی تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان،هاوکاتە لەگەڵ 

ەسەاڵتی فاشی بەعس و راپەڕینی خەڵکی کوردستان و بەدەسەاڵت ساڵەکانی کۆتایی د
 ( لەدایک بوە .١٩٨٧-١٢-٢٥گەیشتنی ئەحزابی کوردی لە)

واتە سەردەشت تەمەنی چوار سااڵن دەبێت کاتێک ئەحزابی کوردی دەسەاڵت دەگرێتە 
دەست،ئەو تەنانەت رۆژرکانی کۆتایی دەسەاڵتی بەعسیشی بیرنەدەهات،بەاڵم ئاسان 

ووردی روودا و کار و کردەوەکانی دەسەاڵتی کوردی لەنێو مێشک و بیرکردنەوەی  و بە
مابویەوە،درێژەدان بە هەمان سیستەم و یاسا و دەستوری بەعس و دورستکردنی هێزی 
تۆقینەر و هەڵکوتانە سەر مااڵن لەگەل زیادبونی شەری ناوخۆ و هێنانی سوپا و 

تان،لەرۆژەکانی مناڵی و هەرزەکاری هێزی واڵتانی ناوچەکە بۆ ناو خاکی کوردس
ئاشنا بو بە چاو و گوێچکەکانی،بۆیە سەردەشت هەر زوو هێڵێکی تۆخی لەنێوان خۆی 
و دەسەاڵتی کوردی کێشا و گوتی ئەو دەسەاڵتە جێگای چاو تێبڕینی خەون و 
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خولیاکانی ئێمە نیە،دەسەاڵتێک کە بە هەمان کەلتور و یاسای بەعس کۆمەڵگا بەڕێوە 
امادە بێت گەورەترین بەاڵ و کارەسات بەسەر خەڵک بهێنێت لەپێناوی ببات،ئ

بەرژەوەندیەکی تەسکی حزبی،الوان و گەنجان بکاتە سوتەمەنی جەنگەکان ،ئەوە 
دەسەاڵتی ئێمە نیە،ئەوە ئەو دەسەاڵتە نیە کە باوک و براکانی ئێمە قوربانیان 

ئەمە بە رۆشنی و بەئاشکرا لەپێناودا ! لەنوسین و قسە و هەڵوێستە رۆژانەییەکانی 
 دەبینرێت و هەستی پێدەکرێت،بۆیە خەتی نووسینی ئەو خەتێکی رەخنەگرانە بوو .
هەمیشە دەیگوت و دەینوسی)ئێمە و ئەوان (،هەر زوو خۆیی جیاکردەوە و شانی خۆی 
خاڵی کردەوە لەهەمو شتێک کەروودەدا بەناوی دەسەاڵتی خۆماڵی ! بۆ نمونە لە 

 ( دەنوسێت:٢٠٠٧ -٢ -١٥اری لە)باڵوکراوەی هۆشی
)کاری ئەوان لەم وواڵتە خوڵقاندنی مرۆڤی بێدەنگە و دامەزراندنی ئەم مەخلوقەیە 
لەرێکخراوە بێ دەنگ و بێ کەڵکەکان ...، ئەوان ئەوە دەڵێن کە خۆیان حەزی 
 پێدەکەن،ئەوانەی ئێمەش دەمانەوێت سەرکوت دەکرێ لە خۆپیشاندانەکان،...

تێبخانەمان کرد هاتن خانەقایەکیان بۆ کردینەوە،لەکاتێکدا کە ئێمە داوای دوو ک
عەرەقی یانەکان بەسەر وەسڵەکانی حکومەتدا ساغ دەبێتەوە. داوای لەتێ ئازادیمان 
کرد، ئازادی و یەکپارچەیی عێراقیان بەدیاری بۆ هێناین ) ئەمەیە خەباتکاری کورد 

انی بەغدا هێشتا تەواو !(پارچە نانێکمان وویست، دەڵین پرسەی برا عەرەبەک
نەبوە،چۆن لە خەمی ئەو برا عەرەبانە نان لە قورگتان دەچێتە خوارەوە ؟! کەچی 
 خۆی بە سامانی ئەو میللەتە زەلیلە تێر نەبوو رایکردە بەغداش .
من دڵنیام ئەگەر لە خۆپیشاندانێ داوای چوار سەعات کارەبا بکەین،چوار رۆژ و شەو 

ەستنەوە، بۆئەوەی نرخی دوو سعات کارەبا بزانین ! داوای بێ روناکی لەزیندانمان دەب
بتڵێ غاز بکەین دەبێت دوو بتڵ خوێن ببەخشینە دۆستەکانمان کە بەگوللە و قۆنداغەی 
چەکەکان بریندار دەبن،زۆرجار ئەو ) هەوا (یەشمان لێدەگرنەوە کەخودا بەبێ ئەوان 

 پێمانی بەخشیوە.

 
ئەوان یاریکەرێکی نەزانن و زۆر بەگەوجانە سوڵتەی ئەم واڵتە لێدەخوڕن، ئەمان 
یاریکەرێکن تەنها یاریکەرن کە بەتەنها لە واڵتە دیموکراتەکانەوە ئەوەندە تەمەن درێژ 
بن ...،ئەوان کە هەستیان کردوە سوڵتە هێندە لەزەت بەخشە و چ رێگایەکی شاهانەیە 
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یەکەیان بکەنە میرات و تائەوان مابن خاوەن سوڵتە بن بۆ زەنگینی، دەیانەوێت کورس
 و دوای ئەوانیش پاشاگەردانیمان بۆ نوێ بکەنەوە . 
ئەوەی ئێمە هەستی پێدەکەین تەنهاییە ،بێ دیموکراسییە، بێ 
بەرپرسیاریەتییە،نادادپەروەرییە، دزییە،گەندەڵییە، ئەوەی ئەوانیش خەوی پێوە 

دەمانەوێت بیکەین رزگاربونە،بۆیە رێگاکانی  دەبینن بەردەوامیە . ئەوەی ئێمە
نایاسایی هەندەران 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 

کە بەئەمەکە،ئەگەرنا نزیکترین رێگامان بۆالی باڵەخانەکانی رزگاربونی ئەم خەڵ
ئێوەیە کە بیگرینە بەر،بۆئەوەی بیانکەینەوە بەو زەوییەی پانزدە ساڵ بەرلەئیستا 
 و بەرلەئێوە،ئێوەی تەنها خاوەنی کراس و شەرواڵێک بون ..!
سەردەشت عوسمان هەر زوو لە تەمەنی بیست ساڵیدا خۆیی یەکالکردەوە،کە ئەو 
ووتارەی سەرەوەی نووسیوە سەنگەری خۆی دیاریکرد کە سەنگەری خەڵکی هەژار و 
کەمدەرامەت بوو،گەیاندنی ئێش و ئازارەکانیان بوو لەرێگای نووسینەکانی بەدنیای 
دەرەوە ،گەنجێک و قەڵەم بەدەست و رۆژنامەنوسێک نەبو هەر رۆژێک لەسەر پەتێک 

مایەوە و لەم رێگایەش گرینگترین شت یاری بکات ،تا دواجاریش هەر لەم سەنگەرە 
 کە گیانی خۆیەتی بەخشی !

 

 
٢٠١٣-٤-١١ 
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 تێپەڕیچوار ساڵ بەسەر تیرۆری سەردەشت عوسماندا 

 

سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان لە شاری   ( لە بەردەم باڵەخانەی٢٠١٤\٥\٥ئەمڕۆ)
و چاالكوان بە بۆنەی ساڵیادی تیرۆركردنی هەولێر ژمارەیەك رۆژنامەنووس

رۆژنامەنووس، سەردەشت عوسمان گردبونەوەیەكیان ئەنجامدا و داوای 
  .یەكالیكردنەوەی كەیسەكەی دەكەن

 هێمن مامەند، هەولێر: 

 ممهمڕۆ دووشهشت عوسمان، ئهردهنووس سهرۆژنامه تیرۆركردنی م ساڵیادیچواره له
 رگریی) زار (بۆ بهولێر رێكخراویهه شاریله  رێمهه تییرۆكایهسه م دیوانیردهبهله

رۆكایەتی هەرێم و رۆژنامەنووسان لە بەردەم سەكان و چاالكوانانماف و ئازادیهله 
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نجامدا.لەو گردبونەوەیەدا بەیاننامەیەك خوێندرایەوە و تیایدا خۆپیشاندانێكیان ئه
هەمیشە دۆسیەی سەردەشت “ئیدانەی كوشتنی ئەو رۆژنامەنووسە كراو تیایدا هاتووە 

عوسمان بەجێگری دەمێنێتەوە، مایەی سەڕسوڕمانە سەرۆكی هەرێم، داوای 
نوسی تیرۆكراو كاوە گرەمیانی بۆ دادگای هەولێر گواستنەوەی دۆسیەی رۆژنامە

دەكات، لەكاتێكدا دۆسیەی سەردەشت عوسمان ماوەی چوار ساڵە بەنادیاری 
ماوەتەوە. ئێمە پێمانوایە دۆسیەی كاوە گەرمیانش بەدەردی دۆسیەی سەردەشت 

بەشدار عوسمان برای سەردەشت عوسمان بە ئاوێنەنیوزی  .”عوسمان دەچێت
و ئازادی كوژرا،لەسەر بنەماڵەی خێڵەكی اكەی لەسەر قەڵەمەكەی رایگەیاند، بر

دادگای هەولێر ”و وتیشیتیرۆركراوە هەمیشە دۆسیەكە بە کراوەیی دەمێنێتەوە
لەتیرۆكردنی سەردەشت عوسمان بێالیەن نەبووە،چۆن سەردەشت عوسمانیان 

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو كە سەرۆكی هەرێم موزایەدەی  ”تیرۆركردەوە
یاسیدەكات، لەكاتێكدا ماوەی چوار ساڵە بكوژانی براكەی ئاشكرا ناكرێن،بەاڵم س

داوای گواستنەوەی دۆسیەی دۆسیەی شەهید كاوە دەكەن بۆ هەولێر.هەروەها باوكی 
سەردەشت عوسمان رایگەیاند كە داوای لەنەوەكانی كردووە كە بۆ هەمیشە دۆسیەكەی 

راستە ئێستا ئێمە دەسەاڵتمان “و وتی ەتیرۆكردنی كوڕەكەی بە زیندوی بهێڵدرێتەو
و لە نییە داوای حەقی كوڕەكەمان بكەینەوە،بەاڵم رۆژێك دێت دەسەاڵتمان دەبێت 

 5/5/2010 رۆژی .”و حەقی خۆمان بكەینەوەدادگایەكی عادیالنە داوای ماف 
 شاری ئاداب له م كۆلیژیردهبهو رۆژنامەنوس له سەردەشت عوسمان خوێندكار

موسڵ  شاری له یكهرمهدواتر ته  ڕفێندراو وهكدارێكهند چهن چهالیهولێر لههه
  .و دۆسیەكەی لە دادگای هەولێر بەنادیاری ماوەتەوەوهدۆزرایه

 

 

******      ******       ***** 
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چوارەمین ساڵیادی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان لەهەولێر بە 
 گڕوتینێکی زۆرەوە ئەنجامدرا

 

لە  ٢٠١٤/٥/٥دووشەممە 
شاری هەولێر کاتژمێر 
چواری ئێوارە لە هۆڵی 
میدیا چوارەمین ساڵیادی 

تیرۆرکردنی 
ڕۆژنامەنووس 

)سەردەشت عوسمان (، بە 
 ئامادەبوونی سەدان کەس

لە جەماوەری شاری هەولێر و بنەماڵەی شەهیدانی قەڵەم ) سەردەشت عوسمان ، 
سۆرانی مامە حەمە ، کاوە گەرمیانی ( و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری دەزگاکانی 

 .ڕاگەیاندن بەگڕوتینێکی زۆر مەراسیمێکی شکۆدار ئەنجامدرا 

(لەسەرەتادا لە هۆڵەکەدا لەخوارەوە بۆ ژوورەوە بەناو  باوکی شەهید) سەردەشت
جەماوەردا تێپەڕی و بەخێرهاتنی ئامادەبووانی کرد.دەستپێکی مەراسیمەکە 
بەنمایشکردنی فیلمێک لەسەر شێوازی ڕفاندن و تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان و 

وەها نووسینەکانی شەهید کاردانەوەکانی شەقام و کۆمەڵگا دەستی پێکرد،هەر
سەردەشت عوسمان نیشاندرا،بەتایبەتی دوایین نوسینەکانی،بەهەمانشێوە 

 .  ژیاننامەی پێشکەشکرا

یاداشتی چوارەمین ساڵیادی تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان( لە  16:30کاتژمێر 
الیەن هونەرمەند کارۆخ پێشکەش کرا،پاشان سینەفیزیۆنێک لەسەر)سەردەشت( 
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و دواتر وتەیەک لەالیەن بەشدار عوسمان برای شەهید سەردەشت پێشکەشکرا نمایشکرا 
و تیاییدا هاتبوو) یەکیەتی و پارتی بەو مەهزەلەی نمایشی دەکەن بە ئاشکرا 
ڕایدەگەیەنن ئێمە بکوژین (لەبەشیکی تری ووتەکەیدا ڕایگەیاند )یادی سەردەشت و 

ەسەاڵتە خوێناویەکەتان دەخرێنە هاوڕێکانی هەمیشە زیندووە تا ئەو کاتەی ئێوە و د
 .( قەفەسی تاوانباری و بە سزای عادیالنە دەگەیەنرێن

لەبەردەوامی مەراسیمەکەدا وتەی بنەماڵەی شەهید) سۆرانی مامە حەمە( لەالیەن 
بنەماڵەکەی پێشکەش بە ئامادەبووان کرا،پاشان ووتەی بنەماڵەی شەهید) کاوە 
گەرمیانی( لەالیەن )کاروان ( ی برای شەهید کاوە پێشکەش بەئامادەبووان کرا،لەکاتی 

قەڵەم)سەردەشت ، سۆران ، کاوە پێشکەشکردنی ووتەی بنەماڵەی شەهیدانی 
گەرمیانی ( جەماوەر بەگڕوتینێکی زۆرەوە پێشوازییان لێکردن . هەروەها پارچەیەک 
مۆسیقا بە ئالەتی )عود( پێشکەشکرا و بەگەرمی لەالیەن ئامادەبووانەوە پێشوازیی 

 .لێکرا 

ی ڕۆژنامەنووس )نیاز عەبدواڵ( وتەیەکی پێشکەشکرد و دواتر داوایکرد بنەماڵە
شەهیدانی قەڵەم ) سۆرانی مامە حەمە ، کاوە گەرمیانی ( بێنە سەر شانۆ بۆ وەرگرتنی 
خەاڵتی )سەردەشت عوسمان ( بۆ ساڵی دووەم،بەهەمانشێوە داوایکرد دایکی شەهید 
)سەردەشت ( بێتە سەر شانۆ بۆ دابەشکردنی خەاڵتەکە،کاتێک هەر سێ بنەماڵەی 

رهەموویان ڕەشپۆش بوون جەماوەر شەهیدەکانی قەڵەم هاتنە سەر شانۆ هە
هەستانەوە سەر پێ و ماوەیەکی زۆر چەپڵەڕیزان بەردەوام بوو،بۆ ڕێزگرتن لەو ژنە 

  سەربەرز و تێکۆشەرانە دایکانی ئەو ڕۆڵە بوێرانە.

شایانی ئاماژە پێکردنە،هاوکات لەگەڵ مەراسیمەکە کردنەوەی پیشانگایەکی 
شەهید ) سەردەشت عوسمان ( لە هۆڵی  فۆتۆگرافی لەگەڵ پەرتووکێکی تایبەت بە

میدیا ئامادەکرابوو لەگەڵ کۆتاییهاتنی مەراسیمەکە جەماوەرێکی زۆر بەهەست و 
جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە هاتنە الی بنەماڵەی شەهیدانی قەڵەم و وێنەی زۆریان 

  . لەگەڵ گرتن

ەمردنی من ) شەرمەزاری بۆ ئەو دەسەاڵتەی کە باکی بە مردنی نەوەکانی خۆی نییه .ب
 شەقامە قەرەباڵغەکانی شار چۆڵ نابن . سەردەشت عوسمان (
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ارەمین ساڵرۆژی پەیامی خانەوادەی کاوە گەرمیانی بۆ مەراسیمی چو
 تیرۆری سەردەشت عوسمان

 

ساڵو دروود بۆ رۆحی 
پاکی شەهیدانی 
قەڵەم،ئێمە وەک 
خانەوادەی شەهیدی 
قەڵەم )کاوە گەرمیانی ( 
لە ساڵ رۆژی 
تیرۆرکردنی خاوەن 
پێنووس و دەنگێکی تری 
حەقبێژ کاکە )سەردەشت 

کی جەرگ بڕاو عوسمان ( سەری رێز و نەوازش بۆ دەنوێنین وە دەستی پیرۆزی دای
( ٤باوکی ئازیزی دەگوشین هاوبەشی هەموو خەم و ئازارێکتانین،پاش تێپەڕبوونی )

ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان ( ئەم دەسەاڵتەی ئێمە لە خەوی خافڵ 
بە ئاگا نەهاتۆتەوە،هەست بە قێزەونی ئەم دەسەاڵتە قۆرغ کراوە ناکەن هەموو 

ە بەرژەوەندی حیزبەکانی خۆیان بەکاری دەهێنن وە دەزگاکانی ئەم هەرێمە تەنها ل
ئەم دەسەاڵتە هەمیشە لە هەوڵی سیناریۆ کردنن بۆ کەیسی رۆژنامەنووسان،سەرەڕای 
ئەو شەرمەزارییە گەورەیە دەبینین دەسەاڵت لە پاش تیرۆر کردنی رۆژنامەنووسان 

ن بێت تۆمەتی ) تیرۆرست( دەخەنە پاڵیان ، هەتاوەک و ئەم دەسەاڵتە باوکما
مافیاکانی حیزب حکوومان بکەن خوێنی ) سەردەشت و سۆران و کاوەش ( نابێتە 
هەوێنی ئازادی دەربڕین. بەڵکوو دەسەاڵتمان هەمیشە لە هەوڵی شکاندنی پێنووسە 
بوێرەکانن لە پێناوی مانەوەی دەسەاڵتی قێزەونیان مرەکەبی پێنووسی 

ڕ لە قەزاو قەدەرەدا چاوەروانی رۆژنامەنووسانی بوێر دەخۆنەوە،ئیدی لەم واڵتە پ
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چی دیکە بکەین.رون و ئاشکرایە دەسەاڵت لە بری هەوڵدان بۆ بەسزا گەیاندنی بکوژی 
رۆژنامەنووسان بەڵکوو بونەتە چەتری پاراستن،لە ئاستی حەقدا چاو دادەخەن ئیدی 
وشەی ) ئازادی و دیموکراسی (لە چ کوچەیەکی ئەم واڵتە بەدی دەکرێت لە پێناو 

ەوەندی بەرپرسەکان سەربەخۆی دادگاکان وەک باڵندەیەک هەڵفریوە لە نێو بەرژ
هەوری ئاسمان بەدی ناکرێت تەواوی ئەم ناعەدەلەتیانە رێگە خۆشکەربوو بۆ 
تیرۆرکردنی خاوەن پێنووسێکی تری بوێر ) کاوە گەرمیانی (،چونکە لە هەر واڵتێک 

ەر هەموو یاساکانەوە دادگا سەربەخۆ نەبێت دەستی حیزب بااڵ دەست بێت بەس
هەنگاوێکی مەترسیدار دەبێت بۆ ئەنجامدانی تاوانی قێزەون تر،ئێمە وەک خانەوادەی 
شەهید ) کاوە گەرمیانی ( چەند لە هەوڵداین بکەرانی تیرۆرکردنی )کاوە گەرمیانی( بە 
سزای خۆیان بگەن هێندەش بە پەرۆشین بکوژی شەهید )سەردەشت ( بە سزای خۆی 

دەکەین دادگا رێرەوی راستەقینەی خۆی بگرێتە بەر،دادوەرەکان یاری بە بگات تەمەنا 
کەیسی رۆژنامەنووسە تیرۆرکراوەکان نەکەن،هیوا خوازین چیدی پێنوسەکان لەالیەن 
دەسەاڵت و حیزبەوە تیرۆر نەکرێن،یەکال نەکردنەوەی کەیسی رۆژنامەنووسان 

 ە .پەڵەیەکی رەشە بەنێوچاوی دەسەاڵت و ئەم حکومرانییەو

لە کۆتایی پەیامەکەماندا هاوخەمی و هاوسۆزیی خۆمانمان بۆ خانەوادە 
سەربەرزەکەتان دەردەبڕین وە کەیسی شەهید ) سەردەشت عوسمان ( بە کەیسی خۆمان 
دەزانین . ماندێال دەڵێ : لە هەرشوێنێکی ئەم جیهانە بکوژ نەدۆزرایەوە ئەوە دەستی 

 دەسەاڵتی لە گەڵدایە
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جوڵێنێت واوی واڵت دهوانانی تهنووسێکی کورد ڕۆژنامهکوشتنی رۆژنامه
 ! وهکاتهو کۆده

 

 : هیوا ناسیحوهڵمانییهئه غداد لهبه –ڕۆگ  ئینگه

ریش گهئازادیی ڕۆژنامه
 ک لهیه به
کانی وتهستکهده

تی بنیادنراو دیموکراتییه
م نرێت، لهعێراقدا داده له

 نووسهدا ڕۆژنامهنێوانه
و ڕووی رهکان بهعێراقییه

 ئاڕاسته کی دژهبایهشهڕه
 . پۆلێک لهوهبنهده

 .نکهکانیان دهمافه رگریی لهترس بهوانان(ی چاونهمیدیاکاران )رۆژنامه
 کان لهب و کوردهرهنووسان و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ،عهڕۆژنامه خۆپیشاندانێک

ڕاستی شاری ناوه واس لهبونهی ئهکهرهیکهم پهردهبه وان له،ئهوهکاتهعێراقدا کۆده
شت ردهکوشتنی هاوڕێی کوردیان سه ر بهرامبهبهربرین، زایی دهبۆ ناڕه غدادان،کهبه

پێش  ی مانگی مایسدا له5 ساڵ بوو، له 23نی مهناوبراو ته .وهعوسمان کۆبووبونه
 رۆژی دواتردا له کرێت و لهلکێشی ناو ئۆتۆمبیلێک دهزۆر په ولێر بههه ی لهزانکۆکه

 .وهدۆزرێتهکوژراوی ده نزیکی موسڵ به

 واڵگریی:زگای ههده لهگومان 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1287
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پشت  واڵگریی کوردیی لهکی ههزگایهده ،کهتیان وایهناعهکانی قهرههاوڕێ و براده 
اڵتدارانی کوردی ستهند وتارێک دهنووسینی چه . ناوبراو بهیهوهشتهردهکوشتنی سه

ئامێز )کۆمیدی( داوای تهزمانێکی گاڵ به کانیدا، کهدوا وتاره کێک لهیه کرد. له توڕه
 (ی بووکههۆی کوشتنه وهکات. )ئهسعود بارزانی دهمه کهرێمهرۆکی ههی سهکهکچه

یوێرا ناوی خۆی ر ترسی سزادان نهبهله نووسێکی کورد بوو، کهی رۆژنامهقسه مهئه
 یهغدادا ههبه ک لهی وهوهقینهعێراقدا. ته له کی ئارامهیهبڵێت. کوردستان ناوچه

م ئارامی اڵم نرخی ئه. بهی باشی کردووهشهشی گهکهئابوورییه وه نهگمهوێ دهله
ر هه کهرێمهی ههکهستهبااڵده دوو پارته ی کهوه، بهرهرکوتکهرژێمێکی سه بارودۆخه

ندنی سهرهپه س لهوابوونهیدانی ئهبووانی مهن. ئامادهکهمکوت دهنگێکی ناڕازی دهده
 .ترسنده و شتهئه

 مافێکی جێگیرکراو:

سێکی بێبڕوا و و که،ئهمدا ژیاوهشتهی ههدهسه له ،کهیهو شاعیرهواس ئهبونهئه 
دا بۆ ئازادیی ممهی پێنجشهئێواره ش لهکهوهبووانی کۆبوونهشدارئازادیخواز بوو. به

 وهقینهته ڕۆژانه شارێکدا،که اڵم لهکی بچووکن،بهیهوان بازنهن. ئهکهبات دهخه وشه
نوسان( رۆژنامه ی پارێزگاریی لهپێی )کۆمیته . بهکهرهتی گهئازایه مهدات. ئهرووده

نوسی ڕۆژنامه 119عێراق  وت ساڵی رابردوودا لهحه ، لهنیۆیۆرکه یان لهبنکه که
ترسیی بۆ ترین مهورهقوربانیی توندوتیژی.گه تهی بیانیش بوونه13عێراقی و 

بۆ  تهوڵی حکومهڵکوو هه، بهمڕۆ توندوتیژی نییهن ئهنوسارۆژنامه
ندامی ئه مێری کههادی جۆڵه مهری، ئهگهی ئازادیی ڕۆژنامهوهسککردنهرتهبه

ن الیه ک لهیهڵێت. لیژنهوا ده عێراقدا(یه ریی لهگه)چاودێریی ئازادیی رۆژنامه
 له .کاتریی دهگهت چاودێری ڕۆژنامهموو شهه ر لهبه هپێکهاتوو وهتهحکومه

، رییهگهددام ئازادیی رۆژنامهکان پاش رووخانی رژێمی سهمریکییهکانی ئهوتهستکهده
توانی ماندهر نهوبهمهتا پێش دوو ساڵ له) .ستووردا جێگیرکراوهده له مهمڕۆ ئهئه که

مڕۆ وا ئه ندهرچهڵێت. )ههکیل وا دهشلی مهقام(، عهرشهسه ئازادیی بێینه وا به
ک وه (هێنرێتوامی فشارمان بۆ دهردهبهاڵم به ین، بهبکه مهتوانین ئهجارێکی تر ده

، ناهێڵن یهوهپۆلیسه کان لهزۆریی رێگرییهوه، به گێڕنهفزیۆن دهلهوانانی تهرۆژنامه
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 گیرێن و بگرهعات دهندان سهوسان چهنوندێک جار رۆژنامهین، ههوتن سازبکهچاوپێکه
 .کرێندارکاریش ده

 ند هێڵێکی سوور :چه

 ر ڕاپۆرتهسهله ن، کهکهده وهبۆ ئه نووسان ئاماژهک خراپترین شتی باو ڕۆژنامهوه
توانین چیمان تیۆریی ده کرێت. )بهیان لێدهشهڕهکان( ههویستراوهکان )نهخوازراوهنه
زێنین(، تۆفیق کان ببهسوره تهواقیعدا ناتوانین، خه اڵم لهوسین، بهوێت بنوده
تی کات. بابهت کار دهحکومه باح(ی نزیک لهی )سهڕۆژنامه له ڵێت، کهمیمی وا دهته

غه و دهک قهوه عێراقدا، که کانن لهتهستیارترین بابههه ک لهت و ئایین، یهسیاسه
ت و حکومه ش لهخنهاڵم هاوکات رهڵێت. بهک ناوبراو دهرێن، وهکیر دهرام سهحه
 واباشتره زانیت، که، ئیتر تۆ دهسهفونێک بهلهنها ته. )تهیهبااڵکان بڤه اڵتدارهستهده
کانی بۆ زۆرهشه ڕههه-فونهلهته یعیماد ژماره .(ڵگریتته ههو بابهئه ست لهده
مبار یدا ئهندەکهها ی لهشهڕهکی ههیهنامهند کورتهچه ندهرچههژمێردران، هدهنه

بینیت، هێنیت، دواتر دهت نهکهکاره ر واز لهگهوان نووسرابوو: )ئهک لهکردبوو. یه
وه(. رهکانت بکهبرینه ت دێت(. یا )عیماد، بیر لهکهر خۆت و خێزانهسهچی به

ڵی و ندهگرێکی توندی گهخنهره به فزیۆن، کهلهی تهساڵه 40ن مهرێکی تهبێژه
 قامهشه ک لهیه مدا لهکۆتایی تشرینی دووه ( ناسرا بوو، لهکاریی )خزمخزمێنهواسته

ک بۆ بادیی، وهکوژرا. بۆ عه چوار گولله غدادا بهکانی بهواندارهباش پاسه
عێراقدا.  له نگ داهاتووی دیموکراتییهواسدا گربوونهقامی ئهشه هاوڕێکانیشی له

ی ندهوهر نا ئهگهڵێت، )ئهمێری وادهین( جۆلهکان بکهنسیپهپره بێت داکۆکی لهده )ئێمه
 بێت.(شدا زاڵ دهک میسر و ئێران لێرهوشێکی وهپێ ناچێت، ڕه

 Neue) ڵمانیزمانیی سویسری ئهرۆژنامه له تهم بابهئه :رچاوهتێبینی و سه
Zrcher Zeitung) ساڵی  یهم ڕۆژنامه، ئهوهتهباڵوکراوه 29.5.2010 ممهرۆژی شه

جیهاندا و  له ناوبانگهی بهم ڕۆژنامهوتهکان حهپێی راپرسییه ، بهزراوهدامه 1780
 رگێڕ(. )وهوهبێتهواوی جیهاندا باڵودهته نیو ملیۆن کۆپی بهزیاتر له  رۆژانه
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 با هەموومان قەڵەمەکەی سەردەشت هەڵبگرین

 

 :رۆژ عەزیز

’ سەردەشت عوسمان‘ خوێندکارو رۆژنامەنووس
لە شاری هەولێر و لەبەردەم زانکۆی 

ئاسا سەالحەدیندا چەند چەکدارێک بەعس 
سەردەشتیان بەبەرچاوی پۆلیسەکانی ئەم 
شارە سەردەشتیان رفاندو دوای چەند رۆژێکیش 
لە شاری موسڵ تەرمەکەیان فڕێ دا، ئیتر لەو 
رۆژەوە سەردەشت عوسمان کەیسەکەی بۆتە 
بەردێکی گەورە بەسەر دڵی سەرانی پارتی 

م لە کوردستان دیموکراتی کوردستان وحیزبەکەیەوە ، سەرانی پارتی و ئەحزابی حاک
بە ئاسانی بکوژانی خۆیان و نەیارانی خۆیان دەدۆزنەوە ئەگەر موخالفی خۆیان بن 

ساڵە ئەم کەیسە ماوە بکوژانی راستەقینە دەسگیر نەکراون و پارتیش ٤، بەاڵم 
بەردەوام خەریکی سیناریۆ داڕشتن بووە ، کەسێکیان دەسگیر کردووە کە هیچ 

ەوە نیە هەر جارە و قسەیەک دەکات ، تەنانەت پەیوەندیەکی بە تیرۆری سەردەشت
پارتیش  . سیناریۆ داڕێژەرانی ئەم تاوانەش بروایان بەم سیناریۆ گاڵتەجارییە نییە

بەم کردەوانەی ئەوەندەی تر سەلماندی کە ئەم کردەوەیە دەستی خۆیەتی وهەر خۆی 
یر نەکراون و ئەم تاوانەی ئەنجامدا ، لەبەر ئەوەی تاوەکو بکوژانی راستەقینە دەسگ

تەنهاش هۆکاری تیرۆری . نەدراونەتە دادگا و بەڵکو خەریکی سیناریۆ داڕشتنە
سەردەشت عوسمان ئەوە بوو رۆژنامەنووسێکی ئازاو چاونەترس بوو باکی بە مردن 
نەبوو ،ئەو قەڵەمەکەی لە پێناو ئازادی و بەختەوەری بۆ خەڵکی ئەم کۆمەڵگایە بوو 

ی و هەژاری و گەندەڵی ماندونەناسانە دەینووسی ، ، سەردەشت لە دژی ناعەدالەت
سەردەشت  . بەاڵم سەرانی پارتی ئەمەیان پێ قبووڵ نەکراو سەرەنجام تیرۆریان کرد

عوسمان تەنها لەسەر نووسینێک تیرۆر کرا سەرانی پارتی وایان دەزانی لە قیبلەگای 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1272
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ست بوون ، بزوتنەوەکەیان دراوە ، ئەوان هێندە حیزبێکی دواکەوتوو کۆنەپەر
حیزبەکەیان لەدەوری خێڵ عەشیرەتی دەسوڕێتەوە بۆیە ئەم رەخنەی سەردەشتیان 
پێ کوفر بوو ، بۆیە تیرۆریان کرد نەیانتوانی لەدادگا لەسەر ئەو نووسینەی هیچ 
بکەن و قەڵەمبەدەستانی پارتیش جورئەتی ئەوەیان نەبوو جوابی نوسینەکەی بدەنەوە 

لە کوردستانی عێراق بەتەنها  . تی خۆیانیان هەیەکە بەسەدان نوسەری گوێ لە مس
رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان تیرۆر نەکراوە ،لەپێش سەردەشت،عەبدولستار 
شەریف و سۆرانی مامە حەمەش تیرۆر کرا و نوسەران و رەخنەگران هەمیشە بەر 
هەڕەشەی کوشتن بونەتەوە لەالیەن ئەحزابی دەسەالتداری کوردی و هێزە 

نەوە لەم نێوەشدا کەسانی نوسەر و رەخنەگری تریش لە چەشنی فەرهاد ئیسالمیەکا
بەر ئەم پەالمارەی ئەم ’ ئاسۆس هەردیش ’فەرەجیش تیرۆ کراون . )رێبین هەردی (و

دوو حیزبە دراون و بەر ئازارو ئەشکەنجە دراون بریندار کراون . هەر بەمەشەوە 
ەی خۆی ولە بەردەم دایکیش نەوەستاون دیسان کاوە گەرمیانیان لە بەردەم ماڵەک

خەڵتانی خوێن کرد ،بەداخەوە تاوەکو ئێستاش بکوژانی راستەقینە لەالیەن دادگاوە 
لێپێچینەوەیان لەگەڵ نەکراوە نەگیراون ،لەکاتیکدا یەک کەس دەسگیر کراوە بەاڵم 

هەموو ئەم تاوان وتیرۆرە  . تیرۆری کاوە گەرمیانی چەند کەس بوون نەک یەک کەس
بە نووسەران و رۆژنامەنووسان کراون، بەاڵم رۆژ بەرۆژ قەڵەمەکان ئازاو  بەرامبەر

ئازاتر دەبن چاونەترس تر دەبن ورەخنەگران ونوسەرانێکی زۆر ئێستا لە رێبازی 
سەردەشتەکان و سۆرانەکان عەبدولستارەکان و کاوە گەرمیانیەکان النادەن وئەو 

کانی ئەم ئازیزانەیان هەڵگرتووە رێبازەیان گرتۆتە بەرو بەردەوام بوون و قەڵەمە
سەردەشتەکان رۆیشتن سۆران وعەبدولستارو کاوەکان  .درێژەپێدەری رێبازەکەیانن

رۆیشتن لەنێوماندا نەماون، بەاڵم درێژەپێدەری رێبازەکەیان بەردەوامن و 
قەڵەمەکەیان ئازاتر بووە ،چونکە هەموو ئەمانە لە پێناو ئازادی وبەختەوەری بۆ 

کۆشان و لە دژی گەندەڵی مافیای قەڵەمیان هەڵگرتبوو،بۆیە هەموومان ئینسان تێدە
دەی وەرن با لەم یادەدا چیتر رێگە  . درێژەپێدەری ئەو خەبات و رێبازەی ئەوانین

نەدەین سەردەشتێکی تر کاوەیەکی تر ،تیرۆر بکرێت وئەم رۆژە بکەینە رۆژی 
ستی کوردی و دەسەاڵتەکەی نارەزایەتی بەرین لە دژی دەسەاڵتی ئەحزابی ناسیونالی

کە تاوەکو ئێستا بکوژانی ئەم رۆژنامەنوسانەی دەسگیر و دادگای نەکردوە ، با لەم 
رۆژەدا رێگە نەدەین لە دوای کاوەیەکی تریش سەرەی یەکێکی ترمان بێت ، با ئەم 
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یادە بکەینە نارەزایەتیەکی گەورە لە بەرامبەر دەسەاڵتی پارتی ویەخەی ئەم حیزبە 
ا بکوژانی سەردەشت سزا بدەن کە لەژێر سایەی دەسەاڵتی ئەواندا تیرۆرکراوە بگرین ت

، ئەگەر فشارەکان گەورەو بەهێز نەکەین ئەم دەسەاڵتە هەرگیز ئامادە نیە بکوژانی 
سەردەشت بەسزا بگەیەنێت . من هیچ گومانم نییە ئەگەر فشار نەخرێتە سەرپارتی 

گا بکات چونکە هەموو بۆچوونەکان ئەوە هیچ کات ئامادە نییە بکوژان رادەستی داد
ئەگەر لە  . دەسەلمێنن کە خودی پارتی تیرۆری سەردەشت عوسمانی ئەنجام دابێت

یادی سەردەشتدا ناڕەزایەتیەکانمان فراوان نەکەین وئەو رۆژە نەکەینە رۆژی 
ناڕەزایەتی گەورە و ئەم حیزبانەی کوردایەتی ریسوا نەکەین ئەوە مەسەلەی تیرۆری 

گەرمیانیش وەک سەردەشتەکانی لێ دێت ، تیرۆری کاوە گەرمیانیش  کاوە
بەرپرسیارێتی گەورە کەوتۆتە سەر شانی یەکێتی ئەگەر بکوژانی نەدۆزرێنەوە ئەوە 
چۆن سەردەشت عوسمان تیرۆرەکەی بووەتە گومانیک لەسەر پارتی ئەمەی کاوەش 

ینەوەی بکوژانی کاوە بۆتە گومان لەسەر یەکێتی،چونکە هەنگاوی جدی نەناوە بۆ دۆز
ئەوەی من ئەم ماوەیە بەدی دەکەم لەنێوان ملمالنێکانی بزوتنەوەی گۆڕان  . گەرمیانی

و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان ، رۆژنامەنووسان زیاتر 
هەڕەشەیان لێ دەکرێت ،سایتە ئەلکترۆنیەکانیش زیاتر کەوتوونەتە بەر هێرشی 

کەوتە بەر هێرشی هاککەرەکان  ‘ ئاوێنە’ هەر چەند رۆژ پێش ئێستا سایتیهاککەرەکان 
وئەو سایتە هاک کرا ، ئەم کردەوانەش بەشێکە لە هێرش بۆ سەر ئازادی و ڕەوشی 
رۆژنامەگەری لە کوردستان ، ئەگەر بەر بەم هێرش وپەالمار وتیرۆرە نەگرین ئەوە 

دەسەاڵتی کوردی بە تیرۆری  ئێستا . هەمومان بەر الفاوی ئەم هێرشە دەکەوین
سەردەشت و سۆران عەبدولستار و کاوە گەرمیانیەکان نەیتوانی دەنگی ئازادی و 
ئازادیخوازی ورۆژنامەگەری کپ بکات ، دەستی بردووە بۆ هاککردن لەم کارەشیاندا 
سەرکەوتونابن و ناتوانن دەنگی ئازادیخوازی وپێشکەوتنخوازی ورەوشی 

ڵکو ئەوەندەی تر قەڵەمەکان ئازاو ئازا تر دەکەن ، با لەم رۆژنامەگەری کپ بکەن بە
یادەدا بەدەیان قەڵەمی وەک سەردەشت عوسمان بهێنینە مەیدان و قەڵەمەکەی 

  .. سەردەشت هەڵبگرین و کۆڵ نەدەین لەو رێبازەی ئەو ئازیزە هەڵی گرتووە

 مردن وشەرمەزاری بۆ بکوژانی سەردەشت عوسمان

5/5/2014 
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 اوەستێ ..تابلۆ رەشەکە درێژەی هەیە ..!ئەم خوێنە ن

  
 :بەشدار عوسمان

هێشتا خوێنی تکاوی نێو دەمی سەردەشت وشک 
نەبووبوو،هێشتا خوێنی سەر سنگی سۆران بە 
یەخەمەناوە دیاربوو،بۆ جارێکیتر خوێنی 
سەری کاوەیان بە هەمو لەش و الرمان هێنایە 
خوارەوە و جارێکیتر سووریان کردینەوە لە 

ابلۆ رەشەکەیان و زوڵم و ستەم و تغەدر 
 درێژتر کردەوە . 

کوشتن و تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی ئیتر ئومێدێکی نەهێشتەوە بە 
چاکسازی و بەخۆداچونەوەی هێزە فەرمانڕەواکانی کوردستان، رووداوەکانی تەنها 

ئومێدێکمان  چوار ساڵی هەرێمی کوردستان نەک ئەوەی ئاماژەیەکمان نیشان نادەن کە
بە بەیانیەکی باشتر هەبێت ،بەڵکو سێسەد و شەست پلە پێچەوانەکەی دەبینین ! 
ئەوانەی کە خەمی چاککردنی سیستەمی ئەم واڵتەیان لە کۆڵ ناوە،ئەوانەی کە خەون 
بە سبەینێیەکی باشتر دەبینن و نایانەوێت دکتاتۆرێکی تر دورست بێتەوە،گوللەباران 

و بیرکردنەوەیان الی نەمانی زوڵم و ستەم و هێنانە کایەی دەکرێن. ئەوانەی خەیاڵ 
دەسەاڵتێکی مۆدێرنە کە هەمووان بە جیاوازییەکانیانەوە لە سەروەت و سامانی ئەم 
واڵتە بەهرەمەند بن،گوللە دەنێرێت بەدەمیانەوە،پێمان وابوو کاردانەوەکانی 

بە دەسەاڵتداران، تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان دەرسێکی باشی داوە 
ئیتر لەسەر جیاوازی بیرکردنەوە و نووسین و کاری رۆژنامەگەری دەست بۆ کاری 
تیرۆر و تۆقاندن نابەن،بەاڵم هەڵەین ! لەم الشەوە بکوژان و دارێژەدەرانی پالنی 
تیرۆرەکان بە ئاشکرا دەسوڕینەوە ،ئیتر ئومێدێک نەماوەتەوە بۆ تروسکایەکی 
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 رۆشنتر.
ەاڵتی سیاسی نابێت نەک باسی ئازادی رادەربڕین و دیموکراسی بکات لەمەوبەدوا دەس

،بەڵکو شەرم لە ناوهێنانی حکومداری بکات،ناوهێنانی مافی مرۆڤ و ئازادی 
گاڵتەجارییە کە لەسەر نووسین و راپۆرت و کاری رۆژنامەوانی گەنج و 

ەوەیە رۆژنامەنووسەکانمان گوللەباران دەکرێن،گاڵتەجاری حکومداریەکەشیان ئ
ناتوانن هیچ یەکێک لەم کەیسانە بێالیەنانە و سەربەخۆیانە و راستگۆیانە 
یەکالبکەنەوە .ئیتر نەک بۆی نییە باسی ئەمنیەت و ئاسایش بکات کە بەشێکی زۆری 
سەروەت و سامانی ئەم واڵتە دەوڵەمەندە بۆ ئاسایش و پۆلیس و دەزگای ئەمنی و 

لەنائامنترین شوێنە بۆ رۆژنامەنووسان جاسوسیەکان سەرف دەکرێت،بەڵکوو یەکێک 
نائارامیەکی تۆقێنەر  و خەڵکانی ناڕازی و ئازادیخواز و هەمووان بەیەکەوە هەست بە

 دەکەین. . 

تیرۆری کاوە گەرمیانی،پییان گوتینەوە ئەم خوێنە ناوەستێ تا دەسەاڵت شەفافیەت 
ناوەستێ تا  و ئاشکراکردنی گەندەڵی بە کۆتایی هاتنی خۆی بزانێت،ئەم خوێنە

عەقڵیەتی بەڕێوەبردنی ئەم واڵتە هۆشیاری و بە ئاگای خەڵک بە مەترسی و نەمانی 
خۆی بزانێت ،ئەم خوێنە ناوەستێ تا مافیا و چەتەکان پارێزەر و ئاسایشی خەڵک 

 بن ! 

ئەوەی زیاتر دۆسیەکانی تیرۆری رۆژنامەنووسانی مەترسیدارتر 
ئەوانەی لەپشتەوەی ئەم تیرۆرانەن بە ئاشکرا کردۆتەوە،تاوانباران و ئەنجامدەران و 

دەسوڕێنەوە،لە کاتێکدا ئەنجامدەرانیانیان بۆ زۆرێک لە خەڵکی کوردستان روون و 
ئاشکران،دادگا و دەسەاڵتی قەزائی نەک ناتوانێ سەربەخۆیانە و بێالیەنانە 
 لێکۆڵینەوەکانی بباتە پێشەوە ،بەپێچەوانەوە دەبێتە رایەڵەیەکی بەهێز بۆ بە
الرێدابردنی کەیسەکان و دیزەبەدەرخۆنە و وونکردنیان و پەنادانی 
تاوانباران،کەیسەکانی تەنها چوار ساڵی رابردوو لە هەرێمی کوردستان نزیکترینیانن 

ان و دەسەاڵتی قەزائی ،بۆیە ناتوانین هیچ خۆشباوەڕییەک بە دەزگا ئەمنیەک
 هەڵبچنین .
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یان وابێت تیرۆر و لەناوبردنی فیزیکی بیرکردنەوەیەکی زۆر نامەنتقیە ئەگەر پی
رۆژنامەنووسان و چاالکوانان،دەتوانێت خەونی دورستکردنی دەسەاڵتێکی بنەماڵەیی 
و خێڵەکی بەڕێتە پێشەوە و هەمومان بێدەنگ و کەڕ و الڵ بکەن و ئەوانیش بە ئارەزویی 

تیرۆر و هەرچیان ویست بیکەن و بیبەن،خەیاڵیکی منااڵنەیە ئەگەر پێیان وابیت بە 
تۆقاندن دەتوانن درێژە بە زیاتر دەوڵەمەندکردن و رووتاندنەوەی سەروەت و سامانی 

 تی برسیەتی و نەبوونیە رابگرن . ئەم والتە بدەن و کۆمەڵگاش لەم ئاس

خەلکی کوردستان بە کەمتر لە ئازادی و ژیانێکی شەڕەفمەندانە رازای نابن،ئەوانەشی 
خەڵکن بە ماف وداخوازییەکانیان و لەبەرامبەردا لە دژی ئازادی و دەستڕاگەیشتنی 

دەست بۆ تیرۆر و تۆقاندن دەبەن،جگە لە ریسوایی و شەرمەزاری و فڕێدانیان بۆ 
 ژوو هیچیتریان بۆ نامێنێتەوە . زبڵدانی مێ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

361 

 

 

 

 …لە ساڵرۆژی ئازادیخوازێکدا

 

 :شوان عوسمان

لە چوارەمین ساڵرۆژی شەهید) سەردەشت( “
 “ …دا

مین جار كهند رۆژی رابردوودا بۆ یهچهله ”
، یان ماوهندی نهنت چهمهتهپێیان گوتم، كه 

م دانم لهناسهتی ههی خۆیان مۆڵهگوتهبه
و نه مردنه باكم بهاڵم نه ، بهماوهدا نهشاره

ڕوانی كۆتاییهاتنی چاوه ئازاردان، له
م، كانی خۆم بكهمم تا دیداری بكوژهكهتهمۆڵه

خشن كه م مردنێكی تراژیدیام پێببهكهدوعاش ده
 !..م بێتتراژیدیاكه ی ژیانهشایسته

 )سەردەشت عوسمان(” 

راخانێک دەکات و بە هەموو ساڵێک لەو مانگەدا ،مانگێکی عاشق بە ئازادی ،چ
لە چاویدا تریفەی ئازاد دەڕژێ و لە سەریدا قەڵەمێک کە زرینگەی  …چرایەکەوە دێت

لە دەستیشیدا بە چراکەوە شەوەزەنگی واڵت  ..زەنگی ئازادی دەنوسێتەوە
ئەو دێ وچاوەڕوانە ئەو هەورانەی بەری تریفەیان لێگرت ، بە شنەی  …دەڕەوێنێتەوە

هەموو ساڵێک لەو  ..کاڵ کاتەوە و هەوریان هەڵوەرێنێساماڵێک بێت و رەنگیان 
قەاڵخوێنی لێ ئەڕژێت  .. رۆژەدا،رۆژێکی عاشق بە ئازادی،لێرەوە لە هەولێر هەڵدێت

ئەو هەمیشە لە سەرەوەڕا بە  ..،منارە ئاورینگ لە چاوی ئەبارێ و گزنک دەرئەکات
ناکەوە لە کاتێک لە رۆژێکی روو ..چاو ئەڕوانێ ولە هەورەکانەوە ئەڕوانێ

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1316
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1316
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1316
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نیوەڕوانێکی گەرمەی عاشقاندا،عاشقێکیان لەسەر خەون لە خەو کردو بە خەونەوە 
ئەو چاوەڕێ  …فڕاندیان ،رووی سپی خۆریان لە خۆر کردو خۆریان لە خۆر برد

مانگ هەر دێ و رۆژ  ..دەکات ئەو رۆژە بێت،رۆژێک ئاوابێت وخۆرێکی دی هەڵبێت
، نە خۆری ئەوانیش ئاوا دەبێت ، کە  هەر دێ ، نە پەڵکەزێڕینەی ساماڵێک دێ

بەاڵم هەر لەو نیوەڕۆیە گەرمەدا ،جادەکان گەرمتر  ..خۆریان دزی خەونیان لەچاو کرد
کەسێک نییە بتوانێت ئەو عاشقانەی ئازادی لە  ..لەبن پێی عاشقاندا جمەیان دێ

 خەون بکات ، کاتێک هەریەکەیان خۆی بە )سەردەشت(ێکی ئازاد دەزانێ و خەون بە
 !..دەزگیران وعیشقێکی پاک دەبینێت
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 سەردەشت وشیاریەکی بەرفراوانی چینایەتی دێنێتە ئاراوە

 

 ساڵرۆژی تیرۆری سەردەشت عوسمان لە یۆتۆبۆریوتاری گۆنا سەعید لە یادی چوارەمین 

 !ساڵو لە ئامادەبووان

لە ڕێگەی خۆ ئامادەکردنم بۆ بەشداری لەم 
یادەدا ، پرسیارم لە خۆم کرد کە لە دوای چوار 
ساڵ لەتیرۆری سەردەشت چیماوە بیڵێین ، 
یان چی نەوتراوە تا بیلێین ؟ چی نەنووسراوە 

س کردن لە ؟ چی هاواری بۆ نەکراوە ؟ .. با
نائینسانیەت و دڕندەیی ئەم کارە تیرۆرستیە 
و خوێنرشتنی سەردەشت زۆری لێ وتراوە، 

پەیامی پشتی دەسەاڵتی هەرێم لە چاوترساندنی گەنجان و خەڵکی ئازادیخواز لە 
،دەربڕینی  رێگەی سزادانی گەنجێک بە کوشتن لەسەر نوسین زۆری لەسەر وتراوە

خۆپیشاندان،بە نووسین ،بە تەحەدا کردنی سەرکوت و ناڕەزایەتی بەرفراوان بە 
بەرگری کردنی بەردەوام لە ئازادی بە ڕیگەی جۆراو جۆر زۆری بۆ کراوە ، تەنانەت 
خەڵکی ئازادیخواز لەم رێگەیەدا،لەم جوار ساڵەدا قوربانی تریشی داوە .. گەشتێکم 

ە تاوانەکانی دوای کرد بەسەر زۆرێک لە وتارەکان ،زۆرێک لە رووداوەکان ، زۆرێک ل
تیرۆری سەردەشت ..لەم ڕێیەدا گەشتم بەوەی کەتا ئیستا هەرچیمان ووتوە هێشتا 

دەبێت ئەمڕۆ و لە دوای چوار ساڵ دوبارە و دە بارەیان   پیویست دەکات و
کەینەوە،دەبێت سەرلەنوێ وتارەکانمان باڵوکەینەوە ،سەر لەنوێ کارە هونەری و 

ش کەینەوە،دەبێت هێشتا خۆپیشاندان و فیلم و شانۆگەریەکانمان نمای
ناڕەزایەتیەکانمان زیاتر لە جاران ڕێک خەینەوە و یەخەی دەسەاڵت بگرینەوە .. 
تەنها لەبەر ئەوەی پەیامی هەموو ئەمانە وەک خۆیان و لە دوای چوارساڵ ماونەتەوە 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1269
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/Gona_G%C3%B6teborg.jpg
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 نەک دەسەاڵت داواکانی بە سزا و ئەم شەڕەی نێوان دەسەاڵت و خەڵک بەردەوامە..
گەیاندنی تیرۆریستانی کەیسی سەردەشتی جێ بە جێ نەکردوون،بەڵکو لە دوای 
سەردەشت گەنجانی تری کوشتووە،خەڵکی ئازادیخواز قوربانی زیاتری داوە،کاوە 

ی شوباتی کردە قوربانی  ١٧گەرمیانی لەدەستدا و گەنجانی نێو خۆپیشاندانەکانی 
ی بە هەموو ئەم پەیام وناڕەزایەتی ئەم شەڕی ئازادی و ژیانە .. خەڵک هێشتا پێویست

و هاوارانە هەیە تا بیدات بە گوێی دەسەاڵتێکدا کە هیشتا هەر کەڕە،هەر کوێرە و هەر 
تفەنگی لەسەر پێیە لە دژی ئازادی،هەر بەهەمان عەقڵیەتەوە مامەڵە لەگەڵ هەزاران 

نوسین سەردەشتی ئیستا دەکات ،مامەڵە لەگەل مافێکی سەرەتایی ئینسان لە ئازادی 
لەگەڵ ئەوەشدا کە دەبێت هەموو ئەمانە بڵێینەوە و بەردەوام  …و رادەربڕیندا دەکات

بیین،بەاڵم پێویستیشە کە خەڵک دوای چوار سال لە هەوڵ و کار و خەبات لە شوێنیکدا 
بوەستیت و ئاوڕێک بداتەوە لەوەی کەچی نەکردوە و ئەم هەواڵنە چی نوقسانە،بۆچی 

ەبنەوە،بۆ لەم شەڕەدا خەڵک قوربانی زیاتر دەدات و هێشتا کێشەکان قووڵتر د
هۆیەکانی ئەو راستیە  .دەسەاڵتیش دڕندە تر دەبێت و جێگای خۆی قایمتر دەکات !؟

دڵتەزێنە چین کە دەسەالتێک،یان با بڵیم حیزبیک کە زۆر بە ئاشکرا تاوانی تیرۆری 
رەو پێدا،کەچی دوای سەردەشتی ئەنجامدا،فەزای تیرۆر و تۆقاندنی لە نیو گەنجاندا ب

ئەوە دووبارە تاوانی تری ئەنجامدا و ئێستاش خەریکە دەبێتە سیناریۆ داڕێژەری 
بەالڕیدا بردنی تاوانی کوشتنی کاوەگەرمیانی ! کە تاوانێک بوو لە تیرۆری سەردەشت 
کەمتر قێزەون و نائیسانی تر نەبوو کە بە دەستی حیزبی هاوپەیمانی ئەنجام درا 

 !!! ز دەبێت و هەر جێگەی خۆی قایمتر دەکات و خۆی دەسەپێنێتکەچی هەر بەهێ…
بە بڕوای من وەاڵمی ئەم پرسیارە دەمانباتە جێگەیەکی تر لەم شەڕەدا لەسەر ئازادی 
، دەمانباتە ئاستێکی بەرزتر لە هوشیاری لەوەی کە چیتر بکەین لە بەرامبەر بە 

 .. زادی رادەربرینپاریزەرانی فەزای توند و تیژی و تۆقاندنە لە دژی ئا

لە الی هەموومان زۆر ئاشکرایە کە تیرۆری سەردەشت بوو کە کۆمەڵگە و بە تایبەت 
گەنجان و ئازادیخوازانی ڕاچڵەکاند لە بەرامبەر بە پرسی ئازادی و ئازادی 
رادەربرین،هەربۆیە لە دوای ئەم راچڵەکاندنە ناڕەزایەتیە بەرفراوانەکانی خەڵک 

ستنی ئازادی تا قوربانی زیاتر نەدات و هاواڵتیان پاریزراو تەرکیزی کردە سەر پارا
رادەربڕین،ئەویش بە سووربوون لەسەر بە   بن لە کوشتن و تیرۆر لەسەر
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هوشیاری کۆمەڵگە و چوونە نیو  .. سزاگەیاندنی تاوانبارانی تیرۆری سەردەشت
و تا شەڕی بەرگری لە ئازادی بە داخەوە پێوستی بە قوربانی بوونی سەردەشت بو

دروست بیت،بەاڵم خودی بە قوربانی بوونی سەردەشت ئەوەندە داخێکی گەورە و 
کارەساتێکی دڵتەزێن بوو کە سەرنجی ئێمەی البرد لەسەر باس کردن لە ئەو هوشیاری 
و پەیامانە کە سەردەشت لە کاتی ژیانیدا و لە ریگەی نووسینەکانی دەیوسیت 

ەستم لە بەرەی ئازایخوازی کۆمەڵگەیە بیگەیەنێت پێمان ..من کە دەڵیم ئێمە مەب
..مەبەستم لە هەموو کۆمەڵگە نیە ..چونکە بە بی ئەوەی ئیمە زۆر باسی کەین 
کۆمەڵگە خۆی ئەم کاریگەریەی بینی و ئەم پەیامەی سەردەشتی وەرگرتبوو ..ئەوەتا 
زۆری نەبرد کە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی گەنجان،کرێکاران و بێ کاران،زانکۆکان 

شوبات و  ١٧ۆ باشکردنی ژیانیان دەستی پێکرد و پەرەی سەند و تا گەیشت بە ،ب
 .. رۆژانی دوایی

لە نێو ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان و ئەو بەرەیەی کە ئازادیخوازە زۆر زوو لە دوای 
تیرۆری سەردەشت سەدان سەردەشتی تری بەرهەم هێنا .. دەیان رۆژنامەنووسی ئازا 

گر بەرهەم هاتن،بەاڵم لە نێو کۆمەڵگەدا بەدەر لە هەوڵی و خاوەن قەڵەمی ڕەخنە
رۆژنامەنووسان و ڕٶشنبیران دەیان خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی بەرفراوانی لە زۆر 
جێگای کۆمەڵگەدا دروست بوون بۆ باشترکردنی ژیانی گەنجان و دەرچووی زانکۆکان 

ناڕەزایەتی و   ەیشت بەو کرێکاران و بە دژی گەندەڵی و بە دژی هەژاری و ..هتد.تا گ
ی شوبات کە بە بڕوای من کاریگەری ئەم دەورە مێژووییەی  ١٧خۆپیشاندانەکانەکانی 

دوای تیرۆری سەردەشتی بەسەریەوە دیار بوو .. بۆیە لێرەدا من کەمێک باس لە 
هوشیاری و پەیامەکانی سەردەشت دەکام لە کاتی ژیانیدا،لەنوسینەکانیدا،ئەو 

ای من زۆری نەبرد لە نێو چین و تویژەکانی کۆمەڵگە ڕەنگی هوشیاریەی کە بەبرو
با سەیرێکی قسەکانی سەردەشت بکەین  دایەوە،بوو بە وشیاریەکی گشتی لە الیان..

 : و بڕوانینە ئەو پەیامانە کە لە کاتی ژیان و نوسینیدا بۆی جێ هێشتووین

وشیاریەکی  لە وتاری من عاشقى كچەكەى مەسعود بارزانیم، سەردەشت ناڕاستەوخۆ
بەرفراوانی چینایەتی دێنێتە ئاراوە لە رێگەی نیشاندانی قڵشتی چینایەتی لە نێوان 
سەرۆک و بنەماڵەکەی لە الیەک و وە خێزانەکەی سەردەشت خۆی لە الیەکی ترەوە 
، باس لە خێزانێکی هەژار و کەم دەسەاڵت لەگەڵ خێزانێکی دەوڵەمەند و سەرمایەدار 
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. لەم فەنتازیایەدا سەردەشت باسی لە حاڵ و وەزعی  و خاوەن دەسەاڵت دەکات
بەشێکی زۆر لە توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستان کردووە .. کاتێک لەم وتارە کورتەدا 
سەردەشت باس لە خۆی و باوک و براو خوشکەکەی و دایکی دەکات،باس لە هەژاری 

ەی خۆی و بێکاری و نەخۆشی و نەبوونی هەموویان دەکات .. بەم جۆرە خێزانەک
دەکاتە نمونەی خێزانیکی کرێکار و نەدار و هەژاری کوردستان .. لە هەمان کاتدا لە 
ڕێگەی یەک یەک باسکردنی کەسەکانەوە باس لە کێشە تایبەتەکانی توێژەکانی 

باوكە  بۆ نموونە کاتێک باس لە باوکی دەکات و دەڵێت : کۆمەڵگە دەکات،
وەكوو ئێستا پارتى خزمەتى بەدبەختەكەى پێشمەرگەى ئەیلوولیشم كە تا

باوکم دەكەم  پێشمەرگایەتى بۆ قەبوڵ ناكات بە بیانووى ئەوەى كە ئێستا پارتى نییە،
بە وەزیرى پێشمەرگە ! بەم جۆرە گلەیی و کێشەی سەدان و هەزاران باوکی 

باس لەو پیاو  …پێشمەرگەکان و خەباتگێرە کۆنەکانی وەک باوکی من و تۆ دەکات 
ت کە چەندەها ساڵی ژیانیان لە پێشمەرگایەتی و دەربەدەری و ڕاکە بەتەمەنانە دەکا

جۆرە لە ئینسان کە دڵشکاو و   ڕاکی دوای کوڕە پێشمەرگەکانیان کردە قوربانی،ئەم
وەالخراو و ئیهمال کراو لە دوای ئەوەی بۆ دەیان ساڵ بە ئومێدی بوونی دەسەاڵتی 

ێر سایەی ئەم دەسەاڵتە مسۆگەر کوردی قوربانیاندا و بێئومێد کران .. ئەمڕۆ لەژ
نەکردنی ژیانی ئەم کەسانە،حساب نەکردن بۆ ماندووییی و ئومید و ئاواتەکانیان .. 

.. وێنای یەک توێژی   نەبوونی ماف و بیمەی تێر و تەسەل بۆ زەمانەتی ژیانیان
هەروەها باس لە برا بی کارەکەی و  … بەرفراوانی کۆمەڵگەیە لە رێگەی باسی باوک

شەرمنەکەی و دایکە نەخۆشەکەی دەکات و بەراوردیان دەکات بە هەمان ئەم  خوشکە
کەسانە لە نیو خێزانێکی هەبووی بااڵ دەستی سەرمایەدار،هەر یەک لەم کارەکتەرانە 
دەتوانن نوێنەری توێژێکی کۆمەاڵیەتی بن کە خاوەنی خولیا و ئاوات و خواستی 

ولیای راکردن و چوونە خاریچ باشترن بۆ ژیانیان .. باس کردن لە گەنج،لە خ
،کێشەی تەعیین نەبوون .. ئەمەش توێژێکی تری کۆمەڵگەیە کە هەزاران گەنجی ئەم 

بە هەمان نمونەی باوکی کاتێک باس لە دایکی دەکات ، باس لە  … واڵتە دەگرێتەوە
دایکی زۆربەمان دەکات کاتێک دەڵێت .. دایكیشم لەبەر ئەوەى نەخۆشى شەكرە و دڵ 

هەیە و پارەى نەشتەرگەرى دەرەوەى واڵتى نییە، دوو دكتۆرى ئیتاڵى و زەختى 
 .لەماڵەوە بۆ تەعین دەكەم
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بەاڵم لە هەمانکاتدا لە پاڵ وشیاری چینایەتیدا سەردەشت هوشیاری لەسەر سیستەمی 
دەسەاڵتی هەرێم نیشان دەدات،باس لە شێوەی حوکمی بنەماڵەیی و عەشیرەتی دەکات 

انی خۆی لەو جێگەیەی دەڵێت : بۆ مامەكانیشم چەند لە ریگەی باس لە مامەک
دیوەخانێك دەكەمەوە و ئامۆزا و خاڵۆزاكانم دەكەم بە نەقیب و عەمید و ئامرلیوا 

وێنا کردنی سیستەمی بنەماڵەیی،عەشیرەتی،پلە و پۆست بەخشینەوە لەسەر …
 .. کە یەک هەقیقەتی شێوەی حوکمی بنەماڵەییە لە کوردستان…ئەساسی بنەماڵەیی 

باس لە کۆنەپەرستی و دواکوتوویی ئەم دەسەاڵتە دەکات لە بەرامبەر بە ژن کاتێک 
دەڵێت ژنى هەموو سەرۆكەكانى دونیا لەڕێگەى یەك كلیكەوە دەدۆزمەوە،كەچى 

 .هەتاوەكوو ئێستا نازانم خەسووەكەم چۆنە

سەردەشتی لە ڕێگەی وتارێکی زۆر  .. لە وتاری یەکەمین زەنگی کوشتنم لێی دا
ورتەوە بە قووڵی باس لە بارو دۆخی گەنجان دەکات،کاتێک باس لە بێ باکی خۆی ک

م قسانه ئهدەکات لە مردن، اس لە بێزاری و توڕەیی گەنجان دەکات .. دەڵێت : بۆیه 
، باس لە ڵبژاردنیانهترین ههم واڵته مردن سادهكانی ئهنجهم تابزانن گهكهده

ی ئێمه وهئهن كه ی تێبگهوهبۆئه” یدی کاتێک دەلێت نەهامەتی گەنج دەکات لە نائوم
ك مردنی كی داهاتوو، نهیهوهبۆ نهی ئێستایه م رۆژگارهوامی ئهردهترسێنێت بهده

 … ” خۆمان

لە قوربانی دان و باشتر کردنی ژیانی برا   بەالم سەردەشت باس لە ئومێد و
ك نهكانمه، ختی برا بچوكهشبهبچوکەکانیشی دەکات کە دەلێت ) كاری منیش خۆ

 ! (…خۆم

هێشتا زۆرشت كه یه، وهئهشانه ڕهم ههرانی من لههۆكاری نیگهتاكه  ئەو دەڵێت :
ئەم قسەیەی سەردەشت . …جێیان بهێڵینر ئاوا بهین و ههربكهسهیان لهماون قسه

بدەن، پەیامیکی زۆر تەعبیرە لە بەکارخستنی وزە و توانای گەنجان کە دەبێت هەوڵ 
 . قووڵ و پر مانایە بۆ گەنجان

سەردەشت ڕەخنەی قوڵ لە دام و دەزگای ئەم سیستەم و دەسەاڵتە دەگرێت کاتێک 
و وی رابردوو ئیهانه شهوه،كه م ئاگادار كردهكهدوێنی راگری كۆڵێژه” دەڵێت : 
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تۆ بزانن لەم . …”  هی پۆلیسكێشه مهو وتی ئهاڵم ئههدیدی كوشتنیان كردووم،بهته
کۆمەڵگەیی ئێمە چەند سەدان کەس هەیە کە هەمان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت لەسەر 
هەڕەشە،لەسەر جدی وەرنەگرتنی هەڕەشە،لەسەر کەمتەرخەمی دامودەزگای پۆلیس 
،کاوە گەرمیانی قوربانیەکی تری ئەم جۆرە لە مامەڵە و بێ دەربەستی دامودەزگای 

تێک هەڕەشەی لی کرا و پۆلیس و دادگا بێ باکیان نیشاندا ئەم دەسەاڵتە بوو کا
ندیم به یوهش پهوهلێرە سەردەشت بەردەوام دەبێت و دەڵێت : دوای ئه… بەرامبەری
م ئهیه وانهله” كرد پێمی گوت وهولێرهری پۆلیسی ههبهڕێوهبدولخاڵقی بهعمید عه

هەردوێنی  …” خسی بێتكی شهیهان كێشهی واڵت بێت،یوهرههی ده ی مۆباییلهژماره
بەهار مونزیر کە هەموو ڕۆژێک لەسەر چاالکیەکانی لەمەسەلەی ژناندا هەڕەشەی لی 

  !! دەکرێت وەک ئەمە وەاڵمیان داوەتەوە 

نائومێدی دەرئەبڕێت بەم دەسەاڵتە،بوار بۆ خۆشخەیاڵی ناهیڵێتەوە باس   سەردەشت
خەریکە دەبێتە قوربانی لەم سیستەمەدا کاتێک لە تەنها مانەوەی کەسێک دەکات کە 

كان ئاگادار رپرسهبهنه الیهم و نهكهسكااڵ تۆمار دهنه مجاره اڵم ئیدی ئهبه دەڵێت :
دووبارە نمونەی  … .ستۆئهیگرمه شی خۆم ئهكهو ئازارهناومه نگاوێكه ،ههوهمهكهده

ەمەکەی باس دەکات،نمونەی ئەو سەدان تری کێشە قووڵەکانی ئەم کۆمەڵگەیە و سیست
کە پەنا نابەنە بەر دادگا لەبەر نائومیدی و خۆیان ڕووبەڕووی   ژنەمان نیشان دەدات

کێشەکانیان دەبنەوە و زۆرجار دەبنە قورنابی تیایدا، ئەم سیستەمە پاڵ بە خەڵکەوە 
دەنیت کە بچن کیشەکانیان بە عەشایەری و وەک کێشەی شەخسی چارەسەر کەن 

 … ونکە لە دادگا و یاسا بی ئومید دەبنچ

” دواتر و لە کۆتاییدا ڕێگای هەموومان دیاریی دەکات و نیشانمان دەدات کە دەڵێت : 
نمان كۆتاییهات مهتهش، كه و شوێنهین، لهبكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه

 وهستپێبكاتهنوێ دهر لههر دێڕێكی نوێ و سسه م خاڵێكم بۆ دابنێت و بێتهبا هاوڕێكه
کاتێک سەردەشت ئەم قسەیەی کرد مەبەستی تەنها لەوە نەبوو کە ئێمە لە دوای  …” 

لە پاراستنی ئازادی رادەربڕین بکەین کە ئەمە زۆر موهیمە   تیرۆری ئەو بە تەنها باس
و دەبیت باسی کەین،بەڵکو مەبەستی ئەم پەیامانە بوو،ئەم خواستانەی خەڵک 

ەستی هەوڵدان بوو بۆ بەدەست هینانی مافەکان و خواستەکانی باوکەکان و بوو،مەب
دایکەکان و گەنجان و ژنان و ئەوانەی تاوانیان لی دەکریت، مەبەستی وەستانەوە بوو 
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بە رووی گەندەڵی و حوکمی بنەماڵەیی و عەشیرەتی کە هیچی تیا نیە بۆ 
 …کۆمەاڵیەتی وئابووری  خەڵک،مەبەستی ڕۆشتن بوو بە دوای بەدیهینانی یەکسانی

پرسیارەکەم ئەوەیە کە ئیمە کەمتر لەسەر ئەم پەیامانەی سەردەشت باس دەکەین لە 
یادەکانیدا و زیاتر باس لە تیرۆر و سەرکوتی ئازادیەکەی دەکەین .. لە کاتێکدا ئەو 
لە پێناو باشتر کردنی ژیانی خەڵک یان الیەنی کەم باڵو کردنەوەی وشیاری بە 

 !! شتر کردنی ژیانی خەڵک گیانی کردە قوربانی پێویستی با

پەیامی ئەمرۆی من ئەوەیە کە ئەم هوشییاریە بە نایەکسانی ، ئەم ڕەخنە قووالنە لە 
قڵشتی چینایەتی،لە دەسەاڵتی بنەماڵەیی و خیڵەکی،لە نایەکسانی هەمەالیەنە 

شێک بن لە ، بۆیە دەبێت ئەمانە بە  پەیامەکانی کاتی ژیان و زیندووێتی سەردەشتن
خەبات و کاری رۆژانەی ئێمە و بەوەش یادی سەردەشتیش زیندوو رادەگرین و ئەو 
پەیوەندیە توند وتۆڵە دەچەسپێنین کە لە نێوان قوربانیدانی سەردەشت بە گیانی 

 …خۆی و هەوڵەکانی چین وتوێژەکانی کۆمەڵگەدا هەیە بۆ باشتر کردنی ژیانیان 
نایەکسانیەکان لە نیو کیشمە کیشی   نەهێشتنی خەبات بۆ  دەبێت ئەوەش بزانین کە

هێزەسیاسیەکاندا بۆ دەسەالت نیە ، بەڵکو وا لە نێو خەڵکدا و لە نێو ریزی 
ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا بۆ ژیانێکی باشتر،ئەگەر دەمانەوێت پەیامی سەردەشت 

ن بەرینە پێشەوە ، نوقتە دانێێن و لە سەری دێر دەست پی بکەینەوە ، بە بڕوای م
دەبێت لەو جێگەیەی دەتوانین بڕۆین ئەم خواستانەی باشتر کردنی ژیانی خەلک 
بەرزکەینەوە و بە دوایدا برٶین .. ئەمەش لە رێگەی لە سەنگەری خەڵکدا بوونە ، 
نەک ملمالنێێ سیاسی نێو حیزبەکان بۆ بەشی دەسەاڵت لە چوارچێوەی هەمان 

ی خەڵک بۆ خەباتی پەرلەمانی بەرتەسک کردنەوەی خەباتی هەمەالیەنە …سیستەم 
و سیاسی تەنها دەتوانیت ئەم سیستەم و دەسەاڵتە جێگیر تر کات نەک ڕیشە کێشی 

 کات .

 

 ٤/٥/٢٠١٤ 
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 سەردەشت هەرەدم لە گەڵمانە

 

 :ئەکرەم عبدوال

ئێمە هەرکات یادی 
ئەکەین،هەرکات وێنە و 
نووسیەنەکانی دەبینین،هەر 
کات گوتە و قسەکانی ئەو 
ئەبیستین وا هەست ئەکەین 
سەردەشت هەردەم لە گەڵمانە و 
چاوەرێی نووسینێکی تری 
ئەکەین،ئەو کاتەی هەواڵی 

کوشتن و تیرۆرێك دێ بە گوێمانا،هەرکات سووتانی کتێبێك لە هەر شوێنێكدا 
ستین کاتێك باسی ئازدی و سەربەستی ئەکەین سەردەشتمان ئەکەوێتە بیرو ئەبی

 چاوەڕێ قەڵەمەکەی ئەکەین.

لەو تەمەنە کورتەی ژیانتا لە هەڵوێستی جوامێرانە و لە  .. لە نووسین و قسەکانتا
 ناو زانکۆو هاوڕێکانتا فێری خەباتی ژیان و بێدەنگ نەبونت کردین.

وو دزینی نانی مندااڵن و هێرشی ناڕەوا نەبوو تاوانی بردنی سامان نەب .. تاوانی تۆ
تۆ تەناهاو تەنها خەوبینین و فەنتازیای خەیااڵوی و فکر و بیر و ئەندێشەی 

 ئینسانێکی جاو نەترس و خۆنەویست بوو.

ئێمە کاتێك ناوەکەی سەردەشت ئەبیستین سومبوڵێک پڕ لە ئازادی وێنا ئەکەین، 
سەربەستی ئەبینین تەنانەت لەشکڵ و شێوەی ئینسانێك پر لە ئومێد و تینوی 

شەهیدبوونی ئەو سەردەشتە فێری وانەی ئازایەتی و تێکۆشان و بەردەوام بونت کردین 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1251
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دڵنیابە ئێمە خاڵێك دائەنێین و جارێکی تر لە سەری دێڕەوە ئێمەش دەست ئەکەین 
 .. بە نووسین و لەم تاوانە بێدەنگ نابین

 

04/05/2014 
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شەهید )سەردەشت عوسمان( بووە خەتێکی سوور دوای ئەو هەموو خەتە 
 سوورەکانیش کاڵ بوونەوە

 

 :شوان عوسمان

ر ساڵ لە پایتەختی هەرێمەی بەر لە چوا
کوردستان لەناو جەرگەی )هەولێر(دا تاوانێک 
ئەنجام درا،کە تاوانێکی ئاسایی 
نەبوو،هەروەها کوشتنی کەسیکی ئاسایی 
نەبوو، ئەو راستە کەسێکی ئەدیبی گەنجی 
دڵناسک بوو ویستی لە رێی پەخشاننامەیەکی 
دڵداریەوە دەردی دڵی بێ ئازادی خۆی 

م ئەو پەخشاننامەیە بووە دامرکێنێت، بەاڵ
بە داخەوە لەو  ..کارتی وەفاتنامەکەی

هەرێمەی کە دێتە سەر مافی مرۆڤ و دیموکراتی 
و ئازادی و یەکسانی هەموو سیاسیەکان وپارتەکان لە هەموو کەس لە هەموو 
ئاشتیخواز و دیموکراتیخوازێک،ئاشتیخوازتر و دیموکراتیخوازترن،کەچی لەسەر 

خشاننامە و هۆنراوەدا پێیان هیچ نییە کە )ئینسانێک( لەناو یەک نامە و یەک پە
ببەن، ئەوان کە سەردەشتیان بە رۆژێکی رووناک لەبەردەم زانکۆدا گرت و بە شەقە 
خستیانە ناو النگرۆزەرەکانەوە،خەلک کوێر نەبوو کەڕ نەبوو هیچ نەبینێت و هیچی 

ەر شتێک کە ئەوان بە سەردەشت راستە لەس ..گوێ لێ نەبێت و هیچ پێ نەزانێتەوە
شەڕەف و گوناهێکی سیاسی دادەنێن، ئەنجامی داوە سزا دراوە،بەاڵم سەردەشت بووە 
خەتی سوور بۆ سەر هەموو گەنج و رۆشنبیر و رۆژنامەنووسێک کە لەمەودوا بیەوێت 
قسە بکات و وزمان هەڵبڕێت،هەروەها دوای سەردەشت هەموو ئەو خەتە سوورانەی 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1206
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ەو )سوور( بوون کاڵ بوونەوە ئێستا هەموو کەس ئەو خەتانە کە بەر لە رۆیشتنی ئ
دەبەزێنێت،کەوابوو بە کوشتنی )سەردەشت( زمان هەتک نەبوو قسە تەواو 
نەبوو،نارەزایی بەربەست نەکرا،ئەوانەی بە توندوتیژی و بە کوشتن دەیانەوێت 

)موبارەک(  دەسەاڵت بگرنە دەست،نەزانن نازانن ئەوەی ئەوان دەیانەوێت بۆ )سەدام( و
 …زۆر دیکتاتۆری دیکە نەچووە سەر چۆن بۆ ئەوانەوە دەچێتە سەر.…و و )قەزافی(
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 ربڕینرادهو ئازادی م ڵههیدی قهشت شهردهسه

 

  :عارف ستاره

 نووس لهشتی رۆژنامهردههید سهشه*
و سۆزی پاكی  ستهه له لێوانلێوه یدا كهكهنامه

و نرخ بۆ ژیان و به و تێزی جواننجێتی گه
بێت ماوین ده ی كهو شوێنهتا ئه“تی نوسیوویه

نمان مهته ش كهو شوێنهین، لهبكه قسه
و م خاڵێكم بۆ دابنێتهاوڕێكهكۆتاییهات با 

ست نوێ دهر له و سهری دێڕێكی نوێسه بێته
 نوێوهله ڵێم ئێمهاڵم من دهبه* .”وهپێبكاته

نگی زواڵڵی دهبه و، كهی ئهئازادیخوازه و میراتهر ئهسهڵكو لهبه وهینهست پێناكهده
كی دارهدوای تهبین،له وام دهردهش كرد بهو گیانی بە نرخی خۆی پێشكهجاڕی بۆ دا

سیمبۆڵی مێژووی ئازادی شت بوو بهردهڕۆین،سهده وهو سۆرانه وی ئهكهكاروانه
تێڕوانینێكی و تێكۆشان بهخۆڕاگری له ش پڕهم مێژوهتای ئهرهربڕین، سهو رادهمڵهقه

شیان شكاند. له م كاروانههی ئو رێچكهوه یان بۆ نووسینهوان مانیفیستۆكهنوێ،ئه
 كرێنهو دهكرێن هید دهنووسان شهو عێراق، رۆژنامهستینلهو فهك ئێران واڵتانی وه
 ستیار یان بهواڵێكی ههكاتی رووماڵی ههكان،لهو حیزبییهسیاسی یرانهقوربانی قه

ی ووی شاراوهل یان ئاشكرا كردنی رگهت به و پرسێكی تایبهدواداچوونی كێشه 
ت خزمه ڵكی خستۆتهو خهفیڕۆداوه  تی بهو داهاتی میللهسامان ڵ كهندهرپرسێكی گهبه
و وه ترسیهمه وتۆتهكه نووسانهو رۆژنامه، ژیانی ئهوهكانی خۆیهتیهتایبه ستهبهمه
و ڕوی ئازاروا رووبههكرابێت،ئهید نهشه وهشهاڵتهسهو دهرپرسو بهن ئهالیهر لهگه
و م تیرۆرتادا دووچاری ئهرهسه له واڵتانی رۆژئاوا كه .وهتهتی كراونهحمهزه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1037
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و كاندون كانی مرۆڤ رایچڵهمافه به نامرۆییه م كرده، ئهوهتهبوونه فتارانهره
مانی رلهتا پهبوون،ههنگ نهو بێده ستی پێكردوهت دهزایی میللهو نارهخۆپیشاندان

ركردنی یاسای داكۆكیكار بۆ پاراستنی گیانی ده به یان ناچار كردوهكهواڵته
ر گیانی سه ستدرێژیی كردبێتهده نێك كهو الیهسر كهو سزادانی هه نووسانرۆژنامه
رێمی هه ركردنی یاسا لهبێگومان ده* .گشتی تا هاواڵتیانیش بهو ههنوسانرۆژنامه

ری سهچاره نها ناكاتهته ن بهی ئێمهكهرێمهی ههی وێنهرانهڤهو دهو ئهستانكورد
و دڵسۆزی پاراستنی گیانی و پڕ رۆڵ بێتجێكار كارانی جێبهبێت الیه،دهكهكێشه

 ڵگهكانی كۆمهو توێژهتیتایبه نووسان بهو رۆژنامهگشتی هاواڵتیان به
بێت، ی ههوهمانیش توانای لێپرسینهرلهو پهجێ بكاتێبهیاسا ج خۆیانهربهبێت،سه

ز ر كاغهسهله میشهرێمی كوردستاندا یاساكان ههك ههوشێكی وهرهر نا له گهئه
و  و سزادانهیدكردنشه* .بێتر نهسهیان لهنیانهدهر فشاری مهگه،ئهوهمێننهده
شت عوسماندا ردهنووس سهتی رۆژنامهیهساكه نووسان لهالماردانی رۆژنامهپه
و وە دواوه م ناكشێتهڵهی قهئازادیخوازه وتهم ره،ئیدی ئهلووتكه یشتهگه

،تا یهم راستیهكی ئهیهڵگهنگ نابین بهمپینی بێدهتا ئێستا كه ،كهوهڕێتهناگه
ی سایه له وهداخهبه .انیانكركهیاندنی ئهجێگهت بۆ بهو حكومهمانرلهناچاركردنی په

 لتوورێك،كهكه و خوێن رشتن بۆته كرێتهید دهنووس شهاڵتی كوردییدا رۆژنامهسهده
پڕ  ڵێن،جام كهو پێیان دهڕێتپهراده دهبه م كردهدژی ئه ڵك لهواوی خهته رۆژێك به
و رێزگرتن تنیهدهمهوو له بێت یان راڵت ناچار دهسهش دهو كاتهڕژێت! ئهبو لێی ده

ن، بكه كشهو پاشهڵبژێرێتم ههو دیموكراسیی بكات،یان رێگای دووهمڵهئازادی قه له
و چاالكی فشار ر بهگهمه حاڵهرێمدا مههه می سیاسی لهش بۆ سیستهكهردوو رێگههه

 كه سیاسییه لتورهكهم شت قوربانی ئهردهناچاریان بكات. سه بێت،كهجۆراو جۆر نه
 ڵگهو كۆمهڵگرن یان مافی تاككورسی هه ست لهو دهوه خۆیدا بچێته به یهئاماده نه

ڵ گهی لهڵێك گۆڕانی تازهنووس كۆمهشتی رۆژنامهردههیدبونی سهن، شهكهقۆرخ نه
شاری  ی لهیههورگه و خۆپیشاندانه وهو كۆبونهك ئهیهێنێت، وهو دهخۆیدا هێنا

تی یبههه مهدا ببینرێت، ئهو ئاستهله مجارهكهاڵتی پارتیدا یهسهژێر دهله ولێرداهه
و ،خۆپیشاندانوهقییهولێردا تهو چاالكانی ههنجناو گهشت بو لهردهی سهكهتێكۆشانه
و دژی كوردستاندا رێمیكانی ههو ناوچهم شاررجهسهكان لهكهر یهسهله چاالكییه

كان و توێژهتمیلله نگیهو كۆ دهمجار بوو، بهكهنووس یههیدبوونی رۆژنامهشه
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هیدبونی شه .ربڕینهكۆتكردنی ئازادی راده ك گوتار بن كهو یهوهدۆزێك كۆبكاتهله
ناو كی لهك گوتاریهو یهنگی و كۆده وهنووسێك كۆیكردینهك رۆژنامهشت وهردهسه

وام ردهو بهپاراستن ، بۆیهرێمدا دروستكردوهی ههوهرهو دهرێمنووسانی ههرۆژنامه
كانی كیهرهسه ركهئه له كێكههیدانیتر، یهو شهشت ردهی سهكهر رێچكهسهبوون له

ت، وڵ بدرێهه هاتووه وهرای من كاتی ئه هلی، بهو ئهنووسانی ئازادیئێستای رۆژنامه
دروست بكرێت، بۆ  و شێوانهر شتێكی لهك یان ههندیكایهفیدراسیۆنێك یان سه

یار بین، و تهساز  میشهی ههوهنووسانی ئازاد،بۆ ئهرۆژنامهو داكۆكی لهوه كۆكردنه
و ی ئهوهنووسان، بۆ ئهرێگای رۆژنامه ی دێنهنگیانهو ئاستهی ئهوهڕوبونهرووبهله

تی تایبه هلی بهنوسانی ئهنێوان رۆژنامهك لهیهئێستا تاراده ی كهنگیههكۆد جۆره
بۆ  یهك ههو هاو بیرییهو جێگهستبكرێت،شوێن بڕیارو هه، فراوانتر بكرێتیههه

هێز كردنی و بهزیاتر راهێزان بێتهده یهوهم گرد كردنهئه پێموایه* .یانوهكۆكردنه
م كهبێت، یهو دانانی پێنگاوی گرنگ دهبێك بۆ داكۆكیو موخاتهئازادنوسانی رۆژنامه

ناوی لێ  كه و جۆرهر شتێكی تری لهیان هه ڵهم فیدراسیۆن یان كۆمهبڕیاری ئه
مان، رلهپه نگ نابین بێت بهمپینی بێدهی كهی لیژنهو پێشنیارهیاندنی ئهبنرێت، گه

هید ی شهچلهله ربڕین بناسێنرێت، كهزادی رادهرۆژی ئا به 5/5/2010رۆژی كه
 .شتدا پێشنیار كراردهسه
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 دادگا و تیرۆر

 

 بەکر عوسمان:

لەم ماوەیەوە زۆر شت لەسەر دەزگای دادوەری 
باسکرا. گوترا ئیتر و داگاکانی کوردستان 

دادگاکان شوێنی سزادانی تاوانباران نین. 
دادگاکان پێشانگایەکی جوانکاری مۆدێرنەن بۆ 
مەکیاژ و دەمامکدانی سیمای بکوژانی 
رۆڵەکانمان. دادگاکان شوێنی بە قارەمان و 
پاڵەوانیکردنی بکوژانی کوڕەکانی ئێمەن. 
دادگاکانی کوردستان شوێنی شۆرینەوەی 

 ی بەرپرسان و دەسەاڵتدارانی کوردستانن..تاوانەکان

ڕاستیەک هەیە پێویستە بگوترێت، دادگاکان لە کوردستان شوێنی ئەنجامدانی 
تاوانکاریە. شوێنی ئازاردانی قوربانی و مەحکومکردنی تاوانلێکراو و قوربانیەکانە. 
شوێنی تۆڵەکردنەوەی دەسەاڵتدارانی کوردستانە لە قوربانی و خانەوادەی 

نیەکان. دادگاکان سەپاندنی حوکمی دڵڕەقانەی دەساڵتدارانی کوردستانە بەو قوربا
کەسانەی ملکەچی هەڕەشەکانیان نابن. دادگاکانی کوردستان شوێنی تیرۆرکردنی 
کەسایەتی و مێژووی ڕۆڵە تیرۆرکراوەکانی ئێمەیە. دادگاکانی کوردستان یەکێکە لە 

 ان.ناوەندی فتوای بێدادی و بێمافی خەڵکی کوردست

دەزگای دادوەری کوردستان، ناوەندێکە بە دەست حیزبە دەسەاڵتدارەکان بۆ کایەی 
سیاسی و تاوانکاری. دەمێکە چکۆلەترین ئومێد الی خەڵکی کوردستان بەو دەزگایە 
نەماوە، یەکالکردنەوەی هیچ مەسەلەیەکی جدی لەو دەزگایە بەڕێوەناچێت و هیچ 

 مافێک لە داگاکان بەدەست نایەت.
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ایەک دۆسیەی خنکانی قائیمقامەکەی لە زیندان ون بکات. دادگایەک کارنامەی دادگ
گەندەڵی پارێزگاکەی بە لێبوردەیی ببەخشێ. دادگایەک لەسەر ڕەخنە و نووسین 

ساڵە دۆکۆمێنتی  ٣ساڵ زیندانی بۆ کەمالی سەید قادر بدات. دادگایەک  ٣٠بڕیاری 
زەکەیەتی نەتوانێ دەستی بۆببات. لەسەر مێ ٢٠١١بەڵگەی کوشتنی خەڵکی مەدەنی لە 

دادگایەک لەسەر ئاشکراکردنی گەندەڵی و باڵوکردنەوەی بەڵگەی گەندەڵکاری، کارزان 
کەریم و سەید ئەکرەم بە چەندین تۆمەتی بێبنەما تاوانبار بکات و زیندانییان بکات. 
 دادگایەک لە دۆسیەی تیرۆری سەردەشت عوسماندا سیناریۆیەکی وا نمایش بکات لە
قوتوی هیچ عەتارێکدا نەدۆزرێتەوە. دادگایەک بۆ ماوەی پێنج مانگە تۆپتۆپێن بە 
دۆسیەی تیرۆری کاوە گەرمیانی و خانەوادەکەی بکات. دادگایەک لە دۆسیەی کوشتنی 
رۆژنامەنووسان کاری شاردنەوە و پەنادانی تاوانباران و تیرۆرستان بێت. دادگایەک 

کەی دادگایە و بۆچی باشە؟ بەدوای دۆسیەی  بڕیارەکانی سیاسی بێت. ئیتر ئەوە
 سۆران و سەردەشت و کاوە دەزگای دادوەری لەسەر چ پرسێک کار دەکات؟

دادگاکان ئێستا دەورەیەکی تازەیان دەستپێکردووە، دەورەی تۆقاندن. دەورەی 
بەکۆمیدی کردنی دۆسیەکان. دەورەی کردنەوەی ئۆفسێک لە هەر بنکەیەکی پۆلیس بۆ 

سان و هەڵسوراوانی مەدەنی. دەورەی کپکردنی دەنگە ناڕازیەکان بە یاسا. رۆژنامەنوو
دەورەی ڕاپیچکردنی هەر کەسێک ڕەخنە و ناڕەزایەتیەکانی بەیان بکات. دادگاکان 

 دەوری ئەو ڕەقابەیە دەبینن هەموو بیرێکی زیندوو دەخنکێنێ.

ان، سەردەشت شوبات، سۆر ١٧لە زۆربەی دۆسیەی تیرۆرەکانی کوردستاندا، دۆسیەی 
و کاوە و ئەوانیتر، کێشەی نەبوونی بەڵگە و زانیاری و نادیاری تۆمەتبار و تاونباران 
نییە. بەڵکو کێشەی سەرەکی دادگاکان و نەبوونی دەزگای دادوەری سەربەخۆ و دادگای 
بێالیەنە. تاوانەکانی نێو دادگاکان لە دۆسیەی تیرۆرەکانی کوردستان لە تاوانی 

ر نەبووە. هەر ئێستا ئەو تۆپ تۆپێنەی بە خانەوادەی کاوە گەرمیانی کوشتنەکان کەمت
 دەکرێ تاوانێکی گەورەی نێو ئەو دەزگایەیە بە ماف، مرۆڤ، ئازادی و قوربانی.

دەڵین میژوو دووجار خۆی دووبارە دەکاتەوە، جارێکیان تراژیدی و جاری دووەم 
ترژیدیایە بۆ خەڵک و  کۆمیدی. مێژووی دەزگای دادوەری کوردستان، هەر ساتێکی

هەر سیناریۆیەکی کۆمیدیایەکی ئەوەندە بێتام و قێزەونە کەس پێکەنینی پێ نایەت. 
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هیچ کات دادگاکان مێژووی ڕاستەقینەیان تۆماری نەکردووە، مێژوو لەالیەن 
بزووتنەوەی ئازادی و بەرقەرارکردنی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی تۆمار دەکرێ. مێژووی 

ەو کەسانە تۆمار دەکرێ کە دەزگای دادوەری ئێستای کوردستان کوردستان لەالیەن ئ
 و دەسەاڵتەکەی دادگایی دەکەن.

 ٢٠١٤ئەپریلی 
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 4 ی لقیكهشت و لیژنهردهی سهكهلیژنه

 

 فەرەیدون عارف:

ژێر فشاری رێم لهرۆكی ههناو سهی بهمهو دهئه
 له وهكی كارتۆنی بۆ لێكۆڵینهیهقامدا لیژنهشه

هیدی خوێندكارو چۆنێتی تیرۆركردنی شه
شت عوسمان( پێكهێنا ردهنوس )سهرۆژنامه
شت ردههید سهكی شهند رۆژێك برایهپاش چه

و  وهكشایه كهژنهلی ندام بوو لهئه كه
تێكی هیچ مصداقییه یهو لیژنهئه یاند،كهرایگه
 .نییه

ی ئاراسته به كهیزانی كاری لیژنهچوون ده 
چاوی رای گشتی و  كردن و خۆڵكردنهواشهچه

بوو وه،ئهیهكهیسهكردنی كهرخۆنهدهبه دیزه
 ی كاكهكهتیرۆركردنه بوو لهمتر نهسكانداڵێك بوو هیچی كه كهنجامی لیژنهدواجار ئه

ر چی و چۆن رفێنراو سهبڕیاری كێ و لهزانین بهموومان دههه كه.شتردهسه
و ر ئهرامبهبهزایی لهنگی ناڕهده و كات كهئه .هیدیان كردشه ترین شێوهدڕندانهبه

 كهنجامی لیژنهئه لهرگرییان كان بهپارتییه بڵندتر بوو، ئیتر زۆرێك له سكانداڵه
كی سووك و درۆیه له جگه وهئه یانزانی كهباشتر ده ئێمه كاتێدا خۆیان لهكرد لهده

 4م لقی ردهی بهسیناریۆكه له وهی لێكۆڵینهلیژنه مڕۆش كهئه .پیس شتێكی تر نییه
ی)پدك كهرهنوێنه ی كهوهڵ ئهگهی ئاشكراكرد،لهكهوهنجامی لێكۆڵینهراپۆرتێك ئه به

بایكۆتی  شت ئازایانهردههید سهی شهك براكهك وهدا نهكهوهكاتی لێكۆڵینه(پێشترو له
چی دوای ئاشكراكردنی ، كهبڕیوهرنهكیشی دهزاییهڵكو هیچ ناڕهكرد، بهی نهكهلیژنه
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رزوو زانن ههخۆیشیان ده اڵم چونكهبه .نجامهو ئهڵێت ناڕازین بهدێت و ده كهراپۆرته
 .ری ناڕۆنسهن و زیاتر لهوتۆی پێنادهكی ئهگرنگییه ، بۆیهشف بووهیان كهكهستهده

 لە پەیجی تایبەتی نووسەرەوە
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پێنووسە کوژراوەکان: سەردەشت عوسمان، سۆران مامە حەمە، بەکر 
 عەلی، عبدالخالق معروف

 

لە کوردستان،خوێنڕێژان 
ەاڵم بێشومارن،ب

بازرگانانی خوێن و 
خوێنفرۆشان لەوان 

 .زیاترن

دەکرێ پێنووس 
بسوێ،کورتبێتەوە یا 
بشکێندرێ، بەاڵم مەگەر 
هەرچی کاربۆن و بەردی 

ڕەش و خۆشاوی ڕووەک و کانزای ژێر زەوی هەیە لەناو ببەیت، کە پێنووس نەمێنێ. 
ەخت و تاڵ و دەکرێ پەڕە سپیبێتەوە،تەڕبێ یا بدڕێندرێ، بەاڵم مەگەر بەرگی در

شیتاڵی هەرچی ڕووەکی سەر زەوییە لەناوببەیت، تا پەڕە نەمێنێ. دەکرێ نووسەر 
ماندووبێ، بووەستێ یا بکوژرێ، بەاڵم مەگەر هەرچی ژن و پیاوی ئازا و ئازاد و 

 .ئازادیخوازە لەناو ببەیت، تا نووسەر نەمێنێ

، بە مەرجێک؛ کەوتبنە لە یاری کۆنکەندا،چوار کارتی لێکچوو دەستێکی بەهێز پێکدێنن
الی هەمان کەس. لە کوردستان،گیانبەخشان )شەهیدان( وەک کارتی کۆنکەن 
بەکاردێن،بەاڵم هەر کارتەو لە دەستێکدا،هەردەستە و کارتی خۆی دژی دەستەکەی تر 

 .بەکاردێنێ
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وا دیارە داکۆکیکردنی ئێمەی کورد لە ئازادی،بە هەموو جۆرەکانییەوە،تەنیا کارتێکی 
 .ە دژی کارتەکانی بەرامبەر دەریدەخەین و هیچی ترتربێ ل

ئەو مرۆڤە الیەندار و حزبییەی ئەم وێنانە پێکەوە دەبینێ،ناتوانێ نەک بێتە سەر 
جادە،یا تەنانەت تووڕەشبێ، بگرە ناتوانێ تەنیا الیکێکیشی بکات، چونکە ئەگەر 

یەتی یەکێکیان بەدەستی ئەو پارت والیەنەی نەیاری پارت و الیەنەکەی خۆ
ئەو  .کوژرابێ،ئەوا ئەوەی تەنیشتی بەدەستی هاوپارت و سەرکردەکەی خۆی کوژراوە

پارت و الیەنانەی ئەم قەڵەمانەیان کوشت، هەرچەندە دژی یەکترین، هەمان بنەمایان 
 .هەیە: دژە ئازادیی

وا دیارە منی مرۆڤی کورد کە داکۆکی لە ئازادی دەکەم، تەنیا مەبەستم ئازادی خۆمە. 
 .ش لەو کاتەدا مەبەستم لە ئازادییە بە گشتی، کە دژایەتی ئازادی دەکەمتەنیا

هەر کەسێکت بینی یەکێک لەم وێنانەی بە تەنیا بەکارهێنا، یا بە تەنیا بانگەوازی 
بۆ یەکێک لەم گیانبەخشانە کرد و دانی بەوانیتردا نەنا، بزانە وەک کارتێکی سیاسی 

سە پیسترین و درۆزنترین و ناڕاستترین و بزانە ئەو کە .بەکاریهێناوە و هیچی تر
ئەو کەسە خوێنفرۆشێکی پارتباز و الیەنگر  .دڕندەترین و قێزەونترین بەرژەوەندکارە

 .و کۆیلە و، دەروێشی خوێنڕێژەکەیەتی و هیچی تر

عبدالخالق: سەرانی ئێستەی ئیسالمییان فەتوایان بۆ دەرکرد و هانی الیەنگرانیان دا 
سۆران و  .ەرمانی سەرانی ئەوسای یەکێتی و ئەمڕۆی گۆڕان کوژرابەکر: بە ف .بیکوژن

 سەردەشتیش: لە پارتی بپرسن لیژەنەکەی سەرۆک لە لێکۆڵینەوەدا گەیشتە کوێ؟

دوو الیەنە بااڵدەستەکەی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن،لە هیچدا هاوشێوە و هاوڕەوشت 
 .نەبن،لە خوێندا هاوتاوانن

الیکەکاندا دەبینن ئەم واڵتە چەندە مرۆڤی ئازا و ئازاد و بە کەمی ژمارەی شەیر و 
 .ئازادیخوازی کەمە. چەندە مرۆڤی کۆیلەی حزبی و چەواشەکراوی خەسێنراوی زۆرە
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 سەردەشت عوسمانخەونێک هاوشێوەی خەونی 

 

 :المی خۆشكههیهنه

ست خولیای یاقوتی ڕۆحتان بسپێرنه ده
ن به فسوناوی،نیگاتان بكهیاڵێكی ئهخه

وه رن با پێكهڵ نیگای مندا و وههاوڕێ لەگه
كانی ونهشنی خهونێك چهونێك ببینین،خهخه
ی كه بۆ ونانهو خهشت عوسمان لهردهسه
و وه، لهمێننههون دكو خهمیشه وههه
یه ئیتر دوای بینینی وانهی كه لهونانهخه
ونمدا من له خه  !بێتت نهوهڕانهودای گهمه
وه مهكان كۆ بكهواوی وێنهڕێم تا تهگهده

كان و بێ كان، ئاوارهواوی قوربانیهی تهوێنه
كان نینی دایكهكان و به یاقوتی فرمێسكی خوێهیدهی شهكان، وێنهر و شوین بووهسه

نگاڵ ر ڕوخساری مندااڵنی چیای شهم و به تۆزی سهكهقاپێكیان بۆ دروست ده
سوتێنێت و دەمانباتەوە ناو ر ئێسك دهمگین كه مرۆڤ تا سهی خهك له وشهیهملوانكه

عوتی پێ دروست وه تاكو كارت پۆستاڵێك یان كارتێكی دههۆنمهكان دهناخی ئازاره
واوی م. بڕیارم داوه تهوره پێ بانگهێشت بكهكی گهوانی، بۆ میوانیهم تا كو میبكه
ی نیشتمانم ر چوار پارچهكان هی ههرۆكی گشت حیزبهم سهكان بانگهێشت بكهرۆكهسه

كان نفالهكان، ئهواوی قوربانیهی تهو بڕیار وایه بۆ پێشوازیكردن لێیان به وێنه
م رجهم و سهكهو باكوور وڕۆژئاوای كوردوستانهشت ڵبجه و سەردهكانی ههشیمیایه

واوی قوربانیانی ی تهها وێنهروهكان، به بێ جیاوازی و هههیدانێ گشت حیزبهشه
واوی به جێماوانی دا بانگهێشتی تهونهم خهله .ڕازێنمم وهكهڕی ناو خویی ماڵهشه
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واوی دایكانی م، تا تهكهش دهشهم و بانگهكهكان و شیمیایی كراواكانیش دهنفالهئه
نجه سوكاری گهها كهروهشدار بن،ههڕی ناوخۆش بین بهقوربانیانی شه

ت عوهشت عوسمانیش دهردهكانیش كه كوژران و دایكی كاوه گەرمیانی و سهشیوعیه
چووه دایكی كاك سمایلی ڵێم كه بێت ئا، تا له له بیرم نهم وبه دایكیشم دهكهده
ڕی براكوژی واوی دایكانی قوربانیانی شهن تهری له الیهیش به نوێنهمزههه

م كان به دهرۆكهموو سهونه بۆیه ههخه مهئه .مكهاڵتێش بانگهێشت دهڕۆژهه
موشیان ن، بۆ ڕێزلێنان له ههسند دەكهم پهكهتیهعوهوه دین و دهمهكهبانگهێشته

وز و شین و سپی و لۆگوكانیان به سوور و سه رد وواوی ئااڵێ حیزبەكان به زهته
م كهنێم و داوا دهم دادهكهڕاستی ماڵهتێش له ناوهبهك سهواسم و یهڵدهمدا ههكهماڵه

ڵ خۆیان ره خوێناوی لەگهڤهم دهكانی ئهكانی ڕۆڵهی ئاواتهگبهكان كه ههله دایكه
ی كه گیانیان له وانهواوی ئهئاواتی ته یگبهكه، ههتهبهینه ناو سهبهێنن تا بیخه

ی كه هیوا و بڕواكانیان پێچایه ناو وانهواوی ئهختكرد،تهپێناوی جیهانێكی باشتر به
مفۆنیای ڕووی ژیان و به سهفسوناوی و بهكی ئهیهندهخهردهی ئاڵتونی زهچوارچێوه

رینی نیشتماندا ستێنی بهه بهكان لپۆلی گواڵڵهندی شهههدهی داڵوا و بهبلوێری شنه
یان م خاكهی زامداری ئهستهتی جهریائاسا به خوینی خۆیان تینویایهزه

یامێكیان وێڵی ئاسۆدا و پهی كه ماچیان له تهوانهوای ئهك له ناوی تهیهگبهشكاند،هه
پێچا  سیتڵهئهم شنی دوێردێكی دهسیم،چهی نهوین له پریسكهاڵتنی خۆری ئهبۆهه

وین و ی ئهك له هاژهیهمفۆنیای تاڤگهتاكو مێرگی شینی ئاسمان بكێڵێت و به سه
ی وانهواوی ئهوه. له ئاواتی تهبۆجیهان بچڕێته” ر مانی ههنۆته“كان ئامانجه مرۆییه

ویستی،تاكو ڕوباری خۆزگه نه گوڵزاری خۆشهكه مردن،تاكو جیهان بكه
ن، بیخرۆشێنن و ماچی ڕۆژێكی نوێ بسپێرنه نوێر بكههكان جارێكیتر زڵپڕوكاوههه
ڕێن و ڵبگهتاودا ههد بااڵی ههكان،تا بااڵ بكێشن و به قهمای باڵندهنگی سهس ئاههده

یێنه یامی ژیان بگهر له تروپكی ئاسمان بسوون بۆ دووباره له دایك بوون،تاكو پهسه
كانی ی ئاواتهشهم وواڵته. به چهمێژو ئه كانیمناكترین كۆاڵنهترین و خهوازهرتهپه
هێڵی دروست كراو له ن و به ڕهكهوان دایکانی دڵبریندارم لێواری ئااڵكان كون دهئه

میشه لكێنن و شیعرێكی جیاوازتر له ههوه دهساوه ئااڵكان پێكهحهلێكی نهئاواتی گه
نده وهسات ئهوكارهسات تا ئهارهم كودای ئهنده خوێناوییه مهڵبهم مهله .وههۆننهده

م له نوێترین دهم ،بۆیه بڕیار ئهست پێ بكهبێت دهكورته كه نازانم له كوێوه ده



 سەردەشت عوسمان

386 

 

ن شكۆكانی نیشتمانم. به خێرهاتنیان مە خاوهكهست پێ بكەم،ڕوو دهوه دهساتهكاره
كانی ؟ له پرسیارهیه یان نا ند پرسیارم ههڵێم، لێم ببورن من چهڵێم و پێان دهپێ ده

س كرد دهی دهكه له ئێمه ٨ی مانگی ٩دیه كه له ئاكسیونی ڕۆژی نجه ئیزو ژنه گهئه
دی ی كه ئێمه ئیزوهر ئهپاراست ئایا له بهتان نهیپرسی بۆ چی ئێمهو دهم،ئهكهپێ ده

ی كهركردووه؟ ڕاستهی دهكشهرمانی پاشهیویست بزانێت كه كێ فهو دهبوین ؟ ئه
سیتریشن،بۆم جێ پرسیاره و پرسیارانه پرسیاری منیشن،پرسیاری زۆر كهئازیزانم ئه

توانین نگاڵ بپارێزین چۆن ئهك شهبێت شاریك وهمان نهو توانایهر ئێمه ئهگهئه
م كه ئایا كهین و بیپارێزین؟ پرسیار دهخۆ بكهربهشه بۆ كوردوستانێكی سهبانگه

وتی مزگه ٥٢٠٠س له باشووری كوردستان كرێت ئاگادارن كه بهئاگادارن كه چی ده
وتانه زانكۆتان دروست بكرایه و م مزگهی ئهر به جیات نیوهپرسم گهلێیه؟ لێیان ده

د یان پێ بدرایه كه فێر ببن شایهختهو بهموو ئهكان ههتیه ئایینیهمایهڵواردنی كهبێ هه
م كهبویایه پرسیار دهكان نهكان و موسڵمانهئیزدییهینی ی ئێستا له بهم بۆشاییهئه

كان، ڵهی ههوهزانین و له دووپات كردنهك له خوێن،له نهد درێژایی مێژویهبه قه
ن كه باران كچی كانتان ببستن و وێنای بكهس بۆ كاتێك چاوهڵێم تكایه بهپێیان ده

ست داوه منداڵی كانی لەدهچاوهر تیشكی ڕۆژ ی كه له بهو منداڵهیه، كه ئهئێوه
كرێت،كچان و ی كه له بازاڕی موسڵ بازرگانیان پێ دهو ژن و كچانهیه، كه ئهئێوه

ور ر و دوایی به تهكرێته سهستدرێژیان دهو كچانه كه دهن كه ئهژنانی ئێوه
س ی بهكهواوی خێزانهی كه له تهو باوكهن كه ئهكرێن كچی ئێوهپارچه دهپارچه
اڵمم خۆ وهوجا به كاوهیه پێم خۆشه ئهوه، باوكی ئێوهتهشێك وێنەی بۆ ماوهباوه
وه ڵه،گشت ئااڵكانیان پێكهكان دایكی بارانیشیان لەگهدا دایكهو كاتهوه ...لهنهبده

زار قوربانی یان ههی دهی خوێنی دڵ و به ناسۆری برینی تازهلكاندووه و به خامه
ركه تنی به دزی له پشت دهوڵه و تاوان و ڕێككهك له ههشی زامی مێژویهنگاڵ كه ئێشه
 .هیدان كردووهواوی شهستیان به نوسینی ناوی تهوه، دهكاتهنوێر دهكان زهستراوهبه

 …كان هیچ ناڵێنرۆكهنگن, سهكان بێدهرۆكهسه

گی خۆین و ئێستاش نهنگ، ڕك ڕهبن به یهواوی ئااڵكان دهزۆری پێ ناچێت كه ته
 نوسراوه...هیدیتر ماوه كه نهزاران شهناوی هه
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ڵ مستێك له خۆڵی گی بانه له گهیاڵمدا مستێك له خۆڵی سلێمانبهلەناو دنیای خه
ولێر و هاباد و مستێك له خاكی سولیمانی و ههڵ مستێك له خاكی مهدیاربكر له گه

ك یهزرگهوێ نهنگاڵ و لهچیای شهبم بۆ ده. …بجه و كۆبانی و قامیشلیڵههه
كانیان ریمی بۆ گڵكۆی ڕۆڵههای كهی كه دایكانی فیلمی چیای سپی تهوهوە بۆ ئهمهكهده
ر ڕۆژێك گهكو ئهن،تاوهموان لێرهین ههم شینه لێره بكهرن با ئهڵێم وهڕێن،دهگهنه
ره له ره ئێره وهم وهورهگه ڕا پێی بڵێمربازی وون گهر گۆڕی سهفدێك هات بۆ سهوه
مبارترین ی تراژیدیا و ناسۆری خهرچاوهی خویناویترین و سهم چیایه نمونهر ئهسه

ره ئێره به بێ دوو دڵی نووسراوه. وه مهردهم سهتی ئهوڵهلێكی بێ دهكانی گهچیروكه
كا ش دهسی دابهاڵتی نوبڵی بێكهش كه خۆدا خهو كاته*  ئه ١ت دانێ تاجه گوڵینه

وی بكه و چاومان لێ بكه، ره ئێره نیگات نهسته وهبهكانت مهڵێم خودایا چیتر چاوهده
سات رگهسی و بۆ مهم جیهانه بۆ بێ كهیه لهنهایه شازترین نمونهم چیایه زۆر تهئه

سات و رگهاڵتی مهی خهبه لێزگهی خودایا دوو دڵ مهڵكوژی،ئهسات و كۆمهو بۆ كاره
 *٢م چیایه. ردنی ئهسیت ببخشه به گهبێكه

نوس واڵێك له كامەرانی ڕۆژنامهرێ ههرۆك له بیرم چوو لێت بپرسم ئهڕاستی سه
ته ساریژ م میللهرگیز زامی دڵی ئهڵێم من پێم وا نیه ههكم ده* به هاوڕێیه٣هەیە ؟ 

ڵێ هاوڕێ وه ؟ دهایی ببێتهم مرۆڤانه ئاسی چاوی ئهببێت، بڵێی چیتر ژیان له ڕۆچنه
كان رۆكهبێت سهنگدان دهدێت كه كاتی ده كاتهوخۆ، زۆری پێ ناچێ ئهت مهفهخه

ن كهكانیش بانگهێشت دهشیرهرۆك خێل و عهوه و سهڕازێننهك دهیهفرهجارێكیتر سه
شه نیش بانگهاووجا ئهدیش پوست و موقامیان پێ ببخشن ئهن و شایهكهاڵتیان دهو خه

مه چیرۆكی میژوی بژێرین ئهڵدهرۆكانه ههم سهر ئهڕۆین و ههمووان دهن و ههكهده
وه شتێكی تازه گرت ئهرنهمان له هیچ شتێكی وهك كه هیچ كات وانهیه، مێژویهئێمه

ش ك له تاوان كه ئێمهد بااڵی مێژویهر لێو،تاڵ به قهكی تاڵمان هاته سهیهنیه! بزه
كی فارسمان دا بیری هاوڕێیهم كاتهنازانم بۆ له .ترنجته داشی شهتیایدا بوینه

كرد كانمان دهون و ئاواتهوه به بیرم دێت ڕۆژێك میوانمان بوون باسی خهوتمهكه
یە ئاواتێكی ر كام له ئێمه بۆی ههرن با وا بزانین كه ههكێك به شۆخی وتی وهیه
كه ئاواتێكیان خواست ر یهیه؟ دانیشتوان ههئاواتێكتان هه بێت و پیێ بگات، ئێوه چهه

خۆیه كاتێ كه ربهشت به من، من وتم كه ئاواتم كوردستانێكی ئازاد و سهو كه گه
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ر لێو ك له سهیهشت كه ئاواتی خۆی باس بكات به بزهمان گهكهی هاوڕێ فارسهرهسه
 گات .ی نهكهواتههیه هیچ كات به ئاخوازم كه نهووتی من ئاواته

 شێوبدواڵ پهئاماژه به شیعری مامۆستا عه -١ .

 سئاماژه به شیعری مامۆستا شێركۆ بێكه -٢ .

ی كه نووسهو ڕۆژنامهویستی،ئهی خۆشهرهیكهری ماچی پهجم داهێنهكامران نه -٣ .
 .سیری داعش و میدیاش هیچ باسێكی لێ ناكاتئێستاش ئه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

389 

 

 

 

 شت عوسمانردهسه

 

 :بدواڵوشیار عه

م گوزارشتێك بێت كهویستم ناونیشانی وتاره
ی بۆنی كهمهڵهی قهو الوهبااڵی بوێری ئه پڕ به

كی بێ ئامانی لێدێت تیهی ئازایهناسههه
 …وهمدۆزیهك ئاگر، نهك ئاو وهوهبێگومان 

مینیاندا دوا هه له وهندین گوزارشتم سڕیهچه
شت ردهك خۆی )سهی وهكهر ناوهسهنها لهته

مو هه و له، چۆن ناوی ئهوهعوسمان( گیرسامه
گوتت  و ئیدی كه و پڕ ماناترهتی ئهسفی ئازایهكان بۆ ناساندن و وهگوزارشته

نگ م،بێدهڵه،قهتی،وشهئازادی،ئازایه عوسمان واتا وتوته شتردهسه
ربازبون بینین و دهوتی نهشكهئه له وهرهده كاندا، هاتنهگژ بته به وهبوون،چونهنه
ك چۆن شت عوسمان وهردهسه …زۆر زۆری تریش …وتنندی نهكۆت و به له

ك خۆی ر چی وهگه، ئهمردنێكی جوانه نیو خاوه ورهكی گهمریهبۆ نه گوزارشتێكه
می دیسان دری سووركردنی دهساتی تیرۆر و غهاڵم كاره، بهتراژیدیه داوایكردوه

ناوی ئارامی واڵت پێمان مو جارێك بهی ههو دروشمهبۆ ئه شهكی رهمێژویه
ق ناحه ێنی بهدر و خودوای غه وهدیسانه كه یهوهش خراپتر ئهوهله …وهفرۆشنهده

ستی دادگا، ده یاندنی تاوانباران بهگهرپرسان لێی و نهنگبونی بهرژاوی سۆران و بێده
كانی ربارهوت و دهشكهكانی ناو ئهخنكاوه ناسهیی و ههكانی كۆیلهنگهده وهدیسانه

 ك وشههی نگ نابین(( پێویست بو بڵێن ئێمهڵێن: ))بێدهڵێن: بۆ دهسوڵتان پێمان ده
باشترین دۆخدا  ن یان لهك خوێنی سۆران بزری بكهخۆتان وه رمون ئێوهناڵێین و فه
ی قینهچ هێزێكی پاراستنی راسته ن و بڵێن ئاگادارن ئێمهبكه كی بۆ ئامادهسیناریۆیه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1051
http://www.sardasht-osman.org/ku/wp-content/uploads/2014/08/hoshyar-abdulla.jpg
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كات نگ نابین، تا تاریكی ئۆغر نهبێده كان زیندوو بن ئێمهشتهردهتا سه …ینئێوه
دان سه له ، ئێمهی ئێوهمهكرهك مهماف نه بێتهر دایسێت، تا ئازادی نههه وشهمۆمی 

ین ئازادی، كهكانی داهاتوشمان هاوار دهوهروی نهگهخۆپیشاندانی تردا پڕ به
م نین دروست بوبێت، كه وهئێوه له ترسێك نیه وشه ! ترس له …ئازادی …ئازادی

ی ئازاكانی واڵت ترساون و نووكی خامه ی لهژانهو دیكتاتۆر و خوێنرێئه
مو توانن ههن ئهر توانیتان ئاسمان داگیر بكهگهبیشكێنن، ئه شیانتوانیوهنه
شتوانن ئه وهیاڵی ئازادیخوازانهناو خه ر توانیتان بچنهگهن، ئهكانیش داگیر بكهڵهقه
كان كورده شتهردهددای سهحهته پڕ له یاڵ و رۆحیاڵم تا خهس هیچ بڵێت،بههێڵن كهنه
 …گرمق دهشااڵوی وتن و هاواری حه ر بهبتوانێت بڵێت: من به بن هیچ هێزێك نیههه

، نی كورتهمهیان خۆماڵی، ته مێك بێت هی بێگانهدهر ناو سهزوڵم و زۆر هی هه
راستیدا  ی )نا( لهوشه گرتنیهێند نه ڵك و بهیی خهی توڕهوهخوێندنههاربون و نه
ی خۆمم كهساڵه 5 هاره كوڕه اڵت،بهسهخۆشی ده، نهخۆشیهی نههێنده بێباكی نییه

نینم هات پاش تا پێكهرهخۆشم! سهنه هاریت؟ وتی: ئاخر،چونكه وت كوڕم بۆ هێنده
ی كهتهحاڵهبۆ  ند نا لۆژیكیهی كوڕم چهمهی حهكهستام و وتم: پاساوهك وهیهماوه

 .خۆشننه ، هاربوون، چونكهاڵتدارانی كورد راستهسهبۆ دۆخی ده خۆی، هێنده
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 کى عادیالنهشت؛ دادگایهردهسهونى خێزانى خه

 

و دادگایکردنى بکوژانى  ستگیرکردنساڵیادى تیرۆرکردنیدا،جارێکى تر داواى ده له
 .کرێتشت عوسمان دهردهنووس سهرۆژنامه

 :ندهێمن مامه

م کهمان داواکارى یهشت عوسمان، ههردهى سهکهڕبونى پێنج ساڵ، خێزانهدوایى تێپه
و ڵ ئهگهوان لهى بکوژان،ئه؛ دادگایکردنى عادیالنهیهیان ههکهتیرۆرکردنهرۆژى 
 .بێتیان زیاتر دهکهستدانى کوڕهدهمى لهساڵیش خهدا ساڵ بهخواسته

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1163
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1163
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شی زمانی ئینگلیزی و خوێندکاری دوا قۆناغی بهنوسشت عوسمان، رۆژنامهردهسه
م ردهبهله 2010ولێر،ساڵى ههله دیناڵحهزانکۆی سهکۆلێژی ئاداب بوو له

 5/5 و دواى دوو رۆژ، لهرفێندرا وهناسراوهسێکی نهند کهن چهالیهیدا،لهزانکۆکه
شت ردهتیرۆرکردنى سه .وهموسڵ دۆزرایهستراوی لهقۆڵبهی بهکهرمهمان ساڵدا تههه
ند رۆژێک دواى چه ندهرچه،ههوهکرێتهیاد ده ى سااڵنهو روداوانهله کێکهیه

نجامى اڵم ئهپێکهێنرا،به کهڕوداوهله وهى لێکۆڵینهى لیژنهکهتیرۆرکردنه
و وهتکرایهره وهنوسسانیشهو رۆژنامهىکهسوکارهن کهالیهکان لهوهلێکۆڵینه

 .بووکو تیرۆریست ناوبراشت وهردهڵێن سهوان دهکو ئهوه سیناریۆ ناوبرا،چونکهبه

شت تیرۆر ردهسه پێنج ساڵه وهڵێت ئهشت عوسمان،دهردهشدار عوسمان،براى سهبه
وان بۆ ئه که،کۆستهبوایهو ئازادیخوازان نهنووسانر دڵسۆزى رۆژنامهگه، ئهکراوه

 دواى پێنج ساڵ،ئێمه»هاواڵتی وت شى بهوهئه .بوورترو قورستر دهترو کاریگهورهگه
و بێت بکوژان ده، کهیهشتمان ههردهى سهکهم رۆژى تیرۆرکردنهکهداواکارى یهمان هه
ن دادگایى و بێالیهکى عادیالنهم دادگایهردهبهین لهکهپشت تیرۆرکردنهى لهوانهئه

 .«بکرێن

 رێم پێکیهێنا، تیرۆرکردنىرۆکى ههسهى کهیهو لیژنهى ئهوهنجامى لێکۆڵینهپێى ئهبه
نجامى شت ئهردهسوکارى سهاڵم کهسێک،بهستۆى کهئه شت عوسمان خرایهردهسه

 .وهتکردهیان رهکهوهلێکۆڵینه

و شت ردهر دادگایکردنى بکوژانى سهسهسوورین له ئێمه»شدار عوسمان وتى به
وسانى ئازادیخواز نوى رۆژنامهرهتۆقێنه اڵتهسهو دهاڵم تا ئهن،بهوهپشتیهى لهوانهئه

 یسهم کهئه میشهاڵم هه،بهتهحمهزه مهر حکوم بێت ئهسهنگى ئازاد لهو کپکردنى ده
 .»وهمێنێتهیى دهکراوهبه الى ئێمه

یی خنهو نووسینی رهتندین بابهو تیرۆرکردنی چه شت عوسمان، پێش رفاندنردهسه
 میدیاییه ندهتان نوسی،پاش تیرۆرکردنیشی ناوهرێمی کوردسستانی ههدهر کاربهسهله

 تهو بابهبۆ نووسینی ئه وهڕاندهیان گهکهکان هۆکاری کوشتنهو جیهانیهناوخۆیى 
 .ربڕین ناویان بردی ئازادی ڕادهقوربانی رێگهو به ییانهخنهره
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شدارى هیچ نیت بهشت ناتوارده،دایکى سهکاتێکدایهى لهکهمساڵ یادى تیرۆرکردنهئه
رى دڵ( نتهى )سهخۆشخانهنهله ى دوو مانگهراسیمێک بکات،ماوهو مه چاالکى

 .ژێر چاودێرى پزیشکیدایهو لهرى دڵى بۆ کراوه رگهشتهنه

شت ردهڵ دایکى سهگهله ى قسهکهساڵیادى تیرۆرى کوڕههاواڵتی ویستى له 
ى دایکم سێوه ى دوو مانگهماوه»سیکرد شدار عوسمان باک بهاڵم وهبکات،به

و چاودێرى ژێر وردبینى و تائێستا له ى دڵى بۆ کراوهورهکى گهریهرگهشتهنه
 .«س بیبینێتڵێن نابێت هیچ کهکان ده، پزیشکهپزیشکیدایه

وتنى خۆشکهشتى براى هۆکارى نهردهستدانى سهدهمى لهخه شدار بڕواى وایهبه
 .تىدایکیه

بوو بۆ  ورهشت کۆستێکى گهردهمى سهاڵم خه،بهوهنهمهته دایکم چۆته راسته»وتیشى 
شى باوهو لهو شهخێوبکاتتى منداڵێک بههامهو نهژارىههساڵ به 23 و،دایکێک کهئه

زانکۆ ى لهکهڕێببکات کوڕهو چاوه چێشتى بۆ دروستبکات و ئێواره وێنێتخۆى بیخه
ڕفاندنى ى دواى دوو رۆژ لهکهرمهبکات،دواتریش تهو خواردنى بۆ ئامادهوه بێته

 .»تهحمهزه وه،ئهوهشارێکى تر بۆ بێتهله

ی شهڕهههله وهندیداری ئاگادارکردبوهیوهسانی پهی کهوهله شت عوسمان، جگهردهسه
رگێکی کانی کردبوو مهبکوژهى لهئاشکرا داواکانیدا بهنوسینهکێک لهیهکوشتن لێی، له

 .ى بێتتراژیدیاکه ی ژیانهو شایستهخشنی پێببهکهژیانهبه شایسته

 رێمهرپرسانى بااڵى ههى به، قسهران کردوهشتى زیاتر نیگهردهى سهى براکهوهئه
 .نکهو مافى مرۆڤ دهباسى دیموکراسىى واڵت کهوهرهدهله

و باسى دار بکرێتو بریقهى باققسه وهرهدهناکرێت له»ڵێت هشدار عوسمان دبه
کى و خێڵهیىماڵهر حوکمى بنهسهگرتن لهخنهر رهسهناوخۆش لهدیموکراتى بکرێت، له

و تیرۆر کراوه مهحهوت ساڵ سۆرانى مامهحهبوو به مهنوس تیرۆربکرێت،ئهرۆژنامه
اڵم تائێستا ، بهتیرۆر کراوه دوو ساڵ کاوهبه و بووشتردهپێنج ساڵ سهبوو به
 .»وهکانیش نابینرێنهبکوژه
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 بوو قسهشت کاتى نهرده،باوکى سهوهیهکهرهخۆشى هاوسهنهرقاڵبونى بههۆى سهبه
 .بۆهاواڵتی بکات

شت ردهى یادى سهکهشوێنى رفاندنهمین ساڵیادى تیرۆرکردنى لهپێنجه، له5/5مڕۆ ئه
 .وهکرێتهنى دهدهو چاالکوانى مهنوسک رۆژنامهیهن گروپى زارو ژمارهالیهله

 ئێمه»هاواڵتی وت ، بهکهرى یادهندامى گروپى زارو رێکخهر، ئهنوهژار ئههه
ى و شوێنهو لهوهینهدهڵدههه یهم دۆسیهمین ساڵیادى، جارێکی تر ئهپێنجهله

، وهخوێنینهکیش بۆ رایگشتى دهیهیاننامهو بهوهینهکهشت دهدهرى یادى سهکهرفاندنه
 .«ینکهشت دهردهى سهقینهستگیرکردنى بکوژانى راستهجارێکی تر داواى ده

مانمان رلهو ئاسایشى پهى ناوخۆدا لیژنهکهیادهمساڵ لهئه»ها وتیشى روههه
و داواى دادگاییکردنى بێتده وهیهبارهوى توندیان لهوان قسه، ئهبانگهێشتکردوه
 .»وهنهکهشت دهردهى سهقینهبکوژانى راسته

هەروەها بڕیارە لەسلێمانیش کاتژمێر چوار لەقاوەخانەی کلتوری ساڵیادی 
 .تیرۆرکردنی شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسمان بکرێتەوە

رز نگی بهدهبهاناسان و یاسو چاالکواناننوسانرۆژنامه پێنج ساڵه ندهرچههه
کی یهوهلێکۆڵێنهو کرێتستی پێنهستی دهشت عوسمان دهردهیسی سهن، کهکهداواده
و بکوژان راپێچی دادگا خۆدا بۆ بکرێتربهکی سهی دادگایهچوارچێوهی لهنانهبێالیه

 .کان داخراوهمنیهزگا ئهالى دهله کهاڵم دۆسیهبکرێن، به

ت باره، سهوهیویست ناوى باڵوبکرێتهنهولێر کهئاسایشى گشتى ههک لهیهرچاوهسه
ستگیرکردنى پێى یاساو دواى دهبه»هاواڵتی وت شت عوسمان، بهردهى سهدۆسیهبه

 .»داخراوه ئێستا الى ئێمه م دۆسیهو دادگاییکردنى، ئهىکهبکوژه

شت عوسمان ردهتیرۆرکردنى سهبه بوو که سهو کهحمود، ئههیشام مه
ى شت ئامادهردهى سهماڵهاڵم بنهدادگاییکرا، به ندهرچهتبارکرابوو، ههتۆمه

 .بوننه کهچونى دادگاییهڕێوهبه
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 دادگا، چونکه تهچوینهو تائێستا نهنیه کهتبارهتۆمهئاگامان له»شدار عوسمان وتى به
شتى ردهسه تى کهو خۆشى وتویهزانیوه شت نهردههبکوژى سمان بهسهو کهئه
 .»کوشتوهنه

 سەرچاوە: سایتی هاواڵتی
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كانمان شت عوسمان, داواكارییهردهمین ساڵیادی تیرۆركردنی سهپێنجه له
 .بێتوام دهردهگۆڕ و بهنه

 

 

موو و ههشت عوسمان و دوای ئهردهنووس سهتیرۆركردنی ڕۆژنامه دوای پێنج ساڵ له
ڵی كانی كۆمهنووسان و رێكخراوهی ڕۆژنامهقامی كوردی و كایهی شهزۆره زاییهناڕه

كی یهناو لیژنهرباری دانانی بهرێمی كوردستان سهاڵتی ههسهچی دهنی،كهدهمه
ڵكوو ،بهوهر ئهك ههبوو، نهپێنه یسهو كهی بۆ ئهوهرهكالكهاڵمێكی یهوه، وهلێكۆلێنه

 شت بهردهو ناساندنی سه كهالڕێبردنی خودی تاوانهولێكی زۆردرا بۆ بههه
نووس كو ڕۆژنامهشت عوسمان وهردهی سهوهوڵی زۆردرا بۆ ئههه  !!تیرۆریست

ش زیاتر وهنووسان داببڕن، لهڕۆژنامه ی لههكسوكارهوڵدرا كهناسێنرێت،ههنه

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1173
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1173
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1173
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/Yadi_sardasht_Hawler.jpg
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ی چوارچێوه نووسان بكرێت و بخرێتهڕۆژنامه به كشهش درا، پاشهوهوڵی ئههه
بۆ  ورهكی گهیهكینهمه كردبوو، كه وهرزوو دركمان بههه ئێمه .كی خێزانییهكێشه

پاڵپشتی  به ڕ، بۆیهگه تهخراوه هوركردنی تاوانێكی وا گهفهو دواتر خهوه بچوككردنه
زیندوو ڕاگرتن و  وامبووین لهردهكان  بهئازادیخوازه نگهنووسان و دهڕۆژنامه

 درێنهكان دهقینهراسته ی تاوانبارهو ڕۆژهتا ئه یسهو كهی ئهوههێشتنه وهكرانهبه
كرد و حوكمڕانی كوردستانیان ده نیا دوو حزبر، تهوبهمهر پێنج ساڵ لهگهئه  .دادگا

موو هه رپرسیار بوون لهكران و بهده م دوو حزبهی ئهكانیش ئاراستهخنهموو ڕههه
 نگهڵ دهگههاوسۆزبوون له كانی دوێنێش، كهوا ئێستا ئۆپۆزسیۆنهكان، ئهتاوانه

وێت و ئۆباڵی كهر دهیان بهرپرسیارتییهو بهشێك لهمڕۆ بهكان، ئهناڕازاییه
ستۆی ئه وێتهكهو سۆران، ده شت و كاوهردهیسی سهكردنی كهرخۆنهدهبهدیزه

 ئێمه .یهندامییان ههاڵت ئهسهكانی دهموو كایههه وان ئیستا لهئه وانیش، چونكهئه
ژی م ڕۆكهكانی یهمان داواكارییهكان، ههئازادییه رگری لهرێكخراوی زار بۆ به له

كی یهپێكهێنانی لیژنه له بریتییه ، كهیهم ساڵیادمان ههكهی و یهكهتیرۆركردنه
كی دادگاییه تباران لهخۆ و دادگایی كردنی تۆمهربهنی سهالیهنی فرهبیالیه

 رمیانیگه شت و سۆران و كاوهردهڕۆحی پاكی سه ساڵو له ..خۆداربهسه

 كان ئازادییه هرگری لڕێكخراوی زار بۆ به

 

5/5/2015 
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 ی کرایەوەكهشوێنی رفاندنهشت عوسمان لهردهیادی تیرۆركردنی سه

 

بوانی ئامادهو بهتراسیمێكی تایبهمهبه 10:30كاتژمێر ( ٢٠١٥\٥\٥ممه،رۆژی)سێشه
ی تیرۆركردنی مانتارێك،یادی پێنج ساڵهرلهند پهو چهو رۆشنبیرانچاالكوانان

كان شاری رەجوانهیمانگای هونهم پهردهبهشت عوسمان( لهردهنووس )سهرۆژنامه
و ت راسیمێكی تایبهمهبه 10:30( كاتژمێر ممهرۆژی )سێشه .هەولێر کرایەوە

ی مانتارێك،یادی پێنج ساڵهرلهند پهو چه و رۆشنبیران بووانی چاالكوانانئامادهبه
ر یمانگای هونهم پهردهبهشت عوسمان( لهردهنووس )سهتیرۆركردنی رۆژنامه

 .كان کرایەوەجوانه

لەپێنجەم ساڵیادی  ڕێكخراوی زار بۆ بەرگری لەماف و ئازادییەكانی ڕۆژنامەنوسان،
تیرۆركردنی ڕۆژنامەنووس )سەردەشت عوسمان( لە شوێنی ڕفاندنەكەی لە هەولێر 
گردبونەوەیەكی ئەنجامدا و تێیدا ڕایگەیاند، تا ئەوكاتەی ئەنجامدەرانی ئەو تاوانە 

 .دەدرێن بە دادگا، ئەو كەیسە بە زیندویی دەهێڵینەوە

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1208
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/5yamin-salyad.jpg
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وە، دوای پێنچ ساڵ لە تیرۆركردنی لەبەیاننامەیەكدا ڕێكخراوی زار ڕایگەیاندو
ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان و دوای ئەو هەموو دەنگە ناڕازییەی شەقامی كوردی 
كایەی ڕۆژنامەنووسان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی،دەسەاڵت سەرباری دانانی 
لیژنەیەكی بەناو لێكۆڵینەوە هیچ وەاڵمێكی پێ نەبوو بۆ كەیسەكە و هەوڵیشیدا كە 

 .ەكە بەالڕێدا بباتكەیس

ئەوەشخراوەتەڕوو، ئێمە زوو هەستمان بەوە كرد كە تاوانێكی لەم شێوەیە هەوڵدەدرێ 
بچوكبكرێتەوە،بەاڵم بەپاڵپشتی ڕۆژنامەنوسان و دەنگە ئازادیخوازەكان بەردەوام 
بووین لەهێشتنەوەی ئەو كەیسە بەزیندویی و تا ئەوكاتەی تاوانبارانی ڕاستەقینە 

 .ادەدرێن بەدادگ

ئەمڕۆش ئەو سێ هێزەی پێشتر ئۆپۆزسیۆن بون ئۆباڵی  :ڕێكخراوی زار ڕاشیگەیاندووە
دیزەبەدەرخۆنەكردنی كەیسی سەردەشت و سۆران و كاوە دەكەوێتە ئەستۆیان،بۆیە 
داوای پێكهێنانی لیژنەیەكی سەربەخۆ و بێ الیەن دەكەین بۆ بەدادگایەكردنی 

 .تۆمەتباران

برای سەردەشت ووتەی بنەماڵەی پێشكەشكرد و  الی خۆشیەوە بەشدار عوسمان
ڕایگەیاند، دەسەاڵت بەناوی شەڕی داعش و بونی مەترسی داعش پاساو بۆ مانەوەی 
خۆی دەهێنێتەوە، یەكێك لەبەڵگەكانیشمان تیرۆكردنی سەردەشتە كە لەبەردەم 

 .كۆلێژەكەی خۆی و لەبەرچاوی خەڵكەوە ڕفێندرا و تەرمەكەشی لەموسڵ هێنرایەوە

وتیشی، ئەوانەی ئەو تاوانەیان ئەنجامداوە نەیانویستوە شاراوە بن بەڵكو 
ویستویانە لەسەر تەختی سەرۆكایەتی دابنیشن و بڵێن ئێمە دەسەاڵت جێناهێڵین و 

 . هێڵی سورین

 

 سەرچاوە: لڤین
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دەقی راپۆڕتی ئاژانسی ئەنادۆڵ لە پێنجەمین ساڵرۆژی تیرۆری 
 سەردەشت عوسمان

 

 

 شت عوسمانردهی سه”تیرۆركردن“ولێر.. ساڵیادی هه

چوو، رێوهشت عوسمان، بهردهنووس سهكردنی رۆژنامه”تیرۆر“مین، ساڵیادی ێنجهپ
كو یاسا وه“نێت یهگهمانی كوردستانیش رایدهرلهپه ی مافی مرۆڤ لهرۆكی لیژنهسه

ولێر شاری هه ( له٢٠١٥\٥\٥یانی رۆژی سێشەممە)بهرله سه .”جێ ناكرێتخۆی جێبه
 شت عوسمان،لهردهنووس سهی رۆژنامه”تیرۆركردن“یادی مین ساڵی پێنجهبۆنهبه
ن الیهله كهراسیمهمه .چووڕێوهراسیمێك بهكان مهجوانه رهیمانگای هونهم پهردهبه

شت ردهسوكاری سهكان(، رێكخرا بوو كهئازادییه رگری له)رێكخراوی زار بۆ به

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1290
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1290
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ی ستهری دهنووسان و نوێنهرۆژنامهمانتاران و رلهپه ک لهیهعوسمان و ژماره
 .ی بوونرێمی كوردستان ئامادههه خۆی مافی مرۆڤ لهربهسه

یسی كه له“یاند ئانادۆڵی راگه شدار عوسمان بهشت عوسمان، بهردهبرای سه
ڵكی ئازادیخوازی كوردستان، و خه الی ئێمه كهیسهشت عوسمان خۆش نابین،كهردهسه
خۆ و ربهكی سهدادگایه شت لهردهی بكوژانی سهوكاته،تا ئهوههێڵدرێتهدهی كراوه به

 .”نگهسزای خۆیان دهن بهبێالیه

ولێر ی شاری ههورهقامێكی گهنێو شه ئاشكرا له شت بهردهبكوژانی سه“گوتیشی 
 .”یانكردنه وهداخهاڵم بهئاسانی ئاشكرا بكرێن،به كرا بهر زوو دههه رفاندویانه

 له“یاند ر رایگهمانی كوردستان، سۆران عومهرلهپه ی مافی مرۆڤ لهرۆكی لیژنهسه
ها بڕیاری روهجێ ناكرێن،ههك خۆیان جێبهیاساكان وه وهداخهرێمی كوردستان، بههه
تبارانیش تۆمه وهڕێتهن ماف بگهی ماف بۆ خاوهوهن، بۆ ئهش نادهخۆیانهربهسه
 .”نسزای یاسای بگهبه

 و شەهید كاوه مهحه شت و سۆرانی مامهردههید سهسوكاری شهكه ڵێن بهبه“گوتیشی 
ین،هیچ وهكانیانهیسهشوێن تاوانباران و كهبه ین كهدهی شوبات دهڤدههیدانی حهو شه

 .”نجامئه تهیشتوونهگهنه یسانهو كهكێك لهیه

كی یهین لیژنهدهوڵدههه“شكرد وهی بهمافی مرۆڤ ئاماژهی رۆكی لیژنهسه
و یسی ئهین، بۆ كهدواداچوون بكهی بهوهین،بۆ ئهمانی دروستبكهرلهی پهوهلێكۆڵینه
ر گهنووس ئهرانی تیرۆركردنی رۆژنامهنجامدهی تیرۆر كراون،ئهنووسانهرۆژنامه

 .”پشته اڵتی لهسهده وهرێت، ئهو سیناریۆی بۆ دروست بك وهدۆزرێنهنه

دین بوو رۆژی اڵحهشت عوسمان، قوتابی كۆلێژی ئادابی زانكۆی سهردهسه
ی كهنزیك كۆلێژه ولێر لهههله  كدارك چهیهن ژمارهالیهله 4/5/2010
 یكه،تا ئێستاش دۆسیهوهدۆزرێتهمووسڵ ده شاریله یكهرمهدواتر ته رفێندرێت،ده

 .وهتهكراوهكالنهشت یهردهسه
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 وهداخهبه“شینی گوتی: د گۆمهمهخۆی مافی مرۆڤ محهربهی سهستهبێژی دهگوته
ڕووی پێشێلكاری كان، رووبهواڵ و رووداوههۆی رووماڵی ههنووسان بهرۆژنامه رۆژانه

ش می كوردستانیش بێبهرێ، بێگومان هههۆی راستگۆییان باجیان داوه، یان بهوهبنهده
 .”و پێشێلكارییانهله بووهنه

 ڵهنووسی مامهی كاری رۆژنامه35پێی یاسای رێمی كوردستان، بهههله“گوتیشی: 
پێی یاسای سزادانی عێراقی كان بهكاتی كێشهنووسان ناكرێت، لهڵ رۆژنامهگهله

 .”كرێندادگایی ده

پێنج مانگی رابردوو  شكرد لهوهمرۆڤ باسی لهخۆی مافی ربهی سهستهبێژی دهگوته
سااڵنی رابردوو راورد بهخات بهری دهكان، دهئاماری توندوتیژی و پێشێلكارییه

، هیوادارین یاساكان می كردووهكه نووسان، روو لهرۆژنامه ر بهرامبهپێشێلكاری به
مان و رلهبێت پهنیش دهرێمی كوردستاناوبانگی هه جێ بكرێن، بۆ رێزگرتن لهجێبه

 .”ربگرنند وههه نووسان بهی رۆژنامهركی پیشهرێم ئهتی ههرۆكایهت و سهحكوومه

 ئەمەی خوارەوە لینکی راپۆڕتەکەیە لەسایتی ئاژانسی ئەنادۆڵ

http://www.aa.com.tr/ks/news/504755 
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ساڵ لەرفاندن و تیرۆری سەردەشت عوسماندا دەڵێ  ٥لە لەندەن بەدوای 
 ننا بۆ رفاندن و تیرۆر لەکوردستا

 

ساڵ لەرفاندن و تیرۆری سەردەشت عوسمانی قوتابی زانکۆو رۆژنامەنوسدا  ٥بەدوای 
لەناوەڕاستی شاری هەولێردا، دەسەاڵتدارانی کوردستان هیچ لێپرسراوێتیەکیان 
نیشان نەداوە و وەک باقی کەیسەکانی تیرۆری سۆرانی مامەحمە و کاوە گەرمیانی و 

داتاشیوە و دادگا حزبیەکانیان بڕیاریان لەسەرداوە. چەندانی تیردا، سیناریۆیان بۆ 
خەڵکی کوردستان و بنەماڵەی سەردەشت عوسمان و هەموو خەڵكێکی ئازادیخواز 
لەدنیادا بڕیاری دادگاکانی دەسەاڵتدارانی حکومەتی هەرێم لەسەر کەیسی سەردەشت 

ڵكانی ئێمە خە .بەرەسمی ناناسن و دەبێ تاوانباران دەستگیر و دادگایی بکرێن
ساڵ  ٥ئازایخوازی لەندەن،کەتیرۆری سەردەشت عوسمان مەحکوم دەکەین و دوایی 

تاوانباران ئازاد دەسوڕێنەوە لەکوردستان، کۆبونەوەی ناڕەزایەتی بەڕێدەخەین، 
لەترافلگار سکوێر ناوەندی شار لەندەن، داواکاری بەشداری هەموو الیەک دەکەین، 

ەنگی هەزاران لەکەسانی ناڕازی لەجیهاندا، دژ بۆ ئەوەی دەنگی خۆمان بخەینە پاڵ د
بەسەرکوت و تۆقاندن و رفاندن و تیرۆر و سەرکوتی ئازادی رادەربڕین، داواکارین 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1180
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1180
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1180
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1180
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لەم رۆژەدا پێکەوە بین بۆ بەرگری لەئازادی رادەربڕین لەکوردستان بەدژی رفاندن 
  .وتیرۆر لەکوردستان

 ئێوارە ی ٦کاتژمێر  ٦/٥/٢٠١٥کات: چوار شەممە رێکەوتی 

 شوێن: ترافلگار سکوێر 

داواکارین لەهەموو الیەک کەهاوڕێیان و دۆستتانتان ئاگادار بکەنەوە بۆ بەشداری، 
 .کەبۆخۆی بەرگریە لەئازادی بیروڕاو ڕادەربڕین
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ساڵ تێپەڕبوون بەسەر ڕفاندن و تیرۆرکردنی  5بە بۆنەی سوێد:
زادیمان دەوێت، نەک سێبەری ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان ئا

 دیموکراتی

 

 

کۆمیتەی پشتگیری لە داواکاریەکانی خەڵکی  ٣/٥/٢٠١٥رۆژی یەکشەممە ڕیکەوتی 
کوردستان بەهاوکاری کۆمەڵەی هونەرە جوانەکەن لە شاری یۆتۆبۆری واڵتی سوید، 

ساڵ بەسەر ڕفاندن و تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنوس سەردەشت ٥بەبۆنەی تێپەڕبونی 
پانیلێک بۆ هەریەک لە )ئارام ئەحمەد ،ڕیبوار کەریم و کامەران ئیسحاق  عوسمان،

 (.سازکرد، لەژێر ناونیشانی ئازادیمان دەوێت، نەک سێبەری دیموکراتی(پەری 

سەرەتای پانێلەکە دوای بەخێرهاتن و ساتێک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدانی قەڵەم 
 یانیسەردەشت عوسمان ،سۆرانی مامە حمەم و کاوەگەرم

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1222
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1222
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فلیمێکی دیکۆمێنتاری لەسەر دۆسییەی ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان پیشاندرا، 
پاشان بەکر عوسمان برای سەردەشت پەیامێکی بەناوی خانەوادەکەیانەوە پێشکەش 

 :کرد وتی

ئەمرۆ دوای پێنج ساڵ لە تیرۆرکردنی سەردەشت، ئیتر دەڵێین دەسەاڵتی کوردی 
نی دەنگی ئازادی لە ناوەندی بڕیاردانی ئەو دەسەاڵتێکی مافیاییە کە بکوژا

دەسەاڵتەدان. هەربۆیە ئەو دەسەاڵتە کە بناغەکەی لە سەر تیرۆرکردن و کوشتنی 
دەنگی ئازاد و گەنجانی واڵت بنیاتنراوە، هیچ مەشروعیەتێکی نییە. دەسەاڵتی کوردی 

ڵکەوە مەشروعیەتی خۆی لە دادپەروەری،ئازادی و وەاڵمدانەوە بە خواستەکانی خە
وەرناگرێت. ئەم دەسەاڵتە لەسەر بنەمای کۆیلەکردن و بێدەنگکردنی کۆمەڵگای 
کوردستان خۆی بەرهەمدێنیتەوە. ئەو دەسەاڵتە لەسەر گەندەڵی و بەتاالنبردنی 
سەروەت و سامانی سەر زەوی و ژێرزەوی و ئاسمانی کوردستان درێژە بە بوونی خۆی 

عش و بە مەترسی داعش پاساو بۆ مانەوەی دەدات. ئەم دەسەاڵتە ئەمڕۆ بە شەڕی دا
خۆی دەهێنێتەوە. کە دەڵێین دەسەاڵت لە کوردستان بە بێدەنگکردنی کۆمەڵگا خۆی 
بەرهەمدەهێنێتەوە، یەکێک لە بەڵگە مەلموسەکانی بەردەستمان تیرۆرکردنی 
سەردەشتە. کە سەردەشت لەبەردەم کۆلیجەکەی خۆی بە بەرچاوی خەڵکەوە ڕفێندراو 

ەستەکەی لە موسڵ فڕێ درا، ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە مەبەستیان نەبوو پاشان ج

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/2.jpg
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ئەوان بۆ ئەوە ئەو تاوانەیان ئەنجام دا تاکو بەئاشکرا  .شاراوە بن و نەزانرێ کێن
بێنە سەر تەلەفزیۆن، بچنە هۆڵی پەرلەمان و لەسەر کورسی و تەختی سەرۆکایەتی 

بکەن و بڵێن: ئێمە ئەم دەسەاڵتە بۆ دابنیشن و هەڕەشە لە ئێمە و خەڵکی کوردستان 
کەسی تر بەجێ ناهێڵین. بۆ ئەوە ئەو تاوانەیان ئەنجام دا کە بە خەڵکی کوردستان 

 .بڵێن ئێمە بەدیلمان نییە و هێلی سوورین

 

 

دوابەدوای ئەوە،هەرسێ بەشداربواونی پانێلەکە)پانلیست( ئارام ئەحمەد و ڕێبوار 
کەریم و کامەرانی ئیسحاق پەری چوونە ناو باسەکانی خۆیانەوە، سەرەتا رێبوار 
کەریم لە رووی ئەخالقی کۆمەاڵیەتیی و سیاسیی و فەلسەفییەوە قسەی لەسەر چەمکی 

ەی کرد لە مێژووی مرۆڤایەتییدا و ئازادی کرد و باسێکی مێژوویی ئەم چەمک
شیکارییەکی وردی کرد بۆ قسە بە ناوبانگەکەی ڤۆلتێر کە دەلێت: هەرچەندە دژی را 
و دیدگای تۆم بەاڵم تا مردن بەرگری دەکەم لە وتنی تۆ. دواتر بە وردی باسی هەندێک 

ادی لە رای زانا و فەیلەسووفەکانی کرد لەسەر ئەو چەمکە و بەستێوە بە چەمکی ئاز

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/4.jpg
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لە کوردستاندا و هەروەها تۆلیرانس و دیمکوراتی کە چۆن دەسەاڵتی سیاسیی ئەم 
 .چەمکانەی شێواندووە

هەروەها ئارام ئەحمەد، باسی لەسەر چەمکی ئازادی وەک یەکیک لە پایەکانی 
فەلسەفەو بیرکردنەوەو تیرامانی مرۆڤ لە گیان لەبەرو بیرکردنەوەی مرۆڤ لە ئازادی 

ژیانێکی باشتر،لە خاڵێکی تردا خویندنەوەیەک بۆ ئەو وتارەی )من  بۆ بەدەستهینانی
عاشقی کچەکەی بارزانیم( کە سەردەست عوسمانی لەسەر تیرۆرکراو میژووی تیرۆر 
لەتەمەنی یەکیتی وپارتی چ لە شاخ و چ لە شار،دروستبوونی ئەوان لە میژوی کوردا 

ەسەدی نەیارانی خۆیان و وەک دوو هێزی دزە ئازادی و باوەر بوون بە تەسفیەی ج
 .خۆیشیان لە ناو یەکدا

پاشان کامەران پەری لە قسەو باسەکانی خۆیدا گوتی مەرگی سۆران سەردەشت و 
کاوەگەرمیانی چەندێک نەهامەتی بێت هێندەش خاڵی وەرچەرخانە بۆ ڕوبەڕوبەنەوەی 

دەستپێکە دڵرەقی وبێ باکی دەسەاڵتی فەرمانڕەوای کوردستان وەک وتی مەرگی ئەوان 
لە مێژوی بەدەستهێنانی ئازادی ئەم میلەتە !؟ لەپاش تیرۆری ئەمان چونکە هیچ 
پاساوێک نامێنێت بۆ هەڵبژاردنی ڕێڕەوێکی تر یان ئاراستەی سێهەم ، ئەوەی 
کەجێگەی داخە زۆرێک لەهاوپیشەکانمان کار لەسەر دۆزینەوەی ئاراستەی سێهەم 

ی دایت یان لەدژی ڕێگای ترو ئاراستەی دەکەن ، لەبەینی ئەوەی کە لەگەڵ ئازاد
سێهەم بونی نییە !؟ هەرکاتێکیش هەوڵتدا لەوبەینەدا یاری بکەیت و خۆت 
لەوبەرپرسیاریەتییە بدزیتەوە ، نمونەی ئەوگەندەپیاوە بۆرنە گرگنەت لێدەردەچێت 

 . کە ولیام رایش لە کتێبی گوێگرە پیاوای بچوک باسی دەکات

 .کرا بۆ گفتوگۆ و پرسیاری ئامادەبوان دوا بەشی پانێلەکە تەرخان
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ئەو دەسەاڵتە مەشروعیەتی نییە کە بکوژانی دەنگی ئازاد لە ناوەندی 
 !یدانبڕیاردان

 

 بەکر عوسمان:

لە پێنج ساڵ لەمەوبەرەوە لەسەر دۆسیەکانی 
کوشتنی دەنگەئازادەکان گەلێک ڕاستیمان چەند 
بارە جەخت کردۆتەوە. ڕوونمان کردۆتەوە کە 
بۆچی ئەو دۆسیانە بەئەنجامی خۆیان ناگەن؟ 
بۆچی تاوانباران داداگایی ناکرێن و بەسزای 

 یاسایی ناگەیەنرێن؟

بکوژەکانی سەردەشت و کاوە و گوتومانە 
سۆران لە کەس شاراوە نیین. ڕامانگەیاندووە 

کە دادگای سەربەخۆ لە کوردستان بوونی نییە و دادگاکان پارێزگاری لە بکوژانی دەنگە 
ئازادەکان دەکەن. ڕاشکاوانە گوتوومانە کە تیرۆرکردنی سەردەشت و دەنگە 

اوی ئامانجى سياسى و ماددی دەسەاڵتی پێن ناڕازیەکانی تر وەک تاوانێکی سیاسی، له
بێدەنگکردنی گەنجان و رۆژنامەنووسان و   سیاسیدا ئەنجامدراون. ئامانج لێیان

 .ترساندنی زۆرینەی خەڵکی ناڕازی کوردستان بووە

تائێرە زۆربەمان هاوڕاین لەسەر هەڵسەنگاندن و ڕونکردنەوەی ڕوداوەکان و 
 .ەرکوتگەرەکان لە کوردستاندائامانجەکان و یاریە سیاسیەکانی هێزە س

ئەمرۆ بەدوای پێنج ساڵ لە تیرۆرکردنی سەردەشت، ئیتر دەڵیین دەسەاڵتی کوردی 
دەسەاڵتێکی مافیاییە کە بکوژانی دەنگی ئازاد لە ناوەندی بڕیاردانی ئەو دەسەاڵتەدان. 
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هەربۆیە ئەو دەسەاڵتە کە بناغەکەی لە سەر تیرۆرکردن و کوشتنی دەنگی ئازاد و 
 .نجانی واڵت بنیاتنراوە، هیچ مەشروعیەتێکی نییەگە

ئازادی و   دەسەاڵتی کوردی مەشروعیەتی خۆی لە عەدالەت، دادپەرەوەری،
وەاڵمدانەوە بە خواستەکانی خەڵکەوە وەرناگرێت. ئەم دەسەاڵتە لەسەر بنەمای 
 کۆیلەکردن و بێدەنگکردنی کۆمەڵگای کوردستان خۆی بەرهەمدێنیتەوە. ئەو دەسەاڵتە
لەسەر گەندەڵی و بەتاالنبردنی سەروەت و سامانی سەر زەوی و ژێرزەوی و ئاسمانی 
کوردستان درێژە بە بوونی خۆی دەدات. ئەم دەسەاڵتە ئەمڕۆ بە شەڕی داعش و بە 

 .مەترسی داعش پاساو بۆ مانەوەی خۆی دەهێنێتەوە

ەهێنێتەوە، کە دەڵێین دەسەاڵت لە کوردستان بە بێدەنگکردنی کۆمەڵگا خۆی بەرهەمد
یەکێک لە بەڵگە مەلموسەکانی بەردەستمان تیرۆرکردنی سەردەشتە. کە سەردەشت 
لەبەردەم کۆلیجەکەی خۆی بە بەرچاوی خەڵکەوە ڕفێدراو پاشان جەستەکەی لە موسڵ 
فڕێ درا، ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە مەبەستیان نەبوو شاراوە بن و نەزانرێ کێن. 

ئەنجام دا تاکو بەئاشکرا بێنە سەر تەلەفزیۆن، بچنە ئەوان بۆ ئەوە ئەو تاوانەیان 
هۆڵی پەرلەمان و لەسەر کورسی و تەختی سەرۆکایەتی دابنیشن و هەڕەشە لە ئێمە 
و خەڵکی کوردستان بکەن و بڵێن: ئێمە ئەم دەسەاڵتە بۆ کەسی تر بەجێ ناهێڵین. بۆ 

بەدیلمان نییە و  ئەوە ئەو تاوانەیان ئەنجام دا کە بە خەڵکی کوردستان بڵێن ئێمە
 .هێلی سوورین

تیرۆری سەردەشت ڕووداوێک نییە گوزەرا بێت، تاوانێک نییە پێنج ساڵی بەسەردا 
ئەگەر وەک تاوانێکی دیاریکراویش بەو جۆرە بێت، بەاڵم  .تێپەڕی بیت و کۆن بووبێت

وەک بەشێک لە واقعێکی گەورەتر ڕابوردوومان نییە، ئێستامانە و بە داخەوە ڕەنگە 
ماوەیەکی تریش داهاتوومان بێت. تا ئەو کاتەی گەندەڵی و ناعەدالەتی و تا 

تااڵنکردنی قوتی خەڵک لەالیەن دەسەاڵتێکی خێلەکی و بنەماڵەیی لە کوردستاندا 
بەڕێوە بچێت، تا ئەو ڕۆژەی ئازادیە مەدەنیەکان لە کوردستان لەژێر ڕەشماڵی 

. تا ئەو کاتەی گەنجانی کوردستان پیرۆزیەکاندا بە داری هێڵە سورەکاندا هەڵدەواسرێ
بەنازەکان و “لە سەرەتایترین مافەکانیان بێبەش دەمێننەوە. تا ئەو ڕۆژەی 

لەتاو بێکاری و هەژاری لە پایتەختی کوردایەتی پەنا بەرنە بەر ” سەنگەرەکان
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ئاگرلەخۆبەردان و بە دەستی خۆیان گیانی شیرینی خۆیان دەکێشن. سەردەشت هەموو 
ەی لێ دەکرێ، ئیهانە دەکرێت، دەڕفێندرێت و تیرۆردەکرێ، هەر رۆژەی رۆژێک هەڕەش

 .سەردەشتێکمان تیرۆر دەکرێ

کۆمەڵگای کوردستان و ئازادیخوازان لەبەردەمی  .ئەم دۆسیە، دۆسیەیەکی سیاسیە
کۆمەڵگا ناتوانێت دەستبەرداری ئەو پرسە  .پرسی چارەنوسسازدا ڕادەگرێ

ێت و ناکرێت تەسلیمی ویستەکانی دەسەاڵتێکی چارەنووسسازەی ئایندەی بێت، ناب
 .مافیایی و تاوانکار و خوێنرێژ بێت

ئەم دۆسیە لەالیەن ئێمە و ئازادیخوازانی کوردستان بە کراوەیی ماوەتەوە، بە کراوەیی 
دەمێنێتەوە. ئەمەش یانی ئەوەی شەڕی ئازادیخوازانی کوردستان لەگەڵ دەسەاڵتی 

لێرەدا تەنها لەسەر دۆسیەی کەسێک نییە کە بە سیاسی بەردەوامی هەیە. باسەکە 
زوڵم کوژرا، باسەکە لەسەر ئەوەیە خەڵکی کوردستان لەسەردەشتدا چارەنوسی 
ڕۆڵەکانی خۆیان دەبیننەوە. باسەکە لەسەر ئەوەیە بێدەنگی لەم تاوانە، چارەنووسی 

. بۆیە سەردەشت دەبێتە ئەو وێنەیەی کە دەسەاڵت بۆ ئایندەی گەنجەکانمان دەیکێشێت
 .ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە کۆتایی پێ نەهاتووە و بەردەوامە و بەردەوام دەبێت

جارێکی تریش دەیڵێمەوە ئەو دەسەاڵتە مەشروعیەتی نییە کە بکوژانی دەنگی ئازاد لە 
 !ناوەندی بڕیاردانیدان

بەرز و بەڕێز بێت یادی سەردەشت عوسمان شکۆدارە یادی هەموو ئەو مرۆڤانەی لە 
 ژیان و عەدالەت و ئازادیدا گیان دەبەخشنپێناوی 

2015-05-03 
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 وهكاتهده كێتییهلهشت عوسمان ردهسه یتۆڵه رمیانیگه كاوهبه پارتی

 

 ندئا: هێمن مامه

 ورهگه خێكیبایه پارتی
 رمیانیگه كاوه تیرۆركردنیبه
و  بارزانی دات،لهده

گات تا ده بگره وهنێچیرڤانه
و  و میدیافراكسیۆنبه
 خوێنیباس له كانیرپرسهبه
ن، كهده كاوه قڕژاویناههبه

 پارتی چاودێران پێیانوایه
 یتۆڵه وهیهم رێگهوێت لهیهده

 ، كهوهبكاته كێتییهله خۆی
، ربڕیده زاییناڕه نگیشت عوسمان، دهردهسه تیرۆركردنی رۆژنامەنووس كاتیله
 .”ینناكه وهسهر كهسهبه دهموزایه ئێمه“ڵێت پارتیش ده مانتارێكیرلهپه

 كاوه تیرۆركردنیله كات كهده وهبه ، ئاماژهكێتییه تیركردایهسه ندامێكیئه 
و ن كهده وهرهسهیان بهدهموزایه پارتی تیركردایهرد و سهزه فراكسیۆنی رمیانیگه
ن، پۆش بكهردهرپرسیارن پهوان لێی بهئه شت كهردهسه وێت تیرۆركردنییانهده
 و پێویستیی و تیرۆركردنهئه كردنیر ئیدانهسهله ام پێداگرییوردهئێستا به یوپێیهبه

 .نكهیاندنیان دهسزاگهو بهكانی رهبكه ئاشكراكردنی

 تیرۆكایهو سه رێمهه تیرۆكایهرابردودا،سه ند رۆژیچهله كاتێكدا كهله مهئه
ندین و چهمان رلهپهكوردستان له تیدیموكرا پارتی و فراكسیۆنی زیرانوه نینجومهئه
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 ك ئامرازێكیوه، و حیزبهئه و میدیاكانیكان جیاوازه ئاستهله پارتی رپرسیبه
و له وهكردنهبۆ تۆڵه كارهێناوهیان بهیهلهسهو مهئه كێتییه تیكردنیبۆ دژایه سیاسی

ك وه شت عوسمانیردهسه یسیكه انهشێلگیر كێتییه خۆی كاتی كه یڵوێستههه
 .كارهێنابه پارتی دژیفشارێك له

 ت بۆ ئاوێنهتایبه لێدوانێكیكوردستان له نیشتیمانی كێتییه تیركردایهسه ندامێكیئه 
 نهكهق هێرش دهناههبه ند رۆژێكهچه و حزبهئه ندامانیو ئهپارتی  وهداخهبه” وتی
تبار تۆمه كێتیو یهنكهده كێتیر یهسهبه دهو موزایهكوردستان  نیشتیمانی كێتییه رسه
 ریڤهدهكاتێكدا پێشوتر لهله مه، ئهرمیانیگه كاوه ر تیرۆركردنیرامبهبهن لهكهده
 لیستیرد لهزه پشكی كانیمانتارهرلهو پهپارتی  ندامانیشت تیرۆركراو ئهردهرد  سهزه

 .”هاتدهنه یان لێوهنقه كوردستانی

شت ردهڵ سهگهله كاوه تیرۆركردنی” وتیشی كێتییه تیركردایهسه یندامهو ئهئه
موسڵ له یكهرمهناو زانكۆ رفێنراو دواتریش تهڕۆ لهنیوه نوێژیشت بهرده،سهجیاوازه
ویش بوه و شهو به بووه خۆی م ماڵیردهبهله كاوه اڵم تیرۆركردنی،بهوهدۆزرایه

 ت بكات بكوژانیاڵم با پارتیش جورئه،بهوهدۆزرێنهده بكوژانیشی وهدڵنیاییهبه
 .”شت ئاشكرا بكاتردهسه یقینهراسته

ر سهبه دهوان موزایهئه كات كهده وهبه ئاماژه پارتی مانتارێكیرلهریشدا پهرامبهبهله
 .گۆڕاوه پارتییه جێندایو ئهتڵكو سیاسهن، بهناكه وهسهكه

 كوردستان بۆ ئاوێنه مانیرلهپهرد لهزه فراكسیۆنی مانتاریرلهئومێد خۆشناو په
رد زه و فراكسیۆنیپارتی تیركردایهو سهپارتی  ندامانیئه ند رۆژێكهچه یوهئه” ڵێتده
 نییه دهینوێنێت، موزایهده رمیانیگه كاوه تیرۆركردنیر بهرامبهمان بهرلههپله
و ت ناعهو قهبۆ ئه وهڕێتهگهده وهڵكو ئهنێك،بهو الیههیچ گروپر بهرامبهبه

 ڵك داوهخهبه ڵێنیكان بهڵبژاردنههه تیڵمهههله كه پارتی تیسیاسه یگۆڕانكارییه
 .”ڵكخه كانیمافهبكات له و داكۆكیڵك بێتخه یرهبهیان لهمجارهئه

شت عوسمان ردهسه تیرۆركردنیر بهرامبهبه بۆچی یئه یوهت بهبارهسه
 تیرۆركردنیر بهرامبهبه بو كهنه ئێستای یڵوێستهو ههئه پارتی كانیمانتارهرلهپه
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 پارتی كانیمانتارهرلهپهس بهش كهو كاتهئه” وتیخۆشناو  یانههه رمیانیگه كاوه
 وهڵكو ئهبنوێنن، به نگییشت بێدهردهسه ر تیرۆركردنیرامبهبهله كه گوتوهنه
و مبونرخهمتهخۆیان كه كوردستانی فراكسیۆنیله پارتی پشكی كانیمانتارهرلهپه
 .”وان بكرێتله و پرسیارهكرێت ئهده

 

 سەرچاوە : ئاوێنە 
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 شت عوسمانردهسهبگات به یهم نامهئه

 

 :عیدهیوا سه

ی کهچایخانهله م ئێوارهسەردەشت گیان ئه
مڕۆ ئهر لهپێنج ساڵ بهئیسکان بیرم له

 زۆر شت گۆڕاوه یهو ماوهزانی له، دهوهکردهده
ی بزانی دوای زبکهحه نگهڕه یهو زۆر هەواڵ هه

تۆ چی ڕوویدا. نازانم لەکامەیان دەست 
پێبکەم، ئەگەر تامەزرۆی دۆخی سیاسی ئەوا 

یشتومەتە باوەڕێک بەقسەکردن لەسەر گە
سیاسەت مرۆڤ هەیبەتی دەشکێ، هەرچەند 

و خراپتریش بووە. دۆخەکە هەروەک خۆیەتی 
ئێستا هەموو الیەنە سیاسییەکان بوونەتە 

برابەش،ئەوەی بەشی نەبێ تەنیا خەڵکە،خەڵکەکەش لە ساتی بێ ئومێدی خۆی دەژی 
نیان کە بەدیدی ئێمە بەختیار عەلی بوو ک نەماوە. شۆڕشگێرتریو بڕوای بەهیچ الیه

وەک کامۆ دەڵێ مرۆڤی یاخی کە لە یاخیبوونی دەستە جەمعی نائومێد دەبێ ئیش 
و ئیش و قۆناغهئه یشتۆتهلەسەر ئەزموونی تاکەکەسی دەکا، پێموایە ئەویش گه

و تێکستەکانی هەر هیچ لەسەر مێژووی خۆی دەکا، دەیەوێ لەو دۆخە لەنێوان خۆی 
ێ تێکستەکانی قورتار بکا، بەڵکو لەداهاتوو شایەتی ئەوەی بۆ بدەن مرۆڤێکی نەب

و هەمیشە یاخی بووە. بەاڵم خۆ ئەو لەوە بەئاگایە مێژوو چەند بێبەزەییە و تێکست 
نووسەر لێکناتەوە و هەمووجار پەیوەندییە ژێربەژێرەکەی ڤۆڵتێر دەبێتە خاڵی 

نێوان گەورەیی ئەو دوو بیرمەندە بااڵنسی  یەکالکەرەوە لەگەڵ ڕۆسۆدا،لە بەراودکاری
اڵت. ناڵێم بەختیار سهده مووکات بەوە بەرز دەبێتەوە دوورە پەرێز بووە لهڕۆسۆ هه
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لە پەیوەندی ژێربەژیردایە لەگەڵ دەسەاڵت،بەاڵم بە بیانووی پڕۆفێشناڵێتی لەو 
ڵێی ئەو دەزگایانە دەنووسێ کە کاتی خۆی بە ئێمەی دەگوت ئەوانە جاسوسن،تۆ ب

 !نەزانێت پڕۆفێشناڵێتی تەنیا ئۆپۆرتۆنیست بەرهەم دێنێت

بێ  وهرئهبهله نگهڕه وه،وتهشێوم بیرکهبدوڵاڵ پهختیار،عهڵ بهگهنازانم بۆ له
کی یهت پەشێو ماوهکهزانی لەکاتی تیرۆرکردنهم بوون. دهنتی سیستهردووکیان ئههه

دوور بینیم پیاوانی ر لهلەپڕێک هاتەوە و ههزۆر بێ هەڵوێست بوو، ڕۆژێکیان 
ش کۆڕیان بۆ بەست،قەت پەشێوم ئاوا و پیاوانهر ئهکرد،ههدەسەاڵت پێشوازیان لێ ده

ی چەند کهکۆڕهزۆر ناچار کرابێ،لهی بهیهوهو هاتنهک بڵێی ئهبەالوازی نەبینیبوو، وه
یەک نەشیش بسووتێ س بەشێوەقسەیەکی سارد و سڕیشی لەسەر تۆ کردبوو به

 وهندی بهیوهپه نگهیاد، ڕه وهسم هاتهشێو شێرکۆ بێکهناوی پهنەکەباب. نازانم بۆ به
 زانی شیرکۆش کۆچی دوایی کرد. ئەویش بەو دواییهردووکیان شاعیرن. دهبێ هههه

زۆر بێزار دیاربوو، لەبیرەوەریەکانی هەستم بەپەشیمانییەک کرد لەوەی دوایی بیست 
فاروق رەفیقیش هیچی تازەی نییە تەنیا کتیبێکی  .ساڵی تەمەنی خۆی بەخەسار داوە

لەبارەی لۆژیک نووسییە ئەویش هەر بۆ ئەوە باشە فڕێیدەیتە ناو ڕەفەکانی زانکۆ 
نەک لەسەر شەقام بخوێنرێتەوە. نازانم هەر لەخۆمەوە بەناوی فاروق فەرهاد پیرباڵم 

بێت. فەرهادیش حاڵی خراپە نەک پرچیان هه لێکچوونێک له نگهبیرهاتەوە، ڕه
خراپییەک لە بێهودەیی بەرانبەر بوون و گەردوون، بەڵکو لە تێکشکانێکی دەروونی 

 ی تازهوهو به ڕیسکی کردووه ک گۆتهوه دەژی، دەیەوێ دڵی خۆی بەوە بداتەوە که
اڵم ئەوە دەردی کا،بەی دڵخۆشم دهرگیرییههاوسه و جۆرهژنێکی گەنجی هێناوە. ئه

ئەو تیمار ناکا چونکە دەردی ئەو ئەوەیە کەس ئەوی بە تێکست نەناسی، خەڵک 
ن، نازانن بۆ ڕۆدانی کوڕم و کهماشای دهیبوکێکی سەرشاشە تههەروەک له

حیکایەتەکانی باوکم و هۆتێل ئەورپا شیعر و ڕۆمان و نووسینی ئەون، با وای لێبێت 
فەرەنسا لەباتی قسەکانی کامۆ و سارتەر و مۆدێلی  پێمناخۆش نییە! ئەو چووبوو بۆ

 !ئیندیفیجواڵێتی بێنێتەوە داوای حوکمی لویسەکانمان بۆ دەکا

 چیمه کهرهمین چای و جگهندهچه وهئه وهو قسانهم ئهدهشت گیان نازانم بهردهسه
 زانیوین. دهجۆرێکی تر بو وکاتی ئێمهئهره،وبهمههێشتا بیرم الی پێنج ساڵ له

مووی و تاڵه ڵکشاوهنمان ههمهو ته وتووهر و سیمامان گۆڕانی تێکهموومان سههه



 سەردەشت عوسمان

418 

 

ی کهنجهگه نهمهته ر لهموومان تۆ ههیاڵدانی ههخه اڵم لهبه یدابووه،سپیمان لێ په
 ..هاتووهردا نهسهخۆتی و هیچ گۆڕانێکت به

 

********        *********     ********** 
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 !.. هەموومان سەفەردەكەین بەاڵم

 

 :نەبەز گۆران

هەموومان سەفەردەكەین بەاڵم،هیچ كەس، 
وەك )كاوە( و)سۆران( و )سەردەشت( بەجوانی 
سەفەرناكات. لەوانەیە، بەخەیاڵی كەسماندا 
نەهاتبێت، رۆژێك بێت، دەسەاڵتێكی كوردیی 
نەوەكانی خۆی بكوژێت! من، لێرەدا تەنها 
شتتان بیر دێنمەوە. گرانیەكەتان بیرە ؟ چۆن 

ونەهاتیان دەگرتە بەرەو هەندێكیان لە دەریای )ئیجە( بوونە نەوەكانمان ڕێگای هاتو
خۆراكی ماسیەكان و هەندێكی دیكەیان،بە دەست جەندرمەكانەوە ئاودیویی سنوور 
دەكرانەوە؟ كاتێك دەنێردرانەوە بۆ نیشتیمانەكەی خۆیان، لەبری ئەوەی رێزیان 

ەند نەوەیەكی لێبگرن، زیاتر لە جەندرمەكان سوكایەتیان پێدەكردن. سەیركە چ
بەدبەخت بووین، بە دەست ئەمانەوە. بیرتانە بۆ تەپۆڵكەیەك، كە ئێستا ماریشی 
تیاناژی، چەند كوڕی جوانیان دابەكوشت؟ لەسەر جیاوازی ڕەنگەكان، چەند ماڵیان 
سوتاند و تااڵنكرد؟ چۆن بە مەقسەت نیشتیمانیانكرد بە دوو بەشەوە؟ 

كرد،بەسەر خۆیاندا؟ چ دۆزەخێكمان بینی خێزانەكان،گوندەكان،شارەكانیان دابەش
بەدەست ئەمانەوە! بیرتانە،كاتێك لە سەر مێزەكان دادەنیشتن،بە پێكەنینەوە، باسی 
یەك ماڵی كوردیاندەكرد و لە ژێریشەوە خەڵكیان هاندەدا،كە دوو ماڵین! كاتێك 

شان یەكیانگرتەوە، سامانی واڵتیان دابەشكرد بەسەرخۆیاندا و نەوەكانی نیشتیمانی
بڕوای دەكرد، ئەوانەی ڕۆژێك لە  كرد بە پاسەوانی بەرژەوەندیەكانی خۆیان؟ كێ

بڕوای دەكرد ئەوانەی ڕۆژێك  ڕۆژان داوای ئازادیاندەكرد،خۆیان بكوژی ئازادی بن؟ كێ
لە ڕۆژان خەونی خەڵك بوون، كە هاتنەوە دەبنە دژی خەڵك. چ ئازارێكمان چەشت 

رەیەك بەناوی میوانیەوە، تەقەیان لە دەرگای ماڵی بەدەست ئەمانەوە. بیرتانە،ئێوا
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)سۆران(دا، تا هەواڵی مەرگی پێبدەن؟ بیرتانە،دەمەو بەیانیەك بەردەرگای زانكۆیان 
گرت و وەك چەتە )سەردەشت( یانبرد و لە كەنار دیوارێكی عەرەبیدا تەرمەكەیان 

رانەی جێهێشت؟ دەبێت چەند كوڕی تریان وا لێكردبێت؟ دەبێت ئەم پەیامنێ
مەرگ،نامەی مەرگی چەند كەسی بێگوناهیان بردبێتە ماڵەكەی. چ كوشتنێكمان بینی 
بەدەست ئەمانەوە. ئەو ئێوارەیەتان لەبیرە، لەبەر شوشەی باڵەخانەیەك،چەند 
گەنجیان خەڵتانی خوێنكرد؟ زنیدانە نهێنیەكان و هەڵكوتانە سەرمااڵنتان لەبیرە؟ 

رە؟ بیرتانە دەستی ئەو گەنجانەیان دەبڕییەوە هەڕەشەكردن و كوشتنی خەڵكتان لەبی
كە هاواریاندەكرد بۆ ئازادی؟ بیرتانە شەقامەكانیانكرد بە شوێنی تەرمی گەنجان؟ 
شوێن ما ئەوان ئەم نەوەیەی تیانەكوژن؟ كە لەشاخ بوون، چەند جوان بوون كە 
لەسەر كورسی بوون،چەند ناشیرین. هەم منیش و هەم تۆ و هەر هەموومان، 

ووشتمان لەبیرە. ئەوەی ئەوان كردیان،هەر ئەوەبوو دوژمن ئەیكرد. هیچ شتێك هەم
ما بە ئێمەی نەكەن؟ بیرتانە كاتێك دەمەو عیشا،مەال بانگی دەدا، لە باوەشی دایكیدا 
)كاوە( یان خەڵتانی خوێنكرد؟ ناڵەو گریانی ئەو دایكەتان لەبیرە؟ چیما پێمان نەكەن. 

ەیانگرتین. لەسەر ئازادی ئەیانگرتین، ئەیانكوشتین. لەسەر هەڵهاتن لەم دۆزەخە، ئ
لەسەر ماف ئەیانگرتین، لەسەر ماف ئەیانكوشتین. لەسەر وشە ئەیانگرتین، وەك 
چەتە ئەیانبردین، وەك چەتە ئەیانكوشتین. ئێوە بڕوا بەچی ئەكەن. ئەمانە هەر 

ن. هەرچی ئەوانەبوون ئەمانەیان دەكرد. هەرچی خودا پێی ناخۆش بوو، ئەوانكردیا
)بەعس( نەیكرد ئەوان كردیان. من هەر دەمەوێت بەبیرتان بێنمەوە، چیانكرد. ئێستاش 
خەریكی ئەوەن، خۆیان بكەن بەبت و ئێوەش سوژدەبەر. تۆزێك هۆش، بۆچی 
ئەمانەتان لەبیرنیە. كوڕی خەڵك و كوڕی تۆ و كوڕی ماڵی من، چە فەرقێكی هەیە، 

شتانەمان لەبیربچێت. سەرباری ئەم هەموو ئەگەر تۆ مرۆڤ بیت. بۆچی ئێمە ئەم 
بەاڵم، هێشتا رۆحێكی ئازاد ماوە، هێشتا ئیرادەیەك ماوە. كەس لە )كاوە  …برینانە

و سەردەشت و سۆران( ناچێت. هەركەسەو لەخۆی دەچێت. ئەما، بیرتانبێت ئەم 
 چیرۆكە هەروا بە ئاسانی كۆتایی نایەت.
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 مكهده یهو قسهشت عوسمان من ئهردهیادی سهله

 

 :ینیشێرزاد هه

نووسێكی وردكار،یان ر رۆژێكیان رۆژنامهگهئه
و كارزان، بپرسێت رێكی وریانووسه

م،بپرسێت رۆمانێك ر چ بكهسهریپۆرتاژێك له
 وانهر ئهگهر چ رووداوێك بنووسم، ئهسهله

، وهنهك بكهداوی چ گرێیهرهوێت سهبیانه
ن،من ك بكهیهلهسهو چ مهپێشهاتباس له

 مهڵهو قهولێر ی ههكهجوانه و خوێندكارهنجگه یادی ساڵڕۆژی تیرۆركردنی كوڕهله
م كهشت عوسمان، پێشنیازدهردهسه كهشیرینه و بزهئاكار جوان ، كوڕهكهێیهنو

و كردنی كانیوهو كاردانهو رووداوهر ئهسهدواچوونێك لهو بهوهرۆمانێك، لێكۆڵینه
و دوای كانی پێشكارییهموو وردهو بنووسێت. ههو ئهمو فشار بۆ ئهكارتبه

و وام باس لهردهو بهسااڵنه !یهوهو توێژینهی رامانجێگه تێكه، بابهكهتیرۆركردنه
موو ههزایی، بهو ناڕه، زۆر نامهر كراوهسهی زۆری لهكرێت، قسهده رگبڕهجه رووداوه

ك ، ئۆپۆزسیون وهركردووهسهیان لهدهكان موزایه، حزبهر نووسراوهسهكان لهزمانه
 داهاتووش ئینجا كێ ئوپۆزسیۆن بێت،دووباره،لهكاریهێناوههب ڵگهو بهكارت 

نی، دهی مهڵگهكانی كۆمهو دیاریش. رێكخراوه كارتێكی سووربه وهنهیكهوانیش دهئه
ناو كان لهموو بۆنهههكان، لهویژدانهبه ڵكهئازاكان، خه رهندیكاكان، نووسهسه

 ر ئاستهسهو لهوهرهكانی دهسیاسییه و بۆنهرنتهسههش، وابزانم لوهرهدهو لهواڵت
و ، لهیهشت عوسمان ئامادهردهو تاوانی تیرۆركردنی سهو چاوبااڵكانیش، خوێن

و كۆستی لهو لهشنهو چهموو تاوانێكی لهو ههورهیادی تاوانی وا گهدا، لهساڵڕۆژه
 و هاوارهی، ناشتنكهرمهی تهوهو هێنانهنو رفاندڵێم: تیرۆركردنی، من دهجۆره
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 رۆمان، بكرێته كرێت ببێتهده تێكهوام، بابهردهكان، باسكردنی بهزاییهی ناڕهكهورهگه
 .ستیارو ههو سیاسیفیلمێكی تراژیدیای

زموون، و ئهتاكانی فێربوونرهقۆناخی سهو لهتای نووسینرهسهنجێكی جوان لهگه
و ی بزانرێت لهوهبێئهببینێت، به و رفاندنهس ئهی كهوهبێئهڕفێنرێت، بهیی دهڕندهدبه

ستراوی قۆڵبهڵێن بهك دهی وهكهرمهته لهپه! چۆن وا بهڵدا بووهگهدا كێی لهتهحاڵه
و ه، لو شاره! لهوهتهدۆزراوه” و شوێنكڕهكام گهاڵم ناڵین لهبه“شاری موسڵ،  له
. چۆن وهس نایاندۆزێتهو كهكرێتس شوێنبزر دهزاران كهی دوایی، ههند سااڵنهچه
یان كهرمهو زوو تهر وابێت، چاپوكبوونگه، ئهو كێسهكانی موسڵ، لهمنییهزگا ئهده

 نهوای!؟ ئهكهناو خێزانه وهیاندهی گهكهرمه؟ كێ تهولێرهڵكی هه؟ چۆن زانرا خهناسیوه
و ستیان لهی دهوانهكێك له، رۆژێك، یهو تیرۆركردنهو پرسیارن! بۆ لهموو رامانهه

كن خزمێكی، كانی، لهرهناو برادهو لهكیهگۆشهو لهالكی البهیه، قسهبووههه رفاندنه
 !دركاندكی نهیهو چرپهكردی نهو رووداوهباسی ئه

و چاوی سووری باوكی شپۆشی دایكی، زۆر رهكراوه جوانه نجهو گهزۆر باسی ئه
، چۆن لزگین كوێ بینراوهی لهكهرمهدروستی نازانێت تهس بهاڵم كه، بهنیشاندراوه

ردا سهند ساڵیشی بهرچی چهگه، ئهترسیدارهمه كهڕاستی پرۆسه، بهوهدۆزرایه
بكرێت، هیچ  و جۆرهرووداوی لهمێك موودهكرێ ههو دهترسێنده . بۆیهرۆیشتووه

، كراوهسی پێ تاوانبار نهكرێت! من ناڵێم كه، یان ئاشكرا نهوهدۆزرێتهداوی لێنهرهسه
و و قسهو شاهیدیڵگهك بهش، یهمانهودهاڵم تا ئه، بهڵێم زۆر باسیكراوهاڵم دهبه
 ك ئاماژهاڵم زۆر وه!؟ بهدووهكر، یان باسیان نهوهتهدۆزیوهلیلێكی یاساییان نهده

 !ناوی هاتووه

 سەرچاوە: دەستوور
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 ؟وهینهشت بکهردهچۆن یادی سه

 

 : گۆرانئاسۆ 

 سەاڵتهم دهتای ئهرهسه ر چی لهگهئه
یان شت،دهردهتا تێرۆرکردنی سه وهخۆماڵییە

ر، دان مرۆڤی ئازادیخواز) نووسهسه و بگره
هتد(  …ند، سیاسی رۆژنامەنووسرمههونه

اڵم تیرۆری تیرۆکرا،به اڵتهسهم دهستی ئهدهبه
و شکانی  ورهرخانێکی گهرچهشت وهردهسه

موو و ههر بهرامبهبوو به مێژینهکی لهنگییهبێده
 اڵتهسهم دهی حیزب و ئهم و زۆردارییهسته

پاساون تا ئێستاش حه جۆرێک لووتی پارتی شکاند که یکرد. بهده خۆماڵییە
ت نانهته ن کهکهسیناریۆی ئێجگار کرچ و کاڵ دروست ده و ناحاڵیانهترسنۆکانه 

چۆن  وانێک کهن. ئهکهی دهئاست نزمی ئاسانیی درک به کانیان بهودارهخۆشیان و هه
شیان ی و نقهتوانی پێش خۆتیان بدهڕ دهمه لهک مێگهوه وهگۆیی خۆیان کپکردوه

ستیان کرد هه گێالنه وادارهو کادیر و ههو ئه لحۆیانهگه م پیاوهچی ئهنایەت، کهلێوه
چ  رتی لهوان هێشتا نازانن پائاست نزمیی سینارۆکانی پارتی. ئاخر ئه به
 وهشتدا ! نازانن چ داوێکیان بۆ خۆیان نایهردهر تیرۆری سهرامبهبه له سانێکدایهپهحه

شت ردهی سهوهبڕوای من یادکردنه به بۆیه …ربچن! ئێستا خۆیان نازانن چۆن تێێدا ده
بێت. انه و ووردبینی سونبوڵی ئازادیی رادەڕبڕینە بۆیە دەبێت زۆر ئاقاڵنه وهیادکردنه

ر و نتهناو سه ،لهوهکاندا بکرێتهگشتییە شۆێنه بێ لهشت دهردهیادی سه
 م رێکخراوهردهبهکاندا،لهنجاڵهجه قامهناو زانکۆ و شه ختاکاندا،لهپایته
پیرۆزانەدا  و شوێنهکاندا.. لهرموگوڕهگه ناو پارک و شۆێنه تییەکاندا،لهوڵهنێوده
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 هۆڵ و کافتریا و شۆێنی داخراو. ئێمه ڵک. نابێ ببرێتهخه ی دێ لهجمه که وهبکرێته
ک خۆی ین و وهک خۆی گوزارشتی لێبکهک خۆی ببینین و وهشت وهردهبێت سهده

رموگوڕ گه یسهم کهکاندا ئههۆڵه کتری لهستن بۆ یهکردن و پانێل بهبیناسین. قسه
 وهکهرەتای رووداوهسهدان و له یسهم کهڵ ئهگهی لهوانهموو ئههه ناکا چونکه

شت بۆ تیرۆر کرا و ردهیشتون سهتێگه وهن باش لهکهرم دهڵدا نهگهی لهنجهستوپهده
 ڵکی جیاواز لهزۆرتر خه گرنگه ر چی تیرۆریان کرد. بۆیهسهکێ تیرۆری کرد و له

ندام کان و ئهتییەوڵهدەنییەکان و نێودهمه کخراوه. رێوهینهکۆبکه یسهم کهور ئهده
 و له رەوهده کان لهجۆراوجۆره ڵکی واڵتهمرۆڤپەروەرەکان و خه مان و سیاسیهرلهپه

سانەدا رابگرین و زیاتر تێبگات چ تاوانێکی پهم حهی پارتی لهوهوەی واڵت.. بۆ ئهناوه
بێ و خۆ دهربهتا دادگا سه وهروا زیندوو بمێنێتههه یسهم کهگەورەی ئەنجامداوە. ئه

 ن.گهسزا ده تاوانباران به

 کوردستاندا شت، سونبوڵی ئازادیی لهردهڕێز بێ یادی سهرز و بهبه
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 كانميامێك بۆ هاوپيشهپه …شت عوسمانردههيدكردنى سهيادى شه له

 

 :رمان سادقفه

واميدان و ردهبه له ى تۆ،جگهوهيادكردنه
ت ڵێنى خيانهبه ڵێن كهى بهوهنهنوێكرد

 دووباره ،ڵمانگرتووهى ههمهڵهو قهله كردنهنه
 م شارهى تۆ لهنگهو دهى ئهوهرزكردنهبه
و  نگهو دهپێدانى ئه ڵتبڕى، درێژههه
  !نيه واميدان پێى،هيچى ديكهردهبه

 له تكردنهفرهماناى نهى تۆ،بهوهياكردنه
 يهوهختكردنههيدكردنى تۆ،جهيسى شهالڕێدا بردنى كهبه له تكردنهفرهنه ى تۆ،بكوژان

شت ردهسه …شت عوسمانى خوێندكارى زانكۆردهسه .ياندنى بكوژانى تۆسزا گهبه له
م ردهبه ر رفاندنى تۆ لهسهبه ڕيوهند كاتژمێرێك تێپهچه ..نووسعوسمانى رۆژنامه

چوار ساڵ پێش ئێستا  ى كهساته و چركهين بهبگه كاتژمێرێك ماوهند كۆليژ،چه
شتى ردهسه ..هيد كردكان تۆيان تێدا شهرهسهمامك بهش و دهڕهستهده

 بووم،و هاوڕێى تۆ نهناسيوههيدكردنت، هيچ كات تۆم نهپێش شه …نووسرۆژنامه
ياندن ئاشناى رات كارى راگهشدارى بڵ بهگههيدكردنت،لهاڵم سێ ساڵ پێش شهبه
م وهخوێندنه توانم لهده هاوڕێين، بۆيه وهخۆشحاڵييهكترى كردين و تائێستاش بهيه

م و و دهئه هيدكردنت كهر شهسهدواى چوارساڵ به !متۆش تێبگهمێك لهشدار،كهبۆ به
بادا دكردنت،نههير تۆ و شهسهله بووهزۆرى نووسينم نهك ئێستا تامهئێستاش وه

پاڵ رخستن لهبۆ خۆ ده تهرفهده چاويان له ميشهههكه مى ديكهڵهڵێك قهك كۆمهوه
من  وهدڵه مرۆ هێزێك لهاڵم ئهبه ر زوبانيان،وێردى سه به م و بووهڵههيدانى قهشه
وێت پێت مهده …مكهت بۆ دهر تۆم و قسهرانبهبهم رێك لهكهستده، وا ههوهنوسێتهده

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1261
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/farman-sadq.jpg


 سەردەشت عوسمان

426 

 

بكوژانى  بۆ تۆ كراون و دژ به م كردووهو چاالكيانهموو ئهشدارى ههپێى توانا بهبڵێم به
 وهويژدانه نگيان لهشێك دهبه كه ڵبڕيوههه وانى ديكهنگى ئهپاڵ دهنگم لهتۆ كراون،ده

، و ياد نيهوێنه ر بهماكياژ دايانپۆشى بوو،ئيتش بهشێكى ديكهى گرتبوو،بهرچاوهسه
رميانى و گه و كاوهمهحه هيدكردنى تۆ و سۆرانى مامهى شهوهرزراگرتن و يادكردنهبه
فرۆشتنى ويژدان و نه وهيادكردنه ڵكوو گرنگتر له.. بهوانى ديكهبدولستارو ئهعه
 به دانه ژهنووسى و درێيى رۆژنامهخالقى پيشهئه له كردنهت نهمه، خيانهڵهقه
 كان،كهموو پيتهر ههسهنى لهوانى بێاليهدواداچوونى رۆژنامهياندنى زانيارى و بهگه
ى هاواڵتيان و هاونيشتمانيان. رهبه له يهوهنى خۆ ديتنهالى من بێاليه ميشههه
لێ كرێن،وهت لێدهفرهبكوژانيشت نه وهكرێتههيدكردنى تۆ دهش يادى شهمجارهئه
مامكدارن، ده وهنهكهى يادت دهوانهشێك لهك سااڵنى رابردوو بهف.. وهسهئه
ن،نان و كهى زل زل دهنووسان قسهمڕاستى رۆژنامهده بنهى دهكهشێكيشيان ئێوارهبه

قومارى سياسي  ن بهيكهشێكيش دهبه …خۆنده خوێنى تۆو سۆران و كاوه ئاوێك به
اڵم هێشتا به ى،كهمامكدارهده نێ بۆ ديموكراسييهژهن و زوڕنا دهدهو الفى پێ لێده

يادت  ك سااڵنهندييهوهرژهويژدان و بێ هيچ به ى بهوانهنگى ئهده دڵخۆشم كه
ت بوون كهمهڵهى هاوڕاى قهوانهژياندا،چ ئه ى هاوڕێت بوون لهوانه،چ ئهوهنهكهده
  .رزترهردترو بهبێگه موويانهه نگيان لهده

ى -شت عوسمانردهسه زاران ساڵو لهم و ئازادى ههڵهرێبازى قه زاران ساڵو لههه
 كاوه زاران ساڵو لههه مهحه سۆرانى مامه زاران ساڵو لهنووس و خوێندكار ههرۆژنامه

 ..وانى ديكهرميانى و ئهگه
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 !سەردەشت عوسمان قوربانی ناموسپەرستی و ملهۆڕی سیستەمی خێڵەکی

 

 :الوژە جواد

دیارە گومانی تێدا نییە کە کوردستان عێراق و 
خراپە و   ئازادی ڕادەربڕین وناوچەکە ڕەوشی 

ئامار و ڕاپۆرتەکان لە ئاستی ناوخۆ و 
نێونەتەوەیی ئاماژە بەمە دەدەن،بەجیا لە 
دێوزمەی تیرۆر، ڕۆژنامەنووسان ڕووبەڕوی 

 .دەبنەوە.. …هەڕەشە،لێدان و زیندانیکردن و 
لە کۆمەڵگا دوواکەوتووەکان و لەناویاندا 

کەوت، ڵسوواڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، هە
هەڵسوڕان، بیرکردنەوە، چاالکی و دەربڕینی 

ئینسانەکان سنوردارە و چوارچێوەیەکیان بۆ داتاشراوە و کۆمەڵێک شتیان بۆ کردۆتە 
هێڵی سوور و پیرۆزی ناوبردنیان بڤەیە، بۆ نمونە ئاین،نەتەوە،خێڵ و سەرۆک 

و وەکو حەیاو  خێل،لە ناو ئەمانەشدا ژنان کراونەتە ئەم کااڵیەی کە پیاو خاوەنیەتی
هەر لە منداڵیەوە ئەوەمان پێ تەلقین و تحمیل کراوە کە  .شەرەفی پیاو دەناسێندرێت

ئێمە نابێت لەم چوارچێوە دەرچین،ئەگەر لەدەرەوەی ئەو چوار چێوەیە بیر لە 
فەلسەفەی بوون و ژیان بکەینەوە،ئەوە الدەرین و خوا چاومان کوێردەکات،ئەگەر دژە 

ەلتور و فەرهەنگ بوەستینەوە هێڵی سورمان بەزاندووە،ئەگەر باوبین و بەرامبەر ک
ناوی سەرۆک و سەرۆک خێڵەکانمان هێنا ئەوە هێڵی سوورمان بەزاندوە و دەبێت 
سزابدرێن. هەر بۆیە لەم چوارچێوەدا مێشک و زهنی ئینسانیان جامید دەکەن و ئازادی 

یەکانیان بەکاربهێنن و تاکەکان بەرتەسک دەکەنەوە، تاکەکان ناتوانن مێشک و توانا
  .گەشەی پیبدەن
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،لەم  پارتی وەک دەسەاڵتداری سەرەکی هەرێمی کوردستان هەڵگری کەلتوری خێڵەکیە
کەلتورە خێڵەکیانەدا داب و نەریتی بت پەرستی زاڵ دەکرێت بە سەر کۆمەڵگادا،سەرۆک 

یک بتی گەورەیە و خێزان و دەست و پەیوەندیەکانی سەرۆک،بە شێوەیەکی سیستەمات
شێوە و میتۆدی دەسەاڵتداریەتی  .پلەوپایەی کۆمەاڵیەتیان بەرزترە لە خەڵکی ئاسایی

لە کوردستان،دیکتاتۆری خێڵەکی میلیتانتە و بێجگە لە عەسکەرتاریەت و دامەزراوە 
سیخوڕیەکان،کۆمەڵێ چەکی کوشندەی تری تەیار کردووە بۆ سەرکوت کردنی هەر 

ەزهەبی و نەتەوەیەکان. لە کوردستان هەمو دەنگێکی ناڕازی، لەوانە پیرۆزییە م
دامەزراوە بەناو حکومییەکان لەجیاتی دابینکردن ئەمنیەت و پارێزگاری لە مافی 
هاواڵتی، بە پێچەوانەوە تەنها پارێزەری دەسەاڵتن. وجودی یاسا و ڕێسا و 
دامودەستگای کارتۆنی دادپەروەری لەم هەرێمە، ئیهانەیە بە سەرتاپای فەلسەفەی 

پەروەری، زیاتر لە دوو دەیەیە دەسەاڵتدارانی کوردستان بێجگە کردەوەی تیرۆری داد
نهێنی، چەندینجار بە ئاشکرا دەستیان بردووە بۆ کۆمەڵ کوژی،دەیان پۆل خەڵکی 
بێتاوانیان ئەنفال کردووە بەبێ ئەوەی سیستەمی دادپەروەری کوردستان نقەی 

لە جەرگەی شاری سلێمانی،  لێوەبێت. بۆ نموونە هێرش بۆسەر کۆمۆنیستەکان
کوشتنی کۆمەڵێک پێشمەرگەی حزبی دیموکرات لە بازگە کۆیە، قەتڵ عامی حەمەی 
حەالق و هاوڕێکانی لە بازگەی هەرمۆتەی کۆیە،کە جۆرێک لە قەتل و عامی پارتی 

واتا چاوەڕوانی دادپەروەری لە سایەی دەسەاڵتی  ..کاری سەربەخۆ بوو 
ساویلکانەیە، هەرگیز بواری پێ نادرێت، ئەگەر  ناسیۆنالیستی کوردی، تۆزێک

یاسای ئینسانی و دادپەروەری ڕولە کۆمەڵگا بکات، ئەوا ئەمانە ڕۆژێک بەرگە ناگرن، 
بەاڵم ناڕەزایەتی و ڕێکخراوبوونی خەڵک دەتوانێت النی کەم وابکات کە دەسەاڵت 

 .دەستی بلەرزێت لە ئەنجامدانی ئەم تاوانانە

ێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە هێرشی دەکرێتە سەر ئازادی گومانی تێدا نییە یەک
دەربڕینە،تاک بۆی نییە لە نووسین،شیعر،پەخشان،شانۆ یان هەر داهێنانێکی تردا 
بۆچونی خۆی بخاتەڕوو،ئەگەر ئەم کارە بکات ئەوە دەبێت وەکو سەردەشت بە گیانی 

دوو هێڵی بەڕای من سەردەشت بۆیە تیرۆرکرا،لەبەر ئەوەی  .خۆی باجەکەی بدات
ناوی سەرۆکی هێنابوو کە لەو کەلتوورە خێڵەکیەی پارتی  /1سووری بەزاندبوو 

دەستی پێوە گرتوە و پەرەی پێدەدات، ئەو سەرۆکە و هەموو خەڵک دەبێت بەندەی 
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ئەو ناوی  /2ئەو بن و ئەو خاوەنی هەموویەتی و کەس بۆی نییە ڕەخنەی لێبگرێت. 
 .ناموسی سەرۆککچی سەرۆکی هێناوە،کچی سەرۆک واتا 

سەردەشت هات لە ڕێگای نوسینێکی تەنز ئامێزەوە،جیاوازی ژیانی خۆی وەکو کوڕە 
هەژار و کرێکارێک لەگەڵ ژیانی خێزانی بارزانی خستە ڕوو،ئەم جیاوازییە 
چینایەتیەی نیشاندا کە لەنێوانیان هەیە، بەراووردی شێوەی ژیانی خۆیی و 

مەبەستی ئەو بە ئاشکرا لە نووسینەکانی  خێزانەکەی لەگەڵ خێزانی بارزانی کرد،
دیارە،دەیەوێت لەم ڕێگایەوە ژیانی چینە دارا و بەرپرسەکان بەراوورد بکات لەگەڵ 

سەردەشت بۆیە تیرۆرکرا،چونکە هێڵە سوورە  .خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش
گەورەکەی بەزاندبوو ئەویش ناموسی سەرۆک و ناو هێنانی کچەکەی بوو. بۆیە من 

ە سەردەشت یەکێک لە قوربانیانی تیرۆری ناموسپەرستی و کڕینەوەی شەرەفی پێموای
 خێزان بوو بۆ سەرۆک !
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 سەردەشت کێ بوو، بۆچی شەهید کرا؟

 

 :مەحمود عەبدواڵ

خەیاڵەکەیدا ڕاستگۆ بوو،لەسەر  سەردەشت لە
ئەوەش شەهید نەکرا کەخەیاڵێکی کرد،بەڵکوو 
لەسەر دەرکەوتنی ئەوڕاستییە شەهید کرا کە 
لە ناو خەیاڵەکەیدا بوو، ڕاستییەک،کە وەک 
پەرداخێک ژەهر وابوو ،سەردەشت پێشکەشی 
دەسەاڵتی کردبوو. سەردەشت وەک خۆی 
بەڵێنی دابوو)هێندەی حەزرەتی مەسیح 

ستگۆبێت( هێندەڕاستگۆبوو،دواجار ئەم ڕا
ڕستەیەیە کە سەردەشتی لەسەر لەخاچ 
دەدرێت،خاچێک کە لەکۆتاییدا بەهۆی 

پەیامەکەی) سەردەشت( وە دەبێت بەدیاری بۆ ئەم دەسەاڵتە. ئەوەی دەسەاڵت لێی 
ترسا ،ئەو بەڵێنەیە سەردەشت لەنوسینەکەیدا بەیانی کردووە ،ڕاستگۆیی مرۆڤێکی 

ن ،کە بە هەموو درۆکانی دەسەاڵت پەردە پۆش ناکرێت . سەردەشت شەیدای ژیا
ڕووبارێک بوو لەڕاستگۆیی لە پشت زەڵکاوی درۆکانی ئەم دەسەاڵتە ،کە خەریک بوو 

 . لە گەڵ بە هاری ڕاستگۆییەکەی سەردەشت ڕوون دەبووەوە و ڕای دەماڵی

ن بوو،ئاخر سەردەشت بەقەدەر ئەوەی ژیانی تراژید بوو، ئەوەندەش شەیدای ژیا
مرۆڤێک شەیدای ژیان نە بێت چۆن چاوەڕوانی دیداری بکوژانی دەکات ؟! سەردەشت 
کەسێک بوو شەیدای ناوبانگ و خۆدەرخستن و خۆدەوڵەمەند کردن و شاباش و 
ئەوشتە پڕووپوچانە نەبوو، کەدەسەاڵت بتوانێت ،ڕاستگۆییەکەی لێبسەنێت و بیخەڵە 

 . ە هەم لە فیک دەدەن و هەم لەمافیکتێنێت ،وەک ئەوسەدان نووسەرانەی ک
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قەڵەمەکەی سەردەشت هێندەی شمشێرەکەی ئەسکەندەر بەهێز بوو،کە دای لە زنجیری 
گالیسکەی دەسەاڵتێکی خێڵەکی و ڕای چڵەکاند ،بۆیە بۆ ئەوەی گالیسکەی خێڵ 
بەردەوام بێت دەبوو سەردەشت بڕوات،بۆئەوەی تەمەنی دەسەاڵتی خێڵەکی درێژ بێت 

تەمەنی سەردەشت کورت بێت ،بۆ ئەوەی ماوەیەکی تر درۆ جێگای هەبێت دەبوو دەبوو 
ڕاستی بکوژن،تاچێتر ڕاستییەکان بەیان نەکات کە تاکە خەمی سەردەشت پێش 
شەهیدکردنی بریتییە لەوەی کە ناتوانێت چیتر ڕاستی بڵێت و هەناسەی 

 ! لێدەسێنن،ئای چ شەیداییەکە خەمی هەقیقەت هەناسەت بیر بباتەوە

سەردەشت خەمی خۆی نە بوو،خەمی ئەوانەی بوو کە دوای خۆی دێن ،ئەو خەمەی 
کە هەرگیز دەسەاڵت نەی بووە، ئاخر دەسەاڵتیش ئەوشتەی کە نەی بوو ئەو خەمەی 
سەردەشت بوو ویستی لێی بسەنێت ،دەسەاڵتێک مافیا ئاسا وەک سامانی واڵت خەم 

 .و خەون و هیواکانیشمان دەبات 

دای عەدالەت و ئازادی،شەیدای ژیان بوو،مرۆڤ هەندێ جار شەیدای سەردەشت شەی 
مەرگ  -مەرگ دەبێت ،ئەوکاتەی دەگەیتە لوتکەی شەیدایی عەدالەت،ئازادی،ژیان 

هیچ ترسێکی نییە ،سەردەشت بەم شێوەیە چاوەڕوانی بکوژەکانی کرد . ئەم مرۆڤە 
ژدانی گەندەڵکراو ڕاستگۆیە کە ویستی مەزهەبی درۆ بەڕاستی بگۆڕێت، ویستی وی

،سەرۆک و بەرۆکی موقەدەسکراو لە ڕێگەی خەیاڵێکەوە نەفرەت بکات، بەخەیاڵێک 
شەهیدیان کرد کە ئیتر دوای سەردەشت گوێکانیان ئارام بێت ،بەاڵم سەردەشت و 
ڕێبازەکەی پیرۆزترە هەزار جار لە هەم و ئەم شتە ناپیرۆزانەی دەسەاڵت پیرۆزی 

و ئازادی و عەدالەت ڕێبازی سەردەشتە لەکوردستان لە کردوون و شا ڕێبازی ژیان 
 .پێناو ژیانێکی شەرەفمەندانە و دوور لە شکاندنی شکۆی مرۆڤ

 . ڕۆحت شاد سەردەشت
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 !بۆ یادی سەردەشتی نەمر

 

 :عوسمان ڕەحمانی

ناوت و یادت و رێگات بەرز و بەڕیزە 
 !سەردەشتی ئازیز

ترسنۆک حەزی لە دەسەاڵتە پیسکە حەزی لە 
 سامانە خوێڕی حەزی لە ئازاردانی بندەستانە

وەک هەموان ئاگادران! پێنج ساڵ لەوەپێش 
بە فەرمانی مەسعود بارزانی و ٢٠١٠ی ٥ی ٥واتا 

کوڕەکانی مێژوویان بە تیرۆر و خەیانەت و 
کوشتن گۆچ کراون، سەردەشت عوسمانی گەنج و ئازادیخوازیان بە ڕۆژی  ئینسان

 .ڕۆشن و بە بەرچاوی خەڵکەوە ڕفاندیان و تیرۆریان کرد

پێان وابو بە کوشتنی سەردەشت بە دەستی چەند چەکدارێکی خوێڕی، رزگاریان دەبێت 
تازە لە هەیبەت و فکری ئینسانی و عاشقانەی سەردەشت. بەاڵم ئێستا پەشیمانن و 

پەشیمانیش سودی نیە. ئەوەتا نەک نەیانتوانی سەردەشت بکوژن،بەڵکوو سەردەشت 
لە کوردستان و لە دنیایی دەرەوەش میوانی ماڵ بە ماڵی عاشقان و ئازادیخوازان و 

 .دڵدارانە. سەردەشت بوەتە وێردی سەر زمانی مندااڵن و نەوەی نوێ

تنی سەردەشت و پێشتر سۆرانی ئەوەی کە کوژرا خودی ماڵی بارزانی بون. بە کوش
لە جاران زیاتر کەوتونەتە بەر نەفرەتی هەمووان  …مامە حەمە و قابیل و شاپور و

و ڕیسوا بوون. بە کوشتنی سەردەشت خۆیان کوشت نەک سەردەشت ! سەردەشت لە 
هەموو شوێنێک لەگەڵ کرێکاران و زەحمەتکێشان و عاشقانی ئازادی دایە،بەاڵم ماڵی 
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یمایەی دەیان سەیارەی فیشەک نەبڕ و چەند فەوجێکی چەکداری خویڕی بارزانی بە ح
 .نەبێت ناتوانن سەردانی شەقامێکی زێدی خۆشیان بکەن

ویستیان تیشکی بیر و ئەندێشەی یاغیگەریی سەردەشت بکوژێننەوە، بەاڵم خوێنی 
سەردەشت بوە مەشغەڵێکی ڕووناکی ڕێگای عەشق و ئازادی کە سەردەشت هەڵی 

زە بە هیچ هێزێکی کۆنەپەرست و لوپن و سیخوڕ ناکوژێتەوە! ڕاستە کە کردوە، تا
سەردەشت بە جەستە بوونی نەماوە بەاڵم بیر و بانگەوازی ئەو هەر دەم بڵندتر و 
خۆش ئاهەنگتر و سەرکەوتووانەتر دەنگی داوەتەوە و گەیشتوەتە گوێ جیهانی 

سەردەشت و عاشقانی  ئینسانی. ڕاستە سەردەشتیان تیرۆر کرد بەاڵم میرادگرانی
ئازادت زیندوون، زیندوون و قەڵەمەکە و بیر و باوەڕی سەردەشتیان هەڵگرتووە و 
تێدەکۆشن و بە وورە بەرزی و متمانە بۆ خۆ و شیلگیرتر ئەرکەکانی سەردەشت 

یادی ئازیزی سەردەشت و هەمو گیانبەختکردوانی ڕێگای عەشق و  .جێبەجێ دەکەن
 .ئازادی بەرز و بەڕیز بێت

 

 

*********        *********      ********* 
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 هیچ شتێك لە ئازادی بەنرختر نیە

 

 :تالیب ڕەسوڵ

پێنج ساڵ لەمەوبەر لەناو جەرگەی پایتەختی 
ەنجی خوێن گەرمی هەرێمەکەماندا،کوڕێکی گ

خاوەن تەنها قەڵەمێك و هەستێکی ناڕازی لە 
ژینگە و کۆمەڵگاکەی، ڕفێنرا. ئەو ڕەخنەی 
دەگرت،دەیویست گوێی لێ بگیرێت و وەکو 
گەنجێكی خێرلەخۆ نەدیوی کوردستان خەونی 
بە واڵتێکی هێمن و ئارام و خاوەن سەروەرییەوە 

زرایەوە و بۆ هەمیشە قەڵەمەکەی دەبینی. دوای دوو ڕۆژ لە ڕفاندنی تەرمەکەی دۆ
شکێنرا و لە نووسین خرا. سەردەشت باش دەیزانی کە ژیانی بەرەو کۆتایی دەڕوات 
و ئەوانەی کە ئەو ڕەخنەیان لێ دەگرێت تەنها زمانی چەك و کوشتن دەزانن،بۆیە 
تەنها داوای ئەو دوایی نەمانی خۆی ئەوەیە کە هاوڕێکانی بێ دەنگنەبن و بەردەوام 

خۆمان ، من ” نادرەی“ڕەخنە و قسە کردن. وەکو هاوواڵتییەکی ئەو هەرێمە  بن لە
سەردەشتم نەدەناسی،بەاڵم شێوازی لەناوبردن و ڕفاندنی گەنجێکی خوێن گەرمی 
واڵتەکەم لە ناخەوە ڕایچڵەکاندم. بێگومان ئەمە تەنها بۆ سەردەشی نیە،بەڵکوو بۆ 

زیاتر لەالی من ناخۆشە و بێ ئومێدم  هەموو هاو زمانەکانم ئەو هەستەم هەیە. ئەوەی
دەکات ئەوەیە کە تا ئێستا نەمدی بکوژێك بدۆزرێتەوە و سزای خۆی وەربگرێت. 

لە هەر شوێنێك تاوانبار ” هەمووشمان دەزانین یان کەسانی شارەزا وتوویانە 
هەروەکو ”. نەدۆزرایەوە،ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە دەسەاڵت لەو تاوانەدا بەشدارە

دەبێت چ ” دەسەاڵتێك باکی بە کوشتنی ڕۆڵەکانی خۆی نەبێت” ردەشت ووتی نەمر سە
ئومێدێکت پێی بمێنێ ؟ بە داخەوە باش دڵنیام کە هەتاکو خاوەن چەك و هزر 
تاریکەکان واڵت بەڕێوەبەرن ئەوا سەردەشت دوا قوربانی نابێت و ژیانی سەرجەم 

ەبات کردن بۆ بنیاتنانی سەردەشتەکانی تر لە مەترسی ڕفاندن و لەناوبردندان. خ
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کۆمەڵگایەك کە سەرجەم مرۆڤەکان ژیانیان پارێزراو بێت و شکۆی مرۆڤ تێایدا 
لەسەروو هەموو شتەکانی ترەوە بێت ئەرکێکی هەنووکەیی و پێویستە. کوردستانێك 
بەمن چی کە نەتوانم بە ئازادیی تیا بژیم ؟ لەو بڕوایەدام لەدوای نەمانی سەردەشتەوە 

کاری ڕوویداوە،بەاڵم لەچاو قوربانی و ماوەکەیدا زۆر کەمە و دەبوایە هەندێ گۆڕان
 زۆر باشتر بوایە. تەنها داوام لەم ڕۆژەدا دۆزینەوەی بکوژەکان و سزا دانیانە!

ەوە الی خۆم هەڵگرتووە. نووسینی کەمال میراودەلی  ١٩٨٨ئەم هۆنراوەیەم لە ساڵی 
کاک شازاد لە بەرنامەی ڕۆژباش  یە و بە هاوکاری بەڕێزان کاك ئامانج یەحیا و

کوردستان، ڕاستەوخۆدا لە کەناڵی ستێرك، پێشکەشمان کرد.منیش لەم ڕۆژەدا 
پێشکەشی دەکەم بە ڕۆحی نەمر سەردەشت و سەرجەم پاکڕەوانانی ڕێگای ئازادی 

 .مرۆڤەکان

 هۆ دایـــــــــە

 هــــــۆ دایـــــە 

 مەڵێ ڕۆڵەکەم بەبێ کەسی سەری نایەوە

 ئەوە نیـــــە ئاســـــمان بە بارانی چاوەکانی خۆی ئەمشوات 

 ئەوە نیە خــــەزان گەاڵی زەردی درەختەکانی بۆ کردوومەتە کـفـــن 

 ئـــەوە نیـــە زەوی باوەشی گەرمی بۆ کردوومەوە و 

 توند توند بە سنگی خۆیەوە گوشیوم

 نـــا دایە گیان، 

 نایەوە هەرگیز مەڵێ کوڕەکەم بەبێ کەسی سەری 

 ئەو خاکەی بە درێژایی تەمەنم عاشقی سەوداســـەری بووم

 .…ئەوەتا تك تك خوێنم دەمژێ و لە دڵی خۆیدا جێـــم دەکاتــــەوە

 هۆنراوەی: کەمال میراودەلی
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 !یادی پێنج ساڵەی تیرۆر کردنی ئازادیدا لە

 

 :تاهیر حاجی حەسەن

پێش پێنج ساڵ دەستی تیرۆری ترسنۆک 
لەهەرێمی باشوردا،نەیتوانی بەرانبەر 
بەهەیبەتی پڕ لەتوانای سەردەشت عوسماندا 
خۆی بەپێوە ڕابگرێت،بۆیە هاتن و لەڕۆژێکی 
وەک ئەمڕۆدا باندی چەتە ڕفاندیان و زۆر 

دەستیان چوە جەستەی پڕ لەهیوای نامرۆییانە 
ئاخۆ گەر  .ئەو گەنجە و لەنێویان برد

سەردەشت پەیام و بەرگریکارێکی مەزن نەبوایە بۆ ماناکانی ئازادی بۆ گشت 
الیەک؛تیرۆر دەکرا؟ ئاخۆ سەردەشتی الوی پڕ لەتوانا مەترسی بوو بۆسەر ئەمنیەتی 

سەردەشت لەنێو گروپی قەومی؟! ئاخۆ گێلترین بنیادەم بڕوا بەوە دەکات کە 
تیرۆریستی ئیسالمی سیاسدا بوو بێت؟! ئاخۆ گەر ئەندام حیزبیەکان ڕۆبۆت نەبن و 
کەمترین بەهای مرۆڤ بونیان تێدا بمایە دەچونە ژێر باری ڕاپۆرتی ئەو لێژنە 
کارتۆنیەی ووتی سەردەشت تیرۆریست بوە؟!  ئاخۆ گەر بزوتنەوەی گۆڕان لەهەمان 

وایەی دەسەاڵتدا نەبوایە،دەبوو تا ئێستا بێدەنگی هەڵبژاردایە ئاستی ئەو پێگە ناڕە
بەرامبەر چارەنوسی نادیاری بکەرانی ئەو تاوانە چەپەڵە ؟ یان دەبوو بۆ هەر ساتەی 
لە کاری جیدیدا بوایە بۆ دۆزینەوەی ئەو گروپە و ئەو پارتەشی کە لەپشتی پالن 

وانای بۆڵە بۆڵی هەبوو تا لەڕێی داڕێژیەکەیدا بوە ؟ ئاخۆ بزوتنەوەی گۆڕان هێندە ت
ناڕەزاییەتیەکانی خەڵکی زەحمەتکێش و ناڕازیەوە خۆی بگەیەنێتە نێو دەسەاڵت و 
ئیتر دوای ئەوە کارێکی نەما بەو هێزە ناڕێکخراوە خۆ نەناسەوە؟ ئاخۆ ناهەقمانە 
لەم یادی پێنج ساڵەی تیرۆرکردنی ئازادییدا ڕووی دەممان بکەینه بزوتنەوەی گۆڕان 

پێیان بڵێین؛ بەڕێزان ئێوەش هێندەی دەسەاڵت بەشدارن لەو تیرۆرکردنەدا ؟ کوا  و
کردارتان؟ چیتان کرد کە ڕەفتارتان جیاوازتر بێت لە ڕەفتاری دەسەاڵتی دەرەبەگ 
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،بۆرژواکانی حاکمانی هەرێم؟ کوا لەسایەی چونە نێو دەسەاڵتی ئێوەدا،ڕێژەی ژن 
نێو دەسەاڵتی ئێوەدا کەمترین گۆڕان دروست  کوشتن کەمی کردبێت؟ کوا لەسایەی چونە

بوبێت لەنێو هەیکەلەی ئەو دەسەاڵتە چەوسێنەرە،ئازادی تیرۆر کارەدا؟ ئاخۆ بڕێک 
بە خۆتاندا دەچنەوە،لەوەی هەڵخەڵەتاندن چ مانایەکی ناچیزی هەیە؟ئاخۆ ئەو 

و لەوێوە بەڵێنانەی بەکرێکارانتان دەداو دەعوەتان دەکردن بۆنێو شاشەی تیڤیەکانتان 
ناڕەزایەتیەکانی خۆیان دەردەبڕی دەرئەنجامی ئەو بێ ژیانیەی هەیانە کە 
دەسەاڵتدارانی هەرێم هۆکارەکەی بوو،ئێوە دوای ئەوەی گەشتنە نێو کورسی دەسەاڵت 
لەگەڵ ئەو دەسەاڵتە ناڕەوایەدا،توانیتان چی بکەن بۆ کرێکاران و خەڵکی 

ۆ بەرگری لە ئازادی و سەربەخۆ بوونی زەحمەتکێش؟ ئاخۆ داهێنانی ئێوە چی بوو ب
دادگاکان لەدەستی حیزبی قائید؟ ئاخۆ ئەو ڕزگاربوانەی نێو دەستی ڕەشی ئەنفال کە 
لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا گردبونەوەیان ڕێکخست و داوای بەدادگایی کردنی 

ان موستەشار و تاوانبارانی نێو ئەو تاوانەیان دەکرد،دواتر کۆی خاوەنانی دادگا مانی
گرت، بەهۆکاری ئەوەی ئەو خەڵکە ڕەشۆکیە هەیبەتی دادگایان شکاندوە،ئێوە 
توانیتان چی بڵێن بەو خاوەنکارانەی دادگاکانیان لەژێر چنگدایە؟ ئاخۆ هاتن و 
بڵێن،هۆ دادگای ناڕەوا تۆ هیچ هەقێکت نیە لەوەی بەرانبەر ئەو مرۆڤە خێر لەخۆ 

وەستنەوە؟ کوا چیتان کرد بۆ بەدادگایی نەدیوانە ناڕازی بوون دەڕ بڕن و دژیان ب
کردنی ئەو تاوانبارانەی کە دەستیان هەبوو لەتیرۆرکردنی ناڕازیانی هەڤدەی 
شوباتدا؟ کەوایە ئێوە چیتان گۆڕی؟ دەستان لەکام گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتیدا هەبوو؟ 
ئاخۆ گەر لەسایەی ئێوە و دەسەاڵتی هەرێمدا نەبوایە،گەلە تاریکستانی بەرەی 

لەفی برەوی دەسەند لە کوردستاندا؟ ئاخۆ ئەوە ئازادیە کە مەالی سەلەفی دێت و سە
فەتوا دەردەکات بۆ حەرام کردنی خەیار و مۆز و گێزەر؟ کوا دەوور و کارتان بۆ سەر 

بۆیە ڕوی ڕەخنەم دەکەمە بزوتنەوەی  !وژێرکردنی ئەو چەمکە شەرم هێنەرانە
دەدا،کەلەخزمەتی چوونە پێشەوەی گۆڕان،چونکە ئەو بزوتنەوەیە خۆی وانیشان

ماناکانی ئازادی و خەڵکی ئازادیخوازاندایە،بەاڵم ئەوەی لە بنەڕەتەوە کاری بۆنەکرا 
لەالیەن سەرانی ئەو بزوتنەوەیەوە، نە چەسپاندنی بنەماکانی ئازادی بوو؟ ڕەنگە 
ئێستا سەردەشتیش زیندوبایە،هەمان قسەی منی بکردایە، چونکە، ڕاستبێژی لە 

رەوەیە،ئێوەش بزوتنەوەیەکی سیاسین. چۆن سیاسیەک، هەر وەک ئەو کردا
بزوتنەوانەی تا ئەو کاتە ئیشیان بەخەڵکی زەحمەتکێش هەیە کە دەستیان بگات بە 
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 .دەسکێکی کورسی دەسەاڵت،ئیتر، کاریان تەواو دەبێت بۆ ئەو بەڵێنانەی داویانە
نایە نێو مەیدانی کاری ئێوە چۆن گۆڕانێکتان دروست کرد و چۆن داهێنانێکتان هێ

سیاسیەوە. کابانی ماڵتان داهێنا،کە چەمکێکی ئێجگار کۆنەپەرستانەیە و هەرچی 
بەهای مرۆڤ بونیە لەو مرۆڤە مێینەتان سەندەوە و هێندەی تر خزانتانە نێو 
چوارچێوەی ئاشپەزخانەی ماڵەوە. کام داهێنانی ترتان کرد،بەرگریکردن لە 

اساو دەستوردا!!؟ ئاخۆ نەتان پرسی لەخۆتان کە ئێوە سەوابتەکانی ئیسالم لەنێو ی
لە دەسەاڵتداران کۆنەپەرستر و دژە ئازادیترن؟ ئەوە ئەرکی سەرۆکی پەرلەمان بوو کە 
لە بزوتنەوەی گۆڕانە، بێ دەنگی نەکردایە لە وون کردنی کەیسی تیرۆر کردنی سۆران 

ەزن بوون و دوور و و سەردەشت و کاوە،چونکە ئەو کەسانە،هەڵگری کۆ چەمکێکی م
نزیک پەیوەست بوون بەهەیبەتی بزووتنەوەی گۆڕانەوە. کوا بەرگریتان لە ئازادی 
دەربڕین و پشتگیری لە بەرەی ئازادیخوازی نێو کومەڵگا؟ واتێنەگەن کە ئێوە نەبونایە 
ئەوا ئیسالمی سیاسی هەلەکەی دەقۆستەوە و ئەو دەنگە ناڕازیانە دەچونە نێو ئەو 

ۆریستیەوە،بەپێچەوانەوە،ئەوە بزوتنەوەی گۆڕان بوو،کە زۆر بزوتنەوە تیر
فێڵبازانە، کۆی دەنگە ناڕازیەکانی کپ کردەوە و بەدرۆی پف دراو ناڕەزایەتیەکانتان 
ئاوەژوو کردەوەو پێش کەشتان بە دەسەاڵتدارانی خێڵ کرد. ئێوە خاوەن مێژویەکی 

رهەنگی دواکەوتوانە بەسەر پرشنگدار نین،هێندەی کارکردن، بۆ هێشتنەوەی هەمان فە
پەروەردەی کۆمەڵگادا؟ کوا چیتان کرد؟ لە یادی تیرۆر کردنی ئازادیدا،کە سەردەشت 
عوسمان،هێمایەکە بۆ ئەو دەستەواژەیە،دەبێت کۆمەڵگا تێبگات،کە هیچکات بەرەی 
بۆرژوازی بەدیهێنەری خواستە ئازادیخوازیەکان نیە،هێندە بکوژی بنەڕەتی ئەو 

سەردەشتی ئازادیخواز بۆ هەمیشە بڵندە و پەیامەکانی بۆ هەمیشە لە خواستانەیە. 
میوانی کۆی ئەو مرۆڤە ئازادیخوازانەیە کە لەڕێی خەباتیانەوە کار لەسەر 
ڕیشەکێشکردنی کۆی چەمکە باوە دواکەوتووەکان دەکەن. پەیام و نووسینەکانی 

ناساند بە نەوەی  سەردەشت لە دوای تیرۆر کردنیەوە هەزاران جار سەردەشتی زیاتر
نوێ. سەردەشت، پەیامهێنەری ئازادی ڕاستەقینە بوو،بۆیە بۆ هەمیشە بە نەمری 
دەمێنێتەوە،مێژوو دەتوانێت گەواهیدەری ئەو ڕاستیە بێت. کەواتە، ئێوەی 

 !بزووتنەوەی گۆڕان دەتوانن چی بڵێن لەم یادەی پێنج ساڵەی تیرۆر کردنی ئازادیدا؟

04/05/2015 



 بەرگی دووەم

439 

 

 

 

 ریكایهمهئه شت عوسمان( لهرده)سه تیرۆركردنی ساڵیادی رۆك لهسه

 

  :ئەحمەد میرە

 ستهر دهڕاند، هێشتا ههترمان تێپه ساڵێكی
م ئه تۆ حوكمڕانی پشت تیرۆركردنی كانیشهره

ڕاند هێشتا ترمان تێپه ن، ساڵێكیواڵته
 ناوی ڕێن بهگهدونیا ده یوانهئه

 ت و دروستكردنیدیموكراسیه قامگیركردنیسه
 ق رژاویناحه به خوێنی كوردیدا به تیوڵهده

م اڵڕاند بهترمان تێپه نن، ساڵێكیكهتۆ پێده
ك ترت وه كانیهیدهشه تۆ و هاوڕێ یكهدۆسیه

 تارمایی زانیت بۆ؟ چونكه،دهوهتهخۆیان ماونه
یكات داعش ده یوه؟ ئهتیرۆر چییه رێ، ئهدا حوكمرانهم واڵتهله ئازادی و دژه تیرۆر

شت و سۆران ردههس كردووتانه ئێوه یوهئه یئه .یزانینموومان دههه شهره تیرۆرێكی
كات هید دهشه رگه؟ داعش پێشمهتیرۆرێكه بدولستارتان تیرۆركرد چ جۆرهو عه و كاوه
 ؟ لهدا چییهتاوانه م دوو جۆرهنێوان ئه له جودایی رێنووسان ئهش رۆژنامهو ئێوه

م نیبێت ئهیزاكرێت نهده ریكایهمهئه رۆك لهتۆدا ئێستا سه تیرۆڕكردنی ساڵیادی
 میشهك ههیان وه وهچووبێته ، بیریتۆیه هیدكردنیشه ساڵیادی هاوكاتی یشتهگه

 كانیوانیهرۆژنامه كۆنفراسه كاتی م لهكهده وهئه ندیزوومه؟ ئارهگرنگ نییه بۆی
و  ئازادی دوای ڕێز تۆ بهلێبكات و بڵێت به یم پرسیارهنووسێك ئهرۆكدا رۆژنامهسه

 و زۆر به شت(تان تیرۆركردرده)سه خێره رێڕێیت ئهگهتدا دهوڵهت و دهدیموكراسیه
 پێشانگای ردانێكین سهلێبكه ر گونجاش داوایگهن؟ ئهكهتیرۆر ده سانایش ئازادی
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 یهم دوو وێنهبپرسن ئه لێی وێكان بكات لهتیرۆركراوه نووسهرۆژنامه ییوێنه
 تیرۆركران؟ ر چیسه شت و سۆران( لهردهڵێیت )سهو پێمان ده وهناسیتهده
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 بۆ سەردەشت ی رۆح سپی

 

 :ستارە عارف

هەمو پێواژۆ سەختەكانی ژیانی هەر  
كۆمەڵگەیەك،كە سیستەمە ڕامیاریەكەی لەسەر 
ژیانی هاواڵتیانی خۆی دەژێنێت و لەشوێنی 
ئەوەی ببێتە مایەی ئارامی و ژیانێكی بە 
كەرامەت، بە پێچەوانەوە دەبنە زوحاك و بەاڵ 
و تەوق بۆ گیانی هاواڵتیانی خۆیان، ئەو كاتە 
بۆ ئەوەی گۆڕانكاری لەو سیستەمەدا بێتە 

وەدانی و ئازادی هەڵبێت،دەبێت قوربانی بە گیانی پاك و بزێویی كایەوە و خۆری ئا
 .گەنجە وریا و بیر ڕوونەكانیانەوە بدەن و باجی قورسی پێشكەش بكەن

پێشەنگ و ئەو گیانفیدایانەی خۆت ئاسا سەردەشت گیان، بە مەرامی باشكردنی ژیانی 
جەستە و  هاواڵتیان و چاكەی گشتی قوربانی بە بەهاترین بەهایان دەدەن،كە

ڕۆحیانە،لەهەموو كۆمەڵگەیەكدا بە بەها و ناوازەن،كە توانستیان 
هەبێت،خۆنەویست و گیانفیدا خەون بە باشكردنی ژیانی واڵتەكەیانەوە ببینن و سڵ 

 .لەفیدا كردنی گیانیشیان نەكەنەوە

تۆی ڕۆژنامەنووس و چاو و دڵی هاواڵتیانی كورد،زووتر دركت بە نادادی سیستەمی 
و دەبەنگی سیاسییە بازرگانەكان كرد،زووتر و ئازاتر و خێراتر  ڕامیاری

هەستتكرد،ئەگەر ئەم گۆمی مەنگی گەندەڵی و قۆرخكاری و دەبەنگیەی سیاسییە و 
سەركردە نەوتفرۆش و واڵت هەراجكارەكانی ئەم واڵتە نەشڵەقێنرێت، ئەوا بێدەنگی و 

زادی بیروڕا دەبێتە كلتوور و بە مێگەلكردنی هاواڵتیان و سڕكردن و زیندانیكردنی ئا
 .ڕێڕەویی ئاسایی وەردەگرن
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لەبەرئەوە تۆی چاپوك زوو دەستت بۆ هەڕەمی نا پیرۆز و قاڵبگیری بە ناو سەركردە 
و سیاسییە بازرگانەكان برد و شڵەقاندت،تۆ ئێستا سیمبۆڵی گیانفیدایی گۆڕانكاری 

لەكوردستان،تۆ قیبلەی سیستەمی ڕامیاری و ئازادی ڕادەربڕین و پێنووسیت 
گۆڕینەوەی نادادی بە دادوەری و قۆرخكاری بە ئازادی ڕادەربڕین و ڕوونكاری و 

 .ئیرادەی پتەوی ڕۆژنامەنوسی بە ئاگا و گەنجی زرنگیت

 دروود بۆ ڕۆحی پاک و ئازایت
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 منى تیرۆرست وەک سەردەشت

 

  :عەزیز ڕەئووف

هەردووکمان لە بەشى ئینگلیزى دەمانخوێند، 
تۆ لە هەولێر و من لە سلێمانى، من لە تۆ 
گەورەتر و ناشرین تر بووم و تۆ لە من گەنج 

بووى بۆ ئەوەى کچەکەى سەرۆکت  و جوانتر
خۆش بوێت. تۆ ئازاتر بووى لە من،بێ پەردە 
قسەت دەکرد لەسەر موقەددەس و بنەماڵە. هەر 
بۆیە ئێستا تۆ مەرگێکى جوان و سەربەرزانەت 

دەستکەوت و منیش تادێت قەڵەوتر و ناشرینتر دەبم و نازانم چۆن بەرگەى ئەم هەموو 
ناریۆکەى لیژنە بێویژدانەکەى کەیسەکەى تۆ ئەنجام سیناریۆیانە دەگرم کە دوایى سی

دەدرێت. سەردەشت من بۆ یەک جاریش تۆم نەبینیوە،سەردەشت عوسمان چەند 
تیرۆرستێکى جوانى،خوایە ئەگەر تۆ تیرۆرست بیت من هەزار جار تیرۆرست بم،خوایە 
منیش حەز دەکەم وەک تۆ تیرۆرست بم. سەردەشت گیان بەدەست خۆم نییە تۆى 

ۆرستم خۆش دەوێت. بۆ ئەم مەرگە جوانەى تۆ من لێرەوە لەم پەیجەى خۆمەوە تیر
 .سێ ڕۆژ پرسەت بۆ دەگێڕم
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 سەردەشتەکان مەکوژن؛کۆشکەکانتان تارومار دەکەین

 

 :هاوڕێ چۆمانی

سەردەشت تەقاندنی یەکەم فیشەک بوو 
بەڕووی بنەماکانی حوکمڕانی ملهۆری 
کوردی،ئەو بێ باکانە بەقەڵەمەکەی جاڕی 
وەستاندنی نەریتی پاوانخوازی و 
ستەمکاریدا.پەیامی سەردەشت پیرۆزترە لە 
پیرۆزی و مقەدساتی باوکە 
زێرینەکان،سەردەشت وەک هەریەک لەئێمە 

ن و ئاواتی جوان بوو، خەونەکانی خاوەنی خەو
سەوز بوو سەوزتر لەسەوزایی هاوینە 

هەوارەکانی سەرکردە داپلۆسێنەر و مشەخۆرەکان، لەنیشتیمانێک دەستوور ویاساکان 
بووە ستەمکاری و داهات و بودجەی خەڵک بۆ کەمینەیەکی بێ بەرهەم و مشەخۆر 

چینە نەگریسە رابماڵن بوو،بێگومان نەوەیەکی سەردەشت ئاسا پێویستە تا ئەو 
نیشتیمانی کوردستان ..وئامرازەکانی بەرێوەچوونی نیشتیمانیان لێ بستێنەوە

شایەنی ئەوانە نیە هەناسەی لێ هەڵمژن کە تەواوی پێشینەیان لەخزمەتکردنی ناپاک 
و داگیرکەران بەسەربردووە بۆ ئەمەش ئەرکە کاروانێک لەسەردەشتیەکان بەرێوە برۆن 

کردنەوەی ئەو خاکە پیرۆزە لەو چینە؛ شەهیدکرنی سەردەشت و تاچەسپاندنی پاک
پاشان سینارۆیەکی گەمژانە ئەوە دووپات ئەکاتەوە ئەو دەسەاڵتە کوردییە باکی 
بەمردنی نەوەکانی نیە ئێمەش ئەڵێن هاوار بۆئەو دەسەاڵتە،کارەکتەرەکانی ئەو 

 .وون نیەدەسەاڵتە مێژوویەکی رەشیان بۆخۆیان تۆمارکرد کەجێگای لێخۆشب
ئەگەرەکان بۆئەوە ئەچوون بەشەهیدکرنی سۆرانی مامە حەمە ئەو دەسەاڵتە جارێکی 
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تر نەوەکانی راپێچی گۆرستان ناکات،بەاڵم راست دەرنەچوو جارێکیتر ئەو دەسەاڵتە 
سەردەشتیان لەنیشتیمان بەجەستە دابڕاند، پاشان پێمان وابوو پاش سەردەشت 

بەاڵم پێچەوانەی ئەو هاوکێشەیە راستە چونکە کۆتایی بە تیرۆر و تۆقاندن دێ، 
ئامادەی کاوە گەرمیانیان بێ باوک رەوانەی ژیانێکی پر مەینەت لە سایەی خۆیان 
کرد.ئەوان چەند سەردەشتەکان بکوژن و راپێچی گۆڕیان بکەن ئەوا ئێمە جوامێرتر 

بێبەش ئەمرین و ئەوانیش چارەیەکی رەش و رەشتر لەو نەوتەی هاونیشتیمانیانی لێ 
ئەکەن دەبن.بارەدۆخی الیەنی کۆمەڵگای کوردەواری لەسەرجەم رووەکانەوە 
بەشپرەزەیی و ناهەواری بەرەوە ئاقارێکی هەژاری زانین و هۆشیاری هەنگاو ئەنێت 
هەرچەند ژمارەی سەردەشتەکان و فکری سەردەشت زۆربێت هەرچی زوترە لەوقۆناغە 

دیدی سەردەشت پێویستە قسەبکەن نەخۆش و کەنفتە رزگاریمان دەبێت،چونکە لە
تائەوکاتە پێویستە بێدەنگ بین، ئێستا پێویستە قسەبکەین لەگەڵ قسەکردنمان دەبێت 
کردەوەیی بین لەئاست داخوازی و خواستەکانمان.بۆدەسەاڵتێکی تاونباری ستەمکار 
سەردەشتەکان کۆشکەکانیان تارومار ئەکەن،شەوە سوورەکانیان ئەگۆرنەوە بە 

نی بەندیخانەی گەل،رواڵەتی فریشتی و نیشتیمان پەروەرییان وەک خۆی شەوەتاریکا
دەرئەخات.بەکورتی پەیامی سەردەشت تۆڵەکردنەوەیە لەناهەقیەکانی کۆمەڵگا 
بەگشتی و لەناویشدا کۆمەڵگای کوردی،لەکۆتاییدا جێگای خۆیەتی لەسەردەشت فێرە 

هێنانەدی بوێری وجورئەت بین بەرانبەر بەناهەقیەکان و بەرخودانی 
ئامانجەکانمان،نەفرتبارانی ئەو دەستانە بکەین سەردەشت و سەردەشتیەکان لەگۆر 
ئەنێن، وەک خۆی ووتویەتی لەکۆتایمدا خالێک دابنێن و تەواوم کەن، پێویستە وابین 

 .بەپێچەوانەوە هاوبەشی بکەر و ئەنجامدەرانی شەهیدکردنی سەردەشتین

 

       *********      ***************** 
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 !…كی سیاسییهمهك گهك وهڕ،نهك باوهئازادیخوازی وه

 

 :کامەران محمد

تی بۆ هێز و تاكی ئازادیخواز، بابه
نووسان و تیرۆری ڕۆژنامهتیكردنی دژایه

تێك ئازادی بابه ست بهیوهكانی پهلهسهمه
 و له وهق بكرێتهقۆناغێكدا زه ، لهنیه

 رگریكردن لهنگی لێبكرێت.. بهقۆناغێكدا بێده
و  وهوساندنهچه ڵك و ڕێگرتن لهمافی خه

ك ڕ بێت،نهبێت باوهقۆرخكاری،ده
 ستكردنی بهیوهپهڵبژاردن و كی ههیهلهسهمه

ی مهگه وتن لهركهشكست یان سه
، ڕم وابووهباوه میشههه ..كانداڵبژاردنههه

تێكی مێژویی روورهكو زهی گۆڕان وهوهبزووتنه
قانێكی گۆمێكی تمی بوو، شلهكی حهی پێویستییهكهدروست بوونه درووست بوو،واته

بوونی هات.. ههنیوی لێدهزۆر بۆنی ئاوێكی گهكی یهتاڕاده ی سیاسی بوو،كهورهگه
وروژاندنی  ی لهختهرسهسه ییهو ئامادهی و بهختهرسهسه رگریكارهو بهگۆڕان به

اڵت كرد.. سهده ندێك بواردا ستۆپی بههه رچاو لهكی بهیهكان،تا ڕادهتییهدالهناعه
 كێتی بهتی( یهك بنكردایهتی )نهیهركرداسلیم بوونی سهك و تهالیهله مانهئه

كی تر، وایكرد، گۆڕان الیهكان لهتییهدالهناعه شداربوونیان لهستی پارتی و بهبااڵده
 ت بهینهشمهڵكی بهرێم و خهی سیاسی ههساحه ر لهو كاریگه ورههێزێكی گه ببێته

ڕ كو باوهی گۆڕان وهڵوێستانهم ههاڵم ئایا ئه، بهی خۆی زانیوهورهكی گهپاڵپشتییه
دوای  ، لهیهو پرسیارهئه مهنێكی دیاریكراو؟ ئهمهك بۆ زهیهمه، یان گهبووه
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ی ندهوهئه ..وێتكهدیار دهقی بهزه ی بهكهاڵمهوه ریكهی نیسان، خه17وتنی ڕێككه
ی وههجی بزووتنهخیتاب و نه له گۆڕانكاری وتنهو ڕێككهدوایی ئهله وهلێی وورد بوبمه

دروشمی  تا لهره، سهكراوه شهپاشكه ست بههه وهنهزۆر الیه گۆڕان ڕوویدا، له
 مهی ڕۆژئاوا، ئهك كێشهكانی وهییهوهتهنه لهسهقام و دواتر مهی شهوهئارامكردنه

ڵ گهبۆ ملمالنێ له وهمهتهسیس ی دروشمی گۆڕانكاری لهی گۆڕینی ئاراستهوهله جگه
 … ڵی بوونو لۆكهرهبه وهگشته له پاشكشه حزبێكی دیاریكراو ، واته

وشێروان نه گوایه كات، كهده وه، باس لهوهگۆڤاری لڤین ڕاپۆرتێكی باڵو كردۆته
 له ربڕیوهرانی خۆیانی دهنیگه پرسێكی پارتی ، كهفۆنی بهلههۆی تهفا بهمسته

ی ئێن ناڵی) كهشت عوسمان، ناوبراو كهردهڕاسیمی ساڵیادی سهی مهوهگواستنه
ر سهشت عوسمان بهردهی سهوێنه ڕۆژانه” تی ، وتویهنشت كردووهرزهئێن(ی سه

 یهم قسهمن نازانم ئه .”ولێر چۆنههه كانمان لهنگهبینین دهچی دهبوو، كه وهشاشه
م ر ئهگهاڵم ئه، بهیههه كهوهی بزووتنهوهڕوونكردنه و پێویستی به ند ڕاستهتا چه

ڵبژاردن و تی ههنووسان بابهی تیرۆری رۆژنامهلهسهمه واتهراست بێت، كه یهقسه
ڵك كاتێكدا ئومێدی خهئازادی.. له  واو بهڕێكی تهك باوه، نهبووه وهنگ كۆكردنهده
ناو  ی سازشكردن نین و ناچنهجێگه تانهم بابهئه ، كهادنراوهبنی وهر ئهسهله

نووسان ئازادی و خوێنی ڕۆژنامه رگری لهكان.. بهوتنهت و ڕێككهماتی حكومهمساوه
ڕ بێت، تا باوهرهبێت سهت.. دهك سونهرز بێت نهفه بوایهك گۆڕان ، دهبۆ هێزێكی وه

ڵی و هێزێكی لۆكهرهی و بهكهده كشهی پاشهئینجا دروشم .. ئاخر كاتێك دێ
 ..حسیل حاسلهته مهئه …بێتدا دهكشهپاشه كانیشت لهنگه، ئیتر دهوهكشێیتهده
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 ئەوەی بیەوێت با نەیبات، دەبێت خۆی بداتە پاڵ ئێمە ..!

 
 

  بەشدارعوسمان:
خۆشبەختانە ئێستا هێزی ئازادیخوازی 

بەهرەمەندە لە پاڵپشتیەکی فراوانی کۆمەڵگا 
ناوخۆ و دەرەوە،لەواڵتانی دنیا نووسەران 
و رۆژنامەنووسان و هونەرمەندان و 
پارێزەران و دەزگای گەورە و باوەڕپێکراوی 
نێو دەوڵەتی، رێکخراو و سەندیکا 
مەدەنیەکان پاڵپشتی بەردەوامیان هەیە بۆ 

دەوام لە چاودێریدان، لەناوەوەش بەسزا گەیاندنی بکوژانی رۆژنامەنووسان و بەر
هەڵویستەکانی خەڵک و پەرۆشی و هاوخەمیان پەیامێکی جیاوازیدا بەگوێی دۆستان 
و دوژمنانی ئازادییدا،پیگوتن تیرۆری رۆژنامەنووسان تیرۆری هەموومانە،تیرۆری 
ئازادییە ! بۆیە سازش لەسەر بەناحەق رژاوی خوێنی رۆڵەکانمان سازشە لەسەر 

گاونانە بۆ درێژەدان بە دەسەاڵتی سەرکوتکاریی و مافیایی وبنەماڵەیی و ئازادی،هەن
پاوانخوازی، دەست ئاوااڵیەیی زیاتر دەدات بە گروپە چەتەیەکانی نێو دەسەاڵت بۆ 
چەند بارە بونەوەی سۆران و سەردەشت و کاوەکان و خنکاندنی دەنگی ئازاد و 

ختمان بڕێوە و قوربانی گەورەمان کوژاندنەوەی ئەو تروسکایە روناکیە ،قۆناغێکی سە
 داوە و ناگەڕێینە دواوە!

 
 

نزیکی و دووریش لەم کەیسانە بۆ هەر هێز و الیەنێکی سیاسی پەیوەندی بە نزیکی و 
دووری هەیە بە ئازادیخوازی و عەدالەتخوازی ئەو کەس و هێزە سیاسیانە و پەیامیان 
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دی و شەفافیەتی بۆ کۆمەڵگا بۆکۆمەڵگا،بۆیە قورسە هێزێک ئیدعای عەدالەت و ئازا
هەبێت و نەمانی زوڵم و ستەمی لەکۆڵ هەڵگرتبێت ، کەیسی تیرۆری رۆژنامەنووسان 
بە کەیسی خۆی نەزانێت و بەرگری لێ نەکات،پێچەوانەکەشی دورستە! ئەوانەشی 
دەیانەوێت کۆمەڵگا لە ئێستا تاریکتر بکەن، زوڵم و زورداری زیاتر بکەن و 

ر بکەنەوە، نزیک بونەوەیان لە کەیسی رۆژنامەنووسانی نایەکسانییەکان تۆخت
تیرۆرکراو عەیبەیەکی گەورەیە و خەڵک بە پۆلێکی قەڵپ نایکڕێت ! بەرگری لە ئازادی 
و بنەماکانی ئازادی رادەڕبڕین ئەگەر لە بنەمایەکی قوڵی بەرنامە ئەساسیەکانی هەر 

بایەک ناگرێت و  کەس و هێزێکی سیاسی سەرچاوەی نەگرتبێت،ئەوە بەرگەی کزە
 دەچیت بە ئاسمانەوە ! 

 
بۆیە ئەوەی بیەوێت با نەیبات دەبێت بنەما سەرەکیەکانی ئازادی رادەڕبڕین لەنێو 
کۆی جومگەکانی کار و ئۆرگانەکانی قوڵ بکاتەوە و هێڵی سووری تەنها بەزاندنی 

 ئازادییەکان بێت .
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 سەردەشت ئاشق بوو یان تیرۆریست !؟

  

 ساڵح میراودەلی:

) ئەگەر ئازادی بیروڕا نەبێت و ئێمەش 
بێدەنگبین، لەوانەیە پاشان وەک مەڕ بمانبەن 

سەرۆکی  -جۆرج واشنتۆن -بۆ سەربڕین
 پێشووی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا(

تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس و خوێندکار 
سەردەشت عوسمان، پێناسەکردنی هەر 
ئەوەندە هەڵدەگرێت، بڵێین ئەوە پێوەری 
ئاستی ئازادی ڕادەربڕینە لەو هەرێمە دابەشکرا 
و و داگیرکراوەدا، ئەوانەشی لە میدیاکانەوە 

ازادی و مافی مرۆڤ بۆ ئەو دەسەاڵتە خودکوژە لێدەدەن،جگە بالۆرەی دیموکراسی و ئ
 لە چاوەش و لۆتیەکانی دەسەاڵت هیچی دیکە نین.

ئەوە گوتمان سەردەشت تیرۆر کرا و پێش ئەویش چەندان ئازادیخوازی دیکە لە ژێر 
ناو و پاساوی دیکەدا تیرۆرکراون، دوایی سەردەشتیش بە هەمان شێوە، تیرۆری کاوە 

چەندانی دیکەش زیندان و ئەشکەنجە دراون، بەهۆی دەربڕینی بیر و ڕای  گەرمیانی و
خۆیان و پێگەکانیانەوە، بەاڵم تا وەکو ئەو ساتەشی لەگەڵدا بێت، هیچ یەکێک لەو 
کەیسانە بە شێوەیەکی یاسایی و دادپەروەرانە یەکالیی نەکراونەتەوە، نە دەسەاڵتیش 

ەر یەکێک لەو تیرۆر و پێشێلکاریانە، خەمی لێخواردوون، بەڵکوو بەردەوام دوای ه
لیژنەیەکی ڕۆبۆتیان لە پیاوەکانی دەسەاڵت پێکهێناوە، ئەوەندەیان ئاڵۆز کردووە، 
نە کەس و نە خۆیشیان سەریان لێدەرناچێت، ڕێگەش نادەن هیچ ڕێکخراو و الیەنێک 
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یان کەسێکی دەرەوەی دەسەاڵت دەست بۆ جواڵندنیان بدات، ئەگەریش هەوڵ بدرێت، 
 ئەوا بەدڵنیاییەوە کۆمەڵێک کۆسپ و کێشەی بۆ دروستدەکەن.

لیکۆڵینەوە و بەدواداچوون، بۆ کەیسی تیرۆری سەردەشت عوسمان، بە لیژنەیەک 
سپێردرا، کە هەر ئەندامانی ئەو لیژنە و حزبەکەیان تۆمەتباری سەرەکی تیرۆرکردنی 

ەمی ئاوا سەردەشت عوسمان بوون، یەکەمجاریش بوو لیژنەیەک لە کاتێکی ک
دیاریکراودا، ئەنجامی کۆتایی بداتە دەزگاکانی ڕاگەیاندن، وێڕای ئەوەی سەردەشتیان 
بەو شێوازە نامرۆڤانە ڕفاند و دواتریش تیرۆریان کرد، کەچی لە ئەنجامی 
لێکۆڵینەوەی لیژنەکەدا سەردەشتیان کردە تیرۆریست، ئەگەر تیرۆرکردنی سەردەشت 

ەسوێ بوو بێت، ئەوا ئەنجامی لیژنە کارتۆنیەکەی جارێک لە دڵی ئازادیخوازاندا ب
پارتی و بنەماڵەی بارزانی، کە سەردەشتی سەرسەختی ئازادیان بە تیرۆریست 
ناساند، چەندین جار سوێی ئەو زامەی کوالندەوە، بۆ هەتا هەتایەش کەس و کاری 
سەردەشت و ڕۆژنامەنووسان و ئازادیخوازان،لەو دەسەاڵتە بێ ئومێد بوون و 

گیزیش لەژێر سایەی ئەو دەسەاڵتە دز و دیکتاتۆر و داگیرکەرەدا، چاوەڕێ ئەوە هەر
ناکەن، نە کەیسی سەردەشت و نە ئەو کەیسانەی تریش لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 

ەوە، نە ئەوانەش دوای تیرۆری سەردەشت، بەشێوەیەکی یاسایی و دادپەروەرانە ١٩٩١
ی ئەو نادادپەروەری و تیرۆر و یەکالبکرێنەوە، تەنها چارەسەرێک بۆ نەهێشتن

 تۆقاندنە، ڕاماڵینی ئەو دەسەاڵتە دیکتاتۆرەیە.

لێرەوە باشرۆڤەیەکی سەرەتایی بۆ سەردەشت بکەین، ئایا سەردەشت ئاشق بوو یان 
 تیرۆریست؟

لەدوای ڕاپەڕینەوە، هەزاران کەس بە ئاشکرا تیرۆر کراوە، لە تێکۆشەرانی پارچەکانی 
تا دەگاتە ژنان و ئنجا کادیرانی پارتەکانی دیکەی دەرەوەی  دیکەی کوردستانەوە بگرە

دەسەاڵت، ئەوە جگە لەو سەدانەی ڕەشە کوژ و زیندە بەچاڵکراون، لە سااڵنی شەڕی 
نێوخۆدا، ئەنجامدەرانی ئەو کوشت و بڕانە کەسیان لەدەرەوەی سنورەکانی هەرێمی 

ەسەاڵتە بوون و کوردستانەوە نەهاتوون، هەموویان مرۆڤکوژەکانی ناو ئەو د
زۆرجاریش شانازیان بە تاوانەکانیانەوە کردووە و لەالیەن حزبەکانیانەوە بەو 
هۆیەوە پلە و پۆستیان پێدراوە، پرسیار ئەوەیە، ئایا لەماوەی ئەو بیست و چوار 
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ساڵەدا، تیرۆرستێکی خۆماڵی یان بکوژێکی ڕامیاری ئەو هەرێمە لەسەر تاوانەکانی 
وە، بە یەقینیەوە دەتوانین بڵێین نەخێر! چونکە لەسنوری سزای دادپەروەرانە درا

دەسەاڵتی هەرێمی کوردستاندا، مرۆڤ لەسەر تاوان و تیرۆر و کاری نەشیاو سزا 
نادرێت، بەڵکو ئەوانە سزا دەردرێن، کە دەست بۆ نەهێشتنی ئەو تاوان و تاوانبارانە 

ەڵدا دەکرێت، کە دەبەن، ئەو کەسانە لێپرسینەوە و لێکۆڵینەوەی توندیان لەگ
گەرەکیانە جوانیەکان بێننەوە نێو ژیانی خەڵک و کۆمەڵگا و کۆتایی بەو تاریکپەرستی 
و گەمژاندنە بهێنن، زۆر جاریش لەوە زیاتر، تیرۆری ئەو ئازادیخوازانە دەکەن، کە 
دەست دەخەنە سەر برینەکان و دروستانە گوزارشت لە خەمەکانی خەڵک و ئێش و 

ن، بۆیە بەو پێوەرەی دەسەاڵت بێت، سەردەشت تیرۆریست و ئازارەکانیان دەکە
 تێکدەر بووە.

ئەو دێت و لە نووسینێکی تەنزئامێز) سەتیر (دا، بە زمانێکی سادە وێنای ئەو هەموو 
نادادپەروەری و جیاوازی چینایەتی و خێڵەکیە دەکێشێت، کە چەندین ساڵە ئەو 

ستەمدیدەی باشوری کوردستانی  دەسەاڵتە، بەناوی ئازادی و دیموکراتی بە خەڵکی
دەفرۆشێتەوە و لە ژێر ناوی ئەو دروشمانەشدا، دەستیکردووە بە تااڵنکردنی نیشتیمان 
و قۆرخکردنی هەموو پایەکانی دەسەاڵت و داهاتی ئەو هەرێمە، سەردەشت دێت و لە 
ڕوخساری خوشک و براکەی خۆیدا، ڕوخساری ئەو کوڕ و کچانەمان پێنیشاندەدات، 

نجی خۆیان و خێزانیان، بە سەت کوڵەمەرگی خوێندن تەواو دەکەن، بەاڵم کە بەڕە
سەرەنجام ڕەنج بەخەسار دەبن و لەهیچ دام و دەزگایەکی ئەو هەرێمە دەرەتانی 
دامەزراندنیان نیە، بۆ بەردەوامی ژیانێکی سادەی ڕۆژانە، هەر لەبەرئەوەی سەر بەو 

ی دایکی دەکات و خراپی سیستەمی دەسەاڵتە نین، دێت و وێنایەکی سادەی تەندروست
تەندروستی ئەو هەرێمە دەخاتە ژێر پرسیارەوە، لە ڕێگەی باوکیشیەوە، باسی ئەو 
نادادپەروەریە دەکات، کە پەیوەستە بە خەڵکی تێکۆشەر و شۆڕشگێڕەوە، بە بەراورد 

 لەگەڵ ناپاک و ئەنفالچیەکاندا.

نیشتیمانە سوتماکە نەبوو، سەردەشت نە ئاشقی کچەکەی بارزانی و هیچ کچێکی ئەم 
بەڵکو سەردەشت ئاشقی نەهێشتنی جیاوازیەکان و تێکشکاندنی ئەو بەند و باوە 
کۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و ئابوریانە بوو، کە چەندین ساڵ بوو، وەک مۆتەکە ئاوێتەی 
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ژیانی هاونیشتیمانایانی کرا بوو، هەر گڕی ئەو ئەشقەش بوو سوتاندی و ئازایانە 
 ی خۆی و ساتەکانی دوای ژیانی خۆی دەکات.باس لە مردن
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 .. پەیامی) سەردەشت (ێکی تر

 

 :زریان ئەركان

دوابه دوای تیرۆركردنی رۆژنامەنووس 
دەسەاڵتدارانی سەردەشت عوسمان ،ئیتر 

ئیماراتی زەرد لێی پاڵكه وتن،به جۆرێك رەنگه 
ئەو شەوه شەڕابی سووریشیان هەڵدابێت و 
قاقای ئەوەیان وتبێت، ئیتر ئێمه كەوشەنی ژێر 
ركێفی خۆمان پاكردەوە له دەست تابورەكانی 
پێنجەم ! چونكه هەمیشە له فەرهەنگی پارتی 
هەموو ئەو مرۆڤانەی لەبەرەی ئەو نەبون و 
چەپڵەیان بۆ قسەکانی سەرۆک لێنەداوە، وەکو 
دوژمن و تێکدەر و خائین وێنا کراون و بێبەشی 
نەكردون له تۆمەت خستنه پاڵ وسیخوڕی 

واڵتانی بێگانه ! ئیتر کوشتن و لەناوبردنی حەاڵڵ کراوە ! هەڵبەته لەم تۆمەتباركردن 
ەوتووه،تەنانەت کار پشكی شێریان بەرك  وپۆلێنكردنه رۆژنامەنووسانی ئازا و ئازاد

گەیشتۆتە ئەوەی بێ شەرمانە و بەئاشکرا لەنێوجەرگەی شار و بەبەرچاوی خەڵک 
بیانڕفێنن و تیرۆریان بکەن و دواتریش زۆر بێ شەرمانەتر و ترسنۆکانەتر تۆمەتیان 
بۆ دورست بکەن، ئاخر ئەم کار و کردەوەیە تەنها لە کردەوەی حزب و دەسەاڵتە 

بێتەوە ، پارتی لە تیرۆری شەهید سەردەشت رێک کۆپی دکتاتۆرەکان جێگای دە
 . دەسەاڵتی بەعسی لەهەولێر چەند بارەکردەوە

هەر ئەو شەوەی هەواڵی تیرۆركردنی سەردەشت باڵوبۆوە ،لەگەڵ ئەوەی ویژدانی  
هەمو ئینسانێکی هەژاند و پرسە خۆی کردە هەمو ماڵێک و دایکەکان رەشیان پۆشی، 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1238
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1238
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1238
http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2015/07/zryan-arkan.jpg
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هەستیکرد برایەکی لەدەستداوە، بەاڵم کۆمەڵێک کەسی هەمو کچ و کوڕێکی گەنج 
کاڵفام و کۆیلە پێداگریان لەسەر ئەوە دەکرد کە تۆمەتبارە و تاوانی کردوە و دەبوایە 

من لێرەوه ئەوەیان پێڕادەگەیەنم كه !..لەناوببرێت و ئەو جۆرە مرۆڤانە مەترسین 
ه تایبەتیش له سنوری شەهید سەردەشت عوسمان سیمبوڵی ئازادییه له م واڵتەدا، ب

ژێر دەسەاڵتی پارتی و هەولێری پایتەختدا،ئەوپایتەختەی كه هێنده ئازادییەکانیان 
بەرتەسكردۆتەوه جێگەی پەیكەرێكی شەهید سەردەشتی تیانەبێتەوه ! بەاڵم بێ 
سوودە،پەیکەر و وێنەی سەردەشت لەنێو دڵ و دەروونی هەمو خەڵکی کوردستانە 

تەخته خاكی هه موو سەردەشتەكانە و پەیامی سەردەشت ،ئەم هەرێمه و ئه م پای
 . پەیامی گەنجان و الوانە

بۆیه لێرەوه دووپاتی دەكەمەوه كه چیتر بێ دەنگنابین لەئاست ئەو هەموو ناعەدالەتی 
و شوێن بزركردن وكوشتن وتیرۆركردنی خەڵكی بێتاوان و له ناوبردنی 

جارێكیتر لەگەڵ شەهید سەردەشتی  هاونیشتیمانیانی ئەم واڵته،ئەمه پەیمانێكە من
نوێ دەكەمەوە، وەك یەكێك لەو سەدان و هەزاران سەردەشتانەی كه بڕیاریان داوه 
و نەخشه ڕێگای سەردەشتی شەهید ئەكەن بە نەخشە ڕێگای سەرەكی و راستەقینەی 

 . خۆیان له ئیماراتی زەرد و کوردستانی تەژی لە زوڵم و ستەم

 هەریر
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 سوار ناسهكى ههیهند ووشهشت عوسماندا، چهردهیادى سهله 

 

 :رمان محمودفه

هید بكرئ لە شت شهردهى سهوهپیش ئه
یمانگا بووم، هى خوێندكارانى پكۆمیته

ى وهیى و خوێندنهر كارى ریكخراوهسهله
كانى هۆبهخنه ئامیز له ند راپۆرتێكى رهچه

ى كوشتنم لئ شهڕهوه ههخوێندندا،دواى ئه
اڵم دواى یان جار،بهدهكرا زیاتر له

و و چا شهڕهڵكى ئازادیخواز ههخهشكرێك لهنگى لهدهشت و هاتنهردههیدكردنى سهشه
شت مردنى ردهرگى سهمه .. بارچوونوه و باسى مردن و كوشتن مردن و لهسووركردنه
وه چاوى ئێمهو لهربۆیه ئێستا ئههه !مۆكردن بووستههمى دهبارچوونى وهترس و له

نووسێ، ده ى ئێمهنجهپهن، بهدهى باڵ دهقهشه دا هیواكانى لهروحى ئێمهله !روانێده
 ناسهمووان ههشتین ههردهمووان سهوه، ئێستا ئێمه ههكاتهى ئێمه بیردهیاڵخهبه

چاومان كانى فرمێسك لهنینهپێكهمووان بههه ..ماندایهسینهو لهكانى ئهسارده
ى ى ئۆقرهرهنجهو پههیوا، مردنى ئهبێ لهكانى ماڵى دڵمان پردهقسهپرژێ، بهده

ى ژیانمان تكاوه تكا، رۆحت شاد و ڕیگات وون ستهجهمردنى، مردن لهشكاندین، به
 !دڵنیابە .. ناکەین

 

 

 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1188
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 رۆكسه له تیرۆریستێك جوانتره

 ك نموونهوه” شتردهسه”شةهيد

 ریم:هێمن كه

 ورهكی گهیهبوو ، موعجیزهخۆشدهند چه
و  یاڵهم خهك ئهك وهیه، موعجیزه ڕوویدایه

زار جار شت ههردهڵێن / سهده ، كه یهقسه
زاران جار جوانتر و هه رزترهرۆك بهسهبااڵی له

ك ئیستا یهموعجیزه . وله و پیرۆزتریشه
من  ، بیووتایه وهشت زیندوو بوایهردهسه
ڵبژێرم و ك تیرۆریستێك خۆم ههم وهمادهئا

ك شۆرشگێرێك با خۆی بارزانیش وه
 .ڵبژێرێتهه

 ت بیستوتانهرێزان قهبه ی باشهنین بێت، ئهی پێكهمایه یهم موعجیزهئه نگهره
ست دهست مامۆستاكانی زانكۆ و بهدهكان و بهكۆالنهكانی لهسمهتیرۆریستێك ڕه
 وە بێت و لەماڵەکانیان هەڵیواسن ؟!مندااڵنی کۆاڵنە

،خودی ناوهێنانی تیرۆریستێكی جوان و نازدار و جوانه م تیرۆریستهی خودی ئهئه
كرێت ده جوانه، م تیرۆریستهی ئهموعجیزه وایهی كه؟ ! ده نیهرد موعجیزهپاك و بێگه

 .فراوانتر بكرێت

بیست و پێنچ  ،كه وهباتهی وواڵتێك دهرۆكسه بوو تیرۆریستێك لهند جوان دهئای چه
دان سه،بهزاران بكوژی درووستكردووهكدار و ههزاران چههه رۆكهو سهئه ساڵه

ی، كهماڵهی و بنهكهنها بۆ خۆی و حیزبهكه ته وتی دروستكردوهنهكۆمپانیا و بیره 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1183
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موو شكێنێت،ههشكۆی ده هكجوانه تیرۆریسته نجهوێت و گهاڵم هیچی فریایی ناكهبه
ند ت کە لە میللەت زەوتی کردووە، چهبۆ میلله وهگێرێتهده رعیانهنا شه تهروهو سهئه

درێت ی دهكهون و كورسیهفریایی ناكه موو پیاوكوژهو ههرۆك ئهبوو بۆ سهخت دهسه
 گەنجێکی تيرۆريست ! به

سانی رۆبۆرت و ك كهوێت، ئیتر وهناكه تیشماسیهڵچوون و حهر دوای ههماوهجه
یانبزوێنن، ران دهكان و جۆشدهخرۆشاندنه ت كهر نایهسهیان بهوانهند و ئهناهۆشمه

بیستریسترێت و ئیتر ی دڵیان دهنگنابن و ئینجا ناڵهش بێدهرهماوهو جهئیتر ئه بۆیه
ن و دهپیشانده لێيان كراوه ن كهكیاتییهداڵهموو زوڵم و ناعهموو بارێكدا ههههله
ویش كوشتنی ، ئه وهك بێنینهیهنموونه یاڵهم خهر ئهسهتوانین لهده .نكهسفی دهوه

دا گیرا، و زیندانهر ئهسهست بهی دهوه،دوایی ئهری زیندانی باستێلهبهڕێوهدۆلۆنیی به
ت نانهماوری، تهرلێدان و زرم و كوتی جهبه وتهكه ر چوار الوههه ی لهكهبەرهڕێوهبه

ری ڵێن با سهده شیانهبدرێت،هه سێدارهن،با لهكهدهوههەندێكیان پێشنیاری ئه
قامدا رابكێشرێت. شهو به وهسترێتهببه وهسپێكهكلكی ئهری بهببڕدرێت یان سه

 .وهتهست میللهدهبه یهكهرهبهڕێوهری بهی سهكهكۆتاییه

ك بێت وەالم وەرگرێتەوە، دۆلۆنێی وهر شوێنێكدا بێت رۆژێك دهههزووڵم له واته
اڵمێكی نابێت، بەاڵم یڵێت هیچ وهیكات و دهی دهوهاڵت پێی وابوو ئهسهدهمرۆڤێكی به

م هه وایه، كهوهرهده هێنایه و ژیانهی لهورهك، زیندانێكی گهرگایهنها كلیلی دهته
 .وهڵكێشان نامێنێتهههناسهر بێ ئاخ و ههم هیوا و ئاوات تاسهیاڵ ههخه

كان راستیه ، ووتویانهیاڵێك درۆیهموو خههه یان ووتوهاڵم نه،بهتاڵهیاڵ بهڵێن خهده
 .ینیربكهك راستی سهكان وهیاڵهخه نهبده ریگه وایهكاندان، كهخایاڵهله

نووسێك و رۆژنامه نجێك كهتی تیرۆریست تاوانباركرابوو، گهۆمهتنجێك كه بهگه
نها تهبهتیرۆریست،كهبه بووهكه  یداكردووهناوبانگی پهوه نها بهتهكه خوێندكارێكه

رۆك و سهنجێك كهگه .تیرۆركراوه وهشانازییهزۆر به كه یدا كردووهشكۆی په وهبه
ت رووی ی تۆمهنجهتا ئیستاش په نجێك كهترسان،گهێی دهی لكهوادهموو خانههه
رۆك،بۆ ی سهكهلیژنه رۆك كهسهجوانتر بوو له وهنجێك بهبۆكوشتنی، گه پارتیهله
نجێك گه .تیرۆریستشتی كرد بهردهاڵم سهشت، بهردهبۆ سه وهق بگیرێتهی حهوهئه
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رۆك پێی دۆڕا. اڵم سهخۆی پێبكات، بهرگری لهبوو بهم هیچی تری پێنهڵهقه له جگه
ی ش نیشانهمهئه .وریی چواردهم درۆیانهڵهو قه ت و سامانهروهموو سهو ههبه
زاران زاران بكوژ و هههه ستمهگەڕ ئه راستی بخاتهی بهكهمهڵهر قه، مرۆڤێك گهیهوهئه
 .ستێننمی رۆبۆت ئاسا بیوهڵهقه

ی ، ئهندهناوبانگ و شكۆمهبه نجهو گهئه جوانهی كه،ئهو تیرۆریستهئه جوانهی كهئه
 .شكۆترهشی بڵندتر و بهكهرۆك و حیزبهبااڵی سهتیرۆریستێك بااڵی له  جوانهكه
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 سەردەشت و داعش

 

 :نیاز عەبدوڵاڵ

لە ئێستادا هیچ گرووپێک هێندەی داعش و 
گرووپە ئیسالمییە تووندڕەوەکان لەم ناوچەیە 
مەترسی نین بۆ سەر ژیان و بنەماکانی 
دیموکراسی، سەرەڕای ئەو فشارە زۆرەی 
لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە لە پێناو 

نابێت بەرەنگاربوونەوەی ئەو گرووپانە، بەاڵم 
دەروازە بۆ سەرکوتکارانی ناوخۆ و جومگەکانی 

حوکمڕان وااڵ بکرێت بۆ سەرکوتکردنی رەخنەگران و رۆژنامەنووسان، بۆ بەکارهێنانی 
لە پێنجەمین ساڵیادی  .ئەم دۆخە لە پێناو چنینەوەی بەرژەوەندی زیاتری تایبەتییان

ترێت ئەوەیە: بکوژانی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسماندا ئەوەی پێویستە جارێکی تر بو
سەردەشت درەنگیش بێت دەبێت لەبەردەم یاسادا باجی تاوانی خۆیان وەربگرن، 
تێپەڕبوونی کات ئەستۆی ئەوان لەو تاوانە پاک ناکاتەوە. بە پاڵەوانکردنی بکوژەکان 
لەبەرەکانی شەڕی بەرگری لە دژی داعش، بە بەرداکردنی کاراکتەری سەربازی 

 .ندا، ئەوان لە ئەنجامدانی تاوانی پێشینەیان پاک ناکاتەوەبەگریکار بە بەر ئەوا
ئێستاش ئەو راددەی ئازادی رادەربڕینەی بە دەستهاتووە، بە هۆی ئازایەتی و لە 

بۆیە هەرچەندە بە رێگای  .خۆبردوویی لە گیان و روحی رۆژنامەنووسان خۆیان بووە
کوشتنی چەند جۆراوجۆر فشار خرابێتە سەر رۆژنامەنووسان و لە رێگای 

رۆژنامەنووسێکەوە بکوژان ویستبێتیان ئازادی رادەربڕین سنووردار بکەن سەرکووتوو 
نەبوون، بەڵکو لە بەرامبەردا کەسایەتی و رۆژنامەنووس و بەرگریکاری سەرسەختتر 

یادکردنەوەی ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی سەردەشت  .لە ماف و ئازادییەکان دروست بوون
اڵ لە کاتێکدا تاوانباران ئازادن بریتی نییە لە کات بە عوسمان، ساڵ لە دوای س
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رێکردن، هەروەها گوزارشت لە دەستەوەستانی بەرگریکاران ناکات لە ماف و 
بەسزاگەیاندنی بکوژان لە رێگای -١ :ئازادییەکان، بەڵکو نیشانەی بەردەوامییە لەسەر

-٣ .زادی رادەربڕینداکۆکیکردنە لە بنەماکانی کاری رۆژنامەوانی و ئا-٢ .یاساوە
لەگەڵ یەک وەستانی بەرگریکارانە لە ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان، بۆ 

کۆتایی نەهاتنی -٤ .رووبەڕووبوونەوەی تاوان و ستەم بە گرتنەبەری خەباتی مەدەنی
خەونی راستەقینەی بەرەوپێشچوونی هەرێمی کوردستان، و بوونی میدیایەکی چاودێر 

دەستبەردار نەبوونە لە ورە و ئومێد، -٥ .ووسەکانییەتیو پاراستنی گیانی رۆژنامەن
ئەو ئومێدەی سیاسییە بااڵ دەستەکان باڵەکانی تاوانیان لە فڕین بکەوێت و باڵی 

دەرخستنی خواستێکی -٦ .ئاشتی و یەکتر قبوڵکردن باڵ بەسەر نیشتیماندا بکێشێت
دادوەری، بە مانای راستەقینەیە بۆ سەروەری یاسا و گەڕانەوەی هێزە بۆ دەسەاڵتی 

راستەقینەش پیشە و کار بۆ دەزگا ئەمنییەکان و جومگەگانی تری دەسەاڵت 
بگەڕێندرێتەوە شوێنی راستەقینەی خۆی دوور لە بەکارهێنانی بۆ بەرژەوەندی دەستە 

بۆیە سەرباری یادکردنەوەی تیرۆرکردنی سەردەشت لە سایەی بوونی  .و گرووپێک
دەستبەرداری نەبین سووربوون بێت لەسەر  شەڕی داعشدا، پێویستە ئەوەی

جێبەجێکردنی بنەماکانی مافی مرۆڤ و دیموکراسی لە ناوخۆی واڵتدا، نەک 
 .چاوپۆشیکردن و بیانوو هێنانەوە بێت بۆ تاوانی تاوانباران
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 ئەوانەی یادێک لە سەردەشت ناکەن شەرمە باسی ئازادیی بکەن

 

 کمال چۆمانی:

هرانت دینک، رۆژنامەنووس و ستون نووسی 
ی ١٩ تورکیایی بە رەگەزت ئەڕمەنیی، لە

لە تورکیا تێرۆرکرا لەالیەن  ٢٠٠٧جانوەری 
گەنجێکی ناسیۆنالیستی تورک. دوای 
تێرۆرکردنی، هەندێ فۆتۆی پۆلیس 
باڵوکرانەوە کە پێدەکەنن و الی بکوژ وەستاون. 
ئەمە بوو بە سکانداڵ لە تورکیا و وایکرد 

رپرسیارێتیی لێکۆڵینەوەی زیاتر بکرێت کە دواجار بو بەهۆی البردنی زۆر لە پۆستی بە
هەزار کەس بەشداریی  ٢٠٠دابون بەهۆی فۆتۆکان. لە کاتی ناشتنی، نزیکەی 

رێوڕەسمی بەخاکسپاردنیان کرد. ئەو داکۆکارێکی راستەقینەی ئازادیی و مافی مرۆڤ 
بوو، هەوڵی دەدا تورکیا و ئەرمێنیا ئاشتببنەوە. نکۆڵیکردنی جێنۆسایدی 

ی تێرۆرکراوە، میدیای تورکیایی، هیچ ئەڕمەنەکانیشی رەخنە دەکرد. لەو رۆژە
ساڵێک نەبوە یادی نەکاتەوە، راپۆرتی جدیی لەسەر نەکات و ئیدانەی کوشتنەکە 
نەکاتەوە، بە سێرچێکی گوگڵ بۆت دەردەکەوێت چەندە راپۆرت و بابەتی رۆژنامەوانیی 
لەسەر هرانت دینک دەنوسرێن. ئاخر دەبێت سنوورێک بۆ نەیارانی دێمۆکراسیی و 

سەردەشت عوسمان، رۆژنامەنوسێکی گەنج، توڕە و  .ادیی رادەڕبڕین دابنرێتئاز
ولەپێناو ئازادیی و عەدالەتدا، گیانی بەخشی. لەو رۆژەوەی  .خاوەن روئیا بو

تێرۆرکراوە تا ئێستا، الی داکۆکیکارە راستەقینەکانی ئازادیی و دێمۆکراسیی، الی 
اسیی هەبێت، هەرگیز بۆ رۆژێکیش ئەوانەی بەڕاستی دەیانەوێت ئازادیی و دێمۆکر
زۆریشن، ئەوانەی قسەی زۆر گەورە  .لەبیرنەکراوە و هەمو ساڵێکیش یادی دەکەنەوە
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لەسەر کوردایەتیی و فەلسەفە، ئازادیی و ئینساندۆستیی دەکەن، خۆیان بە 
داکۆکیکاری راستەقینەی ئازادیی چاپەمەنیی و ئازادیی رادەربڕین دەزانن، لە 

،لە شیعر و چیڕۆکەکانیانەوە،لە نووسینی فەیسبووک و دەزگاکانیانەوە
تویتەریانەوە،تەنانەت لەو نامانەشی کە بۆ مەعشوقەکانیان دەنێرن، پڕن لە 
ئینساندۆستی و شەڕڤانانی ئازادیی و شەڕڤان لەپێناو مافی مرۆڤ و عەدالەت دا. 

ن دژ بە بەاڵم کاتێک دێتە سەر رەخنەکردنی دەسەاڵت، کاتێک دەبێت دەنگیانهەڵبڕ
بکوژان و ئەوانەی لە پشت تێرۆرکردنی سەردەشت عوسمان و شەهیدانی دیکەی ئازادیی 
و عەدالەتن، نەک قسەیەکیان نییە، بەڵکو بێدەنگ و بێ جورئەت، سەری خۆیان 
کزکردووە تا لە دەزگاکانیان دەرنەکرێن یان موچەکەیان کەمنەکرێتەوە لەبەرئەوەی 

ەوانەی یادێک لە سەردەشت ناکەن، ئەوانەی داوای ئ .ئاغاکانیان لێیان توڕە دەبن
لێکۆڵینەوەی جدیی لە کەیسی سەردەشت ناکەن، ئەوانەی لەڕێی دەزگا حیزبی و 
سێبەرەکانیانەوە رۆژانێک سەردەشتیان کردە تێرۆریست و ئەمڕۆ بێدەنگیی دەنوێنن، 

ویژدانی سەردەشت  .شەرمە باسی ئازادیی رادەربڕین و ئازادیی و مافی ئینسان بکەن
هەموومانە. داواکردن بۆ ئاشکراکردنی بکوژانی سەردەشت، داوای ماف سەندنەوەی 

 .ویژدانی هەموومان
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 ناخاتەوە، نزیکمان دەخاتەوەزەمەن لە سەردەشتمان دوور 

 

 :شەماڵ عەلی

ی شوبات، سەردەشت عوسمان و ١٧بەر لە 
چیرۆکی سەردەشت عوسمان نیشانەی کۆتایی 
هاتنی قۆناغێک و دەستپێکردنی یەکێکی تر 

 .بوو

سەردەشت ناونیشانی دابڕانی نەوەی نوێی 
کوردستان لە حزبەکانی کوردایەتی بوو. 

خۆشخەیاڵی بە نیشانەی کۆتایی وەهم 
 .دەسەاڵتی کوردایەتی بوو

سەردەشت پێی گووتین بگرە هەر ڕۆژ پێمان دەڵێت، کە ئەو جیاوازییە چینایەتیەی 
لەناو ئەم کۆمەڵگایەدا هەر ڕۆژە قڵشتەکەی فراوانتر دەبێتەوە،لە خەون و دنیابینی 

ن، زۆر نەوەی نوێدا ڕەنگی داوەتەوە و ئەو ناکۆکیانە زۆر زەقترن لەوەی لەبیربکرێ
 .سەختتر لەوەن کە بە قوربانیدان هەوڵی یەک ال کردنەوەیان نەدەین

سەردەشت هاواری نەوەی نوێیە دژ بە ستەم و نایەکسانی و سەرکوت،سەردەشت 
زمانی گێڕانەوەی خەونی نەوەی نوێی کۆمەڵگای کوردستان و قریشکەی خواستی 

ەشت نەک کاڵ بگرە قووڵی ئاڵوگۆڕە. بۆیە هەرساڵێک تێپەڕ دەبێت سیمای سەرد
 .ڕوونتر دەبێتەوە

 .زەمەن لە سەردەشتمان دوور ناخاتەوە، نزیکمان دەخاتەوە

٢٠١٥-٥-٥ 
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 مان بیرباتەوە”سەردەشت“کـــات نابێت، 

 

 :الست ئەمین

پێناو با له مرین، دهدهموومان ر هههه ئێمه
 توانین بهر نهگهئه ”هۆ شی مین”ئازادیدا بێت.

 شێکی کراوهباوه به ئازادی بژین ، باشتر وایه
 ”مهاتما گاندی.”ین رگ بکهمه پێشوازی له

ویستی بژی ،هەردەبێت ” گەل“ئەگەر ڕۆژێک 
یش ”گەل“کە  . بێت بە دەمییەوە” سەردەشت“

بێزار ئەبێت و ” ەشتسەرد! “…نەیویست بژی
ی ”تیرۆر“تیرۆریستەکان ،  … جێمان دێڵێت

ئەکەن و سەفەری بە هێمنی و بە بێدەنگی تێدەپەڕیت و کەس دەنگ ناکات . ئاخر 
نگی كوشتنم مین زهكهسەردەشت عوسمان : یه !ی مردوو ، چۆن دەنگ بکات ؟”گەل“

ەستێ و پیر بوون الی سەردەشت، ژیان ناو . دووا زەنگی کوشتنیشت بوو … لێیدا
نییە و نووسینەکانیشی ڕییاکاری تێدا نییە . ئەو تەواو سروشتی و سادە، هیچ ماددە 

 . لە هەموو بەهاکانی ڕووت ئەکاتەوە” مرۆڤ“لە خۆ ناگرێت ، ئاخر ماددە 
بەڵینیان داوە ، کوشتنەکەت  …بکوژەکانیشت ، ماددە کۆیللە و دڕندەی کردوون 

ئێستا کات  . اییەکەت وەک ژیانە تراژیدیاکەت پێببەخشندووانەخەن . مردنە تراتیژی
( شەوە، لە ژوورە خاڵییەکەم جگەلە ووشە هیچشتێکیتری لێنییە . چرک ، چرک 12)

کاتژمێرەکەم تێدەپەڕێت و منیش دووا ساتەکانی ژیانم ئەژمێرم و چاوەڕێی  …
تەوە و ئێستا پێاوێکی )قەزەم( ،لە سەری ڕەش ،کوڕەکانی کۆکردۆ … بکوژەکانمم

دەیەوێت  …مقۆ ، مقۆیەتیی و بۆڵەی دێت  …حەوسەڵەی نەماوە ، هەردێت و دەچێت 
بەهەرشێوەیەک بێت لە )صددام( بچێت !!! لە نێوان )من و نێچیر( کە هەردووکمان 

نێچیر بەڕاستیی و پۆست و پلەیەکی بەرزی هەیە و ئامادەیی هەیە لە پیالنی  . زاوایین
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ێکی زانکۆ و کوڕە هەژارێک، بەاڵم دەوڵەمەند لە هەموو منیش خوێندکار …تیرۆری من 
خەونەکەی ئەو پیاوە  ئەوشتانەی ئەوان نیانە . بێگومان من دەبمە )نێچیری(

 بچکۆالنەیەی ، کە قەدەرێک هێناوییەتی و ئێستا ژیان و مردنی ئێمە بەدەست ئەوە
ی ڕووناکی هاوسەرەکەم کە کچی ئەو پیاوە بچکۆالنەیەیە ، نامەیەکی لە گەروو .

چۆڵ بکەم و خۆم دەرباز ” شار” پاسەوانێکا بۆ ناردووم . داوام لێدەکات هەرچی زووە 
نامەیەکم  . چۆڵ نەکەم” شارە“بەاڵم من لە دیداری بکوژەکانم و بڕیارمداوە ئەم  . بکەم

باسی داگرتنی کاڵەوەکەی پاشام بۆ دەکات  …لە )سۆرانی مەمە حەمە(وە بۆ هاتووە 
ت مرۆڤ، به پارووی خیانه رم نییهشه : پێم ئەڵێت …ینەوە تێمدەگرێت و بەدەم پێکەن

؟ وەاڵمی نامەکەم دایەوە و پێم ووت : هاوڕێم وهیتان سڵکاتهفێڵ و پالنی شه بژی و له
 سود له ، کهیهوهکانی مرۆڤ ئهشهڕه چاره هۆکارهکێک لهشزانم یهدێم بۆ الت ده

م داخی ئهله بووهکانی الجانم سپی نهمن دێم تا مووه . گرێهرنڵکیتر وهزموونی خهئه
 نجهکان، گهسووتاوه نجهگه نگهڵستانی تفهنگهم جهداخی ئهله . مدێرینه شاره

ڕووداوی ئۆتۆمۆبێل ڕۆیشتن، ئەو خاڵکانەی لەم شارە ر کانی بهنجهکان، گهخنکاوه
لە  …لە سینارێۆکانی ماڵی بارزانی بەناوی تەقینەوەی تیرۆریستان ئەبنە قوربانی 

شیان بۆ ووترا هۆنراوه که…سوتاوە  داخی ئەو و هەموو ژنە خنکێنرا و کوژرا و
 و دڵنیام دوایی مەرگی منیش،مەرگی زۆرێکیتر بەڕێوەیە وهمڕۆ بیرچوونهموو ئههه

ئێستا نیوەی شەوە، گیانم ئاسودەیی ئەوێت، دەزانم مردنم چەشنێک لە  …
ئاخر من بڕیارمداوە ، خۆم مردنی خۆم دیاریبکەم  …ئاسودەییم بۆ فەراهەم ئەکات 

؟ من …بڕیارمداوە مردنەکەم چۆن ئەبێت،لە کوێ ئەبێت و بەدەستی کی ئەبێت . خۆم
ناعەدالەتی هەبێت ،من لەوێ بم ” بڕیارمدا خۆم و قەڵەمەکەم و ووشەکانم ،لە کوێ 

کاتم نیە  … لە کوێ بەختەوەری مافیا و خائینەکان هەبێت ، من ئەوێ بلەرزێنم …
کات  . ، تووند باوەش بە مەرگدا بکەمبیر لە مردن بکەمەوە، تەنها تەمزرۆم تووند

درەنگە و چاوەکانم ماندوو بوون لە چاوەڕوانی ، بە ئاسودەیی خەو بە مەرگمەوە 
بەاڵم ئەوەش دەزانم ، پیاوێکی  . من دەزانم : نە سەرۆك خوایە نە كچەكەی … ئەبینم

. بۆ بچکۆالنە ئەگەرچی لە بەرزاییەکی ئەم واڵتەوە دانیشتووە ، بەاڵم هەر بچوکە 
بچێت ، بە خوێنی من تینووە . دەسەاڵتیشی هەیە ، خوێنڕێژ و ” صددام“ئەوەی لە 

ئاخر  . بۆیە مەرگم شتێکی حەتمییە …چڵکاوخۆر و کاسەلێسی زۆر لە چواردەورە 
دایە ، ئەو ناتوانێت پردێک دروست بکات ، ژیانی (DNA) ئەو پیاوە بچکۆلەیە لە
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ەر و دڵخۆشبکات . بەاڵم دەتوانێت لە یەک هەژارێک ڕزگار بکات ، هیچ کەس بەختەو
ناڕۆم لەم شارە،کەس  … چرکەدا خاکێک سوتماک بکات و دەیان هەزار بکاتە قوربانی

شارێک ، نیشتیمانێک ، هەموو …ناتوانێت ئەوساتانەی پێکەنیم ڕایان بگرێت 
خوێناویم ئەکەن، دووا هەناسەم لێدەبڕن، بەاڵم  … سروشت بەدەممەوە پێکەنین

لە دڵی خەلکیم  . هەرگیز لە بیری خەڵکیم نابەنەوە . ز بڕواکانم ناکوژنهەرگی
کێ دەتوانێت ئەو وێنەیەی من بگڕێنێت ؟! کێ ئەتوانێت ساتەکانی  . دەرناهێنن

کێ ئەتوانێت  بەختەوەریم بشێوێنێت ؟ کێ ئەتوانێت هەرگیز بە پیری من ببینێت ؟!
ە مەترسن وەرن چاوەڕیی جەبانین وەک من ڕاستگۆ و مرۆڤێکی سروشتی بێت ؟

 . دیدارتانم ، تەقە بکەن ، دەتوانن من بکوژن ، بەاڵم هەرگیز ڕیگاکەم نا

دواتر  ! کردنگم نهبووم دههوددی نهمن یه ! کانهودیهم جار چونه گیانی یهکهبۆ یه
ختێان کرد له زه ! گووتبووم هیچم نهکان من پۆڵونی نهنێهر پوڵههیرشیان کرده سه

یشت کان گهگووت دواتر به کمونیستهبووم هیچم نهمن لیبراڵ نه…کان براڵهلی
ر گووت بۆ ئاخر جار هاتن بۆ گیانی خۆم ههو پێیه هیچم نهر بهبووم ههکمونیست نه

 .ڵبڕێنگی ههما بو که دهس نهچی هاوارم کرد که
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 کەیسی سەردەشت عوسمان لەالی ئازادی خوازان کراوەیە

 

 :مستەفا باهر

 ٤/٥/٢٠١٠سەردەشت عوسمان لە رۆژی 
لەبەردەم کولیژەکەی خۆی لە ناوراستی شاری 

فێندرا و رۆژی دوایی بەکوژراوی لە هەولێر ڕ
 .موسل تەرمەکەی دۆزرایەوە

گومان لەودا نیە کە هیچ گروپ و کەسێک 
ها بکات، بەتایبەتی ڕۆشتن ناتوانیت کاری وه

بۆ موسل دەبێت بە چەندەها بازگەدا تێپەڕبێت 
اڵت نەبن.بۆیە پەنجەی ر سەر بەدەسهش کارێکی زۆر قورسە بۆ کەسانێک گهکە ئەمه

اڵتدارانی هەولێرە. حوکمڕانانی هەولیر بەرپرسن سهانەکان هەموی بۆ دهگوم
ئاشکرا دەدرێن لەتیرۆری سەردەشت عوسمان تا ئەوکاتەی بکوژانی دەدۆزرینەوە و به

 .بە دادگا

وەی کوردستان کەیسی سەردەشت کەم کەسی کوردزمان هەیە لە کوردستان و دەره
کوردستان نەزانێت کە دادگاییکردنی بکوژانی عوسمانی نەبیستبیت، کەم کەس هەیە لە 

سەردەشت عوسمان جگە لە سیناریۆیەکی گاڵەتەجارانە هیچیتر نەبوو.ئەم 
زانیاریانەش زیاترلە رێگای رۆژنامە و گۆڤارە ئەهلیەکان و دەزگای راگەیاندنی حزبە 

باڵو  (knnئۆپۆزیسیۆنەکان و بەتایبەتی بزوتنەوەی گۆران. لە ناو ئەوانیشدا کەناڵی)
دەکرایەوە و دەگەیندرایە هاواڵتیان. ئەم دەزگایانە رۆڵی بەرچاویان هەبوو لە ئاگادار 

 .کردنەوەی هاواڵتیان لە خۆپیشاندان و نارەزایەتییەکان

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1138
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ک تا وایلێهات زۆرێک لەخەڵکی کوردستان و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی یهشێوهبه
تەوە، ئەم کەیسە چارەسەر دەکات گۆڕان وایان پێشبینی دەکردکە گۆڕان بچیتە دەسەاڵ

و بکوژانی ئەم کەیسانە دەداتە دادگا.)هەرچەندە بۆ خۆم هیچ کات هیچ چاوەڕوانیەکم 
لەم بزوتنەویە نەبوە،چونکە ئەمانەش چەندەها کەسی وەک سەردەشت عوسمانیان 

 ن(یهو شێوهتیرۆر کردووە. خاوەنی چەندەها کەیسی له

لە هەوڵی ئەوەدا بوون کە ئەم کەیسە دابخەن وکاری  اڵتدارانی هەولێر،هەمیشەسهده
جدیشیان بۆ ئەم مەبەستە کردووە.یەکێک لە کارەکانیان رێکەوتن بوە لەگەل 
بزووتنەوەی گۆڕان.پاش ئەوەی کە پارتی لەگەڵ گۆڕان ڕێکەوت، بارزانی بەڵینی پێدان 

ی زوتنەوهاڵت.لە بەرامبەری ئەمەشدا رێکخەری بسهکە بەشدارییان دەکات لە ده
ڵێنی بە بارزانی دا کە هەموە هەوڵی خۆی بخاتەگەڕ بۆ گۆران)نەوشیروان مستەفا( به

ئەوەی چوار ساڵی ئارام بخولقینیت. هەربۆیە لەو کاتەوە بزوتنەوەی گۆڕان لەهەوڵی 
ئەودا بووە کە رێگری بکات لە هەموو خۆپیشاندان و نارەزایەتیەک. هەموو ئەو 

بە تیرۆرەوە هەبووە،بەتایبەتی ئەوانەی کە پەنجەی تاوان  کەیسانەش کە پەیوەندیان
بۆ پارتی رادەکێشرا،داخات و لە دەزگای راگەیاندەنەکانیانەوە هیچ قسەی لەسەر 

بەهیچ شێوەیەک لەم کەیسە نزیک  knn نەکات.هەربۆیە لەو کاتەوە تەلەفزیونی
 .نەبوەتەوه

کەیسی سەردەشت عوسمان و  اڵتدارانی کوردستان دەبێت ئەوە باش بزانن کەسهده
کەیسە هاوشیوەکانی، لەالی ئازادیخوازان و خەڵکی کوردستان بەکراوەیی دەمێنێتەوە. 
رۆژیک دەبێت کە بکوژانی سەردەشت عوسمان و هەموو ئەوانی تریش لە دادگایەکی 

 .ئاشکرای جەماوەریدا دادگایی بکرین

٤/٥/٢٠١٥ 
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 ی مابوو بۆ وتنشت گۆرانی دیکهردهسه

 

 ج:رهتیف فاتیح فهله

نین وهکوژن شایانی ئهکان دهکهی چۆلهوانهئه
ش وانهبگرن، ئه کهی چۆلهچریکهله گوێ

نین وه، شیاوی ئهوهنهکهکان کوێردهکانیاوه
، سروشت هی وهک بخۆنهئاوی هیچ کانیه

ک بکوژ و نه کانهو دڵسۆزهپاک مرۆڤه
ک مرۆڤێکی پاک شت وهردهکان. سهالدهجه
بێت دهواڵتێکدا کهون بینین لهونی بینی، خهخه

ش وهر ئه، ههوهکان لێکبداتهونهپۆلیس خه
وتۆمان ئیتر مرۆڤی ئهکه  یهوهی ئهکرههۆی سه

ببینن، تۆ  ونی ئازایانهی خهوهبۆ ئه بوهنه
و قیان لهو شهی باڵقهشهدایان له و کاوهو سۆرانشتردهی سهوهو رۆژهله بڕوانه

خێک زیاتر هیچی تر دۆزهو لهنیشتمان یان ناوناوهبۆ ئێمه وهتهمنهڵدا بههه سهفهقه
 .نیه

 وهتهی ماوینهوانهئه ئێمه زن، بۆیهونی مهما، خهون بینینیش نهمی خهردهسه
ی وهرازی بین به ییهو شورهرم ند شه، چهون بینینیشمان نیهدا مافی خهکهخهدۆزهله
 ونانهم خهی بینی پێشیوابوو ئهورهونی گهشت خهردهبینین، سهونیش نهخه

و الی ، ئهوهری دێڕهسهله سپێکردن نیهنیا دهر تههه وهوهدوای ئهو لهوه نهکهکۆده
، ڕێتگهجۆرێکی تر دهبه کهرخهو چهبێت ڕای گشتی دروستده وهوهدوای ئهوابوو، له

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/?p=1131
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ویش ئاوازی ئازادی و ئهن لهکهقام پڕدهکان شهو الی وابوو ئیدی سپارتاکۆسهئه
 .یمان بۆ بڵێتکهتازه ناومان تا گۆرانیه وهدێته وهرهوسهله

وامی ردهو بهوهو مانهبون ک کهبوو بۆ وتن، گۆرانیهی ههکی تازهشت گۆرانیهردهسه
 وهترسهبه ئێمهدا، کهی دهرگایانهو دهیدا لهکهتازه گۆرانیهو لهڕژا، ئهکانی دهوشهله

یدا کهوتراوهنه گۆرانیهو زوو لهڕین، ئهالیاندا تێپهوێرا بههماندکردو نهباسمان ده
ک و مانایهندهکان قوت دهکانی جوانیهالشه تونه ی بۆ کردین کهڵهنگهو جهباسی ئه

 .باریده ی لێترسن بڤهی وت مهئێمهبه وهشوێنێکه، لهوهبۆ بون ناهێڵنه

یدا کهوتراوهنه گۆرانیهو لهری وتن بوو، ئهو سهری ئهسهکهستیپێکرد ده وهشوێنێکهله
قاند چهده ندانهو کۆتوبهسنگی ئهی نوێی لهداو وشهده کانی ئێمهرمنهشه وشهدڕی به

 وهشوێنێکهو له، ئهوهندبوهسه مینهرزهم سهمرۆڤی ئهتیان لهبوو ئازایه مێکدهکه
شت ردهمانتوانی دنیای دوای سهین، نهواوی بکهمانتوانی تهنه ستیپێکردو ئێمهده
و بۆ کاوه مهبێت ئهو نهر لهدنیای بهله ، کهوهجۆرێک بۆ خۆمان دابڕێژینهبه

 ک گۆرانیهین، دنیایهکی باشتر دروستبکهمانتوانی دنیایهروابوو، نهسۆرانیش هه
شت ردهی سهکهوتراوهنه ، گۆرانیهبوترێت تیادا شتی ئازادانهردهی سهکهتازه

 .واومان کردایهته ئێمه بوایهدهکه
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 … کاتژمێر ”٤٨“

 

 :مینالست ئه

ی تیرۆر کرد، بنەماڵەی ”سەردەشت“ئەوەی 
ئەوانەی خوێنی  . بارزانی تیرۆریست بوون

یان خواردەوە،ئەوانە بوون کە ”سەردەشت“
یان ئەکرد بە ”سەردەشت“وێنەی 

هەموومان ”ڕووخساریانەوە و ئەیانووت
ئەوانە ئەو ڕووتە تەڕپۆش و  ! ین”سەردەشت

کە هەنوکە بە قات  …زووڕناژەن و گەوادانەن 
وەزیر و ئەندام پەرلەمان و “و بۆینباخەوە 

ام و ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی و تەڕپۆش و سەرۆکی شارەوانی و قایمق
لەسایەی ! …ناوم لێمەپرسن . بەناو میدیای ئازاد و کۆمپانیاکانن …زوڕناژەنەکانی 

شۆڕشگێکانی کوردەوە هەنوکە، گەوادی و خۆفرۆشی، باشترین پیشەیە بۆ “
بژین، ئێمە ویستمان بە ئازادی  . گادا-دابینکردنی بژێوی ژیان و ڕێزگرتنت لە کۆمەڵە

بنەماڵەی بارزانی تیرۆریان کرد . بەاڵم هەرگیز  . سەردەشت هات بە دەنگمانەوە
ئەرکی ئێمەیە تۆڵەی سەردەشت  . نەیانتوانی بیروباوەڕ و خەونەکانی بکوژن

ین ، بەاڵم هیچ هەنگاوێک بۆ ”سەردەشت“ئێمە لەسەر ڕیگاکەی  . بکەینەوە
گەر ئەوە بۆ نەوەکانی دووای خۆمان ئە ! ئامانجەکان هەڵناهێنین تا بگەینە ئەنجام

 بیروباوەڕ و خەون و ئامانجەکانی ، سەردەشت“جێبهێڵین، ئەوە ئێمە دەبینە کوشتنی 
یان تیرۆر ”سەردەشت“کەواتە هیچمان لە تیرۆریستەکان کەمتر نیە ، کە بە جەستە  . ”
 !… ئەکوژین” خەونەکانی“ئێمەش بەبێ کردارییو هیچ لەبارا نەبوونمان ،  . کرد

لە دوایی  …ئەو کاتە زێڕینانەن کە دەزگا ئەمنییەکان و پۆلیس  : کاتژمێر ”٤٨“
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 . ڕفاندنی هەر کەسێک بە هەر هۆکارێک ، دەبێت هەوڵی دۆزینەوەی کەسەکە بدات
ئەمەریکییەکان  . دووای تێپەڕبوونی ئەو کاتە،مەرگی کەسە فڕێنراوەکە حەتمییە

، ئەوانەن کە دەرمانکێشن و بازرگانی  ئەڵێن : ئەوەی دووژمنی خەڵکی ئەمەریکایە
” ئەوەی دووژمنی خەڵکی کوردستان و دانیشتووانەکەیەتی  . بەدەرمانەوە ئەکەن

 … بنەماڵەی بارزانی و جەاللی یەک و جەاللی دوو و ئیسالمیی و کۆمپانیاکانیترن
دەرمان کێشن و دەرمان ” ئەوەی دەسەاڵتی هەیە و بەشداری ئەو دەسەاڵتەیە 

گەواد  … نیشتیمان فرۆش و جەلالدەکانن …خائین و خائینزادەکانن  …نن فرۆشەکا
 … و بەدڕەوشتەکان و نەوت دز و فەسادەکان و هتد

 خودا یهو زۆر توڕهم شهئه

می قاپی ردهی بهرگای خوادا فریشتهر دهبه یشتهرگ گهمهی ( جوانهو )کاوهم شهئه
رگای ده ی فریشتهووتی : ئه خوێنا کاوه رتاپایی بینی لهسهمرۆڤێکی  وهدووره خودا له
 تۆ سور کردووه ستی خۆی بهک دهیهپرسی : چ دڕنده فریشته وهرهندم لێ بکهخوداوه
 وهسێمهبا تۆزێک بحه م بدهڕێگه کی زۆر دوورم بڕیوهڕێگایه وتی : من له ؟ کاوه
شت بۆ هیچ ههرگای بهبێ پرسی خودا ناتوانم دهر قاپی وتی : من بهی بهفریشته

ڕۆی ر ئهبهلێشاو خوێنی له ش بهرۆیشت و کاوه فریشته !… وهمهسێک بکهکه
و  یهو وتی : خودا زۆر توڕه وهڕایهگه ک فریشتهیهمی قاپی خودادا پاشماوهردهبهله
قاچ و  وهنههزرم دانێ بیرکه من بۆیهخودا وتی :  وهمهکهنه رگاکهرمانی کرد من دهفه
چاوم دانێ تا  وهنهکان پانکهالدهری جهللەی سهن کهدا ، تا خێراکهئێوه ستم بهده

وان الکی ئهباتی که له !… نهیچیان ناکهچی کار بهکه وهکان بناسنهالدهبتوانن جه
مووان بڵێ : خودا هه ویی و بههر زبۆ سه وهبڕۆره … ! وهم بۆ دێتهرگی ئێوهمه

ک و وه چی ئێوهدا تا تیا بژین کهئێوه ژیانم به وهمهجێگای هیچتان ناکه بڕیاریداوه
کان الدهی جهبڕۆ و پییان بڵێ : یان الشه وهتلێنهکان ئهالدهمی جهردهبهڕێک لهمه
ر گه . وهس ناکاتهدا جێگای هیچ کهیاخود خو وهنهکهمووان ئهی ههو تۆڵه وهنێرنهئه

و خوا  بڕیارێکه . وهمهدی ناکهبهرێک ڕزگارتان کات کارێکی وا بۆ ئهمبهڕین پێغهچاوه
مووان ی ههتا تۆڵه وهس ناکاتهجێگای هیچ که وهز نابێتهرگیز لێی پاشگهتی ههداویه

 … وهنێرنهالدان نهنی گشت جهالکی بۆگهتا که وهنهکهنه
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ئەو وانەیەی  ·ئەمەم نوسیووە .” کاوە گەرمیانی“تێبینی : لە دووای تیرۆر کردنیی 
کاتێک جیڤارا خوێندکارە ،  : کە هەموومان ئەتوانین لێوەی فێربین” جیڤارا“

 هاوڕێکانی خۆپیشاندانێک ڕیکدەخەن و داوای لێدەکەن بەشداری خۆپیشاندانەکە بکات
ئەڵێت : ئێوە ئەتانەوێت بێم سەر شەقام ، تا دەزگا ئەمنیەکان  جیڤارا لە وەاڵم پێیان .

تەقەمان لێبکەن و بمانکوژن یان بمانگرن و پڕ شەقمان بکەن ؟! من کاتێک دێمە سەر 
بەکر ” بۆیە تیرۆری  . گەل ئامادە نییە . شەقام ، کە وەک ئەوان منیش چەکێکم پێبێت

ڕاینەچڵەکان و  …شوبات  ١٧و سۆران و سەردەشت و کاوە و قوربانییەکانی 
بیر لە هیچ ناکاتەوە  . گا-کۆمەڵگا ،بۆتە کۆمەڵە . گەل ، بۆتە مێگەل . ڕایناچڵەکێنێ

، لە ڕۆمانەکەی ” جۆرج ئۆڕوێڵ“ئەوەی  .و ناتوانێت بکاتەوە ، جگەلە ئالیکەکەی
 . ”مەزرای حەیوانەکان” ناوی ناوە 

تی ، رپرسیارهبه له میشهدن ههسەاڵتن و بۆ خۆ ڕزگارکری زۆر بێدهوانهبۆ ئه -2
الی من  و خودایهجا ئه ! وهق بسێنێته،یان حه وهبکاته ن تۆڵهبهک ئهنا بۆ خودایهپه

 وهئه الی تۆ چیه . سروشت بە گشتی و مرۆڤی سروشتتیە“تی خودی مرۆڤ خۆیه
سی هیچ فرایاد ڕه هو ن ساتێکههۆکاری هیچ کاره ی تۆ ، نهو خوایهئه !؟ شتێکی تره

 . سی خۆتفریادڕه بێت ببیته. خۆت هۆکاریی و خۆشت ده شتێکیشه
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 !نابێت ئێمە بۆ سەردەشت بنوسین

 

 :شنروێ

بەشێوەیەکی ئاسایی وەک ئەوەی لە دڵماندا 
دەگوزەرێت ئاوهاش نووسین بۆ مەرگی 
کەسێکی ئازیزمان پڕاوپڕە لە گریان و ئازار و 

یادگارییەکان، گوزارشتە لەو وروژانی 
بۆشاییەی دوای خۆی لە نێو خێزان و کەسوکار 
و دۆستانی جێیدەهێڵێت..هتد، ڕەنگە سەرباری 
ئازیزی و سەختی لەدەستدانی مرۆڤەکان، 
هێشتا بڵێین رۆژانی دوای ئەو خەم و 

ناخۆشییە،لە کەسێکەوە بۆ یەکیتر جیاوازە،چونکە هەندێ کەس هەن لەدوای 
تر دەژین،یان هەر لەوێوە بەئاشکرا دەستپێدەکەن. شەهیدانی قەڵەم لە مەرگەوە زیا

کوردستاندا دەکەمە بەڵگە و نمونە بۆ ئەو قسەیەم و دەڵێم سۆران و کاوە و 
بۆیە کاتێک  .دوایی شەهیدبونیان بونە پێشەنگ و ڕابەری ئازادیخوازان ...سەردەشت

ادادی دەزانم گەر لە قسە لەسەر یادی ئەو شەهیدانە ئەکرێت بە جۆرێک لە ن
لێرەدا قسە لەسەر شەهید سەردەشتە،  .چوارچێوەی رۆژێکی ساڵدا تەوقییان بدەین

کوڕێکی رۆژنامەوانی بوێری گەنج و ڕاخنەگر و چاونەترس، پێموایە یادی ئەو هەر 
نییە،نەخێر.. هەتا لەم واڵتەدا قەڵەمی ئازاد بشکێنرێت، نووسین بە ناوی نهێنی  ٥/٥

انگی هەق جێگەی پێ لەق بێ و لەبەرامبەر هەر هاوار و دەنگێکی ناڕازیدا و خوازراو و ب
ئەشکەنجە و لێدان و کوشتن و ترسان و تۆقان و ناوزڕاندن هەبێت، ناوی سەردەشت 
وەک سومبلێک بونی هەیە، ئەو لە چاو و بیر و رۆحی زۆرکەسدایە، هاوشێوەی 

ئەوانیش کە لەو پێناوەدا شەهید سۆرانی مامە حەمە و کاوە گەرمیانی و ئەوانەی دوای 
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دەکرێن، یان ژیانیان لە ژێر هەڕەشە و ترس و ئەشکەنجە جۆر بەجۆرەکانیتردا 
مەبەستی من ئەوەیە گەر کەسێک لە هەموو بۆنە و کۆبونەوەیەکی  .بەسەردەبەن

ئازادیخوازاندا ناوی ببرێت و چیرۆکی ئازایەتی و تیرۆرکردنی حەقیقەتێکی نکوڵی 
ئەو کە وەک ئیبراهیمی زەمانی خۆی بتشکێن بێ و مرۆڤەکان لە خەوی  لێنەکراو بێت،

باشە دوای ئەو ڕاستیانە کامیان  ..قوڵ و غەفڵەت بە ئاگا بێنێتەوە هەمیشە زیندووە
وەاڵمی ئەو پرسیارە زۆر  (گرنگە بۆ سەردەشت بنوسین یان وەک سەردەشت بنوسین ؟

بێ ئاگاییمانەوە هەبێت. بکوژێک  هەڵدەگرێت،ڕەنگە جۆرێک پەیوەندیشی بە نەزانی و
کە مەبەستی سەرکوتکردن و بێدەنگکردنی دەنگێکی ئازادبوبێت پێی باشە هەموو کاتێ 
یادی سەردەشت و سۆران و کاوە، وەک مەرگ و شەهیدکردنییان بکرێتەوە، بەاڵم 
دڵسۆزی و وریایی ئەوەیە نەوەستین و ئەوان وەک قوتابخانەیەک سەیربکرێن، 

ە بواری نوسین و ئازادی ڕادەربڕین. نوسەرە بوێرەکان پۆلێن بکرێن ڕێبازێک بن ل
 .ئەوە بە ڕێبازی سەردەشت دەنوسێت و ئەوە ڕێبازی سۆرانە و ئەوە کاوەیە...هتد

سەردەشت بەر لە مەرگ خۆی پێی وتین کە خاڵێک دانێین و لەسەری دێڕەوە 
ناساندنێکی ناوێت،  دەستپێبکەینەوە و ڕێگاکەی ئەو تەواو بکەین، ئەو هیچ وەسف و

ئەو شەهید سەردەشتەکەی قەاڵیە، کەواتە با ئێمەش وەک ئەو بوێرانە و راستگۆییانە 
یاد و مانەوە بە شوێن  ..بنووسین بۆ ئەو پرسانەی ئەو دەیویست و بۆی تەواو نەکرا

 .وێنەکردنە بۆیە ئیتر بۆ ئەو نانووسین بەڵکو وەک ئەو دەنووسین

 

 

 

 

 

 



 بەرگی دووەم

477 

 

 

 

 

 ساڵیادی سەدەشت
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 ئێمەو خەڵکی کوردستان لە خوێنی ئازیزانی تیرۆرکراومان خۆش نابین!

 

 :بەکر عوسمان

شەش ساڵ بەسەر تیرۆری سەردەشتی 
شەش ساڵە هەموو  ئازیزدا تێدەپەرێت،

ئومێد دەخوازین و  لە چاوەڕوانی  رۆژێک
ین بکوژانی سەردەشت بخرێنە دائەوە

سزای عادالنە قەفەس و دادگایی بکرێن و بە 
بگەیەنرێن. شەش ساڵە هاوار دەکەین 

دۆسیەی  دادگاکان لە کوردستاندا یاری بە
خوێنی ڕژاوی ئازیزانی ئێمە دەکەن. 

تە شوێنی وونەانی کوردستان بدادگاک
داڵدەدانی تیرۆرستان. شەش ساڵە بەئەندازەی گەورەیی مەسەلەی سەردەشت 

 ەخەنە دڵمانەوە.دئازار و زووخاو 

زانم دەبەپێویستی سەردەشت،  بەدوای شەش ساڵ لە تاوانی تیرۆری من لێرەدا
دۆسییەی سەردەشت بخەمەوە بەرچاوی هەموو  چەند خاڵێک لە جارێکیتر
ڕاگری کۆلیژی ئاداب  و بەڕێوەبەری سەردەشت زوو لە کاتی خۆیدا الیەک.  

تەنانەت  ئاگادار کردۆتەوە.لە هەرەشەکان بۆسەر ژیانی پۆلیسی هەولێری 
بەپێی قسەی ڕێکخەری سەنتەری میترۆ باسی لەوە کردووە لەو کاتەی کە 

 ،هەڕەشەکانی لێکراوە، چەند جارێک لەالیەن بەرپرسی حیزبی قوتابیان
ئەوکاتە ئەو بە سەنتەری  .حقییق و لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کراوەبانگکراوە تە

ە پشتی من گومانم هەیە کە بەرپرسی حیزبی قوتابیان ل"میترۆی ڕاگەیاندووە 
 ".هەڕەشەکانەوەن
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( دا، لەبەردەم " پەیمانگای   8:20 – 8:25دا کاتژمێر )   04-05-2010لە 
پۆلیسی ٣هونەرە جوانەکان " و بەرامبەر "کۆلێژی ئاداب"، بە بەرچاوی 

چەندین کەس بەبەرچاوی و  )دووری نێوانیان چەند مەترێک بووە( زێرەڤانی
کەس بە زۆر و لێدان سواری سەیارەیەکی "کیای  ٢لەالیەن  لەسەر شەقام .

 ٤ێ. ژمارەی کەسەکانی نێو کیاکە )رفێندرسپی ژمارە کاتی دهۆک دەکرێ و دە
کەسی تریش وەک پاسەوان لەنیو ئۆتۆمۆبێلێکی ڕەشی بی  ٤( کەس بوونە و 

 ئێم بەشدار بوونە.

 

کانی دا پۆلیس و ئاسایش و تەواوی خاڵە  8:30 هەر ئەو کاتە لە کاتژمێر
پشکنینی هەولێر لەم ڕووداوە ئاگادار دەکرێنەوە. لە ڕێگای تەلەفۆن و جیهازی 

 ئاسایشی بەشی سەیتەرات.

 

دا لە ڕێگای تێکست لە "کوردستان تیڤی"  05-05-2010 لە ئێوارەی 
ژمارەیەک باڵو دەکرێتەوە بۆ هەواڵی سەردەشت. بەدوای پەیوەندیکردن بەو 

لە گەرەکی ئێوارە     5:30کاتژمێر   :دەڵێژمارە تەلەفۆنە، خاوەنی ژمارەکە 
دۆزیوەتەوە، بەدەستو قاچ ی الوحدة" لە موسل جەنازەی سەردەشت" حی 

 و عەالگەیەکی ڕەش کراوەتە سەری. بەستراوەیی و فیشەک نراوە بە دەمیەوە

ینەوە بۆ رۆژەکانی سەرەتای تیرۆری سەردەشت، نزیکەی ێئەگەر بگەر
و سێ رۆژ بەسەر تیرۆری ئەو تێپەڕی... بەاڵم  ڕفاندنەکەیهەفتەیەک بەسەر 

دەسەاڵتداران و دەزگا ئەمنیەکانی هەولێر هیچ پەروەندەیەکیان بۆ لێکۆڵینەوە 
 .و دۆسیەکەی نەبوو

لەالیەن سەرۆکی هەرێم  ،خەڵک بوو و نارەزایەتی جەماوەری فشاری لەژێر
لێژنەی لێکۆڵینەوە بۆ دۆسیەی تیرۆری سەردەشت پێکهات.... سەرەتا بە 

لە بەرپرسی پۆلیسی هەولێر، بەرپرسی  بریتیە ئێمەیان ڕاگەیاندن کە لێژنەکە
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ئاسایشی هەولێر، بەرپرسی دژەتیرۆری هەولێر و بەسەرپەرشتی وەزیری 
ڕاگەیاندنی هەواڵی پێکهاتنی  رۆژ لە ٢ناوەخۆی حکومەتی هەرێم. بەدوای 

لیژنەی لێکۆڵینەوە... دواتر لێژنەکە بە نهێنی کرا و مەعلوم نەبوو لە چ 
 نێک پێکهاتووە.اکەس

 کارەکانی لیژنەی لێژنەی لێکۆڵینەوە:

ەنووسان یەکەمین کارێک کە لیژنەی لێکۆڵینەوە کردی، لێکۆڵینەوە لە رۆژنام
لێکۆڵینەوە لەوەی کە بۆچی واتان  بوو.ئەهلیەکان  و سەرنوسەری رۆژنامە

 لەسەر ئەو بابەت و وتارانەبۆچی  ؟وا هەڵوێستتان گرتووە ؟ بۆنوسیوە
؟ ەزیەتان ئەوەندە گەورەکردۆتەوەبۆ ئەو ق ؟تیرۆری سەردەشت باڵوکراوەتەوە

بۆ هانی خەڵک دەدەن بۆ خۆپیشاندان؟ بۆچی پارتی و بنەماڵەی بارزانی 
  چیتر...تۆمەتبار دەکەن؟ و بۆچی و بۆ

 

لە کاتی لێکۆڵینەوەدا کاتێک کە لیژنەکە خوێندکارانی زانکۆ و هاوڕێیانی 
سەردەشتیان بانگکردبوو، زیاتر لێکۆڵینەوە و فشار هێنان بوو بۆ قوتابیان و 
هاوڕێیانی سەردەشت، زۆرێک لە قوتابیەکان پەیوەندیان پێمانەوە کردو هاتن 

ەلەی لیژنەی لێکۆڵینەوە کرد، کە بۆ المان باسیان لەو شيوە ناشیرینەی مام
بێڕێزی زۆریان پێکراوە و چۆن بە بێڕێزی تەحقیقیان لێکراوە. هەتا تەنانەت 
ئەو زانیاریانەی هاوڕێیانی سەردەشت بۆ لێکۆڵەوەرەکانیان باسکردبوو بە 

 .گاڵتەوە وەرگیراوە

لەڕاستیدا لیژنەی لێکۆڵینەوە، هەموو کارەکەی لێکٶڵینەوە لەوکەسانە بوو 
ە لە تیرۆری سەردەشت هاتبوونە دەنگ، نەک تیرۆرستان و بکوژەکانی ک

 سەردەشت.
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 ڕوونکردنەوەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە:

شت ردهتیرۆری سه له فتههه 4دوای به: 26-05-2010ڕوونکردنەوەی یەکەم: 
، شت عوسمان(" ردهتاوانی رفاندن و كوشتنی  )سه له وهی لێكۆڵینه"لێژنه

لە  وهكانی لێكۆڵینهتاییهرهسه نجامهئهیەکەمین ڕوونکردنەوەی بەناوی 
 .وهدۆسیەی سەردەشت باڵوكرده

بوو، هەردوو خاڵەکە پێچەوانەی اڵ باس کرالە ڕوونکردنەوەکەدا دوو خ
 مانچهی دهك گولهیه " تاوان لێكراو بهدا هاتبووکهوهڕونکردنه لهڕاستیەکان بوو. 

وارێكی لێدان و و هیچ ئاسه پشت ملی گیر بووه و له ری دراوهی سهوهپێشه له كه هكوژراو
هەوڵێک سەرەتای ئەوە  ."كراوهدی نهی كوژراو بهر الشهسهدان پێش كوشتنی لهنجهشكهئه

 شت بهردهسه "که بوووهئهی که. ڕاستیهکەی ڕاستی ڕووداوهبوو بۆ شاردنەوە
کرێ. هاوکاتیش ری تیرۆر ئهپشتی سه رچونی لهمی و دهده له نێو لێدانی گولله

 بوو"زۆر و ئاشکراشت ردهی سهستهر جهسهدان لهنجهشکهواری لێدان و ئهئاسه
 بەڵگەی وێنە و ڤیدیۆیی و چەندین شایەد هەیە. خاڵەکەشبۆ هەردوو 

 

 لێژنەی رۆژ، 10 و مانگ 4 دوای به: 10-09-2010ڕونکردنەوەی دووەم: 
و "لەپاش کۆکردنەوەو تاوتوێکردن. باڵوکردەوە وەمیدو ڕوونکردنەوەی  لێکۆڵینەوە
لێکۆلینەوە دەرکەوت کەسێکی  جیاجیا لەالیەن لێژنەی چەندین زانیاری لەسەرچاوەی شیکردنەوەی

ساڵ بەرەگەز کورد،  28سماعیل(تەمەن )هشام محمود ا انسار االسالم بەناوی سەر بەگروپی
هەبووە لەشەهید  دەستی بێجی شارۆچکەی فیتەرە لەپیشەسازی موسڵ پیشەی شاری دانیشتوی

 کەناڵی لەسەر ڤیدیۆ بە ناوبراو کەسی دانپێدانانی هاتن ئینجا .ناوبراو" کردنی
 .باڵوکردەوە" تیڤی کوردستان"

ی ئەنجامدا. ورهکەی بارزانی تاوانێکی زۆر گهوهی لێکۆڵینهسیناریۆی لیژنه
یەکەم وەک هەوڵێک بۆ شاردنەوە و پەنادانی بکوژانی ڕاستەقینەی سەردەشت. 
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ی. وهتیرۆرکردنه شت و دووبارهردهتی سهخسیهدووەم هەوڵدان بۆ  تیرۆری شه
لە چیرۆکێکی  بریتی بوو ینەوەئەوە هەموو دۆسیەکە و ڕاپۆرتی لیژنەی لێکۆڵ

 وشەیی، کە لە قوتوی هیچ عەتارێ نادۆزرێتەوە. ٤٠٠عەنتیکەی 

 پرۆسەی دادگاکە:

 ...ئیتر لەوکاتەوە دادگای هەولێر دەبێتە شانۆی پێشکەشکردنی سیناریۆکە

لێرەدا شتێک گرنگە بە وردی سەیری بکەین. هەموو دۆسیەکەی الی لێژنەی لێکۆڵینەوە و دادگای 
 دانیشتنی ناڕۆشنی دادگا. ٣وشەیی و  ٤٠٠هەولێر بریتیە لە دوو ڕاپۆرتی 

 ( 13-02-2013، 7-01-2013، 27-03-2012دانیشتنەکانی داگا لە ڕۆژەکانی ) 

لەدادگای تاوانەکانی هەولێر، ئەو  ٢٠١٣شوباتی  ی13لەدانیشتنی ڕۆژی 
را بوو تۆمەتبارەی بەکوشتنی رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان تۆمەتبار ک

 ."و ئەو تۆمەتەی رەتکردەوە کە دابویانە پاڵلەقسەکانی پەشیمان بووە
"نە تۆمەتبارەکە لەقسەکانیدا لەبەردەم دادوەر ئاماژەی بۆ ئەوە کردوە کە ئەو 

بەپێی  ."و نە دەستیشی لەکوشتنیدا هەیەو نە ناسیویەتیسەردەشت عوسمانی بینیوە
ناوبراو باڵوکراوەتەوە.  ٢٠١٣-٥-١٤زانیاریەکان و هەواڵی گۆڤاری لڤین کە لە 
واتە تۆمەتبارەکە لەو کاتەدا لە  پێش تیرۆری سەردەشت لە زیندادابووە.

 زیندان بوە کە سەردەشت تیرۆر کراوە.

ئیتر لەو بەروارە بەدواوە هەموو شتێک سەبارەت بە دۆسیەی سەردەشت لە 
 ر بە نهێنی کرا و ڕاگەیەندرا کە تۆمەتبارەکە ئازاد کرا.دادگای هەولێ

دەبێ ئەوە بڵێم کە ڕاپۆرتەکانی لێژنەی لێکۆڵینەوە و سیناریۆکانی دادگای 
هەولێر لەالیەن ئێمە سەرلەبەری ڕەتکرایەوە و لە کاتی خۆیدا ڕامانگەیاند 

بۆ  وڵێكهههو یهکارانهواشهستراوو چهڵبهتاكو یای هه وهلفهئه ئەوە له
 سزا.  و ڕزگاركردنی تاوانباران له كهی تاوانهوهت و شاردنهقیقهشێواندنی حه
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 سەردەشت ڕۆژنامەنووس بوو یا قوتابی؟

 ئینکاری ڕۆژنامەنووسی سەردەشت خاڵێکی گرنگی نێو پرۆسە و دۆسیەکە بوو.
سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکی هەرێم بە شەخسی و ڕاگەیاندنەکانی پارتی 

 عوسمان قوتابیدیموکراتی کوردستان لەسەر ئەوە کاریان دەکرد "سەردەشت 
ئەم ڕستەیە لە چەندین لێدوانی ڕاستەوخۆی  ". نەک ڕۆژنامەنووس زانکۆ بوو

لەو مەسەلەیە  ئامانجسەرۆکی هەرێم بۆ ڕاگەیاندنەکان تەئکیدی لێکراوەتەوە. 
ە چی لوغزئەو  دەگۆرێ؟ تیرۆرەکەشتێک لە مەسەلە و دۆسیەی  ؟ چی بووچ

بەڕاستی ئەوە بۆ لێسەندنەوەی کاری ڕۆژنامەوانی لە سەردەشت؟  بوو
بەڵگەیەکی مەڵموستر دەخاتە سەر دۆسیەی تیرۆری ڕۆژنامەنووس سەردەشت 

 عوسمان.

 :پەیکەری سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی

سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی، یەکێکیتر لەو مەسەالنەیە دەسەاڵتی پەیکەری 
هەولێربە حەساسیەتێکی زۆرەوە مامەلەی لەگەڵ کرد. بەدوای ئەوەی لەالیەن 
کەمپینێکی سەراسەری و جەماوەری هاوکاری و کۆمەک بۆ دروستکردنی 
پەیکەرەکە پشتیوانی لێکرا. بەهەوڵی ژمارەیەک لە هونەرمەندانی دڵسۆز و 

ستڕەنگین و خۆبەخش پەیکەرەکە دروستکرا. بەشێوەی فەرمی داوای مۆڵەتی دە
دانانی پەیکەرەکەمان ئاراستەی پارێزگای هەولێر کرد. تاکو ئێستاکەش وەاڵمی 
نوسراو بە داواکاریەکەمان نەدرایەوە. بەاڵم وەاڵمێکی ڕاستەوخۆ درایەوە " 

ە بە دانانی ئەو پێویست ناکات خۆتان ماندوو بکەن، بە هیچ شێوەیەک ڕێگ
 پەیکەرە نادرێ لە هەولێر".

ساڵ تێدەپەڕێ، ئەو دەسەاڵتە سیستماتیک کار لەسەر ئەوە دەکات، و رۆژ 
هەر کەسێک دژی گەندەڵی و ناعەدالەتی بێت. سەرکوتی دەکات یا تیرۆر 

رۆرێکی ڕۆژنامەنووسان یا سیاسی یهیچ تساڵی ڕابردوودا  ٢٥دەکرێ. لە 
ی دادگایی نەکراوە. لەوەتەی لە کوردستان تیرۆرئاشکرا نەبووە و 
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و رۆژنامەنوسانی رەخنەگری دەسەاڵتی گەندەل و زۆردار  هەڵسوراوانی سیاسی
شاپورو قابیل بکوژەکانیان دەکرێ، هیچ تیرۆرێک ئاشکرا نەبووە و نابێ. 

لەسەر تۆری ئەنتەرنیت دان بە تاوانەکەیان دەنێن و وردەکاریەکانی 
ەس لە گوڵ کاڵتریان پی ناڵێت بەڵکو هەیانە لە دەسەاڵت دەگێرنەوە، نەک ک

رێناس، فرانسیس، ڕەئوف ئاکرەیی، جێگایان پێدراوە. نەزیر عمر، 
عەبدولستار تاهیر شریف، سۆرانی مامە حەمە، کاوە گەرمیانی، بەکر عەلی، 
فەرهاد فەرەج، حەمەی حەالق و هاورێکانی، قوربانیانی خۆپیشاندانەکانی 

کۆمۆنیست هەڵسوڕاوی ا دەگاتە تیرۆری بە ئاشکرای پۆلێک ی شوبات، ت١٧
لە ناوجەرگەی شاری سلێـمانی و بە رۆژی رووناک... ئەمانە و دەیان و سەدانی 

 تر. 

و  ی ڕاستەقینە ئاشکرا نەکراونانیەک کەسیش لە تاوانکاربۆ هەموو ئەوانە 
انی . ئەوەی کراوە شاردنەوەی ڕاستیەکان بووە بە هێندادگایی نەکراون

بۆچی  هەڵبەستنی سیناریۆ کۆتایی بە مەسەلەکان هێنراوە. بۆ؟بە کەسێکیتر و 
چونکە ڕاستەوخۆ دەسەاڵت خۆیەتی و  تاوانکارانی ڕاستەقینە دادگایی ناکرێن؟

 خۆی لە پشتی تیرۆرەکان وەستاوە.

دەسەاڵتدارانی کوردستان کراتی کوردستان و وبە پارتی دیم مرۆ ڕاشکاوانەئە
ئێوە هەزار و یەک ڕێگەتان لەبەردەمدابوو بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو  .نینەڕادەگەی

تۆمەتانەی بەرەوڕووتان کرایەوە لە تیرۆری سەردەشت دا. هەموو کردەوەکانی 
ئێوە، هەموو وەاڵمەکانتان، سیناریۆکانی نێو لێژنەی لێکۆڵینەوەی 
سەرۆکایەتی هەرێم. هەڕەشە و چاوسوورکردنەوەکانتان. هەموو ئەوانە بۆ 

ەلکی کوردستانی سەلماند کە ئێوە خۆتان ئەو کارەتان ئەنجامداوە. خ
سەردەشتتان بە شێوەیەکی رەزیالنەو دڕندانە تیرۆرکرد، تەنها لەسەر ئەوەی 
پەردەی لەسەر ستەمکاری و گەندەڵی و ڕاوروت و چەپەڵی دەسەاڵتەکەی ئێوەی 

اڵمەکانتان بە البردوە. تەواوی سیناریۆو مامەلەتان لەگەڵ ئەم مەسەلەیە و وە
ئەوەی سەلماند کە دەزگا تیرۆریستە تاوانکارەکانی خۆتان بە  ،تۆمەتەکان



 بەرگی دووەم

485 

 

کرد. ئەمە راستیەکە کە هەر رسەرپەرشتی و فەرمانی ئێوە سەردەشتیان تیرۆ
وردستان وەکو رۆژی روناک دیاربوو. لە رۆژی یەکەمەوە بۆ ئێمەو بۆ خەلکی ک

مەکانی خۆتان ۆو وەاڵەو سیناریم دیسان ویستمان ئەم راستیە بە کردەوبەاڵ
ئەمرۆ بە بەڵێ لەبەرچاوی خەلکی کوردستان و جیهان لە محەک بدەینەوە. 

دەسەاڵتی کوردی ڕەنگ  خوێنی سەردەشت دیواری دیوەخانیئاشکرا دەبینین، 
 ئەمرۆی یەکەمی دەسەاڵتی ئێمە کورەکانی جەالدی و . بکوژانکردووە

ئێوە بە کردەوە سەلماندوتانە بکوژانی سەردەشت لە بازنەی  .کوردستانن
 سەرۆکایەتی هەرێم لەسەر کورسی دانیشتوون.

ئێمە چ وەکو کەس و کارو بنەماڵەی ئەو قوربانیانەی کە تیرۆرکراون، چ وەکو 
لە خوێنی هیچ یەک لەو ئازیزانەمان خۆش  کی ئازادیخوازی کوردستان،خەڵ

رە زووبێت یان درەنگ دەبێ لە پاڵ باجی سەرجەم نابین. ئەم دەسەاڵتە ستەمکا
ستەمکاری و نقوم کردنی کۆمەلگای کوردستان لە کارەسات و بێدەرەتانی، 

 ەشت و ئەوانی دیکەش بداتەوە.باجی کارە تیرۆسیتەکانی و تیرۆری سەرد
رۆژێک دەبێ لە دادگای عادالنەی خەڵکدا وەکو سەرانی رژێمە دیکتاتۆرو 

 زای عادالنەی خۆیان وەربگرنەوە. سەرکوتگەرەکانیتر س

 مە ئیتر رێگایەکمان لەبەردەم نەماوە جگە لەوەی دەعوای خۆمان لەگەڵئێ
کی ستەمدیدە لە دژی دەسەاڵتی ستەمکاری ئێستا سەرجەم دەعواکانی خەڵ

و  م دەسەاڵتە تیرۆریست و سەرکوتگەرەچانی ئەبۆ هەڵپێ بکەین بەیەک،
 دادگایی کردنی سەرانی تاوانکاری.

 

 .بەرز و بەڕێز بێت یادی سەردەشت عوسمان

 

ژیان و عەدالەت و ئازادیدا گیان   ادی هەموو ئەو مرۆڤانەی لە پێناوشکۆدارە ی
 .دەبەخشن
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ریسوای و سەرشۆری و مەرگ بۆ ئەوانەی کە دەسەاڵتی بنەماڵەییان بە تیرۆر 
 و خوینرێژی ڕاگرتوە.

 

 

 بەکر عوسمان

 

2016-05-05 
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 وهتهماوه ییكراوهشت عوسمان بهردهسه تیرۆركردنی یسیكه

 

 

ش پاش شه نێت كهیهگهرایده شت عوسمان بۆ ئاوێنهردهسه شدار عوسمان، برایبه
 .وهتهماوه ییكراوهبه كهیسهكو ئێستا كهتاوه یبراكه تیرۆركردنیله ساڵ

  :ردار، زانكۆ سهئاوێنه

 كه یاسایی ندیههم رهكه، یهیههه ندیههدو ره یسهو كهئه“ شدار عوسمان وتیبه
اڵم به وهسعود بارزانیهن مهالیهك پێكهات لهیهلیژنه وهكانیهرۆژه تایرهسهله
و انبكوژ یوهو شاردنهالڕێدا بردنر بهسهله كاری یهێنده یهو لیژنهئه وهداخهبه
 یوهر دۆزینهسهله كاری نیوهێنده كردوه یسهو كهئه یرانهداڕێژهرنامهبه
دا الڕێگهبه یسهم كهئه وڵدابون كهههك لهیهمو شێوههه، بهكردوهنه رانینجامدهئه

ولێردا هه دادگایله یوهو ئهوهلێكۆڵینه یلیژنهله كه یوهئه وهداخهن، بهببه
 زاییقه اڵتیسهرو دهدادوهستورو بهدهیاسا و بهبو به ورهگه كیجاڕییهچو گاڵتهڕێوهبه
م كهیهله ئێمه كرا، دیارهستگیر نهده یسهو كهر ئهسهس لهكوردستان، دواتر كهله
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 نیه و زانیاریڵگهبه مییشت كهردهسه یسیكه یاندوهرامانگه وهشهكهیسهكه رۆژی
 خۆی تیرۆر بكرێت بكوژانی یوهشت پێش ئهردهسه ، چونكهرانینجامدهر ئهسهله
ڵێت ئاشكرا دهو بهئاشنا كرد، ئه ئێمهكوشتنم لێیدا( به نگیم زهكه)یه نوسینی یڕێگهله

اڵت سهده كانیپیاوه اڵتم گرتوهسهدهله یخنانهو رهو ئهكانمر نوسینهسهمن له
و روناك رۆژیشت بهردهسه“ وتیشی .”نوێت تیرۆرم بكهیانهو دهنكهم لێدهشهڕههه
 شاری یرگهناوجهله وهڵكهدان خهیان كامێراو سهو دهیان پۆلیسده رچاویبهله
 رانیداڕێژهنامهرو بهتوانرێت بكوژانده ئاسانیزۆر به ، بۆیهولێردا رفێنراوههه

 یسیكه كه یهوهم ئهدوه ندیههره”  وتیشی .”وهیاندۆزیهاڵم نهبه وهبدۆزرێنه
، زوڵمیان لێكراوه كه یهڵكانهو خهئه یسی، كهكوردستانه ڵكیخه یسیشت كهردهسه
شت ردهبێت سههه مو ستهر شوێنێك زوڵمههبێت، لههه كسانییه ر شوێنێك باسیههله
 جیهانی ریلهترین گهورهگهشت لهردهسه و مێژو ناوی، ئێستاش وێنهوێیهله
ئازادیدا  یڕێگهله كه یهو پیاوانهئه ڕیزیریكا لهمهئه ختیپایته واشنتۆنیله

 ردنیو تیرۆركرفاندن یش ساڵهشه یادی یبۆنهبه“شڵێت شدار دهبه .”تیرۆركراون
 ت واڵتانینانهو تهكوردستان كانیم شارو شارۆچكهرجهولێرو سهههله وهشتهردهسه
 رێزلێنانی راسیمیر مهندو نوسهرمهندین هونهچه شداریبه به وهوروپاشهئه

تێدا  شتیردهدواینجار سه یو شوێنهیش له5/5 چێت، رۆژیدهڕێوهشت بهردهسه
ت بارهسه .”درێتنجام دهئه تیزایهناڕه كییهوه، گردبونهزیندوێتیهرفێنرا ب

 كانیناتوانین بكوژه وهمافیاییه اڵتیسهده هۆیبه ئێمه“ڵێت ش دهكهیسهكهبه
 اڵتیسهده اڵتن بۆیهسهده كانیمهرهههشت لهردهسه كانی، بكوژهوهشت بدۆزینهردهسه

كوردستان  دادیكات، هیچ ئومێدێكمان بهنوسان دهرۆژنامه بكوژانیله رگریئێستا به
 اڵتیسهده یوكاتهكو ئهتاوه وههێڵینهده ییكراوهبه میشهمان ههكهیسهكه بۆیه ماوهنه

 .”بێتكوردستان دروست دهخۆ لهربهسه دادی

 سەرچاوە: رۆژنامەی ئاوێنە
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هەولێر:بەوێنە ، مەراسیمی شەشەمین ساڵرۆژی تیرۆری سەردەشت 
  عوسمان
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 شت عوسمانردهريا ئازاد سهگهتا رۆژنامهرێ، شهادهيسهژبادينان بۆ قه

 

 :اكرم خالد عبدالكريم 

 

ريا گهتا رۆژنامهرێ، شهادهيسهژبادينان بۆ قه
 ئازاد

 عوسمانشت ردهسه

رسى دا، كا قهتاريا، زڤستانهنگهرۆژ دته
 تمى بۆخه

 ندقى بۆرسڤ دا، خهكا بێ بهوارا، بانگينهڤ دههشه 

 بۆركان رايێ دا، بويهنگێ، دناڤا بهو دهئه 

 …رێ چياوێن، سهبا كهب قهل قهدگه 

 …يامپه كێ عاشق دا، بويهنينا، بلورا شڤانهل ژهدگه 

 …بۆ كرىڤه  كا،يهمهيام ناپه 

 …موكسێ رێن،عومبه و مسك تروبعه را، پهخشێ لويلهژنه 

 … خشاندننه هاتيه

 …شاندنوه كێ دا، هاتيهبێريهنگهدناڤ پاخال، شه 
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 …شاندنره كرى، هاتيهكا، لێڤ شهشوخهنگهبخوناڤا، شه

 …بۆ نگىدره ڤشه …درێدا بۆ نامه

 .…خۆدا، بێ پێژن بۆنگيا خت دبێ دهپاته 

 …نگ زواللو بولبولێ، دهئه 

 …بيام دقهردهوێ، رۆبادێ، ههكه

 .…ژارابۆنگێ وى، گازيا ههده

 …ستيادوهنه  تان،عهمێ وى بيست و چار سهلهقه 

 .…دنڤێسا. …ردهونى هه

 …هيدانلێن، دێرۆكا شهرۆپه

 …ريالو گه رگهرێن، پێشمهنگاوهمانيێن، جهقاره

 .دكرن تومار …داستانێن وان

 …دكرن مانقاره خۆيێ، لێگه …پسيار ل ماف و ئازاديێن 

 ..…ڤ مروڤان بۆمخورێ دوزا، تهو خهئه

 …كێ، تژى زولم و زوردارى بۆالتهنگێ، وهنگ و رهده

 …هاتنهيك نهبدوما ڤشه…ڤشه رۆژ بونه

 .…رياگهڤهنه …ما رڤهو ههئه

 !!.…كرين پاوان…رێك و رێبازمى حشێ، ههو وهئه

 …هات وبات دنهاال زكێ خودا، كرينه



 سەردەشت عوسمان

496 

 

 …مراندينل و چرا، ژروژا، رۆناهيێ تهشخهمى مههه

 …و پالن، ئالزاندين خشهنه

 …من التێوه  ئازاديا، …يكێو په نامه

 … شت عوسمان(ردهو شاهێ، سوارێن دگوتنێ )سهئه

 …گونهباريێن خۆدايا، ڤاند و دزۆلماتهل خودا رهدگه

 …، لێ كوشتستهجه

 .…ئازراندى  ئازادى، كاريايهده …هزرێن وى بۆنه

 !!…مراندڤه ديسان ،مه التێوه ل. …كا ئازاديێتيرهخه

 … بات و قوربانىلێ، بكوالتيا ساال، خهو گهها ئه

 !!…كائازادى…التێ خۆ داينل و وهبۆ ئازاديا، گه

 …كا خوينێ دايىريايه، دهتهلێ و سولتانێ، گهها ئه

 .…ستكێ بن دهلهبۆ ئازاديا، گه

 …كێ زۆلم ديتىالتهبۆ رزگاريا، وه

 !!.…داينته ررۆژهه يمانێن،سوزوپه ۆئه كانێ…كائازادى

 .…بۆف نهرهشه ريام،گه هندى.…فێ دارهدميحرابا شه 

 … بۆ ژدايك فرهشه بێ  الت،ستههالتى دهل ڤى وه 

 …ديتخالق نهرناڤێ، ناڤداريێ دا، ئهدئهمن 

 …فهێتيه.…رزخالقێ بهالتى، ئهچونكى، ل ڤى وه
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 !!.……يه رىردهسه واجترين،بره …خالقىبێ ئه  

 .…كێن، سولتانێ هارشههاره

 !!.…ڤنركهژكاڤلوژانكێ، زۆلماتا خۆ، ده

 ..…يهوهرۆژ، رۆژا هه ڤروكهئه

 .…يهوهرۆژا ههلێ سوباهى، خاترخاستنا، 

 !!……يهوههه روژا رۆژ، دووماهيك …سۆباهى

 

 اكرم خالد عبدالكريم)سيد اكرم( 

 دهوك

               4 / 5 / 201 
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ئوسترالیا:شەشەمین ساڵرۆژی تیرۆری رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 
 بەرز راگیرا

 

 

 …کرایەوەلە ئوسترالیا یادی شەش ساڵەی تیرۆری سەردەش عوسمان 

لە چوارچیوەی ئەو کۆرو کۆبونەوەو نارەزایەتی یانەی کە ریکخران لە کوردستان و 
ووالتانی دەرەوە بە بونەی شەشەمین ساڵیادی تیرۆری رۆژنامەنوس سەردەشت 
عوسمانەوە ،کە لە سایەی دەسەاڵتی پارتی تیرۆر کراو ئەوان لیی بەرپرسن، لە 

ی یەکشەممە کۆریک بۆ بەرزراگرتنی ئەو ئوسترالیاش لە شاری سدنی ئیوارەی رۆژ
وە ریکخرا کە کۆمەڵێ لە  –کۆری گفتوگۆی ئازاد  –یادە لە الیەن فری دایەلۆگ فۆرم 

یایدا بەشدار رۆشنبیران و نوسەران و هەڵسوراوانی سیاسی و الیەنگرانی ئازادی ت
بە  سەرەتا بە وتەیەک لە الیەن جیمەن عارف، کە کۆرەکەی دەگیرا، سەبارەت .بون

کورەکەو سوپاسگوزاری ئامادەبوان و بە دەقەیەک وەستان دەستی پیکرد. پاشان ئارام 
علی پەیامیکی پیشکەش کرد . ئارام لە پەیامەکەیدا جەختی لەسەر خواستی 
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دەسگیرکردنو دادگایی و سزادانی تاوانباران کردەوە.پاشان هەر یەک لە دکتور پشتیوان 
یم و کامیار سابیر لە کۆرەکەدا وتاریان عبداللەو جەبار مستەفاو عدنان کر

پیشکەشکردو هەمویان لە قسەکانیان ویرای جەخت کردنەوە لە خواستی دەسگیرکردن 
و دادگایی و سزادانی تاوانباران هاوکات سیاسەتو کردەوەی سەرکوتگەرانەی 
دەسەاڵتدارانی کوردستان، بە تایبەتی پارتی ، لەبارەی پیشیلکردنی ئازادی سیاسی 

ە مەحکوم کردو ئاماژەیان دا بە هۆکارو ریشەی سەرکوتگەری یەکانی ئەم دەسەالتە یەو
لە کوردستان .هەروەها هەڵویستی خۆراگرانەی کەسوکاری سەردەشتیان بەرزنرخاند 

 .کە ئامادە نین مل بدەن بە سیاسەتی هەرەشەو چاوو راو جەواشەکاری یەکانی پارتی
کی درامایی رفاندن و ژیاننامەی سەردەشت دوو برگەی تری کۆرەکە نیشاندانی فلمی

عوسمانی گیانبەختکردو بو لەگەڵ شعریکی شیرکو بیکەس ،کە لە دژی ئەو تاوانە 
بەرزو بەریز بی یادی سەردەشت  .نوسیبوی، لە الیەن حسن مارفەوە خویندرایەوە

 .عوسمان و هەمو ئەوانەی گیان لە پیناوی ئازادیدابەختکرد

 ئوسترالیا –نی سد -کۆری گفتوگوی ئازاد

 ٢٠١٦ئایاری  ٨
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قسە وباسی جبار مستەفا لە شەشەهەمین ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی 
 ...سەردەشت عوسماندا لە سیدنی

 

 

 هاوخەمی سەردەشتدا تیرۆری ساڵڕۆژی شەشەهەمین لە.…بەرێزان ئێوارەتان باش 
 ناوی بە پێیدەن ڕێگام و دەکەمەوە دوبارە ودۆستانیدا هاوڕێ و خێزان لەگەڵ خۆم

 کوردستان ئازادیخوازانی لە بەشێک ئێمە بڵێم، ئازیز سەردشتی بەخێزانی ئێوەوە
بۆ رسواکردنی ئەم تاوانە قێزەوەنە و ئاشکراکردن  لەگەڵتانین توانامانەوە بەهەموو

 . ودادگاییکردنی تاوانبارانی راستەقینەی

 دەنگی یەکم نە تسەردەش ووتویانە بەدروست زۆرجار زۆرکەس، وەک …بەرێزان 
. دەسەاڵتەدا ئەم سایەی لە دەبێت دەنگیش دوا نە و دەکرێت تیرۆر کە ئازادیە

ەڵقەیەکە لە زنجیرەتاوانێک کە بە شیوەی ئ دەزانن وەک سەردەشت تیرۆرکردنی
سەرەکی هەردوو حزبی سەرەکی پێکهێنەری دەسەاڵت بێوەستان ئەنجامیداوە و ئەگەر 
نەوەستینرین چەند بارەی دەکەنەوە. ئەگەر خەڵکی کوردستان لە تیرۆرکردنی؛ رەئوف 
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 پەنجەی. …ئاکرەیی ، نەزیر عومەر، سۆرانی مامە حەمە ، ستار تاهیر شەریف و
تاوان بۆ پارتی و دەزگای پاراستن ڕادەکەێشرێت، ئەوا لە تیرۆرکردنی بەکر عەلی 
شاعیر و رابەری ئاوارەکانی حامیەی سلێمانی ، تیرۆرکردنی بە کۆمەڵی محمد حەاڵق 
و هاۆڕیکانی لە کۆیە، تیرۆرکردنی بە کۆمەڵی هاورێانی حزبی کۆمۆنیست کرێکاری 

 یەکیتی سەر دەخەنە تاوان دەست. …گەرمیانی  عیراق لە سلێمانی ، تیرۆرکردنی کاوە
بەدەر لە هەر بۆچونێکی ئایدۆلۆجی و  .سەرکوتگەرەکانی دەزگا و نیشتمانی

شیکردنەوەیەکی فیکری ، تەنیا بە تاقیکردنەوەی زیندوی خەڵکی کوردستان لە ماوەی 
ساڵەی دەسەاڵتی ئەمدوو حزبەدا ئەو ڕاستیە وەک رۆژی روناک دیارە کە،  ٢٥ئەم 

ئەمدوو حزبە وەک دوو باڵی بزوتنەوەی سەرمایەدارانی کوردستان ، سەرباری هەر 
جیاوازی و ناکۆکی و شەڕی ناوخۆیان لە سەریەک شت کۆک و تەبان ؛ ئەویش 
بەرگرتن بە رەوتی ئازادی و یەکسانیخوازی کۆمەڵگەی کوردستان وتیرۆرکردنی 

سەردەمی سەرهەڵدانی نەزمی هەلسوڕاونیەتی . ئاخر ئەم دەسەاڵتە زادەی بارودۆخی 
نۆی جیهان و روخانی بلۆکی رۆژهەاڵتە کە سەرمایەداری رۆژئاوا ناویان لێنا رۆخانی 
کۆمۆنیزم ، ئەوبارودۆخەجیهانی و ناوچەیە کە ئستبداد ،برسیەتی ، ئابڵۆقەی 
ئابوری ، بێکاری، ئاوارەیی ، ئیسالمی سیاسی، کۆنەپەرستی لە ئاستییکی 

، کوشتنی ژنان، بەرگرتن بە گەشەکردنی ڕەوتی ئازادیخوازی و کۆمەاڵیەتی بەریندا
عەدالەتی کۆمەاڵیەتی، پاشەکشەپیکردنی مەدەنیەت و عەلمانیەتی کردە دیاری بۆ 

ئەم نەزمە لە کوردستاندا دەسەالتێکی پیویست بوو کە پارێزگاری  .خەڵکی کوردستان
سەرمایەیەداریە  لەم بارودۆخە بکات ، ئەمە ئەو کات و ئیستاش پیداویستەکی

لەکوردستاندا ، پارتی و یەکیتی،ئیستاشی لەگەڵبێت ،ئەم سیاسەتە وەک ئەرکی 
ئەم  . بێئەمالوالی هەر دەسەاڵتیکی بۆرجوازی لەکوردستاندا بێدودڵی ئەنجامدەدەن

فەزای کۆنەپەرستی و نەبونیە، ئەم برسیتی وبێکاری و بێمافیە ئەم گەندەڵی و 
ە کە دەسەاڵتی ئەم دوو حزبە و هاوبەشە بچکۆلەکانیان ئاوارەی و سەرکوت و تیرۆر

لە کوردستاندا سەپاندویانە ، نە ئەنجامی نەخۆێندەواری مەسعود بەرزانی و 
عەشایەریبونی لێپرسراوانی داموزەگاکانی دەسەاڵتە و نە ئەنجامی حوکمی بنەماڵەیە. 

تایبەتی  بە حزبەن دوو ئەو واقعی خەسڵەتی. …راستە ئەوانەوە وزۆرشتیتریش 
پارتی ، بەالم مەسەلەی سەرەکی ئەوەیە، سەرکوتگەری ئەرکێکە لە روانگە ی 
پاراستنی دەسەاڵت و قازانجی سەرمایەداریەوە لە جیهان و ناوچەکە و کوردوستاندا 
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دەسەاڵتی کوردستان ناتوانێت لەمە باشتربێت ،  .دەبێ ئەم دەسەاڵتە جێبەجێبکات
 سایەی لە…ای چاکسازی و نەهێشتنی گەندەڵی وبۆیە داخوازی یان راستر بڵێم هیو

 ئەوە جەماوەردا ناو لە پێبدات پەرەی الیەنێک یان حزبێک ئەگەر ئەمدەسەاڵتەدا
 هیوایە ئەو لەسەر کوردستانێش جەماوەری ئەگەر و کوردستانە خەڵکی چەواشەکردنی

ازانی لە ئیستادا پرسیار ئەوەیە ؛ تاکەی ئازادیخو . خۆشخەیالیە و وهم ئەو بژین
کوردستان ملبدەن بەم زوڵم وزۆرە ، تاکەی لە دڵە ڕاوکێ ئەوەدا بژین ئاخۆ کەی 
هەواڵی ڕفاندن ، تیرۆرکردنی رۆژنامە نوسک، رۆشنفکریک ئازادیخواز، یان 
قەڵەمێکی رەخنەگریتری دەسەاڵت لە میدیاکانەوە باڵو دەبێتەوە. ئایا خەڵکی 

کەچی ئەم ملهوڕیە بن..؟ تەنها کوردستان قەدریانە ، لەچارەیان نوسراوە مل
پەرچەکرداری جەماوەری کوردستان بەرامبەر بە تیرۆری سەردەشت و کاوە گەرمیانی 

و ، جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان بە شەپۆلی نارەزایەتیەکانیان پێمان دەڵێت نە
بەرامبەر بەتیرۆری ئەو دوو ئازیزە فشارێکی جدیان بۆ دەسەاڵت هێنا ، بەاڵم ئەوەی 
وای لە دەسەاڵت کردوە تا ئیستا ملنەدات بە داخوازیەکانی ئازادیخوازنی کوردستان 
سەبارەت بەمدوو کەیسە و ئەوانیتر، لە راستیدا یەک شتە ؛ بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەر بە گۆێرەی پیویست رێکخراو و یەکگرتو نەبوە ، ئەمە ئەو دەرسە گەوەرە 

هەمومان ڕاچڵەکێنێت و لە هەوڵی وئەو کەموکوڕیە سەرکیەیە کە دەبێ 
چارەسەرکردنیدا بێن، رەوتی ئازادیخواز ویەکسانیخواز ومەدەنی کوردستان خاوەنی 
توانایەکی بەهێزە ، چونکە پشتئەستورە نەک هەر بە ئاوات وئامانجی چەند ساڵەی 
زەحمەتکێشانی کوردستان ، بەڵکو بە خەبات و قوربانیدانیشیان لە و پێناوەدا، بۆیە 

بڕوای من پتەوکردنی رێزەکانی تێکۆشەرانی ئازادیخوازانی کوردستان بە جۆرەها  بە
رێکخراوی جەماوەری و پیشەیی، وەاڵنانی وەهم و خۆشخەیالی بە بیرو بۆچون 
وسیاسەتە ناسیونالیستە و ئیسالمەیە کۆنەپەرست و توندڕەوەکان ، والنانی 

ەالم لە ئیستادا الوەکین، کۆمەڵێک جیاوازی بیروڕا کە سەرباری واقعیبونیان ب
گەشەپێدانی ئاسۆیەکی ئینسانی ، مەدەنی کە خودی ئینسان و پیرۆزراگرتنی بکاتە 
مەبنا و ئامانج زامنی سەرکەوتنییەتی ، زامنی دووبارە لە دەستنەدانی سەردەشتێکیتر 

 .و کاوەیەکیترە

 . یادی سەردەشتی ئازیز هەمیشە زیندووە لە دڵماندا
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 سردشت عثمان

 

 ید:سروە عبدالواح 

استوقفتني جملة لوالدة شهيد القلم سردشت 
عثمان الذي عثر على جثته في الخامس من ايار 

في ذكرى استشهاده .. قالت ليتبنى  ٢٠١٠
مسعود البارزاني موضوع الكشف عن القتلة 

 هذه …ضمن اصالحاته الذي اعلن عنها مؤخرا
ازالت والدة م جهة من االوجه حمالة الجملة

سردشت عثمان لديها االمل بالكشف عن قتلة ابنها ولم تقطع االمل منذ ست سنوات وقد 
نعلم جميعا القتلة الحقيقيين لكننا ال نتحدث بصوت عال عن القاتل الحقيقي ونكتفي 
بالقول ان حزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول عن هذه الحادثة باعتبار ان خطف 

ة نفوذ حزب البارزاني.. من جهة اخرى موضوع وسط اربيل منطق المجني عليه تم
االصالحات وجدية رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني فهذه الجملة اختبار حقيقي 
لمدى جدية البارزاني في الكشف عن المفسدين ليس ماليا بل القتلة منهم وهو نوع اخر 

الصحافية  من الفساد واخطر انواعه.. مرت ست سنوات واهل الفقيد ونحن في االسرة
مازلنا بانتظار نتائج تحقيق تم االعالن عنه بعد اغتيال سردشت عثمان وبضغط 
جماهيري بعد التظاهرات لكننا لم نعرف شيئا وتم غلق القضية كما اغلق جميع 
القضايا المتعلقة باغتيال الصحافيين في اقلبم كوردستان .. مع ااسف وفي ظل حكم 

ين بسبب مواقفهم من الفساد ونشر وثائق عن الكورد تم اغتيال عدد من الصحفي
الفاسدين ، اليوم ونحن نطالب باصالحات جذرية في الحكومة االتحادية علينا اال 
ننسى اقليم كوردستان وان نطالب باالصالح في مؤسسات االقليم وضمن االصالحات كما 

ال  قالت والدة سردشت الكشف عن كل قاتل اسكت صوت الحق .. سردشت عثمان جرح
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يندمل وفي كل مناسبة الننسى الحديث عن الوحشية التي مارسها اولئك المجرمون في 
خطفه وقتله ومن ثم تحريف الحقيقة .. لن نيأس وسياتي اليوم يتم فيه محاكمة 
المجرمين و من وارء قتل كل من سردشت عثمان وسوران مامه حمه وعبدالستار طاهر 

 العدل في النهاية .. شريف وكاوه كرمياني فاليد ان يتحقق

  

Struck me, Inter Alia, to the mother of martyr pen sardasht osman 
who found his body in the fifth of may 2010 in memory of the.. She 
said to son massoud barzani the subject of the disclosure of the 
assassins within its reform which announce about it lately… This 
sentence bra hand still faces mother sardasht osman has hope to 
reveal her son’s killers and didn’t cut hope six years ago and may 
we all know the real killers, but we don’t talk out loud about the real 
killer and just suffice it to say that the democratic party The 
Kwrdstạny is responsible for this incident as to kidnap the victim 
was in the middle area of influence, Arabella Barzani party.. On the 
other hand the subject of reforms and the seriousness of the 
president of the democratic party kwrdstạny ” this sentence a real 
test of the seriousness of barzani in revealing spoilers not 
financially but the killers of them and it’s another kind of corruption 
and Qatar… Six years and the bereaved families and we press in 
the family. We’re still waiting for the results of the investigation was 
to call it. After the assassination of sardasht osman and pressured 
by the public, after the events, but we didn’t know something and 
closed the case as close all issues relating to rape Yale journalists 
in her qlbm?.. I’m sorry and with under the rule of chlordecone was 
assassinated a number of journalists because of their positions of 
corruption and publish documents on corrupt, today we call for 
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radical reforms in the federal government we shouldn’t forget 
territory? and to call for repair in the institutions of the province of 
reforms as Mother said sardasht, revealing every killer shut up the 
voice of truth.. Sardasht Osman wounds don’t heal in every way, 
don’t forget to talk about atrocities by those criminals in kidnapped 
and killed him and then distort the truth.. Let me head my today will 
be the prosecution of the offenders and Thomas about killing 
everyone who sardasht osman and his flesh that Abdul Sattar Tahir 
Sharif as well as oh garmeyani Let Ed to check of justice in the 
end.. 
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گردبوونەوەی نارەزایەتی لە شەشەمین ساڵرۆژی تیرۆری -ستۆکهۆڵم
 سەردەشت عوسمان

 

 

لە شەشەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان ، کۆمەڵێک 
گردبوونەوەیەکی نارەزایەتیان چاالکوان و رۆژنامەنووس لەبەردەم پەرلەمانی سوێد 

رێک خست

  

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2016/05/stokohlm-yady-sardasht.jpg
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 ٢٠١٦\٥\٦شەممە 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2016/05/swed-2016.jpg
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 بەوێنە:سوێد، پانێلی رۆژی ئازادی ئەنجامدرا

 

 

لە شەشەمین ساڵرۆژی تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان لە شاری 
 .. یپتۆبۆری واڵتی سوێد پانێلی رۆژی ئازادی ئەنجامدرا

 ٢٠١٦\٥\٧رۆژی یەکشەممە 
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هەولێر: لە شوێنی رفاندنەکەی داوا دەكرێت چاكسازییەكانی بارزانی لە 
 كەیسی سەردەشت عوسمانەوە دەستپێبكات

 

 

لەیادی شەش ساڵەی تیرۆركردنی رۆژنامەنووس )سەردەشت عوسمان( رێكخراوی زار 
بۆ بەرگری لەئازادییەكان گردبوونەوەیەكی لەشوێنی رفاندنی ناوبراو رێكخست و داوا 

 .دەكەن چاكسازیەكانی بارزانی لەكەیسی سەردەشت عوسمان دەست پێبكات

لەیاداشتێكدا كە بەووتەی دایكی سەردەشت عوسمان دەستی پێكردووە و وێنەیەكی 
دەست )خەڵك( كەوتووە، تێیدا هاتووە، بەداخەوە شەش ساڵە رۆژنامەنووسان و 

ردەشت عوسمان دەستی چااڵكان و یاساناسان بەدەنگی بەرز داوا دەكەن، كەیسی سە
بەدەستی پێنەكرێت و لێكۆڵینەوەی بێ الیەنانەی لەچوارچێوەی دادگای سەربەخۆ بۆ 

ئەنجام بدرێ و بكوژانی سەردەشت راپێچی دادگا بكرێن، كەچی دوای شەش ساڵ 
 .هیچ وەاڵمێك بۆ داواكاریەكان نەبووە
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ئەوەش هاتووە :ئەگەر مەبەستی دەسەاڵت لەبیربردنی ئەو كەیسە بێت لەبیری خەڵك 
 و رۆژنامەنووسان و چااڵكان بەدڵنیاییەوە پێچەوانەكەی راستە و ساڵ بەساڵ 
لەپێداگیری و داواكاریەكانمان گەرمتر دەبین، هەوڵی زۆریش درا سەردەشت وەك 

 چوارچێوەیەكی بخرێتە هەوڵدرا و چینە لەم دایببڕن و رۆژنامەنووس نەناسرێت 
ەنگە ئازادیخوازەكان بەردەوام دەبین لەزیندوو د و بەپاڵپشتی بەاڵم خێزانی، كێشەی

 .راگرتن و بەكرانەوەو هێشتنەوەی ئەم كەیسە

لەكۆتایشدا داوا دەكەن، چاكسازییەكانی بارزانی كە ئێستا باسی لێوەدەكرێ و 
ەچاكسازی راستەقینەی بزانن با كەیسی دەیانەوێت بۆ مێژوو هەموو تاكێكی كورد ب

سەردەشت عوسمان ببێتە بنەمای چاكسازی و دورخستنەوەی دەستی حزب لەدادگا و 
یاساكان هەرچی زوە لەرێگەی لیژنەیەكی سەربەخۆ بەدواداچون بكەن بۆ كەیسی 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2016/05/hawler2016.jpg
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تیرۆركردنی سەردەست عوسمان، لەبەر ئەوەی بەرپرسیارەتی سەرەكیان دەكەوێتە 
 .بدەنەوە خەڵك چاوەڕوانی و داخوازیەكان وەاڵمی و ئەستۆ 

الی خۆشیەوە لەلێدوانێكی رۆژنامەوانیدا دایكی سەردەشت عوسمان رایگەییاند، تەنها 
 .داواكاری ئەو تۆڵەی خوێنی كوڕەكەیەتی

هاوكات باوكی سەردەشت عوسمان رایگەیاند، بڕوای بەم دەسەاڵتە نەماوە كە هیچ 
 .كارێك بكات

 تی خەڵکسەرچاوە : سای
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 كەيسى سەردەشت، سەركەوتن بەسەر دوو سيناريۆ

 

 : شوان سديق

گردبوونەوەو كۆبوونەوەى ماڵەكانمان هينايە 
شوينى رفاندنى سەردەشت عوسمان بۆ بەردەم 

بە دەسەاڵتى پ.د.ك مان گوت ” ئاداب“
كەيسەكە بەكراوەيى دەمينيتەوە، تا “

 ”دادگايى دەكرينئەوكاتەى بكوژە راستييەكان 
يەكەم رۆژى پرسەى سەردەشت عوسمان. لە 

يەكيك لە مزگەوتەكانى نزيك گەڕەكى نيشتەجيبوويان. لە هەولير دواى نيوەڕۆ لە 
ژوورەوە چەند رۆژنامەنووسيك دانيشتبووين. وەك هەموو جاريك رۆژنامەنووس 

ن پاريزراوە. يەك بگرن قسەى خۆيان دەكەن. لەو كاتەدا دوو رۆژنامەنووس ناوەكانيا
لە مەجليسەكە بوون. ئەوانيش وەك ئيمە گومانيان لە تيرۆركردنى سەردەشت هەبوو 

بڕوا “بەاڵم بەپيچەوانە ناوى بەرپرسيكى يەكيتيان دەهينا منيش تەنيا ئەوەم گوت 
بكەن ئەو بەرپرسە بەئاسانى كارى واى پێناكرى لە هەوليرەوە بەناو بازگەكانى 

ئەوانيش وەك رۆژنامەنووس و خةڵكى  .”شتى واش ناكاتپ.د.ك گەنجيك بڕفينيت و 
تريش بيانوويان ئەوەبوو كه سەردەشت بەشداربووە لە راپۆرتى گۆڤاريك كە رەخنە 
بووە لەو بەرپرسە. بەاڵم ئەم جۆرە رەخنەو ناوهينانە شتيكى ئاساييە باوەرناكريت، 

بى لە كۆليژى سەردەشت عوسمان قوتا ٤،٥،٢٠١٠رۆژى  !لە سەر ئەوە كەس بكوژرێت
ئاداب. بەشى ئينگليزى لەاليەن هيزيكى دەمامكدارەوە لە هەولير رفينرا، پاشان 

دۆزرايەوە. ئەم رووداوە كاردانەوەى  ٥،٥،٢٠١٠تەرمەكەى لە شارى موسڵ لە رۆژى 
ناوخۆى و دەوەى لێ كەوتەوە. هەريمى كوردستان بەدۆخيكى خراپدا گوزەرى دەكرد 

لە هەولير و سليمانى و ناوچەكانى تر لە دژى  چەندين خۆپيشاندانى جياجيا
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دەسەاڵتدارانى هەريمى كوردستان بەتايبەتى پ.د.ك بەڕيوەچوو چونكە ئەو حاكمى 
زۆنى زەردەو گومانەكانيش لەسەر پارتى بوون و.هەر ئەوەش وايكرد ئەو حزبەش 

ت سيناريۆى دووەم؛ بۆ خۆدوورخستنەوەى پارتى له كەيسى سەردەش .تۆمەتبار بكريت
ليژنەى ليكۆلينەوە لەو كەيسە ئاشكرايكرد كە تۆمەتبار  ١٥،٩،٢٠١٠ئەوە بوو لە 

سال سەربەگروپى ئەنسارو ئيسالم بكوژى سەردەشت  ٣٨تەمەن ” هيشام مەحموود“
عوسمانە. كەچى پاش ئەو راپۆرتە كەسوكارى سەردەشت زلنياريەكانيان رەتكردەوە 

پاش سااڵنيك بەسەر تيرۆركردنى  !يتو داوايان كرد ليژنەيەكى بياليەن دروستبكر
سەردەشت دەمەوێ هەندێ راستى سەركەوتنى دەنگى نارەزايى لە بەرامبەر نارەوايى 
و دەسەاڵتى هەولير بخەمەڕوو چونكە هينانە كايەى ئەم دۆخەى ئيستا بەدژى تيرۆرى 
سەردەشت و سەركوتكردنى دەنگى ئازاد كاريكى ئاسان نيە بەتايبەتى لە سەرو 

ى. شەش ساڵ بەرلە ئەمرۆ. لە شاريكى وەكو هەوليرش گومان لە هەموو شت وەختيك
دەكرا ئينسان لە دەوروبەرى تا دەسەاڵتەكەش دەترسان. سااڵنەش كە يادى سەردەشت 

خەڵكيكى كەمى دانيشتوى شارەكە ئامادەى يادەكەو سەر گۆرى  .دەكرايەوە
يمان هەبوو دەيانگوت بەپێجەوانەى ئيستا بوو تەنانەت هاوڕ .سەردەشتيش دەبوون

هەلومەرجى ئيستا لە يادى  .”واز لەم شتانە بينن. ئيوەش بەدەردى سەردەشت دەچن“
سەردەشت عوسمان زۆر گۆڕانكارى بەخۆوە بينيوە. هەنووكە هەموو كەس قسە دەكەن 
و هاتوونەتەگۆ بەشيك لەو كەسانەى ئەمرۆ لە يادى سەردەشت حەزيان بە مەمكى 

گى سافى تەلەفزيۆنە جاران بانگمان دەكردن بۆ ساڵيادەكە يان قوتى مايكرۆفۆن و سين
بۆيە ئەم باسەم هيناوەتە  !ئاگاداربوون كەچى بەبيانووى جۆراوجۆر ئامادە نەدەبوون

ئارا، ناكريت رۆڵى كەسانيك ناديدە بكەيەن بەمافى خۆمى دەزانم ئەمرۆ لەساڵيادى 
لە هەولير كە گرنگى زۆر تيرۆركردنى سەردەشت عوسمان ئەم سەركەوتنەى ئەمڕۆ 

بەيادى سەردەشت دەدريت، نهينيەكەى و هەوڵى كەسانيك لەبەرچاوبگرين چونكە 
لە دووەم ساڵى  !ئەوە دوينى كرا ئەمڕۆ ئازادتر و بەگرنگى زياتر يادەكە دەكريتەوە

مامۆستا ديار. هەژار ئەنوەر.  .يادى سەردەشت لەگەڵ هاوريانم مامۆستا بەهزاد
هەستاين بە دروستكردنى گروپيك بۆ پرسە  .ئاراڵ كاكل. عيسا خدر كامەران محەمەد.

مان دامەزراند كارى ”بۆ بەرگرى لە ئازادييەكان“ئازادييەكان. پاشان، ريكخراوى زار 
ئەم ريكخراوە وەك هەوڵيك بوو بۆ رووبەڕووبونەوەى ئەو پيشيلكاريانەى دەرحەق 

مان نەكردوە لە نيوان بە رۆژنامەنووسان ئەنجام دەدران، هەڵبەت جياوازي
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رۆژنامەنووسان. بيگومان خەڵكى تريش هەبوون لە ئاست پيشيلكارى و يادى 
” ريكخراوى زار“شايەنى ريزن. بەاڵم كارى   .سەردەشتيش هەڵويستيان هەبووە

كاردانەوى زياترى ناوخۆى و دەرەوەى لێ كەوتەوە، سەرەڕاى ئەو ريگرى و بوختان 
دەسەاڵت لە هەولير بەرامبەرمان كرديان، دەيانويست پياوانى  .و ناوزڕاندنانەى

ناشرين و لەكەدارمان بكەن، بەاڵم هەوڵەكانيان شكستيان هينا ئيمەش وەك ريكخراوى 
زار بەردەوام بووين لەكارى خۆمان، هيچ كات چۆكمان بۆ قسەو بوختانەكانى حزب 

بوردەيى و دانەنواند چونكە ئيمە لەسەر حەق بووين. هەموو كارەكانمان بە لێ
خۆبەخشى بوو ئەگينا هيچ دەستكەوتيكى مادى و ئابووريمان نەبوو لەو كارانەى 

چەند ساڵيك يادى رووداوى تيرۆركردنى سەردەشتمان لە شارى هەولير  .دەيكەين
كردەوە. لە بەردەم كۆليژى ئادابى زانكۆى سەالحەدين لە هەولير ئەم يادكردنەوانە 

ى گرنگ بوو بۆ دەسەاڵت كە هەموو ساڵيك بە لەبەردەم كۆليژى ئاداب پەياميك
كەيسى سەردەشت بەكراوەى دەمينيتەوە، تا ئەوكاتەى بكوژەكان “پارتيمان دەگوت 

وا ئەم ساڵيش خۆشبەختانه ريكخراوى زار له شوينى رووداوى  .”دادگايى دەكرين
رفاندنى سەردەشت عوسمان لە هەولير يادى رووداوەكە دەكاتەوه ئەمەش دليلى 

 بە هيشتا سەردەشت كەيسى“  يه زار وەك ساالنى تر به حكومرانى هەولير دەڵىئەوە
وتنه پةیوەسته به خيزانى ركهخاڵی كۆتایی و سەرەتاى ئەم سه .”ماوەتەوه كراوەى

 !وههاته كايهدهشت عوسمان. بيگومان ئەوان خۆراگر نةبوونايه ئەمرۆ نهردهسه

Shwan.sdiq88@gmail.com 
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 ئێوە سەردەشت عوسمانتان تیرۆر کرد بەڵێ

 

 :رۆژ عەزیز

ساڵ تێدەپەرێت بەسەر رفاندن و ٦ئەوە ئەمرۆ 
تیرۆری سەردەشت عوسمانی رۆژنامەنوس ، 

ساڵ بەسەر ئەو رۆژەدا تێدەپەڕێت ٦ئەمرۆ 
هێشتا بکوژەکانی نەدۆزراونەتەوە .دەزانن بۆ 
رووی قسەکانمان لە پارتی دیموکراتی 

چونکە کەس جورئەت  کوردستانی عێراقە ؟
ناکات بەرۆژی روناک و لەبەر چاوی پۆلیس وخەڵکەوە سەردەشتی رۆژنامەنوس 
وخوێندکار و گەنجە ئازاکە لە زانکۆ بهێننە دەرو دواتر بیرفێنن و دوای چەند رۆژ لە 
موصڵ تەرمەکەی فرێ دەدەن ، ئەم کردەوەیە کردەوەی دەسەاڵتداران نەبێت کردەوەی 

کاری دەزگا سیخورەکانی ئەحزابی کوردایەتی نەبێت هی کەس  کەس نیە . ئەم کارە
نیە ، مادام ئەم کردەوەیە بە ئاشکراو بە بەر چاوی پۆلیسەوە ئەنجام دراوەو کەس 
نەیوێراوە قسە بکات کاری خودی دەزگاکانی پارتیەو تا بکوژەکانی لە دادگای ئاشکرا 

ان ئەو کارەی کردوە . سەردەشت دا نەدرێنە دادگا هەر دەڵێین پارتی دیموکراتی کوردست
عوسمان گەنجێکی ئازاو خەمخۆرێکی خەڵکی بەشمەینەت و زەحمەتکێشی کوردستان 

 کۆتای چەوسانەوە و ستەم ناعەدالەتی  بوو ، ئەو بۆ ئەوە قەڵەمەکەی گرتە دەست تا
 دەسەاڵتی لەدژی وهێز هەبێت کاریگەری بتوانێت نوسینەکانی بە و بهێنێت پێ

 و نەژین هەژار ئینسانەکان چیتر تا ، بخات وەگەر  ستەمکارو تااڵنچیەرو سەرکوتگ
سەردەشت عوسمان چونکە لە  . نەگرێت بەرۆکیان چینایەتی وچەوسانەوەی ستەم

بنەماڵەیەکی هەژارو زەحمەتکێش چاوی بە دنیا هەڵهێناوە بۆیە هەمیشە بەئازاری 
هەر بۆیە هیچ کات کۆڵی خەڵکی زەحمەتکێشەوە بوولەگەڵ موعاناتی ئەواندا دەژیا 
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 کردو  دەنگ بێ دەنگەیان ئەم وتااڵنچی مافیای دەسەاڵتی  نەدا تا شەمشەمەکوێرەکانی
 دەنگیان سەردەشتەکان ئیتر دەنگە ئەم کردنی دەنگ بێ دوای لە ئیتر زانی وایان

 بەسەدان عوسمان سەردەشت وتیرۆری کردن بێدەنگ دوای لە نەیانزانی ، نامێنێت
سەدان سەردەشتی دیکە قەڵەمەکەی سەردەشتیان هەڵگرت و دەسەاڵت و  ازاوئ قەلەمی

سەرکوتگەرو تااڵنچیان وا ریسوا کردوە کە لە مێژوودا ریسوای وایان بەخۆیانەوە 
دەسەاڵتی خێڵەکی بنەماڵەی بارزانی و حیزبەکەیان بەرگەی یەک رەخنەی  . نەدیوە

 فەنتازیا  کسەردەشتیان نەگرت کە تەنها لە نوسینێکیدا تەنها وە
 سەردەشت دلنیام من ،  بارزانیم کچەکەی عاشقی نوسبووی  کردبوو  تەعبیری
 بەنەمالە خێڵەکی دەسەالتی بەاڵم ، نەدیبوو بارزانی کچەکەی وینەش بە عوسمان
 لە دواتریش کردو تیرۆر سەردەشتیان سەرەنجام نەبوو هەزم پێ ئەمەیان

کە گوایە ئەو سەردەشت عوسمانی تیرۆر  گرت کەسیکیان گاڵتەجاریدا سیناریۆیەکی
کردوە کە هەموو کەس دەیزانی سەردەشت عوسمان ئەو کەسە تیرۆری نەکردوەو بگرە 
رفاندنەکەشی تەنها بەیەک کەس نەکراوەو ئەوانەشی سەردەشتیان رفاند چەند کەس 
بوون بە سەیارەی خۆیان بە بەردەم بازگەکاندا بەرەو موصڵیان بردبوو دواتریش 

لەو رۆژەوەی سەردەشت عوسمان تیرۆر کراوە دایکە جەرگ  . ێنیان هەڵکێشالەخو
سوتاوەکەی وباوکە بەدبەختەکەی و خوشک وبراکانیان وکەسوکاریان هەموو ساڵێک 
لە لە پێنجی ئایاری هەموو ساڵێکدا برینەکانیان دەکولێتەوەو دەچنە سەر مەزاری 

وەن کە دوای شەش ساڵ بەسەر سەردەشت عوسمان و بە قوڵپ دەگرین و نیگەرانی ئە
تێپەربوونی سەردەشتی ئازیزیاندا هێشتا بکوژەکانی ئازیزەکەیان نەدۆزراونەتەوەو 

 دایک ئەوان وەک  نەدراونە دادگا تا کەمێک ئاسودە بن و چیتر سەردەشتەکانی دیکەش
 حەمەو مامە سۆرانی  سەرکوتگەر و تااڵنچی دەسەاڵتی.  نەسوتێت جەرگیان وباوکیان

ریش سەردەشت کاوەیان تیرۆر کرد تەنها لەبەر ئەوەی کەس باس لە تااڵنی و دوات
سەرکوتگەریان نەکەن بۆ ئەوەی بەئاسانی دەنگە ئازادەکان دەمکوت بکەن وخۆشیان 
خەریکی تااڵنکاری دزی بن . هەرکەسیش قسەی کرد وەک سەردەشت وسۆران 

 ئەوان بەاڵم  وماندا نەمانوکاوەکانیان لێ بکەن . راستە سۆران سەردەشت وکاوە لەنی
 بەشمەینەت خەڵکی بۆ باشتر ژیانێکی ئازادی لە بوو تەعبیر نوسینەکانیان مادام

 و زیندون دڵماندا لەنێو نوسینەکانیان بینینی بە هەمیشە کوردستان وستەمدیدەی
 هێزە و تااڵنچیان دزو جاوی چقڵی بۆتە نوسینەکانیشیان و نامرن هەرگیز
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سەردەشتەکان رۆیشتن بەجێیان هێشتین بەس نوسیەنەکانیان المان  . سەرکوتگەرەکان
ماون وزیندون وئەوانەشی سەردەشتەکانیان تیرۆر کرد هەموو لەحزەیەکیان مردن و 
روو رەشیەو ساتێک بەئارامی ناخەون چونکە دەزانن رۆژێک دێت قەالی ستەمکاری 

دەکەن . ئەوانەی ئەم دەروخێت وئەوسا بکوژەکان لەبەردەم دادگای خەڵکدا مل شۆر 
 باشتر سەردەشتەکان لە ژیانیان کەسوکاریان  گەنجە خوین گەرمانەیان تیرۆر کرد

 ئەوانیان مافی داوای نوسینەکانیان وکاوە وسۆران سەردەشت دەزانن باش زۆر نیەو
 بۆیە.  بوون یەک کوردستان خەڵکی زۆربەی سەردەشتەکان موعاناتی هەمان و دەکرد

هەموومان شانازی بە سۆران کاوەو سەردەشتەوە دەکەین و  ینماو رۆژەی ئەو تا
هەموومان بە ئازیزترین کەسمانی دەزانین و جێگای شانازین بۆ ئێمە مادام ئەوان 
لەسەر شتێک خوێنیان ڕژاوە کە کە خواستی ئێمەش بووە داواکاری ئێمەش بووە ، 

زیزانە دەکەینەوەو بۆیە هەموو ساڵێک وهەموو کاتێک لەم رۆژەدا بیر لەم گەنجە ئا
پەیمان دوپات دەکەینەوە دەنوسین خۆپیشادان دەکەین نارەزایەتی دەردەبڕین کە 
هەرگیز لە خوێنی ئێوە خۆش نابین و بەڵێن دوپات دەکەینەوە دەبێت ئەمرۆ یا سبەی 

لێرەوە  . بکوژەکانتان لەدادگای جەماوەریدا دادگای بکرێن وبەسزای تاوانەکانیان بگەن
رەزایەتی بەرز بکەینەوە یەخەی سەرانی دەسەاڵتداری پارتی دیموکراتی با دەنگی نا

کوردستان بگرین تا بکوژەکان ئاشکرا بکەن ئەگینا هەموومان روومان دەکەینە پارتی 
دیموکراتی کوردستان ودەڵێین بەڵێ ئێوە سەردەشت عوسمانتان تیرۆر کردوە ، ئەگینا 

تیرۆر نەکردوە ئەی کوا بکوژەکانی ئەگەر راست دەکەن ئیوە سەردەشت عوسمانتان 
دادگای نەکراون ، لەکاتێکدا کاتێک تیرۆریستێک لە هەولێر   سەردەشت بۆ نەگیراون و

 کاتێک یاخود ،  دەنگی دەبێت کە خۆی شاردۆتەوە بە چەند سەعاتێک دەیگرن
 دەکەن دەستگیری کاتژمێرێک چەند ماوەی لە دەگەرین بەدوایدا هەولێر لە تاوانبارێک

سالە تاوەکو ئیستا بکوژەکانی سەردەشت عوسمان نەدۆزراونەتەوەو دەسگیر ٦ی کەچ. 
نەکراون ، هەر بۆیە هەمیشە پارتی دیموکراتی کوردستان بە برپرسی رفاندن و تیرۆری 

لەکۆتایدا جارێکی دیکە لەگەڵ ئەم رۆژە تاڵەی تیرۆری  . سەردەشت عوسمان دەزانین
خەمی کەسواکری سەردەشت عوسمان دەزانم  بە خۆم و نارەعەتم  سەردەشت عوسماندا

لەگەڵ ئازارو نارەحەتیاکەیاندام و دەزانم باوک ودایک و براو خوشک وکەسوکاری 
سەردەشت عوسمان لەم رۆژەدا چۆن برینەکانیان دەکولێتەوە بە قوڵپ لەسەر گۆڕی 

 . سەردەشت عوسمان بەقوڵپ دەگرین و وا دەزانن ئەمرۆیە رۆژی تیرۆر کردنەکەی
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یادی سەردەشت عوسمان بەرزو بەڕێزبێت ریسوایی و شەرمەزاریش بۆ ئەنجامدەرانی 
ئەم تاوانە گەورەیە کە دەرهەق بە سەردەشت عوسمان کردیان و ئەو دەست پەنجەیەش 

 … هەڵوەرێت کە سەردەشت عوسمانی تیرۆر کرد
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 تا لە ژیاندا بوو چی پێ ووتین ؟” سەردەشت عوسمان“

 

 :گۆنا سەعید

تیرۆری سەردەشت عوسمان بوو کە کۆمەڵگە و 
بە تایبەت گەنجان و ئازادیخوازانی ڕاچڵەکاند 
لە بەرامبەر بە پرسی ئازادی رادەربرین و 
نوسین ، هەربۆیە لە دوای ئەم راچڵەکاندنە 
بوو کە چوونە سەری هوشیاری گشتی 
کۆمەڵگە و چوونە نێو شەڕی بەرگری لە 

ە کە جارێکی دی بەرگری لە ئازادی پیویستی بە بە داخەو .ئازادی دەستی پێکرد 
قوربانیەکی تر هەبوو کە ئەمجارەیان سەردەشت بوو ، هەتا ئەم هوشیاریە ببێتە 

  . بزوتنەوەیەک و ناڕەزایەتیەکانی دەربڕیت

بەاڵم خودی تیرۆر و لەدەست دانی سەردەشت ئەوەندە داخێکی گەورە و کارەساتیکی 
ئازادیخوازی کۆمەڵگەی البرد لەسەر باس کردن لە  دڵتەزێن بوو کە سەرنجی بەرەی

ئەو هوشیاری و پەیامانە کە سەردەشت لە کاتی ژیانیدا و لە ڕێگەی نوسینەکانی 
ئەمە بە تایبەت لە نێو نوخبەی ڕۆشنبیران و  . دەیویست بیگەیەنێت پێمان

گە دوور بەاڵم لەوالیشەوە کۆمەڵ . ڕۆژنامەنوسان و ئیلیتی میدیادا زۆر ڕەنگی دایەوە
سەردەشتی ” لە نوخبەی ڕۆشنبیر و ئازادیخوازان و رۆژنامەنوسان زووتر پەیامەکانی 

وەرگرتبوو ، زۆری نەبرد دوای تیرۆری سەردەشت کە تەوژمی ناڕەزایەتی ” زیندووی
و خۆپیشاندانی گەنجان ، کرێکاران و بێ کاران و خویندکارانی زانکۆکان ، بۆ 

 رۆژانی و شوبات ١٧ بە گەیشت تا  و پەرەی سەند باشکردنی ژیانیان دەستی پیکرد
 . دوایی
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کەوایە با سەیرێکی قسەکانی سەردەشت بکەین و بڕوانینە ئەو پەیامانە کە لە کاتی 
 : ژیان و لە نوسینەکانیدا بۆی جێ هێشتووین

، سەردەشت ناڕاستەوخۆ ” من عاشقى كچەكەى مەسعود بارزانیم“لە وتاری 
ینایەتی دێنێتە ئاراوە لە رێگەی نیشاندانی قڵشتی هوشیاریەکی بەرفراوانی چ

چینایەتی لە نێوان سەرۆک و بنەماڵەکەی لە الیەک وە خێزانەکەی خۆی لە الیەکی 
دی ، ئەو باس لە خیزانێکی هەژار و کەم دەسەاڵت لەگەڵ خێزانیکی دەوڵەمەند و 

لە حاڵ و  لەم فەنتازیایەدا سەردەشت باسی . سەرمایەدار و خاوەن دەسەالت دەکات
وە زعی بەشیکی زۆر لە توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستان دەکات . کاتێک لەم وتارە 
کورتەدا سەردەشت باس لە خۆی و باوک و براو خوشکەکەی و دایکی دەکات ، باس 
لە هەژاری و بێ کاری و نەخۆشی و نەبوونی هەموویان دەکات . بەم جۆرە خێزانەکەی 

رێکار و نەدار و هەژاری کوردستان . لە هەمان کاتدا خۆی دەکاتە نمونەی خێزانێکی ک
لە ڕێگەی یەک یەک باسکردنی کەسەکانەوە باس لە کێشە تایبەتەکانی توێژە 

باوكە ” کۆمەاڵیەتیەکان دەکات، بۆ نمونە کاتێک باس لە باوکی دەکات و دەڵیت : 
بەدبەختەكەى پێشمەرگەى ئەیلولیشم كە تاوەكوو ئێستا پارتى خزمەتى 

 باوکم  ەرگایەتى بۆ قەبوڵ ناكات بە بیانووى ئەوەى كە ئێستا پارتى نییە،پێشم
 باوکی هەزاران و سەدان کێشەی و گلەیی جۆرە بەم..  ”.…پێشمەرگە وەزیرى بە دەكەم

 پیاوە لەو باس … دەکات تۆ و من باوکی وەک کۆنەکانی خەباتگێرە و پیشمەرگەکان
ساڵی تەمەنیان لە پیشمەرگایەتی و  چەندەها کە دەکات بەتەمەنانە زەحمەتکیشە

 لە جۆرە  دەربەدەری و راکە راکی دوای کوڕە پێشمەرگەکانیان کردە قوربانی ، ئەم
 و و وەالخستن و و دڵشکان بەشیان کوردیەدا دەسەاڵتی سەردەمی لەم کە ئینسان
 دەسەاڵتی بوونی ئومیدی بە سال دەیان بۆ ئەوەی دوای لە  ، بووە کردن ئیهمال
قوربانیان دا. مسۆگەر نەکردنی ژیانی ئەم کەسانە ، حساب نەکردن بۆ  کوردی

ماندووییی و ئومید و ئاواتەکانیان ، نەبوونی ماف و بیمە ی تێر و تەسەل بۆ 
زەمانەتی ژیانیان، هەمووی پێکەوە وێنای یەک توێژی بەرفراوانی کۆمەڵگەیە لە 

برا بێ کارەکەی و خوشکە سەردەشت بە هەمان شیوە باس لە ” . باوک“ریگەی باسی 
شەرمنەکەی و دایکە نەخۆشەکەی دەکات و بەراوردیان دەکات بە هەمان ئەم کەسانە 
لە نێو خیزانێکی هەبووی بااڵ دەستی سەرمایەدارلە ڕیگەی بەراوردکردنیان بە 
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بنەماڵەی بارزانی ، هەر یەک لەم کارەکتەرانە دەتوانن نوینەری توێژێکی کۆمەاڵیەتی 
ی خولیا و ئاوات و خواستی باشترن بۆ ژیانیان . باس کردن لە گەنج ، بن کە خاوەن

لە خولیای ئازادی ، راکردن و چوونە خاریچ ، کێشەی بێ کاری ، تەعیین نەبوون ، 
 . هەموو ئەمانە لەم وتارە کورتەی سەردەشتدا نوێنەرایەتی کراون

ەسەاڵتی سیاسی جگە لە هوشیاری چینایەتی ، سەردەشت ڕەخنەی قوڵ لە سیستەم و د
لە هەرێم دەگرێت، ئەو باس لە شێوەی حوکمی بنەماڵەیی و عەشیرەتی دەکات لە 

بۆ مامەكانیشم چەند ” رێگەی باس لە مامەکانی خۆی لەو جێگەیەی دەڵیت : 
” دیوەخانێك دەكەمەوە و ئامۆزا و خاڵۆزاكانم دەكەم بە نەقیب و عەمید و ئامر لیوا

بنەماڵەیی ، عەشیرەتی ، پلە و پۆست بەخشینەوە . لێرەدا وێنا کردنی سیستەمی 
 لە بنەماڵەیی حوکمی شیوەی هەقیقەتی یەک  لەسەر ئەساسی بنەماڵەیی دەرخستنی

 .کردوە چەکداری و ئابووری و سیاسی دەسەالتی قۆرخی کە کوردستان

دایكیشم لەبەر ئەوەى نەخۆشى شەكرە ” باس لە دایکی هەموومان دەکات کاتێک دەڵیت 
زەختى هەیە و پارەى نەشتەرگەرى دەرەوەى واڵتى نییە، دوو دكتۆرى ئیتاڵى  و دڵ و

 . ” لەماڵەوە بۆ تەعین دەكەم

باس لە کۆنەپەرستی و دواکوتوویی ئەم دەسەاڵتی بنەماڵەییە دەکات لە بەرامبەر بە 
ژنى هەموو سەرۆكەكانى دونیا لەڕێگەى یەك كلیكەوە ” پێگەی ژن کاتێک دەڵێت: 

 .”چى هەتاوەكوو ئێستا نازانم خەسووەكەم چۆنەدەدۆزمەوە كە

 لە دەکات خۆی باکی بێ لە باس کاتێک  ”یەکەمین زەنگی کوشتنم لێی دا“لە ووتاری 
 مكهده قسانه مئه بۆیه:  دەڵێت ، دەکات گەنجان توڕەیی و بێزاری  باسی ڕێک ، مردن

، باس لە نائومیدی ” یانهڵبژاردنهه ترینساده مردن واڵته مئه كانینجهگه تابزانن
ترسێنێت دهی ئێمه وهئهن كه ی تێبگهوهبۆئه” گەنجان دەکات لەم ژیانەدا کاتێک دەڵێت 

” . ك مردنی خۆمان كی داهاتوو، نهیهوهبۆ نهی ئێستایه م رۆژگارهوامی ئهردهبه
” دەڵی  هەروەها باس لە ترس و خەمی ئێمە بۆ نەوەکانی داهاتوومان دەکات کاتێ

 . ”…ك خۆمنهكانمه، ختی برا بچوكهكاری منیش خۆشبه
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هەروەها ئەو گەنجێکی پڕ وزەیە ، لەیەک کاتدا هەم بێ ئومێدە لە دەسەاڵت و هەم 
بە ئومێدە بە گۆرانکاری ، خەمی بەردەوام بوونی خەباتیەتی لە دوای خۆی ، ئەو لە 

هێشتا كه یه، وهئهشانه ڕهم ههمن لهرانی هۆكاری نیگهتاكه  ”  : هەمان وتاردا دەڵێت
 پەیامیکی ئەمە ، ”.…جێیان بهێڵینر ئاوا بهین و ههربكهسهیان لهزۆرشت ماون قسه

 . خۆی دوای لە گەنجان بۆ مانایە پر و قووڵ زۆر

کێ هەیە لەم کۆمەڵگەیە تووشی بێ دەربەستی دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێم 
نەبووبێت کاتێ ئیشی تێیان کەوتبێت ، سەردەشت ڕەخنەی قووڵ لە دام و دەزگای 

م ئاگادار كهدوێنی راگری كۆڵێژه” ئەم سیستەم و دەسەاڵتە دەگرێت کاتێک دەڵێت : 
 مهو وتی ئهاڵم ئههدیدی كوشتنیان كردووم، بهتهو وی رابردوو ئیهانه شهكه وه، كرده
ی ئێمە چەند سەدان کەس هەیە کە کۆمەڵگەی لەم بزانن تۆ. …”  ی پۆلیسهكێشه

هەمان مامەلەیان لەگەڵ دەکریت لەسەر هەڕەشە ، لەسەر جدی وەرنەگرتنی هەڕەشە 
تری ئەم  ، لەسەر کەمتەرخەمی دام و دەزگای پۆلیس ، کاوە گەرمیانی قوربانیەکی

جۆرە لە مامەڵە و بێ دەربەستی دام و دەزگای ئەم دەسەاڵتە بوو . لێرە سەردەشت 
 ریبهڕێوهبه بدولخاڵقیعه عمیدبه ندیمیوهپه شوهئه دوای  :”بەردەوام دەبێت و دەڵیت 

 واڵت یوهرهده هی مۆباییله یژماره مئه یهوانهله ”گووت پێمی كرد وهولێرههه پۆلیسی
 سوتاو وەرەقیەکی وەک کە بیانوەی ئەو ،“ ”بێت خسیشه كییهكێشه یان بێت،

ڕێت بۆ پاساوی کارنەکردن وبێ دەربەستی لە ژیانی خەڵک ، لەم بەکاردەهێن هەمیشە
چەند ساڵەی رابردوودا چەند جار هەمان قسە بە کەسانی وەک بەهار مونزیر و 

کاتی دووچاری هەڕەشە و هەراسان کردن  چاالکەکانی تری کۆمەڵی مەدەنی وتراوە کە
 . بوون

دەست شتن لەم دەسەاڵتە و گەشتن بە نائومیدی لێی ، بێ چارەیی و تەنها مانەوە ی 
 ئیدی اڵمبه“  کەسێک کە خەریکە دەبێتە قوربانی لەم سیستەمەدا کاتێک دەڵیت :

 نگاوێكههه ،وهمهكهده ارئاگاد كانرپرسهبه نهالیهنه و مكهده تۆمار سكااڵنه مجارهئه
مونەی تری کێشە ن دووبارە لێرەدا.  ”.ستۆئه یگرمهئه خۆم شیكهئازاره و ناومه

قووڵەکانی ئەم کۆمەڵگەیە و سیستەمەکەی باس دەکات ، لە نمونەی ئەمە بە سەدان 
ژن هەن کە پەنا نابەنە بەر دادگا لەبەر نائومیدی بە سیستەم ، ئەم سیستەمەپاڵ بە 
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خەڵکەوە دەنێت کە بچن کێشەکانیان بە عەشایەری و وەک کێشەی شەخسی چارەسەر 
 . یاسا بی ئومید دەبنکەن چونکە لە دادگا و 

دواتر و لە کۆتاییدا رێگای حەتمیمان دیاری دەکات و نیشانمان دەدات کاتێ دەڵێت : 
نمان كۆتاییهات مهتهش، كه و شوێنهین، لهبكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه” 

 وهتپێبكاتهسنوێ دهر لهر دێڕێكی نوێ و سهسه م خاڵێكم بۆ دابنێت و بێتهبا هاوڕێكه
 دوای لە ئێمە کە نەبوو لەوە مەبەستی کرد قسەیەی ئەم سەردەشت کاتێک …” 

کە زۆر گرنگە و هەر  ) بکەین رادەربڕین ئازادی پاراستنی لە باس تەنها ئەو تیرۆری
دەبیت باسی بکەین ( ، بەڵکو ئەو مەبەستی گەیاندنی ئەم پەیامانە بوو ، ئەم 

ی هەوڵدان بوو بۆ بەدەست هێنانی مافەکان و خواستانەی خەڵک بوو ، مەبەست
خواستەکانی باوکەکان و دایکەکان و گەنجان و ژنان و ئەوانەی تاوانیان بەرامبەر 
دەکرێت ، مەبەستی وەستانەوە بوو بە رووی گەندەڵی و حوکمی بنەماڵەیی و 
عەشیرەتی کە نەک هیچی باشی تیا نیە بۆ خەڵک ، بەڵکو ئەوەتا لە دوای شەش 

دەبینین کە ئەم سیستەمە رۆژ بە رۆژ ژیان و گوزەرانی خەڵک دەکاتە قوربانی ساڵ 
کیشە سیاسی و ئابوریەکانی خۆی . مەبەستی سەردەشت ڕۆشتن بوو بە دوای 
بەدیهێنانی یەکسانی کۆمەاڵیەتی وئابووری . سەردەشت لە پێناو باڵوکردنەوەی 

، ئازادی ڕادەربڕین بۆ  هوشیاری و خەبات بۆ دنیایەکی باشتر خۆی کردە قوربانی
ئەو پردێک بوو بۆ گەیاندنی پەیامەکانی ، ئەو باکی نەبوو بەوەی کە لێێ دەکەوێتە 

 ! خوارەوە

ئەم هوشییاریە بە نایەکسانی ، ئەم ڕەخنە قووالنە لە قڵشتی چینایەتی ، 
لەسیستەمی دەسەاڵتی بنەماڵلەیی و خێڵەکی و لە نایەکسانی هەمەالیەنە پەیامەکانی 

 سەردەشت پەیامی دەمانەوێت ئەگەر بۆیە ،  ژیان و زیندوویی سەردەشت بوون کاتی
 من بڕوای بە ، بکەینەوە پێ دەست دێر سەری لە و دانێێن نوقتە ، پێشەوە بەرینە
 ژیانی کردنی باشتر خواستانەی ئەم بڕۆین دەبێت دەتوانین جێگەیەی لەو دەبێت
لە ڕێگەی چوونە نێو سەنگەری  ئەمەش.  بکەین بۆ خەباتی کەینەوە ز بەر خەڵک

ناڕەزایەتیەکانی خەڵکەوەیە بۆ بەدهێنانی خواست و داواکانیان ، نەک لە الیەنگری 
لە ملمالنێێ سیاسی نێو حیزبەکان بۆ بەشی زیاتری دەسەالت لە چوارچیوەی هەمان 

 *. سیستەمی سیاسی میلیشیایی بنەماڵەییەدا
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م تراژیدیاكه ی ژیانهشایستهخشن كه پێببهم مردنێكی تراژیدیام كهدوعا ده“
 ”بێت

 

 :ایاد کەماڵەی

 

 ”م بێتتراژیدیاكه ی ژیانهشایستهخشن كه م مردنێكی تراژیدیام پێببهكهدوعا ده“

ئەمڕۆ ڕێک شەش ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر تیرۆر کردنی ڕۆژنامەنوس سەردەش 
و ڕەخنەکانی کەلەبنەماڵەو عوسمان، کەلەپایتەختی کوردستان لەبەر نوسینەکانی 

دەساڵتی کوردستانی دەگرت و دەیویست بتەکان تێک بشکێنێت،بەاڵم ڕفێنراو دواتر 
هەروەک سەردەشت پێش شەش ساڵ باسی ئەوژیانە ناخۆشەی دەکرد  .تیرۆریان کرد

کەدەسەاڵت بۆخەڵک و گەنجانی دروست کردووە، باسی دەکات کەئەم دەسەاڵتە قبوڵی 
ڕەخنە ناکات و ئەیەوێت تەنها ستایش بکرێت و چەپڵەی بۆ لێبدرێت،لەنوسینێکیدا 

باسی ئەوژیانە دەکات وە ”لەم واڵتەدا نابێت لەجامانەی سورو گۆچان بدرێت“ئەڵێت 
کەتێیدایە وەک وەاڵمێک بۆ ئەو جەالدانەی کە هەڕەشەی کوشتنی لێدەکەن لەسەر 
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دوعادەکەم مردنێکی تراژیدیام پێببەخشن کەشایستەی ”نوسین و ڕەخنەکانی ئەڵێت
 .. بەڵێ ڕێک وابوو ”ژیانە تراژیدیاکەم بێێت

، جارێک وتیان کێشەی تەماشاکە لەدوای مردنی جارێک کردیان بەهاوکاری تیرۆرست
کۆمەاڵیەتیی ، چەندین سیناروێی بێماناو درۆزنانە وەک ڕوخسارە درۆزناویەکانی 
سەرزلەکانی دەسەاڵت، بەاڵم سەردەشت زۆرباش لە ئەخالق و کردەوەی بنەماڵەو 
دەسەاڵت تێگەشتبوو کەچۆن پیاوە ئازاو بوێرەکانی نیشتمان لەناو دەبەن بۆکپ کردنی 

بەدبەختی ئەم دەسەاڵتە لەوەدایە باکی ”ەروەک خۆی دەڵێتهاواری به رزیا ه
 ”بەکوشتنی نەوەکانی خۆی نییە

شوباتدا ۱۷بەڕاستی ڕێک وایە ، ئەوەتە لەدوای تیرورکردنی سەردەشت عوسمان لە
 ۲۰۱٥گەنجەکانیان خەڵتانی خوێن کرد دواتر کاوە گەرمیانیان تیرۆرکرد، لە )

کردەوە، وەگەنجان لەداخی دەسەاڵتی مافیای دا(دیسانەوە گەنجانیان خەڵتانی خوێن 
و چەتەگەری واڵت جێدەهێڵن لەشەهیدکردنی سەردەشتەوە هەتاکو بازرگانی کردن 
لەگەڵ داعش هیچ کەسێک دەسگیر نەکراوە، هەندێک لەوانە دەساڵتیان زیاتر پێدراوە 
و سامانێکی زۆریان بۆ هەڵڕژاوە ، وەسەرخۆشە سەرزلەخوێن مژەکانیش 

ی دەسەاڵت خەریکی نەخشەدانان بۆ دروست کردنی ڤێالو باخی نوێ ، لەسەرکورس
لەئاسمانەوە بەر بەرەوە دەکەویتە باخی مسئولێکی)نامسئولەوە(، ئامانجی 
سەردەشت دابین کردنی ژیانێکی خۆش بوو بۆنەوەی داهاتوو، وەسەرکردەی مەزن 

 ”ەپشتەهەرکاتێک بکوژ نەدۆزرایەوە ئەوەدەستی دەسەاڵتی ل”ماندێال ئەڵێت
هەتاماوین ئەبێت بنوسین لەوشوێنەشدا  ”وەلەکۆتاییدا سەردەشت پەیامی ئەوەبوو 

 ”کەژیانمان کۆتای دێت باهاوڕێکەم خاڵێکم بۆ دابنێت و بێتە سەر دێڕێکی نوێ

 

٥/٥/۲۰۱٦ 
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 ! سەرۆ دەستت گەیشت بەئازادی

 

 هێمن رەئوف:

سەردەشت گیان ساڵو پێم بڵێ بەهەشت چی 
و سەرای ئازادی ؟ ئەی قەاڵ و لێێە؟ ئیسکان 

پارکی شانەدەر؟ ئەی نەرمە پیاسەی ئێواران ؟ 
چاوداگرتن دەست بە سەروقژدا هێنان 

خۆگۆڕین و چوون بۆ بازاڕ؟ کەمین دادەنێیت 
بۆ کچان ؟ ڕاویان دەکەیت ؟ هیچیان دڵیاندێت 

لە دەستی سپیت هەڵبێن؟ نامەی دڵداری 
دەنووسی بەدزی حۆرییەکانەوە؟ دەستی 

ێکی چاوجوانی شۆخ و شەنگ دەگریت و بڕۆیت ؟ ئەی شەڕ لەگەڵ خودا دەکەیت؟ کچ
لەوێش و داوای کچەکانی خودا دەکەیت؟ تۆ پێم بڵێ لەوێش ماف هەر ئەم مافە 

 !دەستت گەیشت بە ئازادی ؟ !!بێفەڕەیە ئەی ئازادی؟ ئازادی دەڵێم ئازادی
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 شەشەمین ساڵیادی تێرۆری سەردەشت عوسمان لەلەندەن بەڕێوەچوو 

 

 

(لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا  ٥/٥/٢٠١٦ئێوارەی رۆژی ێنج شەممە ڕێکەوتی) 
مەراسیمی رێزلێنانی شەشەمین ساڵیادی تێرۆری رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 

 .بە رێوەچوو

تی ئامادەبوانی کرد وگرنگی بەردەوامی دەستپێکی پرۆگرامەکە رێبوار حامید بەخێراهان
ئەم یادکردنەوەیە و ئەجندای پرۆگرامەکەی خستەروو پاشان فلیمێکی دۆکیومێنتاری 
لەسەر ژیان و چۆنییەتی رفاندن و تێرۆکردنی سەردەشت عوسمان بۆ ئامادەبوان 
پیشاندرا ، دوابەدوای ئەمە پەیامی خانەوادەی سەردەشت عوسمان لەالیەن بەشدار 

پاشان لە پەناڵێکی گفتوگۆدا  .دا پەخشکرامانی برایەوە لە پەیامێکی ڤیدێویعوس
دەشتی جەمال چەند تەوەرەیەک لەسەر تێرۆر و رۆلی یاسا لە کوردستان بەرەو ڕووی 
هەریەک لە گۆنا سەعید و کاوە بێسارانی و نزار خالید کرد و هەریەک لە قسەکەرەکان 

ئامادەبوان خستەروو.لەنەنجامی ئەم  بیروبۆجوونی خۆی لەسەر بارودۆخەکە بۆ
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گفتوگۆیەدا ئامادەبوان بەشداربوون بە پرسیار و بۆچوون و پشتیوانی دەربرین لە 
داکۆکیکردن لە کەیسی سەردەشت عوسمان و سۆرانی خالە حەمە و کاوە گەرمیانی و 
هەموو کەیسەکانی تری تێرۆر و ناعەدالەتی لە کوردستان. لە کۆتایی یادەکەدا 

ی ئامادەکاری ئەم یادە بانگەوازی دامەزراندنی ڕیکخراوی سەردەشت عوسمان دەستە
بۆ داکۆکیکردن لە ئازادی و یەکسانی بۆ ئامادەبوون راگەیاند کە کارو چاالکییەکانی 
بەردەوام دەبێت لە لێپرسینەوە و بەدواداچوونی تێرۆری سەردەشت عوسمان و هەموو 

 .کوردستان پێشێلکارییەکانی ماف و ئازادییەکان لە

 

http://www.sardasht-osman.org/kurdi/wp-content/uploads/2016/05/yady-sardasht16.jpg
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 ساڵو سەردەشت گیان

 

  :یاسنا خوولە بووک

ساڵو سەردەشت گیان ، هێشتا بێزاریەکەم 
کۆتای نەهاتووە ، هێشتا پەنجەکانم ئازاریان 
سارێژ نەبوون ، وەلی وەک پەیمانم پێدابوویت 
هەموو ساڵێ یادت بکەمەوە گەر تەنیا 
پەنجەیەکیشم هێزی تیا مابێت . ساڵو کوڕە 
جوانەکەی هەولێرم، نەمتوانی بێدەنگ بم و 

لەگەڵ هاوڕێکانم ، چەند دێڕێکت بۆ نەنووسم 
نەمتوانی لە دوورەوە تماشای یاد و پرسەکەت بکەم ! وا تەنیا ئەمڕۆ لەبەر پیرۆزیی 

 شاری … پرسە شاری … خەم شاری …یادی تۆ هاتمەوە شاری فەیسبووک 
 ترس لە ، بچووک و گەورە درۆی لە بێزارم ، گیان سەردەشت بێزارم … گەشمردان

 وێنەی لە بێزارم ، ڕووەکان دوو شاعیرە و هوونەرمەند و نووسەر زۆرینەی تۆقینی و
زۆربەی  لە ، سەرۆک دەڵێن پێی کە خۆسەپێنەی نەخوێنەوارە پیاوە ئەو دەموچاوی

سەرکردە و پیاوە نەزانەکانی حکوومەتە سەقەتەکە ، لە مافیاکانی حیزب ، لە 
ملیاردێرە بازرگانەکانی نەوت ، لەو کۆیالنەی کە پەتیان کردوونەتە ملیان ، لەو 

بکوژەکانت چ  !… بێدەنگیەی زۆرینە . یادت پیرۆز دەکەم سەردەشت گیان ، بزانە
ە هەرێمەکەی تۆ کە ماڵئاواییت لێکرد ، هەزاران هەڵەیەکی گەورەیان کرد ، ئێستا ل

 بێدەنگ … ئەڵێن هەزاران ، یـــن … عوسمان سەردەشت هەموومان …گەنج ئەڵێن 
 هەزاران.  بەردەوامن و دەکەن تەواو دێڕەکانت نوێ نەوەی لە هەزاران … نابیــــن

ەر ه خەباتەکەت ، بکوژانت و تاوانباران بۆ لەناوچوون و ڕیسوایی. … ئەڵێن
بەردەوامە ئارام بنوو ، هیچ خەمی دایک و بابی جەرگ سووتاوت نەبێ ، ئێستا ئەوان 
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دایک و بابی هەزاران سەردەشت ن . ئەوسا هەر خۆت بوویت بە تەنیا داوای زاوایەتیت 
ئەکرد ، وەلی ئێستا هەزاران سەرردەشت ئەیانەوێ ببنە زاوا . ئارام بنوو کوڕە 

ئێستا لە ناخی هەر گەنجێکدا هەزاران سەردەشت ئارام  ئازاکەی هەولێری دێریـــن ،
 . ئارام نووستووە

 

 هانۆڤەر
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 پۆرترێتی پیاوکوژەکان

 

 

 :سمکۆ ناکام

چپەیێ: تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانی جوانەمەرگ، ئەویش بەو شێوە خوێڕییانە 
پەڕەیێ کاغەزو چەند لەساتی تاوانەکەدا تەواو هەژاندمی. سەرپێیانە دەستم دایە 

ناردم بۆ یەکێ لەم سایتە کوردییانە، کە یەک دوو  .دێڕێکم لەسەر هۆنییەوە
کارگێڕیانم بەشەخسی ئەناسی، بۆ ئەوەی بگا بەخوێنەری کورد. سایتەکە نە بەتەنها 
باڵوینەکردەوە، بەڵکو هەرخۆی لێگێل کرد. زویر نەبووم؛ بێگومان هەر مێدیایە 

رپشکە خۆی لەو بابەتانە بپارێزێ کە لەوانەیە لەگەڵ ئەم سیاسەتی خۆی هەیەو، سە
سیاسەتەدا جووت نەبن، مافی من نییە ئەم سەربەستییەیان لێزەوتکەم یا گلەییان 

بەاڵم لێتانناشارمەوە هەرچی سەرمهێناو سەرمبرد تێنەگەیشتم روی مەجلیس  .لێبکەم
نم کە ساویلکەییم نەبوونی ئەم نووسینەی من ئەبێ چی بێت؟ گەرچی بەدووری نازا

کەمێ شووڵی لەبەر هەڵکێشابێ. بەهەرحاڵ، لەرۆژانی رابوردوودا فویەکم کرد بەتۆزی 
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سەر ئەو چەند پەڕەیەداو، لەخۆم پرسی بۆچی سەرلەنوێ هەوڵ نەدەمەوە بگا 
بەخوێنەر، ئەویش لەیادی تێپەڕبوونی چوار ساڵ بەسەر هەڵوەراندنی دڵڕەقانەی 

کینەیەکی  :ە لەئەسڵدا ناونیشانێکی تری هەبووژیانی سەردەشتدا؟ نووسینەک
 .رەشداگەڕاو

*** 

و، مانای کی )وابزانم( ئارامییهیهمێل یاخود گەوگەمێل یا گۆگەمێال وشهگۆگه
نزیک شاری ئاربێالی وتبوە کهکه ناوی کوێرە دێیەک بوە مهئه .خشێبهئه” وشترخانه“

سەردەمی داریۆشی یەکەوە پێدەشتی پاڵ ئەم . هەر لە مڕۆوهولێری ئهدێرین، واتا هه
گوندە قۆرخکرابوو بۆ لەوەڕاندنی وشترە بێشومارەکانی شا، بۆیە ئەم ناوەی 

و حەوت هەزار ی پ.ز دا چل 331ری ساڵی م رۆژی ئۆکتۆبهکهیهپێبڕدرابوو. له
د ڵ سهگهله داشتهم دهدۆنی لهقهری مهندهسکهریی شای الو ئهرابهربازی یۆنانی بهسه

ریان بوو هاتن رماندهشا داریۆشی سێ فهنشی که خامهربازی ههزار سهتا دووسەد هه
رچاوه سهلهمێل، که ڕی گۆگهکان کۆتایی هات. شهزینی فارسهبهبهکه ڕهکدا. شهیهبه

و چوار یستی ب. نزیکهوهمێژوهچوه ڕی ئاربێال ناوبراوه شهر بهکۆنە یۆنانییەکاندا هه
ئیتالیا( شاری ناپۆلی لهکانی شاری پۆمپێی رۆمانیدا )نزیک بهالوهکهپاشتر لهده سه

م چێ کۆپیی شاکارێکی یۆنانی کۆنتر بێ. لهپێئه، که وهمۆزایکێکی زۆر جوان دۆزرایه
وه و رمێکهخۆیبهزانه بهچۆن نهبینرێ که ر ئهندهسکهدا ئهجگار دڵگیرهتابلۆ یه

یری ڵدێ. سهیی ههشپرزهنشێکان بهخامهو، چۆن شای ههبڕێڵئهداریۆش هه
م کهیهیاد. له وهمێلم هاتهی گۆگهوشهکرد کهرگم ئهمهشتی جوانهردهموچاوی سهده

مام، شت رائهردهموچاوی سهدهاڵم تا زیاتر لهیشتم بۆچی. بهگهتاودا خۆیشم تێنه
 .یهک ههندییهیوهپه الم کهبوو ئاشکراتر ئه

رپرسیارێ ولێر هیچ بهههیاند. لهنجام گهئهیان بهکهناجوامێرهرکه کان ئهپیاوکوژه
ت نانهواو لێ گێل کرد. تهم خۆیان تهکهند رۆژی یههات. چهنهی لێوهنووزه

ری تا نوێنهل کێیه گه .وهماندا هیچ روونکاتهرلهپههات لهری پۆلیس بێزی نهبهڕێوهبه
کدا، یهموو هاتن بهوما، ههولێر قهههکدا لهیهچاوتروکهبرد لهچی تاوێکی نهبێ؟ کههه

و ییو شپرزهم خۆڕاپسکاندهرچاوی گرت، بهپوتۆز بهستۆ، تهپهپاڵهبوو به
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وردی بهکرێن که ئهرپرسان تاو پێکدێ، بهلیژنه که  وهرز بوهنگ بهدهوه تبوونهخڵهسه
ی کۆمێدیایهرزه م هه. هۆی ئهوهو، تاوانباران بدۆزنهوهبکۆڵنهم تاوانه له
تی فارهسهر بهرێکخراوێکی سهبوو که م تاوانه کی دژ بهیهیاننامهاڵتداران بهسهده
ژاند. ههسیانی نهشت خۆی کهردهی سهکه! خوێنهیره. سهیاندوهمریکی رایگهئه
ند دێڕێکی اڵم چهپێکهێنان. به هۆی لیژنهبوه نهکه نهراوهجانهرینیی تاوانه به
ش بێ بۆ ڕهند چارهلێ چهبێ گهستوپێی پێ گوم کردن. ئهمریکی دهرێکی ئهرمانبهفه
و ماڵی هاواڵتێکانیان تیی گیانالمهکانی بۆ سهرکردهنگهاتنی سهتهی بهوهئه
 کزتر بێ؟زییان بۆ بێگانهدڵسۆله

یدا ڵشاخان پهو ههکیرهناو پ.د.ک دا دووبهمێ لهکانی سەدەی بیستدا دهستهشهله
ی و ناووناتۆرهبازاڕیترین تانهکتری بهداشتنی یهوتنه ردوو الی ناکۆک کهبوو، هه

دستانی کوری که وهکرد بهی خۆی تاوانبار ئهکهرۆکی حیزبهباڵی م.س سه .سووک
می هیچ جنێوێک ده. بارزانیی خوالێخۆشبویش لهقاڵ فرۆشتوهمۆزو پرتهبه
ی وهتدا ئهرفهدان دهسه، لهرنجهیش جێی سهمهت، ئهتایبهپاراست، بهئهنه
ن وارو خاوهوان خوێندهئه گوایه دا کهم ئهڵهقهشان سووکی لهندامانی م.س دا بهئهله
 .نهادهشه

خشم موچاوێ ببهراوردکردن دهبهر بهرمووم ههپهخۆمدا رائه، من بهوههلێر
 وانئه بوو، قۆز الوێکی شتردهسه  و پۆرترێتێکیان بکێشم:شتردهکانی سهبکوژهبه

وان رد بوو، ئهشت بێگهردهواد؛ سهوان بێسهشت رۆشنبیر بوو، ئهدهگران؛ سەرچاره
گوێیمان پێ لهڵقهوان ئهچڕاند، ئهستیی ئهربهی سهستهشت بهردهڵ؛ سهندهگه
زویرو و تهتۆقاندننها بهوان تهویست بوو، ئهڵک خۆشهشت الی خهردهفرۆشن؛ سهئه
ی خۆی بوو، کهو نیشتمانهلگهشت عاشق بهردهن؛ سهکهڵی دابین ئهرتیل گوێڕایهبه
 مویههله قتر،زه مویههله اڵمبه  ،هڕاج کردوههردوکیانوان عومرێکه ههئه

. وتنشینشکهئه وکێوی وانئه بوو، شارستان شتردهسه که یهوهئه زێنترسنووربه
و رگیز نینخۆیان ههبوو کهوهشت ئهرده، سهیانههکڕاوهشداگهره کینه ناوکی یشمهئه

زار سێ ههپیرە ئاربێال، شارێ کهڵکی ڵکو خهچ شارێکیش، بهک ههنابن: شاری! نه
 .یهوهر شانهسهساڵ مێژوی به
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، ئنجا چاو وهشت، چاوی تێبڕن، لێی وردبنهردهی سهکهوێنه م بڕواننهکهتکاتان لێئه
م مردوییش، لهت بهنانهشتی الو، تهردهبینن چۆن سهبینن؟ ئهئه .بنووقێنن

 ؟دا ئۆردوی بوغز هەڵئەبڕێیهوشترخانه
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 شت عوسمانردهى تيروركردنى سهش ساڵهبۆ یادى شه

 

 :نتكران مهد.كامه

ناو ئازادى و ختى بهپایته ولێر بوو ، لههه له
بوو تكساس نه دیموكراسى و مافی مرۆڤ ،له

 وهكهیهولێر بوو شارى میواندۆست و بههه، له
نزویال ختى ڤهشارى كاراكاسى پایتهژیان ، له

ى و ئارام بوو ، ناو بێوهشارێكى به بوو!لهنه
بوو تاوان نهله ترسیدارى پڕناو مهشارێكى بهله

ر ، تكساس ئاسا ، وبهمهش ساڵ له، شه
 پڕ له كاراكاس ئاسا ،هندوراس ئاسا ، شاره

د ، قهله مانچهرو دهبهلێك كاوبۆى لهكان ئاسا ، كۆمهكاوبۆییه كانى فلیمهتاوانه
رهێنانى فلیم ده ر لهچى ههبوو ،كهرهێنانى فلیم نهده مهمێكیان رفاند، ئهڵهن قهخاوه

 مهچوو ، ئهیاڵ دهخه ر لهچى ههبوو ،كهیاڵ نهوێناكردنێكى خه مهچوو!!!ئهده
 مهتى بوو ! ئهكى نامرۆڤایهرهێنانى تراژیدیایهدهمهكۆمیدیاى ئازادى بوو ، ئه

ر رامبهى شمشێرى بهو حوسێنهونى رژاندنى خوێنى حوسێن بوو ، ئهسیناریۆى قێزه
برد دهم زیاتر هیچى گومان نهڵهقه ى لهو حوسێنه، ئه وهكردهدهرز نهكانى بهدوژمنه

ولێر كانى شارى ههرهبهپێى وابوو كاوبۆ له ینووسى كهزمانێك ده ى بهو حوسێنه، ئه
ردى به رد بهیویست بهكرد ، دهى دهزمانێك قسهن ، بهگههێند رۆشنبیرن تێى ده

عجیل و سێتاقان و و تهیراوهكانى تهى برسیهتاكهبه ێكاران ،بۆ تاكهكى كرڕهگه
خشێنن ، ى تابلۆى دوارۆژى پێبنهوهدیارى ،بۆ ئه بكاته و دڕكاوهو شاپاوهپۆتیناوه

فسووناوى كێكى ئهكو چهى وهوهكانى پێ بنیات بنێن ، بۆ ئهونهى واڵتى خهوهبۆ ئه
 و بهدوارۆژ دروست بكات ، ئه وشه یویست له!دهوهدابچنهكان لالدهگژ جهپێى به
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كان بچڕێ ،كۆشك بۆ بێنازه كان بكات ، الى الیهیویست گۆرانى فێرى الڵهكانى دهوشه
گۆرانى بۆ  وهویستییهخۆشهو بهكان بنكۆڵ بكات ! ئهرام كڕاوهحه پارهالرى بهو نه

لتانى خوێنیان كرد ، خه وهرقه كان بهكوێرهشهمچى شهچڕى ، كهى دهكهنیشتمانه
نگێكى زبرو ده وان بهچى ئهژان ، كهى هێنا ههكهمهڵهقه وهییهنگێكى فریشتهده و بهئه

وان ،كۆرسى وگۆرانى بۆ ژیان گوت ، ئهرگیان بۆ چڕى ، ئهسروودى مه وهزهدزێو ناحه
چێت ، ش ساڵ ده،وا بۆ شهوهچڕییهدوادا ده رگیان بهترسنۆكى بوون و گۆرانى مه

ختێك وه موو ساڵهكى خۆى باڵى كرا و بریندار كرا، ههم كۆلیژهردهبهى لهلهو مهئه
 وهڕیتهگهولێرێ ، دههه پیره وهڕێتهگهداو دهكانى دهى باڵهقهشه، له وكاتهرێك له

بۆ  وهڕێتهگهڵكورماون ، دهكان ههر دارهسهپۆكان لهپهتا ئێستا كونده بزانێت كه
كان دروشم وتهستى مزگهئاوده ر لهولێر هههه رهپی ستاُ  كو ئێى بزانێت تاوهوهئه
،  هێناوهفاڵتوون نهى ئهتهكهوتهشكهویندارى تاریكایى ئهئه نوسێت و وازى لهده
 بۆتهتى و نهك خۆیهروها باوكى ههكو ئێستى بزانێت تاوهوهبۆ ئه وهڕێتهگهده
اڵم ى خوێناوى كرد ،بهو باڵندهوڵیر ئهى تۆراند، ههو باڵندهولێر ئهرپرس!ههبه
زانێت تاوان ولێر دهیلى بینى ، ههداداگایى دوجه وهكانهفزیۆنهلهى تهشاشه ولێر لههه

،  كهك رووناكییهر تاریكییههزانێت،دواى هولێر دهاڵم ون نابێت ،ههبێت بهكۆن ده
وتى شكهرووناكى دواى تاریكایى ئه ى فێر بێت چاوى لهوهزانێت بۆ ئهولێر دههه

زانێت ولێر دهنوقێنێت ، ههنه ر كازیوهرامبهچاوى به بێت تا ماوهزیندان بپارێزێت ، ده
 كات باڵندهده وهانى ئهڕوولێر چاوه، هه ى بریندارى تریشى تێدایهئێستا زۆر باڵنده

 كات و بهت ماڵئاوایى نهسرهحه یادێكى تردا ، دڵ پڕ له ى ، لهكهتۆراو برینداره
 !!!كانى رامێنێتلالدهدوارۆژى جهو لهنینهپێكه

 

4-5-2016 
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 وهتهماوه ییكراوهشت عوسمان بهردهسه تیرۆركردنی یسیكه

 

 

ش پاش شه نێت كهیهگهرایده شت عوسمان بۆ ئاوێنهردهسه برایشدار عوسمان، به
 .وهتهماوه ییكراوهبه كهیسهكو ئێستا كهتاوه یبراكه تیرۆركردنیله ساڵ

  :ردار، زانكۆ سهئاوێنه

 كه یاسایی ندیههم رهكه، یهیههه ندیههدو ره یسهو كهئه“ شدار عوسمان وتیبه
اڵم به وهسعود بارزانیهن مهالیهك پێكهات لهیهلیژنه وهكانیهرۆژه تایرهسههل

و بكوژان یوهو شاردنهالڕێدا بردنر بهسهله كاری یهێنده یهو لیژنهئه وهداخهبه
 یوهر دۆزینهسهله كاری نیوهێنده كردوه یسهو كهئه یرانهداڕێژهرنامهبه
دا الڕێگهبه یسهم كهئه وڵدابون كهههك لهیهمو شێوههه، بهكردوهنه رانینجامدهئه

ولێردا هه دادگایله یوهو ئهوهلێكۆڵینه یلیژنهله كه یوهئه وهداخهن، بهببه
 زاییقه تیاڵسهرو دهدادوهستورو بهدهیاسا و بهبو به ورهگه كیجاڕییهچو گاڵتهڕێوهبه
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م كهیهله ئێمه كرا، دیارهستگیر نهده یسهو كهر ئهسهس لهكوردستان، دواتر كهله
 نیه و زانیاریڵگهبه مییشت كهردهسه یسیكه یاندوهرامانگه وهشهكهیسهكه رۆژی

 خۆی كوژانیتیرۆر بكرێت ب یوهشت پێش ئهردهسه ، چونكهرانینجامدهر ئهسهله
ڵێت ئاشكرا دهو بهئاشنا كرد، ئه ئێمهكوشتنم لێیدا( به نگیم زهكه)یه نوسینی یڕێگهله

اڵت سهده كانیپیاوه اڵتم گرتوهسهدهله یخنانهو رهو ئهكانمر نوسینهسهمن له
و روناك رۆژیت بهشردهسه“ وتیشی .”نوێت تیرۆرم بكهیانهو دهنكهم لێدهشهڕههه
 شاری یرگهناوجهله وهڵكهدان خهیان كامێراو سهو دهیان پۆلیسده رچاویبهله
 رانیداڕێژهرنامهو بهتوانرێت بكوژانده ئاسانیزۆر به ، بۆیهولێردا رفێنراوههه

 یسیكه كه یهوهم ئهدوه ندیههره”  وتیشی .”وهیاندۆزیهاڵم نهبه وهبدۆزرێنه
، زوڵمیان لێكراوه كه یهڵكانهو خهئه یسی، كهكوردستانه ڵكیخه یسیشت كهردهسه
شت ردهبێت سهم ههو ستهر شوێنێك زوڵمههبێت، لههه كسانییه ر شوێنێك باسیههله
 جیهانی ریلهترین گهورهگهشت لهردهسه و مێژو ناوی، ئێستاش وێنهوێیهله
ئازادیدا  یڕێگهله كه یهو پیاوانهئه ڕیزیریكا لهمهئه ختیپایته واشنتۆنیله

 و تیرۆركردنیرفاندن یش ساڵهشه یادی یبۆنهبه“شڵێت شدار دهبه .”تیرۆركراون
 یت واڵتاننانهو تهكوردستان كانیم شارو شارۆچكهرجهولێرو سهههله وهشتهردهسه
 رێزلێنانی راسیمیر مهندو نوسهرمهندین هونهچه شداریبه به وهوروپاشهئه

تێدا  شتیردهدواینجار سه یو شوێنهیش له5/5 چێت، رۆژیدهڕێوهشت بهردهسه
ت بارهسه .”درێتنجام دهئه تیزایهناڕه كییهوه، گردبونهزیندوێتیرفێنرا به

 كانیناتوانین بكوژه وهمافیاییه اڵتیسهده هۆیبه ئێمه“ڵێت دهش كهیسهكهبه
 اڵتیسهده اڵتن بۆیهسهده كانیمهرهههشت لهردهسه كانی، بكوژهوهشت بدۆزینهردهسه

كوردستان  دادیكات، هیچ ئومێدێكمان بهنوسان دهرۆژنامه بكوژانیله رگریئێستا به
 اڵتیسهده یوكاتهكو ئهتاوه وههێڵینهده ییكراوهبه میشهمان ههكهیسهكه بۆیه ماوهنه

 .”بێتكوردستان دروست دهخۆ لهربهسه دادی

 سەرچاوە: رۆژنامەی ئاوێنە
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لە یادی شەش ساڵەی تیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان،کوردستان پڕە 
 لە کەیسی تاوان و تیرۆر

 

 :الوژە جواد

ساڵی  25ئەگەر چاویک تەنها بەمێژوی 
ڕابردوی حیزبەکانی ناسیۆنالیستی کوردو 
ئیسالمیەکان بخشێنین پڕە لەخوێن ڕشتن. یەک 

سەیرکەن نەزیر عمر  .لەدوای یەک تاوان کراوە
لە بادینان تیرۆر کرا تۆمەتبار دەسەاڵتداری ئەم 
ناوچەیە بوو بەاڵم کەس دادگایی نەکرا. هاوڕێ 

ی بەسەیارەوە ڕاکێشرا لەناو سۆران تەرمەکە
شاری سلێمانی، شەڕی ناوخۆ بە سەدەهاو 
هەزارها خەڵکی بێتاوانی کردە قوربانی. حەمەی 

حەالق و هاوڕێکانی تیرۆر دەکرێن بەڕۆژی ڕوناک لە بازگەی کۆیە بەبەرچاوی 
خەڵک، شاپورو قابیل لە هەولێر لەناوجەرگەی شار تیرۆردەکرێن، لە شاری هەولیر 

چەند الیەنێکی سیاسی نزیک لە پەکەکە دەدرێت و ئێستاش هەندێکیان  پەالماری
بە بڕیاری سەرکردایەتی ئەوکاتی یەکیەتی پەالماری  2000لە ساڵی  .بێسەروشوێنن

حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری لە ناوجەرگەی شاری سلێمانی دەدرێت و قەتل و عام 
ی 17تیرۆر دەکرێن، لە سۆران و سەردەشت و کاوەو عبداڵرزاق شەریف  .دەکرێن

کەس دەبنە قوربانی، لەم رۆژانەی دواییدا دوو  11شوبات و ڕۆژانی دواییدا 
بە  .هەڵسوڕاوی پەکەکە لە پێنجوێن بەدوای فراندنیان بە تیرۆرکراوی دەدۆزرێنەوە

هەزارەها ژن هەر لەسایەی ئەم دەسەاڵتە بوونە قوربانی کەلتوری قێزەونی 
ئەمانەو چەندین  .نباران وەک بەرزەکی بانان بۆی دەرچونپیاوساالری و زۆربەی تاوا
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تاوانی تر کە بەدەستی ئەم حیزبانە ئەنجامدراون، بەاڵم نەک هیچ کەس دادگایی 
من ئەوە بە زەنگێکی زۆر مەترسیدار  .نەکراوە بەڵک و تا ئێستاش هەر دەسەاڵتدارن

یە، یاخود بە قارەمان دەبینم تاوانبارە سەرەکیەکان سەرۆکن و دەسەاڵتیان بەدەستەوە
پرسیار  .و ڕزگارکەر دەناسرێن وە هەندێکیان پرسی مافی مرۆڤیشیان بەدەستەوەیە

لێرە ئەوەیە ئایا خەڵکی کوردستان ئەوەی قبوڵکردوە کە تاوانباران و ئینسانکوژان 
دەسەاڵتداربن و حوکمیان بکەن؟ ئەوە ڕاستە ئەوان بە میلیشیا خۆیان سەپاندوەو 

تیرۆر هەیە بۆ چاوترساندنی خەڵک، بەاڵم ئەی ئەوانەی ئەمرۆ بە پێویستیان بە 
قارەمان و فریاد ڕەس دادەندرێن چی؟ ئایا خەریک نییە تیرۆرو تاوان ئاسایی دەبێتەوە 

 لە کوردستان و لەالیەن خەڵکەوە بەبێ هیچ سزایەک تاوانباران قبوڵ دەکرێنەوە ؟

 

٢٠١٦\٥\٤ 
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 وهم بۆ بدۆزنهكهرگهجه عوسمان: بكوژیشت ردهسه دایكی

 

 

شت ردهنوس )سهو رۆژنامهخوێندكار و تیرۆركردنیر رفاندنسهبه ش ساڵشه 5/5
 رگیخوا جه“ڵێت ده وهگریانه نسكیم ههدهبه دایكی و سێوێیبێتڕ دهعوسمان( تێپه

 .”رگیان سوتاندمجه بسوتێنێت كه وانهئه

 :ردارزانكۆ سه ،ئاوێنه

زمان بو،  كۆلیژی ئینگلیزی شیبه دوا قۆناغی خوێندكاری شت عوسمان كهردهسه
دواتر  ولێر رفێندراو بۆ رۆژیهه شاریله یكهم كۆلیژهردهبه، له4/5/2010 رۆژی

 ركردنیر تیرۆسهبه ش ساڵشه ڕینیتێپه . دوایوهدۆزرایه موسڵ شاریله یكهرمهته
م كهكوڕه تا بكوژی“ڵێت و دهناوهدانه شیره جلی دا، هێشتا دایكینوسهو رۆژنامهئه
من “ رسوتاو وتیجگه ك دایكێكیوه سێوێ پوره .”دامو پرسهگریانمن له وهدۆزرێتهنه
 بێبه مش ساڵهم شهئه ، ژیانیرگم سوتاوه، جهرم لێشێواوهشت سهردهسه دوایله
دریان بو غهنه شت گوناحیردهسه“ وتیشی .”ڕاندوهچاوم تێپه فرمێسكیشت، بهردهسه
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 بێتا ئێستاش نانێك به تیرۆریان كردوه یتهوهرد بو، لهو بێگهپاك لێكرد. كوڕێكی
وێت، كهه، دڵم دادیكهر گۆڕهسه چمهده كه ینیهه ناخۆم، رۆژانی وهفرمێسكهبه چاوی

 دایكی .”ژێشڵهرونم دهدێت ده یوهیادكردنه گریان، كهبێت لهدڵم پڕ ده ژن دێجه كه
ستگیر ناكرێن، ده بۆیه هێزهكان پشتیان بهبكوژه دات كهش دهوهبه شت ئاماژهردهسه
ڕاوین، كون هزۆر شوێن گ بون، ئێمهئاشكرا ده بوایههێز نهر پشتیان بهگهئه“ڵێت ده
نسكی م ههدهمین بهدئهمهحه سێوێ .”كوێنس ناڵێت لهس كهڕێین بهگهكونیش دهبه

و ئه“ وهگێڕێتهده یهم شێوهشت بهردهكانی رۆژی تیرۆركردنی سهروداوه وهگریانه
یان كردین وتندیان پێوهیوهكانی پهب، هاوڕێ قوتابیهكتهمه شت چوهردهسه یكاته
فونم بۆ لهدواتر ته .هاتوه، وتیان نهب. وتم هاتوهكتهبۆ مه هاتوهشت بۆ نهردهسه
 داتنا؟ وتی كوێب لهكتهمه شتت بردۆتهردهردار تۆ سهردار كرد، وتم سهو سهژارهه
و بینیبو. پاش دنه شتیردهس سهو كهسۆراخكردن وتینهكه م دانا. ئیدیپێش كولیهله

 یكهیانیه. بهشت نیهردهبزانن سه موسڵله یهرمێك ههته رۆژ خێرخوازێك وتی
 وهئه سێوێ كرد وتی فونیلهته و دواتر بابیموسڵ وان چونهو ئهبابی 6عات سه
 روبدات، هاوه شتێكی كرددهنه ڕمباوه رگیزهه …وهیهێنمهو دهوهشتم دیتهردهسه

یان انانیش نهجیر تنانهته بو،نه پیاوكوژ وئه بو، كێشه بێ شتردهسه چونكه
، بوهنه واریخوێنده یوهئه هۆیبه كات كهش دهوهئه باسی سێوێ دایكه .”دیتبو

اڵم رۆژێك ، بهنوسێشت ده زانی كهمدهمن نه“ نوسینه ریكیشت خهردهسه زانییدهنه
نێیت. داده زهو كاغهر ئهسهو پێم وت چاوت لهوهخوێنێتهر كتێب دهنیم ههبی الی چومه
تا خوێندن هه چۆته یوهو رۆژهشت لهردهبێت بخوێنم. سهو دهخوێندن ئاوایه دایه وتی

 .”وتكهخوێندن نهدریان لێكرد، لهغه یو رۆژهئه

خۆت ئاگات له مگوت رۆڵهو دهكردم دهوههئ ئامۆژگاری میشهمن هه“ ها وتیشیروههه
كو تاوه وهوكاته. من لهو هیچ شتێك نیهبێتمت نهخه یگوت دایه، دهیارهسهبێت له

برد. شم الدهره جلی وهتهقم بكردایهس ههبه اڵهی، وهرهبهشم لهره ر پۆشاكیئێستا هه
 سكی قیهه ڵێم خوایهم دهكهلێده و داوایمكهده خوا قاپیرو له رزهر پێنچ فهمن هه

اڵم خوا م، بهكهبیری دهنوێژێك له و نهمكهده بیریرۆژێك له ، نهوهیتهسوتاوم بكه
، ڵێن ماوهده ؟ كهماوه ڵێم دایكیر دهكسهیه سێك كوژراوهڵێن كهكاتێك ده .…یهورهگه
رگ سوتانم خۆم جه ، چونكهبینیایهنه یو ئازارهو ئهبمردایه ڵێم بریا پێشتر دایكیده

تیش حكومه رۆڵیت بهبارهسه .”واو نابێترگیز تههه قورسه ندهوهئه و ئازاریبینیوه
شت ردهسه كرێت بكوژیده و بۆیدرێژه ستیت دهحكومه“ وتی سێوێ دا دایكهیسهم كهله

شت ردهسه بكوژی باشیتوانێت بهخوا دهستی بێت بهبهت مهر حكومهگه، ئهوهبدۆزێته
شت ردهسه بكوژی وهئه سێك وتی؟! رۆژێك كهوهاڵم نازانم بۆ نایدۆزنه، بهوهبدۆزێته
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من چوار مانگ پێش  وتبوی كهسهكه .گیرابو یسهو كهئه الی چوه ، بابیگیراوه
ش و ئێوهسێكمو كهههداوام له وهشه. لێرهوانیه و شتیشت گیراومهردسه تیرۆركردنی

خوا خوا به. بهوهم بۆ بدۆزنهكهرگهجه بكوژی شت كهردهسه كانیك هاوپیشهوه یههه
خواش  پشتیوانییكرۆژم، بهوا دهددان كرۆژتبێتم ئهر بهگهوێت ئهست بكهم دهكهبكوژه

 .”وهێتهدۆزرر دههه

 

 سەرچاوە : رۆژنامەی ئاوێنە
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 ساڵیادی سەردەشت
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سەردەشت بەشێک لە الپەرە ڕەشەکانی دەسەاڵتی مافیای و بنەماڵەیی 
 !هەڵدایەوە، ئەوان تیرۆریانکرد

 

 :بەکر عوسمان

ساڵەی تیرۆری سەردەشتدا  ٧ئەمرۆ لە یادی 
تیرۆرەکە خەڵکی کوردستان ڕۆشنتر ئامانجی 

دەبینن. دەسەاڵتی کوردایەتی لە هەولێر بە 
ڕۆژی ڕووناک بەبەرچاوی خەڵک و بە ئاشکرا 
سەردەشت لەبەر دەرگای کۆلیژەکەی دەفرێنن و 
لە بارەگای دەسەاڵتی کوردایەتی گولـلە دەنێن 
بەنێودەمیەوە، ئەو تاوانە بۆ کۆیلەکردن و 
بێدەنگکردنی کۆمەڵگا و گەنجانی کوردستان 

ئامانجی تیرۆری سەردەشت دەمبەستنی گەنجان و رۆژنامەنوسانی کوردستان بوو. 
بوو، لەبەرانبەر تااڵنی و گەندەلی و دزی ئاشکرای سەروەت و سامانی کۆمەڵگا 

 .لەالیەن بنەماڵەی حزبی دەسەاڵتداری کوردایەتیدا

هەندێک هەن فەرهەنگی دواکەوتوویی دەسەاڵت دەکەنە بنەما و پاساوی تیرۆرکردنی 
سەردەشت، بەاڵم پاڵنەری ڕاستەقینەی ئەم تاوانە پارێزگاریی لەو دۆخەیە کە 
دەسەاڵت خۆی تێدا بەرهەمدێنێتەوە. سەردەشت بۆیە تیرۆر کرا، چونکە ئەگەر زاری 
سەردەشتەکان ئازادانە هاواری ناڕەزایی لێ بەرزبوایەتەوە، کۆمەڵگامان بەم جۆرە 

از نەدەبوون، موچە و بژێوی ژیانمان بەم زەلیل نەدەبوو، مندااڵنمان برسی و بێ ن
ساناییە نەدەبڕدرا، هەژاری میوانی هەمیشەیی ماڵەکانمان نەدەبوو، لەسەر 
دەریایەک نەوت لە سەرمای زستاندا جەستەی ڕەقبووەوەی بێ خانەوالنەکانمان 
نەدەدۆزرایەوە، تەندروستی و ژیان و چاوی نەخۆشەکانمان نەدەبووە قوربانی 
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ساڵ حوکمی  ١١قاچاخچیەکانی دەرمان، لەسەر قوتووە شیری منداڵ  قازانجپەرستی
زیندانی نەدەدراین، گەنجانمان ڕیگای هات و نەهاتی ڕاکردن و جیهێشتنی واڵتیان 
نەدەگرتە بەر و بازاڕی لەشفرۆشی لەم خاکە زەلیلەی دەستی پیاوساالری ئاوا ڕەواجی 

 نەدەبوو

چەندینی تر تیرۆربکرێن تاکو ئاشی ستەم  دەبوو سەردەشت و سۆران و کاوە و ویداد و
و نابەرابەری ئەم دەسەاڵتە ماوەیەکی زۆرتر بگەڕێت. تا زەحمەتکێشان و بێ بەشانی 
ئەم واڵتە پردی تەحەمولکردنی ملکەچییان تەمەنێکی درێژتر ڕاکێشیت و نەپچڕێت. 

ێت و سەردەشت تیرۆر کرا تاکو تااڵنکاری ئاشکراو یاسایی و نایاسایی درێژەی هەب
هەرچی ناڕەوایە بەرگی ڕەوایی لەبەربکرێت. گەلێک هەن مەینەتی جەماوەر بۆ 

چونکە خەڵکەکەی ” هەولێر بێ دەنگە“دواکەوتوویی خەڵک دەگێڕنەوە، گوایە بۆیە 
فەرهەنگی یاخیبوونیان الوازە، ئەگەر ساڵەها شەڕی ناوخۆ و کردنی هەولێر بە 

و هێنانی سوپای بەعس بەس نەبێت،  ی ئاب٣١مەیدانی جەنگ بیربەرینەوە، ئەگەر 
ئەوا تیرۆری سەردەشت و دەیانی تر بەدەستی پارتی نیشانی دەدات کە ئیرادەی 
یاخیبوونی ئەو جەماوەرە ناڕازییە لە چ پرۆسەیەکدا الوازکراوە و چۆن مانەوەی 
بەهەشتی سەرمایەدارانی ئەو ناوچەیە لە نهۆمی سەرەوەی دۆزەخی ژیانی ئەو خەڵکە 

تانە قەرزاری ئەو گۆماوی خوێنەیە کە دەسەاڵتدارانی پارتی مەلەی تێدا بێ دەرە
دەکەن. ئەگەر هیچ بەس نەبێت دووا وشەکانی سەرزاری سەردەشت بەر لەوەی گولـلە 

 .وەاڵمبداتەوە بەسە بۆئەوەی بڵێین هەولێر بێ دەنگ نەبووە

ەنگە تا تیرۆری سەردەشت بەشێک لە واقعێکی گەورەی ئێستامانە و بە داخەوە ڕ
ماوەیەکی تریش داهاتوومان بێت. تا ئەو کاتەی گەندەڵی و ناعەدالەتی و تااڵنکردنی 
قوتی خەڵک لەالیەن دەسەاڵتێکی خێلەکی و بنەماڵەیی لە کوردستاندا بەڕێوە بچێت، 
تا ئەو ڕۆژەی ئازادیە مەدەنیەکان لەژێر سەرەنێزەی چەکدارانی دەسەاڵت سوکایەتی 

گەنجانی کوردستان لە سەرەتایترین مافەکانیان بێبەش پێبکری. تا ئەو کاتەی 
سەردەشت هەموو رۆژێک هەڕەشەی لێ دەکرێ، دەڕفێندرێت و  .دەمێننەوە

 .تیرۆردەکرێ، هەر رۆژەی سەردەشتێکمان تیرۆر دەکرێ
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بەاڵم ئەمڕۆ دەبێ ئەو مژدەیە بە دەسەاڵتداران بدەین کە وشەکانی سەردەشت لە دڵی 
ۆژێک لە شەقامەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانیدا هەزاراندایە و هەموو ڕ

دەگوترێنەوە، دوور یان نزیک ئەم ناڕەزاییە دەبێتە زریان و الفاوو و تەخت و تاراجی 
بەزۆر و خوێن داسەپاویان ڕادەماڵێت، سەردەشت گیانی بەرەنگارییە، حەوت ساڵی 

زار گەنجی ئەم پڕ مەینەتی دوای تیرۆرکردنی ئەو، ئەو گیانە لە هەناوی سەدان هە
واڵتەدا لە جۆشدایە و تارمایی سەردەشت هەروا بەسەر سەری دەسەاڵتی بنەماڵە و 

 .حزبەکانی سەرمایەدارانی کوردستان دەخولێتەوە

 بەرزو بەڕێزە یادی سەردەشت

بەرزو بەڕێز بێت یادی هەموو ئەو مرۆڤە بوێرانەی لە پێناو ژیان و عەدالەت و ئازادیدا 
 گیانیان بەخشی

 تیرۆر و بنەماڵەیی  و ریسوای بۆ دەسەاڵتی مافیایی مەرگ
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خانەوادەی سەردەشت عوسمان بۆ کوردمیدیا: دەستبەرداری 
 کەیسەکەمان نابین

  

 

 :کوردمیدیا

( رۆژی هەینی حەوت ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی رۆژنامو نووس ٢٠١٧\٥\٥سبەینێ)
دەڵێن ئێمە بروامان بە دادگاکانی  سەردەشت عوسمان تێدەپەڕیت، خانەوادەکەشی

 .کوردستان نەماوە و کەیسەکەی دەگەیەنینە دادگای نێودەوڵەتی

-بەشدار عوسمان، برای رۆژمانەنوسی تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان، بە کوردمیدیا
، حەوت ساڵ بەسەر تیرۆرکردنی ٢٠١٧ی ئایاری ٥سبەینێ هەینی ” ی راگەیاند:

ئەم کەیسە الی ئێمەو لەالی سەرجەم رۆژنامەنوسان سەردەشت عسمان تێدەپەڕێت، 
و ئازادیخوازان کراوەیە، تا ئەوکاتەی دادگایەکی سەربەخۆ لە کوردستان بوونی 
دەبێت، چونکە پێمان وایە لە بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستان کە دادگاکان و دەسەاڵتی 

 .”قەزائی سەربەخۆ نین و لەژێر دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی دان
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لە بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستان، ئێمە پێمان وایە ناتوانین ” ی بۆ ئەوەشکرد:ئاماژە
 سەردەشت تیرۆرکردنی لەپشت ئەوانەی لەڕووی یاساییەوە بکوژان و پالن داڕێژەران و 

 ئەگەر دیکەوە دیوێکی لە بەاڵم بکرێت، دادگایی رۆژنامەنوسانەوەن باقی و عوسمان
 و رۆژنامەنوسان و کوردستان خەڵکی هەموو کەیسی ئەوە کەیسەکە بڕوانینە

 .“ ئازادیخوازانە

لەسەرەتای ” سەبارەت بە هۆکاری بەرەوپێش نەچوونی کەیسەکەیان بەشدار وتی:
دادگایی کردنەکەدا کەسێکیان هێنا، کە گوایە دەستی هەبووە لە رفاندن و گواستنەوەی 

ی بەوەدانا کە شەهید سەردەشتدا، بەاڵم هەر کەسەکە خۆی لەنێو هۆڵی دادگادا دان
سێ مانگ بەر لە تیرۆرکردنی سەردەشت لە هەولێر بەهۆی کێشەیەکی کۆمەاڵیەتییەوە 
زیندانی بووە، بەمەش سیناریۆکەیان شکستیهێنا، بۆیە هەرلەیەکەم رۆژەوە کە 
زانیمان ئەوە سیناریۆیە، دادگاکانی کوردستانمان بایکۆتکرد و لە یەک دانیشتنی 

 .”نابین ئامادەش ادە نەبوین و دادگاکانی کوردستاندا ئام

ئێمە لەهەوڵی بەردەوامداین و بەڵگەکانمان لەبەردەستدان کە سەردەشت ” راشیگەیاند:
پێش تیرۆرکردنی، بکوژانی خۆی بە هەموان ناساند و دەیوت کە لەسەر نوسین و 
رەخنەکانی لەدەسەاڵتی کوردی هەرەشەم لێدەکرێت، هەروەها پێش ئەوەی 

ئەمنییەکانی ئاگادارکردۆتەوە، هەروەک کاتی تیرۆرکردنیشی  تیرۆربکرێت دەزگا
لەبەر چاوی خەڵکی رفێندراوە، بۆیە ئێمە لە هەوڵی بەردەوامداین کە دادگایی 

 .”کردنەکەی بدەینە دەس نێودەوڵەتی و لە هەوڵەکانیشمان بەردەوام دەبین

هۆشمەند  بۆیە ئێمە پێمان وانییە هیچ مرۆڤێکی ”:براکەی شەهید سەردەشت وتیشی
بڕوای بە دادگاکانی کوردستان هەبێت، چونکە بکوژانی رۆژنامەنوسان و د.هۆشیار 
کەلەماوەی یەک ساڵی رابردوودا تیرۆرکرا، هەروەها ئەو دەنگە ناڕازییانەی تر کە 

 و  دادگا نە بۆیە دەسەالتن، لەسەرەوەی بەرامبەر بە دەسەاڵتی کوردی تیرۆرکراون، 
 بڕیاریان ئاسایشەوە و ئەمن سەروی لە ئەوان ئەوەی لەبەر دەیانگرێتەوە، پۆلیس نە

 .”داوە ناڕازییەکان دەنگە کوشتن و  لەسەر

لە کۆتایی قسەکانیشیدا بەشدار عوسمان لە ساڵیای تیرۆرکردنی سەردەشتدا ئاماژە 
یادی تیرۆرکردنی سەردەشت وەک کلتورێکی لێهاتووە لە ماوەی شەش ” بەوەکرد:
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هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان و واڵتانی ئەوروپا، یادی ساڵی رابردوودا، لە 
دەکرێتەوە، هەر بەوبۆنەیەوە سبەینێ هەینی لەسەر گڵکۆی  مەراسیمی ساڵرۆژی 

شەید سەردەشت لەمەراسیمێکدا بە ئامادەبوونی ئەندامانی پەرلەمان و رۆژنامەنوسان 
ئەمساڵ دەمانەوێت بە و خاڵکی کوردستان یادی شەهید سەردەشت دەکرێتەوە، بەاڵم 

دەنگێکی بەرزتر بڵێین کات ناتوانێت سەردەشتمان لەبیر بەرێتەوە، بۆیە 
بەردەوامدەبین لەسەر پەیامی ئازادی خوازی سەردەشت و کەسیسەکەی الی ئێمە 

  .”کراوەیەو سوردەبین لەسەر دادگایی کردنی بکوژانی

ەشی زمانی ئینگلیزی سەردەشت عوسمان، ڕۆژنامەنووس و خوێندکاری دوا قۆناغی ب
لە  ٢٠١٠ی ئایاری ٤کۆلێژی ئاداب لە زانکۆی سەالحەدین بوو لە هەولێر. لە ڕۆژی 

ی بەیانی ڕفێندرا لەالیەن چەند کەسێکی ٨:٠٠بەردەم زانکۆکەیدا، نزیک کاتژمێر 
 .نەناسراوەوە. پاش دوو ڕۆژ، تەرمەکەی بە قۆڵبەستراوی لە مووسڵ دۆزرایەوە
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 هۆنراوەیەکی رەفیق سابیر بۆ سەردەشت عوسمان

 

لە یادی حەوت ساڵەی شەهید بونی 
رۆژنامەنوس سەردەشت عوسماندا، د.رەفیق 

سابیر هۆنراوەیەک بۆ ئەو رۆژنامەنوسە 
 .. شەهیدە دەنوسێت

 ئەو ئاوێتەی رووناکی بوو

 بۆ شەهید سەردەشت عوسمان

کەسێک لە تاریکیدا مۆمێکی داگیرساند بە 
 یەک،پەنجە

ئەو لەبەر هەمووان و بە ناوی  .کە رووناکیی لێ دەچۆرا رێگایەکی نوێی پێشان داین
 .ئازادی و ژیان مۆمەکەی داگیرساند و چوو ئەو ئاوێتەی رووناکی بوو

 ئەو دەستەی مۆمەکەی داگیرساند بیری هێناینەوە مۆمێ،

ئاوا بکا و تاکە مۆمێ لەوانەیە شەو بگۆڕێ بە چراخان، دەشێ دەستێ باخی جوانی 
 .مانای نوێ بدات بە ژیان

ئەو ئینسان بوو دۆست و هەڤاڵی هەمووان بوو شەوێ بە بێدەنگی هات و بێدەنگانە 
 .بە رێی خۆیدا گەڕایەوە ئەو چوو رووناکی مایەوە
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 بۆ حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان 

 

 :حەمە غەفور

پارتی وەکو ڕەسەنترین نوێنەری دەسەاڵتێکی 
قێزەون و سەروخەڵکی لە کوردستان، حەوت 
ساڵ بەر لە ئێستا بە پیالنێکی ڕیسوا و ئاشکرا 
و ترسنۆکانە سەردەشت عوسمان دەڕفێنێت و 
وەکو کۆسپی گەورەی بەردەم مەرام و سیاسەتە 
دژی خەڵکییەکانی خۆی لە تاریکی شەودا 
خەڵتانی خوێنی دەکات. سەردەست عوسمان 

هەقی خەڵکی  وەکو ڕەمزی بوێری و دەنگی
ناڕازی و دڵ پڕ لە قین بە دژی دەسەاڵت، بە 
تێکستە جوانەکانی لە قوواڵیی ویژدان و 

متمانەی هاواڵتی کوردییەوە سەردەردێنێ و بە فەنتاسیایەکی ئێجگار سەرنجڕاکێش، 
ڕەخنە لە ئەزمونی حوکمڕانی کوردی و دەسەاڵتی بنەماڵەیی دەگرێت و ڕێگای دەرچون 

تی کوردی و ملهوڕی حزب و بنەماڵەکان جارئەدات. بۆیە پارتی لە قەیرانی دەسەاڵ
توشی هیستریا دەبێ و ماشێنی تیرۆر و پاکسازی ڕەخنەگران و موخالیفانی خۆی 

 .دەخاتەکار بۆ تیرۆرکردنی ئەم الوە عاشقەی ژیان و ئەم دەنگە دلێرەی ئێمە

ی هەر کار و دەسەاڵتی کوردی و پارتیش وەکو قێزەونترین نمونەی حوکمڕانی کورد
کردەوە و سیاسەتێک دەیگرێتەپێش، شکستی تیا دێنێت. چونکە دواجار تەنیا لەپێناو 
بەرژەوەندی حزب و بنەماڵە و کۆمەڵێک مافیای سیاسیدایە. شکستهێنانی دەسەاڵت 
لێرەدا بەم مانایەی لە جیاتی بەدەستهێنانی متمانەی هاواڵتیان ناڕەزایەتی زیاتر و 
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ەیی و بێزاریی بەرفراوانتر بەدژی خۆی بەرهەم و نەفرەتی زیاتر و توڕ
بەرهەمدێنێتەوە. ئەمەش یانی ئەم دەسەاڵتە ئاییندەی لەژێر ڕەحمەتی ڕەخنە و 

 .ناڕەزایەتی جەماوەریدایە و ڕۆژێک دێت ڕابماڵرێت

ساڵ فەرمانڕەوایی ئەم دەسەاڵتە، کە هەمیشە پارتی هێزی پلە یەک بووە  ٢٦ئەزمونی 
ەڕێتەوە بە بنیاتنان و زەمینەسازکردن بۆ کیانێکی سەربەخۆ و کار تیایدا، هێندەی بگ

و تێفکرین بۆ ژێرخانێکی ئابوری بە مەبەستی دامەزراندنی حوکمدارییەکی هاوچەرخ 
لەسەری، کە هاواڵتی کوردستان دوای ئەزمونی تاڵی لەگەڵ ڕژێمی فاشیستی 

زیاتر لەالی بەعسییەکاندا هەست بە ئازادی زیاتر و بە بوونی مرۆیی خۆی 
بەرجەستەبێت، بە پێچەوانەوە ئەم دەسەاڵتە خۆماڵییە زیاتر لە جاران نامۆبون و 
تۆراوی و دڵشکاوی و تەرەبوون و بێ باوەڕی لەناو کۆمەڵگا و تاکی کوردیدا 
دروستکردوە، وە ناڕەزایەتییەکی بێوێنەی بەدژی دەسەاڵت و حزبەکانی بەرهەمهێناوە. 

ان و شکستی سیاسییە دەسەاڵتێک ئاییندەی خۆی گرێدابێت ئەمە ئیتر ناوجەرگەی داڕم
 !بە تیرۆری دەنگە بوێرەکانی چەشنی سەردەشت و کاوە گەرمیانییەوە

پارتی و دەسەاڵتی خۆماڵی سەردەشت عوسمان و سۆرانی مامە حەمە و کاوە گەرمیانی 
ەخنە و ویداد و کۆمۆنیستەکان و موخالیفانی سیاسی تیرۆر دەکات بۆ بێدەنگکردنی ڕ

و ووتنی قسەی هەق و کوشتنی بوێری و وەستانی بەرخۆدان دژی دەسەاڵتی مافیاکانی 
کوردایەتی، بەاڵم ڕۆژ دوای ڕۆژ دەنگی ڕەخنە و قسەی هەق و بوێری و بەرخۆدانی 
زیاتر دژی ئەوان زیاتر و زیاتر دەبێت، نەک هەر هێندەش بەڵکو حزبەکان و دەسەاڵت 

 .قەیرانی پەرتەوازەیی کردوە و حکومەتیشیانی توشی تەنگژە و

لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسماندا وێڕای دانەواندنی سەری ڕێز و 
نەوازش بۆ گیانی پیرۆزی ئەو دەنگە بەرزەفڕە، وێڕای نرخاندنی هەڵوێستی بەرزی 
بنەماڵەی سەردەشت، وێڕای بەهەند گرتنی ئەو ڕێزلێنانە بەرینەی خەڵکی کوردستان 

وازان لە ناڕەوابونی تیرۆری ئەم گەنجە دڵ پڕ لە هیوایە و گشت تیرۆرەکانی و ئازادیخ
دیکە، هەق وایە لەم ڕۆژەدا جەخت بکەینەوە لە پەیامەکانی سەردەست و ئەم دەسەاڵتە 

 .بنەماڵەیی و مافیایییە هەرچی زیاتر ڕیسواتر و تەریکتر و شەرمەزارتر بکەین

 ٢٠١٧ئایار  ٤
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 !.. ۆری تاکێک نەبووتیرۆرکردنی سەردەشت،تیر

 

 :خەندان حەمە جەزا

تیرۆرکردنی سەردەشت تیرۆری تاکێک نەبوو، 
بەڵکو پەیامێکی راستەوخۆی تۆقێنەری 
نامرۆڤانەی دەسەاڵتی بنەماڵەیی بوو بۆ 
هەموو کۆمەڵگای کوردی،پەیامێکی خوێناوی 
 رەنگ رەش بوو بۆ سەرجەم دەنگە ئازادەکان

..! 

دەسەاڵت پێی  لەرێگای تیرۆری سەردەشتەوە
ووتین تۆ ئازادی کام رێگا هەلدەبژێری؟ یان 

وەک کۆیلە دوای رێبازی من بکەوە یان مەرگ لە قوژبنێکی تاریکدا هەلبژێرە وەکو 
سەردەشت . لەراستیشدا بینیمان دوای سەردەشت کام دەنگی تر لەریشەهەڵکێشراو 

، بەاڵم دواجار  کام دەنگ چەپڵەی شەرمەزاریو مەدالیای فەخری کۆیالیەتی پێدرا
  !.. ئەوانەی کەمانەوە سەردەشتەکان بوون

تا زەڕەیەک ئازادیخوازی مابێت،کۆمەڵگا رێز لەپەیامی سەردەشت دەگریت ، بەرز و 
 !.. بەریز بیت یادی سەردەشت

 

3-5/2017 
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 !.. بژی بۆ ژیان نەک بۆ مردن

 

 :نەجیبە مەحمود

تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان و 
سۆرانی مامە حەمە و کاوە هاوپیشەکانی ، 

گەرمیانی و ویداد حسێن ،راستە بە جەستە 
لەبەر چاوی تیرۆرستان و تاوانباران نەمابن ، 
بەاڵم پەیامەکانیان هەمیشە زیندون بۆ هەوێنی 
شۆرشێک لە پێناو ئازادی قەڵەم و ئازادی فکر 
، خۆ رزگار کردن لە ژیانێک لە ژێر 

تیرۆر کردنی  .ەاڵتێکی تۆتالیتاردەس   سایەی
سەردەشت عوسمان نەک نەیانتوانی دەنگێکی 

ئازاد کپ بکەن بەلکوو بۆ هۆی بەرهەم هینانی دەیان و سەدان سەردەشت عوسمان و 
بە ئاگا هینانەوە هەزاران گەنجی بێ ئاگا .. بۆیە من دەڵێم بە ئارامی بنوو ئەی گەنجی 

هەزاران جار گرینگتر و سەربەرز ، تەمەنێکی کورت لە ژیانێکی ئازاد و سەر بەرز 
پیرۆزترە لە تەمەنێکی درێژ لە ژیانێکی کۆلەمەرگی و کؤیالیەتی ،ئەوە پەیامی زۆر 
لە کەسەیاتیە خاوەن دەنگ و رەنگ و قەلەمی ئازادەکان بووە و بە کردەوەش 

 .سەلماندویانە ، بۆیە بژی بۆ ژیان نەک بۆ مردن 

 ڕاگەیاندنكار
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 شت عوسمانردهبۆ روحی سه

 

 :ردی شوان گه

 بوونی ڕتێپه …شت عوسمان ردهبۆ روحی سه
 رێمێكهه له كردنت هیدشه رسهبه ساڵ وتحه
 و كورد هامیلۆنه یمێژینه له ونیخه كه
 و هیدشه زارهه دانسه خوێنی میرههبه
 .… وونكراوه و چاڵكراوبهزینده و نفالكراوئه

 كهزارییهرمهی شهوهو ئه زارییهرمهی شهجێگه
كردنی یان نهیاخود به وهدۆزینهكا نهزیاتر ده

 ن كهونهقێزه و كارهرانی ئهنجامدهئه
ی تهوهكانی لهونهنایاسایی و قێزه ی كارهرمانهر خهسه یخاتهاڵتی كوردی دهستهده

 و شێواندن وڵدانیهه. …ترسستان  ت لهسده اڵتی گرتۆتهستهوی دهجله
 له چونكه ترهورهگه كهتاوانه خودی له كهتاوانه پۆشكردنیردهپه بۆ ناوزڕاندنیشتان

 وئه بۆیه بێنێ خراپه به ناوت سێككه مانبینینه نبۆگه اڵتیستهده یریغه
وت ڕ بوونی حهتێپه ..… گرتنه یجێگه و هێنا كاربه سوتاوی به رهه شیانقهرهوه

كردنیان تا كان و دادگایی نهی بكوژهوهدۆزینهرگ كردنت و نهمهر جوانهسهساڵ به
ڵ ندهاڵتێكی گهستهستی دهدهبه ریش گورزێكهاڵتی دادوهستهده ڵێت كهئێستا پێمان ده

ر سهوت ساڵ بهحه بوونی ڕتێپه دوای له. …قبێژانیان یاران و حهپشتی نه یخێوێننهده
ڵك بكات و تی خهرایهناتوانێ نوێنه كه زارهرمهمان شهڕلهت پهكهمهڵهشكاندنی قه

 كه زارهرمهشه ریدادوه اڵتیستهده …ی بۆ دابڕێژێ بۆ پاراستنیتان یاسای تۆكمه
ی تاوانكاران سزادان بۆ دگادادا مردهبهله كسانییه یرێگه له جینائی تیدالهعه تانوانی

 ڵكیخه ماڵی و رسه پاراستنی ركیئه ناتوانێ كه زارهرمهشه تحكومه …م بكات راههفه
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ك هیچی یهوهو گردنه یاننامهبه له كه زارهرمهنی شهدهی مهڵگهكۆمه … بكات جێجێبه
ورای بیر و مڵهقه هیدیشه نازناوی یوهبه رزیربهسه تۆش …تریان پێ ناكرێ 
 رۆحت شاد كاكه … رسنگتسه خرایه وهییهشایسته میدالیا و به ئازادت بۆ كرا به

 شتردهسه

 

 رروهچاالكوانی مافپه
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 لەیادی حەوت ساڵەی تیرۆری سەردەشت عوسماندا

 

 :هیدایەت مەال عەلی

حەوت ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر ڕفاندن و 
تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان(دا، تیرۆرێک 
کە ئاستی سەرکوت و تۆقاندنی لە کۆمەڵگای 

بە  .کوردستاندا بردە قۆناغێکی ترسناکەوە
ڕفاندن و تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان( 
دەستەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان بەگشتی و 
)پارتی دیموکراتی کوردستان( بەتایبەتی 

کە ئایا کێرڤی  وەاڵمی ئەو پرسیارەیدایەوە
دەستەاڵت قسە و پەیامی خۆی  .سەرکوت و تۆقاندن لە کوردستاندا لەچ ئاستێکدایە؟

بەئاشکرا ڕاگەیاند، ئامانج لە بەئاشکرا ڕفاندنی )سەردەشت عوسمان( و تیرۆرکردنی، 
سەپاندنی کەشی ترس و تۆقاندنی فاشیستانەبوو لە الیەن )پارتی دیموکراتی 

ئەگەر بۆ دەستەاڵت و دامودەزگا  .ی و تیرۆریستیەکانیانەوەکوردستان( و دەزگا نهێن
سەرکوتگەرەکانیان، تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان( هەنگاوهەڵهێنان بوو بۆ ناو 
قۆناغێکی تازە لەسەرکوت، ئەوا بۆ بەرەی ئازادیخواز و ئینساندۆستی کۆمەڵگاش 

ردنی جەستەی و هەمان قۆناغ و هەمان هەنگاوبوو، بۆ وەستانەوە لەدژی پاکتاوک
مەعنەوەی ئینسانەکان، تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان( کۆمەڵگای بەشێوە 
ئەکتیڤەکەی بەسەر دوو بەرە و دوو مەیدانی دژی بەیەک دابەش کرد، بەرەی تیرۆر و 

لەدوای حەوت ساڵ لە  .سەرکوت، لەگەڵ بەرەی بەرگری لە ئازادی و ئینسانیەت
)تیرۆر، تۆقاندن، زیندانیکردن، دەرکردن،  تیرۆکرنی )سەردەشت عوسمان(، شەپۆلی
 .لەالیەن )یەکێتی و پارتی(یەوە بەردەوامە (لێدان، سوکایەتی، سوتاندن، برۆتاشین
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لەیادی حەوتەمین ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی )سەردەشت عوسمان( دا، گرنگترین پرسیار 
پیالنە  کە لەخۆمانی بکەین ئەوەیە، دەستەاڵت بەردەوامە و درێژە پێدەری سیاسەت و

ئەوەی بە بەرجەستەی دەبینرێت  .سەرکوتگەریەکانی خۆیەتی، بەاڵم ئەی ئیمە چی؟
ئێمە نەمانتوانیوە وەک بزوتنەوەیەکی جەماوەری و ڕێکخراو، وەک سەنگەری 
ئازادیخوازی و مەیدانی نمایشکردنی هێز و توانای ئینساندۆستی کۆمەڵگا دەربکەوین، 

ی وەک پێویست قایم و بتەو بکەین، لەکاتێکدا نەمانتوانیوە جەمسەری عەدالەتخواز
لەم یادەدا سەرەڕای ئەوەی کە جارێکی تر، هاودڵی و  .کە دەبێت ئەوکارە بکەین

هاوخەمی خۆم لە خانەوادە و هاوڕێییانی )سەردەشت عوسمان( و سەرجەم 
ئازادیخوازان ڕادەگەیەنم، داوا دەکەم کە ئەم یادە بکەینە وەر چەرخانێک بۆ نواندی 

یرادە و کۆکردنەوەی هێز و توانا ئازادیخوازەکان، ئێمە ئەرکی گەورە و ئ
بەرپرسیاریەتی گرنگ لەسەر شانمانە، دەبێت کۆمەڵگا لەئاست ئەم مۆتەکە ترسناکە 
بەهۆش بێنین، کە سیمایەکی ڕەشی ترس و تۆقاندنی بەسەر ئومید و هیواکاندا 

لەهەرچی بەهای ئینسانی و وەاڵمدانەوە بە دەستەاڵتێک کە داماڵراوە  .کێشاوە
کەرامەت هەیە، پێویستی بە بوونی هێزێکی مۆدێرن و ئازادیخواز و ئینساندۆست 
هەیە، هێزێک کە هاوکێشەی کۆمەڵگا بە قازانجی پاراستنی شکۆی ئینسان 

 .بشکێنێتەوە، ئەم هەنگاوەش پێویستی بە ڕێکخراوبوون و چەقبەستنە لەدەوری یەکتر

 

4-5/2017 
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  !ەشت چووە بۆدڵداری وئێوارە دێتەوەسەرد

 

 :هێمن مامەند

هەموو ساڵێک لەیادی سەردەشت ئەو قسەیە 
دەکەمەوە، ئەو دەقەیەی سەردەشتیان رفاند 
)نەهرۆعالالیی( هاوڕێ وهاوپیشەم تەلەفۆنێکم 
بۆکردم کەئەوکات پەیامنێری رادیۆی نەوابووم 
لەهەولێر رادیۆی نەوا لەلوتکەدابوو 

هێمن مامەند ”،بەهەرحاڵ نەهرۆ وتی
لیژی ئاداب باهەواڵێکت بدەمێ تازە لەپێش کۆ

کوڕێکیان رفاند ناوی سەردەشت عوسمانەو 
خوێندکاری زانکۆیە وهاوکات 

ئێستا دەیکەم بەهەواڵ تەلەفۆنێکم بۆ ”رۆژنامەنوسیشە، منیش سوپاسم کردوو وتم
سلێمانی کرد ،هەندێک خەڵکی لێ بوو ،کەئێستاش ماون و هەندێکیشیان لەکەناڵی 

ەو رووداوەکەم بۆباس کردن،ئەوانیش رووداون،وتم هەواڵێکی گرنگ و بەپەلەم هەی
پێکەنین و وتیان هیچ نییە چووە بۆدڵداری وئێوارە دێتەوە،بەهەرحاڵ هەواڵەکەیان 
لێوەرنەگرتم، لەرۆژی دواتر کە تەرمی سەردەشت لەموسڵ هاتەوە پەخشی 
راستەوخۆیان بۆکردوو راستەوخۆ وەریان گرتم وکردیانە هەواڵی بەپەلە،ئاخەر 

ەگەر ساتی رفانەکەی کاری لەسەر بکرابوا رەنگە تیرۆر نەکرابوایە، ئەمەیە میدیا ،ئ
وەرۆژی دواتر من وهەڵگورد صمد کەئێستا لەفەرەنسایە بەیاننامەیەکمان نوسی 
وباڵومان کردەوە،ئەوکاتە هەندێک کەس کەئێستانان وپیاز بەدۆسیەی سەردەشتەوە 

ەش بڵێم پرسی تیرۆری دەخۆن دەیانوت کوا سەردەشت رۆژنامەنوسە، وەدەمەوێت ئەو
سەردەشت زنجیرەیەک بوو ،کەیەکێک لەوانە من بووم بەرنامە هەبوو من وچەند 
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کەسێکی تریش تیرۆر بکرێین،بەاڵم کاردانەوەکانی دوای شەهید کردنی سەردەشت 
ئەوەندە زۆربوون،بۆیە ئەو پالنە فەشەلی هێناو تائێستا دەیان جاری تر رووبەروی 

 .شوکر واجارێ ماوینمەترسی بومەتەوە،بەاڵم 

 

2017-05-04 
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 ئێمە خاڵەکەمان دانا و چووینە سەر دێڕێکى نوێ و بەردەوامین

 

ئایار، نوسەر  ٤حەوت ساڵ بەر لە ئەمڕۆ لە 
و رۆژنامەنوسى ئازاد سەردەشت عوسمان 
لەنێو شارى هەولێر بە ڕۆژى ڕوناک لەالیەن 
 چەند چەکدارێکى نەناسراوەوە لەبەردەم

کۆلیژەکەى دەڕفێنرێت و دواتر تەرمەکەى لە 
 .شارى موسڵ دەدۆزرێتەوە

سەردەشت عوسمان وەک گەنجێکى یاخى لە 
بوارى نوسین و داهێنانى ئەدەبى و 
ڕۆژنامەگەرى دەرکەوت، کە دژ بە 
نادادپەروەریى کۆمەاڵیەتى و گەندەڵى 

 .وەستایەوە

ێکى تر ئەوەى تیرۆرکردنى سەردەشت لە ڕۆژگارى دەسەاڵتى کوردى، جار
سەلماندەوە، کە دیموکراسیەت و حوکمى یاسا لەم واڵتە جگە لە وەهم و درۆیەکى 

 …گەورە زیاتر. هیچى دیکە نیە

سەردەشت قوربانى دەستى سیستمێکى ستەمکار و گەندەڵ و عەقڵیەتێکى دەسەاڵتدارى 
نوسین خێڵەکى بوو، کە هیچ لە ماناى دیموکراسیەت و ئازادى بیرکردنەوەى ئازاد و 

و ڕادەربڕین نازانێت و تێناگات، لە کاتێکدا سەردەشت بەهۆى راستگۆیى و عەشقى بۆ 
نووسین و ئازادى ئامادە بوو گیانى خۆى بکاتە قوربانى، تاوەکو ڕووى راستى ئەو 

 .سیستمە بۆ ناوەوە و دەرەوە دەربخات
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تیرۆرکردنى جێگەى داخە بەر لە تیرۆرکردنى سەردەشت عوسمان و دواى ئەویش، 
یەک بەدواى یەکى دەنگە ئازادەکان و نەدۆزینەوە و دادگایی نەکردنى تاوانکاران، ئەو 
راستییەیان بۆ هەموو الیەک سەلماندوم، کە ئەم دەسەاڵتە حیزبى و بنەماڵەییە 

 .ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە پشت تیرۆکردن و لەناوبردنى قەڵەمە ئازادەکانە

هەر لە سەرەتاوە خاوەندارێتیمان ” بەرگرى لە ئازادییەکان زار بۆ“ئێمە لە رێکخراوى 
لە پرسى قەڵەمى ئازادى سەردەشت عوسمان کردوە و بەتوندى شەرمەزارى کردەى 

 .تیرۆکردنى سەردەشت عوسمان و تەواوى ڕۆژنامەنوسە ئازادەکانى دیکەمان کردوە

زاد دەزانین، تیرۆرکردنى دەنگ و ڕەنگى سەردەشت بە تیرۆکردنى دەنگ و ڕەنگى ئا
هەر بۆیە داکۆکیکردنمان لە دۆسیەى شەهیدى قەڵەم سەردەشت عوسمان بە ئەرکێکى 
ئەخالقى زانیوە و بەم چەشنە بەردەوام دەبین، تاوەکو بکوژانى سەردەشت عوسمان 

 .دەدۆزرێنەوە و دەدرێنە دادگایەکى عادیالنە

 

 رێکخراوی زار بۆ بەرگری لە ئازادییەکان

٢٠١٧/٥/٤ 
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 تیرۆری سەردەشت عوسمان

 

 جیهاد موحەمەد: 

لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆرکردنی 
 ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسماندا

تەواو دڵتەنگ دەبم، هەستێکی تەواو نیگەرانی 
و غەمباری دامدەگرێت، کە ئێمەومانانێک کە 
هەموو ژیانی خۆمان تەرخانکردووە بۆ دژایەتی 

کەسانی  زوڵم و ستەم، کەچی ئێمە زیندوو و
ئازا و بە توانای وەک سەردەشت عوسمان تیرۆردەکرێت بە بەرچاومانەوە و هیچشمان 
بە پراکتیک دژ بەم زوڵم و ستەم و تاوانانە بۆ نەکراوە. هەڵبەت بە هیچ جۆرێک 
مەبەستم لەم قسیە هیواخوازی نییە بۆ گیان لەدەستدانی نە خۆم و نە هیچ کەسێکی 

ووین لە خەباتماندا بۆ گیان لە دەستانی هیچ تر، هەروەک چۆن هیواخواز نەب
بە پێچەوانەوە ئێمەومانانی ئازادیخواز ژیانی بەختەوەری و سەربەرزی  .هاوڕێیەکمان

و شکۆمەندیمان دەوێت بۆ هەموو کەس، تەنانەت بۆ ستەمکارانیش. کێشەی 
، ئێمەومانان و پیاوا ئازا تیرۆرکراوەکانی وەک سەردەشت عوسمان و دەیانی وک ئەم

ئاواتخوازی نییە نەک بۆ مردنی خۆمان بەڵکو بۆ مردنی ستەمکارانیش. ئەوەی ئێمەی 
ئازادیخواز و سەردەشت عوسمان وەک نموونەی بەرزی هەموو ئازادیخوازان و ئازا و 
نەبەردی تیرۆرکراو پێکهێنانی دنیاییەکی یەکسان و بەختەوەرییە بۆ هەموومان. واتا 

ویدا گیانی خۆی بەخشی دروستکردنی ئەو ژیان و ئەوەی سەردەشت عوسمان لە پێنا
دنیا بەختەوەریەیە، کە بێ جیاوازی بە هەردوو بەرەی ستەمکاران و ستەملێکراوان 
تیایدا وەک یەک بژی و شکۆمەند بن. ئەوەی سەردەشت عوسمان لە پێناویدا گیانی 
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خۆی بەخشی، سڕینەوەی ئەو عەقڵیەتە خێڵەکیەیە کە لە نامە و نووسینە 
زئامێزەکانی ئەم پیاوە ئازایە تێنەدەگیشتن، یان تێدەگەیشتن و بە سوکایەتی و تەن

سنوربەزاندنی شکۆمەندی خێزان و بنەماڵەکەیان لێکیان دەدایەوە. هەر ئەم عەقڵیەتە 
بیستوپێنج ساڵە کۆمەڵگەی کوردی پێدەچەوسێننەوە،  ٢٥خێڵەکیەشە کە زیاتر لە 

ەویست خستووە، هەرچی پێی بڵێی گیانی مرۆڤەکانیان لە گیانی مرۆڤبوون و خۆش
تۆلێرانس و لێبوردەیی هەیە خەریکە بە جارێک لە الی خەڵکی کوردستان نامێنێتەوە. 
ئەوەی سەردەشت عوسمان لە پێناویدا گیانی بەخشی تەنها دژایەتیکردنێکی ڕووتی 
گەندەڵ و تااڵنچێتی دەسەاڵتی سیاسیی گەندەڵی کوردستان نەبوو، نا هەرگیز نا، 
عەقڵی ئەم پیاوە زۆر لەوە وردتر و گەوەرەتر بوو، نووسینەکانی سەردەشت عوسمان 
پێمان دەڵێت، ئەو سەروەت و سامانەی دەسەاڵتی سیاسی ستەمکاری کوردستان 
قورخیانکرد بۆ خۆیان و خەڵکیان لێ بێ بەشکرد، هەر بە نەمانی ئەمان ڕەوش و 

ەاڵم ئەوەی کە زۆر ترسناک بوو باری ئابووری و دارایی خەڵکی زوو چاک دەبێت، ب
الی ئەم ڕۆژانمەنووسە و دەیان ڕۆژنامەنووس و پیاوی ئازای وەک ئەم، کە گیانی 
خۆیان بەخشی بۆ ئەوە بوو، کە دنیایەکی یەکسان، بەختەوەر، شکۆمەند، مرۆڤبوون 
دروستبکەن و مرۆڤبوون و شکۆمەندی بگێڕنەوە بۆ هەموو خەڵکی کوردستان. ئاخر 

ە وتوویەتی لە جێگەی ماڵی دنیا دەبێتەوە بەاڵم لە جێگەی مرۆڤ کورد دەمێک
نابێتەوە، سەردەشت عوسمان باش دەیزانی کە سەروەت و سامان چەندیشیان لێ 
دزیبێت رۆژێک لە ڕۆژان بە ئاسانی دەگەڕێتەوە، یان بە ئاسانی دروستدەکرێتەوە، 

بەهاکردنی  بەاڵم ئەوەی کە زۆر قورس دەکەوێت لەسەر خەڵکی کوردستان بێ
مرۆڤەکانە، هەرزانکردنی مرۆڤەکانە، گرفتی مۆراڵە مرۆڤایەتییەکانە، ئەمانە زۆر 
کەوت لەسەر خەڵکی کوردستان، بە ڕۆشتنی ئەم دەسەاڵتە سیاسییە گەندەڵ و 
ستەمکارەش زۆر بە گران دروستدەکرێتەوە. خەمی سەردەشت عوسمان خەمێ 

اران و لێقەوماوان بوو، خەمی ئەوە گەڕانەوەی بەها بوو بۆ مرۆڤەکان، خەمی هەژ
بوو کە کوردستان و ناوچەکە بەدەست ئەم حیزبە مافیاییانەوە نەبێت بە گۆڕەپانی 
جەنگ و پێکدادان و خوێنڕشتن، وەک بینمان چۆن نەک هەر ئێزیدیەکانیان زیندە بە 
چاڵدەکرد بەڵکو بە هەزاران کچ و ژنیان لێکردن بە کەنیزەک، دوای تیرۆرکردنی 

دەشت عوسمان دەیان کەسی ئازا و بە هەڵوێست لەسەر دەستی دەسەاڵتی سیاسیی سەر
کوردستاندا تیرۆرکرا. تەنانەت لەسەر خودی پشتیوانیکردن لە نووسینەکانی 



 سەردەشت عوسمان

570 

 

سەردەشت عوسمان و نابردنی سەردەشت عوسمان وەک پیاوی ئازا و نەبەرد خەڵکیان 
پەیامی من لەم یادە  .کردتیرۆرکرد، خەڵکیان زیندانیکرد، خەڵکیان دەربەردەر

دەڵتەنگ و غەمبارەی هەمووماندا و بە تایبەتی دایک و باوک و خوشک و براکانی 
سەردەشت عوسمانی جوانەمەرگدا، کۆڵنەدانمانە، بەردەوامیمانە، دژ بە هەرجۆرێک 
لە ستەم و زوڵم، دژ بە هەموو نابەرابەری و نادادپەروەری ونایەکسانییەک. هەوڵدان 

کی بەختەوەر و پێکەوەژیانی هەموو ڕەنگەکان، هەموو زمانەکان، هەموو بۆ دنیاییە
 .نەتەوەکان، هەموو بیروباوەڕەکان، هەموو بیرکردنەوە جیاوازەکان

 

 سلێمانی

 

٤/٤/٢٠١٧ 
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هەرگیز ئەو خوێنە وشک نەبۆتەوە و هێشتاش خوێن بە بااڵی بەرزی 
 دا دادەچۆڕیت و چکەی نەکردووە-سەردەشت

 

 :شێرزاد حەسەن

سەردەشت “لە حەوتەمین ساڵیادی مەرگەساتی 
دا من وەک لە یادمە دوای تیرۆرکردنی ”عوسمان

یان شەهیدبوونی بە چەند رۆژێکی کەم 
خەیاڵێکی “پەخشانێکم نووسی بە نێوی 

ئەوەی ئەو خەمنامەیەی منی ”.. خوێناوی
خوێندبێتەوە بە دڵ و کوڵ دەزانێت کە من خۆم 

وێنە گەرمەی لە سەردەشت بە هەمان ئەو خ
منیشی ئاودامان لە خوێن گرتووە و  ..رژاوە

هەر خوێنی ئاڵی ئەو زاتە مەرەکەبی من 
هەرگیز ئەو خوێنە وشک نەبۆتەوە و هێشتاش خوێن بە بااڵی بەرزی  ..بووە

یش کە بە ”ی مەسیح-عیسا “دا دادەچۆڕیت و چکەی نەکردووە، هەروەک -سەردەشت
” عیسای مەسیح“ێدەمێنێت.. بەجێماوە، بەاڵم گەر دەوترێت تەنیا بەسەر خاچەوە بەج

خۆی لە خاچ نەدراوە، بەڵکو کەسێکی دیکە لە وێنەی ئەم بووەتە قوربانی..یان گوایە 
ەکەی خۆی کەوتووە و بۆ ”مەسیح“لە چیرۆکێکی دیکەدا وا زانراوە کە یەزدان فریای 

وبێت.. ئاسمان فریای فەرزەند کنە خۆی هەڵکێشاوەتەوە، بە واتا بە هەر بارێکیاندا بو
ەکەی ئێمە نە ئاسمان بە فریای -و تاقانەکەی خۆی کەوتووە، کەچی سەردەشت 

یش فریا  –کەوتووە و نە زەویش لە باوەشی خۆی شاردییەوە، بگرە وەک مەسیح 
خودا هاوار.. هاوارە.. بۆچی بە تەنیا منت “نەکەوت زار بکاتەوە و بژنەوێت، 

ەنووکە وا بەسەر خاچەوە، چەندانی دیکەش وەک ئەم لە خاچ بگرە تا ه” بەجێهێشت؟
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ێژ لە قوربانیانی ستەمی سوور و جەرگبڕی دران.. لەوساوە تا هەنووکە ریزێکی در
کوردانە بە خاچەکانەوە دەلەنگێنەوە، قەلەڕەش و داڵەکەرخۆرەکانیش بە دەوری 

ی )شکسپیر( ”هاملێت“بااڵیاندا دەخولێنەوە.. بەاڵم تارمایی سەردەشت وەک تارمایی 
” دانمارک“دا دەخوالیەوە و دەیچرپاند کە ”ئەمارەتی دانیمارک“کە بە شەو و رۆژ بەناو 

بۆگەنی کردووە وەک کەالک، مەرگ جێگەی بە ژیان لەق کردووە، خیانەتکاری لەناو 
خوێنی خۆیدا خنکاندوویەتی، وای لە شوورەیی کە بەر لەوەی پادشا بمرێت و زوو 

ەچی هێشتا نەمردووە وا لە ژیاندایە.. کەچی بۆگەنی کردووە، وای لە بۆگەن بکات، ک
مەملەکەتی تاعوون و لە دونیای زێدە خراپ و نارێک و بێدادی، ئەوە چ زەمەنێکە کە 

ئاسا ڕیکی ” دۆن کیخؤتە“کەچی ناچارم هەر بە تەنیا  ..من بە تەنیا تێیکەوتووم
 …رنەخۆرە هەر خۆم پاکی بکەمەوەبخەمەوە و مەملەکەتی پڕ لە گەلەگورگی برسی وتێ

 کە خۆیەوە برینەکانی زەخمی و ناڵە بەدەم ”هاملێت“ وەک سەردەشت راست و رێک
زەی جەرگی سووتاوی ک وەک دەدەڵێنن، خوێن و دەکەن تەشەنە و تیراوە بە ببوون

پیرە دایکەکەی زریکەی بێ ئامانی خەلیقەت و عەرشی فەلەک دەلەرزێنێت، وەک گڕ 
بڵێسەی هەمیشە هەاڵیساوی تەننوورەکەی ناو هەناوی باوکی هاوار و هااڵوی و کڵپە و 

ئاگرپژێنی دەگاتە هەموومان و بە دەم قرخەی خنکانەوە لەژێر کەڵبەی گورگە 
بۆرەکانەوە دەژنەوێت: هیچ حیكمەتێک لەوەدا نییە پادشا بیت.. وەلی حیکمەت 

ومان لە خەو بێدار دەکاتەوە لەوەدایە کە دادپەروەر و پەرێزپاک بیت.. قیژەی هەمو
 !کە دەگرمێنێت: وەلی پادشای سەر تەختی چرووک تۆ وا نیت.. نیت..نیت

 

5-5/2017 
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 . سەردەشت دەنگێک لەبێدەنگیدا

 

 :ئەیاد محەمەد

لەنێو حەشاماتێکی بێدەنگدا ، دەنگێک وەک 
نەرەی شێر ، چاوێک وەک چاوی باز کەتەزوی 

هێنا ، کەشاریان بەلەشی ئەو لەخۆبایانەدا 
کردبوو بە زیندانێکی گەورە و کوچەو کۆاڵنیان 
کردبوو بە مەعەسکەر ، لەنێو گەڕەکێکی شاردا 
شەوەتاریکەکانی بە نوکی قەڵەمەکەی رۆشن 
دەکردەوەو وانەی ئازای و ئازادی دەنوسییەوە 
، لەهزر وبیرو هۆشی خۆیدا ویستی 

اماتە بێدەنگە بەدەنگ بێنێت ، ئەو دیوارەکانی ئەو زیندانە تێک بشکێنێت و ئەو حەش
هەرگیز گوێی بەهەرەشەی خوداوەندەکانی سەرزەوی نەدەدا ، چەکی دەستی تەنها 
قەڵەمێک بوو ، بێئاگا لەوەی هەمیشە بەشمشێرێکی ژەنگاوییەوە بەدوای 
قەڵەمەکەیەوەن ، تالەدوایدا بێ منتەی خۆی لەمەرگ دەربڕی بەاڵم ئامادەنەبوو 

ەنگیە جێبهڵێت ، بەقەڵەمەکەی نوسی بەدبەختی ئەم دەسەاڵتە ئەوشارە پڕ لە بێد
لەوەدایە باکی بەکوشتنی نەوەکانی خۆی نیە و یەکەمین زەنگی کوشتنی خۆی لێدا 
،سەردەشت لەوڕۆژە بەدواوە ڕۆحی پیرۆزی بەئاسمانی هەولێردا دەسوڕێتەوە وەک 

 .سێبەر بەسەر سەری جەلەدەکانەوەیە شاریش هەربێدەنگ
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 لە سەردەشتەوە بۆ محەمەد یونس تیرۆر

 

 : لەتیف فاتیح فەرەج

لە یۆتەبۆرى دارێک بە ناوى سەردەشت  1
عوسمانەوە نراوە ، دارێک کە هیوادارم هەمیشە 
لەو شوێنە بمێنێتەوەو رۆژێکیش لە دامێنیدا 
بنوسرێ دارى سەردەشت عوسمان ، دەکرێ 
بەشێک لە کێلى گۆڕەکەى بەرنە ئەوێ ، 
سەردەشت لە ویژدانى خاوەن ویژدانێکا زندووە 

ەکانى قەڵەم ، زندووە لەبەر ئەوەى شەهید
بەس کەس و کارو نەتەوەکەى خۆیان خاوەنى 
نین ، ئەوان هەموو ئازادیخوازانى دنیا 

خاوەنیانن، جارێکیان ستەیسى م باریۆس بەرپرسى پەیوەندیە گشتیەکانى ئەمەریکا 
لە کەرکوک پێى وتم سۆران شەهیدى دیموکراتیزە کردن و ئازادى بیرو ڕایە بۆیە 

ێتەوە ، سەردەشتیش شەهیدى ئازادى بیرو ڕا دەربڕین بوو هەمیشە لە یادماندا دەمێن
، ئەو بیرڕا دەربڕینەى بە گولە وەاڵم درایەوە ، دواى شەهید بوونەکەش هەبوون 
داکۆکیان لە کوشتنەکە دەکرد کوشتنى سەردەشت و وەدات و سۆران و کاوە و دکتۆر 

ەسانى هەستیاو ستار کوشتنى بە بەرنامەو رێکخراون ، لەم کوشتنانەدا هەمیشە ک
دەزگاى شارەزا بە کوشتن هەن، بۆیە ئێستاو تاهەتایە خوێنى ئەوان لە ئەستۆى ئەو 
دەسەاڵتەیەکە دۆسیەکان دەخاتە ژێر لێوەوەوبە توندیش وەاڵمى هەرکەسێک دەداتەوە 

لەسەرو بەندى یادکردنەوەى سەردەشتا یەک دوو  2 .کە دەڵێ نادادى و ستەم هەیە 
س جێگرى بەڕێوەبەرى کۆمپانیاى گازى باکورو پاسەوانەکەى رۆژپێشتر محەمەد یون

لە خاڵێکى پشکنینى یەکى حوزەیران تیرۆر کران ، محەمەد یونس پیاوێکى ئیشکەرو 
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دڵسۆزى شارى کەرکوک و وەرزشى ئەو شارە بوو ، سەرۆکى یانەى وەرزشى گازى 
، ئەو بى  باکور بوو ، لە کوشتنى ئەویشدا دیسان باسى بى ئێمەکە هاتەوە گۆڕێ

ئێمەى کاتى خۆى سۆرانى شەهید کردوئیدى بووبە مەلى عەنقا ، تۆ بڵێى ئەمە هەمان 
بى ئێم بێت ، یان بى ئێمێکى تر ، ئایە کۆمپانیاى بى ئێم بەوە ڕازیە بە داهێنراوى 
ئەو رۆژنامەنووس و سەرۆکى یانەى وەرزشى و فەرمانبەر تیرۆر بکرێت ، هەقە 

بەت کوردە کەرکوکیەکان ئەو بابەتە لە تەک ئەو کوردانى ئەڵمانیاو بە تای
کۆمپانیایەدا باس بکەن، ئەوەشى بۆ باس بکەن کە ئۆتۆمبیلى هەمان کۆمپانیا لە 
کەرکوک لە رۆژى هاتنەکەى داعشا بوبە هۆى رزگار کردنى زۆر کەس ، تیرۆرى 
محەمەد یونس پێویستى بە بەدوادا چوون وکارى وردە نەک وەک ئەوەى سۆران و 

سێ ساڵە داوا دەکەم  3 . رۆرەکانى دیکە بخرێتە سەر ڕەفەو تۆزى لەسەر بنیشێتی
دایکانى کاوەو سەردەشت و سۆران کۆبکەنەوەو کارێکیان لە تەکا بکەن ئەمەم بە نوسن 
نوسیوەو داوام لە کەى ئێن ئێن و پەیامیش کرد ، دەى ئێستا دایکى وەداتیش هەیە ، 

ە بگرێت ، بەرپرسى لقى کەرکوکى پارتى بۆبە با دەسەاڵتى کوردى گوێ لەو دایکان
والى “بە کوردستان تیڤى گوت ” محەمەد یونس ” دواداچونو سەرەخۆشى سەبارەت 

مەبەستى دکتۆر نەجمەدین بوو ، ئەو گوتى والى نەیگوت پارێزگار سەردانى ” شار
کردین ، خۆزگە بە قەولى بەرپرسى لق وتەنى والیەکانى دهۆک و هەولێرو سلێمانى 

 . و خۆبەڕێوەبەرى گەرمیانیش سەردانى ئەو دایکانەیان دەکرد
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  نەگۆڕدراون زۆر شتەکان تۆ لەپاش …نامەیەک بۆ تۆ 

 

 کامەران ئیسحاق پەری: 

 لەگەڵ بارانێک لەخۆشەویستی

 

پیش هەموو شتێک پێم خۆشە پێتی ڕابگەێنم کە 
هاوکات لەیادی حەوت ساڵەی تیرۆری تۆدا ئەم 
شتانە ڕویاندا!؟ من نازانم چۆن ڕویان دا بۆ 

؟ رێکەوت بوون یان دروستکراو !؟ !رویان دا 
لەوەش بەئاگام لەهەرشوێنێک تۆ لەوێ بیت 
ئەوانیش لەوێن !؟ ـ مەالو پزیشکی نەبوی 

ر دەکرێت !؟ ـ ئەستێرەیەک لەهەولێر دەستگی
لەدوری پێنج هەزارکیلۆمەتر بەناوی ئازادی 

جەستەی بۆ گەنج رووت دەکاتەوە!؟ ـ گۆرانی بێژێکی دەنگ خۆشی رەفتارناشرین 
لەپەرلەمانەپەکخراوەکەت خەاڵت دەکرێت!؟ ـ رۆژنامەنوسێک هەڕەشەی لێدەکرێت ، 

ە دڵگران مەبە چونکە !؟ تۆ تەنها دەڕفێنرێت و لێی قبوڵ ناکرێت پارتی نەبێت!؟ ئارام ب
 پەیامبەری بویتە ئاسا{ مەسیح} ساڵە بەوسی …سێ ساڵ ژیایت ، سێ ساڵ نوسیت 

 ئاشتی پەیامبەری بوە ساڵ بەسێ تەنها ژیا ساڵ سێ تەنها ئەویش ، ئازادی
، تۆئێستا هێما وئیلهام بەخشی بوێری نەوەی نوێیت ، تۆ هیچت نەبوە  ولێبوردەیی

جگە لەوشە ، تەنها وشە ، تۆ لەهەمووشتێک داهەژار بویت لەوشەدا نەبێت 
تۆ کەهیوای مەرگێکی تراژیدیت دەخواست ، بەمەرگت بەسەر  . دەوڵەمەند ، هەگبەپڕ

دەیەکی نەمری ، زوو مەرگا سەرکەوتیت وشکستت بە مەرگ هێنا ، تۆ ئێستا گەشمر
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من نازانم ئەگەر هەتائیستا بمایتایە  … رۆیشتنت مانابۆ بەکەم ژیاویت ئەبەخشێت
تاچەند بەرگەی ئەوهەموو ئێش وئازارەدەگرت کەلەپاش رۆیشتنی تۆ بەسەر مرۆڤی 
کورددا هێنراوە ، بەاڵم دڵنیام لەوەی کە هەرئەوەندەت دەگوت کەلەپێش رۆیشتنت 

ی کەپێویست بوو بیڵێت گوتوتە . ئەوە ئێمەین هەتائێستا گوتوتە ، هەموو ئەوە
 دوای بۆ خاڵێک …نەمانتوانیوە وەک پێویست بەرگریت لێبکەین ، هاوبیرت بین 

نازانم تاچەند لەبێئاگای ئێمە بەئاگایت ،  . بین نوێ دێڕێکی ودەستپێکی تۆدابنێن
سەرقاڵ کردوە ،  ئەم ماوەیە بکوژانت خۆیان وئێمەیان بە وەهمی دەوڵەتی سەربەخۆ

ئەوان پێداگری لەسەرئەوەدەکەن کە هەموومان لەوزیندانەگەورەیە کەپێی دەوترێت 
هەرێمی کوردستان زیندەبەچاڵبکەن ، پێمان دەڵێن نیشتیمان دەبێت سەربەخۆبێت 
بۆئەمەش راپرسی ئەنجام دەدەین بەاڵم مرۆڤەکان دەبێت ببنە کۆیلە ، ئەزانم ئێستا 

 ) یتەوە ماڵەوەو لەسەرئەم گاڵتەجاڕییە دەتنوسیلێروەبویتایە شەودەچو
سەربەخۆیی کوردستان بەندە بەسەربەخۆیی مرۆڤەکان ، لێگەڕێن بامرۆڤەکان 
سەربەخۆبن ئازادبن ، ئازادی ئەوان وسەربەخۆیی ئەوان دەبێتەهەوێنی سەربەخۆیی 

ت ئەگەر دەپرسیت لەوەی کەئێمە تۆمان لەیادکردبێ .( کوردستان نەک پێچەوانەکەی
یان لەیادمابێت !؟ پرسیارێکی ئێجگارقورسە ، هیوادارم ئەمجۆرەپرسیارانە ڕوبەرومان 

زۆرجار هەوڵ ئەدەم لەبیری خۆمی بەرمەوە ،چونکە هەرچۆن وەاڵمی  … نەکەیتەوە
 لەبیریاران کەس کە دەکەم واهەست جار هەندێک …بدەمەوە بەهەڵە وەاڵمی دەدەمەوە 

، دەستگیرکردنی، هەڕەشەلێکردنی یەکێکی بەکوشتنی تەنها لەیادنەمابێت تۆی
ترتۆمان دێتەوە بیر ، هەندێک جاریش بێ ئەوەی کەس داوابکات خەڵک تۆی لەبیر 

ئازیزم لەم حەوت ساڵەی ڕابڕدوو ئەوەندەی ئاگام لێی بێت زۆرحیزب والیەن  .ماوە
ت بکەن ویستیان تۆ بۆخۆیان بەرن ، نوسینەکانت نەیانهێشت بۆالی هیچیان پەلکێش

 خەڵکانێکی ئێستاش …خودا لێت خۆش بێت  . ، تۆ بۆ هەمووان ماویت
 لەڕاستیدا ، بێت خۆش خودالێی دەنوسن بۆت لەیادەکانت زۆرلەخۆشەویستییان

 بۆکەسێکی خودالێخۆشبوون من الی بەمجۆرەبەسەرکردنەوانەدا، دەبم زۆردڵگران
ەپەیامبەری وشەی ب نەک ، کردبێت گەورەی گوناهێکی دا کەلەژیانی گوناهباردەوترێت

ئازادی بوترێت ، تۆ ئەگەر پەیامی ئازدی نوسین وقسەکردن گوناهێک بێت لەسەری 
داوابکەین خودا لێت خۆش بێت ئەی دەبێت گوناه خۆی چی بێت!؟ ، ئەی تۆبڵێت 
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ئەوەڕاستتر نەبوایە کەبڵێین وداوابکەین خودا لەبکوژانت خۆش بێت ، ئەگەر خودا 
 بەلێبوردەیی خۆت بمان بەخشە خۆشەویستیمان قبوڵ بفەرموونلێبوردەیی بێت !؟ 

٢٠١٧,٠٥,٠٥ 
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 !تەنیا ساڵ، لە یادەکان دەگۆڕێت

 

 :شوان حەسەن

لە هەموو واڵتە دیکتاتۆرەکان، مرۆڤە 
ئازادیخوازەکان هەموو جۆرە ئامرازێکى مەدەنى 
و دیموکراتى بەکاردەهێنن، بۆئەوەی دەسەاڵت 

لێبگرێت، یاخود لەپێناو ئەوەی گوێیان 
خەڵکەکە لەو دەسەاڵتە بگەن، سەردەشتیش 
هات بەو چەند نوسینەی) دیارە ئەگەر تیرۆر 
نەکرایە درێژەی دەبوو، چونکە ئەو نوسینانەی 
چەمک و ناوەخنی پڕۆژەیان پێوە دیار بوو( ئەو 

پەرلەمان ئێوە ئەقڵە خێڵەکیەی بەئاگاهێناوە و پێی گوتن: ئێوە هەر خێڵەکین ویاسا و 
دەسەاڵتێک ئەو هەموو سەروەت و سامانی ئەو میلەتە بەهەدەر دەبات و  .ناگۆڕێت

باسی کچەکەی یان “توڕە نابێت، بەاڵم کاتێك ” تۆ دز و گەندەڵیت“کاتێک پێی دەڵێت: 
وەاڵمەکە  +دەزانن بۆ؟  – .”خوشکەکەی دەکەیت، گوللـەیەک بە ناو دەمتەوە دەنێت

 .ەکی خۆیەتی چونکە دزیکردن لەو فەرهەنگەدا شەرم نیەهەڵگری فەرهەنگی خێڵ
سەردەشت عوسمان، بەو چەند وتارەی کە نوسی و بووە هۆی تیرۆرکردنی، هیچی بۆ 
دەسەاڵت و هەروەها بۆ ئەوانەش نەهێشتەوە کە دەیانویست هەڵوێست بەرامبەر ئەو 

انەی دەسەاڵتە وەرگرن، کۆی ئەو بارودۆخەی یەکالکردەوە، جگە لەو ترسنۆک
لە ” خۆ سەردەشت عوسمان ڕۆژنامەنوس نەبوو“بیانوویان ئەوە بوو، دەیانگووت: 

ی ئێمه وهئهن ی تێبگهوهبیریان چوو، سەردەشت مرۆڤێک بوو جگە لە خەونێک )بۆئه
كی داهاتوو، یهوهبۆ نهپڕ لە نەهامەتیەی ئێستایه  م رۆژگارهوامی ئهردهترسێنێت بهده
ئەگەر  (ك خۆمنهكانمه، ختی برا بچوكهان، كاری منیش خۆشبهك مردنی خۆمنه
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مرۆڤ تەنیا لەو حەفت ساڵە بەسەر تیرۆری سەردەشت دەست پێبکات، ئەوە لە الیەک 
ڕووبەڕوی دەسەاڵتێک دەبیتەوە باوەڕی بە هیچ گۆڕان و بەخۆداچوونەوەیەکی نییە، 

ن لە ئامێزی ڕازی بوون خودی خەڵکەکەش تائێستا نەیانتوانیوە ناڕازیبونیەکانیا
بهێننە دەرەوە. ئەو دەسەاڵتە هەموو ڕەوایەکی دۆڕاندوە، کەسیش نازانێ بەچی دەگاو 

 .چۆن کۆتایی دێت؟ بەاڵم زۆربەشمان دڵنییاین کۆتاییەکی چاوەڕوانکراوی هەیە
سەرەتا لەالیەن زۆرێک هەوادارو سێبەرەکانی پارتی گوێبیستی ئەو پرسیارە 

” ن چیە پارتی دەستی لە تیرۆرکردنی سەردەشتدا هەبێت؟بەڵگەتا“دەبوینەوە 
بڕواناکەم دوای حەفت ساڵ، ئەو سیناریۆیە الوازەی پارتی بۆ سەردەشتی هەڵبەست 
هیچى مابێتەوە بۆ باسکردن، لەو کاتەی هەردوو زۆنی سەوزو زەرد مەلەفی یەکتر 

زەردیش بە هەڵدەدەنەوە، زۆنی سەوز ئاماژە بە دۆسیەی سەردەشت دەکات و زۆنی 
دۆسیەی کاوە گەرمیانی! ئەو کۆمەڵە نوسەرەی لە ژێر چەتری ئەو دوو زۆنەش هەمان 
یاریمان بۆ دەکەن، زۆربەی نوسەرانی زۆنی زەرد تەنیا قسە لەسەر کاوە گەرمیانی و 

هەرچەندە خوێندنەوەیەکی تریش  ) لە زۆنەکەیتریش زیاتر ناوى سەردەشت دەبیستین
وەک رێکەوتنێکە لە نێوان دەسەاڵتی هەردوو زۆندا لەو بەر هەیە پێمان دەڵێت: ئەوە 

ڕۆژنامەنوسێک دەکوژرێت لەوالش ڕۆژنامەنوسێک، لەوال مەالیەک، لەوالش 
 .(مەالیەک، ئەوەش ڕاستیەکی روونە هەردووال دەیانەوێت ئەو سیستەمە بپارێزن

بیڵێم ئەوەی بۆ من گرنگ بێت لەبەرامبەر ئەو دۆسیەو گشت دۆسیە بێ وەاڵمەکان 
ئەوەیە؛ پێویستە بەهەموو شێوەیەک کاربکەین بۆ لە کارخستنی کۆی دام و دەزگاکانی 
ئەو دەسەاڵتە و شەرعیەتیان لێ بستێنینەوەو کار بکەین بۆ کۆکردنەوە و پوخت کردنی 
دۆسیەکانمان و باوەڕمان بەوە هەبێت ڕۆژێک دادێت دادگایەکی یەکسانیخوازو پڕ لە 

یاسا بۆ ئەو کۆمەڵگایە دەگەڕێنێتەوە، ئەو دەسەاڵتە متمانە و خاەن سەروەری 
هەمیشە لەوە دەترسێت ئیمە هیوامان هەبێت، بەاڵم ئەگەر بمانەوێت دواڕۆژێکی 

حەفت  .پڕشنگدار بۆ نەوەی داهاتوو دابین بکەین، بێگومان پێویستە هیوامان هەبێت
کرێ ده“ەکەمەوە ساڵ بەر لەئیستا لە وتارێک ئەوەم نوسی و لە ئێستاشدا دووبارەی د

کان زاییهناڕه نگههیوادارم ده وه،ڕێنینهبگه و واڵتهویستیی بۆ ئهجوانی و خۆشه
موو دزی و ههرین ئهی دوای ڕاپهجوانه ڵکهخه ڵهو کۆمه، ئهوهنهڵدهرههسه دووباره

 اویان لێناوهی نیهپاره و بڕهکرد، ئهبوول نهاڵتی کوردیان قهسهی دهو تاوانانه
کانیان ببینین، ژووی ناوهکاتێکی نزیک ئاوه و لهوهنهچاویان دابده نشین بهخانه
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نیازم  وهلێبوردنه به” خۆنەوەدز و تاوانباران لێیده خۆنەوە کهنه و کانیهچیتر ئاو له
کۆتاییدا  له .نگاو بنێینشوێنێک و خاڵێکدا ههبێت له م، دهس بریندار بکهکه نییه

اڵتە بەهۆى دۆسییەکانى دزی و سهئەو ده شت خۆزگهردهسه ڵێم کاکهده
بوون، نەوەکو بە کوشتنى تۆ و تەواوى کوڕو کچە دهکانیان ڕیسوا ڵیهندهگه

دیار وێنەو ی لهوانهئازادیخوازو خێر لە خۆنەدیوەکانى واڵتەکەم. هیوادارم ئه
ک بێت بۆ فایهن، وهیدهده ر زاریان کهسه ک دێتهڵێنێر بهکانت دانیشتوون، ههوشه
تێبینی: پێم خۆشە سەرباری ئەو سیناریۆ  .تیان و گەورەیى ناوى تۆهامهشه

ناشیرینەی پارتی دژ بە سەردەشت و خانەوادەکەی، پێویستە وەک ئەرکێکی مێژوویی 
ییان و خاوەن هەڵوێست رۆڵ و جوامێری خانەوادە جەرگ سووتاوەکەی و خۆڕاگر

 .بەرز رابگیڕێت
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 بمانبوورە سەردەشت 

 

 :محەمەد رەئوف

تیرۆری سەردەشت، ئاساییترین روداوێکە کە 
لە شوێن و کاتێکدا روویداوەو روو دەدات، کە 
دەسەاڵتدارەکانی نە باکیان بە خوێنی 
نەوەکانیان هەیەو نە بە داهاتووی کوردستان 

ئەوەی لە  و نە بە پیرۆزی خاک و نیشتیمان،
مێژووی نیوسەدەی رابردوو تا ئێستا لەسەر 
دەستی ئەم کۆمەڵە دەم و چاوو عەقڵیەتە 
خیڵەکیە روویداوەو بەردەوام روودەدات، 

هەرگیز لەسەر دەستی دووژمنە سەرسەختەکانی کورد رووینەداوە، چی پیرۆزیەک 
ئەمان ماوە ئەمان نەیان کوشتبێت و وێرانیان نەکردبێت، چی موقەدەسێک ماوە 

دەستیان بۆ نەردبێت و نەیان دزی بێ و تااڵنیان نەکردبێت، دەسەاڵتدارانێک کە 
بەردەوام الفی نیشتیمانپەروەری و نەتەوەپەرەوەری لێبدەن و بەالم بەخۆیان و 
بنەماڵەو منداڵیانەوە نەوت بدزن و سامانی واڵت لوش بدەنو مەال و رۆژنامەنوس 

خۆش باوەڕیەکی زۆر گەمژانەیە پێمان وابێت  .تیرۆر بکەن، چیان لێچاوەرێ دەکرێت
لە سایەی ئەم دەسەاڵتدارە مافیایانەدا پشو دەدەین و بەرەو خۆشگوزەرانی و رزگاری 
تەواوەتی دەچین، ئەمەی ئێستا دەسەاڵتداران بەناوی سەربەخۆیی و رزگاریەوە 

وزەج و بانگەشەی دەکەن سەرەتایەکی رەشە بۆ هاواڵتیان، بەو پێیەی هەمان ئەو نم
ساڵی رابردوو، بە شەرعیەتی نێودەوڵەتیەوە  26دەمو چاوە سواوە فەرمانڕەواییەی 

دەکەونە وێزەی خەڵکی وەک چۆن ئێستا لە باشوری سودان روودەدات، ئەو کات 
 .کوتەکیان رەقتر و تیریان تیژتر دەبێت، بەرامبەر بە دەنگی ئازاد و دەنگی دلێر
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اند و نە ئازادی خوازان، بەوەی لەدوای رژانی خوێنی سەردەشت نە دەسەاڵتی راچڵەک
خوێنی سەردەشتەوە، خوێنی چەندانی تریان رژاندووەو کوتەکیان لەسەری دەیان 
چاالک و رۆژنامەنووسدا شکاندووە، واتا کەڵبەی تاوانیان تیژتر بووەو خوێنی 

بەداخەوە خوینی  .سەردەشت هیچ کاریگەری لەسەر ستەمی ستەمکاران درووست نەکرد
سەردەشت، ئازادیخوازانیشی رانەچڵەکاند، ئەوە نیە هەموو مان هەین و نەمردووین 
ئەوەنیە خۆمان داوەتە بەر کەڵبەی دەسەاڵتداران هەرکات تاقەتیان هەبوو بە گوللەک 
سارمان کەنەوەو ئێمەش بیخەم دانیشتووین، ئەوەنیە جەهەنەمیان بۆ هاواڵتیان 

ماوین ردەشت نەیوت ) تا ئەو شوێنەی که خوڵقاندووەو هەموو بێدەنگین، ئەی سە
تەمەنمان کۆتاییهات با هاوڕێکەم خاڵێکم بۆ ئەبێت قسەبکەین، لەو شوێنەش، که 

دابنێت و بێتە سەر دێڕێکی نوی و سەر لەنوی دەستپێبکاتەوە(، هەموومان بێدەنگین 
نە و کۆتاییان بە تەمەنی سەردەشتیش هێناو کەسیشمان نە دێری و نوێمان نوسی و 

لەو شوێنەی سەردەشتیشەوە دەستمان پێکرد، لەدوای خوێنی سەردەشتەوە کاوەو 
وەدات و د. هۆشیار و .. تا هەموومان لەبردەم چەقۆی دەسەاڵتدا مەرئاسا چاوەڕێی 

بۆیە تیرۆری سەردەشتمان کردووە بە روداوێکی ئاسایی وا کە نەک  .تیخی چەقۆین
ۆ گۆڕانکاری بەڵکو خاڵی دەستپێکی هێرشی راینەچڵەکاندین و نەبووە خاڵی سەرەتا ب

دەسەاڵتبوو دژ بە دەنگی ئازاد و دلێر و جیاواز، ئەوان لەدوای خوێنی سەردەشتەوە 
ئیتر سڵ لە هیچ خوێنێک ناکەنەوەو چۆقۆیان تیژتر کردووە، دژ بە سەردەشتیەکان 

نە  و هەمووش بێدەنگین.. بمانبوورە سەردەشت، هەرگیز نە رێچکەی تۆمان گرتووەو
 .جورئەت و نەقەڵەم و نە بوێریت
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 چەند پەرەگرافێک لە رۆمانی هەفتە 

 

 :شوان کەریم

پاش نیوەڕۆی ڕۆژێکی پایز چووم بۆ بینینی 
سەربەستی ڕۆژنامەنووس لەو چاخانەیەی 
هونەرمەند و نووسەرەکان لێی دائەنیشتن. لە 
چاوەڕوانیی ئەودا سەیری ئەو هەموو 

ئەکرد کە لەسەر شاشەکان کەڵەهونەرمەندەم 
باقوبریقیان ئەکرد و لێرە لە بەردەوام قسەی به

 لە …ناو ئەو هەموو دووکەڵەیا هەر دوو ڕستەیەکیان بە جنێوێک دەستی پێ ئەکرد
.. هۆلیۆد.. هاملێت لە گوێت جارجار زارەکاندا غلبوونەوەی و دۆمینە پوولی دەنگی نێو

سەربەست لەگەڵ  .ئەبوو.. کالسیکۆ.. بودجە …خەاڵتی فێستیڤاڵ ..سینەمای جاد
هاوپۆلێکیا بە چاکەتێکی شین و پانتۆڵێکی ڕەش و جانتایەکەوە، وەک ئەوەی لە 

 …دەرگاکەدا دوادێڕی نوکتەیەکیان کردبێت، بە قاقایەکی بەرزەوە خۆیان کرد بە ژوورا
جارێک بە ڕاست و چەپا ساڵوی کرد. ئینجا  چەند و دانیشتن چاخانەکە سووچێکی لە

کە و هەر لەگەڵیا بە زەردەخەنەوە وتی لە دوو پەنچەی بەرز کردەوە بۆ چایچییه
ساڵو کاکە سەربەست، چاوەڕێی  – :من بێ چاوەڕێکردن چووم و وتم .قۆرییە تازەکە

یەکسەر دەفتەرەکەم  .فەرموو برا .بەڕێزت بووم، ببوورە یەک دەقە کاتت ئەگرم
 .نەوە، لە زەرفێکی ڕەشا بۆیم ڕادێرادەرهێنا. هەڵبەت یەکێک لەوانەی نووسیبووم

ئەو وەک ئەوەی سەدان جار  .تکایە ئەمە بخوێنەرەوە. پێویستم بە یارمەتیی تۆیە –
نا.. شیعر نییە..  –شیعرە؟  – :ئەو شتەی بەسەر هاتبێت، بە پێکەنینەوە پرسیی

. تۆیە بە پێویستم بۆیە …شتێکە کە ئەبێت بیخوێنیتەوە. من نازانم چیی لێ بکەم
 کاتە ئەو تا هیوادارم. ئێرە دێمەوە کاتدا و ڕۆژ هەمان لە داهاتوو ەفتەیه
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 باشەکانی مرۆڤە قەدەری بەاڵم ئەرکە، ئەزانم سەربەست، کاکە ببوورە. خوێندبێتتەوە
ئەو لەگەڵ قسەکانما  ..نییە تر شتێکی ماندووبوون و ئەرک لە جگە نیشتمانە ئەم

بڵێت، من دەستی تەوقەم بۆ ڕاکێشا و  سەیری ناو چاوی ئەکردم. پێش ئەوەی هیچ
هەفتەیەک دواتر لە هەمان شوێن یەکمان بینی، بەس  .وتم پارەی چاکانتان گەیشتووە

ئەم جارە جیاوازتر. کە من چووم، ئەو چاوەڕێی ئەکردم. چاخانەکە کەمێک هێمنتر 
 کوڕی باش ئەوەنەت پەلە بوو – :هەستا لە بەرم و بە زەردەخەنەیەکەوە وتی .بوو

کامەرانی؟  – .کامەرانی. ناوم کامەرانییە کاکە سەربەست – .کە نازانم ناویشت چییە
 -بە پێکەنینەوە بەردەوام بوتۆی ئەوەی هەموومان بۆی ئەگەڕێین و نایدۆزینەوە؟ 

 …چۆنە …هەڵبەت گرفتەکە ئەوەیە ئێمە بۆ شتێک ئەگەڕێین کە نازانین چییە
م قسە و پێکەنینەوە دوو پەنجەی بۆ هەر بەدە .ئەستەمە واش شتی دۆزینەوەی

پێش ئەوەی قسە بکەین، کاک کامەرانی من دوو پرسیارم  – .کە بەرز کردەوەچایچییه
تی؟ دووەم، بۆچی بۆ منت هێنا؟ یەکەم، ئەم دەفتەرە کێ نووسیویه – .بەڵێ – .هەیە

، چیرۆکەکەم بۆ گێڕایەوە و باسی نووسینەکانیم کرد. من ئەگەر بەهرەیەکم هەبێت
 لە ئەوانەی …ئەوەیە نووسەرەکانی دڵ ئەناسمەوە.. من ناوم ناون نووسەرەکانی دڵ

 هەموان دڵی قسەی ڕێک.. درۆ بێ قازانج، بۆ گەڕان بێ ترس، بێ ئەنووسن، دڵەوە
 لەو بوو یەکێک بێت، خۆشتر شەوێکی هەموو لە ئەمشەوی سەربەست. ئەکەن

ئەوەی بۆت هێنام  – .کەوتە قسەکردنوسەرانە. دوای قسەکانم بە زەردەخەنەیەکەوە نو
گرنگە.. مێژووە کامەرانی، مێژووە. ئەزانی من دەمێکە وتوومە کێشەی ئەم میلەتە 
ئەوە نییە حیزبی خراپ و سیاسیی بێشەرەف و قەڵەمبەدەستی درۆزنی زۆرە. نا، 

دادگاکانی ئێمە شوێنێک نین بۆ دادپەروەری.  .کێشەی ئێمە نەبوونی دادگایەکی خاوێنە
یاتر چەند بینایەکن بۆ ورگهێشتنەوە. سوێندت بۆ ئەخۆم نەزانترین عەریزەنووسی ز

بەردەرگاکانیان لەو دادوەرە بۆینباخ لەملە حیزبییانە زیاتر دڵی بەو واڵتە 
سەیر کە، چین و پیشەیەک نەماوە لەم ئەسووتێت، زیاتر لە دادپەروەری تێئەگات.

م. ئەوەی ئەو هەموو ساڵە بێدەنگە، کاولبووەیا ڕۆژێک ناڕازی نەیەنە سەر شەقا
دادگایە کە ئەبوو یەکەم کەس بن بڵێن شکۆمان بۆ بگێڕنەوە. گەر ئەوە ڕوو بات، ئیتر 

بۆیە ئەو  .هیچ لەوە ئاسانتر نییە دز و براکوژەکان یەک لە دوای یەک ڕاپێچ بکرێن
کە هەر دەفتەرە زۆر گرنگە، چونکە بەشێک لە مێژووی ئەم دەزگایە ئەگێڕێتەوە. چون
 .وامنلە سەرەتاوە کوڕێکی بەوەفا و سەگێکی دڕی حیزب بووە، هەر واش بەرده
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کامەرانی گیان، لە ئێستایا من کەمێک کێشەی ترم هەیە. دڵنیام چاودێرییش ئەکرێم. 
چەند تەلەفون و هەڕەشەیەکم بۆ هاتووە کە من حسابێکی زۆریان بۆ ناکەم. بەاڵم 

م. دوو هەفتەیەک کاتم بەرێ، بەڵێن بێت هەموو گرنگە کەس لەگەڵ خۆم تووش نەکە
میدیاکان سەرقاڵی ئەو دەفتەرە ئەکەین. لەوانەیە هەوڵێک بێت و هیچی تر، بەاڵم 
گرنگە ئەو دەفتەرە چاپ بکرێت و زۆرترین کەس بیخوێنێتەوە. دوای دوو هەفتەی تر 

 …ست ببینمەوەئەوە دواجار بوو سەربە .لێرە یەک ئەبینینەوە و یەکەم هەنگاو ئەنێین
 .یا فڕێ دوورتر شارێکی لە تەرمەکەیان و فڕانیان زانکۆدا ناو لە ڕۆژێک چەند دوای

دیسان بێدەنگ بوو، دیسان سەری خستە نێوان دەستەکانیەوە و  لە دوای ئەو دێڕەوه
 – :وتم بە لەرینەوەی گیانیا دیار بوو بە کوڵ ئەگریا. من بە شێوەیەک لە گاڵتەوه

چارەنووسمان چی ئەبێت؟ هەر تەرمەکەمان فڕێ ئەیەن، ئەوە ئەگەر ئێ ئێمە 
 .تەرمێکمان بمێنێت
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 ن:حەتەمین ساڵرۆژی رێزگرتنەندەل

  لە شەهیدی ئازادی سەردەشت عوسمان 
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ردەشت عوسمان لە لندنی بەوێنە:حەوتەمین ساڵرۆژی تیرۆری شەهیدی قەڵەم سە
 بەریتانیاپایتەختی 
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 !لە پەیامەکانی سەردەشت عوسماندا” باوک“باسی 

 

 :گۆنا سەعید

لە پەیامەکانی سەردەشت ” باوک“باسی 
من عاشقى كچەكەى “لە وتاری ..” عوسماندا 

، سەردەشت هوشیاریەکی ” مەسعود بارزانیم
بەرفراوانی چینایەتی دێنێتە ئاراوە لە رێگەی 
نیشاندانی قڵشتی چینایەتی لە نێوان سەرۆک 

بنەماڵەکەی لە الیەک وە خێزانەکەی خۆی و 
لە الیەکی دی ، ئەو باس لە خیزانێکی هەژار و کەم دەسەاڵت لەگەڵ خێزانیکی 

کاتێک لەم وتارە کورتەدا  … دەوڵەمەند و سەرمایەدار و خاوەن دەسەالت دەکات
سەردەشت باس لە خۆی و باوک و براو خوشکەکەی و دایکی دەکات ، باس لە هەژاری 
و بێ کاری و نەخۆشی و نەبوونی هەموویان دەکات . بەم جۆرە خێزانەکەی خۆی 
دەکاتە نمونەی خێزانێکی کرێکار و نەدار و هەژاری کوردستان . .. کاتێک باس لە 

باوكە بەدبەختەكەى پێشمەرگەى ئەیلولیشم كە تاوەكوو ” یت : باوکی دەکات و دەڵ
ئێستا پارتى خزمەتى پێشمەرگایەتى بۆ قەبوڵ ناكات بە بیانووى ئەوەى كە ئێستا 

بەم جۆرە گلەیی و کێشەی سەدان و هەزاران باوکی پیشمەرگەکان و ” .. پارتى نییە..
 زەحمەتکیشە پیاوە ولە باس …خەباتگێرە کۆنەکانی وەک باوکی من و تۆ دەکات 

و دەربەدەری و راکە  پیشمەرگایەتی لە تەمەنیان ساڵی چەندەها کە دەکات بەتەمەنانە
راکی دوای کوڕە پێشمەرگەکانیان کردە قوربانی ، ئەم جۆرە لە ئینسان کە لەم 
سەردەمی دەسەاڵتی کوردیەدا بەشیان دڵشکان و و وەالخستن و و ئیهمال کردن بووە 

بۆ دەیان سال بە ئومیدی بوونی دەسەاڵتی کوردی قوربانیان دا.  ، لە دوای ئەوەی
مسۆگەر نەکردنی ژیانی ئەم کەسانە ، حساب نەکردن بۆ ماندووییی و ئومید و 
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ئاواتەکانیان ، نەبوونی ماف و بیمە ی تێر و تەسەل بۆ زەمانەتی ژیانیان، هەمووی 
 .”باوک“باسی  پێکەوە وێنای یەک توێژی بەرفراوانی کۆمەڵگەیە لە ریگەی
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 سەردەشت عوسمان وەک بەڵێن، 

 وەک ئەرک، وەک بەرپرسیارێتی

 

 :مەریوان ووریا قانع

حەوت ساڵ لەمەوبەر کە ماشێنە گەورەکەی 
تاوانکردن لە دونیای دوای ڕاپەڕیندا 
سەردەشت عوسمانیان شەهید کرد من بە 

لە  سەفەر بۆ کوردستان گەڕابوومەوە و
سلێمانی بووم. دوانیوەڕۆ بوو کاتێک سەرم 
لە ڕۆژنامەی ئاوێنە دا، کاک ئاسۆس هەردیم 
لە ژوورەکەی خۆیدا دۆزییەوە، تەواو پەست 

و بێئۆقرە بوو. کە لێم پرسی بۆ وا توڕە و خەمبار دیارە؟ لە وەاڵمدا ووتی ئەو کوڕە 
تەرمەکەی بە کوژراوی گەنجەی لە هەولێر چەند ڕۆژێک لەمەوبەر فڕاندبوویان ئەمڕۆ 

دۆزراوەتەوە. من ئەو کاتە سەردەشت عوسمانم نەدەناسی، کاک ئاسۆس هەردی بۆ 
یەکەمین جار بەسەرهاتەکەی ئەوی بۆ گێڕامەوە. وەک زۆرێک لە گەنجانی دونیای 
دوای ڕاپەڕین، بەتایبەتی ئەو گەنجانەی کە سەر بە خێزانە هەژارەکان و سەر بەو 

ە دوورن لە هەڵقە سەرەکیی و داخراوەکانی دەسەاڵتەوە، ژینگە کۆمەاڵیەتییەن ک
سەردەشت عوسمان، بڕێک لە نائومێدیی و دەریایەک لە دڵشکانی گەورەی بە کۆڵەوە 
بوو. بەشێک بوو لە نەوەیەک لەوە ئاگاداربوون کە شوێنیان لەنێوان نەخشە سیاسیی 

وە، نەخشەیەک کە پڕ و کۆمەاڵیەتییە بااڵدەستەکانی دونیای دوای ڕاپەڕیندا نابێتە
کراوە لە لەشکرێک لە ئەمیر و ئەمیرەی خێزانە حوکمڕان و دەسەاڵتدارەکانی 

 .کوردستان
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سەردەشت عوسمان تا سپێدەی شەهیدکردنەکەی گەنجکێی خوێندەواری نەناسراوی 
ناو نیشتیمانی ئێمە بوو، خەونی بوون بە نووسەر و خواستی بەشداریکردن لە ژیانی 

یدا، لە سەردا بوو. شەهیدبوونەکەی کۆتایی بەم خەونانە و بە زۆر گشتیی کۆمەڵگاکە
خەونی بچووک و گەوەتری ئەو کوڕە هێنا، بەاڵم هاوکات کردیی بە بەیەکێک لە ناوە 
هەرە دیارەکانی مێژووی دوای ڕاپەڕینی کۆمەڵگای ئێمە. ئێستا وێنەکەی سەردەشت 

ناشیرینیەکان و ڕەهەندە  ئایکۆنێکی رەمزیی گەورەیە هێما بۆ سەرجەمی دیاردە
قێزەوانەکانی ئەو دونیایە دەکات کە دەسەاڵتداران لە چارەکەسەدەی ڕابردوودا و 
لەڕێگای ئەنجامدانی سەدەها تاوانی گەورەوە لە کوردستاندا دروستیانکردوە. 
وێنەکەی سەردەشت عوسمان ئەمڕۆکە بووە بە ڕووبەرێکی سیمبۆڵی کە تەماح و تاوان 

بێسنوورەکانی دەسەاڵتدارانی کوردستان، لە گشێتی خۆیدا، و بەدرەوشتییە 
بەرجەستدەکات. ئەوەندە بەسەر سەیری یەکێک لە وێنەکانی ئەم گەنجە شەهیدە 
بکەیت بۆئەوەی لەوە تێبگەیت چ کابوسێک لەو واڵتەدا حوکمڕانە لە مێژووشدا 

سەردەمە،  هەروابووە، هەندێک سەردەم هەیە وێنەیەک تیایدا دەبێت بە شوناسی ئەو
لە نووسین و شیعر و ئەدەبیات و هونەر و مۆسیقا زیاتر شوناسی ئەو ڕۆژگارەمان 
نیشانئەدات، لەیەک نیگادا هێما بۆ دیوە بینراو و دیوە نەبینراوەکانی ئەو ڕۆژگارە 
دەکات، لە خەندەیەکدا مەترسیی و هەڕەشە و تاوان و خراپەکارییەکانی ئەو مێژوومان 

کی پێچەوانەشدا، هەر بوونی وێنەکە خۆی، ڕۆحیەتی نیشانئەدات. بەدیوێ
تەسلیمنەبوون و بڕوا بە تواناکانی مرۆڤ و خواستی بەرگیرکردنێکی ئەخالقیی و 
سیاسیی بەرجەسدەتەکات، کە ئەمانەش وەک وزەیەکی نهێنی بەناو مێژوودا 
تێدەپەڕن و هێڵێکی گەش لە ئومێد بە بەرچاومانەوە دەکێشێن. سەردەشت عوسمان 

رجەستەکەری ئەو وێنەیەیە، ئەمڕۆ ئەو کوڕە ئەو ئایکۆنەیە کە بە مەرگی خۆی بە
هەموو ئەو بەرپرسیاریەتییانەی مرۆڤ لەدوای بینینی تاوانە گەورەکانەوە دەکەێتە 
سەرشانی، خستۆە سەرشانمان. حیکایەتی سەردەشت تەنها حیکایەتێکی خەمبار 

وستبوونی مرۆڤی ئەخالقیی و مرۆڤی نییە، بەڵکو گۆڕاوە بۆ وزەیەکی بەردەوام بۆ در
بەرپرسیار. سەردەشت عوسمان هەموومان دەخاتە بەردەمی پرسیارکردن لە 
مرۆڤبوونی خۆمان، ناچارماندەکات بیر لە خۆمان وەک بوونەوەرێکی بەرپرسیار و 
وەک مرۆڤێکی ئەخالقی بکەیەنەوە، یان ئەوەتا شتێک لە ڕۆحی ئەو لەناو مرۆڤبوونی 

 .ین، یان ئەوەتا وەک بیمارێک بەناو ساڵەکاندا تێدەپەڕینخۆماندا دەچێن
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یەکێک لە خاڵە هەرە پڕئومێدەکانی کۆمەڵگای ئێمە لەمڕۆدا ئەوەیە کە کۆمەڵگایەکە 
وزەی بەرهەمهێنانی کەسانی وەک سەردەشت عوسمانی تێدابووە و تێدایە. سەردەشت 

یکردن و بۆ هەڵسوکەوتی لەم ساڵە تاریکانەدا وەک وزەیەکی مێژوویی گەورە بۆ بەرگر
بەرپرسیار و بۆ کردەی ئەخالقییانەی مرۆڤ لەناو مێژوودا ئامادەیە، سەردەشت 

 .بەڵێنێکە بە دونیایەکی تر و جیاواز
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 ئەڵمانیا:کوردێک بەتەنها یادی سەردەشت عوسمان دەکاتەوە

 

 لە یاد ناچیت کوڕە بوێر و ئازادیخوازەکەی قەاڵی هەولێرەکەم

سەردەشت گیان .. دوای تەواوبوونی کار ..لەم تاراوگەیەی ئاڵمانیاوە گڵکۆیەکم لە 
لە  . ناوت بە لم دروست کرد و حەوت خوولەک بە دیارتەوە دانیشتم و ماتەمم گرت

 …یاد ناچیت کوڕە بوێر و ئازادیخوازەکەی قەاڵی هەولێرەکەم . لە هەر کوێ بین 
 سەردەشتەوە ناوی دیار بە دوورەوە دووری لەم منیش ئەمڕۆ ، ئەنووسین هەر ناوت

ولێر بە گەورەیی و ڕۆشنیی هە قەاڵی لەسەر ناوت دێت ڕۆژێک ، دانیشتووم
بدرەوشێتەوە . دێڕەکانت بەردەوامن . ئارام ئارام بنوو گەنجە جوانەکەی هەولێر و 

 . کوردستانەکەم

 هانۆڤەر. … ئاڵمانیا…یاسنا 
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 لە یادی سەردەشت عوسماندا 

 

 :دکتۆر ڕێبوار فەتاح

تەنیا شتێك کە بتوانم بێ دوودڵی، لە یادی 
ی جوانەمەرگدا بیڵێم، ئەوەیە کە -سەردەشت

لەنێو گەلی زیندوودا، شەهیدکرنی گەنجێك و 
بەو شێوازە هەرگیزای هەرگیزای بەسەر 
دەسەاڵتدا تێپەڕ نە دەبوو. هەڵبەت گەلی 
کوردستان گەلێکە گەر نەشمردبێ، لە پرخەی 

ایە، لە ترسدا تۆقیووە؛ ترسێك کە ڕژێمی خەود
سەدام حسێن بناغەی دانا و پارتی و یەکیتی 

بینایان لەسەر کرد بۆ بەردەوامبوونی دەسەاڵتی ناڕەوا و گەندەڵیان، بۆ درۆکردن، 
یەکێك لە  .بۆ دزین، بۆ خۆفرۆشتن و گەلفرۆشتن، بۆ ئافرەتبازی و ناوگەڵپەرستن

’. ڕۆشنبیرەکانێتی‘، خۆفرۆشتن و خۆڕسواکردنی نیشانە سەرەکیاکانی گەلی مردوو
گەر ڕۆژنامەنووسان، نووسەران، میدیاکاران، ئەکتەران و تد دەستلەسەرسنگ لەبەر 
دەرکی بەرپرسێکی گەندەڵی پارتی و یەکێتیدا بووەستن بۆ پاداشت، دەرماڵە و پایە، 

وا کراوە کە  هەموو تێرۆرێكی پارتی و یەکێتی .ئەو گەلە وا زوو لە خەو هەڵناستێت
هەموو گەلی کوردستان بزانن کاری ئەوانە، چونکە کوشتنی سەردەشت و 
سەردەشتەکانی دیکە، تەنیا بۆ لەناوبردنی تاقە کەسێك نیە؛ هەرگیز، بەڵکو بۆ 

-لەناوبردنی دەنگی ئازادیخوازە و بۆ دامەزراندنی کۆمەڵێکی دەستەمۆ و بەرزانی
 .تاڵەبانی پەرستە

 2017مەی  05لەندەن، 
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 نامەیەک بۆ سەردەشت 

 

 اسماعیل ابراهیم:

ئیالهی ئەم نامەیەم بگەیێنە بە شەهید )سەردەشت(ی جوانە مەرگ سالو هاورێم 
ەشت سەیر نەبێ بە التەوە کە دەیخوێنیتەوە وام بؤ نوسیوی! سەرؤ دوای شەهید دسەر

چێژ کردنت هیچ شتێک نەگؤراوە تەنانەت خەزورە جاهیلەکەت هێشتا وا لە لوتکەی 
دلنیام حەزت ئەکرد خوێنت ببوایە بە مەشخەلی  !وەرگرتنیەتی لە کورسی دەسەالت

ئازادی بۆ سەربەخۆبونمان لەدەستی ئەم دوو بنەمالە دیکتاتۆرە بەالم بە داخەوە، 
عیلم و -بەلکو دوای شەهیدکردنت زیاتروزیاتر بونە دوژمنی قەلەم وقەلەم بەدەستان

حەفتاو دوو سەعاتت پێ رابگەیێنم بەرلە سەرؤ حەزەکەم هەوالی  .مەعریفەت
یادکردنەوەی رفاندنت و تیرۆرکردنت، سەیرە هاورێ خەزورەکەت و کورە جاهیلەکەی 
بە مردوییش لێت تۆقیون! بەر لەوەی یادت بکەینەوە هەمیسان سیناریؤ و پیالنی 
سەیریان دارێشت بۆ لە بیرکردنت و یاد نەکردنەوەت، بەالم خەیالیان خاوە ئێستا 

 Don’t))لۆگۆی ئەکاونتەکانی فایس بوک یەک پارچەیە لە وینەی تۆ و نوسراوە
forget Serdesht)) شەهید _ :سیناریؤ و پیالنەکانیان بؤ لە بیرچونەوەی یادی تؤ

ماموستا ووشیار کە بە پیالنی کورە خەزورە جاهیلەکەت شەهید کرا چونکە حق بێژبوو 
، لەم حەفتاو دوو سەعاتەی رابردو دوو وەباسی تؤی کردبو لەسەر مینبەری مزگەوت

لەو سەگانەی پاراستن و بارزانی ئەمری ئیعدامیان بۆ دەرچوە کە گوایە دەستییان 
هەر لەو کاتژمێرانەی رابردوودا کە سێک _ .هەبوە لە تیرۆرکردنی ماموستا ووشیار

 بەناوی مال علی کەلەک دەستگیرکرا کە بە پیاوی لەبیرچونەوەی قەیرانەکان ناوی
شەوی _ .دەبم و میللەتی باش مەشغول کردوە شان بە شانی فرهاد پیربالی فشەکەر

رابردوش رۆژنامەنوس ابراهیم عباس دەستگیرکرا، کە لە ئێستادا خەریکی 
کورە هەرزە فکرە جاهیلەکەی خەزورت _ .ریسواکردنی بنەمالەی تیرۆرستی بارزانیە
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ترا کە کۆمەلێک کۆیلەو دەماغ بەر لە یادی رفاندن و تیرۆرکردنت کۆرێکی بۆ بەس
سستەکان بەژداربون، جگە لە درۆ و فشەکردن چیترم لێ ی نەبیست، کۆرەکە لە ژیر 
ناونیشانی راگەیاندنی ریفراندۆم بوو لە کوردستان بە الم لە حقیقەتدا بۆ لە 

بیرم کەوتەوە هاورێ گیان لەم ماوەیەش سەگێکی پاراستن  .بیرچونەوەی یادی تؤبو
کردم و داوای وێنەی لێکردم نامەی نوسیبو بۆم دەلێ ) گەر پیاوی بە هەرەشەی لێ

وینەی خۆت شت بالو دەکەیەوە( منیش وەالمەکەم بەوم شێوەیە دایەوە بۆم نوسی 
)سەگە کۆیلە دەتانەوێ وەک زاوا نازدارە عاقلەکەی مسعودی سەرۆکە جاهیلەکەتان 

رۆکتان کوێربکا بە تیرۆرم بکەن! بەالم ئەورۆژەش دێ کە وێنەکەم چاوی سە
بالوبونەوەی وەک ئێستا بە بیستن و بینینی شەهید سەردەشت کوێر ئەبن و سەرشؤر 

 (! ئەبن

 

 ٢٠١٧-٠٥-٠٥هاورێ و هاوپیشەت اسماعیل ابراهیم 
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 هەولێر:مەڕاسیمی حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان 
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ئازادیخواز و رۆژنامەوانێکی ئازادە و کەیسی سەردەشت هی هەموو 
 بەکراوەیی دەمێنێتەوە

 

 هەڵگور سەمەد:

بەداخەوە ئەو دەسەاڵتەی سەردەشت 
بەبەرچاوییەوە رفێندرا و تیرۆر کرا، هێشتا 
وەکو خۆی ماوە و لەسەر پێیە! وەك سەردەشت 

ئەو دەسەاڵتە باکی بە مردنی » نووسی 
 « نەوەکانی خۆی نییە

مردنی نەوەکانی نییە، بەڵکو نەك هەر باکی بە 
خۆی ئەو نەوانە دەکوژێ کە ئازادن و 

  .بیردەکەنەوە

ئەمن پێم وایە تا ئەو دەسەاڵتە بەو شێوەیەی ئێستا بمینێتەوە، ئومێدێک بۆ 
ئازادییەکی تەواو و بێ قەید و بەند و سنوردارکراو نییە، یان ئازادییەک کە 

 .ئازادیخوازان هیوای بۆ دەخوازن

دەشت عوسمان، سۆران مامە حەمە، کاوە گەرمیانی و وەدات حسێن و کەیسی سەر
هەموو ئەو رۆژنامەوان و نووسەرانەی دیکە کە لەالیەن چەند چەکدارێکی بێناونیشانی 
حیزبگەل و حکومەتێکی ناونیشانداردا تیرۆر کران، تەنیا کەیسی کەسێک و 

دێکی ئازادیخوازن، بنەماڵەیەک و چەند کەسێک نییە، ئەو کەیسانە هی هەموو کور
هی هەموو رۆژنامەوانە ئازادەکانن، هی هەموو جەماوەری کوردستانن بە جیاوازی 
ئاین و بیروڕا و ئیتنیک و ئینتیمای حیزبیانەوە. بۆیە ئێمە بەردەوام باسی دەکەین، 
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کاری لەسەر دەکەین، سااڵنە یادی دەکەینەوە. لەبەرئەوەشە کە ئەو کەیسانە بە 
 .ە، لە رووی یاسایی و لە میدیاکان و الی خەڵکی کوردستانکراوەیی دەمێننەو

چونکە رۆژنامەوان نوێنەری خەڵکە، کوشتنی رۆژنامەوان واتە کوشتنی ئیرادەی 
خەڵك. واتە تاریک کردنی ئاسۆکانی گەلێك و گەڕانەوە بۆ سەدە تاریکەکانی مێژوو، 

 .نرانئەوکاتانەی کە نووسەران لەسەر بیرکردنەوە دەکوژران و دەسوتێ

 ١٩٩١لە کاتی تیرۆرکردنی رەئوف ئاکرەیی لە دهۆک لە تەنیا دوو ساڵ دوای راپەڕینی 
و دواتریش کوشتنی بەکر عەلی لە سلێمانی، ئاماژەی ترسناک دەرکەوت کە کۆمەڵگەی 

 ئەوکات کوردی لەالیەن ئەو حیزبانەوە بەرەو ئاقارێکی مەترسیداردا دەبرێت. 
ەکاندا و چ لە میدیاکاندا هاواریان کرد و نووسییان، ە خۆپێشاندانل چ ئازادیخوازان

بەاڵم گوێیان لێ نەگیرا. دەرئەنجامی ئەو گوێنەگرتنەش هاتنەکای شەڕی ناوخۆ و 
کوژرانی هەزاران رۆڵەی ئەم گەلە بوو، پاشانیش کوشتنی رۆژنامەوانان و نووسەران، 

کاریگەری هەبوو ئەمانە نەك هەر لە ناوخۆی کوردستان، بەڵکو زۆرتر لە دەرەوە 
لەسەر ناشیرینکردنی ئابڕووی هەرێمی کوردستان کە خەریک بوو پشتیوانییەکی 
نێوەدەوڵەتی باش بەدەست بهێنێت. تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان هەموو 
بانگەشەکانی دەسەاڵتی کوردی و حیزبەدەسەالتدارەکانی بۆ ئازادی سفر کردەوە و 

ئەوانێک کە  .ان ناتوانن باسی ئازادی بکەنرووی راستەقینەیانی هەڵماڵی. چیتر ئەو
لەسەر وشە رۆژنامەوان تیرۆر دەکەن. ئەوانێک کە سەدان باندی مافیایان لەناو 

 .خۆیان حەشارداوە و هەرکاتێ بیانەوێ دژ بە ئازادیخوازان بەکاریان دەهێنن

گومانم هەیە کە لەژێر دەستی ئەو دەسەاڵتەی ئێستای کوردستان بکوژانی سەردەشت 
دۆزرێنەوە و سزا بدرێن، بەاڵم ئەوەی گومانم لێی نییە ئەوەیە کە چارەنووسی هیچ ب

 .دەسەاڵتێک باش نابێ کە دژی ئازادی بێت

 

5-5/2017 
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 هۆنراوە 

 

 پەیکار عوسمان:

 

 

 بە کاری بۆو نا، ناو بۆ

 درەنگ یا زوو

 ڕێگام دێتەوە سەر هەنگاوی

 تۆ

 درەنگ یا زوو هەڵی ئەگرم

 سەری خۆم و

 تاتۆی غەدرو

 جێ پێ ی

 تۆ

 درەنگ یان زوو ئەیدەم

 باجی عیشق و کرێ ی وشەو
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 نرخی پرسیار

 بە خەزووری

 ناو دەقە شومەکەی

 تۆ

 درەنگ یان زوو لە دەرگام ئەدا فیشەکێك،

 منیش کە دەستم گیراوە بە مەمکی سەرۆکزادەیەك،

 بەدەم لێ ی ئەکەمەوە

 وەكو تۆ

 ی تۆ،درەنگ یا زوو ڕێگام دێتەوە سەر هەنگاو

 من ئێستا كه عاشقی هەمان کچم

 بۆ نەوەستای هاو دڵ و هاوسەفەر بین

 هاوخەم و هاوقەدەر بین

 منو تۆ
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مەڕاسیمی حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان و ڕۆژی 
 ئازادی لە شاری یۆتۆبۆری
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 با بە درێژایی ساڵ یادی سەردەشت بکەینەوە

 

 بنار مستەفا:

لە سەرەتای ئایار و ساڵڕۆژی  زۆر جار 
تیرۆری سەردەشت عوسماندا، یادی بەرز 
ڕادەگیرێت. بابەتی نەبوونی ئازادی سیاسی و 
ڕادەربڕین لە کوردستان و ناسەربەخۆیی 
دادگاکان باسیان لێوە دەکرێت. ئەمە کارێکی 
گرنگە و دەبێت بکرێت، بەاڵم کەیسی تیرۆری 

 .سەردەشت بە تەنها ئەمە نییە

عوسمان لە نووسینەکانیدا پەنجەی خستە سەر چەند الیەنی گرنگی  سەردەشت
کۆمەڵگەی کورستان، لە نا یەکسانەوە، تا گەندەڵی و مامەڵەی دەسەاڵتداران و 
دەزگاکان. لە نووسینەکانیدا سەردەشت ئاماژەی بەوە دابوو، کە چۆن لە سایەی 

هامەتی گەندەڵییەکی بێ سنوورەوە، دەرفەتی دەرچوون لە هەژاری و نە
نزیکبوونەوەیە لە دەسەاڵتدارانی کوردستان، کە ژیانی شاهانەیان بۆ خۆیان دابین 
کردووە. سەردەشت باسی لەوە کرد، کە چەندە دەزگا ئەمنییەکان بێ باکن لە بەرانبەر 
سەالمەتی هاواڵتیان و کاری سەرەکیان پاراستنی دەسەاڵتدارانە. هەروەها سەردەشت 

، کە دەسەاڵتداران چەندە دوورن لە دانیشتوانان و ئاماژەی بەو ڕاستییە دا
ئەمانە و زۆر ڕاستی تر، کە لە نووسینەکانی سەردەشت  .خواستەکانیان دژ بە یەکە

 .عوسماندا دەبینرێن

تیرۆری سەردەست عوسمان بە جیا لە ئاماژە بەوەی کە لە کوردستاندا ئازادی 
هێرش و هەڕەشەیە بۆ سەر ئەو  ڕادەربڕین و دادگای سەربەخۆ بوونیان نییە، هاوکات
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دەنگانەی دەیانەوێت ڕووبەڕووی ئەم بارودۆخە ببنەوە و ئازادی و یەکسانیان 
خستۆتە دەستوورکاریانەوە. هەوڵێکە بۆ کپکردنی دەنگی ناڕازی و دەست بەرزکردنەوە 
و چۆکدادان لە بەرانبەر دەسەاڵتداراندا، تا هەوڵ بۆ باشترکردنی ژیانیان و کۆمەڵگا 

 .ەننەد

بۆیە کاتێک باس لە کەیسی سەردەشت دەکەین، بە جیا لە ئازادی دەربڕین، هاوکات 
دەبێت باس لە نایەکسانی کۆمەڵگا و چۆنێتی ڕووبەڕووبوونەوەشی بکەین. بۆیە با 
بە تەنها لە ڕۆژی تیرۆرەکەیدا یادی سەردەشت نەکەینەوە، بەڵکو بە درێژایی ساڵ 

 !یادی سەردەشت عوسمان بەرز ڕاگرین

 

7.5.2017 
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 ئەو عاشقی کچەکەی بارزانی نەبوو

 

 تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان: دیدێکی فرۆیدیانە

 :بڕوا عەالدین

پرۆتێستۆکردن کارێکی گرنگە وەک یەکەم 
کاردانەوەی گەرماوگەرم بۆ قەیرانێک، تیرۆر یان 
سکانداڵێک. پرۆتێستۆ و ناڕەزایی دەربڕین )لە 

کۆلەکتیڤەکەیدا کە دەبێتە هەرا فۆرمە قەرەباڵغ و 
و بۆڵەبۆڵ بە دەنگی بەرز( چاالکیەکی بەرفراوانی 
سەرشەقامیە بە مەبەستی وروژاندنی گرفتێک تا 
نەهێڵین ببێت بە ژێر خۆڵ و لێوەوە، لێ بەشێکی 
زۆر بچووکی پرۆسەیەکی گرنگترە کە بریتیە لە 
ڕەخنەکردنی ئەو دەسەاڵتەی بەو تیرۆر و 

 .ە، یان لە تۆڕی ئەو سکانداڵەوە ئااڵوەتۆقاندنە هەستاو

بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نیە کە جەوهەرە نائاگا و دەروونیەکەی پرۆتێسۆکردن و 
نیشاندانی ناڕەزایییش فەرامۆشبکەین کە پتر وابەستەی شەرمە، شەرم لە نیگای ئەو 

ە )قۆچی قوربانی/کوژراو( ەی دوای مەرگیشی هەر چاوی لەسەرمانە و هەستدەکەین ل
گۆڕەکەیشیدا چاوەڕوانە لەسەری بێینە دەنگ و نەهێڵین خوێنی هەروا بە هەدەر و 
خۆڕایی بڕوات. شەرم زادەی ئەو چرکەساتەیە کە ئەوی تر لێمان دەڕوانێت )ڕوانین 
بە مانا سارتەریەکەی نیگا(، کە لێمان مۆڕدەبێتەوە، بە مردوویش، وەک سوبێکتێکی 

ساردەوەبوو، هەر چاوی -ی سڕ و لەشفەنابوو و پاش بوونی بە ئۆبجێکتێک
 .لەسەرمانەوە و چاوەڕوانی کردەیەکە لێمان
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مردووەکان بە مردوویی، کوژراوەکان بە خوێن و جەستەی لەتوپەتکراویانەوە )بە 
تایبەتی لە دۆخی سەردەشتدا( ئۆبجێکتگەلێکن بەهێزتر لەوەی کە لە ژیاندا بوون و 

زیندوو، ئێمەی لەژیاندا ماوە، دەکەنەوە بە هەناسەیان دەدا، بە ڕادەیەک کە ئێمەی 
کوشتە و مردەی خۆیان، بە بابەتی چاوەڕوانیەکانیان لەوەی کە داخۆ دەتوانین بە 
کردەوەکانمان هەنگاوێک زیاتر بنێین و شەرم و بێئابڕوویمان لە مەرگی ئەوان، 

 بگۆڕین بە شانازی؟

دان، تا لەو دۆخی دوای پرۆتیستۆ، ئیمزاکۆکردنەوە، ناوڕیزکردن و خۆپیشان
شەرمەزاریە سایکۆلۆژیە بەرامبەر بە نیگای سوبێکتی مردە و کوژراو دەربچین، تا 
بیسەلمێنین کە نیگای دەکەین و لە قوڕولیتەی گۆڕەکەیداین و هەستی پێدەکەین و 
دەیبینین، یا النیکەم تا بڵیین نابێت ئەم خوێنە جارێکی تر بڕژێتەوە، بایەخدارترین 

ین پشکنینی چەشن و تایبەتمەندێتیەکانی ئەو دەسەاڵت و مێنتاڵتیە و کارێک کە بیکە
گرێ دەروونیەکانیین کە وا دەکەن زۆر بە سانایی ئەو بکوژن، بەبێ ئەوەی 
دەرەنجامەکەیان بۆ گرنگ بێت. بە مانایەکی تر، دەبێت مەرگی سەردەشت ئەنگێزەیەک 

ئەو  بێت بۆ زیاتر ڕۆچوون بە وردەکاریەکانی سیاسەت و فۆرمی
)پارت/مێنتاڵتی،/ئایدیۆلۆژیا/بنەماڵە(یەدا کە تیرۆری کرد، نەک بەتەنها 

 .دا بیرمانبکەوێتەوە ٥پرۆتیستۆیەک بێت هەموو ساڵێک لە مانگی 

هەموو ئەو نووسین و گوتارانەی ڕەوایەتی بە مەرگ و تیرۆرکردنی سەردەشت دەدەن، 
بیانوو( ە هەڵچنیوە کە گوایە /تەواوی بەڵگە و ئارگیومێنتەکانیان لەسەر ئەو )بەهانە

سەردەشت سنووری پیرۆزی خێزانێکی بەزاندووە و نارسیزمی سەرکردەیەکی 
ڕووشاندوە کە بارزانیە: بارزانی بەتەنها وەک تاکەس نا، بەڵکو وەک 

 .ساڵەیش ٧٠ئایدیۆلۆژیایەکی حەوتڕۆحی تەمەن 

سەر ئەوە کوژراوە گەر ئەو گریمانەیەمان بە هەند وەرگرت کە پێی وایە سەردەشت لە
کە گوایە عاشقی کچەکەی بارزانی بووە )کە دیارە من خۆم ڕام وانیە و پاستر 
ڕوونیدەکەمەوە(، ئەوا بەم کارەمان ڕاستەوخۆ دەرگا لەسەر جۆرێک لە دیاگنۆس بۆ 
خەسڵەتی دەروونی ئەو دەسەاڵتە تیرۆریستە دەکەینەوە کە نارسیزمێکی پارانۆییە، 

زەتڤەکەی ئەو گریمانەیەیە و دەرگامان لەسەر کە ئەمەیش خۆی بەشە پۆ
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لێکشیتاڵکردنێکی سایکۆلۆژییانەی نەستی ئەو خێزان/ئایدیۆلۆژیایە بۆ دەکاتەوە کە 
گوایە غروری شکاوە و پەڵەیەک بەر داوێنی پاکی کچەکەی )وەک سیمبول بۆ شەرەفی( 

لۆژی کە شکۆی شکاوە، شکۆ وەک دەربڕینە سیاسیەکەی زاراوەیەکی سایکۆ :کەوتووە
 .نارسیزمە

بەاڵم بۆ نارسیزم؟ ئایا نارسیزم لە کوێی دەسەاڵتی بارزانیزمدایە وەک ئایدیۆلۆژیا 
و سەرکردەیش؟ مەگەر نارسیزم وەسفێکی کلینیکی نیە بۆ ئەو دۆخە الدەرانەیە لە 
ڕەفتاری تاکەکەس کە وەک ئۆبجیکتێکی سێکسی مامەڵەی خۆی دەکات؟ ئایا ئەمە 

 تێکچوونی تیۆریی و الدان لە کرۆکی بابەتەکە؟جۆرێک نیە لە سەرلێ

ڕەنگە بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم گرفتە، پێناسەکەی )زیگمۆند فرۆید( بۆ نارسیزم باشتر 
بۆ ئەوەی دەستنیشان و دیاگنۆسی کەسی نارسیست  :بە هانامانەوە بێت کە دەڵێت

 :کەیتبکەیت، دەبێت دوو خەسڵەتی سەرەکی لە کەسێتی و کارەکتەریدا فەرامۆش نە

 .نارسیست کەسێکە کە دەردەشکۆی هەیە و سەرمەستە بە مەزنیی خۆی -١ 

نارسیست پەیوەندی بە جیهانی دەرەوەی خۆیەوە نەماوە، لە واقیعدا ناژی و  -٢ 
 .تەواو لێی دابڕاوە

بەم مانایەیش، دیوە نادیارەکەی نارسیزم )بە زاراوە فرۆیدیەکە( واتە قوربانیدان بە 
ربانیدان بە بوونی پەیوەندیت بەوی ترەوە، لێ هاوکاتیش ئۆبێکتی سێکسی، قو

جۆریک لە خۆنامۆکردن و گۆشەگیریی، شکانەوەت بەسەر خۆتدا وەک خۆت و 
هەڵکردن لەگەڵ تەنیاییە قەشەنگە پیرۆزەکەتدا کە مۆرکێکی تەواو پارانۆییانەی 

 .کەسێتیتە

لۆژیا و چ وەک بەستنەوەی نارسیزم بە مینتاڵتی )بارزانی( یەوە چ وەک ئایدیۆ
دیکتاتۆرێک لە شێوە پەڕگیرەکەیدا، واتە دەستنیشانکردنی یەکێک لە گرنگترین 
تایبەتمەندێتیەکانی ئەو، کە تۆقینە لە خۆشەویستی، لە عەشقی ئەوی تر، چونکە 
خۆشەویستی و ئەڤین بۆ ئەوی تر، واتە دەرچوون لە پێستی خۆت و گەیشتنت بە ئەو 

 .لە دەرەوەی خۆت
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ست بوونەوەرێک نیە بتوانێت خۆشەویستی )وەک پەیوەندی نێوان دوو کەسی نارسی
ن،  (introvert) کەس( بکات، بەڵکە هەستەکانی تەواو ناکۆمەاڵیەتی و لولخواردە

هەر بۆیە خولیای ئەو پتر دەستبەسەرداگرتن و کۆنترۆلکردنن، خواستیەتی هەمیشە 
قۆزاخە پیرۆزەکەت و  نارسیزم واتە شکانەوە بەسەر خۆت و .نەمربێت و شکۆدار

کەلەپورەکەتدا و کرکەوتن لەسەریان، واتە هەموو نەوەی دوای خۆت توشی 
دەردەالسایکردنەوە و هاوشێوەبەرهەمهێنانەوەی خۆت بکەیت، ناچاریان بکەیت ئەوە 
بەرهەمبهێننەوە کە تۆ هەتبووە وەک میراتیەکی کۆنی بۆ ماوە لە باوک و باپیرتەوە، 

 .بگۆڕیت بە چەند یادگاریەک کە دەبێت یادبکرێنەوە بەو مانایەی کۆی ژیان

نارسیزم )وەک خۆپارێزی لە جەستەیەکی سیاسی ئایدیۆلۆژی و دابڕان لەوانی تر و 
چێژەکانیان و بوون بە چەق و جەمسەری خۆت( مانای وایە ئارەزوو بکەیت ئەوانەی 

ە تۆی باوک دوای تۆ لەسەر ڕێچکەی تۆ بەردەوام بن، وەچەکانت ئەوە ڕابپەڕێنن ک
واتە بخوازیت کوڕەکانت )خۆیان( نەبن، بەڵکە )تۆ( بن، ئەو  :پیایدا ڕانەگەیشتوویت

پەیامە باڵوبکەنەوە کە تۆ نیوەیت خوێندەوە و فریانەکەوتیت تەواوی بکەیت. دیارە 
هەموو ئەو تایبەتمەندێتیانەیش خەسڵەتی دیکتاتۆرەکانن: خودونکردنی هاواڵتیەکانت 

 .دیکتاتۆر / لەگەڵ پێش خۆیان کە تۆیت: تۆی نارسیست و هاوشێوەبوونیان

گرفتی کەسی نارسیست )بەتایبەتی فۆرمە دیکتاتۆریەکەی وەک ئەوەی لە کەسێتی 
بارزانیی پیرۆز و خێزان و کچە موقەدەسە نادیارەکەیدا دەیبینین( لێ کەوتن و لێ 

پەرژینکردووە  وونبوونی واقیعە، چونکە بە درۆگەل و بڕێک خورافات و ئەفسانە خۆی
کە هەم خۆی بەرهەمیهێناون و هەم خۆیشی وا ڕاهێناوە کە باوەڕیان پێ بکات. ئەم 
کەسێتیە خاوەن دەردەشکۆییە باوەڕی بە شتێک نیە کە ناوی واقیعە، چونکە واقیع 
واتای باوەڕکردن بەوەی کە تۆ مرۆڤیت و خودا نیت، واتە الوازیت )الوازیی بە مانا 

ک خەسڵەتی نایەزدانی بوونی مرۆڤ و زەمینی بوونی کە ئەریک فرۆمیەکەی وە
 .(پێچەوانەی کەسایەتی تۆتالیتێرە

گرفتی دەسەاڵتداری نارسیست )وەک لە دۆسیەی گرفتئامێزی بارزانی/سەردەشت دا 
ڕووندەبێتەوە( ئەوەیە کە بەردەوام پارانۆیا بەشێکە لە جەوهەری سایکۆلۆژیای، 

م متمانەت بە هیچ نیە و هەمیشە وەک هێزی چەکوشی پارانۆیا بەو مانایەی کە بەردەوا
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ئامادە خۆت بۆ داپڵۆسینی هەر نا یەک ئامادەکردووە کە هەستدەکەیت گومان لە 
ڕەوایەتی و شکۆی پیرۆزی تۆ دەکات، هەر بۆیە توندوتیژی و تۆقاندن تاکە گەرانتین 

تایبەت  بۆ هێشتنەوەی خۆت وەک بوونەوەرێکی نارسیستی خاوەن پیرۆزی و سنووری
 .بە خۆت

کەڵکەڵەی پارانۆیی بارزانیزم پشتی بە هەڵبەستن و داتاشینی ئەو وێنەیە بۆ خۆی 
بەستووە کە وەک خۆپاراستن لە دژی ئەوی تر و کاریگەربوون بە سۆز و 
خۆشەویستیەکەی بە کاریهێناوە. بۆ نمونە هەمیشە پارتی وەک ئایدیۆلۆژیا و 

وایە کە کودیتایەک لە گۆڕێیە دژی ئەوان،  بارزانیزم وەک مێنتاڵتی )هزر( ڕایان
پیالنێکی هەرێمی هەیە بۆ جینۆساید و قڕکردنیان، خواستێک هەیە )بزووتنەوەی 
گۆڕان لەسەر ئاستی ملمالنێ سیاسیەکە بۆ نمونە( بۆ ئەوەی کەلێن بخاتە جەستەی 
پیرۆز و یەکگرتووی ئەوانەوە، سۆران حەمەیەک هەیە حەرەمی سۆزانیدۆستەکانیان 
دەشکێنێت، لە هەموویشی مەترسیدارتر، سەردەشت عوسمانێک هەیە زۆر سێکسوێل 
 و رۆمانسی کە دەخوازێت ئابڕویان ببات و وەک ئەسپسوارێکی ئەدەبیاتی سوارچاکی

(chivalric romance) کچەکەیان هەڵبگریت و بیڕفێنێت. 

ارزانی خۆی جەوهەری کێشەکەی سەردەشت عوسمانیش لەگەڵ نارسیزمی بارزانیدا )ب
وەک خێڵ و عەشیرەت و خاوەن دەسەاڵت و پیرۆزکراو( لەوەوە دەستپێدەکات کە پێیان 
وایە سوارێک )ئەسپسوار وەک سیمبولێکی نێرینە و کردە بە مانا فرۆیدیەکەی( پەیدا 
بووە )سەردەشت عوسمان( ی ناوە شەوان بە دزیەوە )دیارە شەو لێرەدا سیمبولێکی 

ی میدیای ئەلکترۆنی( لەگەڵ کچەکەی دەچێتە ژووان، دەروونیە بۆ هەبوونی کەلێن
دڵداری لەگەڵ دەکات و هەوڵ دەدات لەو پرەنسیپەی باوکی هەڵیبگێڕێتەوە کە داخران 
و گۆشەگیریەکەیەتی، داخران وەک خەسڵەتە نارسیستیەکەی کە ڕەتکردنەوەی 

زانیزم کە هەبوونی هەر ئۆبێکتێکی سێکسیە لە پەیوەندیدا بە خودەوە. پارانۆیای بار
تۆقینە لە خۆشەویستی کچەکەی، لەوەی کە بتوانێت لە خێڵەکەی و خێزانەکەی 
دەربچێت و بتوانیت عاشق بێت، وا دەکات وەک هەر دیکتاتۆرێکی تری پۆلیسی، 
کونوقوژبنی ئەو ڕووبەرە جوگرافیە بپشکنێت تا شکێنەری حورمەت و ئاوێنە 

 :ناشرینترین شێوە سزای بدات نارسیستیەکەی بدۆزێتەوە و بە دڵڕەقانەترین و
لەناوی ببات. بارزانی باوک، بارزانی حیزب و دەزگای پاراستن )پاراستن وەک 
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کۆنسێپتێکی کۆنسێرڤاتڤ کە ناوەکەی بەخۆیەوەیەتی و بۆ خودپارێزیە لەوی تر و 
ئاوێتەبوون پێی( تەنها بەوەوە ناوەستێت کە سەردەشت تیرۆربکات، بەلکە پاش 

تیرۆرکردنی سەردەشت هەستدەکات ئەو سزایە کەمە بۆ ئەو تاوانە ماوەیەکی کەم لە 
کە ئەتککردن و ڕوشاندنی نارسیزمی ئەم )کچەکەیەتی( ە، هەر بۆیە لە گۆڕیشدا 
تۆمەتی تری بۆ هەڵدەبەستێت و تاوانی تری دەداتە پاڵ. وەک خەسڵەتە پارانۆییەکەی 

، لە جوگرافیای خۆی، حیکایەتی کوشندەتری بۆ دەچنێت، دەیکاتە تیرۆریست
دەرەوەی خۆی فڕێی دەدات، پاشان خەڵکی بۆ دەهێنێتە سەر تیڤی و وەک تیرۆریست 

 .وێنای دەکات

ئەوەی کە کۆی گەمە پارانۆییەکەی دیکتاتۆرێکی نارسیستی وەک بارزانی )چ وەک 
دەزگای سەرکوتکەر و چ وەک ئایدیۆلۆژیا( تێکدەداتەوە شیکردنەوەی ئەو دەقەی 

هەموو ئاماژەکانی دەقەکە پێمان دەڵین: ئەو هەرگیز و  .سەری کوژراسەردەشتە کە لە
 .بەهیچ شێوەیەک عاشقی کچەکەی بارزانی نەبووە

لیکشیتاڵکردنی تێکستەکە ڕاستەوخۆ ئاماژەیە بە فۆبیا و پارانۆییبوونی بارزانیزم لە 
خۆشەویستی وەک ڕوخێنەری کۆشکە نارسیستیەکە، بەبێئەوەی لە ئاستی 

ەی دەقەکە تێبگات. کۆی دەقەکەی سەردەشت پەیامیکی سیمبولیە بۆ میتافۆرییان
گۆشەگیربوون و داخرانی ئایدیۆلۆژیای بارزانیزم و بارزانیەکان وەک کۆمەڵە 
خەڵکێکی تەراکەوتە، بۆ دابڕانیان لە دونیا و چەقبەستنیان لەودیو سەری ڕەشەوە، 

خۆیان )لولخواردەییان(  سەرنەدانیان لە دەڤەرەکانی دەرەوەی خۆیان، چوونەوە ناو
بەو مانای بەخۆداشکانەوەیەی لە سەرەتادا وەک یەکێک لە خەسڵەتەکانی کەسێتی 

 .نارسیستی باسمان کرد

ئەگەر جوانییەک و جۆرێک لە سەرەڕۆیی لەو دەقەی سەردەشتدا هەبێت کە لە 
مینیمالیزم بیپارێزێت، ئەو گەمەکردنە ئانۆنیم و شاراوەیەیەتی بە سیمبولەکانی 
جیهانی بارزانی و پتەویی جەستەی هیرارکییانەی خێزانەکەیان و زاراوەکانیان 
)بارزانی وەک سەرۆک، نێچیرڤان وەک زاوای سەرۆک، ئیدریس وەک برای سەرۆک، 
شۆڕشی ئەیلول وەک شکۆی مێژووییانەی سەرۆک، دەسکی خەنجەرەکەی مەال 

یانەیە( و بوونی موستەفا وەک سیمبولی خەباتی سەرۆک )گەرجی زۆر فیوداڵیست
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کە هەر هەمووی ئاماژەن بۆ نارسیزمی بارزانی  (کچەکانی سەرۆک بە شۆفێری پرادۆ
وەک عەشیرەتێکی تۆکمەی خاوەن چەمکی تایبەت بە خۆیان. بەشی دووەمی دەقەکەی 
سەردەشت بەس بریتیە لە بەراوردکردنێکی ژیانی خۆی بەو ژیانە خۆشگوزەرانە 

وەک بێکارێک، چ براکەی کە خوێندکاری زانکۆیە، چ  نارسیسیتیە بارزانییە، چ خۆی
خوشکەکەی کە بازاڕی نەدیوە و باوکی وەک هاوەڵی ئیدریس و دایکی وەک 

 .ڕەنجدەرێک کە ئێستا پێویستی بە چارەسەری تەندروستی هەیە

وەک دەبینیت، جگە لە نیشاندانی دووری نێوان بارزانیزم لە واقیعی سەردەشتەوە 
نکردنی واقیع و لێکەوتنی واقیع لەالیەن بارزانیزمەوە )ئەو وەک هاواڵتیەک و و

ڕستەیەی کە دەڵێت سەرێک لە گەڕەکێکی هەولێر یا سلێمانی نادات(، جگە لە 
ڕوپێوکردنێکی سادە و ساکاری سیمبولەکانیان و بەراوردکردنیان بە یەکتری، دوور و 

ە. بە پێچەوانەوە، نزیک، هیچ پەیامێکی خۆشەویستی بۆ کچەکەی مەسعود بارزانی نی
کچەکەی بارزانی فیگەرێکی قەرزکراوە وەک میتافۆر تا ئەو چیرۆکەی پێ بگێڕدرێتەوە 

 .کە بەراوردی نێوان دوو جیهانە

سەردەشت نەک عاشقی کچەکەی بارزانی نیە، تەنانەت وەک ئۆبجیکتێکی سێکسییش 
ێ و بە هۆی نایبینێت، تەنها ئەوەیە کە وەک میتافۆرێک بەکاری دەهێنێت، تا لە ڕ

ئەو )میتافۆر/خوازە( یەوە، نەخشەی جیهانێکمان بۆ بکێشێت کە دابڕانی ڕادیکااڵنەی 
بارزانیزمە لە واقیع و ونکردنی، کە هەموو ئەوانەیش ئاماژەن بۆ خەسڵەتی 

 .دیکتاتۆری نارسیست، مرۆڤی وڕێنەکار و پارانۆیی
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 ی سەردەشت عوسمان”ئا“و ” نا“

 

 :زمناکۆ خەسرەو

بەدەستهینانی ئازادی قوربانی دەوێ. کە 
قوربانیش درا، ئازادی بەدەست دێ. بەاڵم 
بەرهەمی قوربانیدان و ئازادییەکە مەرج نییە 
دەستکەوتی ماددی و مەلموس بن. خودی 
ئازدای بەخۆی مەلموس نییە، بەڵکوو هەستە، 
موماڕەسەیە، پەیپێبردنەکی داخیلی ناخی 

ادیی پۆشین و ئەنگۆ تەماشاکەن، ئاز .بەشەرە
قسەکردن و بیرکردنەوە جودان. ئەوەی 

یەکەمیان دەبینرێ، بەاڵم دوانەکەی دی جێدەست و ئاسەواریان لەسەر کەسەکە و 
 .دەوروبەری دەبی

یە. ئەوەندەیە کە بتەوێ بە نەیار و ”نا“زۆر جاران قوربانیدان تەنیا نیشاندانی 
چەوسێنەر بێژیت کە ئەتۆ هاوڕا و هاوسەنگەری وی نی، بەڵکوو دژی ڕەفتار و 
بیرکردنەوە و پەیام و سیستەمەکەی ویت. هەزاران جەوان و الوی کورد، بە درێژایی 

تەم و ڕژێمە داگیرکەرەکان، خۆ ڕەنگە مێژوو جەستەیان بوویتە خۆرەمێش دژی سیس
هێشتانەکەش قوربانیدان بە خوێن و جەستەی وان لۆ ئازادی، لۆ هاونەتەوەیان بەدی 
نەهاتبی، بەاڵم ئەو خەباتی خۆکردنە قوربانییە هەر بەردەوامە. تەنیا و تەنیاش لۆ 

یرکەرەکە. و دژبوون و ناڕازیبوون بدەنە ڕژێمە سەرکوتکەر و داگ” نا“ئەوەیە، پەیامی 
هەر لۆ نمونە، هەزاران ڕۆڵەی کورد لە ڕۆژهەاڵت و باکوو ر و ڕۆژئاوا، تەنانەت لە 
باشووریش، جەستەی خۆیان پێشکێش کرد و بوونە قوربانی، تا نیشانی دەن ئەوان 
دژی سیستەمی لەناوبەر و چەوسێنەری وانن. خۆ هێشتا قوربانیدا بە جەستەی کورد 
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ەدی نەهاتییە، چونکە ناواخنی پەیامی قوربانیدانەکە بەردەوامە، دەنا ئازدایش ب
 .یەکەیە دژی ڕژێمەکە”نا“نیشاندانی 

سەردەشت خۆی کردە قوربانی لەپێناو ئازادی. بەرهەمی ئەو جەستەیە زۆر گەورەیە. 
یادکردنەوە و لەبیرنەکردنی خوێنی سەردەشت گەورترین و هەراسانکەرترین و 

باشوورە دژی ئەو سیستەم و ڕژێمە لەناوبەر و ی کوردانی ”نا“کاسکەرترین دەنگی 
یەکی ”نا“خوێنڕێژە خۆماڵییەی سەردەشتی لەناو برد. سەردەشت بە خوێنی خۆی 

یەکی بەرزیش بوو لۆ ”ئا“گەورەی دژی سیستەمی خێڵەکی، بکوژی باشوور گۆت و 
ئازادی. یادکردنەوەی سەردەشت عوسمان گۆتنەوەی ئەو )نا(یەیە کە ئەو هاواری کرد 

 .دووبارە گۆتنەوەی )ئا(یەکەشە لۆ ئازدای و

یەکەکی دی لە بەرهەمە مەزنەکانی خەبات لۆ ئازادیی سەردەشت عوسمان ڕەمزبوونی 
بە من بی، چلۆن ئەمریکییەکان ” ڕەمزی ئازادی.“ناوی سەردەشت عوسمانە وەکوو 

پەیکەری ئازداییان هەیە، کوردیش لۆ ئازادی، دەبی پەیکەری سەردەشت عوسمانی 
 .ەبیه
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 دەربارەی پەیکەری سەردەشت عوسمان 

 

 

بۆجاری دووەم هونەرمەندی پەیکەرتاش کاوان قادر هەڵدەستێت بە دروستکردنی 
پەیکەری ڕۆژنامەنوسی تیرۆر کراو سەردەشت عوسمان، ئامانجی هونەرمەند چییە 

پرسێکی  لەم کارە بۆ لە ئیستادا؟ چۆن دەتواندرێت ئەم پەیکەرە دەستکەوێت و چەند
 .تر لەم گفتوگۆیەدا تاوتوێدەکرێت
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نیاز عەبدواڵ: گۆڕی سەردەشت و مانای شەهیدکردنی سەردەشت بۆتە 
 سیمبولی ئازادی کاری ڕۆژنامەوانی

 

 

لە میانی وتووێژەکەیدا لەگەڵ بەڵێن ساڵح، نیاز عەبدوڵاڵ دەڵێت: کار و خەباتی 
ئامانجەکەی بە ڕۆژێک یان دوو  سیڤیلی هەناسەیەکی درێژی دەوێت و ئەرکێک نییە

ڕۆژ بەدی بێت. دەشڵیت: ئەوەی کە گرنگە بنەما سەرەکییەکانمان بۆ 
 .ڕووبەڕووبوونەوەی ستەم لە دەست نەدەین و ون نەکەین

نیاز عەبدواڵ: گۆڕی سەردەشت و مانای شەهیدکردنی سەردەشت بۆتە سیمبولی ئازادی 
 کاری ڕۆژنامەوانی 

 

عوسمان" حەوت ساڵ لەمەوبەر لە هەولێر دەڕفێندرێت و سەردەشت " :نیاز عەبدواڵ
 .دواتر تەرمەکەی لە موسڵ دەدۆزرێتەوە
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هەر بە ماوەیەک پاش کوژرانی سەردەشت لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوە پێکهێنرا، لە 
ڕاپۆرتەکەیدا سەبارەت بە ئەنجامەکانی ئەو لێکۆڵینەوانەی لەسەر ئەم دۆسێی 

سەردەشت عوسمان پەیوەندی بە تێرۆریستانەوە  کوشتنە، لیژنەی لێکۆڵینەوە گوتی
 .هەبووە

 

ئێستاش پرسیار لەوەدایە بۆچی حەوت ساڵ 
پاش ئەم تاوانە دادگاکان و سەندیکای 
ڕۆژنامەوانان و ڕێکخراوەکانی تریش 

 نەیانتوانیوە ئەم دۆسێیە یەکالبکەنەوە؟

نیاز عەبدواڵ، نوسەر و ڕۆژنامەوان دەڵێت تا 
بکوژانی ڕاستەقینەی سەردەشت عوسمان دەستگیر نەکراون و  ئێستاشی لەگەڵدا بێت

دەشڵێت هەموو ئەو ڕووداوانەی لە هەردوو زۆنی زەرد و سەوز لە هەرێمی کوردستان 
ڕوودەدەن ئەستەمە بەبێ دەستهەبوونی پارتی دەسەاڵتدار لەو دوو زۆنەدا )پارتی 

ان لە زۆنی سەوز( دیموکراتی کوردستان لە زۆنی زەرد / یەکێتی نیشتمانی کوردست
 .بەجێبگەیەندرێن

نیاز باسیش لەوە دەکات تا دۆسێی کوشتنی سەردەشت عوسمان بە الڕێدا ببرێت 
کەسێکیان بە ناوی )هیشام( ەوە هێنا و هەندێک ئاخاوتنی لێوەرگیرا و وەک دەڵێت 

 .هیشام پێشوەخت واتە بەر لە کوشتنی سەردەشت لە زینداندا بووە

 

فشار بەسەر دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستانی عێراقەوە بۆ چ شتێک دەبێتە مایەی 
ڕێگەگرتن لە دووبارەبوونەوەی ئەم تاوانانە و یەکالکردنەوەی دۆسێکانی کوشتن و 

 پێشێلکارییەکان بەرامبەر ڕۆژنامەوانان؟

لە میانەی وتووێژەکەیدا لەگەڵ بەڵێن ساڵح، نیاز عەبدواڵ دەڵێت کار و خەباتی 
درێژی دەوێت و ئەرکێک نییە بە ڕۆژێک و بە دوو ڕۆژ بەدەست  سیڤیلی هەناسەیەکی
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بێت و دەشڵیت ئەوەش کە گرنگە بنەما سەرەکییەکانی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ستەمن 
 .لە دەست نەدرێن

نیاز عەبدواڵ، لە مەڕاسیمی حەوتەمین ساڵیادی کوژرانی "سەردەشت عوسمان" ەوە 
 .لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دەدوا

 

  ٢٠١٧, ٠٥ی مانگی پـێنج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

622 

 

 

 

 مەملەکەتی کوشتنی خەونەکان

 

 :سەنگەر موشیر مەنتکی

و زۆر جار شتی سەیرو سەمەرە دەبیستین
دەبینین لەبارەی دانیشتوانە سەرەتاییەکانی 
ناوچەیەکی دابراو یان دورگەیەکی دورە 
دەست، یان مەملەکەتێکی کۆن کە هەندێ 

مەنتقێک ناتوانێت نەریتیان هەبوە هیچ 
با زۆر بەدوای  .بەئاسانی هەرسی بکات

رابردوی مەملەکەتە سەرەتایەکان نەکەوین، 
و دەکرێت وەکو میعراجێکی خەیاڵی بکەین

بەئاسماندا سەرکەوین، لەسەرەو سەیری 
مەملەکتێک بکەین کە مەملەکەتی کوشتنی خەونەکانە، چونکە تاکو خەیاڵمان لەناو 

کەین ناتوانین دیاردەکان بەرونی ببینین. لەم بەرزاییەوە زۆر ئەم مەملەکەتە بەند ب
و تراجیدیا دەبینین، بەاڵم دەکرێت لێنزی چاومان بخەینە سەر شتێکی شتی سەیری

و نوێ هاوتای زۆر سەمەرە کە باوەر ناکەم لەهیچ شوێنیکی ئەم زەویە لەمێژوی کۆن
 .هەبێت، ئەویش خەونە

تاوانە، تاکەکان لەسەر بینیی خەون  لەمەملەکەتی کوردستان خەونبینین
و لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێ. زەردەشت نمونەیەکی دیاری ئەم راستیەیە. تاوان

هەڵەی زەردەشت تەنها بینینی خەونێک بو، لەوەش هەڵەتر گێرانەوەی خەونەکەی 
بو. خەونی ئەو خەونی هەمو تاکێک بو، بەاڵم حوکمرانی کوردی ئەم ساتە خۆشانەی 

 .بەرەوا نابینێت بەهاواڵتیانیخەیاڵ 
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دەسەاڵت دەیەوێت بەهەمومان بڵێت کە ئەو دەسەاڵتی بەسەر خەونەکانی ئێمەش 
هەیە، دەیەوێت بڵێت هەمو شتێک سزای خۆی هەیە تەنانەت خەونیش. ئەو پێمان 

 .دەڵێت کە نابێت خەون بینین لەدەرەوەی ویستی ئەو یان ببێتە هۆی تورە کردنی

و بەرهەڵستیە لەمرۆڤەکان کە دروستکردنی ترسە، شکاندنی رۆحی نەفیئامانجی ئەو 
جوڵێنەری رەوتی مێژوی کۆمەڵگایە، ئەو دەیەوێت مێژو لەخاڵێک بوەستێنێت 
لەرێگەی کوشتنی رۆحی نەفی لەناخی مرۆڤەکان، بەاڵم زۆر بەسادەیی ئەگەر سەیری 

، کائینێکی ئەوەندە دیوەکەی تری ئەم کردارانە بکەین دەبینین دەسەاڵت دەترسێت
ترسنۆکە تەنانەت لەسێبەری خۆشی دەترسێت، لەویستی ئازادی مرۆڤەکان، 

 .لەجوڵەی مێژو، تەنانەت لەخەونی سادەترین هاواڵتی

 

 بەریتانیا–خوێندکاری دکتۆرا لەزانکۆی نۆتنگهام *
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 هەموو ڕۆژێ گەورەتر دەبن

 

 بێریڤان محەمەد:

 

 سەردەشتەکانی هەولێر

 سۆرانەکانی کەرکوک

 وەداد کانی دهۆک و

 کاوەکانی گەرمیانم

 لەناو دڵی ئەم پارچە خێرلەخۆ نەدیوەی واڵت

 وەک هەر کۆرپەیەک لەدایک دەبن و پێ دەگرن و خەون دەبینن

 ئەوان وەک دارستان سەوزدەبن و وەک گوڵ چرۆ دەکەن و

 وەک دار بەریی میوەی ژیانمان بۆ دەگرن

 باڵندە تەریوەکان دواتریش هەر ئەوان وەک

 پۆل پۆل بەر بەخۆری ئازادی دەفڕن

 ئێوەی یاخی لە تاریکی دودڵ مەبن

 ڕێگاکانتان ڕوناکە و کاروانیشتان پڕ ڕێبوارە
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 جەالدەکان دەزانن

 ئەم دەریایە بە دەستی خوێناوییان وشک نابێت

 بەری ئەم هەتاوە پەلهاویشتووە بە عەقڵێ تەم گرتویان ناگیرێت

 ق و ئازادیە گەورە تر و گەورە تر دەبێتئەم ڕەشەبای عەش

 تا سەری ڕەش سپی دەبێ مەزن دەبێت

 تا ئازادی گەل و نشتیمان مەزنتر دەبێت
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 لە یادی سەردەشت عوسمان

  

 

 عومەر دەروێش بەتابلۆیەک بەشداری یادی سەردەشت عوسمان دەکات
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  !ئەم دەسەاڵتە باکی بە مەرگی ڕۆڵەکانی خۆی نیە

 

 :گۆنا عەلی

بەیانی ئەو ڕۆژە هەموو شتێک ئاسایی لەخەو 
هەستابوو، هەتاو، شنە، میهرەبانی 
دراوسێکان . هەموو شتێک لەم شارەدا وەک 
خۆی وەستاو، ڕەنگ بزڕکاو کپ بوو 
،تەنیاسەرئێشەی دوای ژینمەستی ئەم کوڕە 
نەبێت کە لە ڕۆژی دواتردا سەری پڕ ژانی 
دەپرژێ وبۆ ئەبەد ئازاری دەکەوێتەناخی 

رونزیک. ئەو گەنجێک بوو خەمی قورسی ڕۆژگاری سەختی خۆی و شارو واڵتێکی دو
دەکردە شەرابی خەونێک و دەینا بەسەریەوە ,شەو بە سەرخۆشی ئەو خەیاڵەوە 
مەراقی نەوەیەکی هەژار، بێ دەرفەت و بێچارەی یاداشت دەکرد، هەندێ جاریش لە 

کی یاخی دەنارد نەبا تاریکی بەرگی ناوێکی خوازیاردا وتارێکی ڕووناکی بۆ ڕۆژنامە
بیخنکێنێ . شەوێک زەردەشت لە دوای خەمنۆشیەکی زۆر و بەدەم وڕێنەی خەیاڵێکەوە 
خەوی لێ دەکەوێ . بەیانی کە بە خەبەردێت ، هێشتا تاریک و ڕونی خەوەکەی لە 

ڕۆڵە ،کە “پێش چاوە کە ئەو قسەیەی دایکی بیردەکەوێتەوە کە قەدیمە پێیان ووتوە 
” اپتان بینی بۆ ئاوی بگێڕنەوە تا بەتاڵ بێتەوەو خوا بەخێری بگێڕێت خەوێکی خر

،بەاڵم کەس بە سەردەشتی نەووتبوو گەر لەسەر کاغەز بینوسیتەوە خوای مەملەکەت 
بە مەرگی وەردەگێڕێ . هەر بۆیە الوی خوێن گەرم پەالماری کاغەزو قەڵەمی تاقە 

ـ عاشقی شازادەی هاودەمی خۆی دەدات و دەست دەکات بە نوسین. ئەمش ەو لە خەومدا:
مەملەکەت ببوم ، شازادەی نیان لەگەڵ خۆی بردمیە کۆشک و پاشا وەک کوڕی خۆی 
خۆشیویستم ، چیتر دەسەاڵتدارانی کۆشک بێزیان لە نەداری و بیرکردنەوەکانی من 
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نەدەکردەوە. کوڕەکانی پاشا وەک برای شیری خۆیان کارو خۆزگەو هیوایان لەگەڵ 
ەو خەوەمدا دونیا پڕ ببوو لە پێکەنین و ئازادی و عەدالەت .پاشا بەدەستی بەشکردم . ل

خۆی دانی بۆ کۆترەکانی بەر قەرات ڕۆ دەکرد، دەستی مناڵە عەالگە فرۆشەکانی ناو 
بازاڕی ماچ دەکرد و دەیناردنەوە بۆ قوتابخانە ، پاشای خەونەکە دەیووت ، گەنج و 

منە گوزەرانی خێزانەکان فەراهەم بکەم .  مناڵ داهاتوی ژیانن لەم مەملەکە ئەرکی
کچان و کوڕان دەبێت فێری فڕین بن لەبری پەردە ، دڵخۆشی بە پەنجەرەی هەموو 
ماڵەکانەوە هەڵواسرابوو. بەو جۆرە سەردەشت هێشتا خاڵی کۆتایی نامە خەونەکەی 
دانەنابوو، قۆڵبەستکرا و بەتاوانی دزەکردن بۆناو شورای بڵندی کۆشک و بینینی 

ئەم چیرۆکە ئەفسانەی سەدەکانی زوو نیە تا بەم شێوازە  ئۆخەی خەونێک, تیرۆرکرا
نوسینە بۆ مناڵەکانمی بگێڕمەوە ، بەڵکو ئەمە واقیعێکی تاڵ و بەردەوامی ژیانی 
ئەمڕۆی میللەتێکە کە جەنگی پاراستنی کورسی و قەپی گەورەو پێڕاکێشانی زیاتری 

ی سەری نەوە دوای نەوەی دەخوات. دەسەاڵتێک ناحەقی و دواکەوتووی دەسەاڵتدارەکان
تەنیا بەوە ڕازی نیە هزر و خەون و خەیاڵمان بە ژیانێکی باشترە وە دەدزێ بەڵکو 

  ”ئەم دەسەاڵتە باکی بە مەرگی ڕۆڵەکانی خۆی نیە ” وەک سەردەشت عەسمان ووتی
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 تیرۆر وەك زەمانەتی چەسپاندنی پایەكانی دەسەاڵت 

 

 :پەیمان عیزەدین

بۆ یەكەم جار كە سەیری تیرۆركردنی هەر 
كەسێك ئەكەین،ڕۆژنامەنوس بێت یا سیاسی 
یا كاسبی ماڵی خۆی، بۆ هەریەكێكیان هۆكار 
ۆ پاڵنەرێكی جیاواز دەخوێندرێتەوە،ئەمەیان 
قسەی بە كچەكەی سەرۆك وتوە و ئەوی تریان 
قسەی لەسەر ئەمنی قەومی كردوە و یەكێكی تر 

 .ی لێداوە یا پارەی پێبوەهۆڕن

بۆ هەمو ئەم پاڵنەرانەش هەم بڕوا بون و هەم 
بێبڕوایش هەیە ، لە هەردو حاڵەتەكەشدا هەر خزمەتە بە قایمكردنی پایەكانی 

 .دەسەاڵت

بە درێژایی مێژوو یەكێك لە گرنگترین هۆكارەكانی مانە وە و چەسپاندنی پایەكانی 
، تیرۆركردن لە یەك كاتدا هەم تۆقاندنی دەسەاڵتی دیكتاتۆرێك ،تیرۆركردن بوە 

هاواڵتیان و دروستكردنی لەشكرێك لە خەڵكی كۆیلە و گوێڕایەڵە و هەم تصفیە كردن 
و ڕاونانی عەقڵ و ئیرادەیە لە كۆمەڵدا، بۆیە كاتئك سەردەشت عوسمان تیرۆر 
ئەكرێت ، تۆڵە سەندنەوەی خێڵەكی نیە لەبەرامبەر قسەكردنی لەسەر كچی سەرۆك، 

ەردەشت تیرۆر ئەكرێت چونكە عەقڵی هەبو بۆ درككردن بە ناهەقی و س
 .ناعەدالەتیدا بەرامبەر ناعەدالەتیەكان،ئیرادەی هەبو بۆ ڕەخنەگرتن و ڕاوەستانەوە 

ئەم جۆرە لە ئیرادە خەونی دەسەاڵت بۆ چەسپاندنی پایەكانی ئەزڕێنێ و هەنگاوەكانی 
 .بەرەو دیكتاتۆریەت خاو دەكاتەوە



 سەردەشت عوسمان

630 

 

لەم هەرێمەی ئێمەشدا زیاتر ڕەوایی بەو تیرۆرانە ئەدات، كورتنەبونەوەی ئەوەی 
دیكتاتۆرە لە یەك كە س و یەك پارتدا، دابەشبونی دیكتاتۆرەكانە بەسەر ئاڕاستە و 
تێڕوانینە جیاوازەكاندا، بۆیە هەریەكیان لە گرنگی تیرۆر بۆ مانەوەی خۆی تێدەگات 

نی تیرۆر لە الیەن هاوڕێ و هاوخەبات و هاو و لەبەرامبەریشدا بێدەنگی لە ئەنجامدا
 .دەسەاڵتەكەی دەكات

كاتێك سەردەشت تیرۆر دەكرێت تەنیا خەڵكی دەرەوەی دەسەاڵت لەسەری بەدەنگ 
دێن،بەهەمان. شێوە كە سۆرانیش تیرۆر ئەكرێت دیسان هەر هەمان خەلك لەسەری 

هەم زەمانەتی  بەدەنگ دێن، كە ئەمە لەالیەك بێئومێدی و ترس بەرهەم دێنێت و
 .بەردەوامی تیرۆری عەقڵ و ئیرادەی پێئەكرێت

بە بڕوای من ئەوەی وا دەكات سەردەشت عوسمان و هاوڕا تیرۆركراوەكانی لە بەتەنیا 
یادكردنەوە و گریان و حەسرەت بباتە دەرەوە ، بەیەك چاو سەیركردنی 

و خستنە  دیكتاتۆرەكانە، بڕیاردانە لەسەر ئیعالنكردنی دیكتاتۆریەت بونیان
 .دەرەوەیانە لە پرۆسەی چاكسازی چونكە كرۆكی چاكسازی نەهێشتنی دیكتاتۆرە
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 سەما ی جەستە و قەڵەم

 

 سروە عوسمان: 

 قەڵەمێکی بوێر

 دەنگێکی یاخی بە هێز ،

 شۆڕشێک بەرپا دەکا ، 

 گڕکانێک لە یاخیبوون دادەگیرسێنێ

 دەبێ بە هێزو تین ،

 برسی ئازادی ڕادەربڕینن ،بۆ ئەوانەی 

 ئەی ئەوانەی دەست لەژێر چەنە و ڕوو لەئاسۆ

 زۆر بە ناچاری فرمێسک لە چاو قەتیس ماون ،

 ئەی ئەوانەی بە زەبری چەک

 لە داهێنان خەسێنراون ،

 ئەی ئەوانەی خامەکانتان

 وەکو تیغە لە چاوی مێژوو چەقیوە ،

 کەچی ئەمڕۆ کپکراوون ،
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 ئازادنئەی ئەوانەی لە هزروبیر 

 لە نوسین کۆت و بەندکراوون

 ئەی ئەوانەی لە ژێر دەستی نەفامەکان

 !! بوونی خۆتان لێ بەاڵیە

 ئەی ئەوانەی پڕ حەسرەتن

 سوژن لەجەستەنتان بئاژنن ،

 .. بێگومان خوێنی لێ نایە

 ئەی ئەوانەی وشەکانتان لە خاچ دراو ،

 قوربانیدانتان میدالیای شەرەف بوو بۆ بەرۆکتان

 نەی زۆر بە پەرۆش و دڵسۆزی ،ئەی ئەوا

 )) نا (( یەکەی ٭سەردەشت عوسمان٭ تان کردە

 درووشم و بوو بە ))بەڵێ (( بۆ ئازادی و

 چووە مۆزەخانەی نەمری ،

 بە هاواری بەسە ژیان بە بێدادی ،

 قەڵەمەکانتان بە گەرخەن

 .. سەمای ئازادیان پێبکەن

 

۲۰۱۷/٥/٤ 
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 !شتردهبۆ سه

 

 :الو مهئاسۆی حه

 

 کیکجارهمنم بۆ یه وهئه

 وانێ بۆ ئازادیک پاسهوه

 تریژێر چهله

 !خوێناودا

 رکی زانکۆدا،ر دهبهله

 !ڕۆمدێم و ده

 ئێستاش

 کانمنگاوههه

 یێکی تونیپولهک پهوه

 !ژیان

 کانستراوهوایی، چاوبهبۆ دڵنه

 کان وستراوهستبهکان، دهبێزمانه
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 !کانستوونبووههه

 !رگا، بۆ ناو دهوهرهنجهپهله

 وهوێشهله

 وم،”ڕا“ربڕینی تاتکێ، بۆ دهرهسه

 رمینهندێ جاربههه

 رمیندێ جاریش بێشههه

 یانگرێمگرێت وئهئه

 بدرکێنم، وشه

 یکهمانچهده وانیش بهئه

 رد و سور،تی زهزرهحه

 !!ڕێننگهڵئهوزم، سور ههگوڵی سه

 ئێستاش،

 یانیێکموو بههه

 دوای چڵهنگ بهک ههوه

 !مکاندا، ئاڵودهوزهسه

 !دام ڕۆژهموو ساڵێک لههه

 م و خۆم، هاوڕێین وجانتاکه

 نگیم زهکهیهکانم، لهپێڵوی چاوه
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 !گرنئه زانکۆدا ئێشکه

 ند ڕۆژێکی دواییبۆ چه

 ناو نیا و لهتهراخ شاردا، بهقهله

 !!!هێڵنمێکی خوێناویدا، جێمئهلهبه

 

 سوید
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ڕاگەیاندراوی رێکخراوی سەردەشت عوسمان لەحەوتەمین ساڵ رۆژی 
 تیرۆری سەردەشت عوسمان 

 

 لەکوردستان هەموشتێک رۆژی هەیە ئازادی نەبێت!؟

ڕاگەیاندراوی رێکخراوی سەردەشت عوسمان 
لەحەوتەمین ساڵ رۆژی تیرۆری سەردەشت 

 …عوسمان هاواڵتیانی سەربەرزی کوردستان 
 خوازان ئازادی

بەپێویستی ئەزانین لەحەوتەمین ساڵ رۆژی تیرۆری سەردەشت عوسمان ، ئەم 
ڕاگەیاندنامەیەتان ئاراستەبکەین،ئێمە ئەمڕۆ لەیادکردنی لەدایکبونی ڕۆژی ئازادی 

ـ بەڕێزان ئێمە هیچ کات بەسادەیی  .داین. ئێمە لەحزوری شکۆدارکردنی ئازادین
ی سیناریۆکانی دەسەاڵت ، بەڵکو پێشکات بەئاگاین ناڕوانینە داڕشتن و دروستکردن

لەهەمیشە بونی بەرژەوەندییەکی دیاری کراو لەپشت ئەو کارانەوە کەدەسەاڵت دەرهەق 
 وەستاو بەرژەوەندی وایە پێمان …بەبەرتەسککردنی ئازادیەکانمان ئەنجامی دەدات 

لەئازادی  ەپشت کاری دەسەاڵت بریتی یە لەبەرفراوانکردنی سنورەکانی ڕێگریل
ڕادەڕبڕین و مافەکانی تاک لەکۆمەڵگادا . ئەمەش تەنهاو تەنها بۆ مانەوەی خۆیان 
لەدەسەاڵت وبەقوربانی کردنی پیرۆزی مرۆڤ وخستنە ژێرپێی شکۆی دەنگە 

ی باشوری کوردستان لەڕێگەی سەپاندنی مەرجی ”کارتێل” ـ دەسەاڵتی .ئازادخوازەکانە
شەکاری بەخۆخەریکردن لەسەر ئەو دەقانەی کە تۆکمەیی لەدارشتنی سیناریۆی چەوا

لەسەر بنەمای تەنهاو تەنها وروژاندن کار دەکەن ، بەبێ بونی سەرچاوە و بەڵگەی 
بەهێز لەکرۆکی کارەکەیدا پرۆژەیەکە بۆ سەپاندنی دەسەاڵت و ویستی کەمینەی 

 پرۆژەکەی ئێمەش .پانخوازو کۆنەخواز بەسەر زۆرینەی ئازادی خوازی ستەملێکراو
لەژێر ناوی) رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆداکۆکی لەئازادی( بریتی یە لە پرۆژەی 
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 رێزگرتن لەسەر کۆکبون پرۆژەی …گەڕاندنەوەی واتا بۆ وشەکان ،رۆح بەبەری ژیان
ێکین کەزۆرداری کردۆتە ئامراز سیستم قوربانی گیرۆدەو ئێمە ڕاستە.  لەجیاوازییەکان

 بەاڵم. …ۆڤەکانیش هەتا دێ ڕوو لەهەڵکشانە بۆ مانەوەی خۆی و لەناوبردنی مر
 ئازادی مەرگی ، مرۆڤەکان وتیرۆری مەرگ کات هیچ کە ئاگایە لەوەبێ دەسەاڵتە ئەم

 ئێوە بەپشتیوانی داوە بڕیارمان هەربۆیەش.دەگەێنێت ئازادی نەمری بگرە ناگەیێنێت
بەجێ ەردێڕەنوێ یە بین کەسەردەشت عوسمان لەپاش خۆی بەئەمانەت بۆ س ئەو

هێشتین ، ئێمەو ئێوە سەردەشت وهاوپیشەکانی لەیاد نەکردوە ، ئێمە لێرەین بۆ 
ـ  . رێگری گرتن لەدەسەاڵت لەتیرۆرکردنی زیاتر ، لەکەرامەتشکاندنی مرۆڤەکان

هاواڵتیانی ئازیز ئەم دەسەاڵتەی کەئەمڕۆ فەرمانڕەوای کوردستان دەکات ، ئامادەیە 
بەرداری هەموشتێک بێت بۆ ئێمە ،ئەو لەبەخشین زۆرشتمان بداتێ ، ئامادەیە دەست

وتەخشان وپەخشانکردنی شتە بێ ماناکانی ژیان و دانی بەئێمە گەلێک دەست ئاوەاڵ 
بوە. بەاڵم تەنها و تەنها یەک شت نەبێت کەئامادە نی یە بمانداتێ ، تەنها یەک شت 

ەی کە ناخۆشترین زۆربەتان بەئاگان لەو . ئامادە نی یە کە ناویشی بهێنین ئازادی یە
شت بۆ مرۆڤ ئەوەیە کە لەنێوان واقیع و خەوندا قەتیس بمێنیتەوە . لەوەش 
ئازاربەخشتر ئەوەیە لەنیوان خەون و واقیع دا نەواقیعت پێ قبوڵ دەکرێ و 
نەخەونیشت دێتە دی سۆرانی مامەحەمە، سەردەشت عوسمان ، کاوەگەرمیانی . ویداد 

ستەمکارییان پێ قبوڵ نەدەکرا ، بەاڵم بە حوسێن . ئەو مرۆڤانەن کە واقیعی 
دواتر ئەگەر بڕیار بێت کە  . تیرۆرکردنیان خەونی بون بە پشکۆی ئازادییان هاتە دی

ئەو سەردێرە نوێ یە بین کە سەردەشت چاوەڕێی دەکات ئەوا :، بۆ ئەوەی مێژوو 
ی کار نەفرەتمان لێ نەکات ئێمە ، لەرێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لەئازاد

یەکەم : زیندەبەچاڵکردنی دۆسێ ی  . بۆ هێنانەدی وجەخت لەسەر ئەم خااڵنە دەکەین
تیرۆرکردنی سۆران وسەردەشت وکاوە وویداد حوسێن وشەهیدانی حەڤدەی شوبات 
بەالڕێ دابردنی لەالیەن دەسەالتی فەرمانرەوا لەهەرێمی کوردستان مەحکوم دەکەین و 

ۆ بڕیاربەدەست وئەنجامدەرانی بکوژانی ئازادی داوای سزادانێکی دادپەروەرانە ب
دووەم : لەڕێگەی نوسین ودواندن و وێنەو دێکۆمێنت وکاری رۆژنامەگەری  . دەکەین

ئازاد کاردەکەین بۆ تەنگ هەڵچنین بە کولتوری توندوتیژی دژی ئازادییەکان 
یەکتر سێهەم : بەشدار دەبین لەکۆکردنەوە و  . وڕێگرترن لەفووکردن لەچرای ئازادی

ناسینی کەسایەتی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و پارتە ئۆپزسیۆنەکانی 
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چوارەم :  .کوردستان ، بۆ لەگۆڕنانی تێگە دواکەوتوەکان کە کۆمەڵگای پێ خافڵکراوە
کاردەکەین بۆ دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی تاک ، بەڕەچاوکردنی پێداویستی 

امەیەکی تریان. ئێمە دڵنیاین بەورەی بەرزو خۆڕاگڕی ئازادی تاکەکان بەر لەهەر ناسن
ـ جێگەی  .پۆاڵینی ئێوە ، ئەم دەسەاڵتە ڕۆژێک دێت وچۆکی بۆ ئازادی پێ دەنرێت

خۆیەتی لەئەمڕۆدا بەهەموو الیەکی ڕابگەێنین کە داواکاریەکانمان ئەو خاڵەی 
بۆ بکوژانی  تێپەڕاندوە کەبەتەنها داوای دادگای یەکی ڕەوای پاک وبێخەوش بکەیەن

ئازادی ، لەکوردستانێک کەلەئێستایدا بەهیچ کلوجێک لەسایەی هەوڵی دەسەاڵت بۆ 
مان  ٥ی  ٥کۆیلەکردنی تاک بەدیهێنانی ئەوداوایەی لێ چاوەڕوان ناکرێت . ئێمە 

کردۆتە ڕۆژی دادگایکردنی ڕاستەقینە ، ئەوڕۆژەی کە تێدا خەونەکانی سەردەشت 
هەربۆیە بەڕێزان ئەمڕۆ داواکارین  . ژی ئازادیماندێنەدی دەکەینە دەستپێک و رۆ

لەئێوە بۆ هێناندەی ئاواتی سۆرانەکان ، سەردەشتەکان ، کاوەکان و لەگۆڕنانی 
واقیعی قبوڵنەکراو بەنریتی دەسەاڵت مەجەنگێن بۆ ئازادی . چونکە ) دکتاتۆرەکان 

ڵی کۆیلەکردنی لەهەوڵی خۆئازادکردنی خۆیان ودارودەستەکانیان لەبەرامبەردا لەهەو
شت ردهتیرۆری سه کوردستاندا لهوا لهرمانڕهاڵتی سیاسی فهسهـ ده . خەڵکدان

م ڵکو ئه، به ک مرۆڤ لەناونەبردوەنها وهتهکانی تری به عوسمان و هاوپیشه
بڕیاری  نجامدانی کرداری کوشتن وتۆقین وترساندنئهرلهناوخۆێدابهلهاڵتهسهده

مڕۆ ئه ربڕینی ئازاد ، ئێمهتیرۆرکردنی دهت بدات بهرعیهشه کهی داوهختی خۆپێشوه
کانمان ر ئازادیهسهاڵت لهسهکانی دهڵ هێرشهگهترسیداین لهکی مهیهوهڕوبونهڕوبهله

کانمان تیرۆکردنی ئازادیه ت دان بهشەرعیه کی قوڵداین بۆ رێگرتن لهملمالنێ یه، له
 بین که نوێیه ردێرهو سهئه ڵمانبژاردوهحزوری یادێکداین تێدا ههله مڕۆئه . ئێمه

جێگەی خۆیەتی  _ . نگ بونی خۆی بۆی جیهێشتوینپاش بێدهت لهمانهئهشت بهردهسه
لەم رۆژەدا دەستخۆشی لە هەموو ئەوالیەن ورێکخراوکەسایەتی یە ئازادخوازانە 

اون وبەدرێژایی حەوتساڵی ڕابردوو بکەیەن کە بەئەرکی سەرشانی خۆیان هەست
لەپاش تیرۆری سەردەشت عوسمان هەردەم پشتیوان وداکۆکی کاری ئازادی بوون ، 
کارەکانیان، دەنگی ناڕازییان ، بەگژداچوونی بەردەوامیان بەڕوی ئەم دەسەالتەستەمە 
بەهەند وەردەگرین وهەمیشە بنەماوکۆڵەکەیەکی پتەوبوون بۆ بەردەوامی ئێمە . 

رەشەوە داواکارین بەپیشەی هەمووکاتێکتان ئەمساڵیش وەک پێشەکانی پێشەنگ هەرلێ
 : لەکۆتایدا . بن لە بەرزراگرتنی یادی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان
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ئێمە لە رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لەئازادی دڵنیاتان دەکەینەوە 
 .دەبینلەهەرشوێنێک داواکاری خەڵکی کوردستان هەبێت ، ئێمەش لەوێ 

 رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لەئازادی

 

2017-05-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

640 

 

 

 

  ولێر، كوانووی شۆڕشی ئازادییهی ههكهنازداره نجهگه

 

 :حەسەن جودی

ی كهنازداره نجهشت عوسمان، گهردهسه
تیرۆركردنی به .ولێریان تیرۆر كردهه
 كاوهو  مهحه شت و سۆرانی مامهردهسه
نجی ندین گهرمیانی و ویداد حوسێن و چهگه

؛ ك ئامانج بووهنیا بۆ یه، تهی هاوشێوهدیكه
 نجانهو گهكانی ئهیامهیشتنی پهگهویش نهئه

چی  نجانهو گهیامی ئهپه !!…ڵگاكۆمه بوو به
كی نوێی یهوهك نهوه نجانهو گهبوو؟ ئه

ازادیخوازیان یامی شۆڕشێكی ئئازادیخواز په
كی یاڵ و شێواز و چاالكوانێتییهتێكی نوێ، خهقڵییهئه ش بهوهكرد. بۆ ئهخش دهپه

و ی ئهئازادیخوازییه و شۆڕشهی ئهوهبۆئه .ڕشتیان دادهو شۆڕشهی ئه، بناخهنوێوه
ۆح و دڵ و ر گاتهباربچێت و نه، لهسند نییهئازادییان په متر لهكه ی كهنوێیه وهنه

م ئه .یانووی جیاواز تیرۆری كردن مكاری باشوور بهاڵتی ستهسهڵگا، دهئیهنی كۆمه
ری و روهرجی دادپهمهكی ئازادیخوازی شۆڕشگێڕن، ئازادیان بهیهوهنه یهوهنه
 له وامهردهئێستاش به یهوهم نهوێت..!! ئهتیان دهرامهكسانی و دیموكراتی و كهیه
م ئه ی كهوهرم له..!! مسۆگهڵكشان دایهههكانی خۆی بۆ شۆڕشی ئازادی و لهیامهپه
ئازادی  اڵتدارێتی بیر لهسهاڵت و دهسهی دهوهرهدهله چونكه .وێتكهردهسه یهوهنه
 .یكاتریاندا دهرامبهبهاڵت لهسهده كه هیچ شتێك نییه ها باكیان بهروه، ههوهنهكهده

 كانی تری، كوانووی شۆڕشی ئازادیین و لهشت و هاوڕێ نازدارهردهی سهوهنه بۆیه
 وهم نهئێستاوه؛ جاویدانێتی ئه ر لهون. ههكهردهرێگای تێكۆشانی ئازادیدا سه
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ڵێ شۆڕشی ئازادی ، بهوهژیان و ئازادییان بردۆته ژیاندۆسته، شۆڕشگێڕه
 حەسەن جودی !!.…وێتكهردهئازادی سه روێت. مسۆگهكهردهسه
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 بۆ گەنجە بوێرەکەی هەولێر

 

 ئاشتی عەبدواڵ:

ئەو رەنگە زەردە تۆقێنەرەی لەشارەکەی تۆ 
 .نیشتووە ، ئەمرۆ یان سبەی ئەبێت برەوێتەوە

ین، بكهبێت قسهماوین ئهی كه و شوێنهتا ئه
كۆتاییهات با نمان مهتهش، كه و شوێنهله

ر دێڕێكی سه م خاڵێكم بۆ دابنێت و بێتههاوڕێكه
سەردەشت  ..وهستپێبكاتهنوی دهر لهنوی و سه

 عوسمان

کورە گەنجە بوێرو راستگۆکەی هەولێر ، 
بەجۆرێک تۆیان تیرۆر کرد، کە ترسێکی گەورە 

کی نوێ و لەناخی هاورێکانتدا بچێنن، تا نەوێرن ئەو خاڵە دابنێنن وبێنە سەر دێرێ
دەست پێبکەنەوە، لەو دەڤەری تۆی تیا تیرۆر کرا، تارماییە تۆقێنەرەکان هێندە 
باڵون، هاورێکانت زۆرجار فریا نەکەوتن، خاڵێک دوای تۆ دابنێنن، فرێنران گیران 
سیناریۆیان بۆ دارێژرا، کورە هەق بێژ و رۆژنامەنووسە چەلەنگەکەی هەولێر ، تۆ 

ی چ فۆبیایەک کرد ، کەتەنها لەنیەتی دلی هاورێکانیشت ئەزانی ئەو دەسەاڵتەت تووش
بترسن بشڵەژێن پێش وەخت کوتەکیان حازر کردوە هەمووان بێ دەنگ بکەن، تا 
سەردەشتێک نەبێ ببێتە رێگر لەبەردەم ستەم و نادادیان، بەالم تۆ ئارام بە، هاورێت 

ە سەری دێرو زۆرن ئەمرۆش نەتوانن ،تیرۆریان بکەن بێ دەنگیان بکەن، هەر دێن
ئامانجەکەی تۆ ئەهێننە دی، ببینە لەو شارەی تۆی تیا رفێنرا چەندینیتر دوای تۆ 
تیرۆرکران ئەشکەنجە دران ، چونکە ئەیانەوێت بێ دەنگ نەبن ، پێش شەهیدکردنی 
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تۆ سۆرانی مامە حەمەو دوای تۆ کاوەو ویدات شەهیدبوون ، کەواتە ئەم کاروانەی 
 . تۆو هاورێکانت بەردەوامە

درود بۆ گیانی پاکی ئێوە، سالو لەراستگۆیی و بوێریتان، سالو لەو مردنە 
ئێوە تەنها بەجەستە رۆشتوون ،  .شەرەفمەندانەیەتان ، کەبەنسیبی هەمووان نابێت

لەراستیدا لێرەن ، وجودتان لەگەلمان وا ئەکات سەدان جار بیربکەینەوە لەهەنگاوی 
نادادیە راگیرێت، ئاسان نیەو پشودرێژی داهاتوو، چی بوترێت دوای ئێوە تا ئەم 

ئەوێت ، پالن و بەردەوامی ئەوێت، ئەوەی گرنگە ئامانجی تۆ و هاورێیانت بێتەدی 
ئەمرۆ بێت یان سبەی ، ئەو رەنگە زەردەی لەشارەکەی تۆ نیشتووە برەوێتەوە و 

یاسا حکوم بکات لەبری خێڵ و دادوەر  .خۆری ئازادی و یەکسانی و تیاهەڵبێت
ربکات لەبری ئاغا و رۆژنامەنووس و هاواڵتی بێ ترس لەدەرگای ژیانێکی سزادە

 .شایستە بدەن، داهاتوو بۆ نەوەکانمان رەنگ بکەن

ئەمە بەشێک بوو لەپەیاممان کەویستم ئەمرۆ لەسەر گۆری سەردەشت عوسمان 
بیگەینم بەداخەوە نەمتوانی بگەمە ئەوێ داوای لێبوردن لەرێکخەرانی مەراسیمی 

ن ساڵیادی شەهید سەردەشت ئەکەم و سەری رێز بۆ شەهیدانی قەڵەم و حەوتەمی
 .سەرجەم شەهیدانی کوردستان دائەنەوێنم
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 بۆ ساڵیادی تیرۆرکردنی ، سەردەشت عوسمان

 

 :هۆشیار عەبدواڵ

حەق وایە لە ماڵی هەموو قەڵەم بەدەستێکا وێنەیەکی 
 سەردەشت عوسمان هەڵبواسرێ ، تا خۆری ئازایەتی

 . هیچ کات لێ ون نەبێ

پێویستە سەردەشت هەمیشە لەبەرچاومان بێت ، تا 
هەرکات هەڕەشەمان لێکرا ، فێر ببین خەمیی نەوەی 

  . داهاتومان بێ نەک خۆمان

دڵنیام ڕۆژێک دێ ، وێنەی ئەو سەردەشت عوسمانە  
وەک سکێچی ئازادیخوازانی دونیا ، وەک گیڤارا ، بەسنگی هاونیشتمانیانی 

ەمەوە ئەبینم ، وەک مەدالیا ئەیکەنە ملیان ، وەک وێنەیەکی دڵگیر و سەنگین واڵتەک
 .، ئەیخەنە سەر تیشێرتەکانیان

هەزاران گەنجی ئازا ، هەزاران نوسەری باش ، سەدان الوی مەرد ڕۆژانە بە ڕوداوی 
جیا جیای شێوەی ڕوداوی هاتوچۆ و خنکان به مەلە و ڕوداواکانی تر ، ماڵئاوایی لە 

ئەکەن و ئەڕۆن و لە بیر ئەچنەوە ، خۆشبەختە ئەوکەسەی خوا مردن و ژیان 
شەهیدبون و فەنا بونی لە پێناو ئامانجێکی بااڵدا ، لە پێناو قەڵەم و وشە و وتن و 
ڕەخنە و بوێریدا ، شێوەی سەردەشت ، بەنسیب ئەکا ، ئەم جۆرە لە مردن من 

شتن شانازیە ، مانەوەیە لە لەقواڵیی دڵەوە حەسودی پێ ئەبەم ، ئەو جۆرە لە ڕۆی
دڵیی دونیادا ، لە ڕۆحی ژیاندا ، ئەوە هەر سەردەشتەکانن ئەتوانن ئازایانە بمرن و 

  . نەمرانە لە یادەوەری خەڵک و مێژودا بمێننەوە
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سەردەشت عوسمان ، بە دیدی من ، هەر ڕۆژنامەنوس وشەهیدێکی قەڵەم نیە و بەس 
کەوینەوە لە ساڵیادی تیرۆرکردنەکەی ئەو ، ئەو نەورەسێکی بەرزەفڕە تا دروتر ب

بااڵتر ئەفڕێ ، هەورێکە سااڵنە دێتەوە و وەک باران تۆوی ئازایەتی لەناخی هەزاراندا 
سەوز ئەکا ، تا دێ ، زیاتری لێوە فێر ئەبین ، ڕۆحی ئەو ئیلهامبەخشی دەیان قەڵەم 

  . و دەنگە لە گەروی نەوەیەکدا

بۆ من ڕەمزە و وێنەی بااڵیە و لە نوسینی هەر  درود لە گیانی سەردەشت عوسمان کە
وتار و لە دیداری هەر تیڤی و ڕۆژنامەیەک غەدری کوشتنی ئەوم لە یادە ، سەردەشت 
الی من ، هاوارە ، وتنە ، ئازایەتیە ، بێمنەتیە ، مەردانە مردنە و زۆر شتی تریشە 

  . کە لە توانای گوزارشتکردنم بەدەرن
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دیکتاتۆریەت دێت، سەردەشت عوسمان سومبول و ناسنامەی  تا کۆتایی
  …پرسی ئازادییە لە کۆمەڵگای کوردستاندا

 

 

 

 …چەند رۆژێکی تر حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمانە
لە بەردەم زانکۆ و ناوجەرگەی  کە بوو پیگەیشتووە تازە الوە ئەو عوسمان سەردەشت

شاری هەولێردا، رفێنراو بەمەبەستی شوین ونکردنی گەیەنرایە موسڵ و پاشان بە 
سەردەشت، یەکەمین قوربانی دەستی ناسیونالیزمی  .شێوەیەکی درندانە تیرۆر کرا

وە تا ئێستا  ١٩٩١کورد و دەسەاڵتە رەش و دیکتاتۆرەکەی نەبووەو نییە. لەساڵی 
یژ لەبەردەستە کە ئەم دەسەاڵتە، بۆ چاوترسێنکردنی کۆمەڵگاو ئازادی لیستیکی در

دەستی بۆ بردووە. بە جیا لە قوربانیانی سیاسی و قوربانیانی دەستی تیرۆری واڵتانی 
ناوچەکە و تیرۆری هەڵسوروانی سیاسی و پەنابەرانی ئۆپۆزیسیۆنی ئیران و تورکیا، 

یاسی بەدەستی گروپە تیرۆریستەکانی وە بەجیا لە تیرۆری کادر و هەڵسوراوانی س
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خودی حزبە دەسەاڵت بەدەستەکانی کوردستان و بارەگا سوتاندن و نان برین و 
 جەنگێکی شاهیدی کوردستان کۆمەڵگای  .تاد…دەرکردن لەسەرکار بەهۆکاری سیاسی 

 عومەر، نەزیز بۆ ئاکرەییەوە رەئوف و ڕیناس تیرۆری لە. ئازادی دژی لە زنجیرەییە
هاد فەرەجەوە بۆ بەکر عەلی و شاپورو قابیل، لە سۆرانی مامە حەمەو فەر لە

 دەیان داخستنی لە …عەبدلستار تاهیر شەریفەوە بۆ کاوە گەرمیانی و ویداو حسێن
 تا نووسەوە و نووس رۆژنامە دەیان لێدانی و دارکاری لە و کەناڵ و گۆڤار رۆژنامەو

 بەردەوامی هێرشی بەگۆشەی گۆشە …کردن ئەتک و شکنجەدان و رفاندن و زیندانیکردن
 بەرتەسککرنەوەی بۆ و ئازادی دژی لە کوردین، بۆرژوازی دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی

 بەنەخشەوە کە تۆقاندن، و ترس کەشی زاڵکردنی و کوردستان ئاوەاڵیی نیمچە کەشی
 .دەبرێت بۆ دەستیان

ە کە جۆری ئەوەی …ئەوەی کە تایبەتمەندیەک دەدات بە کەیسی سەردەشت عوسمان
تیرۆری سەردەشت عوسمان، ئاستی درندەیی و دیکتاتۆریەتی دەسەاڵتی بۆرژوازی 
کوردی بەوپەرێ خۆ دەگەیەنێت. پێشتر تیرۆرەکان بە شاراوەیی و یان هەموو هەوڵێک 
دراوە بە شاراوەیی ئەنجام بدرێن و بوار بۆ پەردەپۆشکرن و ونکرن و بەالرێدابرن و 

ەبێت. لەکاتێکدا لە دۆسیەی سەردەشتدا، کۆمەڵگا شانخاڵی کردەنەوەی تیا، ه
سەردەشت نە لەشەوی تاریک  .شاهیدی بێمنەتی دەسەاڵت و دیکتاتۆریەکی بێپەردەیە

و نە لەکەنار شارو نە بەشاراوەیی و نەلەماڵەکی خۆی و نەلەرێگای هاتووچۆ، بەڵکو 
بەناو تۆرێكی بە ئاشکرا لەبەردەم زانکۆ و لەناوجەگەی شاردا، دەرفێنرێت. پاشان 

جاڵجۆڵکەیی لە پیاوانی ئاسایش و پاراستنی ئاشکراو نهێنی و بەناو چەندین بازگەی 
تیژ بینی سەرکوت و کوشتاری ئازادیدا، بەرەو شاری موسڵ دەبرێت و پاشان لەوێ 
تیرۆر دەکرێت. ئەم جۆرە لە تیرۆر، شێوازی ئەنجامدانی تیرۆرەکە نەک تەواو 

ەڵگری پەیانی ئاشکراشە بەرووی ئازادیخوازان و ئاشکراییە، بەڵکو هاوکات ه
پەیامی  .نووسەران وهەڵسوراوانی کۆمەڵگای نارازی لەستەم و سەرکوت و بێمافی

دەسەاڵتی دیکتاتۆریانە لەم جۆرە تیرۆرەدا، کە سەردەشت دەکاتە نیشانە، لە راستیدا 
نووسەران و لەریگای تیرۆری سەردەشتەوە، نیشانە لە نارەزایەتی ئازادیخوازان و 

رۆژنامەنووسان و تەواوی کۆمەڵگەی نارازی لە ستەم و نابەرابەری ئابوری و 
کۆمەاڵیەتی، دەگرێت. لەوەش واوتر و لە ئاکامی گوشاری دەنگی فراوانی نارەزایەتی 
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بەدژی تیرۆری سەردەشتدا، سیناریۆیی بەناو یاسایی دوای تیرۆری سەردەشت، وەکو 
وپۆشە. دەیان بەڵگەی ئاشکرا، چەندین بکەر، تیرۆری سەردەشت، ڕۆشن و بێ ر

سەیارە، تێپەرین بەناو چەندین بازگە، کە بەڵگەی ئاشکران بۆ دۆزینەوەی هەر 
تاوانێک، کەچی پارتی بەڵگە ئاشکراکان و بکەرە دیارەکان، دەکاتە مەخلوقی نەبوو 

وچ، تا لە ژیاندا و چەند کەسی بێتاوان لەم دۆسیەیە دەکاتە خۆراکی سیناریۆیەکی پ
لەم رێگایەوە پێداگری لەسەر پەیامی تیرۆرەکەی بکات و کۆمەڵگا، بەم 

 .سیناریۆیانەش رام بکات

دەسەاڵتی بزوتنەوەی بۆرژوازی کورد بەگشتی و دەسەاڵتی پارتی و زونی زەرد 
بەتایبەتی، بە تیرۆری ئاشکرای سەردەشت و بە سیناریۆی پوچ و ئاشکرای دوای 

ین ریسوایی لەمێژووی سەرکوت و دیکتاتۆریەتدا، تۆمار تیرۆری سەردەشت، گەورەتر
کرد. نەخشەدارێژەران و جێبەجێکارانی ئەم تاوانە، باش دەزانن ئامانجیان مایە پوچ 
بوو. نە کۆمەڵگا بەو کردەوە فاشیستیە تۆقێنراو نە ویستی ئازادی پاشەکشەی پێکرا. 

ەکەو سیناریۆیی دوای بەپێچەوانەوە، ماهیەتی دیکتاتۆریانەی دەسەاڵت بە تیرۆر
تیرۆرکە بۆ کۆمەڵگا سەلمایەوە. سەردەشتیش بوو بە سمبول و ناسنامەی پرسی 
ئازادی لە کۆمەڵگای کوردستاندا. تا کۆتایی بەدەسەاڵتی دیکتاتۆریەت دێت، 
سەردەشت عوسمان سومبول و ناسنامەی پرسی ئازادییە لە کۆمەڵگای کوردستاندا. 

تنە لە پرسی ئازادی و وەستانەوەیە بەرووی ستەم یادکردنەوەی سەردەشتیش رێزگر
 .و بێمافی و دیکتاتۆریەتی دەسەاڵتی بەزۆر داسەپاوی خەڵکی کوردستاندا

پێویستە لە  …نووسەران و رۆشنبیران، رۆژنامەنووسان و تەواوی ئازادیخوازان
حەوتەمین ساڵیادی سەردەشت عوسماندا، پەیامی توندو رۆشن بدەنە دەسەاڵتی 

ئەم دەسەاڵتە  .ی کورد و تۆمەتبارانی دژی ئازادی لە کۆمەڵگای کوردستاندابۆرژواز
ئەگەر لمۆزی خوێناوی لە دژی ئازادی نەشکێنرێت، ئەگەر بزوتنەوەیەکی فراوان و 
رۆشنی جەماوەریی بەروویدا نەیەتە مەیدان و رۆژانە نەچێتە بەرامبەرکێی ئەم 

و جەنگی راگەیەنراوی لەدژی  دەسەاڵتەوە، بەئاسانی دەست لەسەرکوت و بێمافی
ئازادی و ئازادییەکان و کاری رۆژنامەگەریی هەڵناگرێت. یەکەمین هەنگاویش 
لەراستای پاشەکشەکردن بەو دەسەاڵتە، ناچارکردنی دەسەاڵت و بەتایبەتی پارتییە، 
کە کاراکتەر و نەخشەداڕێژەرانی سەرەکی و تۆمەتبارانی جێبەجێکار، لە دۆسیەی 
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دەشتەکانی کوردستاندا بێ رتوش رادەستی کۆمەڵگاو دادگاییەکی سەردەشت و سەر
 .بێالیەنی شارستانی بکات

 ٢٠١٧یەکی ئایار 
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 به بۆنەى ساڵیادى شەهيدى قەڵەم سەردەشت عوسمان 

 

 کاوە حسن:

به بۆنەى ساڵیادى شەهيدى قەڵەم سەردەشت 
 عوسمان .

 سەرۆكى هەرێم دەبێت مهينەکەى بگۆڕێت.

له دواى كوشتنى سەردەشت عوسمان بەو شێوه 
وەحشييه و ليژنەى لێكۆڵینەوه 
شەرمەزارييەكەى پارتى, زۆرم پێ شەرمه 
كاتێك له ئەمەريكا لێم ئەپرسن كێ سەرۆكته؟ 
بەس له ئێوه دەپرسم چ وەاڵمێكيان بدەمەوه ؟ 

حازر بەدەست( يان -بۆيه وەاڵمێكى) ئيفترازى 
سەروكمه ! ئەوان دەڵێن ، كۆڵۆمبۆ؟ كۆڵۆمبۆ كێيه؟ ( columboئەدەمەوه, وئەڵێم ) 

مەبەستت كريستۆفەر كۆڵۆمبسه ؟ منيش دەڵێم نەخێر ئازيز, مەبەستم كۆڵۆمبۆس 
نييه, كۆڵۆمبوس شت ئەدۆزێتەوه , بەاڵم من سەرۆكێكم هەيه لەوێ هيچ شتێکى بۆ 

كت ؟ نادۆزرێتەوه , ئەوانيش ئەپرسن ئەى چ كۆڵۆمبۆیەكت مەبەسته وا بۆته سەرۆ
( كۆڵۆمبۆيه , كه به detecive –محقق  -منيش دەڵێم مەبەستم له )لێكوڵەوەر

سەرۆكى راستەقینەى خۆمى دەزانم, كه ئەتوانێت ئاڵۆزترين و ئاستەمترين و 
تەموومژاویترین كيشه و تاوانەكانى دونيا بدوزێتەوه, ئەتوانێت لێکۆڵینەوه لەگەڵ 

ات گەر گومانى لێ هەبێت. ئەمەيه گەورەترين ومەزنترين و بەهێزترين كەس بك
سەرۆكى من ,كۆڵۆمبۆيه. بەاڵم ئەو كەسەى له كوردستان كه دەبوو سەرۆكى 
راستەقينەم بوايه,نەك هەر شتى بو نادۆزرێتەوه ,بەڵكو كه شت ئەدۆزێتەوه ) كەسى 
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قوربانى دەكاته تاوانبار و تاوانكار و تيرۆريست , و بكوژانيش دەكاته فريشته و 
(. درێژەى پێ نەدەم , ئەمه چيرۆكى منه له ئەمەريكا, زۆر شەرمەزار ئەبم  ئاسك ئاسا

وەك كوردێك , كه سەروكێكى وام هەبيت, كه نەتوانێت كێشەیەكى وەك سەردەشت 
بدۆزيتەوه ,ئيتر چۆن ئەتوانێت خۆى ناوبنێت سەروك, بۆیه هيچ ناحەقى خەڵك 

ه سەرۆکى پارتى بوو به ناگرم كه دەڵێن ئەمه بەس سەرۆكى پارتييه, كەسيكيش ك
 شێوەيەكى راستەوخۆ يان نا راستەوخۆ بةژداره لەم تاوانه.

هيچ شتێك لەم دونيايه بەقەدەر مەسەلەى سەردەشت عوسمان هيالك و ماندو و 
تووڕەى نەكردووم. له مەسەلەى سەردەشت عوسمان كه خوا وخەڵك وياسا نەهاتنه 

نوقسانه ناوى كرامەت و شةرەف و دەنگ , ئيتر ئەوه بزانن كه ئەم ژیانە شتێكى 
شۆڕشه. بۆيه دەڵێم بەڕێز سەروكم كۆڵۆمبوو تۆ له كوێیت و وەره ميهنەى سەرۆكى 

 هەرێم بگۆڕه.

كولومبو( زنجيرەيەكى پۆليسى ئەمەريكى بوو له سااڵنى -columbuتێبينى: ) 
ه درێژەى هەبوو , كه به ناوبانگترين زنجير 2003حەفتاكان پەخش ئەكراو تا ساڵی 

 بوو له جيهان.
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دیمانەی باڵوکراوەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەکر عوسمان، برای سەردەشت 
 عوسمان لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشتدا 

 

 ٢٠١٧-٥-١دیمانەی باڵوکراوەی بۆپێشەوە کە 
باڵوکراوەتەوە ،لەگەڵ بەکر عومان برای 
شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسمان لە 
حەوتەمین ساڵرۆژی تیرۆری رۆژنامەنووس 

 سەردەشت عوسمان 

چەند رۆژێکی تر یادی حەوتەمین  :بۆپێشەوە
ساڵیادی تیرۆری سەردەشتی ئازیزو نووسەرو 

ەمەوێ بەو پرسیارە دەست سومبلی ئازادییە، د
    پێبکەم، کەیسی سەردەشت بەکوێ گەیشتووە؟

شت عوسمان بەومانایە کە ردهنووس سهی تیرۆری رۆژنامهبەکر عوسمان: دۆسیه
دادگایی و سزادانی بکوژەکان و نەخشەدارێژەران و بریاردەرانی تاوانەکە بدات، 

خستنی بەڵگەو ئاشکرابوونی دەنا ئەگەر مەبەست دەست .بەئەنجامی خۆی نەگەیشتووە
تاوانبار و بکوژان بێت، سەردەشت پێش ئەوەی تیرۆر بکرێ، وێنەی بکوژانی خۆی 
بەهەموو دونیا پیشاندا، کێشەی سەرەکی دۆسیەی سەردەشت لەسەرەتاوە کەمی بەڵگە 
و زانیاری لەسەر ئەنجامدەران و نەخشەدانەرانی ئەو تاوانە نەبووە و نییە. بەڵکو 

ەبوونی دادگای سەربەخۆ و دەزگای دادوەری بێالیەنە لەکوردستاندا. کێشەکە لە ن
دۆسیەکە دانەخراوە و بێدەنگی لێنەکراوە، بەڵکو دۆسیەکە بەکراوەیی ماوەتەوە تا 
ئەو ڕۆژەی دادو دادگایەکی سەربەخۆ و بێالیەن لە کوردستان بوونی دەبێت. ئەوەمان 

سیناریۆ قێزەونەکانی دادگاوە ڕەتکردۆتەوە دەسەاڵتدارانی کوردستان لەڕێگای 
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دۆسیەکە و ئێمە بخاتە نێو موزایەدەی ناشیرینکردن و بەکاریکاتۆریکردنی 
 .مافەکانمان

دۆسیەی سەردەشت بەو ئەنجامە گەیشتووە، بەسەدان بەڵگە و دۆکۆمێنت، تاوانباران 
و تیرۆرستان و بکوژەکانی سەردەشت ئاشکران. بەو ئەنجامە گەیشتووە ئەم دەسەاڵتە 
لەپشتی پەنادانی تیرۆرستان و تاوانباران وەستاوە و دەسەاڵتی زوڵم و زۆردارییە. 
بەو ئەنجامە گەیشتووە لەچوارچێوەی ئەم سیستەم و دەسەاڵتەدا هیچ ماف و دادێک 

 .لەدادگاکان بەدەست نایەت

یی كراوهو ئازادیخوازانی كوردستان به شت الی ئێمهردهی تیرۆری سهدۆسیه
خۆ لە کوردستان ربهن و سهكی دادپەروەرانە و بێالیهی دادگایهو كاتهتا ئهماوەتەوە، 

بەسزا گەیاندن و دادگایی تاوانبارانی تیرۆری دەنگی ئازاد و  .بوونی دەبێت
 ئەگەرچی“ نییە دادوەری و یاسایی  ڕۆژنامەنووسان لە کوردستان، بەتەنیا بابەتێکی

 .”نییە بوونی و هەیە ناوی لەکوردستان بنەڕەتدا لە دەزگایە ئەو

لە کاتێکدا ئەنجامدەران و ئەوانەی لەپشتی ئەو تاوانە تیرۆرستیە وەستاون، 
لەبااڵترین ئۆرگانی دەسەاڵتدارەتیدان، دەسەاڵتی ئێستا ئەوانن و ئەوان زەبربەدەستی 

 وابێت، الی کەسێک هەر بێهودەیە خۆشباوەڕیەکی  یەکەمی کوردستانن. دەمەوێت بڵێم
 ویداد و کاوە و سەردەشت و سۆران بکوژەکانی کوردستاندا ئێستای دۆخیبارو لە

 مافیای سیستەمی هەڵوەشانەوەی بۆ دەستبردن مانای ئەوانە دادگایی. دەکرێن دادگایی
 .دەسەاڵتداری کوردستان کارتێلی و

کۆمەڵگای کوردستان و ئازادیخوازان لەبەردەمی  .ئەم دۆسیە، دۆسیەیەکی سیاسیە
نابێت و ناکرێت تەسلیمی ویستەکانی دەسەاڵتێکی  .چارەنوسسازدا ڕادەگرێپرسی 

مافیایی و تاوانکار و خوێنرێژ بیت. ئێمە چ وەکو کەس وکارو خانەوادەی ئەو 
قوربانیانەی کە تیرۆرکراون، چ وەکو خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان، لە خوێنی هیچ 

تەمکارە زووبێت یان درەنگ دەبێ یەک لەو ئازیزانەمان خۆش نابین. ئەم دەسەاڵتە س
باجی سەرجەم ستەمکاری و نقومکردنی کۆمەڵگای کوردستان لە کارەسات و 
بێدەرەتانی، باجی کارە تیرۆریستیەکانی و تیرۆری سەردەشت و ئەوانی دیکەش 
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بداتەوە. رۆژێک دەبێ لە دادگای دادپەروەرانەی خەڵکدا وەکو سەرانی رژێمە دیکتاتۆرو 
 .تر سزای عادالنەی خۆیان وەربگرنەوە سەرکوتکەرەکانی

وەکو ئێوە دەڵین، دادگای سەربەخۆ لە کوردستان بوونی نییە، وە ئەوانەی  :بۆپێشەوە
لەپشت تیرۆری سەردەشتەوەن لەبااڵترین ئۆرگانی دەسەاڵتدارەتیین، کەواتە دەبێ چ 

 .رێگایەک بگیرێتە بەر؟ چۆن ئەم دۆسیەو دەیان دۆسیەی تر، کاریان بۆ بکرێت
 تاتۆمەتباران و نەخشەدارێژەرانیان، بەسزای یاسایی و عادالنە بگەیەنرێن؟

بەکر عوسمان: بەداخەوە ئێمە لەبەردەم دێفاکتۆیەکی تاڵ و ناخۆش داین، 
لەکوردستاندا شتێک نەماوەتەوە ناوی دادگا و داد بێت. لەنێو دادگاکانی 

 خەڵکی و هاواڵتی رییەکانیداواکا و ماف بە گەورە پێشێلکاری و سوکایەتی  کوردستان
 دەنگە تیرۆری و سەردەشت دۆسیەی بۆ بکرێ چی  .دەکرێ و کراوە کوردستان
نراوی ئەمرۆی خوڵقێ و سەپێنراو کێشەی هەزاران بۆ بکرێیە چی هەمان ئازادەکان؟

کوردستان. پێویستە هەموو ناڕازیەتیەکان لەچوارچێوەیەی تۆڕێکی گشتگیر یەکبخرێ 
 .ئەو پرسانە لەگەڵ دەسەاڵتی کوردیدابۆ یەکالکردنەوەی 

بانگەوازی من بۆ کەسوکار و قوربانیانی دەستی تیرۆری دەسەاڵتی کوردی، هەموو 
ئەو هاواڵتیانەی رۆژانە لەبەر نەبوونی رێگاوبانی گونجاو لەشەقامەکان الشەی 
رۆڵەکانیان هەڵدەگرنەوەو دەبنە قوربانی،هەموو ئەوانەی کوێر و کەمئەندام دەکرێن 

ەنەخۆشخانەکان، یان لەبەرنەبوونی پێداویستی تەندروستی گیان لەدەستدەدەن، ل
ئەوانەی مووچەی مانگانەیان پێنادرێت و رۆژانە لەگەڵ ژیانێکی مەمرە و مەژی 
رووبەڕوون و ناتوانن سەرەتایترین حەز و خۆزگەی خۆیان و مناڵەکانیان پڕبکەنەوە، 

او دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی بوونە کەس و کاری ئەو نەوجەوان و مندااڵنەی لەت
خۆراکی ماسیەکان و لەدەریا سامناکەکان خنکان. داواکاری و هەوڵەکان و 
ناڕازایەتیەکانی خۆمان لەگەڵ سەرجەم داواکانی خەڵکی ستەمدیدە لە دژی دەسەاڵتی 
ستەمکاری ئێستا بکەین بەیەک، بۆ هەڵپێچانی ئەم دەسەاڵتە تیرۆریست و 

 .اییکردنی سەرانی تاوانکاریسەرکوتگەرە و دادگ

راستە لە کوردستان دادگای سەربەخۆ نییە، بەتایبەت بۆلێپرسینەوە لە  :بۆپێشەوە
بەرپرسان و سەرمایەداران، ئەی ئایا ئێوە هیچ هەوڵتان نەداوە لە دەرەوەی واڵت، 
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واڵتێکی ئەوروپایی سکاال تۆماربکەن؟ لەکاتێکدا خۆتان دەزانن دۆسیەی سەردەشت 
 گەیشتووە؟ بەکوێ کردوتانە ئەگەر …ەک دنیای دەرەوەش پێێ ئاشنایەتارادەی

 ببەن؟ بۆ دەستی نییە نیازتان نەبردووە، رێگایە ئەم بۆ پەناتان ئێستا تا ئەگەریش

رێمی بەکر عوسمان: بەڵێ سەبارەت بە دۆسیەی سەردەشت لە دادگاکانی هه
گا و دەزگای قەزایی لە کوردستان، ئەوەی بەڕێوەچووە سوکایەتییەکی گەورەیە بەداد

کوردستاندا. دەربارەی کارکردن لەسەر ئەو دۆسیە لەدادگایەکی نێودەوڵەتی، 
ڕێکخراوی پەیامنێرانی بێ “بەهاوکاری و پشتیوانی چەندین ڕێکخراوی نێودەوڵەتی 

و چەندین ئەندام پەرلەمان و کەسایەتی ” سنور و ئەمنستی ئەنتەرناشیونال
ئەو دۆسیەیە هاتونەتە سەرخەت و پشتیوان و هاوکاری ئازادیخواز لە ئەوروپا بۆ 

. ئەوروپا دادگای  مەیدانی بوون لەگەڵماندا. دۆسیەی سەردەشت خراوەتە بەردەم
ۆسە و ڕێوشوێنی خۆی هەیە، ئەنجامەکەشی بەستراوەتەوە پر دادگایەک هەر بێگومان

 .بە دونیابینی ونەفەس درێژی و لێکۆڵینەوەکانی ئەوان

هەموو هەوڵێکی خۆمان دەدەین لە هەر شوێنێک دادگایەکی کارا هەبێت بەبەردەوامی 
 …بۆ گەیاندنی سکااڵ و دۆسیەی سەردەشت،کاوە،سۆرانی مامەحەمە، ویداد حسێن

. دۆسیەی سەردەشت وێرای ئەوەی لەباری یاساییەوە بە کۆمەڵێک ئامادەین لەوێ
ازادی دەربرینە لە بەڵگە و دۆکۆمێنت دۆسیەکی تەواو و کامڵە، هاوکات دۆسیەی ئ

 .کوردستان. بۆیە سەرکەوتنی ئەو دۆسیەیە سەرکەوتنی ئازادی و ئازادیخوازانە

نەوەی ئەوبابەتانەی کۆکرد بۆ دووبەرگ و سەردەشت پەیکەرکەی  بۆ پێشەوە: پرۆژەی
 چونکە دووەمە بەرگی مەبەستم دیارە …لەسەر سەردەشت نووسراون، بە کوێ گەیشت

 وبۆتەوە؟باڵ دەمێکە یەکەمی بەرگی

بەکر عوسمان: بەڵێ پرۆژەی پەیکەرەکە لە پشتیوانی و هاوکاری فراوانی جەماوەری 
و رۆژنامەنووسان و خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان بەهرەمەند بوو وە پشتیوانی 

کانی تەواو بووە، بەاڵم لەالیەن دەسەاڵتدارانی رییههونه لێکرا. پەیکەرەکە کاره
 کەباکی کوردستان دەسەاڵتی بڵێم ئەمەوێت  .کراوە پەیکەرەکە لەدانانی رێگری  هەولێر
 بەوەی دەدات رێگە چۆن گەنجان، و ئازادیخوازان و ڕۆژنامەنوسان بەکوشتنی نەبێت

شوێنی تیرۆرکردنەکەی دابنرێت و هەموو رۆژێک ئەوکارە قێزوەنەیان لە پەیکەرێک کە
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روناکی دەبینێت و دواجاریش بیر بخاتەوە؟ ئەو پەیکەرە بەروخانی ئەم دەسەاڵتە 
 .دەبێتە یەکێک لەسیمبول و هێماکانی ئازادی

، بەدوای چاپی بەرگی یەکەم ”سەردەشت عوسمان“دەربارەی بەرگی دووەمی کتێبی 
سەرنج و پێشنیاری زۆرمان بۆ هاتووە. لەم ماوەیەدا کارمان لەسەر ئەوە کردووە 

بکەین. ئێستا ئامادەیە بۆ چاپ، بتوانین بەرگی دووەم بە شێوەیەکی پوختتر ئامادە 
 .لە ئایندەیەکی نزیکدا بەچاپ دەگەیەنرێ

ڕەنگە جێگەی پرسیار بێت لەالی خەڵک کە بەرگی دووهەم بۆچی؟ لەوەاڵمی ئەوەشدا 
دەڵێین: ئێمە لە ئاست نووسینەوەی دیرۆکی خۆماندا گەلێک کەمتەرخەم وخەم 

کەمێک لەتاوانکارییەکانی بەعس  ساردین، هەر بۆ نمونە کاتێکی زۆری برد تاتوانیمان
)ئەنفال وجینۆساید و، هەڵەبجە( لەدووتوێی چەند کتێبێک کۆبکەینەوە. بەرگی 
دووهەم هەوڵێکی بچوکە بۆ نووسینەوەی چیرۆکی تیرۆری دەنگێکی ئازاد، دەنگێک 

 .تەنها خەونی ئەوەبوو وەک هاواڵتیەکی سەربەخۆبێت و ئازادانە بژی

  

ژمارەیەکی زۆر لەنووسەرو رۆژنامەنووس و خەڵکی  هەموو ساڵێک :بۆپێشەوە
 و پانێڵ و بەکۆر سەردەشت ساڵیادی …ئازادیخواز لە ناوخۆو دەرەوەی کوردستان

ئەمساڵ هیچ پرۆژەیەکی دیاریکراو هەیە، لەو  بۆ رێزلێدەگرن، جۆر جۆراو چاالکی
 یادەدا بکرێت؟

کوردستانە و بەکر عوسمان: دۆسیەی سەردەشت دۆسیەی خەڵکی ئازادیخوازی 
دۆسیەی پرسی ئازادی و ئازادی دەربرینە. هەروەها یادی سەردەشت لەالیەن 
رۆژنامەنووسان و خەڵکی ئازادیخواز بەردەوام بەرزو بەڕێز ڕاگیراوە. وەک 

 دەسەاڵتی لە نەفرەت و  هەڵوێستێک بە مەراسیم و چاالکی جەماوەری، ناڕەزایەتی
 ساڵیادی نزیکبوونەوەی لەگەڵ. بەڕێوەچووە دەرەوە و کوردستان لە تیرۆر و سەرکوت
 پەیوەندی چاالکوانان و ئازادیخوازان و رۆژنامەنووسان لەالیەن سەردەشت تیرۆری
ەڵسوڕانی جۆراوجۆر دەکەن لە حەوتەمین ه و کار لە باس و کراوە پێوە زۆرمان

 .ساڵیادی تیرۆری سەردەشتدا
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دەستخۆشی لە هەموو ئەو هەوڵ  ئەو کارانە جێگەی ڕێز و پێزانینی زۆرە الی ئێمە و
و تێکۆشانە دڵسۆز و ئازادیخوازانە دەکەین، کە یادی سەردەشت و دەنگە ئازادەکان 
بەرزو بەڕێز ڕادەگرن. خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان لەماوەی حەوت ساڵی رابردوو 
بەبەرجەستەکراوی سەلماندیان ئامانجێک کە سەردەشت لەپێناویدا 

ەم خەڵکی کوردستانە و سەردەشت هی ئەوانە و لەپێناو ماف تیرۆرکرا،ئامانجی سەرج
 .و ئازادییەکانی ئەواندا تیرۆرکرا

لێرەوە دەمەوێت لەرێگەی ئێوەوە رای بگەێنم کەئەمساڵ جیاوازتر لەسااڵنی پێشوو 
یادی سەردەشت دەکەینەوە، ئەمساڵ و سااڵنی داهاتوش ئێمە هەموو هەوڵەکانی 

مرۆڤ و ئازادی دەربڕین. ئێمە المان وایە کەکوردستان  خۆمان دەخەینە گەڕ بۆ ئازادی
ناتوانێت سەربەخۆ بێت ئەگەر هاوواڵتیەکانی سەرکوت بکرێن و سەربەخۆییان 
لێزەوتکرابێت. لەو بڕوایەدام ئەگەر هاواڵتیانی کوردستان لەنێوان ئەوەی راپرسی 

کارە لەسەر سەربەخۆی کوردستان و سەربەخۆییان لەدەست ئەم دەسەاڵتە ستەم
سەرپشک بکرێن، ئەوا پرسی ) رزگاربوون لەم دەسەاڵتە زۆرینەی ڕەها بەدەست 

 .دەهێنێت(

  

بۆپێشەوە: لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشتدا،پەیامی ئێوە بۆ دەسەاڵت و 
 هاوکات بۆ خەڵکی ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازی کوردستان چییە؟ 

توڕەییە لەتاوانباران و تیرۆرستان بەکر عوسمان: یادی سەردەشت، گەورەیی ڕق و 
و دەسەاڵتی بنەماڵەیی و مافیاییان. ئەمڕۆ دەبینین لەژێر سێبەری ڕەشی دەسەاڵتی 
ئەواندا،کۆمەڵگای کوردستان دووچاری کارەساتی برسێتی و نەدارییەکی کەمەرشکێن 
بووە. نەداری سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ژیان و برسێتی دەستی ناوەتە گەردنی 
خەڵک. بە سیستەم کۆمەڵگای کوردستانیان نوقم کردووە لە گەندەڵی و تااڵنی و 

 .چەواشەکاری و کۆنەپەرستی و سەرکوت و دەمکوت و تیرۆر

سەردەشت تەنها بەشێک لەوانەی باس کرد، ئەوان تیرۆریانکرد، فیشەکیان لەنێو 
وت، سەردەشت بە رۆشنی بەهەمووانی گ .دەمیدا لەبەرئەوەی ئەو قسانەی کرد
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تاکاتێک پارە و هێز لەدەستی خێڵ و خێزانێک بێت بە ئارەزووی خۆیان بیبەخشنەوە، 
 .هەر رۆژە و دەبێت چاوەڕوانی کارەساتی گەورەتر و ناخۆشتر بکەین

هەموو ئەو دۆخەی کە کوردستانی پێدا تێدەپەڕیت، ڕاستی و دروستی گەواهی قسەکانی 
گەورەتر و بەرزتر دەکات. ترسی سەردەشت و پەیامەکەی سەردەشت الی ئێمە 

سەردەشت لەرۆژێکی وەکو ئەمڕۆ بوو کە شیری دەمی مناڵەکان ببێتە کارتی ملمالنێی 
و کێشمەکێشمی نێوان )کارتێلەکانی( کوردستان، ئەوانەی سامانی گشتی و 
دەسەاڵتییان بۆ خۆیان قۆرغ کردوە و خستۆتە خزمەت خۆیان ودارودەستەکانیان، 

گروپێک بەئارەزووی خۆیان بۆیان هەبێت ببڕن و بکوژن بەبێ هیچ  دواجار هەر هێز و
 .لێپرسینەوەیەک

ئەم دەسەاڵتە لەسەر مەرگەساتی خەڵکی کوردستان سەما دەکات. بۆتە مۆتەکەیەکی 
تۆقێنەر بەسەر ژیانی خەڵک و ئایندەی کوردستان. تا بینەقاقای نقومی تاوانکاری و 

یای دەست بەسەرداگرتنی نەوتی کوردستان و گەندەڵی و مافیاییە،خاوەنی تۆڕی ماف
قاچاغچێتییە. لەسەر بنەمای کۆیلەکردن و بێدەنگکردنی کۆمەڵگای کوردستان خۆی 
بەرهەم دێنیتەوە. ژیانی هاوواڵتیانی کوردستانی بەبارمتەگرتووە بۆ پارێزگاریکردن 

بەزۆر لەکورسی دەسەاڵتەکەی. ئەم دەسەاڵتە بە هێزی چەکداری میلیشیای و مافیای 
 .خۆی داسەپاندووە، بە هەڕەشە،ترس و تۆقاندن، کوشتن و تیرۆر و دەسەاڵتدارە

لەچەند ساڵی ڕابردوودا زۆر هەوڵمانداوە بۆ مافە سەرەتاییەکانمان. لەبازنەی فۆرمی 
گەمەی دیموکراسیدا، دادپەروەری و داد و ماف بەدەست نایەت. پێویستە هەموو 

گرتن بە ملهوریەکان و تاوانەکانی و دادگایی و لەپێناوی پێش  هەوڵەکان یەکبخرێن
 .بەسزاگەیاندنی مافیا و تاوانکاران

لەکۆتایدا دەمەوێت بڵێم لەپاش تیرۆری سۆرانی مامەحەمە، سەردەشت عوسمان، 
کاوەگەرمیانی و قوربانیانی حەڤدەی شوبات و ویداد حوسێن، هیچ پاساوێک نەماوە 

تە لەو رۆژەوە شەرعیەتی خۆی لەدەستداوە کە بۆ دانپێنان بەم دەسەاڵتە، ئەم دەسەاڵ
بەسەرکوت و تیرۆرکردنی دەنگە ئازادەکان بەرگری لە ماناوەی دەسەاڵتەکەی و کورسی 

هەرکەس و الیەن و دەستەو تاقمێکیش پشتیوانی ئەم دەسەاڵتە بێت  .دەسەاڵتەکەی کرد
 .ئەوا پشتیوانی تیرۆرو تۆقین وبرسیکردنی خەڵکە
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 …ازادییەسەردەشت سومبلی ئ

 

 :عەبدواڵ مەحمود

ئەوانەی بڕیاریاندا، گیانی سەردەشت بکێشن، 
ئاگاهانە ویستیان لەو رێگایەوە، گیانی 

ئەوانەی بڕیاریاندا،  .ئازادی دەرکێشن
سەردەشت لەبەین ببەن و لەکۆمەڵگەدا 
بیسرنەوە، بەنەخشەوە ویستی لەبەینبردنی 

 .ئازادی و سرینەوەی ئازادیخوازییان، هەبوو
ئەوانەی نەخشەیان کێشا سەردەشت نابێ 
لەژیاندا بمێنێ، ژمارەیەک گەوجی سیاسی 
بوون، ترساوی کەشی ئازادی و ئازادیخوازی 

 شکۆدا، و ئازادی ویستی لەبەرامبەر  بوون.
 بۆ دەستبردن و زبر زمانی لە جگە ئینسانیدا، تیژی و قوڵ رەخنەی لەبەرامبەر

ترساندنی کۆمەڵگە بە ترساندنی  .نازانن تر کیزمانێ گەرم، چەکی و زیندان و سەرکوت
ئازادی و لە رێگای سەرکوت داپڵۆسین و فریوکارییەوە، دەست پێدەکات. لە ترساندنی 

شێوازەکانی جەنگین لەدژی ئازادی، یەک رەنگ و  .دەنگە ئازادەکانەوە هەنگاو دەنێ
مەلیکی جەمال عیرفان لەسەردەمی شێخ مەحمودی  .یەک جۆر و تاک نەریتی نییە

کوردستان، عەبدولخالق مەعروف لەکاتی حکومرانی بەعس، عەبدولستار تاهیر 
شەریف و سۆرانی مامە حەمە کاوە گەرمیانی تا دەگاتە سەردەشت و ویداد، لەژێر 

هەر یەکەیان بەجۆر و شێوازی جیاجیا، گیانیان  …دەسەاڵتی مافیایی کوردایەتیدا
ئامانجیان هەبووە، بەاڵم هەرکام لە لێسەندراوەتەوە. هەموو تیرۆرەکان یەک 

سەردەشت  .شێوازی تیرۆرەکان، هەڵگری ماناو دەاللەتی تایبەتی خۆیان بوون
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بەئاشکراو لەبەردەم زانکۆدا، دەرفێنرێت و بەناو تۆرێک لە بازگەی تیژبینی دەسەاڵتی 
کوشتار و تیرۆردا، بەرەو موسڵ دەبرێت. پاشان بەوپەری دڵرەقیەوە تیرۆر دەکرێت. 
سەردەشت بۆیە بە ئاشکرا دەرفێنرێت و تیرۆر دەکرێت، چونکە ئیتر شاردنەوەی 
پەیامی دژی ئازادی و فکری ئینسانی و پێشکەوتخوازی لەالیەن دەسەاڵتی کوردی و 
بەتایبەتیش پارتی، گرنگی خۆی لەدەستداوە. دەسەاڵتێک بە ئاشکرا تااڵنی بکات. 

لەت، لەخوێن هەڵبکێشی. خۆپیشاندانی خەڵکی بۆ نان و ئازادی و عەدا
لەخۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی و پێش لەشکری بە واڵتانی چنگ بەخوێن بی دریغ بێت. 
لەژێر سایەیدا جینوسایدی ژن بەرێوەبچێت، سامانی بەشێک لە بەرپرسانی حزبی و 
بنەماڵە چەند بەرابەری داهاتی هەموو خەڵکی کوردستان بێت، خەڵک بە بیستنی 

یبگرێت. پێویستی بە شاردنەوەی تاوانی رفاندنی ئینسان و ناوی ئاسایش لەرز دا
تیرۆری نووسەر و رۆژنامەنووسان و نەیارانی سیاسی رەخنەگری ریشەیی دەسەاڵت 
نییە. سەردەشت بۆیە تیرۆر کرا، بانگی رەخنەی ریشەیی لەدەسەاڵت و بانگەوازی بۆ 

ایە بەرەخنە. بە ژیانی شایستەی ئینسان دەکرد. پیرۆزییە بەزۆر داسەپاوەکانی د
رەخنەیی چینایەتی و رۆشنی کۆمەاڵیەتی دیوە شاراوەکانی رەمزە قیزەونەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی و قڵشتی چینایەتی و جیاوازی دوو دونیای لێک دوورو دژ 

ی خستە روو. بەزمانێکی سادە و رەخنە ئامێز ” زۆرداران و بێبەشان” بەیەکی دووچینی
ن دەدا. خەون و خولیای چەپینراوی الوانی بەیان کردەوە. نەریتی بنەماڵەیی، نیشا

لەکاتێکدا ئەمانە هەموویان بەشێکن لە پراکتیسەکردنی ئازادی فەردی و نووسین و 
 بە ژن و کۆنەپەرستی پرتوکاوی نەریتی و داب پارێزەری جەنابانی کەچی …دەربرین

 هەوسارپچراو راوپچ تەحەمولیانی پەتی مەزندەکردن،!! بەخوا خۆ و زانین کویلە
 .انیان بزواند و سەردەشتیان، لەبەین بردنۆکەرەک باندە و چەقوکێش بۆیە. بوون

 بۆیە ئاوا بە ئاشکراو نارەواو دڵرەقانە گیانی

سەردەشتیان کێشا، تا گیانی ئازادی و ئازادیخوازی و رەخنەی قوڵ و چینایەتی 
ی کۆمەڵگای کوردستان، دڵرەقانە بکێشن و رەخنەو تورەیی و نەفرەتی سەردەشتەکان

اڵم ئەگەر خەونی سەردەشت و سەردەشتەکانی بە …خەفە و بەرەو داکوژان ببەن
کوردستان، خەون و خولیایەکی راستەقینەی قابیلی پەرەپۆش کردن نییە و زیندووە. 
ئەوا خەونی ئەم دەسەاڵتە و بکوژی رەخنەو ئازادییە، نەزۆک و بێ گیانە. سەردەشت 
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دەکرێ، نووسەرو رەخنەگر و کوڕێکی الوی خێزانێکی سەربەرزو تائەو کاتەی تیرۆر 
تیکۆشەری شاری هەولێرە. خۆشەویستی هاوڕێ و دۆست و هاوپۆل و خزم و 

خۆشەویستی خوێنەرەکان و ئەوانەیە نووسیەکان وپەیامەکانی  .ناسیاوەکانیەتی
نها ئەم دەخوێنەوەو تێدەگەن، بەاڵم لەوکاتەوەی تیرۆر دەکرێت، سەردەشت ئیتر بەتە

کورە الوەی خانەوادەو هاوڕێ و هاوپۆل و خوێنەرانی نووسین و رەخنەکانی نییە. 
کورە الوەکەی پێشوو نییە، و دەبێتە کورە الوە عەزم جەزم کردوەکەی کۆمەڵگای ژێر 
ستەمی هەزار سەری چینایەتی. دەبێتە الوە خۆشەویستەکەی هەموو بەرەی 

ی. دەبێتە نوکەرمی رەخنەی قوڵ و چینایەتی ئازادیخوازی کۆمەڵگا و تینوانی ئازاد
 تااڵنچی  ئۆردویەکی بێئەژماری دژی دەسەاڵتی نەریتی و بنەماڵەیی و دواکەوتوو

 تێبکۆشی، ئازادی بۆ هەرکەس کە سومبلێک، دەبێتە. ئازادی رەمزی دەبێتە. کوردستان
 زوڵمی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری نابەرابەری دژی بێت، دەسەاڵت راستەقینەی رەخنەگری
حەوت ساڵە سەردەشت لێرە  .ێتب زیندوو ناویکی الی سەردەشت. بێت چینایەتی

 حەوت. کول دەسەاڵتە لەم رەخنە نە بووە، خامۆش ئازادی خولیای نە …نەماوە
 بانگەواز نە و لەدەسەاڵت ریشەیی رەخنەی نووسینی نە …نانووسێ سەردەشت ساڵە

 خانەوادەو لەناو سەردەشت ساڵە حەوت. بووە خامۆش یەکسانی و بەرابەری بۆ
 توڕەکان خانەوادە هەموو لەناو دەروانین کاتێک کەچی …وەنەما هاوڕیێانی و دۆست

لەریزی پێشەوەی هەموو بزوتنەوە نارەزایەتییە  .کوردستانە ئازادیخوازەکانی و
ئااڵبەدەستی وشەی ئازاد و بزواتی ئازادی رۆژنامەگەری و  .رەواکانی خەڵکی نەدارە

رەخنەی قوڵ و سازشهەڵنەگری دەسەاڵتی چینە داراکانی کوردستانە. لەهەموو 
زانکۆکاندا بەدژی هەاڵواردن و بێمافیدا، هەڵدەشاخێ. گوڵ بەدەستە و خەندەی سەر 
لێوانی نابڕی و بەرەو ئاسۆ دەروانێ. بەڵی سەردەشت حەوت ساڵە تیرۆرکراوە، 

 بێبەشان قوڵی رەخنەی و زیئازادیخوا و ئازادی سومبلی  لەوکاتەشەوە بۆتە
و کۆمەڵگای بەرابەرو ئینسانی، دەبنە راستیەکی  ئازادی ئەوکاتەش تا. لەدەسەاڵت

ژیان، لەسەر کەالوەی روخێنراوی دەسەاڵتی زاڵمانەو نابەربەر، سەردەشت هەر 
رەمزی ئازادییە و ئەوکاتەش ئازادی دەبێتە واقعیەتی جێکەوتووی ژیانی تاکەکان و 

ئینسانی، ناوی سەردەشت و سەردەشتەکانی کوردستان و هەوڵیان بۆ کۆمەڵگایەکی 
 .ئازادی دەبێتە وانەی فێربوونی تێکۆشان بۆ ئازادی، بۆ نەوەکانی داهاتوو
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 ٢٠١٧سەرەتای ئایاری 
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  خوێنى سەردەشت دابڕانى جەماوەر لەدەسەاڵت چڕتر دەکاتەوە

 

 :د.کامەر ان مەنتک

قووڵترین تەنگژەى هەموو دەسەاڵتێکى سیاسى 
، لە هەموو دنیادا ، ئەوەیە کاتێک روو 
بەرووى خەڵکى خۆى دەبێتەوە ، سەنگەر 
دروست کردن لە الیەن خەڵک و دەسەاڵت دژ بە 
یەکتر، سەرەتایەکە بۆ شکست هێنان و 
ماڵئاوایى کردنى ستایلێکى سیاسى ، چونکە لە 

وان خەڵک و هیچ رووبەروو بوونەوەیەکى نێ
دەسەاڵتدا ، خەڵک نەیدۆراندوە ! زیانى 

بانى زۆرى داوە ، ئازارى قور …لێکەوتوە 
چەشتوە ، رۆڵەکانى لە سێدارە دراوەو تیرۆر کراوە ، بەاڵم لە کۆتایدا ، ئەو الیەنەى 
کە گۆڕەپانەکەى جێهێشتوە ، هەمیشە دەسەاڵتداران بووینە نەک خەڵک ! هەمیشە 

ە بەردەم دادگاکان و لەبەردەم میدیاکاندا دادکایى کراون ، ئەو کەسانەى خراونەت
دەسەاڵتداران بوون ، بەعسیەکان چى نەما بە کورد نەکەن ، چەند بە وردى پالنى لە 
ناوبردنى کوردیان داڕشت ، هەمووشمان بینیمان چەند ریسواو زەلیل بوون ، بەر 

، دەیان و دەیان نمونەى تر لەوانیش نازیەکان لە ئەڵمانیا ، فاشستەکان لە ئیتالیا 
لە مێژوودا دەکەونە بەرچاو ، کە لە هەر هەموویان هەمیشە دەسەاڵتدارە تاوانبارەکان 

ئاشکرایە کە ئەمڕۆ دەسەاڵتى سیاسى لە کوردستان لە تەنگژەیەکى  !!! ریسوا بووینە
 گەورە دەژیت ، تواناى گۆڕانکارى و خۆگونجاندنى لەگەڵ سەردەمەکەیدا نەماوە ، لە
پڕسە سیاسیەکاندا دووچارى شکست لەدواى شکست بۆتەوە ، لە بەرەى ناوەخۆ 
دووچارى ناو زرانێکى خراپ هاتوە و گەندەڵى وێنەکانى لەبەر چاوى خەڵک ناشرین 
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کردوە ، تەنانەت بەرپرسە گەندەڵەکان بە شێوەیک دزێو بوون ، خەڵک بە قێزەوە 
 بواربۆ ئەمە کە ، تر لێکىلە دۆسەیریان دەکات ، دەسەاڵت لە دۆڵێکدایەو خەڵک 

کردن لەو شکستە سیاسیە گەورانە ، مەسەلەى رزگار خۆ بۆ ، دەڕەخسێنێ دەسەاڵت
 . تر بوروژێنێ ، تا مەسەلە بنەڕەتیەکان فەرامۆش بکرێن

تیرۆر کردنى رۆژنامەنووس و قوتابى زانکۆ سەردەشت عوسمان ، سەرەتاى گۆڕانێکى 
خەڵک و دەسەاڵت ، سەرەتایەکە ، پەیوەندیەکە  ترسناکە لە پەیوەندیەکانى نێوان

لە رەخنەو تەنزو نووسینى گاڵتە ئامێز، بۆ بە کارهێنانى هێزو توندو تیژى 
دەگوازێتەوە، ئەو کارە دەرگا بۆ زۆر مەسەلەى مەترسیدار ئاوەاڵ دەکات ، کە 
نەخەڵکى کورستان سوودى لێوەردەگرێت نە دەسەاڵتى سیاسى ، دەرگا بۆ ناحەزانى 

ورد ئاوەاڵ دەکا ، کە زیاتر دەست لەو ئەزموونە بوەشێنن ، بۆیە دەبێت ئەمڕۆ ک
رۆژنامەنووسان و خەڵکى کوردستان ئەقلمەندانەترو بەرپسیارانەتر رەفتار بکەن ، 
نابێت رێگا بدرێت کوردستان بەرو توندو تیژى ببرێت ، چونکە ئەمە هەموو 

ت رووبورو بوونەوەى توندو تیژى دەستکەوتەکانى کورد دەخاتە مەترسیەوە ، هاوکا
لەگەڵ دەسەاڵتى سیاسى ، بەر لە هەموو شتێک زیان بە بەرژەوەندیەکان خەڵک 
دەگەیەنێ ، ئەو گۆڕانانە دواتر دەخا کە لە کۆمەڵگاى کوردى دەستى پێکردوە ، توندو 
 تیژى بیانگە بە دوژمنانى گەل دەدات ، تا گۆڕانکاریەکان بەو ئاڕاستەیە دا ببەن ، کە
خزمەتى خەڵک و ئەزموونى کورستان ناکات ، بۆ رێز گرتن لە خوێنى سەردەشت ، 
پێویستە خەڵکى کوردستان زیاتر دەست بە خەباتى ئاشتیانەوە بنێت ، زیاتر برەو 
بە پەرە پێدانى دیموکراسیەت بدات ، کە ئەمانە وا دەکەن ، گۆڕانکاریەکان بەو 

 . ڵکى کوردستان دابێتئاراستەیە بڕۆن کە لە بەرژەوەندى کورد خە

دەسەاڵتى سیاسى کوردى دەبێت وەاڵمێکى بۆ خەڵکى تووڕەى کوردستان پێ بێت ، 
چونکە کوشتنى رۆژنامەنوسێک بەو چەشنە ، بەر لەوەى ئیهانەى خەڵکى کوردستان 
بێت ، بەر لەوەى ئیهانە بێت بۆ رۆژنامەنووسان و خاوەن پێنووسە ئازادەکان ، 

ت خۆى ! ، خەڵک بۆیە دەسەاڵت هەڵدەبژێرێت ، خەڵک ئیهانەیە بۆ خودى دەسەاڵ
بۆیە ئامادەبێت دەست بەردارى بڕێک لە مافە سروشتیەکانى خۆى بێت بۆ دەسەاڵت 
، بۆ ئەوەى ئاسایشى بپارێزرێ ، بۆ ئەوەى ژیانى بپارێزرێ ، بۆ ئەوەى ژینگەیەکى 

م کاتێک بۆ بەرجەستە بکرێت ، کە مرۆڤ بوونى خۆى تیا فەراهەم بکات ، بەاڵ
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دەسەاڵت تەنیا داواى مافەکانى دەکات و ناتوانێت ئەرکەکانى جێبەجێبکات ، ئەوە 
شەرعیەتى دەسەاڵت بەڕێوەبردنى نامێنێت ، ئەوە دەبێتە باندێکى مافیاو باجى خوێن 
و سامان لە خەڵک وەردەگرێ ، با رێگا نە دەین دەسەاڵتى کوردى بگاتە ئەو ئاستە ، 

ازادیانەى خوێنى لە پێناو کراوەتە قوربانى بە هەدەر بچێت ، با رێگا نەدەین ، ئەو ئ
بە هەڵچوون و رەفتارى پڕ لە کەف و کوڵى سۆزاوى شەهیدەکان سەر لە نوێ شەهید 
نەکاتەوە ، با فێرى ئەوە بین ، کە مەدەنیانەو بە نەرمى مامەڵە لەگەڵ گۆرانکاریەکان 

رۆمان لەگەڵ حۆمان کرد ، لە بکەین ، با ئەو سندووقانەى کە ئێمە لە رێگایەوە د
 … هەڵبژاردنى داهاتوودا بە بوێریەوە درۆى لەگەڵدا نەکەین
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 ڕازێک لە حەوتەمین ساڵیادی شەهید سەردەشت عوسماندا

 

 :فەرمان ناشاد و ئیبراهیم عەباس

گەیشتن بە گڵکۆی شەهیدی هەمیشە زیندوو 
لەناو سەردەشت عوسمان، لەماڵەکانمان و 

شاری هەولێرەوە بۆ گوندی گردعازبان، کەمتر 
لە نیو کاتژمێر دوورە، چونکە سەردەشت لە 
گۆڕستانەکانی ناوشاری هەولێر بەخاک 
نەسپێدراوە، ئەگەرچی نەمان پرسی هۆی چی 

بوو ماڵباتی ئەو شەهیدە سەربەرزە لە شاری هەولێر بەخاكیان نەسپاردووە، لە 
ی ئازادیخواز حەزدەکەن سەردانی ئارامگەکەی بکەن، کاتێکدا هەزاران گەنج و خەڵک

بەاڵم هیچ بەدووری نازانین بەشێکی پەیوەست بێت بەو شاربەدەرکردنەی بە گۆڕی 
 .دڵداری شاعیر کردیان

ئاخر دڵداری خاوەنی ئەی رەقیب، کە لەهەر چوار پارچەی کوردستان، سرودی 
ت عوسمانیان تیرۆرکرد، بۆ نەتەوەیی کوردە، لەالیەن هەمان ئەو دەستانەی سەردەش

پڕۆژەیەکی بازرگانی قەبری دڵداریان لە هەولێر شار بەدەرکرد و بۆ شاری کۆییەیان 
ناردەوە، ئەم چیرۆکە بۆ کاتێکی تر هەڵدەگرین، تەنها ئەوەندە دەڵێین، کەسوکاری 
شەهیدی هەمیشە زیندوو سەردەشت عوسمان بەهەر هۆکارێکەوە بێت، کارێکی باشیان 

ەردەشتیان بردەوە گوندەگەی خۆیان، ئارام لە باوەشی ئەو گوندە جوانەی کرد کە س
دەشتی شەمامک بخەوێت، چونکە هیچ بەدوور نەدەزانرا، هەر وەک چۆن بۆ 
پرۆژەیەکی بازرگانی دڵداری شاعیریان لەخەو راپەڕاندەوەو ئێسک و پروسکی ئەو 

ئەگەڕ سەردەشتی  شاعیرەی کوردیان لە گۆڕ هەڵدایە دەرەوە، رەنگە دەمێک بوو
بکوژانی سەردەشت، بەبەهانەی ئەو شەهیدە  .هەمیشە زیندوو لە هەولێر بنێژرابوایە
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رۆژنامەنووسەوە، ئارامگەی هەزاران خەڵکی هەولێریان نەشیواندبایە و 
کەسوکارەکەیان ناچار بەدەرهێنانەوەی گۆڕەکانیان نەکردبایەوەو وەکو ئەوەی ساڵی 

  .و لەنگەی هەولێر کردیانبەرامبەر قەبرستانی نا ٢٠٠٥

چەند رۆژێکی تر حەوت ساڵ بەسەر رفاندن و تیرۆرکردنی رۆژنامەنووس سەردەشت 
عوسمان، تێپەڕ دەبێت، ئێستاش لەبەرچاوی خەڵکی تێکۆشەرو ئازادیخواز هەر 

و هەمان ئەو ساتەیە کە سەردەشت لە بەردەرگای کۆلیژی ئەدەبیات  ٢٠١٠/٥/٥دەڵێت 
چونکە هێشتا  .بۆ رۆژی دوایی تەرمەکەی لە موسڵ دۆزرایەوەلە هەولێر رفێندراو 

پەرۆشی خەڵکی بۆ مەرگی ناوادەی سەردەشت لەناو دڵی خەڵکی کوردستان دایە، بەاڵم 
هیچ کات بەقەدەر ئێستا مێژووی رەشی بکوژانی سەردەشت و دەستە بااڵکان بە چاو 

ووسانی بوێر، خەڵکی و گوێی خەڵک ئاشنا نییە و هاورێبازانی سەردەشت، رۆژنامەن
 .تینوی ئازادی، بە کارو دڵسۆزیان ترسیان خستۆتە دڵی ستەمکاران

 ڵكیخه یسیشت كهردهسه یسیكه ئێمە لەگەڵ خانەوادەی سەردەشت هاوڕاین كه
 ر شوێنێك باسیهه، لهزوڵمیان لێكراوه كه یهڵكانهو خهئه یسی، كهكوردستانه

، لەسایەی وێیهشت لهردهبێت سهم ههو سته ر شوێنێك زوڵمههبێت، لههه كسانییه
شت ردهسه و مێژوو ناوی ئەم بوێرییەی سەردەشت و خانەوادەکەی ئێسته وێنه

 یهو پیاوانهئه ڕیزیریكا لهمهئه ختیپایته واشنتۆنیله جیهانی ریلهترین گهورهگهله
راون، هەر ئەوەندەشنا هەر ئازادیخوازێکی کوردستان ئازادیدا تیرۆرك یڕێگهله كه

بگاتە واڵتانی ئازاد، بگاتە دبلۆماسییەکانی دونیا، ناوو ناوبانگی سەردەشت بەسە 
بۆ بوێری رۆژنامەنووسی کورد و دەرخستنی زوڵم و ستەمی نوخبەیەکی سیاسی 

ەکانیان خۆسەپێن، کە لەترسی کەیسە زۆرەکانی کوشتن، ناتوانن دەستبەرداری پۆست
 .بن، چونکە بەبێ پۆستەکانیان دەرگاکانی دونیایان بەسەردا دادەخرێت

نەمری بۆ سەردەشت کە تا دونیا هەبێت، ناوی سەردەشتیش دەبێت، ئەو سەردەشتەی 
باوکی بە هەژاری و نەداری پێگەیاند و لەدوا ساتەکانی تەواوکردنی خوێندنی زانکۆ، 

وانی بە تواناو بڕوانامەکەی پاداشتی دایک و وەکو فێرخوازێکی بەشی ئینگلیزی، دەیت
  .باوکە هەژارەکەی بداتەوە، کەچی نەیان هێشت
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رازێک کە دوێنێ بەگوێی سەردەشتمان دادا هەر باسی بوێرییەکەی نەبوو کە ئێمەی 
رۆژنامەنووسانی بوێر فێرکرد، بەڵکو لەسەر گڵکۆ ئارامەکەی پێمان وت: گەر تۆ لەم 

هەندێک لە بکوژانت، نەک لە تۆ تراژیدی تر کۆتایان بە ژیانیان جێگا ئارامەدایت، 
هات، بەڵکو دوو مەتر قەبریشیان بەنسیب نەبوو، چونکە بەجۆرێک پەروەردەگار 

 .تۆڵەی بۆ وەرگرتییەوە، هەتا کەسوکاری بکوژانت ماون، شوێن و جێگای نەزانن
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 سەردەشتی من

 

 فەرمان ناشاد:

  

 منسەردەشتی 

هەزاران جار بەڵێن بێ بەڵێن، لە رێبازی تۆ 
 النەدەم، ئەوەتا لەو خاڵەوە دەستم پێکرد

 هەردەم بۆ مەرگ ئامادەم 

 سەردەشتی من جەرگی دایە ، تۆ شەهیدی نیشتمانی ، 

 سەرت بەرزە وەکو مەتین وەکو سەفین رەمزی ئازادی ژیانی ! 
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بە کاپیتاڵێکی نوێ  با خاڵی کۆتایی ڕستە دانێین و دێڕی تازە
  !دەستپێبکەین

 

 :الوژە جەواد

سەردەشت عوسمان بەدوای ئەوەی کە 
هەڕەشەی لێدەکرێت لە وتارێکیدا بەناونیشانی 

و تا ئه” کاتی زەنگی مەرگم لێدرا پێماندەڵێت
و ین، لهبكهبێت قسهماوین ئهی كه شوێنه
نمان كۆتاییهات با مهتهش، كه شوێنه

ر دێڕێكی سه ێكم بۆ دابنێت و بێتهم خاڵهاوڕێكه
سەردەشت  ”وهستپێبكاتهنوێ دهر لهنوێ و سه

عوسمان وەک نمونەی شێوەیەک لە ناڕەزایەتی 
نوێ بەتایبەتی بەدوای پرۆسەی بەناو ئازادی 

عیراق بەرامبەر دەسەاڵتی خۆماڵی دەستیکرد بە ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە 
نووسین و باڵوکردنەوە دەربارەی دزی و ڕاو و ڕوتەکانی  دەسەاڵتی خۆماڵی و کەوتە

دەسەاڵتی کوردی و خستنە ڕووی جیاوازییە چینایەتیەکان لە کۆمەڵگەی کوردیددا، 
کە ناودارترین نوسینی کە بە هۆکاری تیرۆرەکەشی دەزاندرێت وتارە تەنز ئامێزەکەی 

اڵتی کوردی هەر دیارە دەسە .(بوو بەناونیشانی ) من عاشقی کچەکەی بارزانیم
لەسەرەتاوە کەوتە داپڵۆسینی ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان بەتایبەتی لە سااڵنی 
نەوەتەکان کۆمۆنیستەکان سومبولی ئەم خەباتە بوون. بەاڵم لە ناوەڕاستی دەیەی 
یەکەمی ئەم سەدەیە ئەم ناڕەزایەتییە چووە قۆناغێکی ترو سەردەشت نموونەی ئەم 

دەستپێشخەر و بوێر بوو لە بەرجەستەکردنی ئەم   بوو کە نووسەرو ڕۆژنامەنووسانە
بەدوای دەستپێکی ئەم خەباتەو تیرۆری ڕۆژنامەنوسان و خەڵکی  .ناڕەزایەتیانە
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ئازادیخوازیش لە هەمان کاتدا بۆیەکەم جار بەشێوەیەکی بەرچاو ناڕەزایەتیەکی 
ەستپێدەکات و جەماوەری بەرفراوان دژی نەبوونی ئازادی و تیرۆری ڕۆژنامەنوسان د

ئەمڕۆ خەڵکی کوردستان بە ئاشکرا لە  .ئەم دیاریدەیە تا ئێستاش بەردەوامە
شەقامەکان، لەڕێگای دەزگاکانی راگەیاندن و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بە شێوازی پەرش 
وباڵو و تاکەکەسی، ناڕەزایەتی دەردەردەبڕن بەرامبەر دەسەاڵت و ئەوەی لە دڵیاندایە 

ردەیە زۆر بەرچاو بوەو بەجۆریکیش دەسەاڵت دەستی لەگەڵ ئەم ئەم دیا .نایشارنەوە
جۆرە ناڕەزایەتیانە نەرمکردوەو لەوانەیە پێشی خۆشبێت کە خەڵک لەم ڕێگایەوە ناخ 
و توڕەیی خۆی خاڵیدەکاتەوەو دەست بۆ ڕێگا چارەی تر نابات بۆ باشترکردن و 

ەترسی کەمترە بۆ بەدیهێنانی ئاڵوگۆڕی ریشەیی لە کۆمەڵگادا و بەم شێوەیە م
ساڵ بە هەمو شێوەیەک فاشیل بوونی  ٢٦دەسەاڵتی کوردی لە ماوەی  .دەسەاڵتداران

خۆی لە ڕێکخستنی کۆمەڵگەیەکی ئاسایی نیشان داوە، لەسایەی ئەم حیزبانەی ئەمڕۆ 
بااڵدەستن لە کوردستان بە قەومی و ئیسالمیەوە دۆخی خەڵک ڕۆژ لەدوای ڕۆژ خراپتر 

رعەون ئاسا ژیان دەکەن. دەسەاڵتێکی میلیشیایی خۆسەپێن و دەبێت و خۆشیان فی
دیکتاتۆر کە تەنها لەهەندێ واڵتی ئەفریقیا نموونەیان ماوە حاکمیەت دەکات، ئەم 
جۆرە دەسەاڵتانە پشتیان گەرمە بە میلیشیاکانیان وە هەروەها ئەو پەیوەندیە 

ئەو دەوڵەتانەی کە  ناوچەیی و جیهانیانەی کە لەسەر تااڵن کردنی کۆمەڵگا، لەگەڵ
بۆ بەرژەوەندی خۆیان هاوپەیمانیان لەگەڵ دەکەن، لەم جۆرە سیستەمانەدا کۆمەڵگا 
و هاوواڵتیان هیچ جێگا و ڕێگایەکیان نییە و بە چاوی نزمەوە سەرجەم کۆمەڵگا 
دەبینن، خۆیان لە جنسێکی تر دەبینن و زۆرجاریش فەرزی دەکەن بەسەر کۆمەڵگا 

لە هەمانکاتیشدا ئەم دەسەاڵتە دەسەاڵتێکی  .ەس سەیریان بکەنوەکو پیرۆزی و مۆقەد
بۆرجوازی و سەر بە کەمپی سەرمایەداری جیهانییە کە ئەمڕۆ جیهان بەڕێوەدەبات و 
لەسایەییدا ژیانی ئینسانەکان خراپترو خراپتر دەبێت و ناتوانێت وەاڵم بە خواست و 

پای کۆمەڵگا خراوەتە خزمەت داخوازیەکانی ئینسانی ئەم سەردەمە بداتەوە و سەرتا
بۆچی دەڵێم پێویستمان بە دەستپێکی  .بەرژەوەندی کۆمەڵێک کۆمپانیا و بازرگانەوە

کاپیتاڵێکی نوێ هەیە؟ هەروەک لەسەرەوە ئیشارەتم پێدا ئەم شێوە خەباتەی کە 
تائێستا دەستمان بۆ بردوەو بەدروست لەکاتی خۆی دەستیپێکردو سەردەشت یەکێک 

بوو لە ئێستادا وەاڵمدەرەوە بە بەربەریەتی دەسەاڵت نییە لە لە پێشرەوانی 
ئێمە خەڵکی ئازادیخوازو یەکسانیخواز، چەپ و پێشکەوتوخوازی کۆمەڵگا  !کوردستان
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پێویستمان بە بیرکردنەوەو وردبونەوەی زیاتر هەیەو دەبێت دان بەوە دابنێین ئەم 
گۆڕانکاری بە بەرژەوەندی شێوە خەباتەی تا ئێستا دەستمان بۆ بردوە نەیتوانیوە 

خەڵک بەدی بهێنیت. با سەیربکەین دۆخی خزمەتگوزارییەکان لە تەندروستی و 
پەروەردەو هەموو خزمەتگوزاریە گشتیەکانی تر ڕۆژ لەدوای ڕۆژ خراپتر دەبێت. بەرەی 

ساڵە هاتۆتە مەیدان و خەبات بۆ باشکردنی دۆخی ژنان و  26یەکسانیخوازی کە 
ژیان دەکات، نەک کاریگەریەکی ئەوتۆی نەبووە بەڵکو بەئاشکرا بەرەنگاری توندوتی

دۆخی ژنان خراپتر دەبێت و خەریکە تەنانەت وەک و ئینسانیش بەحساب نایەن. 
مندااڵن زیاترو زیاتر لە خوێندن دادەبڕێن و لەسەر شەقام و بازاری کاردا دەبیندرێن. 

یەتی کۆمەڵگا لە کۆنەپەرستی زیاتر باڵ بەسەر کۆمەڵگا دەکێشێت و مەدەن
پاشەکشەدایە. گەنجان خوێندن تەواو دەکەن و هیچ سەرنوێشتێک بۆخۆیان نادۆزنەو 
لە کۆمەڵگەو ڕێگای ئەوروپا دەگرنە بەرو دەبنە خۆراکی ماسیەکان لەڕێگادا. 
بارودۆخی خەڵکی هەژار بەرەو خراپتر دەچێت ڕێژەی بێکاری لە بەرزبونەوە دایەو 

کارمەندانیش بە نیوە ناچڵی و بە چارەک و نیوە دەدرێت.  تەنانەت موچەی کرێکاران و
کۆمەڵگای کوردستان پێویستی  .تاد…ئاماری تیرۆری ڕۆژنامەنوسان لەزیادبون دایەو

بەکام ئەڵتەرناتیف هەیە؟ دەسەاڵتی کوردی بۆتە ئەم خانوە کۆنەی کە هیچ 
ەاڵتە چاکسازیەک هەڵناگری و مەجالی پینەو پەڕۆی نەماو. لەسایەی ئەم دەس

کۆمەڵگا هیچی بەسەر هیچدا نەماوەو دەبێت لەبناغەوە هەڵگێڕدرێتەوە 
من پێموایە کۆمەڵگای کوردستان پیویستی بە ئەڵتەرناتیڤی  .بنیاتبندرێتەوە

سۆسیالیستی هەیە، پێویستی بە هاتنەمەیدانی ئیرادەی خەڵک و ڕێکخراوبون و 
ساڵی  26ئەوە بزانین کە لە  لەوانەیە هەموومان .دەستبردن بۆ خۆ بەڕێوەبردن هەیە

ڕابردودا ئەم دەسەاڵتە کاری لەسەر بێئیرادەکردنی خەڵک و نەهێشتنی مەیلی 
ڕێکخراوبونی واقیعی جەماوەری کردوە و هەوڵیداوە ئیرادە لە خەڵک بسەنێتەوە، ئەو 

 نەخشی و ڕۆڵ  هێزانەی بەناوی ئۆپۆزسیۆن بەتایبەتی گۆڕان لە مەیداندابوونە
 مەیلی و ناڕەزایەتی بە بەرامبەر جەماوەری هیواکردنی بێ لە وەگێڕا سەرەکیان

ە زۆربەی ناڕەزایەتیەکانی خەڵک لە دەورەی ڕابردو لەالیەن چونک ڕێکخراوبوون،
ئەوانەوە ئیستغالل کراوەو داخوازیەکان لەسەر میزەکانی گفتوگۆ ساتوسەودای 

بە ئامانجی ڕێکخراوبون  لەوانەیە کۆبونەوە .پێکراوەو دەسکەوتی زیاتری پێوەرگیراوە
لە  .و دانانی سترایجیەتێکی نوێ ئەوەندە ئاسان نەبێت، بەاڵم موستەحیل نییە
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کوردستان خەڵکی ئازادیخواز و یەکسانیخواز، چەپ و پیشکەوتوخواز یەکجار زۆرەو 
زۆربەشی ناڕازییە. هەریەک بەجۆرێک و لەڕێگای خۆیەوە دەیەوێت بەرامبەر بەم 

هەر وەک چۆن ئەزمونی  .ێگاچارەی خۆی بخاتە ڕوودۆخە بوەستێتەوەو ڕ
ساڵی ڕابردو کارساز نەبووە بۆ بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی  26دەسەاڵتداران لە 

شایستە، هەوڵ و خەباتی ئێمەش نەیتوانیوە ئاڵتەرناتیڤێکی تۆکمە و یەکدەست، کە 
انی بتوانێت ببێتە هیوای گۆڕانکاری و ئاسۆیەکی ڕون بخاتە پێش ناڕەزایەتیەک

کۆمەڵگە. دەبێت ئاوڕێک لە ڕابردوی خەباتی خۆمان بدەینەوە و دان بە شکستی 
ڕابردومان بنێین و کۆبینەوە هەموومان بەیەکەوە بیر لەڕێگا چارە بکەینەوەو بزانین 
لەکوێوە دەست پێبکەینەوە؟ ڕێگا چارەمان چییەو چۆن میکانیزمێک بۆ گەڕانەوەی 

ک بکەین کە مەیلی ڕێکخراوبون و دەرئەنجامی ئیرادە بۆ خەڵک بگەڕێنینەوەو کارێ
تەنها ڕێگا چارەی دەربازبوون لەم دۆخە شۆڕشەو ئەویش  .کاری یەکگرتوانە ببینین

پێویستی بە کار هەیە، پێویستی بە بیرکردنەوەو دۆزینەوەی میکانیزم هەیە، کە چۆن 
؟ با ئەم کۆمەڵگەیە بۆ شۆڕس ئامادە بکەین و دەسەاڵتێکی شورایی بهێنینە دی

بۆساتێک بیر لە وتەکەی سەردەشت بکەینەوەو خاڵێک دابنێین و لە سەرەتاوە 
 .دەستپێبکەینەوە
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 تیرۆر کولتوری حیزبە و نزیکەی حەفتا ساڵە پیادەدەکرێت

 

 : زاهیر باهیر

پێشەکی سوپاستان دەکەم بۆ بەسەرکردنەوەم 
تاکو بە لێدوانێکی کورت قسە لەسەر تیرۆر و 

 .سەردەشت عوسمان بکەمتیرۆری 
لە ڕاستیدا چەمکی تیرۆرکردن ئەوەندەی کاری 
تیرۆر و کاردانەوەکەی لەسەر کۆمەڵ الی من 
گرنگە، ئەوەندە کەسایەتییەکانی کە تیرۆر 
کراون و دەکرێن وێڕای جیاوازی بیروبۆچونیان 
و پێگەی کۆمەاڵیەتییان و ئینتیمای 

 .چینایەتییان الی من، گرنگ نییە
ی سەردەشت عوسمان نە یەکەم کاری تیرۆریستی بوو، نە ئەویش دواکەس تیرۆرکردن

 .بوو، وەکو بینیمان کەسانی زۆری دیکەشی بەدووادا هاتن و هی تریشی بەدووادا دێن

دا مێژووی دێرین و هۆکاری جیا جیای -بنەما و هۆکاریی تیرۆر لە کۆمەڵی کوردی
نەبووە کە لە دوای پەنجاکانی خۆی هەبووە و هەیە. بەاڵم هەرگیز بەو شێوەیە 

 .چەرخی ڕابوردووەوە دەستیپێکراوە چ لە شار و لەالدێ و لە شاخیشدا
حیزبە جیاوازەکانی کوردستان بە ئیسالمی و پاررتی کە دوواتر بوونە دوو باڵەوە و 
حیزبی شیوعی ، ئەویش بە هەردوو باڵەکەیەوە، هەروەها حیزبی بەعسیش برەوێکی 

ئەو کارە، دا ، نەك هەر ئەوەش، بەڵکو بووە یەکێك لە زۆریان بە تیرۆر و 
 .تاکتیکەکان و ئاڕاستەی خەباتیان لە پاکتاوکردنی نەیارەکانیانا

ساڵە بووەتە سونەتی ئەو حیزبانە ، بە دزی و  ٧٠تیرۆر و کاری تیرۆرانە نزیکەی 
 .بە ئاشکرا سڵیان لە کردنیا نەکردووەا
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ای شەستەکانی چەرخی ڕابوردوودا لەسەر کوڵتوری تیرۆر و تیرۆرکردن لە سەرەت
دا بووە چاالکییەکی ئاشکرا و باو کە لە -دەستی پارتی دیمۆکراتی کوردستان

قەسابخانەکەی کانی ماسییەوە دژ بە شیوعییەکان بە فیت و پالنی خودی پارتی 
لەسەردەستی کەسانی وەکو عوسەی ئامە و حسەی فارس و هەندێکی تریانا ، ڕوویدا 

کۆکردنەدا زۆر دڕەندانە نەیارە شیوعییەکانی خۆیان نەك هەر لەبەرچاوی کە لەو پا
 . خێزان وکەسوکاریان، دەکوشتن ، تەنانەت گەیشتیشە ڕادەی سوتاندنی هەندێکیش

لە کۆتایی شەستەکان کە جەاللییەکان لە بەکرەجۆ بوون دوو جۆر تیرۆر لە ئارادا 
کە  -قیادەی مەرکەزیی –ی شێوعی بوو . یەکێکیان تیرۆری جەاللییەکان دژ بە حیزب

یەکێك لەو تیرۆرانە کوشتنی حەمەکوڵەباڵ بوو، کە بە ڕۆژی ڕوناك بەدەستی عەلی 
عەسکەریی لە شەقامی صابوونکەرانی شاری سلێمانی، کرا . بێ گومان هەر لەو 
ماوەیەدا خەڵکانی دیکەی شیوعی وەکو عەلی میرزا و براکەی کە نانەوابوون و هی 

 .ڕەکەکانی تری سلێمانی بوونە قوربانی دەستی چەپەڵی تیرۆردیکەش لە گە
جۆری دووهەمی تیرۆر لە نێوانی مەالیی و جەاللی، خۆیاندا، کە لە هەرە دیاردەکەیان 

ی عەلی -تیرۆرکردنی خالید کۆکۆیی، خالیدی حاجی فەرەج، دواتر تیرۆرکردنی ئازاد
و هیچ پەیوەندییەکی بە کاتب کە قوتابی خانەی مامۆستایان بوو لەگەڵ ئێمەدا 

کوشتنی خالیدەوە نەبوو ، تەنها برای جەزا شەل بوو. تیرۆر کرا، هەروەها 
تیرۆرکردنی فەقێ ئەحمەدی سڵێمان کە کاردری پێشکەوتوی جەاللی بوو لە الیەن 
عومەری حاجی ئەوڕەحمانی هێلکەوە لەبەر خانەقا. تیرۆر پەرەی سەند و جەماعەتی 

ئێران کەوتنە کوشتنی سەرکردە و کادرە پێشکەوتووەکانی  مەالیی بە فرمان و فیتی
 .حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران، لەناو شاری سلێمانی و دەروەی شاریش

یشدا حیزبی بەعسیش درێغی لە تیرۆرکردنی ئەندامە  ١٩٧٦و  ١٩٧٥لە سااڵنی 
 .چاالکەکانی حیزبی شیوعی نەکرد ، کاتێکیش کە لە یەك بەرەدا بوون

ەوەشی کە بزوتنەوەی کوردی دروست بووەوە، لە سەرەتادا ئەوەندەی خەڵکیان دوای ئ
لە شار و شاخ هەر لە نەیارانی خۆیان بە موختاری گوندەکانیشەوە ، تیرۆر کرد، 
ئەوەندەیان عەسکەرو کوردی خۆفرۆشی چەکهەڵگرتوو ، لەبەرەی جەنگدا نەکوشتووە. 

 ونە قوربانی دەستی نەگریسی تیرۆرخەڵکانێکی یەکجار زۆر لە هەموو الیەنەکان بو
. 
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مێژوی هاتنەوەی حیزبەکان بۆ ناو شار و بەهێزبوونی حیزبە ئیسالمییەکانیش، نەك 
هەر ڕێڕەوی تیرۆریان بەرنەدا، بەڵکو تیرۆر لە الیەن هەرسێ الیانەوە ، یەکێتی و 

یکات، پارتی و ئیسالمی بەردەوام بوو. گەر چی لە ئێستادا تیرۆر بە ئاشکرا پارتی دە
 . بەاڵم ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت کە ئەم دووالیەنەی تر مەیلی تیرۆریان نییە و نابێت

کاتێك کە تیرۆر دەبێتە کولتوری حیزب و حیزبیش لە پێناوی دەسەاڵتا ، ئیدی هەر 
جۆرە دەسەاڵتێك بێت ئەو کاتە تیرۆر و تیرۆرکردنی نەیاران دەبێتە یە کێك لە 

 .ی گەیشتن بە ئامابجەکانیاچاالکییەکانی حیزب لە پێناو

پەیامێك کە بدرێت ، یاخود کار و چاالکییەك کە بتوانرێت بکرێت، بەر بە تیرۆر 
بگرێت ، بەرگریی خەڵکییە وێڕای هەموو جۆرە جیاوازی و ئیبنتیمایەکیان ، 
بەگژاچوونەوەیانە لە بەرانبەر تاوانباران و تیرۆرکاران. ئەو چاالکیانەش دەبێت لە 

ی ڕاستەوخۆدا بکرێت و لە شوێن و کاتی خۆیی و بەبەردەوامیش بێت. شێوەی چاالک
ئەم جۆرە چاالکییەیە، کە دەتوانێت بەر بە تیرۆر بگرێت، نەك واژۆ کۆکرنەوە و 
چونە بەردەم دیوەخانی پەڕلەمان و بینینی ئەم بەرپرس و ئەو بەرپرس و عەریزەدان 

 .تە یەکگرتووەکانبەم سەرەكکۆمار و ئەو سەرەکوەزیر و کۆمەڵەی دەوڵە

 

 لەندەن
2017-05-07 
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دان نێو سهندی، لهزمانی هۆڵه شت عوسمان، بهردهتێکستێک بۆ سه
 .ڵبژێردراکان ههباشترینه کێک لهیه تێکستدا به

 

 :ئاکۆ نوری

 دان تێکستدا بهنێو سهندی، لهزمانی هۆڵه شت عوسمان، بهردهتێکستێک بۆ سه
 .ڵبژێردراکان ههباشترینه کێک لهیه

اڵتی باشترین و دوو ساڵ جارێک خه رییهکی هونهیهزراوهدامه ندیی کهگۆڤاریی هۆڵه
 .کاتکان دهشیعره

دان شیعردا، شیعرێک بۆ نێو سه ندا و لهلجیکا و هۆڵهر ئاستی بهسهله 2016ساڵی 
 .ێدراڵبژکان ههباشترینه کێک لهیهمر بهی نه-شتردهسه

 کاندا، لهڵبژێردراوههه ڵ تێکستهگهئێستا له ”مزانیمن ده“: م تێکستهناونیشانی ئه
 .”چۆن بتووانم جیهان بگۆڕم“ناوی: به وهتهکتێبکدا باڵو کراوه

ندیی زمانی هۆڵه به 2016ی ساڵی 7مانگی  ، له”چۆن بتووانم جیهان بگۆرم”كتێبی: 
 .وهتهباڵوكراوه Uitgeverij Boom زگاین دهالیهله
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 سەردەشت عوسمانەکان گیانبەختکردوانی قەڵەمن

 

 : مەهدی خالید خەمبار

ئەگەر قەرارە بەم دۆخە سیاسیە کۆمەاڵیەتیە 
چەقبەستوە ولە سایەی ئەم حوکمڕانیە پڕلە 
گرێوگۆڵەدا بمانەوێت بەربە تیرۆری قەڵەم و 

بگرین و خەڵتانیخوێنکردنی سەردەشتەکان 
کۆتاخاڵ بۆ ئەنتی قەڵەمەکان دابنەین،ئەوا 
دەیان ڕۆژمێریتردەبێ پڕبکەینەوە و سەدان 
کاوە و سەردەشتیتر دەبێت ببنە قوربانی،جابۆ 
ڕێگری لە شێوازە 

ەم،ژن،مرۆڤ( عەقڵ،قەڵ)تیرۆر  جیاجیاکانی
وناهەقیەکان پێویستمان بە شۆڕشێکی 

وەک ئەڵتەرناتیڤێکی بەهێز بتوانێ  ڕۆشنبیری فیکری کەلتوری سپی سەرتاسەریە تا
جێ بەم دۆخە لەق بکات،هەرچەندە ئەوەش بەبێ یەکخستنی ڕەنگە جیاوازەکانی 
قەڵەم و هیزر و تواناکان مەحاڵە سەرکەوتن یاریبێت،چەندیش لەم دابەشبونە 
مەترسیدارەی کۆمەڵگە و ڕەنگە جیاجیاکانی قەڵەمەکان مێزەدەکەین ئەوا لوتمان بە 

 !رەی نائومێدیدا دەتەقێتشاخێکی گەەو
قسە   گومان لە بونی پێشینەیەکی مێژویی ئەم تیرۆری بیر و قەڵەمەدا نیە،کاتێ کە

لەم جۆرە تیرۆرە مەترسیدارە پەلهاویشتوەی ئەمڕۆ دەکرێت،پێویستە ئاماژە بەو 
سەدان قەڵەم وعەقڵ وهیزرە گەشانەش بدرێ کە لە سەردەمی ڕژێمە تۆتالیتارەکاندا 

 لەنێوبراون
گیانبەختکردوانی قەڵەم عەبولستار تاهیر شەریف،سۆرانی مامەحەمە، سەردەشت 
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عوسمان،کاوە گەرمیانی،ویداد حوسینیش خۆیان گەیاندە کاروانە پڕسەروەریەکەی 
پێویستە   عەبدولخالیق مەعروفەکان وقادرکابان و دڵشاد مەریوانیەکان و هەزارانیتر،

ردوەکانمان درێژە بە ڕێبازە ئێمەش وەک وەفایەک بۆ هاوپیشە گیانبەختک
 .پیرۆزەکەیان بدەین

مەبەست لە تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نوس و قەڵەمە بەبڕشتان تەنها لەناوبردنی 
کەسەکاننین بەڵکو هەوڵێکی نەزۆکانایە بۆ چاندنی تۆوی ترس و تۆقاندن لە نێو 

اندنی ناخی ڕۆژنامەنوسان و قەڵەمە بوێرەکان و خەڵکانی ئاسایشدا تا کەس زاتی بەز
 .هێڵە سورەکانیان نەکات

خۆشبەختانە و بەپێچەوانەی ئامانجەکانیانەوە دوای شکانی هەر قەڵەمێک هەزار 
قەڵەمیتر یاخیبونی خۆیانیان ڕاگەیاند،دوای خامۆشکردنی دەنگی هەر ڕۆژنامەنوس 
و میدیاکارێک هەزارانیتر لەنەعرەتەیاندا و دوای تاسانی هەر هیزرێک هەزارانیتر 

 .هەڵکشان
لە شێواز و چۆنیەتی ئەم جۆرەی تیرۆر وردببینەوە،دەگەینە ئەو ڕاستیەی کەئەوە 
ئەوانن ترسنوکانە بەسودوەرگرتن لە پۆست و پلە و دەسەاڵتە بااڵکانیان و ئەودەزگا 
ئەمنیە تایبەتیە زۆروزەوەندەی بەردەستیان،سەرباری ئەوانە هەمو دێن و لە تاریکیدا 

دادەڕێژن،ئەوە ئەوانن جورئەتی ئەوە ناکەن ڕۆستەم پالنی نهێنی لەنێوبردنیان بۆ
ئاسا سینگ دەربپەڕێنن و بڵێن فەرمو ڕۆژنامە نوسە ترسنۆکەکە ئەوە عەز و ئەوە 

 گەز؟

خۆزگە گوێیەکی کراوە و یژدانێکی زیندو الی حاکمێکی ئەم جەنگەڵستانەی ئیمە میوان 
امە نوس و میدیاکاران دەبو تا لەکسپە و ئازاری کەسوکاری سەردەشتەکان هەمو ڕۆژن

تێدەگەیشت کە چەند بە ئازارەوە داوای بەسزاگەیاندنی بڕیاردەر و داڕێژەر و 
 .تیرۆرکەری ڕۆڵەکانیان دەکەن

ئەفسوس لەم مەملەکەتەی ئێمەدا کێ گوێ بۆ ناسۆریەکانیان هەڵدەخات ؟ لەم 
 ژیاندەستدرێ  مەملەکەتەی ڕۆڵەکانتانا هەرچی شتە جوانەکان و بەها پیرۆزەکانە

 دڵڕەقیەوە بەوپەڕی دەشکێنن،ئافرەتان شکۆیان و دەکرێتەسەر
 هەتکدەکرێن،ئەشکەنجەدەدرێن،تیرۆردەکرێن،دەکوژرێن،هەڵدەواسرێن،لەقواڵیی
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 .اتر فڕێدەدرێندو و دەخنکێنرێن،بلۆککوژدەکرێن ئاودا
دڵنیابن ڕۆڵەکانتان پێش مااڵواییان ئاسودەیی ویژدانیان بۆ ئێوەشوخۆشیان مسۆگەر 
کرد،ئاسودەن کە ئازاری ویژدان ئێدی لەبەرامبەرئەم هەمو ناهەقی وتااڵنکاری و 
هەڕاجکردنەی یشتیمان وئەم نوقمی قەیرانکردننانەی واڵت و سزادان وبرسیکردن و 
سوکایەتی پێکردن و خەساندن و بەکویلەکردن و ژاراویکردنی ژیانی هاوواڵتیان 

 .ئازاریان نادات

حوسێن دەبێتە دوا قوربانی کاروانی قەڵەم و دوا پەیامی  ئەگەر پێمان وابێت ویداد
هەڕەشەی دەستڕۆیشتوان بۆ ڕۆژنامەنوسان و ڕۆشنبیران و ئازادیخوازان و دوا 
فیشەکی دەستی تیرۆربێت بۆ سینگی ئەوانەی بەگژ نادادپەروەری و زوڵم و ستەم و 

ەوالوە هێچ کۆیالیەتی و پاوەنخوازیدا دەچنەوە ئەوا جگە لەخۆهەڵخەڵەتاندن ب
 نزیک تۆڕەکانیان لە خۆمان دەبێت لەبەرامبەردا  پێناسەیترهەڵناگرێت. دەبێت

 !نەکەینەوە
ڕوحتان شاد ،عەبدولستار تاهیر،سۆرانی مامە حەمە،سەردەشت عوسمان،کاوە 
گەرمیانی و ویداد حوسێنەکان و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ئازادی و دیمکراسی ڕوحتان 

 ئومێدشاد و کاروانەکەتان پڕ
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 تیرۆری قەلەم

 

 :ساالر عبدللە دڵخۆش

حەوت ساڵ بەسەر تیڕۆرکردنی ڕۆژنامەنوس سەردەشت عسمان تێپەری بەبێ ئەوەی 
دۆسیەکەی ئاشکرا بکرێ. دەسەاڵتی مافیای کوردی هەر لەسەرەتای دەسەاڵتەوە پەنای 

سەیرە ئەم  .بۆ هەرەشەو ترساندن و تۆقاندن و دواتر ڕفاندن و تیرۆر کردن برد
 .دەسەاڵتە گەمژەیە پێیوایە هەتاسەر دەتوانێت خەڵک دەستەمۆ بکات

ساڵە بەردەوامە لەسەرکوتکردن و تیرۆرکردنی خەڵکی ناڕازی  ٢٦مافیای کوردی 
لەکوردستان بەگشتی و رۆژنامەنوسانی ناڕازی هەتا دەسەاڵتی مافیای کوردی 

  . بەردەوام بێت کاروای تیرۆریشی بەردەوامە

شت عوسمان دوا قوربانی ئەو کاروانە نی یە کە خەڵکی نارازی کوردستان سەردە
بەگشتی وڕۆژنامەنوسان بەتایبەتی دەستیان پێ کردوە ، کاروانی قوربانی ئێمەی 

 .خەڵکی ناڕازی بەردەوامە و بڕیارمان داوە پشوو نەدەین
کێک لەم بریارمان داوە بۆ داد پەروەروی و گەڕانەوەی کەرامەتی مرۆڤ بۆ هەموو تا

کۆمەڵگایە بۆ جیهانێکی باشترسڵ لە قوربانی نەکەینەوە و دژی گەندەڵی وخیانەت 
چاوپۆشی لەکەس نەکەین. بۆ ئەم کاروانەش پشومان زۆرلە قوربانیەکانمان 

 . درێژەترە
مافیای کوردیش هەر لەسەرەتای دەسەاڵتیەوە بڕیاری خۆی داوە بە سەرکوتکردن و 

یرۆرکردن ، بۆیە پیویستە ژمارەی پیاوکوژەکانی زیاتر چاو سورکردنەوەو ڕفاندن و ت
بکات و پیاوکوژەکانیشی زیاتر پرچەک بکات ، ژمارەی جاسوسەکانی زیاتر بکات و 
جاسوسەکانش پێوستیان بەگوێی زیاتر زیاتر هەیە بۆ گوێ گرتن لە هەموو چرپەک 

 . لەهەر کوێیەک و لەهەر کێیەک بێت
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وس هەیە بۆ ئەم کارە بەجۆرێک نابێت جێگەیەک دەسەاڵت پێویستی بە زۆرترین جاس
بێ جاسوس بمێنێتەوە. قوتابخانە، مزگەوت، سەرتاشخانە کتێبخانە، نانەواخانە، 
سەمونخانە، چایخانە، حەمامەگشتیەکا، ساڵۆنەکان ، شەقامەکان ، دواتر ناو 

 .خێزانەکان

و تاکێک لەم سەردەشتەکان بەردەوام دەبن بۆ بەدیهێنانی جیهانێکی باشتر بۆ هەمو
 .کۆمەڵگایە ڕێگای سەردەشت عوسمان بەردەوامە
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 سەردەشت عوسمان: قوربانیی میدیا و دەسەاڵت پێکەوە

 

 :شارا تاهیر

 بەرایی

ئامانجی من لەم سیمینارە دەربڕینی هەستی 
سۆزداری نیە بۆ سەردەشت وەک شەهیدی 
قەڵەم، چونکە ئەوە سواوترین گوتارێکە کە 
بەدرێژایی سااڵنی ڕابردوو 
هەزارپاتکراوەتەوە. هیج شتێک لەوە 
ئاسانتر نیە کە وەک کۆمەڵیک تاسەبار بە 
جلی ڕەشەوە بەردەوام سنگ بۆ سەردەشت 
بکوتین و ڕۆمانتیزەی خوێنەکەی بکەین، 

نەفرەت لە دەسەاڵت بکەین و بچینە سەر گۆڕەکەی چەپکەگوڵ دابنێین و فرمێسکی بۆ 
سانترین شتێکە کە هەریەکێک لە ئێمە وەک قەرەبوویەکی سایکۆلۆژی بڕێژین، ئەوە ئا

بۆ لەدەستدانی ئەو الوە، دەتوانین بیکەین و لەبەردەمی کامێراکاندا گوزارشت لە 
 .هاودەنگی خۆمان بۆ پەیامەکەی، بۆ خۆی و بنەماڵەکەی بکەین

ێکی ترەوە گرنگ ئەوەیە لە دوای تێپەرینی ئەو هەموو ساڵە لە تیرۆرکردنی، لە دید
لە دیاردەی سەردەشت بڕوانین، ماناکانی مەرگەکەی و دەاللەتە جیاواجیاوازەکانی 
شیکار بکەین. هەربۆیە تا النیکەم ڕەخنەی ئەو سترەکتورە بکەین کە سەردەشت دەکاتە 
ئیدیاڵێک بۆ قوربانی و بەکوشتدانەکەی پیرۆز دەکات، پێویستە ڕەحمی پێبکەین و لە 

 .ە کە تەنها وەک قوربانی دەیبینێت، ڕزگاری بکەینچنگی ئەو گوتارە باو

 سەردەشت: پێکدادانی ڕۆڵ و پێناسەکان
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هەژموونی هەندێک ئیدیاڵی باو بۆ فەیلەسوف، ڕەخنەگر، ڕۆشنبیر و ڕۆژنامەنووس 
یان ئەوەی کە بەگشتی پێی دەڵێین هەاڵوێرد )ئیلیت( و بینینیان وەک چاودێریکەری 

دەسەاڵت و ڕەشوڕوتەکان، پشکنەری گەندەڵیە دەسەاڵت، پارێزگاریکار لە بێ
ئابووریەکان و دەرخستنی سکانداڵی سیاسیەکان، هەموو ئەم وێنە فەرمانی و 
ئۆرگانیکیانە بوونە مایەی ئەو کارەساتە خوێناویانەی بەسەر الوانی وەک سەردەشت 
عوسمان، سۆرانی مامە حەمە و کاوە گەرمیانیدا شکانەوە و باجەکەی مەرگی خۆیان 

 .بوو

ئەم دیدە بۆ ئیلیت )ڕۆشنبیر یا رۆژنامەوان( پتر زادەی پێناسەکەی گرامشیە کە بە 
خاوەن ڕۆڵێکی ئۆرگانیکی نەمر و ئاکتڤیان دەزانێت و جیایان دەکاتەوە لە ڕۆشنبیری 
ئاسایی )مامۆستا یا ئەندازیار و پزیشک و ئایندار( کە ڕۆڵەکەیان نەگۆرە و هەرگیز 

واتە ڕۆژنامەوانان یا  .بەتیە دەرناچێت کە بۆیان دیاریکراوەلەو کایە و سنوورە تای
ڕۆشنبیران کارەکتەریکی شۆڕشگێرن و دەبێت لە پێناوی ئەو ئامانجانەی سەرەوەدا 
ئامادەی لەزیندان توندکردن و خۆبەختکردنیش بن. ئەم دیدە گرامشییە بۆ ڕۆڵی ئیلیتی 

ێبی )نامەکانی زیندان( دا، تا کولتوریی کە دەگەڕێتەوە بۆ تێزەی سەرەکی ئەو لە کت
ئاستێکی زۆر کورتبینە و سەپاندنی رۆڵیکی بانمرۆیی و ئەفسانەییە بەسەر تاکەکەسدا 
بەرامبەر بەکۆمەڵگە، لەکاتێکدا هەموومان لە دوای تێزەکانی ژولیان بێندا، زۆال، 
نیچە و سارتەر و فوکو و.. هتدەوە دەزانین کە رۆڵی ئیلیت بەتەنها لەوەدا 

اکرێتەوە کە ببێتە پێشڕەو، قوربانیدەر، ڕێنیشاندەر و خەباتگێڕێکی کورتن
شۆڕشگێڕانە، بەڵکو پتر پابەندبوونیەتی بەو کایەوە کە تێیدا شارەزایە و لەو بوارەدا 
بەداواداچوون دەکات و شیکردنەوە بۆ دیاردەکان دەکات لە ڕوانگەیەکی ترەوە . بە 

ئەوە نیە کە ببێت بە پۆلیس، بە ڕەقیب مانایەکی تر، کاری ڕۆژنامەنووس بەتەنها 
و سانسۆرچی و ڕۆڵی سوپا ببینێت بەسەر دەوڵەت و سیاسیەکانەوە، بەڵکو 
ئەرکیشیەتی لەسەر ئەو دیاردانە بوەستێت کە بەتەنیا تایبەت نین بە سکانداڵی 
سیاسی و سامانی زەبەالحی سەرمایەدارەکان، چونکە ئەو ئەکتەرێکە لە ئەکتەرە 

انی ئەو ژیانەی کە هەیە، دەرهێنەری نیە. گەر بە زمانی ئاالن تۆرین کۆمەاڵیەتیەک
قسەبکەین ئەوا دەڵێین: ڕۆژنامەوان پاڵەوانێکی یەزدانی نیە، بەڵکو بکەرێکی 
کۆمەاڵیەتیە لەپاڵ هەموو ئەکتەرە کۆمەاڵیەتیەکانی تری ناو کۆمەڵگەدا کە لەپێناوی 
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 .دادپەروەری و یەکسانیدا خەبات دەکەن
ی ئەو پاشخانە مێژووییە بەو مانایە نایەت کە گومان لە سەردەشت وەک باسکردن

قوربانی تیرۆر بکەین، چونکە ئەوە مایەی مشتومڕ نیە و لە چرکەساتی یەکەمی 
کارەساتەکەوە الی من یەکااڵبۆتەوە کە سەردەشت قوربانیی تیرۆری سیاسی حیزبێکی 

اکارەوە بەرگەی فانتازی سیاسی وەک پارتی دیموکراتی کوردستانە کە بە ناوی ئ
الوێک ناگرێت. لێ لێرەدا ئەوەی زۆر گرنگیشە ڕیسواکردن و ڕەخنەکردنی رادیکااڵنەی 
ئەو دەزگا زەبەالحانەی میدیا )دیجیتاڵی، رۆژنامەوانی و تیڤی( ین کە تەنها یەک 
فەلسەفەیان هەیە بۆ پێناسەکردنی ڕۆژنامەوان: بینینیان وەک فیگەرێکی 

ئەوەی کە تۆی دەزگای رۆژنامەوانی کامێرەیەک و  :(paparazzi) پیپەراتسییانە
دەفتەر و قەڵەمێک بدەیتە دەست گەنجێک و ڕایسپێریت دوای هەندێک دەموچاوی 
سیاسی و دەوڵەمەند و فیگوری رۆشنبیری و ئەستێرەی سەر تیڤیەکان بکەوێت و 

نانەت بەبەردەوامی چاودێرییان بکات و نەهێڵێت ئارام بسرەون، دۆخێک کە تە
خانمێکی بەهێزی وەک )شاژنە دیانا( یشی کردە قوربانی، چ جای الوێکی بێ پشت و 

 !پەنای وەک سۆرانی مامەحەمە یا کاوە گەرمیانی و سەردەشت عوسمان

 :مامەڵەکردنی سەردەشت وەک پاڵەوان

 وەک بکوژ نەک کوژراو

 ڕۆژنامەنوس:چۆنێتی بینینمانە بۆ لێرەدا کێشەیەکی تر دێتە بەردەممان کە زادەی 

تەنها وەک ڕەخنەگرێکی شارستانی نا بە مانا ئێدوارد سەعیدیەکەی، یان وەک 
تێکۆشەر و خەباتگێڕێکی ئاکتڤیست وەک الی گرامشی بینیمان، بەڵکە وەک فیگەرێکی 

 ئەفسانەیی و گیانفیدایەکی پاڵەوان؟

بکوژن؟ ئایا ڕۆژنامەنوسان پاڵەوانن بۆیە دەکوژرێن یان بۆیە پاڵەوانن چونکە 
وێناکردنی سەردەشت وەک پاڵەوان بەتەنها ئەو وێنە پۆزەتڤەی پێ نابەخشێت وەک 
ئەوەی کە میدیای کوردی بۆی دروستکرد، بەڵکو نائاگا وەک بەشێک لە گوتاری 

 .دەسەاڵت، سەردەشتی کردەوە بە بکوژیش
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بۆ ڕونکردنەوەی ئەم ئایرۆنی و گرفتە سترەکتوریەی خودی چەمکی پاڵەوان 
ەتی، دەگەڕێینەوە سەر دیدی )کریستۆف بۆتۆن( بۆ چەمکی پاڵەوان وەک بکوژ هەڵگری

 . و کوژراو پێکەوە

بەبڕوای بۆتۆن پاڵەوانێتی لە هەناوی خۆیدا هەڵگری خەسڵەتێکی نەرێنییشە کە 
بریتیە لە کوشتن و توندوتیژی، چونکە باوەڕە بەبوونی ئیدیاڵ و پرەنسیپێکی بااڵ 

مرۆڤ ئەو  .و گەندەڵ، کە بەبێ توندوتیژی یەکااڵنکرێتەوەدژ بە دەسەاڵتێکی ناڕەوا 
کاتە پاڵەوانە و ئەفسانەیی، کە بکوژیشە، چونکە باوەڕی بە ئەفسانەیەک هەیە و 
بە ڕەوای دەزانێت تا لەسەری بکوژرێت، وەک چۆن لەسەریشی دەکوژێت و خاپور 

ژیەکی دوو دەکات. هەربۆیە پێشوەخت گەمەکە الی پاڵەوان بارگاویە بە توندوتی
جەمسەر کە دەرنجامەکەی بۆ خودی خۆی هەر کوشتنە، لێ مانای ئەوە نیە کە 
کەڵکەڵەی کوشتن لە خۆیدا نیە و پەریەکی ئاشتیخوازە. ئەمەیش نمونەیەکی دێرین 
و کەلەپوریی خراپە بۆ کەسی خەباتگێر وەک بکوژ، لەجیاتی ئەوەی لە بەرگی 

 .ملمالنێکان دەخات بە الدا کەسێکدا نیشانی بدات کە بەبی توندوتیژیی
نیشاندانی سەردەشت وەک پاڵەوان و قوربانی زیانێکی گەورەی پێگەیاند، چونکە لەو 
سایتەی کە لێی دەنووسی )کوردستان پۆست( هێند بارگاوی کرا بە مانای ئەفسانەیی 
و بەزێنەری سنوورە ناوەکیەکانی دەزگای پاراستن و هەڵدەرەوەی نهێنیەکانی ماڵی 

ی، کە دەرەنجامەکەی بووە مایەی بەرجەستەکردنی وەک الدەرێک و نووسەرێکی بارزان
ئابڕووبەری خێزانێکی سیاسی کە دەبوو بدۆزرێتەوە و لەناوببرێت. لێرەدا میدیا بە 
مەبەستی دژایەتیکردنی گوتارێکی سیاسی و ملمالنێیەک کە الی خۆی بۆتە تاکە مۆدە 

، بەناوی دروستکردنی پاڵەوان و میدیاکاری بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەزانیی و گەندەڵی
بوێرەوە، بێئەوەی بە خۆی بزانێت، میدیاکار لە فۆرمێکدا بەرجەستە دەکاتەوە کە 
پاڵەوانێکی ئەفسانەییە، بێئەوەی بیر لەوە بکاتەوە کە زیانمەندانە بەسەر 

 .ڕۆژنامەوانەکەدا دەشکێتەوە و دەبێتە پاساو بۆ تیرۆرکردنی
هیچ جیاوازیەک لە نێوان ئەو میدیایە و ئەو الیەنە سیاسیە هەربۆیە بەڕای من 

درندەیەدا نیە وەک سترەکتور، چونکە هەردووکیان باوەڕیان بە بوونی ئایدیایەکی 
پیرۆز و ئاڵتونی هەیە کە دەبێت و ئەرکی سەر شانتە لە پێناویدا خۆت بە کوشت 

ازێک بۆ تێگەیشتن لە بدەیت، لە کاتێکدا خودی چەمکی ئایدیا هیچ نیە جگە لە ئامر
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 .واقیع و دەستنیشانکردنی چەشن و خەسڵەتی ڕووداوەکانی ناوی
ئەم دەرەنجامە دیسان بەو پرەنسیپەوە گرێمان دەداتەوە کە تایبەتە بە ئەرکی 
ڕۆژنامەوان! کار و فرمانی رۆژنامەوان تەنهاوتەنها ئەوە نیە کە ببێت بە چاودێر 

کانیەوە، بەڵکو ئیشی ئەو خوڵقاندنی ئایدیا و بەسەر یەک گروپی دیاریکراو و ئایدیا
ڕووداوەکانە، سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەی ڕووداوەکانە بە بینین و خوێندنەوەیان 

 .لە کۆنتیکستی تردا

 سێکسوالیزەکردنی سەردەشت

گەورەترین ستەمێک کە لە سەردەشت کرابێت، نیشاندانی بوو وەک مرۆڤێکی 
 .کئیرۆتیکی: وەک عاشقی کچی بەرپرسێ

نیشاندان و پەخشکردنەوەی وێنەی سەردەشت وەک القەکاری شەرەفی بنەماڵەیەکی 
فەرمانڕەوا کە خۆیان بە گەورە زلهێزی هەرێمی کوردستان دەزانن، خێزانێکی زۆر 
کۆنەخواز و خێڵەکی لە ناوچەی بارزان، یەکێکی تر بوو لەو ستەمانەی لە سەردەشت 

شیکار( و پاشماوەکانی جەنگی ناوخۆ، ئەو کرا لەالیەن میدیاوە. میدیای باوی )بێ
نوسینە کورتەی سەردەشت )من عاشقی کچەکەی بارزانیم( ی بەکارهێنا وەک چەکێک 
لە دژی پارتی، لێ نائاگایانە سەردەشتی لە ڕەخنەگرێکەوە پێ کرد بە فیگەرێکی 
سێکسواڵ، ماتەریاڵی و چاو لەپارە. دەسەاڵت و میدیای پارتییش زۆر باش ئەم 

ەی قۆستەوە تا لە قەبارەی ئەو کارەساتە کەمبکەنەوە و لە چەمکی تیرۆرەوە هەڵەی
 .بیگۆڕن بە تۆڵەیەکی ڕەوای خێزانی

ئیشکردنی پارتی لەسەر بە ئاکاریکردن و سێکسوالیزەکردنی ئەو نووسینەی سەردەشت 
بۆ ئەوە بوو تا لەسەر ئاستی شەقام و خەیاڵدانی کوردیدا ڕەوایەتی بە 

دەن، چونکە دەیانزانی لەگەڵ چ سترەکتورێکی پەتریارکیدا دەدوێن تیرۆرکردنەکەی ب
 .و چۆن یاری بەو کۆدە ئاکاریانە دەکەن

چ پارتی و چ ئەو میدیایەی کە سەردەشتی لەو وێنەیەدا بەرجەستەکرد، ستەمیان لەو 
 .دەقەی سەردەشت کرد

ەتاییەوە ئەوەی بچوکترین سەلیقە، وردبینی و زەوقی ئەدەبی هەبێت و لە یەکی سەر
تا ماستەرخوێندن، بە پاڵ دەرنەچووبێت، دەزانێت کە تێکستەکەی سەردەشت هیچ 
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بێحورمەتیکردن و ئابڕووبردنێکی ماڵی بارزانی تێدا نیە، بە هیچ شێوەیەک تەنانەت 
نیازی القەکردنێکی سیمبولیانەی کچەکەی بارزانیشی نیە وەک ستاتوسی بارزانیزم، 

ایەتیانەی الوێکی کوردە کە هەستدەکات، سەدان هێندەی فانتازیەکی نیمچە چین
بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانکۆی هەولێر بەدەستبهینێت، بایی ئەوە نابێت کە خزم 

 .و زاوای بەرپرسێکی گەورەی یەکێک لە حیزبە سیاسیەکان بێت
ئەو دەقە کورتەی سەردەشت کە مافی ئازادانەی خۆیەتی تا گوزارشتی لە دۆخی 

اڵیەتی خۆی پێبکات، هیچ نیە جگە لە ئاگادارکردنەوەیەکی ئابووری و کۆمە
چینایەتیانەی دۆخی خۆی وەک الوێک کە ناتوانێت ژیانێکی نۆرماڵ بژی و وەک 

 .مافێکی ڕەوای خۆی، چێژ لە ژیان ببینێت
سێکسوالیزەکردنی سەردەشت بۆ شێواندنی و ڕتوشکردنی گرفتی الوێکی بێدەرەتان 

ا ڕەخنەکانی لە ڕەوایەتی دەسەاڵتێکی قۆرخکار بوو بە تۆمەتێکی ئاکاری، ت
خەفەبکرێت، دەسەاڵتێک کە بە ئارەزووی خۆی سامانی سەروژێری کوردستان 

 .هەڕاجدەکات و خەڵکەکەیشی دەڕەتێنێت

 پارچەپارچەبوونی وێنەی ڕۆژنامەنووس دوای تیرۆرکردنی سەردەشت
بەسەر وێنە و ئەرکە  لەپاش تیرۆرکردنی سەردەشتەوە گۆڕانکاریەکی خێرا و بە پەلە

ئۆرگانیکیەکانی ڕۆژنامەواندا دێت و ئیدی پەرت دەبێت. ڕۆژنامەوان دەبێتە چەند 
فۆرمێکی جودا و دژ بەیەک کە بەئاسانی دەتوانین هەندێک لە سیماکانیان لەیەک 
جیابکەینەوە. ئەمە جگە لەوەی کە ئەستێرەی ڕۆژنامەوان وەک کردارێکی شارستانی 

 .ە ئاوابوون دەچێتو کولتوریی، ڕوو ل
پاش تیرۆرکردنی سەردەشت، پیشەی ڕۆژنامەنووسی بەجۆرێک دەبێتە مایەی 
هەڕەشە، کە دەکرێت لەسەر چەند ئاستێکی جودا پۆلین بکرێت و خەسڵەت و 

 :کارەکتەرەکانی لە چەند وێنەیەکی ستانداردا ببینرێت

ئەمانە ئەو چەشنە لە میدیاکارن کە ڕیسک  :ڕۆژنامەوان وەک پاڵەوانی تراژیدی – 1
دەکەن و بە خەونی ڕامکردنی گەندەڵی و گرتنی سیاسیەکانەوە لە دۆخی 
سکانداڵەکانیاندا، دەبنە پۆڕی خوراوی ئەو دەزگا و تۆڕە کولتوریانەی لەسەر بنەمای 
خوێنی ئەوان، بەناوبانگ دەبن و دەبنە ژمارەی ئەفسوناوی. ئەم چەشنە 
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چارەنووسیان مەرگە و دواجار لەسەر ئایدیاکانیان دەکوژرێن و  ڕۆژنامەنوسانە
 .بەکوشت دەدرێن

ڕۆژنامەوان وەک بکەری کۆمیدی و سەرگەرمکەر: ئەم گروپە لە رۆژنامەوان کاریان  – 2
بەسەر گەندەڵی و سیاسەت و ئابووریەوە نیە، تەنها خولیایان دواندنی تێما پۆپیوالر 

، واتە ئەوەی کە وەک شادی و مایەی پێکەنین و و جێبایەخەکانی ناو کۆمەڵگەیە
سەرسامکردنی خوێنەر دەبینرێت: جا سەرنجڕاکێشیی سمتی کارداشیان بێت، 
سودەکانی ڤیاگرا بێت، چوونی گەنجان بێت بۆ مەساجەکان بە مەبستی سێکس، 
چۆنێتی دابەزاندنی کێش بێت لە هەفتەیەکدا، دروستکردنی یاپراخ بێت یا هەواڵی 

 .ژیانی هاوسەرگیریی هونەرمەندان و نوکتەکانیان بێت، گرنگ نیەتایبەتی 

ڕۆژنامەوان وەک بوونەوەرێکی مت: ئەم توێژەیان بەناوی بێالیەنی و نەبوونەوە  – 3
بە قوربانی هیچ دۆخێکی سیاسی، دەچنەوە قاوغەکەی خۆیان و تەنها لەسەر ئەو 

ەکەن کە شانسێکی باشیان تێما ئەدەبی و بابەتە گشتگیر و دور لە واقیعیانە قسەد
دەداتێ بۆ خۆدزینەوە لە رووبەڕووبوونەوەی شەقام و قسەکردن لەسەر گرفتە 

ئەمانە لە گەرمەی ملمالنێ خوێناویەکاندا سەرقاڵی  .کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکان
قسەکردنن لەسەر چەمکی رۆح الی حەالج، دۆخی دۆنادۆن الی مەحوی، نووسینی 

ەر دەقئاوێزان و ستایشکردنی وێنەی مەعشوق الی نالی سەدان الپەڕەی کۆپیکراو لەس
 .هتد …و 

رۆژنامەوانی ئیدیۆلۆژی یا هێزی چەکوشی ئامادە: ئەمانە سێبەر، پاسەوان و  – 4
حەسحەسی بەردەم بارەگای حیزبەکانن و سکرتێری بە پارەکردڕاوی بەرپرسەکانن. 

کە دۆخێکی  کاریان بەس بەرگریکردنە لە سیستمی جێگیر، نەک لەبەرئەوەی
خۆشگوزەران و باشی مرۆڤە، بەڵکو لەبەرئەوەی بەرژەوەندیان مانەوەی ئەو سیستمە 
گەندەڵەیە تا لێی بخۆن و لەسایەیەدا دەوڵەمەندتر ببن. هەربۆیە لە هەر کوێیەک 
ڕەخنەیەک لە باوکە سیاسیەکانیان بگیرێت، وەک گورگ پەالمار دەدەن، بێئەوەی لە 

ە تێگەیشتبن کە ئاراستەی ئیدیاڵە پارەبەخشەرەوەکانیان بنەڕەتدا هەر لەو ڕەخنەی
 .دەکرێت
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ڕۆژنامەنوسی ئایینی و سەلەفی: ئەمانە کار و کاسبیان بووە بە نەفرەتکردن لە  – 5
بانگەشەی ئەمان پتر بۆ بەهەشتە، بۆ سەرەوەی  .خۆشی دونیا و چێژەکانی سەر زەوی

نای دەکەن! ئەمانە پتر ئەو ئاسمانە، بۆ مەلەکوتێکە کە خۆشیان نازانن چۆن وێ
چەشنە لە بانگخواز و بانگەشەکاری ئایینین کە خۆشی ئەو دنیا لەسەر توندوتیژی 
ئەم دنیا، سەقامگیریی بەهەشت لەسەر کاوس و ژاوەژاوی زەوی، بونیاد دەنێن، هەر 
بۆیە لەسەردەمی ئیبن تەیمیە و عومەری کوڕی خەتابدا دەژین، میراتیەکانی ئەوانمان 

ێدەهێڵن، ئێستایش بە گروپ ڕێپۆرتاژ لەسەر ئەو مەالیانە دەکەن کە بە دوربین بۆ بەج
دەڕواننە مانگ تا بزانن جەژنە یان نا، زنجیرە ئایینیە تورکیەکانمان بۆ وەردەگێڕن، 

 .فەتوا دەدەن و کچان بە پەچەپۆشی و کوڕان بە ڕیشهێشتنەوە، ئامۆژگاری دەکەن

تاقمێکن، بەردێک لە پێنجوێن بەر سەری  :عی خۆڕۆژنامەوانی چەپ/ نامۆ بە واقی – 6
مناڵێک بکەوێت، کۆرپەیەک بە نەخۆشیەکی جێنەتیکی بمرێت لە دیانە یا ڕەشەبایەکی 
خۆاڵوی لە کەالر هەڵبکات، بە خەتای سەرمایەداری دەزانن، بێئەوەی سەیری ژێر 

خۆیان  پێی خۆیان بکەن، بێئەوەی هیج لە واقیعی کولتوری و جیۆگرافی و ئابووری
بزانن. ئەمانە لە مەالکان میتافیزیکیترن و هۆکاری هەموو نەهامەتی و هەژاریەکان لە 

 .سەرمایەداری و ئەمریکادا دەبینن

رۆژنامەوانی ژنی سەرسام بە نێرساالری: خانمگەلێکن دەستەپاچەی گوتاری  – 7
و  پەتریارکیزم و قبوڵکەری بەهاکانی، کە لەژێرەوە خەریکی ملشکاندنی یەکترن

بەناوی ئازادی و جیاوازی ڕەگەزیەوە، بەرگری لە نێرسەنتەری دەکەن، بە بێئەوەی 
بوێرن دەست بۆ یەک جومگەی هەستیاری ئەو ترادسیۆنە نێرساالرانەیە بەرن کە 
خۆیان قوربانی دەستی ئەون. باشترین نمونەی ئەمانە، ڕێکخراوەکانی یەکێتی ژنان، 

و بەشی هەرە زۆری ئەو گروپە بچوکە )گوایە  یەکێتی ئافرەتان و خوشکانی یەکگرتوو
فیمنستیانەن( کە بە باسکردنی مەسەلەی جێندەر، لەرزیان لێ دێت و دەستیان لەو 

 .میراتە پیداگۆژیە نێرساالریەی پێی بەخێوکراون، بۆ هەڵناگیرێت

 کۆتایی
ئایا سەردەشت فریاکەوت بەر لە تیرۆرکردنی، چ وەک جەستە و چ وەک سیمبول 

کە گوایە تیرۆریستە( هیچ لەسەر تیرۆر و گەندەڵیەکانی دەسەاڵتی پارتی )بەوەی 
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 بڵێت؟
ئایا میدیای کوردی بە پەخشکردنێکی سۆزدارانە و ڕانانێکی نێگەتڤی تیرۆرکردنی 
سەردەشت و بەکوشتدانی، توانی چی دەستبکەوێت؟ توانی هیچ باوەڕێک بە خەڵکی 

ار و القەکاری پیرۆزیە بهێنێت کە سەردەشت تیرۆریست نەبووە، بەدئاک
سێکسوێلیەکانی خێزانی بارزانی نەبووە و دانی پێدابنێت کە قوربانیەکی دوو الیەنەی 
هەر دوو جەمسەری دەسەاڵت و میدیای ئازاد بووە نەوەک الوێکی الدەری چاو لە موڵک 
 و ماڵی تایبەتی خێزانێک بێت؟

ک پۆڕی خوراو نەداتە میدیای کوردی کەی دەتوانێت کادێرە بوێر و زرنگەکانی وە
 دەست دەسەاڵت تا دیکتاتۆربوونی ئەو دەسەاڵتە بسەلمێنێت؟
ئایا پێویستی دەکرد لە پێناو نیشاندانی ڕووی تۆقێنەری دەسەاڵتی بارزانیەکاندا، 
سەردەشت بەکوشت بدرێت؟ ئایا بەر لە بەکوشتدانی سەردەشت کەس نەیدەزانی کە 

ژی لە مێنتاڵتی بەرزانیەکاندا چەند دڕندانە داخۆ دەبێت ئاستی تیرۆرکردن و توندوتی
 !بێت؟

ئەوانە چەند پرسیارێکن کە دەبێت لە دوای مەرگی سەردەشتەوە، بەر لە دەسەاڵتی 
سیاسی، ئاڕاستەی هەموو ئەو سەندیکا و ڕێکخراو و دەزگا ڕۆژنامەوانیانە بکرێت کە 

اسی توڕەتر تەنها بۆ وروژاندن و شڵەقاندنی شەقام، بەس بۆئەوەی حیزبێکی سی
بکات لەوەی کە هەیە، لە دوی الوێکی خوێنگەرمی وەک سەردەشت دەگەڕێت تا بە 

 .کوشتی بدات و لە ئەنجامدا خۆی وەک چاوی تیژی سێهەم پێ بەرز بنرخێنێت
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 بۆ سەردەشت و هاوڕێكانی

 

 :حەکیم میرزا

 
 وێنە كەی

 البەن پڕۆفایلەكەتان. سەر لە..…سەر دەشت
 بكەین خۆپیشاندانێك.…وەرن با پێكەوە

 بچینە سەنتەری شار
 ڕابووەستین.…هۆالكۆدا…لەبەر دەم ئاوێنەكەی

………. 
 قەاڵ. ناوچەوانی سەر…پەڕۆ دڕاوەكەی

 ماڵی بۆ بنێرین شێخەاڵدا. گەڕەكی…بە مناڵێكی
 سەرۆكی پەر لەمان

 پێی. بڵێین
 فەرموو پێشمان كە وە

 بۆ بەر ماڵی پیاو كوژەكان
…….. 
 وێنەی
 پڕۆفاییلەكاتان البەنسەر 

 ماڵێك هەموو…با پێكە وە لەسەر پەنجەرەی 
 و گەرمیانی كاوە.…وێنەی سەردەشت و

 سۆرانی مامە حەمەو
 ئەوانی تریش
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 بنەخشێنین سور…بە بۆیاخێكی
 بەردەرگاكان

 پڕ كەین لەدار زەیتون
……… 

 البەن.…پڕۆفایلەكەتان سەر…وێنەی
 باپێكەوە

 خۆپیشاندانێك بكەین
 ارانكەینقەاڵ بەرد ب

 هۆالكۆی ئاخر زەمان شار بەدەر كەین
 وە بكەینە.…درگا لەسەر شەقامە داخراوەكان

 كۆاڵنێك هەموو…لەسەر سوچی
 بچەقێنین ئااڵ لەجیاتی…كراسی شەهیدێك

………. 
 با پێكەوە

 خۆپیشاندانێك بكەین
 وە دەرە بێنینە.…سەر كردەی مافیاكان لەماڵ

 ڕسوایانكەین
 جلیان لەبەرا نەهێڵین

 شەرەفیان
 بشكێنین

 بڕوخێنین…كۆشكو ڤێالكانیان
 و سەردەشت…دایكی…نەعلەكانی ژێر…سەریان بخەینە

 هاوڕێكانی

٢٠١٧ /٥/٥ 
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 ”شتردهسه” وت ساڵی تیرۆری یادی حه له
 پی نوێڕێبازی چه له خنهڕه

 

 :ئەکرەم سەعید

ی تی ساختهندی دیموکراتیهیوهپه
نی دهباتی مهوخهنوێکان  رڤاتیڤهکۆنسه

 کانرهئیساڵحگه
ی سیاسی ی هاوکێشهنهو دوو الیهندی ئهیوهپه
ی تی ساختهدیموکراتیه ” مڕۆی کوردستانئه

نی دهباتی مهنوێکان وخه رڤاتیڤهکۆنسه
لزوم ندێکی الزم ومهیوهپه” کان رهئیساڵحگه

 ستمان لهبهرچاومان، مهبه هفاف دێتێکی زۆر شهشێوه کترن، وبهری یهواوکهوته
تی زگاکانی حکومهمان ودهرلهنوێکان؛ په رڤاتیڤهی کۆنسهتی ساختهدیموکراتیه

ک وچه ی کۆیلهماڵهی مافیای دوو بنهرمایهرێمی کوردستانی دوو حیزبی سههه
ی کهرهکان؛ حهرهئیساڵحگه ستیش لهبه، ومهروپایهوریکا وئهمهستی ئهدهبه

کانی کوردستانی باشوور، ڕوداوه ر بڕوانینه. گهکانهپهڵکی وگۆڕان وچهتی خهزایهناڕه
تا ئێستا، نازانین کێ  رهڤهو دهی ئهکهجاڕهگاڵته مانهرلهزراندنی پهدوای دامه رلههه

ی اڵتسهکانی کوردستان پێش ڕمانی دهڵکی شارهڕبڕینی خهتی دهزایهوچۆن ناڕه
. - عایهی ڕهکهگرده کان لهکگرتووهیه وهتهنه –رگای ر دهبه بردهعس دهفاشیزمی به

هۆی ناهۆشیاری وناڕێکخراوی بووبێ وخۆی بهدا نهمهستی لهنێکیش دهشێ هیچ الیهده
 ”UN“ ڵکیش بههومی خهوهیی ناسیۆنالیسمی کوردی وتهڵکی ودڕندهئیعترازی خه

تی کیهندی یهزامهڕه دژی هاتنی سوپای پاسداران به له رز کردبێ. بۆ نموونهی فهمهئه
ربڕین ڕووی زایی دهڵکی بۆ ناڕهبۆ لێدانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، خه



 بەرگی دووەم

695 

 

و رهندا بهڵبهمی مهردهبه رجێ بهمهتی نیشتمانی، بهکیهندی یهڵبهک مهنه کهگردهکرده 
که زایهو ناڕهو ڕوداوهله تی تاوانبار نییهکیهک بڵێت یهڕین، وهتێپه عایهڕه یکهگرده

ر خۆی پاراست ماوهم جهتی پێ خۆشحاڵ بوو ههکیهم یههه مهو ناکات، بهشمولی ئه
م چوو. ئهعس دهی بهکهسووره منهئه له اڵێک کهی قهوهڕوو بوونهڕووبه له

ڕوو وامه، یانی نا بۆ ڕووبهردهتا ئێستاکه به ڕبڕینتی دهزایهاڕهی نترادیشوونه
توانین . دهنی ترو بێ خوێن ڕشتنهدهمه مه، ئهوهبۆ خۆخاڵی کردنه ڵکهبه وهبوونه
بووبێ، ر ههکانی کوردستان گهموو شارههه ری لهماوهکانی جهتیهزایهی ناڕهزۆربه

نا بۆ ” تی قڵیهئه له م جۆرهئه ی کهوهی تیا ببینین. ئهی زاڵهتهیهقڵت وئهریهم نهئه
ڕێبازێکی سیاسی،  به ی کردوه” ری ناڕازی وتاوانبارانماوهنێوان جه پێدا کێشان له

”. کاننپهکان وچهگۆڕان ئیسالمیه”  وهناسرێتهپێی ده ێک کهشوناسنامه به وبووه
نێکی ، ودیمهمان ترادیشون باوهتا ئێستا هه بده ۲۰۱۲کانی ساڵی تهزایهتی ناڕهدیقه

اڵتی مافیای سهده ویش شکات کردن لهعس، ئهدوای ڕمانی به به دی بۆ زیاد بووه
یان مهکان ئهران. ڕێک گۆڕان وکۆمۆنیستهندهغدا وههی کوردستان الی بهرمایهسه

رۆکی ق سهشه خات وبهمان دادهرلهپه ڕێبازێکی سیاسی خۆیان، پارتی کردۆته
دونیادا  ی بهولهی گۆڕان؛ ئیدی گۆران جهکهبۆ گرده وهدنێرێته کهکارتۆنییه مانهرلهپه

وت یادی حه ریکا. لهمهوروپا وئهئه یاندهی گه” ن شکۆت خاوهکهفیله” کردو سکااڵی 
ر مێشکی سهله مان ڕێباز زاڵهیش ههرگمه ی جوانه“شت ردهسه” ی تیرۆری ساڵه

دیمانەی باڵوکراوەی بۆپێشەوە لەگەڵ  له” دا؛  -وه ی بۆ پێشهباڵوکراوه –کاری ئاماده
بەکر عوسمان، برای سەردەشت، سەبارەت بە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت 

ردستان دادگای سەربەخۆ لە کو /1کرێ: کاک عوسمان ده دوو پرسیار له” عوسمان 
بوونی نییە، وە ئەوانەی لەپشت تیرۆری سەردەشتەوەن لەبااڵترین ئۆرگانی 
دەسەاڵتدارەتیین، کەواتە دەبێ چ رێگایەک بگیرێتە بەر؟ چۆن ئەم دۆسیەو دەیان 
دۆسیەی تر، کاریان بۆ بکرێت. تاتۆمەتباران ونەخشەدارێژەرانیان، بەسزای یاسایی 

 کهکوردستان، باڵوکراوه له دادگا نیه که وهرگرتنههاڵم ووعادالنە بگەیەنرێن؟. دوای وه
رناتیڤێک ڵتهک ئهرانی سۆسیالیستی وهنگاوهباتی جهی خهربارهت دهبیریدا نایه به

ست بردنی ند دهمووان وتا چهبۆ هه وهرێنێتهگهت دهدالهعه و ڕێبازهند ئهوتاچه
کاک عوسمان بپرسێ  ؟! لهری واقعی ومومکینهنگاوهکان بۆ ڕێبازی جهسۆسیالیسته

ن ن الی خاوهشکات که نیازتان نییه” م ردهڕێبازی سحری مارکسیزمی نوێی سه ڵکهبه
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؛ کهرانی باڵوکراوهموو خوێنهم کاک عوسمان وههردهبه خاتهدیل دهک بهوه” شکۆ؟!
لە کوردستان دادگای سەربەخۆ ڕاستە  /2یار: ڵێن کۆمۆنیزمی بیست وچوارعهده مهبه

نییە، بەتایبەت بۆلێپرسینەوە لە بەرپرسان وسەرمایەداران، ئەی ئایا ئێوە هیچ 
هەوڵتان نەداوە لە دەرەوەی واڵت، واڵتێکی ئەوروپایی سکاال تۆماربکەن؟ لەکاتێکدا 

 ئەگەر …خۆتان دەزانن دۆسیەی سەردەشت تارادەیەک دنیای دەرەوەش پێی ئاشنایە
 نەبردووە، رێگایە ئەم بۆ پەناتان ئێستا تا ئەگەریش گەیشتووە؟ بەکوێ کردوتانە
 .ببەن؟ بۆ دەستی نییە نیازتان

ر سهزاڵ بێت به” ن شکۆ ت خاوهکهفیله” نی موسالم ودهتا ڕێبازێکی وا مه بڕوام وایه
رگ جه هیچ باوک ودایکێکی ونه” شت ردهسه” ی ماڵهبنه نه وهپی کوردستاندا، ئهچه

 وسزای سۆسیالیسته تۆڵه ی،کهق کوژراوهناحه به سووتاوی دی بۆ ڕۆڵه
م نی موسالیم وئهدهباتی مهتی خهریهم نهتاوانباران. ئه بینی لهکان دهرهنگاوهجه

لزومی ر والزم ومهواوکهته” ن شکۆت خاوهکهفیله ” الی پاشاڕێبازی شکات کردنه 
موو کرێکارێک هه ندی چینی کرێکارانه،وهرژهودژی به کانهرڤاتیڤهکۆنسه

ی مارکس ولینین وڕۆزا ر ڕێبازی شۆڕشگێرانهسهز ودلێر لهبهوسۆسیالیستێکی نه
بژێرێ ڵدهری سۆسیالیستی ههنگاوهو ڕێبازی جهوهڕوو بوونهباتی ڕووبهتی خهریهنه

 .کانی فاشیزمی برجوازیبۆ سزادانی گورگه
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پەیامی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان)کەنەکە( لەالیەن)فوئاد زیندانی( 
 .ئەندامی کەنەکە خوێندرایەوە

 

 :دەقی پەیامەکەی)کەنەکە( بەمشێوەیە

 پێوویستە ساڵیادی شەهید سەردەشت عوسمان بکەینە هەوێنی یەکڕیزیمان
عوسمان( دا، (مین ساڵیادی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسی ئازاد)سەردەشت 7لە)

کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان)کەنەکە( تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس)سەردەشت( ئیدانە 
 .دەکەین و داوای ئاشکراکردنی بکەرانی ئەو تاوانە و بە سزا گەیاندنیان دەکەین

لە ساڵیادی شەهیدی قەڵەم)سەردەشت عوسمان(، کۆنگرەی نەتەوەی 
کە ئازادی ڕۆژنامەگەری و ڕەوشی  کوردستان)کەنەکە( بەڕاشکاوانە ڕایدەگەیەنین

ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمی کوردستان لەبارێکی خراپدایە، ئەوەش لە ڕاپۆرتە 
ناوخۆییەکان و نێودەوڵەتیەکانیش ڕەنگیداوەتەوە. هەرێمی کوردستان لە 

(وە خاوەن ستاتۆی خۆیەتی دەبوایە ببێتە پێشەنگی دیموکراسیەت و ١٩٩١ساڵی)
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەاڵم بە پێچەوانەوە دەبینین چەندین ئازادی ڕۆژنامەگەری لە 

جارە قەڵەمە بوێرەکان بەهۆی هەڵوێستەکانیان تیرۆر دەکرێن. جێگەی داخە وەک 
ئاگادارن لە ناوچەی خانەسۆری دەڤەری شەنگال لەچەند مانگی رابردوودا لە ئەنجامی 

ڕۆژنامەنووسی  شەڕی نێوان هێزە کوردییەکان ڕۆژنامەنووسێک شەهیدبوو، دوو
 .تریش برینداربوون

ڕۆژنامەنووسانی کورد لە بەشەکانی تری کوردستان لەالیەن ڕژێمە داگیرکەرەکانی 
کوردستانەوە ئەشکەنجە و زیندانی دەکرێن، بەتایبەتی لە باکوری کوردستان دەیان 
ڕۆژنامەنووس لە گرتووخانەکانی تورکیا دەستبەسەرن وچەندین دەزگای ڕاگەیاندنی 

ی داخران، هەروەها لە ئێران و سوریاش بارودۆخی ڕۆژنامەنووسانی کورد لەو کورد
پەڕی خراپیدایە. لە بەرەکانی شەڕدا لە کاتی ڕۆماڵکردنی شەڕەکانی پێشمەرگە و 
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شەڕڤان و گەریال دژ بە تیرۆریساتنی داعش و داگیرکەرانی کوردستان، تا ئێستا 
 .یاندنی ڕاستیەکان شەهیدبوونچەندین ڕۆژنامەنووس و فۆتۆگرافەر لەپێناو گە

دەزگاکانی ڕاگەیاندنی کوردی لە ئەوروپاش لەژێر هەڕەشە و گوشاری بەرژەوەندییە 
نێودەوڵەتیەکاندایە، هەرەدوایی لەسەر داواکاری ڕژێمی تورکیا کۆمپانیای پەخشی 
یوتێلسات بەنیازە پەخشی تەلەڤیزیۆنەکانی)ستێرک تیڤی، ڕۆناهی تیڤی، نیوز 

 .رێتکاناڵ( ڕابگ

کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان لە پێناو ڕێکخستنی ناوماڵی کورد و حەرامکردنی شەڕی 
براکوژی نێوان کوردان و کۆتاییهێنان بە پەرتەوازەیی نێوانمان، داوا لەپارتە 
سیاسیەکانی چوار بەشی کوردستان دەکەین لە ژێر چەتری)کەنەکە(دا کۆببنەوە و 

ن، هاوکات داوادەکەین تیرۆرکردنی کێشەکانیان بە دیالۆگ چارەسەر بکە
ڕۆژنامەنووسان کۆتایی پێبێت و بکەرانی بۆ ڕایگشتی ئاشکرابکرێن و دۆسیەکان 
بەیاسا یەکالیی بکرێنەوە و ڕێز لە ئازادی ڕۆژنامەگەری بگیردرێت و ساڵیادی 

 .شەهیدبوونی ڕۆژنامەنووس)سەردەشت عوسمان( بکەینە هەوێنێ یەکڕێزیمان
ی شەهیدی ڕۆژنامەنووس)سەردەشت عوسمان( و شەهیدانی قەڵەم ساڵو لە گیانی پاک

 .کە لەپێناو ڕاستیدا گیانیان بەختکرد

 کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان)کەنەکە(

 
 2017ی ئاداری 5
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 …)سەرۆ(، ئەمرۆ لە دوایین ئاراماگاى تۆى خۆشەویست، میوانت بووین

 

 :دیار عەزیز شەریف

ئاراماگاى تۆى )سەرۆ(، ئەمرۆ لە دوایین 
 …خۆشەویست، میوانت بووین

هاوڕێکەم دیاربوو لە درەختەکانى سەر 
 …گڵکۆکەت رامابوو

ئەو دارانەى “لەناکاو بەسەرسامیەکەوە وتى 
 ”!سەر گۆڕى سەردەشت چەند گەورە بوونە

 زۆر گڵکۆکەت سەر درەختەکانى دارو……ئا
 ساڵى چەند چاو لە کردبوو بااڵیان
 و سێبەر کردبووە ووهەم ناوەى ئەم.…رابردوو

 ..…حەسابوونەوە لەژێریدا میوانەکانت
ئەمە دارى ئازادى راستەقینەى نەوەى دواى راپەرینە کە بە خوێنێکى گەش ئاودراوەو 

 …ئاوا بااڵدەکات
 ئەستێرە، هەور، دەسلەمالنێى و ئاسمان دەگاتە پۆپەکانى و لق تاوەکو..…بااڵدەکات

 !دەکات گەردوون تەواوى..…مانگ خۆر،
 !تاریک دونیایەکى نێو ئازادەکەى قەڵەمە..…ساڵو لە رۆحى پاکت

٢٠١٧/٥/٥ 
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لە حەوتەمین ساڵ وەگەڕی ” كاوەگەرمیانی“وتاری خانەوادەی 
 تێرۆركردنی سەردەشت عوسمان ( دا

 

لە ساڵ رۆژی تێرۆكردنی رۆژنامەنووس 
سەردەشت عوسمان دروود دەنێرین بۆ رۆحی 

ئەوانەی كەدوایی پیرۆزیان سەربەرزی بۆ 
تێرۆركردنی دەنگە ئازاكان خامەی رەنگینی 
ئەوانین هەڵگرتووەو دژ بە دەسەاڵتی خۆسەپێن 

 .و هەمیشە لە بەرەی گەلدان
لەم سالرۆژەدا دەبێ پەیامی خۆمان نوێ 
بكەینەوەو بەڵێن بدەین بە شەهیدانی قەڵەم 
تاوە كو بمێنین دژ بە گەندەڵ و گەندەڵكاران 

ێوە تا كۆتا ساتی تەمەنتان دژی بوون ،وە دەبێ هەمیشە لە یادی بین و وەك چۆن ئ
دەنگە ئازاكان ئەوە بەگوێی تێرۆركەرانیان بدەین ئێمە واز لە تێرۆر كەران ناهێنین 
تاوەك و دەسەاڵتی دادوەری سەربەخۆ نەكەین و لە دادگایەكی عادیالنە دادگاییان 

 .نەكەین 

  
نی هاواڵتیان هەردوو پارتی چەكدارە كە بە تاوانباری سەرەكی لە تیرۆر و تۆقاند

پارەی ئەم میللەتە هێز گەلێكیان درووست كردووە بۆ پاراستنی ئەو دەسەاڵتەی كە بە 
ناشەرعی بەدەستیان هیناوە . وە لە ئێستادا جۆرێك لە چەواشەكاریان داهێناوە كە 

كی بە بەردا دوای تێرۆركردنی دەنگە ئازاكان چەن كەسێك بە دیل دەگرن و سیناریۆیە
دەكەن و دەڵێن تێرۆركەرانمان دەستگیر كردووە ، گەر راستیش بكەن ئێمە هیچمان 
لەگەڵ جێ بە جێ كاری راستەوخۆ نییە دەبێ دادگا ئەوە یەكالیی بكاتەوە چونكە 
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ئەویش قوربانییەكە و بەرهەمی هەردوو حیزبی چەكداری پارتی و یەكێتییە ئێمە 
ن ئاشكرا بكەن كە گومانمان نییە بە ناوشۆڕشگێڕی دەمانەوێ پالندانەری تاوانەكا

شاخەوە لە پشتی ئەم تاوانانەیە ، كاروانی تێرۆر و تۆقاندن بەردەوام دەبێ تاوەك 
 ..… و مانەوەی ئەم دووحیزبە كە بوون بە بەاڵ بۆ ئەو میللەتە

لە كۆتایی دا دروود بۆ شەهید سەردەشت و شەهیدانی تری قەڵەم و هەموو ئەو 
ەی كە بە گژ هەردوو پارتی تێرۆرستی چوونەوە و پێیان وتن ئیتر بەسە دزی شەهیدان

 تان و داروو دەستە چەتەكانتانەوەو راوو رووت و قۆرغ كردنی واڵت لەالیەن خۆ

 سەربەرزی و بەردەوامی بۆ خانەوادەكەتان

 كاوە گەرمیانی خانەوادەی شەهیدی قەڵەم

 
٥/٥/٢٠١٧ 
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خۆشەویست سەردەشت عوسمان هەمیشە زیندووە لە دڵماندا یادی ئازیزو 
 .ولە دڵی هەر ئینسانیکی ئازادیخواز ویەکسانی خوازدا

 

 : موەیەد ئەحمەد

یادی ئازیزو خۆشەویست سەردەشت عوسمان 
هەمیشە زیندووە لە دڵماندا ولە دڵی هەر 

 .ئینسانیکی ئازادیخواز ویەکسانی خوازدا

ینی هەست سەردەشت عوسمان رەمزی دەربر
وئومیدی بەختەوەری وژیانی ئاسوودە بوو بۆ 
گەنجان، بۆ کچ وکوری دل پر لە ئاوات لە 
کوردساتاندا. ئەو بووە قوربانی دەستی 
دەسەالتداران ودەست وپەیوەند وگروپە 

تیرۆریستەکانیان کە بە ناوی هەمان خەلکی کوردستان وکورو کچی کوردستانەوە 
 .حوکم ئەکەن

عوسمان ئەبی بدۆزرینەوەو دادگایی بکرین. ئەرکی دەسەالتدارنە بکوژانی سەردەشت 
لە کوردستان وبە تایبەت لە هەولیر، کە شۆینی روودانی تاوانەکەیە، تیرۆریستانی 

 .بریاردەرو بکوژانی ئەو دەست نیشان بکەن وتەسلیمی دادگایان بکەن

 هەمیشە بەرزە یادی سەردەشت عوسمان

 موەیەد ئەحمەد

 ی ناوەندی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیراقسکرتێری کۆمیتە

5-5/2017 
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 چەند پەرەگرافێک لە رۆمانی هەفتە

 

 :شوان کەریم

پاش نیوەڕۆی ڕۆژێکی پایز چووم بۆ بینینی سەربەستی ڕۆژنامەنووس لەو 
چاخانەیەی هونەرمەند و نووسەرەکان لێی دائەنیشتن. لە چاوەڕوانیی ئەودا سەیری 

کەڵەهونەرمەندەم ئەکرد کە لەسەر شاشەکان بەردەوام قسەی ئەو هەموو 
باقوبریقیان ئەکرد و لێرە لە ناو ئەو هەموو دووکەڵەیا هەر دوو ڕستەیەکیان بە به

 زارەکاندا غلبوونەوەی و دۆمینە پوولی دەنگی نێو لە …جنێوێک دەستی پێ ئەکرد
.. بودجە …فێستیڤاڵخەاڵتی  ..جاد سینەمای.. هۆلیۆد.. هاملێت لە گوێت جارجار
 .ئەبوو.. کالسیکۆ

سەربەست لەگەڵ هاوپۆلێکیا بە چاکەتێکی شین و پانتۆڵێکی ڕەش و جانتایەکەوە، 
وەک ئەوەی لە دەرگاکەدا دوادێڕی نوکتەیەکیان کردبێت، بە قاقایەکی بەرزەوە خۆیان 

 چەپا و ڕاست بە جارێک چەند و دانیشتن چاخانەکە سووچێکی لە …کرد بە ژوورا
 بە لەگەڵیا هەر و کەچایچییه بۆ کردەوە بەرز پەنچەی دوو ئینجا. کرد ویساڵ

 .ە وتی لە قۆرییە تازەکەزەردەخەنەو

 
 :من بێ چاوەڕێکردن چووم و وتم

 .ساڵو کاکە سەربەست، چاوەڕێی بەڕێزت بووم، ببوورە یەک دەقە کاتت ئەگرم–
 .فەرموو برا

لەوانەی نووسیبوومنەوە، لە زەرفێکی یەکسەر دەفتەرەکەم دەرهێنا. هەڵبەت یەکێک 
 .ڕەشا بۆیم ڕادێرا

 .تکایە ئەمە بخوێنەرەوە. پێویستم بە یارمەتیی تۆیە –
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 :ئەو وەک ئەوەی سەدان جار ئەو شتەی بەسەر هاتبێت، بە پێکەنینەوە پرسیی
 شیعرە؟ –
بۆیە  …نا.. شیعر نییە.. شتێکە کە ئەبێت بیخوێنیتەوە. من نازانم چیی لێ بکەم –
هیوادارم تا  .ێویستم بە تۆیە. هەفتەی داهاتوو لە هەمان ڕۆژ و کاتدا دێمەوە ئێرەپ

ئەو کاتە خوێندبێتتەوە. ببوورە کاکە سەربەست، ئەزانم ئەرکە، بەاڵم قەدەری 
 ..مرۆڤە باشەکانی ئەم نیشتمانە جگە لە ئەرک و ماندووبوون شتێکی تر نییە

دم. پێش ئەوەی هیچ بڵێت، من دەستی ئەو لەگەڵ قسەکانما سەیری ناو چاوی ئەکر
 .تەوقەم بۆ ڕاکێشا و وتم پارەی چاکانتان گەیشتووە

هەفتەیەک دواتر لە هەمان شوێن یەکمان بینی، بەس ئەم جارە جیاوازتر. کە من 
چووم، ئەو چاوەڕێی ئەکردم. چاخانەکە کەمێک هێمنتر بوو. هەستا لە بەرم و بە 

 :زەردەخەنەیەکەوە وتی
 .ئەوەنەت پەلە بوو کە نازانم ناویشت چییە کوڕی باش –
 .کامەرانی. ناوم کامەرانییە کاکە سەربەست –
 کامەرانی؟ تۆی ئەوەی هەموومان بۆی ئەگەڕێین و نایدۆزینەوە؟ –

هەڵبەت گرفتەکە ئەوەیە ئێمە بۆ شتێک ئەگەڕێین کە  -بە پێکەنینەوە بەردەوام بو
 .ئەستەمە واش شتی دۆزینەوەی …چۆنە …نازانین چییە

 .کە بەرز کردەوەهەر بەدەم قسە و پێکەنینەوە دوو پەنجەی بۆ چایچییه
 .پێش ئەوەی قسە بکەین، کاک کامەرانی من دوو پرسیارم هەیە –
 .بەڵێ –
 تی؟ دووەم، بۆچی بۆ منت هێنا؟یەکەم، ئەم دەفتەرە کێ نووسیویه –

ەر بەهرەیەکم هەبێت، چیرۆکەکەم بۆ گێڕایەوە و باسی نووسینەکانیم کرد. من ئەگ
ئەوانەی  …ئەوەیە نووسەرەکانی دڵ ئەناسمەوە.. من ناوم ناون نووسەرەکانی دڵ

لە دڵەوە ئەنووسن، بێ ترس، بێ گەڕان بۆ قازانج، بێ درۆ.. ڕێک قسەی دڵی 
هەموان ئەکەن. سەربەست ئەمشەوی لە هەموو شەوێکی خۆشتر بێت، یەکێک بوو 

 .زەردەخەنەیەکەوە کەوتە قسەکردن لەو نووسەرانە. دوای قسەکانم بە
ئەوەی بۆت هێنام گرنگە.. مێژووە کامەرانی، مێژووە. ئەزانی من دەمێکە وتوومە  –

کێشەی ئەم میلەتە ئەوە نییە حیزبی خراپ و سیاسیی بێشەرەف و قەڵەمبەدەستی 
دادگاکانی ئێمە شوێنێک  .درۆزنی زۆرە. نا، کێشەی ئێمە نەبوونی دادگایەکی خاوێنە
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بۆ دادپەروەری. زیاتر چەند بینایەکن بۆ ورگهێشتنەوە. سوێندت بۆ ئەخۆم  نین
نەزانترین عەریزەنووسی بەردەرگاکانیان لەو دادوەرە بۆینباخ لەملە حیزبییانە 

سەیر کە، چین و زیاتر دڵی بەو واڵتە ئەسووتێت، زیاتر لە دادپەروەری تێئەگات.
ی نەیەنە سەر شەقام. ئەوەی ئەو پیشەیەک نەماوە لەم کاولبووەیا ڕۆژێک ناڕاز

هەموو ساڵە بێدەنگە، دادگایە کە ئەبوو یەکەم کەس بن بڵێن شکۆمان بۆ بگێڕنەوە. 
گەر ئەوە ڕوو بات، ئیتر هیچ لەوە ئاسانتر نییە دز و براکوژەکان یەک لە دوای 

 .یەک ڕاپێچ بکرێن
ە ئەگێڕێتەوە. بۆیە ئەو دەفتەرە زۆر گرنگە، چونکە بەشێک لە مێژووی ئەم دەزگای

چونکە هەر لە سەرەتاوە کوڕێکی بەوەفا و سەگێکی دڕی حیزب بووە، هەر واش 
 .وامنبەرده

کامەرانی گیان، لە ئێستایا من کەمێک کێشەی ترم هەیە. دڵنیام چاودێرییش 
ئەکرێم. چەند تەلەفون و هەڕەشەیەکم بۆ هاتووە کە من حسابێکی زۆریان بۆ 

گەڵ خۆم تووش نەکەم. دوو هەفتەیەک کاتم بەرێ، ناکەم. بەاڵم گرنگە کەس لە
بەڵێن بێت هەموو میدیاکان سەرقاڵی ئەو دەفتەرە ئەکەین. لەوانەیە هەوڵێک بێت و 

 .هیچی تر، بەاڵم گرنگە ئەو دەفتەرە چاپ بکرێت و زۆرترین کەس بیخوێنێتەوە
 .دوای دوو هەفتەی تر لێرە یەک ئەبینینەوە و یەکەم هەنگاو ئەنێین

 و فڕانیان زانکۆدا ناو لە ڕۆژێک چەند دوای …دواجار بوو سەربەست ببینمەوە ئەوە
 .لە شارێکی دوورتر فڕێ یا تەرمەکەیان

دیسان بێدەنگ بوو، دیسان سەری خستە نێوان دەستەکانیەوە  لە دوای ئەو دێڕەوه
 :وتم و بە لەرینەوەی گیانیا دیار بوو بە کوڵ ئەگریا. من بە شێوەیەک لە گاڵتەوه

ئێ ئێمە چارەنووسمان چی ئەبێت؟ هەر تەرمەکەمان فڕێ ئەیەن، ئەوە ئەگەر  –
 .تەرمێکمان بمێنێت
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 هۆنراوەیەکی بەندی عەلی

 

 ئەو هەوارەی
 قەڵەمی تێدا دەفڕێندرێت

 قەڵەمی تێدا دەمبەست دەکرێت
 .. قەڵەمی تێدا دەکوژرێت

 هەواری ئەشکەوتەو
 . شەمشەمەکوێرە حکومڕانیی دەکا

………………. 
 

 بەندی عەلی
٢٠١٧/٥/٥ 
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 !تێرۆرکردنی سەردەشت عوسمان تێرۆری چەمکی ئازادی بوو

 

 :ئاراس وهاب

تێرۆرکردنی سەردەشت عوسمان تێرۆری 
چەمکی ئازادی بوو، خەفەکردنی دەنگی ناڕازی 
و ڕەخنەگرتن بوو. ئەو ڕووداوە جگە لەوەی 
سەرتای کوشتنی پرۆسەی ئازادیی بوو، لە 
هەمان کاتیشدا دەستپێکی کۆتاییهاتنی 
سیستێمی حوکمڕانیی تاکڕەو و مافیائاسا بوو. 

ە هەڵکەندنی لەوێوە حومکڕانیی ڕەها دەستی ب
گۆڕی خۆی کرد. ئەم کەیسە ناکرێت هەر ئاوا 
بە سادەیی بەسەرماندا تێپەڕ بکات، بەڵکو 
دەبیت ببێتەر دەرفەتێک بۆ داڕشتنەوەی 

پێناسەیەکی نوێی بۆ چەمکی ئازادی، دەستەاڵت، میدیا و سیستێمی حوکمڕانیش. 
ی مرۆڤدا ئەمیش ئازادی چەمکێکی زۆر کراوەیە، وەکو ئەبستراکت لەگەڵ لەدایکبوون

لە دایک بووە. دواتر لە ئەبستراکتەوە بووە بە چەمک و لە ئێستادا تەمەنی 
گفتوگۆکردن لەبارەی ئەم چەمکەوە زیاتر لە دوو هەزار ساڵە. ئەوەی سنووری 
ئازادیمان بۆ دیاری دەکات ئاستی عەقڵ و هۆشیاریمانە. هەتاوەکو ئاستی عەقڵی 

کەکان ڕوو لە داچوون دەکات. ئەمە تێگەیشتنی مرۆڤ گەشە بکات سنووری ئازادی تا
فەلسەفەی مۆدێرینیتەیە بۆ ئازادی، کە تێیدا ئاماژە بەوەیش کراوە ئازادی ڕەها لە 
میانەی بەریەککەوتنی تاکەکاندا بە هیچ شێوەیەک قابیلی پیادەکردن نییە. )فۆکۆ( 

ەتی دەشێت پێی وایە هەوڵدان بۆ ئازادی موبارەزەیەکە بەدرێژایی بوونی مرۆڤای
مەیدانی کێشمەکێش بێت. ئازادی لە ئیرادەی بووندا خۆی تەعریف دەکات و لەگەڵ 
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دەستەاڵتدا دەکەوێتە گفتوگۆ و لەوێوە سنوورەکانی بۆ دیاری دەکرێت. دەستەالت 
مۆتیڤی ژیانە و داهێنان لەوێوە دەست پێ دەکات، بەاڵم شتێک هەیە دەبێت ئاگاداری 

ێت دەستەاڵت و هەیمەنە تێکەڵ بکەین، هەیمەنە دیوە بین، ئەویش ئەوەیە، کە ناب
نەگەتیڤەکەی بەکارهێنانی دەستەاڵتە. ئەم تێزە الی کاراکتەری سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
گومە. ئەوەی مانای دەستەاڵتی الی کۆمەڵگای ئێمە شێواندبوو بەهەڵە تەرجەمەکردنی 

ەو گوتارە بوو لە گوتاری ناسیونالیستیی کوردیی عەشایەرئاسا بوو، گواستنەوەی ئ
ئاستی ئاسایی خۆیەوە بۆ ئاستی مێتاگوتار. هەر ئەو کاراکتەرانەیشن پێناسەی 
ئازادیی سیاسییمان بۆ دەکەن و وەکو خێر پێمان دەبەخشنەوە. دەستەاڵت و میدیایش 
دوو ئۆرگانی تاسەرئێسک تێکەڵن و هیچیان بێئەوەی تریان ناتوانیت بوونی هەبێت. 

وانم ئاماژە بەوە بکەم، کە ئەو فەزا گشتییەی میدیا پێویستییەتی لەبارەی میدیاوە دەت
کاری لە سەر بکات بە هۆی خەسڵەتی تۆتالیتاریی پارتە سیاسیەکانی ناو 
دەستەاڵتەوە قۆرغ کراوە و کایەیەکی واقیعیی ئەوتۆ بۆ میدیا نەماوەتەوە خۆیی تێدا 

و ڕکابەرییە سیاسیەی لە بدۆزێتەوە. نابێت ئەوەیشمان لە یاد بچیت، کە بە هۆی ئە
ئارادایە بڕێک لە ئازادی ڕاگەیاندن لە ناو کایەی میدیادا بە دی دەکرێت، بەاڵم 
نەگەیشتووەتە ئاستی ئایدڵی خۆی، ئێرەیش ئەو سنوورەیە ڕێکخراوە مەدەنیەکان و 
گروپی فشار دەبێت کاری لە سەر بکەن و بە هاوواڵتیانی بناسێنن. لە هەرێمی ئێمە 

ڕای سیاسیی موخالیفی خۆمان بە بەرانبەرەکەمان بڵێین، بەاڵم ئەمە تاکو  بۆمان هەیە
ئێمە دەتوانین  .ئەو ئاستە ڕێگەپێدراوە، کە بنەماکانی ئەوی دی هەڵنەوەشێنێتەوە

لەبارەی گەندەڵیەوە بدوێین و بیانخەینە سەر الپەڕەی ڕۆنامەکان و لە میدیای 
بۆمان نییە گەندەڵکاران دەستنیشان بکەین،  بیستراو و بینراودا باڵویان بکەینەوە بەاڵم

گەر کردمان ئەوا تووشی سزا دەبین. ئێمە لە کوردستان بۆمان نییە لەسەر فەسادی 
سیاسیی کەسانی ناو پارتە تۆتالیتاریەکان قسە بکەین، کە تەواوی ستراتیژیەتی 

 .کۆمەڵگایان لەژێر دەستدایە

5-5/2017 
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 بۆ یادی تیرۆری سەردەشت عوسمان

 

 :ئارام جەالل

تیرۆری سەردەشت عوسمان ئەوەی پێگوتین کە 
لەو واڵتەی ئێمەدا هەمیشە تیرۆر نزیکترین 
شتە لە کەسە ئازاد و ئازادیخواز و 
ڕەخنەگرەکانەوە، زیاتر ئەوەی المان چەسپاند 
کە لەناو دەسەاڵتێکی خێڵەکی و بنەماڵەیی و 
دواکەوتودا هەمیشە دەنگە ئازادەکان مەترسی 

ەشت ویستیان بە دوو لەسەر ژیانیانە. سەرد
جۆر تیرۆری بکەن، هەم تیرۆری جەستەی وە 

هەم تیرۆری کەسایەتی، وەک ئەوەی کە بینیمان دوای دروستکردنی لیژنەی 
لێکۆڵینەوە، لیژنەکە تۆمەتی تیۆریستبوونی خستە پاڵ سەردەشت، بەاڵم 
خۆشبەختانە دەسەاڵتی خێڵەکی نەیانتوانی رای شەقام بگۆڕن لەسەر سەردەشت و 
ئەو تیرۆرەیان بۆ نەهاتە دی، کەیسی سەردەشت عوسمان یەکێکە لەو کەیسانەی 
لەناو مێژووی ئێمەدا هەمیشە بە زیندوێتی دەمێنێتەوە. گەر رۆژێک لە رۆژان 
دادگایەکی عادیالنە ئەو کەیسە بشخات بەالیەکدا بەاڵم هەر وەک ناحەقیەکی گەورە 

ەسەاڵتی کوردیەوە دەمێنێتەوە. لە بەرامبەر گەنجێکی ئازادیخواز بە ناوچەوانی د
کوژرانی سەردەشتەوە ئێمە ئاسان لەوە تێدەگەین کە تیرۆر لە هەموو کەسێکی ئازاد 
و ئازادیخوزەوە نزیکە، ئەوە تەنیا کات و شوێن و هەلومەرجی تیرۆرەکەیە کە 
کەسایەتیەکان لە کەسێکیترەوە دەکات بە سەردەشت. تیرۆری سەردەشتەکان کۆتایی 

ەو کۆتاییشی نایەت، هەر لە دوای سەردەشت کاوە گەرمیانی و چەندین نەهاتوو
سەردەشت و کاوەی ترمان بینی کە تیرۆرکران، دەیانیتریش لەژێر ناوی کێشەی 
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کۆمەاڵیەتی و روداوی جۆراو جۆرەوە تیرۆرکراون و واکراوە کە کوشتنەکە وەک 
هەرگیز چاوەڕێی روداوێکی تر سەیربکرێت. کاتێک یاسا بەدەست حیزبەوە دەبێت 

کۆتایی هێنانی تیرۆر ناکرێت. ئێمە هەمیشە دەبێ چاوەڕوانی تیرۆری چەندانی تر 
بکەین هەتا دەسەاڵتی کوردی بەو جۆرە دادگاو یاسا بۆخۆی قورغ بکات، وە هەمیشە 
لەدوای تیرۆرەکانیش دەبێ چاوەڕێ ببین کە کەس تیایدا بە تاوانبار دەرنەچێت و 

وژ یاری خۆی بکات. کۆتایی هێنان بە تیرۆر بە گۆڕین و یاسا لە بەرژەوەندی بک
کۆتایی هێنانی ئەو سیستم و دەسەاڵتە دەبێت کە ئێستە هەیە بۆ سیستم و دەسەاڵتێکی 

 .مەدەنی و پێشکەوتوو

 

5-5/2017 
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 کەیسی سەردەشت عوسمان کەیسی هەموومانە

 

 :ڕۆژ عەزیز

کەیسی ڕەنگە الی هەموومان پرسیار بێت داخۆ 
سەردەشت عوسمان بۆ بۆتە باسی گەرم و 
کەیسی گشتی و بۆچی زۆربەی خەڵکی 
کوردستان لەسەر ئەم کەیسە هاتونەتە دەنگ . 
بەبروای من پرسیارەکان ڕوون و ئاشکران کە 
سەردەشت عوسمان بۆ ئازادی وعەدالەتی 
کۆمەاڵیەتی دەینوسی ودیفاعی دەکرد و لەدژی 

ووە دەنگ بۆیە دەسەاڵتی تااڵنکاری سەرکوتگەرو دژە ستەمکاری و نا عەدالەتی هاتب
 . ئازادی بەمە نیگەران بوون بۆیە ناچار بوون سەردەشت تیرۆر بکەن

دەسەاڵتی ئەحزابی ناسیونالیستی کوردی وای دەزانی بە تیرۆری سەردەشت 
عوسمانەکان ئیتر کەس قسەیەک لەسەر دەسەاڵت و سەرکوتگەری ئەمانە ناکات ، 

دەزانی بە ڕفاندن و تیرۆر کردنی ئیتر خەڵکی نارازی بێدەنگ دەبن دەسەاڵت وای 
لەئاست تااڵنکاری ئەمانەدا ، سەردەشت ڕۆیشت ولەناو کەسوکارو هاورێ و 
ئازیزانیاندا نەماوە بۆ هەتاهەتایە بەجێی هێشتین ، بەاڵم خواست و ئارەزووی 

ئەوەی سەردەشت  ئومێدەکانی سەردەشت عوسمان لەدڵی هەمووماندا زیندوە ، چونکە
عوسمان هیواو ئومێدی پێی هەبوو ئێمەش هیواو ئاوات و ئومێدەکانمانە ، سەردەشت 
عوسمان داوای ئازادی دەکرد ئێمەش هەر هەمان داواکاریمان بوو سەردەشت عوسمان 
باسی لە نا عەدالەتی دەسەاڵتی ستەمکاری دەکرد ئێمەش رۆژانە باسی ئەمە دەکەین 

دزی سەروەت و سامانی کۆمەڵگای دەکرد لەالیەن ئەحزابی سەردەشت عوسمان باسی 
کوردایەتیەوە ئێمەش هەمان باسمان هەیەو رەخنە دەگرین و لەم ناعەدالیەتیەدا 
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 . بێدەنگ نابین
ساڵ تێدەپەرێت بەسەر ڕفاندن و تیرۆری ٧بەداخەوە جێگای نیگەرانی هەموانە ئەمرۆ 

ن بەڵکو لەدوای تیرۆری سەردەشت سەردەشت عوسماندا نەک بکوژەکان دەسگیر نەکراو
عوسمانەوە کاوە گەرمیانی و ویداد حسین چەندین کەسی دیکە تیرۆر کراون لەژیر 
سایەی حیزبەکانی کوردایەتیدا کە تیرۆری هەموو ئەمانە دەستی دەسەاڵتی لەپشتە 
ئەگینا بۆ تاوەکو ئێستا بکوژانی ئەمانە دەسگیر نەکراون و تیرۆرو ڕفاندن بەئاشکراو 

رۆژی روناک بەردەوامە و دەسەاڵتیش لەم کەیسانەدا تەنها بێدەنگی هەڵبژاردوەو بە
خەریکی سیناریۆ دروست کردن و لیژنە پێکهێنانە بەشێوەیەکی ریاکانە و تیرۆری 

ساڵە لەم دەڤەرە ٢٦هەموو ئەمانە لەسەر رەخنەیەک بووە کە لەدەسەاڵتێک گیراوە کە 
ی سەروەت و سامانی گۆمەڵگا هیچی دیکەی حاکمیەتی هەیەو بێجگە لە بەتااڵنبردن

نەکردوەو هەرکەسیش لەئاست سەرکوت و دەسەاڵتی تااڵنچێتی ئەمانەدا بێتە دەنگ 
 . سەرەنجام تیرۆری دەکەن

نوسینەکان سەردەشت وکاوەو سۆرانەکان لەهەناوی خەڵکی کۆمەڵگای کوردستان و 
و بۆیە کەیسەکە خەڵکی زەحمەتکێش و بەشمەینەتی کۆمەڵگاوە سەرچاوەی گرتبو

بۆتە کەیسی گشتی و هەموان قسەی لەسەر دەکەین لێی بێدەنگ نابین چونکە 
سەردەشت وسۆران وکاوەکان هەڵگری هەمان خواست وداواکاری ئێمە بوون و ئێمەش 
لەپێناو ئازادی خۆشگوزەرانیدا لەریزی سەردەستەکاندا ڕاوەستاوین ، هەر بۆیە دیفاع 

ۆمانی دەزانین و بۆتە کەیسێکی گشتی و بەهەموومان کردن لەم کەیسانە بەکەیسی خ
هەم دیفاعی لێ دەکەین هەم لەڕۆژی تیرۆر کردنیدا نارەزایەتی دەردەبڕین و دوپاتی 

 . دەکەینەوە کە لەسەر ئەم کەیسانە بێدەنگ نابین
ئەگەر هەر سوور نەبین لەسەر ئەم کەیسانەو نارەزایەتی دەرنەبڕین و بکوژانیان بە 

جەماوەر نەگەن ئەوە بەردەوامی دەبێت کوشتنی رۆژنامەنوسان و سزای یاسای 
موخالیفینی سیاسی دەسەاڵت ، ئەگەر کەیسی سۆرانی مامە حەمە ئاشکرا بکرایە و 
بکوژانیان بە سزای جەماوەر بگەیشتنایە ئەوە سەردەشتیان تیرۆر نەدەکرد ، ئەگەر 

تیرۆر نەدەکرا ، ئەگەر کەیسی سەردەشت و بکوژانی ئاشکرا بوونایە ئەوە سەردەشت 
بکوژانی کاوە گەرمیانی بە سزای تاوانەکانیان بگەیشتنایە ، ئەوە ویدات حسینیش 
تیرۆر نەدەکرا . ئەگەر نارەزایەتی دەرنەبرین یەخەی دەسەاڵت نەگرین تیرۆری 
رۆژنامەنوسان و نوسەران و موخالفینی سیاسی ئەم حیزبانە بەردەوام دەبن هەرچۆن 
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ەردەشتی تیرۆر کرا لە دوای سەردەشت کاوە تیرۆر کرا لە دوای لە دوای سۆران س
کاوە ویداد حسین تیرۆر کرا . هەموو ئەمانە درێژەیان دەبێت تا ئەو کاتەی بکوژان و 

 .ئەنجام دەرانی ئەم رۆژنامەنوسانە ئاشکرا دەبن 
دەبا ئەم ساڵ و ئەمرۆ بکەینە رۆژی نارەزایەتی لەبەرامبەر دەسەاڵتێک کە خۆی 

دەشت وکاوەو ویدادو سۆرانی تیرۆر کردوە، با لەم رۆژەدا دوپاتی بکەینەوە کە سەر
هەرگیز لە کەیسی هەموو ئەمانە بێدەنگ نابین چونکە بەکەیسی خۆمانیان دەزانین و 
هەموو شیعارو خواستانەی ئەمانە بەرزیان کردبووەوە هەمان خواست وداواکاری 

نابین هەمان خواست وداواکاری ئەوان ئێمەشن بۆیە هیچ کات لەم کەیسانە بێدەنگ 
بەرز دەکەیەنەوە کە هی خۆشمانە .. یادی سەردەشت عوسمان بەرزو بەڕێز بێت 
شەرمەزاری روو رەشی بۆ بکوژانی سەردەشتی عوسمان کە دایک و باوکی سەردەشتیان 
جەرگ سوتاو کرد و ئەم ئازیزەیان لەنێو کەسوکارو هاورێکانیدا نەهێشت و بە 

 … اردمەرگیان سپ
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پەیامی عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ( لە حەوتەمین شسڵیادی تیرۆری 
 سەردەشت عوسمان

 

بەر لە تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان، 
خەونەکانی تیرۆر کران، پێکەنین و خەندەکانی 
سەرگەردان کران، ئازادی کوژرا. سروشتی 
دەسەاڵتی کۆنەپەرست ئەوەیە هەمیشە کێشەی 

هەیە. ئەو ناتوانێ کۆنەپەرست  لەگەڵ ئازادی
بێ و لەهەمان کاتیشدا بڕوای بە ئازادی هەبێ. 
هێزە کۆنەپارێزەکان تەنها لەو دۆخانەدا 
دەتوانن هەناسە بدەن، کە ئازادی بوونی 

چونکە ئازادی بە هەموو مانا و دەاللەتەکانییەوە ناکۆکە لەگەڵ کرۆکی ئەو  .نەبێ
وەک دەرهاویشتەی دژەکرداری هێزە دژی هێزە دواکەوتووانە. تیرۆری کەسەکان 

ئازادییەکانە لە کۆمەڵگە. ئەگەر بە زمانێکی تۆزێک ڕوونتر قسە بکەین دەبێ بڵێێن لە 
حیسابات و بیرکردنەوەی هێزە کۆنەپەرستەکانی کۆمەڵگە کاتێ کەسێک، 
ڕۆژنامەنووسێک، نووسەرێک، دەیەوێ لە سنوورەکانی ئازادییەوە بپەڕێتەوە، 

 .اوەڕوانییەتی. سزاکانی دەسەاڵتی کۆنەپەرست ئاستی جیاجیای هەیەیەکسەر سزا چ
هەر لە بێکارکردن و مەعاش بڕین و شار بەدەرکردن و ئەتککردن و سەروسمێڵ تاشین 
تا دەگاتە تیرۆری جەستەیی. بۆ هەر چاودێرێک کە ئاگای لە وەزعی سیاسیی 

کە چۆن بەسەر خەڵکی کوردستان بێت، تەواوی ئەو ئاساتە و بە زیادیشەوە دەبێنێ 
هەژار و موخالیفنی سیاسیی پەیرەو کراون. دەسەاڵتی کۆنەپەرست گەرچی 
لەحیساباتی خۆیدا وای داناوە بە لەنێوبردنی ئەو دەنگانە، تەمەنی خۆی درێژ 
دەکاتەوە. ئەو نازانێ بە کوشتنی هەر دەنگێک دەیان دەنگی تر، بەرزتر، بڵندتر لە 

مارشی هاواری ئازادی دژ بە دەسەاڵتی تاریکیی و ستەم  شوێن ئەو دەنگە دەبیسترێن و
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 .دەچێ بە ئاسمانا
سەردەشت لە کۆمەڵگەیەکدا تیرۆر کرا کە ڕۆژانە ژمارەی دزەکان ڕوو لە زیاد بوونە، 
ڕۆژانە ژمارەی تاوانەکان ڕوو لە سەرە، ڕۆژانە ژمارەی قوربانییەکان، ژمارەی 

ی دایکانی جەرگ سووتاو، ژمارەی جەلالدەکان، ژمارەی تیرۆرکراوەکان، ژمارە
سەردەشت لە  .باوکانی کۆست کەوتوو، ژمارەی هەژارەکان و برسییەکان ڕوو لەسەرە

کۆمەڵگەیەکدا کوژرا، کە هەژاری تا دێت زیتر بەرۆکی خەڵکی ستەمدیدە دەگرێ، 
برسێتی زیاتر و شەڕ و جەنگ و ئاوارەیی و ماڵوێرانی زیاتر و زیاتر یەخەی خەڵکی 

و زەحمەتکێش دەگرێ. سەردەشت لە شارێک تیرۆرکرا و لە هەرێمێک ماڵئاوایی کرێکار 
کرد کە قەڵەم سەرگەردان و وشە بێناز و شیعر کۆچەریتر و عەشق بێکەستر و دایکیشی 
کڵۆڵتر بوو. سەردەشت لە ڕۆژێکا بوو بە پەنجەرە کە شار تاریک و ئاسمان دەهری و 

ەی وشەکانی سەردەشت کەوتنە سەر زەوی شەقام تووڕە و زانکۆ بێکەس بوو. ئەوکات
جگە لە کچێکی چاو بە گریان و مامۆستایەکی دڵ پڕ و کرێکارێکی دەستەنگ کەس 

 .گوێی لە دوایین چرپەی نەبوو

 

 ٢٠١٧سەرەتای ئایاری 
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 لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان

 

 :عەلی مەحمود

دەڕفێنرێت و دواتر تیرۆر بەرچاوی خەڵكەوە 
دەكرێت , پێشتریش سۆران مامە حەمە تیرۆر 
كرابوو , دواتریش چەندین رۆژنامەنوسی دیكە 

هەموو ئەمانە  , بە هەمان چارەنوس بردران
دەریدەخەن لە كوردستاندا شتێك نیك نییە 

تەنانەت ئەو دیموكراسیەتە  , ناوی ئازادی بێت
ن , هەر سەقەتەی بە مەكرەمەی خۆیانی دەزان

 .خۆیان ئەتكی دەكەن

هەموو كێسی ئەم رۆژنامەنوسانە هاوبەشییەك لە نێوانیاندا هەیە ئەویش ئەوەیە 
بەگژدا چونەوەی گەندەڵی قولەی قافی كوردستان لە كوردستان باجی سەری لە پشتە 

هەموو ئەم كەیسانە لیژنەیان بۆ دروستكرا وەلێ هیچ لە ئەنجامی لیژنەكان شین  ,
ەموو ئەم كەیسانە بونەتە رەمزێك بۆ ئازادی و لەو رۆژانەدا كوردستان نەبوونە, ه

 هاوارە كات بەسە خوێن لە بەرامبەر وشە و بژی ئازادی

 
٥/٥/٢٠١٧ 
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 !لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسماندا

 

 :عەلی گۆران

لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری ڕۆژنامەنووس 
 !عوسماندا، پەیامی تۆ چییە؟سەردەشت 

ئەمە پرسیاری دەزگای هاوپشتی یە ئاراستەی 
من کراوە، کە پەیام و لێدوانی خۆم لەم یادەدا 
دەرببڕم، بەاڵم من لە جیاتی ئەوە، وای بە 
ڕاستتر دەزانم کە لە پەیام و لێدوانە وتراوو 
نەوتراوەکانی سەردەشت عوسمان، وردبینەوە، 

ەیامانەیدا گوزەر بکەین بە تایبەت بە نێو ئەو پ
کە ) بە مەبەست بێت یان بێ مەبەست( هەوڵ دەدرێت کاڵ بکرێتەوە و کەمتر ڕۆشنایی 

  :بچێتە سەر

 :بەردو هێلکە

تا ئەم سااڵنەی دوایی، بڕێک قورس و مایەی سەریەشەیەکی زۆر بوو، بۆ چاالکوانانی 
ەلمێنن کە ئەو چەپ و یەکسانیخوازو ئازادیخواز و سوسیالیست، ئەو ڕاستییە بس

پرۆسە سیاسییەی لە کوردوستان دەگوزەرێت، نەک هیچ ئاشنایەتییەکی لە گەڵ 
 .دیموکراسی و ئازادیدا نییە، بەڵکو تەنانەت زۆر ناکۆکیشە بە ئازادی و دیموکراسی

سەردەشت عوسمان لە وتارێکیدا بە ناونیشانی ) هەموو ڕاکەن ئازادی هات(، ئەو 
یقەتدا کە چەندین ساڵە دەسەڵآتی کوردی بە نرخی بەردە دەکێشیت بە زەوی حەق

هێلکە بە ئێمەی فرۆشتووە، خەڵکی کوردوستانی چآوەڕوان کردووە ڕۆژێک بێت 
هەڵبێت و ببێت بە جوجکەی دیموکراسی، ئەو بە زمانێکی زۆر سادە تەمی ئەو وەهمە 
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دەخاتە بەر شنەبای لۆژیک و پێمان دەڵێت ) ئەوەی چەندین ساڵە لە سەری 
یشتوون و چاوەڕێی هەڵهاتنین، ئەوە بەردە بەرد، هێلکە نییە(، بانگەوازمان دەکات دان

 .کە جورئەتی ئەوەمان هەبێت دەست لەم توحفەیە بدەین بزانین بەردە هێلکە
نەک هەر وای وت، بەڵکو لە وتاری )دوایین زەنگی کوشتنم لێێدا( لە جیاتی بەشێکی 

سەیرو سەمەرە دەبات و دەیکێشیت بە  بەرینی کۆمەڵگا، خۆی دەست بۆ ئەو توحفە
زەویدا، تا لەو ڕێگەوە بیسەلمێنێت کە ئەوە هێلکە نەبوو، درۆ بوو ، درۆیەکی گەورە. 
ئەو ویستی پێمان بڵێت کۆمەڵگای کوردوستان لەم گۆمە مەنگە چەق بەستووە ڕزگاری 

ەو پێی نابێت ، هەتا گەنجەکانی لەم وەهمی ) بڕوا بە درۆ کردنە( ڕزگاری نەبێت، ئ
وتین کۆمەڵگای کوردوستان لە زەلکاوی گەندەڵی و برسێتی و بیکاری نایەتە دەرەوە، 

سادەیی و ساویلکەیی و بڕوا کردن بە درۆی  ) تا گەنجەکانی قاچیان لە ناو زەلکاوی
 .دەسەاڵتداران( دا بن

 :جیاوازی و ناکۆکی چینایەتی

ئەو لە وتاری ) من عاشقی گرنگرین پەیامی سەردەشت عوسمان پەیامی چینایەتییە، 
کچەکەی بەرزانیم( ، ڕەگ و ڕیشەو فاکتەرەکانی ئەو جیاوازییە چینایەتییە دەخاتە 
ڕوو، کە قڵشتێکی گەورەی خستۆتە نێو کۆمەڵگای کوردوستان و دابەشی دووی 
کردووە، کەمینەیەکی مافیا ئاسا کە تەواوی سەروەت و سامانی کۆمەڵگایان خستۆتە 

ە الیەکی تریشەوە زۆرینەی زۆری خەڵکی کوردوستان کە لە مافە خزمەتی خۆیان ، ل
ساڵ لەمەوبەر بەهردەمەند نین ) وەک ئاوی پاکی  80سادەو سەرەتاییەکانی 

 .خواردنەوەو کارەبا

زۆرێک هەوڵ دەدەن وتاری ) من عاشقی کچەکەی بارزانیم( بکەن بە خەون و حەزو 
ێمە، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە تەواو عەشقی گەنجێک، بۆ کچی دەسەاڵتدارێکی ئەو هەر

خەڵکی کوردستان ڕەنگە هەر  80دوورە لە ڕاستییەوە. سەردەشت عوسمان وەک لە %
نەشیزانیبێت کە ئایا بەرزانی کچی هەیە، ناوی چییە، تەمەنی چەندە، ڕەنگ و 

 !ڕوواڵەتی چۆنە؟

دە ئەو ویستی پێمان بڵێت چینێکی دیاریکراو لە کۆمەڵگای کوردوستاندا، هێن
بەهرەمەندن لە تەواوی سەرچاوە ئابورییەکانی کۆمەڵگا، کە ئەگەر بە هەر ڕادەیەک 
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نزیک بیتەوە لێیان، بە هەمان ڕادە ئاڵ و گۆڕ بە سەر ژیان و گوزەرانتا دێت، هەر 
لەوێشەوە بە هەمان ڕادە دەبیتە خاوەنی ژیان و گوزەران و بیمەی تەندروستی و 

 .ی بااڵکۆمەاڵیەتی و جێگاو ڕێگای ئابور

سەردەشت عوسمان لە وتاری ) من عاشقی کچەکەی بەرزانیم( پێی وتین ** من عاشقی 
ژیانێکی باشترو ئینسانانە ترم، کار بەدەستانی ئەم واڵتەی من ، هەموو دەروازەکانی 
ژیانێکی باشتریان داخستووە لێمان، مەگەر تەنها بەو دەروازەیەدا، هەنگاو بەرەو 

کە بە دەرگایەکی پۆاڵیین داخراوەو لێی نووسراوە ) ئەم ڕێگایە ژیانێکی باشتر بنێین، 
 .تەنها بۆ دەسەاڵتدارانە(
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 .نەگۆڕدراون زۆر شتەکان تۆ لەپاش …نامەیەک بۆ تۆ 

 

 کامەران ئیسحاق پەری:

 لەگەڵ بارانێک لەخۆشەویستی

پیش هەموو شتێک پێم خۆشە پێتی ڕابگەێنم 
ساڵەی تیرۆری تۆدا کە هاوکات لەیادی حەوت 

ئەم شتانە ڕویاندا!؟ من نازانم چۆن ڕویان دا 
بۆ رویان دا !؟ رێکەوت بوون یان دروستکراو !؟ 
لەوەش بەئاگام لەهەرشوێنێک تۆ لەوێ بیت 

 ئەوانیش لەوێن !؟

ـ مەالو پزیشکی نەبوی لەهەولێر دەستگیر 
 دەکرێت !؟

زادی جەستەی بۆ گەنج رووت ـ ئەستێرەیەک لەدوری پێنج هەزارکیلۆمەتر بەناوی ئا
 دەکاتەوە!؟

ـ گۆرانی بێژێکی دەنگ خۆشی رەفتارناشرین لەپەرلەمانەپەکخراوەکەت خەاڵت 
 دەکرێت!؟

 ـ رۆژنامەنوسێک هەڕەشەی لێدەکرێت ، دەڕفێنرێت و لێی قبوڵ ناکرێت پارتی نەبێت!؟
 ئارام بە دڵگران مەبە چونکە !؟

 بویتە ئاسا{ مەسیح} ساڵە بەوسی …تۆ تەنها سێ ساڵ ژیایت ، سێ ساڵ نوسیت 
 پەیامبەری بوە ساڵ بەسێ تەنها ژیا ساڵ سێ تەنها ئەویش ، ئازادی پەیامبەری

ەوەی نوێیت ، تۆ هیچت ن بوێری بەخشی وئیلهام هێما تۆئێستا ، ولێبوردەیی ئاشتی
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نەبوە جگە لەوشە ، تەنها وشە ، تۆ لەهەمووشتێک داهەژار بویت لەوشەدا نەبێت 
  دەوڵەمەند ، هەگبەپڕ

 
تۆ کەهیوای مەرگێکی تراژیدیت دەخواست ، بەمەرگت بەسەر مەرگا سەرکەوتیت 
وشکستت بە مەرگ هێنا ، تۆ ئێستا گەشمردەیەکی نەمری ، زوو رۆیشتنت مانابۆ 

  بەکەم ژیاویت ئەبەخشێت

 
وئازارەدەگرت من نازانم ئەگەر هەتائیستا بمایتایە تاچەند بەرگەی ئەوهەموو ئێش 

کەلەپاش رۆیشتنی تۆ بەسەر مرۆڤی کورددا هێنراوە ، بەاڵم دڵنیام لەوەی کە 
هەرئەوەندەت دەگوت کەلەپێش رۆیشتنت گوتوتە ، هەموو ئەوەی کەپێویست بوو 

نیوە وەک پێویست بەرگریت بیڵێت گوتوتە . ئەوە ئێمەین هەتائێستا نەمانتوا
 . بین نوێ دێڕێکی ودەستپێکی تۆدابنێن دوای بۆ خاڵێک …، هاوبیرت بین لێبکەین

نازانم تاچەند لەبێئاگای ئێمە بەئاگایت ، ئەم ماوەیە بکوژانت خۆیان وئێمەیان بە 
وەهمی دەوڵەتی سەربەخۆ سەرقاڵ کردوە ، ئەوان پێداگری لەسەرئەوەدەکەن کە 
 هەموومان لەوزیندانەگەورەیە کەپێی دەوترێت هەرێمی کوردستان زیندەبەچاڵبکەن ،
پێمان دەڵێن نیشتیمان دەبێت سەربەخۆبێت بۆئەمەش راپرسی ئەنجام دەدەین بەاڵم 
مرۆڤەکان دەبێت ببنە کۆیلە ، ئەزانم ئێستا لێروەبویتایە شەودەچویتەوە ماڵەوەو 

سەربەخۆیی کوردستان بەندە بەسەربەخۆیی  ) لەسەرئەم گاڵتەجاڕییە دەتنوسی
ئازادبن ، ئازادی ئەوان وسەربەخۆیی  مرۆڤەکان ، لێگەڕێن بامرۆڤەکان سەربەخۆبن

 .ئەوان دەبێتەهەوێنی سەربەخۆیی کوردستان نەک پێچەوانەکەی

ئەگەر دەپرسیت لەوەی کەئێمە تۆمان لەیادکردبێت یان لەیادمابێت !؟ پرسیارێکی  
 هەوڵ زۆرجار …ئێجگارقورسە ، هیوادارم ئەمجۆرەپرسیارانە ڕوبەرومان نەکەیتەوە 

 وەاڵمی بەهەڵە بدەمەوە وەاڵمی هەرچۆن ،چونکە بەرمەوە خۆمی لەبیری ئەدەم
 لەیادنەمابێت تۆی لەبیریاران کەس کە دەکەم واهەست جار هەندێک … دەدەمەوە

ترتۆمان دێتەوە بیر ،  یەکێکی هەڕەشەلێکردنی دەستگیرکردنی، بەکوشتنی، تەنها
ئازیزم لەم حەوت  .هەندێک جاریش بێ ئەوەی کەس داوابکات خەڵک تۆی لەبیر ماوە
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ساڵەی ڕابڕدوو ئەوەندەی ئاگام لێی بێت زۆرحیزب والیەن ویستیان تۆ بۆخۆیان بەرن 
 . ، نوسینەکانت نەیانهێشت بۆالی هیچیان پەلکێشت بکەن ، تۆ بۆ هەمووان ماویت

 بۆت لەیادەکانت زۆرلەخۆشەویستییان خەڵکانێکی ئێستاش …خودا لێت خۆش بێت 
 بەمجۆرەبەسەرکردنەوانەدا، دەبم زۆردڵگران لەڕاستیدا ، بێت خۆش خودالێی دەنوسن

 گەورەی گوناهێکی دا کەلەژیانی گوناهباردەوترێت بۆکەسێکی خودالێخۆشبوون من الی
ەگەر پەیامی ئازدی نوسین ئ تۆ ، بوترێت ئازادی وشەی بەپەیامبەری نەک ، کردبێت

ئەی دەبێت گوناه  وقسەکردن گوناهێک بێت لەسەری داوابکەین خودا لێت خۆش بێت
خۆی چی بێت!؟ ، ئەی تۆبڵێت ئەوەڕاستتر نەبوایە کەبڵێین وداوابکەین خودا 

 لەبکوژانت خۆش بێت ، ئەگەر خودا لێبوردەیی بێت !؟

 
 بەلێبوردەیی خۆت بمان بەخشە

 
 خۆشەویستیمان قبوڵ بفەرموون

 

٢٠١٧,٠٥,٠٥ 
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 !ڕیسوایی و ڕوڕەشی بۆ تیرۆریستانی سەردەشتی بوێر

 :تاڤگە ئیبراهیم

ئەمڕۆکە ڕۆژی کوشتنی بیرو ڕای ئازادی یە 
ڕۆژی کوشتنی خەندە جوان و پڕ لە ئومێدە 
ئینسانییەکانی سەردەشتە، ڕۆژی ڕیسوابونی 
دزو جەردەو ئینسان کوژەکانە، ڕۆژی 
شەرمەزار بونی نەوت فرۆشەکانی واڵتە، ڕۆژی 
هەڵوەرینی گوڵی تەمەنی سەردەشتی مەزنە، 

کردنی سەردەشتی پاک و بەریئە،  ڕۆژی تیرۆر
ڕۆژی بێ یاسایی بێ خاوەنی واڵتە، ڕۆژی 

شکاندنی قەڵەمی سەردەشتە. بەاڵم سەردەشتیان بەبارتەقای ئاسمان بەرز کرد، رۆژی 
ناساندن و تیرۆریستانی رۆحی سەردەشتە بە هەمو دنیا. وای چەند گەمژە بوون وایان 

زادی سەردەشت کپ دەکەنەوە. نەیان زانی بە کوشتنی سەردەشت دەنگی هاواری ئا
زانی سەردەشتان کردەکوڕی هەموو کوردستان ئیێستا هەموو دونیا سەردەشت دە ناسێ 
و ئێوەی جەالدی دەنگە ئازادەکانیش دەناسن. خۆتان لە دونیا سوک و ریسوا کرد بە 
کوشتنی سەردەشت ئیستا کوردستان هەزاران سەردەشتی لێ هەڵکەوتوەو پەیامەکەی 

 …:ەشت بەرز رادەگرن و بە یەک دەنگ ئەڵئینەوەسەرد

 .ڕیسوایی و ڕوڕەشی بۆ تیرۆریستانی سەردەشتی بوێر

 .یادت بە خێر درود بۆ ڕۆحە سپی یەکەی سەردەشتی کوڕی هەولێر و هەموو کوردستان

 .سەرمان بەرزە بەتۆ ڕۆحت ئارام کوڕەکەی هەولێر ی قەاڵو منارە و هەموو کوردستان

 
5.5 2017 
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 !كان وننشتهردهشكێنرێ، سهی پارتی نهكهباستیلهتا 

 

 :مال موحسینجه

 بوو كه و ئاشههاڕیبوونی ئه ئاشێك كه.…’’
پیر، منااڵن  یكات بههاڕێ و ئهنج ئهگه
نگیان گڕ بوو بوو و دهموچاوێكی كۆنیان ههده

تۆوی  یشتووانهپێگه موچاوهو دهر ئهسهو له
، وهدایهڵیئهنوێ ههرلهو سه ن چێنرابوومهته
 ی برسێتی بوو. لهوناڵهش نركهو ئاشهئه
د بااڵی قهدی بهبوو. قهموو شوێنێك هههه

شڕ و  جڵه گرت، خۆی لهكان ئهخانوه
خۆی  وهزهو كاغه ختهاڵش و قوماش و تهپوش و په برسێتی به .ئااڵندئه وهكانهدڕاوه
، نیدا خۆی باڵوكردبۆوهمهاڵشی داری سووتهته اڵش بهته سێتی بهڵواسیبوون. برپیاهه

 كان كهپیسه قامهشه كرد، لهماشای ئهته وهكانی زۆپاكانهڵهبێدوكه لوله برسێتی له
ر بوو تیایدا بخورێ. برسێتی نووسینی سهشتێكی نه بوو چونكههیچ زبڵێكیشی لێ نه

 نانه خزنهكانی نێو مهمونهی سهدانه به ر دانهسهله واكان بوو كهی نانهفهڕه
ی ر الشهسهكان نووسرابوو، لهدوكانی سۆسیجه كانیدا نووسرابوو، لهخراپهرههه
 بۆ فرۆشتن نمایشكرابوو نووسرابوو. برسێتی ئێسقانه گێكی تۆپیو كهر سههه

ی ڵ قرچهگهقی بوو. لهشهقهشهكاندا نائهستهی برژاندنی كهكوره كانی لهوشكه
 چیرۆكی ڕۆمانی دیكنس، چارڵس. ‘‘.…وهكرایهی تیادا سوورئهتاتهپه ڕۆنێكدا بوو كه

 .كهشاره دوو

م یویست باسی ئهی ئهكهنووسین پێنووسه ستی دایهكاتێكدا ده شت عوسمان لهردهسه
شت ردهسفی كردبوو. سهراندا وهژاو كۆاڵنی هه كوچه دینكس له بكات كه برسێتیه
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ندانی مهوڵهكانی دهالرهڕی تهڕمهردی مهیوسیت بهوتوو بوو ئهڵكهههنیگاكێشێكی تازه
بۆ  كانیان كهئاوریشمینه كانیان، شۆرت و بیكینیهزیوینه ستهاڵت، ئاودهسهن دهخاوه

ردن، كادیالك و پۆرش و بڵ خۆیان ئهگهی دنیا لهری خۆشترین دورگهفهكاتی سه
ی دوای خواردن وهوروپایان، ڕشانهكانی ئهكانیان، دۆڕانی نێو قومارخانهوهفێراری نه

نیشت پۆرترێتی برسێتی و ته ك و لهتابلۆ. تابلۆیه بكات به .…یانوهو خواردنه
 .كوردستانه مهڵیبواسێ و بڵێ ئهك خۆیدا ههكانی وهژاری خۆی و نمونههه
كانی شاری تكێشنشینهحمهزه كهڕهژاری گهشت بۆنی ههردهی سهكهكی خامهنو

ی خۆی بۆ ئاهی خۆشتنێكی خۆش و نجانی هاوشێوهزی گهیاڵی حهگرتبوو، بۆنی خه
 .كانی كوردستانی گرتبوورهیسهتێكی قهرم و نازو نیعمهمێكی گهژه
بوون. شپۆش نهعوسمان ڕه سێوێ و مامه نها پورهشت كوژرا تهردهكاتێك سه ربۆیههه
كر دوای كوشتنی به شیان بهی كۆن ئااڵی ڕهكی حامیهڕهواوی گهك چۆن تهروههه
 .ڕاڵگهشههواوی شار ڕهڵواسی، تهكانیاندا ههر ماڵهسهلیدا بهعه
 وهنها ئههیامی پارتیش تزاوای پیسترین خێڵ. په بوو ببێتهنه وهشت ئهردهیامی سهپه
 .وهسارد بكاته گوتنی بڤه مێك لهبوو دهنه

وانی پارتی و بۆرژوازی كورد. ر ئهسه وهشت ناچێتهردهكانی ماڵی سهوی كۆاڵنهڕێڕه
كانی بارزانی و خێڵی باستیلی كۆشكه كه وهبنهدان ئهم ئاوهكهكانی یهكاتێك كۆاڵنه

 .وهخواره یان پێ بكرێتهبۆرژوازی كورد هاڕه

 

 

 

 

 

 

 



 سەردەشت عوسمان

726 

 

 

 

 . سەردەشت دەنگێک لەبێدەنگیدا

 

 :ئەیاد محەمەد

لەنێو حەشاماتێکی بێدەنگدا ، دەنگێک وەک 
نەرەی شێر ، چاوێک وەک چاوی باز کەتەزوی 
بەلەشی ئەو لەخۆبایانەدا هێنا ، کەشاریان 
کردبوو بە زیندانێکی گەورە و کوچەو کۆاڵنیان 

گەڕەکێکی شاردا کردبوو بە مەعەسکەر ، لەنێو 
شەوەتاریکەکانی بە نوکی قەڵەمەکەی رۆشن 
دەکردەوەو وانەی ئازای و ئازادی دەنوسییەوە 
، لەهزر وبیرو هۆشی خۆیدا ویستی 
دیوارەکانی ئەو زیندانە تێک بشکێنێت و ئەو 

حەشاماتە بێدەنگە بەدەنگ بێنێت ، ئەو هەرگیز گوێی بەهەرەشەی خوداوەندەکانی 
چەکی دەستی تەنها قەڵەمێک بوو ، بێئاگا لەوەی هەمیشە سەرزەوی نەدەدا ، 

بەشمشێرێکی ژەنگاوییەوە بەدوای قەڵەمەکەیەوەن ، تالەدوایدا بێ منتەی خۆی 
لەمەرگ دەربڕی بەاڵم ئامادەنەبوو ئەوشارە پڕ لە بێدەنگیە جێبهڵێت ، بەقەڵەمەکەی 

خۆی نیە و  نوسی بەدبەختی ئەم دەسەاڵتە لەوەدایە باکی بەکوشتنی نەوەکانی
یەکەمین زەنگی کوشتنی خۆی لێدا ،سەردەشت لەوڕۆژە بەدواوە ڕۆحی پیرۆزی 
بەئاسمانی هەولێردا دەسوڕێتەوە وەک سێبەر بەسەر سەری جەلەدەکانەوەیە شاریش 

 .هەربێدەنگ
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 تیرۆرلە سەردەشتەوە بۆ محەمەد یونس

 

 : لەتیف فاتیح فەرەج

 
1 

ت لە یۆتەبۆرى دارێک بە ناوى سەردەش
عوسمانەوە نراوە ، دارێک کە هیوادارم هەمیشە 
لەو شوێنە بمێنێتەوەو رۆژێکیش لە دامێنیدا 
بنوسرێ دارى سەردەشت عوسمان ، دەکرێ 
بەشێک لە کێلى گۆڕەکەى بەرنە ئەوێ ، 
سەردەشت لە ویژدانى خاوەن ویژدانێکا زندووە 
، زندووە لەبەر ئەوەى شەهیدەکانى قەڵەم 

ەکەى خۆیان خاوەنى بەس کەس و کارو نەتەو
نین ، ئەوان هەموو ئازادیخوازانى دنیا 
خاوەنیانن، جارێکیان ستەیسى م باریۆس 

بەرپرسى پەیوەندیە گشتیەکانى ئەمەریکا لە کەرکوک پێى وتم سۆران شەهیدى 
دیموکراتیزە کردن و ئازادى بیرو ڕایە بۆیە هەمیشە لە یادماندا دەمێنێتەوە ، 

بیرو ڕا دەربڕین بوو ، ئەو بیرڕا دەربڕینەى بە گولە سەردەشتیش شەهیدى ئازادى 
وەاڵم درایەوە ، دواى شەهید بوونەکەش هەبوون داکۆکیان لە کوشتنەکە دەکرد 
کوشتنى سەردەشت و وەدات و سۆران و کاوە و دکتۆر ستار کوشتنى بە بەرنامەو 

وشتن رێکخراون ، لەم کوشتنانەدا هەمیشە کەسانى هەستیاو دەزگاى شارەزا بە ک
هەن، بۆیە ئێستاو تاهەتایە خوێنى ئەوان لە ئەستۆى ئەو دەسەاڵتەیەکە دۆسیەکان 
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دەخاتە ژێر لێوەوەوبە توندیش وەاڵمى هەرکەسێک دەداتەوە کە دەڵێ نادادى و ستەم 
 .هەیە 

 
2 

لەسەرو بەندى یادکردنەوەى سەردەشتا یەک دوو رۆژپێشتر محەمەد یونس جێگرى 
گازى باکورو پاسەوانەکەى لە خاڵێکى پشکنینى یەکى بەڕێوەبەرى کۆمپانیاى 

حوزەیران تیرۆر کران ، محەمەد یونس پیاوێکى ئیشکەرو دڵسۆزى شارى کەرکوک و 
وەرزشى ئەو شارە بوو ، سەرۆکى یانەى وەرزشى گازى باکور بوو ، لە کوشتنى 

نى ئەویشدا دیسان باسى بى ئێمەکە هاتەوە گۆڕێ ، ئەو بى ئێمەى کاتى خۆى سۆرا
شەهید کردوئیدى بووبە مەلى عەنقا ، تۆ بڵێى ئەمە هەمان بى ئێم بێت ، یان بى 
ئێمێکى تر ، ئایە کۆمپانیاى بى ئێم بەوە ڕازیە بە داهێنراوى ئەو رۆژنامەنووس و 
سەرۆکى یانەى وەرزشى و فەرمانبەر تیرۆر بکرێت ، هەقە کوردانى ئەڵمانیاو بە 

ەتە لە تەک ئەو کۆمپانیایەدا باس بکەن، ئەوەشى تایبەت کوردە کەرکوکیەکان ئەو باب
بۆ باس بکەن کە ئۆتۆمبیلى هەمان کۆمپانیا لە کەرکوک لە رۆژى هاتنەکەى داعشا 
بوبە هۆى رزگار کردنى زۆر کەس ، تیرۆرى محەمەد یونس پێویستى بە بەدوادا چوون 

و تۆزى وکارى وردە نەک وەک ئەوەى سۆران و تیرۆرەکانى دیکە بخرێتە سەر ڕەفە
 .لەسەر بنیشێ

 
3 
 

سێ ساڵە داوا دەکەم دایکانى کاوەو سەردەشت و سۆران کۆبکەنەوەو کارێکیان لە تەکا 
بکەن ئەمەم بە نوسن نوسیوەو داوام لە کەى ئێن ئێن و پەیامیش کرد ، دەى ئێستا 
دایکى وەداتیش هەیە ، با دەسەاڵتى کوردى گوێ لەو دایکانە بگرێت ، بەرپرسى لقى 

بە کوردستان  ” محەمەد یونس” ى پارتى بۆبە دواداچونو سەرەخۆشى سەبارەت کەرکوک
مەبەستى دکتۆر نەجمەدین بوو ، ئەو گوتى والى نەیگوت ” والى شار“تیڤى گوت 
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پارێزگار سەردانى کردین ، خۆزگە بە قەولى بەرپرسى لق وتەنى والیەکانى دهۆک و 
 . دانى ئەو دایکانەیان دەکردهەولێرو سلێمانى و خۆبەڕێوەبەرى گەرمیانیش سەر
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 لە ساڵیادی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان دا 

 ساڵو بۆ ئەو ڕۆحانەی بە ناحەق ئاواکران

 

 :پێشڕەو حەمید

دیار و ڕونە کە لەسایەی ئەو دەسەاڵتە لۆکاڵی 
یەدا تـــادێت ئازادیەکانی تاکی کوردی زیاتر 

ڕفاندن و کوشتن پێشێل دەکرێن و ئیهانەکردن و 
لەپەرەسەندنێکی زیاتردایە بەبێ بە 
بەدواداچون و لێپرسینەوەی لە پاڵەوانەکانی 
لیژنەی کوشتنی پیاوە گرگنەکانی خۆیان ! 
حیزبیە کوردیەکانی ئەمڕۆ ئەو حیزبانەن کە لە 

یشدا بەشوێن بەهێزکردنی ” شاخ ” 
جەبەروتیەتی خۆیانەوە بون بۆیە جێگەی 

دا شەرعیەت بەو لیژنانە بدرێت و ” شار ” ناوی تردا لە ئێستایگومان نیە کە لە ژێر
کێ یان بوێت لە نەیارانی خۆیان بەرۆژی ڕوناک بیرفێنن و دواتر بیان کوژن ، وەک 
چۆن بەرامبەر بە سەردەشت عوسمان کردیان ؟ لە ساڵیادی تیرۆرکردنی سەردەشت 

د بۆ ئەو پێنووسانەی عوسمان دا ساڵو بۆ ئەو ڕۆحانەی بە ناحەق ئاواکران ،دروو
لەسەر ووتنی جوانی و ڕاستی ناودەمیان پرکرا لە گوللـەی غەدر. بیرتان نــــەچێت 

  ! یادی تیرۆرکردنی سۆران و کاوە و ویدایش بەڕێوەیە

2017-05-04 
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 !سەردەشت عوسمان، سیمبولی ئازادی بیرورا و کاری ڕۆژنامەنووسی

 

 :توانا حەمە نوری

سیمبولی ئازادی بیرورا و سەردەشت عوسمان، 
ساڵ بەسەر  ٧کاری ڕۆژنامەنووسی! ئەوە 

ڕوداوی کوشتنی ڕۆژنامەنوس سەردەشت 
عوسمان تێدەپەڕێ بەاڵم چونکە تاوانبارانی 
کوشتنەکەی هێشتا دەستگیر نەکراون و بە سزای 
ڕەوای خۆیان نەگەیشتون، ناکرێت ئەو کەیسە 
دابخرێت و هەمیشە وا هەست دەکەیت کە 

کاتێکیش یادی  .کە زۆر دەمێکیش نەبێتڕوداوە
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان دەکرێتەوە، یەکسەر بیرم بۆ دایک و باوکی 
سەرەدەشت و خێزانەکەی دەچێت وە هەروەها بۆئەوەش کە بۆچی ئەو خوێندکارە 
کوژرا و بۆچی بەو شێوەیەش کوژرا؟ بەاڵم لەبەر ئەوەی نە دادگا لە کوردستاندا 

یاساش سەروەرە ناتوانین بەو ڕاستییە بگەین کە بۆچی گەنجێکی سەربەخۆیە و نە 
ڕۆژنامەنووس بەو شێوە قێزەونە کوژرا و بەو شێوەیەش الشەکەی لە دەرەوەی هەرێم 
فڕێدرابوو؟ بۆچی ڕۆژنامەنووسێک، سەرباری ئەوەی دەسەاڵتدارانی هەولێر شانازی 

دەفرێندرێ و بەناو ئەو  بە ئەمینی و ئاسایش بوونی شارەکە دەکەن، بە ڕۆژی ڕوناک
هەموو بازگە و خاڵی پشکنینانەدا دەبرێتە دەرەوەی هەرێم و بەو شێوەیەش دەکوژرێ؟ 
ئاخۆ نوسینەکانی کێی تەنگە نەفەس و نارەحەت کردبێت؟ بۆچی هەندێک بە تفەنگ 
وەاڵمی نوسین دەدەنەوە؟ ئایا ئەمە نیشانەی الوازی یا دڕندەییانە؟ دەیانەوێ لە 

ی سەردەشت عوسمان چ پەیامیک بە خەڵک بدەن؟ پرسیارگەلێکی زۆر ڕێگای کوشتن
هەن بەاڵم هەتا ئێستاش بێ وەاڵمن. بەاڵم بە بڕوای من بۆیە وەاڵمی زۆربەی ئەو 
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پرسیار و کێشانەی لە کوردستاندا هەن دەستمان ناکەوێت چونکە کوردستان هێزی 
 .میلیشیایی تیایدا حاکیمە

 

4-5/2017 
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سەردەشت عوسمان، وەک سومبولێک بۆ ئازادیی و یەکسانی لەبەرامبەر 
 !زوڵم و زۆری دەسەاڵتی کوردیدا

 

 :تاهیر عیسا

حەوت ساڵ بەرلەئەمڕۆ لە ڕۆژێکی وەک 
ئەمڕۆدا، الوێکی یاخی دڵپڕ لەهیوا، لەسەر 
سادەترینی خولیاو خەون و ئەندێشە 
ڕەنگاڵەکانی، لەناو جەرگەی ئاپۆڕای شارو 

ۆی ئاساییانەی هاوشاریەکانیدا، وەک هاتووچ
نێچیرێکی بێدەسەاڵت دەکەوێتە بەر شااڵوی 
دڕندانەی گورگەڕەشەکانی شارو بۆ ئەبەد 
لەناو باوەشیی گەرمی سۆزو خوشەویستی مام 
عوسمان و پوورەسێوێی باوک و دایکی 

زەحمەتکێشی خێر لەخۆنەدیوو کەسو کارەکەیدا، هەڵدەکەندرێت و لەجیاتی 
و پرسیارکردن لەبارەی کێشەو گیرو گرفتە ئابووریی و کۆمەاڵیەتیەکانی  بانگهێشتن

ولەجیاتی ئەوەی لەئەندێشەو خەیاڵەکانی بکۆڵدرێتەوە، ناودەمی پڕ لە گوللەدەکرێت 
و بۆ یەکجاریی خەونەکانی زیندە بەچاڵ دەکرێت، ئەم دەنگە بوێرو یاخیی 

 .الو بوووسەرکێشە، سەردەشت عوسمانی بیست ودوو بەهاریی تازە
هەرکەسێک نامە فەنتازیا ئامێزەکەی سەردەشتی لەسەر کچەکەی بارزانی 
خوێندبێتەوە و هەروەها نامەی هەڕەشەئامێزیانەی یەکەمین زەنگی کوشتنم لێدراو 
دواتریش سکااڵنامەکانی الی پۆلیس و ڕاگریی کولیجەکەی و پشتگوێخرانی 

ەکانی کێن، بەڵکو پێشمان دەڵێت سکااڵنامەکانیی، نەک هەر نیشانمان دەدات کە بکوژ
کە ئەوە هەر هێزە ڕەشە ڕفێنەرەکان و بکوژەکان ودام دەزگا ئەمنیەکان نین 
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لەکوردستان کەپارێزەریی دەسەاڵت و دژیی ئازادیی و ئازادیخوازیی کۆمەڵگابن، بەڵکو 
تەنانەت دام و دەزگا مەدەنیەکانیشی) کۆلیج( بەشێکن لەتۆڕیی پارێزگاریی دەسەاڵتی 

رکوتگەرو دژە ئازادیی، هەروەک چۆن دادگاکەشیان دواتر ڕەوتی لێکۆڵینەوەی سە
تیرۆریی سەردەست عوسمانی لەژێر فشاریی ئەوسای شەقامدا بەرەو ئاقاریی سیناریۆ 

 .داتاشیندا برد
بەڵگەنامەکان نیشانی دەدەن کە بکوژەکانی سەردەست عوسمان، هەمان بکوژیی 

ەشیدو کاوەگەرمیانی و مەالوشیارو وەدادحوسێنن، سۆرانی مامەحەمەو عە بدولستار ڕ
کە بەناحەق تەنها لەڕێگای تووڕەییان لەدەسەاڵتی دژە ئازادی وتااڵنچی بۆرژوازیی 
کوردیدا وەگیان هاتبوون و دەیان ویست لە بەرانبەریاندا بێدەنگ نەبن، بەاڵم بەگوللە 

ەنیەکاندا، ئەوان بێدەنگکران!! بۆ ئەوەی لەبێدەنگکردنی چاالکە سیاسیی و مەد
ئیدامەی دەسەاڵتی سەرکوتگه رانەو فەرهوودیانەی خۆیان بدەن و لەڕێگای تیرۆرو 
تۆقاندنەوە پەیامی ئەوە بەکۆمەڵگا بدەن،کە هەر کەسێک بیەوێت لەبەرانبەر 
دەسەاڵتی ناسیۆنالیزمی کوردیی و حیزبەکانیدا، نوقەی لێوەبێت و هەر چەشنە 

نبەر دەسەاڵتی فیرعەونیانەی ئەواندا هەبێت، ڕەخنەو ناڕازیبوونێکی لەبەرا
 .چارەنووسی هەمان چارەنووسیی سەردەشت و هاوچارەنووسەکانی دەبێت

سەردەشت عوسمان، وەک سومبولێک بۆ ئازادیی و یەکسانی لەبەرامبەر زوڵم و زۆری 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردیدا، لەگەڵ ڕەوتی مێژوو و زیاتر بەتەمەندا چوونی 

رکوتکارانەو تااڵنچیانەیاندا، ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لەناو دڵی ئازادیخوازیدا دەسەاڵتی سە
خوشەویست تردەبێت وخەریکە هاوشێوەی گیڤارا لەناو زەین و هۆشیی الوانی ناڕازیی 

 !!و ئازادیخوازانی کوردستاندا جێگادەگرێت

پەیامی سەردەشت و خەون و خولیای پڕ لەئامانجدارانەی سەردەشت، وەک الوێکی 
خۆبەخش لەپێناویی ئازادیی نەوەکانی دوای خۆیدا، لەوەدا بەرجەستە دەبێتەوە، کە 
دەڵێت لەکوێدا کۆتاییان بەگیانی من هێنا، کەئەو لەو کۆتاییەی خۆی دڵنیایی دەدات، 
داوای لە ڕێبوارانی ڕێگای ئازادیی وهاوڕێکانی ئەوەیە، خاڵێک دابنێن و خۆیان بێنە 

 سەریی دێڕ !؟

ێستا هاودەنگی و هاوسۆزیی وپەرۆشیی بۆ سەردەشت عوسمان و خۆشبەختانە ئ
تەواویی دەنگە تیرۆرکراوەکانی تریی کوردستان، کە یەکسانە بەهاوسۆزیی 



 بەرگی دووەم

735 

 

وهاودەنگی وپەرۆشیی بۆ ئازادیی ویەکسانیی، لەئاستێکی بەرفراواندایەو بەاڵم ئەم 
انی بزووتنەوەی هاودەنگی و هاوسۆزییە کۆمەاڵیەتیە بەرفراوانە پرژو باڵوە، هاوش

مامۆستایان و فەرمانبەران و چین وتوێژە هەژارەکانی تری کۆمەڵگا کە لەزۆربەی 
مەیدانەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵتی بۆرژوازیی کوردیدا دووچاریی شکست و 
بێومێدیی کراوەو وەک دێوێکی خەوتوو لە هەر دەرفەتێکی گونجاودا چاوەڕوان دەکرێت 

وسی کۆمەڵگاو دەسەاڵت بەقازانجی خۆی بگۆڕێت، ئەوکاتە بێدار بێتەوەو چارەنو
بێشک یەکێ لە کارە دەستبەجێکانی کردنەوەی مەلەفەکانی تیرۆرو دادگاییکردنی 
تاوانباران وسزادانیان لەدادگای ئاشکرای خەڵکی ئازادیخوازیی کوردستاندا دەبێت، 

مان بۆ ئەم دەرفەتەش جگە لەهێنانە مەیدانی هێزیی چینایەتیانەی خۆ
وخۆڕێکخراوکردنمان، ڕێگایەکی ترمان لەبەردەمدا نییە، هەاڵتنی ئەم خۆرەتاوە 

 .لەئاسۆی دەم کەلدا زۆر بەڕوونی دەبینم

 

٤,٥.۲۰۱۷ 
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 !ینکهئه و تاوانهرانی ئهنجامدهران و ئهبکه ت لهفرهنه

 

 :ژینۆ محەمەد

 

شت ردهی تیرۆرکردنی سهوت ساڵهیادی حهله
رانی نجامدهران و ئهبکه ت لهفرهعوسماندا، نه

ر سههێشتا سورین له ین، ئێمهکهئه و تاوانهئه
ڵگری هه مڕۆ ئێمهستگیرکردنی تاوانباران. ئهده
ڵیدا ندهگژ گهشتین و بهردهی سهکهمهڵهقه
نووسان ڵێ بۆ ئازادی ڕۆژنامه. بهوهچینهده
 ت لهفرها نهری یاسروهڵێ بۆ سهبه

 .تیرۆرستان

 
 ڕاگەیاندنکار

 
4-5/2017 
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 !سەردەشت چووە بۆدڵداری وئێوارە دێتەوە

 

 :هێمن مامەند

هەموو ساڵێک لەیادی سەردەشت ئەو قسەیە 
دەکەمەوە، ئەو دەقەیەی سەردەشتیان رفاند 
)نەهرۆعالالیی( هاوڕێ وهاوپیشەم تەلەفۆنێکم 
بۆکردم کەئەوکات پەیامنێری رادیۆی نەوابووم 
لەهەولێر رادیۆی نەوا لەلوتکەدابوو 

هێمن مامەند ”،بەهەرحاڵ نەهرۆ وتی
لیژی ئاداب باهەواڵێکت بدەمێ تازە لەپێش کۆ

کوڕێکیان رفاند ناوی سەردەشت عوسمانەو 
خوێندکاری زانکۆیە وهاوکات 

ئێستا دەیکەم بەهەواڵ تەلەفۆنێکم بۆ ”رۆژنامەنوسیشە، منیش سوپاسم کردوو وتم
سلێمانی کرد ،هەندێک خەڵکی لێ بوو ،کەئێستاش ماون و هەندێکیشیان لەکەناڵی 

ەو رووداوەکەم بۆباس کردن،ئەوانیش رووداون،وتم هەواڵێکی گرنگ و بەپەلەم هەی
پێکەنین و وتیان هیچ نییە چووە بۆدڵداری وئێوارە دێتەوە،بەهەرحاڵ هەواڵەکەیان 
لێوەرنەگرتم، لەرۆژی دواتر کە تەرمی سەردەشت لەموسڵ هاتەوە پەخشی 
راستەوخۆیان بۆکردوو راستەوخۆ وەریان گرتم وکردیانە هەواڵی بەپەلە،ئاخەر 

ەگەر ساتی رفانەکەی کاری لەسەر بکرابوا رەنگە تیرۆر نەکرابوایە، ئەمەیە میدیا ،ئ
وەرۆژی دواتر من وهەڵگورد صمد کەئێستا لەفەرەنسایە بەیاننامەیەکمان نوسی 
وباڵومان کردەوە،ئەوکاتە هەندێک کەس کەئێستانان وپیاز بەدۆسیەی سەردەشتەوە 

ەش بڵێم پرسی تیرۆری دەخۆن دەیانوت کوا سەردەشت رۆژنامەنوسە، وەدەمەوێت ئەو
سەردەشت زنجیرەیەک بوو ،کەیەکێک لەوانە من بووم بەرنامە هەبوو من وچەند 
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کەسێکی تریش تیرۆر بکرێین،بەاڵم کاردانەوەکانی دوای شەهید کردنی سەردەشت 
ئەوەندە زۆربوون،بۆیە ئەو پالنە فەشەلی هێناو تائێستا دەیان جاری تر رووبەروی 

 .شوکر واجارێ ماوینمەترسی بومەتەوە،بەاڵم 

 

2017-05-04 
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 !ڕوو ڕەشی بۆ دەسەاڵتێک کەوا لە نووسینو قەڵەم بترسێت

 

 :ئازادین عەلی

ڕو ڕەشی بۆ دەسەاڵتێک کەوا لە نووسینو قەڵەم بترسێت ئەوە دکتاتۆرەکانن وا 
تیرۆر لەرزۆکانە دژی قەڵەم دەوەستنەوە لەهەر کۆێیەک قەڵەمێک ئازاد بێت هەوڵی 

کردنی دەدەن.هیتلەر ئەڵێ ..جیڕەی قەڵەمی ڕۆژنامەنوسێک لە سێ هەزار جندی زیاتر 
دەمترسێنێ.ڤۆڵتێریش دەڵێ ئەوە ڕۆژنامەگەریە جیهانی کۆن لەگۆر دەناو جیهاجێکی 
نوێ بنیاد دەنێ دووبارە ڕوڕەشی بۆ دەسەاڵتێک تەنانەت ڕوی دکتاتوریشی سپی 

 . ک خەسلەتو تایبەتمەندی خۆی هەیەترکردووە ،چونکە دکتاتۆریشکۆمەڵێ

 

4-5/2017 
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 بۆ حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسمان

 

 :حەمە غەفور

پارتی وەکو ڕەسەنترین نوێنەری دەسەاڵتێکی 
قێزەون و سەروخەڵکی لە کوردستان، حەوت 
ساڵ بەر لە ئێستا بە پیالنێکی ڕیسوا و ئاشکرا 

دەڕفێنێت و و ترسنۆکانە سەردەشت عوسمان 
وەکو کۆسپی گەورەی بەردەم مەرام و سیاسەتە 
دژی خەڵکییەکانی خۆی لە تاریکی شەودا 

سەردەست عوسمان  .خەڵتانی خوێنی دەکات
وەکو ڕەمزی بوێری و دەنگی هەقی خەڵکی 
ناڕازی و دڵ پڕ لە قین بە دژی دەسەاڵت، بە 
تێکستە جوانەکانی لە قوواڵیی ویژدان و 

ردییەوە سەردەردێنێ و بە متمانەی هاواڵتی کو
فەنتاسیایەکی ئێجگار سەرنجڕاکێش، ڕەخنە 

لە ئەزمونی حوکمڕانی کوردی و دەسەاڵتی بنەماڵەیی دەگرێت و ڕێگای دەرچون لە 
قەیرانی دەسەاڵتی کوردی و ملهوڕی حزب و بنەماڵەکان جارئەدات. بۆیە پارتی توشی 

و موخالیفانی خۆی دەخاتەکار  هیستریا دەبێ و ماشێنی تیرۆر و پاکسازی ڕەخنەگران
 .بۆ تیرۆرکردنی ئەم الوە عاشقەی ژیان و ئەم دەنگە دلێرەی ئێمە

دەسەاڵتی کوردی و پارتیش وەکو قێزەونترین نمونەی حوکمڕانی کوردی هەر کار و 
کردەوە و سیاسەتێک دەیگرێتەپێش، شکستی تیا دێنێت. چونکە دواجار تەنیا لەپێناو 

اڵە و کۆمەڵێک مافیای سیاسیدایە. شکستهێنانی دەسەاڵت بەرژەوەندی حزب و بنەم
لێرەدا بەم مانایەی لە جیاتی بەدەستهێنانی متمانەی هاواڵتیان ناڕەزایەتی زیاتر و 
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نەفرەتی زیاتر و توڕەیی و بێزاریی بەرفراوانتر بەدژی خۆی بەرهەم و 
ڕەخنە و بەرهەمدێنێتەوە. ئەمەش یانی ئەم دەسەاڵتە ئاییندەی لەژێر ڕەحمەتی 

 .ناڕەزایەتی جەماوەریدایە و ڕۆژێک دێت ڕابماڵرێت

ساڵ فەرمانڕەوایی ئەم دەسەاڵتە، کە هەمیشە پارتی هێزی پلە یەک بووە  ٢٦ئەزمونی 
تیایدا، هێندەی بگەڕێتەوە بە بنیاتنان و زەمینەسازکردن بۆ کیانێکی سەربەخۆ و کار 

اندنی حوکمدارییەکی هاوچەرخ و تێفکرین بۆ ژێرخانێکی ئابوری بە مەبەستی دامەزر
لەسەری، کە هاواڵتی کوردستان دوای ئەزمونی تاڵی لەگەڵ ڕژێمی فاشیستی 
بەعسییەکاندا هەست بە ئازادی زیاتر و بە بوونی مرۆیی خۆی زیاتر لەالی 
بەرجەستەبێت، بە پێچەوانەوە ئەم دەسەاڵتە خۆماڵییە زیاتر لە جاران نامۆبون و 

ەبوون و بێ باوەڕی لەناو کۆمەڵگا و تاکی کوردیدا تۆراوی و دڵشکاوی و تەر
دروستکردوە، وە ناڕەزایەتییەکی بێوێنەی بەدژی دەسەاڵت و حزبەکانی بەرهەمهێناوە. 
ئەمە ئیتر ناوجەرگەی داڕمان و شکستی سیاسییە دەسەاڵتێک ئاییندەی خۆی گرێدابێت 

 !وەبە تیرۆری دەنگە بوێرەکانی چەشنی سەردەشت و کاوە گەرمیانییە

پارتی و دەسەاڵتی خۆماڵی سەردەشت عوسمان و سۆرانی مامە حەمە و کاوە گەرمیانی 
و ویداد و کۆمۆنیستەکان و موخالیفانی سیاسی تیرۆر دەکات بۆ بێدەنگکردنی ڕەخنە 
و ووتنی قسەی هەق و کوشتنی بوێری و وەستانی بەرخۆدان دژی دەسەاڵتی مافیاکانی 

دەنگی ڕەخنە و قسەی هەق و بوێری و بەرخۆدانی  کوردایەتی، بەاڵم ڕۆژ دوای ڕۆژ
زیاتر دژی ئەوان زیاتر و زیاتر دەبێت، نەک هەر هێندەش بەڵکو حزبەکان و دەسەاڵت 

 .و حکومەتیشیانی توشی تەنگژە و قەیرانی پەرتەوازەیی کردوە

لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری سەردەشت عوسماندا وێڕای دانەواندنی سەری ڕێز و 
ۆ گیانی پیرۆزی ئەو دەنگە بەرزەفڕە، وێڕای نرخاندنی هەڵوێستی بەرزی نەوازش ب

بنەماڵەی سەردەشت، وێڕای بەهەند گرتنی ئەو ڕێزلێنانە بەرینەی خەڵکی کوردستان 
و ئازادیخوازان لە ناڕەوابونی تیرۆری ئەم گەنجە دڵ پڕ لە هیوایە و گشت تیرۆرەکانی 

ە لە پەیامەکانی سەردەست و ئەم دەسەاڵتە دیکە، هەق وایە لەم ڕۆژەدا جەخت بکەینەو
 .بنەماڵەیی و مافیایییە هەرچی زیاتر ڕیسواتر و تەریکتر و شەرمەزارتر بکەین

 ٢٠١٧ئایار  ٤
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 پەیامی عوسمانی حاجی مارف لە حەوتەمین ساڵیادی تیرۆری 

  سەردەشت عوسمان

 

بااڵدەستی دوو هێزی ناسیۆنالستی 
و دابەشکردنی  کۆنەپەرستی میلیشیا و مافیایی

کوردستان بە ناوچەی زەرد و سەوز لە الیەن 
یەکێتی و پارتیەوە و بە سەروەری دەسەاڵتی 
بنەماڵەیان، تااڵنکردنی سەروەت و سامانی 
کوردستان و بازرگانی و قاچاخچێتی بە نەوت، 
هیچ بوارێکی بۆ دەورو ئیرادەی خەڵک نە 
هێشتوەتەوە، کرێکاران و زەحمەتکێشانی 

بە بارمتە گیراون و بونەتە کوررستان 
لەشکرێکی گەورەی بەندکراو بۆ کەڵەکەی 

سەرمایە، ئەم هەلومەرجەیە ژیانی خەڵکی کوردستانی پێ لە قاڵب دراوە، کە بە 
هاوشانی سەپاندنی هەژاری و نەداری و برسیەتی بەرفراواندا بەر بە ئازادی سیاسی 

ی دیارو بەرچاوی بەردەوامی و ئازادی بیروبۆچون گیراوە، سەردەشت عوسمان قوربان
 .ئەم ژیان و واقعیەتەی خەڵکی کوردستانە

 عوسمانی حاجی مارف

 سكرتێری كۆمیتەی ناوەندی حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان

٥/٢٠١٧-٤ 
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 سەردەشت دەگەڕێتەوە

 

 :مەحمود عەبدواڵ

 
 ئەو وەک ڕوبارێکی ڕوون

 دێت و گۆمی لێڵی کوردایەتی ڕوندەکاتەوە
 خۆرەتاوی بەیانییەک ئەو وەک

 لەئاسۆ دەردەکەوێت
 قاڕوونەکان ڕووت دەکاتەوە

 ئەو نامرێت
 بە ڕاستییەکی نەگۆڕەوە

 چۆن دەچێتە گۆڕەوە
 ئەو ڕۆحێکی مەزن بوو

 لەهەرێمی پیاوە بچوکەکان
 لە سەر شاشە بچوکەکان

 نە دەبیندرا
 ئەو دەنگی هێندە بڵندبوو

 گوێچکەیەک نەبوو بیبیستێ
 ندبووئەو قەدی هێندە بڵ

 کەسیان قودرەتی نەبوو
 لەتەنیشتیا ڕابوە ستێ

 :ئەو وتی
 خۆم گەر بەتەنهاش بچمە سە رسەکۆی لەخاچدان
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 ”میری دزان“نابم بە کۆیلەی 
 ئەو بۆسەر خاچ دروستکرابوو
 نەک بۆسەر شاشە و کورسی

 ئەو ڕاستی بوو
 لەمەملەکەتی درۆدا

 کێ هەبوو لێی نەترسی
 ئەو بااڵ بەرزەی ئازادی

 زراوەی نادادی ئەو خەو
 چۆن دەتوانێت ئارام بنوێ؟
 چۆن ئەتوانێ ئۆقرە بگرێت؟

 لەبەر ژاو ژاوی ڕەوە کۆیلە
 تەراتێنی تورک و عەجەم

 لە بەر هاژەی نەوتی دزراو
 لەکش و ماتی هەرێمێکی دزراو

 ئەو هۆشیاربوو
 ئەو هەستیاربوو

 تەنانەت سەر خەوێکیشی نەدەشکاند
 لەمەملەکەتی کوردایەتی

 بەچاوی خۆیئەو 
 لەمزگەوت و لە سەرشەقام

 لەگۆرانی و لەمەقامدا
 لەکڕوزانەوەی شاعیراندا

 لە ڕۆمان نوسە بێ دەنگەکاندا
 لەهۆنراوەی منااڵن و

 لە زانکۆدا
 لەگشت شوێنێ پۆخڵەواتی کوردایەتی دەبینی
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 کە دەستی خستبووە بینی
 هەر هەمومان

 زانکۆلەو قوتابیانەی کە نمرەی کوردایەتی گەیاندبوینە 
 لەو زانکۆیانەی حیزب دەیکردنەوە

 تاک و سبەی کەبون بە دادوەر
 یازدەساڵ زیندان

 بۆ قوربانییەکی کوردایەتی ببڕنەوەو
 بۆدزە گەورەکانیشی

 ئیمزا کۆبکەنەوە
 کوردایەتی عظمیٲتا ببێت بە صدری 

 پۆخڵەواتی کوردایەتی ئەبینی
 بەڵێ ئەو تەپو تۆزی ئەسپەکانی کوردایەتی

 مدار کردبووسیەکانی زا
 بازرگانانی هەڵەبجەو ئەنفال

 چاوی پڕگریان کردبوو
 گوللە کانی کوردایەتی بەر لە ئەویش

 سنگی سەدانیان کون کردبوو
 ئەو هەرگیز لەبیری نەدەچوو

 کە پۆستاڵەکانی ئەنفال
 بەجووتە لەگەڵ خێڵی کوردایەتی

 گەڕانەوە هەولێر
 و ڕەوە کۆیلەی کوردایەتیش

 خواردبوو هێندە پارەی دزراویان
 دەڕشانەوە

 بە گوتنی ناوی بارزانەوە
 بۆهەمیشە بەسەر مەرگەسات و

 خیانەتەکانیان دا دەڕشانەوە
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 ئەو هەموو بەیانییەک دەبوو
 بۆمبێکی پڕو پاگەندە پوچەڵ بکاتەوە

 هەموو ڕۆژێک بەنوکی قەڵەمەکەی
 میزڵدانێکی کوردایەتی پوچ کاتەوە

 مێژوو حیکایەتی کوردایەتی بۆ گێڕابۆوە
 ۆی باسی شەست و شەش وب

 شەست و هەشت و
 نەوەدو دوو

 باسی سی و یەکی ئاب و
 هەکاری وپشت ئاشان و

 بڕینی نان و
 برینی نان و

 بەرەی تااڵن و
 هەڕاجکردنی نیشتیمان کردبوو

 ئەو تاسا بوو
 کە چۆن هێشتا مێشکێک هەیە

 بەو شەڕە بەرانە بخەڵەتێ
 ئەو تەقەی خۆشی کوردایەتی کاسی کردبوو

 ڤاڵی خێڵەکانی کوردایەتی وڤیستی
 عەقیدەکانی ڕاگەیاندن و

 دەروێشە بندیوارەکانی کوردایەتی و
 ئەندام پەرلەمانە بندیوارەکان

 خەویان زڕاندبوو
 ئەو مەال ئەندام کۆمیتەکان و

 مودیرە کانی ناوچەو
 شەق وەشێنەکانی کودایەتی

 تاساندبووی
 ئەو بەر لەوەی گولەی کودایەتی
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 خوێنی بڕێژێت
 ەتی کوردایەتی بەختی ڕشتبووحەماق

 دواجار ئەو ڕەنگە خەیاڵی کردبێت
 کە ڕۆژێک

 جەماعەتی کوردایەتی بەبەر چاوی مناڵ و ژنی شەنگالەوە ڕادەکەن و
 بە خەلیفەیان دەسپێرن

 سەردەشت ڕۆحی ئەم هەرێمە جێناهێڵێت
 سەردەشت دەگەڕێتەوە

 سوێند دەخۆم کەهاتەوە
 هەرهەموومان

 شی کوردایەتی دادەنێین وپەیکەرەکەی لە سەر عەر
 پێیان ئەڵێین

 ئێوە بۆ زبڵدانی مێژوو
 ڕەوە چەتەی کوردایەتی

 سەردەشت بۆ ئێمە
 مردن بۆ ئێوە مێژوو بۆ ئێوەو

 داهاتوو بۆ ئێمە
 ئەو ڕۆحە ڕاستیەو

 لەهاو کێشەی درۆ و ڕاستی
 شیکار دەکات
 لەو دوڕیانەدا

 ڕادەوەستێت
 ئەوەی هەویەی کوردایەتی پێبێت

 دەکات ئینجا دێتە ژورەوەسەری نزم 
 ڕۆحی هێگڵی ئەو

 خەوی کوردایتی نەیدەبردەوە
 دۆالرەکانی ڕای نەدەکێشا

 و
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 بۆڕەنجی ڕەعیەتی ئاغایانی کوردایەتی ڕەنجی دەکێشا
 ئەو خەیاڵی کردبوو

 لە خەیاڵێکدا زانیبووی
 کە سەگەکانی میر

 لە ئێمە باشتر دەژین
 و

 زانیبووی ئەوان قەت تێرنابن
 لەخوێن مژین

 ئەم ڕۆحە خەیاڵی کردبوو
 خەیاڵێک

 زراوی ئەوانی بردبوو
 ئەم پیاوە بچوکانە

 بەرگەی خەیاڵێکیش ناگرن
 ئیتر چۆن لەمەودوا

 لەبەردەمی هەزاران سەردەشتا
 خۆڕابگرن
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 هیچ خالێک پێویست ناکات رستەکانی سەردەشت بەردەوامن

 

 :دلێر ئەمین

لە ژیاندا هەندێ مردن هەیە کە ژیان دروست 
دەکات و نەمری دەبەخشیتە خاوەنەکەی مەرگی 
سەردەشت عوسمان یەکیکە لەو مردنانە، دیارە 
قوربانیەکانی دەسەالتی کوردی هیجگار زۆرن 
بەالم کەمیان دەگمەن و ناوازەن شەری براکوژی 
شاخ و شەری ناو خۆی دوای راپەرین هەزاران 

وتەوە کەدەسەالتی کوردی خوینی قوربانی لێکە
ئەو هەموو گەنجەی لەئەستۆدایە . برسی کردن 

و سوکایەتی کردن بە کوردستانیان و گوێنەدان بەخواستی خەلکی رۆژ بەرەۆژ 
لەنیو ئەم هەموو قوربانیانەدا ئەوانەی وەک تایتلێ ئازادی  .قوربانیەکانی زیاد دەبیت 

ە .سەردەشت عوسمان ناویکە لە ئەم و بوێری دەمێنەوە زۆر نین ژمارەیان کەم
دەسەالتە گالتەجارەمان بیر دەخاتەوە .ناوێکە پێمان دەڵیت دادگا لە سایەی ئەم 
میرنیشینانەدا جگە لەوەی شایەنی پێکەنینە شایەنی بەزی پیدا هاتنەوەشە باشترین 
نموونەش بۆ گالتەجاری دادگاکانی ئەم نوخبە بازرگانە سیاسیانە حوکمدانی کمال 

یان کۆمیدیا ی لیژنەی  . در بوو بە سیی ساڵ زیندانی کردن لە بەرابەر جنێودانداقا
لێکۆلینەوە لە کەیسی سەردەشت عوسمان و لە نوێترین نوکەی دادگاکانی هەریمیشدا 

 دەیان.…برینەیوە یانزەسال بۆ باوکیکی کە حەفازەو شیری بۆ مندالەکەی دزیوە 
 .تر نموونەی

نەبووە و زۆر زۆریشمان ماوە بۆئەوەی خالێک دانیێین  رەستەکانی سەردەشت تەواو
 .و بێینەوە سەری دێر
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ئەم هەرێمەوە و ئەم گۆمەلگایە هێندە وێران کراوە لەالیەن دەسەالتی کوردیەوە رەنگە 
سەدان سالیش بەشنەکات بۆ ئەوەی هەلەکانی ئەمان چاک کەینەوە پێویستمان بە 

ی وانە سەرەتایەکانی یاسا و داد وەری بە هەزاران دادوەرو یاسا ناس هەیە بۆ ئەوە
 . دادگاکانی کوردستان بڵێتەوە

لە سایەی ئەم حوکورانیەی ئیستادا نەک کڤالیتیی کاالکانی ناو بازارەکان و ناو 
دەمانخانەکان تیکچوە بگرە کڤالیتی مرۆڤەکانیش شیواوە کە بەدەیان سالی دەسەالتی 

کەسایەتی کوردساتنیان بکەن بەوە  بەعسیەکان نەیانتوانی کار لەسەر شیواندی
 . رادەیەی کە دەسەالتی کوردی کردویەتی
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 …شت عوسمان ردهبۆ روحی سه

 

 ردی :شوان گه

 كردنت هیدشه رسهبه ساڵ وتحه بوونی ڕتێپه
 هامیلۆنه یمێژینه له ونیخه كه رێمێكهه له

هید و زار شهدان ههخوێنی سه میرههبه و كورد
 .… چاڵكراو و وونكراوهبهنفالكراو و زیندهئه

 كهزارییهرمهی شهوهو ئه زارییهرمهی شهجێگه
كردنی یان نهیاخود به وهدۆزینهكا نهزیاتر ده

 ن كهونهقێزه و كارهرانی ئهنجامدهئه
ی رمانهر خهسه یخاتهاڵتی كوردی دهستهده

وی ی جلهتهوهكانی لهونهنایاسایی و قێزه كاره
 بۆ ناوزڕاندنیشتان و شێواندن وڵدانیهه. …ترسستان  ست لهده اڵتی گرتۆتهستهده
 اڵتیستهده یریغه له چونكه ترهورهگه كهتاوانه خودی له كهتاوانه پۆشكردنیردهپه

سوتاوی  ر بهشیان ههقهرهو وهئه بێنێ بۆیه اپهخر به ناوت سێككه مانبینینه نبۆگه
رگ كردنت مهر جوانهسهوت ساڵ بهڕ بوونی حهتێپه ..… گرتی نهكار هێنا و جێگهبه

اڵتی ستهده ڵێت كهكردنیان تا ئێستا پێمان دهكان و دادگایی نهی بكوژهوهدۆزینهو نه
یاران و پشتی نه یخێوێننهڵ دهندهتێكی گهاڵستهستی دهدهبه ریش گورزێكهدادوه

 تكهمهڵهقه شكاندنی رسهبه ساڵ وتحه بوونی ڕتێپه دوای له. …قبێژانیان حه
 بۆ یتۆكمه یاسای و بكات ڵكخه تیرایهنوێنه ناتوانێ كه زارهرمهشه مانڕلهپه

تی دالهتانوانی عه كه رهزارمهشه ریدادوه اڵتیستهده … پاراستنیتان بۆ دابڕێژێ
 …م بكات راههم دادگادا بۆ سزادانی تاوانكاران فهردهبهكسانی لهی یهرێگه جینائی له

 بكات جێجێبه ڵكیخه ماڵی و رسه پاراستنی ركیئه ناتوانێ كه زارهرمهشه تحكومه
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ك هیچی تریان پێ یهوهو گردنه یاننامهبه له كه زارهرمهنی شهدهی مهڵگهكۆمه …
 كرا بۆ ئازادت بیرورای و مڵهقه هیدیشه نازناوی یوهبه رزیربهسه تۆش …ناكرێ 

 شتردهسه رۆحت شاد كاكه … رسنگتسه خرایه وهییهشایسته به و میدالیا به

 ردیشوان گه –ر هروچاالكوانی مافیه
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 .دالە يادكردنەوەى رۆژى تيرۆركردنى سەردەشت 

 

 :شوان سدیق

لەيادى تيرۆركردنى سەردەشت عوسمان. بەم 
بۆنەوە رۆژنامەنووس )شوان سديق( بۆ 

لە رابردوو دەسەاڵت “هاوپشتى دەڵێت 
 .دەيويست ريگرى بكات، لەكردنەوەى يادەكە

 .”بەاڵم بۆى نەچووە سەر

 
بۆچوونت. لە يادى حەوت ساڵەي تيرۆركردنى ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان، 

 چييە؟
 .پيش ئەوەى بچمەناو هەندى بابەت سەرەتا دەبى هەموواليەك ئەو راستيە بزانن

خوودى دەسەاڵت بەتايبەتى ئەم كەيسە بەكراوەى ماوەتەوە تا ئەوكاتەى كەدادگايەكى 
ناوچەگەرى كەيسى تيرۆركردنى سەردەشت عاديل دوور لەهەژموونگەراى حزب و 

يەكالى دەكاتەوە. هەروەها ئيستاش كەيسى ميدياكارانى تريش پيويستى بە دادگاى 
 .بياليەن هەيە

 گەرانەوە بۆ ياد و رووداوەكانى رابردوو بەراورد بە ئيستا؟
ليرەدا دەرفەتيكى باشە باس لەوكاتانە بكەم كە يادى رۆژى تيرۆركردنى سەردەشت 
عوسمان لەشارى هەولير دەكرايەوە. تا لەكوردستان بووم پينج جار بەشدارى لەم 

كەس هەموو  ١٥يادەمكردوە رۆژگاريك بوو لەگەڵ هاوريكانم كە نەدەگەيشتينە 
 .كاريكمانكرد بۆ ئەوەى يادى رۆژى تيرۆركردنى سەردەشت عوسمان بكريتەوه

ك و بۆ كەسانيك ژيانى ئيمه بۆ خۆدەرخستن. بۆ بەرژەوەندى شەخسى و بۆ حزبي
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تەنانەت  .خۆمان نەدەخستە مەترسى بگرە برواى تەواومان بەئازادى رادەربرين هەبوو
ميدياكارى پارتيش پيشيلكارى بەرامبەر كرا. ئيمە بكەرەكانمان شەرمەزار كردوە، بەاڵم 
چونكە كەسانيكى حزبى و هەڵگرى رق و كينە جياوازى و بۆچوونى جيا لەخۆيان پێ 

 .كريت، هەر شتيك لە دەرەوەى ئايدۆلۆژى خۆيان بيت دژايەتى دەكەنهەزم نا
ئەوە راستييە، ريگريەكى زۆرمان لێ دەكراو حزبى پارتى ديموكراتى كوردستانيش 
مەترسى بوو پيشيلكاريمان بەرامبەر بكاو كاردانەوەى توندى هەبيت. بەاڵم چونكە 

و هەندى كەسى ” زار“يكخراوى باوەرمان بەقەزيەكە هەبوو لەاليەن خۆمانەوە، وەكو ر
تريش ئامادەنەبووين. رۆژى تيرۆركردنى سەردەشت بەئاسانى بروات و داواى 

 .دادگايەكى عاديالنە نەكەين

 بارودۆخى پيشتر پەيوەست بە ئيستاو هەنگاو بۆ داهاتوو؟
ئيستاش بارودۆخەكە گۆراوە هەركەس لەالى خۆيەوە دەتوانن قسە لەسەر يادى ئەم 

ئەوە بەرهەمى ئەو چاونەترسيەى رابردووە. بۆيە دەبيت بەردەوامى بدريت رۆژە بكەن. 
 .بەم شەرمەزاركردنەى دەسەاڵت تا ئەوكاتەى تاوانباران رووبەڕووى سزا دەكرينەوە

بەداخەوە بەهۆى نەبوونى دادگايەكى بياليەن دەرفەتى باش دروستبووە, بۆ حزبى 
 .ميدياكاران و ئينسانى كورد بكاتدەسەاڵتدار لە كوردستان. پيشيلكارى بەرامبەر 

ئەم بيحورمەتيكردنە بە ئينسانى كورد دەبيت رووبەڕووى ببينەوە. بەريگاى جياواز و 
مەدەنى ئەگينا زياتر گەشە دەكات. تاوانەكانى حزبى كوردى ئەوەندە بەرەو زياتر 

 .هەنگاو دەنين. زيانى بە تەواوى كۆمەڵگاى كوردى گەياندوە
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 رۆر کردنی سەردەشت عوسمان پێش حەوت ساڵتی

 

 :تاهیر حاجی حەسەن 

گەیاندنی پەیامی دەسەاڵتی سیاسی کۆی ئەحزابی 
میلیشیای کوردی گەیاند بەگوێی گشت کۆمەڵگای 
کوردی و بەتایبەتیش بەرەی چەپ و مرۆڤی 
ئازادیخواز. تیرۆر کردنی سەردەشت عوسمان 
لەالیەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە،گەرچی ئەو 
پارتە تائێستایشی لەگەڵدا بێت ناچێتە ژێرباری 

یرۆرەوە،بەڵکو کارێکی وایشیان ئەو ت
کرد،سەردەشتیان کرد بەتیرۆریستیش، تەنها 
پارتی و دەسەاڵتەکەی لێی بەرپرسیار 

نین،بەپێچەوانەوە کۆی هەیمەنەی ئەو سیستەم و حکومەت و دادگایانەیش لێی 
بەرپرسیارن کەبەکۆ لەژێر چەتری ئەو دەسەاڵتە کوردیەدان. تیرۆری سەردەشت 

ئەو پەیامە ڕەشە بوو،کەدەسەاڵتی کوردایەتی هێشتا لەسەرەتای عوسمان، گەیاندنی 
کارە تەواو نەکراوەکانی ڕژێمی بەعسدایەو کۆی پایە دیکتاتۆریەکانی ئەو ڕژێمەی 
لەنێو هەگبەی خۆیدا جێ کردوەتەوە. بۆیە سەردەشت وەک تاکێک تیرۆر 

بۆیە لەنێو نەکرا،بەپێچەوانەوە،سەردەشت هێمابوو بۆ جێخستنی ئازادی و یەکسانی،
ئەو دەسەاڵتە کوردیەدا هیچ جێگایەک بۆ ئەو دوو چەمکە نیە،بەڵکو ئەوی هەیە،تەنها 
ملکەچ کردن و چۆک دادانە،هەروەک کۆی دەسەاڵتە دڕندەکان لەواڵتانی دیکەی 
ڕۆژهەاڵتدا کەچۆن بەدڕندانەترین شێواز ڕووبەڕوی هەر تاک و گروپێک دەبنەوە 

هێنانەدی کۆمەڵگایەکی ئازادویەکساندا بێت. کەبەرگری و خەباتیان لەپێناو 
مەخابن،بەرەی دڕندەی دژە ئازادی و یەکسانی،لەم سەردەمەدا،بازڕیان تادێت گەرم 
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دەکرێت و لەالیەن زلهێزانی سیستەمی سەرمایەداریەوە بەپێی بەرژەوەندیە 
نین لەکام واڵتی چواردەوری هەرێمدا دەتوا .چینایەتیەکانیان پارێزگاریان لێ دەکرێت

دەوڵەتێک و دەسەاڵتێک ببینین کەدەسەاڵتیان دیکتاتۆرو دڕندە نەبێت،دەسەاڵتەکەی 
هەرێمیش هەڵگری هەمان ئەو چەمکانەن و هیچ پارتێکی نێودەسەاڵتی کوردایەتی 
نابینم کەلەپارتی نەچێت،بۆیە لەسەرەتاوە ووتم تیرۆری سەردەشت کۆی دەسەاڵتی 

ش ئەو حزبانەی کەتەواو کەری دەسەاڵتەکەو ئەحزابەکان لێی بەرپرسیارن،بەتایبەتی
حکومەت و پەرلەمانەکەن. سەردەشت عوسمان بەهاو هێمایە بۆ ئازادی و 
یەکسانی،هەرکات گوێت لەناوی سەردەشت عوسمان دەبێت ڕاستەوخۆ گوێکانمان پڕ 
دەبن لەناوی ئازادی و کۆمەڵگایەکی بێچین و کۆمەڵگایەک کەچیتر دڕندەکان حاکمی 

نەناوی سەردەشت عوسمان وون دەبێت وەنەپەیام و ئەو داخوازیە  نەبن. بۆیە
ئینسانیە گەورەی ئەو لەپشتیەوە بوو. تاکۆمەڵگای چینایەتی مابێت،بەهاو خەباتی 
سەردەشت هەمیشە زیندوەو لەنێو خەباتی ڕۆژانەی چینایەتیدا دەبینرێت. 

 .بەرزوبەڕێزبێت یادی سەردەشت عوسمان. لەگەڵ ڕێزمدا
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 لە یادی سەردەشت عوسماندا

 

 :کاوە حەسەن

من نوسەر نیم، بەاڵم دەتوانم نوسینی چاک، 
نوسەری چاک وەک شەوو ڕۆژ لە ناو هەزاران 
دەر بکەم. من کیمیاگەر نیم، بەاڵم زێڕو تەنەکە 
لێک جیادەکەمەوە، هونەرمەندیش نیم، بەاڵم 
خەیاڵی هونەری بەرز لە درۆ و دەلەسە 

ژیان ئەوەندەی پێ بەخشیم لە  .وەجیادەکەمە
هەمو ڕایەکانم جگە لە بۆچون و لێکدانەوەی 
خۆم هیچی تر نەبن. نە حساب بۆ ترس دەکەم 

بەداخەوە دوای شەهیدبونی  .نە بۆ پاداشت
مرۆڤ ” من ئاشقی کچەکەی بارزانیم” سەردەشت من بە نوسینەکانی ئاشنا بووم. لە

ژ و قەڵەمی بوێر و رەنگین، خاوەنی چ تێدەگا کە ئەو نوسەرە خاوەن چ بیری تی
فەنتاسیایەکی بەرین بوە. ئەوەی شەهید لە لەپەڕەیەک وتی مەودای کتێبەکی 

نە سەرۆک خوایە و نە کچەکەی، هەمو راکەن ئازادی ” تێپەڕاند. وە هەر لە بابەتەکانی
دەبینین کە سەردەشت مرۆڤێک بوە دوربین، ” هات، یەکەمین زەنگی کوشتنم ڵێیدا

، زمانزان، خاکی، هۆشمەند بە بیری مرۆڤایەتی. لە کۆی نوسینەکانی دەتوانم دلێر
بڵێم کە سەردەشتی ئەستێرە دواڕؤژەکی ڕۆژاسای دەبو لە ئاسمانی ئەدەب و سیاسەت 
لەو نیشتیمانەی ئەو گیانی خۆی بە نەوەکانی داهاتوی بەخشی. هیوادارم بکوژانی 

بکەونە بەر تەوری ئیبراهیمەکان وەک سەردەشت کە پاسەوانی بتەکانن، وە بتەکان 
 .سەردەشت خۆی پێشبینی کردوە
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 .پەیامی شێروان شێروانی لەیادی حەوت ساڵەی تیرۆری ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان

 

 له بینین كهمروو دهی ئهتهو زهنیهكو ئهتاوههه
رێ بێ چاوهوام دهرده، بهستهكورستان باال ده

 .ینبكهپێشێلكاری زورتر 
 یی یهش شورهالتداریهستههو دهر ئهرامبهبه و له

 ی لهفاشله و حوكمرانهزموونی ئهین ، ئهچوكداده
و  ئیدانه نها بهبینرێ تهباشوری كورستان ده

 . ستێكان ناوهقلیدیهته رێكاره

تی ماتیكتر و ئالیهرێگای سیسته بێ بیر لهئه
و رانی ئهر سهسه تی لهولهی فشارێكی نێودهوهین بو ئهتر بكهزنهێزتر ورێكاری مهبه
و ویاتی ئهعنهرزی موراڵ ومهر بهسه ین و كار لهدروست كه دكتاتورانه فاشله مبانههه
التداران و سڕ بوونی ئوپوزسیون ستهههنێوان زورداری ده بێناز له ین كهبكه لكهخه

 وهتهواقوور ماوه
بو  شت قوناغبرێكهردهكوردستان، سه له تی شارێك نیههامهی شهشت وێستگهردهسه

 خنهی رهكیهخێله التهستههو دهبو نێو چاوی ئه تی یهگبهت وخالی نههوشیاری ملله
 .زم ناكاتهه

 مافیایه التهستههو دهكژ ئهقوڵتر به گات كهجێ دهبه و كاتهكان ئهشتیهردهیامی سهپه
و تی ئهت و قودسیهخێر بو دكتاتوریهنه وهرزهگیانێكی به ستین و بهراوه و ماف كوژه

 .باشور له ر كورسی حوكمران سوار بووهسه له ین كهبكه فاشییه

 شێروان شێروانی

 رۆژنامەنوس
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 دا!لە ساڵ رۆژی تێرۆكردنی رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان

 

 :كاروان ئەحمەد

لە ساڵ رۆژی تێرۆكردنی رۆژنامەنووس 
سەردەشت عوسمان دروود دەنێرین بۆ رۆحی 
پیرۆزیان سەربەرزی بۆ ئەوانەی كەدوایی 
تێرۆركردنی دەنگە ئازاكان خامەی رەنگینی 
ئەوانین هەڵگرتووەو دژ بە دەسەاڵتی خۆسەپێن 
هەمیشە لە بەرەی گەلدان. لەم سالرۆژەدا دەبێ 

ەوەو بەڵێن بدەین بە پەیامی خۆمان نوێ بكەین
شەهیدانی قەڵەم تاوە كو بمێنین دژ بە گەندەڵ 
و گەندەڵكاران بین و وەك چۆن ئێوە تا كۆتا 

ساتی تەمەنتان دژی بوون ،وە دەبێ هەمیشە لە یادی دەنگە ئازاكان ئەوە بەگوێی 
تێرۆركەرانیان. بدەین ئێمە واز لە تێرۆر كەران ناهێنین تاوەك و دەسەاڵتی دادوەری 

ەربەخۆ نەكەین و لە دادگایەكی عادیالنە دادگاییان نەكەین . دروود بۆ رۆحی س
 شەهیدانی ئازادی

 كاروان ئەحمەد 

 برای شەهیدی قەڵەم ) كاوە گەرمیانی ( 
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 كوشتی ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان

 یەكێكە لە كارە قێزەونەكان 

 :هەنگاو هاشم

كوشتی ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان 
لە كارە قێزەونەكان و جۆری یەكێكە 

كوشتنەكەشی ئاماژەیە كە سەردەشت لەسەر 
نوسینەكانی تیرۆركراوە، چونكە گوللە 
بەدەمیە نرا، ئەوەش باشترین بەڵگەیە كە 
سەردەشت لەسەر قسەو نوسینەكانی 
شەهیدكرا، هەروەها دای كوشتنیش تۆمەت و 
سیناریۆی بۆ دروستكرا وەكو بنەماڵەی 

ی دیكە بو لەكارە رەتیانكردەو یەكێك
 .قێزەونەكان دەرهەق بەسەردەشت

بەداخەوە سەردەشت لەدوا قۆناغی خوێندنی بو، لەبری شهادەی دەرچونی لە كولیژ، 
 .شهادەی وەفاتی پێدراوە

لەكاتێكدا یادی سەردەشت دەكەینەوە كە تاكو ئێشتا بكەرانی تیرۆری سەردەشت 
 .بەكراوەیی هێشتوەتەوە دەستگیر نەكراون و ، بنەمالەكەشی ئەم كەیسەیان

دەسەاڵتی سیاسی بەرپرسە لەو كەیسە تا دەستگیر كردنی بكەرانی راستەقینەی 
تیرۆركردنی شەهید سەردەشت عوسمان، بەداخەوە لەدوای تیرۆری سەردەشتیش 
تیرۆری ڕۆژنامەنوس وئازار و ئەشكەنجەیان بەردەوامی هەبو لەوانەش )كاوە 

 .ت لەهەمو روێكەوە بەرەوەخراپتر چوەگەرمیانی و ویداد حسێن( و دەسەاڵ

 ڕۆژنامەنوس
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 شکاندنی کێلی گۆڕی سەردەشت
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 وێنە.. کێلی گۆڕی سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس شکێنراوە

 

 

09/08/2017  

 :هەولێر –ئومێد چۆمانی 

 
عوسمانی ڕۆژنامەنووس ئەمڕۆ چوارشەممە بە ئێن ئاڕ تی ڕاگەیاند، باوکی سەردەشت 

ئەمڕۆ سەردانی گۆڕی کوڕەکەیی کردووە لە گوندی گردعازەبان، بەاڵم بینیوویەتی 
 .هەردوو کێلی گۆڕەکە شکاوە

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=81053
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ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان ڕۆژی دوو شەممە سەردانیان کردووە، هیچ کێشەی 

 .ی ئاب ئەو کارە کرابێت٨شەوی ڕابردوو نەبوە، بۆیەی گومان دەکەن 
 

برایەکی سەردەشت عوسمانیش دەڵێت ئەوان ئەو گۆڕەی براکەیان بەوشێوەیە 
 .دەهێڵنەوە وەک پەیامێک بۆ ئەو کەسانەی کە ئەو کارەیان کردووە

 
سەردەشت عوسمان لە دوایین ڕۆژەکانی خوێندنیدا  ٢٠١٠ی ئایاری ٤بەرەبەیانی ڕۆژی 
ی زانکۆ، بەرەو کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین بەڕێکەوت کە لە قۆناغی چوارەم

لەوێ دەیخوێند، بەاڵم لەالیەن هێزێکی نەناسراوەوە فڕێندرا و دواتر تەرمەکەی لە 
  .نزیک موسل دۆزرایەوە

 
یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا"، ناونیشانی ئەو وتارەیە کە سەردەشت عوسمان بەر "

مینجار كهند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ یهچهیایدا دەڵێت "له لە کوشتنی باڵویکردەوە و ت
م دانم لهناسهتی ههی خۆیان مۆڵه، یان بە وتهماوهنم هێندەى نهمهتهپێیان وتم، كه 

ڕوانی كۆتاییهاتنی چاوهئازاردان. له و نه مردنه  باكم بهاڵم نه ، بهماوهدا نهشاره
م مردنێكی تراژیدییم كهم. دوعاش دهكانی خۆم بكههمم تا دیداری بكوژكهتهمۆڵه
 ."م بێتتراژیدیەكه ی ژیانهشایستهخشن كه پێببه

 
سەردەشت عوسمان ناسرابوو بە بابەتە ڕەخنەگرەکانی بەرامبەر دەسەاڵت و حکومەت 

 .و چەندین وتار و بابەتی لەو بارەیەوە باڵوکردووەتەوە

 
لە گەڕەکی کرێکارانی شاری  ١٩٨٧ی ساڵی  ١٢ ی ٢٥شت عوسمان حەسەن لە ردهسه

و کارکردن لە  نووسینچووەتە ناو دنیای  ٢٠٠٤ساڵی  هەولێر لەدایکبووە و له
دەزگاکانى ڕاگەیاندندا و قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی و ئامادەیی 

ۆی بەسەرکەوتوویی بڕیوە و لە کۆلیژی ئاداب لە بەشى زمانی ئینگلیزی لە زانک
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سەاڵحەدین وەرگیرا، بەاڵم بەهۆی تیرۆرکردنییەوە نەیتوانی خوێندنەکەى تەواو 
 .بکات

 
کەسوکاری سەردەشت بەردەوام جەختیان لەوە  ساڵی ڕابردوودا ٧لە ماوەی 

ی وكاتهنی کوڕەکەیان خۆش نابن و تا ئهیسی تیرۆرکردكه کردووەتەوە، کە له
ن، گهسزای خۆیان دهن بهخۆ و بێالیهربهكی سهدادگایه شت لهردهبكوژانی سه

 .وههێڵدرێتهیی دهكراوه به كهیسهكه

 ع.م

 

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=70737
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  شت عوسمان شێوێندراوهردهسه .. گۆڕیوێنه به

 

 :مالپشتیوان جه -نیوز وێستگه

هید شه گۆڕی نێت "كێلییهگهشت عوسمان رایدهردهنووس سهرۆژنامه كیبرایه
ر شت ههردههید سهشه كانیڵوێستهنووسین و هه و پێمانوایه شت شێوێندراوهردهسه

 ."زیندوون

 

مڕۆ یاند، ئهراگه نیوزی وێستگه شت عوسمان بهردهسه شدار عوسمان، برایبه
 و مڕۆئه وانُ  نێن لهكهده و پێشبینی یان شێوێندراوهبراكه گۆڕی كێلی زانیویانه

 .روویدا بێت و كارهێ ئهدوێن
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 زۆر له ڵكێكیخه یههه وهوهبه ندییوهپه شێكیبه كهكێله "شێواندنی ناوبراو وتی
 كو شوێنین و وهكهده ردانیولێر سههه شاری ش كاتێك دێنهوهرهده كوردستان و له

وێت نایانه وایانكردووه یوانهئه ، بۆیهلێهاتووه نووسان و ئازادیخوازانیرۆژنامه
 ."بمێنێت یهشێوه وبه كهنهُ  شوێ

 

ر شت ههردههید سهشه كانیڵوێستهنووسین و هه "پێمانوایه ها وتیشیروههه
وێت زیاتر یانهبۆ دروستكرد، ده تیتر تۆمهپێش كه یاڵتهسهو دهئه زیندوون، بۆیه

 ."وهدایكبووهشت لهردهین سهكهست دهمڕۆ ههاڵم ئهن، بهبكه ناشرینی

 

م ردهبه له 2010 ئایاری ی4 رۆژی ساڵیدا و له 23 نیمهته شت عوسمان لهردهسه
ند رۆژێك چه رفێندرا و دوای هوسێكهند كهن چهالیهولێر لههه شاری له یكهكۆلێجه

 شیبه دوا قۆناغی شت خوێندكاریرده، سهوهموسڵ دۆزرایه شاری له یكهرمهته
 .دیناڵحهسه زانكۆی بیات لهدهئه كۆلێجی بوو له ئینگلیزی

 

یدا خۆ دوایواڵت به یوهرهناوخۆ و دهله زۆری زاییشت عوسمان ناڕهردهسه كوشتنی
ستگیركر و ده كهرووداوه  تبارێكیتۆمه وهكانیشهمنییهئه زگاده نالیهله و ناُ  هێ

شت ردهسه كارێكیان له گروپێك داوای كه وهڕاندهگه وهی بۆ ئهكهرووداوه هۆكاری
 .تیكوشتویه ، بۆیهیكردووهویش نهو ئه كردووه

 

 شاری  سنووریمام لهشه یناحیه بان لهگردعازه گوندی شت عوسمان لهردهسه رمیته
 .نێژراوه ولێرهه

 

 



 سەردەشت عوسمان

768 

 

 

 

 بەوێنە.. کێلی مەزاری شەهیدی قەڵەم سەردەشت عوسمان دەشکێنرێت 

 

کێلی مەزاری شەهیدی قەڵەم، سەردەشت عوسمان لە ناحیەی شەمام لە گوندی 
 .شکێنراو تێکپێکدراگردعازەبان لە هەولێر 

  

ی ئاب لەکاتی سەردانی دایک و باوکی شەهیدی قەڵەم سەردەشت  ٩ئێوارەی ئەمڕۆ 
عوسمان بۆ سەرگۆڕەکەی لە ناحیەی شەمامک گوندی گرد عازەبان، بۆیان ئاشکرا 

 .دەبێت کە کێلەکانی مەزاری ناوبراو شکێراوە

  

 رۆژانی زۆربەی" دەڵێت انیرۆژنامەو لێدوانێکی لە بەشدار عوسمان، برای سەردەشت 
ەکەن، بەاڵم ئەمڕۆ جارێکی تر د سەردەشت گڵکۆی سەردانی باوکم و دایک پێنجشەممە

سەردەشتیان بەتیرۆرکراوی بینی، بەاڵم ئەمجارە لە قاڵبی ئەوەی کێلی گۆڕەکەی 
 ."شکێندرابوو

  

ئەوەی بەشدار عوسمان، وتیشی: کێلە شکێندراوەکەی سەردەشت چاک ناکەینەوە، بۆ 
 .لەمێژوودا بزاندرێت سەردەشت نووسینەکانی ناشکێندرێن

  

لە درێژەی لێدوانەکەیدا وتی" ئێمە تا ئێستا نازانین کێ ئەو کارەی کردووە،بەاڵم 
 .کێلەکە چاک ناکەینەوە، بۆ ئەوەی بکەران بەدرێژایی مێژوو بە ڕووڕەشی بمێننەوە
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ساڵ دەسەاڵتدارانی هەرێم لە  برایەكی سەردەشت عوسمان رایدەگەیەنێت، پاش حەوت
 .سەردەشت عوسمان دەترسن

دا تەرمەکەی  ٢٠١٠سەردەشت عوسمان لە هەولێر رفێنراو لە سەرەتای ئایاری 
بەکوژراوی لە موسڵ دۆزرایەوەو تا ئێستا دادگاکان بکوژی راستەقینەی ئەو تاوانە 

 .نەدۆزراوەتەوە
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ی شەهید سەردەست )وێنە( هەولێر؛ كێلی سەر گۆڕەكەی رۆژنامەنوس
 عوسمان دەشكێندرێت

 

كێلی سەر گۆڕی رۆژنامەنوسی شەهید سەردەشت عوسمان لە گۆڕستانی گوندی 
 گردعازەبانی سەر بە هەولێر دەشكێندرێت.

ئاوێنە: بەشدار عوسمان، برای رۆژنامەنوسی شەهید سەردەشت عوسمان، بە ئاوێنەی 
باوكم چۆتە سەر گۆڕی شەهید ئێوارەی ئەمڕۆ)چوارشەممە( كاتێك “راگەیاند 

 ”.سەردەشت بینیویەتی كە كێلی سەر گۆڕەكەی شكێنراوە و گۆڕەكەی شێوێندراوە

شێواندنی گۆڕەکەی سەردەشت عوسمان، ئاماژەیەکە کە “بەشدار عوسمان وتیشی كە 
پەیامی سەردەشت لەنێو دڵ و دەرونی خەڵکی کوردستان زیندوە، مەنزڵگای سەردەشت 

زادیخوازی دنیایە، هێزێک کە گۆڕێک بە ڕۆژنامەنوسێک و گەنجێک شوێنی هەزاران ئا
 ”ڕەوا نەبینێت ناتوانێت ئەهلی دامەزراندنی دەوڵەت بێت

ئەو دەوڵەتەی کە بریارە دورستی بکەن جێگای گۆڕەکەی سەردەشتی تیا ”وتیشی
 ”.نابێتەوە

ەوانەی ئ”بەشدار عوسمان لەبارەی ئەوەی گومانیان لەكێیە بەو كارە هەڵسابێت وتی
كە هێشتا لە پەیامی ئازادیخوازانەی سەردەشت دەترسن، ئەوانەی تۆمەتیان بۆ 

 ”.دروستكرد و ئەوانەی تیرۆریان كرد

 لە گەڕەکی کرێکارانی شاری هەولێر لەدایكبوە. 1987شت عوسمان، ساڵی ردهسه

خوێندکاری دوا قۆناغی بەشی زمانی ئینگلیزی کۆلێژی ئاداب لە زانکۆی سەالحەدین 
 بو لە هەولێر.
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 سەردەشت عوسمانی رۆژنامەنوس بە نوسینە رەخنەگرانەكانی ناسرابو.

ی بەیانی لەالیەن ٨:٠٠لە بەردەم زانکۆکەیدا، نزیک کاتژمێر  ٢٠١٠ی ئایاری ٤ڕۆژی 
 چەند کەسێکی نەناسراوەوە ڕفێندرا.

 پاش دو ڕۆژ، تەرمەکەی بە قۆڵبەستراوی لە موسڵ دۆزرایەوە.
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 کێلی گۆڕەکەی سەردەشت عوسمان دەشکێنرێتهەولێر.. 

 

 

09/08/2017 

 :شارپرێس
 .کێلی گۆڕی ڕۆژنامەنوسی تیرۆرکراو سەردەشت عوسمان لە شاری هەولێر شکێنرا

  

ئێوارەی ئەمڕۆ خانەوادەی سەردەشت عوسمان ڕۆژنامەنوسی تێرۆکراو رایانگەیاند 
گۆڕەکەی بینویانە کێلی سەر "لەکاتی سەردانیکردنی دایک و باوکی سەردەش بۆسەر 

 ."گۆڕەکەی سەردەشت شکێنراوە و ئەوەش زۆری نیگەرانی کردون
 

بەشدار عوسمان، برای سەردەشت رایگەیاندوە "زۆربەی رۆژانی پێنجشەممە دایک و 
باوکم سەردانی گڵکۆی سەردەشت دەکەن، بەاڵم ئەمڕۆ جارێکی تر سەردەشتیان 
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 ."ە قاڵبی ئەوەی کێلی گۆڕەکەی شکێندرابووبەتیرۆرکراوی بینی، بەاڵم ئەمجارە ل

 
بەشدار عوسمان ئاماژەی بەوەشداوە "کێلە شکێندراوەکەی سەردەشت چاک ناکەینەوە، 
بۆ ئەوەی لەمێژوودا بزاندرێت سەردەشت نووسینەکانی ناشکێندرێن و ئێمە تا ئێستا 

بکەران نازانین کێ ئەو کارەی کردووە،بەاڵم کێلەکە چاک ناکەینەوە، بۆ ئەوەی 
 ."بەدرێژایی مێژوو بە ڕووڕەشی بمێننەوە

 ٢٠١٠ی ئایاری ٥ئەمەش دوای ئەوە دێت کە ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان لە رۆژی 
لەالیەن دەستێکی نادیارەوە لەبەردەم زانکۆکەی خۆی رفێندرا و پاشان تەرمەکەی 

، دۆزرایەوە کە ئازاری ئەشکەنجەی پێوەدیاربو هەروەها بە فیشەکە کوژرابو
 .خێزانەکەشی ئاشکرایان کرد کوژرانی کوڕەکەیان بەهۆی نوسینەکەیانەوە بووە

 
 

 هـ ـ ر
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 كات شكاندنی مەزارگەی سەردەشت عوسمان ده یمیترۆ ئیدانه

 

 :  میترۆ، سلێمانی

رابردوو بەشدار عوسمان،  دوای ئەوەی شەوی
 سەردەشت عوسمان بە وێستگە نیوزی برای

 گۆڕی ئەمڕۆ زانیویانە كێلیراگەیاند، كەوا 
دەكەن لەنێوان  براكەیان شێوێندراوەو پێشبینی

ئەمڕۆو دوێنێ ئەوكارە روویدا بێت، بۆ ئەو 
 شێواندنی مەبەستەش وابڕیارە ئەمڕۆ لەدژی

رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان،  گۆڕی كێلی
 ێوەبچێت.بەڕ ناڕەزایی ، گردبوونەوەیەكیئەمڕۆ لەسەر گۆڕەكەی پاشنیوەڕۆی

 

الی خۆیەوە سەنتەری میترۆ لەبەرامبەر روودانی ئەم كارە هاتە دەنگ و رەحمان 
غەریب رێكخەری سەنتەرەكە لە چاوپێكەوتنێكی تایبەتدا بۆ وێستگە نیوز دواو 
ئاماژەی بەوەدا " بیستنی ئەو هەواڵە وەك چۆن خانەوادەكەی و هاوڕێكانی 

، ئێمە وەكو سەنتەری میترۆ بەتووندی برینداركرد،ئەوا هەمووشمانی برینداركرد
ئیدانەی ئەو كارە نامرۆڤانەیە دەكەین، لەبەر هەستیاری بابەتەكە داوا لە پارێزگاری 

 هەولێر دەكەین، كە لێكۆڵینەوەی جدی لەو بابەتە بكرێت.

 

رەحمان غەریب رێكخەری سەنتەری میترۆ راشیگەیاند، هەرچەندە سەردەشت عوسمان 
ەكاتی تیرۆركردنیشیدا، دەزگا ئەمنییەكان و دادگاكان مافی خۆیان لەكاتی ژیانیدا و ل
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بەتەواوەتی نەدایە لە لێكۆڵینەوەكردن و ئاشكراكردنی تاوانبارانی تیرۆركردنەكەی، 
هاوكات ئەوانەی سەردەشتیان تیرۆركرد دەربازیان بوو، وەك چۆن بۆ 

وە ئێمە سەرەڕای رۆژنامەنووسەكانی تریش كە تیرۆركران دەربازیان بوو، لەبەرئە
ئیدانەكردنی ئەو كارە داوای لێكۆڵینەوەی وورد و جدی دەكەین، لێكۆڵینەوەیەك بێت 
كە ئەو كەسانەی دەستدرێژیانكردۆتە سەر مەزارگەی شەهید سەردەشت عوسمان، 

 بدرێنە دادگا و ئاشكرا بكرێن.

 

رۆڤانەیە رێكخەری سەنتەری میترۆ ئاماژەی بۆ ئەوەشكرد، ئەنجامدانی ئەو كارە نام
لەكاتێكدایە، كە هەرێمی كوردستان و ناوچەكە بە بارودخێكی هەستیار و ناسكدا 

 تێدەپەڕێت، لەبەرئەوە رەنگە لەمالوال بیانەوێت هەندێك رووداو دروستبكەن.

 

رەحمان غەریب جەختیشیكردەوە، ئەوان وەك سنتەری میترۆ هیچ الیەك تۆمەتبار 
و بەدواداچوون لە هەرێمی كوردستان، هەروەها ناكەن، بەاڵم دەزگاكانی لێكۆڵینەوە 

ئەو كەسانە بدۆزنەوە،  خودی پارێزگای هەولێر، ئەگەر جدی بن لەوەی بیانەوێ
 بێگومان هیوادارم كە جدی بن و بیانەوێت ئەو دەستە رەشانە بدۆزنەوە.

 

 ئایاری ی4 ساڵیداو لە رۆژی 23 پێویستە بوترێت سەردەشت عوسمان لەتەمەنی
هەولێر لەالیەن چەند كەسێكەوە رفێندراو  خۆی لەشاری لەبەردەم كۆلێژەكەی 2010
دوا  موسڵ دۆزرایەوە، سەردەشت خوێندكاری لەشاری چەند رۆژێك تەرمەكەی دوای

 سەاڵحەدین. ئەدەبیات لە زانكۆی بوو لە كۆلێژی ئینگلیزی بەشی قۆناغی
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 دەشكێنرێتشت عوسمان ردهگۆڕەکەی سه كێلی

 

 :سبەی
 ی خۆیان لهكهگونده شت عوسمان لهردهتیرۆركراو سه نوسیرۆژنامه گۆڕی كێلی

دڵگەرانن بەو رەفتارە و بە دوبارە تیرۆرکردنی  یكهسوكارهولێر شكێنرا و كههه شاری
 .سەردەشتی ناو دەبەن

 
بان گوندی گردعازه گۆڕستانی یدا لهكهگۆڕه ردانیسه كاتی، لهممهدوێنێ چوارشه

 بینێت كهده شێواوی به یكهكوڕه شت عوسمان گۆڕیردهسه ولێر، باوكینزیك ههله
 .شكێنراوه یكهردو كێلههه

 
 كێلی شكانی بینینی یاند: لەكاتیشت عوسمان رایگهردهسه شدار عوسمان، برایبه

ك شت وهردهسه دوباره ستیان كردوههه یكههسوكارك كهشتدا وهردهسه یكهگۆره
 .وهتهتیرۆركراوه (2010) ئایاری مانگی

اڵم ، بهشتییان شكاندوهردهسه یكهگۆڕه كێلی یوانهكرد؛ نازانن كێن ئهوهبه یئاماژه
ر دهان بهونیقێزه روی دیكه یهێنده و كارهئه رانیبكه یوهبۆ ئه وهنهچاكی ناكه

 .بخرێت
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دایکی سەردەشت عوسمان: ئەوانەی کێلەکەیان شکاندووە لە گۆڕەکەی 
 سەردەشت دەترسن

 

 

 

10/08/2017  

شەوى ڕابردوو کێلى گۆڕەکەى سەردەشت عوسمان لە گوندى گرد عازەبانى نزیک 
شکێنرا و دایکیشى دەڵێت ئەوانەى کێلەکەیان شکاندووە لە گۆڕەکەشى هەولێر 
 .دەترسن

 
سێك شت لەگەڵ لە باوەشگرتنی کتێبی کوڕەکەی دەڵێت، هیچ كهردهسێوێى دایکى سه

 .توانێت مافیان بداتەوەنیا خوا دهرن تههانای بۆ به نییه

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=81111
http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=81111
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ی كهر گۆری كورهتە سهوهند ڕۆژی ڕابردوو مام عوسمان باوکی سەردەشت هاتوچه له

بۆ  ك چووهیه، بەاڵم ڕۆژی چوارشەممە دوای ئەوەی بۆ پرسهبووهكی نهیههیچ كێشه
 كهی كردبوو، بینیبویەکی کێلی گۆڕهكهردانی گۆری كورهسه وهوێشهیان و لهكهگونده

 .شکێنراوە
 
 چونكه كردووه،ان تۆمار نهكیشت هیچ سكااڵیهردهی سهماڵهم ڕووداوه بنهر ئهسهله

وەک خۆی ماوەتەوە و  وت ساڵهی حهی ماوهكهیسهسودی نییە و كه پێیان وایه
 .وهبووەتهكالیی نهیه

 
ی سەردەشت عوسمان دەڵێن، گۆڕی کوڕەکەیان وەک خۆی دەهێڵنەوە و چاکی وادهخانه

ئازادیخوازان لە هەرێمی کوردستان نووسان و ڕۆژنامه ی بزانرێت كهوهناکەنەوە بۆئه
 .بن ئاسوده  ناو گۆڕیش ناهێلنت لهنانهژین و تهچ دۆخێكی خراپدا ده له

 م.ر
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 شت عوسمان باڵو دەکاتەوەردهسه گۆڕی لڤین وردەکاری شكاندنی كێلی

 

 

 

 :لڤین
 ی خۆیان لهكهگونده شت عوسمان لهردهتیرۆركراو سه نووسیرۆژنامه گۆڕی كێلی

 . وهشتیان تیرۆكردهردهتر سه ڵێن: جارێكیده شیكهسوكارهولێر شكێنرا و كههه شاری

 
بان گوندی گرد عازه گۆڕستانی یدا لهكهگۆڕه ردانیسه كاتی، لهممهچوارشه رۆژی

 بینێت كهده شێواوی به یكهكوڕه شت عوسمان گۆڕیردهسه ولێر، باوكینزیك ههله
 .شكێنراوه یكهردوو كێلههه
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 كێلی شكانی بینینی كاتی یاند، لهشت عوسمان رایگهردهسه شدار عوسمان برایبه

ك شت وهردهسه وبارهد ستیان كردوههه یكهسوكارهك كهشتدا وهردهسه یكهگۆره
 .وهتهتیرۆركراوه 2010 ئایاری مانگی

 
 شتییان شكاندوهردهسه یكهگۆڕه كێلی یوانه، نازانن كێن ئهشكردوهوهبه یئاماژه

ر دهونیان بهقێزه رووی دیكه یهێنده و كارهئه رانیبكه یوهبۆ ئه وهنهاڵم چاكیناكهبه
 بخرێت. 
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 کێلی گۆڕی سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس شکێنراوە 

 

 

 :هەولێر –ئومێد چۆمانی 

باوکی سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس ئەمڕۆ چوارشەممە بە ئێن ئاڕ تی ڕاگەیاند، 
ئەمڕۆ سەردانی گۆڕی کوڕەکەیی کردووە لە گوندی گردعازەبان، بەاڵم بینیوویەتی 

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان ڕۆژی دوو شەممە سەردانیان  .هەردوو کێلی گۆڕەکە شکاوە
ی ئاب ئەو کارە ٨کردووە، هیچ کێشەی نەبوە، بۆیەی گومان دەکەن شەوی ڕابردوو 

برایەکی سەردەشت عوسمانیش دەڵێت ئەوان ئەو گۆڕەی براکەیان بەوشێوەیە  .کرابێت
 .دەهێڵنەوە وەک پەیامێک بۆ ئەو کەسانەی کە ئەو کارەیان کردووە

سەردەشت عوسمان لە دوایین ڕۆژەکانی خوێندنیدا  ٢٠١٠ی ئایاری ٤بەرەبەیانی ڕۆژی 
لە قۆناغی چوارەمی زانکۆ، بەرەو کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین بەڕێکەوت کە 
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لەوێ دەیخوێند، بەاڵم لەالیەن هێزێکی نەناسراوەوە فڕێندرا و دواتر تەرمەکەی لە 
  .نزیک موسل دۆزرایەوە

، ناونیشانی ئەو وتارەیە کە سەردەشت عوسمان بەر ”یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا“
مینجار كهند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ یهچهله “لە کوشتنی باڵویکردەوە و تیایدا دەڵێت 

م دانم لهناسهتی ههی خۆیان مۆڵه، یان بە وتهماوهنم هێندەى نهمهتهپێیان وتم، كه 
ڕوانی كۆتاییهاتنی چاوهئازاردان. له و نه مردنه  باكم بهاڵم نه به، ماوهدا نهشاره
م مردنێكی تراژیدییم كهم. دوعاش دهكانی خۆم بكهمم تا دیداری بكوژهكهتهمۆڵه
سەردەشت عوسمان ناسرابوو بە  .”م بێتتراژیدیەكه ی ژیانهشایستهخشن كه پێببه

ەاڵت و حکومەت و چەندین وتار و بابەتی لەو بابەتە ڕەخنەگرەکانی بەرامبەر دەس
لە  ١٩٨٧ی ساڵی  ١٢ی  ٢٥شت عوسمان حەسەن لە ردهسه .بارەیەوە باڵوکردووەتەوە

چووەتە ناو دنیای  ٢٠٠٤ساڵی  گەڕەکی کرێکارانی شاری هەولێر لەدایکبووە و له
ەتایی و و کارکردن لە دەزگاکانى ڕاگەیاندندا و قۆناغەکانی خوێندنی سەر نووسین

ناوەندیی و ئامادەیی بەسەرکەوتوویی بڕیوە و لە کۆلیژی ئاداب لە بەشى زمانی 
ئینگلیزی لە زانکۆی سەاڵحەدین وەرگیرا، بەاڵم بەهۆی تیرۆرکردنییەوە نەیتوانی 

 .خوێندنەکەى تەواو بکات

کەسوکاری سەردەشت بەردەوام جەختیان لەوە  ساڵی ڕابردوودا ٧اوەی لە م
ی وكاتهیسی تیرۆرکردنی کوڕەکەیان خۆش نابن و تا ئهكه کردووەتەوە، کە له

ن، گهسزای خۆیان دهن بهخۆ و بێالیهربهكی سهدادگایه شت لهردهبكوژانی سه
 .وههێڵدرێتهیی دهكراوه به كهیسهكه

 ”ی زیاتر بە ڤیدیۆ و وێنە لەم دوو لینکەی خوارەوە بخوێنەرەوەزانیار

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=70737 

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=81053 

 

 

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=70737
http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=70737
http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=81053
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شت عوسمان ردهسه گۆڕی شێواندنی دژی زاییناڕه كییهوهگردبوونه
 چێتده ڕێوهبه

 

 

 : مالپشتیوان جه -نیوز وێستگه

شت ردهنووس سهرۆژنامه گۆڕی كێلی شێواندنی دژی له زاییناڕه ربڕینیده ستیبهمهبه
 زاییناڕه كییهوه، گردبوونهیكهر گۆڕهسهمڕۆ لهئه ڕۆیپاشنیوه عوسمان، بڕیاره

 .بچێت ڕێوهبه
 
یامی یاند، پهراگه نیوزی وێستگه شت عوسمان بهردهسه شدار عوسمان، برایبه

 ڕۆیپاشنیوه ی4كاتژمێر  ی، بۆیهگڵكۆكه ك لهنه موو شوێنێكههه شت لهردهسه
 شت ئامادهردهر گڵكۆی سهسهمامك لهی شهناحیه بان لهندی گردعازهگو مڕۆ لهئه
 .نخهرێك ده زاییناڕه كییهوهبن و گردبوونهده
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ی كێل و گڵكۆكه دوای تیرۆركردنیشی له شت عوسمان لهردهبكوژانی سه" ناوبراو وتی

 ك لهنه موو شوێنێكههه لهشت ردهیامی سهڵێین: پهمڕۆ دهئه ئێمه ترسن، بۆیهده
 ."رۆحی ئازادیخوازانه له ك بڵێسهست وهردهیامی سهی، پهگڵكۆكه

 
 له نووسان رێزلێنانهران و رۆژنامههاواڵتیان و نووسه بوونی"ئاماده شدار وتیشیبه

 ."نووسانرووی بكوژانی رۆژنامه به یهوهستانهشت و وهردهرۆحی ئازای سه

 
 نیوزی وێستگه شت عوسمان بهردهسه شدار عوسمان، برایرابردووش به ویهش

ن كهده و پێشبینی یان شێوێندراوهبراكه گۆڕی كێلی مڕۆ زانیویانهیاند، ئهراگه
 .بێت روویدا كاره وئه دوێنێ و مڕۆئه وانُ  نێله

 
 زۆر له ڵكێكیخه یههه وهوهبه ندییوهپه شێكیبه كهكێله "شێواندنی ناوبراو وتبوی
 كو شوێنین و وهكهده ردانیولێر سههه شاری ش كاتێك دێنهوهرهده كوردستان و له

وێت نایانه وایانكردووه یوانهئه ، بۆیهلێهاتووه نووسان و ئازادیخوازانیرۆژنامه
 ."بمێنێت یهشێوه وبه كهنهُ  شوێ

 
ر شت ههردههید سهشه كانیڵوێستهنووسین و هه "پێمانوایه ها وتبووشیهروهه

وێت زیاتر یانهبۆ دروستكرد، ده تیپێشتر تۆمه كه یاڵتهسهو دهئه زیندوون، بۆیه
 ."وهدایكبووهشت لهردهین سهكهست دهمڕۆ ههاڵم ئهن، بهبكه ناشرینی

 
م ردهبه له 2010 ئایاری ی4 رۆژی ساڵیدا و له 23 نیهمته شت عوسمان لهردهسه

ند رۆژێك چه رفێندرا و دوای وهسێكهند كهن چهالیهولێر لههه شاری له یكهكۆلێجه
 شیبه دوا قۆناغی شت خوێندكاریرده، سهوهموسڵ دۆزرایه شاری له یكهرمهته

 .دیناڵحهسه زانكۆی بیات لههدئه كۆلێجی بوو له ئینگلیزی
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خۆیدا  دوایواڵت به یوهرهناوخۆ و دهله زۆری زاییشت عوسمان ناڕهردهسه كوشتنی

 و ستگیركرده كهرووداوه  تبارێكیتۆمه وهكانیشهمنییهئه زگاده نالیهله و ناُ  هێ
 شتردهسه له كارێكیان داوای كگروپێ كه وهڕاندهگه وهئه بۆ یكهرووداوه هۆكاری
 .تیكوشتویه بۆیه ،یكردووهنه ویشئه و كردووه

 
 شاری  سنووریمام لهشه یناحیه بان لهگردعازه گوندی شت عوسمان لهردهسه رمیته
 .نێژراوه ولێرهه
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شت ردهسهوێنە.. گردبونەوەی ناڕەزايی بەرامبەر شکاندنی گڵکۆیی 
 عوسمان

 

 

شت عوسمان، سەر ردهم سهڵهقه هیدیشه یكهگۆڕه كێلی و شێواندنیر شكاندنرامبهبه
ی سازكرا. ر گڵکۆكهسهزایی لهناڕه كییهوهلەئێوارەی ئەمرۆ پێنجشەممە، گردبونه

هەزاران  سەردەشت لەناو دڵی“ كات كهده وهبۆ ئه یش ئاماژه-شتردهسه كیبرایه
گەنجی کوردستاندایەو پەیامەکەی ئومێدێکە بۆ کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی بەزۆر 

 .”داسەپاویان بەسەر خەڵکی کوردستان

  

ر سه ی-، لەگوندی گردعازەبان لەناحییەی شەمامکممه: دوێنێ چوارشهئاوێنه
و شت عوسمانهردم سهڵهقه هیدیشه یكهر گۆڕهسه ولێر، هێرش كرایههه شاریبه
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سوكارو ن كهالیهزایی لهناڕه كییهوهمڕۆش گردبونهیان شكاند، ئهكهگۆڕه كێلی
 .سازكرا یر گڵكۆكهسهله وهنوسانهرۆژنامهك لهیهو ژمارههاوڕێیان

  

دەستبردن بۆ شکاندنی کێلی “یاند، شت عوسمان ڕایگهردهسه شدار عوسمان برایبه
و و گۆڕەکەیەردەشت، ڕاستەوخۆ پەیوەستە بەوەی ناوی سەردەشتسەر گۆڕەکەی س

و ئازاداخوازی گەنجانی کوردستان، پەیوەستە پەیامەکەی بۆتە سیمبولی بوێری
و بەرگی یەکەمی کتێبی سەردەشت بەباڵوبونەوەی فراوانی وتارەکانی سەردەشت

 ”.عوسمان لەهەولێرو شارەکانیتری کوردستان

  

و ترسنۆکانەو مۆڕاڵە دواکەوتوو خێڵەکییە، هەڕەشەیەکی قێزەوەنئەو کارە “، وتیشی
یە ”نا“ترسنۆکانەیە لەئازادیخوازانی کوردستان، هەڕەشەیەک بۆ دەمکوتکردنی ئەو 

 ”.فراوانە بەڕوی دەسەاڵتی کوردیدا بەرزکراوەتەوە

  

و نەزانو ترسنۆکانە هەڵسان، زۆر ئەوانەی بەو کارە قێزەون“، شدار عوسمان وتیبه
ساویلکەن وەک ئاغاکانیان، کارنامەی ئەو دەستە ڕەشە، بۆ خەڵکی کوردستان 

 ”.ئاشکرایە کە لەهەمو بەهاو ڕەوشتێکی مۆدێرنی کۆمەاڵیەتی بەدورن

  

سەردەشت لەناو دڵی هەزاران گەنجی کوردستاندایەو پەیامەکەی “وت،  شیوهئه
پاویان بەسەر خەڵکی کوردستان. ئومێدێکە بۆ کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی بەزۆر داسە

و دەرونی خەڵکی کوردستان زیندووە، مەنزڵگای پەیامی سەردەشت لەنێو دڵ
سەردەشت شوێنی هەزاران ئازادیخوازیی کوردستانەو پەیامەکەی سەردەشت 

 ”.بەردەوامە
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شت عوسمان ردهزانكۆ سه و خوێندكارینوس، رۆژنامه2010 ساڵی ئایاری مانگی
رفێنراو  وهكدارێكهند چهن چهالیهولێر لههه شاریدین لهاڵحهسه م زانكۆیهردبهله

 .وهموسڵ دۆزرایهله یكهرمهپاش دو رۆژ ته
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 مەرگی سەردەشت عوسمان، مردنێک لەپێناو ئایدیاکاندا 

 

 :نەبەز سەمەد

یان پاالخ_فێرخوازی چیکی لە کانوونی 
لەکاتی پرۆتێستکردنی دا ١٩٦٩دووەمی 

داگیرکردنی واڵتەکەیەوە لەالیەن یەکێتی 
سۆڤییەت، گڕی لە خۆی بەردا. مەشخەڵی 
ئاگرەکە تەنیا ئەو داناپۆشێ، بەڵکو بۆ 
هەمیشە ئەو لە بنەڕەتەوە لە سەرجەم 

کاتێك پاالخ لە ژیاندا بوو، هێندە جێی بایەخ و گرنگی  .کۆمەڵگەکەی جودادەکاتەوە
مرۆیەک -م پاش مەرگە ئاگرینەکەی، بۆ زۆر کەس پاالخ لە خواپێدان نەبوو، بەاڵ

کەمتر نەبوو، ئاخر ببوو بە بوونەوەری هێز، وزە و کاریگەری. بۆیە پاالخ لە پشتی 
 .گۆڕەکەیەوە شێوە بە مێژووی چیکۆسلۆڤاکیا دەدات

سەردەشت عوسمان بەرلەوەی تیرۆر بکرێت، خوێندکارێکی بەشی ئینگلیزی بوو، 
خ و سەرنجی خەڵک نەبوو، زۆرینەی خەڵک لەم هەرێمەدا نەیان دەناسی، جێگەی بایە

ئاگایان لە نووسینەکانی نەبوو، بەاڵم پاش تیرۆرکردنەکەی سەردەشت دەبێت بە 
ئیدیال، دەبێت بە بزوێنەری شەقام، دەبێتە جێی بایەخ و گرنگی پێدان، نووسین و 

ە بەهەند وەردەگیرێت. ئێستا نامەکانی دەخوێندرێنەوە و ئێستا لەالیەن هەمووانەو
دەسەاڵت و حیزبی کوردی لە پشتی گۆڕەکەیەوە لە سەردەشت عوسمان دەترسێت، لە 
گلکۆکەی دەترسێت، چونکە مەرگی سەردەشت و گلکۆکەی بوونە بە هێما و سیمبولی 
ئازادی، سیمبولی پرۆتێستکردن و بەرەنگاری، سیمبولی ڕووبەڕووبوونەوەی 

 .ماڵەیی، خێڵەکی و گەندەڵدەسەاڵتێکی حیزبی، بنە



 بەرگی دووەم

791 

 

، لە نەخۆشخانەیەکی پراگ مرد، کەمێك دوای یادی ١٩٧٧ئازاری  ١٣یان پاتۆچکە لە 
خوێنبەربوونێکی زۆری مێشکی بوو، ”هۆکاری مەرگەکەی  .ساڵەی هاتنەژیانییەوە ٧٠

چونکە لەالیەن لێکۆڵەرەوانی پۆلیسەوە ئەشکەنجە درا بوو. زیاتر لە دوو مانگ، 
ەردەوامی لەالیەن پۆلیسەوە لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرا، دوا لێکۆڵینەوەی پاتۆچکە بەب

پاتۆچکە وەک یەکێك لە  .(Kohak ،1989: 3) ”پتر لە یازدە سەعاتی خایاند بوو
، دەبینرا کە (Charter 77) ٧٧ی چارتەری ”(وتەبێژەکان)”ڕێبەرەکانی 

ی وەک دژە_دەوڵەت بزووتنەوەیەکی مافی مرۆڤ بوو، ڕژێمی کۆمۆنیستی چیکۆسلۆڤاک
لە پاتۆچکە تێدەگەیشت. پیشەی سیاسی پاتۆچکە لەگەڵ مەرگەکەیدا کۆتایی 
پێنەهات. کاتێک مرد، فەیلەسوفەکە لە ڕووی سیاسییەوە تەنانەت زۆر ورژێنەرترە 
لەو کاتەی کە زیندوو بوو، وەک سەلمێندرا بەڕێی ژمارەیەکی زۆر هێزی پۆلیس 

تەنیا بە  .ی ئەوانەی کە بەشداری ناشتنەکەیان کردباڵوەی پێکرابوو بۆ دوورخستنەوە
ئامادەبوونیان لەوێ، پۆلیس دانبەوەدا دەنێ کە مەرگی پاتۆچکە ڕەهەندێکی سیاسی 
هەیە، جەستەی پاتۆچکە، دیارە وەک جەستەیەکی بێژیان پەیامێکی گرنگی لە خۆیدا 

یان بەسەر هەڵگرتووە. ئێستا دەسەاڵتداران دەبێ لەوە تێگەیشتبن، کە سەرکەوتن
پاتۆچکەدا زۆر کورتخایەن بووە: ئاخر پاتۆچکەی مردوو زۆر بەهێزترە، زۆر 
کاریگەرتر، تەنانەت زۆر مەترسیدارترە لە پاتۆچکەی زیندوو. ئەوان دەسەاڵتیان 
هەبوو پاتۆچکە بۆ جەستەیەکی مردوو وەربگۆڕن_ ئێستا، ئەو جەستە مردووە 

ێ. ئەوان ئەوەی توانیان بۆ تێکشکاندنی بەبێدەنگی زیتبۆتەوە و بە ئەوان پێدەکەن
کامێراکانی پۆلیس وێنە و فیلمی ”ژیانی سیاسی پاتۆچکە لە پاش مەرگیدا کردیان: 

. تێدەپەڕین گۆڕەکەیدا الی بە کە ئەوانەش تەنانەت دەگرت، کەسانەیان ئەو  هەموو
 ناشتنیدا لەکاتی قەشە گۆتاری هەروەها بوو، پچڕان بەبێ خزمەتگوزارییە ئەو

 و لەسەرسەریان سەربازییەوە هەلیکۆپتەری سووڕانەوەی بەڕێی کپکرابوو،
 ”نزیک شوێنی ناشتنەکە لە پۆلیسەکان ماتۆڕسکیلی ڤڕەڤڕی دەنگی زیادکردنی

(Keane 1999: 253–4).  بەاڵم هەوڵەکانیان بێ ئاکام بوو؛ جەستەمردووەکە لە
 .کۆتاییدا نوشوستی پێهێنان
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لە بەردەم کۆلێژی ئاداب دەڕفێندرێت و تیرۆر  ٢٠١٠ /٥ /٤سەردەشت عوسمان ڕۆژی 
دەکرێت، دوای دوو ڕۆژ تەرمەکەی لە نزیک موسڵ دەدۆزرێتەوە. دوای تیرۆرکردنەکەی 
چەندین خۆپیشاندان و ناڕەزایی لێکەوتەوە، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی سەردەشت 

ەاڵت عوسمان بە مردوویی کەسێکی کاریگەرتر، ناسراوتر، بەهێزتر و بۆ دەس
مەترسیدارترە لە سەردەشتی زیندوو. ئەگەر دەسەاڵت و حیزبی کوردی لە کوشتن و 
تیرۆرکردنی ئەودا سەرکەوتووبووبێت، ئەوا جەستە مردووەکەی سەردەشت نوشوستی 

سەردەشت  .بە ئەوان هێناوە، چونکە مەرگی ئەو بووە بە هێمای ئازادی و هەقبێژی
مەڵگەی کوردیدا بەزیندوویی دەژی، دوای بەهۆی مەرگەکەیەوە لەنێو یادەوەری کۆ

مەرگەکەی دەسەاڵتی کوردی دەبێت لەوە تێگەیشت بێت کە سەرکەوتنیان بەسەر 
 .سەردەشت عوسماندا کاتی و کورتخایەن بووە

مەرگ هەمیشە واتای هیچاندن )نیگاسیۆن(ی ژیان ناگەیەنێت. هەندێ جار مەرگ 
ژیان، توانستی هێنانی هەناسەیەکی  توانستی پێچەوانەی هەیە، توانستی برەودان بە

نوێ بۆ نێو ژیان. وەک لە مەرگی سەردەشت عوسماندا دەیبینین، مەرگی سەردەشت 
لەپێناو مردن نییە، مەرگێکی ئاسایی نییە، مەرگێکە لەپێناو ژیان، بۆ باشترکردنی 
ژیان، مەرگی سەردەشت لەپێناو ئەوەدایە کە هەناسەیەکی نوێ بە ژیانی ئەم هەرێمە 

 .ێرانەیە بداتو

سەردەشت عوسمان بۆیە تیرۆر دەکرێت چونکە ئەو دەستبەرداری ئەو شێوازە ژیانە 
نابێت کە خۆی هەڵیبژاردووە، ئەو نایەوێت ژیانێک بژیت کە دەسەاڵت بۆی دیاری 
کردبێت، ئەو نایەوێ بە شێوازێک بیر بکاتەوە کە لە سەرەوە لەالیەن حیزبەوە، 

داڕێژرابێت، ئەو دەیەوێت خۆی بێت. سەردەشت دەیەوێ لەالیەن سەرۆکەوە بۆی 
لەپێناو ئایدیاکانیدا بمرێت، بۆئەوەی بەرانبەر بە ئایدیاکانی وەفادار بمێنێتەوە. 
ئایدیاکانت شتێک نین تۆ لەنێو کتێب و نووسینەکانت هەڵیان بگریت، بەڵکو شتێکە 

لەبارەیانەوە بئاخڤی، تۆ لەخۆتدا هەڵت گرتووە. ئایدیاکانت تەنیا بابەتێک نین تۆ 
 .بەڵکو تۆ لەنێو خۆتدا بەرجەستەیان دەکەیت

مەرگ گرنگترین شتە کە بە مرۆڤ بەخشراوە. ”سیمۆن وێیڵ لەبارەی مەرگەوە دەبێژێ 
 سەردەشت  ”.بۆیە گەورەترین بێڕێزی، خراپ بەکارهێنانی مەرگە؛ واتا بە هەڵە مردن
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 مەرگی بکات، خۆیەوە مەرگی ەب بێڕێزی نایەوێ بۆیە تێگەیشتووە، لەمە عوسمان
 مەرگی نرخی سەردەشت بەڵکو بمرێت، هەڵە بە نایەوێت ئەو بدات، بەفیڕۆ خۆی
پێناو مردندا نامرێت، لەپێناو ژیاندا مەرگ هەڵدەبژێرێت. ئەو لە ئەو دەزانێت، خۆی

ناتوانێت بەئاسانی دەستبەرداری ئایدیاکانی بێت و بیان گۆڕێت، ئاخر گۆڕینی 
ئایدیاکان وەک گۆڕینی جل و بەرگ نییە. مەرگی سەردەشت مەرگێکە  بیرکردنەوە و

بۆ ڕاستاندنی ئایدیاکانی، بۆ دڵسۆزبوون و وەفاداربوون بەرانبەر ئایدیاکانی، ئاخر 
گەر تۆ خۆت بۆ ئایدیاکانت ڕاستگۆ نەبیت، کێ دەتوانێت بۆیان ڕاستگۆ بێت، ئەگەر 

 .کیان دەکاتتۆ ئایدیاکانی خۆت پراکتیک نەکەیت، کێ پراکتی

دەکات. پارێسیا وشەیەکی گریکی  (parrēsía) سەردەشت عوسمان مەشقی پارێسیا
کۆنە واتای ڕاستەوخۆبێژی، هەقبێژی دەگەیەنێت. لە زنجیرەیەک لێکچەردا کە لە 

پێشکەشی کرد، میشێل فوکۆ بەجوانی لەبارەی پارێسیا  ١٩٨٣زانینگەی بێرکلی ساڵی 
دەربڕینی جۆرێک لە بوونە ” گۆتنی هەقیقەت”وکۆ )گۆتنی هەقیقەت( دەئاخڤێ. بۆ ف

لەنێو جیهاندا و شێوازێکە لە ژیاندن لەنێو کۆمەڵگەدا. یەکێك ناتوانێ بە هەقیقەت 
بگات و پاشان لەبارەیەوە بێدەنگ ببێت. یەکێک کە بە زانین دەگات، ئەوا ئەو یەکە 

کەسێکە ”قە دەکات دەبێ ئەو زانینە لەگەڵ ئەوانی دیکەدا بەش بکات. کەسێک ئەم مەش
کەسێک کە بەئازادی قسە دەکات، هەموو ”، ”کە هەقیقەت بەڕووی دەسەاڵتدا دەڵێت

قسەیەک دەکات، بەتوندی قسە دەکات، کەسێکە بێدەنگ نابێت، دەمی داناخات، 
ئاخر ئەوانەی  .ئەو چەشنە کردارە دلێری دەوێ”. لەبەرئەوەی دەسەاڵت پێی ناخۆشە

ڕووەو شادی دەچن، بەڵکو ڕووەو مەرگ دەبنەوە. چونکە ئەم مەشقە دەکەن بەدەگمەن 
 .ئیشێکی مەترسیدارە” گۆتنی هەقیقەت”

فوکۆ بەڕێی بەکارهێنانی نموونەیەکەوە ئەوە ڕوون دەکاتەوە کاتێک هەوڵدەدا 
فوکۆ دەبێژێ، کاتێک فەیلەسوف خۆی بۆ سۆڤەرین،  .پێناسەی پارێسیا بکات

ییەکانت جاڕس و ناخۆشن چونکە ستەمکار خویادەکات و پێی دەڵێ ستەمکار
ستەمکاری لەگەڵ داد ناشێ پێکەوە لێرەبوونیان هەبێ، ئاخر فەیلەسوف ڕاستی دەڵێ، 
باوەڕدەکا ئەو ڕاستی دەبێژێ، پتر لەوەش، خۆی خستۆتە مەترسییەوە )ئاخر ڕەنگە 

 .(ستەمکارەکە تووڕە ببێ، ڕەنگە سزای بدا، ڕەنگە وەدەری بنێ، ڕەنگە بیکوژێت
(Foucault 2001: 16) 
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سەردەشت عوسمان دەیەوێت هەقیقەت بڵێت، ئەو بە هەقیقەتێک گەیشتووە و نایەوێ 
لەبارەیەوە بێدەنگ بێت، بەڵکو لەگەڵ ئەوانی دیکەدا بەشی دەکات. سەردەشت وەک 
مەشقکارێکی پارێسیا هەقیقەت بەڕووی دەسەاڵت و حیزبی کوردیدا دەڵێت، بەئازادی، 

شتێک دەڵێت، ئەو شتەی کە لەنێو هۆشیدایە، ئەو  بەبوێری و بەئاشکرا هەموو
 .هەقیقەتەی کە پێی گەیشتووە

کاتێک سەردەشت خۆی بۆ سەرۆک ئاشکرا دەکات، پێی دەڵێ تۆ ستەمکاریت، ئەو 
ڕاستی دەڵێت. سەردەشت دەشزانێت کە ژیانی خۆی خستۆتە مەترسییەوە، چونکە بەم 

ات، ڕەنگە وەدەری بنێت، ڕەنگە قسانەی ڕەنگە سەرۆک تووڕە ببێت، ڕەنگە سزای بد
 .بیکوژێت

سەردەشت عوسمان بەتوندی ئەوە دەڵێت کە باوەڕی پێیەتی، هەرچەندە ئەو ئاگادارە  
کە بۆ قسەکانی دەبێت قورسترین باج بدات: ژیانی خۆی، بەاڵم هەر پەشیمان 
نابێتەوە، ئەو دەیەوێت پەردە لە ڕووی هەقیقەتی دەسەاڵت و حیزبی کوردی 

 .ت. سەردەشت لەپێناو ئایدیاکانیدا مردهەڵبماڵێ

 :بۆ نووسینی ئەم وتارە سوود وەرگیراوە لە کتێبی

Costica Bradatan (2015) Dying for Ideas, The Dangerous Lives of 
the Philosophers Bloomsbury, London. 
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  ! تارمایی سەردەشت

 

 

 

ئەم کارە بەهۆی شکاندنی کێلی گڵکۆکەی تارمایی سەردەشت کاری هونەرمەند ڕێناس، 
 .سەردەشتەوە دروستکراوە
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  سەردەشتی ئازیز لە گۆڕەکەشت دەترسن

 

 مەریوان ووریا قانع:

ئەوانەی کێلی سەر گۆڕەکەی سەردەشت 
عوسمانیان شکاند لە هەمووان باشتر لەو 
ڕاستییە تێگەیشتون کە ژیانی ڕاستەقینەی 

مردنیانەوە هەندێک کەس لە دوای 
دەستپێدەکات. هەندێک مرۆڤ لەدوای 
مردنیانەوە ڕۆژانە و بەشێوەی تازە، 

و “ ئەگەری تازە”و “ سەرەتای نوێ“لەدایکدەبنەوە. بە لەدایکبوونەوەشیان هێما بۆ 
هەموو مرۆڤێک ئەو ڕاستییە سادەیە   ، لە فۆرمە هەرە نەمرەکەیدا، دەکەن.“ژیانی تر”

و شوێنی خۆی و بەشە هەناسەکانی بۆ ئەوانی دوای ڕۆژێک دێت دەمرێت  دەزانێت
خۆی بەجێدەهێڵێت، بەاڵم هەموومان ناتوانین دوای مردنمان لە ژیاندا بەردەوام بین، 

“ ئەگەری نوێ”و “ سەرەتای نوێ”هەموومان ناتوانین لە ناو گۆڕەکانمانەوە 
ڵمانیی هانا دروستبکەین و بۆ دونیای مرۆڤە زیندووەکانی بنێرین. ژنە فەیلەسوفی ئە

ئارێنت لە شوێنێکدا باس لەوەدەکات چۆن لەگەڵ لەدایکبوونی هەر منداڵێکدا ئەگەری 
و ئەگەری گۆڕان و دەسکاریکردنی جیهان لەدایکدەبێت. “ سەرەتای نوێ”هاتنەکایەی 

دەکرێت لەسەر هەمان هێڵی بیرکردنەوەی ئارێنتیانە و لەپاڵ مەرگی کەسانی وەک 
ین: لەگەڵ مردنی هەندێک مرۆڤی تایبەتدا بەردەوام سەردەشت عوسمانیشدا بڵێ

سەرەتای تازەی تر و ئەگەری نوێی گۆڕان و دەسکاریکردنی دونیا، دێتەکایەوە. 
دەشێت گۆڕ وەک منداڵدانی دایکی لێبێت و توانای لەدایکبوونی نەوەی تازە بەئەگەری 

بەتانەیە، تازەوە بێنێتەکایەوە. گۆڕەکەی سەردەشت عوسمان لەو جۆرە گۆڕە تای
لەڕاستیدا ئەم گۆڕە وەک منداڵدانی مێژووی ئێمە وایە، سەدجاری دیکەش تێکیبدەن و 
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بیسڕنەوە، ئەو هەر بەردەوامدەبێت و ئەگەری نوێ و سەرەتای تازەی دەسکاریکردنی 
دونیای ئێمە لەگەڵخۆیدا دەهێنێت. سەردەشتی ئازیز و برا، ئارام بنوو، لەوە دڵنیابە 

نی هەبێت، وزەیەکی نوێ بۆ بەرگریکردن بە ناو لەشی مێژووی تا گۆڕەکەی تۆ بوو
ئێمەدا دەگەڕێت. برا گەنجەکەم، هەوڵبدە لەو ژێر خاکەدا بەختەوەر بیت، چونکە 
ئەوەی تۆ تیایدا بۆ هەتاهەتایە پاڵکەوتویت، گۆڕ نییە، بەڵکو منداڵدانی مێژووی 

 .ئێمەیە، منداڵدانێک پڕ لە ئەگەر و وزەی تازە و بەردەوام
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بەشدار عوسمان: داوا دەکەیەن بکوژانی سەردەشت و ئەوانەی لەپشت 
 ئەم کردەوەیەوە بوون ئاشکرا بکرێن و دادگایی بکرێن 

 

 

تێکشکاندنی کێلەکانی گۆڕەکەی سەردەشت عوسمان هەم لەراگەیاندنەکان و لەناو 
لێکدانەوەی جیاوازی بۆ خەڵک و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا ناڕەزایی لێکەوتەوەو 

دەکرێت؛ بەاڵم تێڕوانین و هەڵوێستی خانەوادەکەیان سەبارەت بەو رووداوە جێی 
 .بایەخی دەنگی ئەمریکابوو

دەرفێنرێت پاش چەند رۆژێک بە  4/5/2010رۆژنامەوان سەردەشت عوسمان لە 
کوژراوی لە شاری هەولێر دەدۆزرێتەوە، ئەم رووداوە سەرجەم رێکخراوە جیهانییەکان 
و داکۆککیکاران لە رۆژنامەوانان و میدیکارانی وروژاند و چەندین راپۆرت و 
بەدواداچونیان لەبارەوە کرد؛ بەاڵم تا ئەم سەروەختە سەرباری داخستنی دۆسییەکەی 

ن دەزگای پۆلیس و دەزگا ئەمنییەکانی هەولێرەوە بەاڵم ئەم دۆسێیە لەالیەن لەالیە
رێکخراوە جیهانییەکان و ناوخۆییەکان و داکۆکیکاران لەرۆژنامەنوسان و نوسەران و 
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رۆشنبیران و خانەوادەی سەردەشت عوسمانەوە ئەم دۆسێییە هەر بە کراوەیی 
راکردنی ئەو دەستە دەکەن کە لەپشت ماوەتەوە و داوای دەستگیرکردنی بکوژان و ئاشک

 .کوشتنەکەیەوە بووە

ئاسۆ جەبار بۆ دەنگی ئەمریکا وتوێژێکی لەگەڵ برای سەردەشت عوسمان بەڕێز 
 …بەشدار عوسماندا سازکردووە

دۆسیەی سەردەشت لەالیەن ئێمە و ئازادیخوازانی کوردستان “بەشدار عوسمان دەڵێت 
مێنێتەوە. تا ئەو ڕۆژەی داد و دادگایەکی بە کراوەیی ماوەتەوە، بە کراوەیی دە

شت و ردهی بكوژانی سهوكاتهسەربەخۆ و بێالیەن لە کوردستان بوونی دەبێت. تا ئه
سزای ن بهخۆ و بێالیهربهكی سهدادگایه ئەوانەی لە پشتی بڕیاری تیرۆری ئەودان له

 ”.نگهخۆیان ده

وو بینیبووی کە تێکشکێنراوە و باوکم سەردانی گۆڕەکەی سەردەشتی کردب“دەشڵێت 
 ”.کێلەکانی سەر گۆڕەکەی شکێنراوە

بەشدار عوسمان باس لە چۆنێتی رفاندن و کوشتنی سەردەشت عوسمان دەکات 
دوابەدوای ئەوەی بەبەرچاوی پۆلیس و زێرەڤانی و خەڵکانێکی زۆرەوە لەبەردەم “

دەبرێت بۆ موسڵ  کۆلێژەکەیدا سەردەشت دەڕفێنن و دوای ئەوەی بە چەندین بازگەدا
 ”.و گولەیەک دەنێن بەناو دەمیەوە؛ وەک هێمایەک بۆ بێدەنگکردن

دوای ئەوە هەوڵدەدەن تومەتی بۆ دروستبکەن و کەیسەکەی دیزە بەدەرخونە “هاوکات 
 ”.بکەن و بکوژانی راستەقینەی سەردەشت لەبەرچاوی خەڵکدا وون بکەن

ئێمە “خۆمان و هەروەها دەڵێت  ئەو دەڵێت ئێمە پەشیمان نابینەوە لە خواستەکانی
داوا دەکەیەن بکوژانی سەردەشت و ئەوانەی لەپشت ئەم کردەوەیەوە بوون ئاشکرا 

 ”.بکرێن و دادگایی بکرێن

 ”.سەردەشت چەند مانگێک پێش تیرۆرکردنی بکوژەکانی بە هەموان ناساند“ئەو دەڵێت 

ۆرکردنی سەردەشتدا ئێمە لەیەکەمین رۆژەکانی تیر“هەروەها بەشدار عوسمان دەڵێت 
هەموو بەڵگەو زانیارییەکان و شایەتحاڵەکان و گرتە ڤیدۆییەکان کە گرتەی ڤیدۆیی 
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باشیان لەسەر رێگەوبانەکانی هەولێردا کۆکردبۆوە دوای رفاندنی دامانە دەستی دەزگا 
 ”.ئەمنییەکان

سەبارەت بە قەدەغەکردن یان رێگریکردن لە کتێبەکەی سەردەشت عوسمانیش دەڵێت 
خاوەن کتێبخانەکانی هەولێر پێیانوتراوە بە هیچ شێوەیەک ئەم کتێبە لەهەولێر “

 ”.نەفرۆشرێت

سەردەشت تەنها کوڕی ئێمە بوو،  5/5/2010تا “لەئاکامدا بەشدار عوسمان دەڵێت 
 ئێستاکەش بۆیە……دوای ئەو بەروارە سەردەشت کوڕی هەموو خەڵکی کوردستانە

 ”.ی گۆڕەکەیەتیخاوەن خەڵک

 

 :”دەقی گفتوگۆکە بگرە لەرێگای ئەم لینکەی خوارەوەگوێ لە 

https://www.dengiamerika.com/a/kurdistan/3981971.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dengiamerika.com/a/kurdistan/3981971.html
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  !.. بتشکێن

 

 :بەرزان شەالل

 

 دیسان لە قینە ژانی، 

 هاتنخێڵە حوکمەوە بتگەلێ 

 بۆ شکانی تەورەکان، 

 بۆ هەراسانی بتشکێن

 سەردەشت خۆی لەوێ بو

 بەشەهامەتەوە، 

 لەسایەی درەختێکی شاردا ڕاکشابو

 لە ڕوخساری تۆقیویانی دەڕوانی

 بە هەمان بزەی حەوشی زانکۆوە

 لە پێشوازی کێل شکێنەکانیدا بو 

 بێباکتر لە جاران

 چاوەڕێی بەیانیەک بو 
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 تیاییدا یار بێ و، لە دەمی یارەوە 

 گوێبیستی هەواڵی شاربێ

 ئەو دەیزانێ، ڕۆژگارێ دێ کچانی شار

 تەور و کێڵ و قەڵەمەکەی

 .بە گەردنیانەوە هەڵئەواسن

 تەسبیحی کوڕانی شار 

 لە قەزوانە وشەی نێو نامەکانی دەبن

 ئەو دەیزانێ عاشقانی شار

 لەجێی گوڵ و مێخەک 

 دەرچونی دەگۆڕنەوەئیتر دوا وێنەی 

 ئەو دەیزانێ ڕۆژگارێ دێ 

 گەنجانی شار تێکڕا دەبن بە بتشکێن

 ئەوکات بتە دەستکردەکان

 بە ڕوانینێ لە گۆڕەکەی هەمو دەشکێن
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 !.. ئەو گەنجێکە لە هێزی تەمەن ،پیرێکە لە ژیریی

 

 :شۆخان عبدللە سەمین

 

 ۰۰۰مەیشکێنن کێلی گۆڕی

 !۰۰۰نوورە بۆ کوێری  ٫ئەو شیفایە بۆ گێلی

 ۰۰لە گوڵ مەکەون 

 !!ئەو لە عەرشی قەڵەم ڕۆیی

 !؟۰۰۰۰بۆ هێندە کڵۆڵن 

 دەست لە مەنزڵی مەدەن

  ئەو بااڵیەکە لە گیان

 مەردێکە لە وورشە و ژیان

 ٫تێی بفکرن ۰۰بیخوێننەوە 

  ئەو گەنجێکە لە هێزی تەمەن

 !!۰۰۰پیرێکە لە ژیریی
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 بکوژانی سەردەشت نایەتەدی  ئامانجی دەوڵەتی سەربەخۆ بە

 

   :نیاز عەبدوڵاڵ

بلۆک وەشێنە بانگەشەکارەکانی ریفراندۆم 
بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی کوردی سەربەخۆ، 
بە شکاندنی کێلەکانی گڵکۆی رۆژنامەنووس 
سەردەشت عوسمان روونتر نەخشە رێگای 

” دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی“داهاتووی 
 .یان پێ پیشانداین

نەکردنی خواست و دیدگای بانگەشەکارانی ریفراندۆم بۆ سیستەمی سیاسی ئاشکرا 
داهاتووی ئەو دەوڵەتە، بەشێکە لەو راستییەی داهاتووش وەک رابردوو و ئێستا 

هەڕەشەکانی بەرپرس و الیەنگرانی حیزبی لە رەخنەگران و  .بەڕێوە دەبەن
گەیاندنی دەوڵەتی کوردی لە دوای ئەنجامدانی ریفراندۆم و را“رۆژنامەنووسان بەوەی 

بە شێوەیەکی کردەیی ” لە کوردستان شوێنیان نابێتەوە و جاشنامەیان بۆ دەردەکرێت
بۆیە ئەمڕۆ بە شێواندنی گڵکۆی سەردەشت عوسمان بە وەشاندنی  .جێبەجێ دەکرێت

 .دوو بلۆک، دەخوازن سیمبولەکانی ئازادی تێکبشکێنن

وسمان تیرۆر بکات، تووشی شۆکمان حیزبێکی بنەماڵەیی ئامادەبێت سەردەشت ع
ناکات گڵکۆ بشێوێنێت و لە داهاتووش بۆ سووکایەتی و هەڕەشەی زیاتر لە خەڵکی 

بە ” سەرۆک“کوردستان سەردەشت لە گۆڕەکەی دەربهێنێت و لەبەردەم کۆشکەکەی 
 .دوای قافڵەی ئوتۆمبێلە جامڕەشە مۆدیل بەرزەکانیان رایبکێشن
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یخوازی و وەستانەوە بە رووی نادادپەروەری رۆژنامەنووس لەبەرئەوەی پەیامی ئازاد
سەردەشت عوسمان لە شکاندنی کێلەکان و گۆڕەکەی گەورەترن. پێشنیار دەکەم 
خانەوادەکەی سەردەشت وەک رەمزێکی پیشاندانی بەردەوامی ستەمکاری و تیرۆر لە 

ی ئەم هەرێمی کوردستان، گڵکۆکەی نۆژەن نەکەنەوە، تاوەکو کرداری ترسنۆکانە
ئەو پەیامەش  .دەسەاڵتە سیاسییە لە دوای مەرگی کوڕە هەولێرییەکە هەر دیاربێت

باشتر بگات، کە دەسەاڵتی بنەماڵە حیزبییەکە لە دوای مەرگیشی لەو پەیامی 
ئازایەتییەی سەردەشت دەترسن. کە بۆتە پشکۆی هەڵگیرسانی ناڕەزایەتی لە ناخی 

گایەک. رێگایەک، کە بە بڕوانامەی ئەمریکی خەڵکی کوردستان و رووناک کەرەوەری رێ
بۆیە هێزێکی سیاسی   .روست ناکرێتو بریتانی کوڕی بەرپرسانی حیزبی د

رۆژنامەنووس کوژ و کێل شکێن ناتوانێت لە ئامانجەکانی سەربەخۆیی و 
خۆبەڕێوەبردنی راستەقینە تێبگات و، دەوڵەتێک لەسەر بنەماکانی دیموکراسی و 

 .و پاراستنی بنەماکانی مافەکانی مرۆڤ بونیادبنێتیەکتر قبوڵ کردن 
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  !پەیامەکەی سەردەشت بەردەوامە

 

  :بەکر عوسمان

کاتێک دایک و  ٩/٨/٢٠١٧ئەمڕۆ چوارشەممە 
باوک و خانەوادەکەم وەک نەریتی هەفتانە 
سەردانی گۆڕی سەردەشت دەکەن لە گۆڕستانی 

كێلی سەر گۆڕەكەی  .گوندی گردعازەبان
 .شكێنراوە و گۆڕەكەی شێوێندراوە سەردەشت

سەردەشت رۆژنامەوان بوو. ڕۆژنامەوانێکی 
بوێر و ڕادیکاڵ و ئینسان دۆست بوو. کاتی 

ی ڵگاکهتی کۆمهوان بۆ خزمهک رۆژنامهخۆی وه
کار. لەسەر کاری رۆژنامەوانی، نوسین و ڕەخنەکانی لە ناعەدالەتی و  خستبووه

وردستاندا وتاری نووسی. لەسەر دواکەوتوویی و گەندەڵی و دەسەاڵتی مافیای لە ک
کۆنەپەرستی بنەماڵەی دەسەاڵتداری کودستان ڕەخنەی ساتیری نووسی. لەسەر گوتنی 

 .یههه وهڵوێستیهکار و ههندی بهیوهو پهوخۆی ئهڕاستیەکان تیرۆرکرا. تیڕۆڕی راسته

هەولێر بە ڕۆژی ڕووناک  ساڵ لەمەوبەر چەتە و مافیاکانی دەسەاڵتی کوردایەتی، لە ٧
بەبەرچاوی خەڵک و بە ئاشکرا سەردەشت لەبەر دەرگای کۆلیژەکەی دەفرێنن و لە 
بارەگای ڕەش و مافیایی دەسەاڵتەکەی گولـلە دەنێن بەنێودەمیەوە. سەردەشت ئەو 
کاتە وتی ژیانی فیرعەونانە و شاهانەی ئەمانە لەسەر حیسابی هەژاری و بێبەشی 

ستان بەڕێوە دەچێت. ئەم هەژاریەی خەڵک ڕاستەوخۆ پەیوەندی زۆربەی خەڵکی کورد
بەسیستەمی گەندەڵی و دەسەاڵتی تاالنکاری و مافیای ئەوانەوە هەیە. ئەوان بە 

 .فیشەک وەاڵمیان دایەوە
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ئەمڕۆ دەبینین لە ژێر سێبەری ڕەشی دەسەاڵتی ئەواندا،کۆمەڵگای کوردستانی 
ەمەرشکێن بووە. نەداری موچە، بێکاری، دووچاری کارەساتی برسێتی و نەداریەکی ک

دەرمان و نەداری سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ژیان و برسێتی دەستی ناوەتە 
گەردنی خەڵک. بە سیستەم کۆمەڵگای کوردستانیان نوقم کردووە لە گەندەڵی و تااڵنی 
و چەواشەکاری و کۆنەپەرستی و سەرکوت و دەمکوت و تیرۆر .سەردەشت تەنها 

لەوانەی باس کرد، ئەوان تیرۆریانکرد، فیشەکیان لەنێو دەمیدا لەبەرئەوەی بەشێک 
 .ئەو قسانەی کرد

ئەو تاوانە بۆ کۆیلەکردن و بێدەنگکردنی کۆمەڵگا و گەنجانی کوردستان بوو. ئامانجی 
تیرۆری سەردەشت دەمبەستنی گەنجان و رۆژنامەنوسانی کوردستان بوو، لەبەرانبەر 

زی ئاشکرای سەروەت و سامانی کۆمەڵگا لەالیەن بنەماڵەی تااڵنی و گەندەلی و د
 .حزبی دەسەاڵتداری کوردایەتیدا

ئەمرۆ خەلکی بێدەرەتانی کوردستان لە ئاستیکی فراواندا پەیان بەو راستیە برد کە 
سەردەشت و سۆران و کاوە و ویداد و دەیان رۆژنامەنوس و هەڵسوراوی سیاسی، 

ەالپەڕە ڕەشەکانی دەسەالتی ئەم حزبە بنەماڵەییە بۆیە تیرۆر کران چونکە بەشێک ل
 .گەندەل و تاالنچی و ستەمکارانەیان هەڵدایەوە

شان خاڵیکردنەوەیان لە ژێرباری هەر جۆرە بەرپرسیارێتیەک. ڕۆژێک بە بەهانەی 
شەڕ دژی داعش و ڕۆژێک بە بەهانەی بڕینی بودجەی هەرێم لەالیەن بەغدا، ڕۆژێک 

و بێ ئیرادەکردنی خەڵک، ڕۆژێک لە ژێر بانگەشەی ” راییقەیرانی دا“لەژێر ناوی 
هەموو ئەو واقیعیەتانەی ئێستای کوردستان، ڕاستی و دروستی  .پرسی ڕیفرندۆم

گەواهی قسەکانی سەردەشت و پەیامەکەی سەردەشت الی ئێمە گەورەتر و بەرزتر 
 .دەبێت

ستەوخۆ لە ئێستادا دەستبردن بۆ شکاندنی کێلی سەر گۆڕەکەی سەردەشت، ڕا
پەیوەستە بەوەی ناوی سەردەشت و گۆڕەکەی و پەیامەکەی بۆتە سیمبولی بوێری و 
ئازاداخوازی گەنجانی کوردستان. پەیوەستە بە باڵوبوونەوەی فراوانی وتارەکانی 
سەردەشت و بەرگی یەکەمی کتێبی سەردەشت عوسمان لە هەولێر و شارەکانیتری 

ە و مۆڕاڵە دواکەوتوو و خێلەکیە، وەک کوردستان. ئەو کارە قێزەوەن و ترسنۆکان
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هەڕەشەیەکی ترسنۆکانەیە لە ئازادیخوازانی کوردستان. هەڕەشەیەک بۆ 
 .یە فراوانە بەڕووی دەسەاڵتی کوردیدا بەرزکراوەتەوە”نا“دەمکوتکردنی ئەو 

ئەوانەی بەو کارە قێزەون و ترسنۆکانە هەڵسان، زۆر نەزان و ساویلکەن وەک 
ەی ئەو دەستە ڕەشە، بۆ خەڵکی کوردستان ئاشکرایە کە لە هەموو ئاغاکانیان، کارنام

بەها و ڕەوشتێکی مۆدێرنی کۆمەاڵیەتی بە دوورن. ساڵو لە دانایی ئەو ئەقلەی کە پێی 
 گەنجی هەزاران دڵی ناو لە سەردەشت …وایە پەیامی سەردەشت لە گڵکۆیەکدایە

 داسەپاویان بەزۆر دەسەاڵتی بە کۆتاییهێنان بۆ ئومێدێکە پەیامەکەی و کوردستاندایە
 کوردستان خەڵکی دەروونی و دڵ لەنێو سەردەشت پەیامی. کوردستان خەڵکی بەسەر

نە و پەیامەکەی کوردستا ئازادیخوازیی هەزاران شوێنی سەردەشت مەنزڵگای زیندووە،
 .سەردەشت بەردەوامە

ر مافەکانی مانگ لە تیرۆری سەردەشت، چەندبارە پێ لەسە ٣ساڵ و  ٧ئێستا بە دوای 
خۆمان وەک خانەوادەی سەردەشت و مافی سەرەتایی خەڵکی کوردستان لە ئازادی و 
پاراستنی ئەمنیەت، دادەگرمەوە و تەئکید دەکەم کە دەسەاڵتێک مافی ژیانی تاکەکانی 

دۆسیەی سەردەشت لەالیەن  .کۆمەڵ نەپارێزێت ناتوانێت هیچ شەرعیەتێکی هەبێت
ان بە کراوەیی ماوەتەوە، بە کراوەیی دەمێنێتەوە. تا ئێمە و ئازادیخوازانی کوردست

ئەو ڕۆژەی داد و دادگایەکی سەربەخۆ و بێالیەن لە کوردستان بوونی دەبێت. تا 
 شت و ئەوانەی لە پشتی بڕیاری تیرۆری ئەودان لهردهی بكوژانی سهوكاتهئه

 .نگهسزای خۆیان دهن بهخۆ و بێالیهربهكی سهدادگایه

بەڕێزە یادی سەردەشت و پەیامەکەی مەرگ و ریسوای بۆ دەسەاڵتی مافیایی بەرز و 
 بنەماڵەیی و تیرۆر

٢٠١٧-٨-٩ 
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  ! نەعلەتی سەردەشت

 

  :سامان کەریم

دوێنی جارێکی تر سەردەشت تیرۆر دەکەنەوەو 
گۆڕەکەی بە بلۆک دەشکێنریت. شێوەی شکاندن 
و بەبەکارهێنانی بلۆک نیشانەی ئەوەیە کە 
کارەکە عەشوائی نەبوە. کێ کردویەتی لە 
ڕوانگەی منەوە گرینگ نیە. ئایا ئەو هێزەی 
تیرۆری کردوە، جاریكی دیکە ویستیویەتی 

یان الیەنێکی دیکە  !تیرۆری بکاتەوە؟
ویستویەتی هەڵیواسێت بە ملی پارتیدا. کرۆکی 
ڕەوش و نەریتەکە گرینگە بۆئێمە و نەوەی 

. ڕەوشو نەریتی تازە. ئەمە چ ڕەوشو نەریتێکە
ساڵی ڕابوردودا مۆدێل و ڕوداو دیاردەو نەریتی  ٢٧بزوتنەوەی کوردایەتی، کە لە 

هینەریان داهێناوە. نەریت و مۆدێلەکان بەشیکیان هێجگار کۆنن. هێجگار سەرسوڕ
بەشێکیان دەمەزەردکردنەوەی نەریتەکانی فیودالیزمە، لە ئێستادا بە شیوەیەکی دیکە 

نی کلکی کەر، سوتاندنی خەرمان، دزینی ئەسپ، بڕینی ئاوی پیادەی دەکەن. بڕی
 بەاڵم. نیولیرالیزمە و لیبرالیزم بارگەکراوی و نەریت دیکەیان بەشیکی. …ئاودێری

لە هێستر و بارگیرو کەر و جار بەجاریش سواری  ١٩٩٠ ساڵێ تا کورد ناسیونالیزمی
تراکتۆر هیچی دیکەی نەدیبوو، یان تەنها ئەمانە بۆ ئەم بزوتنەوەیە ئامرازی 
گواستنەوە بوون. بۆیە لێبرالیزمی نوێ و نەریتەکانی لە کوردوستان کە ڕاستەوخۆ 

اریکاتیرێکی هێزانە، خۆشی دەبێتە کبەبی هیچ دەستپێکێک دەبێتە ئەمری واقعی ئەم 
‘ ترسناک و مەترسیدار. موچە برین نمونەیەکە، بەالم سەیر لەوەدایە پێی بلێێ 
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ئەم کارە قێزەون و  .ڕیفۆرمە لیبرالیزمەوە ئەم ڕوانگەی لە بەهەرحال …”ڕیفۆرم
ناشیرینە، ئەمکارە ستەمکارەی کە دژ بە گۆری سەردەشت کراوە، تەنها لە 

نەریتی بزوتنەوەی کوردایەتی و ئیسالمی دا  چوارچیوەی سیادەتی ئەفکارو سیاسەتو
مومکن دەبێت. ئەم بزوتنەوەیە و حزبەکانی بە دەسەاڵتدارو بێ دەسەاڵتەوە ڕیگری 

بەمکارەیان  .گەورەی بەردەم ئازادی و خۆشگوزەرانی خەلکی کوردوستانن
سەردەشتیان گەورەتر کرد، بەم هەنگاوەیان نەعلەتیان لە خۆیان و نەریت 

نی خۆیان کرد بەاڵم لەالیەن ئێمەو ملیونەها لە ئینسانە وفەرهەنگەکا
ئازادیخوازەکانەوە، دەنگی بژی ئازادی و بژی سەردەشتەکان دەچرێت. دروست ئەوەیە 
جێپەنجەی ئەم نەعلەتە وەک خۆی بمێنێتەوە. هەر بە شکاوی ئەم گۆڕو بمێنێتەوە، 

 .شتبژی سەردە .بەڵکو لە گؤڕیکەوە ببێت بەمۆزەخانەیەکی ئازادی

 

١٠,٨,٢٠١٧ 
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 بیشکێنە ، بیروخێنە، تێکی بدە . !؟ 

 

 :کامەران ئیسحاق پەری

سوپاس بۆتۆ سەردەشت کە توانیت لە 
گۆڕەکەی خۆتەوە بەبێ دەنگێش .جارێکی 
ترعەرشی ئەم دەسەاڵتە گەمژەیە بهێنیتە لەرز 
ئەوەتا هەتا ئێستا مۆتەکەی وشەکانی تۆ 

 پێیت بە پێت …ئێخەیان بەرنادات 
ووشەبەوشەو دەستەواژەبەدوای دەستەواژە 
هێندەی تر تۆ گەورەو ئەوان بچوک دەکاتەوە 
ئەوان بەم کردارە لەم ساتەوەختەدا پێمان 

دەڵێن کەهەتا ئێستا نەیانتوانیوە یەک دێڕی تۆ بخوێننەوە . نەیانوێراوە لە مانای 
. دەسەاڵتێک  بکە رمانئەستو رق …دێڕەکان تێبگەن بیشکێنە ، بیروخێنە ، تێکی بدە 

هەمووشتێکی خۆی الپیرۆز بێت وهەمووشتێکی خەڵکی تری ال هیچ بێت ، بەهیچی 
هیچ بەالمەوە سەیر نی یە ئەم رەفتارە ،  . خۆی وەاڵم دەدرێتەوە

چونکەئەمەوهاوشێوەکانی ماهیەتی ئەم دەسەاڵتە شکستخواردووەمان پێ نیشان دەدەن 
کوشتنی رۆڵەکانی خۆیان شێواندنی گۆڕەکەی . بەجۆرێک ئەوان کەدەستیان بچێتە 

لەچاوکوشتنەکە هێشتا کەمترە ، جارێکێیان لێیان پرسیم ئێوە گرنگی دەدەن بەپرسەو 
وەاڵمم دایەوە بەڵێ ئێمە پرسەو گۆڕوودوامەنزڵ ی کەسی لەدەست  !گۆڕی مردوو ؟

 رۆیشتوو الگرنگە ، لەبەرئەوەنا کە هێمایەک بێت بۆ ئەوەی کەئەوکەسە کۆتای
بەژیانی هاتوە ، لەبەرئەوەش نا کەئێمە مردوو پەرست بین ،بەڵکو لەبەرئەوەی گۆڕ 
وەک هێمایەک بۆ ئەوەی کە بڵێین ئەم مرۆڤە لەم هەسارەیە ژیاوە . شوێنێک هەبێت 
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گۆڕی سەردەشت  . کە تێیدا نیشانی بدات کەئەم مرۆڤە لێرە لەم شوێنەدا بوونی هەبوە
ێرە کۆتامەنزڵی وشەهەقبێژەکانی ئەوبوو ، بەڵکو تەنها بۆ ئەوە نی یە کە بڵێن ئ

 !شوێنێکیشە کە بەبیری هەموو الیەکی دەهێنێت کە ئەولێرە ژیا، ئەو بوونی هەیە .؟
بیشکێنە ، بیڕوخێنە ،تێکی بدە .سبەی دروستی دەکەینەوە . سبەی هێندەی تر رقمان 

ڕەی کەسەردەشت لەکارەقێزوەنەکانت دەبێتەوە ، سبەی لەمڕۆ زیاتر دەبینەوە بەودێ
لەدوای خۆی داوای تەواوکردنی کردوە .تۆ بەهێزی ستەم وزەبر بەدەستت لەدەستت 

تۆ دەتوانیت  . دێت هیچی ئەوگۆڕە نەهێڵیت ، بەاڵم ئەی چی لەوشەکان دەکەیت
بازگەیەک دابنێیت ونەهێڵیت کەس سەردانی سەردەشت بکات ، بەاڵم ئەی چی لە 

ۆر شت بکەیت ؟! ئەوە نەبێت کەسەردەشت لەبیری کتێبەکان دەکەیت . تۆ دەتوانیت ز
سوپاس بۆ تۆ کە بیرت خستینەوە لە رۆژی ریفراندۆم چی بکەین و  . خۆت بەریت

 . بڕیاری چی بدەین .هەولێر لەرۆژی ریفراندۆم دا وەاڵمت دەداتەوە
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بەشێک لە وێنەی نارەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکان و مەراسیمەکانی 

رۆژنامەنوسی رێزگرتن لە 
 تیرۆرکراو

 ) سەردەشت عوسمان حسن (

لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان و 
 دەرەوەی واڵت

 

٢٠١٠-٥-٥،  ١٩٨٧-١٢-٢٥ 
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وێنە و ژیاننامەی رۆژنامەنوسی تیرۆرکراو،سەردەشت عوسمان،لە مینۆمێنتی شەهیدانی قەڵەم لە 
 واشنتۆنی پایتەختی ئەمەریکا
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 ستافی کاری کتێبی سەردەشت عوسمان
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 پێرست

 ٥ ........................................................................... کیپێشه

 

 بیۆگرافیا

 ٩ .......................................................سەردەشت عوسمان کێ بوو

 

 باڵوکراوەکانی بابەتەوتار و 

 سەردەشت عوسمان

 ٤٥ ..................................................... میبارزان ىەكەعاشقى كچ من

 ٤٧ .................................................... ەیكەكچ ەن یەخوا كۆرەس ەن

 ٤٩ ................................................. ... داێیكوشتنم ل ینگزه نیمكههی

 ٥١ .................................................................. کانورهگه هۆڤمر

 : کانهییژیسترات وهنهۆڵیکێل ۆب استڕناوه یتاڵژههڕۆ یندناوه
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 ٥٤ ..................................................... بچووکه یکهیایتورک رێولهه

 ٥٨ ...................................................... کردێپ یستکان دهژنه ڕیشه

 ٦١ ......................................... ؟ ىێکوەل ۆ( تانیگ زەبە)ن اخىی نجىەگ

 ٦٣ .................................................... هات ... ییئازاد ناكهڕ مووهه

 ٦٥ .............................................. ! میدوور ن وهتهێل رۆمردن، ز واڵس

 ٦٨ ............................. ێنیمانبده وهرهنجهپه له این ، دنخهدامه رگاکانده

 ٧١ ................................................................. هاتن و ... وانئه

 ٧٣ ....................... داڵەكە دواى چەند مانگ و لەسەر شانى كێ دەنیشێتەوە؟

 ٨١ .......................................... ؟ ۆناوخ كىێنگەج ەل ەكینز راقێع یەئا

 ٨٤ .............................. فاەمست روانیوشەن ۆب ەوەكانەقامەش كىێنجەگ ەل

 ٨٨ ................................. ..! مارۆك كۆرەس ەب ەوەكاتەد بانىڵەتا ىەوەئ

 ٩١ .......................................... ..! زانراوەن ستاێتا ئ كەڵێتەم راق،ێع

 ٩٦ .............. غداەب ىەڕو ش نیۆزسۆپۆئ ستىەبەم وانێنەکوردستان، ل مىێرەه

 ١٠٠ ................................................... ..؟ێکو وەرەب راقێع داهاتووى

 ١٠٨ .......................................................... .. ەیەوێرەب کێساتەکار
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 ١١٢ ................ عوسمان( شتەردە) سنوسەژنامۆر یکانەعریش ەکورتەل کێشەب

 

 دۆسیەی تیرۆری سەردەشت عوسمان

 .. ئاوێنە: ئەو کەسەی وتی من سەردەشت عوسمانم کوشتوە، پەشیمان دەبێتەوە

 ................................................................................... ١٢٠ 

 ١٢٢ ..................... یهاوپشت.. عوسمان ئازادکرا  شتەردەس یبکوژ یتبارەمۆت

 ١٢٤ ........... یتاڵهاو .. نهین ەكەتبارمهۆت یئازادكردن ی: ئاگادارشتەردەس یباوك

 : رێولهه یدادگاۆشت عوسمان بردهسه یكهیبرا

 ١٢٦ ................................. یتاڵهاو ..! ەسەب یۆیەناریو س یجارەتڵگا مەئ

 یفادهیئ یركردنیستگده شێپ، تباركراوهمهۆشت تردهسه یكوشتن به یسهكه وئه

 ١٢٩ .............................................................ەیسب .. راوهیرگوهێل

 رۆریت یعوسمان شتەردەس ێک ننەیەبگ مانێت مێرەه یرپرسانەب تێبە: دئوفەر مالەک

 ١٣١ ................................................................... ەیسب .. ەکردو

 ١٣٣ ................ ووداوڕ ..شت عوسمان دواخرا ردهسه ىهیسۆد كهیهڵهه ىۆهبه

 ەسب .. تیەنا ییتاۆچاو ک ەکردنۆڵخ ەعوسمان ب شتەردەس یسەی: کكخراوێر ٢٧

 ................................................................................... ١٣٧ 
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 ١٣٩ ........... ئاوێنە ..كات ده اسایدادگاو به یتهیسوكا ی: پارتستینۆمۆک یزبیح

 .. تێچدهوهێرشت عوسمان بهردهسه یركردنۆریت یسیكهدادگا له یكهید یكێشتنیدان

 ١٤٣ ............................................................................. ەنێئاو

 .. یەن مەکڕەکو یبکوژ ەرکراویستگەد ەیتبارەمۆت وەعوسمان: ئ شتەردەس یباوک

 ١٤٥ ............................................................................. ەیسب

 کرەب ..! نێبکر ییدروستکرد، دادگا شتەردەس ۆب انیتەمۆت ەیوانەو ئ کانەبکوژ ێبەد

 ١٤٧ .......................................................................... عوسمان:

:ەنێئاو ..ئازادكرا  تباركرابوومهۆعوسمان ت شتەردەس ”یركردنۆریت“ ەب یسهكه وەئ

 ................................................................................... ١٤٩ 

 .. خاتەردەد یپارت یو دادگا ەوەنۆڵیکێل ەیجنیل یجارەتڵگا شامیه یئازادکردن

 ١٥١ ............................................................................ :ەنێئاو

 وكانستراوهبهڵهه یۆناریس یژهێدر له تره یكێنگاوهه كهكردنهیدادگا یسهۆپر

سزا تاوانباران له یو رزگاركردنكهتاوانه یوهشاردنه وتقهیقحه یواندنێش ۆب كهڵێوهه

 ١٥٣ ......................................................................... :ەنێئاو ..

 تێچدهوهێرشت بهردهسه یهیسۆدت به بارهسه یوهشت عوسمان: ئهردهسه یكهیبرا

 ١٥٥ ............................................. :ەنێئاو ..ك دادگا نه هیتهڵو گامهگه

 ..! دانیاردانڕیب یندەناو ەئازاد ل ینگەد یبکوژان ەک ییەن یتیەشروعەم ەتەاڵسەد وەئ

 ١٥٧ ..................................................................... عوسمان کرەب
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 کرەب ..بکوژان!  یاندنەیسزاگەب ۆب ەندانەڵێعوسمان ب شتەردەس ەیوەادکردنی

 ١٦٠ ........................................................................... عوسمان

 ١٦٥ ....................... عوسمان کرەب ..کوردستان  یکانەبژاردنەڵو ه شتەردەس

 ١٦٧ ............ عوسمان کرەب .. دایئازاد یگاڕێ ەل ەدانەنۆڵک یشانێناون شتەردەس

 

 وتار و هۆنراوە

 ١٧١ ...........................................نەسەح رزادێش .. یناوێخو یکڵێاەیخ

دیار عەزیز  .. قەڵەمە ئازادیخوازەکەى نێو دنیایەکى تاریک ,سەردەشت عوسمان

 ١٨١ ...........................................................................  فشەری

 ١٨٤ .............. یعماد عل ..ن حي مع بنات كوباني يحارب داعش سردشت عثما لو

 ١٨٦ ................. منتک وسفی ..؟!  ڵورو زبته یزمان انیشق عه یوانه ان،یکام

 ١٨٩ ....................................... منتک وسفی .. ێشرێلناکم ههلهقه یحڕۆ

 ١٩١ ................................................... ێشنرو ..!  شتەردەس یامەیپ

 ١٩٣ ................................................ ئوفەر منێه ..!  ۆتابل نیجوانتر

 ١٩٤ ............................... یورامــانــنــه وزاد هــه .... مانیشتینله تانهیخ

 ١٩٦ .................................... اریرمزۆعوسمان ه ..شت عوسمان ردهسه ۆب
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 ١٩٨ .............................................. ئوفڕە منێه ....!  ەرەو شتەردەس

 ٢٠٠ ............................................... ێشنرو .. ەوەتکردەر تینگەدێب ەک

 ٢٠٢ ........................ میبراهیئ ۆمەب .. ەالرەک یتاوەه رەب یرەبێس شتەردەس

 ٢٠٤ ........................................................ جاف یهدەم .. شتردهسه

 ٢٠٧ ............................. یورامەه نێندرەه ..  مرەن یعوسمان شتەردەس ۆب

 ٢٠٨ .......................... ئوفەر منێه ..!  ێنامر ەوێئ ەب شتەردەس نڵێب انێیپ

 ٢١٠ ..................................................... رتىەئامانج و ..  شتەردەس

 ٢١١ ................................................. داەیش دیخال ..!!! ……کێامەیپ

 ”شتەردەس“ ستمیوەشۆخ یرەهاوس ،بۆ… کانمڵێیەد ەردەد

 ٢١٢ ............................... نیمەالوست ئ  .. ”واڵس“ یکیەگاێج رەهەل ستاێئ 

 ٢١٦ ................................................. ناچار وایه .. ایگرەد مەکەمەڵەق

 ٢١٩ ........................................... زۆولەبنار ک ..عوسمان  شتەردەس ۆب

 ٢٢١ ...................... یدیزیەبا دیخال ..عوسمان  شتەردەس مەڵەق یدیهەش ۆب

 ٢٢٣ .............................. نێزانا حس ....!  اڕربەس رێولەکوژرا،ه شتەردەس

 ٢٢٥ .......................... بواریمصلح ر ..عوسماندا  شتەردەس یادی!... له هڤب
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 ٢٢٧ ................................................ یرزنجەب شادڵد .. مەخ ڵەینگاڕە

 ٢٣٠ ....................... یواندوزڕە نەڵێب .. رگەمەجوان یعوسمان شتەردەس ۆب

 ٢٣٢ ...................................... یمیرکه یلعه ..! ؟ێیکو له شتمانین یکیدا

 ٢٣٥ ..................... دیخورش میرەک منێه .. شتەردەس یرۆریت یژۆ، ر ٥\٥ ۆب

 ٢٣٧  ............................................ (ەڵشخە)م مانڵێس اڵبدوەع .. لالدجه

 ٢٣٨  .............................. خەونی خوێن ئازادیە .. بۆتان لەتیف عەبدولقادر

 ٢٤٢  .............................................. فوو لە چرا... شێخ ئازاد بەرزنجی

 

 ٢٠١٣ساڵیادی سەردەشت 

!! ێنێنه یدیئاشکرا، شاه ەیگەڵعوسماندا ب شتەردەس ییدادگا یۆیناریس یزێراوەپەل

 ٢٤٥ ............................................................... :حمودەم اڵبدوەع ..

 یەیسۆد ییدادگا مێناونان ەوەعوسمان: ئ شتەردەس نووسەژنامڕۆ یەیسۆد یرەزێپار

 یتەاڵسەد ەڵەیەیه وەئ یکردنەڕۆوپەنیپ مێنەناو د ەوەئ کوەڵعوسمان ب شتەردەس

 ٢٤٨ ...................................... :یهاوپشت .. شتڕدا یۆیناریس وەئ یکورد

 ٢٥٠ .. :ینێاڵرمان خفه ..عوسماندا!  شتەردەس سىەیكەترى پارتى ل كىڕیەجاەتڵگا

 ٢٥٣ ................. ر:عومه دیلوه .... تێمرنه ارهڕیب كه یرمهو تهو ئه زمیرنالۆژ
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الست  .. تێبەئ ”ارای رۆکتڤی“ یبکوژان ینوسەچار کە، و یبارزان ڵەیماەبن ینوسەچار

 ٢٥٧ ............................................................................ :نیمەئ

 یمەاڵو ،یئازاد یژۆشت عوسمان و رردهسه یادیو  اریئا ٥ یژڕۆ یاگرتنڕرزبه

 ٢٦١ ...................................... ران!ركوتگهسه به كوردستانه یخوازانیئازد

 ٢٦٤ .............................................. سبووکەیف یکانەنتێمۆک ەل کێشەب

 .. وهشهیئاسا یكێرفسهئه یزار شت عوسمان لهردهسه یفاندنڕ یكانهیكارورده

 ٢٧٠ ............................................................................ :ەنێئاو

 ٢٧٣ ................................ :ەریم دەحمەئ .. دایركردنۆریتەب كڵێاەیخ اینەت

 ٢٧٥ ............................. :يفىەك دەمحەئ ..سمان! عو شتەردەس ۆب كەيەنام

 کەیەقس ندەعوسمان چ شتەردەس یئازاد یمزڕە یرۆریت ڵەیسا ێس یادی ەل

 ٢٧٧ .................... جواد: ەالوژ  ..کوردستان  ەل یرەروەدادپ یمەستیسەیربارەد

 ٢٧٩ .. :یلەع اریختەب .. ؟ەوەداتەنگدەد ژووداێم ەل ەشیمەه شت،ەردەس یکوشتن ۆب

 ٢٨٥ .............. : یببانڕە نیدەسرەن .. ەیکەرێبو ەنووسێعوسمان و پ شتەردەس

 ٢٨٨ ........................... : فورەغ ەمەح ..عوسمان  شتەردەس یکانەشۆچوارگ

 ٢٩١ ..... :دایرکردنۆریت یادڵیسا نیمەهێس ەعوسمان ل شتەردەس ڵەیماەبن یامەیپ

 یرۆبۆتیۆ یشار ەعوسمان ل شتەردەس نووسەژنامڕۆ یرۆریت یژڕۆ ڵسا نیمەهێس

 ٢٩٤ ............................................ :یلۆگەرەق بدولەع ... ەویەکرا دیسو
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 ۆیزانك یندكارانێخو .. كههیوهتهنه یركردنۆریشت عوسمان تردهسه یركردنۆریت

 ٢٩٧ .......................................................................... :یمانێسل

 :میبراهیئارا ئ .. تێکرشت عوسمان دهردهسه ىنهیقــئاشکراکردنى بکوژى راسته داواى

 ................................................................................... ٢٩٩ 

 مادەکردنیئا  ندهدهێل تاڵسهده ۆب ۆڵهشتدا، دهردهسه یادی له كۆده ینوسانژنامهۆر

  ٣٠٢ ................................................................... : یسعود هادمه

 انەیکڕەکو یرۆریت یارانیرپرسبه یئاشکراکردن یعوسمان داوا شتەردەس ڵەیماەبن

 ٣٠٣ ...................................................... نگاو هاشم:ئا/ هه .. نەکەد

 ٣٠٥ ............................. :زیحو ـــایرەکــــەز ..کـــوژ.!  نجەگــــ کىێتەاڵسەد

 ٣٠٧ .......................................... : دەمەمح تاەع ..ون خه له ڕپ یکێبێکت

 ٣١٠ ................................ محسن: هزادەب ....* ەڕێپەدێت داەرێب شتەردەس

 ٣١٢ ...................... : دیشره دیخال ..كرا سحيش نهمهشت لهردهسه یكهدرهغه

 ٣١٤ ........................................... كر:بوبهئه ڵاڤد.هه .. ەماو شتەردەس

 ٣١٦ ......... :یرزنجبه وشتهڕ ....!  نیبو یئازاد یرێ،ف ەوەشتەردەس یتەزرەحەل

 ٣١٨ .. :ڵسوەر رشێد.ه ..! کاتەدەئاسود شتەردەس یحۆر اسا،ی ییرەروەس نهاەت

 ٣٢٠ ....................................... قانع: ایور وانیرەم .. ەندیو ئا شتەردەس
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 مالەک رۆدکت .. ەکراو رۆریت یکانەنینووس رەسەل شتەردە،س کانەگەڵب ێیپەب

 ٣٢١ ....................................................................... : یلەراودیم

 ٣٣٦ ............. :لىەراودیم دەحمەئ ..مردن(  – انیژ ..عوسمان )ئازادى شتەردەس

 ٣٣٨ .............. :یندفهئه میبراهیئ یئاشت ..! ەوەعوسمان شتەردەس ەل کەیەنام

 ٣٤٠ ................. :یلەع ەمەح دێئوم .. شتەردەس ەیوەكبونیداەل كە، و رگەم

 ٣٤٢ ........................... عوسمان: شدارەب ....  ۆیخ کەعوسمان و شتەردەس

 

 ٢٠١٤ شتەردەس یادڵیسا

 ٣٤٦ ....... :ندەمام منێه .. ەڕیپێعوسماندا ت شتەردەس یرۆریت رەسەب ڵسا چوار

 ەوەرۆز یکێنیوتڕگ ەب رێولەهەعوسمان ل شتەردەس یرکردنۆریت یادڵیسا نیمەچوار

 ٣٤٨ ........................................................................ :نجامدراەئ

 یرۆریت یژۆرڵسا نیمەچوار یمیراسەم ۆب یانیرمەگ ەکاو ەیوادەخان یامەیپ

 ٣٥٠ .............................................................. عوسمان: شتەردەس

 وهکاتهدهۆو ک تێنڵێجوده تاڵو یواوته یوانانژنامهڕۆکورد  یکێنووسژنامهۆر یکوشتن

 ٣٥٢ .................................................................. ناسح: وایه ..! 

 ٣٥٥ ................... :زیزەع ژۆر .. نیبگرەڵه شتەردەس ەیکەمەڵەق موومانەه با
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 ٣٥٨ .... عوسمان: شدارەب ....!  ەیەه ەیژێدر ەکەشەر ۆ..تابل ێستەناو ەنێخو مەئ

 ٣٦١ ............................... شوان عوسمان: .. …کداێخوازیئازاد یژۆرڵسا ەل

 ٣٦٣ .....:دیعەس ناۆگ .. ەئاراو ەتێنێد یتیەنایچ یرفراوانەب یکیەاریوش شتەردەس

 ٣٧٠ ................................ عبدوال: مەکرەئ .. ەمانەڵگ ەل دمەرەه شتەردەس

 شیکانەسوور ەتەخ مووەه وەئ یسوور دوا یکێتەخ ەعوسمان( بوو شتەردە)س دیهەش

 ٣٧٢ .................................................. شوان عوسمان: .. ەوەبوون ڵکا

 ٣٧٤ ................ عارف:  ستاره .. نڕیربراده یو ئازاد مهڵقه یدیهشه شتردهسه

 ٣٧٧ .................................................. عوسمان: کرەب .. رۆریو ت دادگا

 ٣٨٠ ................... عارف: دونەیرەف .. 4 یلق یكهژنهیشت و لردهسه یكهژنهیل

 ،یلەع کرەب ،ەمەح ەمام رانۆعوسمان، س شتەردە: سکانەکوژراو ەنووسێپ

 ٣٨٢ ............................................................... عبدالخالق معروف:

 ٣٨٤ ......... :المشكهۆخ یهیهنه ..عوسمان  شتەردەس یونەخ ەیوێهاوش کێونەخ

 ٣٨٩ ........................................... :اڵبدوعه اریوش ..عوسمان  شتردهسه

 

 ٢٠١٥ شتەردەس یادڵیسا

 ٣٩٢ ..................... :یتاڵهاو .. النهیعاد کىهیشت؛ دادگاردهسه زانىێخ ونىخه
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و  ۆڕگنه كانمانهییشت عوسمان, داواكارردهسه یركردنۆریت یادڵیسا نیمنجهێپ له

 ٣٩٧ ................... كانهییئازاد له یرگربه ۆزار ب یكخراوڕێ ... تێبوام دهردهبه

 ٣٩٩ .. :نڤیل .. ەویەکرا یكهرفاندنه ینێشوشت عوسمان لهردهسه یركردنۆریت یادی

 عوسمان: شتەردەس یرۆریت یژۆرڵسا نیمەنجێپ ەل ۆڵنادەئ یئاژانس یتۆڕراپ یقەد

 ................................................................................... ٤٠١ 

رفاندن  ۆنا ب ەڵێعوسماندا د شتەردەس یرۆریو ت رفاندنەل ڵسا ٥ یدواەب نەندەل ەل

 ٤٠٤ ............................................................ :کوردستانەل رۆریو ت

 نووسەژنامڕۆ یرکردنۆریو ت فاندنڕ رەسەب بوونەڕپێت ڵسا 5ەینۆب ە: بدێسو

 ٤٠٦ ................ :یموکراتید یرەبێس کەن ت،ێوەد مانیعوسمان ئازاد شتەردەس

 ..! دانیاردانڕیب یندەناو ەئازاد ل ینگەد یبکوژان ەک ییەن یتیەشروعەم ەتەاڵسەد وەئ

 ٤١٠ .................................................................... عوسمان: کرەب

 منێئا: ه ..وه كاتهده یتێكهیشت عوسمان لهردهسه یهۆڵت یانیرمگه كاوهبه یپارت

 ٤١٣ ........................................................................... ند:مامه

 ٤١٦ ......................... :دیعسه وایه ..شت عوسمان ردهسهبگات به هینامه مئه

 ٤١٩ .............................. :رانۆگ زەبەن ....!  مەاڵب نەیكەردەفەس موومانەه

 ٤٢١ ............ :ینیهه رزادێش ..م كهده هیو قسهشت عوسمان من ئهردهسه یادیله

 ٤٢٣ ................................ : گۆران ۆئاس .. ؟وهنهیشت بکهردهسه یادی نۆچ
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رمان فه ..كانم هاوپيشه ۆب كيامێپه …شت عوسمانردههيدكردنى سهيادى شه له

 ٤٢٥ ............................................................................. سادق:

 ەالوژ ..! یکێڵەخ یمەستیس ۆڕیو مله یرستەناموسپ یعوسمان قوربان شتەردەس

 ٤٢٧ ............................................................................. جواد:

 ٤٣٠ ..................... :اڵبدوەع حمودەم ..کرا؟  دیهەش یچۆبوو، ب ێک شتەردەس

 ٤٣٢ ................................ :یحمانڕەعوسمان  ..! مرەن یشتەردەس یادی ۆب

 ٤٣٤ ........................... :ڵسوڕە بیتال .. یەن نرخترەب یئازاد ەل كێشت چیه

 ٤٣٦ .......... :نەسەح یحاج ریتاه ..! دایئازاد یکردن رۆریت ڵەیسا نجێپ یادی ەل

 

 : ەریم دەحمەئ .. هیكایرمهئه شت عوسمان( لهرده)سه یركردنۆریت یادڵیسا له كۆرسه

 ................................................................................... ٤٣٩ 

 ٤٤١ ...................................... عارف: ەستار .. یسپ حۆر ی شتەردەس ۆب

 ٤٤٣ .............................. : ئووفڕە زیزەع .. شتەردەس کەو رستۆریت منى

 ٤٤٤ ....... :یمانۆچ ڕێهاو .. نەیکەتارومار د کانتانەشکۆکوژن؛کەم کانەشتەردەس

 ٤٤٦ ... محمد: رانەکام ..! …یاسیس یكهیمهك گهوه ك،نهڕك باوهوه یخوازیئازاد

 ٤٤٨ . :شدارعوسمانەب ....!  ەمێئ ڵپا ەبدات ۆیخ تێبەد بات،ەیبا ن تێویەب ەیوەئ
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 ٤٥٠ .................... :یلەراودیم حڵسا ..!؟  ستیرۆریت انیئاشق بوو  شتەردەس

 ٤٥٤ ................................. :ركانەئ انیزر ..تر ..  یکێ( شتەردە) سیامەیپ

 رمان محمود:فه ..سوار  ناسههه كىهیند ووشهشت عوسماندا، چهردهسه ادىی له

 ................................................................................... ٤٥٦ 

 :میركه منێه .. ك نموونهوه” شتردهسه”شةهيد ك،ۆرسه له جوانتره كێستیرۆریت

 ................................................................................... ٤٥٧ 

 ٤٦٠ ............................................ :ڵاڵبدوەع ازین ..و داعش  شتەردەس

 :یمانۆکمال چ .. نەبک ییئازاد یباس ەرمەش نەناک شتەردەس ەل کێادی ەیوانەئ

 ................................................................................... ٤٦٢ 

 ٤٦٤ .. :یلەع ڵماەش .. ەوەخاتەد کمانینز ،ەوەدوور ناخات شتمانەردەس ەل نەمەز

 ٤٦٥ ....................... :نیمەالست ئ .. ەوەرباتیب مان”شتەردەس“ ت،ێناب کـــات

 ٤٦٨ ..... باهر: فاەمست .. ەیەخوازان کراو یئازاد یالەعوسمان ل شتەردەس یسەیک

 ٤٧٠ ................ ج:رهفه حیفات فیتله ..وتن  ۆمابوو ب یکهید یرانۆگ شتردهسه

 ٤٧٢ ................................................ :نمیئه الست .. … رێکاتژم” ٤٨“

 ٤٧٥ ................................... :ێشنرو ..! نیبنوس شتەردەس ۆب ەمێئ تێناب
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 ٢٠١٦ساڵیادی سەردەشت 

 کرەب ..! نیناب شۆخ رکراومانۆریت یزانیئاز ینێخو ەکوردستان ل یکەڵخ وەمێئ

 ٤٧٨ .......................................................................... عوسمان:

 ٤٨٧ ........ :ەنێئاو .. وهتهماوه ییكراوهشت عوسمان بهردهسه یركردنۆریت یسیكه

 ٤٨٩ .عوسمان : شتەردەس یرۆریت یژۆرڵسا نیمەشەش یمیراسە، م ەنێوە:برێولەه

 سيد اكرم: ..شت عوسمان  ردهئازاد سه رياگهژنامهۆتا رشهاده ،ێريسهقه ۆب ژبادينان

 ................................................................................... ٤٩٤ 

 رزەعوسمان ب شتەردەس نووسەژنامۆر یرۆریت یژۆرڵسا نیمەشە:شایئوسترال

 ٤٩٨ ............................................................................ :رایراگ

عوسماندا  شتەردەس یرکردنۆریت یژڵڕۆسا نیمەهەشەش ەل فاەجبار مست یوباس ەقس

 ٥٠٠ .................................................................... :… یدنیس ەل

 ٥٠٣ ......................................... : دیعبدالواح ەسرو  ..عثمان !  سردشت

 شتەردەس یرۆریت یژۆرڵسا نیمەشەش ەل یتیەزاەنار ەیوەگردبوون..مۆڵکهۆست

 ٥٠٦ .......................................................................... عوسمان:

 ٥٠٨ .................................. :نجامدراەئ یئازاد یژۆر یلێپان د،ێ:سوەنێوەب
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 یسەیك ەل یبارزان یكانییەچاكساز تێكرەداوا د ەیکەرفاندن ینێشو ە: لرێولەه

 ٥١١ ........................... :كەڵخ یتیسا .. بكاتێستپەد ەوەعوسمان شتەردەس

 ٥١٤ ........... شوان سديق : .. ۆدوو سيناري رەسەب وتنەركەس شت،ەردەس يسىەك

 ٥١٧ ..................... :زیزەع ژۆر ..کرد  رۆریعوسمانتان ت شتەردەس ەوێئ ەڵێب

 ٥٢١ ....... :دیعەس ناۆگ ..؟   نیووت ێپ یبوو چ اندایژ ەتا ل” عوسمان شتەردەس“

 .. ”تێب ماكهیدیتراژ انهیژ یستهیشاكه  خشنببهێپ امیدیتراژ یكێم مردنكهده دوعا“

 ٥٢٦ ..................................................................... :ڵەیماەک ادیا

 ٥٢٨ ............................... :ئوفڕە منێه ..!  یئازادەب شتەیگ ستتەد ۆرەس

 ٥٢٩ ........ : چووەوەڕێب نەندەلەعوسمان ل شتەردەس یرۆرێت یادڵیسا نیمەشەش

 ٥٣٣ ................................... بووک  ەخوول اسنای .. انیگ شتەردەس واڵس

 ٥٣٥ .......................................... ناکام: ۆسمک .. کانەاوکوژیپ یتێرترۆپ

 ٥٣٩ ... نتك:ران مهد.كامه ..شت عوسمان ردهتيروركردنى سه ىهڵش ساشه ادىی ۆب

ردار: سه ۆزانك ،نهێئاو .. وهتهماوه ییكراوهشت عوسمان بهردهسه یركردنۆریت یسیكه

 ................................................................................... ٥٤١ 

 ەل ڕەعوسمان،کوردستان پ شتەردەس نوسەژنامڕۆ یرۆریت ڵەیسا شەش یادی ەل

 ٥٤٣ ........................................... جواد: ەالوژ ..  رۆریتاوان و ت یسەیک
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ردار:سه ۆزانك ،نهێئاو .. وهزنهۆبد ۆم بكهرگهجه یشت عوسمان: بكوژردهسه یكیدا

 ................................................................................... ٥٤٥ 

 

 ٢٠١٧ساڵیادی سەردەشت 

 ،ەویەداەڵه ڵەییماەو بن یایماف یتەاڵسەد یکانەشڕە ەرەالپ ەل کێشەب شتەردەس

 ٥٤٩ ........................................... عوسمان: کرەب ..!  انکردیرۆریت وانەئ

 .. نیناب مانەکەسەیک یردارەستبە: دایدیکوردم ۆعوسمان ب شتەردەس ەیوادەخان

 ٥٥٢ ........................................................................ :ایدیکوردم

 ٥٥٥ .............................. عوسمان: شتەردەس ۆب ریساب قیفەر یکەیەنراوۆه

 ٥٥٦ ........... :فورەغ ەمەح ..عوسمان  شتەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح ۆب

 ٥٥٨ .......:زاەج ەمەح ندانەخ ....!  بووەن کێتاک یرۆریشت،تەردەس یرکردنۆریت

 ٥٥٩ .............................. :حمودەم ەبیجەن ..مردن ..!  ۆب کەن انیژ ۆب یبژ

 ٥٦٠ .................................. : یردشوان گه ..شت عوسمان ردهسه یروح ۆب

 ٥٦٢ .... :یلەع الەم تیەدایه ..عوسماندا  شتەردەس یرۆریت ڵەیسا وتەح یادەیل

 ٥٦٤ ................... :ندەمام منێه ..!  ەوەتێد ەوارێوئ یدارڵدۆب ەچوو شتەردەس
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 ۆزار ب یکخراوێر .. نیوامەردەو ب ێنو کىێڕێد رەس ەنیدانا و چوو مانەکڵەخا ەمێئ

 ٥٦٦ .......................................................... :کانییەئازاد ەل یرگرەب

 ٥٦٨ ................................ : دەمەموح هادیج ..عوسمان  شتەردەس یرۆریت

دا ..شتەردەس یرزەب یاڵبا ەب نێخو شتاشێو ه ەوەتۆبەوشک ن ەنێخو وەئ زیرگەه

 ٥٧١ ............................... :نەسەح رزادێش .. ەکردووەن ەیو چک تۆڕیچەداد

 ٥٧٣ ................................ :دەمەمح ادەیئ .. داینگەدێبەل کێنگەد شتەردەس

 ٥٧٤ .............. : جەرەف حیفات فیتەل .. ونسی دەمەمح ۆب ەوەشتەردەس ەرلۆریت

 : یرەپ سحاقیئ رانەکام .. دراونۆڕگەن رۆز کانەشت ۆت پاشلە … ۆت ۆب کەیەنام

 ................................................................................... ٥٧٦ 

 ٥٧٩ ............................ :نەسەشوان ح ..! تۆڕێگەد کانەادی ەل ،ڵسا اینەت

 ٥٨٢ ......................................... :ئوفەر دەمەمح .. شتەردەس ەبمانبوور

 ٥٨٤ ............................. :میرەشوان ک .. ەفتەه یمانۆر ەل کێگرافەرەپ ندەچ

 ٥٨٧ .. عوسمان: شتەردەس یئازاد یدیهەش ەل زگرتنێر یژۆرڵسا نیمەتە:حنەندەل

 ٥٨٩ ............ :دیعەس ناۆگ ..عوسماندا!  شتەردەس یکانەامەیپ ەل” باوک“ یباس

 ایوور وانیرەم .. یتێاریرپرسەب کەو رک،ەئ کەو ن،ەڵێب کەعوسمان و شتەردەس

 ٥٩١ .............................................................................. قانع:
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 ٥٩٤ ................. : ەوەکاتەعوسمان د شتەردەس یادی نهاەتەب کێ:کوردایمانەڵئ

 ٥٩٥ .......................... : تاحەف بوارڕێ رۆدکت ..عوسماندا  شتەردەس یادی ەل

 ٥٩٦ ..................................... :میابراه لیاسماع .. شتەردەس ۆب کەیەنام

 ٥٩٨ ............ عوسمان: شتەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح یمیاسەڕ:مرێولەه

 ەییکراوەو ب ەئازاد یکێوانەژنامۆو ر خوازیئازاد مووەه یه شتەردەس یسەیک

 ٦٠١ ................................................... :دەمەس گوردەڵه .. ەوەتێنێمەد

 ٦٠٣ ...................................................... عوسمان: کارەیپ .. ەنراوۆه

 یشار ەل یئازاد یژڕۆعوسمان و  شتەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح یمیاسەڕم

 ٦٠٥ ........................................................................ :یرۆبۆتیۆ

 ٦٠٧ .................. :فاەبنار مست .. ەوەنەیبک شتەردەس یادی ڵسا ییژاێدر ەب با

 ٦٠٩ ............................ :نیالدەع واڕب .. بووەن یبارزان ەیکەکچ یعاشق وەئ

 ٦١٦ ............................ :وەسرەخ ۆزمناک ..عوسمان  شتەردەس ی”ئا“و  ”نا

 ٦١٨ .......................................... عوسمان: شتەردەس یرەکەیپ ەیربارەد

 یکار یئازاد یمبولیس ەتۆب شتەردەس یدکردنیهەش یو مانا شتەردەس ۆڕیگ 

 ٦١٩ .................................................... :اڵبدوەع ازین .. یوانەژنامڕۆ

 ٦٢٢ ..................... *:ینتکەم ریموش رەنگەس .. کانەونەخ یکوشتن یتەکەملەم
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 ٦٢٤ ................................. :دەمەمح انیڤرێب .. بنەد ترەورەگ ێژڕۆ مووەه

 ٦٢٦ ........ :کاتەعوسمان د شتەردەس یادی یشدارەب کۆیەتابلەب شێروەد رەعوم

 ٦٢٧ ...............:یلەع ناۆگ ..! یەن ۆیخ یکانڕۆڵە یرگەم ەب یباک ەتەاڵسەد مەئ

 ٦٢٩ ...... :نیدەزیع مانەیپ .. تەاڵسەد یكانیەپا یسپاندنەچ یتەمانەز كەو رۆریت

 ٦٣١ ..................................... عوسمان: ەسرو .. مەڵەو ق ەستەج ی ماەس

 ٦٣٣ ............................................... الو:مهحه ۆیئاس ..شت! ردهسه ۆب

 یرۆریت یژۆر ڵسا نیمەوتەحەعوسمان ل شتەردەس یکخراوێر یاندراوەیاگڕ

 ٦٣٦ .............................................................. عوسمان: شتەردەس

 ٦٤٠ ...... :یجود نەسەح .. هییئازاد یشۆڕش یكوانوو ر،ێولهه یكهنازداره نجهگه

 ٦٤٢ ................................. :اڵبدوەع یئاشت .. رێولەه ەیکەرێبو ەنجەگ ۆب

 ٦٤٤ ............ :اڵبدوەع اریشۆه ..عوسمان  شتەردە، س یرکردنۆریت یادڵیسا ۆب

 ییەئازاد یپرس ەیعوسمان سومبول و ناسنام شتەردەس ت،ێد تیەرۆکتاتید ییتاۆک تا

 ٦٤٦ ........................................................ کوردستاندا: یگاەڵمۆک ەل

 ٦٥٠ .......... حسن: ەکاو ..عوسمان  شتەردەس مەڵەق هيدىەش ادىڵیسا ىەنۆب به

 ەعوسمان ل شتەردەس یعوسمان، برا کرەب ەڵگەل ەوەشێپۆب ەیوکراواڵب ەیمانید

 ٦٥٢ ........................................ :شتداەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح
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 ٦٥٩ .............................. :حمودەم اڵبدوەع ..... ییەئازاد یسومبل شتەردەس

 :نتکەان م رەد.کام .. ەوەکاتەد ترڕچ تەاڵسەدەل رەماوەج انىڕداب شتەردەس نىێخو

 ................................................................................... ٦٦٣ 

 میبراهیناشاد و ئ رمانەف ..عوسماندا  شتەردەس دیهەش یادڵیسا نیمەوتەح ەل کێازڕ

 ٦٦٦ ........................................................................... :باسەع

 ٦٦٩ ................................................. ناشاد: رمانەف ..من  یشتەردەس

  ..! نەیبکێستپەد ێنو یکڵێتایکاپ ەب ەتاز ێڕیو د نێیدان ەستڕ ییتاۆک ڵیخا با

 ٦٧٠ ...................................................................... :وادەج ەالوژ

 ٦٧٤ ... : ریباه ریزاه .. تێکرەدەادیپ ڵەسا فتاەح ەیکیو نز ەزبیح یکولتور رۆریت

 به کستداێدان تسه وێنله ،یندهۆڵه یزمان شت عوسمان، بهردهسه ۆب کێکستێت

 ٦٧٧ ............................. :ینور ۆئاک ... ردراێبژڵهه کاننهیباشتر له کێکهی

 ٦٧٨ ... : مبارەخ دیخال یهدەم .. منەڵەق یختکردوانەانبیگ کانەعوسمان شتەردەس

 ٦٨١ ......................................... :شۆخڵد ەساالر عبدلل .. مەلەق یرۆریت

 ٦٨٣ .......... :ریشارا تاه ..ەوەکێپ تەاڵسەو د ایدیم ییعوسمان: قوربان شتەردەس

 ٦٩٢ ..................................... :رزایم میکەح .. یكانڕێو هاو شتەردەس ۆب
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 مەکرەئ .. ێنو یپچه یبازڕێ له خنههڕ، ”شتردهسه”  یرۆریت ڵیوت ساحه یادی له

 ٦٩٤ ............................................................................:دیعەس

 یندامە( ئیندانی)فوئاد زنیەالە( لەکەنەکوردستان)ک ەییوەتەن ەینگرۆک یامەیپ

 ٦٩٧ ............................................................. :ەویەندراێخو ەکەنەک

 ارید .. …نیبوو وانتیم ست،یوەشۆخ ىۆئاراماگاى ت نییدوا ەل ۆمرە(، ئۆرە)س

 ٦٩٩ ................................................................... :فیرەش زیزەع

 شتەردەس یركردنۆرێت ەڕیگەو ڵسا نیمەوتەح ەل ”یانیرمەگەكاو“ ەیوادەخان یوتار

 ٧٠٠ ..................................................................... عوسمان ( دا:

 ڵید ەول مانداڵد ەل ەندوویز ەشیمەعوسمان ه شتەردەس ستیوەشۆخ زویئاز یادی

 ٧٠٢ ............. : دەحمەئ دەیەمو ..خوازدا.  یکسانیەو خوازیئازاد یکینسانیئ رەه

 ٧٠٣ ............................. :میرەشوان ک .. ەفتەه یمانۆر ەل کێگرافەرەپ ندەچ

 ٧٠٦ ....................................................... :یلەع یندەب یکەیەنراوۆه

 ٧٠٧ . ئاراس وهاب: ..بوو!  یئازاد یمکەچ یرۆرێعوسمان ت شتەردەس یرکردنۆرێت

 ٧٠٩ ............................ :اللەئارام ج ..عوسمان  شتەردەس یرۆریت یادی ۆب

 ٧١١ ................... :زیزەع ژڕۆ .. ەموومانەه یسەیعوسمان ک شتەردەس یسەیک

 شتەردەس یرۆریت یادڵیشس نیمەوتەح ە( لەڵشخە)ممانڵێس اڵبدوەع یامەیپ

 ٧١٤ .......................................................................... عوسمان:
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 :حمودەم یلەع ..عوسمان  شتەردەس نوسەژنامڕۆ یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح ەل

 ................................................................................... ٧١٦ 

 :یلەع رانۆگ ..عوسماندا!  شتەردەس نووسەژنامڕۆ یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح ەل

 ................................................................................... ٧١٧ 

 :یرەپ سحاقیئ رانەکام ... دراونۆڕگەن رۆز کانەشت ۆت پاشلە … ۆت ۆب کەیەنام

 ................................................................................... ٧٢٠ 

 ٧٢٣ ..... :میبراهیئ ەگڤتا ..! رێبو یشتەردەس یستانیرۆریت ۆب یشڕەوڕو  ییسواڕی

 ٧٢٤ ..... :نیمال موحسجه ..كان ونن! شتهردهسه ،ێنرێشكنه یپارت یكهلهیباست تا

 ٧٢٦ ................................ :دەمەمح ادەیئ .. داینگەدێبەل کێنگەد شتەردەس

 ٧٢٧ .............. : جەرەف حیفات فیتەل .. ونسی دەمەمح ۆب ەوەشتەردەس ەرلۆریت

 قەناح ەب ەیحانڕۆ وەئ ۆب واڵعوسمان دا س شتەردەس یرکردنۆریت یادڵیسا ەل

 ٧٣٠ ...................................................... :دیمەح وڕەشێپ ..ئاواکران 

 ەمەتوانا ح ..! ینووسەژنامڕۆ یو کار رورایب یئازاد یمبولیعوسمان، س شتەردەس

 ٧٣١ ............................................................................. :ینور

 یرۆو ز مڵزو رەرامبەبەل یکسانیەو  ییئازاد ۆب کێسومبول کەعوسمان، و شتەردەس

 ٧٣٣ ............................................... :سایع ریتاه ..! دایکورد یتەاڵسەد
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 ٧٣٦ ....... :دەمەمح ۆنیژ ..! نیکهئه و تاوانهئه یراننجامدهران و ئهبکه له تفرهنه

 ٧٣٧ .................... :ندەمام منێه ..! ەوەتێد ەوارێوئ یدارڵدۆب ەچوو شتەردەس

 ٧٣٩ .. :یلەع نیئازاد ..! تێبترس مەڵەق نوینووس ەل واەک کێتەاڵسەد ۆب یشڕە ووڕ

 ٧٤٠ ........... :فورەغ ەمەح ..عوسمان  شتەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح ۆب

 عوسمان: شتەردەس یرۆریت یادڵیسا نیمەوتەح ەمارف ل یحاج یعوسمان یامەیپ

 ................................................................................... ٧٤٢ 

 ٧٤٣ ....................................... :اڵبدوەع حمودەم ..ەوەتەڕێگەد شتەردەس

 ٧٤٩ ... :نیمەئ رێدل .. وامنەردەب شتەردەس یکانەناکات رست ستیوێپ کێخال چیه

 ٧٥١ .............................. : ردیگه شوان .. …شت عوسمان ردهسه یروح ۆب

 ٧٥٣ .............. :قیشوان سد ..دا.  شتەردەس ركردنىۆتير ژىۆر ىەوەيادكردن ەل

 ٧٥٥ ... : نەسەح یحاج ریتاه .. ڵسا وتەح شێعوسمان پ شتەردەس یکردن رۆریت

 ٧٥٧ .................................. :نەسەح ەعوسماندا .. کاو شتەردەس یادی ەل

 شتەردەس نوسەژنامڕۆ یرۆریت ڵەیسا وتەح یادەیل یروانێش روانێش یامەیپ

 ٧٥٨ .......................................................................... عوسمان:

:دەحمەكاروان ئ ..عوسماندا  شتەردەس نووسەژنامۆر یكردنۆرێت یژۆر ڵسا ەل

 ................................................................................... ٧٥٩ 
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هاشم: نگاوەه .. كانەونەزێق ەكار ەل ەكێكیەعوسمان  شتەردەس نوسەژنامڕۆ یكوشت

 ................................................................................... ٧٦٠ 

 

 شتەردەس ۆڕیگ یلێک یشکاندن

 ٧٦٢ .. :یمانۆچ دێئوم .. ەنراوێشک نووسەژنامڕۆ یعوسمان شتەردەس ۆڕیگ یلێک 

 ٧٦٦ ...... مال:جه وانیپشت ..وزین ستگهێو .. ندراوهێوێشت عوسمان شردهسه ۆڕیگ

  ٧٦٨ .................... تێنرێشکەعوسمان د شتەردەس مەڵەق یدیهەش یزارەم یلێک

:ەنێئاو .. تێندرێشكەعوسمان د ستەردەس دیهەش ینوسەژنامۆر ەیكۆڕەگ رەس یلێك

 ................................................................................... ٧٧٠ 

 ٧٧٢ ......... :سێشارپر .. تێنرێشکەعوسمان د شتەردەس ەیکۆڕەگ یلێ.. کرێولەه

 ٧٧٤ .................. كات:عوسمان ده شتەردەس ەیزارگەم یشكاندن یدانهیئ ۆتریم

 ٧٧٦ ..................... (:ەی)سب  .. تێنرێشكەشت عوسمان دردهسه ەیکۆڕەگ یلێك

 شتەردەس ەیکۆڕەگ ەل ەشکاندوو انەیکەلێک ەیوانەعوسمان: ئ شتەردەس یکیدا

 ٧٧٧ .......................................................................... :ترسنەد

 ٧٧٩ ........ :ەوەکاتەد واڵشت عوسمان بردهسه ۆڕیگ یلێك یشكاندن یکارەورد نڤیل

 ٧٨١ ... :یمانۆچ دێئوم .. ەنراوێشک نووسەژنامڕۆ یعوسمان شتەردەس ۆڕیگ یلێک
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 .. تێچده وهڕێشت عوسمان بهردهسه ۆڕیگ یواندنێش یدژ ییزاهڕنا یكهیوهگردبوونه

 ٧٨٣ .................................................. مال:جه وانیپشت ..وزین ستگهێو

 :ەنێئاو ..شت عوسمان ردهسه ۆییکڵگ یشکاندن رەرامبەب یزايڕەنا ەیوەگردبون 

 ................................................................................... ٧٨٦ 

 ٧٩٠ ..... :دەمەس زەبەن .. اکاندایدیئا ناوێپەل کێعوسمان، مردن شتەردەس یرگەم

 ٧٩٥ .................................................. :ناسڕێ ..!  شتەردەس ییتارما

 ٧٩٦ ............... قانع: ایوور وانیرەم .. ترسنەد شتەکۆڕەگ ەل زیئاز یشتەردەس

بوون ئاشکرا  ەوەیەوەکرد مەئ پشتەل ەیوانەو ئ شتەردەس یبکوژان نەیەکەد داوا

 ٧٩٨ ...................................... عوسمان: شدارەب .. نێبکر ییو دادگا نێبکر

 ٨٠١ ..................................................... :اللەش رزانەب ....!  نێبتشک

 ٨٠٣ :نیمەس ەعبدلل خانۆش ....!  ییریژ ەل ەکێری،پ نەمەت یزێه ەل ەکێنجەگ وەئ

 ٨٠٤ . :اڵبدوەع ازین .. یدەتیەنا شتەردەس یبکوژان ەب ۆخەربەس یتڵەوەد یئامانج

 ٨٠٦ ............................. عوسمان: کرەب ..! ەوامەردەب شتەردەس ەیکەامەیپ

 ٨٠٩ ........................................... :میرەسامان ک ..!  شتەردەس یتەعلەن

 ٨١٤ ................ :یرەپ سحاقیئ رانەکام ... !؟  ەبد یکێت ،ەنێروخی، ب ەنێشکیب
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 وێنەکان

 ەل زگرتنێر یکانەمیراسەو م کانەشاندانیپۆو خ یتیەزاەنار ەینێو ەل کێشەب

 یکانەچکۆشار و شار ەعوسمان حسن ( ل شتەردە) س رکراوۆریت ینوسەژنامۆر

 ٨١٣ ....................................................... تاڵو ەیوەرەکوردستان و د

 

 ٨٣٨ ....................... ستافی کاری کتێبی سەردەشت عوسمان )) بەرگی دووەم((
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