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F
پێش پێشەکی:

و  سیاسی  کەسێکی  و  نەبێت  گرنگیت  جێگەی  هیچیش  سیاسەت  گەرچی 

حیزبیش نەبیت بەاڵم سیاسەت کاریگەری ڕاستەوخۆی لە ژیانی تۆدا هەیە.

گۆڕانکاری و بڕیارە سیاسیەکان پەیوەستی قوڵ و بەرفراوانی لە ژیانی هاواڵتیاندا 

تێدایە،  کۆمەڵگەی  چینەکانی  گشت  ناڕەزایەتیەکان  لە  زۆر  نابینی  هەیە، 

و  پەرلەمان  نازانێت  تێیدایە  یە،  چی  ناوی  واڵتەکە  سەرۆکی  نازانێت  تێیدایە 

لە  سەردەرناکات  سیاسەت  لە  هیچ  تێیدایە  هەیە،  مانایەکی  چ  حکومەت 

پێشی پێشەوەی ناڕەزایەتیەکاندا دەبیرنێت و الفیتەیەکیشی بە دەستەوەیە، 

ژیانیدا  لەسەر  نەرێنی  کاریگەری  سیاسی  بڕیارێکی  چین؟  ئەوانە  هۆکاری 

دروستکردووە، بەالیەوە گرنگ نی یە کێ سەرۆکەو کێ بەرپرسە، بەاڵم دەبینێ 

موچەکەی نادرێتی و منداڵەکانی چاویان لە دەستی ئەمەوەیە، ئەمیش بەبێ 

ئومێدی دەگەڕێتەوە ماڵەوە بە دەستی خاڵی! تێدەگات کە چی بەسەرهاتووە!

بەرکەوتووەو  زۆری  دابەشکراوەو کێ  یە کورسیەکان چۆن  نی  بەالیەوە گرنگ 

پارەیەك  بە ڕەنجە شانی خۆی  ئەم  بەاڵم دەبینێ  پڕکراوەتەوە  بە چ کەسانێك 
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بە هەزار گولە مەرگی دەردەهێنێت دەبێت بەشێکی زۆری ئەم داهاتە بچێتە 

گیرفانی ئەوانەی کە لە ژیانیاندا نازانن کارکردن چۆنە.

لە ژیانیدا هیچ بەشداری کاری سیاسی نەکردووە، بەاڵم دەگیرێت و بە تۆمەت 

یان بە هەڵە، سااڵنێکی توالنی لە زینداندا بەڕێ دەکات لە دوایدا یان بە داوای 

لێبوردنێك یان هەندێك جار بە سیناریۆیەك دەیکوژن و لەناوی دەبەن، بەهۆی 

لە  جەهەنم  بە  دەبێت  ژیانیان  سەراپای  خانەوادە  کۆمەڵێك  کارەساتەوە  ئەم 

کاتێکدا نازانن ئەلف و بێی سیاسەت چی یە.

باجێکی  بەاڵم  دەزانێت  مافی خۆی  بە  و  هاواڵتیەك  وەك  دەکات  یان سیاسە 

هاواڵتیەکی  وەك  هەڵەوەو  سیاسەتی  بەهۆی  هەر  دەدات  بوارە  ئەو  گەورەیی 

سیاسی مافێکی زۆری دەخورێت.

لە دائیرەیەکدا فەرمانبەرەو هەموو ڕۆژێك بە ڕێك و پێکی کاری خۆی ئەنجام 

مانگ  سەری  بەاڵم  دێت  مانگ  سەری  تا  دەژمێرێت  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  و  دەدات 

مافەکەی پێ نادرێت، ساڵ بە ساڵ بە ناڕەحەتی تێپەڕ دەکات و نزیك دەبێتەوە 

خزمەتی  تری  ساڵی   ٥ سیاسی  بڕیارێکی  بە  بەاڵم  بکرێت  خانەنشین  لەوەی 

تەواو  ئیرت شەکەتی  و  دەکات  بەڕێ  بێت  دواتر هەرچۆنێك  دەکرێت!  زیاد  بۆ 

تا خانەنشین دەبێت  لەگەڵدایە  نەخۆشیشی  تینی پێ هەڵچنیوەو کۆمەڵێك 

بەشی  دەکرێتەوە  کەم  ئەوەندە  موچەکەی  سیاسی  تری  بڕیارێکی  بە  کەچی 

تەنها دەرمانەکانیشی ناکات، چ جای بژێوی خۆی و ماڵ و منداڵی! بەو تەمەن 

و نەخۆشیانەشەوە.

کابرا هیچ هەتا بۆچونێكیش لە بواری سیاسەتەوە نادات بەاڵم بەهۆی کێشەی 

سیاسیەوە ماڵەکەی کەوتووەتە زۆنێکەوە کە بیەوێت سەر لە خزمێکیشی بدات 

لە زۆنەکەی تردا لە بازگە جێگەی گومانی گەورەیەو بە هەزارحاڵ تا تێپەڕێت 

و زۆرجار بگەڕێندرێتەوەو هەتا هەندێك جار زیندانیش بکرێت و لێکۆڵینەوەی 
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لەسەر بکرێت.

کەچی  ئارەزوویەك  حەزو  وەك  بکات  درێژ  ڕیشی  خۆشە  پێی  هەر  کابرا 

سەدان شەقی خواردووە! نا ئەمە حەمتەن مەرامێکی لە پشتدایە هەر بەهۆی 

سیاسەتەوە.

ئەمیش  و  بیروباوەڕەکەی  لە  بەشێکە  سەرپۆش  و  ڕیش   وایە  باوەڕی  کابرا 

هەڵگری ئەو باوەڕەیەو تەنها لە نێوانی خۆی و خوای گەورەدایە کەچی تێکەڵ 

و  دامەزاردن  وەك  دەکرێت،  بەش  بێ  ماف  زۆر  لە  و  دەکرێت  سیاسەت  بە 

خوێندن و زۆر شتی تر.

بەهۆی  کەچی  بکات  نوێژەکانی  مزگەوت  لە  خۆشە  پێی  ئەوەندە  هەر  کابرا 

سیاسەتەوە تۆمەتبار دەکرێت و لەناو کۆمەڵگەدا سوك دەکرێت بە تاوانێك هەر 

خەبەریشی لێی نی یە.

پێی خۆشە جلێك بپۆشێت کە ئارەزووی لێی هەیە دەبینی جێگەی سەرنجەو 

ڕێگری لێ دەکرێت و زۆرجار شەقی گەرمیشی لەسەرخوراوە.

هەموو ئەوانەی سەرەوەو وە زۆر منونە گەلی تر کە تۆی خوێنەر لەگەڵ وروژاندنی 

ئەم باسەدا بێگومان زۆر شتی تر بە خەیاڵتدا دێت، کە زۆرجار بە نووسین نە 

تەواو دەبێت و وە نە ئەتوارنێت هەمووی ئاماژە پێ بکرێت.

دەگەین بە چ لەم وروژاندنەدا؟ ئەوەیە کە سیاسەت کاریگەری گەورەو گرنگ و 

قوڵی لە ژیانی گشت تاکێکدا هەیە ئیرت جیاوازی نی یە لەوەی کە تۆ کەسێکی 

سیاسی بیت یان سیاسەتت پێ هەرچۆن بێت.

ئەم کایە گرنگە چوون پەیوەندی و پەیوەستی تەواو و فراوانی لە ژیانی تاك و 

کۆمەڵگەکاندا هەیە ئیسالمیش هاتووە وەك کۆتا پەیامی ئیالهی بۆ ڕێکخستنی، 

یان بە شێوەیەکی تر بۆ دامەزراندنی پایە هەرە گرنگەکانی ئەم کایە گەورەیە.

ئەوانەشی کە وەك فکرو ئایدۆلۆژی وەیان وەك حەزو ئارەزوو وەیان وەك هەر 
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جۆرە بیرۆکەیەکی تر کە دژی ئیسالم دەوەستنەوەو سنورداری دەکەن ئاگایان 

لە دەقە شەرعیەکان یان نی یە وەیان خۆیانی لێ گێڵ دەکەن.

ناکرێت ٣٠ جوزئی قورئان کە ١١٤ سورەتەو پڕیەتی لە ئەحکام و یاساو ڕێساو 

وەك  کۆکرابێتەوە،  تردا  عیبادەتێکی  چەند  نوێژو  لە  هەر  هەمووی  ڕێنومایی 

قوتی  تۆ  ئەگەر  ئەی  خوایە!  و  خۆت  نێوانی  ئیسالم  دەڵێن  هەردەم  ئەوانەی 

منت بڕی و تۆ باوەڕیشت بە خوا نی یە من هانا بۆ کوێ بەرم؟ هەڵوێستی من 

لێرەدا چ بێت کە داوای مافی خۆم بکەم تاوانبار نەکرێم بەوەی کە من کەسێکی 

سیاسیم! هەر لەبەر ئەمەیە ڕقتان لە ئیسالمە کە یاسای توندی بۆ دز داناوە.

ئیسالم هەر ئەو ئیسالمەیە کە لە دەقەکانیەوە دەنارسێت و بە ڕوونی ئاشکراو 

زۆر بە شەفافی لە قورئاندا ئەحکامەکانی چەسپیوە، بە هەزار ساڵ حوکمیشی 

ئەوەندەی  هەر  دادەتاشن،  بۆ  ناوی  چەندین  کەچی  زەویدا،  لەسەر  کردووە 

هەڵوێستێکت هەبوو لەسەر چەمکێكی سیاسی وەیان زۆرجار هەر ئەوەندەی 

داوای مافێکی خۆت بکەیت وەك ناو ناتۆرە! ناوی ئیسالمی سیاسیت لێ دەنێن.

دەبینی هەرکەس هەر جۆرە بیرکردنەوەو باکگراوندێکی هەبێت مافی بەشداری 

مۆرکێکی  ئەوەندەی  هەر  بەاڵم  یە!  نی  تێبینیش  جێگەی  هەیەو  سیاسەتی 

دینیت پێوە بێت گەر باکگراوندێکی پاك و پرشنگداریشت هەبوو بێت کەچی 

کارەکەت لێ سنوردار دەکەن و هێامی پرسیاری گەورەت لەسەر تۆخ دەکەنەوە.

زیاتر  دواکەوتووەکان  تایبەت  بە  کۆمەڵگەکان  زۆرینەی  پوخت،  و  کورت 

ستەمێکی  سیاسەتدا  ژێرناوی  لە  و  دەدەن  بڕیار  کارەکان  ڕووکەشی  لەسەر 

زۆر لە چینێکی نوخبەی بە توانای کۆمەڵگەکەی خۆیان دەکەن بەهۆی فکرو 

گەورەی  باجی  کۆمەڵگە  گشت  کارەکانیان  ترەوە  الیەکی  لە  وە  ئایدۆلۆژیەوە، 

لەسەر دەدات.

نێوانی  پەیوەندی  پەیوەندیەکان،  گشت  ڕێکخستنی  بۆ  هاتووە  ئیسالمیش 
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یاسا  یەکرتدا،  نیوان  لە  مرۆڤەکان  ڕێکخستنی  گەورەدا،  خوای  لەگەڵ  مرۆڤ 

قورئانیەکان و عقوباتەکانیش کە لە قورئاندا چەسپیوە زیاتر لەسەر ئەو گرفتانەیە 

و  دەبڕیت  کەسێك  ماڵی  کەسێك  دەبێت،  دروست  مرۆڤەکاندا  نێوان  لە  کە 

ڕەنجی چەند ساڵەی لە شەوێکدا دەخوات، کەسێك بە ناحەق خۆشەویسرتین 

کەست دەکوژێت، کەسێك هەڵ دەکوتێتە سەرت و دەتکوژێت و ماڵەکەشت 

پەیوەندیە  بەشی  لە  دەکات...  چ  تر  کەسێکی  و  دەکات  چ  کەسێك  دەبات، 

مرۆییەکاندا ئەوسا دەبێت یاسا هەبێت بۆ ڕێکخستنی ئەم پەیوەندیانە، چ جای 

ئەو یاسایەی کە ڕێکخراوە بە دەستی کەسانێکەوە بن خاوەنی ئەو خەسڵەتە 

پیسانە بن!
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وتارو  و  چاوپێکەوتن  کۆمڵێك  لە  بریتیە  بەردەستدایە  لە  کە  پەرتوکەی  ئەم 

لێکۆڵینەوە.

چاوپێکەوتنەکان دوو بەشن:

بەشی یەکەم: ئەوانەن کە قیبلە ڕێکی خستووە و لەگەڵ کەسانی جۆربەجۆردا 

سیاسیە  کێشە  ئەو  بەدەرخستنی  و  هەڵوێست  وەك  کردووە،  تۆماری 

لە  هەرێمدا  حکومەتی  ژێرناوی  لە  کوردستانداو  باشووری  لە  کەڵەکەبوانەی 

هاواڵتیانی دەکرێت.

ستەم  لەسەر  کراوە  قیبلەدا  لەگەڵ  کە  چاوپێکەوتنانەیە  ئەو  دووهەم:  بەشی 

یان پەیوەست بە دۆخە سیاسیەکانەوە.

جێگە  و  سایت  و  گۆڤار  لە  کە  ڕۆژانەیە  وتاری  پەرتوکە  ئەم  تری  بەشێکی 

جیاوازەکان باڵوکراوەتەوە، یان لە کۆبوونەوە جەماوەریەکاندا پێشکەش کراوە، 

وەیان ئاراستەی کەسانی سیاسی کراوە، تەنها گوڵبژێری ئەوانەمان کردووە کە 

سیاسیەکامنان  باڵوکراوە  زۆرینەی  بەردەوامی،  بە  بێت  سودبەخش  دەکرێت 

زانیومانە سود  کە باڵوبووەتەوە نەخستۆتنە دوو توێی ئەم پەرتوکە ئەوەی کە 

بەخوێنەر ناگەیەنێت و زیاتر لەسەر بابەتێکی دیاری کراوی ڕۆژەوە بووە.

بەشێکی تری لێکۆڵینەوەیە کە پەیوەستە بەو دۆخانەی کە خولقاوەو پەیوەسنت 

بە سیاسەتەوە.

هەوڵامنداوە بابەتیانە هەمووی ڕوون بێت و بەپێی گونجانی بابەتەکان یەك لە 

دوای یەکەوە بێن و دواتر سەرەتاو کۆتاییەکەی گرێ بدەین بە یەکەوە.

هیوادارین ئەم پەرتوکە خشتێك بێت لەو خشتانەی کە بەکاردێت لە بونیاتنانی 

کۆمەڵگەیەکی خاوەن باوەڕو تەندروستدا.

د عومەر عەلی        
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د.که مال میراوده لی:
ده سته اڵتی بنه ماڵه ی به سه رچوو

ئافره تم  میراوده لی: مه سئولێکی مه کته ب سیاسی حیزبێك ووتوویه کی 2٠٠ 

دامه زراندووه و له گه ڵ هه مووشیان ڕامبواردووه.

که سی  وه   تره ،  ڕۆشنبیر  ڕۆشنبیر  سه د  قه ده ر  به   ده زانم  وا  ئاینی  مامۆستای 

واش هه یه  به ناوی ڕۆشنبیره وه  به قه ده ر نیو مه ال ڕۆشنبیر نی یه.

2٠٠ خانه ی له شفرۆشی بۆچێ؟

 ئافره تی وا هه بووه  بۆ فه رده یه ك ئارد ناچاری له شفرۆشی کراوه 

 ٥٠٠٠ کورد له  به ریتانیا له  زینداندان خه تای کێ یه ؟

ڕزگار شاوازی: بێگومان ڕاپه ڕینی جه ماوه ری ته نها چاره سه ره 

له الیه ن  که    2٠١١/٠2/١٣ شه ممه   یه ك  ئه مڕۆ  گشتیدا  سیاسی  کۆڕێکی  له  

بێرمینگهام-به ریتانیا،  شاری  له   ڕێكخرابوو  کوردیه وه   کۆمه ڵگای  ڕێکخراوی 

دکتۆر که مال میراوده لی تیشکی ووردی خسته  سه ر ده سته اڵتی بنه ماڵه یی و 

به سه رچوونی ئه و سیستمه  به ناونیشانی.
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پاشه ڕۆژی ده سه اڵتی بنه ماڵه یی له  هه رێمی کوردستاندا له  نێوان ڕاپه ڕینه کانی 

خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست وبه یاننامه که ی گۆڕاندا.

گشتگیره ،  حوکمڕانیه کی  نه بوونی  ده ناڵێنن  پێوه ی  زۆر  کوردان  که   ئه وه ی 

هه ر  وه رگرن،  لێ  کۆمه ڵگه  سوودی  توێژه کانی  و  چین  گشت  وا  به شێوه یه كی 

بوارێکی پێویستی هاواڵتیان چاو لێبکه ین که لێنی گه وره ی تێدا به دی ده کرێت، 

هه ر هۆکاری ئه و که لێنه  گه ورانه یه  کوردانی په رته وازه  کردووه و هه ستی نه بوونی 

باوکێکی دڵسۆز له  ناخی هه موو کوردێکدا چه قی به ستووه .

ئه گه ر له  ئاستی ده ره وه ش وه ك ڕه وه ندی کوردی بڕوانین ئه وا په رته وازه ییه کی 

گه وره تر له ناو کورداندا هه یه ، به شێوه یه کی وا هه وڵه کان گه رچی وه ك تاك که سی 

کاراو ئه کادیمی و دڵسۆز به  وواڵتیش هه بن، به اڵم له به ر دابه شکردنی ڕه وه ندی 

کوردی به سه ر حیزبدا هه وڵه کان به  ئاکاری الوه کیدا ڕۆشتوون و سوده کانیان 

وه رده گیرێت  لێ  ئه وه ی  شێوه یه   به م  نه شکاته وه ،  میلله تدا  به رژه وه ندی  به  

سوود له  ئه زموونی گه النی تر وه رنه گیراوه ، وه ك میراوده لیش ئاماژه ی پێکرد له  

ووتاره که یدا “هه تا وواڵت به سه ر چه نده ها به شدا دابه ش کراوه “ وه ك دابه ش 

بوونیان به سه ر حیزبداو به  حیزبی کردنی خه ڵکی و به هه ده ردانی هه وڵه کانیان 

به   کوردستان  کوردانی  شێوه کان  له   به شێوه یه ك  تایبه تی،  به رژه وه ندی  بۆ 

جۆرێك له  جۆره کان له  چوارچێوه یه کی نادیاردا ده یان سوڕێننه وه ، میراوده لیش 

که سێکی  چه ند  به ده ستی  قفڵه که شی  ناوبردوو  زیندانیه ك  به   “کوردستانی 

به بێ  ڕاسته وخۆو  بدوێنێت  هه رکه س  ڕاستیه که و  ئه مه ش  کراوه وه “  دیاری 

ئه وه ش  بۆ  ده ست  کۆڕدا  له هه مان  ده بات،  که سانه ش  ئه و  ناوی  بیرکردنه وه  

نه کردووه ،  خه ڵکیان  ڕاستی  وێنای  کوردستان  ده سته اڵتدارانی  که   ڕاکێرشا 

بۆ خۆیان  و زۆرینه ی ده نگه کان  بده ن  به  هه ڵبژاردندا هه ڵ  گه رچی خۆشیان 

ئه وه شی  میراوده لی  بکه ن،  به به ردا  شه رعی  و  سیاسی  به رگی  بگه ڕێننه وه و 
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حکوومه تی  ده ڵێ  زۆری  بکه یت  خه ڵکیدا  له ناو  ڕاپرسی  و  بێت  ئه گه ر  ووت” 

ئه نجامی  له سه ر  دژایه تی  خۆی  بۆ  خۆی  ئه مه ش  بوون”  باشرت  له مانه   به عس 

به بێ  و  دادگه ری  به شێوه یه کی  و  بێت  ئه گه ر  ده کات،  دروست  ده نگدانه کان 

هه یه   ئێسته   حکوومه ته ی  ئه م  ئه وا  بکرایه   هه ڵبژاردن  ساخته کاری  هه بوونی 

نه ده بوو،  ئێسته ی  ده سه اڵته ی  ئه و  پارتی  و  یه کیه تی  بڵێین  ڕوونرت  وه یان 

ئه مه ش ئه وه  ده سه ملێنێت که  ئه وه ی ئێسته  هه یه  شه رعیه تی ڕاستێتی نی یه و 

به یاننامه که ی گۆڕانیش له  جێگه ی خۆیدایه ، میراوده لیش به یاننامه یه کی له و 

توندیشی  ڕه خنه ی  هه رچه ند  ناوبرد  خۆیانی  بزووتنه وه که   به مافی  شێوه یه ش 

له سه ری هه بوو، وه ك له  به شێکی تری ووتاره که یاندا بڕوای خۆیان له سه ری دا 

که  ئه و به یاننامه یه  زیاتر له  پێنج که س نه یبینووه !، ڕاسته وخۆو نا ڕاسته وخۆش 

میراوده لی له سه ر هه ڵوێسته  وه رگرتن پێی باش بوو بۆ هاواڵتیان جێ بهێڵرایه ، 

نه وه ك به سه ر الیه نێکدا ساغ ببێته وه و ئه و دابه شبوونه ی له سه ره وه  ئاماژه مان 

خۆ  له سه ر  پرسیارێکیشدا  وه اڵمی  له   بکرێت،  ئه حزه به   هه وڵه ش  ئه و  پێکرد 

و  بێت  ئه گه ر   “ ووتیان  هه رێم  سه رۆکایه تی  بۆ  که مال  دکتۆر  هه ڵبژاردنه وه ی 

ڕاستێتی  بیکه م”  هه بێت  پێی  پێویستی  گه ل  ئه وه ی  ئاماده م  نه بێت  ساخته  

بووه ،  له ناو واقعه که دا  هه بوونی ساخته کاری فراوان ده رده خات که  میراوده لی 

ئه مه ش له وه وه  سه رچاوه  ده گرێت که  میراوده لی ئه رکێکی مێژووی که وتووه ته  

سه ر هه روەك زۆرێك به  سه رۆکی شه رعی ناو ده بات به  تایبه ت له و ناوچانه ی که  

میراوده لی ده نگی یه که می به ده ست هێنا.

ناوه رۆکی ووتاره که ی میراوده لی به شێوه یه کی ووردوو ئه کادیمی هێامی بۆ گشت 

بنه ماڵه ی  ده سته اڵتی  که   تێدابوو،  کوردستان  هاواڵتیانی  ژیانی  ال یه نه کانی 

قۆرخیان کردووه  بۆ خۆیان و سووده کانی بۆ باخه ڵکی چه ند که سێکی دیاری 

سوودیان  ده سته اڵتداران  بۆ  که   بوو  سه یر  به الشیه وه   ده بێت،  دابه ش  کراودا 
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تر  که سێکی  چه ند  و  ئێران  شای  منوونه ی  وه رنه گرتووه ،  ڕابردوو  مێژووی  له  

میراوده لی له  ووته کانیان به بیری ئاماده بوانیدا ده هێنایه وه ، ئه گه ر بۆ مێژووی 

ڕابردوو بگه ڕێینه وه  منوونه ی زۆر زیاتری له وه ش تێدایه  که  میراوده لی ده ستیان 

بۆ ڕاده کێشا، جگه  له  ئه زموونی تازه و گه رم که  له  به رده ستدایه  بینیامن چۆن 

حسابه کانی سه رۆکی ده رکراوی تونس و میرص بلۆك کران، ئه مه ش ئه و په نده  

کوردیه  به بیر ده هێنێته وه  که  ده ڵێ: ماڵی نه خۆر هی بخۆره ، ئه و سه روه ته  زۆره  

له  ده می هاواڵتیان ده گیرایه وه و به نکه کانی ئه وروپای پێ پڕ ده کرا، له  کۆتایدا 

فه رمی  به   سامانه کانیان  به ده رکه وتنی  و  خۆشیان  چوونی  حه یا  مایه ی  به   بوو 

له الیه ن وواڵتانه وه ، ئه مه ش په یامێکی زۆر گه وره  له  پشتیه وه  خۆی حه شارداوه وه  

به  گوێی هاوشێوه کانیدا ده چرپێنێت و ده ڵێ: گه رچی ئه و پارانه  الی هاواڵتیان 

ئاشکرا  حکوومه ته   ئه و  دێت  ڕۆژێك  ده کرێت  په رده پۆش  ده وڵه ت  موڵکی  به  

نه کردنی  قبوڵ  هه ربۆیه ش  که سێکه ،  چه ند  وه یان  که سێکه   ته نها  که   ببێت 

ئه و زوڵمه  گه وره یه  له الیه ن خوای گه وره وه  که  عه ره بانه  چیه کی برسی ده کاته  

هۆکار بۆ له ناو چوونی ئه و سته مکارانه ، ئه و پاره ی له  ده می هاواڵتیانی برسی 

ده گیرێته وه  ته نها یه ك که سی برسی ده کاته  دروستکردنی شۆڕشێکی سپی 

به رانبه ر ده سته اڵتێکی ڕه ش.

نه کات،  پێ  ئاماژه ی  میراوده لی  نه بوو  ژیانی هاواڵتیان  هیچ الیه نێکی گرنگی 

گه نجان،  توێژی  کاسبکاران،  ژن،  منداڵ،  جیاوازی،  به بێ  چینه کان  گشت 

الیه نی دینی و مامۆستایانی مزگه وت، ڕۆشنبیران، به  ده زگایی کردنی گشت 

الیه نه کان، هه ر خاڵێك که  به بیردا بێت و ئاماژه ی پێکرابێت میراوده لی منوونه ی 

واقعی و زیندووی له سه ری ده هێنایه وه .

بۆ  بوون  هۆکارێك  ده سته اڵتداران  و  ده سته اڵتن  بێ  چینێکی  مندااڵن 

دوورکه وتنه وه یان له  خوێندن به هۆی بژێووی خێزانه کانیانه وه .
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ده سته اڵت  ئه ستۆی  بۆ  سوتاندنیان  خۆ  و  ده کرێت  پێ  یاریان  ئافره تان 

سیاسی  مه کته ب  مه سئولێکی  ووتی”  ڕاشکاوانه   میراوده لی  ده گه ڕێته وه ، 

هه مووشیان  له گه ڵ  دامه زراندووه و  ئافره تم   2٠٠ ووتوویه کی  حیزبێك 

ڕامبواردووه “ به اڵم ئاماژه ی به ناوی که سه که و حیزبه که ی نه کرد،  هه تا ئه وه شیان 

ووت” ئه وه نده  باکیشیان له و بێ ئه خالقیه  نی یه  وه ك نوکته  ده یان گێڕنه وه و 

شانازیشی پێوه  ده که ن”.

له سه ر کاسبکاران و هه ژاران میراوده لی بێ تاقه تی خۆی ده رده بڕی له  حاڵیان 

“ که  سه یریان ده که یت به زه یت به  حاڵیاندا دێته وه “ وه ك میراوده لی ووتی.

چی نه ما حیزبه کان به  گه نجانی وواڵتی نه که ن، منوونه ی سه رده شت عوسامن 

و ئاستی زانستی زانکۆکان و یاری کردن به  ئاستی ڕۆشنبیریان و به کارهێنانیان 

له ژێر سێبه ری میدیای حیزبیدا جگه  له  شه ڕی ناو خۆو چه نده ها شتی تریش.

مزگه وت  مامۆستایانی  و  ڕۆشنبیران  نێوان  کێشه ی  و  مزگه وت  له سه ر 

له   گه وره شی  تانه ی  و  سه ری  کرده   جه ختی  ووردی  به   زۆر  میراوده لی  دکتۆر 

ده زانم  وا  ئاینی  مامۆستای  ووتیان”  به ڕیزیان  له سه ری،  گرت  ده سته اڵتداران 

به  قه ده ر سه د ڕۆشنبیر ڕۆشنبیر تره ، وه  که سی واش هه یه  به ناوی ڕۆشنبیره وه  

و  ئاینی  مامۆستایانی  کردنی  پۆلێن  یه “  نی  ڕۆشنبیر  مه ال  نیو  به قه ده ر 

لێی  حکوومه ت  هه ر  هه ڵه یه که   ئه ویش  دووبه شه دا  ئه و  به سه ر  ڕۆشنبیران 

به ژداره ، چونکه  ڕۆشنبیری هه ر به  نووسین و شیعر نی یه  ئایا به  ئاگاهێنانه وه ی 

خه ڵکی و هه وڵه کانی مامۆستایانی ئاینی ئه وه  ڕۆشنبیری نی یه ؟!، جگه  له وه ی 

چه نده ها مه ال شاعیرو نووسه ریشامن هه یه ، تانه که ی میراوده لیش ئه وه  بوو “ 

هه ر ڕۆژه و ده سته اڵتداران شتێك دێننه  ئاراوه و خه ڵکی پێ سه رقاڵ ده که ن و 

شتی تریان پێ له بیر ده به نه وه ، بڕواشی وابوو میراوده لی که وا پارتی دیموکراتی 

میراوده لی  هه ربۆیه   مه سه له ،  ئه و  ووروژاندنی  بۆ  هه ڵناوه   مه الی  کوردستان 
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پێی وابوو ده بێت ئه م سیستمه  له سه ره وه  بگۆڕێت چونکه  ناکرێت هه ر ڕۆژه وه  

کێشه یه ك بێته  ئاراوه و ساحه ی کوردی بێ سه رقاڵ بکرێت” میراوده لی نێهنی 

ئه و شڵه ژانه شی ئاشکرا کرد که  بۆ خۆ نیشاندانه کان دژی ده سته اڵت بوو له سه ر 

شه هید کردنی سه رده شت عوسامن و توڕه که ی خه ڵك له  دژ هه ندێك جاش و 

ده ست سوور به  خوێنی کوردان که  له  ژێر ده سته اڵتی ئه واندا بوو.

هه ندێك خاڵی زۆر گرنگ که وا هۆکاری گرنگن له سه ر گۆڕانکاری کۆمه ڵگه  که  

ئه ویش میدیایه  میراوده لی به  ووردی شیان کرده وه ، که وا ده سته اڵتداران و هه تا 

حیزبه کانی ئۆپۆزیسۆنیش به  چاکی به کاریان نه هێناوه و له  به رژه وه ندی حیزبیدا 

خسته   سانسۆر  کردوو،  میدیایانه ی  ئه و  سنوردارێتی  ئاماژه ی  هاتوون،  به کار 

سه ری ده نگی ده ره وه ی ئه و حیزبانه ، ئه وه شیان ووتن که  بۆ ئێسته  ئه م کۆڕه  

بۆ منوونه  نه گاته  خه ڵك، وه  ئاماده بوانیشی هاندا بۆ هه نگاونان بۆ دروستکردنی 

الجزیره ی هێنایه وه  که چۆن  ده زگایه کی ڕاگه یاندنی گشتی، منوونه ی که ناڵی 

له  گه ڵ خه می خه ڵکیدایه ، هه تا که له  ئه مه ریکاشه وه  سانسۆر خراوه ته  سه ری 

خه ڵکی له  ڕێگه ی ئه نته رنێته وه  وه ری ده گرێت، ڕه خنه ی له  که ناڵی که ی ئێن 

ئێنیشی گرت که  چاوه ڕێی گه وره یان لێی هه بووه  وه ك الجزیره  به اڵم به داخه وه  

حیزب  ته مسیلی  شێوه   به هه مان  په یامیش  سپێده و  که ناڵی  ده رنه چوو،  که وا 

ده کات وه ك له وه ی هی گه ل بێت.

مانه وه ی خۆیاندا،  له پێناو  به ر  ڕێگه  هه یه  گرتوویانه ته   ده سه اڵتداران هه رچی 

گشت دامو ده زگا حکوومه یه کان به ناوی حکوومین و به  کرداری حیزبین، وه ك 

میراوده لی ڕاستێتی ئه و الیه نه ی خسته  ڕوو ووتی “ له  فه ڕاشیه وه  تا وه زیری 

دکتۆر  حیزب  پشتگیری  له سه ر  هه ر  بێت”  پێ  حیزبیت  پشتگیری  ده بێت 

که مال زیاتر دواو ووتی” که سی وا هه یه  بڕوانامه ی ناوه ندی هه بوو ماسته ریان 

بۆ ده رهێناوه  کردوویانه  به  مامۆستای زانکۆ، له  کاتێکدا که سێکی تریش که  له  
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ده ره وه  به  ڕه نجه شانی خۆی و هه وڵی نه  پسانی دکتۆرای به ده ست هێناوه  وه ال 

بووه  که   ئافره تێکیشی هێنایه وه  که وا میرده که ی شه هید  ده خرێت” منوونه ی 

له سه ری  بوونیان  حیزبی  مه رجی  کردووه   بۆ  بڕینه وه ی  موچه   داوای  ڕۆشتووه  

داناوه !” ئه و پاره یه ی که  مافێکی ڕه وای ئه و میلله ته یه  به و شێوه یه و وه ك سواڵ 

به  خه ڵکی ده ده ن، میراوده لی له سه ر له سه دا حه ڤده که ش ووتی به النی که مه وه  

له  سه دا ده ی بۆ خۆیان ده به ن” ڕاستی ووتووه  ئه و شاعیره ی که  ده ڵی: بۆ ئێمه  

به  ڕبه یه و بۆ خۆیان به  خه رمانه .

بیری  تواناو  کردنی  داگیر  بۆ  ماده ی  به کارهێنانی  ته وه ری  هه مان  له سه ر  هه ر 

خه ڵکی، میراوده لی به  کۆیالیه تی بوجه  ناوی برد، وه ها ئاماژه شی به  حیزبه کانی 

میراوده لی  ده عوه تێكی  له سه ر  بودجه ن،  کۆیله ی  که   کرد  ئۆپۆزیسۆنیش 

له الیه ن کارمه ندێكی ده سته اڵته وه  له سه ر کاره که ی البراوه  وه ك به منوونه یه کی 

ڕاستی بۆ ووته کان هێنایه وه .

میراوده لی باسی ئه وه شیان کرد ماده  بووه ته  هێزێکی گه وره  بۆ په رته وازه کردنی 

ده سته اڵت  به رانبه ر  عه زیزی  قادر  هه ڵوێستێکی  منوونه ی  و  کوردی  ناوماڵی 

هێنایه وه  که  له  دژیدا سه رکردایه تی ئه و حیزبه یان لێ هه ڵگه ڕاندنه وه  به  هێزی 

ماده .

ده ستی  سه رسوڕمانه وه   به   زۆر  میراوده لی  کاره کان  کردن  حیزبی  به   له سه ر 

بۆ کاره کانی ده سته اڵت ڕاده کێشا که وا هیچ الیه نێکی ژیان نی یه  که  به رگی 

حیزبی به  به ردا نه کرابیت، هه تا تیپێکی بچوکی تۆپانیش، وه گه ر که سێکیش 

له سه ر کارێك ئاماده ی ژێرباری حیزبایه تی نه بێت ئه وا تووشی ڕێگری و سزای 

که   هێنایه وه   که سی  کۆمه ڵێك  منوونه ی  میراوده لی  وه ك  ده بێته وه   سه خت 

ڕادیۆیه کی ئازادیان دامه زراندووه  ده سته التداران سته می توندی جه سته ییان 

به رانبه ر  گه وره   چه کێکی  به   کردوویانه   کردن  حیزبی  به   سه ریان،  کردووه ته  
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هاواڵتیان، ئه وه شیان ووت به  سه دان دکتۆرای حیزبی به  خه ڵکی دراوه .

که   پێشمه رگه ی   2٠٠،٠٠٠ ئه و  به کارهێنانی  و  گشتی  به رژه وه دنی  له سه ر 

ناوبرد،  عێراقی  حکوومه تی  و  ده سته اڵت  پشتگیریه کی  به   میراوده لی  هه یه  

ئه وه شیان ووت ئه گه ر وا نی یه  بۆ هیچ هه ڵوێستێکیان نه بوو به رانبه ر تۆپبارانی 

سنوره کان، ئه گه ر هێز بۆ به رگری میلله ته “.

واقعی  زۆر  منوونه ی  خۆماڵیه کان  کاره   پشتگوێخستنی  و  ئابووری  بواری  له  

و  ماست  به   هه ولێر  جاران  ووتیان  وه ك  کۆڕه که دا،  له   وروژاندا  ووردیان  و 

به سه رچووانه و  کااڵ  ئه و  منوونه ی  میراوده لی  ده نارسایه وه ،  خۆماڵی  دۆی 

دووباره بوونه وه یان هێنایه وه  که وا ده ستی ده سته اڵتدارانی له  پشته  وه گه رنا بۆ 

نابێت ئه مڕۆ ده  ته ن خواردنی به سه رچوو ده سوتێرنێت، دوای مانگێکی  بنبڕ 

تر هه مان کار دووباره  ده بێته وه ، جگه  له  به کارهێنانی مۆری ساخته و به خواردن 

دانی سه دان ته نی خواردنی به سه رچوو به سه ر ئه و میلله ته  هه ژاره دا که  ده بێته  

مایه ی له ناو چوونی خه ڵك، جگه  له  فرۆشتنی به  چه نده ها قات و بڕینی باخه لی 

له  دڵه  ڕاوکه و بێ  ئه و گه له  سته م دیده یه ، میراوده لی ئه وشی ووت “ جۆرێك 

کااڵی  له   جگه   بووه “  دروست  خواردنانه   ئه و  به رانبه ر  هاواڵتیانیش  متامنه ی 

ده ده ن  ده ره کی  شتی  به   گرنگی  شێوه یه ك  به هه موو  ده سته اڵتداران  مادی 

به وه   میراوده لی  ڕاستیه شی  ئه م  منوونه ی  ده کرێت  خۆماڵیه کان  له   پشت  و 

هێنایه وه  گرنگی دان به  زنجیره  فیلمی تورکی و عه ره بی و جۆر به  جۆری بیانی.

فیلمی  سلێامنی  زاگرۆزی  که ناڵی  که   بیرنا  ئاشکرایه و  ڕاستیه کی  ئه مه ش 

سێکسی بۆ خه ڵکی لێدابوو، میراوده لی منوونه  تێکدانی کۆمه ڵگه ی هێنایه وه  

به زاندنی  سنوور  مه سه له و  ئه و  بۆ  دانه دان  سنور  و  ڕه وشتی  به د  له سه ر 

به شێوه یه کی فراوان.

میراوده لی له  هه مان کۆڕدا چه نده ها منوونه ی مێژووی ڕابردووی هێنایه وه  که  
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واقع له ناوی بردن و ئیرت ناگه ڕێنه وه  وه ك سیستمی حوکمڕانیه تی شوعیه ت، وه  

ده سته اڵتی بنه ماڵه یشی به هه مان شت چواندوو ووتیان ده سته اڵتی بنه ماڵه ی 

ئیرت به سه رچوو.

ده سته اڵت  حوکمڕانی  جۆرێتی  بوارێکی  هه ر  بۆ  نیگایه که وه   چه مکه   هه ر  له  

ناتوانرێت  ئه وه   له به ر  پشته   له   گه وره ی  داستانی  و  چیرۆك  چه نده ها  بڕوانین 

بوون  ماندوو  خه ڵکیش  وه   ده ربخرێت،  هه مووی  چه مکه کان  ووردی  به  

به بیر  تونسامن  میرسو  سپی  شۆڕشی  لێره دا  ئا  ده وێت  سه ره نجامیان  و 

ده که وێته وه ، میراوده ڵی ووتی” ئه و کاره  پێویستی به  ئامانجداری و به رده وامی 

میراوده لی  ڕاکێسا  میرصیش  و  تونس  بۆ  ده ستی  ناکرێت،  عاتیفه   به   هه یه و 

با له وان فێربین، درێژه ی پێداو ووتی جه ماوه ر له  حیزب بێزاره  ده بێت  ووتی: 

کۆبکرێته وه و  تووڕه ییه کان  و  به رانبه ریان  بکرێت  توڕه   خه ڵکی  بدرێت  هه وڵ 

سه رتاسه ری بێت، ناوچه ی سلێامنی به  بڕوای میراوده لی پێویستی به  شۆڕش 

نی یه و ده بێت هه ولێر بگرێته وه و بۆ سه ری ڕه ش حه رس بکرێت، که  به  مه الین 

دۆالری بۆ سه رف کراوه و خه ڵکیش برسیه ، منوونه ی میرصی هێنایه وه و ووتی 

له   ئه گه ر  نه بوو  ئه گه رله  هه رشارێکی تری میرص خه ڵكی هه ڵ بسایه  سوودی 

قاهیره  نه بێت، هه ربۆیه  گرنگی گرتنی هه ولێری له  پێش زانی و ئه وه شیان ووت 

که  سه ری ڕه ش موڵکی باو باپیرامنانه .

له سه ریان  جۆربه جۆری  زۆرو  منوونه ی  ناوبردوو  موجریم  بو  سه رۆکه کانی 

ده هێنایه وه ، 2٠٠ خانه ی له شفرۆشی بۆچێ، ئافره تی وا هه بووه  بۆ فه رده یه ك 

به  منوونه ی  له شفرۆشی کراوه ، چه نده ها خانه ی مه ی خواردنه وه   ناچاری  ئارد 

له   نه بوو  باش  پێ  گه نده ڵی  میراوده لی  هه رچه ند  ده هێنایه وه ،  گه نده ڵی 

به کارهێنانی به رانبه ر ده سته اڵت و پێی باشرت بوو ووشه ی دزو ئه و شتانه یان 

بۆ به کار بهێرنێت، میراوده لی له سه ر ڕه وه ندی کوردی به ریتانیا ئه وه شی ووت 
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٥٠٠٠ کورد له  به ریتانیا له  زینداندان خه تای کێ یه ؟.

نامه که ی  لێره دا که  دێینه  سه ر خاڵی کۆتایی ناچارین بڕوامان به رانبه ر به یان 

زۆر  به یاننامه یه   ئه و  به رانبه ر  به یه کیش  دژ  بۆچوونی  هه رچه ند  هه بێت  گۆڕان 

ئه و  ده بێت  ڕیشه یی  به شێوه یه کی  گه نده ڵیه کان  بنبڕکردنی  بۆ  به اڵم  هه یه ، 

سیستمه  بگۆڕدرێت، میراوده لی ووتی نابێت له  مه سعود به رزانی بپاڕێینه وه “ 

ده بێت ده سته اڵتی بنه ماڵه ی بڕوات.

باسی  میراوده لی  سه رنه که وتوو  له   جۆرێك  به   ئۆپۆزیسۆنه ش  ئه م  ئه زموونی 

پێ  ته واویان  مافی  تا  په رله مان  بچێته   نه ده بوو  ئۆپۆزیسۆن   “ ووتی  وه ك  کرد 

نه درایه ، ئۆپۆزیسۆن مافی پاره و ئیمتیازاتی شه خسیان وه رگرتووه ، ئۆپۆزیسۆن 

ده ترسێت بودجه که ی ببڕدرێت.

با  ده وێت،  ئازادمان  میدیای  ده وێت،  ووشیارمان  گه نجی  گوتی  میراوده لی 

هه موومان هه وڵامن له گه ڕدا بێت، فه یس بووك به کار بهێنن ئه نته رنێت و هه ر 

هۆکارێکی تری ڕاگه یاندن گرنگی پێ بدرێت له ناو خۆدا.

ئاماده بوانیش ده ستخۆشیان بۆ له و جۆره  هه وڵه  ده ربڕی،

ووتی”  خسته ڕوو  خۆی  بۆچوونی  کۆڕه که   ئاماده بوویه کی  شاوازی:  ڕزگاری 

بێگومان ڕاپه ڕینی جه ماوه ری ته نها چاره سه ره ، له ماوه ی بیست ساڵی ڕابردوودا 

خۆیان  مه زاجی  به   کاتێك  هه موو  کوردستان  هه رێمی  ده سته اڵته ی  ئه م 

هه ڵسوکه وتیان کردووه ، ته نها جارێکیش گوێیان له  ئۆپۆزیسۆن و ده نگی جیاواز 

وه رنه گرتووه ،  به  هه ند  ڕۆشنبیرانیان  و  نووسه ران  بۆچوونی  بیرو  وه   نه گرتووه ، 

له و  ئاماده ی خۆشی  وه   ئه م سیستمه  بگۆڕین،  ڕاپه ڕین  به   ته نها  بۆیه  ده بێت 

پێناوه دا ده ربڕی.

ده ڵێ:  که  ده گرێته وه و  یه ك  میراوده لیدا  له گه ڵ  شاوازی  ڕزگار  بۆچوونه که ی 

نووسین ده سته اڵت گوێی بۆ ناگرێت.
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به ژداری  ئاماده م  ووتی:  میراوده لی  به رانبه ر  ئێمه شدا  پرسیارێکی  وه اڵمی  له    

خۆپیشاندانه کان بکه م، له  وه اڵمی که سێکی تریشدا ووتی ئه مجاره  له  زاخۆو 

دهۆکه وه  ده ست پێ ده که م.

محه مه د جه الل: سکرتێری کۆمه ڵه ی کوردی بوار به یان نامه که ی گۆڕانیشی به  

ئیجابی ناو زه ند کرد بۆ خۆ پێشاندان و به خۆدا چوونه وه .

پشتیوان حه سه ن: ئاماده ی خۆی بۆ خۆ پیشاندان ده ربڕی، ئیدریس صاڵحیش 

ووتی: به  خۆم و سه یاره که م و هاوڕێیامندا هه ڵوێستم ده بێت.

که مال  دکتۆر  له گه ڵ  ئاماده بوان  گشت  ڕاوبۆچوونی  گشتی  به شێوه یه کی 

میراوده لیدا هاوڕابوون داوای گۆڕانکاریه کی ڕیشه ییان ده کرد، وه  به  بڕوای زۆر 

له  ئاماده بوان ئه و کۆڕه  هاوشێوه ی تا ئێسته  له  به ریتانیا نه بووه ، هه تا که سێکی 

حیزبی که  نه یوویست ناوی بربێت ووتی: له  کۆڕه کانی ئێمه دا خه ڵکی جگه ره  

به   زۆر  کۆڕه   ئه م  به اڵم  له نێوان خۆیاندا  به  قسه کردن  ده بن  مه شغوڵ  ده خواو 

ده گرت  مێراوده لی  بۆ  گوێیان  سه رنجه وه   به   ئاماده بوان  به ڕێوه چوو،  هێمنی 

درێژ  ماوه یه ك  بۆ  کاته که ی  بابه ته که   بۆ  خه ڵکی  سه رنجڕاکێشانی  به هۆی 

کرایه وه ، به شێوه یه کی ته بای و دۆخێکی ئارام کۆتایی به  کۆڕه که  هێرناو ئومێدی 

دووباره  بوونه وه ی ئه و جۆره  هه واڵنه  له الیه ن ئاماده بوانه وه  ده خوازرا، هه روه ك 

چۆن چاوه ڕوانی گۆڕانکاری ڕیشه ی خێرا بۆ کوردستان خوازرا.

جێگه ی خۆیه تی بووترێت دکتۆر که مال میراوده لی له م جۆره  کۆڕانه  به رده وام 

ده بێت و جگه  له  به ریتانیا چه ند وواڵتێکی تری ئه وروپیش ده گرێته وه .

سوپاسی ڕێکخه ران و به ڕێوه به رانی کۆڕه که  له الیه ن ئاماده بوانه وه  کرا.

ماوه ته وه  بڵێین ئه وه ی که  باسکرا مشتێك بوو له  خه روارێك و له کاتی خۆی و 

جێگه ی تردا وورده کاری تری له باره وه  ده ڵێین.
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میراوده لی:
داوا ده که م به رده وام بن له  خۆ پیشاندان و سارد 

نه بنه وه ، به م زوانه  ده گه ڕێمه وه  کوردستان.

له  به رده وامی ئه و زنجیره  کۆڕه  سیاسی و ڕۆشنبیریانه ی دکتۆر که مال میراوده لی 

ده یان به ستێت ئه مڕۆ یه ك شه ممه  2٠١١/٠2/2٠ شاری نیوکاستلی به ریتانیایی 

گرته وه ، وه ك به ڕێزیان ئاماژه یان پێکرد به رده وامی ده بێت و حه فته ی ئاینده  له  

وواڵتی سوێدو شاری گۆتنبۆرگ ده بێت، له  نزیکرتین ده رفه تدا بۆ کوردستانیش 

ده گه ڕێته وه ، وه ك له  وه اڵمی پرسیارێکدا به و شێوه یه  وه اڵمیان دایه وه .

سه ر  خسته   ووردی  تیشکی  میراوده لی  که مال  دکتۆر  سیمیناره که دا   له  

ئه و  له مه ڕ  ده ربڕی  خۆی  تاقه تی  بێ  و  کوردستان  ئه مڕۆی  گۆڕانکاریه کانی 

به  ده ستیان ده گات، وه ك کوشنت و لێدان و فڕاندنی  ناخۆشانه ی که   هه واڵه  

برینداره کان له  نه خۆشخانه ، به  کارێکی نا مرۆڤانه و دوور له  به ها مرۆڤایه تیه کان 

مێژووی  له   نه  سوود  که  ده سته اڵتدارانی کورد  به وه دا  ئاماژه شیان  برد،  ناویان 

گۆڕانکاریه   ئه و  نه بوایه   هیچ  ده بوو  وه رده گرن،  ده وروبه ریان  له   نه   وه   خۆیان 

نوێیانه یان له یاد بوایه  ئه گه ری کۆنه کانیش له یاد کراون.

ده سته اڵته   ئه و  گۆڕانکاری  گرنگی  سه ر  خسته   تیشکیان  ووردی  به   هه ربۆیه  

موجریم و تاوانکاره و ووتیان ناکرێت هه ر ڕۆژه و بۆ شتێك خۆ نیشاندان بکه ین، 
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ڕۆژێك کاره با، ڕۆژێك ئاو، ڕۆژیك نه خۆشخانه ، ڕۆژێك کێشه ی نێوان ڕۆشنبیران 

ڕۆژێك... ڕۆژنامه نووس  تیرۆرکردنی  ڕۆژیك  جاده وبان،  ڕۆژێك  مامۆستایان،  و 

ڕۆژێك...ڕۆژێك...

و  بکرێت  ئاسانیه   به و  گه وره تره   له وه   زۆر  گرفته کانیش  و  زۆرن  کێشه کان 

ته نها ڕێگا چاره سه ر که  له  به رده مدا هه بێت گۆڕینی ده سته اڵتی بنه ماڵه ی و 

گۆڕانکاری ئه و سیستمه  نا دادگه ری و تاك ڕه ویه یه .

هه روه ك چۆن هه ره سی کۆمۆنیسیامن بینی ده سته اڵتی بنه ماڵه یش به هه مان 

شێوه  ده بێت ببینین و مێژوو به ره وه  پێش ده چێت و ناگه ڕێته وه .

 میراوه ده لی له  درێژه ی ووتاره که یاندا زۆر ڕاستیان ووروژاندوو ده ستی ڕاستیان 

بۆ درێژ کرد، گوڵبژێری هه ندێك له  ووته کانی لێره دا باس ده که ین.

بڕیار بۆ خه ڵکی بده ن، منوونه ی  و  نابێت چیرت ته نها کۆمه ڵێك له سه ره وه  بن 

میرص جوانرتین و نزیکرتین منوونه یه  که  له  باوه ڕی که سدا نه بوو بگۆڕدرێت، 

ئه و  داده نرێت،  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  پشتی  بڕه ی  بڕ  به   میرص  کاتێکدا  له  

دارایه ش که  له  قوڕگی ئه و میلله ته  هه ژاره  ده گیرایه وه  به  درێژای چه نده ها ساڵ 

به  قه ڵه مێك زۆری بلۆك کران و جێگای تێڕامانه  بۆ ده سته اڵتدارانی کورد ئه گه ر 

ئه و ڕاستیانه   نیشاندانی   و  به ده رخسنت  و  و نووسین  تێڕامانیان مابێت  بیری 

کاریان تێ بکات.

به   زۆر  کوردستان  و  گشتی  به   ڕۆژهه اڵت  ده سته اڵتدارانی  خراپی  منوونه ی 

ناکرێت  سه رف  هاواڵتیان  بۆ  ده   بۆ  پێنج  سه دا  له   دارایه وه   ڕووی  له   تایبه تی 

ئه گه ر زۆر چاکیش بن.

ئه گه رچی باسی خراپه و سته مکاری ده سته اڵتدارانی ڕۆژهه اڵت ده کرێت، به اڵم 

چه ند  به   کوردستاندا  له   بوو  دروست  ساڵ  سی  درێژای  به   میرصدا  له   ئه وه ی 

به دوای  گه نده ڵیه وه   ڕووی  له   وواڵتانه شیان  ئه و  ڕیکۆرده  شکێرناو  ئه و  ساڵێك 

خۆیان خست.
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ئه و  مێژووی  له   یه   نی  جار  یه که م  ئه وه   تاوان  بێ  و  سڤیل  خه ڵکی  کوشتنی 

به ڵکو  بکرێت،  پارتیدا  و  یه کیه تی  بڵێین  جوانرت  ڕوونرتو  وه یان  حکوومه ته دا 

لێك  ژیانی هاواڵتیان  بوارێکی  ئه نجام داوه و هه ر  له وه  گه وره تریان  زۆر  تاوانی 

بده ینه وه  ئه و ده سته اڵته  پاوان خوازه  جینۆسایدیان کردووه .

جینۆسایدی جه سته ی و له  کوشتنی به  ناحه ق ده ستی بااڵیان تێیدا هه بووه  ، 

هۆکاری  و  ده ده ن  زۆر  ڕێژه یه کی  به   ئاماژه   دکتۆره کان  ده روونی  جینۆسایدی 

ئه و  که وا  ده گه ڕێنه وه ،  ده رونیه   الیه نه   ئه و  بۆ  کوژیه کانیش  له خۆ  هه ندێك 

ئابووری  و  دارایی  بۆ جینۆساید کردنی، جینۆسایدی  بوون  ده سته اڵته  هۆکار 

و  نه کرێت  دابه ش  بنه ماڵه دا  که سوکارو  و  حیزب  به سه ر  نه ماوه   زه وی  بستێك 

نه ك ته نها ئه م جیله  به ڵکو سته میان له  جیله کانی دوای ئێمه ش کردووه ، که  

له   یه ،  نی  قوتابخانه یان  ڕه وزه و  و  گشتی  باخچه ی  پێویست  گوێره ی  به   مافی 

سلێامنی قوتابخانه ی وا هه یه  ته خت کراوه  بۆ به رژه وه ندی تایبه تی و زه ویه کان 

بۆ  یارمه تی ده ریانن  و  بودجه شیان ده ده نێ  کراوه ،  به سه ر کۆمپانیادا ده به ش 

ته واوکردنی پرۆژه کانیان و دواتر ئه و خانوانه  به  قازانج به  هاواڵتیان ده فرۆرشێت 

له  کاتێکدا کۆمپانیاکان هی حیزب خۆیه تی و له ژێر ئه و په ردانه دا به رگی بریق 

و باقی به  به ردا ده کرێت.

داگیرکردنی ئه و شۆڕشه ی که وا له  ساڵی ١99١ که  له  سه دا نه وه دوو پێنجی 

پاراستی  بۆ  حیزبدا  به سه ر  شۆڕشه   ئه و  دابه شکردنی  دواتر  و  کری  خه ڵکی 

هێرنایه   داگیرکه ر  ده بابه ی  هه تا  نه خوازراوو  شه ڕی  چه نده ها  حیزبانه ش  ئه و 

پایته ختی کوردستان ٣١ی ئاب.

کوشتنی ڕێژوان یه که م جار نی یه ، ئه وه ی جێگه ی داخیشه  له  تاوانی خۆشیان 

په شیامن نین و هه تا به  ئاگایی خۆشیان به ده ر ده خه ن به رانبه ر ئه و سیناریۆیه  

که  له  ٠2/١7دا ڕوویدا، وه ك نێچیره ڤان به رزانی و فازڵ میرانی ئاماژه یان پێکرد 

به سه راگرتنی  بۆ ده ست  نه خشه که ش  بۆ کێشاوه ، دیاره   نه خشه ی  که  پێشرت 
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که ناڵی که ی ئێن ئێن بووه و هێرشی توند کردنه  سه ر گرده که .

به یان  وه   ده رده که وێت،  ده سته اڵت  ڕوونرتی  ڕووی  سیناریۆیه کدا  وه ها  له  

نامه کانی حیزبه کانیش عه قڵیه تی حیزبه کان ده رده خات و جێگه ی نیگه رانین.

ڕێژه ی ڕاستی  ناتوانن  به سه ردایه و  نه خۆشخانه کان ده سته اڵتی ده سته اڵتیان 

ئه ویش  که   برینداره کان  له   ڕفاندنی هه ندێك  له   ده ربخه ن، جگه   برینداره کان 

به ناو قبوڵکردنی ڕای جیاوازمان بۆ ده رده خه ن.

به کار  پاراستنی حیزب  بۆ  پێشمه رگه   تیرۆرو  دژه   و  پاراسنت  و  ئاسایش  هێزی 

ده هێنن و له  کاتێکدا وواڵت پێویستی به و هێزانه  بووه  به کاریان نه هێناوه  وه ك 

ئه وه ی له  جه له وال ڕوویدا له  چه ند ساڵی ڕابردوودا، هێزه کان دیاره  ته نها هێزی 

حیزبین و بۆ چاوترسان وچه واشه کاری ناو خۆین.

خۆی  بڕیاره ی  ئه و  سه ره نجامی  ده رده کات  خه ڵكی  بۆ  فه رمان  ئێسته   ئه وه ی 

ده گرێته وه  ئیرت نزیك بێت یان دوور.

پارتی بنکه کانی گۆڕان ده سوتێنێت به  ئه وه ی لقی چوار ده ڵێ پالن! ئه ی ئایه  

کاره که ی خۆیان چی یه ؟

ئه م  ده بێت  به وه   ئاسایی  ژیانی  بکرێت،  لێ  ته عه دامان  نابێت  ده ڵێ  پارتی 

که   گرتایه   بیان  ده بوو شه رم  یه و  یاسا چی  نازانن  و چونکه   بڕوات  ده سته اڵته  

ناوی یاساییان بهێنایه .

له  چ وواڵتێکدا به رانبه ر به یاننامه  ده بابه ی بۆ هێرناوه ، پارتی به و شێوه  دڕندانه  

به ره نگاری خه ڵکی ده بێته وه و لوله ی تفه نگیان تێ ده کات به رانبه ر لقێك، ئه ی 

ئه گه ر خه ڵکی هه ولێر هه ڵسێت و به رانبه ر سه ری ڕه ش بگرن چ ده که ن؟!.

فازڵ میرانی عه لی حه سه ن مه جید بیری خه ڵکی ده هێنێته وه .

بۆ ده ستی ئێوه  نه بڕدرێت که  هێرش بۆ سه ر یه کگرتوو کۆمه ڵ ده که ن، ٣٠،٠٠٠ 

پاسه وانی تایبه تی له  سلێامنیدا بۆچی.

کێ میلله ت ده کاته  به ر به ره و به سه ر سۆرانی و بادینی و سلێامنی و هه ولێری و 
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گه رمیانیدا دابه ش دابه شیان ده کات.

نه یان  کردبێت  پێشکه شی  ئۆپۆزیسۆن  یاسا  یه ك  که   هه یه   په رله مانێکامن  چ 

هیشتووه  تێپه ڕێت.

په رله مان نه یتوانیووه  چاودێری یه ك وه زاره ت بکات، سامانه  رسوشتیه کان ڕه دی 

له  مه کته ب سیاسیه وه  فشار ده خرێته   په رله مان ده کاته وه ، چ په رله مانێك که  

ئه ندام  وه ك  ده سته اڵت  په رله مانی  ئه ندام  یه ك  په رله مانه کان،  ئه ندام  سه ر 

په رله مان کار ناکات، هه ق بوو ئه ندام په رله مانه کان ده ست له  کار بکێشنه وه ، 

له کار نه کێشاوه ته وه ، په رله مان  نه بێت که س ده ستی  به اڵم ته نها حاکم ڕزگار 

منوونه ی  پێداچوونه وه کان،  ئه نجامی  کوا  خواردن،  موچه   خانه یه کی  بووه ته  

بوو سه رده شت عوسامن  ئه وه   ئه نجامه که ی  ئایا  خوێنی سه رده شت عوسامن 

تیرۆریسته ؟!.

ئه م جۆره  نیشان دانانه  شه ڕی ئایدۆلۆژیا نین شه ڕی خه ڵکه  به رانبه ر ده سته اڵت 

نا  موجریمن،  دزن  ده سته اڵت  ناوێت،  ده سته اڵته مان  ئه م  ده ڵێن  ڕوونی  به   و 

دادگه رن ته نها داواکاریامن ڕۆشتنیانه ، چونکه  ته نها ئه وه  به  ڕێگا چاره  ده زانن.

قوتابیانی  بکه ن،  فراوانی  ده کرێت  بۆتان  تا  نیشاندانه   خۆ  چاره سه ر  ته نها 

ئه م  تا  هه بێت  هه ڵوێستان  بڕۆن  قوتابخانه   بۆ  ڕه شه وه   جلی  به   خۆشه ویست 

بروانامه کانتان وه رناگرن، پاشه ڕۆژتان  له   ده سته اڵته  له سه ر حوکم بێت سوود 

نی یه .

بده ن  گوڵ  بن  مرص  هێزی  وه ك  ئه وه یه   پێشمه رگه   و  ئاسایش  هێزی  له   داوام 

به یه ك بێنه  پاڵ هێزی جه ماوه ر، له  سلێامنی هێزی سلێامنی ته قه  له  سلێامنی 

ناکات پارتی هێزی ده ره کی بۆ به کار ده هێنن ئه و ده سته  ڕێگه  پێ مه ده ن.

هه ولیرو دهۆك زیاتر له  هه موو شوێن ڕقی له  ده سته اڵته ،چه نده ها ماڵ داگیر 

کراوه  له  هه ولێر، جلی ڕه ش نه گۆڕن تا ئه و ده سته اڵته  ده گۆڕن، چ میلله تێك 

خۆشی  به ده ستی  دواتر  و  کرابێت  به چاڵ  زینده   خه ڵکی   2٠٠،٠٠٠ هه یه  
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به   ئه وانه ، کوشنت  به رده وام کردنی جینۆسایدکردن سیاسه تی  زیاتر کرابێت، 

ئۆتۆمبێل،   کاره ساتی  ئیکسپایه ر،  خواردنی  جۆرا،  جۆراو  وه سیله ی  چه نده ها 

شه ڕی ده رونی و چه نده ها جۆری تر کێ هۆکاره ...؟

کورد  سومعه ی  به   چیان  ده سته اڵت  به غداد،  له   کرد  باشیان  کارێکی  گۆڕان 

نه کردووه ، بۆ سومعه ی کوردیان هێاڵوه .

بۆیه  هه رالیه نیك چاو لێبکه ین و هه ڵوێسته ی له سه ر بکه ین جگه  له  بێ ئه مه لی 

هیچی ترمان ده ست ناکه وێت به رانبه ر ئه و ده سته اڵته ، هه ربۆیه  گرنگه  درێژه  به  

خۆ نیشاندان بدرێت و هه وڵی فراوانکردنی بدرێت، ته نها چاره سه ره و ناکرێت 

ده تان  هه ر  خۆ  ده سته اڵته   ئه و  بکرێت،  نیشاندان  خۆ  شتێك  بۆ  ڕۆژه و  هه ر 

کوژێت ده تان کوژێت با هه ندێکی له پێناو ئه و ئازادیه دا بکوژێت و ببێته  چرا بۆ 

ئه وانی تر، نه رسه وتن تا سه رکه وتن ... با خه ڵکی خۆی له  کۆیالیه تی ڕزگار بکات 

به سیه تی کۆیالیه تی موچه ، با حیزبه کانیش خۆیان له  کۆیالیه تی بودجه  ڕزگار 

بکه ن و به سیه تی کۆیالیه تی بودجه ، هه موو به  یه ك ده نگ و به  هاوشان له گه ڵ 

جه ماوه رو به بێ جیاوازی یه ك ڕیزبن و یه ك داواکاریتان هه بێت، ئه ویش له ناو 

به له به رچاوگرتنی  تازه و  نانه ته وه ی ده سته اڵتێکی  بنیات  و  چوونی ده سته اڵت 

ده خه مه   ڕوونی  به رچاو  بۆ  خاڵێك  چه ند  لێره دا  من  سیستمه .  ئه و  گشتگیری 

پێش چاو که  ته نها به دیل ئه مانه یه  که  ناویان ده به م به  شه ش دال.

١ده ستور.

2-دادگا.

٣-دیموکراتی.

٤-دادپه روه ری.

٥-ده زگای کردن.

6-دایه لۆگ
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دکتۆر که مال میراوده لی سێ شه ممه  کاتژمێر 5ی 
ئێواره  ده گاته  فڕۆکه خانه ی سلێمانی

 میراوده لی: ترسم له  مردن نی یه . 

هێشتا خۆ پیشاندانه کانی کوردستان ده ستی پێ نه کردبوو دکتۆر که مال میراوده لی 

ئه م گه رده لوله   ئه وه یان ده کرد که وا  وه ك که سێکی ڕۆشنبیرو سیاسی پێشبینی 

کوردستانیش ده گرێته وه ، هه ربۆیه  هه ستان به  ڕێکخسنت و ئه نجامدانی کۆمه ڵه  

چه ند  به ریتانیاو  شاره کانی  هه ندێك  له   یه ك  دوای  له   یه ك  سیمینارێکی  کۆڕو 

ده خسته   ووردیان  جه ختی  سیمیناره کاندا  گشت  له   ئه وروپی،  تری  وواڵتێکی 

له   بنه ماڵه ی  ده سته اڵتداری  سته می  فراوانی  و  گه وره ی  و  برینه کان  گشت  سه ر 

و  چۆنێتی  و  چاره کان  ڕێگه   سه ر  ده خسته   تیشکیشیان  هه روه ها  کوردستاندا، 

چۆرێتی به رنامه دانان بۆ دامه زراندنی وواڵتێکی سیستامتکی و ده ستووری.

 گه رچی هێشتا کۆڕو سیمیناره کان هه ر له  سه ره تایدا بوو گه رده لوڵ کوردستانی 

گرته وه و گشت گه نجه  به  وه فاو جوامێره کان شه قامه کانیان پڕ کرده وه و هوتافیان 

له   داواکاریه کان  به رزکردنه وه ی  له گه ڵ  ده وته وه   کۆمه ڵ  به   ده سته اڵت  به رانبه ر 
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چوارچێوه ی چه نده ها الفیته ی جیاوازو ووتاری جیاوازدا له  به رده م مه یدانی ئازادی 

له  سلێامنی و چه نده ها جێگه ی تری کوردستان، هه ربۆیه  میراوده لی بۆ پشتگیری 

داوای هاواڵتیان و له م کاته  ته نگانه دا بڕیاری دا بگه ڕێته وه  کوردستان و درێژه  به  

دا  زۆریان  هه وڵێکی  گه رچی  کوردستان،  باته   بیان  و  نه دات  سیمیناره کان  کۆڕو 

هه ندێك  فڕۆکه و  بلیتی  نه که وتنی  ده ست  به هۆی  به اڵم  بگه ڕێنه وه   زووتریش  که  

هۆکاری تره وه  بۆ ئه م شی شه ممه  که  ده کاته  ٠٣/8 دواکه وت.

 له  په یوه ندیه کی ته له فۆنیدا دکتۆر که مال میراوده لی ئه وه ی دووپات کرده وه  که وا 

سه ردانی  مه به سته ش  ئه و  بۆ  و  ده بێت  کوردستاندا  هاواڵتیانی  مه عاناتی  له گه ڵ 

گشت جێگه کانی کوردستان ده کات له پێناو سه رخستنی داواکاریه کانی هاواڵتیان 

و بنبڕکردنی ئه و سیستمه  نادارپه روه ریه ی ئێسته  هه یه ، به  دیهێنانی سیستمێکی 

نوێ له سه ر بنچینه ی ده ستورێکی دیموکراتی که  ماف و ئازادی هاواڵتیان مسۆگه ر 

بکات، بوونی دادگاو دادوه ری سه ربه خۆ، که  سکااڵی دادی هاواڵتیان وه ربگرێت، 

ژیان و ماف و که رامه تیان بپارێزێ و له  ناهه قیه کان قه ره بوویان بکاته وه  .

سیمیناره   کۆڕو  له   جگه   ڕابردوودا  ڕۆژی  چه ند  له   میراوده لی  باسه   شایه نی 

خۆی  په یامی  کردووه و  خۆپیشاندانێکیشدا  چه ند  له   به ژداریان  تایبه تیه کان 

له   جگه   ناردووه ،  ده سته اڵتداران  و  پیشاندانه کان  خۆ  ئاماده بوانی  بۆ  ڕوونی  به  

چاوپێکه وتنی که ناڵی ئه ی ئێن بی که  ستۆدیۆکه ی له  له نده نه و به  زمانی عه ره بی 

په خش ده کرێت زیاتر ڕوون کردووه ته وه .

که مال  دکتۆر  له   پشتگیری  کوردستان  هاواڵتیانی  پێویسته   بڵێین  ماوه ته وه    

میراوده لی بکه ن و له  پێشوازی کردنیدا له  فڕۆکه خانه ی سلێامنی ئاماده  بنب که  

ڕۆژی سێ شه ممه  2٠١١/٠٣/٠8 ده کات کاتژمێر ٠٥:٠٠ی ئێواره .

 شایه نی باسه  حکوومه تی به ریتانیاو سه فاره تی ئه مه ریکا ئاگاداره  به  ڕۆشتنه وه ی 

دکتۆر که مال میراوده لی.
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دکتۆر که مال میراوده لی گه شته  کوردستان و 
خۆپیشاندانه کان فراوان ده کات

ئه مڕۆ سێ شه ممه  ٠٣/٠8 دکتۆر که مال میراوده لی و وه فدی یاوه ری له  ڕێگه ی 

فڕۆکه خانه ی سلێامنی یه وه  گه شتنه وه  کوردستان و له الیه ن هاواڵتیان و زۆر له  

ڕۆشنبیران و ده زگای ڕاگه یاندنه وه  پێشوازیه کی گه رمی لێکرا.

کۆڕو  زنجیره   میراوده لی  ڕابردوودا  هه فته ی  چه ند  ماوه ی  له   باسه   شایه نی 

سیمینارێکی له  وواڵتانی ئه وروپی سازکرد بۆ پشتگیری له  داوای ڕه وای شه قامی 

کوردی و ئێسته ش بۆ هه مان مه به ست سه ردانی کوردستانی کردووه .

ئاماژه ی به  گرنگی خۆ پیشاندانه کان و به رده وامی  میراوده لی له  لێداوانێکیدا 

خسته ڕوو له گه ڵ دۆخی هێمنیدا.

جێگه ی خۆیه تی بووترێت ئومێدێکی گه وره  له  میراوده لی ده کرت که  بتوانێت 

ئه و ڕچه  بشکێنێت که  تا ئێسته  وه ك هێڵی سور وابووه  که  ئه ویش خۆ پیشاندانه  

له  شاری هه ولێر.

خۆ  له سه ر  جه ختی  که مال  دکتۆر  سیمیناره کانیشدا  کۆڕو  له   چۆن  هه روه ك 

پیشاندان ده کرده وه  له  هه ولێرو فشار خستنه  سه ر ده سته اڵت له  ڕێگه یه وه .

ئه و  بۆ  ته نها  هاوزمانانی  بوونی  به ده مه وه   و  هاوخه میه کی  وه ك  میراوده لی 

له گه ڵ هاواڵتیانداو  به رده وام ده بێت  مه به سته  سه فه ری کوردستانی کردووه و 

ده چێته  سه ر شه قام.

دکتۆر 
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که مال میراوده لی:
سیستمی حوکمڕانی بنه ماڵه ی 

جارێکی تر نه  ئه وروپا قبوڵی 
ده کات نه  ئه مه ریکا نه  

سایکۆلۆجیه ن قبوڵ ده کرێت
 

له  میانه ی چاوپێکه وتنێکدا له  که ناڵی که ی ئێن ئێن دکتۆر که مال میراوده لی 

و  ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  ناڕه زایه تیه کانی  و  خۆپیشاندان  له سه ر  سه رنجی  ڕاو 

هه رێمی کوردستان خسته ڕوو.

له  ڕووی  دا  دارایی  و قۆرخکردنی  بنه ماڵه ی  به  سیاسه تی  ئاماژه ی  میراوده لی 

کۆمپانیاوه و سستکردنی به رهه می خۆماڵی، وه ك منوونه ی هه ولێری هێنایه وه  

که  ته نها هه ولێر به س بووه  بۆ به رهه می نان و ماست و زۆر شتی تر که  ئێسته  

له  ده ره وه  ده هێرنێت.

منوونه ی  کۆمه ڵگا  له سه ر  نه رێنی  هۆکاری  و  بنه ماڵه ی  ده سته اڵتی  له سه ر 

سه رچاوه   گشت  له ناوچوو  بنه ماڵه ی  ده سته اڵتی  چۆن  که   هێناوه   تونسی 

وه  هه موویان خستبووه  خزمه ت خۆیان  بۆ خۆیان قۆرخ کردبوو،  مادیه کانیان 

و بنه ماڵه که یانه وه . کوردستانیشی به  لێکچوو له  هه مان وه اڵمدا وه سف کرد.

بنه ماڵه ی  به  منوونه ی  ئه و سیستمه   ئه و  له ناوچوونی  و  کۆمۆنیزمی  سیستمی 

ناتوانرێت  شوعیه ت  حوکمڕانی  سیستمی  تر  جارێکی  چۆن  که   هێنایه وه  

دروست ببێته وه  بنه ماڵه یش به  هه مان شێوه .

سیستمی حوکمڕانی بنه ماڵه ی جارێکی تر نه  ئه وروپا قبوڵی ده کات نه  ئه مه ریکا 

نه  سایکۆلۆجیه ن قبوڵ ده کرێت.

شایانی باسه  میراوده لی له  هه مان چاوپێکه وتندا ووتی زۆر گرنگه  ئه م شۆڕشه  
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جه ماوه ریه  به  حیزبی نه کرێت. تیشکی خسته  سه ر ده سته اڵتی بنه ماڵه ی که  

به  دزی و داگیرکه ری حیزبی له  کوردستاندا به  ناڕه وا خۆی سه پاندووه . هه رچی 

الیه نی گرنگی ژیان هه یه  به  حیزبی کراوه . ده بوایه  سیستمێك هه بوایه  ئێسته  

ئه وانی دادگای بکردایه .

ئاماژه شی به  هه ندێك له  گیراوه کانی خۆ پیشانده ران داو ووتی ئه مڕۆ کۆمه ڵێك 

له   که س  چه نده ها  ناگیرێنه وه ،  سبه ی  که   یه   نی  وا  مانای  به ردراون  که   گه نج 

که الر و چه مچه ماڵ و جێگه کانی تر گیراون که س پێیان نازانێت. لێره دا ئه وه ی 

ئه و که سانه ی  که   لێ ده خوێرنیته وه   لێ سیاسه تی دووفاقی ده سته اڵتدارانی 

که وا ئێسته  به ر ده درێن له به ر کپکردنه وه ی خۆ پیشانده رانه ، ئه وه تا که سانێك 

که  پێیان نازانرێت به ری ناده ن. به  ڕاشکاوی ووتی ئه م ده سته اڵته  هیچ منه تی 

به  چاره نووسی خه ڵك نی یه  .

هه تا  دا  به وه ش  ئاماژه یان  کورد  ده سته اڵتدارانی  سته می  فراوانی  له سه ر 

سته میان له  مندااڵن کردووه و جێگه ی ڕه وزه شیان نه هێاڵوه ، دزی و جه رده ی به  

جه ریمه  ناو برد له کاتێکدا چه نده ها جێگه ی پێویستی بۆ  بنیات نراوە.

له ناوچوونی ده سته اڵتی  منوونه ی میرصی هێنایه وه  که  میلله تی میرص داوای 

ده ستکاری  ده که م  زیاد  بیست  سه دا  له   مووچه   ووتی  موباره ك  هه رچی  کرد 

له مه شدا  کرد.  خۆی  له ناوچوونی  داوای  خه ڵکی  به اڵم  چی،  و  چی  ده ستور 

پشتگیری میراوده لی بۆ خۆ پیشانده ران ده رده خات و به  جۆرێك له  جۆره کان 

پێامن ده ڵێت متامنه تان به و به ڵێنانه  نه بێت که وا مه سعود به رزانی ده یدات و 

ئه ویش لێکچووه  له گه ڵ ووته کانی موباره کدا.

ووتیان  ووردیان خسته  سه رو  تیشکی  ده ستوور  و  گۆڕانکاری  گرنگی  له سه ر   

ئێمه  ده بێت ده ستورێکامن هه بێت زۆرترین ماف به  خه ڵکی بدات، له  هه موو 

بواره کاندا، ده بێت ده ستوور مافی ئیش بپارێزێت نه ك له  به ر ده نگدانێك له سه ر 
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کاره که ی البربێت، ده بێت ده ستوور ئه و شتانه  به  جه ریمه  بکات.

گه النی وه ك فه ره نسا و ئه فریقا و تورکیا ئێسته ش شانازی به  ده ستووره کانیانه وه  

ده که ن، سایکۆلۆجیه تی بنه ماڵه ی کورد ئه مریکا هه موو کارێکیان پێ ده کات 

به بێ ڕێکه وتن.  له سه ر به ده ستێهێنانی گۆڕانکاری و ده ستورێکی تازه  ووتیان 

هه ر به  پاره  ده توانین جوانرتین سیستم  له  ڕێگه ی خه بیره کانی ده ره وه  ده توانین 

دروست بکه ین.

ئه و ڕووداوانه ی که  ته نها له م ماوه یه دا ڕوویدا ته نها له  جه نگه ڵ ده چێت و له  

ده ره وه  به و شێوه یه  سه یر ده کرێت.

منوونه ی وواڵتانی تری ڕۆژئاوای به  به رده وامی له  چاوپێکه وتنه که دا ده هێنایه وه و 

به راوردی ده کرد له گه ڵکوردستاندا وه ك ووتی حاڵه تی لیبیان له  ڕووی مادیه وه  

زۆر  زۆر  کوردستان  ئازاد،  دونیای  له   به شێك  ببێته   ده یه وێت  به اڵم  باشه   زۆر 

شیاوی ئه وه یه  که  ئه م ته قینه وه ی تێدا بێت.

به هێز،  کاراکته رێکی  نه بووه ته   که   له وه ی  گرت  په رله مان  له   توندی  ڕه خنه ی 

نه یتوانیووه  ته نها یه ك پرۆژه  یاسای که  له الیه ن  له  ماوه ی ڕابردوودا  په رله مان 

ئۆپۆزیسۆنه وه  پێشکه ش کرابیت جێبه جێ بکرێت، ئه قڵیه تی حیزبی کاره کانی 

به  حیزبی کردووه  هه تا له  په رله مانیشدا، ده بوو ئه ندام په رله مانه کان نه چنه وه  

نووری،  مه ال  عه بدواڵی  ئه وه ی  وه ك  هه ڵوێست  هه ندێك  له مه ڕ  په رله مان  ناو 

شه رمه زاریه  په رله مانێك که مال که رکوکی سه رۆکی بێت بچینه  ناوی.

ده بوو خۆ پیشاندانه کان له  هه ولێره وه  ده ستی پێ بکردایه ، وه ك وواڵتانی تر.

کردوو،  دروست  خزمه تگوزاریه کان  له سه ر  کاریگه ری  سرتاتیجی  هاوپه یامنی 

ده کرا  کار  مونافه سه ی  ئه وسا  چونکه   بوو،  باشرت  ئێسته   له   ئیداریه که ش  دوو 

به اڵم به و ڕێکه وتنه  خزمه تگوزاریه کانیشی خنکاند.

زمانی  له   برینداره کان  له   یه کێك  رسوشتیه ،  ئه وپه ڕی  مافێکی  پیشاندان  خۆ 
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خۆیه وه  تاوانبار کراوه  له سه ر به ردباران کردن به اڵم ئه وه ی به  بیکه یسی که سی 

کوشتووه  تاوانبار نی یه ، باره گا بۆ میلیشای تێدا بێت، منداڵ هه رچی ده کات 

ده کاته   منداڵ هێرش  له نده ن  له   ببنه وه ،  ڕووبه ڕووی  به و شێوه یه   بۆ  ده یکات 

ده بێت  نه ماوه و  شه رعیه تی  ده سته اڵته   ئه م  مه لیکه که ،  سه یاره ی  و  ماڵ  سه ر 

بڕوات، له  به رانبه ر ووشه دا نان ده بڕێت، که سێك ده عوه تی منی کردووه  نانی 

بڕاوه ، نان بڕین و کوشنت کۆتای پێ هات و قۆناغێکی تازه  دروستکردووه  بووه و 

چاره سه ری  ببێت  دروست  وا  حه لێکی  و  بڕوات  شاخ  ده مووچاوه کانی  ده بێت 

ڕیشه ی دروست بکات.

شایه نی باسه  دکتۆر که مال میراوده لی له  ڕۆژی 2٠١١/٠٣/٠8 گه شته  سلێامنی 

ئاماژه   به رواری  له   بووه و  دروست  که   شۆڕشه ی  ئه و  له   خۆی  پشتگیری  بۆ  و 

شارۆچکه ی  شارو  چه نده ها  پیشانده راندایه و  خۆ  له گه ڵ  ئێسته   تا  پێکراوه وه  

به سه رکردووه ته وه .

قیبلە: دڵم له گه ڵ خۆ پیشانده رانه و به م نزیکانه  
جه سته شم ده چێته  پاڵیان

بیست  ساڵه  هاواڵتیانی کوردستان تااڵوی نا دادگه ری ده سته اڵت ده کێشن و 

مێشك و دڵ و ڕۆح و جه سته یان پێچ ده ده ن له  پێناوی هاتنه  دی ئه و ڕۆژه ی 

کوێره کان  گرێ  ڕۆژه یه   ئه و  ڕۆژی  ئه مڕۆ  ده چێت،  هه ڵهاتن  به ره و  ئێسته   که وا 

بکرێنه وه و چیرت ته نها چه ند که سێکی دیاری کراو مێگه النه  گه ل لێنه خوڕن.

هاواڵتیانی کوردستان...

بۆ  چاره یه   ڕێگه   ته نها  نه کاته وه و  ساردتان  خۆپیشاندان  له   شتێك  هیچ 

حوکم  له سه ر  ئێسته   چینه ی  ئه م  تر  ساڵی  بیست  ئامانجه کان،  به دیهێنانی 
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بن ناتوانن داواکاریه کان به جێ بهێنن و کاتی ئه وه  به سه رچووه  گوێ بۆ درۆو 

وایه ،  هه ڵبژاردنه کان  پێش  به ڵێنی  وه ك  کاته   ئه م  به ڵێنی  بگرن،  به ڵێنه کان 

چه نده  به ڵێن و بڕیاری پرۆژه تان بیست پێش هه ڵبژاردن و دوای هه ڵبژاردن و 

له گه ڵ ئاشکراکردنی ئه نجامی هه ڵبژاردنه  پڕ ساخته ییه کان گشت به ڵێنه کان 

له بیر ده کران و ده بوو هه م دیسان مێشك و دڵ و ڕۆح و جه سته  پێچ بده نه وه .

مامۆستایان و ڕۆشنبیرانی خۆشه ویست...

ده سته اڵت له ماوه ی ڕابردوویاندا به  کرداری سه ملاندیان چۆن تێکده ری ناوتان 

و  کردن  تێکه ڵی  به رانبه ر  چه نده ها  به   ڕاستی  ڕۆشنبیری  مامۆستاو  و  بوون 

مامۆستا  به   کرد  عه شایه ری  که سی  سه دان  به   حیزبی  ته زوویری  شه هاده ی 

به   کرد،  به ڕێزتانی  ئاستی  و  ڕاستی  زانستی  کردنی  له که دار  به سه رتانه وه و 

سه ده ها ڕۆژنامه و گۆڤاری سێبه رو سه دان ناوی له ژێردا ڕیز کردوون و به ناوی 

نووسه ر ڕۆشنبیری ته شویشی له ناوتاندا دروست کردووه و حه ق له  ناحه ق جیا 

نه کرێته وه ، ئه مڕۆ ئاسۆیه که  بۆ جیا کردنه وه ی مامۆستای و ڕۆشنبیری ڕاست له  

سێبه رو ساخته ... ده ستخۆشی له هه موو ئه و مامۆستاو که سایه تیه  ڕۆشنبیرانه  

ده که ین که وا ده نگیان له گه ڵ ده نگی خه ڵکه و ڕیزی خۆ پیشاندانه کان قه ره باڵغ 

ده که ن.. مامۆستایان و ڕۆشنبیرانی خۆشه ویست هه مووتان فارق ڕه فیق ئاساو 

ڕێبین هه ردی ئاسابن... هه ڵوێستی دکتۆر موسه نا ئه مین مێژوو تۆماری ده کات 

و تکامان وایه  په شیامن نه بنه وه و به رده وام بن.

مامۆستایانی مزگه وت و جێنشینی پێغه مبه ران ...

زۆر  به اڵم  بفرۆشن،  خۆیان  به عسدا  له سه رده می  مه النه ی  ئه و  بوون  که م  زۆر 

بۆ  پاڵپشت  به   بوون  و  فرۆشت  گه نده ڵ  کۆمه ڵێکی  به   خۆیان  ئه وانه ی  زۆرن 

خراپه کاری زیاتری خراپه کاران، ئه مر به چاکه و به رگری له  خراپه  به پێچه وانه وه  

کاری له سه ر ده کرێت، کۆمه ڵێكی به ناو مه الو به ده ستی یه کیه تی و پارتی ناوی 
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له   به  جۆرێك  بووه   مه ال  ووشه ی  ئێسته   کردوو،  نارشین  مه الیان الی خه ڵکی 

به  ده وره یه کی خێراو  ئه و ده سته اڵته یه   یه ؟ هه مووی  عه یبه ، هۆکاره که ی چی 

کردوو  دروست  مه ال  به ناو  کۆمه ڵێکی  دونیای  مه نسه بی  و  مادی  پاڵپشتی  به  

وه ك  من،  مامۆستایانی  بکرێت،  له که دار  پێ  ڕاستیه کانی  مه ال  شه خسیاتی 

لێره شدا  ئاینی پێشه نگ بوون  له  گشت شۆڕشه کاندا مه الو که سایه تی  چۆن 

له که دار  سپیه کانتان  عه مامه   چیرت  مه هێڵن  و  بسه ملێنن  خۆتان  پێشه نگی 

بکرێت...مامۆستایانی ئازیز که لیمه یه کی ئێوه  له م کاته دا گرنگی خۆی ده بێت، 

هه ڵوێستی ئینب و ته یممه و ئیامم ئه حمه دو چه نده ها که سایه تی ئاینی تر که  

له  حوجره کاندا خوێندوومانه   ده بێت سودیان لێ وه رگرین، ئه م ڕۆژه  ئه و ڕۆژه یه  

ئیقتیدا به و ئیاممانه وه  بکرێت... داواکارم وه ك چۆن له  نوێژه کاندا له  پێشه وه ن 

پێش  خه ڵکی  بۆ  جاده کان  له سه ر  پێشه وه بن،  له   هه ر  پیشاندانه شدا  خۆ  له م 

نوێژی بکه ن، چاوتان به  میرص نه که وت چۆن مامۆستاکان به  ته ربوشه کانیانه وه  

سوریان ده کرده وه  له  دووره وه ؟ بۆ ئه و ڕه نگانه  له  خۆپیشاندانه کاندا نابینین؟!، 

ئه و هێزه  گه وره بوو چۆکی موباره کی به  چۆکداداو خستیه  زبڵدانی مێژووه وه .

خوێندکارانی خۆشه ویشت...

چاره نووستان  بکه ن،  پیشاندان  خۆ  به ژداری  پشوو  ڕۆژی  بکه نه   ڕۆژانه   ئه م 

نادیاره و به  خۆ پیشاندانه کان چاره نووسی خۆتان ڕوون ده که ن، ئه ی خوێندکاره  

به   ئه و ده سته اڵته یه  که  کاری ١2 ساڵی  ئه م ده سته اڵته  هه ر  وه رنه گیراوه کان 

ڕوونی  به   دروشمتان  و  بنێنن  هه نگاو  پیشانده ران  خۆ  داون،هاوشانی  فیڕۆدا 

به رز بکه نه وه .

ئه ندام په رله مان و وه زیره کان...

داواتان لێ ده که ین تا زووه  ده ست له کار بکێشنه وه و شه رعیه تی ئه و ده سته اڵته  

گه نده ڵه  مه هێڵن و مه بن به  پاڵپشتی بۆ به رده وامی...ئه وه ی ده ستی پاك بووه و 
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نه گالوه  به  گه نده ڵی درێژه  به کاره که ی نه دات، به رده وامی له گه ڵ ده سته اڵتدا 

له م کاته دا خۆی بۆ خۆی ده بێت به  گه نده ڵی...ئه وه ی ناوی له  لیستی ڕه شی 

سوکرت  تاوانه کانیان  له   له کارکێشانه وه یان  ده ست  به   هه یه   هاواڵتیانیشدا 

ده کات.

ده سته اڵتداران...

له کار بکێشنه وه و چیرت مه بنه  هۆکاری  داواتان لێ ده که ین به خۆشی ده ست 

سووربوونی خوێنی گه نج و الوه کان...

هاواڵتیانی خۆشه ویست...

بن،  به رده وام  هێامنه و  پیشاندانی  خۆ  بۆ  پێشه وه   بۆ  ده هێنمه وه   به بیرتان 

مه هێڵن به ڵته چیه کان زه فه رتان پێ به رن و ساردتان نه کاته وه .

پەیامێك بۆ مامۆستایانی حوجرەکان

لێکەوتەوە  زۆری  دەنگۆی  و  هاواڵتیان  الی  نیگەرانی  مایەی  بە  بوو  ئەوەی 

هەڵکوتانە سەر حوجرەکانی سلێامنی و ئەزیەتدان و تۆمەتبارکردنی فەقیەکان 

بوو، سەرەڕای پشێوی جۆربەجۆرو ڕژانی خوێنی بێتاوان لەم ماوەیەدا.

ئاشکرایە الی هاواڵتیان کە پاکرتینی چینی کۆمەڵگە فەقیەکانن، چونکە تاکە 

زانستی  قوربانی  بە  سەردەمیان  وخۆشیەکانی  دونیای  ژیانی  گەنجن  کۆمەڵە 

شەرعی کردووە، زۆرن ئەوانەی شەوانە لە باڕو یانەو مەساج و نێرگەلەخانەکان 

بۆ  هەتا  و  کەم  پاداشتێکی  و  بەرپرسێك  هێامی  بە  زۆرن  دیسان  دەکەنەوە، 

بە  کۆمەڵگەیە  ئەم  بێتاوانی  هاواڵتی  و  ڕۆژنامەنووس  خوێنی  دەستخۆشیەك 
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نە  نین  لەوانە مەترسی  بکات، هیچ  بەرپرسێك  ناخی چەپەڵی  قوربانی حەزو 

بۆ ئاسایشی نەتەوەی و نە پێشیان دەوترێت تیرۆریست، جگە لەوەی دادگاش 

پێیان ناوێرێت بە بێتاوانیش دەردەچن!

ئەوە بەڵگە نیەو لە دادگاش کاری پێناکرێت کە بەبەرچاوی جیهان و لە زومی 

کامێراکانەوە بە ئاشکراو بێ باکانەو لە بەرزی باڵەخانەکانەوە خەڵکی بکوژیت، 

زانستی  سودی  بۆ  فەقیەیەك  کە  کردنە  هەڵوێستە  جێگەی  بەڵگەیەو  ئەوە 

مەقالەیەکی خەزن کردبێت و تەنها بۆ خۆی بێت!

لە  پاکیەیە  ئەو  پاکی  یە،  نی  کۆمەڵگە  شایەتی  و  دینداری  عەمامەو  بە  پاکی 

دادگای ئەم هەرێمەدا پاکی خۆی بسەملێنت، نەك هەر ئەوە بەڵکو لە سەرەوەی 

دادگا بێت و پێویستی بە مۆڵەتی ئەو نەبێت!

بە  چیەتی  هەیە؟  نەتەوەی  ئاسایشی  تێکدانی  بە  باوەڕی  فەقیە  گەر  باشە 

شەونخونی و لەبەکردنی مەتن و ئەزیەت و سەرئێشەی ترصیفی مەال عەلی و 

شیعرەکانی ئەلفیەی ئینب مالیكەوە؟ بۆ یەکسەر وەك ئەو هاوەڵەی پێغەمبەر 

درودی خوای لەسەر بێت ناکات کە چاوەڕی خواردنی دەنگە خورماکەی نەکرد؟!  

ڕاست  زانستی  دەیەوێت  بەڕاستی  گرتووەتەبەر  ڕێگەی  ئەو  ئەوە  ئاشکرا  یان 

شاهیدە  مێژوو  پێبکات،  نەتەوەکەی  خزمەتی  و  فێربێت  قوڵی  بە  دروست  و 

حوجرە چەند خزمەتی بەم کۆمەڵگە کردووە، لە ڕووی شۆڕش و نەتەوایەتی و 

پێشەنگی هەتا کەلتوریەوە.

یان ئەوەتا کۆمەاڵنێك دەیانەوێت نەك دەستە چەورەکەی خۆیان بەڵکو دەستە 

خوێناویەکانیان بە چەند فەقیەیەکی هەژارو بێ دەرامەت و بێ پشت و پەنادا 

بسڕن؟!

دونیایشتان  هەتا  و  ویژدانی  و  قیامەتی  بەرپرسیاریەتی  من  مامۆستایانی 

لەسەرتانە کە بەکۆمەڵ و چاونەترسانە ئێوە بنب بە پارێزەرەی فەقیەکانتان، ئەگەر 
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کۆمپیوتەرەکانی  لە  قومبەلە  دەبێت  بێت  کۆمپیوتەرەکانیاندا  لە  ترەقە  ئەوان 

ئێوەدا بێت!

هەرگیز لەبیرم ناچێت لە ساڵی ١997دا بوو ئاسایشی هەڵەبجە بە شێوەیەکی 

زیندان  لە  ڕۆژێك  چەند  بەبێتاوان  و  سەرمان  کوتاوە  هەڵیان  ئاسا  خۆیان 

هێشتینیانەوە، نە دادگا ئاگای لێ بوو نە کێشەکەشامن چووە دادگا، دادگا هەر 

سێکسیان  فلیمی  سەیری  فەقیانە  ئەم  ووتیان  الیەنانە  یەك  بوو  دادگایە  ئەو 

لەگەڵ  ڕۆژ  مامۆستاکامنان  وایە  مانای  بێت  ڕاست  ئەوە  ئەگەر  جا  کردووە، 

سۆزانیەکاندا دەکەنەوە.

مامۆستایەکی  تاکە  کردین،  تۆمەتباریان  گەورە  تاوانە  بەو  دڕندانەو  شێوە  بەو 

خۆمان مەواجەیان نەکردین لە زینداندا، ئیرت نازانم سیاسەت بوو!، حیکمەت 

بوو!! یان ترس!!!. لە کاتێکدا خەڵکی بە شەرەفی هەڵەبجە بەوپەڕی جوامێری 

ئەو  مەواجەکردمنان،  بۆ  ئاسایشدا  بەردەم  لە  دەگرت  سەرەیان  شانازیەوە  و 

چەند ڕۆژەی لە زینداندا بووین ئەوەندە مەنجەڵە دۆڵمەو خواردنی خۆش لەو 

کاتە گرانیەدا بۆمان دەهات تەواوی پاسەوانەکانیش میوانی ئێمە دەبوون! لە 

زیندانیشدا ئێمە هەر ڕەحمەت بووین بۆیان! ئەوەشی ئێمەی لەسەرگیرا ڕقی 

خوێندن و شەونوێژو فێربوونی زانستە شەرعیەکان بوو! لە زیندانەکەشدا هەر 

نەبێت،  بە جەماعەت  بە تەنها  نوێژێکامن نەدەکرد  بووین لەسەری،  بەردەوام 

زیکرو حەلەقەی موحازرەکان ئێشتەش لەبیرم ماوە.

پێویستە یەكەم چینێك کە هەڵوێستی هەبێت ئێوەبن لە ئاست ئەم دەسدرێژی 

و ناهەقیەدا، بە چ پێوەرێك بیپێویت هەر تاوانبارن، پێوەری دادگار، کۆمەڵگا، 

یاسا، ویژان، پێوەری شەرعیش لەسەروی هەموویەوە.

خۆیان  دواکاری  سەرجادەو  دێنە  خەڵکی  ئاسای  کێشەی  بچوکرتین  بۆ  بۆ 

کوڕەکانی  ئاست  لە  یە  نی  ناڕەزایەتیەکتان  داواکاری  هیچ  ئێوە  ئایا؟  دەکەن، 
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نەحو  ووتنەوەی  بە  پیشەنگی هەر  بن  پێشەنگیان  ئێوە  قەرارە  ئەگەر  خۆتان، 

صەرف و شەرحی مینهاج نی یە، ئێستە ئەو زانستانە هەمووی بە شەرحکراوی 

ئەنتەرنێت دەست دەکەوێت، هەموو  باشرت لەسەر ڕووبەری  ئێوەش  لە  زۆر  و 

زانستەکان لە تەنها لە دی ڤی دیەکدا بەردەست دەبێت.

مێژووی  و  بوون  بەناوبانگ  زانستەکەیان  بە  چەندێك  ئێوەش  پێش  زانایانی 

سەالحەدینی  خۆ  هەڵوێستەکانیان،  بە  ئەوە  جاری  چەند  داون  بۆ  شاهیدی 

کاری  هەبووەو  جوامێرانەی  هەڵوێستی  نەبووە!  زان  شەرع  کەسێکی  ئەیوبی 

گەورەی کردووە.

زاناکانی پێش ئێوەو ئەوەی کە ئێستە مێژوو تۆماری کردووە تەنها زانستەکەیان 

نەبووە، زۆر زۆر هەبوون لەوانەش زاناترو ئێستە هەر ناویشیان نی یە.

کە تۆمەتی داوێن پیسیان دا بەسەر دایکە عائیشەدا گومانی ژن و پیاوێك کە 

لە نیوانی خۆیاندا لەسەر ئەو مەوزوعە گفتوگۆ دەکەن خوای گەورە لە قورئاندا 

تۆماری کردووە وەك هاتووە لە قورئاندا:

 )ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا( 

لە  پیاوەکەش شاهیدی  و  بۆ عائیشە دەدات  پاکی  ئافرەتەکە شاهیدی داوێن 

دێنێت  بەکار  عائیشە  بۆ  مني  أطهر  هي  )واللە  ئەو  هاوەڵەکە،  بۆ  خواترسی 

دێنێت( الی خەڵکەکەش  بەکار  بۆ صەفوان  مني  أتقي  واللە هو  بە  ئەمیش  و 

مونافیقەکان نەبێت قەزیەکە ڕوون بوو.

دەزانێت  خەڵکی  نەبێت  مونافیقەکان  الی  قەزیەیە  هەمان  ئەمە  ئێستەش 

فەقیەکان پاکن و خەڵکی دەزانێت کێ دەستی سورە بە خوێنی بە ناهەق ڕژاو، 

ئاسایشی  پاراستنی  بەناوی  تێکداوە  هەرێمەی  ئەم  ئاسایشی  کێ  ئاشکرایە 

لەسەر  سلبی  کاریگەری  بکەن؟!  هاوار  ئێوەش  پێویستە  بەاڵم  نەتەوەییەوە! 

لەبەرچاو  فەقیەیەتم  ڕووداوە  ئەو  دوای  من  دەبێت،  کۆمەڵگەش  و  فەقیەکان 
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تەکلیفی  و  ماڵەکەمان  هاتنە  هێنا،  فەقیەیەتی  لە  وازم  ناڕاستەوخۆ  بە  کەوت 

دونیایان کرد گەڕاشمەوە لەبەر دڵی ئەوان چەند ڕۆژێك مامەوەو خواحافیزی 

چاو  قژزەردو  کچە  هەموو  ئەو  لەناو  ئەوروپا  ڕۆشتمە  لێکردن.  یەکجارەکیم 

وە  مێژوو  سەرفکرد،  گەنجیەتیەکەم  دەڵێ  کورد  دەردی  ئەوروپادا  شینانەی 

کوردانی ئەوروپاو بە تایبەت بەریتانیا شاهیدین کە من خەریکی چی بووم لە 

ئەوێ، ئەگەر لە فەقیەیەتی سەیری فلێمی سێکسم بکردایە دەبوایە لە ئەوروپا 

لەسەر جادەکان ڕامبواردایە.

ئەو خوێندنە بوو بە هەوێن بۆم و بەرزترین شەهادەم دوای ئەوە هێنا، ئێستەش 

کە هەر ئەم دەستەاڵتە ڕێگربوون لە دانەمەزراندم، بەشێوەیەکی تر مەمنون 

دەبن لە زانکۆکانی کوردستاندا بە عەقد کاریان بۆ بکەم.

فەقیەیەتیدا  لە  بنچینەیان  و  بەرهەمی  هەرێمە  ئەم  کەسایەتی  سەدان 

هەروەك  مێژووەیە،  ئەو  کردنی  نارشین  ئیهانەو  گەورەترین  کارانە  ئەم  بووە، 

هەڵوێستەکانیش دەبێتە مێژوو وە بۆ خەڵکیش زیاتر ڕوون دەبێتەوە.

بن  پێشەنگ  نەبێت  هیچ  پێناکرێت  کۆمەڵگەتان  پێشەنگی  ئێوە  ئەگەر 

ئەزیەتی  مایەی  مەبنە  توخوا  پێناکرێت  ئەوەشتان  ئەگەر  فەقیەکانتان،  بۆ 

زیاتریان و با بچن لە قوتابخانە حکومیەکاندا بخوێنن کە لە داهاتوودا کێشەی 

بڕوانامەکانیشیان بۆ دروست نابێت، بۆ زانستە شەرعیەکانیش سەرو دی ڤی 

دی بکڕن و هەڵوێست و جوامێریش با هەر لە مێژووی پێشینانەوە بخوێننەوە.
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بە بەڵگەوە:
ئیسالم ستەم و خیانەتی لە گەلی کورد کردووە

*حەزرەی یوسف هەرچی زەوی کشتوكاڵیە دابەشی کردووە بەسەر خزمەکانی 

خۆیداو تەلی بەچواردەوریدا داوەو بەشی کەس نادات، خۆ قەرار بوو بەرهەمی 

ئەودیوی  هەمووی  کەچی  بکات  خەزن  نەداری  ساڵی  حەوت  بۆ  ساڵ  حەوت 

ئێران کرد!.

*ئیاممی عومەر شەڕی ناوخۆی هەڵگیرساندو بووە مایە لەدەستدانی چەندین 

گەنجی بێ تاوانی ئەم واڵتە!.

*سەعدی کوڕی ئەبو وەقاص 27 ساڵە بە تەنها دەستی گرتووە بەسەر گومرگی 

ئیرباهیم خەلیلیدا!.

*زەیدی کوڕی حاریثە پارەیەکی زۆر بۆ ڕاپ و گۆرانی بێژانی ئەمەریکی سەرف 

دەکات!.

تا دەبوویە ١8  نەکردایە  پەلەی  بوو دەبوایە  *ئیاممی عەلی زۆر زوو مسوڵامن 

ساڵ ئەوسا بڕیاری خۆی بدایە!.

بەردی  نەك  زینداندا  لە  لەسەری  هەیە  بەڵگە  چەندین  حەبەشی  *بیاللی 

خستووەتە سەر زگی خەڵکی بەڵکو بە بەرد سەریانی پان کردووەتەوە!.

*ئیاممی عوسامن بێدەنگە لەو هەموو تاوانانەی کە دەکرێت بەبەرچاویەوەو لە 

دەساڵتیشدایە!.

*زۆر سەحابەی تر قۆرخی دەستەاڵتیان کردووەو منداڵەکانی خۆیان دەنێرن بۆ 

طائیف نا عەفو بۆ ئەوروپاو ئەمەریکا!.

*مناڵەکانی عوسامنی کوڕی عەفان پارەیەکی زۆر لە ڕێکالم کردن لە فەیسووکدا 

سەرف دەکەن!.
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*ئەبو هورەیرە هەزاران حەدیسی بەدەم سەرۆکەکەمانەوە هەڵبەستووە!.

سامانە  وەزیری  شایەنی  کەی  بێت  سپی  سەریشی  با  یارس  بڵێ  تۆ  *ئاخر 

رسوشتیەکانە!.

*عومەری کوڕی عەبدول عەزیز هەر بە هیچ تێرناخوات و وازیش ناهێنێت!.

*ئینب و تەیمیە دزی ئەکادیمی کردووەو بە تەزویر لە وەزارەتی ئەوقافی ئەوساو 

خوێندنی بااڵی ئێستە شەهادەی دکتۆراکەی بەدەست هێناوە!.

هەمووی  ئیسالمیەکان  خوێندنگە  کە  لەبەردەستدایە  سەملێرناو  *بەڵگەی 

ئیامیڵە  لە  کە  نهێنی  نورساوێکی  بە  کردووەو  سەقەتی  شافعی  ئیاممی 

ئێرانەوە  بە  پەیوەندی  بەنهێنی  دەرکەوتووە  شافعیدا  ئیاممی  هاکگراوەکەی 

کردووە بۆ ئەو مەسەلە!.

*هەموو خەڵکی دەزانێت کە ئەحمەدی کوڕی حەنبەل شایەنی بوون بە وەزیری 

نەبوو لە وەزارەتی ڕۆشنبیری کەچی چەندین ساڵ ئەو پۆستەی بۆ خۆی قۆرخ 

کردبوو!.

هیچیش  و  دەکات  سەرف  ڕاگەندندا  لە  پارە  هەموو  ئەو  حکوومەتە  *ئەم 

بۆیەکرت  شیعرمان  تەپۆڵکەیەك  لەسەر  جاران  هەروەك  خۆزگە  یە  نی  سودی 

بخوێندایەتەوە باشرت بوو!.

*ئینب و عەباس بە ئاشكرا ڕۆژنامەنووس دەکوژێت و حسابیش بۆ کەس ناکات!.

سەفەرەکانی  لە  کە  بووە  ئاشکرا  تر  نهێنی  و  سیخوڕی  کاری  *چەندەها 

سەحابەکان بۆ دەرەوەو کردوویانە!.

*موسەیلەمەی کەزاب حەق وایە پۆستێکی ڕاگەیاندنی بدرێتێ و مافی شەرعی 

خۆیەیتی و توانای هەیە!.

حەسەن و حوسەین مستەوای بەڕێوەبردنی بواری ئاسایشییان نی یەو تەنها 

لەبەر ئەوەی کوڕی ئیاممی عەلین ئەو پۆستەیان پێدراوە!.
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موچەیەکی  وایە  حەق  کێشاوەو  زۆری  زەحمەتی  ڕابردوودا  لە  *ئەبوجەهل 

شایستەی بۆ ببڕدرایەتەوە کەچی حسابی بۆ نەکراوە!.

بەڵگەی تریش زۆرن ئەوەندە بەسە بۆ خاوەن ئەقڵەکان... ١

 

په یامی نه ورۆز سه رپان کردنه وه ی زاڵمانه
نه ك هه ڵپه ڕکێ!

ئه وه ی که  زۆر جێگه ی تێڕامان و هه ڵوێسته  کردنه  له سه ری بۆنه و یاده  کوردیه کانه  

بێت،  و ساده   کاتی  هه رشتێکی  وه یان  بێت  نه ته وه ی  یه   نی  ئیرت جیاوازی  جا 

لێ  وانه   هه موو  کورده کامناندا  له نێو   ئاراوه   دێته   و  ڕووده دات  که   شتێك  هه ر 

وه رگرتنه که ی ته نها هه ڵپه ڕكێیه ! ئیرت نازانین پیرۆزیه که ی له  کوێدایه ؟ تۆ بڵێی 

هه ڵپه ڕکێ کاره که  پیرۆز بکات؟! لێره دا قسه  له سه ر ئه وه  نی یه  که  ئه م بۆنه  تا چ 

ڕاده یه ك ڕاسته و بۆنه یه کی کوردیه،  ئه وه ش زۆری له سه ر ووتراوه  به اڵم ئه وه ی که  

ڕاست و دروست بێت هیچ بنه مایه کی وا نی یه  که  ئه م بۆنه  تایبه ت کات ته نها به  

کورده وه ، چونکه  ده زانین له  چه نده ها وواڵتی هه مه  جۆر هه مان بۆنه  ده کرێته وه  

به کار  ناویشیان  هه مان  وواڵتێك  زۆر  له   خۆیانه وه ...وه   نه ته وه ی  بۆنه ی  به ناوی 

هێناوه  بۆی، هه ندێك وواڵتیش ناوی جیاواز به اڵم هه مان ڕۆژه و وه  هه ر هه مان 

بۆ ئه و که سانه ی که  زۆر به   بۆنه یان مه به سته  ئه مه ش خۆی بۆ خۆی وه اڵمێکه  

1دەســتەاڵتیدزودۆڕاویکــوردیهــەربــەوەوەنەوەســتاوەژینــیخەڵکــیخســتۆتەتەنکوچەڵەمەیەکــی
یەکجــاردژاوارەوەبەڵکــودەســتیدرێژکــردووەبــۆپیرۆزیەکانــیئاینیــشوچەندیــنکادیــریکاســەلێس
ــەدژی ــکردنل ــتکردنوهێرش ــۆگوماندروس ــێدەداتب ــانپ ــتکردووەوگرنگی ــراویدروس وبەکرێگی
ئیســامدا،ئــەمنوســیگەبــۆئــەوخــاوەنئەقاڵنــەبەنــاویســەحابەوپیــاوچاکانــەوەولکاندنــی
ــەو ــوەنئ ــەوەئێ ــەرخۆیوئ ــەوەس ــانبێت ــەوەیئەقڵی ــۆئ ــەوە،ب ــەوناوان ــانب ــیئەم گەندەڵیەکان
هەمــووکارانەتــانکــردووەوچــۆنلــەڕووتــاندێــتباســیمێــژوویزێڕینــیئیســاموخــودیگەورەیــی

ئیســامبکــەن.
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ده مارگیریه وه  ده ڕواننه  ئه م ڕۆژه .  گه ر واشامن دانا هیچ ڕاجیاوازیه ك نی یه و ئه م 

بۆنه  بۆنه یه کی کوردیه و وه  هیچ وواڵتێکی تریش ئه م بۆنه  ناکه نه وه  ته نها کورد 

نه بێت، په یامی نه ورۆز چی یه  بۆ کوردان، هه ر ئه و باسه ی که  له سه ر ئه م ڕۆژه  

هاتووه  که  کاوه ی ئاسنگه ر سه ری زوحاکی پان کردۆته وه  هه ر ته نها ئه و باسه  خۆی 

بۆ خۆی په یامێکیش نی یه  بۆ ئێمه؟  که  هه موو زوحاکه کان سه ریان پان بکرێته وه ، 

خۆ ئه گه ر ئه وان له و سه رده مه دا بۆنه ی نه ورۆزیان کردبێت هه قیان بووه  چونکه  

ته نها زوحاکێك بووه و له ناویان بردووه ، به اڵم ئایا هه موو سه رده مه کانی دوای ئه و 

تا ئێسته ی ئێمه ش چه ند زوحاکی تر هه بوون وه یان هه ن؟ له بری ئه و هه ڵپه ڕکێ 

دژی  له   نه بووه   باشرت  که وتۆته وه   لێ  کوشتاریشی  زۆرجار  که   به رکێیه   کێ  و 

زوحاکه کاندا بکرایه ؟ له سه ر ده می ڕژێمی له ناو چوودا جه ژنی ئێمه  هه ڵپه ڕکێ 

ئێمه   جه ژنی  ئێران  سوریاو  تورکیاو  له   ئێسته   ڕژێمه ؟  ئه و  بردنی  له ناو  یان  بوو 

بۆ به ده ستهێنانی مافه  ڕه واکانی کورد؟ هه ر ئه و  هه ڵپه ڕکێ یه  وه یان هه وڵدان 

کورده ی که  له به ر هه ڵپه ڕکێ و ئاگر کردنه وه  ده کوژرێت له  پێناوی خاکه که یدا 

عێراقدا  کوردستانی  له   ئێمه ش  جه ژنی  وه   هه ڵپه ڕکێ؟  وه یان  باشه   بکوژرێت 

هه ڵپه رکێیه  وه یان گه ڕانه وه ی ناوچه  دابڕاوه کانه  بۆ سه ر هه رێمی کوردستان؟ بۆ 

ئێمه  ئه م بۆنه  وه کو خۆی تێی ناڕوانین چه ندن ئه و زوحاکانه ی که  وه ك هه ژدیها 

پیس  ژینگه   کردنه وه و  به ئاگر  ئێمه ش  کورد؟  به   به رانبه ر  داچه قاندووه   ده میان 

به رانبه ریان  به جۆر  جۆر  کێشه ی  و  ئوتومبێل  پێکدادانی  و  قه ره باڵغی  و  کردن 

ببینه وه ؟ ئه گه ر کاوه  مبایه  ئێسته  چی به  ئێمه  ده وت؟ ئه ی خۆی بۆ تا زوحاکی 

نه کوشت جه ژنی نه کرد؟ بۆیه  زۆر گرنگه  هه موو بۆنه کان چی ڕاست بێت وه یان 

به  پێچه وانه وه  هه ق وایه  وانه یان لێ وه ربگرین نه ك وانه کان هه ر هه ڵپه ڕکێ و خۆ 

به کوشت دان بێت، بۆیه  سه ره نجامی ئه و هه موو نا تێگه شتنه مان ده رباره ی ئه م 

بۆنه  ده توانم بڵێم ئه گه ر کاوه  مبایه  سه ری ئێمه ی پان ده کرده وه...
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بواری  دیاری  و  ئەکادیمی  کەسایەتی  عەلی  عومەر  ئاب  ٣١ی  هەینی  ئەمڕۆ 

کرد  پێشکەشی  تەقوا  مزگەوتی  لە  کە  هەینیدا  ووتارێکی  میانەی  لە  ئاینی 

ئاماژەی بە کۆمەڵێك مەواقیفی مێژووی دا کە ناحەزانی ئیسالم و فکرو بیرۆکە 

دژە ئاینیەکان و نا دینیەکان کە لە ئیسالمی دەدەن بە ڕوونی شی کردەوە.

هەر لە میانەی ووتارەکەیدا تیشکی خستە سەر ژیانی گەالنی پێش ئیسالم کە 

ژیانیان بەسەر بردووە، خوای  نادادگەریدا  و  ئاگای  لە چ تەنگژەو زەلکاوی بێ 

گەورە بە خەاڵتی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لەو تەنگژەو نائاگاییەو 

و بە حیکمەت و گەورەی ئیسالم و قورئان دادگەری و خۆشبەختی چەسپاند.

منوونە  داو  ڕاشدین  خولەفاکانی  ژیانی  بە  ئاماژەی  بەندی  پلە  بە  هەر  دواتر 

دواتر  کرد،  باس  مێژوو  بۆ  شاهیدی  وەك  خەتابی  کوڕی  عومەری  گەلێکی 

سەردەمی عومەری کوڕی عەبدول عەزیزو دادگەری حوکمڕانیەتی ئەو خەلیفە 

چەند  خەڵکی  شاهیدە  مێژوو  کە  کورتەیەدا  ماوە  لەو  توانی  چۆن  کە  بەڕێزە 

خۆشگوزەران بوون لە ژێر دادگەری عومەری کوڕی عەبدول عەزیزدا.

وەك لە پرسیارێکدا کە لە عومەری کوڕی عەبدول عەزیزیان کرد کە چۆن توانیت 

لەو ماوە کورتەیەدا ئەو دادگەریە فراوانە بچەسپێنیت؟ ئەویش فەرمووی: من 

نێوانی خۆم و خوای گەورەم چاك کرد، خوای گەورەش نێوانی من و خەڵکەکەی 

باش کرد.

بەو  عەزیزی  عەبدول  کوڕی  عومەری  ووتەی  ئەو  عەلیش  عومەر  مامۆستا 

شێوەیە لێكدایەوە کە مانای وایە نێوانی دەستەاڵتدارانی ئەمڕۆو خوای گەورە 

دەمی  لەسەر  یە!!،  نی  باش  و خەڵکیش  ئەوان  نێوانی  بۆیە  هەر  یە!  نی  باش 

دەکردەوە  باڵو  گەمنیان  چیاکانیشدا  لە  عەزیزدا  عەبدول  کوڕی  عومەری 
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دەستەاڵتی  سایەتی  لەژێر  ئەمڕۆ  بەاڵم  ببێت،  برسیان  باڵندەکان  نەوەك 

یەکیەتی و پارتی و ئەو سەروەتە زۆرەی کە هەیە زۆرکەس سواڵی پێ دەشێت 

تەلەفزیۆنە  و  کەسایەتی  لەالیەن  کۆمەك  کۆکردنەوەی  بانگەوازی  بەردەوام  و 

ئیسالمیەکانەوە بەردەوامە، کە دەبوو حکوومەت شەرمی بکردایە لە نیشاندای 

پێ  زەکاتی  نەبوایە  تێدا  کەسێکی  باشوور  کوردستانی  ئێستە  دیمەنانەو  ئەو 

بشێت.

دواتر گشت سەردەمەکانی بە کورتی باس کرد تا کۆتا خەالفەتی ئیسالمی کە 

خەالفەتی عوسامنیەکان بوو.

مامۆستا  وەك  هەبوون  کەسانێك  گەرچی  ئیسالمیشدا  مێژووی  گشت  لە 

وەك  کراوە  باسی خراپیان  نەبووەو  بێ دەنگ  ئەوانیشدا  ئاست  لە  مێژوو  وتی 

قورئانەکەدا  لە  کە  دەکات  کردەوەیەك  هەر  دژایەتی  ئیسالم  بەاڵم  حەجاج، 

ئیسالمی  مێژووی  لە  تەعن  کە  ئەوانەی  ئەوەش  سەرەڕای  نەبێتەوە،  جێگەی 

و  شوعیەت  حوکمی  بینیامن  نەبوون،  باشرت  حەجاج  لە  هیچیان  دەدەن 

چۆن  کە  سەرمایەداری  سەردەمی  تا  چی  و  چی  و  میکافیلی  و  عەملانیەت 

خەڵکی لەژێر ڕیبارو باج و خەراجێکی زۆرەو دەچەوسێننەوە، لەالی خۆشامن 

بەناوی مێژووی کوردایەتی و قەومیەتەوە چەند زوڵم و زۆرو کوشتار تەنها لەناو 

خۆمدا کراوە، منوونەی ٣١ی ئاب یەکێکە لە منوونە هەر زیندووەکان، کە ئەو 

زۆر  پرسیاری  ژێر  کەوتە  قەومیەت  و  کوردایەتی  چۆن  کە  لەبیرە  مێژووەمان 

جدیەوە! ئەویش بە هاتنی دەبابە! تۆپ !! تەیارە!!! لە پایتەختی کوردستان؟! 

بەهۆی  ڕۆڵەی کوردەکان کردبوو؟؟؟!!!،  لە  لولەی  پەرلەماندا؟؟!!  بەردەم  لە  و 

هەڵە مێژوویەکانی ئەو دوو حیزبەی کە تا ئێستەش حاکم و چیان بە خەڵکی 

نەکرد، کوشت و بڕ بە شێوەیەکی نا مرۆڤانە پەنا بردن بۆ دوژمنەکان و کردنیان 

بە دۆست و یارمەتی دەری خۆیان لە پێناو مانەوەی کورسی و حەزو ئارەزووە 
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بۆگەنەکانیان، کوشتی گەنجی ئەو وواڵتە بەشێوەیەك کە لە هیچ بەها ئەخالقی 

و کۆمەاڵتی و حوکمڕانیەکاندا جێگەی نابێتەوە.

ئافرەت زیاتر  پیاوو  لە  ئامادەبوونی ڕێژەیەکی بەرچاو  بە  لە هەمان ووتارو  هەر 

دواو ووردەکاریەکانی شۆڕشەکان کە بە شۆڕشی ئیسالمی ناوی برد باس کرد، 

موحەمد  هەنیەو  ئیسامعیل  کە  هێنایەوە  ئیسالمی  سەرکردەی  دوو  منوونەی 

مورسی بوو.

دژی  کەوا  هەواڵنەی  لەو  گرت  بەریتانیا  ئەمەریکاو  لە  ڕەخنەی  توندی  بە 

حەرەکەی حەماس بەکاریان هێناو بۆ لەبار بردنی ئەو هەڵبژاردنە کە بە گشت 

کە چۆن دەستیان  بوو  دیموراستی  ئەوروپیەکانیش  و  ئەمەریکی  پێوەرە هەتا 

خستە ناو ئەو وواڵتەو مەحمود عەباسیان دژی ئیسامعیل هەنیە قوت کردەوەو 

تا ئیستەش دەستی ڕەشی ئیرسائیلی بەرانبەر منداڵ و ژن و خەڵکی سڤیلی 

بێ تاوانی ئەو وواڵتە درێغی نەکردووە.

سەرۆکی  مورسی  محەمەد  کە  کرد  گۆڕانکاریانەی  ئەو  باسی  درێژی  بە  دواتر 

پێی  هەرێم  حکوومەتی  ئیستە  تا  کە  کردوویەتی  کورتەدا  ماوە  لەم  میرسی 

دوو  ئەم  بەقەدەر  پارتی  و  یەکیەتی  حکومڕانی  ساڵی  یەك  و  بیست  نەکراوە، 

مانگەی موحەمەد مورسی نەیتوانیووە گۆڕانکاری و کاریگەری دروست بکات، 

لە کاتێدا میرسێکی بەو گەورەییەو کوردستانی باشوور بە چکۆلەییە.

منوونەی دانانی ناو اللە لە جێگەی وێنەیەك کە دەبوو وێنەی موحەمەد مورسی 

بوایە وەك عادەتی پێشرتی حوکمڕانیەتی ، منوونەی الدانی وێنەی بارزانی لە 

الیەن ئەرسەالن بایزەوە کە چ فەوزایەکی لەسەر هەستێرنا.

مێزی  لەبەردەم  اللە،  الی  فیە  ترجعون  یوما  وتقوا  ئایەتی  دانانی  منوونەی 

سەرۆکایەتی خۆی کەالی خۆمان لەبری ئەو ئایەتەدا جگە لە ناوی سەرۆکەکە 

کۆمەڵێك ووشەی پێ هەڵدانیشی لەگەڵ لکێرناوە، وەك جەنابی سەرۆك یان 
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فەخامەتی سەرۆك.

منوونەی کۆبوونەوەی ڕێکخراوی وواڵتانی بێ الیەن کە لە پایتەختی ئێران بەڕێوە 

و قوەتی پشتگیری  بیروباوەڕی خۆی  چوو، چۆن موحەمەد مورسی عەقیدەو 

بیروباوەڕەی  لەو  نەکرد  تەنەزولی  هیچ  کە  ڕوو  خستە  ستەمدیدە  گەالنی  لە 

کە هەیەتی وەك ئەمڕۆ الی خۆمان دەیکەن بەناوی دۆخەکە ناسکەو جاری و 

جاری .... کە دۆخەکەی مورسی لە هەموو کەس ناسکرتەو ئەوەی ئەو لەم ماوە 

جورئەتەوە  بەو  نەیتوانیووە  ناوچەکە  دەستەاڵتێکی  هیچ  کردوویەتی  کورتەدا 

بیکات، ئەوەتا سەرۆکەکانی ئێمەو ئەمە ئەو کۆمەڵەن کە ئێوە بە تیرۆر ناویان 

دەبەن و بە مەترسی بۆ کۆمەڵگە دەیان ژمێرن.

منوونەی حیزبە عەملانی و ئیسالمیەکانی خۆشامن هێنایەوە، وەك بەڕیزیان 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ناکرێت...  بەراورد  شێوەیەك  هیچ  بە  کە  کرد  پێ  ئاماژەیان 

بە  ئیسالمیەکان  ئەوەتا  ووتی  بەاڵم  هەبوو،  ئیسالمیەکانیش  لە  ڕەخنەی  کە 

شەفافی و بە ئاشکراو بەچاوی کامێراکانەوە سەرۆکەکانیان گۆڕی و دەیگۆڕن 

تر  کەسێکی  و  نەمێنێ  نەوەیان  مەگەر  دەبێت  عەملانیەکان  حیزبە  کەچی 

دەستەاڵتیان لێ بسەنێ، جگە لە دەست پاکی و داوێنی پاكی ئیسالمیەکان و 

کەسایەتیە دینیەکان، کە هەموو ئەمانە گەواهی لەسەر مێژووی پاکی ئیسالم 

دەدەن و بۆگەنی فکرو ئایدۆلۆژیە دژە دینیەکان دەدەن.

هۆشیاری  لەسەر  توندی  جەختی  ناوبراو،  مامۆستای  ووتارەکەیدا  کۆتای  لە 

مەواقیفە  لەو  کردن  هەڵوێستە  و  زانست  بە  کرد  کردنی  پڕچەك  کۆمەڵگەو 

مێژوویانەی کە بە خەبات و پیرۆز پێامن دەفرۆرشێت و گەڕانەوە بۆ سەرچاوە 

ڕاست و دروستە قورئانیەکان و پابەند بوونی زیاترمان بە ئاینەکەمانەوە کە هیچ 

دین و فکرو ئایدۆلۆژیاو مێژوویەکیش نی یە شان لە شانی بدات.



48

دەستەاڵت بە کۆکەیەکی ئۆپۆزسیۆن دەکەوێتە ئینزارەوە

تیشکی  عومەرعەلی  دکتۆر  سپێدە  ئەمڕۆی  بەرنامەی  چاوپێکەوتنێکی  لە 

شایەنی  کوردستان،  قەیرانەکانی  بەریتانیاو  خوێندنی  سیستمی  سەر  خستە 

باسە ڕەخنەی توندی لە دەستەاڵت گرت لە ئاست لەمپەر خستنە بەر خاوەن 

بڕوانامەکان و ڕێگری کردنیان لە ئاست خستنەگەڕی تواناکانیان، سەرەنجامی 

بەوە  تریشی  نەکراوەکانی  قەیرانە سیاسیە چارەسەر  لە  زۆرێك  ڕێگریانەو  ئەو 

وەسف کرد کەوا بۆشایەکی فراوانی لە نێوان دەستەاڵت و هاواڵتیاندا دروست 

کردووە، بەڵێنی بەرپرسەکانی بەرانبەر کوردانی دەرەوە بە خۆڵ کردنە چاوو تەنها 

بەردەم کامیرە وەسف کردوو ووتی: تەنها گۆرانی بێژان و دەزگا سیخوڕیەکانی 

حەزو  قوربانی  بە  بوون  تر  چینەکانی  گشت  و  بوون  مەند  سوود  لێی  حیزب 

ڕقەکانی دەستەاڵت، وەك خاوەن بڕوانامەکان، خاوەن سەرمایەدارە  کوردەکان 

لە دەرەوە، دیپۆرتکراوەکان، هەموو کەسێکی تری ئاسایی کەوا سۆزی وواڵت 

بواری  لە  بنەڕەتی  چاکسازی  دەبێت  ووتیشی  دەکاتەوە،  بانگ  خۆی  بۆالی 

تەنها  و  بێت  تێدا  قوتابی   6٠ پۆلێك  نابێت  و  بکرێت  پێگەیاندندا  پەروەردەو 

چینێکی  کەوا  دەستەاڵتگرت  لە  تووندیشی  ڕەخنەی  بکرێت،  بەڕێ  کات 

نەخوێندەواری بەرهەم هێناوە لە کاتێکدا خاوەنی بڕوانامەشن بەناو، مامۆستای 

ئینگلیزیەو ناتوانێت ٥ خولەك بە ئینگلیزی قسە بکات، مامۆستای عەرەبیەو 

کۆمپیوتەرەو  ناکرێت،مامۆستای  ئیعراب  بۆ  ڕستەیەکی  و  نازانێت  عەرەبی 

ئێستەش لەسەر ڤێرژنە کۆنەکانی ویندۆز 98 کار دەکات و خۆیان ئاپ دەیت 

ناکەنەوە، جێگەی خۆیەتی بووترێت بە تووندنی دژی ئەوە وەستا کە مامۆستا 

جگە لە پسپۆڕی خۆی هیچ مادەیەکی تر بڵێتەوە، منوونەی خۆی هێنایەوە کە 

٥ مادەی جیاوازی ووتووەتەوە تەنها یەکێکی پسپۆڕی خۆی بووە، بە تووندیش 
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ڕەخنەی ئاراستەی وەزارەتی خوێندنی بااڵ کرد لەوەی ڕێگرن لە بەردەم خاوەن 

بڕوانامە کوردەکانی دەرەوەو لە ئاستی زانستی و توانایان زۆر بێ منەتانە مامەڵە 

دەکەن، بۆ ڕاستی قسەکانیشی داوای مێزگردوو بە دوکومێت قسەکردنی کرد 

لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی بااڵدا، نیگەرانی خۆشی لەوە دەربڕی کە حکوومەت 

پرۆژەو  بەردەم  لە  بووە  ڕێگر  بەڵکو  نەکردووە  بۆ  ئاسانیەکی  کار  هیچ  نەك 

تواناکانیدا.

لە  ڕاستەوخۆ  سپێدەیەو  ئاسامنی  کەناڵی  بەرنامەیەکی  سپێدە  ئەمڕۆی 

لە  سپێدە  نووسینگەی  لە  عەلی  عومەر  د  دەکرێت،  پێشکەش  هەولێرەوە 

سلێامنی ڕاستەوخۆ لەگەڵیاندا بوو

پێشمەرگەی ڕاستەقینە کێیە؟

دڵسۆزی ئەمڕۆ هەمووی لەوەدا کۆکراوەتەوە بە عەشوای تفەنگێك هەڵگریتو 

فەیسبووکیش  لە  وێنەی  دوو  یەك  شەڕو  بۆ  بگریت  ڕێگە  ملی  خۆتەوە  لە 

باڵوبکەیتەوە کە تۆ بەرگریکاری ڕاستەقینەی کوردانی!!!

وەك  کورد  کۆمەڵێك  درا  ئەڤغانستان  لێدانی  بڕیاری  کە  کاتێك  بەریتانیا  لە 

هاوسۆزیان بۆ هێزی بەریتانیا ئامادەی خۆیان  نیشانداو ڕۆشنت بۆ ناونووسین 

پێنەدان  ڕێگەی  نەك  بەریتانیاش  حکومەتی  و  بکەن  شەڕە  ئەو  بەژداری  کە 

بەڵکو هەر جوابیشیان نەدانەوە، بە هەمان شێوە بۆ شەڕی عێراق ئامادەییان 

دەربڕی و ئەوانیش بەهەمان شێوە پشتگوێی خسنت.

کە  تر  کەمینانەی  ئەو  و  پارتی  و  یەکیەتی  بە  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 

لەگەڵ ئەواندان سااڵنێکی زۆرە لە ژێر دەستیاندان و زۆرێکی چەندەها شەڕی 
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سەرەتایی  هەر  هێشتا  ئێستە  ناوخۆش!  شەڕی  هەتا  بینیووە  جۆربەجۆری 

شەڕە چۆن دەبێت بە زووی بپسێن و ئەوەندە ئامادەکاریان نەکردبێت بەرگەی 

شەڕێکی داعش کە کەس نازانێت لە کوێوە هاتوون و هێشتا ناسنامەیان دیار 

ئەوەندە  ئەوان  دەست  کەوتووەتە  جێگەیان  هەندێك  ڕۆژێكە  چەند  یەو  نی 

مونەزەم و بەهێز بن و ئەمان بێ هێزو بێ هورەو بێ توانایی!

لێگەڕێن پێشمەرگەکان خۆیان ئەو شەڕە بکەن و لە گشت واڵتانی جیهانیش 

ڕێگەپێدراون  ڕاهێرناوو  و  نیزامی  هێزی  ئەوان  سپێردراوەو  بەوان  شەڕ  ئەركی 

شەڕەکە  چڕبوویەوەو  واڵت  لەسەر  شەڕ  گەر  کۆمەڵگە،  تاکێکی  گشت  نەك 

بەوان بە تەواوی نەدەکرا ئەوسا دەبێت میکانیزمی تر بگیردرێتە بەر بۆ بەژداری 

هاونیشتیامنیان و بە ئالیەتی خۆی ئەویش نەك بە عەشوایی.

پێشمەرگەی  دەتوانم  کاتەکانیشدا  زۆربەی  لە  وە  کاتەداو  لەم  ئەوە  لەبەر 

پێشمەرگەو  بنارسێنەوە،  کارەکانیاندا  و  پرۆفیشناڵی  بە  واڵت  بۆ  ڕاستەقینە 

گیانفیداکاری تاکی کۆمەڵگە تەنها چەك لە شانەکان نین، بەڵکو ئەوانەن کە بە 

دڵسۆزی و بە لێبڕانەوە کارەکانیان بە باشرتین شێوە ئەنجام دەدەن.

ئەو دکتۆرە پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە دەوای خراپ بە نەخۆشەکان نادات و 

وەك دوژمن و لە بەرگی دۆستدا هاونیشتامنانی ناکوژێت.

ئەو دانسازە پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە ددانێك تۆزێکی دەئێشێ و دەکرێت 

چارەی بکات بەاڵم لە بن هەڵی ناکێشێت.

نەخۆشەکانی  چاوی  کە  ڕاستەقینەیە  پێشمەرگەی  چاوە  دکتۆری  ئەو 

دەرناهێنێت و هاونیشتامنی ڕۆژی ڕۆناکیان لێ ناکات بە شەو.

ئەو مامۆستا پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە وانەکانی بەجوانی ئامادە دەکات و 

بە پڕ زانستیەوە دەچێتە پۆلەوە قوتابیەکانی پڕ چەکی زانست دەکات.

و  بەباشی دەخوێنێت  وانەکانی  کە  ڕاستەقینەیە  پێشمەرگەی  ئەو خوێندکارە 
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ناڵێن بەخوا ئەمساڵ هەموومان دەردەچێنن.

ئەو کارمەندانە پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە لە کاتی خۆیدا دەچێتە دەوام و 

کاتەکانی بە فیڕۆ نادات و بە بزەو دڵخۆشیەوە کاری هاونیشتامنانی ڕای دەکات 

و ئینتیامی هاونیشتامنی بوونیان پێ زیاد دەکات.

کە  دزێوانەی  کارە  بەو  دەگرێت  ڕێگە  کە  ڕاستەقینەیە  پێشمەرگەی  ئاسایشە 

هەندێك کەس بە هەلی دەزانن بازرگانی بە مادەی هۆشبەرو کاری سیخوڕیەوە 

دەکەن لەم کاتەدا.

ئەو پۆلیسی هاتووچۆیە پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە ئەم پشێویە ناکاتە پشوو 

بۆ خۆی و قەرەباڵغی شەقامەکان بە دڵسۆزیەکانی ڕێك دەکات و هاونیشتامنیان 

بەهەڵەی ئەو لەناو نەچن.

ئەو سەرۆکە پێشمەرگەی ڕاستەقینەیە کە کارەکانی تێکەڵ ناکات و ناهێڵێت 

واڵت پارچە پارچە بێت و شەڕی ناوخۆ دووبارە دروست نەبێتەوە.

درۆو  و  خیانەت  بۆ  قەڵەمەکەی  کە  ڕاستەقینەیە  پێشمەرگەی  نووسەرە  ئەو 

بەرژەوەندی تاکی خۆی و  چەواشەکاری بەکارناهێنێت.

قوربانیه کانی ئه نفلۆنزای گه نده ڵی

ماوا نا ماوه یه ك به رگۆێامن ده که وێت که  نه خۆشینی ئه نفلۆنزا باڵو بۆته وه  جارێك 

ئه نفلۆنزای  دواجار  تا  چی،  نازانم  ئه نفلۆنزای  جارێك  وه   باڵنده ،  ئه نفلۆنزای 

پێویستی  ئه م مه به سته  ڕێگه و شوێنی زۆر  بۆ  وه   به رده وامه،  به راز که  هه نوکه  

به رگری کردن لێی، وه  زۆرێكیش  بۆ ده گیرێ و هه مووال ده که ونه  خۆتێکدانی 

حه زی گۆشت خواردنیان ده مرێنن و به ناچاری ده بنه  ڤیجته ریان، جگه  له وه ی 

که  هه ڵمه تی ڕاگه یاندن به شێوه یه کی زۆر به رباڵو ده کرێت،  به  مه الیین دۆالر 
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گرتنه و  ڕێگه و شوێن  و  ئه و هه موو هه وڵ  دوای  ده کرێت،  پێناوه دا سه رف  له و 

کۆتایی  نه خۆشیه که   و  ڤایرۆس  ده بینین  ده که ن  سه رفی  که   زۆره ی  پاره   ئه و 

پێ دێت، قوربانیانی ئه و په تایه  ڕێژه یه کی زۆر دیاری کراو ده بێت گه ر بێت و 

دابه شیان بکه ین به سه ر وواڵته کاندا هه ر وواڵتێك زیاتر له  په نجه ی ده سته کانی 

به رناکه وێت.

به ڕێز  خوێنه رانی  ئاراسته ی  که    پرسیارێك  به   پێده که ین  ده ست  ئێمه   لێره وه  

ده که ین ئایا قوربانیانی ئه نفلۆنزای گه نده ڵی چه نده ؟ ئه و ئه نفلۆنزایه ی که  هیچ 

وواڵتێك بێ به ش نه بووه  لێی وه  نه  حکوومه ت وه  نه  خه ڵکیش ڕێگه و شوێنی 

تایبه تیان بۆ نه گرتووه ؟ نه ك پاره ی بۆ سه رف بکه ن به ڵکو پاره ی له  پێناو بره و 

دانیدا سه رف ده که ن؟ ده سته اڵتدارانیش له بری مراندنی ئه و حه زه یان هورگی 

به گوێره ی  هاواڵتیانیش  سه رده نێنه وه ،  ئینته الی  به   و  ده که ن  زل  پێ  خۆیانی 

و  جەردەیی  و  دزی  ئەنفلۆنزای  نه بوون.  ئه نفلۆنزایه وه   ئه م  به ده م  پێویست 

تا  بکرێت  بۆ  کاری  کە  بایەخرتە  پێشرتو جێگەی  لە  زۆر  گەندەڵی جۆربەجۆر 

ئەنفلۆنزای بەراز، پێویستە هەوڵی فروان بۆ ئەنفلۆنزای گەندەڵی بدرێت وەك 

لە ئەنفلۆنزاکانی تر.

خۆ پیشاندان و مۆڵه ت!

نی  ئیرت جیاوازی  بووێت،  مۆڵه تی  پێشاندان هه ر  زۆر سه یره  که  خۆ  به المه وه  

به و دووجۆره   وه ك  ئاسایی  نا  یان  بێت  ئاسایی  پیشاندانه که   که   خۆ  له وه ی  یه  

ڕه زامه ندی  نا  و  تووڕه یی  ده ره نجامی  له   چونکه   کراوه ،  پۆلێن  کوردستاندا  له  

هاواڵتیانه  وا ده کات خۆیانیان پێ نه گیرێ و شه قامه کان بگرن و خۆیان پیشانی 



53

په يامى سياسى

خۆ  ده کرێت  چۆن  جا  ئاراوه ،  دێته   که   کێشه یه ك  هه ر  له   بده ن  ده سته اڵت 

پیشاندان  ئاسایی، خۆ  نا  و  ئاسایی  به شه وه،   به   دوو  بکریت  پۆلێن  پیشاندان 

و  دابنیشن  ماڵی خۆیاندا  له   ده یکه ن!  بۆ  ئاساییه   ئه گه ر  ئاساییه ،  نا  هه مووی 

ته واو، ئیرت چی پێویست ده کات به  به دواچوونی مۆڵه ت وه رگرتن بۆی، ئه ویش 

ده که یت!  به رانبه ر  خۆپیشاندانی  که   ئه وه ی  له ده ستی  کێدابێت  ده ستی  له  

به ڕاستی پێکه ناویه .

چ  بێت  ئاسایی  باریان  هاواڵتیان  ئه گه ر  خۆ  هه روایه   پیشاندانه ش  خۆ  ئه م 

نا  وه گه ر  ده کات،  پیشاندان  خۆ  ڕێکخستی  و  کردن  هیالك  به خۆ  پێویست 

ئاسایش بوو چ پێویست به  مۆڵه ت ده کات، له  کاتێکدا له و په ڕی ئینفیعالیه وه  

یه ك  ئینفیعالیدا  له گه ڵ  وه رگرتنیش  و مۆڵه ت  پیشاندان دروست ده بێت  خۆ 

ناگرێته وه .

وه رگرتووه   هاواڵتیان  له   مۆڵه تیان  پۆلیسانه   ئه و  ئایا  ده پرسم  ئه وه   لێره دا  من 

کامیان  پیشاندانه کاندا؟  خۆ  له   ده بنه وه   به ره نگاریان  خراپ  به شێوه یه کی  که  

به ناو  له الیه ن  لێدانیان  و  کوشنت  یان  هاواڵتیان  کردنی  هاوار  خراپرته  

له   کراوه   هاواڵتیان  له   ته قه   کوردستان  له   بینوومانه   جار  چه ند  به رپرسانه وه ؟ 

خۆ پیشاندانه کاندا! بۆ بۆ ته قه  مۆڵه تی نه وێت و بۆ داواکردنی مافی هاواڵتیان 

مۆڵه تی بووێت.

سه ر  له   مۆڵه تی  بێ  پیشاندانی  خۆ  یاسای  په رله ماندا  له دانیشتنی  ئه مڕۆ 

هاواڵتیانیان داخست  به  ٥2 ده نگ به رانبه ر ٤8 ده نگ.

له م جۆره  ده نگدانه شدا ڕووی ڕاستی په رله مانتاران ده رکه وێت که  فعله ن کێ 

له گه ڵ هاواری هاواڵتیاندایه و کێ له گه ڵیاندا نی یه .
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ده سته اڵتدارانی کورد قوتابی قه زافین و )کتاب 
أخضر(یان خوێندووه

 کورد له  مێژه  ووتوویه تی ساڵ به  ساڵ خۆزگه م به  پار، ئێمه ش ده ڵێین ڕۆژ به  

ڕۆژ خۆزگه مان به  دوێنێ، چونکه  تا دێت دزی و کزی و کوشنت و تۆقاندن زیاتر 

ده بێت، که  هاواڵتیانی تونس هه ستان و خۆ پیشاندانیان ده کرد چاوی کامێرای 

دونیا کرابووه  زه ینه ل عابدین و به  خراپرتین شێوه  رشۆڤه ی بۆ ده کرا، هه رکه  

هه مان  میرصیش  سته مکاره ،  سه رکرده   له و  بوو  ڕزگاریان  تونس  هاواڵتیانی 

بوو  باشرت  که   ده نارد  عابدین  زه ینه ل  بۆ  ڕه حمه تی  خه ڵکی  به ر،  گرته   ڕێگه ی 

پیشاندان  به  خۆ  لیبیا ده ستیان  کراو  موباره ك  نا  موباره کیش  که   موباره ك،  له  

کرد، موباره ك له  چاو قه زافیدا هه ق وایه  خه اڵتی نۆبڵی ئاشتی بدرێتێ، لیبیا 

به رده وامی هه یه و کوشت و بڕ سات له  دوای سات له  زیاد بووندایه و ئه وه شی 

جێگه ی تێڕامان و سه رسوڕمانه  قه زافی و به چکه کانی نکۆڵی له و کوشت و بڕوو 

وواڵت  ده ڵێن  نووستووه و  گادا  گوێی  له   جیهان  ده زانن  وا  ده که ن،  پشێویانه  

ئارامه و ماستی مه یووه ، قه زافی ده ڵێ خۆشی بکه ن و هه ڵپه ڕن و گۆرانی بڵێن، 

ڕووداوه کانی  بکه ون،  دوایان  زه نگه   به   زه نگه   و  ماڵ  به   ماڵ  ده ڵێ  الشه وه   له و 

کوردستانیش هیچ کات به  تونس و میرص ناشوبهێت و پڕاو پڕ ته نها لیبیامان 

و شه هید کردنی منداڵی ١١ ساڵ  له  هاواڵتیان  ته قه  کردن  به بیر ده خاته وه ، 

ته له فزیۆن  به سه راگرتنی  ده ست  و  سوتاندن  تاوان،  بێ  سڤیڵی  خه ڵکی  و 

ڕۆشنبیران،  و  ئاینی  مامۆستایانی  له   هه ڕه شه   و  سوتاندن  باره گا  ڕادیۆکان،  و 

سوتاندنی خێمه و ڕێگه  کرتن له  هاواڵتیان، وه  چه نده ها ترساندن و تۆقاندن و 

کوشتنی جۆر به جۆر و ڕفاندن، قه زافی و کتاب أخرضیش پێش له  ده ستدانی 

هه ده ر  به   ساڵه یان  چه ند  کزی  و  دزی  مێژووه وه   زبڵدانی  ڕۆشتنه   ده سته اڵت 
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نه ماوه   زۆری  و  قه زافین  دوای  له   پله   یه ك  کوردیش  ده سته اڵتدارانی  ڕۆشت، 

کتاب أخرضی کوردیش کتابه  جۆر  به جۆره کانی خۆشیان له سه روی هه موویه وه  

کتابی زه رد به ته واوی بچنه  زبڵدانی مێژووه وه .

هەردەبێت  کەوتەوەو  درەنگی  و  زووی  تەنها  بێت  ستەمکار  گەر  دەستەاڵت 

ڕۆژێك بکەوێت و تا دونیا دونیا بێت لەناو مێژودا مبێنێتەوە، وەك چۆن ئێمە 

دێت  ڕۆژگەلێکیش  ئاوا  دەخوێنینەوە  ڕابردوو  ستەمکارەکانی  مێژووی  ئێستە 

بۆ  خۆشبەختی  جا  بخوێنێتەوە،  سەردەمە  ئەم  هی  داهاتووی  چینەکانی 

جوان  بەشێوەیەکی  مێژوودا  لە  حوکمڕانیەتی  و  خۆی  ناوی  دەستەاڵتەی  ئەو 

دەنەخشێنێت و مێژووی پڕ سەروەری بۆ خۆی تۆمار دەکات.

بودجەو خۆپیشاندان!

کابراش  مانگی ڕەمەزان دەبێت،  و  تازە مسوڵامن دەبێت  کابرایەك  دەگێڕنەوە 

ئیرت مسوڵامنەو دەبێت ڕۆژوو بگرێت، ڕەمەزان دەگاتە بیستەکان و کابرا زۆر 

ماندوو بوونی پێوە دیارە، ڕۆژێك پرسیاری لێ دەکەن بۆ وا بێتاقەتی؟ خۆ ئەگەر 

من  نا  دەڵێ:  کابراش  دەبێت،  تەواو  خەریکە  وا  ڕەمەزان  ڕەمەزانیت  هیالکی 

خەمی ئەم ڕەمەزانەم نی یە ئەمە تازە بووتە ڕیشمەوە خەمی ڕەمەزانەکەی ترمە.

شتێك  ئۆفەری  منوونە  بۆ  دزەکان  و  ساختەچی  کۆمپانیا  لە  زۆر  ئەوروپاش  لە 

بە  ژێرەوە  لە  وە  دادەنێن،  لەسەر  کەمی  نرخێکی  گەورە  خەتێکی  بە  دەکەن 

بچوکیش کە مەگەر زەڕەبین بیخوێنێتەوە نوورساوە + نرخێکی تریش دانراوە، 

واژۆت  تازەش  وێران دەکەن،  ماڵت  مانگ  ئۆفەرەکە قبوڵ دەکەیت سەری  کە 

کردووە! ئیرت دەبێت بناڵێنیت تا وادەکەی تەواو دەبێت!
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تا  کە  بودجەی  ئەو  دەڵێم  ئەوە  تەنها  یەکەم  منوونەی  لەسەر  لێرەدا  منیش 

ڕادەیەك ئاشکرایەو لە پەرلەماندا قسەی لەسەر دەکرێت خەمی ئەوەم نی یە 

خەمی ئەو بودجە زەبەالحەمە کە هەرگیز نایەتە پەرلەمان و کەس بۆی نی یە 

قسەی لەسەر بکات!!!.

نایخوێنێتەوە  زەڕەبینیش  کە  بودجەی  ئەو  دەڵێم  دووەمیش  منوونەی  لەسەر 

لەوە زیاترە کە بە خەتە گەورەکان نوورساوە!!!.

زامەکەمان  دیسان  هەم  ئاراوەو  دێتە  دیسان  خۆپیشاندان  باسی  لێرەدا 

دەکولێتەوەو خوێنی سورکێوو ڕێژوان گەرمیان گەرمامن دەکاتەوە.

بەاڵم  پێبکاتەوە،  زۆر جێگەی خۆیەتی خۆپیشاندان دیسان دەست  هەربۆیە 

لەبیری  دەبێت  هەر  ئێمە  کە  دەستەاڵتەی  ئەو  بۆ  بەڵکو  بودجە،  بۆ  نەك 

خۆپیشانداندا بین بەرانبەریان.

وە بەڕاستیش ژیان بەم شێوەیە ناڕوات:

ڕۆژێك خۆپیشاندا بۆ بودجە...

ڕۆژێك بۆ موچە...

ڕۆژێك بۆ کارەبا...

ڕۆژێك مۆلیدە...

ڕۆژێك بۆ ئاو...

ڕۆژێك بۆ جادە...

ڕۆژێك بۆ دامەزراندن...

ڕۆژێك بۆ ...ڕۆژێك بۆ... ڕۆژێك بۆ...

بکرێت،  یەك شت  بۆ  تەنها  خۆپیشاندان  ئەمجارە  جێگەی خۆیەتی  هەربۆیە 

ئەویش بۆ نەمانی ئەم دەستەاڵتەو بونیادنانەوەی دەستەاڵتێکی تەکنۆکرات و 

هەمە الیەن و ئاشکرا کردنی بودجە دیارو نادیارەکان...
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بووین به ژێر پرۆژه وه  !

ده نورسێت  بابه ته   ئه م  که   کاته ش  ئه م  تا  ڕاپه ڕینه وه   دوای  ئانوساتی  له   هه ر 

هه موو  ده به ن!  به سه ری  پرۆژه وه   به چاوه ڕوانی  هه ر  کوردستان  هاواڵتیانی 

ده کرێت  هه ڵبژاردنه کاندا  بوونه وه ی  نزیك  کاتی  له   پرۆژانه ش  بانگه شه ی  ئه و 

به شێوه یه کی وا هاواڵتیان خه ریکه  بگه ن به و ئاسته ی که  بڵێن بووین به ژێری 

پرۆژه وه  ئه وه نده شامن نه ووت.

هه ژار  پیاوێکی  ده گێڕنه وه   که   کابرایه ،  ئه و  وه ك  بانگه شانه   ئه و  هه موو  به اڵم 

مانگایه کی ده بێت و ده یهێنێ بۆ مه یدانی ئاژه اڵن بۆ ئه وه ی بیفرۆشێت ده گات 

به  ده اڵڵێك و بڕێك پاره ی پی ده دات بۆ ئه وه ی بیفرۆشێت له به ر ئه وه  مانگای کابرا 

زۆر الوازو که م شیرو سه ر شێت و نه زۆك ده بیت، وه  کابرای ده اڵڵ هاوار ده کات 

لێ ده دۆرشێت  ته نه که  شیری  یه ك  ژه مه وه   مانگایه ك هه ر  مانگا  مانگا  ده ڵێن 

به شێوه یه کی  وایه !  مه ڕ  وه ك  مانگایه ك  نایهێنێت،  نه بێت  دوانه   به   مانگایه ك 

پێوه ی  ده اڵڵه وه   په نای  دێته   مانگاکه   کابرای خاوه نی  ده کات  بۆ  بانگه شه ی  وا 

ئه م  به اڵم  به زیاده وه  ده ده مێ  پاره ی خۆت  تۆ  برا گیان  و ده ڵێت  ده چرپێنێت 

مانگا مادام وایه  با له ده ستی خۆمی ده رنه که م، وه  ئه م بانگه شانه ی که  ئێسته  

ده کرێت وه ك ئه و ده اڵڵه و مانگای کابرای لێهاتووه ، به اڵم ده بێت ئێمه ش وه ك 

له بیرمان  و  نه که ین  له بیر  و ڕابووردوومان  نه بین  خاوه ن مانگاگه  گیڵ و گه لۆر 

دران  ڕابوردووشدا  هه ڵبژاردنی  له   خۆ  پرۆژانه   به ڵێنی  هه موو  ئه م  که   نه چێت 

به اڵم ئه وه  چه ندی به سه ردا ڕۆشتووه  هێشتا ته نها کاره باکه مان بۆ جێ به جێ 

نه کراوه ، خۆ ئه گه ر نیوه ی ئه و به ڵێنانه ش به سه ر بربایه ن ئه وا بوو بووین به ژێر 

پرۆژه وه ، به اڵم هه موو ئه م بانگه شانه  جێگه ی ئه وه  ناگرێت که  کاره باکه مان بۆ 

چاره سه ر بکرایه ، وه  گه ر ئێمه ش وه ك کابرای خاوه ن مانگا گێڵ نه بین ده بێت 
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بزانین ده نگ به کێ ده ده ین نه ك به م بانگه شانه  چه ند ساڵێکی تر خۆمان بۆ 

دوا بگه ڕێنینه وه ، به  ئومێدی گۆڕان له  چه ند ساڵی داهاتوودا.

بزەی پێکهێنانی کابینەی نوێ

 ئەنجامی ڕێکەوتنی حیزبەکان

 پارتی: ڕانێك و سنگەکەی و دڵەکەی

 گۆڕان: ڕانێك و جگەرەکەی

یەکیەتی: ملەقۆتەو  جیقلەکەی

 یەکگرتوو: باڵێك و بان پشتەکەی

 کۆمەڵ: باڵێك و دوو قاچەکەی

پێش  زۆر  دەنوکی  شەڕە  لەبەر  نەمابوو  خواردن  بەکەڵکی   سەرەکەشی 

هەڵبژاردن!!!

 بزووتنەوە: بەزیاد بێت ئێمە بەڕۆژوو دەبین

پەڕوپۆکەشی بۆ حیزبەکانی تر دەتوانن کۆی بکەنەوە بۆ سەرین

 ئێمەش: حسابات و سەر ئێشەکەی

و  ڕان  هەیە  وا  حیزبی  کەچی  خراپە،  قەڵەوی   نەڵێ  دونیادا  لە  نیە  -دکتۆر 

سنگ و دڵ نەبێت نایخوات! ئێ دە کەمێك  ڕەحم بە خۆتان بکەن، چاوتان لە 

هەژارێکیشەوە بێ! هی وا هەیە هەر نان نیە بیخوات.

بە  ئێستە  نەدەکرد!  و جگەری دەخوارد هیچی   ڕان و سنگ  وا  هەیە   -حیزبی 

ملەقۆتەوه چی پێدەکرێ!.

-هەر لە منداڵیەوە عادەتم وەها بووە گۆشتەکەم دەخستە ئاخرەوە دەمخوارد! 
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خوا  دا!  قوتی  خێرا  بینی  جگەرەکەی  و  ڕان  کە  هەر  هەیە  وا  حیزبی  کەچی 

ماڵتان ئاواکات نان چۆن وا دەخورێت!

زۆر  دەخواو  پشت   بان  و  باڵ   هەر  خۆشیەشدا  وەزع  لەم  هەیە  وا    -حیزبی 

شوکریشە!.

بگرتایە  ڕۆژوتان  توخوا  پێوەیە؟  چی  کوردی  مریشکی  قاچی  بڵێن  پێم  -بەس 

باشرت نەبوو؟.

 -خۆ من ناڵێم ڕۆژووەکەتان دروست نیە، خوای گەورە لێتانی قبوڵ بکات، بەاڵم 

ڕۆژوو کاتێك خەیری زیاترە نانی باش هەبێت خۆت بگریتەوە لێی لەبەر خوای 

گەورە.

-پەڕوپۆم بۆ چی یە؟ بۆ سەرین، ئێمە کە نان نەبێت بیخۆین چۆن خەومان لێ 

دەکەوێت؟!.

 -بەدبەختی تەواو بۆ ئەو حیزبەیە کە نە باوەڕی بە ڕۆژوو هەیە نە بە قیامەتە وە 

نە هیچیش هەیە بیخوات!!!.

وواڵتی یەك ڕۆژی

لەبیرمە یەکەم جار کە ڕۆشتمە لەندەن توشی شۆك بووم ئەویش بە بینینی هندی 

و پاکستانیەکان کە زۆر ئاسایی جلی خۆیانیان لەبەر بوو!، لە بازاڕدا، لە کۆاڵن و 

شەقامەکاندا، لەسەر کارو سەفرەو خۆشی و ناخۆشیەکاندا!. لە کاتێکدا پۆشینی 

ئەو جالنە بەڕاستی نامۆیە بەو وواڵتانە، کوردیش لە کوردستاندا ڕۆژێکی داناوە بۆ 

جلی کوردی! گەر لە وواڵتانی ئەوروپاو ئەمەریکا بوایە بە بڕوای من تا ڕادەیەکی 

دەتوانرا  ترو  گەالنی  تێڕامانی  و  سەرنج  هۆکاری  دەبویە  ئەویش  بوو  ئاسایی  زۆر 

مەلیکیم  قاتێکی  جارێکیان  لەبیریشمە  هەروەك  بقۆزرێتەوە،  هەلێکیش  وەك 
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لەبەر کردوو بەناو لەندەندا دەسوڕامەوە، هەروەك جارانی کوردستان نەك ئێستە! 

زۆرکەس بە سەرنجەوە تێی دەڕوانیم و منیش زۆر ئاسایی و بەدەم خەندەوە دەمووت 

کوردم و ئەوەی کە لێم دەهاتە پێشەوە بۆم شی دەکردەوە کە کورد چی یە، ئەوکات 

لەم  بۆنەیەك  هەر  مبانناسن!،  تیرۆریست  بە  نەبوو  ئێستە  وەك  بوو   2٠٠٣ پێش 

جۆرە بۆنانەی کە ڕۆژێکی بۆ دانراوە لە کوردستاندا بەبڕوای من هیچ گونجاو نی 

ڕۆژێکدا  تەنها  لە  کوردی  جلی  لەبەرکردنی  بە  چونکە  کوردستان،  ناوخۆی  بۆ  یە 

سوکایەتی کردنە بە جل و کەلتوری کوردی کە ئەوەندە بەرتەسك بکرێتەوەو نامۆ 

ڕەسمی  دەوامی  کوردیەوە  جلی  بە  دەتوانن  ئەمڕۆ  ئاساییە  قەینا  بوترێت  و  بێت 

بکەن، بەداخەوە دەبوو کار بۆ ئەوە بکرایە جلی کوردی ببوایە بە جلی ڕەسمی لە 

گشت فەرمانگە حکوومیەکاندا، نەك تەنها ڕۆژێك بێت و ئەو ڕۆژەش وەك پشوو!. 

زۆرم پێ سەیرە زۆرێك لە بۆنەکان بۆ جل و هەتا خودی مرۆڤەکان لە تەنها ڕۆژێکدا 

وەك  کەسێکی  ئەمەشە  هۆکاری  ڕۆژە،  یەك  وواڵتی  بە  بووە  کردووەتەوەو  کۆیان 

دکتۆر کەمال میراودەلی لێهاتووەتە دەنگ و بە توڕەییەوە لەسەر ئەم ڕۆژە دەڵێن: 

رۆژێک بۆ پۆشینی جلی کوردیی: بی ماناترین داهێنانی دەسەالتی جەهالەت.

کەوایە رۆژێکێش دابنێن بۆ قسەکردن بە زمانی کورد،ی

و  رۆژنامەکان  نووسینی  لە  راست  کوردیی  بەکارهێنانی  و  نووسین  بۆ  رۆژێک 

ئاخاوتنی تەلەفزیۆن و میدیاکاندا.

رۆژێک بۆ مۆسیقاو گۆرانی رەسەنیی کوردیی.

رۆژێک بۆ دزیی نەکردن وازهێنان لە گەندەڵیی

رۆژێک بۆ خواردنی کوردیی رەسەن و نانی کوردی

ناونەهێنانی  و  کوردایەتی  خەباتی  ونەکانی  سەربازە  یادکردنەوەی  بۆ  رۆژێک 

سەرۆک و بنەمالە.

رۆژێک بۆ درۆ نەکردن کە دەبێ ئەو رۆژەش هەر یەکی نیسان ىێت.
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به هه ڵپه ڕکێ بوایه  پێشکه وتوو ترین میلله ت ده بووین

هه موو میلله ت و کۆمه ڵێك، کۆمه ڵێك کارو ڕه فتاری تایبه تیان هه یه  که  تایبه ته  

به خۆیانه وه  هه وڵیش ده ده ن ده ست بگرن به و که لتوره ی که هه یانه و شانازیشی 

پێوه ده که ن. ده گونجێت ئه و که لتوره ش شتی باش وه  هه م خراپیشی تیادا بێت، 

ئێمه  لێره دا قسه مان له سه ر باشی و خراپیه که ی نیه  به  ووردی، به اڵم ده بێت 

بایه خدان به کارێك و فه رامۆش کردنی  نابێت  له  بیربێت نه گونجاوه و  ئه وه مان 

کاری تر، ئه وه ی که  به رچاوی ده بیرنێت و وه  بایه خی پێده درێت زیاتر له  هه موو 

کارێكی تر له ناو کورده کامناندا هه ڵپه ڕکێ و گۆرانی یه  به شێوه یه ك که  بووه ته  

ژیانی زۆرێك که  هیچ شت له وه  به  گرنگرت نابینن هه رده م له  هه وڵی ئه وه دان 

به شێوه یه کی  بکه ین  تر  میلله تانی  ئه گه ر سه یری  بکه ن.  هه ر هه ڵپه ڕکێ ساز 

جۆره   ئه و  و  هه ڵپه ڕکێ  وه   ده ده ن  ژیان  بواره کانی  هه موو  به   بایه خ  به رباڵو 

پێش  به هه ڵپه ڕکێ  میلله ت  ده بیرنێت.  الوه کی  و  که م  به شێوه یه کی  کارانه ش 

ناکه وێت، چونکه  کارێك نیه  پێویستی به  زانست و زانیاری بێت. هه مووکه س 

ده توانێت بیکات، ئه وه ی زۆر جێگه ی نیگه رانیه که  هه رئه وه نده  نیه  خه ڵکه که  

بره و به م کارانه  بده ن هه ر که ناڵێکی کوردی ده که یته وه  هه ر ئه م به زمه یه ، وه ك 

وابێت هه موو کارێکامن ته واوه و ته پڵی خۆشیامن لێداوه و هه ر هه ڵپه ڕکێکه مان 

چاوی  پێش  بهێنینه   کوردستان  گرفته کانی  هه موو  وێنه ی  ئه گه ر  نوقسانه . 

ده سته وسانی  مه به ستم  هه ڵپه ڕکێ،  نه ك  ئه وێت  ته عزیه ی  به ڕاستی  خۆمان 

خۆی  به گوێره ی  شتێك  هه موو  خۆزگه   به اڵم  نیه م.  خۆشیش  دژی  وه   نیه و 

ئه وکاته ی  وه   ده بوو،  هوشیار  زیاتر  خه ڵکیش  وه   بکرایه ،  خۆیدا  له کاتی  و 

به ده مه وه چونی یه کرتیه وه   و  زانیاری  و  له  زانست  به وکارانه وه  به سه ری ده بات 

به سه ری ده برد ئه وکاته  به م شێوه  نه ده بووین وه یان نابین، زۆرێك هه یه  بۆ منونه  
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ئاماده یه  پاره یه کی زۆر سه رف بکات بۆ بینینی گۆرانی بێژێك و تاوێك هه ڵپه ڕکێ 

له  هه مانکاتدا هه مان که س ئاماده  نیه  به  که مرتیش له و پاره  خولێکی زانستی 

ببینێت که  زانستی تیادا فێر ده بێت. له کۆتایدا هیوادارم ئه وه نده ی بره و به م 

کارانه  ده درێت، بره و به  زانست و به  ده مه وه چوونی خه مه کانی یه کرتیه وه  به سه ر 

بربێت، تا کۆمه ڵگایه کی سه رکوتوو هوشیارمان دروست ده کرد.

داواکاریی داخستن و سنوردارکردنی مەیخانەکانی دەربەندیخان

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

ب/داواکاریی داخسنت و سنوردارکردنی مەیخانەکانی دەربەندیخان

بۆ پەرلەمانتاران

خەڵکی  کە  عێراق  و  کوردستان  پەرلەمانێكی  ئەندام  )چەند  بەڕێزان: 

دەربەندیخانن( ناوەکان البراون لێرەدا.

ئاراستەی  منیش  دەربەندیخانن  شاری  خەڵکی  بەڕێزتان  ئەوەی  پێی  بە 

هەن  تر  پەرلەمانی  ئەندام  زۆر  دەکەمەوە،  ئێوەی  ڕووی  بە  ڕوو  دواکاریەکەم 

هەقی  بەاڵم  هەیە  هەبووەو  لەگەڵیان  جۆربەجۆرم  و  هاوڕێیەتی  پەیوەندی 

هەستان بەم کارە لەسەر شانی ئێوەی دەزانم.

بوونیان هەیە سەرباسی  دەربەندیخاندا  لە  کە  مەیخانانەی  ئەو  پرسی هەموو 

زۆر لە کۆڕو کۆبوونەوە کۆمەاڵیەتیەکانن و جێگەی ناڕەزایی خەڵکی شارەکەیە 

هەبوونی  لەوەی  جگە  سەرەکیەکانە!  شەقامە  لەسەر  ئەوانەی  بەتایبەت 

وەك  زۆرێك  شارەکەیە  دانیشتوانانی  و  ڕاست  ئاینی  بە  دژ  مەیخانانە  ئەو 

دەدەنەوە،  لێکی  شارەکە  ناو  کەسایەتیەکانی  شارەکەو  سەر  بۆ  سوکایەتیەك 
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ئەڵبەت ناتوانرێت بشاردرێتەوەش بەڕێزتان لەو ناوانەن کە بە بەرپرسی یەکەم 

ناو دەبردرێن.

ئێمە بە وواڵت ئیسالمین و بە دەستوور ڕێز لە ئیسالمبوومنان گیراوە، بەاڵم لە 

زەمینەی کرداریدا هەندێك جار ئەوروپاشامن تێپەڕاندووە!

نا ئیسالمی بۆ مەیخانەو چۆنیەتی فرۆشتنی و هەموو  لە وواڵتانی ئەوروپی و 

ئەو یاسانەی کە پەیوەسنت پێوەی یاسای زۆر قورسیان بۆ داناوە، لە کاتێکدا 

واڵتی  لە  بەاڵم  یە،  نی  خواردنەوەیدا  لەگەڵ  کێشەیان  ئاین  بیروباوەڕو  وەك 

و هەتا  ئەو کێشە کۆمەاڵتی  و هەموو  ئێمەدا سەرەڕای حەرامیەتی وەك دین 

پێویست  بە گوێرەی  یاساکان  مەیەوە دەکەوێتەوە  بەهۆی  کە  جەستەییانەش 

نین لە ئاستیدا.

من لێرەدا چەند منوونەیەك دەهێنمەوە گەر بێت و بەراوردی بکەین بە واڵتی 

خۆمان و بە تایبەتی شاری دەربەندیخان جیاوازیەکانیان بێگومان زۆرن.

لەسەر فرۆشتنی مەرشوب بەخوار تەمەنی ١8 ساڵ لە بەریتانیا هاتووە:

It is against the law: to sell alcohol to someone under 18 anywhere, 

and can lead to a maximum fine of £20,000 for bar staff/managers or 

premises may eventually be shut down.

واتە: دژ بە یاسایە فرۆشتنی مەی بە تەمەنی خوار ١8 ساڵ لە هەر جێگەیەك، 

کەسە  ئەو  بۆ  بەریتانی  پاوەندی  هەزار   2٠ تا  غەرامەی  ڕوویدا  کارە  ئەو  گەر 

هەیە کە مەیەکەی فرۆشتووە، وە بۆ خاوەن مەیخانەکەش تا ئاستی داخستنی 

مەیخانەکەی سزا دەدرێت.

من گومانم نی یە لەوەی گەر بەدواداچوونێکی جدی تەنها لەسەر ئەوە بکرایە 

دەربەندیخاندا  تایبەت  بە  و  کوردستان  تەواوی  لە  مەیخانە  بوو  دەمێك  ئەوا 

نەمابوو.



64

هەر لەسەر فرۆشتنی مەی بەخوار تەمەنی ١8 ساڵ گەر بێت و ناسنامەی نا 

واتە کەسەکە  کڕینی،  بۆ  تر  ناسنامەی کەسێکی  یان  بهێنێت  بەکار  دروست 

بیەوێت خۆی گەورە نیشان بدات تا پێی بفرۆشن:

It’s a criminal offence to use false or borrowed ID to gain entry to li-

censed premises or to buy alcohol. The maximum penalty is a £5,000 

fine and up to 10 years in prison.

بەکار  تر  کەسێکی  یان  دروست  نا  ناسنامەی  کەسێك  گەر  جەریمەیە  واتە: 

بۆ  بەریتانی  پاوەندی  ٥ هەزار  تا  پێچەوانەوە غەرامەی  بە  کڕینی،  بۆ  بهێنێت 

هەیەو هەر لەسەر هەمان کاریش دەتوانرێت زیندانی تا ١٠ ساڵی بۆ ببڕدرێتەوە.

جێگە  لە  مەیەوە  خواردنەوەی  بەهۆی  بووە  نارشین  شارەکەمان  سیامی 

خێزانەکان  شێوەیەك  بە  سیروان  ڕووباری  سەر  تایبەت  بە  گشتیەکاندا 

لەسەر  مەیخۆرەوە  گەنجی  بەهۆی  ڕووباری سیروان  بڕۆنە سەر  دەکەن  شەرم 

ڕووبارەکان و پیس و پۆخڵی سەرئاوەکان بەهۆی پاشاموەی مەیخۆرەکانەوە.

ئەو مەیخانانەی کە سەر شەقامی گشتی دروستکراوە بە تایبەت ئەوەی سەر 

ڕێگای کەالر دەربەندیخان موڵکی گشتی و شارەوانیەو هەق وایە بەدواداچوونی 

لەسەر بکرێت بە چ مافیك؟ جێگەی گشتی دراوە بە کەسێك بۆ سودی خۆی و 

دژی بەها دینی و کۆمەاڵیەتیەکانی شارەکەی بەکاری بهێنێت؟

ئەوەی بە ئاشکراو ڕۆژانە دەبیرنێت لە دەربەندیخاندا پەیوەندیدار بە مەی دژ 

بە چەندین وەزارەتی ناو حکوومەتی ئەم هەریمەن بۆ منوونە:

لە ڕووی دینیەوە بە ئەوقاف و کاروباری ئاینی بە پێی حەرامیەتی مەی و یاساو 

دەقی ڕاستەخۆی قورئانی.

لە ڕووی ژینگەوە هەموو سەر ئاوەکانی دەربەندیخان شوشەو قوتوی مەرشوب 

تا کوچەو کۆاڵنەکانیشی گرتووەتەوە.
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ناویەوە هەر  بە ئاشکرا سەیارە مەرشوب دەخەنە  لە ڕووی یاسایی هاتووچۆوە 

کەوتنەوەی  و  وەرگەڕان  و  پێکدادان  هۆکاری  لە  هەندێك  شەقامەکەو  لەسەر 

کارەساتە دڵ تەزێنەکان بەهۆی مەیەوەیە.

زیان  و  قوربانی  ئاماری  و  بکەن  ئاسایشیشەوە  و  پۆلیس  بە  پەیوەندی  گەر 

بەرکەوتووانی مەییان تۆمارکردبێت گومانم نی یە لەوەی توشی شۆك دەبن.

خەمخۆری  و  سوپاسگوزاری  مایەی  کەیسە  بەم  گرنگیدان  و  بەدواداچوون 

پرسیارو  گەورەی  هێامیەکی  پێچەوانەشەوە  بە  و  دەسەملێنێت  بەڕێزتان 

سەرسوڕمان )؟!( لەسەر پشتگوێخستنی شارەکەتان نیشان دەدات.

واژۆی  ئامادەم  بکات  دەربەنیخانیش  دانیشتوانی  واژۆی  بە  پێویست  گەر 

پێویست و دواکراوی بۆ کۆبکەمەوە.

لەگەڵ ڕێزمدا.

ئەڵبەت ئەم نامە بۆ مێژووە، هیچ وەاڵمێکی نەبوو.
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چی بەچی دەناسیتەوە؟

عێراق بە ئێراندا 

مالیکی بە خامنەئیدا

جێشی عێراقی بە کۆڕەودا

میدیای عێراقی بە درۆدا

مەرجەعی شیعە بە سیغەدا

سیستانی بە پاکەت و شخارتەدا

مەرجەعی سونە بە شپرزەیدا

داعش بە کەلەسەری بڕاودا

مامە بە نەخۆشیدا

بەرهەم بە بێکەسیدا

هێرۆ بە عەزەاڵتدا

بارزانی بە دەوڵەتی کوردیدا

نێچیر بە سۆرانیەکەیدا

حسك بە شارەزووردا

کاکە حەمە بە کەرکوکدا

شوعی بە نوێژو حیجابدا

ئاراستەی سێهەم بە پارتیدا

رووداو بە نەوتدا

زاگرۆس بە گرتەی سێکسیدا

گەلی کوردستان بە نهادا

کوردسات بە گەردەلولدا

پەیام بە بێ پارەیدا



67

په يامى سياسى

سپێدە بە خەودا

ڕابوون بە تەڵخیدا

یەکگرتوو بە دیموکراسیدا

کۆمەڵ بە پێشمەرگە تیرۆرکراوەکەی هەولێردا

بزووتنەوە بە ڕیشدا

دائیرەی کوردی بە قەرەباڵغیدا

مرور بە کەمین و غەرامەدا

جادەکان بە تاسەو چاڵی گەورەدا

نەخۆشخانە بە بێ دەرمانیدا

حەریق بە بێ ئاویدا

بەنزیخانە بەرسەی دورو درێژدا

کەرکوك بە بێ نەوتیا

دهۆك بەسەری شکاوی ڕۆژنامەنووسدا

هەڵەبجە بە پارێزگادا

سلێامنی بە ١7ی شوباتدا

جەلەوال بە مونافەسەی حیزبیدا

سەید سادق بە هۆشیاری و خۆپیشانداندا

ڕانیە بە کامەران بابان زادەدا 

دەربەندیخان بە ئاوی پیسدا

پێشمەرگە بە بێ موچەیدا

ئاسایش بە دوو ڕوویدا

پۆلیس بە قات و ڕیباتدا

کورد بە قوڕبەسەریدا

عومەر عەلی بە خەم و خەفەتدا
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کوردستان یان زبڵدان

پاك و خاوێنی هه رده م نیشانه ی پێشکه وتن بووه  هه روه ك به به شێك له  ئیامنیش 

پێوه   شانازی  پێچه وانه که ی  به داخه وه   زۆر  به اڵم  مسوڵامناندا،  نێو  له   دانراوه  

ده کرێت له  کوردستاندا، وه  به ڵکو نه ك هه ر شانازیش زۆرێك هه ر به الیه وه  سوکی 

و عه یبه یه  ئه گه ر پاشه ڕۆکه ی ته نها خۆشی پاك بکاته وه ، وه  به ڵکو به سوکی و 

زۆر که می ده زانی ئه گه ر ئه و پیسیه ی که  خۆی فڕێی ده دات له سه یرانگا وه یان 

ڕێگه و بانه کاندا بیانخاته  نێوه  زبڵدانه کان وه  کوردستان به ته واوی خاکه که یه وه  

وه ك زبڵ بۆی ده ڕوانن! هه روا زۆر به  ساده و ساکاری پیسی و هه موو شتێکی 

ئه و  هه رده م  ده ده ن!   فڕێی  ئاسایی  بن  کوێیه کدا  هه ر  له   نه هاتوو  به کار 

پرسیاره یان له خۆیان نه کردووه  خۆ ئه م خاکه  سه فه ری نی یه و ته نها بۆ جارێك 

به کار بێت به ڵکو که سانێکی تر دوای ئه و سود له و جێگه و شوێنانه  ده بینن و 

پێیدا تێی ده په ڕن وه  ته نانه ت خۆشیان، هه ر جێگه یه ك ده ڕۆی نیشانه ی ئه م 

نا شارستانیه  به ڕوونی و به زۆری ده بینی هه ر له ناو بازاڕه و بیگره  تا ده گاته  ناو 

کۆاڵن و سه یرانگاکان! زۆرینه ی خه ڵکی به چاوێکی نا به رپرسیاریه وه  ده ڕواننه  

خۆیان  به ده ستی  کوردستانیان  رسوشتیه ی  و  جوان  ژینگه   ئه و  مه سه له   ئه م 

تێکداوه و وه  بوونه ته  مایه ی ئازاری به رانبه ر هه مووشی به قه ده ر کێوێك گله ی و 

گازنده ی هه یه ! که سێك نه توانێ پاشاموه که ی خۆی له  جێگه ی خۆیدا دابنێت 

توخوا شایه نی چی یه ؟ له گه ڵ ئه م هه موو که موکوڕیه ی هاواڵتیان له و الشه وه  

بۆیه   بواره دا  له م  بووه   که مته رخه م  زۆر  تری  کاره کانی  هه موو  وه کو  حکوومه ت 

پاك  بۆ  هه بێت  به رده وامیان  کراوه ی  ته رخان  که سانی  شاره وانیه کان  نابینین 

کردنه وه  ئه گه ر هه ش بێت له وانه یه  هه ر له و که سانه بن که  هه ر بۆ مووچه کانیان 

ده ڕۆن و کاره کانیان نازانن له کوێیه ،  جار جاره  ده بینین هه ڵمه تی پاککردنه وه  
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ئاستی  له   هه ڵمه تانه   ئه و  به اڵم  کوردستاندا  جیاکانی  جیا  شاره   له   ده کرێت 

پێویستدا نین و وه  پێویسته  که سانێك ته رخان کرابن که  به رده وام له سه ر جاده و 

کۆاڵنه کان کاری پاك کردنه وه  بکه ن، له  وواڵتاندا چه نده ها ئامێری کاره بایی و 

پاك  سبه ینانێك  هه موو  جێگه   زۆر  هه یه ،  تایبه ت  پاكکردنه وه ی  ئوتومبێلی 

هه ر  ئێمه  حکوومه ت  به اڵم شاره کانی  کارمه نده کانیانه وه ،  له الیه ن  ده کرێنه وه  

چاوه ڕێی خێرخوایه  پاکی بکاته وه ، له کۆتایدا ناهه قم مه گرن که  نه  قسه  له گه ڵ 

خه ڵکدا بکه م و وه  نه  ده نگ بده م به  حکوومه ت.

ئه م جێگه  جێگه یه کی گشتی یه  ئه م گه نجه  به م شێوه یه  کاری تێدا ده کات!

 

پاشاموه ی گه نجه  ناهوشیاره کان

 

ئاوی سیروان ده ربه ندیخان، هه ر له و کاته دا گه نجێك ویستی مه له  بکات شوشه ی بیره  

قاچی بڕی به چاوی خۆم دیم
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بازاڕی خانه قین

 

ناو مااڵن                                                   کۆاڵنه کان

 

ناو بازاڕو مااڵنی که الر
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وه  به  سه دان دیمه نی له م جۆرانه  له  هه موو شاره کانی کوردستاندا ده بیرنێت، 

وه  هاواڵتیانیش گله ی نه خۆشی ده که ن.

تێبینی/ هه موو وێنه کان به کامیرای قیبلە گیراوه 

ڕای ئازادو ڕووی ڕاستی خه ڵکی

زۆری  به هۆی  کراوه ته وه   نووسه ران  ڕۆژنامه و  بۆ  فراوان  زه مینه یه کی  له وه ته ی 

ڕای  قبوڵکردنی  له   باس  به رده وام  ئه نته رنێته وه   پێگه کانی  گۆڤارو  ڕۆژنامه و 

ئازاد ده کرێت و هه ریه ك ئازادیه که  بۆی خۆی ده گێڕێته وه !. هه ندێك نووسه ر 

و  قورئان  پێغه مبه رو  خواو  و  ئیسالم  به سه ر  خۆیان  ڕقی  بنه ماو  بێ  هێرشی 

مامۆستایانی ئاینیدا ده ڕێژن به ناوی ئازادیه وه ! ئه گه ر بێت و ئه و به ناو ئازادیه  

له قه ڵه م  ئازادی  دژی  پێشوو  نووسه رانی  به ناو  هه مان  بۆ خه ڵکی  بکه یت  ڕاڤه  

بۆ منوونه   به ر،  ئه وان کاره کان گیراوه ته   به هه مان ڕێگه ی  له  کاتێکدا  ده ده ن!، 



72

ڕای جیاوازدا،  و  ئازادی  ناوی  ژێر  له   ئیسالم  ده نووسێت دژی  که سێك شتێك 

که سی  له الیه ن  که چی  ده داته وه   وه اڵمی  نووسین  به   هه ر  تریش  که سێکی 

یه که مه وه  به  توند ڕه وو کۆنه په رست و تۆمه تی جۆراو جۆر ناو ده برێت.

کرا،  له سه ر  زۆر  باسی  قسه و  په رله ماندا  له   کرا  جێنده ر  ووشه ی  له   باس  که  

بوو  دروست  زۆر  دژایه تیه کی  وه   ووشه کراو  ئه و  بۆ  جیاواز  ڕاڤه ی  چه نده ها 

به ناوی  کتێبه که یدا  له   خه رابه ی  فه رمان  مامۆستا  جیاوازدا،  دووبه ره ی  له  

فه رمی  مۆڵه تی  به   کۆمه اڵیه تیه   توێژینه وه یه کی  که   وونبوو(  )ڕاستیه کی 

له ژێر  که   ڕێکخراوانه ی  ئه و  تایبه تی  به   زۆر  ڕه خنه یه کی  به ر  که وته   ده رکاوه ، 

ئاساییان دژی  داوای  به  شێوه یه ك چه نده ها  ده که ن،  کار  ئافره تدا  مافی  ناوی 

جواڵند  منی  و  سه رنج  مایه ی  به   بوو  ئه وه ی  کردووه ،  تۆمار  ناوبراو  مامۆستای 

بۆ نووسینی ئه م بابه ته  له سه ری، خۆ مامۆستا فه رمان به  نووسین له سه ر ئه و 

بابه ته  دواوه ، نه هاتووه  له  مینبه ری مزگه وته وه  خه ڵکی دژی ئه و ڕێکخراوانه  هان 

کتێبه   ئه و  نووسینی  ئایا  ده کرێت  ئازادی  جیاوازو  ڕای  له   باس  که   وه   بدات!، 

بۆ کتێبه که ی مه ریوان هه ڵه بجه ی  بۆ  مانایه کی تری هه یه ،  ناوانه  چ  له و  جگه  

که  ئافره تی تێدا سوککرابوو ڕێکخراوێکی ئافره تامنان نه دی لێی بێده نگ بن، 

له  کاتێکدا مه ریوان هه ڵه بجه ی نه  مامۆستای ئاینی بوو تا به ناوی ئاینه وه  قسه  

بکات و چه نده ها ئایه تی قورئان له  به ناو کتێبه که یدا به کار بهێنێت، وه  مامۆستا 

فه رمان که  خۆی مامۆستایه کی ئاینیشه  ته نها ئایه تێکیشی به کار نه هێناوه  له  

کتێبه که یدا، له مه شدا ڕووی ڕاستی خه ڵکی و نووسه ران ده رده که وێت که  کێن 

بازرگارنی به ناوی ئاینه وه  ده که ن و وه  کێن به رگری له  ئاین و نیشتامن و مافی 

زۆرینه ی خه ڵکی ده که ن.
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ڕای ئازادوو موزایه ده ی الیه نه  سیاسیه کان

دوا به دوای هه ردوو شه هیدی قه ڵه م سۆرانی مامه  حه مه و سه رده شت عوسامن 

ووروژاندنی ڕای ئازادوو بیروو بۆچوونی ئازاد له  ڕاگه یاندنه کاندا بایه خێکی زۆر 

زیاتری پێدرا، له  ئه نجامی به  ناهه ق کوشتنی ئه و دوو ڕۆژنامه نووسه  ئه وه نده  

و  سۆران  خوێنی  گه وره ی  به قه ده ر  کرا  ئازاد  بیروبۆچوونی  ئازادو  ڕای  له   باس 

ڕای  به ناو  الیه نه  سیاسیه کانه وه   زۆرینه ی  له الیه ن  درۆی شاخدار  سه رده شت 

ئازاده وه  کرا.

ئیسالمیه کانیش  و  به شێوه یه ك  نه ته وه یه کان  و  به شێوه یه ك،  عه ملانیه کان 

بێ  ناوی  و  ڕه نگ  ڕه نگاو  ووشه ی  به جۆرێك  هه ریه که وه   تر،  به شێوه یه کی 

ناوه رۆکی بۆ ده هۆنیه وه و هاواڵتیانیش له  نێوه ندی چه ند ڕێیانه دا سارسامن و 

هێشتا بیرله وه  ده که نه وه  کام ڕێگا هه ڵبژێرن؟ هیچێك له  ڕێگه کان نه ماوه  تاقی 

نه کرێته وه ! له  کاتێکدا ئه و ئازادیه ی باسی لێوه ده کرێت نه بیرناوه ته وه .

کاتێك نادادگه ریه ك به رانبه ر که س یان الیه نێك ده کرێت گرنگه  ئه و نادادگه ریه  

گه وره   خوای  وه ك  هه روایه   دینیشدا  له   نه کرێت،  چاره سه ر  نادادگه رانه   به  

ده فه رموێت

} يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُونُواْ َقوَّاِمنَي لِلِّه ُشَهَداء ِبالِْقْسِط َوالَ يَْجررَِمنَّكُْم َشَنآُن َقْوٍم 

اللَّه إِنَّ اللَّه َخِبريٌ مِبَا تَْعَملُوَن{  ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقواْ  َعَل أاَلَّ تَْعِدلُواْ اْعدِدلُواْ 

به چاکی  زۆر  هێناوه ،  باوه ڕتان  ئه وانه ی  ئه ی  واته:    8 ئایه تی  مائیده   سوره تی 

هه سنت به ئه نجامدانی شایه تی دادپه روه رانه  له به ر خوا، ڕق و دوژمنایه تی هیچ 

که س و هیچ الیه ک هه ڵتان نه نێت که له  دادپه روه ریی البده ن، دادپه روه ربن، 

پارێزکاربن،  و  ترس  له خوا  که واته   ده ی  خواناسیه وه ،  ته قواو  له   نزیکرته   ئه وه  

چونکه  به ڕاستی خوا ئاگاداره  به و کارو کرده وه یه ی که  ده یکه ن.
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ئه وه نده  به  ڕه هایی باس له  بازنه ی ئازاد ده کرێت هیچ الیه نێك ئه و ئازادیه ی که  

خۆی باسی ده کات پێی نی یه .

به  کورتی ده ستنیشانی هه ندێك له و الیه نانه  ده که ین.

پارتی دیموکراتی کوردستان: ئه و ئازادیه ی که  پارتی باسی لێوه  ده کات ته نها 

ته نها  ڕاده ربڕین  ئازادی  پارتی  ئاشکرایه   وه گه رنا  خۆیه تی  جوانکردنی  ڕوو  بۆ 

ئه و  تا  ئازادی  بێت!  خۆیاندا  به شانوباڵی  ئه ویش  خۆیانه و  ڕۆژنامه کانی  بۆ 

یه   چی  حه دی  زمان  ئاسته   به و  گه شت  که   نه بێت،  په زه کان  بۆ  زیانی  ڕاده یه  

له   کۆنگره   بۆ  ئاماده کردندان  خۆ  له   وا  ئێسته   دێت،  به ده مدا  ئازادی  ووشه ی 

لق و ناوچه کاندا تۆزێك خه ریکه  بیروبۆچوونی جیاوازو ڕای ئازاد دروست ببێت 

چونکه  له  سه ره تاوه  پارتی ئه مه ی قبوڵ نه بووه  بینیامن شه ڕی تێکه وت و هه ر 

له ناو خۆیاندا به  گژیه کرتیدا هاتن. جگه  له و هه موو ڕۆژنامه و گۆڤارانه ی که  به  

ئاشکرا دیاره  ده ستی پارتی له  پشته و ئازادی ڕاسته قینه ی پێ له بار ببات.

یه کیه تیه وه   دروستبوونی  له سه ره تای  هه ر  کوردستان:  نیشتامنی  یه کیه تی 

به اڵم  هه بوو  یه کیه تیدا  له ناو  ئازاد  بیربۆچوونی  ئازادوو  ڕای  ڕاده یه ك  تا 

نه گه شتووه ته  ئه و ڕاده ی که  هه زم بکرێت و له  خزمه ت حیزبه که دا بخرێته  گه ڕ، 

نا قبوڵکردنی ئه وه ش  به ڵکو به  به رژه وه ندی تاك و کوتله دا براوه ، سه ره نجامی 

بوو بزووتنه وه ی گۆڕانی هێنایه  بوون.

بزووتنه وه ی گۆڕان: ئه وه نده  باسی ڕای ئازاد ده که ن بیری هاواڵتیانیان به گشت 

چوارچێویه کدا  هیچ  له   ئاستێك  گه شتووه ته   به شێوه یه ك  بردووه،   الیه کدا 

له گه ڵ  بریا  به اڵم  زۆره،   پۆزه تیڤی  الیه نی  گه رچی  ئه مه ش  نه بێته وه ،  جێگه ی 

هیچ  ئه وه ی  بۆ  بکردایه ته وه   ڕوون  ئازادیان  ڕای  بنه مای  له   هه ندێك  ئه وه شدا 
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نه بێت کاتێك ڕای ئازاد به رانبه ری خۆیان و له ناو خۆیاندا دروست بوو نه که ونه  

ژێر پرسیاره وه .

بکات  ئازاد  ڕای  باسی  ڕه هایی  به   کوردستان: هه رکه س  ئیسالمی  یه کگرتووی 

ئه وه ی  له به ر  بیوروژێنێت،  شێوه یه   به و  ئیسالمی  بزووتنه وه یه کی  هیچ  نابێت 

هه ر سه ره نجامی ڕای ئازاده  سوکایه تی به  گشت بنه ما سه ره کی و موقه ده ساتی 

ئیسالمه وه  ده کرێت و دواتر ئیمزا کۆکردنه وه و موزاهه ره ی له  دژ ده کرێت. جگه  

ئه و  ناو  کارای  بااڵو  ئه ندامی  چه نده ها  بووه   ئازاد  ڕای  نه کردنی  قبوڵ  له وه ش 

حیزبه  ده ست له  کار بکێشنه وه .

ڕای  کوردستان:  ئیسالمی  بزووتنه وه ی  و  کوردستان  ئیسالمی  کۆمه ڵی 

ده ستی  یه   نی  ئه وه ی  مافی  که س  بڤه یه و  ئیسالم  نه گۆڕه کانی  به رانبه ر  ئازاد 

تێوه ربدات ئاشکرای الی هه موو ئیسالمیه کانه  مه گه ر خۆیانی لێ گێڵ بکه ن 

نه گۆڕه کان  دژ  ئازادی  ڕای  له به ر  خۆ  به اڵم  به رانبه ری،  بن  گێڵ  خۆیان  وه یان 

نه بووه  ئه و هه موو جیاوازیه  له ناو بزووتنه وه و دروست بوو تا گه شته  ئه و ڕاده ی 

کۆمه ڵی هێنایه  بوون له ناو کۆمه ڵیشدا ئه و کوتله  کاری و پاشقوڵ له یه کدان و 

حه رامانه  به رانبه ر یه کرت هه ر ڕای ئازاد دروستی کردووه .

هه ڵوێسته یه کی گرنگ.

بنه ماکانی  که   پۆزیسۆنه کان  ئۆ  تایبه ت  به   الیه نه کان  گشت  له سه ر  پێویسته  

الیه نێك  و  که س  هه موو  پێش  بکه نه وه و  شی  جوان  خه ڵکی  بۆ  ئازاد  ڕای 

بۆ  ئازادی دژی خۆشیان  و  خۆیان قبوڵی بکه ن، وه گه ر که سێك ڕای جیاوازی 

دروست بوو ئه وسا خه ڵکی بنه ماکانی ال ڕوون بێت و بزانرێت که  هێڵه  سوره که  

ده ست  که س  کۆمه ڵێك  نه کات،  دروست  خۆیان  بۆ  فه راغه ش  ئه و  به زێرناوه و 

له کار ده کێشنه وه  وه یان ده ر ده کرێن له به رچی یه  ئه گه ر ڕای ئازاد یان جیاواز 

نی یه؟ ، خه ڵکیش مافی خۆیه تی ئه و بنه مایانه  وه ك ناوی خۆی بزانێت بۆ ئه وه ی 
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خۆیان هه قی پێدا بناسن، وه گه رنا هه رکه س بۆ خۆی باسی ڕای جیاواز ده کات 

و که سیش نازانێ جیاوازیه که  چی یه .

و سنوری  بێت  یه کالیه نانه   به الغیان  و  ڕووننب  زیاتر  ده بێت  ئیسالمیه کانیش 

بیروباوه ڕه که یان  دژایه تی  وه گه رنا  بکه نه وه ،  شی  جوانرت  خه ڵکی  بۆ  ئازاد  ڕای 

له ژێرناوی ئازاددا ده کرێت، ئه و ئازادیه ی بانگه شه ی بۆ ده کرێت هه مووی کۆت 

ده کات و مانایه ك بۆ ئازادی نامێنێت.

ئه ی ئافه رین وه زاره تی ئه وقاف!

شوێنکه وته ی  سه ملاندتان  به ڕاستی  ئه وقاف!!!  وه زاره تی  ئافه رین  ئه ی 

هاواڵتیانی  نیگه رانی  و  سه رباس  جێگه ی  بوه ته   ئه وه ی  پێغه مبه رانن!!! 

کوردستان تێکه ڵکردنی قوتابیانه  که  له  بڕیارێکی وه زاره تی په روه رده دا ده رچوو! 

وه  ئه م بڕیاره  بووه  هۆی باست و خواستی هاواڵتیان وه  هه تا گه شته  ئه و ڕاده ی 

بڕیاره وه ... ئه م  به هۆی  ده ربهێنن  قوتابخانه   له   منداڵه کانی خۆیان  زۆرێك  که  

وه  هه یه  تا ئێسته  ده وامی نه کردووه و چاوه ڕێیه  به ڵکو ئه و بڕیاره  بگۆڕدرێت... 

ناڕه زای  ئه وقاف پێش هه موو که سێك  وه زاره تی  ده بوایه   به م شێوه   کارێکی  وه  

خۆیان ده رببڕیایه و وه  ده ستیان له م کاره  وه ردایه  به  مه به ستی گۆڕانی چونکه  

ئه م کاره  نه ك له  به رژه وه ندی قوتابیان له  به رژه وه ندی حکومه تیشدا نی یه ... 

خوێندن  له   واز  بڕیاره وه   ئه و  به هۆی  که سیش  یه ك  ته نها  ئه گه ر  ئێمه   به ڕای 

بهێنێ حکومه ت له و تاوانه دا به ژداره  ئیرت چۆن باوه ڕ بکه ین حکومه ت ده یه وێت 

خه ڵکی خوێنده وارو هوشیار بێت که  خۆیان ببنه  مایه ی دڵساردیو واز هێنانیان 

له  خوێندن. به اڵم وه زاره تی ئه وقاف له بری ئه وه ی ده ستی باشیان له م کاره دا 

مامۆستایانه شن  ئه و  دژی  وه   چاکیشین  هه ڵوێستی  دژی  ده بینین  هه بێت 
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بۆچی  ئه وقاف  وه زاره تی  باشه   بکه ن  شێوه یه   به م  کارێکی  بیانه وێت  ئه گه ر 

ناوه که ی  دژی  ده کرێت  به دی  هه ڵوێستانه   جۆره   له م  ئه وه ی  به اڵم  دانراوه ؟  

خۆیانه ! ئه مه ش ده قی ئه و ناڕه زایه یه  که  وه زاره تی ئه وقاف ده ریان کردووه  وه ڵ 

له  سایتی ئاوێنه دا هاتووه :

بن  كچ  كوڕ و  تێكه ڵكردنی   دژی   نییه   بۆیان  ئاینی   »ئه وقاف:مامۆستایانی  

له خوێندنگاكاندا

به ڕێوه به ری  راگه یاندنی  وه زاره تی  ئه وقاف و كاروباری  ئاینی ، رایگه یاند بۆ هیچ 

مامۆستایه كی  ئاینی  نییه  دژی  سیسته می  خوێندن بوه ستێته وه ، به تایبه تی  ئه و 

بڕیاره ی  رێگه ده دات خویندكاری  كچ و كوڕ له سه رجه م ناوه نده كانی  خوێندندا 

پیكه وه  بخوێنن.

هیچ  “ڕێگه نادرێت  راگه یاند  ئه لعیراقی   ئه سوات  به   نه قشبه ندی   مه ریوان 

مامۆستایه كی  ئاینی  دژی  سیسته می  خوێندن بوه ستێته وه  به تایبه  له مه سه له ی  

تێكه ڵكردنی  كوڕان و كچان له سه رجه م قۆناغه كانی  خوێندندا”، روونیشیكرده وه  

“وه زاره تی  ئه وقافی  هه رێمی  كوردستان به هیچ شێوه یه ك پشتگیری  ئه و كاره ی  

مامۆستا ئاینییه كان ناكات”.

لێكۆڵینه وه   كۆنفرانس و  چه ندین  دوای   رابردوودا  له ساڵی   ئاماژه یه   جێی  

نوێیه   پرۆگرامه   ئه و  ئه مساڵدا  له خوێندنی   داڕێژرا و  خوێندنی   نوێی   پرۆگرامی  

پرۆگرامه ،  ئه م  له مادده كانی   یه كێك  كرا.  پیاده   خوێندندا  له ناوه نده كانی  

تێكه ڵكردنی  خوێندكارانی  كچ و كوڕه  كه  له سه رجه م قۆناغه كانی  خوێندندا.

قه زاو  له چه ند  ئاینی   مامۆستای   ژماره یه ك  رابردوو،  هه فته ی   له مباره یه وه ، 

ئاماژه یان  وه ستانه وه  و  بڕیاره   ئه و  له دژی   سلێامنی ،  به شاری   سه ر  ناحییه كی  

كاره   ئه و  نین  رازی   هه یه  و  سكااڵیان  خوێندكاران  كه سوكاری   كه   به وه دا 

ئه نجامبدرێت.
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پشتگیری   شێوه یه ك  به هه موو  ئه وقاف  “وه زاره تی   ئاشكرایكرد  نه قشبه ندی  

سیاسه تی  وه زاره تی  په روه رده  ده كات و ئه وه ی  ئێستا له الیه ن چه ند مامۆستایه كی  

ئاینییه وه  له قه زاو ناحییه كاندا ده كرێت، پێچه وانه ی  رێنامییه كانی  ئه وقافه ”.«

له  کۆتایدا دووباره  ده ڵێین ئه ی ئافه رین وه زاره تی ئه وقاف به ڕاستی سه ملاندتان 

که  جێگیری پێغه مبه رانن!!! هه موو کارێك هه ر بۆخۆتان باشه ؟!

یه ك ملیۆن واژۆ بۆ پشتگیری مامۆستایان و ووتاری 
هه ینی کۆ ده که مه وه

ئیشی  کردنه وه ی  به رته سك  و  هه ینی  ووژتاری  هه ڵگرتنی  له سه ر  قسه کردن 

هیچ که س له وانه  نی یه  که  واژۆیان له سه ری کردووه و ده یانه وێت به  واژۆیه ك 

له   ڕابردوودا  ساڵه ی  چه ند  له م  بهڵنه وه ،  دیواره که ی  ته نها  مزگه وت  هه زاره ها 

کۆمه ڵێك  کراو  هه ینی  ووتاری  ئه دای  گۆڕینی  له سه ر  قسه   عه ره بی  وواڵتانی 

زانا فه توایان له سه ریدا، ئه ویش پێشکه شکردنی ووتاری هه ینی بوو له  شێوه ی 

و  جوان  کارێکی  به   و  نابینێت  تێدا  گرفتی  هیچ  زۆرێك  هه رچه ن  شۆدا،  داتا 

مۆدێرنی ده زانێت، به اڵم دواتر هاتنه  سه ر ئه و ڕایه ی که  پێشکه شکردنی ووتاری 

هه ینی به و شێوه یه  له  قورسای ووتار که م ده کاته وه و وه ك کۆڕو سیمینارێکی 

تری ئاسایی لێ دێت و نابێت بکرێت، چونکه  ئه و دوو ووتاره ی که  له  هه ینیدا 

ده درێت له  جێگه ی دوو ڕکات نوێژدایه،  هه ربۆیه  ئێمه ی مسوڵامن له  نێوه ڕوانی 

خه ڵکی  الی  ده که ین،  ڕکات  دوو  نوێژ  ڕکات  چوار  له بری  هه ینیدا  ڕۆژی 

مسوڵامنیش زۆرجار ئه وه  بووه  به  پرسیارو کراوه و وه اڵم دراوه ته وه ، ئایا که سێك 

له گه ڵ  ببه ستێت  قامه ت  و  بکات  پیرۆز  مه ککه ی  سه یری  ته له فزیۆنه وه   له  



79

په يامى سياسى

حه ره مدا نوێژه که ی به  جه ماعه ت بۆ ده نورسێت؟ وه اڵمه که شی بێگومان نه خێر 

و ده ستوور ئیسالمی  له  وواڵتێکی مسوڵامن نشین  بووه ، ئیرت چۆن ده کرێت 

بکرێته وه ،  ته سك  به ر  فراوانه   شێوه   به و  هه ینی  نوێژی  ده ڵێن،  خۆیان  وه ك 

جۆرێك له  جۆره کان له  کاریگه ری شیعه  ده چێت به سه ر کوردستانه وه  هه روه ك 

پێشانگا  و  سه فاره ت  ڕێگه ی  له   ده کرێت  کاریگه ره   ئه و  جۆرێتی  له   باس 

بۆ  کردووه   له سه ر  واژۆیان  که وا  که سانه ی  ئه و  په یوه ندیه کانه وه ،  و  بازرگانی 

ناگاته   واژۆیانه   ئه و  ژماره ی  چونکه   ڕۆشتووه و  فیڕۆدا  به   واژۆکانیان  په رله مان 

ئه و ئاسته ی گۆڕانگاری له سه ر ووتاری هه ینی بکات به به راورد له گه ڵ ژماره ی 

مسوڵامنی کورددا، خۆ ئه گه ر من مبه وێت دژی ئه و واژۆیانه  بۆ به رگری کردن 

له  مامۆستایانی ئاینی و ووتاری هه ینی کۆ بکه مه وه  ئه وا به ماوه یه کی که م یه ك 

ملیۆن واژۆ کۆ ده که مه وه ، یاسای خۆ پیشاندان ئه وه نده  ناڕه زای الی هاواڵتیان 

دروست کردو تا ئێسته ش به رده وامی هه یه ، ئه م کاره  ئه گه ر بچیته  په رله مان و 

به جۆرێك له  جۆره کان قسه و باس له سه ر وه رگرتنی یان ڕه د کردنه وه ی بکرێت، 

ئه وا هاواڵتیان پێش په سه ندکردنی به رده م په رله مان و گشت ده زگا ڕه سمیه کان 

نابێت  ئه و کاره  دژی ده ستووری کوردستانه  که   له  حکوومه ت ده گرن، چونکه  

دژایه تی بنه ما نه گۆڕه کانی ئیسالم بکرێت.

عه ملانیه ت که  ده یه وێت ئاین له  ده وڵه ت جیا بکاته وه  هه ر وازی له وه ش هێناوه  

که  عیباده ته کان مافی تاکه کان و به  په یوه ندی خۆیان و خوای گه وره یان زانیووه ، 

خۆ نوێژی هه ینی یه کێكه  له  عیباده ته  فه رزه کان و هه موومان ئه وه مان بیستووه  

که  زیاتر له  سێ نوێژی هه ینی له الیه ن هه ر مسوڵامنێکه وه  فه وتا توشی تاوانی 

گه وره  ده بێت، ئه ی بۆ عیباده ته کانیشامن پێ ڕانابینن.

له و  پرۆژه یه کی  نووسینه وه ی  به   هه سنت  ئاینی  مامۆستایانی  ئه گه ر  ئه ی 

دژایه تی  ئه مه   خۆ  ئه ی  ده که م،  چی  بێت  ئه وان  ئازادیه کانی  دژی  شێوه یه و 
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له گه ڵ ده ستوورو ئازادی و یان و دارو به ردا هه یه .

گه ر واز له م جۆره  پێشنیاره و به ناو پرۆژه یانه وه  نه وه ستێرنێت ئه وا دوور نی یه  

خۆم  من  په رله مان،  به رده م  بخه ینه   هاوشێوه ی  پرۆژه ی  چه نده ها  به   ئێمه ش 

ئێسته  چه ند پرۆژه یه ك به  شیاو ده زانم دژی ئه و پرۆژانه  به کاری بهێنم.

به و  پێویستامن  و  هه بێت  کوردی  ئاسامنی  که ناڵی  یه ك  ته نها  با  یه که م: 

ئاسامنیه   که ناڵه   زۆری  پرۆژه یه و  ئه م  بۆ  پێیه   به ڵگه شم  یه ،  نی  که نااڵنه   زۆری 

ئێمه   سه ده های  به   هه وڵی  شێواندووه و  ده ره وه   له   کوردی  ڕه نگی  کوردیه کان 

مانانی به  فێڕۆ داوه ، ده مێك ده بێت شیکاری له سه ر ئه وه  بده ین له  ده ره وه  که  

کورد مسوڵامنه و ئه و له قته  ڕووتانه ی که  هه ندێك که ناڵ نیشانی ده دات هیچ 

ئێرانیانه ی که   و  ئه و فلیمه  تورکی  یه ،  ناخی خه ڵکه که  نی  یه و هه ڵقواڵوی  نی 

دۆبالژ کراون له  قه ومیه تی کورد که م ناکاته وه  کوردان که سانیكن قه ومی و به  

ئینتیامن بۆ خاکه که یان.

دووهه م: که ناڵه  لۆکاڵیه کان هه ر پێویست نی یه و با هه مووی دابخرێت چونکه  

هه موو ماڵێك سه ته الیتی هه یه .

سێهه م: ڕادیۆکانیش ته نها یه ك ڕادیۆ بهێڵرێته وه و ئه وانی تر هه مووی مه رسه فی 

بۆ بودجه ی حکوومه ت و هاواڵتیان لێی  با میزانیه کانیان بگه ڕێته وه   زیاده یه و 

سوودمه ند بنب.

و  بکرێت  چاپ  دانه   یه ك  شێوه   هه مان  به   ڕۆژنامه کان  گۆڤارو  چواره م: 

به شێوه یه کی فراوان به سه ر شاره کاندا دابه ش بکرێت، چونکه  ئه وه نده  گۆڤارو 

ڕۆژنامه  له  کوردستاندا هه یه  کاریگه ری له سه ر ژینگه ش دروست کردووه .

پێنجه م: ئه و ئه ندام په رله مانانه ی که وا واژۆیان له  دژ ووتاری هه ینی کردووه و  له  

هه وڵی ئه وه دان هه زاره ها مامۆستا خانه نشین که ن، با خۆیان نه چن بۆ هۆڵی 

په رله مان و له  ڕێگه ی کامێراو گۆستنه وه ی ده نگه وه  له  ماڵی خۆیانه وه  ده نگ 
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په رله مان  هۆڵی  له   که رکوکی  که مال  ته نها  با  وه یان  بده ن،  پرۆژه کان  له سه ر 

زۆر  ته کنه لۆژیا  خۆ  بده ن  ده نگ  خۆیانه وه   ماڵی  له   تر  ئه ندامه کانی  و  بێت 

له   ئۆتۆمبێلیشامن  کڕینی  هاتووچۆو  مه رسه فی  ئه وسا  ئه مڕۆ،  پێشکه وتووه  

کۆڵ ده بێته وه . خۆ بینیامن ئه ندام په رله مانه کانی گۆڕان چۆن به  شه پاڵه  هاتن 

به سه ر مێزه کانی پێش خۆیاندا، ئه ی ئه گه ر له  ڕێگه ی کامێراو ده نگه وه  بوایه  له  

ماڵه وه  چیان ده کرد؟! بۆ ده بێت ئه ندام په رله مانی گۆڕان واژۆ له سه ر ئه و باسه  

بکه ن با هه تا په یوه ندی به  بزووتنه وه که شه وه  نه بێت و ڕای تاکی خۆیان بێت 

ئایا؟ دژایه تی له گه ڵ هه ڵوێسته کانی په رله مانی خۆیاندا ناکات.

شه شه م: با ئه و نووسه رانه ی که  واژۆیان له سه ر ئه و به رته سك کردنه وه  کردۆته وه ، 

له  خۆیانه وه  ده ست پێ بکه ن و له گه ڵ نووسه راندا کۆ ببنه وه و چه ند نووسه رێکی 

به هێزی چاك هه ڵبژێرن له ناو خۆیاندا ئه وانی تر واز له  نووسین بهێنن.

له گه ڵ  با  بوون،  پرژه یاندا  ئه و  له گه ڵ  که وا  هونه رمه ندانه ی  ئه و  حه وته م: 

هونه رمه ندانه   هه مووه   به و  پێویست  چ  و  بکه ون  ڕێ  ئه وانیش  هونه رمه نداندا 

ده کات، گۆرانی بێژێکی کچ و گۆرانی بێژێکی کوڕمان به سه .

بێگومان هیچ کام له و پرۆژانه  شایه نی قبوڵ کردن نی یه ، له کاتێکدا په یوه ندی 

به  دین و عه قیده شه وه  نییه ، ئه ی ئه گه ر په یوه ندی به  دین و عه قیده شه وه  بوو 

ئه وا کورد ده ڵێ هه ی هوووووووووووو.
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که سێك  وه یان  ده نرێت،  ئیسالمیه وه   زانای  به   گشی  به شێوه یه کی  مه ال  ناوی 

وه رده گرێت،  بڕوانامه   ئه م سه رده مه   به زمانی  و  ده کات  ته واو  زانستی شه رعی 

پاکستان،  تورکیا،  ئێران،  باوه ،  وواڵتانه   له م  مه ال  ناوی  گشتی  به شێوه یه کی 

ئه فغانستان، به شێکی قاره ی هیندی، ناوه ڕاستی ئاسیا له گه ڵ بۆسنه دا)بڕوانه  

)http://en.wikipedia.org/wiki/Mullah   ویکیپیدیا

ناوی مه ال له سه ر ده می کۆندا نه بووه و زانا ئیسالمیه کان به هۆی زانسته کانیان و 

کاریگه ریان نارساوبوون، به جیا له  دونیای ئه مڕۆ زۆرێك بۆ مه رامی تایبه تی ناوی 

مه ال له  خۆی ده نێت و به بێ ئه وه ی هیچ زانیاریه کی له سه ر ئیسالم هه بێت و 

ده رچووی هیچ قوتابخانه یه کی دینی بێت.

کورده واریدا  کۆمه ڵگه ی  له   ڕاده یه ك  تا  کردووه   که وای  هۆکاره شه   ئه و  هه ر 

هه ندێك جار به چاوێکی که مرت له  ئاستی خۆی سه یری مه ال ده کرێت.

مه ال  ئه رکی  له   مه الوه   به ناو  مه الکان  نا  کاریگه ری  و  ئاسایی  خه ڵکی  ساده ی 

چینێکی  نوێدا  و  کۆن  له   مه الکان  وه گه رنا  کردووه ته وه ،  که م  ڕاستیه کانیان 

پاكی ناو کۆمه ڵگه ی ئیسالمی بوون و کاریگه ریان له  سه رده می خۆیان و دوای 

خۆشیان هه بووه .

به جیا له  قه شه کان، مه الکان هه ژارترین چینی کۆمه ڵگا بوون و هه رده م له  پێناو 

به ئاگا هێنانه وه ی خه ڵکی و خه مخۆریدا ژیاون.

کاریگه ری  ئیسالمیه کان  حیزبه   و  دین  بۆ  دڵسۆزیش  که سانی  جار  هه ندێك 

زانستی  خۆشه ویستی  له   منوونه   بۆ  هه بووه ،  ناوه   ئه م  له سه ر  نه گه تیڤیان 

له   مه الیان  ناوی  ئیسالمیه کان  حیزبه   ئه ندامانی  دڵسۆزانه و  ئه و  شه رعی، 

خۆیان ناوه ، دواتریش نه  توانیوویانه  به  ڕاستی ببنه  مه ال وه  نه  وه ك که سێکی 
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ئاسایش مامه ڵه  بکه ن، هه ربۆیه  ووتراوه  ئه م ئیسالمه  به ده ست دوو کۆمه ڵه وه  

ده ناڵێنێت: دۆستی نه زان، دوژمنی فێڵزان.

له  بیرمه  یه که م ساڵی فه قێیه تیم بوو هه ندێك فه قێ نه یان ده توانی فه قیه تیه که  

ببه نه سه رو وازیان ده هێنا، فه قێیه کامن تێدا بوو، زۆر ئه وه ی دووباره  ده کرده وه و 

ده یووت هه رکه س ده ستی کرد به  خوێندنی فه قیه یه تی زۆر گرنگه  ته واو بکات و 

زۆر خه ته ره  که  له  نیوه دا وازی لێ بهێنت، له  وه اڵمی ئه وه ی بۆ خه ته ره  ده یووت: 

چونکه  نه  ئه وه یه  مه ال بێت نه  ئه وه ش خه ڵکێکی هیچ نه زان و ئاسای بێت، هه ر 

شتێکی بۆ بێته  پێش خۆی بۆ خۆی ده یجوزێنێت.

زانایانی ئیسالم ئیرت هه ر ناوێکی لێ برنێت له  گشت کۆڵگه کاندا خاوه نی ڕێزو 

کاریگه ری ته واوی خۆیان بوون به  درێژای مێژوو.

که  دوژمنه  فێڵبازه کان هه ستیان به و کاریگه ریه  کرد، ئه وسا پالنی ووردیان بۆ 

که   کاریگه ریه ی  ئه و  که مکردنه وه ی  بۆ  لێکرده وه !  زۆیان  لقوپۆلی  و  چڵ  داناو 

هه یان بووه .

دۆسته  نه زانه کانیش دوورنی یه  له و لقوپۆپانه وه  هاتنب.

به   هه بووه ،  خۆی  کاریگه ری  فعله ن  که وا  گه ورانه ی  هه ر  کێشه   له و  یه کێك 

کارمه ندکردن و مووچه خۆر کردنی مه الکان بووه .

که سێك  ئابووری  باری  ده ڵێ  که   بکه مه وه   ڕه د  بۆچوونه   ئه و  ته واوی  به   ناتوانم 

بگۆڕیت ده توانیت بیرو بۆچوونیشی بگۆڕێت.

که  مه ال مووچه خۆری حکوومه ت بوو هه رشتێك له  به رژه وه ندی ئه و حکوومه ته دا 

سوور  هێڵی  خۆی  یه   نی  مه رج  کاتێکدا  له   سوور،  هێڵی  ده بێته   بۆی  نه بوو 

و  کۆن  له   حه قه وه   ووتنی  به هۆی  ئیسالم  زانایانی  ئاشکرایه   چونکه   بێت،  بوو 

نوێدا به رانبه ر ده سته اڵتداران توشی کێشه و زیندانی و کوشت و بڕوو فڕاندن 

بوونه ته وه ، به اڵم باکیشیان نه بووه  چونکه  به  گه وره ترین جیهادیان زانیووه ، وه ك 
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]أفضل   : ده فه رموێت  فه رمووده یه کدا  له   بێت  له سه ر  خوای  درودی  پێغه مبه ر 

الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر[)مسند امام احمد ، سنن ابن ماجه  و ابی 

داود(

به اڵم که  باری ئابووری زاناکه  به ده ستی سولطانه که  بوو! ئه وسا هێله  سوره که ی 

ئه وسا  زۆرداره که وه ،  سولطانه   نسبه   به   حه قه که یه   ووشه   که   داده نرێت  بۆ 

له سه ر  زانیاریه که ی  و  ئاست،  نزمرتین  بۆ  ده بێته وه   که م  زانا  ئه م  ئیرت گرنگی 

سه ناعه   چوارچێوه   بۆ  ده گوێزرێته وه   زانستیه که یه وه   ڕاسته   چوارچێوه   ڕێڕه وو 

دروستکراوه که  که  چوارچێوه  ئابووریه که یه .

بۆیه  تا ئه وکاته  ئه و چوارچێوه  سه ناعه  بۆ زاناکان دانه نرابوو کاریگه ری گه وره یان 

بۆچوونی  ئه و  نه کردووه ،  شۆڕ  ئابووریه که   باره   بۆ  ملیان  زاناکانیش  هه بووه و 

بچه سپێت،  ڕاسته قینه کاندا  زانا  به سه ر  نه یتوانیووه   ئابووریه   باری  گۆڕینی 

چونکه  زاناکان باری ئابووریان له  ژێر ده سته اڵتی خۆیاندابووه .

له   وه رنه ده گرت!  هه دیه شی  هه تا  طه به ری  ئیاممی  وه ك  که سێکی  منوونه   بۆ 

کاتێکدا هه دیه  وه رگرتن هیچ ئه شکالێکی شه رعیشی تێدا نی یه ، چه ند جار 

که  له الیه ن ده سته اڵتداره وه  بانگکراوه  بۆ پاداشت هیچ کاتێك قبوڵی نه کردووه ، 

به  که مرتین خواردن به بێ ژنیش زۆرترین جێگه ی ده ستی دیاربووه .

که سێکی وه ك سه ید قوطب له  پێناویدا په تی سێدار ده خه نه  گه رده نی و به ناو 

مه الیه کیش دێنن بۆی تا شه هاده تی پێ بهێنێت! پێش له  سێداره دانی، ئه ویش 

جوانرتین وه اڵمی ده داته وه و په ندێکی زۆر گه وره یه  بۆ مه ال ده ستکرده کان، که  

الله   اله  اال  الله  دا ده ژیم و تۆش به  ال  اله  اال  سه ید پێی ده ڵێ من له  پێناو ال 

ده ژیت!

ئه دیبێكی  نووسه رو  وه ك  زیاتر  نه لکێرنابوو،  پێوه   مه الیشی  ناوی  سه ید  خۆ 

ئیسالمی ناوی ده هێرنێت، به اڵم ئیسالمه که  فێری ووتی حه قی کردبوو، هه ر 
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ئه و هێڵه  سوره ی خۆیان کێشایان  له پێناو  بوو سوڵتانه  سته مکاره کان  ئه وه ش 

بوو شه هیدیان کردا!.

به  چه نده ها منوونه ی تری که ڵه پیاوی ئیسالمی له  مێژووی ئیسالمیدا هه یه ، که  

جێگه ی وانه  لێوه رگرتن و په ندوو سه رمه شقن بۆ زانا، مه ال، که سایه تیه  ڕاستیه  

دینیه کان.

شیعه  به و عه قیده  الرووێرو هه موو خورافیات و بێ ئه ده بیه شیان به رانبه ر ده قه  

مووچه خۆری  مه الکانیان  چونکه   ئیامنداران،  دایکی  سه حابه و  و  شه رعیه کان 

و حکوومه تیش  بۆ خۆیان  گه وره   مه رجه عێکی  بوونه ته   ده بینین  نین  ده وڵه ت 

لێیان ده ترسێت.

دینه که   له   ته نه زول  ده وڵه ت  مووچه خۆری  بوونه ته   چونکه   سونه ش  ئه هلی 

ده که ن له  پێناو تیکه یه کی چه ورتردا.

بۆتان  تا  ئه وه یه   ئیسالمیه کان  زانا  مه الو  بۆ  چکۆالنه ش  فه قی  ئه م  ئامۆژگاری 

ده کرێت پشت به  ئیشی خۆتان ببه سنت و بێ منه ت بن له  مووچه ی حکوومه ت، 

له   نه کات  پێ  ته نه زولتان  حکوومه ت  مووچه ی  به   بوون  ناچاریش  هه ر  وه گه ر 

ووتی حه قدا، چونکه  ڕزقی سوڵتانه  جائره کانیش به ده ستی خوایه. 
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ئەو ڕۆژه کابرایەکی لۆتی باسی ئەحکامەکانی شەرعی بۆ خەڵك دەکرد! وتم گەر 

وا بڕوات دەبێت مەالکان ئێستەودوا کلیپ بکەن! جا بیهێنە بەرچاوی خۆت 

پشتیەوە  لە  ڕووت  ئافرەتی  کۆمەڵێك  و  بڵێت  گۆرانی  مێزەرەوە  جبەو  بە  مەال 

هەڵقونن! جا ئەو کاتەش ڕێکخراوەکانی مافی ئافرەتان هەموویان دەیکەن بە 

هەراو دەڵێن: ئەمە سوکایەتیە بە ئافرەت دەکرێت! لە هەمووی خۆشرت کابرای 

لۆتی دێتە سەر کەناڵەکان و دەڵێت: ئیشی مەال گۆرانی وتن نیە! منیش لەم 

نێوەندەدا دەڵێم: پێویستە مەالکان هەموویان خانەنشین بکرێن... دەترسم تا 

ئەو کاتە کێشەی موچەش چارەسەر نەبووبێت و وەزارەتی دارایی بۆچوونەکەی 

من رەد بکاتەوە!! ترسی جەماعەتی بندیواریشم هەیە ڕەخنەی ئەوە بگرن و 

بڵێن: جا حکوومەت چۆن توانای بەخێوکردنی ئەم هەموو مەالیانەی هەیە!

بکردایە کە  پەندە کوردیە  بەو  ئیشیان  ناکەن  قورئان  بە  ئیش  ئەوانەی  خۆزگە 

دەڵێ: نان بۆ نانەوا و گۆشت بۆ قەساب

یاسای فره ژنی له  به رژه وه ندی ئافره تاندایه

ئه مه ریکیدا  ئافره تێکی  له گه ڵ  بهێنێ  ژن  ویستی  له به ریتانیا  کورد  کوڕێکی 

تۆ  شتێکی  به هه موو  من  ووتی  ئه مریکیه که   ئافره ته   زه واج،  له سه ر  ڕێکه وتن 

ڕازیم، وه  تۆ ئه و که سه ی که  من بۆی ده گه ڕام به اڵم ته نها یه ك مه رجم هه یه ؟ 

نه هێنیته   ژن  ووتی:  یه ؟  چی  مه رجه که ت  فه رموو  ووتی  کورده که ش  کوڕه  

سه رم کوڕه  کورده که ش ووتی: باشه  منیش یه ك پرسیار له  تۆ ده که م، کچه که  

ژن  من  ئێسته   ئه گه ر  ووتی:باشه   کورده که   کوڕه   فه رموو  ووتی  ئه مه ریکه یه که  
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ته نهایی  به   وه یان  بکه یت  پێ  شووم  باشه   پێت  وه یان  خۆشه   پێت  تۆ  بم  دار 

مبێنیته وه ؟ کچه که  بێده گ بوو وه اڵمی نه دایه وه ...

ئه و  داوای  ده توانن  ئافره تان  به ڵکو  یه   نی  شه رعی  نا  مه رجه ش  ئه و  ئه ڵبه ت 

مه رجه  بکه ن و وه  هه تا مافی ئه وه شیان هه یه  که  له  گرێبه سته که شدا بینوسن، 

دواتر پیاوه که  به هیچ جۆرێك ناتوانێت ژن بهێنێته  سه ر ژنه ی یه که م، چونکه  

به  ژنهێنانی گرێبه ستی یه که م هه ڵ ده وه شێته وه ، جا که وابوو چی کرد هه ر به  

به ستنی گرێبه ستێکی تازه  گرێبه ستی پێشوی هه ڵوه شاوه ، به اڵم ئه گه ر بێت 

و به وردی سه رنجی فره  ژنی به ین ده بینین له به رژه وه ندی ئافره تاندایه ،  دژایه تی 

کردنی فره ژنی له الیه ن ئافره تانه وه  دژایه تی خۆیانه  چونکه  ئه و پیاوه ی که  ژنی 

دووهه م وه یان زیاتر ده هێنێ خۆ ئه ویش ژنه  ... خۆ پیاوی نه هێناوه ، که وا بوو 

ئه و  ئافره ته ی که  دژی  ئه و  له الیه کی تره وه   ئافره ته کان ده بنه  دژی خۆیان،  بۆ 

ئافره ته  ده بێته وه  که  هێرناوه ته  سه ری ئه گه ر خۆی له جێگه ی ئه ودا دابنێ چ 

ده ڵێ؟ ئه گه ر ئافره ت خۆی به  ئاره زووی خۆی شوو نه کات به  پیاوی خێزاندار 

ئیرت هه بوونی یاسا چ مانایه کی ده بێت؟ که  به  ئاره زووی خۆشی شووی پێکرد بۆ 

یاسا دژی بوه ستێته وه ؟ ئایا هه موو ئه و که سانه  الفی ئازادی تاکه  که سی ناده ن؟ 

ئه ی ئه مه  چی یه ؟ 

له  الیه تی تره وه  ئه گه ر ووردتر بڕوانین زۆر زیاتر ده بینین هه بوونی ئه م کاره  له  

به بڕوای هه موو  که   ئێمه دا  له  کۆمه ڵگه ی  بۆ منونه   ئافره تاندایه ...  به رژه وه ندی 

وا  لێره دا مانای  بووه ته  کێشه  چ چاره سه رێك هه یه  بۆی؟ خۆ  خه ڵکی قه یره ی 

نی یه  ئیرت که و کێشه  به  هه بوونی ئه م یاسایه  بنبڕ بکرێت، به اڵم هیچ نه بێت 

کێشه ی هه ندێك چاره سه ر ده کات،  گه ر په رله مان ڕه چاوی شه ریعه ی ئیسالمی 

به خراپ  خه ڵکیدا  له ناو  به پێچه وانه وه   ده که ن  گه وره   خۆیان  به ڕاستی  بکات 

ناوزه ند ده کرێن، چونکه  میلله تی ئێمه  میلله تێکی مسوڵامنه  ئه گه ر له  سه ددا 
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98 نه بێت نزیکی ئه و ڕێژه یه  چۆن ده کرێت دژایه تی ئه و ڕێژه  زۆره  بکرێت بۆ 

ڕێژه یه کی زۆر زۆر که م به به راور د له گه ڵ ئه و ڕێژه یه دا، ئه ی ئیرت دیموکراتیه ت 

مانای چی؟ 

بکرێت،  ئه وانه  چاره سه ر  وایه   باش  که  ده کرێت  به اڵم کۆمه ڵه  هه ڵه یه ك هه یه  

ده بێت خه ڵکی به  هه ردوو ڕه گه زیه و هوشیار بکرێنه وه  لێیان، یه که م من چه ند 

شتێك ده خه مه  ڕوو بۆ پیاوان هه رکاتیك ووستیان ژنێکی تر بهێنن ده بێت ئه م 

خااڵنه  ڕه چاو بکه ن.

١-له  ڕقی ژنی پێشووت نه بێت، وه ك دژایه تی کردنێکی به م شێوه  ڕووبه ڕووی 

ببیته وه .

نه ك  بکه یت،  شه رع  ڕه چاوی  تۆش  ده بێت  پێداوه   ڕێگه ی  شه رع  2-کاره که  

بۆ  بیانویه ك  نابێته   کاره   ئه و  وه گه رنا  ببیته وه ،  پێچه وانه ی  شه رعه وه   به بیانوی 

کردنی کاره که ت.

به   ئه م ئیسالمه یه ،  تایبه مته ندی  له نێوانیاندا که  عه دل  ٣-ده بێت عه دل بیت 

پێچه وانه وه  سزای سه ختی دوا ڕۆژی چاوه ڕێت ده کات.

٤-به هێنای ژنی تازه  ژنی پێشووت له یاد نه که ی، ده بێت هاوسه نگیان بپارێزیت 

وه  خۆشه ویستیت بۆ هه ردووالیان هه بێت نه ك له گه ڵ ژنی پێشووتدا به رده وام 

قڕه و قاڵه  بکه یت و، له گه ڵ ژنه  تازه که تدا پێبکه نیت و گاڵته و گه پ بکه یت.

نابێت  یه   نی  توانایه ت  ئه و  ئه گه ر  بکه یت،  ده سته به ر  الیان  هه ردوو  ٥-مافی 

ژن  هه ر  نابێت  یه   نی  به ڕێوه بردنت  توانای  ئه گه ر  هه تا  وه   بهێنیت،  تر  ژنی 

بهێنیت ئه گه ر ژنیشت نه بێت، چونکه  ئه و کاته  سته م له  ئافره ته که  ده که یت وه  

سته میش ڕێگه  پێنه دراوه  له  شه رعدا.

وه  پێنج خاڵێش ده خه مه  ڕوو بۆ ئافره تان.

١-به  ئاره زووی خۆت نه بێت با که س نه توانێت ئه و کاره ت پێ بکات، ئه گه ر هه ر 
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له سه ر  ده عوه ی  بکات  پێ  پرست  ئه وه ی  به بێ  بڕیت  ماره ی  مامۆستایه کیش 

کاره ت  ئه و  مه هێڵه   هاوسه ریه وه ،  که ژاوه ی  نێو  بچیته   ئه وه ی  پێش  بکه   تۆمار 

به بێ ڕه زامه ندی خۆت پێ بکه ن.

2-ئه گه ر ژن هێنانه  سه رت کێشه یه کی گه وره یه  الت داوای ئه و مه رجه  بکه  پێش 

شوو کردنت، بۆ ئه وه ی هه ر به گومانه وه  نه بیت له گه ڵ هاوسه ره که تدا نه وێرێت 

ساڵو له  خزمێکی نزیکی بکات شه ڕی پێ بفرۆشیت و بڵێی به خوا ڕۆژێك دێت 

هه ر ژن بهێنیته  سه رم، خۆشت و ئه ویش له م کێشه  ده رباز بکه .

٣-ئه گه ر به  پێویستت زانی خۆت داوای ئه وه  بکه  پیاوه که ت ژنێکی تر بهێنێت، 

یان  وه   منداڵه ،  له   حه زی  مێرده که ت  ده شزانی  وه   نابێت  منداڵت  منونه   بۆ 

نه خۆشینێکی درێژ خایه نت هه یه ، وه  یان مێرده که ت ده وڵه مه نده و ئه رکێکی 

بۆ  له وانه  زۆرێکی خزمی خۆته   ئه و هه موو قه یره  ده بینی  له سه رته ، وه یان  زۆر 

یه کێکیان له و کێشه یه  ڕزگار ناکه یت، ئه و کاته  ژنهێنانی مێرده که ت یارمه تی 

ده بێت  به اڵم  ده سه ملێنی،  خۆت  گه وره ی  زیاتر  تۆش  وه   بۆت،  ده بێت  ده ر 

بن  پیاو  یه ك  ژنی  نابێت  پوردا  له گه ڵ  وه یان  دوو خوشك  بێت  له بیر  ئه وه مان 

له یه ك کاتدا.

ژنه   ئه ویش  بزانه   ئه وه   تۆ  له   جگه   هه بوو  تری  ژنێکی  مێرده که ت  ٤-ئه گه ر 

هه روه ك تۆ مافی هه یه  چۆن دژی هه مان ڕه گه زی خۆت ده بیته وه ، به اڵم ئه گه ر 

مێرده که ت که مو کوڕی هه بوو پێی دابین بکه ، نه ك هه ر بیانوی پێ بگریت و 

شه ڕی پێ بفرۆشیت، چونکه  ئه گه ر ئه م کاره  به ده ستی تۆ تێك چوو بێگومان 

تاوانبار ده بیت.

٥-به رده وام هه وڵی چاکه  کاری بده، بێگومان ئه م کاره ت الی مێرده که ت زیاتر 

خۆشه ویستت ده کات به  پێچه وانه وه  له وانه یه  ببێته  مایه ی ترازانتان له یه ك و 

جیا بوونه وه تان، ئه م خاڵه  بێگومان مێرده که ش ده بێت ڕه چاوی بکات.
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ئه م  سه ر  خستنه   په نجه   به   ئێشاندبێت  نه   که سم  دڵی  هیوادارم  کۆتایدا  له  

له  مێشکمدا گه اڵڵه   ئه وانه و وه  زۆرێکی تریش  له م کاته دا، به اڵم هه موو  باسه  

و  ژن  خاوه ن  که   که سانه ی  ئه و  هه موو  هیوادارم  وه   باسه ،  ئه م  له سه ر  بووه  

مداڵن خۆشرتین ژیان و به خته وه رترین ژیانیان هه بێت، وه  ئه وانه ش مێردیان 

به خته وه ر  خیزانێکی  و  خۆیان  ئاواتی  بگه نه   نه هێناوه   ژنیان  وه یان  نه کردووه  

دروست بکه ن. 

یاسایەك  دژایەتی لەگەڵ قورئاندا هەبێت، نابێت 
بخرێتە دەنگەوە 

دەنگەوە.  بخرێتە  نابێت  هەبێت  پیرۆزدا  قورئانی  لەگەڵ   دژایەتی  یاسایەك 

یەکەم  پیرۆز  قورئانی  هەموویەتی.  دژایەتی  قورئان  لە  ئایەت  یەك   دژایەتی 

ئەو  هەموو  ئیسالمە  پیرۆزی  ئاینی  سەرچاوەی  گرنگرتین  وە  سەرچاوەو 

وە  قیاس،  زانایان،  کۆڕەوی  فەرموودە،  وەك   هەن  کە  تریش  سەرچاوانەی 

هەروەها عورف و عادەتی خەڵی، هەموو ئەم سەچاوانەش  هەڵقواڵی قورئانن وە 

کە عورف و خوڕەوشتی خەڵکیش دژایەتی هەبوو لەگەڵ قورئاندا ئەو کاتە هیچ 

ئیعتبارێکی بۆ دانانرێت.

زانایان هەموویان کۆکن لەوەی کە دژایەتی یەك  ئایەت لە قورئان ئینسان کافر  

دەکات و لە دینەکە پێی دەچێتە دەرەوە ئەمە قسەی من نی یەو وە بە ئارەزووی 

بە  خۆماندا  لەنێو  نارساوە  واش  وەك   دینە  کۆڵەکی  کە  نوێژ  وە  یە.  نی  منیش 

پێ  باوەڕ  بە  بەاڵم  زانایان  زۆرینەی  بۆچونی  بە  ناکات  کافر  ئینسان  نەکردنی 

نەبوونی ئینسان کافرە دەکات وەگەر بیشی کات، چونکە باوەڕ پێ نەبوونەکەی 

دژایەتی لەگەڵ  قورئاندا دروست دەکات کە بە دەقی ڕاستەو خۆ نوێژ جێگیر 
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بووە.

میللەتی کورد کە لە سەددا 98%ی مسوڵامنە بەالنی کەمەوە، وە پاڵ پاڵێن و 

ئەزیەتیان کێشاوەو دەنگیان داوە بۆ لیستە کوردیەکان بۆ ئەوە دەنگیان نەداوە 

دوای دژایەتی بیرو باوەڕەکەیان بکرێت...! 

هیچ کەسێك نی یە لە کوردستاندا کە کۆمەڵێك گلەی و گازندەی لە حکومەتی 

وەك   سەرەتاییەکان  گوزاریە  خزمەت  نەکردنی  دابین  لەبەر  نەبێت  هەرێم 

پێیەوە  ڕۆژانە  کە  کێشەکانیان  لەبری چارەسەرکرنی  جا  ڕێگاوبان،  کارەبا،  ئاو، 

دەناڵێنن پەرلەمانیش  لەم الوە دژی بیرو باوەڕەکەیان ببێتەوە کەوابوو چی ماوە 

دڵامن پێی خۆش بێت نە لەڕووی دونیایەوە پێداویستیەکامنان دابینکراوە وە 

دەنگ  بزانرێت  دەنگەوە  بخرێتە  بکرێتەوەو  ڕەد  بیروباوەڕەکەمان  لەوالشەوە 

دەهێنێ یان نە! دەنگدان نابێت بۆ هەموو کارێك بێت، پەرلەمانی کوردستان 

ئەگەر ڕەچاوی بیروباوەڕی خەڵکەکە بکەن دەبێت لیژنەیەکی زانایانیان هەبێت 

کە ئەو کارانەی دەیانەوێت قسەی لەسەر بکەن بزانن دژایەتی لەگەڵ قورئاندا 

دروست دەکات یان نە ئه گه ر خۆیان شاره زاییان نی یه ، وەگەر دروستی کرد 

بپاڕێتەوەو  خۆیەوە  لەماڵی  خەڵك  هەموو  ئەوکاتەش   دەنگەوە  بخرێتە  نابێت 

پەرلەمانتارانیش   ده بێ...وە  چۆن  وا  کار  نەهێنێ،  دەنگ  یاخوا  دەی  بڵێ 

ئەوە  بۆ  خۆ  بکەن  بیروباوەڕیان  ڕەچاوی  دەبێت  خەڵکەن  ئەو  نوێنەری  مادام 

هەڵنەبژێراون پێچەوانەی زۆرینەی خەڵك بن و وە خۆشیان لەسەر ئەوە بژین. 

ئەوەی لە لەم چەند ڕۆژەدا بووە مایەی مشتومڕو دەنگە دەنگ لەسەری باری 

باری  دەبینین  دەدەین  پیرۆز  قورئانی  سەرنجی  کاتێكیش  وە  بوو،  کەسێتی 

کەسێتی لە قورئاندا زۆر بە ڕوونی و وە درێژی باسکراوە جیا لە هەموو شتەکانی 

تر، بۆ منونە حوکم و دەستەاڵت کە شتێکی زۆر زۆر گرنگەو وە بایەخی پێدراوە 

قورئاندا،  لە  نەکراوە  باس  کەسێتی  باری  بەقەدەر  ئیسالمدا  پیرۆزی  ئاینی  لە 
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وازی  گەورە  خوای  بۆیە  مەسەلەکە  گرنگی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دیارە  ئەویش  

و  زەواج  مەسەلەی  بکەن،  تێدا  ئیجتیهادی  خۆیان  تا  خەڵکی  بۆ  لێنەهێناوە 

میراتی به  ووردی لە قورئاندا هاتووە.

هۆی ئەم کارانەیە کە خەڵکی سارد بوونەتەوە لە دەنگدان دڵیان بەچی خۆش 

بانی وەك  ڕێگاو  بە  کاتژمێری؟!  کارەبای 2٤  بە  بکەنەوە،  پااڵن  پاڵ  بێت هەم 

شوشە؟! بە ئاوی جوانی پاڵێوراو؟! بە یەکسانی لە نێو چینەکاندا؟! بە حساب 

کردن بۆ بیرو باوەڕیان؟!

خۆ دژایەتی قورئان هەر ئەوەندە نی یە بخرێتە ئاودەستەوە وەك کە کراش لە 

سلێامنی بەڵکو ئەمەش دژایەتی کردنی قورئانە وە بەڵکو زۆر خراپرتیشە لەوە 

کە بخرێتە ئاودەستەکانەوە چونکە هیچ کەسێکی ژیر نی یە لەگەڵ ئەوەدا بێت 

ئایەتەکانی  لە  ئایەتێك  کردنەوەی  ڕەد  بەاڵم  ئاودەستەوە،  ناو  بخرێتە  قورئان 

الی  ڕاست  بەرچاوی  بەشێوەیەکی  کارەکە  سیامی  جوانکردنی  و  قورئاندا 

خەڵکی دەشێوێنێ، ئەوەی کە وای لەمن کرد ئەو گفتو گۆیەی پەرلەمان بوو کە 

کرا ئەمڕۆ ٠8/١١/2٠٠٥ وە ئەو مشتومڕەی دروست کرد لەالی پەرلەمانتاران 

بەاڵم ئەوەی دڵی منی ئەزیەتدا ئەوە بوو پەرلەمانتارێکی بەڕێز هەستاو بەرگری 

لە قورئان کرد وە قسەکانی تەواو نەبوو لە کەناڵی نەورۆزەوە قسەکەیان بڕی و 

نەیانگواستەوە کاتێك خستیانەوە سەری قسەکانی تەواو بوو بوو!! وە وا دیار بوو 

ناخۆشی دروست کردبێت وەك دانیشتنەکەش وازی لێهێرنا دوای ئەوە...وە لە 

کۆتایدا ماوەتەوە بڵێم ئەگەر حکومەت، پەرلەمان، ئەمە کاریان بێت بەڕاستی 

هەڵنەستاون بە جێبەجێ کردنی کارەکانیان وەك  پێویست و، وە نابێت گلەی 

بکەن لەوەی کە جارێکی تر بەدەم دەنگدانەوە نەبین..
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)يداك أوكتا و فوك نفخ( بە دەمی خۆت فوت 
تێکردووەو بە دەستی خۆت بەستووتە

ئاوێك،  ده گاته   تا  ده ڕوات  و  ده په ڕێ  تێ  ڕێگه یه کدا  به   کابرایه ك  ده گێڕنه وه  

ده بینێت کۆمه ڵه  که سێك به له میان پێیه و خه ڵکی به  بڕه  پاره یه ك ده په ڕێننه وه ، 

ئه ویش مه شکه یه کی پێ ده بێت و له به ر خۆیه وه  ده ڵێ جا بۆ من ئه و پاره یه  بده م 

ده مه که ی  و  تێده کات  فوو  مه شکه   ده په ڕمه وه   خۆم  پێیه و  مه شکه یه کم  ئه وه  

ده به ستێ و ده دات له  ئاو تا ده گاته  ناوه ڕاستی ئاوه که  ئیرت مه شکه  کونی تێ 

ده بێت وه یان ده مه که ی شل ده بێته وه  هه واکه ی داده به زێت و کابرا ده که وێته  

په له قاژه ی خنکان و هاوار ده کات فریام که ون فریام که ون خناکام، خه ڵکیش 

هیچ به ده میه وه  ناچن و پێی ده ڵێن کاکه  گیان به  ده می خۆت فوت تێکردووه و 

فوك  و  أوكتا  )يداك  هاتووه   سه ردێڕه که دا  له   وه ك  به ستووته   خۆت  به ده ستی 

نفخ( واته  لۆمه ی خۆت بکه و ئێمه  تاوانبار مه که  ئه گه ر ئه و بڕه  که مه  پاره ت بدایه  

نه ده که وتێنه  ئه م په له  قاژه .

زه ق  هه ڵه ی  ئاشکرا  به   بکه ینه وه   کوردی  ڕابووردی  ئه زموونی  له   بیر  گه ر 

ئاستی  له   چ  وه   و سه رکرده کان  ئاستی سه رۆك  له   چ  ده بینین  مێژووی  زه قی 

و  سه رۆك  که ڵه   مێژوو  به درێژای  نێوه ندیشیاندا  له   وه   و  ئاسایی  هاوواڵتیانی 

سه رکرده و وه  که ڵه  هاوواڵتیانێکی یه کجار زۆر هه بوون و وه هه ن به اڵم تێکڕای 

خوری  به   بووه   ڕێسه که یان  و  نه زان  کۆمه اڵنێکی  قوربانی  به   بوون  ئه وانیش 

وه هه م دیسان به م کارانه ش کۆمه ڵه  هه ڵه یه کی زه قی تری مێژووی تۆمار ده بن، 

ئانوساته ی  له م  بهێرنێته وه   هاواڵتیان  به بیر  خۆیه تی  جێگه ی  لێره دا  ئه وه ی 

نزیك هه ڵبژاردندا چیرت نه  ئه و هه اڵنه  بۆ خۆتان تۆمار بکه ن و وه  چیرت نه هێڵن 

هه ڵه تان به سه ره وه  بکرێت ئه ویش به بیر کردنه وه  له  ڕابووردوو وه  بیر کردنه وه ش 
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و  به ڕاشکاوی و بێ ترس  ئاراسته کردنیان  له  خۆو  له  داهاتوو وه  پرسیار کردن 

بیم، وه  له گرنگرتینی ئه و پرسیارانه  که  له الی زۆرێك گه اڵڵه  بووه  جیا کردنه وه ی 

حیزب له  حکوومه ت و دامه زراندنی حکوومه تێکی بێ الیه نانه و سه ربه خۆ کار 

کردن تا چیرت هاواڵتیانی ئاسایی نه بنه  قوربای حیزب و ڕێسه کانیان ببێته وه  

له   فه رمانبه ره   که   که سێك  منونه   بۆ  حیزبێته ،  حیزب  و  حیزب  له به ر  به خوری 

و  حیزب  پشتگیری  له سه ر  بکرێت  ته نگه تاو  و  بکرێت  ناچار  بۆ  جێگه یه کدا 

به و  بیگلێنن  یه   نی  وا  یه و هه ق  نی  کارێکی حیزبی  ئه و  که کاره که ی  الیه نێك 

مه سه له وه ، وه  هه ر هۆکاری ئه و جۆره  مامه اڵنه یه  که  میسداقیه تی حکوومه ت 

الی هاواڵتیان نه ماوه و هاواڵتیان حکوومه ت هه ر به حیزب ته ماشا ده که ن نه ك 

بکه وێت  به رگوێامن  زۆرجار  سه ربه خۆییه ك  وه ك  ناوه ش  ئه و  با  حکوومه ت  به  

به اڵم له ناخی هه موو تاکێکی کورددا ئه وه  جێگیر بووه  که  حکوومه تی کوردی 

به ربه ره کانێی  و  حیزب  له   بریتیه   واقیعدا  له   چونکه   تر  هیچی  هه رناوێکه و 

حیزبی، وه  تا ئێسته  زۆرێك له  داهاتی هاواڵتیانیش قۆرخ کراوه  بۆ ئه و مه رامه ، 

هه ر بۆیه  زۆر کاری ده وێت تا ئه و متامنه یه  بگه ڕێته وه  الی هاواڵتیان ئه ویش به  

حیزبیه وه   به کاری  تێوه گالنی  له   دوور  دامه زراندنی حکوومه تێکی سه ربه خۆو 

تا هه موو هاواڵتیان به یه کسانی بتوانن به ژداری هه موو ئه و کارانه  بکه ن که  به  

و  حیزبی  کاری  هۆکاری  چونکه   ده شکێته وه ،  میلله ته که ماندا  به سه ر  قازانج 

ته سك کردنه وه ی کاره کان له و چوارچێوه دا زۆر له  تواناداره کان ده ته کێنێته وه  

ئه م  هه ر  با  ئه زموونی  وه   تێیاندا،  کردن  کار  و  ده زگاکان  و  دام  بۆ  چوونیان  له  

هه ژده  ساڵه ی دوای ڕاپه ڕینی ١99١باس  بکه ین حیزب حیزبێنه و شه ڕه  په ڕۆ 

هاواڵتیانیش  هه رچه ند  بوون،  کوردی  کۆمه ڵگه ی  ناو  ئاشکرای  دیارده یه کی 

گه وره تره و  تاوانه کانیان  ده سته اڵتداران  به اڵم  به رکێیه دا  کێ  له م  و  تاوانبارن 

کاریگه رو  زۆر  ئه نجامی  ئه وجا  بگه ڕێته وه   خوار  بۆ  له وانه وه   کاره کان  ده بێت 
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بکرایه   ئه مه   له سه ر  کار  ڕابووردوو  هه ڵبژاردنی  گه ر  منونه   بۆ  ده بێت،  خێراتر 

هاواڵتیان  متامنه ی  وه  ده بوو  دامه زراومان  ڕاده یه ك  تا  حکوومه تێکی  ئێسته  

حکوومه تی  هه تا  وه   حکوومه ت،  به   به رانبه ر  نه ده بوو  ئێسته   شێوه ی  به م 

هه ڵبژاردن  بۆ  له به رده ماندا  ماوه   هه فته یه ك  چه ند  که وا  ئێسته ش  تا  هه رێم 

قۆرخ  حیزبایه تی  بۆ  شته کان  هه موو  که   ده کات  سیاسه ته   ئه و  پێڕه وی  هه ر 

بکرێت بۆ منونه  له کار الدانی زۆرێك له  هاواڵتیان له سه ر کاره کانیان، وه  هێرش 

هه ربۆیه   بۆیان،  کردن  ڕێکالم  و  پێیان  ده نگدان  بۆ  تریش  ئه وانی  سه ر  کردنه  

و  هه بێت  داواکاریه یان  ئه و  کاته دا  له م  هاواڵتنیان  خۆیه تی  جێگه ی  زۆر  گه ر 

بیکه ن به مه رج له به سه ر حیزبه کانه وه  نه وه ك ئه وان دواتر له بری جیا کردنه وه ی 

له  ده وڵه ت،  بکه ن  بانگه شه ی جیا کردنه وه ی دین  داواو  له  حکوومه ت  حیزب 

ئاسامنی  بیروباوه ڕێکی  وه ك  چه سپیوه   کورددا  زۆرینه ی  له ناخی  که   دینێك 

خیتابه   له   زۆرێك  به ئاشکرا  که   بکرێته وه   جیا  حکوومه ت  له   ده توانرێت  چۆن 

قورئانیه کان ڕووبه ڕووی ده وڵه ت ده بێته وه  جا حکوومه ت له بری کار کردن به و 

ده قه  قورئانیانه و زیندوو کردنه وه یان له نێوه  کۆمه ڵگه یه کی کوردی مسوڵامندا 

خۆی  وه ك  ئه گه ر  بووه و  جێگیری  زۆرینه یاندا  دڵی  له   چونکه   ئاسانه   زۆر 

کار  له بری  به اڵم  دێت،  به ده میه وه   خۆی  خه ڵکی  بکرێت  له گه ڵدا  مامه ڵه یان 

کردن بۆ ئه وه  که  په یوه نده  به ناخی هاواڵتیانه وه  نابێت بانگه شه ی ئه وه  بکرێت 

دین جیا بکرێته وه  له  ده وڵه ت چونکه  شتێکی زۆر نه شیاوه  له  کۆمه ڵگه یه کی 

بکرێت حیزب جیا  ئه وه   بۆ  کار  ئه وه   له بری  با  بکرێت،  ئه وه   بۆ  کار  مسوڵامندا 

بکرێته وه  له  ده وڵه ت که  له  قازانجی هاواڵتیان و وه  وواڵتدا ده شکێته وه  چونکه  

وواڵت پێویستی به  کۆمه اڵنێکی کاراو دڵسۆزه  که کاری بۆ بکات به  مه به ستی 

به ره و پێش بردنی نه وه ك هه موو تاکه کان له سه ر ئه وه  ڕابهێرنێت که کار بۆ حیزب 

بکه ن پێش هه موو شتێك وه  دواتر بۆ ده وڵه ت وه  کاری ده وڵه تی له گه ڵ کاری 
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حیزبیدا تێکه ڵ بکه ن وه ك زۆرێك له  هاواڵتیانی کورده وه  ئێسته ش به ده م ئه و 

ده رده وه  ده ناڵێنن نازانن ئایا ئه وان کارمه ندی حکوومه تن یان حیزب ! وه ك کارو 

پیشه  کارێکی حکوومیه  به اڵم له م الوه  وه ك حیزب مامه ڵه ی له گه ڵ ده کرێت و 

منه تی به سه ردا ده کرێت مه رجی جۆراو جۆری بۆ داده نرێت هه روه ك به مه رج و 

ته سکیه ش زۆرێکی دامه زراوه ، ڕه نگدانه وه ی ئه م کاری حیزبایه تیه  تاڕاده یه کی 

زۆر به سه ر هه موو حیزبه کاندا زاڵه و جێگه ی گومانی هه موو حیزبه کانه  به رانبه ر 

یه کرتو وه  بێ الیه نه کانیش به رانبه ر هه موویان هه ر بۆیه  ئه و ئاسته  ناسه نگه  به  

هاواڵتیانه وه  ده بیرنێت به رانبه ر حیزبه کان و وه  له  دڵی زۆرێکدا هیچ حیزبێك 

هه ندێکی  له   هه ندێکی  هه رچه ند  بێت  ته واو  متامنه ی  جێگه ی  که   نابینن  وا 

به رچاوو  به اڵم هه بوونی حیزبایه تیه کی  له  کۆمه ڵێك ڕێگه وه ،  باشرت بێت  تری 

هه ر  پێویسته   وه   کردووه ،  دروست  هاواڵتیان  الی  متامنه ی  بێ  ته سك  ئه قڵ 

بیرو  له گه ڵ  که   دابرنێت  وا  ده ستورێکی  که   بکرێت  ئه وه   بۆ  کار  ئێسته وه   له  

بۆچوونی هاواڵتیاندا بگونجێت و پێچه وانه ی بیروباوه ڕه که یان نه بێت، وه  کاری 

ده وڵه ته وه   ڕاگرتنی  به   په یوه سته   که   ئه وکارانه   هه موو  بکرێته وه و  کاڵ  حیزبی 

له سه ر بنه مایه کی جێگیر دابه ش بکرێت و حیزب هیچ کات مه رج نه بێت بۆ 

پێدانیان، ئه وسا هاواڵتیان گله یشیان له  حیزبایه تی نابێت مادام ده ستووره که  

به ده ست که سانی شیاوو  وه  وواڵته که شیان  و  بگونجێ  باوه ڕیاندا  بیرو  له گه ڵ 

خاوه ن  و  ده سته اڵتداران  خۆیه تی  جیگه ی  لێره دا  حیزبی،  نه ك  بێت  لێهاتوو 

لیسته کان ئه و دووخاڵه  سه ره کیه یان له بیر بێت و وه  کاری زۆر جدی بۆ بکه ن و 

ئه و متامنه یه  بده ن به  هاواڵتیان هه روه ك جیگه ی خۆشیه تی هاواڵتیان بیکه ن 

به  مه رج به سه ریانه وه ، وه گه ر وا نه کرا به  بڕوای ئێمه  ده بێت هه ر سه رزه نشتی 

گه ر هه رچیامن  بکه ین  لۆمه ی خۆمان  وه جێگه ی خۆشیه تی  بکه ین،  خۆمان 

ئێسته   که   پێویسته   بۆیه   هه ڵبژاردووه ،  ئه وه مان  خۆمان  چونکه   هات  به سه ر 
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به رانبه ر خاوه ن  ئه و هه وڵه   ئاوه که  بده ین  له   ئه وه ی  که  پێش هه ڵبژاردنه  پێش 

لیسته کان بده ین، وه گه رنا شایه نی ئه وه ین له  ناوه ڕاستی ئاوه که دا تێدا بچین.

ئه و په نجه  ده بڕم که  بچێته  ناو مه ره که بی 
ده نگدانه وه /پێشمه رگه یه کی دێرین

ئه گه ر سه رنجێکی میدیایی جیهانیامن دابێت به  ئاشکرا بینیومانه  هه موو ئه و 

به ڵێن  به   هه ڵده سنت  هه ڵبژاردنه کان  بۆ  ده که ن  کاندید  خۆیان  که   که سانه ی 

له سه ر  هه ر  وه   بکه ن،  بۆ  به جۆریان  جۆر  کاری  چه نده ها  که   به هاواڵتیان  دان 

ئه و بنه مانه  هاواڵتیانیش ده نگیان بۆ ده ده ن و وه چاوه ڕوانی جێبه جێ کردنی 

ئه و به ڵێنانه  ده که ن که  پێش هه ڵبژاردن درابوو، جا که  سستی وه یان پشگوێ 

خرا هه موو وه یان هه ندێك له و به ڵێنانه وه  ده بێت چاوه ڕوانی ئه وه ش بکرێت که  

هاواڵتیان سارد ببنه وه  له  ده نگدان وه یان کاردانه وه یان هه بێت، ئه وه ی جێگه ی 

وه   ده که نه وه و  به رز  خۆیان  گازنده ی  و  گله ی  به رده وام  هاواڵتیانه و  سه رنجی 

زۆرجاریش ڕێپێوان ده که ن له سه ری جێبه جێ نه کردنی ئه و به ڵێنانه یه  که  پێش 

ده نگدان ده دران، بۆیه  ده بینین هاواڵتیان متامنه یه کی وایان به  ده سه اڵتداران 

نه ماوه  چیرت پاڵ پاڵین بکه ن بۆ ده نگدان و وه کاره کانیش هه مان کار بێت پێش 

ده نگدان و دوای ده نگدان!.

هه ر به و بۆنه و وه  بۆ ڕاوه رگرتنی کۆمه ڵێك هاواڵتی قیبلە هه ستا به  چاوپێکه وتن 

و ڕاپرسیه ك له ناو هه موو چینه کانی هاواڵتیاندا بۆ ئه وه ی هه رکه سه و ڕای خۆی 

بڵێ و وه هۆکاری ده نگدان وه یان به  پێچه وانه وه  باس بکات، ئه گه ر چی زۆرێك 

هیچیان نه وت وه  هه ندێکیش دیار بوو به  گومانه وه  تێی ده ڕوانین به اڵم کۆڵامن 

نه دا تا ڕای کۆمه ڵێکامن وه رگرت له و باره وه  که  پۆلێنیان ده که ین به م جۆره :
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له م  چونکه   ناده ین  ده نگ  ئێمه   په یامنگاکان:  زانکۆو  قوتابیانی  له   کۆمه ڵێك 

وواڵته دا هیچ نه کراوه  بۆ گه نجان و وه  پێشتگوێ خراون، وه  ئێمه  دڵامن هه تا 

به  خوێندنه که شامن خۆش نی یه ، چونکه  چاره نوسامن نادیاره  ئه وه ته  ده بینین 

دانیشتوون،  له ماڵدا  زانکۆکانن هه روا  په یامنگاو  که  ده رچووی  له وانه ی  زۆرێك 

نه  ئه وه یه  دامبه زرێن وه  نه  ده توانن کارێکی تری ئاسایی بکه ن، چونکه  هه موو 

ده ره وه ،  کارکرنی  له سه ر  ڕانه هاتوون  وه   بردووه و  به سه ر  خوێندن  به   ته مه نیان 

زانکۆکاندا دڵیشامنی سارد  په یامنگاو  ناو  له   ڕۆڵی حیزبایه تی  بوونی  هه روه ها 

کردۆته وه  له  خوێندن، چونکه  ده بینین ئه و که سه ی که  به الی حیزبدا ده ڕوان 

کاره کانی بۆ ئاسان ده کرێ و له  پێشه وه یه ، هۆکاره کان زۆر زۆرن له به ر ئه وه  ئێمه  

دڵامن به  ده نگدان خۆش نی یه  چیرت، به رده وام ئێمه  له م کێشانه دا ده ژین وه  

هۆکاری هه موو ئه م کێشانه  وامان لێ ده کات دوای خوێندن بیر له وه  بکه ینه وه  

که  وواڵت به جێ بهێڵین.

چه ند مامۆستایه کی زانکۆ: له ناو ئێمه دا ئیش کردن به پێی زانیاری نی یه  ئه وه ی 

که  حیزبیه  ده برێته  سه ره وه و کاری گرنگی پێ ده سپێردرێت له  کاتێکدا زۆر له و 

به توانا تر هه یه  هه ر له  جێگه ی خۆیدایه ، تا حیزب حیزبێنه و ئه و کێشمه  کێشه  

هه بێت له و بڕوایه دا نین ده نگدامنان چاکسازی بکات.

کۆمه ڵێك کاسبکار: ئێمه  هه ر کاسبی خۆمان ده که ین چی له م ده نگدانانه  کار 

ئاسانی بۆ ئێمه  کردووه و به ره و پێشامن به رێت، ئه وه ته  ڕۆژ به ڕۆژیش کااڵکان 

کوا  ده کرێت  ساخته کاریه ش  ساخته و   هه موو  ئه و  ده چن  سه ره وه   به ره وه   هه ر 

قران  دوو  ده نگدان  بۆ  بچین  ئه وه ی  له بری  له  چاکسازیدا،  ده ستی حکومه ت 

په یدا ده که ین.

کۆمه ڵێك خاوه ن ته کسی: هه رچه ند ئێسته  تاڕاده یه ك باشرته  به اڵم ئێمه  زۆربه ی 

کاته کامنان له  رسه ی به نزیندا سه رف کردووه ، له  وواڵتی به نزین و نه وتدا جاری 
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وا هه بووه سێ ڕۆژ له  رسه دا بووین بۆ به نزین و له ناو ته کسیه که ماندا خه وتووین 

خۆی  سه یاره ی  پێشه وه   ده ڕواته   رسه   به بێ  دێت  له والوه   مه سئولێك  که چی 

پڕ ده کات! ئێمه  ده نگ بۆ ئه وه  بده ین؟، وه یه کێك له ناو خاوه ن ته کسیه کاندا 

بانه کان  جاده و  ده بینین  ئه وه ته   کردووه   زۆر  باشیشی  کاری  حکومه ت  والله  

به خودای  زۆرن  گه له ك  هه ر  تر  شته کانی  به اڵم  چاککراون  باش  تاڕاده یه کی 

ئه من ده نگێ ناده م.

هه ر  و  ده که ین  خه ڵکی  سه یری  ئێمه   سه رجاده :  کارو  بێ  هاواڵتی  کۆمه ڵێك 

نانه  به و ڕۆنه مانه ، چ له  ده نگدانه کان کارێکی باشی بۆ ئێمه  دۆزیوه ته وه ،  ئه م 

هه موو ئه و که سانه ش که  کاریان پێ ده درێت ده بێت ده ستی حیزبی تێدا بێت 

و که سی کار پێدراو له و ڕێگه یه وه  بۆ کار ده برێت به اڵم ئێمه  گه ر حیزبی نه بین 

بۆ پشتگوێ بخرێین خۆ له  ئه ستێره یه کی تره وه  نه هاتووین؟ ئه ی ئایا ئێمه ش 

ئه گه ر  به عسامن ده گرت خۆ  ناهه قی حیزبی  بۆ  ئه ی  نین؟  ئه م وواڵته   ڕۆڵه ی 

ئه ویش به عسایه تیت بۆ بکردایه  هه ر ده یربدیته  پێشه وه ، بۆ هه ر هه مان ڕێڕه و 

له م وواڵته  نابڕێت هه ریه که و به ناوێکه وه  به جۆرێکی جیاواز.

حکومه ته وه یه   به م  گیامنان  ئێمه   والله   خانه نشین:  و  به ته مه ن  کۆمه ڵێك 

ژیانی خۆمانی پێ  ناتوانین  زۆر که مه و  ڕاستیدا  له   موچه مان ده داتێ گه رچی 

به رینه  سه ر به اڵم هه ر جێگه یه ك ده گرێت، وه گه رچی ئێمه  هه قامن زۆر له وه  

ده یخوات جێگه ی  له  چه ند الیه که وه   به اڵم هه شه   بووین،  زیاتره و خانه نشین 

سه رنجی ئێمه یه ، وه  گه رچی واسیته و واسیته کاری له مه شدا هه ر ده ور ده بینێ. 

له به ر  کورد  به   ده ده ین  ده نگ  بێت  عه ره ب  کوردو  بۆ  ده نگدانه کان  وه گه ر 

کوردایه تیه که  نه ك یه کێتی و پارتی.

هه ر  جیاوازیه کی  ئێمه دا  له ناو  خانه نشین:  و  دێرین  پێشمه رگه ی  کۆمه ڵێك 

زۆر کراوه  هه یه  خزمه تی زۆر زۆر بۆ زیاد کراوه  له کاتێکدا که  خزمه تی زۆر که م 
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نازانین  ئێمه دا  له ناو  به رز  پله ی  دانی  وه   پێچه وانه وه !  به   هه شه   وه   کردووه ، 

له سه ر چی بنه مایه که ...هه یه  پاره یه کی خه یاڵی وه رده گرێت وه  هه شه  ئه وه نده  

وه رده گرێت بیده یت به  منداڵێکی ئه م سه رده مه  وه ری ناگرێت لێت، وه یه کێك 

له ناویاندا ووتی من ئه و په نجه  ده بڕم که  بچێته ناو مه ره که بی ده نگدانه وه ، ئێمه  

که ی کارمان بۆ ئه م ڕۆژه  گه نده ڵیه  کرد، جاران ئێمه  گه رچی له  شاخیش ده ژیاین 

یاسای تێدا بوو بۆ منونه  هه موو که س  ده بوو جامانه ی له سه ر بێت، گه ر که سێك 

به د ڕه وشتی بکردایه  ڕێگری لێ ده کراو وه گه ر به رده وام بوایه  ده کوژرا، که چی 

ئێسته  به دڕه وشتی بۆته  شتێکی به رچاوه و باو، جاران ئێمه  ڕێزو خۆشه ویستی 

کار  جاران  گۆڕاوه ته وه   پاره   به   خۆشه ویستی  ڕێزو  ئێسته   هه بوو،  له نێوامنان 

ئه و  لێهاتووی و دڵسۆزی ده کراو ده درا ئێسته  پێوه ره کان هه مووی ماده ن،  به  

که سانه ی که  له گه ڵ ئێمه دا بوون زۆرێکیان ئێسته  هه ر ناتوانین بیشیان بینین. 

یه کێکی تر خۆزگه  من ئه و کاته  شه هید ببوایه م ئه م ڕۆژه م نه دیایه .

تاڕاده یه کیش  گه رچی  بده ین  کۆمه اڵنه   له م  هه ریه ك  وه اڵمی  سه رنجی  گه ر 

وا  به شێوه یه کی  هه یه   گازنده یان  و  گله یی  زۆر  به اڵم  هه بێت  ڕووناکبیری 

وواڵته وه   به   گۆڕانیش  تاڕاده یه ك  گه رچی  ناگۆڕنه وه ،  قران  دوو  به   ده نگدان 

زیاتر  بۆ  کۆمپانیایه   ئه ویش هه موو  زۆرینه ی خه ڵك  بڕوای  به   به اڵم  ده بیرنێت 

جێگیری خۆیان و ڕه ونه ق دان به کاره کانیان. گه ر به  پێچه وانه ش بێت هه ر ئه وه  

نی یه  که  هاوواڵتیان چاوه ڕوانی ده که ن له  حکومه ت، ئه و هه موو پاره یه ی که  

ده ست حکومه تی هه رێم ده که وێت و ئه و هه موو توانا که  هه یانه  به بڕوای زۆر له  

خه ڵکی بۆ تاکی خۆیان به کاری دێنن، ده نگدانی هاواڵتیان هه ر به بڕوای خۆیان 

یارمه تی ده رێکه  بۆ زیاتر تێرکردنی ده سته اڵت داران، ئێمه ش وه ك قیبلە هه ر 

ئه وه نده  ده ڵێین حکومه تی هه رێم پێویستی به زۆر کار هه یه  بۆ ڕاستکردنه وه ی 

بڕوات ساحه که   نه شڕۆشتوو  وه   وه  هه یه ،   کراوه و  که   که مو کوڕیانه   ئه و  هه موو 
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هه ر له به رده میاندایه، وه گه ر هه ر به م شێوه یه  بێت ڕۆژێك دێت هاواڵتیان چیرت 

ئاقاری  نه توانن خۆیان بگرن و ده بێت ته حامولی کاردانه وه که شی بکرێت، وه  

کوردستانیش به ره و کوێ ده ڕوات ئه وه  مێژوو تۆماری ده کات و له  ئه ستۆیاندا 

ده مێنێته وه  تا دونیا دونیایه و نه وه کانی دوای ئێمه  بیڵێنه وه  ... 

ئازادی سه رده میانه  )مۆدێرن(!

)فطریة(.  رسوشتیه   شتێکی  به هاواڵتیانیه وه   وواڵت  و  خاك  ویستنی  خۆش 

به اڵم ئه م خۆش ویستنه  له  که سێکه وه  بۆ که سێکی تر ده گۆڕی، هه یه  زمانی 

به گیان،  هه یه   به نوسین،  هه یه   ببڕێت،  ده ری  ووته   به   ده توانێت  پاراوه و  زۆر 

هه روه ها  وه   به گیان  منونه   بۆ  له وانه   شتێك  به چه ند  هه شه   وه   هه یه ...تاد. 

هیچ  به   وواڵتی  و  خاك  له ناخیدا  هه ر  به اڵم  کامیان  به هیچ  وه هه شه   نوسین. 

وه   به پێچه وانه وه !  له ناوه رۆکدا  به اڵم  دڵسۆز  به ناو  بێگومان هه شه   ناگۆڕێته وه . 

ئه م خۆشه ویستیه  ئه وه  ناسه ملێنێت که  ئه و وواڵته  بێ که م و کوڕی و وواڵتێکی 

پێشکه وتوو ناودار بێت ... ئه مه شامن تاقیکردۆته وه  ئه و پرسیاره مان ئاراسته ی  

پیایدا هه ڵداوه و  به شانازیه وه   ده یان که س کردۆته وه  ده رباره ی وواڵته که ی زۆر 

به خۆشحاڵیه وه  ده یانووت 

 My country, ( وواڵته که م وواڵته که م. ئه مه ش مانای وانیه  ده بێ قوڕوقپ لێی

) my country

ئه وسا  بکه ین،  بیال  ئه شهه دو  هه ر  و  بکه ین  قبوڵی  بوو  هه رچیه ك  دابنیشین 

بیالمان  ئه شهه دو  هه ر  ئه گه ر  به عس، خۆ  ڕژێمی  له گه ڵ  ده بێ  جیاوازی چی 

پێامن،  ده دا  نه وته شجاعه شی  هه ڵناگرێ  خوا  بکردایه ،  به عس  حکوومه تی  بۆ 
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زۆر  بزانن.  نه وته جه بانه ی  به   دڵیاندا  له   که  خه ڵك  نه وته شجاعه یه ك!  به اڵم چ 

به داخه وه  که  ئه وپاشاموه  له ناو حیزبه کامناندا هه ر هه یه  وه  زۆر ڕێگه یه ك ده گرنه  

بڕین،فه سڵ  ترساندن،به ندینخانه ،موچه   له وانه :  خۆیان  کردنی  زاڵ  بۆ  به ر 

کردن،کوشنت...تاد. وه  ئه وه ی به  پێچه وانه یان بێت ناوی جۆراو جۆری لێده نێن 

به شێوه یه کی وا ئه گه ر ئه وه ش نه بێت ببێت به  ئه وه !!! گومان له وه دا نیه  ئه گه ر 

ڕێگری کرا له  هاوواڵتی به شێوه یه ك، کاردانه وه ی به شێوه یه کی تر ده بێ.. که وا 

بوو باشرتین ڕێگه چاره  له یه ك گه شنت و ئاخافتنه  نه ك ترسان و.....ئه وه ی که  

زۆر مه به ستمه  لێره دا بیڵێم سه رئه نجامی ترس و به ندیخانه  وای له  زۆرێکامن 

به دیکردو  ڕاستیه کامن  که   ئێمه   بژین..!  به ندیخانه دا  و  ترس  له   هه ر  کردووە 

ئاماژه مان پێنه کرد له  ترسی ترس و به ندیخانه  خۆی بۆخی ئه مه  به ندیخانه یه ... 

یان  بێت  به ندیخانه دا  له   جه سته ت  له وه ی  چیه   جیاوازی  خراپرتیش  به ڵکو 

بۆ  بانگه شه ی  ئازادیانه ی  ئه و  هه موو  کوا  ئیرت  ئازادیه کامنان؟!  فکره و  هه موو 

ده که ین؟! بۆ ده بێت هه ر به عسیانه  بیر بکه ینه وه ؟! ..ئه مه  چ جۆره  ئازادیه که !.

 له  کاتی ڕژێمی به عسدا کاتێك که  هه ڵبژاردن ده بوو له  ته له فزێۆنه کاندا ده یان 

بۆ سه دام!!  به ڵی  بڵێن  به ئازادی خۆتان  بۆ ده نگدان زۆر زۆر  ووت که  ڕۆشنت 

له   ئه وه شامن  هه بێ؟.ده بێت  ئیختیارمان  یه ك  ته نها  که   ئازادیه که   چ  ئه مه  

ده کات  قبوڵ  خۆی  له سه ر  زۆره   و  سته م  ئه و  خه ڵك  جار  زۆر  بێت  چاو  پێش 

ئه مه ش به هۆی بێده نگیان له به رانبه ر کاره کانیان هه تا ئه گه ر هه ڵه ش بن! جا 

بۆ ئه وه ی که  به هه ڵه دا نه چین ده بێت که هه ڵه  بوو بڵێین هه ڵه یه ، به  مه به ستی 

هه ڵه کانی  له ئاستی  بڕوانینه  یه ك  شێوه شه وه   به و  ده بێت  وه   چاککردنیان. 

یه کرتی بێده نگ نه بین هه روه ک به رانبه ریش نابێ به  پێچه وانه وه  بیربکاته وه . 

بۆ منونه  ئه گه ر یه کێك بێت و پێم بڵی تۆ ئه وه ت هه ڵه یه  له م نوسینه دا یان هه ر 

نورساوێکی تر ده بێت منیش پێیدا بچمه وه  وه  سوپاسی کابراش بکه م وه  گه رنا 



103

په يامى سياسى

من هه ر له سه ر هه ڵه  به رده وام ده بم به شێوه یه کی وا ڕادێم له سه ری که هه رگیز 

ئێمه ش  ناڕه زای  نیه  مه رجیش  هاتووه .  زۆرێکدا  به سه ر  وه ك  نه بینم  به هه ڵه ی 

ته نها له  به رانبه ر کاری هه ڵه دا بێت به ڵکو ده بێت له ئاستی ئه و کارانه ش دا بێت 

نیشان  کاره که   به رانبه ر  دڵسۆزیامن  بێگومان  ئه مه ش  هه ڵده گرن..  چاکرت  که  

ده ده ن. 

ئاینده مان له  مه ترسیدایه  

ڕابوردومان وا بووه  هه ر ده ست به سه ر بوین و له  ژێر چه پۆکدا بین، چ له الیه ن 

وه   خۆمانه وه !  له الیه ن  چ  وه   عێراقه وه   یه که کانی  له دوای  یه ك  حکوومه ته  

له الیه ن ده ره وه ش به ناوی جۆراو جۆرو بریقو باقه وه ، لێره دا باس له  حکوومه ته  

وه  هه روه ها  ئێسته ،  نیه   ئه وه   ناکه ین، چونکه  گرفتامن  یه که کان  له دوای  یه ك 

باس له  ده ستی ده ره وه ش ناکه ین، به ڵکو گله ی له  خۆمان ده که ین، چونکه  به  

گونجان و ڕاست کردن له گه ڵ خۆمانداو وه  به  دڵسوزی کارکردمنان ده توانین 

له گه ڵ  بڕیامن  ئه زمونانه ی که   ئه و  به سه ر هه موو گرفته کاندا، هه موو  بین  زاڵ 

ئه زمونانه   ئه و  هه موو  و  وه ربگرتایه ن  لێ  سودمان  ده بوایه   ئه موالوالدا  بێگانه و 

له گه ڵ هه موو توانایه کامنه وه  مبانخستایه ته  گه ڕ بۆ به ره و پێشچونی واڵته که مان 

ئه وکاته  به رهه می کاره کامنان ده بیرنا یان ده بیرنێ، به اڵم به  که م زانینی خۆمان 

چومنان  وه   ده کاته وه.  بچوکامن  بێگومان  بێگانه   که سانی  بۆ  به ره وچومنان  و 

به ره و بێگانه  له وه دا نه ماوه  هه ر خۆمان بۆی بچین به ڵکو به شێوه یه کی وا کاری 

بۆ ده کرێ هه رده م له  ترسی ئه وه دابین نه وه ك لێامن ڕازی نه بن ئیرت ڕای ئازادو 

بۆچونی به رانبه ر به رژه وه ندی گشتی ته نها وته ی به تاڵه ..، وه  گه ر ئه و ترس و 

بیمه  الی هاواڵتیان بێت چۆن؟ پێش ده که وێت که  نه توانیت هه ر هیچ بڵێی. 
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بۆیه  ئیرت به سته  داره ده ستی و وه رن پێکه وه  تواناکامنان بخه ینه  گه ڕ به  پشت 

به سنت به خواو دواتر به  یه ك وه گه ر وا نه که ین ئاینده مان له  مه ترسیدایه و هه ر 

بچوك ده بین. زۆرن ئه و واڵتانه ی که  نه کسه ی خراپیان به سه ردا هاتووه  وه  دواتر 

به  پشت به سنت به  خۆیان هه ستانه ته وه و به ره و پیشچوون، ئه مه ش مانای وانیه  

جیاوازه ،  په یوه ندیه کان  بونی  به اڵم  نه خێر  هه مووالدا  له گه ڵ  بڕین  په یوه ندی 

په یوه ندی بۆ  منونه  بۆ بازرگانی، فێربوون...تاد ئاساییه  به اڵم نه ك کارکردن بۆ 

بێگانه  وه  له  به رژه وه ندیه کانیاندا. 

با مەرگی حەمایل خان بکەینە هەنگاوی پێکەوە ژیان

سستی پەیوەندی و یەکرت قبوڵ نەکردن جێگەی تێبینی و ناڕەزای و نیگەرانی 

هاواڵتیانی کوردو حیزبە سیاسیەکان بوو تا هەنوکە.

زۆرجار بۆ کێشەیەکی زۆر چارەنووس سازیش نەتوانراوە پەیوەندیەکان توندوو 

تۆڵ بکرێت!، هەندێك جار توڕەیی زۆرو هەتا خوێنیش بەدوایدا هاتووە، کەچی 

بەردەم  لە  بووە  بەربەست  بەرانبەر  بچوککردنەوەی  و  بەرزی  لوت  نەفسیەتی 

عەشایەرو  خەڵکی  ناو  و  کرداری  زەمینەی  لە  ژیانەوە،  پێکەوە  و  پەیوەندی 

چینە جیا جیاکانی ناو کۆمەڵگەی کوردی و عەرەبی پێکەوە ژیان تا ڕادەیەکی 

کردارەکانی  لەسەر  کورد  ڕقەی  هەموو  ئەو  دوای  لە  دەبیرنێت،  بیرناوەو  باش 

سەدام و سیاسیەکان بۆیان دروست کردین، کەچی ئەو هەموو عەرەبە ڕوویان 

کوردەکاندا  لەگەڵ  کێشە  بەبێ  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  لە  کردو  کوردستان  لە 

دەژیان، هەتا یارمەتی زۆریش دەدران، عەرەب دەزانم لە خانوی کرێی کورددایە 

دراوسێکان  وەرنەگرتووە،  لێ  خانووەکەی  کرێی  زۆرجار  خانوەکەی  خاوەن 
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ژیانی  پێکەوە  منوونەی  دۆزیوەتەوە،  بۆ  کاریشیان  داوە،  زۆریشیان  یارمەتی 

خەڵکانی سادە جێگەی تێبینی جوانن لەناو کۆمەڵگەدا.

و  بەربەست  ئەوان  بۆ دەردەکەوێت کە کێشەکان گەورەکانن،  ئەوەمان  لێرەدا 

کێشە دروست کەر بوون لە بەردەم پێکەوە ژیان و پەیوەندیەکاندا، عەرەبم بە 

وا دەرنەچوون، هاوڕێی عەرەبم  ناسین، کەچی  تا هەندێکم لێ  دڕندە دەزانی 

هەیە نەك هەر تەنها عەرەب و سونی مەزهەب بەڵکو شیعەش، لەگەڵ ئەوەدا 

ڕۆژێك لە ڕۆژان لە ژیانی ڕۆژانەو پێکەوە ژیامناندا گرفتێکی وا دروست نەبووە 

نە زمان و نە مەزهەب بەربەست بێت لە پچڕانی پەیوەندیامندا، ئەوە گەورەکانن 

هاواڵتیان دەکەنە دوژمنی یەکرتو بۆ مەرامی کورسی و سیاسی خۆیان بەکاری 

دێنن، ئەگەر گەورەکان بۆ خۆیان ڕێك بکەون و کێشەیان نەبێت، هاواڵتیانی 

ئاسایی کێشەکانیان زۆر ئاسایی تر دەبێت.

ناو  دیارەکانی  کەسایەتیە  و  سیاسی  حیزبە  پەیوەندی  کروچوکاڵی  لە  بیر  کە 

کوردو هەتا عەرەبیش دەکەینەوە زۆرجار وا بۆی دەچین دەبێت چ کێشەیەکی 

مەرجی  سەدەها  دانیشتنێك  بۆ  تەنها  کە  بێت،  پشت  لە  گەورەیان  ئاڵۆزو 

ئافرەتێکی  مەرگی  لە  بەاڵم  دەگۆڕن،  بۆ  بەجۆی  جۆر  جێگەی  بەجۆرو  جۆر 

بەسااڵچووی تەمەن 8٥ ساڵ زۆر بە ئاسانی و تەنها بە دیاری کردنی جێگەو 

پابەند بوون و جێگەی خۆشحاڵی و  کاتەکانی هەمووی بەبێ جیاوازی پێوەی 

هەتا سەرسوڕمانی هاواڵتیانیش بوون بە گشتی.

کۆتایی بە باسەکەم دێنم و دەڵێم ئەی حیزب و الیەنە سیاسی و کەسایەتیە 

ژیانی  بۆ  بوو،  گرنگ  بەالوە  ئافرەتێکتان  مەرگی  ئەوەندە  گەورەکان،  دیارو 

مەالین هاواڵتیانتان بەالوە گرنگ نی یە؟!.

لێکۆڵینەوە  ئاشکرا کرد کە بەسەدەها  نهێنیانەی  ئەو  تەعزیەی حەمایل خان 

ئاشکرا نەدەبوو، ئەی بەرپرسان: بەردەوام کۆو کۆك بن و مەهێڵن درز بکەوێنە 
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مەمان  مردووی  بە  و  بگرن  ڕێزمان  زیندووی  بە  ڕەعیەکانتانەوە،  خۆتان  نێوان 

پەرسنت.

پرسیار: حەمایل مانی چی یە؟

وەاڵم: حامیل ناوێکی عەرەبی یە، واتە کەاڵنی شمێر ئەو جێگەی کەوا شمشێری 

تێ دەکرێت یان هەڵدەگیرێت.

ئاسۆ گەاڵڵی

سآلو و ِريَز... 

ساڵو بۆ ئێوەش

تاك: بەگشتی ئەدای الیەنە ئۆپۆزسیۆنەكانی هەرێم 
چۆن هەڵدەسەنگێینیت؟بەتایبەت ئیسالمیەكان؟

قیبلە: نکۆڵی لە کاریگەریان ناکرێت بەاڵم لە ئاست خواستی هاواڵتیاندا نین، تا 

ڕادەیەکی زۆر پاشەکشەیان پێوە دیارە، هاواڵتیان ئێستە لە هەموو کات خۆیان 

زیاتر بە بێ خاوەن دەزانن نە ئومێدیان بە دەستەاڵت ماوە نە بڕوای تەواویش 

بە ئۆپۆزیسۆن. ئیسالمیەکانیش دووجار الوازن جارێك لە ئۆپۆزیسۆن بوونیان 

بەرانبەر دەستەاڵت و جارێکی تریش لە بۆشای دروست کردن لەو متامنەی کە 

لەگەڵ هاواڵتیاندا بوویان و وازهێنان لە کارە کۆمەاڵیەتی و دەعەویەکانیان.

تاك: ئایا ئیسالمی سیاسیی لە هەرێمیش وەك ناوچەكە لەگەشەدایە، یان وەك 

بیری عەملانی ئەمیش لە پاشەكشەدایە و بۆچی؟

خەالفەتی  ڕووخانی  دوای  کرانەوە  تاقی  ئایدۆلۆژیاکان  هزرو  گشت  قیبلە: 

خەڵکیەوە  لەالیەن  متامنەی  لەدەستدانی  ئومێدو  بێ  هەمووی  عوسامنی 
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بەدوادا هات، ئێستە گەشەی ئیسالمی دووبارە خەریکی چرۆکردنە، بە بڕواوە 

وەك  ئیسالمی  لە  سیاسەتی  چیرت  نەما  ئەوە  باوی  دێت،  پیریەوە  بە  خەڵکی 

و  هۆشیاری  بەرەوە  ئێستە  خەڵکی  بکرێت،  لێوە  باسی  جیاواز  چەمکی  دوو 

لەبەرانبەریشدا  هێنا  هەرەسی  ئەزموون  بە  عەملانیەت  دەڕوات،  چاوکراوەی 

هیچ هێزێکی تری هاوشانی نی یە جگە لە ئیسالمی سیاسی.

تاك: پێت وایە سێ  پارتە ئیسالمیەكەی هەرێم وێنایەكی جوان و شیاویان بۆ 

شەریعەتی ئیسالمیی و سیاسەتی ئیسالمی كردبێت؟

قیبلە: بە شێوەیەکی گشتی بێگومان، گەرچی ڕەخنەی توندیشامن بەرانبەریان 

هەیە لە ڕووی کارو ئەدای سیاسیانەوە وەك دەمارگیری حیزبی و گرنگی دان بە 

پلەو پایەو کاریگەری مادی لەسەریان، بەاڵم لە ڕووە شەرعیەکەوە ئەندامێکی 

بێڕەوشتی،  دزی،  لەسەر  ئێستە  تا  یە  نی  ئیسالمی  سیاسی  الیەنێکی  هیچ 

خیانەتکردن ئەوەی عەملانیەکان پێوەی گیرۆدەبوون و ئاشکرای الی خەڵکیە 

سیاسی  بەرپرسێکی  کوڕە  یان  مەالیەك  کوڕە  منونەی  بێت،  هەیان  ئەمان 

ئیسالمیش ناتوانرێت لەسەر حیزب حسێب بکرێت.

 تاك: مامەڵەی یەكێتی و پارتی لەگەڵ رەوتی ئیسالمی لە الیەك و ئیسالمیەكانی 

كوردستان لەالیەكی دیكەوە چۆنە؟

قیبلە: یەکیەتی و پارتی واقع ناچاری کردن مامەڵەیان نەرمرت لە ڕابردوو بێت، 

هەروەك بەرانبەر خۆشیان بە هەمان شێوە، بەاڵم بە بڕوای من بە فشاری میدیاو 

هۆشیاری خەڵکی ئەم واقعە هاتووەتە بوون نەك وەك بڕوایەك یەکیەتی و پارتی 

پێی هەبێت، ئەوەتا بینیامن کە چۆن پارتی مامەڵەی ڕاستی خۆیان زوو زوو لە 

بادینان تازە دەکەنەوەو بە ئاشکرا پێامن دەڵێن کە ئێمە بیست و دوو لەسەر 

شێوەیەك  هەموو  بە  بوون  ستەملێکراو  ئێستە  تا  ئیسالمیەکانیش  حەوتین. 

ناچارن  هەر  هێشتا  هەیە،  نقڵیان  و  فەصڵ  ترسی  هێشتا  دەچەوسێنەوە، 
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پاساوی هەڵەی پارتی سیاسی دەرەکی بۆ خۆیان بهێننەوە، بەشێوەیەك دەڵێی 

پارتی ویەکیەتی هیچ ئەزموونیان لەگەڵیاندا نەبوو بێت ، وە ئیسالمیەکانیش 

پێویستە ئەو ئەزموونە تێپەڕێنن و ئەزموونی نوێ تاقی بکەنەوە.

بەرەو  پارتانە  ئەو  ئیسالمیەكانەوە،  لەالیەن  هاوبەش  بەرەی  وایە  پێت  تاك: 

گەشەكردنی زیاتر ببات؟

بە  ئاشکرا  بە  کە  حیزبەکە  چوار  نەکراوەتەوە،  تاقی  بەرە  ئەو  تەنها  قیبلە: 

وا  بڕوای  نەبوو  کەسێك  هیچ  شکایەوە  ئیسالمی  کۆمەڵی  یەکگرتوو  شکستی 

بێت گەر بەرەکە ئیسالمی هاوبەش بوایە باشرت دەبوو، پێویستە کە دەوترێت 

وەالنانی  لە  هەم  یەکگرتن،  لە  هەم  بکرێتەوە،  بیر  ئیسالمیانەش  ئیسالمی، 

بەرەیەدا،  ئەو  پتەوکردنی  پێناو  لە  شەخسیەوە،  و  دەرونی  غەرەزی  هەندێك 

گەر ئەوە ڕەچاو بکرێت گومانم نی یە لەوە ئەنجامی گەورەی بەهێزو چاوەڕوان 

نەکراو چاوەڕێیان دەکات.

تاك: سەبارەت بە یەكگرتنی سێ  پارتەكە و بەتایبەت كۆمەڵ و یەكگرتوو چی 

دەڵێیت؟ پێت وایە ئەوە رووبدات؟

ئەندامانی  لەناو  پێشەوە،  هێناوەتە  یەکگرتنەی  ئەو  گرنگی  زەمەن  قیبلە: 

واقع  سەرکردەو  هەندێك  غروری  گەر  بووە  خۆش  بۆ  زەمینەی  خوارەوەشدا 

ئایا؟  نەبینی هەندێکی تر ڕێگر نەبێت، ئەوەش پرسیارێکەو زۆرجار دەکرێت 

یەکگرتوو کۆمەڵ جیاوازیان چی یە؟ جا کە ئەو جیاوازیەکە نەتوانرێت بە ئاشکرا 

هەستی پێ بکرێت ئەم دوو ناوە یان سێ ناوە بۆ؟.

تاك: پێشبینی بەهاری ئیسالمی دەكەن لە كوردستان لەداهاتوودا یان پایزی 

ئیسالمیەكان، وە بۆچی؟

قیبلە: پێویستە ئەو بۆشاییە دەعەویە لە نێوان خەڵکی و الیەنە ئیسالمیەکاندا 

دروست بووە پڕبکرێتەوەو بە ڕۆحیەتە کۆنەکەوە گرنگی بە الیەنی کۆمەاڵیەتی 
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و دەعوە بدەن، تا ئەو بۆشاییە پڕ نەکرێتەوە بەبڕوای من گەر بەهار ئیسالمیش 

پایزو  بە  بەهارە دروست بکەن  ئەو  ئاساییش  واتە مسوڵامنی  ڕووبدات دەبێت 

غەیری ئیسالمی دەیقۆزێتەوە.

تاك: پێت وایە لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا دەنگی ئیسالمیەكان لەبەرامبەر 

عەملانیەكاندا چیان لێ  دێت؟

دەعەویەکە  و  کۆمەاڵیەتی  بۆشاییە  گەر  کرد  باسم  پێشرتیش  وەك  قیبلە: 

پڕنەکرێتەوە، جیاوازیەکان شتێکی وا نابن شایەنی باس بن کورسیەك کەم یان 

زیاد دەبن.

تاك: ئۆپۆزسیۆن بوون بۆ ئیسالمیەكان فازانجە یان چوونە ناو حكومەتەوە؟

قیبلە: کام حکومەت! لە ئێستەدا چونە ناو حکومەت تەنها ئابڕوی خۆ بردنە، ئایا 

ئەوەی ئێستە حکومەت دەیکات لەگەڵ چ بەهاو هاوکێشەیەکی ئیسالمی یەك 

دەگرێتەوە؟! ئۆپۆزسۆن بوون قازانجە بە تەکانێکی دەعەوی و کۆمەاڵیەتیەوە.

و  ئیسالم  كە  دەگیرێت  هەرێم  ئیسالمیەكانی  لە  ئەوە  رەخنەی  تاك: 

تا  ئەمە  بەكاردێنن،  خۆیاندا  لەپێناو  و  خۆیان  بەرژەوەندی  بۆ  شەریعەتەكەی 

چەند راستە؟

نەبێت،  دەقێکدا  لەگەڵ  دژایەتی  مادام  نیە  بەرژەوەندی  دژی  ئیسالم  قیبلە: 

وەیان ئەو بەرژەوەندیە هی تاك بێت و لەسەر حسابی کۆ، بۆ منوونە کەسێك 

جادەیەك دەکات بە خانوو بۆ خۆی، ئیسالم تەحامولی زیانی ئەم تاکە کەسە 

دەوترێت  کە  گشتیدا.  ڕێگەی  پێناو  لە  خانووەکەی  ڕووخانی  بە  دەکات 

بەرژەوەندیە  ئەو  دەکرێت  بەرژەوەندین،  هەر  کارەکان  هەموو  بەرژەوەندی 

ئامانجیش بێت، مادام لە چوارچێوە شەرعیەکە نەچێتە دەرەوە، ئیسالمیەکان 

بێ کەموکوڕی نین و کەلێنیان لەگەڵ هاواڵتیدا بە پشتگوێ خستنی دەعوەو 

خزمەتە کۆمەاڵیەتیەکان وای کردووە بە بەرژەوەندکار بنارسێن.
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تاك: دەوترێ  دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان ئیسالمیەكانی هێنایەوە ساجەی 

سیاسیی كوردستان، ئایا ئەمە راستە؟

هیزێکی  وەك  ئیسالمیەکان  بوو،  نەبوو  دروست  گۆران  بزووتنەوەی  تا  قیبلە: 

گۆڕان  بزووتنەوەی  بوونی  دروست  دوای  لە  دەکرد  کاریان  زیاتر  دەعەوی 

نەتوانی  پارسەنگیەیان  ئەو  کراو  بەبەردا  بوونی  نیشتامنی  زیاتر  فۆڕمەکەیان 

و  ئیسالمی  یان  وە  نیشتامنی  هێزێکی  وەك  ئیشکردن  نیوان  لە  بپارێزن 

دەعەوی، وەال نانی کارە دەعەویەکان وای کرد وا دەربکەون کە هاتوونەتەوە ناو 

ساحەی سیاسیەوە.

تاك: پێشبینی دەكەی لە داهاتوودا ئیسالمیەكان حوكمی هەرێم بكەن؟ پێت 

وایە ئەزمونی ئەفغانستان دووبارە دەكەنەوە یان هی توركیا و میرس؟

قیبلە: بە بڕوای من ئەزموون و خواستی خەڵك بەرەو ئەو ئاراستەمان دەبات، 

گەر الیەنی دەعەوی و کۆمەاڵیەتی و ئەو خزمەتکردنەی هاواڵتیان لە ڕابردوودا 

دەکرا لەالیەن ئیسالمیەکان )بە تایبەت یەکگرتوو( پەرەی پێ بدرێتەوە حوکم 

چەکی  بێ  ئیسالمی  هێزی  بە  ناکرێت  میرس،  تورکیاو  وەك  دەست  دەگرنە 

مەدەنی باسی ئەڤغانستانی لەگەڵدا بکرێت.
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هەمواری یاسایی هەڵبژاردن

ئا.محمه د به رزنجی . سوید

له   هه لبژارده نه کان  یاسای  کردنی  هه موار  هۆی  به   ئاشکرایه   و  روون  وه ک 

له و  ،یه کێک  خۆگرتوه   له   سلبی  و  ئیجابی  خالی  زۆر  که    عیراق   په رله مانی 

خاله  سلبیانه  ماده ی 6   بوو که  زۆر به زه قی ئاماژه  به  ناوی پاریزگای که رکوك 

ده کات وه ک گومانێك له  ریژه ی سه رژمیری ئه و شاره ، ئه مه ش   وا ده کات ئه گه ر 

زۆرینه ی کورسیه کانی که رکوك که وته  ده ست کورد ئه وا نه یارانی ده ستبه جێ 

هه لبژاردنه که و  به رایی  ئه نجامی  به رده م  بخه نه   له مپه ر  و  کۆسپ  ده توانن 

له   بوو  لێزانانه   به داخه وه  گۆڵیکی  ، به الم  هه لوه شانه وه ی سه رجه م ده نگه کان 

ئیسالمی  یه کگرتووی  کوتله ی  پاڵپشتی  ده بوو  ،که    کرا  هاوپه یامنی  لیستی 

چوه   په رله مان  هۆڵی  له   کردو  ده نگدانه که ی  بایکۆتی  که   بوایه ن  کوردستان 

ئه م  کورد  سیاسی  رۆشنبیرو  نوسه رو  چه ندین  رووداوه   ئه و  دوای   ، ده ره وه  

کوردستانیان  ئیسالمی  یه کگرتووی  نیشتیامنیه یی  نه ته وه یی   هه لویسته  

به رزنرخاند، که  توانی پارێزه رێکی دلسۆزی گه لی کورد بێت له  به غدا له  ماوه ی 

له و  رۆشنبیرێك  چه ند  رای  باشه   پێامن   ، به غدا  په رله مانی  ساڵه ی  چوار  ئه م 

باره یه وه  وه رگرین.

سه ره تا نوسه رو رۆشنبیر به رێز عومه ر عه لی خاوه ن ئیمتیازی گۆڤاری بوار

›‹چۆن ده روانیته  خاڵه  سلبیه کانی ماده ی 6  که  له  په رله مانی عێراق ده نگی بۆ 

درا؟

نه یان  کاتێکا  له   لێکده ده یته وه   لیستی هاوپه یامنی چۆن  »هۆکاری ده نگدانی 

توانی وه ک یه کگرتویی ئیسالمی بایکۆتی ده نگ دانه که  بکه ن؟

ئه ویش  هه ستیاره   زۆر  خاڵێکی  ده بیرنێت  شه شدا  ماده ی  له   ئه وه ی  قیبلە: 
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به هۆی په یوه ندی دارێتی به  شاری که رکووکه وه ، وه  ده بوو لیستی هاوپه یامنی 

کوردستانیش زۆر هه ستیارانه  مامه ڵه یان له گه ڵ ئه و ماده یه دا بکردایه،  به اڵم به  

داخه وه  به و شێوه یه  نه بیرنا، وه  به  لێکدانه وه ی ئێمه  ده گه ڕێته وه  بۆ ڕێکه وتنی 

ژێر به ژێرو پێش دانیشتنی په رله مان، وه  به  دووریشی نازانین له و ڕێکه وتنانه دا 

سودی حیزبی و مه نسه بی لیستی هاوپه یامنێتی کوردستانی تێدا بوو بێت.

» ئه و هه لوێسته  نه ته وه یی و نیشتیامنیه یی کوتله ی یه کگرتووی ئیسالمی چۆن 

ده نرخێنیت که  زۆربه ی رۆشنبیران و سیاسیه کان باسی ده که ن  که   بایکۆتی 

ده نگدانی کردو هۆڵی په رله مانی  جێهێشت ؟

قیبلە: به ڕاستی هه ڵوێستێکی بوێرانه  بوو، وه  هۆکاره که شی ڕوون و ئاشکرایه و 

خه م خۆری ده سته که وته کانی کوردستان بوو، وه  گرنگی دانی بوو به سه ر پله و 

له   ده کرێت  ڕه چاو  که مرت  عێراقدا  په رله مانی  له   به داخه وه   که   پایه ی حیزبیدا 

لیسته کانی تردا.

 » له  سالی 2٠٠٥ کاتێ یه کگرتووی ئیسالمی به  ته نها به شداری هه لبژاردنه کانی 

کرد ده یان سینارویۆ و هێرش و په الماردان و  تۆمه تی نادروستیان سازدا له  دژی  

که  گوایه  یه کگرتوو پالپشتی لیستی هاوپه یامنی نیه و ده چیته  پال عه ره به کان 

،به الم سه ملاندی ماوه ی ئه م چوار ساله  پارێزه رێکی دلسۆزو کارا بون به رامبه ر 

له و  به ریزتان  رای  ئایه    ، کورد  گه لی  نیشتیامنیه کانی  و  نه ته وه یی  پرسه   به  

باره یه وه  چیه ؟

قیبلە: لیستی یه کگرتوو له  کاتی ده نگداندا هه رچی بکات ده بێته  مایه ی تۆمه تی 

فه لسه فه   ئه و  هێشتا  ئه وان  چونکه   هاوپه یامنی،  لیستی  به تایبه ت  به رانبه ر 

پروپاگه نده یه کی  وه ك  نه کردووه و  له گه ڵ  مامه ڵه یان  دروست  به   سیاسیه  

هه ڵبژاردن بۆ خۆیان ئه و کاره یان کردووه ، وه  به ده رکه وت یه کگرووی ئیسالمی 

هه وڵی  عێراقداو  په رله مانی  له   بوون  لیست  ترین  ئه کتیڤ  کوردستان 
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په رله مانتاره کان وه ك مانگی چوارده  دیار بوون، جگه  له وه ش که  به و شێوه ش 

گوایه   که   ده کرده وه   باڵویان  یه کگرتوو  له سه ر  هاوپه یامنێتی  لیستی  که   نه بوو 

ده چنه  پاڵ عه ره به کان، یه کێتی و پارتی بۆ به رژه وه ندیه کانی خۆیان عه ره به کان 

برایانه و نایانه وێت عێراق له ت ببێت، به اڵم ئه و برایه تیه یان بۆ به رانبه ر ناوێت 

پایه ی  پله و  وه رگرتنی  بۆ  ده که ن  نهێنی  ڕێکه وتنی  زۆر  خۆیان  کاتێکدا  له  

ئه رکێکی  به مه ش  به گشتی ده یدات،  باجه که شی کورد  و  ئه ندامه کانی خۆیان 

زیاتر له  به غدا بۆ په رله مانتارانی یه کگرتوو وه  هاوشێوه کانیان دروست ده بێت.

ئه مه ریکا تا قیامه ت له  عێراق ده بێ،
ئه گه ر ڕه وشی ئاسایش هۆکاری مانه وه  بێ

کردنیشی  داگیر  پێش  وه هه تا  داگیرکرد  ئه مه ریکا عێراقی  کاتێك  کورد،  وه کو 

هه ر به ویستنی بۆ ئه نجام دانی ئه و پرۆسه یه ، به شێوه یه کی گشتی خۆشحاڵی 

ده ربڕا له الیه ن هاواڵتیانی کورده وه ،گوڵباران کردنه كه ش ڕاستێی ده سه ملێنی. 

وه یارمه تی دانیش له الیه ن ده سه اڵتدارانی کورده  وه  هه روه ها. لێره دا نامانه وێت 

ده به ست  له و هۆکارانه  خۆشبه ختیامن  زۆرێك  به اڵم  بکه ین  باس  هۆکاره کانی 

به له ناو چوونی ڕژێمی به عسه وه . له وانه یه  تاڕاده یه ك سودمه نیش بووبین به اڵم 

چاره نووسامن به ته واوی ڕوون نیه  ماده ی ١٤٠ و زۆرێك له  کێشه کانیش ئه مه  

ده سه ملێنن.

ناشامنه وێت باس  له سه ر شه رعیه ت و ناشه رعیه تی داگیر کردنی عێراق بکه ین، 

چونکه  زۆری له سه ر وتراوه ، به اڵم ته نها ڕێژه ی هاوواڵتیانی خۆیان ناشه رعیه تی 

ئه و کاره  نیشان ده دات، وه  هۆی نه بوونی ئه و چه ك و ئه سڵه حانه ی که  نه بوون 
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له  عێراقدا وه کو زۆربه ی ڕۆژنامه  ئه مه ریکی و به ریتانیه کان له سه ری ده نوسن، 

ناڕه زایی زۆرێکیش له  سیاسه مته دارانی خۆیان له والوه .

له   زه نگێك  وه ك  هه رده م  بیرمه   له   ئیستا  تا  وه   ڕاکێشام  سه رنجی  که   ئه وه ی   

بلیری  تۆنی  له گه ڵ  بوو  چاوپێکه وتنێك  بوو  ئه وه   ده داته وه   ده نگ  گوێمدا 

له و  یه کێك  ئافره تدا،  کۆمه ڵێك  له گه ڵ  به ریتانیادا  پێشووی  وه زیرانی  سه رۆك 

پڕ  و گه روی  فرمێسك  له   پڕ  به چاوی  بووه وه و  بلێر  تۆنی  به ڕووی  ڕوو  ئافره تانه  

له  گریانه وه  ووتی ) من له  کاره ساته که ی ٠9/١١ یانزه ی سێپته مبه ردا کوڕێکم 

با  لێده که م  داوات  جا  سه خته ،  چه ند  کوشنت  کوڕ  زامی  ده زانم  من  کوژراوه ، 

ئه م کاره  نه بێ،چونکه  بێگومان چه نده ها دایك وه ك منی لێ دێت(.  خۆشامن 

به عسه وه   له الیه ن  که سێکی  هه رماڵێك  نه زانین  ده رده   ئه و  زامی  نه بێت  وه  

نه کوژرابێ، بێگومان له  شه ڕی ناوخۆدا کوژراوه ...

به هه رحاڵ هیچ شتێك نه یتوانی ڕێگر بێت له  لێدانی عێراق له الیه ن ئه مه ریکاو 

هاوپه یامنانیه وه ، ته نانه ت نه ته وه  یه کگرتووه کانیش! ئه وه ی که  ئێستا جێگه ی 

باس و لێکۆڵینه وه و پرسیاره  الی هه مووان، ڕژێمی به عس ته واو له سه رکار نه ماو 

سه دامیشامن بینی چۆن له  سێداره یان دا. هێشتا ئه مه ریکا هه ر له  عێراقه  به  

تیرۆری  کاری  ته قینه وه و  هه یه و  به  سیکورتی  پێویستی  عێراق  ئه وه ی  بیانوی 

تیادا ئه نجام ده درێت. ئه گه ر دیراسه تێکی هۆکاری شڵه شان و نائارامی عێراق 

تا  )ئه مه ریکا  وومتان  ئه وه   له به ر  هۆکارن  خۆیان  ئه مه ریکا  ده بینین  بکه ین 

بۆ سه ملاندی  بێت(  ئاسایش هۆکار  ئه گه ر ڕه وشی  له  عێراق ده بێت،  قیامه ت 

ته قینه وه و  کاری  که   ده که ین  تاکانه   و  تاقم  به و  ئاماژه   کورتی  به   ڕاستیه   ئه م 

...ئه نجام ده ده ن، وه  پۆلێنیان ده که ین به م شێوه:

١-کۆمه ڵێك/تاك به ره نگاری هێزه کانی ئه مه ریکا ده بنه وه ، وه ك ئه رکێکی دینی 

و جیهاد کردن، من لێره دا به  ئیشی خۆمی نازانم ئه م کۆمه ڵه  له  ڕووی شه رعه وه  
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ئاشکرایه   ئه وه   به اڵم  زانایان.  بۆ  ده هێلم  جێی  ئه وه   له به ر  بسه نگێنم  هه ڵ 

خراپرتین  چونکه   نیه ،  کردنیان  ته نه زول  شێوه یه ك  به هیچ  کۆمه ڵه   جۆره   ئه م 

ئیحتامل بۆیان کوشتنه  وه  ئه مه ش گه وره ترین شه ره فه  الیان ، به  پێی سه رده م 

و بارودۆخ که م و زۆر ده که ن به اڵم بنبڕکردن شتێکی محاڵه ،  ده بێت ئه وه شامن 

له بیر بێت مه رج نیه  ئه مه  هه ر کۆمه ڵ بن ده کرێت تاکیش هه بێت و هه ڵگری 

هه مان بیرۆکه  بێت، چ گه ره نتیه ك هه یه  و چۆن ده توانرێت وواڵت بنبڕ بکرێت 

له و که سانه ی که  هه ڵگری ئه م بیرۆکه ن. که وا بوو تا ئه مه رکا له  عێراق بێت ئه م 

ئه مه ریکا  له هێزه کانی  ده رچوون  داوای  به ئاشکراش  ده بن،   به رده وام  کۆمه ڵه  

ده که ن،که وابوو ئه مه ریکا هۆکاره .

2-کۆمه ڵێك/تاك وه ك داگیرکه ر سه یری ئه مه ریکا ده که ن و به هێچ شێوه یه ك 

نادات ببینن ئه مه ریکی له سه ر خاکه که یانه  چ جای ئه وه ی به   چاویان به رایی 

کورد  وه کو  شکێن!.   نیشانه   به   که ن  بیان  و  بکرێ  پێ  سوکایه تیشیان  ئاشکرا 

دژایه تیه ك  ناحه قیانه . چونکه   کۆمه ڵه   ئه م  بڵێین  بۆمان  نیه   ڕه وا  وایه   پێم  من 

دروست ده بێت له وه ی که  کردوومانه  به رانبه ر داگیرکه ر، بۆ منونه  بیربکه ره وه  

چۆن له ناو ئێمه دا سه یری جاش ده کرا، که وا بێت ده بێت ئه و حه قه ش بده ین به  

ئه وان هه رکه سێك هاوپه یامن و یارمه تی ده ری ئه مه ریکا بێت به  جاش سه یری 

کۆمه ڵێك  کاتدا  له هه مان  کورددا،  له ناو  بوو  ئه و هه موو جاشه  دروست  بکه ن. 

بوون له  شاخ،  نه توانرا ئه م کۆمه ڵه  که مه  بنبڕ بکرێت تا گه شتنه  مه رامی خۆیان 

ڕاپه ڕین ڕوویداو جاشه کانیش خیانه تێکیان بۆ خۆیان تۆمار کرد،وه کو مۆرێکه  

نه بوونی  جاش  زۆری  که وابوو  ده کرێ.جا  باس  ئێستاش  به ناوچاوانیانه وه و 

پێچه وانه که ی نیشان نادات.ئه مه ش وانیشان ده دات ئه مه ریکا هۆکارن.

٣-کۆمه ڵێك/تاك وه ك تۆڵه یه ك هه ڵ ده سنت به م کاره ، بۆ منونه  باوك،ژن،برا،مام، 

که سێکی کوژراوه ، وه یان ته نها باخێکی خورمای هه بووه  هه مووی وێران کراوه ، 
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وه یان مه زره عه و حه یوانه کای هه مووی تیا چووه ، له وانه یه  ئه مه تان به الوه  سه یر 

بێ. به اڵم به الی ئه وه وه  گرنگه ، چونکه  ته نها سه رچاوه ی ژیانیه تی، وه یان چه ند 

ساڵ به  به دبه ختی و کرێکاری و به  قه رزو قۆڵه  خانویه کی هه رچۆن بێت ده بر 

کوشتو  هه ن  که س  چه نده ها  به   ئێمه شدا  له ناو  ڕماندوویانه .  ئێسته    کردووه  

ئێستا  تا  هه ن  که سیش  چه نده ها  وه   ماڵه وه   به هۆی  هه ر  به ینیان  که وتۆته   بڕ 

بۆ هه لێك ده گه ڕێن یه کرت بکوژن هه ر به هۆی ماڵ و سامانه وه ، که وابوو چۆن 

بتوانین ناحه قیان بگرین.

٤-کۆمه ڵێك/تاك رق و قینێکی بۆ دروست بووه  به هۆی زۆر شتێکه وه  بۆ منونه  

ئه و سوکایه تیانه ی که  کرا به  سجنه کانی ئه بو غرێب، ئه ڵبه ت ئه وه  مشتێکه  له  

خه روارێك. له وانه یه  بڵێن بۆ کاری کۆن به  باده که ن، بۆ ئه وانه  شتێك بوون له بیر 

له که ناڵه کانیش  و  ده رده چێت  به ریتانیا  ڕۆژنامه کانی  له   ئێستاش  تا  بکرێن؟!. 

باس ده کرێن، جگه  له وه ی له  چه نده ها سایتی ئه نته رنێت به  باس و ڤێدیۆ هه ن.

هه ن،   کۆمه ڵگاکاندا  له زۆربه ی  نیه ،  ئارامی  به   حه زیان  هه ر  ٥-کۆمه ڵێك/تاك 

مه رامه کانیان،خه ڵك  قۆستنه وه ی  بۆ  ئه وانه وه   به نسبه ت  هه لێکه   ئه مه ش 

و  تێکه ڵی  ئه و  ئه وروپاشدا هه یه . جا  له   به ردان هه روه ک هه تا  پاره   به   و  گرتن 

پێکه ڵی عێراقه  هه لێکی زێرینه  بۆیان. به  مانه وەی ئه مه ریکا ئه م کۆمه ڵه  نانیان 

له ڕۆندایه ،که وابوو ئه مه ریکا هۆکارن.

ته قینه وانه دا،  له و  زۆرێك  له   ئه مه ریکا  ده ستی  بوونی  له   زۆرێك  6-گومانی 

بۆ  وه اڵمه که یه تی،  بابه ته   ئه م  سه ردێڕی  هه ر  بۆ؟  ئه مه ریکا  بڵێن  له وانه یه  

له   به ریتانیا   ئه مه ریکاو  چی  بۆ  به ریتانیا  له   ده دوێنم  هه رکه سێك  مانه وه یان، 

عێراقه ، به  بێ بیر کردنه وه  ده ڵێ)پیرتۆڵ( وه  به  مانه وه یان زیاتر لێی سودمه ند 

ده بن...  که میش نین ئه و سه رچاوانه ی که  ئاماژه  به م کارانه  ده که ن وه  هه ریه که و 

) بی  له الیه ن  ئاگامان لێی بێت  باره وه   له و  تازه ترین هه واڵ که   به  جۆرێك. وه  
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بی سی (یه و بوو وه  درێژه ی باسه که ش له  سایتی بزووتنه وه ی ئیسالمیدا هه یه  

به کوردی. ئه مه ش هۆکارێکی زۆر نارشینه و ترسناکه  چونکه  خه ڵك ئه و سامانه  

وه ك هی خۆیان سه یر ده که ن،وه  که  ده بینن خۆیان به قه ده ر ئه وان سودمه ند 

نه بوو لێی!

ته مه نێك  که   حکوومه تێك  له ناوچوو،  ڕژێمی  خۆشه ویستانی  ماوه و  7-پاش 

نه کرێ  چاك  پێ  کاره که ی  ئه گه ری  هه یه ،  ئه وه نده ی  هه ر  بێت  کرد  حوکمی 

نیه . زۆر بوون  ئاسان  له ناوچوونی حیزبیش هه روا  له  ڕقدا.  خراپی بکات، هه ر 

ئه و حیزبانه ی که  فاتیحه شیان بۆ درا که چی سه ریان هه ڵداوه .ناڵێین ترسامن 

له  هاتنه وه ی هه یه  به اڵم به النی که مه وه  له  هاوشێوه یان ده ترسین.

جا ئه وه ی که  باسامن کرد له سه ره وه  هه ر له  هه واڵه کانه وه  ده توانرێت ده ركی پێ 

بکرێت، وه  کێشه ی عێراقیش زۆر له وه  گه وره تره  له باسێکی ئاوادا هه موو شتێك 

هێزه کانی  مانه وه ی  به   به سرتاون  کێشه کان  زۆربه ی  ئاشکرایه   بوترێت،به اڵم 

ئه مه ریکاوه ، وه کو ڕوومنان کرده وه  له سه ره وه ، وه  ناتوانین بڵێین به  ده رچوونی 

ئه مه ریکاش وه کو چه سپی سه ریع ده یگرێ و،وواڵت ده بێت به ماستی مه یو.

 ووته ی خامنه  به ریتانیه که تان به  بیر ده هێنمه وه و ده ڵێم چه ند دایك وه ك ئه وی 

لێهات ؟چه ند دایك هه ر خۆی نه ما؟ چه ند منداڵ بوون به  قوربانی؟چه ند پیرو 

و  پێده هێنین  کۆتایی  قه یسی؟  به نانه   کران  خانوو  و  ماڵ  چه ند  کوژران؟  الو 

ده ڵێین کوا مافی مرۆڤ؟کوا مافی ئافره ت؟کوا مافی منداڵ؟کوا مافی ژینگه و 

کوا....کوا...کوا...
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ئه مه ریکیه وه   سه ربازانی  الیه ن  له   ڕابووردودا  ڕۆژه ی  چه ند  له م  کرا  که   ئه وه ی 

به رانبه ر قورئانی پیرۆز، کوردی خومان ده ڵێ )مشتێکه  له  خه روارێك(. ئه گه ر 

مارکێتێکی  له   ده رناچین.  لێی  ئاسانی  به   وردنی  به   ناویه وه   بڕۆینه   مبانه وێت 

ئه م  )پۆڵ(  به ناوی  یه کێکیان  بوو  لێ  ئینگلیزی  ده کرد کۆمه ڵێك  ئیشم  گه وره  

له کاتی  وه   و،  ئیش  له کاتی  کاته کان  زۆربه ی  نزیکم،  براده رێکی  بووه   کابرا 

ئیرساحه تدا پێکه وه  قسه مان ده کرد، ئه م کابرا 2٤ ساڵ سه ربازی کردبوو، وه  

مه سولیاتێکی گه وره ی هه بوو بوو له ناو هێزه کانی به ریتانیادا. له  لێدانی عێراق 

چۆنیه تی  له   باس  بۆهێنام  سیدی  کۆمه ڵێك  کردبوو،  به شداری   ١99١ ساڵی 

ئه مه ش  تریش،  شتی  چه نده ها  هه تا  وه   ده کات   ١99١ ساڵی  لێدانه که ی  و 

وای لێکردم قسه کانی به  جدیه وه  وه ربگرم. زۆر پرسیارم لێده کرد یه کێك له و 

پرسیارانه ی لێم کرد ووتم بۆچونت چۆنه  ده رباره ی سه ربازانی ئه مه ریکی، دیار 

بوو زۆر زۆر توڕه  بوو لێیان، زۆرشتی له باره یانه وه  ووت وه  له  کۆتایی قسه کانیدا 

ووتی ) به  سه دیه کی ئه وه ی ئه وان ده یکه ن ئه گه ر ئێمه  بیکه ین توشی سه دان 

مه حکه مه و کێشه  ده بینه وه  (. ئاشکراشه  که  سه ربازانی به ریتانی چیان کرد!! 

منیش ده ڵێم به  سه دیه کی ئه وه ی که  سه ربازانی به ریتانی ده یکه ن و وه  کردیان 

ئه گه ر له  به ریتانیا بیکه ن تووشی سه دان مه حکه مه و کێشه  ده بنه وه .  ئه گه ر بێت 

و بگه ڕێینه وه  بۆ سه ر قسه که ی )پۆڵ( ئه وه مان بۆ ده رده که وێت که  ئه و کاره ی 

ئه وانه وه ...ئه توانین  نسبه ت  به   ساده یه   زۆر  کارێکی  کردیان  ئه مه ریکیه کان 

وه کو  بێت  تیا  ئێمه شی  به رژه وه ندی  کۆمه ڵێك  با  هاتوون.  ئه وه   بۆ  هه ر  بڵێین 

گه لی کورد. پێم وایه  ئه و بۆچه نانه ش پێچه وانه  بووه وه  که  ئیرت وا بیر بکه ینه وه . 

ئه مه ریکی ده یانکرد هاواڵتیانیان  له  ڕومادی سه ربازانی  له و کارانه  که   یه کێك 
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نه بوو  تاقه تیان  چو نکه   قه یناکه   بابڵێین  ئه مه ش  شکێن!!  نیشانه   به   ده کرد 

قوتوله  بنێنه وه  !!. تا هه موو ئه و شتانه ی تر که  ده رکه وتن هه ر له  سجنه کانی 

ئه بو غرێبه وه  بیگره  تا کۆتایی ...زۆر به  دڵنیایه وه  ده ڵێم زۆرێك له و گروپ و تاکه  

ئه نجام  شتانه   ئه و  ته قاندنه وه و  کاری  بووه و  دروست  جنوبدا  له   که   که سانه ی 

ده ده ن وه  نه بێت په یوه ندی به ئیسالمه وه  هه بێت هه ر سه ره نجامی زوڵم و زۆری 

ئه مان دروستی کردوون،  وه ك تۆڵه  سه ندنه وه  ئه و کارانه  ده که ن بۆ منونه  برای 

کوژراوه  ماڵی ڕماوه  ...هتد. وه  قسه که ی بۆش خۆشی باله و الوه  بوه ستێت که  

ووتی) ئه مه  شه ڕی سه لیبیه ت و ئیسالمه  ! ( به هه رحاڵ من ناڵێم باهه موومان 

ئه وه نده   هه ر  ئه مه ریکا.  لێزه ری  به رانبه ر  و کاڵشینکۆفدا  کوته ك  دارو  بکه ینه  

که   سوکایه تیه که ی  له   هیچی  ئه مه   ...ئایا  قورئان  خۆشه ویستانی  کوا  ده ڵێم 

له وه دا  گومانم  من  که مرته ،  کرا  بێت  لێ  خوای  درودی  پێغه مبه رمان  به رانبه ر 

نیه  ئه گه ر پێغه مبه رمان مبایه  ئه وه ی که  کرا به رانبه ر به  ئه و لێی خۆش ده بوو 

چونکه  ئه وه نده  لێبورده  بووه  به رانبه ر حه قی شه خسی ، به اڵم گومانم نیه  که  

له  ئه مه  خۆش نه ده بوو. ئایا ئه مه  کارێکی وا ئاسانه  که  لێی بێده نگ بین؟ ئه وه  

نایه نێت هیچ نه بێت موزاهه ره یه کی بۆ بکه ین؟ ئه مه  گرنگرته  یان مووچه که مان 

زیاد بکات؟ئه مه  گرنگرته  یان جاده کامنان چاڵو چۆڵی تیایه ؟ ئه مه  گرنگرته  یان 

یان... بۆ، بۆ هه موو ئه وانه  ناڕه زای خۆمان ده ر ده بڕین به اڵم له  ئاستی ئه مه دا 

بێده نگبین؟! 
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نه یارانی ئیسالم ناوی محمد له  سه ر پێاڵو ده نوسن 
ئێمه ش له سه ر دڵمان

نه یارانی ئیسالم ناوی پێغه مبه رمان محمد درودی خوای لێ بێت له سه ر پێاڵو و 

ژێری پێاڵو و ئه مالو الی پێاڵوه وه  ده نوسن ئێمه ش له سه ر دڵامن ده ینوسین و 

نه خشی ده که ین. بێگومان تا دژایه تی ئه م په یامه  پاکه  بکرێت به هێز تر ده بێت 

وێنه یه کی  دژایه تیکه ران  که   له وه ی  ڕاستیه یه . جگه   ئه م  واقعیش شایه تحاڵی 

خراپ و نارشینی خۆیان نیشانی خه ڵکی ده ده ن.

چ حیکمه تێك له و کاره دا هه یه ؟ چ له  که سایه تی پێغه مبه ر درودی خوای لێ 

مسوڵامنه کان  نا  زۆرجار  پێغه مبه ر  وه ك   که سایه تیه کی  ده کاته وه ؟  که م  بێت 

وه   و  تێگه شتوون  بێت  لێ  پێغه مبه ر درودی خوای  له  که سایه تی  ئه وانه ی که 

پێغه مبه ر  که سایه تی  هه ڵدێن،  پیایدا  باشرت  مسوڵامنه کان  له   نێن  ده مارگیر 

ئیرت   ) لعلی خلق عظیم  وانك   ( ئه و خوشه ویسته مان  وه سفی  بۆ  به سه   ته نها 

ڕقو  به هاو  بی  هه مووی  نازداره   که سایه تیه   به و  به رانبه ر  بکرێت  هه رچشتێك 

قینی ناخێکی چه په ڵ نه بێت هیچی تر ناسه ملێنێت. به اڵم لێره دا وه  ئه وه ی 

به   به ڵکو  ناسه ملێنێ  پێغه مبه ر  خراپی  ده رده که وێت  دژایه تیانه دا  جۆره   له م 

بێ  هه روه ها  ده سه ملێنێ.  که ران  دژایه تی  دژایه تی،  خراپی  پێچه وانه وه یه  

مه الیین  دڵی  کاره یان  به م  که   مرۆڤ  مافی  به رانبه ر  ده سه ملێنێ  ڕێزیشیان 

ئامانجه که ی  بکرێت  هۆیه ك  هه ر  له به ر  ئه گه ر  ده ده ن.  ئه زیه ت  پێ  که سی 

بکه ن  نارشین  پێغه مبه ر  که سایه تی  بیانه وێت  ئه گه ر  چونکه   ناسه ملێنێ، 

بێگومان سه ریان دای له به ردو ناتوانن ئه وه  بکه ن که سێك خوای گه وره  وه سفی 

بکات، کارگه یه ك چی یه  ڕه دی بداته وه .  ئه گه ر بۆ دژایه تی ئیسالم بیکه ن ئه م 

کارانه  ده بنه  هۆی ئه وه ی خه ڵکی زیاتر له  ئیسالم تێ بگه ن و بۆی بێن  وه ك 
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لێ  گوێامن  خۆیانه وه   زمانی  له   وه   ده بینین  واقعیه وه   زۆر  به چاوی  ئاشکرایه و 

ده بێت.  ئه گه ر بۆ ڕه واج دان بۆ کاره که یان بێت بێگومان ئه ویش هه ر سه رکه وتوو 

نی یه  بینیامن و چۆن کارگه  دانیامرکیه کان هاواریان لێ هه ڵسا. به ڵکو ته نها 

یه ك شت ده رده خه ن ئه م جۆره  دژایه تیه  ئه ویش ناخێکی پیس و ناحه ز به رانبه ر 

ئیسالم وه  له هه مان کاتدا هیچیشیان پێ ناکرێت به رانبه ری و ناتوانن ڕێگری 

بن له  گه شتنی به ناخی مرۆڤه کان دێن به و جۆره  وه ك سوکنای دانێك به دڵی 

خۆیان ئه م کاره  ده که ن وه  له  کۆتایدا غه مه که  زیاتر ده بێت له سه ر دڵیان نه ك 

هه ر سوكناییان بۆ نه هات. 

خێزانم  بووم  بابه ته مدا  ئه م  نوسینی  له   بڵێم  ئه وه ش  ده که م  حه ز  کۆتایدا  له  

نامه یه کی بۆ هێنام ووتی ئه م نامه ت بۆ هاتووه  به  پۆستدا که  کردمه وه  بینیم 

کتێبێکه  له سه ر که سایه تی پێغه مبه ر درودی خوای لێ بێت به ناوی ) له  دیداری 

موحه مه ددا ( که  نازانم کێ ناردوویه تی هیچ ناونیشانی نێره ری له سه ر نی یه . 

که  به ڕاستی ئه م کاره  دڵسۆزی که سانیك نیشان ده دات که  هه یانه  به رانبه ر  ئه و 

زاته  پاكه .. کێ ئاماده یه  کارێکی وا بکات به بی به رانبه رو ئاگای ئه وه ی که  بۆی 

ده نێری؟ جگه  له  ئه زیه ت و پاره یه کی زۆریشی ده وێت. وه  ئه م کاره  ڕاستێتی  

ئه وانه ی باسامن کرد ده سه ملێنێ.
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مه ال موسلیم:
له هەولێره وه  داوا ده كه م له مامۆستایانى ئاینی و 

موسڵمانان به  تێكڕاو بێ جیاوازى: بێ ده نگ نه بن له  
هه ر بێڕێزی و بێ ئه ده بیه ك كه  ده كرێت به رامبه ر به  

پیرۆزیه كانى دینمان و ڕۆژانه  دێته  پێشێ
 

سازدانی دیامنه : قیبلە

زیاده  ڕۆی نی یه  گه ر له  گشت بواره کانی ژیاندا مامۆستایانی ئاینی به  پێشه نگ 

و خه مخۆرو منوونه ی جوانی ناو گۆمه ڵگه  بهێنین، گه ر که سێکیش نا هاوڕابێت 

له گه ڵامندا با بڕوات مێژووی پڕ سه روه ری ئیسالمی بخوێنێته وه و به  ویژدانه وه  

سه یری کارو جێ ده ستی مامۆستایانی ئاینی بکات و ویژدانی خۆی بکات به  

دادوه ر، گه رچی هه ندێك که سیش پیشه ی مه الیه تی پێدراوه  وه یان ناوی مه الی 

ڕاستیه کانی  زانا  مامۆستاو  کردنی  له که دار  بۆ  ده ستێك  وه ك  لكێرناوه   پێوه  

سیاسی  میکیاژێکی  ڕواڵه تدا  له   گه رچی  ده ستانه ش  ئه و  به اڵم  ئیسالمدا، 

کرابێت، به اڵم ده ستی دینداری هه ر زوو بۆ کێرشاوه و زانراوه  که سێکی بۆیاخ 

کراوه ، مامۆستایانی کوردستان هه ر له  سه رده می ڕژێمی له ناو چووی به عسه وه  

منوونه ی جوانی خۆیان نیشانداو جگه  له  بۆیاخ کراوه کان نه بێت هیچ مه الیه کی 
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ڕاسته قینه  به شان و باڵی ئه و ڕژێمه  له ناو چووه دا هه ڵی نه داوه ، ته نانه ت زۆرێکی 

تفه نگیان له  شانیان کردوو خه باتی شاخیان هه ڵبژارد به رانبه ر ئه و ده سته اڵته ، 

وه ك ئه رکێکی ئاینی و نیشتامنی که  دوو شتی پێکه وه  گرێ دراون، مامۆستایانی 

ئاینی به ژداری خه باتی شاخ و شارن، له و ئاسایشه ی که  ئێسته  له  کوردستاندا 

هه یه  که س بۆی نی یه  ڕقی خۆیانیان پێ بفرۆشێت و کاره کانیان سنوورداروو 

له که دار بکات، ئه و که سه شی که  ئه و جۆره  کارانه  ده که ن یان ده یانه وێت بیکه ن 

به  بڕوای ئێمه  ئه وانیش هه ر میکیاژ بۆ کراون و هیچ که سێکی خه مخۆر به  دین و 

ژینی کوردی ڕووبه ڕوویان نابێته وه ، له سه ر سنووردار کردنی وتاری هه ینی و ناو 

زڕاندی مامۆستایانی ئاینی له  ژێر چه نده ها ناوی جۆراو جۆردا پێامن باش بوو 

ڕووی کۆمه ڵه  پرسیارێکامن ئاراسته  بکه ینه  به ڕێز مامۆستا مه ال موسلیم مه ال 

ساڵح فریزی، ئیامم و خه تیبی) مزگه وىت مه الصالح له  شارۆچكه ى كه سنه زان( 

یه کێك له  مزگه وته کانی نزیك شاری هه ولێرو که سایه تی دیاری ناو ڕاگه یاندنی 

کوردی، سه ره تا ڕوومان تێکردوو به م شێوه یه  ده ستامن پێکرد.

سه ر  بۆ  ده زانن  گرفتیان  تێکده رو  به   ئاینی  مامۆستایانی  که سانێك  قیبلە: 

ئاسایشی نه ته وه ی، وه اڵمی به ڕیزتان بۆیان چی یه ؟ ڕۆڵی مامۆستایانی ئاینی 

چۆن هه ڵده سه نگێنن؟

منتان  كه   ده كه م  به رێزتان  سوپاسی  زۆر  میهره بان،  خواى  به ناوى  سه ره تا   +

له ناخێىك  ده كه ن  قسانه   ئه م  كه سانه ى  ئه وجۆره   له پاشان  به سه ركرده وه ، 

ده شبێ  به اڵم  أَْفَواِهِهْم((..  ِمْن  الَْبْغَضاو  بََدِت  ))َقْد  ده ره بڕن  ئه مه   ناحه زی 

ال  أكْرَبُ((  ُصُدوُرُهْم  تُْخِفی  ))َوَما  بیزانین:  و  بكه ین  پێ  ده رك  ڕاستیه ش  ئه و 

به سه ر  فه زڵیان  ئاینى  مامۆستایاىن  به رده وام  دیسانه وه و  به اڵم  عمران:١١8، 

هه یه ..كه   هه بووه و  كه سانه ش(  جۆره   ئه و  )له ناویشیاندا  خه ڵك  و  حكومه ت 

ده نا  ده كه ن،  كوردستان  ناسىك  وه زعی  له گه ڵ  مامه ڵه   له سه ره خۆ  و  هێمن 
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گه ر ئه وجۆره  كه سانه  چه ند كه سێكیان به ده سته وه  بێت له  دژی مامۆستایاىن 

ئاینى بڕژێنه  سه ر شه قام..ئه وه  مامۆستایاىن ئاینى ده توانن به هه زاران خه ڵىك 

و  مزگه وت  دژى  واژۆێه ك  سه د  چه ند  ئه گه ر  كۆبكه نه وه ،   كه م  به كاتێىك 

به   ئاینى  مامۆستایاىن  له   بۆ پشتگیری  ئه وا   .. كۆبكه نه وه   ئاینى  مامۆستایاىن 

ملیۆن واژوو كۆده كرێته وه  )وهكذا..(، رۆڵی مامۆستایاىن ئاینى له ناو كۆمه ڵگه  

وه ك سه ر وایه  ئه گه ر سه ر نه بێت كۆمه ڵگه ش ناژیێت.!

چاالکیه کانی  کارو  کردنه وه ی  به ر ته سك  پرۆژه ی  ڕووی  خستنه   قیبلە: 

چه ند  له   جگه   مزگه وته کاندا  له   ووتاردان  نه هێشتنی  و  ئاینی  مامۆستایانی 

ڕووی  له   چه ند  تا  کرا،  مزگه وت  یه ك  له   باس  شاره و  هه ر  له   وه ك  مزگه وتێك 

شه رعیه وه  ڕێگه  پێدراو گونجاوه  له  کۆمه ڵگه یه کی مسوڵامن نشیندا، که  به النی 

که مه وه  له  سه دا 9٥%ی مسوڵامنه ؟

و  نادی  خه مى  با  خه ڵكه   ئه وجۆره   ده گوترێت:  كه   هێناوه ته وه   جوانیان   +

باڕه كانیان له به ربێت و مه راسیمى عیباده تیش لێ گه ڕێن بۆ )ئه هلی مزگه وت( 

بۆ نوێژخوێنان و مامۆستایاىن ئاینى، من زۆرم پێ سه یره  ئه و جۆره  كه سانه  كه  

)له ناویاندا: شێوه كارو سه ماكارو...هتد.( تێیاندایه .. كه  له  ڕاستیدا هه ندێكیان 

شته   له م  ده ده ن  به خۆیان  ڕێگه   چۆن  ئینجا  نازانن!  پێ  قیبله ش  ڕووى  هه ر 

ئه وان  كه   له كاتێكیش  بكه ن،  به رته سك  خه ڵىك  ئازادى  و  بدوێن   حه ساسانه  

داواى ئازادى ده كه ن و كه چی له  لێدوانه كانیشیان ده ڵێن: نابێ مامۆستایاىن 

ئه ومافه   ئه وان  له كاتێكیشدا  بدوێن!  و...هتد.  رۆشنبیری  هونه رو  له   ئاینى 

نوێژو مه راسیمه كاىن دینى مامۆستاو  و  له  وتاری هه ینی  به خۆیان ده ده ن كه  

بوو  زیڕه یه ك  ته نها  ڕوویدا  ئه وه ى  كه   ده چم  بۆ  واى  من  بدوێن؟!  موسڵامنان 

له داخى مامۆستایاىن ئاینى)پارێزه راىن حه ق و ڕاستى و ئه خالقی میلله ت( لێ 

یان به رز بۆوه و ده نا هیچی تر...
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سه باره ت ڕووى شه رعیه كه ى؟ خۆی له رووى شه رعیه وه  مه رجى دروستبووىن 

وتارى هه ینى چوارن، یه ك له و چوارانه : ئه وكه سه ى كه  وتار ده خوێنێته وه  ده بێ 

)خودى خۆی( له ناو خه ڵكه كه  ئاماده  بێت.

قیبلە: هه ندێك به ناو نووسه رو شاعیر هێرش و ته شهیر به  ئیسالم و مامۆستایانی 

ئاینی به  ئاشکراو له  باڵوکردنه وه کاندا باڵو ده که نه وه،  دواتریش هێرش ده که نه  

ئه و  بۆ  به ڕێزتان  خوێندنه وه ی  کردووه ،  به وان  ته شهیریان  که   مه الکان  سه ر 

مه سه له  چی یه ؟

مامۆستایاىن  له سه ر  بوه ستابا  ته نها  ئه ده بیانه   بێ  ته شهیرو  ئه م  خۆزگه    +

ئاینى.. ئه وكاته  زۆر به المان ئاسایی ده بوو..به اڵم هه ندێك له و جۆره  خه ڵكه  بێ 

ئه ده بیه كانیان )له  وتارى نورساوو گوتراو( گه یشتۆته  لوتكه ! بێ ئه ده بی به رامبه ر 

به  قورئان و به  ئیسالم و به  پێغه مبه ر)صل الله علیه وسلم(و تا ئه و ئه ندازه ى 

ی  جێ  ئه مه   به ڕاستى  كه   به خوا(!  )په نامان  په روه ردگار  به )خوا(ى  به رامبه ر 

قه بووڵ نییه ! نه  مامۆستایاىن ئاینى و نه موسڵامنان ئه مه  قه بوڵ ناكه ن! ده بێ 

ده سه اڵت هه رچی زووه  سنورێك بۆ ئه وه  دانێ! ده نا گه ر وابڕوات: مامۆستایاىن 

جه ماوه ریشی  ئه وه ى  وه   وه اڵم!  دێنه   كوردستان  به شه ڕه فی  خه ڵىك  و  ئاینی 

ئاینى  مامۆستایاىن  چینى  ته نها  ئه وه   له گه ڵدابێ  ئێستاش  تاوه كو  ڕاگرتووه  

ئه م  یاساوه   له ڕێگه ى  و  نه شێوێ  كوردستان  ئاسایشی  ده یانه وێت  كه   به رێزن 

گرفته )گه وره یه ( چاره سه ر كه ن )كه چی له بری پێزانینو ده ستخۆشی به م جۆره  

چاره سه ر  زووه   هه رچی  یاساوه   له ڕووى  )گه ر  به اڵم  ده خوێنن(!،  له سه ریان 

وه كو  ئه وا(  دانه نرێت  كارانه   ئه ده بی  بێ  ئه و  هه موو  بۆ  سنورێك  نه كرێتو 

كورده وارى خۆمان گوته ىن: )هه ركاتێك جام پڕبوو لێ ی ده ڕژێت..!(

قیبلە: شێواندنی که سایه تی مامۆستایانی ئاینی له الیه ن ڕاگه یاندن و هه ندێك 

جار ده سته اڵته وه  تاچه ند کاریگه ری نه رێنی له سه ر کۆمه ڵگه  دروست ده کات 
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که  مامۆستایانی ئاینی به  پێشه نگ ده زانن؟

+زۆر جار واڕێك ده كه وێت جادوو به سه ر خودى جادووكه ره كه دا ده شكێته وه ! 

خواى تعاىل ده فه رموێ: ))َوَعَس أن تَكْرَُهواْ َشْیئاً َوُهَو َخْیٌر ڵّكُْم َوَعَس  أن تُِحبُّواْ 

َوُهَو رَشٌّ ڵّكُْم َواللُّه ێْعڵُم َوأنُتْم ال تَْعڵُموَن(( البقره :2١6، ته بیعه ىت مرۆڤ  َشْیئاً 

وایه  كه  به رده وام مه دحی پێ خۆشه ..به اڵم زۆر جار وایه  زه مبو دژایه ىت به رامبه ر 

بۆی ئه وا به خێر بۆی ته واو ده بێت، من واى بۆ ده چم كه  )هه موو ئه وانه  له  صاڵحى 

مامۆستایاىن ئاینی و موسڵامنان ته واو ده بێت( ئه وانه  جه ماوه رى مامۆستایاىن 

زیاتریشی  كردوه و  زیاتر  شێوازانه   جۆرو  به م  یان  هه ینی  وتاره كاىن  و  ئاینی 

ده كه ن، هه روه ك كاىت كه  ناوى ئیسالمه تیان زڕاند له  واڵتان! له هه ندێك واڵت 

خه ڵكێك هاته  ناو ئیسالمه ىت كه  له پێشدا هیچ زانستێىك ده رباره ى ئیسالم پێ 

نه گه یشتبوو..خۆیان هه ڵسان و لێكۆڵینه وه یان له سه ركردو بوه  مایه ى هیدایه ت 

بۆیان، هه روه كو كاتێ كه  كارى كاتێرو بێ ئه ده بی كرا به رامبه ر به  پێغه مبه ری 

خوا )صلی الله علیه وسلم(! ئۆمه ىت ئیسالم زۆر پێ ی تێكچوو توڕه بون! به اڵم 

بوو،  ته واو  موسڵامنان  و  ئیسالم  بۆ  به خێر  سه ره نجام  بیستامن  بینیامنو  وه ك 

الله علیه وسلم(  خه ڵىك هه ڵسان به خۆ شاره زاكردن له  ژیاىن پێغه مبه ر)صلی 

الڵِّه  ِدیِن  ِفی  ))ێْدُخلُوَن  كه س  زۆر  هیدایه ىت  هۆكارى  بووه   واقیعه ش  ئه م 

أْفَواجاً(( )سبحان الله(، هه روه ك كاتێ كه  قه شه یه ىك توندڕه و له ساڵی 2٠١٠ 

ی  پێ  زۆر  )دووباره (  جیهان  موسڵامناىن  كرد!  قورئانی  سوتاندىن  هه ڕه شه ى 

باوه ڕه  ده بێ وابێ(! به اڵم )شوكر بۆ خودا( زۆر  تێك چوون )كه  ئه وه  نیشانه ى 

به باشه  بۆ موسڵامنان و قورئاىن پیرۆز ته واوبوو، كه  خه ڵىك غه یره  دین هه ستان 

به  دیراسه كردىن و )تاوه كو بزانن ئه و كتابه  چیه  كه  ئه و قه شه و هاوشێوه كاىن لێ 

ی تۆقینه (؟ سه یریان كرد نورێكه و ڕاستیه كان له ناو ئه وه وه  سه رچاوه  ده گرێتو 

كتابێىك پیرۆزه  دڵه كان ئاسووده  ده كاتو ))اَل يَأْتِيِه الَْباِطُل ِمْن بَنْيِ يََديِْه َواَل ِمْن 
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َخلِْفِه، تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد(( فصلت 2 

 به م هۆیه وه  به هه زاران خه ڵىك به رچاو ڕوونیان بۆ ڕوون بویه وه و نوری قورئان 

سینگو دڵیاىن ڕووناكو فه راح كردو شوێنى كه وتنو بوونه  موسڵامن.. 

ئیرت به م شێوازه  ))َوێْمكُُروَن َوێْمكُُر اللُّه َواللُّه َخْیُر الْاَمِكریَن(( أالنفال: ٣٠، واته : 

كافرانو بێ باوه ڕان پیالن ده گێڕن خواى گه وره ش پیالنیان هه ڵه وه شێنێته وه و 

باوه ڕانه و  بێ  پیالىن  شاره زاى  گه وره   ده یشكێنێته وه -خواى  دا  خۆیان  )به سه ر 

له هه موو كه س زاناتره ، 

ده یكه ن  موسڵامنان  مه الو  دینو  ناحه زاىن  هه رچی  ده كه ى  سه یر  هه ربۆیه  

خۆیان  به سه ر  به خراپه   سه ره نجام  ئه وه   ڕه فتارێك  گوفتارو  نوورساوو  له هه ر 

داده شكێته وه و به باشه ش بۆ موسڵامنان ته واو ده بێت.

مسوڵامنان  و  ئیسالم  به   دژ  به که سێکی  حه بیب  ئه حمه د  به دران  قیبلە: 

به   دژ  که سێك  به   ئیسالمیه کانه وه و   نووسه ره   له الیه ن  دراوه   زۆر  وه اڵمێکی 

كانی  مه سعود  مه ال   له دژ  یاسایی  داوایه کی  ئێسته ش  هێنا،  ناویان  ئیسالم 

به  تۆمه تی دزینی کتێبێك پێش باڵو کردنه وه ی، شی  كورده یی تۆمار کردووه  

کردنه وه ی به ڕێزتان له سه ر ئه و پێکدادانه  چی یه ؟

+ پێشینان جوانیان هێناوه ته وه  كه  ده ڵێن: )هه تاوه كو خاوه ن ماڵ دزى گرت 

به اڵم  ده ناسم،  له دووره وه   هه ر  به رێزناوه ى  ئه و  من  گرت!(،  ماڵی  خاوه ن  دز 

له كه سێىك نزیىك خۆیان باس كراوه  بۆم كه  دایكو باوكێىك موسڵامىن خواناسی 

هه ڵبه سرتاوو  قسه   به و  من  ده بێت..!  فاسق  له وه لیان  گوتراوه   به اڵم  هه بووه .. 

ئاوێنه و  له رۆژنامه ى   2٠١١/١/١١ كه   كاتێك  تێكچووم  پێ  زۆر  ناشیرینه  

نیگه راىن كردم:  زیاتر  ئه وه ى  به اڵم  له مه  كرابوو كه وته  پێش چاوم!  ئاسۆ باس 

به مامۆستا  ته شهیر  بوختانو  ناشیرینو  نامۆو  ده سته واژه ى  هه مان  كه   ئه وه بوو 

بابه ته   ناو  مه ال مه سعود كاىن كورده یی له  سایتى فه رمى وه زاره ىت ئه وقاف له  
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بەكێشەیەكی  سەبارەت  نوسیبویان:  كه   زیاده وه ش-  )به   هێنایانه وه   هه واڵێك 

دزینی  لەسەر  لێكردوە  شكاتی  لەدادگا  كە  ئاراس  دەزگای  بەرپرسی  لەگەڵ 

به ناو  دامه زراوه   هه ر خۆی  وه زاره ته كه   )كه   ناوبراو  ده بوو سایتى  كه   كتێبێك(! 

بۆ خزمه ىت مه الو مزگه وت( ده بوایه  دیفاعیان له  مامۆستا كردبا نه ك بوختان 

بۆ هه ڵبه ستانو ته شهیرو ناوزڕاندن به هه مان شێوازى ناحه زاىن مه الو مزگه وتو 

موسڵامنان به اڵم به داخه وه..! 

كورده وارى خۆشامن گوته ىن: )په ىت درۆ كورته (، هه ر زۆر خێرا حه قیقه ت بۆ 

هه مووال ئاشكرابوو، هه ربۆیه  كتێبه كه  به فه رماىن سه رۆىك هه رێم هه رهه مووى 

له بازاڕ  پێشرت  كتێبه   ئه م  كتێبخانه كان..)كه واته :  له بازاڕو  كرایه وه   سه حب 

ئه وه نده ش  هه ر  كه   دراوه (،  له سه رى  شێوازه ى  له م  فه رمانێىك  بۆیه   هه بووه ! 

به درانو  نووسه رو  له گه ڵ  یاسایی  ئیجرائاىت  پێویسته :  به ڵكو  نیه ،  به س 

هاوكارانیان بكرێت له سه ر ئه و هه موو كوفریو بێ ئه ده بیو بێ ڕێزیانه ى به رامبه ر 

به  پیرۆزیه كاىن ئیسالم و موسڵامنانیان كه  كردووه و ده یكه ن..! 

قیبلە: فشارێکی زۆر له سه ر وه زاره تی ئه وقاف له م ماوه یه دا دروست بوو له سه ر 

ئه و  ئایا  ئه وه یه   پرسیاره که   مامۆستایان،  هه ینی  ووتاری  جێنده رو  ووشه ی 

فشارانه  هۆکاری نه رێنی لێکه وتنه وه ی ناو کۆمه ڵگه یه  یان ده ستی سیاسی له  

پشته ؟

+ من ده ڵێم: هه ركه س له پشت ئه م البردنه ى ئه م ده سته واژه وه  بوو)گه ر به  وتار 

یانیش به نورساو.. گه ر به  نوكه  قه له مێكیش بوبێت( له  خواروو تا سه روو.. )خوا( 

پاداشتیان بداته وه ، 

بێننو جه نجاڵیه ك  بیاىن  ده سته واژه ى  تاوه كو  نیه   هه ژار  هێنده   كوردى  زماىن 

به تایبه ىت  ئه وقافو  وه زاره ىت  هه ڵوێستى  كرد!  به رپایان  وه كو  كه ن  دروست 

نه ماىن  له گه ڵ  به ته واوه ىت  مه سه له یه و  ئه م  له سه ر  بوو  باش  زۆر  وه زیر  خودى 
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راگه یاندنو  به رێوه به ری  سلىك  له ژێر  وه زاره تو  له ناو  به داخه وه   به اڵم  دابوو، 

داواى  كه   ئه وانه ى  سه نگه رى  چووه   نه زاكه تانه   بێ  زۆر  ئه وقاف  وته بێژى 

له ژێر  و  وته بێژى  له   نه ماىن  دواى  هه روه ك  ده كرد!  جه نده ریان  چه سپاندىن 

ناوى به رێوه به رى راگه یاندىن ئه وقاف له سایتى خه ندان مه وقیفی خۆی ده ربڕی 

)من  گوىت:  و  هه ینى  وتارى  مزگه وتو  دژى  ئه ودوواییه ى  واژووه كاىن  له سه ر 

١٠٠% له گه ڵ ئه و پڕۆژه یه دام(! كه  ئومێده وارم چۆن له  وته بێژى الدرا به هه مان 

شێوه ش له  به رێوه به رایه ىت راگه یاندىن ئه وقاف البدرێتو كه سێىك شیاو بۆ ئه م 

پۆسته  دابرنێت ئه وكاته  من دڵنیام كه  هیچ ناكۆكیه ك له  نێوان مامۆستایاىن 

ئاینی و وه زاره ىت ئه وقاف ڕوو نادات،

هۆكارى نه رێنیو ناوێىك نامۆو هه ستی میلله تو هه ڵوێستى مامۆستایاىن ئاینی 

ئه و  البردىن  سه ره ىك  هۆكارى  ئه وانه   هه موو  هه رێم  سه رۆىك  به   مومتانه   و 

ده سته واژه یه  بوون.

ده که وێت  به ده ر  ئه وقافدا  وه زاره تی  له ناو  کێشه   جۆره کان  له   جۆرێك  قیبلە: 

وه ك له  دانانی ووته بێژێکی تازه  بۆ وه زاره ته که و ڕه د دانه وه ی له الیه ن ووته بێژی 

پێشووه وه  به ناوی بێ ئاگای و کردنی کاره کانی له ماوه ی ١2 ساڵی ڕابردوودا به  

جوانی، ئایا فعله ن کێشه  له ناو وه زاره تی ئه وقافدا هه یه  وه یان ته نها ووروژاندنه  

له  ڕاگه یاندنه کانه وه ؟

فه رمانه   ئه م  ئه وقافه وه   وه زیرى  به رێز  له الیه ن  ئیداریه و  كاره كه   هه رچه نده    +

له  2٠١١/١/٥ به فه رمى ده رچوو، له گه ڵ ئه وه ى ئه گه رى هۆكارى البردنه كه ى 

هۆكاره كاىن  له   بوون  هۆكارێك  ئاینى  مامۆستایاىن  بڵێم:  ده توانم  به اڵم  زۆرن 

لێسه ندنه وه ى وته بێژى ئه وقاف له  به رێز مه ریوان.. وه  من واى بۆ ده چم گه ر له  

هه ڵوێسته كاىن پاشگه ز نه بێته وه  ئه وه  مامۆستایاىن ئاینى هه ڵوێست وه ربگرنو 

به رێوه به ری  مومتانه ى  كه   مه ریوان  كاك  له دژى  به رزكه نه وه   یاداشتنامه یه ك 
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راگه یاندىن ئه وقافیشی لێ بستێننه وه ! یانیش ئه وه ته  ده بێت خۆی چاك كاتو 

نه ك  مزگه وت..  مه الو  سه نگه رى  بێته وه   بگۆڕێتو  به ته واوه ىت  هه ڵوێسته كاىن 

له سه نگه رى دژ بێتو ئاگر خۆشبكات!

من به ش به  حاڵی خۆم سه باره ت به گۆڕینه كه ی ده ڵێم: ئه مه  كارێىك ئیداریه و 

ئه م  له سه ر  ده كه م  ئه وقاف  وه زیرى  جه نابی  له   ده ستخۆشی  مه الیه ك  وه كو 

مه وقیفه  جوانه ى..

كێشه و  خۆی  بایی  ده زگایه ك  دامو  وه زاره ت..هه موو  ناو  به كێشه ى  سه باره ت 

گرفتى هه یه ..من له ده ره وه ى وه زاره تم بۆیه  بۆ ئه مه  پێویسته  كه سێىك شاره زا 

زانیاریه كاىن  له   سوود  بدوێننو  ئه وقاف  وه زاره ىت  له ناو  راگه یاندن  له بواری 

وه ربگرن.

سه باره ت به وه ى كه  زۆر ده یڵێو دووباره ى ده كاته وه  له ماوه ى ١2 ساڵی رابردوو..

ی  بگه ڕێ  لێ  ده بێ  هه ڵگوتنه ..  خۆدا  به سه ر  كردنو  مه دح  قسه   ئه م  هتد. 

خه ڵىك كاروكردارو گوفتارت هه ڵبسه نگێنى نه ك خۆت! بێ گومان شتى باشی 

سه ر  تا  له خراپه كه ش  ده كه ینو  ده ستخۆشی  له باشه   ئێمه   خراپیش،  هه بووه و 

ئێسقان چاو پۆشیو ئارامگری ده كه ین.. مامۆستایاىن ئاینى شه رمیان به خۆیه  

بچن قسه چنى بكه ن! ده نا ئه م به ڕێزه  له مێژ بوو گۆڕینو البردىن هاتبوو. 

قیبلە: چۆن له  ئه دای کاری وه زاره تی ئه وقاف ده ڕوانن که  به ده ست بزووتنه وه ی 

به ڕیز  له سه ر  فشار  ئایا  پێشوودا؟  له گه ڵ خوله کانی  به راورد  به   ئیسالمیه وه یه  

وه زیری ئه وقاف هه یه  وه ك ته نگژه  دروست کردن بۆی وه ك ئه وه ی سه ر به  دوو 

حیزبی ده سته اڵت نی یه ؟

+ سه ره تا كه  له  مێژووى وه زاره ىت ئه وقاف كه سێىك ئیسالمى داندرا مامۆستایاىن 

روون  بۆمان  كه   دوواتر  به اڵم  بوو..  پێ خۆش  دڵیان  زۆر  كردو  ئۆخه یان  ئاینى 

بویه وه  هیچێىك واى به ده ست نیه  ئه وه بوو وه كو جاران نه بووینو مومتانه كه مان 
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له ده ستدا، من به ش به حاڵی خۆم زیاتر له  چه ند جارێك بانگى ئه وقاف كراوم 

وه زیر عه ملاىن  بابه ته كانم، كاىت خۆی كه   له سه ر  له گه ڵم كراوه   لێكۆڵینه وه   و 

بوو ته نانه ت یه ك جاریش بانگى ئه وقاف نه كراوم، كه چی له سایه ى ئه م وه زیره  

به رێزه  چه ندین جار بانگ كراوم! بۆیه  من له الیه ك دڵم پێ ی خۆشه  كه وه زیر 

كه سێىك ئیسالمیه و كوڕه  مه الو خۆى ده رچووى حوجره یه و له الیه ىك تریش 

له سه ر  فه رمانه كاىن(  گوفتارو  )كردارو  چونكه   ده خوازم  تر  كه ساىن  به   خۆزگه  

كردنه وه یه ىك  تاقی  بێت  هه رچۆنێك  ناكرێت!  هه ژمار  موسڵامنان  و  ئیسالم 

دژواره و هیواى سه ركه وتن بۆ به رێز وه زیرى ئه وقاف ده خوازم. 

قیبلە: ئه گه ر شتێکی زیادتان هه بێت له سه ر ئه م ته وه ره ؟

+ دوا په یامم راده گه یه نم و ده ڵێم: )ألحمدلله( سوپاسی )خوا(ى  گه وره  ده كه م 

كه  به  موسڵامنێتى خه ڵقی كردووینه و ئێمه ى گێڕاوه  به  ئۆمه ىت پێغه مبه ر)صلی 

دیامنه یه و  ئه م  بۆ  ده كه م  به رێز  ئێوه ى  سوپاسی  هه روه ها  علیه وسلم(،  الله 

دوعاى خێرتان بۆ ده كه م، هه مووالیه كیش دڵنیا ده كه مه وه  كه  ئه و دینه  پیرۆزه و 

پێغه مبه ر صلی الله علیه وسلم و مزگه وت و مامۆستایاىن ئاینى خواى گه وره یان 

هه یه و له سه ریان به جه وابه .. به اڵم مه وقیفی له  موسڵامنان ده وێ، له  هه رلێره وه  

داوا ده كه م له مامۆستایاىن ئاینی و موسڵامنان به  تێكڕاو بێ جیاوازى: بێ ده نگ 

پیرۆزیه كاىن  به   به رامبه ر  ده كرێت  كه   ئه ده بیه ك  بێ  و  بێڕێزی  هه ر  له   نه بن 

دینامن و رۆژانه  دێته  پێشێ، هه ركه سه و له ڕاسته خۆی هه ر چۆنێك بۆی گونجاوه  

مه وقیف بنوێنێت بۆ قه برو قیامه ىت خۆی )له ده ركردن و نوسین و ده عم كردىن 

رۆژنامه و گۆڤارو سایتو نامیلكه و كتێب...هتد. هه رشتێك كه  خزمه ت به  ئیسالم 

و موسڵامنان بكات زیاترو زیاتری كه ن(، خواى گه وره  به ڵێنى داوه  هه ركه سێك 

و)له   دێخى  سه ری  خوا  ئه وا  سه ربێخى   جۆره كان(  له   جۆرێك  )به   خوا  دینى 

اللَُّه  ))َولََيْنرُصَنَّ  ده فه رموێ:  هه روه ك  ده كات  دونیا( سه ربه رزى  هه ردوو  ژیاىن 
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َمْن يَْنرُصُه،ان الله  لقوي عزیز(( الحج ٤٠

قوي  الله   ان  بالغیب،  ورسله   ینرصوه   من  الله   ولیعلم   (( ده فه رموێ:  هه روه ها 

عزیز(( الحدید 2٥

دووباره  سوپاس بۆ دیامنه كه تان و )و اخر دعوانا أن الحمدلله رب العامین(

والسالم علیكم ورحمه الله وبركاته

قیبلە: زۆر سوپاس بۆ ئێوه ش مامۆستا گیان، خوای گه وره  یارو یاوه رو یارمه تی 

ده رتان بێت بۆ ووتی حه ق و خزمه ت کردنی دین و ژینی کوردی، خوای گه وره  

پاداشتی به خێرتان بداته وه  بۆ ئه وه  ده رفه ته ی پێتان داین.

پرۆفایڵ

كورته یه ك له  ژیاىن مامۆستاو نووسه ر

ناوى ته واوی: مسلم صالح حسن فریزی

له  ساڵى: )١979( له  گه ڕه ىك سێتاقاىن هه ولێر له  دایك بووه 

تا دووی ناوه ندی له  قوتابخانه  بووه و پاشان له سه ر پێشناری باوکی به ڕیزیان که  

خۆی مه ال بووه  نێراوه  بۆ خوێندنی ئاینی

 درێژه ی به  خوێندن داوه  له  )املدرسه  الدینیه  فی محافضه  أربیل( له  ١99٣م  

تا 2٠٠2م

پێشنوێژو  په یامنگاى  أربیل(ه ،  فی  والخطباء  االمئه   )املعهد  ده رچووی 

وتارخوێنان له  هه ولێر

کاروباری  و  ئه وقاف  وه زاره تی  میالکی  له سه ر  فه رمی  به   2٠٠٣وه   ساڵی  له  

ئیسالمی ئه و کات و ئاینیه که ی ئێسته  به رده وامه  له سه ر کاری مه الیه تی

له  ساڵی ١998م  ژیاىن هاوسه ری پێكهێناوه  

*بانگه وازى ئیسالمی و ئه رك و كارى مه الیه تی له  چه ند شوێنێىك كوردستاندا 
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ڕاپه ڕاندووه  

ووتاردان  و  پێشنووێژی  وه ك  بووه  که   له  که سنه زان  سه ره تای کاری مه الیه تی 

له  کاتی  یارمه تی ده رێکیشی  وه  وه ك  باوکی ڕه حمه تیانداو  ژێر چاودێری  له   و 

نه خۆشیدا

مه الیه تی  ئه رکی  به   جیاواز  جێگه ی  چه نده ها  له   خه ڵکی  داواکاری  له سه ر 

هه ستاوه  پاشان بۆ که سنه زان گه ڕاوه ته وه 

به هۆی وه فاتی باوکیانه وه  خوای گه وره  لێی خۆش ببێت له  2٠٠٥ گه ڕاوه ته وه   

که سنه زان به  یه ك جاره کی  جێگه که ی باوکی که  22ساڵ له  خزمه ت خه ڵکی 

که سنه زاندا بووه ، هه ر ئه وه ش بووه ته  مایه ی ئه وه ی مزگه وته  به ناویه وه  ناو برنێت 

و خه ڵکه که ش خۆشیان به  نه وه ی هه مان مامۆستا بێت که  درێغی نه کردووه  له  

خزمه ت کردن

له   صاڵح  مه ال  حاجی  مزگه وتی  له   مه الیه تی  کاری  له سه ر  به رده وامه   ئێسته  

ناحیه ی که سنه زان

یه کێکه  له  مامۆستا دیاره کانی کوردستان و که  جگه  له  پیشه ی مه الیه تی، وه ك 

گه نجێکی خوێن گه رم و ئاگادار له  واقع و ژیانی خه ڵکی به رده وام له  ڕێگه ی 

پێنووسه که یه وه  خزمه تی زیاتری کردووه 

ئێمه  دوعای به خێرو ده ستخۆشیامن بۆی هه یه . 
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له  مه ال عومه ره وه  بۆ مه ال عومه ر

له   سه له فی  وه یان  چنگیانی  عومه ری  مه ال  بۆ  به ریتانیاوه   عومه ری  مه ال  له  

ده کرا  سه له فی  وه یان  چنگیانی  عومه ری  مه ال  له   باس  زۆرجار  کوردستان، 

نزیك  نه   دوور  نه   ئه وه ی  له به ر  منیش  ده نورسا  له سه ری  جاریش  هه ندێك  وه  

نه مده ناسی هه ر بێ ده نگ ده بووم و گوێم ده گرت وه  هه ندێك جار هه وڵی کپ 

کردن و گۆڕینی باسه که م ده دا به  قسه یه کی خێرو به  ساده یی بۆ ئه وه ی زۆر 

باسی لێوه  نه کرێت، تا ئه و کاته ی مه ال عومه ر له  که ناڵی زاگرۆزه وه  ده رکه وت، 

هه رچه ند من خۆم زۆر به  که می سه یری ته له فزیۆن ده که م و وه  له  نێوه ندیشیاندا 

له  ڕیزبه ندی  به  ده گمه ن زاگرۆز ده که مه وه  وه  هۆی بوونی زاگرۆزیش  زۆر زۆر 

سه ته الیته که مدا هه ر هۆی کوردیه که یه  تی و کوردی خۆشامن ده ڵێت له  هیچ 

باشرته  به اڵم وا خه ریکه  هیچ له و باشرت ده بێت، هه ندێك جار سه ردانی هه ندێك 

له  که ناڵه کانم ده کرد به  خێرای وه  چه ند جارێك مه ال عومه رم به رچاو ده که وت 

وه  چه ند جارێکیش له میوانی و مااڵنی تر ئیرت منیش پێم خۆشه  وه ك مه الیه ك 

گوێم له  مه ال بێت، به اڵم وێڕای ده ستخۆشم بۆ مه ال عومه ر له  شته  باشه کانی 

ئه وه ی بوو به  مایه ی سه رنجی من له  تێکڕای ئه و ووتارانه ی که  گوێم لێ ده گرتن 

به  شێوه یه کی جوان شی ده کردنه وه  گه ر بێت و هه ر له سه ر هه مان ته وه ره ی 

ووتارو ناو نیشانی ووتاره که  بڕوایه  زۆر سه رکه وتوو ده بوو، به اڵم زۆر به داخه وه  له  

هه موو ووتارێکدا وه ك وا بێت پێیان ووتبێت بایده داوه  به الیه کداو له  ته وه ره ی 

بابه ته که  ده رده چوو به  هێنانه وه ی چه ند منونه یه ك که  جگه  له  ڕق و قین چاندن 

له  نێو کورده کاندا هیچی تری لێ نافامرێت، له  کاتێکدا ئیسالم ئاینی ته واو لێ 

بووردن و یه کسانی و جیاوازی نه کردنه  له  نێو هه موو چین و توێژه کاندا ته نها 

شتێك که  پێوه ر بێت له  ئیسالمدا بۆ جیاوازی له  نێو به نده کانی خوادا له  خوا 
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زیاتر  که سانه ی  ئه و  که   گه وره وه یه   خوای  نسبه ت  به   جیاوازیه ش  ئه و  ترسانه  

نسبه ت  به   به اڵم  بکه ن،  بۆ  به ندایه تی  و  برتسن  لێی  زیاتر  که   ده وێت  خۆش 

خه ڵکی یه وه  وا نی یه  چونکه  ئێمه  نازانین کێ زۆرتر له  خوا ده ترسێت که سی 

له   به اڵم  دینه   له   دوور  و  خراپ  که   بێت  دیار  وا  ڕواڵه تدا  له   له وانه یه   هه یه   وا 

ناوه رۆکدا وانی یه  که سێکی له  خواترس و زۆر چاکه ، وه  که سی واش هه یه  له  

ڕواڵه تدا له  خواترس و پیاو چاکه  که چی له  ناوه رۆکدا فێڵبازو مونافیق و درۆزنه ، 

خه ڵکیدا  له ناو  خۆپه رستی  کینه و  و  ڕق  پێویسته   له سه رمه الکان  بۆیه   هه ر 

وه ك  کردووه   داوای  ئیسالم  که   ئیسالم  بۆ  بکه ن  ئه وه   بانگه شه ی  و  نه هێڵن 

َوَقَبإَِٓل  ُشُعوبًا  َوَجَعلَنـٰكُم  َوأُنَثٰى  َذكٍَر  مِّن  َخلَقَنـٰكُم  إِنَّا  ٱلنَّاُس  ]يَـٰٓأَيَُّہا  ده فه رموێ 

ئه ی خه ڵکینه   واته :  َخِبريٌ[  َعلِيٌم  ٱللََّه  إِنَّ  كُم  أَتَقٰ ٱللَِّه  ِعنَد  أَڪرََمكُم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفٓواْ  

و  )که باوکه ئاده م  دروستکردووه   مێیه ك  له نێرو  هه مووتامنان  ئێمه   بێگومان 

دایکه  حه وایه ( و کردوومانن به چه نده ها گه ل و تیره و هۆزی جۆربه جۆر، تا یه کرت 

بناسن و په یوه ندیتان خۆش بێت به یه که وه  ... به ڕاستی به ڕێزترینتان الی خوا 

ئه و که سانه تان که زۆرتر له خواترسه و فه رمانبه رداری خوایه ، بێگومان خوا زاناو 

ئاگایه  به هه مووان .

به   بوونیه که ی  عه ره ب  بهێنێته وه   خراپ  منونه ی  به   به رسه ییه ك  نه وه ك 

عه یب نیشان بدات، له  کاتێکدا به رسه ی که سی وه ك حه سه نی به رسی تێدا 

ئێسته   که   تێدایه   جدیع[ی  عبدالله   ]شێخ  وه ك  که سی  ئێسته ش  وه   بووه و 

ده بن  ووتاره کانی  وانه و  سودمه ندی  که س  به هه زاره ها  به ریتانیایه   دانیشتووی 

له  نێوه ندیشیاندا کورده کانی خۆمان، وه  هه روه ها هاواڵتی سعودی و عه ره ب به  

عه یب و عارو داگیر که ر نیشان بدات، له کاتێکدا ده کرێت منونه ی زۆر زیندوو 

تر له به رده ستیدایه  خۆی لێ ده دزێته وه و به سه ریدا باز ده دا ئه ویش ئه و هه موو 

ده دات،  تێدا  ووتاره که ی  ئه و  به ڕێزی  که ناڵه ی  له و  که   خراپه کاریه یه   خراپه و 
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ڕۆژێك له  ڕۆژان گوێامن لێ نه بوو ئاگاداریه ك بدات به  به ڕێوه به رایه تی که ناڵی 

زاگرۆز وه یان پارتی دیموکراتی کوردستان وه  یان حکوومه تی هه رێم له سه ر ئه و 

که نااڵنه ی که  جلی کوردی بۆ سه ماو بێ شه رعی به کار دێنن و له  کوردستاندا 

تایبه ت  و  به  عه یب  بووه   پێوه  ده کات  ئه و شانازی  ئه و جله  کوردیه ی  خه ریکه  

کراوه  به  کاتی سه ماو هه ڵپه ڕكێ، من لێره دا دیفاعم له  عه ره ب نی یه  به اڵم وه ك 

ئه وه  هاتووه  هه موو  بۆ  له وه  بێت که  ئیسالم  ئاگامان  ڕاستیه کی دینی ده بێت 

نه ته وه کان ڕێك بخات و دیارده ی ڕه گه زپه رستی  له  نێوه ندیاندا نه هێڵی وه گه ر 

که سێکیش له  هه ر کۆمه ڵگه یه ك توشی هه ڵه ی ڕه گه زپه رستی بووه وه  به  ڕه گه ز 

په رستی چاره سه ر ناکرێت، وه  دوا ووته م بۆ  خوێنه رانی ڕوون بکه مه وه و بیکه م 

به  شاهیدێك به سه ر مه ال عومه ره وه  ئیسالم دووره  له  رق و ڕه گه ز په رستی و الی 

خوای په روه ردگار عه ره بێکی به رسه ی و عه ره بێکی سعودی و کوردێکی هه ولێرو 

سلێامنی جیاوازیان نی یه  به  ته قوا نه بێت، وه  نه  دیسداشه ش عه یبه و نه  جلی 

کوردیش، شه رع سرتی عه وره ی دیاری کردووه و مه رجی جله کان ئاشکران له  

مراخانی،  و  قات  وه یان  بێت  پانتۆڵ  و  چاکه ت  بێت  دیسداشه   ئیرت  شه رعدا، 

وه  هیچێکیش له و جالنه  تایبه ت نی یه  به  ئیسالمه وه و ئیسالم له سه ری فه رز 

نه کردوون که  ده بێت دیسداشه  وه یان پانتۆڵ وه یان شه رواڵ له پێ بکه ین ئه وه  

سه ر  کردنه   سته م  که سه کانیش  ئاره زووی  له   ڕێگرتن  که سه کانه و  ئاره زووی 

ئازادیه کانیانه  ئه وه ی که  شه رع ڕێگه ی پێداوه  ئه و ڕێگه ی لێ ده گرێت!!!

تێبینی/ زۆر جار ئیمه یڵم بۆ هاتووه  به ناوی مه ال عومه ری چنگیانی یه وه  خه ڵکی 

به  ئه وم تێگه شتوون.
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)وه ك خۆی( بیره وه ریه کم له گه ڵ به ڕێز 
کاك ئه حمه د شه ش په نجه دا

به   کوردستاندا  له   نه دی  ترم  حیزبێکی  هیچ  له   دی  بزووتنه وه م  له   ئه وه ی 

ئیسالمی و غه یره  ئیسالمیه وه . ئه وکه سانه ی که  خاوه نی شه خسیاتن،  وه یان 

پێگه یه کیان هه یه  چ له  حکومه تدا، وه  چ له  هه ر ڕێکخراوێکی تری حکومی وه  

یان مه ده نیدا له وانه یه  زۆر جار هه تا بینینیشیان ئاسایی نه بێت، وه  بۆ بینینیان 

کۆمه ڵه  ڕێگه یه ك هه بێت، وه  زۆر جار بێگومان بۆ زۆرکه سیش نه !

بێت  بوو  ئیسالمیدا  یه که کانی  له دوای  یه ك  ئیسالمی  حکومه ته   له   مه گه ر 

له  حکومه ته   له  مێژووی هه ندێك  ئه وه ی  له م سه رده مه دا زۆر ده گمه نه .  به اڵم 

بزووتنه وه ی  له ناو  خۆم  چاوی  به   خوێندمه وه   ڕابردوودا  ئیسالمیه کانی 

ئیسالمیدا بینیم. نه وه ده کان بوو سه فه رێکم بۆ هاته  پێش بۆ هه ڵه بجه ی کۆن 

بۆالی چه ند خۆشه ویستێکم که  له  هێزی سیروان و گه رمیانی ئه وکاته  بوون، 

ڕۆشتمه  سیروان هه ر که دابه زیم له سه یاره که  پرسیارم له  چه ند پێشمه رگه یه کی 

بزووتنه وه ی ئیسالمی کرد، هێزی سیروان له  کوێیه ؟ زۆر به جوانی و ئه ده به وه  

وا کوردی خۆمان ده ڵێ شه رمه زاریان کردم. کات  به شێوه یه کی  نیشانیان دام 

هاوین بوو هاوینی الی خۆشامن ئاشکرایه  گه رمیه که ی چۆنه ! وه کاتیش نیوه ڕۆ 

بوو! که  زۆر زۆر گه رم بوو به شێوه یه کی وا کوردی خۆمان ده ڵێ مه گه ر یه کێك 

ده ری بکه یت ئه گینا به و کاته  ناچێته  ده ره وه .

له گه ڵ  په نجه   شه ش  ئه حمه د  کاك  بینیم  سیروان  هێزی  به رده م  گه شتمه    

کاك  ده کێشا  بۆ  بلۆکیان  و  بوون  هه ڵکه ندن  بیر  خه ریکی  تردا  کابرایه کی 

پێوه   زۆری  یه کجار  بونێکی  ماندوو  کرابووه وه و  پشتوێنه که ی  بینی  ئه حمه دم 

دیار بوو، به و گه رما گه ر هیچیش نه که یت هه ر مانه وه  له ده ره وه  ئینسان خۆی 
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ناو  بڕۆیته   و  بکه یت  کار  به وشێوه ش  ئه وه   جای  چ  جا  ده بێ،  هیالك  خۆی  بۆ 

ئاسای سه المێکم لێکردن هه روه ك پێشمه رگه کانی  بیریشه وه ...!! منیش زۆر 

بپرسن  لێم  ئه وه ی  به بێ  به ده ممه وه ..  هاتن  خۆشحاڵیه وه   و  به ئه ده ب  زۆر  تر 

شێوه شت  مه ده نی؟  کابرایه کی  ئێره ؟  بۆ  هاتووی  بۆ  چیه ؟  کارت  کێیت؟  تۆ 

هیچ  کردبوو...   ئاماده   بۆ  خۆم  من  که   تر...  پرسیاری  زۆر  ده چی؟  بێگانه   له  

پرسیاریان لێنه کردم به ڵکو له بری پرسیار فه رموویان لێکردم! منش پرسیاری 

هاوڕێکه م کرد کاك ئه حمه د هات تا له  ژووره وه  هاوڕێکه می نیشاندام و گه ڕاوه  

بۆ سه رکاره که ی!! له گه ڵ هاوڕێکه مدا که وتینه  گفت و گۆ گردن وه  باسی کاك 

ئه حمه د هاته  ناو، ئه و کاته  من هه ر ناوه که شم نه ده زانی به و شێوه  هێنایه  بیرم، 

ووتم ئه و کابرای که  کاتێك هاتم بۆ ئێره  خه ریکی بیر هه ڵکه ندن و بلۆك کێشان 

چۆن  ئه مه   سوڕما!!  سه رم  زۆر  هێزه که مانه !  مه سئولی  ئه و  به ڵێ  ووتی  بوو!. 

ژووره وه   سێبه ری  له   ئاساییه کان  پێشمه رگه   هه موو  مه سئولێکه !!له کاتێکدا 

من  چونکه   ده کرد.  کاری  جۆره   به و  ئه و  ده کرد،  ده مه ته قه یان  و  دانیشتبوون 

واتێگه شتبووم و وه وام بینیوه  له  وواڵتی خۆماندا له  مه سئول، ئه و به پێچه وانه ی 

به   پێویستم  بوو  دروست  بو  کارێکم  له وێ  مامه وه   ڕۆژێك  چه ند  بوو،  ئه وانه وه  

یارمه تی هه بوو هه ر ئه و کاك ئه حمه ده  به  سه یاره ی خۆی زیاتر له  حه فته یه ك 

منی گه ڕاند به م الو الدا، به بێ ئه وه ی ته نها گرژیه ك، ناڕه حه تیه كی تیا به دی 

بکه م ! زۆر له وه  زیاتریش وای نیشانده دا که من ئه و کاره  بۆ ئه وده که م له کاتێکدا 

به وانه وه   په یوه ندی  نه کاره که م  بزووتنه وه م.  نه   وه   و  بووم  بزووتنه وه   نه   من  که  

بوو!! له دوایدا تێکه اڵویم دروست بوو له گه ڵ ئه و دوو هێزه دا وه  ئه و لێبورده یی 

له وانم دی، زۆر سه رنجی  و یارمه تی دانی یه کرتو به ده مه وه  چونی یه کرته  که  

پێشرتیش  چونکه   بوو،  ڕاکێشان  سه رنج  جێگه ی  به ڕاستی  چونکه   ڕاکێشام 

چه نده ها جار چووبومه  مه قه ڕه کانی حیزبه کانی تر هه ر به  مه به ستی سه ردانی 
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هاوڕێی و خزم و که سوکارم، خۆ ئه گه ر مبه وێت به راوردیان بکه م کارێکی زۆری 

ئه وێ.

 دوای نزیکه ی دوو ساڵ هامته  هه نده ران و له  به ریتانیا نیشته  جێ بووم به اڵم 

ئه و ساتانه م هه ر له بیر بوو ئه وه ی که  نوسیم ته نها ئاماژه  پێکردن بوو نه ك چوونه  

و  به فێڵ  گیرانێك  چۆن  گیرا!  ئه حمه د  کاك  بیستم  دوای   ووردی.   به   ناویه وه  

ته ڵه که ، وه ك وابێ هه واڵی مردنی که سێکی زۆر خۆشه ویستم بیستبێ، چونکه  

ئه وه ی من له و کابرام دیی و وه دواتریش له  هاوڕێکانم بیست له سه ر که سایه تی 

کاك ئه حمه د هیچ هه ڵه یه ك هه ڵناگرێت.

زۆر  به اڵم  نه ؟  یان  به ربوو  ئه حمه د  کاك  له خه ڵك،  ده پرسی  هه واڵم  هه رده م   

ئه مه ش  بێ!!  له سه ر  هیچی  ئه وه ی  به بێ  به ربوو  ساڵ  شه ش  دوای  به داخه وه  

ده قی ئه و باڵوکراوه یه  که  دوای به ربوونی کاك ئه حمه د باڵو کراوه  له سه ری ژماره  

27٤ ی ڕۆژنامه ی بزووتنه وه ی ئیسالمی الپه ڕه  ١.

ئه حمه د شه ش په نجه  پێشمه رگه ی دێرینی
بزووتنه وه ی ئیسالمی دوای شه ش ساڵ زیندانی ئازاد کرا

زاینیی   2٠٠2 ساڵی  له   سلێامنی  گشتی  ئاسایشی  باسك:«هێزه کانی  سایتی 

له بازگه ی شارۆچکه ی سیروان پێشمه رگه ی دێرین و به وه فای باسکیان ده ستگی 

سه رکردایه تی  الیه ن  له   ئازادکردنیی  بۆ  زۆر  کۆششێکی  و  هه وڵ  دوای  کردو 

بێ  هه واڵنه   ئه م  به اڵم   ، ئه حمه ده وه   کاك  خۆشه ویستانی  و  دۆست  و  باسك 

که ڵك بوون ماوه ی 6 ساڵ کاك ئه حمه د له  زیندانه کانی سلێامنی و ئاسایشی 

بێ  زیندان  له   زۆره   ماوه   ئه و  که   ئه وه بوو  له  هه مووی سه یرتر  و  مایه وه   گشتی 
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دادگا مایه وه  ، تا ئێستاش نه زانرا هۆکاری مانه وی کاك ئه حمه د له  زیندان چی 

بوو؟ به اڵم ڕۆژی ١١ شه شه اڵنی ١٤28 کۆچی به رامبه ر به  22-١٠-2٠٠7ز کاك 

ئه حمه د ئازاد کراو به  خاو خێزان و مندااڵن و دۆستانی شاد بوویه وه ، شایه نی 

ته ندروستی  باری  ئێستاش  بوو،  باسك  کارای  ئه ندامێکی  ئه حمه د  کاك  باسه  

کاک حه حمه د زۆر خراپه و چه ندین نه خۆشی وه ك شه کره و فشاری خوێن له  

گه ڵدایه  ...لێره وه  ئێمه ش به خێرهاتنه وه ی کاك ئه حمه د ده که ین وهیوادارین 

خوای گه وره و میهره بان ئه و ماوه  زۆره ی زیندانی به  به ندایه تیی و خواپه رستی 

لێوه بگرێ و پاداشتی خێریشی بداته وه .« 

ده وێ  زۆری  کاتێکی  بکه ین  باره وه   له م  لێکۆڵینه وه یه ك  مبانه وێت  ئه گه ر  خۆ 

زۆر  به شێوه یه کی  تیرۆر  مه سه له ی  که   ئێستاش  هه تا  ده ڵێم  ئه وه نده   ته نها 

به رباڵو ته شه نه ی کردووه  وه  هه تا ئه و شااڵوه ش به ریتانیای گرته وه  تائێستا له  

به ریتانیا 28 ڕۆژ بۆیان هه یه  که سێك بگرن تا دادگای ده کرێت ئه ویش ئه گه ر 

گومانی تیرۆری لێ بکرێت، وه  پێشرت ٣ ڕۆژ بوو،  هه تا ئێستاش ناڕه زایه کی زۆر 

هه یه  له  سه ر ئه و 28 ڕۆژه  چ جای 6 ساڵ!!! ئه گه ر یه کێك به بێ تاوان وه ك کاك 

ئه حمه د ده ربچی ده بێ قه ره بووی ئه و ماوه یه ی بۆ کرێته وه  که  له  به ندیخانه دا 

به سه ری بردووه ، به اڵم قه ره بووی چی! الی ئێمه  خوا خوایانه  هه م نه گیرێنه وه !! 

به بێ هیچ

 وه  له  کۆتایدا ده ڵێم وواڵتێك ئه و هه موو سته م و زۆره ی تیا بکرێت چۆن تووشی 

خێر ده بێ، وه ك مامۆستایه کی به ڕێز ده یووت خه ڵکی عێراق ده ستیان چووه  

خوێنی ئالوبه یتی پێغه مبه ر درودی خوای لێ بێت چۆن تووشی خه یر ده بن. 

وه  من داواکارم له  حکومه ت و به رپرسان که  به  مه سه له ی زیندانیاندا بچنه وه و 

چیرت ته مه نی بێتاوانان له  زینداندا به سه ر نه برێ
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ته قینه وه و کاره تیرۆریه کان

زۆر جار به بیسنت یان به بینینی کاره ساتێکی ته قینه وه، وه یان هه ر کارێکی 

تری تیرۆریستی که ده کرێت ته زینێك، موچرکه یه ك ،به جه سته ماندا دێت و 

زۆر داخو خه فه تی بۆ ئه خۆین و وه چه نده ها پرسیارمان ال دروست ده بێت به 

هه ر ڕووداوێك له و ڕووداوانه.

 ده بێت کێ بێت ئه و کاره ی کردبێت، بۆچ کرا، چ قازانجێکی هه بوو،بۆ ده بێت 

ڕه قیه که،ده بێت  بێت،چ دڵ  بکوژێت،سه ره نجامه که ی ده بێت چ  مرۆڤ مرۆڤ 

ئه م  ئه نجامدانی  به  بێت  ،ده بێ کێ سودمه ند  تاوانێکیان هه بێت  مندااڵن چ 

کارانه،هۆکاره کانیان چیه، وه چه نده ها پرسیاری تر...

ئه مڕۆ،  دونیای  هه موو  هه ژاندنی  مایه ی  بووه ته  که  کارانه یه  ئه م  ڕوودانی  هه ر 

بووته  الیه ك،  زۆر  له  مسوڵامنان  هه زاره ها  ئازاری  و  عه زیەت  مایه ی  بوه ته 

سه رباس و لێکۆڵینه وه ی گه رمی هه مووالیه ك به تایبه ت که ناڵه ئاسامنیه کان.

به مه الیین دۆالری له پێناودا خه رج ده کرێت و، وه ده توانم بڵێم پێشی په یدا 

ده کرێت!!! به اڵم ئه وه ی که جێگه ی داخ و بێتاقه تیه وای لێهاتووه به ڕوودانی 

ده دات،  ڕوو  که  هه رالیه ك  له  ته قینه وه یه ك  هه ر  یان  وه  تیرۆری  هه رکارێکی 

ئیسالمی پێ تاوانبار ده کرێت و وه وایان لێ کردووه که باسی ئیسالم ده که ین 

خه ڵکی ئه و کاره ساتانه ی به بیر دێته وه، به و شێوه سه یری ئاینی ئیسالم ده که ن 

بکه نه وه  بیر  تۆسقاڵێك  و  بێت  ئه گه ر  کاتدا  هه مان  له  شتانه.  جۆره  ئه و  یانی 

هاتووه  که ی  ئیسالم  وه  بووه  دروست  ساڵێکه  چه ند  تیرۆریستیانه  کاره  ئه م 

!!! نیوانیان زۆر زۆره. ئه ڵبه ت ئێمه لێره دا بیانوو وه یان پاکانه ناکه ین بۆ ئه وه 

تێدان!!!  دڵنیاییه وه مسوڵامنیشی  به  نیه،  کارانه دا  له و  که مسوڵامن ده ستی 

به اڵم چ مسوڵامنانێك ...!!! به بۆچوونی ئێمه ئه وانه شی که ئه مڕۆ دژ به تیرۆرن 
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خۆیان هۆکارێك بوون بۆ تیرۆر!سه ره نجامی ناهه قی و زۆڵم و زۆر، زۆرێكی له وانه 

درووست کردووه به اڵم ئه وه ی که جێگه ی داخه ئه وه یه که ئیسالمه که یان پێوه 

لکاندووه.جا 

من لێره دا ڕوو ده که مه ئه و که سانه ی که به ناوی ئیسالمه وه ئه و کارانه ده که ن 

ئایا ئیسالم هاتووه  ئه م پرسیارانه یان لێ ده که م ئیسالم بۆچی هاتووه؟  و وه 

بۆ ڕه شو ڕووتی و خه ڵك له ناو بردن؟ بۆ ئازارو ئه شکه نجه ی خه ڵك هاتووه؟بۆ 

ئه م  گرنگه کانی  هۆکاره  بێت؟  شێوه یه ك  به هه ر  هاتووه  ڵك  خه  ناوبردنی  له 

ئیسالمه چیه بۆچی هاتووه ؟ هه رخۆمان جواب ده ده ینه وه ئیسالم هاتووه بۆ 

مرۆڤ٣-بۆ  پاراستنی  بۆ  خۆی2-  ئاین  پاراستنی  بۆ   -١. شت  پێنج  پاراستنی 

زۆربه ی  له  وه کو   . ماڵ  پاراستنی  بۆ   -٥ ژیری  پاراستنی  ٤-بۆ  وه چه  پاراستنی 

کتێبه مه دخه لیه کان و وه کتێبه مه قاصیدیه کاندا هاتووه. بۆ هه ریه که ش له وانه 

سه ره کیانه  مه بادیئه  ئه و  سه یری  ده ڵێین  کۆتایدا  له  هه یه.  قورئانی  به ڵگه ی 

له  ده بینیت؟  دژایه تی  کرده وانه دا،چه ند  ئه و  له گه ڵ  بکه ن  به راوردی  و  بکه ن 

ئیسالمدا جیهاد هه یه ئه وه شتێکه نکوڵی لێ ناکرێت به اڵم ئایا ئه م کرده وانه 

ناو  له  خۆتان  تا  خۆتانن  خاوه نی  خۆتان  ئێوه  ئایا  چێوه وه!  چوار  ئه و  ده چنه 

ببه ن؟! یان خوای گه وره خاوه نیه تی .
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سەبارەت بە تۆپبارانکردنی سنورەکان
لە الیەن ئێران و تورکیاوە

ئەم وتارە لەبەردەم جەماوەرێکی زۆردا لە شاری دەربەندیخان خوێرناوەتەوە

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

حکوومی  ڕێکخراوە  ئۆپۆزیسیۆن،  دەستەاڵت،  برایان،  خوشکان  بەڕێزان 

ئەهلیەکان، پێشەکی بەخێرهانتێکی گەرمتان دەکەین و هاتنتان بەدەم ئەم 

بانگەوازەو خۆپیشاندانەوە، دڵسۆزی و بە ئەمەکی و هەستی پاکی کوردایەتیتان 

دەردەخات، لەبەر ئەوە جێگە پێکانتان دەنەخشێنین و کزەیەکی فێنکیش لەم 

گەرمایەدا بە دڵامندا دێت، ئەوەی کە دەوترێت هاواڵتیان هەستی کوردایەتیان 

ئامادەی  خەڵکی  تا  نەخێر  نەخێر  دەڵێین:  بەرانبەریان  ئێمە  بووە،  الواز 

گەرچی  کوردایەتیە،  بەهێزی  ئینتیامی  بوونی  نیشانەی  مابێت  هەڵوێستی 

پشتەوەیەو  لە  تری  شتی  هۆکارو  ئەویش  و  ناکەین  الوازبوونیشی  لە  نکۆڵی 

دەکرێت کۆڕو سیمیناری لەسەر ببەسرتێت و هەوڵی چارەسەر کردنی بدرێت، 

بەاڵم ئاشکرایە بەشێکی زۆری ڕووبەڕووی دەستەاڵت دەبێتەوە.

نیشاندانی  بۆ  کۆبوونیتەوە  ئێمە  ئەمڕۆ  کارەکان،  ڕاگەیاند  ئامادەبوان  بەڕێزان 

هەرێمی  سنورەکانی  لە  خوشکەکامنان  براو  بەرانبەر  خۆشەویستیامن 

کوردستان و خۆشەویستیامن بەرانبەر ئەو خاکەی ئەمڕۆ بە حکوومەتی هەرێم 

ناو دەبریت، هەڵوێستامن بەرانبەر دوو وواڵتی دراوسی کە پێویستە دینیەن، 

بەم  دراوسێیەتی  مافی  بووترێت  پێیان  و  فێربکرێن  ئینسانیەن  ئەخالقیەن، 

چاو  بڕۆن  دەڵێین  پێیان  تورکیا،  و  ئێران  ئیسالمی  جمهوری  نابێت،  شێوەیە 

کارە  ئەم  کە  بدۆزنەوە  بۆ  دەقێکامن  و  بخشێنن  دەقە شەرعیەکاندا  بە گشت 

نامرۆڤانە بە ڕەوا بزانێت، وە بێگومان ئەو تۆپ باران کردن و کوشنت و خەساردان 
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لە خەڵکی سڤیل و بێتاوان، دوورە لە گشت بەها مرۆڤایەتی و لە ڕەوشتی هیچ 

هەر  ئەمڕۆ  کە  ئەوەی  وەك  و  نێودەوڵیەن  دەرناچێت،  سەلیمەوە  وواڵتێکی 

وواڵتەو سنوری خۆی هەیە سنور بەزاندنیشە، ئێمە زۆرجار وەك تاکە کەسی 

سنورمان بەزاندووە بەڕووی وواڵتاندا، بەاڵم بۆ فەقیری و داماوی خۆمان ڕۆشتین 

و خۆمان شاردووەتەوە نەوەك مبان بینن و ئەم فەقیریەمان لێکدانەوەی تری بۆ 

بکرێت، وەك بیستوومانە کە زۆر جار بۆی کراوەو گەنجێکی فەقیر بەچەندەها 

مانگ و بگرە ساڵیش زیندان کراوە، بەاڵم ئەوان بەسەرماندا تۆپ دەتەقێنن و 

کۆن  لە  بەداخەوە  زۆر  نشینەکان  گوند  دەکرێن،  شەهید  بێتاوانەکامنان  ڕۆڵە 

و نوێدا هەر جێگەی تەزحیەدان بوون، لە کۆندا بەهۆی پشتگیری و یارمەتی 

دانی پێشمەرگەو کەوتنە بەر هێرشە دڕندانەکانی بەعسی لەناو چووەوە لەسەر 

و  هەرێم  حکوومەتی  خستنی  پشگتوێ  بەهۆی  ئێستەشدا  لە  کوردایەتیان، 

یارمەتی نەدانیان و وە هەروەها گرنگی نەدان پێیان تا ئەوەتا بەچاوی خۆمان لە 

ڕاگەیاندنەکانەوە دەبینین چۆن منداڵ، ژن، پیرە مێردوو گەنجی خوێن گەرمی 

ئەم وواڵتە بە هەدەر دەچن.

تا  جواب،  دێننە  لەسەر  دونیای  کەسێك  خوێنی  وواڵتان  لە  من  ئەزیزانی 

هەڵەبجەو  سنووری  لە  ئەمریکەی  گەنجە  چەند  ئەو  دەستێن،  هەقەکەی 

خورماڵەوە کە دەڵێن بۆ سەفرە سنوریان بەزاندووەو ئێران دەستگیری کردن، 

ئەگەر موتابەعەتان کردبێت ئەمریکا چۆن لێی بەدەنگ هات، خۆ ئێران ئەو سێ 

گەنجەی نەکوشتووە، هەر دەیەوێت لێیان بکۆڵێتەوە بزانێت فعلەن بۆ سەفرە 

ئێران دراوسێ  لە کاتێکدا ئەمەریکاو  نەزانی بووە یان سیخوڕ بوون،  لە  بووەو 

نین، ئەی بۆ ئەوان نە بە مرۆڤ بە تۆپ و تانک و تەیارەی کوژرەر وواڵتەکەمان 

ژیانی  هەژار  نشینێکی  الدی  دادەڕمێنن،  ئابووریامن  ژێرخانی  دەکەن،  وێران 

لەسەر ڕەزو باخ و مەڕو مااڵتەکانیان وەستاوە، بینیامن چۆن ئەو شوانە هەژارە 
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بە مردووی لە پاڵ مەڕو مااڵتەکانیدا هەاڵژابوو، من وام زانی لەبەر ماندووی و 

گولەی  بەڵکو  دەرنەچوو  وا  بەداخەوە  بەاڵم  ناوەتەوە،  سەری  پشتوو  تاوێك  بۆ 

پڕقین و دژ بە گشت بەهایەکی بەرز، خەوی یەکجارەکی بەسەردا دابوو، مەڕو 

مااڵتیش جگە لەوەی بەشێکی ئابووری وواڵتی لەسەر بەندەو ژیانی هەزارەها 

داماوی پێوە بەسرتاوە، بینیامن چۆن وەك فەردەی سپی لەپاڵ یەکدا ڕز کرابوو، 

خۆ ئەگەر ئێمە تاوانبارین هەر بەزەیتان بەو مەڕو مااڵت و درەختانەدا بێتەوە، 

لەسەردەمی  هەر  بیستووە  ئیسالمیەکامنان  فەتحە  بەسەرهاتی  هەموومان 

لەسەر  گەورەی  خوای  سەالمی  درودو  پێغەمبەر  مرۆڤایەتی  گشت  پێشەوای 

بێت، کە چۆن فەرمانی بە هاوەڵەکانی دەکرد کە درەخت نەشکێنن، پیرو منداڵ 

و شەڕ نەکەر نەکوژن، ئەی جێگەی پرسیارو جێگەی هەڵوێستە کردن لەسەری 

نی یە ئێمەش بڵێین ئەی جمهوری بەناوی ئیسالمی و بەکردەوە نا ئیسالمی 

خۆ ئێمە نەك شەڕ نەکەر نین بەڵکو دۆستیشتانین، بڕۆ عەالگەیەك شتوومەك 

بکڕە لەو بازاڕەدا نیوەی ئێرانیە، جگە لەو کۆمپانیا زەبەالحانەی بە هاوکاری و 

ئاسانکاری حکوومەتی هەرێم کراونەتەوەو بە ئازادانە ڕیکالمی بۆ دەکەن.

زۆر  بێت  چاكرت  ڕەحمرتو  بە  ئێران  لە  نەبێت  وە  تورکیاش  بەڕێز،  ئامادەبوانی 

بەناو  سۆزو  چۆن  دەبینین  نەدەکردن،  چاوەڕوان  لێ  ئەوەمان  کە  بەداخەوە 

هەڵوێستیان بۆ غەزەو سۆماڵ دەردەخەن، کەچی زۆر بەداخەوە خۆیان غەزەو 

سۆماڵیان بەرانبەر ئێمە دروست کردووە، هیچ کاتێك خوێنی فەلەسطینیەك لە 

خوێنی کوردێك سورتر نی یە، ئەو کوردە بەهەموو شێوەیەك هەوڵی سڕینەوەی 

ناوی، شوناسی، هەست و ئارەزووی گشت ماف و حەزەکانی دەدرێت، تەسەور 

ئازادیە، چەندە توینی ووشەی کوردە، من  باکور چەندە تینوی  ناکەن کوردی 

خۆم بۆ خۆم لەناویاندا ژیاوم و کارم لەگەڵیاندا کردووە، تەنها منوونەیەکتان بۆ 

دەگێڕمەوە کە باسی قەڕن و سااڵنی پێشووی نی یە، لە ئەسطەنبوڵ ڕۆشتمە 
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یەکێك لە مەکتەبەکانی بلیت کڕین و بلیتێکم دەویست بیکڕم بۆ سلوپی بە 

مەبەستی گەڕانەوەم بۆ کوردستانی باشوور، کە لە سەرەکەدا وەستابووم چەند 

کرد  قسەی  ئینگلیزی  بە  یەکێكیان  بینیم  دەفرۆشت،  بلیتیان  کارمەندێك 

الی  بکەومە  دا  هەوڵم  بوو  خۆشرت  پێ  ئەوەم  منیش  موشتەریەکەدا،  لەگەڵ 

ئەوەوە چونکە کێشەی ئینگلیزیم نەبوو، کە ڕۆشتمە الی کەوتینە قسەکردن و 

مامەڵەی بلیتەکە پرسیاری لێ کردم و ووتی پێم 

Where are you from

واتە خەڵکی کوێیت

منیش ووتم

 I am from Kurdistan

باوەشی  پڕ  لە  کابرا  ئەو  کوردستان،  ووتم  کە  هەر  کوردستانم،  خەڵکی  واتە 

پێداکردم و بە تووندی بەخۆیەوە گوشیمی و بە هەناسەیەکی قوڵ و دەنگێکی 

مەزڵومانەوە ووتی اللە ئەو ووشە چەند خۆش بوو، ووتی ئەمە بۆ یەکەمین جارە 

لە کەسێك بپرسم خەڵکی کوێیت و بەبێ هیچ پێچ و پانەیەك ڕاستەوخۆ بڵێت 

خەڵکی کوردستانم، ئیرت زۆر بەخۆشحاڵیەو بە کوردی قسەی لەگەڵ دەکردم و 

ووتی واز لە ئینگلیزیەکە بهێنە ...

لە کۆی ئەم قسەو باس و ڕوونکردانەوەدا من کۆتای بە ووتارەکەم دەهێنم بە 

چەند پەیامێك:

لەسەر  ئەوەندەی  وەك  و  قیامەتی  بەرپرسیاریەتیەکی  وەك  پەیامەکان  پێش 

ئیسالم دەزانم بە کوردی بڵێم، پێویستە ئەم کارانەی جمهوری ئیسالمی ئێران 

جێگەی  ئیسالمەوە  پاکی  ئاینی  ڕووی  لە  بەرانبەرمان  کارەکانیان  تورکیا،  و 

کە  سەرەکی  ئامانجی  پێنج  پاراستنی  بۆ  هاتووە  ئیسالم  چونکە  نابێتەوە، 

سەر  دێمە  ماڵ.  نەسل،  نەفس،عەقڵ،  دین،  پاراستنی  لە:  بریتین  ئەوانیش 
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پەیامەکانم و لە گرنگرتین پەیامەوە بە ڕیزبەندی دەست پێ دەکەم. 

منوونەیەك  بە  دەستەاڵت،  سیاسیەکانی  الیەنە  و  بۆحیزب  یەکەم:  پەیامی 

پەیامەکەمتان بۆ ڕوون دەکەمەوە، دەگێڕنەوە کابرایەك کرێکاری دەکات، یەکێ 

پارە  دەیبات هەندێك ئیشی پێ دەکات و دەڵێ زۆر سوپاست دەکەم هیچی 

ناداتێ، یەکێ تریش دیبات و دەڵێ لەشت ساغ بێت یاخوا، یەکێ تر دەیبات 

دەبڕێت  لێ  پشووی  داماو  کابرای  ئیرت  بداتەوە،  خێرت  جەزای  خوا  دەڵێ  و 

دینارێکی دەست نەکەوت کە کابرایەکی تر دەیبات و دەڵێ زۆر مەمنونم و پێی 

دەزانم، کابرای کرێکاریش تووڕە دەبێت و دەڵێ کاکە سوپاس و پێزانین بدەم 

بە نان، بدەم بە ئاو بدەم بە پێداویستی ماڵ، بیدەم بە کرێی خانووی چی لێ 

بکەم.

مانای  ئەمە  دەڵێن  هەندێکیش  ئیدانە  هەر  ئیدانە  هەر  هەرێم  حکوومەتی 

ئەم  ئەی  زۆردا،  لەژێر فشارێکی  و  بە چەند دێڕێکی کورت  ،ئەویش  ئیدامەیە 

پێ  مااڵتەکانی  مەڕو  بکەینەوە،  چاك  پێ  باخەکانیان  ڕەزی  زەعیفانە  ئیدانە 

لە  تر،  مااڵتەکانی  مەڕو  الی  بۆ  بگرینەوە،  پێ  تری  شوانی  بکەینەوە،  زیندوو 

پێوستە  هەربۆیە  قوربانیەکان،  بەرانبەر  بکەین  پێ  چی  گرنگرت  هەمووی 

هەڵوێستی جدی وەربگیرێت، جاری ئیدانە دوان ئاگاداری ئەگەر تێی نەچەقی 

دەبێت تۆش هەڵوێستی توند ترت هەبێت، دەتوانن لە ڕێگەی سەفارەتەکانیان 

و فشار خستنە سەریان هیچ نەبێت ڕێگریان لەگەڵدا بکەن و پلە بە پلە، ئەگەر 

بەدەمەوە نەهاتن سەفارەتەکانیان وەدەرنێن، کۆمپانیا بازرگانیەکانیان ڕاگرن، 

ببەنە  هێز  حکوومەتیش  بەڕاستی  پێویستە  هەڵوێست  کۆتا  وە  کەن،  دەریان 

سنوورەکان هەر لە حکوومەتی هەرێم و هەم حکوومەتی عێراقی فیدراڵیش، 

کوردستان بەداخەوە بەناو دوو خاوەنی هەیە کەچی وەك چێشتی فرە ساحێبی 

لێهاتووە کورد دەڵێ یان کەم خوێ دەبێت یان بێ خوێ، وە شەڕی دیفاعیش 
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شتێکی رسوشتیە، مریشکێکیش ئەگەر پەالماری جوجەڵەکانی بدەیت هەڵ 

دەگژێت پێتاو چڕنوكت لێ دەگرێ و ناهێڵێت جوجەڵەکانی ببەیت.

پەیامی دووهەم: بۆ ئۆپۆزیسۆن، زۆر بەداخەوە هەڵوێستی ئەوانیش زۆر بەالواز 

دەبینیننەوە،  خۆیان  ڕاگەیاندنەکانەوە  چوارچێوەی  لە  زیاتر  و  بینین  دەیان 

ئێمە هەوڵی ڕاگەیاندن بەرز دەنرخینن و ڕۆڵێکی بەرچاو کاریگەری خۆی هەیە 

لەم ڕۆژەدا، بەاڵم تەنها ڕاگەیاندن بەس نی یە، دەبێت ئۆپۆزیسۆنیش خۆیان 

لە  ئەوەی  بیانوی  بە  نەکەن،  دەستەاڵت  چاوەڕێی  هەر  و  بزانن  بەرپسیار  بە 

حکوومەتدا نین خۆیان لە هەوڵی جدی ببورێنن، بۆ منوونە ئەو پەیوەندیانەی 

کە هەتانە دەبوو لەم کاتانەدا سودیان لێ وەرگیرایە، یەکگرتووی ئیسالمی کە 

دەکەن  پێوە  شانازیشی  هەیەو  گەشەپێداندا  دادو  لەگەڵ  بتەویان  پەیوەندی 

و زەقی دەکەنەوە، با وەفدتان بناردایە بۆ تورکیاو ڕۆڵتان لە وەستان و بەرگری 

بە  هەنگاو  ڕاگەیاندنەکانیش  ئەوسا  بدایە،  نیشان  تاوان  بێ  خەڵکی  لە  کردن 

هەنگاویتان بۆ خەڵكی بگوازرایەتەوە.

کۆمەڵی ئیسالمی کە پەیوەندی بتەویان لەگەڵ ئێراندا هەیە بە هەمان شێوە، 

باشە ئەگەر ئەم پەیوەندیانە لە بەرژەوەندیە ڕەواکانی میللەتەکەمانەدا سودی 

لێ وەرنەگرن ئەی بۆ کەیتانە.

بزووتنەوەی گۆڕان کە قورسایەکی زیاتری لە دووالیەنەکەی تری ئۆپۆزیسیۆن 

هەیە دەبوایە ئەگەر ئەوان هەر یەکەیان بۆ یەك وواڵت بڕۆشتانە دەبوو ئێوە بۆ 

هەر دوو وواڵت وەفدتان بناردایە.

لەالیەن  درا  بودجە  گەڕانەوەی  بۆ  هەوڵ  ئەوەندە  من  الی  پرسیارە  جێگەی 

ئۆپۆزیسۆنەوە ئەوەندە هەوڵی جدی نەدرا بۆ وەستانی تۆپبارانەکان.

ئەوەی کە بووەتە جێگەی تێبینی و نیگەرانی الی خەڵی ئەوەیە گشت حیزبە 

دراوسێدا  وواڵتانی  دەرەوەو  بەڕووی  پەیوەندیان  لە  کوردستان  سیاسیەکانی 
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بەداخەوە بۆ مەرامی حیزبی و هەتا هەندێك جار زۆر بچوکرتیش وەك شەخسی 

گشتی  بەرژەوەندی  دانی  گرنگی  بیرکردنەوەو  گەورە  لەبری  هێرناوە،  بەکار 

بەسەر بەرژەوەندی تایبەتی و حیزبیدا.

سێیەم پەیام و کۆتا پەیامم: بۆ هاواڵتیان بە گشتی ئەوەیە شتوومەکە بازرگانیە 

و  کۆمپانی  پێشدا  لە  بکەن،  موقاطەعەیان  و  نەکڕن  ئێرانیەکان  و  تورکی 

کەم  بە  کردارە  ئەم  کڕیارەکان.  دواتریش  و  دوکاندارەکان  دواتر  بازرگانەکان، 

مەزانن، واللە کاریگەری گرنگی خۆی دەبێت بینیامن چۆن دانیامرك بەچۆکدا 

هات لە ئاست ئەوەی مسوڵامنان موقاطەعەی پەنیرو شتوومەکە بازرگانیەکانیان 

کرد. هەڵوێستیان وەرگرت بەرانبەر ئەو کارە قێزەونانەی کە کردیان و هەموومان 

دەزانن ئەوە بوو، وێنەی پێغەمبەری مەزنیان کردبوو بە کاریکاتیر.

لە کۆتایدا حیزب و الیەنە سیاسیە کوردیەکانی ئەم شارە ئاگادار دەکەمەوە کە 

پێویستە تایبەمتەندی خۆتان هەبێت و بە کرداری چاك و جوان و جوامێرانە 

تایبەمتەندیەکی دیارتان تێدا بێت لە جێگەکانی تر جیاتان بکاتەوە، بەڕاستی 

شەرمە شاری دەبەندیخان لە وەها هەڵوێستێکدا لە ڕیزی دواوە بێت دەبوو ئەم 

خۆ پیشاندانە چەندەها جار دووبارە بووبایەتەوە تا ئێستە، سوودی هەمووشی 

دەردەکەویت،  هەڵوێستانەدا  جۆرە  لەم  ڕاستییش  ڕاستێتی  یەکسانەو  تێدا 

لەو  یە  نی  گومانم  من  ئەوا  تێیدا  بێت  شلگیر  الیەنێك  هەر  و  بێت  ئەگەر 

قورسایەیە کە هەریەکەتان هەتانە دێنێتە خوارەوە.

هەڵوێستان  و  دەکەین  الیەك  گشت  ئامادەبوانی  بارە سوپاسی  سێ  دووبارەو 

دەکەن  خوێنامنی  و  خاك  بە  ئێران  تورکیاو  مرۆڤانەی  نا  کارە  ئەو  بەرانبەر 

نیشانەی دینداری و کوردایەتی و ئەخالوقی و ئینسانیەتانە.

لەگەڵ ئەوپەڕی ڕێزمدا
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گه نجانی ده ربه ندیخان شایه نی خه اڵت و سوپاسن 
نه ك هه ڕه شه

)وه اڵمێك بۆ به رپرسی کۆمیته ی یه کێتی نیشتامنی کوردستان له  ده ربه ندیخان 

له سه ر هه ڕه شه کانتان بۆ سه ر مامۆستا خالید و گه نجانی ده ربه ندیخان( 

له و شااڵوه  جۆره  به جۆره ی که  هه ر ڕۆژه و له  ئاوازێك ده خوێنێت له  کوردستاندا، 

بکرێت،  لێ  خراپرتیشیان  وه   هه وااڵنه و  جۆره   ئه م  چاوه ڕێی  ده بێت 

خوێندومانه ته وه  گه ر نه شامن بینی بێت که  چۆن هه ڵکوتراوه ته  سه ر زۆرێك له  

دڵسۆزان و ڕۆژنامه  نوسان و خه مخۆرانی وواڵت و مرۆڤایه تی، وه  زۆر به داخه وه  

هه ندێك جار له وه ش تێپه ڕیوه و گه شتۆته  حاڵه تی تیرۆر کردن و چه نده ها شتی 

جۆراو جۆری حاشا هه ڵنه گر! 

هه موو ئه و کرده وانانه  تاوانبار خۆی ئاشکرایه و پێویستی به  ئاماژه  پێ کردن نی 

کرده وانانه   ئه و  هه موو  کردنه   له سه ر  قسه   و  تێڕامان  جێگه ی  لێره دا  به اڵم  یه ، 

بۆ؟ ده بێت چ ده ستێك له  پشتیه وه یان بێت؟ ئه وه ی که  هه ڕه شه  وه یان ...هتد 

تاوانه که ی چی یه ؟ بۆ کێی کردووه ؟ وه  خودی مرۆڤه که  خۆی  ده کرێته  سه ر، 

کێیه ؟ ئایا که سێکی تاوانکاره ؟ وه  پێشرت هیچ تاوانێکی دژ به  خاك و وواڵت و 

ڕوویداوه ؟  ده ستیاندا  له ژێر  خراپ  هه ڵوێستێکی  چ  داوه ؟  ئه نجام  مرۆڤایه تی 

هه موو ئه وانه و زۆرێکی تر که  شایه نی تێڕامانن بۆ ده رکه وتنی ئه و جۆره  هه ڕه شه و 

ده ربه ندیخانن  به رزی  و  جوانی  منونه ی  ده ربه ندیخان  گه نجانی  گوڕه شانه ، 

له   کارده که ن!  به رانبه ر  به بێ  به خش  سود  گه رمی  خوێن  گه نجی  کۆمه ڵێك 

به سه ریان  ئه وه ی  له بری  بۆیان  پاداشتان  ئائه مه یه   وواڵته که یاندا،  شارو  پێناو 

هه ڕه شه   به   بکه ن  سوپاسیان  و  بکه ن  دابین  بۆ  پێداویستیه کانیان  بکه نه وه و 

نه بێت  هیچ  کۆمه ڵه   ئه و  که   نه هاتووه   به بیرتاندا  ئایا  ده که نه وه ؟!  به سه ریان 
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خۆیان و کۆمه ڵێکیش په روه رده  ده که ن؟ ئایا له  نزیکه وه  کاره کانیانتان بینیوه ؟ 

ده توانن  هه موویان  دێت  خۆشتاندا  به بیری  که   ئه وه ی  پرسیارانه و  ئه و  هه موو 

بیکه ن و گومانم نی یه  که  زۆر به  شه فافیه ت وه اڵمه کانیان به  سینه فراوانیه وه  

له الیه ن گه نجانی ده ربه ندیخانه وه  ده درێنه وه .

ئه وان که  هه واڵێکیان باڵو کردۆته وه  ئه گه ر هه ڵه  بێت ئه ویش زمانی خۆی هه یه  

بۆ ڕاستکردنه وه ی، وه گه ر ڕاستیشه  نابێت قه ڵس بن پێی، ده بێت خۆتان ڕاست 

بکه نه وه  ئه وجا بێ باك بن له  هه موو هه واڵێك، ده بێت ئه وه  باش بزانین ئه و جۆره  

کرده وانانه  کێشه که  ئاڵۆزتر ده کات نه ك چاره سه ر.

ته نها به وه  کۆتایی پێ ده هێنین ئه گه ر ئه و کۆمه ڵه  که سانێکی خراپه کار بوایه ن 

ئه وان  که   نه زانیوه   ئه وه تان  ئه ی  په روه رده کردنیان؟  بۆ  بوو  پێ  چیتان  ئێوه  

نه ك خۆیان زۆرێك له  گه نجانی ده ربه ندیخانیشیان سه رقاڵ کردووه  به  خولی 

ئه و کۆمه ڵه  هه روا  وه گه ر  نێوانیاندا  له   پته و  برایه تیه کی  به سودی جۆراو جۆرو 

بێکارو بێ به رنامه  بن چ فه وزایه ك ڕووده دات؟ هه ربۆیه  تا زووه  داوای لێ بوردن 

کردن تاوانه که تان سوکرت ده کات...

خالیدی سه نته ری  مامۆستا  له   هه ڕه شه کردن  له سه ر  بوو  وه اڵمێك  بابه ته   ئه م 

گه نجانی ده ربه ندیخان له سه ر باڵوکردنه وه ی هه واڵێك. 

ماری ژێر کا )ماسۆنی(
له وانه یه  ناوی ماسۆنی به الی زۆرێکه وه  تازه  بێت. وه یان هه ر نه یبیستبێ و، وه  وا 

بزانێت ئێمه  باس له  شتێکی تازه  ده که ین. ئێمه  خۆمان وامان ده زانی زۆرینه ی 

خه ڵك ئاگادارن و ده زانن ماسۆنی چییه . به اڵم نه ك زۆرینه  که مینه یه کی زۆر 

ماسۆنیامن  باسی  مامۆستا  ڕۆشنبیرو  زۆر  الی  چییه.  ماسۆنی  ده زانن  که م 

کردووه  که چی ته قه ی سه ریان هاتووه ! یه که مجاریان بووه  بیبیسنت ئه و ناوه ، 
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به شێوه یه کی وا گومانیشیان له  دلێ ئێمه دا دروست کرد له  ڕاستێتی بوونیان. 

جا ئه گه ر که سانێکی ڕۆشنبیرو مامۆستا بێ ئاگا بێت له وه  بێگومان که سانی 

شتێکی  ئه مه   بزانن  وا  جۆرێك  به   بکه ن،  سه یری  به گومانیشه وه   له وانه یه   تر 

خه یاڵیه  له  کاتێکدا زۆر ڕاستیه . وه رن با پێکه وه  بزانین ماسۆنی چییه ؟ ماسۆنی 

له   تریش  زۆرێکی  پرسیارانه و  ئه و  وه اڵمی  بۆ  له کوێن؟  چییه ؟  کاریان  کێین؟ 

باسه که ماندا ده ریان ده خه ین.

هه ن  که   کۆمه اڵنه ی  و  حکومه ت  ڕێکخراو  ئه و  هه موو  گشتی  به شێوه یکی 

ئاشکران .  به  ئاشکراش بانگه شه ش بۆ بیرۆکه که یان ده که ن. مه گه ر زۆر به که می 

هه بن که  شاراوه  بن وه یان بانگه شه  نه که ن بۆ بیرۆکه که یان، ئه وه ش به ڕاستی 

جێگه ی تێڕامانه  ئه گه ر ئه وه ی که  هه رکه س له سه ریه تی و به شایسته ی ئه وه ی 

پرسیارێکه و  ئه وه   نایکا  بۆ  به اڵم  ئاشکرا.  به   بکات  بۆ  بانگه وازی  ده بێت  بزانێ 

خاوه نی  ده کرد  ئیشامن  پێکه وه   ئه سته مبوڵ  له   کابرایه ك  ده هێڵین.  به جێی 

دینێك بوو ناوه که ی ناهێنم نه وه ك که سێك بێت بۆ به رگری کردن له و دینه  من 

ته کفیر بکات! جگه  له وه ی که  خاوه نی ئه و دینه ش بوو له  ناو حیزبی شیوعیشدا 

بوو، ئه م کابرا مامۆستاو نوسه ری یه کێك له  ڕۆژنامه  چه پیه کان بوو، کۆمه ڵێك 

که  پێکه وه  بووین ئه م مامۆستایه له گه ڵ که سیاندا نه یده کرا به اڵم له گه ڵ مندا 

زۆر به ینی خۆش بوو! هه موو کات دڵی خۆی بۆ ده کردمه وه  وه  منیش زۆر باسی 

نه بوو!   ڕه خنه شی  هیچ  و  بۆده گرتم  گوێی  جوانی  به   زۆر  ده کرد.   بۆ  ئیسالمم 

و  له  حیزبی شیوعی  وه   واو  باشه  من خاوه ن دینێکی  ئه وه ی ده گوت  خۆشی 

..تاد . وه  تۆ کابرایه کی مسوڵامنی ...تاد. چۆن به م شێوه  ده مانکرێت پێکه وه !.  

باسی  تۆزێك  نه بێت  زه حمه ت  ئه گه ر  مامۆستا  ووتم  منیش  ڕۆشت  و  ڕۆژهات 

دینه که ی خۆتم بۆ بکه  بزانم چۆنه ؟ ڕه نگی تێك چوو! هه ر که  وام ووت! گوتی 

نابێت! وتم بۆ؟ وتی چۆن له  دینی ئیسالم دا هه یه  که  ده بێت هه وڵی  نا  نا  نا 
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باڵو کردنه وه ی بده یت، به  پێچه وانه وه  له  دینه که ی ئێمه دا ده ڵێ نابێت باسی 

له   نیه   بانگه واز  بکه یت بۆ که س! مه به ست له م به سه رهاته  ته نها ئه وه  بوو که  

نه خێر  ئه مانیش وان؟  ئایا  له سه ر ماسۆنیه ته   باسه که   لێره دا که   دینه که یاندا!. 

به اڵم بانگه وازه که ی ئه مان به  نهێنی یه  هه ر هۆی ئه وه شه  که  خه ڵك زۆر نازانن. 

ماسۆنی  زمانه وانیدا.  له   ئازادی  دروستکردنی  یانی  ماسۆنی  ماسۆنی:  مانای 

ڕێکخراوێکی شاراوه ی یه هودیه ، تیرۆریستێکی شاره وه و نادیارن، ڕێکخراوێکن 

یه هودیدا.  ده ستی  له ژێر  جیهانه   هه موو  به سه راگرتنی  ده ست  ئامانجیان 

بانگه شه یان بۆ ئیلحاده و وه  ڕه وادان به  کاری به د ڕه وشتی به  هه موو جۆرێکیه وه ، 

یه کسانی،  برایه تی،  ئازادی،  وه ك:  خه ڵه تێنه ردا  ناونیشانێکی  ژێر  له   به اڵم 

هه موویان  ده که ن  کار  ڕێکخراوه دا  له م  که   که سانه ی  ئه و  هه موو  مۆڤایه تی، 

ناویانه وه   بچێته   هه رکه سێك  بیپارێزن،  نهێنی  به   وه له سه ریانه   و  نهێنین 

نیه  وازبهێنێ خۆ ئه گه ر  بۆ ده گێڕن ئه ویش هه ر به شاراوه ی، بۆشی  ئاهه نگی 

واز بهێنی ده یکوژن.  به شێوه یکی گشتی هه وڵ بۆ دامه زراندنی حکومه تێكی 

جیهانی بێ ئاینی ده ده ن!. ئه م ڕێکخراوه  دامه زراوه  له الیه ن )هیرودس أکریبا(  

ئه م کابرا له  ساڵی ٤٤ی میالدی مردووه  یه کێکه  له  پاشاکانی ڕۆمان، هیرودس 

وه ك:  دامه زراند  یه هودی  مسته شارێکی  چه ند  به یارمه تی  ڕێکخراوه ی  ئه م 

)حیران أبیود( که  جێگیری سه رۆك بووه ، وه  )موآب المي( که  یه که م که س بووه  

ئه م نهێنیه یان پاراستووه . له سه ر ئه و بنه مانه  دروست بوون. به اڵم به  کۆمه ڵێك 

ناوی بریقه داریان له  خۆ ناوه . به  کورتیه که ی ڕێکخراوێکی یه هودیه  له  سه ره تاوه  

تا کۆتایی. هه رچه ند ڕا جیاوازیه ك هه یه  که  ئایا که ی ئه م ڕێکخراوه  دامه زراوه ، 

هۆی ئه م ڕا جیاوازیه ش ئه گه ڕێته وه  بۆ شاردنه وه یان و به  وردی و کار کردنیان 

بۆی، به اڵم ڕاسترت ئه وه یه  که  له  ساڵی ٤٣ی میالدی دامه زراون یانی هه ر پێش 

مردنی هیرودس به ساڵیك. له  سه ره تاوه  ناویان هێزی شاراوه  بوو، به اڵم چه ند 
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بۆ  ببه ین  ناو  یه که م  مه رحه له ی  به   ئه مه   ده توانین  گۆڕاوه ،  ناوه   ئه و  قه ڕنێکه  

دامه زراندیان. وه  مه رحه له ی دووه می ماسۆنی ده گه ڕێته وه  بۆ ساڵی ١77٠ ی 

میالدی ئه ویش له  ڕێگه ی )اد م وا یزهاویت( که  کابرایه کی ئه ڵامنی مه سیحیه  له  

ساڵی ١8٣٠ میالدی مردووه . وه  ئه م  کاره یان دامه زراند و به رنامه یان بۆ داڕێژا 

میالدی  ی   ١776 ساڵی  له   به رنامه که یان  جیهان.  به سه راگرتنی  ده ست  بۆ 

ته واو بوو وه  ئاهه نگێکیان بۆگێڕا له و کاته دا به  ناوی )ئاهه نگی پرشنگدار(  هۆی 

ئه و ناوه ش ده گه ڕێننه وه  بۆ شه یتان که  ئه وان به  گه وره وه  سه یری ده که ن. له  

بنه مایه کی  تا  پێچوو  ساڵی  شه ش  کۆتایی  تا  کاره که یان  داڕشتنی  سه ره تایی 

زیاتر  توانیان  ڕێکخراوه   ئه م  بکه ن.  له سه ر  کاری  که   دانێن  بۆ  وای  سه ره کی 

له  هه زار که سی گه وره و ناودار و ڕۆشنبیری گه وره  بخه ڵه تێنن! له  ڕۆژهه اڵتی 

ناوه ڕاستدا. ئالێره دا گومانێك هه یه  پێم خۆشه  ڕاستی بکه مه وه  ئه ویش ئه وه یه  

وه   ئاڤغانی(  )جه ماله دینی  ئیسالمی  ناوداری  که سایه تی  خاوه ن  هه ردوو  که  

)موحه مه د عه بده (ی میرسی که  دوو خاوه ن که سایه تیه کی به هێزو ناودارن و وه  

کاریگه ریه کی یه کجار گه وره یان هه بووه  له  کاتی خۆیاندا نه ك ته نها له  وواڵتی 

خۆیاندا به ڵکو له  زۆر وواڵتانی تردا، وه ك ئێران، تورکیا،میرس، فه ره نسا بۆ منونه . 

جا گومانه که ش ئه وه یه  که  گوایه  ئه م دوو خاوه ن که سایه تیه  له گه ڵ ئه واندا بوون، 

بۆ گۆمان و دودڵی له سه ر دڵی مسوڵامنان، هه روه ك چۆن هه ندێك هه ن ئێستا 

له سه ر سه ید قوطب ده نوسن و باڵو ده که نه وه ، جا ڕاستیه که ی ئه وه یه  ئه م دوو 

به ڕێزه  له گه ڵ ئه واندا نه بوون، وه  هه ندێك ده ڵێن له گه ڵیاندا بوون له سه ره تاوه  

ئه ویش له وه دا به هه ڵه  ڕۆشتوون له  ئه و شتانه ی که  بانگه شه یان بۆ کردووه ، وه ك 

ئایا  وه   وازیان هێناوه ،  بنه ڕه تیان چۆنه   زانیویانه   برایه تی. هه رکه   و  مرۆڤایه تی 

چۆن نه یانکوشتون ئه وه ش خوا خۆی ده زانێ، ئه ڵبه ت له و هه واڵنه  ده رباز بوون. 

هه رکه سیك جه ماله دینی ئه فغانی و موحه مه د عه بده  بناسێت ئه و کاته  ده زانێت 
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که  هه موو ئه و قسانه  ده یکه ن له سه ری درۆن، هه روه ك هه رچه ند له سه ر سه ید 

قوطبیش بڵێن هه روه ها، که سیش بێ تاوان نیه . ئیرت هه ندێك شتی تر ده وترێ 

بۆ منونه  هه ندێك له  مرسیه کان وه کو ته علیقێك ده ڵێن: موحه مه د عه بده  که  

ڕۆشته  فه ره نسا ته ڕبوشه که ی فڕێدا. وه اڵمه که ی ئه وه یه  ئه ی خۆ دینه که ی فڕه  

نه دا، چ ئه شکالێك هه یه  بۆ منونه  مه الیه کی الی خۆمان جبه و مێزه ری له به ر 

کردبێت و دوای هاتبێته  ئه وروپا جلێکی تری له به ردا بێت، ئه مه  ئیسته  زیاتر 

خه ڵك لێی تێده گات ده زانن کارێکی ئاساییه .

پله یان  دواهه مین  و  ئه ندامه کانیان  بۆ  هه یه   پله یان  کۆمه ڵێك  ڕێکخراوه   ئه م 

ده گاته  ٣٣، شتێکم به بیر که وته وه  لێره دا، مامۆستایه کم هه بوو له  زانکۆ خه ڵکی 

جه زائیر بوو، بۆ خۆشی پرسیارم لێ کرد ووتم مامۆستا ماسۆنی ده ناسی ده زانی 

کێین ئه ویش ووتی: ئه ی بێ قه زابیت چۆن نازانم هه موو سه رکرده  عه ره به کان 

تا پله ی ٣٣یان هه یه !!!.

هه ندێك له  بیروباوه ڕی ئه م کۆمه ڵه:

*باوه ڕ نه بوون به خوای پێغه مبه رو قورئان. هه موو غه یبیات، وه  هه موو ئه و شتانه  

به  درۆو ده له سه و خورافیات ده زانن.

*کارکردن بۆ له ناوبردنی دین.

له ناوبردنی  و  ڕوخان  و   شه رعی  حوکمه تێکی  هه موو  ڕوخاندنی  بۆ  *کارکردن 

هه موو حوکمه تێك له سه ر ئه و بنه ما دامبه زرێت.

*ڕه وادان به  کاری جنسی و به کارهێنانی ئافره ت وه ك ئامێرێك بۆ سه رکه وتنیان!.

دینه کانداو  له ناو  فیکری  کێشه ی  درستکردنی  و  تێکدان  بۆ   *کارکردن 

باڵوکردنه وه ی بێ باوه ڕی.

*به کارهێنانی به رتیل به ماڵ و جنس! له گه ڵ خه ڵکدا به تایبه ت له گه ڵ ناوداراندا، 

بۆ  کۆمه ڵگه دا،  ناو  له   هه یه   حه ساسیان  وه یان  دیاری  شونێکی  که   ئه وانه ی 
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بره ودان به کاره که یان.

*ئه گه ر یه کێك وازیان لێبهێنی ده ی کوژن.

که ره سته یه کی  هه موو  به کارهێنانی  و  به سه راگرتن  ده ست  بۆ  *هه وڵدان 

ڕاگه یاندن، چونکه  کاریگه ری ئه مانه  زۆر خێرایه .

ماسۆنی له  پشت هه موو گرفته کانی وواڵتانی ئیسالمیه وه ن ،  هه روه ها له  پشت 

ڕۆخاندنی خه الفه ته  ئیسالمیه کانه وه و وه  البردنی سلطان عبد الحمید.

منویه کی  بده ین.  سه رنج  ئه گه ر  ئاشکرا  به   ده بیرنێت  ئیسته   ده سته ش  ئه م 

و  هه ڵبژارن  به   حه ماس  حه ره که ی  که   الیه که   هه موو  ئاشکرای  خۆ  بچوك  زۆر 

گه له   ئه و  هه بێت!  دیموکراتی  ئه گه ر  حوکم.  سه ر  هاتنه   دیموکراتی  ئه وپه ڕی 

سته مدیده یه  که  به  درێژای 6٠ ساڵه  سته میان لێده کرێت، به  به رچاوی هه موو 

نه بێت  هیچ  هه ر  که   هه بوو  حه ماس  حه ره که ی  به   ئومێدێکیان  جیهانه وه !! 

تۆزێك بحه سێنه وه  له ژێر سێبه ریاندا. که چی هه ر دوای سه رکه وتنیان ئاوایان 

پێ ده که ن که  له  شاشه ی میدیاکانه وه  ده یان بینین! ئیرت ناشزانم  مافی مرۆڤ 

حیزبه ش  ئه و  ڕابوردوی  کوێن؟.  له   لێده ده ن  الفانه   ئه و  که   ئه وانه ی  هه موو  و 

باڵی  وه   دامه زراو  یاسین  احمد  ده ستی  ژێر  له    ١987 له ساڵی  که   ئاشکرایه  

ئیخوانین، وه  احمد یاسینیان به و شێوه  شه هید کرد، ئه و کابرا که  ته نها ملی 

جێگه ی  و  ده ناسێ  هه نیه   ئیسامعیل  که س  هه موو  ئێسته ش  ده کرد،  کاری 

وه ك  ده وێ  ئه وانیان  ئاشکرا  به   فه له ستینیه کان  وه   مه ردێکه   هه موو  شانازی 

بۆ  گرفتانه یان  ئه و  هه موو  به اڵم  ده سه ملێنی،  ڕاستیه   ئه م  هه ڵبژاردنه که ش 

ئه وه شیان  مافی  هه تا  گشتی،  به شێوه یکی  ئابڵوقه دان  وه ك  کردن،  دروست 

)شۆپینێکیش(  هه تا  خۆیان  ئیسالمی  دراوسێی  وواڵتێکی  له   بڕۆن  پێناده ن 

له ناو  کردونه ته وه   قوت  لێ  فه تحیان  الشه وه   له م  خۆشیان.  به پاره ی  بکه ن 

خۆیاندا خه ڵکیش ده ڵێ مسوڵامنه کان به ربوونه ته  خۆیان! خۆ نازانن مه حمود 
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فه له ستینیه کان  له   زۆر  وه ك  بێت!  بڕی   ٣٣ پله ی  زوو  هه ر  له وانه یه   عه باس 

بڕوایان وایه ، وه  من خۆم له وه  خراپرتیشم لێ بیستوون.

زیاتر  زۆر  ماسۆنی  ئه گینا  بکه م  درێژ  بابه ته که   زۆر  حه زناکه م  کۆتایدا  له  

زیاتر  بۆ  تر  نوسه رانی  بۆ  ده هێڵم  به جێی  وه   نوسیومانه ،  که   هه ڵده گرێ  له وه  

لێکۆڵینه وه ، وه  ئه م سه رچاوانه ش ئاماژه  پێده که م بۆ سود وه رگرتن لێیان.

سه رچاوه ی بەسود لەسەر ماسۆنیەت:

*املاسونیة رسطان االمم- أبو اسالم أحمد عبدالله 

*القوة الخفیة التي تحکم العام، جان مینو

*الدنیا لعبة ارسائیل، ولیم کار

*الرس املصون يف الفرمسون، لویس شیخو-سنة ١9١2م

*هیکل سلیامن، یوسف الحاج-سنة ١9٣٤م

*أرسار املاسونة، الجرنال رفعت أتلخان

*تاریخ الجمعیات الرسیة والحرکات الهامة، عبد الله  عنان

*املاسونیة، أحمد عبدالغفور عطار

تاریخ املاسونة العام، جرجي زیدان

*أصل املاسونیة، ترجمة عوض خوري

*حقیقة املاسونیة، د.محمد عيل الزغبي

*أحجار علی رقعة الشرتنج، ترجمة  سعید )الجزائري(

*الیهود یجب أن أیعیشوا، صموئیل روث

*املذاهب املعارصة، د عبدالرحمن عمیره 

*املاسونیة يف املنطقة 2٤٥- أبو اسالم أحمد عبدلله 

*املاسونیة العاملیة فی میزان االسالم- د. عبدالله  سمك
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دیارده ی ماسۆنیه ت له  کوردستاندا

له  ڕووسیا  ئه گه ر سه رنج بده ین.  ئاشکرا  به   ئه م ده سته ش ئیسته  ده بیرنێت   

که   بوو  ئه وه   کابرا  ئه م  کاری  ده کرد  کاری  وه زاره تێکدا  له   ماسۆنی  که سێکی 

ده ریان  ڕووسیا  پاراستنی  ده زگای  دواتر  دامبه زرێنێ،  کار  له سه ر  مامۆستا 

خست ئه و کابرا ماسۆنیه ، بۆ ماوه یه کی زۆر چاودێریان خسته سه ری له  هه موو 

ته له فۆن،  پۆست،  وه ك:  ده کرێت  پێوه ی  وه   و  ده یکات  که   په یوه ندیانه ی  ئه و 

ئه نته رنێت، وه  هه موو ئه و کاته ی چاودێری هیچیان به ده ست نه که وت ئه وه نده  

له گه ڵداکرد  لێکۆڵینه وه یان  و  گرت  کابرایان  دواتر  وه   ده که ن  کار  نهێنی  به  

کار  ماسۆنیدا  له گه ڵ  ئێوه   که   له وه دا  یه   نی  گومانێکامن  هیچ  ووت  پێیان  وه  

ده که ن وه  ده بێت پێامن بڵێی که  تۆ ئه م ماوه یه ی که  کارت له گه ڵدا کردووین 

چی کارێکت کردووه  بۆ ماسۆنی؟ وه گه رنا ملت ده په ڕێنین ئه ویش ووتی: ته نها 

هه رکه سێك  ووتی  ئه ویش  بووه ؟  چی  ووتیان  ماسۆنی،  بۆ  کردووه   کارم  یه ك 

که  له جێگه یه كدا  داممه زراندووه   دایبمه زرێنم  که   ئه وه ی  بۆ  هاتبێت  که  

تایبه مته ندی خۆی نه بووه  بۆ منونه  که سه که  مامۆستای زمانی ڕووسی بووه  من 

به   کردوومه   من  بووه   مێژوو  مامۆستای  وه یان  جوگرافیا  به مامۆستای  کردوومه  

مامۆستای زمان ئیرت به و شێوه .

ئه مه یه  که  من زۆر به المه وه  گرنگه  جه ختی له سه ر بکرێت چونکه  به ڕاستی ئه و 

کاره  وواڵت بۆ دوا ده گه ڕێنێته وه  وه  به ڵکو هه ر له ناوی ده بات که  له  ئاینده یه کی 

زانیاری ڕاست و دروست  و کار ده که ن هیچیان  نزیکدا کۆمه اڵنێك پێده گه ن 

و ته واویان نابێت له سه ر کاره کانیان چونکه  بۆ ئه گه ر مامۆستایه ك مامۆستای 

وانه یه کی کرد که  خۆی له و بواره دا تایبه ت نی یه  چۆن ده یڵێته وه  ناچاره  هه ر 

له   ده بێت چاوه ڕوانی چی  به ڕێ کرد  وانه ی  مامۆستا هه ر  وه گه ر  بکات  به ڕێی 
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که   ئێمه   قوتابیانی  له سه ر  کاریگه ری  زۆر  هۆکارێکی  ئه مه یه   بکرێت  قوتابیان 

وانه   ئه و  مامۆستای  خۆیان  ده ڵێنه وه   پێ  وانه یان  که   مامۆستانه ی  له و  زۆرێك 

قوتابیانیش  وه هه م  ده کرێت  مامۆستاوه   له الیه ن  سڕی  ساردو  هه م  ئیرت  نین! 

بن  کارا  زۆر  وه نه بێت  خۆیان  بۆ  خۆیان  قوتابیان  هه رچه ند  ده بن  سڕ  ساردو 

لێره دا  ئه مه   نامێنێ،  وانه کان  له   گوێیان  به ته واوی  ئیرت  وه   دێته پاڵی  ئه مه ش 

هزری  ئه م  خۆی  چۆن  هه روه ك  کردنی  چاره سه ر  له   به رپرسیاره   حکوومه ت 

هه ر  نه ك  حکوومه ت  به اڵم  بکات،  بنبڕی  خۆشی  ناوه وه   هێناوه ته   ماسۆنیه ی 

قوتابیانه   هانده ری  تره وه   له الیه کی  به ڵکو  ناوه وه   هێناوه ته   کاره ی  ئه م  خۆی 

ئه سڵه ن  هه ر  که   جێگه یه ك  زۆر  له   به دامه زراندنیان  ئه ویش  نه خوێندنیان  بۆ 

به  موماره سه ی  پێویستی  یه  چونکه  که سی کارمه ند  بڕوانامه  نی  به   پێویستی 

داهاتوودا  له   ده زانێ  قوتابی  که   کاتێك  نایبێت،  خوێندوویه تی  که   ئه وه یه  

کارێکی وای ده ست ده که وێت که  پێویستی به  زانیاریه کی ته واو نی یه  له سه ر 

بۆ  بڕوانامه که  ده خوێنی وه  ئیرت  بۆ  به ڕێی ده کات و ته نها  ماده که ی ئیرت هه ر 

به ده ستهێنانی بڕوانامه که ی کۆمه ڵه  ڕێگه یه ك ده گرێته  به ر که  به ده ر نی یه  له  

بیروباوه ڕه که ی ماسۆنی، ئه مه ش به بڕوای نووسه ر حکوومه ت تێیدا به رپرسیاره  

بۆ  زه مینه ی  خۆیان  وه یان  قوتابی  بۆ  نه که ن  ئاسانی  کار  ئه وان  گه ر  چونکه  

نه سازێنن ئه وان ناتوانن سه رکه ووتوو بن تێیدا، وه گه ر حکوومه ت ئه و که سانه ی 

که  بڕوانامه  به ده ست ده هێنن له  جێگه یه کی وادا دایان مبه زرێنێ که  پێویستی 

بڕوانامه که   بۆ  ته نها  که   ده بێت  ناچار  قوتابی  ئه وکاته   بێت  ته واو  به زانیاری 

نه خوێنێ به ڵکو هه وڵی ته واو ده دات بۆ خۆ پڕ زانیاری کردن هه روه ك چۆن له  

وواڵتانی تر ده بینین قوتابیان به رده وام سه ریان به سه ر په رتوك و کۆمپیوته رو 

ئه نته رنێته وه یه  بۆ خوێندن به اڵم له  کوردستاندا سه ر قاڵی هه ڵپه ڕکێ و گۆرانی...! 

 گه ر قوتابی بزانێت به بێ زانیاری ته واو کاری ده ست ناکه وێت ئه وکاته  هه رخۆی 
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هه وڵی زانیاری ته واو باش خوێندن ده دات نه ك ته نها بڕوانامه . بێگومان زۆرێك 

ئه و  هه موو  ماسۆنیدا،  هزری  له گه ڵ  هاوشێوه ن  حکوومه ت  تری  له کاره کانی 

که مرت  نه بێت  زیاتر  گه ر  کوردستانیشدا  له   هه یه   ماسۆنیدا  له ناو  بیرباوه ڕه ی 

بیرو  له   لێره دا به کورتی ده ستنیشانی ئه و خااڵنه ی که  باسامن کردووه   نی یه  

باوه ڕی ماسۆنیدا به کورتی به راوردی ده که ین له گه ڵ کاره کانی حکوومه تدا.

وه   غه یبیات،  هه موو  وه   قورئان.  پێغه مبه رو  به خوای  نه بوون  باوه ڕ  ١-ماسۆنی: 

هه موو ئه و شتانه  به  درۆو ده له سه و خورافیات ده زانن.

*حکوومه تی هه رێم: هه رچه ند حکوومه ت به ئاشکرا ئه و بانگه شه یه  ناکات له ناو 

خه ڵکدا به اڵم بێده نگ بوون له  ئاستی ئه و هێرشانه ی که  ده کرێته  سه ر دین 

هاوشێوه ی له گه ڵ ماسۆنیدا نیشان ده دات.

2-ماسۆنی: کارکردن بۆ له ناوبردنی دین.

وه ك  به اڵم  ناکرێته وه   ڕه دی  به ئاشکرا  هه روه ها  ئه میش  هه رێم:  *حکوومه تی 

زۆرجار که  له  په رله ماندا گوێامن لێ بووه  که  ده ڵێن ئێمه  هه موو شتێکی دین 

وه رناگرین به ڵکو هه مه  الیه نه،  به حسابی خۆیان ئه م کاره  کارێکی باشه و دڵی 

که   زۆرینه دا  له گه ڵ  ده بێته وه   پێچه وانه   به اڵم  ده کرێت  ڕازی  پێ  هه مووی 

له   زۆر  ڕێژه که ی  زۆرینه   ته نها  نه ك  به ڵکو  مسوڵامنه   کورد  زۆرینه ی  ئاشکرایه  

سه ده وه  نزیکه. پێچه وانه  بوون له یه ك ئایه ت پێچه وانێتی هه موو قورئانه .

٣-ماسۆنی: کارکردن بۆ ڕوخاندنی هه موو حوکمه تێکی شه رعی و وه  ڕوخان و 

له ناوبردنی هه موو حوکمه تێك له سه ر ئه و بنه ما دامبه زرێت.

به ئاشکرا  هه رێم  حکوومه تی  ئه مانه   هه موو  هه رچه ند  هه رێم:  *حکوومه تی 

ترسی  و  سه ربڕین  به تیرۆرو  ئیسالم  ناوبردنی  به اڵم  ناکات  بۆ  بانگه شه ی 

سه رکه وتنی حیزبه  ئیسالمیه کان ئه م ڕاستیه  ده سه ملێنێ.

٤-ماسۆنی: ڕه وادان به  کاری جنسی و وه  به کارهێنانی ئافره ت وه ك ئامێرێك بۆ 
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سه رکه وتنیان!.

و  شه قامه کان  له سه ر  له شفرۆشی  دیارده ی  زۆربوونی  هه رێم:  *حکوومه تی 

هوتێله کانداو هێنانی که سانی له شفرۆش له ده ره وه ی وواڵته وه  ئه م ڕاستیه ش 

ده سه ملێنێ، په رتوکی ئۆقیانوسێك له تاوان ئه و شایه تیه ش ده دات.

له ناو  فیکری  کێشه ی  دروستکردنی  و  تێکدان  بۆ   کارکردن  ٥-ماسۆنی: 

دینه کانداو وه  باڵوکردنه وه ی بێ باوه ڕی.

له   زه قکردنه وه ی  و  زه رده شت  دینی  به   دان  ڕه واج  هه رێم:  حکوومه تی 

ڕاگه یاندنه کاندا ئه م ڕاستیه مان بۆ ده سه ملێنێ.

به تایبه ت  خه ڵکدا  له گه ڵ  جنس!  و  به ماڵ  به رتیل  به کارهێنانی  6-ماسۆنی: 

ناو  له   ئه وانه ی که  شونێکی دیاری وه یان حه ساسیان هه یه   ناوداراندا،  له گه ڵ 

کۆمه ڵگه دا، بۆ بره ودان به کاره که یان.

*حکوومه تی هه رێم: دانی به رتیل شتێکی هه ر زۆر به رباڵوه  به تایبه ت له کاتی 

ده نگدانه کاندا وه  منونه ی ئه مه  ئه وه نده  زیندووه  هیچ نکۆڵیه ك هه ڵناگرێت وه  

زۆرن له وکه سانه ی پشکیان به رکه وتووه .

7-ماسۆنی: ئه گه ر یه کێك وازیان لێبهێنی ده ی کوژن.

ئاساییه   وه گه رنا  کردنی  یه   نی  ئاسان  کارێكی  ئه مه   هه رێم:  *حکوومه تی 

به الیانه وه ، وه  به خراپ ناوبردن و مامه ڵه  له گه ڵ کردنی له بری کوشتندا به کار 

له گه ڵ  چ  وه   خۆیانداو  له گه ڵ  چ  ده سته اڵت  حیزبی  هه ردوو  وه   ده هێرنێت 

ئه ندامی حیزبه کانی تردا مێژوویه کی ڕه شیان له م بواره دا تۆمار کردووه .

هه موو  به کارهێنانی  و  به سه راگرتن  ده ست  بۆ  هه وڵدان  8-ماسۆنی: 

که ره سته یه کی ڕاگه یاندن، چونکه  کاریگه ری ئه مانه  زۆر خێرایه .

کردووه   زیاد  ئاسامنیان  و  لۆکه ڵی  که ناڵی  ئه وه نده   هه رێم:  *حکوومه تی 

بیروباوه ڕه وه   ئه و  پێچه وانه ی  زۆربه یان  وه   له به رناکرێت  بۆ  ناوه کانیامن 
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ده جوڵێنه وه  که  هاواڵتیان هه یانه .

زۆرێکی  وه   کارانه و  ئه م  هه موو  بێنینه وه   به بیرخۆمان  ئه وه   ده بێت  لێره دا 

له به رژه وه ندی  یان  هاواڵتیانن  و   وواڵت  و  خاك  به رژه وه ندی  له   ئایا  تریش 

هه رێم  پێویسته  چیرت حکوومه تی  وه   ئاشکرایه و  وه اڵمه که ی  ده سته اڵتداران، 

به ره وپێش  میلله ت  ئه وسا  پێیان  بره ودان  نه ك  بێت  بیرۆکانه   ئه و  ڕۆخێنه ری 

ده چێت و به دوور ده بێت له  گومانی ده ستی ده ره کی و وه  وواڵتێکی خۆماڵی 

ڕاسته قینه  ده رده چێت، لێره دا ئێمه  چه ند خاڵێك ده خه ینه  ڕوو بۆ حکوومه تی 

هه رێم:

١-خۆ به دوورگرتن له  دژایه تی کردنی بیروباوه ڕی هاواڵتیان که  مسوڵامنن چ له  

میدیاکانه وه  وه  چ به ڕێگه  گرتن له و هێرشانه ی که  ڕاگه یاندنه کانه وه  ده کرێت به  

میدیاو ڕۆژنامه یه وه .

2-په یڕه وی کردنی شه ریعه تی ئیسالمی ئه ویش به  ده ستوور ده چه سپێ نه وه ك 

ئاینی  پاراستنی  یاسایه کی  ده رکردنی  ده نگه وه !  بخرێنه   شه رعیه کان  حوکمه  

به شێوه یه کی گشتی، نه ك هه ر مامۆستایه ك کارا بێت ده ریان بکه ن .

٣-له ناو بردنی هه موو دیارده  گه نده ڵیه کان به هه موو جۆره کانیه وه و،  ده رکردنی 

به   پڕکردنه وه یان  وه   دانه نراون  شیاودا  له جێگه ی  که   که سانه ی  ئه و  هه موو 

که سانی پسپۆڕو کارا.

به شێوه یه کی  ده که وێت  کوردستان  ده ست  که   داراییه ی  ئه و  ٤-دابه شکردنی 

یه کسانی به سه ر پرۆژه و فه رمانبه راندا، نه ك ئه ندام په رله مانیك به قه ده ر 2٥٠ 

که م ئه ندام پاره  وه ربگرێت.

هه روه ها چه ند خاڵێك ده خه ینه  به رده ست هاواڵتیانیش:

١-پابه ند بوون به  ئاینه که یانه وه و  ئینتیام بوون بۆی له گه ڵ وواڵته که یاندا چونکه  

ئه ویش داواکراوێکی دینییه .
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2-بێ ده نگ نه بوون له ئاست هه ر گه نده ڵیه ك به هه رشێوه و له ژێر هه رناوێکدا 

بکرێت.

ئومێدی  به   وه   به رزداو  و  دروست  و  ڕاست  زانستی  پێناو  له   ٣-هه وڵدان 

به گه ڕخستنی له  پێناو خزمه تکردن به  وواڵتدا نه ك ته نها بۆ بڕوانامه  خوێندن.

پێکهاته ی  حکوومه تیش  چونکه   خراپه یه ك  له هه موو  کردنه وه   پاك  ٤-خۆ 

ڕابگرێت حکوومه ت  به پاکی  یه که و الی خۆیه وه  خۆی  ئه گه ر هه ر  هاوواڵتیانه  

ئۆتۆماتیکی خۆی چاك ده بێت.

به ئومێدی ڕه چاوکردنیان و له  پێناو وواڵتێکی منونه یدا.

له  ده مارگیری مه زهه بیه وه  بۆ ده مارگیری حیزبی

ده مارگیری و خۆپه رستی خه سڵه تانێکن ئه و که سانه ش که  ئه و خه سڵه تانه یان 

تێدایه  بۆ خۆشیان ناتوانن پشتگیری لێ بکه ن ئه گه رچی له  کرداری خۆشیاندا 

ڕه نگی دابێته وه ، چونکه  شتانێكن ژیری باوه ڕی پێیان نی یه و هه رده م به خراپ 

له   دانراوه   بکه رانی  بۆ  سزا  ده بینین  دونیاشدا  له   هه ربۆیه   هێرناون،  ناویان 

یاسادا، بۆ منونه  که سێك خۆپه رستی و ده مارگیری به رانبه ر یه کێکی تر بکات 

هه رکات به ده رکه وت و جێگیر بوو سزاکه ی وه رده گرێت، ئیرت له  وواڵتێکه وه  بۆ 

وواڵتێکی تر جیاوازی له  جۆرێتی سزاکه دا هه یه ، ئه وه ی من لێره دا ده مه وێت 

خود  له سه ر  که   په رستیانه ی  خۆ  و  ده مارگیری  له و  به دووره   بکه م  لێوه   باسی 

به ڵکو  تر،  که سانی  به رانبه ر  ده بێت  دروست  تایبه ت  کۆمه ڵگه یه کی  یان 

مه زهه بێکی  به رانبه ر  ئیسالمیدا  مێژووی  له   که   مه زهه بیه یه   ده مارگیریه   ئه و 

توندترو  به   زۆر  په رستی  خۆ  و  ده مارگیری  هه مان  ئێسته   هه بووه   جیاواز  تری 

مه زهه ب  له   باس  کاتێك  حیزب،  له سه ر  به اڵم  بۆته وه   دروست  تر  به جۆرێکی 



164

ده کرێت هه رچه ند مه زهه ب بۆ خۆی زۆر بووه  له  سه ره تاوه  به اڵم کۆمه ڵێك دۆخی 

جۆراوجۆر وای کرد که  ته نها چوار مه زهه ب وه ك مه زهه بی سه ره کی مبێنێته وه و 

په یڕه وی مه زهه به کانیان له  سه رانسه ری جیهاندا بکرێت، له  مێژوودا ئیسالمیداو 

له  ناو کۆمه ڵگه ی ئیسالمیدا هه بوونی ئه م چوار مه زهه به  کێشه ی زۆری ناوه ته وه  

به جۆرێك هه ندێك جار ڕێگری له  ژن و ژنخوازی له سه ر ده مارگیری مه زهه بی 

کراوه ، وه  هه روه ها شه ڕو پێکدادانیش هه ر له سه ری دروست بووه ، هه موو ئه م 

له سه ر خودی  بووه   تێنه گه شتنیان  له سه ر  تێنه گه شتنه   پیا هه ڵشاخانه و لێك 

یه ،  نی  تێدا  بێت کێشه ی  به ڵکو چلیش  نه ك چوار   وه گه رنا مه زهه ب  ئیسالم 

بۆ  زۆر  کاری  و  بانگخوازان  سه رنجی  مایه ی  به   بووه   کێشمه نکێشه   ئه م  دواتر 

بکات  ڕێگریان  که   نه بێت  گه وره   ئه وه نده   ال  مه زهه بیان  بکرێته وه و  کاڵ  تا  کرا 

له سه ر کاری خێرو چاکه ، چونکه  مه زهه ب مه زهه به ، نه ك دین، دین له  مه زهه ب 

منداڵ  بیرمه   له   من  بۆته وه ،  جێ  ژێردا  له   مه زهه به کانی  دینه که یه   گه وره تره و 

بووم له  کۆمه ڵگه ی کوردیدا کار بۆ ئه م کاڵ بوونه وه ی مه زهه بیه  زۆر ده کرا له  

ناو مزگه وته کانی کوردستانداو مه الکان بۆ خه ڵکیان ڕوون ده کرده وه  که  گرفت 

له وه دا نی یه  له  شتێکدا به  گوێی مه زهه بێك بکه ین و له  شتێکی تردا به  گوێی 

ده وترا  ده هێرنایه وه ،  شکاندن  ده ستنوێژ  منونه ی  زۆرجار  تر،  مه زهه بێکی 

ئافره تان  و  خێزان  له   ده ستنوێژمان  و  شافعین  مه زهه بی  له سه ر  کورد  ئێمه ی 

ده شکێ ئه گه ر ده ستامن به رده ستی یه کرت که وت، به اڵم که  ڕۆشتین بۆ حه ج 

خۆمان ده به ینه  سه ر مه زهه بی حه نه فی و ده ستنوێژ ناگرینه وه ، چونکه  ناکرێت 

و زه حمه ته  له  حه جدا خه ڵکی زۆری لێیه و به ناچاری هه ر به ر یه کرت ده که ون، 

هه ندێك وردترو جوانرت ده یان ووت ئێمه  شوێن به ڵگه  ده که وین ئیرت جیاوازی 

حه نیفه   ئه بو  ئیامم  به ڵگه ی  مادام  حه ج  ده ره وه ی  یان  بین  حه ج  له   یه   نی 

ناگیرنه وه ،  ده ستنوێژ  هه ر  نه بین  حه جیش  له   با  ناشکێ  ده ڵێ  به هێزتره و 
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به   ده کرد  باوه ڕی  دامه زرابوو  مه زهه بی  ده مارگیری  له سه ر  هه ندێکیش چونکه  

به اڵم  خێزانیدا،  له گه ڵ  نه شکانی  ده ستنوێژ  به   حه نیفه و  ئه بو  ئیامم  به ڵگه ی 

هه ر ده یگرته وه  دڵی ئاوی نه ده خوارد، لێره دا ئه وه ی زۆرگرنگ و له  جێیه  بوترێت 

ئه و ده مارگیریه ی له سه ر مه زهه به کان هه بوو خۆ مه زهه به کان چوارن له  کاتێکدا 

په رستی  خۆ  و  ده مارگیری  ئێسته   به اڵم  بوون،  فیقهی  هه موو  جیاوازیه کان 

یه کرت قبوڵ نه کردن له سه ر حیزب دروست ده بێت و هه ر حیزبه و مه زهه بێکی 

جیاوازی بۆ خۆی دروست کردووه و که سیش ئه وی تری قبوڵ نی یه ، وه  زۆرجار 

ڕاجیاوازیه کان له  فیقهیش زیاتر بووه ، له  چوار مه زهه به وه  بۆ ١٠٠٠ مه زهه ب 

به رنه که وتبێت،  ده مارگیریه دا  له م  پشکی  یه   نی  وواڵتێکیش  هیچ  وه   ئێسته . 

ئه وه نده   تێدایه   ئیسالمی  حیزبی  چه ند  بکه ین  کوردستان  باسی  و  بێت  گه ر 

مه زهه بی جیاوازه و وه  هه تا له ناو حیزبه کانیشدا باڵی جیاوازی تێدایه و ئه وانیش 

مه زهه بێکی جیاوازیان بۆ خۆیان دروست کردووه و هه ر به  مه زهه بی حیزبه که ی 

خۆشیان ڕازی نین، جگه  له وه ش له سه ر جێگه و شوێن مه زهه بی جیای تریش 

هه ن، ئه م جیاوازیه ش گه رچی په یڕه و پرۆگرامی خۆشیان هه یه  به اڵم به هۆی 

له سه ر حیزبه که ش  و  و ده مارگیری دروست ده کات  تاکه وه  گۆڕانکاری  حه زی 

کاریگه ری ده بێت، هیچ که سێك نی یه  باوه ڕی به  ڕاستێتی ده مارگیری حیزبی 

بکات،  له مه ش  نکۆڵی  کردبێت  لێ  به شێوه یه کی  ده مارگیری  مه گه ر  نه بێت 

منونه  زۆرن له سه ر گشت حیزبه کان که  چاویان به یه کدا هه ڵنایه ت و هه رکه س 

ئه وه ی خۆی نه بێت ئه وی تر ئاماده ش نی یه  له  حه جیشدا خۆی بۆ بباته  سه ری، 

له گه ڵ  هه یه   مسوڵامن  بۆی  کوێرانه   ده مارگیری  و  حیزب  بنه مای  له سه ر  هه ر 

براکه یدا قسه ناکات و بۆ هه لێکیش ده گه ڕێ پشتی بشکێنێت، منیش ده ڵێم 

تا مسوڵامنان له ناو یه کدا به م جۆره  بن دروست بوونی حکوومه تی ئیسالمی و 

گه ڕانه وه ی خه الفه ت خه ونێکی شاعیرانه .
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مافی  نوسین  بە  عەملانیەکان  بۆ  وایە  ئیسالمیەکان،  ئەحزابە  بۆ  ئەمە  جا 

لەناو  کەم  النی  ڕوویداوە،  نێوانیاندا  لە  خوێنە  هەموو  ئەو  کە  نادرێت  پێ 

ئیسالمیەکاندا تەنها فکری و نەزەریەو نەگەشتووەتە حاڵەتی بەرکەوتن، بەاڵم 

ئەمانیش  بۆ  ڕژاندووە، هەربۆیە  یەکرتیان  ڕووبارێك خوێنی  پارتی  و  یەکیەتی 

دەڵێم تا لەناو یەکرتدا بەو شێوەیە دەبێت تەنها وتەکەی مام جەالل بڵێینەوە 

خەونێکی  کوردی  دەوڵەتی  وتی:  کوردەوە  دوژمنانی  بەبەرچاوی  تورکیا  لە  کە 

شاعیرانەیە.

شیوه نێك بۆ ئازادی

ئه گه ر مبانه وێت پیناسه یه ی ئازادی بکه ین به التانه وه نامۆ نه بێت که  نه توانین..

له به ر ئه وه  نیه  که  پێناسه که ی ناره حه ت بیت و له  ڕووی زمانه وانی و زاراوه ییه وه، 

به اڵم ئه وه ی که  ده یبینین به ناوی ئازادیه وه  ده کرێت پێچه وانه ی ئه وه یه  که  له  

پێناسه ی ئازادیا ده یبینین، وه  یان تێگه شتووین جاله به ر ئه وه  به جێی ده هێڵین 

..

ئاماژه یه کی  ده بینین  ده ده ین  وواڵتان  زۆرینه ی  دروشمی  سه رنجی  کاتێك   

تێدایه  بۆ ئازادی زۆر جار ڕاسته و خۆ وه هه ندێ جار نا ڕاسته و خۆ،  هه ریه که و 

به  ته عبیرو زمانی خۆی،  زۆرێكیش له و ئازادیانه  پێچه وانه ی یه کرتن!.  ئه گه ر 

بێت و گوێ له  وتاره کانیان بگرین زۆر به  وورد ترو قوڵرت باسی ئازادی ده که ن 

زوو  نه بێت  دامه زاو  باوه ڕێکی  بیرو  خاوه نی  بیسه ر  ئه گه ر  وا  به شێوه یه کی 

له   زۆرێك  ئه مه یه   سه ره نجامی  ده که وێت،  شوێنی  کوێرانه   به   و  ده خه ڵتێت 

خه ڵکی هه ر ڕۆژه و له گه ڵ حوکومه تێك وه  یان ده سه اڵتیك دایه .

وه ی  له   هه یه   زۆر  جیاوازیه کی  بده ین  کرداره کانیان  له   سه رنج  و  بێت  ئه گه ر   
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وه یان  وواڵته   ئه و  جا  ده یکه ن.  که   ئه وه ی  له گه ڵ  وه   ده که ن  بۆ  بانگه شه ی  که  

ئه و الیه نه  چ حوکومی بێت یان مه ده نی. ئه گه ر ئیسالمی بێت هه ڕه شه یه کی 

سه خت ده یگرێته وه وه کو خوای گه وره  ده فه رموێ } یاایها الذین آمنوا مل تقولون 

الصف 2-٣  { سوره تی  تفعلون  ما ال  تقولوا  ان  الله   مقتا عند  تفعلون، کرب  ماال 

وه  ئه م مه فهومه  ئاشکرایه  الی زۆرێنه ی خه ڵك به  تایبه ت مسوڵامنان، ده بێت 

ئاینی ده بێت  کرده وه  له گه ڵ وتاردا وه ك یه ك بێت. ده گێڕنه وه  مامۆستایه كی 

زۆر داوای لێ ده که ن باسی ئازاد کردنی به رده  بکات ئه ویش هه ر دوای ده خات 

مامۆستا هه ژار ده بێت ده ڕوات ئیش ده کات پاره  په یدا ده کات و به رده یه کی پێ 

ده کڕێ و ئازادی ده کات دوای ئه وه  له  ووتاری هه ینیدا باسی به رده  ئازاد کردن و 

خه یری ئازاد کردنی به رده  ده کات، وه دوای ئه وه خه ڵکه که  پرسیاری لێ ده که ن 

ئه م  کۆنه وه  له   ئێمه   کاتێکدا  له   کرد  باسه ت  ئه و  ئێستا  مامۆستا چۆن  ده ڵێن 

داواکاریه مان لێ ده کردیت مامۆستاش ده ڵێ پێم خۆش بوو کاتێك باسی بکه م 

که  خۆم هه ستابم به کاره که  تا خه ڵی نه ڵێن مامۆستا  خۆی هه ژاره و به رده ی نیه  

بۆیه  وا ده ڵێت.

ئه گه ر غیری ئیسالمیش بێت ئه و متامنه یه ی نامێنی الی خه ڵك زۆرمان بینی 

ئه و که سانه ی که  ئاماده  بوون خۆیان و ماڵ و منداڵیان به خت بکه ن له  پێناو 

حوکمه تێك وه  یان الیه نێك به اڵم ئێستا به  پێچه وانه وه .

به ئیهامل  به ندینخانه کاندا  له   ده که ن  ئه و هه موو خه ڵکه  چ  ئازادی هه یه   گه ر 

کراوی، گه ر ئازادی هه یه  بۆ نه وێرین ئازادانه  بیر بکه ینه وه ، گه ر ئازادی هه یه  بۆ 

نه وێرین ئه وه ی باوه ڕمان پێیه تی به  ئاشکرا بیڵێین، گه ر ئازادی هه یه  بۆ واو بۆ 

وا.....

له   ته نها  ته سکه و  ئازادیه کی  تێده گه ین  ئازادیانه   جۆره   و  له   ئه وه ی  به اڵم 

بڵێین خۆزگه  چاوێك به و  له  کۆتایدا ماوه   چوار چێوه ی خۆیاندا  ده سوڕێته وه . 
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ئازادیه وه و،   به ناوی  نه ده خه ڵه تێرنا  خه ڵکی  چیرت  وه  و  ده خشێرنا  ئازادیانه دا 

خه ڵکیش زیاتر هوشیار ده بوو.  

کوردایه تی یان خۆ په رستی !

خۆشویستنی گه ل و، وواڵت و، خاك ده توانم بڵێم له هه موو که سێکدا هه یه و 

شتێکی رسوشتی یه. ئیرت جیاوازی نیه له وه ی ئه و که سه هه ر ئاین و فیکره یه کی 

هه بێت. ئه گه ر بێت و ئه و پرسیاره ڕووبه ڕووی خه ڵکی بکرێته وه ئه و ڕاستیه 

زیاتر ئاشکرا ده بێت. جا ئه و که سه ی که ئه و پرسیاره ی ئاراسته ده کرێ دیسان 

بێت،  پێشکه وتوو  ناودارو  وواڵتێکی زل هێزو  له وه ی که خه ڵکی  نیه  جیاوازی 

شایه تی  هه ر  بکه ین  مێژوویش  سه یری  و  بێت  ئه گه ر  پێچه وانه وه.  به  وه یان 

له سه ر ئه م ڕاستیه ده دات،بۆ منوونه ئه و هه موو ناکۆکی و کوشتاره ی که کراوه 

به،  بوو  به ڵکو  له سه رکرده وه  جه ختی  زیاتر  هات  ئیسالمیش  که  وه  له سه ری. 

به شێکیش له ئاینه که، ئاشکرایه که ئاینی ئیسالم هات ئه و شتانه ی که خراپ 

بوو له ناوی بردن و قه ده غه ی کرد وه ئه وه یشی که باش بوو هێاڵیه وه. جا ئه و 

خۆشه ویستیه مان بۆ گه ل و وواڵت و خاك ده بێ زیاتر بێت له خه ڵکی ئاسای 

جیهادمان  لێی  زۆر  زۆڵم  و  کردن  به داگیر  بزانین.  مسوڵامن  به  خۆمان  مادام 

وه یان  له سه ری  بکرێن  خه اڵت  ئه گه ر  ڕاستیه که  ئه مه  ده بێت.  واجب  له سه ر 

به پێچه وانه وه. به اڵم ئه وه ی جێگه ی سه رنج و ئه سه فه به ڕاستی وه به شێوه یه کی 

به رباڵو ده بیرنێت ئه وه یه زۆرێك ئه م خۆشه ویستیه یان والێکردووه بردوویانه ته 

ئاستی خۆپه رستیه وه به شێوه یه کی وا که هه ر کورد، کوردیانه، دان به حه ق و 

زۆر ڕاستیه کدا نه نێن که ئه مه ش به بۆچونی من زۆڵمێکه له کوردایه تیه که مان 

ده کرێت. به تایبه تی ئه م دژایه تیه ده توانم بڵێم ده بیرنێت به رانبه ر به عه ره ب 
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ئه ڵبه ت من لێره دا دیفاع له عه ره ب ناکه م به ڵکو وه کو ڕاستیه ك ده یخه مه ڕوو، 

هه ر گه لێکی تریش بوایه  ئاماژه م پێ ده کرد. وه باوه ڕ ناکه م هێچ عه ره بێكیش 

الله  حیاك  بڵێ  و  بکات  لێ  خۆشیم  ده ست  بێت  بخوێنێته وه و  نورساوه  ئه م 

یااخی لهذة الرسالة. ده توانم هۆکاره که شی بگه ڕێنمه وه بۆ ئه و هه موو تاوانانه ی 

به  نه چێت  له بیر  ئه وه شامن  ده بێت  به اڵم  کرد،  کوردی  به  به رانبه ر  صدام  که 

بکه م  باسی  و  بێت  ئه گه ر  الیه  ڤیدیۆیم  ته صویری  چه نده ها  کرد  عه ره بیشی 

نه ك  بوو  که سێك  تاکه  ئه وه  به اڵم  بکه م.  ته واو  نوسینه  ئه م  نه توانم  له وانه یه 

هه موو عه ره ب.

که  ده کات  به رانبه رمان  له  وا  و،   به رانبه رمان  ئێشانی  دڵ  مایه ی  ده بێته  ئه مه 

نه نێن،  ئێمه دا  حه قی  به  دان  ئه وانیش  نه بێ  هه ر  وه یان  ببنه وه،  به ره نگارمان 

ئه وه ی که ده مه وێت بیڵێم لێره دا ئه وه یه ده بینین چ له هاوواڵتیانی فه له ستین 

ده کرێت. گه لێکی مسوڵامن مه زڵوم کاتێك ده یان بینم ده ڵێم مه گه ر ئێمه له 

ئێوه خراپ ترمان به سه رهاتبێت. ئاشکرایه که حه ره که ی حه ماس له هه ڵبژاردن، 

سه رکه وتنیان به ده ست هێنا به زۆرینه ی ده نگ و وه زۆر به دیموکراتی ئه گه ر 

پێیان  که  ده که ن  لێ  ئاوایان  ده رچوونیان  دوای  هه ر  هه بێت!!!  دیموکراتی 

ده که ن له الیه ن جوله که وه، هه موو عاله میش سه یریان ده کات و وه له سه رووی 

تا  نه دابێت!  ڕووی  هیچ  هه ر  وابێ  وه کو  عه ره بیه کان!!.  وواڵته  هه موویانه وه 

ئێسته هه ر خۆگر بوون و توانیویانه ته حه مولی بکه ن. ئه و هێزوو تینه گه شته 

ئه وه ی که حصار بخه نه سه ریان به اڵم چ حصارێك خۆ ئێمه ش حصارمان بینیوه 

به اڵم ئه مه زۆر جیاوازه له وه ی خۆمان، ئێمه شت هه بوو بیکڕین هه موو ئه مالو 

الیه ك تاراده یه ك هه بوو به اڵم نه مان بوو... 

تیدایه  پیری  تیدایه  مناڵی  غه زه دا  له  کراون  به ند  فه له ستینیه کان  به اڵم 

وایان  بۆ  چیه  خه ڵکه  هه موو  ئه و  تاوانی  ئایا  بێت  تیادا  باریشی  تاوان  ئه گه ر 
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دۆزه خیه وه   چوونه  به مایه ی  بوو  کرد،  بەند  پشیله یه کی  ژنێك  بکرێت؟؟؟  لێ 

وه کو له  حه دیسیکدا هاتووه. به اڵم ئه مه میلله تێکه!!! له کۆتایدا ده ڵێم ئێمه 

بێ  بۆ  گرانه  چه ند  ده ردانه  ئه و  بزانین  ئێمه  هه ر  مه گه ر  به سه رهاتووه  زۆرمان 

ده نگ بین خۆ ئه گه ر ئێمه ش دان به و ڕاستیانه دا بنێین و ده نگامن له گه ڵ ئه و 

هه موو خه ڵکه دا به رز بکه ینه وەو،وه هه ر نه بێت بڵێین ئه مانه تاوانن ده رهه قیان 

ده کرێت،خۆ له کوردایه تیه که مان که م ناکاته وه! ئه گه ر قازانجیشی نه بێت زیاتر 

بوومنان ده سه ملێت ئه گه ر هه ستی دینیامن ناجوڵێت با هه ستی ئینسانیامن 

بجوڵێت.

محمد مورسی ڕوی دیموکراتی ڕەشکرد

تا چەند ساڵێك پێش ئێستە کۆمەڵە ناوێك زۆر کەسی پێ دەخەڵەتێرنا، هەتا 

لە ڕابردووشدا ئەمە ڕوویداوەو گەورە زانای ئیسالمیش پێی کاریگەر بووەو بۆ 

گەورە  منوونەی  ناوەرۆکانەدا!،  بێ  ناوە  ئەو  ژێر  لە  خواردبوو!  فریوی  ماوەیەك 

زانای ناوداری میرصی وەك موحەمەد عەبدە، یان کەڵە زانای وەك جەمالەدینی 

ئەڤغانی لە ژێر دروشمە بریقەدارەکانی ماسۆنیەتدا.

بۆ  ڕواڵەت کاریان  بە  و  بوون  ئەو شیعارانەی کە ماسۆنیەت هەڵگری  هەڵگری 

دەکرد، زۆر زانا کەوتنە ژێر کاریگەریان، بەاڵم هەر کە بۆیان دەرکەوت خۆیان 

لێ کشاندنەوە.

لە دوای دەرکەوتنی ماسۆنیەت و دەستخستنە کاری ڕۆژهەاڵتەوە، زۆر دەستی 

تر بەردەوام بەناوی تری جۆراو جۆرەوە کاری کردووە، هیچ هزرو ئایدۆلۆژیایەك 

نەماوە تاقی نەکرێتەوە لەگەڵ خەڵکەکەیدا! کەچی هیچیشی نەچووەتە ناخی 

خەڵکیەوە، منونەش بۆ گەواهی لەسەر ئەو وتانە گەلێك زۆرن وەك نوێژ کردنی 
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ئەندامانی شوعی و پابەند بونی ئەندامانی حیزبە عەملانی و چەپەکان لەسەر 

ئەندامانی  و  هاواڵتیان  لەالیەن  سەرکردەکانیان  ڕادەش  بەو  هەتا  دینداری، 

خودی حیزبەکانەوە زۆرجار ناچار کراون لەگەڵ ئەوەی دژ بە دین کار دەکەن 

زۆر سەپاندنی دین  بە  لەسەر  ئیرت هەرچی  بدەن!،  نیشان  بۆ دین  پابەندیان 

بسەننەوە  لێیان  ئەوەی  بۆ  دەکەن  زۆریش  کۆمەڵگەکانیاندا  بەسەر  دەکەن 

ئەوەی  لەسەر  گەواهیەکە  دیسان  خۆی  ئەمەش  نەبوە،  سەرکەوتو  ئێستە  تا 

دین بەزۆر بەسەر ئەم کۆمەڵگانەدا نەسەپیوە، چونگە گەر وا بوایە بە زۆریش 

ناچاریشن بیخەنە  نازانن بەاڵم  لێی دەتەکایەوە؟! دین بە شایەنی حوکمڕانی 

ئیسالم  بۆ  تایبەتی  بە  زۆر  و  دین  بۆ  تایبەت  حسابی  ناشتوانن  دەستورەوە؟! 

ناچارن  بکەن  سعودیە  سەردانی  سیاسیش  سەردانێکی  بۆ  گەر  نەکەن، 

بکەن!  سیاسەت  بە  تێکەڵ  دین  خۆیان  بکەن،  عەمرەیەك  لەگەڵیشیدا 

هیچی  کرایەوە  تاقی  ڕۆژهەاڵتدا  لە  جیاواز  هزری  بیرو  هێزو  جۆری  چەندەها 

سەری نەگرت و هاواڵتیانیش ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەرەوە ئیسالم دەچن و مزگەوت و 

کۆڕو کۆبونەوە دینیەکان زیاتر قەرەباڵغی بە خۆیەوە ببینێت!، هەتا گەشتونەتە 

ئەو باوەڕەی کە چیرت ئەم خەڵکانە قبوڵی ئەو بۆچونانە ناکەن کە دینەکەیان لێ 

دابڕنێت و ناچارن ئەوان خۆیانی لەگەڵدا بگونجێنن، هەرچی هەوڵ دەدرێت بۆ 

ئەوەی دین پەراوێز بخرێت زیاتر پەل دەکێشێت!، هەربۆیە ئەو بیرو هزرانەی 

کۆمەڵگەی  دواکەوتنی  هۆکاری  بە  دەکەنەوەو  ڕەد  دین  بنەڕەتدا  لە  گەرچی 

خۆیانی  جەماوەریان  نەدانی  دەست  لە  بۆ  و  بهێنن  لێ  وازی  ناچارن  دەزانن 

لەگەڵدا بگونجێنن، لێرەدا جگە لەوەی گلەی هەیە لە ناهۆشیاری خەڵك لەم 

ڕاستیانە، لەوالشەوە زیاتر ڕەخنەی توند ڕوبەڕوی ئەو سەرکردانە دەبێتەوە کە 

ئەوانیش نەتوانن لەگەڵ هزرەکەی خۆیاندا ڕاستگۆ بن، هەربۆیە سیاسەتیش 

بە درۆو دەلەسەو دوڕو زۆرجار لەم کۆمەڵگانەدا ناو دەبرێت.
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زۆرو  ماندوبونێکی  دوای  کایەوە  دێتەوە  بنەڕەت  بۆ  گەڕانەوە  گرنگی  لێرەدا 

تاقیکردنەوەی گشت بیرو هزرەکانی تر، ئەوەتا بینیامن لە گشت شۆڕشەکانی 

خۆشحاڵیەوە  و  پەرۆشی  بە  کۆمەڵگە  ئیسالمی  یاخود  عەرەبی  بەهاری 

واڵتانی  کە  پێوەرانەش  ئەو  هەر  دەکەن،  ئیسالمی  دەستەاڵتێکی  چاوەڕوانی 

ڕۆژئاواو ئەمەریکا کە دایان ناوەو پەیڕەوی دەکەن و ناوی بریق و باقیان لێ ناوە 

بەرەو  خەڵکی  زیاتر  و  پێشن  لە  هەر  ئیسالمیەکان  سەرکردە  پێوەرانەش  بەو 

ڕویان دێت.

منونەی دەرچونی دکتۆر موحەمەد مورسی سەرۆکی میرص بە زۆرینەی دەنگ 

ناکۆکی  ناوو  لەم الشەوە گرفت خستنە  ئەو شۆڕشانەیە،  بەڵگەی  گەورەترین 

دروست کردن بۆیان ئەوەی ناویان ناوە شەرعیەتی دەنگدان و دیموکراسی و 

حوکمی گەل و زۆر ناوی تر، زیاتر بیرۆکە چەپەکان و ئاشکرا بونی دەستەکان 

دەخاتە ژێر پرسیارەوە.

لێرەدا ئێمە هەڵەیەکی گەورەو مەترسیەکی کاریگەر بۆ ئەم کۆمەڵگانە لە ژێر 

ئەم پشێویەدا دەبینین ئەویش هاندانی خەڵکیە بە الیەنە توندیەکەدا، ئەوەی 

بیرۆکانە،  ئەو  لە دژ  و جیهادی  تیرۆرو ئیسالمی ئوصوڵی  ناوی لێ دەنێن  کە 

چونکە ئەزموونی کارکردن و قبوڵ نەکردنی سندوقی دەنگدان و دەرفەت نەدان 

بە کار کردن هەمووی بە ئاشکرا هاندانە بۆ وازهێنانی الیەنە ئیسالمیەکان بە 

خەباتی سلمی و گرتنە بەری ڕێگەی جیاواز.

کردوەو  کاریان  کە  سلمیەی  شێوە  بەو  ڕابردودا  لە  ئیخوان  کاری  ئەزمونی 

ئارامیان لەسەر زیندان و شەقی نا موبارەکی بەناو موبارەك و ئەو مێژوە دورەی 

تێکدانی  میرصو  خەڵکی  زۆرینەی  هەوڵی  ناو  دەستخستنە  ئاشکرایەو  کە 

شۆڕشەکەیان ئێمە وای دەبینین کە زۆر بە خراپ بەسەردا بشکێتەوەو ڕێگە 

بۆ ئەو ڕێکخراوانە زیاتر خۆش بێت کە لە زوەوە بڕوایان بەم جۆرە کارە نەماوەو 
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ئەم  ڕاستیشدا  لە  دەزانن، چونکە  خەڵەتاندنی  هەڵ  و  میکیاج  بە  هەڵبژاردن 

دەستە پشێویە بە ئاشکرا خەڵکی بەو الیەنانەدا هان دەدات.

پشتگیری  لەسەری  جدیشە  زۆر  هەڵوێستەی  و  نیگەرانی  جێگەی  ئەوەی 

ڕاگەیاندنە عەملانیە کوردیەکانی کوردستانە لەسەر دژە مورسیەکان؟! کە زۆر 

ئاشکرایە مورسی لەگەڵ ئەو ناهەقیە زۆر گەورەیەش کە پێی دەکرێت چۆن بە 

ئەو شۆڕشەی  و  لە حەڤدەی شوبات  کاتێکدا  لە  زمانی گفتوگۆ قسە دەکات، 

بە چ شێوەیەك  دژی گەندەڵی بیست ساڵ حوکمڕانی دەستەاڵتدارانی کورد 

لە بری زمانی گفتوگۆ بە فیشەك و کوشنت و تۆقاندن و نانبڕین کۆتاییان پێی 

کوردی  دەستەاڵتی  بوایە  مورسیەکان  دژە  پشتگیری  هەرکەس  دەبو  هێنا، 

پشتیوانی مورسی بونایە، چونکە بە بیست ساڵی خۆی دەڵێت ساوا دەبو ئەم 

بە  نادەن  بۆ دەرفەت  بزانیایە،  بە ساوا  نەبێت  مانگەی مورسیشی هیچ  چەند 

مورسی کە بە هەرچی پێوەر هەیە مافی حوکمرانی هەیە، بەاڵم دیارە بەم چەند 

مانگە کورد دەڵێ دەمو دۆی تاقی بویەوە بۆ ئەو دەستانەی ئێستە دەیانەوێت 

بیشێوێنن کە ناکەوێتە ژێر باریان و دەیەوێت میرصیانە بیر بکاتەوە نەك ئێرانی 

و ئیرسائیلی و ئەمەریکیانە.

بە  نەبوو  ڕازی  تێکداو  فەلەستینی  و شەرعیەتی  کە هەڵبژاردن  ئەو دەستەی 

ئەزمونەمان  ئەو  میرص  ئێستەش  پارچەوە  دوو  بە  کرد  فەلەستینی  و  حەماس 

دەخاتەوە یاد، هەربۆیە گەر بێت و ئەو دەستە پشێویەی کەوتۆتە ناو میرصەوە 

نەوەستێت دور نی یە بە زیانی زۆر گەورەی هەم میرص خۆی بە پلەی یەکەم 

کەسانەی  لەو  زۆر  بشکێتەوەو  پشتیەوەن  لە  دەستانەی  ئەو  گشت  هەم  و 

ڕێکخراوی  و  نەمێنێت  هەبووە  دیموکراتیانە  و  سلمی  خەباتی  بە  باوەڕیان  کە 

قاعیدەو هاوشێوەکانی زۆرتر پێ بەهێز ببێت و ڕۆژهەاڵت ببێت بە سەرباس و 

مانشێتی ڕۆژنامەو ڕاگەیاندنەکان.
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پشتگیری  گەر  کورد  دەستەاڵتدارانی  نێوەندەدا  لەم  هیوادارین  کۆتایشدا  لە 

هزری  بە  گۆڕان  ئەوەی  بۆ  نەبن،  دژیشی  نەبێت  هیچ  نەکەن  مورسیش  لە 

الیەنە ئیسالمی و هزرە ئیصالحگەریە ئیسالمیەکانی خۆشامندا نەیەت و ئەو 

خەباتە سلمیەیە ئێستە لە کوردستاندا هەیە جارێکی تر نەگەڕێتەوە بۆ خەباتی 

چەكداری. وە پەرلەمان و دەنگدان زیاتر بەرەوە پێشەوە بچێت.

کوردایەتی لە نیوان دژایەتی ئیسالم و ئینتیمای نەتەوەیدا

خەباتی  لە  پێشرتیش  و  دەدرێت  کوردستاندا  هاواڵتیانی  بەگوێی  زۆر  ئەوەی 

نەتەوەی، هەروەك  ئینتیامی  بیانوی  بە  ئیسالمە!  دژایەتی  کراوە  پێی  شاخدا 

وابێت ئیسالم ڕێگر بووبێت لە نەگەشتنی کورد بە خواستەکانی، دۆستایەکی 

کەمینەترین دین دەکرێت لە کوردستاندا! بەرانبەر ئیسالم و ژیانی یەکرتقبوڵ 

ئینتیامی  بە  نەزان  و  دین  بە  دژ  چینە  ئەم  مەرامی  دینەکانیش  کردنی 

نەتەوەییەدایە.

لەوەشدا  بووبێت  کورد  بوونی  بەدەوڵەت  دژی  ئیسالم  ئەگەر  شاهیدە  مێژوو 

ڕۆحیەتی  بووەو  وا  تریش  نەتەوەکانی  بەرانبەر  چونکە  کردووە،  یەکسانی 

ئەوە  هەر  بگەڕێین   دینەکەش  لە  ئەگەر  هەڵبژاردووە،  فراوانی  یەکپارچەی 

منوونە  بۆ  فراوانیدایە،  پەڕی  لەو  ئازادیەکانی  کە  مرۆڤایەتیدایە،  سودی  لە 

نی  وواڵتێك  تاکە  خواردووە،  گیرمان  بچکۆالنەدا  هەرێمێکی  لە  ئێمە  ئێستە 

یە لە دونیادا فیزەمان نەوێت بۆی، خەڵکامن هەیە نەخۆش بووە تا فیزەی بۆ 

هاتووەتەوە گیانی دەرچووە! ئەوە خۆشبەختی دونیایە بە بەرتەسك کردنەوەی 

سنورو ئازادیەکان! ئەوەی ئێستە پێشکەوتنە لە ئەوروپا لە سەدەی 2١دا کە 

بەچەندەها سەدەی  ئیسالم  بگەڕێیت،  ئەوروپا دەتوانیت  فیزە وواڵتانی  بەبێ 
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پێشی ئەو بەرهەمی هێنابوو بەڵکو زۆر زیاتر ئازادیەکانیش فراوانرت بوو، چونکە 

ئیسالم  ئەوەی  بەاڵم  ناوێت،  فیزەی  بەاڵم  دەوێت  پاسەپۆرتی  ئێستە  ئەمەی 

پاساپۆرتیشی نەدەویست!

ئەوان  دەڵێن  و  دەگرن  عەرەبی  وواڵتانی  لە  ڕەخنە  عەملانیەکان  لە  هەندێك 

سودیان لە ئیسالم وەرگرتووە بۆ بوون بە دەوڵەتیان! ئەی خێرە ئیوە بەقەدەر 

وەرگرتایەو  ئیسالم  لە  ئێوەش سودتان  با  نەهێناوە،  بەکار  مێشکتان  ئەوانیش 

ببایەن بە دەوڵەت نەك هەر لە خانەی نەزانیدا بسوڕێنەوە، ئەوەی نزیك بووبێت 

نەکردبێت،  لەگەڵ  ڕاستیشی  ئەگەر  وەرگرتووە  ئیسالم  لە  سودی  ئیسالم  لە 

لە  خۆ  هێناوە!،  بەدەست  دونیاییان  دەستکەوتی  چەند  مونافیقەکان  نابینی 

قەناعەتیان  ئەوان  بەاڵم  مرۆڤەکانن،  ئەم چینە خراپرتینی  دینیەکەوە  ڕوانگە 

بەوە هەیە لە پاڵی ئیسالمدا دەتوانن سودمەندی یەکەمی دونیایی خۆیان بن.

نەتەوەییەوە گەورەترین  ئینتیامی  بەناوی  ئەوە دژایەتی کردنی ئیسالم  لەبەر 

کردووە  ڕاستی  ئیسالمەکەدا  لەگەڵ  ئەوەی  گەیاندووە،  کورد  گەلی  بە  زیانی 

ئەوەشی  دونیاش،  لەو  جارێك  دونیاو  لەم  جارێك  بووە،  بەخت  خۆش  دووجار 

زیانی  جارێك  کردووەو  قازانجی  جارێك  پاڵی  داوەتە  خۆی  نەکردووەو  ڕاستی 

کردووە، وەك مونافیقەکان و دەستکەوتە دونیایەکی بەهۆی ئیسالمەوە، بەاڵم 

ئەو کۆمەڵە سەرکردەوە  بەدەست  ژیانی دونیای  بووە!  لە هەردوو جەژنە  کورد 

ژیانی قیامەتیش بەهۆی ئەو ئەقڵیەتەوە.

لەوە  چونکە  بکرێت،  پێ  پاشەکشەی  ئیسالمەکە  لە  نەتوانراوە  هاواڵتیانیش 

تریان  دونیایەکی  با  نەبیت  هیچ  ببێت  فت  دونیاشیان  ئەم  کە  تێگەشتوون 

هەبێت.
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کە  گەورانەی  تاوانە  لەو  یەکێکە  گەورە  خوای  بۆ  هاوبەش  و  شەریك  دانانی 

لێخۆشبوونی نی یە لە ئاینی ڕاستی ئیسالمدا، قورئان بە ڕاشکاوی ئەوەمان بۆ 

دەسەملێنێت وەك خوای بااڵ دەست خۆی دەفەرموێت:

)إن الله ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء(

ئەگەر بێت و بگەڕێینەوە بۆ مێژوو وە لە پێش هاتنی ئاینی ڕاستی ئیسالمەوە 

دەست پێبکەین، کافرەکانی ئەو سەردەمە زۆرینەی بتیان دەپەرسن لەشێوەی 

بەردو تارشاوی بە ئارەزووی خۆیان! لەگەڵ ئەوەشدا باوەڕیان بەو خوایە هەبوو 

کە لە ئاسامنەو خولقێنەری گشت بوونەوەرە، قورئان ئەمەشامن بۆ پشتڕاست 

دەکاتەوە وەك دەفەرموێت:

َمَوات َواْلَْرض لََيُقولُنَّ اللَّه( )َولَِئْ َسأَلْتهْم َمْن َخلََق السَّ

بەاڵم ئەوەی کە کێشەی گەورە بوو باوەڕ نەبوون نەبوو بەخوا لە ڕووی پەرستنەوە، 

بەڵکو دانی مافگەلێك بوون بەو دارو بەردە کە کاری ئەوان نەبوو کاری خوای بااڵ 

دەست بوو، لە باوەڕبوون بەخوادا کێشەیان نەبوو، لە پەرستنی خوای گەورەدا 

ئومێد گەلێکیان  لە جێگەی خوادا کە  بەردێكە  دانانی  ئەمەش  کێشە هەبوو، 

پێوە بەستووە ئیشی ئەو بەردە نی یەو بۆی جێ بەجێ ناکرێت، بەڵکو ئیشی 

بەویش  هەر  تەنها  گەورەیەو  خوای  مافی  کە  کارانەی  ئەو  گەورەیە،  خوای 

دەکرێت ئەوان ئەو مافەیان بەو بەردە دەدا لە جێگەی خوادا بۆیان بکات! نەك 

هەر ئەوە بەڵکو بە حسابی خۆشیان لە خوایان نزیك دەکاتەوە!

لە  تەنها  و  تاك  خوای  نەك  کرد!  زیادی  زۆر  خواکان  ڕۆژگار  تێپەڕبوونی  بە 

لە  بەڵکو  هەیە،  بەوە  باوەڕی  هەر  هەمووی  ئێستەش  چونکە  باوەڕبووندا، 

هەیە  گەورە  خوای  مافی  کۆمەڵێك  کە  گەورە  خوای  بۆ  بڕیارداندا  هاوبەش 
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بەسەر بەندەکانیەوە لێی دەستێننەوەو دەیدەن بە شت گەلێکی تر وەك بەردە 

تارشاوەکەی سەردەمی جاهیلی.

ئیرت ناوەکان زۆر بوون جاران خوا دروستکراوەکان تەنها بەرد بوون، دوای وای 

لێهات بوو بە ئینسانیش! وەك بوزیەکان کە ئەوەندە ئومێدیان پێوە دەبەست 

بەردەم  لە  ئێستە  پەیکەر!  بە  کراوە  ئینسانەکە  دیسان  هەم  مردنیشی  دوای 

بەریتانیا  لە  لە وواڵتان لەسەروی هەموویەوە  پەرستگاکانیاندا کە خۆم دیومە 

مەعریفەتدا  تەکنەلۆژیاو  و  زانست  وواڵتی  لە  دەگرن!  لێ  ڕێزی  زۆر  هەیەو 

هیچ  بە  باوەڕی  کە  زیاتر  لەوە  زۆر  هەشە  ئەقڵەکەیانە!،  ئەوە  هەن  کەسانێك 

پەرسرتاوێکی تر نی یە! بەڵکو تەنها بەخۆ نەبێت!!، ئێمە زۆرمان لەم شێوەیە 

بینووە باوەڕی تەنها بەخۆی هەیە چۆن؟ خۆی کردووە بە شەریك و هاوبەشی 

ئارەزووەکانی!!!،  بەڵکو  فیزیکیەکە،  الیەنە  وەك  خۆشی  نەك  ئەڵبەت  خوا، 

کەسێکی شەرواڵ پیسە بۆ منوونە ئامادەیە لە پێناو ئەو شەرواڵ پیسیەدا هەتا 

زۆرمان  بکات، کە  نزیکەکانی خۆشیدا  و کەسە  و خوشك  لەگەڵ دایك  زەواج 

ئەگەر  ئەوە  سەلیمە،  ئەقڵێکی  هەموو  پێچەوانەی  بینووە،  ڕاگەیاندنەکاندا  لە 

پەرسنت نی یە چی ناوێکی تری لێ بنێین؟ هەیە پارەی کردووە بە هاوبەشی 

پارەدا،  پێناو  لە  لە خەودا بکوژێت  پێناویدا ژن و منداڵەکانی  لە  ئامادەیە  خوا 

ئامادەیە گەوادی بۆ ژنەکەی خۆی بکات لە پێناو پارەدا! ئەرێ خەڵکینە زانایانی 

ئیسالمی بەڕێز ئەمە پەرسنت نی یە؟! هەیە بۆ کورسیەکەی ئامادەیە هەرچی 

ئەمە  ئایا  بکرێت،  پێی  ئەگەر  بیسوتێنێت  و  بیڕوخێنێت  هەیە  دونیا  کورسی 

پەرستنی کورسی نی یە؟، بە واتایەکی تر هەر شتێك هەوڵەکانی بۆ چڕکراوەو 

لە پێناویدا تەزحیەی بۆ بدرێت و گوێ بە چوارچێوە شەرعی و دەقەکانی خوای 

گەورە نەدرێت و بۆی بشكێرنێت ئەوە هاوبەش بۆ خوا پەیدا کردنە لە پەرستندا، 

هەمان تێگەشنت و ئامانجی بەردەکەی سەردەمی جاهیلی بەسەردا دەدرێت 
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با بەردیش نەبێت، هەیە عەورەتە، هەیە ماڵ و خانوی جوانە، هەیە سەیارەیە، 

هەیە دڵدارەکەیەتی، هەیە پارەیە، هەیە کورسیە، ئافەرنیێکە کە لێی بکرێت، 

هەیە حقدە، هەیە هەمووشیەتی بەس تەنها خوا نی یە...!

بڕوانامەی  چەند  و  شەرعی  خوێندنی  لە  ساڵ   2٠ دوای  من  بڕوای  بە  ئەمانە 

بکەنەوە  ڕاستم  تکایە  هەڵەشم  ئیجتیهادە...ئەگەر  بەم  گەشتووم  شەرعی 

چونکە من ملم لە موباریکرت بەرانبەر شەرع و ئایەت و حەدیس، ئامادەم کام 

وواڵت دوورە بۆی بڕۆم لەسەر مەرسەفی خۆم بۆ گەشنت بەم حەقیقەتە.

ئەویش  کە  کوردستاندا  لە  تر  پەرسرتاوێکی  سەر  بێینە  کورتی  بە  با  ئێستە 

بە  زۆر  شەرعیدا  خوێندنی  لەسەرەتای  هەر  لەبیرمە  حیزبایەتیە  پەرستنی 

ئەگەر  ئێ  معصية(  يف  ملخلوق  طاعة  )ال  فەرموودەیە  ئەم  دەدرا  گوێامندا 

طاعەتی مەخلوك کرا بۆ مەعصیەتی خالق ئەوە چی یە ئەگەر پەرسنت نەبێت، 

کابرا دەنێرن فاڵن  پێداوە،  ئەوەی کە شەرع ڕێگەی  بەزۆرو  ناکەین  لەوە  باس 

شەرعی  بنەمایەی  هیچ  بەبێ  دادگا  بڕیاری  بەبێ  هاوار  ئەی  قەتڵ  بکوژێت! 

بە  نەیکردووە  بکوژە  ئەمری پێ دەکات  کە  ئەو کەسەی  قاتڵ  دروست کەسی 

شەریك لە پەرستندا؟ کەسی ئەمر پێکەر ئارەزووەکەی نەکردووە بە شەریکی 

خوای گەورە؟

ئەو هەموو بتە ئێستە لە کوردستاندا هەیە بۆ زۆرتر باسی لێوە ناکەن و ڕوونی 

شەرعی  سنوری  هێنایەوە  بەرانبەر  بۆ  عوزرمان  ئەوەندە  خەڵکی،  بۆ  بکەنەوە 

تێپەڕاند، خوای گەورە پەنامان بدات خەریکە ئەمیش ببێتە هاوبەشێك بۆ ئێمە.

بیر  نوێژەکەیدا  لەناو  کە  خوایە  بۆ  حساب  بە  نوێژەکەی  بەس  نوێژکەرە  کابرا 

نازانێت  فاتیحەیەك  واتە هەر وەستانێکی درۆی  ئەمری خوا دەکاتەوە،  بێ  لە 

بە حساب  بەلێو دەیخوێنێت  بنێ هەر  پێدا  دانیشی  ئەوەی  بەبێ  مانای چی 

بۆ خوایە، ئیرت باقی ئەوە بۆ حیزبەکەیەتی! ئامادەیە قەتڵ، جاسوسی، دزی، 
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داوێن پیستی، هەرچی پێچەوانەی ئەو ڕێگەی ڕاستە بێت کە لە فاتیحەکەدا بە 

حساب دەیخوێنێت ڕۆژانە، ئەمانەش هێشتا چینێکن لە پێش چینێکی ترەوە 

کە گاڵتەی بەو نوێژەش لێ دێت! ئەی ئایە ئەمە پەرسنت نی یە؟

واز  ئیرت  یە؟  چی  نەکات  قورئان  بە  حوکم  و  بێت  بەدەست  حوکمی  کەسێك 

بەدوایدا  جێدەهڵێم  خۆتانی  بۆ  بیهێنمەوە  خۆم  ئایەتەکان  دێنم  لەوەش 

بگەڕێن...

کەسی حوکم دەر بەدەر لە حوکمە شەرعیەکان، ئەو ئارەزووە ئەگەر خوا نی یە 

چی یە؟ ئەگەر هاوبەشی خوا نی یە چی یە؟ ئەگەر ترس لە غەیری خوا نی یە 

چی یە؟ ئەگەر ماف سەندنەوە لە خواو دانی بە غەیری ئەو نەبێت چی یە؟

بەداخەوە ئێمەیان تا ئێستە بە نوێژێکی بێگیان و سەرپۆشێکی درۆ یان نیوە 

ئەو هەموو  و مرۆڤەکانە، ئەی  ئینسان  نێوانی  سەرپۆشێك خەڵەتاندووە! دین 

ئایەتی ئەحکامە چی یە لە قورئاندا؟ دین نێوانی ئینسان و خوای گەورەن ئەی 

بۆ کەسێك نی یە ژنەکەی بەبێ مەال مارەببڕێت باوەڕی بە یاساکەی ئەوانیش 

مرۆڤەکان؟  و  مرۆڤ  بەینی  یان  مرۆڤەکانە  خواو  بەینی  ئەوە  ئەی  یە؟  نی 

فیقهی  و  موعامەالت  فهقی  و  عقوبات  فقهی  ئینسانەکانە  خواو  نێوانی  دین 

زەکات و زۆر شتی تر کە لەشەریعەدا هاتووە بۆ کاری پێ دەکرێت و چ دەکات 

بە  ئێمە  نابێت  نین  ئەوە  ئاگاداری  ئەوان  ئەی  ئیسالمدا؟  شەریعەتی  لەناو 

نازانن خۆ ئێمە هەر لە  ڕاشکاوی، بەبێ موجامەلە، بە گوێیاندا بدەین؟ ئەوان 

لە قورئانەکەشدا  لەبەر دەکردین، دوای خۆمان  حوجرەدا مەتنەکانیشیان پێ 

حەقیقەتەکەیامن بینی!

پەرسنت  بەرانبەر  هەیە  کوردستاندا  لە  ئەمڕۆ  ئەوەی  ڕوانگانەوە  لەو  هەربۆیە 

هاوبەشی  بە  بووە  حەقیقیدا  پەرستنی  جێگەی  لە  حەزەکان  جێگرتنەوەی  و 

خوای گەورە.



180

لەو  زۆرێك  جێگەی  خوستەکانیان  و  بارزانی  دەیڵێین  ڕاشکاوی  بە  زۆر  ئێمە 

هەن  خەڵکانێك  گەورەو  خوای  بۆ  هاوبەش  بە  بووە  گرتووەتەوەو  پەرستنانەی 

پارتیەوە  چواری  لقی  لەسەر  ئامادەیە  کابرا  کردووە!  قبوڵ  دڵەوە  لە  ئەمەیان 

بەبەرچاو کامیرای خواو کامیرای هاواڵتی و بەرچاوی حەقیقی خەڵکیەوە منداڵ 

بکوژێت ئەوە پەرسنت نی یە چی یە؟

لە بادیناندا چەندین جار بارەگاکانی یەکگرتوویان سوتاند دوکەڵەکەی گەشتە 

چ  ئەمە  مەزڵوم  داماو  یەکگرتوویەکی  یە،  چی  یە  نی  پەرسنت  ئەوە  ئاسامن 

ئەوان  سوتێنن!  بیان  قورئانەکانەوە  بە  خۆیاندا  شەرعی  بارەگای  لە  حقدێکە 

چەك بەدەست نین و ڕێگەی هابیلیان هەڵبژاردووە، بۆ ئێوە هەمووتان بوون بە 

قابیل لە ئاستیدا، دەرهێنانی گەنجان لە مزگەوتەکاندا لە ترسی تیرۆرە! ئەی 

خوای گەورە ڕیسوای دونیاو قیامەتتان بکات، ئەی ئەو هەموو گەنجە زۆربەی 

گاڵوەکانی  خواستە  قوربانی  بە  کردنتان  کردوو  تیرۆرتان  بۆ  دەچوو  ژێرەوە  لە 

خۆتان.

ئیسالمیەکانیش ئاشکرایە ئەوەیان قبوڵ نی یە، خوایان لە ڕووی باوەڕو پەرسنت 

بەهەموو ماناکانیەوە تێگەشتوون و ئامادەنین طاعەتی غەیر مەخلوق بکەن بۆ 

مەعصیەی خالق، کەوابوو ئیسالمیەکان هاوبەشیان بۆ بارزانی پەیدا کردووەو 

مورشیکن بەرانبەر بارزانی نەك خوای گەورە وە شیرکیش لێخۆشبوونی نی یە، 

بۆیە بارزانیش بەو شێوەیە بەرانبەریان دەبێتەوە.
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کورد یان ئیسالم کامیان لە پێشە

هیچ  ناخ  پیسی  و  دژایەتی  لە  جگە  و  دەوروژێرنێت  کە  پرسیارێك  بێزارترین 

کوردیت؟یان!ئیسالم؟  تۆ  پرسیارەیە،  ئەو  ئەویش  یە،  نی  تری  بەرهەمێکی 

کامیان لە پێشە؟ ئیسالمەتی؟ یان کوردایەتی؟!

گەر  ناکات،  پرسیارە  ئەو  پەروەر  کورد  ڕۆشنبیرو  کەسێکی  هیچ  من  بەبڕوای 

کەر  پرسیار  کەسی  یە،  نی  بەدەر  شت  دوو  لە  دەر  هاتە  کەسێکەوە  زاری  لە 

و  نەفام  کەسێکی  وەیان  ناکات،  کوردایەتیەکەیدا  لەگەڵ  ڕاست  ئەوەتا  یان 

ناڕۆشنبیرە، چونکە چ ئیسالم و کورد بوون هەردووکیان خەاڵتێکی خواین کە 

بە ئیسالمیەتی هێناوینیەتە ژیان و زمانی کوردیشی پێ بەخشیووین.

زۆرداری  بە  جیابکرێتەوەو  لێك  وشە  دوو  ئەو  یە  نی  بەوە  پێویست  هەرگیز 

تۆ  بڵێیت  حیزبی  کەسێکی  بە  وایە  ئەوە  وەك  هەر  هەڵبژێریت،  یەکێکیان 

خۆ  وەاڵمەکەی  دەی  کوردی،  تری  حیزبێکی  هەر  یان  پارتی،  یان  کوردیت 

یان  بیت  کورد  دەبێت  یان  نا  بڵێیت  دەکرێت  پارتیشە،  کوردیشەو  ئاشکرایە 

پارتی، دەی ئەوە بۆ حیزبێکی کوردی نەکرێت بۆ ئیسالم چۆن دەبێت؟!

سەندووینەتەوە!  لێ  دونیای  خۆشیەکانی  زۆربەی  بوومنان  کورد  کورد  ئێمەی 

خەریکە بەهۆی نەفامی هەندێك کەس و الیەنیشەوە خۆشامن بێ بەش بکەین 

پاداشت  وایە  بڕوامان  زوبان  کورد  و  مسوڵامن  ئێمەی  دواڕۆژ،  خۆشیەکانی  لە 

لەسەر ئەزیەتە دونیایەکامنان وەردەگرین هەر لەبەر ئەوەشە لە ناڕەحەترتین و 

دژوارترین کاتدا بەرگەمان گرتووەو باجی کوردایەتیەکەمان بەخۆمان داوە، زۆرن 

ئەو کەسانەی کە دینیان نی یە یان هەر بەناوە لە دەستپێکی ناڕەحەتیەکاندا 

کوردو خۆشیان بە دوژمن فرۆشتووە؟!

لەبەر ئەوە وروژاندنی ئەو پرسیارە سەرچاوەیەکی دژە دینی و هەتا کوردیشە، 
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ئەو  لە ئیسالمەکەشدا دژایەتی تێدا نی یە،  چونکە کورد گەلێکی مسوڵامنە، 

کەسانەش کە دەڵێن کورد بە زۆر ئیسالمی بەسەردا سەپیوە من باوەڕم وا نی 

یە، من باوەڕم وایە کورد کوردبوونی بەزۆر بەسەردا سەپیوەو خوای گەورە بەبێ 

خۆمان  ئارەزووی  بە  ئیسالمەکەمان  بەاڵم  کردووین،  دروستی  کورد  بە  پرس 

وەرگرتووە، چونکە من ئێستە دەتوانم واز لە ئیسالمەکە بهێنم و ئەو هەڵبژاردەم 

لەبەر دەمدایە، بەاڵم کورد بوونەکەم گەر حەزیشی پێ نەکەم تازە هەر کوردم، 

لە ئیسالمەکە دەچێتە  لە ئیسالمەکە نی یە بەو ناحەزیە  هەرکەسیش حەزی 

دەرەوەو باشرتە بە یەکجاری بانگەوازی بۆ بکات، نەك بە دووڕووی مبێنێتەوە.

چونکە دوو ڕوو )مونافیق( هەم لە دونیاو هەم لە دواڕۆژدا خراپرتینی کەسەکانن.

کورت و پوختی وتەی من
لە بارەی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە داعش

زۆرجار لە کۆڕو کۆبوونەوەکان باس لە ڕەوایەتی و ناڕەوایەتی کارەکانی داعش 

دەکرێت، هەیە ڕاستەوخۆ هەشە ناڕاستەوخۆ وە هەشە زۆر بە توندی ڕەدیان 

بەماڵ  تەواوەتی دەیکات  بە  و  ئەم هێزەی پێخۆشە هەبوونی  دەکاتەوە، هەیە 

بەسەر ئیسالمەوە، هەشە بە تەواویەتی بێ بەری دەکات لە ئیسالم و وەك لە 

کوردەواریدا دەڵێن جولەکە لە چاویاندا شێخە.

زۆرجار ئیسالمیەکان و ئەوانەی هەڵگری بیرۆکەی ئاینین وەك تانەو تەشەرێك 

پێیان دەوترێت بۆ ناچی بۆ ناو داعش؟! یان ئێوەو داعش جیاوازیتان نی یە!؟ 

ناکەیت!  ڕاست  ئیسالمدا  لەگەڵ  تۆ  وایە  مانای  ئەوەیەو  ڕاستەقینە  ئیسالمی 

ئەو وتە بە خودی خۆم وتراوەو ئەمەش وەاڵمی من...

منداڵیمەوە  لە  هەر  هەیەو  یاساکانیشی  هەموو  و  ئیسالم  بە  تەواوم  باوەڕی 
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نوێژو عیبادەتم کردووەو لە مەدرەسەی دینیدا خوێندوومەو بڕوانامەی زانستی 

مەالیەتیم بەدەستهێناوە، وە دەرچوووی کۆلێژی شەریعەشم.

نابینمەوە کە دژی خاك و میللەتی  من وەك خۆم بەهیچ شێوەیەك فەراغێك 

و  دەکەم  خۆم  ئاینی  مومارەسەی  ئازادی  بە  کاتێکدا  لە  شەڕبکەم،  خۆم 

خەڵکیشی بۆ بانگ دەکەم، لەگەڵ ئەوەشدا ڕێزی زۆرم لێ دەگیرێت بەهۆی 

دینەکەوە، ئاینی ڕاستی ئیسالم ئاینێکی ڕێزلێگیراوە لە کۆمەڵگەی کوردیداو 

لە هەرجێگەیەك کۆمەڵێك پێکەوە بن گەر چەندین زاناو پسپۆڕی جیاجیاش 

هەبێت ڕووی دەمی خەڵکی زیاتر لە مەالو کەسایەتیە ئاینیەکانە.

کۆمەڵێك کەس پێکەوە دانیشتبوون کە پزیشکێکیش لەناوماندا بوو کابرایەك 

پارچەیەك حەبی هێناو بە منی دەدا تا بزانم بۆ چی باشە!

مەال خەلیلێکامن هەبوو کاتی خۆی سەردەمی فەقیەیەتی دەیگوت لە گوندێك 

من  بشکایە هەربۆالی  قاچی  بزنێکیشیان  ئەگەر  گوندەکە  بووم خەڵکی  مەال 

دەهاتن.

لە کۆمەڵگەی  کارانیك دەکرێت  زۆرجار  ئیسالم هەیە  ئاینی  بە  باوەڕ  ئەوەندە 

کوردیشدا پێچەوانەی دینە بەاڵم دەبینین لە باوەڕ بوون بە دینەوە سەرچاوەی 

نەخۆش دەکەوێت دەچێتە سەر  ئەوەی کە  گرتووە، هەرچەند هەڵەشە! وەك 

مۆرکێکی  کە  هەرشتێك  بکاتەوە!  چاکی  کە  دەکات  لێ  داوای  و  شەخسێك 

دینی پێوە بێت لە کۆمەڵگەی کوردیدا جێگەی ڕێزە، قەناعەتیشم بەوە هەیە 

حکومیان  و  حیزبی  پلەی  ئێستەشدا  وە  ڕابردوو  لە  کە  دینی  کەسایەتی  زۆر 

وەرگرتووە بەهۆی دینەوە بووە نەك تواناو پسپۆڕی خۆیان.

دوورکەوتنەوەی  هۆکاری  ئیسالم  ئاینی  هەڵگرانی  ڕەقی  سیفەتی  زۆرجار 

گەرمی  پێشوازی  هۆکاری  پێچەوانەشەوە  بە  وە  و  ئیسالم  لە  بوون  خەڵکی 

خەڵکی بووە بۆ ئیسالم، ئەندەنوسیا کە یەکەم واڵتی ئیسالمیە لەسەر ڕووی 
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زەویداو دانیشتوانەکەی ٣٠٠ ملیۆنە لەو ٣٠٠ ملیۆنە 2٤٤ ملیۆنی مسوڵامنە، 

پێگەشتووەو  ئیسالمیان  بازرگانەکانەوە  بەرزی  ئەخالقی  بەهۆی  لەکاتێکدا 

مسوڵامن بوون.

بۆ  جیهادەکە  خودی  بەاڵم  لێناکرێت  نکۆڵی  فەرزەو  ئیسالمدا  لە  جیهادیش 

البردنی ئەو کۆسپانەیە کە لە ڕێگەی دەعوەو بانگەوازدا دەکرێت... لە ئەوروپاش 

بەسەدان کۆڕو سیمینارو وتارو لێکۆڵینەوەی ئاینیم باڵوکردووەتەوە ڕێگری لە 

ڕێگەمدا نەبووە، پێش نوێژو وتاری خوێنی مزگەوت بووم و بە تێگەشتنی خۆم 

باسی ئیسالمم بۆ خەڵکی کردووەو چەندین ئەوروپی لەژێر دەستمدا بە فەزڵی 

خوا بوون بە ئیسالم و ڕۆژێك بانگ نەکراوم و موحاسبە نەکراوم کە بۆ ئەو کارە 

دەکەیت...هەتا جارێکیش توشی کێشە بووین بەهۆی چەند کەسێك ئەوانەی 

کە هەر دەیانەوێت بە هێز خۆیان بسەپێنن لە کۆتادا حەقەکە بەمن درا، هەتا 

لە بنکەی پۆلیس حوکمیان بە شەرع کردین نەك بە یاسای بەریتانی!

بە  لە کەسایەتیە ئیسالمیەکانیش  و زۆرێك  بەبڕوای من حیزبە ئیسالمیەکان 

هەڵەدا ڕۆشتوون بەرانبەر داعش، من زۆرجار پرسیارم لێ دەکرێت ئایا کوشنت 

هەیە لە ئیسالمدا؟ دەڵێم بەڵێ هەیە..دەڵێن دیل کوشنت هەیە؟ دەڵێم بەڵێ 

هەیە... دەڵێن زۆر شتی تر دەڵێم بەڵێ هەیە...دەڵێن ئەی بۆ ئەوان دەڵێن نی 

یە! بە بڕوای من هەر نی یە وەاڵمی خەڵکی ناداتەوە دەبێت هۆکاری هەیەکەیان 

ئیسالم  بۆ  کار  بکەیتەوە، من  لە کۆڵی خۆتی  یە  نی  بە  نەك  ڕوونبکرێتەوە  بۆ 

کوردایەتی  کەسێك  چۆن  هەروەك  هەڵەیە  پێ  ئەوانیشم  ڕێگاکەی  و  دەکەم 

دەکات و لەناو حیزبێکەوە وە حیزبەکانی تری پێ هەڵەیە.

پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت ئەگەر لە مەکەدا بیان هێشتایە بە ئازادی 

مەدینە،  بۆ  نەدەکرد  کۆچی  هەرگیز  بکات  خەڵکی  بۆ  پەرستی  خوا  باسی 

کاتێکیش کە فەتحی مەکە کرا هەڵ نەستا بە کوشتنی خەڵکەکەی لە کاتێدا 



185

په يامى سياسى

پارێزراوە،  ئەوە  مزگەوت  بڕواتە  هەرکەس  دەیفەرموو  هەبوو،  دەستەاڵتی 

هەرکەس بچێتە ماڵی خۆی پارێزراوە، هەرکەس هەتا بچێتە ماڵی ئەبو سوفیان 

کە  بێت  لەسەر  خوای  درودی  بوو  پێغەمبەر  سەرسەختی  دوژمنێکی  کە 

خێزانەکەی جەرگی حەمزەی ئامۆزای پێغەمبەری خوارد نەیکوشتەوە، دواتر بە 

ئارەزوومەندانە مسوڵامن بوون.

باوەڕبوون بە زۆر ناسەپێت و لە ڕووی مەنتیقیشەوە هەر نەگونجاوە، چەندین 

تا  هەبووەو  دینیامن  موناقەشەی  دەرفەتی  کە  هەیە  خۆشەویستم  هاوڕێی 

لەبەردەمیدا  ژیان  دەرفەتی  خۆشە  پێم  منیش  نەکردووە،  پێم  باوەڕی  ئێستە 

ملی  هەبێت  دەستەاڵتم  نەك  مبرێت،  مسوڵامنیەتی  بە  بیربکاتەوەو  و  بێت 

بپەڕێنم، کام دەزگاری حکومی و حیزبی هەیە لەم واڵتەدا بەس دەستنیشانی 

ئەوان  بکەم،  بۆ  ئیسالمیان  باسی  لەوێ  بچم  سبەی  بێت  وەعد  من  بۆ  بکەن 

ئەگەر بە خۆشی قسەکانم وەرنەگرن بەخوا بە شەڕیش وەری ناگرن و منیش 

دەڵێم )لکم دینکم ولی دین(

شەهیدو بە شەهید کراوەکان

پێیان  ئەوانەی  و  عەملانیەکان  کوردیە  ڕاگەیاندنە  لە  ئێمەو  کۆمەڵگەی  لە 

قورئانیش  جار  هەندێك  و  عەرەبی  و  عەرەب  دژی  توندی  بە  زۆر  کاریگەرن 

دەوەستنەوە!.

کە باسی ئیسالمیش دەکەین خۆیان بە مسوڵامنی عیارە 2٤ لە قەڵەم دەدەن!، 

کە باسی قورئانیشیان بۆ دەکەین دەڵێن ئەوە نێوان خۆت و خوای گەورەیەو 

سیاسەت و دین دوو شتی لێك جیاوازن و ئیسالم پاکە نابێت تێکەڵی پیس و 

هیچ گەردێك بکرێت!
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واتە خۆشیان چاك دەزانن ئیسالم پاکە! هەروەك چۆن گومانیشیان لە پیسی 

خۆیان نی یە! وەك لە ووتەکاندا دەردەکەوێت!.

ئێمە لێرەدا باسی ئیسالم و سیاسەت ناکەین کە دوو شتی پێکەوە گرێدراون و 

جێگەی نکۆڵی نی یە الی شارەزایانی دین.

تەنها وەاڵمی دوو گومانی زۆر دووبارە کراو دەدەینەوە کە عەملانیەتی  بەڵکو 

کوردی و هەندێك کەسی ناحاڵی بە ئیسالم و ئیسالم پەروەرەکانی دەفرۆشن 

کە ئەویش: عەرەبی و ئیسالم خۆیەتی.

دەهێنن،  بەکاری  خۆیان  کە  عەرەبیانەی  ووشە  ئەو  ڕوانگەی  لە  عەرەبی 

سیاسەتیش هەر لە ڕوانگەی ئەو سیاسەتەی کە خۆیان دەیکەن و ئیسالمی بۆ 

بەکاردێنن و بۆ خۆیان بە ڕەوای دەزانن و بۆ بەرانبەر بە ناڕەوا.

لەژێر هەمان ئەو ناونیشانەی کە ئەم بابەتەی پێ ناونراوە کە ئەویش ئەو ووشە 

زیندووەیە لە دڵامندا.

شەهید

ووشەی  ئەو  کە  بنەوانەی  ئەو  بۆ  بگەڕێینەوە  شەهید  دەوترێت  کە  زۆرگرنگە 

داهێناوەو بە چی مەبەستێك و کێی پێ مەبەست و شەهیدە.

شەهید لە ڕووی زمانەوانیەوە: لە سێ ووشە پێك هاتووە: ش. ه، د »شهد«

لە قاموسی عەرەبیدا بەم شێوەیە هاتووەو شیکراوەتەوە:

# * ش ه د * * الشهادة * خرب قاطع تقول * شهد * عل كذا من باب سلم ورمبا 

 * و  أحلف  أي  بكذا  الهاء تخفيفا وقولهم أشهد  الرجل بسكون   * قالوا * شهد 

املشاهدة * املعاينة و * شهده * بالكرس * شهودا * أي حرضه فهو * شاهد * 

وقوم * شهود * أي حضور وهو يف الصل مصدر و * شهد * أيضا مثل راكع وركع 

و * شهد * له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة فهو * شاهد * والجمع * شهد 

* مثل صاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد * شهود * و 
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* أشهاد * و * الشهيد * الشاهد والجمع * الشهداء * و * أشهده * عل كذا * 

فشهد * عليه و * استشهده * سأله أن يشهد و * الشهيد * القتيل يف سبيل 

الله تعاىل وقد * استشهد * فالن عل ما مل يسم فاعله واالسم * الشهادة * 

و * التشهد * يف الصالة معروف و * الشهد * بفتح الشني وضمها العسل يف 

العسل يذكر  إمنا قال يف شمعها لن  بالكرس قلت   * والجمع * شهاد  شمعها 

ويؤنث ولكن الغلب عليه التأنيث عل ما نذكره يف ع س ل.

لە  لە  جگە  کە  عەرەبیەوە،  قاموسی  و  زمانەوانەی  ڕووی  لە  سەرەوە  ئەوەی 

شیکردنەوەشی  شێوازەکانی  هەموو  عەرەبیە،  ووشەیەکی  کە  سەملاندی 

ڕوونکردوەتەوە. بە کورتی شەهیدی بە مانای شایەتی دان و بینەری ڕووداوێکیش 

دێت، وەك لە خوارەوە زیاتر ئەمە دەسەملێت.

لە قورئاندا

لە قورئانی پیرۆزیشدا لە چەندەها ئایەتداو بە چەندەها جۆر هاتووە وەك:

ُسوُل َعلَْيكُْم  ًة َوَسطًا لَِتكُونُوا ُشَهَداَء َعَل النَّاِس َويَكُوَن الرَّ لَِك َجَعلَْناكُْم أُمَّ )َوكََذٰ

َشِهيًدا (

ڕوویه كه وه ،  هه موو  )له   گێڕاوه   میانه ڕه و  به گه لێكی  ئێوه مان  شێوه یه ش  به و 

ڕووی  له   قیامه ته وه ،  دنیاو  ڕووی  له   خواپه رستیه وه ،  و  عیباده ت  ڕووی  له  

داخوازیه كانی ڕۆح و نه فسه وه .. هتد( تا ببنه  شایه ت به سه ر خه ڵكیه وه  )تا بزانن 

ئه م ئاین و به رنامه یه  هه مووی مایه ی خێرو سه ربه رزیه  بۆ تاك و كۆمه ڵ له  هه موو 

سه رده مێكدا و له  هه موو بواره كانی ژیاندا( و بۆ ئه وه ی پێغه مبه ریش )له  هه موو 

ئه و بوارانه دا مامۆستاو ڕابه ری ئێوه  بێت و له  ڕۆژی قیامه تدا( شایه تی بدات )بۆ 

دڵسۆزانی ئوممه تی له سه ر ئه وه ی به ئه ركی سه رشانی خۆیان هه ستاون (.

)ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب لَِم تَكُْفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَلٰ َما تَْعَملُوَن ( 

 ئه ی پیغه مبه ر )صلی الله  علیه  وسلم( به  خاوه نانی کتێب بڵێ: بۆچی ئێوه  باوه ڕ 
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ناکه ن به  ئایه ته کانی خوا، خۆ خوا شایه ته  له سه ر هه موو ئه و کارو کرده وانه ی که  

ئه نجامی ده ده ن .

ُؤاَلِء َشِهيًدا (  ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلٰ َهٰ )َفكَْيَف إَِذا ِجْئَنا ِمْن كُلِّ أُمَّ

 ئینجا ده بێت حاڵی ئه و خه ڵکه  چۆن بێت کاتێک له  هه ر میلله تێک شایه تێکامن 

هێنا و تۆشامن هێنا )ئه ی محمد )صلی الله  علیه  وسلم( به شایه ت به سه ر ئه و 

خه ڵکه وه  )که  په یامی خوات پێڕاگه یاندوون( .

)َفكََفٰى ِباللَِّه َشِهيًدا بَْيَنَنا َوبَْيَنكُْم إِْن كُنَّا َعْن ِعَباَدتِكُْم لََغاِفلِنَي ( 

 ئینجا خوا به سه  که شایه ت بێت له نێوان ئێمه  و ئێوه دا، به ڕاستی ئێمه  ئاگاداری 

په رسنت و پاڕانه وه ی ئێوه  نه بووین .

لە قورئانی پیرۆزداو بە چەندەها جۆر ووشەی شەهید باس کراوە کە دەتوانن 

بگەڕێنەوە سەری بیان بینن لەم سورەتانەدا.

سورەتی:  البقرة ١٤٣، 282. ال عمران 98. النساء  ١٠٥،١66،72،79،٤١،٣٣. 

النحل 8٤، 89.االرساء  الرعد ٤٣.  یونس 29، ٤6.  النعام ١9.  املائدة ١١7. 

96. الحج ١7، 78. القصص 7٥.

لە فەرموودەدا

١٠٣٠ـ عن أَنََس بَْن َمالٍِك )ريض الله عنه( َعِن النَِّبيِّ )صلی الله عليه وسلم( 

نَْيا َوأَنَّ لَُه َما َعَل اْلَْرِض  َقاَل: )َما ِمْن أََحٍد يَْدُخُل الَْجنََّة، يُِحبُّ أَْن يَرِْجَع إِىَل الدُّ

ِهيِد، َفإِنَُّه يََتَمنَّى أَْن يَرِْجَع َفُيْقَتَل َعرْشَ َمرَّاٍت، لِاَم يََرى ِمَن  ٍء، َغرْيُ الشَّ ِمْن َشْ

الْكََراَمِة(.] بخارى / الجهاد/ 2662[

وسلم(  عليه  الله  )صلی  پێغه مبه ر  ده ڵێ:  بێت(  ڕازی  لێ  )أنس()خوای 

فه رموویه تی: )هیچ كه س نییه  بچێته  به هه شت و حه زكات بگه ڕێته وه  بۆ دونیا 

با هه رچی له سه ر زه ویشدا هه یه  هی ئه وبێت جگه  له  شه هید كه  حه ز ده كات 
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و  ده كه وێت  ده ستی  شكۆیه ی  و  ڕێز  ئه و  له به ر  مبرێت،  ده جار  و  بگه ڕێته وه  

به چاوی خۆی ده یبینێت(. 

فەرموودە گەلێکی زۆر هەیە کە باس لە شەهید دەکەن و ئەو ووشانەش کە لە 

قورئاندا هاتووە هەمان شێوە لە فەرموودەکانیشدا بەرچاومان دەکەوێت.

درودی  پێغەمبەر  فەرموودەی  پیرۆزو  قورئانی  و  عەرەبی  قاموسی  پێی  بە 

زمانەوانیەوە  لە ڕووی  بۆمان دەرکەوت کە ووشەی شەهید  بێت  لەسەر  خوای 

عەرەبیەو تایبەتە بە ئیسالم، هەرچەند لە پێش ئیسالمیشدا لە ئاینی جولەکەو 

مەسیحیشدا بەکار هاتوون بەاڵم ئیسالمیش درێژە پێ دەرو تەواوکەری دینە 

تایبەمتەندیەکان  لە  شەهید  ووشەی  هێنانە  بەکار  بەو  ترەو  ئاسامنیەکانی 

دەری ناکات و بەڵکو ڕاستی ئیسالم و تەواوکەری دینەکان نیشان دەدات کە 

هەڵقواڵوی یەك سەرچاوەن.

لێردا پرسیاری گرنگ ئەوەیە ئایا کە ئەو ووشە عەرەبیەو سەرچاوەیەکی قورئانی 

و دینی هەیە ئەی شەهید کێیە؟

و  قورئان  لە  مادام سەملاندمان شەهید ووشەیەکی عەرەبیەو  هەربۆیە گرنگە 

فەرموودەدا هاتووە دەبێت پێناسەشی بۆی هەبێت و بە ڕوونی دیار بێت کە کێ 

شەهیدە.

شەهیدی لە ئیسالمدا

)حدثنا عبد الله بن يوسف أخربنا مالك عن سمي عن أيب صالح عن أيب هريرة 

ريض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة املطعون 

واملبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد يف سبيل الله (

واتە: شەهید پێنج جۆرن:-

یەکەم: ئەوەی بە نەخۆشی تاعون دەمرێت.
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دووهەم: ئەوەی بە ئێشی سك دەمرێت.

سێهەم: ئەوەی لە ئاودا دەخنکێت.

چوارەم: ئەوەی خانوو یان بینای بەسەردا دەڕوخێت.

پێنجەم: ئەوەی لە پێناو خوای گەورەدا لە جیهاددا دەکوژرێت.

خوای  ڕێبازی  پێناو  لە  کە  کەسانێکن  ئیسالمدا  ئاینی  لە  شەهید  کورتی  بە 

گەورەدا خەبات دەکەن و دەکوژرێن، یان بە یەکێك لەو هۆکارانە دەمرن، بەو 

کوشتنە یان مردنە ووشەی شەهیدی بۆ بەکار هاتووە لە دیندا، چونکە ژیانی 

خۆیان بەخت کردووە لە پێناوی بانگەوازی خوای گەورەداو گەیاندنی دینەکەی 

و ئەوە غەمیان بووە هەروەها پێغەمبەران شاهیدن کە بانگەوازەکەیان گەیاندووە 

 چەندەها ڕوونکردنەوە لەسەر ئەوەی بۆ بە شەهیدی دەڵێن شەهیدی هاتووە 

لەوانە:

یەکەم: فریشتەکانی خوای گەورە شایەتی بۆ دەدەن کە بە باشرتین کار ژیانی 

کۆتای پێ هاتووە.

دین  شوێن  شێوە  بەباشرتین  کە  دەدەن  بۆ  شایەتیان  پێغەمبەران  دووهەم: 

کەوتوون.

باشیان  دڵسۆزیەکی  و  نیەت  کە  دەدات  بۆ  شایەتیان  گەورە  خوای  سێهەم: 

هەبووە.

چوارهەم: فریشتە شایەتیان بۆ دەدات لە دونیاو دواڕۆژدا.

پێنجەم: لەبەر ئەوەی شایەتی بۆ دراوە لەوەی پارێزراوە لە ئاگر.

شەهید  بە  و  شەهید  لەسەر  کورت  هەڵوێستەیەکی  خۆیەتی  جێگە  لێرەدا 
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شەهید  بە  بەزۆر  ساختەو  شەهیدە  لە  ڕاستی  شەهیدی  و  بکەین  کراوەکان 

کراوەکان لە دونیادا جیا بکەینەوە.

کاتێك دەوترێت شەهید لەبەر ئەوەی سەرچاوەیەکی ئاینی هەیەو ئاین خۆی 

پێناسەی تایبەتی بۆی هەیەو دیاری کردووە کێن ئەو کەسانەی کە بە شەهید 

دەژمێردرێن ئیرت ئێمە ناتوانین کەسانێکی تر کە بەدەرن لەو چینانە بەزۆر بیان 

لکێنین پێیانەوە.

پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت حەزی دەکرد مامی لەسەرە مەرگدا شەهادە 

کاتە  ئەو  تا  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بژمێردرێت،  مسوڵامنان  ڕیزی  لە  و  بهێنێت 

سوجدەیەکی بۆ خوای گەورە نەبردبوو بەاڵم بە حەزەکەی پێغەمبەر دەرنەچوو، 

هەربۆیە جیاوازی ئەم مردنە لەگەڵ عەمارو یارسدا جیاوازی زۆرە، با ئەم مامی 

پێغەمبەر بێت درودی خوای لەسەر بێت و عەماریش هیچی پێغەمبەر نەبێت...

هتد.

کاتێك ئێمە کەسێکامن لەناو چووەو سەر بە حیزبێك یان لەبەر هۆکارێکی دیار 

کوژراوە بە حەزی ئێمە ناکرێت بە شەهید.

بۆ  ئایا؟  دەڵێ  دەکاتەوە  قیت  لێ  خۆیامن  جدی  زۆر  پرسیاری  لێرەدا 

دەستەاڵتدارانی ئەمڕۆ کوژراوەکانیان ناوی شەهیدی لێ دەنێن؟ بۆ کە باسی 

دەکرێت  ئیسالم  باسی  کە  بۆ  دەبنەوە؟  بەڕووی  ڕوو  دەکرێت  عەرەبی  زمانی 

چەمكی  دوو  سیاسەت  و  ئیسالم  دەڵێن  بۆ  خوایە؟  و  خۆت  بەینی  دەڵێن 

جیاواز؟ بۆ ... بۆ ... بۆ... کە چەندەها پرسیاری تری هاوشێوەش هەن کە تەنها 

بەکارهێنانی  و  کردنی  سیاسی  بە  شەهیدو  عەرەبی  ووشەی  لەبەکارهێنانی 

وەاڵمێك بێت بۆ خۆیان لە بەرانبەر هەر ئەو پرسیارانەی کە خۆیان دەیکەن.

ئەگەر بە عەرەبی قەڵسی بۆ ووشەی عەرەبی شەهید زۆرترین ووشەیەکە کە لە 

ڕاگەیاندنەکانیانەوە بەرگوێامن دەکەوێت و شانازیشی پێوە دەکەن.
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ئەگەر دین تەنها بەینی خۆت و خوایە ئیرت شەڕی بۆ چی یە بیکەت! لە ماڵ 

خۆتدا پەرستشەکان بکەو بۆ لە پێناویدا گیانت بەخت دەکەیت.

ئەگەر ئیسالم و سیاسەت دووچەمکی لێك جیان ئێوە بۆ؟ لە سیاسەتدا ئەم 

پێ  پشتی  زۆرترین  هەڵبژاردنەکاندا  بانگەشەی  لە  و  دەهێنن  بەکار  ووشە 

دەبەسنت؟!.

ئیسالمیەکەدا  پێوەرە  لە  زۆربەی  کە  بەشێوەیەك  بەکار  هێنانێکیش  چ  وە 

جێگەی نابێتەوە!

دەڵێن  پێی  ئێستە  داوەو  دەست  لە  گیانی  نیشتیامنیدا  خیانەتی  لە  هەیە 

شەهید و موچەی شەهیدانەی هەیە.

هەیە لە ڕێزی حکوومەتی بەعسدا بۆ دەستکەوتەکانی ئەو ڕژێمە هەوڵی داوەو 

کوژراوە ئێستە پێی دەڵێن شەهید و موچەی شەهیدانەی هەیە.

هەیە ئینکاری دین و ئیسالمی کردووەو کوژراوە ئێستە پێی دەڵێن شەهید و 

موچەی شەهیدانەی هەیە.

هەیە لە کاتی دزی و بەد ڕەوشتیدا گیانی لەدەست داوەو ئێستە پێی دەڵێن 

شەهید و شەهیدانەی هەیە.

هەیەو...هەیەو...هەیە.

لە  زۆر  بۆ  شەهید  ووشەی  هێنانی  بەکار  یە  نی  خۆیدا  جێگەی  لە  هەربۆیە 

سیاسی  مەرامی  بۆ  ئاینیەکان  موقەدەسە  بە  کردنی  تێکەڵ  و  کوژراوەکان 

چۆن  وەك  برنێت  لێ  تری  ناوێکی  شەهید  ووشەی  لەبری  پێویستە  تایبەت، 

ئەوەی  بۆ  بدۆزنەوە،  بۆ  تایبەتی  ناوێکی  مردنەکەشیان  بۆ  پێشمەرگە  دەڵێن 

بکرێتەوەو  لەیەکرت جیا  دابهێرنێ  تر گەر  ناوەی  ئەو  و  مسوڵامنەکان شەهید 

ئەوسا ئەو میللەتە مسوڵامنەش سەرپشك بێت لەوەی کامیان هەڵ دەبژێرێت 

و ئیرت هەرکەس بە ووشەی خۆی و هەوڵ خۆی سیاسەت بکات.
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ئەوە  مبرێت  یان  بکوژرێت  هۆکارێك  هەر  بە  و  ئااڵیەك  هەر  ژێر  لە  هەرکەس 

فەرموودەیەکدا  لە  بێت  لەسەر  خوای  درودی  پێغەمبەریش  یەو  نی  شەهید 

فەرموویەتی ) من قتل تحت راية عمية , يدعو عصبية أو ينرصعصبية , فقتلته 

جاهلية (

دەسەاڵتی علوج مەالی علوج بەرهەم دەهێنێت

کۆڕو  گشت  مشتومڕی  جێگەی  بە  بووە  مەال  دەسەاڵتەو  ئەم  مێژە  لە 

کۆبوونەوەکان، لەسەر دەستەاڵت گەورەترین خۆپیشاندان کرا کە قەبارەی وا 

بۆ ڕووخانی سەدامیش نەهاتە سەر شەقام، جگە لە مانەوەی لەسەر شەقام بۆ 

کۆتای  خۆپیشاندان  خۆی  بڕوای  بە  دەسەاڵت  هەرچەند  مانگ،  دوو  لە  زیاتر 

پێهاتووە! بەاڵم ڕق و قین و تەوژمی ناڕەزایەتی هەر بەردەوامەو بەبڕوای من لە 

کاتژمێری سفردایەو چاوەڕوان نەکراوانە لە تەقینەوەدایە.

تووڕەبن  هاواڵتیان  کردووە  وایان  کە  بپرسین  هۆکارانە  لەو  دەتوانین  لێرەدا 

بەرانبەر دەسەاڵت... لە کاتێکدا دەسەاڵتەکە ئەمجارەیان بەعس و عەرەب و 

تورك و فارس نین بەڵکو کوردن! سەرۆکەکەشی جلی کوردی لەبەردایە!

بابەت  بە  ئەوسا  بوێت  هۆکارەکامنان  یەکی  بە  یەك  وەاڵمی  گەر  ئێمە 

چارەسەرناکرێت پێویستی بە کتێبی قەبارە زلە زلرت لە زگی زۆر لە دەسەاڵتداران 

بۆ هێامکردنە سەر نەخۆشیەکان.

ئەویش  دەدەینەوە  هۆکارانە  لەو  یەکێك  وەاڵمێکی سادەی  تەنها  لێرەدا  ئێمە 

دروستکردنی مەالی علوجە لەالیەن دەسەاڵتەوە!

ئەم پرسە پێش هەموو شت ڕەهەندێکی فکری هەیە...لە سەرەتاوە گشت ئەو 

دینیەکان  کەسایەتیە  مەالو  دژی  و  عەملانی  ناوە  خۆیان  ناوی  کە  حیزبانەی 
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بوون...گەر بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای دروستبوونی عەملانیەت و ئەو شۆڕشەکەی 

زۆریش  یەکجار  ڕادەیەکی  تا  ئەتوانین  کەنسە  پیاوانی  و  دین  دژی  کردی  کە 

و  دین  بەناوی  کەنیسەو  پیاوانی  ؟ چونکە  بۆ  بین!  عەملانیەتە  ئەو  پشتگیری 

مەسیحیەتەوە هیچ بەهایەکی مرۆیی، ئەخالقی، ویژدانی، بژێوی، گشت ئەوەی 

کە مرۆڤەکان پێویستیان پێی دەبێت لە ژێر پێی خۆیان نەنێن و سەرکوتکەرانە 

نادادگەریەکانی  زۆرو  ستەمی  لەبەر  بوەستنەوە،  بەرهەڵستکارەکانیشی  دژی 

پیاوانی کەنیسە عەملانیەت توانی پێی خۆی بەچاکی لە ڕۆژئاوادا دابکوتێت و 

زۆر لە سەروەری و بەها مرۆیەکان بۆ مرۆڤایەتی بگەڕێنێتەوە.

ئیرت بەو شێوە زۆرێك لە کەسایەتیە ڕۆژهەاڵتیەکانیش کە لە بنەڕەتدا خۆشیان 

دینیەکان  بیرۆکە  پەیڕەوی  دەتوانی  نەیان  وە  هەبوو  دین  بەرانبەر  کینەیان 

بکەن ئەم هەلەیان بۆ خۆیان قۆستەوەو السای ئاسا دەستیان کرد بە شۆڕش! 

چونکە دەیان ووت دین هەر دینەو هەمووی کۆنەپەرستی و خورافیاتە، دەبێت 

سیاسەت لە دین جیا بکرێتەوە، دەبێت دین لە دەوڵەت جیا بکرێتەوە، دین 

بەینی خۆت و خوایە! دین واو دین ئاوا... وەك بە داخەوە ئێستەش هەندێك 

جار دەیبیستین.

سااڵنێکی توالنی بەو شێوەی کارکراو ئەنجامی نەبوو، بەڵکو نەك هەر ئەوە ئەو 

کەسانەی کە لە ڕێزی ئەو شۆڕشەشدا بوون زۆری دیندار بوو، وەك زۆرجار بە 

گاڵتە ئامێزو بۆ نوکتەش دەگێردرێتە کە شوعیەکان کە پیش عەملانیەکانیش 

بوون نوێژکەرن، یان فاڵن کەسی فالن حیزبی عەملانی کە لە ئاستێکی بااڵدایە 

عەمرەش  و  حەج  هەموویانەوە  سەروی  لە  وە  ناڕوات،  نوێژی  بڕوات  سەری 

بوو!  کارانە پێش هەموو شت هەرەسی فکری حیزبەکان  ئەم جۆرە  دەکەن... 

چۆن دەبێت شوعی نوێژ بکات؟ عەملانی و حەج کوجا مەرحەبا! هەموو ئەمانە 

عەملانیەکان  دینیەی  بە  دژ  بیرۆکە  ئەو  کە  دەگەڕێتەوە  هۆکارێك  چەند  بۆ 
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زۆر  ڕادەیەکی  تا  ئەوەتا  دەرچوو،  هەڵە  دەکرد  پێی  شۆڕشیان  و  هەڵیانگرت 

شۆڕشەکەش سەرکەوت، بەاڵم خەڵکی لە قواڵی دڵیەوە دینی دەوێت، کاکە ئەم 

دینە ئەو دینەی مەسیحیەت نی یەو ناکرێت بەراورد بکرێت، دین هەر دینە لە 

ڕووی ناوەوە بەاڵم ناوەرۆکەیان جیاوازە، پیاوانی ئاینی ئیسالمی ناشوبهێت بە 

پیاوانی کەنیسەوە چونکە مەالکان زوڵمیان نەکردووە، کورە فەقیرانە نەك هەر 

ئەوە بەڵکو لە جێگەی بەزەی خەڵکیدا بوون و زەکات و سەرفرتەیان پێداون... 

ئیرت بە کرداری عەملانیەکان بۆیان دەرکەوت بیرۆکەکان هەڵە دەرچوون و گەر 

بێت و ڕێگەچارەیەك نەگرنە بەر نفوسیان کەم دەکات، نەك هەر ئەوە نامۆش 

بەشێکی  شۆڕشەکانیش  سەرکەوتنی  هۆکاری  کۆمەڵگەکەیاندا،  لەناو  دەبن 

پێناوەدا  لەو  کە  بووە  وا  بڕوای  کابرا  دەگەڕێتەوە  ئاینیەکە  بیرۆکە  بۆ  زۆری 

بکوژرێت شەهیدە، ئەوە نی یە پێشیان دەوترێت شەهید! ئەوە نی یە موچەی 

شەهیدانەشیان هەیە! ئەوە نی یە وەزارەتی شەهیدانیش هەیە! ئەی ووشەی 

شەهید مەگەر قورئانی نی یەو تایبەت بەئیسالم نی یە؟.

بە  گرنگیان  دیندا،  بەالی  الدا  نیفاقی  بەشێوەیەکی  کاریان  ئەدای  هەربۆیە 

و  ئیسالمی  زانستی  یە  نی  گرنگ  ڕواڵەت!  بە  دەدا  دینیەکان  کەسایەتیە 

مەوزوعیانە ئاگای لە دین بێت! گرنگ جامانەیە! گرنگ نیشاندانی مۆرکێکی 

لنگاو  ئەو  تۆ سەیر  بەبێ ڕیش!  بەڵکوعەمامە  تەواوی،  بە  نەك  ئەویش  دینیە! 

قوچ کردنەوەی شێوەی مسوڵامنێتی، عەمامەکە کە ئەسڵ نی یە بووە بە ئەسڵ 

و ئەسڵەن گەرجارێك بەبێ عەمامەوە ببیرنێت ئەوە تاوان و سوکیە، لە کاتێکدا 

ئیرت  ئەوە  بێت  درێژ  ڕیشت  گەر  و  مەترسی  بە جێگەی  بووە  ئەسڵە  ڕیشەکە 

ئاشکرایە چیت پێ دەڵێن.

ئیستیرادو  شتێکی  ئەسڵدا  شتێکی  هەموو  جێگەی  لە  پوختی  و  کورتی  بە 

کەمە  هۆشیاری  ئاستی  چونکە  میللەتەکەش  جێگەکەی!  خستە  تەزویریان 
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زۆربەی ئەم شتانە ئاو دەخوات و تا ئێستە دەوری هەبووە، هەربۆیە ناشیانەوێت 

تا کۆمەڵگە خوێندەوار بێت  ببێتەوە، چونکە  بەرز  ئاستی هۆشیاری کۆمەڵگە 

و ئاستی زانستی بەرز بێت ئەوان نزم دەبنەوە، ئەم دەستە چەورەی خۆشیان 

دەدەنە پاڵ ئیسالم و ئیسالم بە دواکەوتوو ناو دەبەن، لە کاتێکدا یەکەم ئایەتی 

قورئان بە بخوێنە دەستی پێکردووە.

هەوڵی دروستکردنی زۆر مەالیان دا وەك دەواجن کۆمەڵێك مەالیان تروکاندو 

کاڵویان نایە سەریان! ئەو عەمامەو کاڵوانەی لەسەر هەندێك لە مەالکانە کاڵوو 

بە ئیسالم،  بەڵکو کاڵو لەسەرنان و خەڵەتاندیانە دژ  یە  عەمامەی ئیسالم نی 

ئەم چینە مەالیە خۆیان بوون بە بار بەسەر ئیسالم و بەناوی ئیسالمەوە، ئەم 

کۆمەڵە جگە لە علوج ناوێکی تری شیاوتر بەخۆیانم شك نەبرد.

زۆرجار  دونیایی،  بەرژەوەندی  کۆمەڵێك  بۆ  چ؟  پای  لە  فرۆشیەش  دین  ئەم 

هەندێك لەو مەالیانە کە دەبینم، عەمامەکەیانم وەك خاکەنازو قوڵنەو چەکوش 

و ئامێری پاککردنەوەو وەسائیلی ئیشکردن دێتە پێش چاو، زۆرێك لەو مەالنە 

گەر غیرەتی نەك دینداری بەڵکو غیرەتی ئیشکردنیشیان بجوڵێت عەمامەکەی 

لە کۆمەڵگەیەکی دیندارو  لێهاتووە  وای  تر دەکەن،  و کاسپیەکی  فڕە دەدات 

مسوڵامندا ئەسڵەن ووشەی مەال جۆرێك لە عەیبە بێت! دەبێت بڵێی مامۆستا 

گەرنا ناو مەال بە تەنها جۆرێکە لەسوکی!

لێیە،  زانایانی  یەکیەتی  لێیە!  ئەوقافی  وەزارەتی  واڵتێکدا  لە  سەیرە  پێ  زۆرم 

مەالو  حاڵی  ئەمەش  دیندارە!  خۆی  بۆ  میللەتەکەش  لێیە!  ئیسالمی  حیزبی 

مسوڵامنان بێت.

بە مێژوو وە بەکرداری عەملانیەکامنان بۆ دەرکەوت کە مەال دروست دەکەن بۆ 

گەشنت بە مەرامی خۆیان و سوککردنی خودی مەال خۆی و مۆرکە دینیەکان، بە 

بڕوای من پێش هەموو شت سوککردنی خۆشیانی تێدایە تۆ کە باوەڕت بە دین 
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نی یە بۆ پەنای بۆ دەبەیت، دین لە دەوڵەت و سیاسەت جیا دەکاتەوە مەالکان 

لە ووتاری هەینیدا بۆ دەبێت دوعا بۆ چاکبوونەوەی مام جەالل بکەن! لە کاتی 

هەڵبژاردنەکاندا دەبێت بانگەشەی هەڵبژاردن بکەنو سواڵی دەنگیان بۆ بکەن! 

تۆ گەر باوەڕت بە دین نی یە بە هێزی هزرو توانای خۆت خۆت بەرز بکەرەوە، 

نەك بە عەمامەیەکی تەزورو دەنگی تەزویر خۆت بەرز بکەیتەوە.

ئەی باشە لەمانە گەڕێن چۆن مەوقیفی وەزارەتێك بەو گەورەو گرانیە ئەوەندە 

وواڵتانی  لە  بۆ  نەدەن،  خەڵکی  نیشانی  خۆی  وەك  دین  ڕۆڵی  و  بێت  زەعیف 

ڕۆژهەاڵت کە وەزارەتی ئەوقافیش نی یەو لەناو جەرگەی عەملانیەتیشدا دینی 

ئیسالمی،  و  ڕۆژهەاڵت  واڵتانی  لە  هەیە  پاکرتی  زیاترو  قورسایەکی  ئیسالم 

لەوەش با بگەڕێین ئەم وەزارەتە سەر بە دەسەاڵتە، ئەی یەکیەتی زانایان ئێوە 

کارتان چییە؟ کوا ئاستی بەرزی ئێوە، کەسایەتی وا بەناو بااڵی تێدایە ئەوەندە 

ڕۆشنبیری نی یە ئاگای لە پەیڕەو پرۆگرامی نەك ئیسالم ڕێکخراوەکەشی نی 

یە، گرنگ ئەندام بیت و هەویەیەکت هەبێت! بە بڕوای من زۆرێك لەو هەویانە 

ڕێکخراوەیتان،  پتەوی  کاری  و  تەنسیق  کوا  ڕیسواییە!  و  سەرشۆڕی  هەویەی 

بەهەرحاڵ ئەمانیش دەستی بەهێزی هەمان دەسەاڵتی پێ گەشتووە علوجیش 

لەناو ئەمانەدا بوونی هەیە.

مەال  و  ئیسالم  کاری  دەکەن،  وا  بۆ  ئێوە  ئیسالمیەکان  هاوار حیزبە  ئەی  ئەی 

دەبوو؟،  سوقلتان  ئەوەندە  ئێستە  سیاسیە  کورتە  مێژووە  بەو  ئێوە  نەبوایە 

زۆربەی ئەو دەنگانەی کە دەیهێنن خەڵکی لە ڕێگەی خوادا پێی داون، ئێوەیان 

بە نوێنەری ئیسالم و وەسیلەیەکی بەهێز زانیووە بۆ گەشنت بە بەهەشت... کوا 

ڕۆڵی مەالو عەمامە پاکەکان، بۆ لەبری ئەو هەموو مەال عەمامە لەسەرە کەسێك 

ووتاری ئاینی دەدا نەك عەمامەی بەسەرەوە نی یە توکیشی بەسەرەوە نی یە! 

عەملانیەکان بێ ئینسافانە کەوتوونەتە ناو مەالکان ئێوە بۆ بەرزیان ناکەنەوە؟ 
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بۆ مەال ئەحمەدی شافعی کەس نایناسێت؟ ئەو عاملە گەورەوە بەڕێزە، بۆ زومی 

کامێراکەت ناخەیتە سەر مەال موسا، ئەو مەال عەمامە پاکە، بۆ تەفیرسەکەی 

مەال  بۆ  ناسە،  خوا  تەقواو  بە  مەال  ئەو  ناگوێزیتەوە،  شەمێرانی  حەسەن  مەال 

عوزێر لەبەر خاتری دەنگ ناردت بۆ پەرلەمان و سەقەتت کرد، بۆ مەال طاهیرت 

لەبەر دەنگ دوورخستەوە؟ بۆ بۆ؟ عەملانیەکان خۆیان چیان لە تەقلید کردن 

بۆ  وەاڵمتان  بکەوێت،  دەستان  ئێوە  تا  کەوتووە  دەست  مەالدا  سوککردنی  و 

بۆ بەکارهێنانی دەنگ بەکار دێنیت و دواتر پشتیشی  قیامەت چی یە؟ مەال 

حیزبی  مەالیەك  یان  دەدەیت!.  پێ  مەالی  نا  کاری  مەال  یان  دەکەیت!  تێ 

نی یە وەیان لەناو حیزبێکی جیاوازی ئیسالمی یە بۆ پشتگیری ناکەن؟ ئەی 

هەمووتان حیزبی خوا نین؟

گرنگ و پێویستە کاری جدی لە خستنە سەر ڕێچکەی ڕاستی بکرێت و گشت 

حیزب و وەزارەت و ڕێکخراوەکانیش بەخۆیاندا بچنەوە بەم شێوەیە.

ناوی  چیرت  و  بکەن  خۆیاندا  پرۆگرامی  پەیڕەو  گۆڕانکاری  ١-عەملانیەکان 

بیروباوەڕەی  بەو  بن  نیشتیامنی  هێزێکی  تیایە  چی  نەهێنن،  بەکار  عەملانی 

کە ئیسالمەو هەیەتی، ئیرت مەرجیش نی یە ناوێکی ئیسالمیش بەکار بهێنن، 

ئەوسا کردەوەکانیان ڕێك بکەنەوەو خۆیان لە جێگەی گومانی خەڵکی بەدوور 

بخەن.

2-ئیسالمیەکان گرنگی زیاتر بە مەالکانیان بدەن و ڕۆڵی دینداری و مەالیەتی 

ئەسڵی بۆ خەڵکی ڕوون بکەنەوەو شەرمیان لێی نەبێت.

و  بپارێزن  حکوومی  و  حیزبی  دەستێوەردانی  لە  خۆیان  ٣-ڕێکخراوەکان 

علوجەکان بگەڕێرنێتەوە بۆ حوجرە، یان فەقیەیەکی زیتەڵ بن یان مەالیەکی 

عەمامە پاك و پڕ زانست، ئەم کۆیلە مەالیەتی و علوجایەتیە لەم نێوەندەدا کار 

ناخوات.
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و  حیزب  نەك  بێت  بەسەرەوە  دینەکەی  کاریگەری  با  ئەوقاف  ٤-وەزارەتی 

بار  ژێر  بە  ناچارکردنیان  مەالو  بە  بەرانبەر  هێز  بە  نەکرێت  موچە  حکوومەت، 

بوون، پێوەرتان با دین بێت نەك ئینتیامی سیاسی و مادی.

بۆناو  لە کۆتایدا ئومێد دەکەم ڕۆڵی دینی ڕاستەقینەو مەالیەتی وەك خۆیان 

کۆمەڵگە بگەڕێتەوە، نە زانست وە نە دینیش بەکاڵوو عەمامە نەنارسێتەوە.

 

پەیامێك بۆ مامۆستایانی ئاینی

ئەژنۆوە  بە  هەردەم  و  دەزانم  سوختە  بە  خۆم  ئێوەدا  ئاستی  لە  من  ئەڵبەت 

گەرمی  بە  قورئانتان  بە  دەست  دەستی  و  عەوامیلەکانم  خوێندنی  ئامادەی 

دەگوشم.

وەك قوتابیەکی خۆتان تەنها چەند دێڕێك بە بیرتان دەهێنمەوە.

مامۆستایانی بەڕێز لە خزمەتی زۆربەتاندا بووم و لە نزیکەوە دەمناسن، هەر لە 

حوجرە، ناو بارەگای یەکیەتی زانایان، بۆنەو موناسەبە دینیەکان، هەڵوێست و 

کارە شەرعیەکان.

ئێوەن،  لێکرابێت  ستەمی  زۆر  کە  کۆمەڵگەدا  لەم  چینێك  تاقە  بەڕێزەکانم، 

مزگەوت  بە هەزاران  لەماڵدایەو  ئێستە  عیلمەکەی خوێندووەو  هەیە هەر ١2 

نیوی  هێندەو  دوو  سەماکارێك  موچەی  مەال!،  بەبێ  هەیە  کوردستانەدا  لەم 

موچەکەی ئیوەیە! وەك مزراح دەتان سوڕێننەوە بۆ بەردەم ئەوقاف و هەر ڕۆژەو 

پرسیارەو  بەردەوام جێگەی  ئێوە  بیانویەك، شەهادەکانی  بە  تاقیکردنەوەیەك 

بێ شەهادەکانی ئەوان نا پرسیار، موستەشارەکان دەرماڵەو نەرسیەیان هەیە 

ئێوەش بە کەمرتین موچەوە لە خزمەت هەموو کەسان، ئەوان هەرگیز ڕاستیان 
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لەگەڵ ئێوە نەکردووە! دەڵێن سیاسەت لە دین جیا بکرێتەوەو مزگەوت نابێت 

بەسەر  حیزبەکان  ئااڵی  بینیامن  بهێرنێت،  بەکار  هەڵبژاردن  بانگەشەی  بۆ 

لەسەرە،  سیاسیتان  فشاری  چەند  دەزانن  خۆشتان  مزگەوتەوە  منارەکانی 

مزگەوت و زانست و تواناکانتان خەڵکی عەوام چاوی لێیەتی، ئایەتەکانی حوکم 

سیاسیەکانی  هەڵوێستە  فەرموودەو  بدەن،  خەڵکیدا  گوێی  بە  عەدالەت   و 

پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت بۆ خەڵکی ڕوون بکەنەوە، ئیاممی ئەحمەدو 

ئاگایە  بناسێنن، خەڵکی عەوام بێ  بە خەڵکی  تەیمیەو سەید قوطب  و  ئینب 

ئێوە بە ئاگان بەرانبەر قورئان، خەڵکی ئیامنی بە ڕازقی خوای گەورە الوازە! ئێوە 

اَمِء ِرزُْقكُْم َوَما تُوَعُدوَن( دەخوێننەوە، خەڵکی لە دەستەاڵت  ئایەتی َويِف )السَّ

دەترسێ ئێوە لە حکومەتی بەعس نەدەترسان، ئێوە بۆ بوون بە چینێکی وەال 

نراو! کەی ڕەوایە ئێوە شارەزای قورئان بن و کەسانێك باسی ئیسالمتان بۆ بکەن 

کە بێ ئاگان لە شەرع و قورئان، ستەمی ئەم کۆمەڵگەیە زۆرینەی لە ئەستۆی 

ئێوەدایە! ئێوە بێ دەنگ بن بەرانبەر موچەیەکی کەم بۆ لۆمەی خەڵکی بکرێت 

ئاسا  بۆ موچەیەکی زۆر، کاتی ئەوە هاتووە ئیاممی ئەحمەدو ئینب و تەیمییە 

بەرانبەری دەستەاڵت ببنەوە، ئێوە بەخۆتان تەزحیە بدەن گومانتان لەوە نەبێت 

بە  ئازادی  و  لە پشتان دەبێت، جاڕی دینداری  یەکەم خواو دووهەم کۆمەڵگە 

ئاشکرا بدەن، )ال اکراه فی الدین( بۆ خەڵکی ڕوون بکەنەوە بە مەنتیقەوە لەگەڵ 

)َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا( بۆ خەڵکی باس بکەن، )إن الحكم إال لله أمر 

أال تعبدوا إال إياه( بۆ دەستەاڵتدارەکان باس بکەن و سنوری خوا هێڵی سوری 

بۆ بکێشن و سنوری ئەوانیش دیاری بکەن، بە نا ڕوونی مەڵێن هەرکەس چاکە 

چاکەکانیش  ئەگەر  بکەن،  ئاشکرا  خەڵکی  بۆ  چاکەکانیش  بدەن  بەوە  دەنگ 

بە گشتی دیار نەبن خۆ خراپەکان حاشا هەڵنەگرن، دز لە ئیسالمدا دەستی 

دەبڕدریت لە کوردستاندا دەستە پاکەکان دەبڕن! زینا کەر لە ئیسالمدا ساڵێك 
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دوور دەخرێتەوە پاکەکانی ئێمە لە وواڵت وەدەر دەنرێن، ئێوە ستەم لەکەس 

ناکەن بۆ بهێڵن ستەمتان لێ بکرێت.

کاتێك تەڕ و وشك پێکەوە دەسوتێنرێت

هەیە  نورساوەیی  بە  هەمیشەیی  پرۆژەیەکی  و  دەق  وەك  ئیسالم  کاتێکدا  لە 

کەچی زۆرکەس و الیەن و تا ئاستی واڵتیش ڕەوشتی کەسێك دەکاتە پێوەر بۆ 

خوێندنەوەی دەقەکان!

ئەو جۆرە خوێندنەوە تەنها بەرانبەر ئیسالمیش دەکرێت، بۆ منونە گەر سەرنجی 

بەرچاو  جۆربەجۆرمان  تاوانی  ڕۆژانە  بدەین  ئەوروپیەکانیش  ڕاگەیاندنە  تەنها 

دەکەوێت، هەروەك بڕوایەکی بتەویش لە شاردنەوەی زۆر ڕوداوی تریشدا هەن! 

کۆتایی  کەسەکە  خودی  تەنها  تاوانبارکردنی  بە  تاوانە  ئەو  جۆرەکانی  هەموو 

پێدێت... زۆرجاریش گەورەیی تاوانەکە سوك دەکرێت بەوەی کە گوایە کەسی 

تاوانکار نەخۆشی دەرونی هەبووە... 

هەرگیز لە میدیاکانەوە نابینیت سیفەتی دینی بدرێتە پاڵ کەسەکان بۆ منوونە 

ئەو نەرویجیەی کە کۆمەڵکوژیەکەی کردو بە ئاشکراو ڕۆژی نیوەڕۆ 77 کەسی 

نەروجی خۆیانی کوشت یەکسەر هێرشیان کردە سەر ئیسالم و ڕاگەیاندنەکان 

وتیان  دواتر  گیرا،  تا کەسەکە خۆی  کرد!  کرێکار  مامۆستا  لە  قەڵەمیان  ڕووی 

نی  کێشەیەکم  هیچ  وتی  دایەوە  وەاڵمی  خۆشی  هەبووە!  دەرونی  نەخۆشی 

یەو ویستومە زیاتر خەڵکیش بکوژم و پەشیامنیش نیم! بەاڵم نەوترا کەسێکی 

مەسیحی 77 کەسی تیرۆرکرد! تەنها مەگەر ئیسالم بێت! ئەوسا لێی دەکەن بە 

هەرا! گشت دەقەکان پشتگوێ دەخرێت و دیسان بۆشایەکی گەورە دەکەنەوە 

بۆ قسەکردن لەسەر ئیسالم و سەدان لێکدانەوەی جۆربەجۆری بۆ دەکرێت...
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بە ئاشکراو بەبێ پەردە هێرشێکی ناڕەواو نا شایستەو نەخوازراو دژی ئیسالم 

بە  هەندێكجار  دەکرێت!  پێ  هەستی  ڕاگەیاندنەکانەوە  لە  پیرۆزیەکانی  و 

ئافرەت وەك  ڕەواج دان و زەقکردنەوەی بەدڕەوشتی و دەرخستنی جەستەی 

کەرەستەیەکی وروژێنەرو بە ئامانجی دان لە دین و بازرگانی پێکردنی...!

دژی  سەرزەویش  دینەکانی  تەواوی  و  کۆمەاڵیەتیەکان  دروستە  بەها  هەموو 

سینەما،  هونەر،  ناوی  ژێری  لە  ڕاگەیاندن  کەچی  دەوەستنەوە،  بەدڕەوشتی 

پەرەی  کەسێتیەکانیش  تایبەمتەندیە  ئاشکراکردنی  تا  هەتا  وێنەکێشان 

سەندووەو بە ناوی ئازادی بیروڕا ئازادی مەالین کەس ژێر خواستە دژ بە بەها 

بەرزە دینی و مرۆڤایەتیەکان دەوەستنەوە.

تر  بۆ گشت جوڵەو کارەکانی  تا شۆڕ دەبێتەوە  بگرە  لە کێشە ڕەوشتیەکانەوە 

دەبینین تۆوی دووبەرەکی و هێرشی نەخوازراو ڕەنگاو ڕەنگ دەکرێت و دەمێك 

بە مانشێت و دەمێك بە کاریکاتیر گوزارشت لە ڕاکانی خۆیان دەکەن.

خاوەنەکەی  ڕەزامەندی  بەبێ  چکۆالنە  منداڵێکی  وێنەی  گەر  ئەوروپا  لە 

باڵوبکرێتەوە یاسای تایبەتیان بۆی هەیە بەاڵم وێنەی پێغەمبەری ئیسالم کە لە 

خودی ئیسالمداو هیچ تاکێکی ئیسالم خۆی بۆی نی یە وێنەکەی بە جوانرتین 

تا  کەس  وە  پێغەمبەرەوە  بە  بیچوێنێت  و  بکێشێت  شێوەش  شیاوترینیش  و 

ئێستە جورئەتی نەکردووەو ڕێگەی پێنەدراوە چ جای ڕۆژنامەیەکی گاڵتە ئامێزی 

خودی  دەخوازرێت  زۆرجار  کە  دوکومێنتاریانەوە  فلیمە  لەو  هەتا  فەرەنسی. 

پێغەمبەری ئیسالم تێدا دەربکەوێت بە شێوازێکی تر ئەو کارە ئەنجامدراوە، بۆ 

منونە لە فلیمی ریسالەدا هەموومان بینومانە کە چۆن گوزارشت لە کەسیەتی 

پێغەمبەر وەك بەژداری لەو فلیمەدا نیشان دەدرێت.

بۆ  ڕەچاونەکردن  و  بەرپرسیاریەتی  هەستی  لە  دوور  زۆر  واقعیانەو  نا  کەچی 

پیرۆزیە ئیسالمیەکان ڕۆژنامەیەکی فەرەنسی بەشێوەیەك وێنەی پێغەمبەری 
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ئیسالم درودی خوای لەسەر بێت دەکێشێت و بە ڕووتی باڵویشی دەکاتەوە! 

هیچ کەس بۆ خودی خۆی و خانەوادەکەی قبوڵی نی یە.

ئەمڕۆ ئازادی بیروڕا بووەتە چەکێك بە دەستیانەوە زیاتر لە تۆپ و تەیارەکان 

خەڵکی پێ دەکوژن! وە خۆشیان لەگەڵ ئەو ئازادیەی کە داوای دەکەن ڕاست 

ناکەن، زۆر زۆر بە تایبەتی فەرەنسا کە بە ئاشکرا حیجابیان قەدەغەکرد! ئازادی 

شێواوی  وێنەیەکی  یەکسەر  دەکەوێت  بەرگوێامن  هەرکە  وایلێهاتووە  بیروڕا 

ئیسالم دێتە پێشچاومان.

دەکرێت  لەگەڵ  لێکۆڵینەوەی  و  دەکرێت  دەستگیر  کەس  چەندین  ڕۆژانە 

نەتەوەی  ئاسایشی  پشێوی  لێبکرێت  ئەوەی  بۆنی  گەر  دەربڕینەکانی  لەسەر 

لێبکرێت، بەاڵم ئەوەی حسابی بۆ نەکرێت خودی ئیسالم و پیرۆزیەکانیەتی! 

مامۆستایەکی ئاینی کە ناخی دەسوتێت لە ئاست ئەو بەرپرسیاریەتیە دینیە 

کە هەیەتی و بەجێنشینی پێغەمبەر وەسف دەکرێت و وەك ڕەد دانەوە وەاڵمی 

ئەی  هەرا!  بە  دەکەن  لێی  بداتەوە  ڕۆژنامەنوس  ڕۆشنبیروو  بەناو  کەسێكی 

بدرێتەوە؟  وشە  بە  وشە  وەاڵمی  لێناگەڕێنن  بۆ  هەبێت  ئازادی  قەرارە  ئەگەر 

بەرانبەر  بکات کە  ناخی کواڵوی  لە  نازانێت چۆن تەعیرب  کاتێك گەنجێکیش 

کە  دەبێتەوە  ڕووبەڕووی  هەمووی  دەکات،  ئەکشنێك  کراوەو  بیروباوەڕەکەی 

و  ئاینیەکە وەك تۆپ  مامۆستا  بدرێتەوە، کەچی وشەی  بە وشە  وەاڵمی وشە 

تانك سەیرکراوە.

واڵتانی  بە  بەناوبانگن  کە  واڵتانەی  ئەو  لەگەڵ  بەراورد  بە  ڕاستە  ئەوروپا  لە 

ئیسالمی زۆر مافی زیاتر بە هاواڵتیانی دەدات و من نکۆڵی لەوە ناکەم، چونکە 

لە  ئەڵقە  ئەو  هەر  قیادەکانیان  ئیسالمی  واڵتانی  دەوترێت  پێی  کە  ئەوەی 

نەما  پێیان  و کە ئیشیشیان  بەکاری دەهێنن  بیانەوێت  تا  و  گوێیانەی غەربن 

لجوئیشیان نادەنێ.
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من تەحەدای تاك بە تاکی ئەو مسوڵامنانە دەکەم کە نیشتەجێی ئەوروپان و 

ڕۆژێك لە ڕۆژان باجی مسوڵامنیەتیەکەیان نەدابێت؟ ئەگەر هەتا زمانیش نەزانن 

لە  و تاکە وشەیەکیشێان نەوتبێت!، لە فڕۆکەخانەدا، لە شوێنە گشتیەکاندا، 

ناوەکەیاندا، لە سەر ڕەشیاندا، لە ڕەنگی پێستیاندا، لە وەرگرتنی کاری ئاسایدا، 

لە پلەو پۆست و بەرپرسیاریەتیدا.

هەموو ئەوانە نکۆڵی ناکرێت کۆمەڵگەی ئەوروپی و دەستەاڵتی ئەوروپی زۆرجار 

تەڕ و وشك پێکەوە دەسوتێنن و ڕق و قین لە ناخی هاونیشتامنیەکانی خۆیاندا 

ئازادەو  بیروڕا  بۆ  نازانم  بیرباوەڕیان،  لەسەر  تەنها  ئەویش  دەکەن  دروست 

بیروباوەڕ قەدەغەیە!!!

ئێمە پشتگیری لە کوشنت ناکەن بەاڵم کاتێك ڕۆژنامەیەك هەڵە دەکات دەبێت 

چاوەڕوانی کاردانەوەی هەڵەش بێت!

مزگه وت ڕووخاندن و دیسکۆ دروست کردن!

شتی  زۆر  بده ین  هه رێم  حکوومه تی  کرده وه کانی  کارو  سه رنجی  و  بێت  گه ر 

شاشه ی  له   خۆیان  ئه وه ن  شایه نی  که   ده که وێت  به رچاو  سه مه ره مان  سه یرو 

که ناڵه کانیانه وه  بیکه ن به  وێنه  هه وڵ و له  ژێریدا بنوسن هه واڵی سه یرو سه مه ره، 

میلله تی کورد میلله تێکی مسوڵامن و خاوه نی مێژوویه کی درێژو که لتۆرێکی 

تایبه ته  له  ڕووی ئیسالمه وه  گه رچی هه ندێك له گه ڵ ئه م ڕاستیه شدا نه بن به اڵم 

ئه وه  ڕاستیه که و مێژوو نیشانی داوین، وه  مێژووش من نه منوسیووه ، ده ستگرتن 

زیاتر  مێژووکه مان  تایبه تیه کامنانه وه   که لتوره   به   بره ودان  دێرینه و  مێژووه   به و 

ڕه نگین ده کات و ئه رشیفی سه روه ریان ده وڵه مه ند تر ده کات، وه گه ر هه ندێك 

که سیش که  زۆر که مینه ن و چاو له ئاستی ئه م ڕاستیانه  داده خه ن به ڵگه ی ئه و 
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بزانێت  به الدینی  بباته وه ، گه رچی هه ندێك خۆشی  له بیر  نابێت  ڕاستیانه مان 

ئه گه ر دینیشی لێ ده ربهێنین و هه روه کو دونیایش  له  کاره کان  به اڵم زۆرێك 

ئه وه ی  نه کردنیه تی،  قبوڵ  و  کردن  له سه ر  هه ڵوێسته   شایه نی  بڕوانین  تێی 

کاره کانیدا  له   زۆرێك  له سه ره نجامی  ده که وێت  به ده ر  هه رێم  حکوومه تی  له  

بیرکردنه وه ی هه رزانه و بڕیاری نابه جێن که  له گه ڵ سه روه ریه کامناندا ناگونجێن 

پێویست  چی  سلێامنی  له   دیسکۆ  کردنی  دروست  منونه   بۆ  یه کناگرنه وه ،  و 

ده بێته   ئاشکرا  به   که   ده گونجێرنێت  کۆمه ڵگه دا  ئه و  له گه ڵ  چۆن  و  ده کات 

له و  زۆرێك  سه ره نجامی  و  ئه خالقی  به جۆری  جۆر  کێشه ی  چه نده ها  مایه ی 

گه وره ترین  مزگه وت  ڕووخاندنی  ده بێته وه ،  حکوومه ت  ڕووبه ڕووی  کێشانه ش 

پرسیار له الیه ن هاواڵتیانه وه  دروست ده کات له سه ر حکوومه ت و ڕوویانی زیاتر 

له الیه ن خه ڵك نارشین ده کات، له گه ڵ ئه وه ی چه ند ساڵێکه  حکوومه ت ڕێگیری 

و کار گرانی ده کات له گه ڵ هه وادارانی مزگه وتدا له  ڕێگه ی وه زاره تی ئه وقافه وه  

به م  یاسایش  ڕوویه کی  وه گه رچی  ده ڕوخێنن،  مزگه وتیش  ئێسته   وا  که چی 

کاره یان بده ن به اڵم ئه وه  واناکات که  متامنه  الی هاواڵتیان دروست بکات، له م 

چه ند ساڵه ی ڕابردوودا دژایه تی ئاین و که لتوری کوردی له الیه ن حکوومه ته وه  

ده کرێت و له  زۆر له  کاره کانیاندا ڕه نگدانه وه ی هه یه ، کاتێك حکوومه ت خۆی 

بیشی  وه گه ر  پرسیاره   جێگه ی  خۆی  بۆ  خۆی  ئه مه   ناکات  دروست  مزگه وت 

بیروڕاو  ئازادی  له   باس  کاتێك  ده کات،  گرانرت  پرسیاره که   ئه وسا  ڕووخێنێت 

ئاین ده کرێت ئه و ڕاستیه  له  کوێدا ده رده که وێت؟ بۆچی بۆ کۆمه ڵێکی که م له  

خه ڵك  زۆرینه ی  بۆ  به اڵم  بکرێت!  دروست  دیسکۆ  ئیسالمیدا  کۆمه ڵگه یه کی 

مزگه وته کانیان لێ دابخرێت و به به رچاویانه وه  بڕوخێرنێت.

2٠٠9/١٠/١٠
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زانکۆ  یه ك  له   له گه ڵ هاوڕێیه کی خۆشه ویستم که  هه ردووکامن  له م ماوه یه دا 

به   کرد  شت  زۆر  له   باسامن  و  نێوامنان  که وته   زۆر  گفتوگۆیه کی  ده خوێنین 

تایبه ت له  بواری نووسین و شیعرو کاریگه ریه کانیان له سه ر کۆمه ڵگه ، ئه وه ی 

زیاتر جێگه ی هه ڵوێسته کردن بوو له سه ری ووشه ی )پیرۆز( بوو که  چی پیرۆزه ؟ 

چونکه  له مڕۆدا زۆرشت ناوی پیرۆزی لێ ده نرێت و به  بڤه  ده کرێت الی هاواڵتیان 

ئه و  بڵێین  تر  به جۆرێکی  یه  وه یان  پیرۆز نی  له  کاتێکدا شته که  خۆی بۆخۆی 

له   پیرۆز جۆرێك  ده وترێت  کاتێك  ڕه هایی، چونکه   به   یه   نی  بۆ شیاو  ووشه ی 

بۆشایه ی  ئه و  و  ده بێت  دروست  شته که   به رانبه ر  مه عنه وی  قه ده غه کردنی 

داده نرێت،  بۆ  به ربه ستێکی  پیرۆکردنی  به   ده بێت  دروست  هاواڵتیان  الی 

دێت  به سه ردا  الدانی  و  تێکه ڵی  له   جۆرێك  خۆی  پیرۆز  ووشه ی  له وه ی  جگه  

ئایا  موالحه زه کردن  جێگه ی  به   بوو  الیان  به ڕێزیان  ئه وه ی  خۆی،  بنه ڕه تی  له  

چی پیرۆزه ؟ خاك؟ وواڵت؟ نه ته وه ؟ زمان؟ حکوومه ت؟ په رله مان؟ سه رۆك؟ وه  

که   دا  به ڕێزیان  به   به ڵێنم  له وه ی  بوو جگه   گه اڵڵه   منیش  کار الی  وه ، هه مان 

بابه تێکی له سه ر بنووسم ئامانجه که شیم ال خۆشه ویست بوو، هه ربۆیه  بوو به  

بابه تێکی گرنگ الم و سه ره نجامه که ی به م شێوه یه  ده رچوو.

بابه ته که   ئه گه ر  ده بژێرم  باسێك هه ڵ  وه یان  ده نووسم  کاتێك شت  وه ك خۆم 

به  به دواداچوون بکات هیچ کات بڕیاری پێش وه ختم نی یه ، به ڵکو  پێویست 

ئه نجامی وورده کاریم له سه ر بابه ته که  ده بێته  بڕیار، جگه  له و بابه تانه  نه بێت که  

پێشرت ئامانجه که ی به  پێی ئه زموون الم ڕوون بۆته وه .

پیرۆز، که  عه ره بیه که ی )مبارك( ده کات ئه م ووشه  وه ك قورئان خوێنێك به رده وام 

ده مام  به   ئاسانی  به   زۆر  ئایه تانه ش  ئه و  زۆربه ی  قورئاندا  له   که وتووه   به رچاوم 
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ده هات، هه ربۆیه  یه که م ده ستپێکی کاره که م بۆ ئه م وورده کاریه  پێم چاك بوو 

له  قورئانه وه  ده ست پێ بکه م و به  ته واوی قورئاندا بگه ڕێم و گشت ووشه کانی 

له وه ش که  ده وترێت  بکۆڵمه وه ، جگه   پاشیان  و  له  پێش  و  )مبارك( ده ربهێنم 

پیرۆز ئیرت خه ڵکی وه كو دین لێی تێ ده گات و تێی ده ڕوانێت، یه که م ئایه ت 

که  پێی ده گه ین گه ر له  سوره تی فاتیحه وه  ده ست پێ بکه ین  ئه م ئایه ته یه :

َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس للَلَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُهًدى لِلَْعالَِمنَي{ اڵ عمران 96 }إِنَّ أَوَّ

أفضل  املقدس  بيت  اليهود:  فقالت  واليهود،  املسلمون  تفاخر  مجاهد:  قال 

وأعظم من الكعبة لنه مهاجر النبياء ويف الرض املقدسة، وقال املسلمون: 

بل الكعبة أفضل، فأنـزل الله تعاىل هذه اآلية.

هۆکاری دابه زینی ئه م ئایه ته  وه ك موجاهید ده فه رموێت ئه و شانازی کردنه ی 

جوله که کان بوو که  به  مسوڵامنه کانیان ده وت قودس له  که عبه  پیرۆزتره  چونکه  

که   دابه زاند  ئایه ته ی  ئه و  گه وره   خوای  تا  بووه ،  پێغه مبه ران  کۆچێ  جێگه ی 

واتاکه ی به ڕاستی یه که م خانه  و ماڵ و مه نزڵگه یه ک که  بۆ خه ڵکی دانرا له سه ر 

زه وی )بۆ خواپه رستی( ئه وه یه  له  مه ککه دایه ، که  پیرۆزه  و هیدایه ت و ڕێنموویی 

به خشه  بۆ هه موو خه ڵکی جیهان.

لێره دا پیرۆزی بۆ مه ککه ی قیبله ی مسوڵامنان ده گه ڕێته وه  که  شوێنێکی پاك و 

تایبه ته  به  خوا په رستی به دوور له  هه موو خراپه کاریه ك.

ُق الَِّذي بَنْيَ يََديِْه َولُِتْنِذَر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها{  }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَْزلَْناُه ُمَبارٌَك ُمَصدِّ

االنعام 92

»مبارك مصدق« نعتان لـ »كتاب«، واملوصول مضاف إليه، وإضافة »مصدق« غري 

محضة فهو نكرة.

پێش  کتێبانه ش  ئه و  فه ڕداره   و  پیرۆز  خواره وه   ناردوومانه ته   ئێمه   قورئانه   ئه م 

و  مه ککه   دانیشتووانی  ئه وه ی  بۆ  هه روه ها  داده نێ  به ڕاستیان  هاتوون  ئه و 
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ده وروبه ری ئاگادار که یته وه  و بیانرتسێنی جا ئه وانه ی بڕوایان به  دواڕۆژ هه بێ 

بڕوا به و )قورئانه ( دێنن ئه وان پارێزه رن بۆ نوێژه کانیان و به چاکی له کاتی خۆیاندا 

ده یانکه ن.

ڕێگه ی  له   ئاسامنیه و  کتێبکی  که   ده گه ڕێته وه   قورئان  بۆ  پیرۆزیه که   لێره دا 

بۆ  له ویشه وه   و  بێت  له سه ر  پێغه مبه ر درودی خوای  به   جربه ئیله وه  گه شتووه  

ته واوی مرۆڤایه تی.

}َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَْزلَْناُه ُمَبارٌَك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا لََعلَّكُْمْم تُرَْحُموَن{ االنعام ١٥٥

جملة »أنـزلناه« نعت »كتاب« و«مبارك« نعت ثاٍن،

وه  ئه م قورئانه  پیرۆزه  به  فه ڕه مان ناردۆته  خواره وه  که واته  ئێوه ش شوێنی بکه ون 

و خۆتان بپارێزن )پارێزکار بن( تا ڕه حمتان پێ بکرێ.

هه م دیسان پیرۆزیه که  بۆ قورئان ده گه ڕێته وه .

كَاِة َما ُدْمُت َحيًّا{مریم ٣١ الِة َوالزَّ }َوَجَعلَِني ُمَباَركًا أَيَْن َما كُْنُت َوأَْوَصاِن ِبالصَّ

التأويل يف معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه:  ( اختلف أهل  ُمَباَركًا  َوَجَعلَِني   (

وجعلني نفاعا.

وقال آخرون معنى ذلك: جعلني معلم الخري.

وقال آخرون: كانت بركته المر باملعروف والنهي عن املنكر.

أَيَْن َما كُْنُت( أي نفاعا حيث ما توجهت. وقال مجاهد: معلام  )َوَجَعلَِني ُمَباَركًا 

للخري. وقال عطاء: أدعو إىل الله وإىل توحيده وعبادته. وقيل: مباركا عل من 

تبعني.

) َوَجَعلَِني ُمَباَركًا أَيَْن َما كُْنُت ( أي: يف أي: مكان، وأي: زمان، فالربكة جعلها الله 

يفَّ من تعليم الخري والدعوة إليه، والنهي عن الرش، والدعوة إىل الله يف أقواله 

وأفعاله، فكل من جالسه، أو اجتمع به، نالته بركته، وسعد به مصاحبه.

که   کردووم  ئامۆژگاری  و  بم  کوێدا  هه ر  له   کردووه   پیرۆزیش  و  موباره ک  منی 
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نوێژه کانم ئه نجام بده م و له  زه کاتدانیش درێغی نه که م هه تا له  ژیاندا هه م.

به   هه ر  که   ده گه ڕێته وه   بێت  له سه ر  خوای  سه المی  عیسا  بۆ  پیرۆزی  لێره دا 

منداڵی قسه ی کردووه و خوای گه وره  کردوویه تی به  پێغه مبه ر له  دایكێك به بێ 

ئه وه ی شوو بکات، که  کۆمه ڵێك تایبه مته ندی هه یه . جگه  له و مشتومڕه ش که  

خراپه و  له   کردن  به رگری  وه ك  پیرۆزیه که ی  هۆکاری  له سه ر  هاتووه   له سه ره وه  

بۆ  له وه ش خۆی  به  چاکه ، وه  وه ك که سێکی سودبه خش، جگه   فه رمان کردن 

خۆی پێغه مبه ر بووه و به دوور بووه  له  تاوان.

}َوَهَذا ِذكٌْر ُمَبارٌَك أَنَْزلَْناُه أََفأَنُْتْم لَُه ُمْنِكُروَن{ النبیاء ٥٠

وه  ئه م )قورئانه ( یاد خه ره وه یه کی به فه ڕ و پیرۆزه  ناردوومانه ته  خواره وه  ده ی ئایا 

ئێوه  دانی پێدا نانێن )باوه ڕی( پێ ناکه ن.

پیرۆزیه که  هه م دیسان بۆ قورئانه که  ده گه ڕێته وه .

}َوُقْل َربِّ أَنِْزلِْني ُمْنزاَل ُمَباَركًا َوأَنَْت َخرْيُ الُْمْنِزلنَِي{{ الؤمینون 29

هه روه ها بڵێ: په روه ردگارا له  شوێنێکى موباره ك و پیرۆز دامبه زێنه . چونکه  تۆ 

چاکرتین زاتێکى بۆ ئه وه ی له  شوێنی موباره ك و پیرۆزدا دامانبه زێنیت )ئیرت 

که شتیه که  له سه ر کێوی جودی له  کوردستانی باکور له نگه ری گرت(.

لێره دا کێوی جودی به  پیرۆز ناوبردووه ، ئه مه  دڵخۆشکه رێکه  بۆ ئێمه ی کورد که  

له  سنوری کوردستاندا.

اَمَواِت َوالَْرِض َمَثُل نُورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة  }اللَُّه نُوُر السَّ

الزَُّجاَجُة كَأأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَباَركٍَة َزيُْتونٍَة ال رَشِْقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة 

لُِنورِِه َمْن يََشاُء  اللَُّه  نَاٌر نُوٌر َعَل نُوٍر يَْهِدي  َولَْو للَْم مَتَْسْسُه  َزيُْتَها يُِضُء  يَكَاُد 

ٍء َعلِيٌم{{ النور ٣٥ َويَرْضُِب اللَُّه الَْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبكُلِّ َشْ

وێنه ی  مانگه کان(  خۆرو  )به   یه   زه وی  و  ئاسامنه کان  که ره وه ی  ڕووناك  خوا 

ڕووناك کردنه وه ی خوا وه ك تاقێك وایه  چرایه کی تێدا بێت ئه و چرایه ش له ناو 
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شوشه یه کدا بێت ئه و شوشه یه ش وه ك ئه ستێره یه کی گه ش و پرشنگدار بێت 

)ئه و چرایه ( دائه گیرسێ به  )ڕۆنی( دره ختێکی زه یتونی به فه ڕو به ره که ت که  نه  

ڕۆژهه اڵتی بێ نه  ڕۆژئاوایی بێ )سێبه ر نایگرێ نه  کاتی هه ڵهاتنی خۆر نه  کاتی 

ئاوابوونی( )ڕۆنه که ی ئه وه نده  پاك بێت( نزیکه  ڕۆنه که ی داگیرسێ با ئاگریشی 

به رنه که وێ ڕووناکی له سه ر ڕووناکی )ڕووناکی زه یت و ڕووناکی ئاگر( خوا هه ر 

که سی بوێ ڕێنموونیی ده کات بۆ الی ڕووناکی )ئایینی خۆی( وه  خوا چه ندین 

منوونه  ده هێنێته وه  بۆ خه ڵکی وه  خوا زانا و ئاگاداره  به  هه موو شتێك.

لێره دا پیرۆزیه که  بۆ دار زه یتون ده گه ڕێته وه  که  کۆمه ڵێك تایبه مته ندی خۆی 

هه یه .

}لَْيَس َعَل الَْعَمى َحَرٌج َوال َعَل الَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعَل الَْمِريِض َحَرٌج َوال َعَل 

َهاتِكُْم أَْو بُُيوِت إِْخَوانِكُْم  أَنُْفِسكُْم أَْن تَأْكُللُوا ِمْن بُُيوتِكُْم أَْو بُُيوِت آبَائِكُْم أَْو بُُيوِت أُمَّ

تِكُْم أَْو بُُيوِت أَْخَوالِكُْم أَْو بُُيوِت  أَْو بُُيوِت أََخَواتِكُْم أَْو بُُيوِت أَعْعاَمِمكُْم أَْو بُُيوِت َعامَّ

َخاالتِكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمَفاتَِحُه أَْو َصِديِقكُْم لَْيَس َعللَْيكُْم ُجَناٌح أَْن تَأْكُلُوا َجِميًعا أَْو 

أَْشَتاتًا َفإَِذا َدَخلُْتْم بُُيوتًا َفَسلُِّموا َعَل أَنُْفِسكُْم تَِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَرككًَة طَيَِّبًة 

ُ اللَُّه لَكُُم اآليَاِت لََعلَّكُْم تَْعِقلُوَن{ النور 6١ كََذلَِك يَُبنيِّ

هه روه ها  نه خۆش،  شه ل،  هه روه ها  نییه ،  له سه ر  گله ییان  گوناهو  نابینا  کوێرو 

ماڵی  یان  باوکتان  ماڵی  یان  خۆتان  ماڵی  له   بخۆن  خواردن  که   خۆیشتان، 

مامه کانتان  ماڵی  یان  خوشکه کانتان،  ماڵی  یان  براکانتان  ماڵی  یان  دایکتان، 

یان ماڵی پووره کانتان )خوشکانی باوك(، یان له  ماڵی خاڵه کانتان یان له  ماڵی 

پووره کانتان )خوشکانی دایك(، یان ئه و ماڵه ی که  کلیلی الی ئێوه یه ، یان ماڵی 

هاوه ڵتان، هیچ گوناهتان ناگات که  به  کۆمه ڵ )له سه ر یه ك سفره ( نان بخۆن 

و  بکه ن  خۆتان  له   سه الم  ماڵێك،  هه ر  چوونه   کاتێك  هه ر  جیا،  به   جیا  یاخود 

سه الم له  یه کرت بکه ن، سه المێك له  الیه ن خوای گه وره وه ، که  پڕه  له  به ره که ت 
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و فه ڕو جوانی و پاکی، ئا به و شێوه یه  خوا ئایه ته کانی خۆیتان بۆ ڕوون ده کاته وه  

بۆ ئه وه ی بیرو هۆش بکه نه وه و لێکی بده نه وه  )که  چ په روه ردگارێکی دڵسۆزو 

به   که   بخات  ڕێك  شێوه یه ك  به   ژیامنان  ده یه وێت  چۆن  هه یه ،  غه مخوارمان 

خۆشی و شادی پێکه وه  بژین، دوور له  گرفت و کێشه ی ده روونی و ڕه وشتی و 

کۆمه ڵه یه تی(.

گه وره وه   خوای  له الیه ن  که   ده گه ڕێته وه   پاکه   ساڵوه   ئه و  بۆ  پیرۆزیه که   لێره دا 

دانراوه .

َجرَِة أَْن يَا  }َفلَامَّ أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ الَْواِد الَْيَِن يِف الُْبْقَعِة الُْمَباَركَِة ِمَن الشَّ

ُموَس إِنِّ أَنَا اللَُّه َربُّ الَْعالَِمنَي {القصص ٣٠

له   دۆڵه كه وه   ڕاستی  الی  كه ناری  له   بۆوه   نزیك  ئاگره كه   له   موسا  كه   كاتێك 

)ئه وه ی  موسا:  ئه ی  لێكرا  بانگی  دره خته كه وه   پاڵ  له   پیرۆزه وه   شوێنێكی 

)الله ( كه  په روه ردگاری هه موو  به ڕاستی منم  ئه وه   له گه ڵدا ده كا ت(  گفتوگۆت 

جیهانیانم.

لێره ش پیرۆزیه که  بۆ ئه و دۆڵه  ده گه ڕێته وه  که  موسا سه المی خوای له سه ر بێت 

له گه ڵ خوای گه وره دا قسه ی کردووه .

بَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتَذكََّر أُولُو الَلَْباِب{ ص 29 }ِكَتاٌب أَنَْزلَْناُه إِلَْيَك ُمَبارٌَك لَِيدَّ

ئایه ته کانی  ئه وه ی  بۆ  تۆ،  بۆ الی  دامانبه زاندووه   پیرۆزه   کتێبێکی  قورئانه   ئه م 

و  په ند  بیرو هۆشه کان  ئه وه ی خاوه ن  بۆ  و  بکه نه وه   لێ  بیری  و  بده نه وه   لێک 

ئامۆژگاری وه ربگرن و تێفکرن.

لێره ش جارێکی تر پیرۆزی بۆ قورئان ده گه ڕێته وه .

}إِنَّا أَنَْزلَْناُه يِف لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا ُمْنِذِريَن{الدخان ٣

به ڕاستی ئێمه  له  شه وێکی به  فه ڕو پیرۆزدا )که  شه وی قه دره ( دامانبه زاندووه ته  

خواره وه ، بێگومان ئێمه  هه میشه  بێدارکه ره ره ی به نده کامنانین.
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لێره دا پیرۆزیه که  بۆ شه وی قه در ده گه ڕێته وه  که  قورئانی تێدا دابه زیووه .

اَمِء َماًء ُمَباَركًا َفأَنَْبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيِد{  }َونَزَّلَْنا ِمَن السَّ

ق 9

ڕوواندومانه   بارانه   به و  فه ڕ جا  و  به پیت  بارانێکی  باراندوومانه   ئاسامنه وه   له   وه  

باخات و دانه وێڵه  )ی ئه و کشتوکااڵنه ی( که  دروێنه  ده کرێن.

لێره دا پیرۆزی بۆ باران ده گه ڕێته وه  که  ژیانی پێوه  به نده .

له  ئه نجامی گه ڕانم له  قورئاندا ئه م ١2 ئایه ته م دۆزیه وه ، که  ووشه ی موباره ك 

به  ڕاسته وخۆ هاتووه ، هەروەها لەسەر ووشەی بارکنا ش ئەم ئایەتانه م هەمووی 

دۆزیەوە،ئه نجامی گه ڕان به دوای ئه و ووشه شدا، له  قورئاندا به رچاوم که وت که  

ئه وانیش 6 ئایه تن:

بَاَركَْنا  الَِّتي  َوَمَغاِربََها  الَْرضِض  َمَشاِرَق  يُْسَتْضَعُفوَن  كَانُوا  الَِّذيَن  الَْقْوَم  }َوأَْوَرثَْنا 

كَاَن  َما  رْنَا  َوَدمَّ َصرَبُوا  مِبَا  إِرْسَائِيَل  بَِني  َعَل  الُْحْسَنى  َربَِّك  كَلَِمُة  َومَتَّْت  ِفيَها 

يَْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما كَاانُوا يَْعِرُشوَن{

االعراف ١٣7

ئه وسا ئه و قه وم و گه له ی الواز ده کران و ده چه وسێرنانه وه  له  هه موو خۆرهه اڵت 

و خۆرئاوای ئه و واڵته ی که  فه ڕو به ره که متان به سه ردا ڕژاند بوو کرده  جێنشین 

وسلم(  عليه  الله  محمد)صل  )ئه ی  په روه ردگارت  جوانی  و  ڕاست  به ڵێنی  و 

له سه رگرت،  ئارامیان  که   ئه وه ی  به هۆی  ئیرسائیل  نه وه ی  بۆ  بوو  جێبه جێ 

)که واته  ئه گه ر ئوممه تی تۆیش ئاوا خؤگربن بێگومان هه مان ئه نجام به ده ست 

ده هێنن(، هه رچیش فیرعه ون و قه ومه که ی دروستیان ده کردو ئه و کۆشک و 

ته الرسازیه ی که  ده یانکرد، هه ر هه موویامن کاول و وێران کرد.

 }ُسْبَحاَن الَِّذي أرَْسَى ِبَعْبِدِه لَْيال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِىَل الَْمْسِجِد الَْقَص الَِّذي 

ِميُع الَْبِصريُ{ اإلرساء ١ بَاَركَْنا َحْولَهُه لِرُنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
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پاکی و بێگه ردی و ستایش بۆ ئه و زاته ی که  شه وڕه وی کرد له  به شێکی که می 

)حرام،  مزگه وتی  له   وسلم(  علیه   الله   صلی  )محمد  خۆی  به به نده ی  شه ودا 

که عبه ی پیرۆزه وه ( بۆ مزگه وتی )االقصی( له  )بیت املقدس( که  ده وروبه ریامن 

پیرۆزو پڕ به ره که ت کردووه ، تا هه ندێك نیشانه و به ڵگه و ده سه اڵتداری و توانایی 

خۆمانی نیشان بده ین، به ڕاستی ئه و زاته  بیسه رو بینایه .

ْيَناُه َولُوطًا إِىَل الَْرِض الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها لِلَْعالَِمنَي{النبياء 7١ }َونَجَّ

ئێمه  ئه ویش و - لوط - ی برازایشامن ڕزگار کرد و ناردمانن بۆ )واڵتی شام( ئه و 

سه رزه مینه ی که  به ره که متان به سه ردا ڕژاندووه  بۆ هه موو خه ڵکی.

ٍء  يَح َعاِصَفًة تَْجِري ِبأَْمرِِه إِىَل الَْرِض الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا ِبكُلِّ َشْ }َولُِسلَْياَمَن الرِّ

َعالِِمينَي{ 

النبياء 8١

جاروبار  ئه و،  به رمانی  که   ڕه خساند  تیژمان  به هێزو  بایه کی  سوله یامنیش  بۆ 

ئێمه   و  ڕژاندبوو  به سه ردا  به ره که متان  که   زه ویه ی  ئه و  بۆ  ده کرد  هاتووچۆی 

به هه موو شتێک زاناو شاره زاین.

}َوَجَعلَْنا بَْيَنُهْم َوبَنْيَ الُْقَرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها ُقًرى ظَلََياِلَ َوأَيَّاًما آِمِننَي{

سبأ١8

)له وه ودوا( ئێمه  له  نێوان ئه وان و ئه و شوێنه دا که  به ره که متان به سه ردا ڕژاندبوون 

دێهات و ئاوه دانی ئاشکرا هه بوون، که  به بێ ماندوبوون ئه و سه فه رانه  یان ده کرد 

بێ  و  ئاسانی  به   ده بڕی  دێهاته کانیان  نێوان  ماوه ی  یه مه ندا(  و  شام  نێوان  له  

ماندوبوون، وه  )پێامن وتبوون، ده  سه فه رو بازرگانی بکه ن(، بڕۆن چه نده ها شه و 

و ڕۆژ بێ ئه وه ی هیچ ترس و بیمتان هه بێت.

ُمِبنٌي{   لَِنْفِسِه  َوظَالٌِم  ُمْحِسٌن  يَِّتِهاَم  ُذرِّ َوِمْن  إِْسَحاَق  َوَعَل  َعلَْيِه  }َوبَاَركَْنا 

الصافات١١٣
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له نه وه ی  و  به سه رئیسحاقدا  و  ئیرباهیم  به سه ر  ڕژاند  به ره که متان  خێرو 

ئه و  هه روه ها  پاکان،  و  چاکان  ئیسحاق  و  ئیسامعلیل  واته :  هه ردووکیان، 

که سانه ش په یداده بن به روونی سته م له  خۆیان ده که ن.

ووشه ی تبارکیش نۆ جار له  قورئاندا هاتووه  که  ئه وانیش:

}ان ربکم الله  الذي خلق الساموات واالرض يف ستة أیام ثم استوی علی العرش 

یغيش اللیل والنهار یطلبه  حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره  أال 

له  الخلق والمر تبارك الله  رب العاملین{٥٤االعراف

بێگومان په روه ردگارتان )الله (یه  که  دروستکاری ئاسامنه کان و زه ویه  له  ماوه ی 

بزانێت ئه و ڕۆژانه  ماوه یان چه نده (، پاشان  شه ش ڕۆژدا )مه گه ر هه ر خۆیشی 

وه ستان  چۆنیه تیی  )ئه ڵبه ته   وه ستا  فه رمانڕه وایی  ته ختی  و  عه رش  له سه ر 

ئێمه   بۆچوونی  له راده ی  بابه تانه   له و  شتی  گه لێ  و  فه رمانڕه وایه تی  ته ختی  و 

له   پرسیووه ،  ئه حمه د  و  مالیک  پێشه وا  له   ئایه ته یان  ئه م  ته فسیری  به ده ره ، 

وه اڵمدا وتوویانه : وه ستانه که  حه قیقه تی هه یه ، چۆنیه تیه که ی شاراوه یه ، پرسیار 

داده پۆشێت؛  ڕۆژ  به شه و،  واجبه (،  پێی  بوون  باوه ڕ  بیدعه یه ،  ده رباره ی  کردن 

)هه ر  ئه ستێره کان  و  مانگ  خۆرو  به دوایدا،  عه وداڵه   به شێنه یی  له کاتێکدا 

هه موویان( به  فه رمانی خوا که وتوونه ته  گه ڕو له  فه رمانی ده رناچن، ئاگادار بن و 

بزانن و تێفکرن که : هه رچی دروستکردن و بڕیاردانه  هه ر بۆ ئه وه ، )که واته  ده با 

هه مووان فه رمانبه رداری ئه و بین و له  فه رمانی ده رنه چین(، موباره ک و پیرۆزو 

گه وره یه  زاتی )الله ( په روه ردگاری جیهانیان.

فکسونا  عظاما  املضغة  فخلقنا  مضغة  العلقة  فخلقنا  علقة  النطفة  خلقنا  }ثم 

العضام لحام ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله  رب العاملین{ املؤمنون ١٤

 له وه و دوا نوتفه که مان کردووه  به  خۆ هه ڵواسه رێك )سه ره  مێکوته یه ك( پاشان 

خۆهه ڵواسه ره که مان کردووه  به  گۆشتپاره یه ك، ئینجا )شێوازى( گۆشتپاره که مان 
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داپۆشیوه ،  ئێسکه که مان  په یکه رى  گۆشت  به   گۆڕیوه و  ئێسك  په یکه رى  به  

ئه وساله  شێوه یه کى تردا ده رمان هێناوه  )که  شێوه ى ئاده میزادێکى ڕێکو پێکه  و 

ڕۆحى پێ به خرشاوه (، به  ڕاستى خواى مه زن به رزو پیرۆزو موباره که و چاکرتین 

به دیهێنه رو چاکرتین دروستکاره .

}تبارك الذي نزل الفرقان علی عبدة لیکون للعاملین نذیرا{ فرقان ١

به رزو پیرۆزو پاک و بڵنده ئه و زاته ی که قورئانی دابه زاندووه تا ببێته جیاکه ره وه ی 

ڕاست و ناڕاست، بۆ سه ر به نده ی خۆی )محمد صلی الله علیه وسلم( تا ببێته 

هۆشیار که ره وه و بێدارکه ره وه ی دانیشتوانی جیهان له هه موو سه رده مێکدا .

الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذالك جنات تجري من تحتها االنهار  }تبارك 

ویجعل لك قصورا{ الفرقان ١٠ 

)له حاڵه تێکدا( ئه و زاته  مه زن وپیرۆزه،زاتێکه که ئه گه ر بیه وێت زۆر له وه ی که 

و  )جوان  وباخاتی  ده به خشێت..باخ  پێ  چاکرتت  ده که ن  باسی  خوانه ناسان 

ڕازاوه ت هه رله دنیادا بۆ ده ڕه خسێنێت( که  چه نده ها ڕووبار به ژێر دره خته کانیدا 

ده ڕوات، هه روه ها کۆشک و ته الری به رزو بڵندت پێ ده به خشێت.

}تبارك الذي جعل يف السامء بروجا وجعل فیها و قمرا منیرا{ الفرقا 6١ 

زۆر گه وره و مه زنه  ئه و زاته ی له  ئاسامندا چه نده ها خولگه ی گه وره ی )بۆ هه ساره و 

ئه ستێره کان( به دیهێناوه ، هه روه ها چرایه کی پڕشنگدار، که خۆره و مانگێکی 

ڕوناکیشی بۆ زه وی دابین کردووه.

}الله  الذی جعل الکم االرض قرارا والسامء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم 

من الطیبات ذالکم الله  ربکم فتبارك الله  رب العاملین{ غافر 6٤

حه وانه وه ،  و  ژیان  و  رسه وتن  شوێنی  به   کردوون  بۆ  زه وی  که   زاته یه   ئه و  خوا 
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نه خشاندووه ،  شێوازتانی  ڕووخسارو  ڕاگرتووه ،  به سه رتانه وه   ئاسامنیشی 

به جوانرتین شێوه ش نه خشاندویه تی، له  ڕزق و ڕۆزی چاک و پاک و به سوود 

به هره وه ری کردوون، جا ئا ئه وه یه  خوای په روه ردگارتان، پاک و بێ گه رد و بڵنده  

ئه و خوایه ی که  په روه ردگاری هه موو جیهانیانه. 

والیة  الساعة  بینهام وعنده علم  وما  والرض  الساموات  له  ملك  الذي  }وتبارك 

ترجعون الزخروف{ 8٥

ئه و زاته ی که  خاوه نی ئاسامنه کان و زه وی و نێوانیانه  زۆر موباره ك و خێربه خش 

و پاك و بێ گه رده  و هه ر ئه و ده زانێت که ی قیامه ت به رپا ده بێت، بۆ الی ئه ویش 

ده برێنه وه .

}تبارك اسم ربك ذي الجالل واالکرام{ الرحمن 78

موباره ک و به رزو به ڕێزه  ناوی په روه ردگاری تۆ، چونکه ئه و زاتێکه  خاوه نی به رزی 

و بڵندی و ڕێزی بێ سنووره بۆ ئیامنداران.

}تبارك الذي بیده  امللك وهو علی کل شیء قدیر{ امللك ١

به ده سته ،  بوونه وه رو جیهانی  زاته ی که  هه موو  ئه و  و پیرۆزه ،  گه وره و موباره ك 

ئه و زاته ی ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه .

مانای هه ردووکیان قدس،  بگه ڕێم چونکه   بۆ ووشه ی )قدس(ش  بوو  باش  پێم 

ئه گه رچی  دێت،  پیرۆز  هه ر  کوردی  به   واتاکه ی  هه ردووکیان  مبارك،  له گه ڵ 

هاوڕێکه م ووشه ی قدس تقدیس ی ده گه ڕانده وه  بۆ ئاینی مه سیحی به اڵم له به ر 

هاتنی له  قورئانداو گه شنت له  باسه که  زیاتر به  شیاوترم زانی گه ر الپه ڕه کانی 

قورئان بۆ ئه ویش هه ڵ بده مه وه ، هه شت ئایه تم له قورئاندا دۆزیه وه  له سه ری.

َمْن  ِفيَها  أَتَْجَعُل  َقالُوا  َخلِيَفًة  الَْرِض  يِف  َجاِعٌل  إِنِّ  لِلَْمالئِكَِة  َربَُّك  َقاَل  }َوإِْذ 

ُس لََك َقاَل إِنِّ أَْعلَُم َما ال  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ
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تَْعلَُموَن{البقرة ٣٠

زه ماندا(  دێرین  له   بكه   ئه وه   باسی  وسلم(  علیه   الله   )صلی  محمد  )ئه ی 

په روه ردگارت به  فریشته كانی وت: به ڕاستی من ده مه وێت له  زه ویدا جێنشینێك 

تیادا  كه سێكی  ئایا  وتیان:  فریشته كان  دینداری(،  و  ئاوه دانی  )بۆ  دابنێم 

ده كه یته  جێنشین كه  خراپه و تاوانی تیادا بچێنێت و خوێرنێژی تێدا ئه نجام 

قه درو  و  ده كه ین  ستایشت  و  سوپاس  و  ته سبیحات  ئێمه   له كاتێكدا  بدات؟! 

نین،  تۆ  شایسته ی  شتانه ی  له و  ده گرین  به دوورت  و  ده زانین  چاك  تۆ  ڕێزی 

)له وه اڵمیاندا( خوا فه رمووی: بێگومان ئه وه ی ئێوه  نایزانن من ده یزانم.

له   وه ك  دێت  پیرۆز  مانای  به   که   )نقدس(  که   ده رکه وت  بۆمان  ئایه ته دا  له م 

له   ڕێز  قه درو  مانای  به   وه   هێناوه ،  به کار  بۆ  ووشه ی  هه مان  ڕاماندا  ته فسیری 

چونکه   ده گه ڕێته وه ،  گه وره   خوای  بۆ  پیرۆزیه   ئه م  هاتووه ،  ئاساندا  ته فسیری 

قسه ی فریشته کان بوو له گه ڵ خوای گه وره دا.

َمْريََم  ابَْن  ِعيَس  َوآتَْيَنا  ُسِل  ِبالرُّ بَْعِدِه  ِمْن  ْيَنا  َوَقفَّ الِْكَتاَب  ُموَس  آتَْيَنا  }َولََقْد 

أَنُْفُسكُُم  تَْهَوى  ال  مِبَا  َرُسوٌل  َجاءَكُْم  أََفكُلَّاَم  الُْقُدِس  ِبُروحِ  َوأَيَّْدنَاُه  الَْبيَِّناِت 

بُْتْم َوَفِريًقا تَْقُتلُوَن{ البقرة 87 اْسَتكْرَبْتُْم َفَفِريًقا كَذَّ

ئه و  به دوای  دوا  وه   مووسا  به   دا  ته ورامتان  ئێمه   به ڕاستی  به خوا  سوێند 

پێغه مبه رامنان نارد وه  چه ند نیشانه یه کی ڕۆشنامن دا به  عیسای کوڕی مه ریه م 

به   بهاتایه   بۆ  پێغه مبه رێکتان  هه رکاتێ  جا  جوبره ئیل  به   کرد  پشتیوانیامن  وه  

جۆرێک که ڕێکی ئاره زووتان نه بوایه  لووت به رز بوون و خۆتان به گه وره  گرتووه  

جا ده سته یه کتان)له  پێغه مبه ران( به  درۆ زانیوه  وه  ده سته یه کتان کوشتوون.

له  پوخته ی ته فسیری قورئانیشیدا جوبره ئیل به  پیرۆز القدس هاتووه .

لَْنا بَْعَضُهْم َعَل بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرَفَع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت  ُسُل َفضَّ }تِلَْك الرُّ

اْقَتَتَل  َما  اللَُّه  َشاَء  َولَْو  الُْقُدِس  ِبُروحِ  َوأَيَّْدنَاُه  الَْبيَِّناِت  َمْريََم  ابَْن  ِعيَسىى  َوآتَْيَنا 
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آَمَن  َمْن  َفِمْنُهْم  اْخَتلَُفوا  َولَِكِن  الَْبيَِّناُت  َجاَءتُْهُم  َما  بَْعِد  ِمْن  بَْعِدِهْم  ِمْن  الَِّذيَن 

َوِمْنُهْم َمْن كََفَر َولَْو َشاَء اللَُّه َماا اْقَتَتلُوا َولَِكنَّ اللََّه يَْفَعُل َما يُِريُد{{ البقرة 2٥٣

هاندێکی  به سه ر  داوه   هه ندێکیامنان  ڕێزی  )باسکران(  پێغه مبه رانه ی  ئه و 

و  موسا(  )وه ک  کردووه   له گه ڵدا  )یه کسه ری(  گفتوگۆی  خوا  هه یانه   تریاندا، 

پله وپایه ی هه ندێکیانی به رز کردۆته وه  به  چه نده ها پله  )وه ک محمد )صلی الله  

علیه  وسلم( و چه نده ها به ڵگه ی ڕوون و ئاشکرامان به خشیووه  به عیسای کوڕی 

مه ریه م، )وه ک زیندووکردنه وه ی مردوو، چاکردنه وه ی نه خۆشی زگامک،.. هتد 

به ویستی خوا( و پشتگیریامن کردووه  به  فریشته ی رسووش که  )جوبره ئیل(ه ، 

خۆ ئه گه ر خوا ویستی له سه ر بوایه  )ئه و خه ڵکه  هه مووی باوه ڕدار ده بوون(، دوای 

چه نده ها  ئه وه ی  پاش  نه ده کرد،  دژبه یه ک  جه نگیان  پێغه مبه ره کانیان  هاتنی 

دووبه ره کی  به اڵم  هاتبوو،  بۆ  پێغه مبه ران(  )له سه رده ستی  ئاشکرایان  به ڵگه ی 

که وته  نێوانیانه وه ، هه ندێکیان ئیامن و باوه ڕی هێناو، هه ندێکیشیان بێ باوه ڕ 

بوو، ئه گه ر خوا ویستی له سه ر بوایه  جه نگیان دژ به یه ک نه ده کردو یه کرتیان 

ئه وه   ده دات هه ر  ئه نجام  ئه وه   بوێت هه ر  به اڵم خوا هه رچیه کی  نه ده کوشت، 

پێش ده هێنێت.

لێره شدا دیسان پیرۆزیه که  بۆ فریشته  ده گه ڕێته وه .

أَْدبَارِكُْم  َعَل  وا  تَرْتَدُّ َوال  و  لَكُْم  اللَُّه  كََتَب  الَِّتي  َسَة  الُْمَقدَّ الَْرَض  اْدُخلُوا  َقْوِم  }يَا 

يَن{ املائدة 2١ َفَتْنَقلُِبوا َخارِسِ

الرض  ادخلوا  قوم  يا  هاتووه :  شێوه یه   به م  ماناکه ی  املیرسدا  ته فسیری  له  

أن  الله  وعد  التي  حولها-  وما  املقدس«  »بيت  وهي  املطهرة،  -أي  املقدسة 

تدخلوها وتقاتلوا َمن فيها من الكفار، وال ترجعوا عن قتال الجبارين، فتخرسوا 

خري الدنيا وخري اآلخرة.

ئه ی قه وم و عه شیره تم بچنه  ناو ئه و زه ویه  پیرۆزه ی )القدس(، که  خوا پێویستی 
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کرد له به ر سوودی خۆتان بچنه  ناوی، پاشگه ز مه بنه وه و پاشه کشێ مه که ن تا 

خه ساره مته ندو زه ره رمه ند نه بن.

بت  له   داوه   بڕیاری  گه وره   خوای  که   ده گه ڕێته وه   قودس  بۆ  پیرۆزیه که   لێردا 

په رستی به دووری بخات و پاك ڕایبگرێت.

أَيَّْدتَُك  إِْذ  َوالَِدتَِك  َوَعَل  َعلَْيَك  نِْعَمِتي  اْذكُْر  َمْريََم  ابَْن  ِعيَس  يَا  اللَُّه  َقاَل  }إِْذ 

ِبُروحِ الُْقُدِس تُكَلُِّم النَّاَس يِف الَْمْهِد َوكَْهال َوإِْذ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمَة َوالتَّْوَراَة 

َفَتكُوُن طَرْيًا  ِفيَها  َفَتْنُفُخ  ِبإِْذِن  الطَّرْيِ  كََهْيَئِة   الطِّنِي  ِمَن  تَْخلُُق  َوإِْذ  َوااإلِنِْجيَل 

بَِني  كََفْفُت  َوإإِْذ  ِبإِْذِن  الَْمْوىَت  تُْخِرُج  َوإِْذ  ِبإِْذِن  َوالَبْرََص  الَكَْمَه  َوترُْبُِئ  ِبإِْذِن 

ِسْحٌر  إِال  َهَذا  إِْن  كََفُروا مِمْنُهْم  الَِّذيَن  َفَقاَل  ِبالَْبيَِّناِت  ِجْئَتُهْم  إِْذ  َعْنَك  إِرْسَائِيَل 

ُمِبنٌي{ املائدة ١١٠

بیر بکه ره وه  کاتێ خوا به  عیسای کوڕی مه ریه می فه رموو بیر بکه ره وه  له چاکه  

و به هره ی من به سه ر خۆت و دایکته وه  کاتێ که  پشتیوانیم لێکردیت به گیانی 

هه ره  پیرۆز)جوبره ئیل( کاتێ له بێشکه دا بوویت و به گه وه رییش قسه ت له گه ڵ 

خه ڵکیدا ده کرد وه  کاتێکیش فێری کتێب )نووسین( و دروست کاری و ته ورات 

له   شتێکت  له قوڕ  من  به فه رمانی  کاتێ  بکه ره وه   بیر  وه   کردیت  ئینجیلم  و 

شێوه ی باڵنده  دروست ده کرد ،ده ست به جێ به فه رمانی من ئه بوو به  باڵنده  وه  

به فه رمانی من کوێری زکامك و به ڵه کیت چاك ده کرده وه  ، وه  کاتێ به فه رمانی 

من مردووانت له گۆڕ ده رده هێنا به زیندوو کراوه یی وه  بیربکه ره وه  کاتێ به رگری 

بۆ  ڕوونه کانت  موعجیزه   کاتێکیش  )بتکوژن(  کردلێت  ئیرسائیلم  نه وه کانی 

هێنان جا ئه وانه یان که  بێ باوه ڕ بوون وتیان به ڕاستی ئه مه  هیچ نی یه  جگه  

له جادوویه کی ئاشکرا.

فریشته ش  بێگومان  که   ده گه ڕێته وه ،  فریشته   بۆ  پیرۆزیه که   لێره ش 

دروستکراوانێکی خوان و پاكن و به دوورن له  تاوان.
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َوبُرْشَى  َوُهًدى  آَمُنوا  الَِّذيَن  لُِيَثبَِّت  ِبالَْحقِّ  َربَِّك  ِمْن  الُْقُدِس  ُروُح  نَـزَّلَُه  }ُقْل 

لِلُْمْسلِِمنَي{ النحل ١٠2

ئه م  )جوبره ئیل،  القدس،  ڕوح  بڵێ:  پێیان  وسلم  علیه   الله   صلی  محمد  ئه ی 

ئه وه ی  بۆ  دابه زاندووه ،  ڕاستی  و  حه ق  به   په روه ردگارته وه   الیه ن  له   قورئانه ی( 

بۆ  مژده شه   و  ڕێنموویی  و  بکات  پایه دار  دامه زراو  هێناوه   باوه ڕیان  ئه وانه ی 

موسوڵامنان.

لێره ش هه م دیسان بۆ جوبره ئیل ده گه ڕێته وه  پیرۆزیه که .

ِس طًُوى{ طه  ١2 }إِنِّ أَنَا َربَُّك َفاْخلَْع نَْعلَْيَك إِنََّك ِبالَْواِدي الُْمَقدَّ

دڵنیابه  من په روه ردگاری تۆم، که واته  پێاڵوه کانت دا بکه نه ، چونکه  بێگومان تۆ 

له  دۆڵی پیرۆزی - طوی- دایت.

خوای  سەالمی  موسا  که  ده گه ڕێته وه   )شیو(ەکە  دۆڵەکە  بۆ  پیرۆزیه که   لێره دا 

لەسەر بێت لەگەڵ  خوای گه ورەدا  ڕاسته وخۆ قسه ی کردووه .

ِس طًُوى{النازعات ١6 }إِْذ نَاَداُه َربُُّه ِبالَْواِد الُْمَقدَّ

کاتێک که په روه ردگاری بانگی کرد له شیووی پیرۆزی طووا وه .

بێت  لێ  که  موسا سه المی خوای  بۆ هه مان دۆڵه   پیرۆزیه که   لێره شدا دیسان 

له گه ڵ خوای گه وره دا قسه ی کردووه .

چه ند فه رمووده یه ك که  ووشه ی موباره کی تێدا هاتووه 

ثََنا َعْبُد اللَِّه بُْن َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن نَُعْيِم بِْن َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمِر َعْن َعيِلِّ بِْن  }َحدَّ

ٍد الزَُّرِقيِّ َعْن أَِبيِه َعْن رَِفاَعَة بِْن َراِفعٍ الزَُّرِقيِّ َقاَل : كُنَّا يَْوًما نَُصيلِّ  يَْحَيى بْنِن َخالَّ

َوَراَء النَِّبيِّ َصلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َفلَامَّ َرَفَع َرأَْسُه ِمْن الرَّكَْعِة َقاَل َسِمَع اللَُّه لَِمْن 

َحِمَدُه َقاَل َرُجٌل َوَراَءُه َربََّنا َولََك الَْحْمُد َحْمًدا كَِثريًا طَييًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه َفلَامَّ انرَْصََف 

َقاَل َمْن الُْمَتكَلُِّم َقاَل أَنَا َقاَل َرأَيُْت ِبْضَعًة َوثلاََلثِنَي َملَكًا يَْبَتِدُرونََها أَيُُّهْم يَكْتُتُبَها 

أَوَُّل{ رواه البخارى 
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َعْن َعيِلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب )ريض الله عنه(، َعْن َرُسوِل اللَِّه )صلی الله عليه وسلم(: 

َواْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َفطََر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  )َوجَّ َقاَل:  اَلِة  الصَّ إِىَل  َقاَم  إَِذا  كَاَن  أَنَُّه 

َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن الُْمرْشِِكنَي، إِنَّ َصاَلِت َونُُسِك َوَمْحَياَي َوَماَمِت لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمنَي، 

يَك لَُه، َوِبَذلَِك أُِمرُْت، َوأَنَا ِمَن الُْمْسلِِمنَي. اللَُّهمَّ أَنَْت الَْملُِك، اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت،  اَل رَشِ

أَنَْت َريبِّ َوأَنَا َعْبُدَك، ظَلَْمُت نَْفِس َواْعرَتَْفُت ِبَذنِْبي َفاْغِفْر ِل ُذنُويِب َجِميًعا، إِنَُّه 

أَنَْت،  إِالَّ  ِلَْحَسِنَها  يَْهِدي  اَل  اْلَْخاَلِق  ِلَْحَسِن  َواْهِدِن  أَنَْت،  إِالَّ  نُوَب  الذُّ يَْغِفُر  اَل 

َوارْصِْف َعنِّي َسيَِّئَها اَل يَرْصُِف َعنِّي َسيَِّئَها إِالَّ أَنَْت، لَبَّْيَك َوَسْعَديَْك، َوالَْخرْيُ كُلُُّه 

ُّ لَْيَس إِلَْيَك. أَنَا ِبَك َوإِلَْيَك، تََباَركَْت َوتََعالَْيَت. أَْسَتْغِفرَُك َوأَتُوُب  يِف يََديَْك، َوالرشَّ

لََك  َخَشَع  أَْسلَْمُت،  َولََك  آَمْنُت،  َوِبَك  َركَْعُت،  لََك  )اللَُّهمَّ  َقاَل:  َركََع  َوإَِذا  إِلَْيَك(. 

َسْمِعي َوبَرَصِي، َوُمخِّي َوَعظِْمي َوَعَصِبي(. َوإَِذا َرَفَع َقاَل: )اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد، 

بَْعُد(.  ٍء  ِمْن َشْ ِشْئَت  َما  َوِمْلَء  بَْيَنُهاَم،  َما  َوِمْلَء  اْلَْرِض،  َوِمْلَء  اَمَواِت  السَّ ِمْلَء 

َوإَِذا َسَجَد َقاَل: )اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي 

ِمْن  يَكُوُن  ثُمَّ  الَْخالِِقنَي(.  أَْحَسُن  اللَُّه  تََبارََك  َوبَرَصَُه،  َرُه، َوَشقَّ َسْمَعُه  َوَصوَّ َخلََقُه 

رُْت، َوَما  ْمُت َوَما أَخَّ ِد َوالتَّْسلِيِم: )اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّ آِخِر َما يَُقوُل بَنْيَ التََّشهُّ

ُر،  ُم َوأَنَْت الُْمَؤخِّ ْرُت َوَما أَْعلَْنُت َوَما أرَْسَْفُت، َوَما أَنَْت أَْعلَُم ِبِه ِمنِّي، أَنَْت الُْمَقدِّ أرَْسَ

اَل إِلََه إِالَّ أَنَْت(. ويف الرواية: كَاَن َرُسوُل اللَِّه )صلی الله عليه وسلم( إَِذا اْسَتْفَتَح 

ْهُت وجهي…( إِىَل آخره. َ ثُمَّ َقاَل: )َوجَّ اَلَة كَربَّ الصَّ

بۆمان  خواوه   له پێغه مبه ری  بێت(  ڕازی  لێ  طالب()خوای  )ابی  كوری  )علی( 

ده گێڕێته وه  كه  كاتێ هه ستاوه  بۆ نوێژكردن فه رموویه تی : )وجهت وجهي للذي 

فطر السموات واالرض حنيفاً، وما أنا من املرشكني ان صالت ونسك ومحياي 

اللهم  املسلمني(  من  وانا  امرت  وبذلك  له  الرشيك  العاملني  رب  لله  ومامت 
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وانا عبدك ظلمت نفس واعرتفت بذنبي  انت ريب  انت،  اال  اله  انت امللك ال 

فاغفرل ذنويب جميعاً، انه اليغفر الذنوب اال انت واهدن الحسن االخالق ال 

يهدي لحسنها اال انت، وارصف عني سيئها اليرصف عني سيئها اال انت لبيك 

وسعديك، والخري كله يف يديك، والرش ليس اليك، انابك واليك تباركت وتعاليت 

ركعت،  لك  )اللهم  ده یفه رموو:  ده برد  ڕكوعی  كاتێ  اليك،  واتوبجه  استغفرك 

وعصبي( وعظمي  ومخي  وبرصي  سمعي  لك  خشع  اسلمت  ولك  امنت  وبك 

كاتێ له ڕكوع هه ڵده ستایه وه  ده یفه رموو: )اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات 

وملء االرض وملء مابينهام، وملء ماشئت من شء بعد، كاتێ سوجده ی ده بر 

للذي  وجهي  سجد  اسلمت،  ولك  امنت  وبك  سجدت  لك  )اللهم  ده یفه رموو: 

خلقه وصوره وشق سمعه وبرصه تبارك الله أحسن الخالقني( ئینجا له كۆتایی 

ته حیاتداوه  پێش سه الم دانه وه  ده یفه رموو: )اللهم اغفر ل ما قدمت وما أخرت 

وأنت  املقدم  انت  مني،  به  أعلم  انت  وما  ارسفت،  وما  اعلنت  وما  ارسرت  وما 

املؤخر ال اله اال انت( له ڕیوایه تێكیشدا پێغه مبه ری خوا)صلی الله عليه وسلم( 

كاتێ ده ستی ده كرد به  نوێژ ته كبیری ده كردو ده یفه رموو: )وجهت وجهي( تا 

كۆتایی. 

َعْن ِحطَّاَن بِْن َعْبِد اللَِّه الرََّقاِشِّ َقاَل: َصلَّْيُت َمَع أيَِب ُموَس اْلَْشَعِريِّ )ريض الله 

كَاِة،  اَلُة ِبالْرِبِّ َوالزَّ عنه( َصاَلًة، َفلَامَّ كَاَن ِعْنَد الَْقْعَدِة َقاَل َرُجٌل ِمَن الَْقْوم:ِ أُِقرَِّت الصَّ

كََذا  كَلَِمَة  الَْقائُِل  أَيُّكُُم  َفَقاَل:  انرَْصََف،  َوَسلََّم  اَلَة  الصَّ أَبُو ُموَس  َقَض  َفلَامَّ  َقاَل: 

َوكََذا؟ َقاَل: َفأََرمَّ الَْقْوُم، ثُمَّ َقاَل: أَيُّكُُم الَْقائُِل كَلَِمَة كََذا َوكََذا؟ َفأََرمَّ الَْقْوُم، َفَقاَل: 

لََعلََّك يَا ِحطَّاُن ُقلَْتَها؟ َقاَل: َما ُقلُْتَها، َولََقْد َرِهْبُت أَْن تَْبكََعِني ِبَها، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن 

الَْقْوِم: أَنَا ُقلُْتَها، َولَْم أُرِْد ِبَها إِالَّ الَْخرْيَ، َفَقاَل أَبُو ُموَس: أََما تَْعلَُموَن كَْيَف تَُقولُوَن 

َ لََنا ُسنََّتَنا، َوَعلََّمَنا َصاَلتََنا َفَقاَل: )إَِذا  يِف َصاَلتِكُْم، إِنَّ َرُسوَل اللَِّه َخطََبَنا، َفَبنيَّ
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َقاَل: ]َغرْيِ  َوإِْذ  ُوا،  َ َفكَربِّ َفإَِذا كَربَّ أََحُدكُْم،  كُْم  لَْيُؤمَّ َفأَِقيُموا ُصُفوَفكُْم، ثُمَّ  َصلَّْيُتْم 

ُوا  َ َوَركََع َفكَربِّ الِّنَي[ َفُقولُوا: آِمنَي، يُِجْبكُُم اللَُّه، َفإَِذا كَربَّ الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

الله  )صلی  اللَِّه  َرُسوُل  َفَقاَل  َقْبلَكُْم،  َويَرَْفُع  َقْبلَكُْم  يَْركَُع  اإْلَِماَم  َفإِنَّ  َواْركَُعوا، 

َربََّنا  اللَُّهمَّ  َفُقولُوا:  َحِمَدُه،  لَِمْن  اللَُّه  َسِمَع  َقاَل:  َوإَِذا  ِبِتلَْك،  َفِتلَْك  عليه وسلم(: 

لََك الَْحْمُد، يَْسَمُع اللَُّه لَكُْم، َفإِنَّ اللََّه تََبارََك َوتََعاىَل َقاَل َعَل لَِساِن نَِبيِِّه )صلی 

ُوا َواْسُجُدوا، َفإِنَّ  َ َوَسَجَد َفكَربِّ الله عليه وسلم(: َسِمَع اللَُّه لَِمْن َحِمَدُه، َوإَِذا كَربَّ

اللَِّه )صلی الله عليه وسلم(:  َفَقاَل َرُسوُل  َقْبلَكُْم،  َويَرَْفُع  َقْبلَكُْم،  اإْلَِماَم يَْسُجُد 

ِل َقْوِل أََحِدكُُم: التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت  َفِتلَْك ِبِتلَْك، َوإَِذا كَاَن ِعْنَد الَْقْعَدِة َفلَْيكُْن ِمْن أَوَّ

اَلُم َعلَْيَنا َوَعَل  اَلُم َعلَْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََركَاتُُه، السَّ لََواُت لِلَِّه، السَّ الصَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه(. الِِحنَي، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ِعَباِد اللَِّه الصَّ

االشعری(دا  موسی  )ابو  له گه ڵ  ده ڵێ:  الرقاشی(  )عبدالله  كوڕی  )حطان( 

كراوه   نوێژ  وتی:  له و خه ڵكه   پیاوێك  دانیشنت هات  كاتی  كاتێ  نوێژێكم كرد، 

به هاوتای چاكه و زه كات. ده ڵێ: كاتێ )ابوموسی( له نوێژه كه ی بوویه وه  سه المی 

دایه وه ، وتی: كێتان بوو قسه یه كی ئاواو ئاوای كرد؟ خه ڵكه كه  هه موو بێده نگ 

بوون كه س وه اڵمی نه دایه وه ، ئینجا وتی: كێتان بوو قسه یه كی ئاواو ئاوای كرد؟ 

)حطان(  ئه ی  وتی:  بۆیه   نه دایه وه   وه اڵمی  كه س  و  بوون  بێده نگ  خه ڵكه كه  

پیاوێك  بكه یت.  سه رزه نشتم  ده ترسام  نه موتووه ،  وتی:  وتبێتت؟  تۆ  له وانه یه  

له و خه ڵكه  وتی: من بووم وتم، مه به ستیشم ته نها خێر بوو، )ابو موسی( وتی: 

نازانم له نوێژه كانتانا چی ده ڵێن، پێغه مبه ری خوا)صلی الله عليه وسلم( وتاری 

فه رمووی:  و  فێركردین  نوێژه كانی  كردینه وه ،  ڕوون  بۆ  سوننه ته كانی  و   بۆداین 

)ئه گه ر نوێژتان كرد ڕیزه كانتان ڕێك بكه ن، ئه گه ر وتی: )غري املغضوب عليهم 

وال الضالني( بڵێن: امین، خوای گه وره  نزاتان گیراده كات. ئه گه ر ته كبیری كرد 



224

ته كبیر بكه ن و ڕكوع ببه ن، ئیامم له پێش ئێوه وه  ڕكوع ده بات و له پێش ئێوه شه وه  

به رزده بێته وه  فه رمووی: ئه مه  یان به وه  )ئه م پێشكه وتنه  به ودواكه وتنه ( * ئه گه ر 

وتی: )سمع الله ملن حمدة( بڵێن: )اللهم ربنا لك الحمد( خوا لێتان ده بیستێ، 

وسلم(  عليه  الله  )صلی  پێغه مبه ره كه ی  له سه رزمانی  گه وره   خوای  چونكه  

سوجده ی  كردو  ته كبیری  ئه گه ر  ئینجا  حمده (  ملن  الله   )سمع  فه رموویه تی: 

برد، ئێوه ش ته كبیر بكه ن و سوجده  ببه ن، چونكه  ئیامم له پێش ئێوه وه  سوجده  

ده بات، له پێش ئێوه شه وه  به رزده بێته وه ، ئینجا پێغه مبه ری خوا)صلی الله عليه 

وسلم( فه رمووی: ئه مه شیان به وه ، ئینجا ئه گه ر له دانیشتنا بوو بایه كه م قسه ی 

النبي ورحمة  أيها  السالم عليك  لله،  والصلوات  لله  )التحيات   : هه ریه كێكتان 

الله وبركاته، السالم علينا وعل عباد الله الصالحني، ، اشهد أن ال اله اال الله 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله(.

عليه  الله  )صلی  اللَِّه  َرُسوُل  كَاَن  َقاَل:  أَنَُّه  َعْنُهَم(  اللَُّه  )َريِضَ  َعبَّاٍس  ابِْن  ]َعِن 

)التَِّحيَّاُت  يَُقوُل:  َفكَاَن  الُْقرْآِن،  ِمَن  وَرَة  السُّ يَُعلُِّمَنا  كَاَم  َد  التََّشهُّ يَُعلُِّمَنا  وسلم( 

اَلُم َعلَْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََركَاتُُه،  لََواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّه، السَّ الُْمَباَركَاُت الصَّ

أَنَّ  َوأَْشَهُد  اللَُّه،  إِالَّ  إِلََه  اَل  أَْن  أَْشَهُد  الِِحنَي،  الصَّ اللَِّه  ِعَباِد  َوَعَل  َعلَْيَنا  اَلُم  السَّ

ًدا َرُسوُل اللَِّه(. َويِف ِرَوايَِة ابِْن ُرْمحٍ: كَاَم يَُعلُِّمَنا الُْقرْآَن[. ُمَحمَّ

عليه  الله  خوا)صلی  پَێغةمبةرى  دةىَلَ:  بێت(  ڕازی  لێ  )خوای  عباس(  )ابن 

وسلم( تةحياىت فرَيدةكردين وةكو فرَيى سوورةىَت قورئامنان بكات، دةيفةرموو: 

ورحمة  النبي  أيها  عليك  السالم  لله،  الطيبات  والصلوات  املباركات  )التحيات 

الله  اال  اله  الصالحني، أشهد أن ال  الله  الله وبركاته، السالم علينا وعل عباد 

وأشهد أن محمداً رسول الله( . 

فَّ َوَقْد َحَفزَُه النََّفُس، َفَقاَل:  َعْن أَنٍَس )ريض الله عنه(: أَنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ
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الَْحْمُد لِلَِّه َحْمًدا كَِثريًا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه. َفلَامَّ َقَض َرُسوُل اللَِّه )صلی الله عليه 

وسلم( َصاَلتَُه َقاَل: )أَيُّكُُم الُْمَتكَلُِّم ِبالْكَلِاَمِت(. َفأََرمَّ الَْقْوُم، َفَقاَل: )أَيُّكُُم الُْمَتكَلُِّم 

َفَقاَل:  َفُقلُْتَها.  النََّفُس،  َحَفَزِن  َوَقْد  ِجْئُت  َرُجٌل:  َفَقاَل  بَأًْسا(.  يَُقْل  لَْم  َفإِنَُّه  ِبَها، 

)لََقْد َرأَيُْت اثَْنْي َعرَشَ َملَكًا يَْبَتِدُرونََها أَيُُّهْم يَرَْفُعَها(.

)انس( )خوای لێ ڕازی بێت( ده ڵێ: پیاوێك به هه ناسه  بڕكێ هاتوو چووه  ڕیزی 

پێغه مبه ری  كاتێ  فيه(  مباركا  طيبا  كثريا  حمدا  لله  )الحمد  وتی:  نوێژه وه ، 

خوا)صلی الله عليه وسلم( له نوێژه كه ی بوویه وه ، فه رمووی: )كێ بوو ئه و وته یه ی 

قسانه ی  ئه و  بوو  )كێتان  فه رمووی:  بوون،  بێده نگ  هه موو  خه ڵكه كه   وت؟ 

كرد؛ خراپی نه وتووه ( پیاوێك وتی: من بووم كاتێ هاتم هه ناسه  بڕكێم بوو ئه و 

قسه یه م كرد، فه رمووی: )چاوم لێ بوو دوانزه  فریشته  پێشبڕكێیان بوو له سه ر 

ئه وه ی كه كامیان به رزی بكاته وه (. 

به  گه شنت له و ئایه تانه و تایبه تکردنیان به  شته کانه وه  پیرۆزیه که یامن بۆ ڕوون 

ده بێته وه . وه ك له  ئایه ته کانی سه ره وه  بۆمان ده رکه وت ئه م شتانه  پیرۆزن.

١-خوای گه وره .

2-جوبره ئیل، فریشته .

٣-پێغه مبه ر عیسا سه المی خوای له سه ر بێت.

٤-مه ککه ی موکه ڕه مه .

٥-قودس.

6-کێوی جودی که  که شتیه که ی نوحی له سه ر نیشتووه ته وه .

7-دۆڵی طوی که  موسا سه المی خوای له سه ر بێت قسه ی له گه ڵ خوای گه وره دا 

تێدا کردووه .

8-باران.
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9-قورئان.

١٠-ساڵوی خوای په روه ردگار.

١١-شه وی قه در ئه و شه وه ی که  قورئانی تێدا دابه زیووه.

١2-زه یتوون. 

لێره دا ده توانین بگه ین به  سه ره نجامێك و لێکدانه وه یه کی سه ره تایی بۆ بکه ین 

و بیان که ین به  دووبه شه وه  له  کۆی هه موو ئه و ئایه تانه ی باسی پیرۆزی تێدان، 

پیرۆزیه کان ده گه ڕێنه وه  بۆ ئه م دووبه شه :

به شی یه که م: بۆ خوای گه وره ، قورئان، فریشته ، ساڵوی خوای گه وره ، پێغه مبه ر 

عیسا علیه  السالم.

به شی دووهه م: به یت و مه قدیس، مه ککه ی موکه ڕه ممه ، کێوی جودی، دۆڵی 

طوی، شه وی قه در، باران، زه یتون.

به شی یه که م که  خوای گه وره و جوبره ئیلی خۆی و پێغه مبه ره که ی له گه ڵ ساڵوی 

خۆیدا هه مووی بۆ خۆی ده گه ڕێته وه و هیچ هه ڵه و په ڵه و غه لێك هه ڵناگرێت به  

به رده وامی.

به شی دووهه م بۆ جێگه و کات ده گه ڕێته وه  له گه ڵ زه یتون و باراندا، جێگه کان 

وه ك به یت و مه قدیس و مه ککه ی موکه ڕه مه و دۆڵی طوی، شه وی قه در زه یتون 

و  باران، ئه مانه ش هه موویان تایبه مته ندی خۆیان هه یه  وه ك به یتومله قدیس که  

ڕووگه ی قیبله ی مسوڵامنان بووه  یه که م جارو جێگه ی ڕێڕه وی پێغه مبه ر بووه  

له  ئیرساو میعراجدا، که  ئه و شه وڕه ویه و به رزبوونه وه ی بۆ ئاسامن تا ئێسته ش 

جێگه ی تێڕامان و هه ڵوێسته کردنه  له سه ری له  ڕووی زانستیشه وه ، وه  ئه و دوو 

جێگه ش که  کێوی جودی و دۆڵی طوی به هۆی په یوه ندی ئه و دوو پێغه مبه ره  

ده کات،  دروست  تایبه مته ندیه که   جێگه دا  دوو  له و  گه وره دا  خوای  له گه ڵ 

بوونه وه و  دروست  مایه ی  به   بوو  جێگه دا  له و  نوح  که شتی  نیشتنه وه ی  له  
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ژیانه وه ی گشت مرۆڤایه تی جارێکی تر، وه  دۆڵی طوی پێغه مبه ر موسا له گه ڵ 

خوای  وه ك  کردووه ،  قسه ی  گه وره دا  خوای  له گه ڵ  ڕاسته وخۆ  گه وره دا  خوای 

گه وره  ده فه رموێت}وکلم الله  موسی تکلیام{ النساء ١6٤، وه  هه روه ها بارانیش 

ڕاگرتووه و،  ژیانی  گه وره   خوای  به هۆیه وه   هه یه و  زۆرگرنگی  تایبه مته ندیه کی 

زه یتونیش له  جێگه ی تردا خوای گه وره  سوێندنی پیخواردووه  که  گرنگیه که ی 

ده رده که وێت.

لێره دا ده توانین بڵێین هه موو ئه وانه ی که  له  قورئاندا به  پیرۆز ناوبراون پیرۆزن 

له به ر خودوو له به ر گرنگیان بۆ هه موو مرۆڤایه تی.

چونکه   یه ،  نی  خۆیدا  جێگه ی  له   پیرۆز  به   تر  شتانی  ناوهێنانی  له وانه   جگه  

هه تا  و  که سانێك  بۆ  وه یان  که سێك  بۆ  بێت  گرنگ  شته   ئه و  ئه گه رچی 

نه ته وه یه کیش به اڵم وانی یه  به  نسبه ت هه موو مرۆڤایه تیه وه  وه ك ئه وه ی ئه و 

پیرۆزیانه ی که  له  قورئاندا باس کراون بۆ هه موو مرۆڤایه تی ده گه ڕێته وه ، جگه  

له وه ش کاتێك شتێك ناوی پیرۆزی لێ ده نرێت ئیرت به ربه ستێك له به رانبه ریدا 

دروست ده بێت له وه ی که س بۆی نی یه  قسه ی له سه ر بکات به و هۆیه وه  ئه گه ر 

جۆرێك له  پیرۆزیشی تێدا بێت به و تێگه شتنه ی که  خۆشیان ده یڵێن ئه وا به  

ووتنی ئه و ووشه  زیاتر به رته سك ده کرێته وه ، جگه  له وه ی که  ئه و شتانه ی ناوی 

پیرۆزی لێ ده نرێت له  وواڵتانی ئیسالمیدا له به ر ئه و تێگه شتنه  پێشینه ی که  

له  دین و قورئانه که دا وه ریان گرتووه و فێربوون له  الیه ن مامۆستایانی ئاینیه وه  

ئه مه ش جۆرێکه   ئه ودا تێکه ڵی ده که ن،  له گه ڵ  ئه و شته ش که  باس ده کرێت 

ناوی پیرۆزی  ئه و شته یه  که   تاکی مسوڵامن و گه وره کردنی  بیری  له  تێکدانی 

کێوی  له   جگه   بربێت  ناو  پیرۆز  به   خاك  منونه   بۆ  ئه گه ر  چونکه   ده نرێت،  لێ 

جودی و دۆڵی طوی، ئه وا چه نده ها جێگه ی ترمان هه یه  که  پیرۆز نین و خوای 

هه رچه ند  کراون  که له سه ری  تاوانانه ی  ئه و  به هۆی  لێگرتوون  غه زه بی  گه وره  
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ئه و دوو جێگه ی جیا  به اڵم خوای گه وره   یه ،  تاوانی نی  ئیراده ی  خاك بۆخۆی 

کردووه ته وه  له  جێگه کانی تر به هۆی قسه  کردنی موسا له گه ڵ خوای گه وره داو 

به هۆی دروستبوونه وه و ژیانه وه ی مرۆڤایه تی له دوای نیشتنه وه ی که شتیه که ی 

نوح له سه ر جودی، وه یان به یتومله قدیس و مه ککه ی موکه ڕه مه  به هۆی ڕووگه ی 

قیبله و گه وره ترین سونبولی ئیسالم تا ڕۆژی دوایی.

تر  هه رشتێکی  ده ستورو  و  سه رۆك  و  په رله مان  و  تایبه ت  خاکی  ناوهێنانی 

ناوی پیرۆز شیاو نین بۆیان، له به ر ئه وه ی نسبه تێکی زۆرگه وره ی ده درێته پاڵ 

شتانه ی  ئه و  قورئان  عیساو  پێغه مبه ر  فریشته و  گه وره و  خوای  له   ئه وه ی  وه ك 

و  بکرێت  هه موویان  سه یری  ڕێزه وه   به   ده کرێت  به اڵم  هه یه ،  کرد  باسامن  که  

کاتێك له  خزمه تی کۆمه ڵگادا بێت به اڵم گه ر به  پێچه وانه وه  بوو ئه وسا ئه ویش 

به  پێچه وانه وه  ده بێت.

ئاگاییه وه   به   زۆر  ده بێت  هه یه   ئاینی  ده سته واژه ی  هه ندێك  له وه ش  جگه  

مامه ڵه یان له گه ڵدا بکرێت، لێره دا ئه و پرسیاره ش خۆی قیت ده کاته وه و ده ڵێ 

باشه  بۆ له  وواڵتانی ئیسالمیدا هزری عه ملانی و لیرباڵیان بۆ هێناوه و هه وڵی 

په یڕه وی کردنی ده ده ن له  کاتێکدا به  ئاشکرا دین له  ده وڵه ت جیا ده که نه وه و به  

ناشیاوی ده زانن دین و ده وڵه ت و دین به  شتێکی تایبه تی و به ینی مرۆڤه کان 

ووشه ی  هه رچی  به اڵم  ده ده ن،  بۆ  هه وڵی  و  ده که ن  ناوزه ند  گه وره دا  خوای  و 

گرنگی دین هه یه  له گه ڵ سیاسه تی خۆیاندا تێکه ڵی ده که ن؟!

پرسیارێکه و وه اڵمێکی جدی ده وێت
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هه وڵی ڕاسته قینه  نه ك تاك په رستی

کاتێك سه رنجی زۆرێك له  وواڵتانی پێشه که وتوو ده ده ین به  حیزبه کانیشیه وه  

و  وواڵت  ئه و  هه موو  تێدایه ،  نه ناسیان  ماندوو  کاراو  که سانی  زۆر  ده بینین 

الیه نانه  هه وڵه کانیان خستۆته گه ر له  پێناو وواڵته که یان و ئه و هزره ی که  هه یانه ،  

هه مووشی سه رقاڵه  به و کاره ی که  پێێ سپێراوه و به شێوه یه کی چاك ئه نجامی 

ده دات،  گه ر که سێك که موکوڕی له کاره کانیدا کرد هێزێکی وا هه یه  به سه ریه وه  

که  بتوانێت بیگۆڕێت وه  ئه و هێزه ش له الیه ن ئه و وواڵته  وه یان الیه نه وه  دانراوه ، 

هه موو ئه و کارانه ش به  موچه یه کی دیاری کراو، بۆ منونه  تۆنی بلێری سه ره ك 

وه زیرانی پێشووی به ریتانیا ١٠ ساڵ حوکمی کرد به  ئه و په ڕی توانایه وه و شه و 

ڕۆژی دابووه  ده می یه ك له  پێناو به رژه وه ندیه کانی وواڵته که یدا هه موو ئه مه  به  

مووچه یه کی دیار کراو، کاتێك هاواڵتیان گه شتنه  ئه و بڕوایه ی که  هه ڵه ی کردووه  

فشارێکی وایان خسته سه ری نه یتوانی ئه و دوو ساڵه ی که  مایبوو وه ك مافێکی 

له  پۆسته که ی  واز  ئاره زووی خۆی  به   ناچاریان کرد خۆی  بکات،  ته واوی  خۆی 

بهێنێ وه ك بینیامن که  کامێرای ڕاسته وخۆ له سه ری بوو که  چۆن پۆسته که ی 

دا به  گۆردن براون سه ره ك وه زیرانی به ریتانیای ئێسته ، وه  ئه و تۆنی بلێره ی که  

١٠ ساڵ خه باتی کرد وه ك کورد ده ڵێ، نه مان بیست ئه و ماوه ی سه رۆکایه تیه ی 

ئه م  بۆ  شایه تی  هاواڵتیان  حسابی  له سه ر  پێگه یاندن  خۆ  بۆ  هه لێك  کردبێته  

ووتانه ش ئه وه تا چه ندێك به سه ر وازهێنانی ناو براودا ڕۆشتووه  نه مان بیست له  

هیچ الیه نێك و ڕۆژنامه یه ك که  بڵێن تۆنی بلێری سه ره ك وه زیرانی به ریتانیای 

که   ئه وروپیه ی  ڕاگه یاندنه   جیهاندایه ...ئه و  میلۆنه ره کانی  ڕیز  له   ناوی  گه وره  

شه رم و ترسی له  هیچ که س نی یه .

ئیرت بۆ که س نی یه  بێت هه وڵه کانی خۆی بکاته  چه كێك له  پێناو به رژه وه ندی 
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که   ئه وه ی  ده ناڵێنین،  پیوه ی  ئێمه  چه نده های ساڵه   که   ئه مه یه   تاکی خۆیدا، 

نێو  له   یه   په رستی  تاك  ده ناڵێنی  پێوه ی  هه نکوکه   کردووه و  کۆڵه وار  کوردی 

هه م  پێوسته   لێردا  ئیسالمیه وه ،  و  عه ملانی  به   کوردیه کاندا  حیزبه   هه موو 

هاواڵتیان وه  هه م ده سته اڵتدارانی کورد به خۆیاندا بچنه وه  به وه ی که  هێزێکی 

وا چاودێر به سه ر هه موویانه وه  دروست بکه ن که  بێ ده نگ نه بن له  ئاستی هیچ 

به خۆیاندا  هاواڵتیانیش  پێوسته   چۆن  هه روه ك  گه نده ڵی  به   دژ  و  که موکوڕی 

بچنه وه  چیرت گه وره و ده سته اڵتداران نه به نه  ئه و ئاسته و به سه ر خۆیانه وه  بیکه ن 

به ده سته اڵتدار به شێوه یه کی وا خۆیان یارمه تی ده ری دواکه وتنیان بن هه روه ك 

به و چاوه وه  سه یری  نه وه ك  که موکوڕیه کان  ئاست  له   نه بن  بێده نگ  گرنگیشه  

بکه ن که  چاوپۆشی له  هه موو شته کانیان بکرێت ئه وسا ده بین وواڵمتان گۆڕاوه .

هاوارکردن توندوو تیژیە، فیشەك باران کردن دیموکراسی!

سەرەتای  لە  هەر  دەنرێت  کردارەکان  یان  شتەکان  لە  ناوانەی  ئەو  هەموو 

ئاشنا  ناوەکان  بە  سەرەوە  بەرەو  ساڵیداو  دوو  سەرەتای  لە  منداڵ  منداڵیەوە 

دەبێت، بۆ منوونە منداڵێك ئەگەر هەر لەسەرەتای منداڵیەوە بۆ منوونە ڕەنگی 

سپی بەڕەش الی ناو ببەن کە گەورە بوو ئیرت ئەو منداڵە بە پێچەوانەی گشت 

کۆمەڵگا بە ڕەنگی سپی دەڵێ ڕەش.

لە هزری پارتی و یەکیەتیشدا دیارە هەر لەسەرەتای لە دایك بوونیانەوە شەڕو 

شۆڕو تۆقاندن و گولە باران کردن بە دیموکراسی پێیان فرۆرشاوە، لەبەر ئەوە 

فیشەك  کە  پێبهێرنێت  بەوە  بڕوایان  بتوانرێت  ئانووساتەدا  لەم  ئاستەمە  زۆر 

باران کردن پێچەوانەی ئەو ناوەیە کە لەسەرەتای منداڵیەوە پێی گۆشکراون.

و  کوردی  زمانی  بە  و  دەکەن  هاوار  کوردستان  هاواڵتیانی  مانگە  دوو  لە  زیاتر 
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بەرز  شیعاریان  ووتارو  تر  زمانی  چەندەها  و  فارسی  و  ئینگلیزی  و  عەرەبی 

لەسەر  سورە  هەر  دەستەاڵت  کەچی  دەکەن  خۆیان  ڕەوای  داوای  دەکەنەوەو 

ئەوەی ڕەنگەکە نەخێر هەر ڕەشە.

بێ  سڤیلی  هاواڵتی   ١٠ کوشتنی  دوای  نیگەرانیە  و  داخ  جێگەی  زۆر  ئەوەی 

بانگەشی  بیرۆکەو  جینۆسایدکردنی  تروو  سەدەهای  کردنی  بریندار  و  تاوان 

هەزارانی تر هێشتا ئەو دەستەاڵتە زۆر بێ منەتانە مامەڵە لەگەڵ ئەو زۆرینەدا 

گشت  و  هاواڵتیان  گیانی  کەوتوونەتە  ئاسا  ئەسەد  بەشار  و  قەزافی  و  دەکات 

چەندەها  لە  لێدان  و  گرتن  و  ڕاوەدونان  ئاساش  سەدام  ناڕەزایەکان،  دەنگە 

کەسایەتی ڕاست و دیاری ناو خۆپیشاندەران.

الیەنی  سێ  هەر  لەسەری  هەڵوێستەکردنە   و  نیگەرانی  جێگەی  ئەوەشی 

ئۆپۆزیسۆنە، کە تتا ئێستەش نەیانتوانیووە بەیداخی یەکالی کەرەوەی خۆیان 

بۆ دەستکەوتی  لە الیەنەکان خۆیان  بە دەستەاڵت، هەریەك  بە ڕوونی بدەن 

حیزبی مەاڵس داوەو دەستەاڵتیش زۆر بێ ئینسافانە تر هێرشی هەمە جۆرە 

خستنە  تەشویش  لە  هەر  هەیە،  بەردەوامی  ناوبراو  الیەنی  سێ  هەر  بەرانبەر 

بارەگاکانی  ڕادیۆو  بەناو  تەقەکردن  و  پەیام  و گەمارۆدانی  ئێن  ئێن  سەر کەی 

یەکگرتوودا.

بە دەیان و سەدان بەیاننامەو داواکاری و خاڵ بەندی و کاتی جۆراو جۆر دیاری 

چاوپێکەوتنێکی  لە  کەریم  تۆفیق  کاك  بەڕێز  وەك  کەچی  دەستەاڵت  بۆ  کرا 

هەر  زۆرێکیشیان  کە  ئەوەی  لەسەر  هەیە  زانیاریان  ووتی  پەیامدا  کەناڵی 

نەخوێرناونەتەوە.

لەوالشەوە کەناڵی زاگرۆس میوانداری جەماڵ عەبدواڵی سەرنووسەری گۆڤاری 

بەڵگە دەکات و وێنەی ئاسای بەڕێز ڕێبین هەردی و دکتۆر کەمال میراودەلی 

نەگەشتبێت  تێ  لەوە  هێشتا  و  بێت  ڕۆشنبیرەکەیان  ئەوە  بەڵگە،  بە  دەکات 
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کە وێنە بە تەنها بەڵگە نی یەو بەڵکو بە پێچەوانەوە بەڵگەیە بەرانبەر درۆکانی 

خۆی، نازانین بۆ چاوی نوقابوو لە ئاست ئەو هەموو وێنە دەبابانەی کە بەرزانی 

لە پێش بینای پەرلەمانەوە لە ٣١ی ئابدا وەستانبووی، ئەوەی جێگەی تێڕامان 

وا  نەبێت  دۆخەکە  ئاگاداری  و  نەناسێت  کەسایەتیانە  ئەو  کەسێك  ئەگەر  بوو 

دەزانێ ڕاست دەکات چونکە خۆشی ئەوەندە بە حەماسەتەوە قسەی دەکردوو 

کەف لە دەمی دەردەپەڕی هەر بە ڕاستی لە ڕاست دەچوو، بەاڵم ناتوانم بڕوام 

بەو بۆچوونە نەبێت کە دەڵێن زۆرجار بە سەرخۆشیش قسە دەکەن.

جێگەی خۆیەتی گشت هاواڵتیان ئەو ئەزموونەی کە دوومانگی ڕابردوودا هاتە 

ئاراوەو بەردەوامی هەبوو درێژەی پێ بدرێت.

تەنها  و  نەکەن  کار  دووفاقانە  چیرت  دەبێت  ئۆپۆزیسۆنیش  الیەنی  سێ  هەر 

لەو  تێگەشنت  بۆ  بەسە  کەسایەتیەکانیان  و  کەناڵ  بەرانبەری  هێرشەکانی 

دەستەاڵتەی کە فیشەك و کوشت و بڕ بە ئەزموونی سەرکەوتوو ناوببات و هات 

توندوو  تێکدەرو  و  گێرەشێوێنی  بە  لێکراو  ستەم  و  مەزڵوم  خەڵکی  هاواری  و 

تیژی.

ناوی  با  ڕەشە  هەر  ڕەشیش  برنێت.  لێ  ڕەشیشی  ناوی  با  یە  سپی  هەر  سپی 

سپیشی لێ برنێت.

کارمه ندانی حکومه ت 
هۆکارێك بۆ بێزاری و دوورکه وتنه وه ی هاواڵتیان

زۆرن ئه وکه سانه ی له  ده ره وه ی وواڵت ده گه ڕێنه وه  بۆ کوردستان و به  ئومێدی 

مانه وه و خزمه ت کردن تێیدا، زۆرن ئه و که سانه ش هه ر زوو په شیامن ده بنه وه و 

ماڵ  به یه کجاری  که   کاتێکدا  له   وواڵت  ده ره وه ی  بۆ  ده گه ڕێنه وه   دیسان  هه م 
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ئاواییان لێ کردبوو،  وازیان له  کارو که سابه ت هێنابوو تێیدا، هه تا ماڵه که شیان 

به فێڕۆ دابوو هه موو ئه مانه  له  حه رسه ت خاك و وواڵت و گه ڕانه وه  بۆی جارێکی 

تر. له  هۆکاری گه ڕانه وه یامن ده پرسین بۆچی هه م دیسان گه ڕانه وه  بۆ ده ره وه ی 

وواڵت؟ خۆ ئێوه  وازتان له  هه موو شتێکی خۆتان هێنابوو زۆر به  تامه زرۆییه وه  

گه ڕانه وه ؟ ئه م هه موو ئه مسه ره و سه ره تان له چی؟ خۆ هه م ته مه نێکی ده وێت 

ببنه وه  خاوه نی ئه وه ی که  به ئاسانی وازتان لێ هێنا؟ ئه ی نه ده کرا ئارام بگرن و 

زۆرێکی  وه   پرسیارانه و  ئه و  له وه اڵمی هه موو  وه ...؟  نه گه ڕێنه وه ؟  هه م دیسان 

تریشدا به  ده م هه ناسه یه که وه  ده یانووت: نه خێر! ئاخر بۆ؟ ده یانووت: ئه گه ر 

ئیشت ده که وێته  دائیره یه ك ناڵێیت بۆ! دیسان ده مان ووت: بۆ هاو خاك و هاو 

زمان نین؟ ده یان ووت: به ڵێ، به اڵم خۆزگه  هاو خاك و هاوزمان نه بوینایه  خۆ 

ئه وانه ی ئێره ش هاوخاك و هاو زمان نین به اڵم ده بینین هیچ جیاوازیه ك ناکه ن 

و به  پێکه نینیشه وه  کاره کامنان بۆ ئه نجام ده ده ن! له  کۆتایشدا ئه وان سوپاسی 

ئێمه  ده که ن!.

جا وا خۆشامن کارمان که وته وه  کوردستان و وه  ئیشامن که وته  چه ند دائیره یه ك 

وومتان  خۆماندا  دڵی  له   بوو  له بیر  هه ر  به ڕێزانه شامم  ئه و  ووته ی  هه موو  وه  

ئه و  وه اڵمدانه وه ی  بۆ  وه   کارانه و  له و  گه شنت  کرداری  به   بۆ  باشه   هه لێکی 

گه ڕانه وه ی  دوای  وواڵت  ده ره وه ی  ده گه ڕێنه وه   بیانه وه وه   به و  چیرت  که سانه ی 

یه کجاریان، منونه ی دوو له و دائیرانه  لێره دا باس ده که ین، منونه ی یه که م:

کوردستان  گه شتمه وه   که   هه ر  سلێامنی:  هاتووچۆی  مروری  دائیره ی 

مروری  بۆ  ببه ن  شۆفێریه که تان  مۆڵه تی  ده بێت  ووتین  پێیان  که سوکارمان 

هاتوچۆی سلێامنی بۆ ئه وه ی مۆری بکه ن و ئیمزای بکه ن تا بتوانن ئوتومبێل 

به کار بهێنن، ئێمه ش وومتان: به خوا پێ ناچێت ئه وه ی بوێت ئه م مۆڵه ت نامه  

مۆڵه ت نامه یه کی نێوده وڵه تیه و وه  بڕوا پێکراوه و له  هیچ وواڵتێك ئه مه ی ناوێت 
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به تایبه ت ئه گه ر سه فه ره که  کورت بێت، بۆ منونه  مۆڵه تی عێراقی له  به ریتانیا 

نا  لێره  زۆر کاری  ئاخر  ئه وانیش ووتیان:  بۆ ماوه ی ساڵێك کاری پێ ده کرێت، 

ده ی  وومتان  ئێمه ش  هێناوه ته وه !،  ساخته یان  مۆڵه تی  زۆرێك  کراوه و  یاسایی 

خۆ ده کرێت کاتێك مرور که سه که ی گرت بزانێت ئه و مۆڵه ته  ساخته یه  یان نه ، 

بۆ منونه  ته له فۆن بکات بۆ به شی مۆڵه تی ئه و وواڵته ، ووتیان: ئه وه  لێره  ناکرێت 

تۆ ده ڵێی چی لێره  مامۆستای زانکۆ ئینگلیزی نازانێت چ جای مرورێکی داماو، 

هه ر  بێت  یاسایی  کاره که مان  ئه وه ی  بۆ  که وابوو  باشه   زۆر  وومتان:  ئێمه ش 

به رده م  بۆ مرور مروری چی هه ر  بۆ مروری سلێامنی ڕۆشتین  به یانی ده ڕۆین 

ده رگاکه ی کارێکامن لێ هات وه ك وا بێت که سێکی نزیکامن مردووه و خۆمان 

قوڕه که ی  بپاراستایه   لێ  هه رچه ند خۆت  بوو،  قوڕ  ئه وه نده   قوڕ  بۆ خستووه ته  

ڕۆشتینه   پرسگه   له   پشکنین  دوای  پێته وه ،  ده لکا  هه ر  بوو  دۆست  ئه وه نده  

پرسیارێکامن کرد  نه  شاره زا  ئێمه ش  وه   ڕۆژی حه رش،  ژووره وه ی چی  ژووره وه  

له  مرورێك به شێوه یه کی نه رم ئه ویش به ال ده مێکه وه  ووتی: بچن بۆ ژووره وه ! 

ژووره وه   ڕۆشتینه   که   هه ر  یه ،  نی  ژوور  یه ك  ژوور  خۆ  ئه ی  ژووره وه   ڕۆشتینه  

په رله مان  مه گه ر  ئه ی  وومتان  ده کێشن!  جگه ره   کارمه ندێك  چه ند  بینیامن 

ئه مانه   خۆ  ئه ی  داخراوه کاندا؟  و  شوێنه گشتی  له   نه کرد  قه ده غه   جگه ره ی 

کارمه ندیشن جا خۆ ئه گه ر ئه مانه  په یڕه وی نه که ن کێ په یڕه وی بکات؟ دیسان 

پرسیارمان کرد له  یه کێك له  ژووره کان ووتیان: ژووره که ی تره ! به وشێوه یه  باوه ڕ 

ناکه م هیچ ژوورێك مابێت سه رمان پێدا نه کردبێت به اڵم هه ر هیچ ئێمه ش زۆر 

بێ هیوا بوون به اڵم خوا کردی پرسیارێکامن کرد له  مرورێکی تر ئه ویش ووتی: 

ئاها ئه و که سه ی که  ده توانێت کاره که ی ئێوه  جێ به جێ بکات ئه مڕۆ نه هاتووه ! 

نابێت  ئه ی  نه خۆشه ،  ئه و  نا  نا  ووتی:  یه ،  نی  پشتوو  خۆ  ئه مڕۆ  بۆ  وومتان: 

ئه و  به   نابێت هه ر  وا  نه خێر شتی  ووتی:  بکرێت،  پێ  کاره ی  ئه و  تر  که سێکی 
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ده کرێت، وومتان: کاره که  چی یه و چۆنه ؟ ووتی: ته نها مۆرو ئیمزایه که ، وومتان: 

ده زانێت،  خوا  و  خۆی  ته نها  نازانم  والله   ووتی:  دێت؟  به ڕێزه   ئه و  که ی  ئه ی 

وومتان: ئه ی ئێمه  له  ڕێگه یه کی دووره وه  هاتووین یارمه تیه ك شتێك هه روا بێ 

هیواو کار نادیار بڕۆینه وه ؟ ووتی: جا ئیرت هه ر ئه وه یه ، گه ڕاینه وه  به بێ هیچ وه  

گیریشامن خواردبوو له و به ینه دا، نازانین چ بکه ین کارمان به  ئوتومبێل هه یه و 

به م شێوه ش نا یاساییه  وه  یاساش نه خۆشه و چاره نوسیش نادیاره ! دوای چه ند 

ڕۆژێك بۆ هه مان مه به ست به چه ند سه یاره و داخلیه ك دیسان به یانیتان باش 

جاری  به   خۆزگه مان  گه ڕاینه وه   ژووره کان  هه موو  به یه کی  یه ك  مرور  دائیره ی 

پێشوو ده خوارد، دواتر ووتیان: به شه که ی ئه و به ره وه یه  ئه و بینا شینه ، ڕۆشتینه  

بیانی شین قسه  له وه دا نی یه  ده بێت هه موو ژووره کان سه ری پێدا بکه یت وه  

دواتر ووتیان: ده ره وه یه  په نجه ری هه شت، ڕۆشتینه  ده ره وه  په نجه ره ی هه شت 

به ناو سه ره  گیراوه  به اڵم زۆر زه حمه ته  به سه ره  کارت بۆ بکرێت هه رکه س زیره ك 

به بێ سه ره   ئافره تێکی سفوره ش هه روا  به ین  به ین  پێشه وه   زوو ده چێته   بێت 

ژووریان  ئه و  ژوورو  ئه م  ئه وه نده   که   ئه وه ی  له به ر  ئێمه ش  ده کات!  پێدا  خۆی 

ڕاسته قینه   ژووری  ژووره ش  ئه م  که   به وه ی  نه مابوو  متامنه مان  کردبووین  پێ 

ڕوویان  ئه وه نده   مه پرسه   هه ر  کارمه ند  نه بوو،  ئه ویش  ده رچوو  هه روه ك  بێت 

نه که ین،  لێ  پرسیاریان  به اڵم  نه کرێت  بۆ  کاره که مان  ده کرد  بوو حه زمان  گرژ 

به اڵم ناچارین و یاسایه  وه  ئێمه ش پێداگر بوون له  کردنی کاری یاسایی، وومتان 

به  کابرایه ك دوای شیکردنه وه ی بارودۆخه که مان ئه رێ ئێره یه  یان نه ؟ ئه ویش 

ووتی: بڕۆ له و په نجه ره  پرسیار بکه  پێت ده ڵێن، ڕۆشتینه  په نجه ره که و هه مان 

یان  به ڵێ  هه ر  وویستامن  که   وه اڵمێکیش  ته نها  وه   کرده وه   شی  بارودۆخامن 

نه خێر بوو، به اڵم ئه و به  توڕه ییه وه  ووتی: له  په نجه ره که ی که  پرسیار بکه  ئه و 

ئێمه ش  گرتبوو،  تێدا  سه ره ی  به ناو  خه ڵك  که   په نجه ره بوو  ئه و  په نجه ره که ش 
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ئه وانی  وه   نه فه وتێت،  سه ره که مان  ئه وه ی  بۆ  سه ره وه   ڕۆشتینه   یه کێکامن 

تریشامن هه ر پرسیارمان ده کرد بۆ ئه وه ی ته ئکیدی بکه ینه وه  که  ئه وێیه  یان 

نه ، ناچار په نامان برده وه  به ر په نجه ره که  چونکه  ئه وێ ته نها جێگه یه ك بوو که  

نزیك بوو لێامنه وه و وه  بۆنی ڕووناکی لێوه  بێت، هه م دیسان پێامن نا به  جه  رگی 

ده تگووت  ئه ویش  کرده وه   پرسیارمان  هه مان  جوانرت  به شێوه یه کی  خۆمانداو 

تر  په نجه ره که ی  ئه و  بۆ  بڕۆن  ده یووت:  هه ر  نه ڵێ،  پێامن  خواردووه   سوێندی 

پرسیار بکه ن، هه رچه ند ده مانووت برا گیان ئه و په نجه ره که  ده وام داده خرێت 

خۆ  نه ،  یان  ئێره یه   بڵێ  ده وێت  ئه وه نده مان  هه ر  ئێمه   به اڵم  نایه ت  سه ره مان 

بکوژین  سه ره وه   به ناو  کوشتنی  به   هه مووی  ڕۆژه که   ئێمه   یه   نی  مه عقول 

دواتریش بڵێن والله  ئێره  نی یه  ژوورێکی تره ، به اڵم قسه  له گه ڵ ئه و به ڕێزه دا! 

یه ك  ته نها  بینیامن  هاوڕێکه مان  بۆالی  گه ڕاینه وه   نه بوو،  فائیده ی  هیچ  هه ر 

مافی  و  پاڵێن  پاڵ  له سه ر  ڕانه هاتبوو  ئه و  یه ، چونکه   نی  دوایه وه   له   نه فه ریش 

پاڵێنه   پاڵ  ئه و  کاتێدا  له   پێشیه وه ،  چووبووه   هاتبوو  هه رکه س  خواردن  که س 

چاره سه ره که ی شتێك نی یه  ته کنه لۆژیاو ئامێرێکی پێشکه وتووی وای بوێت به  

حکومه ت دابین نه کرێت به ڵکو چاره سه ره که ی یه ك خوله کیش نابات ئه ویش 

ئه وه یه  هه رکه سه و که  بیه وێت سه ره  بگرێت با وه ره قه یه کی بده نێ که  ژماره ی 

له سه ر بێت وه  دواتر به  پێی ژماره  بانگیان بکه ن، ئه و کاته  نه  که س مافی که س 

به جارێك ده   له  په نجه ره که وه   ئاسان تره ، چونکه   بۆ خۆشیان  ده خواو وه  هه تا 

پازده  ده ست ده چووه  ناوه وه  کارمه نده که  هه ر نه یده زانی ده ست بۆ کێ به رێ، 

وه  زۆرێکیش که  کاره که ی ته واو ده بوو تا ئه وراقه کانی ده ست که وتایه ته وه  زۆری 

ده ویست، ڕۆژمان به سه ر بردوو دووباره  گه ڕاینه وه  به وشێوه  ئه وه نده  ماندوویان 

تا  بگه ڕێینه وه ،  تر  تا جارێکی  به چه ند ڕۆژێك پشوو ده بوو  پێویستامن  کردین 

کاتێك ته واومان کرد هه ر چه ند ڕۆژێك داوای ئه وه  گه ڕاینه وه ، له  کاتێکدا هه موو 
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مۆڵه تی شۆفێریه که  له  به ریتانیا به  تاقیکرنه وه ی ئه زموونی و کرداریه وه  زۆر له وه  

که مرتی پێچوو.

وه   هه بوو،  عێراقی  ته سکه ره ی  تازه کرنه وه ی  به   پێویستامن  دووه م:  منونه ی 

پێیان  چۆنه !  بزانی  بکه یت  هاواڵتی  له   هه ر  ده بێت  هه بوو  پرسیارێکت  هه ر 

وه   بده ن  لێ  قایمقامیه تی  مۆری  و  بکه ن  سه که نێك  ته ئید  ده بێت  ووتین: 

بێت  هه رچۆنێك  کارانه مان  ئه و  هه موو  ئه وێ،  بۆ  بڕۆن  کوێیه   نفوستان  دواتر 

کرد، دواتر ماڵه وه ش پێیان ووتین: نفوسامن عه ربه ته ، ووتیان ده بێت زۆر زوو 

وومتان خوا  ئێمه ش  ده بێت  قه ره باڵغ  دواتر  و  ناکرێ  ته واو  بۆتان  ئه گینا  بڕۆن 

هه شت  سه عات  ووتیان:  ده ڕۆین،  بانگدان  مه ال  دوای  هه ر  بێت  به وه   ده کات 

ده وام ده کرێته وه ، به یانی زوو ڕۆشتین کاتێك گه شتینه  ئه وێ سه عات هه شت 

و بیست ده قیقه  بوو، ڕۆشتینه  ژووره وه  سه رمان کرد به چه ند ژوورێکدا هه موو 

له   یه کێك  له   دائیره   ئه و  به رپرسی  به اڵم  نه دی،  به تاڵ که سامن  مێزو کورسی 

ژووره کاندا بوو که  ئێمه  نه مان ده بینی چونکه  له سه ر کورسی الی مێزه که  نه بوو 

له به ینی  یه ،  نی  تێدا  که سی  ووت:  به هاوڕێکه م  منیش  وه   بوو.  قوژبنێکدا  له  

ئه وه شامن  ته نها  وه   نه بینیوه !  که سێکامن  ئێمه   کرد  قسه مان  ئه م  خۆماندا 

له   گوێی  بوو  قوژبنه که دا  له   که   کابرای  ئه و  خۆشامندا،  له نێوان  وه   ووتووه ، 

و ووتی:  قایم قیڕاندی  زۆر  به ده نگی  وه   توڕه ییه وه   به   زۆر  بوو!  ئێمه   ووته کانی 

بێت  ڕاستی  ئه وه ی  ده ره وه !  بڕۆنه   بکه یت  محاسه به شامن  نایه یت  بۆ  ئه ی 

منیش زۆر توڕه  بووم و ووتم: ئه ی بۆ نایه یت تێریشامن تێ هه ڵبده یت، هاته  

ده ره وه و هه ندێك ده مه قڕه مان بوو، پێم ووت ئاخر تۆ بۆ وا توڕه  ده بیت خۆ من تۆ 

ناناسم هیچ گرفتێکم له گه ڵتدا نه بوو پێشرت، له  هه موو ژیانی مندا ئه مه  یه که م 

و  بوو له سه ر تووڕه ی خۆی  به رده وام  ئه و هه ر  ئه م دائیره وه ، به اڵم  بێمه   جارمه  

کارمه ندێکی  هه ر  نۆیه ،  سه عات  ده وام  نه کراوه ته وه   ده وام  زووه   ئێسته   ووتی: 
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تری خۆیان ووتی: نا هه شت و نیوه !، وه  دواتر بۆ ئه وه ی کاره که م بۆ جێبه جێ 

نه کات ده یگووت ئه م ته ئید سه که نه  ناوی موختاری پێوه  نی یه ، ئێمه ش ئه مانه  

نازانین، دواتر له  قایمقامیه تی ده ربه ندیخان پرسیارمان کرد که  ئه و کابرا وای 

وتووه  ئه وانیش ووتیان موختاره کامنان بڕوانامه ی ساخته یان هه بووه و ده رکراون 

وه  پێویست به و ناوه ش ناکات چونکه  ده کرێت موختار زوو زوو بگۆڕدرێت گرنگ 

مۆره که یه ، ئه گه ر ئه و گرفتێکی له وه دا هه یه  خۆ ژماره ی ئێمه ی الیه . کابرایه کی 

مراجیعیش دوای ده نگه  ده نگه که مان دوای له  ده ره وه  به ده نگی به رز بۆ ئه وه ی 

ئه و گوێی لێی بێت ده یوت: کاکه  والله  ئه و کابرا زۆر پیاوی چاکه ! منیش ووتم: 

تۆش خراپی مادام به  ئه وه  ده ڵێی چاك خۆ من نه م ووتووه  ئه و کابرا خراپه  وه  

قسه یه کم  ته نها  من  یه ،  چی  ناوی  ده شزانم  نه   وه   دیومه ،  نه   وه   ده یناسم  نه  

کردووه  له گه ڵ هاوڕێکه مدا ئه و لێم توڕه  بوو! ئه مه  چه ندی به  چه ند، خۆ ئه گه ر 

گرفتێکی پێشینه م له گه ڵیدا بوایه  ده مگووت: دیاره  ده نگه که ی ناسیوم و هه قم 

پێ ده دا، به و شێوه  ئه و ڕۆژه ش به ڕێ کرا. 

ده بینین  بده ین  تر  وواڵتانی  کارمه ندانی  سه رنجێکی  ئه گه ر  کۆتایدا  له  

چه نده ها مه شق و خولی جۆراو جۆریان بۆ ده کرێته وه ، جگه  له وه ی که  ده بێت 

چه نده هاشیان بینی بێت پێش دامه زراندنیان دوای وه رگرتنی بڕوانامه ش له و 

ده که وێته   ئیشی  که   که سه ی  ئه و  چونکه   ئێمه دا...  وواڵتی  له   به اڵم  بواره دا، 

بێت  خۆش  ڕوویان  و  بکه ن  بۆ  کاری  ئاسان  کارمه ندان  ده بێت  دائیره کان 

به رانبه ریان و ڕه چاوی باری ده رونیشیان بکه ن چونکه  ئه و که سه ی که  کارمه نده  

ده ڕواننه   له وانه وه   هاواڵتیان  بزانێت  ئه وه   ده بێت  وه   بێت،  گه وره   دڵی  ده بێت 

نابێت ئه وانیش ببنه  مایه ی ڕه نجاندنی هاواڵتیان له  حکومه ت،  حکومه ت، وه  

چونکه  نازانێت ئه وه ی که  دێ بۆالی چی یه و چۆنه ، ده بێت ئه وان له  خزمه تدا 

بڵێین  ده توانین  بڵێین  ماوه ته وه   خۆیان!  بۆ  بکه ن  به خه ڵك  خزمه ت  نه ك  بن 
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ئێسته  له وانه  گه شتین که  دیسان ده گه ڕانه وه  بۆ ده ره وه ی وواڵت.

ئەوە تەنها دوو منونەی واقعی بوو کە بە زمانێکی ئاسایی باسامنکرد بۆ باشرت 

تێگەشنت، هیچ دەزگاو دامەزراوەیەك نی یە وەك مرۆڤ و بە حەقی خۆت کارت 

و پێش  لە پشت بێت  بەرپرست  بۆ بکەن، مەگەر کەسێکی  بە ڕوو خۆشیەوە 

ڕۆشتنن ئاگادار کرابن یان نامەی تایبەتت لەگەڵ خۆت پێ بێت!

هاواڵتیانی کوردستان له  حکومه ت گه نده ڵترن

له   به اڵم  ناشایسته یه   و  نارشین  زۆر  ووشه یه کی  گه نده ڵ  ووشه ی  گه رچی 

کوردستاندا ئه م ووشه  وای لێهاتووه  خه ریکه  مانای پێچه وانه که ی وه ربگرێت، 

به ساده ی  زۆر  ده کرێت  گه نده ڵی  له   باس  کاتێك  ده بیستین  و  ده بینین  بۆیه  

بوه ته   ئه وه ی  بێت!  پێی  که یفیشی  له وانه یه   زۆرێکیش  وه   ساکارییه وه یه ،  و 

ئه و  حکومه ته ،   گه نده ڵی  کوردستان  هاواڵتیانی  خواستی  و  سه رباست 

هه ر  ته واویشه وه   نیوه   به چاوێکی  هه ڵنه گره و  حاشا  شتێکی  گه نده ڵیه ش 

خانووی  له   که   خانووه ی  ئه و  شارێکه وه   هه ر  ده چیته   که   منونه   بۆ  ده بیرنێت 

ئه و  ئه ره   بڵێیت  و  بکه یت  پرسیار  وایه   کۆمپانیا  دائیره و  وه ك  و  ناچێت  مااڵن 

له  خانووه وه   هه ر  مه سئول،  وه اڵمه که ی فاڵن  کێیه   بینایه  هی  ئه و  وه یان  ماڵه  

وه  حکومه تیش خۆشیان  ووتراوه و  له سه ر  زۆری  ئه وروپا،  بانکه کانی  ده گاته   تا 

دانیان پێدا ناوه و وه  له  زاری خۆشیانه  زۆرجار بیستوومانه . ئه وه ی لێره دا ئێمه  

ده مانه وێت ده ستی بۆ ڕابکێشین هاواڵتیانی ئاساییه  که  زۆرێك له وانه  به رده وام 

ناو  بڕۆینه   گه ر  که چی  گه نده ڵی  له سه ر  ده که نه وه   به رز  گازنده یان  و  گله یی 

وورده کاری خۆشیانه وه  ده بینین خۆشیان هه مان خه سڵه تیان تێدایه ! بۆ منونه  

کە  نایکات  وه یان  نه کردووه   ده وامی  هه رگیز  به اڵم  بڕاوه ته وه   بۆ  موچه ی  هه یه  
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شایسته ی  کاتێکدا  له   بڕاوه ته وه   بۆ  موچه ی  هه یه   نراوە،   لێ  بندیواریان  ناوی 

له   هه یه   موچه ی  دوو  هه یه   ناڕازیشه ،   که چی  ڕاستیدا  له   یه   نی  موچه ش  ئه و 

دووجێگه ی جیاوازه وه  که  نا یاساییه  وه  له گه ڵ ئه وه شدا هه ر به که می ده زانێ! 

هه یه  کارێکی زۆر زۆر که م ده کات به اڵم پاره یه کی یه کجار خه یاڵی وه رده گرێت، 

منونه  زۆرن له وانه  که  هه رکه س تۆزێك تێکه ڵی هاواڵتیان ببێت هه موو له وانه  

ده بیستێت، به اڵم که سێك نایه ت و بڵێن ئه م پاره  بۆ ؟ ئه م پاره  من شایسته ی 

ئایا به   نیم، وه یان که مرت هه قی منه ، وه یان من هیچ ده وامێك ناکه م ئه م پاره  

چ حه قێك وه ربگرم، ئه وه  الیه نی حه رامی هه ر بخه  ئه و الوه . هه یه  بۆ خۆی کار 

ده کات که چی پاره ش له  حکومه ت وه رده گرێت، هه یه  بۆ خۆی ده خوێنێ پاره ش 

له  حکومه ت وه رده گرێت و ناڕازیشه !

کات  ئه و  وه   بکه ن  چاك  خۆیان  هاواڵتیان  پێویسته   ووتنه   شایسته ی  لێره دا 

حکومه تیش  چونکه   ده بێت،  چاك  ئۆتۆماتیکی  خۆی  بۆ  خۆی  حکومه ت 

چاکسازی  چاوه ڕوانی  بین  شێوه   به هه مان  ئێمه   وه گه ر  هاواڵتیانه ،  پێکهاته ی 

هه ر خه یاڵ ده بێت وه گه ر ئێمه  خۆمان چاك نه که ین نابێت گله یش له  حکومه ت 

بکه ین.

گەر دەستەاڵت لەسەرەوە چاك بێت ئاسایی بۆ خوارەوە پەڵ دەکێشێت گەر 

کاتی  گەرچی  بهاوێت  پەڵ  سەرەوە  بۆ  خواریشەوە  لە  دەکرێت  نەبوو،  چاك 

زیاترو هەوڵی زیاتری دەوێت.
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که سایه تی پێغه مبه رو،هه ڵوێستی مسوڵمانان

بسم الله الرحمن الرحيم

المة  معلم  املرسلني  أرشف  عل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 

ومرشدها سيدنا محمد صل الله عليه وسلم النبي المني وعل آله وصحبه 

أجمعني .

برایان و خوشکانی به ڕێزم سه الم و ڕه حمه تی خواتان لێ بێت، خۆشحاڵبووم 

که  گوێبیستی کۆڕێکی وا بووم له م ڕۆژه دا 2٠٠8/٠9/٣٠ به ناوی )سه رمان له  

ڕێته ( ئه ی پێغه مبه ر )ص( بۆ ده رخستنی هه ڵوێستامن له  پێناو پێغه مبه ر )ص(

و، وه  به ره نگاری هه موو ناحه زانی. ئه وانه ی که  چاویان به م په یامه  پیرۆزو پاکه  

هه ڵنایه ت. هه رده م له هه وڵی کپ کردن و له ناو بردنیدان. به اڵم بێگومان جگه  

ناکه وێت.  تریان ده ست  نه بێت هیچی  و خۆ هیالك کردن  له  خۆسوك کردن 

دینێك که  خوای گه وره  به ڵێنی پاراستنی دابێت هه رگیز به که س له ناو ناچێت. 

جا که وابوو ئه و جۆره  هه واڵنه  هه ر خۆ هیالك کردنه .

هه موو  له گه ڵ  هات  بۆ  بیرۆکه ی  ئه م  که   بنوسێت  ئه وه   خێری  گه وره   خوای 

ئه دیمینه  به ڕێزه کانی ترداو وه  هه موو ئه وانه ی به شدار بوون له گه ڵ ئاماده بوانی 

به ڕێز انشاءالله . ئه گه ر سه رنجێکی زۆر خێراش بده ین له  ئیسالم له  ئه نجامدا 

بۆمان ده رده که وێت. ئه م ئیسالمه  بریتیه  له  دوو شت. وه  یان دوو کۆمه ڵه  شت 

شتانه ی  له و  ماڵ،  پاره و  به   یه کێکیان  وه   ده کرێت  جه سته   به   له وانه   یه کێك 

ناڕه وا  کاری  به رانبه ر  مسوڵامنان  هه ڵوێستی  وه   زۆرن  ده کرێت  به جه سته   که  

که   ده که م  ئومێد  ئێمه ش  کاره ی  ئه م  وه   شتانه.  له و  یه کێکه   بڵێن  ده توانین 

ته نها له به ر ڕه زامه ندی خوای گه وره  بوو بێت و شه فاعه تی پێغه مبه رمان )ص( 

بۆ حه اڵڵ بکات.
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مسوڵامنێتی  مه ردانه ی  هه ڵوێستی  خاوه ن  مسوڵامن  ئێمه ی  گرنگه   زۆر 

ڕاسته قینه ی خۆمان  بین، وه گه ر وامان نه کرد بێگومان سستیه کامن نواندووه  

و  سستی  له و  دوایدا.  ڕۆژی  له   لێی  به رپرسیارین  وه   دینه که و  به رانبه ر 

که مته رخه میه مان. له و ڕۆژه ی که  هه موومان ده چینه وه  الی خوای په روه ردگار 

یه ك به  یه ك پرسیارمان لێ ده کات ]وکلهم آتیه یوم القیامة فردا[ سورة مریم  9٥ 

چی وه اڵمێكت هه یه  بۆ ئه و ڕۆژه ی که  به رانبه ر خوای گه وره یت به  ته نها. ده ڵێی 

والله  خوایه  گیان ترسام، ترسام نه وه ك له  کامیره ی ڤیدیۆوه  ده ربچم و دوای 

بانگم بکه ن. وه یان ترسام جاسوسێك له  ژووره که دا بێت و ده نگم بناسێته وه و 

خه به رم لێبدات. ئه ی باشه  نازانیت مردن و ئه جه ل به ده ستی خوایه .ته نها خوا 

خۆی نه بێت که س ناتوانێت لێت بسه نێت ئه گه ر ویستی ئه وی له سه ر نه بێ، 

خۆ ئه گه ر ویستی ئه و له سه ر ئه وه ش بوو که  مبریت بێگومان له  خه ویشدا بێت 

هه ر لێتی ده سه نێته وه . ئیرت که وا بوو ترسه که مان سودی نه بوو هه ر سه رشۆڕی 

به رده م خوای گه وره  نه بیت. برایان و خوشکانی به ڕێزم دووشت هه یه  که  له گه ڵ 

ئیسالمه تیدا یه کناگرنه وه  لۆمه ی ئه و که سانه  کراوه  ئه گه ر ئه و سیفه تانه یان تێدا 

بێت ئه ویش. ترس و ڕه زیلی. وه ك له سه ره وه ش ئاماژه مان پێکرد جا که وابوو زۆر 

نه گونجاو نه نگیه  بۆ مسوڵامن ئه گه ر ئه و دوو سیفه ته ی تێدا بێت. ترس له به ر 

چی که  ئه جه ل و مردن به ده ست خوایه . ڕه زیلی و چروکی له به رچی که  ڕزق و 

ڕۆزی به ده ست خوایه . جا که وابوو ده بێت مسوڵامن هه ڵوێستی ببێت به رانبه ر 

نه ترسانه   بێت.  وچاوپێکه وتن  سیمینار  کۆڕو  به   ئه گه ر  ناڕه وا  کارێکی  هه موو 

بڕواته  پێشه وه . ئه گه ر به  جیهادو ڕووبه ڕوو بوونه وه  بوو هه روه ها،  نابێت ڕه زیل و 

چروك بێت ئه گه ر هه ڵویستیك پێویستی به پاره  کرد بیکات مادام له ده ستیدا 

بوو، ئه ی به سه رهاتی ئه و هاوه ڵه  به ڕێزانه تان نه بیستووه  چۆن ماڵو دارایه کانیان 

با  لێره دا  کردووه ،  سه رف  دینه که یدا  سه رخستنی  گه وره و  خوای  پێناو  له  
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پێغه مبه ری  له سه ر  مه به ستی کۆڕه که مان که   بێینه  سه ر  و  له باسه که  النه ده م 

ئازیزمانه  )ص( به اڵم پێـم خۆش بوو هه روه ك پێشه کیه ك ئاماژه  به و چه ند شته  

بکه م.

مافی  بتوانین  ئێمه   گه وره تره   له وه   زۆر  )ص(  پێغه مبه ر  وه ك  که سایه تیه کی 

ئه و  له به رده م  به اڵم  به چاکه .  باسکردنی  ووتار،  نوسین،  به   چ  پێبده ین  خۆی 

بوونه وه ی  دووباره   وه   کراو  دانیامرکه وه   له الیه ن  که   ناشیاوانه   هێرشه   هه موو 

هێرشه   هه موو  ئه و  وه   و  فیتنه   فلیمی  ده رکردنی  به   هۆڵنداوه   له الیه ن 

گومان  و  کردنی  به دژایه تی  ده کرێت  دونیادا  سه رانسه ری  له   که   الوه کیانه ی 

دروست کردن به رانبه ری، له ژێر ناوی ئازادیدا. جێگه ی خۆیه تی ئێمه ش وه ك 

هێرشانه   ئه و  به رانبه ر  بۆی  وه فایه ك  پاکه و  زاته   ئه و  بۆ  خۆشه ویستیه کامن 

بده ینه وه   به رپه رچیان  ئێمه   ده که ن  دژایه تی  له وانه ی  گوڕتر  به   بوه ستینه وه و 

قورئان  شوێنکه وته ی  ئێمه   که   که رانی  دژایه تی  بۆ  بیسه ملێنین  ئه وه ی  بۆ 

ڕاستێتی  چۆن  ئه ی  هێناویه تی.  نازداره   پێغه مبه ره   ئه و  که   ڕێبازه ین  ئه و  و 

شوێنکه وتنامن بسه ملێنین به رانبه ر پێغه مبه ر )ص( که  ده بێت له  هه موو که س 

زیاتر خۆشامن بوێت ته نانه ت له  خۆشامن.

باس کردن له  که سایه تیه کی گه وره ی وه ك پێغه مبه ر )ص( ئێمه  چۆن بتوانین 

که   بێت  که سایه تیه دا  ئه و  به رزی  له ئاستی  ووته کامنان  پێبده ین  خۆی  مافی 

قورئان شایه تی بۆ ئه دات وه ك ده فه رموێ ]َوإِنََّك لََعَل ُخلٍُق َعِظيٍم[ سورة القلم 

وایه  هه ر خراپه و شتیك  بۆ بدات مانای  ئه و شایه تیه ی  ٤ شتیك خوای گه وره  

ده که ن  باس  فه رمووده   هه ندێك  نه شیاوه .  بێگومان  هه مووی  بڵێن  به رانبه ری 

له سه ر پیغه مبه ر )ص(. که  زیاتر به ڕێزی و گه وره ی ئه و زاته  پاکه  نیشان ده دات. 

)ص(  پێغه مبه ر  به رزی  و  پاکی  که   فه رموودانه ی  و  ئایه ت  ئه و  زۆرن  ئه ڵبه ت 

نیشان بدات به اڵم ئومێد ده که م به  ئه م بڕه  که مه ی ئێمه  ئاماژه یان پێ ده که ین 
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دڵه کامنان ئاو بخواته وه  له وانه :

الناس  الله عليه وسلم أحسن  النبي صل  الله عنه قال« كان  عن أنس ريض 

خلًقا« - رواه الشيخان

به  ڕه وشت ترین  پێغه مبه ر  و ده ڵێ  ئه نه س ڕه زای خوای لێ بێت ده گێڕێته وه  

که س بووه .

قالت عائشة ملا سئلت ريض الله عنها عن خلق النبي عليه الصالة والسالم ، 

قالت : ) كان خلقه القرآن( صحيح مسلم.

ڕه وشتی  ده رباره ی  کرا  لێ  پرسیاری  کاتێك  بێت  لێ  خوای  ڕه زای  عائیشه  

قورئانیش  بوو.  قورئان  وه ك  خوڕه وشتی  فه رمووی  وه اڵمدا  له   )ص(  پێغه مبه ر 

به ره نگاری  وه   و  ده کات  ڕه وا  شتێکی  هه موو  له سه ر  داکۆکی  چه ند  ئاشکرایه  

خراپه  ده بێته وه  چ جای ئه وانه ی که  ده یده نه  پاڵ پێغه مبه ر )ص( بۆیه  ئه و قسانه  

ته نها جگه  له  ڕق و قینی ناخێکی پیس هیچی تر ناسه ملێنێ.

خوای گه وره  ده فه رموێ : )َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمنَي( )االنبياء:١٠7

بۆ  نه بێ  ڕه حمه ت  بۆ  ته نها  نه ناردووه   تۆمان  ئێمه   ده فه رمووێ  گه وره   خوای 

هه موو جیهان. پێغه مبه ر )ص( ڕه حمه ته  بۆ ته واوی مرۆڤایه تی هه ر له سه رده می 

له و  یه کێکه   ئێمه ش  ئێسته ی  کۆبوونه وه ی  ئه م  وه   دوایی  ڕۆژی  تا  خۆیه وه  

ڕه حمه تانه ، هه ر یه که مان له  وواڵت و شوێنێکه وه  هاتووین و کۆبووینه ته وه  له  

پێناو تازه کردنه وه ی هه ڵوێستامن به رانبه ر ئه و زاته  پاکه و ئیسالمدا.

َحْولَِك  ِمْن  وا  اَلنَْفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  َفظًّا  كُْنَت  َولَْو  لَُهْم  لِْنَت  اللَِّه  ِمَن  َرْحَمٍة  ]َفِباَم 

إِنَّ  اللَِّه  َفَتوَكَّْل َعَل  َفإَِذا َعزَْمَت  اْلَْمِر  لَُهْم َوَشاِوْرُهْم يِف  َواْسَتْغِفْر  َفاْعُف َعْنُهْم 

اللََّه يُِحبُّ الُْمَتَوكِّلِنَي[ سورة ال عمران ١٥٣

ئه م ئایه ته ش زیاتر دڵفراوانی و چاکه ی پێغه مبه ر )ص( نیشان ده دات به رانبه ر 

خه ڵکی خۆ ئه گه ر وا نه بوایه  ئه و که سانه  له  ده وری کۆ نه ده بوونه وه .
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) خريكم خريكم لهله وأنا خريكم لهيل ( سنن الرتمذي .

پێغه مبه ر )ص( بارشین که س بووه  له  ووته ی شیرینی و ووته ی شیاوی کرده وه ی 

چاکه  به رانبه ر هه موو که س و وه  به رانبه ر خێزانه کانی، هه ر بۆیه ش ده فه رموێ 

باشرتینتان ئه وه ن که  بۆ خێزانه کانتان چاکنب وه  من چاکرتین که سم له گه ڵ 

خێزانه کانم.

وعن انس ريض الله عنه قال كان صل الله عليه وسلم ير بالصبيان فيسلم 

عليهم - رواه البخاري واللفظ له ومسلم. ئه نه س ده گێڕێته وه  که  پێغه مبه ر )ص( 

کاتیك بیدایه  به الی منداڵدا سه المی لێ ده کردن.

أن  مخافة  الصالة  يف  فيرسع  الصبي  بكاء  يسمع  وسلم  عليه  الله  صل  كان 

تفتنت أمه.

ئه گه ر پێغه مبه ر له  نوێژدا گوێی له  گریانی منداڵ بوایه  په له ی ده کرد له  ته واو 

توشی  دایکه که ی  نه وه ك  منداڵه که ،  چوونی  به ده مه وه   بۆ  نوێژه که ی  کردنی 

ناڕه حه تیه ك ببێت به هۆیه وه .

عن أنس ريض الله عنه قال« خدمت النبي صل الله عليه وسلم عرش سنني، 

والله ما قال أف قط، وال قال ليشء مل فعلت كذا وهال فعلت كذا« - رواه الشيخان 

وأبو داود و الرتمذي.

پێغه مبه ر  خزمه تی  ده ساڵ  ده ڵێ  )ص(  بوو  پێغه مبه ر  خزمه تکاری  که   ئه نه س 

)ص(م کرد ڕۆژێك له  ڕۆژان ئۆفێکی به رانبه ر نه کردم، وه  هه رگیز سه رزه نشتی 

نه کردووم له سه ر کارێك بڵێ بۆ وات کردو وات نه کرد.

 ) بَْيَنُهْم  ُرَحاَمء  اِر  الْكُفَّ َعَل  اء  أَِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن  اللَِّه  ُسوُل  رَّ ٌد  َحمَّ )مُّ تعاىل:  قال 

الفتح:29

که   ئه وانه ی  وه   خوایه   پێغه مبه ری  )ص(  موحه مه د  ده فه رموێ  گه وره   خوای 

له گه ڵیدان توندن به رانبه ر کافران و وه  به  به زه ین له ناو خۆیاندا.
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پاکه   زاده   ئه و  گه وره ی  و  به ڕێزی  و  پاکی  که   فه رموودانه ی  و  ئایه ت  ئه و  زۆرن 

ئه م  ته نها  به وه ی  ده هێنم  پی  کۆتایی  وه   ده رده خات  بۆ  )ص(مان  پێغه مبه ر 

ئایه ته  به سه  بۆ وه سفی ئه و زاته  پاکه  ]َوإِنََّك لََعَل ُخلٍُق َعِظيٍم[ سورة القلم ٤

تنجينا  اله وصحبه وسلم. صالة  اللهم وسلم عل سيدنا محمد وعل  وصيل 

بها من اهوال يوم القیامة وتحرم بها وجوهنا عل النار وتجعلنا ممن يستحقون 

شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمني.

له م شه وه دا بوو

له م شه وه دا بوو، تاریکیی جیهان

که  چه ند سه ده  بوو دیده ی ئه نووقان

ڕۆیی، ڕه ویه وه  خۆری نوێ هه ڵهات

خێری و بێر که وته  ناو کێڵگه ی ژیان

له م شه وه دا بوو ئه ستێره ی ئاسامن

خۆیان به  وورشه و پرشه وه  ئه نووان

به  جۆرێکی وا لێوی بارگرتووی 

ئه م سه رزه مینه ی یه کسه ر ئه بزووان

له م شه وه دا بوو ته م و دووی بێ بن

که  به  مێشك و گیان دوژمن بوون، دوژمن

ملی که چ کرد و خۆی پێ نه گیرا 

که  زانی هه ڵهات خۆرێکی ڕۆشن

له م شه وه دا بوو ڕه شێتی مێژوو



247

په يامى سياسى

که  ئاشنای هه موو ڕووی سه رزه وی بوو

سپێتی هات و جێگه ی گرته وه 

گومڕایی، وێڵیی، چه رخی به سه رچوو

له م شه وه دا بوو سه دان دنیاوه ر

گورگانی گیانی گرۆهی به شه ر

که ڵبه یان کول بوو، قورگیان گیرا

به  به رزیی ناڵه ی  »الله  اکرب«

له م شه وه دا بوو به  په نجه ی قه ده ر

ته ختی سه ده های وه ك )کیرساو قه یسه ر( 

وه ك بوومه له رزه  هێنانیه  شۆکه 

ناڵه  و ئاوازه ی: »الله  اکرب«

له م شه وه دا بوو له  ڕووی زویرا

ئااڵی تاغووتی یه کسه ر داگیرا

ئااڵی برایه تیی و ڕه وایی ژیان

له سه ر زه ویدا بڵند هه ڵکرا

له م شه وه دا بوو گرۆهی حاڵزار

چینی چه وساوه ی ژێر ده ستی زۆردار

نێچیری چنگی دڵڕه قی خۆنخوار

مژده ی ئازادی له  بۆ هاته خوار
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له م شه وه دا بوو ئاڵ و گۆڕ کرا

دادپه روه ریی هات، سته م داخرا

خاڵی یه کیه تیی و یه کسانیی مرۆڤ

له  سه رانسه ری جیهاندا درا

له م شه وه دا بوو به ندیی توایه وه 

یه ك به  یه ك هه ڵقه ی کۆت کرایه وه 

گوڵی ژاکاوی گوڵزاری ڕاستی

به  ئاوی ڕه حمه ت هه م گه شایه وه 

له م شه وه دا بوو بوونه وه ر یه کسه ر

له گه ڵ فریشته ی فه رمان جێهێنه ر

ده نگیان کرده  یه ك هه موو به جارێ

یه نانگوت: »الله ..الله  اکرب«

له م شه وه دا بوو له الیه ن خواوه 

ده روازه ی هه ر حه وت ئاسامن کراوه 

چونکه  پێشه وای ئازادیی خوازی 

تێکڕای گیان له به ر هاته  دنیاوه 

ئه م پارچه  هه ڵبه سته  به  یادی له  دایك بوونی پێغه به ری ئیسالم محه مه د )ص( 

دانراوه  له  هۆنراوه کانی جامل حبیب الله  له  رسوه ی بێداریدا.
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گه وره ترین پێگه ی پێغه مبه ر درودی خوای لێ بێت

ده که نه وه  .  دژایه تیت  بکه یت  دژایه تیان  ئه گه ر  وه هایه   مرۆڤه کان  رسوشتی 

شت.  هه مان  به   ده بێته وه   به ڕووت  ڕوو  به شتێك  بیته وه   ڕووبه ڕوویان  ئه گه ر 

شتت  هه مان  هه وڵده ده ن  شتێکدا  له   هه ڵبه ستیت  بۆ  بوختانی  درۆو  ئه گه ر 

هه ردوو  به   شه رعدا  له   داواکراوه   کارێکی  بانگه واز  ده عوه و  بکه نه  وه .  ڕاست  بۆ 

له   به جێهێناوه   خۆی  ئه رکێکی  که   له وه ی  جگه   بانگه وازکه ر  وه   ڕه گه زیه وه . 

هه مان کاتدا هه ڵسانی به م کاره  له هه مانکاتدا دڵسۆزیه که  بۆ به رانبه ر.. به اڵم 

زۆر کات له وانه یه  به رانبه ر به هه ڵه  تێبگات وه  بێگه ڕێنێته وه  بۆ چه نده ها ناوی 

کردنی  دژایه تی  له   کرا  که   ڕابووردودا  ساڵه ی  چه ند  له م  ئه وه ی  جۆر!!  جۆراو 

ئه و  به رده وامی  وه   دانیامرکه وه   له الیه ن  بێت  لێ  خوای  درودی  پێغه مبه رمان 

دواجار  تا  وه   حکومه ته وه ،  وه   و  ڕۆژنامه نوسان  له   زۆرێك  له الیه ن  دژایه تیه  

ده رکردنی فیلم له  الیه ن هۆڵنداوه ، سه رئه نجامی ئه م کارانه  بووه  مایه ی زیاتر 

چونکه   بوو!  مه به ستیان  ئه وان  ئه وه ی  پێچه وانه ی  به   مسوڵامنان،  هۆشیاری 

مه به ست له و کارانه  نارشین کردنی که سایه تی پێغه مبه رمان بوو درودی خوای 

لێ بێت وه  به  نارشین کردنی که سایه تی ئه و بێگومان کاردانه وه ی ده بێت وه کو 

بینیامن. جگه  له وه ی که سایه تیه کی وه ك پێغه مبه ر درودی خوای لێ بێت که  

هه ڵه  هه ڵناگرێت، به تایبه ت ئه وانه ی که  ئه وان ده یده نه  پاڵی، وه  له هه مانکاتدا 

هه ڵه   هه ر  دیسان  که ئه مه ش  ئیسالمه   پێشاندانی  خراپ  به   و  کردن  نارشین 

زۆر  هاتبێت  خواوه   له الیه ن  و  بێت  دین  دوا  که   دینێك  چو نکه   هه ڵناگرێت، 

ڕاستێتی  بۆ  زۆره   منونه   بکه نه وه ،  ڕه دی  بتوانن  مرۆڤه کان  که   گه وره تره   له وه  

)تێگه یشنت  به ناوی  بابه تێکدا  له   پێکردووه   ئاماژه مان  پێشرتیش  وه ك  ئه مانه  

وه دژایه تی  بکرێته وه ،  ڕه د  ئیسالم  دینی  که   ناتوانرێت  نه توانراوه و  قورئان(  له  
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کردنیشی بێسوده . ئه مه ش مانای ئه و نیه  که  مه جالی ئینسان نه درابێ به  هیچ 

شێوه یه ک به اڵم مه جالی مرۆڤه کان دیاری کراوه . وه  بۆ ڕه واندنه وه ی ئه و گومان 

و درۆیانه ی که  به رانبه ر پێغه مبه ر کرا کۆمه ڵێك فکره ی الی مسوڵامنان دروست 

که   پێگه یه یه   ئه و  ده نوسم  له سه ری  ئێستا من  که   ئه مه یه   له وانه :  یه کێك  کرد 

پێغه مبه ر  ژیانی  له   تێگه شنت  زیاتر  بۆ  کراوه   دروست  مسوڵامنانه وه   له الیه ن 

درودی خوای لێ بێت وه  هه موو ئه وشتانه ی په یوه ندی به وه وه  هه یه  نامه وێت 

زیاتر تێشك بخه مه  سه ری به اڵم به سه ردانی پێگه که  به ڕێزتان زیاتر تێده گه ن 

١-عه ره بی2-ئینگلیزی٣-ئیتالی٤- به زمانی  که   پێگه گه یه   لینکی  ئه مه ش 

فه ره نسی٥-پۆڵه ندی6-ئه ڵامنی 7-ئیسپانی 
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ئه مه ش مه جالێکی زۆر زیاتر و وه ئاسانرته  بۆ تێگه شنت له و باره وه . به  دژایه تی 

له   وای  بێت،  لێ  خوای  درودی  پێغه مبه ر  که سایه تی  وه   و  ئیسالم  کردنی 

مسوڵامنان کرد بیر له مه  بکه نه وه . وه  دژایه تی ئیسالم ومسوڵامنان کرا بۆ ئه وه ی 

الی خه ڵك نارشین بکرێ به اڵم بوو به هۆی هاتنی خه ڵك زیاتر به ره و ئیسالم. 

وه  هاتنی خه ڵکی به ره و ئیسالم بۆته  دیارده یه کی به رچاو به تایبه ت له  ئه وروپاو 

ئه مه ریکادا، سه ره تا که  کاهتینه  به ریتانیا کاتێك پرسیاری دینیان لێده کردین 

که  ده مان ووت مسوڵامنین ده بوایه  ڕونکردنه وه یه کامن بدایه  له گه ڵیا بۆ ئه وه ی 

ده کرد  کارم  جێگه یه ك  له   نه ماوه   له وه ده   ئێسته   به اڵم  چیه.  مسوڵامن  بزانن 

بیرده هێنامه وه !! سه یری جیاوازیه کان  به   نوێژیان  ئینگلیزه کان کاتی  زۆر جار 

بکه ن!. هه روه ك پرسیاریشیان لێده کردین خه ڵکی کوێن ده مانووت کوردستان 

ده ڵێین  که   ئێسته   به اڵم  کۆێیه .  کوردستان  که   بکردایه ته وه   ڕومنان  ده بوایه  

کوردستان ده ڵێن کام پارچه  له  کوردستان!. وه کۆتایی پێده هێنم به  ووته یه کی 

کوردی.) ئه وی چاڵ بکه نێ بن چاڵ جێیه تی(. 
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هه ڵه یه کی عه لمانی و هه ڵه یه کی ئیسالمی

کاتێك باس له  هه ر کێشه یه ك ده کرێت وه یان هه ر هه ڵه یه ك چ الیه نی حیزبانی 

عه ملانی وه  چ ئیسالمی وه  هه تا له سه ر کاری تاك و بێ الیه نه کانیش ده بێت 

ئه وه  له  پێش چاو بگیرێ مه به ست له و ده ستنیشان کردنه  چاره سه رکردن بێت 

نه ك ته شهیر، ئه ویش به چی ده رده که وێت به  قسه  کردن له سه ر کاره که  نه ك 

که سه کان ئیرت هه تا ئه گه ر ناویش هاتبێت به ڕای من شتێکی ئاساییه و نابێت 

به  ته شهیر لێك بدرێته وه  گرنگ ناوه رۆکی باسه که  باس له  خودی هه ڵه  وه یان 

که م و کوڕیه کان بکات ئه ویش به  مه به ستی چاره سه رکردنی هه رچه ند زۆرجار 

تۆمه تی جۆراو  ووتار چه نده   و که سی خاوه ن  بۆ ده کرێت  زۆر  ته فسیری  ئه مه  

جۆری بۆ دروست بکه ن، هۆکاری نا ته ندروست مامه ڵه  کردنه  که وا ده کات بۆ 

ئه وه ی زیاتر په ره  بستێنێ له  کاتێکدا له  سه ره تاوه  به  ئاسایی بووه  به اڵم دواتر 

زۆرجار وای لێ هاتووه  ئه و که سه ی که  دڵسۆزی نواندووه  که سی به رانبه ر لێی تێ 

نه گه شتووه و  ئه و نا تێگه شتنه  ئاگری خۆش کردووه و له  ئیتاری خۆی ده رچووه ، 

و  ئیسالمی  نێو کۆمه ڵگه ی کوردیدا دیارده ی  له   باس ده کرێت  زۆرجار  ئه وه ی 

عه ملانی یه ، وه  به شێوه یه کی وا ته فسیری ده کرێت وه ك وا بێت دوو دوژمن بن 

و له سه نگه ردا بن بۆ یه ك ده کرێت له  ڕووی فکریه وه  کێشه کان گه وره بن به اڵم 

له  خودی کاره کاندا به  پێچه وانه وه  وه  یان خاڵی هاوبه ش له و نێوه نده دا بێت و 

کاری له سه ر بکرێت ئیرت مه سه له که  به  ئه حکامی شه رعیه وه  زۆر پابه ند نه کرێت 

چونکه  ئه حکامه  شه رعیه کان وورده کاری خۆی تێدایه و ئه و بواره ی ڕه خساندووه  

جۆرێك له  هاوبه شی له  کاره کاندا بکرێت وه  ئه وه ش به مانای ته نازول کردن نی 

یه  له  ئه حکامی شه رعی بۆ منونه  خوای گه وره  که  ده فه رمێ]َوتََعاَونُواْ َعَل ٱلِۡبرِّ 

َوٱلتَّقَۡوىٰ ۡ َواَل تََعاَونُواْ َعَل ٱلۡإِثِۡم َوٱلُۡعدَۡوٲنِ ۡ[ده کرێت ئێمه  ئه و هاوکاریه  
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له  نێوامناندا هه بێت ئه گه ر له سه ر بیرو ئایدۆلۆژیایه کی تایبه تیش بین و له گه ڵ 

هاوکاریه که یه   له به یندا  هه یه   که   پیوه رێك  به اڵم  نه گونجێت  به رانبه ردا  بیری 

چ  ئیسالمیه وه   نسبه ت  به   ئه مه   خراپه ،  له سه ر  نه کردنیه تی  وه   چاکه،   له سه ر 

له  نێو خۆیاندا وه  چ له گه ڵ هه ر الیه ن و تاکێکی تردا، عه ملانیش ئه و پێوه ره ی 

که   هه رچه ند  بگرێت  له خۆی  دووخاڵه   ئه و  ده بێت  کاره کان  بۆ  هه یه تی  خۆی 

ده کرێت دژایه تیش هه بێت له  شێوه و چۆنێتی چاکه ی دینی و پێچه وانه که ی 

جا ئه و کات ئیسالمی و که سه  دینیه کان سه یری ده که ن ئه گه ر دژایه تی ئاینی 

تێدا نه بوو شایه نی قبوڵ کردنه  بۆ پێکه وه  ژیان و به ره و پێشربدنی کاره کان که  

نابێت ته فسیری هه ڵه  بکرێن و  له  به رژه وه ندی هه ر دووالدا ده شکێته وه  ئیرت 

تێکه ڵ به  وه الء و به رائی بکرێت چونکه  خۆش ویسنت و ڕق لێبوونه وه ی ئاینی 

که  به ناوبانگه  له ناو ئیسالمیه کاندا به  وه الء و به راء که  خوای گه وره  له  سوره تی 

مومته حینه دا باسی کردووه  ئه وه  ئاشکرایه و شتێك نی یه  ته نه زولی تێدا بکرێت 

هه ر بۆیه  گرنگه  شته کان وه ك خۆی لێی تێ بگه ین و له  به رانبه ر کارێکدا ئه گه ر 

ناوی  ژێر  له   نه درێته وه   تر وه اڵم  به چه نده ها کاردانه وه ی هه ڵه ی  بێت  هه ڵه ش 

ده کات  لێوه   باسی  که سێك  که   مه سه له یه ك  ده بیرنێت  وه ك  که   کردندا  چاك 

له به ر لێ تێنه گه شتنی به رانبه ر وه یان به  هه ڵه  تێگه شتنی بگاته  ئه و ئاسته ی 

چه نده ها ئه حکامی شه رعی تر هه ن پێ شێل بکرێن خۆ ئه گه ر ده ستنیشان 

کردنه که ش هه ڵه  بوو نابێت به  هه ڵه  چاره سه ری بکه ین، پێم خۆش بوو ئه و چه ند 

دێڕه ی سه ره وه  بکه م به  ده سپێك بۆ ووتاره که م و تێگه شنت له وه ی ده مه وێت 

و هه ریه ك  بێت  ڕوون  مه به سته که   و   نه کرێت  بۆ  ته فسیراتی هه ڵه ی  و  بیڵێم 

به جۆرێك ته فسیری بکات ئیسالمی تێکه ڵی وه الء و به رائی بکات عه ملانیش 

به جۆرێك، ئه وه  گرنگه  که  تێڕامانی له سه ر بکرێت ئه وه یه  خودی کاره که یه  که  

قسه ی له سه ر ده کرێت نه ك بادانه وه  به الی خودی خۆمداو ناو ناتۆره ی جۆراو 
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جۆر دواتر له ناو خه ڵکدا .

ناکات  سه رچاوه   به   پێویست  به ڵگه یه و  خۆی  بۆ  خۆی  دیارده و  بووه ته   ئه وه ی 

پارتی  و  یه کێتی  بڵێم  ڕوونرت  وه یان  کوردستان  عه ملانیه کانی  حیزبه   ئه وه یه  

تێکدانی  مایه ی شیرازه   بووته   وه   له گه ڵ حکوومه تدا  تێکه ڵ کردووه   حیزبیان 

وواڵت وه  به  جۆرێکیان لێ کردووه  هیچ کارمه ندێك خۆی به  سه ربه خۆ نه زانێ 

و هه ردووی حیزبی ده سته اڵت وه ك حیزب به  گه وره ی خۆی بزانێ و ئه گه ر به  

شێوه یه کی باشیش به  کاره که ی هه ستابێت حیزب لێی ڕازی نابێت ئه گه ر له  

ژێر بڕیاره کانی ئه وان ده ربچێت وه  گه وره ترین به ڵگه ش ئه م هه ڵبژاردنه ی 2٥ی 

مانگ شایه تی ئه وه یدا که  چۆن کارمه ندانیان هان ده داو قورئان و تاڵقیان پێ 

ده خواردن بۆ ئه وه ی ده نگ بۆ لیستی کوردستانی بده ن، له کاتێکدا مامۆستا بۆ 

منونه  وه یان پاسه وانی سنورو پۆلیس و زۆرێك له وانه  چ په یوه نده ی به  حیزبه وه  

خۆی  کاری  و  بکات  خۆی  کاری  هه ر  ده بێت  ئه و  بێت  حیزبێك  هه ر  هه یه  

زۆرینه ی  وه یان  ده رچوو  تر  لیستێکی  ئه گه ر  یه   نی  گونجاو  خۆ  کراوه   دیاری 

کورسیه کانی به ده ست هێنا هه موو مامۆستاو پۆلیس و پاسه وانه کان له سه ر کار 

زۆر  بۆیه   هه ر  جێگه که یان،  بخاته   خۆیان  حیزبی  به   سه ر  که سانی  و  ببات  ال 

له وه ی که  چیرت حیزب و کاری  گرنگه  حیزبه  عه ملانیه کان به خۆیاندا بچنه وه  

حیزبایه تی له  حکوومه ت جیا بکرێته وه و کاری جدی بۆ ئه وه  بکه ن وه  ئه م خاڵه  

بکه نه  خاڵی ده ستپێکی کاریان و له  په رله مانی تازه دا بیچه سپێنن و ئه و متامنه  

تێکه ڵی حیزبی  و  بکه ن  به  دڵسۆزیه وه   کاره کانیان  که   ببه خشن  به  هاواڵتیان 

نه که ن ته زکیه و ته زکیه   کاری نه مێنی هه رکه س هه رچی یه  گرنگ نه بێت گرنگ 

بێت  پابه ند  بڵێته وه و  وانه ی خۆی  به جوانی  مامۆستایه   کاره که یدا  له   دڵسۆزیه  

به  ده وامی خۆیه وه  ده نگ بۆ کێ ده دات نه کرێته  پێوه ر بۆی و وه یان پۆلیسه  

هه ر کارمه ندێکی تره  تاڵق و قورئانی پێ نه خۆن و له بری چاره سه رکردنی کێشه  
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گشتیه کان کێشه ی تاکیشی بۆ دروست بکه ن وه ك دڵ کرمین بوونی به رانبه ر 

زانکۆیه ك  یان  قوتابخانه یه ك  له   مامۆستام  من  منونه   بۆ  ئاینه که ی  و  خێزانی 

بایی ئه وه نده  تێگه شتووم که  ده نگ بۆ کێ بده م ئیرت بۆ ئه و ئازادیه م لێ زه وت 

ده کرێت به  ته اڵق و سوێند ڕێگیرم لێ بکرێت له کاتێدا وه ك ئه رکێکی ئاینی 

که  سوێنده که  ده درێم به المه وه  گونجاو نی یه  ده نگ به و لیسته  بده م ئه و کاته  

ناکرێت  ته وقیف  ناگرێته وه و  یه ك  ده نگدانه که دا  له گه ڵ  سوێنده که ش  هه ر 

دین ده ڵێ دڵسۆزبه  بۆ وواڵت خیانه تی لێ مه که  وه  ده ڵێ سوێندی ناحه ق و 

درۆش مه خۆ جا که سێك سوێند بدرێت بۆ ده نگ دان به  لیستێك و ئه و لیسته  

ئه وه   له  وواڵته که  چۆن چۆنین  دانه رێت خیانه ته   به شیاو  بڕوای که سه که دا  له  

ئه وه   له سه ر  کار  تازه دا  په رله مانی  له م  گرنگه   زۆر  بۆیه   هه ر  بکرێت،  چاره سه ر 

بکرێت که  ئه و بڕوا له  دڵی هاواڵتیاندا بچێرنێت که  حیزب کاری به  کارمه نده وه  

حکوومه تانه   مامه ڵه ی  ده بێت  حکوومه تیش  وه   حکوومه ته   ئیشی  ئه وه   یه   نی 

بێت نه ك حیزب ئه وسا هه موو چینه کان به  دڵسۆزی کار بۆ وواڵته که  ده که ن 

به اڵم ئه گه ر شته کان هه مووی خرایه  چوارچێوه ی حیزبیه وه  ده کرێت که سه کان 

و  له کاره کانیان  مایه ی سستیان  ببێته   و  نه چێت  ئه و حیزبه دا  به الی  مه یلیان 

وواڵتیش ده بێت باجه که ی بدات.

شێوه ی  به هه مان  و   بکه ن  له سه ر  کاری  ئیسالمیه کان  ده بێت  که   ئه وه ش  وه  

به و  بکرێته وه و  جیا  دین  له   ئیشه کان  چۆنێتی  کارو  که   ئه وه یه   عه ملانیه کان 

شێوه یه  خه ڵکی تێ نه گه یه نرێت که  هه رچی حیزبه  ئیسالمیه کان بیکه ن ئیرت 

به   بکه ن  به راء  و  وه الء  بێت  سه رلێشوان  و  گومڕای  لێی  الدان  قورئانه و  ده قی 

ئه وکات حیزبه  ئیسالمیه کان وه ك شیعه ی لێ  ده ستکه الی ده ستیان چونکه  

دێت وه ك چۆن ئاخون هه رچی ووت ئیرت خه ڵك هه ر جێبه جێ کردنی له سه ره ، 

هه رچه ند که سی مسوڵامن ئه وه ی که  ده یکات بێگومان ده بێت له  پێناوی خوادا 
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بیکات ئیرت هه ر کارێك بێت به اڵم زۆرێك له و کارانه  ده کرێت هه ڵه  بن نابێت 

وه ك ده قی قورئان خه ڵکی لێ تێ بگه یه نرێت بۆ منونه  له  هه ڵبژاردندا کاتێك 

حیزبی ئیسالمی به  ته نها دابه زی وه یان له گه ڵ حیزبی تردا هاوپه یامنی کرد 

ئه مه  ئیجتیهادی الیه نه که یه  نه ك ده قی قورئان ده کرێت به چاك وه یان خراپه ش 

تێبگه یه نرێت  لێ  ئه ندامانیشی  هه تا  و  مسوڵامنان  گرنگه   ئه وه ی  بشکێته وه  

ئه وه   نه کرێت  تاوانبار  له سه ر  که سی  و  نین  قورئان  ده قی  کارانه   ئه و  جۆرێتی 

بۆ  کرد  باسامن  که   ئایه ته یه   ئه و  ئه ساسی  له سه ر  هاوپه یامنێتی  که   بووترێت 

چاکسازی  و  خزمه تگوزاری  لیستی  به   بده م  ده نگ  من  ده ڵێ  خه ڵکی  منونه  

الیه نی جۆراو جۆری تێدایه  ده نگه که ی من به ر کێ ده که وێت ئه گه ر یه کگرتوو 

کۆمه ڵ بێت قبوڵمه  به اڵم الیه نه کانی تر نا، وه یان خۆشیان به و شێوه یه  باڵوی 

نه که نه وه  که  ده نگ نه دان به و لیسته  حه رامه و تاوانی کردووه  چونکه  هه روه ك 

به  هه ردوو  که  ده کرێت  له   هاوپه یامنێتیدا  ئیجتیهای کردووه   چۆن حیزبه که  

دیوی پێچه وانه  لێك بدرێته وه  به هه مان شێوه ش ده نگدانی هاواڵتیانیش نه ك 

کاری  وه   و  بکرێت  سه یر  نه گۆڕ  ده قێکی  وه ك  و  بزانێت  پیرۆز  به   خۆی  کاری 

هاواڵتیان به  پێچه وانه ی شه رع و گومڕاو نه بونی وه الء و به راء، به  بڕوای من گه ر 

وواڵت  ده وڵه ت  له   کردنه وه ی حیزب  وه ك جیا  بگیری  له به رچاو  خاڵه   دوو  ئه و 

پێش ده که وێت، وه  جیا کردنه وه ی زۆرێك له  کاری ئیسالمی له  دین و وه سف 

کردنیان به  ئیجتیهاد الیه نه  ئیسالمیه کانیش پێش ده که ون و وه  هاواڵتیانیش 

له و دڵه  ڕاوکه  نه جاتیان ده بێت و ته فسیری جۆراو جۆری بۆ ناکرێت.
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ئاوات که رکوکی: پالتۆك وێستگه ی ده نگی کپ 
کراوی موسوڵمانانی کورد بوو، فێرگه ی پێگه یاندن 

وتێگه یاندنی تاکی موسوڵمانی کورد بوو
 

کاریگه ری ڕاگه یاندن به  گشت جۆره کانیه وه  جێگای ئاماژه  پێ کردنه ، هه ربۆیه  

له  گشت وواڵتان و هه موو داموو ده زگا حکوومی و حیزبی و ڕێکخراوه یه کاندا 

بڕێكی زۆر بودجه ی بۆ ته رخان ده که ن و کادیرو که سانی پسپۆڕی له ده ور کۆ 

ده که نه وه ، گه ر هه ندێك دوور بۆ پێشینه  بیر بکه ینه وه  که ره سته ی ڕاگه یاندن زۆر 

که م بوون به  به راورد له گه ڵ ئێسته دا، جاران له سه رده می کۆندا، به  کۆکردنه وه ی 

شیعرو  به هێزو  ووتاری  ڕێگه ی  له   بۆیان  بوو  قسه کردن  و  کرداری  به   خه ڵك 

که ره سته ی  چه نده ها  ئه وانه   سه ره ڕای  ئێسته   به اڵم  به ڕووی،  ڕوو  موناقه شه ی 

تر دونیای مۆدێرن و تازه ی ته کنه لۆژیا مه یدانیه که ی زۆر زیاتر فراوان کردووه ، 

له   جۆرێك  هه یه و  خۆشی  تایبه تی  ڕاگه یاندنی  هه تا  زۆرێك  لێهاتووه   وای  تا 

ئاینی گه ر  بۆ منوونه  مامۆستایه کی  به دی ده کرێت ،  له  کاره کاندا  کارئاسانیش 

بیه وێت وانه یه کی تایبه تی بۆ کۆمه ڵێك که س دابنێت له  مزگه وتدا مه شغه ڵه ت 

و کاری تایبه تی زۆری که سه کان وا ده کات ئه و مامۆستایه  که سانێکی زۆر که می 

بۆ کۆببێته وه ، وه یان زۆرجار مامۆستاکه  بۆخۆشی ده رفه تی ئه و وانانه ی نابێت 
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به هۆی کار یان کێشه ی تایبه ته وه ، ئه وه ی له  ئه م چه ند ساڵه ی ڕابردوودا وه ك 

که ره سته یه کی ڕاگه یاندن له الیه ن کورده کانه وه  به کار هێرناو وه  به رده وامیشی 

هه یه  له سه ر تۆڕی ئه نته رنێت و له ژێر ناوی پاڵتۆکدایه  که  کاریگه ری به رچاوی 

خۆی هه یه ، که  به رنامه یه کی تایبه ته و به  بێ به رانبه ر له  ئه نته رنێته وه  ده ست 

ده که وێت و هه موو که سێك که  ئه نته رنێتی هه بێت ده توانێت دایبگرێته  سه ر 

داتاکه ی و ناوی خۆی تۆمار بکات و هه ر ژوورێکی پێ خۆشه  به کاری بهێنێت، 

کوردو  کوردستان  ژووری  به به رده وامی  قه ره باڵغانه   کوردیه   ژووره   له و  یه کێك 

ئیسالم دیدی نوێ یه  که  به رده وامی له  ڕیزه کانی سه ره وه دا ده بیرنێت، یه ك له  

ئه دمینه  دیاریه کانی ئه و ژووره  به ڕێز ئاوات که رکوکیه  که  به  که سێکی چاالکی 

فه رمی  ڕێکخراوی  به ڕێوه به ری  و  ده نارسێت  هێرناوه و  ناوی  ئه دمینی  بواری 

دینی نوێیه  له  به ریتانیا پێامن باش بوو له سه ر ئه و باسه  به چه ند پرسیارێك ڕوو 

به ڕووی به ڕێزیان ببینه وه ، سه ره تا به م شێوه یه  ده ستامن پێکرد.

قیبلە: زۆر که س هه یه  ئێسته ش نازانێت پاڵتۆك چی یه ؟ ده کرێت پێناسه یه کی 

کورت و پوختی پاڵتۆکامن بۆ بکه ن؟

وماندوو  خۆشبوون  ده ست  الرحیم..دوای  الرحمن  الله   که رکوکی:بسم  ئاوات 

تایبه ته   به رنامه یه کی  بکه ین  ساده ی  پێناسه یه کی  ئه گه ر  پاڵتۆک   .. نه بونتان 

له م  جگه   بێگومان  که   گفتوگۆکردن،  بۆ  کراوه   ده سته به ر  نێت  هێڵی  له سه ر 

به کار  مه به ست  هه مان  بۆ  هه یه   هاوشێوه   تری  به رنامه ی  چه ندین  به رنامه یه  

وخێرایی  ئاسانی  وباڵوترینیانه ،به هۆی  به ناوبانگرتین  پاڵتۆک  به اڵم  دێت، 

له به کارهێناندا توانیویه تی زۆرترین به کارهێنه ر بۆخۆی کۆبکاته وه .

قیبلە: الیه نه  ئه رێنیه کانی به کارهێنانی پاڵتۆك چی یه و تا چ ڕاده یه ك له  واقعدا 

به  ئه رێنی بیرناوه ؟

ڕاگه یاندن  تری  ده زگاکانی  هه موو  وه ک  پاڵتۆک  بێگومان  که رکوکی:  ئاوات 
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ئه توانێرێت به  هه ردوو ڕووه که  باش یان خراپ به کار بهێرنێت، که واته  ئه که وێته  

سه ر خودی به کار هێنه ر بۆ کام مه به ست به کاری ئه بات ،یه کێک له هه ره  الیه نه  

ئه رێنیه کانی؛ تاکه کان کۆ ئه کاته وه  له یه ک ژووردا له هه ر کوێی ئه م جیهانه  بن 

ئه توانن به  ئاسانی گفتوگۆو بۆچوونه کانی خۆیان ئاڵوگۆربکه ن.

تانه و  ده که نه وه و  که م  پاڵتۆك  گرنگی  له   کراو  دیاری  الیه نی  هه ندێك  قیبلە: 

بایه خ  بێ  کارێکی  به   و  ده هێنن  به کار  پاڵتۆك  که   ده ده ن  که سانه   له و  ته شه ر 

ناویان بردووه ! چۆن وه اڵمی ئه و که سانه  ده ده نه وه ؟

وخراپی  باش  ڕووی  تر  هه رده زگایه کی  وه ك  پاڵتۆك  وومتان  که رکوکی:  ئاوات 

هه یه ،گێلیه  بڵێین ته نها الیه نی باشی هه یه  به هه مان شێوه  بێ وویژدانیه  که  

بشڵێین ته نها ڕووی خراپی هه یه . 

ڕێگه ی  له   که سانێك  پێکرا  هه ستی  ڕابردوودا  ساڵی  دوو  یه ك  له   وه ك  قیبلە: 

ئه وه یه   پرسیاره که   یه کرت،  له سه ر  کردووه   موخابه راتی  دزێوو  کاری  پاڵتۆکه وه  

تاچه ند ئه و هه وااڵنه  ڕاستی تێدا هه بووه و چیتان له وباره وه  هه یه ؟

به رپرسیار  له پاڵتۆك  قسه کردنم  له سه ر  ئێستا  هه تا  که رکوکی:به راستی  ئاوات 

له   له پاڵتۆك  قسه کردن  له سه ر  منیان  بڵێت  نه بینیوه   یه کێکم  هیچ  نه کراوم 

هیچ کام له  واڵتانی ئه وروپی تۆمه تبار کردووه ، به اڵم بۆ کوردستانه که ی خۆمان 

هاوشێوه ی واڵته  دیکتاتۆره کانی تر به ڵێ ئه بیستین یاخود ئه بینین که  مافی 

تاك  ئازادی  باسی  ئه که نه وه   ده میش  که   بڕیوه   له  خه ڵک  پاڵتۆکیان  ناو  هاتنه  

وکۆمه ڵگا ئه که ن،به اڵم به دڵنیایه وه  تا به  ئێستا له الیه نی موخابه راتی به ریتانیا 

نه بووه  ده نگی خۆمیان بۆ نه هێنابم بڵێن ئه مه  تۆ بۆ ئه م قسانه  ئه که ی، به اڵم 

ئه وه مان  باسی  ووتن  پێامن  بۆئه کات  چیتان  باسی  کرێکار  مامۆستا  ووتویانه  

باس  بۆیان  لێبێت(  خوای  پێغه مبه ره که ی)سه المی  خواو  که   ئه کات  بۆ 

کردووین،ژوور کراوه یه  بۆ هه موو که سێك ئێوه ش فه رموون وه رن گوێ بگرن.
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قیبلە: که سانێك به ناوی خوازراوه وه  پاڵتۆك به کار دێنن ئایا هیچ مه ترسیه کی 

ئه و  یان  وه   ناوی ڕاستی خۆیان بشارنه وه ؟  ئه و که سانه دا که   له  ڕووی  وا هه یه  

که سه ی په نا بۆ ناوی خوازراو ده بات بڕوای به  ئه مینی خۆی نی یه ؟

ئاوات که رکوکی: به کارهێنانی ناوی خوازراو ئه شێت ئه م که سه  هه ر حه زی له ناوه  

خوازراوه که  بێت، به اڵم ئه گه ر له  ترس بێت ئه مه  تاراده یه ك نه گونجاوه ، چونکه  

ئه بێت ئه م به کار هێنه ره  هیچ کات قسه  نه کات، بۆ ئه وه ی ده نگی نه نارسێته وه  

مه به ستم بۆ کوردستانه ، به اڵم له  ئه وروپا تاراده یه ك ڕاگه یاندن ئازاده  به به ڵگه ی 

ئه وه ی  چه ندین ساڵه  بێ سنوور قسه ئه که ین النی که م له  لێکۆڵینه وه کاندا ناوی 

پاڵتۆك نه براوه ،به اڵم ده نگی تۆمارکراوی ته له فۆن له  دادگاکان ئه که ن به  به ڵگه .

قیبلە: الیه نه  نه رێنیه کانی پاڵتۆك چی یه ؟

ئاوات که رکوکی:وه ك خۆت ئه زانی وپێشرت ومتان به کار هێنه ر دیاری ئه کات،هه ر 

له سه ر تۆڕی پاڵتۆك خه ڵکانێك بانگه وازبۆ الی خوا ئه که ن خه ڵکانێکی تریش 

بانگه واز بۆالی شه یتان ئه که ن.

قیبلە: تاچه ند له  ڕێگه ی پاڵتۆکه وه  له  ئامانجه کانتان وه یان ئه وه ی مه به ستان 

بووه  پێکراوه ؟

جیهادیه که ی  سه له فیه   باڵه   به گشتی  کورد  موسوڵامنانی  که رکوکی:بۆ  ئاوات 

ده نگی  وێستگه ی  ،پالتۆك  بووه   به خش  سود  زۆر  به تایبه تی  کرێکار  مامۆستا 

تاکی  وتێگه یاندنی  پێگه یاندن  فێرگه ی  کوردبوو،  موسوڵامنانی  کراوی  کپ 

موسوڵامنی کورد بوو،ئینجا هه ر له م ڕێگایه وه  واتا ته نها له م ژووره ی پاڵتۆکه وه  

مامۆستا  مامۆستایانی  به سودی  وانه ی  هه زاره ها  پێشکه شکردنی  له   به ده ر 

دانه   هه زاره ها  موسوڵامنان  ئه رکی  له سه ر  گه وره   خوای  فه زڵی  دوای  کرێکارله  

کتێبامن به چاپ وباڵو کردنه وه  گه یاندوه   وبه رده وامیشین له به چاپ گه یاندن بۆ 

به رچاو ڕۆشنی وخۆپڕ چه ککردمنان به زانستی شه رعی،که وایه  ئه توانین بڵێن 
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ئه بین  به رده وام  به خوا  به دڵنیایه وه  پشت  بوون  به رجه سته   ئامانجه کان  له   زۆر 

که   وه ربگرن  خۆی  وه ك  ڕه سه نه که   دینه   کورد  موسوڵامنانی  ڕێگه وه   له م  هه تا 

خواو پێغه به ر)سه المی لێبێت(ئه یانه وه ێت نه ك ده سه اڵتدارانی کافر.

قیبلە: هه ندێك په یوه ندی ئه نته رنێتی به  نه رێنی لێکده داته وه و ده ڵێن کاریگه ری 

نه رێنی له سه ر کاره  کرداریه کان ده بێت تاچه ند له گه ڵ ئه م بۆچوونه دان؟

سوده که ی  به اڵم  ڕاسته ،  بڵێین  ئه کرێت  ئه مه   که رکوکی:تاراده یه ك  ئاوات 

منونه   بچوکرتین  ئه کات  په رده پۆش  بچوکه   زیانه   ئه م  که   گه وره یه   ئه وه نده  

بێت  بواری  چه نده   له ڕۆژێکدا  تاکێك  هه ر  وڕژنامه کان  سایت  خوێنه رانی  بۆ 

ده سته   بێت  مه به ست  زمانێک  به هه ر  گۆڤارێکی  ڕۆژنامه و  هه ر  ئه توانێت 

رابردوو گه لێك  به  ده یه ی کۆتای سه ده ی  بکه   به راوردی  تۆ  بکات، ده ی  به ری 

خوێنه رمان بووه  نه یتوانیوه  ئیمکانیه تی نه بووه  بگره  یه ك ڕۆژنامه  بکڕیت!ئیمرۆ 

له م زرووفه   له گه ڵ مامۆستا کرێکار  ئێمه   ئاره زووی خۆی ئه خوێنێته وه ،یان  به  

ئه م  ئه گه ر  ئایا  له  وآڵتێك  یه ك  ئێمه ش هه ر  نه رویج  له  واڵتی  تایبه ته ی خۆی 

پاڵتۆکه  نه بوایه  چۆن گوێبیستی بوینایه  ؟! ئه مه وده یان منونه ی تری زیندوو بۆ 

به رپه رچدانه وه ی ئه م بۆچونه  کاڵه .

وه ك  بینووه   پاڵتۆك  له   سودیان  گشتی  به   ئیسالمیه کان  تاچه ند  قیبلە: 

وه سیله یه ك بۆ گه یاندنی دین و ئه رکێکی دینی؟

یه که م  بڵیندگۆ  بێ  بڵێم موسوڵامنانی  ئه توانم  ئه ڵیم  ئاوات که رکوکی: دووباره  

سودمه ند بوون له م ده زگایه ،ئه م موسوڵامنه ی ئه ڵێت وانیه  هه تا ئێستا گومانم 

سودی  نه یزانیوه   به آڵم  هێناوه   به کاری  یان  هێنابێت  به کار  پاڵتۆکی  هه یه  

خاتری  له به ر  ڕاگه یاندوه   دینه که ی  سنوردار  شێوه یه کی  به   یاخود  لێببینێت 

چاو ودڵی ئه م الیه ن وئه و الیه ن، وه ک خۆی دینه که ی نه گه یاندوه  خه ڵکیش 

له  ژووره که ی یان له ده وری کشاونه ته وه  بۆیه  ئێستا به نابه دڵیه وه  ئه ڵێت پاڵتۆک 
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باش نیه  خراپه ی لێ فه راهه م دێت.

دوا ووته تان چی یه ؟

ئاوات که رکوکی: سوپاس وڕێزم بۆ به ڕێزتان بۆ هه وڵ وکرداره کانت که  هه میشه  

لۆمه کاران  لۆمه ی  گوێدانه   بێ  نارسه وی  ئیسالمه که   کردنی  له هه وڵی خزمه ت 

ئه زیه تتان  ئه ڵێم  کاره کانتاندا،به دڵنیایه وه   له   بکات  سه رکه وتتان  گه وره   خوای 

کێشا.
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یاد عه لی: له  پۆلی پێنجی ناوه ندی، ماوه یه کی زۆر 
هه وڵماندا تا برینپێچێکمان دۆزیه وه  وانه ی فیزیامان 

پێ بڵێته وه !

که وا  قوتابیانه ی  ئه و  داواکاری  خستنی  پشتگوێ  و  دامه زراندن  کێشه ی 

ساحه ی  زیندووه کانی  کێشه   له   یه کێکه   کردووه   ته واو  زانکۆیان  په یامنگاو 

چووه ،  به ڕێوه   نه چوونیان  به ده مه وه   دژی  خۆپیشاندانیش  زۆرجار  کوردی، 

به هێزی  پشتگیریه ی  که وا  ئه وانه ن  قوتابیانه   ئه و  گشتیش  به شێوه یه کی 

به ر  دیارده   ئه م  کۆمه ڵگه دا  له ناو  زیاتر  ئێمه   یه ،  نی  ده سته اڵتیان  الیه نێکی 

ئه و  له  گرفتی  بۆ زیاتر تێگه شنت  له  خۆ پیشاندانه کاندا،  و  گوێامن ده که وێت 

قوتابی  ڕیانی  دوو  له   کردووه و  ته واو  زانکۆیان  یان  په یامنگا  که وا  قوتابیانه ی 

بوون و مامۆستایی و فه رمانبه ریدان پێامن باش بوو له  نزیکه وه  بیان دوێنین، 

چونکه  هه ندێك جار له  کاتی ده نگداندا زۆر گوێامن له  به رپرسیان بووه  به ڵێنی 

چاره سه رکردنی ئه م کێشه یان داوه ، به اڵم له  زه مینه ی کرداریدا وه ك کێشه ی 

بۆ  چوونیان  بۆ  نراوه   پێوه   پاڵیان  جۆره کان  له   جۆرێك  و  ده یبینین  کاره باکه  

بڕوانامه   که وا  که سانه ی  ئه و  هه موو  وواڵتاندا  زۆرێك  له   هه رچه ند  مۆلیده کان، 

به اڵم  یه ،  له الیه ن حکوومه ته وه  نی  به ده ست ده هێنن گه ره نتی دامه زراندیان 

بن  بڕوانامه کانیش بێ منه ت  بووه  که  خاوه ن  وا دروست  فراوانی  زه مینه یه کی 
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له  حکوومه ت، ئاشکرایه  ئێسته  له  کوردستاندا سه ره تایه  بۆ ئه و زه مینه و هه موو 

خاوه ن  ئه و  پێداویستیه کانی  نه توانراوه   پێیه   به م  سنورداره ،  سه ره تاییه کیش 

ناو  دیاری  به توانای  نووسه رێکی  عه لی(ه و  یاد   ( بکرێت  به جێ  جێ  بڕوانامانه  

ئه دای  و  حکوومه ت  له   ڕه خنه ی  تووندی  به   زۆرجار  ئه نته رنێته و  پێگه کانی 

کاره کانی گرتووه ، به م شێوه یه  پرسیاره کامنان ڕوو به ڕوو کردنه وه .

سازدانی دیامنه : قیبلە

زانکۆتاندا  یان  په یامنگا  نێو  گرفته کانی  و  ژیان  له   کورته یه ك  باشه   پێم  پ١/ 

بکه نه  ده رگایه ك بۆ چوونه  ناو باسه که مانه وه ؟

له سه ر  هه ڵوێسته   ئه توانرا  خۆزگه   ئه که م،  سوپاستان  سه ره تا  عه لی:  یاد 

ئاسایی  به   وهه ندێکیشیان  خه ریکه   وا  که   بکه ین  نامۆیانه   دیارده   له و  زۆرێک 

خه ون  له   جۆرێک  زانکۆدا  پێش  قۆناغه کانی  له   ته له به یه ک  هه موو  کراون، 

وخولیای به رزی هه یه  به رامبه ر ژیان وقۆناغه کانی خوێندن له  زانکۆ، مه ڵبه ندی 

رۆشنبیری، ئه م ته ئسیراته  وگه شبینیه ش له  ئاستی رسوشتی خۆیدایه ، به اڵم 

کاڵ  وپالنانه   ئه و هه موو خه ون  ورده   ورده   ئیدی  زانکۆ،  ناو حه ره می  پێنانه   به  

ئه بنه وه ، له والشه وه  سه رابێک خۆی پیشان ئه دات له ناو واقعی ده رس له  پاڵ 

وله   بوون  هه ڕیش  له   ئه ڵێ:  وه کو  دانه مه زرادن،  سه رابی  دکتۆره کان،  هاندانی 

جێی  وه خته دا  دره نگ  له و  ئه توانی  نه   ته خه روج  دوای  چونکه   بوون،  مه ڕیش 

وه کو  کرێکار،  چینی  ناو  له   نه   وه   ده ستی  ئیشی  بوارێکی  له   بکه یته وه   خۆت 

تاکێکی  بتوانێ  نیه   ئاسته دا  له و  هیچ  مه نهه ج  له والشه وه   بێکاری،  بۆ  به دیل 

منونه ،  بۆ  خزمه تگوزاریه کان،  نه بوونی  کێشه ی  پێبگه یه نێت،  ئه کادیمی 

حیزبی  هه یمه نه ی  دروستکردنی  تاقیگه کان،  بۆ  پێویست  ئامێری  نه بوونی 

له ناو حه ره می زانکۆ، ئه ویش به  دروست کردنی ژووری تایبه ت بۆ نوێنه رایه تی 
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به   دکتۆره کان  نێوان  له   جار  هه ندێ  سیاسی  ملمالنێی  قوتابیان!،  یه کێتی 

ئاشکرا!، تاکڕه وی ووشکی مامۆستاکانیش کێشه یه کی دیکه ن.

ئاگاداری زانکۆو په یامنگاکانم و سه ردانی مه یدانیم بۆی  نزیکه وه   له   پ2/ زۆر 

و  داخلی  له   ماومه ته وه  کوردستان  په یامنگاکانی  زانکۆو  گشت  له   کردووه و 

ئاماده ی وانه کانیش بووم، زۆر شتی ئه رێنی تێدایه  به  تایبه ت یارمه تی له  ڕووی 

مادیه وه و خوێندن به  بێ به رانبه ر، پرسیاره که  ئه وه یه  بۆچی قوتابیان هه ر هاوار 

ده که ن؟ ئه و ناڕه زایانه  له  چی یه وه  سه رچاوه ی گرتووه؟

یاد عه لی: له  هه موو قۆناغه کانی خوێندن، هه ر له سه ره تاییه وه  بگره ، ناراسته وخۆ 

له  خزمه ت په روه رده  کردنی نه وه یه کی قین له دڵ ونادڵسۆزه  به رامبه ر ده وروبه ر، 

وه کو هه مووشامن ئه زانین، لێدان به  وشه  والیه نی مه عنه وی زۆر وێرانکه رترو 

وزانکۆ  داخیلی  قسم  له   مانه وه   ره نگه   ماددی،  والیه نی  هێز  له   کوشنده تره  

وگیرۆگرفته کان  کێشه   له   باشی  به   نه توانی  رۆژێک  چه ند  بۆ  وپه یامنگاکان 

به   له   باسی  که م  نوورساوێکی  دێره   به چه ند  له   به عس  که   جاران  بگه ی،  تێ 

حه ددێک  تا  خه ڵکدا  به سه ر  ئه کرد  ومنه تی  ئه کرد  خوێندن  کردنی  خۆڕایی 

حه قی بوو، چونکه  ئه وکات، حکومه ت خزمه ت گۆزاریه کانی ئاسایی پێشکه ش 

ئه کرد، بێ ئه وه ی خۆپیشاندان وهاواری بۆ بکرێت، قوتابی به  درێژای ته مه نی 

خوێندکاریی درۆی له گه ڵدا ئه کرێ وهیچیشی بۆ ناکرێت، ئه وه ی ئه کرێ ئه وه  

زیاتر  بکات،  به جێی  ئه رکی ده زگاکانی ده وڵه ته  که  جێ  زۆر بچوکی  به شێکی 

به رژه وه ندیه کانی  به   له  کۆمه ڵه  فه رمانێکی رۆتینی ئه چێت، که  به سرتاوه ته وه  

بێت،  چه وت  یان  راست  چه ند  ده سه اڵته   ئه و  نیه   گرنگ  جا  رۆژ  ده سه اڵتی 

ناو  بۆ  هه یه   تایبه تی  رێکخراوی  حیزب  ئه وه یه ،  قێزه ون  دیکه ی  الیه نێکی 

حکومه ت  بۆ  وپاساوهێنانه وه   درۆکردن  ئه و  جا  په روه رده ،  ده موده ستگاکانی 

وحیزب له  ئه ستۆی ئه واندایه ، گرفته که  هه ر له  قۆناغه کانی زانکۆ وپه یامنگادا 
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نیه ، من بیرمه  له  زۆربه ی مه رحه له کاندا پاره مان داوه  بۆ مامۆستا، جگه  له مه ش 

مامۆستای فیزیا بیرکاریشی ئه وته وه ، عه ره بی ئینگلیزی، ئاین عه ره بی، کوردی 

ئینگلیزی...هتد، فشاری گه وره ش بۆ دابینکردنی مامۆستا وخسته نه  سه رپێی 

پرۆسه که  ته له به  خۆی بوو، ئێمه ی قوتابی ئه وکات پایزان چه ند خه می بێ نه وتی 

ووێرانی وبێ سه روبه ری مه کته مبان بوو، هێنده  زیاتیرش خه مامن بوو دیسان 

بڵێم،  بێت که   له وانه یه  الت سه یر  تۆ  بکه ین،  دابین  بۆ خۆمان  مامۆستا  چۆن 

تا برینپێچێکامن دۆزیه وه   ناوه ندی، ماوه یه کی زۆر هه وڵامندا  له  پۆلی پێنجی 

وانه ی فیزیامان پێ بڵێته وه ، به م هه موو ده رده  سه ریه  خوێندن ته واو ئه که ی، 

به اڵم له  دوا قۆناغدا هه ست ئه که ی که  چۆن مایه  پووچ ئه بی، تۆ باسی یارمه تی 

ئه که ی! مانگانه  ٣7٥٠٠ سی وحه وت هه زاروپێنج سه د دیناریان پێ ئه داین، 

دوایی کردیان به  په نجا هه زار، به اڵم ژیانی زانکۆ ئه بێ تا چه ند بڕبکا به  په نجا 

هه زار؟!! بۆیه  ناحه قی قوتابیانت نه ئه گرت که  گوێبیستی ئه وه  ئه بوون که  ئه و 

دووسێ قرانه  سه رف ئه کرا هه موو زه رده خه نه یان ئه گرت!!!

خزم  ماڵی  له   رۆژ  پازده    )١٥( دووه مدا،  قۆناغی  له   وره فیقه که م  من 

له الیه ن  کرابوه وه   ره فس  کۆنه که   بینایه   چونکه   ماینه وه ،  وهاوپۆله کامنان 

خاوه نه که ی، هه موو رۆژێک ئه چووین داوای ژوورمان ئه کرد، به ڕیوه به ره که  بۆی 

هه تا  بوو،  ته له به   له   پڕ  ئه کرد  ئه دره سه که ، سه یرمان  بۆ  ئه چووین  ئه نووسین، 

رۆژێک ناونیشانی ژوورێکی پێداین له  قسمداخیله یک، وتی بڕۆن له مه و پێش 

ئی کچان بوو، ئێستا چۆڵه ، ئێمه ش چوین بینیامن نه  چوڵ بوو نه  هیچ باسی 

به   بوو!، دوایی زۆر ماندوو وبێتاقه ت بووبووین، من زۆر  ئارادا  له   چۆڵکردنیش 

ئارامی ورێزه وه  پێم  وت« به ڕێز ئێمه  ئه وه  پازده  رۆژه  له  سه ر مااڵنین، ئاگامان 

له  ده رس وده وام نیه ، تۆ ئه گه ر ته ئکید نیت ئه وه  مه ماننێره  ئه و جێیانه » به اڵم 

کۆمه ڵێک  ئه که ی؟!  مندا  به سه ر  ئه مر  ووتی  سه رپێ  هه ستایه   یه کسه ر  ئه و 
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قسه ی ناشیرینی پێ وتم، دوای هه ر خواخوام بوو وه کو خۆی لێبێته وه ، دیسان 

وازمان  بۆیه   بوو،  تاسوحه مام  نووسین، هه مان  بۆ  ناونیشانی جێیه کی دیکه ی 

لێ هێناو به واسته ی ناسیاوێکامن ژوورێکی چۆملان دیته وه ، ئێستاشی له گه ڵ 

ئه ی  باشه   ورۆتیناتیان،  هاوکاری  ئه مه یه   نه دیته وه ،  مودیرمان   سیامی  دابێ  

حکومه ت ودام وده ستگا بۆ چیه  ومانای چیه  ئه گه ر هیچ خزمه تت پێشکه ش 

نه کات!یان هه مووی به  گران به  خه ڵک بفۆرشێته وه !.

پ٣/چ هه ستێکیات له  دواساڵی خوێندندا بۆ دروست بوو بوو؟

حه ددێک  تا  خۆم  که   بدرکێنم  به راشکاوی  ئه وه   ئه مه وێ  هه ڵبه ته   عه لی:  یاد 

که سێک بووم دایم لێکدانه وه ی خۆم هه بووه  بۆ حاڵه ت ودیارده  ودیمه نه کان، 

به اڵم  دیکه یه ،  شتێکی  ئه وه   بکه ی  لێ  گوزارشتیان  ئه توانی  چه ند  تا  به اڵم 

مه رحه له   له   موجاده له دابووین،  له   ئێمه ش  بارودۆخه کان  وگۆڕانی  به درێژای 

چواردا ره فیقێکم رۆژێک له ناو گفتۆکاندا که  بێتاقه تی هه موو ئه و ناعه داله تیانه  

ئه و  ئه م وه زعه  بگۆڕین،  ناتوانین  تاکه که س  ئێمه ی  بوو، پێی وتم« کاکه  گیان 

گێل  ئه بێ  بژێت  واڵته   له م  بیه وێ  ئه گه ر  ئینسان  به الشه ،  موناقه شانه شامن 

ئاسا بژێت« ئینجا دوو کۆپله  شیعری وت، هه ر رێک مانای ئه م رسته یه ی خۆی 

کاریکاتێرێکم  چواردا  مه رحه له   له   من  بۆیه   بیرنه ماوه ،  شیعره که م  من  ئه دا، 

تێیدا  په وه رده ،  کۆلێژی  به تایبه ترت  زانکۆ  ده رچوانی  ئاینده ی  له سه ر  کێشا 

ده رچووه کانم له  سێڕیانێک دانابوو دوای ده رچوون، رێه ک دامه زراندن به  هه زار 

ویه ک ده ستامچ کردن وواسته ، رێیه کی دیکه  رۆیشنت بۆ هه نده ران که  دیار نیه  

وباخچه کان  گازینۆ  وموشته ری  بێکاری  دیکه   رێیه که ی  ئه گیرسێیته وه ،  چۆن 

ودۆمینه  وئۆکه ی کردن، هه ڵبه ته  کاردانه وه ی جیاجیام بینی، ئه وانه ی سه ریح 

بوون ده ستخۆشیان ئه کرد، ئه وانه ی هێشتا نه یان ئه ویست ئه و واقعه  تاڵه  ببینن 

قوتابیان  رێکخراوه کانی  نوێنه ری  که   ئه وانه ش  خه مباری،  به   ئه بوون  بێده نگ 
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وخوێندکاران بوون، یان توانجیان تێ ئه گرت یان به  بێ مانایان حساب ئه کرد، 

بۆیه ش هه ر زوو له  له وحه ی ئازادیان کرده وه  ودڕاندیان.

پ٤/دوای ده رچوونتان تا ئێسته  چه ند جار هه وڵی خۆ دامه زراندنتان داوه و کار 

ئاسانیتان بۆ کراوه ؟

بۆ  هه وڵمدا،  ساڵه که   به درێژایی  یه که م  ساڵی  ده رچونم  دوای  عه لی:  یاد 

ئه کردین،  ئیهاملیان  بیانوویه ک  وبه   بێ جیاوازی، هه ر جاره   هه موو شوێنێک 

له   نابێ  یاسا  پێی  به   په روه رده یه ،  له  هه مووی گاڵته  جاڕتر شه هاده ی کۆلێژی 

وبواری  مه کته به کان  له   وانه بێژی  پیشه ی  له   جگه   دامبه زرێت  شوێنێک  هیچ 

سه ربازی!! به  حسابی خۆیان چونکه  ئێمه ی له و چوار ساڵه دا ده رونزانی و)طرق 

تدریس( ئه خوێنین و کۆلێژه کانی دیکه  ئه م وانه یه یان نیه ، به اڵم تا ئه م ساڵ بێ 

جیاوازی هه موو کۆلێژه کان له  قۆناغه کانی په روه رده دا وه رئه گیران!!

شتێکی دیکه  باس ئه که م که  له وانه یه  له  نوکته ش بچێت، نوێنه ری کۆمه ڵه ی 

خوێندکارانی یه کێتی له  قۆناغه کانی یه ک ودوو که سێکی کارا بوو، دوایی بینیم 

ئه وه ی  بۆ  چوار  مه رحه له   له   ئه پاڕایه وه   پارتی  قوتابیانی  یه کێتی  نوێنه ری  له  

فایلی ئه ندامێتی بۆ دروست بکات، بۆ ئه وه ی هه ر هیچ نه بێت بۆ دامه زراندن 

نیه ،  قیمه تی  لێره   شه هاده   جا  نه کرێت،  پێ  وگێچه ڵی  بکرێت  بۆ  کارئاسانی 

حیزبی  ته سکیه ی  ئێستاش  ودڵسۆز،  به قوه ت  شه هاده +واسته یه کی  مه گه ر 

مه رجێکی سه ره کیه  بۆ دامه زراندن.

پ٥/ئه و به ڵێنانه ی که  له  کاتی نزیك بوونه وه ی ده نگدانه کانه وه  ده درا تا چه ند 

گشتگیر بوو وه  ئایا بۆ ئێوه ی نه گرته وه ؟

یاد عه لی: له  خۆیدا کۆکردنه وه ی خه ڵک له  پێش هه ڵبژاردن وقسه ی بریقه دار 

و وه عددان پێیان گاڵته  کردنه  به  تاکی ئینسان، جا له  هه ر الیه نێکه وه  بێت، 

ئه زانن  بکه ن  ئه وه ی قسه   له به ر کردووه ، پێش  خۆ ئیرت خه ڵک قسه کانیانیان 
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چی ئه ڵێن دووباره ، ده هه زار فه رمانبه ریان دامه زراند له م دواییه ، که س نازانێ 

کێ بوون وله  کوێ دامه زران، ئێستاش دیسان بڕیاریان داوه  چه ند هه زارێکی 

وواسته   گه نده ڵی  له   بووه   غه رق  زروفه   له م  ئایا  به اڵم  دامه زرێنن،   دیکه  

وواسته کاری، ئه بێ ئه و چه ند هه زارانه  تا چه ند ببنه  حه ل!! ئه گه ر به  عادیالنه  

حه ڤده    )١7( له   سه الحه دین/هه ولێر،  زانکۆی  منونه   بۆ  بکرێت،  بۆ  کاریشی 

ساڵێک  هه موو  ئیرت  هه یه ،  به شی  چه ندان  کۆلێژه ش  هه ر  پێکهاتووه ،  کۆلێژ 

چوار  ئه ی  ئاوایه ،  زانکۆ  له یه ک  ته نها  به   ده رئه چێت،  خوێنکاره   هه موو  ئه و 

زانکۆکه ی دیکه ، ئه ی ئه و هه موو په یامنگایه ، ئه ی زانکۆ ئه هلیه کانی دیکه !!!، 

جگه  له مه ش، ئه م قه یرانه  درێژه ی هه یه ، خۆ ئه وه  حاڵه تێک نیه  تۆ به  بڕیارێکی 

سه رپێی چاره سه ری بکه ی، له الیه کی دیکه وه  تا ئێستاش که  دامه زراندن نیه  

شاره زایی  یه کێکامن  هه ر  ئاسایی  خه ڵکی  ئێمه ی  نیه ،  شوێن  نه بوونی  له به ر 

بوونی  بودجه ش  که می  کێشه ی  ئیرت  خۆمانین،  مه نتیقه ی  داموده ستگاکانی 

نیه ، ئه ی که  ئاوا نایکه ن ئه و خۆی مانای خۆی هه یه ، ئێستا زۆر به  ئاشکرا وبێ 

شه رم گوێت نه ک هه ر له  که سی ئاسایی ئه بێت که  پێت ئه ڵێن بڕۆ واسته  بکه ، 

به ڵکو زۆر جار گوێت له  کارمه ندانی ناو دائیره کانیش ئه بێت!! لێره وه  تێ ئه گه ی 

بارودۆخه کانیان به  چ ئاراسته یه کدا بردووه .

کاری  وه   داوه ؟  ئه هلیه کان  زانکۆ  په یامنگاو  له   دامه زراندنتان  هه وڵی  پ6/ئایا 

ئه وان چۆن هه ڵده سه نگێنن له بواری خزمه تگوزاری دامه زراندنه وه ؟

نیه ،  فه رقیان  زۆر  خۆمان  الی  وکۆمپانیاکانی  ئه هلیه کان  زانکۆ  عه لی:  یاد 

چونکه  هه ردووکیان پاره ی چاکیان پێ کۆئه کرێته وه ، ئیشه که شیان راسته وخۆ 

په یوه ندی به  چینه  راقیه که  یان حکومه ته وه  هه یه ،  چینه  راقیه که  وحکومه تیش 

الی ئێمه   میزانیه کانیان بێ پێوه ره ، زانکۆ ئه هلیه کان تایبه تن به  قه وم وقیله ی 

منیش  ئه گه ر  هه ڵبه ته   وتاجیره کان،  واڵت  کاربه ده ستانی  وکچی  کوڕ  خۆیان، 
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له و چینه  بووبام ره نگه  هه وڵم بۆیان دابا!

پ7/ هه ندێك له و که سانه ی که وا په یامنگاو زانکۆ ته واو ده که ن بزنزی تایبه تی 

خۆیان له  چوارچێوه ی بڕوانامه که ی خۆیاندا ده که نه وه ، پرسیاره که  ئه وه یه  ئایا 

ئێوه  هه وڵی له و جۆره تان داوه ؟

بۆ  ئه وه   هه شبێت  ئه گه ر  نابینم،  لێره   وا  فرسه تێکی  خۆم  من  عه لی:  یاد 

هه ندێک مه جالی زۆر موحه ده ده ، وه کو بواری طبی وهه نده سی وتاراده یه کیش 

زانسته کانی کۆمپیوته ر، ره نگه  ده سه اڵت به  جۆرێکی دیکه  باسی بواری کارکردن 

وه ستا،  ئایا عیاده ی الکۆاڵن، سه رتاشی، شاگردایه تی  به اڵم  له  هه رێم،  بکات 

چه کداری...هتد ئه بێ ئه مانه  به  فرسه تی کارکردن دابندرێ؟!! جگه  له مانه ش 

فرسه ته کان قۆرخ کراون، ئه گه ر پرۆژه یه کی گه وره شت هه بێ ئه وه  حه مته ن له  

نیوه که یدا په شیامن ئه بیته وه  به هۆی زۆری رۆتینات ودروست کردنی گێچه ڵ.

پێدانی مووچه یه کی دیاری کراو کرا  له   باس  ڕابردوودا  له م چه ند ڕۆژه ی  پ8/ 

له  الیه ن حکوومه ته وه  بۆ ئه و که سانه ی که وا ده رچووی زانکۆو په یامنگاکان، تا 

چه ند ئه مه  کاری پێکراوه و که لێنی ئێوه ی پێ پڕ ده کرێته وه ؟

چۆته   ئێستا  نازانم  ده رچوو،  به غدا  له   سه ره تا  بڕیاره   ئه م  هه ڵبه ته   عه لی:  یاد 

بواری جێ به جێ کردن یان نه ، پێش هه موو شت، تۆ سه یرکه  دوای نزیکه ی 2٠ 

ساڵ له  به ناو حکومه تی کوردی، تا ئێستا بیریان له  شتێکی ئاوها نه کردۆته وه ، 

به اڵم ئه بێ ئێستا بکه ونه  ژێر کاریگه ری به غدا وئه وانیش بڕیارێکی له م شێوه یه  

به م  بڕیارانه   جۆره   ئه م  دیکه وه   له الیه کی  له الیه ک،  هه مووی  ئه مانه   بده ن، 

وپه یامنگاکان،  زانکۆ  وده رچوانی  گه نج  به   ئاشکرایه   گاڵته کردنێکی  ئاسته یان 

ئه وه نده  ساڵه  خوێندن دوایش وه کو وتت به  سه د هه زار خانه نشینت ئه که ن! 

ئه مه  سوکایه تی کردنه  به  پرۆسه ی خوێندن وخودی ماندووبوون وشه هاده کان، 

ئه م جۆره  بڕیارانه  ئه وه نده  ئومێده ی ماویشه  ئه یکوژن، ئایا کام مه سئول هه یه  
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کاتێکیدا  له   نه بێت!،  وه ره قه یه ک  چه ند  بایی  پێیدایه   له   پێاڵوه که ی  به س 

ئه م  ته زویره ،  شه هاده که ی  یان  نزمه ،  زۆر  خوێنده واری  ئاستی  یان  زۆربه یان 

که   زه واج،  بۆ منونه  سلفه ی  تره ،  یارمه تیه کانی  به ناو  باقی  وه کو  قڕانه   دووسێ 

دروست  بڕیاری  رۆتینات،  کاری  ویه ک  هه زار  به   ئه دای  پێ  ملیۆنیان  یه ک 

ژیانێکی هاکه زایی زۆر ساده   تاکه ، جا  ئه و  بۆ  ئه وه یه  تۆ حسابی رۆژانه  بکه ی 

چه ند مه رسه فی ئه وێ ئه وه نده  مووچه ی بۆ دیاری بکه ی، بۆ زانیاریتان بودجه ی 

پار ساڵ، هه ر تاکێکی هه رێم نزیکه ی پێنج وه ره قه  ونیو به شی هه بوو بۆ هه ر 

مانگێک، که  ئه کاته  نزیکه ی )6٥٠٠٠٠( شه ش سه د وپه نجا هه زار، ئه مه  بۆهه ر 

خۆ  شه هاده ؟!!!  رێزی  کوا  خوێندنه ،  ساڵ  چه ند  ئه و  رێزی  کوا  ئه ی  تاکێک، 

ده رچوانی دانه مه زراو یه کدوانێک نین تا حکومه ت ئاوا خێریان پێ بکات، ئه مه  

بۆته  قه یران له  ئێراق وبه تایبه ت له  هه رێم، باشه  ئه یانه وێ بڵێن چی، بڵێن چی 

بکه ن به م سه د هه زاره !، به اڵم حه یف بۆ زۆرێک له  خه ڵکی رۆشنبیر که  دایم 

سه باره ت بڕیارێکی وا ئه ڵێن: باشه  باش خۆ له  نه بوونی باشرته .

ده ستکه وتنی  بۆ  ده رچوونتان  دوای  داوه   زیاترتان  خوێندنی  هه وڵی  ئایا  پ9/ 

بڕوانامه ی به رزتر؟ وه  ئایا تا چه ند به ده م داواکاریه کانه وه  بوون؟

بۆ  هه یه ،  خۆی  تایبه تی  شه رتورشوتی  هه ندێ  ماسته ر  خوێندنی  عه لی:  یاد 

منونه  نابێ کۆ منره ی کۆلێژت له  )6٤( منره  که مرت بێت، ئه مه ش شمولی هه موو 

بۆ  قه ده ر وسودفه یه   زۆربه ی  ئێره   وژیانی  داهاتوو  له مه ش  ناکات، جگه   که س 

له   دوایی  ئه ده ی،  بۆ  هه وڵی  رائه که ی،  خه ونێکته وه   به دوای  ئاسایی،  که سی 

ده رئه چی،  مایه پوچ  له ناکاو  قه ده رێکی  به   وهه ر  ساده   هۆکارێکی  به   ئاخیردا 

کاتێکی زۆریشت ئه بات، یه کێک له  خه ونه کانم تا ئێستاش دووباره  گه ڕانه وه یه  

بۆ خوێندن بۆ به شێک که  به  ئاره زووی خۆم بێت، به اڵم بارودۆخه کان شتێکی 

دیکه ن.
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الی  بێت  باسکردن  شایه نی  و  نه کردبێت  باسامن  ئێمه   شتێك  ئه گه ر  پ١٠/ 

ئێوه ؟

دواکه وتوویامن، چه قبه ستوویامن، هه تا ئه م گه نده ڵیه ش هه مووی له  سه پاندنی 

بگره   وکه له ره قه وه   دڵ  باوکێکی  له   هه ر  گرتووه ،  دیکه وه  سه رچاوه ی  ئه قڵێکی 

ئه کرێت  په روه رده   نه وه یه ک  لێره وه   واڵت،  بێباکی  سه رۆکێکی  به   ئه گات  تا 

الیه نی  زیاتر  ده ستیه وه ،  له سه ر  بکه یت  شتێک  هه موو  چاوه ڕێی  ئاساییه   که  

له   داتبڕی  کوشنت،  هیواکانت  گۆڕنان،  له   خه ونه کانت  که   تۆ  چونکه   سلبی، 

بێ  یاسای  کۆمه ڵێک  ته سکه وه ،  چوارچێوه یه کی  ناو  خسته   ئاره زووه کانی، 

بنه ماشت بۆ دانا وگاڵته ت پێی کرد، ئه وه  زۆر ئاساییه  رۆژێک له رۆژان که سێکی 

دڕنده ی لێ ده رچێت، دوایی ئه گه ر بۆشی هه ڵنه که وێ تۆڵه ی خۆی له  بکه ره که  

تۆ  ده وروبه ره که ی،  بۆ  شاراوه   دکتاتۆرێکی  ئه بێته   ناراسته وخۆ  ئه وا  بکاته وه  

بێنه  پێش چاوت ته له به  چۆن به  شه وقه وه ، ساویلکانه  به  هه موو کێشه کانه وه  

ئه ڕوانێته  قۆناغه کانی زانکۆ، کاتێ له  پۆلی دوازده  ده رئه چێ نیمچه  حه فله یه ک 

ئه کات، چوکالت وشیرینی دابه شی ده رودراوسی ئه کات، دوایی ئه چێ سه یر 

ئه کات ناوی نه گه ڕاوه ته وه  وبۆ ئه بەدی وه رنه گیراوه  له  هیچ زانکۆ وپه یامنگایه ک، 

هه ر بۆ ئه م ساڵ له  62 بۆ ٥٠ کۆمنره  وه رنه ئه گیرا، نزیکه ی ده هه زار خوێندکار 

زۆربه ی  جیله یه ،  ئه و  ئیراده ی  کوشتنی  خۆیدا  له   ئه مه   ئیدی  وه رنه گیرا، 

هه موویان  خواره وه ن  چینی  وکچی  کوڕ  که مه   ده ره جه که یان  که   ئه وانه ش 

فه قیرن، ناشتوانن بچنه  کۆلێژه کانی ئێواران، هه یه  ونیه  چه کداریه که یه  دیسان 

ئه ویش بۆ ره گه زی نێر وبه  ته سکیه ی یه کێتی یان پارتی!، ئاستی رۆشنبیری 

خه ڵکیش ئه وه  خۆی دێوه زمه یه کی دیکه یه ، بۆ منونه  رۆژێک بۆیان ئه گێڕامه وه  

که  چۆن وه ستا وشاگرده کان قۆشمه یان به  تازه کرێکارێکه وه  کردبوو، که  کۆلێژی 

ئه ندازیاری ته واو کردبوو، به اڵم دوایی بێ ئه مه ل بووبوو له  دامه زراندن چووبوو 
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ده ستی دابووه  کرێکاری.

زۆر سوپاستان ئه که م، هیوادارم سه رکه وتوو وبه خته وه ربن...

و  بجوڵێنێت  ده سته اڵتداران  وه اڵمه کان  هیوادارین  و  ئێوه ش  بۆ  سوپاس  زۆر 

ئه نجامی ئه رێنی لێ بکه وێته وه و ئه م ده نگه  وه ك خۆی بگات

پرۆفایڵ

یاد علی عبدالله 

له  دایك بووی ١98٤ له  قه زای رانیه  

ده رچووی زانکۆی سه الحه دین/به شی کیمیا/2٠٠7

کۆمه ڵه ی  کوردستان،  الوانی  )ئازادی  رێکخراوه کانی  ریزی  له   سااڵنێک 

الوانی  یه کێتی  کوردستان،  قوتابیانی  یه کێتی  کوردستان،  خوێندکارانی 

دیموکراتی کوردستان( کاری کردووه.

ئێستاش به گوێره ی کات بابه ت بۆ هه ریه ک له  کوردستانپۆست وئیسالم په یك 

وچه ند سایتێکی دیکه  ده نگوسێت.
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 شاخەوان حەسەن:
حەز دەکەم شەلەل لێم بدات نەمگەڕێننەوە بۆ کوردستان

 

ناردنەوەی کوردەکان لە وواڵتانی ئەوروپاوە بۆ کوردستان ناڕەزایەکی زۆری الی 

کوردەکان دروست کردووەو هەردەم هاواری خۆیان بۆ سەرووی خۆیان دووپات 

بەیاننامەیان  حوکمیەکانیش  هەتا  و  مەدەنی  ڕێکخراوە  لە  زۆرێك  دەکەنەوە، 

بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤیش   بە زۆر گەڕاندنەوە دەربڕیەوە,  لە دژی  زۆرجار 

و  بێت  ئەگەر  بووە  جێگیر  ئەوە  کوردان  الی  کراوە،  وەسف  جار  هەندێك  

حوکوومەتی هەرێم ناڕەزابێت و کوردان وەرنەگرێتەوە ئەوا هیچ  کات وواڵتانی 

زۆرجار  بەڵکو  ڕەزای  نا  نەك   بکەنەوە، گەرچی  ڕەوانەیان  بەزۆر  ناتوانن  ئەوروپا 

ئەوروپا  وواڵتانی  و  نێوان حکوومەتی هەرێم  لە  ڕێکەوتنیش دەکرێت  لە  باس 

بۆ ناردنەوە کوردەکان, هەربۆیە کوردان زۆر زیاتر تووڕەن بەرانبەر حکوومەتی 

هەرێم و سەفەرکردنیان بۆ وواڵتانی ئەوروپا ئەوانیان بە هۆکار زانیوەو ئێستەش 

کە  لەوانە  زۆرێك  دەبینین  بۆیە  گەڕانەوەیان،  بۆ  هۆکار  دەبنە  ئەوان  هەر 
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کوردستان  لە  کارا  نا  و  دەستەوسان  کەسانێكی  کوردستان  دەگەڕێرنێنەوە 

دەردەکەون, ئەویش بەهۆی ئەو تەنگژە دەرونیەی کە تێی کەوتوون, هەربۆیەش 

هەندێك جار پەنا بۆ خۆ کوشنت دەبەن.

لەم دوایەدا دەنگۆی ئەوە باڵو بوویەوە کە 7٠ کوردیان ڕەوانەی فڕۆکەخانەی 

سلێامنی کردووە لەالیەن بەریتانیاوەو لە سلێامنی وەرنەگیراون و کوردەکانیان 

دەیسان ڕەوانەی بەریتانیا کردووەتەوە. ئەمەش بوو بە مایەی خۆشحاڵی زۆرێك 

ئەوەی  دوای  بەاڵم  دەکرد،  هەنگاوەیان  ئەو  وەسفی  بەریتانیاو  کوردانی   لە 

گوایە  کە  نەفەرە   7٠ لەو  یەکێك  ئۆکسفۆرد  گرتووخانەی  ناو  ڕۆشتینە  ئێمە 

ڕەوانەی کوردستان کراوەو گەڕێندراوەتەوە لەوی دیتامن و ئەو هەواڵەی بە درۆ 

خستەوەو ووتی ئێمە هەر ئەسڵەن سواری تەیارەش  نەبووین بە بیانوی ئەوەی 

تەیارەکە خراپ بووە, ئێمەش  ووتوومانە بۆ جگە لەو تەیارە تەیارەی تر دەست 

پالن  بە  بەڵکو  نێرنەوە  بیان  بکەن  حەز  ئەوەی  لەبەر  نەك   ئەمەش   نەکەوت، 

سەیری بڕیارەکەیان کردووە.

ئۆکسفۆردەو  گرتووخانەی  لە  کە  کەسانەی  لەو  یەکێك  حەسەن  شاخەوان 

چارەنووسی لە دوو ڕیانی ناردنەوەو ئازاد کردندایە، زۆر بە غەمباریەوە چیرۆکی 

بەرواری 2٠١٠.٠٤.١2  لە  ئەوەی سەردامنان کرد  بۆ گەڕاندینەوە دوای  خۆی 

سەرەتا لە پرسگە هەندێك پرسیارمان کرد لە چارەنووسی ئەو کەسانەی کە و 

لە گرتووخانەدان ئێستە کە ژمارەیان ١١ کورد بوون، ئەوانیش هیچ وەاڵمێکیان 

پێامن نەدا کە چیان بەسەر دەکەن تەنها ئەوەندەیان دەووت ئەوە شتێکە لە 

و خزمەتیان دەکەین  کارمەندین  تەنها  ئێمە  و هۆم هۆفیسدایە  نیوان خۆیان 

چاوپێکەتنەکەمان  میانەی  لە  گرتووخانەیە،  باشرتین  کە  گرتووخانەدا  لەم 

لەگەڵ شاخەوان حەسندا لە گرتووخانەکە نا ڕازی نەبوو دەیووت هەموو شتامن 

هەیەو ڕۆژی سێ ژەم خواردمنان پێ دەدەن هەرچەند ڕازی نەبوو لە جۆرێتی و 
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کەمێتی خواردنەکە بەاڵم دەیووت ئیرت سجنە چی بکەم.

بەاڵم ئەوەی زۆر شاخەوان حەسەنی ئازار دەدا کەوا هیچ  تاوانێکی نەکردووەو 

بۆ ئیمزا کردن ڕۆژشتووە بۆ بنکەی پۆلیسی سۆلیهۆڵ هەر بە گەشتنی بەوێ 

تاکە کەسیدا  لە ژوورێکی  و خوێندنەوەی ژمارەی تکتەکەی دەستگیر کراوەو 

ئۆکسفۆرد  ڕەوانەی گرتووخانەی  دوای  کاتژمێر هێڵراوەتەوەو  ماوەی شەش  بۆ 

کراوە، ئەوەی کە لەو گرتووخانە موالحەزە دەکرێت بەناوی ناردنەوەوەیەو هەتا 

لە  ئەوە  ئیرت  بەاڵم  ناردنەوەیە  بۆ  ئێرە  دێتە  ئەوەی  دەیانووت  پۆلیسەکانیش 

نێوان هۆم ئۆفیزو کەسەکەدایەو ئەوان زانیاریان نەدەدا.

شاخەوان حەسەن زۆر نیگەرانی ئەوە بوو کە بۆ بەبێ ڕەزامەندی خۆی و بەبێ 

بۆ  دەمنێرنەوە,  و  کردووم  دەستگیریان  شێوەیە  بەم  تاوانێك  هیچ  هەبوونی 

ئەم  بەرگەی  من  ناردنانەوە،  جۆرە  لەم  هەبێت  ڕەزامەندی  حکوومەتی  دەبێت 

ناڕەحەتیانە چون بگرم بەبێ تاوان دوای 7 ساڵ مانەوە لە چاوەڕوانیدا ئێستە 

بەزۆر بۆ کوردستانم بنێرنەوەوە لەوێش خەڵکی بەچاوێکی ترەوە سەیرم بکات 

لە  تاوانی من چی یە کە مۆڵەتی مانەوەم پێ نەدراوە  بزانن!  تاوانباریشم  بە  و 

ڕەگەزنامەی  ئێستە  ئەوان  و  بوون  من  هەروەك  هاوڕێکانم  زۆرینەی  کاتێکدا 

گێڕانەوەی  لەگەڵ   دراوە،  پێ  هەمیشەییان  مانەوەی  مۆڵەتی  بەریتانیاو 

بەسەرهاتی خۆیدا دەیووت حەز دەکەم شەلەل لیمبدات بەاڵم نەمگەڕێننەوە 

بێ  من  کاتێکدا  لە  بگرم,  خەڵكی  قسەی  بەرگەی  ناتوانم  چونکە  کوردستان 

بەاڵم  ببینێت  پارێزەرەکەی  توانیوویەتی  ئەگەرچی  بزانن،  بەتاوانبارم  و  تاوانم 

زۆر بڕوای بەوە نەبوو کە بتوانرێت کارێکی لەو ڕێگەوە بۆ بکرێت و تاوانەکەی 

دەگەڕاندەوە بۆ حکوومەتی هەرێم و دەیگووت ئەگەر ئەوان ڕەزامەندیان لەسەر 

نەبێت ئەگەر من پارێزەریشم نەبێت ئەوا نامنێرنەوە.

گەرچی وواڵت لە شەکر شیرنرتە وەك ووتراوە، وە لەسەر هەموو هاواڵتیانیەتی 
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کەوا هەوڵی پێشخسنت و پێشکەوتنی بدەن بەاڵم بە بڕوای زۆرێك لە کوردانی 

دەرەوە دەتوانن لە دەرەوە زیاتر دەستیان لەو یارمەتیەدا هەبێت وەك ئاشکرایە 

بەشێکی زۆری بوژانەوەی کوردستان بە دەستی کوردانی دەرەوە بوو بە تایبەت 

ئەوروپا کە بە کار کردن و شەونخونی توانیوویانە ئاگایان لە کەس و کاریان بێت 

و توانا مادیەکانیان لە کوردستاندا بخەنە گەڕ.

لە  زۆر  بە  بۆ کوردستان  بەناردنەوەی کوردان  ئەوەندە دەڵێین  لە کۆتایدا هەر 

بەرژەوەندی کوردستاندا نی یەو ئەوکەسەی کە بەزۆر دەنێردرێتەوە تێیدا هەیە 

نەهات  و  هات  ڕێگەی  دیسان  هەم  تر  جارێکی  هەیە  تێیدا  دەکوژێت  خۆی 

پارەی  ئەو  چونکە  دەگات  کوردستان  بە  زیانێکەو  ئەویش  کە  دەگرێتەوەبەر، 

و  بوژانەوەی کوردستان  لە  نەبێت  وا  گەر  دەکرێتەوە  ڕێگەیەدا سەرف  لەو  کە 

یارمەتی دۆست و هەژاراندا سەرف دەکرێت، جگە لەوەی ئەو کەسانەی کە بەزۆر 

بەسودی  پرۆژەی  و  خوێندن  خەریکی  ئەوروپا  لە  هەیە  تێیاندا  دەنێردرێنەوە 

دوا  سودەکە  لە  بەمەش  و  دادەبڕێت  پرۆژەکەی  لە  گرتنی  بە  دەستەوەیەو  بە 

دەکەوێت.

تێبینی. ڕ ێگەیان پێ نەداین بەهیچ  شێوەیەك وێنە لەناو گرتووخانەکەدا بگرین 

و هەتا موبایلەکەشامن لێ  سەندرا تا گەڕاینەوە، بەاڵم زیاتر لە ٣ کاتژمێرمان لە 

گرتووخانەی ئۆکفسۆرددا بەسەر برد.
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قیبلە: دەبێت مسوڵمانان لە ئەوروپا بە کردەوە 
جوانەکانیان سەرنجی خەڵك ڕابکێشن

كاردانه وه   ئه گه ر  كاردانه وه ؟  یان  بوون  كار  رووداوانه   ئه و  فەرەنسا،  رشۆڤە: 

ئه بیت و چ  بوو؟ ده رئه نجامه  سیاسیه كانی چی  بون كاردانه وه یه كی عه قاڵنی 

موسلامنان  پیویستە  ده بیت؟  ئه وروپا  له   موسلامنان  له سه ر  كاریگه رییه كی 

كه   یه كان  سوكایه تی  و  كاریكاتیره كان  له سه ر  هه بووایه   كاروادانه وه یان  چۆن 

به رامبه ر پیغه مبه ر ص ده كریت؟

قیبلە: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

سوپاس بۆ گرنگیدانتان بە بۆچوونی بەندە لەمەڕ ئەو ڕووداوانە.

زۆر بە نادادگەری دەبینین گەر ئێمەش وەك میدیای ئەوروپی خێرا بڕیارەکان 

کە  نەکەین  ڕاستیە  بەو  باوەڕ  ناتوانین  بکەینەوە،  یەکال  مسوڵامنان  لەسەر 

بیری  ئاراستەی  بە  و  دەیجوڵێنێت  ماسۆنیەت  ئەوروپی  ڕاگەیاندنی  دەوترێت 

ئەواندا دەبرێت کە زۆر بە خێرای کار لەسەر ئیسالم و مسوڵامنان دەکەن...کاتێك 

بدرێت  پێویستە کات  لێ دەکەوێتەوە  کارەساتێکی  کاردانەوەیەك  یان  کارێك 

بکرێت...بەڵگەکانی  لیژنەکەش  لەسەر  هەڵوێستە  و  لەسەری  لێکۆڵینەوە  بە 

پۆلیس و شایەتحاڵەکان ڕۆڵی خۆیان ببینن...تەواوی بەڵگەکان پۆلێن بکرێن 

و توێژینەوەی لەسەر بکرێت، لە واڵتانی ئەوروپا زانکۆکانیان بەشێکی تایبەت 

هەیە بەناوی کرمەنۆلۆجی ، بەشێك بە هەمان ناوەوە لەگەڵ دەزگای پۆلیسدا 

کار دەکەن و چەندین ئامێری پێشکەوتوویان هەیە بۆ دۆزینەوەی تاوانکارەکان، 

کەچی پێش بەکارهێنانیان ئێمە بڕیارەکان دەخوێنینەوە! زۆر هەڵەیە هەرکەس 

بە سیامیەکی ئیسالمیەوە کارێکی کرد بەسەر مسوڵامنان یان ئیسالمدا ساغی 

بکەیتەوە، ناکرێت هەرکەس بە ئااڵی واڵتێك یان الیەنێك کارەساتێکی خولقاند 
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ئەو  گشت  و  پۆلیس  و  ئەمنی  دەزگای  ئەوکات  بکرێت!  ئااڵکە  سەیری  تەنها 

دەزگایانەی کە بۆ لێکۆڵینەوە لەسەر کارەساتەکان لەالیەن واڵتانەوە هەیە چ 

مانایەکی بۆ دەمێنێتەوە؟! بە بڕوای ئێمە فۆکۆسی ڕاگەیاندن بە وەرگرتنی تەنها 

بە  ئەو دەزگایانە  ناتوانرێت  ڕووداوەکان هەڵەیەکی گەورەیەو  دیارەکانی  سیام 

پرۆفیشناڵ و سەربەخۆ ناوبربێن، زیاتر گومانەکان لەسەر ئەم ڕووداوە لەوەشدا 

زەق دەبێتەوە کە گومانلێکراوەکان بە کوشنت کۆتایی پێهات!

کورتی  بە  نیە؟  ڕووداوەوە  ئەو  ونکردنی  پشت  لە  دەستێك  گەر  کوشتنیان  بۆ 

لەسەر  ئەمنیەکانیش  دەزگا  هەتا  و  ڕاگەیاندن  خێرای  بڕیاردانی  پوختی  و 

سیام دیارەکانی ڕووداوەکان دەرگایەکی گەورەی بۆ تاوانی گەورەو جۆربەجۆر 

کارەساتێك  یان  پشێویەك  بیەوێت  الیەنێك  یان  کەسێك  گەر  کردووەتەوە! 

دروست بکات و ئاراستە ڕاستەکەی بگۆڕێت ئەوا بە ڕیشێکی دروستکراو یان 

پەڕۆیەکی سەوز یان زەرد یان ڕەش دەتوانێت بیگۆڕێت.

سەرەڕای گشت گومانەکان و وەك ئەگەرو گریامنەیەك وای دابنێین ئەو چەند 

لە  دەستێکیان  هیچ  و  مسوڵامننن  کوشت  ڕۆژنامەنووسەکانیان  کە  کەسەی 

پشت نەبووە ئەوا بێگومان کاردانەوەیەکی شەخسیەو تەنها تایبەتە بەو چەند 

کەسەی کە کاردانەوەکەیان هەبووە.

بێگومان هەڵەیەو هەتا گەر یاسایی ئیسالمیس لەو واڵتەدا جێبەجێ بکرێت 

نی  لەوەدا  گومانیش  یە،  نی  شێوەیە  بەو  ئیسالمیەکان  عقوباتە  ئالیەتی  بۆ 

تەواوی  لە  واڵتەداو  لەو  مسوڵامنان  زیاتری  ئەزیەتی  هۆکاری  دەبێتەوە  یە 

الیەنە  کاردانەوەی  بینیوومە  ئەوروپا  لە  ئەزموون  بە  من  ئەوەی  جیهانیشدا، 

مسوڵامنیەتی  سیامی  لەسەر  ئەوروپیەکان  هاواڵتیە  هەتا  و  ئەمنیەکان 

گەنجە  سێ  هەڵەی  کاردانەوەی  لەسەر  قسەمان  ئێستە  ئێمە  زۆرە،  یەکجار 

بەرانبەر هەڵەی ڕۆژنامەیەك، بەاڵم کاردانەوەی الیەنە ئەمنیەکانی ئەو واڵتەو 
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بە  وە  کاتەداو  لەم  تایبەتی  بە  ئێستە  منوونە  بۆ  زۆرترە،  یەکجار  هاواڵتیانیان 

گشتیش گەر بۆ سەفرەو خۆشی خۆشت ڕوو لە ئەوروپا بکەیت توشی ئەزیەت 

تاوانبارێك  وەك  خۆت  شێوەیەك  بە  دەبیتەوە  زۆرو  یەکجار  پرسیارگەلێكی  و 

دێتە پێش چاو، ئافرەتێك تەنها لەبەر حیجابەکەی دوور نی یە هەرئاگای لەم 

ڕووداوانەش نەبووبێت و بکەوێتە بەر هێرشی ڕەگەزپەرستەکان لە کۆاڵنێکدا، 

ئەوەبینیامن هەتا پێش ئەم ڕووداوە لە سویددا مزگەوت سوتێرنا! بەشێوەیەکی 

گشتی فەزایەكی وا دەخولقێنن مسوڵامنەکان مەحکومکردنیان بەبێ تاوان ال 

دروست ببێت، بە دووری ناگرم کاردانەوەی ئەوانیش هەم دیسان کاردانەوەی 

بەشی  بۆ  وەاڵمێکیش  وەك  پێدەهێنین  کۆتایی  بەوە  نەکەوێتەوە!  لێ  تری 

کۆتایی پرسیارەکەتان پێویستە مسوڵامنەکان زیاتر واقعی بن، یاسای ئیسالم 

کردارە  و  ئەخالق  بە  دەبێت  و  کەمینەن  ئەوان  ناکات،  حوکم  واڵتانەدا  لەو 

نیشانی  کرداری  بە  خۆیان،  بۆالی  ڕابکێشن  هاواڵتیان  سەرنجی  جوانەکانیان 

سیام  و  ڕیش  و  حیجاب  لەژێر  گەورە  پەیامێکی  و  شەڕخوازنین  کە  بدەن 

ئیسالمیەکانیانەوە خۆشی حەشارداوە نەك ترس و توقاندن.

لەسەر ڕووداوی چاری ئیبدۆ ئەم دیدارە کراوە

قورئان سوتێنەکان بسوتێنن

دانیشتووی  کوردێکی  چەند  الیەن  لە  پیرۆز  قورئانی  سوتاندنی  بەبیستنی 

نەرویجەوە زۆرم بەالوە سەیربوو، نەم دەتوانی باوەڕ بەخۆم بکەم کە کەسێك 

هەبێت و بزانێت قورئان چی یەو لەو جۆرە کارە بکات، زۆر کوردی خوێڕیم لە 

ئەوروپا بینووە کە بەالیەوە ئاسای بووە ئەرکە دینیەکان بەجێ نەهێنێت و لەگەڵ 

ئەوەشدا زینا بکات، مەرشوب بخواتەوە، درۆبکات، دزی بکات، بەاڵم زۆر زۆر 
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دەگمەنە کەسێك دەست بکەوێت گۆشتی بەراز بخوات، لەوە زۆر دەگمەنرتە 

کە سوکایەتی بە ئاین بکات گەرچی خۆشی هیچ ئەرکێکی جێ بەجێ نەکات، 

بەاڵم هەرگیزاو هەرگیز باوەڕم نەکردووە کوردێك کە باکگراوندی مسوڵامن بێت 

و لە وواڵتی مسوڵامندا ژیا بێت و ئێستەش لە ئەوروپا بێت و بزانێت کە دین 

بە دینە دەستکردە دونیایەکانیشەوە کە لە ئەوروپا ڕێز لە هەموویان دەگیرێت 

کارێکی  هەبێت  چاونەترس  سەلیقەو  بێ  نەگەشتوو  تێ  گەمژەو  وا  کەسێکی 

لەو شێوەیە بکات و دانیشی پێدا بنێت کە کردوویەتی واتە بە نەزانی نەبووە، 

لەبەرئەوە بەبڕوای من تەنها پاداشت بۆ ئەو جۆرە کەسانە هەمان کاری خۆیانە 

کە بەرانبەر قورئانەکەیان کردووە.

بێ  کەسانێکی  دەکەن  ژیان  پێکەوە  لە  داکۆکی  زۆر  کە  ئەوروپا  وواڵتانی  لە 

ئەدەب بە نەتەوەکەی خۆی و گشت مسوڵامنان بە کردەوە ڕەوشی پێکەوە ژیان 

بشێوێنێت، لەبەر ئەوە جێگەی خۆیەتی گشت کوردانی ئەوروپاو مسوڵامنان 

دەنگیان یەك خەن بۆ سزادان و لەناو بردنی ئەو کەسانەی کەوا پێکەوە ژیان 

دەشێوێنێت.

کاریگه ری مسوڵمانان له سه ر ئه وروپیه کان

تیایاندا  مسوڵامن  ڕێژه ی  ده بینین  ده که ین  ئه وروپا  مێژووی  سه یری  کاتێك 

هه ر نه بوو وه  یان ئه وه نده  که م بوو له هیچ ال یه که وه  دیارده یان نه ده بیرنا. به اڵم 

هۆێ کۆچکردنی زۆرێك له  مسوڵامنان له  وواڵته  ئیسالمیه کانه وه به ره و ئه وروپا 

ئەوروپی  واڵتی  زۆر  لە  ده بیرنێت  ئاشکرا  به شێوه یه کی  ئه ودیارده یه   ئێستا 

مسوڵامنان ڕێژەیەکی بەرچاو و وە دانپێدانراون لەالیەن دەوڵەتیشەوە،  زۆرێك 

له  شاره کان ئێستا مزگه وتی تیدایه و وه هه ر به ره و زیاتریش ده ڕوات. هۆی بونی 
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پرسیار  بوونی  دروست  مایه ی  بوه ته   ئه وروپیه کاندا  وواڵته   له   مسوڵامنانه   ئه و 

له  الیه ن زۆرێك له  ئه وروپیه کانه وه، وای له  زۆرێك کردووه  که  بڕۆن دیراسه تی 

له و  زۆرێك  تێکه اڵوی  هه روه ها   ئیسالم،  ئاینی  له   تێبگه ن  بکه ن  ئیسالم 

مسوڵامنانه  له گه ڵ ئه وروپیه کاندا بووه ته  هۆی کاریگه ری له سه ریان که  بێنه  ناو 

ئیسالمه وه. هه رچه ند هۆکاری تریش هه ن ...

سلبی  به شێوه یه کی  ئه وروپادا  له   بوونیان  مسوڵامنان  له   زۆرێكیش  هه رچه ند 

ده بینن، به  هۆێ کاریگه ری ئه وروپیه کانیش هه روه ها له  سه ر ڕه فتاری هه ندێك 

نامۆیه  ئه گه ر ببیستین  !  به اڵم سوپاس بۆ خوا ده گمه ن و زۆر  له  مسوڵامنان 

یه کێك له  ئیسالم هه ڵگه ڕاوه ته وه وه زۆر جار هه ر دیعایه یه ، به اڵم بوونی خه ڵك 

به  مسوڵامن زۆر ئاسایی یه و  وه  زۆرێکامن به  چاوی خۆمان بینیومانه ، زۆر جار 

به کۆمه ڵ ئه و ئیعالنانه  ده که ن له  مزگه وته کاندا و وه ئاهه نگیان بۆ ده گێڕێت و 

شانازیشی  زۆر  ده هێنن.  شه هاده ت  به رز  به ده نگی  ئاشکراو  به شێوه یه کی  وه  

ناوی  زۆربه یان  هه تا  ده بێت   لێ  گوێامن  خۆیانه وه  له زمانی  وه کو  ده که ن  پێوه  

له  وواڵتانی ئیسالمی  له  هه ندێك  به ناوی ئیسالمی که چی  خۆشیان ده گۆڕن 

ناو ئیسالمه وه زۆر  ئه وانه ی که  دێنه   نامۆ بن! زۆربه ی  ناوانه   ئه و  لێهاتووه  وای 

به  په رۆش تر ده بیرنێن تا ئه وانه ی که  هه ر له  سه ره تاوه  مسوڵامن بوون،  په نا بۆ 

خوێندنی شه رعی ده به ن له  زۆرێك له  زانکۆکاندا ئه وانه ی که  به شی شه ریعه  

له و که سانه  ده بیرنێت.له  کۆتایدا ده ڵێین  وه یان دیراساتی ئیسالمی تیادایه  

که سانێك که  تازه  دێنه  ناو ئیسالمه وه ئاوا به و شێوه دڵ خۆش و شانازی ده که ن 

به  ئیسالمه که وه، ده بێت ئێمه  زیاتر دڵ خۆش بین و شانازی پێوه  بکه ین نه ك 

ئێمه   بڵێین  شانازیه وه   به   زۆر  و   دەم  بە  پڕ  و  هەردەم  پێویستە  بکه ین!  شه رم 

مسوڵامنین و شوین که وته ی قورئانین  
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زۆر به داخه وه  ئه مڕۆ زۆرشت لنگاو قوچ بووه ته وه ، ده بینین زۆرجار سه رۆکێك 

ڕه فتاری مندااڵنه  وه یان گه نجانه  ده نوێنێت له وانه یه  هه قی گله یشی نه بێت ئه وه  

ڕه نگدانه وه ی ئه وه یه  که  له ناخیدایه ، به اڵم ئیرت هه رچۆنێك!بێت ئه و مه نسه به ی 

پێبه خرشاوه !؟ زۆر جار ده بینین ڕه فتاری وا له  جۆره  که سانێك به ده ر ده که وێت 

پێنادات،ده توانین  بایه خیشی  که س  به اڵم  گه وره یه   زۆر  خه اڵتێکی  شایه نی 

بڵیین زۆر له  کاره کانی ئه مڕۆ وایه ،  ئه وه ش یه کێکه  له  نیشانه کانی دوا ڕۆژ وه ك 

له وه اڵمی پرسیارێکدا پێغه مبه رمان درودو سه المی خوای لێ بێت فه رمووی ) 

إذا أسند المر إىل غري أهله فانتظر الساعة( رواه البخاري

واته  ئه گه ر که سانێك دانران له  غه یری جێگه ی خۆیان چاوه ڕوانی دوا ڕۆژ به . 

قسه که ی  نوسینه   له م  مه به ست  ته نها  بڕۆین  باسه که   له سه ر  زۆر  نامانه وێت 

پاپای ڤاتیکانه  که  ڕه تی ده کاته وه  قورئان که المی خوای گه وره  بێت. ئه م باسه  

ده توانین بڵێین چه نده ها کتێب هه ڵده گرێت نه ك ته نها یه ك کتێب، به اڵم ئێمه  

ئیسالمه وه   و  قورئان  له باره ی  نیه   قسه ی  یه که م  ئه مه   پاپا  ده ڵێین  ئه وه   ته نها 

ده یکات، هه ر ساڵه و جۆرێك له م قسانه  ده کات و وه  دوایش په شیامن ده بێته وه ، 

خوێندبێته وه   قورئانی  جارێکیش  ته نها  ئه گه ر  ده ڵێین  ئه وه نده   ته نها  ئێمه  

بڕیاری  وه خۆی  و  نه بوایه   خوا  که المی  قورئان  ئه گه ر  وه   نه ده کرد،  قسه ی  ئه و 

هه روه ك  بوو.  نه ما  خۆی  وه ك  ووشه یه کیشی  ته نها  ئێستا  نه دایه   پاراستنی 

به سه ر ئینجیلدا هاتووه  هه ر جاره و به رگێك ده رده چێت وه هه ریه که و به جۆرێك. 

ئاوا قسه ده کات، ئه و هه موو  وه ك وابێ پاپا تا ئێستا چه ند قورئانێکی دانابێت 

له سه رده می  هه ر  قورئان  به رانبه ر  کرا  که   دژایه تیه ی  و  تێگۆشان  و  هه وڵ 

پێغه مبه رمان درودو سه المی خوای لێ بێت له الیه ن شاعیران و خه ڵکه وه  هه تا 
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ئێستا هه موو پوچه ڵ بووه وه  ئێستا پاپا ده یه وێت ته حه دای قورئان بکات!! ئه ی 

جارێك پێش ئه وه ی ئه و قسه  بکه ی سوره تێك وه یان چه ند ئایه تێك دابنێ وه ك 

قورئان خۆی ته حه دای پێده کات به رانبه ر هه موو مرۆڤایه تی، ئینجا بێ و بڵێ 

قورئان که المی خوای گه وره  نیه ، به اڵم زۆر زۆر ئاشکرایه  ئه و جۆره  قسانه  نه ك 

خۆی  قینی  ڕقو  زانیارو  بێ  و  ساده ی  به ڵکو  نه کراوه ،  زانیاری  بنه مای  له سه ر 

ده سه ملێنێ به رانبه ر ئیسالم و مسوڵامنان،ئه گینا وه اڵمه که ی ئاشکرایه. 

گرانی و هەرزانی خوای بوزیەکان

کارەکەم  رسوشتی  دەکرد،  کارم  کاریگەیەك  لە  ساڵ  حەوت  نزیکی  پێش 

چوکالت  شیرنی  پالستیکی  تەبەقی  دانیشتبووم  کورسیەك  لەسەر  وابوو 

ئامێرێك  بە  ئەوەی  دوای  دەڕۆشت،  بەتاڵی  بە  بەردەممدا  بە  دەزگایەکدا  بە 

باشی  بە  ئامێرەکە  هەبوو  جار  بەتااڵنە  تەبەقە  ئەو  هەڵدەگیرا،  شیرینیەکانی 

ئەوەی  نەدەگرت، منیش  بوو هەڵی  لە شێوەی هێلکەدا  هەموو شیرنیەکە کە 

گەورە  سەتڵێکی  لەبەردەممدا  و  دەگرت  هەڵم  دەمایەوە  تەبەقەکەدا  لە  کە 

ئامێرەکە  ناویەوە، جار هەبوو  کرابوو دەمخستە  بەبەردا  کە عەالگەی گەورەی 

خراپ دەبوو تەبەقەکان بە پڕی هەمووی دەهاتن ئەوسا دەبوو منیش هۆڕینی 

بکردایەتەوە،  چاکیان  و  بهاتایەن  کارگەکە  وەستاکانی  و  بدەم  لێ  هۆشیاری 

لەبەر  تێپەڕێت،  مندا  بەبەردەمی  بەخاڵی  هەموو  دەبوو  تەبەقانە  ئەو  چونکە 

ئەوەی دوای من هەم دیسان شیرینی تری تێ دەکرایەوە، جا ئەگەر تەنها یەك 

قاڵبی دانەیەك شیرینی تێدا مبایەتەوە کە شیرینی تری بەسەردا دەکرا ئەوسا 

جگە لەوەی شیرینیەکە خەسار دەبوو کاریگەری لەسەر دەزگاکانیش هەبوو، 

چونی  تێك  بەهۆی  دەکرا  بەسەردا  ئەلەمنیۆنی  بەرگی  ئەوە  دوای  تایبەت  بە 
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قەبارەکەیەوە ڕێك نەدەکەوت.

ئەم ئیشەی من لەگەڵ کوڕێکی ئەفغانیدا بوو کە شیعە مەزهەب بوو پێکەوە 

کوڕێکی  کوڕە شیعەکە  دەمانکرد،  نۆرە  بە  ئیرساحەتەکانیشدا  لە  دەمانکردوو 

لە نزیك بوونەوە هەیە  لەسەرخۆو خۆش دەمەتەقە بوو هەستم دەکرد حەزی 

لێم، منیش قسەی خۆشم زۆر بۆ دەکرد بە کوردیەکەی پێکەوە گونجاو بووین، 

مانگی ڕەمەزان هات ئەو هەموو ڕۆژێك ١٥ خولەك دوای من ڕۆژووی دەشکاند 

دەیشکێنن،  درەنگرت  شیعە  و  دەکەین  هەروا  ئەفغانستان  لە  ئێمە  دەیووت 

بەهۆی  ئیرت  دەخوارد،  نانم  زووتر  من  بوو  باش  کاتەدا  لەو  بۆمن  ئەمەیان 

زۆر دەردی سەری خۆیانی  بەینامن  دینی دەکەوتە  زۆر گفتوگۆی  زۆر  ئەوەوە 

وەردەگرن  لێ  یەکیان  پێنج  کە چۆن  شیعەکانەوە  ئاخونە  بەسەر  دەکرد  باس 

نەك  بەزۆر  هەبوو  وا  ساڵی  باوام  و  باوکم  دەیگوت  دەخوارد  سوێندی  سااڵنە، 

جارێك چەندەها جار پێنج یەکیان لێ وەرگرتووە تا وای لێهاتووە ماڵەکەیان بە 

لەناو شیعەکاندا، منیش دەمووت  تااڵنی بردووەو ئەوانیش هەڵ هاتوون ئەمە 

خەیلێ  عومەر  مەال  من  واللە  دەیووت  ئەویش  چاکن  سونەکان  کاکە  ئەوەتە 

خۆشدارم، ئەڵبەت من نە مەال عومەری خۆیان، بە کورتیەکەی گفتوگۆی دینی 

لە نێوامناندا هەبوو، سودمان لە یەکرت وەردەگرت، ڕۆژێك بەرپرسی بەشێکی 

تری کارگەکە هات بۆالی من و ووتی ئەمڕۆ پێویستامن بە کەسێکە یارمەتیامن 

بدات، تەنها بۆ ئەمڕۆ، دەزانم کارەکەی تۆ ئاسانەو ئەوەی ئێمە لەم کارە گرانرتە، 

بەرپرسی  نەهاتووە،  کەسێکامن  ئەمڕۆیە  تەنها  بدەیت  یارمەتیامن  گەر  بەاڵم 

ئەو  ئیشی  ڕۆشتم  کە  ئاساییە،  ووتم  منیش  کارە،  بەم  ڕازیە  تۆش  بەشەکەی 

ڕۆژەم لەگەڵ ئافرەتێکدا بوو قاڵبی بەتاڵ دەهاتە بەردەمامن و ووردە چوکالتی 

پێوە مابوو ئێمەش دەمان تەکاند، بۆ بەکارهێنانەوەی جارێکی تر، لەگەڵ ئیش 

کرندا گفتوگۆیەك کەوتە نێوامنان و یەکرتناسینی سەرەتایی و ئەو شتانە، من 
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پرسیارێکم لێکرد ئەویش دەستی بەرزەوەکرد بەشێوەیەك بڵێ بوەستەو قسە 

مەکە، منیش بێ دەنگ بووم دوای نزیکی 2 خولەك کەوتەوە قسەکردن و داوای 

لێبوردنی کرد لەوەی ڕایگرتم کە لەبەر ئەوە بووە نوێژی کردووە لەوکاتەدا، زۆر 

باسی خۆی کرد کە کەسێکی قومار چی یەو چی پەیدا دەکات لەو کارگەیەدا 

سەری حەفتە هەمووی دەدۆڕێنێت لەگەڵ هەندێك پارەی تر کە لە مێردەکەی 

وەری دەگرێت، بەهەرحاڵ گفتوگۆی دینی لەوەوە دەستی پێکرد من کەومتە 

پرسیار کردن لێی بەم شێوەیە:

تۆ چ دینێکت هەیە؟

ئافرەتەکە: بوزی.

چەند خواتان هەیە؟

ئافرەتەکە: دوای هەندێك بیرکردنەوە، نازانم زۆر؟

ئەی خۆت چەند خوات هەیە لە ماڵەوە؟

ئافرەتەکە: دوای هەندێك بیرکردنەوە کە وا دەهاتە پێش چاوم لە دڵی خۆیدا 

دانەیەك  تەلەفزیۆنەکەوە،  بەمالو الی  دوان  لەسەر سەالجەکە،  دانەیەك  بڵێ 

بە  دانەیەك  خەوتنەکە،  ژووری  لە  دوان  میکیاجەکە،  تەوالێتی  مێزی  لەسەر 

ئەمانەت الی فاڵنە کەس، ئیرت بەو شێوەیە، دوای بیرکردنەوەکە ووتی خۆشم 

زۆرم هەیە هەر نازانم.

دەی باشە سبەی خوایەکی خۆتم بۆ بهێنە.

ئافرەتەکە: باشە بەڵێن بێت سبەی خوایەکی خۆمت بە دیاری بۆ بهێنم.

بەاڵم دەمتوانی  بۆ جێگەکەی خۆم  هاتەوە هەرچەند من گەڕابوومەوە  سبەی 

پێم  زۆرجارم  ئیرساحەتەکانیش  بۆ  ڕۆشنت  ڕێگەی  لە  و  بدەم  لێ  سەری 

دەگەشت، پێی گەشتم و ووتم کوا خوات بۆ هێنام؟

ئافرەتەکە: نا ئەو خوایانەی کە لە ماڵەوە هەمن هەمووی خوای چاك چاکن و بۆ 
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خۆم دامناون و حەزناکەم لەناویان بدەم!

بۆ خواکان چاك و خراپی هەیە؟

ئافرەتەکە: بێگومان خوا تا خوایە خوای وا هەیە زۆر بەکەڵك و باشەو هی واش 

هەیە هەر ناوی خوایە!

ئەی گرانی و هەرزانی؟

بە  دەکڕم  خوا  زۆر  سااڵنە  تایلەند  لە  من  کەوتووە  جێگە  تا  جێگە  ئافرەتەکە: 

هەیە  وا  جێگەی  هاوڕێکانم،  بە  دەبەخشم  دیاری  بە  زۆری  لێرە  و  هەرزان 

ئەڵبەت  بە موناسب دەفرۆشن، جێگەی واش هەیە زۆر گرانە،  خواکانیان زۆر 

دروست  جیاوازی  مادەکەش  وە  دەکەوێت،  هەرزانرت  بیانکڕیت  جوملەش  بە 

دەکات بۆ منوونە خوای وا هەیە لە قوڕ دروست دەکرێت ئەوە بێگومان هەرزانە، 

هی وا هەیە لە مس و ئاڵتون و زیو دروست دەکرێت ئەوە گرانرتە، وە قورسی 

بە  زەمیرە  بە  هەیە  واش  کەسی  نرخەکەیەوە،  بە  پەیوەستە  هەر  قەبارەش  و 

موناسب دەیفرۆشێت هی واش هەیە زۆر گرانجانە.

بەڵێنەکەت  بۆ بهێنیت! بەاڵم ئێستە  بەڵێنت پێدام خوایەکی خۆتم  باشە تۆ 

نەبردە سەر!

ئافرەتەکە: دەی باشششە سبەی دانەیەکت بۆدەهێنم.

سبەی ئا کوا خوات بۆ هێنام؟

ئافرەتەکە: بەڵێ، دەستی کرد بە باخەڵیداو الیلۆنێکی لە شێوەی ئەو الیلۆنانەی 

لەزگە پێکەوە دەنوسێ  کە الی خۆمان حەبی تێ دەکەن کە سەرەکەی وەك 

شتێکی تێدا بوو وەك قەباخی ئەڵقەی دەست، دەری هێنا قەباخەکە دەکرایەوە 

لەناویدا پەیکەرێکی بچوکی لە شێوەی ئافرەتێك کە بە داینشتنەوە نوێژ بکات 

ئەمە  چونکە  دواوەت  باخەڵی  مەیخەرە  دەکەم  تکا  ووتی  و  دام  پێی  وابوو، 

خوایەو ئیرت باش نی یە بۆ باخەڵی دواوە بیخە باخەڵی پێشەوە قەمیسەکەت 
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یان پاڵتۆکەت، ووتی ئەگەر لە بەر تۆ نەبوایە ئەم خوایەم هەرگیز لەناو نەدەدا 

چونکە ئەم خوایە یەکێکە لە خوا زۆر چاکەکان و بۆ خۆمم دانابوو کەسی تریش 

داوای لێکردبووم حەیفم لێ دەهات لەناوی ببەم.

منیش باشە ئەم خوایە زۆر بچوك و الوازە خۆ تۆزێك دەستی لەسەر توند بکەم 

دەشکێت!

ئافرەتەکە: ئەگەر بێت و لە تایلەند بیت و بیشکێنیت پۆلیس دەتگرێت.

لەم گفتوگۆیەدا بووین کوڕێك زۆر بە دیقەتەوە گوێی بۆ گرتبووین و حەپەسابوو 

ئەویش  بووین  تەواو  دەکەین،  ئاخاوتن  پێکەنین  بەبێ  شێوەیە  بەم  ئێمە  کە 

دەستی کرد بە قاقای پێکەنین و بەرز دەبوویەوە بۆ ئاسامن و بەڕانی خۆیەوە 

دەکێشا بەرەو ڕووی من هات و وەك ئەوەی سەرسوڕمانی خۆی نیشان بدات 

وە پێی  ئەو شتە قسە دەکات،  قەناعەتەوە لەسەر  بە  ئافرەتە کە  ئەو  لە ژیری 

یەك  ژیریدا  لەگەڵ  یە  نی  مەنتیقی  شتێکی  دەیڵێ  ئافرەتە  ئەو  ئەوەی  ووتم 

بە حساب  ووتی من  تۆ چ دینێکت هەیە؟  ئەی  باشە  ووتم  ناگرێتەوە، منیش 

مەسیحیم بەاڵم لە ژیامندا نەچوومەتە کەنیسەوە.

ئەمە ئەو دینەیە لە میامنار بۆرما ئێستە مسوڵامنەکانی لەپێناودا دەکوژن، ئەمە 

لە عەلوەکە هەرزانرتە  پێکەوە دەکەن کە  ئەوان هەیانەو شانازی  ئەو خوایەیە 

و  جەهەنم  دەخەنە  بۆ  دونیادا  لە  مرۆڤی  کە  دینەیە  ئەو  ئەمە  بازاڕ،  لەناو  تا 

دەیسوتێنن، ئەمە ئەو دینەیە کە هیچ مافێکی سەرەتای بە کۆمەڵێك مسوڵامن 

نادات کە لەسەر یەك خاكن و هی باو باپیرانیانە، ئەمە ئەو دینەیە من گاڵتەی 

ئەمەریکاو  بەالی  دینەیە  ئەو  ئەمە  گاڵتەیە،  جێگەی  خۆی  بەاڵم  ناکەم  پێ 

وواڵتانی جیهانەوە جێگەی ڕێزەو ئەوە دینەکەی ئێمەشە الیان تیرۆرو بڤەیە، 

ئەوە خواکانی ئەوانەوە خوای ئێمەش ئاشکرایە.

ئەوە ئەوان و ئەمەش ئێمە.................................!!!!!!!!!!!!!
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نامه یه ك بۆ نوسه ران

نوسین کارێکی ئاسان نیه  ئه گه ر بێت و نوسه ره که ی هه قی ته واوی خۆی پێ 

چ  ده بێت  نوسین  پێدانی  هه قی  ده بێت،  دروست  پرسیارێك  لیره دا  بدات. 

بێ، بێگومان نوسین وه ك هه ر کارێکی تر کۆمه ڵێك هه قی خۆی هه یه  ده بێت 

نوسه ره که ی ڕه چاوی بکات وه  گه رنا نه کردنی باشرته . ئه و شتانه ی که  ده بێت 

نوسه ر ڕه چاویان بکات له  نوسینه که یدا ده توانین به کورتی ئاماژه یان پێ بکه ین.

کاتێك  هه ر  نابێت  وه رگیراو  بوو  درۆ  ئه گه ر  چونکه   نووسیندا  له   گۆیی  ڕاست 

ده رکه وت هه م نوسینه که و هه م نوسه ره که  میسداقیه تیان نامێنێت الی خوێنه ر، 

ئه م  به  گفتار بێت،  نیه  هه ر  له قه ڵه م ده درێت چونکه  درۆ مه رج  به  درۆزن  وه  

نیه  هه ر نوسینه که  ڕاست بێت ده بێت له سه ر چاوه یه کی  ڕاست گۆییه  مه رج 

ڕاست و دروسته وه  وه رگیرا بێت چونکه  زۆر جار نوسه ر ئه وه ی ده ینوسێت ڕاسته  

نوسینه که ی به اڵم له سه رچاوه یه که وه  وه رگیراوه  ئه و ڕاست نیه  جا ده بێت نوسه ر 

بکۆڵێته وه   لێی  ده بێت  هه واڵه   ئه گه ر  بکاته وه   باڵو  نوسینه که ی  ئه وه ی  پێش 

هه ردووال  بوونی  ئاشکرا  به   گه رنا  نه بوو،  نارساو  سه رچاوه که   ئه گه ر  به تایبه ت 

تاوانبار ده بن،  ئه گه ر نوسینه که  له شوێنێکی تره وه  وه رگیرا بوو ده بێت ئاماژه ی 

پێ بکرێت زۆر جار ده بێت ئیزنیش وه رگیراو بێت پێش باڵو کردنه وه ی به تایبه ت 

ئه و نوسینانه ی که  مافی پارێزاوه  وه  گه ر نا ده چێته  قاڵبی دزییه وه  وه  به ئاشکرا 

بوونی هه م تاوانبار ده بێت وه  ده توانرێت ڕوو به ڕوی کێشه ی یاسایش بکرێت 

جگه  له وه ی الی خوێنه ر هیچ ئه رزشی نامێنی بۆ منونه  مه روان هه ڵه بجه ی ئه و 

کتێبه ی که  به چاپی گه یان هه م ئیزنی وه رنه گرتبوو وه  هه روه ها نوسینه که ش 

هی خۆی نه بوو، خۆ ئه گه ر ئیزنی وه ر بگرتایه و ئاماژه ی به  نوسه ره  ئه سڵیه که ی 

بکردایه  ئه و کاته  ئه و ده وری وه رگێرێکی ده بینی و وه ئه و کاته  به م شێوه یه ی لێ 
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به هۆی  که   ئامانجێکی هه بوو  ته نها  ئه و  ده ڵی  زۆر که س  نه ده هات، هه رچه ند 

ئینسان  ده هێنی  ئه وه   ئامانجه   ئه و  ئایا  به اڵم   !!! ئه وروپا  به   بگات  کاره وه   ئه و 

به و شێوه یه  بکات به  خۆی !!! به هه زاران که س گه شتنه  ئه وروپاو نه مان بیست 

که سێك کارێکی وای کردبێت له به ر ئه و ئامانجه ؟؟؟. وه  ئه گه ر نوسینه که  دینی 

بوو ئایه ت و فه رمووده ی تیابوو ئامه ژه  به ڕه قه م و سه رچاوه که ی بکرێت. ئه گه ر 

ئه گه ر ده قێکی  ئاماژه ی پێ بکات.  نه بوو هه روه ها ده بیت  فیکره که  هی خۆی 

ئاماژه   که وانه وه و  ناو  بکرێته   ده بیت  نوسینه که وه   ناو  خسته   ترت  که سێکی 

نوسین  له سه ر  بینیبێتم  ئێستا  تا  سه رچاوه   باشرتین  بکه یت.  به سه رچاوه که  

ئه م دوو کتێبه ی الی خواره وه یه  بۆ زانیاری زیاتر ده توانن ده ستیان بخه ت زۆر 

به  تێرو ته سه ل باس له  نوسین و چۆنێتی نوسین ده که ن یه کێکیان عه ره بیه  

یان  وه   کتێبانه   له و  یه کێك  نوسه ر  گرنگه   زۆر  وه   ئینگلیزیه .  یه کێکیان  وه  

به حسێکی  یان  وه   کتێب  ویستی  ئه گه ر  به تایبه تی  بخوێنێته وه   هاوشێوه یان 

درێژ بنوسێت-١ )املنهج الحدیث للبحث يف العلوم االءنسانیة( تألیف فاروق 

السامرايئ.
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نامه ی  ده یانه وێت  که   که سانه ی  ئه و  بۆ  به تایبه ت  به سوده   زۆر  کتێبه   دوو  ئه و 

ماجیستێر وه یان دکتۆرا بنوسن.

لەبەر فراوانی تەکنەلۆژیاو نەبوونی سانسۆر یان کەمبوونی وایکردووە زۆرکەس 

دەستبداتە قەڵەم و حقدو قینی خۆی بەسەر ئیسالمدا بڕێژێت بەبێ ئەوەی 

ئاگاداری ئەو بنەما زانستیانەی نووسین بێت
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قیبلە: زۆرێك لەو کوردانەی لە دەرەوە کار دەکەن 
مەرج نی یە کارەکانیان بۆ کورد نەبێت

زۆرن ئەو کوردانەی لەناو زانست و تەکنەلۆژیای ئەوروپادا دەژین، کەمن ئەوانەی 

سوودیان لەو زانست و تەکنەلۆژیا وەرگرتووە، کەمرتن ئەوانەی بە تەواوەتی واز 

لە ژیان و ڕەفاهیەتی ئەوروپا بهێنن و بگەڕێنەوە وواڵتی خۆیان و خزمەت بە 

هاوزمانانی خۆیان بکەن، خاوەن پرۆژەی قیبلە خاوەن چەندەها بڕوانامەی جیا 

جیاو لەسەروی هەموویانەوە بڕوانامەی ماستەر لە زمان و مامۆستای ئینگلیزدا، 

دوای گەڕانەوەی بۆ کوردستان و دەست بەکاربوونی وەك مامۆستا ووردەکاری 

کوردانی  مانەوەی  هەردووالو  خزمەتگوزاریەکانی  و  کوردستان  ئەوروپاو  ژیانی 

ئەوروپاو نەگەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان لەم چاوپێکەوتنەدا باس دەکات.

ئەوروپا  تەکنەلۆژیای  و  زانست  لە  ئەوروپا سوودیان  بۆ زۆربەی کوردانی  ڕێگا: 

نەبینیووە؟

کوردانە  ئەو  ژیانی  جۆرێتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  قیبلە: 

نەبووەتە  تەکنەلۆژیا  و  زانست  ژیاون  وواڵتێکدا  لە  کە  ژیانیانەوە،  لەسەرەتای 

لەسەر  پێوەرەکان  وەیان  کۆمەڵگەدا،  پێشچوونی  بەرەو  لە  گرنگ  ڕۆڵێکی 

و  فیشەك  دەنگی  لە  جگە  کە  قەیراناوی  وواڵتێکی  نەبووە،  زانست  بنەمای 

کۆمەڵگە،  بیرکردنەوەی  لەسەر  ئیشکردن  و  حیزبی  نەخوازراوی  ملمالنێی 

کە ئەمانە خەڵکی پێی دەژی نەك زانست، زۆرێك وا بیردەکاتەوە لە ئەوروپاو 

نەبم کارێك دەکەم  ناچاری ژێرباری حیزبێك  ئایندەدا  لە  ئەوەی  بۆ  دەڵێ من 

بایەلۆجی  دەرچووی  کە  هاوڕێم  مامۆستایەکی  لەبیرمە  نەبێت،  بەو  پێویستم 

بوو لە زانکۆی سەالحەدین دوای ئەوەی لە بەریتانیا نیشتەجی بوو لەسەرەتاوە 

گرنگی بە زانستەکانی کۆمپیوتەر دەداو لەو بوارەدا دەیخوێند، دواتر گرنگیەکی 
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زۆری بە خولی ئاسنگەری و دارتاشی دەدا، منیش زۆر بە سەرسوڕمانەوە لێم 

پرسی مامۆستا گیان ئەمە تۆ چ کارێکە دەیکەیت؟ بایەلۆجی و کۆمپیوتەر لە 

کوێی و ئاسن و دار لە کوێ؟! ئەویش ووتی: من خۆم چاك دەزانم چ دەکەم، 

ئەگەر  دەکەم  دامەزراندن  داوای  کوردستان  دەگەڕێمەو  هەر  من  ئایندەدا  لە 

داوای ئینتیامی حیزبی و ئەو شتانەم لێکرا خولی کۆمپیوتەر دەکەمەوە ئەگەر 

ئەوە  لەبەر  دارتاشی دەبم.  یان  ئاسنگەری  لێکردم خەریکی  ڕێگریان  لەوەش 

و  ژیان  بۆ خۆشکردنی  ڕێگەیەك  نەبووەتە  تەنها  بە  زانست وەك خودی خۆی 

گوزەران و کارەکان لەسەر بنەمای تر بنیات دەنرێن، هەربۆیە من وای دەبینم 

لەسەر کوردانی  کاریگەری  لە کوردستاندا هەیە  کە  کارکردنە  باکگراوندوو  ئەو 

هەندارن کردووە لەوەی سوودلە زانست و تەکنەلۆژیا نەبینن.

دەکەن  کار  هەندەران  لە  کوردیش  ئەکادیمی  تواناو  بە  زۆر  کەسانێك  ڕێگا: 

پرسیارەکە  ئەگەر  ڕۆشنبیریەکاندا،  و  زانستی  ناوەندە  پەیامنگاو  زانکۆو  لە 

و  کوردستان  ناگەڕێنەوە  کەسانە  ئەو  بۆ  بڵێین  و  بکەین  سیاغە  شێوەیە  بەم 

هەوڵەکانیان لێرە ناخەنە گەڕ؟

یە هەموو  نی  مەرج  دەکەن  دەرەوە خزمەت  لە  کە  کەسانە  لەو  زۆرێك  قیبلە: 

هەوڵەکانیان بۆ کورد نەبوو بێت، لە دەرەوەش ڕەوەندی کوردی زۆرن و ئەوانیش 

پێویستە کاریان لەسەر بکرێت و ئەو کەسانەش کاریگەری ئەرێنیان لەسەریان 

هۆشیار  بۆ  هەیە  بەجۆر  جۆر  ڕێکخراوی  چەندەها  دەبینین  ئێستە  هەبووە، 

لە  ئەوروپا،  باشەکانی  الیەنە  لە  وەرگرتن  سوود  و  کوردی  ڕەوەندی  کردنەوەی 

الیەکی تریشەوە زۆریشن ئەو کەسانەی کە بە هەستێکی بەرزی نیشتامنیەوە 

جۆر  بیانوی  و  دەکرێت  لێ  ڕیگریان  و  کردن  خزمەت  بۆ  کوردستان  دێنەوە 

بەجۆریان بۆ دەدۆزرێتەوەو ناچار دەکرێن بگەڕینەوە.

ڕێگا: دەوترێت ئەوانەی لە ئەوروپان و خاوەن بڕوانامەن بۆ بەهێزی کەسایەتی 
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ئەمە  چۆن  ئێوە  بژین  کوردستاندا  لە  نایەنوێت  ژیانیان  خۆشی  و  خۆیان 

هەڵدەسەنگێنن.

قیبلە: لەوانەیە نسبیەن ئەوە ڕاست بێت، بەاڵم زۆرن ئەوانەشی کە حەز دەکەن 

بگەڕێنەوە کوردستان و ڕێگریان لێ دەکرێت، وەیان زەمینە سازیان بۆ نەکراوە، 

سیاسەتەوە،  ڕووی  لە  بەهێزە  کەسایەتیەکی  کە  کرێکار  مامۆستا  منوونە  بۆ 

بەردەم  دەخەنە  ئۆفەری  وواڵتان  ئەکادیمیەوە،  ڕووی  لە  شەرعەوە،  ڕووی  لە 

کەچی لە کوردستانەوە کوا؟ چی بۆ کراوە؟ جگە لەوەی نارشینیشی دەکەن! 

نێو  کێشەیەکی  وەك  بێت،  تێدا  ئاڵۆزی  ڕادەیەك  تا  ئەو  کێشەکەی  لەوانەیە 

دەوڵەتی سەیر بکرێت، بەاڵم زۆر کەسی تر هەن کە هیچ کێشەشیان نی یە 

لێرە لە کوردستان کێشەیان بۆ دروست دەکەن، ئێ ئەوانیش ئۆپشنی تریان 

لەبەردەستدایە ناچارنین ئەوە قبوڵ بکەن، من ئەم ماوە بۆ کێشەیەکی خۆم لە 

وەزارەتی خوێندنی بااڵ بووم ئافرەتێك لەوێ بوو هەردووکامن چاوەڕێی هەمان 

بردە سەر،  چاوەڕوانی  بە  کاتژمێرێکامن  چەند  بگەڕێتەوە  کە  دەکرد  کەسامن 

دوای پرسیارو ئەوشتانە بۆم دەرکەوت ئافرەتەکە 2٤ ساڵ بوو لە بەریتانیا بوو، 

لە  کردبوو  دروست  بۆ  کێشەیان  ئەوەندە  هاتبووەوە  بەرزەوە  بڕوانامەیەکی  بە 

هاتنەوەی زۆر پەشیامن بوو بوویەوە، هەتا ووتی: بەڵێنم داوە ئەگەر ئەم جارە 

بگەڕێمەوە بەریتانیا ١٠ کەسی یەکەم دوای دابەزینم لە فڕۆکەخانەی لەندەن 

باوەشیان پێدا بکەم و ماچیان بکەم، منیش بە پێکەنینەوە ووتم ئەگەر پیاویش 

بێت ئەویش ووتی: ئەرە واللە ئەگەر پیاویش بێت، ئەمە جێگەی پرسیارە چ وای 

لەم ئافرەتە کردووە لەو جۆرە بەڵێنە بدات!

ڕێگا: لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە دەرکەوتن کە ئێوەش کێشەتان هەیە دەکرێت 

بزانین چین؟ وە ئایا وای کردووە ئێوەش بڕیاری گەڕانەوە بۆ ئەوروپا بدەن؟

تێبگات،  لێامن  و  لێبگرێت  گوێامن  یە  نی  کەسێك  ئەوەن  کێشەکان  قیبلە: 
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بە هەزار دەردی سەری  ئینگلیزدا هێناوە،  مامۆستای  و  زمان  لە  من ماستەرم 

و  دەستەاڵت  لەالیەن  عێراقیم  دینارێکی  تەنها  کە  خۆم،  ئەرکی  لەسەر  و 

حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ سەرف نەکراوە، لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا 

بڕوانامەیە بکەن،  بۆ ئەم  نایانەوێت هیچ حسابێك  و  لەمپەر دەخەنە بەردەمم 

لە  هێنا،  ووتنەوە  وانە  لە  وازم  ناچار  زۆر  ئەزیەتێکی  زۆرو  داکۆکیەکی  دوای 

دەوتەوە  تێدا  جیاوازم  مادەی  پێنج  کە  دەربەندیخان،  تەکنیکی  پەیامنگای 

کە نزیکەی 9٠٠ قوتابیم هەبوو، بە بێ ئەوەی نە کێشەم لەگەڵ کارمەندانی 

پەیامنگاو نە قوتابیدا هەبێت و دوای داکۆکیەکی زۆری ئەوانیش بە مامۆستاو 

قوتابیەوە ناچاربووم وازی لێ بهێنم، بڕیاری گەڕانەوەشم حساب نەکردن بووە 

بۆم وەك هاواڵتیەك، گوێ نەدانە بەو زانستەی کە من گشت تەمەنم لەگەڵیدا 

خەرج کردووە، گوێ نەدانە بە خواست و پێویستیەکانی ئەم میللەتەش، لەبەر 

بە  ئەوروپاش خزمەت  لە  کەوا  ئەو کەسانەی  بگەڕێمەوە الی  دەبم  ناچار  ئەوە 

و  سەدان  دەڵێم  ئەوەندە  تەنها  دەکەن،  کورد  دۆسیەی  و  کوردی  ڕەوەندی 

ئەوپەڕی  بە  کوردستاندا  لە  بوو  خۆش  پێم  من  کە  هەن  شاهیدم  هەزارەها 

گەڕانەوە  ناچاری  دەکات  لێ  وام  لەمپەرەکان  بەاڵم  بکەم،  خزمەتی  توانامەوە 

بم نەك بە سەرپشکی بێت، لە وواڵتی بێگانەدا ڕێزمان زیاترە وەك لە وواڵتی 

خۆمان.

ڕێگا: کێن ئەو کەسانەی کەسانی وەك ئێوە ناچاری گەڕانەوە دەکەن؟

بە عەقڵیەتێکی  و  بەر دەستیان  ئەو کەسانەن کە کارەکامنان دەچێتە  قیبلە: 

خۆی  وەك  بابەتیانەو  نایانەوێت  دەکەن،  کارەکان  سەیری  خەوتووەوە  و  کۆن 

سەیری کارەکان بکرێت، ئاستی ئێمەو مانان دادەبەزێنن بۆ کەمرت لەوەی کە 

دەکەن،  واسیتەمان  ناچاری  ناکرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەمان  مرۆڤ  وەك  هەین، 

ناکەن،  بڕوانامە سەیر  بڕوانامە وەك  نا زانستیدا دەبەن،  ئاستێکی  بە  کارەکان 
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تەزکیەو ئینتیامی حیزبی لە پێش دادەنێن.

ڕێگا: ئایا ناکرێت ئەو کەسانەی کە لە دەرەوە دەگەڕێنەوە پرۆژەی سەر بەخۆیان 

هەبێت و چاویان لە دەستی حکوومەت نەبێت؟

قیبلە: ئێمە با خۆمان نەخەڵەتێنین واقعیانە بیر بکەینەوە چەندن ئەو کەسانەی 

پرۆژەیان هەبووەو بەرپرسێك لە پشتیان نەبووە ڕیگریان لێ کردووە؟ وەیان بۆ 

پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بۆ دەبێت پشکی بەرپرسێکی تێدا هەبێت، وە من 

وەك خۆشم زۆر هەوڵی لەوەها پرۆژەیەك بووم، وویستم ناوەندێکی فێربوونی 

زمانی ئینگلیزی و زانستەکانی کۆمپیوتەر بکەمەوەو موافەقەشم لە بەریتانیا بۆ 

وەرگرت و هێنامەوە، دواتر لێرە پێیان ووتم ئەگەر بێت و ئەم موافەقە ببیرنێت 

ئاسایش،  لە  مۆڵەتم  دا  زۆرم  هەوڵێکی  شێوەش  بەو  دەکەن،  لێ  ڕێگریت 

پەیامنگا  لە بەشی  پەروەردەی دەربەندیخانیش وەرگرت، دواتر  قائیمقامیەت، 

دیسانەوە  ڕێسەکان  گشت  و  کەوت  پەکی  کارەکەم  سلێامنی  لە  ئەهلیەکان 

بوون بە خوری.

قوتابیانی زانکۆ توشی شۆکیان کردم!

به رزو  چینێکی  ده بێت  زانکۆ  قوتابیانی  به ینه وه   لێکی  شێوه یك  به هه ر  گه ر 

زانست  له   پڕبن  بن  پێشه نگی، چینێك  بۆ  بن  ئاماده   بن  بن، چینێك  لێهاتوو 

بن  چینێك  داهاتوو،  تازه و  بیروبۆچونی  چه نده ها  له   بن  چینێك  زانیاری،  و 

بۆ  بن  چینێك  کێشه کان،  چاره سه ری  بۆ  بن  چینێك  ژیان،  پێكه وه   زیاتر  بۆ 

وواڵته که یان،  چوونی  به ده مه وه   بۆ  بن  چینێك  هاواڵتیان،  به ده مه وچوونی 

چینێك بن بۆ داهاتوویه کی ڕوون، چینێك بن پڕ بن له  به هاو ڕه وشتی جوان، 

چینێك بن بۆ خۆشی مامه ڵه و کار له گه ڵ کردن، چینێك بن کامل مواسه فات.
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ئه وانه و زۆرێکی تریش ده بێت له  قوتابیانی زانکۆ چاوه ڕوان بکرێت، سه ره نجامی 

خوێندن و به دوادا چوون و وه  هه روه ها وه ك هاواڵتیش ژیان ده بێت چاوه ڕوانی 

ڕوونی لێ بکرێت.

پێی  زۆر  کوردستان  زانکۆکانی  ده مڕوانیه   کوردیه کانه وه   که ناڵه   له   کاتێك 

ده گه شامه وه و وه  منونه ی جوانیانم له  ناو هاوپۆل و هاوڕێکامناندا باس ده کردن 

به  شانازییه وه .  زۆر ئاواتم بوو ڕۆژێك بێت و له  نزیکه وه  بیاندوێنم، به اڵم وه ك ئه و 

شاعیره ی که  ئاواتی بوو قانعی شاعیر ببینێت وه  دواتر که  بینای زۆر په شیامن 

بوو وه ك خۆی ده ڵێ :

گڕی تێ به رده ی به سۆی لێ نایه

زۆر په شیامنم خۆزگه  نه م دیایه.

منیش دوای گه ڕانم به ته وای زانکۆکانی کوردستاندا هه مان ڕای ئه و شاعیره م 

بۆ دروست بوو!

له ناو  بڵێم  چی  ئیرت  به س،  بوایه و  که ناڵه کان  هه ر  خۆزگه   ده مگوت  زۆرجار 

ده کرد  خۆم  له   پرسیارم  خۆم  وه   وا؟  واو  بڵێم  بکه م؟  بۆ  درۆیان  هاوڕێکامندا 

باشه   ئه ی  بنوسم؟  له سه ر  ماسته رنامه که ی  بابه ته م هه ڵبژارد  ئه و  بۆ  باشه  من 

و  بشکێنم  هاوزمانانم  و  واڵت  هاو  یه   نی  خۆشیش  بکه م؟  درۆش  ناکرێت  خۆ 

ئه ویش  به خوا  بکه م  مه نهه جیش  باسی  گه ر  ئه ی خۆ  بکه م،  باسیان  به وشێوه  

دێت  ئێسته ش  تا  تر  پرسیاری  زۆر  ئه مانه و  یه ؟  نی  که مرت  قوتابیان  له   زۆری 

به  مێشکمدا،  زۆر جار ده ڵێم باشرت وایه  بابه ته  بگۆڕم بۆ شتێکی تر، هه ر زوو 

به بیرم  دێته وه و ده ڵێم نا نا چۆن ده بێت من به رنامه م بۆ داڕشتووه و چه ندێك 

نوسیم،  که   پرۆجه کته ی  له و  هێنا  باشه شم  زۆر  پله ی  پێیه وه ،  بووم  سه رقاڵ 

وه هه ر خۆم به  خۆم ده ڵێم ده ی خۆ من سته میان لێ ناکه م خۆیان وان و گوێی 

تێناده ن من بۆ له سه ریان بکه مه وه ، له  کۆتایدا ووتم ده ی خۆ من هیچ نه بێت 
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گرفتانه ش  ئه و  و چاره سه ری  ده که م  باس  تێدا  کوردستانی  مێژوویه کی  کورته  

وه گه رچی  له  ماسته رنامه که دا ده بیرنێت.  زۆره و دواتر  وه گه رچی خاڵی سلبی 

ئێسته ش هه ر جۆرێك له  دوو دڵیم تێدا ماوه  به اڵم پێم وایه  گۆڕینی ئه و بابه ته م 

له گه ڵ  گفتوگۆم  زۆر  خۆیدا  له کاتی  چونکه   بکات  دروست  بۆ  کێشه یه کم 

ماسته ر  له   مێژوویه ك  کورته   که   به وه ی  بوو  ڕازی  تا  کرد  سه رپه رشتیاره که مدا 

نامه که مدا بنوسم ئه ویش نه ك به هۆی ئه وه وه  که  ڕقی له  کورد بێت به ڵکو له به ر 

که   ده ربڕی  ڕه زامه ندی  به وشێوه یه   دواتر  بوو،  بابه ته که وه   په یوه ندی  نه بوونی 

ووتم ماسته رنامه که ی من له سه ر ڕه وشی خوێندنه  له  کوردستاندا له  دوای ساڵی 

١99١ه وه  وه  خوێندنی ئینگلیزی به تایبه تی، وه  کاتێك من باس له مه  ده که م 

شت  هه ندێك  و  تێکه اڵوی  چونکه   کوێیه ؟  کوردستان  بزانێت  خوێنه ر  ده بێت 

ده بێت  خوێنه ر  ده ری  یارمه تی  ڕوو،  بخرێته   جوانرته   کوردستان  له سه ر  هه یه  

کاتیك ئه و ماسته رنامه  ده خوێنێته وه  ده زانێت له سه ر کوێیه ،  ئه ویش ڕازی بوو.  

بۆ ئه م مه به سته  کۆمه ڵه  کاریك ده بێت بکرێت له وانه : پرسیار بۆ قوتابی و وه  

و  داخلی  له   مانه وه   کوردستان  زانکۆکانی  سه ردانی  مامۆستایان،  بۆ  پرسیار 

ڕاوه رگرتنی قوتابیان، چوونه  وانه وه و تێگه شنت له  هه موو ڕه وشه کان به گشتی، 

سه ره نجامی هه موو ئه و شتانه و کردنیان به شێوه یه کی کرداری باری ده روونیان 

تێك دام.

لێره دا ناکرێت به وردی هه موو شته کان باس بکرێت ته نها چه ند شتیك ده خه ینه  

ڕوو بۆ ئێسته  وه  دواتر به  تێرو ته سه لی له  ماسته رنامه که دا باسیان ده که ین.

سه ره تا له  داخلی و ڕه وشی قوتابیان و ژیانیان تێیدا باس ده که ین:

له  داخلیه کاندا هه ر له  دهۆکه وه  تا که الرو خانه قین: ئه وه ی من له  خه یاڵمدا بوو 

له  داخلیدا کاره کانیان  بوو که  قوتابیان  ئه وه   به خۆم ده ووت  به ده م ڕێگه وه   وه  

و  بن  خوێندنه وه   و  خوێندن  سه رقاڵی  وه   و  ڕێکخستبێت  باش  به شێوه یه کی 



297

په يامى سياسى

ئیجابی  وێژی  وتوو  وه   و  پێشرت خوێندنوویانن  که   وانانه ی  ئه و  موناقه شه ی  وه  

له   قوتابیان  موباله غه ش،  هیچ  به بێ  نه دی  له وانه   هیچم  به اڵم  به رده وام. 

داخلیه کاندا شه و تا نیوه شه و ته پڵ و گۆرانی بوو به شێوه یه کی وا هه ندێكیان 

له به ر  بوونه وه   وانه کانیان دوای ڕۆژ  بۆ  نه یان ده توانی بچن  ماندوو ده بوون که  

سه رقاڵیان به  ته پڵ و گۆرانی به رده وامه وه  تا به ره به یان!  له  زۆر داخلیدا ده بوایه  

داخلی  به تایبه ت  داخلیه کان  پیسی  له به ر  بکردایه   له به ر  کارکردنت  جلی 

بوو  تێدا  وای  شتی  وه   بوون  پیس  ئه وه نده   دوکان،  وه   و  سه الحه دین  زانکۆی 

شه رم ده مگرێت بیان نوسم. قوتابیان له بری کۆڕی زانست و وتوو وێژی زانستی 

تا دوای خه وتنی من ئیرت نازانم که ی ئه وان ته واو ده بوو هه ر کۆنکه ن و وه ره قێن 

بوو! خوێندنه وه  هه ر باوی نه بوو! سه عی کردن تاقه تی ده وێت! وه ك زۆرێکیان 

و  موبایل  به کارهێنانی  ئه گه ر  بوو  له جێگه یاندا  بلوتوس  و  ته له فۆن  ده یانووت! 

ده رده چوون!  زانا  هه موویان  من  به بڕوای  بگرتایه   خوێندنی  جێگه ی  بلوتوس 

به ین  به یناو  بوو،  زاریان  له سه ر  هه رده م  مامۆستایان  وه   و  ئه و  و  ئه م  باسی 

زۆرێکیان باسی ده ره وه ی وواڵتیان ده هێنایه  کایه وه  ئه وه  داهێرناوه که یان بوو! 

ئه وان  ناهه قی  بۆ  ئیرت  له ده ره وه ی  خۆشت  خۆ  ئه ی  بڵێن  و  بپرسن  له وانه یه  

ده گریت، وه اڵمه که ی ئه وه یه  بۆ له سه ر حسابی خوێندن بێت که سێك هێشتا 

ده شیه وێت  وه   له به رده مه وه   ساڵی  چوار  ده زانێ  سور  و  زانکۆیه تی  سه ره تایی 

ته واوی بکات بۆ هه ر له  ئێسته وه  بیری خۆی سه رقاڵ ده کات به  ده رچوونیه وه  

له  وواڵت و هه موو تواناکانی خۆی ده مرێنێت به و بیره وه ، جل و به رگ و شێوازی 

هه ر  زۆرێکیان  کتێبخانه   ده کرا،  له سه ر  به دواچوونی  په رتوکدا  له بری  و  نوێ 

هه یه  ئه وانه ی  کاتی  کێ  نه بووه !  پێی  کاریان  چونکه   کوێیه !  له   ده زانی  نه یان 

وه ك خۆیان ده یانووت! به اڵم ڕۆژشنت بۆ شارێکی تر بۆ ته نها پێاڵوێکی نوێرت 

وانه وه و  ناو  نه چوونه   پیاسه یه کیشه !  ده یانووت  خۆشیان  هه روه ك  ئاساییه و 
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به کار  قه ڵه مدا  له بری  بوو!جگه ره   زۆریان  پێویستیه کی  داخلیدا  له   مانه وه  

ده هێرنا! پله ی سته یشین خۆشه  بۆ بێکاری! هه روه ها خۆشیشه  به  ئاره زووی 

خۆت هه ستیت له خه و وه ك پیشه  هه ندێکیان بوو.

ئه مانه و زۆرێکی تریش له  داخلیه کاندا ده بیرنێت، ووتم له وانه یه  به یانیان زوو 

هه سنت بۆ سه عی کردن و خوێندنه وه  هه روه ك ووتوویانه  خوێندنه وه ی به یانیان 

زۆر چاکه ، خوا هه ڵناگرێت تێیدا بوو هه ر خه به ری نه ده بووه وه  ئه و موبایله ی که  

به رده وام یاری بلوتوسی پێ ده کرد نه یده کرد ته نها ئه و سوده ی لێ وه ربگرێت 

به اڵم هه ر  زوو هه ڵده ستان  زۆر  ه ندێکیشیان  بکاته وه ،  زوو خه به ری  سبه ینان 

فریای ئه وه  ده که وتن زۆر به جوانی خۆیان ڕێك بخه ن، هه روه ك چۆن تێشیاندا 

بوو به  په له  په ل خۆی ده کرده  به ر ده موچاو شتنه که  گرنگ نی یه  کات زۆری 

به به ره وه  ماوه  دوای گه ڕانه وه  له  ده وام.

وه ك  پۆلدایه و  له   ته نها جه سته ی  زۆربه ی  وانه یه   و  کاتی ده رس  ڕۆژه و کات  وا 

وا بێت به زۆر هێرنابن بۆ ناو پۆل! هه ر خوا خوایان بوو که ی جه ڕه س لێ بدات 

به   و  تازه ی پێ بێت  ئه گه ر که سێك شتێکی  بڕۆنه  ده ره وه  هه وایه ك بگۆڕن،  و 

بلوتوسدا بینێرێت بۆ هاوڕێکه ی زۆر چاکه ، به یناو به ین باسی سه فره ی عیلمیان 

له   که   به اڵم  به المه وه   بوو  گرنگ  زۆر  ناوه که ی  ڕێکخستنی  چۆنێتی  ده کردو 

که مرت  شه و  وه ره قێنه که ی  و  کۆنکه ن  له   هیچی  ئه ویش  پرسی  ناوه رۆکه که یم 

نه بوو! حیز حیزبێنه  الی هه ندێکیان وه ك سه ره تای نه وه ده کان بوو! قسه کردن 

بێت  ئه م کۆمه ڵه  هه قیان  بوو، گه رچی   پیشه یان  و مه نهه ج  دژی ده سته اڵت 

هه مووی  خۆیان  به   ده رهه ق  ئه وان  ناهه قیه کانی  به اڵم  ڕووه وه   له هه ندێك 

شاردبووه وه ، له  کۆتایدا هه ر ئه وه نده  ده ڵێم ئه گه ر ئه م کۆمه ڵه  زانکۆیان ته واو 

کرد چی ڕوو ده دات؟ وه اڵمه که ی جێده هێڵم بۆ به ڕێزتان... 
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د.موسەنا ئەمین: ئاگرەکەی بادینان پارتی سوتاند

 

ئەمڕۆ 2٠١١/١2/٣١ ئێوارە کۆڕێك لەژێر باڵەخانەی لقی یەکگرتووی ئیسالمی 

بەڕێوەچوو  کوردستان  قوتابیانی  گەشەپێدانی  ڕێکخراوی  لەالیەن  کوردستان 

بە میوانداری د.موسەنا ئەمین.

و ڕۆشنبیرانی دەربەندیخان  لە کەسایەتی  بەرچاو  ژمارەیەکی  ئامادەبوونی  بە 

دکتۆر موسەنا ئەمین جەختی خستە ناوەرۆکی گۆڕانکاریە نوێکانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و قەیرانە ناوخۆیەکانی کوردستان، لەژێر ناونیشانی بەهاری عەرەبی 

بۆ  تریشی  ناوێکی  هەروەك  یە،  دیموکراسی  بەهاری  یە  نی  عەرەبی  بەهاری 

بەکار دەهێنا کە ئەویش  بەهارێکی بێ ئایدۆلۆژیاو بێ سەرکردە.

سەرەتای دەسپێك بە مەستی دەستەاڵت بەهۆی کورسی و پارەوە ناوبردوو ووتی 

وای لێکردوون بەهار وەال بنێن و لەبیری خۆیانی ببەنەوە. ڕۆڵی میدیای نرخاند 

لەم سەردەمەدا وەك دەستەاڵتی چوارەم و کاریگەری لەسەر بەهاری عەرەبی 
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بە  گەنجیشی  بەرزنرخاندوو  زۆر  گەنجیشی  ڕۆڵی  هەروەك  گۆڕانکاریەکان،  و 

تواناو هێزەوە وەسف کرد وەك لە تەمەنێکی دیاری کراو.

ئازادیدا  ناوهێنان لەوەی لەسەرای  ڕخنەی لە هەندێك کەسایەتی گرت بەبێ 

هەروەك  دەکات!،  ئیسالمیەکان  ترسی  لە  باس  ئێستە  هەبووەو  دەوری 

بەالشیەوە سەیر بوو پۆلێن کردنی ئیسالمیەکان هەمووی وەك یەك، هەروەك 

ووتیشی ئایا؟ گشت عەملانیەکان وەك یەکن؟ 

لەو کۆڕەو لە میانەی شیکردنەوەی بابەتەکەیدا د. موسەنا ئەمین ڕەخنەی توندی 

لەو کەسانەگرت کە فویان تێ بووەو لە قاڵبی خۆیان دەرچوون چ وەك هێزو بازو 

چ وەك هێزی میلیشیای بێت چ وەك فرۆشتنی فکری ئێکسپایەر، وە بەڕێزیان 

ووتیان دەبێت ئەوکەسانە بفسێرنێنەوە، هەروەك ڕەخنەی توندیشی بەڕووی 

ئەو کەسانەدا دا کە حیزب دەپەرسنت، شەڕەپەڕۆو فرۆشتنی فکرو ئایدۆلۆژیان 

لەژێر ناوی حیزب و بە پەڕۆبازی بەکەم و ئاست نزمی هاواڵتیان لێك دایەوە، 

جێگەی ئاماژە پێکردنە د. موسەنا داکۆکی لە گۆڕینی عەقڵیەتەکان دەکردوو 

بەشێوەیەك گەورەتر لەوەی تەنها سەرکردەکان بە گەورە بزانن، هەر لەهەمان 

بە  بادینان  دەڤەری  لە  یەکگرتووی  بارەگاکانی  سوتاندنی  درێژەیدا  لە  ووتارو 

ئاماژەی  هەربۆیە  وەسفکرد،  کراو  پڕقین  عەقڵیەتێکی  تێکدەرو  دەستێکی 

ببێت  زاڵ  بەسەر کێشەکاندا  زاخۆدا  لە  بتوانێت  بارزانی  و  بێت  بەوەشدا گەر 

بەسەردەمی  سەردەمەشی  ئەم  دەگەڕاندەوە...  بۆی  سەرکەوتن  لە  بەجۆرێك 

سەرکەوتنی حەقیقەتەکان وەسفکردوو ووتیشی دەبێت سەرکردەی حەقیقیش 

دروست بکەین.

جێگەی خۆشیەتی بووترێت ڕەخنەی تووندی لە هەریەك دەزگای تەنفیزی و 

پەرلەمان گرت و ووتی دەزگاری دادوەری جێگەی ئومێد نی یە.

شایەنی باسە خوای گەورەی بەبیر هەریەك لەو دەزگایانە هێنایەوەو ئاماژەی بە 
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بوونی خوای گەورەدا لە سەروی هەموویەوە.

لە  کە  کرد  وەسف  قتارێك  بە  دەستەاڵتی  حیزبی  و  کوردستان  قەیرانەکانی 

سکەی خۆی الیدابێت و لە دەرەوەی سکەکەدا بیەوێت ڕایبکێشێت، هەروەك 

ناوی بێ ناوەرۆکیشی لە ئاستیاندا بەکار دەهێنا.

هەیەو  کوردستاندا  لە  قەیرانانەی  لەو  هەندێك  ئەستۆی  خستنە  دەربارەی 

مودیر  کوردستاندا  گشت  لە  ووتی  د.موسەنا  تۆمەتانە  ئەو  بۆ  وەاڵمێك  وەك 

چی  لەپای  بەوەی  بێت  ئاماژەیەك  وەك  یە!...  نی  یەکگرتوو  مەکتەبێكی 

یەکگرتوو تاوانبار دەکەن.

لە درێژەی ووتارەکەیدا د.موسەنا ئەمین ئاماژەی بەخاڵی زۆرگرنگ و هەستیارو 

تایبەت بە عێراق و کوردستان دەوروژاند، وەك ووتی مالیکی سەرۆك وەزیرانی 

ئیتالفی عێراقیەیە، لە ئاستی کوردستانیشدا ڕەخنەی لە وەزیری ناوخۆ گرت 

کە ووتوویەتی ئاسایش سەر بەمن نی یە...!

لە  نابینێت،  لێ  خێری  کەس  و  سەرەتانیەتی  حکوومەتە  ئەم  ووتیشی  وە 

بەهاری  سەر  بۆ  دەگەڕایەوە  دیسان  کوردیەکاندا  پرسە  ڕوونکردنەوەی  زیاتر 

نەماوەو ڕووی بەالی کوردستاندا  بەشار ئەسەد شەرعیەتی  و ووتیان  عەرەبی 

وەردەچەرخاندوو دەیووت ئێمە نامانەوێت سەرکردەکانی ئێمە وەك ئەوانیان لێ 

بێت.

خەباتی شاری بەبیر دەستەاڵت دەهێنایەوە کە یەکگرتوو دەستێکی بااڵی تێدا 

هەبووە.

کۆڕەکە بە پرسیارو بەژداری و ڕەخنەی هەندێك لە ئامادەبوانەوە کۆتای پێهات 

و هەوڵەکانی د.موسەنا لەناو ئامادەبواندا بە ئیجابی وەسف دەکرا.

ناوماڵی کوردت پێ ڕێك نەکرێت بەچی ڕوویەکەوە ڕوو  د. موسەنا ئەمین: تۆ 

دەکەیتە بەغدا.
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ئەوەشی کە کرا لە شەڕی ناوخۆداو لەسەر پانکردنەوەی یەکرتداو دووبارە هەر 

ناوی کوردایەتی لێ دەنرا.

ئەنجامدانی  بۆ  یاخود  دەستەاڵت  لەسەر  بوون  بەردەوام  بۆ  پاساو  ئایدۆلۆژیاو 

کۆمەڵە تاوانێك لە دژ خەڵك.

لیژنە بۆ پەردە پۆشکردنی ئەم عەیبانەیەو شاردنەوەی ڕاستیەکانە.

یەکگرتوو زوڵمی لێکراوە وە لەو کاتەی کە زوڵمی لێکراوە وای لێ نەهاتووە کە 

ئەویش زوڵم بکات.

نە  دەزانێ  دین  بە  یەکگرتوو  نە  دەزانێت  پیرۆز  بە  حیزبەکەی  نە  یەکگرتوو 

تەنها  ووتوویەتی  نە  نوقسانە،  دینی  نەبێت  یەکگرتوو  هەرکەس  ووتوویەتی 

سەرکردەکەی ئێمە باشە.

بادینان  دەڤەری  لە  سوتان  یەکگرتوو  بارەگای  کۆمەڵێك  ئەوەی  دوای  قیبلە: 

بارگرژیەکی چڕ  کران  دەستگیر  ڕۆژنامەنووسەکانیان  و  ئەندام  لە  کۆمەڵێك  و 

کوردستاندا  دیموکراتی  پارتی  و  کوردستان  ئیسالمی  یەکگرتووی  نێوان  لە 

لەم  خۆی  حیزبە  دوو  ئەو  ژیانی  پێکەوە  مێژووی  درێژای  بە  کە  بوو،  دروست 

بۆ  هەریەك  بێت،  لەگەڵدا  2٠٠٥یشی  کارەساتی  بە  نەبینیووەتەوە  ئاستەدا 

دەدەن،  شەقام  جواڵنی  و  ڕاگەیاندن  بۆ  پەنا  خۆی  دۆسیەکەی  سەرخستنی 

ناو  لە  ناودەبرێت  یەکگرتوو  دیاری  سەرکردەی  یەکەمین  بە  ئەمین  د.موسەنا 

شەقامدا بە دیفاع کردن و ڕوونکردنەوەی ڕاستیەکان بۆ ڕای گشتی، لە کۆڕێکی 

تایبەت کە ڕێکخراوێکی سەربەو حیزبە کە لە دەربەندیخان ڕێکیان خستبوو 

د. موسەنا تیشکی ووردی خستە سەر کۆی ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

و کوردستانیشی بەو بەهارەوە گرێدا، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەسەر کۆی 

ئەو تێبینیانەی لەسەر کۆڕەکە دروست بوو وە هەندێك پرسیاری تری شەقام 

سنگفراوانیەوە  بەوپەڕی  بەڕێزیشیان  کردوو  ئەمینامن  موسەنا  د.  ڕووبەڕووی 
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وەاڵمی یەك بە یەك پرسیارەکانی داینەوە.

قیبلە: یەکێك لە تایبەمتەندیەکانی ئیسالم واقعیە، ئایا یەکگرتووی ئیسالمی 

و  میلشیاگەری  وواڵتێکی  لە  وەرگرتووە؟  بینیە  واقع  لەو  سوودی  تاچەند 

تاچەند؟  نەرمیە  بەم  یەکگرتووش  کارکردنی  و  دەستەاڵت  بازوی  نیشاندانی 

لەگەڵ واقعەکەدا یەکدەگرێتەوە؟ وە ئایا سوتاندنی بارەگاکانی یەکگرتوو وا لە 

یەکگرتوو ناکات لە کۆنگرەی داهاتوودا ڕیفۆڕمی واقعیانە لەناوخۆیدا بکات؟

لە  یەکێك  وەك  بوون  واقعی  الرحیم،  الرحمن  اللە  بسم  ئەمین:  د.موسەنا 

ڕەهەندە ڕەسەنەکانی فکری ئیسالمی بریتیە: لەوەی کە ئەو کۆمەڵە مسوڵامنە 

خوێندنەوەیان بۆ ئەو واقعە خوێندنەوەیەکی دروست و ڕێك بێت و وە واقعی 

خۆیان دەرك پێکردبێت، بەو جۆرە مامەڵە بکەن لە چوارچێوەی ئەو واقعەداو وە لە 

چوارچێوەی نەگۆڕەکاندا نەچنە دەرەوە، یەعنی ئەگەر بێت و واقعیش ڕێگەیان 

پێ بدات بچنە دەرەوە یان زیادە ڕەوی بەکار بهێنن و مافی کەسێك یان بەرانبەر 

یەکگرتووی  نەداوە،  بەوە  ڕێگەی  شەرع  چونکە  بیکەن،  نابێت  بکەن  زەوت 

ئیسالمی کوردستان هەمیشە یەکێك لە تایبەمتەندیەکانی ئەوە بووە لە واقعی 

باش  دەوروبەرەکەشی  وە  ناسیووە  باش  خۆی  تێگەشتووەو  باش  کوردستان 

پێداوە  ڕێگەی  شەرع  ئەوەی  چوارچێوەی  لە  داوە  ئەوەی  هەوڵی  وە  ناسیووە، 

بەرژەوەندی  پێکردووەو  ئەمری  گەورە  خوای  ئەوەی  وەك  بگۆڕێت  واقعە  ئەو 

ئینسان  دەبێت  ووتم،  کۆڕەکەش  لە  وەكو  بەاڵم  تێدایە،  کوردستانی  خەڵکی 

بەپێی بەڕەی خۆی پێ ڕاکێشێت ئەگەر زیاتر لە بەڕەکە پێی ڕاکێشێت ئاقڵی 

نی یەو ئەگەر بەڕەکەش لەپێی زیاتر درێژتر بێت هەر ئاقڵی نی یە، هەمووکات 

بەقەدەر  درێژە  بەڕەکەت  کە چەند  بزانیت  تۆ  کە  ئەوەیە  بوون  واقعی  و  ئاقڵی 

ئەوە پێ ڕابکێشیت، بزانی وواڵخەکە چەند هەڵدەگرێت ئەوەندەی لێ بنێیت، 

بتوانیت  کە  بکەیتەوە  بەرز  دروشم  ئەوەندە  چەندێکە  کارت  توانای  بزانیت 
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دەزانم  وا  بوونن  واقعی  مانای  ئەمانە  هەموو  بەواقع،  بکەیت  دروشامنە  ئەو 

تەقصیر  بێ  ناڵێم  قۆناغەکاندا  هەموو  لە  کوردستانیش  ئیسالمی  یەکگرتووی 

نەبووە بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەردەوام هەوڵی داوە هەم ڕەچاوەی شەرعەکە بکات 

و وە هەم بەرژەوەندی گشتیشی لە پێش چاو بێت، وە واقعی بوون ئەوە نی یە 

تۆ تەسلیمی واقع بیت لە ڕووی ئامانجەکاندا، واقع بینی ئەوەیە لە بەجێهێنانی 

میکانیزمی ئامانجەکاندا تۆ واقعەکەی خۆت باش بخوێنیتەوە وە خوێندنەوەت 

ئەو  ئاستی  بۆ  ببیتەوە  نزم  یە  ئەوەنی  بوون  واقع  بێت،  دروست  واقعەکە  بۆ 

ناشەرعی  و  ناڕەسەن  میکانیزمێکی  یاخود  بدۆڕێنیت،  ئامانجەکان  واقعەی 

بەکار بهێنیت.

قیبلە: گەر گشت دەقە ئاینیەکانیش وەالنێین و لە ڕووی رسوشتی و واقعیەوە 

بۆ شەڕی دیفاع بڕوانین ئەوا گشت رسوشتێکی سەلیم پشتگیریەتی، ئەگەر 

پرسیارەکە بەم شێوەیە سیاغەبکەم و بڵێم بۆ پاسەوانەکانی یەکگرتوو دیفاعیان 

لە بارەگاکان نەکرد وەیان هیچ نەبێت دەستی ئەو کەسانەیان نەگرت کە زوڵم 

نەکەن؟

بزانیت  تۆ  کاتێك  شەرعیشەوە  ڕووی  لە  و  قانونی  ڕووی  لە  ئەمین:  د.موسەنا 

ڕووی  لە  نە  بێگومان  ئەوە  خراپرت  لەو  مونکەرێکی  بە  دەگۆڕیت  مونکەرێك 

ئەوە  نەدراوە  پێ  ڕێگەت  تۆ  ڕووی شەرعیەوە  لە  نە  یاسای  ڕووی  لە  نە  واقعی 

شەوکوتێك،  دزێك،  کە  پاسەوانن  ئەوە  بۆ  یەکگرتوو  پاسەوانەکانی  بکەیت، 

پالنێکی  بە  کەسێك  ئەمام  بارەگاکان،  لە  بگێڕنەوە  شتانە  جۆرە  لەو  ئاژەڵێك 

چەکدارەوە کە بە چەکدارەکانی خۆی ئەو کارە ئەنجام دەدات ئەوە نە شەرع 

و نە عەقڵ ڕێگە بەوە نادات تۆ بەرگری لە خۆت بکەیت، چونکە دیفاع کردن 

جیاتی  لە  دایناوە،  گەورە  خوای  کە  ناپێکێت  ئامانجە  ئەو  کاتەدا  لەو  خۆ  لە 

بە  کەسێکیش  چەند  خوێنی  ئەوا  بپارێزیت  مەقەڕەکەت  بتەوێت  تۆ  ئەوەی 
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هەدەر دەڕوات و دەرەنجام مەقەڕەکەش هەر دەسوتێرنێت، ئالەم شوێنەدا نە 

عەقڵ و نە مەنتیق و نەشەرع ڕێگە بەوە نادات کە ئەم پۆلیسە ئەو کارە ئەنجام 

نە  بیکات  نەسپێراوە  پێ  کارەی  ئەو  خۆی  بۆ  خۆی  پۆلیسەش  ئەو  ئەو  بدات، 

لەالی حکوومەتەوە نە لەالی یەکگرتووشەوە، بۆیە کارێکی باشیان کردووە کە 

ئەنجامی  زانیوویانە کارەکە ڕێکخراوەو حکوومەت  نەکردووە، چونکە  بەرگریان 

نی  بەچەك هیچ سوودی  لەگەڵی  بوونەوە  ڕووبەڕوو  وە حکوومەتیش  دەدات، 

یە، چونکە دەرەنجام پاسەوانەکان خوێنی چەند کەسێك بڕێژن دواتر خوێنی 

ئەوانیش دەڕژێرنێت لە کۆتایشدا بارەگاکانیش هەر دەسووتێرنێت، لەم حاڵەدا 

نێوان  لە  بڕژرێ  مسوڵامنان  خوێنی  لەوەی  باشرتە  بسوتێنن  بارەگاکان  هەر 

بارەگاکان  دەبێت  حکوومەتە  ئەرکی  ئەوە  وایە  قەناعەمتان  ئێمە  یەکرتیدا، 

بۆ ئەوە ئەم  بپارێزێت، نەك ئەرکی پاسەوانەکانی یەکگرتوو، وە نە حکوومەت 

چەکەی داوە بە یەکگرتوو هەرکەس هاتە سەری تەقەی لێبکات وە نە ئێمەش 

وەك یەکگرتوو بۆ ئەوە ڕێگەمان داوە ئەو پاسەوانە بۆ ئەوە لەوێ بێت کە خەڵك 

دەمانووت  ئێمە  دەگرت  پارتی  برادەرانی  لە  ڕەخنەمان  بۆچی  ئێمە  بکوژێت، 

حەوت  بۆ  ئێوە  شکاندووە  پەنجەرەی  خەڵك  یە،  نی  کەعبە  بارەگاکەتان  خۆ 

کەس دەکوژن و پەنجاو هەشت کەس بریندار دەکەن بە فیشەك، ئایا فیشەك 

شەرعیامن  و  دروست  بە  ئێمە  دروستە؟،  خۆت  مسوڵامنی  برای  بکەیتە  ڕوو 

نەزانیووەو ئێستاش بە دروست و شەرعی نازانین، لە کاتێکدا مەسەلەی دیفاع 

کەسێك  هاتووە  ئەوە  بۆ  نەفس  لە  دیفاع  ماف،  بە  بکرێتەوە  دەبێت  نەفس  لە 

دێت لە ماڵی خۆتدا بتکوژێت تۆش بۆ دیفاع کردن لە خۆت لە کاتێکدا بزانیت 

ئەم دیفاعە نابێتە هۆکارێك بۆ ئەوەی تاوانی گەورەتری لێوە دروست ببێت یان 

کەسەی  ئەو  دەتوانیت  ئەوە  دەبێت،  وا  زانیت  ئەگەر  دەبێت  خراپرت  کارێکی 

لە خۆت  و دیفاع  بڕۆیت  بپێچیتەوەو  منداڵەکە  و  ماڵ  تۆ  کە هاتووەتە سەرت 
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نەکەیت، چونکە دەزانیت دەرنجامەکەی خراپرتە، لە مەنتیقی قورئانیش سەیر 

َف اللَُّه َعْنكُْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيكُْم َضْعًفا ۡ َفإِْن  بکەیت قورئان دەفەرمووێت)) اآْلَن َخفَّ

يَكُْن ِمْنكُْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يَْغلُِبواا ِمائََتنْيِ ((   

بێ  هەرجارەو  دەفەرموون  ئایەتەدا  ئەم  تەفسیری  لە  ناسان  شەرع  و  زانایان 

بکەن  تێ  پشتیان  بۆیان  دروستە  بوون  موجاهیدەکان  هێندەی  دوو  باوەڕان 

چونە  الزحف،  یوم  تولی  بە  نابێت  حسێب  ئەوە  وە  نەجەنگن،  لەگەڵیاندا  و 

بێت  لەسەر  خوای  درودی  پێغەمبەریش  سنوردارە،  مرۆڤ  تواناکانی  سنوری 

ئەوەی  بۆ  هاتوون  واتە  فەرارنین،  کەرارن  فەرموو  خالیدی  جەماعەتەکەی  بە 

بۆیە  لە جیهاد،  لە جەبهەو  کردبێت  ڕایان  نەك  بەرنەوە  هەڵمەت  تر  جارێکی 

بەدەر لەوەش ئەم مەفهومانە لەم بوارەدا بەکار نایەت کە خەڵکێکی مسوڵامن 

جۆرە  ئەم  فکرە  ئەمجۆرە  بەهەرحاڵ  بەاڵم  مسوڵامن،  خەڵکێکی  سەر  دێنە 

عەقڵیەتە یان سیاسیە کە دەزانێت کارەساتی زیاتر لەوە دەخولقێت وە بڕیار 

ڕووی  لە  هەم  نەخولقێت  گەورەتر  کارەساتی  ئەوە  لەبەر  نەکات  ئەمە  دەدات 

سیاسیەوە هەم لە ڕووی شەرعیەوە ئیشێکی باشیان کردووە، وە هەمیشەش 

بارەگاکامنان  ئەوەی  لەبەر  ئامادەنین  ئێمە  کەوابکات،  بەتەمایە  یەکگرتوو 

بۆ یەکرتی  بکوژین و سەنگەر  ئێمە  لە  ئەوان  و  بکوژین  لەوان  ئێمە  نەسوتێن 

دابنێین.

منوونە  بۆ  ڕابردوو  ڕووداوەکانی  لە  کارنەدانەوەی  یەکگرتوو  شلگیری  قیبلە: 

2٠٠٥ بەجۆرێك لە جۆرەکان ڕیخۆشکەر بوون بۆ دووبارە بوونەوەی ئەم زنجیرە 

هێرشانەی ئێستە، لێدوانی توندی کۆمەڵی ئیسالمی و نیشاندانی جۆرێك لە 

دەترسن  لێامن  پارتی  و  یەکیەتی  ووتیان  ئەوەی  وەك  یەکیەتی  بەرانبەر  هێز 

چونکە ئێمە ئەزموونی چەکداریامن هەیە، ئەگەر پرسیارەکە بەم شێوەیە بکەم 

ئایا گۆڕینی ئەدای لێدوان و کاردانەوەکانی ئێوە واناکات ڕێگربێت لە دووبارە 
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نەبوونەوەی ئەم هێرشانە وە وەاڵمیشتان بۆ ئەوە چی یە گەر پاسەوانەکان بە 

گەندەڵ ناوبربێت لەوەی موچەی بەالش دەخۆن لەکاتێکدا ئەو موچانە پارەی 

سەدەقەو زەکاتی تێدایە.

نە  ئەوە  لەبەر  ئێمە  یە الی  نی  نرخێکیان  قسانە هیچ  ئەو  ئەمین:   د.موسەنا 

شەرعین نە سیاسین، شەرعی فیقهی یەکگرتوو لەم بوارەدا واضحە، ئەو فیقهە 

بوو کە برادەرانی کۆمەڵ دانیان پێدا نەدەناو دواتر دوای چەندییین ساڵ دانیان 

پێدانا، نە ئەوان دەگەڕێنەوە سەر ئەو فیقهە کۆنە نە ئێمەش بەم ئاخرە دەچینە 

لێامن  خەڵك  هەیەو  ئەزموومنان  ئێمە  ئەوەی  لەبەر  ئەوان،  فیقهەی  ئەو  سەر 

دەترسێت هیچ وانی یە، وە ئەگەر برادەرانی کۆمەڵ ئەو هێزەی ئێمەیان هەبوایە 

لە بادینان لە پێش ئێمەوە دەیان سوتاند، وە سڵیشیان لێ ناکەن، هێزیشت 

هەبێت هێزی تۆ چێ پێ دەکرێت، دوو پاسەوان لەبەر ئەو دەرگادا دانیشتوون 

لەسەرچی دەیان دەیت بە کوشت؟ لەبەرچی ئەعنی دیفاع لە کەعبە دەکەن؟!، 

حکوومەتێك کە دەستەاڵتدارە هاتووە دەیسوتێنێت، دەتوانن بیشی سوتێنن 

ئەم  لەپای چی  بکوژرێت  ئەم حەرەسە  ئەی بۆچی  بکوژن،  و حەرەسەکەشت 

شەڕەی بۆ بکەیت، ئەگەر یەکگرتوو قەراربێ شەڕی وا بکات کە باوەڕی پێی نی 

یەو ناشیکات، ئەوکاتە هەر ڕۆژەو شتێکی وا ڕوویدا دوو حەرەسی فەقیر نادات 

بە کوشت، ئەگەر ئەوە بکات دەبێت لە سەرکردایەتیەکانەوە چەك هەڵبگرن و 

دواتر ئەوانی تر، ئەوسا دەبێت بە دەیان کەس چەکدار بکەن و دیفاع بکەن نەك 

بە دوو حەرەس بڵێ بۆ دیفاعتان نەکردوو دوو حەرەس بە کوشت بدەن، ئەم 

بۆچوونە لەگەڵ ڕێزم بۆچوونێکی سادەو ساویلکەیە، بۆچونێکی نە مەنتیقی نە 

شەرعی نە سیاسیە.

قیبلە: بۆچونێك لەناو ئەندامانی یەکگرتوودا هەیەو دەڵێ ئەم جۆرە هێرشانە 

الشەوە  لەو  دەکات،  زیاد  ئایندەدا  لە  دەنگەکامنان  لەبەرژەوەندیامندایەو 
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لە چاوپێکەوتنێکدا  ئیمتیازی دەزگای ستاندەر هەیە وەك  بۆچونێکی خاوەن 

درکاندوویەتی و دەڵێ ئیسالمیەکان بەرگریان لە ئەندامانی خۆیان پێ ناکرێت 

چۆن؟ دەتوانن بەرگری لە میللەتێك بکەن، ئەگەر من ئەم دوو بۆچوونە تێکەڵ 

بکەم و بەم شێوەیە سیاغی بکەم و بپرسم ئایا ئەگەر لە ئایندەشدا یەکگرتوو 

سۆزو  کانگایەکی  لە  زیاتر  دەنگانە  ئەو  یە  نی  وا  پێتان  بهێنێت  زیاتر  دەنگی 

ئەوەی  نەك  بێتەوە  پێدا  بەزەیتان  ئەوەی  وەك  گرتووە  سەرچاوەی  عاتیفەوە 

دەنگەکان واقعی بن.

دەڵێن  بۆچونێك  بەچی  برایانە  ئەو  نازانم  جارێك  من  نا  ئەمین:   موسەنا  د. 

بپارێزێت،  خۆی  قەرارە  مەگەر  یەکگرتوو  بپارێزێت،  خۆی  ناتوانێ  یەکگرتوو 

خۆی لەچی بپارێزێت خۆ ئێمە لە جەنگەڵستاندا نین، یەعنی وەحشی گەری 

نی یە ئەم وواڵتە، ئەم وواڵتە بڕیار وایە یاسای تێدا بێت، بڕیار وایە پەرلەمانی 

خۆی  حکوومەت  بکەین  دروست  دەزگایەك  دەدەین  هەوڵ  ئێمە  بێت،  تێدا 

بڕیارمان  یە  وانی  قەناعەمتان  ئێمە  هاواڵتیان،  پاراستنی  لە  بێت  بەرپرسیار 

ئێمە  هەرکاتێك  وە  پارێزێت،  مبان  بکەین  دروست  میلشیایەك  یە  نی  وا 

میلشیایەكامن نەبێت مبان پارێزێت ئیرت ئێمە بە کەڵکی حوکمڕانی نایەین!، 

بە پێچەوانەوە ئێمە دەڵێین ئەوانەی میلشیایان هەیە دەبێت بڕۆنەوە بۆ شاخ، 

بهێڵین،  بەجی  ئەقڵە  ئەم  ئێمە  بێت دەبێت  ئەوا  ئەم شتانە  قەراربێت  ئەگەر 

هەرکەس میلشیای نەبێت، جا خۆ ئێستە برایانی کۆمەڵیش میلشیایان نەماوە، 

بێت  کەوا  مەدەن،  بەوانیش  دەنگ  بڵێین  دەبێت  یە  نی  میلشیای  گۆڕانیش 

دەبێت بڵێین تەنها دەنگ بە دەستەاڵت بدەن چونکە تەنها ئەوان میلشیایان 

هەیەو تەنها ئەوان دەتوانن خەڵك بکوژن و ببڕن، ئەمە خاڵێك خاڵێکی تر خەڵك 

لەسەر ئەساسی ئەوەی عاتیفیە بۆیە دەنگ بە یەکگرتوو دەدات بەاڵم لەسەر 

سیناریۆی  هەیە  خەڵك  کاریگەرە،  عاتیفیش  هەرچەند  یە  نی  ئەوە  ئەساسی 



309

په يامى سياسى

تراژیدیا دروست دەکات بۆ ئەوەی عاتیفی خەڵك ڕاکێشێت، بەاڵم یەکگرتوو 

جلی دڕاوو سواڵکەرانەی لەبەر نەکردووە تا خەڵکی بەزەی پێدا بێتەوەو دەنگی 

بۆ بدات، یەکگرتوو سەملاندوویەتی هێزێکی کاریگەرەو ڕکەبەرێکی سەرەکی 

برادەرانی پارتیەو لێی دەترسن بۆیە ماڵەکەیان دەسوتێنن، ئەمە وا لەو خەڵکە 

ئەوەندە لێی دەترسن،  پارتی  برادەرانی  بە یەکگرتوو بدەن کە  دەکات دەنگ 

و  دەکەن  درێژ  ماڵیشی  بۆ  دەست  هەیە  ڕەوایەتی  ئەوەندە  هەمانکاتیشدا  لە 

دەیسوتێنن کەچی ئەو دەست بۆ کەس درێژ ناکات، ئەمە دەلیلی ئەوەیە ئەم 

حیزبە هەم حیزبێکی کاریگەرە وە حیزبێکە بە ئەخالقە سنوری هەڵسوکەوتە 

خۆی  یاسایەکانی  هەڵسوکەوتە  سنوری  وە  دەزانێت،  خۆی  شەرعیەکانی 

دەزانێت، ئەمە وا دەکات عادەتەن ئەو کەسەی زوڵمی لێ دەکرێت وا دەکات 

ئەو خەڵکە خۆشیان دەوێت، مەرج نی یە ئەوە مانای ئەوە بێت بەزەییان پێدا 

دێتەوە توخوا چەند فەقیرە... لەبەر ئەوە نی یە، لەبەر ئەوەیە زوڵمی لێکراوە وە 

لەو کاتەی کە زوڵمی لێکراوە وای لێ نەهاتووە کە ئەویش زوڵم بکات وە ئەویش 

خۆی بخاتە ئاستی هێزەکەی ترەوە، کەواتە ئەوە شایەنی ئەوەیە تۆ عەقڵی لێ 

ئەوەیە  بخوێنیتەوە، شایەنی  لێ  یاسا سەروەری  ئەوەیە  بخوێنیتەوە، شایەنی 

بەرپرسیاریەتی ئەخالقی و سیاسی لێ بخوێنیتەوە، لەبەر ئائەمەیە ئەو خەڵکە 

دەنگ بە یەکگرتوو دەدەن، بۆیە وای لێ دەکەن چونکە حیزبێکی کاریگەرە، وە 

بۆیە وای لێ دەکەن چونکە مەترسی هەیە لەسەر گەندەڵکاران لەم وواڵتە، من 

وا دەزانم ئەو مەنتیقەی وا لە یەکگرتوو دەکات دەنگی بداتێ ئەمەیە واتە ئەو 

بەزەییە نی یە کە بۆ کەسێکی ڕوتاڵ ئەوە نی یە.

بەالی  خۆی  بارزانی  ناوخۆیەکاندا  قەیرانە  لە  زۆرێك  لەسەروبەندی  قیبلە: 

الیەنە عەرەبیەکاندا با دەدات، پرسیارەکە ئەوەیە ئایا بارزانی ئەوەندە سەنگ و 

کاریگەری هەیە وەیان جۆرێکە لە خۆ دزینەوە لە قەیرانە ناوخۆیەکان.
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یەعنی  حەقیقین،  کێشەکان  ئێستە  یە  نی  تێدا  گومانی  ئەمین:  موسەنا  د. 

و  عێراق  کۆی  بۆ  مەترسیە  هەیەو  عێراق  لە  حەقیقی  کێشەیەکی  ئەوەی 

هەر  لە  بێت  خوامان  خوا  ئێمە  ئەوەی  بەس  کوردستان،  بۆ  ناڕاستەوخۆش 

شوێنێك پەنێکامندا یان گیرمان خوارد بۆ ئەوەی چاکسازی نەکەین یان نەمان 

ئا لەم کاتەدا  توانی سەرەتایی ترین مافەکانی حکوومەت جێ بەجێ بکەین، 

و هەموو  دانیشتنەکان  و  ڕاگەیاندن  و  هەبێت  مەسەلەیەك  بێت  خوا خوامان 

مەسەلەکەوە  بە  کردن  سەرقاڵ  خۆ  ڕادەی  ئەم  بکەین  سەرقاڵ  پێوە  خۆمانی 

جێگەی پرسیارە، بەاڵم قیادەی سیاسی کوردستان دەبێت ئەوەی بیر نەچێت 

لە  بێت  کوردی  ناوماڵی  خەمی  دەبێت  دەخوات  دەرەوە  خەمی  چۆن  وەك 

پێشەوە، دوای ئەوە تۆ ناوماڵی کوردت پێ ڕێك نەکرێت بەچی ڕوویەکەوە ڕوو 

دەکەیتە بەغدا، تۆ دەڵێی با مالیکی ئیستبداد نەکات تۆ خۆت موستەبیدی، 

تۆ دەڵێی با مالیکی سەرۆکی ئەم وواڵتە قوت نەدات تۆ لێرە سەرۆکی هەرێمت 

تۆ خۆت  نەکرێت،  قائیمەی عێراقیە  و  لە سونەکان  زوڵم  با  ئەڵێی  داوە،  قوت 

لیستی یەکگرتووت سوتاندووەو زەبونت کردووە، ئەمە خەڵك ئەمەت لێ قبوڵ 

ناکات، نە مالیکیش ئەو ڕێزەت لێ دەگرێت نە ناوخۆش، لە الیەنە سیاسیەکانی 

کوردستانیش بەڕێزەوە دەڕوانن بۆ ئەم هەواڵنە، ئەگەر بێت و لە بەینی قەوسدا 

ئەم کێشانەی  پارتی  ئاشکرایە  بەاڵم خۆ  بێت،  ئەساسی خۆ گێلکردن  لەسەر 

عێراقی دروست نەکردووە بۆ ئەوەی ئەمە بشارێتەوە، بەاڵم جۆری مامەڵەکردن 

لە  بدزێتەوە  خۆ  بیانووەوە  بەم  دەیەوێت  دەیسەملێنێت  بابەتەکە  لەسەر 

ئەم  هەمیشە  دەڵێم  دڵنیایەوە  بە  نەکات،  کارە  ئەو  یاخود  ناوخۆیەکان  قەزیە 

دەستەاڵتەی ئێمە خوا خوای بووە شتێکی وای بە پارە کڕیووەو هەبێت و گەورە 

بۆ بەرێت  ئاراستەی میدیاو ڕای گشتی  بێت و عەیبەکانی ئەمان بشارێتەوەو 

و مەسەلە ناوخۆیەکانی لەبیر بچێت، ئەوە ئەو ئەندازەیە ڕاستە، بەاڵم هەموو 
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مەسەلەکە وا نی یە.

دادگاکان  کە  ئۆپۆزیسۆنەوە  لەالیەن  بەهێزهەیە  تاڕادە  باوەڕێکی  قیبلە: 

داوە  هەوڵێکتان  هیچ  ئایا  یە،  نی  لیژنەکان  بە  باوەڕتان  وە  یە،  نی  سەربەخۆ 

ئەم دۆسیانە لە ڕێگەی دادگا نێو دەوڵەتیەکانەوە بجوڵێنن لە کاتێکدا دەزانن 

لەناوخۆدا ئیشی پێویستی لەسەر ناکرێت و پشتگوێ دەخرێت. 

نسبەت  بە  قسانە  ئەو  تەبعەن  ئێمە  مەسەالنە  ئەم  خۆی  ئەمین:  موسەنا  د. 

لیژنە جیایە لە مەسەلەی دادگا، ئێمە نەمان ووتووە باوەڕمان بە دادگا نی یە، 

بەاڵم ووتوومانە باوەڕمان بە لیژنە نی یە، ئەزانین لیژنە بۆ پەردە پۆشکردنی ئەم 

عەیبانەیەو شاردنەوەی ڕاستیەکانە، بەاڵم گەر مەلەفەکان بدرێنە دادگاو ڕێگا 

نەگیرێ لە دادگا ئیشی خۆی بکات ئێمە قەناعەمتان بە دادگا هەیە، ئەگەر ئەو 

دادگایەش نەتوانێت کێشەکان وەك خۆی سەد لە سەد چارەسەر بکات النی 

کەم دەتوانێت ئەو کێشانە لە سەدا هەشتا دەتوانێت چارەسەر بکات، وە ئێمە 

بەو لە سەدا هەشتایەی دادگاش ڕازین بە مەرجێك دەست نەخرێتە بڕیارەکانی 

دادگاوە ئەگەر دادگاکە دادگایەکی یاسایی و رسوشتی بێت نەك دادگایەکی 

نەکردووە  دادگامان  باسی  بۆیە  پاراسنت،  و  ئاسایش  لەالیەن  ڕێکخراوبێت 

ئەزموونی  بەڵکو  کردووە،  لیژنە  لە   خۆمان  بەدگومانی  باسی  شێوەیەی  بەو 

لە  وە  بووە،  ئەوە حاڵی  لیژنە کە هەمیشە هەر  لەسەر  باس کردووە  خۆمامنان 

میدیاو  بەرچاوی  لە  ئەوە  بەاڵم  لیژنە،  بە  ئەوەی دەسپێردرێت  مەعروفە  دونیا 

کامیرەوە ئەنجام دراوە یەعنی لیژنە پێك دەهێنیت بۆچی؟ چەك بەدەسنت و 

حکوومەت ناردوونی بیسوتێنن، کەواتە چەك بەدەست هەیە کەسێكیش هەیە 

بڕیاری داوە ئەو کەسەش بەرپرسێکی پارتیە یان حکوومیە ئیرت لەمە زیاتر نی 

ئامادە  پارتی  برایانی  دەوێت،  دادگای  ئیجرائاتی  ئەمە  ناوێت،  تەحقیقی  یە، 

نین ئەم ئیجرائاتە بکەن دەیبەسنت بە لیژنەو بە دانیشتنی حیزبەکان  ئەمە 
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بۆ خۆ دزینەوەیە لە ڕاستیەکان، ئەوەی پەیوەندی بە دادگای نێو دەوڵەتیەوە 

هەیە بە تایبەت ئەو دادگای لە بەشێکە لە نەتەوە یەکگرتووەکان وەك ئەوەی لە 

ڕۆمایە، ئەوە پێویستی بە مەجلیس ئەمنە کە ئەو مەلەفە بنێرێت و باس بکات 

کە ئەو مەلەفە کاریگەری هەیە لەسەر ئاسایشی نێودەوڵەتی، وە عادەتەن ئەوە 

لە کێشە ناوخۆیەکاندا هەیەو لە کێشە نێو دەوڵەتیەکانیش، بەاڵم لە کاتێکدا 

ئەو کێشە نێو دەوڵەتیە یان ناوخۆییە گەشتبێتە ئاستی ئەوەی کە قەناعەتی 

دەوڵەتی،  نێو  دادگای  بە  بدرێت  دەبیت  کە  هاتبێت  بەوە  ئەمن  مەجلیس 

ئەو مەحکەمەی جەرائیم کە لە ڕۆما هەیە بە ئیتفاقیەی ڕۆما پێكهاتووە ئەوە 

ئەگەر  دەدات  یەکگرتوو هەوڵ  وە  بکات،  ئیحالە  وا  لەسەر کەیسی  دەتوانێت 

داوە  بڕیاری  بێت  گشتی  ڕای  لەسەر  یان  بێت  دەوڵەتی  نێو  ئاستی  لەسەر 

ناوەندە  ئەم مەسەلە بوروژێنێت، ئەگەر ڕای گشتی بێت ئەگەر دیبلۆماتکارو 

هەرکوێ  لە  بێت،  قەزایەکانیش  ناوەندە  ئەگەر  هەتا  وە  بێت،  دیبلۆماسیەکان 

بزانین دادگایەك هەیەو گوێ لەم قەزیە دەگرێت و دەتوانێت خزمەتی بکات و 

فایلێکی بۆ بکاتەوە، ئەگەر بۆ داهاتووش بێت ئێمە ئامادەین ئەو کارە بکەین.

قیبلە: واتە تا ئێستە نەیکردووەو هەنگاویشی بۆ نەناوە.

د. موسەنا ئەمین: تیمێکی ڕاوێژکاری یاسایامن ڕاسپاردووە بۆ ئەو کارە، ئەو تیمە 

ڕاوێژکارە بەرپرسیارن لەو کارە لە ڕووی فەنیەوە، بەڕاستی من لە تەفاصیلەکەی 

ئاگادارنیم، بەاڵم بڕیارە وەك تیمێکی یاسایی کار بکەن لەسەر ئەو کەیسە.

هێزی  لەالیەن  کرد  سەپاندنیت  ئایدۆلۆژیاو  باسی  زۆر  کۆڕەکەدا  لە  قیبلە: 

کەناڵێکی  لە  بوو  پارتی  قیادیەکانی  لە  یەکێك  لە  گوێم  من  وە  دەستەاڵتەوە، 

ڕاگەیاندنەوە لەم ڕۆژانەدا کە دەیووت پارتی دیموکراتی کوردستان حیزبێکی 

ئایدۆلۆژی نی یە، ئێوە ئەمە چۆن دەخوێننەوە.

بەس  هەم،  چی  و  نیم  چی  من  بڵێ  خۆیەتی  مافی  پارتی  ئەمین:  موسەنا  د. 
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ئەوەی کە خەڵك دەیزانێت پارتی و یەکیەتی ماوەیەکی زۆرە ئەوە چەندین ساڵە 

هەمیشە ئایدۆلۆژیای کوردیان کردووە بە بە ئایدۆلۆژیا بە مەعنا کردوویانە بە 

پاساو کردوویانە بە پیرۆزیەکی وا کە عەقڵی ئینسان لە ڕاستیەکان تێ نەگات، 

کردوویانە بە بەربەستێك بۆ کارتێکردنی عەقڵ لە بەردەم هەڵەکان، بۆ پەردە 

پۆش کردنی عەیبەکان و تاوانەکان، هەمیشە بە لەژێر ناوی کوردایەتی لەژێر 

تاوانیان  و  گەندەڵی  کاری  زۆر  و  کوردایەتی  پاساوی  و  کوردایەتی  دروشمی 

کوردایەتی  ئێمە  کە  گەیاندووە  خەڵکی  لە  وایان  هەمیشەش  ئەنجامداوەو 

ناوەرۆكێك  هەر  ناوێك  هەر  دروشمێك  هەر  ژێر  لە  حاڵەتەدا  لەم  دەکەین، 

ئەم  بۆ  کە  کاتێك  کوردایەتی  وەکو  بێت  باش  ئەسڵیشدا  لە  خۆی  هەرچەندە 

ئامانجە بەکارهێرنا ئەوە بەکارهێنانێکی ئایدۆلۆژیانەیە، بۆ مەسەلەی کوردایەتی 

وە بەکارهێنانێکی براگامتیانەیە بۆ سوود وەرگرتن لە عینوانی کوردایەتی وەکو 

پاساوێك، وەکو بەهانەیەك، وەکو ڕێخۆشکەرێك، بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان 

لە  کورد  بۆ  خەبات  لە  جۆرێك  وەکو  تاوانەکان  و  نەبینن  ڕاستیەکان  هەمیشە 

پانکردنەوەی  لەسەر  ناوخۆداو  شەڕی  لە  کرا  کە  ئەوەشی  هەتا  بدەن،  قەڵەم 

یەکرتداو دووبارە هەر ناوی کوردایەتی لێ دەنرا، هەر تەرەفێکیان هەوڵی دەدا 

بە خیانەت لە کوردو نەتەوەی کورد لە قەڵەم بدات، لە کاتێکدا ئەمیان پەنای 

بردنانەش  بۆ  پەنا  ئەم  هەموو  دەبرد!،  ئەمال  پەنای  ئەویان  دەبردوو  ئەوال  بۆ 

حاڵەدا  لەم  ئا  تۆ  ئیرت  بوو،  کوردایەتی  پاساوی  بە  هەر  کوردیش  ناحەزانی  بۆ 

دەتوانین غەیری ئایدۆلۆژیای کوردایەتی چ ناوێکی لێ بنێیت، غەیری ئەوەی 

دەستەاڵت  لەسەر  بوون  بەردەوام  بۆ  پاساو  ئایدۆلۆژیاو  بە  کراوە  کوردایەتی 

یاخود بۆ ئەنجامدانی کۆمەڵە تاوانێك لە دژ خەڵك.

قیبلە: باسی گەورە کردنی سەرکردەو پەرستنیت کرد لە کۆڕەکەدا لەالن هێزی 

دەستەاڵتەوە، ئەگەر ئێمە بە دیووی یەکگرتووشدا هەمان پرس بکەین و بڵێین 
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ئایا یەکگرتووش ئەوە نی یە ئەمیندار حەڤدە ساڵە دەپەرسرتێت ئەڵبەت نەك 

بە مانا شەرعیەکەی، بەڵکو بەو مانای تا ئێستە لەسەرەوە ماوەتەوە، وەك ئەم 

پرسیارە بەردەوام ڕوو بەڕووتان دەبێتەوە.

د. موسەنا ئەمین: ئەمە ئاسامن و ڕێسامن لەیەکرتی جیان، ئێمە کاتێك باسی 

ڕەخنە  ڕێگەی  دەکرێت  پیرۆز  کاتێك  سەرکردەیە  ئەو  دەکەین  سەرکردەیەك 

گرتنی پێ نەدرێت، یان شەرعی وناشەرعی و یاسای و نایاسایم پێ بڵێی و من 

جی بەجێی بکەم، وە بۆ هەموو جێ بەجێکردنێکیش پاساو بدۆزمەوە، لە پێناو 

بسوتێنم،  خۆم  برای  کوردی  ماڵی  سەربڕم،  خۆم  برای  من  سەرکردەیەدا  ئەم 

تاوان ئەنجام بدەم، ئێمە کەی یەکگرتووی ئیسالمی لە پێناو ئەمینداردا شتی 

وای کردووە، وە کەی ئەمینداری یەکگرتوو ئەوەندە جورتەی کردووە شتی واش 

بە یەکگرتوو بڵێ، لەبەر ئەوە ئێمە هیچ وەختێك ئامادە نی یە سەرکردە پیرۆز 

ئەمیندار سەرکەوتووترین  ئەو گوێ بگرێت، بەاڵم  بڕیاری هەڵەی  لە  بکات وە 

کەسی یەکگرتوو بووە تا ئێستەو یەکەم کەسیش بووە لە گەڵ ئەم یەکگرتووەدا 

بە  ماوەتەوە  دەستەاڵت  لەسەر  کە  جارێکیش  هەموو  وە  کردووە،  خەباتی 

دەنگدانی کۆنگرە ماوەتەوە، بەڵکو دەتوانم بڵێم بە ئیجامعی کۆنگرە، مەسەلەی 

ئەوە نی یە خۆی سەپاندبێت، مەسەلە ئەوە نی یە بنەماڵەیەك یان عەشیرەتێك 

ماوەتەوە،  بۆیە  پشتیەوەیەتی  لە  یا عەسابەیەك  لۆبیەك  یا  یاخود چەکدارێك 

کەسێکی زۆر خۆ بە کەمزان و متەوازع و بە ئەدەب و مسوڵامن و بە ئەخالق 

مێژووی  بووە،  پێشەوە  لە  بووە  کەسێك  بووەو  زیرەك  خەباتگێڕێکی  بووەو 

هەیەو واقعیشی هەیە، بەم مێژووەشی و بەم واقعەشی بووەتە جێی متامنەی 

کۆنگرەیەدا  لەم  یە  نی  مەرجیش  بەاڵم  داوە،  پێی  دەنگیان  و  یەکگرتووەکان 

باشرت  بە  وا  لەوانەیە  بەڵکو  نەماوە،  کەڵك  بە  ئەوەی  لەبەر  نە  هەڵبژێرێتەوە، 

بزانرێت ئێمە پێشەنگ بین لەم وواڵتەداو هەر لەبەر ئەوەی گۆڕانکاری هەبێت، 
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لەوانەیە ئەو بیرۆکەیە هەبێت لەکۆنگرەدا ئەو کارە بکرێت، وە دوو کۆنگرەشە 

ئەمیندار خۆی داوا دەکات هاوڕێکانی وازی لێ بهێنن تا خۆی هەڵنەبژێرێتەوە، 

تا کەسێکی تر ئەو کارە بکات، وە ئەم کۆنگرەی کە ڕابوورد ئەمیندار خۆی ئەو 

فۆڕمەی هێنایە کایەوە کە دەستەاڵتەکان بدرێنە سێ سەرکردە، وە ئەمینداری 

گشتی ببێتە شتێکی فەخری و شەرەفی، ئەمەش هەر داهێنانی خۆی بووەو 

نەبوو  سەرکەوتوو  هەمرت  ڕوویداو  قەیرانە  ئەو  دوای  کرد،  قەبوڵی  کۆنگرەش 

لەوانەیە ئەمجارە سەرکەوتوو ببێت، ئەو کەسانەی ئەوە دەڵێن هیچ بنەمایەکی 

نی یە چونکە یەکگرتوو نە حیزبەکەی بە پیرۆز دەزانێت نە یەکگرتوو بە دین 

دەزانێ نە ووتوویەتی هەرکەس یەکگرتوو نەبێت دینی نوقسانە، نە ووتوویەتی 

نە  وایەو...  نەبێت  لەگەڵی  هەرکەسیش  باشەو  ئێمە  سەرکردەکەی  تەنها 

ئەمینداری گشتی بڕیارێکی هەڵەی بە ئێمە ووتووەو ئێمە پەیڕەوی لێ بکەین 

وە نە پەیڕەویشی لێ دەکەین، لەبەر ئەوە ئەو شتانە زۆر جیاوازن لەیەك.

زیادەیەکتان  یان  کۆمێنتێك  بەڕێزتان  ئەگەر  یە  نی  ترم  هیچێکی  من  قیبلە: 

نەبێت.

 د. موسەنا ئەمین: من سوپاسی جەنابت دەکەم و سەرکەوتوو سەربەرزبیت، 

زۆر سوپاس.
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م حمید: ده بێت خۆمان مافی خۆمان به ده ست بهێنین 
و چاوه ڕێی ده سه اڵتێک نه که ین ئازادیمان بداتێ

سازدانیدا  به سه ر  ساڵ  چەند  دیامنه یه   ئه م  ئه گه رچی  قیبلە:  پێشه کی 

تێپه ڕیوه و هه ندێك له  ووته کانی مامۆستا حه مید زیاتر تایبه ت بووه  به و کاته ی 

که  دیامنه که  کراوه ، به اڵم زۆربه ی ووته کان ئێسته ش ده گرێته وه و وا پێ ناچێت 

به   ده ره کیه کان  و  ناوخۆییه کان  کێشه   وه ك  ببێت  لێی  نه جامتان  ئاسانی  به  

تایبه ت تۆپبارانکردنی سنوره کان له الیه ن تورکیاو ئێرانه وه  که  به چه نده ها جار 

دوای ئه م دیامنە ش به رده وام بووه و تا ئێسته ش چاره یه کی فه رمیامن به رگوێ 

نه که وتووه  به شێوه یه ك دڵنیامان بکات له  بنبه ست و دووباره  نه بوونه وه ی ئه و 

جۆره  بۆردومانانه،  که  زۆرێك له  الدیه  نشینه کانی زه ره رمه ندوو بێ تفاق ده کرد، 

جگه  له  کوشتارو برینداروو زه ره ری زۆری ئابووری و دڵه ڕاوکه ی به ردوامی زۆرێك، 

بێهێزی  الیه نی  گه رچی  دیامنه یه   ئه م  باڵوکردنه وه ی  تۆپبارانانه دا،  ئه و  له مه ڕ 

سه رکرده کامنان ده رده خات و جێگه ی نیگه رانیه  المان سه رکرده ی کورد بگات 

به و ئاسته ی که  خاڵی الوازی ببێته  سه رباس و خواستی جه ماوه ر، به اڵم هێشتا 
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له سه ر کورسی ده سته اڵتن و ده توانن و ده رفه تیان له به رده ستدایه  جارێکی تر 

متامنه ی ته واو به  هاواڵتیان ببه خشنه وه و وه ك سه رده می شاخ له  دڵه کامناندا 

زیندووبن.

 

سازدانی: قیبلە

 له  دیامنه یه کی تایبه تدا پێامن خۆش بوو له  نزیکه وه  مامۆستا حه مید عه زیز 

گشتی  به   کوردستان  سیاسی  ڕه وشی  له سه ر  بدوێنین  ڕۆژنامه  وان  ڕۆشنبیرو 

و وه هه روه ها کێشه  سنوریه کان. مامۆستا حه میدیش به ڕاشکاوی وه اڵمی یه ك 

به یه ك پرسیاره کانی داینه وه به م شێوه یه : 

سنوریه کانی  ناوچه   تۆپبارانی  ئێران  تورکیاو  به ین  به یناو  زۆره   ١-ماوه یه کی 

ئه و  وایه    پێتان  تاچه ند  په که که وه   و  په ژاك  بیانوی  به   ده که ن  کوردستان 

دووالیه نه  بیانوو بن؟

فه رهه نگ  و  نیشتامن  و  له میلله ت  به رگری  په که که   و  په ژاک  له ڕاستیدا   +

سنوره   له و  هێشتا  و  که س  خاکی  سه ر  نه چوونه ته   و  ده که ن  خۆیان  زمانی  و 

ده ستکرده ی دووژمنانی کورد ) قه ندیل ( که هیچ جۆره  پشوودانێکی مرۆیی و 

هێامی شارستانی تێدانی یه  له گه ڵ رسوشت و زووقم و سه رماو گه رماو گورگ 

و ورچدا ژیان به سه ر ده به ن هێشتا ئه و ژیانه  گوله مه رگیه شیان پێ ڕه وا نابینن 

گوندی   2٣٠ و  سڤیل  خه ڵکی  و  سه رسه ریان  بۆردوومانی  ڕۆژێک  هه موو  و 

ناوچه که  ده که ن به هه زاران به ڵگه  ده یسه ملێنین که ئه و شوێنه ی ناوی قه ندیله  

ئێمه  هه موومان       . په که که یه  و  په ژاک  باووباپیری کوردو  کوردستانه و خاکی 

که نه ته وه ی  فارس  و  تورک  بۆ  ئازادی  تورکیادا  و  ئیران  له وواڵتی  ده زانین 

خۆیانن بوونی نی یه  و ئازادی ڕاده ربڕین و ڕاووبۆچوونی ڕامیاریان نی یه   .!!. 

که واته  ئه ی چۆن میلله تی کورد مافی هه یه  که هاوواڵتی دووه م و سێهه ممه  و 
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ده سه اڵته کانیش تاکڕه وو دیکتاتۆرو ناحاڵیین .؟. گریامن بیانووه که یان ته واوه و 

مافی خۆیانه  ئه وناوچه یه  بۆردومان بکه ن باشه  نابێت بزانن چی ئه کوژن و کێ 

ئه کوژن .؟.  ئه وان هه موو ڕۆژێک خه ڵکی بێ تاوان و ژن و پیاوی پیرو منداڵ و 

په له وه ری بێ گوناح ده کوژن  و  ئاژه ڵ  و  ناوچه که و مه ڕومااڵت  بێتاوانی  شوانی 

ئاسامنی  هێزی  و  به بۆردومان  زۆرجاریش   . گه وره یه   تاوانێکی  بۆخۆی  که ئه مه  

پردو جاده و ژێرخانی ئابووری کوردستانی باشووریش وێران ده که ن که ئه مه ش 

پێشێل کردنی مافی مرۆڤ و مافی دراوسێ و .. هتد. له ڕاستیدا وواڵتی ئێران و 

تورکیا چاویان به و نیمچه  ئازادی و نیوه ناچڵه ی ژیانی کوردستانی باشوورو که له  

6٠% ی زه وی باشوور به ده ست کورده وه یه  هێشتا ئاگریان تێبه ربووه و چاویان 

بۆیان  ئه گه ر  گیانیان  کینه ی  و  ڕک  و  خۆیان  دڵی  له داخی  و  هه ڵنایه ت  پێدا  

ناو شاره کانی هه ولێرو سلێامنیش بۆردومان ده که ن و هێرش ده به ن و  بلوێت 

ده ووڵه تانه   ئه و  من  به ڕای  ناوێرن.  ئه مریکا  له ترسی  به اڵم  ده که ن  داگیریشی 

واز له پاڵه په ستۆو ئازاردانی مرۆڤی کورد بهێنن باشه  چونکه  خوای گه وره  ژیانی 

وایه   وواتای  یه  زه وی  ئه م  له سه ر  بونه وه ران  به هه موو  به خشیووه   به یه کسانی 

هه موو مرۆڤین و هه مووش مافی ژیامنان هه یه  و که س بۆی نی یه  ئاغا بێت و 

وه کو چۆن  بونه وه رانه   بۆ هه موو  به یه کسانی  ژیانیش  یه   نی  که سیش مسکێن 

ئاینه  ئاسامنییه کاندا هه یه  که مێرووله ش مافی ژیانی هه یه  . ده بێت  له هه موو 

که   بوو  ئه وه تا هه تا دوێنێ  زووڵمه  چونکه   زووڵم هه ر  ئه نجامی  بزانین  ئه وه ش 

چه نده ها تاوانباری وه کو : سه دام و شاوشیسکۆو ستالین و مارکۆس و هتله رو 

.. هتد خۆیان له مرۆڤی ئاسایی به به رزتر ده زانی و ئازاری خه ڵکیان ده دا که چی 

ئێستا له ژێر گڵدان و مێژوویه کی ڕه شیان بۆخۆیان تۆمارکردووه  . له ڕاستیشدا 

ئه م    ) فکری   ( بیرو  ئازادی  ئاسامنی  ته کنه لۆجیاو  و  زانست  و   2١ چه رخی 

هه موو پێشکه وتنه ی مرۆڤ و مرۆڤایه تیش هه مووی کارو کاردانه وه ی هه یه  بۆ 
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و  مرۆڤانه   به شێوه یه کی  نه ته وه کان  هه موو  ژیانی  پێکه وه   و  مرۆڤ  ڕۆشنبیری 

ڕێک و پێک .. به ڕای من ئیرت باوی چاکه و  مرۆڤایه تی و خۆشه ویستی و ڕێزو 

پێکه وه  ژیانه  ده مێکه  وواڵتانی پێشکه وتوو ڕێز له سه گ و پشیله و مشک ده گرن 

با له الی ئێمه ش ئه و مێشک گرژی و خۆ به زل زانینه  نه مێنێت و توڕی بده ین 

چونکه  سودی نی یه  ده بێت له گه ڵ ئه م هه موو گۆڕانه دا ده ووڵه تانی دراوسێی 

کوردیش هزرو هۆشی خۆیان بگۆڕن  .         

2-له گه ڵ ئه و هه موو زیانه ی که  ناوچه  سنوریه کان پێیان گه شتووه و وه  به رده وام 

ئه م  نه بووه !  پێویست  به گوێره ی  کوردی  حکومه تی  هه ڵوێستی  ده گا  پێیان 

هۆکاره  بۆچی ده گه ڕێننه وه؟

+ پێش ئه وه ی باسی هۆکاره که ی بکه م ده مه وێت بڵێم سێ الیه ن و ده سه اڵت 

پارته   و  ده سه اڵت  بۆردوومانه   و  ڕشنت  خوێن  و  نه هامه تی  له و  به رپرسن 

کوردستان  )حوکمه تی(  میری  و  پارتی  و  یه کێتی  به تایبه ت  و  ڕامیاریسته کان 

ئه مریکا  هێزی  دووه م  به پله ی  که به غدایه   ناوه ند  ده سه اڵتی  یه که م  به پله ی 

به پله ی سێهه م .  له ڕاستیدا ئه و بۆردوومانه  به رده وامه  که له  ده وروبه ری به رواری 

بێ  و  نامرۆڤایه تی  کارێکی  له وه ی  بێجگه   به رده وامه    ه وه   مانگی ١٠ ی 2٠٠7 

ویژدانی یه  تاوانێکی گه وره شه  ده رهه ق به کوردی هه ژاری ناوچه که  ده کرێت و 

و  لێپررساوان  باشوورو چاوترسانی  له سه ر کوردستانی  هه ڕه شه یه کی گه وره یه   

میری )حوکمه ت(ی کوردستانه  چونکه  ئه و بۆردومان و جه نگه  ئاسامنی و زه مینی 

ئیران  تورکیاو  به زه ره ری  ناوچه که و هه روه ها  بۆ دواڕۆژی  یه   زه ره رێکی گه وره یه  

خۆیشیان ته واو ده بێت.  پێم وایه  ده سه اڵتی کوردی که  بێده نگه  له و بۆردومانانه  

ئه وه یه  که  یه کێتی و پارتی خۆیانیش وورده  بۆرژواو نیمچه  تاکڕه وو نادیموکراتن 

و له به ر تێکنه چوونی باره  ئاسایشییه که و کورسی و پله وپایه ی خۆیانه  به ڵگه ش 

یه ک  که چی  کوردستان  له باشووری  ده سه اڵتن  و  میرنشین  ساڵه    ١7 ئه وه  بۆ 
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جار هه ڵبژاردنیان کردووه  که ساڵی ١992 بوو ڕێکه ووتنێکی ) سرتاتیجی ( یان 

مۆر کردووه  ته نها له به ر مانه وه یان و به رژه وه ندییه کانیان . هه روه ها  له وه ش زۆر 

کورد  و  بچێت  له کیس  یه یان  )مادی(  ماڵی  ده ستکه وتی  هه موو  ئه و  ده ترسن 

ووته نی ) له و هه موو نازو نیعمه ته  بنب ( بۆیه  هیچ وه اڵمێکیان پێ نی یه  بۆ ئه و 

هه موو غه دره ی له و ناوچه یه   ده کرێت . هه روه ها میری )حکومه تی(ی عێراقیش 

ده کرێت  دا  قه ندیل  له بناری  که   بۆردومانه ی  هه موو  ئه و  به رامبه ر  لێپررساوه  

چونکه  بوون و مانه وه ی هه رێمی کوردستان له چوارچێوه ی وواڵتی عێراقدا خۆی 

له خۆیدا سیستمێکی فیدڕاڵی یه و عێراقیش لێی به رپرسیاره،  به اڵم به داخه وه  

ده ڵێت  په که که   به   کورده   که خۆی  جه الل  مام  به تایبه ت  و  بێده نگن  ئه وانیش 

تیرۆریست که ئه م هه ڵوێسته  جێی داخێکی گرانه . ئه وه ی شایانی باسه  عێراق 

خۆی به زه ره رمه ند نازانێت له وه یاندا به پێچه وانه وه  ئه و هه میشه  عێراق و ئێران و 

تورکیا و سوریا به رامبه ر به کورد خۆیان به یه ک خێزان ده زانن . به ڕای من سبه ی 

خراپرت بۆردوومان و هێرشامن ده کرێته  سه ر چونکه  ئه مڕۆ هێزه کانی ئه مریکا 

خۆیان له ناوچه که دا ن ئاوامان پێده که ن ئه ی که نه مان و ڕۆیشنت ئه وکات چی 

ده قه ومێت .؟. بۆیه  ده بێت ئه مریکاو عێراق و هه رێمی کوردستان هه رسێکیان 

ئه مریکا  هه رچه نده    . بووه ستێنن  ناڕه وایانه   هێرشه   و  بۆردوومان  ئه و  پێکڤه  

و  له عێراق  مانه وه ی  و  به رژه وه ندی  له به ر  به اڵم  یه   نی  و دۆستی که س  هاوڕێ 

کوردستاندا ده تووانێت ئێران و تورکیا چاوترسێن بکه ن .   

به   په که که   کورد  ده سته اڵتدارانی  ڕۆژمانه وانیه کاندا  کۆنگره   له   جار  ٣-زۆر 

هه مان  تورکیا  بۆ  له سه ردانه که یدا  جه اللیش  مام  وه   ده به ن!  ناو  تیرۆریست 

ووته ی دووباره  کرده وه ! چۆن ئه م ناو بردنه  هه ڵ ده سه نگێنن؟   

ماف  هیچ  که   به وه ی  تیرۆرن  سه رچاوه ی  خۆیان  تورکیا  و  ئێران  له ڕاستیدا   +

گرتوخانه و  پۆلیسخانه و  ژماره ی  و  ناده ن  خۆیان  به نه ته وه کانی  یه ک  ئازادی  و 
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تورکیا  و  ئێران  ..هتد.  باخچه و  له قوتابخانه و  پرته   به ندینخانه کانی  وواڵتیان 

له مێژه  کاری تیرۆر ده که ن به رامبه ر نه یارو به رهه ڵستکاره کانیان بۆمنونه  : 

به یارمه تی  تورکیاوه و  له الیه ن  ئۆجه  الن  عه بدواڵ  به ڕێز  سه رکرده   فڕاندنی  آ/ 

له ساڵی    ) ئه ی  ئای  سی   ، مۆساد   ، میت   ( ئه مریکی  و  ئیرسائیلی  جاسوسی 

١999 ی میالدی و گه ڕاندنه وه و به ندکردنی له ناوچه ی  ئیمڕالی له تورکیا .  

هاوڕێیانی  قاسملۆو  عه بدولره حامنی  دکتۆر  سه رکرده   شه هیدکردنی  ب/ 

له ڤیه ننای پایته ختی نه مسا ساڵی  ١٣68 ی هه تاوی به رامبه ر ١989 ی زانینی 

له الیه ن ئیرانه وه  .

ئه ڵامنیا  له پایته ختی  شه ره فکه ندی  سادقی  سه رکرده   شه هیدکردنی  ج/ 

له به رلین ساڵی ١٣7١ ی هه تاوی به رامبه ر ١992 ی زاینی له الیه ن ئێرانه وه  . 

له باره ی سه فه ره که ی مام جه الله وه  من پێم وایه  بانگهێشت کردن و میوانداری 

بۆ  مام جه الل  تورکانه وه و سه فه رکردنی  نه ژادپه رستی  وواڵتی  له الیه ن  کردنی 

ئه نکه ره  له به رواری 2٠٠8/٣/7 و گه ڕانه وه ی بۆ سبه ینێ بۆ به غداو پایته ختی 

عێراق بۆ پالن و مه رامی سووک کردنی میلله تی کورد بوو نه ک ڕێزلێگرتن له 

به ڕێز  مام جه الل له به ر ئه م پێنج خاڵه ی خواره وه   : 

تورکیا  کۆماری  سه ره ک  له باتی  لێنه کراو  پێشوازی  کۆمار  سه ره ک  وه کو   /١

عه بدواڵ گۆل پێشوازی لێبکات سکرتێری سه ره ک کۆمار پێشوازی لێکرد  .

2/ له ده ستووری یاسایی وواڵتدا ده بێت فه رشی سوور بۆ پێشوازی لێکردن بۆ 

سه ره ک کۆمار دابخرێت و رسودی نیشتامنی و )مارشاڵ( پاسه وانی ڕێزگرتن 

ئاماده  بکرێت به اڵم نه  یاساو نه رسودو نه پاسه وانی ڕێزگرتن و نه فه رش به هیچ 

شێوه یه ک بوونی نه بوو .

مام  ده زانن  توورک  سه رانی  هه موو  به اڵم  دانرابوو  عاره بی  زمانی  وه رگێڕی   /٣

جه الل کورده و خۆیشی ده یتوانی به زمانی ئینگلیزی بئاخڤێت  .
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٤/ ووتنی ووشه ی تیرۆریست به  په که که  له ده می مام جه الله وه  بۆ میدیاکانی 

جیهان مایه ی خۆشحاڵی تۆرانی یه کانه  چونکه  ئه وه  به ڵگه ی ئه وه یه  که تورکه کان 

له ده می  ئه وه تا  باوه ڕناکه ن  ئه گه ریش  تیرۆریسته   کورد  بڵێن  به جیهان  بتوانن 

سه رکرده یه کی کورده وه  ده ووترێت و ده بیرسێت و جیهان هه مووی ئاگاداره  .. 

ئه وه  بۆ تورکیا باشرتین به ڵگه ی به رگری کردن بوو له خۆ .

به زه ره ری  سوودو  بێ  و  پڕشه رم  سه فه رێکی  و  له پێشوازی  ساردووسڕی   /٥

مام جه الل  که سایه تی  به زه ره ری  کوردێکه وه   له پێش هه موو  بوو  ته واو  کوردان 

خۆی شکایه وه  . سه رم سوڕمابوو له  ووشه ی سوپاس که  مام جه الل به  تورکه کانی 

ده ووت و ده بووایه  به ده نگی به رز به و نه ژادپه رست و له خۆبایی بووانه ی بووتایه  : 

) سوپاس که  دراوسێ یه کی باشن و نزیکه ی پێنج مانگه  وواڵمتان وێران ده که ن 

و جاده و ماڵ و پردو ژێرخانی ئابووری کوردستان ده ته پێنن و ژن و منداڵی کورد 

ده کووژن و له دووایشدا به رگه ی ده ست و مه چه کی گه ریالتان نه گرت و کشانه وه  

دوواوه  ( . ئه و قسانه ش ده بووایه  له  کوردستان یان له  پایته ختی عێراق بوترایه  

چونکه  نه ده بوو مام جه الل بچێت بۆ تورکیا ده بوو ئه وان بهاتنایه  بۆ عێراق یان 

کوردستان و داوای لێبوردنیشیان له گه لی کورد بکردایه  چونکه  ئه وان زیاتر له  

پێنج مانگه  وواڵمتان بۆردومان ده که ن که چی به پێچه وانه وه  مام جه الل بێجگه  

له وه ی سه فه رو ڕۆیشتنه که یشی کات و شوێنی خۆی نه بوو که چی بۆینباغی 

بۆ ئه وه ی له گه ڵ ڕه نگی ئااڵکه یان بگونجێ  ) قه ره وێت ( سووریشی به ستبوو 

گاڵته مان  خۆیان  تورکه کان  ئێستا  مخابن   . بێت  ئه وان  ڕه زامه ندی  جێی  و 

پێده که ن و به چاوی نزمرت تێامن ده ڕوانن چونکه  که حاڵی مام جه الل ده بینن 

له به رده ستامنداو  زه لیله   هێنده   وواڵتێکه   کۆماری  سه ره ک  ئه مه    (  : ده ڵێن 

و  ده کووژین  لێیان  به زاندووه و  نێوده ووڵه تیامن  سنوری  مانگه   پێنج  نزیکه ی 

و منداڵیان ده کووژین که چی هاتووه  سوپاسامن  و ژن  وواڵتیان ده سووتێنین 
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ده کات ( . !! .     

به خشی  ئه تاتورک  مه دالیای  بۆ  ڕێزلێنانی  یه کی  میوانداری  تورکیا  وواڵتی 

له به رواری  )الحریة(  ده ووڵه تیی  ده سه اڵتی  له ڕۆژنامه ی  ما ندیال  نیلسۆن  به  

١992/٥/١9 ئه و میوانداری یه  باڵوکرایه وه  به اڵم له به رئه وه ی )نیلسۆن ماندیال( 

که سومبوولی ئازادی و سه ربه ستی یه   له  کیشوه ری ئه فه ریقاداو پیاوو مرۆڤ و 

و هۆشیارو دیاره   ڕامیارزان  به هێزو سه رکرده و سوومبولێکی  یه کی  که سایه تی 

ڕاسته وخۆ میواندارییه که ی تورکیای ڕه تکرده وه و نه یکردو نه یویست که له الیه ن 

تورکیاوه  بانگهێشتی لێکرابوو چونکه  به تورکیای ووت : ) من ناچمه  وواڵتێک که  

مافی نه ته وه یی و ژیانی تێدا قه ده غه  بێت بۆ که مه  نه ته وه کان ئه وه تا نزیکه ی 

2٠ ملیۆن کورد له باکوری کوردستان بێ ماڵ و بێ ماف و ژیانن بۆیه  میوانداری 

خۆیه تی  جێی   .  ) نه ده ن  به شخوراوه   میلله ته   ئه و  مافی  هه تا  ناکه م  یه که تان 

مرۆڤی ئه فریقی و کورد و مرۆڤی ئازادیخوازی دنیا شانازی به  نیلسۆن ماندێالوه  

بکات که ئاوا به رگری له مرۆڤی چه وساوه  ده کات . هه ربۆیه  تورکه کان له هه مان 

ڕۆژنامه ی ئه لحوریه دا  نیلسۆن ماندێالیان به  زنجی و ڕه ش و تیرۆریست له قه ڵه م 

خۆی  کوردێک  شه رمه   به خوا   . ئه و  بۆ  بوو  گه وره   یه کی  شانازی  ئه وه   به اڵم  دا 

میلله ته که ی خۆی سووک و چروک ده کات و خۆی ده باته  پێشه وه  بۆ دووژمنانی 

به داخه وه   زۆر  ئه وه شداو  له گه ڵ   ، چاکه   پیاوی  بڵێن  پێی  بۆئه وه ی  گه له که ی 

نه ته وه که ی که پرته  له  ٤٥ ملیۆن مرۆڤی کورد به تیرۆریست و خراپیان له قه ڵه م 

ده دات و ده ڵێت : )من له  ١٠ ده ساڵ له مه وبه ره وه  په که که  به تیرۆریست ده زانم( 

داگیرکه ری  نه ژادپه رستی  به تورکیایه کی  ده دات  ماف  جه الل  مام  به داخه وه    .

ژیان  پێکه وه   و  ئازادی  بۆ  میلله تن  و  ده سه اڵت  که سه رسه خترتین  فاشیست 

و  به ناهه ق  کورد  و  وه ک  نه داری  و  بێکه س  بنده ستی  نه ته وه یه کی  به اڵم   ،

و  که ی  ده زانێت  ڕامیارزانه   ژیرو  تورکیا  که واته    .. ده دات  له قه ڵه م  تیرۆریست 
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به رامبه ری  میژووییانه ی  هه ڵه   له و  بێجگه   جه الل  مام   . بکات  میوانداری  کێ 

به ڕێکردووه   ته مه نێکی  و  سپی  که ڕیش  دوواییه ش  به م  کردویه تی  کورد 

ده وه ڕن  شه و  به مانگه   و  سه گن  ڕۆژنامه نووسان   : ده ڵێ  پێامن  ساڵ   )7٥(

تیرۆریسنت  ئێوه   ده ڵیت  و  ده بێت  به رده وام  کوردساتدا(  )له چاوپێکه وتنێکی 

که چی خۆی به مانگه شه و له قه ڵه م ده دات له ڕاستیشدا ده بێت خه ڵکی باست 

بکه ن به چاکه و .. هتد . هه ڵه یه کی تری مام جه الل ئه وه یه  که داوای چه کی نوێ 

بۆعێراق ده کات . !! . باشه  هه ڕه شه ی کام وواڵت له سه ر عێراقه  .؟. یان عێراق 

به و پاشه ڵ جوانی یه وه  به ته مای شه ڕه  له گه ڵ کێ .؟. نه خێر من ده ڵێم شه ڕو 

چه کی عێراق ته نها بۆ لێدانی کورده  .  

بابێینه وه  سه ر بابه تی تورکیاو کوردستانی باکوور من پرسیارێک له مام جه الل 

ده که م : باشه  تۆ په که که  به تیرۆریست ده زانی ئه ی چۆن ده ڵێی : ) بادانیشن 

و چه که کانیان فڕێ بده ن و کاری ڕامیاری بکه ن ( .؟. باشه  چۆن ڕێکخراوێکی 

تیرۆریستی کاری ڕامیاری له شێوه ی یاسایی ده کات و تۆش وه کو یاسای عێراق 

ڕێگه و مۆڵه تی کاری پارتێکی ڕامیاری پێ ده ده یت .؟. به اڵم نه خێر تۆ دڵنیایت 

په که که  تیرۆریست نی یه و شۆڕشگێڕه  به اڵم له به ر پله وپایه و کورسی سه ره ک 

کۆمارییه که ت وه ک و عاره بێکی عێراقی گفتووگۆ ده که یت و خوێنی هه زاران 

به رواری  له   هه رتۆیت  ئه وه   ده نا  ده به یت  به هه ده ر  نه ته وه که ت  شه هیدی 

١99١/١/٤ دا له ته نیشت ئاپۆوه  ) ئۆجه الن ( دانیشتوویت و به  په که که  ده ڵێیت 

له هه شتاکاندا  یه   نی  پله وپایه   له به ر  ئه گه ر   . باکوور  خه باتی  به ری  شاخوێن 

ئه وه ی  له به ر  له سه ر عێراق چێتی که چی  به ندتان ده کرد  و  خه ڵکتان ده گرت 

پله وپایه ی سه ره ک کۆماری عێراقتان هه یه  خۆتان داوای چه کی قورس و نوێ 

و  به  خانه قین  دانی  تۆ  فیدڕاڵه ی  ئه و عێراقه   ئێستا  که هه تا  بۆ عێراق  ده که ن 

که رکوکدا نه ناوه  که کوردستانه.   
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ده خوازێت  و  ده یه وێت  دووژمن  که هه میشه   ئه وه ی  به داخه وه   زۆر  به داخه وه  

به وجۆره   کورد  ئێمه ی   . ده که ن  به جێ  جێ  بۆیان  خۆیان  کورد  سه رکرده کانی 

بخه ینه   به اڵکامنان  و  ناخۆشی  و  دوواکه وتنامن  که هه میشه   کراوین  گۆش 

سه رشانی دووژمنامنان و له هه موو نارشینی یه کامنان و مۆڕاڵه  سه قه ته کامنان 

به دێڕێک خۆمانی لێده رباز ده که ین و پاڵی لێده ده ینه وه  . له هه رکاتێکدا خراپه  

یان هه ڵه مان کردبێت ووتومانه  : ) دووژمن نایه ڵێت سه رده ربێنین له هێلکه  ( به و 

واتایه ی که  ئێمه  هیچ که م و کورتی یه کامن نی یه  و میلله تێکی دوواکه وتوونین 

و ئێمه  خۆمان زۆرباشین و ئه وه ی به سه رماندا دێت هه مووی دووژمنانی گه لی 

کورده  پێامنی ده کات و هیچ خه تای خۆمانی تێدانی یه  . له ڕاستیشدا وانی یه و 

زۆربه ی نه هامه تی یه کانی به سه ر نه ته وه ی کورددا دێت هه ڵه ی خۆی تێدایه و 

له وه ی ده ستی  بێجگه   ڕێژه یه کی  زۆریش هه ڵه و خیانه تی سه رکرده کانێتی  به 

هه نگاوێک  ووشیاربینه وه و  بۆئه وه ی   . ئااڵوه    له گه رده منان  دووژمنان  ڕه شی 

 . بگرین  له خۆمان  ڕه خنه   بچینه وه و  به خۆماندا  زیاتر  ده بێت  بکه وین   پێش 

هێڵێک  که   ئه وه یه   تاڵه بانیش  جه الل  مام  دڵسۆزانی  ده سته و  بۆ  ئامۆژگاریم 

کاری  و  ئیش  یاسایی  له ته مه نی  چونکه   جه الل  مام  بۆ  دابنێن  سنورێک  و 

ڕامیاری ده رچووه و دووژمنان کاری گه وره تری پێ ئه نجام ده ده ن که به زه ره ری 

ئه و  خوێنی  و  له جیهاندا  ده چێت  ئابڕووشامن  و  ده بێت  ته واو  کورد  میلله تی 

هه موو شه هیده ش که به درێژایی سه ده یه که  میلله تی کورد داوێتی به خۆڕایی 

بکرێ  خانه نشین  جه الل  مام  ئه وه یه   که بیکه ن  کارێکیش  باشرتین   ، ده ڕوات 

حه زیش   .!. دانه نرێت  خۆی  له جێی  کوڕه که ی  به شه رتێک  به اڵم  دانیشێت  و 

کاری  پێناسه یه کی  ناوین  ڕۆژهه اڵتی  سه رکرده کانی  زۆربه ی  بۆ  لێره دا  ده که م 

کورد  له سه رکرده کانی  هه ندێک  چونکه   بکه م  )السیاسة(  ڕامیار  یان  ڕامیاری 

واحاڵی بوون که کاری ڕامیاری یان گه مه  ڕامیاری یه کان بریتین له درۆکردن و 
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فڕوفێڵ و هه ندێ کرداری خراپی به رزو نزم و زۆر ووتن و به کارهێنانی ووشه ی 

بێگانه و چه ند ووشه یه کی ئینگلیزی بۆ خۆ ده رخسنت و .. هتد له ڕاستیدا وانی 

یه و پێچه وانه که ی ڕاسته   . کاری ڕامیاریش بریتی یه  له به ڕێوه بردنی خه ڵک و 

و  هاوواڵتیان  به رژه وه ندی  نه ته وه و  و  له خاک  پارێزگاری  و  وواڵت  پێشخستنی 

دانی کارو دروست کردنی ژیان و باشکردنی بژێوی خه ڵک و ئارامی و ئاسایشی 

نیشتامن . 

  ٤-ماده ی ١٤٠ ده توانین بڵێین گه وره ترین کێشه ی ئێسته ی کوردستانه  ئایا 

ماده   ئه و  بۆ  کاری  واقعدا  ئه رزی  له   پێویست  به گوێره ی  حکومه ت  وایه   پێتان 

کردبێت؟ چونکه  ده بیسین که  ده سته اڵتدارانی کورد له  به غدا زۆر شه فاف نین 

وه ك چۆن له  ڕاگه یاندنه  کوردیه کاندا وا نیشان ده ده ن.

ته گه ره کانی  ته نگووچه ڵه مه و  یان  کۆمه ڵگا  هه رکێشه یه کی  له ڕاستیدا   +

مه به ست   )  2٤ ،  ١٤٠ ،  ٥8 ( وه کو  به ژماره   کرا  وواڵتێکدا  له هه ر  نه ته وه یه ک  

مایه وه و  به ژماره   کێشه یه   ئه و  ،  ئه گه ر  کێشه که یه   چاره سه ری  له دوواخستنی 

نابێت چاوه ڕێی  ناوه ند  وه کو ده سه اڵتی   . له نه کردنێتی  مه به ست  دواخرا  هه ر 

ئه وه ی لێبکه ین که خۆیان ماف و ژیان و ئازادیامن بۆ ده سته به ر بکه ن چونکه  

به درێژایی  که   نه چێت  له یاد  تاقیکردنه وه کامنان  و  کورد هه وڵ  ئێمه ی  ده بێت 

وه کو  هه مانه  سه رده سته کاندا  ده سه اڵته   نه ته وه و  له گه ڵ  سه ده یه که   مێژووی 

عێراق و ئێران و تورکیاو سوریاو هه ندێک یان زۆربه ی وواڵتانی که نداووو نزیک 

مافی  و  به رامبه رمان  بووه   خراپ  ڕاووبۆچوونیان  که هه میشه   هه مانه   به ئیمه  

مافی  خۆمان  ده بێت  که واته    . نه بینیووین  ڕه وا  پێ  ژیانیان  و  بوون  که مرتین 

بداتێ  ئازادیامن  نه که ین  ده سه اڵتێک  چاوه ڕێی  و  بهێنین  به ده ست  خۆمان 

که خۆی جارێ کۆیله یه  . وه کو ده ساڵتی کوردیش هه وڵی داوه  بۆ ئامانجه کانی 

پێویست  به گوێره ی  و  یه کان  که موکوڕی  هه بوونی  له چاو  به اڵم  گه له که مان 
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نه بووه  زیاتر ملمالنێی پارتایه تی و وه ده ستهێنانی باری ماکی ) مادی ( خۆیان 

بووه  . له وه ده چێت و پاڵه په ستۆش زۆربێت له سه ر ده سه اڵتی کوردی که  به پاره  

به رامبه ر ناوچه  دابڕاوه کان ڕازی بێت و هه رزوویش ده سه اڵتی ناوه ند ڕایگه یاند 

که بودجه ی ساڵی 2٠٠9 ئه کاته  67 ملیار دۆالر ئه مه  پیشاندان و مه رامی ده م 

چه ورکردنی دسه اڵتی کوردی یه  چونکه  به شی زۆری هه یه  له و پاره یه دا  .        

ئه م  هۆکاری  ده بێته وه   به رز  ناسه نگ  زۆر  به شێوه یه کی  کوردستان  ٥-بازاڕای 

کێشه یه  بۆچی ده گه ڕێننه وه ؟ وه  کێ به رپرسه  له  چاککردنی؟

ژێرخانی  و  به رهه م  کارو  و  بانک  ده بێت  ده کرێت  بازاڕ  و  له ئابووری  که باس   +

ئابووریت هه بێت .  وه هه روه ها کشتووکاڵ ، پیشه سازی ، نه وت ، بازرگانی و .. 

به مه رجێک  ئه و وواڵته یه   بڕبڕه ی پشتی  ئابووری هه ر وواڵتیک  و  هتد گرنگن 

ئه گه ر ده سه اڵت به شێوه یه کی پاک و ڕاست و دروست له خزمه تی وواڵته که یدا 

بێت .

په ره پێدانی ئابووری و گه شه  کردن و به ره و پێشچوونی باری ژیانیی هاوواڵتی 

به م خااڵنه ی  ئابووری یه وه  په یوه سته   بارێکی  بوارو  له هه موو  له هه ر وواڵتێکدا 

خواره وه  : 

ئابووری له جیهاندا کشتووکاڵه  که پێی ده ڵێن  آ/ باشرتین و ده ووڵه مه ندترین   

نه وتی هه میشه یی چونکه  نه وت بیره و له دواڕۆژدا ته واو ده بێت به اڵم کشتووکاڵ 

گرنگیدان  و  دێهات  بوژاندنه وه ی  که واته    . یه   نی  ته واوبوونی  له پرتبووندایه و 

به به رهه می ئاژه ڵی و دانه وێڵه و .. هتد . 

ب/ که م کردنه وه ی کڕین و هێنانی شتوومه ک له ده ره وه ی وواڵت و پیشه سازی 

خۆماڵی و کارو به رهه می ناوخۆیی هه موو وواڵتێک ده بێته  ئابووری باش و پته و 

بۆ ئه و ناوچه یه  . 

دروستکردنی  و  کردن  فراوان  و  گه نده ڵی  نه هێشتنی  و  پاکسازی  کاری  ج/ 
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له کارو  ده ووڵه ت  زۆری  پاره ی  بازاڕی  خستنه   و  خۆماڵی  وه به رهێنانی  کارگه و 

هاوواڵتیان  بۆ  که لوپه ل  هه ندێک  فرۆشی  هه رزان  و  هاوواڵتیان  فه رمانه کانی 

 ، نه وت  پاره ی  وه کو  وواڵت  بودجه ی  دابه شکردنی  له بری  گرانه   که له بنه ڕه تدا 

کشتووکاڵ ، باج ، گومرگ .. هتد . 

ده سه اڵته وه   له الیه ن   ) مادی   ( یه وه   مالی  له باری  هاوواڵتیان  یارمه تیدانی  د/ 

بۆکارو پرۆژه ی گه وره و سوودبه خش و گرنگیدان به شتوومه کی خۆماڵی .

گه وره و  پرۆژه ی  له ده رچوونی  پاره خواردن  خزمێنه و  خزم  و  به رتیل  نه مانی  ها/ 

کاری به ڵێنده ریدا .  

 .. یارمه تی هه ژارانه و   و/ سیستمی یه کسانی کۆمه اڵیه تی و بیمه ی بێکاری و 

هتد .

هه ژارو  خه ڵکی  به رامبه ر  کرده وه کانیان  و  بازرگانه کان  قه ده غه کردنی  ی/   

به ئاره زوی  و  بازاڕو چاره نوسی خه ڵکی  به نرخی  یاریکردن  و  کورد  بێده رامه تی 

خۆیان به رزو نزمیی به بازاڕکردن.    

6-زۆرێك مه ترسی ئه وه ی هه یه  کێشه ی کوردو عه ره ب په ر بسێنێ به شێوه یه کی 

وا سه ره نجامه که ی بگاته  شه ڕ ئایا   تاچه ند ئه م ترسه له  جێگه ی خۆیدا یه ؟

و  دراوسێ  وواڵتانی  و  له الیه ک  قاعده   هه م  و  به عسیه کان  هه م  له ڕاستیدا   +

بۆ  باشن  هانده ری  و  به په رۆشن  زۆر  تره وه   له الیه کی  ئیران  سوریاو  به تایبه ت 

و  به گشتی  که عێراق  له وه دایه   به رژه وه ندیان  چونکه   عێراق  ناوخۆی  شه ڕی 

کوردستان به تایبه تی تێک بچێت و هیچی به سه رهیچه وه  نه مێنێت و به تایبه ت 

کورد که  ئه وان هیواخوازن هه رگیز نه که وێته  سه رپێی خۆی. به اڵم سه ره ڕای ئه و 

عێراق  تێکدانی  بۆ  ده کرێت  خه رج  بێشووماریش  پاره یه کی  ده ستانه و  هه موو 

که   له وه ی  دوره  ئه وه   به اڵم  عاره ب  کوردو  یان شه ڕی  عێراق  ناوخۆی  و شه ڕی 

شه ڕی ناوخۆ دروست بکات به تایبه ت کوردو عاره ب .   
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نیشتامنیدا  یه کێتی  له ناو  ته که توالت  ئاشکرا  زۆر  به شێوه یکی  7-ماوه یه که  

ده بیرنێت، وه  سه ره نجامه که ی به ده رکردنی هه ندێك کادیری ناوداریان کۆتاییان 

پێهات ئایا پێتان وایه  ئه م کاره ی یه کێتی چاره سه ری گرفته کانیان بکات؟

+ ده رکردنی ئه ندام ده بێت به یاساو په یڕه وی ناوخۆی ئه و پارته بێت نه ک هه روه ها 

به ئاسانی و له به ر ڕاوبۆچوونی جیاوازو له دوره وه  به بڕیاری ته نها که سێک ئه ندام 

ده ربکرێت کاری ئاوا جێگه ی سه رسوڕمانه  به تایبه ت له الی خه ڵکی ئازادیخواز . 

کێشه ی ناو یه کێتی کێشه ی ئێستا نی یه و له بیست ساڵ له مه وبه ره وه  ئه و پارته  

کێشه ی ) فیکری ( تێدایه  و بۆ منونه  خه ڵکێکی شۆڕشگیڕو پاک ده یانه وێت 

دروست  پارته دا  ئه م  سه ره وه ی  له هزری  پێشکه ووتن  و  تێدابکه ن  گۆڕانکاری 

هه وڵه کان  به اڵم  ڕۆژئاوا  ئه وروپای  دیموکراتی  سۆسیال  پارتێکی  وه کو  بکه ن 

به هه ده ر ده چن و بائاکام ناگه ن ئه ویش له ئه نجامی ده ست به رنه دانی سکرتێرو 

بنه ماڵه   سیستمی  که وه کو  پارته   ئه م  سکرتێری  ده وری  خه ڵکی  کۆمه ڵێک 

 . تێیدا  ده سه اڵتیش  هه م  پاره که ی  و  داهات  هه م  گرتووه   به سه ردا  ده ستیان 

یه کێتی له به رواری ١97٥/6/١دا دا مه زراوه ئێستاش که ساڵی 2٠٠8 ه و ماوه ی 

٣٣ ساڵه  ئه م پارته  هه یه  هه مان سکرتێری هه یه  که  مام جه الله و ته مه نی 7٥ 

ساڵه و به یاسای نێوده ووڵه تی خانه نشینی ١٠ ساڵ به سه ر ته مه نیدا تێپه ڕیوه  

چونکه  خانه نشینی به گشتی له ئه وروپای ڕۆژئاوا له ته مه نی 6٥ ساڵیدا ده بێت 

و شتی ئاوا له م جۆره ش له هیچ پارتێکی سۆسیال دیموکراتدا نابێت و نه بووه  

. ئه و بزوتنه وه  چه پ و شۆڕشگێڕی و هه واڵنه له هه شتاکانه وه  به رده وامه  له ناو 

یه کێتیدا هه تا ئێستا منونه شیان : ) ئااڵی شۆڕش ، ڕیفۆرمخوازان ) گۆڕانکاران 

خه باتدابوو  و  شۆڕش  له به ره ی  یه کێتی  جاران  له به رئه وه ی  به اڵم   ) ڕه گ     ،  )

خۆیان  ڕێکخراوه یی  کاری  ڕه خنه و  کاری  که کادێره کانی  نه خوڵقاوه   هه لێک 

وه کو یاسای پارت و ڕێکخراوه یی بچه سپێنن و سه رده می شاخیش جیاوازبووه  



330

لێهاتووه   شۆڕشگێڕی  و  شۆڕش  بۆنی  یه کێتی  تاڕاده یه ک  ئه وکات  له ئێستاو 

ناو ئه م پارته   به اڵم ئێستا له به ره ی گه لدا نی یه و خه ڵکێکی دڵسۆزو کارامه ی 

دوورکه وتونه ته وه و کار ناکه ن و ئێستاش یه کێتی نیشتامنی کوردستان پارتێکی 

یاسایی و ) شه رعی ( نی یه  له به ر ئه م هۆیانه ی خواره وه  : 

هه یه و  سکرتێری  هه مان  ڕێکخراو  و  پارت   وه کو  یه کێتی  ساڵه    ٣٣ نزیکه ی  آ/ 

نه گۆڕاوه و ته مه نی 7٥ ساڵ ده بێت و ماندوبوونی پێوه دیاره و .. هتد .

براو ژن خوشکو  و ژن  له  کوڕو ژن  مام جه الل  و  بنه ماڵه یی  پارتێکی  بۆته   ب/ 

برازاو .. هتد هه مووی ده ووڵه مه ندو ده سه اڵت و پله وپایه ی به رزیان هه یه  له ناو 

یه کێتیداو به تایبه ت شاناز خانی ژن خوشکی هه موو شتێکه  له له نده ن ته نها 

شانازخان  ده بێت  هه بێت  داواکاری  که مرتین  و  بچووکرتین  یه کێتی  ئه گه ر 

جه الله   مام  گه وره ی  که کوڕه   تاڵه بانی  قوباد   . بێت  ڕازی  و  له سه ربێت  ئه رێی 

مناینده و سه فیری کورده  له  ئه مریکا .. هتد . که چی سه دان و هه زاران خێزانی 

کوردیش هه ن که هه موو ژیانیان خۆبه ختکردن و خه بات بووه  بۆ کورد که چی 

ئه مڕۆ برسی و بێکارو وه النراون . 

چونکه   پێده کرێت  کاری  ناسین  خزمێنه و  خزم  و  ماستاوچێتی  ج/  سیستمی 

په یڕه وو  تر  به وواتایه کی  کارکردن  بۆ  یه کێتیدا  له ناو  یه   نی  تر  پێوه رێکی  هیچ 

به رنامه  خه ڵکن نه ک پرۆگرام و کار . 

زۆربه ی  ده ووڵه مه ندبوونی  و  خه رجکردنی  شێوه ی  بوودجه و  ڕانه گه یاندنی  د/ 

ئه ندام و لێپررساوانی به شێوه یه کی نارسوشتی و بێ به رنامه یی و بێ پالنی و 

که م و کوڕی زۆرو نزمی ئاستی ئابووی و ژیانیی خه ڵک و گرانی و بێ ده رامه تی 

زۆرینه ی هاوواڵتیان و بۆردوومانی سنورو بێ ڕێزی کردن به گه نج و هه ڵهاتنیان 

بۆ ده ره وه ی وواڵت .      

له هه موو  وا  ئاستێکی  گه شتۆته   کوردستان  ده سته اڵتدارانی  8-گه نده ڵی 
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ئه و  سه رنجامی  یه   وانی  پێتان  ئایا  ده کرێت،  لێوه   باسی  کۆبونه وه یه کدا  کۆڕو 

گه نده ڵیانه  ئۆپۆزسیۆنێك له ناو خۆیاندا دروست بکات دژ به و گه نده ڵیه ؟

+ به ڵێ ڕاسته و به رهه ڵستکار ) ئۆپۆزیسیۆن ( ی دروست کردووه و به شێوه یه کی 

به رباڵوو زۆر به اڵم له به رئه وه ی ئه م پارته  هه م  کۆنگره و هه م  کۆنفراس نابه ستێت 

بۆیه  ئه ندامی گه وره و بچوکی ئه و پارته  هه موو ئه و ڕه خنه و پرسیارانه ی هه یانه  

  . ده کات  دروست  ڕامیاری  نارسوشتی  هه ڵئاوسانێکی  ده مێنێته وه و  له الیان 

کۆاڵنه کان  و  ماڵ  و  له شه قام  به رهه ڵستکار  ساده ی  هاوواڵتی  وه کو  خه ڵکی 

هاواریانه و وه کو نوسه ران و ڕامیارزان و مرۆڤی شۆڕشگێڕیش له م شوێن و ئه و 

ده بینی  ئه وه تا  مقۆمقۆیانه و  و  ده نووسن  گۆڤاره کان  و  له ڕۆژنامه کان  و  شوێن 

گه وره ترین هه ڵه ی یه کێتی له وه دایه  گوێ ناگرێ و خه ڵکانی باشی له النه ماوه و 

خه ڵکی دلسۆزیش له الیه ن مام جه الله وه  ده رده کرێن و خه ڵکی پاشه ڵ پیس و 

داوێن پیس و .. هتد ده مێننه وه و گه وره  ده کرێن و ڕێزیان لێده گیرێت و من به ش 

به حاڵی خۆم له مێژه  هه ستم به که موکووڕی و نارسوشتێتی کاری ڕامیاری له ناو 

و سۆسیال  یه کێتی   ( به ناوونیشانی  هه یه   ووتارێکم  وێنه   بۆ  کردوه و  یه کێتیدا 

دیموکراتی کوجا مه رحه با ( له به رواری 2٠٠6/2/١٣ دا نووسیومه و له ئارشیفی 

کوردستان نێتدا هه یه  ده توانن بیخوێننه وه و ڕاووبۆچوون و ڕه خنه کانی که ئه مڕۆ 

له یه کێتی ده گیرێت و له به ر به رژه وه ندی خه ڵکی سڤیلی ناوچه که و یه کێتیدایه  

هه مووی پێش سێ ساڵ من نووسیومه ته وه و به یه کێتیم ووتوه  به اڵم خه ڵکانی 

ماستاوچی له الیه ک و نزمی ئاستی لێپررساوه کان له الیه کی تر باره که ی ئاڵۆزتر 

کردووه و به داخیشه وه  زه ره رمه ندی یه که م خه ڵکی هه ژاری کوردستانه  .   

دوا ووته :

کارێک بکریت سه رده مییانه و ژیرانه  بێت و هیوایه ک ببه خرشێته وه  به  نائومێدی 

خه ڵک و کارێک که  دووژمنانی گه له که مانی پێ خۆش نه بێت و مام جه الل خۆی 
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خانه نشین بکات و به ڕێوه به رانی ڕامیاری سه ره وه ی یه کێتی )مه کته بی سیاسی( 

و  بکه ن  خۆفرۆشان  دادگایی  کۆبکه نه وه و  له خۆیان  پاک  دڵسۆزو  خه ڵکانی 

هه وڵ بده ن گه نده ڵی که م بکرێته وه و بودجه و پاره ی کوردستان بۆهه موان بێت 

بێ  و  برسی  تریش  و هه زارانی  یه کێک هێنده ی ده ووڵه تیکی هه بێت  نه ک  و 

ماڵ و ژیان بن چونکه  ئه گه ر یه کێتی له سه ر ئه و ڕایه ی خۆی مبێنێ و خۆی به  

له و  پرۆگرامی  په یڕه وو  گه وره یه و  هه ڵه یه کی  ئه وه   بزانێت  دیموکرات  سۆسیال 

جۆره  پارته  ئاوا نی یه و به ڵکو به پێچه وانه وه یه  . خوای گه وره  مرۆڤی دروست کرد 

چاوو گوێی بۆدروست کرد بۆ بینین و گوێ گرتن له یه کرتی و زمانیشی دروست 

و  بڵێت  پێ  خۆی  یه کانی  ناخۆشی  ئازارو  و  ژیان  پێکه وه   ڕێزو  ئه وه ی  بۆ  کرد 

له یه کرت  که گوێ  ڕاسته قینه ین  مرۆڤێکی  کاتێک  که واته    .. بکات  چاره سه ر 

بگرین و به زمانێکی شیرین و سه رده میانه  گفتووگۆو ڕاوێژبکه ین.  دوواهه مین 

ڕسته م ئه وه یه  بۆ یه کێتی که  کۆنگره  ببه سنت و کاری باش و دیموکراتیانه  بکه ن 

خه ڵکی  چونکه   کوردستان  خه ڵکی  به رامبه ر  بکه ن  به لێپررساوێتی  هه ست  و 

چاویان کراوه ته وه و دوای تاک ڕه ووی و زووڵم و تاریکی و درۆ ناکه ون .    

کورته یه ك له  ژیانی مامۆستا حه مید عه زیز

ناو : حه مید عه زیز شوکور 

له دایک بووی ساڵی ١96٣ / سلێامنی / گه ڕه کی سه رشه قام

له خێزانێکی هه ژارو نیشتامن په روه ردا گه وره بووه  

ده رچووی ئامۆژگای مامۆستایان / هه ولێر ساڵی ١986/ ١987

ده رچووی خولی ئامۆژگای مامۆستایان / سوید ساڵی 2٠٠٤ / 2٠٠٥  

خێزاندارو خاوه نی سێ منداڵه  دوو کوڕو کچێک به ناوه کانی ) پاشا،پایان ،پاراو 

(  ته مه ن درێژ بن

کاروپیشه  : مامۆستای سه ره تایی له وواڵتی سوید.  
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 هەرێم سەرتەکی: پێویسته  له ده ستوری تورکیا مافی 
کورد وه ك ناسنامه و زمان و کلتوری دیاری بکرێت

 

ده سته اڵتدارانی  له   ده که نه وه   به رز  خۆیان  گازنده ی  و  گله ی  به رده وام  زۆرێك 

خراپیشی  کاردانه وه ی  بێزاریان  هۆی  زۆرجار  به شه کانیه وه ،  به هه موو  کوردی 

لێ ده که وێته وه ، زۆر جاریش گه شتۆته  خۆ سوتاندن،  هه رده م ده سته اڵتداران 

ناو  نه زانیش  هه تا  ناکاراو  به   و  ده که ن  ناوزه ند  جۆر  جۆراو  ناوی  چه نده ها  به  

ئه و  وه اڵمی  بۆ  کردۆته وه ،  به رز  زیاتر  ئاسته نگه کانی  به رکێیه   کێ  ئه م  ده به ن، 

پرسیاره ی که  حیزبه  کوردیه کان به  ناکاراو که مته رخه م ناو ده به ن پێامن خۆش 

دیموکراتی  چاره سه ری  پارتی  به ناوی  په که که   سیاسی  باڵی  ڕووبه ڕووی  بوو 

کوردستان بکه ینه وه  وه  وه اڵمی به ڕێزیان وه ربگرین بۆ ڕه واندنه وه ی ئه و جۆره  

ووتانه  ئه م پرسیاره و چه ند پرسیارێکی ترش ڕووبه ڕووی هه رێـم سه رته کیامن 

په که که   سیاسی  باڵی  و  کوردستان  دیموکراتی  چاره سه ری  پارتی  کرده وه  

به ڕێزیشیان به ڕاشکاوی وه اڵمی یه ك به یه ك پرسیاره کانی داینه وه  به م شێوه یه :

قیبلە: تاچه ند بڕواتان به  دانوستان هه یه  له گه ڵ تورکیادا؟ ئایا پێتان وا نی یه  
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حکومه تی تازه ی تورکیا زیاتر ده رفه تی ڕه خساندبێت بۆ دانوستان؟

دانوستان  به   بڕوامان  سه ره تاوه   له   هه ر  په که که   ئازادی  حه ره که تی  وه ك  ئێمه  

خه باتی  به   ده ستامن  ناچاری  به   بردووه ،  به ڕێوه   سیاسیامن  خه باتی  هه بووه و 

کێشه ی  به   بڕوای  تورك  ده وڵه تی  کاته دا  له و  چونکه   کردووه ،  چه کداریش 

بۆ  نه ڕه خساندووه   ده رفه تی  هیچ  نه خێر  تورك  تازه ی  حکومه تی  نه بووه .   کورد 

تورکیادا  هه ڵبژاردنی  سه ره تای  له   چه نده   هه ر  کورد  کێشه ی  چاره سه رکردنی 

دادو گه شه پێدان پڕوپاگه نده یه کی زۆری کرد بۆ چاره سه رکردنی کێشه ی کورد 

سه رۆکی  له گه ڵ  گه شه پێدان  دادو  حوکم  سه ر  هاتنه   سه ره تای  له   هه ر  به اڵم 

عه سکه ریه کان ڕێکه وتن بۆ هێرش کردنه  سه ر باشوری کوردستان، تا ئێستاش 

کێشه ی  به اڵم  بکات.  چاره سه ر  سه ربازی  ڕێگه ی  به   ئه یه وێت  کورد  کێشه ی 

کورد بێگومان هه ر ده بێت به ڕێگه ی سیاسی چاره سه ر بکرێت.

قیبلە: حکومه تی کوردی تا چه ند هاوکارتانن وه  پێشنیارتان چی یه  بۆیان؟

هه ردوو  زۆر  سااڵنێکی  به ڵکو  ناکات  ئێمه   هاوکاری  نه ك  کوردی  حکومه تی 

حیزبی ده سته اڵتدار یه کێتی و پارتی په الماری ئێمه یان دا! ئه و شه ڕانه ش بووه  

هۆی ئه وه ی کێشه ی کورد به ره و دواوه  بڕوات. چونکه  ئه گه ر ئه و شه ڕانه  ڕوویان 

باکوری  له   خۆمان  عه سکه ری  خه باتی  کاته دا  له و  ده مانویست  ئێمه   نه دایه  

کوردستاندا به ره و پێش ببه ین، ئێسته ش جۆره  شه ڕێکی ڕاگه یاندمنان له گه ڵ 

بهێنن، چونکه  کیشه ی  ڕاگه یاندنه یان  پاگه نده   پڕو  له و  واز  ده که ن، هیوادارم 

کورد له  هه ر چوار چێوه ی کوردستاندا یه ك کێشه یه  هه تا کێشه ی کوردی له  

باکوری کوردستاندا چاره سه ر نه بێت له  باشوریشدا چاره سه ر نابێت. ئێسته ش 

بن  به شدار  ئه وانیش  هیوادارین  ببه ستین  نه ته وه ی  کۆنفراسی  ده مانه وێت 

به باشی  کورد  کێشه ی  نه بێت  دروست  نه ته وه ی  یه کێتی  هه تا  چونکه   تیایدا، 

چاره سه ر نابێت.
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داوای  که   به وه ی  هه ڵده سه نگێنن  چۆن  هه رێم  حکومه تی  پێشنیاری  قیبلە: 

چه ك دانانیان کرد له  په که که ؟ وه اڵمتان چی یه  به وه ی که  به  تیرۆریست ناویان 

بردن؟

تا ئێسته  ئێمه  پێنج جار ئاگر به ستامن ڕاگه یاندووه  به اڵم ده وڵه تی تورك هیچ 

و  تیژی  توندو  و  چه ك  به   دوای  هه تا  به ڵکو  نه بووه ،  دیموکراتی  هه ڵوێستێکی 

هه ر  ئێمه   بێگومان  داوه ته وه،  به ستیان  ئاگر  وه اڵمی  کورد  کردنی  ئینکاری 

به اڵم  نه بووه ،  ئامانجامن  سیالح  شه ڕو  ئێستا  هه تا  شۆڕشدا  ڕۆژی  له یه كه م 

هۆی نه بوونی بناغه ی گفتوگۆو دانیشنت له سه ر چۆنێتی چاره سه ری کێشه ی 

کورد ئێمه  پاراستنی خۆمان ده که ین و هه وڵ به ره و پێش ده خه ین، هه رکاتێك 

بناغه ی گفتوگۆ پێش بکه وێت و کێشه ی کورد به ره و چاره سه ری بڕوات ئێمه  واز 

ئه ڵێت په که که   له  شه ڕی چه کداری دێنین. هه ڵوێستی حکومه تی هه رێم که  

ده زانێت  کوردی  حکومه تی  که رانه یه،  داگیر  هه ڵوێستێکی  ته نها  تیرۆریسته  

به و پێشنیارانه  ئێمه  چه ك دانانێین به اڵم ئه  یانه وێت به و بانگه شه  بێ بنه مایانه  

ئێمه  بچوك بکه نه وه  له  به رانبه ر حکومه تی تورکیدا. کێشه ی کورد کێشه یه کی 

ڕه وایه  چ له  باکور چ له  باشور چ له  ڕۆژهه اڵت وه  چ له  ڕۆژئاوا به  باشی و خراپی 

پێکه وه یه  وه  ئه و سیاسه ته ی که له  سه ر ئێمه  په یڕه و ده کرێت ته نیا سیاسه تی 

پارچه کردنی کورده  به زمانی ده ساڵت دارێتی کورد ئه مه  پێش ده خه ن.  

قیبلە: تا چه ند ده ست پێشخه ر بوون بۆ زیاتر نزیك بوونه وه و لێك تێگه شنت 

له گه ڵ حکومه تی تورکیادا؟ به  مه به ستی چاره سه ری کێشه کان به  سیاسی؟

تا ئێستا پێنج جار ده ست پیشخه ریامن کردووه  بۆ چاره سه ر کردنی کێشه کان 

ئێمه ی  وه اڵمی  تیژی  توندو  و  به چه ك  جارێك  هه موو  تورك  ده وڵه تی  به اڵم 

له و  کورد  نه گۆڕێت کێشه ی  تورکیا  وایه  هه تا ده ستوری  پێامن  ئێمه   داوه ته وه  

پارچه یه دا هیچ چاره سه ر ناکرێت، چونکه  ده ستوری تورکیا هیچ مافێك بۆ کورد 
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و  زمان  ناسنامه و  وه ك  کورد  مافی  تورکیا  له ده ستوری  پێویسته   ناکات،  دیاری 

کلتوری دیاری بکرێت بۆ چارسه رکردنی کێشه ی کورد له و پارچه یه دا.

قیبلە: جموجوڵی سیاسیتان چۆن ده بینن له  ناوخۆو ده ره وه ی کوردستاندا؟

و  کوردستان  خۆی  له ناو  خۆمان  خه باتی  سیاسی  حه ره که تێکی  وه ك  ئێمه  

وه  هه وڵ ده ده ین  به ڕێوه  ده به ین  پۆاڵینه وه   ئیراده ی  به   ده ره وه ی کوردستاندا 

زۆرمان  زه ختێکی  کوردستاندا  باشوری  له   جار  زۆر  هه رچه ند  بخه ین  پێشی 

له سه ره  له الیه ن حیزبه  ده سه اڵت داره کانی یه کێتی و پارتی یه وه  به اڵم ئێمه  هه ر 

خه باتی خۆمان به ڕێوه  ده به ین، هه روه ها له  ده ره وه ی کوردستانیشدا هه ندێك 

واڵت هه تا ئێستا ڕێ له  چاالکیه کانی ئێمه  ده گرن که  ئه وه ش دووره  له هه موو 

له   به ڕێوه  ده به ین  ئێمه  هه ر خه باتی خۆمان  به اڵم  بنه ماکانی دیموکراتیه ته وه  

ڕۆژهه اڵتی کوردستاندا ئێمه  خه باتی ڕێکخستنی سیاسی و ڕاگه یاندنی خۆمان 

به ڕێوه  ده به ین له باکوری کوردستاندا، ئێمه  خه باتی خۆمان به ره و پێش ده به ین 

هه وڵی زیاتر ده ده ین له  هه ڵبژاردنی 29ی ئازاردا ده نگی باش به ده ست بێنین 

له ڕۆژئاوای کوردستانیشدا ڕۆژ له  دوای ڕۆژ خه باتی ئێمه  به ره و پێش ده چێت 

ده ره وه ی  کوردستانداو  پارچه ی  چوار  هه ر  له   خۆمان  خه باتی  ئێمه   به گشتی 

کورد  کێشه ی  ده ده ین  هه وڵ  ده خه ین  پێشی  وه   ده به ین  به ڕێوه   کوردستان 

به گشتی به شێوه یه کی دیموکراتی چاره سه ر بکه ین

قیبلە: هه موو الیه نه  پۆزه تیڤ و نه گه تیڤی ئه و جموجواڵنه  بۆچی ده گه ڕێننه وه ؟

وه ك  ده گه ڕێنمه وه   هۆکارانه   ئه و  بۆ  ئێمه   حه ره که ته ی  ئه م  پۆزه تیڤی  الیه نی 

ئه م حه ره که تی ئێمه  له سه ر بنه مای کێشه ی ڕه وای کورد دروست بووه ، داوای 

الیه نێکی  هیچ  حه ره که ته   ئه م  منه وه   به الی  ده کات،  خۆی  ڕه وای  کێشه ی 

نه گه تیڤی نی یه  هه تا ئێسته  قوربانیه کی زۆری داوه  بۆ کێشه  ڕه واکه ی خۆی که  
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کێشه ی گه لی کورده .

قیبلە: ئاینده ی خۆتان چۆن ده بینن؟

و  فه لسه فی  ئایدۆلۆژی  په که که وه  الیه نی  له  ده رچوونی حه ره که تی  ئێمه  هه ر 

ڕێکخستنی خۆمان به  پێشه نگی کوردستانێکی ئازادو ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستێکی 

دیموکراتێك خۆمان ده بینین.

پێویسته   مێژوو  گه واهی  به   کێشمه   کێشمه   هه موو  ئه م  ئاکامی  له   ووته :  دوا 

ببێته  وانه یه ك بۆمان و وه  زیاتر له مه  بۆ خۆمان نه که ین و یه کگرین.

قیبلە: زۆر سوپاس بۆ وه اڵمه کانتان و کامتان گرتن

به خێر بێن و سوپاس بۆ ئێوه ش

به ئاشکرا  زۆرجار  ده ڕوانین  کورددا  دێرێنی  مێژووی  به   کاتێك  قیبلە :  په یامی 

ده بینین هه لی زۆر زێڕین له الیه ن ده سته اڵتدارانی کورده وه  له  ده ست دراوه  

له گه ڵ ئه وه شدا که  زۆر دڵسۆزی و ئه وپه ڕی توانایانه وه  کاریان بۆ کردووه ،  له  دوای 

نه مانی حیزبی به عسه وه و که وتنه وه  ده ستی هه ندیك له و خاکه  داگیر کراوه ی 

که  به ده ستیانه وه  بوو پێامن وایه  هه لی زۆر زێڕینیش له الیه ن ده سته اڵتدارانی 

کوردیه کانی  حیزبه   نێوان  شه ڕه کانی  له وانه   یه کێك  دران  له ده ست  کورده وه  

کوردستانه وه  بوو له گه ڵ په که که دا، که  ئه م شه ڕانه  بێگومان به هیچ شێوه یه ك 

ئه و  کرد،  هه روه ها  تۆمار  ڕه شی  مێژوویه کی  وه   نه بوون،  کورددا  له به رژه وه ندی 

زه مینه ش که  بۆ ئێسته ی کورد ڕه خسیوه و وه  به ده مه وە نه چوونی وه ك پێویست 

چۆن  هه روه ك  بڕوات  ڕۆشتووه   نه ش  سارد،   شه ڕی  جار  زۆر  وه   تر،  له الیه کی 

پشتاوپشت ئه م کێشانه  هاتووه و وه  خه ریکه  له  ئێمه ش ڕه د ده بێت ده توانین له  

هه ر هه ڵه یه ك سودێك وه ربگرین وه  گه ر به  ته مه تی ئێمه ش چاره سه ر نه بوون با 

کاره کان بۆ نه وه کامنان ئاسانرت بکه ین.

لە  نەکرێت  کاری شۆڕشگێری  تێکەڵی  ئیلحادی  فکری  گرنگە  هەروەك چۆن 
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بەرزی دینیشەوە  بە ڕۆحیەتی  کاتێکدا میللەتی کورد میللەتێکی مسوڵامنەو 

پێناوەدا مبرێت خۆی بە شەهید دەزانێت،  لەو  دەڕوانێتە ئەو شۆڕشانەو گەر 

لەبەر ئەوە گرنگە فکری دینی و ڕۆحیەتی بەرزی ئیسالمی پاك و بەرز ڕابگیرێت 

ئەوسا بێگومان خزمەت بە شۆڕشەکەش دەکات.

2٠٠9/٠٤/٠١

نمونەی وتارو هەڵوێستێکی هەرێم سەرتەکی، 
لەبەردەم جەماوەرێکی زۆری دەربەندیخاندا

تەنها بەناوی خوا

خۆ  ئەم  ڕێکخەرانی  دەستەی  بەناوی  شتێك  هەموو  پێش  بەڕێز  ئامادەبوانی 

پیشاندانەوە بەخێرهاتنێکی گەرمتان دەکەین و هەوڵ و ماندوو نەبوونتان بەرز 

دەنرخێنن.

تیشکیان  ساتەدا  لەم  دەزانن  پێویست  و  گرنگ  بە  خاڵێك   چەند  بەڕێزان 

بخەینەسەرو ڕوون بێت الی بەڕێزتان.

ئێمە چاوەڕوانی ئەوەمان دەکرد لە شاری دەربەندیخاندا هەڵوێستی نەتەوەی 

ئەڵبەت دیارە  و تورکیا هەر لەسەرەتاوە بکرایە،  ئێران  لە ئاست تۆپبارانەکانی 

نە دەستەاڵت و نە ئۆپۆزیسۆن بەداخەوە نەیان کرد کە دەبوو دەربەندیخانیش 

هاوشانی شارەکانی تر هەڵوێستی دوانەکەوتایەو تا ئێستە چەند جار ئەم کارە 

بکرایە.

بەاڵم  بکردایە  خۆپیشاندانەمان  ئەم  شاردا  لەناو  بوو  باش  پێامن  ئێمە  وە 

دەستەاڵت بە ناڕەحەت مۆڵەتی ئێرەشیان پێداین.

تۆپبارانەکانی تورکیاو ئێران ئەگەر بە ووردی خوێندنەوەی بۆ بکرێت بەئاشکرا 
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حکوومەتی  الوازکردنی  تێدا  ئێران  تورکیاو  ئامانجی  بڕوایەی  بەو  دەگەین 

هەرێمی کوردستانە. گەرچی بە بیانوی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاك، 

لە  کوردین  چاالکی  حیزبی  دوو  کە  پەکەکە،  کوردستان  کرێکارانی  پارتی  وە 

ڕۆژهەاڵت و باکورداو خەبات دەکەن بەشێوەیەکی چاالکانە، ئەو کارانە دەکەن.

نا مرۆڤانە جیا بەجیاکانیاندا بۆمان دەردەکەوێت لەالیەك  ئەوەش  بە کردەوە 

هەمووشیەوە  سەروی  لە  دەکوژن  تاوان  بێ  خەڵکی  لەالیەك  دەگرنەوەو  ئاو 

بەردەوامیان لەسەر کردەوە ڕەشەکانیان.

ناوی  و  مرۆڤ  مافی  بەناو  و  تازەگەری  جیهانی  سەردەمی  لە  بەداخیشەوە 

لێ  مرۆڤ  مافی  گەزافی  و  الف  وواڵتانەی  ئەو  بینی  نەمان  بەجۆردا،  جۆر 

دەدەن هەڵوێستی دیارو ڕێگریان لە ئاست تۆپبارانەکاندا هەبوایە، لەسەروی 

هەموویانەوە ئەمەریکا کە خۆی تا ئێستەش دەستیان لە عێراقدا وەك سەربازی 

و دیبلۆماتی هەیە، وە وواڵتانی عەرەبیش بەالیەك. 

چەك  داوای  و  دەکەن  کوردەکان  دژایەتی  شێوەیەك  هەموو  بە  ئێران  تورکیاو 

دەیانەوێت  سیاسەتەوە  خەباتی  و  سیاسەت  بەناوی  و  دەکەن  لێ  دانانیان 

بەکار  سوك  و  ئاسای  چەکی  پەکەکە  و  پەژاك  کەچی  بکەن،  کورد  پەڕوباڵی 

دەهێنن، ئەوان تۆپ و تەیارەو ئەوەی پێیان بکرێت بەکاری دەهێنن، خەباتی 

سیاسیش منوونەی زۆرمان لەبەردەستدایە چۆن لە تورکیا تەنگژەی سیاسی بۆ 

کوردانی باکورد دروست دەکەن، بینیامن خەتیب دیجلە  نەوەد هەزار دەنگی 

تریان  لە جێگەیدا کەسێکی  زینداندایەو  لە  ئێستەش  هێنا کەچی  بەدەست  

و  کوا سیاسی  ناردیان  پەکەکە  کە  ئاشتی  وەفدی  وە  دانا حیزبی دەستەاڵت، 

ڕۆژانە  ئێران  کە  ڕوونە  ئەوەش  وە  کردن،  زیندانی  هەموویان  دیبلۆماتیەکان 

متامنە  ئەوان  شێوەیەك  بەچی  ئیرت  دەدات،  سێدارە  لە  ڕۆژهەاڵت  کوردانی 

قسەکانی  لۆژیکێکەوە  بەچی  کوردیش  دەستەاڵتی  و  دانێن  چەك  بکەن 
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ئەوانیان بۆ دووبارە دەکەنەوە، ئەگەر هەمان ووتە بە سەرکردەکانی یەکیەتی و 

پارتی بوترایە لە زەمانی شاخدا چییان دەووت، بێگومان نەك شتێکی نەشیاوە 

بەڵکو جێگەی شەرمیشە ووتنی.

تر  بەهێز  بەگشتی  نەتەوایەتیامن  هەستی  گرنگە  دەهێنم  بەوە  کۆتای   

بکەینەوەو گشتگیرانە تر هەڵوێستامن هەبێت نەك هەر کۆمەڵەوە لە الیەك و 

بەجۆرێك لە جۆرەکان پەرش و باڵوی پێوە ببیرنێت، چەند گرنگ و کاریگەر بوو 

سەرتاسەری کوردستان پێکەوە خۆپیشاندانیان لە دژ ئێران و تورکیا بکردایە، 

ئازاری کوردێك لە هەر جێگەیەکی ئەم خاکەدا بێت دەبێت وەك ئازاری خۆمان 

تێی بڕوانین، بەاڵم بێگومان بن مەترسیەکان زۆرن و دوور نی یە ڕۆژێك ئاوی 

سیروانیش لە ئێمەش نەگرن و بناری بەمۆش تۆپباران نەکەن، خۆ لە یادمان 

نەچووە نەوەدەکان قەساڵنیان تۆپباران دەکرد، گرنگە هەڵویستامن زیاتر پتەو 

یەك خەین و بەئومێدی هێزێکی تۆکمەو کوردسانێکی سەربەخۆدا.

ئامانجە  بۆ  نێین  وەال  گروپێن  گروپ  و  الیەندارێتی  و  حیزبایەتی  هەستی  با 

هاوبەشەکامنان کار بکەین.

لەگەڵ ڕێزماندا

گه ریالکانی قه ندیل و مانای ڕاستی کوردایه تی

من ناتوانم باوه ڕم به و دژایه تیه ی په که که  هه بێت له الیه ن حکوومه تی هه رێمه وه و 

پشتگیری کردنیان بۆ تورکیاو کاربه ده ستانیان له  دژی په که که .

کورده کانه وه   سه رکرده   له الیه ن  جۆر  جۆراو  لیدوانی  زۆرجار  ئه گه رچی 

ده بیستین، ده مێك به  چه ك دانان، ده مێك دانووستان کردن له گه ڵ تورکیادا، 

ده مێك به  چاره سه کردنی له  ڕێگه ی سیاسیه وه ، ده مێك ده وڵه تی کوردی خه ون 
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و خه یاڵه ...هتد.

چونکه په که که  هه موو ئه و هه واڵنه ی داوه ، جگه  له وه ش  گونجاو نی یه  که سانێك 

خۆیان به  ئه زموونێکدا تێپه ڕینب و جۆرێك له  ئه نجامه که شیان به ده ست هێنا 

بێت و ئێسته  ئه زموونه  هاوشێوه کانیان ڕه د بکه نه وه .

خۆی  بۆ  خۆی  تێدایه   باشووری  کوردستانی  ئێسته   که وا  دۆخه ی  ئه و  هه ر 

دژایه تی له گه ڵ ئه و جۆره  لێدوانانه دا ده دات و وه اڵمێکه  به پێچه وانه ی ئه وه وه یه  

که  ده وترێت.

سه رده مانێك  کوردستان  باشووری  کورده کانی  که وا  ئاشکرایه   و  ڕوون  زۆر 

به عسی  ده کرد دژی حکوومه تی  به  شاخه وه و خه باتیان  کۆمه اڵنێکیان هه بوو 

و داواکردنه وه ی ئه و خاکه یان که وا داگیرکرابوو، گه رچی به  دۆخێکی چاوه ڕوان 

نه کراو هاته  ئاراوه و ئه و خاکه  جارێکی تر گه ڕایه وه  ده ستی کورده کان، به اڵم خۆ 

ئه گه ر که سانێك له  شاخ نه بوونایه کێ ئه و هه له ی بقۆستایه ته وه ؟.

ئێسته  گه ریالکان گه ر شاخ به جێ بهێڵن و بگه ڕێنه وه  ناو شاره کان و تێکه ڵی 

وورده   کات  تێپه ڕاندنی  به   یه   نی  له وه دا  گومان  ببنه وه   خۆیان  ئاسایی  ژیانی 

له   له ناو شاره کاندان  ئێسته   که وا  کوردانه ی  ئه و  خۆ  چونکه   ده توێنه وه ،  وورده  

به   گه ریال  ژماره ی  ئاشکرایه   ناکرێت، چونکه   پێ  که وا هیچیان  یه   نی  که میان 

به راورد له گه ڵ کوردانی تری دانیشتووانه وه  که مییان به راورد ناکرێت، هه روه ك 

شێوه ،  هه مان  به   به عس  ڕژێمی  کاتی  و  کوردستان  باشووری  پێشمه رگه کانی 

به اڵم خۆ هه ر ئه و کۆمه ڵه  که مه  بوون بوو بوون به  منوونه و  جوڵێنه ری ئه وانه ی 

که وا له ناو شاردابوون، ته نزیمکردن، چاالکیه کان زۆربه ی زۆری له  شاخه وه  بۆ 

ناو شار داده به زی، تا هه له که  دروست بوو به و شێوه یه ی له  به هاری ١99١دا 

بینیامن قۆسرتایه وه ، ژیانیش هه مووی کۆمه ڵه  هه لێکه .

له گه ڵ  کوردستان  باکووری  گه ریالکانی  ژیانی  به راوردی  ئه گه ر  خۆ 
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پێشمه رگه کانی سه رده می شاخی باشووری کوردستان بکه ین جیاوازیه کی زۆر 

ده بینین له گه ڵ ڕێزم بۆ هه موو ئه و پێشمه رگانه ی که وا له  باشووری کوردستان 

له  شاخ بوون و باوکی خۆشم یه کێك بووه  له  نێویاندا.

لێره دا به  به راوردێکی سه ره تایی تایتڵی ووتاره که م ده سه ملێنم.

هه ندێك له  پێشمه رگه کانی باشووری کوردستان له  ترسی عه سکه ری به رده وام 

و ترسانیان له  مردن په نایان بۆ شاخ ده برد به  تایبه ت له  کاتی شه ڕی ئێران و 

عێراقدا.

گه ریالکان ئه و ترسه یان نی یه  چونکه  ئاشكرایه  تورکیا ته نها دوو ساڵ سه ربازی 

به  کورده کان ده کات هه روه ك هه ر هاواڵتیه کی تری تورك.

هه ندێك له  پێشمه رگه کانی باشووری کوردستان تووشی کێشه ی عه شایه ری و 

ئه خالقی ده بوون و په نایان بۆ شاخ ده برد.

به اڵم ئه م چینه  له ناو گه ریالکاندا جێگه ی نابێته وه و منوونه ی له م جۆره ش زۆره  

جارێکیان له  ئێرانه وه  کوڕێك کچێکی هه ڵگرتبوو ڕۆشتبوون بۆ قه ندیل له وێ 

گه ڕاندبوویانه وه .

بوو،  ناڕه حه ت  زۆر  بوو  باشوور  کورده کانی  له سه ر  که وا  سه خته ی  فشاره   ئه و 

چونکه  به رده وام به  هێز دژیان ده وه ستێرنایه وه  له الیه ن ڕژێمی به عسه وه .

به اڵم  فیزیکیه که ،  الیه نه   وه ك  که مرته   کوردستان  باکوری  له   ئاسنه   زه برو  ئه و  

گه ریالکان داوای هه موو مافه کان ده که ن به  مه عنه ویه کانیشه وه .

هه ندێك له  پێشمه رگه کانی باشووری کوردستان له  ترسی گیانی خۆیان ڕایان 

کردبوو، به هۆی که سێکیانه وه  وه یان گومان و شکاتێکه وه  که  دروست ده بوو.

گه ریالکان ئه وه ی ده چێت ئه گه ر به  ته واوی لێ نه بڕابێت ناتوانێت مبێنێته وه .

نه بووه ،  له سه ریان  قسه ی  که س  ئێسته   تا  وه   منوونه ییه   گه ریالکان  ڕه وشتی 

له   هه ندێك  به اڵم  یه کرتین،  هاوشانی  کچ  کوڕوو  که   ئه وه شدا  له گه ڵ 
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پێشمه رگه کانی باشووری کوردستان هه ندێك جار ئه و سنورانه یان به زاندووه .

هه ندێك له  پێشمه رگه کانی باشووری کوردسان له  کاتی عه فواته کاندا به  هه لیان 

ده  گمه نه   زۆر  گه ریالکان  به اڵم  ده هێشت،  به جێ  شاخ  له   براکانیان  و  ده زانی 

ئه وه ی چووه  شاخ واز بهێنێت مه گه ر بۆ کاری سیاسی دابه زێت.

ده یانکرد  خۆیاندا  له نێو  کوردسان  باشووری  پێشمه رگه کانی  جار  هه ندێك 

به شه ڕی براکوژی له و کاته  ناسکانه شدا، به اڵم تا ئێسته  له م جۆره  شه ڕانه  له ناو 

گه ریالکاندا ڕووی نه داوه .

پێشمه رگه کانی  جیاواز  فکری  ئاراسته ی  نه کردنه وه و  قبوڵ  یه کرت  به هۆی 

جیا  ناسکانه دا  کاته   له و  کوتله کاری  به جۆرو  جۆر  حیزبی  کوردسان  باشووری 

ده بوویه وه ، به اڵم گه ریالکان یه کڕیزیان زۆر پته وو زیاتر پاراستووه .

ناو  کوردانی  ئه منیه تی  کوردستان  باشووری  پێشمه رگه کانی  جار  هه ندێك 

شاریان ده خسته  خه ته ره وه ، گه ریالکان زۆر ئه م الیه نه یان پاراستووه .

گه ریالکانی  ده رده که وێت  بۆمان  سه ره تاییانه وه   کردنه   به راورد  له و  هه ربۆیه  

قه ندیل ڕووی ڕاستی کوردایه تین.

ئێسته  له  باشووری کوردستاندا ڕۆڵی پێشمه رگه  زۆر ده نرخێت و موچه ی جۆر 

به جۆریان بۆ ده بڕدرێته وه له به ر ئه و هه واڵنه یه  که  له  کۆندا داویانه .

ڕۆژێکیش دێت ڕۆڵی گه ریالکان زۆر به رزتر برنخێرنێت، ئیرت مه رج نی یه  به  

پاره و پول بێت، گومانیشم له وه دا نی یه  ده وڵه تی کوردی زۆر به ره و واقع بوونێکی 

خوازراو ده ڕوات و دامه زراندی ده وڵه تێکی کوردیش پێویستیه کی حه متیه . 

بەرانبەریش  گەرچی  بجوڵێینەوە  دادگەرانە  کە  داواکراوە  ئیسالمدا  لە  قیبلە: 

ئێمەش  بکات  لێ  وامان  تر  کەسانێکی  نادادگەری  نابێت  دادگەرنەبێت، 

نادادگەربین، لە ڕووی فکری و ئایدۆلۆژیەوە پەکەکە جێگەی ڕەخنەن و خۆشیان 

ئەوەتا  هەربۆیە  کردووە،  هەاڵنە  بەو  هەستیان  ڕۆشتوونەتەوەو  بەخۆیاندا 
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دەبەسرتێت،  ئامەددا  لە  ئیسالمی  کۆنگرەیی  ئۆجەالن  خودی  داوای  لەسەر 

گەر  جا  داوە،  زۆریشی  هەوڵی  گەرچی  داوە  فکری  الیەنی  قوربانی  زۆر  کورد 

الیەنە فکریەکە ڕێك بکرێتەوە لەگەڵ بیروباوەڕی میللەتەکەدا بێگومان دۆزی 

کوردیش زیاتر بەرەو پێشەوە دەچێت.

دەڵێن کورد سودی لە ئیسالم وەرنەگرتووە! ئەوەش 
وەاڵم...

پێش هەموو شت دەبێت بپرسین چۆن سود لە ئیسالم وەرگرین؟ ڕێگەکانی 

کە  کامانەن  ڕێگایانە  و  چۆنیەتی  ئەو  ئایا  کامانەن؟  ئیسالم  لە  سودوەرگرن 

دەبێتە مایەی سودوەرگرتن لە ئیسالم؟ دەستپێکی سودی ئیسالمی چۆن و لە 

کوێوە دەستپێدەکات؟

چەندەها پرسیاری تر کە دەکرێت و پێویستە بوروژێرنێت دەربارەی ئیسالمی 

و سودەکان...

مومارەسەی  بە  ئەویش  دەستپێدەکات،  تاکەوە  لە  ئیسالم  لە  وەرگرتن  سود 

پەیڕەوی کردنی خودی ئەو تاکە لە ئیسالم، گەر تاکێك بوو پەیڕەوی فەرمان و 

بەرگریە ئیسالمیەکانی کرد دەبێتە کەسێکی سودمەند لە ئیسالم، چۆن؟

قاچاخ  نامۆو  با  مەکوژە  پیاو  تۆ  ئیسالمدا  لە  گەورەیە  تاوانێکی  کوشنت  پیاو 

نەبیت لەناو کۆمەڵگەدا.

زیناکردن تاوانێکی گەورەیە لە ئیسالمدا تۆ زینا مەکە بەدوور دەبیت لە گشت 

کێشە ئەخالقیەکان.

نابیتە  هەرگیز  مەیخۆ  تۆ  ئیسالمدا  لە  گەورەیە  تاوانی  مەرشوبات  خواردنەوە 

گاڵتەجاڕو مەزەی کەسانی تر.
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لەناو  نابیتەوە  زەرد  هەرگیز  مەکە  درۆ  تۆ  ئیسالمدا  لە  گەورەیە  تاوانێکی  درۆ 

کۆمەڵگەدا.

قومار تاوانێکی گەورەیە لە ئیسالمدا تۆ قومار مەکە بزان قەت هیچ دەدۆڕێنیت.

دزی تاوانێكی گەورەیە لە ئیسالمدا تۆ دزی مەکە هەرگیز پێویستت بە پاسەوان 

نابێت و کۆمەڵگە پاسەوانت دەبێت.

پرسیارەکە لێرەوە خۆی لەم تاکە قیت دەکاتەوەو دەڵێ: ئایا؟ تۆ پەیڕەوی ئەو 

فەرمان و بەرگریە ئیسالمیانە نەبیت ئیرت چیت دەوێت لە ئیسالم! بۆ لۆمەی 

ئیسالم دەکەیت؟ پەیڕەوی بکەو سودەکەی نۆش بکە.

با  دەکات  دادگایت  میللەت  نەبێت  دادگەر  بێت،  دادگەر  دەبێت  دەستەاڵت 

دادگەری  دەستەاڵتی  رسوشت  بە  مرۆڤایەتی  بکێشێت،  درێژە  ماوەیەکیش 

دەوێت.

لە  هەندێك  ئاستی  لە  چ  تاکەکاندا  لە  هەندێك  ئاستی  لە  چ  بەداخەوە 

ئەحزابەکاندا، بە گشت شێوەیەك ئیسالم و پرۆگرامەکەی ڕەد دەکاتەوەو داوای 

سودیشی لێ دەکات! ئیش ناکات و پاداشتی دەوێت! دژایەتی دەکات و حەزی 

دادگەریەکەشی  داوای  و  دەزانێت  کۆنەپەرستی  بە  قورئان  بەهەشتیشە!  لە 

دەکات! 

عەبدول  کوڕی  عومەری  و  خەتاب  کوڕی  عومەری  عومەرەکان،  دەستەاڵتی 

بەردەوامی وەك منوونەی جوانی ئیسالم دەهێرنێتەوە؟ سەیری  بە  بۆ  عەزیز، 

پابەندی ئەوان بکەن بە ئیسالم و سەیری خۆشامن بکەین!

هەربۆیە گرنگ و پێویست و کاتی خۆیەتی بەخۆماندا بچینەوە کە بۆ سودمان 

لە ئیسالم وەرنەگرتووە؟ وە چۆن سودی لێ وەرگرین؟ هەموو ئەمانە جێگەی 

خۆی  کەسی  نەپەڕێرناون،  ئیسالمدا  لە  هیچی  وەاڵمەکانیشی  مشتومڕەو 

خۆمان  لەوانەدا  بکات،  پەیڕەوی  دەوێت  خۆشی  کەسی  بیدۆزێتەوەو  دەوێت 
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ماندوو بکەین، هیچ گومانی تێدا نی یە دەستامن لەسەر سکی تێر دەبێت.

عومەر عەلی/ ئامەد دیاربەکر

ئەندامی کۆنفرانسی ئیسالمی

ئیسالم چارەسەرە............

مێژووی ئیسالم ئەزموونی سەرکەوتووی پێکەوە ژیانە............

کێشەکان بە مومارسەی ئیسالم چارەسەردەکرێت......

کورد باجی هەڵەی دووری لە ئیسالم وەرگرتووەو کاتی بەخۆداچوونەوەیە............

دەقەکانی قورئان و شەریعەت منوونەی بەرزو پێکەوە ژیانە............

ئیسالم پەروەردەکەری چەندەها کەسایەتی بەرزو منوونەی مێژووییەو شایەنی 

چاولێکردنە..........

مافەکان لە ئیسالمدا بە جوانی دیاری کراوە............

لە شەڕیشدا ئەخالقیاتی تایبەتی ئیسالمی هەیە............

ڕابردووی  و  سیاسی  کاری  ئەزموونی  لەسەر  هەڵوێستە  ترو  ئیعرتافاتی  زۆر 

خۆمان............

لە  ڕاستیانە  ئەم  دانپێدانانی  هەوڵەو  ئەم  لەباربردنی  و  تێکدان  بۆ  دەستێك 

ئارادانە............

گریانی  و  پێدەکرێت  هەستی  کۆنفرانسەکەدا  لەناو  ئیسالم  ...گەورەی 

پەنگخواردووی چەندساڵە میدیاکان شاهیدی بۆ دەدات...
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خوێندنەوەیــەك بۆ کۆنگرەی ئیســالم و دیموکراســی 
ئامەد

ئامەد  لە  ڕێکەوتی ١٠-2٠١٤/٠٥/١١ە  ئۆجەالن  بەڕێز عەبدواڵ  داوای  لەسەر 

بە ئامەدەبوونی ٣٥٠ ئەندام و کۆمەڵێكی زۆر چاودێر کۆنگرەیەك بەناونیشانی 

ئیسالم و دیموکراسی بەسرتا.

لە مێژە پارتەکەی ئۆجەالن بە مارکسی و دژ بە دین و بەها ڕۆحیەکان ناودەبرێت 

و لەناو خەڵکدا باس دەکرێت، ئەوەشی لە ڕیزەکانی ئەو پارتەدا دەبیرنێت دوورە 

لە هەندێك سیامی ئیسالمی، نەبوونی حیجاب لەناو گەریالکاندا، خۆبوراندن 

لە مەراسیمە دینیەکان، ناوهێنان، بەها دیارەکانی ئاینی ئیسالم. 

تەنها  یە،  نی  ئیسالمدا  لەگەڵ  کێشەی  مسوڵامنەو  گەلێکی  کوردیش  گەلی 

کورد  مادان  کە  بووە،  ئەوە  هەر  دین  وەالنانی  بۆ  چەپەکانیش  پارتە  بیانوی 

بە دینەوە سەرقاڵ  ناکات خۆمان  پێویست  ئیرت  یە  نی  لەگەڵ دیندا  کێشەی 

لە  و  قوڵ  کێشەی  کە  بدەین  نەتەوەییەکان  کێشە  هەوڵی  دەبێت  و  بکەین 

مێژینەمان تێیدا هەیە.

ناشاردرێتەوەو پێویست و لە جێگەی خۆیدایە کە بڵێین ئەو فکرو ئایدۆلۆژیانەی 

کەوا پارتەکەی ئۆجەالن و زۆرێك لە پارتە کوردیەکانی تریش بە تایبەت باشوور 

مێژوو  کردووە!  پێوە  تەواویشیان  شانازی  لەسەردەمانێکدا  و  بوون  دین  بە  دژ 

لە  بەخۆبوراندن  وەیان  دین  بە  دژ  ئاراستەیەكی  بە  کارکردن  سەملاند  ئەوەی 

دەکات  وا  بەڵکو  ناکات،  کورد  کێشەی  چارەسەری  نەك  ئیسالم  ڕاستیەکانی 

کوردیەکان،  پارتە  لە  بتەکێنەوە  و  بدەن  تر  جێگەی  لە  ڕۆحیان  ئاوی  کوردان 

ڕاستە کورد کێشەی لەگەڵ ئیسالمدا نی یە، بەاڵم هۆکاری ئەو بیرۆکانە بوون 

باشوور  لە  زەردەشتیەکان  باکورو  لە  بە عەلەوی  زیاتر  دانی  بە کێشە! گرنگی 
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زیانی گەورەی بە دۆزی کوردو کاڵبونەوەی ئینتیامی نەتەوایەتی گەیاندووە.

دەستپێکردو  باکورەوە  لە  خەباتی  کە  پەکەکە  تایبەت  بە  و  کوردیەکان  پارتە 

عوسامنی  خەالفەتی  واڵتێکە  کوردستانە،  داگیرکراوی  بەشی  گەورەترین 

لەوێوە سەرچاوەی گرتووە، ئەمە ئەوە دەگەیەنێت ڕەنگدانەوەی ئاینی ئیسالم 

و فکری ئیسالمی لەو واڵتەدا مێژوویەکی گەورەو درێژی هەیە، خەڵکەکەشی 

نەیتوانیووە  هێزەیەوە  هەموو  بەو  کەمالیزمیش  زەبروزۆری  و  عەملانیەت 

ئیسالمەکەی لێ بسەنێتەوەو خەڵکی هەر خۆڕسكانەو بەدوور لە بەرژەوەندیە 

پارتێك گەرچی  دەبینین  بووە، هەربۆیە  ئیسالم هەر هەڵبژاردەی  دونیایەکان 

ناوی ئیسالمیش نەبێت بەاڵم بە ڕەفتاری ئیسالمیانەو بە شێوەیەکی دیمکراسی 

دەتوانێت زۆرینەی دەنگەکان بەدەست بهێنن و پێشوازی گەرمی لێبکرێت.

ئەو ئەزموونە ئەوە دەسەملێنێت گەربێت و ئیسالم بە شێوەیەکی دروست بەکار 

بێت دەتوانێت خزمەت بە دۆزی کوردیش بکات، کاری چەپەڵی زۆر نامرۆڤانە 

و  قوڵ  ناوانەدا کورد چەوساندنەوەیەکی  ئەو  ژێر  لە  کراوەو  ئیسالمەوە  بەناوی 

فراوانی بەخۆیەوە بینیووە! هەربۆیە هەموو ئەو هەاڵنە بەجۆرێکی لنگەوقوچانە 

ئەمەش  ئیسالم!،  پاڵ  خراوەتە  کراوەو  تەبەنی  چەپەکانەوە  پارتە  لەالیەن 

لە  بەردەوام  کوردایەتیدا  و  ئیسالم  دووڕێیانی  لە  کوردی  شەقامی  وایکردووە 

و  هاندانێکی رسوشتی  و  بهێنن  دینەکە  لە  واز  توانیووە  نەیان  کێبەرکێدابن، 

ڕۆحی هەردەم پاڵی پێوەناون، لەوالشەوە کێشە نەتەوەییەکان ئازارێکی فیزکی 

بووەو نەتوانراوە وازی لێبهێرنێت.

گرێنەدانی ئەو دووچەمکەو جیاکردنەوەی لەیەکرتی بۆشاییەکی وای دروست 

کرد لە باشوردا بە چەند حیزبێکی ئیسالمی تەقیەوەو لە باکوردا دوورکەوتنەوە 

لە حیزبە کوردیەکان و نزیك بوونەوە لە حیزبە نا کوردیەکان.

حیزبە  و  دیموکراسی  و  سۆسیالیستی  فکری  بینیامن  باشووردا  لە  هەربۆیە 
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ئێستە  تا  کرانەوەکەش  هەرچەند  کردەوە،  دیندا  بەالی  بەناچاری  گەورەکانی 

بۆ  ئیسالمی  و  عەملانی  جیاکاری  هەردەم  نەداوەو  جەماوەکەی  دڵی  ئاوی 

دەدەنەوە  گوێامندا  بە  بەین  بەیناو  حیزبەکانیان  قاعیدەی  وەیان  بەکاردێت، 

نێوان خوای  تەنها  و دین  بێت  لەیەك جیا  و دەوڵەت  و دین  ئەوان عەملانین 

گەورەو مرۆڤەکانە تەئکیدی لەسەر دەکرێتەوە، ئیسالمیەکانیش دەنگدان بە 

والرباء(  )الوالء  چەمكی  نەبونی  و  دینی  بێ  لە  بەجۆرێك  عەملانیەکان  حیزبە 

بێ  )کفر(  بە  جار  هەندێك  هەتا  دەهێنن،  بەکار  ڕقلێبونەوە  و  خۆشویست 

و  لەناو  مێژووی  هەڵەیەکی  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  پێکراوە،  ئاماژەی  دینی 

ناوەرۆکەکاندا ڕوویداوە، نەتوانراوە ئامانجە نەتەوەییەکان بپێکرێت بە بیرێکی 

بە  نەشتوانراوە  چۆن  هەروەك  بێت،  بوو  کاریگەر  زۆریش  گەرچی  نادینی، 

بیرێکی ئیسالمی و الوازی ئینتیام کوردیەکە ئامانجەکان بپێکرێت.

ساحەی  نێو  کاریگەری  بەهێزو  سەرکردەیەکی  دەستی  ژێر  لە  ئێستە  ئەوەی 

کوردایەتی وەك ئۆجەالن کە ئاوڕێك بەالی دیندا دەداتەوە بریتیە لە واقعبینیەکی 

کە  موراجەعاتێکە  بوارەدا،  لەو  بەخۆداچوونەوەیەك  هەڵوێستەو  و  دروست 

دەکرێت،  لێ  گەورەی  سەرەنجامێکی  چاوەڕوانی  و  وەردەگیرێت  بەهەند  زۆر 

کەسێکی خوێندەواری وەك ئۆجەالن کە قوڵبوونەوەیەکی فراوانی لە تێگەشنت 

لە فکرو ئایدۆلۆژیە جیا جیاکاندا کردووەو لەم کاتەدا جاڕی کۆنگرەی ئیسالمی 

خوێدنەوەیەکی  بە  ئامەددا  لە  پێدەدرێت  بەرچاوی  گرنگیەکی  و  دەدات  لێ 

لێك  کورد  کێشەکانی  چارەسەرکردنی  و  خەمخۆری  هەستی  و  دەمارگیری  نا 

دەدرێتەوە. ئەوەشی لە زەمینەو خاکی باکوردا دەبیرنێت قودسیەتێکی یەکجار 

گەورە بۆ دین هەیە، لە بازاڕدا ئافرەت بە پیری مەالکامنانەوە دەهاتن و تەکلیفی 

ئەوەیان دەکرد دەستیان ماچ بکەن و دەستێك بخەنە سەر سەریان، هەرچەند 

قەڵەم  لە  ناتەندروست  لە  بەجۆرێك  کراوەو  بۆ  دینی  لێکدانەوەیەکی  ئەوەش 
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دەدرێت، بەاڵم ناتوانرێت ئەو هەستە بەهێزەی کە لەناخی کورددا بەرانبەر دین 

هەیە لەناو بربێت و بشاردرێتەوە.

توێژنەوەی  وەك  وە  لەسەرکرابوو  زۆری  لێکۆڵینەوەی  کۆنگرەکەدا  لە  ئەوەی 

زانستی خرایە ڕوو دەرکەوت:

١-هیچ کێشەمان لەگەڵ ئیسالمدا نی یە.

2-باوەڕمان بە دەقەکانی ئیسالم هەیەو کاریگەری خۆی هەیە.

٣-ئەزموون و مێژووی مەدینە چارەسەرە بۆ ئەمڕۆی کورد.

ئیسالمدا  لە  بەکارهێناوەو  دینیان  تەندروست  نا  دراوسێ  ٤-دەستەاڵتدارانی 

ئەو کارە قێزەونانە جێگەی نابێتەوە.

وەك  وە  مێژوو  ڕووی  لە  جیهانیەو  بەڵکو  یە،  نی  عەرەبی  دینێکی  ٥-ئیسالم 

کەسایەتی بەهێزی ئەو ساحە کورد پشکی شێری بەرکەوتووە.

6-کورد نەیویستووە دین بە خراپ بەکار بهێنێت.

7-لە ئیسالمدا ڕەچاوی پێکەوە ژیان و کەمینەکان بە بایەخەوە باسکراوە.

8-دەبێت گرنگی زیاتر بە ئیسالم بدرێت و خۆ نەبوراند لە چەمکە دینیەکان.

9-مافی ئافرەت جێگەی بایەخی گەورەیە لە ئیسالمدا.

١٠-ئیسالم لەگەڵ چینی هەژارو ستەملێکراواندایە.

بە کورتی و پوختی دەتوانرێت بوترێت ئەم ئاوڕدانەوە، ئاوڕدانەوەیەکی مێژووی 

پێویستی  واقعی  پەرپرسانەوە سەرچاوە دەگرێت،  لە هەستێکی  یە،  واقعی  و 

ئایدۆلۆژی  بە قوربانی فکرو  نابێت چیرت کێشەکانی کورد  و شەقامی کوردیە، 

غەربی بکەوێت.
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مێژوو بۆ ڕاستیمان دەگەڕێنێتەوە/ئەزموونی 
پەکەکەو کۆنگرەی ئیسالمی بە نموونە

قەومی  کێشەی  یەو  نی  ئیسالمدا  لەگەڵ  کێشەی  کورد  دەوترێن  مێژە  لە 

دەیان  غەربی  ئایدۆلۆژیای  فکرو  چەندەها  هاوردەکردنی  بە  کەچی  هەیە! 

ساڵ بۆ دواوەی گەڕاندینەوە، غەرب وازی لە دین هێنا پێشکەوتنی بەرچاوی 

لە  بوو،  ڕاست  پێچەوانەکەی  شەرقدا  لە  ئەزموون  هەمان  بینی،  بەخۆیەوە 

و  خۆسەپێن  سیاسەتی  مومارەسەی  غەربداو  لە  مەسیحیەت  ئاینی  بنەڕەتدا 

زۆرکاری عەملانیەتی هێنایە بوون و سەرکەوتنی بە خۆیەوە بینی، واقع نەبینی 

و لێکچواندنی واقعی شەرقی بە غەربی و مومارەسەری هەمان ئەزموونی ئەوان 

لە  نەکردووە  ئێمە  لە  ئاینی ئیسالم نەك ستەمی  ئێمەی پاش خست، چونکە 

شەرقدا بەڵکو بەردەوام ستەم لە خودی دینەکەش کراوەو پیاوانی دینیش نەك 

بەزەیی  لە جێگەی  و  بەردەوام هەژارترینی کۆمەڵگەبوون  نەکردووە  ستەمیان 

کۆمەڵگەدابوون و زەکات  و سەرفرتەیان پێدراوە، هەربۆیە مێژووی سەملاندی 

ستەم بەستەم پێشکەوتن بەرهەم ناهێنێت.

و  کوردی  کۆمەڵگەی  بۆناو  غەریب  و  غەربی  ئایدۆلۆژیای  فکرو  هێنانی 

خەباتکردنی لەژێر ئەو ناوانەدا مێژووی پاکی ئیسالمی و وەرگرتنی بە ئاشتی 

خستە ژێر پرسیارەوە! هەتا وایلێهات زیاتر بە میللەتێکی نادینی و مارکسی و 

لینینی و زەردەشتی بنارسێین، باجی قورسی گشت ئەو فکرو ئایدۆلۆژیانەماندا، 

کە دەکرا تەبەنی ئیسالمی و بیرۆکە دینیەکان و ئەزموونیە مێژوویەکان بکرایە، 

وەیان هەر نەبێت ناوی غەربی و خەیاڵ پاڵوی کاری لەسەر نەکرایە.

ورد  هەڵوێستەی  و  دینیەکان  بابەتە  هەڵسەنگاندنی  کۆنگرەو  ئەم  بەستنی 

لەسەر ژیان و حوکمڕانی پێغەمبەری مەزن لە مەدینە زۆر جێگەی دەستخۆشی 
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هەڵوێستەکردن  پێدەکرا  هەستی  کۆنگرەدا  لە  ئەوەی  بوو،  کۆنگرە  ئەندامانی 

لەسەر واقعێك کە دەبوو پێشرت کاری لەسەر بکرایە، سیاسەتی هەڵەی ڕابردوو 

کوردی  شارعی  واقعی  تەمسیلی  توانیووە  نەیان  کوردیەکان  حیزبە  بووە  ئەوە 

بکەن و ئەم کۆنگرە فعلەن هەڵقواڵنی ناخی شەقامی کوردیە.

بەستنی  لەسەری  هەڵوێستەکردن  جێگەی  و  بوترێن  پێویستە  کە  ئەوەی 

دەستی  لەژێر  و  ئۆجەالن  عەبدواڵ  بەڕێز  بڕیاری  لەسەر  ئیسالمیە  کۆنگرەی 

لێ  خۆی  ڕەدکردۆتەوەو  ئیسالمی  ئێستە  تا  کە  کوردیدا  چەپی  حیزبێکی 

لە  بەناوی ئیسالمی ستەمیان  و  بوراندووە!، وتراوەو دەوترێن واڵتانی عەرەبی 

ئێمە کردووە بەناوی ئیسالمەوەو ڕقی خەڵکی جوڵێرناوە بەرانبەر خودی ئیسالم، 

لە هەمان کاتدا هەر خودی کورد شەڕی جۆربەجۆری لەگەڵ کورددا کردووە، 

گەر هەمان بیرۆکە بۆ ئەم شەڕو پێکدادانی کورد لەگەڵ کوردەدا دەبێت کورد 

واز لە کوردایەتی بهێنێت مادام فاڵن حیزب ستەمی لە کورد کردووەو گەنج و 

و  بخەڵەتێین  ناوەکان  بە  نابێت  ئێمە  کوشتووە،  خۆی  واڵتەکەی  خوێنگەرمی 

دەبێت بابەتیانە سەیری مەواقیف و کاردانەوەکان بکەین.

سەرەنجامی وەالنانی دین لە کۆمەڵگەی کوردی لەژێر دەستی چەپ ڕەوەکاندا 

فەراغە  ئەو  ئاوی  ئیسالمی  حیزبێکی  چەند  بە  دروستکرد  وای  بۆشایەکی 

ئیسالمیش  نە  وە  و  عەملانی  حیزبی  نە  بنەڕەتدا  لە  دەکرا  کە  دەدرێتەوە،  

هەر بوونی پێویستبایە، بەڵکو هەرناوێکی تر بەدوور لە فکری دژە دینی و بۆ 

ئامانجەکانی مافەڕەواکانی گەلی کورد هەوڵی بدایەو وە ئیسالمیشی بە ڕاستی 

نەوەك  کاربکەین  خۆمان  بۆ  خۆمان  دەبێت  ئێمە  چونکە  بکردایە،  پراکتیزە 

چاوەڕێی بەرانبەربین، چام بەرانبەر خۆی بۆ خۆی زۆر چاکە تا بۆ ئێمە چاك بێت! 

ژێر دەستی سەرکردەیەکی  لە  کاتەو  لەم  کۆنگرە  ئەم  بەستنی  بڵێم  ماوەتەوە 

ئەو  دەکەین  ئومێد  دەستخۆشیەو  جێگەی  کورد  ناوداری  شۆڕشگێڕو  بااڵی 
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پێ  بەرانبەری  دژی  ئێمە  ئەوەی  پڕبکرێتەوەو  دروست  شێوەیەکی  بە  فەراغە 

دەبینەوە کە ئیسالمیان بۆ مەرامی سیاسی و کاری چەپەڵی خۆیان بەکارهێناوە 

ئێمە پێچەوانەی ئەوە بین و سەرەنجام ئێمە مٶمینێکی ڕاستەقینەین و ئەوان 

مونافیقێکی درۆینە.

بەڕێوەچوونی کۆنگرەی ئیسالم و دیموکراسی-
ئیسالم چارەسەر بە نموونەو دانپێدانان

عومەر عەلی: ئەندامی کۆنگرەی ئیسالم و دیموکراسی

لە مێژە داوای خۆشبەختی لە ئیسالم دەکرێت و لە هەمان کاتدا دژایەتیشی 

خۆشبەختیەکانی  لە  خۆی  و  تێپەڕی  بەسەرکورددا  مێژوویەك  دەکرێت! 

ئیسالم بەری کردو هیچی لە دەرەوەی ئیسالم دەست نەکەوت، گەر ڕۆژئاوا بە 

وازهێنانی لە دین وەك مەسیحیەت پێشکەوت ئەو بیرۆکە بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوین 

جگە لە نەهامەتی هیچی تری بەدوای خۆیدا نەهێنا!، هەروەك چۆن چەندەها 

چەوساندووەتەوەو  خەڵکیان  دینەوە  بەناوی  نادینی  دەستەاڵتی  و   گروپ 

ڕۆژهەاڵتی  عەملانیەتی  شێوە  هەمان  بە  دەیچەوسێننەوە،  هەر  بەردەوامیش 

ناوینیش بەدەر نەبوون لەو چەوساندنەوە، ڕۆژئاوا بەرهەمی وازهێنانی لە دین 

و لە سایەی عەملانیەتدا هەناسەیەکی ئازادی هەڵکێشاو ڕۆژهەاڵتی ناوینیش 

بیرۆکە هاوردەی  ئەو  باجی  بەاڵم  گەرچی خەڵکەکەی خەڵکانێکی مسوڵامنن 

پەندی  ژیرەکانیش  مرۆڤە  دەکاتەوە،  ڕاست  هەڵەکان  مێژوو  داوە!،  ئێستە  تا 

لەدەست  خۆی  ئەوەی  بۆ  بێت،  خۆی  دەبێت  کەس  هەموو  لێوەردەگرن...، 

نەدات، سیاسەتی نکۆڵی کردن و بیشفڕێت هەر بزنەبەسەرچووە.

ناوەرۆکی کۆنگرە لە دەستپێکەوە تا کۆتایی:-
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کورد  لەگەلی  ستەمیان  بەرگێکەوە  و  بەناوێك  هەریەکەو  دراوسێ  واڵتانی 

لێناکرێت،  نکۆڵیان  ستەمەکان  ڕاستیانەیەو  ئەو  شاهیدی  مێژووی  کردووە! 

بێ  ستەمێك  جۆرە  لەهیچ  بهێرنێتەوە  منوونە  بە  کوردستان  هەرپارچەیەکی 

بەش نەبووە! زۆرێکی بەناوی دینەوە کراوەو ناوی دینیشی لێرناوە، کۆمەڵکوژی 

کۆمەڵگە  چینەکانی  هیچ  لە  سڵ  ئەنفال!  نراوە  ناو  جینوساید  و  قڕکردن  و 

نەکراوەو منداڵ وەك گەورە مامەڵەی لەگەڵ کراوە، ئافرەت وەك پیاو کوژراوە، 

کراوە،  لەگەڵ  مامەڵەی  ئاژەڵ  وەك  دیل  دراوە!،  سێدارە  لە  گەنج  وەك  پیر 

سەروەتەکان وشەی حەاڵڵی ئیسالمی بۆ بەکارهاتووە!، هەموو ئەمانە جێگەی 

مشتومڕی ناو وردەکاری کۆنگرەکەبوو، بە هەڵسەنگاندنی دەقە قورئانیەکان و 

نزیك  دوورو  پوچەڵکرانەوە،  کارانە  ئەو  مەدینە  ئەزموونی  و  ئیسالمی  مێژووی 

مێژووی،  وەك  نە  لەگەڵیەتی،  دەق  وەك  نە  جۆرەکارانەدا  ئەو  لەگەڵ  ئیسالم 

پێکەوەژیانی  سەرکەوتووی  ئەزموونی  مەدینەو  پەیامننامەی  ووردەکاریەکانی 

پێغەمبەری مەزن شاهیدی گەورەی ئەو ڕاستیانەن.

لەگەڵ  هاوڕابوون  هەمووال  کۆنگرە  بەڕێوەبەری  دەستەی  کۆنگرەو  ئەندامانی 

خودی ئیسالم وەك دینێکی پاكی ئیالهی و کۆتا دینی ئاسامنی کە بەریە لە 

هەر کارێكی ناڕەوا کە بەناو ئیسالمەوە کراوەو دەکرێت، دەقەکان ڕاستیەکان 

دەهێرنایەوەو  منوونە  بە  فەرموودە  و  قورئانی  دەقی  چەندەها  و  دەسەملێنن 

و  لە خراپەکان  بەریئی  و  ئیسالم  پاکی  و دروستی  ڕاست  بەڵگەی  بە  دەکران 

خراپ بەکارهێنانی دەستە چەپەڵەکان.

هیچ کەسێك نەبوو بابەت پێشکەش بکات و منوونەی هاوپەیامنی و ئەزموونی 

سەرکەوتووی پێکەوە ژیانی پێغەمبەری مەزن بە منوونە نەهێنێتەوە، کە چۆن 

 ١2٠ نەهامەتیەکانی  شەڕو  بەسەر  ئیسالم  پاکی  سازگاری  ئاوی  توانیویەتی 

ساڵەی مەدینەدا بهێنێت.
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منوونەی  و  جیاوازەکان  چینە  پێکەوەژیانی  ئەزموونی  لەسەر  قوڵ  جەختی 

دەستەاڵتێکی دادگەرو سەرکەوتووی مەدینە جێگەی بایەخی کۆنگرەکەبوو.

دەستەاڵتدارانی دراوسێ ئیسالمیان وەك هێزێك بەکارهێناوە بۆ ڕەوایەتیدان 

بەکارە چەپەڵەکانیان و کوردیش وەك مسوڵامنێکی چەوساوە کە نەیویستووە 

مونافیقانە یاری بەناوە ئیسالمیەکانەوە بکات، بەاڵم ئەوەی جێگەی تێبینی و 

هەڵوێستەکردن و ئەندامانی کۆنگرەبوو بایەخ بە دەرکەوتنی ئیسالمیەتی کورد 

زیاتر بدرێت وەك قەرەبوویەك بۆ هەر کەموکوڕیەكی ڕابردوو لەو بوارەدا.

ئیسالم تام و زەوقی ئاشتی و پێکەوە ژیانە، ئازادی و پاراستنی مافەکانی تاك 

و  طائیف  بۆ  کۆچکردن  وەك  کراوە،  پێناودا  لە  کۆچی  و  قوربانی  ئیسالمدا  لە 

بۆ  دەهێرنایەوە  بۆ  مەدینەی  منوونەی  ڕۆژئاوا  کوردو  ئێستەی  واقعی  مەدینە، 

چارەسەرکردن و دەربازبوون لە قەیرانە قوڵەکانیان.

نورەدین شاکر بە باسکردنی ژیان و واقعی کوردانی سوریا زۆرینەی ئەندامانی 

لە  کردەوەو هەستەکانی  و گۆڵ  گورج  میدیاکارانی  و  گریان  هێنایە  کۆنگرەی 

ناخەوە دەهەژاندن، کە چ ستەمێك لە ڕۆژئاوادا دەگوزەرێت و بەناوی ئیسالمەوە 

ژن و منداڵ و پیر دەکوژرێت و مااڵن بە تااڵن دەبرێت و ڕەچاوی ئەدەبی جەنگ 

ناکرێت.

پەیامی عبداللە ئۆجەالن لەالیەن نوێنەرێکیەوە خوێرناوە، کە گرنگی زیاتر بە 

ئەو کۆنگرە  بەڕێزیان  داوای  لەسەر  بوو، هەروەك چۆن  ژیان  پێکەوە  و  ئاشتی 

هاتبووە بەسنت و گرنگی گەڕانەوە بۆ ئیسالم و بە چارەسەر زانینی ئیسالمی 

ڕاستی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، چاوکردن لە پەیامنی مەدینە بە منوونەی 

سەرکەوتن و ئەزموونی واقعی و لێکچوون ناوبرد بۆ ئەمڕۆ.

ئەحمەد تورك ئاماژەی بەوە دەدا کە ئەو ستەمانەی بەناوی ئیسالمەوە کراوە لە 

ئیسالمدا جێگەی نابێتەوە.
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هەر لە هەمان کۆنگرەدا پەیامنی مەدینە بە ئیلهامێکی ڕاستەقینەی چارەسەر 

دەزانرا بۆ کێشەکانی ئەمڕۆ.

کراو  کۆمەڵگەدا  پێشچوونی  لەبەرەو  ڕۆڵی  و  گرنگی  باسی  لەوە  زیاتر  ئیسالم 

پێشکەوتنی ئەوروپاو ڕۆژئاوا بۆ شارستانیەتی ئیسالم دەگەڕێرنایەوە.

ئەوەی جێگەی تێبینی الی کۆمەڵێك ئەندامانی کوردانی باشووربوو دەستێکی 

دژ بە دین و تێکدانی ئەو هەوڵە دەکرا، کە کەسانێك لە پشت پەردەو دانیشتنە 

نا فەرمیەکاندا ڕق و حقدی دژ بە دین و هەڵ دەڕێژرا! وەك هەندێك ناکۆکی و 

دڵگرانی لێکەوتەوە ڕۆژێك پێش کۆنگرە، ئەوەش دەوترا ئەم کۆنگرە بۆ مامۆستاو 

زاناو کەسایەتیە دینیەکانەو ئەو بۆچوونانە لەگەڵ ناوەرۆك و هەوڵەکانی کۆنگرەدا 

یەك ناگرێتەوە، خەیرە ئەو جۆرە کەسانە دزەیان کردووەتە ناو کۆنگرە!، بەاڵم 

جێگەی خۆیەتی بوترێت ئەو کەسانە هیچ جۆرە بەژداریەکیان لە بەڕێوەبردنی 

کۆنگرەدا پێنەکرابوو هەتا بە تێبینیەکیش بەژداریان نەدەکردوو زیاتر ژێر بەژێر 

کارەکانیان هەستی پێ دەکرا.

بە کورتی و پوختی ئەنجامی کۆنگرەی ئەمڕۆ هیچکەس نەبوو لە پاکی ئیسالم و 

گەورەی دەقەکان و بنەماکانی پێکەوەژیان و پێشکەوتنی هاوڕا نەبێت.

دادەنراو  چارەسەرە  بە  و  پراکتیزەکردن  و  واقعی  منوونەی  ئیسالمی  مێژووی 

لەسەر  تەواوی  جەختی  مەدینە  سەردەمی  بە  سەردەمە  ئەم  لێکچوونی 

دەکرایەوە.

بۆچوونی  دەوڵەمەندکرد،  کۆنگرەی  زیاتر  ئامادەبوان  بەژداری  بڵێین  ماوەتەوە 

بەرەو  زیاتر  و  گۆڕانکاریەك  هەر  لە  وەردەگرێت  هەند  بە  کۆنگرە  ئەندامانی 

بۆ  گەڕانەوە  و  ئیسالم  بە  کێشەکان  چارەسەرکردنی  هەوڵەو  ئەم  پێشچوونی 

دەقە پیرۆزو ئەزموونە مێژوویە دینیە سەرکەوتووەکان، زۆر بە تایبەتی ئەزموونی 

مەدینە، تێکەڵکردنی ناوی کۆنفرانس و کۆنگرەو ئیسالم و دیموکراسی یەکێك 
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بوو لەو تێبینیانەو چەند ئەندامێکی کۆنگرە ناوی ئیسالم و کورد بە بەدیلێکی 

کۆنگرە  بە  کۆتای   2٠١٤/٠٤/١١ سبەی  داهاتوو،  بۆ  ناوهێنا  شیاوتر  جوانرتو 

دێت و بڕیاری کۆتای و کارنامەکانی داهاتوو ڕادەگەیەنرێت .

لە  کە  فەراغێك  هەر  پڕکرنەوەی  و  ئیسالم  ڕووی  بە  زیاتر  کرانەوەی  هیوای  بە 

دەستەی  پێش  کوردیەکان  میدیا  بۆ  بەندەش  پێشنیاری  هەبووە،  ڕابردوودا 

بابەتە دینیەکان بدرێت و خۆمان  بەڕێوەبەری کۆنگرە ئەوەیە گرنگی زیاتر بە 

زیاتر لە گەڵ ئیسالمدا ئاشت بکەینەوەو بە گەالنی دراوسێ و جیهان بڵێین 

ئەوەتان  مافی  چیرت  و  دەسەملێنین  ئیسالمیەکەمان  کرداری  بە  ئێمە  ئەوەتا 

مرۆڤەکان الی خوای  باشرتین  ئیسالمەوە مبان چەوسێننەوەو  بەناوی  یە  نی 

ئەوە  و  دەکەین  پێشبڕکێ  تەقوادا  لە  ئێمە  تەقواترن!  بە  کە  ئەوانەن  گەورە 

ئێمەین ئیسالمی ڕاستەقینە ڕەچاو دەکەین و ئەوەش ئێوەن بەناوی ئیسالمەوە 

دراوسێکانی خۆتان دەچەوسێننەوە.

هەولێر: ئەنفال لە ئێوارە کۆڕێکدا

ڕێکخستی  بە  هەستان  ستاندەر  دەزگای  بەهاوکاری  و  نوێ  بزاڤی  ڕێکخراوی 

ئێوارە کۆڕێك بۆ بەڕێز د عومەر عەلی لە ژێر ناوی ئەنفالدا، بەڕێزیان جەختیان 

و  سەدام  ئامانجی  کە  کردەوە  دینیەکان  چەمکە  هەڵەو  بەکارهێنانی  لە 

حیزبەکەی و فکرە دژە دینیەکان بووە هەر لە دێرزەمانەوە.

وەك ئاماژەیان پێکردو وتیان: لە دێر زەمانەوە بەناوی جیاجیاوەو لە ژێر فکری 

پیس  مەرامی  بۆ  دینیەکان  ناوە  و  چەمك  ئامانجگیراوە!  بە  ئیسالم  ئیلحادیدا 

یەك  پاراستنی  و  سیاسەت  بەناوی  بەکارهێرناوە!  تایبەتی  بەرژەوەندی  و 

سیاسەت  لە  جیاکردنەوەی  وەك  دین  پارچەکردنی  پارچە  ویستی  پارچەیی 
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لە حاڵەتی شەڕدا  لەسەر کراوە!  و کۆمەڵگە کاری  کایە گرنگەکانی دەوڵەت  و 

و  ڕەوادان  وەك  بێت  لەسەر  خوای  درودی  پێغەمبەر  بەڕێزەکانی  هاوەڵە  ناوی 

قورئانی  سورەتەکانی  لە  یەکێکە  کە  ئەنفال  کراونەتەوە،  زەق  نارشینکردنیان 

پیرۆز بەکارهێرناوەو لەچەمك و ناوەرۆك و ماناکانیشی الدراوە، لە کاتی ئاشتیدا 

ناوی جیاجیای ئاینی بازرگانی پێوەکراوە.

منوونەی هێنایەوە بەو شەڕوکاولکاریانەی کە سەدام و حیزبەکەی لەسەردەمی 

و  بکەن  نارشین  خەڵکی  لەبەرچاوی  دین  ویستوویانە  چۆن  دەستەاڵتیاندا 

قڕو  و  قات  وەك  بوەستنەوە،  دژیان  هەیەتی  خۆی  خەڵکەکە  کە  باوەڕەی  بەو 

و  ئەنفال  سورەتی  کاتێکدا  لە  ئەنفال،  بەناوی  باشوور  کوردانی  کۆمەڵکوژی 

ئامانجی قورئانی پڕاوپڕ پێچەوانەی ئەو جۆرە کارانەیەو خودی قورئان و هەمان 

سورەتیش کە ئێستە لەبەردەستە شایەتی ئەو ڕاستیە دەدەن.

بەڵکو  نەکرد  کارەی  ئەو  کورد  لەگەڵ  تەنها  تاوانکار  کەسێکی  وەك  سەدام 

ئەو  هێناوەو  بەکار  دینی  ناوی  دیسان  هەم  عێراقدا  و  ئێران  نێوان  شەڕی  لە 

ساروخانەی کە دەینان بە ئێرانەوە ناوی لێ نابوون ساروخی حەسەن و ساروخی 

حسێن و عەباس، ئەمە ئەوە دەردەخات دژی باوەڕی ئەو گەالنە بووەو دیراسەی 

باوەڕیان کراوە هەر بە باوەڕەکەی خۆیان و بەشێوەیەکی پێچەوانەی مەفهوم و 

چەمکەکان بەکاری هێناون.

جگە لە ناساندنی سەدام و حیزبەکەی وەك حیزبێکی ئیلحادو دژ بە دین کە 

بەڵگەی کافرێتی لە کۆڕەکەدا خستە ڕوو وەك فەتوای شێخ ابن باز کە بە ئاشکرا 

کە  ڕووکەشیانەی  عیبادەتە  و  حەج  نوێژو  ئەو  کردووەو  کافری  خۆیدا  لەکاتی 

لە دەزگاکانی ڕاگەیاندنەوە نیشان دەدرا بن باز شوبهاندوویەتی بە عەبدواڵی 

کوڕی ئوبەی کە گەورە مونافیقی سەردەمی مەدینە بووە، مونافیقیش لە دیندا 

بەکەسی دوو ڕووی دەوترێت و ئەوەی کە دەیکات لە دڵیدا نی یەو کارەکانیشی 
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ئەو دوو ڕوویە ڕوون دەکاتەوە.

بێ  تەنها  دەکرێت  تاوانبار  پێ  دینیەکەی  الیەنە  و  ئاینی  زانایانی  کە  ئەوەی 

زانایانی  بەردەوام  ئیلحادیە  فکری  درێژە دەری هەمان  ئەویش هەمان  ئاگاییە 

ئاینی بە ئامانج گرتووەو کارە قێزەونەکانی سەرکردەو واڵتانی عەرەبی لکێرناوە 

بە دینەوە.

لە  پێ  کارەکانی  کە  ڕوو  خستە  قورئانی  ئامانجەکانی  ئەوانە  بەڵگەی  بۆ 

ئامانجی   ٥ لە  کردووەتەوە  کۆیان  زانایان  و  دەدرێت  شەرعی  چوارچێوەی 

سەرەکیدا کە ئەوانیش بریتین لە:

پاراستنی دین

پاراستنی مرۆڤ

پاراستنی ژیری

پاراستی وەچە

پاراستنی ماڵ

بۆ  نەقڵی   و  ئەقڵی  بەڵگەی  هاتووە  قورئاندا  لە  کە  ئامانجانەی  لەو  هەریەك 

ئامانجانەوە  ئەو  پێچەوانەی  بە  هاوفکرەکانی  و  سەدام  کارەکانی  هێرنایەوەو 

و  قورئانی  لەیبڵی  قورئانیەکان  ئامانجە  کردنی  نارشین  بۆ  وە  کردووە  کاریان 

دینیان لێداوە.

کاریان  کە  چەمکێك  یەکەم  هاوبیرەکانی  و  حیزبەکەی  و  سەدام  کارەکانی 

قورئانیەکە،  پێچەوانە  بە  وە  بووە  دین  گرتبێت  ئامانجیان  بە  و  لەسەرکردبێت 

هاواڵتیان.  ملەی  زۆرە  کردنی  حیزبی  بە  و  باوەڕەکەیان  کردنی  دژایەتی  وەك 

کوشنت و بڕین و لە چاڵنان و قاتوقڕکردنی خەڵکی سڤیڵی بێ تاوان، هەموو 

ئەو کارانە تەنها دەرخەری کەسێکی شەڕانی و خوێنمژ نەبێت هیچ پاساوێکی 

تری هەڵنەگرتووە.
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هەر لەسەر هەمان ئامانجە ئاینیەکان هاوفکرەکانی تری خستە ژێر پرسیارەوە کە 

لە ئیسالمدا بە دەق و پێش هەموویان مافەکانی بڕاندووەتەوەو ئەمڕۆ ناوانێکی 

زەق و بۆ جوانکردنی کارەکانی خۆیان بە مسوڵامن دەفرۆرشیتەوە وەك منداڵ 

پارێزی و مافی ئافرەت و زۆر ناوی تر لە کاتێکدا لە ئیسالمدا وەك بیروباوەڕی 

نەگۆڕ ئەوانە لە قورئاندا هاتووەو بە دەقی ڕاستەوخۆ ئەو مافانەی پاراستووە، وە 

بە وردی لە قورئاندا ئالیەتی ئەو پاراستنەشی دیاری کردووە، وەك بۆ پاراستنی 

مردووە  مێردی  یان  تەاڵقدراوە  کە  ئافرەتێك  کردووە،  حەرام  زینای  منداڵ 

کاتێکی بۆ دیاری کراوە کە شوو بکاتەوە کە حەملی ئافرەتەکە یەکال بووبێتەوە 

نا  نەوەك وەچەکان تێکەڵ بنب، ئەمڕۆ عەملانیەتی ئەوروپاش و زۆر کۆمەڵگە 

پابەندەکان بە ئاینەوە بەدەست ئەو کێشانەوە دەناڵێن و قوربانی زۆری لەسەر 

دراوە، ئەوەندە بێ متامنەی دروست بووە زۆرجار کە منداڵ دەبێت پشکنیکی 

بۆ دەکرێت و بزانرێت کە ئایا لە پیاوەکەی خۆیەتی یان! پاراستنی ماڵ بەدەق 

لە  زیاتر  ماڵەکان  و  پول  پارەو  تردا  هزرەکانی  لە  کەچی  شیکراوەتەوە  وردی  و 

لە خزمەتی خۆیاندایەو ئامانجی ئیسالم لە دەستبڕین بۆ بنبڕکردنی ئەو کارە 

قێزەونانەیە کە ئاشتی و ئابووری کۆمەڵگە تێك دەدات و هاتوون ناوی دزی و 

دەستبڕینیان نارشین کردووە لەبری ئەوەی خودی دزیەکە بخەنە ژێر پرسیارو 

شیکاریەوە کە لە بنەڕەتدا نارشینە، وە منوونەی هەندێك واڵتانی پێشکەوتووی 

بۆی هەیەو کارێك  ئەوانیش سزای سەختیان  بۆ جەریمەی دزی  هێنایەوە کە 

خۆی قێزەون و نا شەرعی بێت هەردەبێت سزای بۆی هەبێت و وە هیچ سزایەك 

وەك سزا ئیسالمیەکە بنبڕ نی یە، وەك بە پێکەنینیشەوە وتی گەر ئەم سزا لە 

کوردستاندا جێبەجێ  بکرایە نەوەدەکان دەستی چەند کەسێك دەبڕاو دواتر 

دەبوو بە پەندو کۆتایی پێ دەهات بەاڵم گەر ئێستە جێبەجێ بکرێت مەگەر 

ئامێری پێشکەوتووی دەستبڕینامن لە واڵتەکانەوە بۆ دروست بکەن گەرنا فریا 
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کە  دزیە  کردنەوەی   ئاسایی  کاڵبوونەوە  سەرەنجامی  ئەمانە  هەموو  ناکەوین، 

بەرگێکی خەڵەتێنەری لێرناوەو بەتااڵنربدنی قوتی خەڵکی و ماڵی خەڵکی لە 

ڕابردوودا بەناوی ئەنفالەوە هیچ پاساوێکی شەرعی هەڵنەگرتووە.

فکرو  و  کەسێك  هەر  هەرکارێك  کە  کۆبوویەوە  لەوەدا  باسەکە  پوختەی 

پێوەرە  بە  دەبێت  ئەوسا  دینەوە  بە  بلکێرنێت  و  بێت  هەڵگری  ئایدۆلۆژیایەك 

ئەوەش  بەاڵم  ڕوونە  شەرعیەکانیش  و  قورئانی  پێوەرە  و  بپێورێت  دینیەکان 

هۆشیاری دەوێت.

شایانی باسە تەوەرەکە بە بەژداری کۆمەڵێك کەسایەتی دیارو بواری ئەکادیمی 

و ئاینی زیاتر دەوڵەمەندکرا:

ئەو  بەژداری  لە  کرد  عروبە  هەیمەنەی  لە  جەختی  عەبدولخالق  مەسعود  م 

تاوانانەداو بەکارهێنانی دین وەك خزمەتی عروبەت شیکردنەوە بۆ ئامادەبوان 

خستە ڕوو.

ناونیشان و  و  بەناو  بەڵگەو  ڕابردوویان وەك  ئەزموونی کارو  بازیانی  د محەمەد 

چەمکی  شیکردنەوەی  لە  جگە  ڕوو،  خستە  بەرواریشەوە  هەتا  و  دوکومێنت 

شەڕو ئاشتی وەك بەڕێزیان ئاماژەیان پێکرد لە قورئاندا تەنها 6 جار باسی شەڕ 

کورتی  بە  هاتووە،  ئایشتی  مەفهومی  و  ئاشتی  باسی  جار   2٣٣ بەاڵم  هاتووە 

ئەوەی نیشان دەدا کە ئاینی ڕاستی ئیسالم ئاینی ئاشتی و پێکەوە ژیانەو فکرو 

هێزەکانی تر ئیسالمیان وەك هێزێکی شەڕانی نیشان داوە.

ڕوونی شیکردەوە  بە  ئەنفالەوە کرا  بەناو  کارانەی کە  لەو  ئامانج  ڕابەر  م شوان 

کە  لەوانەی  گرت  ڕەخنەشی  هەروەك  بووە،  کارەکانیان  بەحەاڵکردنی  بۆ  کە 

دەستیان هەبووە کە لە کارەساتی گەورەی بەناو ئەنفال.

م مەال مەظهەر خۆراسانی بە هێمنی و زۆر بە ڕوونی باسی ئەو دەستکەوتانەی 

کرد لە شەڕدا بەدەست دەکەن و پۆلێنی کردن بە بەسەر:
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شتوومەکە بە بەهاکان

شتوومەکە بێ بەهاکان

هەروەها مرۆڤەکان

لەگەڵ  مرۆڤەکان  جیاکردنەوەی  و  ئەنفال  وشەی  شیکردنەوەی  لەگەڵ 

ڕەخنەی  بەڕێزیان  وەك  قورئانەوە،  ڕووی  لە  هەتا  جیاکاریەکان  شتوومەکداو 

خۆشیان ئاراستەی ئەوانە کرد کە ڕێنیشاندەری تاوانبارانی بەناو ئەنفال بوون 

و ئەگەر ئەوان پێشیان نەکەوتایەن خۆ ئەوان شارەزایی ئەو ناوچانەیان نەبووە، 

ناوچەی  کە  قەرەداغ  ناوچەی  هێشتا  کە  هێنایەوە  خۆیان  بە  منوونەیان  هەتا 

دەردەخات  ئەوە  ئەمە  نەبووە،  شارەزا  دەرفەتەوە  نەبوونی  بەهۆی  خۆیەتی 

کەسانی ناوچەکەو شارەزا هاوکاری ئەو ڕژێمە پیسە بووە لەو تاوانە گەورەدا.

 م مەال هندرین بالیسانی زیاتر کۆڕەکەی فراوانکرد بە بەژداری و منوونەی واقعی 

و ئەزموونی خۆیان لە دینداری و وەك تاقانەی ماوەی خانەوادەیان، وە کاریگەری 

خەڵکانی تر بەو کارەو دوورکەوتنەوەی لە دین و ڕقیان بەرانبەری وەك ئاماژەیان 

پێکرد بە سەرسوڕمانەوە پێی وتراوە تۆ کەسەکانت لەو کارەساتەدا لەناو چوون 

چۆن تۆ ئێستە هەڵگری ئاینی ئیسالمیت و بۆ خۆشت بوویت بە مامۆستایی 

ئاینی، بەاڵم شارەزایی بەڕیزایان لە ئاینی ئیسالم و چەمکەکانی و هێزە دژەکان 

زیاتر شاهیدی دەرو فراوانکردنی تەوەرەکان بوو.

م ڕێکان، م دڵدار و چەندین ئامادەبووی تر بە بەژداری و ڕەخنەو تێبینیەکانیان 

لە کەشێکی دیندارانەو زۆر تەباداو ئومێدی دەرفەتی  کۆڕەکە کۆتایی پێهات 

هاوشێوەو بەردەوام جەختی لەسەر کرایەوە.
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بۆشاییەکانی نێوان عەلمانیەت و کۆمەڵگەی 
کوردەواریی لە ئێوارە کۆڕێکدا

 2015/05/21

ڕێکخراوی بزاڤی نوێ لە قاوەخانەی کلتوری سلێامنی

کۆڕی هاوبەشی هەردوو بەڕێزان: )د عومەر عەلی و م عبدالرحمن محمد عارف(

  

سەرکەوتنیان  سەرکردانە  ئەو  مێژوو  گەواهی  بە  وە  نوێدا  و  کۆن  دونیای  لە 

کردبێت،  خۆیان  کۆمەڵگەکەی  بیروباوەڕی  بۆ  حسابیان  کە  بەدەستهێناوە 

نا لۆژیکی بوو بێت، تەنها تاکە سەرکردەیەك  گەرچی باوەڕەکەشیان ساختەو 

نەبێت لە ناو هەموویاندا جیاوازبووە ئەویش پێغەمبەر بووە محمد درودی خوای 

ئاسامنیە  بەهێزە  هێزە  ئەو  بۆ  ئەویش  سەرکەوتنەکەی  هۆکاری  بێت،  لەسەر 

بووە کە مەبەستی بووە ئەو پەیامە بگات بە گشت مرۆڤایەتی و ڕەحمەتەکەی 

نەمانی  دوای  دینە  تاکە  ئێستە  تا  دەبینین  بۆیە  نەبێت،  بەش  بێ  لێی  کەس 

سەرکردەکەی زۆرترین تەشەنەی بە دونیادا کردبێت.

غاندی و جیڤاراو زۆرێك لەو سەرکردانەی کە ناونیشانی کاریزمایی و پاڵەوانێتی 

بواری سیاسەت و سەرکەوتنیان پێ دەدرێت پشتیان لە باوەڕی کۆمەڵگەکەیان 
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نەکرد، بە جیا لەو سەرکردە کارتۆنیانەی ئەمڕۆ کە بەردەوام چاویان لە ڕۆژئاوایەو 

بەبێ ئەوان خۆیان خاوەنی بڕیاری سیاسی نین، لە کاتێکدا زۆرینەی چاودێران 

و سیاسیەکان نەقدیان بۆ ئەم جۆرە پاشکۆیی و دەستەمۆییە هەیە.

ئەو واڵتانەش کە وەك پاشکۆیەکی ڕۆژئاواو لەژێر ناوی تازەگەری و عەملانیەت 

و زۆر ناوی بریقەدارو خەڵەتێنەردا دەرکەوتن بینیامن و دەبینین چۆن شۆڕش 

ناوە  بەهارو  و  شۆڕش  ئەو  هۆکاری  بەسەریاندا،  دەکرێت  بەرپا  شۆڕ  دوای 

جیاوازانەش فەشەلی عەملانیەتە لە شەرقداو ئەو پێاڵوەی کە بەزۆر ویستوویانە 

لەپێی میللەتی بکەن تەنگ بووەو بەپێی نەکردوون! هەروەك شاعیرێك دەڵێ:

پێی پەتی باشە تا پێاڵوی تەنگ

النەی چۆڵ خۆشە تا النەی وە جەنگ

لەپێی  پێاڵوە  ئەو  زۆر  بە  یان  ویستوویانە  ساختانە  سەرکردە  ئەو  بەاڵم 

میللەتەکە بکەن یان دەبێت جەنگ هەڵبژێرن، هەربۆیە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

بەبەردەوامی شەڕو جەنگی لێ نەبڕاوە! دەستە چەورەکەش بە ئیسالمدا سڕاوە، 

کەسێکی وەك سەدام، قەزافی، موبارك کێ و کێ کە ڕوونە بەچ ئاراستەو چۆن 

ئاراستە کراوە کەچی دوای شکستیان بە نوێژێکی مونافیقانە یان سەفەرێکی 

سعودیەو لەبەرکردنی بەرگێکی خیانەت بەناوی عەمرەوە شکستەکان دەدەنە 

پاڵ ئیسالم!.

سەردەمی  مێژووی  لە  گەر  ووتی:  پێکردوو  ئاماژەی  عەلی  عومەر  د  وەك 

خەالفەتیشدا ناکۆکی و شەڕێك بوو بێت هەر لە چوارچێوەی ئەو چاکسازیانەدا 

بووە کە دینی ڕاستی ئیسالم خۆی ئالیەتەکانی پێیەو قبوڵی نەکردووە بەناوی 

لە  تانە  وەك  ئەمڕۆ  ئەوەی  بکرێت،  بەناوەوە  پاوانخوازی  و  قۆرخکاری  دینەوە 

ئاژاوەگێڕی وێنا دەکەن، هەروەك وتیشی خۆ  بە دینێکی  و  ئیسالمی دەدەن 

میللەتێك  هیچ  خۆ  جا  سەرکەوتبێت  شمشێریش  بە  هەر  دین  گریامن  گەر 



365

په يامى سياسى

بکات  ماچ  ئەو شمشێرە  کورد  دەبوو  نەبووە!  بە شمشێر  پێویستی  کورد  وەك 

تر  میللەتانی  چام  مافەکانی،  بەدەستهێنانی  و  سەرخستنی  مایەی  ببێتە  کە 

سودیان لەو شمشێرە بینیوەو کورد سودی لێ نەبینێت، ئێستە کورد پێویستی 

بە چەك و تەقەمەنی هەر واڵتێك هەیە کە یارمەتی دەری بێت و مافەکانی بۆ 

بسەنێتەوە بۆ تەنها شمشێرەکەی ئیسالم جێگەی قسە لەسەر کردنە، بۆ تۆپ 

و تەیارەی نەیارانی کورد بە سوپاسەوەو بە ناڕاستەوخۆش قبوڵ بکرێت بەاڵم 

هێزی ئیسالم بەلەکەداری باس بکرێت، بۆ چەکی واڵتانی دوژمن بەکارهاتووە 

بۆ دژی کوردو جێگەی قسەش نی یە.

ئەو  خستەسەر  تیشکی  وردی  بە  عارف  محمد  عبدالرحمن  مامۆستا  وەك 

ناوبرد کە بەسەردیواردا خۆی سەرخستبێت  بە فکرەیەکی  جۆرە عەملانیەتەو 

سەپاندنی  خۆ  هەوڵی  بەزۆر  ڕاوەرگرتنیان  کۆمەڵگەو  بۆ  حسابکردن  بەبێ  و 

داوەو قاچاخانە خۆی خزاندووەتە ناو کۆمەڵگەی کوردەواری، ئەوەی کە ئەمڕۆ 

بەناوی عەملانیەت و لەژێر بیرۆکەی ئیلحادیدا بەردەوام گومان باڵو دەکاتەوەو 

ئیسالم بەوە نارشین دەکات و دەڵێ باشە ئەگەر ئێمە ئیسالمیشامن قبوڵ بێت 

چ جۆرە ئیسالمێك بێت؟ سعودی بێت! ئەڤغانی بێت! یان عەرەبی و فارسی 

بێت! گەرچی دەکرێت هەمان پرسیاریش ڕووبەڕووی عەملانیەکان بکرێتەوەو 

ئەگەر  ئەی  ئایا  بکرێتەوە  ئاراستە  خۆیان  پرسیاری  هەمان  لۆژێك  هەمان  بە 

بەریتانی  بێت!  ئەمریکی  بێت؟  کرد چ جۆرە عەملانیەك  قبوڵ  عەملانیەمتان 

بێت! ئیسپانی بێت! یان ...

بۆ  وەاڵمێکیش  وەك  وتەکانیداو  میانەی  لە  یش  عەلی  عومەر  د  هەروەك 

لە ڕۆژئاوا شۆڕشکرا بەسەر دینی  ئامادەبوویەك وتی هەروەك چۆن  پرسیاری 

ئیسالمی  ناوە  خۆیان  ناوی  کە  واڵتانەی  ئەو  ئەمڕۆش  دەکرێت  مەسیحیەتدا 



366

خودی  چونکە  دەرەکی  هزرێکی  بە  نەك  بەاڵم  بکرێت  بەسەردا  شۆڕشیان 

دەقە  چوارچێوەی  لە  تێدایەو  شۆڕشگێڕیەیی  ئەو  بەشی  ئەوەندە  ئیسالم 

دەقە  لە  بەجیا  بهێنێت،  بەدەست  خۆی  مافەکانی  دەتوانێت  شەرعیەکاندا 

دەستکاری کراوەکانی مەسیحیەت کە گەر کێشەیەکیان بهاتایەتە بەردەست 

کە  دەکرد  پیرەکان  پیاوە  لە  پرسیاریان  و  بکەن  حوکمی  چۆن  دەزانی  نەیان 

جاران ئەو کێشەی چۆن چارەسەر کراوە.

لە  عەلی  عومەر  د  و  عارف  محمد  عبدالرحمن  مامۆستا  بەڕێزان  هەردوو 

لە  عەملانیەت  دەوترێت  پێی  کە  ئەوەی  لەسەر  بوون  کۆك  کۆڕەکەیاندا 

کوردستاندا یان لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا بە گشتی وێنایەکی بێ دینی و ئیلحادیان 

لە مێشکی تاکی کوردا دروست کردووە، لە کاتێکدا هەر بە پێوەرە عەملانیەتەکە 

ئەوەی لێرە دەگوزەرێت جیاوازی هەیە لەوەی لە ڕۆژئاوا کاری لەسەر دەکرێت، 

خستیە  ڕاستێتی  بەڵگەی  وەك  و  منوونەیەك  چەند  بە  عەلی  عومەر  د  وەك 

ڕوو کە چۆن لە ڕۆژئاوا بوار بە مومارەسەی دین دەدەن و حسابی تایبەتی بۆ 

ناوخۆدا  لە  خۆمان  الی  پێچەوانەی  بە  واڵتانە  ئەو  سیاسەتی  گەرچی  دەکەن 

سیاسەتێکی نەرمەو بۆ دەرەوە ڕەقە بەاڵم لە کوردستاندا لە ناوخۆدا بۆخۆمان 

خراپین و بۆ دەرەوە نەرمین!

وتەکانیدا  یەکەمی  تەوەری  لە  عارف  محمد  عبدالرحمن  مامۆستا  هەروەك 

ئیسالمیان  به  حه رامی شیری  ژیانیاندا  قۆناغێكی  له   ئه وانه ی  پێدا:  ئاماژەیان 

خواردووه  به اڵم ئێستا بوونه ته  ته ته ری عه ملانیه تی كوردیی!

کە  بۆشاییانەی  ئەو  وتی:  کردەوەو  دووپاتی  دیسان  ش  عەلی  عومەر  د  وەك 

کۆمەڵگەیەداو  لەم  زۆرن  یەکجار  بووە  دروست  عەملانیەتدا  و  خەڵك  لەنێوان 

کۆمەڵگە  پێش  کە  پاوەنخوازەی  ئەقڵیەتە  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەمووشی 

بەجۆرێك  پرسیارەوە!  ژێر  خستووەتە  کردووەو  نارشین  عەملانیەتی  خودی 
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وێنەی عەملانیەت لە زهنی تاکی کوردیدا دروست بووە واتە دژە دین و دژ بە 

وەك  لەسەردەمێکدا  عەملانیەت  ئەکرێت  کاتێکدا  لە  کۆمەاڵیەتیەکان،  بەها 

ئەو  بەرانبەر  کە  هەڵگرتبێت  مانایەی  ئەو  مەسیحیەت  بەرانبەر  و  دین  دژە 

دەستەاڵتداریەتی و ستەم و قۆرخکاریەی پیاوانی مەسیحیەت، بەاڵم لە بنەڕەتدا 

وا نەبووە عەملانیەت دژی ستەمێکی پاوانخوازی کاری کردووەو بۆ دەربازبوون 

بەسەر  شۆڕشکردن  بە  جیاکردەوە  سیاسەت  لە  دینیان  و  هاتن  قەیرانانە  لەو 

ئاینی مەسیحیەتدا. وە ڕەخنەی توندی لە هەندێك ڕۆشنبیری بواری عەملانی 

گرت بەوە کە نەیانوانیووە وەك ئیسالمیەکانیش بەدەنگ بێن بەرانبەر ئەوانەی 

بەناوی ئەوانەوە کاری خراپ دەکەن وەك وتی: بە بڕوای من وەك چۆن هێزێك 

یان الیەنێك لێرەو لەوێ دروست دەبێت بەناوی ئیسالمەوە کارانێك دەکات و 

زانا ئیسالمیەکان لێی بەدەنگ دێن و دەیکەن بە هەرا لەسەری و بەڵگەی بۆ 

دەهێننەوە کە کارەکانیان لە چوارچێوەی شەرعدا جێگەی نابێتەوە یان الیداوە 

دەبوو ڕۆشنبیرانیش لە ئاست ئەو کەسانە بەدەنگ بهاتایەن کە عەملانیەتیان 

نابیسرتێت  یان  یە  نی  وا  دەنگێکی  لەبەرانبەردا  وە  خۆیان!  بۆ  تاپۆکردووە 

کە  عەملانیەتەیە  سستمە  ئەو  پێچەوانەی  وێناکردنە  ئەم  بڵێت  کۆمەڵگە  بەم 

خانەو  مەساج  و  ڕابواردن  و  خواردن  لەبەراز  یە  نی  بریتی  عەملانیەت  هەیە، 

ئەم  پاڵ  خستە  کوردیشی  گەلی  نەهامەتیەکانی  شتانە!.  جۆرە  ئەو  دیسکۆو 

مێژووی  بۆ  بگەڕێینەوە  گەر  ئێمە  مێژوو  بە شاهیدی  بیرکردنەوانە  جۆرە هزرو 

ئەم حیزبە کوردستانیانەی کە ئێستە لەسەر عەملانیەت پۆلێن دەکرێت و لە 

خەباتی شاخیانەوە تا ئەم کاتە بەبێ هیچ دوو دڵی و گومانێك دەتوانین بڵێین 

خواستەکانی گەلی کوردیان کردووەتە قوربانی ئایدۆلۆژی عەملانیەت، ئەویش 

کێشاوە  کوردا  تاکی  ناخی  لە  عەملانیەتیان  وێنای  بەشێوەیەك  واتە  هەڵە  بە 

کە واتە بێ دینی لە کاتێکدا ئەم بێ دینیە بەرانبەر بە مەسیحیەت بووە نەك 
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ئیسالم! هەربۆیە لە شاخەوە تا ئێستە ئەو بۆشاییە لەنێواندا دروست بووە!

هۆکاری هەرە سەرەکی دروستبوونی ئەحزابی ئیسالمی لە کوردستاندا هەر ئەمە 

بووە، چونکە گەر تۆزێك لۆژکیانە بیربکەینەوە شتێکی زۆر نالۆژیکیە ئەحزابی 

مسوڵامن  خۆی  میللەتێك  چی  یانی  هەبێت!  ئیسالمیدا  واڵتی  لە  ئیسالمی 

بێت و حیزبی ئیسالمی تێدا بێت! دەکرێت ڕێکخراوی جۆربەجۆری ئیسالمی 

ئیسالمەوە  بەناوی  خەڵکی  لە  خۆت  جیاکردنەوەی  و  حیزب  بەاڵم  هەبێت 

کرد  دروستیان  عەملانیەکان  ئەحزابە  بۆشاییەی  ئەو  بەاڵم  پرسیارە!  جێگەی 

لە  فەوزا  ئەم  ئێستە  تا  دین  نەکردنی  بۆ  حساب  و  کردن  دژایەتی  بە  ئەویش 

کوردستاندا دروست بووەو خەڵکی دابەش بێت بەسەر ئیسالمی و عەملانیدا 

ڕوویداوە،  لەنێوانیاندا  کافرەوە  و  ئیسالم  بەناوی  شەڕ  لەسەردەمێکیشدا  وە 

دواتر دابەش بێت بەسەر چەندین بەناو فکرو ئایدۆلۆژیایی جیاوازدا، لە هیچ 

شتێکدا لە عەملانی غەربیش ناچن و هەرکەس کورسیەکەی گرت منوونەیەک 

لەسەر  هەردەبێت  بدات،  بەری  هەیە  ڕۆژئاوا  لە  ئەوەی  وەك  بەخۆشی  یە  نی 

کورسیەکە مبرێت یان بە شەق الیبەریت! ئەو هەموو بۆشایی و لێك دووریە 

قەیراناوی  بۆ هەرێمکی چکۆالنەی  یە  نی  پرسیارو رسوشتی  زۆر جێگەی  کە 

ئینتیامی  ئەوە بکردایە  بۆ  پێکەوە کاریان  باوەڕپێنەکراو، کە دەبوو هەمووی  و 

خەڵکیان بۆ خاك و نەتەوەو دینەکەیان کە هەرچێ بێت هەبێت و بۆشاییەکە 

هەستی  و  ببینێت  بەجیاواز  خۆی  دیندار  کەسێکی  نەکەن  لێ  بەجۆرێك 

غوربەت و بێ کەسی و میوانی لەم واڵتەدا هەبێت.

ئەگەر کێشەی ئەم بۆشاییە نەبوایە بۆ کۆمەڵێك مەال کە هەمووی دژی بەعس 

بکەن،  کار  بتوانن  نیشتامنیە  فعلەن  ئەگەر  هێزە  ئەم  لەگەڵ  نەیانتوانی  بوو 

ئەوەی دواتر بزووتنەوەی لێ دروست بوو.

شەق  و  تفەنگ  نوکە  بە  ئاسایش  بردبوویانە  تا  گرتبوو  کابرایەکیان  کەالر  لە 
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بۆ  قسەی  ئەوەی  بەبێ  گیراوەو  چی  لەسەر  بزانێت  ئەوەی  بەبێ  چەپۆکە  و 

بکەن، لەوێ وتبووی تەنها پێم بڵێن لەسەرچی منتان گرتووە ئەویش وتبووی 

داخی  لە  نەکەم  کفر  هەزار  با  دەن  بەرم  کورە  وتبووی  ئەویش  ئیسالمیت!  تۆ 

ئاوا  بوایە  ئیسالمی  ئەوە  بەخوا  بەریدەن  ووتبویان  وتبووی  وای  هەرکە  ئێوە! 

ناوەکەی لێکچووە  بە ئاسانی کفری نەدەکرد، دواتر دەرکەوتبوو بەهەڵە بووەو 

لەگەڵ کەسێکی تردا! هەر باش بوو نەیانکوشتبوو چونکە کوشتنی بەهەڵەی 

لەم شێوەش بەداخەوە هەبووە!

عەملانیەت هێزی خۆی وەك کاسپی نیشانی خەڵك داوە، کابرایەك دەیگوت 

ئیشکردن دێتە  ئالیەتی  قوڵنگەو  ئەم چەکدارانە چەکەکانیانم وەك خاکەنازو 

پێش چاو.

بەاڵم لەم واڵتەدا هەرچی دژایەتی لەگەڵ دیندا هەبێت لە زەمینەی واقعیدا 

ئاسانکاری بۆ دەکرێت، ڕاقیسەیەك موچەکەی بەرانبەر سێ مەالیە، جێگەی 

گشتی دەدرێت بە شەخس بۆ کردنەوەی مەرشوبخانەو پێوەرەکان زۆر فشۆڵن و 

بە منداڵ مەرشوب دەفرۆرشێت و گوێ بە خەڵکی ناوچەکە نادرێت گەر لەگەڵ 

دراوسێ  یەك  تەنها  و  دەکرێت  پێ  کاری  ئیمزا  ئەوروپا  لە  نەبێت،  کارەدا  ئەو 

قسەکانی جێگەی ئیعتبارە بەاڵم لێرە!

میزاجی  واڵتەدا  لەم  عەملانیەت  نومایندەی  بە  کردووە  خۆی  ئەوەی  بۆیە 

کە  دەقێك  هیچ  نەك  پێوەر  بە  کردووە  ئارەزووەکانی  حەزو  و  خۆی  شەخسی 

بەرز  زۆر  لەدەرەوە  کە  ببێتەوە  کۆمەاڵیەتیەکاندا جێگەی  بەها  لەچوارچێوەی 

دەنرخێرنێت و لێرە نرخی سەلکە تورێکی نی یە.

هەتا هەندێك  بکەیت  فکرەکەی خۆت  باسی  دەتوانیت  ئازادە  فکر  دەرەوە  لە 

پێچەوانەی  بەرانبەرو  لەگەڵ  بێت  جیاواز  دینەکە  یان  فکرەکە  خودی  جار 

یەکرتیش بن، وەك د عومەر عەلی ووتی من لە مزگەوت باسی یەکتا پەرستی 
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بۆ خەڵکی دەکەم، بەاڵم لە کەنیسە عیسا سەالمی خوای لەسەر بێت بە خوا 

وەسف دەکەن، لە مەعبەدی بووزیەکان خواکەیان لەبەردەم بیناکەیان داناوە، 

لە مەعبەدی سیخەکان مشك و مانگا، بەاڵم مادام نەگاتە ئاست ئەکشنێکی 

ڕۆژنامەنووس  ووتارێك  لەسەر  لێرە  بەاڵم  ئاساییە،  ئەوانە  هەموو  نەخوازراوە 

کوژراوە، لەسەر قسەیەك دەمی خەڵك هەڕاوە، لەسەر قسەیەك فەسڵ کراوە، 

لەسەر قسەیەك گواسرتاوەتەوە.

هەربۆیە دیمەنەکانی کوردستان لەماوەی 2٤ ساڵی ڕابردوودا بهێنەرە بەرچاوی 

بە  پێویست  ئیرت  دەدوێن  وێنەکان  دەڵێن  تیڤیەکانەوە  لە  چۆن  وەك  خۆت 

قسەکردن ناکات.

وەك  کردووە،  خەڵك  گەوجاندنی  بۆ  کاریان  ڕۆشنربی  لەبری  ئەمانە  بەاڵم 

دەوترێت ماسی لە ئاوی لێڵدا زووتر ڕاو دەکرێت.

کابرایەك هەبوو جاش بوو سەردەمی بەعس و هەمووی دەزانێت موچەی جاش 

8٠ دیار بوو مانگانە، کە ڕاپەڕینە بوو دواتر بوو بە پێشمەرکە زۆرجار پرسیاریان 

لێ دەکرد کە موچەکەت چەندە؟ ئەویش دەیگوت بەخوا هەر 8٠ دینارەکەیەو 

زیادی نەکردووە.

قەناعەتە  ئەو  دەگاتە  ئێستە  شاخ  خەباتی  و  توالنی  سااڵنێکی  دوای  پەکەکە 

و  ئیسالم  کۆنگرەی  دروستکردووەو  خەڵکدا  و  خۆیان  نێوان  لە  بۆشاییان  کە 

دیموکراسی لە ئامادە )دیاربەکر( دەبەستێت کە  د عومەر عەلی خۆی ئەندام 

ئەزموونی  لە کۆنگرەدا دەوترێت  ئیعرتافاتێکەوە  بە هەموو  تێیداو دەڵێ:  بووە 

بێت  لەسەر  خوای  درودی  محمد  دەستەاڵتدارێتی  ژیانی  پێکەوە  مەدینەوەو 

چارەسەرو لێکچووە لەگەڵ ئەزموونی ئێمەو ئێستەدا، دەمیرتاش بە یەك وتەو 

پشتگیری هاوڕەگەزبازەکان باالنسی دەنگەکان دەگۆڕێت ئاخر هەقی ئەوە نی 

یە تەمبێ بکرێت کە مافی ئەو نی یە ئەو قسەیە بکات و هەڵەی ئەو دواتر ئێمە 
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هەموومان باجی دەدەین.

ئەگەر ماوەی حوکمڕانیەتی ئەم هەرێمە حوکمێکی ئیسالمی بوایە! پەڵەیەکی 

ڕەشی گەورە دەبوو لە مێژووی ئیسالمیدا.

جۆرە  لەم  کورد  گەلی  خواستەکانی  دەکرێت  وە  دەکراو  پوختی  و  کورت  بە 

فکرو ئایدۆلۆژیە جیابکرێتەوە بەاڵم بەداخەوە ئەوان سودیان هەر لەم تێکەڵی 

نەتوانراوە حیزب لە حکومەت جیا  تا ئێستەش  و پێکەڵیە وەرگرتووە هەربۆیە 

بکرێتەوە هەر باسی باسی ئەوەیە دین لە دەستەاڵت جیابکرێتەوە، ئاخر دین 

یەك  هەیە  کوردستان  لەوەتەی  بکرێتەوە،  جیا  تا  هەبووە  دەستەاڵتی  کەی 

منوونەم پێ بڵێن دەستی دزێك بڕا بێت، جەڵد لەکەسێکی زیناکەر درابێت، 

کەسێك هەڵوارسابێت لەسەر تاوانی ڕێگەگرتن و تااڵنی کردن، زۆر بەداخەوە 

ئەزموونی ئێمە لەگەڵ واڵتانی دەرەوەدا بەردەوام تێکەڵ دەکرێت و تا ئێستە 

نەمانتوانیووە خۆمان بین وەك دکتۆر لە باسەکەیدا جەختی لەسەر کردەوە.

و  گرت  عەملانیەت  لە  توندی  ڕەخنەی  عارف  محمەد  عبدالرحمن  مامۆستا 

ووتی: ئه وانه ی كه له  سه ره تاوه  به  عه ملانی هێناوییانه  و هه شیانه  عه ملانیه كی 

به عسی بووه و دواتر بووه ته  عه ملانی كوردیی! ئه و تاك و ته را خوێنه واره ی كه  

نیازیان خراپ نیه  به اڵم به خۆیان بزانن یان نا له  بواری كارو فیكری ئیسالمییدا 

كه وتوونه ته  ژێر فشه و فشاری عه ملانیه ته وه .

ئەو ئیسالمیەی کە عەملانیەت دەیەوێت مامۆستا بەو شێوەیە وێنای کرد کە: 

  ئیسالمێكی كه م ئه ندام و په ل و پۆ بڕاو، ئیسالمێك به   عه ره بانه  بڕوات بەڕێوە! 

تا  ڕابردووداو  ماوەی  لە  ئیسالمیەکان  کەسایەتیە  بووترێت  خۆیەتی  جێگەی 

کە  ئەوانەی  هاوبەشی  بە  و  دیبەت  وەك  سازکردووە  کۆڕیان  چەندین  ئێستە 

کاریگەرن بە فکرو ئایدۆلۆژی عەملانیەت و ڕۆژئاوایی بەاڵم عەملانیەکان خۆیان 

لەو جۆرە کۆڕو کۆبوونەوانە دەبورێنن و هەوڵی جیاکاری دەدەن و بۆشاییەکە 
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لە ڕووبەڕووبوونەوەو  نابێت برتسێت  دیسان قوڵرت دەکەنەوە، خاوەن فکریش 

فەزایەکی  لە  کۆمەڵگە  و  دەبن  فەزایەك  لە  ئەوان  دواتر  ڕەخساندن،  بۆ  بوار 

تر، جگە لەوەی ماوەی حوکمڕانیەتی ئەم هەرێمەو لە ژێر ناوی عەملانیەت و 

فکری غەریبیدا هۆکارێکی گەورە بووە بۆ بە کافر زانینامن و ڕەوایەتی دان بەو 

گروپانەی کار لەسەر ئەو دەستەواژانە دەکەنەوە، هەربۆیە دەبێت عەملانیەت 

بە  ڕابردووی  قەرەبوونی  و  مەیدان  بێتەوە  کۆمەلگە  بۆ  حساب  ترو  بەبەرگێتی 

تەوبەیەکی کرداری بکاتەوە.

بەشێك لە وتارەکەی دکتۆر عومەر عەلی

ڕەخساندنی  بۆ  هەتا  بڵێم  ئەوە  دەمەوێت  بابەتەکەوە  ناو  بچمە  ئەوەی  پێش 

کۆمەڵگەوە  بە  پەیوەست  هەستیارەکانی  دۆخە  لەسەر  قسەکردن  و  دەرفەت 

لەنێوان کۆمەڵگەو عەملانیەتدا! بەوەی  دیسان بۆشاییەکی تر دروست کراوە 

هەندێك کەس دەکەن بە پاڵەوان و پسپۆری بواری عەملانیەت و لەبەرانبەردا 

زۆر دەنگی تر دەخنکێرنێت و کپ دەکرێتەوە، هەر لە ڕاگەیاندنەکانەوە بیگرە 

تا دەگاتە هۆڵ و جێگە جیاوازەکان.

ئەم  بۆ؟هاتنی  جیاکاریە  ئەو  کوێدایە؟هۆکاری  لە  چەمکە  دوو  ئەو  بۆشایی 

بیرۆکانە بۆ؟چ سودێکامن لەم بیرۆکانە وەرگرتووە؟بۆ ئەم بیرۆکانە سەرکەوتوو 

نەبووە؟بەردەوامی و شەڕکردن لەسەر ئەم بیرۆکانە بۆ؟

تاکەو  پێداویستیەکی  دین  بێت  لەبیر  ئەوەمان  دەبێت  شت  هەموو  پێش 

بۆشاییەکە لە ناخی مرۆڤدا هەیەو هەر بە دین خۆی نەبێت پڕ نابێتەوە، زۆرجار 

دەبینین پەنا بۆ دینی دەستکردیش دەبرێت بۆ ئەم پڕکردنەوە.

لەناخی  ئەمانە  و  جنس  خواردنەوەو  و  خواردن  پێداویستی  حەزو  چۆن  وەك 

گشت تاکێکی تەندروستدا هەیە دینیش بەهەمان شێوەیە، وەك چۆن برسێتی 
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تەنها  ئەوە  نایشكێنێت،  مانەوە  و  دین  لە  الدان  ئەواش  ناشکێنێت  توینێتی 

لە ڕووی پەرستشەوە ، هەروەك چۆن کەسێك کە برسی بوو دەبێت ئیرت نان 

بخوات، وە بۆ ئەوەی جەستە تەندروست بێت دەبێت لەو خواردنانە بخوات کە 

سودی بۆ جەستە هەیە، بەاڵم خۆ ئەگەر ئەو خواردنانەشی دەست نەکەوێت 

ئەوا هەر دەبێت هەر خواردنێك بێت بیخوات، گەرچی دواتر توشی نەخۆشیشی 

بکات و هەمان نەخۆشیشی بیکوژێت ئاواش الدان لە دین و نەبوونی دینێکی 

ڕاستی مرۆڤەکان لە ناخەوە دەکوژن و زۆرجار وا لە مرۆڤەکان دەکات خۆشی 

بە دەستی خۆی خۆی بکوژێت، عەملانیەت کراوە بە بەدیلی دین لەم واڵتەدا.

لێرە بۆ دروستبوونی کێشە مەعبەدی زەردەشتی حکوومەت بودجەی زۆری بۆ 

سەرف دەکات دروستی بکاتەوە وە مزگەوت لەسەر ئەرکی خێرخوازیش ڕێگری 

لێ دەکرێت و سنوردار دەکرێت.

لە دینی ئیسالمدا شتگەلێکی جێگیر هەیە)الثوابت( نابێت هیچ کات دەستی 

بۆ بربێت و بڕاوەتەوەو لە ڕاستیدا ئەرکی پەرلەمان سوککراوە لە ئاستیدا نەك 

بە پێچەوانەوە.

گۆڕینیان  بە  کات  هیچ  بکەین  نەگۆرانە  جێگیرو  ئەو  سەیری  وردی  بە  ئەگەر 

هیچ بەرهەمێكی پێشکەوتنی دونیای بەدوادا نایەت، بەڵکو زۆر بە پێچەوانەوە 

هەرکات ئەو شتانە گۆڕان شتی قیزەون و خراپ جێگەی دەگرێتەوە.

لە  بڕاوەتەوەو هەرئەوەش  پەرستی هەیەو  یەكتا  ئیسالمدا  دینی  لە  بۆ منوونە 

بەرژەوەندی و سودی گشتیدایە، ئەگەر تۆ بێیت و وازت لەوە هێنا ئەوا بت و 

ئارەزووکان جێگەی دەگرێتەوە.

دزی بڕاوەتەوەو هەرشتێك بچێتە چوارچێوەیەوە، کە تۆ بێیت و وازت لەوە هێنا 

ئەوا سەدان یاسای داتارشاو دزیەکان سپی دەکاتەوەو یاساکە جێگەی قورئانی 

بەرژەوەندی  لە  دەکرێت  پیرۆز  و  دین  دەبێتە  خۆی  بۆ  خۆی  دەگرێتەوەو  پێ 



374

کۆمەڵێك کەسدا نەك گشتی.

زینا بڕاوەتەوە کە واز لەوە دەهێنێت ئەو سەرگەردانیە دروست دەبێت ناڵێم لە 

واڵتانی خۆمان لە واڵتانی غەرب خۆی پێوەی دەناڵێنن بە دەستی منداڵی بێ 

دایك و بێ باوك و شەڕو کێشەو نا ئارامی.

خواردنی مادەی سەرخۆشکەر بڕاوەوە، کە واز لەو یاسا بڕاوە خواییە دەهێرنێت 

ئەوا کێشەو کوشت و بڕو پێکدادانی ئوتومبێل بەرهەم دەهێنێت.

بوونی  سودمەند  قەرزارو  ئەوا  دەهێرنێت  ڕیبا  لە  واز  کە  بڕاوەتەوە  ڕیبا 

دەوڵەمەندەکانی لێ دەکەوێتەوە، کەسێك قەرز دەکات لە کێ قەرز دەکات خۆ 

هەژار پارەی نی یە بیدات بە قەرز دەبێت لە دەوڵەمەندی بکەیت! دواتر ئەویش 

بە زیادەوە وەری دەگرێتەوەو بەردەوام لە قازانجدایە.

نەك  ئیسالمدا  ڕاستی  دینی  لە  گۆڕانکاریە  بە  پێویستی  شتانەی  ئەو  هەموو 

ڕێگری لێ ناکات بەڵکو ئەرکە دەبێت ئیجتهادی تێدا بکرێت، هەتا لە ئوموری 

عیبادات و زۆر شتیشدا، ئەوەتا موجتەهیدێك هەر کە هەوڵ دەدات خێرێکی 

بۆ دەنوسێت ئەگەر نەشی پێکێت، خۆگەر پێکای دوو خێری بۆ دەنووسێت.

بە  پەیوەستە  کە  هەیە  شتانە  ئەو  هەرچی  هاتوچۆو  تەکنەلۆژیاو  و  بیناسازی 

شتیش  هەندێك  بەڵکو  یە،  نی  لەسەر  ڕێگری  دەقێکی  هیچی  پێشکەوتنەوە 

هەیە کە لێکدانەوەی هەڵەی بۆ دەکرێت سەرەنجامی جەهلە بەرانبەر دین، بۆ 

منوونە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کە ووتاری بۆ خەڵکی دەداو خەڵکی 

زۆر بوو بوون و لە دواوە نەیان دەبینی، کابرایەك وتی ئەی پێغەمبەری خوا بۆ 

شتێك دروست نەکەین بچیتە سەری و تا خەڵکی بتان بینن، ئەویش فەرمووی 

دروستی بکەن، دواتر دارتاشێك میحرابێکی بۆ دروست کرد کە بە ٣ قادرمە 

دەچووە سەری، ئیرت پێویستی ئەو کاتە هەر ئەوەندە بووەو ڕێگری لێ نەکراوە، 

ئێستە کەسێك دێت دەڵێ بیدعەیە لە ٣ قادرمە زیاتر چونکە ئەوەی پێغەمبەر 
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درودی خوای لەسەر بێت هەر ٣ قادرمە بووە ئەوە جەهلە، خۆ دارتاش ئەوەی 

دروست کردووە نەك موجتەهیدی شەرعی.

پیاوانی  دژی  عەملانیەت  سەرهەڵدانی  سەرەتای  بۆ  بگەڕیینەوە  گەر  ئێمە 

کەنیسە هەوڵی ئەوان بۆ البردنی ستەم بوو بەناوی دینەوە، گەرنا بە ئێستەشەوە 

نەیان توانیووە دینەکە بسڕنەوەو لەگەڵ ئەوەی دینی مەسیحیەت بە کەڵکی 

بە  هەر  ناسنامەیان  و  پێیەیتی  پێویستیشیان  هەر  نایەت  حکومەتداری 

مەسیحیە نارساوە.

نە  دەکەن  سەیر  یەك  وەك  هەمووی  دین  ئێستە  کە  سیاسیانەی  ئەو  کێشە 

شارەزاییانە بەرانبەر ئیسالم و یاساکانی وەیان فێڵزانیانە.

لە ئیسالمدا حوکم هەیە کە لە کتێبە شەرعیەکاندا دەرهێرناون و بەناوی ئایات 

الحکام، ئەو ئایەتانەی کە حوکمی تێدایە.

هەروەها لە فەرموودەکانیشدا هەیە.

چ  کە  کێرشاوە  بۆ  قورئاندا  لە  یاساکانی  حوکمڕانیەتەو  بنچینەی  عەدالەت 

عەدالەتەوە چ نا عەدالەتە.

وەك  بگیرێت  لێ  ڕێزی  کۆمەڵگەداو  لە  نەکرێت  نامۆ  ئیسالم  چیرت  پێویستە 

بنچینەکانی  وەك  بێت  بۆگەل  گەلیش  حوکمی  گەر  زۆرینە  هەڵبژاردەیەکی 

دیموکراتی دەبێت ئەوەشت قبوڵ بێت ئەوان چی هەڵ دەبژێرن.

قوربانی  بە  کورد  کە خواستەکانی  دابرنێت  ئەو کەسانە  بۆ  پێویستە سنورێك 

قسەی باق و بریق دەکات و بە کردەوە فەشەلیامن لە بواری دەستەاڵتداریدا 

بینووەو کردەوەکانی بۆمان دەدوێت.
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هه ردی ئه نوه ر: ته نکه  ڕیشێکم هه بوو له  په یمانگاو 
له ناو وانه دا دکتۆرێك پێی ووتم ئه وه  بۆ ڕیشت ناتاشی!!

سازدانی: قیبلە

که وا  قوتابیانه ی  ئه و  داواکاری  خستنی  پشتگوێ  و  دامه زراندن  کێشه ی 

ساحه ی  زیندووه کانی  کێشه   له   یه کێشه   کردووه   ته واو  زانکۆیان  په یامنگاو 

چووه ،  به ڕێوه   نه چوونیان  به ده مه وه   دژی  خوپیشاندانیش  زۆرجار  کوردی، 

به هێزی  پشتگیریه ی  که وا  ئه وانه ن  قوتابیانه   ئه و  گشتیش  به شێوه یه کی 

به ر  دیارده   ئه م  کومه ڵگه دا  له ناو  زیاتر  ئێمه   یه ،  نی  ده سته اڵتیان  الیه نێکی 

ئه و  له  گرفتی  بۆ زیاتر تێگه شنت  له  خو پیشاندانه کاندا،  و  گوێامن ده که وێت 

قوتابی  ڕیانی  دوو  له   کردووه و  ته واو  زانکۆیان  یان  په یامنگا  که وا  قوتابیانه ی 

بوون و ماموستایی و فه رمانبه ریدان پێامن باش بوو له  نزیکه وه  بیان دوێنین، 

چونکه  هه ندێك جار له  کاتی ده نگداندا زۆر گوێامن له  به رپرسیان بووه  به پێی 

چاره سه رکردنی ئه م کێشه یان داوه ، به اڵم له  زه مینه ی کرداریدا وه ك کێشه ی 

بۆ  چوونیان  بۆ  نراوه   پێوه   پاڵیان  جوره کان  له   جورێك  و  ده یبینین  کاره باکه  

بڕوانامه   که وا  که سانه ی  ئه و  هه موو  وواڵتاندا  زۆرێك  له   هه رچه ند  مولیده کان، 
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به اڵم  یه ،  له الیه ن حکوومه ته وه  نی  به ده ست ده هێنن گه ره نتی دامه زراندیان 

بن  بڕوانامه کانیش بێ منه ت  بووه  که  خاوه ن  وا دروست  فراوانی  زه مینه یه کی 

له  حکوومه ت، ئاشکرایه  ئێسته  له  کوردستاندا سه ره تایه  بۆ ئه و زه مینه و هه موو 

خاوه ن  ئه و  پێداویستیه کانی  نه توانراوه   پێیه   به م  سنورداره ،  سه ره تاییه کیش 

بڕوانامانه  جێ به جێ بکرێت، جگه  له وه ی دڵیشیان ئاوی نه خواردووه ، له  یه کێك 

بڕێك  پێدانی  له   باس  چاره سه ر  له   جورێك  وه ك  دوایه داو  ئه م  هه وڵه کانی  له  

مووچه ی که م بۆ ئه و که سانه  باسکرا، هه رچه ند ئه و بڕه  ئاشکرایه  هیچ کارێکی وای 

پێ ناکرێت و کێشه ی دامه زراندن ته نها هه ر مووچه ش نی یه ، که سێك چوارده  

ساڵ خوێندوویه تی یان شازده  ساڵ بۆ ئه وه  نه یخوێندووه  به  سه د هه زارێك له  

که   خوێندوویانه   خزمه ت  بۆ  ئه وان  خزمه ت،  به بێ  بکریت  خانه نشین  ماڵه وه  

که سانی  به   پێویستی  کوردستان  ئاسته کانی  گشت  هه ستانه وه ی  ئاشکرایه  

پسپوڕه ، نه بوونی پسپوڕی ته واو له  گشت داموده زگاکانی حکوومه تدا یه کێكه  

له و کێشانه ی که وا هاواڵتیان پێوه ی ده ناپێنن، دائیره ی وا هه یه  ئه و که سانه ی 

که وا کاری تێدا ده که ن تێیدایه  ده رچووی زانکۆیه ،  تێیدایه  بڕوانامه یه کی سێی 

ناوه ندی به  هه زار شه ڕه  شه ق و مه سایی و بگره  ...ده رهێناوه و له  شانی که سێکی 

له  دڵی  نا دادگه ری  تریش  زۆرێکی  ئه م جوره و  کار ده کات،  له  خویدا  بااڵ  زۆر 

له و  یه کێك  به رانبه ر حکوومه ت، ده چینه  خزمه ت  ده رچواندا دروست کردووه  

کردووه و  ته واو  خوێندنی  پله کانی  زۆره وه   هیوایه کی  بڕواو  به   که وا  قوتابیانه ی 

دوای ته واوکردنی هیچی بۆ نه کراوه و له  نزیکه وه  ده ی دوێنین که  ئه ویش به ڕیز 

) هه ردی ئه نوه ر(ه و نووسه رێکی به توانای دیاری ناو پێگه کانی ئه نته رنێته و له  

بواری وه رگێرانی فارسیدا که سێکی زۆر به  توانایه  ، به م شێوه یه  پرسیاره کامنان 

ڕوو به ڕوو کردنه وه.                    

زانکۆتاندا  یان  په یامنگا  نێو  و گرفته کانی  ژیان  له   باشه  کورته یه ك  پێم  قیبلە: 
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بکه نه  ده رگایه ك بۆ چوونه  ناو باسه که مانه وه ؟

ئه و  ته نها  ته نها،  بۆ خواى  و ستایشم  هه موو سوپاس  ئه نوه ر: سه ره تا  هه ردی 

له و ده كه م...سوپاسی جه نابتان ده كه م  یارمه تیش  ته نها داواى  و  ده په ره ستم 

ده رچووى  ئه نوه ر(ه   )هه ردى  ناوم  پێكه وتنه .  چاو  ئه م  بۆ  كێشه   ئه ركتان  كه  

ئێران  ئاواره ى   ١99١-١99٠ ساڵى  هه ولێر.  له   پزیشكیم  په یامنگاى  به شی 

بووین تا ساڵى ١999/١٠/١٤ گه ڕاینه وه  كوردستان. خوێندىن سه ره تایم له وێ 

له )سه قز( كوردستاىن ئێراىن ته واو كردووه . ناوه ندى و دواناوه نیم له  كوردستاىن 

ته واو كردووه . خه ریجى  له  هه ولێر  په یامنگاى پزیشكیم  ته واو كردووه .  عێراق 

ساڵ 2٠٠8- 2٠٠9م. م. گرفت نه ك له  ناو په یامنگاى پزیشىك به ڵكو له  هه موو 

زانکۆ و په یامنگاکاىن كوردستان كێشه  هه یه  و ئه و كێشانه  بۆنه ته  به ربه ستێك 

بۆ ئه و قوتابیانه ى كه  ده خوێنن. بۆ منونه  كێشه كان: ١- ده ستێورداىن حیزب له  

بۆ دروستكردىن  بۆ منونه : مادده ى كیمیاى  پێداویستى  نه بوونی  خوێندن.2- 

ده رمان٣-  كه مى ئه جهیزه  بۆ ئیش پێ كردىن كاره كامنان٤- نه بوونی ماموستای 

پسپۆڕ له و به شه ى ده یڵێته وه ..٥- نه بوونی شوێنى گونجاو بۆ خوێندن و وه ك 

هوڵ6- نه بۆىن خول بۆ ماموستاكان بۆ منونه  ئێمه  دكتورێكامن هه بوو ناوى دكتور 

هوگر بوو، سه ر به  حیزبی )یه كێتى قوتابیان( بوو. له  بیرم دێ له  ده رسێك كه  

ناوى فارماكولوجى بوو له  ده  ده م نه هێنایا نوم ئه هێنا به اڵم وه ره قه م بۆ هاته وه  

پێنجم هێنابوو. ئه وه ش نه بوو كه  رقم لێبێت به ڵكو زۆرڕێزم لێ ی ده گرت نه ك 

له و بگره  هه موو دكتوره كاىن ترڕێزم لێ ی ده گرتن و خوشم ده ویسنت بۆ منونه : 

دكتور ئه میل مه سیحیش بوو به اڵم به ڕاستى جیاوازى نه ده كرد هه م ماموستام 

بوو هه م هاوڕێشم بوو وه  دكتور بورهان سه روك به ش بوو به ڕاستى ئه ویش به  

هه مان شێوه ، ئیرت نازانم له به ر ئه وه  بووه  كه  ته نكه  ریشێكم هه بووه !! جارێكیان 

ئه و دكتوره  پێ ی وتم ئه وه  بۆ ڕیشت ناتاشی . ڕیشت داناوه ؟؟!! ته ماشاى ئه و 
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بۆ  بكرێته وه   بۆ  ئه گه ر خولێىك  ئه مه   و موحازه ره ...!!  له  كاىت ده رس  پرسیاره  

حه قی خه ڵىك ئه خوا هى ئه و ئه قرتێنێ ئه یدا به و!! ئیرت بێجگه  له وه ى كه  كاتێ 

داخل ناو په یامنگا ده بووم جامتاكه یان ده پشكنیم و پرسیاریان ده كرد چیت 

پێیه  چیت پێ نییه  ته نها بۆ منیش وابوو وه ك خۆم ئاگاداربم. چونكه  ڕۆژێكیان 

له سه ر كاغه زێك بێ ئه وه ى ناوى حیزبی له سه ر بێ یان به  خراپ باسی كه سم 

قوتابیه كان  كاغه زه ..  پارچه   له و  باسی حه زره ىت عومه رم كردبوو  ته نها  كردبێ 

پێ یان خوش بوو له و بابه تانه . ئیرت له  دواى ئه وه  بانگیان كردم بۆ لقی دووى 

له   ڕۆژانه  ده مكرد  ئیشانه ى كه   ئه و  په یامنگاكان...من هه موو  و  زانکۆ  ناوچه ى 

دڵسافیا ئه مكرد و مروڤدوستانه  بوو به اڵم ئه وان به و شێوه  بوون!!                                                 

پله ی  دواین  له   ئێسته ش  به ریتانیاو  له   زانکۆم  ده رچووی  خۆم  من  قیبلە: 

کوردستاندا،  له   ئینگلیزیه   خوێندنی  ڕه وشی  له سه ر  که   ماسته ره که مدام 

سه ردانی  و  په یامنگاکانم  زانکۆو  ئاگاداری  نزیکه وه   له   زۆر  له وه   مه به ست 

ماومه ته وه  کوردستان  په یامنگاکانی  زانکۆو  گشت  له   کردووه و  بۆی  مه یدانیم 

له  داخلی و وه  ئاماده ی وانه کانیش بووم، زۆر شتی ئه رێنی تێدایه  به  تایبه ت 

یارمه تی له  ڕووی مادیه وه و خوێندن به  بێ به رانبه ر، پرسیاره که  ئه وه یه  بۆچی 

قوتابیان هه ر هاوار ده که ن؟ ئه و ناڕه زایانه  له  چی یه وه  سه رچاوه ی گرتووه؟                    

هه ردی ئه نوه ر:  ئه وه ى بۆ ئه و قوتابیانه ى واڵتاىن تر فه راهه  ده سته به ركراوه كراوه  

نه بوونی  بكرێ..  فه راهه م  ئه گه ر  تر  ساڵى   ٣٠ دواى  كوردستان  قوتابیاىن  بۆ 

نییه ،  نه وتیان  یان  زستان  به   بن،  ئاسووده   تێیدا  قوتابیان  كه   وا  داخلییه ىك 

یان به  هاوین كاره بات نییه و موبه ریده  نییه . له م رواژانا له  داخلییه ك له  ئاكرێ 

به و  په یوه ندیان  كه   الیه نانه ى  ئه و  نه بوو،  ته واو  كاره باوه   رووى  له   داخلییه ك 

داخلییه ك  تا  نه دابوون  پێ  گوێیان  به اڵم  كردنه وه   ئاگاداریان  هه یه   به شه وه  

جێگاو...هتد.  و  كتێب  وه ك  قوتابیه كان  شتی  كومه پێ  گرتبوو،  ئاگری 
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تایبه ت  به   نه یانهێشتبوو  وه رگرن،  لێدوان  چووبۆن  راگه یاندنه كان  سووتابوو. 

لێدوان  ناهێلێى  به ده سیاو  ده دا  راگه یاندن  بۆ  قوتابیه ك  لێدوانێىك  كاىت  له  

بدات. هیچ داخلییه ىك كوردستان كتێبخانه ییه ىك واى تێیدا نییه  كه  قوتابی 

سوود وه رگرێ و پێوه  مه شغوڵ بێت.. مه جبوور خویان به  ته ماشاى ته له فزێن و 

كونكان و دومینه  خه ریك ده كه ن!!! یان موبایل و شه ڕه  بلووتوز!!                                                           

قیبلە: چ هه ستێکیات له  دواساڵی خوێندندا بۆ دروست بوو بوو؟

هه ردی ئه نوه ر:  به پێ هه ستی زۆر خوشم ال دروست بوو له  ناخى خۆما ئه م وت: 

انشاءالله ته واوى بكه م به یانیان داده مه زرێم و ئێواره نیش ده خوێنم. چه ند ڕۆژ 

پێش ئه وه ى ته واوى بكه م باوكم وىت: الحمدالله ئیرت پێویستت به  من نامێنێ 

و یارمه ىت ئێمه ش ئه ده ى؟؟... ئه و باوكه م كه  چه ند ساڵه  به  پاره ى كرێكارى و 

ده رده سه رى پاره  كوده كاته وه و ده یدا به  من كه  خوێندن ته واو كه م و دامه زرێم 

و من یارمه ىت ئه و بده م...ئێستاش ئه وه  دوو ساڵه  ته واوم كردووه  هه ر ئه و كرێ 

ی سه یاره كه م ئه دا!!                                               

قیبلە: دوای ده رچوونتان تا ئێسته  چه ند جار هه وڵی خو دامه زراندنتان داوه و 

کار ئاسانیتان بۆ کراوه ؟

جار  پێنج(  تا  )چوار   ٥ تا   -٤ ئێستا  تا  ده رچوونم  دواى  له   ئه نوه ر:  هه ردی 

فورمم پڕ كردوته وه  و له  )عه ماده (ى به ىش په یامنگاى پزیشىك 2))دوو جار(( 

پشتگیریم بردووه  بۆ فه رمانگه ى ته ندروستى به اڵم هێشتا هیچ جوابێك نییه ...

له به ىش ده رمانسازى كه  به ىش خۆم بوو سه دو سێ)١٠٣( قوتابی بووین، من 

چوارده یه م)١٤( بووم. ئه وه ى كه  هه شت)8( ده رس كه وتبوو و به  ده ورى دووه م 

ناجیح بوو ئێستا دامه زراوه و ده وام ده كات...دراوسێ ى خۆمه  به ناوى)ه. ن( له  

قاوشه ... مه سئول)رده هه (  جێگیر  ئێستا  ده رچوو،  ناوه ند  ئاستى  به   په یامنگا 

ووشه ى  دوو  كاتێكا  ..له   رزگارى  نه خوشخانه ى  له   ئیداریشه   خه فه ر  هه روه ها 
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ئه مه  منونه ییه ىك  نازانێ.  ته واوى  به   بپرسه   به شه كه ى خۆی لێ ی  ئینگلیزى 

نه خوشخانه ى  مودیره   معاون  كه   هه یه   تێیدا  كاتێكدا  له   له  خه روارێك  بچوكه  

له و الشه وه   ئیعدادى،  په ره ستارى شه هاده ى  رزگارى خه ریجى ده رچوى سێ 

دانه مه زراون.. هه یه   په ره ستارى  كولیه ))كولیژى((  ده رچووى  كومه ڵێك 

بۆمنونه : ئه كره م، نوره دین، ئه یاد، دالوه ر....هتد. ئه و كه سانه ى كه  ده سه اڵىت 

دامه زراندنیان هه یه  چووم بۆ الیان پێ یان ده پێم من من چوارده یه م)١٤( بووم 

له  به شه ىك خۆم  له  کۆی سه دو سێ كه س بۆ من دانامه زرێنن؟ ده لێێن: هه تا 

رێكخراوى  كه   بوو  به رزان  قسه ى  ئه مه   دانامه زرێنم  تو  هه بێ   خۆم  ئه ندامى 

قوتابیانه  له  په یامنگا به  ته له فوىن قسه م له گه ڵ كرد.                                                     

قیبلە: ئه و به ڵێنانه ی که  له  کاتی نزیك بوونه وه ی ده نگدانه کانه وه  ده درا تا چه ند 

گشتگیر بوو وه  ئایا بۆ ئێوه ی نه گرته وه ؟ 

هه ردی ئه نوه ر: ئێستا منداڵێكیش تێ ی گه یشتوو له  چونییه ىت به ڵێنه كان، 

له   گه وره ش  كه سێىك  و  نیم  حیزبی   -١ چونكه   نه گرتوته   منى  ئه وه ى  له به ر 

به رپرس له  پشتم نییه  ،  »واسیته م نییه . » چووم بۆ فه رمانگه  ته ندروستى ده ڵێم 

ئه مه   ده ڵێن  بنووسم.  خۆم  ناوم  دووباره   ده كرێته وه و  دامه زراندن  كه ى  كاكه  

قسه ى خویانه  » ڤیتامین واوت هه یه  واته  وایسیته ت هه یه ؟؟ » 2-شتێ نانوسم 

كه  ماناى نه بێت و مێشىك خوێنه ر تێك بدات و له سه ر پێگه كان یا خود له سه ر 

الپه ڕه ى ڕۆژنامه كان شتێك ده نووسم كه  هه م سوودى بۆ واڵت و هه م سووى بۆ 

خوێنه رو خۆم هه بێت...ئێستاش زۆربه ى كات ئیشم ئه وه یه  وه رگێڕاىن فارسی 

و  ڕۆژانه و  خه رجی  بۆ  ده ره   یارمه ىت  وه رگیڕانه   ئه و  پاره ى  و  ده كه م  كوردى  بۆ 

یارمه ىت ماڵه وه  كه  ئه وه ش زۆر كه مه وه  به  كه مى سوودم وه رگرتووه.                                                                                   

قیبلە: ئایا هه وڵی دامه زراندنتان له  په یامنگاو زانکۆ ئه هلیه کان داوه ؟ وه  کاری 

ئه وان چۆن هه ڵده سه نگێنن له بواری خزمه تگوزاری دامه زراندنه وه ؟
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هه ردی ئه نوه ر: نه خێر هه وڵى دامه زراندنم نه داوه ، ده نا زانکۆ ئه هلییه كان باشن 

و كه رتێىك باشن بۆ ئیش كردن...ماوه  پێش ئێستا وتم باوكه  با بچم بخوێنم؟ 

منونه   بۆ  دانامه زرێن  بااڵیه ..  خوێندىن  به   سه ر  و  خه ریجن  وا  ئه وانه ى  ووىت: 

خوت، جا بگا به  ئه هلی...!!                                                  

قیبلە: هه ندێك له و که سانه ی که وا په یامنگاو زانکۆ ته واو ده که ن بزنزی تایبه تی 

خویان له  چوارچێوه ی بڕوانامه که ی خویاندا ده که نه وه ، پرسیاره که  ئه وه یه  ئایا 

ئێوه  هه وڵی له و جوره تان داوه ؟

هه ردی ئه نوه ر: نه خێر هه وڵم نه داوه . هه ندێ شتى سه ره تاى هه یه  كه  ده بوایه   

دوو ساڵ له وه و پێش بۆم بكرایه ، جارێ خه ریىك شته  سه ره تاییه كانم.                                                          

قیبلە: له م چه ند ڕوژه ی ڕابردوودا باس له  پێدانی مووچه یه کی دیاری کراو کرا 

له  الیه ن حکوومه ته وه  بۆ ئه و که سانه ی که وا ده رچووی زانکۆو په یامنگاکان، تا 

چه ند ئه مه  کاری پێکراوه و که لێنی ئێوه ی پێ پڕ ده کرێته وه ؟

هه ردی ئه نوه ر: هه موو شتێك پاره  نییه ، ئه وه  گرنگه  كه  له  په یامنگا چی فێر بووم 

و به و زانسته  به  پێی تواناى خۆم خزمه ىت خه ڵىك پێ بكه م هه موو مروڤایه ىت 

به  بێ جیاوازى به  تایبه ت واڵته كه ى خۆم...ئه وه ش كه  ده یده ن بۆ ده م به ست 

كردنه و به ىش چاكه تێك ناكات كه  بیكه مه  به رم بۆ زستان، ده نا ئه گه ر مه به ست 

پاره  بێت ده چم كرێكارى ده كه م و شانازیىش پێوه  ده كه م...!!                                                                           

قیبلە: ئایا هه وڵی خوێندنی زیاترتان داوه  دوای ده رچوونتان بۆ ده ستکه وتنی 

بڕوانامه ی به رزتر؟ وه  ئایا تا چه ند به ده م داواکاریه کانه وه  بوون؟

هه ردی ئه نوه ر: به ڵێ زۆرم حه ز لێیه  به اڵم خوێندىن ئه هلی و بڕوانامه ى به رزتر 

ئێواران  و  دامه زرێم  كه   ده كرێت  كاتێك  ده وێت...ئه وه ش  باىش  ده رامه دێىك 

بخوێنم تا به و دامه زراندنه  كه لێنى خوێندى پێ پڕ بكه مه وه ...به اڵم حه یف!!! 

ڕۆژانه دا  له م  چونكه   نییه ،  سیقه   ی  جێ  كوردستان  له   ئه هل  خوێندىن  وه  
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زانکۆى شاهانه ى به ریتاىن كێشه ى بۆ دروست بوو   ده یانوت ده بێ ناوه كه ى 

بگوڕی ده نا ئێمه  به رپرسیار نین له  هیچ شتێك...                                                                 

الی  بێت  باسکردن  شایه نی  و  نه کردبێت  باسامن  ئێمه   شتێك  ئه گه ر  قیبلە: 

ئێوه ؟

ئه م  بۆ  كێشا  ئه ركتان  كه   ده كه م  جه نابتان  سوپاسی  ئه نوه ر:  هه ردی 

چاوپێكه وتنه ...زۆر شتى تر هه یه  باسی بكه م و ئه وانه شی كه  وه ك منن  هیوادارم 

هه وڵى خویان بده ن له  ژیان بێ ئومێد نه بن. داواكارم له  حكومه ت..كه سێك كه  

شایه نی شوێنێك نییه و شاره زاى له و به شه  نییه  با داینه نێن و بیده ن به  كه سێك 

كه  شاره زاوز دڵسوزه  و حه قی خۆی پێ ئه دا. نه ك به  كه سێك نه ك حه قی خۆی 

پێ نادا به ڵكو سوكیىش ده كات!! له و به شه ى خۆمان كه  ئیىش تێیدا ده كه ین 

خوشه ویستى!!... له   بێت  پڕ  واڵمتان  تا  بگرین  یه كرتى  ڕێزی  و  بین  دڵسوز 

باسكال شتێىك جواىن هه یه  ده ڵێت: متام شان و عڤمت انسان در فكر است » 

. » واته  هه ر چى پله و پایه  و رێزوگه وره یی ئینسان هه یه  له  بیركردنه وه یایه ىت. »                                                

پروفایڵ

له  ساڵی ١98٥ له  شارى چه مچه ماڵ له  دایك بووه 

ساڵى ١99٠ ئاواره ى ئێران بووه .

خوێندىن سه ره تای له  ))سه قز(( ته واو كردووه و خوێندىن ناوه ندى و دواناوه ندی 

له  كوردستان ته واو كردووه .

شاره زای له  زماىن فارسی هه یه و وه ر گێڕه .

ده رچووى به ىش ده رمانسازیه  له  په یامنگاى پزیشىك هه ولێر.

ئێستا مانگانه  به  بڕى )سێ سه د هه زار دینار( له  ده رمانخانه ییه ىك ئه هل ده وام 

ده كات كه  6٠ هه زارى ده دات به  كرێ سیاره !! به  بێ نان خواردن!                                                                     

سوپاس بۆ وه اڵمه کانتان و هیوادارین به  هه ند وه ربگیرێن
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