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  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان.... .... بؤ شةمالَ سائيببؤ شةمالَ سائيب" " كةسيككةسيك""بوختاين بوختاين 

  
ي كوردستان نيتدا بابةتيكي كاك خاليد مةجيد فةرةجم 2004-12-24لة بابةتةكاين رؤذي 

زوو سةرجني راكيشام و ، بابةتةكة ضونكة من كةميك ئاطاداري باكطراوندةكةي بووم. بةرضاوكةوت
  ... خويندمةوة

دا لة "مامؤستاي كورد"لة طؤظاري " هةلَبةستيك"وكردنةوةي هةلَبةستراويكة نةك الَببابةتةكة دةربارةي 
هةلَبةستراوةكة . كة طوايا هي هونةرمةندي رةوانشاد شةمالَ سائيب بووبيت، ناوةِراسيت نةوةدةكاندا

ا نووسراوة يةكثارضة سووكايةتيكردنة بةخةلَكي سليماين و هةولير و وةك لة داميين هةلَبةستراوةكةد
لةاليةن بةِريزان كوردستان موكرياين و جةمال رةشيدةوة بؤ مامؤستاي كورد نيردراوة تاوةكو 

  . وبكريتةوةالَب
وكردنةوةي هةلَبةستراويكي واهي كاريكي ناشايستةية لةاليةن الَمن لةطةلَ كاك خاليددا هاوِرام كة ب

ئةو هةلَبةستة هي خودي " ئةطةر"تةنانةت . دايةتةوةويبكرالَطؤظاري مامؤستاي كوردةوة و نةدةبوواية ب
  . رةوانشاد شةمالَ سائيبيش بوواية

ئةو هةلَبةستراوة : "ئةوةية كة وةك بةِريزي دةلَيت، م ئةوةي كة لةطةلَ كاك خاليددا هاوِرا نيمالَبة
. "ستراوة سةرنووسةري طؤظاري مامؤستاي كوردةوة دروستكراوة و هةلَبة1لةاليةن فةرهاد شاكةليي

وبوونةوةي ئةو هةلَبةستراوة و بينيين هةردوو ناوي بةِريزان كوردستان موكرياين و الَضونكة هةر ثاش ب
سةرم سووِرما كة ئةوان نووسينيكي واهييان بؤ مامؤستاي ، جةمال رةشيد بةداميين هةلَبةستراوةكةوة

بةِريز كوردستان موكريانيدا دةربارةي هةربؤية يةكسةر دةستم داية تةلةفون و لةطةلَ . كورد ناردبيت
دياربوو كوردستان خان لة قسةكانيدا تووند بوو و كةوتة . راستينةي ئةو نووسينة كةومتة طفتوطؤ

بةرطري و بةراوردكردين هةولير و سليماين و بةهيض جؤريك نكولَيي لة ناردين ئةو نووسينة نةكرد بؤ 
ئةوة هةلَبةسيت شةمالَ خؤيةيت و تةا الي ئيمة : "يي طومتمامؤستاي كورد و زؤر بةِراشكاوييةوة ث

  . "وكردنةوة وةك ئةمانةتيكي زانسيتالَهةبووة و ئيمةش ناردوومانة بؤ مامؤستاي كورد بؤ ب
لةبةرئةوة باوةِرناكةم ئةوة هةلَبةستراوي فةرهاد شاكةليي سةرنووسةري طؤظارةكة بيت و منيش وةك 

وكردنةوةي ئةو هةلَبةستراوة هةية و نةدةبوواية الَكاك خاليد و هةزاراين تريش طلةييم لة ب
  . وبكريتةوةالَهةلَبةستراوي وا لة مامؤستاي كوردا ب

ئةوةي زؤر باش ئةو . ةية كة ئةوة نووسيين شةمالَ سائيب نييةديارة باوةِري تةواويشم بةوة ه
هةلَبةستراوة خبوينيتةوة هةر لة داِرشتين زمانةوانييةكةيةوة دةزانيت ئةوة نووسيين كةسيك نيية كة 

نووسينيكة . نووسيين كةسيك نيية حةز بة تةبايي نيوان سليماين و هةولير بكات. خةلَكي سليماين بيت
  . ئةوةندةش بة هةولير، ديك سووكايةيت بة خةلَكي سليماين دةكاتضةن

خؤزطة بةِريزان كوردستان موكرياين و جةمال رةشيد ئةوةيان رووندةكردةوة كة كةي و ضؤن ئةو 
هةلَبةستةيان لة شةمالَ سائيب وةرطرتووة و بؤضي تةا الي ئةوان بووة و بؤضي كةسي تر تا رؤذي 

بؤ ئةوةي كةسي تري ثيوة تاوانبار نةكريت و ئةو ...  نووسينةي نةزانيوة و نةبيستووةوكردنةوةي بةوالَب
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بةتايبةيت كة ... تةمي طومانةش لةسةر هونةرمةندي كؤضكردووي كورد شةمالَ سائيب بِرةويتةوة
.. رةوانشاد يةكةمني كوردة لة ميذوودا كة كؤمةلَيك كليثي جواين ثيشكةشي هونةري كوردي كردبيت

كؤمةلَة كليثيكي وا كة نةبريي من و نة تؤ و نة بةِريزان فةرهاد شاكةيل و نة كوردستان موكرياين و نة 
  .. ناضيتةوة... جةمال رةشيديش
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  هؤلَندا
hawreh@bakhawan. com  
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