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  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان  ... ...   ))تةيؤ فان خؤختةيؤ فان خؤخ ( (ةوة بؤةوة بؤ) ) هؤمةري خاوةرهؤمةري خاوةر ( (لةلة
  

 ضةند بةراورديكي رةفتاري خؤرئاوا و ،1دا) رؤذي شؤِرش يان رؤذي تريؤر (ثيش سالَيك لة ناميلكةي
لةو بةراوردانةدا ئةوةم روونكردةوة كة هةزاران رةفتاري تريؤريستانةي خؤرئاوا . خؤرهةآلمت بآلوكردةوة

يت ض شتةك لة دةكريت بةهةلَآل و وةك بلَيوةوة و بضووكترين رةفتاري خؤرهةآلتيش دةكرير ليت بةذي
  . دونيادا رووينةداوة تةا ئةو كردةوة خؤرهةآلتيية نةبيت

ي سيثتيمبةر و 11ئةو بةراوردانةم و خويندنةوةيةكي كوردانة و خؤرهةآلتييانةي رووداوةكاين 
 واي لة هةنديك ،كاري تريؤريستيي تر بةآلم بةتيطةيشتنيكي خؤرئاواييةوةشةنوكةوكردين هةنديك 

 كة بة هةلَة لة مةبةسيت من بطةن و بينةسةر ئةو باوةِرةي كة من ركم لة ،خوينةراين ئةو ناميلكةيةم كرد
  . !خةلَكي خؤرئاوا دةبيتةوة؟

 هةر تريؤرة بةيب ئةوةي طوي بدريتة راستييةكةي مةبةسيت من تةا لةو نووسينةم ئةوة بوو كة تريؤر
  . ئةوةي اليةين تريؤريست ض رةنطيك و ض ئايينيكي هةية

هةر لةو تيِروانينةمةوة هةموو كار و كردةوةكاين حةماس و حيزبولَآلي فةلةستني و لوبنان بة 
ئيلييةكانةوة  هةروةك ضؤن رووخان و تيكداين النةيةكي فةلةستينيش لةاليةن ئيسرا،تريؤريست دةزامن

  . تريؤرة
 زؤربةي جار اليةين ،مةبةستيكي تري ئةو نووسينةشم كة لة هةموويان طرنطترة اليةين تريؤريستة

تريؤريست ئةطةر خؤرئاوا بيت كةس باسي ناكات و هةنديك جار بةكاريكي مةدةين و بةرطريكردن لة 
اليةن خؤرهةآلتةوة ئةجنام بدريت ئةوا بةآلم هةر كاريكي تريؤريسيت لة. دميوكراسي ناوزةد دةكريت

ميدياي خؤرئاوا هةرضي كار و بةرنامةي خؤي هةية هةلَيدةثةسيريت و كردةوة تريؤريستيية 
  . "بريكني نيوز"خؤرهةآلتييةكة دةكاتة 

بؤ ثشتِراستكردين ئةو رايةم بةراورديكي طرنطي تر بة منوونة دينمةوة كة زؤر ثةيوةنديي بة ميذووي 
ي كوردستانةوة هةيةنوي:  

  هونةرمةندي بةناوبانطي هؤلَةندي،لة مانطي نؤظةمبةري ئةمسالَدا تريؤريستيكي عةرةب لةسةر فيلميك
ضونكة تريؤريست عةرةب بوو و سةربة كلتووري خؤرهةآلت و بةتايبةتيش . ي تريؤركرد) تةيؤ فان خؤخ(

لة ثيويست كةوتة خؤي بةِرادةيةك كاردانةوةي ئةو  ميدياي خؤرئاوا و بةتايبةيت هؤلَندا زؤر ،ئيسالم بوو
ميدياية وايكرد كة ضةند مزطةوت و قوتاخبانةي ئيسالمي و كلَيساي ديانان لةاليةن تووندِرةوةكاين 

دووبةرةكيةكة لة نيوان خؤرئاوا و تريؤرةوة كراية نيوان ئةوروثي . هةردووالوة بسووتيندرين و كاولبكرين
كورد لةمةشدا ثشكي خؤيي بةركةوت و . م و ثاشان ئةوروثي و خةلَكي بيطانة بةطشيتو عةرةب و ئيسال

ئةمة . ثؤليسي هؤلَندي كامثيكي ثكك ي طرت و ذمارةيةك لة سةرنشيناين بةتاواين تريؤر زينداين كرد
ي بيجطة لةوةي كة ضةندين تاكي كورد بووة ئاماجني توانج و هيرشي هؤلَنديية توندِرةوةكان بةهؤ

  . تريؤركردين تةيؤ فان خؤخةوة
 ، راثؤرتنامة، هةزاران وتار،كةمم نةطوتووة ئةطةر بلَيم لةو رؤذةوةي تةيؤ فان خؤخ تريؤركراوة

ديارة دةتوامن تاِرادةيةك لة رةنطدانةوةي ميدياي . بةرنامةي تةلةظزيؤنيي لةسةر نووسراوة و دروستكراوة
هؤلَندي بطةم كة كابرايةكي عةرةيب ئيسالمي هاتووةتة وآلتةكةيةوة و نةرمترين زماين طفتوطؤي ئةو 
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فيشةكانة بووة كة ناويةيت بةجةستةي فان خؤخةوة و ئةمة كاريكة دةكريت زؤري لةسةر بكريت و 
  . . . بطووتريت

ئايا ميدياي خؤرئاوا و بةتايبةيت ميدياي : من و بةشي دووةمي بةراوردةكةم ئةمةيةبةآلم ثرسياري 
هؤلَندي هةمان كار و كاردانةوةي هةية بةرامبةر رووداويكي تريؤريستيي هؤلَندييةك بةرامبةر 

  . !خؤرهةآلت؟
دا 2004-12-07مان بيستووة كة لة رؤذي ) فِرانس فان ئانِرات (هةموومان ناوي تريؤريسيت هؤلَندي

ئةم تريؤريستة هؤلَنديية لة هةشتاكاندا هةزاران تؤن طازي . لةاليةن ثؤليسي هؤلَندييةوة دةستطريكرا
ذةهراويي لةاليةن كؤمثانيا تريؤريستة خؤرئاواييةكانةوة بؤ داطريكةري ئيِراقي بةدةست هيناوة و هةمان 

ينراوة و شاري هةلَةجبةي ثي ذةهرباران و ئةو طازانةش لة هيرشةكاين ئةنفالدا بةرامبةر كورد بةكاره
  . خاثوور كراوة

 لة كايت طرياين فِرانس فان ئانِرات جطة ، ضونكة اليةين تريؤريست كةسيكي هؤلَنديية،بةآلم ئةم ميدياية
ئةويش وةك "لة ضةند ستوونيكي رؤذنامةكان و ضةند ديِريكي راديؤ و تةلةظؤيؤنة هؤلَندييةكان 

  . !هيض شتيكي ئةوتؤي لةسةر باسنةكرا؟" ئاساييدةنطوباسيكي 
روونكردنةوةي من بؤ ئةم رووداوة هةر دةبيت ئةوة بيت كة لةاليةن ميدياي هؤلَندييةوة تةيؤ فان خؤخ 

فليمةكةي تةيؤ لة .  خويين تةيؤ لة خويين ثينج هةزار ئةنفالكراو طةشترة،"مرؤظترة"لة هؤمةري خاوةر 
  . . . الشةي تةيؤ لةسةدان طؤِري بةكؤمةلَي ئيمة ثريؤزترة. ئةنفالكراوان بةهيزترة هةزار سيناريؤي 200

بةآلم ئةطةر .  كوذراين تةيؤ كوذراين زماين ديالؤطة،كوذراين تةيؤ تريؤرة بة هةموو مانايةكي وشة
زار جار  هة200 ، ئةوا كردةوةي ئةو بازرطانة تريؤريستة هؤلَنديية،كوذراين تةيؤ يةكجار تريؤر بيت

  . . . تريؤرة
ضاوةِرواين زؤرترم لة ميدياي هؤلَندي دةكرد و دةبوواية طرياين تريؤريستيكي وةك فِرانس فان ئانِرات 

ضونكة تريؤريست هؤلَنديية و ! بةآلم وادةرنةضوو. . . زؤر لة شيين تةيؤي زؤرتر لةسةر بطووتراية
ستةية و ئةطةرضي ئيستا ساآلنيك بةسةر ئةنفالدا تريؤرليكراويش بةهةزاراين طةليكي دابةشكراوي بندة

  . . . لةبريي بكات" كةميك"تيثةِريوة بةآلم دةيان سالَي تريشي ثيويستة تاوةكو 
ديارة ئةنفال هةرطيز بريناضيتةوة و فِرانس فان ئانِراتيش بةشيوةيةكي ريذةيي ئةطةر لة رذيمي 

    2004-12-12. يضي لةو كةمتر نيية ئةوا ه،داطريكةري بةعس تريؤريستر نةبيت
  هؤلَندا
hawreh@bakhawan. com  
http://www. bakhawan. com  
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