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   یی بجه ه گۆران هه ...  )1 ( نگ بم مالدا بده کانی کاک جه قیه  ئاست ناهه ناتوانم له

  
ک  کوردستان نت وه ی سایدی مه وده له

یدان  مه لیکترۆنی کوردی هاته کی ئه یه ڕۆژنامه
   بواری میدیادا هنایه زمونکی نوی له  ئهو

  وامی رده رکی به  خونه ز بوومه ئه،  ئاراوه
ڕکی  ند ماپه  چهیشینک پاش به.  و سایده ئه

سپی خۆیان  دایک بوون و ئه ی ئازیز له دیکه
وانیشم   ئه ئیدی ڕۆژانه. دا تاودا یدانه و مه له
ردانی   سه تائستاش له،  وه کرده ر ده سه به

ت  نانه ته، وامم رده  به ڕانه و پاپه ی ئه ڕۆژانه
رنت  ئینته {ی ڕگه کانیشمدا له ره فه سه له

په ته  بوومه وه کانه }کافکی چاکی ئه نی مه کورد واته. کان کوردیه ڕه  میوانی ماو  عمیل
  . م ڕانه ماپه
   ڕۆشنبیری زۆرک لهفۆرم و شوازی نووسین و ئاستی  لهتوانم بژم  ده وه م سۆنگه رله هه

  . مائاشن } وه کۆن ونوکانه به{ ڕانه و ماپه  ئه نورانی نووسه
تی نوێ و  بابه، نووسن  ده ڕاستگۆیانه، ن که و دخۆش ده ئاسودهکانیان مرۆڤ  نووسینه ن به هه

  . عریفی کوردی رمانی مه ر خه  سه نه خه خش ده سودبه
 هیچی  والوه ڕۆک به ی کرچوکاڵ و ب ناوه  ڕیزکردنی ڕسته کانیان له نووسینه  تشیاندایه

  .  تیانه ی نووسینی بابه  نو چوارچوه ههیچ جۆرک ناچن و به  نیه دیکه
  وتی ت و سوکایه  و تۆمه بوختانستنی به  ههنھا ن کاریان ته ش هه سکی دیکه ند که چه
ک خۆیان بیر   وه سانک که ن و که  الیه  دژ به یهج نابه و ی ناشایسته ووتهکارهینانی  به

  .  وه نه ناکه
کانی کوردستان و  و گۆڤاره  ڕۆژنامه ناو له  ناوبهڕی کوردی یدابوونی ماپه  په رله به
یاند  وژمکی نوی ڕاگه ک ته مکیش کوردستاننت وه ده،  وه کرده م بودهت راندا بابه نده هه
   له فته  دووههیشت پیشز ئهئیدی ، بواری نووسینی ساناترو خراترکرد، وت ڕکه گه وه
کانی  ڕه  ماپه وێ و له  تائستاش له که،  وه وکردهتم تدا ب م بابه که کار بوونی یه ستبه ده

  . بینن کانم ڕۆشنایی ده  جاروبار نووسینهدا دیکه
 بواری سیاسیدا  له کاندا زۆرک نووسین کوردیه ره ی ماپه ند ساه چه کاروانیی   ماوه له
زۆرجار .  دیکراوه قی تدا به  ناهه  وجۆرک له ڕاستی  دووربوون له رچاوم که  به ته وتوونه که
ی  که  ئاکامه مک بیرم له ل ده،   وه مه  بده و نووسینانه  لهمی بک  وه کم بووه ره گه

م و  وه ڕه  شه  ببته ترساوم که وه  لهک الیه له.  وه ته زبوومه  خرا پاشگه وه ته کردوه
   به وانه رگیز ئه من ههکی دی  الیه له. بووم رگیز خوازیاری نه ز هه ئه که، بکشت درژه

رخوردیان بۆ خاک و   دسۆزی وبه له  نازانم و بگومانیشمم که  و ڕبازهیارو دوژمنی خۆم نه
ی بۆ  وتواناو کاته و وزه هاوکات ئه. شتوو تگه ه ی هه  خانه مه یانخه کو ده به، م که وه ته نه
رخانی  م ته که وه ته نی دوژمنانی نه بۆ ڕسواکر چاک وایه، م که رخانی ده وان ته رسیڤی ئه به
ب و تورک و  ره کانی عه کانی کوردستان وشۆڤنسته ره  داگیرکه  ڕژمه  بریتین له م که بکه

  . کانیان فارس و هاوشوه
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ویش  ئه، وامم رده ری به سه  تا ئستاش له  که وه رناتیڤکی گونجاوم دۆزیه ته  ئه وه بری ئه له
 و  ستم بووه به  مه ی که سه و که لوفۆن به  ته  ئیمل یا به وخۆ به دی ڕاستهن یوه  په  له بریتیه

  . کان بۆی و زانیاریه ه ی هه وه ڕاستکردنه
  . رو ئازیزم  براده  بوونه وانه ندک له  هه  که وه  شکایه وه شم به م کاره ئاکامی ئه

ست  مک مرۆڤ هه ت ده تایبه به،  یه ش سنوری هه وه دانه رسیڤ نه خۆداگرتن و به  دانبه دیاره
و  به سانک زۆر قه نک یا که قی و ناڕاستی و شواندنی تکۆشانی الیه  ناهه بکات که

ست وناخی   ئاستی بریندارکردنی هه ربگرت تابگاته تیش وه وامیه رده ناشیرینبن و به
  .  بووه ک نه یه پوله بۆ پهزیانیان   والوه یان به که له تی گه  تکۆشان و خزمه  له سانک که که
تاح  مال فه  نوی کاک جه ڕزک به  دیدوبۆچوونی به وت ئاماژه به مه  ده وه یه م سۆنگه رله هه
  له }ندک کوردی چوارمشقی  باجی ههنووسینی ب{ بوی  وتارک به  زنجیره  به م که بکه

    . وه  بوکرانه مانگی ڕابردوودا  لهکوردستاننتدا
  شدا که وه ڵ ئه گه  لهوه مه می بده ی وه  نووسینانهو ر ئه سه له بووم نیاز نه ستیدا زۆربهڕا له

ربینی ناڕاستی   ده مال بوو له تی کاک جه وامیه رده نام به ی پای پوه وه ل ئه، پویست بوو
نووسین  تیش هتایب به، یان که وه ته  دۆزی نه تکار به سانی دسۆزو خزمه ر که  سه و هرشکردنه

دواچوونی تاوانبارانی  ووکۆششیان بۆ ڕسواکردن وبه هه  ی که سانه که ئۆرگان و و دژی ئه
 یاساو ڕزگرتن ری روه ری و سه روه داوای دادپهیا،  یه دادگا یاندنیان به نفال گه و نه بجه ه هه
کی  هۆیه . *ید قادردا مال سه  دکتۆر که ست به یوه ی په  دۆسیه  له  مافی مرۆڤیان کردووه له

و  کانی کرا ئیدی ئه  نووسینه نگی له ر بده گات گه مال واتنه  با کاک جه یه وه ش ئه دیکه
  .  ڕاستی پکاوه

  زمانحایان مه  و خۆم ناکه وه مه دهرسیڤ ب  به سانه  و کهو ئۆرگان بری ئه ناخوازم لهمن 
   . وه ته مالیان داوه کاک جهرسیڤی  ک تاکیش به ک چاک چ وه  خۆیان چ وه چونکه

  نووسینه{  له  که یه قیانه و ناڕاستی و ناهه ویش ئه نگدم ئه ده شت بهک  ر یه  سه نھا له  تهز ئه
 . تی  مژووی حیزبی شیوعی عراق کردوویه ق به تکۆشان و رهه ده }کانیدا چوارمشقیه
ری  ماوه  دووژمنی جه به  یوه کهنووس] ن  ش الیه شه [ ی دژ به و نووسینانه مال ئه کاک جه

م  بریتین له که، کات ند ده تی کوردیان نوزه دایهرکر و سه رگه کوردستان وهزی پشمه
، یی وه ته ناو نه سانی به که، و ئیسالمی سیاسی تووندڕه، کان  تکشکاوه زیوه  به په چه: نانه الیه

   که سی ساده ندک که هه، مان که وه ته ه دوژمنانی ن  به ی خۆیان فرۆشتووه سانه وکه ئه، حککع
  . وتوون که واره شه  به وه ره ی سه که ی پنج گروپه و هوشه  هاشه به

و  ڕاستی ئه  ئایا به کرت یانا؟وه نی پده ش الیه ڕی شه ککاتدا شه یه مال له نازانم کاک جه
  ؟ وه نانهمی دوژ  خانه چنه موویان ده  هه نانه الیه

ر   خونه  به س و گروپانه و که ئهدا  کی زانستیانه یه وه لکۆینه   له ویداوه همال ه کاک جه
  . وڕۆشنبیران و خودی خۆشیان بناسنت

، شتوویت رزت لی تگه ک به  وه  که  سانا نیه ی زانستی هنده وه مال لکۆینه برام کاک جه
ی  یه وه لکۆینه. اوبکرنچ  ڕه  پویسته  که یه  خۆی ههتی سه خهماو  رج وبنه  مه وه لکۆینه
رمانی  خهکانی  کایه نگین کردنی یانی زه، زانیاری نوێ ی  ئاراوه  یانی هنانهزانستی

  . عریفی مه
م  توانابت که ک و به ند زیره ر چه نووست هه ی زانستی ده وه ی لکۆینه سه و که  ئهپاشان

.  بووه  نه رچاوه سه مال پویستی به  کاک جه ل دیاره، بت  ده اوهرچ  سه تازۆر پویستی به
  .  ڕزتا بوونی نیه  به  له نبت که ب ب الیه ر ده وه رو لکۆه هاوکات توژه
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  مه حه، ید قادر مال سه دکتۆر که، بار قادر دکتۆر جه، دکتۆر بورهان یاسین{  م ناوانه ئه
 و لی ختیار عه به، نیھاد جامی، فیق فاروق ره، باری ل جهال ت جه فوه سه، ن سه عید حه سه
کانیان  مه رهه به، رچاون دا دیارو به وه  بواری لکۆینه له، توانا ی به ری دیکه ندین نووسه چه

کات شتکی  ستده  هه وه نتهخو کانیان ده مک مرۆڤ کاره ده،  وڵ و ماندووبوونیانه زادی هه
  . وه ته وهندی خوند و سوودمه نوێ
ندین  چه،  وه نه  ده جیھاندا وانه زانکۆکانی  کادمین له یان مرۆڤی ئه  زۆربه رانه م نووسه ئه

ی خۆیان  و نووسینانه دابیت هیچکام له گه چی تائستاشی له که،  م هناوه رهه دراساتیان به
  . چ جای زانستی،  وه  لکۆینه ناوه ناو نه

ی   خانه هیج جۆرک ناچنه به ت و نووسینانه م ئه  ده ڕاشکاوانه ئازیزم زۆر به
  ی تۆ باستکردوون ڕۆژانه وشتانه ئه. خشیوین به  شتکی نوت پ نه چونکه،  وه وه یکۆینه

  که، کووڕیم و وکه ه هه   له کانت تژیه یه زانیار مه ورای ئه. نین بیسرن و شاراوه مالوال ده له
  .  وه مه که  بۆ ڕاست دهندکیانت  پاشاندا هه له

و   مرۆڤ به که ره گه،  ستپاکیه چاوکردنی ڕاستی و ده کانی نووسین ڕه رجه  مه کک له برام یه
  . خوازت ڕزت ده  به ی که و جۆره ک به  نه یانداوهن و ڕوو  هه که  بدویتکان شته   له جۆره

  ی که وه یارکت گرتووه به نه ت له وگازنده خنه کانتدا ڕه  نووسینه کک له  یه کاکی خۆم تۆله
فتاکان  زمانی حه به  تۆش خۆزگه، نووست  ده فتاکان  زمانی حه  و به  الوزه وه  ڕووی زمانه له

و  زمانی گروپی ڕوانگه، بی کوردی بوو ده ی ئه وه قینه فتاکان زمانی ته زمانی حه،  بتنووسیایه
  ، بوو مه رده و سه کانی ئه بیه ده  ئه شاکاره

  .  دوواتریشه  بهکان سته نجاوشه پههی  نووسیت له  پی ده ئستاڕزت ی به  زمانهو  ئه
ت بۆ  ه ندک هه دا هه م نووسینه کۆتایی ئه کات له یت گۆران بوختانم بۆده ی نه وه جابۆئه
  .  وه مه که ڕاستده
  که، م که سته به کی مهۆر اوهر ن  سه مهد        نی پویستم زا  به که   درژه کیه م پشه پاش ئه

  . عی عراق وکردستان حیزبی شیو ر به رامبه  به  کردنهقی هه      نا
کان  زیوه  به په  باسی چه له،  گۆڕێ ته دوو شوندا ناو ومژووی حشع ی هناوه مال له کاک جه

  .  وه مه که  راستده و ناڕاستیانه  پی پویست ئه ز به جا ئه. و حککع دا
  کال به  کاک جه که، م که ست پده ده} حیزبی شیوعی عراق{کانی حشع  دروشمه تا به هر سه

تی و ئاینی  یه ڵ باری کۆمه گه لهڕای وی  بهو، بات  ناویان دهڕۆک و بناوه به دروشمی قه
  . النی عراقدا ناڕکن لتوری گه وکه

. رۆکن و بیناوه به  بۆچی قه چۆن وه  و دروشمانه  ئه  که وه ته مال ڕوونی بکردایه خۆزیا کاک جه
م  کی دیکه یه قسه` منیش  مه و ده ئه،  وه ته ککیانی شیبکردایه نھا یه  ته وه مه الی که یا به

  . ووب ده
رانی هژاش  مال و خونه تا کاک جه  وه مه که  شیده و دروشمانه ندک له  من ههر حاڵ هه به
  . ن  ڕاستی و درووستییان بگه له
 و   جیھانیهکۆمۆنیستی دروشمی بزافی }کگرن ی کرکارانی جیھان یه ئه{ م که وشمی یهدرو

. ی جیھان ساوهو کگرتن وتکۆشانی کرکارانی چه یه  سۆمبی تی و کردیه ریه مارکس داهنه
  شخوراوی ها کرکاری به  ملونه ودروشمه رئه هه
بات دژی زۆرداری وملھوڕی  هۆ خام بق ر شه  سه کانی جیھاندا هنایه ره ڤه موو ده  هه له
و بۆچی کرکاران  می چییه رهه  بهکی ئایار  یه خۆتت پرسیوه ئایا ڕۆژک له. داران رمایه سه
  وتۆی له  شتیكی ئه ش ده؟  وه نه که  یادی ده وه  کوردستانیشه ری جیھاندا به رتاسه سه له
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   که ها کرکاری شیکاگۆیه ده می خونی سه رهه  به  که  بزانه نده وه روه ل هه، زانیت  نه وه باره
  که، ج بکات  جبهانکانی  مافه شک له داریان ناچارکرد به رمایه سه} کگرتوویی  یه{  به

  وه  سیاسیانه جیاوازی دیدی بهدا  وڕۆژه  له  لهم کرکارانی جیھان رجه مۆش سه تاڕۆژی ئه
 یندا حره میسرو بهک ئران و رسترین وتی وه په  کۆنه ت له نانه ته. گرن  ده و قۆربانیانه ڕزله

  .  وه ڵ لدان و گرتندا کرکاران یادیان کرده گه پارساڵ له
ران  رێ خونه ئه،  ختیاره لکی به ی حشع نیشتمانکی ئازاد و گه دروشمکی دیکه

نیشتمانکی   کات له ز نه ؟ آی ب حه یه هه جوانترو پیرۆزتر مه ویژدانتان دروشم له به
 ئایا ؟ نھا دروشم و خواستی حشع بووه  ته وه ئایا ئه. ژی فرازی بر ختیاری و سه  به ئازاددا به

باتیان بۆ  ش خه کانی دیکه کوردستانیه حیزبه و پاشانیش زراندنیدا تای دامه ره سه  لهپارتی
   دی؟ ته  ئستا هاتوه که  کردووه نیشتمانکی ئازاد نه

، ت مافی ئافره، یکت  ده یه سه وکه ئهوی بۆ  زه{ک  ی حشع وه که کانی ده ه دروشم ندک له هه
  م دروشمانه ڕۆکی ئه ب ناوه} کار بۆبکاران، لی کورد کانی گه  ماف و داخوازیه داکۆکی له

  ؟ لتووریمان ناڕکه تی و که یه  باری ئاینیی و کۆمهک ته یابۆچی له؟کوێ دابت  لهب ده
  وه تیه گایه به ره فی وده له سه رستی و په وتوویی و کۆنه ی پاشکه  ڕوانگه سک له هرک  هه دیاره

و  تیش ئه تایبه به، ڵ دیدیا ناگونجن گه کانی حشع بگومان ناڕکن وله  دروشمه بوانته
وی بۆ جوتیاران  ی زه وه ڕانه و گه ت  ئافره و مافیکسانی ویه ئازادی ی باس له انهدروشم

   .ن که ده
  وه ئه،  جی کراوه  جبه و دروشمانه ند له ک و چه یه تا چ ڕاده  بکرت که وه ر پرسیاریش له گه
  که، و دۆخی کارکردنی خودی حشع که رجی سیاسی عراق و ناوچه وومه هه  به ندیداره یوه په

  . م که ده پاشان باسیان لوه
  

  تی ماویه
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