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طومان لَيكراو و هةلثةرست لة بؤسةدان بؤ ثَينووسة      لة مَيذة كؤلكة نووسةرانَيكي 

تطؤكةم و دةيانةوَيت لة بةرذوةندي دوذمناين ئازادي و ِرزطاري طةيل كورد و ِراس
دوذمناين خةلَكي زةمحةتكَيشدا سةنطةر و ثاشقومل يلَ بطرن ، كة يةكَيك لةوانة سةالم 

 . عةبدولآلي كؤلكة نووسةرة 
كة ية و نة ئةو باسانةيش      سةالم نة ِرَينووسي كوردي يةكةي ، ِرَينووسَيكي كوردي 

سةالم سةري قسةو بين قسةي  .  يةدةيانووسَيت ، باسَيكي سيستماتيك و لؤذيكي
ماركس و ماركسيةتة ، بةآلم ئةو كؤلكة نووسةرة نة لة ماركسيزم تَيطةيشتووة و نة 

سةالم بةوايت ثِراوثِري . هةلَوَيستة سياسي يةكانيشي هةلَوَيستَيكي ماركسي يانةية 
 .  بزنيس دةكات بة ماركسيزمةوة  و ووشةكة ، كةسَيكي هةلثةرستة

 هةلثةرستانةي ئةو  هةلَوَيسيت      ضةند ِرؤذَيك لةمةوبةر ، ووتارَيكم بؤ ِريسواكردين
و ) شةميا (  كَيشةكةي  بةكردةوة لة ثةيوةندكوردي نةزانة بآلو (!! ) نووسةرة 

( ا ناوي لةو ووتارةدا ئةوةم دةست نيشان كردبوو كة سةالم تةهن. خانةوادةكةي دا 
كي ووتارة َيب سةرو ي كردووةتة بزنسي ووتارةكةي تا زؤرترين خوَينةر كلي)شةميا 

بنةكةي بكات ، بةآلم جةنايب بةشَيوةيةكي هةلثةرستانةو بة بازرطاين كردن بة 
بؤمين دروست كردووة ، دةيةوَيت لة ئاوي ) ثاريت ( كَيشةيةكةوة كة دةزطاي ثاراستين 

واتة لة كاتَيكدا سةالم دةيةوَيت خؤي بةمن بكات بة نووسةر .. كات لَيلَ دا ِراوي خؤي ب
كة من سةرطةرمي ثووضةلَ كردنةوةي هةمةاليةنةي ئةو ثالنة طآلوةم كة دةزطاي ،

بؤ شكاندين ثَينووسةكةم و تريؤر كردين كةسايةيت خؤم لة ِرَيطاي ) ثاريت ( سيخوِري 
سةالم زؤر هةلثةرستانة و . نَيت هةفتةنامة ِريسوايةكةيةوة دةيوويست بةدي هبَي

دةيةوَيت )  ؟ ِراستة مةال تاهرية ِرةش ، فايلي ِرةشة( طومانلَيكراوانة ، لة بة ناو ووتاري 
هةم خزمةت بة دةزطاي سيخوِري ثاراسنت و هةفتانةمة ِريسواكةي بكات و هةم دةيةوَيت 

ذمارةي  ) شةميا( بةهةلَبذاردين ئةو ناونيشانة ِرةشة ، هةروةك ناوةكةي 
سةالم زؤر طَيالنة دةيةوَيت سةر لة خوَينةر بشَيوَينَيت و ضةند . خوَينةرةكاين زياد بكات 

ئةوةكة من تَيِروانني و هةلَوَيستةكاين سةالم ، بة .  تَيكةلَ بة يةكتري دةكات يةككَيشة
وَيسيت ئةمةش كة هةلَ. تَيِروانني و هةلَوَيسيت ماركسيستَيك نازامن ، بؤخؤي كَيشةيةكة 

سةالم بةرانبةر بة ئايين ئيسالم ضي يةو ئايا ئةو بة ناو ِرةخنانةي كة جةنايب 
ئاِراستةي ئايين كردوون ، ِرةخنةيةكي ماركسي يانة لة ئاين بةطشيت و بة تايبةتيش 

ياخود ئةوة كة هةلَوَيسيت سةالم بة . لةسةر ئايين ئيسالم ، ئةمةش كَيشةيةكي ترة 
خَيزانةكةي ضي بووة و ضؤن سةالم ئةو كَيشةيةي قؤستووةتةوة و ) شةميا ( كَيشةكةي 



يان ئةمةش كة من . بؤ طةرم كردين ووتارة َيب بازاِرةكاين ، ئةوةيش كَيشةيةكي ترة 
طواية بوختان و درؤم بة دةم سةالمةوة كردووة ، ئةمةش كَيشةيةكي ترة و سةرئةجنام 

الم لةسةري ئةوةيش كَيشةيةكي ترة تةزويرنامةكةي ثاراستنيش بؤ من و هةلَوَيسيت سة
، انة ببثَيكَيت النة دةيةوَيت بة تريَيك شةش نيش واتة سةالمي كؤلكة نووسةر زؤر طَي..

بةآلم لَيرةدا ثرسيارةكة ئةوةيةكة سةالم بؤضي ئةم . كة ئةوةش لة قالَيب مةحالَ داية 
كة ( انة ضَيشيت جمةورةي دروست كردووة و تَيكةلَ كردين ئةو بابةتة جياواز

هةريةكةيان بؤخؤي باسَيكي سةربةخؤ و جياوازن و دةكرا بةو كوردي ية جوانةيةوة 
بؤضي ؟ سةالم بةر لةوةي سةر لة خوَينةر بشَيوَينَيت ، سةري ) لةسةريان بنووسَيت 

لةخؤي شَيواندووة و خؤي ِرووبةِرووي ثرسيارَيكي دياريكراو و ئالَؤز و جَيطا مناقشةي 
( هةلَوَيسيت سةالمي : زؤر بة سادةييش ثرسيارةكة ئةمةية . وة ئةمِرؤ كردووةتة

ي دةزطاي )باسةِرة ( و ) ثاريت ( لةسةر تةزوير نامةكةي ) ئازادخيواز ( و !! ) ماركسي 
تاهرية ( سيخوِري ثاراسنت ضي ية كة بؤ شكاندين ثَينووسةكة و تريؤركردين كةسايةيت 

 هةق و  ناكؤكيجةمسةريلة دوو ام يةك كي نووسةر كردوويانة ؟ سةالم لة )ِرةش 
 وةستاوةتةوة ؟ هةروةك دواتر لة زماين سةالمةوة ِرووين دةكةمةوة ، سةالم ناهةق دا

  ضووةتة سةنطةري ةوةلة جةمسةري ناهةق دا وةستاوة و ئةو بةو بة ناو ووتارة جوانةي
ئةو زجنرية تؤ بلََييت . وة )باسةِرة ( تةزوير ضي يةكاين ثارسنت و هةفتة نامةي 

جارَي تةهنا بةرطري ية و هَيرش بردنةكةشم هَيشتا دةسيت ثَي [ ووتارةي كة بؤ بةرطري 
 و شكاندين ثَينووسةكةم ، ِرؤذانة خةريكي نووسينةوة ملة تريؤري شةخسي] ٍ.نةكردووة 

و بآلو كردنةوةيامن و تيايندا ثةِروبالَي سةرؤك بارزاين ، حيزبةكةي ، دةزطا سيخوِري 
كردووة ، ثةِرو بالَي سةالميشيان نةكردبَيت و لةسةر  يم و  هةفتةنامة ِرسواكةييةكةي

سوانامةكةي يسةرجنَيكي تيذ ثةِر و طوزةر بة سةر ِر. ئةوة لَيم زوير نة بووبَيت ؟ 
سةالم لةدوايني ثةرةطرايف ِريسوانامةكةي . سةالميشدا ، كَيشةكة زياتر ِروون دةكاتةوة 

 بآلو كراوةتةوة هي تاهري سالَح ِرؤذنامةي باسةِرةداةو فايلة كة لة ئةطةر ئ: [دا دةلََيت 
شةريف ين ية و بة ناهةق بؤ يان دروست كردووة ، ئةوا تاوانَيكي سةحافانةية لة دذي 
ئةجنام دراوة ، ِرَيك هةمان تاواين ِرؤذنامةي هاوكاري ية لةدذي من ضةند ثَيش سالََيك 

. ، سةحافَيكي تر سةرهةلَ دةدات ةحافَيك ِرزطارمان دةبَيت تا لة س: و لة دواييشدا دةلََيم 
باشترين اليةنَيك درؤ بوختان بكات ئةو هةموو درؤ تؤمةتة ناِرةواية كة تاهري بة ثالَي 

ئيتر بؤضي سةيرم يلَ بَيت ئةم مين داوة ، فايلَيكي ِرةشةو بؤم دروست نةكردووة ، 
ِريسوانامة يةي سةالم سةير هةردوو مالَثةِري بؤ بينيين ئةو  ـ  . ؟كابراية فايلي هةبَيت

 ].بكةن  ) 2004ي مارسي 7( كوردستان ثؤست و دةنطةكان 
   نةطبةيت يةكةي سةالم لةوة داية كة نةك هةر كورديش نازانَيت ، بةلَكو لةوةش 

 ئَيستايش نازانَيت جياوازي نَيوان  تاخراثتر تا ئَيستا نةيش بووةتة خوَينةرَيكي باش و
بةو هةموو  لةوةداية كة  سةيرة ، كةضي لةضي داية يش ) هةفتةنامة ( و ) ؤذنامة ِر( 

عةيب و كةم و كوِري  و ئاست نزمية ِرؤشنبريي يةوة دةيةوَيت بة جؤرَيكي تر شةرعيةت 



كاكي دوعاو .  بؤ شكاندين شةخسيةت و قةلَةمةكةم تبة تةزويرننامةكةي ثاراسنت بدا
هةفتةنامة [ و ] ِرؤذنامة [  جةنابت كةتا ئَيستا نازانيت جياوازي نَيوان   !!نوشتة نووس

 دةكوتيت ؟ ) باسةِرة ( تةزويرنامةكةي  ضي بؤ  ِراسيت بووينلةضي داية ، ئيتر دةهؤلَي] 
 بةو ئاستة  نزمةتةوة لة جَي شةرم بتطرَيت كة.  هةفتةنامةية ، نةك ِرؤذنامة) باسةِرة ( 

بة ِراسيت من نةمزاين ئةوةندة كؤنةثةرست  .  لة من دةخوَينيت سنتي سيخوِرةكاين ثارا
و َيب مستوايت ، دةنا ئةو ووتارةشم لةسةر نةدةنوويست و نةم دةكرديتة سفري دواي 

لةم ووتارةيشدا تةهنا وةك كةرةستةيةكي طالَتةكردن بة تةزوير . فاريزةي ِرستةكانيشم 
 .ناو دةهَينم ) باسةِرة ( نامةكةي 

( َيطومان بآلو كردنةوةي ئةو فايلة ساختة و تةزوير كراوةي دةزطاي سيخوِري    ب
، تةهنا خؤم و ئةو هاوِرَي يانة نةبَيت كة ) باسةِرة ( و هةفتة نامة ِريسواكةي ) ثاراسنت 

لةمندالَي يةوة لةطةلَم ذياون و دةذين  هةموواليةكي تووشي سةر سوِرمان و شؤك كرد ، 
دةست بةجَي و ثةيتا ثةيتاكاين منيش بة سةرؤك بارزاين و بةآلم ديسان وةآلمة 

تةزويرضي يةكاين ، سةد ئةوةندةي تةزوير نامةكةي ئةوان هةموواليةكي تووشي شؤك 
سةالميش يةكَيك لةو كةسانة كة واقي وِرماوة لة ِرةدةكاين ضةند ِرؤذي ِرابردووي . كرد 

( ماوي و بة شؤكةوة لة جيايت وير ضي يةكان و ئَيستايش بة هةمان واق وِرزمن بة تة
دةكاتة ) ئةطةر ( سةالم ووشةي . تريؤريست وةآلم دةداتةوة ) بارزاين ( و ) باسةِرة 

و ) ثاراسنت ( بنةماي هةلَوَيست طرتنةكةي لة سةر فايلةتةزوير كراوة ناشي يانةكةي 
 دةدايتَ و م)هةق ( بؤ تةزوير بووين فايلنامةكةمان ، ئةوجا جةنايب )  ئةطةرة  (ثاش ئةو

 !!..سةالَم. بةزولَم لَيكراوم دةزانَيت لة اليةن زالَمةكاين سةرؤك فريعةون بارزاين يةوة 
و مةطةري ناوَيت و لةم قةيرانةشدا سةربةرز هاتوومةتة دةرةوة و ئةطةر ) ئةطةر ( 

تؤزَيك هوشيار بوويتاية هةر لةطةلَ  يةكةمني ِراطةياندين مندا لةوبارةيةوة ، 
و بارزاين لةطةلَ مندا ) ثاراسنت ( ين منت لةم ياري ية منداآلنةيةي ، كة سةركةوت

يتَ ي ) ثاريت ( كردوويانة ، دةبيين يةوة و خؤت نةدةخستة ناو ئةم زةلكاوةي كة ئَيستا 
ناكات و مةطةر ) ئةطةر ( لةبةرئةوة بة تؤ ئةمسايل تؤ دةلََيم كة ثَيويست بة . كةوتووة 

 ِراستيم بةهةزاران تةزويرنامةو بة هةزاران براوةم و ثةيام و ئاآليبن كة من )دلَنيا ( و 
 .ةست ناكةوَيتة خوارةوة و مَيذووي شايةت دةبَيت قةلَةمي شكاوي وةك تؤ لة د

دةيةوَيت ) ] فةالك و تاريق ( ناشيانةوةك تةزويرنامةمةكةي [      سةالم زؤر ناشيانة 
ة جؤرَيكي تر مؤري ِراستةقينةي خؤي دووكَيشةي ديكة تَيكةلَ  بة يةك بكات و ب

بؤ ... بدات و هةلَةي مؤر ، ئيمزا، ئيمال و ئَيكسةنت و تاد) ثاراسنت ( لةتةزوير نامةكةي 
ئةو دةزطا سيخوِري ية ِراست بكاتةوة و بةمةش خوَينةر بطةيةنَيتة قةناعةت كة ئةو 

، بةآلم ( !! )ة فايلة تةزوير ين ية ، بةلَكو ِراستةو جَيطاي سةرسوِرمانيش ين ي
خوَينةراين من هوشيارن و ضاوَيكَيان كردووة بة هةزارضاو لة سةر دَيِر بةدَيِرو ووشة بة 

دوعاو نووشتة شَيواوةكاين سةالمي كوردي نةزان و كؤلكة ووشةي ووتارةكايت من و 
هيض خوَينةرَيكي هوشيار نايةت ئةو بةراوردة داخ لة دآلنةي سةالم بكات و  . نووسةريش



، كة طواية لة ) ثاراسنت ( ت ئةوة بكاتة ثَيوانة بؤ ِراست بووين فايلة تةزويرةكةي بَي
بةرئةوةي من بوختامن بؤ جةنابت كردووة ، ئةوا ئيتر بةم ثَيوانةيةش دةبَيت من فايلدار 

ئةوة ِرؤحي ئةم ثةيامةي سةالمة بؤمن !!.. و ثاشلَ ثيس مب و تةزويرنامةكةيش ِراستة 
ئةو هةموو درؤ نا ِرةوايةي كة تاهري بة ثالَي مين داوة ، فايلَيكي ِرةشة [ : كة دةفةرمَيت 

جارَي ].  ؟ئةم كابراية فايلي هةبَيت ئيتر بؤضي سةيرم يلَ بَيتو بؤم دروست نةكردووة ، 
من هيض درؤ و بووختانَيكم بةدةم سةالمةوة نةكردووة و ئةو دةيةوَيت لةوِرَيطايةوة 

تةهنا ( طرميان . لةدذي من ِراست بكاتةوة ) ثاراسنت  ( هةلَةكاين تةزويرنامةكةي
ِرةوشتَيكي ) درؤ كردن ( من درؤو بوختامن بةدةم سةالمةوة كردووة ، بةآلم ) طرميان 

 ئايا دةكرَيت هةموو .يوةندي يةكي بة سياسةتةوة ين ية تايبةيت  و فةردي ية و ثة
دا ِرؤذي هةزاران درؤ دةكرَيت ، ئايا درؤزنَيك سياسي و فايل دار بَيت ؟ لة بزنس و بازاِر

ئةو خةلَكةي كة درؤ دةكةن هةموويان فايلي يان لة خمابراتةكان و دةزطا سيخوِري 
يةكاندا هةية ؟ مرؤظ ثَيويستة تؤزَيك لؤذيكيانة قسة بكات و بنووسَيت تا نةكةوَيتة 

ةالميش وةك ئةو منوونةيةي س. هةلَةو ئيحراج بوونةوة لة بةردةم خوَينةرةكاين دا 
كة تةزويرضي ية ناشي ) !؟فايلةكةي مين ثاشلَ ثيسي يلَ هاتووة( هةلَة ئيماليي يةكةي 

) . العازر  ( : نووسي بوويان ، كةضي  )الحاضر (   :يةكاين برادةري ئةو ، لةبري بنووسن
درؤو ( ئَيستا ثرسيارةكة ئةوةية كة سةالم بؤضي ياري بة وةرقةي سووتاوي بة حساب 

 مؤرَيكي ي من دةكات ؟ ئاشكراية كة ئةو دةيةوَيت  بة زمانَيكي شةرمؤكانة )بوختان
 بدات و هةلَةكانيان بؤ ِراست بكاتةوة ، بةآلم ةكةي هةظالَةكاين)فايل طةيت  ( تةئيد لة 

 سةالم دلَنيا دةكةم كة ثاش ئاشكرا بووين ِراسيت يةكان دةبَيت جةنابيشي لة كؤتايي دا 
 باجي سياسي ئةو تةزويرنامةيةبدات كة  و هةظالَةكاين ،ييذاكةقورستر لة سةرؤكي هَي

مةال . والسالم عليكم ..ضاوةِرَي بة سةالم . ان كردووةتةوة بؤ تريؤكردين من بآلوي
 .تاهريةِرةش 
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---------------------------------------------- 
وةآلمي كَؤلكة نووسةر و دا و لةو ِرؤذة مَيذوويي دا )  مارس 8(  لة سبةيَين : يتَ بيين 

) باخةوان ( هةرضةندة كةبة  دةدةمةوة ،  ثاراسنتضلَكاوخؤرَيكي تري تةزوير ضي يةكاين
يةكان بكةم بة يش ِراي ناطرم ، بةآلم ئةبَيت ئةو كؤلكة نووسةرانةش وةك تةزوير ضي 

عيربةت تا سةركردةكانيان جورئةت نةكات تةزويرنامة بؤ هيض كةسَيكي تر و هيض 
 .قةلَةمَيكي سةركَيش  بآلو بكةنةوة 


