
داخستين طؤظاري نظار ئةو هيزةي ثص بةخشيم كة بتوامن : كازيوة ساحل 
.كوردستان بة جصبصلم   

 
 ذمارة ١٧٠ رؤذنامةي ميديا طؤشةي رووبة روو لة طةل رؤشنبرياندا.

 
 

 *ضؤن بوو بريت لة كاركردن لة بواري رؤذنامةظانيدا كردةوة ؟
 
،  نووسني بوو  سةرةتا وةكو نزيكترين ثيشة لة بوارةكةي خؤمةوة كة/و

ثاش كاركردن ئةو ثيشةيةم خؤش ويست ، رووم كردة كاري رؤذنامةواين 
بة تايبةت كة ثيشةي رؤذنامةواين لة طرص ، و هةويل بة ئةكادميي كردنيم دا 

و تةم و مذي ئةو زمانة شيعريةي كة ثصم دةنووسي لة سةرةتاوة رزطاري 
 و بةو شيوةية  بردم زمان و راستةوخؤي طوزارشيت و بةرةو رةواينكردم

قةرزاري باآلي زراظي رؤذنامةواين بووم كة بةرةورةواين نووسني و 
ةوةي زؤربةي كيشةي رؤذانةي خةلك و ياخي بووين زياتري بردم لة طةل ئ

  ٌ.سيين ئةدةب بوون بة قورباين بووي  نووكاتةكاين
* وبانط بوونةت خؤت بة قةرزارباري كيلةو بةدياركةوتن و بةني

ةرت بووة بؤ كاري رؤذنامةظاين؟دين؟ياخود كي هاندةزا  
بؤ بواري رؤذنامةواين كةس هاندةرم نةبووة تةهنا بة خواسيت خؤم ئةو 

شيت يةكةم بةآلم بؤ بواري نووسني و ئةدةب بة ط، بوارةم هةلبذارد 
هةر ،  حةمةرةشيد فةتاحي ضريؤك نووس بوو هاندةرم مامؤستاي بةرصز

، زي ئرياين ماوةكاين بؤ ناردم بؤ طؤظاري سةابةتةئةويش يةكةم جار ب
انةي من قةرزارمي خصزانةكةي خؤمة بة تايبةت جطة لة ئةويش ئةو كةس

واندنة ةي خؤي هونةرمةندي بواري ننازةنني ساحلي خوشكم لة طةل ئةو
كة " بةآلم لة مةسةلةي تايث و كؤكردنةوةي بابةتةكامندا زؤر رؤيل بينيوة 

جطة لة " رندا هةرطيز حةزم لة تايث كردن نةبووة ن زؤر سستم لة تايث كم
ئةو بةرصز حمسن عةيل ئةكبةر  رؤليكي باشي بينيوة لة ثةروةردة كردمن كة 



، هةميشة كتيبخانةكةي لة بةردةستما بووة بؤ هةر سةرضاوةيةك مبةويت 
ئةمانةو ئةو بةريزانةش كة بابةتةكانيان بؤ كردووم بة زماين عةرةيب خؤم 

.اريان دةزامنبة قةرزارب  
داخستين طؤظاري نظار ض مانا و ض جؤرة كاريطةرييةكي بة سةر تؤوة هةبوو؟*  
 
ثصويستة ئةوة بلصم كة داخستين طؤظاري نظار مين زؤر بة هصز كرد و / و

 و ئةو هصزةي ثص بةخشيم كة بتوامن متمانةي بة خؤم بؤ زيادكردم
 هةلةم بؤ رةخساو بة تايبةت كة ثصشتر ضةندين، كوردستان بة جص صلم 

باري ئةوةي سةرجةم دةمامكة  سةر،نةمدةتواين كوردستان بة جص صلم 
 و تةنانةت هةندص اختةكاين دةسةآلت و سياسةيت كورديدرؤو س

 ئةو مةسةلةية طةر،  بؤ هةملاليم رؤشتبريي  بة ناو ثصشكةوتوخوازيشي 
و ناوضةية ئةئيدارةي ئاسانية لة عةقلي ئكيسثايةري نةبواية هةرطيز بةو

ضونكة لة بنةمادا داخستين طؤظارةكة و كؤكردنةوةي لة ، نةدةطةشتم 
 تؤماركردن لة دادطادا بازاردا و راكيشانةوةي مؤلةتةكةي بةر لة سكاآل

ن سكرتريي ينكةوة بؤ ئةوةي سكاآلمان لة  كةسانيك لة اليةودياريكردين
ةكةي كة جطة لة جةختكردين لة سةرطرتين سةرنووسةر، تؤمار بكةن دذ

/ واتاي ئيفالسي رؤحي بةرصوةبردن و دميوكراسي و مايف ذن ، بةندة بوو 
، ين بةرانبةر ئافرةت و نةبووين بضوكترين بؤشايي بؤ ثةسةند كرد

رادةربرين و نةبووين ئاسايي ووين ئازادي رؤذنامةواين و كاركردن ونةب
ين كردين  جطة لةبة قوربا، دةطةيةنصت  مةدةينترين ثنت و ريساي كؤمةيل

تاك لة ثصناوي دةستكةوتيك يان دةنط و سةدايةكي خؤياندا لة 
        .كةناليةكةوة 

ار بووة قورباين ضي؟ظبةراي تؤ ن*  
بوو بة قورباين ئةو رةوشة ناشريين و تةكةتولضصتيةي لة نصوان 

كة طواية ئيمة حكومةت هاوكارميان ،   هةية لة كوردستان دةسةآلتداراندا
 ثصويستة حكومةت لة كاتصكدا، حكومةيت ناوصت ضارةي دةكات و حزبيش

مولكي خةلك بصت و دةسةآليت حزبيش ئايدةلؤذياكةي خؤي نةك 



تصكةآلوكردين كارةكان و ئاقارةكان بة يةكةوةو دذايةيت كردين كةسانصك 
 ئصمة كة هيض كاريطةريةكيان لة سةر هةبوون و نةبووين حكومةت نةبصت 

هصندة بص شةرم بصت بلصت ئصمة لة بةآلم حزبصك ، بةو ئاقارة كارمان دةكرد 
ئةمة ئةو شةرمةزارييةية ،  هصز  دةضينة سةر لصداين خايل بةايل الوازةوةخ

لة اليةكي دي ...ئةمرؤ دةسةآليت كوردي كردوويةيت بة ناسنامةي خؤي 
 عةقلي ساويلكةي ئةو برة  بةلص نةكردين خؤم ونظار بوو بة قورباين
ننامةيةكيان ثصشكةشي سكرتصري ينك كرد و ئةويش ئيسالميةي كة بةيا

كردنة سةري  و كآلو  لة دذي ئةو طروثة ئاطري رازي كردين ديل مةال كرصكار
.ظارةكةي من خؤش كردكؤمةلةي ئيسالمي و يةكطرتووي لة سةر ثشيت طؤ  

  
بةتيرِوانيين تؤ كةي رؤذنامةظانييةكي ئازاد لة كوردستاندا ثةيدادةيب؟*  
 

ي خاوةن سةرمايةي رؤشنبري و سةربةخؤمان دةبصت و هةست ئةو كاتة
بةوة دةكات كة ئةو لصثرسراوصتية لة ئةستؤي ئةوداية وراطةياندنيش بة 

ياساييةكي دميةكراسي حوكمي خةلك ،بةشيك لة سةرمايةكةي دةزانيت 
 لة طةل هةبوين رؤذنامةنووسي جةسوور و لة خؤبردوو لة ثصناوي ،دةكات 

. ثريؤزي ثيشةكةدا  
لةديدارت لة طةلَ هونةرمةند و نووسةرة ميسري و عةرةبةكان بة طشيت ض *

 شتيك زؤر سةرجني راكيشاي؟
:ةوانة د شتصكي جياواز سةرةجني راكصشام لضةن/ و  
 و  بة تايبةت ميسر بؤ هونةرمةند و رؤشنبري رصزي ئةو ووآلتانة-* 

كانياندا نةي زؤر توندم لة بةرهةمةرةمزةكاين خؤي لة كاتصكدت رةخ
ضاوي رصز و شانازييةوة سةيري بةآلم ووآلتةكةيان هةميشة بة ، دةبيين 

.ئةواين دةكرد   
و وةيةكي طشيت لة نصوان هونةرمةند و رؤشنبريي لة نصو عةرةبدا بة شص

 و )كة لة بنةمادا دةولةمةندةكان خاوةنني  ( دةولةمةندةكان و رؤذنامةكان



ةو مرؤيانة هةية كة كة ثؤخلةوايت رؤذنامةنووساندا صةيوةنديةكي زؤر ثت
ثةيت ئةو ثةيوةندية بربصت ضونكة ئةوان بةو سص اليةنة سياسي ناتوانصت  

ئةوةش بووة بة خالصكي بةهصز بؤ ،  دةسةآلت بة هصزترن  روةوة لة زؤرلة
نامةوان و ة زؤر خوازيار بووم رؤشنبري و رؤذك، هةر سص اليان 

ئةطةر لة دةرةوةي دةسةآلتةكان  ( هونةرمةند و دةولةمةندةكاين كورديش
هةمان سياسةتيان بؤ كارةكانيان هةلبذارداية ئةو خالة ) دةولةمةند ماوة 

.بةهصزةيان بؤ خؤيان بربدايةتةوة  
هةبووين  .ساكاري و تةوازوعي مامةلةكردين ئةوان لة طةل دةورو بةر* 

.رصذةيةكي زؤري مرؤظي بةرهةم هصنةر نةك ئيستهالكي  
موو روويةكةوة بة تايبةت ناين زؤر و هاوكاري كردنيان لة هةتواناي داهي*

 دةولةمةندةكاين عةرةبةوة كة لة يةكةم هةنطاوي دةركةوتين لة اليةن
مرؤظصكي عةرةبيةوة دةسيت دةطرن و ثصي دةطةيةنن هةتا دةكةين بة 

و دةولةمةندانةم بيين بةرانبةر بة صرة وة اليةنصكي زؤر بة ئةمةكي ئةئةست
ان خؤيان كة بة هيض  شصوةيةك تةسرحيي ئةوة نادةن كة ئةو نةتةوةي 

 مةطةر كةسةكة خؤي ن ثص طةيةنةري ئةو دةركةوتوة بوونهاوكاري كار يا
 دان بةو مةسةلةيةدا بنصت

 ياخود بة برِواي تؤ بةكردةوة شتيك هةية بةناوي برايةيت كورد و عةرةب*
 لة داهاتوودا دروست دةيب؟

ر ناكةم و تةنانةت ئةطةر  لة رووي سياسيةوة نةخصر هةرطيز باوة
 لة كايت بةرذةوةندية سياسيةكاندا  باس لةو مةسةالنة كرابيت جاريكيش

عةرةب بة هيض شصوةيةك لة رووي ، تةهنا ووشةيةكي ساختة بووة ، بووة 
وة سياسيةكانيشمان لة ، و سةربةخؤييةوة دان بة كوردا نانصت سياسيةوة 

آلتة عةرةبيةكاندا بة تايبةت لةو شصوصنانةدا كة نووسينطةيان تصدا وو
كردوةتةوة زياتريان لةوص رؤيل سيخور دةطصرن بؤ ئةو ووآلتانة لة بري 

 وة بةو مةرجةش توانيويانة نووسينطةي حزيب طةياندين مةسةلةي كوردي 
تةنانةت زؤر جار لة سوريادا كوردي الي خؤمان و كوردي ، بكةنةوة
 لةت كراون لة سةر خواسيت غاش لة اليةن خمابرايت سورية سةسوري



بةآلم ثصم واية لة ، تاد .....ةو نووسينطانة يان لصثرسراوةكةيان هةندص ل
رووي رؤشنبرييةوة بة تايبةت لة رووي هونةرييةوة دةتوانرصت ثةيوةندي 

ئةوةش تا ئصستا نةبووة ، دروست بكريت و دان بة كةلتووري كوردا بنرصت 
ئةوانةي كة بةناوي كوردايةتيةوة لةو ، ة بةر هةمان هؤي ثصشوو ل

ووالتانةدا سيخوري دةكةن و بواري ئةوة نادةن ئةطةر دان بة خؤياندا 
.نةنراوة وةكو كورد بة هونةر و ئةدةيب كورديشدا بنرصت  

 
بة ئارةزووي خؤت كوردستانت بة جيهيشت يان بة ناضاري؟*  
.شتووةنةخصر بة ناضاري بة جصمهص/و  

 
تؤ زؤر لة يةكييت و  راطةياندين و راطةياندين يةكيتييةوة نزيكبوووي *

 كة طةيشتيية كةنةدا دةستتكرد بة رةخنةطرتن لة يةكييت و يكةض
؟بؤضي،سةركردايةتييةكةي   

من هةرطصز لة راطةياندين ينك وة نزيك نةبووم بة ثصضةوانةوة يةكةم / و
دةسيت   طرياوةوراطةياندنةكةيانةوة لة دةزطاي ة تصم طريابصت وبرد ك

ثصكردوةو تةنانةت خةلك هةبووة و خؤصندنةوةي بؤ ضريؤكةكامن هةبووة 
كاتيك ناردويةيت بؤ راطةياندنةكةي ئةوان خراوةتة  زبلدانةكةيانةوةو ، 

 ٢٢٢ي طؤظاري نظار لة الثةرة٣هةركةسصك ذمارة ، طوتراوة وون بووة 
انصكي ئةو دةزطاية خاوةين ض  خبؤصنصتةوة دةزانصت كةس٢٤٣هةتا 

م ثصكردوة كة من خاوةين جاري ديش ئاماذة، مصذوويةكن بةرانبةر بة من 
 ي كردوةو لة ريطةي ئةوةو ئيمتيازةكةم لة ئةجنومةين وةزيران كار

وة نةك لة راطةياندين ينك و ينكةوة ي كردحكومةت هاوكاري كؤظارةكةم
كردم و وست دريدا كيشةيان بؤي ئيسالمو كاتةي لة طةل هةندص طروثهةتا ئة

سكرتريي ينك بة ناوي ثارصزطاري كردمنةوة كردمي بة كضي خؤي و تةهنا 
 هةتا ئصستاش ، زانيم بة ض مةبةستصك ئةوةي كردووةوةةدةرةوةكة طةشتم

 بة هؤي ئةو بارودؤخةي ئصستا كوردي ثصدا ئةو مةسةلةيةم بؤ ثؤشيوة



بة تايبةت لة سكرنصري ينك بةآلم با رؤذنامةنووسان بضن ، تصدةثةرصت 
رد و عادل مرادةوة بثرسن كة ئةو نامانةي لة اليةت خؤي و فةريد ئةسةسة

طايةكي ئصرة ضي تصدا نووسيبوون ؟ وة بؤ نووسيبووين نووسيين بؤ دةز
وة ئةو ثوستة ضي بوو مين بؤ هةلبذصردرابووم كة ئةوي ئاطردا و داواي . ؟؟

 كاتصك  تةداخل بكةن و نةدرصت ثصملة دةسةآليت ئةمةريكي كرد بؤ ئةوةي
 ؟ بؤ بةؤذةوةندي كص ئةوةي كرد ؟ وة راثؤرت و نامةكاين حسايب بؤ نةكرا

وة ضي بة بةريوةبةري ، ضؤن لة طةل بةعسي سوري دةسيت تصكةل كردبوو 
ئةطةر ئةو تواين ؟ دةكات  ذمنايةيت كوردهةتا كةي دو فيسةكةم كردوو؟ئؤ
 ئابرووضونصك هةتا ئصستا ثاراستوومة  لة ضةآلم بداتةوة ئةو كات دةزاننو
رةخنةم لص نةطرتوون جطة لة ضةند سةرةثصنووسصك دةربارةي مةسةلة ، 

نةتةوةيةكان كة ياري بة ضارةنووسيان دةكات هةوةكو بة باوكايةتيةكةي 
.بؤ من كردي  

هؤي ئةوة ،نانييةكان دةلَين زياتر تيكةالَوي عةرةبان دةكةي و بةتايبةت لوب*
ة؟ضيي  
نةخصر ئةوة زانياريةكي دروست نية كة ثييان داون و من لة بنةمادا / و

لرية كات ، تصكةآلو نامب نة لة طةل كورد و نة عةرةب و نةتةوةكاين دي 
بةشي ئةو تيكةالبوونانة ناكات كة لة كوردستان هةية وو من لة 

كوردستانيش تا رادةيةك طؤشة طري بووم كةم تصكةآلو دةبووم ئةوةش لة 
دةنا  ، اكةم  كة حةز بة تيكةآلو بووين زؤرنسروشت و خؤي خؤمداية

 مرؤظ دؤست كوا نةتةوةو عةرةبيش مب كارصكي ئاسايي و مرؤظينصكآلوي 
رةطةز جيا دةكاتةوة لةو كاتةدا نةبصت كة ثص بة بةرذةوةندي خؤي و 

بة ثصضةوانةوة من لة طةل هاتنم  بر ئصرة لة زؤربةي ، نةتةوةكةيدا بنصت 
ذنامة عةرةبيةكاين ئرية بابةمت بآلو دةكردةوة و ناوم لة ستاظي رؤ

بةآلم ثاش ئةوةي هةلويسيت ئيجابيم نةبيين  ، رؤذنامةيةكيشدا بوو 
لصيانةوة بةرانبةر بة كورد  وازم هينا و تةنانةت لةو كاتةوة واتة لة 

تةهنا شتيك هةية ،  بآلويش ناكةمةوة  لةو رؤذنامانةداروخاين سةدامةوة
ةر ارةي خةلكي لوبنان ئةويش ئةوةية لة شوينيك كارم دةكرد لة بربدة



كارمةنداين ئةو % ٨٠لة ، ئةوةي كة خاوةن كارةكة ئةرمةين لوبنان بوو 
بةآلم هةميشة طوتومة كة ، شوينة ئةرمةين بوون و لة لوبنانةوة هاتوون 

 زياتر حةز بة نةرييت لوبناين بة تايبةت ئةرمةنيةكانيان دةكةم ضونكة
هاوكيشةي ئةوان لة نصوان دواكةوتين رؤذهةآلت و بةربادي رؤذئاوادا 

هةروةها لة عةرةب . ذيانصكي طوجناو بذينناوةراست دةدؤزنةوة بؤئةوةي
  .و نةتةوةكاين تريش زياتر كورديان خؤش دةوصت

ض شتيك زياتر لة كةنةدا زياتر سةرجني راكيشاي و حةزدةكةي لة *
يطري بيب؟ج نيشدا ثةيدابيب واكورست  

ئةوانةي لة كةنةدادا هةية هيضي لة كوردستاندا نية هةتا مرؤظ بلص 
لة ، كوردستان تةهنا فآلن فاكتةر و ثرةنسيثي ناتةواوة و ثصويستة هةيبصت 

كةم و دواي هةمووشيان زياتر سةروةري ياسا و مايف ذن و منال بة ثلةي ية
قبولكردين تاي رة كةلضةري كة بؤ خؤي وامايف مرؤظ بة طشيت و ف

 ئازادي  ، و ثرةنسيثة شارستاين و مةدةنيةكانرصسا، بةرانبةر دةكات 
 و بة يةكساين رامياري و ئابووري و رؤشنبريي و رؤذنامةواين 

هةموومان خواستمانة ئةوانة لة كوردستانيشدا ، سةيركردين مرؤظةكان 
.جصطري بصت   

كةي دةطةرِييةوة كوردستان؟*  
. رزطاري دةبصت لة حوكمي شةمشةمة كؤصرةئةو كاتةي كوردستان  

:ئةو ناوانة بة يةك دَير ثَيناسة بكة  
:ظينؤس فاييق+  
طار كةم ان نووس بوو و بةداخةوة ئصستا ئصج كةم نووس و جو/و

 دةنووسصت
:كةذال ئةمحةد+  
شاعري بوو/و  
:سؤزان مامة+  
  لة شيعردا سةركةوتوترة لة كاري رؤذنامةواين ، ذنصكي هةست ناسك/و



:ئةظني ئيرباهيم+  
ؤر بة دل تيم خؤصندوةتةوة كة بابةتةكانيم ز بابة٤نة تةهنا وئةو خاتو/و

ر وا ةخوازيارم ه. ثرن بوون لة جةسووري ، بوون و بابةيت بوون 
. مبينيتةوة  

:سةعيد حةسةنحةمة +  
  نيشتمانة سياسيةكاين ةبينصكي وردي هةلةي ضةتةةأز قةلةمصكي بوصر و /و
:نورةدين سةعيد+  
  ئةو بةريزة ناناسم/و
:الوةند نةوزاد+  
أةي حزبةكةي ثي بةٌ ثصي  داخةوةلدةر و بة توانا بةآلم بةالوصكي هةو/و

.ينداأادةكصشصت لة دةربأ  
 


