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 تيأوانينصكي لؤجيكانة

  …بؤ هةوالَةكةي مةال عةبدوخلالق و بةدواداهاتةكاين 
 

  ميكائيل ئيرباهيم
 

و ) Kurdistan online(كة لة  :دواي ئةو دوو روونكردنةوةي بةأصز مةريوان نةقشبةندي وتةبصذي وةزارةيت ئةوقاف    

منصر و راديؤي زاطرؤس سةبارةت بةو وتارةي بةأصز هةوالَةي ثةيا ئةو لة سةررؤذنامةي ئاوصنةي بةأصز بآلو كرايةوة 

  .روونكردنةوةية دةدةم ئةم ليرةدا ,عةبدوخلالقمامؤستا 

سةبارةت بةو يةك دوو وشة و  ,ثصش ئةوةي لة براي بةأصزم كاك مةريوان بكةم ملة سةرةتادا من داواي لصبوردن لة خؤم دةكة

ضونكة بة راسيت زماين زبر، زماين من نية و هةرطيزيش .ةر بةو هاتووةرستة زبرةي كة لةو روونكردنةوةي ثةيامنصر بةرامب

لةطةلَ ئةو زمانة نيم و هةرطيزيش زماين ئاذانسي ثةيامنصر و راديؤي زاطرؤس نةبووة بةآلم بةداخةوة ئةو وشانة بة سةر مندا 

بؤية من داواي لصبوردن . و دةزطايةمتصثةأيووة، هؤكارةكةشي هةرضي بصت من لصي بةرثرسيارم، ضونكة من بةأصوةبةري ئةو دو

ئةو كارةي كة ئصمةش لةكاري  .بةتيم لةطةلَ كةس نيةشتصك هاوثيشةين و من ناكؤكي تاي ئصمة ثصش هةموو  ,دةكةم

كاري  يبؤية بوار :رؤذنامةطةريدا دةيكةين كاري لؤجيك و هزر و لصكدانةوةو طةياندين هةوالَة بؤ بةرذةوةندي طشيت

رؤذنامةنوسصكيش  رتصدانية، خودي ثيشةكةمان كاري تؤلةسةندن و يةكتر شكاندن نية، سةركةوتين هة)غةرةزي شةخشي ( 

لةو بروايةشةوة ئاذانسي ثةيامنصر و راديؤي زاطرؤس نة شوصين . سةركةوتنة بؤ من و بؤ هةموومان، نةك بة ثصضةوانة

. يستراو نةبووةوبةآلم هةرطيز  بصت دا تصثةريبةسةررةنطة هةلَةي لةم جؤرةمان , بووةتؤلَةسةندن و نة شوصين زماين زبر 

  .مةتصك دةكةين نةك شتصكي ديكةزئصمة كارصك دةكةين كة ثيمان واية خ

نةك لة سةر ئاذانسي ثةيامنصر و راديؤ  :من هةمووي ثةيوةستة بةبةأصزتان بآلوتان كردؤتةوة كة لةو روونكردنةوةي    

  .م نةك وةكو بةأصوةبةري ئةو دوو دةزطاية، منيش لصرة وةك ميكائيل دةنووسةزاطرؤس

ضونكة من هيض كصشةي خؤتة،  ,كة بة منت طوتووة، وةآلمت نادةمةوة و كصشةي من نية !)؟جوانانةي(قسة بةو سةبارةت 

، بةآلم لصرةدا من تةا لةسةر خودي بابةتةكة قسة دةكةم كة و زماين من جياية كصشةيةكي تايبةمت لةطةلَ بةرصزتان نية

عةبدوخلالق و ئةوةي كة روويداوة و ضةند روونكردنةوةيةك بؤ ئةو خوصنةرانة دةدةم  مامؤستابةأصز بةو هةوالَةي  ستةوةثةي

  :كة ئةو روونكردنةوةي بةأصزتانيان خوصندؤتةوة

هةر ضةندة من نازامن بة . "م بانطهصشت كردووة بؤ لصثصضينةوة لةسةر ئةو وتارة)مةال عةبدوخلالق:"(دةلًَصيت  -1

 جار وةك وتةبيذيو لةو وةزارةتة ضية؟ ضونكة جار وةك بةرثرسي راطةياندن  بة تةواوي بةريزتان يواوي كارتة

بةآلم لصثصضينةوة بكرصت يان نةكرصت لة ! و جار وةك ليثيضينةوةكار لة مةالكان ؟دةردةكةويت ئةوقاف  وةزارةيت

ي من و راديؤي زاطرؤس و ئاذانسي ثةيامنصر نية، كصشةيان بةريزيكي ديكة عةبدوخلالق  سةر بةأصز مامؤستا

  .ئةوةية كة هةوالَةكة بطةيةنني بة خةلَك و هيضي ديكة نيةتةا كاري ئصمة 

لة روومان ناية بلَصني ئةو وتارة كؤنة و وتاري هةيين نةبووة و مةولود نامةيةكي تايبةت بووة و " طواية  -2

 ".ةبووةثةيوةندي بة مةراسيمةكاين وةزارةيت ئةوقاف ن

تاوةكو ئاماذةي ثصبكةين و ناكرصت قسةي بةأصزتان بكةم  ,كة بلَصني كةي خوصندراوةتةوة نامةيةكمان نيةئصمة هيض بةلَطة

و ئصمة رصطةمان نةداوة  روونكردنةوةي داوة طرميانبةآلم , مامؤستا هيض روونكردنةويةكي نةداوة بة ئيمةبة بةلَطة، دواتر 

بؤ  ؟راطةياندن، رؤذنامة و طؤظار و سايت و راديؤي ديكة نية ئايا تةا ئصمة هةين وةكو دةزطاي .ةبآلوبييتةولة الي ئيمة 

  !بؤ روونكردنةوةي بةرصزتان شوصين ديكة هةبوو بؤ ئةو نةبوو؟

شوصين مةولود ! ئةطةر مةبةستت مةولود خوصندنةوةية؟!) كصية؟ مةيمةولودنا!(دواتر دةلَصيت وتارةكةي مةولودنامةية؟
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حةز دةكةم جارصكي ! (سةكؤي مزطةوت نية كة وتارةكةي لص خوصندراوةتةوة؟! ة كوصية؟ ئاية مزطةوت نية؟وصندنةوةكخ

ئاي كة سةكؤي مزطةوت ! ضونكة من لة هيض مالَصكدا سةكؤي مزطةومت نةديووة ؟) ديكة تةماشاي فلمةكة بكةيتةوة

  !ثةيوةندي ثصوة نية؟ ثةيوةندي بة وةزارةيت ئةوقافةوة نةبصت، خؤ سةنديكاي رؤذنامةنووسان

 سةبارةت بةوةي كة بةرمسي داوات لة ئصمة كردووة و جيهازي مؤبايلةكةت شاهيدة كة رصكؤردةري تصداية و بةرطريت-3

) واتة من(ة ميكائيل نية طواية ك! ةو بنةما شةيتانية؟بةرطريكردنةكةشت لة سةر ئلة مامؤستا عةبدوخلالق كردووة و 

  ".تةنزيرم بؤ كردووة

ةفؤن شصوةي رةمسي نية بؤ داواكاري، نووسني شصوةي رةمسيية كة دةبصت نووسراوةكة بةالي كةمةوة مؤركصكي تةل-ا

  !.وةزارةيت ئةوقايف ثصوة بصت ، نةك تةلةفؤن ؟

 !.بةض بةلَطةيةك داوا لة ئصمة دةكةي كة ئةو هةوالَة وانية ياخود بةر لةدوو سالَة؟-ب

، هةر مرؤظصك لة سةر نووسني و قسةكاين خؤي ئةطةر كؤنيش بصت بةرثرس دواتر وتارةكة كؤن بصت يان نوص بصت-ج

 ثةشيمامن و بة هةلَةدا ,اري ثصشوومتبكاتةوة و بلَصت من لة و هةمان شصوة نةهات وتارصك بآلومامؤستا بة بؤ  !.نية؟

عفا (شدا كؤن بوون نية عةبدوخلالق بةرثرس نةبصت لة وتارةكةي خؤي، دواتر لة ياسا مامؤستاضوومة، بؤ دةبصت بةأصز 

  .نية )اللة عما سلف

لة ) تةنةسوت(بةثصي ياسا بؤ هيض كةسكصك نية سانسؤر خباتة سةر تةلةفؤين كةس بةبص رةزامةندي خودي ئةو كةسة و  - د

ة من بةو ثةيوةنديي.و ئةم كارة ثةيوةستة بةخؤت و وةآلمت نادةمةوة ياسادا رصطةي ثصنةدراوة، بةهةر حالَ من ثةكم ثصنية

، ضونكة لةو ثةيوةندييةدا كة تؤ سوور بووي لةسةر ئةوةي كة بةبص بةلَطة بآلوي بكةمةوة  و تةلةفؤنيةي تؤ رازمي و قايلم

ي لة ثشتة و يسوور بوويت لة سةر ئةوةي كة بآلوكردنةوةي ئةم هةوالَة دةسيت سياسيش دواتر ,قسةي تؤ بةلَطة بصت

لة  ,كة نيمضة هةأةشةيةكيشي تصدابوو وةةيؤي زاطرؤس ضةند جار دووثاتت كردادتاوانباركردين من و ئاذانسي ثةيامنصر و ر

كاكة طيان تؤ وةكو وةزارةيت ئةوقاف كاري خؤت بكة و ئصمةش وةكو راطةياندن كاري خؤمان دةكةين  :ئةجنامدا ثصم طويت

سيت كردووة بة بنةماي شةيتاين و  بةلَطةكانيش لةالي جةنابتة ئةطةر رةشي نةكةيتةوة، لة روونكردنةوةكةشتدا دةسيت سيا

  !تاوانبارم دةكةيت كة تةنزيري بؤ دةكةم؟

هةية، ئةي ئةم فلمةي كة جةنابت لة سةر مةاليةكي  وةطةر من تةنزيري شةيتاين دةكةم يان دةسيت سياسي لةثشت ئةم هةوالَة

  !ي لة ثشتة؟يةسيت سياسبة تةماينة بآلوي بكةينةوة، هةر تةنزيري شةيتاين منة و د كةبة ئصمة  تديكة دا

بة داخةوة ئةمة لؤجيك نية هةر كةسصك هةوالَصك يان رةخنةيةك بآلو بكاتةوة بيخةيتة ريزي شةيتان و تةنزيراين شةيتاين 

  !تةماشاي بكةن، لة ثصناو ض ئاماجنصك ؟... و دوذمين ئايني و بة 

ةوةكان ضؤن تةماشاي بابةتةكة بكةن ئايا ئةمة طةر ئةمة لة ريزي رؤذنامةنووس و نووسةراندا هةبصت ئاي دةبصت توندأ

  !؟....ئايا ئةمة دةهؤلَ كوتان نية بؤ توندأةوي! ثشتطريي كردن نية لةو هةلَةيةي كة روويداوة ؟

كةوا من هؤكاري راستةوخؤمة لة دةستطريكردين وتاربصذصكي  و ئةم هاندانةت لة ضية طةر وانية بةأصزتان بؤ هان دةدةيت

  .و جةنابت دةزانيت... كة من نازامن دةستطريكراوة يان نا ... تان مزطةوتصكي كوردس

دواتر طةر هةر هةوالَصك بآلوبصتةوة و خودي رؤذنامةنووسةكة لة هةلَةي ئةو كةسة بةرثرس بصت و خاوةن هةلَة 

هةلَة نةكات بؤ  با! بؤ خؤي بةرثرس نية لة هةلَةي خؤي بةرامبةر بة ياسا! رؤذنامةو ميديا بؤ هةبصت ؟! بصت؟)مةعسوم(

بؤ  ت خستووة ناو دوو كةوانة)وتاربصذصكي مزطةوتصكي كوردستان(كة  .ئةوةي بوار بؤ بآلوكردنةوةي هةوالَي وا نةدات

ئايا هةردووكمان هةر هاوآليت نني؟ يان ! وتاربصذي مزطةوت لة سةرووي ياسا و  سةروةري ياسا و بةلَكو ئايينيشة ؟

  ..من ثصوةرصكي ديكة هةية كة من نازا

بة هةر حالَ ئةمة وةآلمدانةوةي براي بةأصزم كاك مةريوان نةقشبةندي نية بةلَكو تصأوانينصكي لوجيكانة بؤ هةوالَةكة و بؤ 

لصرةشدا من وةك رؤذنامةنووسصك قسةي خؤم كرد نةك وةك . ئةو رووداوانةي لةطةلَ هةوالَةكة هاتوونةتة ئاراوة
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  .زاطرؤس و من شةأة وتاريش ناكةم ئةمةي طومت دوا قسةمة بةأصوةبةري ئاذانسي ثةيامنصر و راديؤي
    

@@


