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   مای خانزاد ؟؟ی که  سکانداه  له رپرسیاره ک به
  

اک شوانی ڕوون                      
   

 . بت ویشی هه کی بته یه زراوه  دامه نده رچه ههکجار زۆرن ،  ک یه یه گه ر کۆمه ر هه سه نگ له کانی جه واره ئاسه
 ، هتد....تی و  یه نی سیاسی ، ئابووری ، کۆمه  ، الیه وه گرته هکانی ژیان د نه موو الیه  هه رانهوا  ئاسهو ئه

 سیمای توند و تیژی  نت بۆیه ه داد گه کانی کۆمه  تاکهکی  یه ک به باری سایکۆلۆژی یهر  سه ری له  کاریگه بگره
شفرۆشی  ی له دیارده. دا  گه کۆمهر ژیانی   سه  بهتکش تی باڵ ئه  تایبه  گشتی و ژن و منداڵ به  مرۆڤ به دژ به
ای دی من زۆربوونی ڕژه  بکاری وی وژار هه  که  نگه کانی جه  ئاساییه ره هه  رهاوشته ده  کک له یه

م و  که نگی یه جهوروپای پاش   ئه  له یه م دیارده ئه.  خسنت ڕه  باری بۆ ده کی له یه مینه  زهرست رپه بسه
 سنووری بۆ  توانراوه ش نهیمۆ کوو ئه وهتا هه  ک که یه  ڕاده به، وت رکه دهقی   زه  زۆر بهدامی جیھانی دووهه
تان ی ئه  زۆربه  له هبۆی،  تدابنرتی تردا وه  هه  و له ری یاسایی بۆ دانراوه سه دا چاره هو وک وه ندندا  ک هۆ
رشتی  رپه  سه ندروستیدا به  ژر کۆنتۆی ته شفرۆش له   و لهتکر هسمی چاوی ل د ک کاری ره یمارک وهو دان
شفرۆشی   له ئران وعراقنگی  پش جه له داعراقیش  له . تدا هنجام د  ئهندیدار کاری خۆی یوه نکی په الیه
پاش داگیرکردنی   له . کشان کرد  هه  ڕووی له یه م دیارده نگ ئه  دوای جه متر، له کی که یه  ڕژه م به  به بووه هه
 داکوردستانیشباشووری   له .  ووهزیادی کرد زۆر  یه م  دیارده ئهمریکا  هرشی ئه و  وه ن عراقه  الیه یت له کوه
نفال   ئهکانی دناوه  به  دوای هرشه له م   به  بووه مان شوه  هه  به یه م دیارده ئهتی عاق  وه  ده شک له ک به وه

 رکی اکته فند  پاڵ چه  له، ڕاست و باشووری عراق  ۆخی ناوهری نائارامی بار و د و کاریگهڕی ناوخۆ  و شه
   ، ڕۆژ نییه  دایه زیاد بوون  ڕۆژ له  کوردستاندا ڕۆژ به شفرۆشی له له ،  ژاری ههش بکاری و  وانه تریش له

  . ن  که  نه و ڕاستییه کان باس له ڕی ڕۆژنامه ڕووپه
بیار    که)مای خانزاد (  بوو و ماه  ئهکانی سات ئامزه  کاره واه  هه ته م بابه ئهبۆ نووسینی  هانیدام  ی که وه ئه

ند  و چه  نووسراون م ماه ئهر   سه  له  که ی رچاوانه و سه ئه پی  به . وماو  ژنانی لقهی ت بۆ داده ماک ب وایه
  له دا 2002 کۆتایی سای   له  ناحکومییهکی یه  خانه م  ماه رگرتوون ، ئه  زانیاریم ل وه کیش که یه رچاوه سه
ی   کشه ی که و ژنانه  ئهدانی  بۆ داده زراوه  دامه  وه تانه  ئافرهکی یه ند ڕکخراوه ن چه الیه  خت له ولری پایته هه

ی ) 295(ی   ژماره  له.توون  شونی ژیانی خۆیان هه   لهو   ره سه ترسی کوشتنیان له  یان مه یه خیزانیان هه
ڵ  گه  لهکوتن ها چاوپکد) 17 (  ڕه  الپه له ،  وه ته بوبووهدا  ) 26/6/2007(  ڕۆژی  له ی میدیادا که ڕۆژنامه

ی  شته رگوزه  درژی سه  و به به ره ژنیکی عه، سوعاد .   بردووه م ماه نای بۆ ئه  په  که  کراوه  ژنانه و کک له یه
 تست رهاتکی بوه سه ر به ر هه سه  له وه  وردبینییه ر مرۆڤ به  گه،   وه  گته تی خۆی ئه هامه نه  ژیانی پ له

پ تراژیدیای  ڕۆمانکی کرت بت و ده  ده سته رجه ر چاو به  به ی لهنگ کانی ژیانی مرۆڤی پاش جه اتهس کاره
 ،  وه  کۆی نابنه کانی ژیان له ختییه دبه وشدا به کوردستان و له  ته یه گه هتاکو د هه  . وه ی تدابخونته بونه

 ی جگه  کانی خۆی به پ قسه  بهدا شو له .  وه گیرسته هد اود  و له وه کرته رگای مای خانزادی بۆ ده تا ده هه
بۆ تی   یه روونی و کۆمه ری ده سه  چارهو پش بوات ، یان ره  ژیانی بهوتی ڕهیدا بکات و  یی په ی ئاسووده وه ئه

چاکی ناو   وته که  ئه وه  چاکه  و لهتهن هکاری د  بۆ قازانجی خۆی به م ماه ری ئه به ڕوه به ، بکرت
  وه کی تره  زاری قوربانییه مان له چیرۆککی دیکه ،   رچووه ده 3/7 ڕۆژی  میدیادا که) 296(ی   ژماره  له.قووتر 

دا و  مان ژماره  هه هل تکا هی د که ره به ڕوه فتاری به ڕه و  م ماه  سکانداکی تری ئه  گوزارشت له ، که ت یه گه پئه
ڵ  گه لهکدا   گفتوگۆیه  لهر و ماوه ی جه نامه فته هه ی)2/7(ڕۆژی  ) 230 ( ژمارهی ) 4 ( ڕه الپه  لهها  روه هه
و  ی ئه وه کو بوکردنه  به وه کاته تده  ڕه و ڕووداوانه ئهنھا  ک ته نه ) شید  ڤین ڕه ئه( ری مای خانزاد  به ڕوه به
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 ر سه  لهشیعوای یاسایی  و دهتدا م ده ه  قه  له خۆی  دژ بهشھیر و تاوانیش  ته ی قوربانیان به هاتانهر سه به
 پشت   و به کانه  زۆر زیره،  )ر ماوه ی جه مان ژماره  هه ( کات  دهتۆماری میدیا   و ڕۆژنامه که نووسه ڕۆژنامه

دا  من لره   .تاز بکارب خسی و خۆی ل ده کی شه یه  کشه  بکاته که  کشه  که دایه وه وی ئه  هه  له وه ستوورییه ئه
کاری  ر ورده  سه  و ناچمه  وتراون وه ڤینه زمانی خودی ئه   له ستم که وه  ئه و گفتوگۆیانه ر ئه سه نھا له ته

ی   میانه انان و لهد دانپی ندک له  ژر هه وته که ه د ڤین بئاگایانه  زۆر شوندا ئه  له نده رچه کان ، هه ڕووداوه
ی  وه ش ئه خۆی پ  که و خانمه کانی ئه ستپکی قسه  ده ر له هه. بت  هر ئاشکرا د استی بۆ خونهدا زۆر ڕکانی قسه

تدا  ترین دیکتاتۆرییه نگی دڕنده بر و زه  ژر زه  له ندین ساه  چه  که کی وتکه و خه  کورد و ژن بت مرۆڤه
ک مرۆڤک هیج ڕزک بۆ  ڤین وه  ئه .  بووهئینسان  ه ب دژمکاری  نگ و سته ندین جه چه یدانی  تی و مه ناندوویه

کات  دهسوعاد   له باس  وه یهتی  سووکایه بهتی  کانی مرۆڤایه ره موو پوه  هه دوور له و تکان دانان بوونی ئینسانه
  وه وسه هت   به که، رستان  رپه ری بسه نته  سه ک منداڵ و ژیانی له رعی بوونی وه رعی بوون و ناشه ک شه چی وه

کانی  قسه بۆ ڕاستی یش گه به  !! وه  ژر پرسیاره خاته هک ژنک د ت و ژیانیشی وهبا ه ناوی د تیوخانه هه  به
  م خانمه رککی گرینگی ئه ئه وابزانم .کات  هشی ئاشکرا د که قینه  ڕاسته  ناوهڤین  ئه  که ی سوعاده که وتنه چاوپکه

و  ی ئه  ناسنامه چاوپۆشی له   ، به و ماه ر ئه  به نه به نا ده  په  که یه و ژنانه تی ئه سایه او و که ن پاراستنی نھنی
ر  سه  الدان له رده  په چونکه ،  ر شونکه کی هه  یان خه  ، تورکه به ره  ، عه کوردهک مرۆڤک چی   وه   ژنانه
  داهاتوودا ک مرۆڤیکیش له  ، وه یه  ژیانیان ههر سه ترسی له  مه ی که وه  له  جگه و قوربانییانه تی ئه سایه که

 ژر بارکی  وته که ڤین ئه ئه ش  م نھنییه  ئاشکرا کردنی ئه  ، بهنت  دادهتیان ر ژیانی تایبه سه ری له کاریگه
و کسانی  کانی یه  پرنسیپه دوور لهیدا  که  لدوانه ر له پاشان هه .ی ل بکرێ  وه  لپرسینه و پویسته  وه یاساییه

  کهی  و ژنه  به  ئاماژه  بهتکا هد دن  فاشیلی ناوزه  و بهتکا هقدراو د ژنی ته   به ئیھانهر ژنک  مافکی ئاسایی هه
  ت به نانه ته ،  بووه روونی هه ی ده  کشه سوعاد   کهتکا ه د وه باس له .  نای بۆ بردووه پهرکووک   که سوعاد له

 ئازاد  ژنی تی کردن به بۆ سوکایهماندا  که گه  کۆمه  له یه م وشه  ئه وه  داخه  به  ، کهتکا هسفی د الیش وه ڕه به
 شونکی  له  کار بت که  به هو  ژنیکهن الیه   له یه م وشه ئه  که   یه وره کی گهسات  جا چی کارههنرت ، کار ده به
ی   سوعاد کشه  که الم واب زۆر ئاساییه!!  کار بکات وماو کی ژنانی لقه یه ناگه هبردنی پ ڕوه بهک  ستیاری وه هه
ی  نھا کشه ک ته ت نهی ژیان بووب رییانه سه رمه موو چه هو ه ی تووشی ئه وه وابزانم ئهب ،   روونی هه ده
اشان پ  . . .   یه ریی هه سه  چاره  بهپویستی  و مرۆڤه  و ئه یه شی هه خۆشی دیکه یان نه کو ده  بهبت روونی ئه ده
 چۆن بیری تگر هرد  وه وه ند شونکه  چه مویل له  ته  دیاره کی ژنان که یه ناگه ک په  وه ماهم  ری ئه به ڕوه به
  انهو ژن کانی ئه ونییهرو  ده ری کشه سه ین بکات بۆ چارهدابروونناس  و دهسی پسپۆر   که  که وه ته کردووه  نه وه له
 ژر فشاری  لهو   یه روونیان هه ی ده یان کشه  زۆربهژین دا ده و ماه ی له وانه ئه   که  گومانی تدا نییه چونکه، 

  و بهر  ور و به  ده یی به بمتمانه،   و باکگراوندی ژیانیان باری ژینگهژین ،  روونی نائاساییدا ده تیکی ده حاه
 و  وه  مافی ئینسانیبوونیان بۆ بگردرته موو شتک پویسته  پش هه مرۆڤانهم  ال دروست کردوون ، ئه له خود
  گه  بۆ کۆمه بوونیانستی ئینتیما و ههایی بت ی مرۆڤکی ئاس  شایسته  کهتکیان بۆ دابین بکر یه ژینگه
بدرت  ده ، که تپکی ئینساندۆستانهکری  پالنژروه  به ت و بۆ دابر  سه یک کاری لهکی سیستمات یه  ش
وه ر به هه   .تبکرم ، گه نابت ده  جه  به ڤین خان ش ئه یه و ش  شه کهرک کت  روونی هه ی ده سمه زۆر ئاستهب  

  ری کشه سه نگاوی پاش چاره  هه مه  ئهتکر هبت ، د  ر هفری زمانی ئینگلیزی و کار و باری ئیداری و کۆمپیوت
 سوعاد وک ختکی وه دبه  من نازانم به .   قوربانیانهو  بوون بت بۆ ئه خۆ ی بوا به وه دنهڕان  و گهکان  روونییه ده
شی  با تیدا به  کاره  وتکدا که  له ریان بۆ چییه فر بوونی کۆمپیوته مای خانزاددا  له کانیان ه هاوهڕازاو و و 

   پر له هم ما رپرسیارتی ئه ستۆ گرتنی به  ئه له،  رنجه ی سه گه ج ی که وه ئه!!!   ناکات کۆلج و زانکۆکان
 پیم  من  ، که دا کراوه گه  لهوتنیان چاوپکه  ی که نانه هو الی موو ئه  نوان هه  لهتکر ه فوتبۆنی پد نھنییه
 مای   کهتکر ه د وه  به اژهندین شوندا ئام  چه له .  دا م سکانداه رپرسن له  به وه که یه موو به  هه نانه و الیه  ئه وایه
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تی  زاره ری گشتی وه به ڕوه دا به ) 1/7( ولیرپۆستی ڕۆژی  هه چی له  ، که  مافی مرۆڤهتی زاره  وه ر به خانزاد سه
وخۆ  کو ڕاسته  ، به  نییه وه و ماه کیان به ندییه یوه وان هیچ په  ئه  که ه و د وه اتهک تده  ڕه وه مافی مرۆڤ ئه

م   ئهشیدیش ،  ڤین ڕه ی ئه گوفته به . تگر هرد وهمویل   ته ووه  و له یه  هه وه زیرانه نی وه نجوومه  ئه ندی به هیو په
ڕز کوردستان   بهتانی کوردستان تی ئافره کیه رۆکی یه سه .   نییه وه ته  حکومه کی به ندییه یوه  هیچ په ماه

   که وه تناکاته ش ڕه وه ئهو تآا هر مای خانزاد د سه واڵ له هوونی ه به ناڕ ئاماژه) ولر پۆست  هه( موکریانی
 و هیچ  تی مافی مرۆڤه زاره  وه ر به  سه م ماه ی ئه وه ر ئه به پاشان ئژێ له،  بیستووه  وه و باره ندک شتی له هه
کانی ژنان و  مخۆرکی کشه ک خه م وه به .  کردووه  دواداچوونیان بۆ نه  به  بۆیه  نییه وه وانه کی به نییه یوه په
  زۆر ڕاشکاوانهمن دا   لره بۆیه!! ؟نگ بوو  بۆچی بده   که وه المه  به یره  زۆر سهتان ی ئافرهک یه رۆکی رکخراوه سه
کانی ژنان و  ه ڕکخراو  به نانه  الیهو موو ئه  هه  و پم وایهدا م سکانداه لهزانم  پرس ده ر  به  به نانه و الیه موو ئه هه

کو  به. نگی ڕاگرن  وامی بده رده ر به ه گ یه وره کی گه زارییه رمه  و شه وه  ژر پرسیاره چنه  ئه وه تانیشه ئافره
خت  سزای سه دادگا و م دهر  به ڕاکشنه  رپرس سانی به س یان که که و  وه  بکۆنه که  ڕاستی ڕووداوه   له پویسته
  به   ، وتووه ستیان که  ده وه یه م ڕگه له  کهی  و ماڵ و سامانه ر ئه  سه بگیرێ بهست  پاشانیش ده، بدرن 
 14نی  مه  ته و  بووه) بی  هاوژین کانه( ناوی   که وه ته  باوکی کردووه  به سلیم کچکی تهپشتر    ماهم  تی ئه تایبه

 پی  به .   ستی باوکی کوژراوه  ده  ڕۆژ به پنج پاش ، هاوژین  پی یاسا هشتا منداڵ بووه  واتا به،  ساڵ بووه
  وه ره  ده چنه ده  که کاتک  ره سه ی کوشتنیان له شه ڕه  و هه وه ره  ده چنه  ئه و ماه ی له وانه ڤین ئه  ئهکانی قسه
کیشی  یه ش و ونهکی بۆ ئاسای یه ڕوا بۆ دادگا و ونه کی ده یه  و ونهگیرت ده ر س و کاریان وه  که  له ننامه به

 باوکی ت ه ؟؟  خۆ  ڕازاو د دادگا  ک درا بهار بوو ؟؟ هاوژین کوژرا ک ئاگاد م که  ، به که بۆ پۆلیسی ناوچه
!!  ری مای خانزادی کردووه و سوپاسی هاوکای پداون که واه  تلیفۆن هه ی به که پاش کوشتنی کچههاوژین 

  نه موو الیه و ههتی مافی مرۆڤ  زاره  وهرم و  تی هه حکومهتی  رۆکایه سه  م له که  داوا ده وه یشه رلره هه
 ژنان   توند و تیژی دژ به  له ش جۆرکی تره مه  ئه چونکه،   وه نه  بده ساته م کاره ئاوڕک له  کهکان  ندیداره یوه په

ن  که هدا کار د شونانه  و جۆره هلی  سانه و که  ئه  که پاشانیش زۆر گرینگه.   زیندوویی بهو کوشتنی ژنان 
  ڕیان به سانک بن باوه روونناسی و که ناسی و ده کانی کۆمه  بواره زا بن له کانکی پسپۆر و شاره  خه پویسته

ری  به ڕوه کو به ک وه ن نه  بکه دا و قوربانییانه ڵ ئه هگ فتار له ک مرۆڤیک ڕه  و وهتب ی خۆیان هه که کاره
   ! !!زیندانک 

  
  ستۆکھۆم

8/7/2007   
runakshwani@yahoo.com 

  
  کان  وتنه لینکی چاوپکه
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