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  لی ختیار عه ی به)دا"ر نووسه" و"شاھید"نوان له(ر وتاری سه ك له یه سته وه ھه
 

ر  سه ی مرۆڤ له وی شارستانیانه ره  له  گوزارشته  ی مژوو که نوان وشه  له  ، یه کی باو ھه جیاوازییه
 کرداری فکریی  له  گوزارشته  ی تۆمارکردنی مژوو که واژه سته و، ده وه له زه ئه  وی له ی زه ساره ھه

ر  سه مرۆڤ له فسیرکردنی تۆمارکردن و بونیادنان و ته  دات بۆ دووباره وڵ ده ھه  ریی که بوونیادگه
و شوازی  که ژوویهم  ته ڕۆکی بابه ناوه نوان ی مژوو له واژه سته کارھنانی ده ی، دوالیزمی به که ساره ھه

 .یشتنیدا تگه  بت له کردنك ھه تکه  که  دا، وای کردوه که مژووییه  ته ڵ بابه گه کردن له ه مامه
م  رده ڵ سه گه نووسرت و له مژووی رووداوکی دیاریکراو ده  ت به تکی تایبه م کاتک زانیاری یاخود بابه به

  مژووی ساخته  به  وه ، ئه وه كناگرته دا یه و رووداوه کانی ئه باوه  و بۆچوونه که رووداوه ی و دراوی ھاوکشه
 .نرت داده

 : 1ت ده) کوشتنی رابردوو:  ریف، واته بدولستار شه کوشتنی عه(وتاری  له  مه حه  سۆران مامه
مان "ئستا"ر گه ئه دات ین؟ چی روو ده بکه بیر ر رابردوو له گه دات ئه ین، چی روو ده بکه خۆمان  با پرسیار له  
ی و  نده تی و گه داله ناعه"بت بنووسین بژی ده  ئمه  و کاته دات؟ ئه زانن چی روو ده بکوژت؟ ئه"رابردوو"

 بۆ  که رابردوویه  ئستای ئمه  ین، چونکه بیر بکه موومان داھاتوویش له ھه بت ، ده" گه کانی کۆمه نائاکارییه
 " کانی دوای ئمه وه نه
رو  نووسه  بت به خونن، خۆیان ل ده ئاوازك ده  و له که ر یه ھه  که وژمکی نووسینی کرچ و کاڵ ته

ناو  نوسینی به ناو تی به ھۆی زۆری نابابه ، به وه نه که ژوو ده کانی مژوو ئاوه مژونوس، روداوه رۆشنبیرو
کرد بۆ  ووت من نوسینکیشم نه رچیان ، ھه وه ته ماوه نهران  ران، شون بۆ نوسینی جدی و نوسه نوسه

ر نوسین  گه ئه  رونه  کردنیش، چونکه سته وه ی ھه مایه  بوونه نه ت نانه ، ته وه مدانه یاخود وه  وه ردانه رچه به
کاتك  م به ، هنی  ئاماده  وه و نوسینانه پشتی ئه ئاگایی له  بت بزانین که پکا، ده خۆی نه کی ره ئامانجی سه

کات و  مژوو ده باس له) دا"ر نوسه"و "شاھید"نوان له(وتاری  له (لی ختیار عه به( کو رچاوی وه رکی به نوسه
کاتیشدا  مان ھه ، له وه گته کو کارکی گرنگ ده وه  وه کانه مه رده زاری شاھیدی سه  گرنگی تۆمارکردن له

ککیان  یه ... ژاند گای کوردیان ھه راپای کۆمه سه  وره ی دوایدا دوو تاوانی زۆر گه ساه م س له ":ت ده
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ناشیرینی و  له  که تاوانه ردوو ھه.. شت بوو  رده ویدیان تاوانی کوشتنی سه تاوانی کوشتنی دوعاو ئه
فاکتك و   بته ده  مانکی دیکه دهر کی سه بۆ خه   وه ره ی نوسه نوسینه م ھۆی ئه ، به "ن تیاندا بونه حشییه وه

ین،  ك بکه یه سته وه ھه بت داوه، ده تر روینه حشیانه ترو ناشیرینترو وه وره گه  و دوو روداوه له  که ك مژویه
  ی که و روداوانه ، ئه وه ی مژوییه ه ھه  ته وتوه که رامۆشیکردون و ر فه و نوسه رویان داوه  روداوی دیکه  چونکه

  یه ھه) لی ختیار عه به(نویاندا له  ر، که ندک نوسه ھۆی نوسینی ھه م به به نرن، خای مژویی داده  به
ی  له سه مه ":ت ده) لی عه ختیار به(تا وه وت، ئه یانه ده  ن که ونای مژوو بکه  یه و شوه وت به یانه ده

سۆران (کاتکدا له "دا ئمه مژووی له  رو سیاسییه نوسهتی  سه ی ده وره وتنی گه ککه ریه به شت ساتی رده سه
یای  ونی خه ته  ساتی مژویی به دت و چرکه) ختیار به(چی ، که کردوه ج ی جبه یه زیفه و وه ئه)  مه حه  مامه

  کدا کهرکی کوژراوو نوسین نوان نوسه له ": ی خۆیدا ھاتووه که وتاره  کو له ر وه م ھه به نت، ته خۆی ده
ھزی  که ران و شاھیدانک که ن، قسه که ی ده که قه کوژراوو ده رگری له به رانکدا که و نوسه چیرۆکی کوشتن
خۆی چیرۆکی " ر نوسه"ر  گه وابت ئه ، که" وه نابته ن و شونیانك وتۆ داگیرناکه جگای ئه  نوسینیان نییه

وابوو  که کات، یش تۆمار ده که مژوه  ، واتا ساته"شاھید" کوشتنی تۆمار کردبوو ببوو به له ر کوشتنی خۆی به
نی  مه زه  ووردتر بت، چونکه ئینساف بت، یاخود  ی مژوو به وه گانه بت له ده) لی ختیار عه به(کاك

و ) 2008( له)  مه حه  سۆران مامه(ن ده روو ده دوو سای جیاواز  دوو کاتی جیاواز، له  کان له روداوه
 ، وه یه و باره موو کۆکن له و ھه رچاوه کی به یه رژه کان لکچونیان به روداوه  ،(2010( شت عوسمان له هرد سه(

می یاخود  رخه مته که ژوو بکات، مژومان ل ئاوه) لی ختیار عه به( ی که وه ی ئه مایه  ته بوه  ی که وه ئه
 . رامۆشییه فه

جیترین  مه کو دیارترین و ھه کرت وه رف، ده ر شه سه له ناندایسی کوشتنی ژ که له) دوعا(ساتی کوشتنی کاره
 موو ی ھه وه خونی کچك بۆ ئه  کی تینوو به تك خه شامه یی حه ئاماده  چونکه ین، سات ونای بکه کاره

م  ر ئه سه له  تی مرۆڤه سه خه جوانترین  ویستی که خۆشه  له  ن، جگه الکردنیدا بکه ال ھه ی ھه پرۆسه شداری له به
ی  گرت، ناسنامه ده  رچاوه سه  وه ته جییه مه ت و ھه ھاله جه ڕی وپه بوو، له ی نه ، تاوانکی دیکه یه ساره ھه
مان  ھه  له ی کوشتنی ژنان مان کاتدا رژه ھه  م له ، به یه ته شامه و حه ی ئه رستانه په کۆنه تی سواوی قییه عه
،  وه بنه ده  یش دوباره)دوعا(و و پاش  داوه رویان) دوعا( ر له م، به رده به  خاته کی ترسناکمان ده یسدا داتایه که

ر  ھه) دوعا(م روداوی کوردستاندا، به  کوژرن له ف ده ره پاراستنی شه بیانوی ژنان و کچان به  قانه زۆر ده
گی  ئاماده  فلمکردنی، که به کو کرداری ، تاوه خونخواھه  جییه مه ھه  و ھزه ستی ئه ده  ی به وه سپاردنه  له

ساتك  کاره  بوو بیم، چونکه من شتکم نه  وه دنیاییه به کانی کرد، زۆر سك قسه موو که بری ھه کامرا له
،  ساته کاره و بۆ باسکردن له بت  بت ئیزافه بت چیمان ھه رچاومان، ده به  دته  وه زیندوه دۆکیومنتی به  که
  کان کرا به ره موو پوه پی ھه بین به کرت با بوون، ده ئاستیدا کورته کان له موو نوسینه ھه  و روداوه ئه

 .کرا  پوه ی وی سیاسییانه ئامانجی سیاسی و زۆر گره
دات،  ده ی دواییدا روو م س ساه ی ئه ماوه  له  کات که بیری ده له) لی ختیار عه به) م روداوکی زۆر گرنگ، به
  ژمار بکرت، له رۆشنبیرانی کورد ھه رو نیگای توژی نوسه رزه ته  تی له ڕه رخانکی بنه رچه وه  کرت به ده  که
سۆران (نوس رو رۆژنامه ویش تیرۆرکردنی نوسه کوردستان، ئه باشوری  تی سیاسی کورد له سه ر ده مبه ھه

کو  ت وه نانه ته کو کانیشی وروژاند، به جیھانییه  نده ران و ناوه ی نوسه زۆربه  وه قینه یه  به  که  یه) مه حه  مامه
  زانت که ده  وه رگ خۆی به مه ی جوانه)عوسمان شت رده سه(کاتکدا  د کرا، له م ناوزه ه ھیدی قه مین شه که یه

و  ھاتووه) شت رده سه(ی)وا من رۆیشتم(تاریو  تا له وه دت، ئه ی نۆره)  مه حه  سۆران مامه(دوای



www.dengekan.com 
20/07/2010 Page 3 

 

وا ) شت عوسمان رده سه(چی روداوی تیرۆرکردنی که ،"م ھات تان دت چۆن من دوای سۆران نۆره نۆره":ت ده
  نوسن، له ده  کردارییانه رچه شاماتك نووسینی په حه  کات که ده  کانه خه و یاڵ و روئیای زۆرك له خه  له
رچی  ، گه)لی عه ختیار به(ی  م وتاره له  ن، بۆ نمونه که نه)  مه حه  سۆران مامه(ی راوزیشدا باس په

  به) شت رده سه(م ناکرت روداوی نوانیاندا، به له  یه واو ھه کچوونکی ته یه له) شت رده سه(و )سۆران(تیرۆری
 ( مه حه  سۆران مامه(تیرۆرکردنی  که  ك رونه موو الیه کاتکدا بۆ ھه  ین، له بکه ماشا ر ته رسوڕھنه شتکی سه

کانی بیر  بۆ برینه  نیه  وه م تاکی کوردی فری ئه ران، به موو نوسه نگك بوو بۆ ھه ك و زه تایه ره سه
یان  قوربانی کردنی مرۆڤیش قوربانی کۆنه  ردی به ده  ، به قاژیه له نھا فری ھاوارو په ، ته وه ساڕژ بکاته له

نی  ڕن تا شیوه گه ده  بۆ خونی تازه  میشه ھه  نی ناوت، بۆیه کۆن شیوه ھزریاندا خونی له  ناوت، دیاره
ر جاروبارو  گه بکرت، مه بیر بۆ له) سۆران(یسی که  له  وه دایه کانی نه می پرسیاره س وه ن، خۆ که بکه رم گه
  .ن روزکدا باسی بکه په له
  مامه سۆران(نوسی قوربانی رو رۆژنامه ی نوسه)ریف واتا کوشتنی رابردوو بدولستار شه عه کوشتنی(وتاری  له
 ریف بدولستار شه عه کوشتنی":ت ده)  مه حه
ك خۆیان ببیستین،  کان وه تاه  نابت ئیدی راستییه  ئمه ین، بیر بکه رابردوو له  ی ئمه وه نگك بوو بۆ ئه زه

 موویان پیاوی چاک و پاك و ، ھه بووه وشكیان ھه کانمان خه رکرده سه  که  وه ینه نابت وا بیر بکه
 "بوون ه بھه

 و له تی وت  یه حوکمانی و کۆمه سیستمی  ربین و بزانن که به خه ئاگایی وه وی ب خه  ی له وه ، بۆ ئه
ی روداوی  وه ئه ھۆی بهم  ، به وه داته م ده ك وه چه  ر، به بۆ نوسه  می پ نیه ی وه شونه

) شت رده سه(ی بۆ وژمه و ته ران و ئه نوسه قام، رشه سه  ک بژنته بوو خه ھزك نه) سۆران(تیرۆرکردنی
چوو  دا پده مه و ده ، له وه ته کو خۆی ماوه وه) سۆران(یسی تائستا که یان لکردو نگه قام بده رشه سه  رژانه

ران  نوسه  له ک کۆمه  نده رچه ، ھه)نگ بوون بده(ر زوو کو ھه ، به ایی چیهز ربینی ناڕه ده زانن وت نه
دوادا دت، داوایان کرد  ی به تیرۆری دیکه)  مه حه  سۆران مامه(تیرۆری  نگی له بده  یان کرد که وه ی ئه شه بانگه

  که یسه که م دواجار دادگا، به  درنهب  و تاوانه رانی ئه نجامده کو ئه ت تاوه سه ده ن بۆ فشاری زیاتر ببه  که
یسی سیاسی  که  ست له به سیاسی، مه یسکی که  کرا به نه) شت رده سه(ی وه کو ئه نی بوو، وه ده یسکی مه که
  له  نیه  نکی سیاسییش ئاماده نی سیاسی، ھیچ الیه نگی الیه ده  به کان بارگاوی بوو تییه زاییه ناڕه  که  یه وه ئه
  رژانه) شت رده سه(بۆ ی وانه رنا ئه گه بت، ئه ندی خۆی تیادا نه وه رژه ر به گه بت ئه نگ ھه ده روداوکدا ھا وه
م  ی ئه بۆ نیوه)  مه حه  سۆران مامه(یسی که  له ڕین، رکوکدا تپه ر که سه غدا به قام و رۆیشتن بۆ به رشه سه
  مانه و کات ئه بوو، ئه وکات ھۆشیاریی نه ۆ ناکرت بن ئه، خ)نگ بوون بده(بۆ !!بوون؟ ی ئستا نه نگه ده

  کی دیکه واتایه  به ی سۆران بن ، که ت بۆ پرسه نانه بوون ته نه  بوون، ئاماده نوس نه رۆشنبیرو رۆژنامه
رنا کاتك  گه ، ئه" وه ینوسنه کان ده براوه  ته سه ده مژوو:"ت ده  ی که یه و وته ر ئه سه  وه ڕینه بت بگه ده

  ته ڵ بابه گه له  ه و بزانین چۆن مامه وه تی مژویی بناسینه بت بابه ین ده که ده مژوو باس له  ئمه
)  مه حه  سۆران مامه) و) شت عوسمان رده سه(یسی ر که سه ین، من بۆ خۆم ھیچ وتارکم له که کاندا ده مژوییه

وان  خر ئه ، نه ک بزانت چی روویداوه خه بت تا م ھه قسهبت من  ده  تکه بابه  گوایه  نوسی که نه
ی تیرۆر بکرن،  وه ر له یان تۆمار کرد به و تراژیدیایه س باشتر ئه که موو ھه  له) شت رده سۆران و سه(خۆیان

 نوسرن ی دواتر ده زاران تکسته و ھه موو ئه ھه":ت ده) لی ختیار عه به( بو که م ھه و بۆچونه ئه ھا رك روه ھه
دوای کۆتا  رچی له ، یانی ھه"بن دایکده  شتدا له رده کانی سه بچوکه  راوزی تکسته په نیا له ته
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 و ئه  نوسین بوون، چونکه  زیاده) شت رده سه(یسی که کان له می وتاره رجه نوسران، سه  وه ه)شت رده سه(وتاری
ن جاروبار  سانك ھه که کو ئستا تاوه  مان شوه ھه به  مردنی خۆی،  ر له به  وه نوسیبویهی  که خۆی چیرۆکه

  که)  مه حه  سۆرانی مامه:(ن زۆری ده ن، به که کیشیدا ده ناوه وتنی  له  ه ھنن، ھه ده)  مه حه  سۆران مامه(ناوی
ڵ  گه ئیدی چۆن له ( مه سۆران حه(ندك جار ھهو )  سۆران مامه( بته ندك جار ده ، ھه یه زیاده)ی(پیتی و ئه

و  نجه گه  ره و نوسه رزك بۆ مژوی ئه نووسن، ھیچ ئاوھای ده  وه کانیاندا بته کرچه  ئاوازی نووسینه
  .دانانن  دوینی وردی مژوییانه ته
)  مه حه  سۆران مامه(الی  مان شوه ھه ئاسانی به  توانین به یدا، ده که چیرۆکی کوشتنه ت تۆمارکردنی بابه  له
  له  که) تی رزی بتاقه وه(کتبی  کانیدا، له شیعرییه  تکسته کك له ی یه وه له  جگه) شت عوسمان رده سه( ر له به

) ریف بدولستار تاھیر شه عه(تیرۆرکردنی  ی باس له و وتاره ھا له روه ھه ، وه پاش تیرۆرکردنی ب بویه
 و زۆری پناوت و کوشتنی من ئاسانه  که  روونه  وه ئه ":ت ده) سۆران(  نین کهببی  چیرۆکه و کات، ئه ده

  له  مژوو، رامانه له رامان  وه ینه بت وا بیربکه ده  وه لره  ئمه ":ت دا ده شکی دیکه به  ھا له روه ھه "تناچت
کانی  وه بیرکردنه کو کی تاریك، وه داھاتوویه":ت ھا ده روه ھه ،"تابۆکان کردن له کان و قسه رامکراوه حه  شته

دا خۆمان لوون ببت و  و تاریکییه له  نگه ره ، ریی و دونیای میدیاو ئازادی وتنه گه ڕوانی رۆژنامه وان چاوه ئه
 .ر ببن به له مان کك نوزه فیشه  پاسارکدا به له
  مانای وایه  وه بت، ئه کان ھه دنی بیروڕا جیاوازهمکوتکر ده ران و ر شونكدا کوشتن و ئازاردانی نووسه ھه  له

و " شاھید"ی) سۆران(روونی به دواتر زۆر "و جگای ھیج ناگرت کی پوچه یه قسه  ئازادانه گفتوگۆو ئاخاوتنی
  که) سۆران( ر ئامانج گۆڕانکاریی بت، چونکه گه بگۆڕین ئه ی کار بت ئاڕاسته کات ده ده  وه باس له" ر نووسه"

ته خۆی ده رگی ی مه شه ڕه ژووی ھهموه و له وه نووسته  س نیه دا که نده و نڕی نای، باوه پشت و په  بب 
  بوو به س نه که  چونکه روایش بوو، ج ناکات، ھه ی خۆی جبه زیفه ئیدی نووسین وه  گۆڕت، پی وایه ده
وای  کاتکدا ھه رگ رزگاریان بکات، له مه ی زمه دوه ستی ده بچت و له  وه ه)شت رده سه(و) سۆران(نگی ده
 ن تا که ماشا ده موو ته چی ھه ، که وه نه که تیرۆرکردنیان بو ده ر له مانگك به ند چه کردن لیان به شه ڕه ھه

  که  و قوربانیانه رگری له به ی ساردو س بنووسن، بۆ ندك وشه روو بدات و دواتر ھه  سات و تراژیدیاکه کاره
 .کانی دوای خۆیان وه ن بۆ نه م بکه راھه فه کو بتوانن ئازادی تاوه  وه کاسه  ی خۆیان کردهخون

نووس و  رۆژنامه رو نووسه  تاکی کورد به  که  یه وه بنووسم، ئه  ته م بابه من کرد ئه  له ی وای وه دا ئه م لره به
بیر   ن و رابردوو له که ده  ه کردار مامه رچه په  ی شوه کاندا له ڵ رووداوه گه له  میشه ، ھه وه تیشییه بلیمه

بیر  له ( مه حه  سۆران مامه(ر نووسه  وره گه) لی ختیار عه به(تا وه یاندا، ئه وه کرده کارو  له  ن، ستراتیژ نیه که ده
 م و ئه "کات ست پده ده  وه شته رده سه  ری دو له سه  نت و دته داده خاك"کات،  رشیفی ده کات و ئه ده

نگك بۆ  زه  یه ئاکاریی ئمه رککی کانی مژوو، ئه راستییه  ی رووداوه وه ژووکردنه ئاوه  بته ده  یش که کاره
ئستایشدا  نت، له یه گه یان دهدا ز ئاینده  له  مژووی ساخته  گۆڕن، چونکه مژوو ده  ین که لبده  وانه موو ئه ھه

رابوردوو   کو کورد فرن که ، به یه وه پشته ستی له به رامۆشیی، ناتوانم بم مه و فه بۆ نائاگایی  ھمایه
  .ن رامۆش بکه ن یاخود پیان فه رامۆش بکه فه
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 : کان رچاوه سه
 

 7/6/2010رۆژ )  ئاونه(لی سایتی ختیار عه به) / دا"ر نوسه" و"شاھید"نوان له: (وتاری
 رۆژ) چاکنیوز(سایتی  مه حه  مه سۆران مه) / کوشتنی رابردوو:  ریف، واته شه بدولستار کوشتنی عه: (وتاری

25/7/2008 
 26/7/2008رۆژ ) چاکنیوز(حمود سایتی مه  جیبه نه.. ) /   مه حه  دوعاو سۆران مامه:(وتاری
  وه بویه ، پاش تیرۆرکردنی بو2008سای چاپ   مه حه  سۆران مامه / (تی رزی بتاقه وه(کتبی

  3/5/2010رۆژ ) کوردستانپۆست(سایتی  شت عوسمان رده سه.. ) / من وا رۆیشتم (وتاری  
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