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 دەوازەیەك

کە لەسەر بابەتی جۆراوجۆر  ٥١٠٢ - ٥١١٢لە نێوان  ئەو کتێبە کۆمەلە وتارێکن

ەیە لە دڵێکی پڕ لە حەسرەت و خۆشەویستی نوسراون، بەاڵم ئەوەی کۆیان دەکاتەوە ئەو

 .تیمان و میللەتەکەی لە غوربەتەوە نوسراونشبۆ نی

خاوەنی ئەو وتارانە سات بە سات و سەعات دوای سەعات و ڕۆژ بە ڕۆژ چاودێری 

. بەجۆرێك زۆرجار هەست دەکات تەنها بە الشە لە غوربەتە ،وەزعی کوردستان دەکات

ێمدەڵێن تۆ ئێمە ئاگادار دەکەیتەوە لە بابەتگەلێك لە زۆرجار برادەران و دۆستانم پ

 !کوردستان ڕوودەدەن، هیشتا ئێمە پێمان نەزانیوە تۆ ڕای خۆت لەسەر دەدەیت

هەر ئەوەش وایکردوە لە زۆر بواری گشتی ژیانی ئەو واڵتە بێ ئاگا بم وەك بورارەکانی 

نازانم . ت لە سەریانسیاسی و کۆمەاڵیەتی و یاسایی و هونەری، وکەمترین قسەم هەبێ

م لەوەدا یان ڕاست، بەاڵم کارێکە بە دەستی خۆم نییە، کە دەبینم ئەو واڵتەی من هەڵە

و واڵتەی کە ارەکانی ژیان، سەرەڕای دڵخۆشیم بەتیایدا دەژیم واپێشکەوتووە لە هەموو بو

نزیکەی شازدە ساڵە باوەشی بۆ کردومەتەوە و مافی هاواڵتی بوونی پێداوم و لە هیچ 

مافێك بێ بەشی نەکردووم و کەرامەتی مرۆیی پێ بەخشیوم، هەرچەندە وەك واڵتی خۆم 

سەیری دەکەم، جونکە ئێمەی کورد وەك سەرنجم داوە کەمینەیەکی زۆر کەم نەبێت، قەد 

، بەاڵم هەر پێمخۆشە هەموو هەول بەرامبەر ئەو واڵتە بەد نمەك نەبووین وەك میللەتانیتر

وخوێندنەوە وژیانم بخەمە خزمەت گەلەکەم لە کوردستان،  و بیر و ئەزموونی نووسین

بەڵکو بتوانین بە وشەکانمان بخەینە گژ تووندڕەوی و زەبربەدەستی وگەندەڵی سیاسی و 

 .دراوی و کۆمەاڵیەتی و دینی

 خوێندنەوەیەکی بە سوودتان بۆ دەخوازمهیوای 
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 بەشی یەکەم

 لە پەنجەرەی کوردایەتی دا
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 !جوانی کورد وکوردستان لەبەردەم هەڕەشەیە تەنها

 

میللەتانی دنیا لە پشبڕکێ دان بۆ پێشخستنی واڵتەکانیان و زۆرکردنی ڕیزی جیهان بۆ خۆیان 

کاتێ کارەساتێك لە واڵتانی خاوەن میللەتی زیندوو و . زیادکردنی خاڵە پۆزەتیڤەکانیان  و

میللەتانی . انە مایەی ئێرەیی پێ بردننرەوشت بەرز دەقەومێ، ئەو کاتە دەزانین ئەو میللەت

جیهانی دواکەوتووش زۆربەیان، ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو دواوە هەنگاو دەنێن، کەمینەیەك نەبێت 

لە نێو ئەو میللەتە   .کە لەو تەوقە دەرچوون، وەک کۆریا و مالیزیا و سەنگافورە وهیندستان

ەموویان زیاتر لە دواوەن، ئەوەی دواکەوتوانەش، میللەتە موسڵمانەکانی جیهانی ئیسالمی لە ه

ئەو ڤایرۆسەی . باشیش بوو کەمێك ئێستا بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە وەك تورکیا بۆ نمونە

توندڕەوی دینی سەلەفیەت، وەك شێرپەنجە لە هەموو جەستەی جیهانی ئیسالمی داوە، تا دێت 

 .ژیان لە خەڵك تاڵتر و قورستر وئاڵۆزتر و نا ئینسانیتر دەکات

 

پاکستانەی کە خاوەن یەکەم بۆمبی ئەتۆمیە لە جیهانی ئیسالمیدا، ئێستا نیوەی زیاتری ئەو  

بودجەی دەچێتە شەڕی دژی تیرۆر، ئەو سوریایەی کە لەسەردەمی دیکتاتۆریەتی ئەسەد، 

سەرەڕای حوکمی پۆلیسیشی خەڵك ماڵ وگیانی و کاری سەالمەت بوو، ئەمڕۆ بە دەستی 

ئیسالم و سونە و هتد، لە هەر شار وشارۆچکەیەك ڕژێمێکی داعش و نوسرە و لە شکرەکانی 

زۆر ترسناکتر لە ئەسەد حوکمی دەکات، و دەکوژێت ودەبڕێت و بێ ئەوەی کەس بتوانێت 

ئەو شەپۆڵە توندڕەوە سەلەفیە دینیە، . موحاسەبەی کەس بکات، ویان هەقی خۆی داوا بکات

ەردەمی زێڕین باسی ڕۆژگاری وای لە خەڵکی جیهانی عەرەبی وئیسالمی کردوە، وەک س

چونکە هەرنەبێت لەو سەردەمانە یاسا هەبوو، کار هەبوو، . دیکتاتۆرە کۆنەکانیان بکەن

تایفیەت ومەزهەبیەت نەبوو، ئافرەت تا ڕادەیەكی زۆر باشتر لەو سەردەمەی پەتای 

 .سەلەفیەت ڕیزی زیاتر لێ گیرا بوو، نیمچە ئازاد بوو

 

کورد لەناو ئەو میللەتە . یاردەیەکی ناوازەی لیهاتووە لە ناوچەکەموسڵمانیەتی کورد وەك د    

موسڵمانانەی خۆرهەاڵت لە کۆنەوە هێندە موسڵمانێکی میانرەو بوو، ببوە مایەی توانج و 

تەشەری میللەتە موسڵمانە توندئاژۆکان، ئەوەتە لەناو تورك باوە کە کورد تەنها بە بەروارد 

پێش ! ش مانای دیارە کە کوردیان پێ موسڵمانی باش نەبووەئەوە !لەگەڵ کافراندا موسڵمانە

ماوەیەك ژنێکی ئیسالمی سوونەی عەرەبیش بە ناسیاوێکی ئێمەی گوتبوو، دەزانم ئێوەی 

هەرچەندە ئەو ژنە زۆربەی ! کورد هێندە موسڵمان نین و هەر پێستی سەرەوەتان موسڵمانە

ڕایان کردۆتە کوردستان، کە الی ئەو خزم وکەسانی لە دەسەت توندرەوی برا موسڵمانەکانی 

 !موسڵمانی باش نین
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لە بیرمە لە تەلەفزیۆنێکی عەرەبی قسەم دەکرد لەسەر ئەو کارەساتە گەورانەی ئەحزابی      

دینی شیعی بەسەر خودی خەڵکی شیعە و عێڕاقی هێناوە، لەو هەموو باڵوکردنەوەیەی 

یەی کە دەیکەن، ئەوەی بەرامبەرم مەالیەکی نەفامی ونەزانی دینی، و گەندەڵیە و دزی و تااڵن

تۆ ڕەخنە لە ئیسالم دەگریت، نەك حزبە ئیسالمیەکان، کەمێك ئاوڕدەنەوە : شیعە بوو گووتی

یانی نە سونەی تورك وعەرەب، نە ! لە ئیسالمەکەتان، ئێوەی کورد هەر بەناو ئیسالمن

 !شیعەی فارس و عەرەب ڕازی نین لە دینداری کورد

 

ئەوە الی من مایەی خۆشیە، کە ئەو میللەتە تووندئاژۆیانە لە الیەنی دینیەوە،  بێگومان    

ڕایان لە کورد نەبێت، چونکە ئەوە دەیسەلمێنێت کە کورد بەڕاستی ڕێچکەیەکی تایبەتی هەیە 

لە دینداریدا، کە پێویستە جەختی لەسەر بکرێتەوە، و لێکۆڵینەوەی زۆری لەسەردا بکرێت، و 

لە سایەی ئەو شێوازە کوردانەی دینداریدا، کۆمەڵگای کوردی . تتیۆریزەی بۆ بکرێ

کەمترین شەڕی دینی وتایفی تێدا ڕوویداوە، و لە کاتێکدا گەالنی موسڵمانی خۆرهەاڵت 

پڕاوپڕن لە حیقدی مەزهەبی ودینی، موسڵمانی کورد، جگە لە سەلەفیەکان، هیچ ئاوڕێکی 

 .جیدی لەو پرسە هەستیارە دینیانە ناداتەوە

 

ئەو ڕوحیەتە دینیە کوردانەیە، بە داخەوە لە ژێر هەڕەشەی تووندڕەوان و پیالنگێڕی     

لە جێگای ئەو . حزبەکانی ناوخۆ و واڵتانی ئیقلیمی، خەریکە بەرەو قەاڵجۆکردن دەچێت

میللەتێکی سەلەفی توندڕەو مچومۆڕ دروست بکەن، کە هەموو ئاواتی ئەوە بێت بە شەهیدی 

 !ی بژێتبمرێت، نەك بە مرۆی

لە سایەی ئەو ڕوحیەتەیە کە سەدان هەزار و ملیۆنەها عەرەبی ئاوارە، و مەسیحی و     

خەڵکیتر وا بە ئاسوودەیی دەژین لە کوردستان، خەریکە ئەوان ببنە ساحێب ماڵ، و کورد 

 !مێوان

 

لە سایەی ئەو ڕوحیەتی دیندارە کوردیەیە کە دینداران هەست بە هیچ بەریەک کەوتنێك     

اکەن لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی عەلمانی دیموکراتی، هەرچەندە بەداخەوە ئەو دەسەاڵتە ن

دورترین دەسەاڵتە لە مانای هەقیقی عەلمانیەتی دیموکراتی، خەریکە گەندەڵی سیاسی و 

ئەو دەسەاڵتە کە بەس پێستی . دارایی گەنجانمان پال دەنێت بەرەو باوەشی توندڕەوی دینی

ئینجا  -وەك موسڵمانێتی کورد لە ڕوانگەی غەیرەکان–وکراسیە سەرەوەی عەلمانی و دیم

توانی بەو پێستە تەنکەی دیموکراتیەوە پشتیوانی هەموو دنیای خۆرئاوا بەدەست بێنێت لە 

شەڕی دژی تیرۆری داعش، و ئەمریکا و ئەوروپا بۆ یارمەتی دانی کوردستانی باشوور بەو 

ئایە ئەگەر کوردیش وەك : رۆکمان دەگرێتگەرم وگوڕیەوە بێنە پێش، لێرە پرسیارەك بە

و نەتەوە ئیسالمیەکانی تری جیهانی ئیسالم [ تا ڕادەیەك]نەتەوەکانی عەرەب و تورك 
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 بکەوتبایە ژێر هەژموون و دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی سەلەفی ئێستا حاڵی کورد چۆن دەبوو؟

 

 عزام ی باوکی ڕوحی لە بیرمە چۆن سەدان گەنجی ئیسالمی خەونیان بە دیتنی عبدهللا    

ئوسامە بن الدن وە دەدیت، چۆن ئەو موجاهیدانەی ئەفغان ببونە قارەمانی گۆڕەپانی 

هەزار ئەفسانە و موعجیزاتیان دەدایە پاڵیان، ئەگەر ئەو حاڵەتە ئیسالمیە یان وەك   ئیسالمی

دەست گرتبا ناوان دەنا بە ڕابوونی ئیسالمی، ببوایەتە حاڵەتێکی گشتی و جڵەوی دەسەاڵتی بە 

 لە کوردستان، چی ڕووی دەدا؟

 

وەك حزب و بزوتنەوە   جارێ گومانم نیە کە باڵەکانی ناو حزب و بزوتنەوە ئیسالمیەکان     

ئینجا   .ئیسالمیەکانی ئەفغان دەکەوتنە شەڕ و بە موشەکەکانی حیکمەتیار یەکتریان قڕ دەکرد

ویی ناوخۆیی، نەبوونی هێز کورد چەندە بەدبەختە بەدبەختتر دەبوو، سەرەڕای پشێ

وپشتیوانیەکی دەرەکیش دەبووە سەربار، وئەگەر هێزیکی دەرەکی وەك داعش یان تورکیا 

هێرشی کردبایە سەر کوردستانی ئیسالمی، خۆر ئاوا فەرامۆشی دەکرد، وەک چۆن گەالنی 

سوریایان فەرامۆش کرد لە ترسی بەهێزبوونی ئیسالمی سیاسی سەلەفی توندڕەو، وەك 

ئەوکاتە داعش یش هێرشی کردبایە سەر کودستان، خۆرئاوا و  .ێکی نەیار بە خۆرئاواداهێز

چونکە داعش و ! جیهان گوێیان پێنەدەدا، خوای دەکرد هەموو کوردیشیان قڕ دەکرد

هاوشێوەکانی تەنها دژی شیعە و عەلمانی و لێبڕالەکان نین، بەڵکو دژی ئیسالمیە 

ڵکو بیانوو لە دژی توندڕەوەکانی وەك خۆشیان دەدۆزنەوە، میانڕەوەکانیشن تا سەر ئێسقان، بە

! وەك دەبینین لە سوریا دژی بەرەی نوسڕەش دەجەنگێن، کە بەس بە تەنها لە ناو لێك جیان

داعش دژی سوپای ئازاد و چەندین گروهی ئیسالمیشن و بە دەیان وسەدانیان لێ دەکوژن 

 .وسەردەبڕن

 

ڕوانینە نادۆستانەی میللەتانی موسلمان، و ئەو قەسوەتەی بەڕای من کورد لە سایەی ئەو تێ    

جیهانی ئیسالمی و بێ پشتیوانیەتەی، پێویستە زیاتر جەخت لەسەر بەهاکانی دیموکراتیەت و 

عەلمانیەت و مەدەنی بوون بکاتەوە، تا بکرێت دوور کەوێتەوە لە ئیسالمی سیاسی ماڵ 

کورد زۆر بێ کەسە و زۆریش . ایەکاوڵکەر، چونکە پڕۆژەیەکی فاشیلە وەک خۆکوژی و

  .پێویستی بە پاڵپشتی جیهانی مۆدرن و خۆرئاوا هەیە

 

لەوانەیە ئەگەر پڕۆژەی توندڕەوانی ئیسالمیە سەلەفیەکانی کورد سەر بکەوێت، گەنجانی     

میللەتەکەمان هەمووی ببنە ڕیشداری تووندڕەو و خالی لە عەقڵ و مەدەنیەت و هەتا لە 

ببنە عەبا و نیقاب وپەچەپۆش، ئەو کاتە تورك وعەرەب و عەجەمیش  بزەش، و کچانمان

 .ئێمەیان پێ موسڵمانی باش دەبێت

ئەگەر شیعە و مەسیحی و کاکەیی و ئێزدی بە چاوی دوژمنداری سەیرکران لە     
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 !کوردستان، ئەو کاتە کورد دەبێتە موسڵمانی باش

 

لە سینەما و شانۆ و گۆرانی قەدەغە  ئەگەر هەموو جۆرە تەرفیهێکی خێزانی و فەرهەنگی    

 .کرا، ئەو کاتە تورك و عەرەب و ئێرانی لێمان رازی دەبن

 

پێموایە تاکە سەروەتی مەعنەوی کورد لەو ناوچەیە بریتیە لەو روحە میانرەوەی دیندار و     

ئینسان دۆستەی بە گشتی، خەڵکی کوردستان و حزبە دەسەاڵتدارەکانیش لەبەری ئەو ڕوحە 

ەوەی کورد دەخۆن، هەر هاریکاریەك بە دژی ئەو ئاڕاستەیە و یارمەتی دانی میانر

باڵوبوونەوەی ڕوحیەتی گرژی توندڕەوی سەلەفیەت خیانەتە بە کورد و بە مێژوو، 

سەرەڕای ئەوەی بەو یارمەتیەی دەسەاڵت تاقە جوانی کورد دەکوژێت، قەبری خۆشی 

  !نهەڵدەکەنێت ئەگەر کەمێك دوور بینانە سەیری بکە

٠١/٨/٥١٠٢ 
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شە لە ەزیدیان چى هاوبئێداغى ئیخوان و میر تحسینى ەرەق ەلیع

 !!!نیوانیاندا؟

لیت ەكان دەبیەرەنالە عەالى ك ەك ەوەزیدیمان بالوكردەگى یەكى میر تحسین بەئیمرو ڤیدیوی

سینى مان میر تحەكى داناوه هەكاندا كاك جوتیار ڤیدیویەر لە كومینتەكورد نین، ه یئێزید

زانیت ئیمە عربي ەوا د! ینەكوردین خو نكولى لە كوردبوونى خومان ناك ەلیت ئیمەزیدى دەی

 ؟؟!نازانین

ر ۆكیتى زانایانى ئیسالمیە، كە لە كەمیندارى گشتى یەیش كە ئ عەلی قەرەداغىخ ێش

 ،كانەوەوكوبون

الم لە ەكان، بەلیجیەخ ەش وفشەبا كەبە ع ،دیار نییە ەرى كوردبوونى پیوەسەك ئەوه هیچ یەئ

ى ەكەكە كوردۆرەكى سەریەكە هیچ كاریگەكیتیەكانى یەیانات و دروشم و بریارەب

كە لە بیانى خیتامیان باسى روداوى ەتیێەكى یەەوى پیوه دیار نییە، لە دوا كوبوونەكەكیتیەی

 ەو هیرشەالم باسى ئەوتیكى سونە، بەبیان كودبوو لە مزگەرەكى عەیەند سونەكوشتنى چ

كە ەوتەك بلیى روداوى مزگەر كوردستان وەكرابوو بو سەى داعش نەیەورەگدرندانە 

ى ەكونگر ەكیك لەمن خوم لە ی!!!! ترى سنورداەزار كیلومەریكى هەش ەتر بیت لەورەگ

ر چوك ەسەانبطاحى و ل ەندەداغى چەرەمدیت قەژداربووم دەب و كورد بەرەئیسالمیانى ع

داغى كە ەرەچى كە علي قەك!!! سورى وعیراقيوتوو بوو بو قیاداتى ئیخوانى میسرى و ەك

ەكات و ر دەبەكانى لەنەسەى جلە كوردیە رەكەناو فروكەر لەوه كوردستان هەریتەگەد

!!! پانى خوى نازانیتەتى یش بە سەستیت شاى كوردایەبەو سیمنارمان بو د ۆڕكونگره وك

وه ەوكوبون ۆڕك ەە لتیەو كوردایەئ!! زانیت كورد عربي نازانیتەك میر تحسین وادەویش وەئ

یى تومان لە ەرگەهید دانانى پیشمەش ەكیتى زانایانى قطر و قرضاوي بكە، ئیمە بەكانى ی

ل ەگەركردن لەر شەبەزانیت لەكاتیكدا دنیاى ئیسالم بە كافرمان د ەچیە، لۆكوردستان ب

ك وشە ستایشى ەو اسطنبول بە ی ەویت لە دوحەمانەجیاتى كوردستان د ەئیمە ل!! داعش؟

ى جیهانى ئیسالم بە ۆلحەلكى گەبیت خەرنەن هەرگە بكەى پیشمەمانانەرعى قارەولى شر

كان ەنالە كوردیەولیر وسلیمانى وكەمان بو چییە لە هۆتى تەئیمە كوردای!!! زاننەكافرمان ن

  !!!!ك ئاو فروشتنە لە كوالنى ئاوفروشان؟ەكە و

٩١/٩١/٤١٩٢ 
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پیاوە ناسک و پڕ لە نازونیعەمەتەکەی ئیخوانی جیهانی داوای  قەرەداغی

 !سەربڕینی مەزنی جووەکان دەكات لە پیناو گەڕانەوەی قودس و ئەقسا

ی ئەو ئیخوانە بکات، دەبێت هەردەم چاوەڕێی ئەخر بۆیە مرۆڤ ناتوانیت باوەر بە ئاشتیخواز

ئێمە وا پێشبینیمان دەکرد ئیخوان داوا لە ! تووندوتیژی لیبکەیت لە هەر دەرفەتێکی گونجاودا

ڕاپەڕینی چەقۆکانی فەلەستین بکات بەو شێوەیە نامرۆییە پڕ نەدەنە پیر منداڵ وژن و مەدەنی 

ستینیانە دەیکەن هەر چی بێت نەخەباتە و لەسەر شەقامەکان، چونکە ئەوەی ئەو عەرەبە فەلە

نها تیرۆرێکی رووتی نائینسانیە لەوانەیە ببێتە هۆی کەمکردنەوەی هەموو نە جیهاد، تە

تەعاتوفی جیهانیش لەگەڵ دۆزی فەلەستین، کەچی مەال زۆر کوردەکە بە پۆشاکیکی عەرەبی 

 !چی دەمێنێتەوە بۆ میانرەوی؟! فەتوای سەربڕینی مەزن دەدات

ێناگەم ئەو پیاوە بۆ باسی بایەخ وگرنگی و پیرۆزی ئامەد ناکات و بۆ باسی قوربانیدان من ت

؟ ئەوەیە ئەو جۆرە !ناکات بۆ خاکی پیرۆزی کوردستان لە باکوور و ڕۆژهەاڵت وڕۆژئاوا

دەبێت جلی ئەوان لەبەر کەیت و سەروڕیش وهەیئەتی . ئیسالمەی لە خزمەتی عروبەتدایە

ی ئەوان بدوێیت و خاکە پیرۆزەکانی ئەوان تەقدیس بکەیت، ئەوان هەڵگریت، بەزمان

ومنداڵت هاندەی فێری زمانی ئەوان بن، وکێسەکانی ئەوان پلە یەك بن تا ببیتە موسڵمانێکی 

ئیسالمیبوون وەک ئاوی ناو جۆگەیەکە لە هەورازدا هەرد دەبێت بەرەو لیژایی ! باش

 !عروبەت دابەزێت

 محەمەد هەریری

٩١/٩١/٤١٩٢ 
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 چەواشەكاریەكی تری عەلی قەرەداغی ئەردۆگانی ئیخوانی

 :لەسەر پۆستێك كە چەندوێنەی قوربانیانی كۆچی بەسەرەوەیەنووسیتی

یان كردوە لە بەرمیلە باڕووتی بەشار، هێشتا دەریا الشەی منااڵنی بێ گوناح دەردەدات،كە ڕا

 !!نبە هیوای ژیانێكی باشتر بەاڵم لەسەر كەناری ملشۆڕی عەرەبی مرد

قەرەداغی وەك ئیخوانیەك وحزبیەكوشەكانی بە تەرازووی ورد دادەنێت، ئەوە هیچ باسی 

دوایی ! مناڵە كوردەكە ناكات كە هەموو دنیایهەژاند نەوەك بە كوردینی بۆی حیساب بكەن

. داعش و ئەردۆگان فەرامۆش دەكات وەكهۆیەكی سەرەكی كۆچی سەدان هەزار كۆچبەر

  !و ئەردۆگان ی دەوێت؟دەبینن چەند خاتری داعش 

ئەو پیاوە وەكهینەكەی بافلۆف دەبێت بەبیری بهێنیەوە كە كوردە، وەك دیتان بەر لە ماوەیەك 

پۆستێكی كردبوو بۆ تەقاندنەوەی مزگەوتێكی كوێت لە و ڕۆژانەی كە داعش دزەیان كردە 

ستكاری لێگرت یەكسەر پۆستەكەی دە. ناو كۆبانێ دوو سەد كەسێكیان كوشت، كە ڕەخنەمان

بەخوا نەوشێروان ئەگەر لە حەیاتی كارێكی باشینەكردبێت لەوە . كرد و بەبیری هاتەوە كوردە

 .باشی كرد كە ئیهمالی كرد

 محەمەد هەریری

٦/١/٤١٩٢ 

 

 

 

 

 

 

 



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

12 
 

 !مافی سۆزانی کرداری ئەردۆگان و مافی گەی تیۆری دەمیرتاش

 محەمەد هەریری

ین دەمیرتاش وەبەرهێنن کە باسی پیدانی مافی ئەردۆگانیەکان دەیانەوێت لێدوانێکی سەالحەد

لەڕاستیدا من ئەو جۆرە لێدوانانەم لەو کاتانەدا کە ڕکابەرەکەت ! بازەکانی کردوەهاوڕەگەز

هەموو چەکێکی مەشروع و نامەشروع بەکار دەهێنێت، و لە نێوانیاندا چەکی ئایین، کە لە ناو 

نی هەستی ئایینی پاکی ساویلکەی کوردا زۆر کاریگەرە، و چەندین سەدەیە کورد قوربا

ماقوڵ نییە ڕکابەرەکەت، ئەردۆگان کە بە حیساب سەرۆکە، و دەبێت . خۆیەتی، پێ باش نییە

یەکسان بروانیتە هەموو هێزە سیاسیەکان و ڕیکاڵمی سیاسی بۆ کەس نەکات، ئەمڕۆ شار بە 

کوردی  شار و شارۆچکە بە شارۆچکە دەگەڕێت بە خۆیی و نوسخەیەك لە قورئانی بە

چاپکراوەوە بۆ فریودانی کوردی موسڵمان، ئەتۆش بااز بدەیت بەسەر هەموو ئەو 

هەقیقەتانەی کۆمەڵگای کوردی، بە قەد دوژمنیشت تێی نەگەیت، بچیت باسی مافی گەیەکان 

ڕاستە ئەگەر واشی گووتبێت، ئەوە موخاتەبەی عەقڵیەتی ئەوروپی دەکات، ئەو ! بکەیت

مخاتەبەی کرد بەدانی هەموو مافەکان، هەتا مافی زیناکردنی  عەقڵیەتەی کە ئەردۆگانیش

ئەردۆگان بە کرداری مافی هەموو سۆزانی و ! ئاشکرا لە جامخانەکانی سۆزانیەت لە تورکیا

سۆزانیخانەکانی تورکیا دەدات، کەچی ناچێت باسی ئەوە بکات، و لە جیاتی ئەوە قورئانێك 

ێ متمانەی نیوەی کۆمەڵگای کوردیت بەدەست بەرزدەکاتەوە بۆ فریودانی خەڵك، تۆش جار

نەهێناوە، دەچیت باسی مافی گەیەکان دەکەیت، کە هێشتا لە زۆر واڵتانی دنیای پێشکەوتوو 

پیشەسازی سێکسی سۆزانیەکان لە تورکیا هێندە بەرهەمدارە بۆ خەزینەی ! جێگای مشتومڕە

بەناو ئیسالمی ئاساییە مافی بۆ بۆ ئەردۆگانێکی . ئەردۆگان لە ملیارات دۆالر تێ دەپەڕێت

سۆزانیەکان بدات ونەوێرێت سۆزانیخانەیەك دابخات، کەچی هەزارەهای وەك عەلی 

قەرەداغی و قەڕەزاوی بەرگری لێ دەکەن، وەك سوڵتانێکی ئیسالمی عوسمانی سەیری 

دەکەن، کەچی ئەگەر دەمیرتاشێکی سێکیوالر باسی هەمان ئەو مافانە بکات کە ئەردۆگان بە 

 ٤١١٢ری داویەتی ڕەوا نەبێت؟ بەپێی ژوری بازرگانی ئەنقەرە ئاماری کردا

 سەد هەزار سۆزانی لە کارە لە تورکیا ٩١١١١١

 .سێ هەزار لە ماڵی سۆزانیخانە تۆمارکراون ٠١١١

 پازدە هەزار الی پۆلیس تۆمارکراون٩٢١١١

 !سی هەزار ئافرەت چاوەڕێی وەرگرتنی مۆڵەتی کاری سۆزانین ٠١١١١

 !ملیار دۆالرە ٢ – ٠ااڵنەیان داهاتی س

٩٦/٢/٤١٩٢ 
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 خوێندنەوەیەکی کوردی بۆ کێشەی فەلەستین و ئیسڕائیل

 

 پیالنى سێنتراڵیزمکردنى کێشەى فەلەستین

 هەڵوێستى پڕ میهرەبانانەى تورک

 

نی ئەگەر باوەڕم بە تیۆری پیالنگێڕیش نەبێت لە لێکدانەوەى ڕوداوەکان، ئەوە باوەڕم بە پیال

سێنتراڵیزمکردنى کێشەى فەلەستین هەیە لەسەر حیسابی هەموو کێشەکانى تر، ڕاستە دۆزى 

گەلی فەلەستین دۆزێکى گەورە وترسناکە، بەاڵم تەنها تەرکیزکردن لەسەرى خۆى لە خۆیدا 

پیالنێکە بۆ فەرامۆشکردنى هەموو کێشە گەورە وترسناکەکانى تری جیهانى ئیسالمی 

ن کەوتونەتە داوى ئەو پیالنە بە ڕادەیەک هێندە گەرم وگوڕى زۆربەى جیها. وعەرەبی

وحەماسەت لە شەقامی ئەوروپی وجیهانى دەنوێنرێت بەرامبەر کێشەى فەلەستین وەک بڵێی 

سەیر نیە فەنزەوێلییەکان ! بە چارەسەرکردنى هەموو کێشەکانى جیهان چارەسەر دەکرێت

واڵتانەى کە گوێت لەناویشیان نەبوە وکوریاییەکان وواڵتانی ئەمریکاى التینینی وئەو 

تاوانەکانى ئیسرائیل گەورەیە بەاڵم ئایە لەو تاوانانە ! خۆپیشاندان بۆ فەلەستین بکەن؟

گەورەتر ناکرێت لەناو خودى جیهانى عەرەبی وئیسالمی دژى گەاڵنێک بەدبەخت ونەگبەت 

تەکانى غەزە ئایە ئەگەر ئەو کامێرانەى ڕوداوە ورد ودرش! ترن لە گەلی فەلەستین؟

دەگوازنەوە لەسەر کارەساتەکانى کوردستان بە هەرچوارپەرچەکانى وکەشمیر وبەلوچەکانى 

ئێران و دارفۆریەکانى سودان بوەستابا وبەهەمان گەرموگوڕى وبەردەوامى ئەوە جیهان 

خودى کوردیش لەگەڵ قوڕبەسەرى خۆی کێشەى ! تەنها بە کێشەى فەلەستین غەمبار دەبوو؟

ێبۆتە تەنها کێشە، بە بەڵگەى لەو ماوەیەدا زۆر کوردم دیوە پارە کۆدەکەنەوە بۆ فەلەستینى ل

گروپ وحیزبە ئیسالمیەکان ڕۆڵی هەرە سەرەکیان بینیوە لە . کێشەى فەلەستین

سێنتراڵیزمکردنى کێشەى فەلەستین وفەرامۆشکردنى هەموو کێشەکانى تر، کە لەناو 

وەک ئێستا کە دەنگیان نوساوە، یان چەند گەرمەى کارەساتەکاندا دەنگیان نابیسترێت 

 .لێدوانێکى شەرمنانە دەدەن کە نەتینویی پێیان دەشکآ ونە دەرەقەتى برسێتى دێن
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هەڵوێستى تورکەکان لەمەر کێشەى غەزە، کە لە بنچینەدا هەڵوێستى حزبی داد وگەشەپێدان 

نێتەوە کە لە وحزبە ئیسالمیەکانى ترە، ئەو نوکتە خۆشەى عەزیز نەسینم بەبیر دەهێ

ڕۆمانێکى باسی پیاوێکى هەژارى موسڵمانى تورک دەکات کە پێویستى بە یارمەتیە کەس 

یارمەتى نادا بەاڵم بە دواى کەمێک گۆڕان لە سەروسیماى، وا لە خەڵک دەگەیەنێت کە ئەو 

پیاوێکى ئەڵمانییە بۆتە موسڵمان، ئەوجارەیان هەموو خەڵکى شوێنەکە بە لێشاو یارمەتى 

چونکە ئەڵمانیە وخوا هیدایەتى داوە، بەاڵم هەژارە تورکەکە کێشە نیە، ئەو تازە  دەدەن،

فمن شاء فلیۆمن ومن شاء )موسڵمانە خواى دەکرد گومڕا دەبوو چ زۆرە موسڵمان زۆرە 

 !(فلیکفر

ئەوە نزیکەى یەک سەدەیە ئەو تورکانە بە دڕندانەترین شێوە کورد دەچەوسێننەوە وقەاڵچۆی 

ویی وکلتوری وجوگرافی وئیتنیکى یان دەکەن بە هەموو شێوەیەک هەتا بە ناسنامەى مێژو

یەک سەدەیە بە هەموو جۆرێک هەوڵ دەدەن . هاوپەیمانى کردن لەگەڵ خودى ئەهریمەنیش

ناوى کورد نەهێنرێت هەتا لە دەرەوەى تورکیاش، بەڵکو دەوڵەتى تورک بۆتە الیەن لە 

رین نمونەش عێراقە کە چۆن بە دزى وبە کێشەى هەر واڵتێکى کوردى تێدا بێت، چاکت

ئاشکرا تورکیا هانى بەرپرسە عێراقیەکان دەدا وفوو لە گیانى شوفێنیەتیان دەکات بۆ تێکدانى 

 .بارەکە وکەمکردنەوەى دەسکەوتەکانى کورد

ئەو هەموو خۆپیشاندانە ملیۆنییەى تورکەکان شتێکى بە مانا دەبوو ئەگەر بە هەمان شێوە 

خۆیان ببزوابا، مانای دەبوو ئەگەر رۆژێک ( هاونیشتیمانەکانى)ەن داشەکانى هەستیان بۆ وەت

خۆپیشاندان کرابا لە دژی قەدەغەکردنى زمانی میللەتێک کە خوا وەک هەر زمانێکى تر 

، ئەو (ومن ایاتە خلق السماوات واالرچ واختالف السنتکم والوانکم)ڕیزى لێناوە 

کە موسڵمانە تورکە غەیورەکان لەسەر ئیسالم دەیانوت خۆپیشاندانانە ئەو کاتە ماناى دەبوو 

بۆچى هەزاران گوند ودێهاتى کورد وێران دەکەن بە بیانووى پرۆژەى گاپ وکە لە ئاکامدا 

زیاتر لە ملێۆنێک ئاوارە کران بۆ شارە دەوارە شڕەکانى دەوروبەرى شارە گەورەکان وەک 

وسەدان هەزار گەنج لە کوڕ ولە کچ ئیستانبۆل، بە سەدان هەزار خێزان لێک هەڵوەشاوە، 

بەرەو جیهانى بێکارى وتاوان ولەشفرۆشی پاڵیان پێوەنرا، وسەدان کارەساتی ترى 

کەچی کەس لەو جەماوەرە غەیورە لەسەر موسڵمانان مێشێکیشی لێ میوان . لێکەوتەوە

 .نەبوو
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رۆژێکیش ئەگەر جەماوەرى تورک خۆپیشاندانى ملیۆنی دەکەن بۆ موسڵمانانى غەزە، دەبا 

خۆپیشاندانێکى چەند هەزارکەسیان کردبا بۆ براى دینى ونیشتیمانى خۆیان ئەى قورئان 

یان ئەوان موسڵمانى خۆمانە ولۆکالن گرنگ نیین ! ؟(االقربون اولى بالمعروف: )نافەرموێت

وەک موسڵمانە تورکەکەى عەزیز نەسین، وزیاتر لە پازدە ملیۆنیان هەیە، هیچ گرنگ نییە با 

آ ملیۆنیشیان لێ قڕ بکرێت، یان هەڵگەڕێنەوە لە ئیسالم، گرنگ ئەوەیە موسڵمانە دوو س

باوەڕى نەلەقآ ووانەزانێ ئێوەى ( یان موسڵمانە ئەڵمانیەکەى عەزیز نەسین)بێگانەکە 

 !.ئەوەیە شازى موسڵمانەتى. موسڵمانى تورک هەموتان لە پشتیانەوە نین

 ٩١/٩/٤١١١مەی ستاندارد باڵوبۆتەوە لە لە ڕۆژنا[ ورشەی بیر]ئەم وتارە لە گۆشەی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

16 
 

 غەزە و وتارێکی چەواشەکارانەی ئیسالمیەکان
 

 محەمەد هەریری

 

بەڕاستی وتارێکی چەواشەکارانەیە ئەمڕۆ ئیسالمیەکانی کورد پەیڕەوی دەکەن سەبارەت بەو 

اکیەی لە نێو دەیانەوێت سەرەڕای ئەو هەموو ترسن. بار و دۆخەی کەرتی غەزە وئیسڕائیل

ماڵی کورددایە زوومی بیرودەروونی کورد هەمووی بخرێتە سەر شەڕە دێرین ونوێکەی 

حەماس و ئیسڕائیل، و خەمسارد بین بەرامبەر ئەو هەموو مەترسیانەی لەسەر کوردە لە 

عێراق، کە ئەمڕۆ کوردستان بۆتە هاوسێی دەوڵەتی خیالفەتی داعش، کە فاشسترین هاوسێی 

! کوردستان هەیە، و لەوانەیە هەزاران الیەنگری داعشی لەناومان هەبێتکوردە لەوەتی 

کوردستانێك پڕیەتی لە ئاوارە و عەرەبی بێ کۆنترۆڵ کە بۆی هەیە لە ساتێكی تەنگاویدا 

گەورەترین مەترسی لەسەر ئەمن وئاسایشی نەتەوەیی دروست بکەن، کوردستانێك بە 

 ٩٢١داگیرکردنی موسڵ وناکۆك لەسەر مادەی ئاشکرا دوولەت بووە لەسەر کێشەکانی دوای 

و چۆنیەتی رەفتارکردن لەگەڵ داعش و حکومەتی عێڕاق، وپرسی هەڵبژاردنی سەرۆک 

 .کۆمار وبێ مووچەیی ودەیان وسەدان کێشەی تر

 

ئەو برادەرە ئیسالمیانە پێیان وایە کورد زۆر موقەسیرە بەرامبەر خەمخواردن بۆ غەزە و 

لەوەتی من و دەیان نەوەش پێشە من ودوای منیش بەخۆمان !! کردنگریان وفیغان وشین بۆ 

زانیوە هەموومان خەمی قورس وفرمێسکی سوێرمان بۆ فەلەستین ڕژاندوە لە بەرامبەر 

هێزی جەرگبڕی ئیسراائیل، کە زۆر بێ ڕەحمانە دەیان کوتێت، هەرچەندە ئیسڕائیل یش 

دروستکراوە لەناو عەرەب  فەلسەفەی خۆی هەیە لەوەدا، ودەزانێت چ کەراهیەتێك

وموسڵمانان لە دژیدا، بەجۆرێك هیچ بوارێکی بۆ پێکەوەژیان نەهێشتۆتەوە، وهاوکێشەکەی 

 !کردۆتە یان دەبیت یان نابیت

 

پاش سزادانی مەالیەك لەسەر وتاردانی بێ مۆڵەت، کە دەکرا تێپەڕێت ئەگەر خەڵك سکااڵی 

موجاهیدانی سوریا و دەیان واڵتیتیر  لە دەست نەکردبا ، لەبەر دوعاکردن بۆ حەماس و

وفەرامۆشکردنی دوعایەکی خێر بۆ پێشمەرگەی کوردستان، کە دەیان شەهیدیان داوە لە 

سەدی بەرگری  ٢١ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ داعشدا، وئەوانەی لەسەر سنوور لەژێر پلەی 

کە بۆ خۆی، لەو ژیانەی کوردستان دەکەن، کە لە چاو بەشەکانی تری عێراق هەر بەهەشتێ

پاش ئەو سزادانە سوکەی بەرامبەر ئەو بێ شعوریەی کە خەڵکی مزگەوتەکەش پێییان قبوڵ 

نەکراو وسکااڵیان لەدژی کرد، دەیان نوسەر والیەنگری ئیسالمی قسەی زۆر سارد وسڕ بە 

خەڵکی کورد و بەرپرسەکانی دەڵێن گوایە هەستیكی برایانەیان نیە بەرامبەر برایانی حەماس، 

لەو بێ شعوریە و بێ بەهاییەی ئەو مەالیە ناکەن کە لەسەر خێر وبێری ئەو واڵتە باس 
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دەژیت وەك وەفایەك دوعایەکی خێریش بۆ ئەو برا پێشمەرگانە بکات، کە من دەزانم کە 

نەشیکردوە زۆر ڕێی تێدەچێت هەر داعشێکی خەوتوو بێت و  پێشمەرگە بە کافر بزانێت، 

ناو مەالکاندا، کە بەو چاوە لە کۆی ئەزموونی کوردی چونکە داعش فکرێکی زۆر هەن لە

 .دەڕوانن

 

دەیانەوێت لەو بێ مووچەییەی خەڵک هەموو کورد خەریکی پارە وکۆمەك کۆکردنەوە بێت 

 .بۆ غەزەیەك هەتا مەسیحیەکانی دنیاش پشتگیریان لیدەکەن وکۆمەکیان بۆ کۆدەکەنەوە

مەنی ئەو هەموو خوێن وکوژراوانە دەبێت بەڕای من ئەوەی دڵی ئازاری نەدا لەبەرامبەر دی

گومان لە مرۆڤایەتی خۆشی بکات، بەاڵم کێشەکە لەوەدایە حەماس تەنها ئەو چیرۆکە 

ئەویش لەناو غەزەدا کە یەکێکە . دووبارەیە دەزانێت وهیچ لە شێوازی خەباتی خۆی ناگۆڕێت

گۆشە دوو ملیۆن کیلۆمەتری چوار ٠٦١لە قەرەباڵغترین زەوی دنیا و ناوچەکەیە لەسەر 

کەس لەسەر یەک کیلۆمەتری چوارگۆشە، لەو  ٤٦٢١١کەس زیاتری لێ دەژێت وبە ڕێژەی 

شوێنە قەرەباڵغە چەند ڕۆکێتێك بە ئیسڕائیل وەدەنێ، ولە وەاڵمیشدا ئیسڕائیل بە وردترین 

تەکنۆلۆژیا و بە گۆترەش رۆکێتەکانی باوێ قوربانی زۆری لێ دەکەوێتەوە، لەبەر چڕی 

ان، بەاڵم دەبێت یەکێك بپرسێت ئایە حەماس کە دەزانێت ڕۆکێتەکانی هێندە ورد و دانیشتو

وەاڵم نەخێر، چونکە هەموو ! پێشکەوتوو نین هیچ حیسابێك بۆ مەدەنیەکانی ئیسڕائیل دەکات؟

کۆمەڵگای ئیسڕائیل ئامانجی سەربازیە لە گۆشەنیگای حەماس وهەموو ئیسالمیە جیهادیەکان 

کەوابوو کە حەماس ئەمڕۆ مەدەنیەکانی ئیسڕائیل ! ن بە قەرەزاویشەوەوموفتی سەتەالیتەکا

ناکوژێت لە مرۆیی و ئینسانیەتی خۆی نیە، بەڵکو لەبەر جیاوازی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیایە، 

دەنا من گومانم نیە ئەگەر عەرەب بە گشتی وئیسالمیەکانیان بە تایبەتی پێشکەوتنی 

ەسابخانەی جولەکە بەڕێوە بوو لە هەموو الیەك، و تەکنۆلۆژی لەدەست ئەواندابا ئێستا ق

گومان دەبەم ئێستا یەك جولەکەش بە زیندوویی بمێنێت، کەوابوو ئیسڕائیل بەو تەرسانە 

گەورەی چەکە کۆکوژەکانی هێشتا لە چاو عەرەب بە بەزەییترە کە غەزە لەسەر نەخشە 

 .زقاڵ گومانم نیەناسڕێتەوە، چونکە عەرەب لەو هەڵوێستە با دەیکرد ومن یەك تۆ

کە هێزی وا بەکار دەهێنێت، ئیسڕائیل دەزانێت لەگەڵ چ دوژمنێك هەڵسوکەوت دەکات، خۆ 

کوردی ساویلکە نیە دوژمنی خۆی نەناسێت، وچاکیان دەناسێت ودەزانێت کە نایکەن هەر 

 !ئەوەندەیان پێ دەکرێت

ا سزای هەموو میللەتی یەك لەو ئیسالمیانە بە ناوی ئیکرام کەریم چاوەڕێی ئەوە دەکات خو

 :کورد بدات لەبەر ئەوەی بەرپرسەکانی وەك دەڵێت

سانێك  ی كە وه رئە بە ردابیت لە سە ی بە وره كی گە ییە كورد ئاواره - كرده خوانە-ترسم زۆر ئە"

  نیە ده منال و ژن و مە  مووه و هە ییان ناجولی بۆ ئە زه رپرسیاریتیدان و بە ی بە پلە لە

 "سووتیت؟ دلی بۆمان نە  ین كە كی بكە یی لە گلە  ئێمە  و كاتە ئە.. ززه ی غە توكوتكراوه لە
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من داوا لە کاک ئیکڕام وهەموو ئەوانەی وا بیر دەکەنەوە بۆ یەك ساتیش بێت بیر لەوە 

ئایا ئەو هەموو کوشتارەی بەین نا بەین لە فەلەستینیەکان دەکرێت و ئاوارە و برسی : بکەنەوە

لەبەر بێ شعوری   -بەپێی لۆژیکی خۆیان  -ەدرێن، بڵێی هۆکەی دەکرێن وگەمارۆ د

فەلەستینیەکان و نەجواڵنی بەزەییان بێت بۆ ئەو هەموو مناڵ و ژن و مەدەنیەی 

 لەتوکوتکراوەی، ئەنفالکراوەی، کیمیا بارانکراوەی، موسڵمانان ومرۆڤەکانی تر نەبێت؟

چی ئەوان وەکو هێزێکی شۆڕشگێڕ و ئایا دەبێت هەموو دنیا بسوتێت بۆ فەلەستینیەکان کە

میللەتێکی چەوساوە کەمترین هاوسۆزیان نەبێت بەرامبەر ئەو میللەتانەی کە لەوان 

 !چەوساوەتر نەبن کەمتر نین؟

بۆ نمونە کورد زۆر لەوان چەوساوە ترە، ئەوان گیریان بە دەست دەوڵەتێك خواردوە کە 

سی دینی ومیژوویی توانیتیان وەك گەلەکەی موسڵمان نین و بە سوود وەرگرتن لە تورا

شەیتان وێنای بکەن لە میدیای عەرەبی وئیسالمی ولەالیەن کۆمەڵگاکانیشیان، کە ئیسڕائیلە، 

کەچی کورد گیری خواردوە بەدەست چوار دەوڵەتی داگیرکەر وچوار گەلی سەرەکی 

ەوان توانیتیان موسڵمانان، کە نەک نەیتوانیوە ستەم و بێ دینی ئەو گەالنە دەربخات، بەڵکو ئ

زیاتر کورد بشێوێنن و لە کەمترین هاوسۆزی بێ بەش بێت لەالیەن گەالنی ئیسالمی و 

لە زیهنیەتی ئیسالمی ! عەرەبی، بەس چونکە ئەو دەوڵەتانە خاوەنەکانی بە حیساب موسڵمانن

عروبی، کە زۆربەی ئیسالمیەکانی جیهان بە کوردەوەش لە ژێر کاریگەری ئەو ئیسالمە 

ەن، کێشەی فەلەستین وەك ڕوکنێکی ئیمانی لێهاتووە، کەچی کێشەی کورد وەك عروبەیی

بۆیە دەبینیت وتاری فەرامۆشکراوی ! بەتاڵکەرەوە ونەواقزی وزو و دەستنوێژی لێهاتووە

ئیسالمی میانڕەو و  وتاری توندوتیژی ئیسالمی داعیشی بەرامبەر ورد، تەنها جیاوازیەکەی 

 !دوژمنێکی بی چەکدایەلە بوونی دوژمنێکی چەکدار و 

خاک و ژمارەی کورد دە هێندەی فەلەستینیەکانە گەر زیاتریش نەبیت، لەگەڵ ئەوەشدا 

وچەندین الیەنی تریش . فەلەستینیەکان% ٩١قەبارەی پاڵپشتی نێودەوڵەتی بۆ کورد ناگاتە 

 .دەیسەلمێنێت کە دۆز و حاڵی کورد چەندە نالەبارترە لە حاڵی فەلەستینیەکان

کوردی هیچ بەرپرسیارەتێکی ئایینی و ڕەوشتی نابینێت لەالی حەماس و  ئیسالمی

فەلستینیەکان بەرامبەر کێشەی کورد و گەالنی تر، کە من پێموایە هەڵوێستیان لەبەر نەزعەی 

عرووبی سەدامی زۆر خراپترە بەرامبەر کورد تا میللەتانی تر، بێ دەنگە بەرامبەر 

بە دۆزی کارەساتاوی کورد، کەچی ئەگەر کوردێکی خەمساردیان وبێ هەڵوێستیان دەرهەق 

وەك من ئەو پرسیارانە بوروژێنم ئامادەیە هەزار تانە وتەشەرم لێدات، کەچی لەوەتی هەم 

ولەوەتی میللەتەکەم خەبات دەکات الیەنگری کێشەی فەلەستین بووین، و ماوەیەکە 

هەن هەر وابوون، وادیارە گەیشتووین بەو تەسائوالتانە، بەاڵم ئەو فەلەستینیانە لەوەتی 

هەرواش دەمێننەوە لە سایەی ئیسالمیزمی عرووبی وکلک و پاشکۆکانیان لەناو ئیسالمیەکانی 

 .میللەتانی تر

٤٠/٧/٤١٩٢ 
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 سەربەخۆیی کوردستان لە ڕونگەی ئێران وحەماس وئیسرائیل

 ..محەمەد هەریری

 نیە، لەو ڕۆژگارەشئاشکرایە حەماس بەر لەوەی هەر شتێك بێت پیشەسازیەکی ئێرا وەك

ڕاشکاوی  ئێران لەوەتی باسی سەربەخۆیی کوردستانی باشوور هاتۆتە گۆرێ ، بە ئاشکرا و

حاڵەتی  دژایەتی دەکات وخەڵکی لێ هاندەدات و تا ڕادەی هەڕەشەش دەکات، کە لە

! دواوە بگەڕێنێتەوە ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆیی کوردستان، کوردستان چەندین دەیە بۆ

بە هاوکاری حکومەتە  بە کوردیەکەی کردەیەکی سەربازی گەورە ئەنجام دەداتیانی 

 .شڕەکەی بەغدا و بەکرێگیراوانی ناخۆ

هاتە پێش،  لە ئاکارە ناشیرین و دزێوەکانی واڵتانی ئیسالمی ئەوەیە هەر تەنگژەیەکیان یەکێك

کی دەستکرد کێشەیە بەر لە هەموو شتێك بۆ دوورخستنەوەی سەرنج ودیدی خەلك لێی، چەند

نەزار قەبانی جوانی وتوە کە  دروت دەکەن، چاکترین کێشەی ئامادەش کێشەی فەلەستینە، کە

 :دەڵێت

 دجاجة من بیضها الثمین تأكلون......كانت فلسطین لكم

 قمیص عثمان الذي بە تتاجرون.......كانت فلسطین لكم

فەلەستین بۆ ئێوە کراسی ....فەلەستین بۆ ئێوە ئەو مریشکەیە لە هێلکە بە نرخەکەی دەخۆن]

 [عوسمانە کە بازرگانی پێوە دەکەن

ئێران وەك کارتێك بۆ دروسکردنی غەڵبەغەڵب وتەشویش لەسەر هەواڵی  وادیارە

کوردستان، فەرمانی بۆ حەماسەکان ناردوە بۆ دروستکردنی ئەو کێشەیەی  سەربەخۆیی

 تێگرتنی چەند ڕۆکێتێکیکە هەرچەند ساڵ جارێك حەماس دروستی دەکات لە ڕێگای  ئێستا،

کردوە  بێ ئەرزش ودواکەوتوو بە پێوەری تەکنۆلۆژی کە بەدەستی تەنەکەچیەکانی دروستی

وەک زانراوە  بێگومان ئیسرائیل یش!! وبە حیسابی خۆی زیان بە ئیسرائیل دەگەیەنێت

 کۆتایی ئیسڕائیل دێت، بێدەنگی ونەرمی نانوێنێت، چونکە هەر نەرمی وبێدەنگیەك بەمانای

دەداتەوە، لەو ناوەش تەنها زەرەرمەند  بەڵکو بە چەندین قات بە توندی وەاڵمی ڕۆکێتەکان

جۆرێك لە شیعەگەراتی سیاسی بە پلە یەك و  حەماس. خەڵکی مەدەنی فەلەستین دەبێت

 .ناتوانێت نکوڵی لێبکات عەقایدی بە پلە دووی تێدایە وکەس
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سیاسی ئێران، و جوێندان سیاسی بریتیە لە ستایش کردنی رۆڵی  شیعەگەراتی

وئاشکرا کردنی پالنەکانی ئەمریکا وئیسرائیل وخۆرئاوا بە گشتی، خۆ  وسەرکۆنەکردن

 دیزە بەدەرخونەکردنی کارە قیزەونەکانی ئێران و هاوپەیمانانی لە حزب هللا و گێلکردن و

 ..ڕژێمی بەشار وهتد

فەلستینیەکانی  ۆژانە لەهەتا ناوێرێت ئیدانەی ئەو میلیشیا شیعانەش بکات کە ڕ حەماس

هێندە زۆربوە لە  شیعەگەراتی عەقایدیش. عێڕاق دەکوژن، نەوەك دڵی ئێران بڕەنجێت

دروست بکەن ئەگەر ئێران  فەلەستین و ناو حەماس ئێستا دەتوانن حزبێکی سیاسی لێ

عەیبە شیعە بیت لەو زەمانەدا؟ شیعە  بۆ: بیەوێت، ڕاوێژکاری هەنیە، ئەحمەد یوسف دەڵێت

ئیستکباری جیهانی وەستانەوە کە ئەمریکا و ئیسرائیل  دژی! ڕۆ عیزەتی ئەو زەمانەنئەم

 ٩...."پشتگیری موستەزعەفان دەکەن نوێنەرایەتی دەکات،

ئیستکباری جیهانی و موستەزعەفان وئەو : ببینە هەتا دەستەواژەکانیشی ئێرانی ڕووتن وەک

 !قسە ودروشمە قەڵەوە دووڕوانەی ئێران

بۆ  لە غەزە دەگوزەرێت بە ئیعازی ئێرانە وجێبەجێ کردنی حەماسە وپەیامێکەئێستا  ئەوەی

سەربەخۆیی  کوردستان و بە پلە یەکیش بۆ ئیسرائیل کە بە ئاشکرا پشتگیری خۆی بۆ

 .کوردستان راگەیاند

عەرەبی  پشتگیرییەی ئیسرائیل بۆ سەربەخۆیی کوردستان بەو ئاشکراییە ئێران وواڵتانی ئەو

بیناغەکەی لەسەر  ی جیهانی هارکرد لە کورد، چونکە ئیسالمیزمی جیهانیوئیسالمیەکان

وقورسەکانی خۆیان وەال  دەستی ئیسالمیە عەرەبیەکان دامەزراوە، هەموو کیشەی گەورە

لەوەدایە لەو مەنزورە ئیسالمیەدا هیچ خاڵێك  کێشەکە! ناوە، تەنها تەرکیزیان لەسەر ئیسرائیلە

کێشەی ئیسرائیل وعەرەب تەنها بە شەڕێکی ئایینی  بە بەدیناکرێت بۆ کۆتایی هێنان

گەورە نەبێت، کە سیناریۆیەکی دینییە بۆ دواڕۆژەکانی دنیا  Armageddon ئەرماجیدۆنی

قیامەت، وەك محمد قطب وسەدان نوسەر وبیرمەندی ئیسالمی پێیان وایە  ونزیکبوونەوەی

 یامەت هەڵناسێت هەتا موسڵمانانق: " دەگات وەك لە حەدیسەکەی ابو هریرة هاتوە کار بەوە

داروبەرد  لەدژی جولەکە دەجەنگێن، موسڵمانان دەیانکوژن وجولەکە خۆیان لە دوای

بەندەی خوا ئەوە  ئەی موسڵمان، ئەی: دەشارنەوە، کە داروبەردەکان بە زمان دێن ودەڵێن

ە قسە ناکات داری غەرقەد نەبێت ک جولەکەیە خۆی لە پەنامدا شاردۆتەوە وەرە بیکوژە، تەنها

 !!!"چونکە داری جولەکەیە

 حەدیسە خوارافیە مێشکی دەیان نەوەی ئیسالمی ژەهراوی کردوە، لە جیاتی گەڕان ئەو

بێت  بەدوای چارەسەرێك، چاوەڕێی دواشەڕی ڕۆژی قیامەت دەکەن تا داروبەرد بە جواب
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ەخر نەمزانیوە ئ حەدیسێك کە ساختەکاری بە ئاشکرا دیارە،! ویەك جولەکە لەو ناوە نەهێڵن

موسڵمان هەبێت وداری  داروبەردیش دابەش بوبێت بەسەر موسڵمان وجولەکە، داری

وبرادەرە جولەکەکانی لەوە  یانی چی داری جولەکە؟مەگەر هەر ابو هریرە! جولەکەش؟

هلل ما في السموات و االرض؟ خوا خاوەنی  :ئەی قورئان بۆ لە دەیان شوێندا دەڵێت! تێبگەن

 !انەکان و زەویشە؟ئەوەی لە ئاسم

 شەو وڕۆژ باسی داگیرکاری ئیسرائیل دەکەن ومافی وجودیان لەو جوگرافیایە عەرەب

دەبینیت، چۆن  نابینن، کەچی کە دەچیتە سەر تێکستە دینیەکانی هەر سێ دیاناتی ئیبراهیمی

ناردوە شانۆی ڕوداوەکانی  خودا لەو جوگرافیایە سەدان و هەزاران پێغەمبەری جولەکەی

فەتحی ئیسالم هیچ وجودێکی وای نەبوە لە  امەیان لەو جوگرافیایە بووە، وعەرەب بەر لەژینن

فەلەستین زۆر کۆنترە لە وجودی عەرەبی، کەچی هەر  فەلەستین، و وجودی جولەکە لە

ئەگەر بە داگیرکردن بیت، نە میسر ونە لیبیا و نەجەزائیر ونە  هاواری داگیرکردنیانە، باشە

 ەب نین ئێستا داگیرکراوە، وکاتی خۆشی داگیراکرا بۆ گەیاندنی پەیامیعەر مەغریبیش خاکی

هیوایەک ومافێکی  ئیسالم، بەاڵم ئێستا پەیامیشیان تەواو گەیاند، کەچی ئەوان دژی هەموو

خراپتر لە دژایەتی ئیسرائیل بۆ  نەتەوە ڕەسەنەکانی ئەوێن لە ئەفرقیەکان وبەربەرەکان زۆر

ئیسرائیل داگیرکردنە کە کاتی خۆی هەموو  نییە، ئەوەیبۆ ئەوە داگیرکردن . عەرەب

 !کتێبە ئاینیەکانیان لەو ناوچەیە بووە؟ مێژووی باوباپیران وپێغەمبەران و

لەژێر  ئیسالمیە کوردانەی کە وا دژی پشتگیری ئیسڕائیل وەستاونەتەوە نا هەقیان نیە ئەو

کە هەموو  ئیسالمیزمەیکاریگەری ئیسالمیزمی عەرەبی ئەو هەڵوێستە وەردەگرن، ئەو 

نەبێت بەرامبەر  جەوروستەمی سەرگەالنی فەرامۆش کردوە جگە لە جەوروستەمی ئیسرائیل

دەوڵەتی داعش ڕەوشتی ناوچەکەدا  فەلەستینیەکان، دەنا کوردێکی بی پشتیوان لە ناو چەندین

ەبوو هەرچەندە من پێم باش ن! خێری بۆ بکات؟ دەبێت زیانی چی بێت کە ئیسڕائیل قسەیەکی

. ئەو عەقڵیەتیانەی کە بە ئیسالمی عروبی تەشکیل بوونە بە ئاشکرا بیکات، لەبەر تەشویشی

تەنها بۆ کورد نیە، بەڵکو ستراتیژیەتیکی ئیسڕائیلیە وەك چەکێکی  ئینجا ئەو پشتگیریەش

 خەونە ئاڵ ووواڵەکانی ئیسالمی عەرەبی دەجەنگن، کە خەون بە دەوڵەتێکی بەرگری دژی

 !سالمی دەبینن، بۆ ئەوەی ئیسڕائیل هەمووی بخەنە بەحرەوەخەالفەتی ئی

 تیۆری دەیڤد بن غوریون دەبێت ئیسرائیل پشتگیری لەهەر نەتەوەیەکی غەیری بەپێی

 عەرەبی بکات لە ناوچەکەدا وپشتگیری لە واڵتانی بازنەی سێیەم بکات کە سنوری

بکات لە دژی  هێزگەلێك بێالیەنهاوبەشیان نیە لەگەڵ ئیسڕائیل، کە لە بەرژەوەندی ئەو دایە 

 .خۆیدا
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 ئەوەی موسڵمانی هەقیقی بێت دەبێت زیاتر دژی ئەوانە بوەستێتەوە کە ساڵەهایە ئەگەر

لە واڵتە  دەیکوژن وقەاڵچۆۆی دەکەن وبە مرۆڤی نازانن وبە شایستەی سەربەخۆیی نابینن

ن وزیندەبەچاڵکردنی کوشت بەناو ئیسالمیەکانی ناوچەکە و میللەتە مەنگۆلیەکانی کە لەسەر

چەند فەلەستینیەک دنیا پڕدەکەن لە داد  دووسەد هەزار کەس فزەیان نایەت، بەاڵم بۆ کوشتنی

 !!وفیغان

 – کورد بە ئیسالمی ونائیسالمیەوە دیدێکی تایبەتی هەبێت بۆ کێشمەکێشی عەرەبی پێویستە

دواکەوتوو و  ە هەرەئیسڕائیلی، نەك ببێتە زایەڵەی ئیسالمیزمی عەرەبی کە بێ گومان نوسخ

 .نامرۆیی ئیسالمە

  4162تەمموز  61, چوار شەممە

-http://www.muslm.org/vb/showthread.php?332633 -１ 
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 !*اوەکەی پەشێو لەسەر فەلەستیندەربارەی شیعرە قرت

 

بێگومان هەموومان ومنیش یەکێکم لەوانەی دڵم بەوشیعرە جوانەی شاعیری مەزن پەشێو 

خۆش بوو لە بارەی کیشەی فەلەستین، چونکە دەیسەلمێنێت، کورد نەك هەر ئیسالمیەکانی، 

بن پشتگیری بەڵکو نەتەوەیی وچەپەکانیشی زۆر لە مێژە سەر بە هەر فیکر وئایدیا ودینێك 

 .تەواویان لە کێشەی فەلەستین کردوە

بەاڵم لەگەڵ باڵوکردنەوەی شیعرەکە هەستم دەکرد تەواوی شیعرەکە نیە، وبەشێکی لێقرتاوە 

چونکە دیوانەکەیشم ال . لەبەر هەر هۆیەك بێت، نەزانی یا چەواشەکاری یان هەرشتێکی تر

ەاڵم پاش ناردنی بابەتەکەم بە ب. نەبوو، نەمتوانی ڕاستەوخۆ بگەڕێمەوە سەر شیعرەکە

بە ئیمێلێک بۆ شاعیری مەزن " غەزە و وتارێکی چەواشەکارانەی ئیسالمیەکان: "ناونیشانی

نوسراوە، کە  ٩١٦١پەشێو، سەرەڕای دەستخۆشی بابەتەکەم، دەڵێت کە ئەو شیعرە کۆنە لە 

 ! بوون لەو سەردەمەش وەك عادەتی هەمیشەیی کورد، کورد لە فەلەستینی فەلەستینیتر

ئەوەی زۆر جێگای سەرسوڕمانم بوو کە پەشێوە ئاماژەی بەوە کردبوو کە کاتی خۆی 

سەرەڕای ئەو شیعرە بەرزەش کەسانێکی شۆڤینیستی عەرەب هێرشێکی زۆریان کردوتە 

 !!سەر

بەڕاستی سەیرم پێهات، چۆن کەسێك وا فەلەستین بالوێنێتەوە و ئەو هەموو هاسۆزیەی بۆ 

چۆن یەکێك !!!  ا ببێتە ئامانجی تانە و تەشەری عەرەبە شۆڤێنیستەکان؟دەربڕێت، کەچی هێشت

 :بڵێت

 م كە ز ده ند حە چە

 منی كوردیش

 ست بم، ربە مزادێكی سە ئاده

 وشی كوردی لین و كە چە  بە



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

24 
 

 ست بم؛ ده كبە ستینا چە لە چیاكانی فە  لە

 رم هێرش بە

 ی، شووشانە و بووكە ر ئە بۆ سە

 ی ووشانەت  و داڵە ر ئە بۆ سە

 خۆن، ی ساوا ده گۆشتی كۆرپە

 كان، وتە مزگە

 ...كان كڵێسە

 .شۆن خوێن ده  بە

* * * 

 م كە ز ده ند حە چە

  وه بژیێنمە

 ددین، الحە ی سە كە داستانە

  رزه، لە كوو بوومە دیسان، وه

 مین؛  كێنم دڵی زه ڕاچڵە

 ، نە رتە ك فە تاو بسێنم وه

 رستان ر لێوی خاچپە سە لە

 .نە خە رده م زه ش كەكێ ڕیشە

 !م اڵم، چبكە بە
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 م، ستە ستبە مڕۆ وا ده خۆشم ئە

  چوارالوه  ران لە داگیركە

 .م ستە ناهێڵن بجووڵێ جە

 ...من كوردێكم

 ڵبڕم، نگ هە مڕۆ ده ند ئە رچە هە

 . نگم نییە ده        

ڵەتی عەرەبی ئەو فەلەستینیانە بە حەماس وفەتحەوە هێندە بوغرابوون بە پاڵپشتی سەدان دەو

وئیسالمی بە گەلەکانیانەوەو سەرەڕای پاڵپشتی سەدان واڵتی تری نا ئیسالمیش وهەزاران 

حزب و رێکخراو ودامەزراوەکانەوە، تا ڕادەیەك غیرەیەکی هەوێ یانیان هەیە بەرامبەر 

هەر گەلێکی تر کەسانێك پاڵپشتیان بکات، بۆیە لە بیرمە لە کاتی کارەساتەکانی کورد کە 

جیهان بایەخی بە کێشەی کورد دەدا، دەیان وتاری فەلەستینی لە دژی ئەو بایەخە  میدیا

: دەنووسرا تا جارێکیان من وەاڵمی وتارێکی شۆڤێستێکم داوە کە وتارێکی نووسیبوو بە ناوی

کە تیایدا ئەوەی خراپ بوو !!! ناشێت بەراوردی دۆزی فەلەستین بکرێت بە دۆزی کوردی

 !ودەرهەق بە کوردی گووتبو

دوایی کە تێکستی تەواوی شیعرەکەم پێگەیشت لەالیەن پەشێوی خۆشەویست ئەو کاتە دوو 

 :ڕاستیم بۆ بەدیارکەوت

چەواشەکاری ئیسالمیە کوردەکانی خۆمان لە قرتاندنی نیوەی دووەمی شیعرەکە، چونکە  -٩

 پەشێوە تیایدا یارمەتی دانی گەالنی دنیا لەالیەن کورد بە ڕزگاربوونی گەلی کورد

دەبەستیتەوە، ئەوەش هیچ تەفسیرێکی بۆ ناکرێت تەنها سروشت دەروێشی تاکی کورد نەبێت 

کاتێ دەبێتە دەروێشی هەر فیکرەیەك جا مارکسی بێت یان ئیسالمی یان هەر شتێك، ئامادەیە 

بەرژەوەندی میللەتەکەی خۆی بکاتە قوربانی بەرژەوەندی فەلەستین وهەر نیکاراگوا وڤیەتنام 

دەنا بۆ ئەو بەشە گرنگەی دەقرتێنێت، کە هانی تاکی کورد دەدات جارێ هەوڵی ! نوئەفغانستا

ڕزگارکردنی خۆی بدات، دوایێ بیر لە یارمەتی کەسانێك بکەوە کە ماشەڵاڵ هەموو جیهان 

 ! یارمەتیانە
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کاتی خۆشی کە عەرەب هێرشی کردۆتە سەر ئەو شیعرە لەبەر ئەو بەشەی دووەمە بووە،  -٤

ەز ناکات باسی ڕزگاربوونی خۆت بکەیت، دەبێت هەر شیعارات چونکە عەرەب ح

ودروشمگەلی ئومەی عەرەبی دووبارەکەیتەوە تا لێت ڕازی بێت، چۆن باسی ڕزگاربوون 

 !!دەکەیت، ئەگەر ئەو ڕزگار بوونە ببێتە هۆی نەخشە تێکچوونی دوو واڵتی عەرەبی؟

 :بەشی دووەمە قرتاوەکەی شیعرەکە ئەوەیە

 

 زن، و مە  وره كوردستانی گە

 ... ش كراوه رمانی جوتیاری كورد، بە ك خە وه

 ، باستیلێكە

 . توند كوردی تێ ئاخنراوه

 ...یمان اڵم پە بە

 ...یمان زار پە هە

 دواڕۆژا،  لە

 گژا،  سێكم نایێ بە خۆم بینی كە  كە

 خۆم بینی،  كە

 ری كوردستانی ڕزگاربووما، سێبە  لە

- ڕووما  لە  وه تە ی دیلی سڕاوه كە لە

 

 وسا منیش، ئە
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 ن كیان، ك كوردێكی خاوه وه

 ڵگرم ك هە چە

 !ژیان: سێك بڵێ ر كە بۆ هە

 

 ...یمان پە

 ...یمان پە

 یمان، زار پە هە

 ڕزگار بووم   كە

 وتووم، ی تێی كە لوولە رده و گە لە

 وسا بڕۆم، ئە

 شا، ستینی ئاسمانگە لە خاكی فە  تا لە

 وێ،  ر لە ك هە نە

 كانی ناو ڤێتناما، چڕه  ڵە نگە جە  لە

 شا، ڕه فریکای قولە ئە  لە

 هارا، ئێرتیریای بێ بە  لە

 ر خاكێك دۆالر بژی، هە  لە

 !د گیڤارا سە  وه بژیێنمە
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ئێستا دەزانن ئەو چەواشەکارییە چەند ئاشکرا وبێ پەردەیە بە دەستی خودی کورد دەکرێت، 

باڵوکردەوە، ئامادەنین بە تەواوی من گومانم نییە ئەوانەی ئەو شیعرەیان بە قرتاوی 

باڵویکەنەوە، چونکە ئامانجە ئایدیۆلۆژیەکەی ئیسالمی عرووبی شینگێڕ بۆ فەلەستین 

 .ناپێکێت

 

٤٢/٧/٤١٩٢ 

 

 سەرچاوە

 :ئەوەش تەواوی شیعرەکەیە

 

 *وه  كوردستانە  نگێك لە ده

 

 

 

 م كە ز ده ند حە چە

 منی كوردیش

 ست بم، ربە مزادێكی سە ئاده

 وشی كوردی لین و كە چە  بە

 ست بم؛ ده كبە ستینا چە لە چیاكانی فە  لە
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 رم هێرش بە

 ی، شووشانە و بووكە ر ئە بۆ سە

 ی تووشانە  و داڵە ر ئە بۆ سە

 خۆن، ی ساوا ده گۆشتی كۆرپە

 كان، وتە مزگە

 ...كان كڵێسە

 .شۆن خوێن ده  بە

* * * 

 م كە ز ده ند حە چە

  وه بژیێنمە

 ددین، حەال ی سە كە داستانە

  رزه، لە كوو بوومە دیسان، وه

 مین؛  كێنم دڵی زه ڕاچڵە

 ، نە رتە ك فە تاو بسێنم وه

 رستان ر لێوی خاچپە سە لە

 .نە خە رده م زه كێش كە ڕیشە

 !م اڵم، چبكە بە

 م، ستە ستبە مڕۆ وا ده خۆشم ئە
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  چوارالوه  ران لە داگیركە

 .م ستە ناهێڵن بجووڵێ جە

 ...من كوردێكم

 ڵبڕم، نگ هە مڕۆ ده ند ئە چەر هە

 . نگم نییە ده                               

 ...من كوردێكم

 م، مڕۆ خۆم نیشان ده ند ئە رچە هە

 . نگم نییە ڕه                               

 

 

 زن، و مە  وره كوردستانی گە

 ... ش كراوه رمانی جوتیاری كورد، بە ك خە وه

 ، باستیلێكە

 . ردی تێ ئاخنراوهتوند كو

 ...یمان اڵم پە بە

 ...یمان زار پە هە

 دواڕۆژا،  لە

 گژا،  سێكم نایێ بە خۆم بینی كە  كە
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 خۆم بینی،  كە

 ری كوردستانی ڕزگاربووما، سێبە  لە

- ڕووما  لە  وه تە ی دیلی سڕاوه كە لە

 

 وسا منیش، ئە

 ن كیان، ك كوردێكی خاوه وه

 ڵگرم ك هە چە

 !ژیان: ڵێسێك ب ر كە بۆ هە

 

 ...یمان پە

 ...یمان پە

 یمان، زار پە هە

 ڕزگار بووم   كە

 وتووم، ی تێی كە لوولە رده و گە لە

 وسا بڕۆم، ئە

 شا، ستینی ئاسمانگە لە خاكی فە  تا لە

 وێ،  ر لە ك هە نە

 كانی ناو ڤێتناما، چڕه  ڵە نگە جە  لە
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 شا، ڕه فریکای قولە ئە  لە

 هارا، ئێرتیریای بێ بە  لە

 ر خاكێك دۆالر بژی، هە  لە

 !د گیڤارا سە  وه بژیێنمە

  

 کوردستان – 5/64/6111                        

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لە سەدەی چواردەمەوە شایەکانی ناوی ئەو زیندانە بەناوبانگەی پاریسە، کە : باستیل*  

دا کۆمارییەکان دەستیان ٩٧٧١لە ڕاپەڕینی . فەڕەنسا بۆ نەیارانی خۆیانیان بەکار دەهێنا

 .بەسەردا گرت
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  رتكردنی كوردستان و كە شارل دیگۆل

 د هەریریمحەمە

 

ئەو پیاوە مەزنەی سەرکردایەتی بەرهەڵستکاری نازیەکانی ( 0891 - 0981)شارل دیگۆل 

کرد لە جەنگی جیهانی دووەم، سەرکردایەتی حکومەتی فەرەنسای ئازادی کرد و لە ساڵی 

سەرۆکایەتی لیژنەی فەرەنسی بۆ ڕزگاری نیشتیمانی کرد، کە حکومەتی کاتی  0891

لە پاش کۆتایی جەنگ بوە سەرۆکی یەکەمی کۆماری پێنجەمی کۆماری فەرەنسا بوو، 

حوکمی کرد، سەرەڕای ئەو هەموو خزمەتەی فەرەنسای  ٨٥٩٩بۆ  ٨٥٩١فەرەنسا لە 

کردبوو و سەرۆکی ڕزگارکەری فەرەنسا بوو، باوکی ڕوحی میللەت بوو، بەاڵم هەموو ئەو 

ە وزەبەالح لە دژی دەرچوون چاکە و ئەو مێژووە پاکە بۆی دادیان نەدا، خۆپیشاندانی گەور

ئەو بڕیاری دا هەمەپرسیەك بکات لەسەر پیادەکردنی ناناوەندیەتی زیاتر لە ..لە فەرەنسا

فەرەنسا، و پەیمانی دا ئەگەر دەنگدەران بە بەڵێ کەمتر بوون لەو ڕێژەیەی ئەو دیاری 

اڵم دەکات، ئەوا دەست لە کار دەکێشێتەوە، سەرەڕای سەرکەوتنی هەمەپرسیەکەش، بە

چونکە ڕێژەیەکی کەمێك کەمتری هێنا لەوەی ئەو دیاری کردبوو، یەکسەر دەستی لە کار 

 !ارۆچکەکەی خۆی خەریکی باخچە بچوکەکەی ماڵەکەی بووشگەڕایەوە !!! کێشایەوە

 

یانی نەیگووت من زەروڕەتێکی مێژووییم و هێندە خەبات و براکوژیم کردیە ودەبێت هەر 

ن بە من بڵێن وازبێنە، و یاریدەدەرانیشی نەیانگووت، فەرەنسا بمێنمەوە، چۆن جورئەت دەکە

جا بەو لۆژیکەی سیاسەتی ! دەکەینە دوو لەت و نۆ لەت ئەگەر سەرۆکمان نەبێتەوە سەرۆك

کوردی بوایە، دەبوایە شارل دیگۆل بە کیمیاوی لە گەلی فەرەنسی دابا، کە سەرەڕای ئەو 

 .هێنایەنە خوارەوەهەموو خزمەتەی کردن بە زەبری خۆپیشاندان 

 

کەی سیاسیەکانمان ئەگەر حیسابی خەڵك لە حازریش ناکەن، حیسابێك بۆ مێژوو ناکەن، ئەو 

 !میژووەی شاهێدە لەسەر هەموو تەقسیر و کەمتەرخەمی و فەشەلەکانیان؟

 

 

http://skurd.net/index.php/2014-07-26-14-58-58/2631-2015-07-09-19-32-19
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  ێری خاین ناسی پارتی و یەکێتی وەك بلوتوسی من تێكچووەئام

ماوەیەکە بلوتوسەکەی من تێك چووە هیچ ئامێرێك ناناسیتەوە ئەگەر دەوروبەری هەزار 

 .بلوتوسی کراوەشی لێ بێت، واتە بلوتوسی دۆست و نەناس وەك یەک مامەڵە دەکات

لە ناسکترین پێچەر و لۆفەی  ئەو دوو حزبەی کە خۆیان سەپاندوە بەسەر موقەدەراتی کورد

مێژوویدا، لەوەتی یەکەم ڕۆژی حوکمکردنیان دەڵێی لە بنەڕەت وبیالدیەوە ئامێری خاین 

 !ناسی و هەستی ناسیەوەی ناپاکییان ئیش ناکات وهەر نەبووە

ڕووی هەزاران جاش و رەفیق بەعسی و پەرپرسی بااڵی سەربازی وسیاسی بەعسیان سپی 

ن لە خۆشبوون لەوانەی خیانەتی نەتەوە ونیشتیمان دەکەن، یەك لەسەدا هێندە دڵفراوا! کردەوە

ئەو دڵفراوانیە و لێبوردەییە نیشان نادەن بەرامبەر ئەوەی خیانەتی شەخسی و حزبیان 

لێدەکەن، یان جنێو بە خۆیان و بنەماڵەیان دەدەن یان هەر ڕەخنەیەکی توند لە خودی 

 .کەسایەتیان دەگرن

ەو دوو حزبە زلهێزە هیچ جیاوازیەك ناکات لە نێوان شەهیدی ئامێری خایین ناسی ئ

پێشمەرگە و ڕێخراوە نهێنیەکانی ناو شار و شەهیدی جاشایەتی و خۆفرۆشی، هیچ 

جیاوازیەک ناکەن لە نێوان ئەوانەی لە وەتی هەبوون باجی هەڵوێستی مەردایەتی 

هیچیان نەداوە، هەردەم  وکوردایەتیان داوە، لەگەڵ ئەوانەی لە باجی دایرەی تاپۆ زیاتر

 .کوڕی ڕۆژ بوون و لە کردنی هیچ تاوانێك وخیانەتێك سڵیان نەکردۆتەوە

هەر ئەو ئامێر تێك چوونەی ئەو دوو زلهێزەیە و پارتی یە ئەمڕۆ، پاش ئەوەی ئەردۆگان لە 

ناسکترین ساتی هەستیاری کوردستاندا خیانەتی لە دەسەاڵتی هەولێر کرد، وسەدان راپۆرت 

ێوەگاڵنی دەکات لەگەڵ داعش، کەچی ئەمڕۆ کە ئەردۆگان و تورکەکان زانییان باسی ت

پیالنەکەیان نوشوستی هێنا و دنیا خۆرائاوا هەموو بوونە یەك ڕیز لە دژی ئەو جانەوەرانەی 

داعش، و پاش شانۆگەریە کۆمێدیەکەی ئازادکردنی گیراوە و بارمتەکانی لە موسڵ لە ژێر 

ژێکە ئەردۆگان وداود ئۆغلۆ لێدوان لەسەر لێدوانی ئاگرینی دەستی داعش، ئەوە چەند ڕۆ

من گومانم نییە کە هەزار لێدوانی وا !! دەدەن لە دژی داعشی دۆست و دروستکراوی خۆیان

جیهانی خۆرئاوا ناخەڵەتێنێت، بەاڵم ئەوەی جێگای ئەسەفە، سەرۆك وەزیرانی کوردستان 

ەو ئەنقەرە بۆ خێراتر سپیکردنەوەی ڕووی نێچیرڤان بارزانی وا بە پەلەپروزکی ڕاکات بەر

وبۆ ئەوەی ! ڕەشی ئەردۆگان و حکومەتەکەی کە لە هەموو جیهان میسداقیەتی لە دەست داوە

 !دانیشێت لەگەڵیان بێ ئەوەی ئااڵی کوردستانیش یان عێراقیش لە پشتی هەڵبکەن

ساڵی  با کورد خیانەتێکی وای لە تورك یا عەرەب یان فارس کردبا، بەخوا بەسەد

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1096-2014-09-30-13-29-24
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من ئەوەم بۆ تەفسیر ناکرێت، بۆ ئەردۆگان !! سوخرەکێشیمان بۆیان الیان نەدەسڕایەوە

خیانەتت لێبکات و تۆش راکەیت بۆ ئەنقەرە و دووپاتی کەیتەوە کە هیچ نەبووە و هەموومان 

براین و ڕێککەوتنەکان وەك خۆیانن، و دادۆشینی تورك بۆ کورد بە مەمنونییەوە وەك خۆی 

ئەگەر ئەو هەڵوێستە پڕ لە تەساموحە گێالنە بە تێك چوونی ئامێری !!! ێوەدەڕوات بەڕ

خیانەتناسی تەفسیر نەکرێت، ئەوە دەبێت ئەو دەنگۆیە بێت کە دەڵێن پارتی و تورکیا و قەتەر 

 !!دروستکەری داعشن، بەاڵم داعش لە قۆناغێکدا وەك ئەکتەرە بزێوەکان لە دەق دەرچوو

 

 محەمەد هەریری

30/9/2014 
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 !پەکەکە و خەونە یوتیۆپیەکانی ئاپۆ

 

قەسەم بە خوا، وا هەست دەکەم بۆ تێگەیشتن لە وتاری سیاسی پەکەکە و سەرانی چەندین 

  بە( كالكان  دۆران)  کە وتنە قی چاوپێکە ده"  ئەوە سەعاتێکە! پسپۆر وخەبیرت دەوێت

سەکانی یونس شەلەبی ڕەحمەتی لە لە سایتی ستاندارد دەخوێنمەوە وەکی ق" ی سۆرانی زاراوه

قوتابخانەی چەتوونەکان دێتە بەرچاوم، کە کەس نەیدەزانی [ المشاغبین  مدرسە]شانۆگەری 

 !چ دەڵێت و مەبەستی چیە لەو تێکەڵ وپێکەڵ کردنەی؟

  ی وه تە باسی نە! باسی شەنگال و کۆنگرەی نەتەوەیی و دیموکراسیەتی نازانم چی؟

راست، باسی ڕۆڵی سەرەکی کورد لە  ناوه  اڵتی رۆژهە  رالیزمیدیموکراتی، باسی کۆنفید

 !راست ناوه  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی کردنی بە

 

رباس،  بە  وتنە کە  راستدا دوو پرۆژه ناوه  اڵتی رۆژهە  لە: " كالكان لە بەشێکدا دەڵێت  دۆران

ییو  وه تە ناونە  ێزیه. راست ناوه  اڵتی ڕۆژهە  کردنی و پارچە شکردن کێکیان زیاتر بە یە

  اڵتی ڕۆژهە  کە  ی یە م پرۆژه ر ئە رامبە بە  لە. ن کە ده  یە م پرۆژه ئە  ن پشگیری هە  رێمی هە

  ویش کۆنفیدرالیزمی ، ئە یە ناتیف هە لتە ک ئە نها یە بات، تە سات ده و کاره ره ڕاست بە ناوه

  ستن بە پشتبە  ر ئاپۆ بە ڕێبە  دیموکراتی  ی مۆدێرنیتە  ر هێڵی سە لە.  راستە ناوه  اڵتی رۆژهە

  دیموکراتی  مێکی سیستە.  راست گرنگە ناوه  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی، کۆنفیدرالیزمی  ی وه تە نە

خۆیان   ئازادانە  کتردا بە ڵ یە گە ، لە برایانە  ڕاست تێیدا بە ناوه  اڵتی ڕۆژهە  النی توانێت گە ده

  ".و بژین ن ڕێکخستن بکە بە

 

خۆزگە پەکەکە بەس لە گۆڕەپانی شەڕ با لە دژی دوژمنانی کورد، وجلەوی سیاسەتی بدابایە 

دەست نوخبەیەکی سیاسی کوردستانی باکوور، چونکە ئەو سەرسامیە وخۆسەویستیەی خەڵك 

من تێناگەم ! بۆ پەکەکە دروست دەبێت لە مەیدانی جەنگدا، لە گۆڕەپانی سیاسەتدا دەیدۆڕێنن

دەستی هەموو هاوسێیە درندە ونا دیموکراتەکانی دەچەوسێتەوە، کوردیسن پێ میللەتێك بە 

حەشەرەیە وپێیان ئاساییە بە دەرمان مێش بیکوژن، لە جیاتی هەوڵدەیت بەشێك لە مافەکانت 

کە بە ڕوبارێك خوێن وەرتگرتوە، ڕیسکی پێ بکەیت وبیکەیتە قوربانی ئەو خەونە 

 " و ببیتە مامە خەمەی قسەە گەورەی" راست ناوه  تیاڵ رۆژهە  کۆنفیدرالیزمی " دەبەنگەی
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ئەخر پێمناڵێیت تۆ چیت و کام تورک "! راست ناوه  اڵتی ڕۆژهە  کردنی و پارچە شکردن بە

  اڵتی رۆژهە  کۆنفیدرالیزمی: " گوێت بۆ دەگرن بۆ پێکهێنانی  وعەرەب و فارس

ی نەداون، لەو وڕێنانە یان هێشتا بەنجی مارکسیزم و زڕخەونەکانی بەر! ؟"راست ناوه

 !خۆیان مانفێست دەکەنەوە؟

 

  اڵتی خۆزگە کورد دەبوە خاوەن قەوارەیەك یان چەند قەوارەیەکی خۆی لەو رۆژهە

راستە، خۆزگە وەك ئادەمیزادێك لێمانیان دەڕوانی و دەبووینە خاوەن سەنگ وپێگە و  ناوه

راست وهەموو خەونە  ناوه  اڵتی رۆژهە  سنووری خۆمان نەفرەت لە کۆنفیدرالیزمی

عەرەب بە یەك زمان و، یەك دین، ویەك مێژوو و یەك جوگرافیا، پاس . ئومەمیەکان بێت

  هەزاران کۆبوونەوە و لوتکەی عەرەبی و سەدان مەترسی هاوبەش هێشتا کۆنفیدرالیزمی

راست یان پێ دروست نەکرا، بە هەموو عەقڵی خۆتان دێن بیرۆکە  ناوه  اڵتی رۆژهە

 !کانی زیندانیەکی دابڕاو لە دنیادا جێبەجێ دەکەن؟ئایدیالیە

 

لە وڕێنەیەکیتردا لە جیاتی فەرامۆشی جیاوازیە دینی ومەزهەبیەکان و زارزمانەکانی کورد 

زیدا ناتوانێت ژیان  رکە مە  کی تیە رایە بە ڕێوه ناو بە کوردستان لە  باشوری: " بکەن دەڵێت

. گرێت خۆ ده جیاواز لە  لی گرێت، زۆر گە خۆ ده لە  هزۆر زاراو  چونکە .ک یە  و نابێتە بکات

. ژین تێدا ده  جیاوازی  تنیکی و ئە   وه تە م نە و هە   ، دینی بی زهە مە  نی الیە م لە واتا هە

و بادینیش   ن، سۆرانیش کوردیە هە  و سۆرانی   بادینی  ی زاراوه: نگ نین ک ره کانیش یە کورده

 "ک؟ یە  نە کە ردوکیان ده ییدا هە وه تە نە  ک زمانی یە  ی چوارچێوه  لەچۆن   باشە  رکوردییە هە

 

باسی موسلمانیەتی ویەزیدایەتی ! توخواکەی شەرم نییە باسی سۆرانیەتی وبادینیەتی بکەیت؟

وکاکەییاتی بکەیت، لەو کوردستانەی کە بە موو جیاوازیان پێ ناکات لەگەڵ زۆربەی 

زەق کردنەوەی ]ڕیقنەکەی  :ریشکی جیرانی لێهاتوەدیارە پەکەکە وەك م! موسلمان؟

  کۆنفیدرالیزمی[ هێلکەکەی]بۆ کوردە، و ئومەمەیتەکەی [ زاراوەگەری و مەزهەبگەرایەتی

  !راست بۆ عەرەب وتورک و فارسە؟ ناوه  اڵتی رۆژهە

 

  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی کردنی بە  کلیلی  کوردستان خاڵی: " لە هەمووی خۆشتر دەڵێت

پەکوو، ئەو هەموو ئەکتەرە زالنەی عەرەب و ."!  تی رکردنیە سە چاره  و شوێنی راست  هناو

تورک وفارس فەرامۆش کەیت و لەو فیلمە ترسناکە ڕۆڵێکی بچوکیشیان نەدەیتێ لە 
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راست، کەچی بێیت ئەکتەرێکی بی دەرەتانی، تازە  ناوه  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی کردنی بە

  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی کردنی ورد بکەیتە قارەمانی فیلمی بەدەرچووی، کۆمبارسی وەك ک

: " هەر ئەوەش نا بەرپرسیارەتەکە تەنها بخەیتە سەرشانی کوردان وبپرسیت! راست؟ ناوه

و  کگرتن یە :م کە یە  جێ؟ خاڵی  هێننە ده  رپرسیارێتیە م بە ئە  کانی کوردان چۆن پێویستیە

  کاتێکیشدا کە  لە. بێت ده  دیموکراسی  کگرتن بە یە.  ستە یوه پە  وه کە یە ش بە مە ئە.  دیموکراسی

بۆ . کگرتن ئاوابکرێت توانرێت یە ببێت، ده  کوردان دیموکراتیزه  تی و سیاسە ت زهنیە

  ردی کوردان بە  دیموکراتی  کگرتنی راست، یە ناوه  اڵتی ڕۆژهە  کردنی  دیموکراتیزه بە

 ". یە بناغە

 

  کردنی  دیموکراتیزه بەر لە داگیرکەرانی بە دیموکراتیزە تێپەڕێت بۆ بەیانی دەبێت کورد 

! پەکەکە باشترە باسی دیموکراتیەت نەکات، چونکە لێی نایەت!! راست ناوه  اڵتی ڕۆژهە

دەکرێت بڵێین پەکەکە هێزیکی شەڕکەرە، ڕێکخراوە، بە دیسپلینە، بەاڵم قەت ناتوانین بڵێین تا 

 !یەکەمی دیموکراتیەت ببڕێتئێستا توانیویەتی پۆلی 

وابزانم خەمەکانی کوردی باکوور هێندە گەورە و زۆرن، پێم سەیرە پەکەکە دەپەڕژێتە سەر 

باسی پارچەکانیتری کوردستان و هەوڵی سەپاندنی ویسایەی خۆی دەدات بەسەر کوردستانی 

وان و  باشوور و هێندەی باسی هەولێر و کەرکوك و شەنگاڵ دەکات، هێندە باسی ئامەد و

 !دەرسیم ناکات؟

باشترە بۆ خۆتان و الیەنگیرانتان واز لەو خەیاڵ پاڵویەی ناو کتێبە تیۆریەکانی بهێنن و 

راست  ناوه  اڵتی رۆژهە  راست، و کۆنفیدرالیزمی ناوه  اڵتی ڕۆژهە  دیموکراتی کردنی خەونی بە

ەمێك ڕەحم بە بێ بە دەستی کوردان زۆر لە کۆمارەکەی ئەفالتوون قورستر وخەیاڵیترە، ک

 !کەسی کورد بکەن

٤١/٢/٤١٩٢ 

 :سەرچاوەی چاوپێکەوتنەکە

http://skurd.net/index.php/news/news-kurdistan/2102-2015-04-19-07-

36-30  
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 فەتواکەی حەکیم و زامەکەی عادل ئیمام

تێکی هەڵوێس[ الواد محروس بتاع الوزیر]عادل امام لە فلمێکی زۆر کۆمێدیدا بە ناونیشانی 

وەزیرێکی هەڵکەوتوو لە ( پارێزەری)زۆر پێکەنیناوی تێدایە کاتێ ئەو دەبێتە حیمایەی 

گوندەکەی خۆیان، ڕۆژێك هەوڵێکی تیرۆرکردنی دەدرێت بەاڵم سەرکەوتوو نابیت، 

مەحروسیش کە عادل ئیمام ڕۆڵەکەی دەبینێ لەو هەوڵە پەنجەیەکی بە حاڵ زامدار دەبێت، 

ەنابی وەزیر ڕاکێشێت بۆ قارەمانیەکەی یەك تۆپ شاشی سپی لە ئیتر بۆ ئەوەی سەرنجی ج

دەستی دەپێچێتەوە ودەیان داواکاری لێدەکات، هەر کە وەزیر دوودڵی دەکات لە داواکاریەکی 

مەحروس، یەکسەر دەستە پێچراوەکەی بەرزدەکاتەوە بۆ نێو چاوی وەزیر، وچەندین کۆڕی 

دنی پاڵەوانیەتی خۆی کە ڕوداوەکە خۆی یەک گەورە دەبەستێت لەناو گوندەکەیان بۆ باسکر

 .دوو دەقەی خایاند بوو، کەجی مەحروس بە چەندین سەعات باسی دەکرد

 

بە دەستە خۆم نیە کە فەتواکەی حەکیمم بەر گوێ دەکەوێت زوو زوو، ئەو فیلمەم بەبیر 

باسی لەوەتی هەستی نەتەوایەتیمان هەیە ڕۆژانە هەر خۆمان پێش شیعەکانیش هەر . دێتەوە

لە   ئەو فەتوایەی حەکیم دەکەین کە گوایە بۆ حەرامکردنی شەڕ لە دژی کورد دەری کردوە

ئەگەر ئەو هەموو پێزانینە لە سەرێکەوە نیشانەی نمەك حەاڵڵی و وەفایی . ٩١٦٢تەموزی 

کورد بێت بەرامبەر چاکەکانی کەسانی تر، ئەوە لە سەرێکی ترەوە ئاماژەیەکی زەقە بۆ 

وعەقڵیەتی زیادڕەوی وخۆ بە بچوك زان بەرامبەر بچوکترین ئاوڕلێدانەوە  ساویلکەیی کورد

  .غەیرەکان

 

ئەگەر فەتواکە ڕاست بیت، منیش دەڵێم هەڵوێستێکی جوامێرانەیە لە کاتی خۆیدا، بەاڵم وەک 

گوتومە ودەیڵێمەوە؛ فەتوای حەكیم لە ناو شیعە گریمان لە کاتی خۆیدا کاریگەریشی 

ومان لە الی سونەکان کە ئەوان زۆربەی پایە سەربازیەکانیان بە دەست هەبوبێت، بەاڵم بێگ

بوو، نەگوێیان لی بووە، ئەگەر گوێشیان لێ بوو بێت، پولیكی قەڵبی نە هێناوە، چونکە ئەگەر 

بۆ شیعەی دەرکردبێت، ئەی سەربازەکانی سوپای عێڕاق هەمووی یان زۆربەی شیعە 

فەتواکە دەریش کرابێت بۆ شیعەکان، بەرای من ئەگەر ! نەبوون لە دژی کورد دەجەنگان؟

فەتواكە لە كاتي خوشیدا ئەو سود وسەنگەی نەبوە، چونکە فەتوایەک لە غیابی میدیا 

ئێ خۆ  !!!وئیعالمي بینراو وبیستراودا بالوكرابێتەوە دەبێت چ کاریگەریەکی بو بێت؟

دا باڵویکردبیتەوە، وەك سەردەمی ئینتەرنێت وفاکس وفەیسبوکیش نەبوە بە کلیکێك بە دونیای

 .چۆن ئێستا بچوکترین ڕوداوی بێ ئەرزش لە چەند چرکەیەکدا دەگاتە هەموو دونیا

 

ئەگەر ئیسرائیل بەو عەقڵیەتە ساویلکەیە بیر بکاتەوە دەبێت سەرۆکەکانی ئەمریکا و ئەوروپا 

ن وەک خوداوەندی گریکەکان بپەرستن وپەرستگایان بۆ دروست بکەن، کەچی هەر باسیشیا
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ناکەن وشەو وڕۆژیش وەکو ئێمە پێیان هەڵنادەن کەچی ئێمە بۆ فەتوایەکی دراوی ناو 

حوجرەیەك، شەو و ڕۆژ بەبیری خۆمانی دەهێنینەوە، ولە جیاتی شیعەش ئەو کارە دەکەین، 

شەقام و شوێنی گشتیان بەناو دەکەین، کۆنفرانسیان بۆ دەبەستین، ولە نووسیندا زوو زوو 

ئەی کاتی خۆی شێخ مەحمودی نەمر بە شێوەیەکی کرداری یارمەتی  !ئاماژەی پێ دەکەین

شۆڕشی شیعە وعێراقیەکانی نەدا لە دژی هێزی بەریتانیەکان، ئەگەر ئەوان جاروبار لە 

کتێبی مێژوودا باسی بکەن، زۆرجاریش هەر ڕۆڵی گەورەی کورد لە شۆڕشی بیستی 

من لە لێکۆڵەرێکی گەورەی . عێراقدا فەرامۆش دەکەن لە جیاتی ستایش وپیاهەڵدان دا

عەرەبی شیعە وەک بەڕیز ڕەشید خەیوونم بیست کە ئەو فەتوایە هیچ بنەمایەکی نیە، 

وبەڵگەش لەسەر ئەوە ئێمە لە مێژوودا فەتواکانی سەردەمی مالكی کوڕی ئەنەس و شافیعی و 

وایە ابن تیمیە و شەوکانی و محمد بن عبدالوهاب و محمد عبدە مان ماوە، کەچی ئەو فەت

دەکرێت هەر قسەیەکی مەجلیس بوبێت ! دەقەکەی کەس نەیدیتوە وکەس دەستی نەکەوتوە

خۆم سەرلەبەری ئینتەرنێت گەڕام،  !ودوایی وەك فەتوا بەناو خەڵکیان باڵوکردبێتەوە

سەرەڕای بازرگانی کردنی خێزانی حەکیم و شیعەی عێراق بە گشتی بەو فەتوایە، یەکێکیان 

سایتێك کتێبێك، خەیوون لە زمانی کەسێکی نزیك لە محسن الحکیم وە باڵوی نەکردۆتەوە لە 

تەنها هەڵوێستێك لە حەکیم ڕویدا بێت، ئەوە بوە کە کاتێ عبدالسالم کۆنفرانسێکی بۆ : دەڵێت

مەالکانی سونە وشیعە بەست بۆ دەرکردنی فەتوایەك دژی کورد، حەکیم نەچۆتە ئەو 

! یری تەحریمکردنی ئەو هەڵوێستە لە دژی کوردکۆنفرانسە، و عوزری هێناوەتەوەش، بە غە

بێگومان محسن الحکیم تەنها زاناش نەبوە کە ئامادەی ئەو کۆنفرانسە نەبوو بێت، بەاڵم شیعە 

زۆر بلیمەتن بۆ گەورەکردنی بچوکەکانیان، وەك پەنجە زامدارە سوکەکەی عادل ئیمام یەك 

ناکات بە دەگمەن نەبێت، دەبزانە  نەك وەك کورد باسی گەورەکانیشی! تۆپ شاشی لێ دەپێچن

تا سەد جار گوێمان لە فەتواکەی حەکیم دەبیت، چەند جار گوێمان لە بەهانا چوونەکەی شێخ 

 !محمود دەبیت بۆ هێزەکانی شیعە لە خوارووی عێڕاق؟

 محەمەد هەریری 

 خەندان 13-04-2015
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 چەواشەکارانەی ئیسالمیەکانوتارێکی 

 

بەو  ارانەیە ئەمڕۆ ئیسالمیەکانی کورد پەیڕەوی دەکەن سەبارەتوتارێکی چەواشەک بەڕاستی

ترسناکیەی لە نێو  دەیانەوێت سەرەڕای ئەو هەموو. بار و دۆخەی کەرتی غەزە وئیسڕائیل

شەڕە دێرین ونوێکەی  ماڵی کورددایە زوومی بیرودەروونی کورد هەمووی بخرێتە سەر

مەترسیانەی لەسەر کوردە لە  هەمووحەماس و ئیسڕائیل، و خەمسارد بین بەرامبەر ئەو 

خیالفەتی داعش، کە فاشسترین هاوسێی  عێراق، کە ئەمڕۆ کوردستان بۆتە هاوسێی دەوڵەتی

! هەزاران الیەنگری داعشی لەناومان هەبێت کوردە لەوەتی کوردستان هەیە، و لەوانەیە

كی تەنگاویدا عەرەبی بێ کۆنترۆڵ کە بۆی هەیە لە ساتێ لە ئاوارە و کوردستانێك پڕیەتی

ئەمن وئاسایشی نەتەوەیی دروست بکەن، کوردستانێك بە  گەورەترین مەترسی لەسەر

 ٩٢١لەسەر کێشەکانی دوای داگیرکردنی موسڵ وناکۆك لەسەر مادەی  ئاشکرا دوولەت بووە

رەفتارکردن لەگەڵ داعش و حکومەتی عێڕاق، وپرسی هەڵبژاردنی سەرۆک  و چۆنیەتی

 .یان وسەدان کێشەی ترمووچەیی ودە کۆمار وبێ

غەزە و  برادەرە ئیسالمیانە پێیان وایە کورد زۆر موقەسیرە بەرامبەر خەمخواردن بۆ ئەو

منیش بەخۆمان  لەوەتی من و دەیان نەوەش پێشە من ودوای!! گریان وفیغان وشین بۆ کردن

ڕژاندوە لە بەرامبەر  زانیوە هەموومان خەمی قورس وفرمێسکی سوێرمان بۆ فەلەستین

کوتێت، هەرچەندە ئیسڕائیل یش  هێزی جەرگبڕی ئیسراائیل، کە زۆر بێ ڕەحمانە دەیان

کەراهیەتێك دروستکراوە لەناو عەرەب  فەلسەفەی خۆی هەیە لەوەدا، ودەزانێت چ

بوارێکی بۆ پێکەوەژیان نەهێشتۆتەوە، وهاوکێشەکەی  وموسڵمانان لە دژیدا، بەجۆرێك هیچ

 !نابیت کردۆتە یان دەبیت یان

سکااڵی  سزادانی مەالیەك لەسەر وتاردانی بێ مۆڵەت، کە دەکرا تێپەڕێت ئەگەر خەڵك پاش 

دەیان واڵتیتیر  لە دەست نەکردبا ، لەبەر دوعاکردن بۆ حەماس و موجاهیدانی سوریا و

دەیان شەهیدیان داوە لە  وفەرامۆشکردنی دوعایەکی خێر بۆ پێشمەرگەی کوردستان، کە

سەدی بەرگری  ٢١سنوور لەژێر پلەی  داعشدا، وئەوانەی لەسەر ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ

بەشەکانی تری عێراق هەر بەهەشتێکە بۆ خۆی،  لەو ژیانەی کوردستان دەکەن، کە لە چاو

ئەو بێ شعوریەی کە خەڵکی مزگەوتەکەش پێییان قبوڵ  پاش ئەو سزادانە سوکەی بەرامبەر

ەنگری ئیسالمی قسەی زۆر سارد وسڕ بە کرد، دەیان نوسەر والی نەکراو وسکااڵیان لەدژی

 بەرپرسەکانی دەڵێن گوایە هەستیكی برایانەیان نیە بەرامبەر برایانی حەماس، خەڵکی کورد و

واڵتە  باس لەو بێ شعوریە و بێ بەهاییەی ئەو مەالیە ناکەن کە لەسەر خێر وبێری ئەو
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دەزانم کە  ، کە مندەژیت وەك وەفایەك دوعایەکی خێریش بۆ ئەو برا پێشمەرگانە بکات

بە کافر بزانێت،  نەشیکردوە زۆر ڕێی تێدەچێت هەر داعشێکی خەوتوو بێت و پێشمەرگە

لە کۆی ئەزموونی کوردی  چونکە داعش فکرێکی زۆر هەن لەناو مەالکاندا، کە بەو چاوە

 .دەڕوانن

 لەو بێ مووچەییەی خەڵک هەموو کورد خەریکی پارە وکۆمەك کۆکردنەوە بێت دەیانەوێت 

 .کۆدەکەنەوە غەزەیەك هەتا مەسیحیەکانی دنیاش پشتگیریان لیدەکەن وکۆمەکیان بۆ بۆ

دەبێت  من ئەوەی دڵی ئازاری نەدا لەبەرامبەر دیمەنی ئەو هەموو خوێن وکوژراوانە بەڕای

ئەو چیرۆکە  گومان لە مرۆڤایەتی خۆشی بکات، بەاڵم کێشەکە لەوەدایە حەماس تەنها

لەناو غەزەدا کە یەکێکە  ئەویش. لە شێوازی خەباتی خۆی ناگۆڕێت دووبارەیە دەزانێت وهیچ

کیلۆمەتری چوارگۆشە دوو ملیۆن  ٠٦١لە قەرەباڵغترین زەوی دنیا و ناوچەکەیە لەسەر 

لەسەر یەک کیلۆمەتری چوارگۆشە، لەو  کەس ٤٦٢١١کەس زیاتری لێ دەژێت وبە ڕێژەی 

نێ، ولە وەاڵمیشدا ئیسڕائیل بە وردترین ئیسڕائیل وەدە شوێنە قەرەباڵغە چەند ڕۆکێتێك بە

گۆترەش رۆکێتەکانی باوێ قوربانی زۆری لێ دەکەوێتەوە، لەبەر چڕی  تەکنۆلۆژیا و بە

 بەاڵم دەبێت یەکێك بپرسێت ئایە حەماس کە دەزانێت ڕۆکێتەکانی هێندە ورد و دانیشتوان،

چونکە هەموو  اڵم نەخێر،وە! پێشکەوتوو نین هیچ حیسابێك بۆ مەدەنیەکانی ئیسڕائیل دەکات؟

ئیسالمیە جیهادیەکان  کۆمەڵگای ئیسڕائیل ئامانجی سەربازیە لە گۆشەنیگای حەماس وهەموو

حەماس ئەمڕۆ مەدەنیەکانی ئیسڕائیل  کەوابوو کە! وموفتی سەتەالیتەکان بە قەرەزاویشەوە

کنۆلۆژیایە، بەڵکو لەبەر جیاوازی پێشکەوتنی تە ناکوژێت لە مرۆیی و ئینسانیەتی خۆی نیە،

عەرەب بە گشتی وئیسالمیەکانیان بە تایبەتی پێشکەوتنی  دەنا من گومانم نیە ئەگەر

ئەواندابا ئێستا قەسابخانەی جولەکە بەڕێوە بوو لە هەموو الیەك، و  تەکنۆلۆژی لەدەست

 دەبەم ئێستا یەك جولەکەش بە زیندوویی بمێنێت، کەوابوو ئیسڕائیل بەو تەرسانە گومان

نەخشە  کە کۆکوژەکانی هێشتا لە چاو عەرەب بە بەزەییترە کە غەزە لەسەرگەورەی چە

 .گومانم نیە ناسڕێتەوە، چونکە عەرەب لەو هەڵوێستە با دەیکرد ومن یەك تۆزقاڵ

دەکات، خۆ  هێزی وا بەکار دەهێنێت، ئیسڕائیل دەزانێت لەگەڵ چ دوژمنێك هەڵسوکەوت کە

کە نایکەن هەر  وچاکیان دەناسێت ودەزانێتکوردی ساویلکە نیە دوژمنی خۆی نەناسێت، 

 !ئەوەندەیان پێ دەکرێت

یەك لەو ئیسالمیانە بە ناوی ئیکرام کەریم چاوەڕێی ئەوە دەکات خوا سزای هەموو میللەتی 

 :کورد بدات لەبەر ئەوەی بەرپرسەکانی وەك دەڵێت
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سانێك  ی كە وه رئە بە ەل ردابیت سە ی بە وره كی گە ییە كورد ئاواره - كرده خوانە-ترسم ئە زۆر"

  نیە ده منال و ژن و مە  مووه و هە ئە ییان ناجولی بۆ زه رپرسیاریتیدان و بە ی بە پلە لە

 "سووتیت؟ دلی بۆمان نە  ین كە كی بكە یی لە گلە  ئێمە  كاتە و ئە.. ززه ی غە توكوتكراوه لە

لەوە  ساتیش بێت بیر داوا لە کاک ئیکڕام وهەموو ئەوانەی وا بیر دەکەنەوە بۆ یەك من

دەکرێت و ئاوارە و برسی  ئایا ئەو هەموو کوشتارەی بەین نا بەین لە فەلەستینیەکان: بکەنەوە

لەبەر بێ شعوری  -خۆیان  بەپێی لۆژیکی -دەکرێن وگەمارۆ دەدرێن، بڵێی هۆکەی 

هەموو مناڵ و ژن و مەدەنیەی  فەلەستینیەکان و نەجواڵنی بەزەییان بێت بۆ ئەو

 بارانکراوەی، موسڵمانان ومرۆڤەکانی تر نەبێت؟ تکراوەی، ئەنفالکراوەی، کیمیالەتوکو

و  دەبێت هەموو دنیا بسوتێت بۆ فەلەستینیەکان کەچی ئەوان وەکو هێزێکی شۆڕشگێڕ ئایا

لەوان  میللەتێکی چەوساوە کەمترین هاوسۆزیان نەبێت بەرامبەر ئەو میللەتانەی کە

 !چەوساوەتر نەبن کەمتر نین؟

کە  نمونە کورد زۆر لەوان چەوساوە ترە، ئەوان گیریان بە دەست دەوڵەتێك خواردوە بۆ

توانیتیان وەك  گەلەکەی موسڵمان نین و بە سوود وەرگرتن لە توراسی دینی ومیژوویی

کۆمەڵگاکانیشیان، کە ئیسڕائیلە،  شەیتان وێنای بکەن لە میدیای عەرەبی وئیسالمی ولەالیەن

دەوڵەتی داگیرکەر وچوار گەلی سەرەکی  وە بەدەست چوارکەچی کورد گیری خوارد

بێ دینی ئەو گەالنە دەربخات، بەڵکو ئەوان توانیتیان  موسڵمانان، کە نەک نەیتوانیوە ستەم و

لە کەمترین هاوسۆزی بێ بەش بێت لەالیەن گەالنی ئیسالمی و  زیاتر کورد بشێوێنن و

لە زیهنیەتی ئیسالمی ! ە حیساب موسڵماننئەو دەوڵەتانە خاوەنەکانی ب عەرەبی، بەس چونکە

 کە زۆربەی ئیسالمیەکانی جیهان بە کوردەوەش لە ژێر کاریگەری ئەو ئیسالمە عروبی،

وەك  عروبەییەن، کێشەی فەلەستین وەك ڕوکنێکی ئیمانی لێهاتووە، کەچی کێشەی کورد

ەرامۆشکراوی ف بۆیە دەبینیت وتاری! بەتاڵکەرەوە ونەواقزی وزو و دەستنوێژی لێهاتووە

ورد، تەنها جیاوازیەکەی  ئیسالمی میانڕەو و وتاری توندوتیژی ئیسالمی داعیشی بەرامبەر

 !لە بوونی دوژمنێکی چەکدار و دوژمنێکی بی چەکدایە

 و ژمارەی کورد دە هێندەی فەلەستینیەکانە گەر زیاتریش نەبیت، لەگەڵ ئەوەشدا خاک

الیەنی تریش  وچەندین. فەلەستینیەکان% ٩١تە قەبارەی پاڵپشتی نێودەوڵەتی بۆ کورد ناگا

 .فەلەستینیەکان دەیسەلمێنێت کە دۆز و حاڵی کورد چەندە نالەبارترە لە حاڵی

 کوردی هیچ بەرپرسیارەتێکی ئایینی و ڕەوشتی نابینێت لەالی حەماس و ئیسالمی

ەبەر نەزعەی ل فەلستینیەکان بەرامبەر کێشەی کورد و گەالنی تر، کە من پێموایە هەڵوێستیان

دەنگە بەرامبەر  عرووبی سەدامی زۆر خراپترە بەرامبەر کورد تا میللەتانی تر، بێ
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کورد، کەچی ئەگەر کوردێکی  خەمساردیان وبێ هەڵوێستیان دەرهەق بە دۆزی کارەساتاوی

تانە وتەشەرم لێدات، کەچی لەوەتی هەم  وەك من ئەو پرسیارانە بوروژێنم ئامادەیە هەزار

الیەنگری کێشەی فەلەستین بووین، و ماوەیەکە  لەتەکەم خەبات دەکاتولەوەتی میل

بەاڵم ئەو فەلەستینیانە لەوەتی هەن هەر وابوون، وادیارە  گەیشتووین بەو تەسائوالتانە،

 لە سایەی ئیسالمیزمی عرووبی وکلک و پاشکۆکانیان لەناو ئیسالمیەکانی هەرواش دەمێننەوە

 .میللەتانی تر

  

٤٠/٧/٤١٩٢ 
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 وەستایی کورد لە دۆڕاندنی دۆستەکانی
 لە پەڕاوێزی کۆڕەکەی حەسەن عەلەویدا لە سلێمانی 

 

بەر لە ماوەیەک نوسەر وبیرمەندی عێراقی حەسەن عەلەوی هاتە کوردستان بۆ ئەنجامدانی 

چەند چاالکیەکی سیاسی، لە نێو ئەوانەشدا بەستنی چەند کۆڕێک بوو لە شارەکانی کوردستان 

ێویاندا کۆڕێکی لە سلێمانی بەستبوو باسی سەرەکی کۆڕەکە هاندانی کورد بوو بۆ و لەن

 ...جاڕدانی سەربەخۆیی کوردستان ووەک بیرمەندێکی شارەزا بە مێژووی کورد وعێڕاق

 

لە هۆڵی تەالری هونەر لەسلێمانی،  65/61/4166کۆڕەکەی عەلەوی ئێوارەی رۆژی 

سازكردبوو، سەرەڕای ئەوەی کۆڕەکە ( دەنگیدەوڵەتی كورد، دواڕۆژەكانی بێ)بەناوی 

سەرتاپای تەرخان کرا بوو بۆ زیندوو کردنەوەی گیانی خەوتووی سەربەخۆیی لە مرۆڤی 

کورددا، بەاڵم وەک هەمیشە کە کورد بەشێوەیەکی گشتی زۆر وەستایە لە دۆڕاندنی 

الوازە هەتا  دۆستەکانی یان هەر لە بنچینەدا موبادەرەی دروستکردنی دۆست بۆ خۆی گەلێک

بەراورد ناکرێت بە هەندێک گەالنی خەباتگێر کە لە چاو کوردا سەرەتایین، هەر لەو کۆڕەدا 

کانی بلیمەتی مەال بەختیار تەقیەوە وەک مەالیەکی تازە فێری کوردایەتی بوو، وەک بڵێی 

هەموو ئەو قسانەی عەلەوی یەک زەرە کاری لێنەکردبێت، وتەریق نە بوبێتەوە وەک بەشێک 

لەو دەسەاڵتە کوردییەی کە بیرۆکەی دەوڵەتی کوردی کردە خەونی شاعیران وماعیران، لەو 

كۆڕەدا مەال بەختیار وەک بەرپرسی دەستەی كارگێڕی مەكتەبی سیاسی یەكێتی، رەخنەی لە 

 !!(الكورد)لەجیاتی ( االكراد)حەسەن عەلەوی گرتبو لەبەرامبەر بەكارهێنانی وشەی 

ببوو بە ڕەخنەکەی مەال وهەستابو كۆڕەكەی بەجێهێشت و  حەسەن عەلەوی زۆر پەست

لەهۆڵەكە چووە دەرەوە، من لێرەدا هەقم بەسەر هەڵسەنگاندنی حەسەن عەلەوی نییە ودلنیاش 

نیم لە نیازی چونکە لە خوێندنەوەی کتێبەکانی سەرنجی ال دروستکردووم، بەاڵم هەقی 

نەیەکی وا سووک بە ڕووی بیرمەندێکی وا پێدەدەم کە ئەو کاردانەوەی هەبێت، شیاو نییە ڕەخ

 ...دابدەیت کە هاتوە باسی سەربەخۆبوونی کوردستانت بۆ دەکات جا با بەهەر پاڵنەرێک بێت

 

بەو جۆرە رەفتارانە دۆستێکی زۆرمان دۆڕاندوە زۆربەی ئەوانەشی بونەتە دۆستمان  

ەاڵتی کوردی وەک حاڵی مەال بەختیار وەک نوێنەرێکی دەس .کەسانی بودەڵە ومفتە خۆرن

حاڵی ئەو کابرا کوفیەیە کە پرسیاری خوێنی مێشولەی لە ئیبنو لعەباس کردبوو بەر لە 

زەردبوونی کفنی حەزرەتی حوسێن، کە لە وەاڵمدا ئیبنو لعەباس پێی گوتبوو خوێنی حوسێن 

بێگومان رەخنە وپرسیارێکی وا لە کاتێکی وا !! دەڕێژن وپرسیار لە خوێنی مێشولە دەکەن؟

اکرێت لە کەسێک باسی پێویستی جاڕدانی دەوڵەتی کوردیت بۆ دەکات، ئەو پرسیار و ن

رەخنە هەرزەکارە بۆ سەرودڵ گرتنی شۆڤێنییەک ئاڕاستە دەکرێت، خۆزگە سەرکردەکانی 

کورد بە نیوەی حەسەن عەلەوی هەستیان بەو زەرورەتە دەکرد خوای دەکرد هەموو دونیا بە 
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روەک چۆن ئێستا هەموو دونیا بە هەولێر دەڵێن ئەربیل وهەتا ئەکراد بانگیان دەکردین، هە

دەسەاڵتیش ناوی فڕۆکەخانەی ئەربیلی نێودەوڵەتی کردە ئەمری واقیع، ئەگەر ئێمە بە خۆمان 

هەوڵ نەدەین ئەربیل بگۆڕین بە هەولێر، تۆ چاوەروانی حەسەن عەلەوی وعەرەب بەگشتی 

مەال بەختیار زیاتر دەروونییە حەزی کێشەی  !بڵێن؟( الكورد)لەجیاتی ( االكراد)

خۆدەرخستنی خۆی بۆ کۆنترۆڵ ناکرێت جا با بەهەر شێوەیەک بێت، حەز دەکات هەردەم 

وەک بیرمەندێک وفەیلەسوفێکی مارکسیزم لە ڕابردوو وسۆشیال دیموکرات لە ئێستا 

وڕۆشنبیرێکی بلیمەت وحەداسەوی وموتەنەور خۆی دەرخات، کەچی ئەگەر بڕوانینە 

نامەی مەال بەختیار لەناو دەسەاڵتی کوردیدا شوێنکاری هیچ یەکێک لەو ئیدیعایانە نابینین، ژین

کەچی ئەو برادەرە هێشتا بە عەقڵیەتی ئااڵی شۆڕش دەژیت و وادەزانی هێشتا لەناو کۆمەڵی 

پێشمەرگەی نیمچە خوێندەوارە ووەک باران زاراوەی مارکسیزم ولینینیزمیان بۆ دەبارێنێتو 

 !نی سەرسام کردوە بە عەبقەریەتیهەمووما

 

ە ، نازانێت (الكورد)و ( االكراد)مەال بەختیار وادەزانی کێشەی ئێمە کێشەی زمانەوانییە 

کێشەی ئێمە کێشەی چارەنووس وجودییە، ئەوەی دەسەاڵتی کوردی بە هەردوو ئیمارەتەکەوە 

ێر سایەی ئەو وە کارەساتە بەمانای وشە، لە ژ ٩١١٩بە خەونی کوردیان کرد لەوەتی 

لە ... دەسەاڵتە گەندەڵەدا گیانی ئینتیما بوون خەریکە بەتەواوی لەناو دەچێت لەناو تاکی کوردا

ژێر سایەی ئەو دەسەاڵتە خاینبوون وفایلداربوون میدالیای شەرەفە لەسەر سنگی هەر 

ات خائینێک، لە سایەی ئەو دەسەاڵتە ئەوەی کاتی خۆی هەزار قوربانی داوە تا خیانەت نەک

لەو رۆژگارە پەشیمان بۆتەوە ودەڵێت چیم بەخۆم کرد ئەگەر خیانەتیشم کردبا دوور نەبوو 

هەرنەبا دڵتەنگ نەدەبووم بە بەرجاوی ئێمە خائینان لە دڵسۆزان !! ئێستا بەرپرسێك بام

 !نزیکتر کەنەوە

 

لە ژێر سایەی ئەو دەسەاڵتە باشوری سودان بەو هەژاری ودواکەوتویەوە سەربەخۆیی 

یان وەرگرت، ئێمەش لەو عێراقە نا موبارەکە وا لکاوین پێی وەک ئەو کۆتە تۆپە ئاسنینە خۆ

لێهاتوە کە ناهێلێت هەنگاوێک بهاوێژین بەرەو ئاسۆ، وەک مەڕ چاوەروانی قەسابەکەمان 

دەکەین تا جوان جوان چەقۆکەی بۆما تیژ دەکاتەوە وڕۆژانە گوێمان لە کڕینی چەک وتفاقی 

رەبی دەبێت، خەممان نییە بە کەچە دەبابەکانی پاشماوەی سەدام بەگژ سوپای عێراقی عە

نوێترین چەکی ئەمریکی دەبینەوە کە لە دەست حکومەتە دیموکراسیەکەی عێراقە وبەسرودی 

 !کەس نەڵێ کورد مردوە بەرەنگاری چەکی ئەتۆمیش دەبینەوە

بۆ دەکەیت، بەو هەموو  م( الكورد)و ( االكراد)کورە مەال گیان بەو هەموو تاوانەوە باسی 

سوکایەتیەوە کە دەسەاڵت بە کورد وکوردستانی کردوە دەبێت زۆر مەمنوون بیت پێمان بڵێن 

 (االكراد)

٧/٩/٤١٩٤  
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 !کوشتنی کاوە پیالنێکی قوڕەیشیە

دەخستە  کە گومانی[ خ.د]خۆی قورەیشەکان کە بێزاربوون لە پەیامی پێغەمبەر محمد  کاتی

تیرۆری کەن لەناو  ونەرێت وهەموو گەندەڵیەکانیان، بڕیاریان داسەر دین وبیروڕاو وداب 

تۆڵە بکەنەوە پیالنیکی  بەاڵم بۆ ئەوەی کەس وکاری پێغەمبەر نەتوانن. ماڵەکەی خۆی

کوشتن وحیزفرسەتی زۆر چاك  نەگریسیان بە مێشک داهات، بێگومان مێشکی گەندەاڵن بۆ

گەنجێكی شەالتی بێنن وەك شەالتیەکان  ویستیان لە هەر قەبیلە وعەشیرەتێك. ئیش دەکات

پێغەمبەر تیرۆرکەن وخوێنی بەناو  وچەورەکانی دەسەاڵتی کوردی، تا بەیەکڕا

بێگومان ناتوانێت شەڕی هەموویان بکات،  عەشیرەتەکاندا باڵوبێتەوە، وبەنی هاشمیش

 .سەرنەکەوت ئەوەبوو خۆشبەختانە پیالنە نەگریسەکە

 ید وەك هەمان پیالنەکەی لێهاتوە، چونکە هەر یەکێكخوێنی کاوە گەرمیانی شەه ئەمڕۆ

خولە  وبەرپرسێك دەگریت بە توندترین وشە ئیدانە ومەحکومی تاوانەکە دەکات هەتا

هەڕەشەی  ژەنگاویش کە بە تۆمارکراوی سەدان جوێنی شەالتیانەی بە کاوە دا ودەیان

جوانەمەرگ دۆسێی  کاوەی! لێکرد، ئێستا دەڵێت تا بکوژەکانی نەدۆزمەوە هەدا نادەم

سکاالی یاساییان لەسەر  گەندەڵی زۆرێك لە بەرپرسانی یەکێتی جواڵندبوو، چەندینیان

ئیدانە بکەن وهەمووشیان گەندەڵ  کە هەموویان. تۆمارکردبوو، علی اساس زۆر یاسادۆستن

بکوژی ئەوین، کەوابوو خوێنی بەسەر هەموو  بن، کەوابوو بە زمانی حاڵ دەڵێن هەموومان

شەالتیەکانی دوێنێی قورەیش، بەس داخەکەم بەنی  تیە گەندەڵەکان دابەشکراوە وەكشەال

 .گەندەاڵنە لێی بترسن وەك چۆن قوڕەیش دەترسان بەنی. هاشیمێکیش نیە ئەو

 00:12 3101کانونی یەکەم  18, دووشەممە
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 هەڤاڵ ئەبوبەکر لە ڕۆشنایی بەڵگەکاندا

ستایش بۆ بەعس وڕژێمەکەییم بەرچاو کەوت،  پێش ماوەیەك کورتە نوسینێکی سەرتاسەر

ناوی کاک هەڤاڵ ئەبوبەکری لەسەر بوو منیش نازانم بۆ هەر لە یەکەم تماشاکردنی بە 

دوورم زانی ئەو جۆرە نووسینە ئاست نزمە هی کاک هەڤاڵ بێت، هەر بۆ زانینی زیاتر 

کەشم نووسیبوو من دەربارەی نوسینەکە وەك خۆی شەیرم کرد وباڵوم کردەوە ولەسەر بابەتە

ئەوەبوو . تاوانباری کاک هەڤاڵ ناکەم، تەنها دەمەوێت بزانم خوێنەران چی لەسەر دەزانن

برادەرێکی بەڕێز زوو هاتە سەرخەت وگووتی ئەو شیعرە ساختەیە وهی کەسێکی سوکی 

وبۆی تەئکید کردم لە ڕێگای گفتوگۆیەکی نوسراودا کە هی کاک ! بێ رەوشتە بەناوی هـ ب

 .نیە وهی هـ ب یەهەڤاڵ 

بەاڵم لێرە ولەوێ قسەی وا دەکرا وگوم لێدەبوو کە کاک هەڤاڵ زۆر هەلپەرست بووە وخۆ 

[ بەمانا بەعسیەکەی]دەرخەر بووە، هەتا لە سەردەمی رژێمی سەدامیش شیعری نیشتیمانی 

نووسیوە وبەژداری زۆر کۆڕ وکۆبوونەوەی کردوە، کە کەسانی تر خۆیان لیی دەپاراست 

 .کرۆبوەك می

و یەكێتی لە  ئاسۆ هەردوو سەرۆكی لیستەكانی بزوتنەوەی گۆڕان. هەڤاڵ ئەبوبەکر و د

دیبەیتەکدا دیتمانن چۆن شەڕی مان ونەمانی یەکتر تاڵ کردنیان دەکرد، بەاڵم بە پێجەوانەی 

ئەوانەی پییان وایە کە ڕاستی ون دەبێت لەو جۆرە دەبەرێك چوونانەدا، من پێم وایە دەکرێت 

 !استی ببینین وبدۆزینەوە کاتێ ئەندامانی دوو الیەنی ناحەز بە یەك بە گژ یەکدادەچنزۆر ڕ

هەتا زۆرجار پۆلیس ویاسا سوود لە کیشەی نیوان دوو مافیاش وەردەگرێت، کە لیک توڕە 

بێگومان مەبەستم لە نمونە هێنانەوەیە نەك . دەبن و زانیاری لەسەر یەکتر باڵودەکەنەوە

 .تەوسیف کردن

بەت یەکێتیەوە من زۆر دەمیکە قسەی خۆم دەرهەقیان کردوە وخاڵێکی سپی نابینم بە نس

تیایاندا تا بڵێم ئەو شتەیان باشە، کەوابوو ئەگەر رایەکی نێگەتیڤیشم هەبێت بەرامبەر گۆڕان 

 .یان کاندیدی گۆران پەیوەندی بە هەقیقەت خوازی نەبێت هیچی تر نیە
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ئەمە رۆژنامەی هاوكارییە كەهەڤاڵ "ەرهێناوە وتی ئاسۆ فرەیدون رۆژنامەیەكی د. کاتێ د

بێ ئەوەی ناوبراو دەقەكە بخوێنێتەوە، و هەڤاڵ " ئەبوبەكر شعری بۆ سەددام وتوە

و خۆیی  ئەبوبەكریش پێیوت كە دەقەكە بخوێنێتەوە، و داوای لێكرد رۆژنامەكەی بداتێ

ە من ئەو بەڵگانەم خوێندەوە کەمیك گوومانم کرد لەو بەڵگانە ڕاست بن، بەاڵم ک. بیخوێنێتەوە

کە چەند نووسینێکی شیعر ودیمانە وکۆڕی هەڤاڵ ئەبوبەکری تی تێدا بوو، تەنها ئەگەر 

بیوتبا هی ئەو نیە، لەوانەیە تا ساغ دەبوەوە بڕیارم لەسەر نەدابا، بەاڵم وەك دیارە ئینکاری 

تا ! ۆی بیخوێنیتەوەنەکرد کە نووسینەکان هی ئەون وبەڵکو تەنها داوای دەکرد بیدەنێ بەخ

لەو قەڵەبالغیە وابخاتە میسکی الیەنگرانیەوە کە هیچی تیدا نیە، گریمان کاک ئاسۆ 

 !رۆژنامەکانی بدایە هەڤاڵ ئەبوبەکر، چی دەخوێندەوە کاک هەڤاڵ؟

من کە لە هەقیقەت زیاتر خزمایەتیم لەگەڵ کەس نیە، پێوەریکم هەیە شوکر بۆ خودا دانی 

، هەموو مرۆڤێك لە ئاست هەقیقەتدا یەکسانە الی من، وهیچ ناهەق بە کەس دانانێم

لەبەرئەوەی فالن هەڵگری ئەو ئایدیۆلۆژیا وئەو دین وئەو حزبەیە کار لە بڕیاڕی من 

ناکات، ئەگەر هەق الی مولحیدك، ئیسالمیەك، عەلمانیەک ، وەسەنەك، بەداییەك بێت، هەر 

ا سەرەڕای ڕای نێگەتیڤم لەسەر یەکیتی، هەقە وکەس پەسند ناکەم بەسەر ئەویت، بۆیە لێرەد

بەاڵم ئەو بەڵگانە کاتێك کەسێك لێیڕادەمینێیت هیچ بوارێك بۆ ئەو هەقیقەتە ناهێڵنەوە کە ئەو 

 .هەڤاڵ ئەبوبەکرە کەسێکی هەلپەرست وماستاو کەر بووە بۆ بەعس وڕژێم

لە لوتکەی كەسانێك دەڵێن نابێت بەگوێی ئەو دوو حزبەی دەسەاڵت بکەین چونکە خۆیان 

گەندەڵین وکەس بەقەد پیاوەکانی ئەوان پەیوەندیان لەگەڵ بەعس نەبووە، منیش دەلێم گومانم 

نیە لەو ڕاستیە، بەاڵم ئەمڕۆ نەوشێروان مستەفا کە گەورەترین عەقڵیەتی ئەرشیفیە باسی 

نەکات، ودلسۆزەکان باسی نەکەن لەبەر خاتری ئینتیمای حزبیان، وئەرشیفیش الی دوو 

ئەگەر ئەوان واتە دوو حزبەكە باسیان نەكردبا كێ باسي دەكرد كە . ەی دەسەاڵت بیتحزبەک

با ! هەڤاڵ ئەبوبەکر وا لە بونەكانى بەعس شیعرى بە هەوەستى سیاسي بەعس هونیوەتەوه؟

كەسانى تری خاوەن ئەرشیفى سەربەخۆ ودڵسۆز باسیان كردبا، بەرلەوەی یەکێتی 

بچوكترین وتە پشتگیرى بةعسى كردبیت شایەنى من پیموایە ئةوەى بە . باسیکردبا

دەزگاى روشنبیرى كوردى، چونكة بەعسي نەبووم، كتیبیكى منى هەر بزر  .ریسواكردنە

، ئەى !!كرد، کە من نوسخەشم لێی نەگرتبوەوە لەبەر بێ پارەیی ویستم ئەوان چاپی بکەن

 !!!!خیرە دوو پیشانگا بو هەڤاڵ ئەبوبەکر دەکاتەوە؟
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کوڕی ئەو ڕۆژگارە بایت ولەناو ئەو هەموو تۆقینەی بەعس با، دەیزانی چ ئەگەر یەکێك 

ناپاکیەکە لەو ناپاکانەی ئەو سەردەمە خۆش بین، ئیمە هەموو ژیانمان لە ترس ودڵەڕاوکێ 

. دا بوو، ئەویش بەو پەڕی هەلپەرستانە بیت وشیعر بە ستایلی بەعسی بنوسێت بە کوردی

ناکەن، بەاڵم مەرج نیە باسی بکەیت ڕاستەوخۆ تا  ڕاستە هیچیان ڕاستەوخۆ باسی صدام

بزانی ئەو شیعرە بۆ صدام وبەعس وتراوە، هەر کەسێك کەمێك لە دنیای نووسین 

ئەوەی جۆرج . سەردەرکات دەزانێت، هەردەقێك بەپیی شوێن وکات مانای خۆی وەردەگرێت

اك دەینووسی لە ژێر ئۆرویل لە لەندەن دەینووسی لە بوێریدا بەراورد ناکرێت بەوەی باسترن

ترس و تۆقینی سەرکوتکرین دەزگای دەوڵەتی کۆمەنستی، فەرقی زۆرە تۆ بە ئازادانە دژی 

ئەمریکا بنوسیت وەك قەناعەتێکی شۆڕشگێڕانە ولە دەرەوەی فشار ودەسەاڵتی بەعس بە 

پاڵنەرێکی ئیسالمی یان مارکسی یان لە ژێر کاریگەری بیرمەندێکی وەك چۆمسکی، ولە 

هێرش کردنە سەر ئەمریکا وزایۆنیزم بە شێوازی بەعسیانە ودەیان رەمزی بەعسی نێوان 

ئەو شیعرانەم [!!!. بارك هللا فیك یا بطل]تیکهەڵکێشی شیعرەکەت کەیت تا پێت بڵێن 

خوێندەوە مادام دان بەوەش دادەنێت کە هی ئەو، ئەوە بەهیچ جۆریك گوومانم لە ناپاکی و 

ما، با نەك کاندیدی گۆڕان بێت، خوای دەکرد کاندیدی هەلپەرستی هەڤاڵ ئەبوبەکر نە

 .حەزرەتی عومەر وعەلی دەبوو

نوسینەکان دیارە لە هەشتا ونەوەتەکان نووسراوە، لەو سەردەمەدا بەعس وەك سەگی هار لە 

یەک کاتدا پری کورد وشیعە وئیرانی دەدا ولەپاش داگیرکردنی کوێتیش رووبەڕووی هێزی 

وەوە، شەو ڕوژ لە دەزگا میدیاییە جاڕسکەرەکانی خەریکی خوێندان هاوپەیمانی خۆرئاوا بب

بوو بە ئەمریکا وزایۆنیزم، وباس هەر باسی پیالنە گاڵوەکانی ئەمریکا بوو کە گەمارۆی 

ئابووری خستبوە سەر عێراق، ودەزگاکانی سەدام بە ئەنقەست منداڵی عیراقیان لەبرسان 

ئایە ئەوەی دێت وبە شیعر گوزارس . ئابووریوبێ دەرمانی دەکوشت بە بیانووی گەمارۆی 

لەو وەزعە دەکات وجوین ونەفرەت بۆ ئەمریکا دەنیرێت وبەشان وبالی قودس هەڵدەدات، لە 

کاتێکدا دەیان قودسی کوردی داگیرکراوە ودیت وباسی دەرمان بڕین دەکات بەوکەسە دەڵێین 

ەیە لە دەوڵەتی ئیستیبدادی بە یان ئەو بیرۆک! هەر لە ڕای خواوە ئەو بیرۆکانەی بۆ هاتوە؟

شێوەیەکی تۆماتیکی دەگوێزرێنەوە بۆ خەڵکی لەرزۆك وترسنۆك وهەلپەرست، ئەوانەی 

دەیانەوێت لە هەموو سەردەمیکدا خاوەن ئیمتیاز بن بێ ئەوەی هەڵوێستێکی مرۆیانەیان 

هەبوو بێت، بی ئەوەی ڕۆژیك تا بەیانی لە ترسی گیران ودڵەڕاوکی وهەڕەشەی بەعس 

 !ەوی نەزڕابیت؟خ
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بیت لە کۆرێک شیعر بخوێنێتەوە بە ناوی دژایەتی  ٨١/٨١/٨٥٥١ تەسەور کە یەکیك لە

گەمارۆی ئابووری لەسەر عێراق، بە ناوی پەردەالدان لە ڕووی ڕەشی ئەمریکا 

یانی چەند مانگێك پێش راپەڕین، ئەی کەی ئەو کەسە هەڵوێستیکی !! وهاوپەیمانەکانی

 !!ژێمە لە ئاستی قسە زلەکانیدا بێت؟هەبووە بەرامبەر ئەو ڕ

لە شیعری قەسابخانەکەی قودس و پەیامێك، هەڤاڵ ئەبوبەکر پاش ئیدانەیەکی دوور ودرێژ 

بۆ ئەمریکا و زایۆنیزم، بەشێوەیەك پیاو قێزی دێتەوە بەو جۆرە لەو سەردەمە وەك نصیر 

عس وڕژێمەکەی متقدم ورفیق حزبیەک وا بدوێت، لە چەند دێرێکدا وا غەزەل لەگەڵ بە

 :دەکات

 ..وا لێرەوە

 لەم واڵتە ئاشتی خوازە

 بەهێزەوە

 نامەم دەنێرمە ئاسمان و

 ....هتد

کە نوقمی خوێنی ورد وشیعە وسونەش کرابوو لەسەر ! ئەو واڵتە ئاشتی خوازە؟

 !سنوورەکان؟

، هەڤاڵ ئەبوبەکری بەزمانی عێڕاقچیەکی عەرەبی [پەرەی مێژوو هەڵدەنەوە]لە شیعری 

جە وئەنبار وئەعزەمیە قسە دەکات، باسی خیانەتی بازۆفت دەکات، کە فەللو

رۆژنامەنووسێکی بەریتانی بە ئێرانی رەگەز بوو، صدام گرتی ولە سێدارەی دا بە بیانووی 

سیخوڕی، هەتا ئەگەر بابڵێین ڕاستیش بێت، وسیخوڕ بێت، سیخوڕ بووە بەسەر دوژمنەکەی 

کاتە هەتا لە تۆپێنیشدا حەزمان لیبوو عێڕاق  ی الوان ئەو% ٥٥کورد، ئیمە لە بیرمە 

بدۆڕێنیت، کوردێکی قوڕمساغی وەك هەڤاڵ ئەبوبەکر کاندیدی گۆڕان، چی داوە لە 

ئێمە تا ئەو !!! بازۆفت، یان بە زمانێکی بەعسیانە بڵێیت کاتی سایکس بیکۆ بەسەر چوو

ەوە تەنها کەسێك ساتەش ولەوانەیە سەدان جیلی تریش بەدەست سایکس بیکۆ دەناڵێنین، ئ
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هەڤاڵ . وادەڵێت کە خۆی بە بەعس فرۆشتبێت ووەك عەرەبێکی قەومی توندرەو بیربکاتەوە

 :ئەبوبەکر لەو شیعرە وا دەڵێت

 بزانن ئەو بایەی کە دێ

 لە سێدارەی ناپاکیەوە

 ی لێ دێ[بازۆفت]هەر بۆنی 

 ئینجا بۆ چەندان جاری تر

 بەڕێگەتانا بچنەوە

 چاك بزانن لەم واڵتا

 ای خۆتان ناکەنەوەجێگ

 نەما[ سایکس بیکۆ]کاتی 

 گشت سامانی واڵتەکەم

 !!!!!!!!!!!!بە دیاری بۆ پاشا ببا

من دەزانم ماکینەی دیعایەی گۆڕان هەمووی لە خزمەتی لووس وپووس کردنی 

کاندیدەکەیانن، دەزانم کەسی لە هەڤاڵ ئەبوبەکر، زۆر بێ هەڵوێستر وناپاکتر ئاشکرا بوون 

وە، نە میللەت ونە دەوڵەت وحکومەت، بەاڵم ئێمە هەردەبێت لە کاری کەس سزای نەدا

من دەنگدان بە علی حسن مجید و هەر . بەرچاوڕوونی سڵ نەکەینەوە وبێ هیوا نەبین

کەسێك بە وشەیەك پاڵپشتی ڕژێمی بەعسی کردبێت لە ڕۆژە سەختەکانی ترس وتۆقین 

 .وهەڕەشە وەك یەکن

 11:09 3109نیسان  33, سێ شەممە
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 شێرپەنجەی شارچیەتی

 ئەوەیە هەمومان کێشەیەکمان هەبێت وڕۆژانە ولە زۆرترین بۆنەکان یەخەمان پێ کارەسات

تێیدا  بگرێت، کەچی زۆربەی بیرمەند ونوسەران ورۆشنبیرانمان لێی بێدەنگ بن، ئەگەر

 .بەژداریش نەبن

وهێدی  رەی بونمانئەو شێرپەنجەیە بێ ئازارەیە کە خشپە دەکاتە ناو هەموو قەوا شارچیەتی

وەك زۆربەی جۆری  هێدی پەل داوێتە هەموو دەمار وشادەماری جەستەی نەتەوەییمان، بەاڵم

ئەوەی کەس ڕاچڵەکێ  شێرپەنجەکان زۆر بە هێمنی وبێ ئازار کاری خۆی دەکات بێ

وفەلسەفیەکانی جیهانی دەرەوە  نوسەرانمان گفتوگۆ لەسەر هەموو کێشە فیکری. وداچڵەکێ

پڕ لە زاراوەی سەیروسەمەرە ودوور  ودەنوسن، زۆرجار بە زمانێك دەنوسن قسە دەکەن

شێرپەنجەی شارچیەتی نانوسن باسی ترسناکی  لەزیهنیەتی گشتی، کەچی لەسەر کێشەی

قەوارەی کوردی، هەوڵ نادەن وەک ڕێنیشاندەرێك  ئاکامەکانی ناکەن بەسەر کۆی

ریان بکەن، فێری قێز لێبونەوەیان نەتەوەیە فێری کوردپەروە وکەسانێکی ڕوناکبیری ئەو

وناوچەگەرێتی وعەشیرەتچیەتی وهەر ئینتیمایەکی تری بەرتەسك لەسەر  بکەن لە شارچیەتی

 .کوردبوونمان حیسابی

 خۆشویستنی شاری خۆت زۆر سروشتیە وشتێکی غەریزیە، بەاڵم کاتێك ئەو دیاردەی

نیشاندان  ق وسوکایەتیخۆشەویستیە لە ڕادەی خۆی دەردەچێت ودەبێتە پاڵنەرێك بۆ ڕ

نیشانەی ستۆپ  بەرامبەر شارەکانی تری هاوزمان وهاونەتەوەت، لێرەدا دەبێت هەزاران

ئەو جۆرە رەفتارە  وبوەستەی بۆ بەرزبکرێتەوە، نەك خەڵکی نوخبەی فیکریش السایی

 .نزمانە بکەنەوە و وشوێنی کەون

 کراوە بۆ گاڵتە کردن بە شارچیەتی لەو سایتانە دەردەکەوێت کە بە تایبەت شێرپەنجەی

خانەقینیەک  هەورامیەك سواری تەکسی بوو،....هەولێریەک هەبوو: خەڵکی شارەکانی تر

تا رادەیەکی زۆر  ئەوە کۆی ئەو نوکتانەیەی کە.... نازانم چی کرد، کەرکوکیەك وتی

هیچ نوسەرێکی بلیمەتی  سوکایەتی تێدایە بە خەڵکی شارەکانی تر، کەچی هێشتا سەرنجی

 .ەکێشاوەران

 شارچیەتی وایکردوە هێشتا هەستی یەک نەتەوەییمان دروست نەبێت، لە قورئاندا شێرپەنجەی

هێشتا لە قۆناغی  ئیمەی کورد بەرەفتارمانەوە دیارە[ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا: ]دەڵێت

، ئیدارەییش وەزعەکەی خراپتر کرد ڕاستە دوو. قبائلین ونەبوینەتە شەعبێك لە شعوبەکان

ئیدارەی کوردیش هەر هەبوو هەتا لە یادمە جارێك  بەاڵم ئە شێرپەنجەی شارچیەتیە بەر لە
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هەولێری : وگوتی لە کوردێکم پرسی تۆ خەڵکی هەولێری؟ وتی صدام حسێن ئاماژەی پێکرد

 اهل السلیمانیة حەز ناکەن وقبوڵ ناکەنپێیان بڵێن خەلکی: گوتی ! سلێمانیم چی من خەڵکی

 !!هەولێرن

ئەوە  کە. اڵتان خەڵکی لە وەرزشدا بۆ نمونە پاڵپشتی یانەی شارەکەی خۆی دەکاتو لە

شارەکەی ئەوی  شتێکی ئاساییە، بەاڵم کە یانەیەکی واڵتەکەی هەتا ئەگەر دوێنێ لە یانەی

پاڵپشتی دەکەن، چونکە مەسەلەکە  بردبێتەوە، کاتێ لەگەل یانەیەکی بیانی یاری دەکات هەموو

کوردستان وانیە لەبیرمە پار کە یانەی هەولێر لە  لێرە لە. بۆ نیشتیمانی لە ناوخۆوە دەگۆڕێت

دەکرد کە دۆڕا، خەڵکانێک بەوپەڕی بێ هەستی وناکوردانە خۆشی  کۆتایی جامی ئاسیا یاری

هەر بەر لە چەند رۆژێك دوبارە بۆوە کاتێ هەولێر بە .!! بەو دۆڕاندنە خۆیان دەربڕی

 .دۆڕا شورتە

 مونەیەکی تر، ئەویش بەژداری کچێکی کوردە لە هەولێر لە بەرنامەیبیینە سەر ن ئەگەر

بەرنامەیەکی  ئەرەب ئایدل، لەسەرەتادا من رەئیم لەسەر نیە کوردێک بەژداری بکات لە

دیارە، بەاڵم کە  عەرەبی چونکە جۆرێک لە پاشکۆیەتی وهیوایەتی حوکمی زاتی پێوە

کوردی گۆرانی بڵێت، پەرواز  ایاندا بەبەژداری کرد وڕاغب عەالمە وهەموو لیژنەکە ڕێگ

بەرای من بەقەد چەندین ساڵی میدیای  حسێنیش گۆرانی بە کوردی گوت لەو ماوەیە کەمەدا

لەشارێکی کۆسمۆپۆلیتی وەك لەندەن هەست بە  کوردی کوردی بە خەڵک ناساند، من

بەس نیە کورد وهونەری کوردی بە جەماوەری عەرەبی،  کاریگەریەکەی دەکەم لە ناساندنی

راغب عالمە گوتی تۆ نەخشەی هونەری کوردیت ئاشنا کرد  هونەرمەندێکی گەورەی وەك

عەرەبی، کچێك بەو عەرەبی نەزانیەوە وا بە جورئەت خۆی لەو  بە نەخشەی هونەری

وبە کوردیش گۆرانی بڵیت، بەڕاستی ئەگەر دەستخۆشیشی لێناکرێت شایەنی  بەرنامەیە بدات

بەتایبەتی  بگوترێت وەك کەسانێک لە پەیجەکانی فەیسبوك دەیکەن نیە قسەی خراپی پێ ئەوە

کوردستان و گوتی کوردستان  پاش لێدوانەکانی ئەحالم لەبەرنامەی ئەرەب ئایدڵ لەسەر ناوی

سەرکردەکانی کوردە بڕۆن لە جیاتی هێرش  بەشێکە لە عێراق، ئەو قسەیەش هی هەموو

بگرن وەك هونەرمەندی بەڕێز خالید  سەرکردەکان کردنە سەر ئەحالم وپەرواز یەخەی

  نگ بدرێت بە ده  ی وه کردن بۆ ئە شە ولێر بانگە هە  شاری لە :شار پرێس دەڵێت. ڕەشید دەلێت

 ، سی  ئێم بی  ناڵی کە  ی(arab idol)  ی رنامە بە لە  شدارییکردووه بە  کە رواز حسێن پە

هیچ   سلێمانی  شاری لە اڵم کان، بە قامە ەر ش سە لە  الفیتە  ڵواسینی هە  قۆناغی  تە یشووه گە

بۆ تەنها لەبەر ئەوەی لە . رواز پە  پشتگیرییکردنی بۆ  دیار نیە  رموگوڕی گە  کی یە نیشانە

 !هەولێرە؟
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 تر زنجیرەی گەردەلولە، بەڕاستی ئەگەر ئەوە تێڕوانینی ڕۆشنبیرێك بێت نمونەیەکی

 کۆمبارس وقەشمەر وکۆمێدی وبێوشارچیەتی وای لیبکات خەڵکی شارەکانی تر وەك 

بینم  ئەوەی لە گەردەلول! کەڵک ببینێت، ئەی دەبێت تێروانینی نەزانەکان چۆن بێت؟

دەڕوانێتە کار  گوزارش بوو لە ڕای خەڵکە هەرە شارچیەکە بوو کە بە چاوێکی سوك

دەکاتەوە لەنێو نێوەنی  وخەباتی شارەکانی تر، وتێڕونینی شێرپەنجەی شارچیەتی تۆختر

 .ەدەبی وگشتیدائ

روداوەکانی  جۆرە رەفتارانە کاردانەوەی خراپ دروست دەکەن، هەر ئەوڕۆ کە باسی ئەو

ئەگەر : گوتی حەویجە وکوژرانی چەند پێشمەرگەیەکی خەڵکی سلێمانی کرا، یەکێك

وەرزشە چەند جار گوێم لێی  ئەو کەسە زۆر خولیای! کوژراوەکە سلێمانی بن هیچ کێشە نیە؟

سلێمانی، هەستم کرد وەک کاردانەوەیەک وای  رتوە لە شارچیەتی کەسانێك لەبوە رەخنەی گ

گوتی ناوەڵاڵ گاڵتەم ! نیشاندا لە قسەکەی وگوتم بەڕاستتە؟ گوت، هەتا من کە ناڕەزاییم

 !!دەکرد

خەڵکانی  لێرەدا ڕاستیەك بڵێین کە خەڵکی دینداری هەموو شارەکانی کوردی لە نێو پێویستە

تاڕەدەیەكیش هەر  کترن لە نەبوونی ئەو حەساسیەتە شارچیەتیە ئەگەرچیتردا لە هەموان چا

وەک برا وخوشکی یەک سەیر  هەیە، ئەویش لەبەر ئاڕاستەی ئایینی کە هەموو موسڵمانان

کۆمەاڵیەتیەکانیان فەرامۆش دەکەن بۆ مامۆستایانی  دەکات، رۆشنبیرانمان هەموو ئەرکە

چەند نوسەری ئێمە !! دێن ڕەخنەیان لێدەگرنخۆیان دەکەن  ئایینی، کە ئەوانیش کاری

 !شێرپەنجەی شارچیەتیە نەمێنێ؟ کارێکی وای کردوە ئەو

بدەنەوە،  ئەوە هاتوە هەموو نوسەران وروناکبیرانمان ئاوڕ لەو شێرپەنجەی شارچیەتیە کاتی

بکەن،  کۆ هەست ونەستێکی وا دروست بکەن خەڵک پێی شەرم بێت باسی شارچیەتی

 !.هێشتا ئێمە نە گەیشتوینەتە قۆناغی بە گەل بوونچونکە بەڕاستی 

  4162ئایار  14, پێنج شەممە
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 چۆن کورد ڕزگاری دەبێت لە ژێر کاریگەری فۆرمی عەرەبی بۆ ئیسالم؟

 
بەڕای من سۆفیەت لە بنەڕەتدا کە دروست بوو، هەوڵێك بوو بۆ قووڵبوونەوە لە الیەنی 

نی بێ دەنگانە بوو لەو ڕوحیەتە جەنگاوەرەی ڕووحی و مەعنەویات، و جۆرێك لە یاخیبوو

: کە زاڵە بەسەر کۆی دەقەکانی ئیسالمدا، وەك لە زنجیرەیەک وتار باسم کردوە بە ناوی

 !ئیسالم وەك ئاینێکی جەنگاوەر

بۆیە کە . هەروەها ئەنجامی کارلێکەری عەقڵیەتی میللەتانی نا عەرەبی و عەرەب بوون

میللەتانی  .ەسەوف لە زۆربەی هەرە زۆریاندا عەرەب نیندەڕوانیتە کەسە هەڵکەوتوەکانی ت

ناعەرەب تووشی شۆك هاتن کە بینیان هەڵمەتی سوپایی گەورە وەك گەردەلوولەی بیابان 

چونکە بەرلەوە هێرشەکان هەر بە  !دێت بۆ سەریان بە ناوی دین و لە ژێر دروشمی دینیدا

ڕووتاندنەوە دەهاتن، وەك  ناوی ئیمپراتۆریەت و دەوڵەت و سیاسەتی داگیرکردن و

هەڵمەتەکان و شەڕەکانی دەوڵەتی ڕۆم وفارس، هەرچەندە قورئان دەیەوێت ڕەهەندێکی دینی 

بداتە ئەو شەڕانە، وەك شەڕی مەجوسیەت و ئەهلی کیتاب باسی دەکات، و دەڵێت موسڵمانان 

تەنها شعوری  بەاڵم لە هەقیقەتدا ئەوە! حەزیان بە سەرکەوتنی ڕۆمەکانی ئەهلی کیتاب دەکرد

موسڵمانان بوە کە لە زووەوە تەفسیری دینیان بۆ هەموو ڕووداو و دیاردەیەك کردوە، دەنا 

 .ئەو شەڕانە لە ژێر هیچ دروشمێکی دینیدا نەدەکرا، وەك شەڕ و غەزای موسڵمانان

سۆفیەت هەر بۆیە زۆر زوو دەرکەوت لە گۆڕەپانی ئیسالمدا، ویەکەم کەس کە ناونرابێت 

کە لە ساڵی [ أبو هاشم الصوفي] هاتوە ” كشف الظنون”لە قسەکانی ابن تیمیة وسۆفی وەک 

 .هـ وەفاتی کردوە ٩٢١سەد و پەنجای کۆچی 

بێگومان کوردیش ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە دەرکەوتنی سۆفیەت وگەشەکردنی، شێخ 

ەوانە عەبدولقادری گەیالنی و مەوالنا خالیدی نەقشەبەندی وسوهرەوەردی کوردبوون ، کە ئ

بە کەسە هەرە دیارەکانی ئەو مەیدانە دادەنرێن، جگە لەو کەسایەتیە سۆفیانەی کە سەرەرای 

مەزنایەتیان، بەاڵم شوهرەتیان هەر لە ناو کوردستان مایەوە، وەك مەالی جزیری و مەحوی 

 .و ئەحمەدی خانی وگەلێکیتر

ێوازی دینداری کورد تەریقەتی سۆفی دیاردەیەکی ئیسالمی گشتی بووە، بەڕای من تەنها ش

نەبووە، بەڵکو زۆر لە کۆمەڵگا ئیسالمیەکانی عەرەبی و فارسی وئەفغانی وهیندستانی 
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ئینجا دوو تەریقەتی  .وئەفریقایی و مەغریبی وئەندەلوسی تەریقەت لە ناویاندا باو بووە

تا تەسەوف کە هەبووبێت لە ناو کورددا، تەریقەتی قادری و نەقشەبەندی بوون، یەکەمیان هە

ئەگەر خاوەنەکەشی کورد بێت، بەاڵم لە کوردستان لە دایك نەبوو، بەڵکو لە بەغداوە 

نەقشەبەندیش هەر لە بوخارا وهیند ! دەرکەوت وباڵوبۆوە وگەیشتەوە کوردستان لەوێوە

دەرکەوت، مەوالنا بەپێی خۆی چوو بۆ هیندستان و لە شاه عبدهللا ی دهلەوی وەریگرت و 

ەرچەندە مەوالنا خالید ئیزافاتی خۆشی خستە سەر تەریقەتەکە و هێنای بۆ کوردستان، ه

نەقشەبەندی  :سەرلەنوێ بنیاتی نایەوە، و ئەو قۆناغەی تەریقەتەکە بە ناوی ئەو ناونرا

لەبەر ئەو هۆیانە من بە ڕەهایی لەو باوەڕە نیم کە دینداریەکی تایبەت بە کورد بێت، ! خالیدی

یکترین شێوازی دینداریە بۆ دەروون و نەزعەی دینداری بەاڵم دەکریت بڵێین کە تەسەوف نز

نووسەری کتێبی النقشبندیة نشأتها وتطورها : کوردی، لە سوودەکانی تەریقەتی نەقشەبەندیدا

لدي الترك، الدكتورة بدیعة محمد عبد العال، الطبعة األولى القاهرة ، الدار الثقافیة للنشر، 

مەوالنا خالیدی نەقشبەندی، گیانی زوهد بە دەرکەوتنی : ، دەڵێت42: 44، ص4111

ودینداری زۆر باڵوبوەوە و ڕێژەی تاوان و دزی و راوەڕووت و ڕێگری زۆر کەم بوەوە لە 

ناوچە کوردیەکان، ودەڵێت کاریگەری ڕابیتەی سۆفی ڕۆڵێکی گرنگی بووە لە 

هێورکردنەوەی ئەعسابی خەڵك و دوورکەوتنەوە لە خاتیرەی شەڕ و دووژمنکاری لە 

 .لە ژێر کاریگەری ڕێنوێنی وتەعالیمەکانی مەوالنا! ەروونی مرۆڤایەتید

ئینجا تەریقەت توانی خەڵك بپارێزێت لە هیرشی مەزاهیبی توندرەوی سەلەفی، چونکە ئەگەر 

سەلەفیەت بگەیشتبا کۆمەڵگای کوردی، کوردیش خۆی سروشتێکی جەنگاوەرانەی 

ە داخراوترین و توندڕەوترین کۆمەڵگای هەڵچووی هەیە، ئەو کاتە کۆمەڵگای کوردی دەبوو

ئیسالمی، ودەبوایە سعودیە بێت لە ئێمەی کورد فێری توندڕەوی بووایە، وەك چۆن ئێستا 

کەسانێکی تووندڕەوی خۆمان لەوێوە تووندرەویمان بۆ هاوردە دەکەن، تازە بە تازە باسی 

او دەرکەوتنی ئافرەت حەڕامێتی سەیارە لێخوڕین و ناردنی کچ بۆ خوێندنی زانکۆ، ودەم وچ

 !دەکەن

سەرەڕای ئەوەش ئەگەر دەسەاڵتی سیاسی کوردی زیرەك بوایە، کە قەت نەبووە، دەیتوانی 

سەرەڕای ئەمن وئاسایشی کۆمەڵگا کە ئەو تەریقەتە دابینی دەکرد، سوودێکی زۆری لەو 

ڕۆژەی گوێڕایەڵی سەرتاسەریەی بۆ قسەی مەوالنا خالید بکردبایە بۆ یەک دەنگی کورد و پ

بنیاتنانی دەوڵەتێکی فراوانی هەموو کوردستان بگرێتەوە، بەاڵم بە پێچەوانەوە وەك شێخ 

عەبدولکەریم مودەریس ئاماژەی پیدەکات، کە دەسەاڵتی بابانەکان تۆقیبوون لەبەر گوێڕایەڵی 
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خەڵك و خۆشەویستی خەڵك بۆ مەوالنا خالید، هەر بۆیەش ئاگری دووبەرەکێی هەردوو 

دری ونەقشەبەندیان گەرمتر دەکرد، تا ئەو ڕادەیەی موالنا بە ڕاکردن ڕای کرد تەریقەتی قا

لە سلێمانی، بۆ ئەوەی هیچیتر کێشەکان پەرەنەستێنن، وپاشاکانی بابان یش تەنها وەك 

تەماشاکەرێك دویانڕواننیە ئەو هەموو کێشە وبیشەیە بێ ئەوەی هەوڵی چارەسەرکردنی 

 !بدەن

کوردە هەڵکەوتوەکانیتر نەبوو، کە گەیشتە بەغداد، کوردستانی  مەوالنا وادەردەکەوێت وەك

لە بیربچێتەوە، بۆیە سەڕەڕای ئەو ناوناوبانگەی لە بەغدا دەریکرد و هەزاران موریدی لە 

دەورە کۆبوونەوە، بەاڵم لە یەکەم دەرفەتدا کاتێ محمود پاشای کوری عبدوڵرەحمان پاشای 

. هـ دا ٩٤٠١نی، یەکسەر گەڕایەوە لە دەوروبەر بابان داوای گەڕانەوەی کرد بۆ سولێما

هـ جارێکیتر ڕادەکاتەوە بەغدا و دوایش  ٩٤٠٦دوایێ جارێکیتر هەمان بەزمی پێدەکەن تا لە 

بۆ دیمەشق، کە هێندە شوهرەت وڕیزدار وپایەدار دەبیت لەناو خەڵکدا، هەتا خەلیفەی 

رێت دەربارەی نیازی سیاسی عوسمانی لیی دەکەوێتە گوومان ونامە بۆ والی بەغدا دەنی

خوا خێری والی بەغدا بنوسێت کە بەرگریەکی جوانی لێدەکات الی خەلیفە، !! مەوالنا خالید

کەوابوو هۆکاری سیاسی و جیاوازی تەریقەتی نێوان قادری ! دەنا لە بەغداشیان وەدەر دەنا

ئەگەر لەسەر  !ونەقشەبەندی ببوە مایەی نارەحەتی وپشێویەکی زۆر لەناو کۆمەڵگای کوردی

دەستی مەوالنا خالید ئەو یەکێتیەی چین وتوێژەکانی کورد لەسەر ڕێڕەوی تەریقەت 

دانەمەزرێت، ئەوە لە نەبوونی ئەوە ڕاستە تا ڕادەیەکی زۆ کە تەریقەت الیەنی پۆزەتیڤی 

زۆری هەبووە بۆ کۆمەڵگای کوردی، بەاڵم وەك هەر شتێك تەریقەتی سۆفیەت لە ناو کوردا 

گەتیڤیشی هەبووە، لەبەر خەلك مەشغولکردن بە زیکر وئەوراد و عیبادەتی زۆر، الیەنی نێ

زیاتر ئەو شێوازە دینداریە گونجاوە لەگەڵ کۆمەڵگای کشتوکاڵی کوردی، ئاسان نییە گونجانی 

لە ژیانی هاوچەرخدا، دووەم ڕۆڵێکی ترسناکی گێڕاوە لە باڵوبوونەوەی نەخوێندەوار و 

کە هەموو بایەخەکان بۆ الیەنی رووحی ودەروونی بوو، الیەنی جەهل لە کاتی خۆیدا، چون

 .تەنها بۆ نوخبەیەك نەبێت. فێرکاری بە تەواوی فەرامۆشکرا بوو لەو تەریقەتانە

یەکیکیتریش لە الیەنە نێگەتیڤەکانی تەریقتی تەسەوف لە ناو کوردا، خراپ بەکارهێنانی 

ەڵێت مورید لەگەڵ شێخەکەی یان لەگەڵ شێخەکانی تەریقەتە بۆ تەعالیمەکانی تەریقەت کە د

مورشید دەبێت هێندە گوێڕایەڵ و مل کەچ بێت، وەك مردوو بێت لە ژێر دەستی مردوو 

یانی هیچ بیرورا و کەسایەتی و کەرامەتی نە بێت، چی پێگووترا جێبەجیی کات، ئەو !! شۆر

قشەبەندیدا دەبێت شتەش زیاتر قوڵدەکرێتەوە لە ڕێگای جۆری زیکرەکانی تەریقەت وەك لە نە
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مورید ڕوحی مورشید بهێنێتە بیری خۆی کاتێ زیکر دەکات، مورشیدیش ڕوحی پێغەمبەر 

 !!و پێغەمبەریش خوا[ خ.د]

هەموو کەسێكیش مەوالنا نییە ئیستیغاللی ئەو ملکەچیە و الشە مردوە وبێ دەسەاڵت وبێ 

قەتە جیاوازیەکان بە ئیڕادەیە نەکات بۆ مەرامە کەسێتیەکانی خۆی، بۆیە شێخەکانی تەری

خراپترین شێوە کەرامەتی مرۆڤە شوێن کەوتوەکانی خۆیان دەسڕنەوە، ومرۆڤێکی ترسنۆک 

وبێ ڕەئی و دەمارگرژی بودەڵە بنیات دەنێن، کە هەموو ئاواتی ئەوەیە دەست وپێ و 

ئەوە لە کاتێکدا لە ئیسالمدا ئەو مرۆڤ پەرستیە نییە، ! کەوشەکانی شێخەکەی ماچ بکات

مبەر پەرستیش نییە، بەڵکو نابێت زیادەڕۆیش لە خۆشەویستی بکرێت، وهەتا قورئان لە وپێغە

قل انما انا : دەکاتەوە، و پیی دەڵێت[ خ.د]چەندین جێگادا جەخت لەسەر بەشەریەتی پێغەمبەر 

ئەوەش بۆ ئاسایی کردنەوەی وێنەی ! واتە بڵێ من تەنها مرۆڤێکم وەك ئێوە! بشر مثلکم

 .یەتی ئیماندارانپێغەمبەرە لە زهن

بۆیە بەڕای من تەریقەتەکان ئەگەر بیانەوێت ڕۆڵێکی کاریگەر بگێڕن لەناو کۆمەڵگای 

کوردی، دەبێت چاکسازی زۆر گەورە بکەن لە ڕێنوێنیەکانی و جۆرێتی کەسەکانی، و هەوڵی 

خۆ گونجاندن بدات لەگەڵ ڕۆژگاری هاوچەرخدا، دەنا بەو شێوەیەی ئێستا زۆر زەحمەتە 

هەرچەندە بەڕای من تەریقەت ناتوانێت . مرۆڤی کوردی دیندار بۆ خۆی ڕاکیشێت سەرنجی

بەربەستیەکی تەواو و کاریگەر بکات لە باڵوبوونەوەی توندڕەوی سەلەفی، چونکە چەندە 

تەریقەت داوای ملکەچی دەکات لە موریدان وشوێن کەوتووانی بۆ شێخەکان ومورشیدەکان، 

ی دەکات بۆ شێخ و مەشایخەکان، مرۆڤی کوردیش بە هێندەش سەلەفیەت دژایەتی ملکەچ

سروشت یاخییە زیاتر، هەرچەندە خەڵکی ئاسایی تێناگەن کە سەلەفیەتیش جۆرێکە لە 

چەپاندن و کۆیالیەتی کردن بۆ دەقگەلێك بە ناوی دەقی پیرۆزی حەدیس و کۆیلەی دەقە 

 !! [خ.د]ی بۆ پێغەمبەر زۆروبۆرەکان، وکۆیلەی قال فالن و حدثنا فالن، بە ناوی گوێڕایەڵ

بەڕایی من کورد لە کۆنەوە گوزارشی کردوە لە زەرورەتی وجودی مەزهەبێکی سەربەخۆی 

خۆی، بەاڵم لەبەر نەبوونی متمانە بە خۆ، ئەو پڕۆژە تا ئەمڕۆش دواخراوە، خۆزگە زانایانی 

وامان دینی ئەو سەردەمە هەستیار دەبوون، چونکە بەڕاستی جێگای ئەسەفە زانای گەورەی 

هەیە هەموو ژیانی لە ناو زانستە ئیسالمیەکان سەرف کردوە، کەچی هەر شوێن کەوتەی 

 !مەزاهیبە باوەکانە بست بە بست
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ئەمرۆ خۆشبەختانە ئەو بابەتە زۆر بە شێوەیەکی بەهێز لەناو رۆشنبیرانی دینداری کورد 

اری ناو جەماوەر نبیرانی دیندشدەوروژێنرێت، بەڕای من دەبێت ئەو کارە بە منەوەر و ڕۆ

بسپێردرێت، نەك بە مەالی تەقلیدی کە ناوێرێت قسە لە قسەی فەقیهێکی شافیعیش بکات، 

 !نەك ئیمام شافیعی خۆی

موسڵمانی کورد هەر لە ئێستادا زۆر خاسیەتی عەمەلی وئیعتیقادی تایبەت بە خۆی تێدایە کە 

 :زهەبێکی دینییەدەکرێت کار و توێژینەوەی دەربارە بکرێت، کورد پێویستی بە مە

کە دوور بێت لەو ناکۆکیە مێژوویە بێ مانایانەی نێوان شیعە وسونە، لە بواری عەمەلیش  -

 .هەر وایە، کورد هێندە دەربەست بەو مێژووە نیە

نزیکتر بێت لە قورئان و هیچ حەدیسێك و قسەیەكی توراسی دینی وەرنەگرێت کە  -

 .پێچەوانەی قورئان دەکات

لە ڕوحی جەنگاوەری و بیباتەوە سەر ئەسڵی دینی عیبادەت کردن، و  ئیسالم دابڕێنێت -

ڕوانینە ئەو دەقانەی کە لەسەر جەنگ وجیهاد هاتوون وەك ئەحکامێکی مەڕحەڵی وتایبەت 

 .بە قۆناغی چەسپاندنی دین

جەختکردنەوە لەسەر تەوجیهاتە مەدەنی ومرۆییەکانی ئیسالم، ڕاگرتنی هەر ئەحکامێكی  -

شروعیەتی نەماوە وەك کۆیالیەتی و دەستبڕینی دز، وستیتر، چونکە کە مێژوویی کە مە

دەستت بڕی دەبێتە کەمئەندام، کەمئەندامیش ئەمڕۆ لە واڵتانی دونیا دەوڵەت ناچارە هەموو 

 !نەفەقاتی ژیانی بکێشێت

هەڵگرتنی سزا توندەکانی کە لە قورئاندا نەهاتوە وەك بەردباران کردنی زیناکەران و  -

 .ڵگەڕانەوەسزای هە

ئەوە جەند سەرباسێك بوون دەکرێت زیاتر تێیدا فراونتر باس بکرێت، هیوادارم بەرچاو 

ڕوونیەکم کردبێت لەسەر چۆنیەتی ڕزگار بوونی کورد لە کەوتنە ژێر کاریگەری 

 .نەتەوەکانی تر

  تەوەری نوچەنێت   2015/02/15  

http://www.nuche.net/?cat=74
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 ێوە لە حزوری پەشێودانبوەستن ئ
 

بەڕاستی ئەو میللەتە کێشەیەکی مۆڕاڵی قوڵی هەیە کاتێك کەس لە سەرکردە وسیاسی 

وشاعیر وهونەرمەند ونوسەر ڕزگاری نابێت لە دەست سوکایەتی وڕەخنە مومارەسەکردن بە 

ئەوە چ عەقڵیەتێکی بۆگەن وبێ لۆژیکە بە بااڵیەکی بەرزی شیعر  .شێوازی چەقۆ وەشێنی

پەشێو دڵی بنەماڵەی مەال مستەفای لە خۆی "دەبی وەك پەشێو دەڵێت لە کۆڕەکەی هەولێر وئە

شیڕاندن قابیلی ئەو کۆلکە نوسەرە نەناسەیە کە هەر ". نەرەنجان، وەک پارتییەکیش دەیشیران

ڕۆژەی لەترسی سەالمەتی خۆیەوە بە ناوێك دەنوسێت زاتی ئەوە ناکات هەتا خۆی بەخەڵک 

ئەو ترسنۆک وبێ مستەوایە بچێتە هەولێر گومانم نییە یان هەروەک چۆن بناسێنێ، ئەگەر 

نەناسە قروقەپی لێدەکات یانیش دەبێتە باش کاتبی دەسەاڵت ولەوێوەش هەرکاری جوێن 

 .بەخشینەوە دەبێت بە ئاڕاستەکەی تردا

 

 یان ڕەخنەکەی ئەوەیە پەشێو لە تەک وێنەی مەال مستەفای بارزانی شیعرەکانی خوێندەوە،

نازانم ئەوە چ نەنگیەکە،  !وەک بڵێی لە تەک وێنەی ئەتاتورک وسەدام شیعری خوێندبێتەوە

ئەگەر ئەمڕۆ کەسانێک بە ناوی بارزانی خوالێخۆش بوو گەندەڵی وکاری خراپ نەکەن، کێ 

زاتی ئەوەی هەبوو لەناو خەڵک بە خراپ باسی بارزانی بکات، سەرکردەیەک لەناو 

دوژمن وموخابەرات وپالنگێڕی بتوانێت ئەوەندە بکات کە کردی جوگرافیایەکی وا تەژی لە 

بۆ دەبێت نەنگی بێت کە ببێتە جێگای ڕیز وخۆشەویستی میللەتەکەی، لەبیرمە لە ماڵەکان 

وێنەکەی بارزانیان بە شاردراوەیی هەڵدەگرت وەک شتێکی بەنرخ وبەها، هەرچەندە لە 

وئازار دەبوون، ئەوە بیروڕای خەڵک  ماڵێک بدۆزرایەوە لەوانەیە توشی گەورەترین سزا

 .بوو، دەکرێت هەڵە وغەڵەتیشی هەر بوبێت خۆ پێغەمبەر نەبوو

 

ئەگەر بە پێوەری مەعسومیەتی پێغەمبەرایەتی مامەڵە لەگەڵ سەرکردەکانمان وشاعیرانمان 

وسیاسیەکانمان ونوسەرانمان وهونەرمەندانمان بکەین، بڕواتان هەبێت نەك مەال مستەفای 

ن بەڵکو هیچ سەرکردەیەکی تری وەک شێخ سەعید وسەید تەها وعبید هللا ی نەهری بارزا

وقازی مەحەمەد وشێخ مەحمودیش لەدەست ئەو عەقڵیەتە شەڕانگێژ ونا واقیعیە ڕزگاری 

جاری تریش باسم کردوە کە بە بەردەم ساختومانی وێستمینستەری بارەگای ... نابێت

سوڕمانەوە تەماشای پەیکەرێکی قەبەی گەورەی پەرلەمانی بەریتانی تێدەپەڕم بە سەر

دەکەم کە چەند بە شانازیەوە لەوێ قوتیان کردۆتەوە، کەچی [ ریتچارد الینهارت]

هەڵسەنگاندنی ئەو سەرکردەیە بدەیتە دەست ڕەخنەگرێکی واقیعی کوردیش نەک کوردێکی 

ێرێکی بۆ نەزانی بە شێوازی شەرە چەقۆ، لەوانەیە بڵێ ئەو سەرکردەیە هیچ چاکە وخ

بەریتانیا نەبوە، پاشایەک لە بنەڕەتدا لە ڕەچەلەکی نورماندیەکان بوو کە فەرەنسی بوون، لە 

کە کرا بە مەلیك، گەورەترین قەسابخانە لە دژی جولەکەکانی مەملەکەتە کراوە،  ٩٩٧١ساڵی 
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دوایی پاشایەکی وا موتەعەسیب ودەمارگرژی خوێن ڕێژی وادڕندە کە وەک سەرکردەی 

هەزار دیلی موسڵمانی کوشت  ٠هەڵمەتی خاچ پەرستی لەیەک ڕوداودا لە شاری عەکا سێیەم 

وجگە لە چەندین بەدکاری تردا کە لێرەدا باس ناکرێت، دەبێت چ هێمایەک بێت بۆ پەرلەمانی 

سەرکردەیەک هەردەم شانازی بە فەرەنسیەتی خۆی !!! مەزنترین دیموکراتیەتی جیهان؟

یشی باش وپاراو نەبوو تەنها لە یادەوەری گەلێری بەریتانیەکان دەکرد دەڵێن زمانی ئینگلیز

کراوەتە سوارچاك، کە یەك سیفاتی سوارچاکیشی نەبوو، ویەکپارچەی درندایەتی بوو کەچی 

لەڕیزی گەالنی بەریتانیا بەو شێوەیە ڕیزی لێدەگیرێت، ئێمەش بۆتە عەیب ونەنگی لە تەك 

چەندە من تا سەر ئێسقانیش دژی دیاردەی وێنە وێنەی سەرکردەیەك شیعر بخوێنیتەوە، هەر

هەڵواسین وگەورەکردنی سەرۆکەکانم وکە تەنها دیاردەیەکی سیاسی دواکەوتوویی 

رۆژهەاڵتییە وئەنجامەکانیشی هەردەم عەکسییە وخۆشەویستی خاوەن وێنەکە زیاد ناکات 

ەد ئەو یان وبگرە کەمیش دەکات ئەگەر حزب شوێنگرەوان وبنەمالەی خاوەن وێنەکە بە ق

 !زیاتر پاك وباش نەبن

 

گومانیشم نییە کە بارزانی ڕەحمەتی دەیان جار چاکتر بوو بۆ کورد لە ریچارد شێردڵ بۆ  

دەبا بنەماڵەی شێخ  .ئینگلیز، ئەوەش ڕیزی ئینگلیزە بۆ ئەو وئەوەش ڕیزی کوردە بۆ ئەم

ن، دەماندیت چۆن مەحمود یان قازی محەمەد لەسەر دەسەاڵت بان وگەندەڵ وستەمکاریش با

هەزار ویەک عەیب وجوینیان پێدەدرا بەبێ ئەوەی هیچ جیاوازیەک بکرێت لە نێوان شێخی 

سەیر لەوەدایە ئەو کەسە لەو ئاستە  !نەمر وپێشەوا قازی محەمەد وکەس وکارەکانیان

نزمەوەدا بە کەیفی خۆی لێکدانەوە بۆ شیعرەکانی پەشێوی بااڵ دەکات بێ ئەوەی هەتا هەقی 

یش بۆ خودی  [واتە مانا لەناو دڵ ودەروونی شاعیردایە[ ]عنی في بطن او قلب الشاعرالم]

شاعیر ناهێڵێتەوە ، دەڵی شیعرەکە مەبەستی لە کۆسرەتە وتۆمەتباری دەکات بە کوشتنی 

شەهید سەردەشت، نازانم خوا لە کوێ ئەو ئیلهامە عەبقەریەی پێ بەخشی تا بگاتە ئەو 

ڕێگا بە خۆی دەدات بڵێ شیعرەکەی الوازە کە بۆ سەردەشتی دەرەنجامە، لەوەش سەیرتر 

گوتوە عەرەب دەڵێ چاوی ناڕەزا کوێرە لە ئاست بینینی جوانیەکان، هەڵسەنگاندنی شیعری 

پەشێو بە هەموو داماوێک ناکرێت ڕەخنەگرێکی بابەتخواز ودەروون پاکی دەوێت نەك سوکە 

وئاسما دەبەخشێتەوە وشاش بە  نوسەرێکی پشت کۆمپیوتەرێکی شڕ کە جوێن بۆ عەرز

 !!سەپان نازانێت

 

شیعرە ڕەخنەئامێزەکانی پەشێو کەسی نەبواردەوە لە کوردستان بە تایبەتی دوو زلحزبەکە 

وهەموو دونیاش ئەوە دەزانێت، ئەگەر شیعری تەزبیحیشی بۆ کەسێکی دیاریکراو گوتبیت، 

ئەگەر قسە : ]سەر جێبەجێ بکرێتئەوە مانای ئەوە نییە پێوەرە دواکەوتوەکەی کوردستانی لە

بە یەکێتی بڵێیت کەواتە پارتی وبە پێچەوانەشەوە، یان کراست زەرد بوو کەوابوو پارتی 

پەشێو نە قەرزاری کەسە ونە لەکەس دەترسێت [!!! وبۆینباغت سەوز بوو کەوابوو یەکێتی
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ی دەکرد ئەگەر ئینتیمای سیاسی بۆ پارتی یان هەر حزبێک ئاشکرا بکات، ئەگەریش ئەوە

ئێستا وەک شاعیرەکانی تری دەسەاڵت ملیاردێر دەبوو وا هەژاری مادە و دەوڵەمەندی 

 .جەماوەر نەدەبوو لە کوردستان

 

بەڕاستی عەیبیشە باسی هەولێریەتی شاعیرێکی وا نەتەوەیی گەورە بکرێت کە من گومانم  

ق بکات لە نێوان نییە فەرق لە نێوان هەولێر وئامەد وقامشلی وبۆکان ناکات چ جای فەر

سوکایەتی کردن بە شاعیرێکی وەك پەشێو هەموو کوردێکی دەست . هەولیر وسلێمانی

ودامێن ودەروون پاك ئازار دەدات نەک برادەرە هەولێرییە دڵ ناسکەکان، هەرچەندە پەشێو 

قەاڵی دووەمە بۆ هەولێر، لە هەمان کاتیشدا نەنگیە بۆ هەر سەکۆیەك کە ئەو هەوڵە نەزۆکانە 

پەشێو کە قسە دەکات دەبێتە مێژوو، کەس مافی ئەوەی نییە بۆی دیاری کات . ودەکاتەوەباڵ

کەی شیعر بڵێ وبۆ کێی بڵێ، ئەوە قسە وکاردانەوەی پیرەژنێک نییە یەکسەربە لەکاردانەوەی 

منیش ئەگەر تاکە گلەییەکم !!! چاوی دایکت کوێر بێت: هەر ڕوداوێکدا سنگی بکوتێ و بڵێت

ت ئەوەیە دەبێت هەموو ڕۆژ قسە وهەڵوێستی خۆی هەبێت لەسەر ڕوداوەکان لە پەشێو هەبێ

و دەوری سەرەکی هەبێت لە تەشکیل کردنی ڕای گشتی کوردی وڕۆحی نەتەوە بنیات بنێت 

 .وڕزگاری کات لە دەست ناوچەگەرێتی وشارچێەتی وعەشیرەتخوازی وبنەمالەیی

٤١/٢/٤١٩٤  
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 وفدیاردەى تەها محی الدین معر

 محەمەد هەریری

زۆر جاران کە چاودەدەینە ئەداى سەرۆک وبەرپرس ووەزیرە کوردەکان ئەو دەربڕینە 

الداخل : )م بیردێتەوە کە سەبارەت بە چونە ناو ئەشکەوتێک دەڵێت(الف لیلە ولیلە)توراسیەى 

ازە لە ئەوەى بچێتە ناوى ون دەبێت وئەوەشى هاتە دەرەوە ت( )الیها مفقود والخارج منها مولود

سەرۆک وبەرپرسەکانى ئێمەش هەر لەو بەغدایەى هەزار ویەک شەوەدا هێندە ( دایک دەبێت

لە هەمووى ناخۆشتر . بڕوایان بەو خورافاتە پتەوە، بۆیە هەر قاچیان خستە بەغدا ون دەبن

( تەها محی الدین معروف)ئەو بارە دیاردەیەکى کارتۆنیمان بەبیر دێنێتەوە، ئەویش دیاردەى 

بوو، کەچی هەموو ( سەدام)و پیاوە زل وقەبەیەى کە گوایە جێگرى سەرۆک کۆمار ە، ئە

عێراق بەتاسەى بیستنى دەنگى بوون ودەتگوت  پەیکەرى ئەبو هۆلە ڕۆژێک دەمى 

 .نەکردەوە

ە لەالیەن بەهێزترین دکتاتۆر دەست بەسەر بو ( تەها محی الدین معروف)بەاڵم ئەگەر ئەو 

ۆڵە کرابێت، بۆ دەبێت بەرپرسەکانى ئێستاى بەغدامان هەمان بێت وناچارى بینینى ئەو ڕ

ڕۆڵ ببینن، بۆ دەبێت هەمان تەنازوالت وخۆ بچوک کردنەوە بکەن، بۆ دەبێت لەسەردەمێک 

کە چەمکى نەتەوەى برا بچوک وبرا گەورەیی بەرەو نەمان دەچێت ئەوان بێن و بەزۆری 

 !کورد بکەنە برای بچوک بۆ زڕبراکان؟

و بەرپرسانە خەڵکى تر تاوانبار کەن بە سەرەڕۆیی نەتەوایەتى، ڕاستە نەتەوە لەوانەیە ئە

پەرستى واهەن بە هیچ ڕازى نەبن کەمتر لە سەربەخۆیی بەبآ گوێدانە هەل ومەرجە خودى 

وبابەتیەکان، بەاڵم ئەداى بەرپرسانى کورد لە بەغدا هەموو کوردێک ڕادەتەکێنآ هەتا ئەوەى 

  .ى هەبێتتۆزقاڵێک گیانى کوردایەت

بابڕوانینە . ناکەین، چونکە پێشتر باسمان کردووە 46باسی سەرۆک کۆمارى عێراقی عەیار 

ئەداى وەزیرى دەرەوەى  عێراق، ئەو پیاوە تا پێش بوونە وەزیر ، سیاسی ورۆشنبیرێکى 

کورد بوو خەڵکێکى زۆر هیواى پێبوو کە لە هەر سەنگەرێک بێت بۆ کورد چۆڵی ناکات، 

تەها محی الدین )رانمان لە ڕووى شکلی وناوەرۆکیەوە هەنگاو بەرەو دیاردەى بەاڵم داخى گ
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دەنێت، لەگەڵ یەک جیاوازى کە وەزیرى بەڕێز لەو زیاتر قسە دەکات، بەاڵم ( معروف

 .ى سەپێنراومان بیردەهێنێتەوە( سەقافە قەومیە)قسەکانى زیاتر دەرسی 

پیاوە هەندە غەریبۆکە ونەرم ونیانە نمونەیەکى تر  سەرۆک ئەرکانى سوپاى عێراقە، ئەو 

لەبەرامبەر تەهمیش کردنى ولە سفڕدانى تا ڕادەى ئەوەى کە ئاگادارى جموجۆڵی سوپاکەشى 

بوونى ئەو پیاوە لەوآ ئەگەر . نییە، کەچی ئەو بزەیە فەقیرانەیە هەرگیز لە لێوی جیانابێتەوە

 !زیانیشى نەبێت دەبێت سودى چی بێت؟

کتۆر بەرهەم ساڵح خەریک بوو لە بەغدا دووچارى هەمان هەتا رۆشنبیرێکى وەک د

چارەنوس بێت، بەاڵم زوو فریاى خۆی کەوت و بەو ڕەخنانەى کە ئاڕاستەى نورى مالیکى 

کردن هاوسەنگی خۆی پاراست، ئینجا ئەو پیاوە بە توانایەیان هێنایەوە کوردستان گوایە 

ڵۆکەى نێر بێچوەکانى خۆی دەبێتە سەرۆک وەزیری کوردستان، کەچی کورد وەک جاڵجا

دەخوات وئەو پیاوەیان هێندە بچوک کردۆتەوە لە دەڤەرى پارتى تواناى بەقەد تواناى 

لێکراوە، بەاڵم دیسان لەگەڵ جیاوازیەک ئەویش ئەوەیە ( تەها محی الدین معروف)ڕەحمەتى 

ئەو . ردندکتۆر بەرهەم ساڵح زیاتر قسە دەکات بەاڵم قسەکان هەرگیز نایەنە وارى جێبەجآ ک

سوکایەتیەى بەو پیاوە بەڕێزە دەکرێت سوکایەتیە بە هەموو دەنگدەرانى کورد کە دەنگیان بۆ 

دوو حزبە گەورەکە داوەوئەگەر ویستى بااڵى لەدواوە نەبێت هیچ مەردێک ناوێرآ پێنج جار 

لە یەک کاتدا کارەبا بەسەر سەرۆک وەزیرانى کوردستان بکوژێنێتەوە یان بەو جۆرە 

خەمى ئێمە بۆ کەسى دکتۆر بەرهەم ساڵح نییە . ەوە  هەڵسوکەوتى لەگەڵدا بکرێتئیهمالی

بەڵکو بۆ ئەو عەقڵیەتانەیە کە نایانەوێت لە جوغزى تەسکى حزبیەت ودەستەگەرى دەرکەون 

نابینن هەتا سەفەرێکى گرنگى دەرەوەى وەک سەفەرى ئەمریکا چۆن کرایە . وببنە نەتەوەیی

 !!یلیئاهەنگى چاخواردنەوەى عائ

٠١/٩/٤١٩١ 

زاراوەی دیاردەی تەها محیەدین من یەکەم کەس بووم ئاماژەم پیکرد لە نووسیندا، دوایێ 

زۆر کەس و سیاسی وڕەخنەگر ئاماژەیان پێدا، هەڵبەتە بێ ئاماژەکردن بۆ کێ بەکاری 

 !هێناوە یەکەم جار
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 زیندوو کردنەوەی زەردەشتیەت درزێکی تر لە ڕیزی کورد

  42:56 4164نونی یەکەم کا 42دووشەممە، 

ماوەیەکە هەواڵی زیندوو کردنەوەی ئایینی زەردەشتیەت مان بەرچاو دەکەوێت لێرە ولەوێ  

کە خەریکی ئەنجامدانی کاری پەرستی وسیمنار وکۆبونەوە ودەرکردنی بەیاناتن بە بۆنە وبێ 

 ..بۆنە

ەرمەوە قسەی زەردەشتیەت لە پاش هاتنی ئیسالمەوە تا ئەو رۆژگارەش بەو روحیەتە گ

لەسەر نەکراوە لە الیەن ئەو کەمینەیەی کە ئێستا بە کەڵک وەرگرتن لە شۆڕشی ئینفۆمیدیا 

قسەی لەسەر دەکەن، چونکە ئەگەر ئامرازی پیویستت بە دەست بوو دەتوانی دنیا پڕ بکەیت 

لە پڕوپاگەندە ئینجا با سێ کەسیش بن، ژمارە گرنگ نیە بۆ ئەوەی دەنگت بگەیەنی بە 

ەها کەس لە سایەی سەری ئەو شۆرشە تەکنۆلۆژیە ئەوەی بە خەونیش پێی وانە بوو ملیۆن

کەس گوێی بۆ بگرێت لەو ڕۆژگارە قسە وبیروڕای خۆی باڵودەکاتەوە بێ ئەوەی پولێکی 

 .قەڵپیش بهێنێت

زەردەشتیەت لەو پیرەژنە دەچیت کە شانازی بە جوانی سەردەمی جحێڵیدا دەکات، کەچی 

ی بۆ دەگرن دەزانن لەو سەردەمەشدا ئەو جوانە نە بووە بەاڵم لەبەر هەموو ئەوانەی گوێ

تەمەن وڕیزی گەورە وبچوک بە پێکەنینێکی قوتدراوەوە بێ دەنگی لێ دەکەن، ودەڵێن با 

 .موجامەلەی بکەین چی دەڵێت با بیڵێت ئەو لە حوکمی مردوو دایە

جارێک دەتەقێتەوە چەندین  وەک بۆمبی عەنقوودی هەر[ عەنقودیە]کورد میللەتێی هێشووییە 

بەس نیە . پارچەی لێدکەوێتەوە وئەو پارچانەش چەندین جاری تر بەسەر خۆیدا دەتەقیتەوە

دوو حزبە دەسەاڵتدارەکە دوو ئیمارەت ودوو ئیدارە ودوو قەڵەمڕەویان دروست کردوە تا 

توانای  ڕادەیەک حاڵەتەکە بۆتە ئاسایی ودوو ددەروونی جیایان دروست کرد وکەس هیچی تر

چاوەڕوانی نەماوە کەی دەبنەوە یەک ئیدارە، ئەگەرچی جاروبار لێرەولەوێ هەر بۆ 

 ٤٩بەس نیە ئیدارەی کوردی خۆماڵی پاش ! بیرهێنانەوە یەکێک قسەیەک لەوبارەوە دەکات؟

بەس نیە برا ! ساڵ نەیانتوانی زمانێکی یەکگرتوی ستاندەرد بۆ کورد دروست بکەن؟

زۆر بە قەناعەت باسی جیاوازی خۆیان لە کورد دەکەن وەک هەورامیەکانمان ئێستا 

بەس نیە زۆر لە یەزیدیەکانش هەروا دەڵێن وتا ئەمڕۆش دڵیان نایەت ! میللەتیکی سەربەخۆ؟



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

67 
 

بەس نیە زیاتر لە ملیۆنێک کوردی شیعە ! عەگالەکانی سەریان بگۆڕن بە جەمەدانی کوردی؟

گی ئەوە بە تەنگ کوردایەتیەکەیانەوە نین ئەمڕۆ هێندەی بە تەنگ مەزهەبەکەیانەوەن چارە

 !!دوور نیە بە فەتوایەکی مەرجەعەکانیان چەکیش هەڵگرن لە دژی کورد؟

ئەوانەی بە تەنگ زیندوو کردنەوەی زەردەشتیەتن لە بنەڕەتدا بڕوایان بە ئیسالم نیە ولە 

ارانەیان دژایەتیەکی سەرسەختی ئیسالمدا ئەو کارە دەکەن وبە بۆچوونی ساویلکە ومنداڵک

دەتوانن ئەو کارەساتەی کە ڕویداوە کاتی ئیسالم هاتوە وبە زەبری شمشێر خەڵکی لە 

زەردەشتیەتەوە وەرگێڕاوە بۆ ئیسالم دەکرێت ئەمڕۆ ئەوان وەک مەسیحێکی ڕزگارکەر بێن 

ئەو بارە الرە ڕاست کەنەوە سەرلەنوێ خەڵکی بە کۆمەڵ هەڵگەڕێننەوە بۆ زەردەشتیەت کە 

لەگەڵ سەزاجەتی !! ان ئایینی ڕاستەقینەی کوردە وگوزارش دەکات لە کوردبە بڕوای ئەو

با وادابنیین ئیسالم لەو  -کە هەرگیز ڕاستیش نیە-ئەو بۆچونەش بەاڵم گریمان ڕاستە 

 ٩٢١١سەردەمانە بە زەبری شمشیر سەپێندرایە سەر کورد، بەاڵم پاش تێپەڕبوونی نزیکەی 

ایینە لەگەڵ زهنیەت وبیر ومێژوو وئەدەب وداب ساڵ لە موسڵمان بوونی کورددا ئەو ئ

ونەرێتی خەڵک تێکەڵ بوە، تێکەڵ بونێک مەگەر ئەو میللەتە تاک تاک بهێنین و بە شۆکی 

کارەبایی کە لە هەندێک نەخۆشی دەروونی بەکار دەهێنرێت بۆ لە بیربردنەوەی هەموو 

! ە پێغەمبەرەکەی کوردبیروبۆچونی نەخۆشەکان ئیسالمیان لە بیر بەرین تا بڕوا بێنن ب

ئەوەش کارێکە نە دەکرێت ونە کەسیش دەتوانێت بیری لێ بکاتەوە، کەوابوو ئەو هەموو هات 

وهاوارەی زەردەشتیەت لەوانەیە چەند کەسێک کۆبکاتەوە ولە چاکترین حاڵدا با بڵێین چارەگە 

بەدواوە  ملیۆنیکیشت کۆ کردەوە کە ئەوە خەونی ئیبلیسە لە چونە بە هەشت، دەبێ لەوەو

زۆر زۆر درزێکی تر دەخەیتە ناو جەستەی کورد ودەبێتە هاوتای ! سوودی چی بێت؟

 .درزەکانی تر

خوا خێری پێشینانمان بنوسێت کاتێ بەو حەماسەتەوە بونەتە موسڵمان، ئێمە بە موسڵمانیشەوە 

زۆربەی ساتەکانی مێژوو چەوساوەی دەستی برا هاودینیەکانی خۆمان بوین، زۆر جار 

ترین ئیعتباریان بۆ هاودینی بونیشمان نەکردوە، ئەی ئەگەر هەر زەردەشتی ماباینەوە بچوک

دەبێت دوچاری چ کارەساتێکی مێژوویی باینەوە، بێگومان لەوانەبوو ئێستا شتێک نەبا بە 

 .ناوی کورد

 لەندەن ٤٢/٩٤/٤١٩٤
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 !ڕەقیب یان ئەی ڕەقیبەکان کوردیش دیاردەیەکی دەنگەوەره  ئەی

سەری بەناوبانگی سعودی عبدهللا قوسەیمی لە گاڵتە هاتنی بە عەقڵیەتی عەرەبی کاتی خۆی نو

کتێبێکی نووسی تیایدا عەرەبی تاوانبار دەکات بە هەرانانەوە ودەنگەوەری بێ بەرهەمی 

لەوە دەچێت !! عەرەب دیاردەکی دەنگەوەرە.  صوتیە  العرب ڤاهره: ژیاری، بە ناونیشانی 

 !ەرەب پەتاکەی گرتبێتەوە وبوبێتە دیاردەیەکی دەنگەوەرکوردیش لەبەر هاوسێیەتی ع

 

لەوەتی سااڵنی نۆهەتەوە لە پاش یەکەمین پەرلەمانی بەناو ئازادی کوردی، کێشەی ئەی 

ناوە ناوە لە بێ ئیشی وبێ پڕۆژەیی پەرلەمانتارانی ئیسالمی ونا . ڕەقیب هەر چارەسەر نەبوو

لە جیاتی هەوڵ دەن لەناو کارەکانی ! ننەوەئیسالمیەکان ئەو کێشەیە بێ مانایە دەوروژێ

پەرلەمان چارەسەری بۆ بدۆزنەوە، دەچن ئەکشنی میدیایی بۆ دەکەن وهەرای ڕاگەیاندنی بۆ 

مەبەستم سێکیوالری ]دینداران دەڵێن ئەی ڕەقیب کوفری تێدایە، سیکیوالرچیەکان  .سازدەدەن

کەس ناتوانیت نکوڵی لە بوونی  ڕاستیەکەی. دەڵێن هیچی تێدا نیە[ هەقیقی وشارستانی نیە

دەستەواژەی دژە دینی بکات لە ئەی ڕەقیب، حەز دەکەی تا بەیانی مەریوان نەقشبەندی و 

واعیزە مفتەخۆرەکانی تر بڵێن مەبەستی کوفر نەبوە، باوەڕ ناکەم هیچ ئیماندارێك بە 

[!! ر نیشتماندینمان، ئایینمان هە... نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان : ]ئاسودەییەوە بڵێت

ڕاستە ڕۆژانە شاعیرمان هەیە ڕاست وچۆپ قسەی وادەکات وخوا وخەڵك بە قوربانی تاڵە 

قژێکی خۆشەویستەکەی دەکات، بەبێ هەراش تێدەپەڕێت، نوسین بۆ خۆت شتێکە بۆ یەك 

ناکرێ کابرایەك با هەر چی بێت بێتو لە چلەکانی سەدەی بیستەم . میللەت بنوسیت شتی ترە

ێت بە پێی میزاجی ساتی و سیاسی ومێژوویی ئەو سەردەمە، بەبێ شیعرێك بنوس

ڕەچاوکردنی ئەوەی کە دەکرێتە سرودێکی ناودار، چونکە خۆشی نەیدەزانی، بیسەپێنین 

گومانم نیە ئەگەر پەرلەمانێکی کوردی ئەو کات هەبوایە بە فەرمی ! بەزۆر بەسەر خەڵکدا

نها گوزارشی لە خودی خۆی ناکرد، ئەگەر داوای لە دڵدار بکردایە هەرگیز بەو شێوەیە تە

بشیکردبا پەرلەمانتارانی نوێنەری خەڵک ڕازی نەدەبوون، جیاوازی زۆرە لە نوسینی 

شیعرێك لە ژورێکی پڕ دووکەڵ وخەیاڵی هەڵفڕیوی شاعیرانە ولە نێوان نوسینی شیعرێک 

 .بۆ سرودی نیشتیمانی نەتەوەیەك دەنوسرێت

 

ی مێژوویی ونەتەوەیی تەماشا بکرێت وبەس، بەاڵم نازانم دەکرێت ئەی ڕەقیب وەك سرودێک

الی کورد هەموو شتێك پیرۆز ! پیرۆزیەکەی لە کوێیە وا شەڕی مان ونەمانی لەسەر بکەین؟



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

69 
 

دەبێت، هەموو مردوێکی ناودار دەبێتە هەمیشە زیندوو، هێندە شتی پیرۆز ومردووی هەمیشە 

ئەی ئەو میللەتە دیاردەیەکی زمانەوانی  .وەزیندوومان هەیە لە مەتحەفەکەنیش جێیان نابێتە

پیرۆزیە ئایینەکانئ ئیسالم ومەسیحی وئیزدی وکاکەیی دیارە کەمن تا ! ودەنگدار نەبێت چیە؟

پیرۆزی تریان بخەینە سەر؟ ئەگەر ئەی ڕەقیب هێندە پیرۆز بێت ودوور بێت لە دەستکاری 

جارێ تا . سکاری بکرێت وبگۆڕێتکردن وگۆڕیندا، نە دەبوایە لە بنەڕەتدا هێچ وشەیەکی دە

ئێستا من بزانم پێنج نوسخەی ئەی ڕەقیب هەیە، کە هەندێکیان پێویستیان بە وەرگێڕ هەیە تا 

 !زۆربەی خەڵکی کوردستانی عێراق وئێران تێبگات، بۆ کوردستانی تورکیاش هەمان شت

 .لە نوسخە سۆرانیەکەشی دەستکاری وشەکانی دلداریان کردوە

رد کە لە نێوان شیعرە ئەسڵیەکەی دڵدار وئەو گۆڕانکاریانەی بەسەریدا هاتوە، بۆ نمونە بەراو

هەر لە نوسخە سۆرانیەکە، وشە خەت لەژێردراو وسورەکان ئاماژەیە بۆ دەستکاریەکان، 

 :ئەوەشی هێلی سوریشی بەسەردا هاتوە هەر البراوە لە سرودەکە

 

 ڕەقیبی دڵدار ئەی ڕەقیبی دەستکاریکراو  ئەی

 

 !قیبئەی ڕە

 ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زوبان

 نای ڕمێنێ دانەیی تۆپی زەمان

 ئێمە ڕۆڵەی ڕەنگی سوور و شۆڕشین

 سەیریکە خوێناویە ڕابووردومان

 ئێمە ڕۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین

 دینمان ئاینمانە هەر نیشتمان

 کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە

 زیندووە هیچ نانەوێ ئااڵکەمان

 هەزار الوانی کوردی نەڕڕەشێرچەند 

 بوون بە قوربانی و هەموویان نێژران

 الوی ئێستاش حازر و ئامادەیە

 جانفیدانە جانفیدانە جانفیدان

 الوی کورد هەڵسانە سەرپێ وەک دلێر

 سا بە خوێن نەقشی ئەکەن تاجی ژیان
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 کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە

 زیندووە هیچ نانەوێ ئااڵکەمان

 !بئەی ڕەقی

 ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زمان  ئەی

 نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان

 کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە

 کەمان زیندووە قەت نانەوێ ئااڵ

 ئێمە ڕۆڵەی ڕەنگی سوور و شۆڕشین

 سەیری کە خوێناوییە ڕابردوومان

 کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە

 نکەما زیندووە قەت نانەوێ ئااڵ

 پێ وەک دلێر  الوی کورد هەستایە سەر

 تا بە خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان

 کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە

 کەمان زیندووە قەت نانەوێ ئااڵ

 ئێمە رۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین

 دینمان، ئایینمان هەر نیشتمان

 حازر و ئامادەیە الوی کورد هەر 

 فیدا گیان فیدایە، گیان فیدا، هەر گیان

 

بۆ دەبێت دوو هێڵی لێ ! باشە گەر وا پیرۆزە بۆ دەبێت ئەو هەموو دەستکاریە بکرێت؟

 !الببرێت؟

 چەند هەزار الوانی کوردی نەڕڕەشێر

 بوون بە قوربانی و هەموویان نێژران

 

 :لە نوسخە بادینیە باکوریەکەی هەر دەقێکی تەواو سەربەخۆیە

 ئەی رەقیب هەر، مایە قەومێ کورد زمان

 شکێ و دانایێ ب تۆپێ زەماننا

 کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن
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 ژین دبن قەت ناکەڤێ ئاال کوردان

 ئەم خۆرتێن رەنگێ سۆر و شۆرەشن

 سەیر بکە خوینا دییان مە دا رژاند

 الوێ کورد رابوویە سەر پێ وەک شێران

 تا ب خوین نەخشین بکە تاجێ ژیان

 ئەم خۆرتێن میدیا و کەیخوسرەوین

 مان و ئایینمان، هەر نشتیماندین ئی

 

 :لە زازاکی پێویستت بە موتەرجیمە تا تێی بگەیت

 ئەی ڕەقیب هەر مەندۆ قەومێ کوردزوانی

 نێشکینۆ، نێکوونۆ ب تۆپا زەمانی

 کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ

 جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما

 ما دۆمانێ رەنگێ سوور و شۆرەش ئیمە

 ئۆ راڤێردەیێ ما تەماشەکە، گۆنن

 الژێ کوردی ڤاشتۆ را پایان فێندا چێران

 تا ب گۆنی بنەقشنە تاجێ جویانە

 ما دۆمانێ مەدیا و کەیخوسرەو ئیمە

 دین ئیمان، ئایینێ ما هەر وەالت ئۆ

لە هەورامی هەر ئەو ناوچەیەی هەورامان تیی دەگەن، لەگەڵ ڕیزم بۆ هەورامیەکان بە 

 :ئەوە بەشێکتیدەست من نیە واقیعەکە وایە، 

 ئەی ڕەقیب هەر، مەنەن میللەتی کورد زوان

 نمەماڕۆیچش، جمنەری، چەرخی زەمان

 کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد هەر زیننەن

 زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئااڵکێمان

 ئێمە ڕۆڵێ ڕەنگێ سوورێ و شۆڕشی

 بدیە چن وناڵینەن، ویەردەمان

 میللەتو کوردی هورزاوە سەرو، پای

 نەخشین کەرۆ تاجەو ژیوایبە ونێش 
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 :ئەوەش بەشێکە لە ئەی ڕەقیب بە بە کوردیی باشووری

 وم کورد زوان قە  ر ماگە قیب هە ێ ڕه ئە

 مان رخ زه ردش چە ێ گە شکنێگە نیە

  ، کورد زینگە ۊشێ کورد مردگە س نە کە

 مان کێ ئااڵگە و شە ر ئە هە  زینگە

 نگ سوور و شووڕشیم ێ ڕه ڕووڵە  ئیمە

 مان رده وێە  خۊناویە  کە یرێ سە

  ، کورد زینگە ۊشێ کورد مردگە س نە کە

 مان کێ ئااڵگە و شە ر ئە هە  زینگە

 ێ دلێر پا وێنە  ڵساسە ڕووڵگ کورد هە

 ێ تاج ژیان نگین بکە خۊن ڕه  تا وه

 

یانی بەیانی بوینە دەوڵەت دەبێت شەڕی ئەوەش بکەین کام نوسخە لە ئەی ڕەقیب لێبدرێت لە 

تۆ جارێ لە نێو سێ پارێزگا ناتەوێ کێشەی زمانی ستاندارد !! ە نێودەوڵەتیەکاننێوەند

چارەسەر بکەیت لەبەر نەخۆشی ناوچەگەرێتی وعەشایریەتی سیاسی باسی پیرۆزی سرودی 

 !!نیشتیمانی چی دەکەیت کە پێنج نوسخەت تا ئێستا لێی بەرهەم هێناوە

 

ێت دنیا خراپ دەبێت، ئەگەر هەر زۆر کەوابوو قورئان نیە هەر حەرفێکی دەستکاری بکر

موسیڕن لەسەر مانەوەی ئەو سرودە بە پیرۆزکراوە، چۆن توانیتان ئەو هەموو ڤێرژن 

ونوسخەیەی لێدەربکەن وچەندین دێری البەرن، دەبا ئەو دوو وشە ودەستەواژەیەشی لێ 

وەڕی البەن کە خەڵکێکی زۆری بەڵکو زۆرینەی هەرە زۆری میللەتەکە بە پێچەوانەی با

لە ئیسالمیەکانیش گەڕێ هەر نەبێت ئاوڕێك لە زۆرینەی موسڵمان بدەنەوە، . خۆی دەیبینێت

یانیش سرودێکی تر ئامادە بکرێت ڕەنگدانەوەی ئەو سەردەمە بێت بە عەقڵیەتێکی گشتگیرانە 

نوسرابێتەوە نەك گوزارش لە ناخی تەنها شاعیرێك وچەند نەتەوەچیەکی حەوسەڵە وسیقڵدانە 

 .اتتەسك بک

 

 2015-04-18 لەندەن 
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 بەشی دووەم

 شێرپەنجەی گەندەڵی

 دراوی وسیاسی
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 !خەڵك برسی کەن باش دەیچننەوە

  62:54 4165تشرینی یەکەم  15, دووشەممە

هیچ تاکێك لەو کوردستانە نییە نەزانێت کە هەموو یان بەشی شێری موقەدەراتی دراوی لە 

لە دەست بنەماڵەی بارزانییە، موقەدەراتی بنەماڵەش لە  دەست پارتییە، موقەدەراتی پارتیش

 ..دەستی مەسعود بارزانیە بە پلە یەك، دوایی نێچیرڤانە بە پلە دوو وهتد

بۆیە هەر نە هامەتیەکی خۆکردە وکورد کوردە بەسەر خەڵك بێت ئەوە خەڵك ناچێت یەخەت 

لەوانەیە . ەورامیکاک فەالحی هەڕەشەکەر لە ڕووسیا بگرێت، یان هەتا ملی ئاشتی ه

ئەوانەش جوێن بخۆن وقسەیان پێ بوترێت، بەاڵم خەڵك لە قوواڵیی دڵیەوە نەشوێرێت 

گوزارشی لێبکات، مەسعود بارزانی سەرۆکی هەڵواسراو و نێچیری ئەندازیاری نەوت بە 

 .هەدەردان بە بەرپرسی یەکەمی ئەو دۆخە دەزانێت

ی ئەوەی ئەو کاتەش خواردن وتااڵن کاتی خۆی لە حەسار و گەمارۆی سەدامدا، سەرەڕا

هەبوو بۆ سامانی گومرگەکان و شتیتریش، بەاڵم کەس یەخەی پارتی وبارزانی ودەسەاڵتی 

ئێستا خەڵك خەتای بەغدا وەك جاران نابینێت، چونکە . نەدەگرت، دەیانگووت خەتای بەغدایە

 !دەزانێت هەتا دەست وپێوەندەکانی بارزانی ملیاردێرن

خەڵك دەزانێت ! ەك ڕۆژیش نەوت کێشانەوە و بە قاچاغ فرۆشتن نەوەستاوەخەڵك دەزانێت ی

ئێوە ئەگەر خەمخۆری ئەو میللەتە بان، هەرنەبا پێشمەرگەتان لە بارودوخێکی 

خەڵك دەزانێ بەرپرس و کوڕ ونەوەکانی بارزانی و چەند ! شەڕافەتمەندانە دەژیانت

 .دەدەنحزبێکیتریش بە بای پیالن سەرف دەکەن و بە هەدەری 

خەڵك دەزانێت ئەوەی پارتی و ئەندازیارانی پارتی دەیکەن لە ڕیسواکردنی مووچەخۆران 

وپێشمەرگە و پۆلیس وهتد، سیاسەتێکی دێرینی دزێوترین دیکتاتۆرەکانی دنیایە، لە پێناو 

 .مەرامە سیاسیە کورت بینەکانیان

نەوتی بۆڕیەکانتان دێتە وامەزانن خەڵك گێلە ونازانێ هەفتانە دوو سەد ملیۆن بەس پارەی 

 ..دەست، جگە لە نەوتی تڕێڵەکان و باقی داهاتیتی تر
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شورەییە بۆ حزبەکان بە تایبەتی گۆڕان و کۆمەل ویەکگرتوو بۆ یەك ساتیتر وەك شەیتانی 

 .ئەخرەس وکەڕ وکوێر بێدەنگ بن و لەو کابینە لەرزۆکە و نا مرۆییە نە کێشەنەوە

وەك پارەی مەزرەعەی پارتی لێهاتووە، کەس بۆی نییە پارەی نەوت و نەوت هەناردەکردن 

 !هیچی لەبارە بزانێت، جەندیان فرۆشتوە وچەندیان پارە وەرگرتووە؟

ئەخر ئەو نەوتە یان بە خۆڕایی دەینێرن بۆ ئاغا تورکیەکانتان، یانیش بە پارە دەینێرن، 

ت چی لێ بێت ئەو کە مەعاشی خەڵك نادەن هەتا پێشمەرگەش، دەبێ! کەوابوو کوا پارەکانی؟

 !پارانە؟

توخوا هەتا وا فەرزمان کرد پارە نییە، نەدەبوایە بارزانی کە بەخۆی دەڵێت من تا دەمرم 

پێشمەرگەم سواڵیشی بۆ کردبان، تا پێشمەرگە بێ نازتر و ناپۆشتەتر و برسیتر و ڕیسواتر 

دۆالری هەبیت  پێشمەرگە هەیا بە ملیارات! نەبا لە بەراورد هەتا لەگەڵ شەڕکەری داعشدا؟

 !جگە لە بارزانی؟

بەردەوام بن لەسەر برسیکردنی خەڵك، خەڵك تێگەیشتووە، سەرکەوتوو بوون لە برسیکردنی 

خەڵک، وتێکدانی شیرازەی خێزانی ودەروونی زۆران خەڵکێك، بەاڵم ئەمرۆ دەبێت بزانن چ 

ین پارت وبنەماڵە زامێکتان لە دلەکانی خەڵك دروست کردوەە، دەبێت بزانن بوونەتە قێزەونتر

ئەو هەموو جوێن و سوكایەتیەی لە سایتەکان و تۆڕە . و دەسەاڵت لە الی خەڵكدا

کۆمەاڵیەتیەکان بە بارزانی و پارتەکەیی و كوڕەكانی دەدرێن ئاماژەی هەڵگرتنی شۆڕشێكی 

ڕۆژیکی ڕەش چاوەڕوانتان دەکات، کاتێك . پەنگخواردوە لە هەناوی برسی كراوەكان

 .تاتۆرانە لە فەزایەکی بەناو دیموکراتدا جێبەجێ دەکەنتەکنیکیکی دیک
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  خانەنشینی و خەساندن 

 محەمەد هەریری

هەموو دنیا دەزانێت کە مرۆڤ کائینێکی ئیشکەرە و زۆر جار کارکردن وەك عیالج و 

خەڵکی واڵتان کاتێ لە تەمەنی . چارەسەر وەسف دەکرێت بۆ زۆر لە نەخۆشە دەروونیەکان

گەنجی و کارکردنن تا ئەوپەڕی وانایان کار دەکەن و باجێکی دیاریکراو دەدەن لە پێناو 

یاەمەتیدانی خەڵکی بێکار و خانەنشینکراودا، تا کاتێ خۆشی گەیشتە تەمەنی خانەنشینی، 

انەنشینی خۆی وەرگرێت، چونکە کاتی کارکردنی چەندین ساڵەی بەسەربەرزی موچەی خ

الی خەڵك ژیانی کار یانی  .ئەویش باجی داوە بەو کەسانەی وەك ئەو خانەنشین کرابوون

کار، خانەنشینیش یانی خانەنشینی، ڕوینەداوە تۆ لە هەڕەتی الویدا و ساغ و سەلیم و جوان 

ئەو کارە !! لە ژێرەوە خانەنشین کرابیت بیت، و چەندین کارت هەبێت بە ئاشکرا، کەچی

قێزەونە کە هەزاران پیر وگەنج ، کچ و کوڕ، ئیماندار ومولحید، ئیسالمی وعەلمانی، و 

ڕۆشنبیر و نەزان، وخوێندەوار و نەخوێندەوار، سیاسی و دمبکچی، حزبی و ناحزبی، داوێن 

لە ئیبداعاتی عەقڵیەتی  پیس و داعیەی ئیسالمی، ڕەشۆکی و ئەمیر و پێشەوای وهتد، یەکێکە

گەندەڵپەرستی دەسەاڵتی کوردی، بە تایبەتی پارتی ویەکێتی، بە هاوکاری هەموو ئەوانەی 

 .ناومان هێنان لە سەرەوە

کەوابوو، ناکرێت هەر غەڵەتەکە بخەینە ئەستۆی دوو حزبە دەسەاڵتدارەکە، ئەگەر ئەو 

ەتوانی لەگەڵ ئەو گەندەڵییە بێ وێنەیە هەڵ میللەتە قابلیەتی گەندەڵبوونیان تێدا نەبووایە، نەیاند

 .بکەن، و ببنە لێسەرەوەی پاشماوەی قاپ و مەنجەڵەکانیان

کێ ! کێ هەیە لەو واڵتە بە دەگمەن نەبێت دژی هەوڵی خانەنشین کردنی خۆی وەستابێتەوە؟

هەیە نموونەی خانەنشینکراوی هەموو الیەن و ئاڕاستەکان و هەموو ڕەگەزەکان و 

  !ەکانی نەزانیبێت؟ئایدیۆلۆژی

مردن باشتر ! شورەیی نییە بۆ وەزیرێك هێشتا وەزیرە، مووچەی خانەنشینیش وەربگرێت؟

نییە بۆ بێژەرێك چ ژن چ پیاو شەوانە وڕۆژانە کاری هەبێت لەسەر سکرینی تیڤیەکاندا، 

توخوداکەی عەیب نییە بۆ ئەمیرێك  !کەچی بە عەقید و عەمید و شتی تر خانەنشین کرابێت؟

مردن باشتر نییە  !ێشتا ئەمیری حزبێکە بە مودیر عام و ئەندام پەرلەمان خانەنشین کرابێت؟ه

لەوەی شەو و ڕۆژ باسی سەلەفی ساڵح بکەیت، یەك ڕۆژیش پێشمەرگە نەبووبیت، و هێشتا 

ڕیسوایی باشتر  !!تەمەنی خانەنشینیشت ناهاتبێت، کەچی بە پلەی عەقید خانەنشین کرابیت؟

ەی ڕۆشنبیران و نووسەران بیت، لە چەندین دەزگا کار بکەیت، کەچی نیە تۆ لە نوخب

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1162-2014-09-04-09-06-23
http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1162-2014-09-04-09-06-23
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شورەییە گەورەکەش بۆ ئەو گەندەڵکارە گەورانەیە کە ئەو بیرۆکە  !خانەنشین کرابیت؟

دۆزەخییەیان بەدیهێناوە بۆ خەساندنی مەعنەوی هەر دەنگێکی ناڕەزایی، بۆ دڵنیابوون و 

 !یکری ڕەخنەیی بهاوێژێتبەستنەوەی کەری خۆیان نەوەك لوشکەیەکی ف

کاتی خۆی لە کۆشکەکانی سوڵتانەکان منداڵ وپیاویان دەخەساندن تا سوڵتانەکان بە خەیاڵێکی 

ئاسوودە تێکەڵی ناو حەرم و کج و ژنەکانیان بکەن بۆ خزمەتکردن، چونکە ئەو بە شێوە 

کەن لەگەڵ نێرانە، ئەندامی نێرینەیان لێکردبوونەوە و ئەگەر بشیان ویستبا کاری خراپ ب

 !حەریمی سوڵتان بۆیان نەدەکرا

دەسەاڵتی گەندەڵیش بەو مووچەیەی خانەنشینی، خانەنشینکراوەکانیان خەساندوە لە ڕووی 

مەعنەویەوە، ئەگەر بیانەوێت کارێکی نا دۆستانە و نەیارانەش بکەن دژی دەسەاڵت پێیان 

ەکاندا بۆیان ناکرێت، دەبێت ئەوەندە پێدرێژی و دەمدرێژی بکەن، کە لە سنوور

خانەنشینکراوی . دەستنیشانکراوە، ئەو سنوورانەی بەدەستی دەسەاڵتی گەندەڵ کێشراوە

ئەوبەر جاروبار ئازاد دەکرێت لە بەزاندنی سنووری سوپەر گەندەڵی ئەمبەر، بە 

پێچەوانەوەش، بەاڵم زۆر کەم خانەنشینکراوێک دەبینیت بتوانێت سنووری هەردوو بەر 

  .ۆڤی خەسێندراو هەردەم چاوشۆڕی خەسێنەرەکانیەتیببەزێنێت، چونکە مر

٠/١/٤١٩٢ 
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 تێڕوانینێک لە هونەری هەڵکەوت زاهیر دا

هەڵکەوت زاهیر دیاردەیەکە لەگەڵ لێشاوی گەندەڵی وەک پاشکۆو پاشگرێکی ئەو تسونامیە 

بەردەوامیشی لەسەر . گەندەڵەی کوردستان لەو خاکەدا سەوز بوو و بااڵی دەرکرد

تەمەنی ئەو گەندەڵیەوە وەستاوە، دەنا کێ باوەڕ دەکات ئەو هونەرە ناڕەسەنە مایەی سو

ڕاستە ڕێژەیەکی زۆر لە هەرزەکاران  .خۆشی بهێنێتەوە چ جای لەوەی قازانج بکات

ئەوانەی . وخەڵکی تر سەیری ئەو کارانە دەکەن، بەاڵم بلێی پارەی پێبدەن ئەوە زەحمەتە

ەر ئەوانەن کە پاڵپشتی وەزیرو وەزارەتە گەندەڵەکان دەکەن کە پاڵپشتی ئەو هونەرە دەکەن ه

بە ملیۆنەها دۆالردیزە بەدەرخونە دەکەن بێ ئەوەی ڕۆژێک لێیان بپرسنەوە، یان وەك 

وەزارەتە ناو جانتاکەی ئاشتی هەورامی سەرەرای ئەو هەموو تااڵنکردنەی نەوت وسامانی 

 !!هەرێمنەتەوەیی هێشتا بە زیان کەوتۆتە سەر بودجەی 

 

کێشەی هەڵکەوت زاهیر لەوەدایە زۆر بە نەفەسێکی بەرزەفڕو بوغرایەوە قسە دەکات، لە 

چەندین جار هەر وشەی تەحەدا بەکار دەهێنێت، لەوەش [ ئێن ئار تیڤی]چاوپێکەوتنی لەگەڵ 

سەیرتر هەر لەسەرەتاوە خۆی لەسەروی ڕەخنەوە دادەنێت ودەڵێت گوایە ئەوانەی ڕەخنەی 

ئەو لەهجەیە لە !! یانەوێت لە سایەی عەزەمەت و گەورەیی ئەودا ناو دەر بکەنلێدەگرن دە

خۆباییە نوسەرێکی کوردی کاتی خۆی، کە یاخی بوو لە سێبەرەکەی خۆشی، بەبیر 

هێنامەوە، کە ئەویش هەروای دەگوت، شەو وڕۆژ وەک شۆڕشگێڕە ئاشوبیەکان یان 

کەچی کەس بۆی نەبوو وەاڵمی داتەوە فەوزەویەکان خەریکی پەالماردانی ئەم وئەو بوو، 

نەوەک تاوانبار بکرێت بەوەی دەیەوێت بە پلیکانەی بااڵی بەرزی ئەودا سەرکەوێت، تا لە 

کۆتاییدا دەستەمۆ کرا لە الیەن ئەوانەی کە جوێنی بە باوک وباپیریانیشی دەدا بە ڤایرۆسی 

وهەرسەرگەرمی  سەوزە دۆالر، ئێستا بۆخۆی لە ئوتێلیکی راقی میوانی هەمیشەییە

کاتی خۆی لەڕابردودا خەڵکی زۆر هەبوو وەاڵمی نەدەدایەوە نەوەک . خواردنەوە ووڕێنەیە

بڵێت دەیانەوێت لە سایەی زەبەالحی و گەورەیی ئەودا ناودار ببن، ئێستا هێندە سوک و 

 !!.ڕیسوا وقێزەون بووە خەڵک بێزی نایەت ناوی بخاتە ناو وتارەکانیان

ە لە چەند کارێکی کەم کە دەتوانی بڵێی بەکار دەچێت وهەرچەندە هەلکەوت زاهیریش جگ

سەرچاوەکانی ئاوازەکان ئەمڕۆ بۆ ئێمە مەعلوم نیە، ڕاست و چۆپ کەوتۆتە شێواندن 
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ئەو بەناو هونەرمەندە هەموو بەهرەکەی ئەوەندەیە  . وقێزەون کردنی هونەری کوردی

نکە لەوە دەچێت بە قەلب وقاڵبەوە لەو السایی تیاترۆخانەکانی لوبنان و میسر بکاتەوە، چو

ئەو )....( بەشە هونەرە نزمەی ئەو دوو واڵتە توابێتەوە، ئەو پیاوە سەرچاوەی ئیلهامی 

هەڵکەوت خەریکی هونەرێکە کە پێشان تەنها درەنگی .! ئیلهام بەخشەی هەڵکەوتی گرتوە

ودااڵنی داوێن شەو لە مەلهاکانی بەیروت و شارع الهرم قاهیرە پێشکەشی سەرخۆش وعە

پیسی دەکرا، وتایبەتیش بوو بە بادانی سمت وسینگ ودەربڕینی وشەی وروژێنەر بۆ 

جواڵندنی هەستە نزمەکانی خوارەوە، وەکو نۆتی وهۆم شیکەواوەو تامی ئەو وئەویش بکە 

کەچی ئێستا بەڕۆژی ڕوناک لە سکرینی تەلەفزیۆنەکان یەکێک لە مێگەڵەکەی !!! وتا دوایی

 یر بەشیوەیەکی زۆر ڕەخیس وبازاڕی بە تەنها یان بە یاوەری پلەی بۆیەکیهەلکەوت زاه

playboy  هەڵکەوت باسی دەست بردن بۆ سینە وگۆنا ولێو ماچ کردن دەکات وگوایە نۆتیە

گوێبگرە بۆ ئاستی ئەو وشانە کە سەرەڕای ئەوەی دەڵێی عەرەبێکی [... بزێوو شەیتانە] واتە

بحبک یا ]تەنها ئاخ وئۆفی هەیفا وەهبی وبوس الواوا و  تازە کوردی فێربوو نوسیویەتی،

  :ت بەبیر دێنێتەوە[حمار

 تۆ کۆرێکی هاری الچۆ لە سەر رێگام

 چاو لە چاوم دائەگری ماچت کرد لە گۆنام

 ویستم لە دەستت ڕاکەم خۆت نزیک کرد لە الم

 دەستت خستە ناو دەستم ماچت کرد لە لێوم

کات کە هونەرەکەی ئەو لەناو هونەری کوردی لە لوتکە تەحەداش دە  کاک هەلکەوت زاهیر 

دایە، چونکە ئاهەنگەکانی پڕدەبن لە کچ وکوری هەرزەکار، ئەو برادەرە یان نازانێ یان 

خۆی لە گێلی دەدات کە لەبەرچی ئاهەنگەکانی ئەو لە ئاهەنگی بۆ نمونە هونەرمەندێکی 

ەڵکەوت ئاسانترین چەك لەو چونکە ه .ڕەسەنی وەك عەدنان کەریمیش قەرەباڵغتر بێت

گۆڕەپانە بەکاردەهێنێت، کە چەکی وروژاندنی سێکسییە وهێزی جوانی ئافرەتە، بۆیە گومانم 

نییە هەیفا وەهبیش بینەری زیاتری هەیە لە ئوم کەلسوم لەسەر یوتیوبدا، لە یەتیوب کچێکی 

ۆر جوانە و مەسیحی میسری باسی سیاسەتیش دەکات نەک بابەتێکی سێکسی، بەاڵم چونکە ز

زۆر بە نازوعیشوەوە ئەدای دەکات، وسەرەڕای ئەوەی قسەکانی فلسێکی قەڵب ناهێنێت لە 

ئەوانەی  !!دنیای سیاسەت وفیکردا، کەچی زیاتر لە ملیۆنێك و سێ سەد هەزار بینەری هەیە
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لە مێگەڵەکەی هەلکەوت وهەیفا کۆدەبنەوە بە پاڵنەری جنسی وسێکسیەوە دێن بۆ ئەوێ نەک 

نەری دیتن وبیستنی هونەرێکی ڕەسەن، ئەی ماقوڵە ئەو ناسلی ولۆکە ودەشنێ وئەوانی بە پاڵ

تر بە نیمچە ڕووتی وبە وشە ڕوتەکانیان وجوڵە سێکسیەکانیان نیشانی گەنجانی وروژاو 

کاری هونەرمەندی !! بدات لەجیاتی بچنە الی ئەو دەچن بۆ کۆڕی فاروق ڕەفیق بۆ نمونە؟

ت وچێژی هونەرە الی خەڵک نەک تەخدیرکردنیان بە هەقیقی بەرزکردنەوەی هەس

 .غەریزەی سێکسی

سەیر لەوەدایە لە چاوپێکەوتنەکەیدا هێندە خۆی فریشتە ئاسا دەردەخات خەریکە شەیتان 

شەرمی لێدەکات، کەچی قسەکانی هانی و باخان دەیسەلمێنن کە لەبەرامبەر ئەنجامدانی کاری 

، نازانم کێ داوایان ).....(مادیان لێدەکرێت جا لەالیەن و نا)...(هونەری داوای بەرامبەری نا 

بێگومان کەسێکی زیرەکی ناوێت تا بزانێت ئەو شتە نامادیانە چیین کە داوایان !! لێدەکات؟

 !!لێدەکرێت، بەداخەوە نێوەندی هونەری کوردی بەرەو ئەو هەڵدێرە بردوە

مارەی پێوانەیی لەو ئاوازو کورە نازدارەکەی ڕاوێژکارەکەی حکومەتی پێشو وەک چۆن ژ  

ئاوازی بێ دایک وباوك کە هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێت  ٦١١وشە بەرزانە شکاندوە بە دانانی 

لۆکە وناسلی بە کوردی بیکەنە گۆرانی یان نانا ودومنیک وهەیفا وەهبی بە عەرەبی بیان 

لە دەربڕینە  چڕن، بە هەمان شێوە خەریکە ژمارەی پێوانەیی دەشکێنێت لە زیادەڕۆییەکانی

 :بێ پەردەکانی وەك

 هەوەس و هەوەسبازی هاتیتە بەر دەرگام

 ویستت ماچێکم بکەی لێوت هێنا بۆ الم

 دەستت برد بۆ سینەی من وتت ئاە پێم خۆشە

 :یان هاندانێکی بێ پەردە بۆ ڕابواردنی بێ سنوری کچان لەگەڵ ئەم وئەو و شوو نەکردن

 بە قسەم کە شوو مەکە

 مەکە یاری بە ئەو وخۆت

 تا ئەتوانی خۆت ئازاد کە

 !!تامی ئەو وئەویش بکە
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ڕۆژ بەڕۆژ قسە بێ پەردەکانی زیاد دەکات ئەجوائی بێ مۆڕاڵی مەلهاکانی بەیروت وقاهیرە 

دەهێنێتە ناو هونەری کوردی بە پشتگیری کەسانێك لە دەسەاڵتەوە، ئەو دەسەاڵتدارانەی کە 

نەری کوردی بە قەولی باخان، بەڵکو بەس نیە ئەو پیاوەیان کردۆتە صدام حسێنی هو

دەیانەوێت یەك کەناڵی ئاسمانی تایبەتیشی بۆ دامەزرێنن تا زیاتر هونەرە بێ پەردە ونۆتی 

ئەو دەسەاڵتە چی ماوە تێکی نەدابێت تا لێی ئەمین بین لەسەر ! وپۆرنۆیەکەی برەو پێبدات

کوردی یەکگرتوو،  لە جیاتی زمانێکی فۆڕماڵی  !هونەری کوردی و ئەویش تێک نەدات؟

  ...دوو زمانی فەرمی دروست کردوە لە جوگرافیایەکی بچوکدا

گیانی ئینتیمای نەتەوایەتی لە ... پێناسنامەی نەتەوەیی لە نێو گۆمی وەالئی حزبیدا خنکاند 

دەرونی زۆربەی خەڵکدا کوشت بە گەندەڵیە زەبەالحەکان کە هەموو سنورێکی لۆژیکی 

 .تێپەڕاندوە

مانی ئەو میللەتەی هەموو تااڵن کردوو و بە هەدەری دا، وای لێهاتوە دەست و سەروەت و سا 

ڕۆژێک دێت ئەو واڵتە ! پێوەندە کانیان فڕۆکەی تایبەت بۆ مناڵەکانیان بە دیاری دەکڕن

دەگاتە چاخی تەواو بوونی نەوت هەمومان یەکسان دەبین لە هەژاری و سواڵکەریدا، چونکە 

می نەوەی دواڕۆژ وئایندەمان نەخواردوە تا سامانە زیادەکانمان خۆ وەك واڵتانی ئەوروپا خە

بۆیان بخەینە حیسابێکی تایبەتەوە، هەتا واڵتێکی بچوکی وەك کوێت، لەترسی تەواو بوونی 

نەوت هێندە پڕۆژەی وەبەرهێنانی ئەنجامداوە لەسەر ئاستی جیهاندا، ئەگەر ئێستا نەوت 

  !!کۆتایی پێ بێت کاریان لێ ناکات

 ...رەداتەکانی گەندەڵی یەک پاکێچنموف 

پێویستی بە  پێویستی بە کااڵی گرانبەها هەیە،  پارەی زۆری بە هەوەنتە دەست کەوتوو  

پێویستی بە قەسرو تەالری خەیاڵی هەیە، پێویستی بە گازینۆی  سەیارەی دوا مۆدێل هەیە، 

هیری هەیە، هەلکەوت زا (....)قومار هەیە، پێویستی بە هونەرێکی شازونۆتی وەک 

پێویستی بە ئاخ وئۆفی نیشەبزوێنی دەشنێ ولۆکە وناسیلی وباقی مێگەڵەکەیە، بەڵکو لەجیاتی 

هێنانی نانسی عەجرەم وهەیفا وئەلیسا وسەماکەرە ئیرۆسیەکانی جەمشید بەرهەمی خۆماڵی 

عەرەب و فارس و )....( برەو پێبدەین تا عوملەی سەعبەمان بۆ بگەڕێتەوە نەچێتە گیرفانی 

 !تورک چونکە هینەکانی خۆمان ئەوالترن، کە ئەوە جۆرێکیشە لە کوردایەتی

ی سەلمان ڕوشدی وفەتوا بەناوبانگەکەی کوشتنی، [ئایەتە شەیتانیەکان]لە کێشەی کتێبی 

خەڵکێکی زۆر بەرگریان لێکرد یان لە دژی بوون، بەاڵم ئەوەی لە هەموان زیاتر سەرنجی 

من دەڵێم سەلمان ڕوشدی موستەهەقی :" ریتانی گوتیمنی ڕاکێشا ئەوە بوو نوسەرێکی بە

 "!!فەتوای کوشتنە لەبەر بیروڕاکانی نا، بەڵکو لەبەر ئاستی نزمی ئەدەبی نوسیندا
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هەڵکەوتیش موستەهەقی ڕەخنە وئیدانەکردنە لەبەر هونەر نا، بەڵکو لەبەر ئاستی نزم 

هێنانەدا سەرکەوتنی دەسەاڵتیش وەک لەو بوارەی بەرهەم . وناڕەسەنایەتی هونەرەکەی

نۆتی وهۆم شیکەواوا ]ئاوازی  ٦١١بەدەست هێناوە وهەلکەوت زاهیر توانیویەتی لە ساڵێکدا 

دابنێت، ئەگەر لە بوارەکانیی تری بەرهەمهێناندا هێندە بلیمەت بایە نە [ وتامی ئەو وئەم بکە

ی وڕۆنی تورکی پێویستیمان بە کەرەوزی ئێرانی و نە بە پیازی کوێتی ونە بە تەماتەی سعود

  .وماستی مۆزەمبیقی دەبوو

04-06-2012 
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 پڕۆژە یاسای نیشتەجێکردن بۆ پێشمەرگەی بێ خانوو

ماشەڵالیان لێ بێت زۆربەی زۆری سیاسەتمدار و دەسەاڵتدارانمان، لە سەرۆکی هەرێمەوە 

تانی ئەوروپی و تا وەزیر و ئەندام پەرلەمان وسەرۆکی حزبەکان، بەشێك لە ژیانیان لە واڵ

بەاڵم لەوە ناچێت کەمترین سوودیان لەو ژیانەی ئەوێ کردبێت بۆ . ئەمریکا بەسەر بردوە

ڕیزگرتنی زیاتری مافی مرۆڤ، و بۆ دەستاودەستکردنی پایە و وازهێنان لە کورسی بە 

خواهیشی خۆیان، نەك لەو ساتە وەختە عەسیب و ترسناکانەدا وەزعەکە وا تەنگژاوی بکەیت 

خۆزگە ! نیەتە لێواری شەڕی ناوخۆ، لە پێناو مانەوەت، مانەوەش لە پێناو چی؟بیگەی

 !ئەوەندەی حوکمت کرد دوو شتی چاك و دوو دەسکەوتی گەورەمان بەدی دەکرد

دەزانم کات بە فیڕۆدانە هانی ئەوەتان بدەین وەك خۆرهەاڵتیەکان بن، بەاڵم دەکرێت لە 

 .بین بۆ هێنانەدی کەمترین عەدالەتی کۆمەاڵیەتیهەندێك لەو سیستمە جوانانەیان سوودمەند 

لە واڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا هەرکەسێك کە کاری نەبوو و دەستی کورت بوو، مووچەیەکی 

خوار مام ناوەندی بۆ خۆیی و بۆ خێزانی دابین دەکەن، و کرێی خانووشی هەموو بۆ دەدەن، 

 .تر بێت تۆ بەکرێت گرتبێتجا ئەو خانوەی تێیدایە هی شارەوانی بیت یان هی خەلکی 

مووچەیان  .ئەوە باسی خەڵکانی کەمئەندام هەر ناکرێت چ نازێکیان دەکێشن ئەو حوکمەتانە

دوو تا سێ قات زیاترە لە کەسی ئاسایی، خەڵکیان بۆ دەگرن بۆ خزمەت کردنیان، بۆ 

بە  هەموو هاتوجۆکردنیان بە پاس و قیتار وهەندیکیان تاکسیش. بازاڕکردنیان وشتیتریش

نوێترین ئوتۆمبیل بە هەموو خزمەتگوزاریەکانیەوە وەردەگرن بە کرێیەکی کەمی ! خۆڕاییە

مانگانە، ولە کاتێکدا خەڵک گەورەترین کێشەی، ڕاگرتنی ئوتۆمبیلە، ئەو کەمئەندامانە بۆیان 

هێندەیان ناز دەکێشن تا ئەو ڕادەی زۆریان لە خۆیان ! هەیە لە هەر شوێنێك ڕایگرن

لەسەر خەڵکی نا کەمئەندام لێدەدەن، لە جیاتی کەمێك هەستی مرۆڤایەتیان ال  گۆراون، پۆز

حوکمەتە مرۆییەکانی ئەوان ئەو خزمەتەی خەڵك دەکەن بێ ئەوەی ڕەچاوی ! بەهێزتر کات

نەتەوە و ڕەگەز و ئایینی خەڵکە نەدار و کەمئەندامەکان بکەن، بێ ئەوەی پرسیار لە 

زۆربەیان لە یەکەم ڕۆژی چوونیان بۆ ئەو واڵتە ! کەنسوودمەندی و بێ سوودی ئەو تاکە ب

یانی تەنها لەبەر ڕیزیان بۆ مرۆڤایەتی ئەو ! نەخۆش بوون، یان خۆیان بە نەخۆش کردووە

 !مرۆڤانە خزمەتیان دەکەن، دەنا هیچ سوودێکیان لێ نابینن

یە، ئێستا من لەو حوکمەتە بێ پارەیەی، کە ئەگەر گەندەڵی و تااڵن وبڕۆیی سااڵنیکی نەبوا

من لەو سیستمە گەندەڵە . بەالیەنی کەم پاشەکەوتی سی ساڵی هەبوو بۆ ڕۆژێکی وا

چاوەڕوانی ئەوە ناکەم مرۆڤایەتیان تا ئەو سنوورە بڕ بکات، هەموو تاکێکی واڵت وا 

بەاڵم بەالیەنی کەمەوە ئێوە خزمەتی ! خزمەت بکات، بە تاکی سوودمەند و بێ سوودەوە
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هیچیتر هەیبەتی پێشمەرگەکان مەشکێنن لەبەر چاوی دۆست و سوودمەندەکان بکەن، 

پێشمەرگە چۆن هەیبەتی دەمینیت وەك ئافرەتێکی النە شێواو لەسەر تەلەفزیۆن بە  !دوژمن

 !بەرچاوی دەیان کچی جوانەوە بگریێت لەبەر بێ مووچەیی؟

زۆر دەڵێن پێشمەرگەکانی شێخی نەهری وبەدرخان و شێخ سەعید پێش چوونە شەڕ خۆیان 

دەیانگووت ئەگەر شەهید بووین با کچی   جوان دەکرد، و قژ و سمێڵ و ڕیشیان چاك دەکرد،

ئێستاش پێشمەرگە لەبەرچاوی کچی کورد و منداڵی کورد ! کورد بە دزێوی نەمانبینن

 !دەگریێت لەبەر بێ دەرەتانی

 

ەوە تا پێشمەرگە چۆن هەیبەتی دەمینیت وەك سواڵکەرێك بۆ قەرز کردن دەستی پان بکات

پێشمەرگە چۆن هەیبەتی دەمینیت لەبەر بێ  !بڕێك پارە وەرگرێت پێی بجیتەوە بەرەی شەڕ

چارەسەری بگریێت؟ پێشمەرگە چۆن هەیبەتی دەمینیت بڵێت من زیاتر لە داعش لە 

 !!کرێچیەکەم دەترسم

پێویستە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتیەکەی پڕۆژە یاسایەکی خیرا بە ناوی پرۆژەی 

 :یشتەجێ کردن یان هاوسینگی پێشمەرگە پێشکەش بکەن و تیایدا حوکمەتن

کرێی خانووی هەموو پێشمەرگەیەك بگریتە ئەستۆ و مووچەی پێشمەرگە بە سواڵکردن     -

 .و ەرزکردن و هەر شێوەیەك بێت بدرێت، لەوەتەی شەڕی داعش دەستیپێکردوە

 

رەوانی بەپێی ژمارەی ئەندامانی ئەو پێشمەرگەی خانووی کرێی نییە، پێویستە شا    -

 .خێزانی خانوویان بۆ کرێ بۆ بدۆزێتەوە

 

مەسەلەی چارەسەرکردنی پێشمەرگە بە چاکترین چارەسەر بکرێتە ترۆپکی یەکەمەکان،     -

 .هەرچەندە ئەوە بابەتێکی ترە دەکرێت لە پڕۆژە یاسایەکیتریش چارەسەر بکرێت

 

بۆ پێشمەرگە خێرایی تێدا بکرێت، تا   ردنپڕۆژەی دروستکردنی یەکەی نیشتەجیک    -

 .حکومەت ڕزگاری بێت لە کرێدان

 

ئەگەرنا چاوەڕوانی ئەوە بکەن بەتەواوی هەیبەتی پێشمەرگە بشکێت، لە خەیاڵدانی خەڵك، و 
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پێشمەرگە پێویستی بە قسەی قەڵە و گۆرانی وسروودی زۆر . لەبەر چاوی نەوەی نوێ

پێشمەرگە پێویستی بە  !ردنەوەی بۆش نییەوبۆر، و وتاردانی درێژ و خۆ سوورک

! دووپاتکردنەوەی سەرۆکی هەرێم نییە لە هەموو بۆنەیەك، کە دەڵیت من پێشمەرگەم

سەرۆك با ببێتە پێشمەرگەیەکی بێ پارە ومووچە، و کرێچی و خێزانی پارەی کارتێکی 

ێشمەرگەیە کۆڕەك و ئاسیای نەبێت تەلەفۆن بۆ مێردەکەی بکات، ئەو کاتە دەزانێت ئەو پ

  !یان نا

 

بیر لە چارەنووسی خۆتان ناکەنەوە ڕۆژێك ئەو پێشمەرگە بێ مووچە و بێ خانە والنە وبی 

ناترسن لە کاردانەوەی ! کەرامەت لێتان یاخی بێت لە ڕقی برسیبوونی منداڵ و ژنی؟

دەرهەق بە سوکایەتیکردنی کرێچیەکانی و چوونە سەرماڵی لە کاتێکدا ئەو لەبەرە جەنگ دا 

بێت وبەرگری لە خاکێك بکات تێیدا کرێچی بێت و سەد مەتری چوارگۆشەی نەبێت بۆ 

خێزانی، لە کاتێکدا ملیۆنێك عەرەبی کۆنە بەعسی و داعشی لەسەر خاکەکەی بە ڕیزەوە 

  !بژین؟

٨/٧/١١٨٩ 
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 !گەندەاڵن ڕەخنەش ماندووەو ئیبن خەلدونیش حەپەساوە لە 

هاوچەرخدا لە هیچ واڵتێک بەقەد کوردستان ڕەخنەی تێدا  باوەڕ ناکەم لە هەموو مێژووی 

دەسەاڵت لە  .بنوسرێ و ڕەخنەشی تێدا ڕیسوا بکرێت بە فەرامۆش کردنی وگوێ پێ نەدانی

ئاست ڕەخنەکان گوێی کەڕ کردوە ومێشێکی لێ میوان نییە، لەوەش نەگبەتتر ئەو ڕەخنانەش 

لە  .نەوە تەکان بدات بۆ قۆناغی کردارنەبونەتە هێزوگوڕێك بۆ جەماوەر لە قۆناغی گوێگرت

کوردستان هەر دەسەاڵت بێباکی خۆی نیشان نادات لە ڕەخنە، بەڵکو خەڵکیشیان واڕاهێناوە 

کە پرۆسێسی ڕەخنەگرتن کارێکی بێ هودەیە، لە زۆر کەسم بیستوە کە ڕەخنە لە کێ دەگریت 

تێرەکانیان تەنها هەواڵە وبۆ کێی دەنوسیت، بەرپرسەکان ئەوە هیچ نایخوێننەوە، چونکە سکر

خۆشەکانیان پێ دەڵێن، ئەوە تەنها دەزگا ئەمنیەکانی دەسەاڵتە گرنگی دەدەنە ئەو نوسەرانەی 

کە ڕەخنە دەگرن لە دەسەاڵت یان جوێن بە دەسەاڵت دەدەن بە عەقڵیەتی ئەمنی، چونکە بەپێی 

 .ئەو عەقڵیەتە ئەمنیە ڕەخنە شتێک نیە لە جوێن پێدان زیاتر

ی واڵتانی عەرەبی و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەک چۆن مندااڵن دەکوترێن لە دژی بەرپرسان

نەخۆشیە درمەکان ئاوا خۆیان کوتاوە لە دژی ڕەخنە، گەورەترین کارەسات وفەزیحە الی 

خەڵک دژی گەندەڵی % ١١ئەوان بە قەد گزەی مێشێك کاریان تێناکات، نابینیت سەدا 

ودجە تێدەپەڕێنێ و بۆ سەرقاڵ کردنی پەزەکانی دەسەاڵتە کەچی بە زەبری زۆردارەکی ب

پێشبرکێی شاجوانی کوردستان دەکات بە دەست کۆمپانیایە بێ ئابروەکانی لوبنان کە تەنها لە 

خەڵک زیاتر لە ساڵێکە دژی بەشار ئەسەد % ١١یان لە سەدا . پیشەسازی سێکسی بلیمەتن

ێشتا خۆڕاگرە لە بەردەم هەزار کەس، ه ٤١خۆپیشاندان دەکەن و پاش کوشتنی نزیکەی 

ئەو ئابڕو چونانەی لە دەسەاڵتی کوردی ڕۆژانە ئاشکرا دەبێت !! ئیرادەی خەڵکی پیالنگێڕ

دەیان حکومەتی پێ دەڕوخێت وهەڵدەوەشێتەوە لە واڵتانی کە یاسا بەڕاستی بەرقەراە و 

. یی خۆیانپەرلەمان بەڕاستی پەرلەمانە وپڕیەتی لە پەرلەمانتارانی خاوەن ئیرادەی سەربەخۆ

کوردستان کە هێشتا قەوارەیەکی فیدرالیە ونەبۆتە دەوڵەتیش کەچی ئاستی گەندەڵیەکانی زۆر 

 .لە واڵتانی سەربەخۆشی تێپەڕاندوە

بەپێی تیوری ئیبن خەلدون بێت یەکەم دەستەی دەسەاڵتدار کە لە قۆناغی دروست کردن 

هاوڕەگەزیدا، دەبێت و  [هاوسۆزی]ودامەزراندنی دەوڵەتن لەسەر بنەمای عەسەبیەت

دەستەیەکی زۆر خاکی و چاونەترس ودەست پاک ودڵسۆز و قوربانی دەر بن، زۆر 

یەکگرتوو بن وهەماهەنگی تەواو هەبێت لە نێوان فەرمانڕەوا وخەڵکەکەی ودەسەاڵت لەو 

قۆناغە بە بەژداری دەبێت لە نێوان سەرۆک و پێشەوا و سوڵتان لەگەڵ میللەتەکەی، ئەو 

دەبێت لە تەرەف و فەنتازیای پارە بە هەدەردان و پارەکە بۆ پتەوکردنی  قۆناغە دوور
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قۆناغی دوەم قۆناغی تاکڕەوی دەسەاڵتە، سێیەم قۆناغی . بنەماکانی قەوارەکە دەخرێتە گەڕ

کە دەوڵەت بەری کارەکانی پێشوی دەچنیتەوە، [  الفراغ والدعە]سەرسوکی وئاسودەییە 

تێیدا دەوڵەت [  القنوع والمسالمە]ەالمەت خوازیە قۆناغی چوارەم قۆناغی سەرکزی وس

[ اإلسراف والتبژیر]لەسەر دەسکەوتەکانی پێشو دەژێت، قۆناغی پێنجەم قۆناغی 

کە لەو قۆناغەدا دەوڵەت سامانی میللەتەکە تەنها بۆ !! هەڵەخەرجی و بە هەدەردانی سامانە

ن سەرف دەکات و بە چڵێسی و بەرژەوەندی تاکە کەسی خۆیی وحاشیەکەی بە بای پیال

هەدەری دەدات ولەو قۆناغەدا وەک ئیبن خەلدون دەڵێت دەوڵەت توشی پیربوون وبە تەمەن 

!! داچوون دەبێت، نەخۆشی کەڤنار بەرۆکی دەگرێت کە چارەسەری نییە وتا لە ناو دەچێت

 !!ساڵی دەوێت بە مە زەندەی ئیبن خەلدون ٩٤١ئەو پێنج قۆناغە 

ەسەاڵتی کوردی ئەوەیە توانیویەتی ئەو هەموو قۆناغانەی دەوڵەت یەکێک لە بلیمەتیەکانی د

ببڕێت سەر لە باوکی ئیبن خەلدون یش بشێوێنێ کاتێ لە یەکەم قۆناغدا هێشتا تازە لەوبەر 

سنور وچیاکان هاتنەوە لەو پەڕی پەڕپوتی ونەداریدا چاوەڕێیان نەکرد بە دڵسۆزی بنچینەی 

کوردی دامەزرینن، بەڵکو یەکسەر بە بازە کولەیەك یەکەمی دەوڵەتی کوردی یان قەوارەی 

ی پێنجەم، دەڵێی قەومەکەی یاجوج وماجوجن لەپشت [ اإلسراف والتبذیر]گەیشتنە قۆناغی 

شورەکاندا بە برسێتی بەندکرابوون و کاتێ شورای بەندیان شکاند بەو شێوەیە برسێتیەی 

ولەو پێناوەدا لە هیچ جۆرە رەخنە  سەدان ساڵەوە بەربونەتە هەڵڵوشینی سامانی ئەو نەتەوەیە

ئەو قۆناغە الی ئیبن خەلدون قۆناغی هەڵوەشاندنەوەی . ونەقد وقسەیەکیش سڵ ناکەنەوە

وقۆناغی لە نێو چوونی سامانەکانە کە [ سۆزی نەتەوەیی یان هۆزگەلی]عەسەبیەتە بەمانای 

 .وریەوەبە زەرورەت بەرەو ڕوخانی قەوارەی دەولەت دەچێت لە ڕووی سیاسی وئابو

بەرای من گوێنەدان و فەرامۆس کردنی ڕەخنە لەالیەن دەسەاڵتەوە وماندوو بوونی ڕەخنەی 

کوردی لە دەسەاڵت دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی دەسەاڵت و ڕەخنە لە دوو قۆناغی جیاوازن لە 

ڕووی زهنیەت وقۆناغ وگۆڕەپاندا، ڕەخنە هێشتا لە قۆناغی یەکەمی دامەزراندن دایە، کەچی 

لە قۆناغی هەڵەخەرجی و بە هەدردان وئیسراف دایە کە تێیدا دەسەاڵت بە دەسەاڵت 

هەڵوشینی سامانەکان وەک تلیاک خۆرەکانی جیهانە خەیاڵیە بەرزە فڕەکەی تلیاک خۆرانی 

لێ دێت نە دەتوانی گوێ بۆ کەس بگرێت ونەتێ بگات لە کەس، جگە لە وڕێنە 

ەو قۆناغەدا ڕەخنە ماندوو و شەکەت دەبێت، ل !!تلیاکیاوەیەکانی خۆی گوێی لە هیچی تر نییە

لەوانەیە دەسەاڵتی مەست بوو بە تلیاکی گەندەڵی دڵی خۆش بێت کە ڕەخنە ماندوو بوە 

وجەوی نەماوە هیچی تر بنوسێت، بەاڵم ترسناکی قۆناغەکە ئەوەیە توڕەیی ڕەخنە وماندوو 

تە سەرخۆشەی بە تلیاکی بوونی خەڵک بەرەو تەقینەوەیەکی سەرتاسەر ببات و تا ئەو دەسەاڵ

گەندەڵی بە هێز باڵبەست بکەن و بەرەو نزیکترین کلینیکی چارەسەری عەقڵی یان 

 2012-07-08 !چارەسەری لە ئاڵودە بوون بە تلیاک بەرن
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هاتنی دکتۆر هۆرجۆن بۆنەیەکی جەماوەریە یان بۆنەی خواوەندەکانی 
 گەندەڵیە؟

ندن وحەز بە شارستانیەت و ئاستی بەرزی بەڕاستی کورد سەلماندی کە گەلێکی زۆر هۆشمە

ئەگەر دڵسۆزانە کاربکرایە لەسەر بەرزکردنەوەی . ڕەوشتی دەکەن ئەگەر بواریان هەبێت

ئاستی ژیاری و فەرهەنگی کورد، دەستە وحزب و گروپگەلێک بەرژەوەندیان لە مانەوەی 

. وچەکە دەکەوتەوەکورد بە ناحاڵی نەبوایە، ئێستا گومانم نەبوو کە پێش هەموو گەالنی نا

یەکەم جارە لە مێژووی گەالن هونەرمەندێک لە ڕۆڵی دکتۆرێکدا ئەو هەموو الینگرەی 

هەبێت تا ڕادەی ئەوەی لەبەر مەرگی دکتۆرەکە لە دراماکە جلی ڕەشی بۆ بپۆشن 

 .وتازیەباری بۆ بکەن والفیتەی رەشی بۆ هەڵواسن

ی پزیشكی ئەفسانەیی بۆ كوردستان هاتنی دكتۆر هۆرجۆن كەسایەتی دیاری زنجیرە دراما 

رمی كۆمپانیایەک زۆر مانا ودەالالتی گەورە هەڵدەگرێت، هەرچەندە خەریکە  تێكی فە داوه بە

لەبەر دیتنی بەرپرسان و پیاو ماقواڵن و خواوەندەکانی گەندەڵی بۆنەکە زۆر بچوك کەنەوەو 

ە میللەتێکی زیندوو ل[ جۆن كوانگ رایۆڵ]دكتۆر هۆرجۆن . لەبەر چاوی خەڵکی بکەوێنن

وداهێنەرو بەڕەوشتی یەکێک لە پڵنگەکانی ئاسیا هاتوە،و نازانێت چی دەگوزەرێت لە 

کوردستان،و نازانێت زەمەن لە کوردستان راوەستاوە ئەو حاڵەتەی گەندەڵی ویژدانی 

پزیشکەکان کە ئەو ئاماژەی پێدەکات لە سەدەکانی پازدە و شازدە لە کوردستان تازە بازاڕی 

دكتۆر . مە وتا دێت گەرمتریش دەبێت و بەشێکی بچوکی کۆی گشتی گەندەڵستانەکەیەگەر

هۆرجۆن نازانێت وەک چۆن ئەو لە پاکی و بێگەردی وهەژار دۆستی داهێنەر بوو، ئاواش 

گەندەڵکارانی ئێمە لە قۆچینەوە و دزین وتااڵنی سامانی نەتەوەیی وخنکاندنی هەژاران 

گرەویان لە باندە مافیایەکانی ئەمریکای التینیش بردۆتەوە، داهێنەرن، گومانی تێدا نییە 

چونکە لەوانیش چڵێسترن وچاوچنۆکترن و بێ خێرترن بە بەڵگەی ئەوەوە کە سەرانی 

مافیاکانی ئەوێ زۆریان الیەنگروخۆشەویستێکی زۆریان هەیە لەناو گەلەکاندا، هەندێ جار 

ۆن نازانێت هاوکات لەگەڵ هاتنی دكتۆر هۆرج! وەک کەسانی ئەفسانەیی سەیریان دەکەن

ئەودا ئەوانەی پێشوازی لە ئەو دەکەن چەند ساڵە بە زەبری چاوسورکردنەوە بودجە لە 

پەرلەمان تێدەپەڕێنن، هێندە داهێنەرن بە کون فەیەکونێك لەسەر نەخشە گوند وئاوایی خەیاڵی 

   .ڵیەکاندروست دەکەن بۆ ئەوەی بودجەی خەیاڵی بۆ دابنێن وبچێتە گیرفانە خەیا

با کۆڕو کۆبوونەوەی جەماوەری بۆ دكتۆر هۆرجۆن بکەن خەڵک پێی بڵێن بۆچی ئەویان 

ئەگەر ئەو کۆمپانیایەی داوەتی کردوە پاشکۆیەکی گەندەڵکاران نییە لەجیاتی  ...خۆش دەوێت

بردنی بۆ الی ئەوانەی خەڵک لە دژی ئەوان دكتۆر هۆرجۆنی خۆش دەوێت، با لەسەر 

انی وهەولێر و ڕانیە و دهۆک کۆبونەوەی جەماوەری بۆ سازبدەن و پێی شەقامەکانی سلێم
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بڵێن چ باسەو بۆ ئەو خەڵکە تا ئەو ڕادەیە ئەویان خۆش دەوێت؟ بۆچی لەبەر مردنێکی 

وانا ]درامی ناڕاستەقینەش خەڵکی ڕەشپۆشیان گرت بۆی والفیتەی سەرەخۆشیان بۆ نووسی 

هۆرجۆن بڵێن چۆن زۆربەی دکتۆرەکانی  با خەڵک بە دكتۆر[ هلل وانا الیە راجعون

کوردستان وەک مەڕومااڵت سەیری نەخۆشە هەژارەکانیان دەکەن بە بەڵگەی ئەوەی سێ 

سێ و چوار چوار نەخۆش دەهێننە ناو ژوری پشکنینی خۆی، بێ ئەوەی هیچ حیسابێك بۆ 

 .تایبەتمەندی و پاراستنی نهێنی نەخۆشەکانی بکات

ێن چۆن دکتۆرە نا مرۆڤەکان هەتا جێگایەکی گونجاوی با خەڵک بە دكتۆر هۆرجۆن بڵ

چاوەروانکردنیش بۆ خەڵک دابین ناکەن، نەک ئەوە، بەڵکو نزمترین پلەی تەندروستیشی تێدا 

ڕەچاو ناکرێت، بۆ نمونە بۆ ئاوی خواردنەوە یەک پەرداخ دانراوە، کە خەڵکێکی زۆر لێی 

خەڵک بە دكتۆر هۆرجۆن بڵێن چۆن  با .دەخواتەوە بەبێ گوێدانە باڵوبوونەوەی نەخۆشی

زۆربەی دکتۆرەکانی کوردستان لەسەر نەخۆشەکانیان فەرز دەکەن کە دەرمان الی 

دەرمانخانەکانی خۆیان بکڕن و بەفێڵ پییان دەڵێن کە دەرمانەکانت کری وەرەوە الم تا چەند 

 .ئامۆژگاریەکت بکەم وەک دکتۆرێکی گەنج لە هەولێر وای لەگەڵ من کرد

ک پێیان بڵێن چۆن زۆر لە دکتۆرەکانی کوردستان هێندە بێویژدان بوونە دەرمانی زیادە با خەڵ

و بێ پێویستی و بگرە دەرمانی وا دەنوسن بۆ هەندێ نەخۆش کە پەیوەندی بە نەخۆشی 

با خەڵک بە دكتۆر هۆرجۆن بڵێن لە واڵتان دکتۆروسیستەر ئەگەر لەکاتی  .نەخۆشەکەوە نیە

کە   my dear لەجیاتی ناوهێنانی بەڕێزەوە پێی بڵێت مای دیەر قسەکردندا لەگەڵ نەخۆش

دەستەواژەیەکی زۆر ئاساییشە کەچی سزا دەدرێن ئەگەر دووبارەیان کردەوە، کەچی دکتۆرو 

پەرستارەکانی کوردستان لە جیاتی فریشتەی ڕەحمەت بن بۆ نەخۆش بونەتە میرغەزەبی 

انی کوردستان تۆقیون لە منداڵبوون لەو عەزاب بۆ نەخۆشەکانیان، و ئاگادارم زۆربەی ژن

نەخۆشخانانە لەبەر سوکایەتی پێکردنیان و جوێن پێدانیان، بەڵکو لێدانیشیان لەکاتی ژانی 

ئەو جوێنانەی دەدریت لەالیەن ئە دکتۆرو پەرستارانە هێندە سوک وپیسن ڕووی !! منداڵبوندا

 !مەجلیسیان نییە

وزەرێت لەو واڵتە گەندڵستانە وئەگەر وەک ئێمە با خەڵک بە دكتۆر هۆرجۆن بڵێن ئەوە دەگ

تۆ دەیان ناسیت هەرگیز قبوڵ ناکەیت وێنەتان لە یەک چوارچێوە لەگەڵ خوداوەندەکانی 

بەهاتنی دكتۆر هۆرجۆن دەبێت هەموو خوداوەندەکانی گەندەڵی ودکتۆرە  .گەندەڵی کۆببێتەوە

سقان خراپن و ویژدان گەندەڵن، بێویژدانەکانی کوردستان کە زۆربەی هەرەزۆریان تا سەرئێ

ئارەقەی شەرمەزاریان بێتەوە، ئەوانەی وادەکەن وەکو ئەو کەچەڵە وایە کە شانازی بە قژی 

 2012-06-17   .هاوسێکەیانەوە دەکات
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 گرێت کە دز ڕۆڵی ماڵخۆ دە

ێتە گیرفانم ومن لەدەرەوە دەژیم و ڕاستە فلسێکی ئەحمەری ئەو کوردستانە نەچۆتەو ناچ

بودجە دەخورێ و دەدزرێ بەمن هیچ، وەک برادەرێک پێی گوتم تۆ بۆ خۆت سەرقاڵ 

بەاڵم ئەو ئیستهتارەی پەرلەمانتارانی دەسەاڵت بە سامانی خەڵک و ئەو ! دەکەیت بەو بابەتە

چەندەمین ساڵە، هەموو دزیە و پێشێلکاریەو کەموکورتیەی لە بودجەدا دەردەکەوێت، ئەوە بۆ 

مرۆڤ توشی کوفر بە کوردبوونیشی دەکات و دەیهێنێتە قەناعەت کە ئەو برادەرانە تا چ 

حاشا لیال ئەگەر . ڕادەیەک دەماری مرۆیی و کوردایەتیان سڕ بووە لە ئاستی گەلەکەیان

پەرلەمانتارانی تورکە کەمالیستەکان نوێنەری خەڵکی کوردستانی عێراق بن، ئەوانە نوێنەری 

ەو خەڵکە نین، ئاخر ئەوەی دەنگ دەدات بە تێپەڕبوونی ئەو بودجەیە، یانی دەنگ دەدات بە ئ

ئەوەی فشار دەکات بە . دزی وتااڵنی و بێ بەهایی و بەشدار دەبێت لە هەموو ئەو سیفەتانە

ئاڕاستەی تێپەڕاندنی ئەو دەعبایە دزێوەی کە ناویان ناوە بودجە بیەوێ یان نا خەڵک وەک 

 .ی ئەو دزی وتااڵنیە سەیری دەکاتسەرۆک باند

ئەو بێ ویژدانیەی لە قوچاندنەوەی سەروەت وسامانی خەڵک بە بیانوی وەهمی و بێ هۆ و بە 

هۆکاری پێکەنین هێنەر زادەی عەقڵیەتێکی نەخوێندەواری، بی ئینتیمای کوردایەتی و 

یسی باندە ئەوەی ئەو بودجەیەی نوسیوە بە عەقڵیەتی رەئ... شوراوەیە لە مرۆڤایەتیش

دزیەکانەوە نوسیویەتی و بەو عەقلیەتەوەش دابەشی دەکەن، ئەوەی ئەوها بیردەکاتەوە دزە 

هەرگیز ماڵخۆ نیە و باوەڕی بە ئایندەی ئەو میللەتە نییە، بە دەرونێکی کۆچەری نەک 

 ...نیشتەجێیی بیردەکاتەوە

قەد سەرە دەرزیەک رخان بکرێت کە بە كان تە ملیارد بۆ حزب و رێكخراوه (٤١١)  ماقوڵە

ملیاردە ئەگەر مەڕومااڵتی پێ بکڕن چاکترە  ٤١١کە بەو ! خێریان بۆ کورد و میللەت نییە؟

نەک لە ماستاوچیەکانی وخاوەن موچەکانی بندیواری حزب سەرفی کەن، ئەگەر مەڕومااڵتی 

 !پێ بکڕن هەر نەبێت بەو پارەیە کوردستان پڕاوپڕ دەبێت لە خێروبیر

كێتی  ن یە الیە  ئاسایش لە  زگای ده]حەی بودجە کە بۆ هەردوو دەزگای بەشە زەبەال  ئەو

حکومەتە [  وه ن پارتی دیموكراتە الیە  نی ئاسایش لە نجومە و ئە برێت ده  ڕێوه بە  وه نیشتمانیە

یەکگرتوەکەی کوردستان بە جیا تەرخان کراوە پیاو توشی قێزهاتنەوە دەکات، ئاخر کەی 

خوڕی کە تەنها بۆ تۆقاندن ولێدانی وتیرۆر کردنی کورد تەرخان ماقوڵە دوو دەزگای سی

کراوە، وبۆ شەڕی حزب حزبێنە دروست کراوە کەچی ئەو بودجەیە زەبەالحەی بۆ تەرخان 

ئەگەر ئەو !! لەکاتێکدا هێشتا دوو دەزگای فەرمی حکومەتیش نین ودەزگای حزبن !بکرێت؟

ئەو ناوچانە بکەن کە کورد بە نوێژی نیوەڕۆ دوو دەزگایە هێندە ڕەشید وئازان با چارەسەری 

چاوی لێ سوردەکرێتەوە وشاپ لەدەریان دەکەن لەسەر زێدی باوک وباپیرانیان، ئەوە کورد 

بە لێشاو لەناوچە بەناو جێناکۆکەکان ڕاودەنرێن، نەیانتوانی بەر بە دوژمنانی دەرەکی بگرن، 
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ەبێ نەهێڵن کورد بە دەستی ئێران ئەگەر وا دڵسۆزن کەمێک کەرامەتی نەتەوەییان هەبێت د

دەبا . وتوران بە بەرچاوی ئەوانەوە تیرۆر بکرێن وبڕفێنرێن بەرەو ئێران وکوێ وکوێ

چاالکیە پیس ونەگریسەکانیان لە تیرۆر وئەشکەنجە ولێدانی نوسەران وڕۆژنامەنوسان 

وژمنانە وبەرهەڵستکاران وقۆنەرە پێ ماچکردن بە ڕۆڵەی کورد بگوێزنەوە بۆ بەرەی ئەو د

کە کوردیان لەو شوێنانە تۆقاندوە وپەکیان خستون، دەزگایەک بەس لەبەر دەرگای ماڵەوە 

ملیارد دیناریان بۆ تەرخان بکرێت، بەو پارەیە کەرتی  ١١١ئازان ودەنەڕێنێن کەچی 

 .کشتوکاڵی کوردستان دەبوژێتەوە

ئاو و کارەبا و کرێی ئەگەر باسی دزی وتااڵنیەکانی خودی پەرلەمان بکەین وەک تەئسیساتی 

یان رەغدەی کچی،   بینایەی پەرلەمان کە دەبێت کرێیەکە بدەنە ساجیدەی ژنی سەدامی

چونکە بینایەکە هی سەردەی صدامە کە بۆ مەجلیسی تشریعی وتەنفیزی تەرخانی کردبوو، 

ن هێشتا لەو بودجە زەبەالحانە نەیانتوانی بینایەکی نوێ بۆ پەرلەمان دروست بکەن، مانەوەیا

لەو بینایە دەاللەتێکی زۆری هەیە وئاماژە بە نەگۆڕی ناوەرۆکی مەجلیسە کارتۆنیەکانی 

سەردەمی سەدام و پەرلەمانە کارتۆنیەکانی سەردەمی کوردایەتی پڕ خەوش وعەیب وعار 

ئەو دوو مەجلیسە کارتۆنیانەی لە کارتۆنیەتدا هیچیان کەمتر نەبوو لە کارتۆنیەتی . دەکات

ردستان لەگەڵ ڕیزمان بۆ ئەو دەنگە ئازایانەی ئۆپۆزسیۆن وتاک وتەرای پەرلەمانەکەی کو

دەسەاڵتیش کە بێوچان وبێ هودە دژی تاالنچیەتیەکەی دەسەاڵت وپەرلەمان زۆر مەردانە 

ڕابوون، ئەو دەنگانە ئەگەر بەری ئەو گەندەڵیەشیان پێ نەگیرێت، ئەوا مێژویەکی پاك 

کان بەر نەفرەتی مێژوو ونەوەکان دەکەون، خەڵک بۆخۆیان تۆمار دەکەن، کاتێ گەندەڵچیە

ئەو پەرلەمانەی گوایە چاودێرە . سەری ڕیز ونەوازش بۆ ئەوانی دژە گەندەڵ ئەچەمێنن

بەسەر دەسەاڵتی تەنفیزی وجێبەجێ کردن، بەاڵم کە گەندەڵیەکانی خۆیان دەبینین ئەو کاتە 

پارێزەرەکە [ امیها حرامیهاح]دەزانین ڕانە مەڕ بە گورگ سپێدراوە یان وەك گوتویانە 

 . دزەکەیە

زۆر سیاسی ورۆشنبیر وبیرمەندی واڵتانی ئەو جیهانەی سێیەمە جاروبار دەڵێن داگیرکەرانی 

پێشوی واڵتەکەمان چاکتر بوون لە دەسەاڵتی نیشتیمانی، ئێمەی کورد بەرلە گەیشتن بە 

ۆلۆنی لەژێر سەربەخۆیی گەیشتینەتە ئەو قەناعەتەی خۆزگە وەک هەر دورگەیەکی ک

حوکمی یەک لە ئیمپریالیە جیهانیەکانی وەک ئەمریکا وبەریتانیا وفەرەنسا باین، هەرنەبا بە 

قەد هۆنگ کۆنگ بایەخیان پێدەداین، ئەو زلهێزە گەورانە بێ گومان لەو دەسەاڵتە بەناو 

کوردە مرۆڤ تر و بەبەزەیی تر دەبوون بەرامبەر بە مولک وسامانی ئەو واڵتە، کریس 

ێرا چاکی بۆ چوە کە بەراوردی سەرانی کورد دەکات بە چەتە دەریاییە سۆمالیەکان، کۆچ

هەرچەندە من پێم وایە هێشتا زوڵمی لە چەتە سۆماڵیەکان کردوە، چونکە ئەوان لەبەر 

بێکاری وبێ دەرامەتی وشەری ناوخۆ وپشت گوێ خستنی جیهان وبرسێتی وادەکەن، 
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یوم نقول لجهنم هل امتلئت، ]می قورئانیان لێهاتوە ئەوانەی ئێمە لەبەر تێری وەک جەهەنە

  .!!!کە بە دۆزەخ دەڵێن پڕ بوویت، دەڵێ هێشتا ماومە زیاترم تێکە[ وتقول هل من مزید

24-06-2012 
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 کان ڵتی ملیاردێره سواڵی مە

کۆنی حزب قلیدێکی  تە  وه ژارانە ناوی هە  ك و سواڵ کردن بە ی کۆمە وه ی کۆکردنە دیارده

  خۆیان بە  کانیش کە ئاینیە  حزب وگروپە.  کان کۆنە د کۆنی ئایینە قە  بە  کانە ئاینیە  وگروپە

داوای   ماوه کی ئایینی نە یە ، هیچ بۆنە داوه  و پراکتیسە یان بە زانن درێژه کان ده میراتگری ئاینە

  نە خە ده  کە فره شدا ده ی جومعە کاتی خوتبە ن، جاروبار لە کە نە  ك و پاره ی کۆمە وه کۆکردنە

ر  بە ند حزبێکی ئیسالمی لە چە  ینە ر عوزرێك بده گە ئە... ن کە مت و زۆر ئیحراجیشت ده رده بە

ولی خۆیان،  قە  دا بە[ ئیستزعاف]قۆناغی   و ئۆپۆزسیۆن بوونیاندا یان بوونیان لە بوونی پاره نە

قوت   دان ملیۆنیان تازه سە  کانی کوردستان بە الحە ەب زه  حزبە  ینە بێت چ عوزرێک بده اڵم ده بە

،  وه کێشنە ده  تە و میللە ی ئە پ سامان و پاره راست و چە  ی بێ ساحێبی کورد وبە بودجە  لە  داوه

  ن، بە ده ڵک ده کانی کوردستان نیشانی خە وتە ککە ژارو پە ی هە رگبڕانە جە  نە و دیمە دێت و ئە

ن  کە ڵك ده خە  و داوا لە وه نە کە کۆده  کان پاره ژاره هە  وتە و مزگە  خراوستوری ڕێک مان ده هە

کی ئاینیش بۆ  ند مامۆستایە ، چە م خێزانە و خێزان و ئە بنێرن بۆ چاککردنی ژیانی ئە  پاره

رێکی  سە دوای چاره ڕان بە جیاتی گە  ڵک ببزوێنێ، لە سۆزی ئاینی خە  دێنن تا بە  کە رنامە بە

یان  ژارانە و هە زان ئە مە زان بۆ ره مە ره  ڵک لە وێت خە یانە وام، ده رده و بە یاسایی

 .ن تیان بده وسیمی یارمە کی مە یە شێوه  و بە وه وێتە بیرکە

هێزترین  ندترین و بە مە وڵە ده  بە  ر بە سە  ی خواوه سایە لە  کی زاگرۆس تیڤی کە یە رنامە بە  لە

مرۆڤ توشی   ران کە رچاوی بینە بە  ساتیان خستە خێزانێکی پڕ کارهی  کێشە  پارتی کوردستانە

زمان  ستە ست و کچێکی بە ک ده دایکێکی یە  بریتی بوو لە   و خێزانە ی ئە کێشە  کات، شۆک ده

  وه قلیە رووی عە واو لە و ناتە الشە  ن و بە مە تە  ی بە وره دیار دوو کوڕو کچێکی گە بە  کە

[ خێروخۆشی]  بە  و خێزانە ی ئە ی کێشە کە. ژین ڵك ده خێرو خێراتی خە ر سە دانیشتوون لە

ی  د بودجە قە  بە  الح کە بە کی وا زه یە ی بوونی بودجە سایە  لە! کرێت؟ ر ده سە ران چاره بینە

  ەرنامان بە  و جۆره رهێنانی ئە ده  تا ڕێگا بە هە  و حزبە ئە  ییە ، شوره یە وره تی گە وڵە ندین ده چە

ولێر  ر هە گە می شاخ بێت، ئە رده ی ئێران و سە ی ئاواره کە ژاره هە  ر پارتی پارتیە گە ئە. بدات

کردن  ده یی لێ نە س گلە ، کە دیشۆی سۆماڵ بایە قە فغانستان بێت، یان سلێمانی مە کابولی ئە

لیۆن وملیار بن دان م نی سە اڵتداران خاوه سە اڵم ده کردن، بە زار دوعای خێریشمان بۆ ده وهە

ن،  ڵکی ئاسایی بکە خە  چی سواڵ لە ، کە کردوه یدایان نە وانیان پە ی نێوچە قە ئاره  هیچیان بە  کە

  خرێتە ی نە% 61  الح لە بە کی وا زه یە ڕێ بودجە ش گە وه لە! ؟ یی نییە رم وشوره شە  وه ئە

ر  سە کانیان چاره ی کێشە زۆربە  یە و ڕێژه ئە  گومانمان نییە  کە  ژارانە هە  و جۆره ت ئە خزمە

درێن  تی نە یاسا یارمە  کان بە قڵیە عە  خۆشە و نە وتە ککە و پە ژاره هە  ڵکە و خە کات، ئە ده

زان کێ سواڵیان بۆ  مە ی پاش ره ؟ ئە ، سواڵ سودی چیە وه بڕێتە قیقیان بۆ نە کی هە یە وموچە

ژاران  سواڵ بۆ هە  وره نێکی وا زۆر وگەت وساما روه بوونی سە  دوایی بۆ لە !کات؟ ده
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 !ین؟ بکە

 :رموێ فە سواڵ بکات کاتێ ده  ش ساغ ڕازی نییە ژارێکی لە بۆ هە[ خ.د]ر  مبە پێغە

ألن یأخذ أحدكم حبلە فیأتي بحزمة الحطب على ظهره فیبیعها فیكف هللا بها وجهە خیر لە من ]

 رواه البخاري [أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه

  وه ر پشتی بیهێنێتە سە دارێک بکات و بە  رێت باره ڵ خۆی بە گە ی لە کە تە کێک پە ر یە گە ئە]

نێ یان  یده ده  ڵک بکات کە خە  سواڵ لە  وبیفرۆشیت وخوا ئابڕووی بپارێزیت پێی، چاکتره

 [نێ نایده

ڵتی  ۆ مەمڕ پێناو چیدا ئە  بێت لە یده ، ئە کروهە ش ساغ مە ژارێکی لە سواڵ بۆ هە  وه ئە

و  ژارانە و هە تی ئە ی یارمە وه ن بۆ ئە کە ران ده ی بینە ئێمە  کانی کوردستان سواڵ لە ملیاردێره

زگا  و ده گیرفانی ئە  چێتە ده  تە و میللە دان ملیۆن دۆالری ئە کاتێکدا سە ین لە  بده  ندامانە مئە کە

  رکرده تی سە وکە شان و شە  ن تا لە ده کردنی ده  یات بە الی خە ک قات لە وه  ی کە رعیانە ناشە

ن  رکرده سە  وه دایکبوونە  ر لە ت هە سروشت و فیتره  ی بە وانە ، ئە وه شێتە کانمان بوه مانە قاره

  نی سندانیش لە ولێری گوتە ندتریان کات، وهە مە وڵە ندن ده مە وڵە ده  نده خوا بیانپارێزێت وچە

 .قیری دا فە

hariri66@yahoo.com 

07-08-2012 
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 !خەمی سااڵنەی قەسابخانەکەی بودجە
 

 ".کۆمەڵگای مێگەل، زوو یا درەنگ حکومەتێک لە گورگ حوکمی دەکات
 برتراند دی ژوڤنیل، فەیلەسوف وئابوری زانی فەرەنسی 

بەنزین وکەل وپەلی سەرەڕای خەمی ڕۆژانەی خەڵکی کوردستان بۆ کارەبا و ئاو و 

ئێکسپایەر ودەرمانی ئێکسپایەر وقۆڵبڕینی دکتۆرە ناچیزەکان وستەمی بەرپرسەکان 

ومونافەسە تافیهەکان لەسەر جوانترین سەیارە وخانوو وناوماڵ و هەر رۆژەی لەبەرکردنی 

جل وبەرگی نوێ بۆ خانمان بە شێوەیەکی تایبەتی، زۆر شتی سااڵنەش هەیە خەڵک قەڵس 

اچاری دەکات خەمێکی لێ بخوات، بۆ نموونە لە کوردستان خەمی زستان ونەوت دەکات ون

وغاز وکارەبا دەستەبەربوون لەو وەرزە سارد وبەستەڵەکەدا، خەمی دامەزران بۆ ئەوانەی لە 

ماڵەوە دانیشتوون، وخەمی دروستکردنی خێزان بۆ ئەو گەنجانەی بێکار وبێ پارەن وچەندین 

نیشدا مرۆڤ توشی خەمی سااڵنەی تر دەکات بۆ نموونە سااڵنە ژیان لە هەندەرا. خەمی تر

کە زۆربەی جار ساڵ بە ساڵ نرخی گرانتر [ تأمین]دەبێت ئوتومبیلەکەت ئینشوور کەیت 

دەبێت، بەڵکو زۆربەی جا نرخی لە خودی ئوتومبێلەکەت زیاتر دەبێت بە تایبەتی ئەگەر چەند 

خەمی ام ئۆ تی پشکنینی سااڵنەی . ت هەبووغەلەتێکت هەبوو وچەند خاڵێك لەسەر مۆڵەتەکە

ئوتومبیلەکەت ومۆڵەتی ڕۆیشتن بەسەر ڕێگا وبان ومۆڵەتی وەستاندن لە گەڕەکەکەت 

 .وچەندین خەمی تر

بەاڵم مرۆڤی هەستیاری کورد لە ناوەوە ودەرەوە، بۆیەش دەڵێم هەستیار چونکە بەداخەوە 

و پەڕی ئاسودەییەوە بەرماوەکە لوش خەڵکێکی زۆر هەن بە بەرماوەی بەرماوەیش ڕازین بە

دەن، بەڵگەش لەسەر ئەوە ئەو بێدەنگیە سەرتاسەریەیە لە ئاست ئاشکرا کردنی ئەو هەموو 

ژمارە تراژیکۆمێدیایەی بودجە کە بە هەدەر دەدرێت ودەدزرێت بەبەرچاوی هەموان بەبێ 

 .ئەوەی دەسەاڵت شەرمێک دای گرێت وبێ دەسەاڵتیش فزەی لێوە بێت

ژوری لێکۆڵینەوەی ئابوری   ی و هەواالنە و زنجیرە راپۆرتانە ئە  ی ارچێوهچو لە 

  مساڵی ئە  مڵێنراوی خە  ی بودجە  یاسای  پرۆژه  كانی موكورییە كە  ی باره بزوتنەوەی گۆڕان لە

. ملیۆن دینار ٨٤٨ملیارو  ٥٢١و  تریلیۆن ٠٢  لە  بریتییە   ی كە بره  كە ٥١٠٢رێم  هە

 : ات،دا هاتووهك ده  ی ئاماده

ملیار بۆ ٩٢ساسى دارو  ملیار دینار بۆ ئە ٩٦ساس،  ر بۆ كڕینى ئە فتە ده ٦١١زارو  هە ٠ 

 . ساسى دیكە ملیار بۆ ئە ٩٩نى،  عده ساسى مە ئە
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 ر بۆ كڕینى ئۆتۆمبیل فتە ده ٤١١زارو  هە٢ "

، ئایا  انكراوهرخ ملیۆن دینار تە 221ملیارو  21شتكردن  گە  كانی رجییە و خە رماڵە بۆ ده

  ی پاره  ی ندازه ئە  یان بە كە رابردودا، سوده  بون لە  چی  فدانە و وه شت م گە ئە  می رهە بە

 بێت؟ رخانكراو ده تە

  می كە یە  ش مانگی شە ، لە( الرسمی  الترفیە)  رمی فە  دەفتەر بۆ ئاهەنگ و ڕابواردنی 500 "

  ت بڕیاریدابێت بۆ ساڵی حكومە  ی وه ك ئە و وه اوه رجكر ملیۆن دینار خە 4ملیارو  61پارساڵدا 

م  و بە  رخانكردوه بۆ تە  ملیۆن دیناری 224ملیارو  42  زیادبكات بڕی  كانی رابواردنە 4162

 ". شكراوه دابە  شێوه

 "كریت رخانده رێم تە تى هە كانى حكومە وه ر دۆالر بۆ كۆڕو كۆبونە فتە ده 663"

و  كات و چواریان كارده تووه كاركە  شیان لە ، شە یە هەى  كارگە( 61)ت  حكومە "

ى  وه نكردنە بۆ نۆژه  ئێستاشدا هیچ پالنێكى نییە  و لە تى یە كە ى داهاتە نده وه ئە 61كانیان  رجییە خە

و  كرێت رخانده تە  ى كارگە وه نكردنە نۆژه  ى جیاواز پاره شێوه و بە اڵم سااڵنە ، بە م كارگانە ئە

م  ، ئە رخانكراوه ملیۆن دینار تە 452ملیارو 2م ساڵ بڕى  ئە...  میش دیارنییە هەر هیچ بە

 "كانیان كوا؟ مە رهە ن؟ بە كامانە  كارگانە

نەک هێندە بەڵکو ئەو دوو فرۆکەخانە گەورەیەی هەولێر وسلێمانی مشە خۆرە لەسەر بودجە 

 !وبەس وهیچ داهاتێکی وای دیار نییە، وەك بڵێی دەزگایەکی خێرخوازیە

و  دەسەاڵتی دادورەی داوای پارە بۆ كرێی ئاوەرۆو بەكرێگرتنی ئامێری پەیوەندیكردن "

 ئاهەنگ دەكات

 

ملیۆن دیناری كردووە بۆ كریی ئاوەرۆ، وەزارەتی دارایی  21دەسەاڵتی دادوەری داوای 

 .وتوویەتی ئاوەڕۆ كرێی نییەو هیچی بۆ تەرخاننەكردووە

و خەریكی ?  ری نەزانیێت ئاوەڕۆ كرێی هەیە یان نییەتیئەگەر دادگاو دەسەاڵتی دادوە

 ".دەكرێت  چاوەرێ  چی لێ. ئاهەنگ بیت
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  ساڵی  ، لە رۆژنامە  بۆ ئیشتیراكی  ن؟ كڕیت كام رۆژنامانە ده  ملیۆن رۆژنامە 2ت  حكومە"

  بە هۆكار  بێ م ساڵدا بە ئە  اڵم لە رخانكرا، بە دینار تە( ملیۆن 175ك ملیارو  یە)دا 4164

 "ملیۆن دینار 221ملیارو  4بۆ   رچاو زیادیكردوه بە  كی یە ندازه ئە

هەقی خۆیانە ئاهەنگ وسەما بکەن بەو هەموو پارەیە ئەگینا دڵیان شەق : خوێنەرێك دەڵێت

 !دەبات

  نی ده مە  نشینی خانە  ی نده وه ئە 64 ربازی  نشینی سە خانە  و پاداشتی  مساڵدا موچە ئە  ی بودجە لە "

  ن زۆر زیاترن لە كە كاندا كارده نییە ده زگا مە ده  لە  كە  ی سانە و كە كاتێكدا ئە لە  ر خانكراوه بۆ تە

  .”ن كە كاندا كارده ربازییە زگا سە ده  ى لە سانە و كە ئە

ئەو چ لە شکرێکە لەشکری ڕایخی گێرمانی مەزنە ئەو هەموو ژەنەڕاڵ وکۆلۆنێلەی 

 !!خانەنشینەی هەیە؟

ەمووی خۆشتر بەزمی گەاڵبەکانی پەرلەمانە کە لە ماوەی دوو ساڵە پەرلەمان بڕی لە ه

ملیۆن دینار بۆ چاكردنەوەی گەاڵبە خراپبووەكانی پەرلەمان تەرخاندەكات، ( 111)

نەمانزانیوە پەرلەمان ناوچەی پیشەسازیشی هەیە بۆ چاککردنوەی هەزاران گەاڵبە، 

کە ئەو گەاڵبەیەکی : نامەیەکی تەلەفزیۆن گووتیهەرچەندە برادەرێکی شەریکە بەش لەبەر

لەوانەیە هەر بۆ ئەوەی شایەدی ئەو برادەرەیان بە درۆ نەچێ بۆیە !! دیوە لەناو پەرلەمان

 .گەاڵبەیەکیان بۆ هێنابێتە ناو پەرلەمانەوە

 

تان بۆ بکەین، قەسابخانەی سااڵنەی بودجەش بۆتە خەمێكی سەربار بۆ باسی چی وچی وچیتر

سەر خەمی سااڵنەمان خۆزگە وەک هەڵبژاردنە ساختەکان چوار ساڵ جارێك دەبوو تا هەر 

نەبا سااڵنە تووشی هەژانی ئیمان وباوەڕ ومتمانە نە دەبووین بە خۆمان ومیللەتەکەمان 

 .ودەسەاڵتە سوپەر گەندەڵەکەمان

 شنیارێك بۆ بودجەی ساڵی داهاتووچەند پێ

لە ئیلهامی گەاڵبەکانی پەرلەمان و کرێی ئاوەرۆی وەزارەتی داد و ڕابواردنی فەرمی و 

دیكە وکارگە ڕاوەستاو وداخراوەکاندا ئەو خااڵنەش پێشنیار دەکەین بۆ ئەو   كانی رجییە خە

 :دەسەاڵتە تا تااڵن ودزیەکان شەرعیەتێکی زیاتری پێوە دیار بێت

http://www.facebook.com/shares/view?id=501863429852057
http://www.facebook.com/shares/view?id=501863429852057
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ە بودجەیەك بۆ کرینی یاری ولەعابە بۆ منداڵەکانی دەسەاڵتداران بە وەزیر وگزیر بڕ

 !وفەرمانبەرانەوە تا بتوانن خزمەتی میللەتەکەمان بکەن بەبێ هەراوهۆریای مندااڵن

بڕە بودجەیەك بۆ کرینی میکیاژ وئارایشت وسوبغی ڕەنگردنەوەی قژ وسمێڵ ونەشتەرگەری 

دار تا خۆیان وژن ومنداڵەکانیان جوان دەرکەون لە کاتی جوانکار بۆ پیاوانی دەسەاڵت

سەردانی سیاسەتمەدارەکانی خۆرئاوا یان هەتا ئەکتەرەکانی وەک ئەنجلینا جۆلی کە وتی 

 .لەبەر وێنە گرتن لەگەڵ مەسئوالن نەپەرژام کارێك بکەم لە کوردستان

مەندانی کوردستان بڕە بودجەیەکی ئاشکرا بۆ کرینی ویژدانی سیاسی ونوسەر ومەال وبیر

ودەرەوە، چونکە ئەو پارەیە هەر سەرف دەکرێت بەاڵم بۆ لە کیسەی دەسەاڵتداران دەرچێت 

مٶلفة ]دەتوانن بۆ زیاتر شەرعیەت پێدانی ناوی بنێن بودجەی ! خۆ هەتیو بەخێو ناکەن

 !دڵ نەرم کردوەکان[ قلوبهم

حیمایە وفەرمانبەران بڕە بودجەیەك بۆ کرینی پایسکیل بۆ پیاوانی دەسەاڵت وهیزی 

وسکرتێرە قەڵەوەکان بۆ لەش ساغی وپاراستنی ژینگە لەو هەموو ئوتۆمبیلەی کە بە دوایان 

 .دەکەوێت

کورە چوزانم پێشنیاری داهێنەرانە زۆرە بەاڵم باوەڕ ناکەم گەورەترین بیرمەند وداهێنەر 

 نی بالک هۆلەکانبەقەد داهێنەرانی موفرەداتی بودجەی پەرلەمان داهێنەر بن لە خولقاند

Black holes  بۆ لوشدانی بودجە... 

ئەوەی کۆمێنتەکان بخوێنێتەوە لەژێر هەواڵەکانی قەسابخانەی بودجەدا دەزانێت ئەو میللەتە 

گەیشتۆتە چ ڕادەیەك لە بێزاری ونا ئومێدی وعەبەسیەت وبێ ئومێدی ودەسەوسان بەرامبەر 

ند بە بودجەی تااڵنکراودا کۆمێنتێك زۆر ئەو دەسەاڵتە تااڵنکەرە لەژێر بابەتێکی پەیوە

تکایە موراعاتی باری دەروونی خەلکیش بکەن لە  :سەرنجی ڕاکێشام کە نوسیبووی

کەس نییە ئەو هەموو ژمارە گەورانەی تااڵن ودزی !! نیشاندانی ئەو هەموو تااڵن ودزییە

خەمی  نەبینێت وباری دەروونی تێك نەچێت، دەبێت ڕۆژێك بێت بودجە لە نێو لیستی

 .لەوە ناچێت!! سااڵنەمان دەرچێت؟

 لەندەن

٤٧/٩/٤١٩٠ 
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 كاتێ ترسنۆك باسی مێژووی ترسنۆكەكان دەكات:بەختیار عەلی
 

السایی    کار دێت، کە بە  سە و کە بۆ ئە :(a copy-cat) لە ئینگلیزی ئیدیۆمى كۆپی كات

 .اڵم بە بارە نێگەتیڤەكەى ، بە وه سانێکی تر بکاتە کێک، یان کە یە

بۆ دەسەاڵتدار و سیاسی وسەرمایەداریى زەبەالح  (a fat cat) دیسان ئیدیۆمى فات كات یش

بەكار دەهێنرێت، كە دەسەاڵت و سەرمایەكانیان بە شێوەیەكى خراپ و نایاسایی بەكار 

ئاماژە بەو رۆشنبیرە خۆ پێ ( كۆپی كات كردنى فات كات)دەهێنن، واتە ناونیشانەكە 

یی ئەو دەسەاڵتە دەكاتەوە، كە لە هەمان كاتیشدا وانەى ڕەوشتیان بۆ زەبەالحە دەدات كە السا

 .دەڵێتەوە

زۆر جار مێژوو بۆمان دەگێڕێتەوە، كە چۆن كەسانێكى ترسنۆك تا ماوەیەكی كورت یان 

درێژ توانیویانە خەڵكانێكى زۆر هەڵخەڵەتێنن بە ئازایەتییەكى ساختە، كە لەوانەیە بەسەر 

بە دونیا و بژێویی وكێشەكان وماندویی تێپەڕێت، بەاڵم هەرگیز كەسانێكى ئاسایی سەرقاڵ 

تاسەر؛ بەسەر هەموو كەسێكدا تێ ناپەڕێت، كەسانێك هەن زۆر بەقەد بەختیار عەلی و 

. ئەوان شت بنووسن% 4هاورێكانى زیاتر دەخوێننەوە، بەاڵم پێیان نەنگییە بەقەد 

و ساویلكەیی كوردە ئەمڕۆ   ەوەرییبەختیارعەلی و پێڕە بوغراكەى لە بەدبەختى و بێ یاد

بێگومان ئەگەر ئەو برادەرە و . خۆیان وەك سوپەرمانى گۆڕەپانى رۆشنبیریی نیشان دەدەن

، هەرگیز  بەتایبەتى میللەتانى زیندوو، ووریا و چاالك  پێڕەكەى لەناو میللەتانى تردا بببونایە

، پێی ئاساییە كەسانى فایلدار لەناو دەبوو، ئەوە تەنها كوردە نە ئەو كێش و نە ئەو پایەیان نە

ژیانى سیاسییاندا هەبێت، ئەوە تەنها كوردە سەركردەى وای هەیە، كە تانك و هێزى دوژمنى 

سەركردەیان بێت، ئەوە هەر   مانە هێناوەتە ناو شەڕى براكوژی، زۆریش الیان ئاساییە ئە

ی پێی قبوڵ بێت و دەرسی كوردیشە كەسانێكى گەندەڵچی و بەشدار لە پەردەپۆشكردنى گەندەڵ

 !ئەخالقی و پاكیی ونەزاهەتیان پێبدەن

 

ئەو گەندەڵییە زەبەالحەى دەزگاى سەردەم و نێوەندى رۆشنبیری كوردستان، كە رۆشنفكرێكى 

پەردەى لەسەر هەڵدایەوە، ئەگەر لە سەدا دەشی ڕاست بێت، دەبوو ( شوان ئەحمەد)وەك 

ەوانى تر شەرمیان بە خۆیان بوایە جارێكى تر كەسانێكى وەك شێركۆ بێكەس و بەختیار و ئ

 .قسەى كەش و فشی وابكەن، گوایە هێشتا خۆیان هەر ئەو زاتە پاكانەى پێش فەزیحەتەكەن

 

ی گەندەڵییەكانى ئاشكرا كردن، یەكێك بوو  سە خواكردى ئەو کە  کە... بەختیار و هاورێكانى 

میەك بوایە، ئەوە بە زاراوە سەیر و لە ناو بازنەكەى خۆیان، چونكە ئەگەر بۆ نمونە ئیسال

تیژەكانیان دەیانكردە گەورەترین تیرۆریست لە جیهاندا، تا ڕادەى ئەوەى فشەى بە ئوسامە بن 

 .الدن بێت
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لە )ئەوەى منى زیاتر هاندا بۆ نووسینى ئەم بابەتە، نووسینەكەى بەختیار عەلی بوو بەناوى 

، كە تێیدا دەرس و پەند بە گوێی  29/12/2010ئاوێنە ( مێژووى ترسنۆكەكانەوە فێربن

وەك . فەرمانڕەوایانى كوردستاندا دەدات، گوایە ناتوانن بەر بە بوێری قەڵەمە بوێرەكان بگرن

عادەتى خۆی نووسینەكەى پڕكردووە لە زاراوە و قسەى قەبە، وەك چۆن كەالوەیەك بە 

 .خوێندەوارەكانەجوانترین دیكۆر دەڕازێنیتەوە، ئەوەش تەنها بۆ خەڵەتاندنى نیمچە 

دەسەاڵتدارەكانى كوردستان لە دەسەاڵتدارە ترسنۆكەكانەوە فێربن و   بەختیار داوا دەكات، کە

 :لەو بارەیەوە دەڵێ. ڕێ بە نووسینى ئازاد نەگرن

 

و  و نووسین بترسێنێت  هیچ حاکمێک لەمسەر زەوییە ناتوانێت خەیاڵێکی ئازاد لەبیرکردنەوە "

عەدالەت ئەوەیە ئازادانە  ...ک وشە بترسێت، عەدالەتی لێنییەلەهەر شوێنێ. بوەستێنێت

و بنوسین، حوکمی حاکمێکی زاڵمیش هەمیشە وەک دڵۆپە ئاوێکی بێتینە کاتێک  بیربکەینەوە

حوکمی حاکمەکانی هەولێریش لەمڕۆدا، بێگومان  .بەر گەورەیی بەردی داهێنان دەکەوێت

حاکمانەی حەالجیان سووتاند، بووە دەبێتە گاڵتەجاڕی مێژوو، وەک چۆن حوکمی ئەو 

گاڵتەجاڕی مێژوو، وەک چۆن حوکمی دادگاکان دژ بەفلۆپێر، دژ بە ئۆسکار وایلد، دژ بە 

ئەوەی دەسەاڵتدارانی کورد دەیکەن هیچ نییە . دی، ئێچ، لۆرانس بووە گاڵتەجاڕی مێژوو

 جگە لە دووبارەکردنەوەی مێژووی بێئاگایی خۆیان

. " 

سێکی داوێنپیس  جوانن و كەس الری لێیان نییە، بەاڵم وەك ئەوە وایە کەئەو قسانە هەمووى 

ئەگەر ئەمڕۆ بەختیار و . ئامۆژگاریی خەڵك بكات بۆ داوێن پاكىی و ڕەوشت بەرزیى

هاورێكانى ڕەخنە لە دەسەاڵتداران دەگرن لەسەر گەندەڵیی و دژایەتى وشە، ئەوە هەرخۆیان 

ا بوو، لە جیاتى دەست خۆشی كردن لەو بوێرەى كە بوون گەورەترین گەندەڵییان لێ ئاشكر

ئەو هەموو گەندەڵیانەى ئاشكرا كرد، كەچی كەوتنە خۆ بە دەستە جەمعى، وەاڵمى ترسنۆكانە 

و بێ بنەماكانى خۆیان بە كاك شوان ئەحمەد دایەوە و بەیانیان لەسەر دەردەكرد، هەڕەشەیان 

نكراوەكەى شێركۆ بێكەس، بەختیار و ڕێبین بۆی دەنارد، تا كار بەوە گەیشت لە بەهەشتە پاوا

وەك قورئان دەڵێت، لە هەمووشی قێزەونتر ( مەزمومەن مەدحورا)و ئەوانى تر دەركرا 

ڕێگایان نەدا كاك شوان ئەحمەد هیچی تر وەاڵمەكانى خۆی لە باڵوكراوە پاوانكراوەكانى 

 .ئەوان بنووسێت

 

 :شەگەلى فەنتازیپرسیارێك بۆ بەختیاری خوداوەندى زاراوەسازى و و

ئایا وشەكانى شوان ئەحمەد گولـلە بوون یان نارنجۆك، تا ئێوە بە قەولى خۆتان هێندە نا 

خۆ ئێوە دەسەاڵتى بااڵ نین تا ئەو كارە بكەن؟ ئێوە و ! عادیل بن ونەهێڵن باڵوی بكاتەوە؟

ۆ خۆتان ش ب هاورێكانتان تەنها دیكۆر و زەخرەفەیەك و ئێكسسوارێكى ئەو دەسەاڵتەن، ئێوه

 :بەشدارن لە هەموو گەندەڵییەكان، هەر لەو نووسینەى سەرەوەدا بەختیار دەڵێت
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عەدالەت ئەوەیە ئازادانە بیربكەینەوە ... لە هەر شوێنێك وشە بترسێت، عەدالەتى لێ نییە "

ئەى كوا ئەو عەدالەتە بۆ كەسانى تر ئەوانەى نەیاری ئێوەن، یان ئێوەش وەك " وبنوسین

 ."نۆكەكانى مێژوو تەنها ئازادى ستایش كردنى خۆتان وپێڕەكەتان ال ڕەوایەدیكتاتۆرە ترس

 

، ئایا لەبەرەى نووسەرە بوێرەكانە یان  خۆزگە كاك بەختیاریش پایەى خۆی بزانیبایە

 .؟ بەر لەوەى باسی مێژووى ترسنۆكەكان بكات!ترسنۆكەكان

باڵوكرێتەوە، بەاڵم ئێمە  دەكرا ئەم نووسینە لە سایتە ترسنۆكەكەى ئاوێنە یان هاواڵتى 

. ئەزموونى تاڵمان هەیە لەگەڵیان و دەزانین ئەو سایتانەش هی ئەو پێڕەن و پاوانى خۆیانە

دەنا دەنگى سەدانى وەك شوان   چاک نەبوو سایتێكى ئازادى وەك كوردستانپۆست هەیە،

 .ئەحمەد و ئێمە و هاووێنەى ئێمە بزر دەبوون

 محەمەد هەریری

 

1/1/2011 

 

 !فێربین  وه کانە مێژووی ترسنۆکە  لە: لی ختیار عە بە: وەسەرچا
 

 محەمەد هەریری
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 اڵت  سە ده  ست پێكردنی ستاوده هدو  کەڵەشێرەکەی نەزار قەبانی
 

  ی بۆنە ی چاودێر وەریگرتوە بە لە هەواڵیکدا کە سایتی ئاوێنە باڵوکردۆتەوە و لە رۆژنامە

  كارگێڕی  ی ستە ده  ، لێپرسراوی وه رێمی كوردستانە تی هە حكومە  نوێی  ی پێكهێنانی كابینە

نێچیرڤان   ی یامێك ئاڕاستە ختیار، پە ەال ب كوردستان مە  نیشتیمانی  كێتی بی سیاسی یە كتە مە

  ختیارلەو پەیامە پرسیارێکی زۆر هەستیار دەوروژێنێت کاتێ بە ال بە مە .كات ده  بارزانی

  ی كابینە  م، بە شە شە  ی چێت، كابینە دا، پێده یە فتە م دوو هە لە: " ڵێت ڤان بارزانی ده نێچیر

و پارتیدا،   كێتی نێوان یە اڵت لە سە ده  ست پێكردنی اودهست ده  چوار ساڵ  ی چوارچێوه م، لە وتە حە

  باشی  كی تایە ره دیموكراسیمان، سە  زمونی ئە  وتنی پێشكە  ی راده  پێی ش بە مە ئە. بگۆڕدرێت

و   كێتی ، یە ی كە فراوانە  دیموكراسیە  مكە چە  اڵم هێشتا بە بە.  اڵتە سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده

،  یە وه نها ئە ویش تە ئە. اڵت بدرێن سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده  كی حە دوا مە  ، لە انەماوی  پارتی

ر  بۆ سە  دیكە  ی براوه  كاندا، هێزێكی ڵبژاردنە هە  ڵبژاردنێك لە هە  خۆیان، ئاخۆ لە  لە  جگە

  "ن یان نا؟ كە اڵت قبوڵ ده سە ده

لە نێچیرڤان ئاڕاستەی بەرهەم ساڵح کرابایە بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە هەستیارە دەبوایە بەر 

هەرچەندە مەرامی جەنابت لە بارەی ئەو پرسیارە وروژاوە ڕوون نییە، چونکە هەموومان 

قەبارەی نەفەسی دیموکراسی ئێوە وەک مەال بەختیار و وەک یەکێتی و وەک پارتی 

شاکەسەی سیاسی هاوپەیمانی ستراتیژیتان دەزانین، دەکرێت ئەو لێدوانە لە چارچێوەی مو

بخوێندرێتەوە، وەاڵمێکیش بێت بۆ موشاکەسەکانی فازیل میرانی کە ئەگەر سەرکردایەتی 

پارتی بێدەنگی نەکات لەوانەیە کێشەی زۆر گەورەتر بۆ پارتی بخولقێنێت، چونکە وەک 

 خۆت لە نامەکەدا دانی پێدا دەنێیت

ئێوە وەك دوو "  ماویانە  و پارتی  كێتی ، یە ی كە فراوانە  دیموكراسیە  مكە چە  اڵم هێشتا بە بە " :

حزبی قۆرخکەری دەسەاڵت نەك بە تەنها دەسەاڵتتان قۆرخ کردوە، بەڵکو هەموو واڵتەکە 

ست  ستاوده وخاکەکەیی و چارەنووس و سامانیتان قۆرخ کردوە، زۆر زەحمەتە چاوەڕوانی ده

ە وەک دوو برای سەیر دێنە اڵت بکەین لە دەرەوەی دوو زلهێزەکەدا، ئێو سە ده  پێكردنی

بەرچاوم کە لە منداڵی لەبارەیانەوە دەمبیست کە پەیوەندیەکی نامۆ دەیانیبەستەوە، ئەو دوو 

برایە بەردەوام پێکەوە بوون، پێکەوە نانیان دەخوارد، پێکەوە لە منداڵی تریان دەدا، پێکەوە 

بەی مندااڵنی ڕاوەڕوتیان دەکرد و پێکەوە یاریان دەکرد، زۆر شەڕاوی بوون زۆر

کۆاڵنەکەیان تۆقاند بوو، ئەو دوو برایە ناوە ناوە وەردەگەڕانە سەر وگێالکی یەکتر یەکتریان 

شل وکوت دەکرد، هەر کەسێك سەری بەرزکردبایەوە ئەوە هەموو ناکۆکیەکانیان دەخستە 

یری الوە لە پێناو ئامانجە ستراتیژیەکەیان کە ئەوان بە تەنها کەڵەشێری کۆاڵن بن بە تەعب
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کە من لێرەدا بە [ في حارتنا دیك]شاعیری مەزن نەزار قەبانی لە شیعرێك بەناونیشانی 

پێویستی دەزانم هەوڵی وەرگێڕانی بەشێک لە ماناکەی دەکەم، هەرچەندە زەحمەتە ئەو زمانە 

 :بەرز وموزیکیە تەرجەمە بکرێت

 في حارتنا

 دیك سادي سفاح

 ینتف ریش دجاج الحارة ،

 كل صباح

 یطاردهن، یضاجعهن، ویهجرهن ینقرهن،

 وال یتذكر أسماء الصیصان 

لە گەڕەکەکەمان، کەڵەشێرێکی سادی خوێنڕێژی ملهوڕ، پەڕوبالی مریشکەکانی کۆاڵنەکە ]

دەکات بە گوڕ، هەموو بەیانیەک، دەنوکیان لێدەدات، ڕاویان دەنێت، لەگەڵیان دەخەوێت، 

 [یر دەکاتتڕۆیان دەکات، کەچی هەتا ناوی جوجەڵەکانیشی لە ب

 في حارتنا

 ثمة دیك عدواني ، فاشیستي ،

 نازي األفكار

 سرق السلطة بالدبابة

 ألقى القبض على الحریة واألحرار

 ألغى وطنا

 ألغى شعبا

 ألغى لغة

 ألغى أحداث التاریخ

 وألغى میالد األطفال

 و ألغى أسماء األزهار 

لە بیر و ڕەفتار، بە زەبری لە گەڕەکەکەمان، هەیە کەڵەشێرێکی فاشستی دوژمنکار، نازی ]

تانك دەسەاڵتی دزی، ئازادی وئازادیخوازانی خستە زیندانی ژێربار، واڵتی سڕیەوە، گەلێکی 

سڕیەوە، زمانێکی سریەوە، ڕوداوەکانی مێژووی سڕیەوە، سڕیەوە ساڵیادی مندااڵن ، 

 [سڕیەوە ناوەکانی گواڵن

 في حارتنا

 ثمة دیك أمي

 یرأس إحدى المیلیشیات 

 علم لم یت
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 إال الغزو و إال الفتك 

 و إال زرع حشیش الكیف 

 وتزویر العمالت 

 كان یبیع ثیاب أبیە 

 ویرهن خاتمە الزوجي 

 ویسرق حتى أسنان األموات 

گەڕەکەکەمان، کەڵەشێرێکی نەخوێندەواری لێیە، سەرۆکایەتی میلیشیایەک دەکات، هیچ ] 

چاندنی حەشیشی کەیف وڕابواردن،  نازانێت، جگە لە شەڕ وغەزا وزەفەر پێبردن، جگە لە

جگە لە دراو تەزویرکردن، کەڵەشێری ناوبراو پۆشاکی باوکی ئەفرۆشیەوە، ئەڵقەی 

 [هاوسەری دەخستە بارمتەوە، هەتا دانی مردوەکانیشی دەدزیەوە

 كیف سیأتي الغیث إلینا ؟

 كیف سینمو القمح ؟

 وكیف یفیض علینا الخیر ، وتغمرنا البركە ؟

 حكمە هللاهذا وطن ال ی

 ولكن تحكمە الدیكە

چۆن هاناو فەرەجمان پێدەگات، چۆن گوڵە گەنمەکان نەشونما بکات، چۆن خێر وبەرەکەت ] 

 [چوار دەورمان دات، کە ئەو واڵتە خودا حوکمی ناکات، بەڵکو کەڵەشێر بەڕێوەی دەبات

 في بلدتنا

 یذهب دیك یأتي دیك

 والطغیان هو الطغیان

 یسقط حكم لینیني

 م أمریكيیهجم حك

 والمسحوق هو اإلنسان

لە شارۆچکەکەمان، کەڵەشێرێک ئۆغر دەکات ویەکێکی تر بەدوایدا سەر دەردەکات، بەاڵم ] 

جەور هەمان جەور، حوکمی لینینی دەڕوخێت، حوکمی ئەمریکی دەرگامان لێ دەگرێت، لە 

 [هەر بارێکدا ئادەمیزادە لەو نێوە دەهاڕدرێت

بێگومان ئەوە چەند کۆپلەیەکی ئەو شیعرە بەرزەیە بۆ گوێکرتن لە تەواوی شیعرەکە بە 

  :دەنگی ئەفسوناوی نەزار قەبانی

اڵت چۆن دەکرێت لە عەقڵیەتی حزب گەلێک کە خۆیان بە  سە ده  ست پێكردنی ستاوده جا ده

نەی بەسەر ئەم میللەتەیان خاوەنی مێژووی گەلێك بزانن سەرەڕای هەموو ئەو نەهامەتیا
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 !هێناوە؟

اڵت چۆن دەکرێت لە عەقڵیەتێك پێی وا بێت کە لە بەرزەکی  سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده

  !دەسەاڵت دابەزی جارێکی تر ناهێڵن سەرکەوێتەوە؟

اڵت چۆن مومکینە بکرێت کە نە سوپا و نە پۆلیس و نە دەزگا  سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده

 !کان هی نەتەوە نەبن وسەر بە حزب بن؟موخابەراتیە

اڵت چۆن دەکرێت هێشتا کار بۆ ئەو فەرهەنگە نەکرابێت، دوو  سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده

حزبەکەی دەسەاڵت بەو پەڕی دردۆنگیەوە دەڕوانێتە حزبەکانی تر و هەموو هەوڵ و 

کێشی بکات بە خۆشی تێکۆشانی بۆ دەستەمۆ کردنی نەیارەکانی دەخاتە گەڕ، ئەگەر توانی پەل

. وترشی حزبەکە لە بەرچاوی جەماوەر دەڕوخێنێت والوازی دەکات و ئینجا تڕۆی دەکات

ئەوە وەنەبێت حزبەکانی تریش هەمان نەخۆشیان نەبێت بەاڵم لە چەند وردەکاریەکدا لێک 

 .جیاوازن

 

ە لەو ڕۆژەوە اڵت دەکرا ببوایە واقیعێک ئەگەر کاری بۆ کرابای سە ده  ست پێكردنی ستاوده ده

کە ئەو دەسەاڵتە لە کوردستانی باشوردا دامەزراوە ئەگەر لەژێر دەسەاڵتی فەرهەنگی حزبی 

ڕۆژهەاڵتی ڕزگارتان بوایە، ئەگەر لە جوغزی بە پیرۆز کردنی سەرکردە وبنەماڵە وخێڵ 

 بتانتوانیبا کەمێک دەرچن، ئەگەر تەنها بۆ جارێک گەندەڵێک یان خاینێکتان لە ناو خۆتاندا

  .سزا بدایە

کەوا بوو کەڵەشێرەکەی قەبانی بە هەموو مواسەفاتیەوە و سەرەڕای مواسەفاتی تریش کە 

اڵت بکات، مەگەر بە  سە ده  ست پێكردنی ستاوده تایبەتە بە کەڵەشێری خۆماڵی ناتوانێت ده

ڕوکەشانە نەبێت، بەڕای من لە هەر هەڵبژاردنێك ئەگەر هەموو جیهانیش تێیدا چاودێر بێت 

یایدا هەردوو حزبەکە دۆڕاندیان لە جیاتی بە دەست دانەوەی دەسەاڵت گەورەترین کارەساتی ت

شەڕی ناوخۆی لێدەکەوێتەوە ئەگەر بە هەمان عەقڵیەت بمێننەوە ولۆسەرێك پەیدا نەبێت لە 

 !.ناویاندا

 محەمەد هەریری
 

٠١/٨/١١٨١ 
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 !گەندەڵی انعمت علیهم و گەندەڵی مغضوب علیهم
  

د ساڵح بە هۆی گەندەڵی  مە هەواڵی گرتن ودەست بەسەر کردنی قایمقامی سلێمانی، زانا محە  

لەناو . دوا نەکتەی دەسەاڵتی کوردی بوو لە قەڵەمڕەوی سلێمانیدا" رگرتن رتیل وه بە"و 

سەیرترە کە یەکێک بەناوی گەندەڵی بگیرێت وپەڕوباڵی  جەنگڵستانی گەندەڵیەوە لە نوکتەش

بکرێت، هەواڵەکە لەوە دەچێت کە یاریزانێکی تۆپی پێ فاوڵی لێبگیرێت چونکە بەپێ شوتی 

چونکە هەموو دەزانین خۆی یاری تۆپی پێیە بۆ دەبێت تەنها یەکێك سزا  !لە تۆپەکە هەڵدا بێت

لە کاتێکدا هەموو ئەوانەی ناو یاریگایەکە  بدرێت لەسەر بەکارهێنانی قاچی لە یاریەکەدا

 !قاچیان بەکار دەهێنن وەک ئەو

 

ئەوە خەبەر نییە بڵێی شێرێک لە جەنگڵدا ئاسکێکی ڕاوکرد ولەسەر گۆشتی ئاژەڵە 

بەستەزمانەکانەوە دەژێت، ئەوە کاتێك دەبێتە خەبەر ئەگەر بڵێیت شێرێك ڕوەکییە 

ی گۆشتی حەرامی ئاژەڵە بەستەزمانەکانەوە دا وبەپێچەوانەی هاوڕەگەزەکانی هەرگیز بەال

 .ناچێت

گەندەڵی نەك مایەی شەرمەزاری نییە لەو جەنگڵستانەی گەندەڵیدا، وبەڵکو بە دانپێداهێنانی 

و کوڕ ئەو کوڕەیە تا بۆی بکرێت هەلەکان !! سەرۆکەکانمان بۆتە کلتور و فۆلکلۆر

نەک گەندەڵی ڕێگە پێدراوە  ...گڵداتەوەبقۆزێتەوە وتا دەتوانی پارە ومولکی گەندەڵی بۆ خۆی 

لە سایەی ئەو کلتورە گەندەڵەدا بەڵکو فایلداری بەعسیش بە هەر ئاساییە مادام مل کەچ 

کورە سەرۆک جاشیش بویت هەر  ...وپەیوەستی بە حزبایەتی وسەرۆکایەتی حزبەکەت

ەندەت بەسە ئاساییە، با بەژداریت کردبێت لە ئەنفالکردنی خەڵکیش هەر ئاسایی یە، ئەو

دڵسۆزبیت بۆ حزبەکان وسەرکردە قارەمانەکان، گرنگ ئەوەیە ئەگەر حزب شەڕی کرد 

 !ئامادە بیت ئەنفال بۆ ئەویش بکەیت

 

با ئەمن وڕاپۆرت نووسی ڕژێمی بەعسی پێشوش بیت وچەندین کەست گەیاندبێتە پەتی 

 !!دەسەاڵتدا بێتقەنارەش، گرنگ ئەوەیە ڕاپۆرتەکانی ئێستات لەبەرژەوەندی بااڵی حزب و

 !هیچ کەسی حزبی دڵسۆزتان دی بدرێتە دادگا بە تۆمەتی گەندەڵی ؟

 !هیچ کەسی دڵسۆزبە حزب وسەرکردەکانتان دی بدرێتە دادگا بە تۆمەتی خیانەتی نیشتیمانی؟

 

لەسایەی پێشکەوتنی وەالی حزبی وکەسێتی بەسەر وەالی نیشتیمانی شتێك نییە بەناوی 

[ باب العلم بشئ]خیانەتی ئەم و ئەو تەنها لە بابی زانینی شتێکەوەیە خیانەت، ئاشکرا کردنی 

! دەنا کەست دیت بدرێتە دادگا لەسەر دەست تێکەڵ کردن لەگەڵ موخابەراتی دوژمن؟

خیانەتەکان تەنها سودیکیان هەیە بۆ دەسەاڵتی گەندەڵ کلتور، ئەویش لە کاتی شەرەکانی 

یدی خوێنەرە ئازیزەکان، وکە پێکیش هاتنەوە وەک ڕاگەیاندندا بەڵگەنامەکان بخرێنە بەر د



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

107 
 

انعمت ]بە کورتی ئەوانە گەندەڵی گروپی .! بڵێی هیچ لە گۆڕێدا نییە، هەر براکەی جارانین

 .ن واتە ئەوانەی لێیان ڕازین و بەهرەوەر کردوان ونیعمەت پێدراوانن[علیهم

شم و قینیان  ەوانەی خەن واتە ئ[المغضوب علیهم]گروپی گەندەڵی دووەم، گەندەڵی گروپی 

 .لێگیراوه

رتیل  بە"کەوابوو ناونیشانی چیرۆکەکە لە بنەڕەتدا بە هەڵە دانراوە، کەیسەکە گەندەڵی و 

نییە ، بەڵکو سیاسییە ولە ئەنجامی کەوتنە بەر خەشم وقینی وەلی نیعمەتەکەیە، لە " رگرتن وه

حزبەوە، ولە ئەنجامی تێکدانی  ئەنجامی وروژاندنی بابەتێکی ناڕەحەتە بە بەرپرسە بااڵکانی

شەرت نییە لە دڵسۆزیەوەش ئەو [ خروج عن النص]ڕۆلی دیارکراو ودەرچونە لە دەقدا 

 .کارەت کردبێت

 

لەو جەنگەڵستانەی گەندەڵیدا تۆ تەنها ئەو کاتە بەدیار دەکەوێت گەندەڵیت کاتێ قسە وجولە 

رکردەکانی، تۆ تەنها ئەو وڕەفتارت پێچەوانەی کرد لەگەڵ بەرژەوەندی بااڵی حزب وسە

کاتە خاین وخۆفرۆشی کە دژی بەرژەوەندی بااڵی حزب وسەرکردەکانی وەستایتەوە، وەك 

چیرۆکەکانی هەزار ویەک شەوە کاتێ کەنیشکێکی جوان دەبوە وەحش ودێو ئەگەر تیشکی 

 .خۆری پێکەوتبا

٩٢/٢/٤١٩٤  

 محەمەد هەریری
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 پارتی بەرپرسی یەکەمی کارەساتەکانی ئێزیدی و دۆڕاندنەکانە

 

کەس لێرە : ئابڵۆقەدراو لە چیای شەنگال ڕاستەوخۆ بە ڕووداو دەڵێت  پیاوێکی ئێزدی

پارێزگاری لە ئێمە ناکات، تەنها چەند گنجێکی خۆمان نەبێت چەکی خۆیان پێیە، و دەڵێت 

عەیبە پارتی ئێمەی فرۆشت هەموو چەكی قورس وسوکیان بەجێهێشت وئێمەیان تەسلیم  زۆر

چەکداریان پارێزگاری لە  ٧٢١پارتی : بەو جانەوەرانە کرد، کەچی فازڵ میرانی دەڵێت

دەبێت کامیان زیاتر شایەنی باوەڕ پێکردن ! ئاوارە یەزیدیەکان دەکات لەسەر چیای شەنگال

کە یان کابرایەکی سمێڵ قەترانی بەر سپلیتەکان و نقووم بووی ناو شاهێد حاڵی سەر چیا! بن؟

 !نازو نیعمەتەکان؟

بەڕاستی ئەدای پارتی لەو شەڕە گەورەیە ناگاتە ئاستی میلیشیایەکی سۆماڵ یش، ناکرێت 

چاوپۆشی لەو هەموو شکستە و هەاڵتنەیان بکرێت، بەڕای من ئەو کارەساتەی لە شەنگاڵ 

ك پارتی لێی بەرپرسیارە، کە زۆر دەمیکە ئەو ناوچانەی بۆ خۆی ڕوویدا، بەرلە هەرکەسێ

پاوان کردوە، وهەمووی بە خۆشی و ناخۆشی کردۆتە پارتی، نەشی توانیوە ئاستی هوشیاری 

وتارەکانی   سەرۆك بارزانی زۆرجار لە ..نەتەوەییش لەو ناوچانە بستێك بەرزکاتەوە

وابووین، بەاڵم ئەو پێشمەرگانە ماون کە ئەوپەڕی شانازی بە پێشمەرگە دەکات، هەموومان 

کوا ئەو پێشمەرگانەی بە ! کورد وەك کەسانێکی پیرۆز و مایەی شانازی سەیریان بکات؟

دوو سێ کەس شەڕی فەوجێکیان دەکرد؟ کوا ئەوانە پێشمەرگەن کە داعشە خوێڕیەکانی 

ر داگیر خەڵکی سوریا و تونس و جەزائیر و سعودیە بە دوو سێ هەمەرەوە دێن یەك شا

 !دەکەن، و ئەوانیش ڕادەکەن بێ تەقەکردن؟

کورد چی دەمێنێتەوە ئەگەر ئازایەتیەکەشی نەما، کە لە سەرەبەیانی مێژوەوە باسی دەکرێت؟  

من ! لە گریکەکانەوە تا ابن رشد، کە لە کتێبیکیدا وەك نمونەی ئازایەتی باسی کورد دەکات

ەاڵتوانەی شەنگال و مەخمور و گوێڕ و باوەر ناکەم بارزانیش شانازی بەو پێشمەرگە ه

بەنداوی موسڵ و کوێ و کوێ بکات، بێگومان بارزانی سەرۆك و سەرۆك وەزیرانیش کە 

دوو بەرپرسی یەکەم و دووەمی ئەو واڵتەن، بەرپرسن بە پلە یەك لەو پاشاگەردانیانەی 

و بێ ورەیی و سەربازیەی کە لە هەرێم هەیە، لەو ناپڕۆفیشناڵەی هێزەکانی پێشمەرگە، و لە

  .ڕاکە ڕاکەی پێشمەرگە

تەواوی پێناکرێت، چونکە پشتیوانی   پێشان دەمانوت کورد بۆیە لەگەڵ ڕژێمەکان شەڕی

هێزی ئاسمانی نیە، و وەك ئەوان تەیارە و هەلیکۆپتەریان نیە، بەاڵم دەرکەوت، لە شەڕ 

بەبێ ئەوەی بەرامبەر چەند چەتەیەکی سعودی و سوری و ئەفغانی و تونسی وکێ و کێ، 
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خاوەنی خاك بن ، بێ ئەوەی خاوەنی فڕۆکە و هەلیکۆپتەر بن، بە دووسێ هەمەرەوە دێن 

یەك ناحیەی تەواو دەگرن، پێشمەرگەش زۆر بێ شەرمانە لەبەریان ڕادەکەن و خەڵکی بەری 

شەڕەف و ناموس ! و بێ ئاگاش تەسلیمی دەستی ئەو بێ شەڕەف و وەحشیانەی داعش دەکەن

عیسا بەرەکاتی پەیامنێری ڕووداو کە لەگەڵ ! بەر هەاڵتن بەجێ دەهێڵنو ڕەوشتیان لە

داعش هێندە ترسنۆك وبێ غیرەت بوون، : خەڵکی یەزیدی لە چیای شەنگاڵ بوو، دەیگووت

تا خەڵکی سڤیل بە چەکە سوکەکانیان توانیان بەو چەند گوهلل کەمەی پێیان بوو مقاوەمە بکەن، 

ئەی بۆ ! ش، بەاڵم لەبەر بێ چەک وتفاقی هاتنە ناو شەنگاڵیەکیان نەدەوێران بستێك بێنە پێ

  !دەبێت پێشمەرگە وا ڕاکات؟

سەرۆك بارزانی دەڵێت، ئێمە شەڕی دەوڵەتێکی تیرۆرستی دەکەین کە چەکیکی زۆریان 

جارێ کەس دانی بەو دەوڵەتە نەهێناوە، بارزانی ناوی دەهێنێت بە دەوڵەت، تەنها بۆ !! پییە

دەبێت چاك بزانن ئەگەر ئەو جارەش خوا ڕەحمی   .دۆڕانانەی پێشمەرگە پاکانەکردن بۆ ئەو

دڵی ئۆبامای موتەرەدید و ڕاڕای نەرم کرد کە بە هێزی ئاسمانی یارمەتی   بە کورد کرد و

کورد بدات، و ئەگەر ئەو پشتیوانیە نەبا و ئەگەر شەڕڤانان و گەریالی پەکەکە و یەپەگە نەبا، 

و سلێمانی و دهۆك ئااڵی ڕەشی بۆگەنیان هەڵدا بوو، بە کۆمەڵ ئێستا داعش لەناو هەولێر 

 .خەڵکیان ئەنفال و سەربڕاو دەکرد

دەزانم ئەوجارەش ڕزگارتان دەبێت بە فەزڵی پشتیوانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی، بەاڵم دەبێت 

لە حاڵی خۆتان و سوپا و پێشمەرگە بکەنەوە، هەرچەندە   لەوە بەدواوە بیرێکی جیدی

ونی ئێوە لەسەر هەڵەکانتان هیچ ڕادەیەکی کەمی هیواشی بۆ نەهێشتوینەوە کە سووربو

 .بەخۆدا دەچنەوە و هەڵەکانتان ڕاست دەکەنەوە

٩١/٧/٤١٩٢ 
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 !بروسکەیەکی تری فەخامەتی رەئیس لە وەقتی زایەعدا

 

لە وەتی بەهاری گەالنی عەرەبی وناوچەکە دەستی پێکردوە فەخامەتی رەئیس مام جەالل 

 ...ماندوە بە ناردنی پشتگیری و بروسکەکانی بۆ جەالدە خوێنڕیژەکان ودیکتاتۆرەکانی زۆر

کێ باوەر دەکات ئەو پیاوە ڕۆژێک لە ڕۆژان شۆڕشگێڕ بوبێت ولە دژی ڕژێمە رەفتار 

کێ باوەڕ دەکات ئەو سەرۆکە کوردە ومیللەتەکەی کە دەیان ! فاشیەکەی سەدام جەنگا بێت؟

تەمی دیکتاتۆرەکان وفەرامۆش کردنی جیهان بۆ ئەو جەور نااڵند لە دەست جەور وس

وستەمە، ئەمڕۆ بەو هەموو بێ زەوقیە بروسکەی سەرەخۆشی بۆ دکتاتۆرێکی وەک قەزافی 

 !!و بەشار ئەسەد و بوشرا ئەسەد بنێرێت؟

ئێستا دەزانم ئێمە چەندە هەڵەین کاتێ ڕقمان لە ئوردنیەک وفەلەستینیەک ومەغریبیەک 

هەر عەرەبێك دەبێتەوە کە ستایشی سەدام حوسێن دەکەن وڕەحمەتی بۆ  ویەمەنیەک ویا

 !!دەنێرن

یەمەنیەکی نزیک ماڵم چونکە لە دوکانەکەی وێنەی سەدامی هەڵواسیوە کە دەیبینم وەک 

شتیکی قێزەون هێڵینجم دێ، وهەرچەندە چەند جارێك سەالمیشم لێدەکات بەاڵم بەس دەمم 

 .دەجوڵێنم ووەاڵمی نادەمەوە

ر هەر نەبێت سەدام چاکە وخێرێکی هەبوە بەسەر ئەو عەرەبانە وهەڵوێستی عروبی ئاخ

وبوێرانەشی هەبوە وبەشێکی پارەی عێراقی بۆ ئەو چاالکیە عروبیانە خەرج دەکرد ودەیان 

گەنجی عەرەبی لە زانکۆکانی عێراق وەردەگرت بە خۆڕایی، بەاڵم پێم ناڵێی ڕژێمی بۆگەنی 

ی ئەسەدی چی بۆ کورد کردوە وچی لە دژی کورد نەکردوە تا تایفی وعونسری بەعسی سور

 !مام جەالل هاوخەمی خۆی بۆ دەربڕێت؟

ئەگەر مالیکی لەبەر تایفەچێتی وئێران چیەتی پشتگیری ئەو ڕژێمە دەکات کە بە قسەی 

خۆیان دەستێکی بااڵی هەبوو لە کارە تیرۆریستیەکانی عێراق، بەاڵم هەر نەبا فەخامەتی 

عێراقچیەتی وای نەکردبا وبیسەلمەندابا کە عێراقیەکی دلسۆزە ووەفای بۆ  رەئیس لەبەر

 !خوێنی هەژارەکانی عێراق هەیە کە بە دەستی ئینتیحاریەکانی لە سوریاوە هاتوو دەڕژینرا
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فلیقل خیرا او ]دوایی ئەو پیاوە عەرەبی زانە دەڵێی هەرگیز گوێی لە فەرمودە وحیکمەتی 

  !!!ەنگ بە، نەبوەیان خێر بڵێ یان بێد[ یصمت

لە کاتێکدا قەزافی گۆڕ بەگۆڕ سەدان وهەزاران خەڵکی مەدەنی وبێ گوناهی لیبیای دەکوشت 

مام جەالل یان فەخامەتی رەئیس بروسکەی پشتگیری لە جیاتی بۆ گەالنی لیبیا بنێرێت بۆ 

وانەی قەزافی دەنارد تا بڵێن بە وەفایە چونکە یەک دوو لێدوانی سەرشێتانەی داوە بە پێچە

 .خەڵکی تر بۆ کورد

یان بروسکەی بۆ موبارەک دەنارد چەند رۆژێک پێش ڕوخانی لە کاتێکدا هەموو جیهان 

نازانم موبارەک چی کردبوو بۆ کورد تا فەخامەتی . دەستی لە مانەوەی موبارەک شت بوو

  !رەئیس پشتگیری لێبکات لەدژی جوامێرترین شۆڕشی جیهانی ئیسالم وعەرەبدا؟

پیادە کردبا وکەس گلەیی [ فلیقل خیرا او یصمت]رەئیس دەیتوانی پرنسیپی فەخامەتی 

لێنەدەکرد لە بەرامبەر نەناردنی بروسکە پر لە مەراییەکانی چونکە دەزانن ئەو فەوزایەی 

عێراقی تێکەوتوە لەسایەی مالیکی ولەسایەی ئەودا زۆر گەورەترە لەوەی کەس ئەو 

گلەییان لێبکات، هەتا بەو دواییە کە عێراق باسی وعێراقیشی بەبیر دابێت چ جای ئەوەی 

ناوبژیوانی کرد لە نێوان ڕژێمی سوریا وئۆپۆزسیۆن بە فیتی ئێران خەڵكی سوریا وعەرەب 

بە گشتی گاڵتەیان بە موبادەرەکە دەکرد، چونکە عێراق خۆی پێویستی بە سەدان موبادەرە 

 .هەیە بۆ جارەسەرکردنی کێشە موزمینەکانی

وەرگرتنی وانەیەک لە ڕوخانی بن عەلی وموبارەک و قەزافی وعلی عبد هللا  ئێستاش بەبێ

صالح، جارێکی تر فەخامەتی رەئیس بۆ ئەوەی بیسەلمێنێ لەبەرەی گەالنی خەباتکەر باری 

کردوە بۆ بەرەی فەخامەتەکان وعالی مەقامەکان پاش ئەو زەبرە جەرگبڕەی سوپای ئازاد کە 

دیان رەوانەی دۆزەخ کرد ولە سەروی هەمویانەوە ئاسیف سێ لە گەورەترین پیاوانی ئەسە

شەوکەتی مێردی بوشرا ئەسەدی خوشکی بەشار ئەسەد، بروسکەیەکی پڕ لە میهر وپەژارە 

دەنێرێت بۆ ئەو دڕندانەی ڕۆژانە مناڵی فریشتەی بێ گوناهی سوریاش بە چەقۆ لەت وپەت 

خانەیان ئەنجامداوە کە ڤیدیۆکانی دەکەن ودەست لە هیچ دڕندایەتیەک ناپێرزن وسەدان قەساب

ئاسیف  .بە کلیکێك دەست دەکەوێت ومن دەمێکە غیرەت ناکەم تەماشایان کەم لەبەر فەزاعەتی

شەوکەت لە قەسابخانەکەی حەمای یەکەمی هەشتاکانیش دەستێکی بااڵی هەبوە لە کوشتنی 

ببی ئەو کاتە ئەو ژن ومنااڵنی ئەو کاتە ئەو تاوانانەی ئەوێش بوو ئەو پایەی پێدا نزیک 

تاوانانەی ئەوێش بوو ئەو پایەی پێدا نزیک ببێتەوە لە خانەوادەی ئەسەد تا ئەو ڕادەیەی کچە 
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بەداخەوە فەخامەتی رەئیس  !ی پێ ڕەوا ببینن[ بوشرا ئەسەد]دکتۆرە تەزویرەکەیان 

رن بروسکەی ئەو جارەشت لە کاتی زایەع بوو، دەزانم هێندە خەمی ئەوانت نیە بمرن یا نەم

 .بەاڵم خوا قاسم سلێمانی حاکمی فیعلی عێراق بگرێت کە ئەوەی پێکردی

 رۆژی باڵوبونەوە

 ٤١٩٠تەمموز  ٩١
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 بەهلولەکەی دەسەاڵتی کوردی: فەرهاد پیرباڵ 

ناوی وەهەب کوڕی عەمرۆیە، لە سەردەمی  بەهلول کەسایەتیەکی مێژوویی بەناوبانگە 

هەموو دەسەاڵتێکی ئیستیبدادی . میالدی ١٢٢مبەر هیجری بەرا ٠٤٨هاڕون ڕەشید ژیاوە 

و تاکڕەو لە مێژوودا بەهلولی خۆی هەبوە ودەیبێ کە کاری بە پێکەنین هێنانی پیاوانی 

لەبەر چاوی خەڵک ولە  دەسەاڵتە ومکیاژ کردنی ڕوخساری دزێویەتی بۆ شیرین کردنی 

 .ونەتەوەی دەهێنیتبیربردنەوەی کارەساتەکانیەتی کە بەسەر ژیان وقەدەری میللەت 

لەنێوان خەلیفەیەکی  هاڕونە ڕەشید سەرەڕای مشتومڕ دەربارەی شێوازی کەسایەتی 

ستەمکار ودادپەروەردا بەاڵم لە ستەمکاری باوەڕ ناکەم شان لەشانی دەسەاڵتی کوردی 

وخۆماڵی بدات، ئەو ئیمپڕاتۆریەتەی هاڕونەڕەشید دایمەزراند هێندە گەشەکردوو وزانست 

لەگەڵ ئەوەشدا  . ئەودا بوون لە ژێر کاریگەری  ەهێز بووئەو کاتە هەموو جیهان پەروەر وب

هەر بە پێکەنین هێنانی هاروونە ڕەشید نەبوو، بەڵکو   دەڵێن کاری بەهلول لەو دەوڵەتە 

لەسەر شانی خەڵک، بەڵکو دەڵێن بەهلول لە ترسی  سوک کردنی هەژموونی ئیستبداد بوو 

دەدا چونکە فەقیهێکی گەورە بوە وپرسیاری فەتوای کوشتنی  دەسەاڵت خۆی بە شێت نیشان

ئیمام موسای کازمی شیعەکانی لێکردوە لەترسی بەرپرسیارەتی ئەوە خۆی شێت کردوە، 

بۆ نمونە . بەاڵم هەردەم لەبەرەی خەڵک بوە و ڕەخنەی ڕەمزی توندی لە دەسەاڵت گرتوە

خۆی دەکات بە دوکانێك بۆ ماسی  جارێکیان لە ترسی چاودێری سەرۆکی پۆلیسەکانی خەلیفە

کڕین، ماسیەک هەڵدەگرێت وتەماشای کلکی ماسیەکە دەکات، سەرۆکی پۆلیسەکانی خەلیفە 

ئەویش ! لەوێ پێی دەڵێت؛ بەهلول خەڵک ماسی بکڕێت لە سەریەوە دەڕوانێت نەک کلکی

 !!!دەڵێت؛ سەری دەمێکە گەنیوە، گوتم بزانم گەندەڵیەکە گەیشتۆتە کلکی

کوردی لە سەرەتادا بە زمانێکی داشۆڕەوە هاتەوە لە فەرەنسا دەستی کردە ڕەخنەی بەهلولی 

توند وتیژ لە دەسەاڵتداران، زۆر کەس پێیوا بوو دەبێتە میرابۆی شۆڕشی خەڵک بەسەر 

ڕەخنەکانی سەرەڕای وشە بێ پەردە وڕیزپەڕەکانی گوزارشی لە  . دەسەاڵتی سوپەر گەندەڵ

وفەکانی ئازادی وەک ژان جاک ڕۆسۆ دەکرد، بەاڵم لە ڕۆحی شۆڕشی فەڕەنسی وفەیلەس

بەرامبەر باجەکانی ئازادیخواز بوون، ئەو باجەی کە هەموو ئازادیخوازێک دەیدات 

بەرامبەر هەڵوێستەکانی، بەهاری ئازادی فەرهاد پیرباڵ زۆر کورت بوو وەک بەهارە  

 .بەستەڵەکەکانی ئەوروپا وئەسکەندەنافیا
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کەسیش  نەکردوە ئااڵی شۆڕشی خوێناوی هەڵگرێت، بەاڵم  کەس داوای لە پیرباڵ 

چاوەڕوانی ئەوەی لێنەدەکرد لە ئەوپەڕی ڕەخنەگریەوە بچێتە ئەوپەڕی ستایشکەری ئەو 

دەسەاڵتە کە ڕۆحی نەتەوەیی کوردی وێران وداڕزاندوە بە ڕەفتارە گەندەڵەکانی دوور لە 

اوی دوور ودرێژی ئەو مللەتەی هەموو دڵسۆزیەک بۆ نەتەوە و نیشتیمان ومێژووی خوێن

لەوەتی هەیە هەلێکی وا زێڕینی دەست نەکەوتوە بۆ بنیاتنانی خۆیی وپتەوکردنی خەونی 

 .هەموو کوردێك لە بەشە جیا جیاکانی کوردستان

فەرهاد پیرباڵ بەڕادەیەک چارەنووسی خۆی بەستۆتەوە بەو دەسەاڵتە، لە کاتێکدا دەم بۆ   

ب ونەریتێک دەبات کەچی هەتا لە کاتی مەستی هەموو تابۆ وموقەدەسێک ودا

 !!!دەسەاڵتداران وسەرخۆشبونیشیدا ستایش ودروود وسەالم دەنێرێت بۆ 

دیارە دەسەاڵتی کوردیش حەزی لەو ڕۆڵەیە کە پیرباڵ دەیگێڕێت، هەموو دەرگا  

قفڵدراوەکانی بۆ دەکاتەوە، بە بەردەوامی داوەتی دەکات بۆ کۆڕ وسیمنار وبەرنامەی 

پێشانگایەکی شێوەکاری بۆ دەکاتەوە وتابلۆکانی بە هەزاران  ەفزیۆنی، لەهەمووی خۆشتر تەل

 !!پیاو وژنە تێرەکانی ناو نازونیعمەتی گەندەڵی خۆی دۆالر دەکڕێتەوە لە ڕێگای 

پێم خۆشە هونەری بەرز بەرز بنرخێنرێت، بەاڵم بەشێوەیەکی سروشتی لە رەفتاری گەلەوە  

کی ساختە ونمایشکارانە، دەبا دەسەاڵت لە فەرهاد پیرباڵ ڕازی هەڵقوڵێت نەك بەشێوەیە

 نەبێت بزانین کێ هەزار دۆالریش بە تابلۆکانی دەدات نەک پەنجا وشەست هەزار دۆالر؟

شێت کردوە، بەاڵم بەهلولی  بەهلولی عەرەبی وبەهلولی کوردی هەردووکیان خۆیان 

شێت بووندا دەیان کاری چاکی کردوە عەرەبی لە دژی ستەم ودەسەاڵت وایکردوە، ولە پەنا 

لە بەرگری کردن لە خەڵك، لە کاتێکدا بەهلولی کوردی لە ئاست هەموو کارەسات 

ئەو دەسەاڵتە !! وگەندەڵیەکانی دەسەاڵت بێ دەنگە، بەبێ دەنگیش ناوەستێت ستایشیشی دەکات

رنەکەوتبوون، بوو کە فەرهاد پیرباڵ ڕەخنەی توندی لێدەگرت هێشتا نیوەی گەندەڵیەکانی دە

دەبێت ئەو دەسەاڵتە کەڕە گوێی لە کام ڕەخنەی پیرباڵ گرتبێت وخۆی چاککردبێتەوە تا 

 !فەرهاد وا لێی ڕازیبێت ولە مەستترین حاڵەتیدا دروود وستایشی بۆ بنێرێت؟

 لەندەن

١/٠/٤١٩٠  
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 ی ئەیوبیکەسایەتی بەرزی سەالحەدین

 م كە شی یە بە

کەسانێك هەن وەك خۆر وان ڕووناکی بەسەر هەموو کەسێك باڵودەکەنەوە، سەر بە هەر 

ن بیرێك و ئایدیایەك بن ڕاستی وەك خۆی باس دەکەن، هەرچەندە ئەو جۆرە مرۆڤانە ژمارەیا

زۆر کەم وادەبێت . لەچاو ئەوانیتری الیەنگیر وموتەحەیز زۆر کەمترە بەاڵم هەر هەن

ئیسالمیەك دانی خێر بە سێکیوالرێك یان کۆمەنستێك دابنێت، بە پێچەوانەوەش کەمجار 

کۆمەنستێك دەبینیت کەسێکی یان شتێکی ئیسالمی پێ باش بێت، یان باسی بەژداریەکی 

کەسانێك هەن پەیوەست نابن بە هیچ دەمارگرژیەکی دینی وتایفی بەاڵم . ژیاری ئیسالم بکات

کۆمەنیست هادی العلوي   بیرمەندی گەورەی عێراقی. و نەتەوایەتی لە گووتنی هەقیقەت

، یەکێکە لەو بیرمەندە پاك و نەزیهو ڕاستگۆیانەی کە ئەوەی ناسیبێت  ٩١١٧- ٩١٠٤

سەکانی بسەلمێنین، بە تایبەتی شایەدی ڕاستگۆیی و مرۆیی دەدا، مەرج نییە هەموو ق

دەربارەی دۆزی کورد، بەاڵم زۆر ڕاستگۆیانە ڕای خۆی دەردەبڕێت، کەسیش نیە هەڵوێستە 

مرۆییەکەی لەپاش لێدانی هەڵەبجە نەزانێت کاتێ بریاری بەرائەتی خۆی دا لە ناسنامەکەی 

کەی، یان لە ئەی مناڵی کوردی سوتاو بە گاز لە گوندە بچوکەکەی لەسەر جێگا: " ودەڵێت

بەشەرمەوە ....گۆڕەپانی یاری، ئەوە بەریبوونی خۆمە لە خوێنی تۆ پێشکەشی دەکەم

پێشکەشی تۆی دەکەم و هەستی شەرمەزاری سەرتاپای داگیرکردووم لە بەرامبەر خەڵکدا، 

خۆزگە خەڵك . کە من هەمان ناسنامەی ئەو فڕۆکەوانە هەڵدەگرم، کە لەسەر تۆ خۆی ئازاکرد

بام لەو ناسنامەیە هەتا بەرائەتێکی هەقیقیم گیرکەوتبا لە خوێنە بە نرخەکەت، ڕزگاریان کرد

لە زەمەنی دەسەاڵتی . منی کۆست کەوتوو بە تۆ و گریاو بۆتۆ لە تاریکایی شەوە دەرێژەکانم

لەمنی قبوڵ کە هەی غەدر . گورگە مرۆییەکان، هیچمان دەست نەماوە لە گریان زیاتر

هادی العلوي پییوایە کورد گەلێکە بەژداریەکی  "لە ناسنامەکەم لێکراو، ئەوە بەرائەتی منە

لەناو کوردا مەزنترین سەرکردەی : "سەرەکی کردوە لە شارستانیەتی ئیسالم وپێشی وایە

و هاوەاڵنی دەرکەوتووە کە سەاڵحەدینە، کە ئیبن کەسیر [ محمد]ئیسالمی لە پاش حەزرەتی 

شەڕافەتمەندرین گەالنی "چەڵەکی دەگەڕێتەوە بۆ ڕە: " لە کتێبی البدایة و النهایة دەڵێت

نازانم ابن کثیر ئەو تێرمەی بە هەڵە بەکارهێناوە یان ! اشرف شعوب االکراد" کوردی

 !بەڕاستی پێیان وابوە کورد کۆمەڵە گەلێکن لەناو نەتەوەیەکدا؟

 بەشێوەیەك باسی[ ٤٢٢-٤٠١الشخصیات غیر قلقة في االسالم ل ]هادی العلوي لە کتێبی 

سەاڵحەدینی ئەیوبی دەکات، کە جێگای شانازیە کەسێکی قاڵبووی ناو فەرهەنگی دینی 

ومەزهەبی شیعی لە بەشی یەکەمی ژیانیدا و دوایی کەسیکی شیوعی کۆمەنست بەو هەموو 

ئینسافە باسی سەاڵحەدین بکات کە پێیوایە مەزنترین سەرکردەی ئیسالمە لە پاش حەزرەتی 

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1123-2014-09-18-19-19-17
http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1123-2014-09-18-19-19-17
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بتال بووە بە دەست حیقد وبێ ئەمەکی بەشێك لە نەزانانی نەتەوەی ئەمرۆ سەاڵحەدین ئی. محمد

خۆی گوایە هیچی بۆ کورد نەکردوە، وهەروەها بەدەستی شیعە چونکە کۆتایی بە دەوڵەتە 

ڕزیوەکەی فاتیمیەکان هێناوە زۆر بە سیاسەت و ئاشتیانە، کە گومانم نیە ئەگەر شیعەکان 

فروتونایان دەکرد، سەاڵحەدین هێندە ئینسان بوو دەسەاڵتیان بەسەر سەاڵحەدین شکابایە تە

هەتا دوا رۆژی ژیانی خەلیفەی فاتیمی عاضد بە ڕێز وحورمەت هەڵسوکەوتی لەگەل دەکرد، 

کە خەلیفە مرد ئەسەفی بۆ کێشا و گووتی بمزانیبا بە الدانی ناوی لە وتاری هەینی تووشی 

سەرسەخت وا بە میهرەبانی  کەی سونییەکی!!! خەم دەبیت و وا زوو دەمرێت نەمدەکرد

هادی العلوي   !ئەو الیەنە کوردیەکەیەتی دەدوێت! دەدوێت بەرامبەر خەلیفەیەکی شیعی؟

 :دەربارەی دەڵێت

ئەگەر بەسەرحوکمی ڕاشدیەکان تێپەڕین بە کە تێکهەڵکێشراو بوو بە پرنسیپی بزاڤی "

کەمانەیە کە خاوەن  مێژوویی بااڵچوو، صالح الدین لە نێو ئەو فەرمانڕەوایە بە ژمارە

شەعبیەتێکی بێ وێنە بوون و خەڵك خۆشیان دەویست، هەرچەندە خەڵکەکە لەوە ڕاهاتبوون 

ئەوەش . کە ڕقیان لە دەسەاڵتدار و فەرمانڕەوایان بێتەوە و هیواخوازی لەناوچوونیان بکەن

چونکە تەنها ناگەڕێتەوە بۆ قارەمانیەتی ئەو لە بەرهەڵستکاری داگیرکردنی ئەوروپاییدا، 

دەسەاڵتدارانێك بەرلەو و لەپاش ئەویش ئەو ئەرکەیان ئەنجامدا بوو، کەچی ئەو پایەیان نەبوو 

زاهر بیبەرس وەك ئەو قارەمان بوو، هوشیاری گەلی نەمری کرد لە ڕێگای  .لە دڵی خەڵك

 .بەاڵم خەڵك وەك سەرکردەیەکی قارەمان خۆشیان دەویست. ئەفسانەیەک بەناوی خۆی

شەهید بکرێت، کە گەل ئەو [ زەنکی]کرێت بەراوردی سەاڵحەدین بە نورەدین لە ڕاستیدا دە

لەوانەیە ئەزموونی نورەدین  .نازناوەی پێدا، هەرچەندە لەسەر پێخەف و جێگای خۆشی مرد

پسپۆڕی بەتوانای کتێب ئیبراهیم زەیبەق پێیڕاگەیاندم لە پاش توێژینەوەیەکی . قووڵتر بێت

ین لە ڕێگای ساغکردنەوەی کتێبی ابو شامە کە دوایی باسی تێروتەسەل دەربارەی سەاڵحەد

ئەو لە کەسایەتی : دەکەین لێرەدا ئەوەی پەیوەستە بە سەاڵحەدین پوختی دەرکەینەوە و دەڵێین

سیاسی وعەسکەری، گوزارشی لە تایبەتمەندیەکانی کۆمەڵگای کوردی دەکرد وەك ئێمەی 

 ".ان لەگەڵ ئەو گەلە چیایەعێڕاقی دەیناسین لە ئەنجامی بەرخوردی ڕۆژانەم

 

ئەوەی سەرنجی ڕاکێشام زیاتر ئەو تەوفوقە فیکریە من بوو لەگەڵ هادی العلوي، دەربارەی 

[ خەسڵەتە کوردیەکانی سەاڵحەدینی ئەیوبی]کەسایەتی سەاڵحەدین کە لە وتارێکمدا بە ناوی 

و سروشتی  پێیوایە سەاڵحەدین چونکە لەسەر فیترەت  باسم کردوە، لێرە هادی العلوي

کوردی خۆی مابوەوە وسەرەڕای هەرسکردنی فەرهەنگی ئیسالمی و عەرەبی وگرتنی 

گەورەترین دەسەاڵت لە دەستی، وبایەخدان بە حەدیس، بەاڵم توانی سروشتی کوردیانە و 
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سەرڕاستانەی کوردی خۆی بپارێزێت، دەقە حەدیسە نێگەتیڤەکانیش کاری لێنەکەن، بەرەو 

بۆیە سەاڵحەدین لەگەڵ ئەهلی تەسەوف و مەزاهیبەکانی  .ی بباتدەمارگرژی و توندوتیژ

تریش زۆر نزیك بوو، بەڵکو لەوپەڕی هێزەوە زۆر بە ڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ خەلیفەی 

فاتیمی عاضد دەکرد ودەیتوانی بە کودەتایەکی خوێناوی الیبەرێت، بەاڵم سیاسەتی هێمنانەی 

کاتێ ناوی عاضدی لە وتاری هەینی نەهێشت، قۆناغ دوای قۆناغی لەگەڵ بەکارهینا، هەتا 

کە پاش چەند ڕۆژیك مرد، پەشیمانی دایگرت و گووتی بمزانیبا وا پێی دەمرێت ناوم لە 

ئینجا ڕەوشتی بەرزی و لێبوردەیی لەگەڵ مەسیحیەکان و خاچ !!! وتاری هەینی نەدەسڕیەوە

 .پەرستەکان وێنەی نەبووە لە هەموو مێژووی ئیسالم دا

ئەو هێشتا نزیك بوو لە ژینگە کوردیە ڕەسەنەکەی،   :لوي لەو بارەیەوە دەلێتهادی الع 

باپیرەی ڕاستەوخۆی ناویکی کوردی هەڵگرتبوو و هەروەها مامیشی کەناوی شێرکۆ بوو، 

هێشتا کاتێکی وا زۆری پێنەچوو بوو لە . ئەو ناوەش تا ئێستاش باوە لە نێو کوردان

بەشی ئەوە بکات پێکهاتە بەهایەکانی لەبیر بچێتەوە جیابوونەوەی لە ژینگەی ڕەسەنی خۆی 

تا ڕادەی گۆڕان بۆ کەسایەتیەکی ڕەق و وشکی شارنشینی تواوە لەناو جەوی شارە 

ودیوانی . ئەو کلتوری عەرەبی بەدەست هێنابوو لە چوارچێوەی ئیسالمیەکەیدا. گەورەکاندا

. ەهلی حەدیسی حسێب دەکەنمێژوو نووسانیشی لە ڕیزی ئ. الحماسة ی سەرلەبەر لەبەر بوو

ئەو زۆر دیندار بوو هەتا نوێژی بە کۆمەڵی کرد کاتێك لەسەر پێخەفی مەرگ بوو لە دوا 

لەکاتی گەرمەی شەڕ وتێکەڵچووندا داوای لە یاوەرانی دەکرد بەشەکانی  .نەخۆشیدا

ی فەقیهێك دەقێکی عەقیدەی سونی بۆ نوسیەوە، لەبەر. فەرموودەی پێغەمبەری بۆ بخوێننەوە

کرد و داوای لە منداڵەکانی کرد لەبەری کەن، بەاڵم لە نێو ئەو هەمووانە ویژدانێکی کوردی 

 .پاراست کە کاریگەریەکی بەرچاوی هەبوو لە ژیانی سیاسی وعەسکەرییدا

تەنها سەرنجێکی ترم لەسەر ئەو دەقەی هادی العلوي ئەوەیە سەاڵحەدین ئەگەرچی بایەخێکی 

دیندارێک، بەاڵم زۆر دوور بوو لە میزاجی توندوتیژی  زۆریشی بە حەدیس دابوو وەك

ئەهلی حەدیس و سەلەفیەت بە گشتی کە لێبوردەییان لەگەڵ موسڵمانانی مەزهەبەکانی تریش 

نیە، نەك غەیرە دینان، هەتا لە کاتی جەنگەکانیدا زانایانی سۆفیەتی لەگەڵ خۆی دەبرد بۆ 

  .انیپرس وڕا پێکردن و بەرزکردنەوەی ورەی جەنگاوەر

لەو ئەزموونەدا دیاردەیەکی "  :دەربارەی دینداری گەل دۆستی و دینداری سیاسەتبازی دەڵێت

ئەوەی هاوبەشە لە نێوان . خۆی دەنوێنێت لە سنوری ئایینی و سوڵتانیدا پێکەوە  دەگمەن

فەرمانڕەوا دیندارەکان مەیلی هێزی خوێناویە وەك بەرهەمی توندوتیژی ئایدیۆلۆژیا کاتێك لە 

سەاڵت دەبن، کە دینداری سیاسەتبازی دادەبڕێنێت لە دینداری شەعبی، مەبەستم لە دینداری دە

کاریگەری . خەڵکی عەوام ڕەشۆکییە کە بەرژەوەندیە سیاسی و ئابووریەکان نایانجوڵێنێت
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دینداری لە دەسەاڵت پێچەوانەی کاریگەری دیندارییە لە خەڵکی ئاسایی، سەاڵحەدین لە 

بوو لە دینداری مرۆڤێکی ئاسایی تا دینداری سوڵتانێك، ئەوەش خۆی دینداریدا نزیکتر 

لێرەدا لە سەردەمی ئەودا هیچ شارێكی  .بەرجەستە دەکرد لە جەنگەکانی و ڕەفتاری ناوخۆییدا

ئازادکراو لە ژێر چنگی فەرەنگیەکان ئیستباحە نەکراوە، وەك چۆن ئیسپانەکان بەو 

ژێر ڕکێڤی موسڵمانانیان دەهێنایە دەرەوە، یان کاتێك  شارانەیان دەکرد کە لە ئەندەلوس دا لە

 . فەرەنگیەکان شارێکی ئیسالمیان داگیر دەکرد

لە کاتێکدا . سەاڵحەدین پاپەندبوونێکی تووندی بە یاساکانی جەنگی ئەو سەردەمە نیشان دەدا

فەرەنگیەکان دێوەزمەکی ترسناك بوون لە دڵی خەڵکی شارە داگیرکراوەکان، بەاڵم 

ەدین و سەربازانی هێندە مایەی ترسناکی نەبوون لەالی خەلکە فەرەنگیەکان، سەاڵح

پێیوایە سەاڵحەدین   هادی العلوي  .ئەوەندەی وەك جەنگاوەرانی بەتوانا هەیبەتدار بوون

 :هەیبەتدار بوو، بەاڵم ترسناك نەبوو الی خەڵک لە ستەمی بترسێن، ودەڵێت

ەك عومەری کوڕی خەتاب ، هەیبەتدار بوو، بەاڵم لە پەیوەندیدا لەگەڵ گەلدا سەاڵحەدین و"

ترسناك نەبوو، بەو جۆرە بوو لە ژیانی تایبەتی لەناو کۆشکیدا وهەروەها لە هەڵسوکەوتی 

ئەوەش حالەتێکی تایبەتە لە . لەگەڵ دەست وپێوەندەکانیدا کە ئەمین بوون لە نەزەواتەکانی

هیچ لە دەست . خەالفەتی عەباسییەوەڕەفتاری خەلیفە و سوڵتانەکان لە سەرەتای دەستپێکی 

وپێوەندەکانی و وەزیرەکانی و سەرکردەکانی دووچاری سزایەکی هەڕەمەکی زادەی 

 .چەمووشی ئیستیبدادی نەهاتوون

توندترین سزا لەکار الدان بوو، هەروەك وای کرد لەگەڵ وەکیلی خەزانەیدا لەبەر بنتیاتنانی  

هەروەها لە سیاسەتیدا نمونەی سوڵتانێك بوو کە  سەاڵحەدین لە ژیینامەیدا." ..." کۆشکێك

خەڵك لێی نەدەترسا، چونکە ترسناك نەبوو، ڕیزیان لێدەگرت و خۆشیان دەویست چونکە 

تااڵنی نەدەکردن، وژیانێکی ناوەندی و ئەستۆ پاکانە دەژیا دوور لە گەندەڵی کۆشك 

م گرنگیەکەی لەوەدایە بەاڵ. کۆی ئەوەش ئاکاری پیاوێکی کوردی ئاسایی بوو .وتەالرەکان

 ".کە توانی ئەو ئاکارانر بپارێزێت لە کاتێکدا سوڵتان و دیندار بوو
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 ی ئەیوبی کەسایەتی بەرزی سەاڵحەدین

 بەشی دووەم

 :هادی العلوي پێیوایە سەاڵحەدین لە ژیانیدا دوو هەڵەی گەورە کردوە وەك دەڵێت
 !نی فەیلەسوف شهاب الدین السهرورديلە سێدارەدا - لە سێدارەدانی عمارة الیمني شاعیر -

لە ڕاستیدا ئەوەی زیاتر باسی دەکرێت کوشتنی سەهرەوەردی یە، با گوێی بۆ بگرین ودوایی 

لێرەدا سەاڵحەدین دووهەڵەی لەسەر تۆمار دەکرێت،  " :سەرنجەکانمان دەخەینەڕوو

ۆ گەڕاندنەوەی یەکێکیان لە سێدارەدانی عمارة الیمني شاعیرە پاش تێوەگالنی لە پالنێك ب

هەرچەندە تاوانی ناوبراو لە نێو تاوانە گەورەکان . خەالفەتی فاتیمی و ڕوخاندنی سەاڵحەدین 

دەژمێردرێت لە سەردەمی جەنگدا، دەبوایە سەاڵحەدین دوودڵی کردبا لەبەردەم شاعیرێکی 

ن دووەم لە سێدارەدانی فەیلەسوف شهاب الدی.. گەورەدا و بە زیندانیکردنی بەسی کردبا

ئەوەش لە ئەنجامی سکااڵنامەیەکی پیاوانی ئایینی حەلەب ڕوویدا کە . السهروردي بوو

پیاوانی دینیش دەسەاڵتێکی . کوفری ئەویان دەسەلماند و داوای موستەهەقی کوشتنیان دەکرد

زۆریان هەبوو لە سەردەمی ئەمیرە جەنگەکانی تورك، هەروەها نورەدین و سەاڵحەدین 

یینی دەبەست لە پێناو هاندانی خەڵك وگۆشکردنیان لە دژی فەرەنگیەکان پشتیان بە پیاوانی ئا

لە بەدبەختی دایە کە تاقە فەرمانێکی لە . ، بە حوکمی مۆرکی ئایینی جەنگی خاچداران

سێدارەدان جێبەجێ کرابێت لە مێژووی ئیسالمیدا لە دژی فەیلەسوفێك لەسەردەستی ئەو 

 ".کوردە دادپەروەرەدا بووە

وەش هادی العلوي پێیوایە سەاڵحەدین زۆر ئەستۆپاك بوو و دژی گەندەلی بوو و سەرەڕای ئە

ڕیزی جیاوازیەکانی دەگرت و پشتگیری ڕەخنەی هەقیقی دەکرد لە گەندەڵی وهەر خۆشی لە 

پشت هاندانی ڕەخنەگرێکی سەرسەختی وەك الوهرانی دەکرد، کە هەتا کەس وکاری 

لە سەردەمی " :ەکانی، ولەو بارەیەوە دەڵێتسەاڵحەدیننشی نەدەپاراست لە رەخنە توند

سەاڵحەدین چەندین ڕۆشنبیر و ئەدیبی پایەبەرز پێگەیشتن کە لە سایەی پاراستن و هاندانی 

ئەو چاالک بوون، لە نێو پزیشکەکانی موسای کوڕی مەیمون بوو، کە گەورەترین 

کی ئەندەلوس موسای کوڕی مەیمون خەڵ. فەیلەسوفی جولەکە بوو لە سەردەمی ئیسالمیدا

بوو، بە ناچاری لەوێ ببوە موسڵمان بۆ ڕزگار بوون لە گێچەڵ پێکردن، کاتێ هاتە قاهیرە لە 

لە هەلکەوتوو و بلیمەتەکانی سەردەمی ! ....سەردەمی سەاڵحەدین گەڕایەوە بۆ دینی خۆی

لە سایەی پاراستنی . بوو - جۆرێکە لە ئەدەبی نووسین - الوهرانی خاوەنی مەقامات

دین ئەدەبێکی ڕەخنەیی دەنووسی لەسەر دەسەاڵتدارانی دەوڵەت ولە براکانی سەاڵحە
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سەاڵحەدین خۆی دەستی پێکرد، و گەندەڵی کارگێڕی ریسوا دەکرد و سەرکۆنەی فەقیە و 

 .قازیەکان و ئەدیب و شاعیران و سۆفیەکان و پزیشکانی دەکرد

ك بۆ جەنگان لەدژی لەوانەیە هەرخۆی ئاڕاستەی کردبێت بۆ ئەو ئەرکە، وەك هەوڵی 

ئەوەش ڕەخنەیەکە کە لە . گەندەڵی پاش ئەوەی نەیتوانی بە دەسەاڵت وهێز ڕێی پێ بگرێت

كما  – أدام هللا أیامە –ثم أن الملك المعظم "   " :شا المعظم ی برای سەاڵحەدین ی گرتوە

یار مصر نحواً تعلم، ینهب األیام نهبا، ویقطع األوقات الى اللذات وثبا، أنفق بعد وصولە الى د

من مائة وسبعین ألف دینار، كأنما وقعت في بئر، فلم یظهر لها حس وال خبر، إال على 

 "..المساخر والقوادین

وەك دەزانی ڕۆژگار بەتااڵن دەبات، کاتەکان بە بازدان  -خوا دەوامی بدات-شا موعەزەم 

ەفتا هەزار دیناری دەبڕێت بۆ گەیشتن بە لەزەتەکان، پاش گەیشتنی بە واڵتی میسر سەد وح

خەرج کرد، وەك بڵێی ئەو پارەیە کەوتبێتە بیرەوە، هیچ دەنگ و هەواڵی نەبیسترا، تەنها 

دیاردە فەرهەنگیەکانی سەردەمی سەاڵحەدین کە زیاتر لە  "...لەسەر قەشمەر و گەوادان

بێت لە  بیست ساڵی خایاند پێویستیان بە توێژینەوەی تایبەت هەیە هیوادارم کەسانێکی بۆ پەیدا

ئەو سەردەمەی الوهراني هێنایە کایەوە و موسای . مێژوونووسانی نەوەی نوێ پیی هەڵستێ

 ".کوڕی مەیمونی تێیدا لە دایك بوو، شایەنی بایەخ پێدانە

الوهراني هێندە بلیمەت بوو لە نوسینیکیدا باسی خەونی دیتنی ئاخیرەت دەکات دەڵێی ئەمرۆ 

یشتەی ڕوحکێشان عزرائیل دەکات کە چۆن شافاعەتی بۆ کوردستان گوتراوە کاتێ باسی فر

بۆ پزیشکان دەکرد و بایەخی پیدەدان و میهرەبانی بۆ دەنواندن چونکە ئەو دکتۆرانە ئەرکی 

عزرائیلیان ئاسان دەکرد لە دنیادا کاتی روحی خەڵکی دەکێشا، لە ڕەخنەیەکی پەنهانی لە 

 !!.ئەنجامی نەزانی وهەڵە و چاوبرسێتیان

ڕایان کرد لە ماندووبوونی پیشە و : " کەسانێکی سۆفی و پیاوانی ئایینی دەڵێتدەربارەی 

کارەکان بۆ گۆشە و مزگەوتەکان و مەزارگاکان بە بیانووی عیبادەت و گۆشەگیری لە خەڵك 

ئەوانە وەك کولەکەی باخچەن ئاو ..، کارو پێشەیان خواردن و نووستنە هەتا دەمرن

 "وەوجێگاکەش تەسك دەکەنە  دەخۆنەوە

بە نسبەت لە سێدارەدانی عمارة الیمني شاعیر، ئەو شاعیرە بە حیساب سونیەکی شافیعی بووە 

هەر خەریکی کاسبی بوە الی ئەو وەزیر وئەم وەزیر، چڵکاو خۆرێکی ناوداری خەلیفە 

فاتیمیەکان بوو، وەك زۆر لە نووسەر و ڕۆشنبیری بەناو سونی ژێر کاریگەری شیعە کە 

کاتێ سەاڵحەدین حوکمی . د دانەیەکی وای تێدا نەبیت بە کوردستانیشەوەواڵتێك نەماوە چەن
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گرتە دەست، هیچ الیەکی لە شاعیرانی دەربار نەکردەوە و خەریکی کاری زۆر گەورەتر 

بوو لەوەی گوێ بگرێت بۆ شاعیریکی مەراییکەر تا شیعری بەبااڵدا هەڵدات، بۆیە شاعیری 

اڵحەدین و هاندانی خەڵك لە دژی ڕاپەڕین ودوایی ناوبراو چەندین شیعری گووت لە دژی سە

سەاڵحەدین تا جموجۆڵی ! بەژداری کردنی ڕاستەوخۆی لە پیالنی کوشتنی سەاڵحەدین دا

شاعیر لە سنوری شیعرە توندەکانی بوو کە پڕاوپڕ بوون لە سوکایەتی و تۆمەت هەلبەستن 

ە پالنی کرداری لەگەڵ لەدژی سەاڵحەدین، هیچ توخنی نەکەوت، بەاڵم کە کارەکە گەیشت

حەشاشە تیرۆرستەکان و خاچ پەرستەکان، هیچی تر نەیتوانی چاوپۆشی لێبکات وەك هادی 

  .العلوي دەڵێت ئەوە خیانەتی مەزن بوو

سەهرەوەردی ناوی یحیى بن حبش بن أمیرك ی، ناسراو بە  هەقیقەتی فەلسەفی سەهرەوەردی

ایك بووە لە سەهرەوەرد، ودەڵێن لە ساڵی هیجری لە د ٢٢١شهاب الدین السهروردي بوو، لە 

خەڵکانێکی زۆر بە  .هیجری کوژراوە، هەرچەندە ساڵی مردنی جیاوازی لەسەر هەیە ٢٧٧

ئاگایی وبێ ئاگایی لە مەسەلەی لە سێدارەدانی سەهرەوەردی لەالیەن سەاڵحەدین بێ ئەوەی 

دێکی تر لەبەر هەرزەکاری لەو بابەتە وردبنەوە، هەندێکیان تەنها لەبەر قینی مەزهەبی و هەن

فیکری ونەزانی و کەسانیکی تریش لەبەر هۆکاری ئایدیۆلۆژی و دەمارگرژی نەتەوەیی 

تۆمەتی ستەمکاری دەدەنە پاڵ کەسایەتیەکی دادپەروەر و بێفیز و خۆشەویستی خەڵک 

وجەماوەری وەك سەاڵحەدین، کە بەڕای هادي العلوي لە جوامێریدا وێنەی نەبووە لە پاش 

  .ەتی محەمەدحەزر

سەهرەوەردی لە خەیاڵی ئەو کەسانە فەیلەسوفێکی گەورەی بێ گوناه و بەری و ئاسایی  

میژوو بووە، زانایان و خەڵک و دەسەاڵتی سەاڵحەدین لە هیچ و خۆڕایی ئەو کەڵە 

سەاڵحەدین ێك کە بۆ ژنە خاچپەرستێك بگریێت چونکە  !فەیلەسوفەیان کوشت

وەك ابن شدادی مێژوو نووس بە زیندوویی تۆماری کردوە  شیرەخۆرەکەی لێی ڕفێندرابوو،

کە ژنەکە گریانو فیغانی بوو، : " دەڵێت[ النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة ] لە کتێبی

سەاڵحەدین دڵی پێ سوتاوە و چاوەکانی ئاویان تێ تزا وفەرمانی کرد بە دۆزینەوەی منداڵەکە 

ابوو بە کەسێك و لێیان کڕیەوە و دایانەوە دەستی دەسبەجێ، دوایی دیتیان منداڵەکە فرۆشر

  !دایکی و بەسواری ئەسپ و بە پاسەوانی سەربازەکانی خۆی گەیاندیە ناو کەسوکاری

بەزەیی بێ سنووری هێندە مەزن بوو جەنگاوەرە خاچ پەرستەکانیشی گرتبۆوە، تاڕادەی  

اڵ لەبەر لێبوردەیی و ئەوەی شیعە قیندارەکان تۆمەتی مەیلداری بە مەسیحیەتی دەدەنەپ

دەیانەوێت هەر !! تۆلەرانس وتەساموحی لەگەڵ جەنگاوەرە خاچپەرستەکان، نە مەدەنیەکان

شوهرەتی جوامێری سەاڵحەدین هێندە !! شارێکی گرتبا وەك داعشی کردبا تا لێی ڕازیبن

تارادەی ئەوەی خەڵکانێکی مەسیحی   دەنگی دابوەوە لە ئەوروپای کۆنی سەردەمی کڵێساش،



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

123 
 

ڕەچەڵەکیان دەگەڕاندەیەوە بۆ خانەوادەیەکی میرزادەی مەسیحی، بەڵکو لە فەرەنسا تا 

وەك دکتۆر لویس بوزێ دەڵێت لە  ! Saladin  ئەمڕۆش ناو لە منداڵەکانیان دەنێن سەاڵحەدین

لە ڕاگەیاندنی مەرگنامەیەك  ٩١١٠تشرینی دووەمی  ٤٤لە  Figaro ڕۆژنامەی لوفیگارۆ

صالح )  وەك لە کتێبی !Marie Bernard Saladin اڵوکردبوەوەناوی ئەو کەسەی وا ب

سید حسن األمین دا هاتووە سەرەڕای ( الدین األیوبي بین العباسیین والفاطمیین والصلیبیین

 .ئەوەی تەرخان کراوە بۆ ناوزڕاندنی سەاڵحەدینی مەزن

فەیلەسوفێکی سەاڵحەدین بەو هەموو لێبوردەیی و شکۆوە ماقوڵە فەرمان بکات بە کوشتنی 

بە نسبەت سەهرەوەردی یش،  !ئەگەر هۆکارێکی تر لە پشت ئەو سزایە نەبێت؟ !موسڵمان؟

ئەو کەسێکی تابڵێی سەرچڵ و هەڵەشە بوو بە شەهادەی نزیکترین کەس و دۆستی خۆی، 

کەسم ! ئەو الوە چەندە زیرەك و زمان پاراوە: فخرالدین الماردینی کە دەربارەی وتویەتی

بەاڵم من لیی دەترسم لەبەر زۆر هەڵەشەیی و بێ باکی و . وە لەو سەردەمەداوەك ئەو نەدی

هەروەها ماردینی ئاماژە دەکات بە  ".کەم تەحەفوزکردنیدا، کە ببێتە هۆی لەناوچوونی

گوێنەدانی بە هیچ ئیعتاباراتێکی کۆمەاڵیەتی، بۆیە نامۆ دەردەکەوت بە دەوروبەرەکەی 

سەروشکلی زۆر پیس وپەڵۆس : "بن تغري بردي دەڵێتسەرەڕای قسە قوول و سەیرەکانی ا

وابن !" بوە، نەخۆی دەشۆرد ونە جلەکانی، ونە نینۆکی دەکر ونە قژی کورت دەکردەوە

خلدون یش دەربارەی دەڵیت زانستی گەورەتر بوو لە عەقڵی، وەك خیردالدین الزرکلي لە 

 !.االعالم دا ئاماژەی پێدەکات

هەقیقەتی هۆکاری کوشتنی سەهرەوەردی دەکەین کە ئایە لەبەر لە دوا بەشی ئەو بابەتە باسی 

 !جیاوازی ڕاو فەلسەفە بوو یان هۆکارێکی سیاسی ل دواوە بوو؟
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 کەسایەتی بەرزی سەاڵحەدینی ئەیوبی 

 سەاڵحەدین و کوشتنی سەهرەوەردی

 بەشی سێیەم

یامێکی تایبەتەوە چیرۆکی سەهرەوەردی لە سەرچاوەکان لەوەوە دەست پێدەکات کاتێ بە پە
بەرەو دیاربەکر و ئەنادۆڵ و سوریا دەچێت، بەر لەوەی بچێتە حەلەب و لەالیەن پاشای 

) الملك الظاهر أبو المنصور غیاث الدین غازي، ]ئەوێ شا زاهری کوڕی سەاڵحەدین 

میوانداری بکرێت، ناوبانگی وای دەرنەکردبوو، ئەگەرچی بۆ هەرکوێ ([ 601 -هـ 069

جی خەڵکی بۆخۆی ڕادەکێشا بە زیرەکی و شیعرە ناسکەکانی وبیرە فەلسەفیە ڕۆیشتبا سەرن
نامۆکانی، کە لە حەلەب گیرسایەوە و بووە مایەی بایەخ پێدانی کوڕی سەاڵحەدین، کە لیی 
دەگێڕنەوە زۆر حەزی لە دۆستایەتی ئەهلی تەسەوف و عیرفان بووە وەك هەر کوردێك کە 

بە مەسلەکی ئەهلی تەسەوفە لەناو گروپە ئاینیەکانی بە گشتی تا ئەمڕۆش زیاتر حەزیان 
 . ئیسالمدا

ولەبەر ئەوەی سەهرەوەردی بڕیاری دابوو هەموو نهێنیەکانی دەعوە وبیروڕاکانی بە 
ئاشکرا بە گوێی خەڵکی دادات بە ئاشکرا، پیاوانی دینی حەلەب سکااڵیان لەدەست دەکرد 

ی ئەیوبی، کوڕەکەی سەاڵحەدین وداوای دوورخستنەوە وسزادانیان دا لە شازاهیر
سکااڵکانی پشتگوێ دەخست، بۆیە ئەوان سکااڵکانیان گەیاندە خودی سەاڵحەدین، تێیدا 

ئەگەر وابروات سەهرەوەردی عەقڵی شا تێك دەدات، ئەگەریش ئازاد بکرێت : نووسیبویان
ئەو ئەوەش تا ڕادەیەکی زۆر ڕاستە چونکە بانگخوازانی ! عەقڵی خەڵکی گشتی تێك دەدات

قوتابخانەیەی سەهرەوەردی پێگەیاندبوو، لە ڕووی عەقڵیەوە زۆر زیرەك بوون کەسانێکی 
وەك ابن سینا و اخوان الصفای پێگەیاندبوو، دەکرێت بڵێین جگە لە بیروباوەڕە دینیە 
شیعیەکانیان، بایەخیکی زۆر و زەوەندیان بە زانستە عەقڵیەکان و فەلسەفیەکان دەدا، وتاریان 

هەرچەندە مەودایەکی . ەسەر نوخبەی ڕۆشنبیر وخەڵکی گشتیش بەجێ دەهێشتکاریگەری ل
گەورە هەبوو لە هەڤدژی نێوان ئەو بیروباوەڕە فەلسەفیانە و بیروباوەڕە مەزهەبیە 

 . دینیەکانیان و ئەو دەرەنجامە تەسکانەی کە هەوڵیان بۆ دەدا لەڕێگای فەلسەفەوە

لەسەر بە ئاشکرا تەبشیر کردنی کە سکااڵی زانا سونیەکان و خەڵک زۆر بوو 
سەهرەوەردی بە بیروراکانی، خەڵک کە دیتیان کورەکەی سەاڵحەدین هیچ ڕێکارێك 
ناگرێتەبەر لەدژی سەهرەوەردی، بە ناچاری نامەیەکی زۆریان بۆ سەاڵحەدین نووسی، 
سەاڵحەدین یش، وەك سەرکردەیەك پاراستنی بەرەی ناوخۆی لە دەست ئەو زانایانە بوو کە 
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ڵی میدیا و ئامادەباش کردنی خەڵک یان دەگێڕا، بۆیە کاتی ئەوەی نەبوو دانیشێ گوێ لە ڕۆ
فەلسەفە و بیروڕاکانی فەلسەفی سەهرەوەردی بگرێت، ئەوە نە کاری ئەو پیاوە سەربازیە 
گەورەیە بوو، نە خۆشی سەری لەو ڕموز و غموزانەی فەلسەفە دەردەچوو، بۆیە کارەکەی 

دینی چونکە تۆمەتەکەس هەر دینی بوو، بۆیە داوای کرد لە زانا  خستە ئەستۆی زانایانی
  .ئاینیەکان لێپرسینەوەی لەگەل بکەن

بەناوبانگترین بەشی ئەو گفتوگۆیە کە لە سەرچاوەکان گێڕدراوەتەوە لە دادگایی کردنی 

قازی گەورەی دیمەشق کە دادگایی سەهرەوەردی کرد کتێبەکانی ئەو " :سەهرەوەردی دەڵێت

سوفە خوێندۆتەوە، تەنها ڕستەیەك هەڵوەستەی پێکرد، کە سەهرەوەردی لە کتێبیکیدا فەیلە
 :، بە سەهرەوەردی گووت[خودا دەتوانێت ێغەمبەرێك دروست بکات: ]نووسیبووی

تۆ دەڵێیت خودا دەتوانێت پێغەمبەرێك دروست بکات، ئەوەش ئەستەمە چونکە هیچ  -

 .پێغەمبەرێك لە پاش محەمەد نییە

سنوور نیە بۆ هێزی خوا، ئەوەی توانای بەسەر هەموو شتێکەوە : ەردی گووتیسەهرەو -

 .هەبیت ئەگەر شتێکی ویست لێی عاسێ نابێت

خودا توانای هەموو شتێکی هەیە جگە لە دروستکردنی : قازیەکە وەاڵمی دایەوە -

 .پێغەمبەرێکی تر، موستەحیلە
 ەحیلە یان نا؟ئایە دروستکردنی بە ڕەهایی موست: سەهرەوەردی گووتی -

بێگومان قازی حەلەب یش باوەڕی بەوە هەبوو خوا هەموو کارێکی پێدەکرێت، بەاڵم لە 
چڕبوونەوە لەسەر ئەو پرسە دیارە مەرامێکی تایبەتی هەبوو، چونکە ئەو و پیاوە دینیەکانی 
تری حەلەب دڵنیا بوون لە باتینیەتی سەهرەوەردی، وباتینیەکانیش ڕوئیای تایبەتیان هەیە 

و بە ! ەرامبەر پێغەمبەرایەتی کە الی ئەوان بە هاتنی حەزرەتی محمد کۆتایی نەهاتووەب
ئاشکرا لە کتێبەکانیان بانگەشە بۆ پێغەمبەرایەتی محمدی کوڕی ئیسماعیل دەکەن کە 

و پێغەمبەر محمدیش الیان ناطق [ قسەکەری حەوتەم]ناوزەدی دەکەن بە الناطق السابع 
 !السادسە

انی کە ئەویش پێیدەڵێن فەیلەسوفی گەورەی ئیسماعیلی لە کتێبی اثبات ابو ایوب السجست
ئەوەی لە سنوری ئیبراهیم ڕاوەستا و باوەڕی پێ هێنا وبروای بە :" النبوات دەڵێت

بانگەوازی ئەو کرد، وتێنەپەڕاند بۆ سنوری موسا، ئەوە جیاوازی کردوە لە نێوان ئەو و 
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توون، ئەوەی لە سنوری موسا ڕاوەستا و موسا، کە سنوری ئەو وئەویان بەیەك گەیش
باوەڕی پێ هێنا وبروای بە بانگەوازی ئەو کرد، وتێنەپەڕاند بۆ سنوری عیسا، ئەوە 
جیاوازی کردوە لە نێوان ئەو و عیسا، کە خوا سنوری ئەو وئەویان بەیەك گەیاندوە، ئەوەی 

کرد، وتێنەپەڕاند بۆ  لە سنوری عیسا ڕاوەستا و باوەڕی پێ هێنا وبروای بە بانگەوازی ئەو
سنوری محمد صلی هللا علیە و الە، ، ئەوە جیاوازی کردوە لە نێوان ئەو و موسا، کە خودا 
سنوری ئەو وئەویان بەیەك گەیشتوون، ئەوەی لە سنوری محمد صلى هللا علیە و علی الە 

واتە ]قائم وەستا و باوەڕی پێ هێنا وبروای بە بانگەوازی ئەو کرد، وتێنەپەڕاند بۆ سنوری ال
، ]!!![، ئەوە جیاوازی کردوە لە نێوان ئەو و خاوەنی قیامەت [پێغەمبەرەکەی ئیسماعیلیەکان

 !"کە خودا سنوری ئەو وئەویانی بەیەك گەیاندوون

إن من وقف على حد إبراهیم وآمن بە وصدقە في دعواه ولم یعبره إلى حد موسى فقد فرق "  
ومن وقف على حد موسى وآمن بە وصدقە ولم بینە وبین موسى والذي أوصل حده بحده 

یعبر إلى حد عیسى فقد فرق بینە وبین عیسى والذي أوصل هللا حده بە ومن وقف على حد 
عیسى وأمن بە وصدقە ولم یعبره إلى محمد صلى هللا علیە و علی الە فقد فرق بینە وبین 

علیە و علی الە، وآمن محمد، و الذي أوصل هللا حده بحده، و من وقف علی محمد صلى هللا 
بعثت أنا والساعة كهاتین فقد فرق بینە وبین : بە وصدقە ولم یعبره على حد القائم كما قال
کتاب اثبات النبوات، للفیلسوف االسماعیلي ابو ". صاحب القیامة والذي أوصل هللا حده بحده 

 -المشرق، بیروت یعقوب اسحق السجستاني، حققە وقدم لە تامر عارف، الطبعة الثانیة، دار 
  .٢٠-٢١لبنان، ص 

نەك هەرهێندە لە هەندێك کتێبی تری ئیسماعیلیەکاندا هاتووە کە باوەڕیان وایە پێغەمبەرایەتی 

قال ابراهیم بن  !!پایەکی بەشەریە و خەدیجەی خێزانی پیغەمبەر ، محمدی کردۆتە پێغەمبەر

ی ئیسماعیلیەکان، كنز الولد، الحسین الحامدي لە یەکێك لە لە نهێنیترین کتێبی بانگەواز
وسلّمت إلیە رتبة النبوة , كما ذكرنا بأمر ولي األمر( خدیجة منزلتە)فرفعت : "دەڵێت

, وهو الیوم الذي ُبعث فیە, وهو ما روي أّن خدیجة أسلمت یوم االثنین وقت الظهر, والرسالة

 .مصطفی غالب. کنز الولد، دار االندلس، عني بتحقیقە د" والوقت الذي قام بە مرسالا 

پاش ئەوەی بۆ پیاوانی دینی حەلەب ئیسماعیلیەتی سەهرەوەردی ڕونبوەوە و خۆشی بێ 
باکانە قسەی دەکرد لە کۆرەکان، قازی حوکمی مەرگی بەسەردا پاش ئەو وتووێژە، بەاڵم 

خنکاوی مرد، وهەندێکی تر "هەتا مەسەلەی کوشتنیشی زۆر باسی لەسەرە هەندێك دەڵێن بە 
مشێر کوژرا و بەهێزترینی ئەو ڕایانەش ئەوەیە کە دەڵیت خۆی مانی گرت لە دەڵێن بە ش

 ٨٠١شخصیات قلقة في االسالم، ص " خواردن وخواردنەوە تامردن
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کەسانێکی زۆر بی ئاگایانە لەسەر ئەو مەسەلەیە سەاڵحەدین تۆمەتبار دەکەن بە دژایەتی 
هەر ئاگاشی لە فەلسەفە و فەلسەفە بە سەرسەختی، کەچی سەاڵحەدین وەک باسمان کرد، 

باسەکانی نەبوو، ڕاستە هەموو مەزاهیبە ئیسالمیەکان لە دژایەتی فەلسەفە و تاڕادەیەکیش 
زانستی کەالم و مەنتق، کەوتبونەتە ژێر کاریگەری حەنبەلیە سەلەفیەکان و ئەهلی حەدیس، 
لە سەاڵحەدین کە شافیعی و ئەشعەری بوو لە ڕووی مەزهەبیشەوە نەرمکێشتر بوون 

مەزهەبەکانی تر بەرامبەر فەلسەفە و زانستی کەالم و مەنتق ، ئینجا سەاڵحەدین تەنها داوای 
دادگایی کردنی کرد، ئەوەی حوکمی مەرگی بەسەردا قازی دیمەشق بوو، کە ئەو کاتە 
. قازیەکان پایەی خۆیان هەبوو وەک کارمەندە دینیەکانی دەوڵەتی ئەو سەردەمە نەبوون

ن وسزادانی سەهرەوەدی فەلسەفە و کوفر نەبوو، هەرچەندە دەکرێت بێگومان هۆی کوشت
ئەوەش لە دژی بەکار هێنرابێت، بەاڵم لە ڕاستیدا هۆکارێکی سیاسی لەدواوە بوو وەك لە 
ئاماژە مێژوویەکان دەردەکەوێت، کە ئەو سەر بە ترسناکترین هێزی نەیاری چەکداری 

 .ئیسماعیلیەکانی قەاڵی ئەلەموت بوو
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 بەرداشی شیعە و سونەدا انکورد لە نێوچارەنوسی 

 مێژوێکی بەردەوام وباگراوندێکی عەقیدی 

زۆر جار و لە جۆرەها بۆنەی ئایینی و سیاسی و کۆمەاڵیەتی قسەگەلێکی سافیلکەمان گوێ 

هەموومان براین، ": لێدەبێت لە نەزان وزانا ودانا کە باسی برایەتی شیعە وسونە دەکەن

انین، یەک خوامان هەیە، یەک کتێبمان هەیە، یەک پێغەمبەر، یەک کەعبە، هەمومان موسڵم

هەتا کۆتایی یەکەکان، بۆ دەبێت دژایەتی یەکتر بکەین، زایۆنیزم و سەڵیبیەتی جیهانی دژی 

 "...هەردوو المانە بەبێ جیاوازی

ان ئیسرائیل بەهەمان شێواز و دڵەڕاوکێ بەرخورد دەکات لە تەک موشەکە شیعیەکانی ئێر"

و موشەکە سونیەکانی پاکستان، بەاڵم هێشتا چاومان دەنوقێنین ومەترسیەکان وەک خۆی 

 [شێخ یوسف القرضاوی لە هەڵوێستەکانی بەراییدا" ]نابینین

ئەو بیرمەندە گەورەیە ( الـعـالقـة بـیـن الـُسنـة وألـشـیـعة)مـحـمـد سـلـیـم الـعـوا لە کتێبی 

ڵێکی سەلەفی ئاگاداری فیکری شیعی نییە، وقسەکانی بەجۆرێک قسە دەکات بە قەد مندا

 ...هەمووی لە دەوری تەمەنیات وئاوات خواستن دەخولێتەوە

بەر لەوانەش سەدەها شێخی سونی وشیعی کۆبونەتەوە لە چوارچێوەی دەستەی 

نزیکخستنەوەی مەزهەبەکان ودەیەها لێدوانی جوان ومیانڕەوی لێکەوتۆتەوە وەک فەتواکەی 

ر محمود شلتوت بە جایزبوونی ئەنجامدانی عیبادەت لەسەر فیقهی جەعفەری شێخی ئەزهە

 !!وجەندین هەوڵی تری لەبارچوو

وەک هەڵوێستی کەسێتی خۆم منیش هیوادارم ڕۆژێك بێت ئەو دوو تایفەیە بە عەقڵیەتی ئەو 

ی نەکوژن وجوێن وناتۆرە لەیەک نەنێن، یاد تەکفیر نەکەن، لێدوانانە بڕۆن بەڕێوە ویەکتری

بۆنەی کوشتنی حەزرەتی عومەر نەکەنەوە، یان بەو دواییە یادی چونە ناو دۆزەخیش بۆ 

حەزرەتی عائیشەی خێزانی پێغەمبەر نەکەنەوە کە بەو پەڕی دەبەنگی وگێلیەوە لەسەر 

 ...بەاڵم هیوا شتێکە و واقیع شتێکی ترە!!![ عائشە في النار]کێکی یادکردنەوەکە نوسیبویان 

دور الصفویین في ]ی ڕوناکبیری شیعە ئەحمەد الکاتب لە سەردێری بەاڵم وەک نوسەر

بەداخەوە کە دەوڵەتی سەفەوی کە دەستی گرت بەسەر واڵتی فارس ل : "دەڵێت[ تأجیج الفتنة

هەڵمەتێکی بێ سنوری لەدژی ئەهلی سونەت بەرپا کرد، ... هجریدا وبەدواوە ٨١ە سەدەی 
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، دەوڵەتێکی دیکتاتۆری وای  اشدینی داهێناوبیدعەی جوێن ونەفرەتکردنی خەلیفەکانی ڕ

دامەزراند دورترین شت بوو لە سیاسەتی ئەهلی بەیت یان عەدالەتی ئیسالمدا، هەرچەندە 

... خۆی دادەپۆشی بە توێکڵی شێوێندراوی تەشەیوع، زۆر دوور لە ڕوحی شیعایەتی یەکەم

شوێن پەنجەی شومی لەگەڵ ئەوەشدا کە دەوڵەتی سەفەوی لەگەڵ مێژوودا ڕۆیشت، بەاڵم 

لەسەر پەیوەندی برایانەی سونە وشیعەدا بەجێ هێشتوە، لە دوای خۆیدا کلتورێکی 

بەاڵم لەگەڵ ئەم قسە جوانانەش کە  1."فەرهەنگی بۆگەنی پڕ لە ڕق وکینەی بۆ جێهێشتین

نوسەری ئەو دێرانە دەیکات، هەرکە ناوی دێت لەالیەن شیعەکانەوە هێندە جوێنی پێدەدەن و 

 !ی بۆ دەبەخشنەوە دەڵێی باسی یەزیدی کوری موعاویە دەکەنتۆمەت

من دەمێکە گەیشتومەتە ئەو قەناعەتەی کە ئەو کێشەیە تایفیە لە شەڕی جەمەل وصفینەوە 

ئەگەر نەڵێین لە ژێر کەپرەکەی سەقیفەی بەنی ساعدەوە لەدوای کۆچی دوایی پێغەمبەر 

ادا کێشەکە تەنها سیاسی بوو ناکۆکی دەستی پێکردوە کە لە سەرەت[ سەالمی خوای لێ بێت]

بوو لەسەر ئیمامەت وخەالفەت ، هەرچەندە بەو قوڵییە نەبوو لە نێوان ئەوانەی کە پێیان 

واتە گرووهی عەلی کە لەو کاتەدا کەمینە بوو و لە نێوان زۆربەی [ شیعەی عەلی]دەگوتن 

رد بۆ خەالفەت هەرە زۆری صەحابەکان وخەڵکانی تر کە حەزرەتی ئەبوبەکریان هەڵبژا

حەزرەتی عەلی لە ڕۆژگاری ئەو دوو خەلیفەیەدا ڕاستە ... ولە دوایشدا حەزرەتی عومەر

بۆ ماوەیەکی کورت بەیعەتی بە حەزرەتی ئەبوبەکر نەدا بەاڵم نەك لەبەر ئەوەی خۆی پێ 

شایستەتر بوو بەڵکو لە کۆی ڕوداوەکان دەردەکەوێت کە توڕەبوونی ئەو لەبەر لەوێ 

بووە [ سەالمی خوای لێ بێت]پێغەمبەر و بوە چونکە سەرقاڵی کاری ناشتنی نەبوونی ئە

دوایی هاتە ناو دەزگای خەالفەت وبوە ڕاوێژکاری یەکەمی ... وپرسی پێ نەکراوە

حەزرەتی ئەبوبەکر و حەزرەتی عومەر تا ڕادەی ئەو قسەیە بەناوبانگەی حەزرەتی عومەر 

گوزارش لە تەقدیری عومەر بۆ ڕۆڵی گەورەی  کە زیاتر" لوال علي لهلك عمر: " کە دەڵێت

حەزرەتی عەلی دەکات، کەچی لە جیاتی شیعەکان ئەو قسەیە بە یەکێك لە کارە چاکەکانی 

:" عومەر بدەنە قەڵەم، دێن سەد تەئویلی خراپ ونا مەنتیقی بۆ دەکەن لە یەکێکیاندا دەڵێن

ەلی نەبوایە عومەر تیا ئەوەتا عومەر دان بە نەزانی خۆی دادەهێنێ، ودەڵێت ئەگەر ع

                                                           
 لندن/أحمد الكاتب. خالف التاریخ والسیاسة، وحـــدة الــــدین.. السنة والشیعة  1

 



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

130 
 

ئەوە چاکترینی تەئویلە !!" دەچوو، ئەی کەوابوو بۆ خەالفەتی لەو زەوت کردبوو؟؟

 .خراپەکانە

 گۆڕینی ناکۆکیە سیاسیەکە بۆ ناکۆکی عەقیدەیی 

 

گەورەترین قۆناغی کێشەی شیعە وسونە لەو کاتە دەست پێدەکات کە شیعەگەرێتی 

کاتی لە ناکۆکیەکی سیاسی پەیوەست بە ئیمامەت گەورەترین وەرچەرخانی بە خۆیەوە دیت 

 ...وخەالفەت گۆڕا بۆ ناکۆکیەکی عەقائیدی توندوتۆڵ وبەرنامە بۆ داڕێژراو

لە کاتێکدا کێشەی شیعە و سونە وەک گوتمان تەنها پەیوەست بوو بە الیەنە سیاسەکەی واتە 

یی تەنها ال یەنگیری مەسەلەی خیالفەت وکێ شایستەترە ببێتە خەلیفە هەرچەندە شیعەی بەرا

حەزرەتی عەلی بوون بۆ بوونە خەلیفە، بەاڵم هێشتا ئەو مەسەلەیە نە ببوە مەسەلەی کوفر 

ا بوو  لە جۆری تیۆری دوازدە ئیمامی و ویالیەتی فەقیهـ ونە ڕێژرنە تیۆری بۆ دا ،وئیمان

ە غەواربەاڵم لە پاش شەهید بوونی حەزرەتی حوسێن بیروباوەڕێکی زۆری ...هیچی تر

ی دەخیل ونامۆ بە ئیسالم دزەی کردە ناو مەزهەبی شیعە لە ڕێگای کەسانێکی دڵسۆزو

و هەروەها غەرەزداریشەوە تا ئەو ڕادەیەی شیعەگەرێتیان لە ڕەگ وڕێشەوە  ساویلکە

گۆڕی، بەڵکو لە ڕووی وردەکاری عەقایدیەوە بوە نوسخەیەکی نوێ لە ئیسالم کە پەیوەندی 

ێ زەخمی ئەو کێشەیە کاریگەری لەسەر الیەنی سونیش وەنەب. پێیەوە زۆر الوازە

بەجێنەهێشتبێ، بەاڵم بەو ڕادەیەی کاریگەری سەر شیعە نەبوو، بەڵکو زیاتر کاریگەریەکی 

لە سەردەمی کاتی بوو، بۆ نموونە نەفرەت کردنی حەزرەتی عەلی لەسەر مینبەرەکان 

ەر ئەو حاڵەتەی نەفرەت کردنە وهەتا بەڵگە لەسئەمەویەکان ببوە نەریتێکی دەسەاڵتداران، 

لەسەر دەمی خودی معاویە لە صحیحی موسلیم ئاماژەی پێکراوە، بەاڵم هەر لە سەردەمی 

 .ئومەویەکان خەلیفە عومەری کوڕی عبدالعزیز ئەو دیاردەیەی لەناو برد

تێگەیشتی ئەو ناکۆکیە مێژووییەی نێوان شیعە وسونە لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ زۆر گرنگە لە 

تن لە وردبینیە سایکۆلۆژەکانی ئەو کێشەیە وچۆنیەتی تێوەنەگاڵن ودوورخستنەوەی تێگەیش

زیانەکانی ئەو کێشەیە بۆ کەمترین ڕادەی، چونکە لە ڕەفتاری سەرانی کورد دەردەکەوێت 

کە هچ لە هەستیاری ئەو کێشەیە تێناگەن، بەڵکو حزبێکی گەورەی وەك یەکێتی 

نیو هێندە بەتەک  تەک خورافیاتەکانی مەزهەبەکە دێت،لەناوچەکانیدا هێندە بە پەرۆشەوە بە
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کوردایەتی نایەت، کە خەریکە نەزعەی مەزهەبی هەموو کوردی فەیلی شیعە لە کورد 

 !!دەکات

ئەگەر باسی ناکۆکیەکان بکەین دەبێت لە ناکۆکە عەقایدیەکانەوە دەست پێبکەین کە هەموو 

ا قورئان و حەدیس ومەهدی وعەدالەتی بەندەکانی عەقیدە دەگرێتەوە لە خواوە، لە ڕێگاد

 .سەحابە وتادەگاتە بچوکترین بەندیدا

بۆ خوا بڕیار دەدەن [ البداء]بۆ نموونە ئەگەر لە خواوە دەست پێبکەین شیعە حاڵەتی بەداء 

کە ئەوەی [ هەڵەداچوون وپەشیمان بوونەوە پاش ئەوەی بۆی دەردەکەوێت]کە بەمانای بە 

وەک نموونە دەردەکەوێت کە عەقیدەی ئیمامەتی دوازدە . ووبڕیاری دابوو لەسەری وانەب

ئیمامی هەتا پاش مەرگی حەسەن العسکری دانەمەزرابوو، شیعەکان دوای هەر یەکێك 

دەکەوتن لە ناودارانی ئەهل البیت بەبێ ئەوەی لیستێکی دوازدە کەسیان هەبێت، بۆیە لە پاش 

رترینیان ئیسماعیلیەکان و ئیمامیەکان مردنی العسکری بۆ چەندەها گروپ دابەش بوون و دیا

 .بوون کە لە دواییدا دەبنە دوازدە ئیمامیەکان

بەمانای بۆ بەدیارکەوتن لە پاش شاردنەوەی لێت لە قرئاندا تەنها بۆ حالەتێک [ البداء]وشەی 

ولو أن للذین ظلموا ما في األرض ]: دا هاتوە کە بەسەر ئادەمیزادان جێبەجێ دەبێت وەك

جمیعا ومثلە معە الفتدوا بە من سوء العذاب یوم القیامة وبدا لهم من هللا ما لم یكونوا 

ر  نی هە ، خاوه وهمیان کردو ستە ی کە وانە ڕاستی ئە ر بە گە خۆ ئە]الزمر  [( 47 )یحتسبون

مووی  ر هە تدا هە وه لە ڕۆژی قیامە ڵ بێت، ئە گە ی تریشی لە نده وه وی بن، ئە موو زه هە

بینن  خشن لە پێناوی ڕزگاریی خۆیاندا کاتێک کە ده بە مووی ده نە قوربانی خۆیان و هە کە ده

ی وایان بۆ  نجە شکە ن خواوه سزاو ئازار و ئە الیە ختە و لە خ زۆرسە سزاو ئازاری دۆزه

 [.بوون مای نە رگیز بە تە کە هە وێت کە رده ده

[ ثم بدا لهم بعد ما رأوا االیات لیسجننە حتی حین: ]یان دروست بوونی ڕایەکی نوێ وەك 

و  وت رکە بۆیان دهر یوسف،  سە ی زۆریان بینی لە ڵگە ی کە بە وه پاشان، لە دوای ئە]یوسف 

 [.ن ندی بکە ر بە هە ك یە وایان بە چاك زانی تا ماوه

بە هەردوو ماناکەشی بەمانای نەزانی بەرایی دێت واتە بەر لە بەدیارکەوتن ودروست 

 .بوونی ڕای نوێ نەزانی هەبوو

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1596&idto=1596&bk_no=51&ID=1618#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1596&idto=1596&bk_no=51&ID=1618#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1596&idto=1596&bk_no=51&ID=1618#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1596&idto=1596&bk_no=51&ID=1618#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1596&idto=1596&bk_no=51&ID=1618#docu
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ناکەن ، بەڵکو وەک هەر توخمێکی گرنگی تری  بیدائەشیعە نەك بەشەرمەوە باسی ئەو 

ن بۆ داتاشیوە وەك ئەو یایئەفسانە یعەقایدەکانیان سەیری دەکەن و گەورەترین پاداشت

ما عبد هللا : عن زرارة بن أعین عن أحدهما علیهما السالم قال" : )أصول الكافي"حەدیسەی 

: بشيء مثل البداء، وفي روایة ابن أبي عمیر عن هشام ابن سالم عن أبي عبدهللا علیە السالم

، خوا بە هیچ تەعظیم و خودا بەهیچ نەپەرستراوە گەورەتر لە البداء(.]ما عظم هللا بمثل البداء

 [مەزن نەکراوە وەك البداء

وعنده مفاتح الغیب ال یعلمها إال هو : )ئەوە لەکاتێکدا خودا لو قورئاندا لە وەسفی خۆیدا دەڵێت

ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال یعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال 

کان  موو نهێنیە کان و زانینی هە موو شاراوه کلیلی هە( ]رطب وال یابس إال في كتاب مبین

ر وشکانیە  سە رچی لە و زاتە هە س نایانزانێت جگە لە ، کە وه ر الی ئە ست خوایە و هە ده بە

وی و لە توێی  ر زه سە رانی وردو درشت لە وه لە گیاندارو بێ گیان و گیاو دارو زینده)

جۆرو  مە ری هە وه لە زینده)یە  ریاکانیشدا هە دهرچی لە  ها هە روه زانێت، هە خوا پێی ده( خاکدا

زانێت،  وه خوا پێی نە وێتە خواره ک ناکە اڵیە تی و هیچ گە ئاگای لێیە(  ره مە یرو سە ماسی سە

نکە چ شێدار بێت یان  و ده ، ئە ویدا نیە کانی زه نکێک یان تۆوێک لە تاریکایە ها ده روه هە

دا، یاخود لە دۆسیە و ( لوح المحفوظ)نهان بێت و لە  وشک بێت، هیچ شتێک نیە لە خوا پە

 [.کرابێت تیدا تۆمار نە زگای تایبە ده

ئەوە گەورەترین جیا کەرەوەی عەقایدیە کە دەرهەق بە زاتی خودا دێتە پێشەوە لە نێوان 

 ...سونە و شیعە دا

وە حەز دووەم قورئان، سەدەها ڕیوایەتی شیعی جەخت لەسەر دەستێوەردانی قورئان دەکەنە

، هەتا خودی شیعە ناکەم بیانهێنمەوە چونکە زۆر لەوە بێ ئەرزشترن کە گرنگیان پێ بدرێت

ئاساییەکان شەرمەزاری دەیانگرێت کە پێیان دەوترێ، بەاڵم لە ڕاست زاناکانیان بێدەنگی 

 .دەنوێنن

ئەو قورئانەی بەردەستیشمان بە تەواوی شێوێندراوە بە تەفسیری پەنهانی ودوور لە 

بەڵکو دیاردەی گرنگی نەدان بە قورئان هەتا لە حەوزە عیلمیەکانی شیعەش باوە ...یعەوەواق

 ...ی رەهبەر خامینەئیدبە دان پێدانانی خو
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کەوابوو لەسەر قورئانیش ڕێک ناکەون لەبەر جێگرتنەوەی تەفسیرەکانی قورئان یان 

عتەبەرترین کتێبی مولە کە [ مصحف فاطمة]ریوایەتی وا کە باسی قورئانی تر دەکەن وەک 

 .حەدیسی شیعی باسی کراوە

لەسەر هاوەاڵنی پێغەمبەر بەپێی ڕیوایەتی شیعی هەموویان هەڵگەڕاونەتەوە لەپاش کۆچی 

 !!دوایی پێغەمبەر تەنها سێ یان حەوت کەس نەبێت لەوپەڕی

بەنسبەت کەعبەوەش، گومانم نییە کە کەربەال الی شیعە لەو کەعبەیە پیرۆزترە کە لە ژێر 

 !!ستی وەهابیەکاندایەدە

ئەوە باسی مەهدی مونتەزیر هەر مەکە، الی سونەکان پیاوێکە لە نەسلی پێغەمبەرە وبە 

ئاسایی لە دایک دەبێت وحوکمی قورئان وئیسالم دەگەڕێنێتەوە جیهان پڕدەکات لە داد 

وعەدل پاش ئەوەی پڕاوپڕ دەبێت لە جەور وستەم، کەچی مەهدی یەکەی شیعە ئەوە زیاتر 

ساڵە لە ئەشکەوتەکەی یان چاڵەکەی سامەرا چاوەڕی دەکات وکوڕی حەسەن  ٨٢١١لە 

یە کە حەواریەکی [ شمعون الصفا]العسکری یە وبەاڵم دایکی ناوی نەرجسە لە نەوەی 

حەزرەتی مەسیح بوو وکچی قەیسەری ڕۆم بوو لە سەردەمی حەسەن العسکری دا، ئینجا 

کات بۆ رق وقینە وتۆلە سەندنەوە لە بەشی هەرە گەورەی گەڕانەوەکەی تەرخان دە

کە گوایە هەقی ئیالهی عەلی یان خواردوە لە بوونە خەلیفە [ خ.د]هاوەاڵنی پێغەمبەر 

یەکەم کەسانێکیش کە لە قەبر دەریان دەهێنێت حەزرەتی ئەبوبەکر !! وئیمامی موسڵمانان

 !!یوعومەر ودایکی موسڵمانان عائیشەیە، کە لە سێدارەیان دەدات بە مردووی

الی سونەکان مەهدی نە بەشێکە لە عەقیدە نە ئەو گرنگیەی هەیە وکەسیش بە شەو ورۆژ 

چاوەڕێی ناکات دەرکەوێت وهیچ کارێکیانیش نەوەستاندوە تا دێت وەک نوێژی هەینی 

وجیهاد وهەر کارێکی تر، کەچی مەهدی یەکەی شیعە بەشێکی هەرە گرنگی عەقیدەیە شەو 

 واتە خوا هەرچی زوو ە ئازادی بکات، بۆ دەکەن [عجل هللا فرجە]رۆژ دوعای 

بێگومان خاڵی جیاوازی تریش هەیە بەاڵم بەوەندە بەس دەکەین چونکە سەروزیادن کە 

بیسەلمێنن جیاوازی نێوان شیعە وسونە وەک جیاوازی نێوان دوو ئایینە نەک دوو 

 ...مەزهەب
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ەتە زۆر دڵسۆزانە شیعی ئێرانیش ئەو دەوڵئیسالمی هەر لەپاش سەرکەوتنی شٶڕشی 

کاردەکات بۆ باڵوکردنەوە ودەعوت کردن بۆ مەزهەبە وهەموو سەروەت وسامانی ئەو 

ئێمە :"واڵتە دەوڵەمەندەی خستۆتە ڕاژەی شیعەگەرایەتی، هەر دوێنی حسن نصر هللا گوتی

پێویستیمان بە بازرگانی کردن نییە بە مادە هۆشبەرەکان، پارەی ئێرانمان وای کردوە 

 "و کارانە نەبینحەوجەی ئە

لە بەرامبەر ئەو هەواڵنەدا تاڕادەیەک دەولەتی عەرەبی سعودی وەستاوەتەوە و 

بەربەرەکانێی دەعوەی شیعەگەرایەتی کردوە بە دەعوەی سەلەفیەت کە دەڵێی تەنها 

 ...دامەزراوە بۆ بەربەرەکانیکردنی شیعەگەرایەتی

 هەناردە کردنی شۆڕش ونانەوەی تەنگژەی حوجەتی 

امی ئەو هەموو جیاوازیە عەقیدەییەی کە هەیە لە نێوان شیعە و سونە وەک دوو لە ئەنج

ۆڕشی ئیسالمی شیعی ئێران، ئەو دەوڵەتە کە شمەزهەب و لە ئەنجامی سەرکەوتنی 

بەداخەوە لەسەرەتاکانیدا ویستی تەنها ڕووی شیعەگەرایەتی عەلەوی نیشان بدات بە پێی 

مەبەست لە شیعەگەرایەتی ] عەلی شەریعەتی دابەشکردنەکەی بیرمەندی گەورەی ئیران

عەلەوی، ئەو شیعایەتییە یە کە بەر لە هاتنی دەوڵەتی سەفەوی هەبوو، بەبێ جوێندان 

، خەڵکێکی زۆر [ونەفرەتکردن لە سەحابە، وبەبێ جیاوازی عەقایدی وتەکفیر کردنی یەکتر

شۆڕشە کرد، بەاڵم پاش ی سونیش پشتگیریان لەو انبیرمەندگەورە لە نێو سونەشدا تا ئاستی 

ماوەیەک خەڵکێکی زۆری سونی لەو شۆڕشە تەکینەوە کە ڕووە مەزهەبیەکەیان بە ئاشکرا 

شی پێ نەچوو کورد لە ئێراندا زۆر زوو بۆیان دەرکەوت کە ئەو هێندەبۆ بەدیارکەوت، 

کۆماری ئیسالمییە تەنها زیندوو کردنەوەی دەوڵەتی سەفەوییە بە هەموو حیقد وقینە 

 !ەتی مەزهەبیەوەوهەڵم

هەوڵدانی ئێران بۆ نانەوەی تەنگژە لە سەرتاسەری جیهان، تەئکید لەسەر ڕاستیەک 

بەڕێوە دەچێت، [ حوجەتیەکان]دەکاتەوە کە ئەو دەوڵەتە لەوەتی هەیە بە پەیڕەوانی ڕێبازی 

هاتوە ئاماژەیە بە ئیمام مەهدی، ئەوەش [ الحجة]حوجەتیش کە لە وشەی مەبەست لە 

ەکە لە پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو دامەزرا، لەالیەن آیة ەللا الشیخ محمود بزوتنەوەی

 .الحلبی دامەزا



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

135 
 

ئەو تیۆرەیە کە باوەڕی بەوەیە باڵوبوونەوەی شەڕ وگەندەڵی و جەور : حوجەتیش 

شێوازی ئەحمەد نەژاد لە .  2وستەم چاکترین ڕێگایە بۆ بەدیارکەوتنی مەهدی مونتەزیر

کانی هەتا لەناو کۆڕی نەتەوە یەکگرتوەکان مرۆڤ دەگەیەنێتە دواندنی مەهدی ولێدوانە

ئەو قەناعەتە کە خودی ئەحمەدی نەژادیش حوجەتیە، نەژاد لە نامەیەکدا بۆ خەزوری 

 –واتە بەدیارکەوتنی مەهدی –ئێمە لە سەردەمی بەدیارکەوتنداین : " کورەکەی دەنوسێت

 ٥٠٠٢ەپاش هەڵبژاردنەوەی لە هەر ل" تۆش عاشقی ئیمامی زەمانی وباوەڕت پێی هەیە

ئیمانداران بە تەعالیمە ئیسالمیەکان هەموو کارێک دەکەن پێیان بکرێت بۆ :" نەژاد گوتی

اد لە ژهەتا خەڵکی ئێران بە گاڵتە دەڵێن نە"!! خێراکردنی بەدیارکەوتنی مەهدی

یدا دانیشتنەکانیدا کورسیەکی بەتاڵ بۆ ئیمامی زەمان دادەنێت، ولە نان خواردنەکانیش

 !بەتاڵ بۆ ئیمامی زەمان دادەنێت[ قاپێکی]دەفرێکی 

ڕۆژ بە ڕۆژ ڕووی شیعەگەرایەتی سەفەوی بۆ خەڵک دەردەکەوت لە ڕێگای بە 

شیعەکردنی خوێندکارە سونییە سەرسام بوەکان بە شۆڕشی ئیسالمی کە دەچوونە ئێران یان 

 انەی کە باسی لەبانگهێشت دەکران بۆ خوێندن لەوێ، یان لە ڕێگای ئەو هەموو کتێب

پاش ئەوەی بۆیان دەدەکەوت  ەلە سونییەوە بۆ شیعدەگۆڕی مەزهەبی خۆیان کەسانێك دەکرد 

الکون مع الصادقین، ثم اهتدیت، ]وەک کتێبگەلێکی وەك  کە سونەگەرێتی یانی گومڕایی

لە نوسەرێکی عەرەبیم گوێ لێبوە دەڵێ کاتی خۆی بۆ !! ...السیعة هم اهل السنة وهتد

ی یەکێتی ئیسالمی شیعە وسونە داوەت کرابوو کە سەدان نوسەر وبیرمەندی سونی کۆنگرە

و شیعی بەژداریان تێدا کردبوو، کەچی هەر لەبەردەمی هۆڵەکە کتێبی شەری مەزهەبی بە 

 !!!خۆڕایی وبەالش دەدرایە خەڵک

لەوانەیە خەڵك بڵێن کە خەتابار هەر ئێران نییە وسعودیەش خەتابارە کە هەمان شەڕی 

ئەوانەی لە ڕۆژگاری حوکمی : مەزهەبی دەکات لە دژی شیعەگەرایەتی، لە وەاڵمدا دەڵێین

شای ئێراندا ژیاون چاک دەزانن کە جیهانی ئیسالمی نە ئەوەندە شەڕە مەزهەبیە ونە ئەوەندە 

حەساسیاتە تائیفیەی تێدا بوو، نە ئەوەندە کتێبی دژ یەک دەردەکرا، نە کەس ئاگاداری 

نە ئەو هەموو ڕۆژنامە و گۆڤار وکەنالە ئاسمانیانە تەرخان کرا بوون بۆ سەلەفیەت بوو، 

 .شەڕی تایفی ومەزهەبی شیعە وسونە

                                                           
2
، للكاتب الشیعي جعفر رجب : المصدر، القتل والدمار والحروب سبیل لظهور المهدي: الحجتیة  
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دوایی دەوڵەتی سعودی وەک ئێران دەوڵەتێکی عەقایدی نییە ولەبەرەی ئیسالمی سیاسیدا نییە 

وناکۆکە بە هەموو گروپێکی ئیسالمی سیاسی، کەچی ئێران خۆی بەخاوەنی شۆڕشی 

می دەزانی دەبوایە ئەگەر شەڕی مەزهەبیشی پێفرۆشرابایە وەاڵمی نەدابایەوە، نەک ئیسال

 ...خۆی دەست پێشخەر بێت

شیعەگەرایەتی ئەمڕۆ بەداخەوە لە چەندین شوێنی گرنگ وهەستیار چەقی گرژی دروست 

کردوە سەرەڕای خودی ئێران لە لوبنان لە سوریا کە لەو ڕۆژگارە خەریکە شەرەکە دەبێتە 

ی مەزهەبی شیعە وسونە، کاتێ میلیشیاکانی حزب هللا شیعی وهەزاران پاسداری ئێران شەڕ

 .بە سەرۆکایەتی ئاغای سلێمانی بەژداری دەکەن لە سەرکوتکردنەوەی خەڵکی سونی سوریا

لە لوبنان حزب هللا شیعی دەوڵەتێکە لە نێو دەوڵەتدا وهیچ مانایەکی بۆ دەولەت بوونی لوبنان 

گەیشتۆتە سنوری لە یەک پاکستان زەبر وەشاندنی مەزهەبی شیعە وسونە  لە .نەهێشتۆتەوە

لە بەحرەین  .بێهودەیی وعەبەسیەت کە تێیدا حورمەتی مزگەوتەکانی یەکتریش ناپارێزن

شۆڕشێکی مەزهەبی بەرپاکرا لە ژێر پەردەی بەهاری عەرەبی بەاڵم خەڵک هەر زوو 

پارک کاتێ کابرایەکی شیعەی بەحرەینی  من لە لەندەن لەناو خەڵك لە هاید. پێیان زانی

من لەگەڵ : قسەی بۆ خەڵک دەکرد وباسی مەزلومیەتی شیعەی بەحرەینی دەکرد، پێیم گووت

مافی خەڵکی زۆربەی بەحرەینم کە شیعەن، بەاڵم تۆ دەتوانی ئیدانەی ئەو قەتلوعامەی 

تە ورتی بێگومان نەیتوانی هەر ور!! خەڵکی سوریا بکەیت لە دژی بەشاری عەلەوی؟

 !دەکرد وڕایدەکرد لە وەاڵمدا

لە یەمەن حوسیەکان خەریکە گڕ لە سەرتاسەری یەمەن بەردەدەن بە پاڵپشتی ڕاشکاوی 

، هەرچەندە یەمەن شیعەی زەیدین وزۆر میانڕەون زۆر جار کە سەرنجی ئێران

بیروڕاکانیان دەدەم دەڵێم دەڵێی هەموو الیەنە چاکەکانی شیعە و سونەی لە خۆیدا 

ردۆتەوە، بەاڵم عەقڵیەتی سەفەوی ئێرانی ڕقی لەو تەباییەیە ئەوەتە تیۆری گەڕانەوە بۆ کۆک

ئەسڵ لەگەڵ زەیدیەکانیش بەکار دەهێنێت وەك چۆن لەگەڵ عەلەویەکان بەکاری دەهێنێت 

وخەریکە زەیدیەکانی یەمەن دەکاتە دوازدە ئیمامی کە ئەوەش کارەساتێکە بۆ ئیسالم و 

یەکان سودیان لە فیقهی دوازدە ئیمامی نکە دەکرا بە پێچەوانەوە خودی شیعەگەرێتیش، چو

وەرگرتبا، بەاڵم ڕووی پارە وهەژاری ڕەش بێت کە ئەمڕۆ پارەداری نابینا  زەیدیەکان

 ....بێپارەی چاو ساغ دەبات بەڕێوە
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یشی تێدا نەبوو وەک میسر ەکێشەکە گواستراوەتەوە هەندێك واڵت کە تا دوێنێ یەك تاقە شیع

تێیدا حوکمی دەکرد [ میالدی ٨٨٧٨ – ٥١٥]ەنها سەردەمانێك دەوڵەتێکی شیعی فاتیمی کە ت

بەسەر زۆربە سونیەکەی خەڵکی میسر وەک سوریای ئەمڕۆ، کە لە کۆتاییدا سەالحەدینی 

ئەیوبی ئەو دەوڵەتەی لەناوبرد تا ئەمڕٶش شیعەکان جوێن و نەفرەت لە سەالحەدینی ئەیوبی 

ساڵی پار رۆژنامەی ... ندەڵەکەی فاتیمیەکانی ڕوخاندوەدەکەن چونکە دەوڵەتە گە

ڕاپۆرتێکی ترسناکی باڵوکردەوە دەربارەی دەعوەی  ٨٠/٨١/١١٨٨لە [ المصریون]

شیعەگەرایەتی لە قوتابخانەکانی میسر لە ئەنجامی سکااڵی دایکان وباوکان کە مندالەکانیان 

 !فێری چەمکە شیعیەکان دەکەن

وانیویانە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک بکەنە شیعی تا ڕادەی لە مەغریب لەبەر هەژاری ت

لە تونس گومان ... ئەوەی دەوڵەت لەبەر ڕەخنەی زاناکان وخەڵک سەفارەتی ئیرانی داخست

هەیە هەتا راشد غەنوشی تەشەیوعی کردبێت لەبەر ئەو هەمو مەدح وسەنایەی ئێران دەکات 

کە : کاتێ دەبێتە شیعی دەڵێت[ شموبارەك بەعدا]هەتا یەکێک لە سەرکردەکانی نەهزە 

هەواڵی وەرگەڕانی بۆ شیعە دەگەیەنێتە سەرکردەکانی نەهزە، راشد غەنوشی گوایە 

پیرۆزە، دەڵێ پێیم گوت دەربارەی سێ شت پرسیارت لێدەکەم ئەگەر وەاڵمت : پێیدەڵێت

 !دامەوە واز لە شیعایەتیدەهێنم

شیعە نابەین لە وتوێژ وگفتوگۆدا،  پرسیارەکانتم ناوێ، چونکە ئێمە باری: غەنوشی گوتی

ئەوانە حزبیکن بیروباوەریان لەسەر بنچینەیەکی توند دامەزراندوە لە کۆنەوە لە سەردەمی 

هەرچەندە گومانم لەڕاستی ئەو قسەیە هەیە، ئەوە ئەگەر ڕاست بێت !!! حەزرەتی عەلیدا

 .!کارەساتە، تونس بکەوێتە دەست کەسێکی وا نەشارەزا

تانیا و نەیجێریاش بە ڕادەی جیاواز کێشەی مەزهەبی شیعە وسونەی تێدا وجەزائیر ومۆری

 !!دانیشتوانیش نابن% ٨دروست بوە، هەرچەندە شیعە لەو واڵتانە 

 ٨١ – ٢لە تورکیا هەرچەندە ئامارێکی زانستی نییە بەاڵم تەقدیراتەکان باسی نزیکەی 

ا مزگەوتیشیان نییە ملیۆن عەلەوی دەکات کە ناسراون بە زۆر دووری لە دین، هەت

وبەشێکی زۆریشیان کوردن، دەمێکە ئێران لەسەر ئەو تایفەیە ئیش دەکات هەرچەندە 

شیعەی بەرایی ئیمامی ئەو عەلەوییانەی بە کافر دەزانی، چونکە بەڕاشکاوی عەلی بە خوا 

سونی دادەنێن لە بیروباوەڕ ودەقەکانیاندا، بەاڵم الی شیعە چاکترە عەلی بەخوا دابنێیت بەاڵم 
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نەبیت وپێت وابێت ئەبوبوکر وعومەر وعوسمان لە پێش عەلیدا دێن بە پێی زنجیرەی 

هەروەها شیعەی جەعفەری باوەڕی بە تیۆری گەڕانەوەی لق هەیە بۆ ئەسڵ، واتە !! سونی

خۆی وەك شیعەی جەعفەری پێ ئەسڵە و عەلەویەکانی پێ لقە وهەوڵی گەڕانەوەیان دەدات 

کفیر کردن و نەفرەت کردنیان، ئەوەش بێگومان زیرەکیان بۆ ئەسڵەکە، لە جیاتی تە

دەردەخات، ئەوە نییە سەلەفیەکان خۆمان خەریکە هەموو ئۆمەتی سونی وشیعی پێکەوە 

 !!تەکفیر دەکەن

محمد ]عەلەویەکانی نێو موخابەراتی تورکیا لەو دواییە سەرۆکێکی سوپای ئازادی سوریای 

 !ی سوریای عەلەویی تەسلیم کردەوە بە ڕژێم[ حسین هرموش

بەاڵم % ٨١لە سوریاش هەرچندە عەلەویەکان کەمینەن ڕێژەیان لە چاکترین تەقدیردا ناگاتە 

لە ڕێگای سوپا وکودەتای سەربازی دەستیان بەسەر چارەنوسی ئەو واڵتە داگرتوە بۆ زیاتر 

ساڵ ودەرگاکانیشیان بەو دواییە لەسەر پشت کردۆتەوە بۆ چاالکی تەبشیری  ٢١لە 

عەوی شیعەگەرایەتی وپارە وپولێکی زۆریشی تێدا هەلدەرێژن، بەڕای من یەک لە ودە

سەرەکیترین هۆکاری شۆڕشی سوریا کە لە شاری دەرعا سەری هەڵدا، وەاڵمدانەوەی 

ئەهلی سونەی ئەوێیە لە دژی بەرفراوترین هەڵمەتی شیعەگەرایەتی کە لە دەرعا بەڕێوە 

  !!بەعسی عەلمانی عەلەوی نەتەوەیی وعروبیدەچێت وبە یارمەتی وموبارەکەی ڕژێمی 

ئەوەی قەبارە وکاریگەری هەڵمەتی شیعەگەرایەتی بزانێت، سەری سوڕنامێنێت بۆچی 

سوریا بەو شێوەیە خۆکوژییە سورن لەسەر ڕوخانی بەشار ئەسەد، کە لە باوکی  یخەڵک

ەمی بەشاردا لەسەرد!! حافز ئەسەد بە پەرۆشترە بۆ گرتنە باوەشی جموجۆڵی شیعەگەرایەتی

% ١،٢مەواکیبی حوسەینی شیعە عێراقی ولوبنانی وکەمینەیەکی شیعی سوری کە ڕێژەیان 

خەڵکی سوریایە بەناو دیمەشق وبەبەردەم مزگەوتی ئومەوی مێژوویی وبەناوبانگدا 

تێدەپەڕی بەو پەڕی ئیستفزازەوە وبە نەفرەت کردن نەک لە یەزید و موعاویە، بەڵکو 

ەتی ئەبوبەکر وعومەر وعائیشە وحەفسە بە پاراستنی موخابەرات نەفرەت کردن لە حەزر

بابەتیکە پێویستی بە باسێکی سەربەخۆ هەیە بە  ڕەهەندە ئەو!! وهێزە ئەمنیە عەلەویەکان

  3نیازم لە ئایندەدا لەسەری بنوسم

                                                           
 : چاکترین بابەت کە لەو بارە نوسرا بێت کێبێکە بە ناوی  3

 :لەو لینکە دەتوانی کتێبەکە بخوێنیتەوە[ المعهد الدولی للدراسات السوریة]لە نوسینی ( 7002-9191)لبعث الشیعي في سوریة ا

http://www.forsyria.org/newsletterpdf/ShiiasmInSyria_1.pdf 

http://www.forsyria.org/newsletterpdf/ShiiasmInSyria_1.pdf
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  کاردانەوەی سونی 

دوو دەزگادا لە بەرانبەر ئەو هەڵمەتە بەهێزەی شیعەدا، جیهانی سونی کە زیاتر خۆی لە 

ئەزهەر کە نوێنەری ئیسالمێکی میانڕەوی سونی دەکات ودوەمیان باڵە : دەبینێتەوە، یەکەمیان

توندەکەی سەلەفیەتی سونی کە سعودیە سەرپەرشتی دەکات، لەبەر ئەوەی تەنها بە 

 .کاردانەوە کاردەکەن هەست بە بێ سەروبەریەك دەکەیت لە چاالکیەکانی

تی عبدالناصر وسادات وموبارەکدا بوو، بە بچوکترین ڕۆلی جارێ ئەزهەر تا لەژێر دەس

خۆی هەلنەدەستا، بەاڵم لەوەتی شێخ احمد طیب بۆتە شێخی ئەزهەر ئەو پیاوە بەڕاستی 

سەلماندویەتی کە زۆر وردبین ومیانڕەو وبیرمەندێکە لە ڕیزی یەکەمدا، کاتێ هەستی بە 

ی خۆشەویستی ئەهلی بەیت وزنجیر لە چاالکیە نامۆکانی ئێران کرد لە میسر لە ژێر پەردە

خۆدان لە مزگەوتی حوسێن لە قاهیرە وچاالکیەکانی ناو قوتابخانەکان وەک ئاماژەمان 

لە دژی چاالکی  ١١٨٨پێکرد، بەیانێکی زۆر بەهێزی دەرکرد لە دیسەمبەری 

شیعەگەرایەتی وگوتی میسریەکان لە ژێر سایەی مەزهەبی سونیدا هەموو دەسکەوتە 

انیان هێناوەتە دی لە پاراستنی جیهانی ئیسالمدا کاتێ سەرکەوتن بەسەر تەتارەکان، مێژوییەک

ودەرکردنی خاچ پەرستەکان لە خاکی پیرۆز بە سەرکردایەتی سەالحەدینی ئەیوبی 

 .دوپاتی کردەوە کە دژی هەر هەوڵێکی شیعەگەرایەتی دەوەستن لە میسر....قارەمان

ەرایەتی دەکات سەلەفیەکانی سعودیەن لەوانەی لە ئەوەی کە بە چڕی بەربەرەکانێی شیعەگ

ئەو واڵتە لە ترسی پەل هاوێشتنی ئێران بۆ ... دەزگا ئاینیە حکومیەکان و غەیرە حکومیان

کەنداو لە ڕێگای کەمایەتیە شیعەکانی کەنداو و لە سنوری عێراقدا کە ئەمڕۆ بە ئیمتیاز 

بە چاپکردنی کتێب ودامەزراندنی شیعییە، شەڕێکی مەزهەبی توندی شیعەگەرایەتی دەکات 

کەنالی ئاسمانی وگۆڤار ونامیلکە وشتی تریش، بەاڵم وەک ئاماژەمان پێکرد چونکە  

دەوڵەتی سعودی وەک ئێران دەوڵەتێکی عەقایدی نییە ولەبەرەی ئیسالمی سیاسیدا نییە 

ی ودژی هەموو گروپێکی ئیسالمی سیاسییە، بۆیە ئەگەر خەڵکەکە لە سروشتی خۆیدا سون

نەبان وفیکری ئێرانی شیعیش هێندە نا مەنتیقی نە بوایە کە تەنها بریتیە لە بەشینەوەی جوێن 

وحیقد بەسەر ئەم وئەو، ئەوە لەوانە بوو سەرکەوتن بۆ شیعەگەرایەتی بوایە، بەاڵم لەگەڵ 

ئەو هەموو پارە وسامانەی کە سەرفیشی دەکەن بەرهەمێکی ئەوتۆیان دەست نەکەوتوە، 
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ک هەمیشە عادەتیانە شت زۆر گەورە دەکەن و ئیدئعای ئەوە دەکەن کە هەرچەندە وە

 !!خەڵکێکی بێشوماریان کردۆتە شیعی لە نێو ئەهلی سونەدا

 عروبەتی سونەکان و میللەتگەرایی شیعەکان 

زۆر جار گوێمان لێ دەبێت کە تەیاری عروبەت لە ناو شیعەدا الوازە، بەاڵم هەمان تەیار لە 

، بەاڵم بە وردبونەوەیەک دەردەکەوێت کە ئەو مەقولەیە بێ کەموکورتی ناو سونەدا بە هێزە

 ..نییە

بە نسبەت نا عروبەتی ڕەوتی شیعەگەرایەتی تا ڕادەیەك ڕاستە هۆیەکەش دەگەڕێتەوە بۆ 

بەژداری کەسانێکی نا عەرەب بەتایبەتی لە فارسەکان وعەجەمەکان لە دامەزراندنی 

ەر لەباوەش کردنی خەڵکی فارس بۆ دەعوەی ئەهلی پێگەکانی ئەو مەزهەبە، هەروەها لەب

بەیت کە هەتا عەباسیەکانیش لەسەر شان وپیلی ناعەرەبەکانی وەک کورد وفارس هاتنە 

بێگومان کاریگەری فارسی بەسەر جیهان بینی شیعیدا ناکرێت ...سەر سەکۆی خیالفەت

یان دروست کردوە  نکوڵی لێ بکرێت تا ڕادەی ئەوەی هەندێک حەدیسیان بەدەوی ئیمامەکان

 .کە گوایە خودی مەهدی لەوەچەی یەزدجەردی فارسەکانە

شتێکی [ النجم الثاقب فی احوال االمام الحجة الغائب]عەالمە النوری الطبرسی لە کتێبی 

پاشای یان زۆر سەیر باس دەکات، دەڵێت یەک لە نازناوەکانی ئیمامی زەمان نازناوی 

 4.!!!٨١٩/ ٨[  خسرو مجوس]ڕزگارکەری مەجوسە 

المجلسی ئەو بیرۆکەیە ڕوندەکاتەوە کە ڕیوایەت دەکات لە نوشجان کوری [ بحار االنوار]لە 

یزدجرد کوری ]کاتێ فارس دۆرا لە شەڕی قادسیە و هەواڵەکە گەیشتە : البودمردان دەڵێ

السالم علیک ئەی دیوان، ئەوە من : ڕای کرد ولە دەرکی دیوانەکەی گوتی[.. شەهریار

ڵم، بەاڵم یان بەخۆم دەگەڕێمەوە بۆت یا پیاوێك لە وەچەکانم دێتەوە بۆت هێشتا بەجێت دەهێ

چومە خزمەت ئەبو عبدهللا پرسیارم : سلێمان دەیلەمی دەڵێت...سەردەم وزەمانی نەهاتوە

ئەوە صاحێبی زەمانە : ؟ گوتی[یا پیاوێك لە وەچەکانم دێتەوە بۆت]مەبەستی چییە لە : لێیکرد

                                                           
وذكر في كتاب جاويدان أن اسمه ( التذكرة)و ( الذخيرة)وقد ذكر في  ".خسرو: " لسابع واألربعونا))، النجم الثاقب فی احوال االمام الحجة الغائب  4
 .٨١٩/ ٨ (.((خسرو مجوس)
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/ ٩٨بحار االنوار. ]کە لە پشتی یزدجەرد کەوتۆتەوە وکوری ئەوە ەلە شەشەم وەچەی من

 !!!کەوابوو کوڕی پاشای فارس دەگەڕێتەوە بۆ تۆڵەی باوکانی لە عەرەبدا[ ٨٩٢- ٨٩٠

، عن ابی عبدهللا علیە السالم ١٠٢ی محمد بن ابراهیم النعمانی، ص [ الغیبة]هەر لە کتێبی 

واتە کە مەهدی هات [ العرب و قریش اال السیف،،، اذا خرج القائم لم یکن بینە وبین: ]قال

 !!تەنها شمشێری لە نێوان خۆیی وعەرەب وقورەیش لە نێواندایە

بیرمەندێکی گەورەی ئێرانی صادق زیبا كالم، لە دوو چاوپێکەوتندا لەگەڵ هەفتەنامەی 

و وێنەی عەرەب لە یادەوەری نەتەوەیی : کە بەو دواییە کردویەتی دەڵێت« صبح آزادي»

وابزانم زۆر لە ئێمەمانان ڕقی لە عەرەبە لە دیندار "ئایینی دا هەمان شتە وهەمان نێگەتیڤە، 

لە سونی ، ناسیبی، : "لە  یادەوەری دینداری فارسدا عەرەب بریتیە" و عەلمانیەکاندا

ئەمەوی، عەباسی، ئەعرابی، مونافیق، دوژمنی ئەهلی بەیت، وەهابی ، تیرۆریست، 

 "...!بەعسی، صەدامی

پێخواس، پیس، چەپەڵ، دزێو، ڕەش : " لە یادەوەری نەتەوەیی فارسیدا عەرەب بریتییە

پێست، تینوی خوێن، دڵ ڕەق، دڕندە، بێزراو، ئەهریمەن، دز، مارمیلکە خۆر، داگیرکەر، 

 .."کچ زیندەبەچاڵ کەر،

ەر لە لەوە دەچێت کە ئێمە وەک ئێرانی نوشوستە مێژوییەکانمان لە قادسیە ب: " زیبا كالم 

 5"!!ساڵ لەبیرنەکردوە ٨٢١١

عروبەت وناعروبەتی سونە و شیعە لەو چوارچێوەیە دەبێت بخوێندرێتەوە، نەك شیعە وەک 

هەموو دەزانین کە الی شیعە بەپێی مەزهەبێکی ئینسانی و مرۆدۆست وێنا بکرێت، 

باب ]ڕیوایەتەکانیان مەکروهە تێکەاڵوی لەگەڵ کورد بکرێت وژن وژن خوازیان لێنەکرێت 

، هەروەها لەگەڵ پێست ڕەشەکانیش، لە هەموی [ كراهة معاملة االكراد ومخالطتهم

                                                           

5
 .محمد جميح،  صورة العربي في المخيال الفارسي. ٠٨/٠٥/٥١٠٠الشرق االوسط فی   
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نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دەڵێن نابێت مامەلە لەگەڵ دەردەدار وکەمئەندامەکان مەکەن چونکە 

  6[!باب كراهة معاملة ذوي العاهات]گەورەتین ستەمە 

ری شیعەی فارسەکاندان ولە ژێر چونکە شیعەی عەرەب پەڕاوێزخراون ولەژێر کاریگە

کاریگەری ئەو ڕیوایەتانە دان، سەرەڕای کاریگەری رەوتی عروبەتی نەتەوەیی عەرەب کە 

سەدام گوزاریشی لێدەکرد، ناعروبەتی شیعەی عێراق هیچ مسۆگەریەک نییە بۆ مرۆڤایەتی 

ی چونکە تەنها عەرەب فاشیەتی عروبی دروست ناکات، شۆڤێنیەتی مەزهەب ڕێبازیان،

ئەوە نییە کوردە فەیلییەکان بە ملیۆن لە بەغدا و خوارووی عێراقن  وفارسیش لەئارادایە،

کەچی دەنگێکیان ناچێتە گیرفانی کوردەوە، چونکە وەک چۆن عەرەبی شیعە وەالیان بۆ 

 .مەزهەبە زیاتر هەرواش کوردی شیعە وەالیان بۆ مەزهەبە زیاتر لە نەتەوەکەی خۆیان

نینە مێژووی دوور دەبینین کورد لە ئێران مەینەتیەکی زۆری دیوە هەر بۆیە ئەگەر بڕوا

لەسەر دەستی سەفەویەکان کە هەوڵیکی زۆر دۆزەخیانەی دا بۆ بە شیعەکردنی کورد 

کوردەکانی  ،وئەوانەشی ڕەتیان کردەوە بە کوشتن وتااڵنکردن و نەفی کردن تێیان کەوتن

                                                           
6
 :، دوو باب بەدوای یەک هاتوەالشیخ محمد بن الحسن الحّر العاملي، ٨٧ج  -لە کتێبی تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الّشریعة   

 ـ باب كراهة معاملة ذوي العاهات ١١
ـ محمد بن یعقوب ، عن أحمد بن عبدهللا ، عن أحمد بن أبي عبدهللا ، عن غیر واحد من أصحابە ، عن على بن أسباط ، عن  ٨ [ ١١١٧٩] 

 .ال تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء:  9 قال أبو عبدهللا: حسین ابن خارجة ، عن میسر بن عبد العزیز قال 

 .احذروا معاملة ذوى العاهات فإنهم أظلم شيء:  9 قال أبو عبدهللا: محمد رفعە قال ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن  ١[  ١١١٧٧] 

 (.٨) ورواه الصدوق مرسال
 (.١) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن یحیى ، عن محمد بن أحمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد مثلە( العلل ) ورواه في 

، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسین بن خارجة ، عن میسر بن ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد  ٠[  ١١١٧١] 
 .ال تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء: قال لي أبو عبدهللا: عبد العزیز قال 

 ـ باب كراهة معاملة االكراد ومخالطتهم ١٠
علي بن الحكم ، عمن حدثە ، عن أبي الربیع  ـ محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى وغیره ، عن أحمد بن محمد ، عن ٨[  ١١١٧٥] 

یا أبا الربیع ال : ان عندنا قوما من االكراد وإنهم ال یزالون یجیئون بالبیع فنخالطهم ونبایعهم ، فقال : فقلت  ، سألت أبا عبدهللا: الشامي قال 
 .تخالطوهم ، فإن االكراد حي من أحیاء الجن ، كشف هللا عنهم الغطاء فال تخالطوهم

 (.٨) ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى مثلە
ال تخالط االكراد فإن االكراد حي : أنە قال : 9 ـ محمد بن علي بن الحسین بإسناده عن أبي الربیع الشامي ، عن أبي عبدهللا ١[  ١١١١١] 

 .من الجن كشف هللا عنهم الغطاء
 ، عن جعفر بن بشیر ، عن حفص ، عمن حدثە ، عن (٨) متیل ، عن محمد بن الحسنعن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن ( العلل ) وفي 

 

__________________ 
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ئەمڕۆش هەموومان ئاگادارین بە . داخوراسانیش نمونەی زیندون لەو هەڵمەتە سەفەوییە

وەزعی کورد لە ئێراندا، هەرچەندە ئێران عروبی نییە، بەاڵم ترسناکی مەزهەبیەتی 

 . سەفەوی کەمتر نییە لە عروبەتی فاشی

مەینەتی کورد لەسەر دەستی بەعس بە هیچ جۆرێک ناکرێت یەکسان بکرێت بە دەستی 

بوون، بەاڵم شیعەکان لەبەر  ە دینار و دوورسونە، چونکە بەعسیەکان کەسانێکی فاشی رەفت

سایکۆلۆژیەتی قورس بوویان بە چەوسانەوەی  بێ پسانەوەی خەالفەتی سونی هەموو 

سونیەک ئەگەر فڕیشی بەسەر دین ومەزهەب نەبێت پێیان سونییە، هەتا صەدامیش بەو 

ر لەسەر ، هەتا کاتێ عەرەبە سونیەکان دەکوژن لە بەغدا وشوێنی تشێوەیە دەخوێننەوە

 [.یا لثارات الحسین! ]الشەکان دەنوسن، لەپێناو تۆڵەکانی حوسێندا

فەرمانڕەواکانی عێراقی ئێستا کە شیعەن سەد قات زیاتر لە صەدام گوزارش لە مەزهەبیەتی 

شیعەگەرایەتی خۆیان دەکەن، بەو سیاسەتە دەستی دەستی پێکردنە و کێشەنانەوە وبردنەوەی 

بلوێت دەست لە هیچ نەپارێزن بەتایبەتی وێنەی کورد لە  کات بۆی هەیە ئەگەر بۆیان

 ...یادەوەری شیعە زۆر چاکتر نییە لە وێنەی عەرەب

ئەگەر رۆژگارێک ستەمی سیاسی کۆمانیکردبێتەوە ئەوە بە هیچ جۆرێک مانای هەتا 

ئەگەر ئێران هەڵوێستی بە تەواوی گۆڕی لە کوردستانی . سەرچوونی ئەو هاوپەیمانیەتە نییە

اق، ئەو کاتە دەزانین کە شیعەی عێراق چەند ساحێبی پەیمانی خۆیان دەبن، دوایی عێر

ە کێشەکانمان زیاتر یکوردستان هاوتەماس و هاوسنورە لەگەڵ ناوچە عەرەبیە سونیەکان بۆ

لەگەڵ ئەوانە، گومانم نییە ئەگەر هاوسنوری کەربەال باین ڕوێکی خراپتری شیعەمان 

 .دەدیت

مرۆڤ  نەی کە گوایە زانایانی شیعە داویانە لە بەرژەوەندی کورد،سەبارەت بەو فەتوایا

ناتوانێت ناکەس بەچەبێ ولە سفری بدات، بەاڵم پێویستە بەشێوەیەکی بابەتی بخوێندرێتەوە، 

سروشتی دەزگای ئایینی : ەوە بۆ چەند هۆکارێک، یەکەمندەگەڕێ بەڕای ئێمە ئەو فەتوایانە

 ەی کە لەخەڵکی وەردەگرن بەناوی زەکات وخومسەوە،شیعی ئازادترە لەبەر ئەو پارەوپول

سەدام دوژمنی هاوبەشمان بوە وەک کورد : دوەم .پێویستیان بە موچەی دەسەاڵتداران نابێت

فەتواکە لەسەر ئاستێکی ڕەسمی وبەرفراوان دەرنەچوە تا هەموو خەڵکی : و شیعە، سێیەم

ەکی تەسکدا بوە، بەڕای من شیعە پێیەوە پەیوەست بن، بەڵکو فەتواکان لە چوارچێوەی
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کاریگەریەکی ئەوتۆی نەبوە لە ڕەوتی ڕوداوەکان، چونکە هەمومان دەزانین کە شیعە زیاتر 

هێزی سەربازی عێڕاقی پێکدەهێنا، شەریش هەر بەردەوام بوە لە دژی کورد % ٧١لە 

ی ئینجا بۆ نمونە ئەگەر فەرمانڕەوای عێراق شیعە بایە و عێراق. لەالیەن سوپای عێراق

ئینگلیزی ڕادەستی شیعەکان بکرابایە، ئایە ئەو فەتوایانەی زایانی شیعە لە بەرژەوەندی 

ئەی بۆ فەتوایەکی زانا شیعەکان لە ئێران دەرنەچو بۆ  ،من پێموانیە! کورددا دەردەچو؟

چاکترین نمونەیە کە گەلێکن ڕاپەڕیون لە دژی  ش، سوریاحەڕامکردنی شەری کوردەکان؟ 

بەعسی وەسف دەکات، بەس چونکە حاکمەکە نوسەیریەکی عەلەوییە  حوکمێک کە خۆی بە

کە شیعەی تەواویش نین کەچی هەموو عیراقی شیعی بە پارەو ماڵ وپیاو پشتگیری لەو 

ڕژێمە دەکەن کە تا دوێنی بە سەدان وهەزاران خۆکوژی بۆ ناو بازاڕەکانی شیعە دەنارد، 

لە فەتواکانی شیعەدا، کەچی بەعسی  ئەوە بۆ بە قودرەتی قادر بەعسی عێراق کافر بوو

 !سوری بونە دۆستانی ئەهلی بەیت؟

بە نسبەت سونەکانیش، ڕاستە لە شێوەی فەتوا فەتوایەکی وامان نەبیستوە لە زانایانی سونە 

دەرهەق بە کورد، ئەوەش زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ سروشتی دەزگای ئایینی سونی کە هەردەم 

محمد ]دەکات، بۆ نمونە زانایەکی گەورەی وەک  گوزارش لە بیروڕای رەسمی دەوڵەت 

کە کوردیشە بۆ توانیویەتی قسەیەکی چاک بۆ کورد بکات چ جای [ سعید رمضان البوطی

ئەو زانای بەاڵتی ! فەتوایەک بدات لەدژی ئەو هەموو ستەمەی لە کوردانی سوریا دەکرێت؟

خەڵکی بێتاوانی  ئەسەدە، ئێستاش لەگەڵ ئەو هەموو کوشتارەی سوپای ئەسەد لە دژی

سوریە، نەك قسەیەکی چاک بۆ خەڵکەکە ناکات، بەڵکو خوێ دەکاتە برین وزامەکانی 

بەاڵم لەسەر ئاستی بیروڕای تاکەکەسی، ئەوە !! خەڵکی قوربانی لە بەرژەوەندی جەالددا

ناکرێت نکولی بکرێت کە بیروڕای چاک هەیە لەسەر کورد وکێشەی کورد لێرەو لەوێ، 

نە بۆ سونەکان بکەم، چونکە خۆم لەبەر چاوی قیاداتی ئیخوانی میسری و من نامەوێ پاکا

هێنەرم خوێندەوە لەو بارەیەوە تا سەر ئێسقان ڕەخنەم لێگرتن هەتا  سوری وتەیەکی شۆک

بوو ویەک دوو جار دەیویست قسەم پێ ببڕیت، بەاڵم ماوەیم  شێخ عەلی قەرەداغی پێیناخۆش

ن زۆر بێ ئاگان اگرنگی راپۆرتەکەم نا وگوتیان کە ئەونەدا، دوایی هەر خۆیان دانیان بە 

 !لەو وردەکاریانەی دۆزی کورد

هەرگیز  ١١١٠- ٨٥١٠شتێکی تری گرنگ هەیە ئەویش ئەوەیە عێراقی ئینگلیزی لە 

هەلومەرجی دروستبوونی بەراورد ناکرێت لەگەڵ عێراقی ئەمریکی، هەلومەرجی کورد لە 
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زۆر الوازتر بوو، نەسەرکردەکانی پێشوازی دەکران پێش دروست بوونی عێراقی ئینگلیزی 

لە هیچ شوێنێک، نەکەس دەیزانی کوردستان چیە، نە سەردەمی شۆڕشی زانیاری ومافی 

مرۆڤ بوو، ئەو بارودۆخە هەرگیز ناکرێت بەراورد بکرێت بە هەل ومەرجی کورد 

رێنەری لەکاتی دروستبوونی عێراقی ئەمریکی دا کە کورد خۆی عەراب وباوکی دامەز

کورد بەر لە دروستبوونی عێراقی ئەمریکی دا دەریایەک خوێنی دابوو، خاوەن ... بوون 

قەوارەیەکی نیمچە سەربەخۆ بوو، بە ڕەوتی عەلمانیەتیان بەچاوێکی چاکتر سەیر دەکران لە 

ڕەوتە مەزهەبیەکانی حزبە شیعیەکان، سەرکردەکانی لە هەموو جیهان پێشوازیان لێدەکرا، 

بارەیەکەوە لە پێش شیعەدا بوون، ئەوە شیعەن قەرزاری هەولە نا مەنتیقیەکانی لە هەموو 

کوردن لە زیندوکردنەوەی قەوارەی دەوڵەت و بەهێزکردنی لەسەر حیسابی خودی کورد، 

ئەوەشی کورد بەدەستی هێناوە بە بەخشین وشاباشی شیعەکان نەبوە، بەڵکو ئەوە بێدەسەاڵتی 

ی تایفی لەگەڵ سونە وڕێکخراوی قاعیدەیە وای کردوە و خەریک بوونی شیعەیە بە شەڕ

، زهنیەتی شیعی بەشێوەیەکی کاتی کورد دور بێت لە هەڕەشەکانی فەرمانڕەوایە شیعیەکان

سەفەوی، زهنیەتێکی تەنگژەدارە و نەخۆشە بە ڕابردوو، ئەگەر بیەێت مەلەفی دوژمنایەتیت 

 !یەی ئەبو سوفیانبۆ دروست بکات بە ڕۆژێك دەتکاتە یەزیدی کوڕی موعاو

 دا؟کورد لە کوێ بێت لەو هەرایەی شیعە وسونە 

ڕاستیەکەی بە نسبەت کوردستانیش وەک گوتمان کوردستان لە بەشی ئێران وعێراق بەر لە 

هەر کەسێک هەقیقەتی شیعەگەرایەتیان بۆ دەرکەوتوە ورەفزیان کردوە، هەرچەندە ئێران 

هێزی هەبێت لە نیو هەموو حزبە کوردیەکان لەسەر ئاستی سیاسی توانیویەتی جێپەنجەی بە 

بە عەلمانی و ئیسالمیەوە، ئەمڕۆ ئێران لە ڕێگای حزبەکانی کوردستان دەستی دەگاتە بە 

هەموو پنتێک لەو کوردستانە، ئەوەش بێگومان کاری کەسانێکی سەخت دەکرد ئەگەر 

م لە خۆش بەختیدا خەڵکی کورد وەاڵمدانەوەیان هەبوایە بۆ بانگەوازی شیعەگەرایەتی، بەاڵ

خەڵک خۆی بە سروشت ئەو مەزهەبەیان پێ قبوڵ نیە، کە هەردەم خەریکی کیشانی تلیاکی 

 .ڕابردوە ونانەوەی جەوی ئەزمەیە

کورد ئەزموونی براکانی خۆی لەبەر چاوە لە ئێران ودەزانێت کە بچوکترین مافیان پێ ڕەوا 

ەڵێی بەشێک نییە لە شارەکانی ئێرانی نابینن، وناوچەکانی کورد هێندە پەراوێز خراوە هەر د

شیعی وەک تەهران وشیراز و کەرەج و ئەسفەهان، بۆیە زەحمەتە ئەو هەمو هەقیقەتەی 

بەاڵم لەسەر ئاستی سیاسەت کورد هێندە خۆی نزیک کردۆتەوە لە ...بەسەردا تێپەڕێت
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ونی شیعەکان تا ئەو ڕادەیەی کەسانێکی سونی گومان دەخەنە سونی بوون وموسڵمان بو

کورد، هەرچەندە کورد قەرزارباری ئەوان نییە، بەاڵم ئەگەر بەرژەوەندی کورد لەو 

بەاڵم ، هاوپەیمانیەتیە دایە لەگەڵ شیعەکانی عێراق با هەوڵدات ئەوپەڕی سودی لێوەرگرێت

لەسەر حیسابی سونەکانی عەرەب نەبێت، هەوڵی لێکتر گەیشتنی زۆرتر بدات لەگەڵ 

ەگەر ئەو کێشەیە گەورەیەی شیعە وسونە بەرەو شەڕێکی ئەقلیمی سونەکان، چونکە بەیانی ئ

بڕوات لە نێوان ئێران وحزب هللا و حماس وهەندى الیەنى ئیسالمى ترو شیعەكانى عیراق 

لەالیەک و والتانى كەنداو بەسەرۆكایەتى سعودیەو واڵتە عەرەبیە سونەکان و سونەكانى 

یل وئەمریكا لەالیەکی تر، ڕاستە ئێران عیراق وتوركیا بەپشتیواني رۆژئاوا و ئیسرائ

پاروێکی چەور وئاسان نییە، بەاڵم تۆقینی ئیسرائیل لە لێدوانەکانی ئێران لە دژیدا و لە 

بەرنامەی ئەتۆمی ئێراندا، سەرەڕای پەڕوباڵکردنی ئێران لە سوریادا کە خەریکە ئەو 

وخانی حەتمی حزب هللا هاوپەیمانە لەدەست دەدات ودەگەڕێتەوە باوەشی سونە، کە ئەوەش ڕ

بەدوادا دێت، وامان لێدەکات بڵێین کە تەرازوی هێز بەالی بەرەی دوەمدایە واتە بەرەی 

رۆژئاوا و ئیسرائیل وئەمریكا و سعودیەو واڵتە عەرەبیە سونەکان دایە، چونکە وەک 

ەتی لەسەرەتادا ئاماژەمان پێکرد کە ئەو باگراوەندە تاڵەی ئێرانی شیعی دروستی کردوە لەو

ەموو پنتێکی جیهاندا، یارمەتی نادات لە بە هسەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە 

 !تەنگەوەچوونی کەس بۆی

لەوەش زیاتر هەر دەوڵەتێک بیەوێت بەهێز بێت، پێویستە باری ناوەوەی پتەو وبەهێز بێت، 

ڕەوانەی کوردستان [ یان جەندرمە]مەبەستم لە هێز ئەوە نییە کە ملیۆنێك پاسدار 

بکەیت، هێزی ناوەخۆ لە ئاشتی وتەبایی [ یان دیاربەکر وباتمان]وبەلوچستان وئەحواز 

ناوەخۆوە دروست دەبێت، ئێران لەناوەوە زۆر حاڵی پەرێشانە، واڵتێک مافی کورد و بەلوچ 

وعەرەب و سونە بە گشتی تێیدا دەستەبەر نەکرا بێت، وهەقی خەڵکە شیعەکەشی زەوت کرا 

سەرکوت کران لە کاتێکدا کەسانێکی ناو چوارچێوە ئاینیە شیعیەکەی بێت وەک دیتمان چۆن 

وەک میر حوسێن موسەوی کە سەردەمانێك سەرۆک وەزیران بوو بەر لەوەی ئەو پایەیە 

ئیلغا بکرێت، یان مەهدی کەروبی، کە عەمامە بەسەرێکی شیعەیە ولە هاوەڵە نزیکەکانی 

لەو ڕژێمە بەو شێوەیە سەرکوت بکرێن، ئیمام خومەینیشە وچەندین پایەی گەورەی هەبوە 

ئیمامی زەمان بە هانای بێت ناکرێت بە دەوڵەتێکی بەهێز و پتەو بدرێتە قەڵەم، بۆیە مەگەر 

ئەگینا بێ گومان لەو کێشەیەدا ئێران دەکەوێت، تەنها ڕزگارکەرێک بۆ ئێران لە گۆڕانی 

ۆ هەموو خەڵک دەستەبەر ناوەوەدایە ولە هاتنی رژیمێکدایە ئازادی ومافە سەرەکیەکان ب
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کێشە و حوجەتیانە  ترهیچیشیعەگەرێتی سەفەوی بە فەتوا ویاسا تەعریم بکات وبکات و

ئاژاوە ڕەوانەی دەرەوە نەکات ومیزانیەی دەوڵەتی ئێران لە ڕەش وڕووتی ئێران سەرف 

 !!!بکات لە جیاتی ئەوەی سەرفی بکات لەسەر حزب ەللا ی لوبنان و حزب ەللا ی نێجێریا
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 لە کێشەی نێوان شیعە وسونەدا

لەوەتی شیعە وسونە لە عێراق دا هەیە، ئەو کێشەیە مەزهەبیە بەردەوامە، لەوانەشە ئەوە 

ڕاستە کاتی خۆی . تەنها تەوقی نەجاتی کورد بێت لە نێوان چەکووشی سونە وسندانی شیعە

لەوە ناچێت نە سونەی عەرەب  صدام وڕژێمەکەی هەردوو المانی دەچەوساندەوە، بەاڵم

 .وەک سونەی جاران ما بن ونە شیعەی عەرەب وەک شیعەکانی سەردەمی هاوخەباتی مابن

کاسانێک لە نێوەندە سیاسی ورۆژنامەگەرییەکان هێشتا لەو زڕە خەونانە بە ئاگا نەهاتوون 

وپێیان وایە دەبێت ئێمەی کورد هەموو هێلکەکانمان بخینە سەبەتەی شیعە گوایە 

هاوخەباتمانن، بەاڵم ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە سافیلکەییەکی زۆری پێوە دیارە دەگاتە ڕادەی 

بەڕای ئێمە عکومەتی کوردستان لەو بارەیەوە خوێندنەوەی دروستترە بۆ . ساویلکەیی

ڕوداوەکان کاتێ بێالیەنیەکی ئیجابی نیشان دا لەو کێشەیەی کە ئێستا لە ئارادایە لە نێوان 

ردایەتی مالیکی ولەژێر پەردەی حکومەتە شڕوگەندەڵەکەی بەغدا و نێوان  شیعە بە سەرک

سونە بە نوێنەری لیستی عێراقیە وهێماکانی وەک تاریق هاشمی وساڵح موتلەگ وکەسانی 

 .تر

ئەگەر سونەی عێراق تەنها لەبەر مەوروسی ئایدیۆلۆژیا وفیکری نەتەوەپەرستی عەرەبی 

کورد هە بێت، ئەوە وێنەی کورد لە یادەوەری جەمعی  هەڵوێستی نێگەتیڤانەیان دەرهەق بە

شیعە زۆر خراپترە، و ئەوەشی شیعە دەجوڵێنێت کە مەزهەبە زۆر ترسناکترە لە وەی کە 

سونە دەجوڵێنێت، ڕاستە سونەش قاعیدەی هەیە بەاڵم ئەگەر قاعیدە لە چاکترین حاڵەتیدا 

دەبەنگییەک یان کارێکی خۆکوژی بتوانێت سەدا دووی سونە بجوڵێنی وهانیان بدات بۆ هەر 

ئەوە مەراجیعی شیعە ورمووزی تەلیسماوی مەزهەب توانای جوالندنی سەدا نەوەتی هەیە 

دەیان دەقی پیرۆزی مەزهەبی لە فیقهی . زۆر وردتر وکاریگەرانە تر لە قاعیدە% ٥١

ی شیعەدا هەیە کە کورد لە مرۆڤایەتیش دادەبڕێنێ، دەقگەلێک دەگاتە ئاستی جینۆساید

 . مەعنەوی، قوڕبەسەری کورد ئەگەر ڕۆژێک ئەو دەقانە تەفعیل بکەن

ئەمڕۆ شیعە لە عێراق هەوڵی لوشدانی هەموو عێراقیەتی دەنا ئەگەر دەستور هێندە پیرۆز 

بێت الی دەسەاڵتی شیعەی عێراق کە هەردەم کە شتێکیان لێ عاسێ دەبێت پەنای بۆ دەبەن، 

ونی پارێزگای سەالحەدین و دیالە بەو شێوەیە توندە ڕەت ئەی بۆ دژایەتی داوای بە ئەقلیم بو

 !!دەکەنەوە تا ڕادەی ڕاونانی مەجلیسی پارێزگای دیاال وخودی پارێزگار بۆ کوردستان؟
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ئەی ئەو هەموو دەستی دەستی پێکردنە لە کێشەی کەرکوک وناوچە دابڕاوەکانی تر چی 

نی شیعە لە کەرکوک بەشێوەیەکی پیدەگوترێت جگە لە دووبارەکردنەوەی تەماعی وچاوتێبڕی

بۆ ئەوانەی لە ئێراننن خۆ بەعسی نین، ئەگەر !! خراپتر لە عەرەبە بەعسییە عروبەییەکان

حکومەتە شۆفێنییەکانی بەعس وتورک جاروبار موفاوەزاتیان دەکرد لەگەڵ کوردەکان 

گەر لەو ئەگەر بۆ چاوبەستەی خەڵکیش بێت بەاڵم چاکترە لەو ڕژێمە مەزهەبی وتایفیەی ئە

سەردەمە نەبوایە پێی ئاسایی بوو هەموو کورد وسونەی ئێران وەک دەوڵەتی بەدناوی 

 !سەفەوی بەزۆر بکاتە شیعە یان قەاڵ چۆیان بکات

ئەگەر باڵی ڕاستەی ئێران کە سوریایە شکا بە تینی شۆڕشی بوێر وغەدر لێکراوی سوریا 

هەمان چارەنووسی دەبێت، پێویستە ئەوە زۆری پێناچێت ئێران بە هۆکاری ناوەوە و دەرەوە 

کورد ئەو حساباتانە بکات ووێنەی جمکی دووانەیی لەگەڵ شیعەی عێراق لە مێشکی خۆیی 

وکەسانی تر بسڕێتەوە، چونکە قیادەی شیعەی عێراق مایەی خەشم و قینی هەموو جیهانی 

ونەی سونییە لەبەر دەمارگیری مەزهەبی وتایفیان، گومانم نییە پاش سەرکوت کردنی س

ئەوانە . عێراق بەتەواوی وەک بەرازی یەکانە ملی پانیان بەرەو کورد هەڵدەسوڕێنن

[ ڕواڵەتبازی]دۆستیان نییە لە دەرەوەی مەزهەب، ئەگەر هەشیان بێت دۆستایەتی توقییە یە 

 .یە

21/12/2011 
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 ناوی سمکۆ یان ناوی مار شەمعون، کامەیان نەنگیە

لە کوردستان ودەرەوەی کوردستان هەرایەکی گەورەیان نایەتەوە  ماوەیەکە چەندین مەسیحی

دژی ناونانی شەقامێك لە هەوولێر بەناوی سەرکردەی مێژوویی کورد سمکۆی شکاك وبە 

زمانێکی زۆر زبر وپڕ لە وشەی ناشیرین قسە بەو سەرکردەیەی کورد دەڵێن گوایە موجریم 

ەک مار شەمعونی کاهینی ئاسوریەکانی وتاوانبار ودرندەیە چونکە قەدیسێکی موبارەکی و

داوا دەکەن ناوی سمکۆی شکاك الببرێت ومێژووی ئەو کەڵەپیاوە لە !! کوشتوە

 !!!قوتابخانەکانیش نەخوێندرێت

ئەوەش لە ئەنجامی ئەو تەساموحە گێالنەیە دێت کە حکومەتی کوردی بەرپای دەکات لە 

یندە نازیان دەکێشن خەریکە هەر سیاسەتەکانی بەرامبەر کەمینە ئایینی ونەتەوەکان وه

ئەو تەساموحە !! کەمایەتیەک کۆمارێك لەسەر خاکی کوردستانی فیدراڵی دادەمەزرێنێت

گێالنەیە کە ئەمڕۆ کەسانێکی مەسیحی لە جیاتی بە خۆداچونەوەیان ورەخنە گرتن لە 

چەکە سیاسەتی ئینتیحاری مار شەمعون کە بوە داردەستی روس وئینگلیز لە دژی گەالنی ناو

وپیکهێنانی جەتەی جەکداری وا درندە کە بە عیقدیکی ئایینیەوە کورد وموسلمانانیان 

دەکوشت لە جیاتی ئەوە ئەمڕۆ بە بەرچاوی کوردان سەدان جوێن ئاڕاستەی یەکێك لە 

گەورەترین سەرکردەی کوردی وەك سمکۆی شکاك دەکەن، ئەو پیاوەی مەزنەی کە 

ی بە ڕێوی سیاسەتی کوردی وڕێبەری لە مێژونوسی ناودار دکتۆر عوسمان عەل

وتوانی گەورەترین پالن لە دژی خاکی کوردستان  .پراگتیزمیەتی حسێب دەکات

ئەو سەرکردەیەی کە یەکەمین حکومەتی کوردی پێش قازی محمد یش لە . هەڵوەشێنێتەوە

 .٨٥١٩ - ٨٥١١ مێژوودا دروست کردوە لە نێوان سااڵنی

و نوسەر وبیرمەندی گەورەشی گرتۆتەوە، کۆلکە ئەو تەساموحە گێالنەیە سەرکردە

ڕۆشنبیرە نەتەوەپەرست وئێتیستەکانیش وەك تووتی قسەکانی ئەو سەرکردە ونوسەر 

وبیرمەندانە دووبارە دەکەنەوە، نازانن ئەو سەرکردە وبیرمەندە کوردانەش وەك تووتی 

تناسی هەموو بیروڕای نێگەتیڤی ئیستشراقی ڕووسی قەیسەری وکۆمەنستی وڕۆژهەاڵ

ئینگلیزی وخۆرئاوایی دووبارە دەکەنەوە بەبێ هیچ لێکۆڵینەوەیەك وخۆماندوو کردن 

 .وگەڕان بە دوای سەرچاوە وڕاستیەکان
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جەالل تاڵەبانی ناسراوە بە پەسنکردنی بێگانە بەسەر کورد تارەدەی ئازادکردنی 

جە، بۆیە ئەو لە فڕۆکەوانێکی عەرەبی عێراقی تاوانبار بە تاوانی کیمیابارانکردنی هەلەب

چەندین سیفەتی دزێوە  [کردستان والحرکة الکردیة]یەکەمینی ئەو کەسانەیە کە لە کتێبی 

قاسملۆی بیرمەند . دەیداتە پاڵ سمکۆی شکاك لە ژێر کاریگەری ناحەزانی کورد

وسەرکردەش هەمان شت دوبارە دەکاتەوە، ودکتۆر کەمال مەزهەریش کە کاری مێژووە 

پسپۆر ئیدانەی توندی سمکۆی شکاك دەکات بێ ئەوەی هیچ زیاد بکاتە وەك هەر کەسێکی نا

لە هەمووشیان . سەر ئەوەی وتراوە لە بازنە ئیستشراقیەکان دەربارەی ئەو ڕوداوە

کارەساتترە ئەو جەمال نەبەزەیە کە کەسانێك پێی دەڵێن پێغەمبەری کوردایەتی کە بەڕای من 

وەك هەر کۆلکە ڕۆشنبیرێکی [ ۆڕشەکەیکوردستان وش]پێغەمبەری فشەکەرایەتیە لە 

ماستاوکەر بۆ مەسیحیەکان وهێزە خۆرئاوایەکان سەرکۆنەی سەختی سمکۆی شکاك 

هەتا کاک نەوشێروان مستەفاش پییوایە ئەو ئەگەرەی کە دەڵیت والی تەوریز هانی .!! دەکات

بە خاوەن سمکۆی داوە بۆ کوشتنی مار شەمعون لە بەرامبەر پاداشتد دواییش خۆی لینەکرد 

بێئەوەی ئەو  [٢٨٢کورد وعەجەم، ل !!! ]لە هەموو لیدانەوەکانی تر زیاتر رێی تێدەچێت

باکگراوەندە گەورەیەی تاوانەکانی ئاسوریەکان بخوێنێتەوە بەرامبەر کوردا ودەیەوێت بڵێت 

 !!.کە سمکۆ تەنها مورتەزەقێك بوە بۆ پاداشت مار شەمعونی کوشتوە

شتێکی نوێ بخاتە سەر ئەو بابەتە وبەلکو تێکڕای مێژووی کورد ئەوەی لەو بوارەدا توانی 

الحرکة ]مێژونوسی ناودار دکتۆر عوسمان عەلی یە کە لە کتێبە بە نرخەکەی بە ناوی 

زۆر بەوردی هۆی کوشتنی مار شەمعون دیاری دەکات کە لە [ ٠٧٧الکردیة المعاصرة، ل 

جیهانی یەکەم ئاسوریەکان و لە سەردەمی شەری :"هاتوە League of nations کتیبی

ئەرمەنەکان هەرچەندە هاواڵتی دەوڵەتی عوسمانی بوون، بەاڵم هەڵوێستێکی سیاسی 

وعەسکەری یان نیشاندا بۆ پاڵپشتی کردنی هێزە هاوپەیمانەکان لە دژی دەوڵەتی عوسمانی، 

هێزەی بەکرێگیراوی ئاسوریەکان بە سەرکردایەتی بوترس ئاغا بەژداری سوپای ڕوسیای 

کە ئەوەش بوە هۆی کوشتن ...کرد لە وێرانکردنی سەدان گوندی کوردی وسوتاندنی

وسەرگەردانی نزیکەی یەك ملیۆن کورد، کاتێك سوپای روسیاش لە کوردستان کشایەوە 

چەکەکانی دایە دەستی مورتەزەقە ئاسوریەکان، هەروەها کونسلخانەی فەرەنسی لە 

هێزی ئاسوریەکان . بە هێزی ئاسوریەکانئەستەبۆل یارمەتیەکی زۆری دراو وچەکی دا 

گەیشتە ئاستێکی زۆر گەورە تا توانیان شاری ورمێ ودەوروبەری لە کوردستانی ئێران 

چەکدارە ئاسوریەکان دەستدرێژیان کردە سەر سەدان ئافرەتی کورد لەناو  .داگیر بکەن
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اسوریەکان لە شاری ورمێ، پاش ئەوەی ئامادەیەکانی هێزی ئاسوری تەواو بوون، نێوەندە ئ

لەندەن وباریس، داوای دامەزراندنی قەوارەیەکی ئاسوریان دەکرد لەسەر خاکی کوردستان 

 ".[هەکاری -ورمێ ]

سەیر لەوەدایە قەشەی کەنیسەی مارکیورکیس کەنیسەی سۆڕش دەڵێت سمکۆ تاوانبارە،  

الشهید  المرحوم باطریرك كنیسة المشرق األشوریة" :بەاڵم دەربارەی مار شەمعون دەڵێت

وەک بڵێی مار شەمعون بەس خەریکی خواپەرستی بوبێت و سمکۆ " مار بنیامین شمعون

کەچی [ دع ما هلل هلل ودع ما لقیصر لقیصر]بە پێی ئاینی مەسیحی  !!لەناو دیردا کوشتبیتی

قەداسەتی بەتریاك مار شەمعون لە یەك کاتدا پیاوی دینی وسەرکردەی سیاسی وسوپاییش 

دا لەالیەن روسیا وبەریتانیا وفەرەنسا وئیتاڵیاش یارمەتی دەدرا، هێندە بوو، لە یەک کات

بوغرا ببوون لە خۆیان بە ئاشکرا داوای دامەزراندنی قەوارەیەکی ئاسوریان دەکرد لەسەر 

ئەو خاکەی کاتی خۆی کە ڕایان کرد پاش بە زەندیق کردنیان لەالیەن مجمع ئەفسوس لە 

ستوری بوو، وەک شوێنکەوتوانی نەستوری بەتریارکی کە ناویان ئەو کاتە نە ٢٠٨سالی 

سمکۆی شکاك پاش . قوستەنتەنیە کە بە فەرمی تەکفیر کرا لەالیەن مەجمەعی افسوس

دەستدریژیەکانیان بۆسەر خەلکی سەدان گوندی کورد وکوردەکانی ورمێ بە هەستی 

یە بە پاڵپشتی بلیمەتی خۆی زانی کە ئەو مار شەمعونە پالنێکی رەشی نەگریسی لە دەستدا

هەموو واڵتە هاوپەیمانەکان بۆ دابڕاندنی بەشێکی گرنگی کوردستان ولەناوبردنی ئەو وەك 

 .لە چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ مستەفا یامولکیش ئاماژەی پێدەکات

لەو ناوە رۆلی تیکدەرانەی نێردە تەبشیریەکان زۆر کاریگەر بوو لەسەر فوتیکردنە گیانی 

ەیە هەستیارە دەیەها قوتابخانە ونەخۆشخانە وچاپخانە دەمارگیری دینی لەو ناوچ

میسیۆنەرەکان دەوریکی : "وپەرستگایان کردەوە بۆ ئاسوریەکان وەک نەوشیروان دەڵیت

کاریگەریان هەبوو لە هاندانی ئاسوریەان لە دژی گەلە موسلمانەکانی دراوسێیان، بە تایبەتی 

بوو، وە نەهیچ دەوڵەتێکی بێگانەش دژی گەلی کورد کە نەخۆی دەوڵەتی تایبەتی خۆی هە

کاتێ بەدرخان داوای داوای لە مار شەمعون . ٠١٩کورد وعەجەم، ل "پشتیوانی لێدەکرد

کرد هاریکاریان بن لە دژ تورکدا، لەژیر کایگەری میسیۆنەرەکانی ئینگلیز، مار شەمعون 

ئەو هاندانە لە جیاتی هاریکاری داوای لە بابی عالی عوسمانی کرد سەرکوتیان بکەن، تا 

 .٨١٢٠- ٨١٢١شەریکی خویناوی لێکەوتەوە لە نیوان کورد و ئاسوری لە 
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هەزاران ئاسوری بە دەستی حکومەتی ئیتحاد وتەرەقی تورکی کوژران وقەتلوعام کران لە 

ئەنجامی دانەپاڵی روسیا لە شەری جیهانی یەکەم، پاش ئەوەی مار شەمعون داوای لە 

لە ئەنجامی کورتبینی سەرکردایەتی . ای روسیاوەئاسوریەکان کرد بچنە ریزی سوپ

کەهنوتی دەرەبەگانەی مار شەمعون هاموو ئاسوریەکان ناچاربوون بە کۆمەڵ کۆچ بکەن لە 

هەکاری بەرەو سنوری ئیران، ئاسوریەکان وئەرمەنیەکان ببونە پێشەنگی سوپای روسی 

اتی کۆچی بە کۆمەڵی لە ک. دەستیان لە هیچ تاونیک دژی ئاوایەکانی کورد نەدەپاراست

 ٨٥٨٩ئاسوریەکان لە هەکاری بۆ سەر سنوری ئیرانی ژیر دەستی سوپای روس لە ئابی 

ئاسوریەکان لە کشانەوەدا درێخیان لە کوشتنی . بە دریژایی ریگە توشی شەر وپێکادان بون"

شەڕ رەنگی . بە کۆمەڵی کورد و تااڵنی ئاژەڵ ودارایی وکاول کردنی گوندەکانیان نەکرد

ریکی دینی خویناوی بە خۆیەوە گرتبوو، هیچیان دەستی لەوی تر نە ئەپاراست وهەر شە

 .٠٩٧کورد وعەجەم، ل ." گەلەیان ئەیویست گەلەکەی تر لە ڕەگ وڕیشە دەربهێنێ

کەوابوو مار شەمعون وچەتەکانی دەبێ ئیدانە بکرێن نەك سمکۆی شکاك بە شەیتان بکرێت 

ەرپرسێکی شارەوانی کە زۆر جاهیالنە بە سایتێکی وناوی شەقامەکە بگۆڕدریت لەالیەن ب

دەستی !! نەمدازانی ئەو پیاوە واتە سمکۆ دەستی سورە بەخوێنی ێتاوانان: مەسیحی دەڵێت

سورە بە خوێنی تاوانباران لەسەرووی هەمویانەوە مار شەمعون وبوترس ئاغا کە بە 

استیەکەی ئەگەر ئەو هەزاران کوردیان کوشتوە وهەزاران ژنی کوردیان القە کردوە، ڕ

مەسیحیانە بیانەوێت بابەتیانە بەخۆیان دابچنەوە جارێکی تر نەبنە داردەستی هێزەکانی 

دەرەوە وپەند لە مێژوو وەرگرن دەبێت ئیدانەی خۆفرۆشیەکانی مار شەمعون بکەن وهەموو 

 .ناو شەمعونەکان بگۆڕن نەك بیکەنە شەهیدی بەڕ وبەحری کەربەال

  31:18 3101نی یەکەم تشری 11, چوار شەممە
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 یاخوا کورد قەت نەبیتە دەروێش

کورد لەبەر بێ قەوارەیی سیاسی ومێژوویی، حاڵەتێکی سایکۆلۆژی زۆر خراپی تێدا 

دروست بووە، کە هەردەم حەزی بە پاشکۆیەتی ئەم و ئەوەی بێگانەیە، لە خۆشیان زیاتر 

ۆی بۆی گێڕامەوە، کاتێ لە سەرکردەیەکی سەربازی پێشمەرگە بە خ. داکۆکیان لێدەکات

شەڕێکی قورسدا لەگەڵ سوپای بەعس و جاش و جەیشی شەعبی، هەستی کرد چەند 

شەڕکەرێکی حزبێکی مارکسی بە خشپەیی کێشابوویانەوە و وون ببوون، وگووتی چووم بە 

دوایان لە ئەشکەوتێکی بچوکدا مەجلیسیان گەرم کردبوو باسی پێویستی یارمەتی دانی 

شەرم لە : گووتی ئەمنیش لێیان بە ژوور کەوتم وگوووتم! وشوێنیتریان دەکرد نیکاراگوایان

خۆتان بکەنەوە جارێ کە کوردن وەرن یارمەتی کوردە فەقیرەکە بدەن، ئینجا خوا کەریمە لۆ 

 !نیکاراگوای

دیندارەکانیشمان هەروان بە توندرەو و میانڕەوەوە، توندڕەوەکان قسەی مەالیەکی عەرەب و 

زار زانای کورد ناگۆڕنەوە، میانڕەوەکانیش وان، باس وخواز هەیە کوردێك تورک بە هە

دەیان ساڵە باسی کردوە، بەاڵم لە ناکاو ناوێکی عەرەبی گوێ لێ دەبێت، کە هەمان باس 

دەکات پاش ئەو هەموو ماوەیەی کە کوردەکە باسی کردوە، کەچی سەرسامی عەرەبەکە 

  !دەبێت، وەك بڵیی پێشتر نەیبیستبێت

وەی وتارەکانی کامیار سابیر بخوێنێتەوە کە بەو دواییە لە داکۆکی کردنی کوێرانەی لە ئە

! ئەرمەنەکان نووسی، باوەڕ ناکات ئەوە کوردێك بێت وا بەو ڕوحیەتە ئەرمەنیە قسە بکات

! هەتا ئەرمەنیکیش بیخوێنێتەوە باوەڕ ناکات کوردێکی فریودراو و خۆ لێ گۆڕاو نووسیبێت

ماری چەپڕەوی کۆنی بە ناوی مرۆڤایەتیەوە زیندوو بوبوەوە، لەبەر قەبول ئەو پیاوە کە دە

نەکردنی هیچ گفتوگۆیەك سەدان کەسی ئەنفرێند و بلۆک کردوە، هەندێکیان کە بەژداری 

 !گفتوگۆکەشیان نەکردوە، هەندێکیشیان بەس لەبەر ئەوەی الیکێکیان بۆ نوسینێکی من کردوە

! ن هەبووە، هەندێکیان کەسانێکی سێکیوالر و لیبڕالیشنهەندێکیان چونکە تەنکە ڕیشێکیا 

 !لیی تێکچوە و تانکی قەلەمەکەی چاک وخراپی لە ژێر زنجیری خۆی وردوخاش کردوە

 

کە داکۆکیی لە فاشیزم لە راسیزم دەکەن، نکۆڵیی لە "دەشڵێت من ئەوانەم بلۆك کردوە 

بار دەزانن و پاکانە بۆ سوڵتان جینۆسایدی ئەرمەنەکان دەکەن و چەتە ئەرمەنەکان بە تاوان

 !"عەبدولحەمید و ناسیۆنالیزمەکەی ئیتیحاد و تەرەقیی دەکەن

کە بەژداربووین بە بۆنەی یادی سەد ساڵەی  ٤١٩٢/ ٤٧/٢لەو ئێوارە کۆرەی ڕۆژی 

 جێننۆسایدی ئەرمەنەكان و كۆمەڵكوژیەكەی قەاڵدزە پێكەوە بەڕێوەچوو لەالیەن ڕێکخراوی
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Universal Peace Federation-UK  لە موداخەلەیەكی چەند خولەكیدا چەندین خاڵم

ئەگەر هاتوو كوردستانیش دانی بە جینۆسایدی : وروژاند بۆ الیەنی ئەرمەنی، کە ئەوانەبوون

ڕاستە دەڵێن داوای نیوەی زیاتری كوردستانی ! ڕوودەدات؟. كرد، دوایی چ. ئەرمەنەكان

داوای دان پێداهێنان لە خەڵكی تر بكەن ئەی ئینجا گووتم ئێوە بەرلەوەی ! باكوور دەكەن؟

نابێت چاو بە مێژووی خۆتاندا بخشێننەوە، نابێت بزانن كێ ئێوەی تێوەگالند لەو جینۆسایدە، 

من ناڵێم تورك ودەوڵەتی عوسمانی بێ گوناهن، نەخێر ! لە قەشە و سەرکردە دینیەکانتان؟

كە پاڵیان بە ! ی نێگەتیڤیان نەبوو؟زۆریش تاوانبارن، بەاڵم سەركردە دینیەكانی ئێوەش ڕۆڵ

 !ئێوە نا بۆ ناو ئەو بارودۆخە مەترسیدارە؟

 

چۆن بێ دەنگن لە : دوایی دوو بە دوو بە ڕێوەبەر و قسەکەری سەرەکی ئەرمەنەکانم گووت

سەركردە دینیەكانیان لە ناو دەوڵەتێكی زۆربەی موسلمان و ئیسالمی، قوربانی بە میللەتیكی 

ئەی نازانن ئەوە دەبێتە بیانویەك بۆ دەسەاڵتی ! دەنە پاڵ دوژمنانی دەوڵەت؟كەمینە دەدەن و دە

 !دینی وسیاسی بۆ ئەنجامدانی ئەو تاوانە قێزەونەی كە كرا دژی ئەرمەنەكان؟

باشە ئێوە کە باسی بەژداری کورد دەکەن لەو جینۆسایدە، نابێت بزانن کە : پێیمگووت

تاوانگەلێکیان دژی کوردان ئەنجام داوە و تا ئەرمەنە چەکدارەکانی بەر لەشکری ڕووس چ 

 !تێبگەن لە کاردانەوەی بەشێك لە کورد؟

لە خوا بەزیاد بێت ئەوەی گفتوگۆم لەگەڵ دەکرد ئەرمەنێکی رەسەن بوو، و کامیارێکی 

خودا شاهێدە ئەو پیاوە  !دەروێشی کورد نەبوو دەنا هەزار تۆمەتی کامیارانی بۆ ڕێز دەکردم

کانی بەریتانیا، و ئەرمەنێکی ڕەسەن وخەمخۆری دۆزی ئەرمەنە، ئەکادیمیەی زانکۆ

بەوپەڕی سنگفراوانیەوە وەاڵمی پرسیارەکانی دەمەوە لەسەر سنوری کوردستان و 

ئەرمەنستان، بەاڵم بەوپەڕی سەماحەتەوە دانی بە هەڵەکانی خۆیان هێنا لە سەرکردە 

بەڕێزم بۆیە گفتوگۆ گرنگە : وتدینیەکانیان و لە دەستدرێژی کردنە سەر کورد، بە منی گو

هەبێت لە نێوانمان تا لە یەکتر فێربین، ئەم ئێوارەیە تۆ وات لە من کرد بە زۆر لە 

 .قەناعەتەکانم دابچمەوە سەبارەت بە دۆزی ئەرمەن

ببینە وەاڵم و هەڵوێستی ئەرمەنێکی ڕەسەن چۆنە، و جوێن و تەشهیرەکانی کامیار سابیری 

 .تازە ترسم لیی نەماوە منیش بەر شااڵوی بلۆکی کەوتووم! ۆنە؟دەروێشی شیعاراتەکانیش چ

 خەندان 03-05-2015
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 کورد و ئەفسانەکانی کوشتارەکەی ئەرمەن

 بەشی یەکەم

دەیەها ساڵە ڕۆشنبیری کورد بەو پەڕی نەزانیەوە مێژوی خۆی هەڕاج دەکات وپۆزش بۆ  

 .ردەمە گەیشتبێتدوژمنانی دەهێنێتەوە، بێ ئەوەی لە وردەکاری مێژوو وئەو سە

 

بە داخەوە بەشێکی زۆری ڕۆشنبیری کورد وادەزانن، خۆ نیشاندان وەك کەسانێکی پێشکەوتوخواز 

و سێکیوالر بە نەفرەت کردنەوە دێت لە هەموو کلتور و مێژووی با وباپیرانمان، دەیانەوێت بە 

بۆیەش  هەر! چاویلکەی ئەمڕۆی سەدەی بیست ویەك مێژووی سەدان ساڵی کورد بخوێننەوە

کەس بەقەد ئەو ڕۆشنبیرە . دەیانبینیت الوازترین وبێ ئەرزشترین خەڵکن لەناو کۆڕی ڕۆشنبیران

کوردانە لە مێژوو دابڕاو و بێ بناغە و لەرزۆک نین لە بەراوردا لەگەڵ ڕۆشنبیرانی میللەتی تر، 

دەیەوێت  چونکە حەزی بە دین نییە،. کە هەرگیز بە وا بە ئاسانی دژی مێژووی خۆیان نادوێن

چواردە سەدە لە مێژووی میللەتەکەی نەفی بکات، زۆر بە سوکی سەیری ناودارانی و هەڵکەوتوانی 

دەکات، لەبەر خاتری پڕوپاگەندەی مەزهەبی شیعی و فیکری قەومی خەیاڵی ڕقی لە سەالحەدینی 

نێتە سەر ئەیوبیە، لەبەر پڕوپاگەندەی مەسیحی و بازنە ئیمپریالستەکان هەزاران نەفرەت دەبارێ

سمکۆی شکاک، هەرچەندە ئەو کەڵە سەرکردەیە بوە هۆی ڕزگارکردنی بەشێکی زۆری کوردستان 

رقی لە خەالفەتی دەوڵەتی عوسمانیە، بۆیەهەموو تۆمەت واتە واتی ! لە پالنێکی ئاسوری وئیمپریالی

 !ئەرمەنەکان لە دژی کوردەکانی نێو دەوڵەتی عوسمانیش پێ قبولە

 

رنگە الی ئیمە باسی کۆمەڵکۆژیەکەی ئەرمەنە، کە سەد ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە، ئەوەی لەو وتارە گ

خۆی [ ٨٥١١]ساڵەی  ١٧کەچی کورد لەو ڕۆژگارە خەریکە زۆر گەرمتر لە جینۆسایدی ئەنفالی 

ئەو بەپیرچوونە گەرمەش لە ژێر کاریگەری وەهمێکی مێژووییە، گوایە ئێمەی ! یادی دەکاتەوە

گیر، هەر لە خۆڕایی لەبەر خاتری خەلیفەی موسڵمانانی عوسمانی کوردی موسڵمانی دەمار

نازانن ! کوشتاری ئەرمەنە مەسیحیە ئاشتیخواز و پەپولەکانمان کردوە شان بە شانی سوپای تورك

هەتا ئەو کوشتاریە لە سەردەمی خەالفەتی عوسمانی نەبوە بەمانا هەقیقیەکەی چونکە سەردەمی 

وە کودەتای کرد بەسەر خەالفەتی عوسمانی،  ٨٥١١لە ساڵی  حوکمی ئیتئحاد وتەرەقی بوو کە

 !حوکمێکی سەد دەرسەد جیای دامەزراند لە شوێنی کە سێکیوالریەتی فەرەنسی بوو

 

 !کارەساتەکانی کورد وئەوانەی خەڵك لێك ناچن    -

رەی بە نسبەت کوشتاری ئەرمەنەوە، لە ڕاستیدا هەموو مرۆڤێك لە ئێمە دەبێت ئیدانەی ئەو کوشتا
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ئەرمەن بکات و نوسەری ئەو دێرانەش بە تووندترین شێوە ئیدانەی دەکات، بەاڵم ئیدانە کردنی 

دەبێت بە شێوەیەکی هاوسەنگ و زانستیانە و واقیعیانە بکرێت، نەك بە ڕووحیەتی تاوانبارێکی 

ژار و ئەرمەنەکان دەیانەوێت بۆ خەڵك کەیسەکەیان وا وێنا بکەن، کە خەڵکێکی هە. پەشیمان بوەوە

بێ وەی، لەبەرئەوەی مەسێحی بوون، موسڵمانان فەتوای قڕکردنیان دەرکردن، توانیتیان خەڵکێکی 

زۆر بەو ئەفسانەیە بهێننە باوەڕ، و هەتا ڕۆشنبیرە کوردە ڕۆژنامەوانیەکانیش باوەڕیان کردوە بەو 

 .ئەفسانەیە لەبەر تەنکی ئاستی فەرهەنگیان

 

کوردستان و هەڵەبجە و ئەنفالستانی کوردستان نەبوون، بێ  نەخێر وانیە ئەرمەنەکان وەك خەڵکی

کورد لەوەتی . گوناه و بێ تاواندانی تاوانی دژە مرۆیی ئەو تاوانە کۆمەڵکۆژیەیان لە دژیدا بکرێت

هەیە کۆمەڵکۆژیەکی دژی میللەتێکی تر نەکردوە، هیچ کوشتاریەکی گوندی تورک و فارس و 

لە عێڕاق بۆ نمونە کورد گوندێکی عێڕاقیەکانی . کەڵەگاییعەرەبانی نەکردوە وەك دەستپێکەر و

کۆمەڵکوژ نەکردبوو، لەگەڵ دوژمنەکەی کە سوپای عێراق و عەشایرە عەرەبەکانی ڕژێم بوون 

ئەو غەدر و ستەم و نامرۆییەی لە شەڕی نێوان حزبە ! زۆر بە بەزەیی تر بوون لەگەڵ خۆبەخۆ

لە هەموو جیهان بگەڕێیت، کەس بە قەد   !ژمن نەکراوەکوردیەکان ڕویانداوە، چارەگی بەرامبەر دو

کورد ستەملێکراو و بەدبەخت نییە، دەیان و سەدان کوشتاری لە دژدا کراوە، بێ ئەوەی کوشتاری 

کردبێت، بۆیە گاڵتەم بەو لێکچواندنانەی کوشتاری کورد دێت بە هی خەلکیتر، چونکە خەڵکیتر وەك 

امی کاردانەوەی کارە دڕندەیەکانیانەوە تووشی کوشتاری کورد بێ وەی نەبوون، بەڵکو لە ئەنج

بوون، نەك وەك کورد چۆلەکەیەکی دوژمنیشی لە ئاو نەکردبێت، بۆمبێکیشی لە شارێکی عەرەبی نە 

تەقاندبێت، گوندێکی دوژمنی ئیبادە نەکردبێت، کەچی وا بێ ڕەحمانە هەوڵی جینۆسایدکردنی 

 !بدرێت

 

ستەهەقی فرمیسکی مرۆڤایەتی نییە، کورد هابیل و ڕۆڵەی کەس وەك کورد وکارەساتەکانی مو

لئن بسگت إلی یدك لتقتلنی ما أنا بباسگ یدی : [شەرعی کوڕە پاکەکەی ئادەمی قورئانە کە دەڵێت

ئەگەر تۆ دەست درێژکەیت بۆ کوشتنم، من دەسیت ناجوڵێنم [" قتلك إنی أخاف هللا رب العالمین إلیك ڵ

 "ەوەر دەترسمبۆ کوشتنت، من لە خوای بوون

 

بۆیە بچوکایەتیە بۆ کورد کارەساتی هەڵەبجە بە کارەساتی هیرۆشیمای ژاپۆن بچوێنێت، ساویلکانە بە 

کورد چی کردوە ئەو هەموو ! وادەزانی هەنگی لە کلۆرە دارێ دۆزیوەتەوە! هەڵبجە بڵێ هەڵەبشیما

چەند بۆمبی کیمیاوی ! وە؟کارەساتەی بەسەر دەهێنن؟ چەند واڵتی داگیر کردوە، چەند گەلی قڕ کرد

کورد هەرگیز وەك ژاپۆنەکان، هێزێکی ئیمپریالی نامرۆ و بێ ! وبایۆلۆژی لە میللەتانی تر داوە؟

بەزەیی نەبوون، کە چەندین واڵتی دەوروبەری خۆی بە چینەوەش داگیر کردبوو، سەدان هەزار، 
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بی ئەتۆمی لێیان بدرێت، بەڵکو ملیۆنەها قوربانی سڤیلی هەبوو، ژاپۆنەکان بەرلەوەی بە بۆم

دڕندەترین تاقیکردنەوەی کیمیاوی و بایۆلۆژیان لەسەر خەڵکی سڤیل و دیلی جەنگ کردوە، لەالیەن 

سەدان . لە سوپای یابان، بە دەستی هیرۆ ئیشی کە باوکی بۆمبی بایۆلۆژی دادەنرێت ٧٠٨یەکەی 

ژمارەی ! ەکاریان دەهێنانهەزار ژنی ئەو میللەتانەی داگیریان دەکردن بۆ ڕابواردنی سوپا ب

ملیۆن کەس بوو، ئەوە بێجگە لە قوربانیەکانی  ٠٩قوربانیەکانی دەستی ژاپۆنیەکان بەس لە چین 

  ..کۆریا و مەنشوریا و مەالیۆ و فلیپین و سەنغافورە وهتد

 

ژاپۆنیەکان زیاتر لە دوو هەزار جار چەکی کیمیاوی وبایۆلۆژیان بەکار هێناوە، لە یەك قەسابخانە 

وەك فەرهاد [ ڕۆژمانە نووسانە]کەوابوو شەرم نییە بۆ ئەو ! هەزار کەسیان لە چین کوشتوە ٠١١

دڕندەیی ژاپۆنەنیەکان هێندە بێ ! پیرباڵ ناوی ناون، بەراورد بکەین لە نێوان هەلەبجە و هیرۆشیما؟

 !چی؟کەوابوو هەڵبشیمای ! سنوور بوو، لەوانەبوو هیچ نەیان وەستێنێت بۆمبی ئەتۆمی نەبیت

حەدیان چیە وەك کورد ! ژاپۆنیەکان حەدیان چیە بگەن بە بێ وەیی و پاکی و بێ زیانی کورد؟

لەوەتی هەن هەر دوژمن هەڵدەکشێنە ناو سنورەکانیان، هەر کوردە پاشەکشە دەکات بە شەرمەوە، 

 غەیرەکان هەزار دومەڵ و کۆلۆنی شیرپەنجەییان لە خاکەکەی ڕواندوە، تا ڕادەی ئەوەی رێگای

 !نیوان شارەکانیان بڕیوە

 خەندان 27-04-2015

 بەشی دووەم

 

 !پەرۆشیەکی زێدەڕۆ لە ساویلکەییەکی لە ڕادەبەدەرەوە دێت پەرلەمانتارە موهەریجەکان    -

کورد نابێت هیندە ساویلکانە پەرۆشی کوشتارەکەی ئەرمەن بێت، وەك کەسانێك خەریکە  

ەی کوردی عێڕاق داوای دەرهێنانی بڕیاری بە بیکەنە دۆزی کورد، وەك ئەو چل پەرلەمانتار

هەرنەبێت ئەرمەنیەکان خاوەن ئەرمێنیا یەکی سەربەخۆن، دەبا ! جینۆسایدی کورد دەکەن

بزانە بیریشیان ! ئەوان کەرەمیان کردبا، هەڵەبجە وئەنفالیان بە جینۆساید ناساندبا

 !لێکردۆتەوە؟

 

کورد " ڕۆژمانە نووسانی"یر و لێرەدا جیاوازی نێوان ڕۆشنبیری میللەتان و فشنب

ئەخر هەی فەقیر حاڵینە ئەگەر ئەمریکا و دەیەها دەوڵەتی گەورە وبەهێز لە ! دەردەکەوێت

ترسی تێکچوونی پەیوەندیەکانی لەگەل تورکیا نەوێرابن تا ئێستا باسی دان هێنان بکەن بە 

ینە نازانن لە ئەخر هەی نەزان! جینۆسایدی ئەرمەن و تورکیا دەتانەوێ کورد باسی بکات

حاڵەتی دان هێنان بەو جینۆسایدە، دان دەنێیت بە ئەرمەنستانی بوونی نیوەی کوردستانی 

باکوور بەپێی ئیدیعای نەتەوەپەرستە ئەرمەنەکان، کە ڕێژەیان لە چەند شارێکی کوردستان لە 
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ئەخر هەی نەخوێندەوارینە نازانن ! ؟%٠١تێپەڕی نەداوە، تەنها لە وان دەگەیشتە  %٩٧

دەبێت تا ماون سواڵ بکەین بۆ ئەوەی قەرەبووی زیانەکانی ئەرمەن بکەینەوە لە سایەی ئەو 

 !بە تااڵن بردنەی سەروەت وسامانمان

ئاخر بۆ کە کوردێك لە تورکیا و دەرەوەش کارێکی باش دەکات، هەموو جیهان دەڵێن تورکێك 

بەبیر دێتەوە، کارێکی باشی کرد، کەجی کاتێ کارێکی وا خراپ ڕوودەدات کوردتان 

هەرچەندە کورد ئەو کەمەی بەژداریشی کردبێت، بە بڕیار و پالن داڕیژتنی دەسەاڵتی 

 !تورکیەوە بووە

 

کورد لە ئەرمەن کەمتر قوربانی نەبوە بە دەستی ئەرمەنەکان، دەکرێت هاوسۆزیەك نیشانیان 

 .بابەتیانە بدەیت، لەگەل هاندانی ئەوانیش ئاوڕ لە مێژووی خۆیان دەنەوە بە شێوەیەکی

 

ئەو کەمپەین و ئیمزا کۆکردنەوەی لەالیەن ڕۆشنبیر و سیاسیەکان دەکرێت بۆ مەسەلەی 

کوشتارەکەی ئەرمەن، زیاتر لەو الدێیە دەچێت کە لە شاردا فریو دەخوات، و هێندە فاسید 

دەبێت، تا کوڕی شار هەڵەیەک داوێن پێسیەك دەکات ئەو دە داوێن پیسی وهەڵە دەکات، بۆ 

کەسانێکی چەپڕەو و تازە لیبڕاڵ هێندە ! گرێی هەست بە کەمکردنی قەرەبوو کاتەوە ئەوەی

چەمکەکانی مافی مرۆڤ و جاڕی گەردوونی مافی مرۆڤ و شتی تر،لەبەر   بەپەرۆشن بۆ

رابردووی ئایدیۆلۆژیە سەرکوتکەرەکانیان، هەرچەندە ئەوە شتێکی خراپ نییە، بەاڵم نەك 

بکەیت، بۆ سەلماندنی لێهاتووی خۆت لەو مەیدانە بتەوێت  وەك الدێیەکە زیادەڕەوی تێدا

 !کورد تێوەگلێنی لە گۆبەندێك کە خوا دەزانێت چ دەرەنجامێکی تاڵی لێدەکەوێتەوە

 

ئەگەر داواکردنی لێبوردن لە جینۆسایدکردنی گەلێك هێندە ئاسان با بۆ نەتەوەیەکی بێ 

ە هەشتا ساڵ زیاتر داوای لێبوردنی قەوارەی سەربەخۆی وەك کورد، دەبوایە فەرەنسا بەر ل

 !لە جەزائیریرکان کردبا، کە فەرەنسا النکی دیموکراتیە

 

ئەگەر هێندە ئاسان با دەبوایە ئینگلستان داوای لێبوردنی لە نیوەی جیهان کردبا و کە بە 

 !سەدان هەزار کەسی لە کۆلۆنیەکانی کوشتوە

 

لیۆنەها هیندیە سوورانە کردبا، کە ئێستا یا دەبوایە ئەمریکای زلهێز داوای لێبوردنی لەو م

 !تاک وتەرایان ماوەتەوە وەك کەل وپەلی مۆزەخانەیەك نیشانی جیهانیان دەدات

 

سەیر لەودایە چل پەرلەمانتاریکی کورد بەوپەڕی ساویلکەیی و بێ سەوادی سیاسی خەریکی 

زانن لە کاتێکدا نا  !هەڵمەتێکن بۆ دەرکردنی بڕیارێك بۆ دانهێنان بە جینۆسایدی ئەرمەن

بە ئەمریکاوە خۆی لەو باسە دەبوێرێت،   دەیان دەوڵەتی گەورەی دوور لە سنووری تورکیا،



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

160 
 

لە ترسی تێکچوونی پەیوەندیەکانیان لەگە تورکیا، کەچی کوردستانێکی بێ سەربەخۆ و 

تەنراو بە دوژمن وناحەزان، هاوسنووری تورکیا دەیەوێت ئەو دەوڵەتە سەخڵەتبکات لە کورد 

 !زیانێکی زۆر لە خەلکی کوردستان بدات، ئەگەر ئابلۆقەی خستە سەر و

 

دەستی ئێران و سیاسەتی پاشکۆیەتی بە ئاشکرا پیوە دیارە، دەنا کوردستانێک خەریکە 

خەڵکەکەی لەبەر بێ موجەیی وشەڕی نەگریسی داعش کە یەخەی گرتوون، ئینتیحاری 

دەرهێنانی یاسایەک لە پەرلەمانی جەماعی بکەن، هەقی چیە بە کوشتارەکەی ئەرمەن و 

  !کوردستانی باشوور؟

 

 سوارەی حەمیدی ج بوون؟

سەیر لەوەدایە کەسانێکی وەك کامیار سابیر و چەپرەوە هاوڕێکانی، لەبەر سەرقاڵ بوون بە 

زاراوەی قەبە قەبە وبێ ئاگا لە مێژووی کورد، دەڵێن سوارەی حەمیدیە جاش بوون، ناو لە 

اش کە وەک ئەوان بیر نەکەنەوە، راستیەکەی من ناڵێم پێشمەرگە هەر کەسێکیش دەنێن ج

بوون، جونکە هێشتا کوردایەتی بە مانا هەقیقیەکەی سەری هەڵنەدابوو، بەاڵم جاشیش نەبوون 

ئەوەی پێی جاش نەبن، و بەو   وەك جاشەکانی سەدام یان ئێران یان قورەچیەکانی تورکیا،

 !ی حەمیدیە ناوی دەبەندەبەنگیەی ئەوان ڕازی نەبێت بە سوارە

 

ڕۆشنبیری کورد بەبێ خوێندنەوەی مێژوویی و هەل ومەرجی ئەوکاتەی کێشمەکێشی 

دەوڵەتی عوسمانی و ڕوسیای قەیسەری لەسەر سنوری ئەنادۆڵ و ویالیاتی شەرقی کە 

ڕاستیەکەی  !کوردستانی باکور دەگریتەوە، یەکسەر سوارەی حەمیدیە بە جاش لە قەڵەم دەدەن

ارەی حەمیدیە لەو ناوچەیە ئەگەر عوسمانیەکان بۆ مەرامی سیاسی و عەسکەری بوونی سو

خۆشیان دروستیان کردبێت، بەاڵم بۆ پاراستنی کورد لەو ناوچەیەی سەر سنوری شەڕی 

بەڕای من هەڵەیە بڵێین سوارەی  .ڕوسیا و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی زۆر گرنگ بوو

هەردەم بۆ سەرکوتکردنی بزوتنەوەکانی  حەمیدیە جاش بوون، چونکە جاش وەك دەزانین

ڕزگاریخوازی کورد پێکهێنراوە، هێشتا هیچ بزوتنەوەیەکی ڕزگاریخوازی دروستیش 

وەک السایی  ٩٧١٩سوارەی حەمیدیە کە سولتان عبدالحمید پێکی هینا لە ساڵی . نەبوبوون

ەنگی سەر کردنەوەیەکی هێزی قۆزاقەکانی ڕوسیا بوون، بۆ ئەوەی بەکاریان بهینیت لە ج

ئەگەر کورد ئەو هێزەی نەبالە هەل . سنوور ودەستدرێژیەکانی ڕوسیا و چەتە ئەرمەنیەکان

 .ومەرجی ئەو کاتە، بۆی هەبوو بەدەستی ڕوسیا و چەتە ئەرمەنیەکان ئیبادە کرابان

 

کورد هاواڵتی دەوڵەتی عوسمانی بوو ئەو کاتە، دەوڵەت بۆی هەبوو داوایان کات بۆ 

پێشمەرگە بە بەشێك لە هێزی بەرگری چەکداری عێڕاق حسێب دەکرێت، سەربازیش، ئێستا 

ئەوەتە ئەمڕۆ هەواڵێکمان خوێندەوە کە حەشدی ! ئایە پێشمەرگە جاشی حکومەتی عێڕاقە؟
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لێرەدا نامەوێت بڵێم سوارەی  !شەعبی دڕندە داوا دەکات پێشمەرگە ببێتە هێزێکی سەر بەو

، نەخێر زۆر هەڵە وستەمشیان دەکرد لە ئەرمەن و حەمیدیە نمونەیی بوون لە ڕەفتارەکانیان

بەاڵم لەو هەل ومەرجەی ئەوکاتە نەبوونی هێزێکی چەکداری وەك ! ئاسوری وکوردیش هەتا

سوارەی . سوارەی حەمیدیە کوردی دەکردە پاروەکی چەوری هێزەکانی ڕوسیا و ئەرمەنەکان

ورد بە دەسەاڵتی مەرکەزیەوە حەمیدیە نەك جاش نەبوون، بەڵکو لە ئەنجامی دان نەهێنانی ک

 .هێزێکی نیمچە نیزامی  دروست بوون، وە

 

 خەندان 02-05-2015
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 نکوڵی بورهان غەلیۆن و کەمتەرخەمی کورد: کوردستانی سوریا
 

ئەوە یەکەم هەڵەی بورهان غەلیۆن نییە بەرامبەر کورد، لەپاش هەڵگیرسانی شۆڕشی گەالنی 

بورهان غەلیۆن لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەنالی ٤١٩٩ سوریا، کاتێ لە ئۆکتۆبەری

دوتشەڤێلی ئەڵمانی؛ کوردی لە سوریا وەک کۆچبەرانی ئاسیاوی فەرەنسا شوبهاند بە 

ئێمە بە حوکمی . نەفەسێکی شۆڤینی کە ئەوەی غەلیۆن بناسێت توشی ڕاتەکانی دەکات

ی داین، بەاڵم هێندەی هاوسۆزیمان لەگەڵ شۆڕشی گەالنی سوریا ئەو لێدوانە زۆر ئازار

بورهان غەلیۆن لە فەیسبوک وئەنتەرنێتەوە لێبوردن نامەیەکی  ٤٧/٩١/٤١٩٩نەبرد لە 

ئاراستەی کورد کرد لەمەڕ لێدوانەکانی کە ئەو وروژانەی ئەو کاتەی کپ کردەوە، هەرچەندە 

 .من نیشانەیەکی پرسیاری گەورە لە زیهنمدا لەسەر ئەو پیاوە دروست بوو

 

ا ئەوەمان لەبیر نەچۆتەوە وسەرەڕای هاتنیشی بۆ کوردستانی عێڕاق کەچی لە بەاڵم هێشت

، ئەگەر ڕاست بێت ٤١٩٤دا لەو مانگەی ئەپڕیلی [ ڕوداو]چاوپێکەوتنەکەی 

وبەتۆمارکراوی چاوپێکەوتنەکە هەبێت، ئەوە ئەوەی ئەو وتویەتی لە قسەی نوسەرە 

مسالەکانی دەچێت وەک لەوەی لە موخابەراتەکانی ڕژێمی سوریای وەک منذر الموصلی وئە

قسەی ڕۆشنبیرێکی عەلمانی لیبڕال ودیموکراتخواز، کە سەر زمان وبن زمانی مافی مرۆڤ 

بورهان . وباسی عەقڵ ودژایەتی کردنی تێڕوانینە نا دیموکراتیک وسەلەفی وئسوڵیەکانە

ەو دەڵێ ی قبوڵ نیی(كوردستانی سووریا)غەلیۆن لەو چاوپێکەوتنەدا دەستەواژەو و ناوی 

سەبارەت . .. شتێك نییە بەناوی كوردستانی سووریا، ئەمە گواستنەوەی نموونەی عێراقە"

كورد نابێ وابەستەی وەهمی "بەداواكردنی فیدرالی لەالیەن کوردەکانی سوریاوە وتی 

". فیدراڵی بێ، چونكە سوودی نییەو وا پیشاندەدات كە كورد داوای جیابوونەوە دەكات

ان ئامادەنین دوای رووخانی رژێمی بەشاری ئەسەد ئۆتۆنۆمیش بدەنە هەروەها دەڵێ ئەو

ئێمە ئۆتۆنۆمی قبوڵ ناكەین، چونكە هیچ هەرێمێك نییە لەسووریا كە رێژەی "كورد 

کەوابوو نیمچە فەیلەسوفێکی وا بەو شێوەیە قسە بکات بۆ "!! ی دانیشتووانی كوردبن611%

مالیستەی ئاینیەکەی ئۆردۆگان وسەدام وحافز دەبێت ئەتاتۆرک وژەنەڕاڵە کەمالیستەکان وکە

 !ئەسەد مەعزور نەبن لە چەوساندنەوەی کورد دا؟

 

نقد ]من دەمێکە ئاشنایەتیم لەگەڵ بیر وهزری غەلیۆن دا هەیە لەوەتی بۆ یەکەم جار کتێبی 

ساڵ، بەڕاستی ئەوەی گوێم  ١م خوێندەوە لە لەندەن پێش نزیکەی [الدولة والدین: السیاسة

یە لەوەتی هەڵگیرسانی شۆڕشی سوریا مرۆڤ [ حداثوی]ت لەسەر دەمی ئەو ڕۆشنبیرە لێدەبێ

 !توشی سەرسوڕمانێك وگومانێکی گەورە دەکات لە بورهان غەلیۆن و لە خودی خۆمیش

سەرسوڕمانی من لەو کەڵە ڕۆشنبیرە لەوەوە سەرچاوە دەگرێت، کە چۆن سیکیوالرستێکی 

 :ە وزالنەی وەكڕادیکاڵی وخاوەنی ئەو ناونیشانە قەب
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المسألة الطائفیة ومشكلة األقلیات، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، بیان من أجل الدیمقراطیة، )

کە بەڕاستی هەمووی کتێبی ( الدولة والدین: اغتیال العقل، مجتمع النخبة، نقد السیاسة

ی لە ناوەرۆکدارن بە دەستی ئەکادیمیەکی گەورە وپسپۆر لە بواری سۆسیۆلۆژیای سیاس

نوسراون، توشی  -کە النکی بیری فەلسەفی ودیموکراتیە لە فەرەنسا -زانکۆی سۆربۆن 

سەرسوڕمان دێت، کە ئەو خاوەن چەندین دکتۆرایە بە زارزمانی نایب عەریفێکی وەك 

قسە دەکات، بەو پەڕی ناهەستیارانەی نەفامانەوە، بەبێ ئەوەی هەست [ عەلی حەسەن مەجید]

رەیەی کورد بکات لە دەستی سیاسەتە بەد وشۆڤێنیستەکانی ڕژێمی بەو زامە مێژوویە گەو

بەعسی بۆگەن کە دەگاتە ئاستی قڕتێخستن وجینۆسایدی مەعنەوی، یان بەبێ ئەوەی هەست 

بە دزێوی لە دەڕبڕینی ئەو قسانە کە هێشتا تەنها ئۆپزسیۆنێکی دەرەکیە ولە زۆربەی 

شۆڕشگێڕانی ناوەوە سەدان جوێن  خۆپیشاندانەکانی ناوەوە وچاوپێکەوتنەکان لەگەڵ

وتەوهینی پێدەکرێت لەبەر بەد هەڵسوڕاندنی ئەنجومەنی نیشتیمانی ئەستەنبۆڵی وەک 

ناحەزانی ناوی دەنێن، چونکە بۆ کورد وزۆر کەسانی تریش ساغ بۆتەوە کە ئەو ئەنجومەنی 

ش دەرسی نیشتیمانی یە سەرەڕای بوونی ڕەگی بەعسیزم لە خودی خۆیان تورکیا وئەردۆغانی

ئەگەر . شۆڤێنیەتی کەمالیزمیان دادەدەن، وکێشەی کوردی سوریایان بۆ کردونەتە خەتی سور

ئەگەر هاتنە : " نا چۆن ڕۆشنبیرێکی سێکیوالریستی نیشتیمان پەروەر دەربارەی کورد دەڵێت

وەک کوردەکانی سوریا !!" ناو ئەنجومەنی نیشتیمانی چاکە، گەر نەهاتنیش ئەوە چش

 .ەلێیدەگێڕنەو

 

کە گومانیش لە خۆم دەکەم، تۆ بڵێی ئەو بورهان غەلیۆنەی کە من چەند کتێبێک وچەندین 

وتاریم خوێندۆتەوە هەمان ئەو بورهان غەلیۆنە بێت کە من بەزۆر لە تەرحەکانی سەرسام 

تۆبڵێی وەک فیلمەکەی عادل ئیمام نەبێت کە دوو دەور بوون، ویەکێکیان تا سەر ! دەبووم؟

ر وناسک وخاوەن بڕوانامەی بەرز وئاشتی خواز وهەقبێژ وئەوی تریان تا ئێسقان ڕۆشنبی

شتێکی تریش پێویستە بگوترێت ئەوەیە کە  !سەر ئێسقان لۆتی وشەڕانگێژ وتاوانکار؟

کوردەکانی سوریا نابێت لەبەر چەندین هۆ و هۆکار هەمان ئەزموونی کوردستانی عێراق 

[ عەبدوڵاڵ ئۆجالن]هەر غەلیۆن، بەڵکو ئاپۆ  بگوێزنەوە بۆ کوردستانی سوریا، چونکە نەك

نیش تا دوا ڕۆژی لە ژێر سایەی موخابەراتی سوریا نکولی لە بوونی کوردستانی سوریا 

 ! دەکرد و زۆر لە لێکۆڵەرە عەرەبەکان گەواهی بە قسەکانی ئەو دەهێننەوە

 

ە کێشەی خالید بەکداشی دامەزرێنەر وسەرۆکی حزبی شیوعی سوری تا مردن بەهەمان شێو

بەڕای ئێمە شۆکێکی زۆر ! کوردی بە دژی یەکێتی خاکی سوریا وجیاوازی نانەوە دادەنا

گەورەیە بۆ جەوی سیاسی گشتی لە سوریا داوای فیدراڵیەت بکەیت، چاکتر وایە هەوڵی 

زامنکردنی هەقی یەکسانی مرۆیی وفەرهەنگی نێوان کورد وعەرەب زامن بکرێت لە 

اکترە لەوەی کورد لەو قۆناغە داببڕێت لە شۆڕشی گەالنی چوارچێوەی ئۆتۆنۆمیەکدا چ
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سوریا، چونکە ئەو دابڕانە بە قازانجی ئەسەد وڕژێمەکەی کۆتایی دێت کە لە مەرگ زیاتر 

هێچی پێ نییە بۆ کورد، لە یادیشیان نەچێت کە کوردستانی عێراقیش دروشمە بەراییەکانی 

 .ەت هاتە ئاراوەالمەرکەزیەت وئۆتۆنۆمی بوو دوایی باسی فیدراڵی

 

کورد لە سوریا پێویستی بە کارێکی زۆر هەیە بۆ ڕاکێشانی سەرنجی سوریەکان ونوخبەی 

رۆشنبیر بۆالی خۆیان، چونکە وەك دەردەکەوێت هەتا غەلیۆنیش شارەزاییەکی ئەوتۆی نییە 

لەسەر کورد وکێشەکەی، هەرچەندە پیاوی فیکر و قەڵەمە، بەلکو کەڵە شۆڕشگێڕ 

بە [ هەیسەم مالح]زۆربەی ژیانی خۆی لە زیندانەکانی بەعسدا بەسەر بردوە  ومافناسێک کە

شۆڤێنی ناوی دەبرێت، ، تۆ بڵێی ئەو جەهل وتەجهیلە خەتای کوردیشی تێدا نەبێت؟ ئەگەر 

 !؟.نوخبەکانی سوریا وابن ئەی دەبێت مرۆڤە ئاساییەکان بۆچوونیان چۆن چۆنی بێت

 

٩١/٢/٤١٩٤ 
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 ێژووی کورد و نەورۆز بە خاترجەمییەوە شاباشی بێگانە دەکەنم
 

 ر ماهێ ئازه  کرد ده عویل ده ر تە وارێ خاوه هسە کو شە قتێ وه وه

 ن و ماڵ سکە مە  ما ده ده س نە ت کە رساڵ قە برجێ سە  هاتە عنی کو ده یە

 پیر و کااڵن  هیشتە گە تتا ده ر ژمااڵن حە ده  چوونە ده  بیلجوملە

 فرۆز ما دڵ ئە ده  عزیم ژ بۆمە ورۆز تە عیدێ نە  بوویە ژا کو دهرۆ

 

 ئەحمەدی خانی

 

 !واڵتان شەڕی فەالفل و حومس دەکەن

 

ماوەیەکە لوبنان و چەند واڵتێکی تری عەرەبی لەالیەک و ئیسرائیل لەالکەی تر شەڕی 

ی ڕۆژهەاڵتی خاوەنێتی فەالفل و حومس و تەحینە و تەبولە دەکەن، کە چەند خواردەمەنیەک

ئیسرائیلیەوە [ مەتبەخی]بەناوبانگی ناوچەکەن، ئێستا ئیسرائیل دەیەوێت بەناوی ناندینی 

بانگەشەیان بۆ بکات، و لە حالی حازردا ئیسرائیل لە عەرەب زیاتر سودی لە بەرهەم هێنانی 

و هەرچندە هەمو! ئەو خواردەمەنیانە کردوە وبەرهەکانی پڕی سوپەرمارکێتەکانی ئەوروپایە

ئەو شەڕە ڕۆژانە باس دەکرێت خەریکە . کەس دەزانێت کە لە بنەڕەتدا بەرهەمی عەرەبین

واڵتە عەرەبیەکان دەیبەنە نەتەوە یەکگرتوەکان وئیسرائیل تاوانبار دەکەن بە دزینی کلتوری 

 .ئەوان ودانە پاڵ خۆی

 

کەسانێکی کورد  لە کاتێکدا ئەو واڵتانە شەڕ لەسەر فەالفل و حومس وتەحینە وتەبولە دەکەن،

ئامادەن کلتور و نەورۆزی کوردی شاباشی نەک تەنها فارسەکان بکەن بەڵکو دەیخەنە پاڵ 

فیرعەونیەکان وقیپتیەکان ویەهود وسەڵیبیەکانی جیهان دەلێی زمانی خیتابی بن الدنی 

  .بەکار دەهێنن لە شەڕی نەورۆزدا[ قاعیدە]

 

ۆز وا بێبەری دەکەن لە کورد دێن وگلەییش سەیر لەوەدایە ئەو برادەرانە پاش ئەوەی نەور

دەکەن کە ئۆباما لە نەورۆزدا تەنها پیرۆزبایی لە فارسەکان کردوە ولە کوردی نەکردوە 

جارێ با ئەو مەالیانە خۆیان  !هەرچەندە کورد لەسەردەمی حەسەن زیرەکەوە نەورۆز دەکەن

نەهێننەوە لەدژی  خاەوندارێتی لە نەورۆز بکەن وئەو هەموو بەڵگە بێ ناوەرۆکانە

دوایی ڕاستیەکەی ئۆباما پیرۆزبایی ئاڕاستەی هەموو ! نەورۆز،وئینجا گلەیی لە ئۆباما بکەن

میللەتێك کرد کە یادی نەورۆز دەکەنەوە وبە تایبەتی گەالنی ئێران کە کوردیش دەگرێتەوە، 

ەن کورد لەسەردەمی حەس]دوەم هەربژی بۆ زانیاری یەکێك لەو مەالیانە کەوا بزانیت

 ٩٦٢١خانی ]حەسەن زیرەک دوێنێ بوو، تۆ بۆ باسی حەزرەتی  [!زیرەکەوە نەورۆز دەکەن
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ناکەیت قەبری پڕی نور بێت کە لەسەدەی شازدەوە باسی جەژنی نەورۆزی [ ز ٩٧١٧

وشەی عید واتە جەژنی بۆ بەکار [ ورۆز عیدێ نە  بوویە رۆژا کو ده]کردوە کە دەفەرموێ 

ەچی مەالکانی خەتی سعودی سەلەفیەتی دەق پەرست گەورەترین دەهێنێت بەبێ سڵەمینەوە، ک

بەپێی دەقەکانی سەلەفیەت  !!جەژنی نەورۆز: هەرایان ناوەتەوە گوایە نابێت بەو ڕۆژە بڵێین

ابو ]بێت نابێت بە سەدام یش بڵێین دۆزەخی وەک چۆن گەورە ئیمامی سەلەفیەکانی میسر 

![ ونکە دوا وشەی لە ژیاندا ال الە اال هللا بووسدام بەهەشتیە، چ: " دەڵێت[ اسحاق الحوینی

کەوابوو ئەو هەموو قەتل وعامە و هەڵەبجە وئەنفال وکوشتاری شیعە وشەرەکانی ئێران 

 !هەمووی بەڕیشی ئەبو اسحاق وقەرەزاویش کە بەداخەوە هەمان قسەی کردوە

 

 ی ئاریایی[نەورۆز]ی قیپتی و[نیرۆ]جیاوازی نێوان جەژنی  -

 

و هەڵوێست و رەفتارە نا شارستانیانەی کەسانێکی کورد لە ژێر پەردەی بەڕاستی ئە

دینداریەوە دەرهەق بە نەورۆز دەیکەن، بەر لە هەر شتێك گوزارش لە نەزانینیان بە نرخی 

مەالکانی دژە  .مێژوو وکاریگەری داستانی مێژوو بەسەر کۆ یادەوەری میللەتەکەیان دەکات

پتی میسریە کۆنەکانە ولە سەردەمی فیرعەونیەکانەوە نەورۆز دەڵێن نەورۆز جەژنێکی قی

سال پێش زایین، بێئەوەی بە چاکی بیخوێنەوە کە  ٢٧١١ئاهەنگی بۆ گێڕدراوە بەر لە 

قیپتی میسری [ نیرۆس]جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان نەورۆزی کوردی وفارسی لەگەڵ 

ڵنەرێکی ئاینی ڕووت پەلەی ، ئەو مامۆستایانە بە پا[نیروز]کە عەرب بە هەڵە کردیانەتە 

وادەزانن [ هەر غەیرە کوردێك]ئەوەیانە بە زۆری نەورۆز شاباش بکەن وبیدەنە پاڵ 

بەدبەختیەکانی کورد هەمووی لە ژوور سەری نەورۆزدایە، بۆیە دەبێت لێی ڕزگار بین نە 

  !وەک بیروباوەڕی تەوحیدی ئاینیمان خەوشی تێبکەوێت

 

جەژنی سەری ساڵی میسرییە ویەکەم [ نەک نەورۆز]نیرۆز  :"نیسەی قیپتی میسری دەڵینکە

قیپتی هاتوە بە مانای ڕوبارەکان، [ یارۆ-نی]لە [ نیرۆز]رۆژی ساڵی کشتوکاڵیە و وشەی 

چونکە ئەو کاتە لە ساڵدا کاتی تەواو بوونی وەرزی الفاوی روباری نیلە کە شادەماری ژیانی 

یان خستە سەر ناوەکە بە عادەتی زمانەوانی [ س]میسرە، کە یۆنانیەکان هاتنە میسر پیتی 

و عەرەب [ نیرۆس]بووە [ نیرۆ]بۆیە  [ئەنتۆنی دەکەنە ئەنتۆنیۆس]خۆیان چۆن بۆ نمونە 

  ( یەطالقب  رأس السنە)عید النیروز   بمناسبە  صةفحات خاص "..ورۆزی فارسیەەوایانزانی ن

takla.org-http://st 

 

وتقدیم األنبا   مراجعە -س نبیل فاروق طلألغنس:  عید النیروز أقدم عید ألقدم أمە]لە کتێبی 

 .وەرگیراوە[ متاۆس

 

http://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Nayrouz-Coptic-New-Year-Eid-El-Nairouz/Coptic-Year-Eid-Al-Nayroz-or-Nairoz-or-Nairuz_03-Historical-origin-of-Nayrouz_.html
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 شاهنامەی فیردەوسی لە نێوان ڕاستی و ئەفسانەدا-

 

بە هەموو شێوەکانی بەکار هاتنی زیاتر ئاماژەی بۆ وشەی [ نەورۆز]بە بۆچونی من وشەی 

جەژن کردوە و لەوانەیە لەسەرەتادا لە زۆر کۆنەوە بەر لە دەوڵەتی میدیا وفارسەکان 

کان بوە وپاش دابەشبوونی ئاریایەکان بۆ چەندین ئێرانیە-جەژنێکی هاوبەشی گەل وتیرە ئاریا

گەل وهۆز هەرکەسەی بە شێوازی خۆی جەژنەکەی بەسەرکردۆتەوە وبە چەندین یادەوەری 

وڕوداو وئەفسانەیان بەستۆتەوە ، هەندێکیان بە سروشت نوێبونەوە وئەوانی تر بە شاکانیان و 

وهەیانیشە لە ئیلهامی  ئەوی تر بە ئەفسانەیەکی سەردەمی عەقلی سەرەتایی مرۆڤ،

ئەو بابەتانە زۆر ئاسانە بیسەلمێنین و ڕەتیشیان کەینەوە، ....ئەفسانەیەکی تر وەریگرتوە وهتد

چونکە هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ مێژووی کۆنی ئەفسانەیی ونەنوسراوە وەك ئەوە نییە 

  .لەگەڵ مێژووی تۆمار کراودا

نانەیان کۆڵیوەتەوە وبە بەرژەوەندی میللەتانی زیندوو زوو بە زوو لەو مێژوو وئەفسا

میللەتانی خۆیانیان باداوەتەوە، میللەتی خەوتو لەناو هەنگوینی بێ هۆشیاریدا وەك کورد، 

ئامادەیە بەخۆی بە دەستی خۆی مێژووی خۆی بداتە پاڵ ئەم و ئەو بەبێ بەرامبەریش، کێ 

ڵەرێكی بیانی ماوە لەالیدا هەیە بە قەد کورد قسە بە ناودارانی بڵێت؟ چ ڕۆژنامەوانێك ولێکۆ

سەرکردە . من دەیەها نمونەم بەرچاو کەوتوە !کورد قسەی بە سەالحەدینی ئەیوبی نەدا بێت؟

لە نەزەری کورد دەبێت سوپەرمان بێت، هیچ غەلەتی نەبێت، وهیچ کەموکورتیەکی نەبێت 

 .ووەک پێغەمبەرێك مەعسوم بێت تا ڕیزی لێبگیرێت، ئەوەش بێگومان مەحاڵە

 

رێت بڵێین مەسەلەی کاوە وزوحاك وکردنەوەی ئاگری ئازادی هەمووی لە بنەڕەتدا دەک

داستانێکی یان ئەفسانەیەکی کوردی نە نوسراو بێت وکورد لە بەدبەختی خۆی تۆماری 

نەکردبێت لەالیەن زانایانی لەوانەیە لەبەر هۆی ئایینیەوە یان لە نەزانییەوە، فارسەکان 

وزۆربەی ئەفسانە وداستانی ئاریاییە کۆنەکانیان بۆخۆیان هەرزوو دەستی خۆیان وەشاند 

[ جێمز مۆری]تۆمار کرد وبە هەوەستی خۆشیان دەسکاریان کردوە، بە بەڵگەی ئەوەی 

زایینی لە سیاحەتنامەکەی باس لە یادکردنەوەی کوردان دەکات  ٩٧٩٤رۆژهەاڵتناس لەسالی 

  .بەجەژنی رزگاری گەل لە ستەمی زوحاك

 

عومەر خەیامی : ری کتێبی هاونەتەوەیی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی دەڵێتهەروەها نوسە

فەرەیدوونی کورد فەرمانی بە ئێرانیان دا " نیشابوریش لە کتێبی نەورۆزنامەی خۆیدا دەڵێت؛ 

تا ئەو ڕۆژەی زوحاک بەدیل گیرا، ئێران لەشەڕ وکێشەی ئەو ڕزگار بوو بکەن بەڕۆژی 

 .٧٩ل ." جەژن

وناسەکان بەو بەڵگانە وەاڵمی ئەو کەسانە بدەنەوە کە دەڵێن نەورۆز هی کورد لەجیاتی مێژو
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نییە، کەسانێکی بەبیانوی دینداریەوە لەیەکەن تەقە تەسلیم دەبن بۆ هەر یەکێک هەر 

 !کلتورێکی کورد بەرێت، چونکە بەڕای ئەوان ناکۆکە لەگەڵ ئەندێشەکانی سەلەفی ساڵح

خۆیان ساڵح بوو، تۆ ناکرێت بەو عەقڵیەتە کار بکەیت  عەقڵیەتی سەلەفی ساڵح بۆ سەردەمی

دەکرێت سودیان لێ وەرگرین بەاڵم . کە نە دەقی قورئانە و نە حەدیسی پێغەمبەرە تا دنیاماوە

 .السایی کردنەوەی نوقتە وفاریزەی ئەوان کارێکی نەشیاوە

 

ێژووناسان بێن ئەوە کاری مێژوو نوسانە بێن بەرگری لە مێژووی میلەتەکەیان بکەن، نەک م

 .بە عەقڵیەتێکی سەلەفی وشکەوە زۆربەی مێژووی کورد بشەیتانێنن

سەیر لەوەدایە کورد لەبەر الوازی گیانی نەتەوەیی و لەبەر ئەوەی بایەخی بە نوسین 

بە فارسی نوسراوە [ شەڕەفنامە]ی مێژویشی  وتۆمارکردن نەداوە، هەتا یەکەم سەرچاوه

داستانی شاهنامە دەنوسێت کە لە جەوێکی  [فیردەوسی]ی کاتێك کە شاعیرێکی میللی ئێران

ئەفسانەیی دا نوسراوە ووەک هەر داستانێکی تری وەک ئەلیادە وگەلگامێش وهیتر، تێیدا بە 

کەیفی خۆی کەسەکان وڕوداوەکان ئاڵ وگۆڕ دەکات هەتا زوحاکیش بەعەرەب لەقەڵەم دەدات 

کورد دەکات، گوایە لەو منداڵە رزگاربوانە وبەشێوەیەکی ئەفسانەئامێزانەش ئاماژە بە بوونی 

 لە سەربڕینی زوحاک کورد دروست بوە

 [کنون کرد از ێن تخمە دارد نژاد کز ێباد ناید بدل برش یاد]

هاونەتەوەیی  ٧٩ل[ جا کوردەکان لە تۆرەمەی ئەو الوانەن کە نەیاندەزانی ئاوادانی چیە]

 .گادانی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی، وەرگێڕانی جەلیل

 

لە بنەڕەتدا ! دەیەوێت بڵێت کە کورد لە فارسەوە وەپاش کەوتوە پاش هەاڵتنیان بۆ کێوەکان

فارسن ولەدەست زوڵمی پاشای عەرەب ڕایان کردوە، بە عەرەب کردنیشی دوژمنانی شا 

فارسەکان دەاللەتی خۆی هەیە ودەگەڕێتەوە بۆ ڕوخانی شانشینی شایەکانی شاهنامەی 

دەستی عەرەبە موسڵمانەکان، شاهنامەی فیردەوسی جارێکی تریش  فیردەوسی لەسەر

دوایی عەرەبێک : " ی چاپی عەرەبی دەڵێت ٢١ئاماژەی نێگەتیڤ بە عەرەب دەکات لە ل 

بەناوی دەربیس لە دژی کیکاوس هەڵگەڕایەوە لەدەوربەری شام، دوایی کیکاوس بەدەستی 

دوایی ئەفراسیاب دەستی بەسەر ...نێتەوە بەربەرەکان بە فێڵ دەگیرێت ومەملەکەت بێ شا دەمێ

 "![عەرەب]دادەگرێت پاش شەرێک لەگەڵ 

 

سەفەویەکان لە بۆشاییدا نەهاتن، بەڵکو وەک بیرمەندێکی گەورەی ئێرانی سادق زیبا كالم 

لەوە دەچێت کە ئێمە وەک ئێرانی نوشوستە مێژوییەکانمان لە قادسیە : " بەڕاشکاوی دەڵێت

شیعەگەرێتیش کە پیشەسازیەکی ئێرانیە بە پلە یەک لە  !!"رنەکردوەساڵ لەبی ٩٢١١بەر لە 

عەرەبە پێ ]نوسخە سەفەویەکەی ئەویش گوزارشێکە لە ڕقی فارسی نەژادی بەرامبەر ئەو 

 .کە ئیمپراتۆریەتی فارسیان ڕوخاند[ پەتیانەی
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مڕۆ  ی ئەکان وه ئەوە لە کاتێکدا ئەبولقاسمی فیردەوسی لە چاو زانا ئایینیە شیعە توندره

موسڵمانێکی چاكیش بوە و زۆر بەڕیزەوەش باسی ئیسالم وکەسایەتییە سونیەکانیش دەکات 

ی  وه بە  تاوانبارکراوه  نده رچە وەک ئەبوبوکر وعومەر وعوسمان لە پێشەکیەکەیدا، هە

 ری هێڵی نوێنە  وکە  زیلی بوه موعتە  کە  ڕای من ڕاستر وایە اڵم بە ، بە کی رافیزییە یە شیعە

کات  قڵ ده دا ستایشی عە تای شاهنامە ره سە  ی لە وه ی ئە ڵگە بە  ئیسالمدا بە  ن لە کە ت ده قالنیە عە

کات، ئەگەریش شیعە بوبێت ئەوە شیعەی  تاب ده ری کوری خە سفی عومە کۆتایش وه  ولە

عەلی بەراییە نەك شیعەی سەفەوی بەپێی پۆلبەندی بیرمەندی گەورەی ئێرانی عەلی 

 .تیشەریعە

 

 شاهنامە و نەورۆز -

 

شاهنامە نەورۆز ناگێرێتەوە بۆ شەری کاوە وفەرەیدون لە دژی زوحاك، کە سەرلەبەری 

ئینجا جەمشید هات سەر تەختی فەرمانڕەوایی لە  " :ئەفسانەیە، بەڵکو بەو جۆرە باسی دەکات

توانی پاش باوکی تەهمورت کە ئەویش وەك ئەو سەرکەوتو بوو بەسەر دێو ودرەنجەکانیش و

!! لەسەر قەروێڵە ڕازاوەکەی بفڕێت بەسەر هەموو مەملەکەتەکانی بە هۆی جنۆکەکانیەوە

جنۆکەکان لەو رۆژە هەڵیان گرت کاتێ خۆر کەوتە قولـلەی حەملەوە، وزۆر دلخۆش بوو 

ومەی دەبەخشرایەوە وئەو رۆژە ناونرا بە رۆژی نەورۆز کە بوە عورفێکی پیرۆز الی 

ي، دار العلم الفرس الکبری، البي القاسم الفردوس  ملحمە:  شاهنامەال. ]٩١ل . " فارسەکان

 [٩١٧١  انیەثال  بعەطبیروت ال -للمالیین

سترێت زۆر لە رەخنەگران پێیان وایە کە  ناکرێت پشتی پێ ببە  وه ڕووی ڕاستیە  لە  شاهنامە

اک سەردەمی ئەفسانەییە کەباسی گیومیرت وجەمشید وزوح: قۆناغی یەکەمی شاهنامە

وفەرەیدون وکاوە دەکات، کە ئەو قۆناغە هیچ نرخێکی مێژوویی نییە ورەنگی ئەفسانەیی 

 .زاڵە بەسەریدا

 

کەچی ئەو دژە نەورۆزانەی خۆمان هەمان هەڵەی ناسیونالیستە کوردەکان دوپات دەکەنەوە 

کاتێ چیرۆکی کاوە وزوحاکیان وەک هەقیقەت و ڕاستی بە خەڵک دەفرۆشت، وئەوانیش دێن 

ەری خۆیان لەسەر ئەو هەڵەیە دەکەن و چیرۆکی کاوە وزوحاکیان هێندە بە جدی داو

وەرگرتوە دەڵێی باسی کەسانێکی سەدەی بیست ویەکەم دەکەن، وکاوەی داماو دەکەنە خاین 

وزوحاک دەکەنە دوا پاشای میدیەکان ! وخۆفرۆش، کە ئەمڕۆ هەزاران کورد ناوی کاوەیە

ك کە تۆ نەتوانی هیچ مێژویەکی کۆن بە وردی دیاری نازانم بە چ پێودانگێ[ ئەشتیاگ]

پێم وایە مێژووی نەورۆز دەگەڕێتەوە بۆ زۆر کۆنتر لە مێژووی ڕوخانی دەوڵەتی ! بکەیت؟
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ی  فسانە ورۆز کۆنترین داستان یان ئە مادەکان یان دامەزراندنی دەوڵەتی ئەخمینیەکان، نە

 .بە گشتی ، ئەفسانە بەرهەمێكی گرنگی عەقڵی مرۆڤە ئاریاییە

 

هەرچۆنێکی بێت چیرۆکی کاوە وزوحاک دەبێت لە چوارچێوەی داستانێك یان ئەفسانەیەکی 

نیشتیمانی بخوێندرێتەوە نەك وەك مێژوویەکی واقیعی، خوێندنەوەی بەو شێوەیە داستانێکی 

بەسوود دەبێت بۆ پتەوکردنی هەستی ئینتیما بوونی پوکاوەمان، لەبیرمە پێش چەند ساڵێك 

لەسەر چیرۆکی کاوە وزوحاکمان دیت لە ڤیستڤاڵی فیلمی [ ئەنیمەیشن]کارتۆنی فلمێکی 

کوردی لە لەندەن، لەگەڵ هەموو کەموکورتیشی لە ڕووی تێکست وتەکنیکەوەش، هەستم 

کرد هەستێکی پاك و نوێی کوردبوونی لەالی کوڕە حەوت سااڵنەکەم دروست کرد کەمن بە 

 .ت بکەمسااڵنێك نەمتوانی ئەو هەستەی ال دروس

 

بەڕاستی ئەو داستانە نەتەوەییانە هەرگیز بە هیچ تێکستێكی تر تەعویز ناکرێت، چۆن  

قورئان هەستی ئیمانداریم بە ئایین وڕۆژی دوایی پتەو دەکات، ئەو داستانە نەتەوەییانە 

وشیعری حاجی قادر وئەحمەدی خانی وپەشێو وبێکەس ودەنگی شڤان پەروەر وشتی تریش 

هەر بۆیە هەست بە الوازی هەستی ئینتیمای . نەتەوەییم ال قوڵتر دەکات هەستی ئینتیمای

کورد بوون دەکەین لەالی ئیسالمیەکان بە گشتی ولەالی سەلەفیەکان بە تایبەتی، چونکە 

ناوهێنانی قەوم وقەومیەت بە هەر مەبەستێك بێت نیمچە کوفرێکە الی زۆریان یان ئینتیمای 

 .یانەنەتەوەیی دوا خاڵی لیستی بایەخ

 

  وه ڕێژێتە تی فارس دێت ئەو هەموو ئەفسانەیە داده ویستی میلە ری خۆشە پاڵنە  وسی بە فیرده

ویستی خۆی تۆماری دەکات وکاوە دەکاتە فارس ونەورۆز دەکاتە جەژنێکی فارسی بۆ   وبە

ی ئەڵمانی [ نولدکە]تۆمارکردنی شاکارێك بۆ نەتەوەی فارس کە بەڕاستی شاکاریشە کە 

 "داستانێکی بێ وێنەیە الی هیچ نەتەوەیەک وێنەی نییە": دەڵێت

کە مێژوونوس وزانای فەرمودەناسی پێغەمبەرە ستایشی شاهنامە دەکات بە [ یرثابن اال]

شاهنامە : " ئەلفازێك لەوانەیە لەو سەردەمە با سەلەفیەکان تەکفیریان کردبا، ابن االپیر دەڵێت

 "وتکەی ڕەوانبێژییەچونکە سەرتاسەری لە ل...قورئانی عەجەمە 

عدد   العلوم االنسانیە  محمد علوی مقدم، مجلە.الفردوسي، د  في شاهنامە  مفاهیم االنسانیە]

٩١٩.] 

 

 ڕۆژێک دێت میزاجی سەلەفیەت سەالحەدین ئەیوبیش شاباش دەکات  -

 

لەو سەردەمە کارێکی وای بۆ کورد ! دەبێت بۆ زانایەکی کورد ئەو کارەی پێنەکرابێت؟

ئەگەر دەوڵەتی میدیا زۆر لە مێژ بوو نەمابوو لە یادەوەری کورد، بۆ ئەو هەموو ! ێت؟نەکردب
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زانایە کوردە داستانێکیان لەسەر سەالحەدین ئەیوبی نەنوسی کە خۆی لە خۆیدا ببوە داستان 

لە نەزەری شەرق وغەربەوە، هەتا شاعیری گەورەی ئیتاڵی دانتی دڵی نەهاتوە بیخاتە 

وبەڕیزەوە لە شوێنێکی نێوان دۆزەخ وبەهەشت [ وداوەنیەوەکۆمیدیای خ]دۆزەخی 

سەالحەدینی داناوە، لەکاتێکدا هەموو ئیسالمی بە پێغەمبەرەوەش خستۆتە دۆزەخی 

سەالحەدین هەموو ئەوروپای سەردەمی جەهالەت وتاریکی کەنیسەی سەرسام !! کۆمێدیاکەی

رد لەچاو میلەتانی تر هێندە بەڕای من کو. کردبوو بە ڕەوشتی بەرز وجوامێری وسوارچاکی

دەمارگیر وبەپەرۆش نییە بۆ واڵتەکەی وبۆ سەرکردە مێژوویەکانیشی، تا ئەمڕۆش لەگەڵ 

بوونی ئەو هەموو مەترسیانە دەورمان زۆربەی هەرە زۆری سەرکردە ومیلەتیش تاڕادەیەکی 

او زۆر ناوچەگەرێتی وعەشیرەتی وشارچیەتی بە پلە یەك دێت ودەردەکە پەڕیوەتەوە ن

کەوابوو چۆن چاوەڕێی زانایەکی کورد بکەین لەسەردەمی ! ڕۆشنبیرانیش لە ئاستی بەرزەوە

بۆ زانینیش شاهنامەی . زێڕینی ئیسالم وەک فیردەوسی بێت وشتێك وەک ئەو بکات

فیردەوسی تاقە شاهنامە نییە لە مێژووی فارسدا، بەڵکو زیاتر لە پێنج شاهنامەی تر بەر لەئەو 

 .بەرهەم هاتبوو

بەاڵم دوور نیە ڕۆژێك ئەو فەرهەنگە تەسک بینە وحەرفیەی سەلەفیەت بەناوی کورد بێ 

خاوەنی لەسەالحەدین ئەیوبی بکات وەک نەورۆز، چونکە سەالحەدین ئەیوبی شافیعی 

کە من ئەو قسەیەم لە سەلەفیەکانی عەرەب گوێ لێبوە، یان سەالحەدین ! وئەشعەری بوە

یستوە، چۆن نەورۆزیش میلەتانی تری وەک فارس سۆفی بوە وئەهلی تەسەوفی خۆش و

ابن ]و [ ابن واسل]ئیدیعای خاوەنیەتی دەکەن، نوسەر ومێژوو نووسی عەرەبیش هەن وەک 

الملك االیوبى األمجد بن الحسن بن داود بن ]وبەڵکو پاشایەکی ئەیوبی بە ناوی [ الدوادارى 

نکولی لە کورد بوونی "   فرائد الناسریەالفوائد الجلیە فى ال " لە کتێبی نوسراوی خۆیدا[ أیوب

 !ئەیوبیەکان دەکات ودەڵێت کورد نەبوون بەڵکو تێکەاڵوی کوردیان کردوە وبەس

 

جا دژە نەورۆزەکان بە قسەی فیردەوسی فارس پەرەست نەورۆز شاباش بکەن، ئەی دەبێ بە 

کورد  قسەی کەسێکی بنەماڵەی سەالحەدین ئەیوبی چۆن پشت لەو قارەمانە وداستانەی

 !نەکەن؟

 :لە کۆتاییدا بەو مەال ومێژووچیە دژە نەورۆزانە دەڵێین

نەورۆزکردنی کورد الساییکردنەوەی کەس نییە، ئەوە خەڵکی ترە السایی کورد  -٩

دەکەنەوە، کورد ئەگەر تاقە دامەزرێنەری نەورۆز نەبێت، ئەوە بێگومان لە دامەزرێنەرانی 

 .یەکەمەتی

ست بێت یان ئەفسانە بێت، بەپێی نوسخە کوردیەکەی داستانی کاوە وزوحاک ڕا -٤

دەخوێندرێتەوە کە کورد پشتاوپشت بۆ یەکیان گوێزاوەتەوە، نەك بە پێی شاهنامەی فردەوسی 

کە لەالتان وەك حەدیسی پێغەمبەری لێهاتوە وسەرلەبەری باوەڕ دەکەن،ویادەوەری کوردی 

ر وەک رەمزێکی مێژژویی ناپاکی پێ دەتوقێننەوە وپاش هەزاران ساڵ تازە کاوەی ئاسنگە
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دەکەن، مێژوو بواری زۆرە بۆ سەلماندنی بەڵگەکانی خۆمان بەاڵم ئێوە وەك جوتە کاڵشەکەی 

 .حونەین بە ناحەزانە تێی دەڕوانن بۆیە ناتوانن بەرگری لێ بکەن

نەورۆز جەژنێکی نیشتیمانییە و هەتا دارو درەختیش لە دونیای ئەمڕۆدا جەژنی هەیە،  -٠

ەکەش دوورە لە ڕەهەندی ئاینییەوە، مەگەر ئێوە بەو تەرکیز کردنەتان کاردانەوەی وجەژن

ئێمەی کورد . خراپ لەالی خەڵکی کورد دروست بکەن بۆ پێدانی ڕەهەندی ئاینی بە نەورۆز

خاوەنی مێژووی کوردین لە پێش وپاش ئیسالمدا، ئەوە زانایانی ئیسالم لە عەرەبەکان بوون 

ەب وشیعر وموعەلەقات وئەفسانە ومێژووی عەرەبیان لە فەوتان ئەو هەموو کلتور وئەد

ڕزگار کرد، خۆزگە ئێوەش وەک حەزرەتی شەرەفخانی بەدلیسی وئەحمەدی خانی وحاجی 

 !قادر دەبوون، نەك لە مەلیك مەلیکتر بن و لە عەرەب ئیسالمتر بن

٧/٢/٤١٩٤  

 محەمەد هەریری
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 نەورۆز و ژیان لە دیدی کۆلکە سەلەفیان
 

کەسی دزێو چاوی بە جوانی هەڵنایێ، ودەبەنگیش زیرەکی بە دوژمنکاری بەسەر خۆی )

 شێخ محەمەدی غەزالی (دەبینێت، ودۆڕاویش وادەزانێ سەرکەوتن گاڵتەکردنە بە ئەو

 

لە ناو گۆڕەپانی ئەوانەی کاری دینداری ئیسالمی دەکەن دوو لە نێو جیهانی ئیسالمدا و

: عەقڵیەتی سەرەکی بەدیدەکرێت، یەکێکیان میانڕەو وگونجاو لەگەڵ عەقڵ ومەنتقدا، دوەمیان

تونڕەو وشەڕانگێژ بەبەردەوامی دژی هەموو شتە ژیربێژیەکان بەناوی سەلەفیەت 

 .وتارە دوەمیانم مەبەستە وگەڕانەوە بۆ سەردەمی زێڕینی سەلەفی صالح، من لەو

عەقڵیەتێکی توندڕەوانەی، چاویلکە ڕەش، دەق پەرستی وحەرفی، پێی وایە هەر کارێك 

پێغەمبەر و هاوەاڵنی و شوێن کەوتەکانیان نەیان کردبێت، نابێت بکرێت، لە کاتێکدا ئەو 

و  کورت بینانە سەدان و هەزاران کار دەکەن ڕۆژانە بەبێ ئەوەی پێغەمبەر و هاوەاڵنی

شوێن کەوتەکانیان کردبێتیان، ئەو عەقڵیەتە لە ناو نێوەندی سونە مەزهەبدا خاوەنی 

نەشازترین و بەرزترین و دزێوترین دەنگە، پێکەوەش لەگەڵ نیوەکەیتری عەقڵیەتی 

توندڕەوی شیعی خاوەنی گەورەترین کارەساتن کە بەڕێوەیە ولەو ڕۆژگارە سەرەتاکانی 

بەرفراوانەی نێوان شیعە و سونەدا بە زمان وقەڵەم وتیڤی بەدیدەکەین لەو شەرە گەورە و

مایەی گاڵتەجارییە کە ئەو دوو الیەنە . وکەناڵی ئاسمانی وئینتەرنێت وچەندین هۆی تر

شەڕانگێژە یەکێکیان نەورۆز تەحریم دەکات کە سەلەفیەکانن، کەچی شیعەکان رۆژەکە وا 

  !تەقدیس دەکەن لەڕادەبەدەر

 

یدا، ئەو برادەرانە کە ناو لە خۆیان دەنێن بە سەلەفی بە چاوی پڕ گومانەوە لە نێو نێوەندی سون

سەیر دەکەنە هەموو دەوروبەریان، وهەموو جولە وکردارێک پەیوەندیشی بە ئایین نەبێت 

 :دەیئاینێنن، وەک ئەو بابەتانە

کە لە ئەگەر لە ڕێگایەکدا دەڕۆیشتن ناچاری ! دەستکردن بە سەالم لە نا موسڵمان حەرامە -

بڕوانە ئەو دەروونە عەنتەرە بەناو !! پەنا دیوارەکان بڕوات تۆ لە نێو سینگی ڕێگاکە بڕۆ

 !دینەوە

بڕوانە ئەو دەروونە پڕ لە !! حەڕامە پیرۆزبایی جەژنی سەری ساڵ لە مەسیحیەکان بکەیت -

 !حقدە کە هیچ حیسابێك بۆ هاونیشتیمانی ناکات

 !ینەکەیان گەیشتە پێغەمبەریشه! مەولودکردن بۆ پێغەمبەر بیدعەیە -

ژن نابێت بە تەنها سەفەر بکات ئەگەر لەسەروی پەنجا ساڵیش بێت، دەبێت مەحرەمی  -

چونکە چەمکی سەفەر هەر بە پێودانگی کتێبە کۆنە فیقهیەکانە کە بە حوشتر .! لەگەڵدا بێت

 !بڕوانە ئەو عەقڵە چەق بەستوە. وواڵغ سەفەریان دەکرد
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ێخوڕێت حەرامە، بۆ؟ نەوەک لە بیابانێك سەیارەکە بوەستێت، وپیاو ژن نابێت سەیارە ل -

 !بڕوانە ئەو دەروونە نەخۆشە!! خراپێکی لێ پەیدا بێت

نابێت برادەراتی بکەیت، سەردانی بکەیت، [ هەڵبەتە بە مەفهومی خۆیان]بیدعەچی  -

اسیمی سەالمی لێبکەیت وژن وژنخوازی لەگەڵدا بکەیت، ئەگەر مردیش نابێت بچیتە مەر

بڕوانە ئەو دەروونە پڕ لە ڕق وکێمە لەسەر خودی موسڵمان، جا قوڕبەسەری ! ناشتنەکەی

 !ناموسڵمان

 

 .ئەوە وگەلێك قسە وکاری منداڵکارانە کە هیچ سەنگی نییە لە واقیعدا

بەو دوایە پاش ئەوەی ماندوو بوون لە قسەکردن لەسەر قسەکردن لەسەر سەری ساڵ 

[ ص]ونیشتیمان ودرەخت وجەژنی لەدایک بوونی پێغەمبەر وجەژنی خۆشەویستی و دایک 

بایان دایەوە سەر نەورۆز، ئەو نەورۆزەی کە لەوەتی کورد هەیە ئاهەنگی تێدا دەگێڕێت، ئەو 

بێ ئیش وکەلـلە بۆشانە دەیانەوێت بە تازەکی لە خەڵکی کوردی حەرام بکەن ودەیانەوێت 

کەی بگۆڕێتەوە بە ڕوانگە خێڵەکیەکەی کوردیش ڕوانگە ڕەنگینەکەی وەک سروشتە ڕەنگینە

سەلەفیەتی دەوارنشینی فیقهی بەدەویەت وهەمان ڕوانگە ڕەشەکەی ئەوان بکەتە تارمایی 

قسەکانی مەال سەمەد وئەوانی تر دەقاودەق لە سایتی سەلەفیەکانی خەلیج . سەر چاوانی

 :لەو لینکە[ یروزحكم االحتفال بعید الن: ]گواستراوەتەوە بۆ نمونە بڕوانە ئەو بابەتە 

 http://islamqa.info/ar/ref/101404دەبینیت کە تەنها وەرگێڕدراوەتە سەر کوردی. 

 

لە ڕووی مێژووییەوە قسەی زۆر جیاواز هەیە لەسەر ئەسڵی نەورۆز وهی کێیە وچۆن 

ان ساغ بێتەوە، بەاڵم من کارم بە مێژوو نیە نەورۆز هی دروست بوە، زەحمەتە هیچ کامێکی

قیبتیەکانە یان هی دوژمنانی کوردە ئەوانەی ئیمپراتۆریەتی میدیایان ڕوخاند، یان کاوەی 

هتد، ..ئاسنگەر هەقیقی بوە یان ئەفسانە، یان زوحاك ئەسڵی هەیە یان ئەفسانەیەکی فیردەوسییە

ێی ئەو لێکۆڵینەوانەی لەو بوارەدا کراون نەورۆز بەاڵم ئەوەی من دەیزانم ئەوەیە و بە پ

، کۆنترین . پێشینەیەکی دوورودرێژی هەیە و کۆنترین جەژنی مرۆڤە لە سەر زەوی

مرۆڤەکانی سەر گۆی زەوی کە لە ئەشکەوتەکاندا ژیاون، رۆژی یەکەمی بەهاریان کردووە 

ەیە ئاهەنگی بۆ نەورۆز ئەوەندەی مێژوو ئاگادارە لەوەتی کورد و مرۆڤ ه. بە جەژن

 . دەگێڕدرێت

 

لە پاش هاتنی ئیسالمیشدا کورد ونەتەوە ئیسالمەکانی تر هەموو کاروبارێکی پێچەوانە بە 

ئایینی پیرۆزی ئیسالمیان خۆویستانە فەرامۆش کرد ئەگەر دژایەتی کردبێت لەگەڵ عەقیدەی 

کۆلکە سەلەفیە ئیسالمی، بەاڵم زانا وداناکانی ئیسالمی کورد، کە زۆر ژیرتر بوون لەو 

شەڕانگێژانەی ئەو رۆژگارە پڕ لە بەدبەختیەی کورد، هەر زوو هەستیان بەو جیاوازیە کرد 

لە نێوان بۆنەی ئایینی وبۆنە وکایەی نیشتیمانی یان بۆنەی سروشتی وبەدرێژایی تەمەنی 

http://islamqa.info/ar/ref/101404
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ئیسالمیش یادی ئەو بۆنەیە کراوەتەوە لە نێو کوردا ونەورۆزیش لە هەموو دەقە کۆنە 

یەکان ئاماژەی پێکراوە، ولەالیەن سەدان شاعیری کوردی موسڵمانی پایە بەرزی وەک کورد

ئەحمەدی خانی وجزەیری ونالی وحاجی قادر ومەحوی ئاماژەی پڕ لە جوانی بە نەورۆز 

کراوە لە کاتێکدا پەنجەی هەریەک لەو شاعیرە موسڵمانانەی کورد هەزار کۆلکە سەلەفی 

ییە توندڕەوەکان دەهێنێت، کە دەیانەوێت یادەوەری کورد وەک مەال سەمەد ومەال گەرمیان

 .وێران کەن وکۆنەست وهەستی خۆشی مناڵی وگەنجی کورد بسڕنەوە

 

مەال سەمەد دەڵێت نەورۆز حەرامە چونکە پێغەمبەر وسەحابە نەیان کردیە، ئەخر پێغەمبەر 

 .ەن یان نەیکەنوسەحابە کە عەرەب وقوڕەیشی بوون لە کوێ ئاگاداری نەورۆز بوون تا بیک

 

تیایدا السایی [ نەورۆز]بەشداری كردن لە : " نەکیرەیەکی بی مەعریفەی تر دەڵێت

یش صلی هللا علیە كردنەوەیەكی كوێرانەیە و هیچ بەڵگەیەكی لەسەر نی یە، پێغەمبەری خوا

وسلم ئاگاداری كردووینەتەوە لەوەی كوێرانە السای گاوڕ و خاچ پەرەستان و ئاگر پەرستان 

 ".... نەكەینەوە

دەکات وکورد دوێنی فێری الساییکردنەوەی نەورۆز بوە، [ ڤالنتاین]ئەو بیرکۆڵە دەڵێی باسی 

نەورۆز لە بنەڕەتدا، ئینجا نازانێت زۆربەی زۆری بەڵگەکان ئاماژە دەکەن بە کوردی بوونی 

سەیر لەوەدایە تەنها دوازدە واڵتی ئیسالمی بەڕەسمی ئاهەنگ دەگێڕن لە نەورۆزدا، خاچ 

پەرستی چی و ئاگرپەرستی چی، ئەو قسانە بکە نوشتەیەك وبیخە ناو ئاو وبیخۆرەوە بەڵکو 

ناسراوە بە دەقێك هەیە کە حەزرەتی عەلی کە  .مەنیقی خواروخێچتان کەمێك ڕاست دەبێتەوە

حیکمەت پەسنی نەورۆزی کردوە، کەچی سەلەفیەکان ئەویش بەلێکدانەوەی سەقەت 

 :دەشێوێنن

بهدیە النیروز فقال ما هذه؟ قالوا یا أمیر المۆمنین هذا یوم النیروز  -أتی علی رضی هللا عنە )

( لێبێت ڕەزای خوای)دیاریەكیان هێنا بۆ ئیمامی عەلی  :"واتە ( قال فاصنعوا كل یوم فیروز

ئیمامی عەلی فەرمووی ئەم دیاریە چیە؟ ووتیان میری ئیمانداران , بە بۆنەی نەورۆزەوە

 "فەیروز[ نەورۆز]ئەوڕۆ ڕۆژی نەورۆزە، ئیمامیش فەرمووی هەموو ڕۆژێك بكەن بە 

 

 :برادەرێکی سەلەفی کە تەرجەمەی ڕەشەبای سعودیە دەکات بە کوردی دەڵێت

شێخ ")دەڵێن حەزرەتی عەلی پەسنی نەورۆزی کردوە  لە وەاڵمی ئەم جۆرە كەسانەی کە

ئیمامی عەلی ڕازی نەبوو تەنها ئیقرار بە ناوەكەیشیان : ) دەفەرموێت ( سەفەر ئەلحەوالی

بكات چی جای ئەوەی یادی بكاتەوە و خواردنیان بخوات، ئیمامی عەلی هەر حەزی نەكرد 

وشت نازانن ناوی غەیرە ناڵێ عەرەب بە سر"(بڵێت نەورۆز بەڵكو فەرمووی فەیروز،

عەرەبی وەك خۆی گۆ بکەن وبەڕای من کۆلەوارترین میللەتی دونیان لە بەدگۆکردنی ناوی 

لە هەموو سەرچاوە ئیسالمیەکان پێی دەڵێن  [نەورۆزە یان نورۆز]میللەتانی تر، ئەو 
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 [گاوان]یان هەر کاتی خۆی یەک کورد بە خزمەت پێغەمبەر گەیشتبوو ناوی [!!! النیروز]

، هەرچەندە ئەو دەقە ئاشکرایە کە [جابان]بوە فەقیرە، کەچی هەموو سەرچاوەکان پێی دەڵێن 

حەزرەتی عەلی هیچ ناڕەزایەکی دەرنەبڕیوە بەرامبەر نەورۆز وهیوادار بوە هەموو ڕۆژێك 

نەورۆز بێت بۆ ئەوەی خەڵک دڵخۆش بێت کەچی ئەو زانا سەلەفیە پێی وایە تەنانەت عەلی 

ئەخر فەیروز مانای چییە؟ وچ " بڵێت نەورۆز بەڵكو فەرمووی فەیروز حەزی نەكرد " 

ڕەبتێکی بە نەورۆزە، منیش دەڵێم کە کوردم وهەرچەندە سەلەفیەکانی کورد قسەی 

یان وەک گوتم حەزرەتی عەلی نەیزانیوە ناوەکە بە جوانی گۆ : سعودیەکانیان ال گرنگترە

 .کردوەبکات، یانیش ئەوەی نوسیویەتیەوە هەلەی تێدا 

 

ئەو جۆرە قسە نەشازانە پەیوەندیان بە گشتی مەال وزاناینی کورد نییە، بەڵکو تەنها گوزارش 

دەکات لە کەمینەیەکی سەلەفی پیشەیان هەر تێکدانە، بەاڵم سەدان مەال سەمەد ونازانم کێ 

 گەرمیانی ناتوانن قەناعەت بەو خەڵکە بکەن بەپێی فیقهی بەدەویەتی بەناو سەلەفیەت بڕۆن

بەڕێوە، کورد لە بنەڕەتدا حەزی بە توندڕەوی نییە، وپێویستی بە فەتوای سعودی نییە تا 

فێری دینداری بێت بۆیە چاکترە خۆیان لەو باسە هەستیارانە نەدەن چونکە هێندە ئێسکیان 

  .سوک نییە تا قورستری کەن

 .نەورۆزی هەموو الیەک پیرۆز

 

 لەندەن 

٤٤/٠/٤١٩٤  
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 دی شیعە و کورد لە ڕۆشنایی عروبەت ومیللەتگەرایی مەزهەبیپەیوەن

 

زۆر جار گوێمان لێ دەبێت کە تەیاری عروبەت لە ناو شیعەدا الوازە، لە ناو سونەدا بە 

ترسناکترن لە شیعەی میللەتگەرا ومەزهەبیەت، بەاڵم بە   هێزە، بۆیە سونەی عروبەت ڕەو

بە نسبەت نا عروبەتی ..بێ کەموکورتی نییەوردبونەوەیەک دەردەکەوێت کە ئەو مەقولەیە 

ڕەوتی شیعەگەرایەتی هەرچەندە کەسایەتیەکی عروبی ناودار لەناو شیعەکان هەڵکەوتون، 

بەاڵم تا ڕادەیەك ڕاستە هۆیەکەش دەگەڕێتەوە بۆ بەژداری کەسانێکی نا عەرەب بەتایبەتی لە 

پێگەکانی ئەو مەزهەبە،  فارسەکان وعەجەمەکان لە دامەزراندنی عەقڵیەتی شیعی گشتی و

هەروەها لەبەر لەباوەش کردنی خەڵکی فارس بۆ دەعوەی ئەهلی بەیت کە هەتا 

عەباسیەکانیش لەسەر شان وپیلی ناعەرەبەکانی وەک کورد وفارس هاتنە سەر سەکۆی 

بێگومان کاریگەری فارسی بەسەر جیهان بینی شیعیدا ناکرێت نکوڵی لێ بکرێت ...خیالفەت

ی هەندێک حەدیسیان بەدەوی ئیمامەکانیان دروست کردوە کە گوایە خودی تا ڕادەی ئەوە

 .مەهدی لەوەچەی یەزدجەردی فارسەکانە

شتێکی زۆر سەیر [ النجم الثاقب فی احوال االمام الحجە الغائب]النوری الطبرسی لە کتێبی 

ری باس دەکات، دەڵێت یەک لە نازناوەکانی ئیمامی زەمان نازناوی پاشای یان ڕزگارکە

المجلسی ئەو بیرۆکەیە [ بحار االنوار]لە   !!!.٩٧٢/ ٩[ خسرو مجوس]مەجوسە 

کاتێ فارس دۆرا لە  :ڕوندەکاتەوە کە ڕیوایەت دەکات لە نوشجان کوری البودمردان دەڵێ

ڕای کرد ولە دەرکی  ..[یزدجرد کوری شەهریار]شەڕی قادسیە و هەواڵەکە گەیشتە 

دیوان، ئەوە من بەجێت دەهێڵم، بەاڵم یان بەخۆم السالم علیک ئەی : دیوانەکەی گوتی

سلێمان ...دەگەڕێمەوە بۆت یا پیاوێك لە وەچەکانم دێتەوە بۆت هێشتا سەردەم وزەمانی نەهاتوە

یا پیاوێك لە ]مەبەستی چییە لە : چومە خزمەت ئەبو عبدهللا پرسیارم لێیکرد: دەیلەمی دەڵێت

زەمانە لە شەشەم وەچەی منە کە لە پشتی ئەوە ێاحێبی : ؟ گوتی[وەچەکانم دێتەوە بۆت

کەوابوو کوڕی پاشای [ ٩٦٢- ٩٦٠/ ٢٩بحار االنوار. ]یزدجەرد کەوتۆتەوە وکوری ئەوە

 !!!فارس دەگەڕێتەوە بۆ تۆڵەی باوکانی لە عەرەبدا

، عن ابی عبدهللا علیە السالم ٤٠٢ی محمد بن ابراهیم النعمانی، ێ [ الغیبە]هەر لە کتێبی 

واتە کە مەهدی هات [ ج القائم لم یکن بینە وبین العرب و قریش اال السیف،،،اذا خر: ]قال

 !!تەنها شمشێری لە نێوان خۆیی وعەرەب وقورەیش لە نێواندایە
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بیرمەندێکی گەورەی ئێرانی سادق زیبا كالم، لە دوو چاوپێکەوتندا لەگەڵ هەفتەنامەی 

عەرەب لە یادەوەری نەتەوەیی و  وێنەی: کە بەو دواییە کردویەتی دەڵێت« سوبحی ئازادی»

وابزانم زۆر لە ئێمەمانان ڕقی لە عەرەبە لە دیندار "ئایینی دا هەمان شتە وهەمان نێگەتیڤە، 

لە سونی ، ناسیبی، ئەمەوی، : "لە یادەوەری دینداری فارسدا عەرەب بریتیە" و عەلمانیەکاندا

رۆریست، بەعسی، ،تیعەباسی، ئەعرابی، مونافیق، دوژمنی ئەهلی بەیت، وەهابی

 "!...ەدامیس

پێخواس، پیس، چەپەڵ، دزێو، ڕەش : " لە یادەوەری نەتەوەیی فارسیدا عەرەب بریتییە

پێست، تینوی خوێن، دڵ ڕەق، دڕندە، بێزراو، ئەهریمەن، دز، مارمیلکە خۆر، داگیرکەر، 

 "..کچ زیندەبەچاڵ کەر،

وستە مێژوییەکانمان لە قادسیە بەر لەوە دەچێت کە ئێمە وەک ئێرانی نوش: " زیبا كالم دەڵێت

  !!"ساڵ لەبیرنەکردوە ٩٢١١لە 

عروبەت وناعروبەتی سونە و شیعە لەو چوارچێوەیە دەبێت بخوێندرێتەوە، نەك شیعە وەک 

مەزهەبێکی ئینسانی و مرۆدۆست وێنا بکرێت، هەموو دەزانین کە الی شیعە بەپێی 

باب ]کرێت وژن وژن خوازیان لێنەکرێت ڕیوایەتەکانیان مەکروهە تێکەاڵوی لەگەڵ کورد ب

، هەروەها لەگەڵ پێست ڕەشەکانیش، لە هەموی [ كراهە معاملە االكراد ومخالطتهم

نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دەڵێن نابێت مامەلە لەگەڵ دەردەدار وکەمئەندامەکان مەکەن چونکە 

  ![باب كراهە معاملە ذوی العاهات]گەورەتین ستەمە 

ەب پەڕاوێزخراون ولەژێر کاریگەری شیعەی فارسەکاندان ولە ژێر چونکە شیعەی عەر

کاریگەری ئەو ڕیوایەتانە دان، سەرەڕای کاریگەری رەوتی عروبەتی نەتەوەیی عەرەب کە 

سەدام گوزاریشی لێدەکرد، ناعروبەتی شیعەی عێراق هیچ مسۆگەریەک نییە بۆ مرۆڤایەتی 

دروست ناکات، شۆڤێنیەتی مەزهەبی ڕێبازیان، چونکە تەنها عەرەب فاشیەتی عروبی 

وفارسیش لەئارادایە، ئەوە نییە کوردە فەیلییەکان بە ملیۆن لە بەغدا و خوارووی عێراقن 

کەچی دەنگێکیان ناچێتە گیرفانی کوردەوە، چونکە وەک چۆن عەرەبی شیعە وەالیان بۆ 

هەر . ەی خۆیانمەزهەبە زیاتر هەرواش کوردی شیعە وەالیان بۆ مەزهەبە زیاتر لە نەتەوەک

بۆیە ئەگەر بڕوانینە مێژووی دوور دەبینین کورد لە ئێران مەینەتیەکی زۆری دیوە لەسەر 

دەستی سەفەویەکان کە هەوڵیکی زۆر دۆزەخیانەی دا بۆ بە شیعەکردنی کورد وئەوانەشی 

ڕەتیان کردەوە بە کوشتن وتااڵنکردن و نەفی کردن تێیان کەوتن، کوردەکانی خوراسانیش 

ئەمڕۆش هەموومان ئاگادارین بە وەزعی کورد لە . ی زیندون لەو هەڵمەتە سەفەوییەدانمونە
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ئێراندا، هەرچەندە ئێران عروبی نییە، بەاڵم ترسناکی مەزهەبیەتی سەفەوی کەمتر نییە لە 

 .عروبەتی فاشی

ئەگەر سونەی عێراق تەنها لەبەر مەوروسی ئایدیۆلۆژیا وفیکری نەتەوەپەرستی عەرەبی 

ی نێگەتیڤانەیان دەرهەق بە کورد هە بێت، ئەوە وێنەی کورد لە یادەوەری جەمعی هەڵوێست

شیعە زۆر خراپترە، و ئەوەشی شیعە دەجوڵێنێت کە مەزهەبە زۆر ترسناکترە لە وەی کە 

سونە دەجوڵێنێت، ڕاستە سونەش قاعیدەی هەیە بەاڵم ئەگەر قاعیدە لە چاکترین حاڵەتیدا 

ڵێنی وهانیان بدات بۆ هەر دەبەنگییەک یان کارێکی خۆکوژی بتوانێت سەدا دووی سونە بجو

ئەوە مەراجیعی شیعە ورمووزی تەلیسماوی مەزهەب توانای جوالندنی سەدا نەوەتی هەیە 

دەیان دەقی پیرۆزی مەزهەبی لە فیقهی شیعەدا . زۆر وردتر وکاریگەرانە تر لە قاعیدە% ١١

لێک دەگاتە ئاستی جینۆسایدی مەعنەوی، هەیە کە کورد لە مرۆڤایەتیش دادەبڕێنێ، دەقگە

ئەمڕۆ شیعە لە عێراق هەوڵی   .قوڕبەسەری کورد ئەگەر ڕۆژێک ئەو دەقانە تەفعیل بکەن

لوشدانی هەموو عێراقیەتی دەنا ئەگەر دەستور هێندە پیرۆز بێت الی دەسەاڵتی شیعەی 

ژایەتی داوای بە عێراق کە هەردەم کە شتێکیان لێ عاسێ دەبێت پەنای بۆ دەبەن، ئەی بۆ د

ئەقلیم بوونی پارێزگای سەالحەدین و دیالە بەو شێوەیە توندە ڕەت دەکەنەوە تا ڕادەی ڕاونانی 

 !! مەجلیسی پارێزگای دیاال وخودی پارێزگار بۆ کوردستان؟

ئەی ئەو هەموو دەستی دەستی پێکردنە لە کێشەی کەرکوک وناوچە دابڕاوەکانی تر چی 

ەکردنەوەی تەماعی وچاوتێبڕینی شیعە لە کەرکوک بەشێوەیەکی پیدەگوترێت جگە لە دووبار

بۆ ئەوانەی لە ئێراننن خۆ بەعسی نین، ئەگەر !! خراپتر لە عەرەبە بەعسییە عروبەییەکان

حکومەتە شۆفێنییەکانی بەعس وتورک جاروبار موفاوەزاتیان دەکرد لەگەڵ کوردەکان ئەگەر 

ڕژێمە مەزهەبی وتایفیەی ئەگەر لەو  بۆ چاوبەستەی خەڵکیش بێت بەاڵم چاکترە لەو

سەردەمە نەبوایە پێی ئاسایی بوو هەموو کورد وسونەی ئێران وەک دەوڵەتی بەدناوی 

ئەگەر باڵی ڕاستەی ئێران کە سوریایە ! سەفەوی بەزۆر بکاتە شیعە یان قەاڵ چۆیان بکات

بە هۆکاری شکا بە تینی شۆڕشی بوێر وغەدر لێکراوی سوریا ئەوە زۆری پێناچێت ئێران 

ناوەوە و دەرەوە هەمان چارەنووسی دەبێت، پێویستە کورد ئەو حساباتانە بکات ووێنەی 

جمکی دووانەیی لەگەڵ شیعەی عێراق لە مێشکی خۆیی وکەسانی تر بسڕێتەوە، وەك 

چونکە قیادەی شیعەی ! خۆشیان گوتیان ئەو پەیوەندیە زەواجێکی موتعەی کورت خایەن بوو

قینی هەموو جیهانی سونییە لەبەر دەمارگیری مەزهەبی وتایفیان،  عێراق مایەی خەشم و

گومانم نەبووە پاش سەرکوت کردنی سونەی عێراق بەتەواوی وەک بەرازی یەکانە ملی 

پانیان بەرەو کورد هەڵدەسوڕێنن وەك ئێستا لە هێزەکانی دیجلە وتەپڵ لێدانی جەنگ لەالیەن 

ان نییە لە دەرەوەی مەزهەب، ئەگەر هەشیان بێت ئەوانە دۆستی. مالیکیەوە بەدیار دەکەوێت

 2012-11-27 .یە یان خۆیان گۆتەنی زەواجی موتعەیە[ ڕواڵەتبازی]دۆستایەتی توقییە یە 
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 شەڕی سەغیر ومەهدی لە دژی کورد

ئەوەی شێخ جەاللەدین سەغیر باسی کرد دەربارەی بەدیارکەوتنی مەهدی وشەڕی موقەدەسی 

تەڵکردنێکی سیاسی ئانی کارێکی بلیمەت با بەاڵم بەستنەوەی بە لەگەڵ ئێران دەکرا وەک شی

زهوری مەهدی وسوفیانی وئەو بەندو باوە خورافیی مەزهەبیە کارەکەی زۆر دزێو کرد، 

سەیر لەوەدایە کە کورد دەڵێی فرچکی گرتوە بە کەمپین، کەمپینێک بەڕێوەیە لە دژی شێخ 

ە لە بەناو هاوپەیمانەکانمان کە بەڕاستی جەاللەدین سەغیر، چونکە یەکەم کەسایەتی شیعی

من پێشتریش گوتومە . گوزارش لە دیوی ناوەوەی دڵ وبیروباوەڕیان دەکەن دەربارەی کورد

ئەوە تەنها کوردە وا بە ساویلکەیی دەڕوانێتە دۆستایەتی کورد وشیعە، ئەگینا شیعە لە ڕووی 

وڵەتی گەندەڵی فاتیمی ڕوخاند لە مێژووییەوە سەالحودینی ئەیوبی یان لەبیر ناچێتەوە کە دە

میسرو تا ئێستاش شیعەکان نەفرەتی لێدەکەن بە عەقلی خۆیان ئەگەر سەالحودین نەبوایە 

 !ئێستا میسر سەرتاسەری شیعە بوو

لەڕووی فقهیەوە هەموو دەزانین کە الی شیعە بەپێی ڕیوایەتەکانیان مەکروهە تێکەاڵوی 

، [ باب كراهە معاملە االكراد ومخالطتهم]ەکرێت لەگەڵ کورد بکرێت وژن وژن خوازیان لێن

هەروەها لەگەڵ پێست ڕەشەکانیش، لە هەموی نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دەڵێن نابێت مامەلە 

باب كراهە معاملە ذوی ]لەگەڵ دەردەدارو کەمئەندامەکان مەکەن، چونکە گەورەتین ستەمە 

 [!!!!العاهات

کەیەکی ئەفسانەیی دێرێنی ئادەمیزادە گوزارش لە بیرۆکەی هاتنی مەهدی لە بنچینەدا بیرۆ

خەونی مرۆڤەکان دەکات لە جیهانێكی پڕ لە دادپەروەری ویەکسانی، زۆربەی هەرە زۆری 

ئاینە کۆنەکان باس لە بیرۆکەی مەهدی یان رزگارکەر وشتی لەو جۆرە دەکەن، هەتا 

ەی ئادەمیزاد دەکات، بیرۆکەی سامۆیل پێکتیش لە چاوەڕوانی گۆدۆدا گوزارش لەو بیرۆکەی

کە پێیوایە تاقە مرۆڤێک دێت ودنیا دەگۆڕێت وپڕی دەکات لە عەدل و یەکسانی پاش ئەوەی 

بەاڵم کیشەکە لەوەدایە مەهدیەکەی شیعە کە باسی دەکەن لە . لێواو لێو بوە لە جەور وستەم

رەقی ودڵ ڕیوایاتە زۆر وزەبەند وبی سەروبەر وپڕ لە خورافاتەکان کەسێکی پڕاوپڕە لە دڵ 

 !!رەشی ونا مرۆیی وبێ رەحمی

کەسێکە یەکەم کاری کە دێت واز لە مردوەکانیش ناهێنێت، بەڵکو الشەی ئەبوبەکری سدیق و 

کچەکەی خێزانی پێغەمبەر عائیشە وعومەری کوڕی خەتاب و حەفسەی کچی لە قەبر 

 !!دەردەکات ولە خاچیان دەدات
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و قورەیش ئیبادە دەکات، و هیچ مزگەوتێك بە  بەپێی ڕیوایاتی کتیبە شیعیەکان هەموو عەرەب

ساغی ناهێڵی و حوکم بە شەریعەتی ئال داود دەکات وجولەکەش پشتگیری دەکەن لە 

 !!!مەهدی

شتێکی زۆر [ النجم الثاقب فی احوال االمام الحجە الغائب]عەالمە النوری الطبرسی لە کتێبی 

زەمان نازناوی پاشای یان سەیر باس دەکات، دەڵێت یەک لە نازناوەکانی ئیمامی 

  .!!!٩٧٢/ ٩[ خسرو مجوس]ڕزگارکەری مەجوسە 

المجلسی ئەو بیرۆکەیە ڕوندەکاتەوە کە ڕیوایەت دەکات لە نوشجان کوری [ بحار االنوار]لە 

یزدجرد کوری ]کاتێ فارس دۆرا لە شەڕی قادسیە و هەواڵەکە گەیشتە : البودمردان دەڵێ

السالم علیک ئەی دیوان، ئەوە من : یوانەکەی گوتیڕای کرد ولە دەرکی د[.. شەهریار

بەجێت دەهێڵم، بەاڵم یان بەخۆم دەگەڕێمەوە بۆت یا پیاوێك لە وەچەکانم دێتەوە بۆت هێشتا 

چومە خزمەت ئەبو عبدهللا پرسیارم : سلێمان دەیلەمی دەڵێت...سەردەم وزەمانی نەهاتوە

ئەوە ێاحێبی زەمانە لە : ؟ گوتی[دێتەوە بۆتیا پیاوێك لە وەچەکانم ]مەبەستی چییە لە : لێیکرد

- ٩٦٠/ ٢٩بحار االنوار. ]شەشەم وەچەی منە کە لە پشتی یزدجەرد کەوتۆتەوە وکوری ئەوە

 !!!کەوابوو کوڕی پاشای فارس دەگەڕێتەوە بۆ تۆڵەی باوکانی لە عەرەبدا[ ٩٦٢

بدهللا علیە السالم ، عن ابی ع٤٠٢ی محمد بن ابراهیم النعمانی، ێ [ الغیبە]هەر لە کتێبی 

واتە کە مەهدی هات [ ذا خرج القائم لم یکن بینە وبین العرب و قریش اال السیف،،،: ]قال

 !!تەنها شمشێری لە نێوان خۆیی وعەرەب وقورەیش لە نێواندایە

ئەگەر بچیتە ناو وردەکاری ئەخباری مەهدی دەبێت سەد سەاڵوات لە کتێبەکەی ئەلف لەیلە 

 !اوپرە لە خورافاتی پێکەنین هێنەروو لەیلە بدەیت پڕو

کێشەکە لەوەدایە هەرچەندە خورافاتیس بێت شیعەکان وەک قورئان باوەڕیان پێی هەیە، 

وادیارە تەنگژەکانی نێوان هەرێم وحکومەتی مالیکی مەال و ئاخوندەکانی شیعەی بەرەو ئەو 

دەیانەوێت لە ڕێگای قەناعەتە بردوە کە هەرگیز ئەو پەیوەندیە نەچێتەوە دۆخی جاران بۆیە 

ساڵە لە دایک بوە کورد بشێوێنن وشوێنکەوتەکانیان  ٩٠١١ریوایاتەکانی مەهدی کە بەر لە 

کەچی کێسەکە هەمووی سیاسیە ولەوە دەردەکەوێت کە کوردی . ئامادە بکەن بۆ شەڕی کورد

ک  پ]سوریا و تورکیا جیا دەکاتەوە لە هەڵمەتەکەی مەهدی نامونتەزیر بە بیانووی ئەوەی 

قیادەکەی عەلەوییە وەک شێخ جەاللەدین سەغیر دوپاتی دەکاتەوە وعەلەویەکی زۆریش [ ک

ئەگەر وابێت دەبێت مەهدی هەموو گەریال سونەکانی !! دا[ پ ک ک]هەن لەناو گەریالکانی 

[ پ ک ک]بۆیە هەرچی زوە دەبێت گەریال سونەکانی ناو ! سوریا و تورکیا قەتل وعام بکات
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وسەرکردایەتیە عەلەویەکە لە ناوبەرن، نەوەك وەك مەڕ لە دوارۆژدا کودەتایەک بکەن 

 !تەسلیمی چەقۆی مەهدی قەسابیان بکات

هەوڵدانی ئێران بۆ نانەوەی تەنگژە لە سەرتاسەری جیهان، تەئکید لەسەر ڕاستیەک دەکاتەوە 

بەست لە بەڕێوە دەچێت، مە[ حوجەتیەکان]کە ئەو دەوڵەتە لەوەتی هەیە بە پەیڕەوانی ڕێبازی 

هاتوە ئاماژەیە بە ئیمام مەهدی، ئەوەش بزوتنەوەیەکە لە [ الحجە]حوجەتیش کە لە وشەی 

 .پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو دامەزرا، لەالیەن ئایەتوڵاڵ شیخ محمود الحلبی دامەزا

ئەو تیۆرەیە کە باوەڕی بەوەیە باڵوبوونەوەی شەڕوگەندەڵی و جەور وستەم : حوجەتیش

شێوازی ئەحمەد نەژاد لە دواندنی . ۆ بەدیارکەوتنی مەهدی مونتەزیر چاکترین ڕێگایە ب

مەهدی ولێدوانەکانی هەتا لەناو کۆڕی نەتەوە یەکگرتوەکان مرۆڤ دەگەیەنێتە ئەو قەناعەتە 

: کە خودی ئەحمەدی نەژادیش حوجەتیە، نەژاد لە نامەیەکدا بۆ خەزوری کورەکەی دەنوسێت

تۆش عاشقی ئیمامی زەمانی  –واتە زهوری مەهدی  –ین ئێمە لە سەردەمی بەدیارکەوتندا" 

ئیمانداران بە :" نەژاد گوتی ٤١١٢هەر لەپاش هەڵبژاردنەوەی لە " وباوەڕت پێی هەیە

تەعالیمە ئیسالمیەکان هەموو کارێک دەکەن پێیان بکرێت بۆ خێراکردنی بەدیارکەوتنی 

شتنەکانیدا کورسیەکی بەتاڵ بۆ هەتا خەڵکی ئێران بە گاڵتە دەڵێن نەژاد لە دانی"!! مەهدی

 !ئیمامی زەمان دادەنێت، ولە نان خواردنەکانیشیدا دەفرێکی بەتاڵ بۆ ئیمامی زەمان دادەنێت

ڕۆژ بە ڕۆژ ڕووی شیعەگەرایەتی سەفەوی بۆ خەڵک دەردەکەوت لە ڕێگای بە شیعەکردنی 

ان بانگهێشت خوێندکارە سونییە سەرسام بوەکان بە شۆڕشی ئیسالمی کە دەچوونە ئێران ی

دەکران بۆ خوێندن لەوێ، یان لە ڕێگای ئەو هەموو کتێبانەی کە باسی لە کەسانێك دەکرد 

مەزهەبی خۆیان دەگۆڕی لە سونییەوە بۆ شیعە پاش ئەوەی بۆیان دەدەکەوت کە سونەگەرێتی 

الکون مع الصادقین، ثم اهتدیت، الشیعە هم اهل السنە ]یانی گومڕایی وەک کتێبگەلێکی وەك 

لە نوسەرێکی عەرەبیم گوێ لێبوە دەڵێ کاتی خۆی بۆ کۆنگرەی یەکێتی ئیسالمی ...!! هتدو

شیعە وسونە داوەت کرابوو کە سەدان نوسەر وبیرمەندی سونی و شیعی بەژداریان تێدا 

کردبوو، کەچی هەر لەبەردەمی هۆڵەکە کتێبی شەری مەزهەبی بە خۆڕایی وبەالش دەدرایە 

 !!!خەڵک

مڕۆ بەداخەوە لە چەندین شوێنی گرنگ وهەستیار چەقی گرژی دروست شیعەگەرایەتی ئە

کردوە سەرەڕای خودی ئێران لە لوبنان لە سوریا کە لەو ڕۆژگارە خەریکە شەرەکە دەبێتە 

شەڕی مەزهەبی شیعە وسونە، کاتێ میلیشیاکانی حزب هللا شیعی وهەزاران پاسداری ئێران 

. کەن لە سەرکوتکردنەوەی خەڵکی سونی سوریابە سەرۆکایەتی ئاغای سلێمانی بەژداری دە

لە لوبنان حزب هللا شیعی دەوڵەتێکە لە نێو دەوڵەتدا وهیچ مانایەکی بۆ دەولەت بوونی لوبنان 
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لە پاکستان زەبر وەشاندنی مەزهەبی شیعە وسونە لە یەک گەیشتۆتە سنوری . نەهێشتۆتەوە

لە بەحرەین . کتریش ناپارێزنبێهودەیی وعەبەسیەت کە تێیدا حورمەتی مزگەوتەکانی یە

شۆڕشێکی مەزهەبی بەرپاکرا لە ژێر پەردەی بەهاری عەرەبی، بەاڵم خەڵک هەر زوو 

 .پێیان زانی

لە یەمەن حوسیەکان خەریکە گڕ لە سەرتاسەری یەمەن بەردەدەن بە پاڵپشتی ڕاشکاوی 

روڕاکانیان ئێران، هەرچەندە یەمەن شیعەی زەیدین وزۆر میانڕەون زۆر جار کە سەرنجی بی

دەدەم دەڵێم دەڵێی هەموو الیەنە چاکەکانی شیعە و سونەی لە خۆیدا کۆکردۆتەوە، بەاڵم 

عەقڵیەتی سەفەوی ئێرانی ڕقی لەو تەباییەیە ئەوەتە تیۆری گەڕانەوە بۆ ئەسڵ لەگەڵ 

زەیدیەکانیش بەکار دەهێنێت وەك چۆن لەگەڵ عەلەویەکان بەکاری دەهێنێت وخەریکە 

ەن دەکاتە دوازدە ئیمامی کە ئەوەش کارەساتێکە بۆ ئیسالم و خودی زەیدیەکانی یەم

 ...شیعەگەرێتیش

کێشەکە گواستراوەتەوە هەندێك واڵت کە تا دوێنێ یەك تاقە شیعەیشی تێدا نەبوو وەک میسرو 

تونس وجەزائیر ومۆریتانیا و نەیجێریاش بە ڕادەی جیاواز کێشەی مەزهەبی شیعە وسونەی 

 !!دانیشتوانیش نابن% ٩رچەندە شیعە لەو واڵتانە تێدا دروست بوە، هە

 ٩١ – ٢لە تورکیا هەرچەندە ئامارێکی زانستی نییە، بەاڵم تەقدیراتەکان باسی نزیکەی 

ملیۆن عەلەوی دەکات کە ناسراون بە زۆر دووری لە دین، هەتا مزگەوتیشیان نییە وبەشێکی 

دەکات هەرچەندە شیعەی بەرایی  زۆریشیان کوردن، دەمێکە ئێران لەسەر ئەو تایفەیە ئیش

ئیمامی ئەو عەلەوییانەی بە کافر دەزانی، چونکە بەڕاشکاوی عەلی بە خوا دادەنێن لە 

بیروباوەڕ ودەقەکانیاندا، بەاڵم الی شیعە چاکترە عەلی بەخوا دابنێیت، بەاڵم سونی نەبیت 

!! ەی سونیوپێت وابێت ئەبوبوکر وعومەر وعوسمان لە پێش عەلیدا دێن بە پێی زنجیر

هەروەها شیعەی جەعفەری باوەڕی بە تیۆری گەڕانەوەی لق هەیە بۆ ئەسڵ، واتە خۆی وەك 

شیعەی جەعفەری پێ ئەسڵە و عەلەویەکانی پێ لقە وهەوڵی گەڕانەوەیان دەدات بۆ ئەسڵەکە، 

لە جیاتی تەکفیر کردن و نەفرەت کردنیان، ئەوەش بێگومان زیرەکیان دەردەخات، ئەوە نییە 

 !!یەکاني خۆمان خەریکە هەموو ئۆمەتی سونی وشیعی پێکەوە تەکفیر دەکەنسەلەف

بەاڵم % ٩١لە سوریاش هەرچندە عەلەویەکان کەمینەن ڕێژەیان لە چاکترین تەقدیردا ناگاتە 

لە ڕێگای سوپا وکودەتای سەربازی دەستیان بەسەر چارەنوسی ئەو واڵتە داگرتوە بۆ زیاتر 

و دواییە لەسەر پشت کردۆتەوە بۆ چاالکی تەبشیری ودەعەوی ساڵ ودەرگاکانیشیان بە ٢١لە 

شیعەگەرایەتی وپارە وپولێکی زۆریشی تێدا هەلدەرێژن، بەڕای من یەک لە سەرەکیترین 

هۆکاری شۆڕشی سوریا کە لە شاری دەرعا سەری هەڵدا، وەاڵمدانەوەی ئەهلی سونەی 
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دەرعا بەڕێوە دەچێت وبە  ئەوێیە لە دژی بەرفراوترین هەڵمەتی شیعەگەرایەتی کە لە

 !! یارمەتی وموبارەکەی ڕژێمی بەعسی عەلمانی عەلەوی نەتەوەیی وعروبی

زۆر جار گوێمان لێ دەبوو کە سونە ترسناکترن لەسەر کورد لە شیعە گوایە تەوژم وتەیاری 

عروبەت لە ناو شیعەدا الوازە، بەاڵم هەمان تەیار لە ناو سونەدا بە هێزە، بەاڵم بە 

راستە نیوەندی سونی .. وەیەک دەردەکەوێت کە ئەو مەقولەیە بێ کەموکورتی نییەوردبونە

زۆر دڵ ڕەشانە هەڵسوکەوت دەکەن لەگەڵ کێشەی کورد، بەاڵم تەحەدایەکان خەریکە بەرەو 

 .گۆڕانی گەورەیان دەبات وەک لە رەفتاری تورکیا دەردەکەوێت

ڕاستە هۆیەکەش دەگەڕێتەوە بۆ  بە نسبەت نا عروبەتی ڕەوتی شیعەگەرایەتی تا ڕادەیەك

بەژداری کەسانێکی نا عەرەب بەتایبەتی لە فارسەکان وعەجەمەکان لە دامەزراندنی 

پێگەکانی ئەو مەزهەبە، هەروەها لەبەر لەباوەش گرتنی خەڵکی فارس بۆ دەعوەی ئەهلی 

سەر بەیت کە هەتا عەباسیەکانیش لەسەر شان وپیلی ناعەرەبەکانی وەک کورد وفارس هاتنە 

بێگومان کاریگەری فارسی بەسەر جیهانبینی شیعیدا ناکرێت نکوڵی لێ ...سەکۆی خیالفەت

بکرێت تا ڕادەی ئەوەی هەندێک حەدیسیان بەدەوی ئیمامەکانیان دروست کردوە کە گوایە 

عروبەت وناعروبەتی  .خودی مەهدی لەوەچەی یەزدجەردی فارسەکان وەک باسمان کرد

یە دەبێت بخوێندرێتەوە، نەك شیعە وەک مەزهەبێکی ئینسانی و سونە و شیعە لەو چوارچێوە

مرۆدۆست وێنا بکرێت، هەموو دەزانین کە الی شیعە بەپێی ڕیوایەتەکانیان مەکروهە 

باب كراهە معاملە االكراد ]تێکەاڵوی لەگەڵ کورد بکرێت وژن وژن خوازیان لێنەکرێت 

موی نامرۆیانەتر ڕیوایەتەکان دەڵێن ، هەروەها لەگەڵ پێست ڕەشەکانیش، لە هە[ ومخالطتهم

باب كراهە ]نابێت مامەلە لەگەڵ دەردەدار وکەمئەندامەکان مەکەن چونکە گەورەتین ستەمە 

 [!معاملە ذوی العاهات

سەرەڕای کاریگەری رەوتی عروبەتی نەتەوەیی عەرەب کە سەدام گوزاریشی لێدەکرد، 

ڤایەتی ڕێبازیان، چونکە تەنها ناعروبەتی شیعەی عێراق هیچ مسۆگەریەک نییە بۆ مرۆ

عەرەب فاشیەتی عروبی دروست ناکات، شۆڤێنیەتی مەزهەبی وفارسیش لەئارادایە، ئەوە 

نییە کوردە فەیلییەکان بە ملیۆن لە بەغدا و خوارووی عێراقن کەچی دەنگێکیان ناچێتە 

اش گیرفانی کوردەوە، چونکە وەک چۆن عەرەبی شیعە وەالیان بۆ مەزهەب زیاترە هەرو

 .کوردی شیعە وەالیان بۆ مەزهەبە زیاتر لە نەتەوەکەی خۆیان

لەوەش گرنگتر ئەوەیە لەوە ناچێت ئەو کێشە گەورەیەی نێوان ئێران وسوریا وحزبوڵاڵ لە 

بۆیە ... دژی تورکیا وئەمریکا وعەرەبەکانی خەلیج لە بەرژەوەندی ئێران تەواو ببێت

 ..وزەرەری بەدواوەیەخۆبەستنەوەی کورد بەو میحوەرە تەنها زیان 
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هەرچەندە تەشەیوع وئێران عروبی نییە، بەاڵم ترسناکی مەزهەبیەتی سەفەوی کەمتر نییە لە  

هەڕەشەکانی شێخ جەاللەدین سەغیر، کە ناوەکەی پڕ بە پیستیتی، کەمتر نین . عروبەتی فاشی

 !لە هەڕەشەکانی عروبەتی فاشی

 رۆژی باڵوبونەوە

٤٠/٧/٤١٩٤ 
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 پەڕاوی ئاسمانی نییە دەڵێ شاهنامەی فیردەوسی کێ 

  61:51 4162حوزەیران  42, یەک شەممە

زانیمان سەلەفیە سینگ تەنگ وئاسۆ کورتەکان دژایەتی هەموو شتێکی چاک وخراپ دەکەن 

لە نێو ئەو شتانەش نەورۆز، ئەگەر حەدیسێکی لەسەر نە هاتبێت یان سەحابیەك لە بارەوەی 

نەبێت حەدیسێکی زەعیفی لەسەر هاتبێت، وەك مەعلومە حەدیسێکی نەدوا بێت، یان هەر 

زەعیفیش لە عەقڵی هەزار عاقڵ باشترە الی قوتابخانەی سەلەفیزم، ئەوە کارێکی 

چاوەڕوانکراوە، بەاڵم ئەوەی چاوەڕوان نەکراوە ئەوەیە بە ناوی ئەکادیمیەت ولە ژێر 

ی سەلەفیەکان دوبارە کەیتەوە، وتا سەر پەردەی زانستی وبابەتخوازیدا بێیتوو هەمان وڕێنەکان

ئێسقان پشتگیری لە ئەفسانەکانی دوژمنانی مێژوویی کورد بکەیت وئەفسانەکانی شاهنامە کە 

 !!پڕاوپڕە لە هەڵەی مێژوویی ولۆژیکی لێت ببێتە سەحیحەکەی بوخاری

ك تا هەر دوێنێ بوو مەالیەك بەدەوری گۆی زەوی دەسوڕایوە بۆ دۆزینەوەی هەر ئەفسانەیە

نەورۆز لە کورد داماڵێنێت، بۆیە یەکەم جار گوتی جەژنێکی فارسەکانە وتازیمانەی کوردانە 

بەپێی گێڕانەوەی فیردەوسی کە نازانم کەسانی سەلەفی باوەڕ بە عاقڵترین قسە ناکەن ئەگەر 

سەنەدی ڕاست نەبێت، بەاڵم بۆ دژایەتی کردنی نەورۆز باوەڕ بەڕیوایەتی فیردەوسی دەکەن 

کە مەال هێشتا دڵی ئاوی نەخواردەوە، کەمێکی تر !! ۆیان دەڵێن شیعەیەکی ڕافزی بووکە خ

یان نیرۆز، [ نیرۆ]لە گوگڵ گەڕابوو جەژنێکی تری قیپتیەکانی بەرچاو کەوتبوو بە ناوی 

لەکاتێکدا جیاوازیەکی زۆر !! ئەوجارە دەیگووت ئەها نەورۆز جەژنی مەسیحیەکانی میسرە

بەڕاستی ئەو هەڵوێست و . ی ئاریایەکان[ نەورۆز]ی قیبتیەکان و  [نیرۆ]هەیە لە نێوان 

رەفتارە نا شارستانیانەی کەسانێکی کورد لە ژێر پەردەی دینداریەوە دەرهەق بە نەورۆز 

دەیکەن، بەر لە هەر شتێك گوزارش دەکات لە نەزانینیان بە نرخی مێژوو وکاریگەری 

مەالکان وبەناو ئەکادیمیەکانی دژە . یانداستانی مێژوو بەسەر کۆ یادەوەری میللەتەکە

نەورۆز دەڵێن نەورۆز جەژنێکی قیپتی میسریە کۆنەکانە ولە سەردەمی فیرعەونیەکانەوە 

سال پێش زایین، بێئەوەی بە چاکی بیخوێنەوە کە  ٢٧١١ئاهەنگی بۆ گێڕدراوە بەر لە 

قیپتی میسری [ نیرۆس]جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان نەورۆزی کوردی وفارسی لەگەڵ 

، ئەو مامۆستایانە بە پاڵنەرێکی ئاینی ڕووت پەلەی [نیروز]کە عەرب بە هەڵە کردیانەتە 

وادەزانن [ هەر غەیرە کوردێك]ئەوەیانە بە زۆری نەورۆز شاباش بکەن وبیدەنە پاڵ 

بەدبەختیەکانی کورد هەمووی لە ژوور سەری نەورۆزدایە، بۆیە دەبێت لێی ڕزگار بین نە 
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:" کەنیسەی قیپتی میسری دەڵین!! اوەڕی تەوحیدی ئاینیمان خەوشی تێبکەوێتوەک بیروب

جەژنی سەری ساڵی میسرییە ویەکەم رۆژی ساڵی کشتوکاڵیە و [ نەک نەورۆز]نیرۆز 

قیپتی هاتوە بە مانای ڕوبارەکان، چونکە ئەو کاتە لە ساڵدا [ یارۆ-نی]لە [ نیرۆز]وشەی 

ری نیلە کە شادەماری ژیانی میسرە، کە یۆنانیەکان کاتی تەواو بوونی وەرزی الفاوی روبا

یان خستە سەر ناوەکە بە عادەتی زمانەوانی خۆیان چۆن بۆ نمونە [ س]هاتنە میسر پیتی 

و عەرەب وایانزانی نورۆزی [ نیرۆس]بووە [ نیرۆ]بۆیە [ ئەنتۆنی دەکەنە ئەنتۆنیۆس]

 "..فارسیە

ی بەکار هاتنی زیاتر ئاماژە بە وشەی بە هەموو شێوەکان[ نەورۆز]بە بۆچونی من وشەی 

جەژن دەکات و لەوانەیە لەسەرەتادا لە زۆر کۆنەوە بەر لە دەوڵەتی میدیا وفارسەکان 

ئێرانیەکان بوە وپاش دابەشبوونی ئاریایەکان بۆ چەندین -جەژنێکی هاوبەشی گەل وتیرە ئاریا

چەندین یادەوەری گەل وهۆز هەرکەسەی بە شێوازی خۆی جەژنەکەی بەسەرکردۆتەوە وبە 

وڕوداو وئەفسانەیان بەستۆتەوە ، هەندێکیان بە سروشت نوێبونەوە وئەوانی تر بە شاکانیان و 

ئەوی تر بە ئەفسانەیەکی سەردەمی عەقلی سەرەتایی مرۆڤ، وهەیانیشە لە ئیلهامی 

نەوە، ئەو بابەتانە زۆر ئاسانە بیسەلمێنین و ڕەتیشیان کەی....ئەفسانەیەکی تر وەریگرتوە وهتد

چونکە هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ مێژووی کۆنی ئەفسانەیی ونەنوسراوە وەك ئەوە نییە 

 .لەگەڵ مێژووی تۆمار کراودا

میللەتانی زیندوو زوو بە زوو لەو مێژوو وئەفسانانەیان کۆڵیوەتەوە وبە بەرژەوەندی 

ا بە زانا میللەتانی خۆیانیان باداوەتەوە، میللەتی خەوتو لەناو هەنگوینی بێ هۆشیارید

ونەزانیەوە وەك کورد، ئامادەیە بەخۆی بە دەستی خۆی مێژووی خۆی بداتە پاڵ ئەم و ئەو 

دەکرێت بڵێین مەسەلەی کاوە وزوحاك وکردنەوەی ئاگری ئازادی . بەبێ بەرامبەریش

هەمووی لە بنەڕەتدا داستانێکی یان ئەفسانەیەکی کوردی نە نوسراو بێت وکورد لە بەدبەختی 

نەکردبێت لەالیەن زانایانی جا لەبەر هۆی ئایینیەوە یان لە نەزانییەوە بێت،  خۆی تۆماری

فارسەکان هەرزوو دەستی خۆیان وەشاند وزۆربەی ئەفسانە وداستانی ئاریاییە کۆنەکانیان 

بۆخۆیان تۆمار کرد وبە هەوەستی خۆشیان دەسکاریان کردوە، بەاڵم تۆمار نەکردنی مانای 

ەماودەم بە درێژایی مێژووی کورد گواسترایتەوە وکوردیش وەك ئەوە نیە وەك نەریتیکی د

هەر نەتەوەیەکی تری ئاشنا بە نەورۆز تێڕوانین وبۆچوون وچیرۆکی تایبەت بە خۆی هەیە 

باسی  ٩٧١٧ -٩٦٢٩بۆ نەورۆز، بە بەڵگەی ئەوەی ئەحمەدی خانی لە نێوان ساڵی 
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نی کالسیکیمان باسیان نەورۆزی کردوە، نالی وحاجی قادری کۆیی وزۆربەی شاعیرا

زایینی لە سیاحەتنامەکەی باس لە  ٩٧٩٤رۆژهەاڵتناس لەسالی [ جێمز مۆری]کردوە، 

یادکردنەوەی کوردان دەکات بەجەژنی رزگاری گەل لە ستەمی زوحاك، واتە پێش 

 !دەرکەوتنی بیری ناسیونالیزم ئەو هەموو خەڵکە پایە بەرزانە باسیان لە نەورۆز کردوە

عومەر خەیامی : ری کتێبی هاونەتەوەیی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی دەڵێتهەروەها نوسە

فەرەیدوونی کورد فەرمانی بە ئێرانیان دا " نیشابوریش لە کتێبی نەورۆزنامەی خۆیدا دەڵێت؛ 

تا ئەو ڕۆژەی زوحاک بەدیل گیرا، ئێران لەشەڕ وکێشەی ئەو ڕزگار بوو بکەن بەڕۆژی 

وناسەکان بەو بەڵگانە وەاڵمی ئەو کەسانە بدەنەوە کە دەڵێن لەجیاتی مێژو. ٧٩ل ." جەژن

نەورۆز هی کورد نییە، کەسانێکی بەبیانوی دینداریەوە یان ئەکادیمی سەلەفیەوە لەیەکەم تەقە 

تەسلیم دەبن بۆ هەر یەکێک هەر کلتورێکی کورد بەرێت، چونکە بەڕای ئەوان ناکۆکە 

 !لەگەڵ ئەندێشەکانی سەلەفی ساڵح

 لە نێوان ڕاستی و ئەفسانەداشاهنامە 

ئەوە کاری مێژوو نوسەرانە بێن بەرگری لە مێژووی میللەتەکەیان بکەن، نەک مێژووناسان 

سەیر . بێن بە عەقڵیەتێکی سەلەفی وشکەوە گرنگترین و زۆربەی مێژووی کورد بشەیتانێنن

ن وتۆمارکردن لەوەدایە کورد لەبەر الوازی گیانی نەتەوەیی و لەبەر ئەوەی بایەخی بە نوسی

بە فارسی نوسراوە کاتێك کە [ شەڕەفنامە]ی مێژویشی  نەداوە، هەتا یەکەم سەرچاوه

داستانی شاهنامە دەنوسێت کە لە جەوێکی ئەفسانەیی دا [ فیردەوسی]شاعیرێکی میللی ئێرانی 

نوسراوە ووەک هەر داستانێکی تری وەک ئەلیادە وگەلگامێش وهیتر، تێیدا بە کەیفی خۆی 

ن وڕوداوەکان ئاڵ وگۆڕ دەکات هەتا زوحاکیش بەعەرەب لەقەڵەم دەدات کەسەکا

وبەشێوەیەکی ئەفسانەئامێزانەش ئاماژە بە بوونی کورد دەکات، گوایە لەو منداڵە رزگاربوانە 

 لە سەربڕینی زوحاک کورد دروست بوە

رەمەی ئەو جا کوردەکان لە تۆ[ ]کنون کرد از ێن تخمە دارد نژاد کز ێباد ناید بدل برش یاد]

هاونەتەوەیی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی،  ٧٩ل[ الوانەن کە نەیاندەزانی ئاوادانی چیە

 .وەرگێڕانی جەلیل گادانی

لە بنەڕەتدا ! دەیەوێت بڵێت کە کورد لە فارسەوە وەپاش کەوتوە پاش هەاڵتنیان بۆ کێوەکان

دنیشی دوژمنانی شا فارسن ولەدەست زوڵمی پاشای عەرەب ڕایان کردوە، بە عەرەب کر
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فارسەکان دەاللەتی خۆی هەیە ودەگەڕێتەوە بۆ ڕوخانی شانشینی شایەکانی شاهنامەی 

فیردەوسی لەسەر دەستی عەرەبە موسڵمانەکان، شاهنامەی فیردەوسی جارێکی تریش 

دوایی عەرەبێک : " ی چاپی عەرەبی دەڵێت ٢١ئاماژەی نێگەتیڤ بە عەرەب دەکات لە ل 

دژی کیکاوس هەڵگەڕایەوە لەدەوربەری شام، دوایی کیکاوس بەدەستی  بەناوی دەربیس لە

دوایی ئەفراسیاب دەستی بەسەر ...بەربەرەکان بە فێڵ دەگیرێت ومەملەکەت بێ شا دەمێنێتەوە 

سەفەویەکان لە بۆشاییدا نەهاتن، بەڵکو وەک ![ عەرەب]دادەگرێت پاش شەرێک لەگەڵ 

لەوە دەچێت کە ئێمە وەک : " الم بەڕاشکاوی دەڵێتبیرمەندێکی گەورەی ئێرانی سادق زیبا ك

شیعەگەرێتیش "!! ساڵ لەبیرنەکردوە ٩٢١١ئێرانی دۆڕانە مێژوییەکانمان لە قادسیە بەر لە 

کە پیشەسازیەکی ئێرانیە بە پلە یەک لە نوسخە سەفەویەکەی ئەویش گوزارشێکە لە ڕقی 

 .یمپراتۆریەتی فارسیان ڕوخاندکە ئ[ عەرەبە پێ پەتیانەی]فارسی نەژادی بەرامبەر ئەو 

مڕۆ  کانی ئە وه ئەوە لە کاتێکدا ئەبولقاسمی فیردەوسی لە چاو زانا ئایینیە شیعە توندره

موسڵمانێکی چاكیش بوە و زۆر بەڕیزەوەش باسی ئیسالم وکەسایەتییە سونیەکانیش دەکات 

ی  وه بە  راوهتاوانبارک  نده رچە وەک ئەبوبوکر وعومەر وعوسمان لە پێشەکیەکەیدا، هە

لەبەر چەند دێرێك لە وەسفی ئەهلی بەیتدا، کە ئەو دێرانە جێگای   کی رافیزییە یە شیعە

  کە  ڕای من ڕاستر وایە اڵم بە مشتومڕی لێکۆڵەرانە وبە درانە پاڵ وساختەی دەزانن، بە

  ی لە وه ی ئە ڵگە بە  ئیسالمدا بە  ن لە کە ت ده قالنیە ری هێڵی عە نوێنە  وکە  زیلی بوه موعتە

تاب  ری کوری خە سفی عومە کۆتایش وه  کات ولە قڵ ده دا ستایشی عە تای شاهنامە ره سە

کات، هەرچەندە من بە دووری دەزانم شیعە بوبێت، بەاڵم ئەگەر شیعەش بوبێت ئەوە  ده

شیعەی عەلی بەراییە نەك شیعەی سەفەوی بەپێی پۆلبەندی بیرمەندی گەورەی ئێرانی عەلی 

 .تیشەریعە
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 شاهنامە و نەورۆز

شاهنامە نەورۆز ناگێرێتەوە بۆ شەری کاوە وفەرەیدون لە دژی زوحاك، کە سەرلەبەری 

 :ئەفسانەیە، بەڵکو بەو جۆرە باسی دەکات

ئینجا جەمشید هات سەر تەختی فەرمانڕەوایی لە پاش باوکی تەهمورت کە ئەویش وەك ئەو  "

وتوانی لەسەر قەروێڵە ڕازاوەکەی بفڕێت بەسەر  سەرکەوتو بوو بەسەر دێو ودرەنجەکانیش

جنۆکەکان لەو رۆژە هەڵیان گرت کاتێ خۆر !! هەموو مەملەکەتەکانی بە هۆی جنۆکەکانیەوە

کەوتە قولـلەی حەملەوە، وزۆر دلخۆش بوو ومەی دەبەخشرایەوە وئەو رۆژە ناونرا بە 

الفرس   ملحمە:  الشاهنامە] .٩١ل . " رۆژی نەورۆز کە بوە عورفێکی پیرۆز الی فارسەکان

  لە  شاهنامە[٩١٧١  الپانیە  بیروت الگبعە -الکبری، البي القاسم الفردوسي، دار العلم للمالیین

سترێت زۆر لە رەخنەگران پێیان وایە کە قۆناغی  ناکرێت پشتی پێ ببە  وه ڕووی ڕاستیە

حاک وفەرەیدون سەردەمی ئەفسانەییە کەباسی گیومیرت وجەمشید وزو: یەکەمی شاهنامە

 . وکاوە دەکات، کە ئەو قۆناغە هیچ نرخێکی مێژوویی نییە ورەنگی ئەفسانەیی زاڵە بەسەریدا

کەچی ئەو دژە نەورۆزانەی نێوەندی دینی ودینی پەردەپۆشکراو بە ئەکادیمی، هەمان هەڵەی 

 ناسیونالیستە کوردەکان دوپات دەکەنەوە کاتێ چیرۆکی کاوە وزوحاکیان وەک هەقیقەت و

ڕاستی بە خەڵک دەفرۆشت، وئەوانیش دێن داوەری خۆیان لەسەر ئەو هەڵەیە دەکەن و 

چیرۆکی کاوە وزوحاکیان هێندە بە جدی وەرگرتوە دەڵێی باسی کەسانێکی سەدەی بیست 

ویەکەم دەکەن، وکاوەی داماو دەکەنە خاین وخۆفرۆش، کە ئەمڕۆ هەزاران کورد ناوی 

نازانم بە چ پێودانگێك کە تۆ [ ئەشتیاگ]میدیەکان  وزوحاک دەکەنە دوا پاشای! کاوەیە

 ! نەتوانی هیچ مێژویەکی کۆن بە وردی دیاری بکەیت؟

پێم وایە مێژووی نەورۆز دەگەڕێتەوە بۆ زۆر کۆنتر لە مێژووی ڕوخانی دەوڵەتی مادەکان 

،  ییەی ئاریا فسانە ورۆز کۆنترین داستان یان ئە یان دامەزراندنی دەوڵەتی ئەخمینیەکان، نە

هەرچۆنێکی بێت چیرۆکی کاوە . ئەفسانەش بەرهەمێكی گرنگی عەقڵی مرۆڤە بە گشتی

وزوحاک دەبێت لە چوارچێوەی داستانێك یان ئەفسانەیەکی نیشتیمانی بخوێندرێتەوە بە پشت 

بەستن بە هەر دەقێك وبە تەقلیدی شەفەوی، نەك وەك مێژوویەکی واقیعی، خوێندنەوەی بەو 

بەسوود دەبێت بۆ پتەوکردنی هەستی ئینتیما بوونی پوکاوەمان، بەڕاستی شێوەیە داستانێکی 

ئەو داستانە نەتەوەییانە هەرگیز بە هیچ تێکستێكی تر تەعویز ناکرێت، چۆن قورئان هەستی 
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ئیمانداری بە ئایین وڕۆژی دوایی پتەو دەکات، ئەو داستانە نەتەوەییانە وشیعری حاجی قادر 

ەس ودەنگی شڤان پەروەر وشتی تریش هەستی ئینتیمای وئەحمەدی خانی وپەشێو وبێک

هەر بۆیە هەست بە الوازی هەستی ئینتیمای کورد بوون . نەتەوەیی الی خەڵك قوڵتر دەکات

دەکەین لەالی ئیسالمیەکان بە گشتی ولەالی سەلەفیەکان بە تایبەتی، چونکە ناوهێنانی قەوم 

ی زۆریان یان ئینتیمای نەتەوەیی دوا وقەومیەت بە هەر مەبەستێك بێت نیمچە کوفرێکە ال

تی فارس دێت ئەو هەموو  ویستی میلە ری خۆشە پاڵنە  وسی بە فیرده. خاڵی لیستی بایەخیانە

ویستی خۆی تۆماری دەکات وکاوە دەکاتە فارس ونەورۆز دەکاتە   وبە  وه ڕێژێتە ئەفسانەیە داده

کە بەڕاستی شاکاریشە لە  جەژنێکی فارسی بۆ تۆمارکردنی شاکارێك بۆ نەتەوەی فارس

داستانێکی بێ وێنەیە الی هیچ نەتەوەیەک : "ی ئەڵمانی دەڵێت[ نولدکە]رووی ئەدەبیدا، وەك 

کە مێژوو نوس وزانای فەرمودەناسی پێغەمبەرە ستایشی شاهنامە [ ابن االثیر" ]وێنەی نییە

: " با، ابن االثیر دەڵێتدەکات بە ئەلفازێك لەوانەیە لەو سەردەمە با سەلەفیەکان تەکفیریان کرد

  في شاهنامە  مفاهیم االنسانیە" چونکە لێوان لێوە لە ڕەوانبێژی...شاهنامە قورئانی عەجەمە 

 .٩١٩عدد   العلوم االنسانیە  محمد علوی مقدم، مجلە.الفردوسي، د

لەو سەردەمە کارێکی وای بۆ کورد ! دەبێت بۆ زانایەکی کورد ئەو کارەی پێنەکرابێت؟

ئەگەر دەوڵەتی میدیا زۆر لە مێژ بوو نەمابوو لە یادەوەری کورد، بۆ ئەو هەموو ! ت؟نەکردبێ

زانایە کوردە داستانێکیان لەسەر سەالحەدین ئەیوبی نەنوسی کە خۆی لە خۆیدا ببوە داستان 

لە نەزەری شەرق وغەربەوە، هەتا شاعیری گەورەی ئیتاڵی دانتی دڵی نەهاتوە بیخاتە 

وبەڕیزەوە لە شوێنێکی نێوان دۆزەخ وبەهەشت [ داوەنیەوەکۆمیدیای خو]دۆزەخی 

سەالحەدینی داناوە، لەکاتێکدا هەموو ئیسالمی بە پێغەمبەرەوەش خستۆتە دۆزەخی 

 !! کۆمێدیاکەی

سەالحەدین هەموو ئەوروپای سەردەمی جەهالەت وتاریکی کەنیسەی سەرسام کردبوو بە 

رد لەچاو میلەتانی تر هێندە دەمارگیر بەڕای من کو. ڕەوشتی بەرز وجوامێری وسوارچاکی

وبەپەرۆش نییە بۆ واڵتەکەی وبۆ سەرکردە مێژوویەکانیشی، تا ئەمڕۆش لەگەڵ بوونی ئەو 

هەموو مەترسیانە دەورمان زۆربەی هەرە زۆری سەرکردە ومیلەتیش تاڕادەیەکی زۆر 

ە پەڕیوەتەوە دەردەک! ناوچەگەرێتی وعەشیرەتی وشارچیەتی بە پلە یەك دێت لە ئەجیندایان

کەوابوو چۆن چاوەڕێی زانایەکی کورد بکەین ! ناو ڕۆشنبیرانیش لە ئاستی بەرزەوە

بۆ زانینیش . لەسەردەمی زێڕینی ئیسالم وەک فیردەوسی بێت وشتێك وەک ئەو بکات
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شاهنامەی فیردەوسی تاقە شاهنامە نییە لە مێژووی فارسدا، بەڵکو زیاتر لە پێنج شاهنامەی تر 

 .ەرهەم هاتبووبەر لەئەو ب

نەورۆز لەوەتەی  :لە کۆتاییدا بەو سەلەفی وئەکادیمیکە مێژووچیە دژە نەورۆزانە دەڵێین

هەبوە هەر رۆژێکی خۆش بوە بە شاهێدی هەموو مێژوو وکەڵە شاعیرانی کۆن ونوێی کورد 

، ولە یادکردنەوەشیدا کورد السایی کەسی نەکردۆتەوە، ئەوە خەڵکی ترە السایی کورد 

ە، کورد ئەگەر تاقە دامەزرێنەری نەورۆز نەبێت، ئەوە بێگومان لە دامەزرێنەرانی دەکەنەو

داستانی کاوە وزوحاک ڕاست بێت یان ئەفسانە بێت، بەپێی نوسخە کوردیەکەی . یەکەمەتی

دەخوێندرێتەوە کە کورد پشتاوپشت بۆ یەکیان گوێزاوەتەوە، نەك بە پێی شاهنامەی فردەوسی 

وشتی پوچ، کە لەالتان وەك صحیحی البخاري لێهاتوە وداکۆکی لە لێوان لێو لە خورافات 

سەرلەبەری دەکەن، ویادەوەری کوردی پێ دەتەقێننەوە وپاش هەزاران ساڵ تازە کاوەی 

ئاسنگەر وەک رەمزێکی مێژوویی ناپاکی وێنا دەکەن، مێژوو بواری زۆرە بۆ سەلماندنی 

بە بۆنەکە، دەبا فیردەوسی قسەیەکی بە  بەڵگەکانی خۆمان بەاڵم ئێوە لە بنچینەدا ناحەزن

ئێوە بە ناحەزانە تێی دەڕوانن بۆیە ناتوانن ! ئیسالم گوتبا ئەو کات سەرلەبەریتان لە سفر دەدا

ئەگەر ترس وفۆبیای ئایینی پاڵنەرتانە لەو دژایەتی کردنەی نەورۆز، . بەرگری لێ بکەن

هەتا دارو درەختیش لە دونیای دەبێت بزانن نەورۆز جەژنێکی نەتەوەیی ونیشتیمانییە و 

ئەمڕۆدا جەژنی هەیە، وجەژنەکەش دوورە لە ڕەهەندی ئاینییەوە، مەگەر ئێوە بەو تەرکیز 

کردنەتان کاردانەوەی خراپ لەالی خەڵکی کورد دروست بکەن بۆ پێدانی ڕەهەندی ئاینی بە 

انایانی ئیسالم ئێمەی کورد خاوەنی مێژووی کوردین لە پێش وپاش ئیسالمدا، ئەوە ز. نەورۆز

لە عەرەبەکان بوون ئەو هەموو کلتور وئەدەب وشیعر وموعەلەقات وئەفسانە ومێژووی 

عەرەبیان لە فەوتان ڕزگار کرد، خۆزگە ئێوەش وەک حەزرەتی شەرەفخانی بەدلیسی 

وئەحمەدی خانی وحاجی قادر دەبوون، نەك لە مەلیك مەلیکتر بن و لە عەرەب ئیسالمتر ولە 

 !ر بنشاهنامە فارست

  61:51 4162حوزەیران  42, یەک شەممە 
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 !ڕاستی وئەفسانەدالە نێوان کاوە و زوحاك 

 31:91 3109ئازار  36, چوار شەممە

 ...محمەد هەریری

من تێناگەم بۆ هەموو ساڵێك لە نەورۆزدا چەندین الیەن بە دینی وسێکیوالر ومەال 

ۆز بە چەندین پاساوی دینی وڕۆشنبیرەروە، بەس خەریکی هێرش کردنن بۆسەر نەور

 .ومێژوویی وئەکادیمی وشتی تریش

سالەکانی ڕابردوو هێرشی سەلەفیە دینیەکان وسێکیوالرەکان وئەکادیمیەکان لەسەر خودی 

نەورۆز بوو گوایە جەژنێکی کوردی نیە، وبەدەوری گۆی زەوی دەسوڕانەوە بۆ 

بەڕاستی ئەو هەڵوێست و دۆزینەوەی هەر ئەفسانەیەك تا نەورۆز لە کورد داماڵێنێت، 

رەفتارە نا شارستانیانەی کەسانێکی کورد لە ژێر پەردەی دینداریەوە وئەکادیمیەوە دەرهەق 

بە نەورۆز ویادە کوردیەکان دەیکەن، بەر لە هەر شتێك گوزارش دەکات لە نەزانینیان بە 

 .کەیاننرخی مێژوو وکاریگەری داستانی مێژوو بەسەر کۆخەیاڵدان وکۆیادەوەری میللەتە

لە ڕووی مێژووییەوە قسەی زۆر جیاواز هەیە لەسەر ئەسڵی نەورۆز وهی کێیە وچۆن 

دروست بوە، زەحمەتە هیچ کامێکیان ساغ بێتەوە، بەاڵم کاتێك بە هێزترین سەرچاوەی کۆن 

سەرەڕای نوسینی بە دەستی فارسێکی دەمارگیری وەك فیردەوسی نکوڵی لە کوردبوونی 

باسی ڕۆڵی سەرەکی کاوە وکوردە ڕزگاربوەکانی چیا دەکات لە کاوە ناکات وبە ئاشکرا 

ڕوخانی زوحاك، ئەوە بێگومان خۆ بە کەم زانینە بڵێیت نەورۆز و کاوە چەند پەیوەندی بە 

کورد ئەگەر ! کورد هەیە هێندەش پەیوەندی بە ئۆزبەك وپاشتون وتاجیك وبلوش هەیە

وو سێ چارەگی درۆکانی شاهنامەی کەسانێکی عاقڵی مێژوویان بنوسیبایەوە گومانم نەب

 .فیردەوسی هەڵدەوەشایەوە

من نازانم ئەوانەی باسی کاوە دەکەن گوایە پەپێی شاهنامە هاتوە، کام نوسخەی شاهنامەیان 

 !خوێندۆتەوە
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شاهنامە نەورۆز ناگێرێتەوە بۆ شەری کاوە وفەرەیدون لە دژی زوحاك، کە سەرلەبەری 

سترێت زۆر لە رەخنەگران  ناکرێت پشتی پێ ببە  وه ستیەڕووی ڕا  لە  ئەفسانەیە، شاهنامە

سەردەمی ئەفسانەییە کەباسی گیومیرت وجەمشید : پێیان وایە کە قۆناغی یەکەمی شاهنامە

وزوحاک وفەرەیدون وکاوە دەکات، کە ئەو قۆناغە هیچ نرخێکی مێژوویی نییە ورەنگی 

ناوی ئیسالمەتیەوە هەمان هەڵەی کەچی ئەو دژە نەورۆزانەی بە. ئەفسانەیی زاڵە بەسەریدا

ناسیونالیستە کوردەکان دوپات دەکەنەوە کاتێ چیرۆکی کاوە وزوحاکیان وەک هەقیقەت و 

ڕاستی بە خەڵک دەفرۆشت، وئەوانیش دێن داوەری خۆیان لەسەر ئەو هەڵەیە دەکەن و 

 چیرۆکی کاوە وزوحاکیان هێندە بە جدی وەرگرتوە دەڵێی باسی کەسانێکی سەدەی بیست

ویەکەم دەکەن، وکاوەی داماو دەکەنە خاین وخۆفرۆش، کە ئەمڕۆ هەزاران کورد ناوی 

نازانم بە چ پێودانگێك وچ [ ئەشتیاگ]وزوحاک دەکەنە دوا پاشای میدیەکان ! کاوەیە

سەرچاوەیەك کە تۆ نەتوانی هیچ مێژویەکی کۆن وسەردەمی ئەفسانە بە وردی دیاری 

دەگەڕێتەوە بۆ زۆر کۆنتر لە مێژووی ڕوخانی دەوڵەتی پێم وایە مێژووی نەورۆز  !بکەیت؟

ی  فسانە ورۆز کۆنترین داستان یان ئە مادەکان یان دامەزراندنی دەوڵەتی ئەخمینیەکان، نە

 .، ئەفسانەش بەرهەمێكی گرنگی عەقڵی مرۆڤە بە گشتی ئاریاییە

دنی ئەمساڵێش چەندین کەس هێرشی خۆیان کردە سەر نەورۆز وسەرەڕای بە خاین کر

ڕابەری بزوتنەوەی ئیسالمی عیرفان عەلی عبدالعزیز ، هەمان شەکری پار  !کاوەش

وپێراری کۆلکە سەلەفی وئەکادیمستەکانی شکاندەوە، بەوەش نەوەستاوە کە کاوە وەك 

دوژمنی کورد نیشان بدات، بەڵکو حەسەن زیرەکی خاوەن خۆشترین ودێرینترین یادگاری 

کات، لەبەرئەوەی دیرێك لەو گۆرانیە بەسەر شای ئێران نەورۆزی گەورە وبچوک ئیدانە دە

ئەوەی جێ سەرسوڕمانە ناسیۆنالیزی كوردیی و هەندێك گێلە : " ودەڵێت!! گوتراوە

و لەورۆژەدا چەندین !! موسوڵمان گۆرانیەكی حەسەن زیرەك دەكەنە شاهنامەی فیردەوسی

بەفەرمانی : ەئەویش ئەوەیەجار لێی دەدەن بێ ئاگا لەەوەی كە دێڕێكی لێ سانسۆر كراوە ك

كەوابێت بەفەرمانی حمە رەزا (شاهنشاە ئاریامیهر ئەمرۆژە ساڵی تازەیە نەورۆزە هاتەوە 

 "!!شاه گۆرانیەكەی وتووە

ناسیۆنالیزی كوردیی و هەندێك گێلە موسوڵمان گێلن کە گۆرانیەكی حەسەن زیرەك دەكەنە 

بۆ شاهنامەی : رسم کە خەڵکی پێ گێلەمن لەو مامۆستایە زیرەکە دەپ! شاهنامەی فیردەوسی؟

! فیردەوسی الی تۆ هێندە مەزن وجێگای متمانەیە وەك قورئان تا وا باسی بکەیت؟
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باوەڕناکەم ئەو قسەیە لە ئێرانیترین ئێرانی دەربچێت، کە زۆر لە لێکۆڵەرانی گەورەی ئێران 

رەی حەسەن زیرەك مەولود ئیبراهیم جەسەن دەربا. د. باسی ئەفسانەئامێزی شاهنامە دەکەن

بە دەنگە خۆشەکەى، هەرچەندە شیعرەکەى پیرەمێردی وەک " حەسەن زیرەک: " "دەڵێت

خی نەگوتووتەوە، بەاڵم بەهۆی ئاوازە نایاب و دەنگە زواڵڵەکەى شیعرەکەى لە شیعری 

 ".خوێندەوارانەوە کرد بە شیعری هەموو گوێگران و دواجار هەموو کورد

ەی ئاسنگەر کە بڕوای ئێوە وکەسانێک وئەمساڵ مام جەاللیشی ئینجا دەربارەی خیانەتی کاو

نەورۆز لە  " :ئەویش وتویەتی٨٥٥١_٨٥١٥هاتە سەر خەت، گوایە لە ووتارێکدا ساڵی 

فارس بووە، جەژنی  "کاوە"خۆی کورد بووە ، " زوحاك"ڕاستیدا پێچەوانەکەی راستە، 

واتا فارسی " فرس المجوس " ننەورۆز خۆی لە خۆیدا هی فارسەکانە، هەر بۆیەش پێی دەلێ

ئاگرپەرست، بەاڵم بەهۆی ئەوەی سەدان ساڵە کورد بەو شیوە بیری کردۆتەوە کە نەورۆز 

من ...! " جەژنی کووردە بۆیە کار لە کار ترازاوەو تازە کورد حاڵی نابێ و ناچێتە گوێی

یسبوك باڵویان باوەڕ ناکەم ئەوە قسەی مام جەالل بێت، کە چەند سایتێکی ناپرۆفێشناڵ لە فە

کردەوە، لەبەر الوازی ئەو قسانە، ئەگەر شاهنامە وعمر خەیام وەك دوو فارسی بڵێن کاوە 

کورد بوو دەبێت مام جالل چی بۆ بمێنیتەوە بیڵێت؟ ئینجا ئاگرپەرستی پەیوەندی چیە بە 

نەورۆز، فورسەکان وکوردیش ئاگریان بە پیرۆز دەزانی وئاتەشگەدەی گەورەیان هەبوو کە 

 !!ڵ دوازدەی مانگ داگیرسابوو، نەك بەس لە نەورۆز ئاگر بکەنەوەسا

بۆیە لەناو خەلكەكە كەسێك پەیدا بوو بەناوی كاوەی ئاسنگەر : "مامۆستا عیرفانیش دەڵێت

بەالم ئەوەی كە جێگەی  .... توانی رابەرایەتی نارازایبەتی خەڵكی بكات وئیژدهاك بكوژێت

ەشێك لە لەهجەی شمالی ئێران دەزانین و ماددەكان سەرنجە بۆ ئێمەی كورد كە خۆمان بەب

لە !" بەباوەگەورەی خۆمان دەزانین ئەوەیە كەئایا ئەم داستانە بۆ ئێمە نەتەوەییە یان ئەخالقی 

 :وەاڵمدا دەڵێت

بێگومان ئەم داستانە بۆ ئێمە ئەخالقیە بەمانەی ئەوەی كە بەگژاچونەوەی زولم و زۆربوو "

رەگەز بوون كەئەویش رەگەزی مادد بوو بەاڵم ئایا بەكوشتنی چونكە هەردوو ال هەر یەك 

 ئایا توانی ئیمپراتۆری ماد بپارێزێت؟, ئیژدهاك كاوە توانی خۆی حوكمی ماد بكات
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بەدڵنیاییەوە نەخێر بەكوشتنی ئیژدهاك ماددەكان بۆهەتا هەتایە كۆتاییان پێهات 

ستەوە و لەژێر ركێفی ماددەكان وەحەخامەنشیەكان كەلەهجەی جنوبی ئێرانە ئەو هەلەیان قۆ

 ".دەرچوون

 !بە هەمان پاساو ئەگەر کاوە خائین بێت ئەوە صالح الدین یش خائینە

کەوابوو الی کاک عیرفان وئەوانەی ماوەیەکە باسی خیانەتی کاوە دەکەن بەبێ بیردکردنەوە 

ە وبە کۆپی کردنەوەی وتاری کەسانی تر، کاوەش وئەژدیهاک یش هەر کوردن، نەك کاو

فارس بێت وەك مام جەالل دەڵێت، بەاڵم کێشەکە لە بەرژەوەندی دوژمنان کۆتایی هات، 

هەرچاکە ناڵێت کاوە بەکرێگیراوی ئەخمینیەکان بوو وبە فیتی ئەوان مادەکانی لەسەر حوکم 

 !البدات؟

ئەگەر وای دابنێین ئەو چیرۆکەی زوحاك دوا پاشای مادەکان ڕاستە و کاوەی ئاسنگەر بە 

بەاڵم ! ی دەوڵەتی نەتەوەیی کوردی ڕوخاندوە بەر لە چەندین سەدەی بەر لە میالدشۆڕشەکە

سەیر لەوەدایە کاتێك باسی صالح الدینی ئەیوبی دەکرێت بە خراپی لەالیەن کوردە ئاسۆ 

تەسکە نەتەوەچیەکان، کە دەڵێن هیچی بۆ کورد نەکردوە ولە خزمەتی عەرەبدا بوە، 

کورە بابە کەی ئەو کاتە سەردەمی ناسیۆنالستی : ەوە دەڵێینهەموومان، بە موسڵمان وئیسالمی

بوو، کەی سەردەمی دەولەتی قەومی بوو، ئەوە کە صالح الدین لە چاو کاوە وزوحاك 

 !دوێنێ بوو

بەاڵم لەبەرئەوەی کاوەی بەسەزمان موسڵمان نەبوو، ئەوە ئیسالمی وهەندێ سیکیوالری 

ونالستی و سەردەمی فیکری قەومی بەسەر نەتەوەیی دێن وهەمان پێوەری دەوڵەتی ناسی

کاوەیەك جێبەجی دەکەن کە جیرۆکەکەی نزیکترە لە ئەفسانە تا مێژویەکی ڕاستگۆی 

کە لە  – ئەگەر تۆ ڕازی نابیت ئەو پێوەرە لەسەر صالح الدین جێبەجێ بکەیت. تۆمارکراو

ین هەزار ساڵ ئەی بۆچی هەمان پێوەر لەسەر چەند –ڕاستیدا جێبەجێش نابیت بە ڕای ئێمە 

ئەگەر کاوە خائین بیت، بەپیی ئەو پێوەرە سەقەتە ! بەر لە صالح الدین جیبەجێ دەکەیت؟

ئەوە بێگومان صالح الدین یش خائینە بە هەمان پێوەر کە ئیعالنی دەوڵەتی کوردستانی 

 !گەورەی نەکرد وەك نەتەوەچیە حەوسەلە تەنگەکان وا دەڵێن
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لە بەرگری دەکەم لە دەسەاڵتی گەندەڵ لەو قسانە،  ئینجا لە ڕوەکی تر من بۆنی جۆرێك

چونکە ئەگەر کاوە سەرکۆنە بکرێت لەبەر راوەستانەوەی لە دژی زوحاك، کە گوایە 

ئەوە هەموو ڕۆلەیەکی ئەو نیشتیمانە کە لە دژی ]!![ پاشایەکی کوردی ناسیۆنالیست بوە 

 !دیەکاندەسەاڵت دەوەستنەوە ناپاکن وەك کاوە، کە بوە هۆی ڕوخانی می

دەڵێن زانایەکی دینی دوو سەعات خەریکی ڕاڤەکردن و پینەپەڕۆکردنی فەرمودەیەکی 

پێغەمبەر بوو کە بە عەقڵ دا نەدەچوو، زانایەکی تر بە یەك ڕستە کۆتایی بەو مەهزەلەیە 

ئەو فەرمودەیە ڕاست نیە وهەڵبەستراوە پێویست ناکات ئەو هەموو شێر : هێنا وگووتی

 !ە بۆیوڕیوی یە بهێنیتەو

 :ئێوە کەوا خۆتان هیالك دەکەن بە مێژووی کاوە وئەژدیهاك دەبێت ئەو راستیانە بزانن

جەژنی نەورۆز پێشینەیەکی دوورودرێژی هەیە و کۆنترین جەژنی مرۆڤە لە سەر  -٨

بە پێی ئەو لێکۆڵینەوانەی لەو بوارەدا کراون، کۆنترین مرۆڤەکانی سەر گۆی . زەوی

. ئەشکەوتەکاندا ژیاون، رۆژی یەکەمی بەهاریان کردووە بە جەژنزەوی، ئەو کاتەی کە لە 

دکتور مەولوود ئیبراهیم حەسەن لە وتارێکی تێر و تەسەلدا بە وردی چووەتە سەر بنج و 

تەمووز و )بناوانی مێژووەوە و بەڵگە دێنێتەوە لەسەر ئەوەی کە ئەو جەژنە هەمان جەژنی 

ئەشکەوتەکانی کوردستان بێنە دەر و بەرەو  ە، کە سۆمەرییەکان پێش ئەوەی لە( عەشتار

: هەروەها دەڵێت. خوارووی واڵتی عێراقی ئێستا داگەڕێن، ئەو جەژنەیان بەڕێوە بردووە

کاوەى "رەنگە زۆربەمان ئەوە نەزانین کەسایەتى :)دەنووسێ( ماجید عەبدڵاڵ ئەلشەمس)

 (وزى عێراقى کۆنەلە فیکرى کوردى، ئەوە شێوەیەکى بەرچاوى کەسایەتى تەمو "ئاسنگەر

 !نەورۆز کەى دروستبووە و هى چ میللەتێکە؟

سترێت زۆر لە رەخنەگران پێیان وایە  ناکرێت پشتی پێ ببە  وه ڕووی ڕاستیە  لە  شاهنامە -١

سەردەمی ئەفسانەییە کەباسی گیومیرت وجەمشید وزوحاک : کە قۆناغی یەکەمی شاهنامە

چ نرخێکی مێژوویی نییە ورەنگی ئەفسانەیی وفەرەیدون وکاوە دەکات، کە ئەو قۆناغە هی

زاڵە بەسەریدا، شاهنامە نەورۆز ناگێرێتەوە بۆ شەری کاوە وفەرەیدون لە دژی زوحاك، کە 

ئینجا جەمشید هات سەر تەختی : سەرلەبەری ئەفسانەیە، بەڵکو بەو جۆرە باسی دەکات

وو بەسەر دێو فەرمانڕەوایی لە پاش باوکی تەهمورت کە ئەویش وەك ئەو سەرکەوتو ب

ودرەنجەکانیش وتوانی لەسەر قەروێڵە ڕازاوەکەی بفڕێت بەسەر هەموو مەملەکەتەکانی بە 
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جنۆکەکان لەو رۆژە هەڵیان گرت کاتێ خۆر کەوتە قولـلەی حەملەوە، !! هۆی جنۆکەکانیەوە

وزۆر دلخۆش بوو ومەی دەبەخشرایەوە وئەو رۆژە ناونرا بە رۆژی نەورۆز کە بوە 

 " .ز الی فارسەکانعورفێکی پیرۆ

 :لێکۆڵەری ئێرانی موجتەبا ئەلمینوی دەربارەی کەسایەتیەکانی شاهنامە دەڵێت

کەسانێك لە پاشینەکان ویستیان ئەو ڕوداوە مێژوویانەی لە شاهنامەدا هاتوە جێبەجێیان بکات 

لەسەر ڕوداوە هەقیقیەکانی پەیوەست بە سەردەمی هەخامنیشینەکان، بۆیە ناوی پاشاکانی 

ئایە ئەو کەسایەتیانە خوداوەندن ! .... نامە یان وەك پاشاکانی هەخامنشینەکان حسێب کردشاه

یان نیمچەخوداوەندن؟ بەاڵم کاتێك جێرۆکەکانی بەراورد دەکەین لەگەڵ میتۆلەژیای 

ئەفسانەکانی هیندی، تێدەگەین کە کەسایەتی جمشید وکەیخوسرەو وفرەیدون وکاوس بریتین 

." ەخوداوەند کە لە شێوەی مرۆڤ بەرجەستەکراون لە شاهنامەلە خوداوەند یان نیمچ

کەوابوو ئەوە بە زۆرلەخۆکردن دەیانەوێت پاشاکانی شاهنامە ئیسقات کەن بەسەر میژووی 

 !واقیعی، وئەو چیرۆکە ئەفسانەییانە هیچ ئەرزشێکی واقیعی نیە

اهنامەش وەك زوحاك هەندێك جا وەك پاشایەکی ئاشوری یان بابلی نیوی هاتوە، لە ش -٠

پاشایەکی عەرەب ناوی هاتوە، وکە پاشاکانی فارسەکان داوای یارمەتی ئەویان کردوە 

 !لەدژی شای شاکانی فارسەکان

لەوەدایە کورد لەبەر دواکەوتوویی والوازی گیانی نەتەوەیی بایەخی بە نوسین وتۆمارکردن 

وسراوە کاتێك کە بە فارسی ن[ شەڕەفنامە]ی مێژویشی  نەداوە، هەتا یەکەم سەرچاوه

داستانی شاهنامە دەنوسێت کە لە جەوێکی ئەفسانەیی [ فیردەوسی]شاعیرێکی میللی ئێرانی 

دا نوسراوە ووەک هەر داستانێکی تری وەک ئەلیادە وگەلگامێش وهیتر، تێیدا بە کەیفی 

خۆی کەسەکان وڕوداوەکان ئاڵ وگۆڕ دەکات هەتا زوحاکیش بەعەرەب لەقەڵەم دەدات 

کی ئەفسانەئامێزانەش ئاماژە بە بوونی کورد دەکات، گوایە لەو منداڵە رزگاربوانە وبەشێوەیە

 لە سەربڕینی زوحاک کورد دروست بوە

 [کنون کرد از ێن تخمە دارد نژاد کز ێباد ناید بدل برش یاد]
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دەیەوێت بڵێت کە [ جا کوردەکان لە تۆرەمەی ئەو الوانەن کە نەیاندەزانی ئاوادانی چیە]

لە بنەڕەتدا فارسن ولەدەست ! ارسەوە وەپاش کەوتوە پاش هەاڵتنیان بۆ کێوەکانکورد لە ف

زوڵمی پاشای عەرەب ڕایان کردوە، بە عەرەب کردنیشی دوژمنانی شا فارسەکان دەاللەتی 

خۆی هەیە ودەگەڕێتەوە بۆ ڕوخانی شانشینی شایەکانی شاهنامەی فیردەوسی لەسەر دەستی 

فیردەوسی جارێکی تریش ئاماژەی نێگەتیڤ بە عەرەب  عەرەبە موسڵمانەکان، شاهنامەی

دوایی عەرەبێک بەناوی دەربیس لە دژی : " ی چاپی عەرەبی دەڵێت ٩١دەکات لە ل 

کیکاوس هەڵگەڕایەوە لەدەوربەری شام، دوایی کیکاوس بەدەستی بەربەرەکان بە فێڵ 

ەر دادەگرێت پاش دوایی ئەفراسیاب دەستی بەس...دەگیرێت ومەملەکەت بێ شا دەمێنێتەوە 

باشە ئەگەر باوەڕ بە خیانەتی کاوە دەکەن لەسەر پشت بەستن بە [...عەرەب]شەرێک لەگەڵ 

عومەر خەیام لە نەورۆزنامەکەیدا ! شاهنامە، ئەو ئەوەتە شاهنامە دەڵێت زوحاك عەرەب بوە

دەڵێت کاوە کورد بوو، وفەرەیدونیش هەر کورد بوو کە لە پاش ڕوخانی زوحاك هاتە سەر 

عومەر : دەسەاڵت، وەک نوسەری کتێبی هاونەتەوەیی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی دەڵێت

فەرەیدوونی کورد فەرمانی بە " خەیامی نیشابوریش لە کتێبی نەورۆزنامەی خۆیدا دەڵێت؛ 

ئێرانیان دا تا ئەو ڕۆژەی زوحاک بەدیل گیرا، ئێران لەشەڕ وکێشەی ئەو ڕزگار بوو بکەن 

 .٧٨ ل." بەڕۆژی جەژن

کەوابوو ڕای جوراوجۆر زۆرە لەسەر زوحاك کە دەڵێن فارس بوە وبابلی بوە وعەرەب 

بوە، تەنها کورد هەر لە خۆیەوە کردویەتی بە ورد لەبەر هیچ نا تەنها لەبەر لێك چوونی 

هەتا با بڵێین کە ! ناوی ئەژدیهاک وزوحاك بە ناوی دوا پاشای میدیەکان ئەشتیاگ

وادەڵێت، ئایە هێندە ساویلکەبین هەموو قسەکانیمان لێی وەرگرین  فیردەوسیش لە شاهنامەدا

 !کە بە هەوەسی خۆی یاری بە ناوەکان وبە ڕوداوەکان دەکات؟

هەزار ساڵ بێت ومار لە شانەکانی بڕوێت پاش  ٨١١١زوحاکێك بەپێی شاهنامە تەمەنی 

دا فرەیدوون بێتو ماچکردنی ئەهریمەن دەبێت پەیوەندی بە ئەشتیاگەوە چی بێت؟ لەدوای ئەو

ساڵ حوکم بکات دەبێت چ پەیوەندی بە ڕاستی ومێژووەوە هەبێت، تا هێندە بە جیدی  ٩١١

وەریگریت، وکاوەی فەقیر کە تێکرای کورد وەك رەمزێکی ئەفسانەیی نەتەوەیی لیی 

دەڕوانیت، بکەیت بە خائین، وزوحاکێک کە هێمای جەور وستەمە بەزۆری وبە پێچەوانەی 

 !اهنامەشەوە بکرێتە کورد؟فیردەوسی وش
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ئینجا ئەوەندە بەسە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو قسە بێ بنەمایانەی کە زوحاك دەکەنە ئەشتیاگ 

ولەبەرکردنی بەرگی واقیعی میژوویی لەبەر ئەو ەفسانەیە ئەوەیە، ئەو دوو ناوە هیچ 

اڵ لە ئاوێستا پەیوەندیەکیان بە یەك نیە، چونکە ناوی زوحاك لە بنەڕەتدا بەر لە هەزاران س

وئەفسانە ئاریە کۆنەکان وەرگیراوە، کە لە ئاڤیستا دەڵێت ئەژیدهاك ئەهریمەنیکە لیناگەڕێت 

ئاوی هەورەکان دابەزێتە سەر زەوی وخۆی خاوەنی ڕوحێکی نەگریسە، یان ئەژدیهایەکی 

 .واتە عەرەب لە قەڵەم دراوە[ تازی]سێ سەرە، و هەر لە ئاڤێستاس بە 

ڕێك لە ئاڤیستا وە ئەو کەسایەتیەی دۆزیوەتەوە کە وەك شەیتانی کەوابوو فیردەوسی 

بشێوێنێت، کورد هەر لەخۆڕا خۆی [ ئەشتیاگ]قورئانە، نەك ویستبێتی ناوی دوا شای کورد 

کابرا فارسیە ولە بەرژەوەندی مێژووی خۆیدا نوسیویەتی، نازانم بۆ کەسانێك لە ! تێکداوە

لەوەتی عەرەب هەیە هەر : نەبونەتەوە وبڵێن فارسە نەتەوەییەکان لە فیردەوسی ڕاست

ژێردەستەی فارس بوونە، خێرە ئەو خیانەتە لە مێژووی فارس دەکەیت، یان دوای ڕوخانی 

چونکە فیردەوسی دەڵێت ! ساسانیەکان بە دەستی موسلمانەکان ماستاو بۆ عەرەب دەکەیت؟

بۆ ڕوخاندنی شای گوایە پاشاکانی ئیران داوای یارمەتیان کردوە لە زوحاکی عەرەب 

 !!شاکانی ئیران؟ ودواییش ئەو عەرەبە ستەمکارە پێ پەتیە دەبێتە شای عەرەب وفارس؟

گومانم نیە ئەگەر فیردەوسی کوردبا ئێستا ئەویش لەدەستی ئەو ڕەخنە ساردوسڕە نا 

 .بابەتیانەی کوردە سەلەفی وئەکادیمی ونەتەوەچیەکانێش ڕزگاری نەدەبوو

خۆ وخەڵك هیالک کردنە، کەس داواتان لێناکات وەك فارسەکان کەوابوو بەسە ئیتر ئەو 

شاهنامە تەقدیش کەن ونەورۆز پیرۆز کەن، وئەمساڵ یادی هەزار ساڵەی نوسینی 

شاهنامەیان کردوە لەناو بارەگای یۆنیسکۆ، ووێنەکێشێکی ئیرانیش پێنج سەد وێنەی 

پیان کردوە، نەخێر بەس ڕوداوەکانی شاهنامەی کێشاوە وبە وەرگێرانەی ئینگلیزیەوە چا

هێندە خەڵکی کورد لەوەش کۆڵەوارتر مەکەن بە هێرش کردنە سەر نەورۆز وکاوەی 

ئاسنگەر، تێبگەن هەموو گەالنی جیهان ئەفسانەی نیشتیمانی وا سەیر ونامۆیان هەیە 

منداڵیش دەزانێت ڕاست نین، بەاڵم کاریگەری خۆی هەیە بەسەر ڕوحی نەتەوایەتی 

منداڵ وهەستکردن بە ئینتیمابوون وخۆشەویستی میللەت وواڵتدا، پار وپەروەردەکردنی 

وپێرار شەڕی نەورۆزمان کرد، ئەوە ئەمساڵیش شەڕی کاوە وزوحاكمان پێدەکەن، ئەوەش 

هەقیقەتی کاوە وزوحاك بوو کە باسمان کردن، دوو کەسایەتی نزیکتر بۆ خەیاڵ وئەفسانەن 
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کورد بەپیی گێڕانەوەی کوردی کە دەماو دەم  تا راستی، بەاڵم ئەفسانەیەکی پێویستە بۆ

 .بۆمان هاتوە نەك گێڕانەوەی شاهنامە

  

 قسەیەك لەسەرنەورۆزو سەری ساڵی كوردی و ئەفسانە -

 kID=18http://bzavpress.com/Detail.aspx?id=3082&Lin دالعزیزعب عەلی عیرفان

بیروت  -الفرس الکبری، البي القاسم الفردوسي، دار العلم للمالیین  ملحمە:  الشاهنامە. ]٨١ل  -

 [٨٥٧٥  الثانیە  الطبعە

 .090فردوسي و مقام أو، ص  -  - [1]

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8

%A7%D9%85%D9%87 

 .هاونەتەوەیی کورد وماد، حەبیبوڵاڵی تابانی، وەرگێڕانی جەلیل گادانی ٧٨ل -  [1]

/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83http://ar.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://bzavpress.com/Detail.aspx?id=3082&LinkID=18
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83
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 بەشی چوارەم

 

 مۆتەکەی تورکی
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 !ئەردۆگان و نانەوەی شەڕی الیەنگرانی هەدەپە و هوداپار

لە هەرمەی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەردۆگان و ئاک پارتی هیچ چەکێکی فریودەر 

 ...توناڕەوشتی نەماوە بەکاری بهێنن، بەکاریان نەهێنابێ

بەکارهێنانی وتاری دینی و بەرزکردنەوەی نوسخەیەك لە قورئانی تەفسیرکراو بە کوردی 

. لەالیەن ئەردۆگان، وەك بەرزکردنەوەی پیاوانی معاویە لە کاتی خۆی تەنها بۆ فریودان بوو

درۆکردن لەسەر دەمیرتاش و باسی مافی هاوڕەگەزبازەکان و گۆڕینی قیبلەی ئیسالمیش 

پاش ئەوەی زۆربەی کارتە دینی و شۆڤێنستەکانیان . و وتارە دینیە فریودەرە بووهەر لە نێو ئە

بەکار هێنا دیارە ئەردوگانی دووڕوو و حزبە شوۆڤێنستە مەخمەلیەکەی دڵی ئاو ناخواتەوە تا 

یەکەم ئاماژەکانی ئەو شەڕنانەوەیە لە . شەڕی کوردکوژیش دروست نەکاتەوە لە نێوان کوردا

اپاری میراتگری حزب هللا دروستکراوی میتی تورکی بە عەقڵیەتێکی نێوان هەدەپ و هود

حزبوڵالیی ئێرانی لە چەند شوێنێك دەرکەوتن، ئەوەش هەمان کارت بوو کە ئەردۆگانی ماوە 

بەسەرچوو لە میانەی ئەو ناڕەزاییانەی لە سەرتاسەری شارەکانی تورکیا دەردەبردرا لە دژی 

داعش و بەژداری کردنی لە فشار توندترکردنە سەر کوردە تێوەگاڵنی تورکیا لە یارمەتیدانی 

ئەو کاتەش بووە ڕوبەڕووبوونەوەیەکی ناوخۆ . ناو کۆبانی، بەکاری هێنان  خۆڕاگرەکانی

 Hür لەنیوان هەدەپە و حزبوڵالی کوردی، کە ئێستا حزبێکی نوێی دروستکردوە بەناوی

Dava Partisi,  کە کورت دەکرێتەوە بۆ Hüda-Par ار، کە بەمانای پارتی هوداپ

 .بانگەوازی یان دەعوەی ئازاد دێت

بەداخەوە من تا ئێستا قسەیەکی باشم لەسەر ئەو حزب هللا یە کوردیە گوێ لێ نەبوە جگە لە  

ئەگەر . جاڕدانی جەنگ نەبێت ەدژی پ ک ک بە پاڵنەری سوپا و دەزگای میتی تورکی

بۆ لێدانی کورد، چۆن دەست لە پشتی ئەردۆگان ئامادە بێت دەست بخاتە ناو دەستی داعش 

ئەو کوردە ئیسالمیە فریوخۆرانە نادات لەو ساتە ناسکەدا هەوڵی نانەوەی شەڕێکی ناوخۆ 

 !نادات لە نێوان هوداپار و هەدەپە لەو هەڵبژاردنە چارەنووسسازە؟

  :بۆ ناسینی ئەو هوداپارەی میراتگری حزب هللا ی پێشوو دەڵییین

 Namik و Halit Güngen چەندین ڕۆژنامەنوسی کوشت وەك ٩١١٤لە ساڵی   حزب هللا

Taranci و Hafiz Akdemir  تەنها لەبەرئەوەی پەیوەندی بەکرێگیراوانەی حزب هللا و

سوپاو میتی تورکیایان ئاشکرا کرد، لە کەیسی حافز ئەکدەمیر بکوژەکەش گیرا، بەاڵم پاش 

کە  Arif Doğan  عارف دۆگان ٩٧/٩/٤١٩٩لە !! شەش هەفتە بەبێ دادگایی کردن بەردرا

ئیستخباراتی جەندرمە و ] JİTEMکۆلۆنێڵیکی سەربازی خانەنشینکراوە و دامەزرینەری 
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یشە، کە بە تایبەت لە دژی خەباتی پ ك ك دامەزرا بوو هەزاران تاوانی [ دژە تیرۆر

ی پ پ ك ك ، تا رادەی ەوەی جل  ئەنجامدا لە کوشتن و ئەشکەنجەدانی کورد و الیەنگرانی

ك ك یان لەبەر دەکرد و دەچوون لە گوندە کوردیەکان خەڵکیان دەکوشت بۆ ناوزڕاندنی پ ك 

ك ، سەرەڕای کوشتنی ڕۆشنبیری گەورە و نوسەرانی کورد وەك موسا عەنتەر و ویداد 

لە کاتی دۆسیی ئەرگەنیکۆن، ڕایگەیاند کە ئەو   لە دادگا!! ئایدن و ئەحمەد جەم

کوردی تورکیایە وەك هیزێکی چەکدار دروستی کردن لە پێناو دامەزرێنەری حزب هللا ی 

 .کوشتن و ڕاوەدونانی ئەندامانی پ ك ك

 ٢١بە پێی فایق بولوت ی ڕۆژنامەنوس چەندین ئەندامی حزب هللا لە ئەستەمبۆڵ گیراون بە 

و الیەنگرانی ئە!! کیلۆگرام تەقەمەنیەوە کە پێناسنامەی موخابەراتی میتی شیان لە گیرفان بوو

ڕێکخراوێکیان دروستکرد بە ناوی هاوسۆزی لەگەڵ  ٤١١٤حزب هللا یە لە ساڵی 

پارتی  Hüda-Par  هوداپار ٤١٩٤و دواییش لە کۆتایی دیسەمبەری ! موستەزعەفان

دەعوەی ئازادیان دروست کرد بە هاندانی ئاشکرای ئەردۆگان وپارتەکەیەوە بۆ 

 Demokratik اتە لە دژی بەدەپەڕوبەڕووبونەوەی خەباتی حزبە کوردیەکان و ئەو ک

Bölgeler Partisi ئەمڕۆش وادیارە ئەردۆگانی میانڕەو کە . پارتی هەرێمی دیموکراتی

ماسکی خۆی گۆڕیوە بۆ داعشڕەو، شانە نوستوەکانی ئەو داعشە خۆفرۆشانەی کورد زیندوو 

رسێکی دەکاتەوە بۆ نانەوەی شەڕێکی کورد دژی کورد، هەربۆیەش محمد حسین یەلماز بەرپ

دەوڵەت و الیەنگرانی پ ك ك هێرش دەکەنە سەر بارەگاکانیان، وهێزە : هوداپار دەڵێت

 !ئەمنیەکان چاوپۆشی دەکەن وهیچ ناکەن لە ئاستیدا

بێویژدانی ئردۆگان ئاك پارتی هێندە بڕ دەکات . بێگومان ئەوەش بۆ خۆشترکردنی ئاگرەکەیە

اپارانە دروست بکات و چەکداریان کات بە دوری نازام گروپێکی هاوشێوە داعشی، لەو هود

بۆ لەناوبردنی خەباتی کورد، ئەوئەردۆگانە داعشرەوە کە نەوەی هەقیقی هۆالکۆ و 

. جەنگیزخانە هیچ دین و ڕەوشت و بەهایەکیان نیە لە زیان گەیاندن بە کورد ودۆزەکەی

ن و هیوادارم هەدەپە و پ ك ك والیەنگرانی هەوڵی بەرتەسک کردنەوەی کێشەکە بکە

ئەگەر کەسانێکی عاقڵیان تێدا بێت ئەو هوداپارانە با گفتوگۆیان لەگەڵ بکەن، هەرچەندە لە 

باگراوندی حزب هللا ی پێشوویان جگە لە مێنتالیتی داعشیەت هیچ هیوایەك بەدی ناکرێت بۆ 

  .گفتووگۆ

 خەندان 31-05-2015
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 ئەردوگان و کەوتن لە دەرسی کوردی
 

 

کە لە  ٩١١٢ەگەرێتەوە بۆ بەر لە بوونە سەرۆک وەزیران، لە ناسینی من بۆ ئەردۆگان د

ئەستەمبۆل بووم، نزیکەی هەشت مانگێک لەوێ بووم، لەو ماوەیە خەڵکێکی زۆرم ناسی لە 

تورک وکوردی تورکیا، لەو ڕۆژانە ئەستێرەی ئەردوگان تازە دەرکەوتبوو بەاڵم 

ساڵ بوو سەرۆک شارەوانی  دەرکەوتنێکی زۆر بە هێز، ئەو کاتە ئەردۆگان نزیکەی دوو

ئەستەمبۆل بو، بەاڵم چۆن سەرۆک شارەوانیەک گەورە و بچوک ستایشی کارەکانی دەکرد، 

من هەر ئەو رۆژانە هەستم بە دواڕۆژی پڕشنگداری ئەو پیاوە دەکرد، هەستم دەکرد لە 

ئەردۆگان لە ئەربەکان  ٩١١٧ئەربەکانی مامۆستای سیاسیترە، هێندەی نەبرد لە ساڵی 

ابوەوە لەگەڵ گروپێک لە هەڵبژاردەی ناو حزبەکە بۆیە ئەربەکان تا مردیش ئەو زامە جی

نێرگزیەی لەبیر نەچوو یان ئەو پێشکەوتنەوەی قوتابیەکەی بۆ هەرس نەکرا تا ئەو ڕادەیەی 

 : بەر لە کۆچی دوای بە ماوەیەکی کەم گوتی

 

ی دوژمن مناڵەکانمان لێ تەڵە"و " ئەردۆگان و عبدوڵاڵ گول ئامرازی دەستی زایۆنیزمن"

دەڕفێنێ، تۆرگۆت ئۆزال لە سەرەتا لێمان جیابوەوە، ئینجا ئەردۆگان لێمان جیابوەوە، بەاڵم 

کاتی ئەوە هاتوە هەموو کەس جیاوازی نێوان ڕەسەن و السایی کەر بزانن، جیاوازی زۆرە 

یای زایۆنیزم زۆربەی مید " :لەوەش زیاتر گوتی." لە نێوان ڕەسەن وجیاوازی کەر

 ٠١رۆژنامە و  ٠١واڵتەکەی قۆرخ کردوە وهەر هەموویان لە خزمەتی ئەردۆگان دان، 

قسەی تریش بەاڵم پێویست بە زیاتر ...." کەناڵی ئاسمانی شەو و ڕۆژ لەڕاژەی ئەودان

  .ناکات

 

جا ئەو لێدوانانە لە هەر هۆیەکەوە سەریان هەڵدا بێت گرنگ نییە، گرنگ ئەوەیە ئەردۆگان 

وو لە سەرکەوتن و توانی بەسەر زۆر تەحەدای گەورە زاڵ بێت، ئەگەر بزانین بەردەوام ب

ژیان هەمووی دەرس و وانەیە بۆ سەرکەوتن لە تاقیکردنەوەی دنیادا بەالی کەمەوە الی 

ئەردۆگان وایە وەک کەسێکی دیندار لەسەر ئاستی تاکە کەسیدا و تا رادەیەکیش سیاسیدا، 

ۆگان لە زۆربەی هەرە زۆری وانەکانی سەرکەوتوو بوە بەاڵم ئەوە گومانی تێدا نییە کە ئەرد

 .بە ئیمتیاز لە دەرسی کوردی ساقیت وکەوتوو بوە

لە دەرسی سیاسی دەست پێبکەین هێشتا لە حوکمی قەدەغەکردنی لە سیاسەت دەرنەچو بوو 

، ئەو سەرکەوتنانە تا ئەمڕۆش ٤١١٤کاتێک زۆربەی کورسیەکانی پەرلەمانی بردەوە لە 

 .ەوامە، وتەنها حزبێکە بۆ ئەو ماوەیە درێژە بە تەنها بەبێ تەحالف حوکم دەکاتبەرد
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لە دەرسی عەسکەری دا، ئەوەی ئەو پیاوە کردی بە دامەزراوەی عەسکەری نە بە خەیاڵی 

کەس دا دەهات نە بە کەس دەکرا، توانی زۆر زیرەکانە پەڕ وباڵی ئەو نوخبە عەسکەرییە 

 .کەوە لەسەر سنگی گەالنی تورکیا دانیشتوونبکات کە لە سەردەمی ئەتاتور

لە دەرسی دەستوریش تا رادەیەکی زۆر توانی هەموو خاڵە نێگەتیڤەکانی دەستوور ال بدات، 

 .هەرچەندە کوردەکانی تورکیا بە شێوەیەکی گشتی لێی ڕازی نەبوون

لە دەرسی یۆنانی سەرکەوت لەگەڵ ئەو دوژمنایەتیە مێژووییەی نێوانیشیان، توانی 

لە دەرسی ئەرمەنی تا ڕادەیەکی زۆر سەرکەوتوو بوو،  .پەیوەندیەکی چاک دروست کاتەوە

 .چەندین دەرگای داخراوی لەسەر کۆماری ئەرمنستان کردەوە

لە دەرسی ئابووری لە سەردەمی سەرۆک شارەوانییەوە تا ئەمڕۆش سەرکەوتن بە دوای 

انی توانی گەورەترین کاریزما بۆ لە دەرسی پەیوەندییە ئیسالمیەک .سەرکەوتن تۆمار دەکات

خۆی مسۆگەر بکات، تا ئەو ڕادەیەی بۆتە خۆشەویسترین سەرکردەی جیهانی ئیسالمی، 

هەرچەندە من سەرنجێکی زۆرم هەیە لەو بارەوە لە وتارەکانی ترم لەسەر ئەردۆگان زۆر 

ل زۆر لە دەرسی ئیسرائی .جار گوزارشم لێکردوە بە پێویستی نازانم دوبارەیان بکەمەوە

سەرکەوتوو بوە تا ئەو ڕادەیەی زۆربەی سەرکردە عەرەبەکانی خستۆتە قەیرانی بێ 

 .هەڵوێستی

 

لە وەاڵمی ئەوانەی کە هەنگاوە سستەکانی ئەردۆگان دەگەرێننەوە بۆ ترسی ئەردۆگان لە 

سوپا یان بنکە جەماوەریەکەی دەڵێین، ئەگەر ئەو پیاوە توانای شکاندنی ئەو هەموو 

تەقلیدیانەی سیاسەتی تورکی هەبێت، بۆچی کە دێتە سەر دۆزی کورد وا چەق موحەرەماتە 

لە ڕاستیدا ئەردۆگان ویستی چارەسەرکردنی ال نییە، تەنها جاروبار لێدوانێکی ! دەبەستێت؟

لەناکاو دەدات لە گەرمەی گەمەی هەڵبژاردن وخەڵکێکی زۆریشی پێ هەڵدەخەڵەتێنێ، ئەو 

کە ئەردۆگان هێندەی سەرکەوتوە لە دەرسەکانی تری  قەیرانەی ئەم دوایەش سەلماندی

  .ناوەوەو دەرەوە، هێندەش ساقیتە لە دەرسی کوردی

 محەمەد هەریری
١٧/٨١/١١٨٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=121
http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=121


 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

207 
 

 وەستای گەورە ئەردۆگان سەالحیەتی كۆتاییهاتووە

كان لە مەیدانی سیاسەت و هونەر و هەتا وەرزشیشدا، هەوڵ دەدەن لە زۆربەی كەسە كاریزما

كاتێكی گونجاو دا گۆڕەپانی یاریان جێبهێڵن، لە كاتێكدا لە لوتكەی سەركەوتوویی خۆیانن، 

 .هەتا جەماوەر ئەو وێنە جوانەی زهنیان، كە لەسەر ئەوانی وێناكردوە وەك خۆی بمێنێت

 

، ٩١١٢ساڵ و بوونە سەرۆك لە ساڵی  ٤٧وچان و زیندانی نیلسون ماندێال پاش خەباتێكی بێ 

هێشتا لەسەر توانای خۆی بوو ڕەتی كردەوە خۆی كاندید كاتەوە بۆ خولێكی تری 

سەرۆكایەتی سەرەڕای مافی دەستوری و داوای خەڵك، سەرۆكی بەڕازیل لوال دا سیلڤیا پاش 

ت و بەجەماوەر بوو، بۆ دوو خول، هێندە خۆشەویس ٤١٩١ - ٤١١٤بوونی بە سەرۆك لە 

هەتا پەرلەمانی واڵت ئامادە بوون دەستوری واڵت بگۆڕن تا بتوانێت بەردەوام بێت لە 

 .سەرۆكایەتی، بەاڵم ئەو قبوڵی نەكرد وخەڵك بە گریانەوە ماڵئاواییان لێیكرد

 

هێشتا دڵی ئاوی نەخواردەوە،  ٤١٩٢-٤١١٠ساڵ لە سەرۆك وەزیرانی  ٩٩ئەردۆگان پاش 

وفێڵ خۆی كردە سەرۆك كۆمار، ئێستا ساڵێكی نەكردوە لە سەرۆكایەتی نەك بە هەزار فڕ

ماندوو نەبوە و جێگرێكی شایستەی دروست نەكردووە، بەڵكو سەرۆك وەزیرانی ئەحمەد 

داود ئۆغڵو، كە زۆر كەس چاوەڕێی دەكرد جێگای ئەردۆگان بگرێتەوە، هێندە بێ نرخ 

ەوەی بە وەزیرەكانی دەكات، هێشتا وەك كردوە، لە جیاتی ئەو و بێ پرسی ئەو كۆبوون

: وەك پەرلەمانتاری هەدەپە، ئەڵتان تان دەلێت! سەرۆك وەزیرانی بەری ڕەفتار دەكات

سەرۆکێکمان هەیە ڕۆژانە پێنج سەعات قسە دەکات، زۆرەبڵیترین خەسوو ناتوانیت هیندە 

، تا بەو جەنەبازی بکات لە رۆژیکدا، ئەو ڕاست وچۆپ جوێن بە هەموو کەسێك دەدات

 !دواییە لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیران بولنت ئەرینج بەریەک کەوتن

 

یاسایەكی مردووی بە ناوی ئیهانە كردنی مەقامی سەرۆكی زیندوو كردۆتەوە تا ئێستا سەدان 

ساڵ و  ٩٦كەسی سزا داوە بە تۆمەتی ئیهانە كردنی پایەی سەرۆك، كە لە نێویاندا منداڵێكی 

كە نازناوی ( بیوك ئوستا)شەیركردنی شیعرێك لەسەر وەستای گەورە شاجوانی توركیا لەبەر 

ئەردۆگانە لە توركیا، هەروەها دوو وێنەكێشی كاریكاتێر و چەندین نووسەر و هونەرمەند و 

  .میدیاكاری تر
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بێ وەعدی و یاریكردنی بە كێشەی كورد و پاڵپشتیكردنی تیرۆرستانی داعش و شكانیان لە 

اوەی تووشی هیستریا كردوە، بۆیە پاش ئەو هەموو ساڵەی دەستی دەستی كۆبانێ زیاتر ئەو پی

شتێك نیە بە ناوی كێشەی كورد لە توركیا، تەنها كورد كێشەی : پێكردنی كورد، تازە دەڵێت

لێدوانەكانی هێندە ئیستیفزازی بوون هەتا جێگری  !هەیە، وەك چۆن توركیش كێشەی هەیە

لێی بەدەنگ هات و گووتی با واز لەو لێدوانە  سەرۆك وەزیرانی خۆیان بولنت ئەرینج

عاتیفیانە بهێنێت و هێندە دەست نەخاتە ناو هەموو كارێكەوە، تەنها حوكمەت بەرپرسە لەو 

كە سەرۆك شارەوانی ئەنقەرەی زۆر نزیك لە ئەردۆگان وەاڵمی دایەوە بە  !دۆسێیە

نەك هێندە ! سەرۆكم ئەردۆگانیش گووتی من! تۆمەتباركردنی بە خیانەت و گوڵەنی بوون

بەڵكو هەتا دژایەتی ڕێكەوتنێكی دە خاڵی نێوان حوكمەت و چەند پەڕلەمانتارێكی هەدەپەی 

وادیارە وەستای گەورە ڕژدە لەسەر تەواوكردنی ! كرد بۆ جێبەجێ كردنی پرۆسەی ئاشتی

ژیانی سیاسی خۆی لەسەر شێوازی دكتۆرەكانی عەرەب، و نەهێشتنی هەر وێنەیەكی جوان 

 .زهنی خەڵكلە 

 

 خەندان 26-03-2015
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 !!(کورد)وکچە زۆرلێکراوەکەى ( تورکیا)باوکێکى زۆردار 

  بکەن ێوێت، وبیان پارێزن، ومتمانەیان پتورکەکان کوردەکانتان خۆش ب

 

 موستەفا سۆنمز: لە نوسینى نوسەرى تورکى

  محەمەد هەریری: وەرگێڕانى لە ئینگلیزییەوە

ایی مانشێتە سەرەکیەکانى میدیاکان داگیر کرابوون لەالیەن دۆزى لەو چەند مانگانەى دو

وخستنەوە قەبارەى سەرکردە ( ک.ک.پ)  PKK  کورددا، بە تایبەتى پرسی لە ناوبردنى

لە سەروبەندى پەیوەندیەکان وسەردانەکانى بەرپرسانى . کوردەکانى باکوورى عێراق

ست درێژی بکرێتە سەر سەرکردە ئەمریکا بە دیار کەوت کە ئەو واڵتە ڕێگا نادات دە

 .کوردەکان

توانى لە هەڵوێستى هەڵۆکانى جەنگ دەرچێت  (CHP)   لەو کاتەدا حزبی خەڵکى کۆماری

ولقی زەیتونى بەرز کردەوە بە  dove-like ونزیک بێتەوە لە هەڵوێستى کۆتری ئاشتى

رگانى پێشنیار کردنى نزیک بوونەوە وبەستنى پەیوەندى پەروەردە وفێرکردن، وباز

وفەرهەنگى لەگەڵ کوردەکانى باکووری عێراق، ئەو هەنگاوە مایەى سەرسوڕمانى هەموو 

سەرنج بدە چۆن سەرکردە کوردەکانى باکووری عێراق کە هەردەم تەرکیزیان  .الیەک بوو

دەخرێتە سەر، وهەڵۆکانى جەنگ دەڵێن با لێیان بدەین، کەچی کۆترەکان پەرۆشی کێش 

بۆچی باکووری عێراق لە هەرە پێشەوەى باسەکانە؟ چونکە . کردنیانن بەالى خۆیان

وبارزانى وتاڵەبانی وەک ... باکووری عێراق وەک هەڕەشەیەک دەبینرێت لە دژی تورکیا

 .هاندەرێکى ئاشوب گێڕان وپالنگێڕان دەبینرێن کە دەیانەوێت کورد لە تورکیا گومڕا بکەن

 "...A despotic father" باوکێکى زۆردار 

ەى نابینم تورکیا بە باوکێکى زۆردار بچوێنم، کە ئازارى کچەکەى دەدات بە هۆی دڵ بە هەڵ

 .دەرهەق بە کچەکەى tragic comical پیسى ونا متمانە تراژیکۆمیدیاکانى
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کچەکە هەر لە ناو ماڵەوەیە، نا چێتە دەرەوە، تەنگى پآ هەڵچنراوە، نا ینێرن بۆ قوتابخانە، 

 (PKK) ، کەسانێک(چەکە سیمبولی حاڵی کوردە لە تورکیاداک)وبایەخى پێویستى پآ نادرێت 

بە ( سەرکردایەتى کوردانى باکووری عێراق)پێی دەڵێن دەبێت یاخی بێت، وکەسانێکى تریش 

 .نهێنى بە کچەکە دەڵێن دەبێت ڕا بکات بۆ الى ئەوان وماڵە باوکى بەجآ بهێڵێت

انە، لەبەر ئەوەى ئەو ساڵەهای باوکى زۆردار نیگەرانە لە ڕودانى ئەو دەست لە پشت دان

ساڵە هەرگیز لە ئاشتى دا نەبووە لەگەڵ کچەکەى، ولەبەر ئەوەى هیچ خۆشەویستى 

بۆیە هەندێک جار لە کچەکەى دەدات ودەیترسێنێت، . ومیهرەبانیەکى نیشانى کچەکەى نەداوە

 .هەندێک جاری تریش لەوانە دەدات ودەیانترسێنێ کە هانى دەدەن بۆ گومڕا بوون

وەى لەو هەڵوێستە دابێت چاوەڕوانى چی لێدەکرێت؟ دەبێت باوکەکە لەگەڵ کچەکەى ئە

گفتوگۆ بکات، لە پێویستیەکانى تێ بگات وجێبەجێ یان بکات، ودەبێت خۆشی بوێت، 

ئەگەر وا بکات متمانە بە کچەکەى دەکات، ونیگەران نا بێت لە ... ومتمانەى وەگیر بێنێت

چونکە کەس ناتوانێت . کەیی وهاندانى بۆ یاخیبوونهەوڵی هیچ کەسێک بۆ گۆڕانى کچە

 ...جیاوازى بخاتە نێوان کچەکە وباوکەکە

چارەسەرى مرۆیی ئەو کێشەیە بەو ئاسانیەیە کەچی ئەوانەى تورکیا حوکم دەکەن نەیان 

توانیوە ئەو چارەسەرە پێشکەش بکەن، کەى توانیان کوردەکانیان خۆش بوێت وباوەشیان بۆ 

تە دەتوانن ڕێگا لە گومڕا کردنیان بگرن وکۆتاییەک بۆ جەنگى بآ بڕانەوەى کردنەوە، ئەو کا

 .نێوانیان دابنێن

 دەربارەى کچەکە  

. چۆنە؟ ئایا دەتوانێت متمانە بە باوکى بکات؟ نەخێر ناتوانێت( کوردەکان) حاڵی کچەکە 

ندەفەرى چونکە ئەو ناوچەیەى ئەوان تێیدا دەژین هەردەم لە گالیسکەى پلە سێیەمى شەمە

 .تورکیا دابووە

کێشەکانى بریتین لە هەژاری وزەوت کردنى ئازادى، وسوکایەتى پێکردن، ونەتوانینى 

قسەکردن بە زمانی خۆیان، ورێگرتن لە ژیان لەناو کەلچەرى خۆیان، ئەگەر ئەو کێشانە بۆ 

سیاسەتى ڕەسمى بەرزنەکرێنەوە بۆ چارەسەرکردنیان، چۆن کچەکە دەتوانێت متمانە بە 

 اوکە زۆردارەکەى بکات؟ب
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... پاش ماوەیەک کچەکە توڕە بوو، وگوێی شل کرد بۆ ئەوانەى ڕێگایەکى تریان نیشان دەدا

دە ساڵ بەو شێوەیە تێپەڕى، ... باوەڕی پێیان کرد لە ژێر کاریگەرى ترس بێت یان هیوا بێت

 .تبەاڵم بۆی بە دیار کەوت کە ئەوە ئەو ڕێگایە نییە کە ئەو بە دوایدا دەگەڕێ

کاڵ بۆتەوە، بە دواى  PKK بەڕاستى کورد ماندو وشەکەتە، وبآ هیوایە، باوەڕیان بە

بەاڵم بە شێوەیەکى سەرەکى دەیانەوێت لە ... کردنەوەى دەرگاى چارەسەرى تردا دەگەڕێن

کوردی دەکەن کە  –ناوچەکانى خۆیاندا بژین بەبآ ترس، وچاوەڕێی ئۆپۆزسیۆنی تورکى 

 .دنەوەى شەڕی ناوەخۆی پەنهانى دەدەن لە سەرانسەرى واڵتهەندێکیان هەوڵی باڵوکر

 پێویستە تورکیا ماڵەکەى خۆی ڕێک بخات 

لە ڕاستیدا ئەوەى پێویستە بکرێت زۆر ڕوون وئاشکرایە، پێویستە تورکیا ئاشتى ساز بکات 

پێویستە کوردەکانى خۆی خۆش بوێت، وبیان . لەگەڵ کوردەکانى، هەر نەبێت لەمەوالوە

یەکەم شت پێویستە ماڵەکەى خۆی رێک بخات، کورد تەنها . ومتمانەیان پێ بکاتپارێزێت 

 .پارێزگا لە رۆژهەاڵت وباشوری رۆژهەاڵت دا دەژین 46ملیۆن کەسە نین کە لە  61ئەو 

هەمان ڕێژەى . لە خەڵکى ئیستانبۆل لە باشوری رۆژهەاڵت لە دایک بوون% 41نزیکەى 

ارەکانى دەریای سپی ناوەڕاست وبەشی ناوەوەى دانیشتوان لە مەرمەڕە وئیزمیر وکەن

تورک وکورد ژن وژن خوازی لە نێوانیان هەیە لە سەدان ساڵەوە، وخزمەتى . ئەنادۆڵ هەیە

آ کورد بن، وکوردیش ناتوانن تورک ناتوانن بەب... سەربازیان پێکەوە کردوە، وپێکەوە ژیاون

 ...تورک بنێ بەب

 

 !هەژارى شورەییە 

کارتى سەوز ئەو کارتەیە کە بۆ ]لە ڕێگاى کارتى سەوزەوە تۆمارکراوە  هەژارى کوردەکان

ئەو دەوڵەتەى کە متمانەى [. چارەسەرى تەندروستى خۆڕایی دەدرێتە خێزانە هەژارەکان

پێدەدرێت هەڵسێت بە ڕاپەڕاندنى ئەرکە دەستوریەکانى لە دابەش کردنى داهاتەکانى بە 

دایگرێت لە ڕادەى هەژارى کوردى تۆمار کراو  شێوەیەکى عادیالنە، پێویستە شەرمەزارى
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 لە خەڵکى وان% 27نزیکەى  4117شورەییە کە لە ساڵی . بە هۆی کارتە سەوزەکانەوە

Van خاوەنى کارتى سەوز بن لەبەر هەژاری. 

هێشتا ڕێژەى بێکاری لە  GAP projects لەگەڵ بوونى چەندین دەرزەن لە پرۆژەکانى گاپ

پێویستە دەوڵەت شەرمەزار . نلی ئۆرفا، ژمارەکان ئابڕووبەرنبێت لە دیاربەکر وشا% 62

لە چیاکاندا  PKK بێت بەرامبەر ئەو خێزانە کوردە بآ ئومێدانەى کە ڕۆڵەکانیان دەفرۆشن بە

لەو باوکە کوردانە . لە ئیستانبۆل( گروپی تاوانى رێکخراو)یان دەیان فرۆشن بە مافیاکان 

بە چیاکان یان بە مافیاکان، بەڵکو لەو سەرکردانە توڕە توڕە مەبن کە مناڵەکانیان دەفرۆشن 

 .بن کە ئەوانیان ناچار کردوە بکەونە ناو ئەو حاڵەتە

 

  کێشەى کورد ئابووری یە  

. ئەوانەى دەڵێن کێشەى کورد ئابوورى نییە، بەڵکو سیاسی وفەرهەنگییە بە داخەوە هەڵەن

ى هەیە، بەاڵم لە شوێنى یەکەمدا هەڵبەتە ڕاستە کێشەى کورد ڕەهەندی سیاسی وفەرهەنگ

ئەگەر کوردەکان لە ناوچەکانى خۆیاندا تا ئەمڕۆ نەیانتوانى بێت خۆیان . کێشەیەکى ئابوورییە

دەرباز بکەن لەو بارە دواکەوتوەى کە تێیدان لە تورکیا وبە درێژایی مێژوو، وئەگەر 

ەیتوانی بێت ئەو نا نەهێشتنى ئەو نا یەکسانییە ئەرکێکى دەستوریش بێت، کەچی دەوڵەت ن

 یەکسانییە کەم کاتەوە، کەوابوو کێشەى کوردى ئەگەر ئابوورى نەبێت دەبآ چی بێت؟

کوردەکان هەرچەندە خزمەتى سەربازى خۆیان دەکەن، وباجەکانى دەوڵەت دەدەن، کەچی 

هەر مەحرومیشن لە خێر وبێری ئەو سەردەمە، لە پەروەردە وفێرکردن، وخزمەتگوزارى 

ئەگەر ئەو بارە بۆ چەندین دەرزەن ساڵ . مافی کارکردن ونیشتەجآ کردنتەندروستى، و

 بەردەوام بو بێت، هەقی خۆیان نییە هەست بکەن ئەوان مناڵێکى زڕن

a stepchild چونکە ئێمە کوردین، بۆیە دەوڵەت بەو :"؟ ئینجا کە یەکێک هاتوو وگوتى

 نەکات؟کەسێک دەبێت باوەڕی پآ " شێوەیە ڕەفتارمان لەگەڵدا دەکات
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لە بنەڕەتدا هەژارى باڵی کێشاوە، ئەگەر تێڕوانینێکى گونجاو ئامادە نەکرێت بۆ چارەسەر 

. کردنى هەژارى ورشیشە کێش کردنى لە ڕەگەوە، کێشەى کورد هەر بەردەوام دەبێت

هەڵبەتە ئەرکى سەرشانمانە کە دان بە مافەکانى فەرهەنگى کوردى دابنێین، بۆ پەخش کردنى 

هەموو کەسێک، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش ئێمە پێویستە رەفاهیەت وکار  دیموکراسی بۆ

وخۆراکیان بۆ دابین بکەین، بەڕادەیەک نەهێڵین لە ژێرەوەى ئاستى ژیان لە تورکیادا 

ئەگەر ئەوەیان بۆ کرا تەنها ئەو کاتە کچەکە باوەڕ دەکات کە کچی باوکى خۆیەتى، . بمێننەوە

تەنها ئەو کاتە کوردەکانى تورکیا، کە بە . هی دەکاتومتمانەى پآ دەکات، وهەست بە تەنا

هەست بە تەناهی دەکەن، وزیاتر  –لەبەر هەژارى، وەرگێڕ  –هەموو الیەکدا کۆچیان کردوە 

 .وەک هاواڵتییەک هەست دەکەن

 مەسەلەى چینایەتى 

زۆربەى کورد وەک زۆربەى تورک لە چینى کرێکارن، زۆربەى هێزى کاری تورکى 

 4.5ژمارەى ڕەسمى بێکاران . ملیۆن کەس وەک کرێکار کار دەکەن 62ان ی% 71نزیکەى 

ئەوە ماناى ئەوەیە کە تێکڕاى . دوو ملیۆن ونیوە، بەاڵم لەڕاستیدا دوو ئەوەندەى ئەو ژمارەیە

خەڵکی چاالک لە ڕووى ئابوورى یەوە % 21ملیۆن کرێکارى کاردار وبێکار هەن، کە  62

 .پێک دەهێنن

 identity ازى بکەیت لە نێوان خەباتی کورد لە پێناو ناسنامەیانگەلێک ئەستەمە جیاو

وخەباتیان لە پێناو کاردا، هەر وەک چۆن ئەستەمە خەباتی کرێکارە تورکەکان لە پێناو 

ئەوانە لە یەک جیا نین، . دیموکراسی وسەربەخۆیی جیابکەیتەوە لە خەباتیان لە پێناو کاردا

 .وکراسی پارووى ڕۆژانەهەموویان خەبات دەکەن لە پێناو دیم

بەرنامەیەکى چینی هاوبەشە، کە پاکە لە هەموو . شتێکى ئاشکرایە کەوا کێشەکە چینایەتى یە

خەوشێکى نەتەوە پەرەستى، وهەموو مافە فەرهەنگییەکانى کوردیش بەخۆوە دەگرێت، 

. وتورکیاش پەلکێش دەکات بەرەو ڕوناکبیریەکى زیاتر، وپاشەرۆژێکى دیموکراسی زیاتر

 .ەوەش لەوە دەچێت ئەمڕۆ زیاتر لە دوێنآ مومکینە ڕووبداتئ
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 !دەمیرتاش و هاوڕەگەزبازەکانی سەڵتەنەتی ئەردۆگان

بە بۆنەی ئەو شانامە درۆیەی مەکینەی میدیایی ئەردۆگانی بۆ سەالحەدین دەمیرتاشیان 

یەی کە دروستکردوە، کە ئەردۆگان و داود ئۆغلۆ بەشێوەیەکی کەسی، شەرم ناکەن، ئەو درۆ

هەڵیان بەستوە، هەر خۆشیان پەخشی دەکەن، گوایە دەمیرتاش باسی پێدانی مافی 

با بزانین لە بنەڕەتدا بارودۆخی هاوڕەگەزبازان چۆنە لە ! هاوڕەگەزبازانی تورکیای کردوە

 .تورکیا، وئەردۆگان وحکومەتەکەی هەڵوێستیان چۆن بوە بەرامبەر ئەو دیاردە کۆمەالیەتیە

ەی دواییدا ژیانی هاوڕەگەزبازەکان وردە وردە بەرجەستەتر دەبێت و زیاتر لەو چەند ساڵ 

دەکەوێتە بەرچاو لە شارە گەورەکانی تورکیا، و لە هەر شارێك چەندین گازینۆ و کافێ و 

گەیەکان و لێزبیانەکانی ئەستانبۆل خۆپیشاندانێکیان  ٤١٩٠یانەی تایبەت بە خۆیان هەیە، لە 

انی هاوڕەگەزبازەکان بوو نەک لە خۆرهەاڵت و واڵتێکی ئیسالم، کرد، گەورەترین خۆپیشاند

بەر لە ! هەزار کەسی هاوڕەگەزباز بەژدار بوون لەو خۆپیشاندانە ٩١١بەڵکو لە ئەوروپا، 

هەموو شتیك هۆمۆسێکچوالیتی یان هاوڕەگەزبازی تاوان نییە لە تورکیا، وهیچ سزایەکی 

دوو کەسێك ئەو کردە سێکسیە هاوڕەگەزبازەیان یاسایی بۆ دانەنراوە لە یاسای تورکی، هەر

ساڵ وبۆ سەرەوە  ٩٧کرد لە نێر یا لە مێ بشگیرێن هیچ سزایەك نیە لەسەریان بە مەرجێك 

یاسا تەنها چەند گوزارشێکی ناڕوونی تێدایە ! بن و بە ڕەزامەندی هەردوو تەڕەف بێت

ان تاوان لە دژی ڕەوشتی دەربارەی کردە سێکسیەکان، کە باسی تاوانی ئابرووبەر دەکات ی

کە ئەوەش زۆر شتیتر دەگرێتەوە و  ”offences against public morality"  گشتی

 .دەقێکی یاسایی تایبەت نیە بە هاوڕەگەزبازی

ڕاستە لەسەر ئاستی شەعبی بە چاوێکی پڕ نەنگی و شەرمەزاری دەڕوانرێتە 

سەر ئاستی دەوڵەتی شتێکی ترە، هاوڕەگەزبازەکان، وەك هەر واڵتێکیتری ئیسالمی، بەاڵم لە

و کۆمەڵگای تورکی لە چاو زۆر کۆمەلگای موسلمانی تر تۆلەرانتر و لێبوردەترە بەرامبەر 

 .ئەو دیاردەیە

هەندێك شت هەیە لە تورکیا کە دەکرێت وەك کاری دژی ئازادی هاوڕەگەزبازەکان 

ە کاتی چوونە خزمەتی دەژمێردرێت، هەرچەندە کەسانێکیتر ئێرەییان پی دەبەن، بۆ نمونە ل

سەربازی، هەر کەسێك گووتی من هاوڕەگەزبازم، و سەلمێندرا کە هاوڕەگەزبازە لە 

بەاڵم سەلماندنی هاوڕەگەزبازێتیەکەی زۆر پڕ سوکایەتیە، جونکە ! سەربازی دەبەخشرێت

بێت، وەك هەر [ مفعول بە]ئەو کەسە جارێ دەبێت پاسیڤ بێت یانی بە کوردیەکەی بەرکار 

! ایەکی خۆرهەاڵتی، فاعیل و بکەر زۆر کێسەی نیە لە وەرگیران لە سوپای توركکۆمەڵگ

و سەرەڕای چەندین پشکنین و شتی ! ئینجا دەبێت وێنەیەکی خۆی بێنێت لە کاتی فیعلەکە
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ئابڕوبەرتر تا دەگەنە قەناعەت کە کابرا هاوڕەگەزبازە، کە سەلمێندرا، بروانامەیەکی پەمەیی 

 !کجاری لە سەربازی ببوێردرێتدەدەنێ بۆ ئەوەی بە یە

بریاری پزیشکی کۆنی ئەمریکی ساڵی   بێگومان دەزگای سوپای تورکی لەسەر بنچینەی

دەڕوات کە هەر جۆرێك لە هاوڕەگەزبازی بە نەخۆشیەکی دەروونی و الدانێکی  ٩١٦٧

ئینجا لە هەمووی خۆشتر سااڵنە یەکێتی ئەوروپی ڕەخنە لە حکومەتی . سێکسی دەژمێرێت

ی دەگرێت، سەبارەت بە ڕەوشی خراپی هاوڕەگەزبازەکان، ئەو ئەردۆگانە مل شۆڕەی تورک

کە ئەو هەاڵیە درۆیینەی ناوەتەوە بۆ دەمیرتاش، سااڵنە هەوڵی خۆ گونجاندن دەدات لەگەل 

پێوەر ونۆرمەکانی یەکێتی ئەوروپا و هەزار ماستاو دەکات بۆ سەلماندنی باشکردنی وەزعی 

م یەکێتی ئەوڕوپا هەر پیی باوەڕ ناکەن، لە ڕاپۆڕتی ساالنەی خۆیان هاوڕەگەزبازەکان، بەاڵ

دوا ڕەخنەیان ! بەردەوام تورکیا تاوانبار دەکەن بە دژایەتی کردنی مافەکانی هاوڕەگەزبازان

لە تورکیا قەدەغەکردنی کتێبێکی ئەستێرەیەکی پۆپ بوو، چونکە تیایدا باسی هاوڕەگەزی 

ی  ٩١ەوروپا تورکیای تاوانبار کرد بە پێشێلکردنی مادەئ دادگای یەکێتی ئ! خۆیدا دەکات

یۆۆرۆ بە چاپکەری  ٤١١١سزای دا بە پێدانی   یاسای ئەوروپی بۆ مافەکانی مرۆڤ و

 !کتێبەکە وەك قەرەبوو

لە سەردەمی حوکمی ئەردۆگان، گۆشە نوسێك بە  ١/٩/٤١٩٤نەک هەر ئەوەندە بەڵکو لە 

 Yeni Akit لە ڕۆژنامەیەکی ئیسالمی Serdar Arseven ناوی سەردار ئارسەڤین

وتارێکی نووسی تیایدا خەڵکی هاوڕەگەزبازی بە مونحەریف والدەر وەسف کرد، دادگای 

 ٤١١١لیرەی تورکی و کاک سەرداریش بە  ٢١١١ئەردۆگان ئەو ڕۆژنامەیەی سزادا بە 

 .لیرەی تورکی بە تۆمەتی قسەی پڕ ڕق

اڵی تورکیای ئاك پارتی و ئەردۆگان بریاری دا یانی پێش ساڵێك دادگای با ٩٧/٧/٤١٩٢لە 

هەر ئاماژەیەك بۆ هاوڕەگەزباز وگەی وەك الدەر ومونحەریف، وەك وتاری رق و 

کەوابوو ئەردۆگانی دوو ڕوو ئەو هەموو هەاڵیە لە پیناو چی   .کەراهیەت دێتە هەژماردن

ەگووتوە بە زمانی دەکات لەدژی بەرێز دەمیرتاش، ئەگەر گریمان واشی گووتبێت، کەواشی ن

خۆی گووتی، لە کاتێکدا ئەردۆگان خۆی مامە حەمەیی بۆ یەکێتی ئەوروپا دەکات لە ڕێگای 

 !نازکێشانی هاوڕەگەزبازەکان؟

لە هەمووی ناخۆشتر ئەو لەشکرە کوردە ئیسالمیە بێ خێر و ساویلکەیەیە کە بێ ئاگان لە 

ەسف کردنی هاوڕەگەزبازێك بە خەلیفەکەیان کە چۆن لە دەوڵەتی ئیسالمی ئەودا تەنها و

الدەر لە ڕەوشت تاوانە و سزای لەسەرە، کەچی ئاگریان تێ بەربوە گوایە دەمیرتاش باسی 

 خەندان 2015-05-19  !ڕیزگرتن لە مافی هاوڕەگەزبازانی کردوە؟
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 !سەرکەوتنی هەدەپە ئەزمونێکی مەزن و دەگمەنە دەبێت بیپارێزرێت

 

ە فیکریەی کە لە پشت هەڵمەتی مەزنی هەدەپە وەستا بوو، ئەو فەلسەفە وااڵیە و پلورالیزم

دەتوانم بڵیم نوێترین تەرحی سیاسیە لە هەموو ڕۆژهەاڵتی ناویندا، لە پیناو خاوکردنەوەی 

ئەو فەلسەفە و ڕوئیا   کێشەکان و نزیک کردنەوەی نەتەوەکان، ئەو عەقڵیەتەشی لە پشت

زموونە سەرکەوتووە و دەگمەنە بکات، دەگمەنە سیاسیە وەستاوە، دەبێت شانازی بەو ئە

 .نابێت پاش ئەو دۆزینەوە مەزنە، بە هیچ جۆرێك ئاوڕ لە دواوە بداتەوە

یەکەم جارە لە مێژووی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست حزبێکی نەتەوەیی بتوانێت سنووری 

نەتەوەیی خۆی ببڕێت و سەدان هەزار دەنگدەری تورک و ئەرمەن و یەزیدی و عەلەوی و 

یەکەم جارە حزبێکی کوردی بتوانێت ئافرەتێکی ! ەرکس بۆ خۆی کۆبکاتەوەمەسیحی وچ

یەکەم ! تورك بکاتە هاوسەرۆکی خۆی، کە ئەوە دەسکەوتە وەك ئافرەت و وەك تورکێك

جارە حزبێکی کوردی بتوانێت ملیۆنەها کەس لە شارە تورک نشینەکان کۆ بکاتەوە لە کاتی 

کوردی بتوانێت ژمارەی کاندیدە غەیرە  یەکەم جارە حزبێکی! بانگەشەی هەڵبژاردن

کوردەکانی زیاتر بێت لە کوردەکان، یەکەم جارە حزبێك بتوانێت دیندار و بێ دین و چەپ و 

 .ڕاست و جۆرەها خەڵك و مەیل وئاڕاستە لە یەك لیستدا کۆ بکاتەوە

لە  ئەو کارە بەڕاستی ئاسان نییە، حزبەکانی باشوور تا ئەمڕۆ نەیان توانیوە هەزار کەس

بەغدا کۆکەنەوە لە پێناو هەر ئامانجێك، نەیانتوانیوە قاچە کورسیەک لە وجودی زیاتر لە 

ملیۆن کورد لە بەغدا بهێنن، نەیانتوانیوە هەستی کوردبوون الی کوردانی شیعە بەهێزتر 

ئەوەتە گەنجەکانیان هەموویان دەبنە ! کەن لە هەستی مەزهەبی دینی خوڕافی توندرەو

هەتا ئێستا نەیانتوانیوە یەزیدیەکان بهێننە قەناعەت کە شانازی بە ! ەحشیخەڵوزی حەشدی و

 .کوردبوونیان بکەن و نەك بەدوای ئینتیمای بچوك و بەرتەسك بگەڕێن

بە هەمان شێوە حزبە کوردیەکانی ڕۆژهەاڵتیش نەیانتوانیوە سنوری نەتەوایەتی و جوگرافی 

هەتا لە واڵتەکانی ناوچەکە، کەی حزبێك نەك لەسەر ئاستی کوردستان، بەڵکو . خۆیان ببڕن

 !توانیتی عەرەب وجولەکە کۆکاتەوە لە ئیسرائیل و کاریگەریان هەبیت؟
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کەوابوو ئەو ئەزموونە مەزنەی هەدەپە و پەکەکە پێویستە پەرەی پێ بدرێت و لەسەر 

هەموو گۆڕەپانەکانی کوردستان جێبەجێ بکرێت، پێویستە پەکەکە بەو ڕوحیەتەو فەلسەفەیە 

هەڵسوکەوت لەگەڵ هێزە کوردستانیەکان بکات، چونکە تۆ بتوانی لەگەڵ تورکێك و الزێك 

 .!و چەرکسێك و ئەرمەنیەك بگونجێیت، بۆ ئاسانتر نیە بگونجێیت لەگەڵ کوردەکە؟

ئینجا خاڵێکی تر کە زۆر گرنگە هەدەپە و پ ک ک جەختی لەسەر بکەنەوە، ئەویش ئەو 

ای شمولی وبەرتەسك وەك هەدەپە لە ئەزموونی ئەو خۆ دەربازکردنەیە لە ئایدیۆلۆژی

کەمێك کۆششەوە ملیۆنەها دەنگی چەپ و راست و   هەڵبژاردنە نواندی، کاتێك توانی بە

 .دیندار و بێ دین لە دەورەی بەرنامەی خۆی کۆبکاتەوە

با کورد بای ئەوەندە زیرەك وبلیمەت بن هیچیتر نەهێڵن ملیۆنەها دەنگیان بەفیڕۆ بچێت بۆ 

ەیارانیان لە ڕێگای ئیستیغاللی هەستی دینیان، دەبێت ئاوڕێکی جیدی لە هەستی دینی کورد ن

بدەنەوە، تا ئەوپەڕی ڕیز لەو هەستە گرنگە بگیرێت، چونکە هەر سوکایەتی کردنیك بەو 

شعورە دینیە، یان بە کەم گرتنی دەبێتە هۆی لە دەستدانی دەنگی کوردێکی زۆر، و نانەوەی 

بێت ئەو ئەزموونە پلورالیزمیە فیکریەی هەدەپە وپەکەکە بە کۆتایی پشێویش بۆیە دە

هەڵبژاردن کۆتایی نەیەت، چونکە داهینانیک و ئەزمونیکی کوردی مەزنە لە بواری 

سیاسەت لەو ناوچەیە جەنجاڵ وئاڵۆزەدا، دەیسەلمێنیت کە کورد لە هەموو میللەتانی ناوچەکە 

 .رنئاسۆ کراوەتر و میانڕەوتر و ژیان دۆستت

 محەمەد هەریری

١/٩/١١٨٩ 
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 !یەکەمى سەرەتایی لە دیموکراسیدا: ئەردۆگان ومالیکی

جەب تەیب ئۆرودوگان سەرەک  لە هەفتەى ڕابردوو  بە پێى هەواڵی ئاژانسەکانى تورکیا رە

وەزیرانى تورکیا لە دیاربەکرەوە لە کاتى کۆبونەوەیەک لەگەڵ ڕێکخراوەکانى کۆمەڵگەى 

د، ئەگەر هاتوو حکومەتى تورکیا مافی ئەوە بدەنە کوردەکان بە زمانى مەدەنى رایگەیان

داواى هەمان ( الز وچەرکەسیش)کوردى پەروەردە وخوێندن بکەن، ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەى 

هەر لەو !! ماف بکەن، ئەوەش هەڕەشەیەک دەبێت بۆ سەر یەکگرتوویی خاکى تورکیا

رکیاش پاش ماوەیەکى کەم هەمان قسەى سیاقەوە کۆکسال تۆپتان سەرۆکى پەرلەمانى تو

دوبارە کردەوە بە بیانوى ئەوەى ئەو هەنگاوە دەبێتە هۆی دابڕانى کۆمەڵگاى کوردى لە 

وهەروەها دەستورەکانى بەر لەوەش جەخت  6124تورکیا، هەروەها گوایە دەستورى ساڵی 

  .لەسەر یەکسانى هەموو هاواڵتیانى تورکیا دەکەنەوە

تەنها، تەنها وبەس لە سایەى دیموکراسیەتى تورکیاوە توانیان لەو ئەردۆگان وحزبەکەى 

هەموو حزبە نەتەوەیی وعەلمانیانیانە تێپەڕن، وهەموو تابۆکانى دامەزراوى عەسکەرى 

ببڕن، وحوکمى هەموو تورکیا بگرنە دەست، هەر کاتێک دووچارى تەنگژەیەک دەبنەوە 

ەتان، وئیمزاکردنى ڕێکەوتنامەکان وەک بۆ نمونە پۆستى سەرۆک کۆمار، وحیجابی ئافر

لەگەڵ ئیسرائیل، بەوپەڕی کارامەیی ووەک دیموکرات خوازێکى ناو جەرگەى پایتەختە 

 .دێرینەکانى دیموکراسیەت یارى دیموکراسى دەکەن

ئەردۆگان وحزبەکەى لەو مەسەالنەى پەیوەست بە کوردن، هێندە ناشیانە ڕەفتار دەکەن  

دەردەکەوێت، دەڵێی لە پۆلی یەکەمى سەرەتایی دان لە وەک لەو لێدوانانەى سەرەوە 

پلەش  621دیموکراسیەتدا، کەچى بۆ ئەو کێشانەى پەیوەست بە کورد نیە با بە گۆشەى 

بۆ نمونە ! پێچەوانەى ئیسالم بێت هەر پەیڕەوى دەکەن وبەبآ گوێدانە هیچ حەرام وحەاڵڵێک

ۆشیان کرد لەو هەموو بازاڕانەى ئەردۆگان وحزبەکەى لە پێناو یاری دیموکراسیدا چاو پ

داوێن پیسی کە لە هەموو شارەکانى تورکیا هەن، وتێیدا ئافرەت بە ڕووتى ونیمچە ڕووتى 

بەڵێ لە ترسى ! خۆیان لەناو جامخانەکانى ئەو بازاڕە نیشان دەدەن، بۆ سێکس فرۆشى

ی ئافرەتانیش ژەنەڕاڵەکان نەوێران پەنجە بۆ ئەو حالەتە نا مرۆییە بەرن، ومەسەلەى حیجاب

جارێکى تر ئەردۆگان . وقەدەغەکردنى لە زانکۆ وامەزراوە دەوڵەتیەکان بە هەمان شێوە

وحزبەکەى دەستبەرداى یاساى بە تاوانکردنى زینا بوون، لە پێناو ڕەزامەندى یەکێتى 
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کە بریتیە لە  Copenhagen criteria کردنى پێوەرى کۆبنهاگن ێئەوروپا، وجێبەج

کردنى ئەو واڵتانەى شیاوى ئەوەنە ببن بە ئەندام لە یەکێتى ئەوروپا، پێوەرێک بۆ دیاری

گرنگترین پێوەرەکانى بریتییە لە پێویستى هەبوونى دەزگا ودامەزراوەى پێویست لەو واڵتە 

بۆ پاراستنى دیموکراسیەت ومافەکانى مرۆڤ، وکەمینەکان وپەیڕەو کردنى ئابوورى بازاڕ، 

 .پاردەکانى یەکێتى ئەوروپاوقبوڵ کردنى هەموو فەرمان وڕاس

کەوابوو ئەردۆگان وحزبەکەى مافی زینا کردن وهۆمۆسێکچواڵ ولیزبیانەکان دەسەلمێنن 

بەاڵم کە مافەکە پەیوەند بە خوێندن وپەروەردەى گەلی کورد بوو بە زمانى کوردی، ئەوە 

ڵەت هەن بڤەیە بە بیانوى هەرشە کردنى لە یەکپارچەیی خاکی تورکیا، هەرچەندە سەدان دەو

وچەندین زمان تێدا ڕەسمییە وهیچ هەڕەشەیەکى دروست نەکردوە، وبە پێچەوانەشەوە 

سەیر لەوەدایە . دەوڵەت هەیە یەک زمان تێیدا ڕەسمی بوە کەچی پارچە پارچەش بوە

مافەکانى کوردیش بەبەر ئەو پێوەرە دەکەوێت، کە مافی خوێندن بە زمانى زیگماکى لە هەرە 

، بەاڵم ئەردۆگان وحزبەکەى لە ناخیاندا هەر مافێکى سەرەتایش بۆ کورد ئاسایترین مافەکانە

ڕەتدەکەنەوە لەبەر زاڵبوونى جیهان بینى کەمالیزم بەسەر هەموو دام ودەزگاکان بە تایبەتى 

تۆ بڵێى مافی خوێندن وپەروەردە بە کوردى زیاتر خەڵکى . کەرتى پەروەردە وفێرکردن

ستراتیژیەکان لەگەڵ ئیسرائیل، ولە بازاڕەکانى لەش تورکیا ڕاچڵەکێنێت لە ڕێکەوتنە 

 ...، ولە...فرۆشی، ولە

هەر لەو بارەیەوە وەک گەڕانەوە بۆ خودى ئیستبدادى ڕۆژهەاڵتى، کە زۆربەى هەرە زۆری 

سیاسەت مەدارەکانى کردۆتە پرۆژەیەکى ئیستبدادى لە چاوەڕوانى هەلێدا، مالیکى بۆ یەکەم 

ەن پێشوازى کرا بە تەپڵ ومۆسیقا وئاهەنگ گێڕان ووێنە جار پاش گەڕانەوەى لە لەند

مەحمود . کە بوە مایەى نیگەرانى کەسانێکى دیموکراتخواز لە عێراقدا!! والفیتەى زل زل

نابێت ئەو دیاردەیە پەرەی پآ بدرێت چونکە :" عوسمان ڕەخنەى لەو دیاردە گرت وگوتى

هەموو الیەک تەحەفوزاتى هەبوو ...وەسەردەمێکى هەستیار بە بیر هەموو عێراقیەکان دێنێتە

( شەخسەنە)لەسەر شێوازى پێشوازیەکە، چونکە ئێمە دەمانەوێت دوور کەوینەوە لە کەساندن 

وبنیاتنانى دەوڵەتى دامەزراوەکان وناساندنى خەڵک بە ماف وئەرکەکانیان، وبنیاتنانی 

زۆر هەیە، بەاڵم  دەوڵەت لەسەر بنچینەى دروست، ڕاستە ئەو گۆڕانە پێویستى بە کاتێکى

 .دەبێت دەوڵەت هاندەرى ئەو گۆڕانە بێت، نەک بە پێچەوانەوە
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ئەو شێوازەى مالیکى پێشوازی لێکرا بە :"عالیە جاسمیش ئەندامى پەرلەمانى عێراق گووتى

بە بیرهێناینەوە، وناگونجێت لەگەڵ ( قائیدى زەرورەى)بەرزکردنەوەى وێنە والفیتەکان وێنە 

ڕژێمێکى دیموکراسی بنیات بنێت لەسەر بنچینەگەلێکى ڕاست دەوڵەتێک هەوڵدەدات 

 ".ودروست

عەدنان دلێمى سەرۆکى جەبهەى تەوافوق کە هەتا لە شایەتمانیش جیاوازە لەگەڵ مالیکى، 

باوەڕ ناکەم دژی دیموکراتیەت ...شتێکى ئاساییە بەو شێوەیە پێشوازى لێ بکرێت:" گووتى

دەکات ( قائیدى زەرورە)وادیارە دلێمى غەریبی " !!!بێت، یان دژی هەستى هەر الیەک بێت

ترسناکی هەرە گەورەى ئەو . هەتا لە فۆرمى دوژمنێکى سەرسەختى وەک مالیکیش دا بێت

دیاردەیە خۆی لە سایکۆلۆژیەتى مەزهەبی مرۆڤی شیعی دەنوێنێت، کە سەرەڕای 

 personal یدواکەوتویی سیاسی وژیارى، دەروونێکى ئامادەی هەیە بۆ پەرستنى تاکەکەس

cult .  لە هەرمەی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەردۆگان و ئاک پارتی هیچ چەکێکی

 ...فریودەر وناڕەوشتی نەماوە بەکاری بهێنن، بەکاریان نەهێنابێت

بەکارهێنانی وتاری دینی و بەرزکردنەوەی نوسخەیەك لە قورئانی تەفسیرکراو بە کوردی لەالیەن 

درۆکردن . ردنەوەی پیاوانی معاویە لە کاتی خۆی تەنها بۆ فریودان بووئەردۆگان، وەك بەرزک

لەسەر دەمیرتاش و باسی مافی هاوڕەگەزبازەکان و گۆڕینی قیبلەی ئیسالمیش هەر لە نێو ئەو وتارە 

پاش ئەوەی زۆربەی کارتە دینی و شۆڤێنستەکانیان بەکار هێنا دیارە ئەردوگانی . دینیە فریودەرە بوو

زبە شوۆڤێنستە مەخمەلیەکەی دڵی ئاو ناخواتەوە تا شەڕی کوردکوژیش دروست دووڕوو و ح

 . نەکاتەوە لە نێوان کوردا

یەکەم ئاماژەکانی ئەو شەڕنانەوەیە لە نێوان هەدەپ و هوداپاری میراتگری حزب هللا دروستکراوی 

ەمان کارت میتی تورکی بە عەقڵیەتێکی حزبوڵالیی ئێرانی لە چەند شوێنێك دەرکەوتن، ئەوەش ه

بوو کە ئەردۆگانی ماوە بەسەرچوو لە میانەی ئەو ناڕەزاییانەی لە سەرتاسەری شارەکانی تورکیا 

دەردەبردرا لە دژی تێوەگاڵنی تورکیا لە یارمەتیدانی داعش و بەژداری کردنی لە فشار توندترکردنە 

ڕووبوونەوەیەکی ئەو کاتەش بووە ڕوبە. ناو کۆبانی، بەکاری هێنان  سەر کوردە خۆڕاگرەکانی

 Hür ناوخۆ لەنیوان هەدەپە و حزبوڵالی کوردی، کە ئێستا حزبێکی نوێی دروستکردوە بەناوی

Dava Partisi,  کە کورت دەکرێتەوە بۆ Hüda-Par  هوداپار، کە بەمانای پارتی بانگەوازی یان

 .دەعوەی ئازاد دێت
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کوردیە گوێ لێ نەبوە جگە لە  بەداخەوە من تا ئێستا قسەیەکی باشم لەسەر ئەو حزب هللا یە 

ئەگەر ئەردۆگان . جاڕدانی جەنگ نەبێت ەدژی پ ک ک بە پاڵنەری سوپا و دەزگای میتی تورکی

ئامادە بێت دەست بخاتە ناو دەستی داعش بۆ لێدانی کورد، چۆن دەست لە پشتی ئەو کوردە ئیسالمیە 

وخۆ نادات لە نێوان هوداپار و فریوخۆرانە نادات لەو ساتە ناسکەدا هەوڵی نانەوەی شەڕێکی نا

  !هەدەپە لەو هەڵبژاردنە چارەنووسسازە؟

چەندین  ٨٥٥١لە ساڵی   حزب هللا :بۆ ناسینی ئەو هوداپارەی میراتگری حزب هللا ی پێشوو دەڵییین

تەنها  Hafiz Akdemir و Namik Taranci و Halit Güngen ڕۆژنامەنوسی کوشت وەك

اوانەی حزب هللا و سوپاو میتی تورکیایان ئاشکرا کرد، لە کەیسی لەبەرئەوەی پەیوەندی بەکرێگیر

لە !! حافز ئەکدەمیر بکوژەکەش گیرا، بەاڵم پاش شەش هەفتە بەبێ دادگایی کردن بەردرا

کە کۆلۆنێڵیکی سەربازی خانەنشینکراوە و  Arif Doğan  عارف دۆگان ٨٧/٨/١١٨٨

یشە، کە بە تایبەت لە دژی خەباتی پ [ یرۆرئیستخباراتی جەندرمە و دژە ت] JİTEMدامەزرینەری 

پ ك   ك ك دامەزرا بوو هەزاران تاوانی ئەنجامدا لە کوشتن و ئەشکەنجەدانی کورد و الیەنگرانی

ك ، تا رادەی ەوەی جلی پ ك ك یان لەبەر دەکرد و دەچوون لە گوندە کوردیەکان خەڵکیان 

یری گەورە و نوسەرانی کورد وەك دەکوشت بۆ ناوزڕاندنی پ ك ك ، سەرەڕای کوشتنی ڕۆشنب

لە کاتی دۆسیی ئەرگەنیکۆن، ڕایگەیاند کە   لە دادگا!! موسا عەنتەر و ویداد ئایدن و ئەحمەد جەم

ئەو دامەزرێنەری حزب هللا ی کوردی تورکیایە وەك هیزێکی چەکدار دروستی کردن لە پێناو 

 .کوشتن و ڕاوەدونانی ئەندامانی پ ك ك

 ٢١ڕۆژنامەنوس چەندین ئەندامی حزب هللا لە ئەستەمبۆڵ گیراون بە  بە پێی فایق بولوت ی

الیەنگرانی ئەو حزب !! کیلۆگرام تەقەمەنیەوە کە پێناسنامەی موخابەراتی میتی شیان لە گیرفان بوو

و ! ڕێکخراوێکیان دروستکرد بە ناوی هاوسۆزی لەگەڵ موستەزعەفان ١١١١هللا یە لە ساڵی 

پارتی دەعوەی ئازادیان دروست کرد بە  Hüda-Par  هوداپار ١١٨١ەری دواییش لە کۆتایی دیسەمب

هاندانی ئاشکرای ئەردۆگان وپارتەکەیەوە بۆ ڕوبەڕووبونەوەی خەباتی حزبە کوردیەکان و ئەو 

ئەمڕۆش وادیارە . پارتی هەرێمی دیموکراتی Demokratik Bölgeler Partisi کاتە لە دژی بەدەپە

کی خۆی گۆڕیوە بۆ داعشڕەو، شانە نوستوەکانی ئەو داعشە ئەردۆگانی میانڕەو کە ماس

خۆفرۆشانەی کورد زیندوو دەکاتەوە بۆ نانەوەی شەڕێکی کورد دژی کورد، هەربۆیەش محمد 

دەوڵەت و الیەنگرانی پ ك ك هێرش دەکەنە سەر : حسین یەلماز بەرپرسێکی هوداپار دەڵێت

 !یچ ناکەن لە ئاستیدابارەگاکانیان، وهێزە ئەمنیەکان چاوپۆشی دەکەن وه

بێویژدانی ئردۆگان ئاك پارتی هێندە بڕ دەکات بە . بێگومان ئەوەش بۆ خۆشترکردنی ئاگرەکەیە

دوری نازام گروپێکی هاوشێوە داعشی، لەو هوداپارانە دروست بکات و چەکداریان کات بۆ 
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جەنگیزخانە هیچ لەناوبردنی خەباتی کورد، ئەوئەردۆگانە داعشرەوە کە نەوەی هەقیقی هۆالکۆ و 

هیوادارم هەدەپە و پ ك ك . دین و ڕەوشت و بەهایەکیان نیە لە زیان گەیاندن بە کورد ودۆزەکەی

والیەنگرانی هەوڵی بەرتەسک کردنەوەی کێشەکە بکەن و ئەگەر کەسانێکی عاقڵیان تێدا بێت ئەو 

پێشوویان جگە لە هوداپارانە با گفتوگۆیان لەگەڵ بکەن، هەرچەندە لە باگراوندی حزب هللا ی 

  .مێنتالیتی داعشیەت هیچ هیوایەك بەدی ناکرێت بۆ گفتووگۆ
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 کێ سێ چاالکوانەکانی پەکەکەی کوشت؟

 

کوشتنی ئەو سێ چاالکوانەی پ ک ک تەنها تاوانێکی کوشتن نییە، بەڵکو بۆتە مەتەڵێکی 

 .سیاسەتی نێودەوڵەتی

کەسایەتیەی پ ک ک، هێشتا  ٠ی کوشتنی ئەو هەر لە یەکەم ساتی باڵو بوونەوەی هەواڵ

کەس نەگەیشتۆتە بریاری کۆتایی لە دیاریکردنی بکوژەکان لەبەر تێکەڵ وپێکەڵی وزۆری 

راستە کەسانێك لە زۆر لە . ئەویاریکەرانەی لە گۆڕپانی کوردی وناوچەکە یاری دەکەن

ك لە تەردود ودوو دڵی واڵتان ڕژانە سەر شەقامەکان، بەاڵم هەتا ئەو خۆپیشاندانانەش جۆرێ

هەتا خودی پەکەکەش . ودڵنیا نەبوونی پێوە دیار بوو، دروشمەکانیشی بە زۆر ئاراستە بوو

 .لە زمانی زۆر لە لێپسراوانیان تاوانەکەیان نەخستۆتە ئەستۆی الیەنێکی دیاریکراو

بۆمبە ئەگەر بێینە سەر راپۆرتەکەی ویکلیکس کە ئێن ئار تی تیڤی باڵوی کردەوە، ئەوە ئەو 

میدیایە نەبوو کە خەڵك چاوەڕوانی دەکرد، بەڵکو شتێکی چاوەڕوانە لە ئەمریکا وزۆر لە 

ئەوروپاش هەوڵی چک کردنی سەرچاوەی دراوی پ ك ك بدەن وەک نیفاقیکی ئەمریکی 

بۆ خۆشیرین کردن لەبەرچاوی دەسەاڵتی تورکی ولەبیربردنەوەی الیەنگیری ئەمریکا بۆ 

ئەمریکا بە هاوکاری ئیسرائیل خودی ئاپۆیان . ەن لە دژی کوردئیسرائیل ئەو کارانە بک

 !گرت ورادەستی تورکیایان کرد، چۆن کارێکی وا ناکەن؟

دوور لەو ڕاپۆرتە ئەگەر باسی ئەگەرەکان بکەین یەك بە یەك دەبینین زۆریان لە ئاستیکی 

 ...یەکساندان بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارەتی ئەو تاوانە

ت پێبکەین، ئەوە گومانی تیدا نییە ئەزموونی مێژووییمان لەگەڵ ئەگەر لە تورکیا دەس

دەوڵەتی تورك ئەو هەستەمان بە شیوەیەکی تۆماتیکی ال دروست دەکات کە چاوەڕوانی 

بۆمبی ئەتۆمیش لە تورك ئەکەین نەك تیرۆر وتەسفیەی بەدەنی، بەاڵم ئەوەی زیاتر ئەو 

ن لە هەموو کاتێك زیاتر پێویستی بە ئەگەرە الواز دەکات ئەوەیە کە حکومەتی ئەردۆگا

هێمنی وپاراستنی باری ئاسایشی نێوان دەوڵەت و پ ك ك هەیە، بە تایبەتی پاش ئەوەی 

گەیشتنە ئەو قەناعەتەی کە تورکیا هەرچیەک بکات وهەر رۆڵێكی ڕابەری بگێڕێت دۆزی 
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ئەگەر کورد وەک تۆپی ئاسنینی پێی بەندیەکان لە پێیدا ئااڵوە وجوڵەی سست دەکات 

ئەوەی زیاتر گەیاندیە قەناعەت ڕوداوەکانی سوریا بوو کە پ ك ك زۆر بە . نەیوەستێنێت

هێز یاری لەو گۆرەپانە دەکات، دوەمیش ترسی تورکیایە لە دەرکەوتنی هێزی توندرەو 

ویاخی بەپێچەوانەی ئاڕاستەی میانڕەوانەی ئۆجەالن کە لە وەتی لە زیندانە تەبەنای دەکات، 

نەتەتە قەناعەتێك کە ئۆجەالن لەوانەیە چاکترین کەس بێت بۆ ئەوەی لەگەڵی بۆیە گەیشتۆ

ڕێککەون، بەر لە روودانی ئەگەرێکی چاوەروان نەکراو یان بەرلەوەی ئۆجەالن شتێکی 

ئکەوابوو ەگەر ئەو تاوانە بە دەستێکی تورکیش . لێ بێت لە بارودۆخی نالەباری زیندان

ن وزۆر لە کەسایەتی ناوداری پ ك ك پییان وایە ئەنجام درابێت، ئەوە وەک شارەزایا

تورکە نەتەوەپەرستە ڕاستەڕەوەکان ئەنجامیان داوە تا ئێستا پەنجەیان بۆ حکومەتی 

وەک زوبێر ئایدار نوینەری پ ك ك لە ئەوروپا تاوانی . ئۆردۆگان درێژ نەکردوە

. بپچڕێنن کە ویستیان گفتوگۆکە[ هێزە تاریکپەرستەکان]تیرۆرەکەی خستە سەرشانی 

هەروەها سەرکردەیەکی کۆنگرەی نیشتیمانی کوردی سەر بە پ ك ك، رەمزی کارتەل 

ئەوە تاوانێکی سیاسیە بێ گومان لەکاتیکدا ئۆجەالن دەوڵەت چونە ناو گفتوگۆی : دەڵێت

ئاشتی، هەندێك بازنە دژی چارەسەرکردنی دۆزی کوردن ودەیانەوێت پرۆسێسی ئاستی 

 .لەناو بەرن

ئەگەریکی تری بەهێزە کە بەو دواییە پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا لە  ئیسرائیل یش

خراپترین باردایە ولە هەمان کاتدا هەوڵی کردنەوەی کەناڵێکی زۆری داوە لەگەڵ پ ك ك 

تا ڕادەی پێشکەش کردنی زانیاری عەسکەری، کەوابوو ئیسرائیل حەز بە بەرقەرار بوونی 

کە دەیەوێت ببێتە کاریزمایەکی ئیسالمی بەهێزی تورکیا ناکات لەژێر حوکمی ئەردۆگان 

ناوچەکە وجیهانی ئیسالمی، وزۆرجار ئەردۆگان لەو پێناوەدا بەسەر پلیکانەی ئیسرائیل 

 .هەڵدەگەڕێت زۆر بەتوندی لێدوان دەدات لەدژی ئیسرائیلدا

ە بە بەاڵم ئەگەرێکی تری بەهێزیش هاوپەیمانی ئێران وسوریایە، بە تایبەتی ئەو دوو دەوڵەت

پێکهاتنی پ ك . یەک دەست دەجەنگێن لە شەڕی ناوخۆی سوریادا لەسەر بنچینەی تایفیەت

 ك لەگەڵ تورکیا گورزێکی تری جەرگبڕ لە ڕژێمی ئەسەد دەدات، چونکە وەک زانراوە

PYD   وەک بەهێزترین حزبی کوردی سوریا هەموو بڕیار وچارەنوسی دۆزی کوردی

ئاشکرا وبە نهێنیش دەستی تێکەاڵوکردوە لەگەل  کوردەکانی سوریای قۆرخ کردوە وبە

ڕژێمی ئەسەد، کە ئەوەش یاریەکی ترسناکە دوور نیە ئاکامێکی زۆر خراپ وترسناکی 
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جا لەبەر ئەوەی یەک لە سێی . لێبکەوێتەوە لە پاش ڕوخانی ئەسەد کە بۆتە مەسەلەی وەقت

ەراتی سوری چەکدارەکانی پ ك ك کوردی سوریان کەوابوو زەحمەت نیە بۆ موخاب

وئیرانی هەموو نهینی یەکانی ناو پ ك ك بزانن وچەندین چاو وهاریکار وسیخوڕیان بێت 

 .لەناو پ ك ك دا ولە ڕۆژێکی وادا بەکاریان بهێنن

ئەو ئەگەرە ڕاستەوخۆ بەرەو ئەو ئەگەرە بەهێزەمان دەبات کە ئەو تاوانە بە دەستی 

ئەگەرە بە دوور دەزانێت وخۆی لێبۆتە کەسانێکی ناو پ ك ك ئەنجامدرا بێت، ئەوەی ئەو 

شیکاری سیاسی وزوڕناکانی سەردەمی میدیای ریالیزمی سۆشیالستی ئەوە نە لە سیاسەت 

تیدەگات ونە پ ك ك دەناسێت، راستە هەموو باڵەکانی ناو پ ك ك لە ژێر پەردەی 

خێرا وڕۆژ بە شەرعیەتی ئاپۆ کارەکانیان دەکەن بەاڵم لە غیابی ئاپۆدا و، نەبوونی پەیوەندی 

ڕۆژدا هەموو الیەنێك خۆی بە هەڵگری ئەو شەرعیەتە دەزانێت ولە ژێر پەردەیدا کارەکانی 

هەتا زۆر هەواڵ باڵوبوونەوە لەسەر دەمی ئاپۆ کە رازی نییە لە گەریالکانی . خۆی دەکات

ئەوەی زیاتر گریمانی تەسفیە کردنی . لە قەندیل چونکە گوێ بۆ فەرمایشتەکانی ناگرن

ئەو هەوااڵنە بوون کە پۆلیسی فەرەنسیش دوپاتی لەسەر کردەوە : خۆی لێدەکرێت یەکەمناوە

کە بکوژان بە ئاسانی وبەبێ بەکارهێنانی هێز چوبونە ناو ساختتمانەکە ووشەی 

 .زەحمەتە بە کەسێکی دەرەکی بکرێت پاسوێردشیان پێ بوو، کە ئەوەش

ەکی دەوڵەمەندی هەیە لە تەسفیە پ ك ك وەک حزبێکی نەرێت ستالینی پێشینەی: دوەمیش 

کردنی ناوەخۆیی، ئەوەی لەبەر سۆزی نەتەوەیی ئەو ڕاستیە نابینن بەداخەوە خۆشیان پێ 

ڕۆشنبیرە ئەوە دەبێت زیاتر بابەتیانە بیرکەنەوە هاوبەش نەبن لە هەڵەی حزب بە بێدەنگی 

شی قۆرخ وشاردنەوە وچاوپۆشی، ئەمڕۆ پ ك ك قەندیل وئەوروپا وناوخۆی کوردستانی

کردوە وفزەی لەهەر کەسایەتیەک وهێزێکی تر بڕیوە لە کوردستانی تورکیا و سوریا بەو 

ترس ولەرزەی کە باڵوی کردۆتەوە وبەو پاکتاوکردنانەی کە دەیکات لە ناوەوە ودەرەوەی 

رفاندن وکوشتنی سیپان لە موسڵ وکوشتنی کەمال شاهین . کوردستان، بەڵکو لە ئەوروپاش

کوشتنی کەسانێکی زۆر لەوانەی جیابونەوە لە پ ك ك لە ئامەد وشارەکانی لە سلێمانی، و

تری کوردستانی باکوور ولە عەفرین و حەلەب وبەر لە ئێستاش پاکتاوکرنی سەدان گەریال 

لە چیاکان لەسەر هۆی زۆر الواز وبێ بنەما داب ونەرێتی حزبە ستالینیەکانمان 

کانی، بۆیە تێوەكالنی پ ك ك لەو تاوانە بەدوور بەبیردەهێنێتەوە بە هەموو ڕووە نێگەتیڤیە

 ٨٠/٨/١١٨٠ لەندەن .ناگرین، رۆژگاریش لەوانەیە شتەکان زیاتر ڕوون بکاتەوە
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  وتارێک لەسەر کۆبانی بە ستایلی جەندرمەیەکی تورکی

 مەد هەریریمحە

لەمەودوا دنیا دەبێتە دوو فوستات : کاتی خۆی ئوسامەی بن الدنی قاعیدە وداعش گووتی

فوستاتی ئیمان، یانی قاعیدە [ یانی خێمە وچادر، نمونەکەشی دەبێت بەدەوی بێت وەك خۆی]

و ئیسالمی سیاسی بە گشتی، کەسانێکی کەم نەبێت، و فوستاتی کوفر، کە هەموو نا قاعیدە و 

مە ناسیاسیەکان دەگرێتەوە، دەڵێی پێشبینیەکەی دێتە جێ، ئەوە نییە، زۆربەی عەرەب ئیسال

بە گەالن و بە دەسەاڵتدارانیانەوە پشتگیری لە فوستاتی باوکی ڕووحی داعشەکان دەکەن، 

ئەگەر چەند دەسەاڵتدار وحاکمێکیش بە گوێ ڕاکێشان ئەمرۆ بە ڕەسمی کەوتۆتە بەرەی 

ەتەر بۆ نمونە ئەوە ڕاپرسیەکان دەیسەلمێنن کە خەڵکی عەرەبی دژە داعش وەك سعودیە وق

 !زیاتر پشتگیری لە فوستاتی داعش دەکەن% ٥١ئەو واڵتانە 

وتارێکی برادەرێکی بزوتنەوەی ئیسالمیم  خوێندەوە لەسەر کۆبانی، کە وادیارە دەچێتە 

ڕازوی و خانەی ئەو فوستاتەوە، چونکە ئەردۆگان لە ڕێگای دەست لە پشتدانەکانی قە

ئیخوانەوە و لە پێناو کێشەی لەگەڵ ڕژێمی ئەسەدەوە، هێندە دەبەنگ دەرکەوت خۆی خستە 

ناو چادر و فوستاتی ئوسامە وداعش، هەموو ئەو میراتە میانڕەوەی کە الی خەڵك بنیاتی 

نابوو لە سەردەمی ئیستیزعاف و الوازی بە پێی زاراوەی ئیسالمی سیاسی، قوربانی 

بەو کارەشی ئەو تیۆرەی نەیارانی  !د لە قۆناغی تمکین و بااڵدەستیدافوستاتی داعشی کر

ئیسالمی سیاسی سەلماند، کە لە کاتی الوازی بە نیفاق باوەڕ بە دیموکراتیەت و ئازادی 

دەکەن، بەاڵم کاتێ بەهێز بوون هەموو ڕەفتار وبیر وسلوکی سەردەمی استضعاف یان 

ەسەد یش لەو زیرەکتر دەرچوو، کە توانی ئ! دەگۆڕن بۆ سەردەمی بااڵدەستی و تمکین

 !سەرنجی دنیا لە ئیدانەکردنی خۆی الدات بۆسەر ئەو وەحشانەی داعش

زۆر دەمێکە سەرنجی هێندێ بیروڕای چەواشەکارانەی ئەو برادەرەم دابوو، بەاڵم دەمزانی 

ی کە باگراوەندی بزوتنەوەیی و ئیسالمیبوونە سیاسیەکەی پێی دەکات و زۆرجاریش خۆم لێ

الدەدا لەبەر درێژدادڕی لە نوسیندا، ئەوەی خەڵك بە چەند ڕستەیەك گوزارشی لێدەکات، 

وشەیی هەیە تا بەو شێوازە جاڕسکەرە مەرامی  ٨٢١١کاک شوان پێویستی بە وتارێکی 

من لێرە ناچارم کەمێك درێژدادڕی بکەم چونکە وتارەکە لەوەاڵمی ! خۆیت پێ بگەیەنێت

[ یرانی كۆبانی كورد و قە]ئەو وتارەشی کە بە ناونیشانی ! وەوتارێکی درێژدادڕدا نوسرا

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1072-2014-10-12-17-02-23
http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1072-2014-10-12-17-02-23
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 .نوسیویەتی دەچێتە خانەی چەواشەکاری و فوستاتەکەی ئوسامەی باوکە گەورەی داعش

تر  دان كیلۆمە سە  وه رێمی كوردستانە هە  زانن كۆبانی لە موان ده هە: "لە سەرەتادا دەلێت

  كە (PYD) ش بزانین وه بێ ئە ده...،   ستی داعشدایە ده  ش لە و ناوچانە ی ئە زۆربە  ، كە  دووره

خۆرئاوای كوردستاندا جێگیر   ن لە ناده  رگە بوونی پێشمە  بە  رێگە  یە ( PKK ) باڵی سوریای

كدار  ی هێزی چە وه كان بوون ، چ جای ئە سیاسیە  پێشتر دژی بوونی حیزبە  ببن ، چونكە

ش لەسەر زمانی  ( PKK ) و (PYD) ێگا دوورە، بەاڵمزانیمان ڕ." یان  كە ناوچە  بچێتە

 !بااڵترین کەسیان بەخێرهاتنی پێشمەرگە دەکەن بۆ کۆبانی، ئەوە چەواشەکاریەک

چەواشەکاری دووەم، ئەوەیە خەریکە کۆبانی دووچاری قەتڵ وعام دەبێت، ئەو هێشتا پێی 

وروپا و باكووری  ئە  لە ( PKK) نگرانی ند رۆژی رابردوودا الیە چە  لە" مخابنە ئەوەی

خۆی زیاتر " كورد زیانی زۆر تر بوو  یاندن بە بری قازانج گە  كوردستان كردیان ، لە

! خەمی شێواندنی تورکیایە، بەاڵم چەواشەکارانە باسی ئەوروپا و پەرلەمانی هۆڵەندا دەکات

ی نەخێر ئەوەی ئەو خەڵکە بە شەڕەفەی کوردانی باکوور کردیان لە ئارامی تێکدان

دەسەاڵتدارانی تورکیا لەبەر هەستکردنیان بە ترسناکی دۆخەکە بوو، نەك وەك تۆیەکی سارد 

ئەی بۆ بە ئەردۆگان ناڵێیت  !وسڕ خەمی پشێویی تورکیای ژێر فوستاتەکەی داعشت بێت

کە نوێنەرایەتی دۆزی کورد  -پێت باش بێت یان خراپ-لێکچواندنی داعش بە پەکەکە 

یان ! پشتگیری لێدەکەن چ سودێك بە پرۆسەی ئاشتی دەگەینیت؟دەکات و ملیۆنەها کورد 

 !کورد کە فێری نۆکەری وکاسەلێسی بوو چاویشی کوێر دەبێت لە ئاست ڕاستیەکاندا؟

ئەتوو وەرە چاوت ئەو ! سەیرە : " وەك کۆمێنتەکەی کاک کامران کوردی بۆی نووسیت

ووسیە سەرنجت ڕانەکێشی ، هەموو دوو ڕووییەی ئۆردوگانی نەبینی ئەو نیفاق و بێ نام

کوشتنی خۆنیشاندەرانیش سەرنجت ڕانەکێشی ، بێیە سەرباسی توندوتیژی هەندەک لە 

 |!خۆنیشانددەران ئاگرکردنەوەیان لە هەندەک شوێن ؟

ئەو کوردەی لە سەرتاسەری جیهان گڕی گرتوە بۆ خوشك وبرایانیان لە کۆبانێ، بڕیاری 

مە وداعش، وەك کەسانێك نین لەگەڵ دەست بەرائەتیان داوە لە فوستاتەکەی ئوسا

 !ژێر فوستاتەکەی داعش  وپێوەندەکانی ئەردۆگانەوە چووبنە

ئەردۆگان و ئاک پارتی کە ساڵەهایە خەڵك چەواشە دەکەن بەناوی پرۆسەی ئاشتی، ئەگەر 

ئەو پرۆسەیە ڕۆژی یەك ملیمیش بچووبایە پێش ئێستا هیچ کێشەیەك لە ئارادا نەمابوو، 
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ەوێت چەواشەمان بکات بەو ئاشتیە ساختەیەی کە هەموو کەسێکی عاقڵ و کەم هێشتا دەی

قسەکەر و زۆرتر فیکرکەر دەزانێت درۆیەکی ڕووتی ئەو تورکە نیو عوسمانیە فێڵبازانەیە، 

بە بەڵگەی ئەوەی ساڵەهایە ناوی پرۆسەی ئاشتی دەهێنن، وچەکەکان بێ دەنگ بوون، 

ۆڵی شەقام و پەرلەمان ودەسەاڵتی تشریعی و کەچی ئەردۆگانی داعشڕەو توانی کۆنتر

جێبەجێکردن بکات، و کۆنترۆڵی سوپا ودادگا و پۆلیس بکات، بەاڵم نەیتوانی چارەسەری 

لە یەکەم هەلدا بەبێ گوێدانە هەستی ملیۆنەها کورد، پەکەکە ی   !!کێشەی کورد بکات

زەرە ئینسافی  کاک شوان ئەگەر یەك!! هاوبەشی لە پرۆسەی ئاشتی بە داعش وەسف کرد

هەبا، ئەوەندە بەس بوو بۆ ئیدانەکردنی ئەو سوڵتانە بێ بەهایەی کە ناوی ئەردۆگانە، بەاڵم 

الن  حیزبی دیموكراتی گە ) ی كە سیاسیە  و باڵە ( PKK)  ی كە یە م ئاژاوه ئایا ئە: " هێشتا دەڵێت

نی و پرسی كورد كۆبا  چ سوودێك بە  خۆپیشاندانی تووندوتیژانە  بە  دروستی كردووه( 

زاران  ربازیی و هە ی هێزی سە وه یاندنی باری نائاسایی و ناردنە نێت ؟ ئایا راگە یە گە ده

ئەوە چەواشەکاری " كات ؟  رمان ده ردێكی كورد ده كانی كوردستان چ ده بۆ شاره  ندرمە جە

 !سێیەم

ەلەوییەت و بە ڕژێمی ئەسەد، وع  ( PKK ) و (PYD) ئینجا هێندە باسکردنی پەیوەندی

ئەخر هەر کێ ! شیعاتی، گوایە بەکرێگیراوی ئەسەد و ئێرانن، ئەوە چەواشەکاری چوارەمە

باسی بەکریگیراوەتی بۆ شیعە وئێران بکات نابێت کەسێکی بزوتنەوەی وەك تۆ باسی 

کاتی خۆی منیش وا تێگەیشتبووم، بەاڵم ! بکات، کە لەسەر خوانی شیعە وئێران گەرەبوون

توانیان  (PYD) سیۆنی سوری هەمووی داعش مەشرەبن و ئەو برایانەیکە دیتم ئۆپۆز

جۆرێك لە سەربەخۆیی خۆیان بپارێزن وناوچەکانیان بپارێزن لەو سەگ وسوارانەی 

داعش، و ڕژێمی سوریش چاوپۆشی کرد لەو وەزعەی شارە کوردیەکان بە مەرجێك هیچ 

ەپانێکی خوێناوی وجەنجاڵی وەك مەترسیەك نەبێت بۆ سەر ئەو، ئەو جۆرە پەیوەندیە لە گۆڕ

سوریادا بەڕاستی لوتکەی زیرەکی وخوێندنەوەی سیاسی دروستە، کە نە شەڕی ئۆپۆزسیۆن 

بەکرێگیراوی  (PYD) ئەگەر! بکەیت و نە شەڕی ڕژێم، چونکە یەك لە یەکتری نەفرەتیترن

اعش بدەن، ڕژێم بایە، ئێستا فڕۆکەکانی ڕژیم وئێران لە دەوروبەری کۆبانی دەدیتران لە د

یان هەرنەبا کەمێك ڕژێمی ئەسەد بۆ کۆبانی تەنگاو دەبوو ، کە دەڵێی نە بای دیوە ونە 

 بەڵکو گومانی بەهێز هەیە کە ڕژێم ئەسەد وەزعەکەی بە دڵە، لەبەر نزیکبوونەوەی! بۆران

(PYD) ئەوە چەواشەکاری چوارەم. لەگەل چەند هێزێکی تری ئۆپۆزسیۆن! 
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کاریەک خراپتر ئەوەیە بۆتە قسەکەر بەناوی حوکمەتی تورکی ئینجا لە هەموو چەواشە

 ( HDP ) اڵمی زیری ناوخۆی توركیا زۆر باش وه ی وه( فكان ئاال  ئە) راستی   بە: ودەڵێت

سوپا بدات   مانی توركیا رێگا بە رلە ی پە وه بۆ خۆتان رێگر بوون لە  ئێوه: وتی   كە  وه ی دایە

كۆبانی   ن سوپا بچێتە كە ن و داوا ده كە ، ئێستاش خۆپیشاندان ده نجام بدات سوریا هێرش ئە  لە

 " !! بۆ شكاندنی تیرۆر

کورد خۆشباوەڕە، بەاڵم هەرگیز هێندە خۆشباوەڕ نەبوە تا ئەوڕادەیەی داوا لە سوپای تورك 

کورد کە دەنگی نەدا بەو سوپا ! ئەخر ئەوە سپاردنی پەزە بە گورگ. بکات کورد بپارێزێت

بچێتە کۆبانێ، چونکە دەزانی ئەردۆگانی سوڵتانی درۆی داعشڕەو بە ئاشکرا درندەیە 

کە چوە ئەوێ بۆ !! چەندین جار گووتی ئێمە دەجەنگێین دژی پ ك ك و داعش وەك یەك

لێدانی کورد دەچێت، ئەگەر تورکیا هێندە نیەتی باشە دەتوانێت ڕێگا بە هەر هێزێکی 

کردنی کورد بچێتە کۆبانێ، با ڕێگا بدات بە نێودەوڵەتی جێگەی متمانە بدات بۆ ڕزگار

پیشمەرگە لە تورکیاوە بچن، با ڕێگا بە گەیشتنی چەك بدات، بەڕاستی شورەییە و لوتکەی 

نەفامی و خۆهەرزانفرۆشییە بە لۆژیکی تورکی بیرکەیتەوە و کەسایەتی کوردیت 

 !ئەوە چەواشەکاری پێنجەم! بخەسێنیت

ا دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەی سوریا، نازانم لە دوایی دێت باسی نەخشەڕێگای تورکی

 ( PKK ) و (PYD) تورکیەوە وەریگێڕاوە یان بۆیان وەرگێڕاوە، هەموو لۆمەکان ئاڕاستەی

! دەکات چونکە ڕێگرن لە کەوتنە ژێردەستی تورکیا ودەیانەوێت بەرخودانی خۆیان بپارێزن

باكووری سوریا دروست بکات   اد لەفڕین و ئاز  ی دژه توركیا ناوچە:" کاک شوان دەیەوێت

كان  سورییە  شۆڕشگێڕه  كات هێزه ده  وه توركیا داوای ئە" دوایی !! " لە ژێر کۆنترۆلی خۆی

بكرێن بۆ داهاتووی   ك پێدان و ئاماده شق و چە رووی مە  تی بدرێن لە دا یارمە یە و ناوچە لە

و ناوچە کوردیە پڕ چەك بکات بۆ هاتنە یانی تورکیا کۆمەڵێکی بەکرێگیراو لە!!"   و واڵتە ئە

  یە وه ریكا ئە مە ئە  توركیا داوای لە:" دوایی کاکی سیاسەتزان دەڵێت!!" گیان وکوشتنی کورد

  ویش بە وشك بكرێت ، ئە  یرانی سوریایە وامیی قە رده بە  ی دروست بوونی تیرۆر كە ریشە

  ، چونكە  یە خشە و نە دژی ئە ( PKK)  اڵم ئاشكرایە ، بە  خوێنڕێژه  و رژێمە رووخاندنی ئە

یانی نووسەر ئەگەر ."   وانە یمانی ستراتیژیی ئە هاوپە  ڕوخێت كە ت ده ویە لە ی عە كە كۆڵە

تورکێکی ئەستەنبۆل و ئەنقەرەش با، دەیزانی کە مەبەستی ئەردۆگانی داعشرەو لە 
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کەچی سەرکۆنەشیان ! یە ( PKK ) و (PYD) نەهێشتنی تیرۆر بە پلەی یەکەم وئەخیر هەر

قەسەم بەخوا جەندرمەیەکی !!! دەکات کە ڕێگا نادەن ئەو نەخشەیە چارەسەر جێبەجێ بکەن

موسەقەفیش شەرم دەکات ئەو قسانە لە فەیسبوك و سایتەکان باڵو بکاتەوە، چ جای کوردیك 

و دیارە نووسەر خۆی هەستی بە تورکیزمەکەی خۆی کردوە بۆیە پاسا! ئەو تەفاهاتانە بڵێت

  كات ئێمە ردا نە سە مان بە وه ی ئە ده س موزایە دا با كە لێره ":دەهێنێت ودوای ئەو قسانە دەڵێت

موو واڵتانی  كو هە و وه  یە وره ین ، توركیاش واڵتێكی گە كە بۆچوونی توركیا ده  ت بە خزمە

زاتی ئەوە ناکات  ناوەڵال بابە کەس "دات ،  كانی ده ندییە وه رژه وڵی پاراستنی بە هە  كە ناوچە

ئەوەی تۆ هەر بە موزایەدە کردن ! موزایەدەت لەسەر بکات، وەرە شەقێکیشمان تێ هەڵدە

چارەسەر نابێت، بەڵکو ئەگەر گەل دادگایەکی هەبا، دەبوایە بداربایتە دادگا بە تۆمەتی 

 .ناپاکی وخیانەت، چونکە هەر وەك جەندرمەیەکی قەڵەم بەدەستی تورکیا قسە دەکەیت

٨١/٨١/١١٨٢ 
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 !تورکیا وئیسرائیل دوو نەتەوەى چۆن یەک

 محمد هەریری

ئەوە دەیەها ساڵە ئیسرائیل زەبر بەدواى زەبر دەوەشێنێتە عەرەبی فەلەستین وبەوپەڕی 

گوێنەدان بە هیچ ناڕەزاییەک بەردەوامە لەسەر پڕۆژەى تەواوکردنى داگیرکردنى بست بە 

یە ئیسرائیل هەر قسە وڕەخنەى نەیارەکانى پشتگوآ ناخات بستى خاکى فەلەستین، سەیر لەوەدا

بەڵکو گوآ بە ڕەخنەى دۆستەکانیشى نادات لە نێو ئەوانەش ئەمریکا وواڵتانى ئەوروپاى 

  .ڕۆژئاوا

دەیەها ساڵە ئیسرائیل بە هەوەستى خۆی دەکوژێت ودەبڕێت بآ گوێدانە بڕیارەکانى نەتەوە 

ئەو ئیسرائیلە هێشتاش ماندوو نەبوە . نێودەوڵەتى یەکگرتوەکان وهیچ دامەزراوەیەکى ترى

خاکى فەلەستین  یان ئیسرائیل بێت بۆ فەلەستینیەکان تا % 2وئامادە نیە دەستبەردارى لە 

 !دەوڵەتۆکەیەکى لەسەر دروست بکەن

ئیسرائیل بە بیانووی هیستیریای مێژووییەوە دەیەوێت هەموو شتێکى سەر ئەو خاکە 

مۆرکێکى جولەکایەتى لێبدات، هەر بەو بیانوە مێژوویانەشە ئەوە بۆ  هەستیارە بسڕێتەوە یان

دوا هەنگاوى پڕ لە فیز وعونجوهیەتى ئیسرائیل . چەندین ساڵە ژێر مسجد االقێى هەڵدەکۆڵێت

وبآ گوێدانە ( کاروانى دەریایی ئازادی( )فلوتێالى ئازادی)ئەو هێرشە دڕندانەى بوو بۆسەر  

ماسی ومرۆیی، بەبآ سڵکردنەوە لە هاواڵتیەکانى ئەو واڵتانەى  هیچ پێوەرێکى سیاسی ودیبلو

 .کە تەنها بە مەبەستى شکانى گەمارۆ نامرۆییەکەى غەزەدا هاتبوون

بێگومان ئیسرائیل بەو کارە نامرۆییانە وگەلحۆیانەى بە شایەدى دۆستەکانى پێش دوژمنانى 

بۆ زیاتر بەدەستهێنانى  هەلەیەکى گەورەى کرد وهەلێکى گەورەشى دایە دەستى ئەردۆگان

لێدوانە ئاگرین وتوندەکانى . شەعبیەت وناوداری لە سەرتاسەرى واڵتانى عەرەبی وتورکیادا

ئەردۆگان دوبەدواى ئەو ڕوداوە سەرتاسەرى  جیهانى عەرەبی وروژاند وتورکیاشی جۆشدا 

  !وشەعبیەتى ئەردۆگانى گەیاندەوە چڵە پۆپە

یە کە هەموو واڵت گەڕابوو بەدواى ڕاوکردنى تورکیا وئەردۆگان وەک ئەو شێرکوژە

ئەو کێشەیە !! شێرێک کەچی شێرەکە بەرداوێژێک لە دواوەى ماڵەکەی خۆیان بوو

گەورەیەى کورد کە بە هەموو پێوەرێکى دونیایی وئاسمانى گرنگترین کێشەیە ولەکاتێکدا 
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ندانەکان ژیانیان هەزاران منداڵی هەرزەکار لە باوەشى گەرمى دایکیان دەرهێندراون ولە زی

دەگوزەرێنن وڕاپۆرتەکەى بی بی سی لەو بارەیەوە بەردى بە گریان دەهێنا، کەچی 

ئەردۆگان سەرگەردانى عەدالەتە لە دوورى هەزاران کیلۆ مەترەوە بۆ فەلەستینیەکان، ئەوە 

لە کاتێکدا ئەردۆگان دەتوانآ لە پەنجەرەى ئۆفیسەکەى دەیان منداڵی کوردى بۆیاغچی پیاڵو 

بینێت کە چۆن بە دەستى جەندرمەکانى ئاوارە وسەرگەردان کراون وچۆن شیرازەى ب

 .سەرتاپاى ملیۆنەها خێزانى کوردیان لێکترازاندوە

ئەوەى جێگاى پرسیارە دەبێت بۆ ئیسرائیل دەیەها ساڵە بە هەوەستى خۆی یاری تۆپتۆپێن بە 

وەى لە هیچ بترسێت یان جەستە وخاک وویژدان وئەعسابی عەرەب وموسڵمانان دەکات بێ ئە

ئەخر ! ئیسرائیل لە کآ بترسێت بەر لە هاتنە سەرهێڵی تورکیا؟ لە میسر ؟! سڵ بکاتەوە؟

ئیسرائیل چۆن لەو میسرە بترسێت کە بونەتە ئێشکگری ئەمنى سنورى ئیسرائیل ولەوانیش 

نێت کە بە دوو سآ سەعات دەتوا! توندتر تااڵو بەدەمى فەلەستینیەکان دەکەن؟ لە ئوردن؟

! هەمووى داگیر بکات؟ لە سوریاى ماڵباتى ئەسەدى ناوەوە وڕێوى بەردەمى ئیسرائیل؟

سوریا بەس بۆ گیانى نەتەوەیەکى بآ دەرەتانى وەک کورد ئازایە بۆ گیانى گەلی سوریاى 

بارمتە ئازایە بۆ گیانى لوبنانیەکان ئازایە، وسنوریشى لەگەڵ ئیسرائیل لە تەقەى خۆشی ژن 

لە عەرەبستانى سعودى کە لە . هەردوو الى سنور هیچی ترى لێ نیە وژن گۆڕینەوەى

ئەوەى لەسەر ئاستى عەسکەرى ! فەلەستینیەکان زیاتر سواڵی ئاشتى دەکات لە ئیسرائیل؟

کەمێک ئیسرائیلی هەژاندبێت حزب هللا یە ولەدواوەش ئێران، بەاڵم هەموو گەفوگوڕەکانى 

سیانەى ئەردۆگان وتورکیا کاریگەرى نەبوو بەسەر ئێران بەقەد ئەو هەڵمەتە سیاسی ودیبلۆما

ئیسرائیل، بەڵکو ئیسرائیل هەڕەشەکانى ئێرانى وەبەرهێناوە بۆ بەرژەوەندى خۆی لەسەر 

ئەوەى ئەردۆگان وتورکیا پێیان کرا لەگەڵ ئیسرائیلی بکەن کەس پێی . ئاستى نێودەوڵەتى

 :یەکى سەرەکىنەکراوە، ئەوەش سەرەڕای لێزانى سیاسی دەگەڕێتەوە بۆ هۆ

ئەویش وەک چۆن جولەکەکان خۆیان پآ گەلى هەڵبژاردەى خوایە، تورکەکانیش بە پێی 

کلتورى سیاسی کەمالیستى وکلتورى ئیسالمى عوسمانیش ئیدیعاى ئەو نوخبەویەتە دەکەن 

وتوێژینەوەیەکى زۆر لەو بارەیەوە هەیە، بۆیە تاکى تورک هەست بە عونجوهیەتێکى زۆر 

. سۆنگەى ئەو پەروەردە دوو سەرەى کەمالیی وتاڕادەیەکێش عوسمانیەتسەیر دەکات لە 

چونکە ئەگەر تورک هێندە ئاشتیخوازن نە دەبوایە بەو جۆرە دڕەندایەتیە هەڵسوکەوت لەگەل 

میللەتێکى گەورەى وەک کورد بکات، ئێمە هەر باسی ئاستى سیاسی وحکومى ناکەین بەڵکو 
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ین، لە شاگردێکى تورکى ڕێستورانەوە بگرە تا باس لەسەر ئاستى کەسێتى وشەخسی دەکە

پرۆفیسۆرێک هەمان خۆبەزلزان وعونجوهیەت وخەڵک بەهیچ نەزان، هەر خۆم جارێکیان 

لە ڕێستورانێکى تورکى کە زۆربەیان کوردى تورکیا بوون لە یەکێکیانم پرسی جەنابیشت 

ک چوو وەک بڵێى پێم یەکى هێندە گەورە وقەڵەو وهێندە ڕوخساری تێ( نا)گوتى نا، ! کوردی

ئەزموون زۆرن لەگەڵ شوفێری تاکسی وڕۆشنبیر وسیاسی ! گوتبێت جەنابت گەوادى؟

وئیسالمى وعیلمانیەوە هەموویان یان زۆربەى هەرە زۆریان هەمان گیانى  گەلى 

تەنها ئاسن ئاسن )هەڵبژاردەى خوایان تێدا دەخولێتەوە، جا وەک چۆن عەرەب دەڵێن 

ەو عونجوهیەتەى جولەکەکان پێویستى بەو عونجوهیەتەى تورکان بوو، بۆیە ئ( دەچەمێنێتەوە

ڕۆژئاواش زۆری پێخۆشە بەڕەى حەماس وفەلەستینیەکان لە ژێر پێی ئێران دەربهێنێت 

وبیخاتە ژێر پێی نیوعوسمانیەکان کە زۆربەى کات لە میکیاڤیلی میکیاڤیلیانەتر ڕەفتار دەکەن 

 .وڕەهەندێک هەیە بۆ عەقڵ وگفتوگۆ

٤٤/٦/٤١٩١ 
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 بەشی پێنجەم 

 و دیموکراسیەتدا سەرەداوێك لە سیاسەت
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 بەاڵم هەموو دیموکراسیەتێك عەلمانیە و هەموو تیۆکراتیەك نا دیموکراسیە

قیڕەقیڕی عەلمانیەت و دین لە : کاک مەریوان وریا قانع بابەتێکی نووسیوە بە ناوی

و قیڕەقیڕە، ئیسالمیەکان و عەلمانیەکان تاوانبار دەکات تیایدا هەردوو الیەنی ئە! کوردستاندا

ئەمڕۆ دووجۆر : "لە سەرەتادا دەڵێت! بە تێ نەگەیشتن لە عەلمانیەت و دیموکراسیەت

 قیڕەقیڕ و نەڕەنەڕ لە دونیای ئێمەدا بە ئاشکرا دەبیستین،

 

شتێکی گاڵو  یەکەمیان هی ئەو مەال و خوێندەوار و هێزە ئیسالمییانەیە کە عەلمانیەت وەک 

و قێزەون و بەدڕەوشت وێنادەکەن و لەشکرێک گەنجیان لەسەر ئەم ڕوانینە ترسناکە 

ڕاهێناوە و ئەوەیان لەمێشکدا چەسپاندون کە ئیسالم چارەسەری هەموو کێشەکانەو دەرەوەی 

  .ئیسالمیش بیابانێکی فیکریی و ئەخالقیی و سیاسیی کاکی بە کاکییە

وار و ڕۆشنبیر و چاالکەوان و ناوەندە عەلمانیانەن کە دووهەمیان، بڕێک لەو خوێندە

بەسادەیەکی ترسناکەوە عەلمانیەت بە هەموو دیاردە و دەسکەوت و بەها گرنگ و ئینسانیی 

  ".و یەکسانخواز و مافپەرستەکانی ناو دونیای مۆدێرن، یەکساندەکەن

 

ۆلۆژیەن، بەاڵم کێشەی حاڵەتەکە ڕاستە، ئەو دوو دەستەیە خەریکی ئەو شەڕە فیکری و ئایدی

ئەو تەسنیف و پۆڵێن کردنە لەوەدایە، کە کاک مەریوان هاوسەنگیەک ناکات لە نێوان 

! و بە کورتی دەڵێت هەردووکتان یەکسانن و خراپن. مەترسی هەر الیەك لە هەردوو الیەکە

منیش دژی وتاری هەڵچوو و پڕ لە قیڕەقیڕی مەال وبانگخوازە ئیسالمیەکان و بەشێك لە 

یکیوالرستە سەرەڕۆکانم، کە زۆر جار بە نەزانیەوە زیاتر بەرەی توندڕەوی دینی بە س

بەاڵم ئەوەی کە کاک مەریوان چاوی لێ پۆشیوە ! لێدوانێکی نا بەرپرسانە بەهێزتر دەکەن

ئەوەیە، جارێ دەبوایە وەاڵمێکی یەکالییکەرەوەی دابایەوە بۆ ئەو جەماوەرە دینیەی کەوا 

نیەت یانی هاوڕەگەزبازی و بێ ڕەوشتی و کوفر وئیلحاد، ئینجا بهاتبایە تێگەیەندراوە عەلما

 .سەر باسەکانیتر

 

نەك هیوایەکی زائیف وساختە ببەخشێت بە پشتگیری کەرانی ئایدیۆلۆژی دینی، کە دەکرێت  

ئەگەر سەرنج بدەینە ! دیموکراسیەت لەسەر دەستی دیندارە ئایدیۆلۆژیەکان دابمەزرێت

ەوەتی شتێك هەیە بە ناوی دیموکراسیەت، هیچ ڕژێمێکی سروشت دینی، ڕژێمە دینیەکان ل
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دیموکراسیەتی لێ شین نەبووە و نابێت، چونکە سروشتی دینی ئەحکامەکان وایە، 

وجیاوازیەکان زۆر گەورەن لە نێوان ئیماندار و بێ ئیمانەکان، هیچ یەکسانیەك نییە لە نێو 

لە ! ی هەبێت، یان کەسانێکی جیاواز هەبنئەو دوو جۆرە، ئەوە ئەگەر لێبگەڕێن جیاواز

هەموو مێژووی دنیای هاوچەرخ بخوێنینەوە دەزانین ڕژێمی دیموکراسی هەردەم دووانە بوە 

لەگەڵ سیکیوالریزم، بۆیە راستە گەر بڵێین هەموو ڕژێمێکی دیموکراسی عەلمانیە، بەاڵم 

ن هەموو ڕژێمێکی دینی یان بەاڵم بێگومانەوە دەڵێی! هەموو عەلمانیەتێکیش دیموکراسی نییە

 .تیۆکراتی نا دیموکراسیە و نا عەلمانیشە

 

من دەتوانم نمونە بە سەدان ڕژێمی دیموکراسی بهێنمەوە کە عەلمانیەت بنەماکەیەتی، بەاڵم  

خۆزگە کاک مەریوان تەنها یەك نمونەی ڕژێمێکی دینی و تیۆکراتی دەهێنایەوە کە 

ر زۆریش بیر کاتەوە لەوانەیە هەر ڕژێمە نیمچە ئەگە! دیموکراتیەتی لێ شین بوو بێت؟

دیموکراتیەکەی ئەردۆگانی بێتە خەیاڵ، کە ئەویش ڕژێمێکی تەواو عەلمانیە، بە دانپێهێنانی 

خودی گول و ئەردۆگان وداود ئۆغلۆ، تەنها باگراواندی سەرکردەکانی ئاکەپە ئیسالمیە 

ێکی ئیسالمی ناتوانێت بە ناوی بەاڵم کەزانیان حزب! وکاتی خۆی سەر بە ئەربەکان بوون

جێبەجێکردنی شەریعەت و فەرزکردنی ڕوئیای دینی ببێتە دەسەاڵتدار لە تورکیای کە لە 

حیمایەتی سوپایەکی کەمالی عەلمانی بەهێز بوو، یاریەکەیان گۆڕی، حزبێکی دیموکراتی 

نی نیمچە موحافیزکاریان دروست کرد، هێندە دیموکراتی لە زاهیر هەموو جامخانەکا

لەشفرۆشیشیان لە تورکیا پێ قبوڵ کرا، و بە ئاشکرا مافی هاوڕەگەزبازان تێایدا رٶژانە 

 زیاد دەکات، کە ئەوانە لە رژێمێکی ئیسالمیدا هەمووی رەجم دەکرێن و دەکوژرێن، 

 

کەوابوو نمونەکەی ! لە چاکترین حاڵەتدا جەڵدە وشەالقیان لێدەدرێت و زیندانی دەکرێن

ی نییە، هەرچەندە لەبەر پاشماوەی ڤایرۆسی ئایدیۆلۆژیەتی دینی ئەمرۆ ئەردۆگانیش ئیسالم

بە ئاشکرا دەستی تێکەڵ کردوە لەگەڵ فاشیسترین هێزی ئیسالمی داعش، لە ڕێگای 

نافەرمیەوە هەموو دەزگاکانی دەوڵەت خراونەتە خزمەت بە هێزکردنی هێزە ئیسالمیەکان، 

ئەوانەی دەچنە تورکیا ! عەلمانیەتی تورکیا کە لە بۆسەدان بۆ گۆڕینی رووی دیموکراتی و

و لە پێناو ! لە نزیکەوە ئەو هەڵگەڕانەوەیە شارستانیە دەبینێت بەرەو فاشیزمیەتی دینی

چونکە هەر واڵتێك کوردی تێدا کوژرا، دیموکراتیەتیش پێش ! کوشتنی کورد ودیموکراتیەت

 .وەخت کوژراوە
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دوو دیدی دینی و عەلمانی پەڕگیر دەکات،  کاک مەریوان دەڵێت بیست ساڵە دژایەتی هەر 

منیش دژایەتی پەڕگیری دەکەم لەهەر الیەك بێت، بەاڵم دەشزانم چۆن هاوسەنگی بکەم لە 

من ناچم ! نێوانیان، وکامیان لە ڕووی ڕوحیەوە و دەروونیەوە نزیکترە لە دیموکراتیەت

لە رێگای ڕژێمێکی  وەهمی دینداران فوو تێبکەم کە دەتوانن دیموکراتیەت بنیات بنێن

دەکرێت هێزی دینیش هەبێت باوەڕی پتەوی بە : " دینیەوە وەك کاک مەریوان دەڵێت

دیموکراسیەت و لێکجیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان و ڕێزگرتنی مافە بنەڕەتییەکانی ئینسان و 

بەڕای من کە دیندارە ئایدیۆلۆژیەکان توانای ."! مافی یەکسانی گروپە جیاوازەکان، هەبێت

ەیان هەبێت ببنە ئەو دیموکراتخوازانە، ئەوە دەبێت نیوەی تێکستە پیرۆز و موقەدەسەکان ئەو

 !لە قودسیەت داماڵن، یان حەلێکی بۆ بدۆزنەوە بۆ ئەوەی تەجمیدی بکەن و لەکاری بخەن

 

بەاڵم ئەم گەنجانەی دین و دیموکراسییەت گونجانیکی : " ڕاستە کاک مەریوان دەڵێت 

ە، دین بۆ ئەوەی ببێت بە بەشێک لە سیستمی دیموکراسی دەبێت واز بێمەرج و خۆبەخۆ نیی

لە یەکێک لە تەماحە گەورەکانی بهێنێت، تەماحی ئەوەی هەقیقەتەکانی خۆی وەک هەقیقەتی 

باشە چۆن مرۆڤی دیندار واز لە هەقیقەتی  ".موتڵەق بخاتە ناو فەزای گشتیی کۆمەڵگاوە

ەو قەولێکی بوخاری وموسلم، ناڵیین خوا و خۆی دەهێنێت کە الی ئەو موتڵەقە، چما ئ

تۆ سەرنجی ئەو زەردەخەنەیەی ! پێغەمبەر بە ئەقوالی هەموو زانایانی جیهان دەگۆڕێتەوە؟

پڕ لە متمانەی موتڵەقی سەرلیوی دیندارانت نەداوە کە گفتوگۆ دەکەن لەگەڵ کەسێکی نا 

  !ئیماندار یان عەلمانی و الدەر؟

 

ئەو ئاستەی کوردێکی نا موسڵمان، یان عەلمانی بۆ نمونە ببێتە چۆن تەسەور دەکەیت بگاتە 

ئەوەی ! سەرۆکی یان تەنها ڕێی پێبدات خۆی کاندید کات لە ژێر سایەی دەوڵەتێکی دینیدا؟

تۆ ناوی دەنییت قیڕە قیڕ شەڕی گۆڕەپانێکە، کە زۆری وەك ئێوە کارامانە نەتان کردوە، لە 

بخوێنیتەوە و دەیان تیۆر و گریمانەت هێناوە کە نە جیاتی مێژووی واقیعی هەردوو بەرەکە 

نا بەڕێزم هەموو ! هەموو عەلمانیەك دیموکراسیە و نە هەموو دینیەك نا دیموکراسیە

رژێمێکی دیموکراسی لە واقیعدا عەلمانیە، ڕاستە جیاوازی هەیە لە نێوان جۆری 

تیۆکراتی نادیموکراسیە، عەلمانیەکان، بەاڵم گوومانم لەوە نییە کە هەموو ڕژێمێکی دینی و

لە نێوان ئەو ئەوپەڕی فاشیەت وبەربەریەتدا بۆ ئەوپەڕی دیکتاتۆریەتی مەالکاندا، جاوێك بە 
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دەوڵەتی داعش و سعودیە و ئێران و تاڵیبان بخشێنیت دەزانیت ناکرێت هیچ ڕژێمێکی دینی 

 دیموکراتی بێت،

 

نا ڕیفۆرمخوازانەیشی کە چەندە خەیاڵیشمان فراوان بێت، چونکە ئەو بیرمەند و زا 

هەڵدەکەون لەناو بواری دینی ڕیفۆرم دەکەن، بۆ دەربازکردنی دین لە تەنگژە 

تەشریعیەکانی، زۆربەیان دەکەونە بەر هێرشی توندرەوانی کە خەڵك لەوەدەچێت بە خاوەنی 

  هەقیقی دینەکەیان بزانن، چونکە خەلکە ئاساییەکەش ئەوەندەی گوێ بۆ ابن باز و ابن تیمیە

دەگرن، بە یەك لە سەدا گوێ بۆ نجم الدین الگوفی و محمد شحرور ناگرن، ئەو خەڵکەی 

گوێ بۆ حسن البنا دەگرن، سەدایەکی ئەو ژمارەیە گوێ بۆ جمال البنا ی برای ناگرن، کە 

پڕۆژەیەکی سەرتاسەری هەیە بۆ ڕزگار کردنی دین لە تەنگژەکانی سەردەم و 

چانسی دیموکراتی بوونی هێزێکی دینی دەستگرتوو  من. ئاشتکردنەوەی بە ڕوحی سەردەم

بە هەموو تێکستەکاندا بە فەهمی تەقلیدی و ئەئیمەی سەلەف، وەك چانسی سەرکەوتنی 

نەشتەرگەریەکی هەستیار و ترسناکی نەخۆشێک دەبینم، کە ڕێژەی سەرکەوتنی لە سەدا 

 .پێنجە

 خەندان 26-07-2015
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 !دەبن؟ئەگەر دینی خوایە بۆچی ئیحراج 

 

کێ هەیە لە ئێمە ڕۆژێك لە ڕۆژان ئیحراج بوونی زانایانی دینی ئیسالمی و خەڵکی ئاسایی 

 !دینداری نەبینیبێت کاتێ بەروەڕووی پرسیارگەلێکی ئیحراجکەر دەبنەوە؟

کێ هەیە شپرزەیی و توڕەبوونی ئەو شێخ و مەشایخانەی نەدیتبێت، کە لە جیاتی وەاڵمێکی 

بەنە بەر هەڕەشە و جوێن و وروژاندنی دیندارە عاتیبفی و روون و ئاشکرا پەنا دە

 !نەزانەکان؟

لە سەردەمی کۆن ئیحراجیەکان ! بابەتەکانی ئیحراجکەریش زۆرن لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ

 ..کەمتر بوونە، بە پێی سەردەم و پێگەیشتنی عەقڵی پرسیارگەلی ئیحراجیش کەم بوون

جمکردنی زیناکەر و بڕینی دەستی لەو سەردەمە کەس پرسیاری لە مەشروعیەتی ڕە

دزیکەر، و بە کۆیلەکردنی مرۆڤی نێر ومێ نەدەکردەوە، چونکە سەردەمەکە گونجاو بوو 

بەاڵم هێشتا ئەو سەردەمەش خالی نەبوو لە شتی ئیحراجکەر، . لەگەڵ بوونی ئەو حوکمانەدا

: د دەلێتبۆ نمونە کاتێ وەکیعی کوڕی جەراح، کە بە ئیمامی سونە بوو و ئیمام ئەحمە

وەکیع ئەوزاعی زەمانی خۆی بوو ، : ئیمامی موسڵمانانی کاتی خۆی بوو، و ابن معین دەلێت

ئەو . " وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ : " الذهبي لە سیر االعالم دەربارەی دەڵێت

زەریایەکی زانست و ئیمامێکی حافز بوو لە حەدیس، مامۆستای ئەحمەدی کوڕی حەنبەل و 

سحاق بن راهویە و عبدهللا بن المبارك و وعلی المدیني بوو، ئەو وەکیعە لە شافیعی و ا

هیجری لە مەککە حەدیسێکی  ٨١٩ئیسماعیلی کوڕی ئەبو خالید لە البهي یەوە لە ساڵی 

خ ولەبەر نەناشتنی بۆ شەو و ڕۆژێك، جەستەی .گێرایەوە کە پاش وەفاتی پێغەمبەر د

ڕەیش هەستیان بە ئیحراجیەکی زۆر کرد و ئاوسابوو وپەنجەکانی چەمابوونەوە، قو

سێدارەیان ئامادەکرد بۆ لە سێدارەدانی وکیع، ئەگەر سفیان بن عیینة نەبوایە کە بەرگری 

هللا، هللا ئەوە فەقیهی خەڵکی عێڕاق و کوڕی فەقیهی عێراقیشە، دەنا دەیان : لێکرد وگووتی

 !کوشت

ي رواد فەتوای کوشتنی دەرکرد، گووتی ئەوە لە مەککەش عبد المجید ْبن َعْبد العزیز اْبن أَب  

تاوانی غێڕانەوەی حەدیسێک بوو کە لەگەڵ وێنەی ئیمانی ! دڵی پڕی بوغزە بۆ پێغەمبەر

عاتیفی موسڵمانانی ئەو کاتە زوەش نەدەگونجا و هەستیان بە ئیحراجی کرد، چۆن دەبێت 

  !جەستەی پێغەمبەریش پاش مردن بئاوسێ وەك مرۆڤی تر؟

بۆیە خوا الشەی پیغەمبەری وا لێکرد، چونکە هەندێك لە ئەسحابەکان دەیان : توەکیع دەڵێ
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گووت نامرێت، خوا حەزی کرد ئایەتی مەرگیان نیشان بدات، لەوانەش عومەری کوڕی 

کە سکااڵی لێدەکەن الی هارون ڕەشید، ئەویش پرسیار لە سفیان دەکات ئایە ! خەتاب

کوشتنی لەسەر نییە، حەدیسێکی گوێ لیبوە و نەخێر : موستەهەقی کوشتنە؟ سفیان دەڵێت

خ دووشەممە مرد، الشەکەی مایەوە .گێڕاویەتیەوە، مەدینە شارێکی زۆر گەرمە، پیغمبەر د

یانی سوفیانیش باوەڕی بە ! لەبەر ئەوە الشەی گۆڕانی بەسەرداهاتوە...تا شەوی چوارشەم

 .ڕوداوەکە بوە

یَل اْبن   یٌع ، َعْن إ ْسَماع  َثنا َوك  يِّ  َحدَّ ُ َعلَْیە  : أَب ي َخال ٍد ، َعْن َعْبد  هللاَّ  اْلَبه  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

ا َماَت لَْم ُیْدَفْن ، َحتَّى َرَبا َبْطُنُە َواْنَثَنْت َخْنَصَراهُ ، َقاَل قتیبة  حدث بهذا الحدیث وكیع : َوَسلََّم لَمَّ

، فقدموه إلیە ، فدعا الرشید سفیان ْبن عیینة ،  ، وهو بمكة ، وكانت سنة حج فیها الرشید

یجب أن یقتل هذا ، فإنە : وعبد المجید ْبن َعْبد العزیز اْبن أَب ي رواد ، فأما َعْبد المجید ، فقال 

ُ َعلَْیە  َوَسلََّم ، فسأل الرشید سفیان ْبن عیینة ، فقال  لم یرو هذا إال وفي قلبە غش للنبي َصلَّى هللاَّ

علیە القتل ، رجل سمع حدیثا فرواه ، ال یجب علیە القتل ، إن المدینة أرض شدیدة  ال یجب: 

ُ َعلَْیە  َوَسلََّم یوم االثنین ، فترك إلى لیلة األربعاء ؛ ألن القوم كانوا  ب ّي َصلَّى هللاَّ الحر ، توفي النَّ

ُ َعلَْیە  َوَسلََّم ، واختلفت د َصلَّى هللاَّ  .قریش واألنصار ، فمن ذلك تغیر في صالح أمر أمة ُمَحمَّ

 تاریخ دمشق ابن عساکر

ئەو حەدیسە لە زۆر سەرچاوە ی ئیسالمیدا هاتووە، دوایی هەر لەبەر ئەو ئیحراجیە، 

 !موحەدیسەکان تێی کەوتن بە تەزعیف کردنی و دیتنەوەی دەیان عیللەت تێیدا

ی وعەقڵی زۆر گەورە لە سەردەمی نوێدا پاش ئەوەی مرۆڤایەتی گەشەیەکی زانستی و فیکر

و بێ شوماری بە خۆیەوە دیت، ڕوبەری پرس و پرسیارە ئیحراجەکان فراوانتر بوون، 

رووبەری تەساموح و زانیاری دینی شێخ ومەشایخەکانیش هەر وەك بەر لە هەزار ساڵ 

مایەوە بۆیە، کاتێ ڕوو بە ڕووی پرسیارێکی موحریج دەکرێنەوە، نازانن وەك مرۆڤێکی 

لە جیاتی ئەوەی چارەسەری گونجاو و ئالیات و میکانیزمی . یانە وەاڵمی دەنەوەئاسایی بابەت

نوێ بۆ ئەو کێشە نوێیانە ببیننەوە، پەنا دەبەنە بەر جوێن وهاوارکردن و جەماوەری عاتیفی 

] دەربارەی بابەتێکی وەك کۆیالیەتی و . وروژاندن، ودابەزاندنی عەزاب و خەشمی خوایی

نمونە بە چەندین شێوە گوزارش لەو ئیحراج بوونە دەکرێت لەالیەن بۆ [ ما ملکت ایمانکم 

 .شێخ ومەشایخی ئیسالم، و دیندارانی ئاسایی

 [!!ما ملکت ایمانکم]لە ڤیدیۆیەکی بەسمە وەهبە دەربارەی 

پێشکەشکاری بەرنامەکە بەسمە وەهبە بابەتەکەی تایبەت کردبوو بە کۆیالیەتی و کەنیزە لە 
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رەتاوە دەپرسێت ئەو بابەتە چۆنە، ئیسالم تاوانبار دەکرێت بە هاندانی ئیسالمدا، هەر لە سە

کۆیالیەتی و ئەسحابەکان خەریکی کەنیزە وڕابواردنی سێکسی بوون لە گەڵیان، ئێوە دەڵێن 

 !چی؟

شێخ موبارەک بە توڕەیی دەڵێت ئینشاڵال خوا تەمەنمان دەداتێ ئەو ڕۆژە دەبینین موسڵمان 

 !وت، هەەشت ، نۆ کەنیزەی دەبێتیەك ژن و پێنج، شەش، حە

شێخ جەمال قوتب گوایە زانایەکی ئەزهەرییە هەر لە سەرەتاوە ناڕازییە لە باسکردنی 

تانەدانە لە ! و بابەتی وەاڵمدانەوە نییە؟! ئەوە بابەتی باس کردن نییە؟: بابەتەکە ودەڵێت

می ئەو پرسیارە پێغەبەر،دوایی بە بیانووی کەمی کات دەڵێت ناکرێت لە یەك ئەڵقە وەاڵ

 !بدەینەوە

لە ڕۆڵەی موسڵمانان بە منیشەوە لە هۆکاری % ٥١: پێشکەشکاری بەرنامەکە دەڵێت

 !حەاڵلکردنی کەنیزە تێناگەین، وناشتوانین هەرسی کەین بە راشکاوانە پێت بڵێم

هیچ پێویست ناکات تێبگەن و : شێخ جەمال قوتب ئیحراج بوونی دەگاتە لوتکە و دەڵێت

 !هەرسی کەن

https://www.facebook.com/hariri66/videos/vb.592866807/10153840

717131808/?type=2&theater 

لە عەقاڵنیەت و هەتا شێخ محمد رمضان البوطي، کە لەناو شێخانی دین، لوتکەیەکە 

پەتایەکی : دەرکەوت لە تەلەفزیۆن، گووتی[ ما ملکت ایمانکم]میانڕەوی، کە زنجیرەی 

ترسناکی بینی سەبارەت بەو زنجیرەیە لە ئاسماندا دابەزی، وەك پنتی شیرپەنجەی پیس و 

قێزەون، ئاژەڵێکی زۆری لێ جیادەبوەوە باڵەفڕکییان دەکرد و بەخێرایی باڵودەبونەوە لەسەر 

 !"یمەشق، من زانیم میکرۆبی پەتایەکی ترسناکن لە واڵت باڵودەبنەوەد

من خۆم زنجیرەکەم دیت، تەنها ڕۆژمێری جیهادیەکی تیرۆرست بوو، نازانم بوتی، بۆ وەك 

یانی خوا ڕازیە ! کاهینێکی سەردەمی عەقلیەتی مناڵکارانەی ئادەمیزاد خەڵکی دەترساند پێی؟

ەڵک داپلۆسێت، بەاڵم لەبەر دەستەواژەی ماملکت ایمانکم پەنجا ساڵ دیکتاتۆریەتی ئەسەد خ

ئەوە چ وێنەیەکی خۆپەرستانەی دزێوە بۆ ! عەزابی گەورەی خۆی ڕەواندەکاتە سەر خەڵك؟

 !دەزانم کێشەکەی بوتی هەمووی ئیحراج بوون بوو لە خودی ما ملکت ایمانکم! خوا؟

http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=cd8fdf2730b11f65ca

915353d84bc7b8 

لە وەاڵمدا ! ئەگەر دەسەاڵتتان گرت چی دەکەن؟: کاتێ لە حزبە ئیسالمیەکان دەپرسیت

https://www.facebook.com/hariri66/videos/10153840717131808/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/hariri66/videos/10153840717131808/?__mref=message_bubble
http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=cd8fdf2730b11f65ca915353d84bc7b8
http://www.aksalser.com/?page=view_news&id=cd8fdf2730b11f65ca915353d84bc7b8
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و شەریعەت دەڵێن بەڵێ بیگومان شەریعەت جێبەجێ دەکەین، کە دەپرسیت هەمو: دەڵێن

دەیباشە یانی هەموو سزاکانیش دەکەن وەك . بکەین[ نٶمن ببعض و نکفر بعض]نابێت 

دەستبڕین و ڕەجمی زیناکەران، و کوشتنی هەڵگەڕاوەکان، شەالق لیدان و دەست وپێ 

و جەلدە لێدانی عەرەق خۆر و لە بینایەی بەرز تێهەڵدانی ! بڕینی دوژمنانی خوا

و هتد؟ یەك وەاڵمی ڕاشکاوت نادەنەوە لەبەر ئیحڕاج بوون، نە دەوێرن هاوڕەگەزبازان 

بڵێن نەخێر لەبەر جەماوەریان، نە دەوێرن بڵێن بەڵێ لەبەر ئەو ئیحراجیەی ئەو ئەحکامانە 

 !دروستیان دەکات لە کۆنتێستی ژیاری سەردەمی نوێدا

یان دۆزیوەتەوە، دەستەیەکیتر هەر لەبەر هەمان ئیحراجیدا، هاتوون دەریچەیەکی سەیر

! ئەویش پەنا بردنە بۆ نکوڵی لێکردن و سەرلەنوێ پێناسەکردنەوەی زاراوەکان و ماناکان

ئەوانە زیاتر قورئانیەکان و کەسانیتریشن، هێندە متمانە نیشان دەدەن بەاڵم لەبەرامبەر 

گفتوگۆی جیدی خۆیان پیناگیرێت، دەزانم خەڵکی باش و نیەت پاکن، دەیانەوێت دین 

خەنەوە لە هەموو شتێکی دژ بە مرۆڤایەتی و ناالیق، هاتوون وێنەیەکی زیهنی زۆر دوور

میسالیان بۆ دین داتاشیوە، ئەوەی بەدەر لە قورئانە لەو هەموو حەدیس و تەفسیر و فیقە و 

سیرە و مێژوو و علومی قورئانیش نکوڵی لێدەکەن، هەر ڕوداوێكی هەتا متواتر بێت ڕەتی 

 .قورئاندا نەهاتووەدەکەنەوە و دەڵێن لە 

لەبەرئەوەی قوڕسە قورئان ڕەتکردنەوە، . باشە قەیناکا، بەاڵم کە دێنە سەر قورئانیش

ئەوجارە سەرلەنوێ چەمك وزاراوە و ماناکانی کە هەزار و چوارسەد ساڵە ئومەت لەسەری 

ڕێککەوتوون، ئەوان نکوڵی لە ماناکانی دەکەن هەتا بەدیهیترین ماناش بێت وەك بۆ نمونە 

 !اقطعوا ایدیهما، مانای دەستیان ببڕن نییە: دەڵێن

یش لە هەموو واڵتە عەرەبی و  ٨٥٢٩ماملکت ایمانکم، ملك الیمین کە هەتا سااڵنی 

 !ئیسالمیەکان هەبوو، دەڵێن بە مانای کۆیلەکردن نایەت

والذین هم لفروجهم حافظون اال علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم : ]کە دێنە سەر ئایەتی

دەڵێن [ ئەوانەی دامێنیان دەپارێزن تەنها لە ژن و کەنیزەکانیان نەبێت[ هم غیر ملومینفان

نەخێر وانیە دەبێت بە زەواج و هاوسەرگیری لەگەڵی بخەوێت، سەرەڕای یەك چیا لە 

بەو شێوەیە بۆ هەموو باسێکی ! توراسی کۆیالیەتی و دەستور وئادابی کۆیلەداری

شێوەیەکی نا ئیرادی پاکسازی دین دەکەن، لەبەر ئیحڕاج ئیحراجکەر وەاڵمێکیان پێیە، بە

 .بوون

ئەگەر ئەو دەقاەی لێی ئیحراج دەبن ! سەیرم بەو کەسانە دێت لە جیاتی خوا ئیحراج دەبن؟
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کە ئیحراج دەبن مانای ئەوەیە یان دینی خوا ! دینی خوایە، بۆ ئیحراج دەبن لە جیاتی خوا؟

 .بکەن لەگەڵ دینی خوانییە، یانیش ئێوە نازانن چۆن ڕەفتار 

 محەمەد هەریری

٢/٥/١١٨٩ 
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ئەرستۆ وەك دامەزرێنەری فەلسەفەی چەوسانەوە و نزمێتی 

 ئافرەتان

بیڕوڕاکانی ئەرستۆ زۆر قوول چۆتە ناو فەرهەنگی ئایینی جولەکە و مەسیحی وهەتا 

 .ئیسالمیش بە شیعی وسونیەوە

 

یلەسوف وزانای ئایینی وشاعیر وئەدیبێک لە دەستیان ئەو بیروڕایانەی بە دەگمەن نەبێت فە 

ڕزگاریان نەبووە، بەڵکو ئەو تیۆرە بااڵدەست بوو لە فیکری خۆرئاوایییش بۆ ماوەیەکی 

من خۆم کاتێ بیروڕاکانی زانایانی . زۆر، تا ئێستاش لەسەر ئاستی گەلێری بەردەوامە

ەفەی ئەرستۆ دەکەم بەسەر حەدیس وتەفسیر وفیقە دەخوێنمەوە هەست بە کاریگەری فەلس

زانا ئیسالمیەکان کە لەڕێی باڵوبونوەوەی ئەو بیروباوەڕانە لە نێو عەرەبی پێش ئیسالم و 

دوایش لە ڕێی وەرگێڕان و سەرچاوەکانی ئەهلی کیتابەکان دزەیان کردە ناو کایەکانی فیکری 

  .ئیسالمی

 

یلیات کە بریتین لەو هەموومان دەزانین کە لە فەرمودە جۆرێك هەیە بەناوی ئیسرائ

هەندێکیان ! حەدیسانەی زانایانی جولەکە پاش موسڵمان بوونیان بەرگی ئیسالمیان بەبەر کرد

ئاشکرا کران، بەاڵم زۆریشیان دزەیان کردە ناو حەدیسەکان بی ئەوەی کەس هەستیان پێ 

بە هەمان شێوە کاریگەر مەسیحیەتیش هەر هەبوو تا ڕادەیەك بەسەر حەدیس لە . بکات

گرنگترین تێروانینی ئەرستۆ دەربارەی  .ڕێگای سەحابەکانی کە لە پێشوودا مەسیحی بوون

 - :ئافرەت ئەوانەن

  

بە پیویستیەکانی حاکمێتی و [ پیاو]سروشت بەرپرسیارە لە بەهرەدارکردنی نیر 

واتە [. ئافرەت]فەرمانڕەوایەتی، وپێدانی پێویستیەکانی مەحکوم وبەرفەرمانیەتی بە مێ 

ئەوەش قەدەر وچارەنووسە، و . دی ژن و مێرد وەك پەیوەندی حاکم ومەحکومەپەیوەن

، ئافرەتان بە سروشت نزمترن لە [کۆیلەدار بە کۆیلە]حالەتێکی سروشتیە، وەك پەیوەندی 

پیاو، ئەرکیان خزمەتکردنی پیاوانە، بۆیە ئاساییە کە پیاوە حوکمیان بکات، ئەو هەموو ئەرک 

  !ەش بە سروشتە نەك بە داب و نەرێتو بارودۆخ و پێگە و پایان

 

پێکگاتەی جەستەیی بڕیار دەدات کە سەرۆکایەتی و بااڵدەستی بۆ پیاوە، و : ئەرستۆ دەڵێت

ئەرک وفەرمانی یەکەمینی مێ مناڵ بوونە، بۆ پاراستنی  -" گوێرایەڵیش بۆ ئافرەت و کۆیلەیە

ێ بوونەوەرێکە بە م. تۆرەمە ونەوەکان دروستکراوە، ئەوەش هۆی سەرەکی بوونییتی

تایبەتمەندی نزمێتی و نێگەتیڤی، لەکاتێکدا نێر تایبەتمەندی بەرزێتی وپۆزەتیڤی هەیە، دەبێت 
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 .مێ ملکەچی حوکم وفەرمانی پیاو بێت کە سروشت بەهرەداری کردوە بۆ ئەو ئەرکە

 

[ و وعا] پیاو لەسەریەتی بیربکاتەوە وبڕیاربدات و بەڵگە بهێنێتەوە، بەاڵم مێ تەنها دەفرێکە 

  !بۆ ئەوە

 

جیاوازییەکی بایۆلۆژی هەیە لە نێوان نێر ومێ، وادەکات کە بڕی گەرمایی لە خوێنی پیاو  -

زیاتر بکات لە خوێنی ئافرەت، ئەو زیادەیەش پەیوەندی هەیە بە زیادی هیزی دەروونی 

 .نپیاوەکە، لە ئەنجامدا پیاو لەسەر ئافرەت زاڵە لە ڕووی هێزی بلیمەتیە دەروونیەکا

 

ئافرەت لە پیاو کەمترە لە ڕووی عەقڵ وزیرەکیدا، لە بواری بەها و ڕەوشتیشەوە، ڕەوشتی  - 

تایبەت بەخۆیەوه هەیە، کە جیاوازی لە ڕەوشت وبەهای پیاو، وەك ئەنجام زاڵبوونی پیاو 

 .بەسەر ئافرەت بابەتێکی زۆر ئاساییە

 

یەنی عەقڵی زاڵە، بەاڵم الی ئافرەت مرۆڤ الیەنی عەقڵی و نا عەقڵی تێدایە، لە پیاودا ال - 

  .الیەنی نا عەقالنی زاڵە، ئەوەش بڕیاری سروشتە

 

ژنی چاك دەبێت دەست بە خەرجیەکانی ماڵدا بگرێت، و هەڵەخەرجی نەکات لە بایەخدان  -

بەشتی جوانکاری وڕازاندنەوە، پێویستە هەموو داواکاریەکانی پیاو جێبەجێ بکات وەك 

  .دبێتییاساگەلیك خودا سەپان

 

ئەو بیرروباوەڕانە دەتوانم سەدان نمونەی بۆ بهێنمەوە لە [ارسطو والمرأە، امام عبدالفتاح  ]

. ئایینی جولەکە و قسەکانی باوکانی مەسیحیەت، و بەڵکو دزەی کردۆتە ناو ئینجیلەکانیش

هەمان ئەو بیروڕایانە لە هەموو تەفسیرەکانی قورئان بەدیدەکرێت هەتا لە تەفسیرە 

 .انیش، و هەروەها لە حەدیس و فیقە و هەموو زانستەکانی پەیوەست بە ئاییننوێک

 

لەسەر ئاستی خەڵکیش هێندەی ئەو بیرورایانە لەسەر مینبەرەکان و لە بەرنامە دینیەکان  

بگوترێتەوە، زۆر خراپ بەناو خەڵکی ئاساییش باڵوبۆتەوە، بۆیە سەرەڕای ئەوەی ئەرستۆ 

بەاڵم بەڕای من دامەزرێنەری فەلسەفەی چەوساندنەوەی  مەزنترین فەیلەسوفی مێژووە،

ئافرەتیشە، چونکە کەس بەرلەو بەو شیوەیە سیستماتیکە عەقڵیە بیناغەی چەوساندنەوە و بە 

نزم سەیر کردنی ئافرەتی دانەناوە، سەرەرای ئەوەی کە ئەڕستۆ دوو جار ژنی هێناوە، لە 

زانی و وەسیەتی کردوە لە تەك ژنی هەردوو جاریشدا زۆر بەختەوەر بووە لە ژیانی خێ

 ١٠/٩/١١٨٩   !یەکەمی بنێژرێت، وکچەکانی زۆر خۆش ویستوە
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 !خۆپێشاندانی ملیۆنی پاریس وهەلێکی تری لە دەست کورد دەرچوو

کورد فێرە فورسەتی چاك و مێژوویی لەدەست بدات، لە زۆر بۆنە هەوڵی ئەوەمان داوە و 

کەنەوە، بەاڵم بێ سوود بوە، ئەوانە تەنها گوێ بۆ ئەو خەڵکانیکی زۆر ویستویانە ئاگاداریان 

چەند کارمەندە مفتەخۆرە دەگرن کە ناوێر هەتا پێشنیاریکیان بۆ بکەن بۆ بەرژەوەندی 

 !میللەت، چونکە خۆیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان لەو شوێنەدان

کورد ئەگەر سەرنوسەری گۆڤارە فەرەنسیە هێرش بۆ سەر کراوەکە دوا وتاری بۆ پشتگیری 

نووسیبێت، ئەگەر کۆمەڵگای نێودەوڵەتی شەڕی نەگریسی داعشی خستۆتە کۆڵی کوردەوە، 

جیا لەو هەموو هێزە نیزامیانەی واڵتان، ئەگەر کورد لە دنیادا باسی ئازایەتی وجوامێری 

دەکریت لە سەری تیرۆرستان، باشە بۆ کورد بە وەفدێکی بااڵوە بە سەرۆکایەتی هەرێم یان 

هەر نەبێت پەرلەمان بەژداری نەکرد لەو بۆنەیە سیاسیە گەورەیە کە پەنجا وەزیران یان 

ئەحمەد داود ئۆغڵۆ بەژداری بکات بەو ! سەرۆک و سەرۆک وەزیران بەژداریان تێدا کرد؟

شۆرەتە زڕاوەوە، کە سەرۆکی فەرەنسا پۆرتی باوکیشی شکاند، و وەک میوانێکی 

ەرپرسانی ئەوروپا  سەردانی هەولیر ڕەزاقورس مامەڵەی کرد، کەچی کورد ڕۆژانە ب

هەرنەبا کاکەی فەالح  !دەکەن، سەبارەت بە شەری داعش، بەژدار نەبیت بە کەسیکی دیار؟

 !تان ناردبا

هێشتا خوشك و برایانی کوردی تورکیا زیرەکتربوون و لەیال زانا و سەالحەدین دەمیرتاش 

سێ کچە شەهیدەکەی کورد لە بەژداربوون و توانیان تاڕادەیەك سەرنجی خەڵك بۆ دۆسیی 

بەاڵم دەبوایە تەرکیزیان لەسەر ڕوبەڕووبوونەوەی کورد بە داعش کردبا، ! پاریس ڕاکێشن

 .نەك کەیسێکی وا، هەرچەندە ئەویش گرنگە

سەرۆکەکانی ئێمە بە قەد محمود عەباسی فەلەستین یشیان تێدا نەبوو، کە لە دژی ناتانیاهوو 

 !رۆکەکان وتا کۆتایی لە تەك مێرکل بوو؟خۆی گەیاندبووە ڕیزی یەکەمی سە

بەڕاستی پیاو نازانێت ئەو دەزگایانە چۆن بەڕێوە دەچێت، دەچنە سەیران وسەردانی شۆپینگ 

 !و بازاڕکردن، لە کاتە کارەساتاویەکان، بەاڵم بۆ بۆنەیەکی واگرنگ نەبایان دیوە و نە باران

 ٩٠/٩/٤١٩٢  محەمەد هەریری
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 ڕژێمى بەعس نییەتەنها ئااڵى عێراق هێمای 

کەس نییە لەو کوردستانە پشتگیری لە هەڵوێستى سەرۆک بارزانى نەکات دەربارەى ئااڵى 

عێراق، ئەو ئااڵیە دزێوەى لە سایەیدا بەشی هەرە گەورەى تەمەنى سوتاندین بەبآ هودە، 

وسەدان هەزارى لێ کوشت وقڕ کردین، وتەنها بۆ چاوبەست کردنى خەڵکى ساویلکە 

لەسەر ئاستى . لەسەر نوسراوە(هللا اکبر)ەستى وئیسالمى عروبەتى دەستەواژەى ونەتەوە پەر

کەسێتیدا چەندین جار ڕوبەرووى ئەو پرسە بومەتەوە لە چەندین هەڤپەیڤینى تەلەفزیۆنى 

عەرەبی وبەهەمان مەنتیقی سەرۆکى هەرێم بەرگریم لەو هەڵوێستەى بەڕێزیان کردوە، کە 

بێگومان ئەو باسە لە هەموو بەرنامەیەکى . دروستەهەڵوێستى هەموو کوردێکى پاک و

سیاسی تایبەت بە دۆزى کورد لە میدیاکان دەوروژێنرێت، هەتا لە چاوپێکەوتنەکانى 

سەرۆک بارزانیش ئەو پرسیارە سواوەى دوبارە وسآ بارە لێدەکرێتەوە، هەر چەندە 

ۆیان هەرس وەاڵمەکەیشی گەلێک ڕوون وئاشکرایە کەچی میدیا وعەقڵیەتى عەرەبی ب

 .ناکرێت، وهەردەم دۆڵی شێواندن وتەحریف کردنى بۆ لێدەدرێت لە میدیا عەرەبیەکان

بەو دواییە بە بۆنەى خۆ ئامادە کردن بۆ میوانى کردنى کۆنگرەى یەکێتى پەرلەمانتارەکانى 

عەرەب لە هەولێری پایتەخت لە سەرەتای ساڵی نوێدا، وناردنى سەرۆکى هەرێم نامەیەک 

سەرۆکایەتى کۆماری، ووەزیران وئەنجومەنى )وە بۆ هەر سآ سەرۆکایەتیەکان لەو بارەیە

بەاڵم وروژاندنى ئەو جارەیان لە . ئەو کێشەیە جارێکى تر وروژێنرایەوە( نیشتیمانى

بەرژەوەندى کورد نەبوو لە سایەى ئەو بارودۆخەى دۆزى کورد پێی تێپەڕ دەبێت، وەک 

ەڵکى مەدەنى وگوند نشینەکان، وسوار بوونى هەڕەشەکانى تورکیا وبۆردومان کردنى خ

داشی عەرەبەکانی عێراق لە حکومەت وسەر ئەرزی واقیع، ودەسی دەسی پێکردنى مادەى 

ودواخستنى، وهەوڵەکانى حکومەتى عێراق بۆ خۆ پڕ چەک کردن، کە هەندێکیمان لە  091

 .میدیاکان بەرچاو کەوت

رەیەکى واڵتانى عەرەبی لەسەر خاکێکى پێم وایە لە بنچینەدا قبوڵ کردنى بەستنى کۆنگ

کوردى ئەگەر عێراقیش بێت هەڵەیە، چونکە ئەوە جۆرێکە لە دان هێنان بەوەى کە 

کوردستانى عێراقیش بەشێکە لە نیشتیمانی عەرەبی، وەک عەمرو موساى ئەمیندارى گشتى 

م دووە. کۆمکاری عەرەبی لە ناو پەرلەمانى کوردستان گوزارشی لێکرد زۆر بوێرانە

هەڵنەکردنى ئااڵى عێراقى ێدام حسین لە کاتى بەستنى کۆنگرەکە ئیحراجێکى گەورە 
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دروست دەکات بۆ حکومەتى هەرێم وهەلێکى زێڕینیش دەداتە دەست میدیا عروبیەکانى ئەو 

.. هەموو واڵتە عەرەبیانە ومیدیاى تریشی وەک جەزیرە وبەغدادیە وشەرقیە وموستەقیلە هتد

 .سەلەکە، وزیاتر چەواشە کردنى بینەرى عەرەبیبۆ زیاتر شێواندنى مە

وابزانم ئەو نامەیەى بەڕێز سەرۆکى هەرێم بۆ پەرلەمانى عێراقی کاریگەرى نابێت لەسەر 

ئەو پەرلەمانە حوسێنییەی کە نیوەیان زیاتر خەریکى حەج کردنن ونیوەشیان هەر لە 

شەیەى ئااڵ زیاتر تەرکیز ئەساسدا رۆژێک هەن ودە نین، بۆیە چاکتر وایە لە جیاتى ئەو کێ

بکرێتە سەر کێشە جەوهەریەکان، وەک چارەنووسی کەرکوک، وپتەوکردنى بەرەى 

ناوەخۆ، وتەگەرە خستنە بەردەم تەسلیح کردنەوەى حکومەتى عێراق، یان هەر نەبێت 

 .دیاریکردنى بەشی حکومەتى هەرێم لەو چەکانە وچەندین پرسی گرنگتر

زانێت کە تەنها ئااڵى عێراق هێماى بە جێماوى بەعس شتێکى تر، سەرۆکى هێژا چاک دە

نییە لە کوردستان، فایلدارەکان هێمای بە جێماوى بەعسن، بەرپرسێکى سەردەمى بەعس 

وئێستاش کەوەک ئەو سەردەم بۆی چۆتە سەر هێماى بەعسە، ئەندام پەرلەمانێکى عێراق کە 

وو هێمای سەردەمى بەعسە، لەسەردەمى ئەنفال وکیمیا باران کردندا ڕاوێژکاری ێدام ب

دیاردەى نەبوونى زمانی یەکگرتووى کوردى، وبەزمى سۆرانى وبادینی هێمای سەردەمى 

ى پەیڕەو دەکرد، وچەندین دیاردە وکەس وشتى (  بزاڤ)و ( هاوکاری)بەعسە کە سیاسەتى 

تر هێمای سەردەمى بەعسن، هەمووشیان زۆر زیان بەخشن، ئااڵى عێراقى بەعس کە تەنها 

رچە کوتاڵێکە وابزانم لە هەموویان زیانى کەمترە، ئەگەریش بمانەوێت قەاڵچۆی هێماکانى پا

بەعس بکەین با سەیرێکى دەوروبەرى خۆمان بکەین ئەوسا دەبینین چۆن هێماکانى بەعس 

 .تێکەڵ بە هەموو ژیانمان بوون، وەک هەوا بە سییەکانماندا گوزەر دەکەن

 ورشەی بیر لە
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 !هەر الی دز نییە ترس لە دەستبڕین

ئەو ڕستەیەی کە لە دەمی کاک خلیل ئیبراهیم، دەرچوو وەك ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی 

یەکگرتووی ئیسالمی، کە باسی دەستبڕین کرا وەك سزایەکی تووند وناگونجاو، لە جیاتی 

: ڕەواندنەوەی گومانەکان و ترسەکان وەك هەر سەلەفیەکی دەقپەرست رەپ وڕەق گووتی
لە دەیان کتێبی ! سزایەکی خودایە، تەنها ئەو کەسانە دەترسن لە دەستبڕین کە دز بن دەستبڕین

 .ئیسالمی و وتار گوێم لێبوە، هێندە داهێنەرانە نەبوو

کێشەکە ئەوە نیە الی کەسانێك نابێت دەستبڕین هەبێت چونکە دەسەاڵتدارەکان ڕزگاریان 

بە واتایەکی تر کێشەکە هەر . ەکێشەکە پرەنسیپ! دەبێت و دەستی هەزارەکان بەبردرێت

یانی ئەگەر . پەیوەست نییە بە دەستبڕین، بەڵکو هەموو سزاکانی ئیسالم و قورئان دەگرێتەوە

دەستبڕین هەبوو، دەبێت دەست وپێش پیکەوە لە بن هەنگلەوە ببڕین وەك سزای موحارەبەی 

چەندین سای تر خوا و پێغەمبەر، و سزای جەڵدە لێدان لە زیناکەر لە بەرچاوی خەڵك و 

ئەگەر بێینە سەر سونە، ئەوە دەبێت زیناکەرانی ژندار و مێرددار ڕەجم . بەپێی قورئان

بکرێن، دەبێت کاری نیربازی بکوژرێن و بسوتێنرێن، یان لە بەرزترین بینایەی شار 

 .فڕێدەرێنە خوارەوە و سوتان بە زندی و خنکاندن و چەندین سزای تر هاتوە لە سونە وفیقهدا

کیتریش باسی ئەوەم کردوە، ئیخوان بە گشتی لە ژێر وتاری تەشریعی و عەقیدی جارێ

سەلەفیەت رزگاری نەبووە، بەردەوام چارەسەرەکانی ئەوان دەبینن بۆ کۆمەڵگای هاوچەرخ، 

کاتێکیش ڕەخنەیان لێدەگریت بە خۆیان دێنەوە و دەزانن چ هەڵەیەکیان کردوە، دیسان هەوڵی 

بەاڵم کە بە بێ خۆ . ەڵەکان، بە هێنانەوەی عوزر و بیانووخۆ ڕزگارکردن دەدەن لە ه

ئەوەش لەبەر نەبوونی خوێندنەوەی . ئامادەکردن قسە دەکەن، ئەو شتە دەڵێن کە لە دڵیاندایە

 .تایبەت بە خۆیانە بۆ مەنهەجی عەقیدی تەشریعی

و بە  بە نیسبەت ڕەفتارکردن لەگەڵ ئەو دەقانەی سزادان کە ئاماژەمان پێکرد، هەر کەسە

تەنها سەلەفیەکان بەبێ . جۆرێك دەیەوێت خۆی لە ئیحراجی ئەو سزایانە رزگار بکات

گوێدانە هیچ ئیعتیباراتێکی سەردەم دەست بەو سزا و دەقانە دەگرن، بەوپەڕی خۆشحاڵیەوە 

. جێبەجێ دەکەن، بێ گوێدانە سەردەم و زەمەن و گۆڕانی ژینگەی سارستانی و عەقڵی
[ کە تەنها باوەڕیان بە دەقەکانی قورئانە بە تەئویلی خۆیان]رئانیەکان کەسانێکیش هەن وەك قو

 :وەك پێشەی هەمیشەییان نکوڵی دەکەن لەوەی ئەو ئایەتە بە مانای دەستبڕین بێتەوە

ُ َعِزی" ِ َوهللاه َن هللاه اِرقَةُ فَاْقطَُعوْا أَْیِدیَهَُما َجَزاء بَِما َكَسبَا نََكاالً مِّ اِرُق َوالسَّ ( (" 83)ٌز َحِكیٌم َوالسَّ
هەر لەو وشەیەش واناکەن، بەڵکو لە مەسەلەی ملك الیمین و شتیتریش بە پێچەوانەی  (ألمائده

هەموو زانستی تەفسیر و حەدیس و عەرەبی دەڵین َاْقطَُعوْا أَْیِدیَهَُما مانای دەستیان ببڕن نییە، 

بەوە خەنی ! و نەهێشتنگوایە وشەی القطع بە مانای تری زۆر هاتوە، بە مانای ڕێگەگرتن 
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ِ َما هََذا بََشًرا إِْن هََذا إاِلَّ :] بوونە کە لە سورەتی یوسف دا هاتوە َوقَطَّْعَن أَْیِدیَهُنَّ َوقُْلَن َحاَش هلِلَّ

 (83:یوسف[ )َملٌَك َكِریمٌ 

کاتێ خانمەکان یوسف یان دیت دەستیان بڕی لەبەر جوانی یوسف، گووتیان ناشێت ئەوە 

کەوابوو قطع مانای ! دەڵێن خۆ ژنەکان دەستیان لێنەکردەوە بە دیتنی یوسف؟...! مرۆڤ بێت

ئەو بەڵگەیە وبەڵگەی تریش زۆر لەوە الوازترن خۆیان ! بڕینی لێکجوداکەرەوە ناگەیەنێ

لە کوردیش بە بڕینی لێك جوداکەرەوە و . بگرن بەرامبەر ئەو ئایەتە ڕاشکاوەی دەستبڕین

بێگومان وشە ..لە عەرەبیش هەروایە. ەر دەڵێن دەستبڕینبڕینی دەست وەك زامدار کردن ه

زۆرجار لە سیاقی قسە مانای دەگۆڕێت، بەاڵم زانایانی زمانی عەرەبی هەر خۆیان ئاماژەیان 

 .بۆ ئەو مانایانە کردوە

هەروەها دەڵێن زانایانی وەك بوخاری و موسلیم و زمەخشەری و ترمذي و ابو داود و 

 !ە مانای َاْقطَُعوْا أَْیِدیَهَُما تینەگەیشتوون وەك عەرەبێك؟النسائي عەرەب نەبوون و ل

باشە ئەی شافیعی و مالیک و ئەحمەدی کوڕی حەنبەل خۆ عەرەب بوون هەر واش 

ڕاستیەکەی من هەموو ئیجتیهادێکی قورئانیەکان ڕەت ناکەمەوە، زۆر  !تێگەیشتوون؟

اندا، بەاڵم ڕەتکردنەوەی مانای بیروڕای جوانیشیان هەیە لە دووبارە تێگەیشتنەوە لە قورئ

من . بەدیهی و کە هەموو سەرچاوە و مێژوو و واقیع کە لەسەری ڕێککەوتوون ئاسان نییە

تێیان دەگەم ئەو ئیحڕاجیە لەبەر ڕوحی سەردەم، پێشان موسڵمانان بەر لە سەد ساڵیش 

مێژوون،  هەستیان بە هیچ ئیحراجیەك نەدەکرد وەك داعشیەکانی ئیستاش چونکە لە دەرەوەی

باسی دەستبڕین وسەربڕین و ڕەجمکردنی زیناکەر و ئەو سزا توندانە بکەن، چونکە 

سەردەمەکە لێیانی قبوڵ دەکرد، بەاڵم هیچیتر زۆر لەو ئەحکامانەی کە بەڕای من لە ئەساسدا 

وەك مەرحەلی هاتوون و وەك وەاڵمدانەوەی داخوازیەکانی ئەو کات و سەردەمە، وەاڵمی 

لە واڵتان ئەوەی دەستێکی براو بێت . چارەسەری کێشەکانی ئەو سەردەمەدروست نین بۆ 

یان پێیەك، دەوڵەت هەموو مەسروفاتی خۆیی ومنداڵەکانی دەکێشێت، با لە کاتی دزینیش وای 

ئەگەر دەستی دز ببرابایە بەخێرایی، ئەوە دەستی زەرقاوی و عەنتەر ! بەسەر هاتبێت

نی جیهادی سەلەفی دەبوایە ببرایە، چونکە زەوابری و حەتاب و زۆر لە سەرکردەکا

بەڵکو لەو باوەڕەدا بووم زۆر لە شەڕکەرانی داعشیش ! ڕابردوویان زۆر پیس بوو لە تاواندا

دەبوایە بێ دەست بان، کە کاتی خۆی خەڵکی دز و جەردە وبێ رەوشت بوون، بە کاریگەری 

 !دوتیژیانسۆزداری هاتونەتە ناو ئیسالمێکی گونجاو لەگەڵ ئاڕاستەی تون

  

ساڵی لە  ٩٠ساڵدا دابەزیوە،  ٤٠جاریکیتر دووبارەی دەکەینەوە وەك دەزانین قورئان لە 

ساڵی مەدینە، لەو دەساڵەی مەدینەدا کە ئایەتەکانی ئەحکام و معامالت  ٩١مەککە، و 

دابەزیوە، چەندین ئایەت بە ڕای زۆربەی زانایانی ئیسالم نەسخ کراوەتەوە لە پێناو گۆڕانی 
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یعدا و هێنانەدی بەرژەوەندی موسڵمانان، ماقوڵ نییە بە درێژایی هەزار وچوارسەد ساڵ واق

ئایە مەرجە تەنها پێغەمبەر لە ژیاندا بێت تا نەسخ ! هەموو ئەحکامەکان وەك خۆی بمێنێتەوە

ڕووبدات، لە کاتێکدا زۆربەی هەرە زۆری ئەو ئایەتانەی کە باس لە نەسخبوونی دەکرێت، 

نەسخ کراوەتەوە،  [خ.د]اشکرای لەسەردا نەهاتووە کە لە زەمەنی پێغەمبەر دەقێکی ڕوون وئ

کە نەسخ پاش ! زیاتر ڕای ئەسحابە و ئیمام و فەقیهە گەورەکانی پاش وەفاتی پیغەمبەرە؟

بڕیاری لەسەر دراوە، ئەی بۆ تەنها کە نۆرەی سەردەمی ئیمە هات [ خ.د]وەفاتی پێغەمبەر 

 !ببرێت؟گووتیان نابیت دەست بۆ نەسخ 

بەڕای ئیمە هێشتنەوەی هەندێك کێشەی زۆر هەستیار بەبێ چارەسەرێکی برەر و یەکالیی 

کەرەوە، ئەگەر باوەڕمان بە بێ سنووری زانستی خوا هەبێت بە رابردوو وئێستا وئاییندە، 

دەگەینە ئەو راستیەی کە خودا پرسگەلێکی وەك بۆ نموونە کۆیالیەتی و سزا توندەکانی وەك 

ەستبرین و هتد، بۆ بژاردە و هەل ومەرجی موسڵمانانی جێهێشتووە بە پێی ڕەجم و د

میکانیزمی جۆراوجۆری وەک، رەچاوکردنی بەرژەوەندی گشتی موسڵمانان، کە نەجمەدین 

 .تۆفی دۆزیەوە، هەروەها بۆ نەسخی زەمەنی کە ئێمە لە وتارێکی سەربەخۆدا باسمان کردوە
ەرم لە باسی دەستبڕین و کۆیالیەتی وڕەجمکردن بکەن، دەنا ماقول نییە موسڵمانانی جیهان ش

خودا نەزانێت ڕۆژێکی وا بەسەر جیهاندا دێت کە ئەو چەند ئەحکامە مەرحەلیانە ئیحراج بۆ 

 !موسلمانان دروست دەکات

ئیخوان و هەر جەماعەت و گروپێکی ئیسالمی سیاسی دەبێ بزانن، کە دەسەاڵتیان بەسەر 

ەبێ منەت ئەو سزایانەیان جێبەجێ کرد، ئەوە جیهانیش شوێنێك شکا، و ئەو ڕۆژەی ب

بۆیە چاکترە . هەمووی بە زۆربەی موسڵمانانیشەوە لێیان بێ منەت دەبن و دژایەتیان دەکرێت

ئەو باسانە بۆ سورپرایز و شەقی بەخت بەجێ نەهێڵن، باشترە توێژینەوەی وردی لەسەر 

لەبەر ئەوە نیە ئەوەی لەو سزایانە  ترسی خەڵك لە دەستبڕین و سەربڕین و پێ بڕین. بکەن

دەترسێت دزە یان تاوانبارە، بەڵکو لەبەر تووندی سزاکانە، کە هیچ جانسێکیتر نادەنە 

ملیۆنەها یاسازان و ڕۆشنبیر و بیرمەند لە . تاوانبارەکە بۆ گەڕانەوە لەو ڕێگایە خراپەدا

 !دنیادا دژی ئەو جۆرە سزایانەن، ماقوڵە هەمووی دژ بن؟

  

 خەندان 15-07-2015
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  !بۆ بانگەوازە دینیەکانی پێش ئیسالم بە جیهاد نەگەیشتن؟

 محەمەد هەریری

چونکە ئەو میراتە ! ئەگەر ویستت میللەتێك لەبەر چاوی جیهان ڕەش کەیت جیهادیان پێ بکە

فیکری و دەقە زۆر وزەبەندانەی لەو بوارەدا بۆمان جێماوەتەوە تێکەڵی کەیت بە ئاوی 

لە ئەدەبیاتی ئیسالمی بە هەموو سەرچاوەکانیەوە یەك پارچە ستایش  .ەکاتزەریاش ڕەشی د

و پیاهەڵدانە بە جیهاد وموجاهیدان و پلەی گەورەی ئەوان الی خوا و ئەو پاداشتە گەورانەی 

بۆیانی ئامادە کردوە، و زۆر بە شێوازێکی لە ڕادەبەدەر وەسف وسەنای موجاهیدان 

ویستی خوای لەسەر بێت و هێندە کارێکی پیرۆز وبەرز باشە ئەگەر وابێت و جیهاد .کراوە

بێت، بۆ ئەمڕۆ ئەو میللەتانەی کە خوا غەزەبیان لێ دەگرێت و کۆمەڵێك موجاهیدی ڕیشن و 

ڕیقن و بێ عەقڵیان بۆ دەنێرێت لە ماوەیەکی پێوانەیی کورتدا دەبنە یەکێك لە میللەتە هەرە 

ی جیهادەکە بێت یان لە چۆنیەتی جێبەجێ بڵێی کێشەکە هەر لە خود !قێزەونەکانی دونیا؟

 !کردنیدا؟

لە ڕاستیدا کاتی خۆی کە جیهاد سەپێنرایە سەر موسڵمانان وەزیفەیەکی کاتی رادەپەڕانت  

ئەویش پاراستنی دەعوە و پێغەمبەر و خودی دینەکە بوو، هەتا سەقامگیربوونی قەوارەی 

ەو شەڕە کۆتایی پێ بێت، بەاڵم موسڵمانان لە پاش شەڕی هەڵگەڕاوەکان، دەکرا لە پاش ئ

تێوەگالنی ئیسالم لە مەسەلەی فتوحات، کە بەڕای من ئیجتیهادێکی هەڵە بوو سەد دەر سەد، 

وای لەو ڕوحیەتە جیهادیە کرد، کە من ناوم ناوە بە ڕوحی جەنگاوەری لە وتارێکی تردا، 

یەت دەکات و بە نیتشە گاڵتە بە مەسیح .هەموو دینەکە بە بۆیەی جەنگاوەرێتی ڕەنگ بکات

دینێکی مێینە وەسفی دەکات، ئەگەر شارەزای ئیسالم با، بێگومان بە دیانەتێکی نێرینە و 

کە بەڕای من ئەو جەنگاوەرێتیە ڕوحی پەیامی ئیسالمی خستۆتە ! جەنگاوەر وەسفی دەکرد

خوا ئەبو سوفیان و ئەبو جەهل و باقی سەرانی .ژێر سێبەری تۆخی الیەنە جەنگاوەریەکە

بە ئازادی دەعوەی خۆی بکات، بەو [ خ.د]یش بگرێت، ئەگەر لییان گەڕابا پێغەمبەر قوڕە

شێوەیە شەڕیان نەکردبا و شوێنکەوتانیان نەچەوساند بایەوە، هەرگیز پێغەمبەریش ناچار 

نەدەبوو هیجرەت بکات و عەشایر لە دەوری خۆی کۆکاتەوە و نیوەی زیاتری پەیامەکەی بۆ 

کەسانێکیتر [ خ.د]خۆ بەر لە پەیامی پێغەمبەر محەمەد  !اتجەنگ و جیهاد تەرخان بک

! هەبوون خاوەن پەیام بوون، پێیان دەوتن حونەفاکان، هەندێ کەس دەڵێن پێغەمبەریش بوون

کە دژی پەرستنی بت وسەنەم بوو، گۆشتی ئاژەڵێکی  [زید بن عمرو بن نفیل]وەك 

ڵکردن ڕزگاردەکرد، ئەرەق و نەدەخوارد بۆ بت وسەنەم سەربڕابان، کچی لە زیندەبەچا

 . گۆشتی بەراز و مردووی لە خۆی حەڕام کردبوو
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کە بە [ قُس بن ساعدة]یەکیکیتر ناوی  (زید بن عمرو, ف 4بلوغ األرب للبغدادي ج )

وتاربێژی عەرەب ناسراو بوو، یەکەم کەس بووە باوەڕی بە زیندووبوونەوە و حیساب 

ساعیدە شەو ڕۆژ خەڵکی بانگ دەکرد بۆ قەسی کوڕی  .وکیتاب کردوە لە ناو عەرەب

دەعوەتەکەی هەتا لە بازاڕی عوکاز بە ئاشکرا بانگەوازی دەکرد بۆ دینەکەی هەتا دەڵێن 

ڕەحمەتی خوا لە .. رحم هللا قُساً، إني ألرجو أن یبعثە هللا أمة وحده: پێغەمبەر دەربارەی وتوە

 - 4:421بلوع األرب ! )کاتەوە قەس بێت، هیوادارم خودا وەك ئومەتێك بە تەنیا زیندووی

أمیة بن أبي ]یەکێکیتر لەوانە  (6:621 -ابن كثیر  -السیرة النبویة ( )6:262السیرة الحلبیة 

ورغم کە خاوەن شوهرەتێکی زۆر بەرفراوانە، ئەویش لە زۆربەی بیروباوەڕەکانی [ الصلت

 ! لە خۆیوەک ئیسالم گوزارش لە خۆی دەکات، وهەموو حەڕامەکانی حەرام کردوە 

لە هەندێك دەقدا خاوەن پەنجەمۆری تایبەتی خۆیەتی بۆ نمونە لە وەسفی مەالیکەتدا، بۆیە 

ئەو ئەزموونە دینیانە کە دەشێت  .ناتوانین بڵێین هەموو شیعرەکانی دراوەتە پاڵی هەڵبەستراون

هەندێکیان نبوەت وپێغەمبەرایەتی بوبن، زۆربەی زۆری بیروباوەڕی ئیسالمیان لە خۆدا 

هەموو حەرام وحەاڵلەکانی ئیسالمیان تێدا بووە، یەکتا پەرستی خوا ! گرتوە بەپیی هەواڵەکان

خاڵی هاوبەشیان بووە لەگەڵ ئیسالم، زیندوبوونەوە و رۆژی حیساب و دۆزەخ وبەهەشتیش، 

و هەموو وردەکاریەکانیتریان تێدا بووە، کەوابوو ئەزموونی دینی زۆر هەبوون پێش 

هەمان ڕوئیا و پەیام بوون، بەالم بۆ بەو ئەنجامە نەگەیشتن کە تێوەگڵێن پێغەمبەر، هەڵگری 

دەکرێت قیادەکان و سەرانی قوڕەیش لەسەردەمی ئەواندا زۆر  !لە کوشت و کوشتار وجیهادا؟

حەکیمتر بووبن لە هەڵس وکەوتیان لەگەڵ بانگەوازی ئەوان، و هێندە تەنگیان پێ 

مەدیان کرد، نازانم قوڕەیش بۆ هێندە نەرم بوون لە هەڵنەچنیون وەك دەرهەق پێغەمبەر محە

 !تەك بانگەوازی ئەواندا، وهێندە تووندوتیژ بەربەرەکانێی ئیسالمیان کرد؟

لەوانەیە کەسانێك بڵێن چونکە ئیسالمیش تووند بوو لە هەڵسوکەوت دەرهەقی قوڕەیشدا و 

تە ئەوە پەیامی ڕاس! یان شەڕ یان موسلمان بوون: خستنیە بەردەم دووڕیانیکی سەخت

ئیسالمی مەدەنی بوو، بەاڵم لە مەکەدا وانەبوو ئایەتە مەککیەکان زۆر ڕوونن کە ڕیزی لە 

َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن : )هەڵبژاردەی عەقیدەیی دەگرێت، وەك بۆ نمونە

وەردگارەوەیە، ئەوەی بیەوێت با ئیمان بڵێ هەق لە الیەن پەر] ٤١: الكهف( َشاَء فَْلیَْكفُْر 

قل یا ایها الکافرون ال اعبد ما تعبدون، وال انتم  [.بهێنێت و ئەوەی بیەوێت بابروا نەهێنێت

قُْل یَا أَیُّهَا اْلَكافُِروَن ، )الکافرون . عابدون ما اعبد، وال انا عابد ما عبدتم، لکم دینکم ولي دین

َواَل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد ، َواَل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم ، َواَل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن ، 

بڵێ ئەی بێباوەڕان، ئەوە ناپەرستم کە ئێوە دەیپەرستن، ] ٦-٩: الکافرون( ، لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ 

یش ئەوە ناپەرستم کە ئێوە دەیپەرستن، ئێوەش ئێوەش ئەوە ناپەرستن کە من دەیپەرستم، من

 [ئەوە ناپەرستن کە من دەیپەرستم، ئێوە دینی خۆتان بۆ خۆتان و منیش دینی خۆم بۆ خۆم



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

254 
 

خ، یەکەمیان .دەکرێت بڵێین هەردوو الی هاوکێشەکە سەرانی قوڕەیش و خودی پێغەمبەر د

ە و هەڵچوونی لە ڕادەبەدەردا بە چەوساندنەوەی لە ڕادەبەدەریان و دووەمیشیان بە کاردانەو

. ئەو حاڵەتەیان گەیاندبێتە ئەو ڕادەیەی کە بە تەنها بە شمشێر کێشەکانیان یەك الیی بکەنەوە

گوومانم نییە ئەگەر لێیان گەڕابایە ئیسالم بە ئازادی بانگەواز و پەرستشەکانی کردبا، ناچار 

ئەو باجە گەورەیە لە مێژوو و نەدەبوو هەموو دینەکە بەرگی ئاسنینی جەنگاوەران بپۆشێت، 

 .گیان و ڕوحی ئومەتدا بدات، بەڵکو دیانەتێکی ڕووحی زۆر نەرمونیان دەبوو

 

 خەندان 07-07-2015
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 !چۆن شەڕی فیکر بە فیکر دەکەیت؟

لەوەتی هەواڵی قەدەغەکردنی دانراوی چەند زانایەکی سەلەفی باڵوبۆتەوە، خەڵکێکی زۆر 

ێك کە هیچ پەیوەندیەکیانیش بە فیکری سەلەفی نییە، بونەتە مامەخەمەی وروژاوە، هەتا کەسان

من لەوەتی هەم دژی قەدەغەکردنی فیکر و کتێبم، لەبەر باوەڕم بە ئازادی دەربڕینی . فیکر

من لەو ! بیروڕا، نەك لەبەرئەوەی باوەڕم بەوەیە کە شەڕی فیکر تەنها بە فیکر دەکرێت

 :ی بە تەنها بە فیکر بکرێت، لەبەر چەندین هۆباوەڕەدا نیم هەموو شەڕێکی فیکر

 

زۆرجار ئەوەی بەرامبەرت تەنها بیرێکی سەتحی و شەعبیە ختووکەی عەقڵی ساویلکە و  -

نەزانان دەدات، ئەو خەڵکە ئامادەگی بۆ وەرگرتنی فیکری توندڕەو و ناعەقاڵنی زیاترە 

کرە تووندرەوەکە تێکەڵ بە لەوەرگرتنی فیکری میانڕەو و شارستانی، بە تایبەتی ئەگەر فی

 .موقەدەسات کرابیت

لە زۆر سەردەم و کات و شوێندا هەلی یەکسان لەبەردەم فیکرەکان وەك یەك نین تا بتوانن  -

ئەوەی پارە ودەسەاڵت ومیدیای بەدەستە جیایە لەوەی لەو . شەڕی فیکر بە فیکر بکەن

 .ئامرازانە بێ بەشە

فیکر راناوەستێت تا تۆ بتوانی هەلی شەڕکردنیت  چونکە جاروبار ئەو فیکرە لە سنووری -

هەبێت، هێندەی پێ ناچێت ئەو کراوەتە مەخلوقێکی توندڕەوی بێ فیکر، کە مامۆستایانی 

شورەیەکی قایمیان لە دەوری عەقڵیدا هەلبەستوە، نا هێڵن کاریگەری هیچ فیکرێکی تری 

 .بکەوێتە سەر

گوێ نەدانە کەس لە خۆیان زیاتر، وبە  کاتێ سەلەفیەت کەسێك پەروەردە دەکات لەسەر -

گومڕا زانینی هەموو خەڵکیکی دینداری نا سەلەفی، بەڵکو بە کافر زانینیان، شەڕی فیکر بە 

 .مەگەر شەڕی کالشینکۆڤ و ئاربیجی لەگەلدا بکەیت! فیکری چی دەکەیت؟

انی عەرەبی کە سەلەفیەتی تووندڕەو دەوڵەمەندترین دەوڵەتی کەنداو و گەورەترین دەوڵەمەند 

لە دوا بێت، کتێب بە لێشاو چاپ بکەن بە خۆرایی، سەدەها کەناڵی ئاسمانی بێ کەڵك ژینگەی 

ئاسمانی پێ پیس بکەن، پارەیەکی زۆر لە خزمەت بانگەواز و بانگخوازانی بێت، شەڕی 

فیکر بە چ دەکەیت کە تۆ نەتوانیت دوو کتێبیش چاپ بکەیت، و کەناڵێکی ئاسمانیت هەبێت و 

 !ۆیەکت هەبێت؟ڕادی
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کە دەسەاڵتی سیاسی لە پشت فیکری توندڕەو بوو لەبەر خێڵەکی بوونی خۆی و السایی 

کردنەوەی خێڵە عەرەبیەکانی کەنداو، سەدەها و هەزارەها مزگەوتی خستە خزمەتی فکری 

توندرەو، خەڵکی ئاسایی سەرچاوەی فیکری وفەرهەنگی خۆی لەو مینبەرە توندڕەوانە 

چۆن ! اری فەرهەنگی، پێم ناڵێی چۆن شەڕی فیکر بە فیکر دەکەیت؟وەرگرت لەبەر هەژ

کە قسەی مەالیەکی توندڕەو بە هەموو ! دەنگت دەگاتە ئەو خەڵکە ساویلکە وسەتحیە؟

 !موفەکیر ومیانڕەوانی جیهان ناگۆڕێتەوە؟

چۆن بواری فیکری بۆ فیکرێکی سروشت فاشست ونازی خۆش دەکەیت، کە فیکر وعەقڵ  -

ەکار دەهێنێت تا سەردەکەوێت، کاتێ سەرکەوت، هێندە دڕندانە لەگەڵت بۆ جارێك ب

 !دەجەنگێت نەك بواری فیکریت پێ دەدات بەڵکو خۆت وفیکریشت سەرکوت دەکات؟

لە هەر دەوڵەتێك کە سەلەفیەت تیایدا دەستبااڵ بێت، هەموو جۆرە کتێبێکی نەگونجاو لەگەل  -

هـ،  ٤٠٤ئەوە ببینە پاش کودەتاکەی المتوکل  فیکری تووندڕەوی خۆیان قەدەغە کراوە، نەك

بەسەر موعتەزیلە، قەسابخانەیەکیان بۆ کتێبەکانی موعتەزیلە و کەسانیتر کرد بە جۆرێك لە 

بەرهەمی ناوازەیی وعەقڵی موعتەزیلەکان لە نێوبردران، و ئەوەندەشی ماوەتەوە لە % ٩

ا ئێستا شتێکمان نەدەزانی شوێنە دووردەستەکان پارێزران، وبەردەستیان نە کەوتن دەن

ئێستاش لە سعودیە بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری سعودی عبدالعزیز العقیل لە  .دەربارەیان

هەر کتێبێك پێچەوانەی سەوابتی دینی : "گووتی ٤١٩٢پێشانگای کتێبی ریاز پار لە ئازاری 

" بێت و سیاسی ممەملکەتی عەرەبی سعودی بکات، قەدەغەیە هی هەر دەوڵەتێك و حزبێك

 !کەتیایدا هەموو کتێبەکانی ئیخوانیش قەدەغە کران

ئەمڕۆ جیهان گۆڕانکاری زۆری بەخۆیەوە دیوە، تەنها ڕاستی ودروستی فیکرێك، ئەو  -

فیکرەیە سەرکەوتوو ناکات، ئەگەر بێتوو پاڵپشتێکی مادی ومەعنەوی گەورەی نەبێت، 

کە لە سەرچاوەکەشی لە  بەڵگەش لەسەر ئەوە، ئەمڕۆ فیکرێکی تەپیوی وەك سەلەفیەت

سعودیە خەلك لە دەستی بێزارە، ئەوەی ئاگاداری باسوخوازی سعودیە بێت دەزانیت، لە 

ڕێگای پاڵپشتی مادی کەنداو و پاڵپشتی سیاسی دەسەاڵت خەریکە سروشتی دینداری 

میانڕەوی هەزاران ساڵەی کوردستان دەگۆڕێت، ئەو فیکرەیە نا مرۆییە لە ڕێگای کەناڵی 

انی و مینبەر و کتێب ونامیلکەکانی دەچیتە هەموو شار و گوند و ماڵێكی کوردی بێ میدیاک

سەروبەر و ناکوتراو لە دژی تووندڕەوی ئایینی، خەڵکێکی زۆریان هەتا لە گوندەکان و 

شارۆچکەکان فریوداوە، هەتا توانیتی سنوری ناوچە داخراوەکانیش ببڕێت وەك دەڤەری 

خەڵکێکی زۆریشی لەوێ خستۆتە ژێر کاریگەری خۆی،  بارزان، کە بەپێی زانیاری من

دەتانەوێت چەندیتر چاوەڕێ بین تا بەتەواوی سەلەفیەتی تووندڕەو دەست بەسەر کوردستان 
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ئەو هەنگاوانەی دەسەاڵت بە ئاگا هاتنێکی ! دادەگرێت و خەڵك دە سەدە بۆ دواوە بگێڕێتەوە؟

 .ی فیکری تیرۆریستیمان بێتدرەنگیش بێت باشترە پشتگیری بکرێت، نەك خەمی شەڕ

باسی شەڕی فیکریم بۆ دەکەن، شەڕی فیکری بەچی دەکەیت، کە ئێمەی نووسەرانی میانڕەو 

لەسەر حیسابی کات و ژیان و خێزانی خۆمان شەو وڕۆژ دەخوێنینەوە و بەدواداچوون 

ڵیان دەکەین، بە خۆڕایی بۆشتان دەنووسین، کەچی خاوەن پارە وپولە ملەستورە دەبەنگەکان د

دەڵێ ! نایەت ئەوەی دەشینوسین بۆمان چاپ بکەن لە دژی فیکری شەڕانگیژ و تووندڕەو؟

هەتا لە ئەوروپا ! شەڕی فیکر بە فیکر دەکەین، خەریکە دەخورێیت هەی بەستەزمان

یاسایەکی زۆروزەبەند هەیە لە دژی سەربەرزکردنەوەی فیکری فاشیستی و نازیزم، 

ەردەوفێرکردنیان هێشتا هێندە بە متمانەوە ناڵێن شەڕی سەرەڕای پێشکەوتنی سیستمی پەرو

 !فیکر تەنها بە فیکر دەکەین

 خەندان 11-05-2015
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 سەلەفیەت وعروبەت
سەلەفیەت ئەگەر دروستکراوى دەستى ئومەویەکان نەبێت ئەوە بونیادی گشتی وتیۆرەکانى لە 

ئەمڕۆش هەر ئەو ڕۆڵە دەگێڕێت، چونکە کە ئێمە ڕاژە وبەرژەوەندى ئومەویەکان بوە وتا 

باسی ئومەویەکان دەکەین مەبەستمان تەنها ئەو ماوە مێژووییە نیە کە تێیدا ئومەویەکان 

حوکمە جیهانى ئیسالمیان کردوە، بەڵکو مەبەستمان ئەو شێوازە تایبەتەى ئومەویەکانە لە 

شێوازەیە ودوورخستنەوەی نوسینەوەى تیۆری سەلەفیەت وبە تەقدیس کردنى ئەو تاکە 

 .هەموو شێوازەکانى ترە

کۆچی،  624کۆچی تا دواییەکانى  21بێگومان لەماوەى فەرمەنڕەوایی ئومەویەکان لە ساڵی 

ئومەویەکان بە گیانێکى پڕ لە دەمارگیری بۆ سێکوچکەى بەنى ئومەیە وقورەیش وعروبەت 

ری لوتکەى ئەفزەڵیەتە وئینجا هەوڵیان دەدا، زانراوەش لەو سێکوچکەیە بەنى ئومەیە لەسە

ابو )وەک ئەبو زەهرە لە کتێبی . قورەیش بە پلە دوو وئینجا عروبەت بە شێوەیەکى گشتى

ئومەوییەکان نەزعەیەکى توندى :"ئاماژە بەو حاڵەتە دەکات و دەڵێت( حنیفة حیاتە وعصره

 " .عروبەتیان تێدا بوو، زۆر لە کلتورى عەرەبی پێش ئیسالمیان زیندوو کردەوە

ڕق لێبوونەوەی سەلەفی بەناو ساڵح لە زمانەکانیتری ناعەرەبی تا ئەو ڕادەیە بڕی دەکرد کە 

پێم خۆشترە بە عەرەبی دامشوڕن وزەمم بکەن نەك بە : )ئەبو رەیحانی بەیرونی دەیگوت

 .«!وهللا ألَْن أُْهجى بالعربیة، أحبُّ إليَّ من أن أُمدح بالفارسیة»(!! فارسی مەدح وسەنام بکەن

ئومەویەکان لەماوەى فەرمانڕەوایەتیان بیرۆکەى سەروەرى عەرەب بەسەر گەالنى تریان 

پیادە کرد کە زۆر بە ئاشکرایی لە دژی بنەماکانى ئیسالم بوون، ڕەگەزپەرستى عەرەبی 

مەوالی بە زاراوەى ئەو )ئومەوی بەوە گەیشتبوو کە هەتا نەدەبوو غەیرە عەرەبێک 

یان نەدەبوو غەیرە عەرەبێک ژنێکى عەرەب !! بکات پێشنوێژى بۆ عەرەب( رۆژگارە

 !بهێنێت

کە سانێک لەوانەى پێیان دەڵێن سەلەفی ( اقتضاء الصراط المستقیم)بەپێی کتێبى ابن تیمیە 

سالح یش لە سەحابە وتابعی وئەئیمەکان کەوتونەتە داواى ئەو عروبەتەى ئومەوییەکان وەک 

هەتا ( واألعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثالثة أقسام أعمال الكفار)لەو بەشەى کتێبەى بە ناوى 

گوایە نەهی کردوە کەسانێک ئەگەر عەرەبی ( خ.د)ڕیوایەتێکى داوەتە پاڵ خودى پێغەمبەر 

چونکە دەبێتە هۆی ! بزانن بە زمانێکى عەجەمى واتە غەیرە عەرەبی قسە بکەن، بۆ؟

قال رسول هللا : " قال عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما!! ).. دروست بوونى نیفاق

من ).من یحسن أن یتكلم بالعربیة فال یتكلم بالعجمیة فإنە یورث النفاق : صلى هللا علیە وسلم
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نازانم زمان پەیوەندی چیە بە نیفاق، هەزاران کەسی عەرەبی نەزان هەن چاکترین موسڵمانن 

یان بە دوژمنی بە پێوەری ئیسالم، لەکاتێکدا هەزارەها وملیۆنەها عەرەبی زمان هەن خۆ

 ! ئیسالمیش دەزانن

هەروەها چەندین ڕیوایەتى لە سەحابەیەکى وەک عومەر وعبدهللاى کوڕى وسعدى کوڕی 

ئەبو وەقاس دەگێڕێتەوە کە عەقڵ پێی هەرس ناکرێت ئەو ڕەگەزپەرستیە چۆن لەوانە 

كین یوم إیاكم ورطانة األعاجم، وأن تدخلوا على المشر: قال عمر: قال: ) دەرچوە، بۆ نمونە

نەکەن بە عەجەمی بدوێن، یان بچنە الی موشریکەکان لە پەرستگاکان .( ]عیدهم في كنائسهم

وروى أبو بكر بن : )هەر لە ڕیوایەتێکى تردا گوایە حەزرەتى عومەر وتویەتى[ وکلێساکانیان

ما تكلم الرجل بالفارسیة إال خب : ) قال عمر: عن أبي بریدة قال...أبي شیبة في المصنف، 

ئەوەى بە فارسی بدوێت فێری تەڵەکەچیەتى ( ، وال خب إال نقصت مرؤتە [صار خداعا]

کارەساتە ئەگەر ئەو ڕیوایەتانە !! دەبێت، کە بو بەتەڵەکچیش مروئەتى وپیاوەتی کەم دەبێت

درۆ وهەڵبەستراو نەبن، فارسی ئاخاوتن بۆچی مرۆڤ تەڵەکباز دەکات وبێ مروەتی لێ 

 ؟!دەردەچێت

ترى عبدهللاى کوڕى عومەر باسی نەورۆز دەکات ودەڵێت ئەوەى لە واڵتى  لە ڕیوایەتێکە

عەجەمان بوو وەک ئەوان ئاهەنگى نەورۆزى کرد وخۆی پێیان چواند تا مردن لەگەڵ ئەوان 

من بنى ببالد األعاجم فصنع نیروزهم ومهرجانهم : عن عبد هللا بن عمر قال: )حەشر دەکرێت

 .( حشر معهم یوم القیامة -وتشبە بهم حتى یموت وهو كذلك 

بێگومان لەبەر نزیکی سەردەمی خەڵکی فارس بە ئیسالم بونیان دەکرێت کوڕی عومەر 

ترسا بێت کە نەورۆز ڕەهەندێکی ئایینی هەبێت کە لە ڕاستیدا نەورۆز هیچ بنەمایەکى ئاینى 

ۆیە نییە، بەاڵم دەکرێت عبدهللاى کوڕى عومەر هەر هێندەى زانیبێت دەربارەى نەورۆز ب

لەبەر نەبوونى زانیاری ئەو کاتە خەڵکى بەچاوى پڕ گومان وترسەوە دەیانڕوانیە یەکتر، 

لە عەرەب وکورد لەو ڕۆژگارە هەمان قسەکانی عبد  ٤٩سەیر لەوەدایە سەلەفیەکانی سەدەی 

هللا کوڕی عومەر دوبارە دەکەنەوە بێ ئەوە هیچ بیانوێکیان هەبێت، تەنها دواکەوتنی کوێرانە 

 .!ەقاڵنیانەیە بە شوێن سەلەفی ساڵح لە ورد ودرشت وچاك وخراپ وڕاست وچەوتیانداو نا ع

هەر لە هەمان سەرچاوە محەمەدی کوڕی سعدى کوڕی ئەبو وەقاس گوێی لە کەسانێک بوە 

ئەو مەجوسیەتە لە پای چی لە پاش دینى حەنیفیەت : بە فارسی قسەیان کردوە، پێیانى وتوە

أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوماً یتكلمون  عن داود بن( )واتە ئیسالم)

کەوابوو تەنها قسەکردن بە فارسی هاوتای .( ما بال المجوسیة بعد الحنیفیة: بالفارسیة فقال

مومارەسەکردنى دینى مەجوسیەت بوە لە عەقڵیەتى سەعددا، کێ ناڵێت هەر باس باسی 
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 !!زمانى خۆی بۆی ڕونکراوەتەوە ئیسالم بوە بەاڵم بۆ عەرەبی نەزانێکى فارس بە

هەر لەو بارەیەوە چەندین ڕیوایەتى تر لە تابعیەکاندا دەگێڕێتەوە کە هەمووى ئەو پەڕی 

ڕەگەزپەرستى پێوە دیارە، بۆ نموونە موجاهید رقی لەناو نانى مانگەکان بۆتەوە بە فارسی، 

 !!هێنێتنەک هێندە، بەڵکو رقی لەوەش بوە کە هەتا ناویشى فارسی بێت ناوى ب

فإن كان اسم رجل أسمیە : آذرماه، وذي ماه قلت: وروى فیە عن مجاهد حدیثاً أنە كره أن یقال)

 (بە ؟ فكرهە

یش بوە کە بە خوا دەگوترێت بە فارسی، لە ترسی ( یەزدان)ابن موبارەک ڕقی لەو وشەى 

ر لەوەى دەکرا پرسیاری کردبا لە ماناکەى بە! ئەوەى ئیزافە کرابێت بۆ شتێکى پەرستراو

وكان ابن المبارك یكره : قال: )ڕقی لە ناوى خوا بێتەوە تەنها لەبەر ئەوەى بە فارسی هاتوە

 (ال آمن أن یكون أضیف إلى شيء یعبد: ایزدان یحلف بە، وقال

ئەو هەڵوێستانە هەمووی یان زۆربەی لەترس ولە نەبوونی زانیاریەوە هاتوە، یەکیان نازانێ 

زانێت یەزدان مانای چیە ترسی هەیە ئیزافە کرابێت بۆ شتێکى نەورۆز چیە، ئەویتریان نا

 ! پەرستراو

هەروەها ئەحمەدى کوڕی حەنبەل وەسفی زمانى فارسی دەکات بە زمانى خراپ، کە ناشێ 

ئەوە لەو کاتەدا فارسی ! سویندی پێ بخورێ یان نوێژ وهەموو عیبادەتەکانی تری پێ بکرێت

ى ئەوسا وعەرەب بە هەزاران کتێبی ودەستنوسی یەکێك بوو لە گرنگترین زمانى جیهان

فارسیان وەردەگێرا لە بەرهەمی ژیاری فارسیدا، ئەو زمانەی کە تا ئێستاش گرنگى خۆی لە 

 :دەست نەداوە

لسان سوء وال : وقال. وقد ُسئل اإلمام أحمد بن حنبل عن الدعاء في الصالة بالفارسیة؟ فكرهە

 .  412العبادات اقتضاء الصراط المستقیم، ص یصح الحلف بها وال الصالة وال سائر 

هەروەها مالیک بن ئەنەس بارەکە گرژتر وقوڕەکە خەستتر وکەیسەکە نزیك دەکاتەوە لە 

ئەوەى لە مزگەوتەکانمان بە غەیری عەرەبی دوا : ڕەگەزپەرستیەکی ڕاشکاو کاتێ دەڵێت

 "َربِیَِّة أُْخِرَج ِمْنەُ َمْن تََكلََّم فِي َمْسِجِدنَا بَِغْیِر اْلعَ !! " وەدەردەنرێت

ئەو جۆرە بیرکردنەوە بوە هۆی کاردانەوەیەکى توند لەالیەن گەالنى غەیرە عەرەب 

یان بزوتنەوەى ( اهل التسویە)وڕەوتێکى پێچەوانە دروست بوو بە ناوى بزوتنەوەى 

 .شعوبیەت

پرسن کە لەوەش ترسناکتر مەیلێکی ترهەیە بۆ تەعریب کردنێکی تۆبزی بەبێ ئەوەی لێشت ب

 :تۆ ڕات چیە لەو بارەیەوە، دەڵێن ئەوەی بە موسڵمان لە دایك بوو عەرەبە

بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان  -في فضل العرب  -روى الحافظ أبو طاهر السلفي "
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من ولد في اإلسالم فهو : " بن موسى، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي قال

 212/ راط المستقیماقتضاء الص". عربي 

بە پێی ئەو چەمکە عروبەت پەیوەندی بە خوێن ونەسەب نیە بەڵکو زمانە، هەرکەسەی بە 

عەرەبی دوا ئەوە عەرەبە، حەدیسێك لە پێغەمبەر دەگێڕنەوە کە لە چەندین سەرچاوە بە الواز 

ەوەی عەرەبی بوون بە دایک وباوك نییە، بەڵکو بوزمانە ئ: وزەعیف دەستنیشان کراوە دەڵێت

 !بە عەرەبی قسەی کرد عەرەبە

 

وإن العربیة لیست ألحدكم بأب وال أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربیة "...عن مالك بن أنس 

 "فهو عربي 

ابن تیمیە لە کۆمێنتی خۆیدا سەرەرای ناوهێنانی بەالواز بەاڵم هێستا لەبەر مەیلی عروبیەتی 

ڵبەستراوە، بەاڵم لە ڕووی مانادا دوور نیە، بەڵکو ئەوە حەدیسێکی الوازە بۆ مالیك هە: دەڵێت

 !!ڕاستە لە هەندێ ڕوەوە

هذا الحدیث ضعیف، وكأنە مركب على مالك لكن معناه لیس ببعید، بل هو صحیح من بعض " 

 261اقتضاء الصراط المستقیم " الوجوه 

ن کە ئەوەش چەمکی سەرەکی ئومەویەکان بوو بۆ تەعریب کردنێکی پەردەپۆش کراو بە دی

لەبەر ساویلکەیی ئایینی وژیاری زۆر میللەتانیان بە ئاسانی تواندەوە لە ناو عروبەت وئەمڕۆ 

 !بونەتە رەسید بۆ عروبەت نەك بۆ ئیسالم

دەگێڕنەوە لە حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفی، کە کۆڵەگەیەکی عروبەتە، کە هاتە عێراق بە 

بۆ بکات، خەڵکەکەش هەڵیان کوتایە تەنها عەرەب دەبێ ئیمامەتی نوێژتان : خەڵکەکەی گوت

هەی : سەر یەحیای کوڕی وەساب بۆ وەالنانی، کە ئەو کارە بە حەجاج گەیشتەوە گوتی

لەناوچن من گوتم عەرەبی زمان، بەاڵم یەحیای کوڕی وەساب هیچی تر ڕازی نەبوو 

 .!!پێشنوێژیان بۆ بکات

 [411/  66]أنساب األشراف للبالذري 

نەی کە دەیسەلمینێت چۆن بە ناوی ئیسالم خزمەتی عروبەت کراوە، ئەوە بەشێکە لەو نمونا

وچۆن سوکایەتی بە زمان و کلتوری میللەتان کراوە، بەزەبری دین خۆبەخشانە زمان و 

کلتوری خۆیانیان پێ سڕیونەتەوە، و لەو ڕێیەدا دەیان میللەتی ناعەرەبیان کردۆتە عەرەب و 

 ٤١/٩١/٤١٩٢ .بە بەکارهێنانی سۆزی دینی
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 !تەنها پێشنیارێك بۆ سەرکردایەتی کورد و داعش
 

چەند کەسایەتیەکی ئاینی کۆبکەنەوە و با یەك دوو داعشی خۆماڵیشی تێدا بێت، لەگەڵ یەك 

دوو سیاسی بیان نێرن بۆ خزمەت خەلیفە ئەبوبەکری بەغدادی هاشمی قورەیشی حفظە هللا، و 

تەنها داوای کشانەوەی تەواویان  داوای ڕاگرتنی شەڕیان لێبکەن لەو سنورانەی ئێستا و

لێبکەن لە شەنگال، لە بەرامبەردا بەڵێنی ئەوەیان پێبدەن تا ئەوان دووربن لە دەستدرێژی بۆ 

  !سەر کوردستان، ئێوەش ئاشتی بپارێزن لەگەڵیاندا

بەڕاستی بە کوشت دانی الوانی کورد لە پێناو ئەوەی عیبادی خۆی پێ بابدات لە 

شەڕ کردن لەبری هەموو دنیا لە دژی تیرۆریزم، هەموو دنیاش هێندە کۆنفراسەکەی لەندەن، 

ڕیز لە قوربانی وخوێنی ڕۆڵەکانت نەنێن، داوەتیشت نەکەن بۆ کۆنفراسێکی پەیوەست بەو 

شەڕەی کە کورد نیابەتەن عەن هەموو جیهان دەیکات، بەڕاستی لوتکەیی دەبەنگیە بەردەوام 

گووتی گەوادی بکەین باشترە لەوەی ئەو شەڕە لە  بیت لەو شەڕە بێ مەعنایە، وەك برایەك

دوو دەوڵەتی گەورەی وەك ئەمریکا وبەریتانیا کورد بەبێ ئاگای ! بری هەموو دنیا بکەین

بەبێ ئەوەی پرس وڕاشی پێ بکەن، هیچ مانایەك بۆ ! خۆی بە شوو بدەن لەسەر بێشکە

 !بەردەوامی ئەو شەڕە خوێناوییە ناهێڵێتەوە

وتیرۆرستن، بەاڵم سیاسەت زانیشن، وەك لە پاراستنی قەبری باپیرە  ڕاستە داعش درندە

گەورەی عوسمانیەکان لە ژێر دەستی داعش دەیسەلمێنێت، لە کاتێکدا قەبری دەیان پێغەمبەر 

بەتایبەتیش پاش الوازبوونیان، وگەیشتن بەو ڕاستیەی کە شەڕ ! و ئەسحابەیان تەقاندەوە

 !لەگەڵ کورد ئاسان نییە

بۆ داعشیش ئەوەیە کە وەاڵمی ئەو داخوازیەی کورد بداتەوە، ئەگەر کوردیش ئەو پێشنیارم 

دەستپێشخەریەی نەکرد، با دەوڵەتی ئیسالمی خۆیان وەفدێک بنێرن بۆ ڕاگرتنی شەڕ لەگەڵ 

کورد، چونکە لە بنەڕەتدا شەڕی ئێوە هەڵە بوو لەگەڵ کورد، کورد بۆ ڕۆژێکیش کەسی لە 

ها بەرگری لە خۆی کردوە، ئەوەتا نزیکەی ملیۆن ونیوێك سونەی عەرەب نەکوشتوە، تەن

عەرەبی سونە لە کوردستانن، ئێوە ڕێگاتان بزر کردوە دەنا شەڕی ئێوە لە ناوەڕاست 

 !وخوارووی عێراقە نەک لە شمالکم الحبیب
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باش بزانن لەو شەڕەدا تەنها ئێوە و کورد زیادمەندن، کەمێك بە عەقڵتان دا بچنەوە بابەس 

دەکرێت لەو بورەدا سوود لە پەیوەندیەکانی تورکیا و داعشیش  !خۆتڕێنی بێت شەڕی

 !وەربگیرێت، چونکە هێشتا پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا زۆر باشە

٤٢/٩/٤١٩٢ 
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 !دەستی تیرۆرستی دەبەنگ نەگرین بە دەردی مەملەکەتی خوارەزم دەچین

کاری کوشتن و کاوڵکردن دەکەن لە  ئەمڕۆ لە جیهاندا زۆر هێزی دەوڵەتی و ڕێکخراوەیی

ژێر الفیتەی هەر ناوێك بێت، بەاڵم کەم هێز هەیە وەك هێزی ئیسالمی جیهادی لوتکەی 

. هونەر بنوێنێت لە کوشتن و نامرۆیی و کاولکاریدا، بەبێ ئەوەی یەك بیانووش بهێنێتەوە

ێنێتەوە، کە ئەو ئەمریکا کاتێ ڕۆکێتێك دەنێت بە خەڵکی مەدەنی، دەیان و سەدان پۆزش دەه

  .هەڵەی کردوە، جارێکی تر هەوڵ دەدەن دووبارە نەبێتەوە

 

بەاڵم دەبەنگەکانی قاعیدە و داعش و نوسرە و بۆکۆ حەڕام بە هیچ جۆرێك نازانن شتێك هەیە 

ئەگەر ئیبن تەیمیەی مامۆستایان بڵێت کافر هەتا مافی نان ! بە ناوی داوای لێبوردن لە کافران

( رچ حالال گیبا یا أیها الناس كلوا مما فی اڵ ) :دنیا چونکە خوا دەڵێتخواردنی نییە لە 

ئەمڕۆ سەلەفیەتی جیهادی لە ! کافریش حەاللی بۆ ڕەوا نیە، کەوابوو مافی خواردنی نییە

سەرتاسەری جیهان کاری بۆتە بەدناوکردنی موسڵمانان و دزێوکردنیان لەبەردەم خەڵکی 

  .ر کوێیەك بنجیهان، گومان خستنە سەریان لە هە

 

هەزاران موسڵمان لەسەراسەری ئەو جیهانە ئەو باجەی بەدناوکردنی ئەوان دەدەن بە 

وروژاندنی جیهان و ناحەزان، چیرۆکێکی دەبەنگانەمی بیر خستەوە کە کاتی ! جۆرەها شێوە

خۆی لە مێژوو ڕوویداوە لە نێوان شاه عەالئەدینی شاه خوارزم و جەنگیزخانی پاشای 

کە وای وروژاندن لە ئەنجامدا بوە هۆی لە نێوبردنی والتی خۆیی و خەالفەتی  تەتارەکان،

عەالئەدینی شاه خوارزم پاشای مەملەکەتی خوارەزم بوو، کە لە مەزنی و . عەباسیش

پێشکەوتوویدا زۆر لە خەالفەتی عەباسیش مەزنتر و بەهێزتر بوو، سوپاکەی لە سوپای 

  !تەتارەکانی هاوسێشی بەهێزتر بوون

 

جەنگیزخان ریزی لە ئازادی ئایینی موسڵمانان و هەر دینێك دەگرت لە واڵتەکەی، لە ساڵی 

و الدین شاه  هـ لەگەڵ سێ بازرگانی موسڵمان دیاریەکی گران بەهای نارد بۆ عال ٦٩٢

و الدین شاه خوارزم وەاڵمی دایەوە بە  خوارزم بۆ بنیاتنانی پەیوەندی سیاسی و بازرگانی، عال

ی، بەاڵم وادیارە لە خۆی بوغرا بوو کە چۆن جەنگیزخان دەستپێشخەری کرد لە ناردنی دیار

و الدین شاه خوارزم لەسەر شاری ئەترار  لە هەمان ئەو ساڵەدا والی عال! ناردنی دیاریەکان

، کاتی خۆی زیانمەند ببوو لەسەر دەستی جەنگیزخان، بەدوای هەلێک دەگەرا [یەنال خان]

کەس  ٢١١بازرگانەکانی تەتەر گەیشتنە شارەکەی کە ژمارەیان کاتێ . بۆ تۆڵە سەندنەوە

و  دەبوو، یەکسەر گرتنی و دەستی بەسەر هەموو پارەو و تفاقی داگرتن، هەواڵی نارد بۆ عال

  !الدین شاه خوارزم کە ئەوانە سیخوڕن
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کە جەنگیزخان بەو ! ئەویش لە دەبەنگی خۆی گووتی بیانکوژن، و هەموویان کوشتن

انی، تەنها داوای دانەدەستی والیەکەی ئەتراری کرد، زانی لە ژوور سەری ئەوە، هەواڵەی ز

و الدین شاه خوارزم نەك هەوڵی هێورکردنەوەی بارە  بەاڵم لەبەر هەڵەشەیی و بوغرایی عال

گرژەکەی نەدا، بەڵکو پەیامهێنەرەکەی جەنگیزخانیشی کوشت، کە ئەوەش لە عورفی نێوان 

ئەوەش بوە هۆی زۆر توڕەبوونی ! ی دوژمنایەتی وجەنگ دێتدەوڵەتەکان مانای جاڕدان

و الدین شاه خوارزم بەوەندە دەبەبگیەش بەسی نەکرد، بەڵکو ئەو  جەنگیزخان، بەاڵم عال

سوپای خۆی ئامادەکرد و هێرشی کردە سەر دەوڵەتی تەتار، کە لە ئانی هێرشەکەدا 

 ن لە دژی پاشایەکی چین،جەنگیزخان سەرقاڵی شەڕێکی دوور لە ئاوەدانی خۆیان بوو

 

و الدین شاه خوارزم کە جگە لە منداڵ و ژنی زیاتر نەدیت لە شارەکە، ئەو  بۆیە سوپای عال 

دوایێ تەنها لەشکرێکی سوپای جەنگیزخان کە ! منداڵ و ژنانەی تەتاری بە کۆیلە برد

و  ی عالگەرانەوە بە باسەکەیان زانی، سەرەرای بچوکی ژمارەیان لەبەراوردا لەگەڵ سوپا

الدین شاه خوارزم، بەاڵم توانییان سێ ڕۆژی تەواو شەڕی تەواوی سوپای خوارەزم بکەن و 

و  هیالکیان بکەن، بۆیە شەڕی بێ وێنەی ئەو لەشکرەی تەتار ترسێکی زۆری خستە دڵی عال

جەنگیزخان و  ٦٩٦لە ساڵی ! الدین شاه خوارزم، زانی ڕۆژانێکی ڕەش چاوەڕوانی دەکات

ایان دابەش کردە سەر چوار لەشکر، هەر یەکەی هێرشی کردە سەر بەشێك لە کوڕەکانی سوپ

مەملەکەتی مەزنی خوارەزم، وەك ڕەشەبایەکی ڕوخێنەری هەڵتەکێنەر ئەو شار و 

شارستانیەی بوخارا و سەمەرقەندیان یەك بە دوای یەك وردووخاش کرد، سەدان هەزار 

 !کەسیان کوشت مزگەوتێکیان بە پێوە نەهێشت

 

مەملەکەتەی کە خەالفەتی عەباسیشی لە ژێر دەست بوو، لە هێز و توانای دا بوغرا  ئەو 

ببوو، خودی جەنگیزخان مەرایی بۆی دەکرد، لەبەر سەرەڕۆیی منداڵکارانەی وای لێهات لە 

و الدین شاه  هەتا دایك و ژنی و منداڵەکانی عال!ماوەیەکی کەمدا ببێتە کەالوەیەکی بێ گیان

ر دەستیی جەنگیزخان کە نێرینەکانی کوشتن و مێینەکانی دابەش کردە خوارزم کەوتنە ژێ

ئەوەی سەلەفیەتی جیهادی دەیکات لەو کوشت و کوشتار ! سەر سوپاکەی و کوڕەکانی

وسەربڕینەی خەڵك و ڤیدیۆکردن و ئەرشیفکردنی هەموو تاوانەکانیان، هەموو جیهانی لێ 

انی خودی موسڵمانانە بۆیە جارێ زیانەکانیان بۆ گی% ١١وروژاندوون، بەاڵم جارێ 

بەاڵم کاتێ ئەو دەستدرێژیانەیان ! تورەیەکی سەرتاسەری جیهان لە دژیاندا دروست نەبوە

گەیشتە واڵتانێکی غەیری ئیسالم، بە دووری مەزانە، ئەنجامی کاری ئەو منداڵکارانە 

  !لەناوبردنی هەموو جیهانی ئیسالمی لێ بکەوێتەوە

 

ان دەست بەسەر زۆربەی واڵتە موسڵمانەکان بگرن، چەکێکی بۆ نموونە ئەگەر توانی

کۆکوژیان کەوتە دەست، کە ئێستا ڕاپۆرتی زۆر هەیە لەسەر توانای کیمیاوی و بایۆلۆژیان، 
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ئەگەر زاڵبوون ! و توانییان بەکاری بهێنن لەدژی واڵتانیتر، و هەزاران قوربانی لێ کەوتەوە

دی، ئەگەر هەر بەردەوام بوون لە دوژمنکاری و بەسەریشیان ئاسا نەبوو بە شەڕێکی تەقلی

ریسکی مندااڵنە، بۆ بە دووری دەزانیت کە واڵتانی بە توانای تەکنۆلۆژیای چەك و سەربازی 

بە چەکی کۆکوژی ئەتۆمی و کیمیاوی و هایدرۆجینی لێیان دەن، کە وەك کارەساتەکەی 

تاوان، و لەناوچوونی  مەملەکەتی خوارەزم ببێتە هۆی کوشتنی سەدان هەزار خەڵکی بێ

تۆ بڕوانە بە سەربڕینی ئەو چەند ڕۆژنامە نووسە ئەوروپاییە و . دەیەها وسەدەها واڵت

ئەمریکاییانە، و هێرشەکەی شارلی هیبدۆی فەرەنسا، چۆن خەڵکی ئەو واڵتانەی وروژاندوە، 

 .و کاردانەوی خراپیان پەیدا بوە لەدژی خودی ئیسالم و موسڵمانان

 

ی سەپتەمبەر ٩٩انەخواستە توانیان چەندین کردەی تیرۆرستی گەورەی وەك ئەی ئەگەر خو 

و گەورەتر ئەنجامدەن، دەبیت کاردانەوەی زلهێزەکانی خاوە هەموو چەکێکی کوشندە دەبێت 

چۆن منداڵی السار ئەگەر دەستی نەگریت و سزای نەدەیت ڕۆژانە شەڕت بۆ ! چی بێت؟

ت بۆ بوونت لە شوێنێکدا، بە هەمان شێوە توندرەوی پەیدا دەکات و مەترسیەکی بەردەوام دەبێ

و تیرۆرستی ئایینی کاری یەکەمی موسڵمانانە ڕێگای پی بگرن و دەستی ببڕن، دەنا ئەو 

 !ئومەتە لەبەر ڕەزا قورسبوونی و ترسناکی بە دەردی مەملەکەتی خوارەزم دەچێت

 خەندان 06-05-2015
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 و Big Brother دیموكراسیەت لە نێوان براگەورە

 Cyberspaceسایبەرسپێسدا

 

رۆمان نوس ورۆژنامەنوسى بەناوبانگى ئینگلیز كە ( 0801- 0811)ئۆرویل  جۆرج

پێناوى  لە بەرەى هەژاران وژێردەستەكان بوە، وژیان ونوسینى تەرخان كردبوو لە هەردەم

دەى فۆبیاو تا ڕا ئازادی تاك وگشتیەكان، ئازادى خەڵك هەردەم خەم ونیگەرانى ئۆرویل بوو

چڵەپۆپەى بە دەركردنى ڕۆمانە  ترسی جۆرج ئۆرویل لە زەوت كردنى ئازادییەكان دەگاتە

 The Last (دوا پیاو لە ئەوروپا)ناوى  كە لە بنەڕەتدا( 0899)بە ناوبانگەكەى بە ناوى 

Man in Europe  ،جۆرج ئۆرویل باسی چارەنووسى خەڵك دەكات لە  لەم ڕۆمانە. دا بوو

وتۆتالیتاریەكان كە لەالیەن دیكتاتۆرێكى ئولیگارشییەوە  حكومەت وحزبە شمولىژێر سایەى 

 39بە شێوەیەكى گشتى دەخرێنە ژێر چاودێریەكى توند وتیژی  حوكم دەكرێت وخەڵك

ئەو كۆمەڵگایە  Telescreen (تیلیسكرین)كامێرا وشاشەى گەورە بە ناوى  سەعاتى بە هۆی

 جۆرج( برا گەورە)كۆمەڵگاى  .Big Brother (گەورە برا)ناونابوو بە كۆمەڵگاى  ترسناكە

ژیانى  ئۆرویل لەوەدا هاتوە كاتێ شاشە وتێلیسكرینە گەورەكان بەبەردەوامى چاوەدێری

براگەورە نەبێت  تایبەتى وگشتى خەڵكى دەكرد ولەكاتى ڕودانى بچوكترین شت بە دڵى

 BIG BROTHER IS :براگەورە ئاگادارتە ودەتبینێ: شاشەكان بە دەنگ دێن ودەڵێن

WATCHING YOU ئۆرویل هاتۆتە دی كاتێ  ، بێگومان تاڕادەیەك ئەو پێشبینیانەى جۆرج

بەكار دەهێنن بۆ زیاتر چاوەدێری  حكومەت وحزبە دەسەاڵتدارە تۆتالیتاریەكان تەكنۆلۆژیا

جیهانى ئازاد ودیموكراسیش لەو دەردە بە دوور نین  كردنى كۆمەڵگا وداپلۆساندنیان، هەتا

ئەوروپا ملیۆنەها كامێرا چاودێری جوڵەى خەڵك دەكەن وهەزار  ئەمڕۆ شار وشارۆچكەكانى

 تەنها چاودێری كردنى شاشەى ئەو كامێرانەیە، تەنها جیاوازیەك لە نێوان فەرمانبەر كاریان

ئاسایش ئەو  واڵتانى دیموكراسی وتۆتالیتارەكان ئەوەیە كە واڵتانى دیموكراسی لەبەر هۆی

متمانەى خەڵك بەو سیستمە  كامێرانە بەكار دەهێنن لە چوارچێوەى یاسادا ولەبەرچاودێرییە و

بەاڵم . بوون لە پێناو ئاسایشی گشتى سیاسیانە خەڵكى دەستبەردارى كەمێك لە ئازادى خۆیان

ڕەچاوكردنى هیچ یاسایەك خەڵك دەخرێتە ژێر چاودێری  لە واڵتە تۆتالیتاریەكان بەبێ
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ئەو ... ترسیەوە تا ڕادەى ئەوەى دەگاتە بڕیارى ڕەشەكوژیشیمە وهەموو ژیانى دەخرێتە

ئۆرویل ئەگەرچى سەرتاسەریش نەهاتەدى بەالم هیچ لە بلیمەتى ئەو  ڕوانگەیەى

 چونكە ئەو جۆرە كۆمەڵگایە بە شێوەیەك لە شێوەكانى پیادەكرا لە واڵتانى كەمناكاتەوە

وڤێتنام وتا  ۆژهەاڵت وچین وبۆرماتۆتالیتارى پێشوو وەك یەكێتى سۆڤیەت ودیكتاتۆرەكانى ر

والتەر ریستن سەرۆكى  دوایی، بێگومان ئەوەى كە ئۆرویل بیری لێنەكردبۆوە ئەوە بوو وەك

پیادەبوونى تێڕوانینى جۆرج  لەجیاتى:"وە نوسیویەتى  0889گروپی سیتیگروپ لە ساڵی 

لۆژیا هاواڵتی هاواڵتیان، زانست و تەكنۆ ئۆرویل لەبارەى چاوەدێری كردنى براگەورە بۆ

: ئەمڕۆ هاواڵتى دەتوانن وەك براگەورەى پێشو بڵێن "دەكاتە چاودێر بەسەر براگەورەدا

  CITIZEN IS WATCHING YOU :ودەتبینێ هاواڵتى ئاگادارتە

لە هۆكانى پەیوەندى ( واتە فەزاى ئەلیكترۆنی)Cyberspace شۆڕشی سایبەرسپەیس ئەمڕۆ

براگەورە  وتویتەر توانیان تا ڕادەیەكى زۆر گرەو لە ڕاگەیاندن وئینتەرنێت و فەیس بوك و

دڵەكانیان،  وەرگرنەوە لە چاوەدیری كردن وژماردنى هەناسەكانى خەڵك وخورپەى

كە لە  3110پێكرد لە ساڵی  كاریگەرى ئەو تەكنۆلۆژیا نوێیە یەكەم جار لە فیلیپین دەستى

ك خەن وسەرۆكى واڵت جۆزین ملیۆنى رێ ڕێگاى تێكستى مێسەجەوە توانیان خۆپیشاندانێكى

 3110لوبنان هەر بە هۆی تێكستى مێسەجەوە لە  ئیسترادا لە شوێنەكەى الدەن، ئینجا لە

كشانەوەى داگیركارى خۆی لە لوبنان نمونوە تر زۆرن لە  توانیان سوریا ناچار بكەن بە

ت توانیان وكۆلۆمبیا وڕوداوەكانى ئێران كە خەڵك بە مۆبایل وئینتەرنێ ماینمار وزیمبابۆی

 ناڕەزاییەكانیان نیشانى جیهانى دەرەوە بدەن، تا گەیشتە شۆڕشەكانى فەیسبوك قەبارەى

بەتەواوى  وتویتەر لە تونس ومیسر ویەمەن ولیبیا وسوریا كە پێدەچێت تیۆری براگەورە

پەردەى  ئەو حزب ودەسەاڵتانەى كە جاروبار لە ژێر. بەرەو نەمان بەرێت،

بەسەر خەڵك لە ڕێگاى  ێت حەز وویستە براگەورەییەكانیان بسەپێنندیموكراسیەتیشدا دەیانەو

لەڕێگاى بەدبەكارهێنانى تەكنۆلۆژیا لە  قۆرخكردنى دەسەاڵت بۆ حزبێك یان بنەماڵەیەك یان

ئەمڕۆ شۆڕشی سایبەرسپەیس چەكێكى زۆر  چاوەدێریكردنى خەڵك دەبێت چاك بزانن

ەماوەر وهاواڵتیان، بۆیە پێویستە دەستى ج قورسترى لەوەى براگەورەى بەخشیوەتەوە

وتەوازوع بنوێنێت بەرلەوەى بكەوێتە ژێر ڕەوڕەوەى  براگەورە لە عەقڵیەتى خۆی بگۆڕێت

 .Cyberspace شۆڕشی سایبەرسپەیس

 لەندەن 08.07.2011
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 ئۆپۆزسیۆنی مۆدرن و ئۆپۆزسیۆنی ئایینی

ئیدارە وهەندێك پێیان بە حوکمی دابەش بوونی کوردستانی باشور بۆ دوو ناوچەی هێزو دوو 

چاکترە ناوی بنێن بە دوو ئیمارەت، وەک دوو ئیمارەتە مێژوییەکەی سۆران و بابان کە زۆر 

شتیان لەیەك دەچێت لەگەڵ دوو ئیمارەتەکەی هەولێر وسلێمانی، وەک ناکۆکیی بەردەوام 

تی وترسی هەڵڵوشینی الیەک بۆ الکەی تر، دابەشبوونیان لە پابەنبوون ووەال بۆ دەوڵە

. عوسمانی وسەفەوی وچەندین دیاردەی تر، ئۆپۆزسیۆنیس دوو ڕەنگی جیاوازی وەرگرتوە

یەکگرتنەوەیەی دوو ئیدارەکەی هەولێرو سلێمانیش وەك کێشە سواوەکەی فەلەستینیان 

لێکردوە کە نە چارەسەری دەکەن و نە وازیشی لێدەهێنن، شەو وڕۆژ مێشکمانی پێ ئازار 

 .دەدەن

یدارەو ئەو دوو حزبە سەرەڕای چەند خەسڵەتێکی زاتی و تایبەتی دوو جیاوازی ئەو دوو ئ

لە ناوچەی ئیدارەی ... ناوچەکە لە ڕووی ئۆپۆزسیۆنەوەش دوو ڕەنگی جیاوازی وەرگرتوە

یەکێتی سەرەڕای بوونی هێزێکی سیاسی گەورەی وەك گۆڕان کە تەکانێکی گەورەی بە 

حزبە ئیسالمیەکەش یەکگرتوو و  کاری ئۆپۆزسیۆن دا، چەندین حزبی تریش وەک دوو

کۆمەڵ دەورێکی دیار دەگێڕن لە دەوڵەمەندکردن وجۆراندنی کاری ئۆپۆزسیۆن، لەوەش 

گرنگتر وکاریگەرتر بوونی میدیایەکی بەهێزوتاڕادەیەکی زۆر سەربەخۆ لەگەڵ بوونی 

قەڵەمی بە هێز ورۆشنبیری بوێر کە کارو فعلی ئۆپۆزسیۆن بوونی خستۆتە سەر ڕێچکەی 

 .روست وسروشتی خۆید

لە بەرامبەردا لە هەولێرو تا ڕادەیەکیش دهۆك ناوچەکانی تری ژێر کۆنترۆڵی پارتی و 

ئیدارەی هەولێر کارو فعلی ئۆپۆزسیۆن بوونی ناوچەکە بە مەال ومامۆستایانی ئایینی 

سپێردراوە کە وادیارە دەسەاڵتیش خۆشی لێ دێت وئەو حاڵەتەی پێ باشترە لە بوونی چەند 

ێکی سیاسی وخاوەن خیتابێکی مۆدرن وسەرەڕای بوونی چەند رۆشنبیرێکی بوێر حزب

وشارەزا بە هونەری دواندنی خەڵك و پەردە الدان لەسەر هەموو کەموکورتیەکانی دەسەاڵت 

 ...بە شێوەیەکی هەستیاری نەشتەرگەرانە

شایەدی  هەمو کوردستان جۆرێک لە دینداریەکی پاک و میانرەوانەی تێدایە، هەولێریش بە

دیندارانی شارەکانی تری کوردستان سەرقافڵەیە لەو دینداریەدا لە ڕۆشنایی ئەو رۆڵە 

مێژووییەی هەولێر یاریکردوە لە دین پەروەریدا، لە سەرتاسەری کوردستان وجیهانی 

بەاڵم زۆر بەداخەوە ئەو سروشتە دیندارەی هەولێر کە هەندێ جار دەگاتە رادەی . ئیسالمدا

یەن هەندێ مەال زۆر بەخراپی ئیستغالل کراوەو دەکرێت، دەیانەوێت هەموو ساویلکەیی لەال
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بیرورا توند وخورافات وشازەکانی خۆیان بەسەر ئەو شارە بسەپێنن، وەتوانیشیانە برەو 

بەزۆر بیرورای توند و شاز بدەن، هەر ئەوەش بەداخەوە وایکردوە ئەمرۆ جلەوی 

ستی چەند مەالیەک لە هەولێر، ودەسەاڵتیش لە سیاسەتکردن و ئۆپۆزسیۆن بوون بکەوێتە دە

 . بەرامبەردا هەر بەمەال وەاڵمی مەالکانی بەرەی ئۆپۆزسیۆن دەداتەوە

زۆر جار وەك هەولێریەک هەست دەکەم شەڕی ئایینی موعتەزیلە وئەهلی حەدیس لە هەولێر 

شەڕەی  دەکرێت لەجیاتی تەرکیز کردن لەسەر کێشە هەقیقی وهەنوکەییەکان، وەک چۆن ئەو

ئەوساش لە دەستکردی دەوڵەتی ئەمەوی بوو بۆ دوور خستنەوەی خەڵک لە کێشە 

کە توانیان مەالکان زۆر بە توندی [ چرپە]هەقیقیەکان، بۆ نمونە لە شەڕی گۆڤاری 

بوروژێنن لە بەرامبەر نەفرەتکردنی چرپە، چەند مەالیەکی دەسەاڵت دەستخۆشیان لە 

ون، چونکە موسڵمانانی گوایە ئاگادار کردۆتەوە لەوەی گۆڤاری چرپە کرد ودژی داخستنی بو

 !!!کە دژی خوا وئیسالمدا نوسراوە

لە ڕاستیشدا نە ئەو وتارەی چرپە کە پڕ لە سوکایەتی کردن بوو بە پیرۆزیەکانی خەڵك کە بە 

هیچ شێوەیەك ناچێتە پۆڵینی ئازادی دەربڕین شایەنی ئەو شۆڕشە ئایینیە بوو، نە ستایش 

گۆڤارەکەش بەو بیانوە پوچانەی مەالی ئەو دیوی مەالکانی ئۆپۆزسیۆنیش  کردنی کاری

قەناعەت بە هیچ کائینێکی عاقڵ دەکات، خەڵک خەرێک کردنیش بە یاری موعتەزیلە و 

ئەهلی سونە وکێشە ئاینیەکان و کردنیان بە بەرەی دژی خودا و لەگەڵ خودا سەری دەسەاڵتی 

 ...ئەو ناوچەیە سوك وڕەحەت دەکات

وە بە واتای ئەوەش نییە کە هەولێر ڕۆشنبیری ئازاو میدیای بوێری لێ نەبێت، بۆ نمونە ئە

دەزگای ستاندارد وکاک مەسعود عبد الخالق وهاوکارانی تری نمونەی لە خۆبوردن وبوێرین 

لەو ڕوبەرە تەسکەی ئازادی کە لە هەولێر هەیە، وسەرەڕای هەموو سەر ئێشەکانی 

 .یستە هەموو الیەنێک دان بەو هەقیقەتە دابنێندەسەاڵت هەر خۆراگرن، پێو

گومانی تێدا نییە کە مامۆستایانی هەولێرو شارەکانی تری کوردستانیش رۆلێکی خێرخوازی 

چاکیش دەبینن لە بەرگرتن لە گەندەڵی مۆڕاڵ و پاراستنی بەها بەرزەکانی کۆمەڵی 

کەنە مەلهایەکی پڕ لە کوردەواری، دەنا بۆی هەیە کەسانێکی سەرمایە پەرست کوردستان ب

ئایدز، بۆیە بوونی ئەوانیش لەو گۆڕەپانەدا بە خیتابێکی میانڕەوانەی دوور لە توند وتیژی 

وتەکفیر کردن و هەڕەشە ئامێز پێویستە، بەاڵم بەداخەوە ئەو مەالیانەشی کە وتاریان هێشتا لە 

 .ئاستی گەشەکردنی کۆمەلگاکە نین ژمارەیان کەم نییە
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ک پێش ماوەیەک لە وتارێکدا زۆر بە توندی بەرەنگاری هەردو حزبەکەی بۆ نمونە مەالیە

دەسەالت و پەرلەمان و خودی سەرۆکی هەرێم دەبێتەوە گوایە لەسەر دین و شەرەف و 

یاسای )بەناوی  ٤١٩٩سالی  ٧ناموس بە شێوازێکی زۆر عاتیفیانە لە دژی یاساى ژمارە 

، لەکاتی خوتبەکەدا لەبەر (ەرێمی کوردستانبەرەنگاربوونەوەی خێزان لە توند و تیژی لە ه

ناشارەزایی بە خیتابی هاوچەرخ وچۆنیەتی دواندنی هەموو تاکێکی کۆمەڵ بە پیاو وژن وفرە 

 .ئایین ونەتەوەکانەوە سەرلەبەری خیتابەکەی لە دژی رەگەزی مێینە بوو

وو بۆ زیاتر ئەو شێوازەش خۆی لە خۆیدا هاندانی خەلکێکی سادە و ساویلکەی مزگەوتەکان ب

بەکارهێنانی توندوتیژی لەگەڵ رەگەزی مێینە، بۆ نمونە بە شێوازێکی زۆر کۆمیتراژیدیایی 

ئەگەر کچەکەم سبەینێ لە پێش چاومان تەلەفۆنی عاشقایەتی کرد دەبی هیچی : " دەیگوت

لە ..." لێنەکەم و لە حەیفان یان ئینتیحار کەم یان وەک دەیوسەکان بەدیاریەوە بوەستم

یان کارەساتتر بەرگری لە لێدانی ژن دەکرد بە شێوەیەک هەتا زانا و موفەسیرانی هەموش

بەراییش زاتی ئەوەیان نەکردوە بۆ نمونە گەورە موفەسیرێکی وەک تەبەری لە پێش نزیکەی 

والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في : ]هەزار سالدا کەباسی تەفسیری ئایەتی

سەردەمەدا هێندە هەستیارانە وموراعات ئاسایانە باسی دەکات لەو   [المضاجِع واضِربوهن

دەیان ریوایەت دەهینێتەوە بۆ بەالوەکی کردنی لێدانەکە و سەد شەرت و شروتی بۆ دادەنێت 

ئینجا کە باسی لێدانەکەش دەکات دەیسەلمێنێت کە لێدانەکە بە مانای وشە لێدان نییە، بەلکو 

  !بە سیواکێکی چەند گرامی مانای لێدان دەهێنێتە دی؟ رەفتارێکی دەرونییە دەنا چۆن لێدان

یان ئەوەندە بە گەرمی دژی قەدەغە کردنی خەتەنەی مێینە بوو دەتگوت دیفاع لە ئایەتێکی 

ڕاشکاوی قورئان دەکات، ئەوە لە قورئاندا هەر باسیشی لێنەکراوەو لە حەدیسیشدا ئەوەی 

ەدیسی الوازداو لە سیرەشدا یەک بەلگە نییە هاتوە ئاراستەی دەمی لە نێرە، جگە لە چەندین ح

کە پێغەمبەر هیچ یەکێک لە کچەکانی خەتەنە کردبێت، ئەوەشی دەڵێت پێغەمبەر لە روی 

نەهاتوە باسی بکات وەک چۆن بەرچاوم کەوتوە، ئەوە ئەو سەختگیرە نە لە ئیسالم و نە لە 

ان دانە پال پێغەمبەری دەژمێرن پێغەمبەر باش تینەگەیشتوە ئەو کارەش زانایانی ئیسالم بە تاو

لەوەش سەیرتر خەتەنەکردنی مێینە لە مەنزلگای وەحیشدا . بە نەگەیاندنی هەموو پەیامەکەی

[   عمل اهل المدینە]بوونی نییە، ئەو واڵتەی کە فەقیهەکان ( دورگەی عەرەب و سعودیەش)

 .کاری خەلکی مەدینە بە سەرچاوەیەکی شەریعەت دادەنێن

ەموو هەقیقەتە پشتگوێ بخەین هەر لەبەر خاتری قەولیێک لە کتێبێکی ناکرێت ئەو ه 

مەزهەبیدا هاتوە، هەموو ئافرەتانمان لە پێناویدا سەقەت بکەین، با ئەو قەولە نەک هی شوێن 

هەتا شێخ یوسفی قەرەزاوی لە سالی  !کەوتەکانی شافیعی بێت با هی خودی شافیعیش بێت؟

ستن بە ئەنجام گەلێکی چەندین توێژینەوەی زانستی کە فەتوایەکی دەرکرد بە پشت بە ٤١١١
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کەسانی متمانەدار پێی هەستا بوون کەوا خەتەنەکردنی مێینە نە فەرزێکە تا جێبەجێ بکرێت 

و سەرباری زیان بەخشیشە بە ئێستا و دوارۆژی ئافرەتان، شێخ قەرەزاوی لە فەتواکەیدا 

ەنەکراو زۆر بوە، دەناڵێنن بە کاریگەری ئاماژەی بەوە کرد کە سکااڵ و دادی ئافرەتانی خەت

یان بەو دواییە ئەو هەموو کێشە  ...نێگەتیڤی ئەو خەتەنەکردنە بەسەر ژیانی هاوسەریان

گەورە وبێ شومارانەی کوردستانیان خستبوە الوە شەڕی بە کافرکردنی جەژنی نەورۆز و 

 ...ردا وەاڵممان دانەوەبە خائین کردنی کاوەی ئاسنگەری بەدبەختیان دەکرد کە لە چەند وتا

ئەوەیە جیاوازی نێوان ئۆپۆزسیۆنێك ئاماژە بە گەندەڵیەکان دەکات بە ژمارە وداتا دەسەاڵت 

ڕووت دەکاتەوە، بە خیتابێکی سەردەمانە وبێ ڕوشاندنی دڵی هیچ پێکهاتەیەکی کۆمەڵگاکە، 

بەرگری کردنە  ولە نێوان ئۆپۆزسیۆنێکی ئاینی کە هەموو خۆشین ومۆرکردنەوەکانی لە پێناو

لە خوایەکی قادر وبەهێزدا، لە کاتێکدا بەندە زەعیف و بێ دەسەاڵتەکان زیاتر پێویستیان بە 

بەرگری لێکردن هەیە لە بەرامبەر جەبەروت وگەندەڵی وتااڵن وبڕۆی دەسەاڵتی گەندەڵدا، 

هەموو کێشەکانیان کورت دەکەنەوە لە بەگری کردن لە خەتەنە کردنی ئافرەتان ومافی 

 .ێدانیان یان حەڕامکردنی نەورۆز وهەتا کۆتایی لیستی کێشە ئاسودە بەخشەکان بە دەسەاڵتل

ئەو خیتابەی ئۆپۆزسیۆنی ئایینی مەالکان بەو هەموو کەموکورتیەوە، بەو توندوتیژیەوەو بەو 

بی مەنتیقیەوە وبەو پەی نەبردن بە زمانی هاوچەرخەوە، وەاڵمدانەوەو تەشهیر پێکردن 

ن وسەرکوتکردنیشی زۆر ئاسانترە بۆ دەسەاڵتیك کە خۆی بەرهەمهێنەر و وتاوانبارکرد

 .پاڵپشتکەری ئەو جۆرە خیتابە الوازەی ئۆپۆزسیۆنی ئایینیە

22-05-2012 
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 (بەشی یەکەم! ) من شیوعی بووم: بەدر شاکر سەیاب

 ...محەمەد هەریری

ی عەرەبی بەدر شاکر بەر لەماوەیەك پۆستێکم باڵوکردەوە لەسەر باوکی شیعری ئازاد

سەیاب، کە شیعرێکی بەهێزی بۆ نەورۆز وتبوو، برادەرێکی رۆشنبیری خۆم کاک سیروان 

[ کنت شیوعیا]من کتێبێکی بەدر شاکر سەیاب م هەیە بە ناوی : سەعید لە کۆمێنتێکدا گووتی

 .کە باسی ئەزموونی خۆی دەکات لەناو حزبی شیوعی عێراقیدا

کەوە زۆر بە تامەزرۆ بووم بۆ خوێندنەوەی ئەو کتێبە، هەر من هەر لە ناونیشانی کتێبە

ئەوڕۆ کاک سیروان ماڵی ئاوابێ کتێبەکەی گەیاندە دەستم، هەر لییم وەرگرت جارێ لە 

دەرەوە بووم لە الیەکەوە دانیشتم چەند بەشێکیم خوێندەوە زۆر بەتام بوو، چونکە ئەو پیاوە 

کە زۆر بە ڕاشکاوی قسە دەکات، منیش واتە بەدر شاکر سەیاب، لەو جۆرە کەسانەیە 

 .ڕاشکاوی گەورەترین کێشەمە

 ٢١بەغدادی بە [ الحریة]لە ڕۆژنامەی  ٨٥٩٥ئەو یادەوەریانە بەدر شاکر سەیاب لە ساڵی 

دەمیکە بیرۆکەی نووسینم دەربارەی : ئەڵقە باڵوی کردۆتەوە، لە ئەڵقەی یەکەمدا دەڵێت

ەخولیتەوە، دەمەوێ بنووسم دەربارەی چۆنیەتی ئەزموونی خۆم لەناو شیوعیەت لە میشکم د

چونە ناو شیوعیەت وچیم دیت لە ناویدا ولە دەستیدا، وچی وای لێکردم ببمە دوژمنی 

 ٧ل! باوەکوشتەی

ئینجا باسی خێزانی خۆی دەکات کە خاوەن ڕەز وبێستانی دار خورما بوون، وهەرچەندە 

ستەمکاریان دەکرد وزۆر ستەمی  زۆر باش بوون لەگەڵ هەژار وجوتیارەکان، بەاڵم هەر

چۆن لەبەر هەژاری [ زەنوبە ]ئەوانم بە چاوی خۆم دیتوە، ئینجا باسی ژنە جوتیاریك دەکات 

وبرسێتی کەمیك برنجی لە عەمارەکەی ماڵیان دزیوە، دوایی کە پییان زانیوە سزای توندی 

گەورە بووم کە دژی  وا': هەر بۆیە دەڵێت! ئەو ژنە هەژارەیان داوە وکەرامەتیان ڕوشاندوە

جەوروستەم بم والیەنگری هەژاران بم، شیوعیەتیش هات بانگەشەی خواردن بۆ هەموان، 

وکار بۆ هەمووان، ودادپەروەری بۆ هەموان ویەکسانی بۆ هەموان دەکرد، کێ هەیە کار 

ئێمە شیوعیەتمان وەها دەناسی لە ! وخواردن ویەکسانی وعەدالەتی بۆ هەمووان نەوێت؟

یەکەم حزب بەناوی الحزب الالدیني دامەزرا، مامی شاعیریش یەکیك  ٨٥٠١لە . اسەرەتاد
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حزبی نادینی پییوابوو کە دینەکان هۆی سەرەکی ! بوو لە دامەزرێنەرانی یەکەمی حزبەکە

زۆر : ئینجا باسی خزمێکی خۆیان دەکات کە جوتیارێك بوە، ودەڵێت. بەدبەختی مرۆڤن

بەزانا وبە مەعریفەت نیشان دەدا، وناوی عبداللطیف سەخیف ونەزان بوو، هەرچەندە خۆی 

ئەو !! لەسەر وەزنی خرۆشۆف[ لەتیفنوف]بوو داوای لە خەڵکی دەکرد بانگی کەن بە 

 ٥ل" لەتیفنۆفە ئیستا بەرپرسی حزبی شیوعیە لە ئەبی خەسیب لە بەسرە

یان حزبی الدینی یەکیتی سۆڤیەتیان زۆر خۆش دەویست وبە دەوڵەتی بێ دینی وئیلحاد

 !دەزانی وستالینیشیان زۆر خۆش دەویست

کۆبونەوەکانی ئەو هەقااڵنە بی ئارەق وبتڵ وکاس نەبوو، : " بەدر شاکر سەیاب دەڵێت

ژنێکیش بە ناوی بەلقیس مەجلیسەکەی دەرازاندنەوە، کە ئافرەتێکی جوان بوو، باوکی 

ڵ هەقااڵنی ڕادەبوارد جوتیار بوو، میردەکەی لەبەر بەدرەوشتی تەاڵقی دابوو، ئەو ژنە لەگە

[ دامەزرێنەری حزبی شیوعی]هەڤاڵ فەهد ! بە شێوازێکی شاز نەبادا توشی سكپڕی ببێت

 "!!یش یەکیك بوو لەوانەی لەگەڵی ڕایدەبوارد

دوایی ئەو هەڤال فەهدە حزبی شیوعی عێراقی دامەزراند، وئەحمەد علوان ێک فۆرمی دا 

 .یە بومە حزبیبە ئێمە تا بچینە ناو حزب شیوعی، بەو شێوە

لە بەغداد وخۆی یەکێك لە  ٨٥٩١لە ئەڵقەی دووەم دەلێت خۆپیشاندانیان کردوە لە سالی 

ڕێکخەری خۆپیشاندانەکان بوە، فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچوە وئەویش تا نەگیریت 

ڕای کردوە بەرەو ئیران، ئینجا دەچێتە کوێت ودوایی دەیەوێت بچێتە بوخارستی رومانیا بۆ 

ئەو کاتە . لە ئیران دەبێتە میوانی حزبی تودە وپاسپۆرتی بۆ دەردەکەن. یڤاڵی الوانڤیست

سەردەمی مصدق بوە وئێران لە تەنگژەیەکی سیاسی گەورەدا بوە، تییدا کودەتا کراوە بەسەر 

سەیاب هەڵوێستێکی سەیر دەگێڕێتەوە، دەڵێت کاتێ بە تورەیی پێموتن بۆ بێدەنگن لە . مصدق

وتیان ئێمە دەتوانین زاهیدی : هەزار کەستان هێنابوە سەر شەقام، دەڵێتکاتێکدا سەدان 

رابەری کودەتاکە وردوخاش بکەین بەاڵم ئێمە لەسەر سنوری شورەویین، ئەگەر ئێمەی 

کۆمەنست دەست بەسەر حوکم دابگرین، پێتوایە ئەمریکا بێدەنگ دەبێت؟ هەڵبەتە نەخێر، 

یەکێتی ]تیان خستە ناو کێشەکە، شورەوی دەست دەخەنە ناو کێشەکەوە، ئەگەریش دەس

 ٨٩ل !! زەرەر مەند دەبێت[ سۆڤیەت
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ئیوە ئێرانین وسۆڤیەتی نین، : دەڵێت خوێن لە دەمارەکانم دەکواڵ لە توڕەییاندا وگوتم

لەسەرتانە بەرگری لە بەرژەوەندیەکانی ئێرانیەکان بکەن نەك بەرژەوندی سۆڤیەت 

ئەو ئەوە باس دەکات بۆ ! ەرگری لە خۆیدا بکاتوگەلەکەی، هەڤاڵ سۆڤیەت دەتوانێت ب

دەڵێ کە گەڕامەوە عێراق . سەلماندنی پاشکۆیەتی حزبە شیوعیەکان بۆ یەکێتی سۆڤیەت

باسی ئەو هەڵوێستەی تودەکانی ئێرانم کرد، ئەوانیش گوتیان هەڵوێستەکەیان ڕاستە، 

بەو جۆرە پەیوەندیم تا . ونەیاندەتوانی لە غەیری ئەو هەڵوێستە وەرگرن لە پێناوی ئاشتییدا

دەهات الوازتر دەبوو لەگەڵ حزبی شیوعی وچاوەڕوانی بچوکترین وروژاندنم دەکرد بۆ 

 .پچرانی سەرتاسەری

لە ئەڵقەی سێیەم باسی کێشەی عەرەب وشعوبیەت دەکات، کە چۆن دژی عروبەت بونە 

جاسوسی، وچۆن شیوعیەکان هێرشیان کردۆە سەر نوسینەکانی وتاوانباریان کردوە بە 

وئەویش هیرشی کردۆتە سەر هەندێك لەو سەرکردانەی کە کارەساتی بەدڕەوشتیان 

کوردەکەی خۆمزن دەکات، کە [ بهاء الدین نوري]لە نمونەی هەڤاڵ باسم " ئەنجامدابوو 

ی کرد، کە پەناهەندە بوو لەالی حزب، [ مادلین میر]سکرتێری حزب بوو و القەی هەڤاڵ 

 !ەکەی لە زیندان لە دایك بوو و ناوی نا سەالمدوایی سکی پڕبوو ومنداڵ

دوایی باسی کتێبیکی دەکات کە وەرگێڕانی جەند شیعرێکی بێگانە بوو لە چەند شاعیرێکی 

س ئیلیوت و ستیڤن .شیوعی وەك نازم حیکمەت وبابلو نیرۆدا، وڕاسڕەویش وەك ت

وەکان وبە تایبەتی شیوعیەکان زۆر تورە بوون لە وەرگێڕانی شیعرەکانی ڕاست ڕە. سپیندەر

ستیڤن سپیندەر کە کاتی خۆی کۆمەنست بوو ووازی هێنا وبوە دوژمنێکی سەرسەختیان 

 !!.[ئەو خوداوەندەی نسکۆی هێنا]ویەکێکە لە بەژدارانی نوسینی کتێبی 

لە ئەڵقەی چوارەم باسی دژایەتی شیوعیەکان دەکات بۆ کەسی ئەو وتاڕادەی بە دەرکردن 

لەوە دەچێت ئەو جەنگانە ونانبرینەی . ڕینی لەالیەن هەڤااڵنی کۆنەوەدانی لە کارەکەی ونانب

زۆر کاریگەری هەبوبێت بەسەریەوە، بۆیە داد وپەنا دەبات بۆ زەعیمی تەنها عبدالریم قاسم 

ئێمە دژی سەردەمی گٶڕبەگۆڕین کە رزق ونانی شاعیری گەورە معروف : ودەڵێت

بوو، ئەوەتە منیش ئەمڕۆ کە شاعیرێکم  الرصافی یان بڕی، چونکە دژی پاشا وڕژێمەکەی

لەو کەمتر شاعیر نیم ونیشتیمان پەروەرێی دڵسۆزم ودیموکراتێکی شیلگێرم موحارەبەم 
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دەکەن لە ڕزقم لە سەردەمی عبدالکریم قاسم دا، نەك لەبەرئەوەی دژی کۆمارم، بەڵکو 

اقم لە چونکە من عبدالکریم قاسمم لە خرۆشۆف ومارکس ولینین خۆشتر دەوێت، وعێر

بە هەر شێوەیەك بێت شیوعیەکان لە کۆتاییدا دەتوانن ....یەکێتی سۆڤیەت خۆشتر دەوێت

بەدەرکردنی بدەن لە کارەکەیدا، دوایی دەیەوێت وەك مترجم لە کۆمپانیایەکی نەوت کار 

ببینە باسی پەنجاکانە هەمان عەقڵیەتی پەنجاکان ئیستا لە ! بکات، ئەویشی لێ تێک دەدەن

پیادە دەکرێت، بزانن یەکیك ناحەزیانە وا هەوڵی نانبڕینی دەدەن هەتا الی کوردستانیش 

ئێوەش ئەی جگەر : " لە کۆتایی ئەو ئەلقەیە دەڵێت. کەرتی تایبەتیش جێگای نەبێتەوە

خواتان هەیە، ناهێڵێت لە برسان بمرن، [ غیداء]وکچەکەم [ غیالن]گۆشەکانم کوڕەکەم 

دایە، ئەوە دادپەروەری خوا کامیلە وکەس لە ئەگەر دادپەروەری مرۆڤ کەموکوڕی تێ

 ٠١ل! رزقی بۆ نوسراوی مەحروم ناکات

 

 !من شیوعی بووم: بەدر شاکر سەیاب

 بەشی دووەم

 خوێندنەوەی محەمەد هەریری

بۆ خۆی [ جەریر]ئێستا بەدر شاکر سەیاب بوەتە ئەندام لە حزبی شیوعی عێراقی ونازناوی 

دار المعلمین ]دووەم بوو لە خانەی مامۆستایانی بااڵ  هەڵبژاردوە، ئەو کاتە قوتابی ساڵی

سەیاب نامەیەکی پشتگیری وتەزکیەی لە . کە ماوەی خوێندن تیایدا پێنج ساڵ بوو[ العالیة

: ئەحمەد عەلوان، بەرپرسی حزبی شیوعی لە ابو الخصیب وەرگرتوە، کە دەربارەی دەڵێت

 !ی ئێرانی کاری کردوەئیرانی بوو بە ڕەچەڵەك، وماوەیەك لەگەڵ حزبی تودە

شیوعیەکان بە گەرمی پێشوازیان لێیکرد لە خانەی مامۆستایان، وسەیاب دەڵێت جۆریك لە 

ئازادی هەبوو بۆ قوتابیان ئەو کاتە بۆ دروستکردنی یەکیتیەکانی قوتابیان، ئێمەی شیوعی 

ستمان باسی هەڵبژاردن هاتە گۆڕێ ودە. ژمارەمان زۆر کەم بوو، هەر پێنج شەشیك دەبووین

بۆ الی هەر کۆمەڵێك دەچووین بەپێی هەوەستی ئەوان لەسەر "کرد بە هەڵمەتی هەڵبژاردن 

تەلی ئارەزووی ئەوان ئاوازی خۆمان لیدەدا، لە نێو قوتابیە کوردەکان باڵومان کردەوە کە 

نەتەوەپەرستەکان ڕقیان لە کورد ونەتەوەکەیەتی، بەاڵم ئێمە بە برای خۆمانیان دەزانین، 

لەبەر چاوی ئەوان دەستمان کرد بە جوێندان بە عەرەب ونەتەوەی عەرەب، وتانە بەڵکو 
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وتەشەرە لیدانیان، ودەمانگووت میژووی عەرەب تەنها بریتیە لە کۆمەڵێ قەسابخانە 

 "وکوشتاری، وسەرکردەکانی عەرەبیش تەنها کۆمەڵێ دەرەبەگی حەقیرن وخوێن ڕێژن

و، هەرخۆیان لەگەڵ شیوعیەت دابوون، وئینجا جولەکە پێویستیان بە بانگەشەی ئێمە نەبو

لەسەر وەتەری تائیفیەت دەماژەنی، وبۆ هەندێکی تر هەڤااڵنی کجانی خۆمانمان دەناردە الیان 

سەیاب خۆی کاندید دەکات، چونکە خۆشەویست .! بۆ کێشکردنی الوان بۆ الی خۆمان

ەکیتی، و جاسم حمودی یش دەبێت، دەردەچێت لە هەڵبژاردندا لە کۆتاییدا دەبیتە سەرۆکی ی

دەبیتە جێگری، هەرچەندە جاسم بە واقیع سەرۆك بوو، چونکە ئەندامێکی بااڵتر بوو لە 

حزبی شیوعی، بەاڵم خۆی نەیویست ببێتە سەرۆك تا لە سێبەر بمینێتەوە وخۆی زۆر 

چونکە لە حالەتی دەرکردن لە خوێندن ... دەرنەخات، ولەکاتی قوربانیدا من ببمە قوربانی

زب بە دەرکردنی پیاوی متمانەپێکراوی خۆی زیاتر زیانی لێ دەکەویت وەك دەرکردنی ح

 ٠٢ل!! من، کە ئەندامێکی ئاسایی بووم

ئەو جاسم حمودی یە پاش دەرچوون گیرا و دانی بە هەموو زانیاریەکان هێنا، وەك دەیان 

ە بەر لەئەو سەرکردە وئەندامانی بااڵی حزبی شیوعی عێراقی، دوایێ بۆ دان نەهێنێت، ک

مالك سیف، سکرتێری حزب، ویەهودا صدیق ی جولەکە، ئەندامی لیژنەی ناوەندی و رەفیق 

چاالك، کە ئەویش سکرتێری حزب بوو لە پاس مالك سیف دانیان بە هەموو زانیاریەکانیان 

 " :رەفیق چاالك پاش دانپیداهێنەکانی مالك سیف، بەیانیکی دەركرد وتێدا هاتبوو !هێناوە

ەکانی مالك سیف هێشتا کونە دوپشكەكانیان تۆکمەتر دەکەن لە ناو حزب، دەبێت دووپشک

لەگەڵ ئەو پاڵەوانبازیە کە گیرا "!! لەناویان بەرین، خیانەتی مالك سیف دووبارە نابێتەوە

!!! خیانەتی کرد ودانی بە شتەکاندا هێنا و وەك پۆلیس کاری کرد لە بەشی لێکۆڵینەوەی تاوان

 ٠٢ل

ئەگەر خیانەتی مالك سیف پاکانەیەکی بۆ بکرێت، کە لە دواییدا : یاب دەڵێتبەدر شاکر سە

وتی بۆیە وایکرد تا حزب لە دەستی جولەکە و زایۆنیزم ڕزگار بکات، بەاڵم خیانەتی ڕەفیق 

چاالك هیچ بیانوویەکی بۆ نادرۆزێتەوە، رەفیق چاالك لە گەرەکیکی جولەکان گیرا، وگووتی 

وتەنها جولەکەیەکی هەژارە، بەاڵم پاش لێدانی دوو داری [ ابراهام]ە ە وات[ ابغاهام]من ناوم 

، ماشەڵال لەو کوردیەی "زانم: " حەیزەران هاواری لێ هەستا وبە زمانی کوردی گووتی

 !!ە، ودانی بە هەموو زانیاریەکاندا هێنا[دەزانم]مەبەستی ! سەیاب

شێوی نانەنەوە، کە کۆتایی دێت بە ئینجا دوایی باسی هاندانی قوتابیان دەکات بۆ مانگرتن وپ

 .دەرکردنی سەیاب بۆ ساڵێك لە خانەی مامۆستایان

سەیاب دەڵێت هەوڵمان دا پەیوەندی بە ڕۆژنامەکاندا بکەین بۆ روماڵکردنی مانگرتنەکەمان، 

کەمێك بایەخی [ الساعة]بەاڵم هیچیان ئامادە نەبوون، تەنها ڕۆژنامەیەکی تایفی بەناوی 

ن مروة ی خەباتگێڕیش لە دەستەی کارگێڕی بوو، ئەو کاتە تایفی بوو، پێمان نیشاندا، کە حسی
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کێشەکەی ئێمە هەرگیز پەیوەندی بە شیوعیەت نیە، بەڵکو کێشەی نێوان سونە : وتن

ئەو حەقارەت وبەدرەوشتیە دەبینیت لە ئێمەدا؟ ئێمەی شیوعی خەباتگیر " !!وشیعەیە

 !دەدواین؟ ودوژمنی جیاوازیە دینی وڕەچەڵەکیەکان چۆن

 تۆ شیعەیت؟: لەمنی پرسی![ ببورن هێشتا نەببوو بە هەڤاڵ]هەڤاڵ حسین مروة 

تەنها واوێکیان بۆ هەقیقەتم زیاد کردوە ، : گووتم. دەڵێن تۆ شیوعی: بەڵێ، گووتی: گووتم

 !!!یانی شیعی یان کردۆتە شیوعی

پاش دەرکردنی لە  لە ئەڵقەی شەشەمدا باسی گەڕانەوەی دەکات بۆ الدیکەی خۆی لە بەسرە

خانەی مامۆستایان، دەڵێت ئەو چەند مانگەی لەوێ بووم گەرموگورترین چاالکی حزبی من 

بوو، هەوڵی بی برانەوەمان دەدا لە پێناو ڕاکێشانی جوتیارە ساویلکەکان والدییە 

کە لەگەڵ مامم عبدالحمید، متمانەپێکراوی حزبی شیوعی  !فەقیرحاڵەکان بۆ ناو حزب

ان دەچووینە ماڵە جوتیارەکان ومەجلیسی شەراب خواردنەوەمان دەبەست لە وخزمێکی ترم

گەڵیان، زۆر سەرسا دەبوون، کە چۆن دەچینە کەپر و کوخەکانیان وئەرەقیان لەگەڵ 

 ! دەخۆینەوە ولە دڵەوە دەیاندوێنین، عەقڵیان فڕی بوو بەو ڕەفتارانەمان

ن وموڵک ولەو خێزانە ناودارانە، چونکە بە بیریان گوزەری نەدەکرد ئێمەی خاوەن بیستا

پەنامان دەبردە بەر فریودانیان، چونکە ماقوڵ  !تەوازوع بنوێنین، و سەردانی ئەوان بکەین

نەبوو بۆ جوتیارێکی ساویلکە باسی مادیەتی دیالەکتیکی بکەین، وبڵێین خاڵی سەرەکی ئەو 

ە نکولی کردن لە بوونی فەلسەفەیە نکولی کردنە لە عەقڵی ڕەها، ومادە بنچینەی بوونە، وات

 ٢٩ل !! خوادا، ولەناوبردنی هەموو بەها روحی و دینیەکان کە ئەوان باوەڕیان پێیبوو

شیوعیەت یانی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی جیاوازیەکان لە نێوان خەڵکدا، تا کەس : پێمان دەگووتن

وەم لەکەس باشتر نەبێت، وهەوڵدان بۆ دابەشکردنی زەویەکان بەسەر جوتیاران، کە ئە

بیردەکەوێتەوە هەست بە ڕووقایمی ودەبەنگی دەکەم، جونکە ئەو مولکدارانەی بێستانی 

دارخورمایان هەیە لە بەسرە وئەبو خەسیب، لە هەقیقەتدا خەڵکانێکی هەژار بوون یان 

مامناوەندی حاڵ بوون لە چاکترین ئەگەردا، داهاتی سااڵنەی ئەو مولکدارانە، کە ناومان 

 ٢١دیناری سااڵنە بوو، واتە مانگانە داهاتیان  ٦١١ی بۆگەنی ئیستیغاللی نابوون بە دەرەبەگ

ئاوا یاریمان بە ژێیە هەستیارەکانی ئەو جوتیارە ساویلکانە دەکرد، چونکە  !!دینارێک دەبوو

برسێتی ئەوان بۆ زەوی، ئەو برسێتییە ترسناکەی کە لە باوباپیرانیان بۆیان جێمابۆوە، 

ی سوری شێوعیەت دۆزیەوە، وەك دەریچەیەك بۆ هەناسەدان ئامانجی خۆی لە تراویلکە

 !لێیەوە
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کە ئەو دێرانە دەخوێنمەوە ئێستا تێدەگەم چۆن کاتی خۆی شیوعیەکان جوتیارانی کوردستان 

ودەشتی هەولێریان سەرتاسەر ڕاکێشابووە ناو حزبی شیوعی، ئەوە بەو جۆرە قسە وباسە 

ڵ پاڵویە لە هەست ونەستی جوتیاران جیگای ئەو جۆرە پەیمان و خەیا .فریودەرانە بووە

بە نموونە باسی حەمەدێك . خۆی کردبوەوە، بەجۆرێك هاوسەنگی خۆیان لەدەست دابوو

دەکات کە جوتیارێکی سادە بوو ببوە شیوعی، ڕۆژیکیان لە مەجلسی خواردنەەدا لەبەر 

و  خراپی جۆری عەرەقەکە، حەمەد خراپ سەرخۆش دەبێت وکۆنترۆڵی لەدەست دەدات

دوێنی چومە الی خاوەن بێستانەکەم وگووتی : " گوزارش لە خەونە ترسناکەکانی دەکات 

خورمای  :پێمگووت. وەرە حیسابم لەگەڵدا بکە و نرخی ئەو خورمایەی فرۆشتوتە بمدەرێ

تۆ بێستانت نیە، ومن جوتیارم وخاوەنی بێستانەکەم، کە درئژەی دایی !... چی و بێستانی چی؟

سایر م تێیگرت، کە نە مرد دەمانچەکەم پڕکرد بە خورمای حالوي، دەنکێ خورمای ال

وپەنجەم پێوەی نا وکوشتم، دوایی پۆلیس هاتن گرتمیان وبەندیان کردم لە زیندانی ئافرەتان، 

ڕۆژانێکی خۆشم لەو زیندانە بردەسەر، بینە بەرچاوت حەمەد لەناو سەدان ئافرەتی جوان 

 "!بێت؟؟

حەمەد جیاوازی نەبوو لەگەڵ خوەنی هەر شیوعی یەکی تر، خەونەکانی : " سەیاب دەڵێت

دزین وزەوتکردنی پارەی خەڵك، وکوشتن، وهەتك کردنی ناموسی خەڵك، لە مانگەکانی 

مۆتەکەی سووری ترسناکدا دیمان چۆن ئەو خەونانە جێبەجێ دەکەن یەك بەدوای یەکدا، 

ڵك دەکوژن، وکاری وا بینیمانن چۆن ماڵ ودوکانی خەڵك تااڵن دەکەن، منااڵنیان خە

ئینجا باسی بێ ناوەرۆکی  ٢٠ل!! قێزەونیان کرد کە قەڵەم زاتی ئەوە ناکات بینوسێت

وتەفاهەتی شیعرەکانی خۆی دەکات کە بە بۆنە شیوعی یەکان دەینوسین، ودەڵیت کە شیعری 

شاعیرانی غەیرە شیوعی بەراورد دەکەین بە شیعری شیوعیەکان ئەو کاتە دەزانی بۆ چ 

 !!کی نزم دابەزیون ئەوانەی شەرم ناکەن ناو لە خۆیان دەنین شاعیرئاستێ

ئینجا باسی ڕۆڵی تێکدەرانەی جولەکەکانی ناو حزبی شیوعی دەکات بە زمانێک تاڕادەیەك 

لە ئەڵقەی حەوتەمدا سەیاب لەوە دەچێت زۆر  .عەرەبچیەتی وڕەگەزپەرستی پیوە دیارە

: " زۆر خۆشی کوردێك دەکات ودەڵێتڕوحی نوکتەی تێدا بو بیت، باسی روداوێکی 

هاواڵتیەکی کوردی خەڵکی کوردستان بەژداری خۆپیشاندانێکی شیوعیەکانی کردبوو، 

مەجلیسی عورفی بە چەند مانگیك حوکمی دابوو، شیوعی یش نەبوو، بەڵکو هاواڵتیەکی چاك 

ەبینی ئەو چەند مانگەی کە حوکمدرا بوو زۆر بە درێژی د. بوو و واڵتی خۆی خۆشدەویست

تەنها دوو مانگی !! شەش مانگ: وئارامی لی بڕا بوو، لەبەر خۆیەوە بە ناورانەوە دەیگووت

هەڤاڵە شیوعیەکان کە زۆربەیان ! تێپەڕاندبوو، دەیگووت بەچی باقی ماوەکە تەواو دەبێت؟

بێ ئومێد مەبە، جەماوەری شۆڕشگێر : بوون، پێیان دەگووت[ واتە جولەکە]حەسقەلیەکان 

 ! رمان دەکەن لە زیندان وبەسەر شانەوە هەڵمان دەگرندێت وڕزگا
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بەو قسە بەتااڵنە قەناعەتیان پێ هێنابوو، ڕۆژێك داوایان لێکردبوو سروودە بەناوبانگەکەیان 

زیندان بۆ ئیمەی ، السجن لیس لنا نحن االباة السجن للمجرمین الطغاة  :لەگەڵدا بچڕێت

ئەو هەژارە لە ئەنجامی خوێندنەوەی ئەو ! نەسەرکەش نیە، زیندان بۆ ملهورە تاوانبارەکا

دیسان بێزارتر بوو لە جاران، هەڤااڵن ! سروودە شەش مانگی تر خرایە سەر حوکمەکەی

بێ ئومێد مەبە، جەماوەر ڕادەپەڕێت و دێت وڕزگارمان دەکەن لە زیندان : دیسان پێیانگووت

انە کرد، توانیان پاش دیسان متمانەی بەو پەیمانە خۆش !وبەسەر شانەوە هەڵمان دەگرن

ماوەیەك قەناعەتی پێ بهێنن بەشداری لە مانگرتنیکیان بکات، وکیشمەکیش لە نێوان ئەوان 

ودەسەاڵتی زیندان دروست بوو، ڕایان کیشانەوە بۆ دادگا، ئەو برادەرە کوردەمان ساڵێکی 

وعەقڵی  لە ئەنجامی ئەوەی ڕویدا ئەو هەژارە دوچاری هەژانی دەروونی! تریشی بۆ بڕایەوە

 !هاتبوو

بۆ شەش مانگ هاتبوو کە پێی زۆر بوو ئێستا دەبیت دوو ساڵ بکێشێت، دیسان دەستی بە 

هەڤااڵن دیسان دڵنیایان کردوە کە جەماوەری  .بێزاری دەربڕین کرد، حەجمانی نەمابوو

کابرا لە ! شۆڕشگێر دێت وڕزگارمان دەکەن لە زیندان وبەسەر شانەوە هەڵمان دەگرن

جەماوەر، جەماوەر، کوان لە کوێن؟ ئەو واو : ەك بورکان تەقییەوە وهاواری کردتوڕەییان و

بەدر شاکر سەیاب دیسان باسی دیاردەی بێ  ٢٧ل !" واوانە بۆ نایەن ڕزگارم کەن؟

ناوەرۆکبوون وهیچگەرایی شیعر دەکات کاتێ بە ڕوحیەتێکی ئایدیۆلۆژیەوە دەهۆنرێتەوە، 

ت ودەڵێت زۆر بێ کەڵك وهیچ بوون، بە نموونە باسی هەتا ئیدانەی شیعرەکانی خۆشی دەکا

شیعرێکی نازم حیکمەتی شیوعی وشیعرێکی ئیدیس ستوێل کە خانمە شاعیرێکی ئینگلیز 

 Edith Sitwellبوو، دەڵێت ئەوەی شیعرە هیچەکەی نازم حیکمەت دەخوێنێتەوە وشیعری 

یەکە لە چاو شیعرە دەخوێنیتەوە توشی سەرسوڕمان دێت، شیعرەکەی حیکمەت ج بستە بااڵ

 !!مەزنەکەی ئێدێس

ئینجا باسی دیاردەی تێکشکاندنی بەها ڕەوشتیەکان دەکات لەالی جوتیارەکان لە ژێر 

کاریگەری بانگەشەکانی شیوعیەت، وباسی حەمەد دەکات وەك نمونە، چۆن جوتیاریکی 

یر هەڤاڵی نەخۆش کەوت، و لە نەخۆشخانە کەوتبوو، لە جیاتی یارمەتی دانی دایکی پ

وژنەکەی، کە ئافرەتێکی شۆخ و جوان بوو، حەمەد دەچوە الیان بە چەند جگەرەیەك کە 

دەڵێت !! دەیدایە دایکە پیرەکەی، دوایی بە دزیەوە دزەی دەکردە سەرجیی ژنە جوانەکەی

ئامانجی خەباتەکەمان فێرکردنی رەوشتی بەرز نەبوو، بەڵکو وروژاندنی تەماعی وکینە بوو، 

 !کەوتوو بووینکە تێیدا زۆر سەر

ئینجا هانی زەعیم عبدالکریم قاسم دەدات بۆ وەستان بە ڕووی شیوعیەت وپشتگیری لە 

وتاری زەعیم دەکات کە تێیدا ئاشووب وئاشووبگێڕی مەحکوم کرد وەك ئاماژەیەك بۆ کارە 
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ئینجا باسی جوتیاریکی تر دەکات، کە الی باپیری کاری  .ئاشووبگێڕیەکانی شیوعیەکان

کە باپیرەی . وو کەرەستەکانی کشتوکاڵی لەگەڵ خۆیدا دزی وکاری بەجێهێشتدەکرد وهەم

بۆچی ئەو کەرەستە وئامرازانەت بردوە؟ زۆر بە : ناردی بەدوای جوتیارەکە ولێی پرسی

باپیرەی هیرشی بۆ برد ! ئەو ئامرازانە هی منە، منی جوتیار: ڕوو قایمیەوە وەاڵمی دایەوە

حەیزەران، سەیابیش کە لەو کاتە ڕۆمانی دایکی مەکسیم  ولە عەرزی دا وبەربوە گیانی بە

گۆرکی ی دەخوێندەوە، خرۆشا بوو، نێوانیانی کرد ودارەکەی لە دەست باپیرەی دەرهێنا 

وخستیە دەستی جوتیارەکە تا لە باپیرەی بدات، وخۆم دەستیم بەرز دەکردەوە تا لە باپیرەم 

 !بدات کەچی زاتی نەکرد

پاڵەوانیەك ژمێردرا، وسەرکەوتنیك بوو بۆ جوتیاری زەحمەتکیش، ئەو کارەم ئەو کاتە بە 

لە ئەڵقەی هەشتەمدا سەیاب باسی  !هەتا ئەگەر دزیشی کردبیت لە دەرەبەگێکی چەپەڵ

چەندین نمونەی تری داڕمانی ڕەوشت وئاکاری شیوعیەکان دەکات، لەوانە باسی ڕوداوێکی 

. لە ئێران هەمان داڕمانی ئاکاریان هەیە ئێران دەکات، ودەڵێت شیوعیەکان لە عیراق بن یان

دوایی باسی روداوێکی تری جوتیارە بێ ڕەوشتەکەی بە ناوی حەمەد دەکات، دیارە حەمەد 

پاش تەواو بوونی پشووی  !بەاڵیەك بووە بۆ خۆی بۆیە سەیاب وا نەمری دەکات بە نوسین؟

ات، کە بەرپرسی هاوین، سەیاب دێتەوە بەغداد وسەردانی حسین شبیبی وهەڤااڵنی دەک

بەغدادی حزبی شیوعی عێراقی بوو، دەڵێت حسین نایابترین جگەرەی ئینگلیزی پێبوو، 

نیوەڕۆکەی لەگەڵ ئەوان نانم خوارد، هەرگیز نانی وا خۆشم نەخواردبوو، ئینجا حسین 

شبیبی تەکلیفی دەکات ببیتە بەرپرسی حزب لە خانەی مامۆستایان پاش دەرچوونی جاسم 

دەڵێت لەبەر ئەوەی من زۆر ئاشکرا بووم بۆ دەسەاڵت وساڵێکیش فەسڵ حمودی، بەاڵم 

 کرابووم، داوام کرد یەکیکی تر هەڵبژێرن

دوایی باسی خۆ پیشاندانێك دەکات بە . ، هەرچەندە هیج چاالکیەکی حزبم تێنەدەپەڕاند

حەیزەران و خوترمەوە، ودوایی کە پۆلیس دێت هەموویان ڕادەکەن تەنها خۆیی وچەند 

ێکی کەم نەبت، وترسنۆکی شیوعیەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ باوەڕ نەبوونیان بە کەس

دەڵێت کەسێك لە ئەفسەرێکی پۆلیسی پرسی چیان دەوێت ئەو ! زیندووبوونەوە وژیانێکی تر

هەرچەندە ! نازانم دەیانەوێت لینین بهێنن وبیکەنە پاشا: خۆپیشاندەرانە؟ لەوەاڵمدا دەڵێت

ێستا دەزانم راست دەکات ، هەرچەندە بە شێوەیەکی ساویلکە پێکەنیم بەو قسەیە بەاڵم ئ

شیوعیە  –گوزارشی لێکرد، چونکە ئەوەی شیوعیەکانی هەموو دنیا هەوڵی بۆ دەدەن 

تەنها بەستنەوەی واڵتیان بە سوکانی سۆڤیەت وخستنە  -یوگسالڤیەکانی لێ دەرچێت

کە بوە وەزیری بەرگری لە ڕوداوی ژەنەراڵە سۆڤیەتیەکەت نەزانیوە ! ژێردەستی کەرملینە

  .٦١ل!! حکومەتی پۆڵەندای شیوعی؟
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هەر لەو سیاقەدا باسی سیاسەت هاوردەکردن دەکات بە پیی میزاجی بەرپرسە شیوعیەکە، کە 

کاتێ هەندێ بازرگان داوای هاوردەکردنی کوتاڵی ژاپۆنیان کرد کە سەرەڕای چاکی مادەکە 

بدەن بە بیانوی ئەوەی ژاپۆن واڵتێکی وهەرزانی نرخی، رەتیانکردەوە مۆڵەتیان پێ 

! پاشکەوتوخواز ورەجعیە، وگوتی ئەگەر دەتانەوێ لە چینی شیوعی گەلێر هاوردە بکەن

گووتی گرنگ نیە، جونکە چین واڵتێکی دۆستە وخورمایەکی ! گوتیان نرخی چین گرانترە

و کارتۆنەکان دواجار لە چین کڕیان، کە کوتاڵەکان گەیشتن ولەنا! زۆریشی لە عێراق کریوە

دەریانکرد لە سەریان نوسرابوو لە ژاپۆن دروستکراوە، دیاربوو چینیەکان عێراقیەکانیان 

 !!فریو دابوو

 !من شیوعی بووم: بەدر شاکر سەیاب 

 بەشی سێیەم

 محەمەد هەریری

، سەیاب ناکۆکیەکانی زۆر پەرە دەسێنێت لەگەڵ ٩١٢١ئاب  ٤٢لە ئەڵقەی هەشتەمدا 

کان دەگاتە ڕادەی ئەوەی برایەکی بچوکی خۆی، مصطفی شاکر السیاب، وتارێکی لە شیوعیە

براکەم  !![أتهم اخي]دژدا بنوسێت لە ڕۆژنامەیەکی سەربە حزبی شیوعی بە ناوی 

 !تۆمەتباردەکەم

سەیاب زۆر بە گاڵتە جاریەوە باسی ئەو وتارە و نووسەرەکەی دەکات وناوی دەنیت بە 

ەڵێت چۆن وەاڵمی منداڵێکی پۆلی چواری ناوەندی وقوتابیەکی د[ الکویتب]نووسەرۆکە 

  !فاشیلی وا بدەمەوە، کە فریویان داوە ئەو کارە بکات؟

خۆی دۆزیەوە لەناو شەڕێکی : " براکەی بە زمانێکی زۆر رۆمانسیانەی شۆڕشگێڕانە دەڵێت

! یوعیەکانواتە ش "حەتمیدا، وپێویستە شەڕەکە بکات لە بەرژەوەندی هێزە نیشتیمانیەکان

 ٦٢ل

سەیاب دەڵیت سەرەڕای ئەو هەموو پەیمانانەی بە هەژار وجوتیار وکرێکارانی دەدەن، 

کەچی کە چنگێکتان لە دەسەاڵت گیر بوو، هەڤااڵنی گەورە بەرپرس تان بوونە خاوەن 

! ساختمان وباڵەخانە وئۆتۆمبیلی گرانبەها وزەواجی هەڵەخەرجی گەورە، وەك ئێستا دەبینین؟

 !دەکات ٩١٢١ندەڵی ئەحزابەکانی عێراق زۆر کۆنە، ئەوە باسی دیارە گە

براکەی سەیاب دەڵێت، سەیاب نوسراوێکی بە دەستی خۆی نوسیوە دان بە تاوانەکان 

 !!وهەڵەکانی دەنێت بەرامبەر حزبی شیوعی
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ئەو برایەم بەردەوام سەردانی دەکردم بۆ لۆمەکردنم لەسەر : سەیاب لە واڵمدا دەڵێت

کارەکەم، ودەیگووت ئەوان هێشتا تۆیان خۆش دەوێت، وعزیز الحاج کە دەرکردنم لە 

هاوڕێی خوێندنم بوو لە خانەی مامۆستایان دەیەوێت بمبینێت، سەرەڕای ئافرەتانی ماڵەوەش 

کاتێ سەیاب دەچێت بەس جمال حەیدەری . هەر هانیان دەدا بۆ چوونە الی عزیز الحاج

لێدەکەن باسی ناکۆکیەکانی لەگەڵ حزبی  هەولێری وحمزە سلمان لەوێ دەبن، وداوای

سەیاب دەڵێت . شیوعی بنوسێت تا بریاڕێکی پێویست سەبارەت بەو کێشەیە دەربکەن

م کرد وەك [االسلحة واالطفال]و [ المومس والعمیاء]الپەڕەیەکم نووسی وباسی جیرۆکی 

ی خۆتت دیاری باشە، بەاڵم هەڵە: جەمال حەیدەری کە دەیخوێنێتەوە دەڵێت. پێشتر باسم کرد

ئەوەی ئەدەبیاتی شیوعی خوێندبیتەوە دەزانێت ئەو ئیعترافات نووسینە تەقلیدێکی !! نەکردوە

سیاسی باوی سەردەمی شیوعیەت بوو، و زۆربەی جار پاش نووسینی ئیعترافاتەکان 

 !دەیانکوشتن

 

بە سەیاب دەڵێت نووسیم تەنها هەڵەی من ئەوەبوو کە وەاڵمی هێرش وجوێنی شیوعیەکانم 

وەاڵمی سەیاب بۆ براکەی زۆر تووند دەبیت تا ڕادەی گاڵتەکردن بە ! هێرش وجوێن دایەوە

کەسایەتی وبچمی براکەی، لەوە دەچێت سەیاب زۆر بریندا بوو بێت بە وتاری  برا 

لە ئەڵقەی دەهەمدا  .بچووکەکەی کە بە هاندانی هاندانی حزبی شیوعی لەسەری نووسیبوو

حزبێک  ٩١٢٢لە ساڵی : دەکات، و دەڵێت[ فەهد]انی هەڤاڵی نەمر سەیاب باسی چۆنیەتی گیر

دامەزرا کە تەنها ڕوپۆشێك بوو بۆ حزبی شیوعی، خەڵك [ حزب التحرر الوطني]بە ناوی 

نەیدەزانی پاشکۆیەکی حزبی شیوعیە کە فێرە بە دامەزراندنی سەندیکای کرێکاران 

گەنجێك بە ناوی !! ی مامۆستایانویەکێتیەکانی قوتابیان وکۆمەڵەی جوتیاران وسەندیکا

زۆر بە گەرم وگوڕیەوە هاتنە ناو حزب وناودار ببوون بە [ خ]عبدالوهاب و خوشکی 

 . تێکۆشانیان

باوکیان قەساب بوو، کاتێك هەڤااڵن دەگیران، خواردن وگۆشتی بۆیان دەناردە زیندان بە 

[ خ]و لێی بژێت، باوکی یەکێك لە بەرپرسان ئەو ڕۆژەی ئازاد بوو شوێنی نەبو[. خ]دەستی 

یش کچێکی جوان بوو، [ خ]داوای لێکرد لە ماڵی ئەو ژوورێکی پێدەدات ولێی بمێنێتەوە، 

هەڤاڵ یش بە بیانووی تەسقیف کردنی هەر خەریکی داگیرکردنی بیر ودوایش جەستەی بوو، 

بۆ  هەر پاش ئەوە بیانووی دۆزیەوە بار بکات! کار لە کار ترازا وهەڤاڵ کچەکەی کردە ژن

کە کچە زگی بەرزبوەوە وباوك وبرای لێیان پرسی کێ لەگەڵی خەوتوە، ! شوێنێکی تر

گووتی ئەو هەڤاڵەی لە ماڵمان دەژیا، گووتیان ئاسانە لەگەڵی قسە دەکەین وقەناعەتی پێ 

  !دەکەین زەواجت لەگەڵ بکات، بۆ ئەوەی ئابڕومان نەچێت
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کە بکەم بە هێنانی، چونکە من ڕۆژێک نامەوێ ستەم لە کچە: کە قسەیان لەگەڵ کرد گووتی

ئێمە هیچمان ناوێت : باوکەکە گووتی ٧٢ل !! لە دەرەوەم، بیست ڕۆژ لە زیندانم، کاریشم نیە

لە سەترکردن ونەهێشتنی ئابڕووچونمان، من ئامادەم بۆ بە خێوکردنی ئەو وتۆش، بەاڵم 

، [فەهد]بەر هەڤاڵ  باوکەکە هانای بردە !!سوور بوو لەسەر ڕەتکردنەوە[ نەمر]هەڤاڵی 

هەڤاڵ دەزانیت زۆر شت : "فەهد کە قسەی لەگەڵ کردبوو، ئەوجارە بیانوێکی تری هێنابوەوە

هەیە باوەڕمان پیی نییە بەاڵم ناچارین موسایەرەی کۆمەڵ بکەین کە ئیمانی تووندی پێیان 

وا مەکەن هەیە، وەك ئیمان بە خوا ودینەکان، کە ئێمە ناتوانین بڵێین خەڵکینە باوەڕ بە خ

ڕاستە ئێمە باوەڕمان بە جیاوازی مەزهەبی وتایفی نیە، بەاڵم خۆی بەسەرمان ....چونکە نیە

، ئەگەر من [سونەیە]لە تایفەی فالنە [ خ]و[ شیعیم]دەزانیت من لە تایفەی فالنم ! دەسەپێنێت

 هاوسەرگیری بکەم لە گەڵیدا، ئەوە باوکم کە ڕێوڕەسم و کاری دینی دەکات بەرامبەر بە

پارە، ئەگەر خەڵک بزانن کوڕی ژنێکی هێناوە لە تایفەیەکی تر، دەمریت لە برسان وپایەی 

لە ئەنجامدا باوك وکوڕەکە بۆ ئاشکرانەبوونی  !!کۆمەاڵیەتیمان زەرەرمەند دەبێت

 !تاوانی شەڕەف بەدەستی شیوعی!! فەزیحەتەکە کچەکە دەکوژن

 

وەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی تاوان، ودەڵێت دوایی کوڕەکە بۆ تۆڵە سەندنەوە دەچێتە الی بەڕێ

برادەرێکم منی ناردوە پێتان بڵێم، کە ئامادەیە جێگای فەهد و کەسانی تریشتان نیشان بدات، بە 

گوتیان باشە لێی خۆش دەبین ئەگەر ! مەرجێك خۆی تاوانێکی کردوە دەیەوێت لێی خۆش بن

ەسە ی کە شوێنی فەهد تتان منم ئەو ک: گووتی [خ]مرۆڤیشی کوشتبێت، عبدالوهابی برای 

نیشان دەدەم، منیشم کە خوشکی خۆم کوشتوە، چونکە هەڤاڵێك زینای لەگەڵدا کردبوو، بەو 

لە ئیران دیتم کاتی : سەیاب دەڵێت. شێوەیە فەهد گیرا لە پێناو ڕابواردنی ئەو هەڤاڵە

 ٧٢ل!! ڕامکردبوو بۆ ئەوێ، چیرۆکی خۆیی بۆ گێڕامەوە بە چاوی پڕ لە فرمێسك

 

دەکات، گوایە پێی زانیوە کە من لەسەریم [ لەتیفنوف ]لە ئەڵقەی یازدەدا سەیاب باسی 

سەیاب دەڵێت بێ منەتم وباسی چەندین شتی خراپتری دەکات ! نووسیوە ودەڵێت شکات دەکەم

: باسی نامەی براکەشی دەکات کە دەڵێت .وەك دزینی پارەی ئابوونەی جوتیاران وشتی تریش

ئێمە : سەیاب لە وەاڵمدا دەڵێت !وسینانەی دژی حزبی شیوعی؟مەبەستت چیە لەو نو

لەشەڕێکی عەقائیدی داین لە دژی شیوعیەت، چونکە مەترسی شیوعیەت کەمتر نیە لە 

ئێمە لە جیهاد داین وبەرگری دەکەین لە نەتەوەمان و !...مەترسی ئیمپریالیزمی چەپەڵ

 ٧٤ل! ئایینمان وداب ونەرێت و سەربەخۆییمان



 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

285 
 

دوازدەمدا سەیاب باسی هەلپەرست حزبی شیوعی دەکات کە بەژداریەکی ئەوتۆی  لە ئەڵقەی

نەبوو لە ڕاپەڕینی کانونی شکۆدار، کەچی پاش سەرکەوتنی شۆڕش هەموو 

قارەمانیەتەکەیان دایە پاڵ خۆیان، ئەوەی شەهید بوو لە حزبیکی ناسراو نەبوو، گووتیان 

دژایەتی عروبە دەکەن وشعوبین، ولەو ئینجا دەڵێت شیوعیەکان بە ئاشکرا ! شیوعی بوو

پێناوە هەڵەیەکی گەورە دەکات وەك کاردانەوە کە ستایشی ستەمکارێکی وەك حجاج بن 

یوسف الثقفي دەکات ەدەڵێت محمد شرارةی هاوڕێی لە بۆنەیەکدا زۆر هێرشی کردە سەر ئەو 

د لە غەیری قارەمانەی کە ویستی کوفە بپارێزێت لە داگیرکردنی فارسی، وفەرمانی کر" 

کچە جووە شیوعی [ مادلین]دیسان دێتەوە سەر باسی  !!"عەرەب کەس نەیەتە ناو کوفەوە

بەاڵم سەیاب ! ئارەزووم لێی بوو: زۆر جوان بووە ودەڵێت: یەکە دەکات، کە سەیاب دەڵێت

زۆر بە سووکی وبازاڕی باسی جووەکانی حزبی شیوعی دەکات، بە نێر ومێ یان دەڵێت نا 

هەتا کە باسی ! مانێکی زۆر بازاڕیانەی ناو ژینگە دواکەوتوە عەرەبیەکانشەریف، بە ز

شی ئەندام بوو لە حزبی شیوعی، کە زیندانی [ شەریفەکەی]برایە : برای مادلین دەکات دەڵێت

 ٧٧ل !! بوو لە نوگرە سەلمان، وهەڤااڵن سوودیان لێی بینی، خۆشی بەخش بوو پێیان

گەرێت لە ژێرزەمینێك دایدەنێن لەگەڵ هەڤاڵ باسم دوایی کە پۆلیس بەدوای مادلین دە

ئەو دۆن جوانە بە ناوبانگەی سلێمانی کە بەرلەوەی ببێتە سکرتێری  [ بهاءالدین نوري]

! حزب، توانی القەی بکات، دوجار مادلین گیرا ولە زینداندا منداڵێکی بوو ناوی نا سەالم

دایك بوونە بوو ولەبەر ئەو هۆیە نا سەیاب دەڵێت دکتۆرە عدویة محمود ادیب شاهێدی ئەو لە

 .رەوشتیەش حزب و شیوعیەتی جیهێشت

لە ئەڵقەی سێزدەمدا سەیاب باسی دڵ ڕەقی وقەسوەتی شیوعیەکان دەکات وباسی ڕەوشتی 

شیوعیەکانی هەموو دنیا وان تەنها ئەوانەی یوگسالفیای لی : خراپیان دەکان بە گشتی ودەڵێت

ی [ االرض البکر حرثناها]یە نمونەیەك لە ڕۆمانی بۆ سەلماندنی ئەو قسە  !!دەرچێت

شۆلۆخۆف دەهێنێتەوە، کە چۆن بێ ڕەحمانە هێڕش دەکەنە سەر کۆالکەکان تاالنیان دەکەن 

کاتێك کەسێکی بە ویژدان  ! وهەتا جلوبەرگی مندااڵنیان وبوکەڵە ویاریەکانیشیان تاالن دەکەن

: کارە نامرۆییانە، هاوڕێیەکی پێی دەڵێتبە ناوی ئەندرێ، ناڕەزایی دەردەبڕێت لەسەر ئەو 

وا خزمەتی شۆڕش دەکەیت؟ تۆ دڵت پڕی بەزەییە، بەاڵم من دەتوانن هەزاران ! هەی چەپەڵ

پیر وپەککەوتە ومنداڵم بۆ ریزکەن، وبڵێن دەبێت بکوژرێن لە پێناو شۆڕش، هەموویان قر 

دەبێت لەسەر باسی  لە ئەڵقەی چواردەهەمدا سەیاب بەردەوام ١٢ل!! دەکەم بە چەکەکەم

 .ڕەوشت وئاکاری خراپی شیوعیەکان، کەمن بە پێویستی نازانم درێژەی پێ بدەم

 

لە ئەڵقەی پازدەهەمدا سەیاب باسی هەڵوێست سۆڤیەت و شیوعیەکان دەکات لە دابەشکردنی 

[ صعلوك]فەلەستین، کە چۆن پشتگیریان لێکرد، دوایی باسی جولەکەیەکی هەژارو نەدار 
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وی خضوری کە کۆنە مس وزەرد دەکرێت، کاتێك رەگەزنامەی لێ دەسێننەوە، دەکات بە نا

بڕیار دەدات بچێتە ئیسرائیل، ئەو هەژارەی کە بەرگەی گەرما وسەرما وئەزیەتی خەڵکی 

دەگرت لە پێناو چەند درهەمێك، بەدیار کەوت خاوەنی دە هەزار دینارە، وسەرەڕای خەڵک 

ن دەکات کەچی خضوری بەبی دڵ لەدڵدان پارەکەی باسی چاوچنۆکی جولەکە وپارەپەرەستیا

منیش کە پێم دەڵێن شاعیر وئەدیب، ! بەجێ هێشت لە پێناو ژیان لەواڵتەکەی ئیسرائیل

وپارەنەویست کە قەسیدەیەکی چاکم پێ باشترە لە هەزاران دینار، خیانەتم لە نەتەوەکەم کرد 

ەو بیرۆکەیە ئەشکەنجەی دەدام ونکولیم کرد لە هەموو بەها ڕوحیەکانی لە پێناو چیدا؟ ئ

وهەوڵم دا لە دەستی ڕاکەم  بە ئەرەق خواردنەوە وئالوودەبوون پێی، بەاڵم هەر ڕاوی دەنام تا 

 ٩١٧ل. ئەو ڕۆژەی لە بیری شیوعیەت ڕزگارم بوو

 !من شیوعی بووم: بەدر شاکر سەیاب

 بەشی چوارەم

 محەمەد هەریری

ەبڕێت لەو رۆژگارەی کە مامۆستا بوو لە لە ئەڵقەی شازدەهەمدا سەیاب پەشیمانی دەرد

کە چۆن سێ چارەگی دەرسی بە باسکردنی شیوعیەت  ٩١٢١ – ٩١٢٧ناوندی رومادی 

وپرنسیپەکانی مارکسیزم دەبردە سەر، وئەو گەنجە هیمەت بەرزانەی واڵتی فریو دەدا بە 

و چاڵی قسەی شیرین وخەونی رەنگاوڕەنگ وگفتی هەنگوینی، تا پێیان هەڵدەخلیسکێ بۆ نا

ئەو دیاردەیە ئایدیۆلۆژیە  !کۆمەنستی، ئەو کاتە دڵیان پڕ دەبێت لە حیقد وحەسەد وشەڕ

ئێستاش باوە، ئیسالمیەکان قوتابخانە و دەرسەکانیان بە تەواوی کردۆتە خزمەتی فیکرەکەیان، 

جاروبار بە چەوساندنەوەی خەڵکیتری جیا کۆتایی دێت، وەک شەڕیان دژی ئافرەتە بێ 

ن، کە چەندین چیرۆک وڕوداوی لەو بارەم بیستوە، ناودارترینیان بابەتەکەی شنە سەرپۆشەکا

دیسان باسی ڕۆڵی کاریگەری جولەکەکان دەکات لەسەر شیوعیەکانی عێراق، . خالید بوو

فەهد لێیان دوو دڵ بوو ولەسەرەتادا نەیانتوانی پێدزە کەن بۆ ناو حزبی شیوعی، : ودەڵێت

فەرمان وڕێنمایی زایۆنیزمی جیهانی وبە هاوکاری لەگەڵ چەند  بۆیە جولەکە عێراقیەکان بە

غەیرە جولەکەیەك توانیان حزبێکی شیوعی دامەزرێنن، کە رۆژنامەی نهێنیان بە ناوی 

فەهد پێی ناخۆش بوو دوو حزبی شیوعی هەبێت، بۆیە داوای  .دەردەچوو[ وحدة النضال]

بی شیوعی، بەو شێوەیە توانیان بچنە یەکگرتنی کرد، وئەوانیش قبوڵیان کرد وچونە ناو حز

  ٩٩٢ل . ناو حزبی شیوعیەوە، ئەوەش سەرەتای داگیرکاری زایۆنیزم بوو بۆ حزبی شیوعی
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لە ئەڵقەی حەڤدەهەم سەیاب باسی ڕوسیەک دەکات کەزۆر زەبەالح وکەڵەگەت بووە، وپێییان 

ەکانی ئەو کاتە، سەیر بووە کەسێک لەو بەهەشتەی سەر دنیا ڕابکات بەپێی بۆچوونی شیوعی

دوایێ ڕوسەکە باسی ئەو دۆزەخەی بۆ کردوون کە ئەوان سەیریان پێهاتووە و گومانیان 

 ..لێیکردووە

ئەو ڕوداوە ئاساییە بۆ کاتی ئێمە، بەاڵم لەو سەردەمە لە سایەی ئەو مەکینە زەبەالحەی  

 یاڵیە ببینیتپڕوپاگەندەی سۆڤیەتی ئەوسا وەک خەیاڵ بوو کەسێکی ڕاکردوو لەو بەهەشتە خە

سەیاب دەڵێت سەرەڕای ئەو دروشمەی شیوعیەکان بەرزیان کردۆتەوە کە وتەیەکی مارکسە  

و دەڵێت؛ مرۆڤ پڕبەهاترین سەرمایەیە لە جیهاندا، بەاڵم ئەوان گەورەترین دوژمنی مرۆڤن 

ڕوحی دەهاڕن وڕووتی دەکەنەوە و دایدەماڵن لە هەموو مافێکی لە ...کە بە تەواوی دەیهاڕن

کە دەشڵێن مرۆڤ بۆ هەتایی فەنا دەبێت، نە قیامەت ونە زیندووبوونەوە   .وزارشکردن داگ

ونە بەهەشت ودۆزەخ بوونیان نیە، ئەو شتانە تەنها وڕێنەی بۆرژوازین، بەو کارە لە نرخی 

  .مرۆڤ کەمدەکەنەوە وبێبەشی دەکەن لە نەمری وخلود، کە هەموو دینەکان موژدەی پێدەدەن

ژدەهەم وەاڵمی گۆڤارێک دەداتەوە بە ناوی الوادي، کە ڕەخنەیەکی توندی لە لە ئەڵقەی هە 

سەیاب گرتوە سەبارەت بە سوک هەڵسەنگاندنی سەیاب بۆ شیعری شاعیرە شیوعیەکانی 

وەک نازم حیکمەت وسیمنۆف وکەسانی تریش، سەیاب جەخت دەکاتەوە لەسەر ناوەرۆک 

لە ئەڵقەی نۆزدەهەمدا   .یۆلۆجیا دێنە بەرهەمپووچی ئەو شیعرانەی لە ژێر فشار وزەغتی ئاید

باسی پروپووچی ئەدەبی شیوعی دەکات بە گشتی ودەڵێت کە شیعرێکی سیمنۆفی وەرگێڕاوە، 

بەڕاستی لە لوتکەی دزێوی وناوەرۆک پووچیە، کە منداڵێکی شەشی سەرەتایی دەتوانێت 

 .شتێکی وا بنووسێت وەک سەیاب دەڵێت؛ لە پێشەکی دیوانەکە

 

رینۆ دەڵێت سیمنۆف شاعیرێکی شیوعیە، وچاک دەزانێت شتێک لە ئارادا نیە بە ناوی سکو 

ئەدەبی ناحزبی، ئەو ئەدەبەی لە ژێر ماسکی ناحزبیەت خۆی دەشارێتەوە تا سەر ئێسقان 

ئینجا هەر بۆ گاڵتە دوو دێر لە شیعری شاعیری هەرە گەورەی شیوعیەکان   .بۆرژوایە

فاهلل في مدینتي یبیعە الیهود، هللا في مدینتي  ر دیدمان کە دەڵێت؛ عبدالوهاب البیاتی دەخاتە بە

بەڕاستی سەیاب زۆر باش ئەو ناوە گەورە ودەرگا وێرانە دادەماڵێ، ئەو  (نعوذ باهلل)قواد 

بەناو شاعیرەی کە هێندەیان پڤدەدا ئەوەی نەشی دەناسی پێیوابوو شاعیرێکی مەزنە، سەیاب 

ەی کە عەرەبیەکەشی باش نیە ونمونەیەکی تر دەهێنێتەوە، ە البیاتی تۆمەتبار دەکات بەو

  .دەیسەلمێنێت کە کەسێکی نەخوێندەواریش هێندە نەزان نییە بە زمان وبە بەالغەی عەرەبی

لە ئەڵقەی بیست ویەک ودوودا سەیاب لە قوتابخانەومامۆستایی دەردەکرێت، ودوایی هەر لە 

انەی بەغدادی دەکەن، هەر لەوڕۆژگارەدا ماڵەکەی خۆیان لە گوندەکەیان دەیگرن وڕەو
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سەرکردەکانی حزبی شیوعی فەهد و حسین الشبیبی و زکی بسیم و یهودا سدیق لە سێدارە 

دەڵێت پاش ئەو   .دەدرێن، هەرچەندە باسی یەهودا ناکەن ، چونکە دەیانگووت خیانەتی کردوە

، .ن مامیشی گیرا بوووکە گەرایەوە گوندەکەیا گورزە خەڵک زۆربەی لە حزب دەتەکێتەوە 

 ..برای بچوکی مستەفا ببوە بەرپرسی حزب لە ئەبی خەسیب

سەیاب دەڵێت لە ترسی وازهێنانی جوتیاران لە حزب هێندە وەعد ووعودی ڕەنگاڵەمان  

پێدەدان تا ڕادەی ئەوەی بە یارمەتی کەسانێک نەخشەی هەموو بێستان وزەویەکانمان 

ەکردن بە سەر جوتیاران، ئەوانیش لەبەر ساویلکەیی کێشابوو وبە کەیفی خۆمان دابەشمان د

خۆیان باوەڕیان دەکرد، بە تایبەتی کە نەخشە چاپکراوەکانیان دەدیت، چونکە باوەڕیان بەهەر 

لە دواییدا لەپاش گیرانی شیوعیەکی نەجەفی برای سەیاب بە   .نوسراوێکی چاپکراودا دەکرد

لەتیفنۆف دەبێتە بەرپرسی [ لەتیف]ێنێت گرتن دەدات و لە ئەڵقەی بیست ودوودا کەس نام

حزب، دەڵێت هەواڵی نهێنی حزب لەسەر هەموو زمانێک بوو لە عەهدی لەتیفنۆف دا، لە 

 ٩٢١ل !!! ڕێگای ژن ومنداڵە حەوت ساڵەکەیدا

 

لە ئەڵقەی بیست وسێدا سەیاب باسی ڕۆمانی بەناوبانگی جۆرج ئۆرویل دەکات بە ناوی 

ە تووندترین شێوە فەزحی شیوعیەت دەکات بەبێ ئەوەی هیچ ودەڵێت ئەو کتێبە ب[ ٩١٧٢]

باسی شیوعیەت بکات، بەاڵم شیوعیەکانیش زوو زانیان لەسەر ئەوانە، پاش ئەوەی بە 

تووندترین شیوە هێرشیان کردە سەر نووسەرەکەی ودەیان تۆمەتی ئامادەیان خستە پاڵی وەك 

ک دەکات لە نێوان ڕۆمانەکە وحزبی ئینجا بەراوردی ..خۆفرۆشی ئیمپریالیزم وجاسوس وهتد

شیوعی عێڕاقی، بەو شێوەیە لە ئەڵقەی بیست وچوار وپێنجییشدا سەیاب بەردەوام دەبێت 

لەسەر گێڕانەوەی روداوەکانی ڕۆمانەکەی جۆرج ئۆرویل کە لیرەدا پێویست بە باسکردنی 

 .ناکات، ڕۆمانەکە بۆ ئەو کاتە زۆر شتێکی نوێ بووە

دا سەیاب باسی ئەو زیادەرەویەی شیوعیەکان دەکات لە ڕۆلیان لە لە ئەڵقەی بیست و شەش

ڕوداو و شۆڕشەکانی عێراق ولە گەورەکردنی ڕۆڵی هاوڕێ فەهد دامەزرێنەری حزبی 

شیوعیەکان شانازی بە سەرۆکەکەیان دەکەن لە هەموو قۆناغێکی : " شیوعی عێراقی، دەلیت

زانراوە لە بەرتلەی موسڵ لە دایكبووە لە ژیانییدا لە سەردەمی منداڵیدا لە تەلکێفدا، وەك 

خێزانێکی سریانی، ودوایی بە گەنجی لە ناسریە بوو، دوایی وەك قوتابیەکی دەرکراو لە 

حزبی نادینی، ئینجا وەك کرێکاری بەفر فرۆشتن لە ناسریە، ئینجا وەك قاوەفرۆش لە دوکانی 

دووری نازانین بلین پێش  براکەی لە بەسرە، وئینجا وەك سکرتێری حزبی شیوعی، دەلێ بە

مەبەستی سەیاب ئەوەیە هێشتا حزبی شیوعی ." دۆزینەوەی مارکسیزمیش بە مارکسی بزانن
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ی جۆرج ئۆرویڵ ٩١٧٢ڕۆمانی [ برا گەورەی]لە حوکمدا نەبوو بە ڕەهایی کەچی السایی 

 !یان دەکردەوە، ئەی کە دەسەاڵتیان گرتە دەست چۆن؟

سان باسی ڕوداوەکانی کەرکوك دەکات بۆ جەندەمین جار لە ئەڵقەی بیست وحەوتدا سەیاب دی

باسی ڕوداوێك دەکات کە زیاتر لە چیرۆکێکی هەڵبسەستراو دەچێت، گوایە شیوعیەکان پاش 

کوشتنی خێزانیك بە پیاو و ژن و منداڵەوە، منداڵێکی شیرەخۆر ماوە ومەمکی دایکی دەبرن 

ل !!!!!! ی دەستی منداڵەکەش دەبڕندەستی وئەویش دەست دەکات بە مژینی، ودوای دەیدەنە

٩٧١ 

ئینجا دیسان ڕوداوکانی رۆمانەکە دەگیرێتەوە ولە ئەڵقەی بیست وهەشتەمیشدا هەر باسی 

 کۆتایی  .ڕۆمانەکە دەکات تا رادەیەک ناکرێت ئەو کارە وەك یاداشتی کەسێك حسیب بکریت
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 !چی ئەبوو ئەگەر مالیکی جێگای متمانەی کورد با؟

لێدوانەکانی مالیکی وبارزانی ئەگەر لەسەرەتاشدا کەمێك گشتگیری پێوە دیار بوو،  شەڕی

بەاڵم وا خەریکە هێدی هێدی سیمایەکی شەخسی وەردەگرێت هەرچەندە هەردوو ال نکولی لە 

و شەخسەنەی کێشەکە دەکەن، بەاڵم لەزۆربەی سەردێرەکانی ئەو بابەتە ناوی  کەساندن

ن، هەرچەندە مالیکی جورئەتی کرد سنوری مام جەالل یش مالیکی وبارزانی پێکەوە دێ

دا، کاتێک بە شێوەیەکی  (NRT) و لە نوێترین چاوپێکەوتنی لە گەڵ کەناڵی ئاسمانی ببەزێنێت

ناڕاستەوخۆ دواخستنی کێشەی کەرکوکی خستە ئەستۆی دەستەی سەرۆکایەتی کە وتی ئەو 

لیار دۆالری سەرفکردوە بۆ ئەو وەک سەرۆک وەزیر ئەوەی لەسەری بوە کردویەتی یەک م

مەبەستە، بەاڵم کارەکان لەالی سەرۆکایەتی کۆمار وەستێنرا کە مام جەالل پێی وتوە لەبەر 

  .ڤیتۆی سێ ئەندامەکەی سەرۆکایەتی دواکەوتوە

ئەگەرچی هەمووی نوێش (NRT) ئەوەی مالیکی گوتی لە چاوپێکەوتنی کەناڵی ئاسمانی

انیاری نوێی تێدا بوو کە هەندێکیان ڕاچلەکێنەر بوون، وەك نەبوون، بەاڵم بای ئەوەندەش ز

مەسەلەی نەهێشتنی مەسعود بارزانی لە بەشداری پێکردنی گۆڕان لە حکومەتی عێراق، کە 

کاتی خۆیشی دەنگۆیەکی وەها هەبوو، بەاڵم مالیکی لەو چاوپێکەوتنە بەتەواوی دوپاتی 

و  وێت لەسەر سەرۆکی هەرێملەسەر کردەوە، ئەوەش ئەگەر ڕاست بێت بەزۆر دەکە

و بە تایبەتی هێزێکی گەورەی وەک  پەیوەندیەکانی لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی سەر گۆڕەپانەکە

و یەکێتیش تا ڕادەیەک بەرەو ئاسایی  گۆڕان کە تازە خەریك بوو پەیوەندیەکانی لەگەڵ پارتی

ەکەی کردنەوە دەچوو، هەروەها لەبەر هۆیەکی تریش کە ئەویش هەڵوێستە جوامێر

نەوشێروان موستەفا بوو لە بەپیرەوە نەچوونی بە دەم بانگهێشتنەکەی مالیکی بۆ لوتکەی 

عەرەبی لە بەغدا لە کۆتایی مانگی ئازارو ڕێگرتنی لە مالیکی لە درز خستنە نێو ڕیزی 

و وەبەرهێنانی بارودۆخەکە کە دەنگدانەوەیەکی زۆر پۆزەتیڤی هەبوو  و قۆستنەوە کورد

و بە هەڵوێستێکی کوردانە بۆی  و نەیارەکانیشی بزوتنەوەی گۆڕان دۆستلەالیەن هەموو 

 .تۆمار کرا

ئەوەی مالیکی باسی لەبارەوە دەکرد لەمەسەلەی یاساو دەستور وپەیوەست نەبوونی کورد بە 

و کۆنترۆڵ کردنی گومرگەکان لەالیەن  و دەستوری عێراق لە مەسەلەی هێزە سنوریەکان یاسا

ناردەکردنی نەوت بۆ دەرەوە بە قاچاغ وهاوردەکردنی کەلوپەلی بێ و هە حکومەتی فیدراڵ

گومبوونی داهاتی  -کە لە هیچ واڵتێکی موحتەرەم لە کۆنترۆڵی جۆری دەرناچێت - و ئەرزش

و لە مێرد منداڵێکەوە  نەوتی قاچاغ وپارەی گومرگەکان، دەتوانین بڵێین یەکە بە یەکەی ڕاستە

و  د ئەو هەقیقەتە دەزانن، ئاگاداری ئەو بە هەدەردانەو مێی کور تا گەنج وپیرترین نێر
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تااڵنکردنەی سامانی ئەو میللەتەن، ئاگاداری ئەو پێشبڕکێیە گەندەڵیەن کە تێیدا ئەوەی زیاتر 

یان ئاگاداری ئەو یاسا گەندەڵەن کە دەڵێت تا . و ئازاترە هەڵڵوشێت لە هەموان بلیمەتتر

 !!بەخت جارێك لە دەرگا دەداتلەدەسەاڵتی بۆت دەکرێت هەڵلوشە چونکە 

بەڕای من ئەگەر ئەو قسانەی مالیکی، سەرۆک وەزیرێکی وەک کامیرۆنی سەرۆک 

وەزیرانی بەریتانیا یان ستیڤن هاربەری سەرۆک وەزیرانی کەنەدا لەو ئاستە بەرزەی 

و کەنەدا دا بۆ  و بە یاسا وبەرژەوەندی بااڵی بەریتانیا پەیوەست بوونیان بە دیموکراسیەت

و  خەڵکی وێڵز یان ئوسکتلەندا یان هەرێمی کیوبیک یان کردبا، حکومەتەکەی ئەو سێ واڵت

و بە  هەرێمەش هاووێنەی حکومەتە گەندەڵستانەکەی کورد بان، لە تااڵنی سامانی گەل

هەدەردانی، لە هەمان ئاستی نابەرپرسیارەتی مێژوویی بان، ڕوحی پێناسی نەتەوەیان 

و ستیڤن  و بنەماڵەیی دەکرا باوەڕی پێبکەین کە کامیرۆن ەندی حزبیخنکاندبا لە پێناو بەرژەو

و  و یاسا ئەو لێدوانانە دەدەن، و دەستوور هاربەر لە خەمی بەرقەراربووونی دیموکراسی

گومانم نییە کە خەڵکی ئەو واڵتەش پشتگیریان لێدەکرد، وەک چۆن خەڵکی هەرێمی کیوبك 

ئەوە بۆ چەندین جارە دەنگ دەدەن، چونکە دەزانن لە کەنەدا لە دژی سەربەخۆیی هەرێمەکە 

و یاسا ودەستور سەروەرن، ڕۆژێک لەڕۆژان کەس بیر لەوە ناکاتەوە  دەولەت دامەزراوەیە

 ...بە هێزی سەربازی هەڵکوتێتە سەریان ویان هێز کۆکەنەوە لەدژیان

وایە لە و ستیڤن هاربەر ب و کەسایەتی سیاسی کامێرۆن ئەگەر مالیکی لە ئاستی متمانە

و رەسافەی  هەرێمەکەی ئەو خەڵک لەسەر جیاوازی تایفەگەری نەکوژرابا، شەڕی کەرخ

و سونەی مێژوویی دووبارە نەبوبایەوە، هەموو کوردستان پێشوازیان لێدەکرد لە دەست  شیعە

 ...و نا عەدالەتە بێزاریان لەو هەرێمە پڕ لە گەندەڵی

چاغ بردنی نەوت دوو هێندەی قاچاغاکەی و بە قا ئەگەر لە هەرێمەکەی مالیکی گەندەڵی

هەموو خەڵکی هەریم بە دەمیەوە دەچوون، دەیانزانی مالیکی ... دەسەاڵتی کوردستان نەبوایە

و هیچ مەرامێکی سیاسی  و هەڵڵوشینی پارەکەیەتی بەڕاستی خەمی بە قاچاغ بردنی نەوتیەتی

 .لەدوای نیگەرانیەکانی نییە

و منداڵی عێراق بە  ئابڕوبەرەکەی کوردستانیش زیاتر نەبوایە،ئەگەر ئاستی گەندەڵی لە ئاستە 

ئاشکرا لە بازاڕی بەندایەتی نەفرۆشرابان وەک ڕاپۆرتەکان باسی دەکەن، خەڵکی کوردستان 

و لێدوانەکانی مالیکی دەهات لەسەر رێچکە مافیاویەکەی بەرپرسانی  باوەڕییان بە خەمخۆری

 .هەرێم

ست لە ئاستی خزمەتگوزاری دە پلە لە خوارەوەی کوردستان و ناوەڕا ئەگەر شارەکانی باشور

نەبوایە، گومانم نییە هەموو کوردستان پێشوازیان لێدەکرد بە گوڵ، بەڵکو شارەکانی 

 ...و باشوری عێراق کوردستانیشی دەهێنایە ئاستی شارە چراخانەکانی ناوەڕاست
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و لێدوان وئیجرائاتی  ،و نیگەرانی کوردی نەوروژاندبا لە کەرکوک ئەگەر مالیکی هەست

بەعس ئاسایانەی ئەنجام نەدابا، دوور نەبوو کورد بە تەواوی قسەکانی باوەڕ کردبا لەسەر 

و کوشتنی ڕوحی کوردایەتی لەو  کەمتەرخەمی دەسەاڵتی کوردی لەمەر دۆزی کەرکوک

 ...شارە وزاڵکردنی سیاسەتی حزبایەتی وشەڕە پەڕۆ لە جیاتی

گەندەڵەکەی کوردییە کە ئەمڕۆ سیاسیەکانی عیراق لەو ئاستە  ئەوە لە خۆشبەختی دەسەاڵتە

نزمەدان کە نابنە جێگای متمانەی خەڵکی کورد، یان سیاقی مێژوویی لە بەرژەوەندی 

دیارکەوتنی کەسایەتیەکی سیاسی وەک کامیرۆن وهاربەر نییە، دەنا یەک تۆزقاڵ گومانمان 

و ناوەوە بەدەرکەوێت خەڵکی  ەرەوەنییە هەر ڕزگارکەرێکی شایەنی متمانەی خەڵک لە د

و  و گەندەڵتر دەبێت کوردستان هەموو دەدەنە پاڵی، چونکە ئەو دەسەاڵتە تا دێت گەندەڵ

 .و نە فێری دەوڵەتداری بێت بڕیاریشی داوە نە بەخۆیدا بچێتەوە

17-05-2012 
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 سەردەشت لە ڕفاندنەوە بۆ فڕاندن

انی ودوەمیان لە هەولێر بۆ یەک مانا ڕفاندن و فڕاندن دوو وشەن یەکەمیان لە سلێم

 بەکاردێن، وهەژاریش لە هەمبانە بۆرینەکەی لەگەڵ یەکی ڕیزکردوون وەک هاوواتا

 باڵ گرتنەوە، ڕفاندن: لە بۆ فڕاندن دەنوسێ. لەبەرامبەر ڕفاندن هەژار نوسیویەتی فڕاندن

انی لە کەوابوو هەردوو وشەکە یەک مانایان هەیە یان لە ڕێگای هەولێر بۆ سلێم

 .فڕاندنەوە بۆتە ڕفاندن، یانیش لە ڕێگای سلێمانی بۆ هەولێر لە ڕفاندنەوە بۆتە فڕاندن

بڵێ [ والتقل.... قل]کەوابوو لە سلێمانی لەسەر شێوازی بەرنامە بەناوبانگە عەرەبیەکە 

 .ڕفاندن ومەڵێ فڕاندن، لە هەولێریش بڵێ فڕاندن ومەڵێ ڕفاندن بەبێ خۆتێکدان وپێکەنین

ەی بەرگەی ڕەخنەکانی شەهید سەردەشتیان نەگرت، هەرچەندە توندیش بوون، ئەوان

 .هەردوو ماناکە وهەردوو شێوازی نوسینی وشەکەیان بەکارهێنا

پاش ئەوەی کەسایەتی سەردەشت بە دەستی خۆی ئاشکرا بوو، دەبوایە بیانزانیبا کە ئەو 

یە دەبوایە نەچنە ناو ئەو گەنجە زۆر هوشیارانە تەحەدا دەکات و باکی لە مەرگ نییە، بۆ

شەڕە دۆڕاوە، چونکە ئەگەر سەردەشت گیانی لە دەستدا، بەاڵم بکوژانی هەموو ڕۆژێک 

ئیدانە دەکرێن وجوێن باران دەکرێن لەبەر خودی سەردەشت و لە پێناو مەرامی تریش بۆ 

حیساب ساف کردن، من گومانم نییە کە ئەو هەموو شینەی بۆ سەردەشت دەکرێت، هەمووی 

بۆ حوسێن نییە، بەڵکو بۆ ]ۆ خودی سەردەشت نییە وبەشێکی زۆری وەك دەڵێن ب

بەاڵم ئاسۆی مرۆڤی توڕە زۆر بچوکە، بۆیە نەیانتوانی ئەو سەرەنجامانە [! هەریسەکەیە

بە ]لە ئەنجامدا سەردەشتیان ڕفاند  .ببینن و هەزار جار بیرکەنەوە بەر لەوەی دەستی بۆ بەر

لە سیناریۆیەکی زۆر الواز و دزێودا کە ئەگەر ئەو برادەرەی [ ێریبە هەول]وفڕاند [ سلێمانی

سیناریۆکەی داناوە دەرهێنەری تەمسیلی تەلەفزیۆنی بوایە بێگومان خەاڵتی خراپترین 

 .دەرهێنەری بە نسیب دەبوو

لە خراپترین بەشی ئەو سیناریۆ [ بە هەولێری]وفڕاندیان  [بە سلێمانی]کە ڕفاندیشیان 

یە بیریان بۆ هەرشتێک بچوبا بۆ خوێن ڕشتنی نەچوبا، بەڕاستی ئەگەر فاشیلەدا دەبوا

سەردەشتی جوانەمەرگ لەبەر ناحاڵی بوون لە هەندێك لە قسەکانی بە ڕوشێنەر وجوێن 

ودژی کەرامەتی کەسانێك لێکدراوەتەوە، بەاڵم ئەوەی سەردەشت گوتبووی دەربڕێنێکی 

وەرگیرێت وئەو پەنای بۆ کەرەستەیەک ئەدەبی ڕووت بوو، هەرگیز نابێت بە حەرفی لێی 

برد بۆ گەیاندنی واتاکانی پشت کەرەستەکانی کە ژینگەگە هێشتا ئاشنا نەبوون یان لە ئاستی 
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کەرەستەکان وهێماکان وئاماژەکانیدا نەبوون، وەک ئەو ڕادیۆیە بوو کە دەڵێن یەکەمجار کە 

ان لە دژی دەرکرد، گوایە زاناکانی وەهابیەت فەتوای [جەزیرەی عەرەبی]گەیشتە سعودیە 

جنۆکە لەناو ئەو دەفرە داخراوەوە قسە دەکات، کە گوتیان باران لە هەڵمی ئاوەوەیە 

 :فەتوایەکیان دەرکرد بۆ بەکافرکردنی هەموو ئەوانەی وادەڵێن وبەناونیشانی

 !!!السیف البتار في الرد علی الکفار، القائلین بأن المطر من البخار

رێکی زۆر گەورە بوو بە ڕفاندن و کوشتنی بەو شێوەیە سەردەشت پرۆژەی نووسە

دڕەندانەیە سەردەشتیان فڕاند بە مانای دووەم واتە باڵیان تێڕواند چەند بەرز بوو، بەرزتریان 

پێش شەهید بوونی نوسەرێکی نەناسراو بوو ولەژێر  ...کردوە وفڕاندیانە کەشکەاڵنی ئاسمان

رەی خوێنەرانی چەند سەد کەسێك تێپەڕی نەکردبا، ناوی خوازراوەوە دەینوسی، لەوانەیە ژما

بەاڵم پاش شەهید کردنی بە ناهەق ژمارەی ناسراوانی لە کوردستانیش تێپەڕیوە بە 

 .ملیۆنەهایە

سەدان کەس قەڵەمی داوەتە دەست قسەی وا بە بکوژەکانیان دەڵێن کە قسەکانی سەردەشت لە 

 !ندنئەوەیە فڕا!! چاو قسەکانی ئەوان تەسبیحات کردنە

ئەی ئەگەر ئەوە ! دەیەها ڕێکخراو وگروپ بەناوی سەردەشت عوسمانەوە دروست بوون

 فڕاندن نەبێت چی فڕاندنە؟

دەڵێن هەزاران دوکان لە بازاڕەکاندا داوای مۆڵەتی ناولێنانی دوکانەکانیان کردوە بە ناوی 

 !ئەوە لوتکەی فڕاندنە بەبێ باڵ! ئەو

اوی سەردەشت دەکەن لە خۆشەویستی ئەو جوانە دەڵێن هەزاران کەس مناڵی خۆیان بەن

 ئەی ئەگەر ئەوە شکاندنی ژمارەی پێوانەیی نەبێت لە فڕاندن دەبێت چی بێت؟. مەرگە

برالە سەردەشت بکوژەکانت هێندە پەشیمان بونەتەوە لە کوشتنت ئەگەر بۆیان بکرێ ئەوەی 

یانی ئەوانت نارەحەتتر هەیانە دەخەنە ڕێی کڕینەوەی ژیانی تۆ، چونکە لە پاش مەرگتدا ژ

 2012-05-07 ..  کردوە
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 پەیکەری کەر لە نێوان ئاژەڵدۆستی و کەربازاڕی

هونەرمەند زیرەک میرە لە سلێمانی مشتومڕێکی زۆری [ کەرە ئەفەندیەکەی ]پەیکەرەکەی 

لەوانەیە  .وروژاند، کە بەڕای من لەوانەیە لە شارێکی تربا هێندە کێشەی نەدەخوڵقاند

بەاڵم ئەو شارە مەخزونێکی  .نەخێر! ێن بۆ شارەکانی تر لە سلێمانی ڕۆشنبیرترن؟کەسانێك بڵ

گەورەی فەرهەنگی هەیە لە نوکتەی بێسەروبەرو وڕوشێنەر لەدژی شارەکان وخەڵکانی 

 .تری دەرەوەی سلێمانی وەک هەولێری و خانەقینی و کەرکوکی و بادینی و هەورامی

ەوێ دانرا هەلێکی زێڕین بوو بۆ خەڵکی شارەکانی تر کە پەیکەرەکە لە بەدبەختی سلێمانی ل 

تا گاڵتە و القرتێ بە سلێمانی بکەن، چونە سلێمانی هەمیشە لە نوکتەکانی لەسەر شارەکانی 

تردا ئاماژە بەبێ عەقڵی وغەریب حاڵی ئەوانی تر دەکات، جا لە سۆنگەی ئەوەوە کە کەری 

رێ، خەڵکی ئەوەی قۆزتەوە کە چۆن بەسەزمانیش بە ناهەق بە مەخلوقێکی دەبەنگ دەناس

ئەو شارەی ناوی خۆی دەنێت بە پایتەختی ڕۆشنبیری ئەمڕۆ کەرێك دەکەنە سومبلی شارەکە 

و لە بەدبەختی خەڵکی سلێمانی کەرێکی عادیش نەبوو، بەلکو بە چاکەت وپانتۆڵ وبۆینباغ لە 

یان بۆ ڕۆشنبیرانی  مل و قەڵەم لە گیرفان بوو کە هەمووی هێما دەکەن بۆ کەسێکی ڕۆشنبیر

 !شارەکە بەپێی لێکدانەوەی خەڵکی غەیرە سلێمانی

هەندێ لەو کەسانەی سلێمانی کە خەریکی نوکتە وتانەن لەسەر شارەکانی تر، هەر ئەوانن 

لەدژی ئەو پەیکەرە قوت بونەتەوە، چونکە نوکتەکانیان هێندە بێتام وبایخ بوە لە الشعوریان 

ک مناڵەکانیان لەسەر پەروەردە دەکەن، بۆ نمونە کە ئەم ساڵ چۆتە قاڵبی ڕاستیەوە، بە جۆرێ

لە ئاهەنگێکی نەورۆزی قوتابخانەی کوردی منااڵن لە لەندەن کە گوایە ڕۆژێکە بۆ 

هتد، بەوپەڕی ..کوردایەتی، سەرەڕای ئەوەی چەندین نوکتە وترا لەسەر هەولێری و بادینی

بابە منداڵێکی سلێمانی پێم دەڵێ خەڵکی : سالەکەم هاتە الم گوتی ٩١بێ شعوریەوە، منداڵە 

 [!!دەبەنگن]هەولێر ستیوپتن 

مندالەکان هێشتا وەک عەرەبێکی فێری کوردی بوو قسە بە کوردی دەکەن، کەچی دایك و  

باوکیان لە جیاتی کوردایەتی و خۆشەویستی کوردستان، فێری ڕق لێبونەوە و سوك 

ئەگەر لە : سیاسیدا مەقولەتێك هەیە دەڵێن سەرنجدانی شارەکانی تریان دەکەن، لە گۆڕەپانی

کوردستان شەڕ هەڵگیرسا لە نێو دوو الیەن، مەپرسە لە نێوان کێ وکێ، بەڵکو بڵێ لە نێوان 

لە بواری گاڵتەوەش دەڵێی کەسانێك لە سلێمانی ئەو یاسایەیان لەبواری ! یەکێتی و کێ؟

کە گاڵتە کرا بە هەولێری و  گالتەجاری والقرتێ کردن بە خەڵکانی تر جێبەجێ کردوە، هەر
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واتە ]بادینی و کەرکوکی و هەورامی و خانەقینی، ئەوە بە شێوەیەکی حەتمی تەرەفی یەکەم 

 !کەسێکی سلێمانی دەبێت[ گاڵتەکەرەکە

ئەگینا ئاژەڵدۆستی هیچ نەنگی نییە نە بۆ سلێمانی و نە بۆ هیچ شارێکی تر، و کە سوپای 

ن کرد هەر بۆ گالتە بە قەد کوشتنی ئادەمیەکان پێی دڵ ئەسەدی تاوانبار قەسابخانەی کەریا

 !!تەنگ بووین بەبێ ئەوەی ئەندامیش بین لە حزبەکەی عومەر کڵۆڵ

کێشەی دوەمی کاک زیرەکی پەیکەرتاش بوونی حزبێکی کۆمیدی کەرگەلی کوردستان بە 

رد کو: سەرۆکایەتی نێرەکەری یەکەمی واڵت هەڤاڵی تێکۆشەر عومەر کڵۆڵ کە دەفەرموێ

کێشەی کاک زیرەک لەوەدا بوو خەڵکی کە !!! کەرە و عەرەب حوشترە، وتورکمان مانگا

وێنەی کڵۆڵی لەبەردەم پەیکەرەکەدا دیت وایانزانی کاک زیرەکی پەیکەرتاش عەیب نەبێ 

بەڕای من سەرەڕای پێکەنین وخۆشی بەدیار  !!ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبەکەی کڵۆڵە

چاوپێکەوتنەکانی مردوو دەخاتە پێکەنین کاتێ لە  قسەکانی عومەر کڵۆڵ کە لە

، ئەو !"انا اکبر حمار فی کوردستان: "چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ تەلەفزیۆنێکی لوبنانی دەڵێت

لەگەڵ کەر زیان بە دۆزەکە دەگەیەنێت، واتە [ تەماهی بوونەی]پیاوە بەو سنورونکردنە و 

وارچێوەی ئاژەڵدۆستی گشتی و دۆزی کەر، کە من پێموایە ئەگەر حزبەکەی کلۆڵ لە چ

بەزەیی بە ئاژەڵ بوایە زۆر کاریگەرتر دەبو، هەرچەندە کارەکتەرێکی کۆمیدی کەربازاڕی 

... گەورەی وەک کڵۆڵمان لەدەست دەدا، بەاڵم سودی بۆ هەموو گیاندار و ئاژەڵەکان دەبوو

 چونکە هەر کەر دڵ ڕەقی بەرامبەر ناکرێت، مندالی کورد لە منداڵیەوە فێری

رەفتارکردنێکی زبر و نامرۆیانە دەبێت لەدژی کەر و سەگ وپشیلە وچۆلەکە وچەندین 

خودایە بمانبەخشە خۆشمان قوربانی ئەو پەروەردە گشتیە سەقەتە بووین تا ! زیندەوەری تردا

تێگەیشتین سەدان ئاژەڵمان ئەزیەت دەدا، بەاڵم لە ئێمەش دڵ ڕەقتر هەبوو بەرامبەر ئاژەڵ 

ی گۆرانی بێژی ڕەحمەتی مەشهور بوو بە ئەزیەت دانی کەر و ئاژەڵی [اڵنئەردە]لەبیرمە 

گەرەکی خانەقای هەولێر، یەک لەو جارانەی بە چاوی خۆم دیتم کەرێکی بەستبۆوە نایلۆنی 

بە ئاگرتواوەی بەسەر کەری بەستەزمان دادەکرد، دوایش ئەو ڕۆمانسیەی لێدەرچوو کە هەر 

 !!باسی خۆشەویستی دەکرد

ڵ بەقسە کۆمیدیەکانی خۆی کەر دەکات، گوایە بەرگری لەکەر دەکات کاریگەری کاتێ کڵۆ

ڕەخنەکانی خانمە ئەکتەری فەرەنسی بریژت باردۆ کە سااڵنە لە جەژنی قورباندا % ٩ناکاتە 

پامیال % ٩یان ناگاتە !! ڕەخنە ئاڕاستەی موسڵمانان دەکات لەسەر سەربڕینی قوربانیەکانیان

مچە پۆرنۆ وروژاندن کە بەو دواییانە ڕەخنەی لە شای ئیسپانیا گرت ئەندەرسۆنی ئەکتەری نی

ڕەوشتێکی هەمەجی "بە هۆی ڕاوکردنی فیل لە پۆتسوانا لە ئەفریقیا و گوتی ئەو کارەی شا 

  !!"و وەحشیگەرییە و گوزارش ناکات لە پیاوەتی
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، داوای لێبوردن من غەڵەتم کرد:" تا شای ئیسپانیایان ناچارکرد داوای لێبوردن بکات و بڵێت

ئەوەیە ئاژەڵدۆستی نەک کەربازاڕیەکەی عومەری !!" دەکەم، جارێکی تر دوبارەی ناکەمەوە

 !کڵۆڵ

hariri66@yahoo.com 

  

01-05-2012 
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 !ڕاستە جنێودان ڕەوشتی خراپە، بەاڵم هەموو جوێندانێك لە بێ ڕەوشتی نییە

پەیامێکی گرنگی نارد وەك سەرۆکی پارتی بۆ هەموو  ٤٧/٧/٤١٩٤سەرۆکی هەرێم لە 

ئەندام و هەڤااڵنی پارتەکەی تێیدا داوای لێکردبوون کە خۆیان لە زمانی جنێودان دوور 

 "رەوشتن  دەسەاڵت و بێ  جنێودان چەكی ئەو كەسانەیە كە بێ"بگرن، چونکە 

افە سەرەکیەکانی مرۆڤ هەبێت دەبێت هاوڕا ئەوەی کەمێک باوەڕی بە دیموکراسیەت وم

بێت لەگەڵ سەرۆک لەو پەیامەدا، چونکە بەداخەوە ئەمڕۆ فەیسبوک و سایتەکان لێواو 

لێوبوونە لە جنێو و قسەی ناشیرن وسوک بە یەکتر، نەك تەنها لە نێوان دەسەالت و 

امەکەی سەرۆک ئۆپۆزسیۆن، بەڵکو لە نێو خودی دوو باڵەکەی دەسەاڵتیش، کە وابزانم پەی

بە تایبەتی ئاڕاستەی ئەوان کراوە، وەک لە وەالمە ناڕاستەوخۆکەی عیماد ئەحمەد 

دەردەکەوێت، سەیر لەوەدایە پارتی لەو واڵتە ناتوانێت هیچ بڕیارێک یان یاسایەك تێپەڕێنێت 

ئەگەر بەسەر پردی یەکێتیدا نەپەڕێتەوە، هەتا یاسای دەزگای ئاسایشی هەرێمیش کە 

ی بەرفراوانی لێکەوتۆتەوە لە هە موو نێوەندەکان، کەچی ئەو یەکێتیانە لە جیاتی ناڕەزایەک

ئەوەی بە هەڵوێستەکانی خۆیاندا بچنەوەو بە ڕێکەوتنە بەناو ستراتیژیەکەیاندا بچنەوە هاتوونە 

چەند پەیجێکیان لە فەیسبوک دروست کردوە کاریان بەس سوکایەتی کردنە بە پارتی و 

ەوان لە دەسەاڵتدا نەبن وهیچ بەرپرسیارەتیەکیان لەسەر شان نەبێت لەو بارزانی وەك بڵێی ئ

 !کارەساتانەی دەقەومێت لەسەر دەستی دەسەاڵتی کوردستاندا

هەر كەس خاوەن هەر بیرو باوەڕو بۆچوونێك : " لە بەشێکی تری پەیامەکەی سەرۆك هاتوە

وەڕێكیش نەبێت پەنا بۆ بێت، رای خۆی بە مەنتقی دەر دەبڕێت، ئەوەی خاوەن هیچ بیرو با

 "جنێودان دەبات

کەوابوو ئەوەی دوور لە جوێن وتەشهیر و بە شێوەیەکی مەنتیقی رەخنە دەگرێت ودەنوسێت 

کارێکی ڕاست ودروست دەکات بەپێی پەیامەکەی سەرۆك، بەاڵم ئایە ڕاستە ئەوەی بەو 

من باوەڕ ! ت؟شێوەیە رەخنە دەگرێت یان دەنوسێت دوورە لە سزای مادی ومەعنەوی دەسەاڵ

ناکەم، بۆیە پێویستە سەرۆك چۆن جنێودان بە بێ ڕەوشتی ناوزەد دەکات بە هەمان شێوە 

. هەڕەشەش ئیدانە بکات و قەدەغە بکات وبڵێ هەڕەشەش بێ ڕەوشتیە وەك جوێندان

هەروەها پێویستە هەموو جۆری پێشێلکردنی مافی دەربڕین لە خەلك قەدەغە وئیدانە بکات، 

دەسەاڵت بکەوێتە دەستی کەسانێك لەڕێگای زوڵم وستەمەوە وێنەی خۆیی  ونەهێڵێ جڵەوی

 .ومێژوو وحزبەکەشی بشێوێنن
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شتێکی تریش کە پێویستە سەرۆك سەرنجی بدات ئەوەیە، ڕاستە جوێندان ڕەوشتێکی زۆر 

خراپە، هەتا من مناڵەکەم لە قوتابخانەکان و پارکەکانی لەندەن مناڵە بێ تەربیەتەکان کە 

دەدەن، ودێتەوە المان نازانێت هەتا جوێنەکانیش مانای چیە، فێری ناکەینەوە کە جوێنی پێ

جوێنەکەی پێ بداتەوە لە جیاتی فێری وشەی شیاوتری دەکەین، بەاڵم هەموو جوێندانێك لە بێ 

 !!ڕەوشتی نایەت، بەڵکو وەك سەرۆك خۆی ئاماژەی پێداوە لە بێ دەسەاڵتیەوە دێت

باسی واڵتانی ! ت هاواڵتی بێ دەسەاڵتی هەبێت لە واڵتەکەیدا؟نازانم سەرۆك چۆن ڕازی دەبێ

پێشکەوتوو ناکەم کە چەمکێك نییە بە ناوی هاواڵتی بێ دەسەاڵت و بەدەسەاڵت، جیاوازی 

ئەگەر بەس بچیتە سەر یوتیوب دەبینی . نێوان هاواڵتیەکان تەنها لە جۆری بەرپرسیاریەتیانە

ڤێد کامێرۆنی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا چۆن دکتۆرێك بەو پەڕی توندیەوە بە دەی

هەڵدەشاخێت، چونکە پەیڕەوی مەرجە تەندروستیەکانی نەکردوە لە نەخۆشخانەکە لە کاتی 

سەردانی بۆ الی نەخۆشێك، یان شاگردێك لە بۆنەیەکی تر لێی دەخوڕێتەوە چونکە پەیوەستی 

اڵتی بێ دەسەاڵت و بە نەکردوە بە سەرە گرتن، ئەو کاتە دەزانی شتێك نییە بە ناوی هاو

دەسەاڵت لە دنیای تازەدا، ئاگاداریشین ئەو دکتۆرو شاگردە نە کەس گرتنی ونە فەسڵیانی کرد 

 ! لە کارەکەیانداو نە سوکایەتیان پێکرا

با نەڵێن هەر باسی عەدالەتی ئەوروپا دەکات، کە شایەنی ئەوەشە هەردەم باس بکرێت، با 

: کە حەزرەتی ئەبوبەکر لە وتارێکی دا دەفەرموێت باسی نمونەیەکی ئاینی ئیسالم بکەم

خەڵکینە بومە سەرداری ئێوە، چاکترینشتان نیم، ئەگەر چاك بووم هاریکاریم بکەن، "

ئەگەریش خراپ بووم ڕاستم کەنەوە، بێ دەسەاڵت و الوازەکانتان الی من بەهێزن تا هەق 

بێ دەسەاڵت والوازن تا ماف  ومافەکانیان بۆ وەردەگرمەوە، دەسەالتدارو بە هێزەکانیشتان

أیها الناس قد ُولِّیت علیكم، ولست بخیركم، فإن أحسنت فأعینوني، " وهەقیان لێ دەسێنمەوە

والضعیف فیكم قوي عندي حتى آخذ لە حقە، والقوي عندي ضعیف ... وإن أسأت فقوموني

اڵت دەستی بڕوانە لەو وشە جوانانە بە بێ دەسە" حتى آخذ منە الحق إن شاء هللاه تعالى

پێکردوە و ڕازی نابێت بێ دەسەاڵت هەر هەبێت وهەموو مافەکانی پارێزراوە وکەس 

 !!ناتوانێ مافی زەوت بکات هەتا دەسەاڵتدارەکانیش

ئەمڕۆ لەو واڵتەی کە تۆ سەرۆکیەتی چەند دەسەاڵتدار : ئێمە دەپرسین لە سەرۆك بارزانی 

!! تۆ ستەم لە بێ دەسەاڵت دەکەن؟ بە ناوی حکومەتەکەی تۆ وپارتەکەی تۆ وکەس وکاری

جەنابت دیوانێکی زوڵم لێکراوان دابنێ وگەرەنتی بدە خەڵک کە بە ئازادی سکااڵت ال بکەن، 

زۆرن ئەوانەی لە پەنا دەسەاڵت !! ئەو کاتە دەزانیت چەند ستەم وزوڵم دەکرێت بە ناوی تۆ

بێ دەسەاڵتانەی کە نە وناو وهێماکانی ئێوە ستەم لە کەسانێکی بێ دەسەاڵت دەکەن، ئەو 

وەك . دەبوایە ئەو سیفەتەیان هەبوایە ئەگەر دادپەروەری و دەوڵەتی یاسا بەرقەرار بوایە
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گوتمان ئێمە هەرگیز پاکانە بۆ جوێندان ناکەین، بەاڵم کە بێ دەسەاڵت کەس لێی نەپرسیەوە، 

ستەم؟ وستەمی لەسەر ال نەبرا چی بکات بۆ خاڵی کردنەوەی ئەو هەستە تاڵەی جەور و

لەوانەیە لە تاو کەساسی خۆی بە ناوێکی خوازراو جوێنێکیش بدات لێرە ولەوێ، ومەرجیش 

نییە کە جوێن دەدات لەبەر بێ ڕەوشتی بێت، بەڵکو لەوانەیە لەبەر بێ دەسەاڵتی وبێ 

دەرەتانی بێت، هەقە سەرۆك هەوڵ بدات ئەو جوێنانە ببڕێت بە دادپەروەری و یەکسانی و 

ێکی دەوروبەری دەسەاڵتەکەی خۆی لە ستەم کردن بە ناوی حکومەتەکەی دەستگرتنی کەسان

 .ئەو وحزبەکەی ئەو وبنەماڵەی ئەو

 رۆژی باڵوبونەوە 

31-08-2012 
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کێشانەوەی متمانە و ! موقتەدا چی دەڵی دەربارەی سەردانی هەولێر؟

 سەرۆك کۆمارو شەڕی تایفی 

  من زیــاره.. الهــــدف النبیــل ]ر ناونیشانی لە ژێ[ موقتەدا سەدر]لە وتارێکی درێژدا 

کە لەوە دەچێت بەشیک بێت لە نوسینەوەی بیرەوەریەکانی باس لە [ الصدر  مقتدی/ اربیــل

چەندین بابەتی گرنگ دەکات کە پەیوەستن بە سەردانەکەی بۆ هەولێرو مەسەلەی کێشانەوەی 

 .عە وکورد وسونەی عەرەبەوەمتمانە لە مالیکی وهەڵوێستی هەموو الیەنەکان بە شی

بەرلە سەردانەکەی وادیارە ئێران لەسەر داوای مالیکی دانیشتنێک بۆ مالیکی وسەدر 

ڕێکدەخەن، تێیدا سەدر بە شێوەیەکی ڕاشکاوانە ڕەخنە و سەرنجەکانی خۆی ئاڕاستەی 

دام هە: لە نێو ئەو ئامۆژگاریانەی کە کردم لە پێناو خوادا، گوتم: "مالیکی دەکات، دەڵیت

نەفرەتی خوای لێ بێت زیاتر لە بیست ساڵ لەسەر کورسی [ مەبەستی سەدامە]

فەرمانڕەوایەتی بوو، لە حالەتی خۆ کاندیدکردنەوەت بۆ پۆستی سەرەک وەزیران بۆ سێیەم 

دەستور مافم پێدەدات جارێک و چوار جار و دە  :، لە وەاڵمدا گوتی[نیوەی سەدام]جار دەبیتە 

ئەو قسەیەی کرد زۆر بە جدیەت کە تۆزقالێک گاڵتەی  ...کەمەوە جاری تریش خۆم کاندید

 "پێوە دیار نەبوو

لە قسەکان گەیشتمە   "موقتەدا زیاتر لەسەر نەزعەی دیکتاتۆریەتی مالیکی دەروات ودەڵێت

لەوانەیە ئەو ... ئەو دەرەنجامەی کە دەیەوێت دەست بگرێت بەسەر دەوڵەت بە وردو درشتەوە

بەالم من رازی نیم بەو میکانیزمەی کە [ مەرکەزیەتەوە]لە ڕووی بیرۆکەیە ڕاست بێت 

ی [مەرکەزیەت]، چونکە ئەو میکانیزمانە بەرەو [مەرکەزیەت]گرتویەتە بەر بۆ گەیشتن بە 

 .دەچێت [دیکتاتۆریەت]نابات، بەڵکو بەرەو

قی سەرکردەی فەیلە[ قاسم سلێمانی]ئینجا سەدر بە سەرسوڕمانەوە ئاماژە بە ئامادەبوونی 

وەک بڵێی سەدر !! قودس لە ئێران و دەرەوە دەکات لە ماوەی جیاواز جیاوازی دانیشتنەکە

نەزانێت کە قاسم سلێمانی حاکمی فیعلی عێراقەو وەک مەندوب سامییەکانی سەردەمی 

 !.داگیرکەری بەریتانی و فەرەنسی رەفتار دەکات

[ قاسم سلێمانی]ە پشتگیری مالیکی ب" کاتێ سەدر باسی نیازی سەردانی دەکات بۆ هەولیر،

نەچیت، چونکە لەڕووی ئاسایشەوە ترسناکە بۆ تۆ، وئاستی جەماوەریشت الواز : پێی دەڵێن

 "..دەکات، کوردیان بە جۆرێك وەسف کرد نامەوێ لێرەدا باسی بکەم
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سەیر لەوەدایە موقتەدا ناڵێت قسەکانیان دەربارەی سەرکردەیەکی کورد بوو، بەڵکو دەڵیت 

 .ورد بوو، دەبێت ئە دڵە توقیەچیانە چی تێدا بیت دەربارەی کورددەربارەی ک

ئەوەی زیاتر سەرنجی " هەر لە بەشیکی تری وتارەکەیدا دێتەوە سەرباسی ئەو بابەتە و دەڵێت

وهەروەها مالیکی کە گوتیان چونت [قاسم سلێمانی]ڕاکێشام قسەی ئەوانەی تەهران بوو لە 

ئەوەش کەمێکی رویدا، لەو هاژە ....استی جەماوەریتبۆ کوردستان دەبێتە هۆی دابەزینی ئ

 "..هاژە میدیایەی کە لە دژمان بەڕێوەیە بەشێوەیەکی ساختەکاروبەرنامەداڕێژی

موقتەدا وەسف کردنی سەردانەکەی هەولێری بە مێژوویی لە الیەن کوردەوە بەرز 

کان بوو بە بۆ یەکخستنەوەی ڕیزی عێراقیە" دەنرخێنێت و بە هەقی وەسف دەکات چونکە 

شیعە وکورد وسونەی عەرەبەوە، بەاڵم کەسانێک هەن کە لەسەر تەلی تائیفیەت دەژەنن 

   ".جارێکی تر زۆر بەداخەوە، بۆیە ئەو جۆرە بەیەک گەیشتنانە دنەی دەدات ودەیوروژێنێت

  [قائیدی زەرورە]کێشانەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران نەک لە : موقتەدا 

وفاجەئانەی کە لە موقتەدا رانەدیترا ئەوەیە بەو تێڕوانیە ئایندەییە بەراستی یەکێک لەو م

بیربکاتەوە، موقتەدا نایشارێتەوە کە لە دڵسۆزی خۆی بۆ شیعەکانەوە ئەو کارەی کردو بۆ 

ئەوەی شیعە لە عێراق گۆشەگیر نەبیت بە دەستی کردەوەکانی مالیکی، بۆیە بە شانازیەوە 

کە میدیا تەنها جەختی لەسەر خاڵی هەشتەمی پەیوەند بە "ئیمزای لەسەر ئەو کاغەزە کردوە 

دەستور پاڵپشتمان دەکات، ودیموکراتیەتیش ! کێشانەوەی متمانەکردوە، نازانیشم بۆ ؟

هەروەها، ئێمە باسی پرۆژەی کێشانەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران دەکەین نەک لە 

ئەگەر هەنگاوەکانمان [....یشیعەگەرێت]یان کۆڵەگەی [ مەعسومێک]یان [ قائیدی زەرورە]

یاسایی ودەستوری وبەڵکو جەماوەری بن، بە ئیعتباری ئەوەی کەسانی کۆبونەوەکە خاوەن 

کورسی [ ٤١١]کورسی تا [ ٩٧١]پێگەی جەماوەری گەورەن، ونوێنەرایەتی زیاتر لە 

 .وزیاتریش ئەنجام بدرێت[ کێشانەوەی متمانە]دەکەن، ئەوە مانای ئەوەیە دەکرێت 

سەرۆک وەزیران و یەک دەنگی الیەنەکان لەسەر قبول کردن بە کاندیدێکی نوێی  گۆڕینی

بەبێ قەید وشەرت، مانای بە هەدەردانی دەسەاڵتداری نایەت [ هاوپەیمانی نیشتیمانی شیعی]

،و بە مانای مانەوەی بۆشایی نایەت، تەنها مانای گۆڕینیکی شەرعی [لەدەستی شیعە]

 ".نەرمی و ئاسانی ئەنجام بدرێتوشەعبی وقانونییە پێویستە بە 

 :ئامانجەکانی موقتەدا ئینجا دەڵیت ئەو خااڵنە هانی دام ئیمزا بکەم لەسەر ئەو پرۆژەیە

ئەو کردەوانەی لە سەرۆک وەزیران دەرچوو کە تەنها بەوە لێکدەدرێتەوە کە جۆرێکە  :دووەم

رەتە، کە ئەوەش لە لە کەنار خستن وپەڕاوێزخستن وبنیاتنانی دیکتاتۆریەت وقائیدی زەرو

 .بەرژەوەندی عێراق و پڕۆژە دیموکراسیەکەی دا نییە
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گرنگترینیان، هۆی ئایینی وعەقائیدی بوو کە هانی دام لە پێناو کۆتایی هێنان بە  :سێیەم

موعاناتی ئایندەیی شیعەدا، کە لە ئەنجامی سیاسەتەکانی سەرۆک وەزیران وحکومەت، هەتا 

موو هاوشانان وشەریکەکانی خۆشی کەنار دەخات، کە ئەو هاوپەیمانەی کە خەریکە هە

 .گۆشەگیری شیعەی لە هەموو الیەنەکانی تری عێراقی لێدەکەوێتەوە

ئەوەی لە سەرۆکایەتی وەزیران دەردەچێت بە ڕای خەڵکانی تر ڕەنگدانەوەی : چوارەم

ڕوو  ، ولەسەر تەشەیوعیش حسێبی دەکەن، بۆیە پێویست بوو بخرێتە[شیعەگەرایەتیە]وێنەی 

کە خەڵکانێکی شیعە هەن بەو رەفتارانە ڕازی نین، واتە ئەو رەفتارانە شیعی نین، بەڵکو تاکە 

 .کەسین

لە کۆتاییدا موقتەدا ئاماژە بە خاڵێکی ترسناک دەکات کە زۆر لە نێوەندە سیاسیەکان پیشبینی 

: وە دەڵێتدەکەن، کە ئەویش شەری سونە وشیعەیە کە هەموو ناوچەکە دەگرێتەوە، لەو بارەیە

بەاڵم ئەوەی پێویستە ئاماژەی پێ بکریت ئەوەیە کە ناوچەکە لە لێواری شەڕێکی تایفەگەری "

سەخت نزیک دەبێتەوە، تەنها خوا ژمارەی قوربانیەکانی دەزانێت ئەگەر خوا نەخواستە 

کاروبار بەو سەخت گیرییە وبە شێوەیە مایەوە، بە تایبەتی عێراق سەنتەری ئەو کێشمە 

، لەبەر بوونی ئەو مۆزایکە جوانە لە شیعە وسونە لە الیەک، ولە سەختگیری کێشانەیە

 "بەتایبەتی سونەی سەختگیر پەیمان پێدراوە بە دەسەاڵت وبە حوکم...ووااڵیی لەالیەکی تردا

ئەوەی تیناگەین ئەوەیە خەڵکی عێراق بەگشتی سوپای مەهدی سەر بە موقتەدا سەدر تاوانبار 

ڕی تایفی لە دژی سونە، هەتا بە عێراق نەوەستاون سوپای مەهدی دەکات بە چەپەڵترین شە

دەنێریتە سوریاش کەچی هەر موقتەدا خۆی باسی ترسناکی ئەو شەڕە تایفیە چەپەڵە دەکات، 

 !ئەگەر حزبە تایفیە سوپادارەکانیش بی تاوان بن؟! ئەی کێ تاوانبارە لەو شەڕە؟

 

 هەڵوێستی مام جەالل

ەوە باسی هەڵوێستەکانی مام جەالل دەکات، وباسی کۆبونەوەکەی موقتەدا زۆر بە سەرسوڕمان

کێشانەوەی ]گرنترین باسی کۆبوونەوەکە : " بە سەرۆکایەتی مام جەالل دەکات ودەڵێت

ی سەرۆک کۆمار لەسەری، [ تحفظ]بوو لە سەرۆک وەزیران، لەگەڵ پاریزگاری [ متمانە

وپایەکەی، بەاڵم پشتگیری دەکات و تا بە ئیدیعای ئەوەی کە الیەنێکی بێالیەنە لەبەر پلە 

کۆتایی لەگەڵی دەبیت، ئینجا پاش چەند ڕۆژێك ئیدیعای ئەوەی کرد کە تەوقعی بەردەوامی و 

وكان أهم ما دار بهذا : "لەبەر هەستیاری دەقەکە ئەوە عەرەبیەکەیەتی .هاتنە دی نەدەکرد

مدعیاً انە , علیە  الجمهوریەمع تحفظ رئیس , ء عن رئیس الوزرا(  سحب الثقە)هو , االجتماع

  ثم ادعی, ء فیە وسیتممە إلى اخره إال انە یۆید ما جا, طرف محاید لمكانتە ومنصبە الذی فیە
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 .".(التحقق)  بعد ذلك بأیام أنە لم یتوقع صیرورتە ووصولە إلی

کاتێ ئەوەم لێی بیست کەوا دەیەوێت بە بێالیەن بمێنێتەوە، توشی سەرسوڕمان وڕاتەکانی 

دم پاش ئەوەی کە بەر لە ماوەیەکی کەم گوێم لێی بوو گوتی کە ئەو ئارەزووی کێشانەوەی کر

متمانەی هەیە، وناتوانێت پارێزگاری لە دەستور بکات وبەرگری لێبکات لە بوونی مالیکی دا 

لەسەر سەکۆی سەرۆکایەتی وەزیران، ئەو لە زۆر لە کارەکانی کۆتوبەند کراوە، هەرچەندە 

بە سیفەتی پارێزەری دەستور ڕازی دەبیت لەسەر کێشانەوەی ... اتی پێداوەدەستور سەالحی

 "..لەبەر ئەو هۆیانە[ مالیکی]متمانە لە 

زۆربەی زۆری سەرسوڕمانم لەسەر یەک : " لە شوێنیکی تری وتارەکەی موقتەدا دەڵێت

 "!!کارە ئەویش ئەوەیە، بۆچی فەخامەتی رەئیس تەوقیعی نەکرد؟

بیربکاتەوە دەزانێت، سەرۆک کۆمار لە هەر کێشەیەکدا هەتا لە نێوان  موقتەدا ئەگەر کەمێک

ئەمریکا و ئێرانیش بێت الی ئێران بەرنادات، چونکە چاک دەزانت ئێران بە فیعلی حوکمی 

وخۆشی باسی پەرۆشی قاسم سلێمانی کرد بۆ [ قاسم سلێمانی]عێراق دەکات لە ڕێگای 

یەکێتی وسیاسیەکان پێی دەڵێن حیکمەتی سەرۆک  مالیکی، کەوابوو ئەوەی هەندێ لە نیوەندە

تاڵەبانی، تەنها ئیرادەیەکی مویەسەری نا موخەیەرەی سەرۆک بوو لە الیەنگری کردنی 

 .مالیکی وبەرەی ئێران

بەاڵم پێویستە ئەوەش بوترێت سیاسە چەوتەکانی پارتی وسەرۆکی هەرێم لە ناوەخۆ والسایی 

شیوازی ترو جاروبار خراپتر لە خودی مالیکی، مام کردنەوەی مالیکی لە رەفتارەکانی بە 

جەاللی دڵنیا کرد کە هەڵوێستەکانی کاردانەوەیەکی بەرفراوانی لێناکەوێتەوە، ئەگینا ئەگەر 

دەسەاڵتی هەرێم مایەی قبوڵ وپشتگیری جەماوەری هەرێم با، کار وهەڵوێستی مام جەالل لە 

انەتی عوزما، بەاڵم کە تۆ ماڵت لە شوشە مەسەلەی کێشانەوەی متمانەدا دەگەیشتە ئاستی خی

 .بوو ناتوانی بەرد بگریتە خەڵک

 

hariri66@yahoo.com 

٠٤/٨/٥١٠٢  

mailto:hariri66@yahoo.com
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كان بەرگری نییە لە خوا، بەرگریە لە ئاشتی  ئایینیە  پاراستنی پیرۆزیە  یاسای

 !ئادەمیزاد
 

یاسای پاراستنی پیرۆزییەکان کێ ]کدا بە ناوی کاک مەریوان وریا قانیع لە وتارێ

  " :سەرەتای نوسینەکەی بەو جۆرە دەست پێدەکات[ دەپارێزێت؟

ئایا بەڕاست خودا پێویستی بەوەیە ئینسان بە یاسا بیپارێزێت؟ ئایا کاری یاساکان ئەوەیە 

لە لەڕاستیدا هەر  "ئینسانەکان لەیەکتری بپارێزێت، یان خودا لە ئینسان بپارێزێت؟

سەرەتاوە پرسیارە سەرەکیەکە بە هەڵە دارێژراوە، بۆیە لەسەر خەتی خواری پرسیارەکە 

لە بیرکردنەوەی دینیدا خودا بۆیە خودایە چونکە  " :درێژە بە گریمانەکانی دەدات ودەڵێت

نە لەکەس بووە و نە کەسی لێدەبێت و نە پێویستی بەکەسیشە، خودا بۆیە خودایە چونکە 

لە فیکری دینیدا خودا  .ی بەوە بۆ پاراستن، نەک بە پێچەوانەوەهەمووکەس پێویست

پێویستی بەوە نییە کەس بیپارێزێت، چونکە خۆی چۆنی بوێت بەوجۆرە دونیا دەباتبەڕێوە 

 " .و بەوجۆرە شتەکان و پەیوەندییەکان ڕێکدەخات

م خوێندەوە، من وەک كوردستان  رێمی هە  كان لە ئایینیە  پیرۆزیە  پاراستنی  یاسای  پرۆژه  قی ده

دەڵێن قەلبەن وقالبەن لە گەڵی دام، ئەوانەی کەمپین ونازانم شتگەلێکی وا ڕێکدەخەن لە دژیدا 

دەبێت هەڵوەستە لەو هەڵوێستەیان بکەنەوە، چونکە ئەگەر کەسانێکی رۆشنبیر بن، نابێ 

غەمبەران خۆیان دابەزێنن بۆ ئەو ئاستەی بەرگری لە سوکایەتی کردن بکەن لە دژی خوا وپێ

هەندێك لە بڕگەکانی پڕۆژە یاسایەکە . وپیرۆزیەکانی خەڵك بە هەموو ئایین وتایفەکانەوە

 :ئەمانەن

  وه( ر  سە خودایان لە  المی سە)ران  مبە وپیغە(  جل جاللە)خوا   بە  تی سوكایە :م كە یە  ی مادده"

و , بێت   وه كە زگایە ن و ده س و الیە ر كە ن هە الیە لە  كان تاوانە ئاسمانیە  پیرۆزو كتێبە  قوڕئانی

 .ربڕێن دانانرێت راده  ئازادی  بە

 :م دووه  ی مادده

 نرێن كان داده پیرۆزیە  كردن بە  تی سوكایە  بە  وانە م كرده ئە 

 . وره گە  خودای  كردن بە جوێندان و گاڵتە .1 :
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 .ران مبە پێغە  كردنی ناشایستە  ی كردن و سووك باسكردن و وێنە جوێندان و گاڵتە.2  

  كانیان بە رۆكە ناوه  كارهێنانی كان بە ئاسمانیە  قوڕئان و كتێبە  سوتاندن و دڕاندن و فڕێدانی.3 

 . ناشیاوی

 . كان خراپ بۆ كااڵ بازرگانیە  ستی بە مە  بە  ی كە رۆكە قوڕئان و ناوه  كانی ڕه پە  كارهێنانی بە.4 

  ران وكتێبە مبە ر خوا و پێغە رامبە بێڕێزی بە  كە  بازرگانی  كااڵی  كردن و فرۆشتنی هاورده.5 

 .كان تێدابێت ئاسمانیە

  كێك لە یە  رستی خواپە  ت كرا بێت بە ر شوێنێك تایبە سە  بكاتە  ستدرێژی سێك ده ر كە هە.6 

 .كان ئایینە

 

 ".كان ئایینیە  دروشمە  كێك لە یە  یان جوێن بدات بە  سێك گاڵتە ر كە هە.7 

  

من تێ ناگەم کام مرۆڤی ڕێزدار و ڕۆشنبیر با مولحید وئێتیستیش بێت، با کافری هەر سێ 

جوێندان و دراندن وگاڵتە کردن وسووک باسکردن بە : دینیش بێت، ڕازی دەبێت بە

 !!پیرۆزیەکانی خەڵک؟

نوسەرێکی بەڕێزی جیدی وەك کاک مەریوان وریا قانیع پێیوایە ئەو یاسایە کارەکەی 

نەوە کردۆتەوە، لەجیاتی خوا پارێزگاری لە مرۆڤ بکات، ئەوە مرۆڤە بەو یاسایە پێچەوا

 !پارێزگاری لە خوا دەکات، کە خوا هیچ پێویستیەکی پێی نییە؟

وابزانم کاک مەریوان ئەو جارەیان بە هەڵە تێگەیشتوە لە مەنتیقی کارەکە، کاتێ موسڵمان یان 

ردن بە ئاینەکەی یان خواکەی یان شوێنی هەر ئیماندارێك دەوروژێت لەبەر سوکایەتی ک

پەرستکاریەکەی یان کتێبی پیرۆزی، لەبەر ئەوەی نییە کە مرۆڤەکان دەتوانن زیان بگەیەنن 

بە زاتێکی بااڵی هێز لە سنوور نە هاتووی وەك خوا، بەڵکو لە خۆشەویستی وباوەڕی ئەوانە 

ئاشکرایی جوێنی پێ بدەن یان بۆ ئەو زاتە بااڵیە کە حەز ناکەن کەس لە پێش ئەوان وا بە 

هەر بۆیە قورئان داوا لە موسڵمانان دەکات . پیرۆزەکانی بکەن سوکایەتی بە ناو و هێما 

جوێن بە خوداوەندی کەسانی تری غەیرە موسڵمان نەدەن، نەوەك ئەوانیش لە بەرامبەردا 

 .وەجوێن بە خودای موسڵمانان دەدەن، کە لە ئەنجامدا فیتنە وئاشوبی لێدەکەوێتە

کەوابوو یاساکە بۆ مرۆڤەکانە وبۆ پاراستنی ئاشتی کۆمەاڵیەتی ومەدەنیە، نەك بۆ بەرگری 

کردن لە خوا کە خوا هیچ پێویستی بە بەرگری بەندە الوازەکانی نییە، وەک لە پرۆژەی 

  استنیپێكردن و پار  تی سوكایە  كان لە ها ئایینیە بە  ڕێز لە  پێناو پاراستنی  لە: " یاساکەشدا هاتوە
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م  ربرین ، ئە راده  و ئازادی  ری گە ڕۆژنامە  ئازادی  هێنانی كارنە وخراپ بە  تی اڵیە كۆمە  ئاشتی

 ".رچوێنرا ده  یاسایە

بۆ ئەوەی جیاوازی بە روونی بکرێت لە نیوان لێکۆڵینەوەی جیدی وگاڵتەجاری بە 

گرتن بە کەسانێکی  پیرۆزیەکان، ئەو یاسایە زۆر پێویستە ولە کاتی خۆی دەرچوە بۆ پێش

کەم عەقڵ و سەرەڕۆ و شوهرەت تەڵەب کە ڕیزی هیچ ناگرن و وادەزانن ئازادن لە 

 .سوکایەتی کردن بە هەموو بەهایەك وهەموو شتێك

هەلێکی زێڕینیشە بۆ خۆ جیاکردنەوەی نووسەرە جیدیەکان لەوانەی دەیانەوێت لەسەر پردی 

نەوە، چونکە دەزانن ڕۆشنبیرانی کورد ئەو کارانەدا بۆ دنیای ناوبانگ وشوهرەت بپەڕ

ئامادەن بۆیان کامپین بکەن هەرچیان کردبێت، چونکە کامپین کردن بۆتە خوێکی ڕۆژانەی 

 !گۆرەپانی فەرهەنگی کوردی، بۆ بچوکترین وبێ ماناترین هۆ کامپین دەگرن

سوکایەتی کردنی لەو جۆرە کاری کەسانێکی هیچ لەبار ونەناسراوە، کە نایانەوێ بە 

پرۆسەی سروشتی ناوبانگ بوون وناو دەرکردن تێپەڕن وهەڵپەیانە زوو خەڵک باسیان 

بکەن، هیشتا دوو وتاری پێنج سەد وشەیی نەنوسیوە، کەچی دەیەوێت لە لوتکەی نوسەرانی 

 .کوردستان بێت

لە واڵتانی هوشیار هەزارانی وا کە شتێك دەنوسن پڕ لە سوکایەتی خەڵک فەرامۆشیان 

ئەگەر شتێکی دژە یاسای گوتبێت، ئەوە دەدرێتە دادگا وسزای دیاریکراوی دەکات وتەنها 

وەردەگرێت، بەاڵم الی ئێمە، مەبەستم هەموو جیهانی ئیسالمییە، هەر نەناسێك وشوهرەت 

تەڵەبێك دەتوانی بە دوو قسەی سوک وڕیسوا یان بە کارێکی دزێو وبێ سەلیقەی وەك فیلمە 

لە شەو وڕۆژێکدا هێندەی [ خ.د]ژی حەزرەتی محەمەد فاشیلەکەی خاوەنە فاشیلەکەی لە د

 !ناودار بکەن کە خۆشی خەونی پێوە نەدیبێت

ئەوەی کرا لە خۆپیشاندانی توند وتیژ وپەالماردانی باڵوێزخانەکان وکوشتنی باڵوێزی  

ئەمریکی لە لیبیا وچەندین کارمەندی تر، کاردانەوەیەك بوو زیاتر بە نێگەتیڤ بەسەر 

یهانی ئیسالمدا شکایەوە، چونکە بۆم دەرکەوت سروشتی مرۆڤی هیچ وپوچ موسڵمانان وج

وایە، ئەگەر بزانیت بەشتێك زۆر توڕە دەبیت، ناڵێ با ئەو شتە نەکەم تا توڕە نەبێت، بەڵکو بە 

پێچەوانەوە زیاتر دووبارەی دەکاتەوە، وەک چۆن خەڵکی بازاڕ سەر دەنێنە سەر هەر 

ن بە شتێك توڕە دەبێت تا کار بەوە دەگات شێتی دەکەن بە کەسێکی فەقیر وسادە ئەگەر بزان

لە هەولێر وسلێمانی ودهۆك کەس هەیە ئاگاداری چیرۆکی شێت کردنی چەند کەس . ڕەسمی

نەبێت کە خەڵکی بازاڕی وبێ ڕیز بەردەوام دەیانوروژێنن لە کەسێکی سروشتی ونۆرماڵ 
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و شێتانە کەسانێکی هەژار وبێ من خۆم لە بیرمە هەندێك لە! دەیانکەنە شێتێکی ڕەسمی؟

گوناح بوون، بەاڵم چونکە خەڵک خاڵی الوازیان زانیبوون، توڕەیان دەکردن تا وای لێدەهات 

 .هەر جارێ دەمدیتنەوە لە جارەکەی تر خراپتر ببوون

ئەو هەموو توڕەییەی موسڵمانانیش کە نیشان دەدرێت تا ڕادەی پارانۆیی بوون، وەك ئەو 

کاتی خۆی کەسانێك پێیان زانی زوو توڕە دەبن، بۆیە قۆزتیتیانەوە بۆ  خەڵکە نۆرماڵەیە کە

 .زیاتر وروژاندنی موسڵمانان وزیاتر سوکایەتی کردن بە پیرۆزیەکانی

پەیامم بۆ هەموو نوسەرێکی ڕیزدار ئەوەیە خۆتان مەخەنە بەرەی سوکایەتی کەران، ئایین 

جێك نوسینی بابەتی وزانستی بن، بوارێکی پان وپۆڕی تێدایە بۆ نوسین لەسەری، بە مەر

چونکە ئەو یاسایە باسی قەدەغەکردنی ئەو جۆرە نوسینە ڕەخنەیی وجیدیانە ناکات، بەڵکو 

تەرکیزەکە لەسەر ئەو هیچ لەبارانەیە کە دەیانەوێت لە ڕێگای سوکایەتی کردن بەرژەوەندی 

ە هیچ ئایین من کە نیەتی سوکایەتی کردنم نەبێت ب. مادی ومەعنەوی یان دەست کەوێت

ومەزهەبێك، دەتوانم بابەتی ئایینی ڕەخنەییش بنوسم، وە زۆریشم نوسیوە، بەاڵم هەرگیزیش 

ناچمە ئەو بەرەیە و ئەو کەمپینانەی کە لە پێناو بەرگری کردن لە سوکایەتی کەران دەکرێن، 

بە  با حەفتا جار دواکەوتو خواز بم، چونکە لەوە سوکایەتی تر نییە بۆ مرۆڤ کە سوکایەتی

موسڵمان یا مەسیحی یا یەزیدی یا  :پیرۆزیەکانی خەڵک بکات، با ئەو خەلکە هەر کێ بن

 .بودایی یا هەر شتێکی تر بن

 لەندەن

٩٩/٩١/٤١٩٤ 
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 ! *یەلی باپیر وهەاڵوسانی منی بااڵع

بەڕاستی جێگای ئەسەفەکەسێکی وەك مامۆستا مەسعود عەبدولخالیق ئەگەر بیەوێت  

سەرنجێك بخاتە ڕوو دەربارەی هەر الیەنێکی دەسەاڵت یان ئۆپۆزسیۆن،  رەخنەیەک یان

لەجیاتی دەستخۆشی ونرخاندنی سەرنجەکانی پەالماری ناڕەوا بدرێت بۆ سەر کەسایەتی بەر 

لەوەش ئەسەفتر ئەوەیە . لەوەی لە بیروڕاکانی بکۆڵرێتەوە یان وەاڵمێکی دۆستانەی بدرێتەوە

ئیسالمیەکان ئەو رەفتارە دزێوە بگرنەبەر بەرامبەری، لە  کە کەسانێکی سەر بە بە الیەنە

کاتێکدا پەرۆشی کاک مەسعود بۆ ئەو الیەنانە جێگای گومان نییە، بەڵکو خەڵکانی دەرەوەی 

 .بازنەی ئیسالمیەکان بە ئیسالمیەکی تۆخی دەزانن

یسالم ئەو کۆمێنتە بي سەلیقە و بێ زەوقانەی لە دژی کاک مەسعود دەنوسرێت گوایە دژی ئ

وئیسالمیەکانە یان عیلمانیە یان یەکێتییە هەمووی دەچێتە خانەی جەهل و دەمارگرژی 

. کە دەڵێین پەروەردە مەبەستم لە پەروەردەی سیاسی ورەخنەییە. وپەروەردە نەکردنەوە

کەسێك تەنها فێر بکرێت گوێ بگرێت بۆ ئەمیر یا سەرۆکەکەی وڕێگای پێ نەدەرێت 

ی ئەمیرو پێشەواکەی دەبێت هەر بەو ئاڕاستەیە بیر بکاتەوە، کە ڕایەکی جیاواز بخاتە ڕوو

هەموو کەسێك هەڵەیە، گومڕایە، نەزانە، بێ دینە، علمانیە تا دەگاتە دژە ئیسالم ئەگەر بە 

 .حزبەکەی ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی ئەوی گوت هەڵەیت لەو کارەو لەو گوتارە

کرێت کە سەرچاوە سەقەت بوو بەڕای ئێمە هەموو شتێك لە سەرچاوەوە چارەسەر دە

ئاڕاستەی قاعیدەش سەقەت دەبێت، کە سەرچاوە لێڵ بوو هەرگیز جۆگەلەو و لقەکان سازگار 

 .نابن

وگوێ لەکەس نەگرتن وهەاڵوسانی [ اعتداد بالرأي]کێشەی عەلی باپیر لەگەڵ ڕاپەسەندی 

ایەکی خۆی یان زۆر کەڤنارە، وادەزانێت ئەگەر دانی نا بە هەڵەبوونی لە ڕ[ منی بااڵی]

کەچی پێغەمبەر و خەلیفەکانی . هەڵوێستێکی خۆی واتە دابەزین وخۆ بچوک کردنەوەیە

چەندین جار لەڕای خۆیان دابزیون بۆ ڕای کەسانی تر، هەتا حەزرەتی عومەر بۆ ڕای 

 .ئافرەتێك ڕای خۆی گۆڕی لەسەر مینبەردا

هەموو دەزانین کە کەس لە حەدیسیش ( وشاورهم في االمر)قورئان هەر هانی شوراکردن و 

پێغەمبەر زیاتر پرسوڕای بە هاوەڵەکانی نەکردوە، وچیرۆکی پرسوڕاکانی زۆر لەوە 

 .بەناوبانگترە کە سەرلەنوێ باسی کەین
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عەلی باپیر وەك چۆن دڵسۆز وزاناشی لێ دەبێتە دوژمن ولە ڕێگای شوێن کەوتە ساویلکە 

وجوێن وگومان ئاڕاستەی ڕەخنە لێگرەکانی  وسەرسامەکانی دەیان وەاڵم و تاوانی ئەخاتە پاڵ

دەکات، لە بەرامبەردا کەسانێك کە گوێڕایەڵی ڕەهای ئەو بوون یان تەسلیم بە ئەو بوون بێ 

چەند وچوون، ئامادەیە بیکاتە موریدی خۆی با موریدەکان سەرانی بەعسی پێشووش بێت 

رکردە دۆڕاوانە دەکات دا پاش ئەوەی باسی ئەو سە( ئەشکەنجە و زیندان: )وەك لە کتێبی

من لە ڕووی "وخۆی بە فریاگوزاریان دەزانێت لە دۆزەخی رۆژی قیامەت 

دەڵێم النیکەم ... دڵسۆزیشەوەشتانەتان پێدەڵێم، بۆ ئەوەی لەسەری بوون چیدی لەسەری نەچن،

خۆی لێ ببوە  ٤٢٢ل "گەر دونیاشتان چوو، با قیامەتەکەتان هەبێت، خۆ من دڵسۆزتانم

چونکە من ئیمامیشیان بووم وپێشنوێژم بۆ دەکردن، بانگم بۆ دەدان، "دۆڕاوانە پێشەوای ئەو 

دیارە من هەر ئەوە نەبووم وەکو نەیارێکی فیکری، ئەوان بە چاوی پێشەوایەتی تەماشایان 

 ٤٢٢ل .." دەکردم، وەکو بڵێی بەرپرسی دونیا ودینیان بم

ییە نا ئاساییە دەردەبرێ وپێیان هەتا کۆمەڵی خاچی سوریش سەرسوڕمانی خۆیان لەو پەیوەند

 ٤٢٧ل " چۆن دەتوانی لە گەڵیان دانیشی و قسە بکەیت؟:" دەگوت

لە پاداشتی ئەو دەروێشیەتەیان بۆ عەلی باپیر، شێخ عەلی باپیر سەرانی ڕژێم دەکاتە 

، کاتێ پرسیاری لێدەکەن دەربارەی ئەو سەرانەی بەعس کێن کە باسی !موریدەکانی خۆی

وەڵاڵ پێم :"وتاعەتیان دەکەیت بە سەرسامیەوە، بەوپەڕی سادەییەوە دەڵێت تەوبە وعیبادەت

سەرانی بەعس !!" خۆش نییە ناوی کەس بەرم، موریدەکانی خۆم پێم خۆش نییە ناویان بەرم

بە موریدی خۆی حساب دەکات، نیشانەی سەر سوڕمانەکە لەالیەن ئەنجامدەری 

 !چاوپێکەوتنەکانی کتێبەکە دانراوە

د عەبدولخالیق ڕەخنە لە رەفتاری ئۆپۆزسیۆنی عەلی باپیر دەگرێت وەك سەلەفیە کاک مەسعو

بێ حەوسەلەکان باسی عەقیدە و نەورۆزو لە پەرلەمان بوون والدانی عەقیدی ناکات، بەڵکو 

باسی هەڵەیی لە سیاسەت کردن دەکات کە لەوە دەچێت تا ئێستا عەلی باپیر جیای نەکاتەوە لە 

ئاخر ناکرێت ناو لە خۆت بنێی ئۆپۆزسیۆن وەک ئینگلیز دەڵێت هەر  کاری بانگەوازخوازی،

لە گٶشتی دەسەاڵت و  has a foot in both campsلینگێکت لە سەربازگەیەک بێت 

دەسەاڵت نابێت بەهیچ جۆرێك هەست بە خاوی . چەالوی ئۆپۆزسیۆن یش بخۆیت

ی باپیر بۆ ئۆپۆزسیۆن بکات لە سەرنجدانی ورد ودرشتی کارەکانی، چەمکی عەل

ئۆپۆزسیۆن بوون، بە سەردانی نهێنی و پرۆژەی شەخسی و ناوبژیوان لە نیوان دەسەاڵت و 

لە [ لینگە وقوچە]ئەو جۆرە تێگەیشتنە موستەهقترە پێی بگوترێت تێگەیشتنی ! ئۆپۆزسیۆن

 .ئۆپۆزسیۆن بوون، نەك سەرنجەکانی کاک مەسعود عەبدولخالیق
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وابێت خوا ڕۆڵی براگەورەیی و ئاڕاستەکاری پێبەخشیوە ئەو کەسەی هەر لە منداڵیەوە پێی 

خوای گەورەش بارەکەی بۆ من وا هەڵخستوە، هەر :" وکردۆتە قەدەری وەك خۆی دەڵێت

کە گچکەش بووم، منداڵیش بووم، لە گەڕەکێ کە تیپی تۆپێنەیان پێكدەهێنا، منیان دەکردە 

ەن بابەکر کە بەتەمەن لە من برا گەورە، هەر کە پێشڕا گەشتووم، ئەوە برای وەکو حەس

گەورەتر بووە، لە گەڵیاندا بووم، خوای گەورە بارەکەی بۆ من وا هەڵخستوە، کە من 

ئەوان ئاڕاستە کەم وئەوانە، ئەو برایانە کە لە من گەورەتر بوون، ڕەنگە لە منیش 

هەر شارەزاتر بوو بن، بەاڵم بە هەر حال خوای بەرز بارەکەی وا بۆ من هەڵخستبوو، واتە 

 .."لە سەرەتاوە وەزعەکەم وا بووە، زیاتر ڕۆڵی برا گەورەیی وئاڕاستەکار و ئەوانە ببینم

ڕێگەی پێ بدات یەکێکی تر [ منی بااڵی هەاڵوساوی]زۆر زەحمەتە  ٩١٠ – ٩١٤ل

گوێ لە ڕەخنەی کەسێك بگرێت، ئەو جۆرە دەرونە هەالوساوانە بەس  ئاراستەی بکات یان 

 .شی وبالروح بالدم دەکەنچاوەڕێی ستایش ودەست خۆ

ئەوەی باسی حزبەکەی بکات وەک چۆن کەسێك باسی دوکانێکی یان کۆمپانیایەکی خۆی 

من : " دەکات زەحمەتە شەریکێك لەو مولکایەتیە تایبەتیە بۆ خۆی بدۆزێتەوە، وەك دەڵێت

هەمووی یەکە ومنیش هی ... وام هەست کردوە کە کۆمەڵی ئیسالمی بەهی خۆم دەزانم

م وهەمووشی بە هی خۆم دەزانم و لە خزمەتی هەمووشیدام تا هەبم وتا کۆمەڵی هەمووی

ل  .."ئیسالمی من بە چاوساخ وئەمیری خۆی بزانێت، من بە برا گەورەی خۆی بزانێت

٠٦١ 

ئەوەی داوا لە سەرکردایەتی حزبەکەی بکات نەك قاعیدەی فەقیروعەوام بەرز بنەوە بۆ 

دابەزێنن بۆ ئاستی نزمی خۆیان، چۆن ڕێگا بە ڕەخنە  ئاستی عەلی باپیر، نەك ئەوان ئەو

بەاڵم واش چاوەڕێ ناکەم هەموو ئەندامانی :"...لێگرتنی دەدات، لەو بارەیەوە دەڵێت

ئەگەر : سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسالمی لە ئاستی بەندەدا بن، چونکە جارێك پێیانم گوت

شێوەیە بن، ئەی بۆچی من برا هەرچی من دەیڵێم ولە توانامدا هەیە، ئێوەش وابڵێن بەو 

گەورەتانم؟ دیارە دەبێ من هەندێ شتی زیادەم پێ بێ، جا دەبێ سەرکردایەتی کۆمەڵی 

ل "!!! ئیسالمی هەوڵ بدات خۆی بێنێتە ئاستی من، نەك من نزم کاتەوە بۆ ئاستی خۆی

٢٢٠-٢٢١ 

پێ دەدات  ئەوەی پێی وابێت، چەند هۆیەکی غەیبی و تەلیسماوی هەبێت کە ئەو ئیمتیازەی

: شتێکی زیادەی پێ بێت لە بواری فیکری وڕوحی وئیمانی وپشت بە خوا بەستن، وەك دەڵێت

بەاڵم بەڕاستی ئەوەش : " یان وەك دەڵێت  "دیارە دەبێ من هەندێ شتی زیادەم پێ بێ" 

دەزانم کە من هێندێ شتم پێیە، خەڵک هەمووی پێی نییە، لە بواری فیکری وڕوحی 
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، چۆن گوێ دەگرێ بۆ ئەوانەی ئەو شتانەیان پێ ٢٢٠ل" وا بەستنوئیمانی وپشت بە خ

نییە؟ ئەگەر هەر باسی لە بواری ڕوحی وئیمانی وپشت بە خوا بەستنیش کردبا کارەکە 

ئاسایی بوو، لەوانەیە بەچاوپۆشینەوە بۆمان قوتدرابا، بەالم کارەساتەکە باسی بواری فیکری 

ۆری ماوە بڵێ خاوەن کەسایەتیەکی فیکری یش دەکات، کە بێگومان لەو بوارە هێشتا ز

 .وموفەکیر بێت

ئەو گەورەیە، بەپێی [ خ.د]لە هەمووی ترسناکتر ئەوەی وابزانێت بە پێی قسەی پێغەمبەر 

خەون وخەیااڵتی یان زیندە خەونەکانی، چۆن ڕێگا دەدات رەخنەی لێ بگیرێت لەالی 

ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی ! ە رەحمانیانەئەوانەی موئەیەد نین بەو ئیلهاماتە ئیالهیانە وفیوزات

لە ئیدیعایەکی زۆر غەریبدا پاساوی زەرورەتی گوێڕایەڵی کردنی خەڵک بۆ ئەو گوایە لە 

ئەوە ڕەنگە ئامۆژگاری :"هاتوە کە دەڵێ [ خ.د]قسە وئامۆژگاری پێغەمبەرەوە 

و خوای پەروەردگار بە هۆی ئەو ناڕەحەتی : پێغەمبەریش بێ بۆ من کە فەرموویەتی

، ٢٢٠ل" تاقیکردنەوانەوە تۆی گەورە کردوە، ئاگات لێ بێ خەڵکێك بچوکت نەکاتەوە

 !نازانم رواه کێ یان کێ ڕیوایەتی کردوە؟

ئەگەر بە ناڕەحەتی وتاقیکردنەوە با، دەبوایە سەید قوتب ببێتە ئەو مەهدیە مونتەزیرەی 

 .کە شیعە وسونە چاوەڕوانی دەکەن بە پەرۆشیەوە

ە ڕەخنە زانستیەکانی کاک مەسعود عەبدولخالیق دا نییە هێندەی لە کەوابوو کێشەکە ل

 .عەلی باپیر وهەاڵوسانی منی بااڵیەتی

 

 کە چەمکێکی سایکۆلۆژیە[ االنا العلیا]واتە   *

19-09-2012 
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 !ڕاستى لە كوێیە لە شەڕى بەڵگەنامەكانى پارتى وكۆمەڵ دا؟
 

ى ئەو شەڕە میدیاییەى نێوان پارتى وكۆمەڵی لەو چەند رۆژەى دواییدا هەموو الیەك ئاگادار

ئیسالمى بوو، كە بە هێرشێكى چڕوپڕى تەلەفزیۆنى زاگرۆس دەستى پێكرد وبە 

 .وەاڵمدانەوەیەكى توندترى كۆمەڵ كۆتایی یان پێی هێنا

 

بێگومان نە بەڵگەنامەكانى زاگرۆس لەسەر ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمى عەلی باپیر لەمەر 

ژێمى بەعس نوێ بوون وخەڵكى ڕاچڵەكاند وتوشى چورتم كرد نە پەیوەندیەكانى بە ڕ

وەاڵمەكانى كۆمەڵیش نوێ بوون وهیچ شتێكى نوێی خستە سەر ئەو شتانەى كە خەڵك دەیزانن 

 .دەربارەى پارتى

بێگومان شەڕەكەش هۆی سیاسی هەنووكەیی لە پشتە كە زۆر بە زەقی دەتوانرێت چڕ 

لە ناڕەزایەتیەكانى سەراى سلێمانى وئەو چاوپێكەوتنەى بكرێتەوە لە بەشدارى كردنى كۆمەأل 

عەلى باپیر لە تەلەفزیۆنى زاگرۆس كە تێیدا زۆر بە ڕاشكاوى هەموو ڕەخنەكانى لەسەر 

دەسەاڵت خستەڕوو ولە قسەكانى وا دەرەنجام دەكرا كە هیچی تر ئەگەرى گەڕانەوە 

وونەوەى داوە لە دەسەاڵت، وخامۆش بون نیە لەالى كۆمەڵ وئیتر بڕیارى یەكجارەكى جیاب

سەرەڕاى ڕەتكردنەوەى بانگهێشتكردنى پارتى ویەكێتى بۆ كۆمەڵ و یەكگرتوو بۆ ئێران 

كەتێیدا دەسەاڵت سوكایەتیەكى گەورەى بەو دوو حزبە كرد وبەزمانى حاڵ پێیان دەڵێت ئێوە 

سە دەسەنە ودروستكراوى ئێرانن ئەوە لەجیاتى ئەوەى لەگەڵ خودى خۆتان ڕاستەوخۆ ق

بكەین لەگەڵ ئاغاكانتان ووەلى نیعمەتتان قسە دەكەین، ئەو هەوڵە نەزۆكەی دوو زلهێزەكەى 

دەسەاڵت بەداخەوە گوزارش لە چەقبەستنى فیكرى سیاسی وئیفالسبوونى تواناى 

بیركردنەوەى دەسەاڵت دەكات وهێشتا بەچاوى سەردەمى بەرەى جود وبەرەى كوردستانى 

 . سەردەمى شاخ قسە دەكات

 

ەسەاڵتێك كە هەموو تواناو ئیمكانیاتى دراوى وساسی ویاسایی لە ژێر دەستە وسەدان د

قونسلگەرى ئەوروپى وئەمریكى تێدا كراوەتەوە وپەیوەندی لەگەڵ هەموو جیهاندا باشە هەتا 

لەگەل قەزافی یش، كەچی كەسى نەماوە لەناوەوە و دەرەوە لە هاواڵتیانى كوردستان بۆ 

ئەگەر هەركەسیش دەست ! لە نێوان خۆیی وچەند حزبێكى ئۆپۆزسیۆن؟ئەوەى بیكاتە نێوەند 

 نەكەوت لەناوەوە بۆچى پەنابردنە بەر ئێران؟ بۆچى شەڕەفی ناوبژیوانكردن دەدەیتە ئێران؟

 

ئەوە پاداشتى ئێران دانەوەیە لە جیاتى تۆپبارانكردنى ناوچە سنوریەكانى كوردستان یان لە  

ئێوە ئەگەر ! كۆشەرەكانى كوردستانى بندەستى ئێرانە؟جیاتى لە سێدارەدانى كوردە تێ

رۆژگارێك لەسەردەمى شاخ هەموو دونیاتان لێگیرابوو تەنها دەرگاى ئێران نەبێت خۆ ئێستا 

كێشەكە لەوەدایە . دونیا هەمووى وااڵیە بەسەرتان بۆچی ناتوانن لە پاڵتۆی ئێراندا دەربچن
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وتەشەرە لە حزبە كوردیە ئیسالمیەكان دەدات دەسەاڵت بۆ تەرویج وبروپێدانى لۆكاڵی تانە 

سەبارەت بە پەیوەندیەكانیان یان وابەستەییان بە ئێران كەچى هەردوو حزبى دەسەاڵتدار 

( سی سەید)ئێران لەگەڵ ئێراندا وەك باوكە دڵ ڕەق وپڕ لە دیسپلینەكانى وەك كەسایەتى 

ەریان بەاڵم جاروباریش ڕەفتار دەكەن كە هەرچەندە ئەزیەتیان دەدات وتوندوتیژە لەس

هەر ئەو هەستەشە ئێرانى  !!ڕەحمیان پێدەكات وئاوڕێكى باوكانەى پەتریاركیانەیان لێدەداتەوە

وا بوغراكردوە تاڕادەى ئەوەى ڕاست وچۆپ دەست دەوەشێنى لە كوردستانى عێراق ئەوە 

كوردستان باسی كوردستانى ئێران هەر ناكەین، وهەموو دەزگا سیخوڕیەكانى ڕەها كردوە لە 

  .وبە هەوەستى خۆیان خەڵك دەكوژن وتیرۆر دەكەن وەك میری گوندەكە ڕەفتار دەكات

 

بەنسبەت پەیوەندیەكانى هەردووال بە ڕژێمى بەعس یش ئەوە زۆربەى هەرە زۆری حزبە 

كوردیەكان لەو پەیوەندیانە بە دوور وبەدەر نەبوونە، بەاڵم نا ڕوونیەك لە مەسەلەكەدا هەیە 

الیەندا، بۆ نموونە ئەگەر بێینە سەر پارتى وپەیوەندى لەگەڵ ڕژێمدا بەتایبەتى لە لە هەندێك 

ئەوە پارتى بۆ ماوەیەك زۆر بڕ وبیانووى بۆ دۆزیەوە تا ڕادەى ئەوەى یادى  6111ئابى  26

دەكردەوە وەك سەركەوتنێكى گەورە بەاڵم كە زانیان ئەو رەفتارە زۆر ئیستفزازیە بۆ تاكى 

دەستیان لێی هەڵگرتبێت تا ڕادەى ئەوەى نیاز الجانى بەڕێوەبەرى  كورد لەوە دەچێت

زاگرۆس تیڤى لەدوا قسەى دا بە هەڵەیەكى لەقەڵەمدا كە ئەوەش پێشكەوتنێكە لە هەڵوێستەكان 

هەرچەندە ئەو لە هەڵەكە زۆر كەمدەكاتەوە وەك گەردێكى نێگەتیڤ دەیخاتە پاڵ چیایەك لە 

دان هێنان بە هەڵە چاكترە لە بەرگرى لێكردنى یان بت بەاڵم هەر چۆنێكى بێت . سەروەرى

 .بۆ تاشینى وئاهەنگ بۆ گێڕانى

 

ئەگەر بێینە سەر كۆمەڵی ئیسالمى ئەوە هیچ یەكێك لەو حزبەش ناتوانێت نكوڵی لە بوونى 

ئەو پەیوەندییە بكات پاش ئەوەى چەندین دۆكیۆمنت وبەڵگەى نوسراو باڵوبۆتەوە لەپاش 

ەوە، هەروەها لەپاش ئەوەى لێپرسراوێكى گەورەى كۆمەڵ مامۆستا ڕوخانى ڕژێمى ێەدام

بەرپرسی پێشوى نوسینگەى دەرەوەى بەریتانیاى كۆمەڵی ئیسالمى دانى ( موشیر گەاڵڵی)

بەو پەیوەندییە هێنا، ئەگەر جەماوەرێكى وشیارتر لە كورد ولە بنكەى حزبی كۆمەڵى 

دانپیاهێنانەى مامۆستا موشیر لە دوا  ئیسالمى لە كوردستان هەبوایە دەبوایە لەپاش ئەو

كۆنگرەى كۆمەڵ یەخەى سەرانى ئەو حزبەیان گرتبا وهەموو كەین وبەینەكانیان پێیان ساغ 

بكەنە قۆچى قوربانى ئەو پەیوەندیە، گرنگترین  (موشیر گەاڵڵی)بكەنەوە نەك تەنها مامۆستا 

اتوە لە بەڵگەنامەكان بێنە سەر شت لەو بوارەدا پێویستە خودى عەلى باپیر وئەوانەى ناویان ه

تەلەفزیۆنەكەى خۆیان وبە شێوەیەكى یاسایی وئایینى یان دانی پێدابهێنن یانیش بە ڕەتى 

بكەنەوە، چونكە هەرلەپاش باڵوكردنەوەى دۆكیومێنتەكان لە زاگرۆس تیڤى وەاڵمە 

ەندیە بەراییەكانى كۆمەڵ بەتایبەتى لەسەر زمانى محمد حكیم كە ناوى هاتوە لەو پەیو

گوماناوییەى لەگەڵ ڕژێمى بەعس زۆر الواز ولەرزۆك بوون، خەڵكى كوردستان چاوەڕێی 
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ئەوە لە عەلى باپیر وكۆمەڵ دەكات ڕاستیەكانى پەیوەندى بوون ونەبوونى خۆیانیان لەگەڵ 

 ... بەعس پێ بڵێن نەك لەوەاڵمدا باسى پەیوەندیەكانى پارتى وبەعس بكەن

 

ڕاستى وهەقیقەتى بوونى پەیوەندى عەلى باپیر وچەندین من لە بازنەى نزیكى كۆمەڵ 

كەسایەتى ناودارى كۆمەڵم گوێ لێبوە لەگەڵ ڕژێمى بەعس كەچى بەداخەوە تا ئێستاش 

كەسێك لە كۆمەڵ جورئەتى مامۆستا موشیر گەاڵڵی نییە لە دانهێنان بە بوونى ئەو پەیوەندیە، 

ان پەردەپۆشی فایلدارەكانیان دەكەن بە لە هەمووى سەیرتر لەكاتێكدا زۆر لە حزبە كوردیەك

جۆرەها بڕوبیانو كەچى سەركردایەتى كۆمەڵ وشەخسی ئەمیر دەستێكى بااڵیان هەبوو لەو 

هەاڵیەى كە لە دژى مامۆستا موشیر گەاڵڵی كرا وەك چۆن موخابەراتە بێ مۆڕاڵە گەورەكان 

، بەهەمان جۆر و ئەندامى خۆیان دەكوژن بۆ ڕزگار بوون لەو نهێنیانەى كە دەیزانێت

بەهەمان شێوە مامۆستا موشیر گەاڵڵی یان تیرۆر كرد لەڕووى مەعنەوییەوە لەبەر چەند حقد 

وحەسەد ومونافەسەیەكى حوجرە ئاسا، لەكاتێكدا ئەو پیاوە داینەمۆیەك بوو لە ئەوروپا بۆ 

 .كۆمەڵ وڕەوندى كوردى

 

ەسەر پەیوەندیەكانى بەاڵم بۆ من زۆر ڕەخنەى ئاشكرام گرتوە لە مامۆستا موشیر گەاڵڵی ل 

یەك ساتیش گومانم لە پاكى وكوردپەروەرى وئیسالمدۆستى ئەو پیاوە نەبوە چونكە دەزانم 

بەتەنها خاوەنى ئەو هەڵەیە وئەو ئیجتهادە غەڵەتە نەبوە، خۆزگە ئەوانەى وەك ئەو هەڵەیان 

ە بێگوناه وبەرى وەك كردوە وەك ئەو ئازا بن ودانیپێدا بهێنن نەك ئەمڕۆ خۆیان لێمان بكەن

جەماوەرى كۆمەڵ وكوردستان بە گشتى زۆر . بەرائەتى گورگ لە خوێنى حەزرەتى یوسف

لەوە وشیارترە ئەمڕۆ وەك ئامرازێكى نێگەتیڤ بڕوانێتە شەڕ ومونافەسەى حزبی ومیدیایی 

پارتى وكۆمەڵ، ئەمڕۆ جەماوەر دەیەوێت بزانێت ڕاستیەكان لە كوێیە وچۆنە، بۆیە گومانم 

ییە كە ئەو داوایە داواى سەدان وهەزاران ئەندامى كۆمەڵی ئیسالمیشە لە ئەمیرى كۆمەڵ ن

ئایا ئێوە پەیوەندیتان هەبوە لەگەڵ بەعس، دەمانەوێت : عەلی باپیر وئەندامە تێوەگاڵوەكانى تر

 .بە سیغەیەكى شەرعى سوێند بخۆن كە ئەو پەیوەندیەتان هەبوە یان نا، چاوەڕوانى وەاڵمتانین

   

 محەمەد هەریری
٢/٠/١١٨٨ 
 

 

 

 

 

 

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=121
http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=121


 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

316 
 

 !!بەخوا جوانە ئێران لە بەریتانیا نیگەرانە
 

خەڵكى نەفس نزم وپڕ شەڕ وعەیب وعار هەردەم كە سەرنج دەدەنە دەوروبەرى خۆیان 

ن شەق دەبات، لەبەر گرێی هەستكردن ئەگەر خەڵكەكە لەوان چاكتر وبێ گیروگرفت بن دڵیا

بە نزمى ونەگریسی خۆیان حەزدەكەن هەموو كەسێك وەك ئەوان بن تا ڕزگاریان بێت لە 

 .سوك سەرنجدانى خەڵك

 

ڕژێمە دكتاتۆرەكانى رۆژهەاڵتى ناوەڕاست زۆر حەزیان بە هەواڵی گەندەڵیی وپشێوى 

 ..فی مرۆڤ دەكرێتوستەم لێكردنە لەو واڵتانەى كا تا ئەو پەڕی ڕەچاوى ما

ڕوداوەكانى ئەو دواییەى بەریتانیا كە لەسەر پێست ڕەشێكى جامایكى وقاچاغچى مادە 

هۆشبەرەكان ڕویدا كاتێك ویستى چەك بەكار بهێنێت لە دژى پۆلیس وئەوانیش كوشتیان 

لەالیەن چەند ڕژێمێكى سەقەت وستەمكار وەك ئێران وسوریا ولیبیا قۆزرایەوە گوایە 

هەموو كەسێك لێرە بژیت ئاگادارە چۆن نەرم ونیانى پۆلیسى ! ەڵك دەچەوسێنێتەوەبەریتانیا خ

بەریتانى لەگەڵ ئەو منداڵە الت وسەرسەریانەى سەر شەقامەكان خەڵكى بێزار كردوە، 

چونكە ئەو هەرزەكارانە هێندە جورئەتیان لەسەر خەڵك پەیدا كردوە ولەبەر ئاستى نزمى 

ە سەر ژن ومنداڵ وپیرەمێرد، من بە چاوى خۆم دیومە پەروەردەییان دەستدرێژى دەكەن

كۆمەڵێ هەرزەكارى پایسكیل سوار بە شەقازهلل لە پیرەمێردێكى هەفتا ساڵەیان دەدا هەر بۆ 

( گروپی چەتەییان)ئەو لۆتی والتانە لە زۆربەى گەرەكە شەعبیەكان چەندین گانگ ! خۆشی

ڕووى دزێوى خۆیان نیشاندا كەوتنە تااڵن  یان پێك هێناوە، لەگەڵ ئەو ڕوداوانە دەستى پێكرد

وبڕینى ماڵی خەڵك، سەرۆك وەزیرانیش زۆر هەڵوێستێكى توندى نیشان دا بەرامبەر ئەو 

كاولكارانە وقسەى وایكرد كە هەموو سیستمى پەروەردەیی خستە ژێر پرسیار، بێگومان 

 .ئەوەش مایەى خۆشحاڵی زۆربەى خەڵكە بوو

 

چى ئێران هاوارى لَى هەڵسا گوایە نگەرانە لەمەر پێشێل ئەوە هەمو چیرۆكەكە بوو كە

كردنى مافی مرۆڤ لەالیەن حكومەتى بەریتانیا وئێران ئامادەیە لیژنەى سۆراغكردنى 

 !!!ڕاستیەكان بنێرێت بۆ بەریتانیا

 

كەتیبەكانى : )لە هەمووى خۆشتر فەرماندەى گشتى هێزەكانى بەسیج ى ئێرانى گووتى

ئەمەو  !!(ن بچن بۆ بەریتانیا بۆ پاراستنى ئەمن وئاسایشى ئەو واڵتەعاشورا وزەهرا ئامادە

ئێران بەو لێدوانانە دەیەوێت تۆڵەى خۆی لەو واڵتانە بكاتەوە . چەندین لێدوانى ناعەقالنى تر

كاتێك بە دڕەندەترین شێوە خەڵكى سەركوت كرد لە خۆپیشاندانەكان، وسەدان قوربانى 

ن وپاسدارەكان، دەیەوێت ئەو خۆپیشاندان وناڕەزاییە كوژران بە دەستى حزب هللا یاكا
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سەرتاسەریە سیاسیانە بشوبهێنێت بە كردەوە كاولكارەكانى ژمارەیەكى كەم لە چەتە ولۆتیى 

 .وتااڵنچی ودزەكان

قەزافیش كە لە دوا رۆژەكانى تەمەنى رژێمەكەیدایە بۆ وەاڵمدانەوەى تاوانى پشت بەستنى بە 

انى لە تەلەفزیۆنى ڕەسمى خۆیان دەیڤید كامیرۆن یان تاۆمەتبار مورتەزەقە وكرێگرتەى بێگ

 !!!كرد بە هێنانى مورتەزەقەى ئێرلەندى وسكوتلەندى بۆ كوشتنى شۆڕشگێرەكانى لەندەن

ثوار بریطانیا على مشارف لیفربول في : "لەوەش نوكتەتر لە هەواڵێكى بەپەلە نوسیبویان

 .."هللا أكبر... من ایرلندا واسكتلندامعارك كر و فر مع كتائب كامیرون ومرتزقة 

شۆڕشگێرەكانى بەریتانیا لە تخوبی لیڤەرپول دان لە شەڕى كەڕ وفەردا لە دژى : ) واتە

 !!!(هللا ئەكبەر... كەتیبەكانى كامیرۆن ومورتەزیقەكان 

(!!! یجب على كامیرون ان یرحل( )دەبێت كامیرۆن بڕوا)وتەبێژى وەزارتى دەرەوە گوتى 

 !بۆ كوآ؟

سوریاش هەر خەریكى نیشاندانى ڕوداوەكان بوون گوایە پۆلیسى بەریتانى وەك شەبیحەكانى 

ئەوە بێجگە لە هێنانى دەیان زوڕناژەنى بەعسی بۆ ! ئەوان خەڵك سەركوت دەكەن

شیكاركردنى وەزعەكە، ووا قسەیان دەكرد دەتوت هیچى نەماوە بەریتانیا وەك سوریا 

 .بڕوخێت

گەندەڵى چەند پەرلەمانتارێكى بەریتانیا زۆر بە گەرمى پێشوازی  لەبیرمە كە ئابڕوچونێكى

لێكرا لە واڵتە گەندەڵەكان، ولە كوردستانیش بە حەماسەتەوە گەندەڵەكان پێشوازیان لێكرد بۆ 

 !!ئەوەى بسەلمێنن ئەوانیش وەكو ئێمە گەندەڵن وكەس لە كەس باشتر نیە

19/8/2011  

 محەمەد هەریری
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 چاودێرە سیاسییەکان شەکریان خوارد
 ! تا کورد نەڵێت ئەو ڕۆژە خوراین، کە گای سپی خورا

 

لە ماڵپەڕی ستاندارد کە بە شانازیەوە لە ڕۆژی دامەزراننیەوە تێیدا دەنووسم، هەواڵێک باڵو 

یكات لە  ده  كوردستانی  لیستی  ی وه ئە)یشانی بە ناون 62/6/4164کرایەوە لە رۆژی 

هەواڵەکە بەشێوەیەکی شیکاری دارێژراوە و هۆشداری (  كاندایە شۆفێنیە  بە ره عە  ندی وه رژه بە 

  لیستی  لە  كوردستانی  لیستی  ی وه نزیك بوونە  بە  سیاسیش پێانوایە  چاودێرانی: "دەدات کە

  كرێت، چونكە كان ده عسیە كان و بە شۆفینیە  بە ره عە  ندی وه ژهر بە  ت بە زیاتر خزمە  العراقیە

سەددامدا   ڵ ڕژێمی گە تووندیان لە  ندی یوه پێشووتر پە  العراقیە  لیستی  كانی ركرده سە   ی زۆرینە

 " وه نە كە بیر ده  و شۆفینیانە بووه هە

 

سیان کراوە، بەاڵم مرۆڤی ڕاستیەکەی ڕاستە زۆربەی سەرانی ئەو لیستە بەو شێوەیەن کە با

سیاسی دەبێت بزانێت هیچ دۆخێک لە سیاسەت جێگیر نییە، ئەوەی هەڵوێستی هەردوو 

برایانی نوجەیفی بەراورد بکات لەگەڵ هەڵوێستی بەر لە ساڵێکیان هەست بە گۆڕان دەکات، 

 .هەمان قسەش دەکرێ بگوترێت دەربارەی ساڵح موتلەگ وعەالوی وکەسانی تر

لە ئاست کارەکانی لە دژی سەرانی سونە و لیستی العراقیە و لەو کاتەدا کە  بێدەنگی کورد

کێرڤی هەستی تاکڕەوانەی مالیکی کە لە ڕۆژنامەوانی خۆرئاوا ئێستا بە صدامی شیعەکان 

 .ناوزەد دەکرێت، گەیشتۆتە چلەپۆپەی، ئەنجامی ترسناکتری دەبێت بۆ کورد

 

بەرلەوەی لە [ فتار فاشیەکەی مام جەالل وەرگیراوەئەو تێرمە لە رە]مالیکی رەفتار دیکتاتۆر 

جەنگی لەناوبردنی پێگەی سەرانی عەرەبی سونە ببێتەوە زۆر دەمێکە جەنگی پەڕاوێز 

خستنی کوردی گرتۆتە بەر، سەرکردایەتی کوردیش بەوپەڕی سەرشۆڕیەوە قبوڵیانە و 

ئەو هاوپەیمانیەتەی ئەگەر لە ترسی بودجە خەیاڵیەکەی بەغدا نەبایە دەبوایە دەمێک با 

هەڵوەشاندبایەوە لەگەڵ ملهوڕێکی هیچ نەدیوی پەڕاگەندەی دوێنێی سوریا کە وەک تاوس 

 .پەڕوباڵی گیڤ کردۆتەوە لە عێراق

 

سەدان ئەفسەری کورد لە سوپا الدران لە چەندین شوێندا، سەرۆک ئەرکانێکی غەریب و 

دەرناکات کەچی مالیکی سزای  کە مێشیش لە دەمی دا( بابەکر زێباری)فەقیرمان هەبوو 

دەرنەکردنی مێشیشی دا وزیاتر پەڕاوێزی خست، نازانم کورد هیچ کەسێکی عەسکەری بە 

کەسایەتی تێدا نییە تا بتوانێت بەپێی یاسا هەموو سەالحیەتەکانی پیادە بکات یان هەر دەبێت 

 !زێباری بێت تا بەکەڵکی ئەو پایەیە بێت؟
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بەردەم دەرکەی ماڵی خۆی ئازایە، ئەگەرنا بۆ هەر لە سەیرە دەسەاڵتی کوردی هەر لە

کوردستان دەردەچن هەمووی هێندە الواز وسەرکز خۆیان نیشان دەدەن زگت پێیان 

 .دەسوتێت

ساڵ لە  ٩٤١١مالیکی و بەر لەویش جەعفەری کاتێ حوکم دەگرنە دەست بە تامەزرۆیی 

تا لەڕووی سایکۆلۆژیەوە و دەسەاڵت وەردەگرن بۆیە هە[ بە قەولی خۆیاندا]مەحرومیەت 

دەگۆڕێن تەماشای ڕۆیشتنی مالیکی و جەعفەری  body language زمانی جەستەوەش

بکەن بەر لە بونە سەرۆک وەزیران و لەپاش بوونیان، وەک کەسانی بوغرای هیچ نەدیو 

هەموو سوڕخواردنیان بەدەوری خودی ئاوساویانە، سەیر لەوەیە ئێستا کورد باسی ئەگەری 

 .ی کردنەوە بە سەرۆک وەزیران دەکەن وەک بلێی نەیان ناسیبێتجەعفەر

 

اکلت یوم )چیرۆکی مالیکی و سونە وکورد وەک چیرۆکی ئەو پەندە بەناوبانگەیە کە دەڵێت 

کە دەڵێن شێرێک لە نزیکی سێ گای سور وڕەش وسپی دەژیا کە  (اکل الثور االبیض

بکاتە سەر، ڕٶژێکیان بیرۆکەیەکی لەبەرئەوەی یەک دەست بوون لێیان دەترسا هێرشیان 

بوونی گای سپی لەناومان : دۆزەخی بۆ هات و چووە الی گای سور و ڕەش وپێیانی گوت

چاک نییە بۆ ئێمە چونکە رەنگی جوانە هەموو ئاژەلەکان خۆشیان دەوێت وهەروەها لەوانەیە 

ردنی یان تیرۆریستیش بێت، ڤیدیۆی ئیعترافی هەموو مەیمونەکانیشمان الیە وپاش تڕۆک

خواردنی نیشانی هەموو خەڵکی جەنگەڵستانەکەی دەدەین، گای سور و ڕەش پاش کەمێک 

وەستان ڕازیبوون شێرەکە بیخوا هەرنەبێ مونافسێك لە ئالیك خواردن کەم دەبێتەوە وکێ 

گای سپی خورا وهێندە هاواری گای  .دەزانێ لەوانەشە شێر ڕاست بکات تیرۆریستیش بێت

 .س وەاڵمی نەدایەوەسور و ڕەشی کرد کە

 

هێندەی نەبرد شێر برسیەتی وحەزی کەبابی جواڵ وبۆنەیەکی ئایینی گەورەی شێرانیش لە 

ڕێگادا بوو پێویستی بە قوربانی کردن بوو، شێر بە جورئەتتر چوە الی گای سور وپێی 

دەزانی گای ڕەش دیمەنی دزێو و ترسناکە هەموو ئاژەڵەکانی تر سەبارەت بە ئەو : گووت

شێرە )ان لە ئێمەش دەبێتەوە، هەروەها باپیرە گەورەی دەستی هەیە لە شەهید کردنی ڕقی

باپیرە گەورەمان ڕوحم بە قوربانی بێت کە چەند ڕۆژێکی تر یادی شەهید بوونی ( مەزنەی

گای ! دەکەینەوە، چەندین شێر بەپێ لە جەنگەلەکانەوە دێن بۆ ئەو یادە، ڕات چییە بیخۆم؟

 !!!بیخۆ وخەالسمان کە: وە گووتیسور بە بێ بیر کردنە

پاش ماوەیەک چوە الی گای سور وگووتی هەرچەندە پێویستم بە هێنانەوەی ئەسباب نییە بۆ 

خواردنت، بەاڵم تا نەڵێن پیاوێکی دیموکراسی نییە پێویستە تاوانەکانت بۆ بخەمە ڕوو، تۆ تا 

ەزاران ساڵە هەموومان بڵێی ئینفیساڵی وبەتەمای پارچە پارچە کردنی ئەو جەنگەڵەی کە ه

جگە لەوە لە پشتەوە وبەنهێنی ئاوی جەنگەلەکەمان ! وەک برا تێیدا دەژین بە یەکەوە

دەفرۆشیتەوە بە کۆمپانیای نەرویژی وئەمریکی کە ئەوەش کاری سەرۆکی جەنگەڵە کە منم 
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پێویست بە خوێندنەوەی ئەسبابی تر ناکات چونکە منیش : گای سور گووتی[ خوا بمپارێزێت]

 .لە تۆ چاکتر نیم بەڵکو لە تۆش هیچ وپوچترم، بەاڵم ئەو ڕۆژە خورام کە گای سپیت خوارد

 

٩١/٩/٤١٩٤ 

 محەمەد هەریری
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 !! ت کلیپی گۆرانییە یان سیاسە  وه وێت، ئە کانمان خۆش ده مریکیە ئە  ئێمە

 

زیرانی  رۆک وه ی ڕێزدار سە ڵکو وتە ڕێکالمی کلیپێکی نوێ گۆرانی نییە، بە  ردێره و سە ئە

اڵمی  وه  مریکا لە ی ئە وه ره تی ده زاره بێژی وه وا وتە کە  واڵێکدا هاتوه هە  لە  کە  کوردستانە

: ڵێت ده لیکی دا تی نوری ما کانی حکومە ترسناکە  تە ر سیاسە رامبە کانی کورد بە رانییە نیگە

ن  الیە کان لە کورده  یاند پێویستە مریکا رایگە ى ئە وه ره تى ده زاره بێژى وه رت وود وتە رۆبە]

ک  یە وه ر دلنیا کردنە هە.  مریکاوه ى ئە ن ئیداره الیە ک لە نە  وه دڵنیا بکرێنە  وه تى عێراقە حکومە

ک  کورد بکرێت نە  ش بە پێشکە  وه تى عێراقە ومەن حک الیە لە  وێت پێویستە یانە کان ده کورده  کە

یی  ک گلە رێز نێچیرڤان بارزانی وه بە  کە  دا هاتوه واڵە و هە نێو ئە  ر لە هە[.   مریکاوه ن ئە الیە لە

اڵم  وێت بە کانمان خۆش ده مریکیە ئە  ئێمە:" ڵێت مریکا ده ی ئە رباره ، ده خنە ک ڕه نە  وگازانده

  زیاتر لە  مریکا ق ئە رهە رێز نێچیرڤان بارزانی ده ی بە یە و قسە ئە"ن  ناده  ئێمە  وان گوێ بە ئە

. ری دیپلوماسی ت وهونە چێت تا سیاسە ده   و ڕۆژگاره کانی ئە کی عاتیفی گۆرانی کلیپە یە ڕستە

بیدوێنین،   یەعاتیفی  و شێوازه تا بە  بوه مریکا نە ڵ ئە گە وستیمان لە ندی خۆشە یوه پە  خر خۆ ئێمە ئە

ی  وه لە  جگە! دوێنرێت؟ ده  و خیتابە مریکا چۆن بە ند خواز وپراگماتیکی ئە وه رژه تی بە قڵیە عە

ی  موی مژده کان هە سایتە  ک لە یە ڕاده  زانی کوردی زۆر خۆش کرد بە دڵی ناحە  یە و قسە ئە

عێراق کرد   ی ناپاکیان لە ینانەو خا ئە  تە وه یانگوت ئە ده. دا ک ده یە  ناوچونی کوردیان بە لە

  !!کاریان هێنان گ بە ک سە ی وه وه ئاغاکانیان پشتیان لێکردن پاشە

ڵس  هە  مریکایە و ئە تی کاوبۆی ئە قڵیە ڵ عە گە تانزانی چۆن لە نە  کە  یە ی ئێوه ڵە هە  وه ئە 

شانۆکارێکی   کردن لە هوانتان گوڵ باران د  کانی ئە رکرده بوون سە  ئێوه  وه ئە. ن وت بکە وکە

  کردن بە جۆرێک پارێزگاریتان لێده  ئێوه بوون بە  وه ئیخراجدا، ئە  نواندن وخراپ لە  خراپ لە

خوێن بێت وشانازیشی   ربازێکیان بە تان هێشت لوتی سە نە  مو ساڵە و هە درێژایی ئە

لێیان بدات بۆتان   بوایە ش نەسی ر کە گە ئە  بوایە ت حاڵی بان ده سیاسە  ر لە گە ن، ئە کە ده پێوه

، ورۆژێک  ناوبردنی کورد ئازایە نها بۆ لە تە  بە  ی کە زگا نهێنیانە و ده دروست کردبان بە

ڵکو پاش  بە  !!یی کورد وه تە ندی ئاسایشی نە وه رژه بە  مان بیست کارێکی چاکی کردبێت لە نە

ی کوردتان سوک کرد  ئێمە  هێنده! کردن ۆ دهحیسابیان ب  بی سونە ره د عە قە با بە رنە لێدانیان هە

تا وای لێ هات  هە  زاریانە رمە پڕ شە  فتاره و ڕه ر بە وروبە ی ده و سوک وریسوایانە م ئە رده بە لە

ئاشکرا   نهێنی وبە  ک بە یە ، تا ڕاده کە ناوچە  مریکا بزانن لە کی ئە یە  ی پلە کرێگرتە  بە  ئێمە
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. مریکا ن بۆ قۆناغی دوای ئە کە مان بۆ تیژ ده قۆی تۆڵە کرۆژن وچە ێ دهمان ل شە ره ی هە نجە پە

بێ   تۆ بڵێی هێنده.!!  کردوه مریکای نە تی ئە ب خزمە ره ی عە نیوه  کاتێکدا کورد بە  لە  وه ئە

خۆتاندا   مێک بە کە  ئێوه! خیر؟ ل و ئە ناگای ئاوه پە  نە مریکا بکە ت تا ئە میللە  ر بن بە باوه

پشت   بنە ده  و خاڵکە بینن چۆن ئە ده  و کاتە ستێنن، ئە ڕی بوه نده ی گە سابخانە وقە  وه نەبچ

  موو ساڵە و هە ک ئە گوت نە ڵکی ده خە  مریکاتان بە ی ئە و ڕاستییە زوتر ئە  خۆزگە. ناتان وپە

بێت،   وه نگتانە تە بەبونیشی هێشتا وا  ڵ ڕازینە گە ڵک لە ر خە گە ئە. نێ کی ئاڵ وواڵیان بده یە وێنە

  کانتان لە شی ترسە سێ بە  و کاتە ئە! ن؟ بێت چیتان بۆ بکە ر لێتان ڕازیبوون ده گە ی ئە ئە

جیاتی   لە  ێ کە کە رده بۆت ده  و ساتە ، وئە وه وێتە ڕه مریکا ومالیکی وتورکیا وئێران ده ئە

: بڵێی  چاکتره" ن  ناده  ئێمە  گوێ بەوان  اڵم ئە وێت بە کانمان خۆش ده مریکیە ئە  ئێمە:" گوتنی

نامان بن گوێ  وان پشت وپە وێت، ئە موو شتێک زیاتر خۆش ده هە  مان  لە کە تە میللە  ئێمە":" 

 !!مریکاش تا ئە ین هە س ناده کە بە
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 !خۆپیشاندانەکەی هەولێر رزقی دەبەنگان لەسەر شێتانە

  11:12 4164ئایار  61پێنج شەممە، 

نوسینێکدا باسی سروشتی دینداری هەولێرمان کردبوو بە پێویستی دەزانم  دووبارەی  لە

هەمو کوردستان جۆرێک لە دینداریەکی پاک و میانرەوانەی تێدایە، بەالم هەولێر :" کەینەوە 

و دینداری دوانەیەکی سیامین لێک جودابونەوەیان ئەستەمە لەبەر ئەو رۆڵە مێژووییەی 

ە دین پەروەریدا، بێگومان ئەو ئەدگارەشە زیاتر هەولێری جوانتر و هەولێر یاریکردوە ل

بەاڵم زۆر بەداخەوە ئەو سروشتە . میهرەبانتر و رێزدارتر کردوە لە سەرتاسەری کوردستاندا

دیندارەی هەولێر کە دەگاتە رادەی ساویلکەیی لەالیەن هەندێ مەال زۆر بەخراپی ئیستغالل 

رورا توند وخورافات وشازەکانی خۆیان بەسەر ئەو شارە کراوە دێن ودەیانەوێت هەموو بی

بسەپێنن، وەتوانیشیانە برەو بەزۆر بیرورای توند و شاز بدەن و خەلکیش لەبەر متمانەیان بە 

مەال و دینداران بێ دڵ لە دڵدان لێیان وەردەگرن، هەر ئەوەش بەداخەوە وایکردوە ئەمرۆ 

ە دەستی چەند مەالیەک لە هەولێر، کە جلەوی سیاسەتکردن و ئۆپۆزسیۆن بوون بکەوێت

 .وانیشانی خەلک دەدەن کە چینی ئینتیلجنسیای هەولێر کەسی تێدا نییە لە مەال بەوالوە

گومانی تێدا نییە کە مامۆستایانی هەولێر رۆلێکی خێرخوازی چاکیش دەبینن لە بەرگرتن لە 

ەداخەوە ئەو مەالیانەشی گەندەڵی و پاراستنی بەها بەرزەکانی کۆمەڵی کوردەواری، بەاڵم ب

 ".کە وتاریان هێشتا لە ئاستی گەشەکردنی کۆمەلگاکە نین ژمارەیان کەم نییە

تێناگەین بۆ لە پێناو وتارێکی سوچێکی گۆڤارێک با هەرچیەکی تێدا نوسرا بێت، بەو شێوەیە 

ا بوو ناڕێکە رەفتار لەگەڵ ڕوداوەکە بکەین بە تایبەتی کە وتارەکە هەر بۆ ئەو مەبەستە نوسر

تا خەڵک بوروژێنێت وهار وهاجیان بکات، من گومانم نییە کە سیناریۆکە دەستێکی لە پێشە 

نەک لە پشتە، وپیالنێکی پێشوەخت بوو بۆ دوور خستنەوەی بیری خەڵک لە پێشهاتی زۆر 

گرنگتر، ئەو پیالنەش ئاشکرایە بۆ هەموو خەڵکێکی ڕۆشنبیر وادیارە تەنها مەالکانی هەولێر 

 !اگانلێی بێ ئ

دەربڕینی ناڕەزایەتیەکەی ڕۆژانی ئەوەلی زۆر چاکتر بوو کاتێک سەرۆک وەزیران بە 

ناچاری هاتە سەر هێڵی تەنگژەکە وسەرنوسەری چرپە گیرا وچەندین ئیجرائات وەرگیرا کە 

پێموایە مرۆڤی عاقڵ دەبێت حیکمەتی بێت وبەوەندە بەس بکات، هەتا بەیاننامەکەی خودی 
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اتر لە تۆبەنامە دەچوو بەس بوو بۆ کەسانێکی عاقڵ وژیر نەک بەو گۆڤاری چرپە کە زی

جۆرە خەڵک وگەنجی دینداری هەولێر وا گێل ودەبەنگ نیشان بدرێت ولە هەمووی سەیرتر 

وە کە من دەزانم ئەو گەنجانەی [ سعودی]کاری توند وتیژی ئەنجام بدەن بە ئااڵی سەوزی 

بوو، تێیاندا بوە [  الە اال هللا محمد رسول هللاال]هەڵیان گرتبوو لەبەر خاتری دەستەواژەی 

هەرنەشی زانیوە ئەوە ئااڵی سعودیەیە، ئەوەش بێسەروبەری وساویلکەیی ڕێکخەری ئەو 

ڕاستە پیرۆزیەکان گەورە وجێگای ڕیز وتەقدیسن بەاڵم ئەوەی . خۆپیشاندانە دەردەخات

بێت، کەسانێک هەن هەموو ڕۆژێک دەرچێت لەبەر نوسینێک و وتارێک زۆر ماندوو دە

پارەش دەدەن بۆ ئەوەی خەڵکێکی ساویلکەی وەها لە خۆپیشاندان لە دژیان دەرچن، 

کابرایەکی بێ سەلیقە وبێ هونەر لەسەر یوتیوب هەموو بلیمەتیەکەی ئەوەیە قورئان 

دەسوتێنێ، توخوا شێتی نییە بۆ دەبەنگێکی وا شۆردراوە لە هەموو بەهایەکی بەرز بچم 

 !!رزقی دەبەنگان لەسەر شێتانە: ۆ سازدەم، دەمێکە گوتویانەخۆپیشاندانی ب

بەڕاستی هەولێر دوچاری چەندین مەالی بێ حیکمەت بوە لە شارەکە، ئەخر کێشە نیە تۆ 

هەرچی بیت وحیکمەتت نەبێت، بەاڵم کە مەال بویت حیکمەتت نەبێت لە شارێکی 

 .ئاینپەروەری عاتیفی وەک هەولێریش بیت ئەوە کارەساتە
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   FIFA تەقلیدێکی بێ ئەرزشی چینیە بۆ VIVA پاڵەوانیەتى جیهانی 

 محەمەد هەریری

لە زۆربەی بۆنە جیهانیەکان سیاسی بێت، کۆمەاڵیەتی یان وەرزشی هەموو جارێک ئەو 

هەستە تاَڵەى بێ دەوڵەتیى کورد زیاتر لەالی هەر تاکێکی هۆشیاری  کوردا تۆختر وتۆختر 

کە ڕۆژانە برین دەخاتە بەدەنمان وجەستەمان، و ڕۆژانە دڵ  ئەو هەستەى. دەکاتەوە

ودەرونمان ژەهراوى دەکات، کاتێک خشتەى دەوڵەتان دەبینیت، کاتێ ئااڵى دەوڵەتان 

هەتیوى سەر خوانى هەرچی )هەڵدەکرێت لە بۆنە جیهانیەکان، کاتێ بەرپرسانى کورد وەک 

ئەو هەستە . اڵیەک هەڵناکرێتسەردانى واڵتان دەکەن ولە پشتیان هیچ ئا( وپەرچیان

ژەهراویەى دەتخنکێنێت کە سۆماڵیەک یان ئەفغانیەک سەرەڕای بەدبەختیان وهەژاریان 

ودواکەوتوویان کە خێریان پێ دەشێت، کەچی هەر وەزعی قانونیان وەک واڵت لە تۆ 

 ! چاکترە، وبۆی هەیە الفی دەوڵەت بوون بەسەر ئێمەی کورد لێ بدەن

ى بینە وقورگم دەگرێت کاتێک کوڕەکەم لە قوتابخانە وەک مناڵەکانى تر ئەو هەستە ژەهراویە

شانازى بە کوردستان دەکات ووێنەی ئااڵو شاخەکانی دەکێشێت، وەک چۆن هاوپۆلەکانى 

شانازى بە جەزائیر ومیسر وسودان ولوبنان وئەفغانستان وپاکستان وبەنگالدیش دەکەن، 

: پۆلێکى کە منداڵێکى جەزائیریە باوکى پێی گوتوەورۆژێک بەنیگەرانیەوە دێتەوە دەڵێت هاو

ئەو قسەیە هەر بەدەن !! کوردستان نیە، کوردستانى چی؟ دەوڵەتێک نییە بە ناوی کوردستان

ودڵی منى ژەهراوى نەکرد بەڵکو شۆکێک بوو دڵە ناسک وبچوکەکەى مناڵەکەشم لەو تەمەنە 

یارەکانی بوو؛ بابە بۆ کوردستان لە هەمووی ناخۆشتر پرس. ناسکەدا خەمی بێ واڵتى بخوات

بۆ چوار پێنج کوردستان هەیە وهیچیان دەوڵەت ! دەوڵەت نییە؟ چەند ساڵە بێ دەوڵەتین؟

 !نین؟

ئەگەر ئەو بێ دەوڵەتییە تاوانی ئیمپریالیزم وگەالنى زڕبرا موسڵمانەکانی تورک وفارس 

اوانی ئێمەى وعەرەب وهەڵکەوتەى جوگرافی بێت لە بەشە هەرە گەورەکەی، بەاڵم ت

تاوانی لە دەستدانی هەلە مێژوویەکان، تاوانی خنکاندانی . کوردیش کەم نییە لەو وەزعەدا

خەونەکەمان بە شڕەخۆری وگەندەڵیەکی لە سنوور بەدەر، تاوانی لەوەتی هەین هەر 

خەریکى خۆخۆرین، تاوانی لەوەتى هەین باسی حوکمى زاتى والمەرکەزیەت کردن، ولە 

تاوانى ئێمەشی تێدایە کاتێک ئەو هیوایەى کورد . باسی فیدرالی کردن چاکترین حالەتدا
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لەسەر زمانى یەکەم سەرۆکى کورد لە مێژووى عێراقدا وەسف دەکرێت بە خەون وخەیاڵی 

تاوانى خۆمانی تێدایە کاتێک لە جیاتى ئیستیفتا وڕاپرسی بکەین لەسەر . شاعیران

باشوری سودان لەجیاتى ئەوە هەموو هێز سەربەخۆیی یان مانەوە لەگەڵ عێراق وەک گەلی 

وهزرمان دەخەینە گەڕ بۆ ڕاستکردنەوەی حکومەتە شۆڤێنیەکەی بەغدا ومادەی نەگریسی 

یان کاتێ ئەو خاکانەی ساڵەهایە شەڕیان لەسەر !! دەکەینە مەکۆی ئاواتە بەرزەکان ٩٢١

 . ٩٢١دەکەین دەیخەینە مەزادخانەی مادەی 

وى باسکەین، بەاڵم دوا تاوانمان ئەو فیکرەیە بلیمەتەى تاوانمان زۆرە وناکرێت هەمو

یەکیەتى تۆپی پێی کوردستانە کە لەالیەن سەرۆکێکى نیمچە خوێندەوار بەڕێوە دەبرێت وزۆر 

 VIVA World بە پەرۆشەوە دەچن بەشدارى دەکەن لە پاڵەوانیەتى هەرێمەکانى جیهانی

Cup کە لەالیەن Non-FIFA-Board (انى فیفادەستەى نا ئەندام ) وە ڕێک دەخرێت گوایە

یان ( وەک قەرەجەکان )بۆ ئەو میللەتانە رێکدەخرێت کەبێ دەوڵەتن وکەمایەتین بێ واڵتن  

تیمى کوردستان ئەوە بۆ چوارەم جارە تێیدا  .Micronations نەتەوەی زۆر بچوکن

وەمیان  کە لە هەرێمى سامیالندى سوێدى ڕێکخرا، ود 4112بەشدارى دەکات ، یەکەمیان لە 

 .کە لە هەرێمى پادانیاى ئیتاڵی، وسێیەمیشیان لە قوبرس ڕێکخرا 4111لە 

بەڕاستى شەرمە نەتەوەیەکى چل ملیۆنى وەک بڵێی بێ واڵتی ئەو قەدەرێکی ئیالهیە، 

وبەدوای بڕوبیانوی تر دەگەڕێت بۆ سەلماندنی بچوکی خۆی، وبەپێی خۆی بچێتە ناو 

ی ( سیمى الند)ئیتاڵیا و( پادانیای)یان هەرێمەکانى وەک  خولێکى هەرێم و میللەتە مایکرۆکان

ى ئیسپانیا کە ئەو هەرێمانە لەچاو کوردستان لە ( ئۆکتانیا)ی فەرەنسا و ( بروڤێنس)سوێد و

واڵتانی پێنج ئەستێرە دەژین، نەچەوساوەن ونە لەچاو کورد دڵۆپێک خوێنیان ڕشتوە بۆ 

کەنەوە، نە ڕۆژێک وەک کوردستان ودۆزە سەربەخۆیی، بەڵکو زۆربەیان هەربیریشی لێنا

 ! گەورەکەی سەردێری هەواڵەکانی جیهان بوون

لە هەمووى سەیرتر ئەو کوردستانە گەورەیە تیپی سریانەکانیشى لەگەڵ خۆی دەباتە ئەوێ 

لەگەڵ ڕیزمان بۆ ! وهەر تورکمانی کەم بوو، کە ئینشاڵاڵ لە بتوڵەى داهاتوو ئەوانیش دەبات

سەرەڕای ئەوەش ئەو وێنە وڤیدیۆیانەى کە دیتمان . رچەندە بچوکیش بێتهەر نەتەوەیەک هە

لەو پاڵەوانیەتانە هێندە سارد وسڕ بوون دەتگوت بتوڵەى یان پاڵەوانیەتی فەریقە شەعبیەکانە، 

یاریگای بێ مودەرەجات ونەبوونى تەماشاکەران، ولە هەمووى خۆشتر وێنەى ئەو مناڵە بوو 

ەکەى وەستا بوو ئااڵیەکى کوردستانیان دابویە دەستى کە بە خۆیی ودایکى وپاسکیل
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یان لەوەش خۆشتر لە یاریەکان ! نازانم چەندیان پێی دابوو تا ئەو کارە بکات! ودەیشەکاندەوە

 بانگەشە بۆ کۆڕەک تیلیکۆمیش دەکرا وەک بڵێی ملیۆنەها کەس دەیبینێت وەک جامی جیهانی

FIFA!! ن هەر بەوەش ناوەستێت بەڵکو ئەو ساڵ عەبقەریەتى یەکێتى تۆپی پێی کوردستا

 !میوانداری پاڵەوانیەتەکەش دەکات لە هەولێر کە لەکاتی ئەو نوسینەدا دەستی پێکردوە

هەیە لە سەرتاسەری جیهان، بەاڵم   FIFA ئەگەر لە کاتێکدا تەنها یەک جامی جیهانی

ەیە، تەزویرەکەی خۆمان ه VIVA چەندین پاڵەوانیەتى هەرێمى جیهانی هاو شێوەی

هەندێکیان باس دەکەین بەڵکو ئەو بلیمەتانەی تۆپی پێی کوردستان سودی لێ وەردەگرن 

 :وبودجەیەکی چاکیش لەو ڕێگایەوە دەخۆن

 The FIFI Wild Cup پاڵەوانیەتى جیهانی

 .بەرێوە دەبرێت لە ئەڵمانیا[ فیدراسیۆنی جیهانی سەربەخۆی تۆپی پێ]کە لە الیەن 

 UNPO پاڵەوانیەتى جیهانی

واتە ئەو میللەت و ڕێکخراوانەی ئەندام نین لە جامی  UNPO ئەوەش پاڵەوانیەتێکە بۆ

 .ڕێکخرا ٤١١٢دا، یەکەم جار لە هۆلەندا لە ساڵی   FIFA جیهانی

 ELF پاڵەوانیەتى جامی

ئەوەش پاڵەوانیەتیەکی جیهانیە لە قوبرسی تورکی بەڕێوە دەچێت بە ناوی پاڵەوانیەتى جامی 

 ٤١١٦یەکەم جار لە قوبرسی تورکیدا لە ساڵی [  انی وئازادی وبرایەتییەکس] ELF جیهانی

 .ودەیان پاڵەوانیەتى تر. ڕێکخرا

بەکارە ساختەکانی چینیەکان   FIFA و پاڵەوانیەتى جامی جیهانی VIVA پاڵەوانیەتى

 :دەچێت، کە زۆر جار خەڵکی بێ سەواد ونەخوێندەواری پێ فریو دەدەن بۆ نمونە

 السایی! کیو هەیە؟ Q کردۆتەوە،کێ ئاگای لەو کلکە بچوکەی SQNY بە  SONY السایی

NIKE  بە NEKI کردۆتەوە،کێ ئاگای لەو تەڵەکەبازیە هەیە؟! 

 .بکرێتەوە VIVA بە FIFA دەبا السایی
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ئەگەر ئەوە پاڵەوانیەتیەکى نێودەوڵەتى وجیهانى بێت حاڵی وا نابێت، لەوبڕوایە دام دەورى 

ەرم وگوڕترە لەو بەناو جامى جیهانیە، پێویستمان بەوەیە کەمێک عێراقی وکوردستان زۆر گ

کەرامەتى نەتەوەییمان هەبێت، مرۆڤى بەکەرامەت برسیشی بێت ناچێتە ڕیزى سواڵکەران، 

  .بەڵکو بیر لە چارەسەرێک دەکاتەوە بەبێ لە دەستدانى کەرامەتى

FIFA  لە بەخشینی ش کەوتۆتە ناو زۆنگاوی سیاسەت چونکە چەندین پێوەری هەیە

گوایە تەنها یانەیەکە بۆ میللەتانى  FIFA ڕاستە کورد سەربەخۆیی نییە و فیفاش. ئەندامیەتی

 خاوەن دەوڵەت وقەوارەى سیاسی، بەاڵم هەندێ ئەگەر بە وردی سەرنج دەینە ئەندامانی

FIFA دەبینین کە سەربەخۆیش مەرج نیە بۆ ئەندام بوون لە FIFA   بۆ نمونە کۆسۆفا کە

 FIFA دەوڵەتیش دانیان بە سەربەخۆیان هێناوە، کەچی هێشتا هەر ئەندام نیە لە ٧١ی نزیکە

یان فەلەستین کە تا ئێستاش دەوڵەت نییە کەچی . لەبەر خاتری ڕوسیای دژی ئازادی وسربیا

کە سەربەخۆش نییە وئەندامیش نیە  Guam ، هەروەها دورگەی گوامFIFA ئەندامە لە فیفا

کەسە وسەر بە ویالیەتە  ٩٧٧١١١ن وژمارەی دانیشتوانیشیان لە نەتەوە یەکگرتوەکا

هۆنگ کۆنگ کە ناوچەیەکی  .FIFA یەکگرتوەکانی ئەمریکایە کەچی ئەندامیشە لە

کارگێڕی تایبەتە لە چین، بەاڵم هەرچی بێت دورگەیەکی چینییە ولەوانەیە بە فەرمانی 

تەوخۆی چین کەچی سەیرە کۆلۆنێلێکی چینی بە چەند سەعاتێک بیخەنەوە ژێر حوکمی ڕاس

کە دوەم  Macau  بە هەمان شێوە ماکاو .FIFA نە واڵتێکی سەربەخۆیە، ئەندامیشە لە

ناوچەی کارگێڕی تایبەتە لە چین نە کە نە سەربەخۆیە ونە ئەندامە لە نەتەوە یەکگرتوەکان، 

  ![فرە پێوەر]ی مەڵتی ستاندارد  FIFA کەچی ئەندامە لە

 ٦٧١١١کە کۆمارێکی سەربە خۆی بچوکی  Marshall Islands یان دورگەکانی مارشاڵ

، هەروەها  FIFA کەسیە، ئەندامیشە لە نەتەوە یەکگرتوەکان ، بەاڵم ئەندامێتی نیە لە

 !نۆ هەزار کەسێکن ١کە  Republic of Nauru دورگەی کۆماری ناورۆ

کە مایکرۆواڵت  FIFA بەڕاستی شورەییە بۆ سیستمی نەتەوە یەکگرتوەکان و

 Turks و دورگەکانی تورکس وکایکۆس Guam  مایکرۆنەتەوەی وەک دورگەی گوامو

and Caicos Islands  هەزار کەس، وکیبیریتی ٤٩ Kiribati  هەزار کەس  ٩٠٩١١١

کەس،  ٦٧١١١هەزار کەس و دورگەکانی مارشاڵ ٠٩١١١ San Marino وسان مارینۆ

ئەو وردە نەتەتەوە وواڵتانە . هەزار کەسن[ نۆ] ١کە Nauru یان دورگەی کۆماری ناورۆ

نوێنەرایەتیان هەبێت و ئەندام بن لەو دوو ڕێکخراوە، کەچی میللەتێکی گەورەی وەک کورد 
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ملیۆنی ئەگەر زیاتریش نەبێت، بەو قەبارە جوگرافیە گەورەوە وبەو مێژوە پڕ لە  ٢١

 .FIFA کارەساتەوە نوێنەری نەبێت وئەندام نەبێت لە نەتەوە یەکگرتوەکان و لە

کەوابوو لە جیاتی بەژداری کردن لەو پاڵەوانیەتە ساختانە کە مرۆڤ توشی بێ ئومێدی 

دەکات، کاتێ خۆت دەهێنیتە ڕیزی نەتەوە وردیلەکانی چەند هەزار کەسی ئەم وئەو هەر 

نەبێ وەک فەلەستین کە کورد بەالیەنی کەمەوە پێنج شەش قات لە فەلەستینیەکان زیاترن 

، لەجیاتی سەرف کردن وئەنفالکردنی چەند سەد FIFA ی بکەن لەهەوڵی بوونە ئەندامیەت

، VIVA World Cup دەفتەر دۆالرێک لە میوانداریی پاڵەوانیەتى هەرێمەکانى جیهانی

هەوڵ بدەن سود لە پێشینە یاسایەکانی وەک گوام  و هۆنگ کۆنگ  و ماکاو  وشوێنی تر 

 VIVA World ن بەو گاڵتە جاریەینەک سەرقاڵ ب FIFA  وەرگرن تا ببنە ئەندام لە فیفا

Cup  خەلکی جیهان نازانن پاڵەوانێتی تۆپی پێی% ٩کە گومانم نیە لەوەی VIVA  هەر

 .چییە FIFA  جیهان دەزانێت پاڵەوانێتی تۆپی پێی% ٩١١چیشە، لە کاتێکدا 

 لەندەن

٧/٦/٤١٩٤ 
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  ناونیشانی بابەتەکان

 ٣-------------------------------------------------------------------------:دەوازەیەك

 ٤---------------------------------------------لە پەنجەرەی کوردایەتی دا :بەشی یەکەم

 ٢ ----------------------------------تەنها جوانی کورد وکوردستان لەبەردەم هەڕەشەیە

 ٨-------------------------------------دیان عەلی قەرەداغى ئیخوان و میر تحسینى ئێزی

 ٠١------------------------قەرەداغی ئیخوانی جیهانی داوای سەربڕینی مەزنی جووەکان

 ٠٠ ---------------------------چەواشەكاریەكی تری عەلی قەرەداغی ئەردۆگانی ئیخوانی

 ٠٥ ---------------------!مافی سۆزانی کرداری ئەردۆگان و مافی گەی تیۆری دەمیرتاش

 خوێندنەوەیەکی کوردی بۆ کێشەی فەلەستین و ئیسڕائیل

 ٠٢ ------------------------------------------پیالنى سێنتراڵیزمکردنى کێشەى فەلەستین

 ٠٢ --------------------------------------غەزە و وتارێکی چەواشەکارانەی ئیسالمیەکان

 ٠٨ -----------------------ان لە ڕونگەی ئێران وحەماس وئیسرائیلسەربەخۆیی کوردست

 ٥٢ ------------------------------!*دەربارەی شیعرە قرتاوەکەی پەشێو لەسەر فەلەستین

 ٢٢ ------------------------------------------------ستانرتكردنی كورد و كە شارل دیگۆل

 ٢٤ ---------------------- ئامێری خاین ناسی پارتی و یەکێتی وەك بلوتوسی من تێكچووە

 ٢٢ -------------------------------------------------!اپۆپەکەکە و خەونە یوتیۆپیەکانی ئ

 ٢٨ ---------------------------------------------فەتواکەی حەکیم و زامەکەی عادل ئیمام

 ٤٠ ----------------------------------------------وتارێکی چەواشەکارانەی ئیسالمیەکان

 ٤٢ ----------------------------------------------نیوەستایی کورد لە دۆڕاندنی دۆستەکا
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 ٤١ ------------------------------------------------!کوشتنی کاوە پیالنێکی قوڕەیشیە

 ٤٨ -------------------------------------------هەڤاڵ ئەبوبەکر لە ڕۆشنایی بەڵگەکاندا

 ٢٢-----------------------------------------------------------شێرپەنجەی شارچیەتی

 چۆن کورد ڕزگاری دەبێت لە ژێر کاریگەری

 ٢٢ ------------------------------------------------------فۆرمی عەرەبی بۆ ئیسالم؟ 

 ٢٠ -----------------------------------------------بوەستن ئێوە لە حزوری پەشێودان

 ٢٤ -------------------------------------------------ی الدین معروفدیاردەى تەها مح

 ٢٢ ---------------------------------------زیندوو کردنەوەی زەردەشتیەت درزێکی تر

 ٢٨ ------------------------------------------ڕەقیب یان ئەی ڕەقیبەکان کوردیش  ئەی

 ١٢ -------------------------------دراوی وسیاسی شێرپەنجەی گەندەڵی: بەشی دووەم

 ١٤ ------------------------------------------------!خەڵك برسی کەن باش دەیچننەوە

 ١٢ ---------------------------------------------------------- خانەنشینی و خەساندن

 ١٨ ----------------------------------------تێڕوانینێک لە هونەری هەڵکەوت زاهیر دا

 ٨٢ -----------------------------پڕۆژە یاسای نیشتەجێکردن بۆ پێشمەرگەی بێ خانوو 

 ٨٢ ------------------------!گەندەاڵن ڕەخنەش ماندووەو ئیبن خەلدونیش حەپەساوە لە 

 ٨٨ ---------------------------------------هاتنی دکتۆر هۆرجۆن بۆنەیەکی جەماوەریە 

 ٨١ -------------------------------------------------------گرێت کە دز ڕۆڵی ماڵخۆ دە

 ٨٢ --------------------------------------------------------کان ڵتی ملیاردێره سواڵی مە

 ٨٢ ---------------------------------------------!خەمی سااڵنەی قەسابخانەکەی بودجە

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1162-2014-09-04-09-06-23
http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1162-2014-09-04-09-06-23
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 ٨٨ -------------------------------------------ترسنۆك باسی مێژووی: بەختیار عەلی

 ٠١٥ ----------------------------------------------------کەڵەشێرەکەی نەزار قەبانی 

 ٠١٢ ---------------------------------!گەندەڵی انعمت علیهم و گەندەڵی مغضوب علیهم

 ٠١٨ ------------------------------------پارتی بەرپرسی یەکەمی کارەساتەکانی ئێزیدی

 ٠٠١ ---------------------------------------------بروسکەیەکی تری فەخامەتی رەئیس

 ٠٠٢ ------------------------------------بەهلولەکەی دەسەاڵتی کوردی: یرباڵ فەرهاد پ

 ٠٠٢ ----------------------------------------------لە پەراوێزی مێژوودا: بەشی سێیەم

 ١١١ --------------------------------[ بەش ٣ ] ی ئەیوبیزی سەالحەدینکەسایەتی بەر

 ٠٥٨ -------------------------------چارەنوسی کورد لە نێوان بەرداشی شیعە و سونەدا

 ٠٤١ --------------------------------------------------لە کێشەی نێوان شیعە وسونەدا

 ٠٤٨ ------------------------------عون، کامەیان نەنگیەناوی سمکۆ یان ناوی مار شەم

 ٠٢٢ -------------------------------------------------یاخوا کورد قەت نەبیتە دەروێش

 ٠٢٢ ---------------------------------------کورد و ئەفسانەکانی کوشتارەکەی ئەرمەن

 ٠٢٠ ---------------------------------------نکوڵی بورهان غەلیۆن: کوردستانی سوریا

 ٠٢٤ ---------------------------------------مێژووی کورد و نەورۆز بە خاترجەمییەوە

 ٠١٥ ----------------------------------------نەورۆز و ژیان لە دیدی کۆلکە سەلەفیان

 ٠١٢ ------------------------------------پەیوەندی شیعە و کورد لە ڕۆشنایی عروبەت

 ٠١٨ -------------------------------------------شەڕی سەغیر ومەهدی لە دژی کورد

 کێ دەڵێ شاهنامەی فیردەوسی

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1123-2014-09-18-19-19-17


 محەمەد هەریری     کوردستان لە پەنجەرەی غوربەتەوە 

 

333 
 

 ٠٨٢ ------------------------------------------------------پەڕاوی ئاسمانی نییە  

 ٠٨٨----------------------------------------------------------شاهنامە و نەورۆز

 ٠٨٥ ----------------------------------!کاوە و زوحاك لە نێوان ڕاستی وئەفسانەدا

 ٥١٠ ---------------------------------------------مۆتەکەی تورکی: بەشی چوارەم

 ٥١٥--------------------------------------------------ئەردۆگان و نانەوەی شەڕی

 ٥١٤-----------------------------------------ئەردوگان و کەوتن لە دەرسی کوردی

 ٥١٢ ---------------------------------------------------وەستای گەورە ئەردۆگان 

 ٥١٨ -------------------!!(کورد)وکچە زۆرلێکراوەکەى  ( تورکیا)باوکێکى زۆردار 

 ٥٠٢------------------------!ەکانی سەڵتەنەتی ئەردۆگاندەمیرتاش و هاوڕەگەزباز

 ٥٠٢----------!سەرکەوتنی هەدەپە ئەزمونێکی مەزن و دەگمەنە دەبێت بیپارێزرێت

 ٥٠١----------------------!یەکەمى سەرەتایی لە دیموکراسیدا: ئەردۆگان ومالیکی

 ٥٥٥-------------------------------------کێ سێ چاالکوانەکانی پەکەکەی کوشت؟

 ٥٥٢ --------------------- وتارێک لەسەر کۆبانی بە ستایلی جەندرمەیەکی تورکی

 ٥٢١ ---------------------------------!تورکیا وئیسرائیل دوو نەتەوەى چۆن یەک

 

 ٥٢٢----------------------سەرەداوێك لە سیاسەت و دیموکراسیەتدا: بەشی پێنجەم

 ٥٢٤---بەاڵم هەموو دیموکراسیەتێك عەلمانیە و هەموو تیۆکراتیەك نا دیموکراسیە

 ٥٢٨------------------------------------!ئەگەر دینی خوایە بۆچی ئیحراج دەبن؟

 ٥٤٥--------چەوسانەوە و نزمێتی ئافرەتان ئەرستۆ وەك دامەزرێنەری فەلسەفەی

 ٥٤٢----------!خۆپێشاندانی ملیۆنی پاریس وهەلێکی تری لە دەست کورد دەرچوو

http://skurd.net/index.php/nwseran/muhamed-hariry/1072-2014-10-12-17-02-23
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 ٥٤٢ -------------------------------تەنها ئااڵى عێراق هێمای ڕژێمى بەعس نییە

 ٥٤٨ ---------------------------------------!ترس لە دەستبڕین هەر الی دز نییە

 ٥٢٠ ----------------- !بۆ بانگەوازە دینیەکانی پێش ئیسالم بە جیهاد نەگەیشتن؟

 ٥٢٤---------------------------------------!چۆن شەڕی فیکر بە فیکر دەکەیت؟

 ٥٢١-----------------------------------------------------سەلەفیەت و عروبەت

 

 ٥٢٠---------------------------!یەتی کورد و داعشتەنها پێشنیارێك بۆ سەرکردا

 ٥٢٢----!دەستی تیرۆرستی دەبەنگ نەگرین بە دەردی مەملەکەتی خوارەزم دەچین

 ٥٢٢------------------ Cyberspace و Big Brotherدیموكراسیەت لە نێوان 

 ٥٢٨----------------------------------ئۆپۆزسیۆنی مۆدرن و ئۆپۆزسیۆنی ئایینی

 ٥١٥ ---------------------------(بەش ٤! ) من شیوعی بووم: ەیاببەدر شاکر س

 ٥٨٨ -------------------------!چی ئەبوو ئەگەر مالیکی جێگای متمانەی کورد با؟

 ٥٨٥ ------------------------------------------سەردەشت لە ڕفاندنەوە بۆ فڕاندن

 ٥٨٤ ----------------------------ستی و کەربازاڕیپەیکەری کەر لە نێوان ئاژەڵدۆ

 ٥٨١ -------!هەموو جوێندانێك لە بێ ڕەوشتی نییەستە جنێودان ڕەوشتی خراپە، ڕا

 ٢١١  -----------------------------! موقتەدا چی دەڵی دەربارەی سەردانی هەولێر؟

 ٢١٤ ----------------------كان بەرگری نییە لە خوا ئایینیە  پاراستنی پیرۆزیە  یاسای

 ٢١٨ -----------------------------------------! عەلی باپیر وهەاڵوسانی منی بااڵی

 ٢٠٥ -----------------!ڕاستى لە كوێیە لە شەڕى بەڵگەنامەكانى پارتى وكۆمەڵ دا؟
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 ٢٠٢ -----------------------------------!!بەخوا جوانە ئێران لە بەریتانیا نیگەرانە

 ٢٠١ ----------------------------------------چاودێرە سیاسییەکان شەکریان خوارد

 ٢٥١ ---------------------------------------!! وێت، کانمان خۆش ده مریکیە ئە  ەئێم

 ٢٥٥ -----------------------!خۆپیشاندانەکەی هەولێر رزقی دەبەنگان لەسەر شێتانە

 ٢٥٤ ---------  FIFA تەقلیدێکی بێ ئەرزشی چینیە بۆ VIVA نیپاڵەوانیەتى جیها
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محەمەد "  بە  بواری نوسیندا  لە . هەولێر دایكبووه  لە 1966محەمەد یوسف مەحمود، لە ساڵی 

كۆلیژی ئادابی بەشی ئینگلیزی لەزانكوی سەالحەدین تەواو .  ناودێر كراوه "هەریری

لە وەرگێڕانی زمانی ئینگلیزی   لە واڵتی بەریتانیا ماستەری لە ١١١٩ساڵی   كردوەو، لە
 .بەدەست هێناوە

 .٭ لە كۆتایی هەشتاكانەوە دەنوسێت لەسەر بابەتی سیاسی و دینی و فیكری و كۆمەاڵیەتی

سەرنوسەری  . جێ بووه كۆچی هەندەرانی كردوەو لە بەریتانیا نیشتە 0880٭ لەساڵی 

كی عەرەبی بووە، بە کوردی و عەرەبی و جاروبار روژنامەیەكی كوردی و گوڤارێ
 .ئینگلیزیش دەنووسێت

كوردی و عەرەبیەكان، وەك نوسەرێكی   ره نوسین لە رۆژنامەو ماڵپە لە  بە بەردەوامە*
كوردی سەربەخۆ خاوەن رای تایبەتی خۆیەتی لەسەر زۆربەی ئەو كێشانەی لە گۆڕەپانی 

 .كوردستان و جیهانی ئیسالمیدا روو دەدات

٭ سەرەکیترین بواری نووسینی دەربارەی تووندڕەوی دینییە لە کوردستان و جیهانی 
توندڕەوی دیینی بە . ئیسالمیدا بە گشتی، لەو بوارەدا سەدان وتاری باڵوکراوەی هەیە

بەڕای نووسەر خوێندنەوەیەك و فکرێکی نامۆیە . تایبەتی سەلەفیزم بە هەموو فۆرمەکانیەوە
ردی، ڕاستە لە کۆنەوە کەمێك چەمکەکانی لە ڕێگای مەزهەبی بە سروشتی دینداری کو

شافیعیەوە هاتۆتە ناو کورد، بەاڵم وەك ئەو لێشاوە سەلەفیەتە نەبووە کە جێگای مەترسی 
نووسەر پێی وایە دەبێت کورد ڕزگاری بێت . جیدی بێت لەسەر ڕووحیەتی دینداری کوردی
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ری عەرەبی، خاوەن دیدو خوێندنەوەو لە هەموو فۆرمە ئیسالمە نامۆکانی عەرەبی و غەی
 .فۆرمی تایبەتی خۆی بێت

تی لەسەر ئەزموونی دەسەاڵتی  تایبە  بواری ڕەخنەی سیاسیش دەنووسێت، بە  ٭ هەروەها لە
ر خەبات لە پێناو بەرقەرابوونی دیموکراتیەت و مافەکانی مرۆڤ لە  نوسە. کوردی

لە پێش بەشەکانی تری کوردستانە  کوردستانی باشووردا دەکات، کە پێی وایە هەنگاوێك
لە کاتێکدا بەشەکانیتر هێشتا لە قۆناغی . ودەبێت خەباتیشی جیاواز بێت لە بەشەکانیتر

  .خەباتی ڕزگاریخوازیدان، کوردستانی باشوور تا رادەیەکی زۆر ئەو قۆناغەی تێپەڕاندوە
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 .رێتداعش کێیە و مەشروعیەتی لە کام سەرچاوە وەردەگ -1

...  تەکـانسگزیرى پۆلیس کـێشەى ئەدەب وسیاسەت لە واڵتە سۆشیالی و ئەدیب -2

 .رگێران وه

 .یەى كە كەس نایناسێت( حەسەن بەنا)خوێندنەوەیەك لە كتێبی ئەو  -3

 .ئاینیدا توندڕەوی و فێمینیزم رەڕۆییسە نێوان لە ئافرەت-4
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