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  هیوا ناسیح ـ هیوا ناسیح ـ  ...  ... کانداکاندا  ههیی کوردی کوردی   سایته سایته  سین لهسین لهووکانی نوکانی نو  تهته  بابهبابه

  سویسراسویسرا
hiwanaseh@hotmail. com  

  نووسین
مان کاتیشدا   هه ک پک دت و له ز گه ند توخم و ڕه  چه  له که،  خته عریفی ئاۆز و سه کی مه یه نووسین پرۆسه
کرت دروست  ده،  که و توانایه هره به.  یه مرۆڤانهنبیری و  ڕۆشه ندکی زانستی و هه ن ڕه خالقی و خاوه ئیلتزامکی ئه

گری  هه، کانیدا ده و  وشهندی   نوه سین لهونو، ربینکی تر  ده به. ی پ بدرت ره بکرت و پاشان په
زموونی   و ئهرهاتی ڕابردوو سه  مرۆڤ به که،  یه وه سینهو هۆی نو ر به هه.  ی جوان و بایه یامکی مرۆڤانه په

 پش چاو  بنه.  وه گوازرته کی تر ده یه وه  بۆ نه وه که یه وه  نه کانیش له  جۆراوجۆره زانت و زانیاریه باپیرانی ده
 و ئایدۆلۆجیا  فه لسه کان و فه تییه تی و مرۆڤایه  په نجامی زانسته رئه یتوانی به  مرۆڤ چۆن ده بوایه ر نووسین نه گه

ی  وه می پش دۆزینه رده سه  زانایان  که،   نییه ب هوده.  م ڕۆژه  ئه نته یه  بکات و بگه که ه کتری که ر یه  سه تد لهه... و پزیشکی و
کارک ،  وه  دوای خۆت بمنته مری له  نه ی ناوت به وه بۆ ئه (تی ک گوتویه  زانایه مکه ده. ) می پش مژوو رده سه ( نووسینیان ناو لناوه

  . )  بت وه و مانه وه  شایانی خوندنه  که  بت یان شتک بنوسه  وه چونه  شایانی نووسین و بیرنه که  بکه
یاسا ڕزمانی و ) موو کرت ههشر ب گه (ی چاوی زۆربه می ره الی که، تکه  بابه ستمان له به ین مه که  نووسین ده  باس له  ئمه  که دیاره
. ی بکات که ره  خونه ش به پشکه، ر بوارکدا بت  هه جا له، سود کی به ش بتوانت زانیاریه مه له جگه . تکان بکا ندی و ڕنووسییه خابه

بی و توانای  ده تی ئه ساره م جه زا و باش بت به کی تر زامانزانکی شاره واتایه یان به، بت ستکی نووسینی باشی هه سک ده ش که ده
بت و ،  وه یه که ه  پاراو و ب هه  زمانه یان به. نووست  پی ده که، بت ی نه و زمانه رانی ئه ی خونه لیقه ق و سهو ت و زه بژاردنی بابه هه
 باشوری   له انه) ر نوسه ( م جۆره ی ئه نمونه، ی بفرۆشت که مه ه بژرت و قه ی هه که له  ری دوژمنانی گه نگه  سه وه ڕی هۆشیاریه و په به

ڕی ناوخۆ و براکوژی  می شه رده سه یان له. ن کانی تری کوردستاندا هه  پارچه ئستاش له،  بوو ڕیندا فره می پش ڕاپه رده ن و سهکوردستا
وا  ئه، کات کانی نه ی و ماف و ئازادیه که  ت به مرۆڤ و ژینگه ر خزمه رنووسینک گه هه. بوون م نه کانیشدا که ناو حزبه، شاخ و شاری

  .  نووسینی باشتره  و نه زۆکه نهتکی  بابه
  رنت ئینته

  نه  الیه  چاوپۆشین له به، یه   جیھانیبوونه می به رده  سه وم ڕۆژگار لۆجیای ئه کنه های ته  به وتکی به سکه  ده که، رنت  زانستی ئینته
ی  که  ماه ر له هه، قام رشه  ناو بازاڕ و سه وته ی بکه وه کانی جیھان پش ئه  ڕۆژنامه  مرۆڤ زۆر له که، کارکی وای کردوه، کانی تیڤه نگه
رکی   ئه  دیاره چونکه، ین که  نه ش م زانسته کانی تری ئه نه ر باسی الیه خۆ گه.  وه ستی پابگات و بخونته  ده  ئاسانترین شوه به،  وه خۆیه
  .   نییه م وتاره ئه

تکی  ر میلله ک هه وه، ی دواخراو)  باشوری کوردستان  له جگه (راوی لکداباوی داگیرکراوشکراوی مافخو لکی نیشتمان دابه ک گه کورد وه
رانی روو له زیاد  کارهنه ی به وامیش ژماره رده ربگرت و به  وه وتوه  پشکه م دیارده کی باش سود له یه تی تاڕاده  توانیویه مه رده م سه تری ئه
،  کی وای دروست کردوه ریه ش کاریگه مانه ڕای ئه ره م سه به  می نییه رخه مته موکوڕی و که ی ب که نینهم سود ل بی ند ئه رچه هه،  بوونه
  ر حزبه  فشارکی زۆر بۆ سه توانت بینین ده ک ده ش وه مه ئه، بت دروست ده راندا نده  نو کوردانی هه نبیریی له کی ڕۆشه یه وه  بزوتنه ریکه خه
ید قادر و  مالی سه که. ی د له سه  مه ک له وه (کانیاندا ه موآوری و هه  ئاست که مپین له ی که یه و ڕاده ان دروست بکات و تا ئهک تداره سته ده
بۆ ناوخۆی ، وتووه رکه کانی ده  ئاماژه  ئستاوه ک له وه، ودا دا  دوورمه ش له مه  ب شک ئه که، ڕێ بخات به) ی تردا ڕویدا ک کشهند هه
ش  مه ئه. ناکی حساب بۆ کراو  که بته کی نزیکدا ده  داهاتویه  له وه کانیشه ن لپرسراوانی بای حزبه  الیه  و له وه بته دستان درژ دهکور
، دییشتی کور سته ی ئیستای ده نده ی گه وه روبوونه م بۆ روبه  هه لی کوردستان وه تی دۆزی ڕزگاریخوازی گه ی ستراتیژیه م بۆ ڕاژه هه
  . هت ج ده ی خۆی به نجه ج پهری و   گاریگه وه دنیاییه به

  کان  کوردییه سایته
  ی له وانه ت ئه  تایبه به، م کان بکه  کوردییه کترۆنییه له  ئه کانی سایته ره ڕوبه کی به  یه  به که  یه ستخۆشی له  ده وه ر لره کرت هه ده
وێ چ   له که، زانت ده، ژیا بت داکانی ڕۆژئاوا  وته  له  تاراوگه ی له وه  ئه چونکه، کرن رشتی ده رپه و سهبرن  ده ڕوه  به وه رانه نده هه
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تی و پشووی  ر حیسابی ماڵ و منداڵ و ژیانی تایبه  سه  مرۆڤ له  جۆرک پویسته به، که) یرانی کات قه (رقای و پکاری و سه
تتر  باغتر و پ بابه ره وام قه رده به،  یه ی ئمه مییانه رده ش و سه کی گه مۆ ڕوویه  ئه ڕانه م ماپه ئه. رت  به ڕوه ڕک به ماپه، ی ڕۆژانه

 ڕووی   له نده وه نیو ئه،  یه وه ندتیه  ڕووی چه ی له  هنده که  گۆڕانکاریه وه داخه  بهل وه.   زیاد بوونه شیان تا دت روو له بن و ژماره ده
  .  وه شکته تیڤدا ده الی نگه ش زیاتر به تییه  چۆنایه و ڕژه ئه،   نییه وه تییه چۆنایه
نگاندنک بۆ  سه ر و هه  هیچ فلته چونکه،  وه بنه  بوده  ڕۆژانه ن که تانه و بابه ئه،  شه وه ستان و لوردبوونه ر وه  سه ی له  جگه ی که وه  ئه
. سگیر نابت هیچت ده،  یامکی پیه ت و چ په  چی ده بزانه،  وه  س جاری بخونه ره وه، بینین تی وا ده ن بابه بوا بکه،  ییهکان ن ته بابه
 رگیز چانسی هه، بنردرن) هاوتی یان ئاونه (ک ئیعتیباری وه  و بهی باشن ئاست کی خاوه یه ر بۆ ڕۆژنامه گه  ئه تی وا که بابه

  ماوه ی نه نده وه ئاخر ئه،  ) دا سره م عه له... شری  حه بۆته (نی زا گوته  شخ ڕه  ش ت نوسینه  لشاو وتار و بابه م به ئه.  ی نابت هو بوکردنه
ی   جگه دا ببته  ژر ناوی نھنی و شاراوه له، ) پاتۆک (کانی ناو ره رمھنه  شه  ژووره ندک له  هاوتای هه ری وا دروست بکرت که ماپه
کانی ناو حزبک و  خسی و ناوزڕاندن و ملمالنی حزبی یان باه ی شه وه کردنه سیی و تۆه ی که  ئاستی کشه زته ی بازاڕیی و دابه قسه

ین و  هد نبیری گشتی ده تی فکری و زانستی و ڕۆشه نی بابه  الیه م له خۆمان زۆر که،  یه وه ران ئه ی نوسه تکی تری ئمه سه خه. شتی وا
  . گری سیاسی بین خنه وت ڕه مانه موومان ده هه

ی یان  که   یان پاشناوی ناوچه وه  ناوی سیانی خۆیه سک دت به که، رکردنن  و ناوده رخستن و نیشاندانی ماسولکه  بکی تریش بۆ خۆده
یان . نووست تک ده دا بابه وه  پناوی بوکردنه ر له  و هه ی خۆیدا وره گه کی یه ڵ ونه گه له)  ریتکی زۆر کۆنه  نه مه  ئه که ( وه یه که ته شره عه
بوون و  لماندنی وننه ک سه نھا وه ته)  پی بۆچونی خۆی به (ش مه ئه، نوست گوشت وتارکی ب پز ده سک جاروبار دت خۆی ده که

  به.  وه نه ی ئاوڕکی ل بده ن و سبه کان حسابکی بۆ بکه  کوردییه ی حزبه وه نبیری و سیاسیدا و بۆ ئه یدانی ڕۆشه  مه وامی له رده یی به ئاماده
 بکی زۆری ملمالنی  که له سه ڕاستیشدا مه  له که،  وه وانه  بیانوی ئازادی بیروڕا و ڕاو ڕای پچه ری سایتیش به ڕوبه  کاکی به وه داخه
  .  وه کاته یانی بویده بۆ به، وه یان چاوکی پیا بگرت ی بیخونته وه ب ئه، تی ی خۆیه که باغکردنی سایته ره کانی تر و قه سایته
یان هی وا !  وه وا بۆت بوناکاته ئه، م ناردبت ی ئه که ه) وسایت هه (ت پشتر بۆ که ته ر بابه گه،  یه  سایتی وا هه ش ببینه مه  له جگه
چاوکردنی چۆنتی  ب ڕه (وادارتی م هه  ئه  بکات که  حزبه و ر گوزارشت له نی یان گهکا کانی هاوڕێ و ناسییاو و خزمه ته بابه،  یه هه
  . زنت به داده،  وه وره کی گه یه تکی درشت و ونه  خه  و دیاردا به وه ره  شونکی سه له)  که ته بابه
  کان رانی سایته خونه
ر  ری جدی و خۆ ماندوکه یان خونه زۆربه، کان رانی سایته  خونه وه داخه به، کان کراوه بو ته  بابه رنجدانم له نگاندن و سه سه  پی هه به
ی بینینی   ژماره  که وه سایتانه و  ڕی ئه ک له  وه بۆیه. ڕن یاندا بگهیی ئاستی زانیار وه رزکردنه نبیرکردن و به  دووی خۆڕۆشه  به که، نین
  و ملمالنی قسه ڕه وه و شه مدانه کگرتن و وه یه له خنه   ڕه ی که و نوسینانه ی ئهران خونهی   ژماره میشه هه، دات دیاریده، نوست کان ده ته بابه
یرانی   یان قه زاجی مرۆڤی کورد وایه ر سروشت و مه  هه جا ئایا. کان زیاترن کادیمیه  فکری و زانستی و ئه ته ی بابه  ژماره له،   وایه هناڕ

   . وه نه زانی رونی بکه کرت باسکارانی بواری کۆمه  ده مه ئه،  یه مه دهر م سه ری ئه خونه
ک بۆ  یه زراوه  و دامه بووه کتبخانه گیرا و ده رده  وه وتوه  پشکه جیھانییه زگاو تۆڕه م ده  سود له و پویسته ک م خۆزگه وه  کۆتاییدا ده له

ک شونک  نه، ی ئاستی زانیاریمان وه رزکردنه بهکتر فربوون و  یه لهیاندن و  خۆپگهها بۆ  وهر ی هه که مان و دۆزه گاکه  کۆمه تکردن به خزمه
کانی  سته  باده تی کوردی و حزبه سته ک ده کانیش وه کوردییه ی سایته وه بۆ ئه. خسی نوک و ملمالنی شه ده ڕه ری و شه رک و ڕکابه بۆ کبه

   .بن ڵ نه نده باشوری کوردستان گه
  

٢٤/٦/٢٠٠٦  
  

ڵ  گه  و له ڵ هیچیانم نییه گه  له بۆیه، گشتی  به موویانمه ههر  سه کو له به، تی  تایبه  به ر هیچ سایتک نییه سه م له ته م بابه  ئه:تبینی
 .  مووشیانمه هه


