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  هیوا ناسیح... ) فور مک بۆ کاک لوقمان غه وه( !!؟ ره  مۆدل یان موزاهه ی بووه به نده گه
  

   سویسرا
hiwanaseh@hotmail. com 

لوقمان (  ناوی سک به که ،ی ئاسۆ دا  ی ڕۆژنامه٢٠/٨/٢٠٠٦ی  )٢٦٥(   ژماره له
   به  بووه ره اههموز(  ناوی تکی به بابه ،دا )کی تر رگایه ده( ی  گۆشه له )فور غه

مان رۆژی   هه م له  ئه یه وه ی ئه که ته ی بابه تهکور .) * ( نووسیوه )مۆدل
   له  که کی کردووه ردانی هاوڕیه سه )١٣/٨( ی سلمانی که خۆپیشاندانه

) وروپی ئه( هاوڕێمی   ده  له که ته ری بابه نوسه . وه  هاتۆته مانیاوه ئه
وخۆ   ناڕاسته  و بهران نشتکردنی خۆپیشانده رزه ه س وته که  ده وه  یه که یه

 ک وه شیان که  خۆپیشاندانه هو )چی ر و ئاژاوه تکده( ک ناساندنیان وه
ی کاک لوقمان  که یامی نوسینه  کورتی په به .دات م ده ه  قه له )شونی گره(

می   ده هاتوه له ، وه مکردۆته واکانیانی که ران و داوا ڕه تی خۆپیشانده  ماهییه ی له وه  له  جگه که ، یه وه ئه
ر   سه زته به داده ،)!!وی بینیوه ژیانی سیاسی ئه(  و وه ته ڕاوه  گه مانیا وه  ئه  که له وه سکی تره که

   .شدارانی ر و به ماوه کانی جه خۆپیشاندانه
ی مافکی سروشتی و  وه  له جگهربین  زایی ده  خۆپیشاندان و ناڕه که ، مووان ئاشکرایه ی الی هه وه ئه
   له ککیشه یه ، ر کراوه به سته دا بۆیان دهیشآان  جیھانییه وتنه  زۆر ڕککه  و لهکه ر هاووتییه کی هه ره سه
   .لکدا ر گه  نو هه نی و ژیانی دیموکراسی له ده گای مه ت و کۆمه شارستانیه کانیسیمات و  سه خه

ی  له سه ر مه  سه وه با بنه
ی  م دواییه کانی ئه خۆپیشاندانه

ری  ڤه رمیان و ده ری گه ه  ماو جه
 .کات  کاک لوقمان باسی ده که ،سلمانی

ی ناوبراو  که ته سک بابه ر که هه
  ڕزه م به بینت ئه ده ، وه بخونته

که  ، ری خۆی دیاریکردوه نگه سه
 و  کارنه نده ت و گه سته ری ده نگه سه
  وه موو توانا و بۆچونی خۆیه  هه به

 ڕی  ش له مه ئه ،کات داکۆکیان ل ده
 . وه رانه ر خۆپیشانده  سه هرش کردنه

 ٣٠٠ی  نزیکه( :نوست دهناوبراو ببینن 
ناوی  بهنج و مردمناڵ  گه

کان  کانی ژر وشه هه - ...خۆپیشاندان
آاک  ،)ن ند ده م چه ری ئه هی نوسه
  باشه ،  چیه کاریه هواش م چه لوقمان ئه

 ) و هاووتی ئاونه( کانی خۆ ڕۆژنامه
  س له  که١٠٠٠ی   نزیکه شداربوانیان به ی به ژماره ،راندا بوون  ناو خۆپیشانده کانیان له یامنره  په که
کانی  ناه یامنری که ک په بۆچی تۆ دیت و ڕک وه ،) م پ ڕاسته م ژماریه من بۆخۆم ئه( مدا ه قه
و دوو   خۆ ئه ؟ باشه وه نوسیته شداربوان ده ی به) م حیسابکراو  که به( ی مان ژماره ت هه سته دیای دهمی
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وان  کتی نین تا خاترت بگرین و بین ئه ری یه وه هیچیان هی حزبکی رکابه ره ی سه یه ڕۆژنامه
 نھا  الی تۆ ته مه ر ئه گه  ئه؟) ناوی خۆپیشاندان به( نووسیت  دهپاشان بۆچی . یان زیاد نووسیوه که ژماره

ربینکی   ده ؟ یان به ڕزتان چۆنه الی به )واو ڕاستی و ته( ئایا خۆپیشاندانی ،خۆپیشاندان بت )ناو به(
یاندنی   هشتا ڕاگه ی تۆ گوتوته مه ؟ ئاخر ئه چۆنه و  چییه  الی ئوه ، ی خۆپیشاندانی ڕاستینه تر پناسه
  کردوه تیان نه ساره  جه وه   چاوهکردنه  و خۆڵت دیماگۆجیهموو  و هه ش به که هتدار سته  ده دوو حزبه

   .) ناو به( ی  ب وشه دیان کرد به ناوزه )خۆپیشاندان( ردوو الیان به  هه چونکه ،بین
ورد را  و به وروپا نییه زای ژیانی سیاسی ئه هیچ شاره )ت که مانییه هاوڕێ ئه(   که وه مه که دنیات ده

  وه  ڕی پۆلیس و ئاسایشه تی کوردی بوو له سته  ده وه ی ئه وه رئه  به له .  جی خۆیدا نییه شی له که کردنه
 ، که سوڕاوانی خۆپیشاندانه ران و هه سگیرکردنی سازکه دهڕاونان و  ڕفاندن و  وته ند ڕۆژک پشتر که چه
ندکاری زانکۆشیان وخ ند و رمه  هونهنوس و و ڕۆژنامهر و دکتۆر و مامۆستا  شدا پارزه وانه  نو ئه له

رشتی  رپه بت سه هنس  ر ساز کرا که یان گه، کرت دات و سازنه رچۆنک بت ڕونه ی هه وه بۆ ئه ، تدایه
کی  ره ستی سه به  مه مه ئه ، ئاقارکی وا دا بوات و ناشرین ببت  به که وتی خۆپیشاندانه بکات و ڕه

   ناردنی پۆلیس و ئاسایش له  به که ه  ف و ته وتنه که ، سازکرا ش کهدواتری .رم بوو تی هه حکومه
ن  ی بکهسوڕاوان ههچاالک و سانی  کهدریی   تا چاوه که شداردا بۆ ناو خۆپیشاندانه رگی هاووتی و به به

رانی بگریت  ر ڕکخه وبه وه لهند رۆژک  ئاخر تۆ بیت و چه .سگیرکرا یانیان ل ده  ده ک بینیشمان به و وه
جی ت  ئیتر چۆن کاری نابه ،سگیربکرن دا ده که  کاتی خۆپیشاندانه  له سوڕاوه رچی هه و دواتریش هه

سی تدا  ربین و چوارپنج که زایی ده قام بۆ ناڕه ر شه  سه س برژنه زار که وت هه ته تۆ ده ،وت ناکه
ک  م وه دا نیم به کارانه م جۆره ڵ ئه گه لهرگیز  هه من  نده رچه شیاو بکات؟ هه بت که کاری نه نه
ی  رهوده موو تان و فه و هه ک چۆن ئه وه ، گوتبووم م دواییه کانی ئه ر خۆپیشاندانه  سه وتارکی ترم له له
م  ر به هه ، وه ڕین بسته تی ڕاپه قانییه ت و هه رعییه یتوانی شه  دا کرا نه١٩٩١ڕینی  کاتی ڕاپه له

کین و   شتی زۆر الوه که ،رهنان و شکانی هماکانی هاتوچۆ  و ده ی میوانخانه ره نجه شکاندنی پهش  جۆره
رگیز  هه ،کات وی تدا ده ڕه  و زیاده وه یقۆزته ده  که ت بۆ ناشرینکردنی رووی خۆپیشاندانه سته ده

م  یان که که ران و خۆپیشاندانه کانی خۆپیشانده ریهتی داواکا وایه ت و ڕه رعیه  شه لهتۆزقاک ناتوانت 
   . ) ** (وه بکاته

 شاری  عس و له می به رده  کاتی سه  له م خۆپیشاندانه و ئه ر بھاتایه گه ئه ، وه مه که من دنیات دهرزم  به
 ،)کار رزه نج و هه  گه کۆمه( ن ت پیان ده سته ی تۆ و میدیای ده وانه ئستا ئه ، رکوکدا ڕووی بدایه که

  شیتان له که و ژماره )هتد ...ل و نیشتیمان و ئازاکانی گهترس و  چاونه  شۆڕشگر و کوڕه( وتن پتان ده
مانیا  ر له ئه ماوه ر جه پرستم ئایا گه ت ده و هاوڕیه پاشان من له .زار ندان هه  چه کرد به  ده وه زاره هه

  چ جۆره ، ببینن ریه ه ی و نادادو نده موو گه و هه  و یان ئهبتم هکنییان  مه و سوته با کارهو ئاو 
ئایا کاری توند و تیژی ت  ،ن که  و گوبارانی لپرسراوانیان ده وه بنه ن؟ ئایا کۆده خه ڕرۆیشتنک ڕیکده

یامنیران  پهن یان  ران بکه  خۆپیشانده  له قه وێ ئاسایش و پۆلیش ته ر له گه ،  لی بپرسه  تکایهوت؟ ناکه
  ؟؟ ئایا له  دوا نییه حوکمیان له ،ن و بشکنن ن و کامراکانیان حجز بکه سگیر بکه نوسان ده و ڕۆژنامه

   .؟کات ست پ ده شبگیر ده ر خۆپیشاندانک ڕه پاش هه رفنرت؟ ک ده  پش خۆپیشاندان خهوروپاش ئه
ندان کاری  کان چه رییه ماوه  جه خۆپیشاندانهروپاش و  وتانی ئه له مت ب  هاوڕکه  تۆ وبهبا  ڕزم به

  ری سای ڕابردوودا له مبه کانی نۆڤه  خۆپیشاندانه  له ر بۆ نمونه هه ،وت که جی تده ناڕک و نابه
کاندا  ی شاره  زۆربه له ،دا ریھه سه ، وه ن پۆلیسه  الیه  لهوه فریقییه نجکی ئه  کوشتنی گه  له که ،نسا ڕه فه
ڕای  ره کان و سه ر جاده  سه ڕژانه ، بوونیشکانی بیانی تیان خه وه دا نه  سه  له که ،س زار که دان هه هس

ان دوکان و بازاڕ و کۆگا و د سهزار ئۆتۆمبیل و   هه  ده زیاتر لهچی  که ،زار پۆلیس یان هه  بوونی ده ئاماده
هاتن  وروپا و نه نوسانی ئه ران و ڕۆژنامه نوسه کاک لوقمان  بوا بکه .ت خوندنگاشی تدا سوتا نانه ته
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کرد  نسایان ده ره تی فه نشتی حکومه رزه موو سه کو هه ران به  خۆپیشانده  له قه  ته ونه ک تۆ بکه وه
و شداربوان  بۆ به ) هفاهی ر( خۆش بژویو لی کار   دابینکردنی هه  له مه رخه مته  که که ،کرد تاوانباریان ده

ش  ر بۆیه هه ، یه کاندا هه کان و بیانییه سییه ره  نوان ئاستی ژیانی فه ی له و جیاوازییه  هلها  روه هه
 ناکرت  ڕاسته .) کان یان شۆڕشی نائومدان شۆڕشی برسییه(  یان نا به دانانه رهه م سه ناوی ئه ،وان ئه

کانی  م خۆ ناشکرت زیانه به ،کرتراورد ب ی خۆمان به که  کوردستانه وروپی به باری وتانی ئه
  کاته  نه نگه  ڕه که )یت ڕزت ده ک به وه (رمارکتی زاگرۆس ردبارانکردنی سلمانی پاس و سوپه به

  وه ی پاریسهانک  خۆپیشاندانه ی که له ره ره ددان ملون دۆالر زه و سه  ئه به ،ملیۆنک دیناری عراقی
راورد  وێ و الی خۆمان به ری ئه ماوه کانی جه ازی نوان داواکارییهیان جیاو .راورد بکرت به ، وه وته که
   .وت تگوزارییان ده کیترین خزمه ره ترین و سه  الی خۆمان ساده که ،کرتب
ت   منه وه ته سته ری ده نگه  سه  کاک لوقمان له که ،یه وه یر بوو ئه  الم سه مووی زیاتر له  هه  له ی که وه ئه
 ،دا بوات یه و ئاراسته ر خۆپیشاندان به گه ت ئه  و ده وه کاته کات و وریایان ده ردا ده ماوه ر جه  سه به
ر  رکوتکه تکی سه ک حکومه کات و وه  نه ه  مامه ت ئیتر دیموکراسیانه سته  ده نگه  ڕه وه  دنیاییه وا به ئه

ی خۆی بت و   قسه مه ئه ،ادارم کاک لوقمان هیو ترسیداره نگکی مه  زه مه  ڕاستی ئه به ، بکات ه مامه
 تا ئستا ئ خۆ!! ر بکرت ماوه ی جه  ئاڕاسته وه مه ی ئه که مه ه  نوکی قه بت له ت نه سته ی ده شه ڕه هه

 .ن ر بکه ماوه  جه یه له شه ڕه  و هه وه م ئاگادارکردنه  ئه کردوه تیان نه  جورئه که ردوو زلحزبه میدیای هه
ر  رامبه نگ زیاتر به بروزه تا زه تک هه سته ر ده  هه که ،ت بیت سته ده  به وه توانی تۆش ئه م دهرز به
   .نونن کاندا ده  خۆپیشاندانه لیش زیاتر و زۆرتر توند و تیژی له ر و گه ماوه جه ،ی بنوننت که له گه

ت  سته ک پشتی ده نه ،لدا بت ری گه نگه  سه  له میشه  هه یه وه نبیر ئه ر و ڕۆشه کاری مرۆڤی نوسه
  ن و داکۆکی له که ر ده ماوه رونی جه ی دڵ و ده  قسه  که یه مانه ه و قه میش ئه ه ڕاستگۆترین قه ،بگرت
  ردوو حزبه  هه وه  ئه کاک لوقمان بوا بکه .سی و حزبی ندی که وه رژه ک به  نهن که واکانیان ده داوا ڕه

 ، وه ره ماوه کانی جه  هانای داواکارییه ن به نایه ) شه  ڕه مریشکه(  گاته  تا نه ی کوردن که که تداره سته ده
ن من  که  سوژنم پیا نه ر ئوه گهن  وانن ده ئه ، تیانگرنن که ستیان و فریان ده  ده نه ده رد ده وانن به ئه

  یر بکه تۆ سه .رت تییه به زایه  ناڕه  شوازهم ست بۆ ئه  ده ک ناچار بووه  خه  بۆیه!!گوتان ل ناگرم
نگکی  رزاند و زه کانی لیپرسراوانی له  کورسییه که ،  ڕویداوه م دواییه کانی ئه تی خۆپیشاندانه وه له

 چۆن  نهبزا ،با و ئاو چۆن زیادی کردوه  کاره تۆ بزانه ، خۆ وتۆته ت چۆن که حکومه ،ترسناکی بۆ لکدان
 . یه ڕوه ی تریش به نده وه یشت و ئه نی گه مه ر سوته نکه  ته نده وه مۆ ئه ئه: نبژ کان ده واه  هه ڕۆژانه
ی  ننامه بهستنی  به و  زراندنی پاوگه  و باسی دامهن که وه ده هنن و کۆبونه  پکده  چۆن لیژنه بزانه

   .ن که نی ده مه هنانی سوته
و   نوان تۆ و ئه ک نابینم له من جیاوازیه ، پت بم  لم که رهکاک لوقمان ببو ،م  کۆتاییدا ده له

 ،کات راندا ده ر خۆپیشانده سه  به وه ، له قه ته ،  خۆه ت یان له سته رمانی ده  فه  به ی که پۆلیسه
 وه  ئه بهشیادن . مان کاره نسیپدا هه  پره گینا له ئه ،وان قوڕقۆشم ن و هی ئه کانی تۆ وشه  گولله یه نده وه ئه
   .) مۆدل(   بۆتهیش خۆپیشاندان بۆیه ، مۆدل  بۆته  که یه) ی نده گه(

  ٢٣/٨/٢٠٠٦ -رتور ڤینته
  :راوز په
  : ) ی چوار ڕه الپه(  بکه ی کاک لوقمان کلیکی ئیره که ته ی بابه وه بۆ خوندنه )* (
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  :  بکه م لینکه  کلیکی ئه ته م بابه ی ئه وه بۆ خوندنه )** (
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