
 !ناوضةي ثشدةر نووسراوة ؟) عةرةيب(ي )ئةكسيَنت ( فايلةكةم بة: جةنايب بارزاين

Taher4@msn.comتاهري سالَح شةريف   

 !جةنايب سةرؤك 

       هةميشة كة تَيلةفؤن لةطةلَ ثريذنة ميهرةبانةكةي دايكم دا دةكةم ، ئةو ئةم سَي دوعايةم بؤ دةكات 
خواية ئةوكةسانةي كة تؤيان لةمن دورخستةوة و ئاوةرةيان كرديت ِريسواو ئاوارةيان :" و دةلََيت 

واية ئةوكةسانةي يارمةتيت خ.. خواية ئةوكةسانةي كة خيانةتت يلَ دةكةن ِريسوايان بكةيت .. بكةيت 
هةرضةندة كة هيض بِروايةكم بة دوعاو ثاِرانةوة و قةزاو قةدةر ". دةدةن سةركةوت و سةرفرازيان بكةيت 

و خورافياتةكاين تري كؤمةلَطةكةي ذَير دةسيت جةنابتان ين ية ، بةآلم ئَيستا ئيتر نازامن كة هةناسةي 
ياخود ِرابردووي ثاكي خؤمة كة ئَيوةي خيانةتكار بةميللةيت طةرمي ئةو ثريَيذنة دلَ و دةرون ثاكةية ، 

 !!....كورد و بة مَيذووي ثِر سةروةرميي خستووةتة ئةم طَيذاوةي ئَيستاوة ؟

 جةنابت لة هةولََيكي َيب سةرجنامدا ، زيرةكترين ئاقلَي ناو حيزبةكةتت بةطةِرخست بؤ شكاندين 
زويرتان لةسةر بآلو كردمةوة تا من بكةنة عيربةت بؤ كةسايةيت خؤم و ثَينووسةكةم و فايلَيكي تة

هةموو ئةو ثَينووسانةي تر كة ض لة ئَيستاو ض لة ئايندةدا بيانةوَيت َيب ئةدةيب لة حزوري تؤي خاوةن 
شكؤدا بكةن و دةمي هةراش و ِرةخنةطرانةيانت يلَ بكةنةوة ، تا تؤ و منوونةكاين وةك تؤ ، ضي تر 

ي ئةو ميللةتة ذَير دةستةية نةكةن ، بةآلم دلَنيا بن كة من ئَيوة دةكةمة ياري بةذيان و ضارةنووس
عيربةت بؤ مَيذوو ، و دةمبة ثَيشِرةوي  هةموو ئةو نووسةرة داخ لة دآلنةي كة لة ترسي دةسةآليت 

دةبَيت بتان كةمة عيربت و ثةندي زةمانة بؤ هةموو .. فريعةونانةت جورئةت ناكةن دةمتان يلَ بكةنةوة 
و نووسةرة ثاشلَ ثيسانةيش ، كة لةطةلَ بآلوكردنةوةي تةزوير نامةكةتان دذ بةمن  ، بزة كةوتة سةر ئة

لَيويان و سةرضؤثي مةرطي ثَينووسةكةميان طرت و ثةيامي ثريؤزبايي يان لةطةلَ يةكترو ئَيوةدا 
ةركةوتين طؤِريووة بؤ ئةو شكستة حةمتي و ضاوةِروانكراوةتان كة بةخةيالَي خاوي خؤتان بة س

دةبَيت بتان كةمة عيربةت بؤ ئةو ِراثؤرت نووسة طةمذانةي كة .. مَيذوويتان دةزاين بة سةر مندا 
دةبَيت بتانكةمة عيربةت بؤ ..زانياري هةلَةيان لة بارةي مَيذووضةي ذياين منةوة بؤ ئَيوة نووسيووة  

خؤشحالَي ( زي كوردايةيت دا و بة خاوةين ئةو مالَثةِرةي كة لة سةرهَيلَي زةردةوة ثَي ي ناوة بة طا
بؤ جاش قةلَةم و تةزويرضي يةكاين دةزطاي ) 1يةوة ئةركي دروستكردين سايتَيكي خنجيالنةي 

ي تؤي سةرؤك لة ئةستؤ طرتووة و بة شورو شةوقةوة من سانسؤر دةكات و ) ثاراسنت ( سيخوِري 
 بكةوَيت لة ِرسوايي ِريكالم بؤ تةزوير نامةكةتان دةكات تا جةنابيشي بةشَيكي بةر

 دةبَيت دةرسَيكتان دا بدةم كة بؤ هةتا هةتاية نةتوانن ياري بة وةرقةي سوتاوي.. تةزويرنامةكةتاندا   
دةبَيت فَيري ئةدةب ، ئةخالق ، سياسةت و ياساتان بكةم تا ئاوا َيب  .. ثةروةندة دروستكردن  بكةن

انة هَيرش نةكةنة سةر كةسايةيت هيض نةيار و ئةدةبانة ، ناياسايي يانة ، ناسياسي يانة و نةزان
 .ِرةخنةطرَيكتان 

 ! جةنايب سةرؤك 

      هونةري فايل دروست كردنت و تريؤر كردين نووسةر و ِرةخنةطرة ئاوارةكان ، ئةمة داهَينانَيكي 
ِرووخاندين بةِرَيزتان بوو لة كوردستان و عَيراقي نوَي ي دواي ) ئازادي (  و  ) دميوكراسي ( نوَي ي 

سةرسام !!... لةم داهَينانةيش دا ، هةروةك داهَينانة دميوكرايت يةكاين ترت ثَيشِرةو بوويت . بةعس دا 
بةِراسيت . يةكةي تؤ و دةست و ثَيوةندة طةورة و بضووكةكانت ) دميوكرايت ( بووم بة داهَينانة 



كة لة (!!) بورة من بة هةلَةدا ضووم ب. ية !! )دميوكرايت ( و !! )ئازاد( كوردستاين ذَير دةسةآلتت 
) . لة كوردستاين ذَير دةسةآلتاندا ئازدي و دميوكراسي ين ية : ( ووتارةكاين ثَيشوومدا نووسي بووم 

ئةمةش لةوةوة سةرضاوةي طرت بوو كة من بؤ ضوارسالَة لة كوردستانةوة دوورم و لةم سةردةمي 
من نةمزاين بوو لة كوردستاندا نوَي !! . ستامن ثَي ناطات طلَؤبالَيزةيشنةدا ، هيض هةوالََيكي ناو كورد

ترين مؤدَيلي دميوكراسيت بنيات ناوة و هةفتةنامة ئازادةكانيش لةم ثرؤسةي دميوكراتيزة كردنةي 
كوردستاين ذَير كورسي ية شكاوةكةتدا  بة شداري يةكي ضاالكانةيان هةية و بة ئازادي خةريكي 

نةمزاين دميوكراسي و ئازادي ئةوةندة لة .. بؤ نووسةرانَيكي وةك من دروستكردين فايلي ناشيانةن 
كوردستاندا ثيَشكةوتووة كة ئةطةر دةستان بة نةيارَيكي سياسي خؤتان نةطةيشت تا تريؤري 
جةستةيي بكةن ، ئةوا بة نووكي قةلَةم و  لة ِرَيطاي بآلوكراوة و هةفتةنامة سيخوِرةكانتةوة تريؤري 

 دميوكرايت و ئازادي يةكي عةنتيكةية و دةكرَيت بكرَيتة منوونةيةك بؤ بة !دةكةن ؟ كةسايةيت
سةرئةجنام طةياندين ثرؤسةي  ئةزمووين دميوكرايت يةك كة ئَيستا لة عَيراق و ناوضةكةدا دةسيت 

 !!....ثَيكردووة 

 !    جةنايب سةرؤك

كةت سةرم )باسةِرة ( يازي هةفتانةمةي      من لة جورئةت و ئازايي تؤ و سةرنووسةر و خاوةن ئيمت
سوِرما كة ئةوها َيب باكانة فايلدارو ثاشلَ ثيسة ِراستةقينةكاين دةوروبةرت لة ضاوي تيذي خوَينةري 

بةِراسيت ئةوةجورئةيت دةوَيت !!..كورد وون دةكةن و فايل بؤ ِرةخنةطرَيكي ِرابردوو ثاك دروست دةكةن 
) برايةيت (  فةلةكةالديين كاكةيي ِراوَيذكارت و سةرنووسةري هةفتةنامةكةت ، كة: كة !! جةناب 

ت و وةزيري )باسةِرة ( عةرةيب ، زمان حالَي حيزبةكةت و خاوةن ئيمتيازي هةفتة نامة ِريسواكة
ِرؤشنبريي حكومةتةكةت  ـ  واتة ئةو حكومةتةي كة بة ثالَ ثشيت تانك و ليواكاين حةرس مجهوري 

ئَيوة !!..  دا دروست كرد ـ  دةستيان بؤ ياركردن بةم ئاطرة بردووة  ؟1996  ي ئايب31ِرذَيمي بةعس لة
زؤر جةريئن ، ضونكة وَيراتان تةزوير لة مَيذووي سثي مندا بكةن ، بةآلم بة دلَنيايي يةوة ثَيتان دةلََيم 

 و ئاخر ئةمة قواعيد. كة دةبَيت باجي سياسي و ياسايي عةرةيب نةزاين يةكةيشتاين لة سةر بدةن 
مسئوولياته [ : ئةكسنت و ئيمالي كام ووآليت عةرةيب ية كة لة فايلة تةزويرةكةمدا نووسيووتانة 

 ئَيستا ئيتر من لة تؤ و فةلةك و !..؟] حلقه مؤدين   مسئوول:  و مدي التزامه العازرالحيزبية في الوقت 
ئايا :  وعَيراقدا دةثرسم تاريقي عةرةيب زان و لة مامؤستاكاين زماين عةرةيب زانكؤكاين كوردستان

 كة لة فؤنةتيك كردين ووشةي َيب ئةلف و 2ئةوة عةرةيب خةلَكي ناوضةي ثشدةرو بن طردي بةِرَيزة 
 ؟ خؤتان حةكةم بن مةسئولةكاين حيزيب بةعسة يان ئةوة عةرةيب، ) عازر ( دا دةلََين )  حاضر  ( المي  

ي بةغدادي لة دروست كردن و تايث كردين فؤرمَيك دا ئايا عةرةبَيك. بة سةر ئةو تةزوير نامةيةتانةوة 
، نةخوازةآليش فؤرمَيكي بوون بة ئةندامي حيزبيش دا ئةو هةلَة زةقانة دةكات لة ِرووي ئيماليي و 

جةنايب سةرؤك و كاك فةلةك و كاك تاريقي عةرةيب نةزان ، بةعسي يةكان ... ئةكسَينتةوة ؟ نا 
 !! ... ماين عةرةيب دا ، كة زماين دايكيان بوو ئةوةندةي ئَيوة كؤلَ نةبوون لة ز

من نازامن بةسةرخؤشي  و لة كاتَيكدا كة لة هؤلَي خواردنةوة و ِرابواردنةكانتاندا !!..      جةنابينة 
 ...3.هاتوونةتة دةرةوة ئةو تةزويرنامةيةتان دروست كردووة ، يان لة ثةلة ثةليتاندا بووة ؟

وة لة دروستكردين فايلةكةمدا ، دةبواية هةندَيك دواتان خبستاية و ضةند ثةلةتان كردو!!..  جةنابينة 
جار بةووردي تةزوير نامةكةتان خبوَيندايةوة ، تا دلَنيا بووناية هةلَةي تَيدا نةكراوة و ئةوجا بآلوتان 

ثةلةتان بوو لةشكاندين ثَينووسةكةم و كةسايةتيم دا و دةبواية بة ثةلة بكردايةوة ، بةآلم 
 . لياتَيكي كةسايةيت و ِرابردووي خةباتكارانةو سثيم بكةن تا نةزيفي قةلَةمةكةم بووةستَينن عةمة



" . شةيتان ثةلةي كرد ، ضاوَيكي خؤي كوَير كرد : " ئَيوة ئةم ثةندة باوةتان لة بري كردبوو كة دةلََيت 
زويرنامةكةتان با هةلَة قواعيدي و ئةكسنتةكان و هةلَة ئيماليي يةكاين تة!!.. جةنايب سةرؤك 

لةوالوة بوةستَيت ، ئةمة هَيشتا سةرةتاي دةست ثَي كردين ياري يةكةية و دواتر ياري يةكة طةرمتر 
دةكةم تا جارَيكي تر دةست بؤ بازي يةكي ئةوها نةبةن لةطةلَ هيض ِرةقيبَيكتاندا كة هةرلةسةرةتاوة 

 كةمة جَيطاي هوها و طالَتةجاِري جةماوةر هَيشتا زؤر شيت ديكةيش ماوة تا بتان.... بزانن دةدؤِرَين 
ضاوةِرَي بن جةنايب سةرؤك و سةرنووسةرة عةرةيب زانةكاين ..بةطشيت و خوَينةرانيشم بة تايبةيت 

لة ِرؤذان و هةفتة و مانطةكاين داهاتوودا ياري يةكة طةرمتر دةكةم ، ) .. ثاريت دميوكرايت كوردستان ( 
 .  زينمة بؤ ناو طؤِرةثانةكة ضونكة ئةمة هَيشتا سةرةتاي دابة

  2004 مارسي 5                                                                          

----------------------------------------------------------- 

سةرةوةدا كةمن بةشَيكيم لة كةوانةكاين ( بؤ ئةو تَيبيين يةي ) كوردستاننَيت ( مالَثةِري : بِرواننة ـ 1
  . ي دةزطاي ثاراسنت نووسيوويةيت)باسةِرة ( كة لة سةر ساييت هةفتةنامةي ِريسواي ) داناوة 

لَيرةدا هةرطيز و خوانةخواستة مةبةستم طالَتة ...  ـ لةطةلَ ِرَيزمدا بؤ خةلَكي ناوضةكاين ثشتدةر و2
 ، بةلَكو ئةوةم تةهنا وةك كردن و سوكايةيت كردن ين ية بةلةهجةي خةلَكي ئةو ناوضة خؤشةويستانة

ثارسنت و فةلةكة الدين منوونةيةك هَيناومةتةوة بؤ ِريسواكردين ئةو فايلة ساختةيةي كة دةزطاي 
 . كاكةيي و تاريق كارَيزي بؤ منيان دروست كردووة 

 ض بة ئيمةيلَ و ض بة ِرَيطاي تر ثةيوةندي) ثاراسنت (  ـ هةندَيك لة سيخوِرةكاين دةزطاي سيخوِري 3
يان ثَيوة كردووم كة سةرؤك  بارزاين ئاطاداري ئةو تةزوير نامةية ين ية و ئةوة كاري فةلةك الدين و 

لة بةر ئةوة باشتر واية كة من لة !! .. تارق كارَيزي و بةِرَيوةبةراين تري ئةو هةفتةنامة ِريسوايةية 
، بةآلم من لَيرةوة وةآلمي نووسينةكامندا هَيرش نةكةمة سةر سةرؤكيان و هَيرش بكةمة سةر ئةوان 

ئةطةر  جةنايب مةسعود بارزاين ئاطاداري دروستكردين ئةو فايلة :  هةموويان دةدةمةوة و دةلََيم 
تةزويرة ين ية ، ئةي ئةوة ضةند ِرؤذَيكة كة من لة سةر تؤِري ئينترنَيتةوة ثةِروبالَي سةرؤك و تةزوير 

ةي وَيراوة ثَييان بكات من ثَيم كردوون   ، بؤضي ضي يةكانيم كردووة و ئةوةي كةتا ئَيستا كةس ن
جةنايب سةرؤك نايةتة زمان ، يان الين كةم طوَيي فةلةك و هةفتةنامةكةي ِراكَيشَيت و لَيكؤلَينةوة يان 

فايلي تةزوير بؤ تاهرية ِرةش ، كة اليةكي ( !! ) لةطةلَدا بكات لة سةر ئةوة كة بؤضي بة سةرخؤشي 
نجوَين لة نزيكةوة دةيناسن  ، دروست دةكةن ؟ يان بؤضي لةسةر ئةوة خةلَكي سلَيماين و ثَي

لَيكؤلَينةوةيان لةطةلَدا ناكات و طوَي يان ِراناكَيشَيت ، كة هةر تةزويرةكةشيان لةدذ دةكردم و 
نةك وورد بينَيكي ( ثةروةندةكةيان بؤ دروست دةكردم ، با الين كةم هَيندة زيرةكانة بيان كرداية كة 

كة لةم حالَةتةدا، ئةطةرَيكي ، بةلَكو خةلَكي ئاساييش ثةي بةهةلَة زةقةكانيان نةبرداية ) م وةك خؤ
زؤر بضووك هةبوو خةلَكَيك كةمن لة نزيكةوة ناناسن بكةونة طومانةوة لة ِرابردووم و بةمةش سةرؤك 

ثةروةندة تةزويرةكةتان ئةوةندة طةمذانة بوو سةركةوتنَيكي بضووك و كايت  بة دةست دةهَينا ، بةآلم 
 .) ثاريت ( و ) بارزاين ( كة هةر لةطةلَ يةكةمني ِروونكردنةوةي مندا بووة ِرسوايي نامةيةك بؤ 

 


