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( و هةفتةنامةي ) ثاراسنت (  بة دواي بآلو بوونةوةي فايلة تةزوير كراوةكةم لة اليةن دةزطاي     

ين مندا بةو ثالنة طآلوة ، زؤرَيك لةو دؤست و هاوِرَي يانةي كة لة وة و بة دواي ِرةدةكا)باسةِرة 
ناسن ، ض بة تيلفؤن و ض لة ِرَيطاي منزيكةوة من دةناسن ، يان تةهنا لة ِرَيطاي نووسينةكامنةوة دة

و بدوَيم و ووتارة ِرةق مةسنجةر و ض بة ئيمةيلَ داوايان يلَ كردم و داوام يلَ دةكةن كة بة زمانَيكي نةرم 
 لةسةر ئةو سوكايةيت و تريؤري شةخسيةي كة ئاطراوي يةكامن تؤزَيك نةرم ترو سارد بكةمةوة 

ديارة ئةوانةي كة . ثَييان كردووم و دةستيان بؤ بردووة )  باسةِرة ( و  ِريسوانةمةي ) ثاراسنت ( دةزطاي 
ووسينةكامن بؤ ئةوان بة ِراستةوخؤ قسةم لةطةلَياندا كردووة ، من هؤيةكاين تووند بووين زماين ن

لَيرةيشدا بة ثَيويسيت دةزامن لةو بارةيةوة وةآلمي هةموو ئةوبةِرَيزانة بدةمةوة كة . ِروون كردووةتةوة 
ةمان كاتيشدا سوثاسي هةلَوَيسيت لة ه. خؤيان لةطةلَ كَيشةكةمدا دةربِريووة و هاوكاري هاو دةردي 

كايت وةآلم دانةوةي  يةك بةيةكيامن لة ان يلَ دةكةم شيني دةكةم و داواي  لَيبورددلَسؤزانة و برايانةيان
لةبةرةوة بةثَيويستم زاين كة وةآلمي يةك بةيةكيان لة ِرَيطاي ئةم ووتارة  . و ين يةبةردةمدا نةبووة

 . كورتةوة بدةمةوة 
ايل ناوةرؤكي ف:   سياسي  طرنط ِرادةكَيشم كة ثرسياري سةرجني هةموواليةك بؤ ضةند لة سةرةتادا   

كَي داِرَيذةري ئةو نةخشةيةية ؟ مةترسي دروست كردن بؤ نووسةرَيكي ِرابردوو ثاكي وةك من ضي ية؟ 
ئةونةخشةية لة سةر طشت ثرؤسةي دميوكرايت و ئازادي ِرا دةربِرين ضي ية لة كؤمةلَطةي كوردستاندا 

لة اليةن حيزبَيكي ؟ ئايا فايل دروست كردن و تريؤر كردين كةسايةيت نووسةرَيكي ِرابردوو ثاك 
دةسةآلتدارةوة ، ئةمة خؤي نيشانةيةك ين ية بؤ ئةوةكة ئةو حيزبة ، حيزبَيكي سةرتاثا دذي ئازادي و 

(  ؟  ئايا ئةطةر بضووكترين ِرةخنةي سياسي  ثَي قبوولَ ناكرَيت)  ئةقلَي طةورةي ( و  دذي دميوكراتيكة
( ؤضي ثةناي بؤ ئةو تةزويرنامةية بردووة ؟ ئايا  زةندةقي نةضووة ، ب ثَيشترم لةِرةخنةكاين) ثاريت 
) باسةِرة ( و سةراين ئةو حيزبة ، ئاطاداري ئةو تةزويرنامةية نةبوون كة هةفتةنامةي ِريسواي )ثاريت 

لةكوَيوة ئةو بة ناو فايلةي مين بةدةست هَيناوة ) باسةِرة ( بآلوي كردووةتةوة ؟ هةفتةنامةي ِريسواي 
خؤري ئةو هةفتةنامةية ضؤن بةَيب هيض جؤرة لَيكؤلَينةوةو ِراوَيذ كردنَيك ؟ سةرنووسةري ضلَكاو
 ضؤن بةَيب ثةيوةند طرتين لة ثَيشتر لةطةلَ يةي كة لَيوةي وةرطرتووة ، يانلةطةلَ ئةو سةرضاوة

، يةكسةر  كة ئةمة ِراستة يان درؤ و تةزويرة خؤمداو ثرسيار كردن لة ثةيوةند بةو ِريسوانامةيةوة 
( نةك هةر ئةوةيش ، بةلَكو شةخسي سةرنووسةري ِريسوانامةي ..  بؤ بآلو كردنةوةي بردووة ؟ دةسيت

 و بةلَطةي زيندوويشم بؤ ئةمة لةبةر دةستداية  بةتايبةيت بؤ زؤر شوَيين ديكةي ناردووةيش)باسةِرة 
يت ِراثةِريين ئازاري  ؟ لةكا يةكاندا بووة ي و لة كامة بنكةي بةعس كةي طرياوةمن ي ئةم بة ناو فايلة ..

 دا بووة ، ياخود لة دواي ِرووخاندين ِرذَيمي بةعسةوة بووة ؟ بؤضي لةماوةي دوو سالَي 1991
ئةو بةناو فايلة بآلو ، ) ثاريت (مةي هَيرشي ِرةخنةطرانةي من بووة بؤسةر ، كة طةرِرابردوودا 

) باسةِرة ( زوير لة هةفتةنامةي ِريسواي نةكراوةتةوة ؟ بؤضي ئَيستا بآلو دةكرَيتةوة ؟ بؤضي فايلَيكي تة
وةزيري ( ية و خاوةين ئيمتيازةكةيشي )ثاريت ( ، كة سةر بة يةكَيك لة بةناو دةزطا ِرؤشنبريي يةكاين 

ثاريت ( زمان حالَي ) برايةيت ـ عةرةيب ( ية و ئَيستايش سةرنووسةري ) ثاريت ( ثَيشتري ) ِرؤشنبريي 
ةو تةزوير نامةية لة هةفتةنامةيةكي ِريسوادا، كة لة شاري كةركوك بؤضي  ئية بآلوكراوةتةوة ؟ )

سالَة كةروكم نةديووة ، بآلو كراوةتةوة ؟ باشة ئةطةر ئةو هةلَةي تايث كردن   منيش ثازدةودةردةضَيت 



ئَيستايشم و زمانةي  يان ئةطةر لة،تَيدا نةكراية ) كة هةمووكةس نايانبينَيت ( ي تري ةو دةيان هةلَ
هةمووكةس لَيم نةدةكةوتة و كراسي كالم اللةيشم لة بةر بكرداية ، ئايا ة  تر مب نووسيبايتووند

 فايل داربووم ؟ باشة ئةطةر من لة  ،طوومانةوة كة مين ِرابردوو ثاك و تَيكؤشةر بؤ مةبدةئي خؤم
ابردوويش ديارة بة درَيذايي دةسالَي ِر( كوردستان بوومايةو ئةو ووتارانةي ضوارسالَي ِرابردووم 
بنووسي باية )  لةدذيامن نووسيووة  ترهةندَيك جار زؤر بة ِريتمي تووند و هةندَيك جاريش نةرم

 ....ئَيستا لة كوَيوة من قسةم لةطةلَ ئَيوةدا دةكرد ؟ ئاشكراية كة لة طؤِرستانةكةي سةيوانةوة 
لة .ة لة بةردةمدا ين ية      بةداخةوة ، من ئَيستا كايت وةآلم دانةوةي يةك بةيةكي ئةو ثرسياران

لة يةكةم . كوريت دةدةمةوة لة ضوارضَيوةيةكي طشيت  و بة  بةرئةوة من وةآلمي طرنطترينيان 
دا )باسةِرة ( تةليفؤنةوة كة ثَيم ِراطةياندرا تةزويرنامةيةكي لةوجؤرة لةدذم كراوة و لة ِريسوانةمةي 

و سةرنووسةري ئةو ) خاوةن ئيمتياز ( َي ئةوة كة كبآلو كراوةتةوة ، يةكةم سةرجني من ضووةسةر 
هةفتةنامةيةية ؟ بينيم كة فةلةكةالدين كاكةيي خاوةن ئيمتيازة و تاريق كارَيزيش ، كة بؤ يةكةجمارم 

سةرجني . بووة ناوي ببيستم لة ناوةندي سياسي و ِرؤشنبريي كوردي دا ، سةرنووسةرةكةيةيت 
سةرجني . يمزاو ناوةرؤكي فؤرمي بة ناو فايلةكةم دووةمم ضووة سةر شَيوةي تايث كردن و مؤرو ئ

 ضوارةم سةرجنم ضووة .و بارزاين ) ثاريت (سَييةمم ضووة سةر ئةوةي كة من ضيم نووسيوة لة دذي 
ثَينجةم . سةر ئةو ئيمةيآلنةي كة وةك هةِرةشةو سوكايةيت بة دواي هةر ووتارَيكمدا بؤم نَيردرابوون 

ي ِرةخنةيي يانةي كة لةدذي هةندَيك نووسةري طومان لَيكراو نووسسةرجنيشم ضووةسةر ئةو ووتارة 
ة  كؤمةلََيك ثرسياري لةالم دروست كرد ، كئةو سةرجنانة .  و لة سالَي ِرابردوودا بووم لةم ماوة

 ثاش ئةوةش لةطةلَ دوو هاوِرَي ي خؤشةويستم دا بؤماوةي زياتر لة .ئةوانةي سةرةوة بةشَيكي يةيت  
 ديارة من بة ثَيضةوانةي ِراي . كرد دانةوةميانضوار سةعات مناقشةي ئةو ثالنة طآلوة و شَيوةي وةآلم

لةخؤم نيشان نةدةم نةتَيك لة يةكةمني ِرةدةوة هيض جؤرة مروئةوانةوة ،  سوور بووم لةسةر ئةوة كة 
ن و هةموو ئةوانةي من دةناسن نةت لةخؤنيشاندانَيكيش طومان و شك لةالي خوَينةراة مروو هةرجؤر

ديسان ثَيم لةسةر ئةوة  . ي كؤنة وةزير و فةلةك) ثاريت ( ست دةكات لة سةر ِريسوا نامةكةي درو
َي سةرئةجنام ئةو هاوِر. داطرت كة نووكي تيذي هَيرشةكةم بكةمة سةر مةسعودبارزاين سةرؤكي ثاريت 

يانة ووتيان ئَيمةيش دَيينة وةآلم ، بةآلم دواتر ِرائمان طؤِري و وابِريارماندا كة تا كايت دياريكراو تةهنا 
 . خؤم وةآلمي ئةو ِريسوانامةية بدةمةوة 

    طرفتَيك كة لة بآلو كردنةوةي ئةو ِريسوانامةيةدا دةم بيين يةوة ، ئةوة بوو كة دةمزاين خةلَكي كورد 
هةر بؤ تاقي . نن و دةبيسنت و لة نَيوةشدا بينن و بيستنةكةشيان ووردو واقعيانة ين ية تةهنا دةبي

كردنةوة كة تا ضةندة خةلَكي ئَيمة وورد بينة لةخوَيندنةوةي شتةكاندا ، بة ناو بةلَطةنامةكةمان كؤثي 
.  لةسةر دابوو كرد و وةك ثاشكؤي يةكةم ِروونكردنةوةكة بآلومان كردةوة ، كة تةهنا يةك كةس تَيبيين

ووتارَيكي تووند تر و دواي  ، هةلَة ئيماليي يةكانيم ، هَيشتةوة بؤ ووتارَيك ، كة دةبوو بةر لةو 
بؤ ئةوةي لةو . ئةويش ووتارَيكي طالَتة ئامَيز و ثاشانيش بةووتارَيكي تر هةلَةكة ئاشكرا بكةم 

نةوةيةكي ووردو لؤذيكانة يةوة لة سةر ئةو ثرؤسةيةدا ، خوَينةرامن خبةمة حالَةيت تَيِرامان و  بري كرد
مةترسي و بةآلية كة ثاراسنت و بارزاين دةيانوويست لة ِرَيطاي منةوة بةسةر زؤر لة نةياراين سياسي 
و ئةو ذمارة كةمة لةِرؤشنبريان و نووسةراين ئازادخيوازي داهبَينن كة ناِرازين لة دةسةآليت 

ثاريت و بةتايبةتيش دةزطاي ثاراستنة جاسوسي و . زبةكةي  ديكتاتؤرانة و مافيايي يانةي ئةو و حي
مافيايي يةكةي ، فريعةون و سةدامَيكي مقدةس و سامناكَيكي تريان دروست كردووة بؤ ميللةيت كورد ، 

ئةمة . كة هيض كةس نابَيت و ناتوانَيت لة بةردةم طةورةيي و شكؤيي  ئةو ديكتاتؤرةدا بكؤكَيت 
ئةمة . ةنةوة جَيطاي دةطرَيتةوة دةِروات و سةدامَيكي تر بةجلي كوردي و بة جامتراذيدياية ، سةدامَيك 

تراذيدياية كةس بؤي نةبَيت تةنانةت سوكة طلةيي يةكيش لة دةسةآليت ئةم سةدامة كوردي ية بكات و 



ة ية و لئةمة تراذيديا. كةنَيت بهةرضي جورئةيت ئةوة بكات ، ئةوا لة ثَيشدا دةبَيت طؤِر بؤخؤي هةلَ
ةيش تراذيديا تر بووة و تراذيديا تر دةبَيت ، كة بنةمالَة و سةرؤكَيك بؤ كارةسايت ئةنفال و هةلَبج

خؤيان ياسا دانةر و ياسا تةنفيز كةري ووآلتَيك بن و ضيان ثَيخؤش بوو بيكةن و كَييشيان مةبةست 
ضؤين خواست ، ئةوها ر يةكي دةسةآلتدا تراذيدياية كة بةرذةوةندي بنةمالَة ئةمة.بوو تريؤري بكةن 

ياري بةضارةنووسي سياسي ميللةتَيك بكةن و ئةوةي كة هيض حسابَيكي بؤ نةكةن ِراي طشيت خةلَكي 
ئةمة تراذيدياية كة داهات و ساماين ووآلت و ميلةتَيك بدزرَيت و لة ثَيناو  .. كوردستان بَيت

ي دا قرث بكرَيت و كةسيش جورئةيت بةهَيزكردين دةسةآليت ديكتاتؤرانةي سةرؤكي حيزبَيك و بنةمالَة
ئةمة ئيتر كارةساتة كة حيزبَيك سةركردايةيت يةكةي برييت بَيت لة . يلَ ثرسينةوةي نةبَيت لَييان 

، بةآلم فايلي جاسوسي بؤ ناوضةيي و جيهاين ناوخؤيي ، وةحدةيةكي خمابرايت و جاسوسي 
ةتةهنا بؤ من ، بةلَكو ئةمة ثاشلَ ئةمة فايل دروستكردنَيك نية ب. نووسةرَيك دروست بكرَيت 

 لةو  وئةمة هةِرةشةيةكي ديكتاتؤرانةية كة هةموو دةنطَيطَيكي ِرةخنةطرو ئازاد. ثاكردنةوةي خؤيانة 
ئةمة تراذيديايةكة تةنانةت هةِرةشة لة خةلَكَيكي ئاساييش  . ي لة طؤِر دةنرَيت بةزيندوويِرَيطايةوة ،

ستان ؟ بؤمن بَيكارم ؟ كرَي بؤ نزمة ؟ بؤضي طراين ية ؟ بؤ ذنان دةكات كة بثرسَيت كوا داهايت كورد
تريؤر دةكرَين ؟ بؤ لة هةلَبذاردنَيكي قوتابياندا ، خةريكة الفاوي خوَين هةلَ دةستَيت ؟ بؤ و هةزاران 

ئةمة دةسةآلت و ياسا و سةروةري ياساية ، . بؤي خةلَكي ئاسايي بة فايل دةم كوت و سةركوت دةكرَيت 
باشة ئةوة . وبارة بوونةوةي هةمان سيناريؤي ِرةشي ديكتاتؤري ية ِرةمحةيت يةكةي بةغداية يا دو

حيزبة ، يان باندَيكي مافيايي ية ؟ بةض زمانَيك لةطةلَ ئةوها حيزبَيكدا قسة دةكةيت ؟ بلََيم بةِرَيز و كاك 
ةلَطةي ئَيمةدا دروست  كة ديكتاتؤرةكان لة كؤميةئةم زمانة ماستاوضَييت و ترسةنؤكانةيةسةرؤك ؟ 

ئةطةر لة كوردستان بووماية ئَيستا نةك  هةرتريؤريان كرد بووم ، بةلَكو !!.. من يتَ ناطةم . دةكات 
ئَيستا هةموو كةس بة مردوويي  نةعلةيت بؤ . طؤِرةكةيشيان  بةم فايلة تةزويرة ثيس كرد بووم 

ئةمة ئيتر . تاجي سةري ميللةت بوون دةناردم و نةعلةت لَيكراوةكانيش بةِرَيزو كاك و ثريؤز و 
 سياسي و كؤمةآليةتيت يلَ بكرَيت لةاليةن حيزبَيكةوة كة دةسةآلت و كة زولَمَيكي مَيذوويي ،مةئةساتة 

 ئيعتباري خؤم لة ي ِرةدز و كاك لةطةلَي بدوَيم و داوايياساي لة دةست داية ، بةآلم من بَيم بةزماين رَي
: هيوادارم هةموواليةك ئةوة ببينَيت كة وةك دةلََين .  كردووة بة مةرط م كة مين مةحكومدادطايةك بكة

من قةزا طَيِري قةدةرَيكي طةورةترم كة سةرؤك بارزاين ويسيت بةسةرميللةتَيكي دا هبَينَيت ، نةك بةسةر 
وة من لةطؤِرستانة ئَيستا  هيوادارم هةموواليةك دةركي ئةم ِروونكردنةوانة بكةن ،كة.  نووسةرَيكدا 

 .بؤتان دةنوومسةوة 
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