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 ! و دةرةوةي كوردستان فةلةك و تاريقةكاين ناوة     
 

لةخؤمم  زؤرجار بة تووِرةيي يةوة  ..دار بَيزار دةبووم لة كاري نووسين    زؤر جا
 تؤ بلََييت ..؟ِراسيت من نووسةر و ِرةخنةطر مب تؤ بلََييت بة: " دةم طووت دةثرسي و

لة سةر هوشيار كردنةوةي نووسينةكامن كاريطةري سياسي دياريكراوي خؤيان هةبَيت 
ِرؤذَيك بَيت و نووسينَيكم بتوانَيت ويذداين تؤثاوي سةركردةكةي  تؤ بلََييت  ..؟ماوةرجة

 لة طوماندا  .."فةلةك ، تاريق و حةمةسةعيد و منوونةكاين تريان ِرابضلَةكَينَيت ؟ 
 متان فايلة ساختة و تةزويرةكة لة هةفتةنامة ِرسواكةتاندا كةبةآلم كاتَيك!!.. دةذيام 
ثلَنطة كاغةزي يةكةي جةنايب بارزاين لة دةم بيستةوة كة يان كاتَيك وة ، ةبآلوكرد

لة دذم ، ئالةو كاتانةدا دةبرد ِريسوايي و َيب توانايي دا ثةناي بؤ ثِروثاطةندة شةخسي 
كة من نووسةرو ِرةخنةطرم و دةتوامن ويذداين تؤثاوي بارزاين سةرؤكتان تَيطةيشتم 

تَيطةيشتم كة . انةتةي كة لة ميللةيت كوردي كردووة ِرابضلَةكَينم دةرهةق بةو هةموو خي
تَيطةيشتم كة قةلَةمةكةم لة هةموو دام و . فكرم ضةند بةهَيزةو ئاماجنةكامن ضةند بةرزة 

 ئةمن ، هَيزي جامشةرطة ، ثؤليس ،  ياسا ، ثارة و سةرمايةي ذَير دةسيت كايندةزطا
بةبآلو كردنةوةي تةزوير نامةكة و خؤش حالَ بووم . سةرؤك و بنةمالَةكةي بةهَيز ترة 

 دةضةقَيتة ضاوي خؤتان و سةركردة  دِركدرؤ و دةلةسةكانتان دذ بةو قةلَةمةي كة وةك
ة خؤشحالَ بووم كة كةشيت تَيكشاوي طومانةكامنتان لة ديسانةو.. ثاشلَ ثيسةكةتان 

 و َيوة و سةرؤكتانئ.  لة نوقم بوون ِرزطار كرد  ،دةرياي نووسني و سياسةت دا
طةورةترين  تةزويرنامةيةي كة بآلوتان كردةوة دذ بة قةلَةمةكةم و بةبنةمالَةكةي 
 من نازامن ضؤن ثاداشيت ئَيوةي تةزوير ضي ..!!ن كرد تا ببم بة نووسةر كؤمةكتان بةم

ئَيوة لةطةمذةيي و نةزانيتاندا منتان كردة !! ناشي و سةرؤكي طةمذةتان بدةمةوة ؟
 .  تا ئَيستا هيض مَيذوو نووسَيك نةي نووسيووةتةوة ثالَةواين مَيذوويةك كة

     

  !ةلةك ـف 
 



م (!!)   بةِراسيت ضاوةِرَيي ئةوةم لَيت دةكرد كة تةزويرنامةيةك بؤ شكاندين كةسايةيت 
بكةيت ، نوتقت تةزوير بكةيت تا خزمةتَيكي زياتر بة بنةمالَةي بارزاين و سةرؤكي َيب 

 لة سةر دزي و ِرابردوومت كةي دةزامن و ئاطاداري  باشضونكة ِرابردووي ثيست بة
ثِر شانازي ئيختالسي ئيداري زينداين كراويت و دواتريش بؤ سِرينةوةي ئةو ِرابردووة 

ثةنات بؤ قوتاخبانة َيب مامؤستا وَيب  دةفتةرو قةلَةمةكةي بارزاين باوك برد ، يةت 
هةروا بة  لةو قوتاخبانةيةدا ،  كة ثاش تةمةنَيك دةرس خوَيندنبةِراسيت نةمزاينبةآلم 

 منيش ئةلف و بايةكي  ذياينطةمذةيي ماويتةوة و بؤ تةزوير كردنةكةي مَيذووي
نازامن ئيختالسي ئيداري يةكةت دذوار تر !.. ؟ نة بوويت  فَيركردنيشهونةري تةزوير 
وةك دةركةوتووة و ئاشكرايش دةبَيت  تةزوير كردين مَيذووةكةي من ؟بوو ، يان كاري 

ر ئاخ. كاري تةزوير كردين مَيذووةكةي من دذوار تر بووة لة ئيختالسي ئيداري يةكةت 
بريي هةرَيمي كوردستان ، خؤ من نة حكومةمت و نة كاكي وةزيري  تةزويرضي و تاريك

 بة سةر عةمةيل يةي مؤر يشم هةية و نة كامَيراي مراقبةشمدةزطاي ئةمن و سانسؤر
مةسعود و تاريقةوة داناوة و نة جاسوسيشم لة و دروست كردن و تةزويرةكةي تؤ 

انيم تةزويرنامةكةتان توبازاِري تةزويرضي يةكاين كوردستاندا هةية ، باشة ئةي ضؤن 
 بِروا بكة من ئامَيرَيكي ثَيشكةوتووي ناسينةوةي ثةِرة تةزوير ..كةشف بكةم ؟

 ةوةثَيشي يةك مانط ل دروستكردين تا مَيذوويكراوةكانيشم لةبةر دةستدا ين ية
 ، بةآلم ئةي ضؤن توانيم ئةم كارة ناياسايي و تةزوير ضي فايلةكةمي ثَي خبوَينمةوة 

 ببورة جةنايب وةزيري ِرؤشنبريي و ِراوَيذ كاري سياسي سةرؤك ...يةتان ئاشكرا بكةم ؟
بةرزاين ، من ناتوامت لة ئَيستادا ئةوةتان ثَي بلََيم ، ضونكة ئةوة سِري مهنةية و لة 

لةبةرئةوة ، من و تؤ و سةرؤك . دا ثةي بةو سِري مهنةيةي  من دةبةن يةكي دادطابةردةم
 .و تاريق تا بةردةمي دادطايةكي عاديالنة 

 

 !تاريق و فةلةك     
 

 و زؤريش  ناشيانة سةرتان سوِر نةمَيَين .. !!    تةزويرنامةكةتان زؤر ناشيانةية
ناشيانةية وةك  .. َيب نوتقتان  وةك سياسةت و تاكتيكةكاين سةرؤكي ،يةناشيانة

دةزطا درؤزنانةي ئةو ناشيانةية وةك .. دزيين داهات و دارايي خةلَكي كوردستان 
ناشيانةية وةك .  بوو يانِراطةياندين هةرَيمي كوردستانتان كة  كؤنة دزَيك وةزير

ة كة سةرؤكتان لو قواعديانةي ناشيانة وةك ئةو هةلَة ئيماليي .. ئاشبةتالَةكانتان 
ثؤخآلواتةكاين هةولَير لة خاكي نامةكاين دا بؤ سةرؤكي نةعلةيت عرياقي نارد بوو تا 

 ناشيانةية وةك ئةو .. ثاك بكاتةوة كؤمةلََيك خائن بة طةيل عَيراق و حيزيب بةعس
جائيتر نازامن فةلةكي !!.. قواعيدي عةرةيب ية جوانةي كة فايلةكةي مين ثَينووسراوة 



بازةِرة ـ باسةِرة ( عةرةيب و تاريقي سةرنووسةري ) ـ التآخي  ـ برايةيت( سةر نووسةري 
 لة ثةلةكردنتانةوة ئةو هةلَة قواعيديانةتان لة فايلةكةمدا كردووة ، يان بةِراسيت)

بةطؤِري بارزانيتان تةزويرضي يةكي َيب !؟ 1شارةزان  داهةرئةوةندة لة زماين عةرةيب
ثاسثؤرت و بةلَطةنامة تةزوير كردين شارةكاين كةروك ، ئةزموون و نةزاين بازاِرةكاين 

سلَيماين ، هةولَير ، دهؤك و زاخؤ زؤر زياترشارةزاترة لة قواعيدوئيمالي عةرةيب دا لة 
كة بةزماين عةرةيب لة ) برايةيت ( تؤي وةزيري ثَيشتري ِرؤشنبريي وسةرنووسةري 

ي دةزطاي )ة ـ َيب زةِرة باسةِر( بةغداد دةري دةكةيت ، يان لةتؤي سةرنووسةري 
  ) و لة ناوخةلَكيشدا بآلوةوةك دةلََين(  ناشيانةية! بةلََي . جاسوسي يةكةي ثاراسنت 

وةك ئةو ضاالكي ية سَيكسي يانةي كة سةرؤكي هةرزةي حكومةتةكةتان لةطةلَ عودةو 
خانةكاين بةغددا لةطةلَ قوسةي ِرةمحةيت دا لة هاوينةرةكاين سةري ِرةش و فاحشة

ناشيانةية وةك  ئةو قةلَةمة جاسوسانةي كة .. ؤمةلََيك سؤزاين دا ئةجنامي دابوو ك
 كاري نووسني و مَيذووي ذياين من بؤ  وذَير بةذَير ِراثؤريت طةمذانةيان لةسةر ضاالكي

قاقاي ثَيكةنيين نابةجَيي  ئةو ناشيانةية وةك .. ئَيوةي تةزويرضي و دز نووسيووة
شا طةشكة بوون و ة بة بآلو كردنةوةي تةزويرنامةكةتان نووسةرة ثاشلَ ثيسانةي ك

 بؤ هةتاهةتاية يشمن وايان دةزاين هةنطيان لة طوَيزدا دؤزيوةتةوةو ئيتر
ناشيانةية وةك ئةو داهَينانةتان لة بواري  .. طؤِرةثانةكةيان بؤ ضؤلَ دةكةم

بازاِري دةكةنة كة بآلوكراوةيةكي دةزطاي جاسووسيتان ،  و دميوكراسي دا ِرؤذنامةطةري
ي نةيارَيكي بارزاين دميوكراختوازتان !!)شكاندين  سومعة ( تةزويرضي يةكان بؤ 

 و تةكنيكي ناسيين تةزوير عةرةيبقواعيدي  فَيري منتان سوثاس بؤ ناشي بوونتان كة.
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بة ( !! )  ة تةزوير بووين ئةو بةناو بةلَطةنامةي مين ثةيوةنديدارسةملاندين ـ بؤ1
عبةكاين بةعسةوة ، كة دةزطاي ثاراسنت و تاريق و فةلةك بؤ شكاندين ثَينووسةكةي ش

و تةهنا داوام لة هةموو خوَينةرامن ئةوةيةكة بة ووردي سةيري ئةمن كردوويانة ، 
 ، يان نووسراوةتايث كراوة و  بة ناو بةلَطةنامةيةي ثَي  ئةوقواعيدو ئيمالية بكةن كة

 با  و من لَيرةدا ئاماذة بةو هةآلنة ناكةم .بةوردي سةيري مؤر و ئيمزاجوانةكاين بكةن 
 و تؤزَيك ضاوو مَيشكتان  لة فايلة دروستكراوةكةي مندا بياندؤزَيتةوة خؤيخوَينةر

انيةت لة هةموو شتَيك دةضَيت لة قواعيد و ئيمالي عةرةيب نةبَيت سبة ئين ..هيالك بكةم 
و مةسئويل بةشي ، ...... ) هاهاهاهاها( عبة بةعسي يةكةي من  شتؤ بلََييت مةسئويل!! 

 و  بَينت بووعةرةيب نةزانوةك فةلةك و تاريق تايث كردين فؤرمةكاين حيزيب بةعس ، 
 تَيك ان يلَ ي بةم هؤيةشةوة وبووبَينتعةرةيب الي  فَيري نووسني و ئيمدالةكوردستان



... ديسان هاهاهاها  !؟لة جَي ي ثيتة عةرةيب يةكاندا دابنَين  يت كورديي ثكة ضووبَيت
ةمذةيي و نةزاين و ناشي بوونتان يلَ دةدةم لة بواري هونةري تةزويركردين قاقا بة ط
شتري هةرَيمي كوردستان و ئاخر جةنايب وةزيري ِرؤشنبريي ثَي...  مدايشفايلةكة

  ـ بةزةِرةباسةِرة( و خاوةن ئيمتيازةكةي ) برايةيت ( سةرنووسةرة عةرةيب نةزانةكةي 
  ) وةزيري ِرؤشنبريي( و )برايةيت( بووين ئيتخالسي ئيداري يةكةت لةسةرنووسةر، ) 

،  يةكةت باشتر نةبوو ؟ ئةوكات ئةوها حةيات نة دةضوو  )خاوةن ئيمتيازي( يةكةت و 
و ئةطةر ئيختالس ناكات ضؤن كارمةندَيكي هةذارة!  فةقرية  :"ضونكة خةلَكي دةيانطووت
 ، بةآلم ئَيستا ئيتر تؤي " لةم طراين يةي ئةمِرؤي كوردستاندامالَ و مندالَي بذيةنَيت

بةر نةفرةت دةكةويت كة دةسةآلت و ياسايةك لة كوردستاندا وةزير و هةموو 
..  مةعقول لةسةر تاهريَيكي ئاوارةي نيشتمان تةزوير بكةيتنةتوانيووة بةلَطةنامةيةكي

 باشتر م كة لَيت دةثرس:يان جةنايب تاريقي سةرنووسةري هةفتةنامةيةكي جاسوسي 
 لةجَي ي ئةو  بري ئةو سةرنووسةري و جاسوسيةتةي ئَيستات بؤ ثاراسنت ، نةبوو لة

 كارة وز لَيدان بيت و بة دَي ي كارَيزدا خةريكي كارَيلةتةزوير كردنة ناشيانةيةت 
 !.... ؟ خزمةتَيكي ئينساين يان ثَي بكةيتتووينَييت خةلَكي دَيكةت بشكَيينمرؤيةشت 

 بؤ ئيش و كارو ثيشةيةك كة لة دةستان دةك لةوة ِريسواتر و سةر لَيشَيواو تر بن
ضوونةوةي ئةوتةزويرنامةية  بةهةرحالَ ، ثاش دووبارة خوَيندووة و ثيا ... طرتووة 

 و ِرؤذان و  ، ياري يةكة زؤر لةوة هةزةيل ترة كة ئَيستا دةيبيننبؤتان دةردةكةوَيت كة
 و تاريق و  لةاليةكبةم ياري ية كؤميدي يةي نَيوان من زياتر يشهةفتةكاين داهاتوو

و قاقا  ثَي دةكةنن و دةزطا جاسوسي يةكةي لةاليةكي ترةوة  ،فةلةك و سةرؤك بارزاين 
 ، كة لةو بة ناو بةلَطة نامةيةدا لَة ِرَيزماين و ئيماليي يةكانيان هة.....يلَ دةدةن 
 مشتَيكة لةخةروارَيك بؤ ئيسثات كردين تةزوير بووين ئةو فايلةي كة كردوويانة ،

بؤية هةر لَيرةوة ، بةهةموو ئةوخؤشةويستانةي . ناشيانة بؤيان دروست كردووم 
 سثيم كراوة ،  ثاك وة خؤم و ِرابردوويكةنيطةراين ئةو َيب ئةخالقي يةن ، كة دةرهةق ب

 لةم ياريةشدا براوة تان دةكةمنيطةران مةبن و تؤثةكة لة قاضمانداية و دلَنيا: دةلََيم 
  . و طؤلََيكي مَيذوويي تؤمار دةكةيندةبني


