
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  1:24 20-3-2005

  

  كاروان سةربةينكاروان سةربةين... ... تكاية لة نرخي بارزاين كةم مةكةنةوة تكاية لة نرخي بارزاين كةم مةكةنةوة 

k_serbeni@hotmail. com  

رچاوی  نیا رۆکی به  ته ک به  نه ده  درژایی نیو سه مر به فای نه  بارزانی مسته گومانی تدانییه
ی  رکرده  سه که رکی ب هاوتا و تا  رابه ، بگره لی کورددا بینیوه ی ئازادیخوازی گه وه  بزووتنه له
ی  وه ی بزووتنه ده کانی نیو سه ڕه  الپه مر له  بارزانی نه توانرێ بگوترێ که ده.  ش بووه یدانه و مه ئه

و   ئه ی که ته سته و ده ر ئه به  و له یبووه  هه ی که تانه و سیفه ر ئه به له.  ون بووه تیدا هه کوردایه
  سته رجه کی لھاتوو به یه رکرده و سه تی ئه سایه  که  که، وایکردبوو وه ست خۆیدا کۆیکردبوه ده له

 ناو  ش چۆته و ناوه و به کی کورد بووه یه رکرده مر سه  بارزانی نه وه کانییه موو بواره  هه به. بکات
موو  بگومان هه. ریبھن  مژووی کورددا ده سیش ناتوان له و که کانی مژووه ڕه الپه
کانی بارزانی  نه  الیه ، ناکرێ بگوترت که بووه یان هه  و خراپه نی چاکه یهکانی دونیا ال رکرده سه

ر سلبیات  کانی هه نه موو الیه  هه ، ناشتوانرت بگوترێ که ر ئیجابیات بووه مووی هه فاش هه مسته
ی بارزان و هۆزی بارزان و پارتی  ماه نیا موکی بنه  ته فا به مۆ بارزانی مسته ئه.  بووه
موو  موو کوردک و هه هه.  مژووی کورد شک له  به و بۆته مۆ ئه ، ئه وکراتی کوردستان نی یهدیم

چۆن شخ .  بکات نگاندنی بۆ بکات و شانازیشی پوه سه توانت هه موو پارتکیش ده هۆزک و هه
 مژووی  ته رسیم بوونه زای ده حمود و شخ ره د و شخ مه مه وا قازی محه عیدی پیران و پشه سه

  ندی به فا پوه مان جۆریش بارزانی مسته  هه ، به ماوه  نه وه یانه که ماه  بنه ندیان به یوه کورد و په
   . ماوه  نه وه ی بارزان و پارتی دیموکراتی کوردستانه ماه بنه

 بکات، جا رخان یدا ژیانی خۆی ته که له پناوی ئازادی گه  له  که یه سک هه موو که من رزم بۆ هه
. کی تر بت یه وه ته ر نه ی هه ب بت، فارس بت، روس ب یان رۆه ره  کورد بت، عه سه و که ئه
ن  که  ده  وه رکردانه و سه  باس له وه  شانازییه ش به وانه ته و نه ی منیش بزانم رۆشنبیرانی ئه وه ئه
د  مه  محه کان شانازی به به ره عه.  ووهرخان کرد ی خۆیان ته که له  پناو گه نی خۆیان له مه  ته که

. ن که  ده وه  ناپلیۆنه کان شانازی به نسیه ره فه. ن که  ده وه کانی راشیدینه لیفه ر و خه مبه پغه
واهیر الل   غاندی و جه کان شانازی به هیندیه. ن که  ده وه  بسمارکه کان شانازی به مانیه ئه
مال  ک که رستی وه زپه گه ی دیکتاتۆر و ره که  کابرایه ازی بهکان شان تورکه. ن که  ده هرۆوه نه
 دوندی ئارام  ی خۆیان به وه ته  توانیبوویان نه رکردانه و سه م ئه به. ن که  ده وه تاتورکه ئه
مافی . ن  بکه وه کانمانه رکرده  سه  شانازی به قی خۆیانه  رۆشنبیرانی کورد هه وه دیسانه. نن یه بگه

رگیز دژی  من هه. نن یه کانی داهاتووی بگه وه  نه  و به وه ک خۆی بنووسنه وان وه مژووی ئه  خۆیانه
ی  که وه ته تکردنی نه ستی خزمه به مه کردنی ویژدانی خۆی و به رک بۆ ئاسوده  نووسه  نیم که وه ئه

ست   ده بم، بگرهر دژی نا ک هه نه. ی بۆ بکات وه ستۆ بگرت و لکدانه  ئه خۆی کارکی مژووی له
 نووسین  ست له به م کات مه به. م که  ده گرم و شانازیشی پوه م و رزیشی لده که خۆشیشی لده

ر بۆشم بکرێ  گه  ئه ، بگره وه ستمه وه ر دژی ده ک هه تی بت، نه نھا خۆ ژیاندن و ماستاوچیه ته
  که یه ماوه. م که ڵ دا ده گه ی له وه م و لپرسینه که ی ده مه م دادگای مژوودا محاکه رده به له

تی پارتی دیموکراتی  رکردایه پشکردن سه ری ماستاوچی بۆ خۆ ژیاندن و خۆ ره ی نووسه کۆمه
   وه  دوای رسته  به  رسته وه یفی خۆیانه  که  جۆر و به مه  نووسینی هه ته ستیان داوه کوردستان ده
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شکی زۆر  به. ن که مر ده فای نه  بارزانی مسته  باس له وایه گ وه یای خۆیانه  خه ن و به که ریز ده
یان  که دام و رژمه  شان و بای سه عس بوون و به لسی رژمی به  جاران کاسه رانه و نووسه له
  و کاره  ئه ی که وانه ندکی تر له ها هه روه هه.  وه رازانده وانیان ده کانی ئه گوت و وتاره ده هه
 و  یه  دکتۆرای هه ک گوایه  کابرایه که یه ماوه!!. نووسن شزانن چی ده  ده رن و نه  نووسه ن، نه که ده

 وتارک  ک له یه رکرده سه( ژر ناوی   له  وتارک کردووه  زنجیره ستی به  ده مامۆستای زانکۆشه
و  وێ به یه  و دهکات فا ده  بۆ وتارکی بارزانی مسته وه حلیل و لکدانه زووی خۆی ته  ئاره و به) دا

ی بکرێ  و کاره وێ به  بیه یه وانه ر بگرێ، له تی پارتی وه رکردایه  سه ی پاداشتکی باش له نووسینه
وست وبیار و   هه زان که  باش ده م کابرایه ئه. ولر یان دهۆک رۆکی زانکۆی هه  سه به

 وتاری باش بت،  ر به گه ئه. ک وتاری باش  نه رکرده  سه ن به که ک ده ت خه ت و خزمه جورئه
.  کردووه پزیان نه ی به  و قسه بووه ق وتاری باشیان نه فله دام حوسن و میشل عه ک سه س وه که
< یگوت  دام ده سه.. هو ف له ره ل ال شه عمه ن ال یه مه  فه فوکه ره  شه لوکه مه عه: یگوت دام ده سه

ین و  ت بکه  خزمه ین، هاتووین که ۆرداری رزگار بکهست زوم و ز ده ت له  هاتووین میلله ئمه
ت لمان رازی  رکات میلله ین، یان هه ت بکه توانین خزمه ر نه گه شت، ئه هه  به ین به عراق بکه

م  به.. .. هنین  واز ده و کاته ین، ئه ت بکه زاری میلله رمه  نین خۆمان شه رگیز ئاماده بت، هه نه
شکری خۆیان  ر له سه ت هنا، چیان به ر میلله سه ی چیان به که دام و رژمه  سهموومان بینیمان هه

ی  وه ک ئه وان وه موو عراق دژیان بوون، ئه هه. ی خۆیان هنا که ر حزبه سه چیان به. هنا
  وه  برسانه کی عراق له  خه زاران له هه به. بوو ر باکیشان نه دابت، هه ی نه وه  پیانه مشووله
  ست درژیان کرده تا توانیان ده. وتن که  نه وه یفی خۆیانه یف و سه  رابوارن و که وان له مردن، ئه

   پوانه موو شت بکرته  هه بۆیه. چاڵ کرد  به کیان زینده ک و تا توانیان خه ر ناموسی خه سه
   .اشبوونی ب رکرده  بۆ سه گه  به رگیز وتاری باش ناکرته  هه رکرده بۆ سه

 باوکی  س زیاتر له موو که  هه  له مره فای نه  کوڕی بارزانی مسته سعود بارزانی که ڕز کاک مه به
و  ئه.  یه فا هه بات و بۆچوونی بارزانی مسته  خه سیش زیاتر ئاگای له موو که هه  و له نزیکتر بووه

کان نووسی و بویش  بارزانیهباتی  ر خه سه  کتابکی له ر زنجیره و به مه ند ساڵ له  چه ڕزه به
 زیاتر  وه ێ بشنووست ناتوانت له وه ی بیه وه ئه.  یان تدایه ڕاستی شتی دانسقه به.  وه کرانه
 و السایی  وه  کردنه  نووسینی دووباره واته که.  وه بداته مر هه کانی بارزانی نه  شاراوه ڕه الپه

   .دات  تکیشی ده ت ناکات، بگره خزمهک  کی تر نه  و دزینی نووسینی خه وه کردنه

تکی توندو درژ و  مه  هه ستی به یاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان ده  راگه که یه ماوه
یای خۆی   خه وێ به یه  ده ی زانکۆوه و مامۆستایه ک ئه رانی وه  رگای نووسه ، له  کردووه نتیکه عه

ک   نه بره م مام قه  بکات، به وه مره فای نه ی مستهباتی بارزان  مژووی کورد و خه ت به خزمه
  ن و زیانیش به یه گه  ده و پیاوه باتی ئه  خه  زۆریش زیان به  ناکات، بگره مره و نه ت به خزمه

وێ  یه یاندنی پارتی ده زگای راگه  ده ند سایکه ی چه ماوه. یت ینه گه تی پارتی ده خودی سیاسه
  رکرده و سه باتی ئه  خه  وبارزگانی به وه  بشارته وه مره فای نه  مسته پشت بارزانی خۆی له

زار  هه.  غلوبه نگی مه  جه ن به یکه ، ده وه بینه  مانگی ئازار نزیک ده خۆ کاتک له.  بکات وه مره نه
ر  هماو رخواردی جه  ده وه مره  ناوی بارزانی نه  وتار و چاالکی و سیمینار به ک وتار و بنه و یه
 ژیاون،  وه مره  نه رکرده و سه  نزیک ئه ی له وانه ئه. کات تیان ل ده فره مر نه  بارزانی نه ن که ده ده

و  یفی به تیش که  و قه وه سانی ماستاوچی بۆته  که  بارزانی زۆر رقی له  که وه گنه بۆمان ده
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 راستگۆیی   به مره و نه ئه< ن  ده.  گوتووه شان و بایان هه  به  که هاتووه  نه وه سانه که
 و لھاتوو  وره  گه ت خۆی به زانی و قه رک ده  ئه شی به وه ی خۆی بوو، ئه که له تکاری گه خزمه

.   ناویان بردووه وره رۆک و گه  مامۆستا و سه  به  که وه  بۆته سانه و که زانی، زۆری رق له ده نه
   .ورا بیدونت یده س نه کهبوو،   ده دا زۆر تووڕه و کاتانه ن له ده

ر  سه ی له  وتارانه و وتار و بنه دا ئه ده ک رگای نه ، نه مر مابایه ر ئستا بارزانی نه گه  ئه پموایه
.  وه گرنه ست ده  و ماستاوی خه وه نه که  ئاوا پان ده دا که شی ده سانه و که  سزای ئه بنووسن، بگره

یاندنی پارتی دیموکراتی کوردستانی  زگای راگه رپرسانی ده ک به ه ن مر مابایه ر بارزانی نه گه ئه
   . زیندانیشی بکردبان یه وانه کردن، له رده  پارتی ده له

  و ماستاوچیانه  چیتر رگا به م که که سعود بارزانی ده ڕز کاک مه  به مدا داوا له  دوا قسه له
مر  فای نه تی بارزانی مسته یبه  شان و هه  له وه کانیانه ی نووسینه  ژر سایه  له دات که نه
 خۆیان  وه مره نای بارزانی نه  په  چیتر له م که که ش ده رانه و نووسه ها داوا له روه هه.  وه نه مبکه که
  ت به ک خزمه یان نه و کاره  به ن، چونکه که  بۆ خۆ ژیاندن نه  قوته  و چیتر کلکه وه شارنه نه

ی  که  پاکه مر و مژووه ن بارزانی نه که  واده ن، بگره  ناکه وه لی کورده  گهمر و مژووی بارزانی نه
   .ن ش بکه  ره وه لی کورده کانی گه ر چاوی رۆه به له

  وه پویستی به.. ن تی بۆ بده  شایه   ماستاوچیانه ره و نووسه  ئه  نییه وه مر پویستی به بارزانی نه
  ک ببرته  زۆر خه  به  که  نییه وه پویستی به..   وه  بکرته وه هو ناوی ئه  خولی تۆپی پ به نییه
و  ئه.  یه ک شاهیدی هه نک تکوشان و دونیایه مه بات و ته رمانک خه و خه ئه.. ر گکۆی سه

رچۆپی بۆ  یاندنی پارتک سه  راگه یه  هه وه ژی، چ پویستی به تکدا ده دی میلله  له  که وایکردووه
   .. یه  هه راو هۆریایه و هه  ئیتر چ پویستی به.بگرت
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