نقطة نظام ....حول استشهاد الشاب ،الطالب ألجامعً ،ألصحفً ((سردشت
عثمان)) ـ3ـ
هشٌار كنى بنافً
خطف ،و عذب ،ثم قتل ،الشاب الجامعً ،و الشهٌد الصحفً ((سردشت
عثمان)) ،فً حادثة مروعة بكل معنى الكلمة ،و ستبقى آثارها السلبٌة ،و
االٌجابٌة! تتفاعل لفترة طوٌلة ،فً الم قاهً ،و الحانات ،و الجوامع ،و فً مجالس
النسوان فً جنوب كوردستان ،طالما نفتقر للفكر التنوٌري التحرّ ري لإلنسان،
الن السٌاسٌٌن و جوقتهم من المتثقفٌن و وعاظ السالطٌن [كما فً أللنكات] و
الحٌتانٌ ،سفهون المجتمع من اجل إدامة سلطتهم و سٌطرتهم الغاشمة ،لتكدٌس
األموال الحرام لدى  %10من حثالة منافقة ،ال عمل و ال مهنة و ال وجدان أو
مباديء لها ،غٌر إجادة مختلف أنواع الخدع و الحٌل ،و اختالق األكاذٌب و
تعمٌمها على أنها حقائق مطلقة ال تخر الماء منها!.
إن على الذٌن تهجّ موا على الروح الرمزي ل((سردشت)) أن ٌستحوا من أنفسهم،
و ٌخجلوا من تدلٌسهم و تلحٌسهم و نفاقهم ،و ال ّكفْ عن إهانته ،فهو شهٌد
باعتراف جمٌع األطراف المتصارعة ،ابتداء من البرلمان و انتهاء ب(كوردستان
بوست) و على الذٌن ٌحاولون تسقٌطه و تسفٌهه و رجمه و سحب القلم الصحفً
من بٌن أنامله ،على هؤالء مراجعة أنفسهم ،و التفكٌر ولو للحظات على مدى
غبائهم ،و انفصامهم ،و إال فان أهم النقابات و المؤسسات و الجهات الرسمٌة
الحكومٌة و المدنٌة و األهلٌة ،من جمٌع األطراف قد اعترفت على انه كان
صحفٌاً ،و من أهمها ((نقابة صحفًٌ كوردستان)) ذاتها ،و على الذٌن ال ٌفهمون
معنى الصحافة و متى ٌصبح اإلنسان صحفٌا ً أن ٌدركوا جٌدا بان األكادٌمٌات ال
تصنعها و تصنعهم ،بل هً موهبة وفن و إمكانٌات و هواٌة تتحول إلى عمل
خالق و احتراف إذا نماها الموهوب ،و استطاع إطالق طاقتها الكامنة لدٌه ،و
هً تشبه موهبة الشعر و الرسم و بقٌة الفنون ،و يوجد صحفٌٌن عظام كانوا
ٌمتلكون شهادات دراسٌة متواضعة جداً ،و ٌجوز للعامل و الفالح و الطالب و
الدكتور أن ٌحترف هذه المهنة المباركة ،التً تعتبر عند الشعوب المتطورة،
سلطة توازي ((البرلمان)) ،و ((الحكومة)) ،و ((القضاء)).

....................................................................
الرسالة األولى:
من :سلٌفا سوزان ابنة هشٌار كنً بنافً
إلى :رئٌس إقلٌم كوردستان.
أنا اعشق ابن مسعود بارزانً
أنا اعشق ابن مسعود بارزانً .هذا الرجل الذي ٌظهر من شاشة التلفزٌون وٌقول
حماي ،أي إننً أرٌد أن أكون قرٌبة
أنا رئٌسك .لكننً أود أن ٌكون هو
َ
لنٌجٌرفان بارزانً .حٌن أصبح كنة ل((برزانً)) ،و سٌكون شهر عسلنا فً
بارٌس ،ونزور قصر عمنا لبضعة أٌام فً أمرٌكا .سأنقل بٌتً من مدٌنة
((برلٌن)) ،إلى مصٌف ((سرى ره ش)) ،حٌث تحرسنً لٌال كالب أمرٌكا
البولٌسٌة.
والدي الذي هو من (بٌشمركة) أٌلول و كوالن القدامى ،والذي ٌرفض الحزب
الدٌمقراطً الكردستانً إلى الٌوم تقدٌم خدمات التقاعد له بسبب انه لٌس ضمن
صفوف الحزب فً الوقت الحالً ،سأحصل على حقوقه حسب القانون و غٌر
القانون.
أخً الذي تخرج من اإلعدادٌة ،وهو اآلن عاطل عن العمل وٌرٌد الرجوع إلى
جنوب كوردستان ،سأعٌنه كمسؤول لحرسً الخاص .أما أختً التً تاهت بٌن
الكلتور الشرقً و الغربً علٌها أن تسوق افخر السٌارات مثل بنات عشٌرة
بارزان .و أمً التً طلقها اإلسالمٌون و المتخلفون من والدي ،سأجمعهما مرة
أخرى .و سأفتح ألعمامً و عمتً و ابن عمً الدكاترة األربعة مستشفى أهلً
خاص ،و سأسحب ابن عمً الموهوب الذي تفوق على زمالئه و تخرج من أرقى
كلٌة للعلوم فً ألمانٌا ،و حصل على الماستر فً علم الجٌنات بفترة قٌاسٌة،
أبهرت أساتذته مما حدا بالجامعة األولى فً العالم و هً جامعة هارفارد
األمرٌكٌة ،من استٌداعه كضٌفا علٌها لمدة عام دراسً كامل متحملة جمٌع
المصارٌف ،سأقنعه بان وطنه أولى بخدماته ،و سأعٌنه وهو الشاب الذي ال
ٌتجاوز  26سنة من عمره كأصغر أستاذ فً جامعة (( شهٌد سردشت)) النً
سأبدل ذلك االسم الكرٌه ألكبر جامعات كوردستان و هو ((صالح الدٌن)) ،باسم
ذلك المغدور ،الذي اغتاله صعالٌك السٌاسة النوشٌروانٌة .لكن أصدقائً ٌقولون
لً "سالً" (تصغٌر اسم سلٌفا) دع عنك هذا األمر فالبعض من عائلة المال ،ما

إن قالوا انتهى أمرك حتى أصبحت مقتوال روحٌا ً .لكننً لست اكفر .احلف
بمقبض خنجر مال مصطفى بارزانً إن والدي قضى سنوات من عمره فً أحلك
أٌام النضال و بشهادة قادة كبار .لذلك فما الضٌر أن ٌقول مسعود بارزانً أنا
رئٌسكم؟ ولكن فلٌقل الرئٌس كم مرة أمر فٌها بتكرٌم بٌشمه ركه ته القدامى
المنسٌٌن اآلن ألنهم ٌتعففون االستجداء من أمثال الجاش ((عادل بك البرواري))،
و مفوض األمن (الدكتور) ((فرست مرعً الزاوي)) رئٌس الدراسات الكوردٌة
فً جامعة دهوك ،المكتظة بأنجس البعثٌٌن القدامى و اإلسالمٌٌن الحالٌٌن ،علما
إن والدي لم ٌحصل من الثورة عدى المبالغ التالٌة :تكرٌم لمرتٌن من القائد
المٌدانً األعلى لثورة كوالن الشهٌد الكبٌر سامً عبد الرحمن سلم له نقدٌا
أربعون دٌنار على دفعتٌن بل بالعكس فلقد باع والدي داره الذي ورثه من جدي
لكً نعٌش بها أنا و والدتً و أخواتً طٌلة فترة كفاحه و عمله الذي كان ال
ٌستنكف فٌها من أدنى األعمال و حتى تمثٌل الحزب لدى األحزاب األخرى فً
الجبهة الكوردستانٌة ،و اإلشراف على حفظ األمن لٌال كدورٌة إثناء فترة
اضة و هذا غٌض من فٌض و تقل بنسبة أعشار األلف عما قام بها والدي
االنتف
من كفاح مرٌر تجرع فٌها صنوف التعذٌب و إن كان نضاله لٌس بصورة مباشرة
ألسرتكم المبجلة الذي تكرمون فٌها خدمكم و حشمكم بمالٌٌن الدوالرات المنهوبة
من خزٌنة اإلقلٌم ،و أستطٌع أن اذكر أسماء تلك الخدم المحروسٌن من أصهار
البارزانٌٌن ألنهم من أبناء عمومتً مع األسف ،و إثناء زٌارتً لكوردستان فً
عام  2007تقابلت مع احد منهم فً فلته الفاخرة قرب حً المالٌٌن فً
((دهوك)) ،و إننً أتحداك إذا كانت أي رئٌس جمهورٌة أوربً ال بل حتى ملك
أن ٌعٌش فً تلك الحالة من المٌوعة و البذخ و االستهتار ،فكان مجمل حدٌثهم
التافه حول الحصول على الخادمات من شرق آسٌا لغرضٌن اثنٌن!!.
فإذا كان الخادم لدٌكم ٌعٌش فً هذا ّ
العز و الفخفخة و البهرجة تحت سمعك و
بصرك فكٌف اصدق الكتاتٌبٌون الجبناء الذٌن ٌرتجفون كالفئران حٌن اللقاء بك
عدى قلة قلٌلة م قموعة الصوت؟؟!!.
ولكن مشكلتً هً أن هذا الرجل محاط بأقذر العشائرٌٌن إلى درجة ٌصورون له
بان ال ٌحسب أي حساب ألي رجل خارج حدود مصٌف سري رش .بنقرة واحدة
فً شبكة االنترنٌت أستطٌع أن أجد كل زوجات رؤساء العالم لكننً ال اعرف

إلى اآلن كٌف هً حماتً؟!
ال اعرف اطلب من َمن لٌرافقنً لطلب الزواج؟ فً البداٌة قلت اصطحب عددا
من الماللً والشٌوخ المسنٌن و البٌشمركه القدامى بعد التوكل على هللا سنتقدم
للخطبة فً أمسٌة ما .لكن صدٌقا لً وهو صحفً قال لً( :ابحث عن الجحوش
والخونة الذٌن قاموا بعملٌات األنفال واصطحبهم معك الن مسعود بارزانً ٌحب
جدا أمثال هؤالء مثل :رئٌس العشٌرة ((عادل توفٌق رشٌد بٌك البرواري)) .لكن
صدٌقا آخر قال (إذا تسمع كالمً اقترب من نٌجٌرفان بارزانً فً مؤتمر
صحفً واهمس فً أذنه انك وراء مهمة خٌرٌة .أو إذا لم تستطع فاسأل (()).....
أن تدبر لك هذا ألمر ،فهً تلتقً بهم كثٌرا.
..............................................
المقال الثانً
الرئٌس لٌس إلها وال ابنه
هنا بل ٌد ال ٌسمح لك أن تسأل كم هو مرتب الرئٌس الشهري؟! ،ال ٌسمح لك أن
تسأل الرئٌس لماذا أعطٌت كل هذه المناصب الحكومٌة والعسكرٌة ألبنائك و
أحفادك و أقاربك و أخوالك و أبناءهم و أقربائهم و القرٌبٌن من اقرب أقربائهم ،و
خدمهم؟؟!! ..من أٌن أتى أحفادك بكل هذه الثروة؟؟ إذا استطاع احد أن ٌطرح هذه
األسئلة فانه قد اخترق حدود األمن القومً وعرّ ض نفسه لرحمة أقالم الماللً و
المتثقفٌن .و بالنسبة لً بما إننً ذكرت فً إحدى مقاالتً ابن الرئٌس ،فأننً بذلك
تجاوزت الخط األحمر للوطن و األخالق الرجولً القذر و األدب اإلعالمً
المنحط .أن دٌمقراطٌة هذا البلد هً هكذا ،ممنوع التعرض إلى الٌشماغات
الحمراء .أن فعلت ذلك فلدى القوم حلول نعرفها جمٌعا ً .ال اعلم هل ابن رئٌسنا
راهب ال ٌنبغً ألحد أن ٌعشقه ،أم انه مقدس ال بد أن ٌبقى أٌضا رمزا وطنٌا؟!!
ُترى ما هً مخاطر كتابة كومٌدٌة عن الرئٌس؟ جمٌعنا شاهد فٌلم ((شارلً
شابلن)) ((الدكتاتور العظٌم)) الذي عرض اآلما ً عظٌمة عن طرٌق الكومٌدٌا.
الكثٌر من المقاالت التً تكتب ٌهددون أبً ال بل قد حكم علٌه بمحاكمات صورٌة
غٌابٌة! ،و لكن الخبر لٌس مؤكد ،و حاول أبً التأكٌد بواسطة أخته المحامٌة ..
العشرات من االٌمالت تصل أبً من اإلرهابٌٌن اإلسالمٌٌن ،كأنه لو كان سائق
سٌارة لم ٌقف عند اإلشارة الحمراء .لقد بعثت بصورتً إلى هؤالء األصدقاء،
وال اعلم ماذا ٌرٌدون من صورتً الجمٌلة؟؟!.

لكن هذه المقالة هً جواب على مقالة احدهم تجرّ أ أن ٌكتب مقالة للرد علًّ ،
منتحال اسم شاب .قبل كل شًء أبارك له انه تجرّ أ على أن ٌرد علًّ  .ولكن
رجائً من هذا الشخص أن ال ٌعرّ فنً ك((نوشٌروانٌة)) .بل كشابة من الشابات
المغتربات عن البلد .صحٌح إننً انتقد بلسان الذع أحٌانا ،و لكنً سأبقى عاشقة
كوردستان إلى األبد .لكن كل هذا كان بدافع مبدأ هو(( :اول من انتقد نفسه و
قومه و بلسان جارح كان األب الشهٌد)) .أما أنت  -كما الجمٌع -كنت قد طلبت
منً صورتً الشخصٌة واسمً الحقًقً ،كنت أود أن ابعث لك صورتً وكن
على ٌقٌن إن اسمً لٌس مستعارا ،ولكنك لم تضع عنوان برٌدك االلكترونً فً
مقالك حتى ابعث لك ما طلبت .منذ اآلن فصاعدا أنا كأي شابة مغتربة ،عاصً
عن كل أصنام وتماثٌل السلطة .هذا المقال هو لٌس جواب على مقالة نشرت فً
موقع
كوردستان نًت ألحدهم ادعى إن اسمها (مبتهج) ،على سلٌقة اسم [مسرور و
مسعود و مصطفى و محمد ـ إمبراطورٌة مٌم السعٌدة] تحت عنوان :جواب ألحد
الشاتمٌن.
..................................................................
المقال الثالث
أول أجراس قتلً دقت
فً األٌام القلٌلة الماضٌة قٌل لً انه لم ٌبق لً فً الحٌاة إال القلٌل ،و كما قالوا إن
فرصة تنفسً الهواء أصبحت معدومة .لكننً ال أبالً بالموت أو التعذٌب.
سأنتظر حتفً وموعد اللقاء األخٌر مع قتلتً .و أدعو أن ٌعطوننً موتا تراجٌدٌا
ٌلٌق بحٌاتً التراجٌدٌة فً غربتً القاتلة .أقول هذا حتى تعلموا كم ٌعانً الشابات
المغتربات وان الموت هو ابسط اختٌاراتهن بعد أن تهن فً بالد الغربة الموحشة.
حتى تعلموا إن الذي ٌخٌفنا هو االستمرار فً الحٌاة ولٌس الموت .وهمً األكبر
هو إخوتً الصغار ولٌس نفسً .ما ٌقلقنً فً هذه التهدٌدات هو إن هناك الكثٌر
الذي البد أن ٌقال قبل أن نرحل .مأساة هذه السلطة هً إنها ال تبالً بموت بناتها.
أمس حاولت أخبار مسؤول جالٌة جنوب كوردستان فً ألمانٌا و لكن رؤٌة هللا
أسهل من رؤٌته لمجرد انه شقٌقك .ال اعلم هل هناك قوم مظلوم فً العالم سٌكون
مسؤول اكبر جالٌاته كالمحروس ((دلشاد)) ؟! ..المفروض علٌه ترك مسؤولٌته
طالما ال ٌلتقً مٌدانٌا بنا أبداً .لكننً لم اصدم ألننً اعلم حتى خدمكم من المئات

المبشرات بحٌاة الدنٌا و اآلخرة.
اتصلت مرة بالداخل لتقصً األخبار .قال لً" :قرٌب لً علٌك أن ال تعود إلى
الوطن .قد ٌلصقون بك حتى تهمة أخالقٌة " .بابتسامة ساخرة كنت أتخٌل عما إذا
كان ((ساركوزي)) هو بدل بارزانً فانه كان سٌضحك من مقالة شابة طلبت ٌد
ابنه ،لكننً كٌف سأرجع للوطن و فاقدي الضمٌر من عصابات المتثقفٌن و
الماللً سٌقتلونً طالما الرئٌس محاصر بهم ،لذا سأبقى غرٌبة الدار و الدٌار بقٌة
عمري؟
فلٌحدث ما ٌحدث ،ألننً لن اترك ((المانٌا)) ،و سأجلس أتجرع سم الغربة
الفتاك .أنا اعلم إن هذا هو أول أجراس موتً الروحً ،وسٌكون فً النهاٌة جرس
الموت لكافة الغرٌبات مثلً .ولكننً هذه المرة سأبلغ الرئٌس .إنها خطوة خطوتها
بنفسً و أنا بنفسً أتحمل وزرها .لذلك فمنذ اآلن فصاعداً أفكر إن الكلمات التً
اكتبها ستبقى خالدة .لهذا سأحاول أن أكون صادقا فً أقوالً بقدر صدق السٌد
المسٌح .و أنا سعٌد إن لدي دائما ما أقوله وهناك دوما أناس ٌجب أن ٌسمعوا.
ولكننا كلما كتبنا بدء القلق ٌساورهم .إلى أن نبقى أحٌاء علٌنا أن نقول الحق .و
أٌنما انتهت حٌاتً فلٌضع أصدقائً نقطة السطر ،ولٌبدأوا هم بسطر جدٌد.
((ال نمتلك شرفا طالما ((كوردستان)) مستعمرة دولٌة))
................................................................................
إننً ادري بانً لست محققاً ،ألتهم من كان وراء هذه العملٌة اإلجرامٌّة الدنٌئة ،و
ذهب ضحٌّة أقطاب
لكن الشًء الذي أنا واثق منه تمام الثقة بان المغدور الشهٌد،
َ
كبار ال شرف لدٌهم أبداً.
الخزي و العار ألصحاب الشرف المستعار ،الذي ترسخ فً جماجمنا لتعرضنا
لرٌح السموم الصحراوي الحار ،و إال فان فً تراثنا األصٌل ،ال ٌجوز الزواج
إال عن عشق و محبة و غرام ،لٌس كما ٌتقٌأ به هذا الهجٌن (( االكرادي ـ
األعرابً)) أدناه ،الذي ٌحكم أٌضا!! فً كوردستان الجرٌحة ،علما إن حتى
مشٌخة فً الخلٌج ،منع الوعّاظ ،من الوعظ جهرا عبر مكبرات الصوت و
بقانون ،و بصموه الماللً أنفسهم بالعشرٌن أصبع.
.......................................................

ـ عدو العشق ألسباب شخصٌة ٌبث ((صور من المعركة)) ،و ٌعممها على
الجماهٌر المنكوبة بأمثاله(( :نعم أٌها المتخلف ،بأس زمن ٌسٌطر فٌه أمثالك على
المجتمع))
&http://www.youtube.com/watch?v=6PPbPv6994w
playnext_from=PL&p=DD151C3DB8886CD6&feature=PlayList
&index=2&playnext=1
أما شرف بناتنا فهً مضغة فً أفواه أمثال ((حامٌنا حرامٌنا)) أآلتً (( :و النعم،
بهكذا أساتذة جامعات!!))
&http://www.youtube.com/watch?v=m7kz37zzeBY
feature=related
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