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لە الپەڕەی فەیسبوکی (بەختياری شەمەیی)یەوە: 
 

رەخنە لە کۆمەڵگە و لە دەسە�تدارانی سياسی 
 
۱ 

 لە سەیروسەمەرەکانی ميللەت!؟
ميللەت بەگشتی، بەشوێن کەسێك یان بنەماڵەیەك یان حيزبێکی بەهێز و 

بەدەسە�ت و ناودار و سەرمایەداردا دەگەڕێن کە بيکەن بە سەرۆك و رێبەر و 
گەورە و پشتوپەنای خۆیان و دوای بکەون و خۆیان بە الیەنگر و دۆست و 

پشتيوانی بناسێن و بچنە ژێر سێبەریيەوە.، لەو رێگەیەوە هەوڵ دەدەن بوونی 
خۆیان بسەلمێنن و یان بە هەندێك لە ئامانجەکانی خۆیان بگەن، یان بەرامبەر بە 

 نەیاران و دوژمنەکانيان، خۆیان بپارێزن!؟
بە هەزاران کەس دەبن بە ئەندام و الیەنگر و دۆستی حيزبێك، بەبێ ئەوەی 

0هيچ T 0T1T0شارەزایيەکيان لەسەر مێژوو T1T 0T1T  و بيروباوەڕ و ئامانی ئەو حيزبە هەبێت!؟ ئەگەر
باوەڕمان بەوە هەبێت کە رێکخستنی سياسی، دیاردەیەکی کۆمە�یەتييە و بۆ 
کۆمەڵگە پێست و گرنگە، لێرەدا جياوازیيەکە بەدەردەکەوێت لەنێوان ئەوانەدا کە 

 بە هۆشياری و بە مەبەستەوە کار لەگەڵ حيزبێکدا دەکەن.
بە هەزاران کەس دوای تاکە کەسێك دەکەون، بەبێ ئەوەی رابوورووی ئەو کەسە 

 بزانن چی بووە و چی کردووە و ئێستا خەریکی چييە و مەبەستی چييە!؟
بە هەزاران کەس دوای شێخێك دەکەون، بەبێ ئەوەی رابووردووی یاشێخ بزانن 

 چی بووە و ئێستا خەریکی چييە و ئامانجی چييە!؟
پرسيارەکە ئەوەیە: بۆچی ئەو جۆرە کەسانە ناتوانن یان نایانەوێت خۆیان 

سەربەخۆ بن و وەکو ئەوەی کە هەن، باوەڕیان بەخۆیان هەبێت و بە هۆشياریيەوە 
 دوای ژیان و ئامانجی خۆیان بکەون!؟

لە زانستی کۆمەڵناسيدا، بەوە دەڵێن: هەستی خۆبەکەمزانين و لەخۆدڵنيا 
 نەبوون!؟

۲ 
 ئافەرین ميللەت!؟

ئافەرین ميللەت! بير لە رۆژانی تەنگانە نەکەیتەوە، ماڵ هەبوو وەرزانە مۆدێلی 
ناوماڵەکەیان گۆڕیوە، مۆدێلی ئۆتۆمبێل و مۆبایليان گۆڕیوە، رۆژانە چەندیان خواردوە 

و خواردووەتەوە، نيو هێندەشيان فڕێداوە، سەرباری هەموو ئەوانەش، خزمەتی 
خۆیشيان پێنەدەکرا، کارەکەر و خزمەتکاری هاوردەشيان لە ماڵەکانيان راگرتبوو!؟ 
با بپرسين، ئەگەر کەسێك هيچ کێشەیەکی تەندروستی و جەستەیی نەبێت و 

نەتوانێت خزمەتی ناو ماڵەکەی خۆی بکات، ئيتر چۆن چاوەڕوانيی ئەوەی 
1لێدەکرێت کە خزمەتی نەتەوە و نيشتمانە Tکەی بکات!؟ 
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ئەو هەموو بێکارە لە و�تەکەی خۆماندا هەن، کەچی بە هەزاران کرێکار و کارەکەر 
و خزمەتکارمان لەناو ميللەتانی هەژارەوە هاوردە کردووە تا کارمان بۆ بکەن و 

 خزمەتمان بکەن!؟
ئەڕی بەڕاست! ئێمە چ جۆرە ميللەتێکين!؟ 

۳ 
 لە سەیروسەمەرەکانمان!؟

 ژمارەی مزگەوتەکانمان لە خوێندنگەکانمان زۆرترن!؟
 وای لێهاتووە، نووسەرانمان لە خوێنەرانمان زۆرترن!؟

هێندەمان بێکار و کرێچی و سواڵکەر و بۆیاخچی و دەستگێڕمان هەیە، لە 
 هەژاراندا، دەوڵەمەندترین ميللەتين!؟

ژمارەی گۆڤار و رۆژنامە و هەفتەنامە و مانگنامە و وەرزنامە و ساڵنامەمان لە 
 نووسەران و رۆژنامەنووسانمان زۆرترن!؟

وابڕوا، ژمارەی حيزبەکان و کەناڵە تی ڤييەکان و رادیۆکانيشمان لە ژمارەی 
 پەڕتووکخانەکانمان زۆرتر دەبن!؟

جارانيش ژمارەی جاشەکانمان لە پێشمەرگەکانمان زۆرتر بوون!؟ 
٤ 

 لە سەیروسەمەرەکانمان!؟
لە مێژوودا، هەر ئێمەی کورد، نەخوێندەوار و تاوانبار و، هەروەها گۆرانيبێژ و بێژەری 

 کەناڵە تيڤييەکانمان کردووە بە ئەندام پەرلەمان!؟
لەگەڵ رێزی زۆرمدا بۆ ئەو پيشە و پيشەکارانە، ئەگەر لەسەر کار و پيشە 

ئاسایيەکەی خۆیان بەردەوام بوونایە، دەیانتوانی شانازی بە کار و پيشەکەی 
خۆیانەوە بکەن، نەك بۆ مووچەی زۆرتر و موفت، هەڵپەی بە ئەندام پەرلەمان بوون 

 بدەن!؟
 ئەرێ بەڕسات! ئەوە چ جۆرە پەرلەمان و پەرلەمانتارانێکە ئێمە هەمانن!؟

٥ 
 لە سەیروسەمەرەکانمان:

 
- یەك چرکە وەزیر نەبووە، کەچی چەندین ساڵە  مووچەی خانەنشينی وەزیری 

 وەردەگرێت!؟
- هونەرمەند و نووسەرە و بە پلەی سەربازی خانەنشينکراوە و بەالیەوە 

 نائاسایيش نييە!؟
- پێشمەرگەی دێرینە، کەمئەندامی سەنگەرە، کەچی مووچەی 

 خانەنشينيەکەی یەك لەسەر دەی کۆنە موستەشار و کۆنە سەرجاشێکە!؟
- کۆنە بەعسی بووە و هۆنراوەی (سەددام زێڕە!)ی نووسيوە!؟، کەچی بە 

 پلەوپایەی بەرز دامەزرێنراوە و مووچەی بەرزی بۆ بڕاوەتەوە!؟
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- هەتا دوێنێ بوو لە هەندەران پارەی بێکاری وەرگرتووە، گەڕوەتەوە بۆ کوردستان 
 و لەپڕێکدا بووە بە سەرمایەدار و خاوەنی کۆمپانيا، چۆن و بەچی!؟

- لە هەموو ژیانيدا یەك چرکە پێشمەرگە نەبووە، کەچی مووچەی خانەنشينيی 
  فەرماندەی پێشمەرگەی بۆ بڕاوەتەوە!؟  

- دەنگی خۆش نييە، هونەرمەند نييە، بەهرەوەر نييە، کەچی چەندین کليپی 
 گۆرانيی هەیە و لە کەناڵەکانيشدا رێکالمی بۆ دەکەن و  بۆیشيان ب�وکراوەتەوە!؟

 - زمان و رێزمانی کوردی بە باشی نازانێت، کەچی نووسەر و وەرگێڕیشە!؟
- مامۆستای زانکۆ بووە، کەچی بۆ نەگبەتيی زانکۆ و خوێندکارەکانی، پيشەی 
مامۆستایی و کارەکەی خۆی بەجێهێشتووە و لەپێناوی مووچەی زۆری موفتدا، 

 بووە بە ئەندام پەرلەمان یان ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگاکان!؟
- بێژەر و گۆرانيبێژ بووە، لەپڕ وەك پاڵێوراوی حيزب، ئەندام پەرلەمانی کوردستان و 

 عێراقی وەك لۆتەری بۆ دەرچووە!؟
- لە هەندەران دەژی، خۆشبەختانە! چەندین ساڵ دوو مووچەی نووسەری و 

 پێشمەرگەیی وەرگرتووە!؟
- خۆی گەندەڵکار و دز و تا�نچی و ستەمکارە، کەچی سەری زمانی و بنی 

 زمانی، باسی ئەستۆپاکی و دڵسۆزی و ئازادی و دیمۆکراسی دەکات!؟
 

٦ 
 لە کارەساتەکانمان:

ئێمەی کورد سەلماندمان کە یەکێکين لە نەخوێندەوارترین و خۆشباوەڕترین و 
 ساڵە چەند سەرکردە و سەرکردایەتييەکی چەند ۲٦داماوترین ميللەتەکان، 

الیەنێکی سياسی، بە ئاشکرا و بە بێباکانە، سامانی نەتەوەیی و نيشتمانيمان 
بە تا�ن دەبەن، درۆ لەسەر درۆ بۆمان دەکەن، کەچی لە هەڵبژاردنەکاندا دووبارە 
 هەر دەنگ بە هەمان ئەو سەرکردە و سەرکردایەتييە ئەزموونکراوانە دەدەینەوە!؟

 کەواتە: کا� پڕ بە با�یە.
۷ 

 لە سەیروسەمەرەکانمان:
جگە لە کورد، هيچ ميللەتێکی تر ئەو سەرکردانە ناکاتەوە بە سەرکردەی خۆی کە 

 لەکاتی تەنگانەدا بەجێيانهێشتوون و دووچاری کارەساتيان کردوون!؟

۸ 

 لە سەیروسەمەرەکانمان:
 گەنجی بێ پارە و بێکار و بێ ۲۰۰۰ئافەرین ميللەت بۆ خۆت و نەوە نوێيەکانت! 

شوێن و بێ داهاتوو، بە گيرفانی بەتاڵەوە، بچن گوێ لە گەنجێکيتری بێ 
رابووردوو، بە�م دز و پارەدار و گومانلێکراو، بگرن و چەپڵەی بۆ لێبدەن و وێنەی 

لەگەڵدا بگرن، بە مەرجێ هەموو ئەو وتانەی ئەو گەنجە پارەدارە داوێتی 
بەگوێياندا، جگە لە وتەی سەوزوسووری بێ کردەوە و بێ باج و فریودان و 

چەواشەکاری، یەك رستەی نوێی تێدا نەبووە، یەك پەیامی دڵسۆزانە و 
1خزمەتگوزارانە و هاندان بۆ نەتەوەپەروەری و نيشتمانپ T ەروەری و مرۆڤپەروەریی
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تێدا نەبووە، بە دڵنيایيەوە هەموو ئەو گەنجانەی کە لە کۆبوونەوەکەدا 
بەشداربوون، خۆیان لەو گەنجە، خوێنەوارتر و زیرەکتر بوون. ئيتر وایە، ئێستا بووە 

بە باو، هەرکەسێك پارەی هەبێت و بەناوبانگ بێت، ئيتر گرنگ نييە کە ئەو کەسە، 
رابووردووی چی بووە و چۆن ئەو پارەیەی دەستکەوتووە و چۆن بەناوبانگ بووە، 

گرنگ ئەوەیە پارەدار و بەناوبانگە و دەبێت گوێی لێبگيرێت و چەپڵەی بۆ لێبدرێت و 
 دووای بکەون!؟

 گەنجە، یەکێکيان لەو دزە پارەدار و ۲۰۰۰ئەرێ بەڕاست، بۆچی لەو 
بەناوبانگکراوەی نەپرسی، تۆیەکی گەنجی بێ رابووردوو، ئەو هەموو پارەیەت 

لەکوێ هێنا و چۆن پەیدات کرد، چۆن و بەچی ئاوا پارەدار و بەناوبانگ و 
بەدەسە�ت بوویت!؟ 

۹ 
 لە سەیروسەمەرەکانمان!؟

 بێ ناوهێنان.....
خۆمان وەك کورد، خاوەنی ميليۆنان دایکی ئازا و دڵسۆز و تێکۆشەر و 

لەخۆبووردووین، خاوەنی هەزاران هەزار دایکی گيانبەخشيوەکانی کورد و 
کوردستانين. خاوەنی هەزاران هەزار دایکی پێشمەرگەکان و رۆڵە ئازا و دڵسۆز و 

تێکۆشەر و گيانلەسەردەستەکانی پاراستنی کورد و کاردستانين. کەچی باز 
بەسەر هەموو ئەو دایکانەماندا دەدەین و ژنێکی بێگانە دەکەین بە دایکی خۆمان، 
دایکی کورد.....!؟ (بێگومان لەگەڵ رێز و سوپاس و پێزانينيی زۆرمدا بۆ هەموو ئەو 

1بێگانانەی کە دۆستایەت T ی و هاوکاریان کردووین و ئێستا دۆستایەتی و
 هاوکاریمان دەکەن).

بەڕاستی! شازی ميللەتين!؟ 
۱۰ 

 سنووربەزاندن!؟
هەموو ميللەتێك، شانبەشانی پيرۆزیيەکانی مرۆڤ بووون و هەستی مرۆڤایەتی، 
کۆمەڵێ هێڵی سووری نەتەوەیی و نيشتمانيی تایبەت بە خۆیان هەیە کە هەر 

تاك و الیەنێکی ئەو ميللەتە ئەو سنوورانە ببەزێنن، رووبەڕووی ناڕەزایی ميللەت و 
سزای یاسایی دەبنەوە!؟ با بپرسين: ئەو هێڵە سوورە نەتەوەیی و نيشتمانيانەی 

ئێمەی کورد کامانەن و بەرامبەر بە بەزاندنيان، چ ناڕەزایييەکی ميللەت و چ 
 سزایەکی یاسایيان رووبەڕوو دەبێتەوە!؟

مەگەر خۆفرۆشی و جاشێتی و بێگانەپەرستی و شەڕی ناوخۆیی و 
1پەلکێشکردنی سوپاک T انی دوژمنان و داگيرکەران بۆسەر یەکتری و رازیبوون بە

ژێردەستەیی و کۆیلەیی و بێ رێزی کردن بەرامبەر بە ئا� و سروودی نەتەوەیی و 
 نيشتمانی، هێڵی سوور نەبوون و نين!؟

ئەی کليپ ب�وکردنەوە دژی سەروەریی نەتەوەیی و سەربەخۆیی نيشتمانی 
 هێلی سوور نييە!؟

تکایە ئەم پرسە مەیبەستنەوە بە ریفراندۆم و بەڵی و نەخێرەوە، باسەکەمان لە 
 بەزاندنی هێڵە سوورە نەتەوەیی و نيشتمانييەکانمانە!؟
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سەرنج بدەن! ميللەتانی یەکگرتوو و ئازاد و سەربەخۆ، بۆ خۆیان و بۆ نيشتمانيان، 
چۆن بوون و چۆنن!؟ ئێمەی کوردی دژبەیەکتری و ژێردەستە و 

 نيشتمانداگيرکراویش، چۆن بووین و چۆنين بۆ خۆمان و بۆ نيشتمانمان!؟
 ساڵ ئازادی و خۆفەرمانڕەوایی و نيوە سەربەخۆیيمان، نەتوانين و ۲۷ئەگەر دوای 

 ساڵی تریش ۲۷نەوێرین دەوڵەت و سەربەخۆیی خۆمان رابگەیەنين، بە چەندین 
 ناتوانين و ناوێرین!؟

دەی فەرموون! ئەگەر دڵسۆزین، بۆچی یەکناگرین و ئەگەر دەتوانين و دەوێرین، 
 لەبەرچی دەوڵەت و سەربەخۆیی خۆمان رایناگەیەنين، کێ دەستی گرتووین!؟

نا بۆ ژێردەستەیی و چەوساوەیی، بەڵێ بۆ ئازادی و دەوڵەتداری و سەربەخۆیی. 
۱۱ 

 لە سەیروسەمەرە و شەرمەزاریيەکانمان!؟
ئێوە سەرنجی ئەو هاوکێشە پڕ لە شەرمەزاریيە بدەن! پێشمەرگەیەکی دێرینی 

هەرە ئازا و پاك و دڵسۆز کە سا�نێکی زۆر تێکۆشەرێکی خۆبەخش و 
گيانلەسەردەست و لەخۆبووردوو بووە، چەندین جار لە شەڕ رووبەڕووبوونەوەی 

دوژمنان و داگيرکەرانمان و پاراستنی کورد و کوردستاندا، بەشداریی کردووە 
بریندار بووە، کەچی ئێستا لەالیەن پارتێك و ەەسە�تدارانێکی خاوەنی دەیان 

ميليارد دۆالرەوە، خاوەنی سەدان کۆمپانيا و دەیان بيرەن نەوت و داهاتی 
1جۆراوجۆرەوە، مووچەی یەك ساڵی خانەنشين T یەکەی بەرامبەر بە مووچەی یەك

مانگی وەزیرێك و ئەندام پەرلەمانێك و سەرکردایەیيەکی پارتەکانە!؟ چ 
 ستەملێکردن و بێویژدانی و نادادپەروەریيەکە!؟

لەوەش سەیروسەمەرەتر، ئەگەر ئەو پێشمەرگە دێرینە، بيەوێت کۆبوونەیەیەك بە 
نەوەکانی ئەمڕۆ بکات و باسی تێکۆشان و ئەزموونەکانی ژیانی پێشمەرگایەتيی 
خۆی بکات، باوەڕ ناکەم بە هەمووی سەد کەس بچن بەشداریی کۆبوونەوەکەی 

 بکەن و گویی لێبگرن و رێزی لێبگرن و سوپاسی بکەن!؟
بە�م سەرمایەدارێکی تازە دەوڵەمەند بووی بێ رابووردوو و بێ ناسنامە و بێ 

ناونيشان، هەر لەبەر ئەوەی پارەی هەیە و بەهۆی پارەکەیەوە بەناوبانگ و 
بەدەسە�ت بووە، (کەسيشيان بيرناکەنەوە و ناپرسن، ئەرێ چۆن بەو تەمەنە 

کەم و بێ پێشينەیی و بێ ماندووبوون و رابووردوویيەوە وا زوو دەوڵەمەند و 
بەناوبانگ بوو!؟) دەبينی چەند هەزار کەسێك بە خۆبەش بەبەرەو پيریيەوە دەچن 

و دەچن گوێی لێدەگرن و چەپڵەرێزانی بۆ دەکەن و پشتيوانيی لێ دەکەن و 
سەرەی وێنە لەگەڵدا دەگرتنيشی بۆ دەگرن!؟ لەکاتێكدا لە هەموو ژیانيدا بۆ 

چرکەیەکيش نە پێشمەرگە بووە و نە بۆ کورد و کوردستان ماندووبووە و نە 
ناخۆشيی بينيوە، نە کوردایەتی کردووە و نە رستەیەکی راست و نوێی بۆ 

ميللەت پێ بووە!؟ زۆر سەیروسەمەرە و شەرمەزاریيە، هەر لەبەر ئەوەی پارەدارە 
و بەناوبانگە، ئيتر خەڵکێکی زۆر، وەك نەخۆشيی دەروونی، هەستی 

خۆبەکەمزانينيان بەرامبەری پەیدا کردووە، ئەو لە خۆیان بە باشتر و زیرەکتر و 
 دڵسۆزتر و مرۆڤتر دەزانن!؟

وا دیارە، پارەدار و بەناوبانگ و دەسە�تدار، لە کەسانی رابووردوو پاك و تێکۆشەر و 
 دڵسۆزی و لەخۆبووردوو، گرنگتر و خۆشەویستر و رێزدارترە!؟
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زۆر بەداخەوە بۆ نەخوێندەواری و ناهۆشياری و خۆبەکەمزانينی هەزاران هەزار 
 خەڵکی بيرنەکەرەوە و گەمژە و خۆبەکمزانی کۆمەڵگەکەمان!؟

۱۲ 
 لە کارەساتەکانمان!؟

زۆربەی زۆری ئەوانەی کە هەموو بەرژەوەندیيەکانيان لەگەڵ پارتيدایە، ئەگەر 
تورکيا هەموو کوردانی باکوور کۆمەڵکوژ و باکووری کوردستان وێران بکات، ئەوان 

هەر دژی ئێرانن و هەر ئێران بە دوژمنی کورد و کوردستان دەزانن!؟ هەروەها 
زۆربەی زۆری ئەوانەی کە هەموو بەرژەوەندیيەکانيان لەگەڵ یەکێتيدایە، ئەگەر 
ئێران هەموو کوردانی رۆژهە�ت کۆمەڵکوژ و رۆژهە�تی کوردستان وێران بکات. 

 ئەوان هەر دژی تورکيان و هەر تورکيا بە دوژمنی کورد و کوردستان دەزانن!؟
سەرنج بدەن! خۆپەرستی و بەرژەوەندپەرستی، ئەوانەی تووشی چ 

هەڵوێستێکی نانەتەوەپەروەرانە و نانيشتمانپەروەرانە کردووە!؟ 
۱۳ 

 هەڵوێستی بێ باج و بێ زیان!؟
ئاماژەیەك بە نووسەران و رەخنەگرانی ناسەربەخۆ و الیەنگر و خۆپەرست و 

 بەرژەوەندپەرست.
ئازایەتی و هەڵوێستی شۆڕشگێڕانە و نەتەوەپەروەران و نيشتمانپەروەرانە ئەوە 

نييە، کە لە زۆنی زەردەوە، تەنها هەر هەڵوێستی دوژمنکارانەتان دژی ئێران و 
یەکێتی و گۆڕان و پەکەکە و کەسان و الیەنەکانی سەربەوان هەبێت، چونکە ئەوە 

هيچ باجێکی لەسەر نييە و هيچ زیانێکی بۆ بەرژەوەندیيە تایبەتييەکانتان نييە، 
بەڵکو بەپێچەوانەوە، لەالیەن پارتی و بنەماڵەی بارزانييەوە، بە ئازایەتی و 

1کوردای T ەتی بۆتان تۆمار دەکرێت!؟ ئەگەر ئازان و خاوەنی هەڵوێستی
شۆڕشگێڕانە و نەتەوەپەروەرانە و نيشتمانپەروەرانەن، بوێرن لە زۆنی زەردەوە، 

هەمان هەڵوێستتان بەرامبەر بە پارتی و بارزانی و هاوهەڵوێستەکانيان هەبێت!؟ 
ئەمە بۆ رەخنەگرانی زۆنی سەوزیش هەر هەمان شتە، هيچ ئازایەتييەکی تێدا 

نييە و ئەوە هەڵوێستی شۆڕشگێڕانە و نەتەوەپەروەرانە و نيشتمانپەروەرانە نييە 
کە لە زۆنی سەوزەوە تەنها هەر هەڵوێستی دوژمنکارانەتان دژی تورکيا و پارتی و 

بنەماڵەی بارزانی و کەسان و الیەنەکانی سەربەوان هەبێت!؟ بەڵکو 
بەپێچەوانەوە، لەالیەن یەکێتی و بنەماڵەی تاڵەبانی و گۆڕانەوە، بە ئازایەتی و 

کوردایەتی بۆتان تۆمار دەکرێت!؟ ئەگەر ئازان و خاوەنی هەڵوێستی شۆڕشگێڕانە 
و نەتەوەپەروەرانە و نيشتمانپەروەرانەن، بوێرن لە زۆنی سەوزەوە، هەمان 

هەڵوێستتان بەرامبەر بە ئێران و یەکێتی و بنەماڵەی تاڵەبانی و گۆڕان پەکەکە و 
 هاوهەڵوێستەکانيان هەبێت!؟

با لێرەدا راستييەکی تریش باس بکەین: بۆ ئێمەی کوردانی هەندەراننشينيش 
هيچ ئازایەتی و شۆڕشگێڕێتييەکی تێدا نييە، کە لێرەوە هەرچيمان بوێت، بيڵێين و 

بينووسين و بيکەین، چونکە هيچ باجێکی لەسەر نييە و هيچ زینێکی بۆ 
بەرژەوەندیيە تایبەتييەکانمان نييە. بەتایبەتی ئەوانەمان کە سەربەخۆ و بێالیەنين، 

بە�م ناشبێت دوورەپەرێز بين و بەرامبەر بە کەموکوڕی و هەڵە و تاوانەکان، بێ 
 دەنگ و رەنگ و بێ هەڵوێستبين و بە هەموو شتێك رازی بين!؟
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باشترە، یان هەر هيچ رەخنەیەك نەگرین و بێ دەنگ بين، یان پێویستە بێ 
جيااوازی کردن و هە�واردن، رەخنە لە هەموویان بگرین و هەمان هەڵوێستمان 

 بەرامبەر هەموویان هەبێت.
تێبينی: لەم پێوەندەدا، باسی باند و گروپە ئيسالمييە سياسييە دروستکراو و 

بەکرێگيراوەکان ناکەم، چونکە ئەوانە (لە دەرەوەی بازنەی بەرژەوەندیيە نەتەوەیی 
و نيشتمانييەکانی کورد و کوردستاندان). 

۱٤ 
 سەربەخۆ و بێ الیەن!؟

هەر لە سەرەتاوە ئەو بۆچوونەم هەبووە و ئێستایش بەتەواوی لەو راستييە 
دڵنيام، کە هيچ کەناڵێکی تی ڤی و رادیۆ و گۆڤار و رۆژنامە و هەفتەنامە و 

وەرزنامە و دامەزراوەیەكی کۆمە�یەتی و ئابووری و فەرهەنگی، لە باشووری 
کوردستاندا سەربەخۆ و بێ الیەن نييە. لەراستيدا چەند وێبسایتێکی سەربۆخو و 

بێالیەنمان هەن، کە یان خاوەنەکانيان لە هەندەرانن، یان خاوەنەکانيان لە 
کوردستانن، بە�م بيروباوەڕ و ئامانجێکی خۆیان هەیە و سەربە هيچ کەس و 

 الیەنێکيتر نين و بێ وەی و بێ زیانن.
سەرانی یەکێتی و پارتی، هێندە دیمۆکراسيخواز و ئازادیخواز و ئاشتيخواز 0T 0T1Tتۆبڵێی

و بهێڵن و رێگە بدەن! کەسێكی چاالك یان  0T1T 0T1Tو شارستانی بن! کە بتوانن
دەستەیەكی چاالك یان دامەزراوەیەكی چاالك، لەژێر سایەی ئەواندا بژین و 

پێچەوانەی بەرژەوەندیيەکانی ئەوان بن! کەچی بهێڵن و رێگەیان پێبدەن کە بێ 
کێشە و بە ئاشکرا و بەئازادی و بەئارامی، چاالکييەکانيان ئەنجام بدەن!؟ 

1T۱٥ 
 خانه نه نشينکراوه  بێ رابردووه کان:

چی دەبوو، خۆ لەبرسا نەدەمردن! ئەگەر خانه نشينکراوه  موفته خۆره  بێ 
رابردووه کانی باشووری کوردستانيش هه ر وه ك مامۆستا کەریمی حيسامييان 

بکردایە، بەالیەنی کەمەوە ئەوان نيوەی مووچە موفتەکانيان پێشکەشی مندا�نی 
 هەژاران بکردایە!؟

خوالێخۆشبوو مامۆستا که ريمی حيسامی له  بيره وه رييه کانيدا باسی ئه وه ی  -
کردووه  که  رۆژێکيان سه ردانی ده فته ری مامۆستای نەمر شێخ عيزه دينی 

1حوسێنييان کردووه  و له کاتی ماڵئاواييدا مامۆستا شێخ عيزەدی T  دوو ۲۰۰۰ن بڕی 
هه زار تمه ن (پاره ی ئه و سه رده مه )ى کردوو ه ته  گيرفانی  مامۆستا که ريمه وه  و 

مامۆستا کەریميش هيچی نه گووتووه  و رۆيشتووه  ته وه  بۆ ده فته ری حيزب و له وێ 
پاره  که ی داوه  به  ده فته ری حيزب و وتوويه تی بنووسن و ب�وی بکه نه وه  و 

 تمه نی ۲۰۰۰سوپاسی بکه ن که مامۆستا شێخ عيزه دينی حوسێنی، بڕی 
 يارمه تيی حيزبی ديمۆکراتی کوردستان کردووه .

ئه م جۆره  پارەدان و يارمه تی په سه ندنکردنە ،  جێگه ی ئافه رين و ده ستخۆشانه يه ، 
 به ڕاستی کارێکی چاك و ژيرانه ی بۆ حيزبی ديمۆکراتی کوردستان کردووه .

هەزاران س�و لە گيانی پاکيان بێت. 
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۱٦ 
 مووچەخۆرە موفتەخۆرە گەندەڵکار و دزەکان!؟

بەر لە هەر شتێك با بەهەڵە تێگەیشتن دروست نەبێت، ئەوانەی خەباتيان کردووە 
و ماندوو بوون و تێکۆشەر و دڵسۆز بوون، لە هەر شوێنێك بن، مافی رەوای خۆیانە 
کە بەپێی پێویست خزمەت بکرێنەوە و پاداشت و خە�ت بکرێن و شوێن و بژێوی 

ژیانيان بۆ دابين بکرێت. ئەوە مافێکی رەوای خۆیانە. 
 کەس بە پلەی وەزیری ۹۰۰بەپێی ئامار لە باشووری کوردستاندا، 

 ساڵيش دەوڵەتبووینایە، هێشتا ۱۰۰خانەنشينکراون. ئەگەر ئێمە ماوەی 
 وەزیر!؟ ۹۰۰نەدەبووینە خاوەنی 

هەروەها بە هەزاران نووسەر و رۆژنامەنووس و هونەرمەند و کەسانی بێ 
رابووردوو، بە پلەی سەربازیی جۆراوجۆر خانەنشينکراون کە هەموویان بۆ یەك 

چرکەش کاری سەربازیيان نەکردووە، زۆربەی زۆریان بۆ یەك چرکەش پيشمەرگە 
نەبوون، لە دژی دوژمنان و داگيرکەران، بەشداریی یەك چاالکيی شۆڕشگێڕانەیان 

نەکردووە!؟ 
بە سەدان ئەندام پەرلەمانی خانەنشينکراو، مووچەی زۆر و موفتی گەندەڵکاری و 

دزێتی وەردەگرن!؟ 
بە هەزاران کۆنە جاش و سەرجاش و موستەشار و تەواری و کۆنە بەعسی و 

ئەنفالچی، وەکو پێشمەرگە و فەرماندە، خانەنشينکراون وئێستایش وەك 
سەردەمی رەشی بەعسييەکان مووچەی زۆر و موفتی جاشایەتی و ناپاکی 

وەردەگرن !؟ 
سەرباری هەموو ئەوانەش، بە هەزاران هەزار گەندەڵ و دزیتریش، چ لە 

کوردستان و چ لە هەندەران، بەناوی جۆراوجۆری دیکەوە مووچەی زۆر و موفت لە 
حيزبەکان و لە دەسە�تی گەندەڵ و نادادپەروەری باشوور وەردەگرن!؟ 

ئينجا گەندەڵکاری و دزی و تا�نچێتی و ستەمکاریی سياسەتپيشەکان و 
سەرکردە و سەرکردایەتيی الیەنە سياسی و دەسە�تدارەکانيش لەوالوە 

بستێت!؟ 
ئيتر چۆن کارەبای بەردەوام و ئاوی خاوێن و خزمەتگوزاریيەکانی دیکە هەبن!؟ 

ئەی ئەو هەموو مووچەخۆرە موفتەخۆرانەش گەندەڵکار و دز نين!؟ 
۱۷ 

 دۆستی کاتی و دوژمنی هەميشەیی:
تکایە بەڕێزان و خۆشەویستان، ئەمە بە ئامۆژگاری تێمەگەن، ئەمە پێشنيازی 

 برایانە و دڵسۆزانەیە بۆ هەموومان.
 ئەی هاوڕێيان و ئەی هەڤا�ن و ئەی هاوبيرانی حيزبی!

- سياسەت کردن و حيزبایەتی کردن، دۆستی کاتی و دوژمنی هەميشەیيتان بۆ 
 دروست دەکەن.
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- مێشك و هۆشی خۆتان بەکار بهێنن، هيچ کاتێك لەپێناوی هيچ حيزب و 
سەرکردە و سەرکردایەتييەکدا، هيچ کەس و الیەنێکيتر مەکەن بە دژ و دوژمنی 

 خۆتان، سەرەنجام هەر خۆتان زیانمەند دەبن.
۱۸ 

 حيزبایەتی هەزاران هەزار کەسی گەمژە و داماو کردووە!؟
کە بەرژەوەندیی حيزب و سەرکردە و سەرکردایەتيی حيزب کەوتە پێش 

بەرژەوەندیيە نەتەوەیی و نيشتمانييەکانەوە، ئيتر هەمووو جوانيەکان و رەوایيەکان 
 و راستييەکان پێچەوانە دەبنەوە!؟

حيزبييەکانی خۆمان، بێگومان هەر هەموویان نا، بە�م بەشێکی هەرە زۆریان، 
هەر ئەوەندەی بزانن کە تۆ لەگەڵ ئەواندا نيت و لەوەش خراپتر الی ئەوان، رەخنە 

لە حيزبەکەیان و سەرکردە و سەرکردایەتييەکەیان بگریت، ئيتر بێ باکانە، دوو 
1هێڵی راست و چەپ بەسەر هەموو شتێکتدا دەهێنن T.  تەنانەت ئەگەر بنووسيت

کۆی یەك و یەك، دوو دەکات، ئەوان هەر بەڕاستی نازانن و بەدڵيان نييە و نابێت و 
 هەر دژتن!؟

هەر مرۆڤ بە و بە مێشکی خۆت بيربکەرەوە و بڕیار بدە، رێگە مەدە بتکەن بە بە 
 رۆبۆتی کۆککراو!؟

-------------------- 
 کۆککردن = قوڕميشکردن.

 کۆککراو = قوڕميشکراو.
۱۹ 

 ریفراندۆم وەك دوا کارتی فشار!؟
ریفراندۆم، بکرێت و نەکرێت، بۆ دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی باشووری 

- کارتێکی فشارە بۆسەر دەوڵەتی ۱ مەبەستەیە: ۳کوردستان نييە. بەڵکو بۆ ئەم 
عێراق و کاربەدەستانی دەسە�تداری بەغدا تا بەهۆی ئەو کارتەوە، بەشە 

بوودجەی کوردستان بەدەست بهێننەوە، دەسە�تدارانی سياسيی باشوور، 
- هۆکارێکە بۆ مەشخووڵ ۲خۆیشيان بە ئاشکرا ئەم مەبەستەیان راگەیاندووە. 

- بۆ ۳کردنی زۆرینەی ميللەت و لەبيربردنەوەی کێشەکان و تەنگەژە ئابووریيەکان. 
 مانەوەی خۆیانە لە دەسە�تدا.

 بمێنين، سەرەنجامەکانيشی دەبينين.
۲۰ 

 دوای ریفراندۆم!؟
 دا ریفراندۆم ئەنجام بدرێت، بە دڵنيایيەوە، دەنگی بەڵێ زۆرینەی ۲٥/۹ئەگەر لە 

هەرە زۆری دەنگەکان دەبێت. بە�م ئەی ئەگەر دوای ئەنجامدانی ئەم ریفراندۆمە 
دووبارەیەش، ئيتر هيچ باسوخواسێك لە دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی 

 باشووری کوردستان لەگۆڕێدا نەما !؟
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 ۲۰۰٥رەنگە بڵێن: کردنی لە نەکردنی باشترە! ئەگەر وابێت، پێشتر، ساڵی 
% ی دانيشتوانی باشووری کوردستان دەنگيان بە ۹۸ریفراندۆم ئەنجامدراوە و 

بەڵێ داوە و ميليۆنێك و هەشت سەد هەزار ناو و واژۆی هاونيشتمانيان 
1رادەستی رێکخراوی ن T ەتەوە یەکگرتووەکان کراوە..... شایانی باسە، ئەو کاتە

 سەرانی پارتی و یەکێتی دژی ئەو ریفراندۆمە بوون!؟
دەی باشە ئەوە جارێکيتریش دووبارەمان کردەوە و هەر دیسان لە چوارچێوەی 

 عێراقدا ماینەوە!؟
 ئيتر چيتر بڵێين و چيتر بکەین!؟

۲۱ 

 سەرچاوەی هەموو کێشەکان ئەوانن و وازیشناهێنن!؟
 ساڵ ئازادی و خۆفەرمانڕەوایی، بەو هەموو بەشە ۲۷پارتی و یەکێتی، بە 

بوودجە و بازرگانی و گومرگ و داهاتە زۆرەوە، باشووری کوردستانيان گەیاندە ئەم 
بارودۆخە پڕ لە کێشە و تەنگەژە ئابووریيە گەورەیەی ئەمڕۆ. نە موو چەیان پێ 

 کاژێریان پێ دابين کراوە، نە کێشەی ۲٤دەدرێت، نە ئاوی خاوێن و نە کارەبای 
بێکاری و کرێچێتی و سواڵکردن و کۆچکردنيان بۆ چارەسەرکراوە. ئەوەی بتوانێت و 

بۆی بکرێت، هەوڵ دەدات باشووری کوردستان بە یەکجاری بەجێبهێڵێت. بە 
0کورتييەکەی T 0T1T 0 ساڵ سامانی سەرزەوی و۲۷۷بە  T 1T 0T1T  ژێرزەویی باشووری

کوردستانيان تا�نکردووە و خۆیان و دەوروبەرەکەیان هەموو بوون بە ميلياردێر و 
ميليۆنێر و وەك پاشا ژیاون و دەژین. ئێستا بەهۆی نەمانی بەشە بوودجەکەی 

کوردستانەوە، دووچاری بێ پارەیی بوون و نازانن چۆنی چارەسەر بکەن و و�ت و 
ميللەتەکەیان بۆ بەڕێوە نابرێت، ناشيانەوێت، ئەوەی لە ميللەت دزیویانە، 

بيگێڕنەوە بۆ ميللەت، وازیش نا هێنن!؟ بە�م ئەوە هەیە کە ميللەتەکە خۆی باش 
و خۆگرە و لەبەر هەڕەشە و مەترسييەکانی داعش و دەوڵەتە دوژمنەکانی 

دەوروبەر، هەتا ئێستا لە دەسە�تدارانی سياسيی باشووور رانەپەڕیون و جارێ 
 بێدەنگيان هەڵبژاردووە!؟

بە�م ئایا ئەو خەڵکە هەژار و داماوە هەتاکەی بەو هەژاری و بێ مووچەیی و 
 بەشمەینەتييە ژیان بگوزەرێنن!؟

 لەوە دەکات پرسی ریفراندۆم، دوا کارتيان بێت و بە ميللەتی رابکێشن!؟
۲۲ 

 ميللەت بەگشتی، لە هەمووتان تووڕە و بێزار بووە:
ساڵە، هەر هەمان ئەو پارتە فەرمانڕانانەن و هيچ گۆڕانکاریيەکيان لە ناوەڕۆك و  ۲٦

رێباز و ئامانجەکانياندا نەکردووە. بيرکردنەوە و وتار و هەڵسوکەوتی سەرکردە و 
سەرکردایەتييەکانيان هەر هەمان شتن وهەر دووبارەبوونەوەن. بەڵێن لەسەر 

بەڵێن بە ميللەت دەدەن و هيچيشيان جێبەجێ نەکردوون. لە هەموویشی 
 سەیروسەمەرەتر کۆڵ لە بەڵێندان نادەن و کۆڵ نادەن!؟
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ميللەت هيچ بڕوا و متمانە و هيوایەکی بە سياسەتپيشەکان و دەسە�تدارانی 
1سياسی نەماوە. زۆر لە مێژە، جی T هانبينی و جۆری ژیانی ئەوان و جيهانبينی و

 جۆری ژیانی زۆربەی هەرە زۆری ميللەت، ئاسمان و ریسمانە.
 ساڵ ئەزموونەکان و ناسەرکەوتوویی و ئەو هەموو گەندەڵکاری و ۲٦دەی دوای 

دزی و تا�نچێتی و ستەمکاریيانە، ئيتر بۆچی کۆڵ نادەن و چيترتان پێماوە و 
 چيترتان لەو ميللەت بەشمەینەتە دەوێت!؟

ميللەت لە هەموو شتێکی ئێستا و رابووردووتان تووڕە و بێزارە. دە ئيتر واز لەو 
 ميللەتە هەژار و داماوە بهێنن با وەك چاوشيسکۆ و قەزافيتان بەسەر نەهێنن!؟

 ميللەت متمانە و بڕوا بە کێ بکات!؟
زۆر جێگەی داخە، هەموو الیەنە سياسييەکان، سياسەتپيشە و دەسە�تدار و 
هەندێك لە بازرگانە سێبەرەکان، بە شێوەیەك بارودۆخە سياسی و ئابووری و 

کۆمە�یەتی و فەرهەنگييەکەی باشووری کوردستانيان شێواندووە، کە نيشانەی 
شك و گومان و پرسياریان خستووەتە سەر پرسە رەوا نەتەوەیی و 

نيشتمانييەکانمان!؟ 
لە راستيدا کرۆکی کێشەی ئێمەی کورد، چەند هەزار بەڵێيەك و چەند هەزار 

نەخێرێك نييە! ئێمە نەتەوەین، مافی سروشتی و رەوای خۆمانە کە دەوڵەتی 
سەربەخۆی خۆمان هەبێت و ئازاد و دەوڵتدار و سەربەخۆ بين. 

لە هەموو کاتێکدا بەڵی بۆ ئازادیی کورد و سەربەخۆیی کوردستان. 
نا بۆ ژێردەستەیی، نا بۆ مانەوە لە عێراقی ژێردەستەیی و زینداندا. 

۲۳ 

 ریفراندۆم و کوردانی هەندەراننشين:
ئەگەر ریفراندۆم بابەتێکی بيرلێکراوە و بەرنامەبۆداڕێژراو بووایە، کاری پەلەپەل و 
بڕیاری پەلە و یەکالیەنە نەبووایە، یان کارتێکی فشار و تاکتيکييانەی سياسی 
نەبووایە، دەبووایە لە هەموو روویەکەوە بێ کەموکوڕی بووایە و بير لە هەموو 

 رۆژی ماوە بۆ ئەو ریفراندۆمەی کە جارێ نازانرێت ۲۱الیەنەکانی کرابایەتەوە. 
دەکرێت یان دوادەخرێ!؟ کەچی تازە دەڵێن گۆڕانکاری لە فۆڕمەکاندا دەکين و 

مەرجی کارتی خۆراك لەسەر کوردانی هەندەراننشين الدەبەین، هەتا ئێستا ئەو 
0مەرجەشيان T 0T1T0النەبردووە و بەم شێوەیە، هەموو ئەوانەی کە T1T 0T1T  دەیانەوێت دەنگ

 بدەن، ناتوانن دەنگ بدەن!؟
ئەگەر ریفراندۆم پرسێکی پێویست و گرنگی نەتەوەیی و نيشتمانيی 

چارەنووسساز بووایە، بە الیەنی کەمەوە چەند ساڵێك پێش ئێستا دەبووایە کاری 
 تەواوی بۆ بکرایە و پالن و بەرنامەی ریاليستانەی بۆ دابنرایە!؟

 کەواتە با چاوەڕوان بين.
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۲٤ 

 مەگەر لە خەودا.....!؟
دەنگ بدەین و دەنگ نەدەین، هەتا ئەو دوو سەرکردایەتييەی ئەمڕۆی پارتی و 

یەکێتی بمێنن، دەوڵەتی سەربەخۆی باشووری کوردستان، مەگەر لە یەکێ لە 
 خەوەکانماندا بيبينين!؟

 ئەگەر بمێنين! سەرەنجامەکەیشی دەبينين.
۲٥ 

 پرسيارێك!؟
 ساڵی ئازادی و ۲۷ئەرێ بەڕاست! با لەخۆمان بپرسين: بۆچی لە ماوەی 

نيوەسەربەخۆیی و خۆفەرمانڕەوایيماندا، تەنها لە دوای بڕانی بەشە بوودجەی 
کوردستاندا، ریفراندۆمی دووبارە و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانمان 

 بيرکەوتەوە!؟
۲٦ 

 لە سەیروسەمەرەکانمان!؟
بە ئاشکرا دیارە کە کاربەدەستانی عەرەبی بەغدا، لەمێژە دەستيان لە باشووری 
کوردستان شتووە، هەربۆیە هيچ وە�مێکی داخوازیيەکانی دەسە�تی کوردی، بۆ 

بەشە بوودجەی کوردستان، نادەنەوە. بە�م کێشەکە ئەوەیە سەرکردە و 
سەرکردایەتيی پارتەکانی خۆمان واز لە عێراق ناهێنن و دەستبەرداری عێراقچێتی 

نابن، پارەتە سياسييەکانمان، تازە بەتازە دەیانەوێت پۆستی باشتر و نوێتر لە 
بەغدا وەربگرن!؟ جگە لەمەش، ئەگەر دەسە�تدارانی سياسيی باشوور، 

بەڕاستيانە و بانگەشەی ریفراندۆمەکەیان تاکتيکی و سياسی نييە و بۆ فشار و 
بەدەست هێنانەوەی بەشە بوودجەکە نييە، بۆچی نوێنەرە بێ دەسە�تەکانی 

خۆیان لە پەرلەمانی عێراق و لە وەزارەتەکان و لە باڵوێزخانەکانی عێراق، 
 بانگهێشتنی کوردستان ناکەنەوە!؟

 دیارە بانێکە و دوو هەوا!؟
۲۷ 

 بە سيستمی پەنجا بە پەنجا:
ئەگەر هەر تەنها رەخنە لە پارتێك و سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتێك بگریت و 

هەر بە تەنها ئەوان بە گەندەڵکار و دز و تا�نچی و ستەمکار بزانيت، کەواتە، 
بتەوێت و نەتەوێت، راست ناکەیت و دڵسۆزی ميللەت نيت و مەبەستەکەت بۆ 
الیەنگيری و خزمەتکردنی پارتێك و سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتێکی ترە. یان 

هەر لەبنەڕەتدا شينی بەرژەوەندیيە تایبەتييەکانی خۆت دەکەیت. ئەگەر 
رەخنەگری و لە بەرەی ميللەتدایت، رەخنە لە هەموویان بگرە، هەموو گەندەڵکار و 

1دز و تا�نچی و ستەمکارەکان بە یە T.ك چاو تەماشا بکە 
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ئەگەر باسی هێنانی سوپای دڕندەی عێراق دەکەیت، باسی هێنانی پاسداران، 
سوپای دڕندەی ئێرانيش بکە، هەر دووکيان هەمان شتن، تاوانەکان یەك جۆرن، 

 دوژمنەکان و داگيرکەرەکانيشمان هەر دوژمن و داگيرکەرن.
هەموو راستييەکان وەك خۆیان بەیان بکەن، وەك سيستمی پەنجا بە پەنجاکەی 

 خۆیان!؟
۲۸ 

 ئەوە راستييە تاڵەکەیە:
بەڕێزان، هيچ پێتان سەیر نەبێت. حيزبایەتی و سياسەت کردن هەروا بووە. 

حيزبەکان و سەرکردە و سەرکردایەتييی حيزبەکان، هەموویان دەبێت هاوشێوەی 
یەکتری ین. دەبێت پارەدار و سەرمایەداربن. چونکە هەموو دەزانين کە پارە و 

سەرمایە، هێز و دەسە�تە، بێ پارە و سەرمایە، سياسەت ناکرێت و ئەندامان و 
الیەنگرانی خۆیانيان بۆ راگير ناکرێت. بێگومان پارە و سەرمایەی هەموویان هی 

 ميللەتە و دژی ميللەتە.
ئێوە سەرنجی چارەنووسی پاسؤك بدەن! پاسۆك، چونکە پاك بوو، هيچ پارەی 

0نەبوو، نەشيتوانی T 0T1T0بەردەوام T1T 0T1T بێت!؟ 
کێشەی پاسۆك و یەکێ لەهۆکارەکانی بەردەوام نەبوونی پاسۆك ئەوە بوو کە 
خاوەنی بيروباوەڕ بوو، کوردایەتيی دەکرد نەك حيزبایەتی، خاوەنی بازرگانی و 

 کۆمپانيا و پشك و داهات نەبوو.
 هەتا کەی تێناگەین، هەروا بووە و هەروا دەبێت!؟

۲۹ 

 رۆژهە�تی ناوەڕاست وەك نموونە!؟
ئەگەر کۆمەڵگە دواکەتووەکان، بزانن بە ئاشتی و ئارامی پێکەوە بژین و بتوانن 

رکيان لەیەکتری نەبێتەوە و شەڕ لەگەڵ یەکتریدا نەکەن، دەبێت دەرگەی 
کارگەکانی چەك دروسکردنی کۆمەڵگە پێشکەوتووەکان دابخرێن، جا ئایا شتی وا 

 روو دەدات!؟
سەرنجی جەنگ و شەڕەکانی ئەفگانستان و چيچان و عێراق-ئێران و لوبنان و 

 یەمەن و عێراق-کوێت و سعوودیيە و.....هتد، بدەن!؟
 کەواتە داعشيش نەمێنێت، چەندین هاوشێوەی داعش دەبێت سەرهەڵبدەن!؟

۳۰ 

 شاخ و گردە داگيرکراو و تاپۆکراوەکان!؟
 چ جياوازیيەك هەیە لەنێوان گردەکان و شاخەکاندا!؟

شاخەکانی سەری رەش و گردەکانی دەباشان و قە�چواالن و زەرگەرتە، چ 
جياوازیيەکيان هەیە، مەگەر هەر هەموویان داگيرکاری و پێشێلکاریی یاسایی و 

 داگيرکردنی سامانی نيشتمانی و موڵکی گشتيی ميللەت نين!؟
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سامانی نيشتمانی و موڵکی گشتيی ميللەت، چۆن دەبێت و بە چ مافێك 
دەکرێت لەالیەن حيزب و سەرکردەی حيزبەکانەوە داگير و تاپۆ بکرێن!؟ بە هەر 

شێوە و شێوازێك بێت، هەر دەبێت ئەو شاخ و گردە داگيرکراوانە، رۆژێك لە رۆژان 
 بۆ نيشتمان و بۆ ميللەت بگەڕێندرێنەوە.

هەتا کەی ميللەت بەرامبەر دزی و تا�نييەکان و داگيرکاریيەکان و پێشلکاریيە 
 یاسایيەکان بێ دەنگ دەمێننەوە!؟

۳۱ 

 باسی سامان و داهاتی باند و گروپە ئيسالمييە سياسييەکان ناکرێت!؟
لەبەرئەوەی باند و گروپە ئيسالمييە سياسييە دروستکرا و بەکرێگيراوەکانی 

باشووری کوردستان، جارێ ئەو هێز و دەسە�ت و توانایەیان نييە کە وەك الیەنە 
دەسە�تدارەکانی دیکە، بيرەنەوت و کۆمپانيای گەورەی خۆیان هەبێت، بەگشتی 

کەمتر باسی دزی و تا�نچێتييان دەکرێت، بە�م بێگومان سەرچاوەی کۆمەك و 
پشتيوانييەکانی ئيسالمييە سياسييەکان بە پلەی یەکەم، دەوڵەتە دوژمن بە 

کورد و داگيرکەرەکانی کوردستان و سعوودیيە و قەتەر و رێکخراوە 
0جيهانييە T 0T1T0ئيسالمييەکانن، بە پلەی دووەم، دەسە�تی باشوورە، کە لە بەشە T1T 0T1T 

بوودجەی ميللەت، بۆیان خەرج دەکرێت!؟. هەربۆیە ئيسالمييەکانيش خۆیان لە 
دزی و تا�نچێتی الیەنەکانی تر بێ دەنگ کردووە و خەریکی کاری ئاژاوەگێڕی و 
گەوجاندنی ميللەت و تەعریبچێتين!؟ راستييەکە ئەوەیە کە هەموو الیەکيان بۆ 

 خۆیان باش دەزانن چۆنی بخۆن!؟
با زۆرینەی هەرە زۆری ميللەتيش هەر بۆ خۆیان هەژار و کرێچی و بێکار و بێ 

 مووچە و بێچارە و داماوبن!؟
 کە رازی و بێدەنگ بوویت، بەشت دەخورێت!؟

۳۲ 

 هەر بە تەنها چەند کەسێك و الیەنێك نييە!؟
ئەگەر مەبەستەکە دژایەتی و دوژمنایەتی کردنی گەندەڵکاری و دزی و تا�نچێتی 
و ستەمکاری بێت و بۆ مەبەستێکيتر نەبێت، پێویستە و دەبێت بێ جياوازی کردن 

 و هە�واردن، باسی راستييەکانی هەموو کەسەکان و الیەنەکان بکرێت!؟
 مێژوو هەروا بووە و هەروا دەبێت، هيچ راستييەك لە مێژوو ناشاردرێتەوە!؟

۳۳ 

 پاکانە و پاساوی ئامادەکراو:
ئایا سەرنجی ئەوەتان داوە کە حيزبييە کۆککراوەکان، لە هەموو کاتێکدا بۆ هەموو 

کەموکوڕی و هەڵە و تاوانێکی حيزب و سەرکردە و سەرکردایەتييەکان و 
بنەماڵەکان، پاکانە و پاساوێکی ئامادەکراویان پێيە، وەك کاتژمێری کۆککراو، 

 لەکاتی خۆیدا جەڕەسەکە لێدەدەن!؟
 ئەوەیە بوونەوەری بيرنەکەرەوە و گەمژە و کۆیلە و گوێڕایەڵ و بەکارهێنراو.
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۳٤ 

 چ کارەساتێکە!؟
 ساڵە ئازادین و نيوە سەربەخۆین، چارەکە ميليۆنێك جەنگاوەری ۲٦دە فەرموو! 

ئازا و گيانلەسەردەست و لەخۆبووردوومان هەیە، ميللەت بەگشتی هەموو بە 
سەر و ماڵەوە لەگەڵ ئازادی و سەروەریی نەتەوەیی و سەربەخۆیی 

 و گەڕانەوەی ۱٤۰نيشتماندان، کەچی تازە بە تازە باسی جێبەجيکردنی مادەی 
 کەرکووك و خاکە داگرکراو و دابڕێنراوەکانی دیکەی باشووری کوردستان دەکەین!؟

 ساڵە خەریکی چی بووین و ۲٦ئەرێ بەراست! نابێت لە خۆمان بپرسين کە 
؟۱ئێستایش خەریکی چين  

۳٥ 

 نەخێر و بەڵێ:
ئەگەرچی ئەو ریفراندۆمە دووبارەیە بە پێویست نازانم و وەك خۆیشيان بە 

دەوڵەتانی دوژمن و داگيرکەری عێراق و ئێران و تورکيایان وتووە: ریفراندۆم بۆ 
دروستکردنی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان نييە!؟ ئەی کەواتە 

 بۆچييە و بۆچيترە!؟
بە�م لە هەموو کاتێکدا دەڵێم: نەخێر بۆ مانەوە لەگەڵ عێراقدا، بەڵێ بۆ 

 سەربەخۆیی کوردستان.
۳٦ 

 تۆمەت و بوختان بەخشينەوە:
چ کارەسات و سەیروسەمەرەیەکە، زۆر بەئاسانی بە چەند وشە و بە چەند 

 دێڕێك، هەوڵ دەدرێت، چاك بکرێت بە خراپ و خراپ بکرێت بە چاك!؟
کەی راست و رەوایە کە تۆڕە کۆمە�یەتييەکان بە هەڵە و بە خراپ بەکار بهێنرێت 

و بەبێ بەڵگەی یاسایی، ئەم و ئەو بە تۆمەت و بوختانی ناپاكی نەتەوەیی و 
 نيشتمانی، تۆمەتبار و تاوانبار بکریت!؟

ئەمە پرسێکی گرنگی یاسایی و رەوشتی و ویژدانييە. دەبێت لە دادگەیەکی 
 دادپەروەرانەدا ساخ بکرێتەوە.

تکایە، جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ بخوێننەوە تا دەستبەرداری تۆمەت و بوختان 
 بەخشينەوە ببن و واز لە یەکتری تاوانبارکردن بهێنن.

۳۷ 

 پرسيارێكی گرنگ و پێویست!؟
بەر لە هەر شتێك، با ئەم پرسيارە بە ریفراندۆمەوە نەبەستينەوە. گریمان 

دەوڵەتانی ئێران و تورکيا، بۆ ماوەی سێ مانگ هەموو سنوورەکانی خۆیانيان لە 
باشووری کوردستان داخست و سنووری هەموو هاوردەیەكيان لێ بەستين!؟ 

چی روودەدات!؟ ئایا دەسە�تی باشوور، پاشەکەوتی خۆراکی سێ مانگيان بۆ 
 تەنگانە کردووە، باسی یەك ساڵ و زۆرتر ناکەم تەنها سێ مانگ!؟
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جارێ هيچ نەبووە، زۆربەی خۆراکەکان گرانکراون و یان شاردراونەتەوە، 
 چاوەڕوانيش دەکرێت گرانتریش بکرێن و بارودۆخە خراپتر ببێت!؟

ساڵە بۆ هەموو پێداویستييەك، تەنانەت بۆ پياز و گوڵەبەڕۆژە و سابوونيش،  ۲٦
 ساڵە باشووری کوردستان بووە بە ۲٦پشت بە هاوردەی دەرەوە دەبەستين. 

بازاڕی ساخ بوونەوەی خۆراك و دەرمانە بەسەرچووەکانی ئێران و تورکيا و ساخ 
 کردنەوەی کەلوپەلی کواليتی خراپ و زیادەی ئەو و�تانە!؟

خۆمان، نە پيشەسازیمان هەیە، نە کارگەمان هەیە، نە کشتوکاڵ و نە بەرهەمی 
ئاژەڵداریمان وەکو پێویست هەیە، ئەی نابێت بيرێك لەم پرسە گرنگە بکرێتەوە، 
 ئایا بيرمان لە ئاسایيشی خۆراكی زۆرتر لە پێنج ميليۆن دانيشتووان کردۆتەوە!؟

خۆمان چيمان هەیە!؟ بەرهەمە خۆماڵييەکانمان رەنگە بەشی مانگێكمان 
 نەکەن!؟

 چ گرەنتييەکمان هەیە!؟
۳۸ 

 بەالیەکيدا بخەن!؟
ئایا دەکرێت وەك هەموو پێداویستييەکانی ترمان، چەن پارتێکی سياسی و چەند 

سەرکردە و سەرکردایەتييەکی سياسی، لە دەرەوەی کورد و کوردستانەوە 
 هاوردە بکەین!؟

کورد دەڵێت: دوای ک�وی بابردوو مەکەون! ئەوەی چوو، چوو، ئيتر ناگەڕێتەوە. نان 
ئەو نانە، ئەمڕۆ لە خوانە. خۆ ناکرێت و نابێت یەکتری لەناوبەرن، ئەی ئيتر بۆچی 

 لەنێو خۆتاندا رێکناکەوەن!؟
ئێمەی کوردانی باشوور، لەمێژە خاوەنی چەند پارتێکی سياسی و چەند 

دەموچاوێکی کۆن و نەگۆڕی سياسەتپيشە و چەند سەرکردە و و 
سەرکردائيەتييەکی کۆنبوو و ماوەبەسەرچووین. چی بکەین، ئێمە هەر ئەوەین و 
هەر خاوەنی ئەوانەین و دیارە هەر ئەوانە شایستەن و ئێمەش هەر شایستەی 

 ئەوانەین!؟
پرسيارەکە ئەمەیە: بۆچی ئەو پارتە سياسی و سەرکردە و سەرکردایەتييە 

سياسييانەی ئێمە، ناتوانن لەسەر پرسە پيرۆز و بەرژەوەندیيە با� هەرە پێویست 
و گرنگە نەتەوەیی و نيشتمانييەکانمان یەكگرتوو و یەکهەڵوێست و یەکئامانج 

 بن!؟
دەی خۆ ئێمە نابێت شازی شازان بين، هەموو ميللەتانی تریش هەروان و پارتە 

سياسييەکان و سەرکردە و سەرکردە سياسييەکانيان، بە هەموو لێکجياوازیيەك و 
کەموکوڕی و هەڵە و تاوانێکيشيانەوە، لەسەر پرسە نەتەوەیی و نيشتمانييە 

 با�کانيان بەناچاری کۆك و تەبا و یەکگرتوو و یەکهەڵوێست و یەكئامانجن!؟
ئەرێ بەڕاست! پارتە سياسييەکانی ئێمە، سياسەتپيشەکانمان، سەرکردە و 
سەرکردایەتييە سياسييەکانمان، دەسە�تدارە سياسييەکانمان، بەتەما چين، 

بۆچی ناتوانن نەتەوەپەروەرانە و نيشتمانپەروەرانە بيربکەنەوە و لەنێو خۆیاندا کۆك 
و تەبابن و چارەنووسی ميللەت و باشووری کوردستان بەالیەکدا بخەن!؟ چارە 
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چييە!؟ یان لەسەر ئەوە رێکبکەون کە لە چوارچێوەی جيۆگرافيا و سنووری 
سياسيی بەزۆر سەپاوی عێراقدا بمێنينەوە و بەشداربين لە هەموو شتێکی و�ت 

و دەوڵەتی عێراقدا، واتە، پێ بە گوێرەی بەڕەکەی خۆمان رابکێشين! یان ئازا و 
بوێر و رێزلەخۆگرتوو بين و بۆ یەکجاری ماڵئاوایی لە هاوبەشی و پێکەوە ژیانی 

ناچاری لەگەڵ عەرەب و عێراقدا بکەین و دەوڵەتێك بۆ خۆمان پێژبهێنين و 
سەربەخۆیی باشووری کوردستان رابگەیەنين، ئيتر چی و چيتر دەبێتب بابێت!؟ 

ئێ هەتا کەی ژێردەستە و هاونيشتمانيی دەستەی دووبين!؟ هەتاکە بێ ئازادی 
 و بێ دەوڵيت و ناسەربۆخۆ بين!؟

تکایە بەالیەکيدا بخەن، بارودۆخەکە خەریکە تەواو و تەواو لە دەست دەچێت. 
 ميللەت لەوە زیاتر ناتوانێت بەرگە بگرێت و چاوەڕوان بکات!؟

با بڕیارێکی چارەنووسسازانە بدەین. یان عێراقی، یان کوردستانی، هەرگيز ئەو 
 دوو دژە لە یەك کاتدا پێکەوە کۆناکرێنەوە!؟

دەی کۆتایی پێبهێنن و خۆتان ساخ بکەنەوە و بەالیەکيدا بخەن، یان عێراقی بن، 
 یان کورد و کوردستانی بن!؟

 چ رێگەچارە و چارەسەر و هەڵبژاردەیەکيترمان لەبەردەم دایە!؟
 لە هەموو کاتێکدا، بەڵی بۆ دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان.

۳۹ 

 لە کارەسات و سەیروسەمەرەکانمان!؟
لە دەڤەری سەوز، لەبەر ئێران و لە دەڤەری زەرد لەبەر تورکيا، رێکخستنی 

 نەتەوەیی یاساخە!؟
 کەواتە، دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی باشووری کوردستانمان باش!؟

٤۰ 

 فێربوونی نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەری و مرۆڤپەروەری:
نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەری و مرۆڤپەروەری الی هاونيشتمانييانی و�تە 

 پێشکەوتوو و و�تە دواکەوتووەکان، ئاسمان و ریسمانن!؟
 مرۆڤەکان، بەرهەمی ئەو ژینگەیەن کە تێدا دەژین و تێيدا گەورە دەبن و پێدەگەن.

ئێمەی کورد و گشت هاونيشتمانيانی کوردستان، پێویستمان بە سێ نەوەی 
دیکەی کورد و کوردستانيی هەندەراننشين هەیە تا وەك کۆمەڵگە 

خاوەنشارستانێتی و پێشکەوتووەکان، فێری نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەری و 
مرۆڤپەروەری ببين. (لێرەدا مرۆڤپەروەری، بەڕێکەوت نەخراوەتە دوای 

نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەریيەوە، چونکە لە ميژوودا، رووی نەداوە کە هيچ 
نەتەوەیەك، وەك نەتەوە نەك وەك تاك، بەرژەوەندیيە با� نەتەوەیی و 

 نيشتمانييەکانی خۆی خستبێتە دوای مرۆڤپەروەریيەوە!؟).
بۆچی سێ نەوەی دیکەی کورد و کوردستانيی هەندەراننشين!؟ وە�مەکە 

ئەوەیە، هەتا لەناو کۆمەڵگەیەکی خاوەنشارستانێتييەکی با� و پێشکەوتووی 
سەردەمييانەدا نەژیت، هەرگيز وەکو پێویست ناتوانيت لە نەخوێندەواری و 



18 
 

هەژاریی فەرهەنگی و دواکەوتوویی نەتەوە و نيشتمانەکەی خۆت تێبگەیت!؟ 
ئێمەی کوردیش، زۆر بەداخەوە کە هەتا ئێستا لە ئاستێکداین، ژیانی سێ 
نەوەیترمان بۆ ئەو تێگەیشتە لەو راستييانە پێویستە. بێگومان ئەوانەی لەم 

 بارەیەوە خاوەن ئەزموونن، لەم راستييە باشتر تێدەگەن.
خۆزگە هەموو کورد و کوردستانييەك، بۆ ماوەیەك لەنێو کۆمەڵگە هەرە 

پێشکەوتووەکانی ئەمڕۆی جيهاندا بژایایە یان سەردانی بکردنایە تا لە راستييە 
 تاڵەکانی کۆمەڵگەکەی خۆیان باشتر تێبگەیشتنایە!؟

بە دڵنيایيەوە ئەمە دەڵێم کە ئاستی بيرکردنەوە و تێگەیشتن و زانياری و 
رۆشنبيریی الوە خوێندکارەکانی کوردان و کوردستانيانی هەندەراننشين، لە 

 هەندێك لە (ناوی هيچ پيشەیەك ناهێنم) الی خۆمان باشتر و با�ترن!؟
هيوادارم کەس بە دەربڕینی راستييەکان، ئەگەرچيش ئەو راستييانە، ناخۆش و 

 تاڵبن، نيگەران نەبێت، درۆ کردن هيچ خزمەتێکمان ناکات!؟
هيوادارم بەهەڵە تێگەیشتن دروست نەبێت، هەر بەڕێزێك رەخنەی هەیە، 

رەخنەکانی سەرچاوانم، ئامادەم بە راستگۆیانە و راشکاوی، گفتوگۆی لەگەڵدا 
 بکەم.

٤۱ 

 پرسيارێکم لە خۆم کرد!؟ بۆ ئێوەی بەڕێزیشی دەنووسم:
ئایا لە ئەگەری هێرشهێنانی سوپا داگيرکەر و دڕندەکانی عێراق و ئێران و تورکيادا، 

سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتە سياسييەکانمان و سياسەتپيشە و 
دەسە�تدارەکانی دەسە�تی باشووری کوردستان، خۆیان و خێزان و 

کەسوکارەکانيان لەگەڵ ميللەتدا دەمێننەوە و هەڵنایەن و ميللەت بەجێناهێڵنەوە، 
 چونکە ئەو ئەزموونە تاڵەمان هەیە و ئەگەری دووبارەبوونەوەشی هەر هەیە!؟

!؟۱۹۹۱، ۱۹۸۸، ۱۹۷٥، ۱۹۷۰نموونەکان:   
٤۲ 

 پرسيارێك لە ئێوەی بەڕێز!؟
ئەرێ بەڕاست! هەتا ئێستا کەستان بينيوتانە و بيستووتانە و خوێندووتانەتەوە کە 

نەوەی سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتە دەسە�تدارەکانمان، وشەیەك یان 
رستەیەکی ناشيرین و نەخوازراو بەیەکتری بڵێن، یان بەرامبەر بە یەکتری، شەڕ 

 بکەن و بکوژن و بکوژرێن!؟
ئەوان خوا پێداون و دەزانن چۆن خەڵکانی سادەوساکار و بيرنەکەرەوە، بۆ 

بەرژەوەندیيەکانی خۆیان بەکار بهێنن، ئەوان فەرمانڕانن و بە خۆشگوزەرانی 
دەژین. دەزانن و بۆیان لواوە کە چۆن ملمالنێ و شەڕی بەرژەوەندیيە ناڕەواکانی 

0خۆیان T 0T1Tبە کەسانی خوار خۆیانەوە بکەن!؟ 
هەر کەسێك نەتوانێت بە مێشکی خۆی بيربکاتەوە و هەر بڕیار و فەرمانی 

 کەسانيتر جێبەجێ بکات، یان بەکرێگيراوە، یان کۆیلەیەکی گەمژە و داماوە!؟
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ژیان کورت و کاتييە، بە مێشکی خۆتان بير بکەنەوە و بڕیار بدەن، رێگە مەدەن 
 کەسانيتر بۆ بەرژەوەندیيە ناڕەواکانی خۆیان بەکارتان بهێنن!؟

٤۳ 

  ساڵ لەمەوبەر:۳ کورتە نووسينی ۳
 ئێوه  ده ڵێن چی!؟

سا�نی هه شتاکان، پيره ژنێکی شارباژێڕی به  پێشمه رگه کانی پاسۆکی وتبوو، 
ده ستم دامێنتان ئێوه  جارێ جاش مه کوژن، چونکه  حکومه ت کورده  باشه کان 

 ده کوژێت و ئه گه ر ئێوه یش کورده  خراپه کان بکوژن، که واته  کورد نامێنێت!؟
ئه م وته یه  ئه گه رچيش ساده وساکاره  و ئه و دایکه  به ڕێزه  له  رووی دڵسۆزیيه وه  

 وتوویه تی، به �م له ڕاستيدا وته یه کی راست و لۆژیکيانه بووه .
-------------------- 

 پرسيارێك بۆ تێڕامانى هه موومان:
ئێمه ی کورد ئه مڕۆ، باجی پێکه وه  نه گونجانی نه وه کانی رابووردوومان ده ده ين، ئايا 
تاوان نييه  که  نه وه کانی داهاتووشمان هه ر وه کو ئێمه ، باجی پێکه وه  نه گونجانی 

 ئه مڕۆی ئێمه  بده ن!؟
-------------------- 

 ئيسالمى عه ره بى، دژ و دوژمنی نه ته وه په روه ری و نيشتمانپه روه رييه !؟
له  ئایينی ئيسالمدا، نه ته وه  و  نه ته وه په روه ری و نيشتمان و نيشتمانپه روه ری 

شوێنی نييه . ئيسالم ته نها بڕوای به  کۆمه ڵگه ی ئيسالمی و ئوممه ی موسڵمانان 
هه يه ، جا چونکه  ئيسالم له ناو عه ره بدا سه ریهه ڵداوه  و بە زمانی عه ره بييه ، ئه مه  

له  ناوه ڕۆکدا هه ر ده کاته وه  تواندنه وه ی نه ته وه  ناعه ره به کان له  بۆته ی 
 ئيسالمچێتی و عه ره بچێتی و عروبه دا!؟

ئەگەر بە رەگەز عەرەب نەبيت و موسڵمان بيت، بتەوێت و نەتەوێت، موسڵمانی 
دەستی دوویت و بە شێوەیەك لە شێوەکان، لە خزمەتی عەرەب و عروبەدا 

 دەبيت!؟
٤٤ 

 له  رووخساره  دره وشاوه کانی سلێمانی، هونەرمەند خاليد زامداری نه مر:
مامۆستا خاليد زامدار یه کێك بوو له  نيگارکێش و خۆشنووس و ده ستڕه نگينه کانی 
سلێمانی، سا�نی هه فتاکان له  جاده ی سابوونکه ران دوکانێکی هونه ریی هه بوو 
که  کاری نيگارکێشان و خۆشنووسيی تێدا ده کرد و سه رچاوه ی بژێوی ژیانيشی 

بوو. هه ر به رامبه ر دوکانه که ی، دیوارێك هه بوو که  مامۆستا بۆیه ی کردبۆوه  و رۆژانه  
له سه ر ئه و دیواره ، وته یه کی جوان یان په ندێکی پيره مێردی نه مر یان 

1هۆنراوه یه کی نيشتمانپه روه ران T ه ی هۆزانڤانه کانمانی به  هونه ری خۆشنووسی
له سه ر ئه و دیواره  ده نه خشاند، هه ریەکێ له وێوه  تێپه ربووایه ، که مێك راده وه ستا و 

ئه و نووسراوه ی ده خوێنده وه  و چێژی له  هۆنراوەکە و لە هونه ره  جوانه که ی 
مامۆستا وه رده گرت. شێوازی نووسينه وه ی ئه و نووسراوانه ی که  ده ینووسينه وه  
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زۆر هونه ری و جوان و ره نگاوڕه نگ و خۆشنووسانه  بوو، تام و چێژێکی هونه ریی 
ئارامبه خشی هه بوو. ئه و سه رده مه ، گه رمه ی شۆڕشگێڕێتی و کوردایه تی بوو، 

بيرم دێته وه  جارێکيان ئه م په نده  نه مره ی پيره مێردی نه مری نه خشاندبوو، 
مامۆستا زامدار، وه کو به رهه ڵستکاریيه ك بۆ ئه و که سه  خۆفرۆشتوو و ناپاکانه  ئه م 

 په نده ی پيره مێردی زوو زوو دووباره  ده کرده وه :
 خۆزگه  پياوخراپ وه ك هه نگ بووایه

0له گه ڵ پێوه ی دای خۆی T 0T  بمردایه 
شایانی باسه ، مامۆستا زامداری نه مر، گه لێك جار به هۆی ئه و نووسين و 

هه ڵوێسته  نيشتمانپه روه رانه یه وه ، له الیه ن به عس و پياوانی به عسه وه ، دووچاری 
سووکایه تی و ئازاردان و به ندکردن ده بووهتەوە . بێگومان ، هه تا کۆتایی ژیانی، هه ر 

 به رده وام بوو و کۆڵی نه دا.
هه زاران س�و له  گيانی پاکی مامۆستا خاليد زامداری نه مر..... ره وانيان شاد و 

 ئاسووده  بێت.
٤٥ 

ساڵ لەمەوبەر!؟۱۷  
 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر هەواڵێکی زۆر دڵخۆشکەر کە بەڕێزێکی ۱۷دروست 

حيزبی بە دڵنيابوون و بە جەخت لەسەر کردنەوەوە پێی وتم: دڵنيابە لە ماوەی 
دەساڵی داهاتوودا، لەسەر دەستی ف�ن الیەن و ف�ن سەرکردە، دەوڵەتی 

کوردی و سەربەخۆیی باشووری کوردستان رادەگەیەنرێت. هەموو 
ئامادەکاریيەکی پێویستيشی بۆ کراوە و پشتيوانی و پشتگيریی گەورە هێزە 

جيهانييەکانيشی بۆ مسۆگەر کراوە!؟ لە وە�مدا وتم: یاخوا وا بێت. کورد دەڵێت: 
 کوێرە چيت دەوێت؟ دوو چاوی ساخ.

0بێگومان دروستبوونی دەوڵەتی کوردی T 0T1T و راگەیاندنی سەربەخۆیی هەموو
0کوردستان، یان هەر بەشێکی T1T 0T1T  کوردستان بێت، خەون و هيوا و ئاواتی لەمێژینەی

 هەموومانە. بەهيوای ئەو چرکەساتە هەرە خۆش و مێژوویيەین.
بە�م ئێستا، دوای گشت ئەو رووداوە نەخوازراوانەی باشووری کوردستان، ترس و 

 ساڵيتر، ئەگەر بـمێنين! ئەو پەندە بەم شێەوەیە ۱۷گومانی ئەوەم هەیە، پاش 
دووبارە بکەینەوە: کوێرە چيت دەوێت؟ دوو چاوی ساخ، ئەگەر دووانيش نەبوو یەك 

 چاوی ساخ، ئەگەر ئەوەش هەر نەبوو، یەك گۆچانی ساخ!؟
هيوادارم سەرەنجام وەك پەندە کوردیيەکە نەبێت کە دەڵێت: بۆ ریش چوو و 

 سمێڵيشی نایە بانی!
تکایە کەس باسی نائومێدی و رەشبينی و رووخاویمان بۆ نەکات. چونکە فرە 

 زۆرمان بيست و هيچمان نەبينی!؟
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٤٦ 

 شازی کۆمەڵگەین!؟
جا ئەوە چی پێ دەڵێن کە هەر کەسێك پارەی زۆری موفتی هاتە دەست، پێی 
بگوترێت سەرمایەدار و سياسەتمەدار! هيچ کەس و الیەنێکيش نەتوانێت و بۆی 
نەبێت لێپێچينەوەی یاسایی لەگەڵدا بکات و لێی بپرسن: رابووردووت چی بووە 

 ئەو هەموو پارانەت لە کوێ و بوو و لە کوێوە هێناتن!؟
تەنها هەر لە باشووری کوردستاندا ئەو بەرە�یی و پاشاگەردانی و بێ 

پرینسيپييە هەیە کە هەر کەسێك، ئيتر بە هەر رێگە و شێوە و شێوازێك بێت، بوو 
1بە سەرمایەدار و ميليۆنێر و ميلياردێڕ، بۆی هەبێت حيزب دروست بکات و کەناڵ T ی

تی ڤی و رادیۆی خۆی هەبێت و بە ئارەزووی خۆی پێوەندیی بە هەر کەس و 
الیەنێکەوە، چ ناوخۆیی و چ دەرەکی بێت، بکات و هيچ لێپێچينەوەیەکی یاسایيش 

 نەبێت!؟
ئەڕی بەڕاست! یاسایەك بۆ یاساخ کردن و سزادانی بەزاندنی هێڵە سوورە 

 نەتەوەیی و نيشتمانييەکانمان بوونی هەیە!؟
ئەڕی بەڕاست! الیەنە پێوەندیدارەکان و دەسە�تی سياسيی باشووری 

 کوردستان چ کارەن!؟
٤۷ 

سياسه ت کردن، زانست و هونه ری فەرمانڕانی و بەرژەوەندیيەکانە : 
ئه مه ريکا، وه ك هه موو و�تانی ديکه ، سياسه ت ده کات و گشت بير و وته  و 
کردارێکيان له پێناوی به رژه وه ندييه  با�کانی ميلله ت و و�تی خۆياندايه . ئه مه  

ناوه ڕۆکی سياسه ت کردنه. ئێستا سياسه تی ئه مه ريکا سه باره ت به  ئێمه ی کورد 
به م شێوه یه يه : ئه مه ريکا له  رۆژهه �تی ناوه راستدا خاوه نی کۆمه ڵێ به رژه وه نی و 

يی پێويستر و 1Tپێوه نديی ئابووری و سه ربازی و ديبلۆماسييه، له  راستيدا به رژه وه ند
گرنگتر و گه وره تريان له  ئێمه ی کورد هه يه . بۆ نموونه  له  گه ڵ ئيسرائيل و تورکيا و 

چه ند و�تێکی عه ره بيدا. به �م ئێستا بارودۆخێك هاتۆته  پێشه وه  که  که مێك 
به رژه وه نديشيان له  گه ڵ ئێمه يشدا بۆ دروست بووه  و هه ر دووال به  دوو ئاستی 

لێکجياواز، بووينه ته  خاوه نی دوژمنێکی هاوبه ش که  تێرۆريستانی داعش و هه موو 
ئيسالمييه  سياسييه  توندڕه وه کانن، له سه ر بنيچينه ی ئه مه، ئه مه ريکا 

دانوستاندن له گه ڵ ئێمه ی کورددا ده کات و کۆمه کی سه ربازيمان ده کات و له ڕووی 
ديبلۆماسيشه وه  وه کو ئه وه ی که خۆيان به  پێويستی بزانن، پشتيوانيمان لێ 

ده که ن. به �م به  ئاشکر پێمان ده ڵێن که  ئێستا به رژه وه نديمان له  (يه کپارچه يی 
خاکی عێراق)دايه  و هيچ به رژه وه ندييه کمان له  سه ربه خۆيی باشووری 

کوردستاندا نيييه . ئێمه ی کورديش پێويسته  و ده بێت له م راستييانه  تێبگه ين و 
هاوکێشه  و هاوسه نگييه کانی پێوه ندييه کانمان له گه ڵ ده وڵه تانی ناوچه که  و 

ئه مه ريکا و ئه ورودا، به  دروشمدانی نارياليستانه ، له خۆمانی السه نگ نه که ين. 
ئه مه ی که  ئێستا به ده ستمان هێناوه  و هه مانه ، ده بێت له نێو خۆماندا کۆك و ته با و 

يه کگتروو بين و هه وڵ بده ين به  سياسه ت کردنێکی ژيرمه ندانه  و رياليستانه ، 
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بيپارێزين و به رده وامبين هه تا له  داهاتوودا جۆری پێوه ندی و به رژه وه ندييه کانمان 
به ره و پێشتر و باشتر به رين 

٤۸ 

 هه ر و�تێك له باری ئابوورييه وه  سه ربه خۆ نه بێت، ئازاد و سه ربه خۆ نييه :
- ئه رێ به ڕاست، له بری ئه و هه موو پارت و کۆمه ڵه  و رێکخراو و دامه زراوه  

جۆربه جۆره  بێ به رهه مانه  و له بری ئه و هه موو که ناڵه  تيڤی و راديۆ و رۆژنامه  و 
گۆڤاره  ناپێويستانه ، چه ند کێڵگه يه کی به رهه مهێنانی کشتوکاڵييمان دروست 

 بکردنايه ، بۆ ژيان و خۆشگوزه رانی خۆمان باشتر نه بوو!؟
 ساڵه ی رابووردوودا، ئه و هه موو ميلياردانه ی بوودجه  و ۲۳- با بپرسين، له م 

داهاتی باشووری کوردستان چييان پێکرا و بۆ کوێ بران!؟ ميلله تێك خاوه  نی 
هه زاران هه زار ماڵه هه ژاری کرێچی و بێ داهات و ده رامه ت بێت و خاوه نی يه ك 

له شکری گه وره ، له خه ڵکانی سواڵکه ر و مندا�نی بۆياخچی و ده ستگێڕ و 
ره شوڕوت و برسی و بێ داهاتوو بێت ، ئه و هه موو بازاڕ و باڵه خانه  به رز مۆڵه  

گه وره  و هۆتێله پێنج ئه ستێره ييانه ی بۆچييه  و به  پاره ی کێ دروستکراون و هی 
 کێن!؟

- کێ و چ اليه نێك ده چێته  ژێر به رپرسيارێتيی سه رهه ڵدان و دروست بوونی 
ره وتی ئيسالميی سياسی دروستکراو و به کرێگيراوی دوژمنانی کورد و 

 داگيرکه رانی کوردستانه وه !؟
 مزگه وت و سەدان خوێندنگه ی ئيسالميی عه ره بی و ٥۲۱۹- دروست کردنی 

حوجره  و فه قێخانه  و ته کيه  و خانه قا و ده روێشخانه  و نووشته خانه  و جادوگه رخانه ، 
 هه زار کيلۆمه تريی وه کو باشووری کوردستان، هۆی چييه  و له  ۷٤بۆ و�تێکی 

 به رژه وه نديی کێ و چ اليه نێکدا يه !؟
 ساڵه ی رابووردوودا، هه ر وه کو رابووردوو، به  سه دان ميليۆن ۲۳- له ماوه ی ئه م 

دۆالری داهات و ده رامه تی کات و وزه و کار و ره نجی خه ڵکی کوردستان، له بری 
ئه وه ی بۆ باشتر کردنی ژيان و گوزه رانی خۆيان سوودی لێوه ربگرن، له رێگه ی 

حه ج و عه مره کردنه وه  براوه  بۆ عه ره بستانی سعوودييه  و خراوه ته  گيرفانی 
 سه رمايه داره گه نده ڵ و جوانه ناس و به دڕه وشته کانی ئه و و�ته وه !؟

- دروست بوون و سه رهه ڵدانی يه ك له شکری گه وره  له  مه ال و مامۆستای ئايينی 
و بانگخوازی ئيسالميی سياسيی توندڕه و و فه قێ و ده روێش و نووشته چی و 

 جادووگه ر، بۆچييه  و له  به رژه وه نديی کێدايه !؟
 ساڵه  له  باشووری کوردستاندا، به  هه موو باشی و ۲۳ماوه ی 

 ۲۳خراپييه کانيشمانه وه ، خۆمان خۆمان به ڕێوه  ده به ين، به �م به داخه وه ، له م 
 کێڵگه ی کشتوکاڵی دروست ۲۳ساڵه دا، نه مانتوانی، يان نه مانويست، نه ك 

بکه ين تا که هيچ نه بووايه  بۆ هه موو شتێك ناچار نه بووينايه له و�تانی دراوسێوه  
هاورده يان بکه ين و و�ته که مان سه رانسه ر نه بێته بازاڕی ئازادی بێ کۆنتڕۆڵ و 

سانسۆری ساخ کردنه وه ی به رهه مه  خۆراکييه ماوه  به سه رچووه کان (که بوونه ته 
هۆکاری چه ندين جۆر ده رد و نه خۆشييتازه و بێ پێشينه  و کوشنده  ) و که لوپه له 
شڕکه وپڕکه  و بێ کواليتييه کانی و�تانی دراوسێمان، به ڵکو خۆمان هه ندێك له  
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پێداويستييه کانی   ژيانی رۆژانه ی خۆمانمان دابين بکردنايه ، به �م ئێمه ، به  
پێچه  وانه وه  له بری ئه نجامدانی کاروباره  هه ره  پێويست و گرنگه کانمان، هه ر 
خه ريکی کاروباره  ناپێويست و ناگرنگه کان بووين. له بری ژياندنه وه ی که رتی 

پيشەسازی و کشتوكاڵي و ئاژەڵداریی ناوخۆ، خه ريکی سازکردنی فيستڤاڵی 
خێڵچێتی و ناوچه گه ری و خۆخه ريك کردن و بوودجه  خه رج کردن بووين بۆ چه ند 

بۆنه  و رووداوێکی ديکه ی ناپێويست و بێ به رهه م و پاره  و کات و وزه يه کی زۆری 
خۆيشمان تێدا به فيڕۆدان و و له  زيانمه ندبوون زياتر، هيچ که ڵك و به رهه مێکيشيان 

بۆمان نه بوو، له بری دامه زراندنی کارگه  و بوژاندنه وه ی که رتی به رهه مهێنانی 
پيشه سازی و دابينکردنی کار و ژيان بۆ کرێکاران و جووتياران، هه ر خه ريکی 

سازکردنی پێشانگه ی نێونه ته وه يی ئه م بابه ت و ئه و بابه تی و�تانی بێگانه بووين 
که  هيچ سوودێکيان بۆ خۆمان نه بوو. له بری پێکهێنانی له شکری يه کگرتووی 

نيشتمانی، خاوه نی چه ند له شکرێکی پارچه  پارچه ی ئه م پارت و ئه و پارت و ئه و 
به رس ئه م به رسين. به  کورتييه که  ی، سه ره نجامی ئه و چه ند ساڵه ی 

رابووردوومان، ئێستا ئه مه يه  که  نه  له باری ئابووريييه وه  سه ربه خۆين ، نه  خاوه نی 
هيچ به رهه مێکی پيشەسازی و کشتوکاڵی و ئاژەڵداریی ناوخۆيی خۆمانين ، نه  

کارگه  و نه  به رهه می پيشه سا زيی نيشتمانيشمان هه يه . نه  داهاتووشمان روون 
 و ئاشکرا و مسۆگه ره!؟

 ۲۳ئايا ئيتر کاتی ئه وه  نه هاتووه  که  به  خۆماندا بچينه وه  و له  خۆمان بپرسين ئه م 
ساڵه  زێڕينه مان بۆچی له کيس خۆمان دا!؟ ده بێ ده سه �تداران و 

ده سه �ته كه مان له و راستييه تێبگه ن که و�ت و ميلله ت به م بێ پالنی و بێ 
به رنامه ييه  تاسه ر به ڕێوه  نا برێت. به  دڵنياييه وه  ئه گه ر هيچ گۆڕانکارييه کی 

بنچينه يی  له سيستم و شێوازی بيرکردنه وه  و کارکردنماندا نه که ين، ئه گه ر هه ر 
که سێك له  شوێنی شياوی خۆيدا نه بێت و ئه م بێ ياسايی و بێسه روبه ری و 

پاشاگه ردانی و بێباکييه  هه روا بڕوات و به رده وام بێت، زۆر به داخه وه ، هه نگاو به  
 هه نگاو له  لێواری هه ره سهێنان و تێکشکانێکی مێژوويی ديکه  نێزيكتر ده بينه وه !؟

ئه ی ميلله ت، فريای خۆتان و چاره نووسی خۆتان بکه ون، تا دووچاری 
تەنگەژەیەکی دیکەی ئابووری و شه رێکی خوێناوی و ماڵوێرانکه ری ناوخۆ و 

 کاره ساتی هه �تن و ره وێکی ديکه  نه کرێنه وه !؟
٤۹ 

 لە سەیروسەمەرەکانمان:
چۆن دەکرێت، دژ و دوژمنی گەندەڵی و دزی و تا�نچێتی و ستەمکاری بيت، بە�م 

 تەنها جەخت لەسەر تاکە الیەنێك و تاکە بنەماڵەیەك بکەیتەوە!؟
کەواتە، یان بەکرێگيراوی الیەنێك و بنەماڵەیەکی دیاریکراویت، یان گەمژە و 

 کۆیلەیت!؟
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٥۰ 

 دوو دەوڵەتمان بەبێ بەڵێ و نەخێر راگەیاند:
لە سەدەی رابووردوودا، بەو بێ توانایيەمانەوە و لەو هەلومەرجە سەختانەدا، 

بەبێ ریفراندۆم و بەبێ بەڵێ و نەخێر، دوو دەوڵەتی نەتەوەیيمان دروستکردن و 
سەربەخۆیی چەند بەشێکی کوردستانمان راگەیاند، وەك دەوڵەتە پادشایيەکەی 
مەليك مەحموودی نەمر لە سلێمانی و کۆماری کوردستان بە سەرۆککۆمارێتيی 

پێشەوای نەمر قازی محەمەد لە مەهاباد، بەڵێ راستە ئەو دوو دەوڵەتە کاتی 
بوون و تاسەر خۆیان نەگرت، بە�م ئێمەی کورد ئەو سەردەمانە یەکگرتووتر و ئازاتر 

 و رێزلەخۆگرتووتر بووین.
بەڵێ و نەخێرەکانی ئەمڕۆ، جۆرێکن لە ملمالنێی ناڕەوای دژەکان و لە تاکتيك و 

 کاتکوشتن و خەریك کردنی ميللەت!؟
٥۱ 

چەند ئاماژەیەك سەبارەت بە ریفراندۆم و دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی 
 باشووری کوردستان:

 کێن ئەوانی کە دژی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستانن!؟ -
- ئایا ئەوانەی لەگەڵ دووبارەکردنەوەی ریفراندۆمدا نين، گەمژە یان خۆفرۆشتوو و 

 ناپاکن!؟
- لە ئێستادا و لە هەموو کاتێكدا، هەر بەڵێ بۆدروستکردنی دەوڵەتی کوردی و 

 سەربەخۆیی کوردستان.
 - تکایە با واز لە تۆمەت و بوختان و نەفرەت بەخشينەوە بهێنين!

لە راستيدا ئەمڕۆ دوو جۆر بيرکردنەوە و تێگەیشت لەسەر ریفراندۆم هەیە، 
یەکێکيان ئەو خەڵکە پاك و دڵسۆز و نەتەوەیيەن کە دەڵێن: ئەو ریفراندۆمە دووبارە 

 ریفراندۆم لە باشووری کوردستان ۲۰۰٥و ناپێویستە، لەبەرئەوەی ساڵی 
ئەنجامدرا و سەرکەوتوو بوو. ئەوەکەی دیکەیان ئەو خەڵکە کۆککراوە حيزبی، یان 
هەندێك لە سەرمایەداری تازەپێگەیشتوو و چەند نووسەر و رۆشنبير و چاالکوانی 
سياسی و کۆمە�یتين کە لە دژی پارتی و بارزانين و دەڵێن: دەوڵەتێکمان ناوێت 
کە پارتی و بارزانی بۆمان دروست بکەن!؟ هەندێك لەو کەسە دژە ریفراندۆمانە، 
لەهەمان کاتدا دژی دروستبوونی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستانن، 

ئەوانە کەمينەیەکی زۆر کەمن و بە ئاشکرا دیارە کە دەستی دەرەکييان 
لەپشتەوەیە!؟ هەروەها خەڵکانێکی دیکەش هەن، دژی ریفراندۆمن، بە�م دژی 

دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان نين و دەڵێن: دەبووایە بانگەشەی 
دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان، دوای کاراکردنەوەی پەرلەمانی 

کوردستان و ئاشتبوونەوەی هەموو الیەنەکان و تەبایی گشتيی ناوماڵی کورد 
بووایە، نەك بڕیارێکی خێرای تەکڕەوی و یەك الیەنەی کەس و الیەنێکی دیاریکراو 
بووایە!؟ زۆرینەی ئەم جۆرە خەڵکە، بەشێك لە ئەندامان یان الیەنگرانی یەکێتی و 

ئەندامان و الیەنگرانی گۆڕان و هەندێك لە باند و گروپە ئيسالمييە 
 سياسييەکانن!؟
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شایانی باسە، جياواز لە هەموو ئەو خەڵکانەی کە ئاماژەمان پێدان، کەسانێکی 
دیکەی نەتەوەیی هەن کە دژی ریفراندۆم نين، وەك ریفراندۆم، بە�م دەڵێن: 

ریفراندۆم کراو و تەواو. دووبارەکردنەوەی ناپێویستە و کاتکوشتنە و لە 
بەرژەوەندیماندا نييە و نابێت. بە�م نەتەوەیيەکان، کە بریتين لە هاوبيرە 

دێرینەکانی کاژیك و پاسۆك و کەسانی نەتەوەیی دیکەی پاك و دڵسۆز و 
تێکۆشەر، پێيان وایە کە دووبارە کردنەوەی ریفرانندۆمێکی ئەنجامدراوی 

سەرکەوتوو، هيچ پێویست نييە و ئەگەر ئەو کەسایەتی و الیەنانەی بانگەشەی 
پێکهێنان و راگەیاندی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان دەکەن و راست 

دەکەن و هەر بانگەشەی تاکتيکئامێزانەی حيزبی و سياسی نييە، فەرموون، 
ئەمڕۆ هەموو ميللەت بەگشتی، بە سەر و ماڵەوە لەگەڵ درووستبوون و 

راگەیاندنی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستاندان و پشتيوانيی دەکەن و 
ئامادەن گشت ئەرکەکان و فەرمانەکان و بەرپرسيارێتييە پێویستەکانی ئەو 

ئامانجە راست و رەوا نەتەوەیی و نيشتمانييە بگرنە ئەستۆی خۆیان و ئەمادەن 
لەگەڵ هەر کەسایەتی و الیەنێك یان ئەو کەسایەتی و الیەنانەدا بن کە 
بەڕاستی دەیانەوێت و مەبەستيان و ئامانجيانە کە دەوكڵەتی کوردی و 

 سەربەخۆیی کوردستان رابگەیەنن.
بێگومان زرۆبەیەی هەرە زۆری ميللەت، بەتایبەتی کەسە نەتەوەیيەکان و خەڵکە 

پاك و دڵسۆز و تێکۆشەرەکان، پێيان وایە کە دروستکردنی دەوڵەتی کوردی و 
راگەیاندنی سەربەخۆیی کوردستان، مافێکی سروشتی رەوای خۆانە و ئێمەی 

کورد وەك نەتەوە هەر دەبێت ببين بە خاوەنی دەوڵەتی نەتەوەیی خۆمان و 
 کوردستان وەك نيشتمان، هەر دەبێت ئازاد و یەکگرتوو و سەربەخۆ بێت.
لە دواجاردە دەبێت بڵێين: فەرموون ئەی هەموو ئەوانەی کە ئازادیخواز و 

دەوڵەتخواخز و سەربەخۆیيخوازن، با هەموومان دەنگ و رەنگ و خواستمان بکەین 
بە یەك و یەكڕیز و یەکهەڵوێست و یەك ئامانج، بە گشت بوون و هێز و توانامانەوە، 

پشتيوان و لەگەڵ پێکهێنانی دەوڵەتی سيکوالری کوردی و راگەیاندنی 
 سەربەخۆیی کوردستانێکی ئازاد و دیمۆکراسی و پێشکەتوودا بين.

دەی فەرموون، ئەگەر دەتوانين و لەبار و لە تواناماندا هەیە، هەتا کەی یەکگرتوو 
 نەبين و بێ ئازادی و بێ دەوڵەت و ناسەربەخۆ بين، چاوەڕوانی چيتر دەکەین!؟

دەی فەرموون، با لە زووترین دەرفەت و هەلومەرجی گونجاودا، دەوڵەتی 
نەتەوەیی خۆمان رابگەیەنين و سەربەخۆیی باشووری کوردستان وەك هەنگاوی 

 یەکەم، بکەین بە راستييەکی بەرجەستە!؟
 هەميشە بەڵێ بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان.

٥۲ 
 لە کارەسات و سەیروسەمەرەکانمان!؟

لە باشووری کوردستاندا، بە سەدان دامەزراوەی کۆمە�یەتی و سياسی و 
رۆشنبيری و ئایينی هەن. بە سەدان گۆڤار و هەفتەنامە و رۆژنامە و کەناڵی تی 

ڤی و رادیۆ و وێبسایت هەن، کە لەالیەن پارتەکان یان بەرپرسە با�کانی 
پارتەکانەوە، کۆمەکی دارایی و پشتيوانی دەکرێن. لە هەموویشی 

 سەیروسەمەرەتر، زۆربەیان خۆیان بە سەربەخۆ و بێالیەن بە ميللەت ناساندووە!؟
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بە دڵنيایيەوە، لە باشووری کوردستان، هيچ یەکێ لەو دامەزراوانە، سەربەخۆ و 
0بێ الیەن نەبوون و نين. هەموو ئەوانەی کە T 0T1T لە دەڤەری سەوزدان، لە خزمەتی

یەکێتی و گۆڕان و چەند بەرپرسێکی با� و لە خزمەتی یەکێ لە باند و گروپە 
ئيسالمييە سياسييەکاندان. لە دەڤەری زەردیش هەر بە هەمان شێوەیە و لە 
خزمەتی پارتی و چەند بەرپرسێکی با� و لە خزمەتی یەکێ لەو باند و گروپە 

 ئيسالمييە سياسييانەدان!؟
مەخابن، ئەوەی بوونی نييە، رێکخستنی نەتەوەیی و بزووتنەوەی رۆشنبيریی 

 نەتەوەیی و پەروەردەی نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەریيە!؟
٥۳ 

 لە کارەسات و سەیروسەمەرەکانمان!؟
لە گرتە ڤيدیۆیەکدا دوو منداڵی کوردم بينی، بۆ دۆڕانی تيپێکی وەرزشی، ئيتر یان 

ریاڵ بوو یان بەرشەلۆنە!؟ خوڕ خوڕ لە دڵەوە بە کوڵ دەگریان، دەتگوت هەر 
 ئەوکاتە، دایك و باوکيان گيانيان لەدەست داوە!؟

وەرزش پێویست و گرنگ و خۆشە. بە�م گریان و گریاندنی مندا�ن، بەئازار و 
هەژێنەرە، خۆزگە ئەو دوو منداڵە و هەزاران منداڵ و هەزاران گەنجی کورد و 

 کوردستانيان بەو شێوە هەڵە و خراپە ئالوودەی وەرزش نەکردنایە!؟
جاران بە فيلمی سۆزئامێزی هندی، خەڵکيان دەخستە گریان، ئێستا بە وەرزشی 

 تۆپی پێ!؟
زۆر بەداخەوە، سەرباری ملمالنێی ناڕەوای نێوان پارەتەکانمان، بەهۆی وەرزش و 

پێشبڕکێکانی ریاڵ و بەرشەلۆنە، بە ميليۆنان فيشك بە بادراوە، چەندین 
کارەساتی دڵتەزێن روویان داوە، رکوکينە و کێشەی سەیروسەمەری کۆمە�یەتی 

لەناو کۆمەڵگەدا سەریان هەڵداوە، تۆبڵێی هەموو ئەوانە، دەستێکی رەش و 
 گوماناویی دەرەکييان لەپشتەوە نەبێت!؟

بە دڵنيایيەوە هەموو ئەو دیاردە هەڵە و خراپانە، سەرچاوەکانيان، ناوخۆیی یان 
 دەرەکی بێت، لە زیانی کۆمەڵگەکەمانن!؟

٥٤ 

 هەڵوێستی بەرژەوەندپەرستانەی مووچەخۆرە موفتەخۆرەکان!؟
ئەرێ بەڕاست! چی لەوە ئاسانتر و بێ کێشەتر و باشترە بۆ ئەوان کە 

مووچەخۆری دەڤەری سەوز بيت و ناوبەناو بۆ راگرتنی هاوسەنگيی 
بەرژەوەندیيەکانی خۆت و دەسە�تدارانی دەڤەرەکەت، دژ و دوژمنی پارتی و 

بنەماڵەی بارزانی و تورکيا بيت!؟ یان بە پێچەوانەوە لە دەڤەری زەرد، دژی یەکێتی 
 و بنەماڵەی تاڵەبانی و گۆڕان و پەکەکە و ئێران، بيت!؟

مەخابن، ملمالنێی ناڕەوای حيزبی و بنەماڵەیی، ئێمەی کوردانی باشووریان 
 گەیاندە ئەم رۆژە رەشەی ئەمڕۆ!؟
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٥٥ 

 دەستنيشانکردنی ستراتيژێکی هەڵە و خەبات بۆ ئامانجێکی ناشایستە!؟
 ئۆتۆنۆمی راستەقينە بۆ کوردستان و دیمۆکراسی بۆ عێراق!؟

 ئۆتۆنۆمی راستەقينە! واتە ئۆتۆنۆميی درۆیينەش هەبوو و هەیە!؟
ئەی دروشمی شۆڕشگێڕانە و رەوای ( یان کوردستان یان نەمان) چی بەسەر 

 هات!؟
ئایا راست و رەوایە، نەتەوەیەك لەناو نيشتمانی سروشتی و مێژوویی خۆیدا، داوا 

لە دوژمن و داگيرکرێكی بکات کە دان بە هەبوونيدا بنێت و لەناو چوارچێوەی 
جيۆگرافيایەکی سياسی و بەزۆر سەپاودا، (فشە ئۆتۆنۆمييەکی!) بە دیاری 

 پێشکەش بکات!؟
 ساڵەی باشووری ۱٤با بپرسين: ئایا ئەگەر هەر لەسەرەتای شۆڕشی ئەیلوولی 

کوردستانەوە، ئامانجی شۆڕش و خەباتی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان بۆ 
پێهێنانی دەوڵەتی کوردی و بۆ سەربەخۆیی کوردستان بووایە، دەوڵەتە یەك لە 

دوای یەکانی عێراق، هەر ئەو رابووردوویەیان لەگەڵماندا نەدەبوو کە هەیان 
0بووە!؟ T 0T 

0T 0T ئایا لە کوشتوکوشتار و کۆمەڵکوژی و ناپاڵمباران و فسفۆڕباران و کيميایيباران و
ئەنفالکردنی کورد و سووتان و رووخان و وێرانکردنی کوردستان زیاتر، چيتریان 

 دەتوانی بکەن!؟
مەگەر دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی کوردستان چ تاوانێكيان دژی کورد نەکردووە و 

 چيتر ماوە کە نەیانکرد بێت و بيکەن!؟
-------------------- 

تێبينی: دەستەووشەی (فشە ئۆتۆنۆمی!) هاوبيری نەمر، ئازاد مستەفای 
 سکرتێری پاسۆك بەکاری دەهێنا.

- تکایە هاوڕێێانی بەڕێز، کۆمێنتی نەشياو و نەخوازراو، دژی هيچ کەس و الیەنێك 
مەنووسن. گرنگ و پێویستە بتوانين بەگشتی شيکاریمان بۆ پرسە 

چارەنووسسازەکانی خۆمان هەبێت نەك بەتایبەتی هێرش بکرێتە سەر ئەم 
 کەس و ئەو الیەن!؟

٥٦ 

 پێشمه رگه  و کرێچێتی:
پێشمه رگه  به  گيان و سەروماڵی خۆی، به رگری له کورد و كوردستان ده کات و 

له پێناويدا دەژی و دەمرێت، ئايا راست و ره وايه ! له و نيشتمانه  گه وره  و 
 ده وڵه مه نده يدا، خۆی و خێزانی بێشوێن و کرێچی بن!؟
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٥۷ 

 لە کارەسات و سەیروسەمەرکانمان:
 

تێرۆريست ئه ندام په ڕله مان و نوێنه ری ميلله ته  و له هه مانکاتيشدا نوێنه ری - 
 مافی مرۆڤه !؟

ی پەرلەمانەکەمان داعشبير و هاوبيروباوەڕ و هاوسۆزی داعشن!؟۱۷لە سەدا   
مووچه ی يه ك مانگی ئه ندام په رله مانێك و وه زيرێك و ئه ندامێکی -  -

سه رکردايه تيی پارتە ده سه �تدارەکان، زۆرتره  له مووچه ی يه ك ساڵی 
 مامۆستايه ك و فه رمانبه رێك و پێشمه رگه يه ك  و پۆليسێك و ئاسایيشێك!؟

باج لە پزیشکەکان وەرناگيرێت، لەمەش خراپتر، دەسە�تداران پارچەزەویيان لە - 
 باشترین شوێنەکاندا پێشکەش کردوون!؟

کوشتنی کچان و ژنان بۆ تۆڵه کردنه وه ی ئابڕووی له ده ستچوو، به پێی ياساکانی - 
ئايينی ئيسالم رێگه پێدراوه  و تێرۆرکردنی رەخنەگران و رۆژنامه نووسان، به پێی 

 ياساکانی جه نگه ڵ، ئازاده و هيچ لێپرستنه وه یه کی ياساييان له سه ر نييه !؟
ياسا هه يه ، به �م هه ر به سه ر که سانی هه ژار و بێ ده سه �تدا جێبه جێ - 

 ده کرێت!؟
راوی په له وه ر و ئاژه ڵه کان ياساخه ، به �م بازاڕی چه ك و ته قه مه نی، ئازاده !؟-   
به رهه مه  پيشه سازی و کشتوکاڵی و ئاژەڵداریيە خۆماڵييه کان، تۆوبڕ بوون و - 

هه موو پێداويستييه کانی ژيان له  ده ره وه  هاورده  ده کرێن و نرخ و بازاڕيش ئازاده  و 
 هيچ سانسۆرێکيان له سه ر نييه !؟

لەسەر جادەکان، بە ئاشکرا هەموو شتێکی ماوەبەسەرچوو دەفرۆشرێن، - 
 تەنانەت دەرمانيش!؟

٥۸ 
 چ هاوکێشەیەکی سەیروسەمەرە و ناڕەوایە!؟

بە هەزاران کوردی تێکۆشەر و پاك و دڵسۆز و لەخۆبووردوو لەناو ریزەکانی پارتی و 
یەکێتيدا هەبوون و هەن، کە سا�نێکی دوورودرێژ و پڕ لە رەنج و ماندووبوون و 

ناخۆشييان لەپێناوی کورد و کوردایەتيدا، بەخۆبەخش لەناو ئەو دوو الیەنەدا 
بەسەر بردووە، بە�م ئێستا ئەگەر کێشەیەك یان پێویستی و داخوازیيەکيان 
هەبێت، دەبێت سەرە بگرن تا بەرپرسێکی با� یان نەوەی بەرپرسێکی با� 

 بيانبينێت و بە هانایانەوە بچێت!؟
ئایا راست و رەوایە کە سەرەنجامی پاکی و دڵسۆزی و تێکۆشانی هەزاران هەزار 

 پێشمەرگە و تێۆشەری کوردایەتی، ئەوە بێت!؟
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٥۹ 

 بۆچی هەر تەنها خەمی شەنگاليانە!؟
مەگەر شەنگال بەشێكی سروشتی نييە لە باشووری کوردستان، ئيتر ئۆتۆنۆمی 

 و کانتۆنی سەربەخۆی چی و بۆچی و بۆ بەرژەوەندیی چ دەوڵەتانێك!؟
چ کارەساتێکە، باشووری کوردستان پارچە پارچە دەکەن و دووبەرکی و 

 ناوچەگەرێتيی تێدا دەژیێننەوە!؟
هەرکاتێك دەوڵەتی نەتەوەیی خۆمان هەبوو و کوردستان ئازاد و سەربەخۆ بوو، 

 ئەو کاتە با هەر دەڤەرێك ئازاد بێت لە سەربەخۆیی ناوخۆیيدا.
 بەڵێ بۆ ئاوەدانکردنەوەی شەنگال و خزمەتکردنی ئێزیدیيەکان.

 نا بۆ پارچە پارچە ترکردنی کوردستان.
 نا بۆ دووبەرەکی دروست کردن.

 هەموو کاتێك بەڵێ بۆ ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان.
٦۰ 

 رۆژنامەنووس و رۆژنامەنووسی!؟
ئەرێ بەڕاست! تۆبڵێی کار و پيشەی رۆژنامەنووسی ئەوەندە سووك و ئاسان 

 بێت وا لە باشووری کوردستاندا، لەشکرێك رۆژنامەنووسمان بۆ پەیدا بووە!؟
رۆژنامەنووسی، رشتەی خوێندن و کار و پيشە و شارەزایی و توانایە، حيزبایەتی 

 و خوليا و ئارەزوو نييە!؟
٦۱ 

 زۆر سوپاسگوزاری داعش بن!؟
لەڕاستيدا سياسەتپيشەکان و دەسە�تدارانی سياسيی باشووری کوردستان ، 

دەبێت زۆر سوپاسگوزاری داعش بن کە بەهۆی شەڕ و هەڕەشە و مەترسيی 
 داعشەوە، هەژاران و برسييەکانی ميللەت هەتا ئێستا لێيان رانەپەڕیون!؟

٦۲ 

 لە کارەساتەکانمان:
ئەری بەڕاست! خۆمانن پارەمان پەیدا نەکردووە، ئەی ئە هەموو ساڵە نەوت 

فرۆشتن و داهات و باج و گومرگ و کۆمپانيا و بازرگانييە تۆکمانە چی بوون، کوا 
 پارەکانی خۆمان!؟

بۆچی داوا لە کاربەدەستانی رەگەزپەرستی بەغدا دەکەین، پارەمان بدەنێ و 
 بەرامبەر بەو پارەیە، دەستبەرداریی ئازادی و سەربەخۆیی خۆمان ببين!؟

 ئەی بۆچی خۆمان خاك و سامانمان نييە!؟
ئەی ئەو هەموو بانگەشەیەی دەوڵەتی کوردی و سەربەخۆیی کوردستان چی 

 بوون!؟
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ئەرێ ئێمە چ ميللەتێکين! بە هەموو شتێك رازین و بەرامبەر بە هەموو شتێك بێ 
 دەنگين!؟

کوا بوودجەمان، کوا پاشەکەوتمان، کوا دارایی و ئابووریمان، کوا داهات و پارەکانی 
  ساڵی رابووردوومان!؟۲٦

کامانە بوون، ئابووریزان و سياسەتزان و کارگێڕان و بەڕێوەبەران و هۆشمەند و 
 زیرەك و پالنداڕێژەر و دووربينەکانمان!؟

٦۳ 

 ئەڕی ئەوە چ بەخت و رێکەوتێکە!؟
ئەرێ بەڕاست! ئەوە بۆچی هەر نەوەی هەژارەکان، تێکۆشەر و دڵسۆزی نەتەوە 
و نيشتمانن و گيانلەسەردەست و لەخۆبووردوون و گيانيان بە نەتەوە و نيشتمان 

 دەبەخشن!؟
ئەی هۆی چييە، سەرکردە و سەرکرایەتيی پارتەکان و نەوەکانيان، لەپشتی 
پشتەوەی بەرەکانی جەنگەوە، ئەو هەموو لێدوانانە دەدەن، ئەو هەموو وێنە 

 ميدیایی و خۆدەرخستن و یادگاریيانە دەگرن، دڵۆپێك خوێنيان لێناڕژێت!؟
کەواتە، بە گاڵتە نەوتراوە: کێ کردی و کێ خواردی، کێ دەیکات و کێ 

 دەیخوات!؟
٦٤ 

 ریفراندۆم!؟
وردە وردە، باسوخواسی ریفراندۆم نامێنێت. لەڕاستيدا نابێت نەکردنی 

ریفراندۆمێکی دووبارە و ناپێویست، بە کێشە بزانين، چونکە ئەگەر بەڕاستيان 
 ساڵی ۲٦بووایە و لە راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بوونایە، لە 

رابووردوو و لەدەستچووەوە بيریان لێدەکردەوە و کاریان بۆ دەکرد. ریفراندۆميش 
 ئەنجامدرا و سەرکەوتوو بوو. لە دەوڵەت دروستکردن بوونایە، دەکرا و ۲۰۰٥ساڵی 

 دەتوانرا بێ ریفراندۆميش بکرایە!؟
ئێستا پرسيارەکە ئەوەیە: ئەو هەموو بانگەشەیەی ریفراندۆم و راگەیاندنی 
1دەوڵەتەتان لەچ T ی بوو!؟ ئێستا دەڵێن چی: رایدەگەیەنن یان رایناگەیەنن!؟

 سەربەخۆ دەبين یان هەر لەناو چوارچێوەی عێراقدا دەمێنينەوە!؟
هەر لەسەرەتاوە روون و ئاشکرا بوو کە بۆ کاتکوشتن و دەسە�ت و 

 بەدەستهێنانەوەی بەشە بوودجە بوو!؟
 ئەگەر وانييە، دەی بۆچی رایناگەیەنن!؟

 لە هەموو کاتێکدا بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان.
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٦٥ 
 لە سەیروسەمەرەکانمان:

لەبەرئەوەی کۆمەڵگەکەمان سەرتاپا بە حيزبی کراوە، حيزب و سەرکردە لەسەرو 
یاسا و دادگە و دەسە�تی سياسييەوەن، هەربۆیە کە هاونيشتمانييەك تێرۆر 

دەکرێت، ئەگەر حيزبی نەبێت، دەڵێن: کێشەی کۆمە�یەتيی هەبووە، یان رۆژی 
تەواو بووە. ئەگەر حيزبيش بێت، حيزب و هەزاران کەسی حيزبی دەبن بە پارێزەر 

 و دادوەر و تۆڵەستێنی!؟
 کۆمەڵگەی بەحيزبيکراو، مافياخانەیە!؟

٦٦ 

 ماف نادرێت، بە تێکۆشان و کۆڵنەدان بەدەست دەهێنرێت:
ئەگەر بەتەمابن بە ریفراندۆمێکی دووبارە و ناپێویست، هەڕەشە و فشار لە 

 و ۱٤۰کاربەدەستانی عەرەبی عێراق بکەن بۆ جێبەجێکردنی مادەی 
بەدەستهێنانەوەی بەشەبوودجەی باشووری کوردستان، ئەوە تێنەگەیشتنە لە 
ناوەڕۆکی بيرکردنەوە و رەفتار و پالنی دوژمنان و دەگيرکەران و خۆخەڵەتاندن و 

 خەیاڵپ�وی خۆشباوەڕانە!؟
 نا بۆ مانەوە لەناو عێراقدا، بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان!؟

٦۷ 

 نا بۆ مانەوە لەناو عێراقدا، بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان!؟
هەر کورد و کوردستانييەك، دژی سەربەخۆیی کوردستان بێت. هەر کورد و 
کوردستانييەك، عێراقچێتی بکات و لەگەڵ مانەوەدا بێت لەناو عێراقدا، یان 

 گەمژەیە، یان کۆیلەیە، یان خۆفرۆشتووە.
٦۸ 

 نا بۆ مانەوە لەناو عێراقی بەزۆر دروستکراو و بەزۆر سەپێنراودا:
جگە لە سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتەکانی باشووری کوردستان، هەموو کورد 

و کوردستانييەکی تێکۆشەر و دڵسۆز و رێزلەخۆگرتوو، دەڵێن: نا بۆ مانەوە لەناو 
 عێراقدا!؟

 هەموو کاتێك بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان!؟
٦۹ 

 راستييەکە هەر ئەمەیە:
بەڕێزان، چەندین جار جەختمان لەسەر ئەو راستييە بەڵگەنەویستە کردۆتەوە کە 

دەوڵەتی نەتەوەیی و نيشتمانی، هەر تەنها بە ميللەتی هۆشيار و یەکگرتوو و 
شۆڕشگێر و بە بەرەی یەکگرتووی نەتەوەیی و نيشتمانی و بە سەرکردە و 

سەرکردایەتيی نەتەوەیی و نەتەوەپەروەر و نيشتمانپەروەر و لەخۆبووردوو دروست 
 دەکرێت و رادەگەیەنرێت!؟
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پرسيارە رەواکان: ئایا ریفراندۆمێکيتر ئەنجام دەدرێتەوە، ئەگەر بەڵێ! بۆچی، ئایا 
بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانە!؟ ئەگەر بەڵێ! چۆن و کەی و 

 بەچی!؟
 دەی فەرموون کێ و چ الیەنێك وە�می راستگۆیانە و دروستی پێيە!؟

هەميشە بەڵێ بۆ ئازادی و سەروەریی نەتەوەیی کورد و پێکهێنان و راگەیاندنی 
 دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان.

۷۰ 

ئەم جۆرە دووبەرەکييەی نێوان ئێمەی کوردی داماو، لە مێژووی هيچ 
 ميللەتێکيتردا، نەبيستراوە و نەبينراوە و رووی نەداوە!؟

زۆر بەداخەوە ئەو الیەنە سياسيانە و ئەو سياسەتپيشە و سەرکردە و 
سەرکردایەتييە ناکۆك بەرژەوەندجياواز و دژبەیەکانەی باشووری کوردستان، 

کارێکيان کردووە کە زۆربەی زۆری خەڵکی ئێمە، سەبارەت بە ئازادی و 
سەرفرازیی نەتەوەیی و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، ببن بە چەندین 

 بەشی ناکۆك و دژ بەیەکەوە!؟
بۆ نەگبەتی ئەگەر کوردێك لە رووی دڵسۆزی و هەستی بەرپرسيارێتيی 

1نەتەوەیی و نيشتمانييەو T ە بڵێت: بەڵێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان، ئەوە ئيتر بە
الیەنگری پارتی و یەکێتی ناودێری دەکەن!؟ بەرەی نەخێریش، هيچ پەیامێکی 

نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەریيان پێ نييە و بانگەشەکەیان نادڵسۆزانە و 
 گومانلێکراوانەیە!؟

 ميللەت، لەنێوان ئەو دوو بەرداشەدا گيریان خواردووە!؟
 ئەگەر بمێنين، سەرەنجامی هەموویان دەبينين.

۷۱ 

 ئێستا مەترسييەکە و هەڕشەکە دوژمنان و داگيرکەرانن!؟
الیەنە سياسييەکانمان و سياسەتپيشەکان و سەرکردە و سەرکردایەتييەکانيان، 
بە هەر ئەندازەیەك گەندەڵکار و دز و تا�نچی و ستەمکاریش بن، بە�م ئەوان لە 

خۆمانن و دوژمنی کورد و داگيرکەری کوردستان نين. هەر خۆمان دەتوانين 
 بيانگۆڕین یان الیان بەرین!؟

الیەنی سياسی و سەرکردەی سياسی لە ژیانی هەموو ميللەتێکدا، دیاردە و 
 بوونێکی کاتين و نەتەوە و نيشتمان هەميشەیين و هەر دەبن و هەر دەمێنننەوە.
ئەگەر لە دژی الیەنێك و سياسەتپيشەیەك و سەرکردەیەك و سەرکردایەتييەك، 

سەنگەر دژی نەتەوە و نيشتمانەکەی خۆت بگریت، بێگومان دژی خۆت سەنگەرت 
 گرتووە و ئەوە خۆکوژیيە!؟

هەميشە بەڵێ بۆ ئازادی و سەروەری و بۆ پێکهێنان و راگەیاندنی دەوڵەتی 
 سەربەخۆی کوردستان.
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۷۲ 

 کای کۆن بە باکردن و نەکردن!؟
هەرکاتێك رەخنەیەك لە کەموکوڕی و هەڵە و تاوانێکی حيزبەکان دەگيرێت، 

حيزبييەکان بۆ دەمکوتکردنی خەڵکی، بێباکن لە درۆودەلەسە و پاساوهێنانەوە و 
خۆدزینەوە و لەبيرخۆبردنەوەی رابووردووی خۆیان، دەڵێن کەی ئێستا کاتی ئەوەیە 

کای کۆن بەبا بکرێت!؟ بە�م کە ئەندامێکی خۆیان واز لە حيزب دەهێنێت، بە 
رابووردوویدا دەچنەوە و ئەگەر خراپيش نەبووبێت، چەندین بوختان و 

درۆودەلەسەی دوا دەخەن، ئەو کاتە خۆیان کای کۆنيان بيردەکەوێتەوە و بۆ 
 بەرژەوەندیی خۆیان بە بای دەکەن!؟

 ئەوەی لە حيزب و حيزبایەتی دوورە، رەنگی سوورە.

۷۳ 
 لە سەیروسەمەرەکانمان:

دا خەریکی ریفراندۆم ۲۰۰٥ئەوکاتەی کە خەڵکی باشووری کوردستان لە ساڵی 
بوون بۆ سەربەخۆیی کوردستان و بە سەرکەوتوویی ریفراندۆمەکەیان 

بەئەنجاميان گەیاند، پارتی و یەکێتی دژی ریفراندۆم و دژی سەربەخۆیی 
 کوردستان بوون و خەریکی دروستکردنەوەی عێراقی داڕوخاو و داڕزاو بوون!؟

 چ مێژوویەکی سەیروسەمەرەمان هەیە!؟
۷٤ 

 هەموو شتێك لە ميللەت دەشارنەوە:
 ئاماژەپێدانێك زۆر بەکورتی.....

 ساڵە، سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتە دەسە�تدارەکان و ۲٦ئێوە سەرنج بدەن، 
سياسەتپيشەکان و دەسە�تدارانی دەسە�تی سياسيی باشووری کوردستان، 

بەناوی ميللەتەوە، بەردەوام سەرکردەی دەوڵەتان و نوێنەری دەوڵەتان و 
سەرکردەی حيزبەکان و رێکخراوە جۆراوجۆرە جيهانييەکان و نوێنەری کۆمپانيا و 

بانکە جيهسنييەکان دەبين و گفتوگۆ و دانوستاندنی و گرێبەستيان لەگەڵدا 
دەکەن، کەچی هەتا ئێستا رووی نەداوە کە سەرکردە و سەرکردایەتييەکی 

0حيزبەکانی T 0T1T خۆمان و دەسە�تدار و سياسەتپيشەیەکی باشووری کوردستان، لە
دووتوێی، وتارێك، ناميلکەیەك، پەڕتووکێکی دیبۆلۆماسيدا، ناوەڕۆك و ئامانج و 

ئەنجامی هەموو ئەو گفتوگۆ و دانوستاندنانەی خۆیانمان کە لەگەڵ بێگانەکاندا 
 ئەنجاميان داون، بۆ بنووسنەوە و راستييەکان بۆ ميللەت و بۆ مێژوو، بەیان بکەن!؟

کەواتە، ئەو ماستە، نەك هەر موو، بەڵکوو چەند گوریسێکی دیبلۆماسی و 
 سياسی و گوماناویشی تێدایە!؟

لەڕاستيدا، ئەو سەرکردەی حيزبانە و ئەو سياسەتپيشە و دەسە�تدارە 
سياسييانەی ئێمە، هەموو شتێك بەناوی ميللەتەوە، بۆ بەرژەوەندیی تایبەتی و 

 ناڕەوای خۆیان ئەنجام دەدەن و ميللەتيش ئاگای لە هيچ شتێکيان نەبووە و نييە!؟
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دەی فەرموون، کێ دەستی گرتوون، بۆچی ناوەڕۆك و مەبەست و ئەنجامی 
هەموو ئەو پێوەندیيە دیبلۆماسی و سياسی و ئابووریيانەی خۆتانمان بۆ ئاشکرا 

 ناکەن!؟
۷٥ 

 ریفراندۆمی ناپێویست و شينی دەسە�ت و بەشە بوودجە!؟
تەواو لەو راستييە دڵنيام کە هەتا ئەو حيزب و سەرکردە و سەرکردایەتی و 

سياسەتپيشە ئەزموونکراو و ماوەبەسەرچووانەی ئەمڕۆی سياسەتی باشووری 
کوردستان بمێنن، ئێمەی کوردی باشوور، بە هيچ یەکێ لە مافە نەتەوەیی و 

نيشتمانييە رەواکانی خۆمان ناگەین. لە ئێستاشدا، لەالیەن ئەوانەوە هيچ 
هەوڵێك لە ئارادا نييە بۆ دروست کردنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. 

هەرگيز دەوڵەت بەوانە دروست ناکرێت و هەموو ئەو بانگەشەی ریفراندۆمە 
1ناپێویستەش، لەالیەکەوە بۆ هەڵخە T ڵەتاندنی خەڵك و بۆمانەوەی خۆیانە لەسەر

کورسيی دەسە�ت و لەالیەکی دیکەیشەوە، بۆ هەڕەشەکردن و فشاری 
 بەدەستهێنانەوەی بەشەبوودجەی کوردستانە لە کاربەدەستانی بەغدا!؟

با ئەو راستييەش باس بکەین، کاتێك ئێمەی هاوبيرانی پاسۆك، ئا�ی پيرۆزی 
کوردستانمان بەرز دەکردەوە و بانگەوازی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانمان 

دەکرد، هەموو ئەوانەی کە ئێستا باسی ریفراندۆم و دەوڵەتی کوردی دەکەن، 
(هەرچەندە ئێستایش هەر بەڕاستيان نييە و بانگەشە و شينەکەیان بۆ 

مەبەستيترە!؟) خەریکی دژایەتی کردنی پاسۆك و دژی هەڵکردنی ئا�ی پيرۆزی 
کوردستان بوون و خەریکی عێراقچێتی و ئۆتۆنۆميچێتی بوون و بە هەزاران رۆڵەی 
پاك و ئازا و دڵسۆزی ميللەتيان بۆ ئۆتۆنۆمی درۆیينە و دیمۆکراسيی خەیاڵپ�وانە 

بۆ عێراق بەکوشت داوە!؟ مەخابن، بەری رەنج و ماندووبوون و دەریایەك فرمێشك 
و خوێنی ميللەت، بوون بە پارە و موڵک و سەرمایە و دەسە�ت و خۆشگوزەرانيی 

شاهانە بۆ سياسەتپيشەکان و دەسە�تدارانی ئەمڕۆ و سەرکرد و 
 سەرکردایەتيی پارتە دەسە�تدارەکان!؟

 ساڵە هەر خەریکی ملمالنێی ناڕەوای حيزبی و شەڕە پەڕۆ و شەڕی ۲٦ئەوان 
راگەیاندن و شەڕێ ناوخۆ و ژیاندنەوەی گيانی خێڵچێتی و بەهێزکردنی ئيسالمی 

عەرەبی و پشتيوانی ردنی باند و گروپی ئيسالمی سياسيی دروستکراو و 
بەکرێگيراو بوون . لە هەڵپەی دزی و تا�نچێتی و خۆدەوڵەمەندکردن و 

خۆبەهێزکردندا بوون، ئەوان و ميللەت، دوو جيهانی لێکجياواز و دژبەیەکترین. 
 بەگشتی هەر ئاگایان لە ژیان و بەشمەینتييەکانی ميللەت نەبووە و نييە.

 نەمرین هەموو ئەنجام و راستييەکان بەچاوی خۆمان دەبينين.

۷٦ 

 گرێبەستی تا�نفرۆشکردنی سامانی نەتەوەیی و نيشتمانی!؟
ئافەرین الیەن و دەسە�ت و دەسە�تدارانی دووربينی باشووری کوردستان، بە 

 بەرەی بەرهەڵستکارانيشەوە!؟
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 ساڵەی ٥۰واز لە هەموو، جوانەکانی دیکە بهێنن..... واژۆ کردنی گرێبەستی 
بەتا�نفرۆشتنی نەوت و غازی باشووری کوردستانمان (جوانە!؟)، کە بەبێ 

کۆدەنگی لەگەڵ ميللەتدا، لەگەڵ یەکێ لە دوژمنترین و تێرۆرستترین دەوڵەتی 
 داگيرکەری بەشێکی نيشتمانەکەماندا، تورکيای دڕندەدا ئەنجاميان داوە!؟

دەی فەرموون بير لەو کارەساتە نەتەوەیی و نيشتمانييە بکەنەوە، چۆن و بەچی 
 لەژێر باری ئەو تاوان و هەڵە مێژوویيە هەر گەورەیەدا رزگارمان دەبێت!؟

۷۷ 
 پارتی و بارزانی و سەربەخۆیی و نەیارانيان:

چ سەیروسەمەرەیەکە، ئەو کەس و الیەنانەی کە دژ و دوژمنی پارتی و بارزانين، 
پێيان وایە هەر دەبێت دژ و دوژمنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانيش بن!؟ 

لەڕاستيدا ئەوانە، پێی بزانن و پێی نەزانن، بيانەوێت و نەیانەوێت، بەهۆی 
خۆگێلکردن و رکوکينەی خۆیانەوە، بە دوو شێوەی جياواز، لە خزمەتی پارتی و 

 بارزانی و لە خزمەتی دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی کوردستانيشدان!؟
تکایە دەستبەرداری خۆگێلکردن و رکوکينە ببن و خۆگێلکردن و رکوکينەی خۆتان، 

 تێکەڵی پرسە نەتەوەیی و نيشتمانييە رەواکانی خۆتان مەکەن!؟
۷۸ 

 پێشنياز و پرسيارێك!؟
با یەکێتی و گۆڕان و ئەو کەس و الیەنانەی کە دژ و دوژمنی پارتی و بارزانين، واز 

لە پارتی و بارزانی بهێنين و دەستبەرداری بن، ئەی بۆچی خۆیان لە دەڤەری 
سلێمانی، هەوڵی پێکهێنان و راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان نادەن، 

 دەی با بپرسين: کێ و چ الیەنێك دەستی گترتوون!؟
ئازایەتی و دڵسۆزی و لەخۆبووردوویی، پێویستە و دەبێت لەبواری کردەوەدا 

 ئەزموون بکرێن.
۷۹ 

 مەگەر ریفراندۆم هەر ریفراندۆم نييە!؟
ی ۹۸ ریفراندۆم لە باشووری کوردستان ئەنجامدرا و لە سەدا ۲۰۰٥ساڵی 

دانيشتووانی باشوور، دەنگی بەڵێيان تۆمارکرد و ميليۆنێك و هەشتسەد هەزار 
.دەنگ و ناو و واژۆ رادەستی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کرا  

ئەرێ بەڕاست! ریفراندۆم هەر ریفراندۆم نييە!؟ ئەگەر مەبەسەتەکە ریفراندۆم 
بێت و ئامانجيش لە ریفراندۆم، راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بێت و 

شتيتر نەبێت!؟ ئەی بۆچی کار بە ئەنجامی ریفراندۆمە ئەنجامدراو و 
1ی باشووری کوردستان ناک۲۰۰٥سەرکەوتووەکەی ساڵی  Tەن!؟ 

دووبارەکردنەوەی ریفراندۆم بۆچی و لەپێناوی چيدا!؟ دەی گرەنتی چييە کە ئەم 
دووبارەکردنەوەیەی ریفراندۆمە، هەمان ئەنجامی ریفراندۆمە سەرکەوتووەکەی 

ی دەبێت!؟۲۰۰٥  
 بە دڵنيایيەوە ئەم ریفراندۆمە دووبارەیە، ریفراندۆمە لە چاوەڕوانيی (گۆدۆ)دا!؟
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۸۰ 

 پرسيارێك.....!؟
ئەرێ بەڕاست! کێ و چ الیەنێك ئەو هەموو خەرجييە تۆکمەیەی ئەو هەموو 

کەناڵە تيڤی و رادیۆ و نووسينگە و وێبسایتانە دابين دەکات!؟ ئەی بۆچی و هۆی 
چييە، نەتەوەیيەکانی کورد، ناتوانن و بۆیان نەبێت و بۆیان نييە و رێگەیان پێنادرێت 
کە تاکە رێکخستنێك و تاکە کاناڵێکی تيڤی و تاکە رادیۆیەك و تاکە نووسينگەیەك 

و تاکە وێبسایتێکی فەڕمييان لە باشووری کوردستاندا و لەژێر سایەی دەسە�تی 
 بەناو کوردیدا هەبێت!؟

چ کارەساتێکی نەتەوەیيە، تاکە رێکخستنێك و تاکە کەناڵێك و تاکە رادیۆیەك و تاکە 
1ن Tووسينگەیەك و تاکە وێبسایتێك بە نەتەوەیيەکانی کورد رەوا نەبينن!؟ 

تۆبڵێی ئەوە بڕیار و فەرمانێکی دەوڵەتانی دەوروبەر نەبێت و دەسە�تدارانی 
 سياسيی باشوور جێبەجێی بکەن!؟

 دەی کەواتە، دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانمان باش!؟
۸۱ 

 ئەو پەرلەمانە نەبێت باشترە:
پەرلەمانی بەناو کوردستان، لە سەرەتاوە هەتا ئێستا لە هۆڵێك و 

مووچەخۆرخانەیەك و بارێکی گران بەسەر بوودجەی ميللەتەوە زیاتر، هيچيتر 
نەبووە و نييە. کێ و چ الیەنێك، گوێڕایەڵی بڕیار و فەرمان و یاساکانی پەرلەمان 

 دەکەن!؟
جا پەرلەمانێکی لەو شێوەیە، کارا بکرێتەوە و نەکرێتەوە چييە!؟ پەرلەمانێك بەناوی 

 لە سەدی کورسييەکانی هی داعشبيرەکان و ۱۷کوردستانەوە بێت و 
 هاوسۆزەکانی داعش بێت، لە راستيدا ئەو جۆرە پەرلەمانە هەر نەبێت باشترە.
هەتا ئێستا، جگە لە ئۆتۆمبێلی دوا مۆدێڵ و شوێنی نيشتەجێبوون و چەندین 

پاسەوان و چەندین ئيمتيازاتانی تر، بە سەدان ميليارد دینار بۆ پەرلەمانتارەکان 
 خەرج کراوە، بەبێ ئەوەی هيچ خزمەتێکيان بە هەژارانی کوردستان کردبێت!؟

 نا بۆ پەرلەمانێکی کارتۆنی و بێ دەسە�ت و بێ بڕیار و بێ بەرهەم!
۸۲ 

 ریفراندۆمی کاتکوشتن و هەڕەشە و فشار:
بەر لە هەرت شتێك، تکایە هيچ کەس و هيچ الیەنێك، ئەم و ئەو بە ناپاك و 

 دژەریفراندۆم و دژەسەربەخۆیی تۆمەتبار و تاوانبار نەکات!؟
زۆر بە دڵنيایيەوە دەڵێم: چۆن دڵنيام کە کورد و کوردستانيم و ناوم بەختيارە، 

ئاواش دڵنيام کە ئەو بانگەشەی ریفراندۆمە بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی 
کوردستان نييە. وەك هەمووان ئاگادارین، هەر لەسەرەتای دیارکردنی رۆژی 
ریفراندۆمەوە، هەندێك لە دەسە�تداران و سەرکردە و سەرکردایەتيی پارتە 

دەسە�تدارەکانی ناو دەسە�تی باشووری کوردستان، بە ئاشکرا رایانگەیاند کە 
ئەنجامدانی ریفراندۆم ئەوە ناگەیەنێت کە ئێمە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان 
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رابگەیەنين!؟ دەی با بپرسين: ئەگەر ریفراندۆم بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی 
 سەربەخۆی کوردستان نييە، ئەی بۆچييە!؟

 ساڵی رابووردوودا، بەو هەموو داهاتە فرە زۆر ۲٦هەر بۆ نموونە، ئەگەر لەماوەی 
 کارگە دابمەزرێنين (بێگومان دەکرا و ۲٦و بوودجە تۆکمەیەوە، نەمانتوانيبێت 

دەمانتوانی سەدان کارگە هاوردە بکەین و بەرهەم و داهاتيان هەبووایە)، هيچ 
نەبووایە خۆمان نيوەی خواردن و خواردنەوە و کەلوپەل و کەرەسەستە 

پێداویستييەکانی خۆمان دابين بکردایە و بۆ هەموو شتێك ناچار و چاولەدەستی 
دەوڵەتانی دەوروبەر نەبووینایە، ئيتر چۆن بەو پەلەپەلە دەتوانين دەوڵەتی 

سەربەخۆی خۆمان رابگەیەنين، با دەوڵەت و دەوڵەتداریش مافی رەوای خۆمان 
بێت، بە�م دەوڵەت پێکهێنان، هەلومەرجی لەبار و پێداویستيی تایبەتيی خۆی 
هەیە. کۆمەڵێك مەرج و مەرجکاریی پێویستی خۆی هەیە کە لەکاتی ئێستادا 

ئێمەی کوردانی باشوور خاوەنی هيچ یەکێ لەو مەرج و پێداویستيانە نين. ئەی 
کەواتە ئەو بانگەشەی ریفراندۆمە چييە و بۆچييە!؟ لێرەدا جێگەی خۆیەتی کە 

بپرسين: بۆچی پێش بڕانی بەشە بوودجەی باشووری کوردستان، هيچ کەس و 
هيچ الیەنێك باسی ریفراندۆم و پێکهێنان و راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی 

کوردستانيان نەدەکرد!؟ خۆ ژێردەستەیی و چەوساندنوەی کورد و داگيرکراوی و 
دابەشکراویی کوردستان، شتێکی لەپڕهاتوو و نوێ نييە تا بڵێين: ئێمە بە 

ژێردەستەیی و چەوساندنەوە و نيشتمانداگيرکراوی رازی نابين و دەمانەوێت ئازاد 
و سەربەخۆ بين!؟ ئەوە سەدان ساڵە ئێمە ژێردەستەی رەگەزپەرستان و 

چەوسێنەران و داگيرکەرانی ميللەتانی تورك و عەرەب و فارسين و لەالیەن 
ئەوانەوە ژێردەستەکراوین و دەچەوسێنرێينەوە و ئازاری جەستەیی و دەروونی 
دەدرێين و بەند دەکرێين و گولەباران دەکرێين و لەسێدارەدەدرێين و فەرهەنگی 

نەتەوەیيمان دەشێوێنرێت و خاك و نيشتمانمان سووتماك و وێران دەکرێت، 
سامانی نەتەوەیی و نيشتمانيمان بەتا�ن دەبرێت!؟ کەواتە هۆکار چييە کە بەو 
پەلەپەلە، گوایە بەهۆش خۆماندا هاتووینەتەوە و دەمانەوێت لە ژێردەستەیی و 

 چەساندنەوە رزگارمان بێت!؟
راستييەکە ئەوەیە، پێش هاتنی بەشە بوودجە، باسێك لە ریفراندۆم و دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردستان بوونی نەبوو، دوای بڕانی بەشە بوودجە، سەرکردە و 
سەرکردایەتيی پارتە دەسە�تدارەکانی دەسە�تی سياسيی باشووری 

کوردستان، ئەوەی کە لە رابووردوودا بۆیان چووبووە سەر لێی بێبەش بوون، لە 
زۆربەی زۆری ئيمتيازات و دەسە�ت و تەخشان و پەخشانی بەشەبوودجە 

بێبەش بوون، دارایی و پارەیان تەواو لە کزیی دا، بەوهۆیەوە مووچەی ئەندامان و 
الیەنگران و دۆستانی خۆیانيان وەکو پێویست بۆ دابين ناکرێت و لە هەموو 

روویەکەوە خۆیشيان و زۆربەی زۆری ميللەتيشيان دووچاری کێشە و تەنگەژەی 
ئابووری و سياسی و کۆمە�یەتی کردووە. دەسە�تداران و سياسەتپيشەکانی 
دەسە�تی باشوور، نە توانيان لەڕووی جيۆگرافيای سياسی و یاسایی و مافی 

هاونيشتمانێتييەوە، هاونيشتمانييەکی عێراقيی خاوەن مافبن، نە توانيشيان 
هاونيشتمانييەکی کوردستانيی تەبا و یەکگرتوو و خاوەن هێز و دەسە�ت و 

ئابووریيەکی سەربەخۆبن، ئێستا کە هيچ پالن و بەرنامە و رێگەچارە و 
چارەسەرێك و هۆکارێکی دەربازبوونيان بەدستەوە نەماوە و خۆیشيان و 
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ميللەتيشيان بەم رۆژە رەشەی ئەمڕۆ گەیاندووە، ئيتر لەناچاریدا و بۆ کاتکوشتن و 
سەرگێژکردن و مەشخووڵ کردنی ميللەت و لەبيربردنەوەی هەموو ئەو کێشە و 

تەنگەژە ئابووری و سياسی و کۆمە�یەتييە جۆراوجۆرانەی ئەمڕۆ و لەپێناوی 
مانەوەی خۆیان لەسەر کورسيی دەسە�ت و بەردەواميدان بە دەسە�ت و 

خۆشگوزەرانييەکانيان، کارتی ریفراندۆميان بەناچاری بەرزکردووەتەوە، سەرباری 
هەموو ئەوانەش، بەهۆی تاکتيکی ئەنجامدانی ریفراندۆمەوە، دەیانەوێت 

هەڕەشە لە کاربەدەستانی بەغدا بکەن و ریفراندۆم وەك کارتێکی فشار بۆ 
 بەدەستهێنانەوەی بەشەبوودجەی باشووری کوردستان بەکاربهێنن!؟

بە کورتی و بە کوردی، بانگەشەی ریفراندۆم، لەمە زیاتری هيچيتر نييە و هيچ 
 ئامانجێکی نەتەوەیی و نيشتمانيی لەپشتەوە نييە!؟

 کێڵگەی ۲٦ کارگە و ۲٦ ساڵ نەمانتوانی ۲٦هەر وەك چەند نموونەیەك: بە 
 خوێندنگەی پێشکەوتووی ۲٦ بانك و ۲٦ دامەزراوەی ئاژەڵداری و۲٦کشتوکاڵی و 

 کادری ۲٦ کادری سياسی و ۲٦سەردەمييانە دروست بکەین، نەمانتوانی 
 فڕۆکەوان و ۲٦ راوێژکاری ئاسایيشی نەتەوەیی و نيشتمانی و ۲٦دیبلۆماسی و 

 ئەکادیميست و پسپۆڕی بواری ئابووری پێبگەیەنين، ئيتر چۆن بەم پەلەپەلە ۲٦
دەکرێت و دەتوانين ئەوەی لەدەستمان چووە، بەدستی بهێنين و تۆڵەی هەموو 

  ساڵی رابووردوومان، زیانبژێری بکەینەوە!؟۲٦لەدەستچووەکانی 
 ئەگەر بمێنين، ئەنجامی ئەو بانگەشەی ریفراندۆمەش دەبينين!؟

۸۳ 

 پارە، نان، ئاو، کارەبا، یان ئازادی!؟
هەميشە سەرکردە و سەرکردایەتيی پارەتە دەسە�تدارەکان، جەخت لەسەر 

ئەوە دەکەنەوە کە ئازادی لە پارە و نان و ئاو و کارەبا، پێویستر و گرنترە، بەڵێ ئەو 
وتەیەیان کاتێك بە ئاسایی لێوەردەگيراو و راست دەردەچوو، کە خۆیشيان وەکو 

 ساڵی رابووردوودا، بێ پارە و بێ نان و بێ ۲۷زۆربەی هەرە زۆری ميللەت، لە 
 ئاوی خاوێن و بێ کارەبای بەردەوام بوونایە!؟

 ساڵ، بەو هەموو توانا و باج و سەرانە و گومرگ و بوودجە و کۆمپانيا ۲۷ئەوان بە 
1و بازرگانی و داهاتانەوە، نەیانتوانی ژ T یانی هەژارانی ميللەت، کە زۆرینەی هەرە

زۆری ميللەتن، باشتر بکەن، نەیانتوانی کێشە سەرەکييەکانی هەژاری و بێکاری 
و کرێچێتی و سواڵکردن و مندا�نی هەژاری سەر جادەکان و کارەبای بەردەوام و 
ئاوی خوێن و مووچەی شایسە، دابين بکەن، ئيتر ئێستا هەر بەڵێنێك بە ميللەت 
بدەن، ئاسایيە کە هيچ هاونيشتمانييەکی بێ پارەیە، بێکار، کرێچی، سواڵکەر، 

 بێ ئاوی خاوێن و بێکارەبای بەردەوام، بڕوایان پێنەکەن!؟
 ساڵی رابووردوودا، هەموو ئەو داهاتانەیان بە ۲۷بێگومان ئەگەر ئەوان لە 

دادپەروەرانە بەکارب ێنایە و گەندەڵکاری و دزی و تا�نچێتی و ستەمکاریيان 
نەکردایە، ئێستا بە ئاسایی چەند هەنگاوێك لە پێکهێنانی دەوڵەی کوردی و 

سەربەخۆیی کوردستان نێزیك بووبووینەوە و ئەم بارودۆخە سەخت و نەخوازراوەی 
 ئەمڕۆش دروست نەدەبوو!؟



39 
 

دواجار لەگەڵ هەموو کێشە و تەنگەژە و کارەسات و بەشمەینتييانەی رابووردوو و 
ئێستاماندا، ئێمەی کوردانی باشوور، هەر لەبەردەم دوو رێگەداین، ئازاد و 

 سەربەخۆ بين، یان ژێردەستە و لەناو عێراقی زینداندا بمێنينەوە!؟
ئەو بڕیارە چارەنووسسازە، لە ئێستا و لە داهاتوودا، هەر دەبێت بڕیاری زۆرینەی 

 ميللەت بێت.
۸٤ 

 چ پاساو و بڕوبيانوویەکی سەیروسەمەرە و کارەساتبارە!؟!؟
ئایا راست و رەوایە، بە پاساوهێنانەوە و بڕوبيانووی ئەوەی کە چەندین نەتەوە 

هەن خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیانن، بە�م ئازاد نين و لەالیەن 
دەسە�تدارەکانيانەوە دەچەوسێنرێنەوە و بەخۆشگوزەرانی ناژین، ئيتر ئێمەی 

کوردانی باشووریش، لەبەرئەوەی ئەمڕۆ خاوەنی کۆمەڵێ حيزب و سياسەتچی و 
دەسە�تداری گەندەڵکار و دز و تا�نچی و ستەمکارین، گوایە دەبێت هەتاهەتاهە 

هەر بێ دەوڵەت بين و هەر ژێردەستە و چەوساوەی دەستی رەگەزپەرستانی 
0T  0عەرەب و فارس و T1Tتورك بين و بۆ هەميشە هەر وا بژین!؟ 

ئەگەر ئێمەی کوردانی باشوور، لە داهاتوودا، چ نێزیك و چ دوور، توانيمان و وێرامان 
دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان رابگەیەنين، ئەوسا بە تێپەڕبوونی رۆژگار، دەکرێت 

هەموو ئەو کێشانە چارەسەر بکەین. هەروەها دەبينە هێز و پشتيوان 
وسەرچاوەیەکی ئومێدبەخش و پاڵپشتيش بۆ ئازادی و سەربەخۆبوونی کوردانی 

 بەشەکانی دیکەی کوردستان.
 سەرکەوتنمان لە یەکگرتنماندایە.

۸٥ 
 نەتەوە و کەمەنەتەوەیی:

هەتا ئێستا هەندیك لە بەرپرس و سەرکردەی حيزبەکانمان نازانن جياوازیی نێوان 
نەتەوە و کەمەنەتەوەیی چييە!؟ زۆرجار لێمان بيستوون کە وتوویانە: نەتەوەی 

تورکمان!؟ تورکمان کەمەنەتەوەیيە و پاشماوەی تورکە عوسمانييە 
داگيرکەرەکانن، بە�م بە تێپەڕبوونی رۆژگار، ئەمڕۆ بوونەتە هاونيشتمانی لە 

باشووری کوردستاندا، بە�م نەتەوە نين و وەك کەمەنەتەوەیی، لەناو باشووری 
کوردستاندا خاوەنی هيچ بستە خاکێکی سروشتی و مێژوویی خۆیان نەبوون و 

 نين.
1نەتەوە، ئەو کۆمەڵە خەڵکەن کە خاوەنی چە T ند مەرجێکی پێویستن، یەکێ لەو

مەرجە پێویستانە، بوونی نيشتمانە. کەمەنەتەوەیی، ئەو خەڵکەن کە 
هاونيشتمانين لەناو نيشتمانی نەتەوەیەکدا، وەك تورکمان و ئاشووری و 

 کلدانييەکانی کوردستان.
شایەنی باسە، کورد هەميشە بە ئاشتی و خۆشی و هاوکاری و رێزداریيەوە 

لەگەڵ کەمەنەتەوەیيەکانی کوردستاندا هەڵسوکوتی کردووە. ئەوە مایەی 
 شانازیی هەموو هاونيشتمانيانی کوردستانە.
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۸٦ 
 ئایا دەوڵەتی نەتەوەیی باوی نەماوە و سەردەمی بەسەرچووە!؟

کەسانێك بۆ ئەوەی پێيان بڵێن: بيرفراوان و پێشکەوتنخواز و مرۆڤپەروەر! دەڵێن: 
 باوی دەوڵەتی نەتەوەیی نەماوە و سەردەمی بەسەرچووە!؟

نامەوێ درێژی بکەمەوە، بە�م دەبێت بپرسين: ئەی دەوڵەتەکانی رووسيا و 
ئەڵمانيا و هۆڵەندە و سوید و ئينگلستان و فەرەنسا و ژاپۆن و کۆریا، دەوڵەتی 

نەتەوەکانی رووس و ئەڵمان و هۆڵەندی وسویدی و ئينگليز و فەرەنسی و ژاپۆنی 
 دەوڵەتی عەرەبی، هی عەرەب نين!؟ ئەی دەوڵەتانی ۲۲و کۆری نين!؟ ئەی 

0چين و ئێران و تورکيا، T 0T1T ئەگەرچيش لەو جيۆگرافيا سياسيانەدا چەندین
نەتەوەیتریش دەژین، بە�م لەڕاستيدا دەوڵەتی نەتەوەکانی هان و فارس و توركن 

 و ئەوان بە�دەستن، ئایە نەتەوەکانی ناو ئەو و�تانە ئازادن و خاوەن بڕیارن!؟
دەی باشە! با هەموو نەتەوە دەوڵەتدارەکان، دەوڵەتەکانی خۆیان هەڵوەشێننە و 

 سنوورەکانی و�تەکانی خۆیان البەرن، با بزانين چی روودەدات!؟
ئەو کوردانەی ئەو جۆرە وتە هەڵە و خراپانە ب�و دەکەنەوە، بيانەوێت و نەیانەوێت، 

 خزمەت بە دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی کوردستان دەکەن.

۸۷ 

 دانوستاندنە ناسەرکەوتووەکانمان:
ئێمە، لە هەموو مێژووی بزووتنەوەی رزگاریخوازی باشووری کوردستاندا، بۆ تەنها 

جارێکيش نەمانزانيوە و نەمانتوانيوە دانوستاندنێکی بە پالن و بە بەرنامە و 
سەرکەوتووانە لەگەڵ کاربەدەستانی رژێمە یەك لە دوای یەکەکانی دەوڵەتی 

عێراقدا بکەین. هەرکاتێك دەسە�تدارانی دەوڵەتی عێراق، هەستيان بەالوازی و 
تێکشکانی خۆیان و سەرکەوتنەکانی ئێمەی کورد کردبێت، داوای دانوستاندیان 
لێکردووین و سەرانی شۆڕش و حيزبەکانيشمان، بێ پالن و بێ بەرنامە بەرەو 

1رووی پێشنيازی دانوستاندنە T کان چوون و سەرەنجاميش پاش کاتکوشتنێکی زۆر و
 خە�تەتاندنی ئێمە، کۆتایيان بە پرۆسێسی دانوستاندەکان هێناوە.

هەميشە دوژمنان و داگيرکەرانمان، خاوەنی پالنی دوژمنکارانە و بەرنامەی 
ئامادەکراوی خۆیان بوون و لە هەموو گفتوگۆ و دانوستاندن و پێوەندیيەکاندا، لە 

سياسەتپيشە و سەرکردە و سەرکردایەتيی حيزبەکانی ئێمە، زیرەکتر و 
 هۆشيارتر و سياسەتمەدارتر بوون.

مێژووی ئێمە، هەر دووبارەی هەڵخەڵەتاویمان و تێکشکان و کارەساتە یەك لە 
 دوای یەکەکانمان بووە!؟

ئەی سەرانی حيزبەکانمان! گفتوگۆی کاتکوشتن و خۆخەڵەتاندنی وەرگرتنی 
 مافە رەواکانی کورد لەگەڵ کێدا دەکەن!؟

 هەتاکەی دوژمنان و داگيرکەرانمان ناناسن!؟
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۸۸ 

، رۆژی دروستبوونی پارتی دیمۆکراتی کوردستان:۱٦/۸بۆ یادی   
پارتی دیمۆکراتی کوردستان، لە سەردەمی خۆیدا، گەورەترین پارتی سياسی-

چەکداریی باشووری کوردستان بووە و پەلوپۆی بۆ بەشەکانی دیکەی 
کوردستانيش هاویشتووە. هەر بە سەرکردایەتيی ئەم پارتە، گەورەترین شۆڕشی 

 ساڵەی ئەیلوول، رێبەرێتی کراوە و هەر ۱٤باشووری کوردستان، شۆڕشی 
بەدەستی سەرکردە و سەرکردایەتی ئەو پارتەش، هەرەس و کۆتایی بە 

  ساڵەی ئەیلوول هێنراوە.۱٤شۆڕشی 
پارتی لە سەردەمە جياجياکانی بوون و خەباتيدا، گەلێك سەرکەوتن و تێکشکانی 

1بەخ T ، بەناوی ۱۹۷٥ – ۱۹٦۱ۆیە بينيوە. سەرەنجام دوای هەرەسی شۆڕشی 
(پارتی دیمۆکراتی کوردستان – سەرکردایەتيی کاتی)ەوە، خۆیان رێکخستەوە و 

 دا، دیسانەوە، لە سەرەتادا لە دەڤەری بادینان، پاشان دوای ۱۹۷٦لە ساڵی 
یەکێتی نيشتمانيی کوردستان و بزووتنەوەی سۆسياليستی کوردستان و پاسۆك 
و حيزبی شيووعی، لە دەڤەری سلێمانيش خەباتی چەکدارانەیان دەستپێکردەوە 

کە بەداخەوە هەردوو پارتە گەورەکەی باشوور، یەکێتی و پارتی، گەورەترین و 
زۆرترین شەڕی چەکدارانە و راگەیاندیان لەگەڵ یەکتریدا کردووە و بە هەزاران 

پێشمەرگە و ئەندام و الیەنگری یەکتریيان بەدەستی یەکتری بەکوشتداوە، 
بێگومان ئەوە لە بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستاندا، مێژوویەکی کارەساتبار و 

رەش و دڵتەزێنە کە پاشماوەکانی هەتا ئێستایش وەك تارمایيەك بەسەر مێژووی 
 هەردوو الیەن و کۆمەڵگەی باشووری کوردستانەوە ماوەتەوە.

ئێستا پارتی دیمۆکراتی کوردستان، لەناو دەسە�تی سياسيی باشووری 
کوردستاندا، شانبەشانی الیەنە سياسييە گەورە و گچکەکانی دیکە، پارتێکی 

 گەورە و خاوەن هێز و دەسە�ت و جەماوەرە و خاوەنی سامانێکی تۆکمەیە.
۸۹ 

 سەرنجێك:
چەند هاوڕێيەکی بەڕێز، هەندێکيان لەڕووی دڵسۆزی و خەمخۆریيەوە و 

هەندێکيتریان بە مەبەستی دیکە، داوا لە کوردانی دانيشتووی هەندەران دەکەن 
کە بگەڕێنەوە بۆ کوردستان یان ئایا ئەگەر دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان 

راگەیەندرا، کوردانی دانيشتووی هەندەران، ئامادەن دەستبەرداری ناسنامە و 
پاسپۆرتی ئەو و�تە ببن کە لێی دەژین و بەیەکجاری بگەڕێنەوە بۆ کوردستان!؟ 
بێگومان هەر کەسە مافی رەوای خۆیەتی بيروڕای تایبەتيی خۆی لەسەر هەر 

0پرسێك دەرببڕێت، ئەوە ئازادیی تاکەکەسييە و مافێکی رەوایە. بە�م T 0T1T لەڕاستيدا
 ميليۆن کورد و هاونيشتمانی لە ٥ئەوە هيچ لە پرسەکە ناگۆڕێت. ئێستا زۆرتر لە 

باشووری کوردستاندا هەن، دەی با وا گریمانە بکرێت کە کوردانی دانيشتووی 
هەندەران هەر بوونيان نەبووە و هەر نين! ئایا ئەوە چی لە پرسی دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردستان دەگۆڕێت، ئەگەر ئەوان بەڕاستيانە، فەرموون با بوێرن و 
بتوانن دەوڵەتەکە بۆ کوردانی دانيشتووی کورستان رابگەیەنن، خۆ کوردانی 

 دانيشتووی هەندەران دەستی هيچ کەس و هيچ الیەنێکيان نەگرتوو!؟
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بيریشمان نەچيتەوە کە بە هەزاران پێشمەرگەی دێرین و تێکۆشەری کوردایەتی 
بەناچاری پەڕیدە و ئاوارەی هەندەران بوون، ئەمە سەرباری ئەوەی کە کوردانی 

دانيشتووی هەندەران، بەگشتی هيچ کاتێك بێالیەن و بێ هەڵوێست و 
کەمتەرخەم نەبوون بەرامبەر هيچ رووداوێکی ناو نيشتمان. جگە لەوەش 

سا�نێکی زۆر، بەشێکی زۆری خزموکەسوکار و هاوڕێ و دۆست و ناسياوەکانی 
خۆیان، بە پارە و داهات و رەنجی شانی خۆیان ژیاندووە، هەرچەندە ئەوە هيچ 

هونەر و منەتێکيشی تێدا نەبووە و ئەرکێکی کەسایەتی و هاوڕێيەتی و 
 دۆستایەتيی سەرشانی خۆیان ئەنجام داوە.

 بە�م نابێت و راست و رەوا نييە کە تەڕ و وشك پێکەوە بسوتێنرێن!؟

۹۰ 

 هەتا بتوانين، نابێت کۆڵ بدەین:
هاوڕێيەکی بەڕێز کە دڵنيام لە رووی دڵسۆزیيەوەیەتی، بۆی نووسيوم: کاکە گيان 

 بۆ کێ خۆت ماندو ئەکەیت....!؟
وە�م: بەر لە هەر شتێك، زۆر سوپاسی هەستی پاکی ئەو هاوڕێ بەڕێزە دەکەم 

کە هەتا ئێستا بە خزمەتيشی نەگەیشتووم! بە�م لە راستيدا هەموو ئەو 
نووسين و بابەتانەی کە ئێمە لە تۆڕە کۆمە�یەتييە ئەلەکترۆنييەکاندا ب�ویان 

دەکەینەوە، ماندوو بوون نييە. بەڵکو جۆرێکە لە هەست کردن بە 
بەرپرسيارێتييەکانمان. بێگومان بە بەراوردیش لەگەڵ ماندووبوونی پێشمەرگە و 

1ئاسایيش و پۆليسەکانماندا،  هەر  T.شایانی باس کردن نييە 
لێرەدا پرسيارەکە ئەوەیە، بۆچی ئێمەی کوردیش وەکو هەموو ميللەتانی دیکە، 

نەتوانين وەکو پێویست سوود لە هۆکارە راگەیاندنە بينراو و بيستراوەکان وەربگرین 
 و وەك هۆکارێك بۆ ئاشنایی و خزمەتکردنی یەکتری، بەکاریان نەهێنين!؟

 بەڕێزان و خۆشەویستان، بە دڵنيایيەوە هەتا بتوانين هەر بەردەوام دەبين.


