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  لە الپەڕەی فەیسبوکی بەختياری شەمەیی یەوە:

 روانگەکان لەسەر دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان
 

۱ 
:پرسی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان  

 
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی و دەوڵەتداری، مافی رەوای خۆمانە، درەنگ یان 

.زوو، هەر دەبێت دروستی بکەین  
پرسی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی، پرسی تاکە کەسێك و تاکە الیەنێك و تاکە 

بنەماڵەیەك یان تاکە هۆز و تاکە دەڤەرێك نييە، ئەوە پرسێکی رەوا و 
چارەنووسسازی نەتەوە و نيشتمانێکە، بێگومان ئەم ئامانجە نەتەوەیی و 

نيشتمانييە پيرۆزە، بێ هە�واردنی هيچ کەس و الیەنێك، ئەرك و فەرمان و 
بەرپرسيارێتيی هەموومانە، بە�م ئازایەتی و دڵسۆزی و لێهاتوویی و 

لەخۆبووردوویی و تەبایی و یەکڕیزی و یەکهەڵوێستيی هەموو کوردی دەوێت. 
هەروەها دەوڵەت دروستکردن توانا و مەرج و پێداویستيی تایبەتيی خۆی هەیە، 

مەخابن ئێمەی کوردانی باشوور، ئێستا لە تەنگەژە و بارودۆخێکی سەخت و 
دژوارداین و لە تواناماندا نييە و هيچ مەرجێکی پێکهێنانی ئەو دەوڵەتە 

سەربەخۆیەی خۆمانمان تێدا نييه . بە�م نابێت رەشبين و نائومێد بين، دەبێت 
.بەردەوام لەبەرنامەماندا بێت و کاری بۆ بکەین و هەوڵی بۆ بدەین  

چ کەس و الیەنێکيش، ئێستا یان لە داهاتوودا دەیەوێت و بە کاروکردەوە لە 
توانایدا هەیە دەوڵەتمان بۆ دروست بکات، با بفەرمووێت، هەموومان بە دڵ و بە 

.گيان و بە سەروماڵەوە لەگەڵيداین و پشتوپەنایين  
 

۲ 
:سه رکرده  و ده وڵه ت  

 
به  به راورد له گه ڵ سه رکرده کانی رابردوودا، وه کو، نه مران: به درخان و ميری 

سۆران و شێخ مه حموود و قازی محه مه د، که  به و بێ هێزی و که متواناييه وه ،  له و 
هه لومه رجه  سه خت و ناله باره ی ئه و سه رده مانه دا، توانيان ده وڵه تی کوردی 

رابگه يه نن و به ڕێکوپێکيش به ڕێوه ی به رن، ئه مانه ی ئێستا، ته نها هه ر سه رکرده ی 
حيزبين و هه ر دڵسۆزی به رژه وه ندييه  تايبه تييه کانی خۆيانن و  ئه و دڵسۆزی و 

 ساڵه  ۲٥ئازايه تييه يان تێدا نييه  که  بوێرن ده وڵه تی کوردی رابگه يه نن. ئه وه  
و�تێکی ده وڵه مه ند و ئازادکراو که وتۆته  به رده ستيان، که چی نه يانتوانيوه  يه ك 
هه نگاو به ره و دروست بوونی ده وڵه تی کوردی بۆ پێشه وه  بچن، تەنها هه ر بۆ 

پاراستنی کورسی و ده سه �ت و به رده وام بوونی خۆشگوزه رانيی ژيانی خۆيان 
 کات بەسەردەبەن و هيچيتر!؟
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۳ 
:چه ك و ده وڵه ت  

 
چه کدارکردنی چه ند اليه نێکی ده سه �تداری کوردستان، نيشانه ی دروست 

بوونی ده وڵه تی کوردی نييه . ده وڵه ت هه ر به  چه ک دروست ناکرێت، چه ک و 
هه موو ئامڕازه کانی به رگری و سه ربازی، زۆر گرنگ و پێويستن بۆ به رگری 
له خۆکردن و ئاشتی و ئاساييشی و�ت، به �م چه ك هه موو شتێك نييه . 

به تايبه تی بۆ ئه مڕۆی ئێمه ی کورد که خاوه نی سوپايه کی نيشتمانيی راهێنراو و 
 ساڵه ی ئازادی و خۆبه ڕوه بردنه ی ۲٤په روه رده کراو نين، ده بووايه له ماوه ی ئه م 

باشووری کوردستاندا ، هيچ نه بوويايه به و بوودجه  تۆکمه يه ی که  هاته  ده ستی 
ئه و اليه نه  ده سه �تدارانه وه ، چه ند کارگه  و پڕۆژه ی به رهه  مهێنه ری نيشتمانيی 
دابمه زرێنرانايه  و ته نگژه ی هاورده کردنی هه موو پێداويستييه کانمان له  ده ره وه ڕا 

چاره سه ر بکردايه  و ئه و له شکره  بێ کاره ی که ئه مڕۆ له  کوردستاندا هه يه ، 
 ساڵه  دا، ده سه �تداران و ۲٤بکرايه  به له شکرێکی چاالک و به رهه مهێنه ر. له م 

پارته  ده سه �تداره کانمان، جگه له هاورده کردنی ئۆتۆمبێل و ئامڕازه  کاره بايی و 
ئه له کترۆنييه کان و خۆراك و خواردنه وه ی خراپ و ماوه به سه رچووی و�تانی 

ناوچه كه ، جگه له  مۆڵ و هۆتێل و باڵه خانه  دروستکردن، جگه  له  
خۆسه رمايه دارکردن و رابوواردن و خۆشگوزه رانيی خۆيان، ئيتر بيريان له  هيچ 

پڕۆژه یه کی به رهه مهێنان و گه شاندنه وه ی ئابووريی نيشتمانی نه کرده وه . ئه و 
رێژه  که  مه  به رهه مه کشتوکاڵييه  ناوخۆييه ی که  هه شبوو، ئه وه شيان نه  هێشت و 

زۆربه ی کرێکاران و جووتيارانيان کرد به  خانه نشين و مووچه خۆر و مووفته خۆری 
 کارگه ی تێدا نييه  که  ۲٤بێ به رهه م. له  هه موو باشووری کوردستاندا 

به رهه مهێنه ر بێت و به شێک له  پێداويستييه کانی ژيانی کۆمه ڵگه  ده سته به ر و 
مسۆگه ر بکات، جگه  له م کێشه  گرنگه  چاره سه رنه کراوانه ش، زۆربه ی شوێنه  

گشتييه کانی گه شتياريی و�ت، کۆمپانيا بێگانه کان به ڕێوه ی ده به ن. هه تا ئێستا 
نه له شکری نيشتمانيمان هه  يه  و نه  به رهه می خۆماڵيی نيشتمانيمان هه یه  و 

نه  سيستمی بانکی نيشتمانيمان هه یه  و نه  ئابووری و کشتوکێڵی 
نيشتمانيمان هه یه ، ئيتر ده وڵه ت، چۆن و به چی دروست بکه ين و چۆن به ڕێوه ی 

 به رين و چۆن بيپارێزين!؟
 

٤ 
 کێن ئه وانه ی كه ده توانن ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردی رابگه يه نن!؟

 
 ميليۆن مرۆڤين، داوای ٤۰ئايا شه رمه زاری نييه  بۆ ئێمه ی کورد که  زۆرتر لە - 

سه ربه خۆيی و ئازادی و مافه  ره واکانی خۆمان له  ده وڵه تێك و ميلله تێکی ديکه  
بکه ين!؟ ئه ی خۆمان چين و چ کاره ين، بۆچی ناوێرين و ناتوانين ده وڵه تی 

سه ربه خۆی خۆمان رابگه يه نن، خۆ هيچ که س و اليه نێك و ده وڵه تێکی بێگانه  
ده ستی نه گرتوين!؟ راسته ، چه ند ده وڵه تێک دوژمنمانن، به �م خۆ نابێت و 

ناکرێت هه تا هه تايه  هه ر چاوه روانی چرای سه وزی ئه م ده وڵه ت و ئه و ده وڵه ت 
 بکه ين!؟
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ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردستان، خه ون نييه  و کارێکی نه کرده نيش نييه ، به �م - 
به  پالن و به رنامه ی ژيرمه ندانه  و رياليستانه  پێکده  هێنرێت و پێويستی سه رکرده  و 

سه رکردايه تيی نه ته وه په روه ر و نيشتمانپه روه ری ئازا و دڵسۆز و له خۆبووردوو 
.هه یه   

ئه گه ر نه ته وه ی کورد خاوه نی سه رکرده  و سه رکردايه تييه کی ژير و ئازا و دڵسۆز - 
و له خۆبووردوو بووايه  ، له و چل ميلۆن کورده ، ته نها يه ک ميلۆنی به س بوو بۆ 

پێکهێنانی ده وڵه تی کوردی، ده وڵه تێک به  يه ک ميلۆن مرۆڤ دروست نه کرێت، به  
.چل ميلۆنيش دروست ناکرێت  

 
٥ 

 ئایا ده وڵه ت و ياسا و دادگه  بۆ باشووری کوردستان پێويستن !؟
 

ئاشکرايه  ئه و ده سه �تدارێتی و فه رمانڕه وايه تی و هێزه  رامياری و چه کدارى و 
کۆمپانيا و دامه زراوه  بازرگانيانه ی ئه مڕۆ له  باشووری کوردستاندا هه ن،  بۆ 

به رپرسانی ده سه �ت و بۆ به رپرسانی هێزه  راميارييه  ده سه �تداره کان 
سه روزياديه تی. به رپرسانی سياسی، ميلله تێکی دواکه وتوو و گێڕايه ڵ و و�تێکی 
ئازادکراو و ده وڵه مه ندنان له به رده ستدايه . به ئاره زووی خۆيان هه ڵسوکه وت له گه ڵ 
هه موو شتێکدا ده که ن. سامانی سه رزه وی و ژێرزه ويی و نارده ی ده ره وه  ده که ن 
و ده یفرۆشن . هه رشتێک له  به رژه وه ندياندا بێت له  ده ره وه  ی کوردستان هاورده ی 

ده که ن و هه ر خۆيشيان با�ده ستن به سه ر بازرگانی و بازاڕ و نرخ و هه رزانی و 
گرانيی شتومه ک و که ره سته  هاورده کاندا. له هه مان کاتيشدا هاوبه ش و 

هاوپشکن له گه ڵ هه موو بارزرگان و سه رمايه داره  گه وره کاندا. هه ر که س و کۆڕ و 
کۆمه ڵ و اليه نێکيش له گه ڵياندا نه بێت، له ده ره وه ی بازنه ی گرنگی و بايه خ و 

به رژه وه وه ندييه کانی ئه واندايه ، يان ئاشکراتر بڵێين: نه يار و دوژمنه . بۆ نموونه ،  زۆر 
رکوکينه دارن به رامبه ر زۆربه يه تيی کورد و کوردستانيانی هه نده ران، جگه  له و 

که س و اليه نانه ی که  سه ر به  ئه وانن و گوێڕايه ڵيانن. چونکه  ئه م هاونيشتمانييه  
دووره  ده ستانه  گوێڕايه ڵ و فه رمانبه رداريان نين و کۆمه ڵه  که سان و اليه نێکی ئازاد 

و سه ربه خۆن. به �م له ناو و�تدا، کێيان به دڵ نه بێت، يان ده مکوتی ده که ن، يان 
زيندانی و ئه گه ر پێويستيش بکات ئه شکه  نجه و تێرۆری ده که ن. پاشان به  

سيناريۆ و شانۆگه ريه کی ياسايی، ديزه به ده رخوونه ی ده که ن. با ره خنه گران و 
به رهه ڵستکارانيش له ده ره وی ده سه �تی ئه وانه وه  هه ر ره خنه  بگرن و الپه ڕه  

ره ش بکه نه وه ، ئه مان هيچ گوێيان له و ره خنانه  نييه  و هيچ بايه خ و گرنگييه کی 
پێناده ن، چونکه دڵنيان بۆيان لواوه  و بۆيان ده چێته سه ر، چی له  به رژه وه نديياندا 

بێت، هه ر ئه وه  ده که ن. نه ياسا هه يه  و نه  ياساش سه روه ره . خۆيان بکوژ و 
پارێزه ر و دادوه ر و دادگه  و فه رمانده ر و هه موو بڕيارده رێکن. ئه مه  بۆ ئه مان له  
ده وڵه ت و سه ربه خۆيی باشتره . ئه گه ر باشووری کوردستان ده وڵه ت بووايه ، 
ده بووايه  وه کو ئه ندامێکی رێکخراوی نه ته وه  يه کگرتووه کان، واژۆی هه موو ئه و 

ياسا و ڕێسا و پرينسيپانه يان بکردايه  که  پێويست بوو ئه نجامی بده ن. ده بووايه  
هه ميشه   پابه ند بوونايه  به  ياسا و رێنماييه کانی ئه و ڕيکخراوه  و به  ياسا 

نێوده وڵه تييه کانه وه  . ئه وان ئه مه یان ناوێت  و له  به رژه وه نديياندا نييه . ئاشکرايه  
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ئه مه  ده سه �ت و بازرگانی و پێوه ندی و به رژه وه ندييه کانيان سنووردار ده کات. 
ئێستا به فه ڕمی ميلله ت و و�تێکيان له به رده ستدايه  و به  ئاره زووی خۆيان چۆنيان 

بوێت وا ده ڵێن و وا ده نووسن و وا ده که ن. هيچ که س و اليه نێکی ناوخۆيی و 
ده ره کی لێپرسينه وه يان له گه ڵدا ناکات. به  ئاره زووی خۆيان به  ئازادانه  گه شتی 

هه ر شوێنێک پێويست بێت ده یکه ن و له  هه موو شوێنێکيش پێشوازيی گه رميان 
لێده کرێت. له  ئاسته  جياوازه کاندا هه موويان وه کو ئاغا و به گ و مير و پاشا و 

سکرتێر و سه رۆک و ده سه �تدار هه ڵسوکه وت ده که ن و به  خۆشگوزه رانی ژيان 
به سه ر ده به ن. له شکرێک پاسه وان و پێشخزمه ت و نووسه ر و رۆژنامه نووس و 

راگه ياندنکاری گوێڕايه ڵيان له به رده ستدايه  و ئه مانه  به  دڵسۆزييه وه  کاريان بۆ 
ده که ن و له خزمه تياندان. هه موو راديۆ و که ناڵه  تيڤييه کان و گۆڤار و رۆژنامه کانيش 
هه ر سه ر به مانن و ئه مان دروستيان کردون و ده يانژيێنن و به  ناچاری هه ر ده بێت 

له  خزمه تی ئه ماندابن. چونکه  له ژێر ده سه �ت و فه رمانڕه وايی ئه ماندا، ميديا و 
راگه ياندنی بێاليه ن و ئازاد و سه ربه خۆ، بوونی نييه . ئه م به رپرسه  سياسييه  

ده سه �تدار و فه رمانڕه وايانه  ، له ڕووی ئاستی ژيانه وه،  له  هه موو 
هاونيشتمانييه کيتر با�تر و له پێشترن. له ڕووی رابوواردن و خۆشگوزه رانى و 
ده سه �ت و سه رمايه دارێتيشه وه، له هيچ شتێکيان که م نييه . ئيتر چيتريان 

بوێت، ده وڵه تی کوردی و کوردستانی چيتر بۆ ئه مان ده کات؟. هه ربۆيه  ئه وه ی 
 به اليانه وه  پێويست و گرنگ نه بێت، ده وڵه تی کوردی و کوردستانييه !؟

 
٦ 

 ده وڵه تمان بۆچييه !؟
 

با پێش ئه وه ی بير له  دروستکردنی ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردی بکه ينه وه ، با - 
به  رابووردووی خۆماندا بچينه وه  و بيرکردنه وه  و ژيانی خۆمان بگۆڕين و چاکی 

.بکه ين  
با پێش ئه وه ی ده وڵه تی کوردی رابگه يه نين، خراپترين و دوواکه وتووترين و - 

زيانمه نترين ديارده ی دروستکراو نامۆی ئه مڕۆی نێو کۆمه ڵگه که مان چاره سه ر 
بکه ين که ئه وانه ش، ئيسالمچێتی و ئيخوانچيتی و ته عريبچيێتيين که باند و 
.گروپ  و که سه  ئيسالمييه  سياسييه کانی کوردستان نوێنه رايه تييان ده که ن  

با پێش ئه وه ی ده وڵه تی کوردی رابگه يه نين، له شکرێکی نيشتمانيی - 
پێشکه وتوو و په روه رده کراو و ته يار و چه کدار دروست بکه ين تا بتوانين ئه و 

.ده وڵه ته  سه ربه خۆيه مان بپارێزين  
با پێش دروستکردنی ده وڵه ت، کۆمه ڵگه يه کی پێشکه وتوو و شارستانييانه  - 

پێکبهێنين که  کچان و ژنانی کورد و کوردستان تێيدا ئازار و ئه شکه نجه  نه درێن و 
زيندانی نه کرێن و نه سووتێنرێن و خۆيان نه سووتێنن و تێرۆری که سايه تی و 

جه سته يانی تێدا نه کرێت. با کۆمه ڵگه يه ک دروست بکه ين که  ئازادييه  
ديۆمکراتييه کان و ئازادييه  تاکه که سييه کانی تێدا پێڕه و بکرێن، با ياسا و 

.دادپه روه ريی کۆمه �يه تی تێدا سه روه ر بێت  
 ساڵه  رێکه وتی مێژوو، ده رفه تێکی مێژوويی ۲٥ئێمه ی کوردی باشوور ئه وه  

زێڕينی بۆ هێناينه  پێشه وه  که  بۆ هه موو جيهانی بسه لمێنين  ئێمه يش نه ته وه ين 
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و شايسته ی ئازادی و هه بوونی ده وڵه تی سه ربه خۆی خۆمانين، به �م مه خابن 
له و ئه زموونه دا سه رکه وتنمان به ده ست نه هێنا و بووين به  خاوه نی خراپرترين و 

 ۳ ساڵه  ۲٥گه نده ڵترين سيستمی خراپی خۆبه ڕێوه بردن. ئه گه ر له ماوه ی ئه م 
نه وه ی پێشکه وتوو و کوردپه روه ر و نيشتمانپه روه رمان په روه رده  بکردايه ، ئێستا 
ده مانتوانی ده وڵه تی سه ربه خۆی خۆمان رابگه يه نين، بێگومان ده وڵه ت هه ر به  

بڕياری ئه م و ئه و دروست نابێت، ده بێت که ره سته کان و توخمه کانی به ڕێوه بردنی 
ئه و ده وڵه ته مان هه بێت، ئه گه ر ئێمه  بمانتوانييايه  خۆمان بکردايه  به خاوه نی ئه و 

که ره سته  و توخمانه ، ئه گه ر ده وڵه تی سه ربه خۆی خۆيشمان رابگه ياندايه ، خۆ 
ده وڵه تانی تورکيا و ئێران و سوريا و عێراق ناتوانن، له م سه رده می پێشکه وتنی 

 ميلۆن کوردی ٥ته کنه لۆژيا و جيهانگيرييه دا به  به  به چاوی هه موو مرۆڤايه تييه وه  
 باشوور کۆمه ڵکوژيی بکه ن!؟

 ساڵه  به  کرده وه  ئازاد نين و خۆمان ۲٥ئێمه  ده وڵه تمان بۆچييه ، مه گه ر ئه وه  
به ڕێوه  نابه ين و نيمچه  سه ربه خۆ نين! ئه ی چی مان کرد؟ بووينه  خاوه نی چه ند 

هه زار ميلۆنێر و ميليارده رێک، بووينه  خاوه نی هه زاران هه زار فه رمانبه ری 
مووچه خۆری بێ به رهه م، بووينه  خاوه نی چه ند نه وه يه کی دوواکه وتوو و بێ 

هه ست و هۆشی نه ته يه په روه ری و نيشتمانپه روه ری، بووينه  خاوه نی چه ند پارت 
و بنه ماڵه یه کی ميلياردێر و فه رمانکار و زۆردار، بووينه  خاوه نی سه رزه مينێکی بێ 

کشتوکاڵ و بێ بنه مای ئابووريی نه ته وه يی و نيشتمانی، بووينه  خاوه نی 
هه زاران هه زار خانه نشينی بێ رابردوو و بێ به رهه م، بووينه  خاوه نی له شکرێک 
له  مه ال و مامۆستای ئايينی و بانگواز و فه قێ و خوێندکاری ئايينيی ته عريبچی و 
دژ و دوژمن به  هه موو پيرۆزييه  نه ته وه يی و نيشتمانييه کانی کورد و کوردستان، 

ئه م له شکره  ره شه  دواکه وتووه  پووچپه رسته ، هه ر هه موويان دژ و دوژمنی 
پێشکه وتن و شارستانێتين،دژی مارشی نه ته وه يی ئه ی ره قيبن، دژی ئا�ی 
کوردستانن، دژی جلوبه رگی جوان و ره سه نی کورده وارين، دژی مه له وانگه  و 

سه ماگه  و شانۆ و وه رزش و ته نانه ت وێنه گرتنيش!؟ ئه مه  بارودۆخيی راستی و 
 رياليستانه ی ئه مڕۆی کۆمه ڵگه که مانه !؟

ساڵه مان بێت و ۲٥باشه ، ئه گه ر ده وڵه تی کوردی هه ر وه کو ئه م ئه زموونه ی ئه م 
هه ر ئه م پارت و سياسه تپيشه  و ده موچاوانه بن هه ر ئه مان ديسان به ڕێوه مان 

ببه نه وه  و وه کو رابووردوو له و ده وڵه ته  سوودمه ند ببنه وه ، ئيتر ئه و ده وڵه ته  کوردييه  
 ده بێته  شتێکی نامۆ و زياده يه  و ميلله تی کورد ئه و ده وڵه ته ی بۆچييه !؟

 
۷ 

 بانگه شه ی ده وڵه تی کوردی، بانێك و دوو هه وا!؟
 

ئه گه ر ده وڵه ته  گه وره هێزه کانی جيهان، به رژه وه ندیيان له  دروست بوونی 
ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردیدا هه بووایە، هه موو کاتێك، کاتی پشتيوانی کردن بوو 

له  پرسی ره وای نه ته وه یی و نيشتمانيی کورد و کوردستان، پێویستيشيان 
به وه  ش نه ده بوو پرس به  ده وڵه ته  داگيرکه ره کانی کوردستان بکه ن و خۆیان 
راسته وخۆ ده یانتوانی و دەتوانن پشتيوانييان له  دروست کردنی ده وڵه تی 

؟!سەربەخۆی کوردی بکردایە و بکەن  
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هه موو کورد و کوردستانييه کی رێزله خۆگرتوو، به سه ر و ماڵ و گيانه وه  له گه ڵ 
.دروستبوونی ده وڵه تی کوردی و سه ربه خۆیی کوردستاندان  

له  سا�نی په نجاکانه وه ، نه ته وه یيه  سه ربه خۆیيخوازه کانی کورد بانگه شه  و 
باسی ده وڵه تی کوردی و سه ربه خۆیی کوردستان ده که ن و له الیه ن پارته کانی 
دیکه وه  دژایه تی و دوژمنایه تييان کراوه ، شایانی وتنه  که  له  به رنامه ی ژێکاف و 

کاژیك و پاسۆك دا به  روون و ئاشکرایی باسی مافی ده وڵه تداری و دروستکردنی 
ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردی کراوه ، له  کاتێكدا له  به رنامه ی هيچ یه کێ له  

پارته کانی دیکه دا، جگه  له  ئۆتۆنۆمی و هه ندێك جار مافی چاره ی خۆنووسين، که  
روون و ئاشکرا نييه ، مه به ستيان له  مافی چاره ی خۆنووسين چی بووه  و چييە، 

ئيتر به  هيچ شێوه یه ك ناوی ده وڵه تی کوردیيان نه بردووه !؟ به �م لێره دا 
سه یروسه مه ره كه  ئه وه یه  که  بێگانه یه ك دووراودوور، یان بۆ مه به ستی سياسی 

یان بۆ هوروژاندنی ده وڵه ته  داگيرکه ره کانی کوردستان لێمان، باسێك له  ده وڵه تی 
کوردی ده کات، هه ندێك له راگه یاندنه کان ده ڵێی هه نگوینيان لە کلۆره  داردا 

دۆزیوه ته وه  و بێگانه كه  به  گه ردبينی خه یاڵی گه وره  ده که ن و لێمان ده که ن به  
 فریشته ی ده وڵه تی کوردی و فریاڕه سی کورد!؟

بۆ مێژوو: بيرۆکه ی مافی ره وای دروستکردنی ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردی، 
دوای هۆزانڤانانی نه مر، (ئه حمه دی خانی و حاجی قاداری کۆیی)، تەنها هەر 

.رێکخستنه  سياسييه کانی (ژێکاف و کاژیك و پاسۆك) ئا�هه ڵگری بوون  
 

۸ 
:بوودجه  و ده وڵه تی کوردی  

 
هه تا له  به غداوه  به شه  بوودجه ی کوردستان ده نێردرا و حيزبه  ده سه �تداره کان به  

هاوبه شی ده یانخوارد، هيچ که س و الیه نێك باسی ریفراندۆم و راگه یاندنی 
ده وڵه تی کوردیيان نه ده کرد، دوای بڕانی بوودجه ، وه کو کارتێکی فشار بۆسه ر 
به غدا، تاکتيکی ده وڵه تی کوردیيان بيرکه وته وه ، ئێمه ش ده ڵيين به ڵکو خوایه  

بڕانی بوودجه  خێری پێوه  بێت و ده وڵه ته  کوردیيه كه  ببێته  راستتيه کی بينراو، وه ك 
 ده ڵێن: که س نازانێت خێر له  چيدایه !؟

ده ی هه مووان چاوه ڕوانين، بۆچی راناگه یه ندرێت، خۆ که س ده ستی که سی 
 نه گرتووه !؟

 
۹ 

:پارتی و بانگەشه ی ده وڵه تی کوردی  
 

دروست بوونی ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردستان، مافێکی سروشتی و ره وای - 
.نه ته وه ی کورده   

.ده وڵه تی کوردی، خه ون و هيوا و ئاواتی له مێژینه ی هه موو نه ته وه ی کورده -   
کورد له  کوردستان و لە سه رانسه ری جيهاندا، به  سه روماڵ و گيان له گه ڵ - 

.دروستبوونی ده وڵه تی کوردیدان  
ماوه یه که  راگه یاندنه کانی پارتی، یه کێتی و گۆڕان به  دژایه تی کردن و دوژمنایه تی 



7 
 

کردنی دروست بوونی ده وڵه تی کوردی تۆمه تبار و تاوانبار ده کەن، با وای دابنێين 
پارتی راست ده کات، یه کێتی و گۆڕان دروست بوونی ده وڵه تی کوردیيان ناوێت و 

 ده ڤه ری سه وز هه رێمێکی کۆماری ئيسالميی ئێرانه !؟
که واته  با له  پارتی بپرسين: ده ی ئه گه ر ئێوه  راست ده که ن و ده ڤه ری زه رد 

هه رێمێکی ده وڵه تی تورکيا نييه ، ده ی ئه گه ر بانگاشه ی ده وڵه تی کوردی هه ر بۆ 
فشاری وه رگرتنه وه ی بەشه  بوودجه ی به غدا و هه ڵمه تێکی ميدایی نييه  بۆ 

دژایه تی کردن و دوژمنایه تی کردنی یه کێتی و گۆڕان، خۆ نه  یه کێتی و نه  گۆڕان 
ده ستی پارتييان نه گرتووە، هه ر ناشتوانن ده ستيان بگرن، ئەی بۆچی پارتی له  

ده ڤه ری زه رد ئه و ده وڵه ته  کوردیيه ی که  دوای بڕانی به شه  بوودجه ، ناوبەناو 
بانگاشه ی بۆ ده کات، راناگه یه نێت؟ با ئەمە ئه زموونێك بێت بۆ هه موو الیه ك، با 

 بزانين چی ده بێت و چی روو ده دات، کێ لەگه ڵيدا یه  و کێ دژیه تی!؟
 ساڵيتریش هه ر له  بازنه ی بانگاشه ی سياسييانه  و تاکتيکييانه ی ۲٥تۆبڵێی 

 راگه یاندنی ده وڵه تی کوردیدا بخولێينه وه !؟
 دەی چاوه ڕوانين!؟

 
۱۰ 

:پاسۆك و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان  
 

پاسۆك یاساخ کردن لەکوێ و دروستکردنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی لە - 
 کوێ!؟

.كوردستانی بێ (پاسۆك)، کوردستانی بێ رێکخستنی نەتەوەیيە-   
ئێمه  ده ڵێين: راسته  پاسۆك به  ژماره  كه م بوو، به �م پاسۆك بيروباوه ڕ بوو، - 

هێزی ژیاندنه وه ی هه ست و هۆش و گيانی كوردایه تی و كوردستانی بوونی 
.نه ته وه ی كورد بوو  

پاسۆك بوو بڕوای به  كۆكردنه وه ی ئه ندامانی زۆروبۆر و له شكری ره ش و - 
.بێبيروباوه ڕ نه بوو  

پاسۆك بوو دژی لێخۆشبوونی گشتی بوو بۆ خۆفرۆشتووان و ناپاكان و - 
نيشتمانفرۆشان: كۆنه  به عسی و جاش و سه رجاش و موسته شار و 

 ئه نفالچييه كان!؟
پاسۆك بوو دوای كۆماری كوردستان له  مه هاباد، ئا�ی پيرۆزی كوردستانی له  - 

.شاخ و شار و شارۆچكه كانی باشووری كوردستاندا به رز شه كانده وه   
پاسۆك بوو دوای (ژێکاف و كاژیك)، به  ئاشكرا بانگی ده وڵه تی سه ربه خۆی کورد - 

.و كوردستانی دا  
پاسۆك بوو، فێری ميلله تی كوردی كرد كه  كوردیش وه ك نه ته وه  و كوردستانيش - 

.وه ك نيشتمان، هه مان مافی نه ته وه كان و نيشتمانه كانی دیكه ی جيهانی هه  یه   
پاسۆك بوو بانگی یه كێتيی نه ته وه یی كوردی دا به  گوێيی هه موو كوردانی - 

.كوردستانی گه وره دا  
پاسۆك بوو دژی شه ڕی ناوخۆ و دژی براكوژی و دژی كورد به  كورد به كوشتدان - 

.بوو و هه رگيز هەڵگيرسێنەری شه ڕی براكوژی نەبووە  
پاسۆك بوو دروشمی (پێش ئه وه ی هه ر شتێك بين، ده بێت كورد بين) واته  پێش - 
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ئه وه ی سه ر به  هه ر الیه نێك بين، هه ر ئایين و ئایينزایه كمان هه بێت، هه ر 
.بيروباوه ڕێكمان هه بێت، ده بێت كورد بين  

ئێستا كاتی ئه وه یه  وه ك هاوبيرانی پاسۆك له  سه رانی پارته  ده سه �تداره كان و 
له  ده سه �تدارانی ده سه �تی كوردی بپرسين: باشتر نه بوو له بری مۆڵه تدانی 

یاسایی به  هه موو ئه و باند و گروپه  ئيسالمييه  سياسييە دروستکراو و 
بەکرێگيراوانە و كۆمه ك كردن و یارمه تيدانيان، كه  ئێستا بوون به  ئه ژدیها لێتان و 

گه نجانتان به  به رد و ئاگره وه  ده كه ن به  گژدا و باره گاكانتان ده سوتێنن، با مۆڵه تی 
یاسایيتان به  نه ته وه یيه كان بدایه  تا له  بارودۆخێكی ناسك و هه ستياری وه ك 

 ئه مڕۆدا، ئارامی و ئاسایيش و ئاشتيی كوردستانيان بپاراستایه !؟
بۆچی نه ته وه یيه كان تاكه  الیه ن بن كه  مۆڵه تی یاسایی كاركردنيان پێنادرێت و 

بواریان پێ ناده ن كه  خاوه نی ده نگ و ره نگی خۆیان بن، بۆچی ته نها 
نه ته وه یيه كان بن كه  مافی راگه یاندنی سه ربه خۆیان نه بێت له  كه ناڵی تی ڤی و 

 رادیۆ و رۆژنامه  و گۆڤاری تایبه ت به  خۆیان!؟
بۆچی له  باشووری كوردستاندا ته نها رێكخستنی نه ته وه یی ده وڵه تخواز و 
سه ربه خۆیيخواز، هاوكاری ناكرێت و بوودجه ی بۆ ته رخان ناكرێت و مافی 

 كاركردنی یاسایی پێنادرێت!؟
پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی کوردی لەکوێ و یاساخ کردنی رێکخستنی کەواتە 

 نەتەوەیی کوردی لەکوێ!؟
 

۱۱ 
:خەرجييەکانی شەڕی ناوخۆ و دەوڵەتی کوردی  

 
لە شەڕەکانی ناوخۆدا، واتە شەڕی یه کتر لەناوبردنی یه کێتی و پارتی، لێرەدا 
مەبەست لە هەموو شەڕەکانی رابووردوو نييە، بەڵکو هەر تەنها شەڕەکانی 

، باس دەکەین. باسی زیانە گيانی و کۆمە�یەتی و ۱۹۹٦-۱۹۹٤سا�نی 
دەروونی و مانەویيەکانی شەڕیش ناکەین، ئێرە شوێنی ئەوە نييه  و مەبەستی 

ئەم کورتە نووسينەش ئەوە نييە. بە دانپيانانی یەکێتی و پارتی خۆیان، رۆژانە، بە 
هەموو شێوە و شێوازەکانی خەرجييەکانی شەڕەوە، یه ك ميليۆن دۆالر خەرجيی 
شه ڕه کانيان بووە، ئەو بڕە پارەیە، بۆ ئەو کاتە خەیاڵی بووە، چونکە ئەو کاتە پارە 
هەر الی یه کێتی و پارتی هەبوو و هێشتا لێشاوی پارەی بوودجە و بازاڕی ئازاد، 

لە ئارادا نەبوون، شایانی باسە، بەو هەموو پارانەی خەرجيی شەڕەکان، دەتوانرا 
ژێربينای دەوڵه تی کوردی بۆ داهاتوو، (داهاتوو بۆ ئەوکاتە، ئێستای دەگەیاند)، 

بنچينه ڕێژ بکرایە و و�تی پێ ئاوەدان بکرایەتەوە و سەدان خوێندنگە و 
نەخۆشخانە و کارگە و په ڕتووکخانە و باچچەی ساوایان و بنکەی فێرکاری و 

پەروەردەی رۆشنبيریی نەتەوەیی پێ بنياد بنرایە، زۆر بەداخەوە، ئەو دەوڵەتە 
کوردیيه ی کە ناو بەناو بۆ بانگه شەی سياسی باس دەکرێت، هەر ئەو کاتە 

 زیندووبه گۆڕکرا!؟
دەوڵەت دروستکردن و دەوڵەتداری، بە سەرکردە و سەرکردایەتی ئازا و دڵسۆز و 
ژیرمه ندی نەتەوەیی و نيشتمانپەروەرو بە بەرنامە و پالنی درێژخایەنی ئابووریی 

نەتەوەیی و نيشتمانيی دروست دەکرێت، نەك بە دروشمی بێ ناوەڕۆك و 
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 بانگه شەی تاکتيکيانە و سياسييانەی تاکەکەسی و حيزبی!؟
هەتا ناسيۆناليزمی کوردی سەرهه ڵنه دات و نەبێتە بزووتنەوەیەکی ئایدۆلۆژی و 

ئابووری، هەتا نەبينە خاوەنی سەرکردە و سەرکردایەتييه کی ئازا و دڵسۆز و 
ژیرمه ندی نەتەوەیی و نيشتمانپەروەر، ئاوات و ئامانجی دروستکردنی دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردی، هەر وەکو خەون و هيوا و ئاواتی دڵسۆزانی کورد و 
 کوردایەتی دەمێنێتەوە!؟

بە�م با رەشبين و نائومێد نەبين، هێشتا ئێمەی کورد هەر ماوین و هەر هەین و 
هەر زیندووین، دەبێت بە خۆماندا بچينەوە، ناوماڵی خۆمان یەك بخەینەوە، پەند و 
ئاموژگاری وانەی مێژوویی لە رابووردوومان وەربگرین، بە�م دەبێت هێندە ئاوڕ لە 
ڕابووردوو بدەینەوە کە خزمەتی ئێستا و داهاتوومان بکات، کە هەموو ئەمانەمان 

 کرد، دیسانەوە دەبێت لە سفرەوە بەرەو دەوڵەتی کوردی تێهه ڵبچينەوە!؟
با بپرسين: ئایا ئێمه وەك نەتەوە، دەتوانين و لە بەرنامەماندا هەیە کە ئەوانە 

 ئەنجام بدەین و دیسانەوە لە سفرەوە دەست پێبکەینەوە!؟
 

۱۲ 
 دەوڵەتی سەربەخۆ چۆن و به چی!؟

 
بە ميللەتێك و دەسە�تێك، بە چەند ميليۆنێك هاونيشتمانی و بە زۆرترین دوودجە 

 ساڵدا، هەر ساڵی یه ک ۲٤و دەستکەوت و داهاتەوە، نەمانتوانی لە ماوەی 
کاتژمێر کارەبا زیاد بکەین تاوەکو ئێستا خاوەنی کارەبای بەردەوامی خۆماڵی 
بووینایە. ئێستا نە کارەبای بەردەواممان هەیە، نە ئاوی خاوێنمان هەیە، نە 

بوودجە و مووچە و پارەی پاشەکەوتکراومان هەیە، نە ماف و نە ئازادیمان هەیە، 
نە لەناو خۆماندا تەبا و کۆك و یه کڕیز و یەکهەڵوێست و یەکگرتووین، نە 

لەشکریی نيشتمانيی یەکگرتوو و سەربەخۆ و پڕچەککراومان هەیە، نە 
پشتيوانيی نێودەوڵەتی و نێونەتەوەیيمان هەیە، ئيتر باس کردن و بانگه شه کردن 

بۆ دەوڵەتی سەربەخۆ لەم هەلومەرجە هەرە سەخت و دژوارەدا، چ سوود و 
 مانایەکی هەیە!؟

بێگومان کێشە و مەترسييەکانی داعشی دەرەکی و ئيسالمييە سياسييە 
بەکرێگيراوەکان، داعذە ناوخۆیيەکانيش لەوالوە بوەستن!؟ جارێ با کێشە 

ناوخۆیيەکانمان چارەسەر بکەین، ئەوسا با باسی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان 
 بکەین!؟

دەوڵەت و دەوڵەتداری، ميللەتی ئازا و باوەڕبەخۆبوو و هۆشياری دەوێت، 
سەرکردە و سەرکردایەتيی ئازا و دڵسۆز و لێهاتوو و شایستەی خۆی دەوێت، 
بەڕێوەبردن و پارێزگاری لێکردن و ئابووریی سەربەخۆی خۆی دەوێت، کە ئێستا 
ئێمەی کوردانی باشوور هەموو ئەوانەمان نييه  و لەبارمانا نين، ئيتر با لەوە زیاتر 
خۆمان نەخەڵەتێنين و ئەوەی ئێستا هەمانە، با ئەوەشمان لەدەست نەچێت. با 

هەر وەك پەندە کوردیيه کە ئامۆژگاریمان دەکات: پێ بە ئەندازەی بەڕەکەی 
 خۆمان رابکێشين!؟
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۱۳ 
ده وڵه تی کوردی هه ر  ته نها به  بانگاشه ی سياسی و نه وت فرۆشتن دروست 

!؟ناکرێت  
 

 ساڵی رابووردوودا چيمان کردووه  و ده بووایه  ۲٥با له  خۆمان بپرسين له  ماوه ی 
 چيمان بکردایه  !؟

پێش ئه وه ی هه وڵی راگه یاندنی ده وڵه تی کوردی بده ین، ده بێت ئه م کێشه  
:سه ره کييانه مان چاره سه ر کردبن  

چه سپاندنی ده ستوورێکی مرۆڤپه روه رانه و سه رده مييانه  که  هه موو تاکه کانی - ۱
.کۆمه ڵگه، به ئازادی و یه کسانی، له  سایه یدا هه موو مافه  ره واکانيان پارێزراو بێت  

.دروست کردنی سوپای یه کگرتووی نيشتمانيی کوردستان- ۲  
.جياکردنه وه ی ئایين له  سياسه ت و ده وڵه ت- ۳  
.یاساخ کردن و پاکتاوکردنی ره وتی ئيسالميی سياسی- ٤  

 مزگه وت ٥۳۰۰ئه مڕۆ له  باشووری کوردستاندا، به  پێی ئاماری وه زاره تی ئه وقاف، 
 ته کييه  و خانه قا و حوره  و نووشته خانه  و جادووگه رخانه  و بە سەدانو 

خوێندنگه ی ئيسالمی عه ره بی هه ن، به �م له  هه موو باشووری کوردستاندا یه ك 
بنکه ی رۆشنبيری نه ته وه یی کوردی و یه ك مه ڵبه ندی لێکۆڵينه وه ی مێژوویی و 

جيۆگرافی و کۆمه �یه تی و فه رهه نگيی کوردی بوونی نييه. یه ك شوێن نييه  که  
تایبه ت بێت به  لێکۆڵينه وه  و نووسينه وه  و ئه رشيفکردنی شۆڕش و راپه ڕین و 

بزووتنه کانی رابووردوو و مێژووی کورد و کوردستان، به داخه وه  زانکۆ و ئامۆژگا و 
خوێندنگه کانمان هه ر وه ك شوێنی خۆژیاندن و سه رچاوه ی پاره  په یدا کردن و 
به ده ستهێنانی بڕوانامه به کار ده هێنرێن. (هه تا ئێستایش به ته وای نازانرێت 

ژماره ی گيانبه خشيوان و به رکه وتووه کانی چه کی کيميایی و ئه نفالکراوه کانمان 
چه ندن، هه تا ئێستا دامه زراو و ئه رشيفخانه یه کمان بۆ ئه و کاره سات و رووداوه  

نه ته وه یی و نيشتمانيانه  نييه !؟) یه ك دامه زراوی پێگه یاندنی کادری 
نه ته وه په روه ری و نيشتمانپه روه ریمان نييه. هه روه ها به  هه زاران مه ال و 

مامۆستای ئایينی و بانگخوازی ئيسالميی سياسيی و بانگده ر و مجێور و فه قێ 
و خوێندکاری ئيسالمی و نووشته کار و جادووگه رمان هه ن، به �م  یه ك مامۆستای 

زانکۆ و لێکؤڵه رێکی بوارێکی زانستی و زانسته کۆمه �یه تييه کانمان نييه  که  
به رهه مێکی  له الیه ن بنکه یه کی به ناوبانگ و باوه ڕپێکراوی جيهانييه وه  په سه ند 
کرابێت و وه رگێڕدرابێته  سه ر چه ند زمانێکی زیندووی جيهانی و له الیه ن چه ند 

زانکۆ و سه نته رێکی زانستيی به ناوبانگ و پێشکه وتووی ميلله تانی پێشکه وتوو و 
خاوه ن شارستانێتييه وه ، وه کو سه رچاوه یه کی په سه ندکراو و باوه رپێکراو که ڵکی 

 لێوه رگيرابێت!؟
 ساڵی ئازادی و خۆبه ڕیوه به رێتی و نيوه  سه ربه خۆیيه ماندا، به و ۲٥له ماوه ی ئه و 

هه موو کات و وزه  و توانا مرۆیی و بوودجه  و داهاته زۆره خه یاڵييه مانه وه ، 
 فه رمانده ی سه ربازیی ۲٥ دیبلۆماتکار و ۲٥ فڕۆکه وان و ۲٥نه مانتوانی، 

 رۆژنامه وانی ۲٥ کادری سياسيی پيشه کار و ژیرمه ند و ۲٥سه رده مييانه  و 
پيشه یی پێبگه یه نين!؟ لێره دا ئه م بابه ته   درێژتر ناکه ینه وه ، ئه م پيشه  و ناوانه  هه ر 

ته نها وه ك چه ند نموونه یه ك هێنراونه ته وه . ده کرێت باسی هه زاران پيشه  و 
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پيشه کار و بابه تی گرنگ و پێویستی دیکه  بکه ین که  ده بووایه  ئێستا خاوه نيان 
بووینایه !؟  لێره دا باسی رووداوه  دڵته زێنه کانی یه کتری له ناوبردن و شه ڕی 

به رژه وه ندیيه  ناڕه واکانيش ناکه ین. باسی ئازار و ئه شکه نجه دانی ده روونی و 
جه سته یی و له ناوبردنی هه زاران له  کچان و ژنانی بێتاوانی کورد و کوردستانيش 

.ناکه ین  
ئه گه ر بمانه وێت له  داهاتوودا ببينه  خاوه نی ده وڵه تی سه ربه خۆی خۆمان، ده بێت 

به رنامه  و پالنی ریاليستانه ی   ده وڵه ت دروست کردنيمان هه بێت تا بتوانين بۆ 
مسۆگه رکردن و دابينکردنی هۆکاره کان و پێداویستييه کانی ئه و ده وڵه ته  

سه ربه خۆیه مان، هه موو پێکه وه ، به  یه کگرتوویی و به یه کهه ڵوێستی ،کار و 
.خه باتی دڵسۆزانه و لێبڕاوانه ی بۆ بکه ین  

 
۱٤ 

 کۆمه ڵگه  به م شێوه یه  به ڕێوه  نابرێت!؟
 

ئه م ته الری ده سه �ته ی باشووری کوردستان  بنچينه که ی داڕزيوه  ، ئه گه ر 
.سه رله نوێ بنچينه كه ی دانه ڕێژرێته وه ، داهاتووی هه ر رووخانه   

 ساڵدا چه ندين هه زار بازرگان و ۲٥چۆن و�ت وا به ڕێوه  ده برێت! له ماوه ی 
سه رمايه دارى ميلياردێر و ميليۆنێر به  بێ هيچ زه مينه يه کی مێژوويی بازرگانی و 
به بێ هيچ پێشينه  يه کی بازرگانيی ياسايی و ره وا و دادپه روه رانه ،، په يدا ببن و 

به رامبه ر ئه مه ش، چه ند له شکرێک له  هه ژاران و بێکاران و کاسبکاران و 
ده ستگێڕان و کرێچييه کان، ژيانێکی مه مره  و بژی بگوزه رێنن. مووچه ی ساڵێکی 

پێشمه رگه  و پۆليس و ئاساييش و مامۆستايان و فه رمانبه ران، که  سا�نێکی زۆره  
خزمه تی ميلله ت ده که ن، به رامبه ر مووچه ی يه ک مانگی به رپرسێکی حيزبی و 

به رپرسێکی ده سه �ت و ئه ندام په ڕله مانێک بێت. مانگێک مووچه  هه بێت و سێ 
مانگ نه بێت. به �م به رپرسان و نه وه کانيان له خۆشترين و باشترين و به رزترين 

ئاستدا ژيان بگوزه رێنن!؟ئه مه ته نها هه ر وه ک يه ک نموونه ، ئه گه ر بمانه وێت درێژه  
به  نادادپه روه رييه کانی نێو کۆمه ڵگه ی ئه مڕۆی باشووری کوردستان بده ين، 

ده توانين هه زاران نموونه ی ديکه  ريز بکه ين. ئه مڕۆ ميلله ت ته واو هۆشيار 
بووه ته وه  و ده ستی هه موو که سان و اليه نه  گه نده ڵ و دز و تا�نچيه کانيش 

ئاشکرا بووه . دڵنيابن، ئه نجامه که ی باش نابێت به  کاره سات دوای کاره سات 
.کۆتايی دێت، زۆر به داخه وه   

کۆمه ڵگه  پێويستی به  گۆڕانکاری بنچينه يی و چاکسازیی گشتييه  له  هه موو 
بواره کاندا. ميلله ت ماندوو و شه که ت و تووڕه  و بێزاره ، با ئه و په نده  به سه ر 

خۆماندا جێبه جێ نه بێت که  ده ڵێ: جام پڕ بوو لێی ده ڕژێت. جامی ميلله ت زۆر 
گه وره  و ترسناکه ، که  جامی ميلله ت پڕ بوو ده بێته  الفا و زريان و هه موو شتێک 

 راده ماڵێت!؟
ئێستاش نه چووه  بچێت، تکايه  با به  هه موو اليه کمان، فريای ئه مڕۆ و داهاتووی 

.باشووری کوردستان بکه وين  
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۱٥ 
 دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان لە نێوان بەرداشی (مەالیی و جەاللی) دا!؟

 
وا دیارە، یەكی لە کێشە سەرکييەکانی نێوان پارتی و یەکێتی و گۆڕان، لەسەر 
راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، ئەوە بێت کە ئەو دەوڵەتە لەسەر 

 دەستی کێ و چ الیەنێکدا رابگەیەندرێت!؟
هەرچی پارتييەکانە، پێيان وایە و بڕوایان بەوەیە کە هەر پارتی و سەرۆکی پارتی 
دەتوانن و شایستەی ئەوەن کە ئەو دەوڵەتە سەربەخۆیەی کوردستان رابگەیەنن 

 و سەرۆکی پارتيش سەرۆکی ئەو دەوڵەتە بێت!؟
هەرچی یەكێتی و گۆڕانيشە، پێيان وایە و بڕوایان بەوەیە کە نابێت و ناکرێت کە 

ئەو دەوڵەتە سەربەخۆیەی کوردستان لەالیەن پارتی و لەسەر دەستی 
 سەرۆکی پارتيدا رابگەیەندرێت و ئەو سەرۆکی بێت!؟

هەرچی نەتەوەیيەکانيشە، پێيان وایە، چ پارتی و چ یەکێتی و چ گۆڕان، یان 
نایانەوێت، یان ناتوانن و لەباریاندا نييە کە بە تەنها و یەك الیەنە، دەوڵەتی 

 سەربەخۆی کوردستان رابگەیەنن!؟
 بەڕێزان، تێگەیشتن و سەرنجی ئێوە لەسەر ئەم پرسە ئاڵۆزە چييە!؟

 
۱٦ 

 دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان!؟
 

هيچ گومانی تێدا نييە کە هەموو کورد و کوردستانييەکی پاك و دڵسۆز و 
ئابڕوومەند، خەو بە هەبوونی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانەوە دەبينن و بە 

سەر و ماڵ و گيان لەگەڵ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستاندان. 
 ریفراندۆم لە باشوور کراوە، زۆرتر ۲۰۰٥هەروەها، بۆ ئاگاداریی هەمووان، سالی 

لە یەك ميليۆن واژۆ/ئيمزا بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، 
کۆکراوەتەوە و رادەستی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کراوە. بە دڵنيایيەوە 

جارێکيتر ریفراندۆم پێویست نييە و ئەوەی ئێمەی کوردانی باشوور پێویستمانە و 
دەبێت ئەنجامی بدەین، راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمانە، بە �م 

مەخابن، لەم هەلومەرجە ناوخۆیيەی ئەمڕۆی باشووردا، کە حيزبەکان لەگەڵ 
یەکتردا کۆك و تەبا نين و یەك ریز و یەکگرتوو و یەك هەڵوێست نين، چۆن بکرێت 

و چۆن بتوانين دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان رابگەیەنين، لە هەموویشی 
گرنگتر و پێویستتر، چ سوپایەكی نيشتمانيی سەربەخۆ و یەکگرتوو و پڕچەککراو، 
چ هێزێکی گەورەی خۆماڵی یان دەرەکی، دەتوانێت ئەو دەوڵەتەمان بۆ بپارێزێت، 
ئەو هێز و دەوڵەتانە کامانەن کە بە کردەوە دان دەنێن بە دەوڵەتەکەماندا، چۆن و 
بەچی بتوانين بەردەوام بين و بژین، کامەیە ئابووریی سەربەخۆی نيشتمانيمان، 
کامەیە بەرهەمی پيشەسازی و کشتوکاڵی و ئاژەڵداریی نيشتمانيمان، پرسە 

هەرە پێویست و گرنگە، دوای پاراستنی دەوڵەتەکە، چۆن و بەچی بتوانين 
 بەردەوام بين و بژین!؟

تکایە هەر کەس و الیەنێك وە�می لۆژیکانە و پراکتيکانە و کردەنيی بۆ ئەو ئەگەر 
 و پرسيارانە هەیە، با بفەرموون، دڵمان خۆش و ئاسوودە بکەن!؟
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۱۷ 
 هێشتا لە دایك نەبوون!؟

 
هەرچەند ئاوڕ لە رابووردووی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان و سەرکردە و 
سەرکردایەتييەکانی دەدەمەوە، بە دەسە�ت و دەسە�تدارانی ئەمڕۆشەوە، 

زۆرتر دەگەمە ئەو تێگەیشتن و باوەڕەی کە ئەو پارت و سەرکردە و 
 سەکردایەتييەی کە دەبێت دەوڵەت بۆ کورد پێکبهێنن، هێشتا لەدایك نەبوون!؟

 
۱۸ 

 چ کارەسات و شەرمەزاریيەکە!؟
 

 هەزار ساڵە لە سەر ٥ ميليۆنين، مێژوو دەڵێت، زۆرتر لە ٤۰ميللەتێکين، زۆرتر لە 
خاکی خۆمان دەژین، کەچی ئێستا لە مایەپووچيی خۆماندا، دڵمان بەوە خۆشە 
کە بێگانەیەك، سەرۆکی و�تێك ناومان بهێنێت و بشڵێت دەبێت کوردەکان بەکار 

 بهێنين!؟
 هەتا کەی هەر بێ دەوڵەت بين و بەکار بهێنرێين!؟

 
۱۹ 

 دەوڵەتی کوردی!؟
 

هێشتا رانەگەیەندراوە، کەچی یەکتری بە ناپاکی کردن بەرامبەر دەوڵەتی کوردی 
 تۆمەتبار و تاوانبار دەکەین!؟

بانگەشەکردن بۆ ریفراندۆم و راگەیاندنی دەوڵەتی کوردی، ئەگەر هەر بۆ 
بانگەشەکردن بێت و بۆ راگەیاندن نەبێت، بە دڵنيایيەوە، ئاژاوەی ناوخۆیی لێ 

 ساڵ ئازادی و خۆفەرمانڕەوایيمان، دەوڵەتی ۲٥دەکەوێتەوە، تکایە ئەگەر دوای 
سەربەخۆی خۆمانمان پێ دروست ناکرێت، ئيتر باشترە هيچ کەس و الیەنێك 
 باسی نەکەن و لێی گەڕێن تا دەگەینە ئەو ئاستەی کە بتوانين رایبگەیەنين!؟

 پێشينانمان جوانيان فەرمووە: هەڵگرتنی بەردی زل، نيشانەی نەهاویشتنێتی!؟
 

۲۰ 
:هەر یەك جار بۆ مێژوو و بۆ ئەزموون کردنی هەمووان  

 
 فەرموون، ئەگەر ئازان و دڵسۆزن و راست دەکەن و کوردایەتی دەکەن!؟

بۆچی نابێت و ناکرێت، هەر یەك جار بۆ مێژوو و بۆ ئەزموون کردنی خۆمان و 
هەموو مرۆڤایەتی، پارتی و یەکێتی و گۆڕان و چەپەکان و نەتەوەیيەکان، یەكڕیز و 
یەكهەڵوێست و بە تەبایی، بە پشتيوانيی هەموو ميللەت، دەوڵەتی سەربەخۆی 
کوردی لە باشووری کوردستان رابگەیەنن، خۆ نابێت و ناکرێت، دەوڵەتانی تورکيا 

و ئێران و عێراق و سوریا، بە بەرچاوی هەموو مرۆڤایەتی و جيهانەوە، بۆیان 
هەبێت و بتوانن و�تێك وێران بکەن و زۆرتر لە پێنج ميليۆن مرۆڤی کورد کۆمەڵکوژ 

 بکەن!؟
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۲۱ 
:بێ دەوڵەتی و مایەپووچی  

 
ئێمە، یان زۆر سادەوسایلکە و خۆشباوەڕین، یان بە هەڵە لە حيزبایەتی و 
 سياسەت کردن و دەوڵەتداری و ميللەت و و�تبەڕێوەبردن تێگەیشتووین!؟

نابێت دڵی خۆمان بەوە خۆش بکەین کە کێ دەگۆڕێت و کێ دەبێت بە سەرۆکی 
ئەم و�ت و ئەو و�ت، خۆ ميللەتان و و�تانی دەوڵەتدار و خاوەندار، ئێمەی کورد 

نين کەسێك یان حيزبێك یان بنەماڵەیەك لە دەڤەرەکەی خۆیدا هەموو شتێك بێت 
 و بە تاکڕەوی هەموو بڕیارێك بۆ ميللەت و و�ت بدەن!؟

ميللەتان و و�تانی پێشکەوتوو و خاوەن شارستانێتی، دەوڵەتی سەربەخۆی 
خۆیان هەیە، سەرکردە و سەرکردایەتيی و ئەنجوومەنی نيشتمانی بە یاسا 

هەڵبژێردراویان هەیە، دامەزراوەی ئابووری و سياسی و کۆمە�یەتی و 
رۆشنبيریی سەربەخۆ و یاسایيان هەیە، خاوەنی ئازا و دڵسۆز و ژیرمەند و 

نەتەوەپەروەر و نيشتمانپەروەریان هەیە، دەستوور و یاسای مرۆڤدۆستانە و 
پێشکوتووانەی سەردەمييانەیان هەیە و یاسا با�دەست و سەروەرە، دادگە و 

دادوەران و پۆليس و سوپا و ئاسایيش و دەزگای هەواڵگيریی سەربەخۆ و 
یەکگرتوو و پەروەردەکراو و پڕچەککراویان هەیە، دەوڵەت بەرامبەر بە وەرگرتنی 

باج و گومرگ، پاراستنی ئاسایيش و ئاشتی و ئارامی و پێشکەوتن و 
خزمەتگوزاریيە گشتييە پێویستييەکان بۆ هاونيشتمانيان و و�تەکەیانيان 

مسۆگەرکردووە، پاشەکەوتی نەتەوەیی و نيشتمانييان هەیە، سيستمی 
ئابووریی سەربەخۆ و بازاڕی ئازاد و سەربەخۆ و پيشەسازی و کشتوکاڵی 

نيشتمانيی پێشکەوتوویان هەیە، سيستمی پەروەردە و فێرکاریی پێشکەوتوو و 
سەردەميانەیان هەیە، ، بۆ هەموو کاروبارێکی دەوڵەتداری و ميللەت و 

و�تبەڕێوەبردن و ئاسایيشی نەتەوەیی و نيشتمانی، کەسی شياو لە شوێنی 
شياودا دانراوە، واتە، هەرکەس لە شوێنی شياوی خۆیدایە و کا� پڕ بە با�یە، 

پێوەری هاونيشتيمانێتی و نەتەوەپەروەری و نيشتمانپەروەری، راستگۆیی و 
دڵسۆزیيە بەرامبەر بە ميللەت و و�ت و خویندن و کار و پيشە، بيگومان 

سەرەنجامی هەموو ئەمانەش ئەوەیە کە ميللەتان و و�تان، بەرژەوەندیيە با� 
نەتەوەیی و نيشتمانييەکانی خۆیان لەسەرو هەموو شتێکی ترەوە داناوە و 
حيزبایەتی و سياسەت کردن و هەموو بيروباوەر و ئایدۆلۆژیا و ئایين و ئایينزا 

وچاالکييەکی ئابووری و سياسی و کۆمە�یەتی و رۆشنبيری، گشتيان هونەر و 
 ئامڕاز و هۆکاری خزمەتکردنی بەرژەوەندیيە با�کانی نەتەوە و نيشتمانن!؟

شایانی باسە، کە دەستوور و یاسا سەروەر بوون، کە سيستمی کارگێڕی و 
بەڕێوەبەرێتی و خزمەتگوزاریی گشتيی هەبوو، کە هەر کەسێك بۆ خزمەت 

کردنی نەتەوە و نيشتمان لە شوێنی شياوی خۆیدا بوو، کە بەرژەوەندیيە 
با�کانی نەتەوە و نيشتمان لە سەرو گشت شتێکی دیکەوە بوون، ئيتر شوێن و 
بوارێك بۆ گەندەڵکاری و دزی و تا�نچێتی و ناپاکی کردن لە نەتەوە و نيشتمان و 
بێگانەپەرستی و ملمالنێی ناڕەوی حيزبایەتی و تاکپەرستی و بنەماڵەساالری و 

 هۆزساالری و ناوچەگەرێتی نامێنێتەوە!؟
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۲۲ 
:لە وە�می بەڕێزێکدا  

 
 بەڵێ نەتەوەیەکی بێ خاوەنين!؟

دەوڵەت و سەرکردە و سەرکردایەتيی ئازا و دڵسۆز و ژیرمەندی نەتەوەپەروەر و 
نيشتمانپەروەر، خاوەندارێتيی لە هەر نەتەوە و نيشتمانێك دەکەن، مەخابن 

 ئێمەی کورد لەمانە بێبەریين!؟
بەڵێ بە دڵنيایيەوە نەتەوەیەکی بێ خاوەنين، ئەگەر بێ خاوەن نەبووینایە، 

 بۆچی رۆژمان بەم رۆژە رەشەی ئەمڕۆ دەگەیشت!؟
 

۲۳ 
:کورد و ستەملێکراویی مرۆیی و مێژوویی و نەتەوەیی  

 
دوای رووخانی دەوڵەتی خەالفەتی عوسمانی، دەوڵەتەکانی بەریتانيای گەورە و 

فەڕەنسا، گەورەترین ستەمی مێژویی و مرۆیی و نەتەوەیی و نيشتمانيان لە 
ئيمەی کورد کردووە، بە شێوەیەك کە خۆمان و خاکەکەمانيان بەسەر چوای 
دەوڵەتی ناسيۆنالی ستەمکار و تا�نچيی تورك و عەرەب و فارسدا، دابەش 

کردووە و هەتا ئێستاش هەر وەك کارتی فشار بەسەر دەوڵەتەکانی تورکيا و 
ئێران و عێراق و سوریادا بەکارمان دەهێنن، با ئەو راستيەش دەربڕین، خۆیشمان 
وەك نەتەوە، لەئاستی بەدەستهێنانی مافەڕەواکانی خۆندا نەبووین و نەمانتوانی 

یەکگرتوویی نەتەوەیی و ئازادیی خۆمان و یەکپارچەیی نيشتمانەکەمان 
 بپارێزین!؟

چارەسەر: ئێمەی کورد، یان دەبێت هەتاهەتایە بە ژێردەستەیی و بێ دەوڵەتی و 
دابەشکراوی بمێنينەوە و بەم چارەنووسە کارەساتبار و بەشمەینەتييەی خۆمان 
رازی بين، یان دەبێت هەموومان پێکەوە بڕیارێکی ئازایانەی نەتەوەیيانە بەدەین، 

یان هەموومان پێکەوە بمرین، یان هەموومان یەکبگرین و پێکەوە خۆمان لە 
 ژێردەستەیی و بێ دەوڵەتی و بەشبەشکراوی رزگار بکەین!؟

ئەزموونەکانی رابووردوومان ئەو راستيەەمان پێدەڵێن: لە ئێستا و داهاتوودا، هەتا 
نەبينە خاوەنی پارتێك یان بەرەیەکی نەتەوەیی یەکگرتوو و شۆڕشگێڕ و 

رزگاریخواز، هەتا سەرکردە و سەرکردایەتييەکی ئازا و دڵسۆز و ژیرمەند و 
لەخۆبووردووی نەتەوەپەروەر و نيشتمانپەروەرمان نەبێت، ئاستەمە بە ئامانجە 

نەتەوەیی و نيشتمانييە رەواکانی خۆمان بگەین، ئەگەرچيش لەو پێناوەدا 
دەریایەك خوێن و فرمێسکمان بەخشيەوە، بە�م مەخابن هەتا ئێستا نەمانتوانيوە 

بە ئامانجە رەواکانی خۆمان بگەین، بە دڵنيایەەوە ئازادیی نەتەوەیی و یەکێتيی 
نيشتمانيمان، مافی رەوا و ئەرك و بەرپرسيارێتيی خۆمانە، نابێت و ناکرێت، 

هەتاهەتایە هەر چاوەڕوانی هەلومەرجی لەبار و بەزەیی و پشتيوانيی بێگانە 
 بکەین!؟
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۲٤ 
:راگەیاندنی دەەوڵەتی سەربەخۆی کوردی  

 
نووسەر و بيرمەندی گەورەی کورد، مامۆستا مەسعوود محەمەد، فەرموویەتی: 

هەموو کاتێك دەتوانيت بەڵێنی پارە بە خەڵك دان بدەیت، ئەگەر داواشيان لێ 
 کردیت، دەتوانيت بڵێت: جارێ لێم راوەستن هەتا پەیدای دەکەم!؟

لە روانگەی لۆژیکی ئەم بۆچوونەوە، هەموو کوردێك بۆی هەیە و دەتوانێت بەڵێنی 
راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی بە ميللەتی کورد بدات، هەر کاتێکيش 

داوایان لێکرد و وتيان کەی رایدەگەیەنيت، دەتوانێت بڵێت: لێم راوەستن هەتا 
 هەلومەرجی ناوخۆیی و دەرەکی لەبار دەبێت!؟

ئەرێ بەڕاست! هەلومەرج کەی لەبار دەبێت و هەتا کەی چاوەڕوانی 
 هەلومەجی لەبار بکەین!؟

 
۲٥ 

:پرسيارێکی گرنگ  
 

هه موو ده وڵه ت و نه ته وه  و نيشتمانێك، خاوه نی دامه زراوەیەكە بەناوی: 
(دامه زراوەی ستراتيژی و ئاسایيشی نه ته وه یی و نيشتمانی) ، ئەم دامەزراوەیە 

لە که سانێکی دڵسۆز و شاره زا و ئه زمووندارن پێكدێت که  پێيان ده ڵێن 
(ئامۆژگارانی ستراتيژی و ئاسایيشی نه ته وه یی و نيشتمانی). با بپرسين: ئایا 

کامه یه  ئه و دامه زراوه یه ی ئێمه ی کورد، یان کامانه ن ئه و کەسانەی که  پێيان 
بڵێين ئامۆژگارانی ستراتيژی و ئاسایيشی نه ته وه یی و نيشتمانی کورد و 

 کوردستان!؟
ئه مه بۆ ئێستا و داهاتووی کورد و کوردستان، پرسێکی پێویست و گرنگی 

.چاره نووسسازی نەتەوەیی و نيشتمانييە  
 

۲٦ 
:سەرنجێك و پرسيارێك بۆ تێڕامان  

 
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!؟
 

۲۷ 
:رەخنە گرتن، رەشبينی و نائومێدی نييه   

 
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی و دەوڵەتداری، مافی رەوای خۆمانە، درەنگ یان 

.زوو، هەر دەبێت دروستی بکەین  
پرسی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی، پرسی تاکە کەسێك و تاکە الیەنێك و تاکە 

بنەماڵەیەك یان تاکە هۆز و تاکە دەڤەرێك نييە، ئەوە پرسێکی رەوا و 
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چارەنووسسازی نەتەوە و نيشتمانێکە، بێگومان ئەم ئامانجە نەتەوەیی و 
نيشتمانييە پيرۆزە، بێ هە�واردنی هيچ کەس و الیەنێك، ئەرك و فەرمان و 

بەرپرسيارێتيی هەموومانە، بە�م ئازایەتی و دڵسۆزی و لێهاتوویی و 
لەخۆبووردوویی و تەبایی و یەکڕیزی و یەکهەڵوێستيی هەموو کوردی دەوێت. 

هەروەها دەوڵەت دروستکردن توانا و مەرج و پێداویستيی تایبەتيی خۆی هەیە، 
مەخابن ئێمەی کوردانی باشوور، ئێستا لە تەنگەژە و بارودۆخێکی سەخت و 

دژوارداین و لە تواناماندا نييە و هيچ مەرجێکی پێکهێنانی ئەو دەوڵەتە 
سەربەخۆیەی خۆمانمان تێدا نييه ...... بە�م نابێت رەشبين و نائومێد بين، دەبێت 

.بەردەوام لەبەرنامەماندا بێت و کاری بۆ بکەین و هەوڵی بۆ بدەین  
چ کەس و الیەنێکيش، ئێستا یان لە داهاتوودا دەیەوێت و بە کاروکردەوە لە 

توانایدا هەیە دەوڵەتمان بۆ دروست بکات، با بفەرمووێت، هەموومان بە دڵ و بە 
.گيان و بە سەروماڵەوە لەگەڵيداین و پشتوپەنایين  

 
۲۸ 

 دەوڵەتی کوردی بە بانگه شه  و هاوارکردن دروست ناکرێت!؟
 

 چيمان نەکرد و چيمان کرد!؟
ئێمه ی کوردانی باشوور، بە هۆی بەخت و رێکەوتی مێژووەوە، دەرفەتێکی 

 ساڵە ئازاد و نيوە سەربەخۆین و بە کردەوە ۲٥زێڕینمان بۆ هاتە پێشەوە، ئەوە 
خۆمان فەرمانڕەوای خۆمانين و خۆمان خۆمان بەڕێوە دەبەین، شایانی باسە، 

دەکرا و دەبووایە لەبری ئەو بانگه شە و هاوارکردنانە بۆ ریفراندۆم و راگەیاندنی 
دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی، هەنگاو بە هەنگاو و بە کردەوە و بە ژیرانە، 

هەنگاومان بەرەو داڕشتنی بنچينەیەکی بەهێز و پتەو بۆ دروستکردنی دەوڵەتی 
کوردی بنایە، بۆ نموونە، بەو بوودجە و داهات و دەستکەوتە زۆر و زەبەندانەوە کە 

هاتنە دەستمان، کشتوکاڵی نيشتمانيمان ببوژاندایەتەوە و بە هاوردەکردنی 
تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو پێشمان بخستایە، ئابووریی نەتەوەیی و نيشتمانيمان 

پاشەکەوت بکردایە. زۆرترین کارگەمان لە کوردستاندا دابمەزراندایە 
وپيشەسازیی نيشتمانيمان دروست بکردایە و پەرەمان پێبدایە، کارگەی 

ئامڕازەکانی بەرگری و خۆپاراستنمان هاوردەی کوردستان بکردایە و شوێنی 
مسۆگەرمان بۆ دابينبکردایە، لەشکری یەکگرتوو و سەربەخۆ و پڕچەککراومان 

پێکبهێنایە، لەشکرێك له  پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و تەکنيککار و 
پيشەوەری جۆراوجۆری هەموو بوارەکانی ژیانمان دروستبکردایە، هەزاران هەزار 

مامۆستای سەردەمييانە و شارەزا و لێهاتوومان پەروەردە بکردنایە، سيستمی 
پەروەردە و فێرکاریمان سەردەمييانە و پێشکەوتووانە بکردایە، لەشکرێك 
کۆمەڵناس و دەروونناس و وەرگێڕ و رۆژنامەنووس و ميدیاکار و کامێرازانی 

پيشەیيمان پێبگەیاندایە، بە هەزاران هەزار لە رۆڵەکانی هەژارانی ميللەتمان، بۆ 
پەروەردە بوون و خۆپێگەیاندن و پێگه یشتن، رەوانەی و�تە پێشکەوتووەکانی 

جيهانی خاوەن تەکنەکۆژیا و شارستانێتيی پێشکەوتووی سەردەم بکردنایە، بە 
سەدان فڕۆکەوان و تانکئاژوو و تەکنيککار و فەرماندەی بوارەکانی چەکسازی و 

سەربازیمان دروست بکردنایە، دەستوور و یاسيەکی پێشکەوتووانە و 
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مرۆڤدۆستانەی سەردەمييانەمان دابڕێژایە و پەسەندنمان بکردنایە، ئایين و 
ئایينزاکان و ئایينداریمان لە سياسەت و دەوڵەت و دەستوور و یاسا 

جيابکردنایەتەوە، دادپەروەریی کۆمە�یەتی و ئازادیيە دیمۆکراسييەکانمان بۆ 
کۆمەڵگه ی خۆمان دەستەبەر بکردنایە، کوردستانمان بکردایە بە بەهەشتی 
سەیرانگە و گەشتياری و سەرنجی ميليۆنان گەشتياری جيهانيمان بەالی 

 جوانی و خاوێنی و خۆشيی وئاراميی �تەکەماندا رابکێشایە....هتد!؟
لەبری حيزبایەتی کردن و سەرۆکپەرستی، دەبووایە ئێستا، بە سەدان بنکە و 

سەنتەری رۆشنبيریی و پەروەردەی نەتەوەیی و نيشتمانيمان لە هەنداراندا 
دابمەزراندایە، دەیان پەڕتووکخانەی گشتی و ئەرشيفخانەی نەتەوەیيمان بۆ 

پاراستنی بەڵگەنامە و ئەرشيفە نەتەوەیی و نيشتمانييەکانمان دروست 
بکردنایە. دەکرا سەدان نووسينگەی تایبەتيمان بۆ خزمەتکردنی پرسە رەوا 

نەتەوەیی و نيشتمانييەکانمان بە مۆڵەت و پشتيوانيی یاسای ئازادانەی ئەوروپا 
 و ئەمەریکا و کەنەدا و ئوستراليا، بکردنایەتەوە!؟

بێگومان هەموو ئەمانە هيچيان ئەندێشە و خەیاڵپ�و نەدەبوون ئەگەر ئێمە 
خاوەنی سەرکردە و سەرکردایەتی و سياسەتمەداری ئازا و ژیرمەند و دڵسۆزی 

 نەتەوەپەروەر و نيشتمانپەروەربووینایە!؟
 ساڵەی رابووردووداچيمان کرد: هەموو ئەو شتانەمانکرد کە ۲٥سەرەنجام لە 

 دروست بە پێچەوانەی هەموو ئەمانەوە بوون!؟
 

۲۹ 
:هەموویان هاوشێوەی یه کترین  

 
.کورد یه ك نەتەوەیە و کوردستان یه ك نيشتمانه   

دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی کوردستان، هەر هەموویان یه ك هەڵوێست و یەك 
ئامانجيان بەرامبه ر بە کورد و کوردستان هەیە، ئامانج و هەوڵی هەموویان بۆ 

سڕینەوەی بوون و ناوی کورد و کوردستانە. هە�واردنی تورکيا و ئێران و عێراق و 
سوریا لە یه کدی، لە به رژه وەندیی کورد و کوردایەتی نييه . هيچيان دۆستی ئێمه  

 نەبوون و نين و نابن!؟
هەر کاتێك ئێمه ی کورد توانيمان دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان دروست بکەین و 

ئەو ميلله ت و دەوڵەتانه ی دەوروبەرمان دانيانپێدا ناین و دژمان نەوەستانەوە، 
ئەوسا دۆستایه تی و پێوەندیی دۆستانه ی دراوسێيەتيمان، ئەرکی پێویستی 

 هەموو الیه کمانە!؟
 

۳۰ 
:ترسنۆکترین و خۆپەرسترین و بێباکترین دەسە�تدارانی مێژووی کورد  

 
ئێوە بەو هەموو چەکدار و پارە و هێز و دەسە�ت و توانایەتانەوە، بە مەالیەك و بە 

بانگخوازێکی بەکرێگيراو و تەعریبچی و گەوجێنەر ناوێرن، ئيتر چاکسازی و 
 چارەسەرسازی و دەوڵەت دروستکردن و دەوڵەتداریتان چۆن پێ دەکرێت!؟

بانگخوازێكی تەعریبچی و گەوجێنەر، بە زمانی کوردی و بە ئازادانە و بە ئاشکرا، 
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 دەڵێت: پێشمەرگە کافرە و بشکوژرێت شەهيد نييە و ناچێتە بەهەشتەوە!؟
مەالیەكی مووچەخۆری باند و گروپە ئيسالمييە سياسييە بەکرێگيراوەکان، بە 

زمانی کوردی و بە ئازادانە و بە ئاشکرا، دەڵێت: هەرکەسێك نوێژ نەکات، دەبێت 
 بە شمشێر ملی بپەڕێندرێت!؟

سەرباری ئەوانەش، هەموو باند و گروپە ئيسالمييە سياسييەکانی باشووری 
کوردستان، بە ئاشکرا و بە ئازادانە، هاوبيروباوەڕ و سۆزداری لەشکری 

تێرۆریستی داعشن، کەچی هاوشانی حيزبە کوردیيە دەسە�تدارەکان، 
 بەشداریشن لە دەسە�تی سياسيی باشووری کوردستاندا!؟

لە هەمووی سەیروسەمەرەتيریش، ناوبەناو، بۆ تاکتيك و ملمالنێی ناڕەوای 
حيزبایەتی و بانگەشەی سياسی، باسی راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی 

 کوردستانيش دەدەن بە گوێماندا!؟
 بانێکەو و چەندین هەوا!؟

 
۳۱ 

 پرسيارێكی چارەنووسساز!؟
 

تۆ بڵێی گرنگی و بایەخ و ئيشوکار و فەرمان و بەرپرسيارێتی و ستراتيژ و 
ئامانجی ئێمەی کورد، هەر داعش لەناوبردن بێت بۆ ئەوروپييەکان و 

 ئەمەریکييەکان!؟
هەمووان ئاگادارین کە ناوبەناو سەرکردە و دەوڵەتمەدارەکانی و�تە ئەوروپييەکان 

و ئەمەریکا سەردانی باشووری کوردستان دەکەن و بە شێوەیەکی فەڕمی 
لەگەڵ دەسە�تدارانی دەسە�تی سياسيی کوردیدا گفتوگۆ و دانوستاندن 

دەکەن، هەتا ئێرە باشە و بە دڵمانە، بە�م با بەم بۆنەیەوە پرسيارێکی 
چارەنووسساز بکەین: ئایا هەتا ئێستا دەسە�تدارانی سياسيی باشوور لە هيچ 
یەکێ لەو سەرکردە و دەوڵەتمەدارانەی ئەو و�تە دەسە�تدارانەیان پرسيوە کە 

هەر بۆ ئەزموون کردن و بۆ مێژوو، بۆچی جارێك لە جاران، پرسی رەوای 
 ميلۆن کوردی بێ دەوڵەت نابەنە ناو ٤۰نەتەوەیی و نيشتمانيی زۆرتر لە 

بەرنامەی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە!؟ خۆ ئەگەر سياسييە 
دەسە�تدارەکانمان، بوێرن و بتوانن داوا و پێشنيازێکی ئاوا رەوا و چارەنووسساز 

ئاڕاستەی ئەو سەرکردە و دەوڵەتمەدارانەی ئەو گەورەهێزانەی جيهان بکەن، 
 ئەوە کۆتایی دەسە�تەکەیان و ژیانيان نابێت!؟

بە دڵنيایيەوە هەتا ئێستا داوا و پێشنيازێکی لەو جۆرەیان نەکردووە، چونکە ئەوە 
پرسی رەوا و چارەنووسسازی نەتەوەیی و نيشتمانيی نەتەوە و نيشتمانێکە، 
ناکرێت و نابێت ژێربەژێر بکرێرت، دەبێت بە ئازایانە و بە ئاشکرا بکرێت و هەموو 

نەتەوەی کورد و هاونيشتمانييەکی کوردستان و گشت جيهانی لێ ئاگادار 
 بکرێتەوە!؟
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۳۲ 
 پرسيارێك لە خۆمان!؟

 
 ساڵی رابووردوو، بانگەشەی سياسيانە و ۲٥ئایا ئەم ساڵيش هەر وەکو 

باسوخواسی بێ کردەوەی راگەیاندن و دروست کردنی دەوڵەتی سەربەخۆی 
 کوردستان دەکەینەوە!؟

دەوڵەت دروست کردن، بە بانگەشەی سياسييانە و ئاخاوتن و وتاردانی بێ 
کردەوە بەئەنجام ناگات، بەڵکو پالن و بەرنامەی پێویست و تایبەتيی خۆی 

 ساڵی رابووردوومان، ۲٥دەوێت، با بپرسين: کامانە بوون پالن و بەرنامەکانی 
 ئەی ئێستا، کامانەن پالن و بەرنامەکانی داهاتوومان!؟

 ميللەتی ناتەبا و دەسە�تی سياسيی بێ پالن و بێ بەرنامە خۆمان!؟
 

۳۳ 
 یان دەوڵەتداری یان ماڵبەکۆڵی!؟

 
هيچ نکوڵی لێکردنی ناوێت، ئێمەی کورد دوای رووخانی ئيمپراتۆرێتيی ماد، 

دەسە�تدارێتيی بابوباپيرانی هەرە دێرینمان، وەكو نەتەوە نەمانتوانيوە جارێکيتر 
خۆمان کۆبکەینەوە و یەکڕیزیی خۆمان بپارێزین و وەك نەتەوەیەکی خاوەن 

دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان، لە نيشتمانی یەکگرتووی خۆماندا، خۆمان وەك 
کورد، خۆفەرمانڕەوای خۆمان بين. راستە بە پچڕپچڕی، لەم دەڤەر و لەو دەڤەری 

نيشتمانی خۆمان، توانيومانە چەندین ميرنشينی بنەماڵە دەستڕۆیشتووەکان 
پێك بهێنين و بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئازخاد و خۆفەرمانڕەوای خۆمان بين، بە�م 

بوونی ئەو ميرنشينانە، بەرەو یەکگرتوویی نەتەوەیی و نيشتمانيی نەبردووین و 
هەر هەموویان کاتی بوون و بەهۆی ناکۆکی و ناتەبایی و خۆخۆری و 

بێگانەپەرستيی خۆمانەوە، لەالیەن دوژمنانان و داگيرکەرانی کوردستانەوە 
لەناوبران و دووچاری کوشتوکوشتار و ماڵوێرانی و کارەسات دوای کارەسات 

بووینەتەوە. شایانی باسە، بۆ ئاگادار بوون لەو ميرنشينە کوردیيان و ئەو راستييە 
مێژوویيانە، (شەرەفنامەی شەرەفخانی بەدليسی) یەکێکە لە باشترین و 

.بڕواپێکراوترین سەرچاوەی مێژوویيمان  
لە راستيدا لە هەموو مێژووی دێرین و نوێماندا، ئەوە بارودۆخی بوون و ژیانمان 

بووە. واتە، ئێمە بەدرێژایی مێژووی خۆمان هەر خەرکی یاریی ماروپەیژە بووین. 
دەسە�تێکی کاتيمان پێکهێناوە و پاشان رووخاوە. بە کورتييەکەی، مێژووی ئێمە 

بریتی بووە و بریتيييە لە دەسە�تدارێتيی کاتی، سەرکەوتن و تێکشکان، 
هەستانەوە و دیسان تێکشکانەوە، ئەوە سەرەنجامی هەموو راپەڕین و شۆڕشە 

یەك لەدوای یەکەکانمان بووە. هەميشە ماوەیەك جێگير و ماوەیەك ئاوارە و 
دەربەدەر و ماڵبەکۆڵ بووین. نزیکترین ئەزموونی ئەو کارەساتانەمان، تێکشکان و 

هەرەس هێنانی دەوڵەتی پاشایەتيی باشووری کوردستان و کۆماری دیمۆکراتی 
 ساڵەی ئەیلوول و پاشان تێکشکانی شۆڕشی نوێی ۱٤کوردستان و شۆڕشی 
.باشووری کورستان بووە  

 ساڵە لە باشوور، دەسە�تدارێتييەکی خۆماڵيمان هەیە و تائەندازەیەك ۲٥ئەمڕۆ 
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سەربەخۆ و خۆفەرمانڕەواین، بە�م بەداخەوە، ئەميش بووە بە ئەزموونێکی 
شکستخواردوو و ئێستا لە لێواری تێکشکان و هەرەس هێناندایە، هەربۆیە یان 

دەبێت لەناو خۆمان کۆك و تبابين و یەکبگرین و دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان 
دروست بکەین، یان دەبێت بۆ هەتاهەتایە هەر ئەزموونی تيکشکانەکان و 
هەرەسەکانی مێژوومان چەندینبارە بکەینەوە، کەواتە یان دەبێت دەوڵەتی 

سەربەخۆی خۆمانمان هەبێت، یان بۆ هەميشە، ناوبەناو ئاوارە و دەربەدەر و 
 ماڵبەکۆڵ بين!؟

 
۳٤ 

 بێ دەوڵەتی!؟
 

لە جەنگەڵستانی جهانی ئەمڕۆی ملمالنێی نەتەوەیی و ئایينی و 
بەرژەوەندپەرستی و بازاڕی چەكفرۆشتندا، نەتەوەی بێ دەوڵەت، دەبێت بە 
 تەمای پارێزراویی هيچ سەروەریيەکی نەتەوەیی و نيشتمانيی خۆی نەبێت!؟

 تاکەی بێ دەوڵەت بين!؟
 

۳٥ 
:دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان  

 
هەر کەس و الیەنێکی کوردی و کوردستانی، دژی دروست بوونی دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردستان بێت، هاوسەنگەری دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی 
 کوردستانە!؟

 
۳٦ 

:هەر یەك جار بۆ مێژوو و بۆ ئەزموون کردنی هەمووان  
 

 فەرموون، ئەگەر ئازان و دڵسۆزن و راست دەکەن و کوردایەتی دەکەن!؟
بۆچی نابێت و ناکرێت، هەر یەك جار بۆ مێژوو و بۆ ئەزموون کردنی خۆمان و 

هەموو مرۆڤایەتی، پارتی و یەکێتی و گۆڕان و چەپەکان و نەتەوەیيەکان، یەكڕیز و 
یەكهەڵوێست و بە تەبایی، بە پشتيوانيی هەموو ميللەت، دەوڵەتی سەربەخۆی 
کوردی لە باشووری کوردستان رابگەیەنن، خۆ نابێت و ناکرێت، دەوڵەتانی تورکيا 

و ئێران و عێراق و سوریا، بە بەرچاوی هەموو مرۆڤایەتی و جيهانەوە، بۆیان 
هەبێت و بتوانن و�تێك وێران بکەن و زۆرتر لە پێنج ميليۆن مرۆڤی کورد کۆمەڵکوژ 

 بکەن!؟
 

۳۷ 
:هەموویان هاوشێوەی یه کترین  

 
.کورد یه ك نەتەوەیە و کوردستان یه ك نيشتمانه   

دوژمنانی کورد و داگيرکەرانی کوردستان، هەر هەموویان یه ك هەڵوێست و یەك 
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ئامانجيان بەرامبه ر بە کورد و کوردستان هەیە، ئامانج و هەوڵی هەموویان بۆ 
سڕینەوەی بوون و ناوی کورد و کوردستانە. هە�واردنی تورکيا و ئێران و عێراق و 
سوریا لە یه کدی، لە به رژه وەندیی کورد و کوردایەتی نييه . هيچيان دۆستی ئێمه  

 نەبوون و نين و نابن!؟
هەر کاتێك ئێمه ی کورد توانيمان دەوڵەتی سەربەخۆی خۆمان دروست بکەین و 

ئەو ميلله ت و دەوڵەتانه ی دەوروبەرمان دانيانپێدا ناین و دژمان نەوەستانەوە، 
ئەوسا دۆستایه تی و پێوەندیی دۆستانه ی دراوسێيەتيمان، ئەرکی پێویستی 

 هەموو الیه کمانە!؟
 

۳۸ 
:سياسەت زانست و هونەرە  

 
سياسەت زانست و هونەرە. هونەری هەڵسوکەوت کردنە لەگەڵ ئەو بيرۆکە و 
کاروکردەوانەی کە دەکرێن جێبەجێبکرێن، نەك هەست و سۆزی خەیاڵپ�وانە. 

نەك ئاخاوتنی بێ کردەوە و بێ باج، نەك هەڵسوکەوت کردنی تاکڕەوانە و 
دەربڕینی رکوکينەی تاکەکەسی!؟ شایانی وتنە، پرۆسەی دروست کردنی 

دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، پرۆسەیەکی ئابووری و سياسی و 
کۆمە�یەتی و فەرهەنگی و پەروەردەیيە. دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بە 

کاردانەوە و دەربڕینی رکوکينە بەرامبەر بە ئەم کەس و ئەو الیەن دروست 
ناکرێت. د ەوڵەت پێکهێنان و راگەیاندن، پرسی تاکەکەسی و تاکالیەنی نييە، 

دۆزی رەوای نەتەوەیەك و نيشتمانێکە. دەوڵەت تەنها هەر راگەیاندنی رەها نييە، 
بەڵکو پێکهێنان و سەپاندنە و پاشان جێگير کردنێتی. (ئسرائيل وەك نموونەی 

 دەوڵەتی عەرەبی ۲۲دەوڵەتی پێکهێنراو و سەپێنراو و جێگيرکراو لەنێوان 
دوژمنيدا!؟) بێگومان ئەوەش بە بەرنامە و پالنی درێژخایەنی ئابووری و سياسی 

و کۆمە�یەتی و رۆشنبيریی نەتەوەیی و نيشتمانی بەئەنجام دەدرێت. لێرەدا 
 ساڵی ئازادی و خۆفەرمانڕەوایيمان (بە دژایەتی ۲٥ناچارین بڵێين: زۆر بەداخەوە 

و دوژمنایەتی کردنی ناوخۆیی) و بە بێ بەرنامە و بە بێ پالنی نەتەوەیی و 
نيشتمانی، گوزەراند!؟ ئيتر باشرە لەبری باس کردنی  سياسييانە و فەڕميی 

راگەیاندنی دەوڵەت و وروژاندنی دوژمنان و داگيرکەران لە خۆمان، بە بەرنامە و 
پالنی درێژخایەنی نەتەوەیی و نيشتمانی، هەر یەکەمان لە ئاستی خۆمانەوە، 

بەپێی توانا و لە بواری تایبەتيی خۆماندا، کاری دڵسۆزانە و خۆنەویستانەی بۆ 
.بکەین  

پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، کاری تاکڕەوی و تاکالیەنی نييە و  ( 
بە ئاخاوتن و بە رکوکينە و بە ملمالنێی ناڕەوای حيزبی و بنەماڵەیی و بە 

بانگەشەی سياسی پێکناهێنرێت، پێویستە و دەبێت هەموومان، وەك و کورد و 
کوردستانی، پێکەوە کاری بۆبکەین و بەرپرسيارێتيی و باجدانەکەیشی بگرینە 

).ئەستۆی خۆمان  
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۳۹ 
:سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی  

 
لە مێژووی هيچ نەتەوەیەكدا نەبووە و نييە کە سەرکردە و سەرکردایەتی حيزبی، 

 دەوڵەتی نەتەوەیيان بۆ نەتەوەکەی خۆیان دروست کردبێت!؟
دەوڵەتی نەتەوەیی، هەر بە سەرکردە و سەرکردایەتی نەتەوەیی پێکدەهێنرێت، 

.نەك بە سەرکردە و سەرکردایەتيی حيزبی  
سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی کێن و دەبێت خاوەنی چ 

 تایبەتمەندیيەكبن!؟
سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی ئەو تێکۆشەرە شۆڕشگێڕانەن کە هەموو 
جۆرە تایبەتمەندیيەکی ئازایەتی و دڵسۆزی و لەخۆبووردوویی و خۆنەویستيی 
سەرکردەیيان تێدایە. ئەوانەن کە لەناو ميللەتەوە سەریانهەڵداوە و هەميشە 

لەناو ميللەتدان و وەك ميللەت دەژین و لەپێناوی بەرژەوەندیيە با�کانی ميللەتدا، 
بەتایبەتی هەژارانی ميللەتدا تێدەۆشن، بە�م تاکە جياوازیيەکی ئەوان و ميللەت 

ئەوەیە کە ئەوان پێشەنگ و رێبەر و رێنيشاندەری هۆشيار و ژیرمەند و دڵسۆز و 
.خۆتەرخانکردووی ناو ميللەتن و هەموو ژیانيان هەر بۆ ميللەتە  

سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی، ئەو شۆڕشگێڕە سادەوساکارانەن کە 
دیواری بەرزیان بەدەوری خۆیاندا دروست نەکردووە و هيچ ترسێکيان لە ميللەتی 
خۆیان نييە و خۆیان لە ميللەت جيانەکردوونەتەوە، لەناو ميللەتدان و بۆ ميللەتن و 

.خزمەتکاری ميللەتن  
سەرکردە و سەرکردایەتی نەتەوەیی، ئەوانەن کە مێژوویان پڕە لە پاکی و 

دڵسۆزی و لەخۆبووردوویی و لەخەبات کردن لە پێناوی ميللەتدا. سەرکردە و 
سەرکردایەتيی نەتەوەیی ئەوانەن کە بە کۆشك و تەالر و باخچە و ڤێلال و 

کۆمپانيا و مۆڵ و هۆتێلی پێنج ئەستێرەیی و باڵەخانە بەرزەکان و بە کاروانی 
.ئۆتۆمبێلی جامڕەش و پڕ لە پاسەوانی چەکداردا ناناسرێنەوە  

سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی، نابێت، بازرگان و سەرمایەدار و مافيا و 
 گەندەڵکار و دز و تا�نچی و ستەمکار بن!؟

زۆر بەداخەوە، ئێمەی کورد، لەسەرانسەری کوردستاندا، بێبەری بووین و 
بێبەریين لە سەرکردە و سەرکردایەتيی نەتەوەیی، هەربۆیە، هەتا ئێستا 
نەمانتوانيوە لەناوخۆماندا تەبا و یەکگرتوو و یەکهەڵوێست بين و هاو بير و 
هاوئامانی یەکتری بين، کەواتە شتێکی رێکەوت نييە کە سەدانە ساڵە 

ميللەتێکی ژێردەستە و نيشتمان داگيرکراو و دابەشکراو و بێ ماف و بێئازادی و 
 بێ دەوڵەتين!؟

بە هيوا و ئومێدی ئەوەی کە لە داهاتوودا، لەناو نەوەکانی داهاتووماندا سەرکردە 
و سەرکردایەتيی نەتەوەیيمان تێدا هەڵبکەون و ئەوان وەکو نەوەکانی رابووردوو و 
وەکو ئێمە بە بێ مافی و بە بێ ئازادی بە بێ دەوڵەتی سەربەخۆی نەتەوەیی 

 نەمێننەوە!؟
چ شەرمەزاری و چ کارەساتێکی نەتەوەیيە، بە چارەکە سەدەیەك ئازادی و 
خۆخۆبەڕێوەبردنمان، بەهۆی ملمالنێی ناڕەوای حيزبایەتی و تاکپەرستی و 

بنەماڵەچێتی و خێڵچێتييەوە، نەمانتوانی یان نەمانویست، نەوەیەکی هۆشيار و 
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رۆشنبير و نەتەوەپەروەر و نيشتمنپەروەر، پەروەردە بکەین تاکو ببوونایەتە 
هەوێنی سەرهەڵدانی سەرکردە و سەرکردایەتييەکی نەتەوەیی ئازا و دڵسۆز و 

 شۆڕشگێر و لەخۆبووردوو!؟
بە هيوا و ئاواتی سەرهەڵدانی سەرکردە و سەرکردایەتييەکی نەتەوەیی بۆ 

دابينکردن و مسۆگەرکردنی ژیان و داهاتوویەکی ئازادانە و سەرفرازانەی پڕ لە 
.پێشکەوتن و خۆشگوزەرانی و بەختەوەری بۆ نەوەکانی داهاتوومان  

 
٤۰ 

:له  سه ره تا  بنچينه یيه کانی بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه وه   
 

نه ته وه يه ك که  نيشتمانه که ی داگير و دابه ش کرابێت و ژێرده سته ی - 
ره گه زپه رستان و زۆرداران و تا�نچييه کانی نه ته وه  با�ده سته کان بێت، نه ته وه يه ك 
که خاوه نی ئازادیى نه ته وه يی و ده وڵه تی سه ربه خۆی نيشتمانيی خۆی نه بێت، 

له اليه ن ده وڵه تانی ديکتاتۆر و زۆردار و ره گه زپه رستانه وه  بچه وسێنرێته وه  و 
هه ميشه  له به ر شا�وی تواندنه وه  و نه ماندا بێت، نه ته وه يه ك له م هه لومه رجه  

سه خت و دژواره دا بێت، پێويستی به  هه بوونی پارتێکی شۆڕشگێڕی 
به ديسپلينی نه ته وه په روه ر و نيشتمانپه روه ر و ئازاديخواز هه يه   که به رژه وه ندييه  
با�کانی نه ته وه  و نيشتمان له سه روو هه موو به رژه وه ندييه کی ديکه وه  دابنێت و 

به  هيچ شێوه ك هيچ سازان و رێکه وتنێك  له سه ر پرسه  نه ته وه يی و 
نيشتمانييه کان له گه ڵ هيچ دوژمن و داگيرکه رێکدا نه کات. پارتێك بێت  کە 

خاوەنی سەرکردایەتييەکی بەکۆمەڵ و پاك و دڵسۆز و لەخۆبووردوو  بێت و 
هه ڵگری بيروباوه ڕ و په يام و درووشمی شۆڕشگێڕانه  و ئازاديخوازانه  و 

مرۆڤپه روه رانه  بێت و له هه موو ره گه ز و ئاسته کانی کۆمه ڵگه دا، له  دڵسۆزترين و 
هۆشيارترين و تێکۆشه رترين و کۆڵنه ده رترين رۆڵه کانی پێکهاتبێت و باوه ڕی 

ته واويان به  ره وايی مه سه له که يان  و به  خه باتی شۆڕشگێڕانه يان و به  
سه رکه وتنی بزووتنه وه که يان هه بێت. ته نها هه ر پارتێکی له م شێوه يه  که ئه م 

تايبه تمه ندييانه ی تێدا هه ببێت و له سه ر ئه م بنچينانه  پێکهاتبێت، هەر به م رێبازه  
راست و ره وا و شۆڕشگێڕانه يه   ، ده توانێت هه موو جه ماوه ر به ره و کۆڕی تێکۆشان 

سه رکردايه تى بکات و به ره و ئازاديی نه ته وه يى و سه ربه خۆيی نيشتمانييان 
به رێت و داهاتوويه کی پڕ له دادپه روه ريی کۆمه �يه تی و پێشکه وتن و ئاشتى و 

.خۆشگوزه رانيان بۆ مسۆگه ر بکات  
بە دڵنيایيەوە هه تا نه بينه  خاوه نی ئه م جۆره  رێکخستنه  سياسييە شۆڕشگێڕه ، 

 نابێت به ته مای پێکهێنان و راگەیاندنی ده وڵه تی سه ربه خۆی کوردستان بين!؟
 

 بەختياری شەمەیی
 

 ۲۰۱۷ 


