
پکی لکانمچڕاندۆمی،پۆستخۆیی"بۆ ڕیفربس"

٣٠/٩/٢٠١٧ھۆ برزنجیی 

ھاوشانی برەوپشچوونی پرسی ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی و نزیک بوونوەی وادەی ب ئنجام گیاندنی 
ئرککی نتوەیی و ھوستی تاککی خمخۆر و ب پرۆشی ، منیش وەک ٢٥/٩/٢٠١٧ل ڕۆژی 

خۆمدا ب بشدارک ، بیروڕای خۆم ل واکی کوردبوون،پویستی بشادرابوونم ب گرنگ زانی تا وەک 
.مبرن بچند وتیک دەپی توانا ڕۆژا

پۆست ندێ لرم و پھگ واوەی ھکانم ڕەنگانوپاگزانگرنگ و ،ندەی ناح و پرسر برامبب
دیارە خونری زرنگ زوو ھست ب چرکساتکان و ڕەنگانوەی ھوا جۆراوجۆرەکان . ھستیارە

.لسر وتکانم دەکات

وتان زۆربیان بوونت جیی گفتوگۆی جۆراوجۆر،ل ڕی ئو کۆمنتانی ھاوڕیان لسریان دیارە ئم
دیواری /دەرفت نیی،ئوەتان بۆ ڕاگوزم،ئگر ئارەزوو بکن دەتوانن ل واکم. نوسیووە

.  فیسبووککمدا بییان خوننوە

و وتانچاکم زانی کۆی ئ ب،چ مپک و لبکری ئازیزدا رەنردەست خوب مبیخ .

٢٨/٨/٢٠١٧

.ـ کوردستان تنھا موکی کوردە١

بناوی کوردبوون و گر ل دژی دەوت بت، ئاسایی،ـ کسکی کۆسمۆپۆلیتی و ئنارشیست،٢
.خۆی دەستوە و  دەچت ژر سفرەوەدژ بت،شۆڕشگییوە،

بس مافی سیاسی و کولتوورییان پاڕزراوە،ی کوردن،ک ھاوچارەنوسـ کم نتوەکانی کوردستان،
.ھاوبش نین ل خاکی کوردستان دا

وان چونک ئ. بۆ ھر مبستک بت تاوان،ـ گۆڕینی ئای کوردستان و سروودی نتوەیی ئی ڕەقیب
.ھموو کوردیکانینتوەیبشکن ل سیمبۆل

دەیوێ بنمای کوردبوون و سیمبۆ ندۆم و سربخۆیی دا،ـ دەستی کوردیی لژر پردەی ڕیفڕا
یم کارە بڤئ نوکانی بشوەییتن.

٢٩/٨/٢٠١٧



ـ سو ل ئنجومنی پارزگاری کرکووک و ھوست و بیارە برزەکیان بم ھنگاوە،کوردایتی 
.سنگریی محکمتر و باسکی بھزتر بوو

لبیرتان .وا ریفراندۆم بۆ شھیدەکان ساز بکنویستتان ئا و سروود بگۆڕن،گر ! دەستی کوردیـ
چنی دەنگدانسندوق،نھاباد و قامیشلۆش داند و مئام ل.

٥/٩/٢٠١٧

نیشانی ب مۆڕای ئوان و ـ دژایتی ئمریکا و ڕۆژئاوا بۆ پرسی ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی،
.تی کوردییشکستخواردوویی دیبلۆماستی دەس

.ـ سربخۆیی کوردستان، ب درژایی مژوو ئامانج پیرۆزەکی بزاڤی کوردایتی و کوردستانی بووە
.بۆ سربخۆیی" ب"بۆی ھر دەب بین 

بۆ ئستا و ،بی بۆ ئایندەیکی دوور ل بندەستی و ژیانکی ئارام و شایستبۆ سربخۆیی،" ب"ـ
.ندەنوەکانی ئای

کا بۆیل ئستادا گرفتار و گمارۆدراو و ھالھالبوو و داڕزاون،ـ دەوتانی داگیرکری کوردستان،
 ینز تم دەرفئ ویستوەبپقۆزین.

ئستا ب چ ویژدان و .ـ ھاوبیرانی نتوەیی نیو سدە بر ل ئستا داوای سربخۆییمان کردووە
".نخر"ھقکی کوردبوون ڕەوای بین

بستونی مال عومر، مام ڕیش، جاللی حس تایری علی والی بگ،ـ ئنوەری مجید سوتان،
.بخت کرد" سربخۆیی"کلۆش گیانیان بۆ 

شونم.ع.ع. کوردستان جی شران دەب سرکوێ...ـ پ ب دەنگ بانگ دەکم سربخۆییم دەوێ

ب ب ھمتی شرانی پشمرگ،ب ھناسی گرمی شھیدان،رد،ب تین و تاوی بزاڤکانی کوـ
رمیان بنووسن بو گ بجنی ھخۆیی" خوربس."

٦/٩/٢٠١٧

ھمان چارەنووسی ڕکوتننامی ئازاری ـ دواخستنی ڕیفراندۆم لژر ھر گوشار و بنکدا بت،
١٩٧٠،بۆ دەب ڕیان ١٩٧٤کپاندیندوا خرا و دوایی شردا داسسوەب.

دەبت جی ھیوای بش داگیرکراوەکانی تر و چرای ڕووناککردنوەی ـ سربخۆیی باشووری کوردستان،
.ڕگای سربخۆییان 

٧/٩/٢٠١٧

،بس مرگموشی ئم ڕاستیی ...نوقمی چ گندەی ول تۆ باشتر دەزانم دەستی کوردیی،: ـ ھاوڕم
.ل تاڵ بکاتھنگوینی سربخۆییم،/ناتوان شیرینی

تنیا دەزگای دەوت دەتوان کۆتایی بم پکھات سقتی حیزبی و مۆدل شواوەی دەستی ـ
نکوردیی بھ .وەیی تواندنت بۆتدەو.



و بۆ سربخۆییبچە وەرە میدان، لیک کات دا سروود ـ سری خۆت کز مک، خۆت مس مدە،
.تش بکش ب ڕووی گندەکاران دانعرە

ـ من ل ھیچ زیندانییکم ندیوە و نبیستووە بگری بۆ زیندانکی و ھیچ بولبولکم ندیوە بجریون بۆ 
.قفزەکی

..ـ کات دەچم حزوری گیانی برزی شخی بارزان و پیران و سید ڕەزا و شخ شھاب و مزوم دۆغان و
.ۆیی کوردستاندەم ب بۆ سربخ

ھروەک چۆن ئوان لگمان ،کاتی ئوەی جیھان لگڵ کورد ڕاستگۆ ب:ـ دادپروەریی بۆ کورد
.فیلسووف برنارد ھنری لڤی... ڕاستگۆبوون

٨/٩/٢٠١٧

سای خوناوی ،٢٧١٧،بۆ دیسان چیرۆک دتزنکانی مژووی !!ت نویست"سربخۆیی"ـ ئگر 
.رکی تر بخونرەوەجانتوەکت،

حوکمی کورد بکات: پاسۆک دە گانب رمش.

ـ بۆ ئوەی برژەوەندی تسکی حیزبایتی و کسی  زات کور و ویژدان مردوو و ھست تاساومان نکات،
.ھۆشیار بین" کوردبوون"پویست ب چمکی 

 کاڵ و پمییکانمان شیاوی چونک لم چوارچوەیدا زیاتر خونـ ب بۆ دەوتی سربخۆ،
.ھنان دین

ھمژینی ھوای ئازادی و بوون کسایتی،کرامت و ڕوومت،:ـ سربخۆیی وات بوون خاوەنی
.خاوەن شوناس و بوون مرۆڤ ل کۆمگای جیھان دا 

و کۆمگای ـ ل چوارچوەی دەوت دا،خبات بۆ گۆڕینی سیاسی و دادی کۆمیتی و سروەریی یاسا
...!!.گل ئاسانتر و ب برەکت ترە لمدەنی،

ھاوشانی بانگاشی ڕیفراندۆمی وەک ب جگیاندنی  ئرکیکی نتوەیی سرشانم،: ـ خۆشویستانم
.سربخۆیی ناوبناو پۆستک دەخم برچاوتان

وە زۆر گرنگ نییتی کردنمالی باوەڕی کوردبوون و کوردای ـ ب، ک تو کام دەب نزرت دادەمدەو
.گرنگتر الم سربخۆیی کوردستان! سرۆک

ی خۆی بکات: ـ پاسۆک دەوەکتن وەی پشت لـ ئڕۆ دەبکی پسواری ک.

.بم ل برستی ڕزگارت ناکاتـ پارووی بگان ترت دەکات،

وێ: ـ پاسۆک دەکنی و تا کاابن،تا چرات دەست نت بشککقوتیل برەباشت ن، ناب

.دەستبرداری فتیلی خۆت بیت

وە: ـ پاسۆک دەی تاریکی تۆ ڕۆشن ناکاتالن ـ چرای درواس.



.ـ قوتیلی ماکی خۆت ل چراخانی درواس بۆت ڕووناک ترە

 س : پاسۆک دەموو کریـ دەتوانی ھدا بھ م ویژدانی خۆت نا،بب.

ین دەچب ویژدان مرد، مرۆڤ ل ـ ک.

باشترە: ـ پاسۆک دە گانقی بدارش ۆیت لب خشک سکـ ب.

.چاکترە ل پیاوی بگانـ کۆیلی ھاوزمانکی خۆت بی،

تییتی کورد، کوردایوەی. ـ مرۆڤایکوردئ ل ...،وە ناپاکدەکات س

ب ئابووە،شرمی دێ،

،دەب سلب،دوژمن

خۆش ناوێ سپی                                    پاسۆک

!.زۆـ ئوەی کوردبوونی ال لنگ،: پاسۆک دەـ

.زڕە! نزۆکـ ئوەی خزمتی کورد نکا،

٩/٩/٢٠١٧

زدی پیرەمرد، بکسی باوک و بانی،بزاڤی ڕۆشنبیریی،مکۆی کوردایتی،شاری ھمت و قور: سلمانی
.بۆ کورد ھر ب پوە دەژی و دەمرێ.کوڕ و گۆڕان

مژووی پ ل سروەریی تۆمار کردووە،ئستاش ل میدانی کوردایتی دا،ـ سلمانی بر ل سدەیک،
.بۆ سربخۆیی ھر ب گورەیی دەچت مژووەوە

مژووی تژی ل سروەریی خۆی ناڕوشن و .. ب چند کسکی توڕە،مغدور،ناڕازی،دشکاو و: مانیـ سل
.ل ڕاست شقامی کوردایتی النادات

ھر ئا بدەست و پشەو و سربند دەمنتوە و ھرگیز ! سرباری ئو گمارۆدراوییی: ـ سلمانی
.ل کوردایتی دواناکوێ

ھونرمندان و کسایتیی ب پڕۆشکان،ئوە دەب : ئی ڕۆشنبیران،لژر سرناویـ کۆم پۆست
.ڕۆی سردەم مژوووییکی خۆتان بن بو دەکموە

ئو شتی حیزب و سرۆک و . ڕووی بانگوازم ل دەستبژر و کسایتیی ب پڕۆشکان:ـ بڕزان
.بکنوەئوە جوانی برپرس ناشیرینی کردووە،

.ئرکی ئوەی بھای بۆ بگنوەئوەی دەست و حیزب ب بھای کردووە،: ـ  بڕیزان

.ئوەی دەست و حیزب و برپرس شواندوویان،پویست ئوە ب جوانی ڕکی بخنوە: ـ بڕیزان



نھن و بیھننوە ئوەی دەست و حیزب و برپرس ل گرژنیان بردووە،کاری ئوەی : ـ بڕزان
.سر ڕچکی ئاسایی خۆی

ئرکی ئوەی ئوەی لمان وونکراوە و وون بووە،ئوە ھاوکارمان بن بۆ دۆزینوەیان و بۆمان : ـ بڕزان
.بدۆزنوە

ئوەی دەست و حیزب و برپرس لیی تاریک کردووین ،چاوەڕێ دەکین ئوە بۆمان ڕووناک : بڕزانـ 
.بکنوە

فرمانی سرشانی ئوەی بۆمان چاک لیان خراپ و سقت کردووین،! ئوەی ئو وانکان: زانـ بڕی
.بکنوە

.ئوە باوەڕ و جوانی پ ببخشنوەئوەی ئوان باوەڕیان پی نماوە،:ـ بڕزان

.ئوەی ئوان سیان کردووە و کوژاندوویانتوە،ئوە چاالکی بکن و بۆمان داگیرسننوە: بڕزانـ 

.ئوەی دەست و حیزب و برپرس لمانی خستووە، ئوە بۆمان ھگرنوە: ـ بڕزان

چاک ئوەی دەست و حیزب و برپرس تکی شکاندووە،گرەک ب حیکمتی خۆتان بۆمان : ـ بڕیزان
.بکنوە

ئوەی دەست و حیزبایتی ل دەست کوردی داوە، ئوە ڕەخنیان ل بگرن و باسی بکن و : ـبڕیزان
.بۆمان تبھننوە

ئوەی حیزبایتی و ناکوردستانی بوون ب فیۆی داوە، ئرکی نتوەیی و مۆڕای ئوەی : ـ بڕیزان
.بۆمان بگنوە

بیرمند و ڕابرەکانمان،گورەکانمان،خمخۆرەکانمان،وەرن بھانای ان،مامۆستاکانم: زەکانمانبڕ
.نبمزندەبئوە.کورەوەرییکانی نتوەوە

ک لیارە ـ  دنیایتی عیر و دیماگۆگوجاندنی سوە : ٢٤گی ڕەقیبی کوردستان و سروودی ئئا ب
.کوردستان"سربخۆیی"ب نخر بۆ 

١٠/٩/٢٠١٧

سرچاوەی کانیاوی ڕوون و سازگاری کوردایتیی،بۆی ھرگیز ب کۆم قوزە و ژەھر :سلمانیـ شاری 
.،لیخن و پیس نابت

بکات،کوردبوون ب گ لیکترمان دڕندوـ ئگر سیاستی سقت و برژەوەندی حیزبی ناموبارەکیش،
. ل یکتر بترازینی و چارەنووسییوە نایخۆی

جا بۆ ئوەی مۆری نخر بر.او ھدەگیرتوە و ن ھلی لدەست چوو دەگڕتوەـ ن تفی ڕۆکر
.دڕۆ لگڵ ناخی خۆتدا مکناوچاوانت نکوێ،

وات خۆکوژی و گۆڕ بۆ مرگی ـ بیارکی دەرەوەی ب و رگیکی پچوانی ئامانجی سربخۆیی،
.خۆ ھکندن



وەک پویست پش ھبوونی دەوت نامیت و ەگرافکی دەستووری،ـ ھیچ دروشمکی دیموکراسی و پڕ
،سپت دا،ناچدەو نیا لقامگیر دەبنتس.

لسر پارە و ئو مۆدلی ل باشووری کوردستان دا برقرارە،ـ ھتا دنیا دنیای حیزبایتی بت،
.بس دەوت ڕایان دەما.ڕەشخک پکی ناکوێ

دنیام سبی .ل مۆتک و جنگی دەروونی و کشمکشی نوان ب و نخر ڕزگار بکخۆت : ـ ھاوڕێ
.تۆ زیاتر سنگ دەردەپڕنی و سوودمندتر دەبی

١١/٩/٢٠١٧

.ڕۆژی ڕسکانی پاسۆک و درژەی شۆڕسی ئیلوولی پیرۆزە.١١/٩ـ

.دروشمی ناوەندی پاسۆک.گلکی یکسان...کوردستانکی ئازاد

. ڕۆژی ڕسکانی پاسۆک و درژەدان ب شۆڕشی ئیلوول پیرۆز بت١١/٩ـ 

لدروشمکانی پاسۆک.دەب کورد بین..پش ئوەی ھر شت بین

ترچاوەی بوون و دەسماوەر سکانی پاسۆک.ـ  جرەکییس دروشم یادی ڕسکانی ١١/٩/١٩٧٥.ل
بخر

" ب"ئستا .ملی ل عراقی عرەبییان مارە کردینمان گوت و ب زۆرە"نخر"ـ سدەیک لموبر 
. دەچین و داوای کوتنی تقی سیاسی دەکین

! ئی ھاوڕێ. بۆ دەوتی کوردی دەکن" ب.."وەک بشکچی و چۆمسکی و تۆرین و لڤی:ـ بیرمندانی 
!.خریکی داتاشینی کام تیوری و فلسفیت؟تۆ 

١٢/٩/٢٠١٧

بنۆڕە سکۆتی و ئیری ل بریتانیا و کاتاالنی و .ی نتوایتی پ ناکرێشارەسری کـ دیموکراتیش،چ
.ل ئیسپانیا و کیوبیکی ل کنداباسکی 

بیاری داوە ڕۆژی ڕیفڕاندۆمی کاتالۆنییکان، سندوقکان البات و !!ـ دەوتی ئیسپانیای دیموکراس
.بانگاشکران  سزا بدات و زیندانی بکات

بتایبتی ئوروپای دیموکراسی و مافی مرۆڤ و پشکوتن و شارستانتی،ریسواییک بۆ جیھان،ـ چ 
.میللتکی وەک کاتالۆنی نتوان سربخۆ بت

ک دەتوانت ھموو دەنگ و ڕەنگ جیاوازەکان لژر ئای " کوردبوون"سو ل سنگ و بھای چمکی ـ 
.خۆی دا،کۆبکاتوە

ھونی یکبوونی ریزەکانی کورد و کۆکرەوەی جیاوازییکان، بۆ یک شوناسی،ب " بوونکورد"ـ  چمکی
قلۆژیکی ع.



پتی لبردەم ـ سدان ھزار کوردی ل سدارە دراو ل زیندانکانی کرکووک و موس و بغدا،
دارەدا ھاواریان دەکرد بس بۆ "خۆییربس."

١٣/٩/٢٠١٧ـ

ل دابشکردنی کوردستان و زاکردنی تورک و عرەب و فارس بسر ،ـ ھزە ئھریمنکان
!ئی کورد چی دەکات؟. پرسییان ب کورد نکردنتوەکمان دا،

.ب ویست و ئیرادەی خۆی کار بکاتـ کورد دەب وەک یاریزانکی ب دیقت و زڕنگی نو ڕووداوەکان،

١٤/٩/٢٠١٧

ھو دەرەکییکان بۆ دواخستنی د،خریک شین دەب و بر دەگرێ،ـ دوای ئوەی یکیزی نو مای کور
.ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی چ دەبنوە

ئاخر بۆ کی دواخرێ؟ بۆ دواخرێ؟ . ـ تا ئستا چ لۆژیک و مانایک ل دواخستنی ڕیفڕاندۆمدا نابینم
؟..!دواتر چاوەڕ چی بکین و

چونک ئیرادەی بۆ سربخۆیی نمایشت . ر سرکوتووەکورد ھـ ئاکامی ڕیفڕاندۆم شکستیش بت،
.دەکات و دەتوان جارکی تر تھچتوە

. ،سرکوتوو نبوونجارێ ھوی ڕیفراندۆمیان داوەـ کاتالۆنییکان،سکۆتییکان، کیوبییکییکان،چن
.ل تا ئستا کۆیان نداوە بۆ سربخۆیی

شکستیان خواردووە،گر جارکیش ڕیفڕاندۆم وەک مۆدلکی ـ ئو ھموو ڕابوون و شۆڕشانی کورد 
.کورد ب ھیوا نابتخبات سری نگرت،

.ھر سرکوتن و جی شانازیی،ھر ژرکوتنکی ل بکوتوەـ یکتی و تبایی نومای کورد،

گفتی بلفۆڕیشی دا ب جولک و . ـ سد ساڵ بر ل ئستا،ئینگلیز سایکس پیکۆی لگڵ فرەنسا مۆرکرد
!چی دکات؟USAئی . یشی نارد بۆ الی عرەب"لۆڕانس"

١٥/٩/٢٠١٧

ل گیانبختکردوون، عزەدین قرە محمد و مام ڕیش و باوەڕ و ھوست،:ـ سو ل کرکووکی
  موو ڕۆکانی تری کوردستان ھکمئب...

بۆ خۆیان ل پارزگار و ئیدارە و دانیشتوان قوربانیدەر و تکۆشرەکی،: ـ سو ل کرکووکی بابگوڕگوڕ
.و ھوستی کوردان و مردانیان

ل کرکووک ھناس دەدات و تا بت ئاگری بسدارتر دەب، بۆیکا وەک بابگوڕگوڕ تین" کوردایتی"
.و تاوی ھرگیز ناکوژتوە

تعریب " ـ کرکووک ب تینی ئاگری بابگوڕگوڕ و خونی گشمردەکانی ، مژووی نوی خۆی ل دوای 
.ەوە دەنووستوە"



 و ل فۆڕمی پۆیی دا، دەیبینین ـ ل کرکووکوە چرکساتی ئیرادەی سربخۆیی کوردیی دەخم
.برامبر ب داگیرکران

١٦/٩/٢٠١٧

ب بم ھردوو میللت،ـ پدەچ دنیا دژی ڕیفڕاندۆمی سربخۆیی  کوردستان و کاتالۆنیا بت،
.ئیرادەوە سوورن لسر ھناندی ئامانجکانیان

ـ دەوتی ئیسپانیای دیکتاتۆر، یکتی ئوروپا و کۆمگای نودەوتی دژی سربخۆیی کاتالۆنیان،
تو میللم ئتبنکانی ناھخواست واز ل.

ڕۆژی ئوە نیی وەک نعام سر کیت بناو لم و کۆشی خۆت دا و دەست بگری ب کوی : ـ ھاوڕێ
.وەرە میدانڕۆژی کوردایتیی،. خۆتوە با نیبات

ئاکامکی خوالنوەی ل بازنی داخراودا و ـ سیاستکردن ل دەرەوەی برژەوەندی نتوایتی،
.بووتیی ل خبات دا و ڕوو زەردیی لبردەم میللت دانا

تا ئای ھبوون و ک ناوی نیشتمان،کورد ب دوای ئو بست خاکوەی،ـ ل ھسارەی زەوی دا،
.ناسنامی خۆی تدا بشکنتوە

١٧/٩/٢٠١٧

.ی دروست کردووەدا نبوونی دەوت گورەترین و پ مترسیترین کلن"کوردبوون"ـ ل شوناسی 

مووانرەوەی ھر و کۆکشزی ڕاکھکی موگناتیسی برمست جرەج . ـ دەوتی ژیانی قدەو ب
ر بردنسئاسا ب.

ـ مژوو تۆماری ھوست،ڕەفتاری تۆ و حیزب و شار و شارۆچککتی ب چاک و خراپوە ل بیر 
.ی نکوێب ھیوای کس بر حوکمی قورسی شمشرەک! ناچتوە

ـ ئگر لگڵ سربخۆییدایت،ئی کوا کش و سنگی جماوەرت و ھمتی میدیا و کرنڤای 
.سرکوتنت؟

ـ ھیچ شتیک ھندەی ئازادی بھادار و ب شکۆ  نیی، سربخۆیی وستگیکی گرنگی گیشتن ئو 
یئامانج.

 و ژینگی دروست و تندروستی ئو بھا و ـ ئازادی بنرخترین سرمایی مرۆڤ، سربخۆیی زەمین
ینرخ مانا ب.

.خبات بۆ بھا پیرۆزەکانی مرۆڤ دوای قۆناغی سربخۆییش کۆتایی نایتـ 

.بلچۆن قازانج دەکی تا نکی زیان   ...ـ مژی بۆ مردن بمرە بۆ ژیان

 ناتوان،با و تاریکی دنیایرچی ڕەشوەـ ھتنک بکوژوەیتڕووناکی چرای دەستی ن.

.کارکی سانا و ب گرفت نییـ ئازادکردنی نتوەیک ل بندەستی و کورەوەری،



ماوەتوە سلمانی .ھولر کوردبوونی نمایش کرد،دھۆک کرنڤای ساز داـ کرکووک بازووی نیشان دا،
.سرچۆپی بگرێ و ڕابرایتی بکات

١٩/٩/٢٠١٧ـ

مندام ماون،ھمویان ب ٤دایککی پیر و .ئنفالکراوین١٢٢ماڵ پکھاتووە،خاوەنی ١٨ندەکمان ل گو
.KTVھاوتیکی خانقینی . قوربانی کوردستان

کورد بخشندەیی .نخشاند" سربخۆیی"ـ کرکووک جارکی تر،بۆ یکمجار ب خونی ڕۆکانی 
،ننندەنودەبار وان ڕک و کینئ.

دەباش بڕزم،ب برا .لسر ئو پشتگیرییی ئیسرائیل بۆ ئم قرزدار دەبینوە: باپیر دە.ـ ع
.موسمانکانم ل ئنقرە و تاران و بغدا و شام ممانکوژن

٢٠/٩/٢٠١٧ـ

خۆیان ئوەیان .ئو کس و الینانی خۆیان خستۆت قوڕ و لیتاو و ھر دەچقن و دەرناینوەـ
".چی بچنی ئوە دەدووریتوە."اردووەھبژ

اوەڕی دەکن و گوای لو سرانی کورد ل جی ڕیفڕاندۆم چک ـ من لو بدیک تناگم،
.تۆ بی یکسر ڕاگیاندنی دەوت ب؟! ڕیفڕاندۆمیش بھزتر بت

ش تنیا یکسر ئترناتیڤی ئم ئامانجوەک بانگاش دەکن، ڕیفڕاندۆم  بۆ سربخۆیی،ـ
تیاندنی دەو؟؟...یان. ڕاگ!!

١٢/٩/٢٠١٧

کو ماورانی لوەدای ھوست و ڕەفتارت ھندە ،بکش ئوە نیی بۆچوونی جیاوازت ھب: ـ ھاوڕێ
،یدا کوشتوویتدوژمنانکی تھا و جوانییموو بھ.

٢٢/٩/٢٠١٧

ئی لبردەم . دەکیت خجاتی کشان زۆر ناخۆشکات ھ و خراپیک برامبر ب تاکک ـ
.دەبت چند ئستم بتنتوەیکدا،

ـ من وەک کورد و مرۆڤ و ئازادیخوازیش نبم،ڕۆبۆتکی ئاساییش بم، جۆش و خرۆشی کرنڤای 
.نتوەکم بۆ سربخۆیی ھر دەیبزواندم

٢٥/٩/٢٠١٧

تکای و .ا،سوی گرمی خبات بۆ پشمرگ لیاد نکنکوردستان د" سربخۆیی"بۆ " ب"ـ لگڵ 
زۆر تکای...

ـ بی سربخۆیی، باشترین و بنرخترین پاداشت بۆ شادکردنی ڕەوانی گیانبختکردووە نمرەکانی 
.ڕی رزگاریی و سربخۆیی کورد و کوردستان



ئوان . ل سربخۆیی کوردستان دەکرتپشوازیـ ل گرمیانی ئنفالکراو ب قتار و ئوەیسییوە،
.ونکری ژیان و ئم ئاوەدانکرین

 ر لش ٥٦ـ  بوەیی،٣٩ساڵ الی دایک و باوکم و پتساڵ الی پاسۆک و بیروباوەڕی ن فرچکم ب
.ئستا بختوەرم.سربخۆیی کوردستانوە گرت

بنۆڕە چ . چی من ب قووپ گریانم دتکڕۆژی کرنڤاڵ و و گۆڤندی سربخۆیی،: ھاوڕیانـ 
!!.بارودۆخکی دەروونی سیر ئابووقی داوم؟

بس تکای با دەنگی نخرتان .ک دەنگ ب ب بۆ سربخۆیی دەدەن" گۆڕان"ـ سو لو  برایانی 
.ل دژی گندەی و نادادپروەریی بندتر بت

شاری کرکووکیان،ک لدوا چرککاندا،،بانیڕبوار تانجمدین،. ـ سو ل ڕۆی کۆسرەت ڕەسوول،د
.وەک دڵ بخشییوە ب کوردستان

ـ نتوەکم ب ھست و خرۆشکی برز و جلوبرگی کوردیی و ئای کوردستان و خواردنی برنج و 
خۆیی دەچربرینی بۆ سوەی شخشینژن و بیسی جق.

بدەوتبوون پۆسیکی قورس . وەک ڕابووردووی سخت دەبتـ ئرککانی ئایندەی بردەم کورد ھر
.دەست لدەست ھز ل نتوە.و ھستیارە

رپرسان تکایی گیان : ـ بتاکی تاکنن و وورە وەک شوورای چین دروست بککی گپانۆڕامای
.بختکردووانی کوردستانی پدا ھواسن

ئو ئاکام بدەستوە دەدات،ک کوردایتی پروەردە نکات،ـ حیزب و ڕبازێ،تاککانی بۆ کوردبوون و 
.ڕژەی نخرەکانی ئیمۆ نیشانیان دا

یان ندا دەب ئوە بزانن ،ئوە مومارەسی مافی دیموکراسی "ب"ـ ئوانی بھر ھۆکارک دەنگی 
.بکو دژ وەستانوەی مافی نتوەیک بوونبوو،

کوردستان،چ پاساویکی نما،جگ ل دژایتی کورانی برژەوەندیی دەنگ ندان ب سربخۆییـ 
.رەترین کارەساتش گوئم.باکانی کوردایتی

ـ 


