
کانی  کاتالۆنیا و کوردستانرسخۆیی الی پارتب

ھۆ برزنجیی

١٠/١٠/٢٠١٥

:دەن

ئگر ل تاقیکردنوەی وانی ماتماتیکدا،ھموو قوتابییکان نمرەی یکم " 
" .بن،ئوە تاقیکردنوەک ھجگار سووک بووە

..جارکی دیکش کاتالۆنیا و سربخۆیی

چمکی دەوتی کبوونوەی دنیا و گوای بسرچوونیوسردەمی گلۆبالیزم و بچول ، ٢٧/٩/٢٠١٥رۆژی 
رھو ف ناسنام کی  برارکردنی دنیایرقکاندنی سنوورەکان و بتوەیی و  ھتنگ و ن

لبن نھاتوو و ووزەیکی برز وە، ب وورکاتالۆنیاسربخۆخوازی تایبتمندی نتوەکان ،میللتی 
پەوکری وشارستانتیە پشنگکی،کیشوەرلرەوە، ل نوەندی دی ئوروپادادەنگکی دو 

،بم کاتالۆنیاداخوازی سربخۆیی خۆیان بندکردەوە،ویست و، ئایپشکوتنودیموکراسیی
سوپرایسکی گورە بخات بردەم بدات بۆ جیھان لھوستی توانی زەنگکی ھۆشیارکرەوە

.مژوونووسان و کۆمناسان

لیان وابوو،چیدی ئاخر گری ئیدیۆلۆژیایی جۆراو و جۆر و ئامانجی ناڕەواوە،پبس بوون،لس ھک ک
یتوە سر شانۆی نا،بۆی پرسی نتوەییلم دەڤرەی جوگرافیای زەویدا،جارکی دیک ڕەنگ و

ی ئوروپا گیشتوو ب دوا فۆڕمی سیستم و ژیانی ئازادی خۆیان و ھر ھموویان گالنھموو سیاست و 
دەستوە و ناسنامی دنوەدا لیک بۆتدا رەوت دەکن و ناسنامی نتوەیی ب ئاڕاستی خۆ توان

ردوونی جوەگتکی کردووە،دنیاگلۆبال. ی دەگرکیزم کاروە یناوەتوە نی. ی ھی ئک ،ئسک ی
کوە ل ری پدەتوانن  ،، لیک چرک و ساتدال دەڤری ھورامانی کوردستان و کالیفۆڕنیای ئمریکا

. کنئینترنتوە چات ب

کۆم برژەوەندی تایبتی و فاکتی دروستکراو ، ب ھۆکاریدانلشایانی سرنجئوەی لم ئاریشدا
لگڵ ئوەشدا تین و تاوی .بایخی میدیایی گورە بم باس ندراوەک چاوەڕوان دەکرا، ل ئوروپادا،

اری توانی دیوبوو،و ھیوائامز ژم و کاریگر وھندە ب گو،میللتی کاتالۆنیاتکی بیار و ھوس
ئو الین ناحزان بدڕن،ک !!مبستداری،گی و فرامۆشکاریندەدەی ببربست بوخن و پر
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ندناب،وتنگریکیرلشھاتم  پردەم ئردا بووببکی رکوازش تو لوێ بیاخود دەیان
.ببن ئاستنگ

کورسی )٦٢(، توانی ل دەنگدانکی ئازاددا،Just Pel si)پکوە بۆ ب(ھاوپیمانتی  ،٢٧/٩
ھاوکات پارتی چپی .کورسی ب سوودی پرسی سربخۆیی بباتوە) ١٣٢(پرلمانی کاتالۆنیا ل کۆی 

CUP توانی و ) ١٠(،ک ناوبراوەک تییمانوە،چووە پاڵ ھاوپکورسی ببات ،یم پژەی کورسی بر
توانییان بانسی ھز ل ،بمش برەی سربخۆخوازان...سیکور) ٧٢(ۆخوازەکان برز بۆوە بۆ سربخ

ب قازانجی خۆیان بشکننوە و  ھنگاوکی گورە ب ئاڕاستی سربخۆییدا بچن ،پرلماندا
.پشوە

ی سرۆکی ھاوپیمانتییک ،بیارە ل ساڵ و نوکی )ئارتۆ مارس(ب پی نخشیکی 
.ل مدرید بنرگای جیابوونوەدەستبکاری نخش)٢٠١٧(تردا،

میللتکمان گیشت بردەم : ،سرۆکی چپی کۆماری لم میاندا گووتی)ئۆریۆل یونکوراس(
.دەروازەکانی ئازادی، دەمک بوو گفتم دابوو ب پایرە گورەم، رۆژک ھر دت بگین بم رۆژە

ملیۆن دانیشتوانوە و بوونی ٧،٥،ب خۆیی و ئز لرەدا ل بایخی جوگرافیایی و ئابووری و کاتالۆنیا
 تر لی جیھانی وەک٥٨٦زالح و بوونی کارخانی گاز و : کۆمپانیای زەبمانگۆی رستن و چنین،ناتورا

بکو ل چند گۆشنیگایکی دیکوە . ھیچ نموونیک ناھنموەفۆلکس ڤاگۆنی ئوتومبلوە،
نگاوە گرنگم ھکی کورت لرنجمخابمدەگرس ی باس و ،کرەسبووە کویست نن وەک پ

ۆشنبیرانی کورد، ئاوڕی پویستیان لم پرس و پشھات  رب گشتی.خوندنوەی ڕژد،ل میدیای کوردیدا
.ھنگاو و ئزموونکیان وەرگرینتاوەکو سووت ل.وەیندا

ئاگاداری یشباش،وبولبرچاوسکۆتلندییکانیان سای رابووردوویکاتالۆنییکان ئزموونی: یکم
 زەکانی ناوخۆ بوون،لەکیش ھندەن و بی واشنتۆن و برۆکسل و لیو گوڕەش ڕەشموو ھو ھئ

ئوە بوو . سکۆتلندە نیی،وەک،کوا کاتالۆنیابوولتک ئوەشدا،ھروەک سای رابووردوو رایانگیاند
ئیرادەی نتوەیی خۆیان خستکار و تواوی ئو سووربوون لسر بیار و ھوستی خۆیان و 

.و دەنگدانکیان ئنجام داھڕەشانی مدرید و شونکانی دیکیان نیترساندن و سی پنکردنوە

ئم ئاریشی، سلماندییوە،کوا پرسی نتوایتی ھردەم زیندووە و دینمۆی بزونری : دووەم
ژووشرب. مدانی داوای سرھخۆییس، م وو سیست کھاتوروپا و پی ئخشی نرجلومم ھل

رجستکردنی خۆب.وایسوپرایسکی گورەیوەکچمکی دیموکراسی،بۆ گل کس و الین
فۆڕمی بای ھست و ناسنامی نتوایتی و شانازیکردن ب بنتوەبوونیان ،کاتالۆنییکان لم

.ی نتوەیونی ستاتوبسترەن و چلوورە بای نخشبووپکی ھترۆ

مک و فۆرمم چکان خۆیان بکاتالۆنیی دا،کژووییم ساتم چرکوەبوون"ئا لتستوور " نپشت ئ
 ر خواستسداگریی لپ،تانی دیکستی ووھ دانرم و گوش و ب رانوسا بون،ئدەک

.یموکراسی دەکنشارستانتی و دنتوەییکانی خۆیان ب شوازکی 

توانی ھوستی پارتی چپی کاتالۆنی،ب سووتی بیاری "پکوە بۆ ب" ھاوپیمانتی : سیم
و مژوویییوستکی گرنگ و چارەنووسسازدا، رۆل ھسربخۆیی بقۆزتوە و چپکانیش،

.  رازووی سربخۆخوازانوەبارستایی خۆیان خست تای تبم کارەش . نیشتمانپروەرانی خۆیان گا



کی دیکی ئرنی،ل سنگ و بایخچندایتییوە،مژوویی و سیاسی و ل روویئم کارەش
خشالندا، دەبکۆشانی گی تندەزەمینرەھ خۆیی کاتالۆنیا،بربو پرسی دوورەکانی پرسی س

.نتوایتی ل سرتاسریی جیھاندا

،زان و شایانی ئاماژە پیداننفال و کیمیاباران و راگورووی جینۆساید و ئکان، رووبکاتاالن
کچی ھندە لسر .لسدارەدان و گۆڕینی ناسنامی نتوەیی و  کوشتاری جۆراوجۆری تر نبوونتوە

.جیابوونوە و بدەستھنانی سربخۆیی خۆیان سوورن

،و دەسلمندرێ لمیداندا براست دەردەکوێشری راستقینش ئو دەم،پناس و ناسنامی تکۆ
رسکھ ، وە و نیشتماناتتن وتک،موو،ردەم دوو ڕیانی چارەنووسسازبھ ویستڵ پحیزب و کۆم

 سکانیشیو ککانی خۆی دروشم و ئامانج و بگرە پرنسیپتییرباز و،تایبس توە و ببتچبپ
. قوربانی برژەوەندیی باکانی نتوەبکات خۆی داکۆکیکار وت و

دا و تکای سربخۆخوازەکانی کاتالۆنیارتی چپی کاتالۆنیاپاھوستیل،کتومتئمئمش
.دەبینین و دەخونینوە

...ستانییکانکوردپارت سربخۆیی الی 

کم  دەروازەی دەموێ  ئم راستیی  ببت،رچاول بیکی روونمانونتاکییک و وەک پش
:ن نو باسکموەوچو

کورد نتوەیک، تا ئستاش نیشتمانی داگیر و دابشکراوە و رووبرووی نامرۆڤانترین سیاستی "
ل رووی سربازی و سیاسی و ئابووی و رۆشنبیرییوە بۆتوە، ھبوون و ،داگیرکرانی وتکی

دایڕەشردەم ترسناکترین ھبتی لی کورد و . ئیدەنتیتکانزۆ تو دەوک لھیچ ی ل
کوردستانی بسر دابشکراوە، خاوەنی چ مافک نیی و تا ھنووکش تاک ھزکی نتوەی سردەست 

."تکورد ھبماف رەواکانیڕی بپیدا نبوو،باوە

 ین، بارودۆخ  لخۆیی کاتالۆنیا دەکربپرسی دەنگدان و داوای س باس ل دا،کوەختم ساتئا ل
ب دڕژایی مژووی دوای لتک ئوەشدا ، . ب قۆناخکی ھستیاردا تدەپڕێتواوی کوردستاندا

ی رووزەردی امنرکوتن،نخشیئجندا وناھقانیسپاندنی داڕمانی دەوتی عوسمانی و 
. و ھنکوتووەفراھمدەرفتی وا زین ، بۆ کوردھرگیز،دژ ب کوردستان، سایکس ـ پیکۆ

ەندەوە داڕووخا و بدەست بوون و نماوە و ل ناوانعراق و سووریا،رۆڵ و مانایزۆکییاندەوت
تورکیا،رووبڕووی ھڕەشی گورە . ختکانی خۆیان بکنل پایتپارزگارییناتوانن ب دروستی 

. ئلترناتیڤکیدا دەگڕنو دەیانوێ سزای بدەن ب دووی،بۆتوە و دۆستکانی رۆژاوای لی زیز بوون
چندین کشی نوخۆی وتانی وەک،عراق و سووریا و یمن و لوبنان و ،ئران دەستی ختانی خونی

شنداو بووە ،کتانی ککی زۆری وشوە و بورەی بۆ خۆی قووتکردۆتموو دەستی گم ھسانایی ئ ب
رتس تی بۆ ناچوەردان.دەست ھاوکات ئنی برکی نناستی پودەوی نگالی کۆمران ل

ـ قیران ب پی دراوە ناوچییونیکی ناشیرینی دەستدارتی نیشان داوە و ھناوە و 
ئاییندەیکی چسپاوی نابت،یان بو فۆرمی ئستا، ناتوان ئران ،و جیھانییکاننوخۆییکانی ـ

.م بتابردەو



تۆقینی ردا)داعش(خراوی کھدواییان خۆیی و ، ل بوەکردەوە قکانییو داستان و زەون
شا داستانی ب تایبت،ل رۆژاوا  برامبر ب داعش و شڕڤانانل باشوور پشمرگسرکوتنکانی

کورد دا ھنای کایوە و پرسی،وەرچرخانکی باشی ل)کۆبانی(برگریی قارەمانان و بون ل شاری 
.رەخساندنی ل ئاستی نودەوتیدا بۆ فراواروون و ئاسۆیکی 

میدیای چواشکاری کوردی و ئقتی سقتی مبست (، ب پچوانی  شپۆلکانی دەریاوەلرەدا
دەموێ چردەیک لو راگیاند و ھوستانی الین کوردیی ،)ل کوردستان دایحیزبایتی

خۆن و پوەندییان ب پیوەندارەکان  بخم روو،ک کم و زۆر ل خولگی باسی سربخۆییدا خول دە
نونرایتی،بانگاشیل کوردستاندایئم کۆم حیزبتاوەکو بزانین ، . ھیچارەنووسمانوە 
ل چ ئاستکی و سیفتی شۆرشگ و خاوەن شۆڕش ب خۆیان رەوا دەبینن، دەکن،بزاڤی نتوەیی

ناوەت میدانی اناویدا،ھنگاویک ل پنن،و چند ھگری ئو پیام؟اندانبرپرسیارتی خۆی
کانی تی جماوەر بکن؟ و ب چ مافک رۆتا کوێ مافیان ھی، بانگواز ئاراسداخۆ.؟خباتوە

تییکی سیاسی رووت و پی قوماررەکوھگ ک،کیمقوربانی گ نوە دەکتھای ؟نو چ مانا و ب
.؟؟بانگاشی بۆ دەکنک ئوەی خۆیان شۆڕش و خبات ھناگرێ،وە

ستیار و گرنگانھ ساتم چرکت، ئک بستبر مھ مخابن ب) و ب رپرسانیاندنی نابراگ
زۆر ب خشپیی و بدەنگی  )ھوستی برامبر ب سربخۆیی و نبوونی پرۆژەی دامزراندنی دەوت
یکی میدیا و رۆژنام و بسر رۆشنیران و چاودانی سیاسیدا تپڕی و تاک  دەزگا

ماشن ! ل کاتکدا دەزانین،بۆ باسوخواستی دیک.رووناکی بخات سر !! نیویست /ماپڕک،نیتوانی
ئوەی ھبت. پارتکان، چۆن خرەک دەڕسن و فوو ب کڕەنای پوپووچیدا دەکنشەکانی  میدیای

ژوو لگرە و منسیش خۆحاشاھک کی ، ش نابیتبیری ناکات و لیر جۆرە مامھ ، وەیئ
سیاستی خۆڵ لدەبت بشک،بکرتدالگڵ ئو فرمان پشھاتوو و دیفاکتۆ دروست بووە،نرنی

کردن چاوی جماوەر و دەرکوتنی دوو روویی رۆشنبیرانی ناپاک ،ک لبر ھر ھۆکارک 
ب بکنانئرنی خۆیبشداریی ، لو ئاریشدا وان بلزنژوویی خۆیرۆی موەتوانیان،نی!!بت

. ازانجی سربخۆیی خاک و نتوەق

ی دەکندە کوردییر رۆشنایی پبل " :کرواری خنموون کورتی چ"مشت ک ، وا بیند نموون
تم بابڕ ئمرەتا،لسینباکوور و رۆژاوالروودەخ :

ختیب ..ناوێ و ئو داوا و بۆچوونانمان خستۆت نو تنکی خۆوەـ  ئم دەوتی نتوەییمان 
دیجل.

نیی موە داوی ئر چووە و ئسوەیی بتتی نلی دەورەسوو...ـ مۆدفا قمست.

ت دژی ئازادی و دیموکراتی و تاکین،دەوت ناکداوای دەو مزراندنی دەو.ـ ئمان بۆ داموت ھ
ئم بۆ . ،ل ئستا دەبینین دەوت چارەسری کشکمان ناکاتکشکمان داوەک چارەسری 

دەمانوێ رژمی دیموکراسی برەو پش . خبات دەکین ل پناوی ھموو گالندا" کۆمگی ئازاد"
جمیل بایک....برین و گشی پبدەین

 بدوو داواکاریی ع و نام یاندن و بانگاشراگ کۆماری ـ کۆم خت لمووی جر ھالن، ھئۆج
).ھر ھمووی ل ناو ترکیادا(.دەکاتوە،ھتد....و کۆمگی ئازاد ویدیموکراس



و رەنگژی سیاستی ن)پ ک ک (ھموو ئم ناوان برپرسی گورەترین پارتی باکووری کوردستان 
.گشتی ئو پارتن

وەـ ئسوریا جیاببین وێ لنامان  ح. مح موسکانی رۆژاوای کوردستان..سارۆکی کانتۆنھاوس.

 م وایویست ناکات،چ پکانی پرە سیاسییتی و چاودساییار و کوەندەکانی ببۆچوونی ن باس ل
ھن ب ھزاران چاودر و نووسر و نوەندی عرەبیچونک .لسر دابشبوونی سووریابگان  بکین،
نووکرۆژان، تا ھکانمیدیا و رۆژنام نبادا،یانلرتبوونی سووریا دەکرتکک وە. س لنیا ئت

پارچ بت و ل نایوێ سووریا پارچھر کوردە ،نایوێ و دە نابت سووریا ھیچی بسر بتەکورد
داستانی قارەمانتی برامبر ب دڕندەترینکوردیش،خودی سووریا جیابتوە،ل کاتکدا ھر 

لسر ،وەک داعش تۆمار دەکات و تاک ھزی کاریگر و کردەی،رۆریستی جیھانییرکخراوی ت
ی ب کوێ بم نازان پاش نمانی داعش چارەنووس.تکشکاندووەگۆڕەپانک،ک ئفسانی داعشی 

.کاروانی خباتکی بڕوە دەبن،کام ئاقارپرس و سکردەکانی ، برەو ربو دەگات 

و دەنخشنیو گووتاری نتوەیی ومان ئم پرادۆکس،متڵ و گریکی تری مژووی کورد بگ
خباتکی بکات و بزان ل پناوی چیدا  یکورد چاوەڕی ئاکامئیدی گرەک. پویست گرنگی پ بدرێ

بروحمی گم بکوت ژر پچکی ،چارەنووسی ب نادیاریی بمنتوە و قوربانی دەدات و رگ ندا
.سیاسییکانوە

بۆ دەڤرە ، یان )کانتۆن(، بشکی ئم برپرسان داوای زۆر سیر و سمرەیلرەدائوەی
ل ی کانتۆن ،مۆدلێ ە،وەک شنگال، سلمانی و دەیانوکانی باشووری کوردستانیش کردووجیاجیا

ک چ ناسنامیکی  !! ئو مۆدلی، سپننیبرۆژاواوەک ئوانی وشمی سرەکی،بکن درباشووریش 
 زراوە و  لموەیی و جوگرافیایی دانتژوویی و نمای مر بنسل کیکو ت وە دیار نییپ

تا ئستا،خراوەت کار ودادەوتکی وەک سویسرازەمینی ئزموونی میللتانیشدا تنیا ل چوارچوەی
.سرکوتوو بووە

کچی ب سرسووڕمانوە ی بدەوت نماوە،وەمان لیاد بچ،کوا ئو ھزەی باوەڕھاوکات ناب ئ
تدا برقرار بکات و یکتی دیموکراسیزتر ،ناوی ئوەیی ترکیای قبو و تدەکۆش ل پدەوت

کتدارتر بکات یدەوپای.

و چندان ) ئیسمائیل بشکچی و نوام چۆمسکی(کسانی وەک تنیا ئاماژەدان ب بیروڕا و ھوستی،
ک  بس بت بۆ وەک وەمرەنگ ،کسایتی تر لسر رەوایتی،دامزراندنی  دەوتی کوردی

ل بری ئوان، لرەدا بتوانمدەش. ی نیشتمانکمانپارتکانی ئو دو بشیوونناواقعتی بیروبۆچ
دا،یاندەتوانن ل راگیاندنکانئو ھزانسیاسیشوە بت،گر ل دیدیۆ خ:و بمرگ بخۆم بدەم

ل باکوور ،ل مافی فیدرای کمتر ب ھیچی تر رازی نابن و کوردکوا ،بۆ پرسک بکنھماوا
ل وتی فرە ری بنمای یک نتوە و یک زمان و یک دەوت ،ھگسردەمی دەوتی نوەندی

ملیۆن کورد، ھر ل دەوتکی فیدرادا برقرار ٣٠یاخود مافی نزیک ب .ەدا بسرچووەنتو
لم دەرفت ھی گالنی ترکیائوسادوای چارەسریی پرسی نتوەیی کورد و گالنی تر، .دەبت

کوە پداکۆمگی دیموکراتیک و ئازاد/ ،ل کۆمارین ب ئاشتی و ئارامی و یکسانیتوانبقۆناخدا
.بژین



سات سووریا : وە بدەنوە،بنوەمی پشھاتکان ب،یان لبردەمدایکوردانی رۆژاواش، دەرفت
نی شڕڤانکانمان ئازاد و نخشاندووە و کورد بش کوردستانی خۆمان ب خوبشکرا،وا ئمیداش

ناوەندی جارکی دیک لم دەڤرەدا تی سبرگریی ل دەکین و دەیپارزین، رگ نادەین ب دە
.سوورین لسر داوا نتوەیی و دیموکراسییکانمانو توانایکمانوە،ب ھموو واتا. بادەستی ھبت

ل باکوور و باشووری وتکمان،داوای مافی فیدڕای ،لم قۆناخدا، ئمش وەک برا کوردەکانمان
.دەکین

سیاسیی، ل ئاستی نوچیی و نودەوتیدا، بارستایی خۆی ھی و ئم جۆرە تاکتیک و ستراتیژە
دیش نانتی ئ.شیاوی ھرکاریگ ک بوەیتری پرسی نوھو گ ر وونکردنی ناسنامسنیشی لر

.سروەرییکی مژوویش پ تۆمار دەکرتخسلت و بنما تایبتمندییکانییوە ناکات و

سل رایم ئاوڕە خئ،م دروشمانر ئسل زانو ھداگریی و سووربوونی ئو پ م پرسر ئناسی پ
یواشچ وت و بزاڤ و شۆڕشچ و لۆژیکئو حیزبانند ی ئچ وە،کمان الی روون دەکات

دەستوسانن ل ئاست ویستی نتوە و چند دیماگۆگن ل سیاستکردن ب جماوەری ماندوو و 
وە و. وەقوربانیدەری خۆیانتدابردنی،پرسی رەوای نالرر بسند کار لکی تر، چواتایکی بخاک

داگیر و دابشکراو دەکن و تا چند ب ئیرادە و بیار بدەست نین، لمیدانی داوا رەوا 
.نتوەییکانی کورددا

گری چند خوندنوەی پرسی سربخۆیی الی کاتاالن و کورد،وەک نموونیکی ھنووکیی،ھ
وەرام لی ئالۆز و بوە و .ئاماژە و پرسیارگست و بیرکردنوم ھی ئرپکی سر نیگایھ

،یاردانینببگژوویی بندەستی خۆمان ترتاپای مھۆکارەکانی، س وە بکات، لشی ئب رەنگب .

پرۆژە و برنامیک،لمڕ پرسی سربخۆیی، ل رۆژھتی کوردستاندا، ھشتا نبۆت جی باس و چ  
ک ،گرنگ م پرسدائشو بت لبر نچارەنووسی، ھ ب یوەستپ تر لملیۆن کوردەوە١٤ز .
ن، ھاوڕاش پداگرییکی سرسختان دەبالواز ەوام پارچپارچ ولوەی بردیاجپارتکانی رۆژھت،

سنۆس و پرۆسترۆیکاش، ھشتا شوارەی لسر ئرانچتی دەکن و بشکی زۆریشیان دوای گال
.ئدیۆلۆژی و دەقی کتب ئستوورەکان بری نداون

رەنگ پکھنانی برەیکی کوردستانی ل نوان ئو پارتاندا و بندکردنوەی داوای ھرە دامنی 
.وباری کورد لو بشدارامکی پۆزەتیڤ بت،دەرھق ب حافیدڕای، تاک وە

بارودۆخ لت، پکی ترەوەباشووری وقۆناخ و . ی ناوەت یی ھو واقیعک ئتدا لشم بل
حکومت و پرلمانی کوردستان دامزراوە، کچی ھشتا وەک پرۆژە و برنامیکی ئامادەکراو و کار بۆ 

.برچاو ناکوێب کارایی کراو،چ ئاماژەیک بۆ پرس و داوای سربخۆیی 

چند .نینکانی دیک ل ری میدیا و راگیاندنی کادرەکانییوە،ئم باس دەورووژپارتی،زتر ل ال
.سرۆکی ھرم ل راگیاندن ناوخۆیی و دەرەکییکاندا ئاماژەی بم داوا رەوایی کورد داوەجارێ،

نوم ھن،ئدە وەمان پکی گووشار و بۆ ترساندن و ،پتردیسان ئاماژەکان ئالبردنی وەک کارت
ھاوڕاش ...باوەڕپکراوبرجستیگبوویتابووی سر ئو پرس بکار ھاتووە، نک وەک داوایکی

سیما و  رەنگکی بنمایی و توانینی برژەوەندی تسکییان بخشیوە ب رەھندی داب کردەوەکانیان
..سربخۆیی و دامزراندنی دەوت



ب فایلی یکی دیبلۆماتکاریی کورد، دەست/جی سرنج و پرسیارە، شاندێجگ لوەش ئوەی نایبینین و
ل نوەندەکانی ،ب پنھانی و ئاشکرایی. سربخۆیی بۆ کوردستان و داوای دامزراندنی دەوتوە

ئمریکا و ئوروپا و نتوە یکگرتووەکان و سرتاسریی جیھاندا،چاالکان کار بۆ ئم دروشم ،بیاردان
و نووسر و ،ل میدیاکانی جیھانیدا، وتاری چوار نونرایتی حکومتی کوردستان... و داوا رەوای بکات

پروپاگندە و یکیان لسر ئاستی کوردستان ھی،بارستای،سیاسی سر بو پارتانیکسانی
انییکاندا،مزگردک ل نو کناڵ و میدیا جیھ... کنپشتیوانی بۆ دامزراندنی دەوتی کوردی ب

ب لۆژیک و نابینین، کورد ئامادەی کرد بت، یان بشدار بت تیدا و ئم پرس و باسان بوبکاتوە و 
لۆبییکی کوردی ...بخۆیی بکاتانگاش بۆ پرسی سرب،دیکۆمنت و زمانکی دبلۆماسی ھاوچرخ
دەیان سدان جۆر چاالکی تری دبلۆماسی و راگیاندنی و . سازکراب و  کار لسر ئم پرس بکات

تا رادەیی کینی کسایتیی کۆمپانیاگلک، ،تنانت ئامادەکاری و رازیکردنی خکانک
بۆ .راکشرێ و برژەوەندییان بۆ بخوقندرێ تماحیان وەربر بنرێ و سۆزیان بۆ الی کوردجیھانییکان،

 و ت پکت میشزەوتکراوە و ھ نگالی لنفال کراوە و شئ ک ،کوەیتپرسی رەوای ن داکۆکی ل
...بۆ بوون و ھبوونی ل الین داگیرکرانوە دەچنرت

وەی چ الیک رگ نادەن ،ئ!!ل ھمووش سیرو پارادۆکستری دەستی ئم پارتان و حکومتکمان
کوردستان ی سربخۆیی و ئای دامزراندنی دەوت ،ل ز و کسانی نتوەیی ھگری باوەڕ،ب ھ

ک داردەست بۆ برژەوەندی ەوو دوور ل گرژیی و وەکارھنان ی کوردایتی،لسر زەمینیکی باوەڕ
فکریی و ،دیک کار بکن و ئو بۆشایی گورەخۆیان، ھاوبیرانی بیری کوردایتی، شانبشانی ھزەکانی

خۆیان مامانی بن ھردەبت بدەستی خۆیان بت و،ھرچی ھی... سیاسیی و نتوەیی پ بکنوە
ئاخر ئمان باوەڕیان ب ھاوخونی و ھاوسنگریی و . وای ھسووڕنن و ھرچۆنیان ویست،

. ی رۆژ و ککباز و بعار ونز و کوڕوی شرەبفرین و قرەقۆھاوستراتیژی و ھاوپیمانی نیی و ل دو
!. نمایشت بکنبن و خۆھخۆشییان ئوە نیین ک پویست، وەک ئوەشی ک رگ نادەن

پارتکانی دیکی باشوور کاری لسر دەکن، مخابن کرتکرتکردنی ئو ناسنام ب کورتی ئوەی
ی دەدرێ و ل میانی پرۆسیکی ئاسایی و ب خرجیدا،بۆ خۆی نتوەیی،ک ھوی دروستبوون

. ە دەبستخریک برەو دروستبوون دەچت و چلوور

ھر خریکی رازیکردنی ون  و تمومژاویی و سبارەت ب پرسی سربخۆیی نارو،گووتاری یکتی
فوئاد . سرەککۆماری عراق، د!!. ئۆکی ب کورد بدەن دەوت دروست بکات ،دەوتانی داگیرکرن

. بتبئم رگ نادەین عراق دابش : دەتاک کس لسرتاسری جیھاندا،،معسووم

کار لسر ناسنامی دەڤری تاک شارکی کوردستان ،سلمانی دەکات و گرەکتی پشت ،
.بدەست بھن برامبر ھولردالی، ھرمکی سربخۆ  و ناناوەند!!تووری عراقئستوور ب دەس

ی دیک ل کزراندنی چ ھرمماژە بوە کراوە،ک رگ ب دامل کاتکدا ل دەستووری کوردستان دا،ئا
.ھرمی کوردستاندا نادرێ

یکبین کار بۆ کاکردنوەی ناسنامی نتوەیی و ئیخوانییکان،موسمان ئمان و ھزە
باوەڕی تاکی کورد ب خۆیی و مسل کوردستانی و شواندنی گوتاری نتوەیی و پچپچکردنی ھستی 

.رەواکی دەکن



ی ھلپرست و برژەوەندی و لشکری رۆشنبیرانو میدیاکانی سبریانھموو الینکان،ب خۆیان 
و ھویش ، ل ھوڵ و تقالی محاکردنی پرسی سربخۆیی و دامزراندنی دەوتدان خۆخوازەوە

وە و ل ئالییکی دیکوە ب ھموو ش.ھی ل پشت ئوەوەی ئم باس وەک بڤ و تابوویان ل بت
شیوازکی ناشرین و رووقایمی و نیاران،دژ بم چمک و داخوازییان دەوەستنوە و ل بھا و گرنگییان 

نرنی میدیائم کمپین و رۆیئوەتا لسایی ..ەکنسووکایتی ب باسکردنی دو کم دەکنوە 
ب رەفتار و گوفتاری نابج و دوور . نگوج بووگل وسرلشواو وش و گوماناوییکاندا، خکانک

ھبج و ،ل خۆشویستی نیشتمان و خونی گیانبختکردووان و ئو ھموو کارەسات و قوربانییانی
ھا کارەساتگنگال  و ملیۆننفال و شتمان ناوێئن دەودە ،ر . لی دیکوەی ھر ئبل

))ی  جوان نییکمعاش !!...(( م داوا رەوایماناوە،خۆیان ل زۆک و بڵ و نوبیانووی پوچب یان ب
، یان وایوە و پمان،دەدزنتانی درواسو و بار نییخۆیی لربرجی سلومماکانی ھرازی نین و بن

خۆیی و دەورببوونسن ت ئامادە و کام.

 قاوەی بو دیفاکتۆ خووتنی گرنگی کوردستان و ئکرخان و ھو وەرچ ککانی ناوچشھاترووداو و پ
بۆنی شڕی داعشوە،سری ھداوە،فاکترگلگی گورە و کاریگرن،رۆژ ب رۆژ کوردستان ب ھموو 

کورد دەبت .سایکس پیکۆ دەبتوەادەکراوی پاشھاوکش و نخشی ئامرەھندەکانییوە تھکشی 
بۆ ئوەی یارییکی باش بکین و براوە بین،پویست وەک یک . بزان چۆن لم گۆڕەپاندا یاری دەکات

.ئاخر تاک چکی دەستی کورد ھر یکتی و یکتی دەبت .تیمی نتوەیی بچین میدانوە

..ڵ و کناوە کاری بۆ بکرێلچندین قۆبخۆیی،مپینی سرھمت و کدەکرا و دەکرێ ،ب کورتی 
بیاری سربخۆیی و ، ھر ب پیمانکی بلفۆڕئاسا،نک وەک ئوەی خکان ب ئومدی ئوە بن

... بخرت سر سینی زین و پشکشیان بکرێدامزراندنی دەوتی کوردی، بۆ

ە و دەگۆڕدرن و گل جار ب چاوترووکانک ،وەرچرخانی وو و پشھاتکان ب پل دن پشروودا
رووبرووی پالنت بۆی ھبیت و ئامادە بئیت و. دت سر شانۆی سیاست گورەی چاوەڕوان نکراو،

ب نموون  ھاتن پشوەی رووسیا ل پشتیوانی رژمکی بشار ئسد و سوریا و پیمانی ...بیتوە
.ن، سووریا و عراق ق کلک و پوەندەکانیانی رووسیا، ئراارقۆچو

دا،بۆیناسک و گرنگ رجلومم ھر چ،لدەستدانی ھملرخمتبۆ کورد،مانای ک،ساترک ل یی
.. ئاست سدەیک کات و روودا و چارەنووسی ملیۆنھا مرۆی کورددا

بارودۆخی سربخۆیی،ل دیدی کوردایتییوە، الی پارتکانی یی،ب پلخوندنوەدوای ئم
پارت کوردستانییکان،گرچی کاتالۆنیا و کوردستان، تدەگین،ل تاقیکردنوەی کوردایتیدا،

،ننپرسیارەکانیش سووک و سانا و روون و ئاشکرایسفرەوە د ژ چی لداکنووکھ چاوەڕوانی ،و ل
.کرتان ل ناشیدەرچوونی

،م راستیتانت ئبوە،ھتریاد ب شمان لکی دیکشت وتن نابککنبایی و رناکۆکی و نات
کسکی وەک ئیاد ئاخر گر ناتبا و ب برنام  نبووینای،... لسر ویست باکانی نتوەکمان

ل کام دەوتی،دەوتی من وەک پرنیسپ باوەڕم بدەوتی کوردی ھی،: علالوی نیدەگووت
بگومان کسی ھۆشیار،دەزان ئم رستی ھگری چند رک و کین و ...ھولر،سلمانی یان قامیشلۆ

.شۆڤنیزم و ناحزایتیی،بم ب دیوکی تریشدا نزیک ل راستییکی تاوە



وانر کاتالۆنیا،بستر لبۆ زانیاری زندە،لی بتم بابی خوارەوەم ئدالینک.

http://pasok.eu/pdf/Kteberesheke_Hallo.pdf


