
کورتە وتارێ بۆ ڕیفڕاندۆمی سەربەخۆیی باشووری 

 کوردستان

 

کێشەکەش دەگەڕێتەوە بۆ . نایشارمەوە زۆر لەگەڵ خۆما کێشەم بوو بۆ ریفڕاندۆم

ساڵ تاوان و دزیی و وێرانکاریی خاکێکی  62هەڵوێستی نەگۆڕی من بەرانبەر بە 

باشووری کوردستان کە . ماندوو بە ناوی باشووری کوردستانسەربڕاوی 

سااڵنێکی فراوان گۆڕەپانی خۆڕاگریی و قارەمانیی خەڵک بوو، بوو بە گۆڕەپانی 

تەڕاتێنی حیزبە خۆ سەپێنە دەسەاڵتدارەکان کە لە بریی بووژاندنەوەی واڵت و 

ڕکێی دڵدانەوەی خەڵک و ئاوەدان کردنەوی نیشتمان، دەستیان کرد بە کێب

، داگیرکردنی فرەتری کورسیی و دەسەاڵت و لەم گەمە قیزەونە مەترسییدارەدا

 ..... بوون بە خاوەن تەالر و دۆالر و سامان و 

 

نە پەروەردەی باش، نە سیستەمی بانکیی و باج، نە هێزی پیشمەرگەی 

نە سیستەمی کارای داد ، نە بووژاندنەوەی ئابووریی خۆیی و نە یەکگرتوو ، 

ساڵ دەیتوانی هەموو زەمینەیەک ئامادە بکات بۆ  62بە بڕوای من . هتد...

ی سیپتامبر کە چیدی کورد بە گشتیی و کوردی باشوور بە  62ڕۆژێکی وەک 

 تایبەتیی، نەبن بە بنێشتە خۆشەی دەمی کۆمەڵێ کۆلکە رووناکبیری تورک و

مەبەستم خەڵک نییە و مەبەستم ئەوانەن وا دووچاری ) فارس و عەرەب، 

 ( .نەخۆشیینی نارسیسیسم یان زۆر هۆگری خۆ بوون ، هاتوون 

 

زۆر لەم ماوەدا سەرنجی میدیای فەرمیی و دەوڵەتیی و سۆشیالم داوە و بە 

کاتێ . داخەوە جیا لە خۆمان، وەک کورد ، هیچ دۆست و یارمەتییدەرمان نییە

ەبینم فەرماندەی لقی خوراسانی حەشدی شەعبیی، لێدوانمان لە سەر دەدات و د

کەرکووکمان لێ وەردەگرێ و بە ناوی ژن ی خراپ تەاڵقمان دەدات، و کاتێ کە 

کۆلکە رووناکبیرەکان دەبینم کە زۆر لە سەرەوە سەیرمان دەکەن و 

قارەمانەتیی  ئامۆژگارییمان دەکەن ، کاتێ دەبینم پاش ڕزگار بوونی کۆبانیی و



بە خۆما دێمەوە و . کورد، داعەش هەال هەال دەبێت بەاڵم هێشتا دانمان پێدا نانێن

 .دەزانم کە جیا لە خۆم وەک کورد هیچ دۆست و دڵسۆزێکم نییە

 

بەڵێ، بۆوەی لە سەرەوە " من دەلێم . بۆ سەربەخۆبوون" بەڵێ " من دەڵێم 

ارە نارسیستییەکانی کۆلکە من دەڵێم بەلی بۆوەی لە دەست وت. سەیرم نەکەن 

من دەڵێم بەڵێ بۆ ئەوەی کە مشتێکی قایم . ڕووناکبیرانی دەرەکیی، نەجاتم ببێ

بکێشم بە دەمی ئەوانەیدا وا داعەشیان بۆ ساز کردم و بە گژ منیاندا کرد و 

م، " قەوم " من ئەلێم بەلێ بۆ ئەوەی کە بە . ئێستاش، پشتیان تێ کردووم

 . ەکەن نەزانن و ئامۆژگارییم ن

 

من هەمان هەڵوێستم بەرانبەر بە دەسەاڵتی کوردیی، لە باشووری واڵتەکەمان 

قەت ناشیان بەخشم بۆ ئەوەی ئەو هەموو شەهید و کارەسات و . هەیە و نەگۆڕە

ئەنفال و کیمیاباران و سەربڕین و کاولکارییەیان لە پێناوی گیرفان و 

پشتیان کردە ئەو هەموو خوێن  ڕقەبەرایەتیی حیزبییدا، لە یادی خۆیان بردەوە و

من بۆ رێز لەو شتانەی کە ناوم هێنان، بۆ رێز لە . بەاڵم وەک باسم کرد . و ئازارە

کیانی شەهید و گیانی پێشمەرگە و خەڵک و خاکم، و بۆ ئەوەی وەک چقڵ بچم بە 

چاوی هەموو دوژمنانمدا کە چاوەڕێێ دەرفەتن بۆ قر کردنی دووبارەم، هەوڵ 

م یەک خەمەوە و چاوی ئەوانی پێ کوێر کەم و ئەوسا من و ئەدەم ماڵی خۆ

زۆری وەک من و دەسەاڵتی خۆیی دەمێنینەوە بۆ وەرزێکی نوێ لە دەستەبەر 

 .کردنی ئازادیی و سەربەخۆیی
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