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 :وهیی یهمهختیاری شهیسبووکی بهی فهڕهالپه له

 

١ 

 کانمان: پاراستن و زانیاری:واڵگیرییهزگا ههده

        ؟بین!ژیان ده وهگونجان و پێکه وهکارکردن و پێکه وهی فێری پێکهی کورد کهی هاوار ئێمهئه

ر بوون، سهستبهالی داعش ده ویجهحه له کهکان گیراوه واڵی ئازادکردنی بارمتههه به بارهسه
 :                                        و نووسیویانه وهخاتهدرۆدهزگای پاراستن بهزگای زانیاری، دهده

 لهپهبه ئاگاداری)

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ئاگادار ئەکەینەوە سەرلەبەری ڕاگەیەندراوەکەی پاراستنی پارتی 
ناوی ئەنجومەنی ئاسایشەوە دوورە لەڕاستیەوە کەگوایە دەڵێن هیچ کوردێک لەناو ئازاد بە

کراوەکاندا نییە هەموو الیەک ئاگادار ئەکەینەوە ئەوان لە دور و نزیکەوە ئاگاداری چۆنیەتی ئەو 
ئۆپراسیۆنە نین تەنیا لەبەر بەژداری کردنی دەزگای دژە تیرۆر و هەواڵگری یەکێتی کە دەورێکی 

 (.بااڵیان هەبووە دەیانەوێت لێی کەم بکەنەوە

ر راستیی سهتوانن لهنه کانمان بن کهواڵگیرییهزگا ههده مهی کورد ئه، ئێمهوهداخهزۆر به
 لهسهر مهسهڕ و هاوکاربن، ئیتر لهڵوێست و هاوبیروباوههاوهه تهم بابهواڵێکی لهرووداوی هه

             با و هاوکاربن.....!؟توانن کۆك و تهکانمان، چۆن دهی و نیشتمانییهیوهتهنه گرنگه رههه

٢ 

 :                                                                            تی کوردیوڵهناوی دهی ناوبهمژده

یاندنی و راگه سی و حیزبیی دروستکردنکهی سیاسیی تاکهناو بانگاشهناوبه ساڵه ٢٤
تی وڵهروانیی )گۆدۆی دهچاوه ر لههه ساڵه ٢٤اڵم بیستین، بهخۆی کوردی دهربهتی سهوڵهده

ی کارگه ٢٤، دا بمانتوانیبایهساڵه ٢٤م ی ئهماوه، لهو بانگاشانهبری ئهله کوردی(داین، خۆزگه
تی و وڵهڕپێکراوی نێودهبانکی باوه ٢٤وتووی کشتوکاڵی و ی پێشکهکێڵگه ٢٤ر و مهێنهرههبه
رگێڕ و دیپلۆماتکار و زار مامۆستا و وههه ٢٤کگرتووی نیشتمانی و شکری یهتیپی له ٢٤

 وتوویکنیککار و کادری دڵسۆز و پێشکهکار و تهندی پیشهرمهروونناس و هونهڵناس و دهکۆمه
ر باسی گهئه و کاته، ئهروست بکردنایهکانی ژیانمان دییهپیشه جۆرهجۆربه موو بوارههه
ومان بۆ دورستکردن و کی مرۆیی و ئابووریی پتهیه، خۆ بنچینهکردایهتیشمان نهوڵهده

                                                       خۆی کوردی داڕشتبوو!؟ربهتی سهوڵهیاندنی دهراگه

و  یاڵێكخه : )ئاش لهوهینهبکه مان دووبارهکهکوردییه ندهبێت پهده وه، دیسانهوهداخهاڵم بهبه
                                                                                    یاڵێكی تردا(!؟خه وان لهئاشه

 

٣ 

 :                                                                  خوانه مڕۆ له، ئهو نانهجاش و باش، نان ئه

 زۆر کۆنه کی فرهیهژماره ندامی حیزبێکیت کهئه سێکی حیزبیم پرسی: ئایا پێت ئاساییهکه له
 موو ناپاك و تاوانبارانهو ههنفالچی، ئهشار و ئهرجاش و موستهعسی و جاش و سهبه
                                              ن!؟رکردهرپرس و سهندام و بهی تۆدا، ئهکهمان حیزبهههله

م ، نکوڵی لهوایه وتی: راسته وهموچاویهنگوڕووی دهمێك تێکچوونی رهکه اڵمدا، بهوه له
 کان لهحیزبهتیی رکردایهالی سه ناپاکانه سهو که، ئهاڵم چار چییهناکرێت، به راستییه

هۆی به پێشترن، چونکهویستر و لهر، رێزلێگیراوتر و خۆشهتێکۆشه سانی پاك و دڵسۆز وکه
تیی حیزبن، ناتوانن و رکردایهموو شتێكی حیزب و سهچی هه، ملکهوهرابووردووی خراپیانه

هۆی مڕۆ بهش ئهمهله جگه ن،رمانی بکهنافه بگرن و نه خنهره ن و نهیی بکهگله نه بۆیان نییه
 و و ژماره، ئیتر ئهر زۆرییهماوهو جه ، پێشبڕکێ و ملمالنێی ژمارهوهتییهملمالنێی حیزبایه

 ه، ژماروهتێناخوێندرێته وهبێت، ئێستا ئهبووکیان ههر رابووردوویهرچی بووبن و ههره، ههماوهجه
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تی نجامی حیزبایهرهو سه کهکییهرهسه کێشه مه!؟ ئهخوانه ۆ لهمڕئه و نانه، نان ئه، واتهگرنگه
                                                                                             !؟کانمانهکردنی حیزبه

ر ه، ئیتر هری خراوهروهری و نیشتمانپهروهپهوهتهتی، پێش نهندیی تایبهوهرژهتی و بهحیزبایه
                                           گرفتار بووین!؟ وهمڕۆ پێیانهئه بێت کهی دهکهنجامهرهسه وهئه

 

٤ 

 :                                                                                    ڵسترههاڵتی بێ بهسهده

 که ربازی یان رامیاری بوونی نییهنێکی سهباشووری کوردستاندا هێز و الیه لهمڕۆ ئه
و بۆ  خراپ و ترسناکه ڵگهبۆ کۆمه مهاڵت بێت. ئهسهڵستکاری دهرههڵست و بهرههبه
اڵتداران خۆیان سهرچی دهدیکتاتۆرێتی بکات و هه روو له که بارهتێکی لهرفهاڵتیش دهسهده
روا ر هههگ، ئهستهئێستا بااڵده ی کهوشهم رهن، ئهنجامی بدهوێت بیڵێن و بینووسن و ئههبیان
دیکتاتۆر و  اڵتهسهکانی دهزموونهمان ئهی کوردانی باشوور، ههئێمه واتهوام بێت، کهردهبه

                                                                !؟وهینهکهده دووباره کهکانی ناوچهمکارهسته

 

٥ 

 :پێویست ناکات کهندهرمهناوی حیزب و هونه

 تیی کوردی!؟لۆژیکی حیزب و حیزبایه یهمهئه

نگت خۆش ر بوویت و دهروهروهند بوویت و کوردپهرمهدا بوویت، هونهڵ ئێمهگهی لهو کاتهتا ئههه
  نگ خۆشیت!؟رەیت و نه دهروهکوردپه ندیت و نهرمهمایت، نه هونهنهدا ڵ ئێمهگهبوویت، که له

                                                           ندی؟رمهر و بۆ هونهبۆ هونه چ لۆژیکێكه، چ رێزێکه

 

٦ 

 :                                                                    مای چی بووین و دووچاری چی کراینبه

هیوا بووین،  ما و بهته موو بهدا، ههوتووهپێشکه رههه تییهی مرۆڤایهمینههه ٢١ی دهم سهله
یراوی کی رێزلێگیهماندا، ببین به نموونهریهبهڕێوهی ئازادی و خۆبهمێژوویی و زێڕینه تهرفهم دهله
 های و نیو یۆرك ویجین و شانگهدرید و تۆکیۆ و بهردام و مهمستهرلین و ئهن و پاریس و بهندهله

تی ناهۆشیار و کورتبینی کورد، رکردایه، سهوهداخهچی زۆر بهسیدنی و تۆرۆنتۆ و ....هتد.... که
ی کو دوبهر وهگوێماندا دا!؟ هه به ختی باشووری کوردستانیانی بوونی پایتهدوبه ی بهمژده

ێت ب میانهردهوتووی سهن هزرێکی پێشکهکی خاوهیهڵگهبی، واڵتێکی شارستانی و کۆمهرهعه
 کانیڕ و مافه دیمۆکراتییهواکانی کچان و ژنان و ئازادیی بیروباوهتی و مافه رهو مافی مرۆڤایه

                                                   ؟١و کراو بێتپێڕه چاو کراو وی تێدا رهڵگهکانی کۆمهتاکه

                                                            ساتێك کراوین!؟و دووچاری چ کاره ساتێکهچ کاره

 

٧ 

                                       :                                                                بێ ناو زڕاندن

نووس و ر و رۆژنامهکی زۆر نووسهیهکانی باشووری کوردستان، بێ جیاوازی، ژمارهموو پارتههه
بۆ  خۆیانیان راگرتووه ت بهاڵسداوی تایبهری خۆمهوهمهبێژی بندیوار و دهچاودێر و چاالکوان و وته

 شکرههو لکان خۆیان، ناتوانن یان نابێت بیڵێن و بینووسن، بهپارته ی کهوهکاتی پێویست، ئه
وی و و زه و پاره وپایه، ئیتر پلهوانهن، جا ئێستا رۆژ رۆژی ئهدهنجام دهیان ئهاڵسداوهخۆمه

                                        !؟ساتێکهچ کاره  کان!؟ر پارتهسهو له رهخشیشیش، مسۆگهبه

٨ 
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 :                                                                                    اڵی ئازادی و دیمۆکراسیبه

خۆیی باشووری ربهسه بردن و نیمچهڕیوهی ئازادی و خۆبهساڵه ٢٤م زموونی ئهئه به
ێ ها )بو دیمۆکراسیی رهسیستمی ئازادی  باشتر ئاشکرا بوو که و راستتییهکوردستان، ئه
زیانی اڵ و بهبه بێت بهنجامدا لێی دهدوا ئه ت و لهت نایهوڵهی بێ دهوهتهڵکی نهکهکۆنتڕۆڵ(، به

 .                                                                                              وهشکێتهت دهمیلله

 چاوی خۆمان بینی کهمان بهساڵه ٢٤م ی ئهم ئازادی و دیمۆکراسییهمی ئههرهموومان بههه
ر ن، ههیان کردن نایهبه ر لههه خوازراو کهشیاو و نهی خراپ و نهندین دیاردههۆکاری چه بووته

 شکرێك داعش و بیرداعشی ناوخۆوه، لهخشهخراپ و زیانبه و ئازادی و دیمۆکراسییههۆی ئهبه
فی و لهکراوی ئیسالمیی سیاسیی ئیخوانچی و سهوتێکی هاوردهو ره ڵداوهریانههسه
وجاندن و ریکی گهو شێوازێك خه موو شێوههه عریبچی بههابی و تهفیی جیهادی و وهلهسه

                                         پاشکۆکردنی کوردستانن!؟ بکردنی کورد و بهرهعهشێواندن و به

وکردنی سیستمێکی گونجاو و پێڕه ، بیر لهوهك بکرێتهیهچارهر و رێگهسهچاره بێت بیر لهده
 ویستی وگێڕی و خۆنهوجاندن و شێواندن و ئاژاوهگه مان لهکهڵگهو کۆمه وهخش بکرێتهسوودبه

، مییانهردهو سه وتووانهفێرکاریی پێشکهو  ردهروهو په رنامهبه ین و بهرستی رزگار بکهپهبێگانه
ری و ئاشتیخوازی و رێز و روهری و نیشتمانپهروهپهوهتهست و هۆش و گیانی نههه

 هرمانی حیزبرك و فهر ئههه مه. ئهوهمان بژیێنینهکهڵگهکانی کۆمهویستیی نێوان تاکهخۆشه
موو کورد و رشانی ههرمانی سهرك و فهڵکو ئه، بهاڵتی کوردی نییهسهکان و دهکوردییه

 .                                                                     ریشهکی دڵسۆز و تێکۆشهکوردستانییه

 

٩ 

                                                                                 !؟خان چ باسهدیوه ، لهیاسههه

بۆیاخچی و  کان و منداڵهکان و بێکارهکان و کرێچیییهژارههه کیشت بهیهی با ئاماژهده -
                         !؟کانی واڵتیش بدایهڵگرتووهریخۆههنائومێد و سه کان و الوهستگێڕفرۆشهده

 له که، باسهسێك نییهچ کهشکاندن و ناوزڕاندنی هی کهستهبهمه بێ ناوهێنان، چونکه -
 .                                                                      ری و بێویژدانیدایهروهنایاسایی و نادادپه

 همربارم کرد، ئهتکاری دهر و رۆشنبیرێکی خزمهناو نووسهکی ڤیدیۆیی بهیهیری گرتهسه -
 :                                                                              نی بووکارمایشتهکی فهیهکورته

ر هه ،وتووهزۆر پێشکه وهکهموو روویههه ، لهبینیوه وهخۆیهکوردستان زۆر گۆڕانکاریی باشی به) 
سام رکوردستان سهکانی وتنهگۆڕانکاری و پێشکه کات، بهردانی کوردستان دهك سهیهبێگانه

 خانهموو باڵهو ههیری ئهن، سهبکه ورانهگه رمارکێت و مۆڵهموو سوپهو ههیری ئهبێت، سهده
 که نبکه لۆژیا بااڵیانهکنهموو تهو ههیری ئهن، سهبکه ییانهستێرهپێنج ئه رز و هۆتێلهبه

یری گوندی ن، سهبکه رزانهمۆدێل به ۆتۆمبێلهموو ئو ههیری ئه، سهوهکوردستانه تههێنراونه
ڵێین: یش دهن.....( ئێمهڵمانی و ئیتاڵی و .....هتد..... بکهوتوو و جوانی ئینگلیزی و ئهپێشکه

ێت رمارکو هۆتێل و سوپهاڵم با بپرسین: ئهموویان راستن، بههه رمایشتانهم فهئه ڵی راستهبه
کانیان بۆ کهت و شتومههی کێن و بۆ کێن!؟ ئایا نرخ و بابه تووانهوو پێشکه ورهو مۆڵه گه

ی سایهله دات تا بتوانن بیانکڕن، شایانی باسهست دهده م واڵتهژاری ئهڵکی ههخه
ژاران ، ههژاران نییهلێکی باش و جوان بۆ ههلوپه، هیچ کهوهناو ئازادهردانیی بازاڕی بهپاشاگه

تاڵ و ستی بهسکی برسی و ده ن، بهش بکهرمارکێت و مۆاڵنهو سوپهانی ئهردر سهگهئه
، هۆتێلی پێنج کانهدارهرمایهند و سهمهوڵهبۆ ده و مۆاڵنه. ئهوهرهده دێنه وهنائومێدییه

 کان و بۆ کۆمپانیادارهڕێزهبه وان و بۆ میوانهزم و رابوورادنی شهزموڕهیی بۆ بهستێرهئه
 و گونده، ئهکانهرپرسه حیزبییهاڵت و حیزب و بهسهاڵتداران و دهسهکانی دهندییهوهرژههاوبه

اڵتداران و سهکان و دهدارهرمایهندان و سهمهوڵهی دهوهبۆ جیاکردنه هایانهوتوو و گرانبهپێشکه
 له و دابڕانیانه وهبۆ خۆجیاکردنهکانه رپرسانی حیزبهمان و کادره بااڵکان و بهرلهندام پهئه

                                                                                 ت!؟شوڕوتی میللهژاران و رههه
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ت و ژارانی میللههه ، بهتی خۆتانهر بۆ خزمهو هه ر بۆ خۆتانههه وتنانهو گۆڕانکاری و پێشکهئه
کان ومێدهو نائ بێکار و بێپاره الوه کان و بهستگێڕفرۆشهبۆیاخچی و ده منداڵه کان و بهکرێچییه به

                                                                                                                  چی!؟

 

١٠ 

 وتووين!؟ره تێکهمهير و سهرۆژگارێکی سه

 (کی حیزبیدایهند کۆیلهند رۆبۆتێکی سیاسی و چهاڵمی چهوه هل):

و  ڵههه له و دروستکارانه مخۆرانهو خه کی دڵسۆزانهيهخنهر کوردێکی و پاك و دڵسۆز، رهگهئه
اڵتدارانی سهده ندین لهکانی چهڵکاری و تااڵنچێتی و تاوانهندهگه کان یان لهموکوڕییهکه
زگاکانی زانیاری و پاراستن و موو ئاسايیش و دهرپرسانی حیزبی بگرێت، ههت و بهاڵسهده

کان، له ر به رابووردووی ناپاکهرامبهاڵم بهن، بهکهرم دهرگهسه کانی پێوهیاندنهراگه
وتی ره ر بهرامبهکان و بهشارهرجاش و موستهعسی و جاش و سهبه کان و کۆنهنفالچییهئه
ی کانی دیکهعريبچێتی و گشت تاوانههابیزم و جیهادیزم و تهفیزم و وهلهخوانچێتی و سهئی

 رانیکانی دوژمنانی کورد و داگیرکهکرێگیراوهبه سیاسییه ال و بانگخواز و ئیسالمییهمه
                                            ڕ و الڵ و کوێرن!؟ڵوێست و کهنگ و بێ ههکوردستان، بێ ده

 

١١ 

 :بردنهڕێوهت بهتداری و میللهوڵهوایی و دهرمانڕهری فهتی و هونهاڵیهت، زانستی کۆمهسیاسه

کانی تپیشهت کردنی سیاسهنجامی سیاسهرهبردن، سهوهڕێوهساڵ ئازادی و خۆبه ٢٤پاش 
و م، ئهشتێک تێناگه لهيگووت: ده لێهات که یو شێتهی ئهك وتهباشووری کوردستان وه

                                                                                              !؟ش نازانم چییهشته

بێت ده که وهخوازراوهساتاوی و نهبارودۆخێکی وا کاره تهوتووینهی کوردی باشوور کهئێستا ئێمه
ساڵ  ٢٤ی ماوه تی مێژوویی زێڕینماندا، لهرفهل و دهگرنگترین هه ڵێین: له، بوهشیمانییهپه به
 ، بهوهدان میلیارد دۆالرییهی سهکی تۆکمهیهداهات و بوودجه بردنماندا، بهڕیوهازادی و خۆبهئ

 روەر کرد، نهیاسامان سه ، نهوهتییهرکردایهو سه رکردهیان حیزبی سیاسی و سهده
وانیمان ت کگرتووی نیشتمانیمان دروستکرد، نهشکری یهله جێکرد، نهو و جێبهریمان پێڕهروهپهداد

 یی و نیشتمانیی خۆمان، نهوهتهسازیی نهمی کشتوکاڵی و پیشهرههنی بهخاوه ببینه
 نهبووی ین، نهخۆمان دروست بکه ت بهتوانیمان سیستمی سیاسی و ئابووری و بانکی تایبه

 ، نهانهمییردهی سهندروستییانهو ته وتووانهیی و فێرکاریی پێشکهردهروهنی سیستمی پهخاوه
ی بنچینه ران بوو، نهرفراز و گۆشگوزهت ئازاد و سهمیلله رمان پاراست، نهئازادی بیروباوه

نها ان داڕشت، تهیی و نیشتمانیمان بۆ داهاتووموهتهخۆی نهربهتی سهوڵهدروستکردنی ده
                                               ین!؟جێ بکهجێبه و شتانهموو ئهی ههکهوانهتوانیمان پێچه

ی داخراوی بێ پالنی و بێ بازنه ر لهوامن، ئێستایش ههردهر بهکانیشمان ههساتهکاره
                                                                 !؟وهخولێینهییدا دهچارهیی و بێ رێگهرنامهبه

 

١٢ 

 :                                               ڵستاننگهجه بێت بهده ڵگهبوو، کۆمهر نهروهیاسا سه که

ان، کان، مامۆستایان، خوێندکاررگهتی، پێشمهموو دڵسۆزانی کورد و کوردایههه ساڵه ٢٤
ندان، رمهران، هونهروهران و مافپهروونناسان، دادوهڵناسان، دهران، رۆشنبیران، کۆمهنووسه

و  رکردهسه ت.....هتد ، هاوار لهموو میللهران، ههوهکان، کاسبکاران، پیشهئاساییش و پۆلیسه
ن و کهاڵتی کوردی دهسهدارانی دهتمهاڵتداران و سیاسهسهده کان و لهتیی حیزبهرکردایهسه
 شوێنی س لهر کهر بێت، با ههروههن، با یاسا سبهمهڕێوهی شاخ شار بهوهبیرکرنه ڵێن: بهده

و پۆلیس و ئاساییش،  رگهران و پێشمهروهر و مافپهو داوه شیاوی خۆیدا بێت، با دادگه
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ن، بکان نهرپرسهحیزب و به ربهبا سه ن بن،خۆ و بێالیهربهبێت و سهاڵتی یاساییان ههسهده
کی نێتی و الیهرکردایهو سه رکردههیچ سه اڵمێك لهوه بوو، ببیستێ و نهك ههگوێیه چی نهکه

                                                                                            !؟وهندیدار بیسترایهپێوه

ت واکانی میللهره ، مافهوهنهت چاك بکهو دڵی میلله وهخۆتاندا بچنهیش کات ماوه و بهئێستا
        مدا ماوه!؟ردهبهن..... داهاتوومان لهجێ بکهری جێبهروهبۆیان، یاسا و داد و دادپه وهبگێڕنه

 

١٣ 

 :                          زاریرمهشهتی و ینهشمهت بهالی خۆیان پێشبڕکێ و شانازی و بۆ میلله

 یهدانه ٢٥کان، رپرسهتکار و سیخووڕی بهوان و ئێشکگر و شۆفێر و خزمهی پاسهمترین ژمارهکه
                                                                           زار زۆرتر!؟هه له گاتهو زۆرترینیش ده

 کدار و شۆفێر و سیخووڕوهوان و ئێشکگری چهی پاسهورهشکرێکی گهله وام بهردهبه ساڵه ٢٤
ناو ، لهوهتهشوڕووت و برسیدا هێشتووهژار و رهتێکی ههناو میللهگایی خۆتان لهڵهکه ، به

و  مایهرکامنتان زۆرترین پاره و سه ن کهکهده وهوهپێشبڕکێدان و شانازی به خۆیشتاندا له
تکار و سیخووڕ و زۆرترین و باشترین وان و ئێشکگر و شۆڤێر و خزمهی پاسهژماره زۆرترین

ی ساڵه ٢٤م رجی ئهخه نها به، ته. شایانی باسهیهو ڤێلالی هه الر و باخچهکوشك و ته
ێتی و ژاری و برسی ههکانتان، دیاردهتکار و سیخووڕهوان و ئێشکگر و شۆفێر و خزمهپاسه

 وهتانهم رابووردووه، بهیهرهمهیروسهما، زۆر سهدهماندا نهکهڵگهناو کۆمه کرێچیتی و بێکاری له
                                     ن و رێزتان بگرن و خۆشیانبوێن!؟ت بڕواتان پێبکهوێت میللهشتانهده

                                                                 .     یاڵێكخه وان لهیاڵێك و ئاشهخه ئاش له

 

١٤ 

 ساڵه ٢٤ی ماوه ن کهبکه ژار و دڵسۆزههه تهو میللهداوای لێبووردن له که یهوهئێستا کاتی ئه
        :           ر کردوونرامبهمکارییشتان بهو سته یانتان خواردووهکهسامان و داهات و بوودجه

ی شاخ، شاریان وهبیرکردنه به ساڵه ٢٤اڵتداران، سهاڵت و دهسهکان، دهرپرسهکان و بهحیزبه
تیش یبینین. بۆ خۆتان و بۆ میللهمڕۆ دهئه تی کهیهکهنجامهرهسه مهئه ربۆیه، ههبردووهڕێوهبه

کی هیڕهو الپه وهکانیان بۆ بگێڕنهخوراوه ن و مافهت بکهمیلله ، یان داوای لێبووردن لهواباشتره
ۆ ن برازی بێت(، یان وازبێنن و چۆڵی که مهت خۆی بهر میللهگهوه )ئهنهڵبدهڵدا ههگهنوێێان له

، چ باش و چ خراپ، کوڕوکااڵن و و شێوازێکی باش و باشتر. تازه وهکیتر و بیرکردنهیهوهنه
گێڕی و وێرانکاری کرد، گا سووتاندن و ئاژاوهردهاویشتن و بارهری بهتتان ناچاکچوکااڵنی میلله

موو شتێك وت، ههبڕان و نانبڕانی تێکهکان، بوودجهوهکاردانه ی کهوهوههۆی ئهرچی بهگهئه
ر هه م دیاردانهناو، ئه بێت، ناو به وهم کونهله م بایهڵێن: ئهك دهاڵم وهکۆتایی هات، به

امی ئار ر و به ئاشتی و بهسهکو رابووردوو بۆتان بچێتهناتوانن وه و ئیتر ئێوه وهنهدهڵدهرههسه
و  وهنهبیربکه و شارستانییانه وهڕابووردووتان بچنهبه رێنن..... باشترهبیخۆن و ژیان بگوزه

                                             !؟وهت بدۆزنهنی بۆ خۆتان و بۆ میللهی باش و کردهچارهرێگه

 .                                  رسازیسهژیان و چاکسازی و چارهوهو ئاشتی و ئارامی و پێکهرهبه

 

 

 

                               

 

١٥ 

                                 :                                                               ساتی خۆماڵیکاره
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تی وڵهیاندنی دهڕوانیی راگهچاوه نێین، لهنگاو دههه و دواوهرهر به، ههوهداخهزۆر به
ڕی خۆکوژی و براکوژی، بنووسین: نا بۆ شه ی کهوهر ئهسهته، هاتووینهوهخۆی کوردییهربهسه

                                                                           اڵتی!؟سهکی و دوو دهرهنا بۆ دوو به

                       ربگین!؟شمان وهتااڵنه زموونهم ئهك لهیهند و وانهتۆ بڵێی بتوانین و فێربین، په

 

١٦ 

                                                   !؟وهبنهو ئاشتیشده وهونهکهبێت، رێکدهمتان نههیچ خه

 ڕهن و الپهدهکتر گوتاردهالیی دژی یهاللی و مهنی جهردوو الیهوام ههرده، بهوه ١٩٦٤ساڵی  له
ن، دهکوشت دهکتری بهستی یهده ژارانی کورد بهی ههو رۆڵه وهنهکهشدهکتر رهدژی یه

ا کتریدڵ یهگهکان لهتییهرکردایهو سه رکردهییان، سهمیشهی ههپیشه کونجامیش وهرهسه
و  وهونهکهو رێکده وهتهوتوونهوتون و رێککهو رێککه وهنیشنهو داده وهتهدانیشتوون و دانیشتوونه

                          باران!؟بایان بینیبێت و نهکو نهر وههڵێن: هک دهو وه وهبنهئاشتده وهدیسانه

ت ژارانی میللهژاران و ههی ههر رۆڵهند بوون، ههرمهزه ی کهوانهدا ئهشهره م مێژووهناو ئهله
رم و دڵسۆز و ڵێك الوی خوێنگهو کۆمه وهنهكهده مان مێژوو دووبارهر ههبوون. ئێستایش هه

 مههو ئ وهبنهو ئاشتده وهنیشنهو پاشان دیسان داده هونهدهکوشت دهکتری بهیهزموون بهبێئه
ت بۆچی ی میلله، ئیتر ئێمهوهبێتهو ده وهتهبووه ندین بارهو چه ر وا دووبارهو هه ر وا بووههه
 هکین گهبین و تێدهی فێردهی کهرناگرین، ئهوه شهره زموون و مێژووهموو ئهو ههله ند و وانهپه

شێوێنین یانین و نهدهکدیدا تێکنهڵ یهگهکانمان لهپێویست و گرنگه تییهاڵیهکۆمه ندییهپێوه
ری، پێش روهری و نیشتمانپهروهپهوهتهنه ین کهگهبین و تێدهی فێردهکدا!؟ کهر یهسهبه

                                                                        !؟وهینهتکردن بخهتی و سیاسهحیزبایه

 

١٧ 

 :   نکههکتر مڵكی یهتی، تێکهتی و دۆستایهڵ هاوڕێیهگهتکردن ، لهتی و سیاسهحیزبایه تکایه

نن، ئێشێ، مهرکردانهم حیزب و سهر ئهسهکتر لهویست، دڵی یهڕێز و خۆشههاوڕێیانی به تکایه
، وهبنهو ئاشتده وهنیشنهکتردا دادهڵ یهگهییان ، دواجار لهمیشههی هك پیشهوان وهئه
                                                !؟وهمێنێتهکانیان دهنگرهندیش بۆ الیهرمهرهشیمانی و زهپه

 

١٨ 

 :          ربگرننی رابووردوو وهکازموونهئه کانمان، سوود لهرامیارییه پارته هاتووه وهئیتر کاتی ئه

ار و ی شوهرهکان، یان دهکهڕهی گهوهرهده نهو بیانبه وهنهمبکهکانتان کهحیزبییه گا و بنکهباره
 .                                                                                                   وهکانهشارۆچکه

اڵتی یاساییان سهبن و دهر ههو دادوه ر بێت و پۆلیس و ئاساییش و دادگهروهر یاسا سهگههئ
                                           بن!؟بۆچی هه حیزبییانه گا و بنکهموو بارهو ههبێت، ئیتر ئههه

ند و سانێكی دڵسۆز و ژیرمهکان، کهکان بۆ ناو شار و شارۆچکهی پارتهوهتای هاتنهرهسهر لههه
 کهگا و بنموو بارهو ههبوونی ئه کرد کهکانیان دهکوردییه ئامۆژگاریی پارته بوون کهدووربین هه

کی مانکاتدا بارگرانییههه و له ی سیاسییهورهکی گهیهڵهکاندا ههشار و شارۆچکه له حیزبییانه
ییان میشهی ههك پیشهوه وهداخهاڵم به، بهوهکهتهیزب و میللهی حر بوودجهسهبه زۆریشه

تی بوون گوێبیستی دڵسۆزانی کوردایهر ناتوانن یان فێرنهگرت، ئێستایش ههس نهکه گوێیان له
 وهر ئهتیی خۆیاندا بێت، ههندیی تایبهوهرژهبه له بن، خۆیان چییان پێخۆش و باش بێت که

ئێستا  تی کهیهکهنجامهرهسه مهی ئهن، دهکهده وهر ئهنووسن و ههده وهر ئههڵێن و هده
                                                                            یبینین!؟چاوی خۆمان دهمووان بههه
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١٩ 

 ؟                                                                                       تێكین!میلله چ جۆره ئێمه

، چۆن وا زوو وهان بیرچوونهکانی رابووردوومانمساتهکان و کارهوتن و تێکشکانهچۆن وا زوو، ژێرکه
      !؟وهکانمان بیرچوونهژادکوژیی ئێزییهنگال و نهنفال و شهو و ئهو کۆچڕه بجهڵهس و ههرههه

ر دوژمنی هێزن و ههر بهر ماون و ههکانمان ههر و دوژمنهداگیرکه تهوڵه، دهوهچێتهبیرمان نه
                                                                                                     خۆرمانن!؟خوێنه

ێ شکراو و بێ ئازادی و بو نیشتمانداگیرکراو و دابه ستهتێکی ژێردهمیلله که وهچێتهبیرمان نه
                                                                                                           تین!؟وڵهده

ر ر ماون و ههکان، ههناوخۆییه کان، داعشهسیاسییه ، داعش و ئیسالمییهوهچێتهبیرمان نه
                                                                                      مانمان!؟ردان بۆ نهنگهسهله

                  کتری!؟گیانی یه تهربووینهپێناوی چیدا بههۆش، له وهینهو نایه وهینهبیرناکهبۆچی 

 

٢٠ 

 :                                                                          نابرێت ڕێوهبه یهم شێوهبه ڵگهکۆمه

نوێ رلهر سهگه، ئهی داڕزيوهکهبنچینه ستانی باشووری کورداڵتهسهالری دهم تهئه
 .                                                         ر رووخانه، داهاتووی ههوهڕێژرێتهی دانهكهبنچینه

دارى میلیۆنێر رمايهزار بازرگان و سهندين ههساڵدا چه ٢٤ی ماوهبرێت! لهده ڕێوهچۆن واڵت وا به
انیی کی بازرگيهبێ هیچ پێشینهکی مێژوويی بازرگانی و بهيهمینهبێ هیچ زه و میلیاردێر، به

ژاران و هه شکرێك لهند لهش، چهمهر ئهرامبهيدا ببن و به،، پهرانهروهوا و دادپهياسايی و ره
کان، گێڕان و کرێچییهستکان و دهفۆرۆشهالگهبۆیاخچی و عه و بێکاران و منداڵه کانبرسییه

و  رگهی ساڵێکی پێشمهمووچه که کهچ یاسا و رێسایه مهرێنن. ئهو بژی بگوزه مرهژيانێکی مه
ن، کهت دهتی میللهخزمه سااڵنێکی زۆره ران، کهرمانبهپۆلیس و ئاسايیش و مامۆستايان و فه

ندام اڵت و ئهسهرپرسێکی دهرپرسێکی حیزبی و بهك مانگی بهی يهر مووچهرامبهبه
ه کانیان لوهرپرسان و نهاڵم بهبێت. بهبێت و سێ مانگ نههه مانێك بێت. مانگێك مووچهڕلهپه

، ك نموونهك يهر وهنها ههمه تهرێنن! ئهرزترين ئاستدا ژيان بگوزهخۆشترين و باشترين و به
مڕۆی باشووری کوردستان ی ئهڵگهکانی نێو کۆمهريیهروهنادادپه به وێت درێژهر بمانهگهئه

 .                                                        ينريز بکه ی ديکهزاران نموونهتوانین ههين، دهبده

ڵ و دز و ندهگه نهسان و اليهموو کهستی ههو ده وهتهواو هۆشیار بووهت تهمڕۆ میللهئه
ات سسات دوای کارهکاره ی باش نابێت بهکهنجامه. دڵنیابن، ئهکانیش ئاشکرا بووهتااڵنچیه

 .                                                                                      وهداخهکۆتايی دێت، زۆر به

وو مهه له چاکسازیی گشتییهيی و گۆڕانکاری بنچینه پێويستیان به ڵگهاڵت و کۆمهسهده
 ندهو په، با ئهو بێزاره ت و تووڕهکه، ماندوو و شه، نائومێده، بێکارهژارهت ههکاندا. میللهبواره

و  ورهت زۆر گهڕژێت. جامی میللهڵێ: جام پڕ بوو لێی دهده بێت کهجێ نهر خۆماندا جێبهسهبه
                  ماڵێت!؟موو شتێك رادهالفا و زريان و هه بێتهوو دهت پڕ بجامی میلله ، کهترسناکه

مڕۆ و داهاتووی باشووری کمان، فريای ئهموو اليههه با به بچێت، تکايه چووهئێستاش نه
             .                                                                                    وينکوردستان بکه

                                                                 

                                                                    

  

٢١ 

          :                                                                                زیری و دوو پهڤهدوو ده

 .....                                            ندیوهرژهرجی پاراستنی بهمهئازادی و دیمۆکراسی، به



8 
 

 ، لهو بینووسه نووسی، ئازادبهرددا، چی دژی ئێران دهری زهڤهکانی دهیاندنهراگه له
  !؟و بینووسه نووسی، ئازادبهتورکیا دهوز و نیللیشدا، چی دژی ری و سهڤهکانی دهیاندنهراگه

                                       !؟نییه کهرهڤهکانی دهزهزیانی بۆ په و نووسینانهئه یهوهگرنگ ئه

 

٢٢ 

             :                                                                           کانمانرهمهیروسهسه له

تکار و ست و خزمهردهوان و بهاڵت و پارێزگار و پاسهسهنی حیزب و کورسی و دهخۆیان خاوه
ها رمارکێت و ئۆتۆمبێلی گرانبهو هۆتێل و مۆڵ و سوپه خانهوی و خانوو و ڤێال و کۆمپانیا و باڵهزه

و نائومێد و بێ  ێکار و بێ پارهالوانی ب چی بهتن، کهی میللهی زۆر و موفتی بوودجهو مووچه
 بوون ونه سیان ئامادهاڵم هیچ که، بهوههێڵن و بمێننهجێنهنیشتمان به ڵێن کهنووس دهچاره

ژار و هه تهو میللهژارێکی ئههه خشن بهی مانگێکی ساڵێکی خۆیان ببهمووچه نین که
                                                                                                      !؟ملێکراوهسته

                                                          ت!؟موو )شتێك( بۆ خۆیان، )هیچ(یش بۆ میللههه

 

٢٣ 

يى و وهتهری نهرۆك و بێ رێبهك نیشتمان، بێ سهو کوردستان وه وهتهك نهکورد وه
 .                                                                                                         نیشتمانییه

ری و گرنگ و کاريگه ورهخشی گهیدا نهکهچاك و خراپه ر دوو بارههه به میشهمێژوودا ههتاك له
ی خۆی بگۆڕيت. تاك کهرهوروبهتوانێت دههند، د. تاکی دڵسۆز و هۆشیار و ژيرمهبووههه
و و ئهرهزاران و میلیۆنان مرۆڤ بکات و بهتی ههرکردايهبێت و سه رکردهتوانێت سهده

ر دڵسۆز و هۆشیا رکردهبێت سهو ده گرنگه ربۆيهستێتی، ههبهيان ببات که خۆی مهيهئاڕاسته
. باتسات نهڵدێری تێشکان و کارهوتن و ههکاری و دوواکهو خراپرهت بهند بێت تا میللهو ژيرمه

ی رو رێبه رکردهکی بێ سهیهوهتهی کورد، نهوهتهئێستادا نه ، لهگرنگه م پرسهت بهبارهسه
ک ناوبانگن و وهتی کوردستاندا بهجیهانی سیاسه مڕۆ لهی که ئهوانه. ئهيیهوهتهنه

و  رکردهموويان سهر ههن، ههکهڵکانێکی زۆر دهتیی خهرکردايهو سه ریرێبه تپیشهسیاسه
يی و نیشتمانیی کورد و کوردستان نین. هیچ وهتهرۆکی نهری سیاسی و حیزبین و سهرێبه
يی و وههتری نهو رێبه رکردهسه کانی نابێت بهنگرهکانی اليهياندنهو راگه ياننامهبه سێك بهکه

بێت کات و دهيی و نیشتمانی، مێژوو دروستی دهوهتهری نهرۆك و رێبهمانی، سهنیشت
و بێت ئهمڕۆ دهی سیاسی. ئهمی میديا و بانگاشهرههك بهمی مێژوو بێت، نهرههبه

و  شکراوينو دابه ستهکی ژێردهیهوهتهی کورد نهئێمه که وهش تێبخوێندرێتهراستییه
تی وڵهنی دهکگرتوو و خاوهکی يهیهوهتهو ئێمه نه شکراوهر دابهمان ههشکهنیشتمانه

شێکی کوردستان، ر بهخۆی خۆمان نین. ههربهو سه کپارچهيی و نیشتمانێکی يهوهتهنه
ان تیی خۆيری تايبهرۆك و رێبهسه سیاسییانه و پارتهو ئه یهندين پارتی ساسیی خۆی ههچه
 يی کورد و نیشتمانی کوردستان نین. لهوهتهری نهرۆك و ڕيبهاڵم هیچ کامیان سه، بهيههه

 .                                                      رهرۆك و بێ رێبهکی بێ سهیهوهتهئێستادا کورد نه

 

 

 

 

 

٢٤ 

                                                   :                                      دارتمهت و سیاسهمیلله
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نها اڵت، تهسهر کورسیی دهسه چنهده داران، کهتمهی زۆری سیاسه، زۆربهيرهشتێکی سه
و نیشتمانیان  وهته، ئیتر نهوهنهکهکانی خۆيان دهتییهتايبه نديیهوهرژهبه ر بیر لههه
یچ ه ت پێويستی بهبێت، میلله مهر ئهت کردن، ههسیاسه ر ئامانج لههگ. ئهوهچێتهبیردهله

 .                                                                                           دارێک نییهتمهسیاسه

 

٢٥ 

 :                                                                          ر کورد و کوردستانسهکۆمێنت له ٣

      !؟ری مافی مرۆڤهمانکاتیشدا نوێنهههو له تهری میللهو نوێنه مانهڕلهندام پهتێرۆريست ئه -

پارتێکی تیی رکردايهندامی سهزيرێك و ئهمانێك و وهرلهندام پهك مانگی ئهی يهمووچه -
رێك و رمانبهك و فهك ساڵی مامۆستايهی يهله مووچه اڵتدار، زۆرترهسهسیاسیی ده

                                                                    و پۆلیسێك و ئاساییشێك!؟ كيهرگهپێشمه

پێی ياساکانی ئايینی بهستچوو، دهی ئابڕووی لهوهکردنهکوشتنی کچان و ژنان بۆ تۆڵه -
یچ ڵ، ئازاده و هنگهپێی ياساکانی جهنووسانیش بهو تێرۆرکردنی رۆژنامه پێدراوهئیسالم رێگه

                                                                     !؟ر نییهسهکی ياسايیان لهیهوهلێپرستنه

      کرێت!؟جێ دهاڵتدا جێبهسهژار و بێ دهسانی ههر کهسهر بهنها ههاڵم ته، بهيهياسا هه -

                        !؟نی، ئازادهمهقهك و تهاڵم بازاڕی چه، بهکان ياساخهڵهر و ئاژهوهلهراوی په -

نی ژيان کاموو پێداويستییهکان، تۆوبڕ بوون و ههخۆماڵییه سازی و کشتوکاڵییهپیشه مهرههبه -
              !؟ر نییهسهو هیچ سانسۆرێکیان له کرێن و نرخ و بازاڕيش ئازادهده هاورده وهرهده له

  

٢٦ 

 :                                                                                        تیتی و کوردایهحیزبایه

 .ترووهگی کۆمپانیای بازرگانییان وهاڵم ئێستا شێوهچوون، بهده ربازگهسه کانمان، جاران لهپارته

 :                                                                                                           ئاگاداربن

                   ات!؟کییتان بۆ دروست دهمییشهتی کردن، دۆستی کاتی و دوژمنی ههحیزبایه -

 هر کر بردبێت، ههسهبه وهپاکی و دڵسۆزیشه ناو حیزبێکی کوردیدا بهموو ژیانت لهر ههگهئه -
ی گرت، یان کهتییهرکردایهو سه رکردهکانی حیزب و سهموکوڕییهکان و کهڵههه ت لهخنهره
ووردووی ، رابوهڵنیاییهبه وهکرێیت، ئهیان تێرۆر نه ر تڕۆگه، خۆ ئهوهتکردهرمانێکی حیزبیت رهفه

                                                                     سفر!؟ به وهبێتهتیت، دهحیزبی و کوردایه

           .              تی کردن، پێویستر و گرنگتر و باشترهحیزبایه تی کردن، له، کوردایهربۆیههه

 

٢٧ 

 :                                                                                                                 یاسا

جێ کو خۆی جێبهوه ، واتهر بووایهروهبووایه و سهر یاسا له باشووری کورستاندا ههگهئه
ی سوڵحی کێشه تی و نهی حیزبایهنه کێشه تی ورۆکایهی سهکێشه ، نهبکرایه

 .                                                                                              بووریمان دهشایهعه

 

                                                  

                                         

٢٨ 

 :یهڕێوهس بهرهو هه بڕوات، ئاژاوهوا 
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ڵك و بێ ، بێ کهوهداخهاڵم زۆر بهنووسرێت، بهوتریت و زۆر ده، زۆر دهزۆر وتراوه و زۆر نووسراوه
                                                                                                             !؟نجامهئه

ر ماوهتیی جهیهزایی زۆربهڕی نارهوپهئه نگ لهیبیستین، رهیبینین و دهی دهوه، ئهۆژانهر
رچووانی زانکۆ و نجان و دهکان، گهرمانگهخۆرانی فهتی مووچهتایبهڵك، به. ئێتستا خهوهنهدهده

 حیزب و له و بێزارن له ووڕهکان، تتهینهشمهژاران و بهکان، ههکان، بێکاران، کرێجییهئامۆژگه
 مهاڵتی سیاسیی کوردی، دهسهده کان و لهحیزبه کانیتییهرکردایهو سه رکردهرپرس و سهبه

 بارێنن. پێنووسهت دهفرهگرن و نهده خنهو ره وهتهیان کراونهزۆربه کانی جاران، ئێستهداخراوه
و  خنهیی و رهمووی گلهڵکی ههگشتی خه نووسن. بهدهکان، ئێستا چاالکن و وتووهنارکهکه
 رپرسان و، حیزب و بهیهوهش ئهکهکییهرهسه کات، کێشهیان دهتیی خۆی بهتی تایبهفرهنه
ارودۆخی ب وێت ئاگایان له، یان نایانهت نییهمیلله ت داىڕاون و ئاگایان لهمیلله اڵتداران، لهسهده

                                                                               ت بێت!؟وی میللهردنهژیان و بیرک

مکار و نووسی ستهچاره مین، هۆشداری پێیان بڵێن: ئاوڕێك لهکو دواههت وهبا میلله
                                                           ن؟، ئیتر خۆتان تێبگهوهنهکانی مێژوو بدهدیکتاتۆره

 

٢٩ 

 :                                               ڕۆكناوهاڵم به، بهیهیان ههی ساده، بیرۆکهڵکی سادهخه

 کماندا کهگفتوگۆیه شداریی کرد لهوار، بهخوێندهکی نهیهپیره کوردستان بووم، مامه که له
وت، مان شتێکی جیاوازی دهکهر یهکرد، ههتی کوردیمان دهوڵهده زراندنیباسی دامه

ی نگین، نیشانهردی سهڵگرتنی بهدا، ههرجهلومهم ههك وتی لهشداربوویهبه
نابێت  دی کورئێمه کانم، راستهی شکاند و وتی، رۆڵهکهنگییهبێده تی!؟ مامه پیرههاویشتنیهنه
مێکدا رهموو کات و سههه اڵم خۆ لهکرێت، بهرس نهپێمان هه ین کهك ببهم بۆ پاروویهده
کی زۆر هیراستی وتهین و ئینجا بیخۆین، بهی بکهکوته بگرین و کوته و پاروهتوانین گازێك لهده

                       .                                                              بوو جوان و زۆر پڕمانا و ژیرانه

    نها گازێکیش بگرین!؟مانویست تهمانتوانی و نهچی نهخۆین، کهربهسه ئازدا و نیوه ساڵه ٢٤

 

٣٠ 

 :کانمانرهمهیروسهسه له

 سات!؟سات دوای کارهکاره

 رپرسێکیبهد ند سهست چهده بوون به پێنج میلۆن کوردی باشوور، گیرۆده ، زۆرتر لهساڵه ٢٤
ویان وی و ژێرزهرزهو سامانی سه ، داهات و بوودجهوهند میلۆنهم چهرچاوی ئهبه و به وهحیزبییه

ر و دهن و شاربهدهکوشتیان دهکتری بهیهیانکوژن و بهو ده وهوسێننهیانچهن و دهبهتااڵن ده به
نی و بێ مهبایی و بێ ئاوی و بێ سوتهبێ کاره ژاری و کرێچێتی وهه ن، لهکهریان دهدهواڵتبه
ی چ، کهوهتهاری و بێ ئاگاییدا هێشتویاننهوخوێندهزانی و نهنه تگوزاریی پێویست و لهخزمه

كی گونجاو بۆ رزگار بوون و باشترکردنی ژیانی یهچارهی رێگهوهو دۆزینه وهبری بیرکردنهله
بۆ ناو  وهڕانهنشینیش بۆ گهکوردانی تاراوگه ردن و داواکردن لهخۆش کمینهت زهنانهخۆیان، ته

کی موو شتێکانمان، نیشتمان و مێژوو و ههتی الوهتایبهلێشاو، به چی بهدایکی نیشتمان، که
                                   ن!؟کهنووسی نادیار دهران و چارهندههه هێڵن و روو لهجێدهخۆیان به

 

 

 

٣١ 

 :                                                                                                 رۆكت و سهمیلله
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وترێت ی پیێ بگوهبوو بێت بۆئهرۆکێك ههسه تێك پێویستی بهمیلله که داوهمێژوودا رووی نه له
ت ی پێی بگوترێوهبۆئه تێكهمیلله کێك پێویستی بهرۆموو سههه وهوانهپێچه ت(، به)میلله
 (.                                                                                                           رۆك)سه

 

٣٢ 

 کان و کادرهمانهرلهندام پهکان و ئهشتی پزیشکهههو به باشووری کوردستان، شکارگه
 :                                                                                                         کانهحیزبییه

موو ندیم وت، دانسازان و به گشتی ههدانسازێکی هۆڵه اڵمی پرسیارێکدا، بهوه له
 ن بهیدا کردن نادهپهار و پارهر باجی کك ههباشووری کوردستاندا، نه له کانی ئێمهپزیشکه

وییان زه کانیشدا، پارچهییهیرانگهسه ت شوێنهنانهباشترین شوێن و ته ڵکو میری، لهمیری، به
مێ مات بوو و که کهکات. ئیتر دانسازهشیان دهکهدیاری پێشه م به ١٠٠٠م تا  ٣٠٠به بڕی 

ت پێویس کانتان زیاد لهپزیشکه نگه، وتی رهایهبۆ چی و مههم ئرێکی بادا و وتی تێناگهسه
ن، ش بکهندروستی پێشکهتگوزاریی تهژاران خزمهخۆڕایی بۆ هه ن و بهخۆیان ماندوو بکه

ی وانهپێچه دروست به کهوشهاڵمدا وتم، رهوه کرێن!؟ دیسان لهپاداشت ده وهر بهرامبهبه
ناتوانم  م واڵتهکو دانسازێکی ئه، من وهچوون!؟ ئیتر وتی وازی لێبێنهڕیزتان بۆی به که یهوهمهئه
 .                        مدهمیریی خۆم ده م و باجی پێویست بهکهکاری خۆم ده م، لێرهتێبگه وهله

 

٣٣ 

 :                                                                             کرازۆر وترا و زۆر نووسرا و هیچ نه

خواز و گۆڕانخواز و گر و چاکهخنهر و رۆشنبیر و رهزاران نووسههه به ساڵه ٢٤ی ماوه وهئه
اسیی اڵتی سیسهده و شێواز، له ندین شێوهچه ، بهت و واڵتهم میللهمخۆری ئهچاکساز و خه
کان کوردی و کوردستانییه کانی پارتهتییهرکردایهو سه رکردهرۆك و سکرتێر و سهکوردی و سه

و  زاوهتراکار نهتا کار لههه ن، کهکهش دهیان پێشکهن، بیرۆکهکه، پێشنیازیان بۆ دهوهپاڕێنهده
رێك بۆ ، سنوووهتهوینهبونه یکهس و تێشکانێکی درهست، تا دووچاری ههبنبه تهیشتووینهگهنه
 تهللهم میباشترکردنی ژیانی ئه ری دابنێن و بیرێك لهروهڵی و دزی و تااڵنچێتی و نادادپهندهگه
ان کرد و هیچییانبینی و هیچیان نهیان بیست و نهنه وهداخهاڵم به، بهوهنهبکه یهژار و بێچارههه
روا ی ئێستا ههم بارودۆخهر ئهگهخراپترین، ئیتر ئه ، خراپتریش بوو بهگۆڕی، خراپ خراپتر بوونه

                  نووسی خۆمان بشۆین!؟چاره ست لهبێت ئاو بێنین و دهوام بێت، دهردهبڕوات و به

 

٣٤ 

                          :                                                                 تتی و سیاسهحیزبایه

 .                      کاتییت بۆ دروست دهمیشهت کردن، دۆستی کاتی و دوژمنی ههسیاسه -

ندیی کاتیی وهرژهپێناوی بهله که یهوهکان ئهرامیارییه کانی پارتهنه خراپهالیه کێ لهیه -
 یهتیسایهو کهتیی ئهتی و دوژمنایهوامیش دژایههردن و بهکهده ورهسانی بچووك گهخۆیاندا، که

                                                                           وان نین!؟ر بهسه ن کهکهده ورانهگه

 

 

 

 

 

٣٥ 

                                                :ولێر و بادينانهه کێتی لهری سلێمانی و يهڤهده پارتی له
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ی مانه: باشووری کوردستان ماوهکهتییهاڵیهئابووری و سیاسی و کۆمه راستیی بارودۆخه مهئه
 یاریاڵتی لێکجاوازی نهسهرێتی و دوو دهبهڕێوهر دوو بهسهش بووه بهدابه وهکرده به ساڵه ٢٤
ك له سنووری ر الیهبێت، ههدروست نه و ئاژاوه ی کێشهوهبۆئه نییه کتریدا، ئایا باشتریه
ت!؟ تی بهێنرێرۆکایهی سهکێشه ڵبژێرێت و کۆتایی بهرۆکێك بۆ خۆی ههاڵتی خۆیدا، سهسهده
ێتی و کپارتی و یه یی و نیشتمانی لهوهتهنێکی نهنجوومهوڵ بدرێت ئهکرا، ههش نهمهر ئهگهئه

ووری باش وهنگی، پێکهنگی و هاوئاههکۆده کان پێکبهێنرێت و بهییهوهتهکان و نهپهان و چهگۆڕ
گیرێت که ش دهرستییهو تاکپهو رێگا له مووان باشترهبۆ هه مهن. ئهببه ڕێوهکوردستان به

                                                  !؟وهسێكدا بچووك بکرێتهکه تاکه ك لهیهوهتهیی نهورهگه

نديی وهرژهبه ر نووسینێك لههه ی کهکێتییانهپارتی و يه ڕێزهو بهبۆ ئه اڵمێکهوه مه کورتهئه
                                            ن!؟كهتباری دهگێری تۆمهئاژاوه بێت، بهی خۆياندا نهکهنهاليه

 راڵتی خۆيدا ههسهی ژێر دهناوچه تان لهکهر يههه که رازيیه و راهاتووه وهت بهمیلله ژهمێزۆر له
ن، ربهڕێوهت بهکاروباری خۆتان و ژيانی میلله رانهروهدادپه اڵم بهوی، بهتاکڕه کو رابووردوو، بهوه
ر دوور و دۆستبن. کتردا، ههڵ يهگهو له وهنهكهڕی ناوخۆ نهشه رگیز بیر لهاڵم جارێکیتر ههبه
                                 .تیشر دوو التان و بۆ میللهبۆ هه رهسهئێستادا باشترين چاره له مهئه

نی کی کۆيهماڵهند بنهچه یه.کیان ههگايهند بارهسلێمانی چه پارتی ديمۆکراتی کوردستان له
و  يان بووهمر ههبۆ بارزانیی نه که وهويستییهو رێز و خۆشههۆی ئهبه ون کهر ماش ههكهشاره

ڵکی خۆجێیی ناو خهله اڵم شتێک بوونی نییهمێک سۆزيان بۆ پارتی ماوه. به، کهيانههه
سلێمانی میوانێکی کاتی و  کانی پارتی بێت. پارتی لهناوی رێکخستنه سلێمانیدا که

تا داهاتووشدا، هه ئێستاش و له زانن. لهزۆر باش ده م راستییهۆيشیان ئه. خخوازراوهنه
 ر لهزراوێکیتر دامهرچی بۆ سلێمانی بکات و ههست بێت، پارتی ههسلێمانی بااڵ ده کێتی لهيه

 رهرر کات کوشتن و زهبێت و ههنجام دهزرێنێت، بێ ئهدابمه وهر ناوێکی ديکههه سلێمانی، به
                                                                                         .بێت و هیچیترخۆدان دهله

و موو ئه، له بادينانیش ههيهولێر هههه ری لهماوهکێتیی نیشتمانیی کوردستان، جهيه
س هو کئه اڵم نهن. بهكهکێتی دهيه هنگريی لناچاری اليهدژ و دوژمنی پارتین، به ی کهسانهکه

کێتیش يه ڕوات و نهستیان دهن، دههه وهناوی پارتییهسلێمانی به له ی کهو رێکخراوانه
بارودۆخی سیاسیی و  مه راستییڕوات. ئهستیان دهاڵتی پارتییدا دهسهکانی ژێر دهناوچهله

 مانر ههسااڵنی رابووردوودا و ئێستايش هه له ووهربازی و کارگێڕيی باشووری کوردستان بسه
 کانی خۆتان، بهی رێکخستنهوهرهسێکی دههیچ که ردوو التان وا باشتره! ئیتر بۆ ههشته
                                                                                          .نكهتبار نهگێڕ تۆمهئاژاوه

 

٣٦ 

                               :وهکتری پاك نابێتهيهرگیز دڵیان لهکێتی و گۆڕان، هه، پارتی و يهوا دیاره

و  کدارانهی چهوهکانی رابووردووی بزووتنهڕهدا الپهر شتێک، با لێرهر ههبێ ناوهێنان: بهبه
کتر کوشتنی کانی يهساتهڕ و کارهو باسی شه وهينهدهڵنهسیاسیی کورد و کوردستان هه

                                     .يی بدوێیننووکهرجی ههلومههه نها لهر تهين و ههكهرابووردوو نه

ن وک بدهيسبوتی ناو فهتايبهرنێت و بهی ناو ئینتهڕانهموو وێبسايت و الپهو ههرنجی ئهسه ئێوه
نگران و دۆستانی پارتی ندامان و اليهئه کێتی و گۆڕان يانناوی پارتی يان يهيان بهکهر يههه که

و  کێتیرپرسی پارتی و يهنگرانی فاڵن بهناوی دۆستان و اليه، يان بهوهکێتیی و گۆڕانهو يه
تێک دژی دوژمنانی ينبینی بابهن دهگمهده ن، بهوهت باڵوکردنهريکی بابهخه ، رۆژانهوهگۆڕانه

تی و تی و دوژمنايهريکی دژايهموويان خهر هه، ههوهنهو بکهرانی کوردستاب باڵکورد و داگیرکه
ت و بوختانێکیش و تۆمه سهلههیچ درۆوده له کترن، شايانی باسهسووک و ريسواکردنی يه

و شێواز و هۆ و هۆکاريك بۆ شکاندن و زيان  و گشت شێوه کتری باکیان نییهيه ر بهرامبهبه
ر و روهيی و کوردپهوهتهسانی نهرا کهتیش، تاک و تهگبههێنن. بۆ نهکار دهياندن بهکتر گهيهبه

رانی م دژی دوژمنانی کورد و داگیرکهتێکی کهند بابهچه رۆژانه بینین کهر دهروهنیشتمانپه
ريزی  میش له، ئهبکرايه بووايهده ی کهوهڵ ئهگهراورد لهبه به که وهنهكهکوردستان باڵو ده
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 نگران و دۆستانی باند و گروپهندامان و اليهش، ئهمانهموو ئهر ههرامبه. بهبوواندايهنه
کردنی  تیتی و دوژمنايهريکی دژايهر خهوام ههردهکانیش، بهکرێگیراوهبه سیاسییه ئیسالمییه

وام ردهتین و بهدايهست و هۆش و گیانی کوری ههوهيی کوردی و سڕينهوهتهبیری نه
انی کيی و نیشتمانییهوهتهنه پیرۆزيیه تی کردن و بێ رێزی کردنن بهريکی سووکايهرخههه

دوور دۆش اڵتی کورديش دووربهسهرانی دهکێتی و گۆڕان و سهکورد و کوردستان. پارتی و يه
 ،ه سیاسییه دروستکراوانهم ئیسالمیی. ئهکیان نییهوهڵوێست و کاردانهو هیچ هه داماون

 هو بۆ ب دايهت کردنی عروبهبکردنی کورد و خزمهرهعهپێناوی بهوڵ و تێکۆشانێکیان لهموو هههه
 بییهرهعه تهوڵهده کانی کوردستان و بهرهته داگیرکهوڵهده به پاشکۆ کردنی کوردستانه

 تی واڵيهبارودۆخی رامیاری و کۆمه مهواڵتێک ئه ی باشه. دهيهوهوتووکانهرست و دواکهزپهگهره
رن و ی بهڕێوهکێتی و گۆڕان(، بهی کورد)پارتی و يههێزه ورهم سێ گهنگیی بێت و ئهرههفه
 منی ئهنگران و دۆستانیان بێت و خاوهندامان و اليهوتی ئهڵسووکهوه و هه ش بیرکردنهمهئه
 ری وروهپهوهتهتی و نهڕوانی چ کوردايهبن، ئیتر چاوهسکهته حیزبییه رکاريیهو فێ ردهروهپه

م وتنێک لهڕوانی چ ئازادی و دێمۆکراسی و پێشکهکرێت، چاوهکیان لێدهريیهروهنیشتمانپه
کڕيزی و بايی و يهته ين!؟ ئیتر چ هیوا و ئومێدێکمان بهمان بکهباشووری کوردسانه

خۆی ربهيی سهوهتهتی نهوڵهبێت، چۆن بتوانین دهکتری ههێستی و هاوکاريی يهڵوکههيه
                                                                                           ين!؟خۆمان دروست بکه

 

٣٧ 

 خۆیربهتی سهوڵهمای دهتهه، بشۆڕشگێڕه پارته و رێکخستنه م جۆرهنی ئهخاوه بینهتا نههه

                                                                                                        :بنکوردی مه

                                                   :وهی شۆڕشگێڕانهوهکانی بزووتنهییهبنچینه تارهسه له

ش کرابێت و ی داگیر و دابهکهنیشتمانه ک کهيهوهته: نهییهکی بنچینهتايهرهسه مهئه -

ک يهوهتهکان بێت، نهستهبااڵده وهتهکانی نهرستان و زۆرداران و تااڵنچییهزپهگهی رهستهژێرده

ن اليهبێت، لهۆی نهخۆی نیشتمانیی خربهتی سهوڵهيی و دهوهتهنی ئازادیى نهکه خاوه

ر شااڵوی بهله میشهو هه وهوسێنرێتهبچه وهرستانهزپهگهتانی ديکتاتۆر و زۆردار و رهوڵهده

 دا بێت، پێويستی بهخت و دژوارهسه رجهلومهم ههک لهيهوهتهماندا بێت، نهو نه وهتواندنه

 يهر و ئازاديخواز ههروهر و نیشتمانپهروهپهوهتهديسپلینی نهبوونی پارتێکی شۆڕشگێڕی بههه

ێت و دابن وهکی ديکهنديیهوهرژهموو بهروو ههسهو نیشتمان له وهتهبااڵکانی نه نديیهوهرژهکه به

ڵ هگکان لهيی و نیشتمانییهوهتهنه ر پرسهسهله وتنێکک هیچ سازان و رێکههیچ شێوه به

يام و درووشمی ڕ و پهڵگری بیروباوهکات. پارتێک بێت ههرێکدا نهداگیرکههیچ دوژمن و 

، داڵگهکانی کۆمهز و ئاستهگهموو رهبێت و له هه رانهروهو مرۆڤپه و ئازاديخوازانه شۆڕشگێڕانه

ی ڕکانی پێکهاتبێت و باوهرترين رۆڵهدهرترين و کۆڵنهدڵسۆزترين و هۆشیارترين و تێکۆشه له

وتنی رکهسه يان و بهباتی شۆڕشگێڕانهخه و به يانکهلهسهوايی مهره واويان بهته

ببێت ا ههی تێدنديیانهتمهم تايبهکه ئه يهم شێوهر پارتێکی لهنها ههبێت. تهيان ههکهوهبزووتنه

موو توانێت هه، دهيهشگێڕانهوا و شۆڕراست و ره م رێبازهپێکهاتبێت، به م بنچینانهر ئهسهو له

خۆيی ربهيى و سهوهتهو ئازاديی نهرهتى بکات و بهرکردايهو کۆڕی تێکۆشان سهرهر بهماوهجه

و  وتن و ئاشتىتی و پێشکهاڵيهريی کۆمهروهکی پڕ له دادپهرێت و داهاتوويهنیشتمانییان به

                                                                               ر بکات.رانیان بۆ مسۆگهخۆشگوزه

٣٨                                                                                                     

      ؟                          مهێنانی رۆبۆتی سیاسى!رههی بهرێکخستنی سیاسی يان کارخانه
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و، پێکبێت، ڕ و هۆشیار و پێشڕهن بیروباوهسانی خاوهکه بێت لهرێکخستنی سیاسی ده

ت کردن و و خزمه وهڵکو هۆکارێکه بۆ هۆشیارکردنه، بهرێکخستنی سیاسی خۆی ئامانج نییه

باشووری  له یهم هاوکێشهئه وهداخهو ئامانجێکی دياريکراو. بهرهر بهماوهوی کردنی جهپێشڕه

يی و نیشتمانیی کورد وهتهوای نهی رهر و کێشهماوه، جهيهوهوانهپێچهکوردستاندا، رێک به

داری تمهرپرس و سیاسهسێکی بهند کهو چه ماڵهند پارت و بنهتی چهخزمه تهخراونه

م ا ئێستا کورد بهتو هه کراوهرنهسهو چاره ورهکی گهيهکێشه مه. ئهوهدارهرمايهسه

، و بچووکیان ورهکانی باشوور، گهسیاسییه ناڵێنێت. رێکخستنهو ده گرفتاره وهيههاوکێشه

ر ا ههنهته وهوانهپێچهوای کورد و کوردستانبن، بهی رهر و داکۆکیکاری کێشهی نوێنهوهبری ئهله

 کانی خۆيانن،سێتییهحیزبی و سیاسی و کهيی و ماڵهبنه نديیهوهرژهری بهر و پارێزهنوێنه

ر بۆ و ئێستايش هه کار هێناوهوای کورد و کوردستانیان بۆ خۆيان بهمان کورد و پرسی رهئه

. نیکهده و  وه کردووهزاران کوردهفرمێسک و خوێنی هه هێنن و بازرگانییان بهکاری دهخۆيان به

م رههبهر بهروهر و نیشتمانپهروهپهوهتهی هۆشیار و کادری نهسانی کهوهبری ئهله م پارتانهئه

 چاکی و به به م رۆبۆتانه. ئهم هێناوهرههبه وکراويان بهزاران رۆبۆتی سیاسیی جڵهبهێنن، هه

و  كرۆنگری سکرتێر و سهر اليهو رووداوێکدا هه م و بۆنهردهموو سهخراپی و له هه

 ، بهنکهکتريان پێدهڕی يهن، شهدهردياندا دهبه ن، بهدهدارياندا ده کانیانن، بهتییهرکردايهسه

کتر دروست کردن و جنێو ياندن و بوختان بۆ يهڕی راگهن، شهدهکوشتیان دهکتر بهيه

ی و رچی بێ رێزن ههدهن، هانیان دهکهکتريان پێ تااڵن دهن، ماڵی يهکهکتردانیان پێدهيهبه

ردار و رمانبهنگ و فهر رازی و بێدهچ و ههر ملکهچی ههن، کهکتری بکهيه به تییهسووکايه

و سێکیان ناپرسن و ناڵێن، ئهچی پاشان کهن، کهکهرن. به بکوژ و کوژراويان دهجێکهجێبه

نجام خۆتان ئاشت رهر چی بوو، بۆچی سهسهپێناوی چیدا بوو، لهتان بۆ چی پێکردين، لهتاوانانه

 هو رۆبۆتن ئهاليهرگیز لههه خنانهنگ و رهم دهباران؟! ئه باتان بینیبێت و نه ک نهو وه وهبنهده

 ؟کان ناکرێن!تییهرکردايهو سه كرۆی سکرتێر و سهو ئاڕاسته وهرز نابنهبه وهسیاسییانه

ر رازين و مان ههن، ئهنووسن و بکهرچی برچی بڵێن و ههکانیان ههتیییهرکردايهسه

ن کهسپی و سپییان لێ ده ن بهکهشیان لێ ده. رهندکراوهسهن و اليان پهکهپشتیوانییان ده

یان، کانتیی حیزبهرکردايهی سهکهکورتییه به ؟نگن و کوێرن!ر رازين و بێ دهمان ههش، ئهره به

ر وتوون و ههدوويان کهر رهمان هههێنن، ئهرياندا دهسهن و بهکهرچییان بوێت پێیان دههه

م اڵجێ ناکرێن، بهن و هیجیشی جێبهدهده م رۆبۆتانهڵێنێک بهی بهر رۆژهون، ههکهدوويان دهره

و بڕياردانی  وهمان رۆبۆتی سیاسین و تواناى بیرکردنهئه نگن. چونکهر رازی و بێ دهمان ههئه

و کسێتیی خۆيان نین و وهنی کههێشتوون. خاوهيان تێدا نهو توانايهئه ،ن نییهخۆياربهسه

ن، يانبهيانهێنن و دهيانجوڵێنن، دهستێک دهبهموو مهکدا و بۆ ههموو الیههه به داشی دامه

کردنی جێ ی جێبهکراون و ئامادهردارن. چونکه رۆبۆتی ئامادهرمانبهچ و فهر ملکهمان ههئه

کی تريش يهنیانن. کێشهکاتییهرکردايهو سه كرۆرمانێکی سکرتێر و سهو فه كرموو ئههه

اڵتی سهی کورسی و دهوهش، بۆ مانهتییانهرکردايهو سکرتێر و سه كرۆو سهئه که يهوهئه

کوردستانن، کانی رهداگیرکه تهوڵهکانی دهرمانهچی فهند و ملکهسیاسیی خۆيان، پابه

ر همانیش هخۆ نین. ئهربهکینادا، ئازاد و سهيهوهت و کار و کردهمانیش له هیچ بڕيار و سیاسهئه

ان و ی تێکۆشموو سااڵنهو ههی کورد ئێستا پاش ئهئێمه ربۆيهرن. ههجێکهرمانپێکراو و جێبهفه

 ر وروهپهوهتهشکر کادری نهک لهی يهنی خاوهوهباتی ئهخوێنڕژان و کوشتار و ماڵوێرانیمان، له

 نیچی خاوه، کهتی بووينايهسايهن کهگر و خاوهخنهر و رهر و هۆشیار و تێکۆشهروهنیشتمانپه

، هسیاسیی وتهم رهر ئهگهرين، ئهجێکهرمان جێبهچ و فهشکر رۆبۆتی سیاسیی ملکهک لهيه

 هۆی رۆبۆتی سیاسیبه تايهتا هههه ی کورد،وام بێت، ئێمهردهبه كروا بێ هیچ گۆڕانکاريیههه

ێ و ب وهمێنینهر دهی داگیرکهچی بێگانهو ملکه سته، ژێردهوهی رۆبۆتی سیاسییهو کارخانه

                                                         ؟ !وهنێینهردهخۆ، سهربهتی سهوڵهئازادی و بێ ده
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٣٩ 

                                                                                        ت کردن و پیربوون:سیاسه

بن، ئیتر پیر ده کان کهن شارستانێتییهوتوو و خاوهپێشکه ڵگهدارانی کۆمهتمهسیاسه

انی کوهنه به خشنبهکانی ژيانیان دهزموونهئهو  وپايهبن و پلهت کردن دهرداری سیاسهستبهده

 مهی ئێوانهله كندێاڵم ههيان. بهکهو نیشتمانه وهتهنه به ت کردنیانهش دوا خزمهمهداهاتوو. ئه

کی ريیهروهن سهوڵ بدهی ههوهبری ئهلێواری مردن، له نهگهبن و دهپیر ده ، کهوهوانهپێچهبه

رانی تیی خۆیان بۆ دوژمنانی کورد و داگیرکهرايهچی و نۆکهن، ملکهی بۆ خۆيان تۆمار بکهمێژووي

ری داگیرکه تێکیوڵهيی خاکی دهکپارچه، سوێندی پاراستنی يهوهنهکهکوردستان نوێ ده

ی کو کورسییه چانهکی ملکهيهوپايهپێناوی پله ر لهخۆن. ههيان دهکهشێکی نیشتمانهبه

يان، کهو نیشتمانه وهتهبااڵکانی نه نديیهوهرژهموو بهزاری، ههرمهرزۆک و رزيوی پڕ شهله

 کۆتايی به يهم شێوهنجام، بهره، سهوهی ژێر خۆيانهکهو رزيوه كرزۆله ژێر کورسییه نهخهده

                                                                                                       ؟ ژيانیان دێت!

٤٠ 

 :            تیبۆ کوردايه يهنجهو شێرپه ستییهستی په، ههرکردهرستی و پیرۆزکردنی سهتاکپه

 يیيی و کۆيلهستهژێرده ر بهرستی ههن. به تاکپهتی بکهن، کوردايهکهرستی مهتاکپه -

                                        خۆيی.ربهئازادی و سه ينهگهتی کردن دهکوردايه ه، بوهمێنینهده

ی وهوسانهيی و چهستهی ژێردهيی و نیشتمانیی کورد و کوردستان، کێشهوهتهپرسی نه

کی ێشوای به، پرسێکی رهشکراوی نیشتمانێکهشبهی داگیرکراوی و به، کێشهکهيهوهتهنه

تی و پرسی کورد و مرۆڤايه شێکه لهر شتێکیتر بێت. کورد بهی ههوهتییه پێش ئهمرۆڤايه

م هتی. نابێت ئکانی مرۆڤايهنووسسازهو چاره گرنگ شێتکی گرنگه له کێشهتیش بهکوردايه

کدا يهرکردهنها سهته سێیکدا، لهنها کهته له زنهمه يی و نیشتمانییهوهتهنه پرسه

                                                                                                      .وهبچووکبکرێته

کی يهدرێژايی مێژوو کێشه به كموو شت کردنی تاهه رستی و پیرۆز کردن و بهی تاکپهکێشه

ندين رابردوودا چه ی رزگاريخوازی کوردستان. لهوهساتبار بووه بۆ کورد و بزووتنهو کاره ورهگه

ڕووی تێشکان وه رووبهرستییههۆی تاکپهتی بهڕينی کوردايهو شۆڕش و راپه وهبزووتنه

ی کهکۆڵه ، خۆی تاکهکهی شۆڕشهرکردهکانی کورددا، سهشۆڕشه له ، بۆ نموونهوهتهبوونه

کۆتايی  وهشکاوه، ئیتر ئه كهکهناوچوو بێت، کۆڵهیدابێت يان لهکۆڵ رکردهسه ،کهبووه کهشۆڕشه

مران: شێخ تیی نهرۆکايهسه کانی کورد بهر بۆ نموونه، شۆڕشهش بووه، ههكهشۆڕشه

عیدی پیران سمايلخانی سمکۆی زدانشێر، شێخ سهدرخان پاشا، يههری، بهعوبێدواڵی نه

 مر له سلێمانی، بارزانی لهحموودی نهرات، شێخ مهرائه شکاک، ئیحسان نووری پاشا له

 مانر ههرابووردوودا هه کانیش لهکورديیه کان و پارتهت میرنشینهنانهيلوولدا، تهشۆڕشی ئه

ڵکراوی و سکرتێر، ئیتر چرای هه رکردهمانی میر و سهکۆڵدان يان نه ، بهبووهيان ههکێشه

                                                                                               .وهتهوانیش کوژاوهئه

، كبۆ تا وهمانهبهێنین. کڕنووش بردن و چه كپیرۆزکردنی تارستی و بهتاکپه بێت واز لهده

 ڵواسینی وێنههه و رزکردنه، بهی حیزبدارکردهتی و سهرکردایهسه میردهبهله وهخۆبچووکردنه

سنکردن و ژيندا ماون. په خۆيان له ی کهوانهتی ئهتايبهکان، بهرکردهکانی سهرهو پۆسته

و رکرده خنه له سه. تابووککردنی رهوهکانییهموو شێوههه رکرده بهڵدانی سهپیاهه
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 و رکردهسه گرتنی لهنهخبێت مافی رهس بۆی ههو نابێت که دانانیانپیرۆزتی و بهرکردایهسه

 شتانه من، ئهڵهبێ هه میشههه تیرکردایههکرده و سسهیان بێت، هه تیی حیزبرکردایهسه

                                  بێت کۆتاییان پێبهێنرێت.تی و دهخشن بۆ کورد و کوردايهخراپ و زيانبه

٤١ 

                                                                         ؟رپرسێک بیت!ی بهوهنه یهوهگرنگ ئه

ئازا و  رگهپێشمه يان لهده مڕۆ به، ئهنییهی کورد کانی مێژووی ئێمهرهمهيروسهسه له مهئايا ئه

 کوردستانکورد و  ژارانی کورد، گیانی پاکیان بهکانی ههکانی رۆڵهستهردهسهدڵسۆز و گیانله

 اڵم کهکێ بوون، به یوهکێن و نهس نازانێت س ناويان نابیستێت و کهچی کهخشن، کهبهده

، کاتڕ دهکانی شهرهردانی بهگرتن سهاڵتدار، بۆ خۆنیشاندان و وێنهسهرپرسێکی دهی بهوهنه

ن به يکهدرێت و دهكرێت و نیشان دهی میدياکانی کوردستاندا باسیان دهزۆربه له

اتێکه سيی!؟ ئای، میديای کوردی چی کارهوهتهوانی نهر و پاڵهروهکی نییشتمانپهتییهسايهکه

 ؟                                                                          !نكهساتێک دروست دهچی کارهو 

٤٢                            

ری و روهپهوهتهنهڕی بێت بیروباوهخۆ بین، دهربهوێت ئازاد و سهر بمانهگهی کورد ئهئێمه

موو روو ههسهبااڵکانی کورد و کوردستان له نديیهوهرژهتی و بهکوردايهری و روهنیشتمانپه

                                                                                           دابنێین. وهشتێکی ديکه

. ئێمه له رووی دڵسۆزی و نێکهموو اليه، مافی ههسێکهموو کهخنه گرتن مافی ههره

 کان و لهسیاسايیه پارته و چاکسازانه له ی دروستکارانهخنهره وهرۆشیمانهپهمخۆری و بهخه

ناوی و به هی خۆمانه اڵته،سهو دهو ئه و پارتانهی ئهوهر ئهبهگرين، لهاڵتی کوردی دهسهده

 له ن. مافی خۆمانهبهده ڕێوهن و باشووری کوردستان بهکهکار ده وهتهناوی میللهو به يهوهئێمه

بێت، ک ههريیهروهڵی و نادادپهندهموکوڕی و گهو که ڵهر ههداهاتووشدا هه ئێستا و له

د نکی حیزبی و چهيهند کۆيلهيی چهو گله نهخهره ريشدا، لهرامبهبه لێبگرين و له يانخنهره

              بین.وام دهردهر بهرۆبۆتێکی سیاسیی قوڕمیشکراويش ناترسین و هه

 

 ییمهختیاری شهبه
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