له الپهڕهی فهیسبووکی بهختیاری شهمهیی یهوه:
١
دهزگا ههواڵگیرییهکانمان :پاراستن و زانیاری:
ئهی هاوار ئێمهی کورد کهی فێری پێکهوه کارکردن و پێکهوه گونجان و پێکهوه ژیان دهبین!؟
سهباره به ههواڵی ئازادکردنی بارمته گیراوهکان که له حهویجه الی داعش دهستبهسهر بوون،
دهزگای زانیاری ،دهزگای پاراستن بهدرۆدهخاتهوه و نووسیویانه:
(ئاگاداری بهپهله
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ئاگادار ئەکەینەوە سەرلەبەری ڕاگەیەندراوەکەی پاراستنی پارتی
بەناوی ئەنجومەنی ئاسایشەوە دوورە لەڕاستیەوە کەگوایە دەڵێن هیچ کوردێک لەناو ئازاد
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).
زۆر بهداخهوه ،ئێمهی کورد ئهمه دهزگا ههواڵگیرییهکانمان بن که نهتوانن لهسهر راستیی
رووداوی ههواڵێکی لهم بابهته هاوههڵوێست و هاوبیروباوهڕ و هاوکاربن ،ئیتر لهسهر مهسهله
ههره گرنگه نهتهوهیی و نیشتمانییهکانمان ،چۆن دهتوانن کۆك و تهبا و هاوکاربن!.....؟
٢
مژدهی ناوبهناوی دهوڵهتی کوردی:
 ٢٤ساڵه ناوبهناو بانگاشهی سیاسیی تاکهکهسی و حیزبیی دروستکردن و راگهیاندنی
دهوڵهتی سهربهخۆی کوردی دهبیستین ،بهاڵم  ٢٤ساڵه ههر له چاوهروانیی (گۆدۆی دهوڵهتی
کوردی)داین ،خۆزگه لهبری ئهو بانگاشانه ،لهماوهی ئهم  ٢٤ساڵهدا بمانتوانیبایه ٢٤ ،کارگهی
بهرههمهێنهر و  ٢٤کێڵگهی پێشکهوتووی کشتوکاڵی و  ٢٤بانکی باوهڕپێکراوی نێودهوڵهتی و
 ٢٤تیپی لهشکری یهکگرتووی نیشتمانی و  ٢٤ههزار مامۆستا و وهرگێڕ و دیپلۆماتکار و
کۆمهڵناس و دهروونناس و هونهرمهندی پیشهکار و تهکنیککار و کادری دڵسۆز و پێشکهوتووی
ههموو بواره جۆربهجۆره پیشهییهکانی ژیانمان دروست بکردنایه ،ئهو کاته ئهگهر باسی
دهوڵهتیشمان نهکردایه ،خۆ بنچینهیهکی مرۆیی و ئابووریی پتهومان بۆ دورستکردن و
راگهیاندنی دهوڵهتی سهربهخۆی کوردی داڕشتبوو!؟
بهاڵم بهداخهوه ،دیسانهوه دهبێت پهنده کوردییهکهمان دووباره بکهینهوه( :ئاش له خهیاڵێك و
ئاشهوان له خهیاڵێكی تردا)!؟
٣
جاش و باش ،نان ئهو نانه ،ئهمڕۆ له خوانه:
له کهسێکی حیزبیم پرسی :ئایا پێت ئاساییه ئهندامی حیزبێکیت که ژمارهیهکی فره زۆر کۆنه
بهعسی و جاش و سهرجاش و موستهشار و ئهنفالچی ،ئهو ههموو ناپاك و تاوانبارانه
لهههمان حیزبهکهی تۆدا ،ئهندام و بهرپرس و سهرکردهن!؟
له وهاڵمدا ،به کهمێك تێکچوونی رهنگوڕووی دهموچاویهوه وتی :راسته وایه ،نکوڵی لهم
راستییه ناکرێت ،بهاڵم چار چییه ،ئهو کهسه ناپاکانه الی سهرکردایهتیی حیزبهکان له
کهسانی پاك و دڵسۆز و تێکۆشهر ،رێزلێگیراوتر و خۆشهویستر و لهپێشترن ،چونکه بههۆی
رابووردووی خراپیانهوه ،ملکهچی ههموو شتێكی حیزب و سهرکردایهتیی حیزبن ،ناتوانن و
بۆیان نییه نه گلهیی بکهن و نه رهخنه بگرن و نه نافهرمانی بکهن ،جگه لهمهش ئهمڕۆ بههۆی
ملمالنێی حیزبایهتییهوه ،پێشبڕکێ و ملمالنێی ژماره و جهماوهر زۆرییه ،ئیتر ئهو ژماره و
جهماوهره ،ههرچی بووبن و ههر رابووردوویهکیان ههبووبێت ،ئێستا ئهوه تێناخوێندرێتهوه ،ژماره
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گرنگه ،واته ،نان ئهو نانه ئهمڕۆ له خوانه!؟ ئهمه کێشه سهرهکییهکه و سهرهنجامی حیزبایهتی
کردنی حیزبهکانمانه!؟
حیزبایهتی و بهرژهوهندیی تایبهتی ،پێش نهتهوهپهروهری و نیشتمانپهروهری خراوه ،ئیتر ههر
ئهوه سهرهنجامهکهی دهبێت که ئهمڕۆ پێیانهوه گرفتار بووین!؟
٤
دهسهاڵتی بێ بهرههڵست:
ئهمڕۆ له باشووری کوردستاندا هێز و الیهنێکی سهربازی یان رامیاری بوونی نییه که
بهرههڵست و بهرههڵستکاری دهسهاڵت بێت .ئهمه بۆ کۆمهڵگه خراپ و ترسناکه و بۆ
دهسهاڵتیش دهرفهتێکی لهباره که روو له دیکتاتۆرێتی بکات و ههرچی دهسهاڵتداران خۆیان
بیانهوێت بیڵێن و بینووسن و ئهنجامی بدهن ،ئهم رهوشهی که ئێستا بااڵدهسته ،ئهگهر ههروا
بهردهوام بێت ،کهواته ئێمهی کوردانی باشوور ،ههمان ئهزموونهکانی دهسهاڵته دیکتاتۆر و
ستهمکارهکانی ناوچهکه دووباره دهکهینهوه!؟
٥
ناوی حیزب و هونهرمهندهکه پێویست ناکات:
ئهمهیه لۆژیکی حیزب و حیزبایهتیی کوردی!؟
ههتا ئهو کاتهی لهگهڵ ئێمهدا بوویت ،هونهرمهند بوویت و کوردپهروهروهر بوویت و دهنگت خۆش
بوویت ،که لهگهڵ ئێمهدا نهمایت ،نه هونهرمهندیت و نه کوردپهروهرەیت و نه دهنگ خۆشیت!؟
چ لۆژیکێكه ،چ رێزێکه بۆ هونهر و بۆ هونهرمهندی؟
٦
بهمای چی بووین و دووچاری چی کراین:
لهم سهدهی  ٢١ههمینهی مرۆڤایهتییه ههره پێشکهوتووهدا ،ههموو به تهما و به هیوا بووین،
لهم دهرفهته مێژوویی و زێڕینهی ئازادی و خۆبهڕێوهبهریهماندا ،ببین به نموونهیهکی رێزلێگیراوی
لهندهن و پاریس و بهرلین و ئهمستهردام و مهدرید و تۆکیۆ و بهیجین و شانگههای و نیو یۆرك و
سیدنی و تۆرۆنتۆ و ....هتد ....کهچی زۆر بهداخهوه ،سهرکردایهتی ناهۆشیار و کورتبینی کورد،
مژدهی به دوبهی بوونی پایتهختی باشووری کوردستانیان به گوێماندا دا!؟ ههر وهکو دوبهی
عهرهبی ،واڵتێکی شارستانی و کۆمهڵگهیهکی خاوهن هزرێکی پێشکهوتووی سهردهمیانه بێت
و مافی مرۆڤایهتی و مافه رهواکانی کچان و ژنان و ئازادیی بیروباوهڕ و مافه دیمۆکراتییهکانی
تاکهکانی کۆمهڵگهی تێدا رهچاو کراو و پێڕهو کراو بێت١؟
چ کارهساتێکه و دووچاری چ کارهساتێك کراوین!؟
٧
بێ ناو زڕاندن:
ههموو پارتهکانی باشووری کوردستان ،بێ جیاوازی ،ژمارهیهکی زۆر نووسهر و رۆژنامهنووس و
چاودێر و چاالکوان و وتهبێژی بندیوار و دهمهوهری خۆمهاڵسداوی تایبهت به خۆیانیان راگرتووه بۆ
کاتی پێویست ،ئهوهی که پارتهکان خۆیان ،ناتوانن یان نابێت بیڵێن و بینووسن ،بهو لهشکره
خۆمهاڵسداوهیان ئهنجام دهدهن ،جا ئێستا رۆژ رۆژی ئهوانه ،ئیتر پلهوپایه و پاره و زهوی و
بهخشیشیش ،مسۆگهره و لهسهر پارتهکان!؟ چ کارهساتێکه!؟
٨
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بهاڵی ئازادی و دیمۆکراسی:
به ئهزموونی ئهم  ٢٤ساڵهی ئازادی و خۆبهڕیوهبردن و نیمچه سهربهخۆیی باشووری
کوردستان ،ئهو راستتییه باشتر ئاشکرا بوو که سیستمی ئازادی و دیمۆکراسیی رهها (بێ
کۆنتڕۆڵ) ،بهکهڵکی نهتهوهی بێ دهوڵهت نایهت و له دوا ئهنجامدا لێی دهبێت به بهاڵ و بهزیانی
میللهت دهشکێتهوه .
ههموومان بهرههمی ئهم ئازادی و دیمۆکراسییهی ئهم  ٢٤ساڵهمان بهچاوی خۆمان بینی که
بووته هۆکاری چهندین دیاردهی خراپ و نهشیاو و نهخوازراو که ههر له بهیان کردن نایهن ،ههر
بههۆی ئهو ئازادی و دیمۆکراسییه خراپ و زیانبهخشهوه ،لهشکرێك داعش و بیرداعشی ناوخۆ
سهریانههڵداوه و رهوتێکی هاوردهکراوی ئیسالمیی سیاسیی ئیخوانچی و سهلهفی و
سهلهفیی جیهادی و وههابی و تهعریبچی به ههموو شێوه و شێوازێك خهریکی گهوجاندن و
شێواندن و بهعهرهبکردنی کورد و به پاشکۆکردنی کوردستانن!؟
دهبێت بیر له چارهسهر و رێگهچارهیهك بکرێتهوه ،بیر له پێڕهوکردنی سیستمێکی گونجاو و
سوودبهخش بکرێتهوه و کۆمهڵگهکهمان له گهوجاندن و شێواندن و ئاژاوهگێڕی و خۆنهویستی و
بێگانهپهرستی رزگار بکهین و به بهرنامه و پهروهرده و فێرکاریی پێشکهوتووانه و سهردهمییانه،
ههست و هۆش و گیانی نهتهوهپهروهری و نیشتمانپهروهری و ئاشتیخوازی و رێز و
خۆشهویستیی نێوان تاکهکانی کۆمهڵگهکهمان بژیێنینهوه .ئهمه ههر ئهرك و فهرمانی حیزبه
کوردییهکان و دهسهاڵتی کوردی نییه ،بهڵکو ئهرك و فهرمانی سهرشانی ههموو کورد و
کوردستانییهکی دڵسۆز و تێکۆشهریشه.
٩
ههیاسه ،له دیوهخان چ باسه!؟
 دهی با ئاماژهیهکیشت به ههژارهکان و کرێچیییهکان و بێکارهکان و منداڵه بۆیاخچی ودهستگێڕفرۆشهکان و الوه نائومێد و سهریخۆههڵگرتووهکانی واڵتیش بدایه!؟
 بێ ناوهێنان ،چونکه مهبهستهکه شکاندن و ناوزڕاندنی هیچ کهسێك نییه ،باسهکه لهنایاسایی و نادادپهروهری و بێویژدانیدایه.
 سهیری گرتهیهکی ڤیدیۆیی بهناو نووسهر و رۆشنبیرێکی خزمهتکاری دهربارم کرد ،ئهمهکورتهیهکی فهرمایشتهکانی بوو:
(کوردستان زۆر گۆڕانکاریی باشی بهخۆیهوه بینیوه ،له ههموو روویهکهوه زۆر پێشکهوتووه ،ههر
بێگانهیهك سهردانی کوردستان دهکات ،به گۆڕانکاری و پێشکهوتنهکانی کوردستان سهرسام
دهبێت ،سهیری ئهو ههموو سوپهرمارکێت و مۆڵه گهورانه بکهن ،سهیری ئهو ههموو باڵهخانه
بهرز و هۆتێله پێنج ئهستێرهییانه بکهن ،سهیری ئهو ههموو تهکنهلۆژیا بااڵیانه بکهن که
هێنراونهته کوردستانهوه ،سهیری ئهو ههموو ئۆتۆمبێله مۆدێل بهرزانه بکهن ،سهیری گوندی
پێشکهوتوو و جوانی ئینگلیزی و ئهڵمانی و ئیتاڵی و .....هتد .....بکهن ).....ئێمهیش دهڵێین:
بهڵی راسته ئهم فهرمایشتانه ههموویان راستن ،بهاڵم با بپرسین :ئهو هۆتێل و سوپهرمارکێت
و مۆڵه گهوره و پێشکهوتووانه هی کێن و بۆ کێن!؟ ئایا نرخ و بابهت و شتومهکهکانیان بۆ
خهڵکی ههژاری ئهم واڵته دهست دهدات تا بتوانن بیانکڕن ،شایانی باسه لهسایهی
پاشاگهردانیی بازاڕی بهناو ئازادهوه ،هیچ کهلوپهلێکی باش و جوان بۆ ههژاران نییه ،ههژاران
ئهگهر سهردانی ئهو سوپهرمارکێت و مۆاڵنهش بکهن ،به سکی برسی و دهستی بهتاڵ و
نائومێدییهوه دێنه دهرهوه .ئهو مۆاڵنه بۆ دهوڵهمهند و سهرمایهدارهکانه ،هۆتێلی پێنج
ئهستێرهیی بۆ بهزموڕهزم و رابوورادنی شهوان و بۆ میوانه بهڕێزهکان و بۆ کۆمپانیاداره
هاوبهرژهوهندییهکانی دهسهاڵتداران و دهسهاڵت و حیزب و بهرپرسه حیزبییهکانه ،ئهو گونده
پێشکهوتوو و گرانبههایانه بۆ جیاکردنهوهی دهوڵهمهندان و سهرمایهدارهکان و دهسهاڵتداران و
ئهندام پهرلهمان و کادره بااڵکان و بهرپرسانی حیزبهکانه بۆ خۆجیاکردنهوه و دابڕانیانه له
ههژاران و رهشوڕوتی میللهت!؟
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ئهو گۆڕانکاری و پێشکهوتنانه ههر بۆ خۆتانه و ههر بۆ خزمهتی خۆتانه ،به ههژارانی میللهت و
به کرێچییهکان و به منداڵه بۆیاخچی و دهستگێڕفرۆشهکان و به الوه بێکار و بێپاره و نائومێدهکان
چی!؟
١٠
رۆژگارێکی سهير و سهمهره تێکهوتووين!؟
(:له وهاڵمی چهند رۆبۆتێکی سیاسی و چهند کۆیلهیهکی حیزبیدا)
ئهگهر کوردێکی و پاك و دڵسۆز ،رهخنهيهکی دڵسۆزانه و خهمخۆرانه و دروستکارانه له ههڵه و
کهموکوڕییهکان یان له گهندهڵکاری و تااڵنچێتی و تاوانهکانی چهندین له دهسهاڵتدارانی
دهسهاڵت و بهرپرسانی حیزبی بگرێت ،ههموو ئاسايیش و دهزگاکانی زانیاری و پاراستن و
راگهیاندنهکانی پێوه سهرگهرم دهکهن ،بهاڵم بهرامبهر به رابووردووی ناپاکهکان ،له
ئهنفالچییهکان و کۆنه بهعسی و جاش و سهرجاش و موستهشارهکان و بهرامبهر به رهوتی
ئیخوانچێتی و سهلهفیزم و وههابیزم و جیهادیزم و تهعريبچێتی و گشت تاوانهکانی دیکهی
مهال و بانگخواز و ئیسالمییه سیاسییه بهکرێگیراوهکانی دوژمنانی کورد و داگیرکهرانی
کوردستان ،بێ دهنگ و بێ ههڵوێست و کهڕ و الڵ و کوێرن!؟
١١
سیاسهت ،زانستی کۆمهاڵیهتی و هونهری فهرمانڕهوایی و دهوڵهتداری و میللهت بهڕێوهبردنه:
پاش  ٢٤ساڵ ئازادی و خۆبهڕێوهوهبردن ،سهرهنجامی سیاسهت کردنی سیاسهتپیشهکانی
باشووری کوردستان وهك وتهی ئهو شێتهی لێهات که دهيگووت :له شتێک تێناگهم ،ئهو
شتهش نازانم چییه!؟
ئێستا ئێمهی کوردی باشوور کهوتووینهته بارودۆخێکی وا کارهساتاوی و نهخوازراوهوه که دهبێت
به پهشیمانییهوه ،بڵێین :له گرنگترین ههل و دهرفهتی مێژوویی زێڕینماندا ،له ماوهی  ٢٤ساڵ
ئازادی و خۆبهڕیوهبردنماندا ،به داهات و بوودجهیهکی تۆکمهی سهدان میلیارد دۆالرییهوه ،به
دهیان حیزبی سیاسی و سهرکرده و سهرکردایهتییهوه ،نه یاسامان سهروەر کرد ،نه
دادپهروهریمان پێڕهو و جێبهجێکرد ،نه لهشکری یهکگرتووی نیشتمانیمان دروستکرد ،نه توانیمان
ببینه خاوهنی بهرههمی کشتوکاڵی و پیشهسازیی نهتهوهیی و نیشتمانیی خۆمان ،نه
توانیمان سیستمی سیاسی و ئابووری و بانکی تایبهت به خۆمان دروست بکهین ،نه بووینه
خاوهنی سیستمی پهروهردهیی و فێرکاریی پێشکهوتووانه و تهندروستییانهی سهردهمییانه ،نه
ئازادی بیروباوهرمان پاراست ،نه میللهت ئازاد و سهرفراز و گۆشگوزهران بوو ،نه بنچینهی
دروستکردنی دهوڵهتی سهربهخۆی نهتهوهیی و نیشتمانیمان بۆ داهاتوومان داڕشت ،تهنها
توانیمان پێچهوانهکهی ههموو ئهو شتانه جێبهجێ بکهین!؟
کارهساتهکانیشمان ههر بهردهوامن ،ئێستایش ههر له بازنهی داخراوی بێ پالنی و بێ
بهرنامهیی و بێ رێگهچارهییدا دهخولێینهوه!؟
١٢
که یاسا سهروهر نهبوو ،کۆمهڵگه دهبێت به جهنگهڵستان:
 ٢٤ساڵه ههموو دڵسۆزانی کورد و کوردایهتی ،پێشمهرگهکان ،مامۆستایان ،خوێندکاران،
نووسهران ،رۆشنبیران ،کۆمهڵناسان ،دهروونناسان ،دادوهران و مافپهروهران ،هونهرمهندان،
ئاساییش و پۆلیسهکان ،کاسبکاران ،پیشهوهران ،ههموو میللهت.....هتد  ،هاوار له سهرکرده و
سهرکردایهتیی حیزبهکان و له دهسهاڵتداران و سیاسهتمهدارانی دهسهاڵتی کوردی دهکهن و
دهڵێن :به بیرکرنهوهی شاخ شار بهڕێوهمهبهن ،با یاسا سهروهر بێت ،با ههر کهس له شوێنی
شیاوی خۆیدا بێت ،با دادگه و داوهر و مافپهروهران و پێشمهرگه و پۆلیس و ئاساییش،
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دهسهاڵتی یاساییان ههبێت و سهربهخۆ و بێالیهن بن ،با سهربه حیزب و بهرپرسهکان نهبن،
کهچی نه گوێیهك ههبوو ،ببیستێ و نه وهاڵمێك له هیچ سهرکرده و سهرکردایهتی و الیهنێکی
پێوهندیدار بیسترایهوه!؟
ئێستایش کات ماوه و بهخۆتاندا بچنهوه و دڵی میللهت چاك بکهنهوه ،مافه رهواکانی میللهت
بگێڕنهوه بۆیان ،یاسا و داد و دادپهروهری جێبهجێ بکهن .....داهاتوومان لهبهردهمدا ماوه!؟
١٣
الی خۆیان پێشبڕکێ و شانازی و بۆ میللهت بهشمهینهتی و شهرمهزاری:
کهمترین ژمارهی پاسهوان و ئێشکگر و شۆفێر و خزمهتکار و سیخووڕی بهرپرسهکان ٢٥ ،دانهیه
و زۆرترینیش دهگاته له ههزار زۆرتر!؟
 ٢٤ساڵه بهردهوام به لهشکرێکی گهورهی پاسهوان و ئێشکگری چهکدار و شۆفێر و سیخووڕوه
 ،به کهڵهگایی خۆتان لهناو میللهتێکی ههژار و رهشوڕووت و برسیدا هێشتووهتهوه ،لهناو
خۆیشتاندا له پێشبڕکێدان و شانازی بهوهوه دهکهن که کامنتان زۆرترین پاره و سهرمایه و
زۆرترین ژمارهی پاسهوان و ئێشکگر و شۆڤێر و خزمهتکار و سیخووڕ و زۆرترین و باشترین
کوشك و تهالر و باخچه و ڤێلالی ههیه .شایانی باسه ،تهنها به خهرجی ئهم  ٢٤ساڵهی
پاسهوان و ئێشکگر و شۆفێر و خزمهتکار و سیخووڕهکانتان ،دیاردهی ههژاری و برسێتی و
کرێچیتی و بێکاری له ناو کۆمهڵگهکهماندا نهدهما ،زۆر سهیروسهمهرهیه ،بهم رابووردووهتانهوه
دهشتانهوێت میللهت بڕواتان پێبکهن و رێزتان بگرن و خۆشیانبوێن!؟
ئاش له خهیاڵێك و ئاشهوان له خهیاڵێك.
١٤
ئێستا کاتی ئهوهیه که داوای لێبووردن لهو میللهته ههژار و دڵسۆزه بکهن که ماوهی  ٢٤ساڵه
سامان و داهات و بوودجهکهیانتان خواردووه و ستهمکارییشتان بهرامبهر کردوون:
حیزبهکان و بهرپرسهکان ،دهسهاڵت و دهسهاڵتداران ٢٤ ،ساڵه به بیرکردنهوهی شاخ ،شاریان
بهڕێوهبردووه ،ههربۆیه ئهمه سهرهنجامهکهیهتی که ئهمڕۆ دهیبینین .بۆ خۆتان و بۆ میللهتیش
واباشتره ،یان داوای لێبووردن له میللهت بکهن و مافه خوراوهکانیان بۆ بگێڕنهوه و الپهڕهیهکی
نوێێان لهگهڵدا ههڵبدهنهوه (ئهگهر میللهت خۆی بهمه رازی بێت) ،یان وازبێنن و چۆڵی کهن بۆ
نهوهیهکیتر و بیرکردنهوه و شێوازێکی باش و باشتر .تازه ،چ باش و چ خراپ ،کوڕوکااڵن و
کچوکااڵنی میللهتتان ناچاری بهردهاویشتن و بارهگا سووتاندن و ئاژاوهگێڕی و وێرانکاری کرد،
ئهگهرچی بههۆی ئهوهوهی که کاردانهوهکان ،بوودجهبڕان و نانبڕانی تێکهوت ،ههموو شتێك
کۆتایی هات ،بهاڵم وهك دهڵێن :ئهم بایه لهم کونهوه بێت ،ناو به ناو ،ئهم دیاردانه ههر
سهرههڵدهدهنهوه و ئیتر ئێوه ناتوانن وهکو رابووردوو بۆتان بچێتهسهر و به ئاشتی و به ئارامی
بیخۆن و ژیان بگوزهرێنن .....باشتره بهڕابووردووتان بچنهوه و شارستانییانه بیربکهنهوه و
رێگهچارهی باش و کردهنی بۆ خۆتان و بۆ میللهت بدۆزنهوه!؟
بهرهو ئاشتی و ئارامی و پێکهوهژیان و چاکسازی و چارهسهرسازی.

١٥
کارهساتی خۆماڵی:
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زۆر بهداخهوه ،ههر بهرهو دواوه ههنگاو دهنێین ،له چاوهڕوانیی راگهیاندنی دهوڵهتی
سهربهخۆی کوردییهوه ،هاتووینهتهسهر ئهوهی که بنووسین :نا بۆ شهڕی خۆکوژی و براکوژی،
نا بۆ دوو بهرهکی و دوو دهسهاڵتی!؟
تۆ بڵێی بتوانین و فێربین ،پهند و وانهیهك لهم ئهزموونه تااڵنهشمان وهربگین!؟
١٦
هیچ خهمتان نهبێت ،رێکدهکهونهوه و ئاشتیشدهبنهوه!؟
له ساڵی  ١٩٦٤وه ،بهردهوام ههردوو الیهنی جهاللی و مهالیی دژی یهکتر گوتاردهدهن و الپهڕه
دژی یهکتر رهشدهکهنهوه و رۆڵهی ههژارانی کورد به دهستی یهکتری بهکوشت دهدهن،
سهرهنجامیش وهکو پیشهی ههمیشهییان ،سهرکرده و سهرکردایهتییهکان لهگهڵ یهکتریدا
دانیشتوون و دانیشتوونهتهوه و دادهنیشنهوه و رێککهوتون و رێککهوتوونهتهوه و رێکدهکهونهوه و
دیسانهوه ئاشتدهبنهوه و وهک دهڵێن :ههر وهکو نهبایان بینیبێت و نهباران!؟
لهناو ئهم مێژووه رهشهدا ئهوانهی که زهرمهند بوون ،ههر رۆڵهی ههژاران و ههژارانی میللهت
بوون .ئێستایش ههر ههمان مێژوو دووباره دهكهنهوه و کۆمهڵێك الوی خوێنگهرم و دڵسۆز و
بێئهزموون بهیهکتری بهکوشت دهدهنهوه و پاشان دیسان دادهنیشنهوه و ئاشتدهبنهوه و ئهمه
ههر وا بووه و ههر وا دووباره و چهندین باره بووهتهوه و دهبێتهوه ،ئیتر ئێمهی میللهت بۆچی
پهند و وانه لهو ههموو ئهزموون و مێژووه رهشه وهرناگرین ،ئهی کهی فێردهبین و تێدهگهین که
پێوهندییه کۆمهاڵیهتییه پێویست و گرنگهکانمان لهگهڵ یهکدیدا تێکنهدهین و نهیانشێوێنین
بهسهر یهکدا!؟ کهی فێردهبین و تێدهگهین که نهتهوهپهروهری و نیشتمانپهروهری ،پێش
حیزبایهتی و سیاسهتکردن بخهینهوه!؟
١٧
تکایه حیزبایهتی و سیاسهتکردن  ،لهگهڵ هاوڕێیهتی و دۆستایهتی ،تێکهڵكی یهکتر مهکهن:
تکایه هاوڕێیانی بهڕێز و خۆشهویست ،دڵی یهکتر لهسهر ئهم حیزب و سهرکردانه ،مهئێشێنن،
ئهوان وهك پیشهی ههمیشهییان  ،دواجار لهگهڵ یهکتردا دادهنیشنهوه و ئاشتدهبنهوه،
پهشیمانی و زهرهرمهندیش بۆ الیهنگرهکانیان دهمێنێتهوه!؟
١٨
ئیتر کاتی ئهوه هاتووه پارته رامیارییهکانمان ،سوود له ئهزموونهکانی رابووردوو وهربگرن:
بارهگا و بنکه حیزبییهکانتان کهمبکهنهوه و بیانبهنه دهرهوهی گهڕهکهکان ،یان دهرهوهی شار و
شارۆچکهکانهوه.
ئهگهر یاسا سهروهر بێت و پۆلیس و ئاساییش و دادگه و دادوهر ههبن و دهسهاڵتی یاساییان
ههبێت ،ئیتر ئهو ههموو بارهگا و بنکه حیزبییانه بۆچی ههبن!؟
ههر لهسهرهتای هاتنهوهی پارتهکان بۆ ناو شار و شارۆچکهکان ،کهسانێكی دڵسۆز و ژیرمهند و
دووربین ههبوون که ئامۆژگاریی پارته کوردییهکانیان دهکرد که بوونی ئهو ههموو بارهگا و بنکه
حیزبییانه له شار و شارۆچکهکاندا ههڵهیهکی گهورهی سیاسییه و له ههمانکاتدا بارگرانییهکی
زۆریشه بهسهر بوودجهی حیزب و میللهتهکهوه ،بهاڵم بهداخهوه وهك پیشهی ههمیشهییان
گوێیان له کهس نهگرت ،ئێستایش ههر ناتوانن یان فێرنهبوون گوێبیستی دڵسۆزانی کوردایهتی
بن ،خۆیان چییان پێخۆش و باش بێت که له بهرژهوهندیی تایبهتیی خۆیاندا بێت ،ههر ئهوه
دهڵێن و ههر ئهوه دهنووسن و ههر ئهوه دهکهن ،دهی ئهمه سهرهنجامهکهیهتی که ئێستا
ههمووان بهچاوی خۆمان دهیبینین!؟
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١٩
ئێمه چ جۆره میللهتێكین!؟
چۆن وا زوو ،ژێرکهوتن و تێکشکانهکان و کارهساتهکانی رابووردوومانمان بیرچوونهوه ،چۆن وا زوو
ههرهس و ههڵهبجه و کۆچڕهو و ئهنفال و شهنگال و نهژادکوژیی ئێزییهکانمان بیرچوونهوه!؟
بیرمان نهچێتهوه ،دهوڵهته داگیرکهر و دوژمنهکانمان ههر ماون و ههر بههێزن و ههر دوژمنی
خوێنهخۆرمانن!؟
بیرمان نهچێتهوه که میللهتێکی ژێردهسته و نیشتمانداگیرکراو و دابهشکراو و بێ ئازادی و بێ
دهوڵهتین!؟
بیرمان نهچێتهوه ،داعش و ئیسالمییه سیاسییهکان ،داعشه ناوخۆییهکان ،ههر ماون و ههر
لهسهنگهردان بۆ نهمانمان!؟
بۆچی بیرناکهینهوه و نایهینهوه هۆش ،لهپێناوی چیدا بهربووینهته گیانی یهکتری!؟
٢٠
کۆمهڵگه بهم شێوهیه بهڕێوه نابرێت:
ئهم تهالری دهسهاڵتهی باشووری کوردستان بنچینهکهی داڕزيوه ،ئهگهر سهرلهنوێ
بنچینهكهی دانهڕێژرێتهوه ،داهاتووی ههر رووخانه.
چۆن واڵت وا بهڕێوه دهبرێت! لهماوهی  ٢٤ساڵدا چهندين ههزار بازرگان و سهرمايهدارى میلیۆنێر
و میلیاردێر ،به بێ هیچ زهمینهيهکی مێژوويی بازرگانی و بهبێ هیچ پێشینهيهکی بازرگانیی
ياسايی و رهوا و دادپهروهرانه ،،پهيدا ببن و بهرامبهر ئهمهش ،چهند لهشکرێك له ههژاران و
برسییهکان و بێکاران و منداڵه بۆیاخچی و عهالگهفۆرۆشهکان و دهستگێڕان و کرێچییهکان،
ژيانێکی مهمره و بژی بگوزهرێنن .ئهمه چ یاسا و رێسایهکه که مووچهی ساڵێکی پێشمهرگه و
پۆلیس و ئاسايیش و مامۆستايان و فهرمانبهران ،که سااڵنێکی زۆره خزمهتی میللهت دهکهن،
بهرامبهر مووچهی يهك مانگی بهرپرسێکی حیزبی و بهرپرسێکی دهسهاڵت و ئهندام
پهڕلهمانێك بێت .مانگێك مووچه ههبێت و سێ مانگ نهبێت .بهاڵم بهرپرسان و نهوهکانیان له
خۆشترين و باشترين و بهرزترين ئاستدا ژيان بگوزهرێنن! ئهمه تهنها ههر وهك يهك نموونه،
ئهگهر بمانهوێت درێژه به نادادپهروهريیهکانی نێو کۆمهڵگهی ئهمڕۆی باشووری کوردستان
بدهين ،دهتوانین ههزاران نموونهی ديکه ريز بکهين.
ئهمڕۆ میللهت تهواو هۆشیار بووهتهوه و دهستی ههموو کهسان و اليهنه گهندهڵ و دز و
تااڵنچیهکانیش ئاشکرا بووه .دڵنیابن ،ئهنجامهکهی باش نابێت به کارهسات دوای کارهسات
کۆتايی دێت ،زۆر بهداخهوه.
دهسهاڵت و کۆمهڵگه پێويستیان به گۆڕانکاری بنچینهيی و چاکسازیی گشتییه له ههموو
بوارهکاندا .میللهت ههژاره ،بێکاره ،نائومێده ،ماندوو و شهکهت و تووڕه و بێزاره ،با ئهو پهنده
بهسهر خۆماندا جێبهجێ نهبێت که دهڵێ :جام پڕ بوو لێی دهڕژێت .جامی میللهت زۆر گهوره و
ترسناکه ،که جامی میللهت پڕ بوو دهبێته الفا و زريان و ههموو شتێك رادهماڵێت!؟
ئێستاش نهچووه بچێت ،تکايه با به ههموو اليهکمان ،فريای ئهمڕۆ و داهاتووی باشووری
کوردستان بکهوين.

٢١
دوو دهڤهری و دوو پهزی:
ئازادی و دیمۆکراسی ،بهمهرجی پاراستنی بهرژهوهندی.....
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له راگهیاندنهکانی دهڤهری زهرددا ،چی دژی ئێران دهنووسی ،ئازادبه و بینووسه ،له
راگهیاندنهکانی دهڤهری و سهوز و نیللیشدا ،چی دژی تورکیا دهنووسی ،ئازادبه و بینووسه!؟
گرنگ ئهوهیه ئهو نووسینانه زیانی بۆ پهزهکانی دهڤهرهکه نییه!؟
٢٢
له سهیروسهمهرهکانمان:
خۆیان خاوهنی حیزب و کورسی و دهسهاڵت و پارێزگار و پاسهوان و بهردهست و خزمهتکار و
زهوی و خانوو و ڤێال و کۆمپانیا و باڵهخانه و هۆتێل و مۆڵ و سوپهرمارکێت و ئۆتۆمبێلی گرانبهها
و مووچهی زۆر و موفتی بوودجهی میللهتن ،کهچی به الوانی بێکار و بێ پاره و نائومێد و بێ
چارهنووس دهڵێن که نیشتمان بهجێنههێڵن و بمێننهوه ،بهاڵم هیچ کهسیان ئاماده نهبوون و
نین که مووچهی مانگێکی ساڵێکی خۆیان ببهخشن به ههژارێکی ئهو میللهته ههژار و
ستهملێکراوه!؟
ههموو (شتێك) بۆ خۆیان( ،هیچ)یش بۆ میللهت!؟
٢٣
کورد وهك نهتهوه و کوردستان وهك نیشتمان ،بێ سهرۆك و بێ رێبهری نهتهوهيى و
نیشتمانییه .
تاك لهمێژوودا ههمیشه به ههر دوو باره چاك و خراپهکهیدا نهخشی گهوره و گرنگ و کاريگهری
ههبووه .تاکی دڵسۆز و هۆشیار و ژيرمهند ،دهتوانێت دهوروبهرهکهی خۆی بگۆڕيت .تاك
دهتوانێت سهرکرده بێت و سهرکردايهتی ههزاران و میلیۆنان مرۆڤ بکات و بهرهو ئهو
ئاڕاستهيهيان ببات که خۆی مهبهستێتی ،ههربۆيه گرنگه و دهبێت سهرکرده دڵسۆز و هۆشیار
و ژيرمهند بێت تا میللهت بهرهو خراپکاری و دوواکهوتن و ههڵدێری تێشکان و کارهسات نهبات.
سهبارهت بهم پرسه گرنگه ،له ئێستادا نهتهوهی کورد ،نهتهوهیهکی بێ سهرکرده و رێبهری
نهتهوهيیه .ئهوانهی که ئهمڕۆ له جیهانی سیاسهتی کوردستاندا بهناوبانگن و وهک
سیاسهتپیشه رێبهری و سهرکردايهتیی خهڵکانێکی زۆر دهکهن ،ههر ههموويان سهرکرده و
رێبهری سیاسی و حیزبین و سهرۆکی نهتهوهيی و نیشتمانیی کورد و کوردستان نین .هیچ
کهسێك به بهياننامه و راگهياندنهکانی اليهنگرهکانی نابێت به سهرکرده و رێبهری نهتهوهيی و
نیشتمانی ،سهرۆك و رێبهری نهتهوهيی و نیشتمانی ،مێژوو دروستی دهکات و دهبێت
بهرههمی مێژوو بێت ،نهك بهرههمی میديا و بانگاشهی سیاسی .ئهمڕۆ دهبێت ئهو
راستییهش تێبخوێندرێتهوه که ئێمهی کورد نهتهوهیهکی ژێردهسته و دابهشکراوين و
نیشتمانهکهشمان ههر دابهشکراوه و ئێمه نهتهوهیهکی يهکگرتوو و خاوهنی دهوڵهتی
نهتهوهيی و نیشتمانێکی يهکپارچه و سهربهخۆی خۆمان نین .ههر بهشێکی کوردستان،
چهندين پارتی ساسیی خۆی ههیه و ئهو پارته سیاسییانه سهرۆك و رێبهری تايبهتیی خۆيان
ههيه ،بهاڵم هیچ کامیان سهرۆك و ڕيبهری نهتهوهيی کورد و نیشتمانی کوردستان نین .له
ئێستادا کورد نهتهوهیهکی بێ سهرۆك و بێ رێبهره.

٢٤
میللهت و سیاسهتمهدار:
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شتێکی سهيره ،زۆربهی زۆری سیاسهتمهداران ،که دهچنه سهر کورسیی دهسهاڵت ،تهنها
ههر بیر له بهرژهوهنديیه تايبهتییهکانی خۆيان دهکهنهوه ،ئیتر نهتهوه و نیشتمانیان
لهبیردهچێتهوه .ئهگهر ئامانج له سیاسهت کردن ،ههر ئهمه بێت ،میللهت پێويستی به هیچ
سیاسهتمهدارێک نییه .
٢٥
 ٣کۆمێنت لهسهر کورد و کوردستان:
 تێرۆريست ئهندام پهڕلهمانه و نوێنهری میللهته و لهههمانکاتیشدا نوێنهری مافی مرۆڤه!؟ مووچهی يهك مانگی ئهندام پهرلهمانێك و وهزيرێك و ئهندامی سهرکردايهتیی پارتێکیسیاسیی دهسهاڵتدار ،زۆرتره له مووچهی يهك ساڵی مامۆستايهك و فهرمانبهرێك و
پێشمهرگهيهك و پۆلیسێك و ئاساییشێك!؟
 کوشتنی کچان و ژنان بۆ تۆڵهکردنهوهی ئابڕووی لهدهستچوو ،بهپێی ياساکانی ئايینیئیسالم رێگهپێدراوه و تێرۆرکردنی رۆژنامهنووسانیش بهپێی ياساکانی جهنگهڵ ،ئازاده و هیچ
لێپرستنهوهیهکی ياسايیان لهسهر نییه!؟
 ياسا ههيه ،بهاڵم تهنها ههر بهسهر کهسانی ههژار و بێ دهسهاڵتدا جێبهجێ دهکرێت!؟ راوی پهلهوهر و ئاژهڵهکان ياساخه ،بهاڵم بازاڕی چهك و تهقهمهنی ،ئازاده!؟ بهرههمه پیشهسازی و کشتوکاڵییه خۆماڵییهکان ،تۆوبڕ بوون و ههموو پێداويستییهکانی ژيانله دهرهوه هاورده دهکرێن و نرخ و بازاڕيش ئازاده و هیچ سانسۆرێکیان لهسهر نییه!؟
٢٦
حیزبایهتی و کوردایهتی:
پارتهکانمان ،جاران له سهربازگه دهچوون ،بهاڵم ئێستا شێوهی کۆمپانیای بازرگانییان وهگترووه.
ئاگاداربن:
 حیزبایهتی کردن ،دۆستی کاتی و دوژمنی ههمییشهییتان بۆ دروست دهکات!؟ ئهگهر ههموو ژیانت لهناو حیزبێکی کوردیدا به پاکی و دڵسۆزیشهوه بهسهر بردبێت ،ههر کهرهخنهت له ههڵهکان و کهموکوڕییهکانی حیزب و سهرکرده و سهرکردایهتییهکهی گرت ،یان
فهرمانێکی حیزبیت رهتکردهوه ،خۆ ئهگهر تڕۆ یان تێرۆر نهکرێیت ،ئهوه بهڵنیاییهوه ،رابووردووی
حیزبی و کوردایهتیت ،دهبێتهوه به سفر!؟
ههربۆیه ،کوردایهتی کردن ،له حیزبایهتی کردن ،پێویستر و گرنگتر و باشتره.
٢٧
یاسا :
ئهگهر یاسا له باشووری کورستاندا ههبووایه و سهروهر بووایه ،واته وهکو خۆی جێبهجێ
بکرایه ،نه کێشهی سهرۆکایهتی و نه کێشهی حیزبایهتی و نه کێشهی سوڵحی
عهشایهریمان دهبوو.

٢٨
وا بڕوات ،ئاژاوه و ههرهس بهڕێوهیه:
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زۆر وتراوه و زۆر نووسراوه ،زۆر دهوتریت و زۆر دهنووسرێت ،بهاڵم زۆر بهداخهوه ،بێ کهڵك و بێ
ئهنجامه!؟
رۆژانه ،ئهوهی دهیبینین و دهیبیستین ،رهنگ له ئهوپهڕی نارهزایی زۆربهیهتیی جهماوهر
دهدهنهوه .ئێتستا خهڵك ،بهتایبهتی مووچهخۆرانی فهرمانگهکان ،گهنجان و دهرچووانی زانکۆ و
ئامۆژگهکان ،بێکاران ،کرێجییهکان ،ههژاران و بهشمهینهتهکان ،تووڕه و بێزارن له حیزب و له
بهرپرس و سهرکرده و سهرکردایهتییهکانی حیزبهکان و له دهسهاڵتی سیاسیی کوردی ،دهمه
داخراوهکانی جاران ،ئێسته زۆربهیان کراونهتهوه و رهخنه دهگرن و نهفرهت دهبارێنن .پێنووسه
کهنارکهوتووهکان ،ئێستا چاالکن و دهنووسن .به گشتی خهڵکی ههمووی گلهیی و رهخنه و
نهفرهتی تایبهتیی خۆی بهیان دهکات ،کێشه سهرهکییهکهش ئهوهیه ،حیزب و بهرپرسان و
دهسهاڵتداران ،له میللهت داىڕاون و ئاگایان له میللهت نییه ،یان نایانهوێت ئاگایان له بارودۆخی
ژیان و بیرکردنهوی میللهت بێت!؟
با میللهت وهکو دواههمین ،هۆشداری پێیان بڵێن :ئاوڕێك له چارهنووسی ستهمکار و
دیکتاتۆرهکانی مێژوو بدهنهوه ،ئیتر خۆتان تێبگهن؟
٢٩
خهڵکی ساده ،بیرۆکهی سادهیان ههیه ،بهاڵم بهناوهڕۆك:
که له کوردستان بووم ،مامه پیرهیهکی نهخوێندهوار ،بهشداریی کرد له گفتوگۆیهکماندا که
باسی دامهزراندنی دهوڵهتی کوردیمان دهکرد ،ههر یهکهمان شتێکی جیاوازی دهوت،
بهشداربوویهك وتی لهم ههلومهرجهدا ،ههڵگرتنی بهردی سهنگین ،نیشانهی
نههاویشتنیهتی!؟ مامه پیره بێدهنگییهکهی شکاند و وتی ،رۆڵهکانم ،راسته ئێمهی کورد نابێت
دهم بۆ پاروویهك ببهین که پێمان ههرس نهکرێت ،بهاڵم خۆ له ههموو کات و سهرهمێکدا
دهتوانین گازێك لهو پاروه بگرین و کوته کوتهی بکهین و ئینجا بیخۆین ،بهراستی وتهیهکی زۆر
جوان و زۆر پڕمانا و ژیرانه بوو.
 ٢٤ساڵه ئازدا و نیوه سهربهخۆین ،کهچی نهمانتوانی و نهمانویست تهنها گازێکیش بگرین!؟
٣٠
له سهیروسهمهرهکانمان:
کارهسات دوای کارهسات!؟
 ٢٤ساڵه ،زۆرتر له پێنج میلۆن کوردی باشوور ،گیرۆده بوون به دهست چهند سهد بهرپرسێکی
حیزبییهوه و به بهرچاوی ئهم چهند میلۆنهوه ،داهات و بوودجه و سامانی سهرزهوی و ژێرزهویان
به تااڵن دهبهن و دهیانچهوسێننهوه و دهیانکوژن و بهیهکتری بهکوشتیان دهدهن و شاربهدهر و
واڵتبهدهریان دهکهن ،له ههژاری و کرێچێتی و بێ کارهبایی و بێ ئاوی و بێ سوتهمهنی و بێ
خزمهتگوزاریی پێویست و له نهزانی و نهخوێندهواری و بێ ئاگاییدا هێشتویاننهتهوه ،کهچی
لهبری بیرکردنهوه و دۆزینهوهی رێگهچارهیهكی گونجاو بۆ رزگار بوون و باشترکردنی ژیانی
خۆیان ،تهنانهت زهمینهخۆش کردن و داواکردن له کوردانی تاراوگهنشینیش بۆ گهڕانهوه بۆ ناو
دایکی نیشتمان ،کهچی به لێشاو ،بهتایبهتی الوهکانمان ،نیشتمان و مێژوو و ههموو شتێکی
خۆیان بهجێدههێڵن و روو له ههندهران و چارهنووسی نادیار دهکهن!؟

٣١
میللهت و سهرۆك:
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له مێژوودا رووی نهداوه که میللهتێك پێویستی به سهرۆکێك ههبوو بێت بۆئهوهی پیێ بگوترێت
(میللهت) ،به پێچهوانهوه ههموو سهرۆکێك پێویستی به میللهتێكه بۆئهوهی پێی بگوترێت
(سهرۆك).
٣٢
باشووری کوردستان ،شکارگه و بهههشتی پزیشکهکان و ئهندام پهرلهمانهکان و کادره
حیزبییهکانه:
له وهاڵمی پرسیارێکدا ،به دانسازێکی هۆڵهندیم وت ،دانسازان و به گشتی ههموو
پزیشکهکانی ئێمه له باشووری کوردستاندا ،نهك ههر باجی کار و پارهپهیدا کردن نادهن به
میری ،بهڵکو میری ،له باشترین شوێن و تهنانهت شوێنه سهیرانگهییهکانیشدا ،پارچه زهوییان
به بڕی  ٣٠٠م تا  ١٠٠٠م به دیاری پێشهکهشیان دهکات .ئیتر دانسازهکه کهمێ مات بوو و
سهرێکی بادا و وتی تێناگهم ئهمه بۆ چی وایه ،وتی رهنگه پزیشکهکانتان زیاد له پێویست
خۆیان ماندوو بکهن و به خۆڕایی بۆ ههژاران خزمهتگوزاریی تهندروستی پێشکهش بکهن،
بهرامبهر بهوه پاداشت دهکرێن!؟ دیسان له وهاڵمدا وتم ،رهوشهکه دروست به پێچهوانهی
ئهمهوهیه که بهڕیزتان بۆی چوون!؟ ئیتر وتی وازی لێبێنه ،من وهکو دانسازێکی ئهم واڵته ناتوانم
لهوه تێبگهم ،لێره کاری خۆم دهکهم و باجی پێویست به میریی خۆم دهدهم.
٣٣
زۆر وترا و زۆر نووسرا و هیچ نهکرا:
ئهوه ماوهی  ٢٤ساڵه به ههزاران نووسهر و رۆشنبیر و رهخنهگر و چاکهخواز و گۆڕانخواز و
چاکساز و خهمخۆری ئهم میللهت و واڵته ،به چهندین شێوه و شێواز ،له دهسهاڵتی سیاسیی
کوردی و سهرۆك و سکرتێر و سهرکرده و سهرکردایهتییهکانی پارته کوردی و کوردستانییهکان
دهپاڕێنهوه ،پێشنیازیان بۆ دهکهن ،بیرۆکهیان پێشکهش دهکهن ،که ههتا کار لهکار نهترازاوه و
نهگهیشتووینهته بنبهست ،تا دووچاری ههرهس و تێشکانێکی دیکه نهبووینهتهوه ،سنوورێك بۆ
گهندهڵی و دزی و تااڵنچێتی و نادادپهروهری دابنێن و بیرێك له باشترکردنی ژیانی ئهم میللهته
ههژار و بێچارهیه بکهنهوه ،بهاڵم بهداخهوه نهیان بیست و نهیانبینی و هیچیان نهکرد و هیچیان
نهگۆڕی ،خراپ خراپتر بوو ،خراپتریش بوو به خراپترین ،ئیتر ئهگهر ئهم بارودۆخهی ئێستا ههروا
بڕوات و بهردهوام بێت ،دهبێت ئاو بێنین و دهست له چارهنووسی خۆمان بشۆین!؟
٣٤
حیزبایهتی و سیاسهت:
 سیاسهت کردن ،دۆستی کاتی و دوژمنی ههمیشهییت بۆ دروست دهکات. یهکێ له الیهنه خراپهکانی پارته رامیارییهکان ئهوهیه که لهپێناوی بهرژهوهندیی کاتییخۆیاندا ،کهسانی بچووك گهوره دهکهن و بهردهوامیش دژایهتی و دوژمنایهتیی ئهو کهسایهتییه
گهورانه دهکهن که سهر بهوان نین!؟

٣٥
پارتی له دهڤهری سلێمانی و يهکێتی له ههولێر و بادينان:
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ئهمه راستیی بارودۆخه ئابووری و سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکهمانه :باشووری کوردستان ماوهی
 ٢٤ساڵه به کردهوه دابهش بووه بهسهر دوو بهڕێوهبهرێتی و دوو دهسهاڵتی لێکجاوازی نهیاری
یهکتریدا ،ئایا باشتر نییه بۆئهوهی کێشه و ئاژاوه دروست نهبێت ،ههر الیهك له سنووری
دهسهاڵتی خۆیدا ،سهرۆکێك بۆ خۆی ههڵبژێرێت و کۆتایی به کێشهی سهرۆکایهتی بهێنرێت!؟
ئهگهر ئهمهش نهکرا ،ههوڵ بدرێت ئهنجوومهنێکی نهتهوهیی و نیشتمانی له پارتی و یهکێتی و
گۆڕان و چهپهکان و نهتهوهییهکان پێکبهێنرێت و به کۆدهنگی و هاوئاههنگی ،پێکهوه باشووری
کوردستان بهڕێوه ببهن .ئهمه بۆ ههمووان باشتره و رێگا لهو تاکپهرستییهش دهگیرێت که
گهورهیی نهتهوهیهك له تاکه کهسێكدا بچووك بکرێتهوه!؟
ئهمه کورته وهاڵمێکه بۆ ئهو بهڕێزه پارتی و يهکێتییانهی که ههر نووسینێك له بهرژهوهنديی
اليهنهکهی خۆياندا نهبێت ،به ئاژاوهگێری تۆمهتباری دهكهن!؟
زۆر لهمێژه میللهت بهوه راهاتووه و رازيیه که ههر يهکهتان له ناوچهی ژێر دهسهاڵتی خۆيدا ههر
وهکو رابووردوو ،به تاکڕهوی ،بهاڵم به دادپهروهرانه کاروباری خۆتان و ژيانی میللهت بهڕێوهبهرن،
بهاڵم جارێکیتر ههرگیز بیر له شهڕی ناوخۆ نهكهنهوه و لهگهڵ يهکتردا ،ههر دوور و دۆستبن.
ئهمه له ئێستادا باشترين چارهسهره بۆ ههر دوو التان و بۆ میللهتیش.
پارتی ديمۆکراتی کوردستان له سلێمانی چهند بارهگايهکیان ههیه .چهند بنهماڵهيهکی کۆنی
شارهكهش ههر ماون که بههۆی ئهو رێز و خۆشهويستییهوه که بۆ بارزانیی نهمر ههيان بووه و
ههيانه ،کهمێک سۆزيان بۆ پارتی ماوه .بهاڵم شتێک بوونی نییه لهناو خهڵکی خۆجێیی
سلێمانیدا که ناوی رێکخستنهکانی پارتی بێت .پارتی له سلێمانی میوانێکی کاتی و
نهخوازراوه .خۆيشیان ئهم راستییه زۆر باش دهزانن .له ئێستاش و له داهاتووشدا ،ههتا
يهکێتی له سلێمانی بااڵ دهست بێت ،پارتی ههرچی بۆ سلێمانی بکات و ههر دامهزراوێکیتر له
سلێمانی ،به ههر ناوێکی ديکهوه دابمهزرێنێت ،بێ ئهنجام دهبێت و ههر کات کوشتن و زهرهر
لهخۆدان دهبێت و هیچیتر.
يهکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،جهماوهری له ههولێر ههيه ،له بادينانیش ههموو ئهو
کهسانهی که دژ و دوژمنی پارتین ،بهناچاری اليهنگريی له يهکێتی دهكهن .بهاڵم نه ئهو کهس
و رێکخراوانهی که له سلێمانی بهناوی پارتییهوه ههن ،دهستیان دهڕوات و نه يهکێتیش
لهناوچهکانی ژێر دهسهاڵتی پارتییدا دهستیان دهڕوات .ئهمه راستیی بارودۆخی سیاسیی و
سهربازی و کارگێڕيی باشووری کوردستان بووه له سااڵنی رابووردوودا و ئێستايش ههر ههمان
شته! ئیتر بۆ ههردوو التان وا باشتره هیچ کهسێکی دهرهوهی رێکخستنهکانی خۆتان ،به
ئاژاوهگێڕ تۆمهتبار نهكهن.
٣٦
وا دیاره ،پارتی و يهکێتی و گۆڕان ،ههرگیز دڵیان لهيهکتری پاك نابێتهوه:
بهبێ ناوهێنان :بهر ههر شتێک ،با لێرهدا الپهڕهکانی رابووردووی بزووتنهوهی چهکدارانه و
سیاسیی کورد و کوردستان ههڵنهدهينهوه و باسی شهڕ و کارهساتهکانی يهکتر کوشتنی
رابووردوو نهكهين و ههر تهنها له ههلومهرجی ههنووکهيی بدوێین.
ئێوه سهرنجی ئهو ههموو وێبسايت و الپهڕانهی ناو ئینتهرنێت و بهتايبهتی ناو فهيسبووک بدهن
که ههر يهکهيان بهناوی پارتی يان يهکێتی و گۆڕان يان ئهندامان و اليهنگران و دۆستانی پارتی
و يهکێتیی و گۆڕانهوه ،يان بهناوی دۆستان و اليهنگرانی فاڵن بهرپرسی پارتی و يهکێتی و
گۆڕانهوه ،رۆژانه خهريکی بابهت باڵوکردنهوهن ،به دهگمهن دهينبینی بابهتێک دژی دوژمنانی
کورد و داگیرکهرانی کوردستاب باڵو بکهنهوه ،ههر ههموويان خهريکی دژايهتی و دوژمنايهتی و
سووک و ريسواکردنی يهکترن ،شايانی باسه له هیچ درۆودهلهسه و تۆمهت و بوختانێکیش
بهرامبهر به يهکتری باکیان نییه و گشت شێوه و شێواز و هۆ و هۆکاريك بۆ شکاندن و زيان
بهيهکتر گهياندن بهکار دههێنن .بۆ نهگبهتیش ،تاک و تهرا کهسانی نهتهوهيی و کوردپهروهر و
نیشتمانپهروهر دهبینین که رۆژانه چهند بابهتێکی کهم دژی دوژمنانی کورد و داگیرکهرانی
کوردستان باڵو دهكهنهوه که به بهراورد لهگهڵ ئهوهی که دهبووايه بکرايه ،ئهمیش له ريزی
12

نهبوواندايه .بهرامبهر ههموو ئهمانهش ،ئهندامان و اليهنگران و دۆستانی باند و گروپه
ئیسالمییه سیاسییه بهکرێگیراوهکانیش ،بهردهوام ههر خهريکی دژايهتی و دوژمنايهتی کردنی
بیری نهتهوهيی کوردی و سڕينهوهی ههست و هۆش و گیانی کوردايهتین و بهردهوام
ههرخهريکی سووکايهتی کردن و بێ رێزی کردنن به پیرۆزيیه نهتهوهيی و نیشتمانییهکانی
کورد و کوردستان .پارتی و يهکێتی و گۆڕان و سهرانی دهسهاڵتی کورديش دووربهدوور دۆش
داماون و هیچ ههڵوێست و کاردانهوهکیان نییه .ئهم ئیسالمییه سیاسییه دروستکراوانه،
ههموو ههوڵ و تێکۆشانێکیان لهپێناوی بهعهرهبکردنی کورد و خزمهت کردنی عروبهدايه و بۆ به
پاشکۆ کردنی کوردستانه به دهوڵهته داگیرکهرهکانی کوردستان و به دهوڵهته عهرهبییه
رهگهزپهرست و دواکهوتووکانهوهيه .دهی باشه واڵتێک ئهمه بارودۆخی رامیاری و کۆمهاڵيهتی و
فهرههنگیی بێت و ئهم سێ گهوره هێزهی کورد(پارتی و يهکێتی و گۆڕان) ،بهڕێوهی بهرن و
ئهمهش بیرکردنه وه و ههڵسووکهوتی ئهندامان و اليهنگران و دۆستانیان بێت و خاوهنی ئهم
پهروهرده و فێرکاريیه حیزبییه تهسکهبن ،ئیتر چاوهڕوانی چ کوردايهتی و نهتهوهپهروهری و
نیشتمانپهروهريیهکیان لێدهکرێت ،چاوهڕوانی چ ئازادی و دێمۆکراسی و پێشکهوتنێک لهم
باشووری کوردسانهمان بکهين!؟ ئیتر چ هیوا و ئومێدێکمان به تهبايی و يهکڕيزی و
يهکههڵوێستی و هاوکاريی يهکتری ههبێت ،چۆن بتوانین دهوڵهتی نهتهوهيی سهربهخۆی
خۆمان دروست بکهين!؟

٣٧
ههتا نهبینه خاوهنی ئهم جۆره پارته و رێکخستنه شۆڕشگێڕه ،بهتهمای دهوڵهتی سهربهخۆی
کوردی مهبن:
له سهرهتا بنچینهییهکانی بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهوه:
 ئهمه سهرهتايهکی بنچینهییه :نهتهوهيهک که نیشتمانهکهی داگیر و دابهش کرابێت وژێردهستهی رهگهزپهرستان و زۆرداران و تااڵنچییهکانی نهتهوه بااڵدهستهکان بێت ،نهتهوهيهک
که خاوهنی ئازادیى نهتهوهيی و دهوڵهتی سهربهخۆی نیشتمانیی خۆی نهبێت ،لهاليهن
دهوڵهتانی ديکتاتۆر و زۆردار و رهگهزپهرستانهوه بچهوسێنرێتهوه و ههمیشه لهبهر شااڵوی
تواندنهوه و نهماندا بێت ،نهتهوهيهک لهم ههلومهرجه سهخت و دژوارهدا بێت ،پێويستی به
ههبوونی پارتێکی شۆڕشگێڕی بهديسپلینی نهتهوهپهروهر و نیشتمانپهروهر و ئازاديخواز ههيه
که بهرژهوهنديیه بااڵکانی نهتهوه و نیشتمان لهسهروو ههموو بهرژهوهنديیهکی ديکهوه دابنێت و
به هیچ شێوهک هیچ سازان و رێکهوتنێک لهسهر پرسه نهتهوهيی و نیشتمانییهکان لهگهڵ
هیچ دوژمن و داگیرکهرێکدا نهکات .پارتێک بێت ههڵگری بیروباوهڕ و پهيام و درووشمی
شۆڕشگێڕانه و ئازاديخوازانه و مرۆڤپهروهرانه بێت و له ههموو رهگهز و ئاستهکانی کۆمهڵگهدا،
له دڵسۆزترين و هۆشیارترين و تێکۆشهرترين و کۆڵنهدهرترين رۆڵهکانی پێکهاتبێت و باوهڕی
تهواويان به رهوايی مهسهلهکهيان و به خهباتی شۆڕشگێڕانهيان و به سهرکهوتنی
بزووتنهوهکهيان ههبێت .تهنها ههر پارتێکی لهم شێوهيه که ئهم تايبهتمهنديیانهی تێدا ههببێت
و لهسهر ئهم بنچینانه پێکهاتبێت ،بهم رێبازه راست و رهوا و شۆڕشگێڕانهيه ،دهتوانێت ههموو
جهماوهر بهرهو کۆڕی تێکۆشان سهرکردايهتى بکات و بهرهو ئازاديی نهتهوهيى و سهربهخۆيی
نیشتمانییان بهرێت و داهاتوويهکی پڕ له دادپهروهريی کۆمهاڵيهتی و پێشکهوتن و ئاشتى و
خۆشگوزهرانیان بۆ مسۆگهر بکات.
٣٨
رێکخستنی سیاسی يان کارخانهی بهرههمهێنانی رۆبۆتی سیاسى!؟
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رێکخستنی سیاسی دهبێت له کهسانی خاوهن بیروباوهڕ و هۆشیار و پێشڕهو ،پێکبێت،
رێکخستنی سیاسی خۆی ئامانج نییه ،بهڵکو هۆکارێکه بۆ هۆشیارکردنهوه و خزمهت کردن و
پێشڕهوی کردنی جهماوهر بهرهو ئامانجێکی دياريکراو .بهداخهوه ئهم هاوکێشهیه له باشووری
کوردستاندا ،رێک بهپێچهوانهوهيه ،جهماوهر و کێشهی رهوای نهتهوهيی و نیشتمانیی کورد
خراونهته خزمهتی چهند پارت و بنهماڵه و چهند کهسێکی بهرپرس و سیاسهتمهداری
سهرمايهدارهوه .ئهمه کێشهيهکی گهوره و چارهسهرنهکراوه و ههتا ئێستا کورد بهم
هاوکێشهيهوه گرفتاره و دهناڵێنێت .رێکخستنه سیاسییهکانی باشوور ،گهوره و بچووکیان،
لهبری ئهوهی نوێنهر و داکۆکیکاری کێشهی رهوای کورد و کوردستانبن ،بهپێچهوانهوه تهنها ههر
نوێنهر و پارێزهری بهرژهوهنديیه بنهماڵهيی و حیزبی و سیاسی و کهسێتییهکانی خۆيانن،
ئهمان کورد و پرسی رهوای کورد و کوردستانیان بۆ خۆيان بهکار هێناوه و ئێستايش ههر بۆ
خۆيان بهکاری دههێنن و بازرگانییان به فرمێسک و خوێنی ههزاران کوردهوه کردووه و دهیکهن.
ئهم پارتانه لهبری ئهوهی کهسانی هۆشیار و کادری نهتهوهپهروهر و نیشتمانپهروهر بهبهرههم
بهێنن ،ههزاران رۆبۆتی سیاسیی جڵهوکراويان به بهرههم هێناوه .ئهم رۆبۆتانه به چاکی و به
خراپی و له ههموو سهردهم و بۆنه و رووداوێکدا ههر اليهنگری سکرتێر و سهرۆك و
سهرکردايهتییهکانیانن ،به دارياندا دهدهن ،به بهردياندا دهدهن ،شهڕی يهکتريان پێدهکهن ،به
يهکتر بهکوشتیان دهدهن ،شهڕی راگهياندن و بوختان بۆ يهکتر دروست کردن و جنێو
بهيهکتردانیان پێدهکهن ،ماڵی يهکتريان پێ تااڵن دهکهن ،هانیان دهدهن ههرچی بێ رێزی و
سووکايهتییه به يهکتری بکهن ،کهچی ههر ملکهچ و ههر رازی و بێدهنگ و فهرمانبهردار و
جێبهجێکهرن .به بکوژ و کوژراويان دهکهن ،کهچی پاشان کهسێکیان ناپرسن و ناڵێن ،ئهو
تاوانانهتان بۆ چی پێکردين ،لهپێناوی چیدا بوو ،لهسهر چی بوو ،بۆچی سهرهنجام خۆتان ئاشت
دهبنهوه و وهک نه باتان بینیبێت و نه باران؟! ئهم دهنگ و رهخنانه ههرگیز لهاليهن ئهو رۆبۆته
سیاسییانهوه بهرز نابنهوه و ئاڕاستهی سکرتێر و سهرۆك و سهرکردايهتییهکان ناکرێن!؟
سهرکردايهتیییهکانیان ههرچی بڵێن و ههرچی بنووسن و بکهن ،ئهمان ههر رازين و
پشتیوانییان دهکهن و اليان پهسهندکراوه .رهشیان لێ دهکهن به سپی و سپییان لێ دهکهن
به رهش ،ئهمان ههر رازين و بێ دهنگن و کوێرن!؟ به کورتییهکهی سهرکردايهتیی حیزبهکانیان،
ههرچییان بوێت پێیان دهکهن و بهسهرياندا دههێنن ،ئهمان ههر رهدوويان کهوتوون و ههر
رهدوويان دهکهون ،ههر رۆژهی بهڵێنێک بهم رۆبۆتانه دهدهن و هیجیشی جێبهجێ ناکرێن ،بهاڵم
ئهمان ههر رازی و بێ دهنگن .چونکه ئهمان رۆبۆتی سیاسین و تواناى بیرکردنهوه و بڕياردانی
سهربهخۆيان نییه ،ئهو توانايهيان تێدا نههێشتوون .خاوهنی کهسێتیی خۆيان نین و وهکو
داشی دامه به ههموو الیهکدا و بۆ ههموو مهبهستێک دهيانجوڵێنن ،دهيانهێنن و دهيانبهن،
ئهمان ههر ملکهچ و فهرمانبهردارن .چونکه رۆبۆتی ئامادهکراون و ئامادهی جێبهجێ کردنی
ههموو ئهرك و فهرمانێکی سکرتێر و سهرۆك و سهرکردايهتییهکانیانن .کێشهيهکی تريش
ئهوهيه که ئهو سهرۆك و سکرتێر و سهرکردايهتییانهش ،بۆ مانهوهی کورسی و دهسهاڵتی
سیاسیی خۆيان ،پابهند و ملکهچی فهرمانهکانی دهوڵهته داگیرکهرهکانی کوردستانن،
ئهمانیش له هیچ بڕيار و سیاسهت و کار و کردهوهيهکینادا ،ئازاد و سهربهخۆ نین .ئهمانیش ههر
فهرمانپێکراو و جێبهجێکهرن .ههربۆيه ئێمهی کورد ئێستا پاش ئهو ههموو سااڵنهی تێکۆشان و
خوێنڕژان و کوشتار و ماڵوێرانیمان ،لهباتی ئهوهی خاوهنی يهک لهشکر کادری نهتهوهپهروهر و
نیشتمانپهروهر و هۆشیار و تێکۆشهر و رهخنهگر و خاوهن کهسايهتی بووينايه ،کهچی خاوهنی
يهک لهشکر رۆبۆتی سیاسیی ملکهچ و فهرمان جێبهجێکهرين ،ئهگهر ئهم رهوته سیاسییه،
ههروا بێ هیچ گۆڕانکاريیهك بهردهوام بێت ،ئێمهی کورد ،ههتا ههتايه بههۆی رۆبۆتی سیاسی
و کارخانهی رۆبۆتی سیاسییهوه ،ژێردهسته و ملکهچی بێگانهی داگیرکهر دهمێنینهوه و بێ
ئازادی و بێ دهوڵهتی سهربهخۆ ،سهردهنێینهوه!؟
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٣٩
سیاسهت کردن و پیربوون:
سیاسهتمهدارانی کۆمهڵگه پێشکهوتوو و خاوهن شارستانێتییهکان که پیر دهبن ،ئیتر
دهستبهرداری سیاسهت کردن دهبن و پلهوپايه و ئهزموونهکانی ژيانیان دهبهخشن به نهوهکانی
داهاتوو .ئهمهش دوا خزمهت کردنیانه به نهتهوه و نیشتمانهکهيان .بهاڵم ههندێك لهوانهی ئێمه
بهپێچهوانهوه ،که پیر دهبن و دهگهنه لێواری مردن ،لهبری ئهوهی ههوڵ بدهن سهروهريیهکی
مێژوويی بۆ خۆيان تۆمار بکهن ،ملکهچی و نۆکهرايهتیی خۆیان بۆ دوژمنانی کورد و داگیرکهرانی
کوردستان نوێ دهکهنهوه ،سوێندی پاراستنی يهکپارچهيی خاکی دهوڵهتێکی داگیرکهری
بهشێکی نیشتمانهکهيان دهخۆن .ههر له پێناوی پلهوپايهيهکی ملکهچانه و کورسییهکی
لهرزۆک و رزيوی پڕ شهرمهزاری ،ههموو بهرژهوهنديیه بااڵکانی نهتهوه و نیشتمانهکهيان،
دهخهنه ژێر کورسییه لهرزۆك و رزيوهکهی ژێر خۆيانهوه ،سهرهنجام ،بهم شێوهيه کۆتايی به
ژيانیان دێت!؟
٤٠
تاکپهرستی و پیرۆزکردنی سهرکرده ،ههستی پهستییه و شێرپهنجهيه بۆ کوردايهتی:
 تاکپهرستی مهکهن ،کوردايهتی بکهن .به تاکپهرستی ههر به ژێردهستهيی و کۆيلهيیدهمێنینهوه ،به کوردايهتی کردن دهگهينه ئازادی و سهربهخۆيی.
پرسی نهتهوهيی و نیشتمانیی کورد و کوردستان ،کێشهی ژێردهستهيی و چهوسانهوهی
نهتهوهيهکه ،کێشهی داگیرکراوی و بهشبهشکراوی نیشتمانێکه ،پرسێکی رهوای بهشێکی
مرۆڤايهتییه پێش ئهوهی ههر شتێکیتر بێت .کورد بهشێکه له مرۆڤايهتی و پرسی کورد و
کوردايهتیش بهشێتکی گرنگه له کێشه گرنگ و چارهنووسسازهکانی مرۆڤايهتی .نابێت ئهم
پرسه نهتهوهيی و نیشتمانییه مهزنه له تهنها کهسێیکدا ،له تهنها سهرکردهيهکدا
بچووکبکرێتهوه.
کێشهی تاکپهرستی و پیرۆز کردن و به ههموو شت کردنی تاك به درێژايی مێژوو کێشهيهکی
گهوره و کارهساتبار بووه بۆ کورد و بزووتنهوهی رزگاريخوازی کوردستان .له رابردوودا چهندين
بزووتنهوه و شۆڕش و راپهڕينی کوردايهتی بههۆی تاکپهرستییهوه رووبهڕووی تێشکان
بوونهتهوه ،بۆ نموونه له شۆڕشهکانی کورددا ،سهرکردهی شۆڕشهکه ،خۆی تاکه کۆڵهکهی
شۆڕشهکه بووه،که سهرکرده کۆڵیدابێت يان لهناوچوو بێت ،کۆڵهکهكه شکاوه ،ئیتر ئهوه کۆتايی
شۆڕشهكهش بووه ،ههر بۆ نموونه ،شۆڕشهکانی کورد به سهرۆکايهتیی نهمران :شێخ
عوبێدواڵی نههری ،بهدرخان پاشا ،يهزدانشێر ،شێخ سهعیدی پیران سمايلخانی سمکۆی
شکاک ،ئیحسان نووری پاشا له ئهرارات ،شێخ مهحموودی نهمر له سلێمانی ،بارزانی له
شۆڕشی ئهيلوولدا ،تهنانهت میرنشینهکان و پارته کورديیهکانیش له رابووردوودا ههر ههمان
کێشهيان ههبووه ،به کۆڵدان يان نهمانی میر و سهرکرده و سکرتێر ،ئیتر چرای ههڵکراوی
ئهوانیش کوژاوهتهوه.
دهبێت واز له تاکپهرستی و بهپیرۆزکردنی تاك بهێنین .کڕنووش بردن و چهمانهوه بۆ تاك،
خۆبچووکردنهوه لهبهردهمی سهرکردایهتی و سهرکردهی حیزبدا ،بهرزکردنه و ههڵواسینی وێنه
و پۆستهرهکانی سهرکردهکان ،بهتايبهتی ئهوانهی که خۆيان له ژيندا ماون .پهسنکردن و
پیاههڵدانی سهرکرده به ههموو شێوهکانییهوه .تابووککردنی رهخنه له سهرکرده و
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سهرکردایهتی و بهپیرۆزدانانیان و نابێت کهس بۆی ههبێت مافی رهخنهگرتنی له سهرکرده و
سهرکردایهتیی حیزب ههبێت ،یان سهکرده و سهرکردایهتی ههمیشه بێ ههڵهن ،ئهم شتانه
خراپ و زيانبهخشن بۆ کورد و کوردايهتی و دهبێت کۆتاییان پێبهێنرێت.
٤١
گرنگ ئهوهیه نهوهی بهرپرسێک بیت!؟
ئايا ئهمه له سهيروسهمهرهکانی مێژووی ئێمهی کورد نییه ،ئهمڕۆ به دهيان له پێشمهرگه ئازا و
دڵسۆز و گیانلهسهردهستهکانی رۆڵهکانی ههژارانی کورد ،گیانی پاکیان به کورد و کوردستان
دهبهخشن ،کهچی کهس ناويان نابیستێت و کهس نازانێت کێن و نهوهی کێ بوون ،بهاڵم که
نهوهی بهرپرسێکی دهسهاڵتدار ،بۆ خۆنیشاندان و وێنهگرتن سهردانی بهرهکانی شهڕ دهکات،
له زۆربهی میدياکانی کوردستاندا باسیان دهكرێت و نیشان دهدرێت و دهيکهن به
کهسايهتییهکی نییشتمانپهروهر و پاڵهوانی نهتهوهيی!؟ ئای ،میديای کوردی چی کارهساتێکه
و چی کارهساتێک دروست دهكهن!؟
٤٢
ئێمهی کورد ئهگهر بمانهوێت ئازاد و سهربهخۆ بین ،دهبێت بیروباوهڕی نهتهوهپهروهری و
نیشتمانپهروهری و کوردايهتی و بهرژهوهنديیه بااڵکانی کورد و کوردستان لهسهروو ههموو
شتێکی ديکهوه دابنێین.
رهخنه گرتن مافی ههموو کهسێکه ،مافی ههموو اليهنێکه .ئێمه له رووی دڵسۆزی و
خهمخۆری و بهپهرۆشیمانهوه رهخنهی دروستکارانه و چاکسازانه له پارته سیاسايیهکان و له
دهسهاڵتی کوردی دهگرين ،لهبهر ئهوهی ئهو پارتانه و ئهو دهسهاڵته ،هی خۆمانه و بهناوی
ئێمهوهيه و بهناوی میللهتهوه کار دهکهن و باشووری کوردستان بهڕێوه دهبهن .مافی خۆمانه له
ئێستا و له داهاتووشدا ههر ههڵه و کهموکوڕی و گهندهڵی و نادادپهروهريیهک ههبێت،
رهخنهيان لێبگرين و له بهرامبهريشدا ،له رهخهنه و گلهيی چهند کۆيلهيهکی حیزبی و چهند
رۆبۆتێکی سیاسیی قوڕمیشکراويش ناترسین و ههر بهردهوام دهبین.

بهختیاری شهمهیی
٢٠١٥/١٠/٢٢
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