
  سوناميك و کوملگاى کوردی

ڵه ئه م بيست ساڵێ رابڕدوو ڕه قصێ شيخاني پارتێ، يه كتي، گوڕان، سوشياڵيست،إس�ميكان،....هتد،بينيمان.من 
 خووم يکهک بووم که تا رادەيك له گه ڵ همويان ڕه قصيمه

* ، بوم اسبات بو که سرکردەکانی پارتێ، يه كتي،  پاش خويندە نهوەى كتيَبي كاک ايوب بارزاني به الم
گوڕان،سوشياڵيست،إس�ميكان،پاسوك،كومونيزم....هتد، پروردەي كڵتوری جاشايتينه. هيچ يكه ك ڵه ٮهم 

پاش چابكردنى کتيبي کاک  سرکردەکانی كورد پياوێ ژٮهاتوي دوڵت ني نه.آيا کوملگاي کوردئ اگادارە يان نه كه
 أيوب بارزانی، شئوەي فکر کردەنی کوملگايكه هاتوته گورين؟

پاش چاپ بوني كتابى کاک   آيا کوملگاي کوردی آگادارە يان نه که به راستی جادە و رئگاي گۆڕانکاريی بنهڕەتيی
 ئهيوب بارزانی زور زور واضح و آشکرايه؟

  نيت بو ئم وضعه له کوردستان پيدا بو و چوون دروست ئبيتهوە، پێويستهبو ئهوێ كه ملتێ کورد ئاگادار بيت وبزا
وه موو کوردێک کتيبي کاک أيوب بارزانی بيخوێنێته هه .  

 جه ماوری کورد که ي ٮاگادار ئبيت كه كوڕدستانێ باشور له ژ ئر كونتڕوڵي  كاملێ كولتوڕی جاشايتيه؟

، بو؟ چوونکه له بئ  به آسانێ تسليمي ئهم کلتورە بوونه سرکردەکانی ك�سيكئ،عشايريێ و تقڵيدي كورد زور
 دايتهوەهيچ و پووچ بوونه

 .ڵه ڕێگاي سرکردەکانی ك�سيكئ و عشايريێ و تقليدي أحزابکاني کورد ،تهمهنێ كولتوڕی جاشايتي زور درئژ ئبيت

ئهتوانن گورانكارەيكێ بنهڕه  ئه و که سانه ي که به روا ئه کن که سرکردەکانی ك�سيكئ،عشايريێ و تقڵيدي كٶڕد    
کهردە بويان، با ئهم سوآالنه له   وره گه  نه سه فای حه تي دروست کهن، يان ئه ندامکانی گوران که ههرەشه له مسته

 خوويان بيکن

 -له ناو چه کلتورەک پهروردە بوومه

 - له کوئ ژياووم؟

 - چوون فهکر ئهکم؟

ومانين يان نه؟آگادارێ بێ عقڵێ، بێ شخصيتي و بێ كرامهتي خ - 

ـ له چێ که وکهبئک هاتوومه؟ ژه يان چی يه؟ ئاگادارەن يان نه که فکر کردەنتان، کارکردەنتان، و ديتنتان به رههمی 
  کلتوری جاشايتيه

   - آگاداره ن يان نه که له خهون و خيال دا ئهژين ؟

،عشايريێ و تقڵيدي کورد بێ گورەن!!! ری خارەجێ محاوڵه نه كڕدووه كه سرکردەکانی ك�سيكئ کته تا ئستاهيچ ئه
له زەمان و مکان دا ، أسبابكان يك و دو نينه. به الم لههمويان موهيم تر ئمه يه که سرکردەکانی ك�سيكئ وعشايريێ 

ره کانی خارەجێ دانه کته کورد له خزمتێ ئه   

زانێ پێ ئهلت *ڕوسيك�ژئ سياسی* به کارهينانی دوبارە يان سه بارەي ....هتد ،  کلتوری جاشايتی ،كه هشيار بار
، ڵه رئگاي سرکردەکانی ك�سيكئ و عشايريێ کورد نه فقط هيچ فايدە ناکهت ،به ڵكو بو  ،به ناوەکاني جورا جور

ی هيچ درس و عيبڕه ت ڵه مێژوو ورنگڕتووه. بو ئمه وەک مڵتهک ، وەک  ئهمه إثبات ئكهت كه کوملگاي كورد
ەکو پارتێ، يكتێ،گوران،أس�ميكان،...هتد،دەرس له مێژوو ورناگڕين؟جهماورەک، نه وەک عشيڕەتکێ ، و  



كوردێ ، كه پهروردەي كڵتورێ جاشايتينه ئهتوأنن حيزبكێ عشايری دروست كن بو دادوشينی باشتری  ٥يان   ٤بو 
ئهدەت و مليون دوالرەن؟ نه،جواب ئهميه که ملتی کورد يارمتيان  ۲۰يان  ۱۰گهلی کورد؟له به ر ئهوەی که صاحبی 

به بئ مڵتێ كورد سركڕدەكانێ إحزابی عشايڕي پاڕتێ، گوڕان،يهكتي،أس�ميكان،...هتد،هيچ ۰ڵه گهڵيان ئهرەقصن 
ناتوانن بێ كن .ايا گهلی کورد آگاداڕە يان نه که چوون باران له أسمان ئهباريت به ئم شێوه يه ش،بێ عقڵێ،خو 

يريێ و تقڵيدي کورد، مسولكان، و پاڕلمنتاره کانێ کورد پرەستێ و بێ کهرامهتێ له سرکردەکانی ك�سيكئ،عشا
 ئهبارئت

-۱بو ئه وەي كه گورانكاري بنه ڕه تێ دروست به بيت، چهند هوکارک الزەمن، به الم من هر باسی سهيان ئکهم:
الزەمه بهناغکئ زور پاک، تهميز و صاحب مه بدەئمان ههبيت، چونکه بي ئم هوکارە، كوملگاى کوردي ناتوانيت 

ئمه الزەمه دەست له گهلك، جهماورەک، ملتئک الزەمه حاضر بيت. -۲يک ديواريش بو خانووەکهی دروست کهت.
. تهركيز واهتيمامکی کامل بی کئين له سهر ئم هوکارە که چوون، به چه شێوه تاکهکسايتي و فردي يتي خومان بينين

-۳.چون گه لی کورد ئتوانيت خوی تنظيم که ت؟ يه ک ئهتوانين ملتی کورد تنظيم بى کين له سهرانسری کوردستاندا
الزمه إيرادەکي زور به هئز و به قووتمان ههبيت. به بێ إيرادە هيچ شته ك ناتوانين دروست بي كئين.ئم إيرادەيه 

 .الزەمه إيرادەي كلتوری جاشايتي نه بيت

و ديكتاتورەکانمێژوو زور مئثاڵ پهمان ئدەت كه چون گهڵكان خويان رەزگار كردوو ڵه ستمكاران   

بو هه مو اعماڵ، كڕدار، ديدەن، فكر كڕدەن و كار كڕدەنى ئمه �زەمه به شئوەيكي ك�سيكێ و جاشايتي بيت؟ بو 
 جهماورێ كورد �زەمه ههڕ أسير و عهبدێ سرکردەکانی جاش و عقڵيتكێ خبيس و پيس بيت؟

  Tsunami سوناميکی  زور گهورە موجودە لهکوردستان

ئزانيت ئم سوناميه ناوي چيه؟آيا گهلي کورد     

چون ئم سوناميه ،ئبيت به سوناميكي زيندو،عهمهلی و واقعی؟ ئم  ئم سوناميه ناوي گه لێ کوردە،ملتی کوردە .
که ملتی کورد،له سهرانسهری کوردستاندا کوميته بو   پێويسته کارەكێ جماوەڕيه،نه کارەکی چه ند کهسئکه.

دروست کردەنێ ئم سوناميه،کارى كولتوڕی جاشايتي اسالميکان، پارتی،  ت.گۆڕانکاريی بنهڕەتيی دروست بێ کا
گوران، يهکتي، سوشياليست، کومونيزم،...هتد،نيه. هئزەکانی پوليس، پئشمهرگه و أمن پارچهيكن ڵهگهلێ كورد و 

ه زوڕ ، چوونک كه به هيچ شئوەيک دەژي جهماوەڕێ كورد نه جوڵئنه وەزور چاک اگاداڕي خويان به ن الزەمه 
 . گڕان له سهريان تهواو ئبيت

  :کاك أيوب بارزانی گوتويه تی وەک

کاتی ئهوە هاتووە وزە جهماوەرييهکانمان له پشتی ''بزووتنهوەيهکی شۆڕشگێڕانهی تازە''دا کۆکهينهوە و ئهو 
ری جهماوەرە به هيچ يهکێ له سهرکردە تهقليدييه ڕاڕاکان و ڕێکخراوە ناوچهييهکان وابهسته نهبێ و گۆڕانکا

تهنها به پشتبهستن به جهماوەری ڕاپهڕيوی هۆشيار دەکرێ که ئاشنای کهلهپووری خۆی و بهرپرسيارەتيی 
مێژوويی خۆی بێ و ستراتيژی ناتوندوتيژ بهرانبهر بهرگريکاران بگرێته بهر و کهرەسه تازەکانی پهيوەنديی و 

**ڕاگهياندن بهکار بێنێ  

۱۹۷٥-۱۹٥۸ى هَيزە ههرَيمي ونَيو دەولهتي ي رزگاري خوازي كورد و ملمالنيَ ەبزوتنةو * 

** http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=812bb072 
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