
 ریفراندۆمی کاتکوشتن و هەڕەشە و فشار:

 

 یی مە شە یاریخت بە

 

بەر لە هەرت شتێك، تکایە هیچ کەس و هیچ الیەنێك، ئەم و ئەو بە ناپاك و دژەریفراندۆم و دژەسەربەخۆیی تۆمەتبار و 

 تاوانبار نەکات!؟

دەڵێم: چۆن دڵنیام کە کورد و کوردستانیم و ناوم بەختیارە، ئاواش دڵنیام کە ئەو بانگەشەی ریفراندۆمە زۆر بە دڵنیاییەوە 

بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان نییە. وەك هەمووان ئاگادارین، هەر لەسەرەتای دیارکردنی رۆژی 

پارتە دەسەاڵتدارەکانی ناو دەسەاڵتی باشووری ریفراندۆمەوە، هەندێك لە دەسەاڵتداران و سەرکردە و سەرکردایەتیی 

کوردستان، بە ئاشکرا رایانگەیاند کە ئەنجامدانی ریفراندۆم ئەوە ناگەیەنێت کە ئێمە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان 

 رابگەیەنین!؟ دەی با بپرسین: ئەگەر ریفراندۆم بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان نییە، ئەی بۆچییە!؟

ساڵی رابووردوودا، بەو هەموو داهاتە فرە زۆر و بوودجە تۆکمەیەوە، نەمانتوانیبێت  ٢٦ۆ نموونە، ئەگەر لەماوەی هەر ب

کارگە دابمەزرێنین )بێگومان دەکرا و دەمانتوانی سەدان کارگە هاوردە بکەین و بەرهەم و داهاتیان هەبووایە(، هیچ  ٢٦

ەلوپەل و کەرەسەستە پێداویستییەکانی خۆمان دابین بکردایە و بۆ نەبووایە خۆمان نیوەی خواردن و خواردنەوە و ک

هەموو شتێك ناچار و چاولەدەستی دەوڵەتانی دەوروبەر نەبووینایە، ئیتر چۆن بەو پەلەپەلە دەتوانین دەوڵەتی سەربەخۆی 

هەلومەرجی لەبار و خۆمان رابگەیەنین، با دەوڵەت و دەوڵەتداریش مافی رەوای خۆمان بێت، بەاڵم دەوڵەت پێکهێنان، 

پێداویستیی تایبەتیی خۆی هەیە. کۆمەڵێك مەرج و مەرجکاریی پێویستی خۆی هەیە کە لەکاتی ئێستادا ئێمەی کوردانی 

باشوور خاوەنی هیچ یەکێ لەو مەرج و پێداویستیانە نین. ئەی کەواتە ئەو بانگەشەی ریفراندۆمە چییە و بۆچییە!؟ لێرەدا 

بۆچی پێش بڕانی بەشە بوودجەی باشووری کوردستان، هیچ کەس و هیچ الیەنێك باسی جێگەی خۆیەتی کە بپرسین: 

ریفراندۆم و پێکهێنان و راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانیان نەدەکرد!؟ خۆ ژێردەستەیی و چەوساندنوەی کورد 

ە و ە بە ژێردەستەیی و چەوساندنەوو داگیرکراوی و دابەشکراویی کوردستان، شتێکی لەپڕهاتوو و نوێ نییە تا بڵێین: ئێم

نیشتمانداگیرکراوی رازی نابین و دەمانەوێت ئازاد و سەربەخۆ بین!؟ ئەوە سەدان ساڵە ئێمە ژێردەستەی رەگەزپەرستان 

و چەوسێنەران و داگیرکەرانی میللەتانی تورك و عەرەب و فارسین و لەالیەن ئەوانەوە ژێردەستەکراوین و 

ری جەستەیی و دەروونی دەدرێین و بەند دەکرێین و گولەباران دەکرێین و لەسێدارەدەدرێین و دەچەوسێنرێینەوە و ئازا

فەرهەنگی نەتەوەییمان دەشێوێنرێت و خاك و نیشتمانمان سووتماك و وێران دەکرێت، سامانی نەتەوەیی و نیشتمانیمان 

اندا هاتووینەتەوە و دەمانەوێت لە ژێردەستەیی بەتااڵن دەبرێت!؟ کەواتە هۆکار چییە کە بەو پەلەپەلە، گوایە بەهۆش خۆم

 و چەساندنەوە رزگارمان بێت!؟

راستییەکە ئەوەیە، پێش هاتنی بەشە بوودجە، باسێك لە ریفراندۆم و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بوونی نەبوو، دوای 

ی باشووری کوردستان، ئەوەی بڕانی بەشە بوودجە، سەرکردە و سەرکردایەتیی پارتە دەسەاڵتدارەکانی دەسەاڵتی سیاسی

کە لە رابووردوودا بۆیان چووبووە سەر لێی بێبەش بوون، لە زۆربەی زۆری ئیمتیازات و دەسەاڵت و تەخشان و 

پەخشانی بەشەبوودجە بێبەش بوون، دارایی و پارەیان تەواو لە کزیی دا، بەوهۆیەوە مووچەی ئەندامان و الیەنگران و 

ست بۆ دابین ناکرێت و لە هەموو روویەکەوە خۆیشیان و زۆربەی زۆری میللەتیشیان دۆستانی خۆیانیان وەکو پێوی

دووچاری کێشە و تەنگەژەی ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی کردووە. دەسەاڵتداران و سیاسەتپیشەکانی دەسەاڵتی 

خاوەن  یشتمانییەکی عێراقییباشوور، نە توانیان لەڕووی جیۆگرافیای سیاسی و یاسایی و مافی هاونیشتمانێتییەوە، هاون

مافبن، نە توانیشیان هاونیشتمانییەکی کوردستانیی تەبا و یەکگرتوو و خاوەن هێز و دەسەاڵت و ئابوورییەکی 

سەربەخۆبن، ئێستا کە هیچ پالن و بەرنامە و رێگەچارە و چارەسەرێك و هۆکارێکی دەربازبوونیان بەدستەوە نەماوە و 

رۆژە رەشەی ئەمڕۆ گەیاندووە، ئیتر لەناچاریدا و بۆ کاتکوشتن و سەرگێژکردن و مەشخووڵ خۆیشیان و میللەتیشیان بەم 

کردنی میللەت و لەبیربردنەوەی هەموو ئەو کێشە و تەنگەژە ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرانەی ئەمڕۆ و 

و خۆشگوزەرانییەکانیان، کارتی  لەپێناوی مانەوەی خۆیان لەسەر کورسیی دەسەاڵت و بەردەوامیدان بە دەسەاڵت



ریفراندۆمیان بەناچاری بەرزکردووەتەوە، سەرباری هەموو ئەوانەش، بەهۆی تاکتیکی ئەنجامدانی ریفراندۆمەوە، 

دەیانەوێت هەڕەشە لە کاربەدەستانی بەغدا بکەن و ریفراندۆم وەك کارتێکی فشار بۆ بەدەستهێنانەوەی بەشەبوودجەی 

 بهێنن!؟باشووری کوردستان بەکار

بە کورتی و بە کوردی، بانگەشەی ریفراندۆم، لەمە زیاتری هیچیتر نییە و هیچ ئامانجێکی نەتەوەیی و نیشتمانیی 

 لەپشتەوە نییە!؟

دامەزراوەی ئاژەڵداری  ٢٦کێڵگەی کشتوکاڵی و  ٢٦کارگە و  ٢٦ساڵ نەمانتوانی  ٢٦هەر وەك چەند نموونەیەك: بە 

کادری  ٢٦کادری سیاسی و  ٢٦وتووی سەردەمییانە دروست بکەین، نەمانتوانی خوێندنگەی پێشکە ٢٦بانك و  ٢٦و

ئەکادیمیست و پسپۆڕی بواری  ٢٦فڕۆکەوان و  ٢٦راوێژکاری ئاساییشی نەتەوەیی و نیشتمانی و  ٢٦دیبلۆماسی و 

 بهێنین و تۆڵەیئابووری پێبگەیەنین، ئیتر چۆن بەم پەلەپەلە دەکرێت و دەتوانین ئەوەی لەدەستمان چووە، بەدستی 

 ساڵی رابووردوومان، زیانبژێری بکەینەوە!؟ ٢٦هەموو لەدەستچووەکانی 

 ئەگەر بمێنین، ئەنجامی ئەو بانگەشەی ریفراندۆمەش دەبینین!؟

 پارتی و بارزانی و سەربەخۆیی و نەیارانیان:

وایە هەر دەبێت دژ و دوژمنی چ سەیروسەمەرەیەکە، ئەو کەس و الیەنانەی کە دژ و دوژمنی پارتی و بارزانین، پێیان 

دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانیش بن!؟ لەڕاستیدا ئەوانە، پێی بزانن و پێی نەزانن، بیانەوێت و نەیانەوێت، بەهۆی 

خۆگێلکردن و رکوکینەی خۆیانەوە، بە دوو شێوەی جیاواز، لە خزمەتی پارتی و بارزانی و لە خزمەتی دوژمنانی کورد و 

 یشدان!؟داگیرکەرانی کوردستان

تکایە دەستبەرداری خۆگێلکردن و رکوکینە ببن و خۆگێلکردن و رکوکینەی خۆتان، تێکەڵی پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییە 

 رەواکانی خۆتان مەکەن!؟

 ئەرێ پرسیارێك!؟

 کورد چۆن بتوانێت عێراقیی رەسەن یان عێراقیی ناڕەسەن بێت!؟

باران کردن و لەسێدارەدان و کیمایی باران و ئەنفال و کۆمەڵکوژی عێراقی بەعس و عروبە و زیندان و ئەشکەنجە و گولە

 و وێرانکاری، ئەوە مێژووی رەشی عێراقە لەگەڵ ئێمەی کوردانی باشووردا!؟

 دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان، ئەرك و فەرمان و بەرپرسیارێتیی خۆمانە:

و بوێرین، بێ ریفراندۆم و کاتکوشتن، هەموو ئەگە ئێمەی کوردانی باشوور، بڕوامان بەخۆمان هەبێت و راست بکەین 

 کاتێك، کاتی راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانە.

گریمان وێرامان و توانیمان دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانی خۆمان رابگەیەنین و پاشان دەوڵەتە دوژمن و 

 ێرشی سەربازییان کردە سەرمان، ئایا دەکرێتداگیرکەرەکانی کوردستان، لەکاردانەوەیاندا سنوورەکانیان لێداخستین، یان ه

و دەگونجێت، لەم سەردەمی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و جیهانگیرییەدا، لەگەڵ هەبوونی هەموو ئەو هێزە چەکدارانەی 

خۆمان و ئەو هێزە سەربازی و سیاسی و دیبلۆماسییە ئەمەریکی و ئەوروپییانەدا کە لە باشووری کوردستاندان، ئەو 

ژمن و داگیرکەرانەی دەوروبەرمان بتوانن بەبەرچاوی هەموو جیهانەوە، میللەتێکی زۆرتر لە پێنج میلیۆنی، دەوڵەتە دو

 لەبرسا بکوژن یان کۆمەڵکوژی بکەن!؟

جگە لە خۆمان، هیچ کەس و هیچ الیەنێكی بێگانە، دەستی نەگرتووین و ناشتوانن دەستمان بگرن و رێگریمان لێبکەن. 

ناگونجێت، ئێمە وەکو نەتەوە، رێگابەوە بدەین و چاوەڕوانی بێگانەکان بکەین کە چارەنووسمان خۆ ناشبێت و ناکرێت و 

 دیاری بکەن!؟



بۆ نموونە، نەتەوەی جوو، بەبێ ریفراندۆم و چاوەڕوانکردنی هەڵوێستی بێگانەکان، دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان 

دوژمنەکانیشیان، دانیان پێدانان و توانیان ئەو راگەیاند، پاشان هەموو دەوڵەتانی جیهان، تەنانەت زۆربەی زۆری 

 ئیسرائیلە بەهێز و پێشکەوتووە دروست کرد کە ئێستا هەیە..... هەزاران دەستخۆشانە و ئافەرینیان لێبێت.

 هەموومان، بەهیوا و ئاواتی پێکهێنان و راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانەوە دەژین و دەمرین.

 کەین!؟ شەڕێکی ناوخۆی دیکە و کیمایی بارانێك و ئەنفالێك و کۆمەڵکوژییەکیتر!؟دەی چاوەڕوانی چیتر دە

 کورتە سەرنجێك لە ساڵیادی کارەساتە دڵتەزێنەکەی شەنگالدا:

بەگوێرەی ئامارەکان، پێش هێرش کردنەکەی چەتە ئیسالمییە تێرۆریستەکانی داعش، دەوروبەری هەژدە هەزار چەکداری 

کوردی لەناوچەکادا هەبوون، پرسیارەکە ئەوەیە: ئەگەر ئەو هەموو چەکدارانە، فەرمانیان حیزبی و فەڕمی و حکومیی 

لەسەرووی خۆیانەوە بۆ نەهاتبێت، ناکرێت و نابێت، هەموویان ترسنۆك بووبێتن و هەاڵتبێتن، لەکاتێکدا کە هەموو هێزی 

ری دەوڵەتی تورکیا و دەسەاڵتدارانی داعش لە سێسەد چەکدار زۆرتر نەبوون!؟ ئاشکارایە کە رێکەوتنێکی ژێربەژێ

باشوور بووە، )دەسەاڵتداران، واتە: هەموو کەسایەتی و الیەنە بەشداربووەکانی دەسەاڵتی باشوور، چونکە هەموویان 

بەشدارن لەو دەسەاڵتەدا و کەم و زۆر، پشکی ئەو ناپاکی و تاوانەیان بەردەکەوێت(، لەڕاستیدا ئامانجی سەرەکی لە 

و رادەستکردنی ناوچەی شەنگال، بۆ کەمکردنەوە یان نەهێشتنی هێزەکانی شەڕڤانان و گەڕیالکانی پەکەکە هێنانی داعش 

بوو لە ناوچەکەدا، بەو شێوەیە، ناپاکی و ستەمێکی گەورە و کارەساتباریان لە دانیشتوانی ناوچەکە کرد..... بەڵگەش 

پێچینەوەی حیزبی و سەربازی و یاساییان لەگەڵدا نەکرا و ئەوەیە کە هیچ چەکدار و فەرماندە و بەرپرسێکی ناوچەکە، لێ

 تاکە چەکدارێك و تاکە فەرماندەیەك و تاکە بەرپرسێکی هێزە حیزبی و فەڕمی و حکومییەکانی ناوچەکە، سزا نەدران!؟

زبی و کی حیفەرموون، کێ دەتوانێت ناوی سیانی و مێژووی لەدایك بوونی تاکە چەکدارێك و تاکە فەرماندە و تاکە بەرپرسێ

حکومیی ئەو سەردەمەی ناوچەکەمان بۆ بنووسێت کە لەسەر ئەو بەرگرینەکردن و هەاڵتنەیان، لێپێچینەوەی حیزبی و 

 سەربازی و یاساییان لەگەڵدا کرابێت.....!؟

 بەبۆنەی ساڵیادی کارەساتە دڵتەزێنەکەی شەنگالەوە:

ڕ، کی بێ بیروباوهبارە بکەینەوە کە ئەمەیە: )چەی پاسۆك دوولێرەدا جێگەی خۆیەتی کە دروشمێکی شۆڕشگێڕانە

 (.رهماوهی جەسێداره

موویان بوون بوون، هە وهنگالەری شەڤەرۆبۆتە هەاڵتووەکانی ده کدارهچە ست هێزهدهبە ی کەکانەو چە، ئەڕاستی وایەبە

ستی کانی دهکە، چەوهنگالەی شەوانەپێچە بەاڵم بەناپاکیلێکراو و ستەملێکراوەکان،  ئێزیدییە بۆ کورده سێداره بە

 کانی داعش.ئیسالمییە تێرۆریستە تەبۆ چە سێداره ڕڤانانی ئازا و شۆڕشگێڕ و لەخۆبووردووی کۆبانی، بوون بەشە

 تی.ڕی شۆڕگێڕانەی کوردایەبژی بیروباوه

 دارانی باشووری کوردستان:تمەاڵتداران و سیاسەسەیسبوك و دهکوردانی بەشداربووی فە

 بە . رۆژانەیەشداربووی هەو زۆرترین بە لیکترۆنیی جیهانییەکی ئەیەیسبوك، پێگەزانین کە فەده و راستییەمووان ئەهە

و رۆشنبیران  زاران لەهە و بە یە. کوردیش پشکی خۆی تێدا هەوهکرێتەتی جۆراوجۆری تێدا باڵو دهمیلیۆنان بابە

کاندا تێیدا زهگەموو رههە کاندا، لەموو ئاستەهە نیاران و مامۆستا و خوێندکاران لەندان و ژهرمەران و هونەنووسە

، جیهانییە لیکترۆنییەئە م پێگەمڕۆ ئەی ئەکەکوریییە. بەوهنەکەکانی خۆیانی تێدا باڵو دهتەبابە شدارن و رۆژانەبە

ئاگاداری  وهیەم پێگەهۆی ئەو بە وهکتریی نێزیك کردوونەتەیەزۆری بەیەکتری ئاشنا کردووە و لە رهرێکی فماوهجە

ري و یی و هونەرامیاری و وێژه مەرهەڕ و نووسین و بەو بیروباوه وهنگوباس و شوێنی ژیان و جۆری بیرکردنەده

کتر می جۆراوجۆری یەرهەندی و بەزاران جۆری پێوهئاڵوگۆڕی هە وهیەەم پێگلە ن. رۆژانەکتری هەکانی یەکۆمەاڵیەتییە

تا هە کە یەوهلێوردبوونەی رسوڕمان و شایستە: جێگای سەم وشانەی ئەکەستەبەر کرۆکی مەسە دا بێینەکرێت. با لێرهده

اڵتی سەپارتە دەسەڵەتدارەکان و سیاسەتپیشەکان و دهرانی سە کێ لەئێستا نەبینراوە و رووینەداوە کە لەالیەن هیچ یە

تا ن!؟ هەدا بکەجیهانییە گرنگە م پێگەشداربووی ئەکی بەڵ هیچ کورد و کوردستانییەگەشداریی لەناو کوردییەوە، بەبە

 و پارتەکێ لەچ یەاڵتی باشووری کوردستان و سەرکردە و سەرکردایەتیی هیسەرپرسێکی دهو بە رکردهئێستا هیچ سە



ن. یسبوك بکەشداربووی فەمی هیچ کوردێکی بەرهەرین لە بەو ئافە ستخۆشانەده بینراون کەنە کوردی و کوردستانییانە

هیچ ی باشووری کوردستان، یان بەدارانەتمەرپرس و سیاسەم بەین: ئەباس بکە یەم دیاردهئە دوو گریمانە دا با بەلێره

و  وهکۆکردنە رمایەر خەریکی سەت، هەی میللەو بودجە ر پارهسە م لەردهو هە ت نییەمیللە ك ئاگایان لەیەوهشێ

تیی خۆیان و رانی و ژیانیی تایبەاڵت و رابواردن و خۆشگوزهسەستی کورسی و دهرمەر سەخۆدەوڵەمەندکردن و هە

تی خۆیان ی میللەڵکەو خەئە رپرسیارن کەسك و نابەزلزان و بیرتەرز و خۆبەلووتبە خۆبایی ولە ماڵومناڵیانن، یان هێنده

کی ژیانی ك خولەنها یەرۆژێکدا تە بن، لەنە وهی ئەشایستە زانن کەخ دهها و بێ بایەزان و بێ نرخ و بێ بەم و نەکەبە

نج و هموو دڵسۆزی و رو هەلێکردنێك لە سخۆشانەرینێك و دهئافەبێت ر هیچ نەهە ی کەوهن بۆئەرخان بکەخۆیان تە

ی خۆیان نووسانەی هاوخوێن و هاونیشتمان و هاوزمان و هاوچارهجۆراوجۆرانە مەرهەماندووبوون و نووسین و بە

میشە کانی دیکە هەوهتەنی نەداراتمەو سەرکردایەتییەکان و سیاسە رکردهسە ش بڵێین کەوهئە دا پێویستەن!؟ لێرهبکە

 نیشتمان و لە کدا ئاگایان لەموو خۆشی و ناخۆشییەهە ڵکی واڵتی خۆیاندان و لەڵ خەگەتی خۆیاندان و لەناو میللەلە

کانی دارهتمەو سیاسە رکردهسە وه،میدیای بیستراو و بینراوه چاوی خۆمان، لەبە . رۆژانەیەی خۆیان هەوهتەنە

خ پێدانیان ڵكی خۆیاندا بۆ رێزگرتن و بایەنترین خەمەمتەم کەردهبەلە بینین کەو واڵتانی جیهان ده وهتەوتووترین نەپێشکە

بێت و وا ر وا نەگەڕاستیدا ئەگرن. لەکانیان دهداخوازی و خواست و پێداویستی و بیر و بۆچوونە و گوێ لە وهمێنەچەده

، وهکانی دیکەوهتەی نەوانەپێچەداری چین و هی کێن!؟ بەتمەرپرس و سیاسەو بە رکردهو سە ی کاریان چییەئەبن، نە

تدا ناو میللەرمانیش لەرۆژانە یان هەفتانە یان مانگانە، بۆ ده دارانی ئێمە،تمەاڵتداران و سیاسەسەرپرسان و دهبە

و پێویست بکات سەردانی شوێنێکی گشتی و ناو میللەت بکەن، ئەوە بە کاروانێك  نابینرێن، خۆ ئەگەر زۆر ناچاربن

ئۆتۆمۆبێلی جامڕەشی دوا مۆدێل و دەیان و سەدان چەکدار و پاسەوان و ستافی رۆژنامەوانیی دەربارەوە، دەردەکەون!؟ 

م ر ئەسەخۆی بڕیار لە رگرم، با خوێنەی بەڕێیش نەبنەوە و زۆرتر کاتی ئێوهزۆر درێژتر نە م وشانەی ئەوهلێرەدا بۆئە

 .وهپێکە یەکەردوو گریمانەهە کەکێشە کە پێی وایە یەند وشەم چەری ئە!؟ نووسەبدات یەدوو گریمانە

 ئاشی نەزانە و خوا دەیگێڕێت:

 وایە کە و مرۆڤە شێتەی ئەك وتەکانی باشووری کوردستان لە سیاسەت، وهتپیشەیشتنی سیاسەوه و تێگەبیرکردنە

 !؟ش نازانم چییەو شتەم، ئەشتێك تێناگە وتوویەتی: لە

 عەلی جاشئۆغڵوو و دەسەاڵتدارانی چاشدۆستی باشوور:

هەموومان دەزانین کە ئەو عەلی جاشئەغڵووە، خۆفرۆشتووە و ناپاكە، بە ئاشکرا و بە فەڕمی نۆکەر و بەکرێگیراوی 

راستییەکە هیچ نکوڵیی لێناکرێت، ئینجا با ئەو جاشایەتییە هەر پیرۆز بەخۆی و بە عەرەب و تورکە، ئەمە 

دووکەوتووەکانی بێت کە بێگومان شانی هەموویان ئەو جاشایەتییە هەڵیدەگرێت، هەربۆیە دەبێت بڵێین: لەوە سووك و 

 ریسواتر بن.

رسیارێك بکەین: ئایا دەسەاڵت و لێرەدا سەبارەت بەو پرسی جاشایەتییەی ئەو عەلی جاشئۆغڵووە، دەبێت پ

دەسەاڵتدارانێكی کوردی، کە لە فڕۆکەخانەی پایتەختی باشوور، فەرشی سوور بۆ ئەو خۆفرۆشتوو و ناپاکە رادەخەن و 

نووسینگەی تایبەتییان، لە پایتەخت بۆ کردووەتەوە و چەندین ئیمتیازاتی تایبەتی و تاکەکەسیی لە باشووری کوردستان و 

ی باشووردا هەیە، بە ئازادانە و بە ئاشکرا چەندین خوێندنگە و زانکۆی تورکچێتی و عەرەبچێتی و لەناو دەسەاڵت

ئیسالمچێتیی لە باشووری کوردستاندا کردووەتەوە، بە ئازادانە و بە ئاشکرا، خەریکی تۆرانیزم و عروبە و عەرەبچێتییە، 

دارانی باشوور، یەکێکە لە خۆشەویستترین سەرباری هەموو ئەوانەش، جاشئۆغڵوو، لەالی دەسەاڵت و دەسەاڵت

ورێزلێگیراوترین ئیسالمچی و تۆرانچی و تەعریبچییەکانی کورد، ئینجا دەسەاڵتدارانێكی لەو شێوەیە، کە جگە لە 

چاشئۆغڵووەکانی ئێستا، لە رابووردووشدا هەزاران چاش و سەرجاش و کۆنە بەعسی و موستەشار و ئەنفالچییان 

ان داڵدەیان داون و لەوەش خراپتر و کارەساتبارتر و شەرمهێنەرتر، بێباکانە بەبەرچاوی میللەتەوە بەخشیوە و لەالی خۆی

پاداشت و خەاڵتیان کردوون و پلەوپایە و زەوییان پێبەخشیوون و مووچەی خانەنشینییان بۆ بڕیونەتەوە، ئایا دەسەاڵت و 

للەت بکەن، یان میللەت چۆن بتوانن متمانە و بڕوایان دەسەاڵتدارانێکی لەو تەرزە، لێیان دەوەشێتەوە کە خزمەتی می

 پێبکەن کە گوایە دەوڵەتی سەربەخۆی نەتەوەیی و نیشتمانییان بۆ دروست دەکەن!؟

 پێشینانمان جوانیان فەرمووە: تۆز لە قوڕاو هەڵناستێت.



-------------------- 

 خوا توركیا دەپارێزێت

 انەعەلی قەرەداغی: توركیا قیبلەی زوڵملێكراو

و كەعبەی چەوساوەكانە، خوا توركیای  توركیا قیبلەی زوڵملێكراوان“عەلی قەرەداغی لەشاری ئەستەنبول رایگەیاند 

 لەشەڕی شومی كودەتاچییەكان پاراست بەهۆی دوعاو نزای موسڵمانانەوە".

گشتی یەكێتی زانایانی  ی قەتەری لەهەواڵێكدا رایگەیاند كە عەلی قەرەداغی ئەمینداری”عەرەب“ئاوێنەوە، رۆژنامەی 

و گەلەكەی دەربڕیوە، پیرۆزبایی لە گەلی توركیاش  و حكومەت موسڵمانی جیهان لە ئەستەنبول پشتیوانی خۆی بۆ توركیا

 كردوە بەبۆنەی شكستهێنانی كودەتا سەربازییەكەوە.

ن بۆ هەمو شتێك كردبو كودەتاچییەكان تاوانبار بون چونكە حسابیا“بەپێی رۆژنامەكە، عەلی قەرەداغی وتویەتی 

 و دوعای زوڵملێكراوان شكستێكی گەورەی بەسەردا هێنان". و توانای خوداوەند نەبێتدەسەاڵت 

 و پیاوچاکان حەشر بكات".لەخوا دەپارێمەوە شەهیدەكانی روداوی كودەتاكە لەگەڵ پێغەمبەران “هەروەها وتویەتی 

و هەڵوێستی توندیان  ئەردۆغان لە ی یەكێتی زانایانی موسڵمانلەپرسیارێكیشدا سەبارەت بەهۆكاری پشتیوانی گەورە

هەڵوێستی یەكێتی زانایان هەڵوێستێكی شەرعییە و پێویستە هەمو “بەرامبەر بە كودەتاكە، عەلی قەرەداغی وتویەتی 

بژێردراوە و و پشتیوانی لە حكومەتێك بكات كە لەالیەن گەلەوە هەڵ موسڵمانێك لەدژی كودەتا ناشەرعییەكە بوەستێت

 شەرعییە".

 سەرچاوە: ئاوێنە.

 میللەت لەسەرو هەمووانەوەیە:

هیچ کەس و الیەنێك بە تەنها و تاکڕەوانە ناتوانێت و بۆی نییە بەناوی میللەتەوە هیچ بڕیارێکی نەتەوەیی و 

 چارەنووسساز بدات!؟

گۆڕان، حیزبە بچکۆلە و دوکانە الیەندایە، پارتی و یەکێتی و  ٣ئەمڕۆ سیاسەتی باشووری کوردستان لەدەستی 

الیەنەدان. )بێگومان باند و گروپە ئیسالمییە سیاسییە دروستکراو و  ٣سیاسییەکانی دیکە، لە پەراوێزی ئەو 

بەکرێگیراوەکان، لە دەرەوەی بازنەی بەرژەوەندییەکانی کورد و کوردستاندان(. کەواتە هەر بڕیارێکی چارەنووسساز 

پێش هەموو شتێك میللەت بەگشتی لەگەڵیدا بێت و پشتیوانیی بکات، ئەرك و فەرمان و پێویست بێت بدرێت، دەبێت 

بەرپرسیارێتیی سیاسیی الیەنە سیاسییەکانیش سەرپەرشتیکردن و رێبەری کردنی میللەتە. هەربۆیە، ئەگەر بڕیار بێت 

ییانە، میللەت و ئەو الیەنە سیاس دەوڵەتی سەربۆخی باشووری کوردستان پێکبهێنرێت و رابگەیەندرێت، پێویستە و دەبێت،

 پێکەوە هاوڕا و هاوکار و هاوئامانج بن. رێگەچارەیەکی ترمان لەبەردەمدا نییە.

 هەموومان لە چاوەڕوانیی بڕیاردانی چارەنووسی خۆمانین.

 مەگەر ریفراندۆم هەر ریفراندۆم نییە!؟

ی دانیشتووانی باشوور، دەنگی بەڵێیان ٩٨ریفراندۆم لە باشووری کوردستان ئەنجامدرا و لە سەدا  ٢٠٠٥ساڵی 

 تۆمارکرد و میلیۆنێك و هەشتسەد هەزار دەنگ و ناو و واژۆ رادەستی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کرا.

ئەرێ بەڕاست! ریفراندۆم هەر ریفراندۆم نییە!؟ ئەگەر مەبەسەتەکە ریفراندۆم بێت و ئامانجیش لە ریفراندۆم، راگەیاندنی 

خۆی کوردستان بێت و شتیتر نەبێت!؟ ئەی بۆچی کار بە ئەنجامی ریفراندۆمە ئەنجامدراو و دەوڵەتی سەربە

 ی باشووری کوردستان ناکەن!؟٢٠٠٥سەرکەوتووەکەی ساڵی 

دووبارەکردنەوەی ریفراندۆم بۆچی و لەپێناوی چیدا!؟ دەی گرەنتی چییە کە ئەم دووبارەکردنەوەیەی ریفراندۆمە، هەمان 

 ی دەبێت!؟٢٠٠٥ە سەرکەوتووەکەی ئەنجامی ریفراندۆم



 بە دڵنیاییەوە ئەم ریفراندۆمە دووبارەیە، ریفراندۆمە لە چاوەڕوانیی )گۆدۆ(دا!؟

 لە سەیروسەمەرەکانمان:

گەنجی بێ پارە و بێکار و بێ شوێن و بێ داهاتوو، بە گیرفانی  ٢٠٠٠ئافەرین میللەت بۆ خۆت و نەوە نوێیەکانت! 

کیتری بێ رابووردوو، بەاڵم دز و پارەدار و گومانلێکراو، بگرن و چەپڵەی بۆ لێبدەن و بەتاڵەوە، بچن گوێ لە گەنجێ

وێنەی لەگەڵدا بگرن، بە مەرجێ هەموو ئەو وتانەی ئەو گەنجە پارەدارە داوێتی بەگوێیاندا، جگە لە وتەی سەوزوسووری 

، یەك پەیامی دڵسۆزانە و خزمەتگوزارانە بێ کردەوە و بێ باج و فریودان و چەواشەکاری، یەك رستەی نوێی تێدا نەبووە

و هاندان بۆ نەتەوەپەروەری و نیشتمانپەروەری و مرۆڤپەروەریی تێدا نەبووە، بە دڵنیاییەوە هەموو ئەو گەنجانەی کە لە 

 کۆبوونەوەکەدا بەشداربوون، خۆیان لەو گەنجە، خوێنەوارتر و زیرەکتر بوون. ئیتر وایە، ئێستا بووە بە باو، هەرکەسێك

پارەی هەبێت و بەناوبانگ بێت، ئیتر گرنگ نییە کە ئەو کەسە، رابووردووی چی بووە و چۆن ئەو پارەیەی دەستکەوتووە 

و چۆن بەناوبانگ بووە، گرنگ ئەوەیە پارەدار و بەناوبانگە و دەبێت گوێی لێبگیرێت و چەپڵەی بۆ لێبدرێت و دووای 

 بکەون!؟

کێکیان لەو دزە پارەدار و بەناوبانگکراوەی نەپرسی، تۆیەکی گەنجی بێ گەنجە، یە ٢٠٠٠ئەرێ بەڕاست، بۆچی لەو 

رابووردوو، ئەو هەموو پارەیەت لەکوێ هێنا و چۆن پەیدات کرد، چۆن و بەچی ئاوا پارەدار و بەناوبانگ و بەدەسەاڵت 

 بوویت!؟

 بەردەوام بوون لەسەر ریفراندۆم، چارەسەرێکی دیکەی ریالیستانە!؟

ەر ئێمەی کورد ئەمڕۆ خاوەنی سەرۆکێكی پاك و دڵسۆز و ژیرمەند و لەخۆبووردووی وەکو گاندی و قازی بەدڵنیاییەوە ئەگ

محەمەد و ماندێال بووینایە و ژیانی وەك خەڵکی ئاسایی ناو میللەت بووایە، ئەوکاتە ئەگەر هەر داخوازییەکی لە میللەت 

 نا(!؟ –خێر بکردایە، هیچ کەس و الیەنێك رووی ئەوەی نەدەبوو بێڵت: )نە

بەڵێ ناکرێت و ناگونجێت، لەالیەکەوە خۆتان و نەوەکانتان و نێزیکەکانتان و سەرکردایەتیی پارتەکانتان، هەموو میلیاردێر 

و میلیۆنێر بن، لەالیەکیترەوە لەپڕدا بەبێ هیچ پێشینەیەك و پالن و بەرنامەیەك و ئامادەکارییەك، داخوازیی کاری ترسناك 

ەژار و برسی و بێکار و بێ شوێن و بێ مووچە و بێ خزمەتگوزاری و نائومێدەکانی میللەتەکەتان و ئاستەم لە تاکە ه

 بکەن!؟

هیچ پێتان سەیر نەبێت کە بانگەشەی ریفراندۆمی هەڵە و ناپێویستی بارودۆخی نالەبار و نەگونجاو، هێندەیتر بارودۆخی 

وبەرەکی و لێکدابڕان و ئاژاوە و ئاڵۆزیی نێوخۆیی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیی باشووری کوردستان بەرەو دو

 ببات!؟

ئەرێ بەڕاست! باشتر نییە، جارێ هەڵوێستەیەکی کاتی بکەین و بیر لە رێگەچارە و چارەسەرێکی ریالیستانە و گونجاو، 

نی لە بارودۆخی سەخت و ناهەموار و ئاڵۆزێنراوی باشووری کوردستان و باشترکردنی ژیانی زۆربەی زۆری هەژارا

 میللەت بکەینەوە!؟

 دەی بەڕێزان بفەرموون، بیروڕا و پێشنیازی ئێوە چییە!؟

 بەردەوام بوون لەسەر ریفراندۆم، یان چارەسەرێکی دیکەی ریالیستانە!؟

بەدڵنیاییەوە ئەگەر ئێمەی کورد ئەمڕۆ خاوەنی سەرۆکێكی پاك و دڵسۆز و ژیرمەند و لەخۆبووردووی وەکو گاندی و قازی 

ندێال بووینایە و ژیانی وەك خەڵکی ئاسایی ناو میللەت بووایە، ئەوکاتە ئەگەر هەر داخوازییەکی لە میللەت محەمەد و ما

 نا(!؟ –بکردایە، هیچ کەس و الیەنێك رووی ئەوەی نەدەبوو بێڵت: )نەخێر 

لیاردێر انتان، هەموو میبەڵێ ناکرێت و ناگونجێت، لەالیەکەوە خۆتان و نەوەکانتان و نێزیکەکانتان و سەرکردایەتیی پارتەک

و میلیۆنێر بن، لەالیەکیترەوە لەپڕدا بەبێ هیچ پێشینەیەك و پالن و بەرنامەیەك و ئامادەکارییەك، داخوازیی کاری ترسناك 

و ئاستەم لە تاکە هەژار و برسی و بێکار و بێ شوێن و بێ مووچە و بێ خزمەتگوزاری و نائومێدەکانی میللەتەکەتان 

 بکەن!؟



سەیر نەبێت کە بانگەشەی ریفراندۆمی هەڵە و ناپێویستی بارودۆخی نالەبار و نەگونجاو، هێندەیتر بارودۆخی  هیچ پێتان

سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیی باشووری کوردستان بەرەو دووبەرەکی و لێکدابڕان و ئاژاوە و ئاڵۆزیی نێوخۆیی 

 ببات!؟

بکەین و بیر لە رێگەچارە و چارەسەرێکی ریالیستانە و گونجاو، ئەرێ بەڕاست! باشتر نییە، جارێ هەڵوێستەیەکی کاتی 

لە بارودۆخی سەخت و ناهەموار و ئاڵۆزێنراوی باشووری کوردستان و باشترکردنی ژیانی زۆربەی زۆری هەژارانی 

 میللەت بکەینەوە!؟

 دەی بەڕێزان بفەرموون، بیروڕا و پێشنیازی ئێوە چییە!؟

 


