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کورسـی بێنـێ.  ۱٦کورسی پتر بێنێ. پـێم وانەبـوو یەکێتـی  ۲۰من پێم وانەبوو پارتی لە هەڵبژاردنەکەی ئەمساڵدا، لە 

کورسی بە دەست بێنێ. ئەوجا  ٤۰وام دانابوو گۆڕان، لەبەر ئەوەی الیەنێکی بەرهەڵستکاری کاریگەرە، بە تەنها پتر لە 
ــژا نــاهەقی  ــێم بڵــێ: تەڕ مەزەنــدەکەت ڕاســت دەرنەچــوو!!ڕەنگە حيســابی مــن بــۆ دەنگهێنــان و خــوێنەری هێ نيــيە پ

کورسيهێنان جياواز بێ. من حيسابێکم دەکرد و ئەو خەڵکەی دەنگيان دەدا و تەنـانەت زۆر لەوانەی کەوتـوونەتە قـوڕگی 
و حيزب ببنە هۆکاری لە دەستدانی )ەوە و مافی دەنگدانيشيان نەبوو، حيسابێکی تریان دەکرد. ئاخر گاڵتە نييە دو۱٤۰(

نێزیکەی نيـوەی باشـووری کوردسـتان و ئێسـتاش ئەوەنـدە دەنـگ بێـنن کە بتـوانن حکـوومەت پێـک بهێـنن! گـاڵتە نيـيە 
خەڵکانێکی نەتەوەیی، کە کێشەی یەکەميان ئەو نـاوچە دۆڕاوانەیە، لە نـاو نەتەوەیەکـی هەميشـە دۆڕاودا، هەميشـە 

کات! دەبێ نهێنيـيەک لەوەدا بـێ کـوردی نەتەوەیـی لە و�تـی خۆیـدا و لە نـاو ميللەتـی یەک مەنجەڵ یاپراغ بەشيان ب
 خۆیدا غەریب بێ و عارەبی تەعریب خاوەنماڵ بێ!

من بۆیە پێم وا نەبوو پارتی و یەکێتی ئەوەندە دەنگ بێنن حکوومەتێکی پێ دامەزرێنن، هەنـدێ وردە حيسـابم هەبـوو و 
 ئێمە بيری لێ ناکاتەوە. ئاخر ميللەت نييە بير لە شتی وا نەکاتەوە:  ئاگام لەوە نەمابوو ئەم ميللەتەی

یەکەم. حيزبێــک یــا حکــوومەتێکی کــوردی کــار بــۆ ئەوە بکــا عيراقــی داگيــرکەر لە ژێــر بــاری بەنــدی حەوتەمــی نەتەوە 
کـردنەوەی یەکگرتووەکان دەرچێ، هـی ئەوەیە چەنـد دەنـگ بێنـێ؟ ئەگەر نـازانن بەنـدی حەوتەم چيـيە، بـا بيـزانن کە 

دەستی دەوڵەتی عيراقە بۆ کڕینی چەکی قورس لە کاتێکدا هێشتا زۆر کێشەی چارەنووسسـاز لە نێـوان کوردسـتان و 
 بەغدادا، بە بێ چارەسەر ماون.

دووەم. ئەو دوو حيزبە، واتە پارتی و یەکێتـی، ئەو عيـراقە ڕووخاوەیـان بە دەسـتی خۆیـان دروسـت کـردەوە کە ببـوو بە 
ە ملی کورد ئا�بوو و کەرکـووکی ئازادکراویـان بە دەسـتی خۆیـان تەعریـب کـردەوە و ئەو سـوپایەیان تەوقی غەزەب و ل

 دروست کردەوە کە ژانی ئەنفالی کورد کوشتی.ئەرێ ئەو دوو حيزبە هی ئەوەن کورد دەنگيان بداتێ؟
ن بە پێناسـەی زەرد و سـەوزەوە سێيەم. کەرکووک عارەبی تێدا نەما، بە�م ئەو دوو حيزبە لە ملمالنێی یەکتردا عارەبيـا

قەرەبوویان کردنەوە تـا کەرکـووک چـۆڵ بـکەن بە�م بە جـۆرێ  ۱٤۰گێڕایەوە کەرکووک، ئەوجا بۆ جێبەجێکردنی ماددەی 
پشتيان گرتن، ئەوەی یەک خانووی هەبوو بيکا بە دوو. ئەرێ ئەو دوو حيزبە هی ئەوەن بيسـت کورسـيی پەرلەمـان بە 

 دەست بێنن؟
سابی گەندەڵی و دزی و دروستکردنی مۆڵی بەرپرسان و بزربـوونی سـەدان مليـۆن دۆالر و سـەپاندنی چوارەم. من حي

کوڕی ئەم بەرپرس و ئەو بەرپرس بە سەر پەرلەماندا ناکەم، چونکە هەموو ئەوانە یەک بست خاکی کەرکووک نـاهێنن، 
قوربـانی کەرکـووک و ئەو دوو حيـزبەش  بە دواوە کـرانە ۱۹۷٥بە�م حيساب بۆ خوێنی ئەو هەموو کـوردە دەکەم کە لە 

ـــاو مـــاددەی  ـــانی دوو قســـەی قـــۆڕی ن ـــایەتی  ۱٤۰کەرکووکيـــان کـــرد بە قورب ـــوو بە عارەب ـــدا داننـــان ب کە لە بنەڕەت
 کەرکووک.حيزبی وا هی ئەوەیە بيست کورسی پەرلەمانی بەر بکەوێ؟!

نــای. گوتيـان پرۆســەی دیجــلە لە مەهێـنە کەرکــووک و هێ ۱۲پێـنجەم. دەســە�تی کــوردی بە بەغـدای گــوت: فيــرقەی 
کەرکووک نزیک مەخەرەوە و کردی بە کەرکووکدا. گوتی عارەب مەهێننە کەرکووک و عارەب بە لێشاو دێـن. دەسـە�تی 
کــوردیش لە ســێکانيان و گورگەچــاڵەوە بە دوربــين تەماشــای کەرکــووک دەکەن. ئەمــانە هــی ئەوەن بيســت کورســی 

 پەرلەمان بە دەست بهێنن؟!
داڵی بەرپرسـان لە خوێنـدنگەی تـایبەت و بە زمـانی بێگـانە دەخـوێنن و منـداڵی دەنگـدەرانيش بە کتێبـی شەشەم. من

هەڵە و بەرنــامەی خوێنــدنی هەڵە و کــوردیی هەڵەوە زســتان بە هەڵلەرزیــن و هــاوین بە عارەقەڕشــتن بەڕێ دەکەن، 
بـاش دەزانـن. ئەرێ ئەو حيزبـانە هـی  ساڵ لە دوای ساڵيش جياوازی خەڵک و ئەوان زیاتر دەبێ و دەنگـدەرانيش ئەوە

 کورسی پەرلەمانيان بەر بکەوێ؟! ۲۰ئەوەن 
حەوتەم. ئەو تەعریبەی ئێستا بە بەر چاوی ئەو حيزبـانە و بە ڕەزامەنـدی ئەوان دەکـرێ، قەت لە سـەردەمی بەعسـدا 

و هەر باسيشـی نـاکەن. نەکراوە و هەرگيز جەلەوال ئەوەندە بێ کورد نەبوو و سەرانی کوردیش قڕوقەپيان لێ کـردووە 
 ئەرێ ئەوانە سەرکردەی ميللەتێکی زندوو بان، چەند دەنگيان دەهێنا؟

لە کۆتایيدا دەڵێم:مەزەندەی من هەڵە نەبووە بەڵکە دەنگدەران هەڵەیان کردووە و ئاگایـان لە خۆیـان نيـيە چـی دەکەن! 
تـانی خـوێنە و ئەو بەرپرسـانە، تەنـانەت من کە جەلەوال دەبينم کوردی تێدا نەمـاوە و کەرکـووک دەبيـنم هەميشـە خەڵ

سەرخۆشيش لە خەڵکی کەرکووک ناکەن، دەڵـێم: مەحـاڵە کـورد دەنگيـان پـێ بـدا. کە دەنگيـان پـێ دەدەن، هەڵە لە 
 شوێنێکی ترە و مەزەندەی من هەڵە نييە.

ژەوەندی و چارەنووسی هيچ ميللەتێکی ئەم جيهانە ئەوەندە کوێر نييە! هيچ ميللەتێکی ئەم جيهانە وەکو کورد دژی بەر
خۆی کاری نەکردووە. هيوادارم ئێستا بە ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە بۆمان ساغ بووبێتەوە کە نەبـوونی دەوڵەتـی کـوردی 
نە پيالنی ئيستيعمارە و نە سيڤەر و لۆزان و ئيسـالم و جـوو و سـایکس بيکـۆ خەتابـاران، چـونکە ئەوەتـا ئـێمە بە ڕۆژی 

ەوژمی خستبێتە سەرمان، خۆمان ئەو الیەنەمان دەوێ کە بووە هۆی تەعریبکـردنەوەی ڕووناک و بە بێ ئەوەی کەس ت
)یشەوە، دەستی بە چاندنی عارەب کـردووە تـا ۳٦کەرکوول و کوردی لە جەلەوال نەهێشت و تەنانەت لە پشت خەتی(

 لە ڕۆژی خۆیدا پشتمان لێ بگرن!



نـگ بەو بـابەتە حيـزبە بـدات؟! ئـێمە ميللەتێکـين، لە بـری ناهەقمە مەزەندەی وام بووبێ؟! کێ باوەڕ دەکا ميللەتێک دە
ئەوەی زیوان لە گەنم بژار بکەین، گەنم لە زیوان بژار دەکەین! نازانم کامە زانای یۆنانی کـۆن گوتـوویەتی: کـۆیلە، ئەگەر 

 کەین!ئازادیی بە سەردا ببارێ، چەتر هەڵدەدا...ئێمەی کوردیش ئازادیمان بە سەردا باری و بە بێ چەتر هڵنا
پێم وایە دەستمان لە بنی هەمبانەوە دەرچووە و ئەمڕۆ سبەی ئيمزای دەستبەردان لە کەرکووک دەکەوێتە سەر کاغەز 
ــن بە جــانەوەری  ــابن و دەب ــان ن ــان دەســتبەرداری شــەڕی خۆی ــێ، بە�م کەرکووکييەک ــاڵ دەب و ئاشــی کەرکــووک بەت

مڕۆ سبەی جـانەوەرێکی تـریش پەیـدا دەبـێ و دوای سەیروسەمەرە: یەکێ خوێنی سەوزە و یەکێ خوێنی زەردە...ئە
 هەموو تەقينەوەیەک دەقيژێنێ: من خوێنم خمە!

ئەوانەی ئەمڕۆ بە بێ کەرکووک خۆیان بە براوە دەزانن و کورسی زۆری پەرلەمانيان بەر کەوتـووە، بـۆیە خۆیـان بە بـراوە 
 نيانەوە پيرۆزبایيەکی گەرميان لێ دەکەم! دەزانن تەنها دەرپێکانيان بۆ ماوەتەوە و بە بۆنەی مانەوەی دەرپێکا

دەی سا ئێمەی کەرکووکيش لە سای سەری سەرکردە براوەکانـدا، کوڕاوکوڕمـان ئاشـی بەتـاڵی کەرکووکمـان عافێـت 
 بێ، وەک بابەلباب عافێتمان بوو!
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