
 سبخۆیی الی پارتکانی  کاتالۆنیا و کوردستان

                                                                                                         

  برزنجیی ھۆ                                                                                                     
                                                                                                       ١٠/١٠/٢٠١٥  

   دەن:

ئگر ل تاقیکردنوەی وانی ماتماتیکدا،ھموو قوتابییکان نمرەی یکم " 
  بن،ئوە تاقیکردنوەک ھجگار سووک بووە" .

  

  دیکش کاتالۆنیا و سربخۆیی..جارکی 

چمکی دەوتی  سردەمی گلۆبالیزم و بچوکبوونوەی دنیا و گوای بسرچوونیل ، ٢٧/٩/٢٠١٥رۆژی 
رھو ف ناسنام کی  برارکردنی دنیایرقکاندنی سنوورەکان و بتوەیی و  ھتندی نتمنگ و تایب

دەنگکی لبن نھاتوو و  و ووزەیکی برز و ە، ب ووراسربخۆخوازی کاتالۆنی نتوەکان ،میللتی 
 و پەوکری دیموکراسیی و شارستانتی ە پشنگکی،کیشوەرلرەوە، ل نوەندی دی ئوروپاداد

،بم ھوستی توانی  کاتالۆنیا داخوازی سربخۆیی خۆیان بندکردەوە، ویست و ، ئایپشکوتن
   .سوپرایسکی گورە بخات بردەم مژوونووسان و کۆمناسانبدات یھان لبۆ ج زەنگکی ھۆشیارکرەوە

لیان وابوو،چیدی ئاخر گری ئیدیۆلۆژیایی جۆراو و جۆر و ئامانجی ناڕەواوە،پبس بوون،لس ھک ک
یتوە سر شانۆی سیاست نا ،لم دەڤرەی جوگرافیای زەویدا،جارکی دیک ڕەنگ و بۆی پرسی نتوەیی

ب  ی ئوروپا گیشتوو ب دوا فۆڕمی سیستم و ژیانی ئازادی خۆیان و ھر ھموویان گالنھموو و 
دەستوە و ناسنامی دنوەدا لیک بۆتدا رەوت دەکن و ناسنامی نتوەیی ئاڕاستی خۆ توان

ردوونی جکی کردووە،دنیاگوە. گلۆبالیزم کارتک ،ی دەگرسک وە نیییی ئک. ئوە یناوەتی ھ 
کوە ل ری پدەتوانن   ،، لیک چرک و ساتدال دەڤری ھورامانی کوردستان و کالیفۆڕنیای ئمریکا

  کن. ئینترنتوە چات ب

کۆم برژەوەندی تایبتی و فاکتی دروستکراو  ، ب ھۆکاریدانل شایانی سرنج ئوەی لم ئاریشدا
وروپادا، لئ م باسورە بخی میدیایی گدرا. وەک چاوەڕوان دەکرا ،بایوەشدا تین و تاوی  نڵ ئگل

اری توانی دیو بوو،و ھیوائامز ژم و کاریگر وھندە ب گو ،میللتی کاتالۆنیاتکی بیار و ھوس
ردەی بو پ نوخست بربرامۆشکاریندەبستداری ،گی و فبم!!  ک،نبدڕ زانناح نو الیئ



ندناب، وتنک گری لر شھاتم  پردەم ئردا بوو ببکی رکوازش تو لب  وێ ببنیاخود دەیان
  .ئاستنگ

٢٧/٩ ، (وە بۆ بکپ)  تییمانھاوپJust Pel si )،کی ئازاددادەنگدان مانی ٦٢، توانی لرلکورسی پ(
،ک توانی CUP) کورسی ب سوودی پرسی سربخۆیی بباتوە.ھاوکات پارتی چپی ١٣٢کاتالۆنیا ل کۆی (

ۆخوازەکان رژەی کورسی سربخبم پی، ) کورسی بباتوە،چووە پاڵ ھاوپیمانتی ناوبراوەک و ١٠(
 ب ،توانییان بانسی ھز ل پرلماندا ،سی...بمش برەی سربخۆخوازان) کور٧٢برز بۆوە بۆ (

  قازانجی خۆیان بشکننوە و  ھنگاوکی گورە ب ئاڕاستی سربخۆییدا بچن پشوە.

ب پی نخشیکی (ئارتۆ مارس)ی سرۆکی ھاوپیمانتییک ،بیارە ل ساڵ و نوکی 
  ل مدرید بن. )دەستبکاری نخشرگای جیابوونوە٢٠١٧تردا،(

لم میاندا گووتی: میللتکمان گیشت بردەم دەروازەکانی (ئۆریۆل یونکوراس)،سرۆکی چپی کۆماری 
  ئازادی، دەمک بوو گفتم دابوو ب پایرە گورەم، رۆژک ھر دت بگین بم رۆژە.

ملیۆن دانیشتوانوە و بوونی زتر  ٧،٥ئز لرەدا ل بایخی جوگرافیایی و ئابووری و کاتالۆنیا،ب خۆیی و 
 ال ٥٨٦لی گاز و فۆلکس کۆمپانیای زەبی جیھانی وەک: مانگۆی رستن و چنین،ناتوراح و بوونی کارخان

ھیچ نموونیک ناھنموە. بکو ل چند گۆشنیگایکی دیکوە سرنجکی کورت  ڤاگۆنی ئوتومبلوە،
نگاوە گرنگم ھمخابدەگرم ل میدیای ،ک وەی ڕژد،لندنی باس و خورەسبووە کویست نن وەک پ

 وە.تاوەکو سووت لینداۆشنبیرانی کورد، ئاوڕی پویستیان لم پرس و پشھات  ر وردیدا.ب گشتیک
  ھنگاو و ئزموونکیان وەرگرین.

ئاگاداری ئو  یشباش ،وبو سکۆتلندییکانیان لبرچاو سای رابووردووی یکم: کاتالۆنییکان ئزموونی
رۆکسل و لندەن و بەکیش ھزەکانی ناوخۆ بوون،ل لتک ھموو ھڕەش و گوڕەشیی واشنتۆن و ب

ئوە بوو سووربوون سکۆتلندە نیی، ،وەکئوەشدا،ھروەک سای رابووردوو رایانگیاند،کوا کاتالۆنیا
لسر بیار و ھوستی خۆیان و ئیرادەی نتوەیی خۆیان خستکار و تواوی ئو ھڕەشانی مدرید 

  .و دەنگدانکیان ئنجام دا ان نیترساندن و سی پنکردنوەو شونکانی دیکی

دووەم: ئم ئاریشی، سلماندییوە،کوا پرسی نتوایتی ھردەم زیندووە و دینمۆی بزونری 
لم ھلومرجی نخشی ئوروپا و پکھات و سیستم و  ،مژووش. سرھدانی داوای سربخۆیی

رجستکردنی خۆب . وای سوپرایسکی گورەی وەک ل کس و الینچمکی دیموکراسی،بۆ گ
 فۆڕمی بای ھست و ناسنامی نتوایتی و شانازیکردن ب بنتوەبوونیان ، کاتالۆنییکان لم

  ی نتوەی.ونی ستاتوبسترەرە بای نخشبوون و چلووپکی ھترۆ

ئا لم چرکسات مژووییدا،ک کاتالۆنییکان خۆیان بم چمک و فۆرم"نتوەبوون" پشت ئستوور 
 ر خواستسداگریی لپ،تانی دیکستی ووھ دانرم و گوش و ب رانوسا بون،ئدەک

  شارستانتی و دیموکراسی دەکن.نتوەییکانی خۆیان ب شوازکی 

" پکوە بۆ ب"توانی ھوستی پارتی چپی کاتالۆنی،ب سووتی بیاری  سیم: ھاوپیمانتی
و  مژوویی یوستکی گرنگ و چارەنووسسازدا، رۆل ھ سربخۆیی بقۆزتوە و چپکانیش،

رازووی سربخۆخوازانوە.  بارستایی خۆیان خست تای تنیشتمانپروەرانی خۆیان گا. بم کارەش 
کی دیکی ئرنی،ل زەمینی سنگ و بایخ چندایتییوە، مژوویی و سیاسی و   روویل ئم کارەش



خشالندا، دەبکۆشانی گندە ترەھ خۆیی کاتالۆنیا ،بربدوورەکانی پرسی س  تی لوایتو پرسی ن
  .سرتاسریی جیھاندا

 ،دارەدان  شایانی ئاماژە پیدانسزان و لنفال و کیمیاباران و راگورووی جینۆساید و ئکان، رووبکاتاالن
کچی ھندە لسر جیابوونوە و  و گۆڕینی ناسنامی نتوەیی و  کوشتاری جۆراوجۆری تر نبوونتوە.

  بدەستھنانی سربخۆیی خۆیان سوورن.

 ک ،و دەسلمندرێ  لمیداندا براست دەردەکوێ شری راستقینش ئو دەم،پناس و ناسنامی تکۆ
حیزب و کۆمڵ و  پویست ھموو،ردەم دوو ڕیانی چارەنووسسازب،کوت نتوە و نیشتمان ات ، ھرس

 سکانیشی ککانی خۆی  دروشم و ئامانج و بگرە پرنسیپتییرباز و ،تایبس توە و ببتچبپ 
  بکات قوربانی برژەوەندیی باکانی نتوە.  خۆی  داکۆکیکار وت و

دا و تکای سربخۆخوازەکانی کاتالۆنیا رتی چپی کاتالۆنیاپا ھوستی ل ئم،  کتومتئمش 
  .دەبینین و دەخونینوە

  ...ستانییکانکوردپارت سربخۆیی الی 

ن وکم  دەروازەی چودەموێ  ئم راستیی  ب بت، رچاول ب  یکی روونمانون کییک،تاوەک پش
  :نو باسکموە

کورد نتوەیک، تا ئستاش نیشتمانی داگیر و دابشکراوە و رووبرووی نامرۆڤانترین سیاستی  "
ل رووی سربازی و سیاسی و ئابووی و رۆشنبیرییوە بۆتوە، ھبوون و  ،داگیرکرانی وتکی

ەم ترسناکترین ھڕەشدای. ل ھیچ یک لو دەوت زۆکانی کورد و کوردستانی ئیدەنتیتتی لبرد
پیدا بسر دابشکراوە، خاوەنی چ مافک نیی و تا ھنووکش تاک ھزکی نتوەی سردەست 

بوو،باوەڕی برەواکانی ن ب مافتکورد ھ" .  

سربخۆیی کاتالۆنیا دەکین، بارودۆخ  ل تواوی ئا لم ساتوەختدا،ک باس ل پرسی دەنگدان و داوای 
ب دڕژایی مژووی دوای داڕمانی لتک ئوەشدا ،  ب قۆناخکی ھستیاردا تدەپڕێ.  کوردستاندا

 ، ی رووزەردی سایکس ـ پیکۆامنرکوتن ،نخشی ئجندا و  ناھقانیسپاندنی دەوتی عوسمانی و 
  . و ھنکوتووە فراھم کورد ۆدەرفتی وا زینی ب،ھرگیز دژ ب کوردستان

ەندەوە داڕووخا و بدەست بوون و نماوە و ل ناو انعراق و سووریا،رۆڵ و مانای زۆکی یاندەوت 
. تورکیا،رووبڕووی ھڕەشی گورە بۆتوە ختکانی خۆیان بکنل پایت ناتوانن ب دروستی پارزگاریی

. ئران ئلترناتیڤکیدا دەگڕن و دەیانوێ سزای بدەن ب دووی ،ۆژاوای لی زیز بوونو دۆستکانی ر
چندین کشی نوخۆی وتانی وەک،عراق و سووریا و یمن و لوبنان و بشکی  ،دەستی ختانی خونی

شنداو بووە ،کتانی کوە و زۆری وورەی بۆ خۆی قووتکردۆتمووی گم ھسانایی ئ دەست ب ی توەردان
ر.ھاوکات ئس تناوە و بۆ ناچدەست ھنی برکی نناستی پودەوی نگالی کۆمکی ران لینو

 ،و جیھانییکان ـ قیران نوخۆییکانی ـ ب پی دراوە ناوچییناشیرینی دەستدارتی نیشان داوە و 
  ستا، ناتوان بردەوم بت.ئاییندەیکی چسپاوی نابت،یان بو فۆرمی ئئران 

 تۆقینی ردا خراوی (داعش)کھدواییان خۆیی و ، ل بوە و داستان و کردەوە قکانییزەون
 شا داستانی  ب تایبت ،ل رۆژاوا  برامبر ب داعش  و شڕڤانانل باشوور  پشمرگ سرکوتنکانی



کورد دا ھنای کایوە و  پرسی  رچرخانکی باشی ل،وەبرگریی قارەمانان و بون ل شاری (کۆبانی)
  نی ل ئاستی نودەوتیدا بۆ رەخساند.فراواروون و ئاسۆیکی 

، ب پچوانی  شپۆلکانی دەریاوە(میدیای چواشکاری کوردی و ئقتی سقتی حیزبایتی لرەدا
دەموێ چردەیک لو راگیاند و ھوستانی الین کوردیی پیوەندارەکان  بخم  ل کوردستان دا)،

ھی. روو،ک کم و زۆر ل خولگی باسی سربخۆییدا خول دەخۆن و پوەندییان ب چارەنووسمانوە 
و ەکن،د بزاڤی نتوەیی نونرایتی ،بانگاشیل کوردستاندا یئم کۆم حیزبتاوەکو بزانین ، 

و چند  اندانل چ ئاستکی برپرسیارتی خۆی سیفتی شۆرشگ و خاوەن شۆڕش ب خۆیان رەوا دەبینن، 
یامو پگری ئنگاوی ن،ھناویدا،ھپ ل وە. انکباتیدانی خم واز  ناوەتبانگ ،یتا کوێ مافیان ھ

نوە دەکتکانی نک رٶلچ ماف ن و بماوەر بکی جی  ئاراسترەکوھگ ک،کیمقوربانی گ
قومارکی سیاسی رووت و پتیی و چ مانا و بھای شۆڕش و خبات ھناگرێ،وەک ئوەی خۆیان بانگاشی 

  بۆ دەکن. 

ستیار و گرنگانھ ساتم چرکت، ئک بستبر مھ مخابن ب و ب رپرسانیاندنی نابراگ)
خۆیی و نربس ر برامبستی بوت)ھزراندنی دەودەنگی   بوونی پرۆژەی دامیی و بخشپ زۆر ب

بسر رۆشنیران و چاودانی سیاسیدا تپڕی و تاک  دەزگایکی میدیا و رۆژنام و 
ل کاتکدا دەزانین،بۆ باسوخواستی دیک! ماشن  رووناکی بخات سر .!! ماپڕک،نیتوانی/نیویست 

ئوەی  ھبتچۆن خرەک دەڕسن و فوو ب کڕەنای پوپووچیدا دەکن.  پارتکان، شەکانی  میدیای
ژوو لگرە و منسیش خۆش نابیتحاشاھک نی ، بیری ناکات و لرکی نیر جۆرە مامھ ، وەیئ

سیاستی خۆڵ کردن  ل دەبت بشک ،بکرتلگڵ ئو فرمان پشھاتوو و دیفاکتۆ دروست بووەدا
!!،نیتوانی رۆی چاوی جماوەر و دەرکوتنی دوو روویی رۆشنبیرانی ناپاک ،ک لبر ھر ھۆکارک بت

زنژوویی خۆیمشداریی  ان بلدا بو ئاریشنی خۆیو لروەدا   انئتخۆیی خاک و نربقازانجی س ب
  . بکن

ند نموونیک  نموونی خروارک"، وا ب کورتی چلبر رۆشنایی پندە کوردییکی دە: " مشت
تم بابڕ ئمرەتا ،لس روو: باکوور و رۆژاوا ل یندەخ  

ـ  ئم دەوتی نتوەییمان ناوێ و ئو داوا و بۆچوونانمان خستۆت نو تنکی خۆوە..ختیب 
.دیجل  

وە داوی ئر چووە و ئسوەیی بتتی نلی دەورەسوو.ـ مۆدفا قمست...نیی م  

ت ـ ئم داوای دەوت ناکین،دەوت دژی ئازادی و دیموکراتی و تاک.ھومان بۆ دامزراندنی دەو
،ل ئستا دەبینین دەوت چارەسری کشکمان ناکات. ئم بۆ وەک چارەسری کشکمان دا

ا. دەمانوێ رژمی دیموکراسی برەو پش برین "کۆمگی ئازاد" خبات دەکین ل پناوی ھموو گالند
  و گشی پبدەین....جمیل بایک

ـ کۆم راگیاندن و بانگاش و نام و داواکاریی عبدو ئۆجالن، ھر ھمووی جخت ل کۆماری 
  (ھر ھمووی ل ناو ترکیادا).دەکاتوە. ،ھتد ....و کۆمگی ئازاد و یدیموکراس

و رەنگژی سیاستی گشتی  ناوان برپرسی گورەترین پارتی باکووری کوردستان (پ ک ک )نھموو ئم 
  ئو پارتن.



حـ ئح موسوە. ساسوریا جیاببین وێ لنامان  کانی رۆژاوای کوردستان. مرۆکی کانتۆنھاوس..  

ودرە سیاسییکانی بگان  باس ل بۆچوونی نوەندەکانی بیار و کسایتی و چا پم وای پویست ناکات،
ھن تا  ب ھزاران چاودر و نووسر و نوەندی عرەبیچونک  بکین،لسر دابشبوونی سووریا،

،نووکھ کان رۆژانمیدیا و رۆژنام وەبا دا،یانلن. ئرتبوونی سووریا دەکرتکک نیا کورد س لەت 
پارچ بت و ل سووریا  نایوێ سووریا پارچکوردە  ھر ،نایوێ و دە نابت سووریا ھیچی بسر بت

داستانی قارەمانتی برامبر ب دڕندەترین رکخراوی  کوردیش،خودی جیابتوە،ل کاتکدا ھر 
لسر گۆڕەپانک،ک  ،وەک داعش تۆمار دەکات و تاک ھزی کاریگر و کردەی ،رۆریستی جیھانییت

بپرس و و ی ب کوێ دەگات بم نازان پاش نمانی داعش چارەنووس تکشکاندووە.ئفسانی داعشی 
بگومان ئم گڕ. خستۆت  کیان کاروانی خباتکی خستۆت ،کام ئاقارسکردەکانی ، برەو 

و پویست گرنگی پ  دەنخشنیو گووتاری نتوەیی پرادۆکس،متڵ و گریکی تری مژووی کورد 
یی ئاکامبدرێ و کورد چاوەڕ  گناوی چیدا  قوربانی دەدات و رپ ل ی بکات و بزانکباتخ

  .بکوت ژر پچکی بروحمی گم سیاسییکانوە ،چارەنووسی ب نادیاریی بمنتوە و ندا

  رەیمیر و سوەی زۆر سرە جیاکانی باشووری ئداوای (کانتۆن)یان بۆ دەڤ رپرسانم بکی ئشب ،
وشمی بکن درل باشووریش  ی کانتۆن ،مۆدل ێ ە،وەک شنگال، سلمانی و دەیانوانیش کردووکوردست

ک چ ناسنامیکی  پوە دیار نیی و تکیک ئو مۆدلی!! ، سپننیب رۆژاواوەک ئوانی  سرەکی،
ئزموونی میللتانیشدا لسر بنمای مژوویی و نتوەیی و جوگرافیایی دانمزراوە و  ل زەمینی 

  سرکوتوو بووە. تا ئستا ،خراوەت کار ودا دەوتکی وەک سویسرا تنیا ل چوارچوەی

کچی ب سرسووڕمانوە ی بدەوت نماوە،ھاوکات ناب ئوەمان لیاد بچ،کوا ئو ھزەی باوەڕ
تدا برقرار بکات و یکتی  اسیدیموکر زتر  ،ناوی ئوەیی ترکیای قبو و تدەکۆش ل پدەوت

  دەوتک پایدارتر بکات .

کسانی وەک (ئیسمائیل بشکچی و نوام چۆمسکی) و چندان  تنیا ئاماژەدان ب بیروڕا و ھوستی، 
ک  بس بت بۆ ناواقعتی وەک وەمرەنگ ،کسایتی تر لسر رەوایتی،دامزراندنی  دەوتی کوردی

ل بری ئوان، رگ بخۆم  لرەدا بتوانم دەش.  پارتکانی ئو دو بشيی نیشتمانکمان یوونبیروبۆچ
بۆ  ھما  وا دا،یاندەتوانن ل راگیاندنکان ئو ھزان سیاسیشوە بت، گر ل دیدیخۆ  و بم: بدەم

ل باکوور ،ل مافی فیدرای کمتر ب ھیچی تر رازی نابن و سردەمی دەوتی  کورد کوا  ،پرسک بکن
 ل وتی فرە نتوەدا بسرچووە. ری بنمای یک نتوە و یک زمان و یک دەوت ،ھگ نوەندی

 زیک بت. ٣٠یاخود مافی نرار دەبرقدا بکی فیدراتدەو ر لریی ملیۆن کورد، ھدوای چارەس 
ن ب ئاشتی و توانب ل قۆناخدا دەرفت ھی گالنی ترکیا ئوساپرسی نتوەیی کورد و گالنی تر، 

  کوە بژین.پ ،ل کۆماری/ کۆمگی دیموکراتیک و ئازاددائارامی و یکسانی

وە بدەنوە،بن: سات سووریا وەمی پشھاتکان ب ،یان لبردەمدایکوردانی رۆژاواش، دەرفت
نی شڕڤانکانمان ئازاد و نخشاندووە و کورد بش کوردستانی خۆمان ب خو بشکرا،وا ئمیاشد

تی ناوەندی جارکی دیک لم دەڤرەدا سبرگریی ل دەکین و دەیپارزین، رگ نادەین ب دە
 یموکراسییکانمان.سوورین لسر داوا نتوەیی و د و توانایکمانوە، بادەستی ھبت. ب ھموو واتا

ل باکوور و باشووری وتکمان،داوای مافی فیدڕای  ،لم قۆناخدا،  ئمش وەک برا کوردەکانمان
  دەکین.



ئم جۆرە تاکتیک و ستراتیژە سیاسیی، ل ئاستی نوچیی و نودەوتیدا، بارستایی خۆی ھی و شیاوی 
.دیش نانت  ھسلخ ک بوەیتری پرسی نوھو گ ر وونکردنی ناسنامسنیشی لرتی نرکاریگ

  و بنما تایبتمندییکانییوە ناکات و سروەرییکی مژوویش تۆمار دەکرێ.

،م دروشمانر ئسل زانو ھداگریی و سووربوونی ئو پ م پرسر ئسل رایم ئاوڕە خئناسی پ 
چ و لۆژیکئیواشچ وت و بزاڤ و شۆڕشو حیزبانوسانن ی ئند دەستچ وە،کمان الی روون دەکات

ماوەری ماندوو و قوربانیدەری خۆیانج تکردن بسیاس ند دیماگۆگن لوە و چتئاست ویستی ن وە. ل
شکراو دەکن خاککی داگیر و داب بواتایکی تر، چند کار لسر بالردابردنی،پرسی رەوای نتوە و

  .و تا چند ب ئیرادە و بیار بدەست نین، لمیدانی داوا رەوا نتوەییکانی کورددا

خوندنوەی پرسی سربخۆیی الی کاتاالن و کورد،وەک نموونیکی ھنووکیی،ھگری چند ئاماژە     
.وەرام لی ئالۆز و بست و بی و پرسیارگوم ھی ئرپکی سر نیگایھ رەنگب،یاردانوە و برکردن

  بشی ئوە بکات، ل ھۆکارەکانی، سرتاپای مژوویی بندەستی خۆمان تبگین. 

پرسی سربخۆیی، ل رۆژھتی کوردستاندا، ھشتا نبۆت جی باس و چ  پرۆژە و برنامیک،لمڕ 
ک ،گرنگ م پرسدا ئشو بت  لبر نچارەنووسی، ھ ب یوەستزپ تر لملیۆن کوردەوە ١٤ .
الواز بوون، ھاوڕاش پداگرییکی سرسختان  ەوام پارچپارچ ولوەی برد یاج پارتکانی رۆژھت،

لسر ئرانچتی دەکن و بشکی زۆریشیان دوای گالسنۆس و پرۆسترۆیکاش، ھشتا شوارەی ئدیۆلۆژی 
   و دەقی کتب ئستوورەکان بری نداون.

نی  رەنگرە داموەی داوای ھندکردندا و بو پارتانوان ئن کی کوردستانی لرەینانی بکھپ
  وباری کورد لو بشدا.رامکی پۆزەتیڤ بت،دەرھق ب حافیدڕای، تاک وە

ت، پباشووری و ت بارودۆخ لو حکوم یی ھو واقیعک ئتدا لشم بکی ترەوە. لقۆناخ ی ناوەت
کی ئامادەکراو و کار بۆ کراو،چ و پیرنامشتا وەک پرۆژە و بچی ھزراوە، کمانی کوردستان دامرل

  برچاو ناکوێ.ب کارایی  ئاماژەیک بۆ پرس و داوای سربخۆیی 

ن.چند پارتی،زتر ل الینکانی دیک ل ری میدیا و راگیاندنی کادرەکانییوە،ئم باس دەورووژ
 ۆکی ھرم ل راگیاندن ناوخۆیی و دەرەکییکاندا ئاماژەی بم داوا رەوایی کورد داوە.سر جارێ،

نوم ھن،ئدە وەمان پکی گووشار و بۆ ترساندن و  البردنی تابووی  ،پتردیسان ئاماژەکان ئوەک کارت
ھاوڕاش ب او...باوەڕپکر برجستی گبوویسر ئو پرس بکار ھاتووە، نک وەک داوایکی

کردەوەکانیان سیما و  رەنگکی بنمایی و توانینی برژەوەندی تسکییان بخشیوە ب رەھندی 
  سربخۆیی و دامزراندنی دەوت..

ب فایلی یکی دیبلۆماتکاریی کورد، جگ لوەش ئوەی نایبینین و جی سرنج و پرسیارە، شاندێ/دەست
ل نوەندەکانی  ،ب پنھانی و ئاشکراییاوای دامزراندنی دەوتوە. سربخۆیی بۆ کوردستان و د

بیاردان ئمریکا و ئوروپا و نتوە یکگرتووەکان و سرتاسریی جیھاندا،چاالکان کار بۆ ئم دروشم و 
و  و نووسر ،داوا رەوای بکات... ل میدیاکانی جیھانیدا، وتاری چوار نونرایتی حکومتی کوردستان

یکیان لسر ئاستی کوردستان ھی، پروپاگندە و پشتیوانی سیاسی سر بو پارتانی بارستای کسانی
بۆ دامزراندنی دەوتی کوردی بکن... ل نو کناڵ و میدیا جیھگانییکاندا،مزگردک نابینین، کورد 

ب لۆژیک و دیکۆمنت و توە و ئامادەی کرد بت، یان بشدار بت تیدا و ئم پرس و باسان بوبکا



لۆبییکی کوردی سازکراب و  کار  انگاش بۆ پرسی سربخۆیی بکات...زمانکی دبلۆماسی ھاوچرخ ب
دەیان سدان جۆر چاالکی تری دبلۆماسی و راگیاندنی و تنانت ئامادەکاری و  لسر ئم پرس بکات. 

تماحیان وەربر رادەیی کینی کسایتیی جیھانییکان،تا کۆمپانیاگلک،  ،رازیکردنی خکانک
بنرێ و سۆزیان بۆ الی کورد راکشرێ و برژەوەندییان بۆ بخوقندرێ .بۆ داکۆکی ل پرسی رەوای 
 بوونی لبۆ بوون و ھ و ت پکت میشزەوتکراوە و ھ نگالی لنفال کراوە و شئ ک ،کوەیتن

  ..ەچنرت.الین داگیرکرانوە د

 نادەن ،ب گک رچ الی وەیمان،ئکتو حکوم م پارتانتی ئیرو پارادۆکستری دەسمووش سھ ل
ھز و کسانی نتوەیی ھگری باويری سربخۆیی و ئای دامزراندنی دەوت ،ل کوردستان ،لسر 

وک داردەست بۆ برژەوەندی خۆیان، زەمینیکی باويری کوردایتی  و دوور ل گرژیی و وەکارھنان ب
ھاوبیرانی بیری کوردایتی، شانبشانی ھزەکانی دیک کار بکن و ئو بۆشایی گورە فکریی و سیاسیی 
و نتوەیی پ بکنوە... ھرچی ھی دەبت بدەستی خۆیان بت و خۆیان مامانی بن و ھرچۆنیان 

یان ب ھاوخونی و ھاوسنگریی و ھاوستراتیژی و ھاوپیمانی ویست،وای ھسووڕنن . ئاخر ئمان باوەڕ
، نیی و ل دووی شرەبفرین و قرەقۆ و کوری رۆژ و ککباز و بعار ون. وەک ئوەشی ک رگ نادەن

ھویستپ وە نیین کن!. بن و خۆخۆشییان ئنمایشت بک  

مخابن کرتکرتکردنی ئو ناسنام نتوەیی،ک ئوەیشی پارتکانی دیکی باشوور کاری لسر دەکن، 
ھوی دروستبوونی دەدرێ و ل میانی پرۆسیکی ئاسایی و ب خرجیدا،بۆ خۆی برەو دروستبوون 

 .ستت و چلوورەە دەبدەچ  

ھر خریکی رازیکردنی سبارەت ب پرسی سربخۆیی ناررون  و تمومژاویی و  ،گووتاری یکتی
سرەککۆماری عراق، د. فوئاد داگیرکرن ئۆکی ب کورد بدەن دەوت دروست بکات !!. دەوتانی 

  معسووم تاک کس لسرتاسری جیھاندا،دە: ئم رگ نادەین عراق دابش بت. 

رانیش کار لسر ناسنامی دەڤری تاک شارکی کوردستان ،سلمانی دەکات و گرەکتی پشت  ،گ
 بدەست بھن. ل برامبر ھولردا یتووری عراق!!، ھرمکی سربخۆ  و ناناوەندەسئستوور ب د

 ل می دیکروزراندنی چ ھدام ب گر وە کراوە،کدەستووری کوردستان دا،ئاماژە ب کدا لکات ل
  ھرمی کوردستاندا نادرێ.

اسنامی نتوەیی و پچپچکردنی ھستی ئمان و ھزە ئیخوانییکان،یکبین کار بۆ کاکردنوەی ن
   باوەڕی تاکی کورد ب خۆیی و مسل رەواکی دەکن.کوردستانی و شواندنی گوتاری نتوەیی و 

ھموو الینکان،ب خۆیان میدیاکانی سبریانوە و لشکری رۆشنبیرانی ھلپرست و برژەوەندی 
سی سربخۆیی و دامزراندنی دەوتدان و ھویش ھی خۆیانوە، ل ھوڵ و تقالی محاکردنی پر

ل پشت ئوەوەی ئم باس وەک بڤ و تابوویان ل بت.ل ئالییکی دیکوە ب ھموو شیوە و شیوازکی 
ناشرین و رووقایمی و نیاران،دژ بم چمک و داخوازییان دەوەستنوە و ل بھا و گرنگییان کم 

ب باسکردنی دەکن..ئوەتا لسایی ئم کمپینی و رٶل نرنی میدیا ش و دەکنوە  سووکایتی 
گوماناوییکاندا، خکانکی سرلشواو و گوج بوو،ب رەفتار و گوفتاری نابج و دوور ل خۆشویستی 

گال  و نیشتمان و خونی گیانبختکردووان و ئو ھموو کارەسات و قوربانییانی ھبج و ئنفال و شن
 یان ب !!...((ی  جوان نییکمعاش)) وەیر ئبتمان ناوێ و  لن دەودە ،لی دیکھا کارەساتگملیۆن



بوبیانووی پوچڵ و نزۆک و ب ماناوە،خۆیان لم داوا رەوای دەدزنوە و پیان وای ،ھلومرجی 
   رازی نین.سربخۆیی لبار نیی و وتانی درواسمان،

و پشھاتکانی ناوچک و وەرچرخان و ھکوتنی گرنگی کوردستان و ئو دیفاکتۆ خوقاوەی ب  رووداو
بۆنی شڕی داعشوە،سری ھداوە،فاکترگلگی گورە و کاریگرن،رۆژ ب رۆژ کوردستان ب ھموو 

ە.کورد دەبت رەھندەکانییوە تھکشی ھاوکش و نخشی ئامادەکراوی پآس سایکس پیکۆ دەبتو
بزان چۆن لم گۆڕەپاندا یاری دەکات. بۆ ئوەی یارییکی باش بکین و براوە بین،پویست وەک یک 

  تیمی نتوەیی بچین میدانوە.ئاخر تاک چکی دەستی کورد ھر یکتی و یکتی دەبت .

ناوە کاری بۆ بکرێ..نک ڵ و کبخۆیی دەکرا و دەکرێ لچندین قۆب کورتی ھمت و کمپینی سر
، ھر ب پیمانکی بلفۆڕئاسا،بیاری سربخۆیی و دامزراندنی وەک ئوەی خکان ب ئومدی ئوە بن

  بخرت سر سینی زین و پشکشیان بکرێ...  دەوتی کوردی، بۆ

انک ،وەرچرخانی رووداو و پشھاتکان ب پل دن پشيوە و دەگۆڕدرن و گل جار ب چاوترووک
ب رووبرووی بیتوە...پالنت بۆی ھبیت و گورەی چاوەڕوان نکراو،دت سر شانۆی سیاست و دەبت 

ی رووسیا، ارقۆنموون  ھاتن پشوەی رووسیا ل پشتیوانی رژمکی بشار ئسد و سوریا و پیمانی چو
  ئران، سووریا و عراق ق کلک و پوەندەکانیان.

یی ل رکسات،بۆ کورد،مانای کمترخملدەستدانی ھر چ ،لم ھلومرج ناسک و گرنگدا،بۆی 
   ئاست سدەیک کات و روودا و چارەنووسی ملیۆنھا مرۆی کورددا.. 

دوای ئم ب پل ، خوندنوەی بارودۆخی سربخۆیی،ل دیدی کوردایتییوە، الی پارتکانی کاتالۆنیا 
تدەگین،ل تاقیکردنوەی کوردایتیدا،پارت کوردستانییکان،گرچی پرسیارەکانیش سووک و کوردستان، 

      .و ل ھنووکدا چاوەڕوانی دەرچوونیان ل ناکرت و سانا و روون و ئاشکرای،کچی ل ژ سفرەوە دنن

ناتبایی و رکنکوتن لسر ناکۆکی و  ھبت ئم راستیتان،ناب شتکی دیکشمان ل یاد برتوە،
،بوویناین  رنامب با و بر ناتمان... ئاخر گوەکتکانی نبا لالوی  ویستیاد عکی وەک ئسک

نیدەگووت: من وەک پرنیسپ باوەڕم بدەوتی کوردی ھی، ل کام دەوتی،دەوتی ھولر،سلمانی 
 ئم رستی ھگری چند رک و کین و شۆڤنیزم و یان قامیشلۆ...بگومان کسی ھۆشیار،دەزان

  ناحزایتیی،بم ب دیوکی تریشدا نزیک ل راستییکی تاوە.

  وانر کاتالۆنیا،بستر لبۆ زانیاری ز ندە،لی بتم بابی خوارەوەئدا.م لینک  
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