سبخۆیی ﻻی پارتکانی کاتالۆنیا و کوردستان

ھۆ برزنجیی
٢٠١٥/١٠/١٠
دەن:
"

ئگر ل تاقیکردنوەی وانی ماتماتیکدا،ھموو قوتابییکان نمرەی یکم

بن،ئوە تاقیکردنوەک ھجگار سووک بووە" .

جارکی دیکش کاتالۆنیا و سربخۆیی..
رۆژی  ،٢٠١٥/٩/٢٧ل سردەمی گلۆبالیزم و بچوکبوونوەی دنیا و گوای بسرچوونی چمکی دەوتی
نتوەیی و ھتکاندنی سنوورەکان و برقرارکردنی دنیایکی ب ناسنام و فرھنگ و تایبتمندی
نتوەکان ،میللتی سربخۆخوازی کاتالۆنیا ،ب وورە و ووزەیکی برز و لبن نھاتوو و دەنگکی
دلرەوە ،ل نوەندی دی ئوروپادا،کیشوەرە پشنگکی شارستانتی و پەوکری دیموکراسیی و
پشکوتن ،ئای ویست و داخوازی سربخۆیی خۆیان بندکردەوە ،کاتالۆنیا ،بم ھوستی توانی
زەنگکی ھۆشیارکرەوە بۆ جیھان لبدات سوپرایسکی گورە بخات بردەم مژوونووسان و کۆمناسان.
ئاخر گلک کس ھبوون،ل سبری ئیدیۆلۆژیایی جۆراو و جۆر و ئامانجی ناڕەواوە،پیان وابوو،چیدی
لم دەڤرەی جوگرافیای زەویدا،جارکی دیک ڕەنگ و بۆی پرسی نتوەیی ،نایتوە سر شانۆی سیاست
و ھموو گﻻنی ئوروپا گیشتوو ب دوا فۆڕمی سیستم و ژیانی ئازادی خۆیان و ھر ھموویان ب
ئاڕاستی خۆ تواندنوەدا لیک بۆتدا رەوت دەکن و ناسنامی نتوەیی دەستوە و ناسنامی
گردوونی جی دەگرتوە .گلۆبالیزم کارکی کردووە،دنیای ھناوەتوە یک .ئی ئوە نییی کسک ،
ل دەڤری ھورامانی کوردستان و کالیفۆڕنیای ئمریکا ،لیک چرک و ساتدا ،دەتوانن پکوە ل ری
ئینترنتوە چات بکن.
ئوەی لم ئاریشدا شایانی سرنج لدان ،ب ھۆکاری کۆم برژەوەندی تایبتی و فاکتی دروستکراو
ل ئوروپادا ،بایخی میدیایی گورە بم باس ،وەک چاوەڕوان دەکرا ندرا .لگڵ ئوەشدا تین و تاوی
بیار و ھوستکی میللتی کاتالۆنیا ،ھندە ب گووژم و کاریگر و ھیوائامز بوو ،توانی دیواری
بربست بوخن و پردەی بدەنگی و فرامۆشکاری ،مبستداری!! ئو ﻻین ناحزان بدڕن،ک

نابدن ،کوتن رگری ل بردەم ئم پشھات و ل شوازکی رکبردا بووبت یاخود دەیانوێ ببن
ئاستنگ.
 ، ٩/٢٧ھاوپیمانتی )پکوە بۆ ب ،Just Pel si (توانی ل دەنگدانکی ئازاددا(٦٢)،کورسی پرلمانی
کاتالۆنیا ل کۆی ) (١٣٢کورسی ب سوودی پرسی سربخۆیی بباتوە.ھاوکات پارتی چپی ،CUPک توانی
) (١٠کورسی بباتوە،چووە پاڵ ھاوپیمانتی ناوبراوەک و بم پی ،رژەی کورسی سربخۆخوازەکان
برز بۆوە بۆ ) (٧٢کورسی...بمش برەی سربخۆخوازان ،توانییان بانسی ھز ل پرلماندا ،ب
قازانجی خۆیان بشکننوە و ھنگاوکی گورە ب ئاڕاستی سربخۆییدا بچن پشوە.
ب پی نخشیکی )ئارتۆ مارس(ی سرۆکی ھاوپیمانتییک، بیارە ل ساڵ و نوکی
تردا(٢٠١٧)،دەستبکاری نخشرگای جیابوونوە ل مدرید بن.
)ئۆریۆل یونکوراس(،سرۆکی چپی کۆماری لم میاندا گووتی :میللتکمان گیشت بردەم دەروازەکانی
ئازادی ،دەمک بوو گفتﻢ دابوو ب پایرە گورەم ،رۆژک ھر دت بگین بم رۆژە.
ئز لرەدا ل بایخی جوگرافیایی و ئابووری و کاتالۆنیا،ب خۆیی و  ٧،٥ملیۆن دانیشتوانوە و بوونی زتر
ل ٥٨٦ کۆمﭙانیای زەبﻻح و بوونی کارخانی جیھانی وەک :مانگۆی رستن و چنین،ناتورای گاز و فۆلکﺲ
ڤاگۆنی ئوتومبلوە ،ھیﭻ نموونیک ناھنموە .بکو ل چند گۆشنیگایکی دیکوە سرنجکی کورت
لم ھنگاوە گرنگ دەگرم،ک مخابن وەک پویست نبووە کرەسی باس و خوندنوەی ڕژد،ل میدیای
کوردیدا.ب گشتی رۆشنبیرانی کورد ،ئاوڕی پویستیان لم پرس و پشھات ندایوە.تاوەکو سووت ل
ھنگاو و ئزموونکیان وەرگرین.
یکم :کاتالۆنییکان ئزموونی سای رابووردووی سکۆتلندییکانیان لبرچاو بوو ،باشیﺶ ئاگاداری ئو
ھموو ھڕەش و گوڕەشیی واشنتۆن و برۆکسﻞ و لندەن و بەکیﺶ ھزەکانی ناوخۆ بوون،ل لتک
ئوەشدا،ھروەک سای رابووردوو رایانگیاند،کوا کاتالۆنیا،وەک سکۆتلندە نیی،ئوە بوو سووربوون
لسر بیار و ھوستی خۆیان و ئیرادەی نتوەیی خۆیان خستکار و تواوی ئو ھڕەشانی مدرید
و شونکانی دیکیان نیترساندن و سی پنکردنوە و دەنگدانکیان ئنجام دا.
دووەم :ئم ئاریشی ،سلماندییوە،کوا پرسی نتوایتی ھردەم زیندووە و دینمۆی بزونری
مژووش .سرھدانی داوای سربخۆیی ،لم ھلومرجی نخشی ئوروپا و پکھات و سیستم و
چمکی دیموکراسی،بۆ گل کس و ﻻین وەک سوپرایسکی گورەی وای . خۆبرجستکردنی
کاتالۆنییکان لم فۆڕمی بای ھست و ناسنامی نتوایتی و شانازیکردن ب بنتوەبوونیان ،
ترۆپکی ھرە بای نخشبوون و چلوورەبستنی ستاتووی نتوەی.
ئا لم چرکسات مژووییدا،ک کاتالۆنییکان خۆیان بم چمک و فۆرم"نتوەبوون" پشت ئستوور
دەکن،ئوسا بوران و ب شرم و گودان ھوستی وتانی دیک،پداگریی لسر خواست
نتوەییکانی خۆیان ب شوازکی شارستانتی و دیموکراسی دەکن.
سیم :ھاوپیمانتی " پکوە بۆ ب"توانی ھوستی پارتی چپی کاتالۆنی،ب سووتی بیاری
سربخۆیی بﻘۆزتوە و چپکانیﺶ ،ل ھوستکی گرنگ و چارەنووسسازدا ،رۆی مژوویی و
نیشتمانﭙروەرانی خۆیان گا .بم کارەش بارستایی خۆیان خست تای ترازووی سربخۆخوازانوە.
ئم کارەش ل رووی مژوویی و سیاسی و چندایتییوە ،سنگ و بایخکی دیکی ئرنی،ل زەمینی

تکۆشانی گﻻندا ،دەبخش ب رەھندە ،دوورەکانی پرسی سربخۆیی کاتالۆنیا و پرسی نتوایتی ل
سرتاسریی جیھاندا.
شایانی ئاماژە پیدان ،کاتاﻻنکان ،رووبرووی جینۆساید و ئنفال و کیمیاباران و راگوزان و لسدارەدان
و گۆڕینی ناسنامی نتوەیی و کوشتاری جۆراوجۆری تر نبوونتوە .کچی ھندە لسر جیابوونوە و
بدەستھنانی سربخۆیی خۆیان سوورن.
پناس و ناسنامی تکۆشری راستقینش ئو دەم ،لمیداندا براست دەردەکوێ و دەسلمندرێ  ،ک
ھرسات ، نتوە و نیشتمان،کوت بردەم دوو ڕیانی چارەنووسساز،پویست ھموو حیزب و کۆمڵ و
کس دروشﻢ و ئامانج و بگرە پرنسیﭙکانیشی تایبتییکانی خۆی  ،بﭙچتوە و ببت سرباز و
داکۆکیکار وت و خۆی بکات قوربانی برژەوەندیی باکانی نتوە.
ئمش کتومت ئم ،ل ھوستی پارتی چپی کاتالۆنیا و تکای سربخۆخوازەکانی کاتالۆنیادا
دەبینین و دەخونینوە.

سربخۆیی ﻻی پارت کوردستانییکان...
وەک پشکییک،تا ونیکی روونمان ل برچاو بت ،دەموێ ئم راستیی بکم دەروازەی چوون
نو باسکموە:
" کورد نتوەیک ،تا ئستاش نیشتمانی داگیر و دابشکراوە و رووبرووی نامرۆڤانترین سیاستی
داگیرکرانی وتکی ،ل رووی سربازی و سیاسی و ئابووی و رۆشنبیرییوە بۆتوە ،ھبوون و
ئیدەنتیتتی لبردەم ترسناکترین ھڕەشدای .ل ھیﭻ یک لو دەوت زۆکانی کورد و کوردستانی
بسر دابشکراوە ،خاوەنی چ مافک نیی و تا ھنووکش تاک ھزکی نتوەی سردەست پیدا
نبوو،باوەڕی ب ماف رەواکانی کورد ھبت" .
ئا لم ساتوەختدا،ک باس ل پرسی دەنگدان و داوای سربخۆیی کاتالۆنیا دەکین ،بارودۆخ ل تواوی
کوردستاندا ب قۆناخکی ھستیاردا تدەپڕێ .لتک ئوەشدا  ،ب دڕژایی مژووی دوای داڕمانی
دەوتی ﻋوسمانی و سپاندنی ناھقانی ئجندا و نخشی ،رکوتننامی رووزەردی سایکﺲ ـ پیکۆ،
دژ ب کوردستان،ھرگیز دەرفتی وا زینی بۆ کورد فراھم و ھنکوتووە.
دەوتانی زۆکی ﻋراق و سووریا،رۆڵ و مانایان نماوە و ل ناوەندەوە داڕووخا و بدەست بوون و
ناتوانن ب دروستی پارزگاریی ل پایتختکانی خۆیان بکن .تورکیا،رووبڕووی ھڕەشی گورە بۆتوە
و دۆستکانی رۆژاوای لی زیز بوون ،و دەیانوێ سزای بدەن ب دووی ئلترناتیﭭکیدا دەگڕن .ئران
دەستی ختانی خونی ،چندین کشی نوخۆی وتانی وەک،ﻋراق و سووریا و یمن و لوبنان و بشکی
زۆری وتانی کنداو بووە ،کشی گورەی بۆ خۆی قووتکردۆتوە و ب سانایی ئم ھموو دەست توەردانی
بۆ ناچت سر.ھاوکات ئران لﻻی کۆمگی نودەوتی پناسکی نرنی بدەست ھناوە و ونیکی
ناشیرینی دەستدارتی نیشان داوە و ب پی دراوە ناوچیی ـ قیران نوخۆییکانی ـ و جیھانییکان،
ئران ئاییندەیکی چسﭙاوی نابت،یان بو فۆرمی ئستا ،ناتوان بردەوم بت.
ھتۆقینی رکخراوی )داﻋﺶ( ل دواییاندا ،ب خۆیی و کردەوە قزەونکانییوە و داستان و
سرکوتنکانی پشمرگ ل باشوور و شڕڤانان ل رۆژاوا برامبر ب داﻋﺶ  ،ب تایبت شا داستانی

برگریی قارەمانان و بون ل شاری )کۆبانی(،وەرچرخانکی باشی ل پرسی کورد دا ھنای کایوە و
ئاسۆیکی روون و فراوانی ل ئاستی نودەوتیدا بۆ رەخساند.
لرەدا ،ب پچوانی شپۆلکانی دەریاوە)میدیای چواشکاری کوردی و ئقتی سقتی حیزبایتی
ل کوردستان دا( ،دەموێ چردەیک لو راگیاند و ھوستانی ﻻین کوردیی پیوەندارەکان بخم
روو،ک کم و زۆر ل خولگی باسی سربخۆییدا خول دەخۆن و پوەندییان ب چارەنووسمانوە ھی.
تاوەکو بزانین  ،ئم کۆم حیزبی ل کوردستاندا،بانگاشی نونرایتی بزاڤی نتوەیی دەکن،و
سیفتی شۆرشگ و خاوەن شۆڕش ب خۆیان رەوا دەبینن ،ل چ ئاستکی برپرسیارتی خۆیاندان و چند
ھگری ئو پیامن ،ک ل پناویدا،ھنگاویان ناوەت میدانی خباتوە .تا کوێ مافیان ھی ،بانگواز
ئاراستی جماوەر بکن و ب چ مافک رٶلکانی نتوە دەکن قوربانی گمیک،ک گوھرەکی
قومارکی سیاسی رووت و پتیی و چ مانا و بھای شۆڕش و خبات ھناگرێ،وەک ئوەی خۆیان بانگاشی
بۆ دەکن.
مخابن ب ھر مبستک بت ،ئم چرکسات ھستیار و گرنگان)راگیاندنی نابرپرسان و ب
ھوستی برامبر ب سربخۆیی و نبوونی پرۆژەی دامزراندنی دەوت( زۆر ب خشﭙیی و بدەنگی
بسر رۆشنیران و چاودانی سیاسیدا تﭙڕی و تاک

دەزگایکی میدیا و رۆژنام و

ماﭙڕک،نیتوانی/نیویست !! رووناکی بخات سر  .ل کاتکدا دەزانین،بۆ باسوخواستی دیک !ماشن
شەکانی میدیای پارتکان ،چۆن خرەک دەڕسن و فوو ب کڕەنای پوپووچیدا دەکن .ھبت ئوەی
حاشاھنگرە و مژوو لبیری ناکات و ل کسیﺶ خۆش نابیت ،ئوەی ، ھر جۆرە مامیکی نرنی
لگڵ ئو فرمان پشھاتوو و دیفاکتۆ دروست بووەدابکرت ،دەبت بشک ل سیاستی خۆڵ کردن
چاوی جماوەر و دەرکوتنی دوو روویی رۆشنبیرانی ناپاک ،ک لبر ھر ھۆکارک بت!!،نیتوانی رۆی
مژوویی خۆیان بلزن و لو ئاریشدا بشداریی ئرنی خۆیان ب قازانجی سربخۆیی خاک و نتوەدا
بکن.
لبر رۆشنایی پندە کوردییکی دە " :مشت نموونی خروارک ،"وا ب کورتی چند نموونیک
لمڕ ئم بابت ،سرەتا ل باکوور و رۆژاوا دەخین روو:
ـ ئم دەوتی نتوەییمان ناوێ و ئو داوا و بۆچوونانمان خستۆت نو تنکی خۆوە..ختیﺐ
دیجل.
ـ مۆدلی دەوتی نتوەیی بسر چووە و ئوە داوی ئم نیی...مستفا قرەسوو.
ـ ئم داوای دەوت ناکین،دەوت دژی ئازادی و دیموکراتی و تاک.ھومان بۆ دامزراندنی دەوت
وەک چارەسری کشکمان دا،ل ئستا دەبینین دەوت چارەسری کشکمان ناکات .ئم بۆ
"کۆمگی ئازاد" خبات دەکین ل پناوی ھموو گﻻندا .دەمانوێ رژمی دیموکراسی برەو پﺶ برین
و گشی پبدەین....جمیﻞ بایک
ـ کۆم راگیاندن و بانگاش و نام و داواکاریی ﻋبدو ئۆجﻻن ،ھر ھمووی جخت ل کۆماری
دیموکراسی و کۆمگی ئازاد و ....ھتد ،دەکاتوە).ھر ھمووی ل ناو ترکیادا(.
ھموو ئم ناوان برپرسی گورەترین پارتی باکووری کوردستان )پ ک ک (ن و رەنگژی سیاستی گشتی
ئو پارتن.

ـ ئم نامانوێ ل سوریا جیاببینوە .ساﺢ موسﺢ ..ھاوسرۆکی کانتۆنکانی رۆژاوای کوردستان.
پﻢ وای پویست ناکات ،باس ل بۆچوونی نوەندەکانی بیار و کسایتی و چاودرە سیاسییکانی بگان
بکین،لسر دابشبوونی سووریا ،چونک ب ھزاران چاودر و نووسر و نوەندی ﻋرەبی ھن تا
ھنووک ،رۆژان ل میدیا و رۆژنامکانیاندا ،باس ل کرتکرتبوونی سووریا دەکن .ئوە تنیا کوردە
نایوێ و دە نابت سووریا ھیچی بسر بت ،ھر کوردە نایوێ سووریا پارچ پارچ بت و ل سووریا
جیابتوە،ل کاتکدا ھر خودی کوردیش ،داستانی قارەمانتی برامبر ب دڕندەترین رکخراوی
تیرۆریستی جیھانی ،وەک داﻋﺶ تۆمار دەکات و تاک ھزی کاریگر و کردەی ،لسر گۆڕەپانک،ک
ئفسانی داﻋشی تکشکاندووە .بم نازان پاش نمانی داﻋﺶ چارەنووسی ب کوێ دەگات و بپرس و
سکردەکانی  ،برەو کام ئاقار ،کاروانی خباتکی خستۆتکیان

خستۆت گڕ .بگومان ئم

پرادۆکس،متڵ و گریکی تری مژووی کورد و گووتاری نتوەیی دەنخشنی و پویست گرنگی پ
بدرێ و کورد چاوەڕی ئاکامی خباتکی بکات و بزان ل پناوی چیدا

قوربانی دەدات و رگ

ندا،چارەنووسی ب نادیاریی بمنتوە و بکوت ژر پچکی بروحمی گم سیاسییکانوە.
ئوەی زۆر سیر و سمرەی ،بشکی ئم برپرسان داوای )کانتۆن(یان بۆ دەڤرە جیاکانی باشووری
کوردستانیﺶ کردووە،وەک شنگال ،سلمانی و دەیانوێ مۆدلی کانتۆن  ،ل باشووریﺶ بکن دروشمی
سرەکی ،وەک ئوانی رۆژاوا بیسپنن ،ئو مۆدلی!! ک چ ناسنامیکی پوە دیار نیی و تکیک
لسر بنمای مژوویی و نتوەیی و جوگرافیایی دانمزراوە و ل زەمینی ئزموونی میللتانیشدا
تنیا ل چوارچوەی دەوتکی وەک سویسرا دا،خراوەت کار و تا ئستا سرکوتوو بووە.
ھاوکات ناب ئوەمان لیاد بچ،کوا ئو ھزەی باوەڕی بدەوت نماوە،کچی ب سرسووڕمانوە
دەوتی ترکیای قبو و تدەکۆش ل پناوی ئوەی ،زتر دیموکراسی تدا برقرار بکات و یکتی
دەوتک پایدارتر بکات .
تنیا ئاماژەدان ب بیروڕا و ھوستی ،کسانی وەک )ئیسمائیﻞ بشکچی و نوام چۆمسکی( و چندان
کسایتی تر لسر رەوایتی،دامزراندنی دەوتی کوردی،رەنگ وەک وەمک بس بت بۆ ناواقﻌتی
بیروبۆچوونی پارتکانی ئو دو بشﻴی نیشتمانکمان  .دەش لرەدا بتوانﻢ ل بری ئوان ،رگ بخۆم
بدەم و بﻢ :خۆ گر ل دیدی سیاسیشوە بت ،ئو ھزان دەتوانن ل راگیاندنکانیاندا ،وا ھما بۆ
پرسک بکن ،کوا کورد ل باکوور ،ل مافی فیدرای کمتر ب ھیچی تر رازی نابن و سردەمی دەوتی
نوەندی ھگری بنمای یک نتوە و یک زمان و یک دەوت  ،ل وتی فرە نتوەدا بسرچووە.
یاخود مافی نزیک ب ٣٠ ملیۆن کورد ،ھر ل دەوتکی فیدرادا برقرار دەبت .دوای چارەسریی
پرسی نتوەیی کورد و گﻻنی تر ،ئوسا دەرفت ھی گﻻنی ترکیا ل قۆناخدا بتوانن ب ئاشتی و
ئارامی و یکسانی،ل کۆماری /کۆمگی دیموکراتیک و ئازاددا پکوە بژین.
کوردانی رۆژاواش ،دەرفتیان لبردەمدای ،وەمی پشھاتکان بوە بدەنوە،بن :سات سووریا
داشبشکرا،وا ئمی کورد بش کوردستانی خۆمان ب خونی شڕڤانکانمان ئازاد و نخشاندووە و
برگریی ل دەکین و دەیﭙارزین ،رگ نادەین ب دەستی ناوەندی جارکی دیک لم دەڤرەدا
بادەستی ھبت .ب ھموو واتا و توانایکمانوە ،سوورین لسر داوا نتوەیی و دیموکراسییکانمان.
ئمش وەک برا کوردەکانمان ،لم قۆناخدا ،ل باکوور و باشووری وتکمان،داوای مافی فیدڕای
دەکین.

ئم جۆرە تاکتیک و ستراتیژە سیاسیی ،ل ئاستی نوچیی و نودەوتیدا ،بارستایی خۆی ھی و شیاوی
ھنان دیش .کاریگرتی نرنیشی لسر وونکردنی ناسنام و گوھری پرسی نتوەیک ب خسلت
و بنما تایبتمندییکانییوە ناکات و سروەرییکی مژوویﺶ تۆمار دەکرێ.
ئم ئاوڕە خرای لسر ئم پرس و پداگریی و سووربوونی ئو ھزان لسر ئم دروشمان،پناسی
ئو لۆژیک چوت و بزاڤ و شۆڕش چواشیی ئو حیزبانمان ﻻی روون دەکاتوە،ک چند دەستوسانن
ل ئاست ویستی نتوە و چند دیماگۆگن ل سیاستکردن ب جماوەری ماندوو و قوربانیدەری خۆیانوە.
بواتایکی تر ،چند کار لسر بﻻردابردنی،پرسی رەوای نتوە و خاککی داگیر و دابشکراو دەکن
و تا چند ب ئیرادە و بیار بدەست نین ،لمیدانی داوا رەوا نتوەییکانی کورددا.
خوندنوەی پرسی سربخۆیی ﻻی کاتاﻻن و کورد،وەک نموونیکی ھنووکیی،ھگری چند ئاماژە
و پرسیارگلی ئالۆز و ب وەرام .ھر نیگایکی سرپی ئم ھوست و بیرکردنوە و بیاردان،رەنگب
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
ئم پرس گرنگ ،ک لو بشدا پیوەست ب چارەنووسی ،ھر نبت زتر ل ١٤ ملیۆن کوردەوە.
پارتکانی رۆژھت ،جیا لوەی بردەوام پارچپارچ و ﻻواز بوون ،ھاوڕاش پداگرییکی سرسختان
لسر ئرانچتی دەکن و بشکی زۆریشیان دوای گﻼسنۆس و پرۆسترۆیکاش ،ھشتا شوارەی ئدیۆلۆژی
و دەقی کتب ئستوورەکان بری نداون.
رەنگ پکھنانی برەیکی کوردستانی ل نوان ئو پارتاندا و بندکردنوەی داوای ھرە دامنی
فیدڕای ،تاک وەرامکی پۆزەتیﭫ بت،دەرھق ب حاوباری کورد لو بشدا.
بارودۆخ ل باشووری وت ،پی ناوەت قۆناخکی ترەوە .لم بشدا لتک ئو واقیﻌی ھی و حکومت
و پرلمانی کوردستان دامزراوە ،کچی ھشتا وەک پرۆژە و برنامیکی ئامادەکراو و کار بۆ کراو،چ
ئاماژەیک بۆ پرس و داوای سربخۆیی ب کارایی برچاو ناکوێ.
پارتی،زتر ل ﻻینکانی دیک ل ری میدیا و راگیاندنی کادرەکانییوە،ئم باس دەورووژن.چند
جارێ ،سرۆکی ھرﻢ ل راگیاندن ناوخۆیی و دەرەکییکاندا ئاماژەی بم داوا رەوایی کورد داوە.
دیسان ئاماژەکان ئوەمان پ دەن،ئم ھون،پتر وەک کارتکی گووشار و بۆ ترساندن و ﻻبردنی تابووی
سر ئو پرس بکار ھاتووە ،نک وەک داوایکیگبووی برجستی باوەڕپکراو...ھاوڕاش ب
کردەوەکانیان سیما و رەنگکی بنمایی و توانینی برژەوەندی تسکییان بخشیوە ب رەھندی
سربخۆیی و دامزراندنی دەوت..
جگ لوەش ئوەی نایبینین و جی سرنج و پرسیارە ،شاندێ/دەستیکی دیبلۆماتکاریی کورد ،ب فایلی
سربخۆیی بۆ کوردستان و داوای دامزراندنی دەوتوە .ب پنھانی و ئاشکرایی ،ل نوەندەکانی
بیاردان ئمریکا و ئوروپا و نتوە یکگرتووەکان و سرتاسریی جیھاندا،چاﻻکان کار بۆ ئم دروشﻢ و
داوا رەوای بکات ...ل میدیاکانی جیھانیدا ،وتاری چوار نونرایتی حکومتی کوردستان ،و نووسر و
کسانی سیاسی سر بو پارتانی بارستاییکیان لسر ئاستی کوردستان ھی ،پروپاگندە و پشتیوانی
بۆ دامزراندنی دەوتی کوردی بکن ...ل نو کناڵ و میدیا جیھگانییکاندا،مزگردک نابینین ،کورد
ئامادەی کرد بت ،یان بشدار بت تیدا و ئم پرس و باسان بوبکاتوە و ب لۆژیک و دیکۆمنت و

زمانکی دبلۆماسی ھاوچرخ بانگاش بۆ پرسی سربخۆیی بکات ...لۆبییکی کوردی سازکراب و کار
لسر ئم پرس بکات .دەیان سدان جۆر چاﻻکی تری دبلۆماسی و راگیاندنی و تنانت ئامادەکاری و
رازیکردنی خکانک ،کۆمﭙانیاگلک ،تا رادەیی کینی کسایتیی جیھانییکان،تماحیان وەربر
بنرێ و سۆزیان بۆ ﻻی کورد راکشرێ و برژەوەندییان بۆ بخوﻘندرێ .بۆ داکۆکی ل پرسی رەوای
نتوەیک ،ک ئنفال کراوە و شنگالی ل زەوتکراوە و ھمیش تپک و ت بۆ بوون و ھبوونی ل
ﻻین داگیرکرانوە دەچنرت...
ل ھمووش سیرو پارادۆکستری دەستی ئم پارتان و حکومتکمان،ئوەی چ ﻻیک رگ نادەن ،ب
ھز و کسانی نتوەیی ھگری باوﻳری سربخۆیی و ئای دامزراندنی دەوت ،ل کوردستان ،لسر
زەمینیکی باوﻳری کوردایتی و دوور ل گرژیی و وەکارھنان بوک داردەست بۆ برژەوەندی خۆیان،
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
ویست،وای ھسووڕنن  .ئاخر ئمان باوەڕیان ب ھاوخونی و ھاوسنگریی و ھاوستراتیژی و ھاوپیمانی
نیی و ل دووی شرەبفرین و قرەقۆ و کوری رۆژ و ککباز و بﻌار ون .وەک ئوەشی ک رگ نادەن،
خۆشییان ئوە نیین ک پویستھبن و خۆنمایشت بکن!.
ئوەیشی پارتکانی دیکی باشوور کاری لسر دەکن ،مخابن کرتکرتکردنی ئو ناسنام نتوەیی،ک
ھوی دروستبوونی دەدرێ و ل میانی پرۆسیکی ئاسایی و ب خرجیدا،بۆ خۆی برەو دروستبوون
دەچت و چلوورەە دەبست.
گووتاری یکتی ،سبارەت ب پرسی سربخۆیی ناررون و تمومژاویی و ھر خریکی رازیکردنی
دەوتانی داگیرکرن ئۆکی ب کورد بدەن دەوت دروست بکات !! .سرەککۆماری ﻋراق ،د .فوئاد
مﻋسووم تاک کس لسرتاسری جیھاندا،دە :ئم رگ نادەین ﻋراق دابش بت.
گ رانیﺶ ،کار لسر ناسنامی دەڤری تاک شارکی کوردستان ،سلمانی دەکات و گرەکتی پشت
ئستوور ب دەستووری ﻋراق!! ،ھرمکی سربخۆ و ناناوەندی ل برامبر ھولردا بدەست بھن.
ل کاتکدا ل دەستووری کوردستان دا،ئاماژە بوە کراوە،ک رگ ب داموزراندنی چ ھرمی دیک ل
ھرمی کوردستاندا نادرێ.
ئمان و ھزە ئیخوانییکان،یکبین کار بۆ کاکردنوەی ناسنامی نتوەیی و پچپچکردنی ھستی
کوردستانی و شواندنی گوتاری نتوەیی و باوەڕی تاکی کورد ب خۆیی و مسل رەواکی دەکن.
ھموو ﻻینکان،ب خۆیان میدیاکانی سبریانوە و لشکری رۆشنبیرانی ھلﭙرست و برژەوەندی
خۆیانوە ،ل ھوڵ و تقﻻی محاکردنی پرسی سربخۆیی و دامزراندنی دەوتدان و ھویﺶ ھی
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
دەکنوە سووکایتی ب باسکردنی دەکن..ئوەتا لسایی ئم کمﭙینی و رٶل نرنی میدیا ش و
گوماناوییکاندا ،خکانکی سرلشواو و گوج بوو،ب رەفتار و گوفتاری نابج و دوور ل خۆشویستی
نیشتمان و خونی گیانبختکردووان و ئو ھموو کارەسات و قوربانییانی ھبج و ئنفال و شنگال و
ملیۆنھا کارەساتگلی دیک ،دەن دەوتمان ناوێ و لبر ئوەی ))مﻌاشکی جوان نیی !!...((یان ب

بوبیانووی پوچڵ و نزۆک و ب ماناوە،خۆیان لم داوا رەوای دەدزنوە و پیان وای، ھلومرجی
سربخۆیی لبار نیی و وتانی درواسمان،رازی نین.
رووداو و پشھاتکانی ناوچک و وەرچرخان و ھکوتنی گرنگی کوردستان و ئو دیفاکتۆ خوﻘاوەی ب
بۆنی شڕی داﻋشوە،سری ھداوە،فاکترگلگی گورە و کاریگرن،رۆژ ب رۆژ کوردستان ب ھموو
رەھندەکانییوە تھکشی ھاوکش و نخشی ئامادەکراوی پﺂس سایکﺲ پیکۆ دەبتوە.کورد دەبت
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 .
ب کورتی ھمت و کمﭙینی سربخۆیی دەکرا و دەکرێ لچندین قۆڵ و کناوە کاری بۆ بکرێ..نک
وەک ئوەی خکان ب ئومدی ئوە بن ،ھر ب پیمانکی بلفۆڕئاسا،بیاری سربخۆیی و دامزراندنی
دەوتی کوردی ،بۆ بخرت سر سینی زین و پشکشیان بکرێ...
رووداو و پشھاتکان ب پل دن پشﻴوە و دەگۆڕدرن و گل جار ب چاوترووکانک ،وەرچرخانی
گورەی چاوەڕوان نکراو،دت سر شانۆی سیاست و دەبت پﻼنت بۆی ھبیت و رووبرووی بیتوە...ب
نموون ھاتن پشوەی رووسیا ل پشتیوانی رژمکی بشار ئسد و سوریا و پیمانی چوارقۆی رووسیا،
ئران ،سووریا و ﻋراق ق کلک و پوەندەکانیان.
بۆی،لم ھلومرج ناسک و گرنگدا ،لدەستدانی ھر چرکسات،بۆ کورد،مانای کمترخمیی ل
ئاست سدەیک کات و روودا و چارەنووسی ملیۆنھا مرۆی کورددا..
دوای ئم ب پل ، خوندنوەی بارودۆخی سربخۆیی،ل دیدی کوردایتییوە ،ﻻی پارتکانی کاتالۆنیا
و کوردستان ،تدەگین،ل تاقیکردنوەی کوردایتیدا،پارت کوردستانییکان،گرچی پرسیارەکانیﺶ سووک
و سانا و روون و ئاشکرای،کچی ل ژ سفرەوە دنن و ل ھنووکدا چاوەڕوانی دەرچوونیان ل ناکرت.
ھبت ئم راستیتان،ناب شتکی دیکشمان ل یاد برتوە ،ناکۆکی و ناتبایی و رکنکوتن لسر
ویست باکانی نتوەکمان ...ئاخر گر ناتبا و ب برنام نبووینای ،کسکی وەک ئیاد ﻋلﻼوی
نیدەگووت :من وەک پرنیسﭗ باوەڕم بدەوتی کوردی ھی ،ل کام دەوتی،دەوتی ھولر،سلمانی
یان قامیشلۆ...بگومان کسی ھۆشیار،دەزان ئم رستی ھگری چند رک و کین و شۆڤنیزم و
ناحزایتیی،بم ب دیوکی تریشدا نزیک ل راستییکی تاوە.
بۆ زانیاری زتر لسر کاتالۆنیا،بوان ئم بابتی بندە،لم لینکی خوارەوەدا.
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