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  رمياينرمياينطةطةمستةفا مستةفا ... ...   كيسةمان جياييكيسةمان جيايي.. .. برامان براييبرامان برايي
  

تةنانةت شتثكي ، هةرچةندة بة بذواي من! ... ؟ لة سياسةتدا ماناي چيية...  برا ووشةيئةرث
 سالةي ذابردوودا برانةبوونة وبرايةيت 85بةلگةنةويست و ئاشكراشة كة كورد عارةب هةرگيز لةو

نثكة ئينگليز يان بوختا،  عثراق و كوردي باشووري كوردستانخراوةتة پاص عةرةيب، درؤيةكي مثژوويية
ئايا كايت ئةوة نةهاتووة بصيني ! ! ! يان تةنيا كورد براي عارةب بووة! بةستووةبؤعارةب و كوردي هةص

 لة دةست دوژمن  لة جينؤسايد و ساص برايةيت و بؤ ئةوةي عارةيب عثراق براي خؤي85سوپاس بؤ 
ؤ بؤ ئةوةي كورد ئةمذ! ) ؟ كيسةمان جيايي.. برامان برايي (: باپريان ووتةينمةودوام لةالَبة! ! پاراستووة

! پثويستة بة درومشي برايةيت و پاراستين يةكثيت خاكي عثراق، مثژووي دووبارة و دةبارة نةبثتةوة
كة بةجنثكي درثژخايانة و  زةكردنچاوبةستةكي لة خؤي نةكات و خؤي فريوو نةدات بة دميؤكراتي

بةصكوو ئةجمارة ، دووبارة خؤي نةخاتة داوي ئينگليز و عارةبةوة! ! تةرگةري پاشان دةست پثدةكاتنةش
ئةجمارة ، كورد وةكوو نةتةوةيةك كة دوا كؤلؤين سةر زةمينة لة ذووي قةبارة و ژمارةي دانيشتوانةوة

بث پرسي ، كورديت سياسي الَدةسة! ! ناسنامةي خؤيةوة بچثتة سةر مثزي دان ستاندن بة كةسايةيت و
 و پاشان  بداتييةمشان لة دةستئةم دةرفةتة ميژوو.. ي جةماوةريي كوردستان بؤي نييةذيفراندؤم

  تاد... مايف چارةي خؤنووسني، ئؤتؤنؤمي ذاستةقينة، ئؤتؤنؤمي.. لةوثوة دةست پثبكاتةوة
   

وين دةرفةتةكة ولة پاشان لةدةستچو! بارة بة عثراقي بوونةوة و سث..! دوبارة ذاپةذين و دةرپةذين
 ساص 24نزيكي ، م هةبوو-هاوذييةكي فارس ! ! (ناهثصث ببينة دةوصةت! دواييدا بصثن ئاخ جيؤپؤلةتيك

ئاماجنتان ، ئةرث ئثوةي كورد چيتان دةوث.. من پثشكةوتووخوازم، خؤت دةزانثي، پثش ئثستا دةيووت
  بة هةرحاص؟ ! چيية لة شؤذشدا

پثويستة .. تاكوو نةورؤز! كة نةكراوة،  مانگةي ذابردوودا بكرثت20ةو ل، ئةو ذيفراندؤمةي كة دةبوواية
 ئثستا براي كووتا! ) ترازا-كار لة كار ، بة برازا، برا بوو (كورد ووتةين! دةنا كار لة كار دةترازث! ! بكرث

! ! ةبدةبينة برازاي عار، لة مةودوا، ئةگةر لة عثراقدا مبثننينةوة، وا ئةمةريكاش هات، عارةب بووين
  ! دميؤكراتيدا دةبنة برا وئثمةش دةكةنة برازاي خؤيان-ئينگليز و عارةب لة عثراقي
دميؤكراتيزةكردين نةك ، كثشةي ناسنامة و كةسايةتيية،  كثشةي كوردلة ذاستيدا لة بةرئةوةي

بةصكوو ! ! نة دةبينة عثراقي و نة دةبينة كوردستاين، بؤية تا لة عثراقدا مبثننينةوة! عارةبستاين عثراق
يان ! ! !  بة دوو ناسنامة دوو كةسايةيتوةكوو كوردي هةندةرامنان لث دثتلة كوردستاين خؤماندا 

تةعرييب ! تةنيا ذژمثي سةددام، ي پثي وايةئةوة! ) كوردةكةي لة هةردوو جةژن بوو (باپريان ووتةين
لة ، بوونة! ذندةنةختث كةمتر د، هةموو ذژمثةكاين پثش سةدداميش، خؤي دةخةصةتثنث، كردووة

كةمتر زوصميان لة ئثمةي ، نةك لةبةرئةوةي چاكتر بووبن، ذاستيدا چةك وپارةيان لة سةدام كةمتر بووة
  ! ! كورد كردبثت

دةتوانث ، اشة كؤيلةب! ! جيهانةهثزةكاين  -  ساصة كورد بن دةسيت عثراق وعثراق بندةسيت زل85 
 ساص خاوةن شؤذش و 85ث كةواتة بؤ دةبث ئثمةي ئ؟ ! ئيتر تا كةي ديلي ديل بني! ؟ بةخشندة بثت

هثندة ناسنامةيان پث ،  ساصةدا85 لةو كة؟ ! چارةنووسي خؤمان بةو عارةبانةوة ببةستينةوة، ذاپةذين
  وون كردووين و كةسايةتييان 
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فارس يان تورك ، بگرة زؤرينةي خؤمشان كايت ووشةي عارةب، ئثستا هةندثك، كردووين، هثز بث

 ي كوردسةيرة كثشةكة لةوةداية كة تةنيا ئثمة! ! وچذكةي ناسيؤناليسم بة گيامناندا بثتدةنووسني مو
 لة سةدةي بيستةم نةك هؤشياري نةتةوةيي، هةسيت نةتةوةييمان هةبووتةنيا! نةبووينة ناسيؤناليست

 بة يةكييت سؤضييةيت، دالة هةموو دونياباشة !  دةكةين بة سةريداش–و واخةريكة بيست و يةكةمي 
 40ئةي ئيتر بؤ ئثمةي ؟ ! ست نةبثتناسيؤنالي وهةبووةكة هيچ نةتةوة و دةوصةتثك هةية! جارانيشةوة

.. يان سةركردةكان، جةماوةري كورد، جيؤپؤلةتيك؟ ! مليؤن كورد خؤمان بكةينة لة عالةم وةدةر
هؤكاري .. ةكانم ذؤص وئريادةي سةركردالَبة.. لة ذاستيدا ئةوانة هةموويان پثكةوة هؤكارن؟ هؤكارن

ي كورد درومشي ئةمة كثشةكة لةوةداية زؤبةي كات سةركردة، پاشان هؤكارةكاين تر دثن، سةرةكيية
  ! ! نةك لة دواي منةوة، مالَبة! بذؤن بؤ پثشةوة... بووة

  ذؤيل نةگثتيضي ذووناكبرياين عارةب
! دستان و جينؤسايدكردين كورد بث دةنگن ساصة نووسةران و ذووناكبرياين عارةب لة كاولكردين كور8 5

بةصكوو سارتةر و سيمؤن ، نةك هةر بثدةنگ نةبوون، لة شؤذشي جةزائريدا ذووناكبرياين فةرةنسا
تاد جگة لة نووسني بؤ پشتيواين خةصكي جةزائري و دژي .. ديبؤضوار وژثزل هيلمي و فرانتس فانؤن

لة گةص ، رشةقامةكان وخؤپيشاندانيان سازدةداحكومةيت فةذةنساي داگريكةري جةزائري دةچوونة سة
مليؤن عارةبدا بؤ كارةسايت هةصةجبة دةنگي 300لة ناو ) هادي عةلةوي (ذثزمدا بؤ نووسةري عارةب

  ! دژايةيت خؤي لة مثژوودا بةرزذاگرت
  ! هةموو ذژمثةكاين عثراق داگريكةربوون

نةك هةر مثژووي ، ري كوردستان بووةداگريكة، ئةو كوردةي پثي وابثت كة تةنيا دوا ذژمثي عثراق
تاد لة ذاستيدا لة مةليك .. ئازادي نةخوازة، خؤخةصةتثنة، بةصكوو ساويلكةية، نةخوثندووةتةوة

 هةموو ذژمثةكان ئابووري كوردستانيان دزيوة وكورديان! لةمةودواش.. فةيسةصةوة تا سةدام
، بثئيعتماد، خؤبةكةمزانني، بوونلةخؤنامؤ، حاشالةخؤكردن، سيستةماتيك تا ئاسيت بثهؤشكردن(

، عارةيب عثراق كوردستاين تةنيا بؤ داگريكردن دةوثت، چةوساندوةتةوة) تاد.. بثناسنامة و جينؤسايد و
بة ! ! ) نةويت عارةب بؤ عارةب (نةويت كوردستانيان ووتوة بؤية بة ئاشكرا بة، نةك بؤ پثكةوة ژيان

بة هةشيت باكووري  ( هاوينة هةوارةكانيشيان ووتوينذفثنةكاين بةهاري كوردستان و دص رانگةيسة
نةويت عارةب بؤ عارةب و نةويت كورد بؤ كورد ، نةخثر، بؤية ئثستا ئثمةش مايف خؤمانة بصثني! ) عثراق

 ثشك و شعوريلة م  داگريكردن ساص زياترة1400لة ذاستيدا ! واتة برامان برايي و كيسةمان جيايي
كةناصي ، بةصگةي ناوثت لة دوو ساصي ذابردوودا! (عثراقييةكاننةك هةر ،  عارةبدا دةخولثتةوةهةموو

 لة بة ذاستيش.. عةالوي ياوةرةكاين! ئثستا بة گرمياين مةحاص، ) ئةجلةزيرة ئةو ذاستييةي سةملاندووة
 و بگرة هةموو م جةاليل خؤمشان هاوكارييان بكةن بن وكاك مةسعود ماتر دميؤكرات! ئةمةريكاييةكان

يت ناوةذاستدا الَگةلؤ عثراق لة ذؤژهة! !  دميؤكراتيزةكردين عثراقةوة بكاتترش وخوث بة! جيهانيش
من دةنگي خؤم دةخةمة پاص دوو مليؤن بؤية ! ؟ ئيسالمي دةخوصقثنث- موعجيزةي دميؤكراتيةيت عارةب

هةر بةم ! ئةو ئاييندةية بؤ عثراق مةحاصة، ائيمزاوة وهةزار بارة دةصيني بث ذيفراندؤم لة كوردستاند
ذيفراندؤم نيشانةي ، ذيفراندؤم سةنگي مةحةكة! ! دةسةملثنثزوانةش مثژوومان ئةم ذاستيية 
  . يت ناوةذاستداالَدميؤكراسيةتة لة كوردستان و ذؤژهة

  
  ذيفراندؤم دوا هيواي كورد بؤ دةوصةت
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 مةينةتييةكاين كورد كة دةصثن بؤ كةمكردنةوةي! بة ذاسيت من لةو ذووناكبري و سياسةمتةدارانة تث ناگةم

كردنةوةي  كةم (من لة جيايت ئةو! كة وةكوو ذابردوو نةبث! ناچارين بچيينة ناو عثراقثكةوة! لة ئايندةدا
ةينةيت كورد لة چونكة م)  بؤ ئةو هاوذثيانة پثشنيار دةكةمزيادكردين هؤشياري نةتةوايةيت) (مةينةتيية

نةك ،  خؤيةيتكةسايةيت وناسنامةيكيشةي نةبووين ، كثشةي كورد! عثراقي بوونيداية
  ..! راق كة كاري حةزرةيت فيلةدميؤكراتيزةكردين عث

لة ، ذيفراندؤم دةبث لة كوردستاندابزووتنةوي ! ! پثش هةصبژاردين عثراقة -ذيفراندؤم دوا ذاپةذيين كورد
، ذووژثنثشةپؤل بدا وشةقامي كوردي بوو! بة دريژايي ئةم زستان وبةهارة چارةنووس سازةئةمذؤوة و

شةقامي ، بكات.. خؤپيشاندان لة دواي خؤپيشاندانشةقامي كوردي پثويستة لة كوردستان و هةندةران 
،  كوردستان و جيهانبةهاوكاري ذايگشيت..  بةرپابكاتشةپؤل بدا وذاپةذينثكي سپيكوردي دةبث 

ةكييةكاين باشووري بة تايبةيت پارتة سةر، پشتيواين پارتةكاين كوردستان لة هةر چوار پارچةكانيدا
بة پؤزةتيض يان ، كة ئةركثكي قورسي مثژوويي چارةنووس سازانةيان لة ئةستؤداية، كوردستان
حيزبةكان و بياليةنةكان ، لةذاستيدا دةبثت! ئةم ساص دةچنة ميژووي ئايندةمانةوة! نيگةتيض

چونكة ، س سازةدالةم ساصة چارةنوو، تاد هاوئامانج تةواوكةري يةكتري بني.. وذيفراندؤخموازان
ئةم كةشيت ية ئةگةر پثشذةو ، يةكدا هاوچارةنووسني كة پثي دةصثن كوردستان هةموومان لة ناو كةشيت

 كوردستان كورد وئةو پثشذةوة خؤي و، بة ديوي ذثفراندؤمدا باداتةوة، يان كاپيتاين ميژوويي هةبث
ان و بزووتنةوةي ذيفراندؤم لةم سةركردةي كاريزمايي بؤ حكوومةيت كوردست...! مثژوو ئازاد دةكات

  .. بةهارة مثژووييةدا پثويستييةكي مثژوويية
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