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Gava ku bersiv bi kurdî be 
- Bersiva nivîskarê Iraqî û erebî Selîm Meter derbarey Kurdistanê û Iraqê - 

 
 

ت  به وه المدانه  وه کاتی که   کوردی ب
ر  ته ليم مه بستانی سه ره ری عيراقی و عه ی نووسه وه المدانه وه

   و عيراقی بچکۆله وره ی آوردستانی گه رباره ده
 

ت ر ده ته ليم مه سه ناوی عيراقيکی عه له: " ل   ب کورد واز له کگرتوو ده بستانی و یه ره  پ
نن کوردستان ، ناسنامه " و زمانی کوردی به  

کی کوورد ویستم  کو نووسه من وه    الم به م به دهيتانی بسرب ی و عهری عيراق المی نووسه وهر
  .کوردیم، زمانی  که وه ته زمانی نه

  
 

 
 
• Eger em aqilî ji cîhanê bisirrînin hîngê siroşt jî namîne belê eger em 

siroştê bisirrînin hîngê aqil dê bimîne! Hosrel 
• Bersiv tinê li firehiyan peyda dibin belê pirsiyar li tengaviyan! Homîros 

 
 

Helwîst wek destpêk: 
 
Min dikarî ez bi zimanê biyanî, zimanê erebî, bersiva gotara nivîskarê ereb û 
iraqî Selîm Meterî bidim belê li catê bersivdanê bi wî şêweyî, min pirsiyarên 
asan arastey xwe kirin: gelo çima ew bi erebî dinivîse û çima ez bi kurdî 
dinivîsim? Çima ew ereb e û çima ez kurd im, aya me hilbijartiye yan tinê 
rêketeke ji rêketên xwezayê? Weku Kurd ez dikarim gotara wî bi zimanê erebî 
bixwînim belê ma ew dikare gotara min bi zimanê kurdî bixwîne? Heya kengî 
ezê – kurd- dê neçar bibim û xwe fêrî zimanên biyanî bikim ji bo ku ez 
bizanim, bixwînim û têbigehim ka ew çi dinivîsin herçende ew baweriyê bi 
hevpeyvîn û gotûbêjî nahînin? 
Ziman alav e ji bo danûstandinê derbarey pirsên giring belê bidaxe ku baştirîn 
alavê dewletên dagêrker heta roja îro kujtin, girtin, çewsandin û pêşêlkirina 
mafên herî sade û sakar bû. 
 
 

Nasnameya ronakbîriyê: 
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Ji bo min gelek asan e ku ez bersiva nivîskarek wek Selîm Meterî bidim tinê ji 
ber ku jêder û binemayên felsefeya wî regezî, neteweyî ne, belê, jêder û 
binemayên felsefeya min tinê mirovayiya gewherdar e. 
Min bi tamezrûyî nivîsara wî derbarey Kurdistana mezin û Iraqê di malperê wî 
yê kesayetî de xwandibû û herweha hindek nivîsar û gotarên din jî ku bi 
Kurdan ve peywendîdar, û ez hêvîdar bûm ku pêdeçûnekê bo têruwan û 
helsengandinên xwe bike belê wî helwîstê xwe ne guhorî – guhorîn bi wateya 
erênî- û roj bo rojê dûbatê li ser dike û handana dûberekî û fitneyan dike.  
Yek ji erkên nivîskar û ronakbîrê razdar ew e ku pişkdariyê di avakirina hizra 
civakî de bike belê mixabin ku nivîskar û ronakbîrên nerazdar bûne tinê 
bazirganên peyv û ramanê. 
 
Ez Selîm Meterî wek kesayetî nas nakim belê wek nivîskar û wêjevan heya 
radeyekê nas dikim û dizanim jî ka ew çi dinivîse û ji bo kê dinivîse. 
Ew jî wek gelek nivîskarên ereb piştî ezmûnên dûr û dirêj li gel dorhêlê erebî ji 
kendavî heya eqyanosî, hewl dide ku xwe yê ereb bi hindek hizr û boçûnên din 
li ser kîstê xwe yê nivîskar razî bike bêyî ku kamneya nivîskariyê wek 
diyardeyek serbixwe li ber çav werbigire.  
Min weha dizanî ku ew wek mirov, wek ronakbîrek xwedî nasname dê 
bihizrîne û derbirrînê ji bûneweriya xwe bike belê di nivîsara xwe de ew bi 
tundî pêgiriyê bi rewt, peyrew û perwerdeya neteweyî, erebî, dike ew jî bi 
rêya paraztina pêkhateyê Iraqê wek dewletek erebî serbixwe. Ne tinê ev, belê 
dozê jî dike ku kurd Kurdistanê gorî Iraqê bikin, ciwamêrî ersbtaniyek pirr 
merde belê ji kîstê Kurdan. 
Ev yekem telezgeye ku nivîskar dikeve tê de ji aliyê sincî û li batê ku 
bivenasîne û lêborînê ji xwandevanê hişmend bixwaze û pirsiyaran araste bike, 
mixabin bi şêwazê têwerdanê, ew bersivên berhev û neguncayî pêşkêş dike. 
Weha ye rewşa nivîskar û ronakbîrên ereb, bi awayek teyoriyane dixwazin 
pirsgirêkên mezin çareser bikin. 
Bîrdoz yan teyorî herdem ji bo dahatûyî û yê nepenî dihên amadekirin, ne ji 
bo pirs û kêşeyên dîrokî û kevnar belê rastî tehl e û ew jî tinê ji şêrînahiyê hez 
dikin. 
 

Pirsgirêk û çareserî: 
 
Bi awayek lamijiyane hewl daye ku li ser pirsgirêka Iraqê biraweste û hindek 
çareserî yan alternatîvan bi awayê teyoriyane, peyda bike dûrî ketwar û 
encamên wî di vê qonaxa hestdar de. Pirsgirêka Iraqê û çereseriya wê 
hemûyê bi çarenivîsê Kurdan ve girêdaye bi taybet ji aliyê nerênî. 
Herwesa û bi awayek kêm, amajeyê bo hindek rûpelên dîroka kurdî dike û 
hindek mînakan derbarey mîrgehên kurdî diyar dike, xebata rizgarîxwaza 
neteweya kurd - Ew nabêje neteweya kurd belê tinê dibêje gelê kurd – 
dinirxîne û tevan jî wek hewldanên berhavêtî li qelem dide û gunneha 
berhavêtinê jî wek akam bi tevgêra kurdî ve dinûse û dibêje jî ku tevgêrek 
neberdar e, ne hejî ye, tevgêrek nejadperist û girbîne. 
Bi wateyek din ango, ew jî mîna gelek ronakbîrên din yên erebstanî û 
neteweperêz, tevgêra kurdî wek çete yan noker bi nav dike. 
 

Dîrok di ruwangehê de: 
 
Dîroka kurd ne weha ye wek ku ew bas dike. Ne tinê çend mîrgeh bûn û li 
dawiyê bi dawî hatin. 
Dr. Mehemed E. Zekî ji derheq dîrokî derketiye û di pirtûk û lêkolînn xwe de bi 
dirêjî basa dîroka neteweyên deverê dike bi taybet dîroka neteweya kurd, ka 
çawa ji neteweyên herî resen û dêrîn e, ku ji dû beşên serekî pêk hatiye.  



 
Beşê yekê: akinciyên Kurdistanê yên ku li hawîrdor çiyayê Zagrosî jîn û jiyara 
xwe berdewam dikirîn û ew jî: Lolo, Gotî, Kûrtî, Cûtî, Sûbaro, Kasayî, Mîtanî û 
Xalidî. Akinciyên ku bi regez kurdî dihên naskirin.  
 
Beşê dûyê: Hindî – Awrupî yên ku qesta Kurdistanê kirîn bi essehî hizar salan 
berî zayinê û li gel rojgarê li wir mayîn û ew jî: Mîdî, Madî, Kardûxî û htd.. . 
Nexwe xuya ye ku neteweya Kurd neteweyek kevnar e, xwedî dîrok û şaristanî 
ye belê mixabin ku hindek ji ronakbîrên erebstanî wê wek hozek yan 
binemalek ji Iraqê didin naskirin. 
Herwesa ew di nivîsara xwe de basa qiralgeha mîdî dike û dibêje ku farisî ye. 
Ew nizane ku pirraniya dîroknasên cîhanî yên rasteqîn dîrok paraztine û 
rastiya temen û rayelê her neteweyekê di pirtûk û lêkolînên xwe de diselmînin. 
Birrek ji dîroknasên cîhanî mîna Bilotirxîs, Sitrabon û Hîrodotî basa werar û 
pêşketina qiralgeha mîdî kirine û herweha rewşa çandî, aborî, bazirganî û 
pêşesazî û hemû jî weha bo diçin ku sercem neteweyên deverê bi awayekê ji 
awayan mifa ji şaristaniya mîdî wergirtin ew qas dewlemend bû û hemû jî bi 
saya ked û kespa neteweya Kurd û ne tinê farisî. 
Fîlesofê yewnanistanî Totyatûs weha bo diçû ku neteweya kurd neteweya herî 
dewlemend e ji aliyê çand û keltûrî û xwediyê ayin û baweriya herî pak û qenc 
e û mebesta wî jî ayinê Zerdeştî ye. 
Totyatûsî bawerî bi Zerdeştiyê hîna ji ber ku bi wî û felsefeya wî yan pakrewan 
daxbar bibû. Herweha fîlosof Fîtaxors jî heman bawerî hebû û Zerdeşt wek 
piyawê herî payebilind û nimûdar seranser dîroka civakê mirovayiyê li qelem 
da û boçûnek din jî heye dibêje ku Avêstaya Zerdeştî jêderê pêşketina 
şaristaniya Yewnanistana kevnar bû.  
Dîroknasê Yewnanistanî Eksiniyon di pirtûka xwe de ya ku bi navê ( Ji welatên 
Eceman Heya Bakûr) diselmîne ku Kurd neviyên kardukiyan in û Kardukî jî ew 
bûn yên ku rêk li leşkerên yewnanistanî girtîn û paşve lêdayin, ango neteweya 
Kurd bi regez û nasnameya xwe ji neteweya yewnanî kevintir e. 
 
Neteweya kurd ji kevn de bi awayên cuda cuda dihat naskirin belê di her 
awayî de jî hizr bo dihat kirin û hevpeymanê herî sereke bû bo kêmneteweyên 
din li navçeyê. 
Li wan serdemên dêrîn, hêj berî zayinê, Somerî yên ku kurdistanê yekem 
welatê wan bû, navê kurdan dikir: Gotî, Cotî û Codî. 
Derbarey Aşorî û Aramiyan wan digotin Kûtî, Kartî, Kardka, Kardo, Kardan û 
Kardak. Herwesa farisan jî digot: Kurtwî, Sirtî û Kurdraha.  
Belê di ferhenga Yewnanistanî û Romanî de hatiye: Kardûsî, Kardûxî, Kardûk, 
Kardûkî û Kardûxî. 
Herweha ereban jî nasnavên taybet bo neteweya kurd hebûn û digotin: Kurdî, 
Kurdûyî, Kurtîx û Kurxî belê li van dawiyan hewl didin hindek nasnavên din 
peyda bikin wek Ekrad , ku ji kerede hatiye ango revîn. 
Ereb ji navê E'rab hez nakin, herwesa Tirk jî ji navê Etrak hez nakin, belê bo 
Kurdan herdem dibêjin Ekrad û nabêjin Kurd.   
Hejî amaje ye ku Dr. Mehemed. E. Zekî ji bo şîrove û lêkolînên xwe jêder û 
çavkaniyên herî rasteqîne bi kar hanîne wek: Mînoriskî, Sîdny, Smêth, 
Spayser û Mêşûnosa. 
 

Şêwazên berawirdkirinê: 
 
Selîm Meter vê hemûyê, ku tinê dilopek e ji deryayek kûr, ji bîr dike û 
neteweya kurd yan berawirdî her kêmneteweyek din li Iraqê dike yan jî 
berawirdî hindek neteweyên din li cîhanê dike wek neteweyên: almanî, ferensî, 
siwêsrî û yoxislafî. 



Berawirdkirin di navbera neteweya kurd û van neteweyên Awrupî de, ji aliyê  
dîrokî ve berawirdkirinek saz û sebjectîv e belê ji aliyê dorhêlî ve, 
berawirdkirinek nesaz e ji ber ku rewşa destûdar û ketwarî ji hevdû cuda ye. 
  
Berî ku ew neteweye hevguncandinê peyda bikin, ew jî wek neteweya kurdî 
dagêrkirî bûn û qonaxên dûr û dirêj, qonaxên guhorîn û werarê, dawî xebat û 
berxwedanê derbas kirin û evro wek civakên sivîlane dihên naskirin. Belê 
neteweya Kurd ji sala 1514ê de û berî hîngê jî hatiye çewsandin û Kurdistan jî 
hatiye dagêrkirin û ji hîngê de kurd tûşî siyaseta nejadperstiyê dibe, tûşî 
hemû awayên eşkencedan û çewsandinê ji aliyê hêzên dagêrker ji serdemê 
Sefewî û Osmaniyan û heya roja îro. 
Wan neteweyên Awrupî biryara çarenivîsê xwe dan û hebûn û pêkhateyên xwe 
di dewletên serbixwe de berceste kirin û niha jî berev qonaxa sivîlane diçin û ji 
bo berjewendiyên xwe li gor têgehê cîhanbûnê – Globalism – neçar dibin ku 
alavên karî û şêweyên serederiyê li gel pirsên navxweyî, herêmî û 
navneteweyî biguhorin lê, bêyî ku li ser binemayên serekî di kiyanên xwe de 
kol bidin belê neteweya Kurd bû qurbanê nakokî, milmilanê û kompiloyên 
Erebî, Sefewî û Osmanî û bandorên û bandora wê qurbaniyê hêj berdewam e. 
491 salan berî niha wan Kurd û Kurdistan gorî xwe kirin û noke jî li sala 2005ê 
dixwazin dîroka kevn dûbare bikin û dîsan Kurd û Kurdistanê gorî xwe bikin! 
491 sal e û hêj Tirk, Ereb û Faris felsefe û perwerdeya dagêrkirinê bi kar 
dihînin!  
Selîm Meter herwek berawirdkirinê di navbera bacansork û bacanreşkê de 
bike! 
 
 

Alavên serederiyê û awayên çareseriyê: 
 
 
Ew di nivîsara xwe de hindek rastiyan dibêje belê bidaxe ku li ser kîstê hindek 
rastiyên din. 
Dibêje: rast e ku kurd bi hatine çewsandin. Belê, dibêje jî: ew çewsandin ne 
tinê gunneha desthelatdaran e belê bêhtir gunneha kurdan bi xwe ye ji ber ku 
hişmendî, perwerde, xebat û tevgêr bêhtir aşobî û nesaz bûn û li gel aramanc 
û meremên kurdan ne diguncan. 
Bi rastî seyr e ji ber ku armanc û daxwaza kurdan di çarçoveyê Iraqê de ji 
autonomiyê – Xwedmuxtariyê - ne boriye heya ku neteweya kurd van 
qorbaniyan tevan bide. 
 
Pirsiyar:  
Eger neteweya Kurd seranser Kurdistana mezin doza serxwebûnê kiriba, yan 
bi kêmayî başûrê Kurdistanê doza serxwebûnê kiriba, erê sizadan, buha û 
qurbanî da çi bin Selêm Meter? 
 
Pirsiyar:  
Eger neteweya kurd jî mîna her neteweyek din hebûna xwe di çarçoveyê 
dewletek serbixwe de heba û wê dewletê maf û gewherê mirovê kurd 
paraztiba, ma qey da tûşî wê çewsandinê hemûyê bibe? 
 
Ez bawer dikim çewsandin û buhujandin ne diyarde ye belê bûye peyrew û 
perwerde bo dagêrkerên Kurdistanê û neteweya kurd her ji serdemê 
xuyabûna islamê û heya vê kêlîkê. 
 
Selîm Meter hêja, 
Madem ku tu naxwînî, ez dê hindek rûpelên dîrokê bivekim û hindek tawan û 
sîkarên neteweya ereb di derheq neteweyên din de bi taybet neteweya kurd 
bixwînim? 



Rûpelê dewleta Emewî ya ku bi kujtaran hatî damezrandin? 
Rûpelê dewleta Ebbasî ya ku xwaztî kil bike belê di akam de kor kirî bi hoyê 
hişbendiya serdarê ereb û islamî Ebû Cefer Almensor yê ku rêberê Kurdistanî  
Evdilrehmanê Moslimî – Ebu Moslimê Xurasanî – bi çend hizar zilam ve teror 
kirî? 
Rûpelê yekem desthelatiya Kurdistanî ya ku li sala 230 K hatî damezrandin bi 
rayedariya Mihemedê Riwadî û paşî bi kudetayê bi dawî hatî? 
Rûpelê pêncî mîrgehên kurdistanî ku hatîn damezrandin û paşî bi awayê 
kompiloyên ciyawaz, navxweyî, herêmî ( Erebî, tirkî û farisî) Hatîn roxandin? 
Rûpelê komara Mehabad û qenaredana pêşewayê neteweya Kurd Qazî? 
Rûpelê Helbçeya mirov û bêgunneh? 
Rûpelê Enfalan?  
Rûpelê komkujiya barzaniyan? 
Û hizar û yek rûpelên din hemû tijî kujtin, xwîn, agir û giryan. 
 
Bigire ji destpêka tawanan û heya ku tu digehî yasaya Iraqê ya berwext ku 
sêbehrên we napejrînin çunkî venasîna hindek ji mafên neteweya kurd dike. 
 
Pirsiyar:  
Erê ma ev tinê bûyerên biçûk in, çewtî û zêdegavî ne, yan jî çand û keltûrek 
qirêjdar û gemaro ye bi dirêjiya dîrokê? 
 
Eger rast te rêz heye bo neteweyek çewsandî wek neteweya kurd, bes nîne ku 
tu û hevbîrên xwe wan sîkar û tawanan protesto bikin belê gerek e hûn 
helwîstê xwe bivebirrn û kar bikin ji bo ku ew sîkar û tawan dûbare nebin û 
baştirîn hewldan jî bo karê saz ew e ku hûn doza lêborînê bixwazin û bejna 
xwe di ber maf, xewn, hêvî û derbirrînên hemû neteweyên çewsandî de 
bitewînin bi taybet neteweya Kurd. Ji sirgeyek sincî, gerek e hûn berpaliyê 
bikin heya ku bikare biryara mafê çarenivîsê xwe bide, çi di dewletek serbixwe 
de çi jî di konfedralî yan fedraliyê de. 
 
Pirsiyar:  
Ma qey tu û hevbîrên te, hûn dikarin venasîna wan zirre tawanan bi awayk 
kirdarî bikin, lêborînê bixwazin û helwîstek erênî diyar bikin? 
 

Têgehê dewletê: 
 
Wek ku min di gotara felsefeya dewletê de amaje bo kirî ku pîrozî û buhayê 
dewletê ne di dewletê bi xwe de ye belê di çawayiya bercestekirinê de ye û 
herwesa şêweyên derbirrînê ji bo darijtina awat û hêviyan, ango li ser zemînê 
ketwarî û li bin sîha yeksanî û wekheviyê, hevbehriyek guncayî peyda bibe û 
hevwelatî nirx û buhayên xwe li saya wê dewletê biparêze heya ku di akam de 
dewleta serbixwe rastiya bercestkirina xwe biselîme û saziya xwe biragehîne. 
Herwesa min gotiye jî ku dewlet bi damezrandina xwe, bi rûxsarê xwe yê 
serbixwe, derbirrîna giyanê neteweyek xwedî nasname, hevgirtî û hevguncayî 
dike û çarenivîsê wî vedibirre bêyî ku li ser şengest û pirinsîpên mirovane ji bo 
hevwelatî kol bide yan jî feramoş bike çunkî ew damezrandin heta dawîn rade 
bi wan maf û pirinsîpan ve girêday ye. 
 
Lê, ez dixwazim pirsiyarekê arastey Selîm Meterî û sercem nivîskarên 
erebstanî bikim: Ji ber çî têgehê dewleta serbixwe hevwelatiyê erebstanî 
ditirsîne? 
 
Ez bawer dikim çunkî heya niha nikare wateya serxwebûnê bi awayek saz 
têbigehe ji ber ku wesa nehatiye perwerdekirin ku kesê beramber rabihê û 
doza mafê xwe bike herçend saz û rewa jî be. Firşikê wî weha ye ku maf bihê 
standin û ne pêşkêşkirin. Herwesa ew kesê ereb bi xwe hest bi kêmasiyê dike, 



kêmasî di avakirina kesayetî û kiyanê wî de ji ber ku wek hevwelatî herdem 
hatiye çewsandin û mafên wî jî herdem hatine pêşêlkirin belê ji aliyê 
dethelatiya ku nûneriya wî dike û tenanet di xew de jî ew hewadariyê (  والء- 
 .bo wê desthelatiyê radigehîne ( بيعة
 
Pirsiyar: 
Dê çawa dewletek serbixwe bo kesek kurd bipejrîne eger di heman demî de 
ew kesê ereb bi xwe ne serbixwe be? 
 
Neteweya kurd ji aliyê dagêrkeran ve dihê terorkirin, belê, neteweya ereb ji 
aliyê desthelatdarên xwe dihê terorkirin û li vir ciyawaziyek mezin di 
rewabûna hêvî û aramncan de heye. 
  
Ereb netewe ye. Tirk netewe ye. Faris netewe ye. Belê kurd? 
Ew pirsiyar jî arastey Selîm Meterî dibe. 
Eger tu biselmînî ku kurd jî netewe ye, nexwe çima hevberkirinekê di navbera 
kurd û hersê neteweyên din de encam nadî û tê de basa dîrok, zemîn, yasa, 
ala, ziman, keltûr, çand û mafê çarenivîs bikî? 
 
Ew dixwazin ew weha bimînin, neteweyên xwedî dewletên serbixwe - 
herçende di têgehê serxwebûnê de ji aliyê rewştî û felsefî - ne serbixwe ne jî, 
belê tu jî dixwazî neteweya Kurd weha şepirze, dagêrkirî û çewsandî bimîne! 
 
Pirsiyar:  
Hîgil dibêje: (( Bi dawî hînana tawanekê nahê wê wateyê ku bandora wê 
tawanê jî bi dawî dihê)). 
Pirsiyar:  
Baş e, hêj çend sal pêwîst in heya ku tawana dagêrkirinê bi dawî bihê û çend 
sal pêwîst in heya ku bandora dagêrkirinê bi dawî bihê?  
Ma tu dizanî ku bandora dagêrkirina Kurdistanê bandorek êkcar mezin e û 
gehaye dumahîk sinorên hizrê?  
Bandor gehaye zemîn, ziman, felsefe, perwerde, keltûr, wêje, çand û gelek 
binemayên din jî.  
Pirsiyar:  
Erê eger neteweyên Ereb, Tirk û Faris li gor tawanên xwe û bandorên wan 
tawnan bihên dadgehkirin, tu bibêjî ku kîjan buhayî bidin û çi di heqê wan de 
ye? 
Tu û her erebstanî, tirkstanî û îranistaniyek din hemû ditirsin ji ber ku hûn 
qenc dizanin ka gunneh û tawanên we çend in û çend mezin in di derheq 
neteweya kurd de, lewra hûn dixwazin rûpelên rabirdûyî bitewînin û hindek 
rûpelên nû li gor hez û migêzên xwe yên berguman tomar bikin û neteweya 
kurd bi çavniqandî bo we, bi her deh tiliyan imza bike. Lê, pendek kurdî heye 
dibêje:[ Eger te carekê ez xapandim hîngê xwedê ji te bistîne, belê, eger te 
cara dûyê jî ez xapandim hîngê xwedê ji min bi xwe bistîne]. 

 

Qurbanî û buha: 
 
Dijwartirîn awayê terorê di buhujandinê de ye û tu dixwazî neteweya kurd 
buhujandî bimîne. Kurdistan dagêrkirî bimîne, zimanê kurdî li gel salgarê bihê 
jibîrkirin dawî ku bihê qedexekirin, alayên dagêrkeran hildayî bimînin û alaya 
Kurdistanê na, civakê kurdî bi hemû taybetmendiyên xwe ve di nava civakên 
erebî, tirkî û farisî de havî bibe. Tu dixwazî hebûnek tune be, tinê ji bo ku 
dever hindek tenah bibe, ji bo ku çi kujtar encam nedin, ji bo ku neteweya 
ereb, tirk û faris hindek rehetiyê bi çavê serê xwe bibîne, tu dixwazî 
Kurdistana mezin ya ku roj bo rojê di ser û wijdanên kurdistaniyan de xwe 
berceste dike, gorî welatek erebî bi navê Iraq bikî, axir buhayê vê hemûyê çî 
ye? Xelat çî ye Selîm Meter? 



Ji bo ku Iraq wek encam di encomenê erebî de bimîne û nasnameya wê wek 
welatek erebî bihê paraztin?  
Ji bo ku Iraq dewletek ji dewletên kendavî bimîne? Kendavê erebî – farisî ( Bi 
regez kurdî)  
Ji bo ku dîsan bi nav îslamê û li pişt perdeya ayinî dîroka dagêrkirin û 
komkujiyê dûbare tomar bikin? 
Ji bo ku li dahatûyê nêzîk ereb hêza sereke di Iraqê de bimînin û li gorî 
arezûyên erbstanî hukmî li neteweyên din bikin?  
Ji bo ku kurd dîsan wek kêmnetewe bimîne û bi gef û metirsî bijîn? 
Ji bo ku ji hemû hevpeymanên kurdan dîsan tinê çiya bimîne?  
Ji bo ku dîsan ( Xebat ) bibe ( نـضال ) û ( şêrîn ) jî bibe ( حلو )? 
Ji bo ku li başûrê Kurdistanê dîsan Helebçe, Enfal û nijandina Barzaniyan bi 
saxî biqewime?  
Ji bo ku jimareya gorrên koyî zêde bibe?  
Ji bo ku li bakûrê Kurditanê dîsan neteweyek berdar, kurdistanî bibin tirkên 
çiyayî û nedîbedî wek ku weha bi nav kirîn?  
Ji bo ku zimanê Tirkî bibe zimanê wan û zimanê kurdî qedexe bibe? 
Ji bo ku jina Kurd li bakûr tinê nanî bipêje û zarokan bizê?Dawî ku ev hersê 
destkete encam dayîn: vejandina Kurdbûnê, zimanê kurdî û serhildana jina 
kurd. 
Ji bo ku Selîm Alturkek din jî dawî Atatorkî serî hilbide û serdariya kurdan bike? 
Ji bo ku Xewna Osmaniyan bibe rastî û rastiya Kurdistaniyan bibe xewn? 
Ji bo ku li rojavayê Kurdistanê rijêmê ereb desthelatî bigêrîne û hemû jî li gor 
felsefe û perwerdeya partiyên erebî yên nejadperist û herwesa sîha rijêmên 
sitemkar?  
Ji bo ku zinara erebî dirêj.. dirêj bibe û neqete? 
Ji bo ku Qamişlokek din rû bide? 
Ji bo ku bêhtir ji dû sed hezar kesên din jî bê nasname bimînin? 
Ji bo ku hêj zarokên Kurd di sînemayan de bihên sotin? 
Li rojhelatê Kurdistanê jî ji bo ku yasa islamî tundrrew û zal be?  
Ji bo ku ew yasa tinê di derheq kurdan de bi cih bihê û dîsan kûm ( غزو )  bi 
navê ( فتوحات ) tovê neteweya kurd biqelînin? 
Ji bo ku bi melyonehan hevwelatiyên kurd bihên çewsandin û di nava komara 
iranî ya islamî de ji maf û buhadariyên ademîzadiyê - ne hevwelatiyê jî- 
bêbehr bimînin? 
Ji bo ku reşkujiya serkirdeyên kurdistanî li seranser cîhanê berdewam bibe? 
Ji bo ku komarên Mehabadan gorî dewleta Sefewî bibin? 

 
Selîm Meter bibore hêja, belê pirsiyar: 
Ji bo çî mirov buhayên pirr mezin gorî derbirrînên pirr biçûk bike? 
 
 

Derbarey Pirsa zimanî: 
 
Tu dibêjî ku ziman ne giring e ji bo yekgirtinê! Dibe ku ramyarek weha bibêje 
yan bazirganek yan jî kesek ku biaxwaze bibe nivîskar belê ne kesek ku 
romannivîs be ji ber ku wek ku Hîgil dibêje: Peyam derbirrîna zatî ye û ziman 
ragehînerê wê peyamê ye! 
Te ji bî kir ku mezintirîn zanayên ziman û rêzimanî di cîhana erebî û islamî de 
kurd bûn?  

• Cizîrî (1206 z. - 602 h ) Xwediyê pirtûka " الجامع بين العلم و العمل " Yê ku 
bi hizr û bîr, bi zimanê xwe yê rewan bingehê zanistê mîkanîzmî 
afirandî û herwesa haydirolîkê ku hêlayî dîroknas û zanyar Sarton 
pesnê wî bide û bibêje ku astê herî bilind e di barê efraninê de bi 
dirêjiya dîroka islamî. 



• Abu Al qasim Al Amedî ( 370 h- 980 z ) yê ku di barê ziman û rêzimanî 
de hevrrikiya nivîskar û helbestvanên ereb kirî û tev jî bi zimanê erebî 
û karî di pirtûka xwe de ya ku bi navê "  الموازنة " bigehe radeyê efrandin 
û rewanbêjiyê. 

• Elî Alqalî ( 356 h- 966 z ) xwediyê pirtûka " األمالی " Zêdebarî bo 
ferhengan. 

• Ibin Alesîr ( 630 h - 1234 z ) Xwediyê pertûka "  الکامل فی التاریخ " yek ji 
giringtirîn jêderên pirtûkxaneya islamî seranser dîrokê. 

• Al Melik Al fezil (732 h - 1331 z) ronakbîrê payebilind di gelek baran de 
wek: wêje, çand, felsefe, rêziman, feleknasî, pizîşkî û olî) xwediyê 
pirtûka ( المختصر فی تأریخ البشر ) .  

Ev nivîskar û zanayên bilîmet ziman wek alavê vehandin û avakirinê bi kar 
hanîn û eger ku ziman ne ji bo avakirinê be wî çaxî dibe tinê alavek sinordar 
bo têkiliyê û serê çend salan e têkiliya we heram e ji ber ku zimanê we 
zimanê nemanê ye. 
 
Hêja Selîm Meter pirsiyarek:  
Van zana, ronakbîr û hişmendan tevan û gelekên din wek: Sîbewey, Ibin 
Xelekan, Evdilrehman Alkewakibî, Mehemed Evdo, Ehmed Şewqî, Ebbas M. Al 
eqad, M. Teymor, Qasim Emîn û berî wan muzîkjen Zeryab û binemala 
Bedirxaniyan yên ku berî herkes din sînema veguhaztîn Misrê herwek Yûsif 
Şahîn radigehîne, wan hemûyan bi dilsozî xizmeta çand, wêje, ziman û 
rêzimanê erebî kirin belê ji bo we çi wateyê dide?  
Erê wek erkek akarî çi ji we, ronakbîr û rêberên neteweya xwe, dihê xwaztin 
bo yadê wan kesên ku dahatûyê xwe rasipardanyîn wijdana we? 
Hêja, neteweyek ku bi hebûna xwe ji kevntirîn neteweyên zemînî dihê niyasîn, 
tu dixwazî bi kêmneteweyek yan komelek li qelem bidî û tu dibîjî ku ereb 
bêhtir in, kevntir û saztir in lewra pêwîst e ku Iraq bibe endamek ji encomenê 
erebî û niştimanê erebî. Belê kê gotiye ku rastî weha ye? 
Hatiye selmandin ku neteweya kurd pirr kevntir e. Gelek şûnwar û belgeyên 
dîrokî vê rastiyê diçespînin û hersê qonaxên sereke di dîroka mirovayiyê de: 
qonaxa berhevkirina xwarinê ( Niyandertal), qonaxa nêçîrê ( 10000 - 4500 sal 
berî zayinî), qonaxa çandin û cihwarbûnê ( 4500 - 3200 sal berî zayinî) bi 
dîrok, jiyoxrafî û nasnameya neteweya kurd ve peywendîdar in û ji bo teqezî û 
dilniyabûnê tu dikarî bi rêya lêkolînên peymangehên Awrupî, bi taybet 
yewnanistanî yên kevn, tîrêjên wê rastiya ku wek rojê didirewşîne bibînî, roja 
ku gelek ji ronakbîrên ereb, tirk û faris dixwazin bi bêjingê biveşêrin. 
   

Kurdistan wek pêkhate û kêmnetewe: 
 
Derbarey kêmneteweyên din jî yên ku li ser zemînê Kurdistanê dijîn, tu dipirsî 
ma qey dê mafê wan hebe ku ew jî li salgarekê doza dewletek serbixwe di 
çarçoveyê Kurdistana mezin de bikin eger hat û hate damezrandin? 
Ma çima tu napirsî û naxwazî ku Kurdistan serbixwe bibe û paşî, di qonaxa 
werar û efrandinê de, bila bibe komara Kurdistanê ya fedral ji bo ku ew 
kêmneteweyen din jî mafê xwe di çarçoveyê dewleta Kurdistana Fedral de 
biparêzin, ew fedraliya wek peyrew, ku aniha Kurd dixwazin û ereb naxwazin? 
Bibore ku nivîsara te bêhtir teyoriyane bû û wek ku min gotî, pirsên hestdar û 
mezin nexasime pirsên ku bi ayinde û dahatûyî ve peywendîdar bin, bi 
teyoriyan nahên çareserkirin belê bi pilan û peyrewên zindî li gor dorhêl û 
bûyerên hevdem. Lê, ez dê hewl bidim dûrî peyrewê teyorî bikevim bêyî ku ji 
bazinê akarî derbikevim.  
Bi Kurdiya gundî : Behra min hemûyê bide min paşî ez dê behra birakên xwe 
bidim wan! 
Ez ne daxwaza damezrandina dewleta kurdî dikim. Na. 



Belê, ez daxwaza damezranina dewleta Kurdistanî dikim, ji bo hemû 
neteweyên ku li ser xaka Kurdistanê akincî.  
 
Lê, herwek kesek li ber kêferata mirinê, di kêlîka candanê de, tu û gelek 
hevbîrên wek te dixwazin bibêjin wî kesî: silametî be! 
Gotina silametî be, ne çareserî ye belê tinê gotinek teoriyane ye. 
 

Hindek têbînî derbarey astê aşinabûnê: 
 
Selîm Meter hêja, dîsan bi zimanê gundiyên xwe ez dibêjim te: daxwaza te ne 
çixareyek e ku tu ji kîskê tûtina bavê min bipêçî, daxwaza te ne qehweyek e û 
ez buhayê wê eda bikim, daxwaza te ne fetreya serê zarokê mine ku dilê min 
bi te bisoje û ez pêşkêşî te bikim. Na.. na, daxwaza te ji tuxîbên çanda 
nejadperistiyê dibore û berev tuxîbên nemanê diçe. 
Tu dibêjî ku Iblîs di barê ayin û olê de ew e yê ku beniyan bixapîne û ji hev 
vediqetîne û Iblîsê li ser zemînî jî ( Hewadarî ye bo hêzên biyanî) û mebesta te 
li vir hewadariya kurdan e bo hêzên hevpeyman bi rayedariya Emerîka û 
Ingilistanê. 
 
Sebaret bi pirsa Iblîsî ez dê hindek têbîniyan ji aliyên cuda cuda bidim û astê 
aşinabûnê tê de diyar bikim: 

1. Wateya Iblîsî li gor metolojiyayê cuda ye ji wateya wî di dorhêlê jiyan 
û baweriyê de. Di ferhenga islamî de Iblîs e belê di ferhenga Kurdî de 
Ehrêmen e û herwesa di ferhenga êzdî ( bawerî ) û êzdî ( netewe) de 
Melikê Tawûs e, ango hêma û mihdervan e ji bo neteweyek xwedî 
çand û keltûrek zindî û mafê wê neteweyê, egerçî biçûk jî be, li ser 
sercem ronakbîrên cîhanê heye ku rêzê li hêma û jêderên hêz, nîgah û 
siroşê wê bigirin. 

2. Têgehê hewadariyê yan hevpeymaniyê di pêkhatyê ramyariyê de 
têgehek saz û rewa ye nexasime ji bo paraztina maf û berjewendiyan 
û islam û ereban ji her ayin yan neteweyek din bêhtir hewadarî û 
hevpeymanî kirine. 

3. Nebûna hevpeymanên din yên îreb û îslamî bo neteweya Kurd. Eger 
neteweya kurd ji aliyê Iraq, Sûriya, Tirk û Iran hatibe çewsandin û 
hemû jî yan dewletên erebî yan jî îslamî ne, nexw çima hêzek din wek 
Misrê, Marokoyê, Erebistana Seûdiyê, Cezayir yan welatek din bo 
nimûne, nabe hevpeyman ji bo neteweya kurd? Dagêrkirin, çewsandin 
û buhujandina neteweya Kurd ji aliyê dewleta Iraqê, yan Tirkiya, yan 
jî Iranê ne tinê çalakiyek takekesane bo ji aliyê dektator yan rijêmek 
taybet di di wan dewletan de bi dirêjiya dîrokê, belê herdem bi handan 
û pesndkirina welatên din yên Ereb û islamî bû û mîna herî ber bi çav 
bestina peymana 11yê adarê ye û paşî helweşandina wê. 

4. Sercem welatên Erebî û herwesa Tirkiya û Iranê jî peywendiyên 
diplomatîk û ramyarî li gel hêzên mezin hene û wek hevpeyman 
serederiyê li gel dikin; Emerîkayê, Israyilê, Sovêtistan û Awrupa jî. 

5. Yek ji binemayên siyaseta rasteqîne û serketî ew e ku tu wek 
siyasetmedar rewşa kesên sivîl dabîn bikî ew jî bi peydakirina seqayek 
tenah û hêmin û herwesa zemînek mukum ku ew kesê sivîl bi awayek 
azad û bê gef û metirsî berdewamiya jiyanê bi kar û efrandin 
biselmîne. 

6. Tu wek ereb dibêjî ku hevpeymaniya Kurdan li gel hêzên navneteweyî 
kaselîsî, hewadarî, dûvlankî, nokerî û çeteyî ye, belê ez dibêjim 
ramyarî, zanîn, hişmendî, zîrekî, çavbişkuvîn û dûrbînî ye. Tenanet ger 
em ji aliyê felsefe, akarî û perwerdeyî jî lê binêrin dê bibînin ku 
hewldanek e ji bo dabînkirinê û dûrxistina metirsiyan çunkî neteweya 
Kurd mafê wê heye li ser hebûn û berjewendiyên xwe bitirse ji ber ku 



heya niha tenahî bi çavê serê xwe ne dîtiye, bi kêmayî aştî jî ne dîtiye 
û aştî sadetirîn maf e. 

 
Tu dixwazî li pîkê jî û li zirnayê jî bidî, hem wek nivîskarek erbstanî ser 
bikevî û hem jî cihekê ji bo xwe di nava nivîskarên cîhanî yên ku bi 
helwîstên mirovane bi ser dikevin, peyda bikî, belê li hember derbirrînên 
te yên xweyî tu bêçar dimîne û ew niyaz berguman dibe ji ber ku ciyawazî 
di navbera dil û sewdayê te de peyda dibe û ew ciyawazî xweristeyê 
nakokiyê digire. Hêj li gor têgehên sitewr û bêber tu serederiyê li gel pirsê 
dikî demê ku dibêjî: Hêzên dagêrker û biyanî! 
 

Perwerdeya neteweyî: 
 
Baş e. Tu wek civakek bê azadî, bê tebat, bê maf, bê rêzgirtin, bê aştî, bê 
nasname û nav, tu rojane dihatî çewsandin lê, ne ji aliyê wan hêzên 
dagêrker û biyanî ve belê belkî ji aliyê felsefe û çanda desthelatiyên xweyî 
ve, lê, serarey wê tu çavên xwe ji wî dorhêlî diniqînî û gotinên dûbarekirî 
dûbare dikî. Baş e, eger tu wan hêzan weha bi nav bikî herçende Iraq ji 
rijêmek sitemkar rizgar kirin û helbet dê li gor temenê acendaya xwe li 
rojekê bivegerin, nexwe ez weku kurdistaniyek, çawa hêzên dagêrkerên 
Ereb, Tirk û Faris bi nav bikim û bi sedan sal e û ew welatê min dagêr 
dikin? 
Ne gunneha kesê Kurd e ku hemû welatên te bûne hewadar û hevpeyman 
ji bo hêzên navneteweyî. Ne gunneha kesê Kurd e ku hemû texên civakê 
Iraqê bibûn sedem ji bo peydakirina rijêmên dektator bi dirêjiya dîroka 
Iraqê her ji serdemê Emewiyan û heya serdemê Tikrîtiyan.  
Hemûyan jî siyaseta zebrûzeng li beramber neteweya Kurd bi kar hînan û 
ronakbîrên wek te bêdeng û mit bibûn. Neteweya Kurd tinê li ber xwe 
dida. Berebavê bavkalkên me li ber xwe didan, berebavê bavên me li 
berxwe didan lê, berebavê me na xwazim tinê li ber xwe bide, belê, 
dixwazim keda wê berxwedanê bibîne ji bo ku berev qonaxa werarê biçin 
û yêdî qonaxa lixwegerînê bi dawî bihînin. 
Derbarey stratîjiya Kurdistanê û şêweyên serederiyê li gel pirsa neteweyî, 
dîsan tu hewl didî bi awayek teyoriyane bîrdozek Awropî biveguhêzî bo 
rojhelata naverastê gava ku tu basa siyaseta aborî dikî ku eger hêz û 
serkirdeyên mend û şehreza hebin dê bikarin Kurdistanê bikin deverek 
pêşketî di rojhelatê de û weha rewşa aborî dê geşeyê bike. Rast e, belê 
mebesta te ew e ku çend parêzgeh ji Iraqa erebî bimînin û ked û berhemê 
wê aboriyê bo dewleta Iraqê be. 
Neteweya Kurd ne vala ye ji abornasan û baştirîn mînak jî Dr. Qasimlo bû 
yê ku bi kîndariya dagêrkerên Kurdistanê hatî terorkirin. 
 
Lêgerîn li pey nasnameya xwe ya rasteqîne, nasnameya Kurdî, dibe ku li 
gor çand û hişmendiya te sîhkarî, sadeyî û biserdeçûn be, belê li gor 
takekesê Kurd lêgerîne li pey yê nepenî, li pey maf û çespandina rastiyên 
dîrokî.  
Sexerbûna neteweya Erebî di yekgirtin û hevgirtinê de nahê wê wateyê ku 
ew ezmûn ezmûnek nesaze bo neteweyên din ji ber ku her neteweyê 
taybetmendiyên xwe hene.  
Ma bîrdoza te ya ku ji ferhenga Awrupî veguzatî, dikare yasayên xwezayê 
û baylojiyê biguhore?  
Ma qey dikare bihêle ku Kew li nava zalkavên başûrê Iraqê de bijî? 
Yan bihêle ku darqesp li serê çiyayê Gareyî şîn bibe? 
 
Tu weha bo diçî ku gereke Kurd supasdarê reketê (  صدفة )  bin  û te got jî 
ku çunkî cihê wan dikeve  di navbera mezintirîn şaristaniyên rojhelatê de: 
Iraq, Anadol, Iran û Sûriya.  



Mixabin! 
Tu wan welatn dagerker bi şaristanî bi nav dikî. Şaristanî ango, werar, 
efrandin, avakirin, civakê sivîlane, binemayên sade ji bo jiyanê wek: azadî, 
aştî, wekhevî, yeksanî û dabînkirina mafên hevwelatî. Belê, ka kîjan ji 
herçar şaristaniyên iraqî, tirkî, sûrî û îranî weha ye? 
 
Bi rastî, tu dikarî Kurdan tawanbar bikî tinê eger tu wan wek îraqî, tirkî û 
farisî li qelem bidî belê neteweya Kurd wî saxletê berteng ret dike, ji ber 
ku pejrandina iraqîbûnê, tirkbûn û îranbûnê dawiya Kurdbûnê radigehîne 
û tu wê dixwazî, belê, ji derveyî wê yekê, tu nikarî kurdan tawanbar bikî ji 
ber ku Kurd wan çar dewletan dagêrker dibîne û berhingariya dagêrkeran 
di hemû ferheng û têgehên cîhanê de mafek rewa ye û berî herkes din we: 
Ereb, Tirk û Farisan ew maf bi kar hînaye di dîroka xwe de û hêj bi kar 
dihînin. Bo we helal e û bo Kurdan heram e!  
 
Kesê ku bibêje ez Iraqî me û ez yeketiya Iraqê dixwazim û diparêzim tu û 
gelekên wek te wî kesî bi ronakbîr û dilsoz li qelem didin belê kesê ku 
bibêje ez Kurdistanî me hûn wî bi hewadar, noker, neyar, yaxîbûyî û 
tundrrew li qelem didin û li gor yasayên miriyên xwe wan dad dikin. 

 
Tu wek pêxemberekê pêşbîniya dahatûyî dike û dibêjî ku damezrandina 
dewleta Kurdistanî ne di berjewendiya neteweya Kurd de ye. Herwesa tu 
dibêjî ku efsane ye û gereke Kurd ji bîr bikin çunkî dê birayên xwe yên 
Ereb ( Iraqî û Sûrî ) Biarhînin û herwesa birayên xwe yên ( Tirkî û Iranî ) 
jî, belê tu nabêjî çima ew dê biarhin? Tu dibêjî ku dewleta Kurdistanê dê 
neteweya Kurd û wan neteweyan ji hev biveqetîne û hestdarî û 
kompiloyan peyda bike. 
Gelo li gor kîjan hişmendî û felsefeyê ew bûne birayên neteweya Kurd? 
Gelo ma tengavî û kompiloyên mezintir hene ji dagêrkirina welatek ew 
qas mezin bi navê Kurdistan? 
Gelo kîjan gunneh, tawan, sîkar û qephet mane û wan neteweyan di 
derheq neteweya Kurd de encam nedayîn? 
Tu dibêjî na ji bo Erebistanê, Tirkistan û Iranistanê.  
Mafê te heye ji ber ku ew ( dagêrstan ) in belê kî dibêje ku Kurdistan dê 
mîna wan be? Ji bo çî tu nabêjî ku ew hene, vêca bila neteweya Kurd jî 
bigehe mafê xwe û sitana xwe hebe heya ku bibe Kurdistan û wî çaxî ji nu 
hindek wekhevî û hevsengî di rewşa deverê de peyda bibe û yêdî ew dera 
xwe li neteweya Kurd nebînin? 
 
Pirsiyar: Erebstan, Tirkistan û Iranistan hene û madem tu nikarî wek 
ketwar biguhorî nexwe çima tu nabî alîkar ji bo ku Kurdistan jî peyda bibe 
û ew nakokî, metirs û kompilo tinê aşob bimînin û her neteweyek bigehe 
mafên xwe? 
Bi gotinek din: Tu ne dixwazî ava bikî û ne jî dixwazî xirap bikî, bibêje 
çawan? 
Tu na xwazî ew wek damezrîngeh û dewletên nerewa biherifin, belê, di 
heman demî de tu na xwazî jî Kurdistan wek dewletek rewa ava bibe!  
Ma ka pirinsîpên nivîskariyê? 
Wey li vê zirre pêçewaniyê ji ronakbîrek erebistanî! 
Mebesta te neteweya Iraqî ye, nasnameya Iraqî ye û di Iraqê de 
neteweya erebî zal e û serdest e. Zimanê erebî zimanê sereke ye! Wek 
erbistaniyek ev xewn û hêviyek mezin e ji bo te.  
Belê ma te hizrek bo xewn û hêviyên kurdistaniyekê jî kirine? 
Tu dibêjî ku tu û her kurdek bira ne belê bi merc - dîsan li bîr dihînim- 
Tu dibêjî bi merc ku ne li ser kîstê birayên min yên iraqî be, bi merc ku 
yeketiya xaka Iraqê biparêze, bi merc ku waz li kurdistanê bihîne û 
nasnameya Kurdistanî biqetîne! 



 
 

Komara Kurdistana fedral 
Selîm Meter! 
Ji ber çî daxwaza Kurdistanek serbixwe xewn û xelal e, tewş û tirrohat e, 
belê ji ber çî daxwza damezrandina dewletek Filistînî û paytextê wê Quds 
be, dozek rewa û pîroz e? Yan paraztina xaka Iraqê û nasnameya erebî? 
Gelo çawa romannivîsek erebistanî ku, ne li zalkavên sitemê de dijî, belê li 
welatek awrupî, weha dihizrîne û derdibirre? Erê bi çi mafî pirsên wesa 
giring û buhadar heldisengîne? Ka encama xwandin û ezmûnan li gel van 
civakên Awrupî? 
Tu pişrgêriya gelê filistînî dikî tinê ji ber ku tu erbstanî yî, belê ez ne 
erebstanî me û li gel hindê ez piştgêriya gelê filistînî dikim ji ber ku ew jî 
wek min dewletek serbixwe dixwaze. 
Tu ey ronakbîrê erbistanî, dibêjî ku tek fakterê dabînkirin û gerantiyê ji bo 
Kurdan hevbûn û jêbûn e di çarçoveyê iraqek yekgirtî de! 
Ev bi serê xwe gefek rastûrast e bo neteweya kurd û vê carê ne ji 
jeneralek eskerî belê ji ronakbîrek erebistanî. 
Herweha tu bi şêweyek jîrane hewl didî hindek cudayiyê di navbera 
neteweya kurd de peyda bikî, tu û hemû ronakbîrên wek te, demê ku tu 
dibêjî Kurd, ereb, turkman, aşorî û êzdî, binêre çawan tu kurdan û 
êzdiyan dixwazî ji hev biveqetînî? 
Ez bawer dikim ku eger te dîroka neteweya Kurd xwandiba tu da wê 
hevokê serrast bikî belê yan te ne xwandiye yan jî te xwandiye û te 
bihemd cuda kir. 
  
Li dawiyê ez dixwazim bibêjim nivîskar Selîm Meter: 
Ku eger rast hûn dixwazin jiyanek nû ava bikin û rûpelên sitem û 
dagêrkirinê bitewînin, berî her tiştî pêwîst e ku hûn li xwe mukur werin û 
hemû tawanên xwe di derheq neteweya Kurd de bivenasînin. 
Herweha pêgiriyê bi erkê xwe yê ronakbîrane bikin û berev mirovayiyê 
herin, alaya sinc û akarî li dijî sitem, çewsandin û dagêrkirinê bilind bikin 
bo yek carê di dîroka xwe de. 
Derbarey me, bihêlin em mifayî ji ezmûn û serborên xwe werbigirin û 
ayindeyê xwe li gor buha û qorbaniyên xwe pilan bikin, ne li gor hez û 
xwaztekên dagêrkeran. Bihêlin em vê carê rojiya xwe bişikînin ji ber ku 
lêvên me kelajtîne û ruha me ji bo aştî, azadî û serxwebûnê şehitiye. Berî 
niha min gotiye ku hêj zû ye bo neteweya Kurd û damezrandina dewleta 
Kurdistanî, belê, eger li rojekê ji rojan netewe bixwaze wê xewnê di 
rastiyê de berceste bike hûn dilniya bin ku dewleta Kurdistan ya fedral, ya 
ku ez dixwazim, dê bi kêmayî ji bîst û dû dewletên erebistanî pêşketîtir be 
zêdebarî bo Tirkistan û Iranistanê. 
Pêwîst nake ku hûn, ronakbîrên erebistanî li ser me bitirsin yan li ser 
berjewendiyên me ji ber ku di yasayên xwezayê de ew boçûn bêwate 
dimîne eger em berawirdî hestên xwe bikin. 
 
 
Alavên derbirrîn û çareseriyê, herwesa şêweyên têkilî û serederiyê li gel 
pirsên herêmî û hestdar wek pirsa Cuhiyan, Kurdan û Filistiniyan, alavên 
nesaz in û dîroka rûdan û bûyeran, sitewrbûna û sexerbûna wan alav û 
şêweyan diselmîne lewra ya qenc ew e ku li pey hindek alavên din bo 
derbirrîn û çareseriyê bigerin û herweha li pey hindek şêweyên din ji 
serederiyê. 
Pirsiyara dawiyê:  
Erê çi ciyawazî di navbera van herdû diruşman de heye, diruşmê ramyarê 
erbistanî demê ku dibêje: ( ة عربية واحدة     ذات رسالة خالدةأم   ) û diruşmê 
ronakbîrê erbistanî demê ku dibêje: ( أمة عراقية  واحدة       ذات رسالة خالدة )? 
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