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  رمياينرمياينطةطةمستةفا مستةفا  ...  ... !!ةةلَلَحاحا مة مةصكيصكياقي كردين كورد كاراقي كردين كورد كارعصرعصربة بة 

  
پاش ذووخاين ديكتاتؤر دةستييانكردووةتة بة عثراقيكردين ! نةك عةرةبييةكان، هةموو حيزبة كورديةكان!پثم سةيرة

ژمثي عثراقي درثژايي مثژووي عثراق،زياتر لة دة حكوومةت و ذ چونكة بة !كورد،دصنياشم دواي كآلوي بابردوو كةوتوون
ية اليةنة بؤ!گواية ئةم عثراقة تازةية دميؤكرايت دةبث. هةمان هةوصييان بة ذةنگي جؤراوجؤر داوة و تييايدا سةرنةكةووتوون

ناكانةوة دةكرثت،پثبزانن يان لة ذاستيدا خودي ئةو ذثكالمانةي لة تةلةفزيؤ!!كوردييةكان چةپصةي يةك دةسيت بؤ لثدةدةن
لة ذاستيدا لةم قؤناغة مثژوويةدا !بؤية من هيواي بةردةواميان بؤ دةخوازم!ابذيين كورد لة عثراق دةبثتة هؤي د!نننةزا

ئةويش ئاوذدانةوةية لة ذثفراندؤم كة دوو مليؤن دةنگي ،دةسةآليت سياسي كورد تةنيا ئةلتةرناتيضثكيان لة بةردةم داية
 پارچةي كوردستاندا دصيان بؤ ذثفراندؤم 4ر لة ت زوآلصي هاووآليت كوردي لة پشتةوةية،بثگومامن دةيان مليؤين

 سةربةخؤخوازي ذيفراندؤم لثدةدا،ئةمةش كارثكي چارةنووس ساز و دميؤكراسييانةية،بةمةرجث لةم كاتةدا بزوتنةوةي
خؤشي جةسوورانة خؤپيشانداين مليؤين لة كوردستان و ئةوروپادا خباتة سةر شةقامةكان،لةم ذثگةوة ذيفراندؤخموازان 

 4 ئامريكا وجيهان دةناسثنن،ئةمة لة اليةكةوة لةاليةكي تريشةوة وورة و هيواكاين كورد لة هةر  ون بة ئةوروپاخؤيا
ةدا بة دؤزي كورد ئاشنا  ساص40زاين جيهانيش، ئةوانةي لةم پارچةي كوردستاندا بةرزدةكةنةوة، بيگوومان دميؤكراختوا

دةبث وةآلمي بزووتنةوةي ذيفراندؤم بداتةوة كة بؤچي ذيفراندؤم  ك. س. د لة ذاستيدا. بوون پشتيوانيمان لث دةكةن
 ئةمة پرسثكي مثژوويية ! بكرثت؟ دةبثبسةملثنث كة بؤچي ذيفراندؤم ك. س. بزوتنةوةي ذيفراندؤميش دةبث،بؤ د!! ؟نةكرثت

ؤ ئثمةي هاووآليت دا،بگرة لة چةند بةرنامةيةكي ذاستةوخؤدا ب و پثويستة هةر دوو اليةن لة ديالؤگثكي تةلةفزيؤين
  ؟!!ذوونبكةنةوة

!  ئازادميان لة دةست بچث،بةصكوو لةمةش زياترة ساص13  وپةذينكة دةسكةوتةكاين ذا،ئثمة نيگةرانيمان تةنيا ئةوةندة نية
: فةيلةسوفثك ووتوويةيت}لةوانةية الفاوي گصوباليزم،ناسنامةي نةتةوةييمان بة ناوةي دميؤكراسييةتةوة لثبسثنثتةوة{
-  ووآلتة عةرةبييةچةند دانة لةومنيش دةپرسم،} جؤرثكة لة ساويلكةيي زياد نةخوثندنةوةي ئايندةية وينگةشبي{

و يةك زمان ويةك كةلتوورو يةك ئايينيشيان هةية،بةآلم  وثرانيش نةبوونة  زياترة وئيسالميانةي كة لة عثراقيش نةوتيان
} قودس{ تا ئثستاش بة هيواي ئةوةن پاش ذزگاركردين.. ؟ ساصدا دروست بكةن50نةيان توانيوة سيستةمثكي دميؤكراسي لة 

توركيا ي بؤ !ثتة توركياتؤ دوور مةذؤ دةب!!  دةبثتة سويد يان فةذةنسائيتر كوثذا عثراق!ئةو پرؤسةية دةست پث بكةن
!!! عثراقي هيوا و ئاشيتتاكوو  مافةكاين گةيل كوردي پاراستووة، لةزؤر!  ذؤژهةآليت نثوةذاستدميؤكرايت
ةصگةي عارةيب عثراقي وورد ببنةوة، چونكة بةم سياسةمتةداراين ئثمة پثويستة لة ذووي كؤمةصناسييةوة لة كؤم؟!!بيپارثزث
  ! داهاتووةذابردووش ئاوثنةي! موعجيزة ذوونادات زووانة

دةگةمة ئةو ئةجنامةي كة ،عثراق وورد دةمبةوةساصةي }83{ من كة لة ستراكتوري كؤمةآليةيت وئايين وسياسي و مثژووي
ئةگةر قةرار وابث جيهان { !! دةوصةتيان پثش عثراق دةبنة دميؤكرايت}199 {دا دةوصةيت ئثستاي جيهان}200 {لة سةرجةمي

ئةوروپا و ژاپؤن لة سةر حيسايب شةذو ،م وا نية،چونكة دميؤكراسييةيت ئامريكابةرةو دميؤكراسييةت بذوا،كة من پث
ئايا كانگا ژثرزةمينةكاين ئةمةريكاي التني وئةفريقيا !!جةنگةكاين ئةمةرييكاي التني و ئةفريقيا و ذوژهةآليت ناوةذاستة

؟بة هةر حاص باپريامنان !!دةوصةمةند تر نية  و ژاپؤن ئةوروپا وئةمةريكايةكاين ژثرزةمينيسامانة  لةوذؤژهاآليت ناوةذاست
ژثر پث ! }بةناو هةژار{  تا دميؤكراسييةت لة ووآلتاين}دؤصث پذ نابثتةوة،هةتا كثوث نةذووخث{دةمثكة ووتوويانة 

 و  هةرچي زووتر هيوامان بة دميؤكراتيةيت عثراق ببذينة،بؤية چاكتر !نةخرثت لة ووآلتاين خؤشگووزةران پيادة ناكرثت
لة !!يرة هةموو ئاوي دجيلة و فورات دةكثشث و نابثتة نانودةنا ئةو هة!چي خثراتر چارةنووسي خؤمان دياري بكةينهةر

 لة پةجنةرةوة پؤل پؤل ، خةريكة بة دزييةوة،بةآلم وا بةعسييةكاين لة دةرگاوة دةركردووةية كةذاستيدا ئةوة ئامريكا
پشتيانة وعةرةبة سوونياكانيش هةندث لة ووآلتاين عةرةيب سووين لة  ئثران لة ،ئةوجا شيعةكان!!دةياثنثتة ژوورةوة

كورد  ة-تةنيا چياكاين كوردستان وبزووتنةوةي جةماوةريي ذثفراندؤمسةركردايةيت سياسي كوردييش  پشتيواين پشتيانة و
ئيتر ئةوة !افةرينثوةرچةرخاين مثژوويي بئ سةركردةي كاريزمايي پثويستة بؤ ئةوةي  ولةم كاتةدا قارةماين مثژوويي

  !.. .. ئايندة و ئةوة مثژووي كوردستان
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