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نک گمیکی ھمیش  ئوەی لدنیای سیاست تگشتب دەزان سیاست گمیک بۆ مرام، بم
 .دۆڕاو

نگی  رھه زمان و سنوور و فه خباتی گلی کورد بۆ ڕزگاربوون ل چوساندنوەی نتوەیی و پاراستنی
تی زۆر ل ناوداران و  و خباتوە کورد توانیویه ئه نتوەیی خباتکی ڕەوای بۆ گلی کوردە، ھر ڕوانگی

جیھاندا  ئازادیخوازانی جیھان بکا ب لیش لنیا گی، تکلداوا رەواکانی گ ر لدۆستی کورد و داکۆکیک
کان  دەرەکییه ی سربخۆ نب تنیا گلی کوردە، راست ھۆکارە واره وەنی قهزۆرە ک تاکو ئمۆ خا بو ڕژە

  .کاریگرن، بم ھۆکارە ناوخۆییکانیش کم نین

قورمیش کراوە، ئو راستیش   دەزانن ھۆشیار زباری رۆبۆتکی زۆرینی خکی کوردستان ئو راستییه
 رووی دوژمنانی گلی کوردی بھاوژێ،   به نییه ردکیدەزانن ک ھۆشیار زباری توانای ھگرتنی تاق ب

ب ھیوای بدیھاتنی ئاواتکانی کورد ب لسر دەستی ھۆشیار زباری  ھر دانیشتوویکی نو خاکی کوردستان
ھۆشیار   ئوە من زۆر ب راشکاوی دەیم ئو کس کسکی نا ھۆشیارە، ئم.. وەک ئو و ھوشیارەکانیتری

 بارییزوەی لڕانم گکی می  لسکارەکانی رژرھزە بوەی ھریتانیاوە بۆ کوردستان پاش کۆبوونب
کرد،  و خواسکی ناو کۆبوونوەکی بۆ تورککان باس خرا خۆی گیاندە تورکیا و ھموو باس  پشووی عراق

ئاشکراکردن باسی چارەنووسی  توە ھا کک بۆ تورکان ل الین ھوشیار زبارییه مه خایکی زۆر گرنگ وەک ئه
برنامی ھندە گرنگ بوو بۆ کورد و  کورد و کوردستان بوو ل دوای رووخانی رژمی بعس، ئو

خۆیان گیاندە الی ئمریکایی و ئینگلیزەکان بۆ ئوەی  چارەنووسکی ک تورککانی شپرزەکرد و خرا
کی وتانی زلھز جبج   ئامادەشبوون ھموو داواکارییهکورد دووپات بکنوە، دژایتی خۆیان بۆ مافکانی

سرسوڕمانی  ب مرج باس ل دەوتی کوردی نکرێ پاش رووخانی ڕژمی بعس، وتانی زلھز بکن
ئای ل فرھنگی ھموو جیھاندا  خۆیان ل چۆنتی گیاندنی ئو ھوا بۆ تورککان دەربی، من دەپرسم

ک ئر مرۆڤگکردهئ کی وه مت چ ناوده ی بته وه لل ! وه شریزی گ یر بکرێ؟ لچۆن س ؟ یاخود دەب
ل ھیچ .. و ب گل؟ سرۆکی پارتکی ھۆشیار زباری ک دەکات خوشکزای ئه دادەنرێ یان ل برەی دژ

 - ب  کوردستان ل ھرپارچیکی -ل ھیچ گۆنگرەیکی رۆژناموانی نا خباتی گلی کورد  جیک و



،کی ناڕەوایباتی تیرۆرست  خک  وشسر کمان جا ھکلباتی رەوای گخ ر برامبوە برەتدەکات
بی. 

ئاغای، باوەڕناکم ھۆشیار زباری   ھر کس سمی زل بوو ئیتر ی خۆیتی بین مرج نییه لرەدا جگه
 گر ب کوردیش بتوانن قس  تیان پوەماب، گرنگ نییهکوردای یان ئوانی وەک ئو بیر دەکنوە مۆرکی

 ھردوکیان کورد بوون بم تاسر  رەمزان، یان وەک تھا محدین معروف که بکن ھروەک تھا یاسین
زباری  ی خۆیتی بپرسین ل ھۆشیار دژی کورد بوون، کورد دە قسیک بک گوت لبگرن، جگه ئسقان

کورد ک رۆژان کۆماری  کتت پرسی ھۆی ئو ھموو لسدارەدانی ھاوتیانی رانییهئای ل ھاوتا ئ
توانیت ل وە؟ ئایندبارەیان دەکاتران چی پیرۆزی کوردی یاساخ  ئیسالمی ئکان بپرسی بۆچی وشتورک

وات گر ناتوانی ئرانیکت بپرسی بۆ رۆژان کوردستان تۆپباران دەکن؟ ک دەکن؟ ئای توانیت ل ھاوتا
شۆڕشکی ب  نگ بی و لبر خاتری خاترداران ناوی کورد و  بده سۆزت بۆ کورد ھب، پویسته کمک

  .ی که تیرۆرست ناوزەند نه

کوردستانت گرتووە ل  ی کوردکی دسۆز ب تی عراقی و جگه ھرچندە تۆ شالیاری دەرەوەی حکومه
 بتوان  وه کیتر نادۆزمه یه ھیچ وشه) رست رپه داگیرکه( ی  وشه  له م جگه که ی ده م ھنده تی عراقدا، به حکومه
ت دژ  که شالیارییه ی کاری  چورچوه  له ت ب که زارییانه رمه  شه  پ له ناو دیبلۆماسییه به  و کاره  پستی ئه پ به

کانی  وه ش بۆ نه کی ره  مژوویه بنه  دهی سبه ی و ده نجامیان ده کانی ئه لی کورد و ئامانجه باتی گه  خه به
می ئو کاری شالیاریی ئه داھاتوومان، تۆ ناتوانی ب تویسته ته  دیبلۆماسییه و جۆره سیاسر واش  ی پگ ،

 . له  گه ت و سیاستکی دۆڕاو و دژ به ھر دیبلۆماسییه  وه ب ئه


