
 

لبشی ئینترنتی ھاوتیدا بابتکم بینی  ٢٠١١ – ٥ – ٢٢ئمرۆ 
توەرک سبارەت ب دروستکردنی دەوتی کوردی ل باشوری بناوی (
بالی منوە  ئو بابتکۆمک پرسیاری ل خونران کردوە، )، کوردستان

گرنگیکی زۆری ھیو منیش ل ھاوتی دەپرسم: دەوتی کوردی بۆ تنھا 
  لباشوری کوردستان ؟ بۆ بۆ کوردستانی گورە نب ؟.

دەوروژن، گرنگ بۆ یکم جارە رۆژنامیکی کوردی توەرو باسکی ئاوا 
ندوەو ئویش لژر لوەوە، زۆر بالوازی وەک پرسیار بابتکی وروژا

  منیش دەموێ بابتک دەومندتر بکم و وەمی پرسیارەکان بدەموە.

با لپشوە ب ھاوتی برز بم، بداخوە داگیرکرانی کوردستان 
ھستی نتوەیی کوردیان الواز کردوە دوای ھزاران ساڵ ژر دەستی 

و دروستبونی  ئستاش رۆشنبیرو ناودارانی کورد ناورن باسی سربخۆیی
  ن.سود ل دەرفت سیاسیکان وەرناگر دەوتی کوردی بکن و

 رۆژکی ئاوای بۆ ھنکوتوە ک کورد ،بدرژی مژووی ژردەستیمان
رسوای نونتوەیی ببن و دەوت و بتکا دوژمنانی کورد 

دەستکانیان برو داروخان و ھوەشان بوات، بم داخکم 
  دارانی کورد ھوی چاک کردنوەو پاراستنیان دەدەن.دەست



ئگر بوانین سرەتای جنگی جیھانی یکم، شیخ حوسینی عرەب 
ک شریفی مکک و کسایتیکی ناوداری بنمای پغمبر بوو، بۆ 
خاتری خۆ رزگارکردن ل ژردەستیی، دەستی نای ناو دەستی ئینگلیزو 

تی عوسمانی ئیسالمی، ھاوکاری کردن بۆ لناو بردنی دەس
دەوتی خۆی،  ٢٢ئنجامکشی بوو ب ئوەی عرەب ببت خاوەن 

ناودارانی کوردیش بجگ لوەی لسردەمی جنگی جیھانی یکمدا، 
لبر لنزانی و دەروشی خۆیان کوردستانیان بدابشکردن دا، دەرفتی 

نی پاراستنی دەستداریتی و یشیان کرد بقوربا ١٩٩١سیاسی سای 
  .باخڵ پکردنی خۆیان

دا باوەشیان ب داگیرکران  ١٩٩١ئو رۆژانی ک ناودارانی کورد لسای 
کوردستانی کیمیا خواردو و دا دەکردو سدان ھزار کوردی ب سروشون و 

ندی تایبتیکانی خۆیان، ئم ورانکراویان دەکرد ب قوربانی برژەوە
لناو نتویکگرتوەکاندا باسمان ل سربخۆیی کوردستان دەکردو پۆژە 
بدوا پۆژەمان دەھنا ئاراوە بۆ بدیھنانی جوغرافیایکی تازەو رزگار 

وخۆ یان ب ھۆی تبم دەستدارانی کورد راسبوون ل ژر دەستیی، 
یتی موسیان شواندو بارو دۆخک گیشت عومر سورچیوە پۆژەی ویال

ھر ئوەش وای کرد ک یکک ل دۆستکانم بناوی واشنتۆنوە ئمۆ، 
 ی ببکات و پھ کوتیوز بۆ کۆمپانیا نواشنتۆن (چرای س باوەڕ ب

دەیوێ دەوت و پرلمانی جالل تابانی و مسعود بارزانی دا نان و 
و کسکی بالین ببت بروەبری ئو  دروست بکات دەوتکی کوردی

ردار پشدەریس ی واشنتۆنیش داییاخ وەی لئ ،تدەو(.  

داگیرکرەکان ھستیان کردبوو ب ئوەی ک ئمریکا دەیوێ دەوتکی 
 شھاتو پش بیان دەتوانی پوخۆ نکوردی دروست بکات، بۆخۆیان راست

 بگرن، بۆی کان و داوایان سیاسیر ناودارە نیشتمان فرۆشنایان بردە بپ
  لکردن ک رگا ل پۆژەکانی سردار پشدەری بگرن.

:وەیم شتیش بوەری ھاومی پرسیارەکانی توە وەالی من ب  



ناودارانی کورد بپشتیوانی داگیرکران بوونت ناودارو مرجی  – ١
سی سربخۆیی بکن و ن رگاش ئوەشیان بۆ دانراوە ک نخۆیان با

  بدەن ھیچ کسک ئو ھو بدا.

٢ –  تو دەب نتی خۆی، پشتی کورد دەشکریکا بۆ وموەی ئرانگ
  ھۆی ژیانوەی داگیرکرەکان و لناوچونی خونی سربخۆیی بۆ کورد.

گوتاری سیاسی حیزبکان جیاوازە ل گوتاری سیاسی کورد، گوتاری  – ٣
تازە کردنوەی  ورد سربخۆییو گۆتاری سیاسی حیزبکانسیاسی ک

  کوردە. ژردەستی بۆ

جاردانی فیدڕای پارتی و یکیتی تنھا بۆ فریودانی کوردو  – ٤
و ئۆپۆزیسۆنت بوو، ئوەی دەسشتازەکردن  ب تو دەسکن لشب

ان بۆ ، ھمویان وەک یک داوایان ل کورد دەکرد بۆ دەنگدرەنگکی تر
، ئوانیش وابستن و ناتوانن داوای سربخۆیی دروستکردنوەی عراق

حیزبی تازە ل سای دوو ھزارەوە دروست بووەو کشی بکن، 
 مئینگلیزی بۆ ئ وە بوەییتونگای نن کۆمالی شی لکدارژان

  نوسراوەتوە:

oil.net/kdec.html-http://www.kurd  

راگیاندنی دەوتی نتوەیی کورد لژر دەستیی دەردەھنت و  – ٥
دەیکات سردارو سروەری سامانی خۆی، وەک نتوەیک خاوەن ئای 
باوەرپکراو دەبت لناو نتوە یکگرتوەکان، دەوتی نتوەیی بشی 

دەوتوە، ئوەش داوایکی یاساییو  داگیرکران ناخوات، بشکی خۆی
.ی بترسس لک ناب  

، بم ی (جماوەر و تاک)داوای ھردوو الراگیاندنی دەوتی کوردی  – ٦
یاندن نابن  راگالیلوە ببتخاوەن دەس ی کو ناودارانئ ، چونک

 پوچ دەبندەڵ و مایکی گتنن، دەویوان رایبگر ئگو ھیچ ئ
  .شونکی دنیا باوەڕی پ ناھنی



ئوەی لکوردستان دا ھی، کاریزمایکی خکی برژەوەندی  – ٧
پرست لژر چتری حیزبایتیدا، رگرە لبرەو پشچوونی کاروانی 

  کوردایتی و بدیھنانی دوا رۆژکی روناک و سربخۆیی کوردستان.

ی، ھیچ پشکوتنک بخۆیوە تا کورد نبت خاوەن دەوتی نتوەی – ٨
  نابین و ل زانستی سردەم دوا دەکوت.

ن دەتوانن ببن ھۆکارک بۆ برەو پش بردنی کائم پمان وای میدیا – ٩
  یکگرتن بۆ داوای سربخۆیی.رەوڕەوەی کوردایتی و کورد ھان بدات بۆ 

١٠ – مدەزان :ئ کی لرچاوی کانیاوس تی بکیمان پارتی و یین و پ
 وان بتوانن وا نینھا بۆ ئن، تشی کر بگن و ئخۆیی بکربداوای س

خاون کردنوەی خۆیانو کۆمگای نو دەوتی باوەڕ ب دەوتکیان 
 .نناھ  

 ، سیاسیبرای ئم رگری ل داوی سربخۆی ل باشوری کوردستان – ١١
.ران دایری داگیرکر سژ بوون و دەست لخۆ نو باوەڕ ب  

برای ئم ئو کۆشکی ک ناوی نراوە کوشکی دەوت و پرلمانی  – ١٢
وە ب خواری دانراوە، دیوارەکانی یکوردستان، ل یکم خشتخوارووی 

ھیچ کس ناتوانی پاکی  ەو لناوەوەشدا گندەخانی،بخونی کورد سور
کۆشککی پاک و خاون بنیات  پویست ل شونکی دیک،توە، بۆی بکا

 وەی لمیزان دانبرێ، بۆئ زۆر ب و کۆشکی ئم خشتی بناغکبنرێ و ی
برز بوون دا خوار نبت و دانروخ، دەستورکی نتوەیی 
سردەمیانی بۆ بنوسرتوەو دوور ل دیکتاتۆریت، میدیا ئازاد بیت و 

فی کس نخوات، لرەوە تۆ دەتوانی ئابووری خۆت بدەست کس ما
  بھینیوەو برەو بنیاتنانی کوردستانی گورە ھنگاو بنی.

  سردار پشدەری

   oil.net-http://www.kurd     ٢٠١١ – ٥ – ٢٢لندەن 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001664719237  
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