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ی خۆ   ھرش کردنیش باشترین شوه ک ھۆکار ،وه ، نه  نجامه قامی سیاسی ئه سانی شه ھه
کاندا   سیاسییه  مژووی کایه م له رده ھه)! ربازی بت سه  رج نییه ھرش مه. (  پاراستنه
.   دیوه وه  خۆیه کان السایی کردنی به ربازییه تی سیاسی و سه  تایبه به کان مه ی گه وه کردنه دووباره

 بوونی تدا سه  ده  له  که  یه  الوازه لنه و که  له یه شه ڕه ت ، پیشاندانی ھه سه  ده له  کش کردنیش وه
   نه  دواوه تری به نگاوی ر ھه گه(بت کی کاتی ئه شیه ڕه نھا ھه ر ته  خۆیدا ھه  خۆی له  وه یه ھه

وام بوو کش کردن  رده ر به گه م  ، به ی مردنی پاشای پ نییه موو کشکیش مژده  ھه وه.  )بت
  و کاته  بھاوت، ئهی گورزی قورستر وه ئه شکان بۆ ڕه وامی ھه رده ی به  خانه توانی بچته ده 

   شکاندنی ژرخانی  بته  ده و جۆره ت به سه بۆ ده یرانک  دروستکردنی قه توانت ببته ئه
و کش   ئه دووریش نییه.  ر دروست بووه  سه ی له  سیاسییه ته سه و ده ئه کانی مییه ره  ھه لییه یکه ھه
بنت و  ل شه  فه وه  ڕووی دیبلۆماسی سیاسییه هر ل گه..! ر  شکاندنی خوودی كشکه ببت به  لیکه مه

تی  ی تایبه تاکتیک و پۆژه وامی، پالن، رده بت به وست گرتن و ووروژاندن ئه ھه. کش بکات پاشه
ر   سه کات له مۆ گۆڕان ڕاوح ئه ئه. ل سه تروته ندازیاری کی ئه یه خشه  نه  بت به  دواوه خۆی به

  قام بت و پالنی تری به تری شه ی بارۆمه وه نھا بۆ خوندنه ته(  که ڕه ر شه هیاند گ کانی ڕایگه خاه
نمایشکردنی تۆپ،    به وه ته سه ن ده  الیه کرا له  پیاده وه  ڕووی سیاسییه ی له وه ، ئه ) بت   نه دواوه

. تی  تایبه هکتی بوو ب یه ی ناشییرین کردنی ڕووی سیاسی که نجامه کدار ، ئه  ھزی چه تانک و
منرا بۆ  ی خه وه  ئه بوو وه کان سییه  که نتازیای خواسته  و فه وه ی کردیان خۆ فشکردنه وه ئه
 الوازی و شکاندنی   بوو به  بگره وه. پکا نه ر گۆڕاندا ئامانجی خۆی  سه ربازی به وتنی سه رکه سه
موو ھۆکار  دا ھه لره( مۆ ن و دوژمنی ئهڵ دۆستی کۆ گه کردن له  ه  ڕووی مامه کتی ، له قی یه ئه

،   م ململیانه ی ئه رچاوه  سه  به ی بووه وه ، ئه)  وه ر سلمانییه  سه  ماڵ به به کان بوو نجامه و ئه
کترن  ری یه واوکه ته کانی جیھان ڕووداوه.  وه کرایه  شاخ ڕاست نه  له  که کی قینی کۆنه ره ھۆکاری سه

ندکجار بۆ السایی  کتری و ھه ر یه بۆ سه کانیان رییه  کاریگه ندییه یوه حوکمی په  پچاون به و لکنه



 سیاسی و  ته سه  میسر و تونس ناتوانن خه ،بۆیه کان  سیاسیه ی پالن و شانۆی ڕووداوه وه کردنه
  یه ش ھه ندی ھاوبه ھه م ڕه ک بن ، به ڵ کوردوستانیش یه گه و له ک بت ک یه کانیان وه ییه وه ته نه

و   ، گۆڕان  و توانینه رنج ی جی سه وه م ئه به. ک بت وقیتیان یه توانرت ته ئه ک ڕووداو و وه
م  مۆ ئه  تا ئه وه کان ییه وه ته  نه ته کان بۆ بابه رییه سه  چاره  بوون له شک نه رگیز به ت ھه سه ده

ر تر  یان مسۆگه وه  بوونه دووباره نی شکستکان و مه  و ته وه ته واسراوی ماوه  ھه  به تانه بابه
  وه بنه کۆده(کانی عاق  زه  غومی حه ببت به  یه ماده ت ئا سه  کاتک ده بۆ نموونه. بت ئه
بت  ی چۆن ده که  نازانن ئاکامه ولر بۆ دروستکردنی ڕژمک که ھه  ب له ره فاحترین عه ڵ سه گه له

ری بۆ  ستپشخه مان ده  ھه رمه م پیان شه به   )مان عاق ستی ھه  ده به کراونفال تکی ئه بۆ میلله
ی  وه قاندنه ته قیتکراوه و کاتی و کی ته یه له  قومبه یرانه م قه زانن ئه خۆشیان ده. ن  خۆیان بکه مای
   . ترازنت کار ده کارله

  مووی له کاندا نام ھه ی خاه ه زورب کتی و گۆڕان ، له یه تی ، کانی نوان پار ھاوکشه
 تی خۆیان  خزمه کانیان له موو تاکتیکه  ھه  ، وه وه دۆزته و ئابووریدا خۆی ده ندی سیاسی وه رژه به

  .گرت  ده ڕچکه

م ئووردووگا  ر ئه  سه ش بوون به تی کورد دابه  میلله دا که وه له  که  تراجیدییه م کشه به
 مۆ ی ئه وه ئه. ری کوردوستان ندی حیزبی و سوودی ووتانی داگیرکه وه رژه  بهبۆ نھا دا ته سیاسیانه
  .کانتی نھا کورد و حیزبه  ته  سیاسیانه م کایه کانی ئه  دژواره نجامه  ئه  له بئاگایه

 


