
 ھاوکشی کوردو فلستین

ی من ببیرم دت، ل پنجا سای رابردوەوە تاکو ئمۆ لو رۆژە
سرکردایتی حیزب کوردستانیکان بتکا کشی فلستینیان 
کردبوو ب بابۆی ھنگوین و منای کوردیان پ پروەدە دەکرد، 

فلستین و ل کشی کوردیان کردبوو ب پاشکۆی کشی 
لتی فیان بۆ دروستکردنی دەووکان زیاتر ھستینی

، بم بۆ کاتژمرکیش داوای دروستکردنی فلستینی داوە
 ی شاعیرانو دەوتی کوردیان بخوندەوتی کوردیان نکردوە

  .نیشانی خک داوە

فلستینیکانیش وەک عرەبکی رەگزپرست یان ئیسالمیکی 
کورد بکافر زان، بچاوکی سوک و چوک تماشای کوردیان 

کوردیان بشدار نکردوە ل ھیچ کۆنفانسکی  کردوەو
ب ھیچ شوەیکیش ل کۆنفانسکاندا ناوی کورد و  فلستینی،

  کشی کورد نھنراوە. 

ل  2011 - 7 – 22ئوەی بۆ ئم بابتی ئمۆ گرنگ، رۆژی 
ئستنبوڵ کونفرانسک بۆ چارەسری کشی فلستین 

ان دەوتی بانگھشتنی ھیچ حیزبکی کوردی ی پکھنراو
لو کۆنفانسدا ب ھیچ شوەیک ناوی  ردستانیان نکرد،کو

 کانسنرا، کۆنفھی کورد نشوەد کوردو کشداری نبب



بوە کۆتایی ھات ک فلستینیکان برداوام بن باوزی دنیا، 
و  1967ل داوای سربخۆیی فلستین لسر سنوری سای 

بۆی ب پویستم نتوە یکگرتوەکانوە،  داواکاریک ببن ناو
نامیکی کراوە بۆ محمود عباس و ئوردغان و  ، لرەوەزانی

  م.نتنیاھو و مام جالل کاک مسعود بنر
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Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan (L) makes his address as Palestinian President 
(R) and ambassadors listen during the opening session of the Palestinian  AbbasMahmoud 
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یفتتح رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس الیوم أعمال منتدى سفراء فلسطین الثاني. وسیلقي عباس خالل المؤتمر 
احة الفلسطینیة والسیما الخیارات الفلسطینیة بالتوجھ الى األمم خطابا سیاسیا شامال یتناول فیھ التطورات السیاسیة على الس

  المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطینیة....

ردو و کشی کوھرد پم خۆشدەب کاک محمود عباس ب وردی
باش بزان ک بب رەتکردنوەی با ھبسنگن،  ینفلست

خاک داگیرکراوەکانی کوردستان لالین عرەبوە، ناتوانن 
خونکانی خۆیان بدی بھنن و بب دروست بوون و ناسینی 
 کان ناناسرێ و رەنگستینیلتی فتی کوردی، دەودەو

دەستان ھناوە لتان ابردوشدا بئوەی لو چند سای ر
 لگای گر وێ لباس دەیحمود عوە، کاک متنربست
گورککی دەم بخونی وەک تورککانی تورکیاوە کشی 
فلستین ببات ناو نتوەیکگرتوەکانوەو داوای سربخۆیی 

.حاکی موەش شتئ ستین بکات، کلف  

ئم پمان وای کشی فلستین جنابی کاک محمود عباس، 
 ک بت، نر دەکرکان چارەسرەبیع تدەو وردغان و ئب

دەوت سرکردایتی کۆمگای نونتوەیی و ئیسرائیل، 
لگڵ ئیسرائیلیکان پک ل پک دەدن و  عرەبیکان بۆخۆیان
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 نیش ھان دەدەن بۆ ئاژاوەنانوە بۆ ئوەی کشفلستنیکا
رەبیع تۆ ومداپۆشن، ئ کانی خۆیانی پکان ناوخۆیی

 دەتوانن ل ،یکی باشیان ھتاڵ و ئابوریکی زۆری بخاک
دەشت چۆلکانی وەک سعودی، میسر، سۆدان، جزائیر و لیبیا 

و فلستینیکانی ل جگیر بکن و چند شارک دروست بکن 
  ە.ئو ئاژاوە ل رۆژھتی ناوەراست بکوژننو

 م خۆشپ ئۆردغانیشب  :و دەیکی کوردی ھندیم: پب
، تۆ وەک پیاوە دەست ب کووی خۆتوە بگرە با با نیبا

ی ک دنیا ، باش بزانکچک دەرمانی سری خۆت بک باشترە
و تورککان خونژی ھزار سای کور نی،  ویژدان و یاسا

کارەساتکی بچکۆل نی ک  ،داگیرکردنی خاکی کوردستان
دنیا ئاگادارە ک دەوت یک بدوای  چاوپۆشی ل بکرێ و 

لگڵ  ی ب ویژدانانھسوکوتچۆن یککانی تورک 
توان باسی بو ھوست و کردارەوە نا دەکات، اکوردەکاند
تورکیاش دابش  تینیکان بکی،فلسو رزگارکردنی رزگاری 

  .ی تورکیا دراوەت کوردەکاننیوە کراوەو
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 ل ردەوامبم برۆکی ئیسرائیلیش دەنیاھووی ستن ب
ی خاکی باپیرانت و ئیسرائیل وتی ئوەی نک بدەستھنانوە

ک باپیرانی کوردو ئوەیان  یداگیرکران رەبھی ئو ع
  خاکی ھردوو المانیان داگیر کردوە.کوشتوەو 

پم خۆش مام جالل و کاک مسعودیش باش بزانن، دنیای دەرەوە 
ن برانبر ب نتوەکی بخبر نی ل ھوست و کرداریا

بۆ پاراستنی  )یاری ھموان(سیاسستی خۆیان و بکارھنانی 



دەو وەش وای کردوەو وا دەکات کتی، ئتداریدەس تی کوردی
یان لسر دەست تنھا شندرێ ب ئوان و مانوە

ناسینیتی ندوورخستنوەی دروستبونی دەوتی کوردی و 
   لرگای کۆمگای نونتوەییوە.

وە  ١٩٩١ھوست و کرداری مام جالل و کاک مسعود ل سای 
بۆ دروستکردنوەی عراق و راوەستانیان لدژی دروستبوونی 

 رەوی ھموو گۆڕانکاریکانی گۆریوەودەوتی کوردستان، 
سربخۆیی باشوری سۆدان خرای پش سربخۆیی کوردستان، 

ناساندنی ئستاش ب بردەوامبوون لو ھوستیان، دەیانوێ 
بخن پش ناساندنی دەوتی  دەوتی فلستینیکانیش

 وان بی ئوانچپب مم ئگای کوردستان، بکۆم
فلستینیکان  ب ناساندنی دەوتینونتوەیمان گوتوە: نا

بۆ ئوەی ببت  ،ناساندنی دەوتی کوردیبخرت پش 
بنسکی سیاسی ل رۆژھتی ناوەراست و عرەب و 
ھاودەنگانی عرەبکان لدژی دروستبوون و ناساندنی دەوتی 

  ستن.ەکوردی رانو

  سردار پشدەری

 2011 – 7 – 25لندەن  
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