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محوەرییتدا ب خباتی ھر کام ل بشکانی کوردستان ئگر ب وردی خوندنوەی 
بۆ بکرت  یکک لو ئسنی ک ئتوان وای گوڕوتین بخشین ب بزاڤی 

کورد ل ھر چوارپارچی کوردستان، زۆرک ل گرفت و ئاستنگکانیش رزگاریخوازی 
 رژەوەندییکان و بسیاسیی نوان الیۆزی نبایی و ئار ناتمبھ ھۆکارن ل ک

.گشتییکان چارەسر بکات

گرینگیدان و بایخدان ب محوەریتی خباتی رەوای ھر کام ل ب شکانی کوردستان 
گشتی و رۆژھت و بسیاس خات کک زەرووت و واقعی خۆی دەرئتی کاتتایب ت ب

حکومرانی دەستدارانی ناوەند بسر ھر کام ل بشکانی کوردستان ل برچاو 
.بگیردرت 

ھروەک چۆن شوازی حکومرانی ھر کام ل وتانی داگیرکاری کوردستان ل ھمبر 
مان ئو جیاوازیی ل نوان  خبات و تکۆشانی نتوەی کورد جیاوازی ھی ، ب گو

.ھر پارچیکی کوردستانیش پویست بوونی ھبت و رەچاو بکرت

بواتایکی دیک کاتک پارچیک ل کوردستان کیمیاباران ئکرت پویست جۆری 
خباتکی جیاوازی ھبت ل چاو ئو بشی ک بناسنام کراوە، یاخۆ ئو بشی 

ل جرگی خباتدا شھید ئبن و د، " کاک فوئاد"ک ربرانی بزووتنوەکی وەک 
مدەنی -ترۆرو شھید ئکرن وھر چاالککی سیاسی " شڕەفکندی"و د، " قاسملو"

 ی کشو بک ئت ت لبجیاوازی ھ ویستگومان پ ت بکرتی دارەوە ئپ ب
رایبوە رئیمرالی ی لرەکبکاتری کوردستان ئیو پارچوەی ئتی بزووتن .

ب درژایی مژووی خباتی رەوای نتوەی کورد، بزووتنوەی رۆژھتی کوردستان 
خۆی کردووەت کۆچی قوربانی بشکانی دیکی نیشتمان ولم پناوەشدا خساری زۆری 

کو بوە ، بنکردووت سارانو خی لیشتووە و ھیچکاتیش سگپ دڵ فراوانیی
رووبرووی ئو زەرەر و زیانان بووەتوە ک ل  پناو دەسکوت و برژەوەندی و 
پاراستنی دەسکوتکانی بشکانی دیکی کوردستان ویکوتووە، ئمش مایی 



سروەری و شانازیی ک ھر کات بزووتنوی کورد پویستی بووبت رۆژھتی 
.کوردستان ئو باجانی داوە

 ک تی کوردستانوی رۆژھی بزووتنخشییو خۆبی ئکۆماری کوردستان نموون
تیایدا جاڕی سربخۆیی و دامزراندنی کۆماری کوردستان درا و ھموو بشکانی 
کوردستان ل الین بزووتنوەی رۆژھتی کوردستانوە بشداریان پکرا، ئگر 

ل ئستادا بشکانی دیکی کوردستان بزووتنوەی رۆژھت ئوکات وەک چۆن
محوەریتی خباتی خۆیان دیاری کردووە و تنانت ھر بش و ب شوازی خۆی 
دەست توەردانی بزووتنوی رۆژھت ئکات بکردای، ب گومان موعادلکان دەگۆڕدران 

نۆمییک یا ، رەنگ کۆماری کوردستان ل دایک نبووبای بم ، النی کم نیمچ ئۆتۆ
خۆشوازک ل خۆبریوەبرایتییکی نزیک ل ئو فیدرالیزمی ک ل ئیستادا 

ر بکردایبت دەستوە دەچڕب باشووری کوردستانی پ.

سا بزووتنوەی رۆژھتی کوردستان دیسانوە خۆی ٢٥ل الیکی دیکوە نزیک 
کانی باشووری کوردستان ، ھیچ کردووەت کۆچی قوربانی برژەوەندییکان و دەسکوت

 رکام لھ کان لبا رژەوەندییکان و بوتپاراستنی دەسک ک وە دانییک لگومان
بشکانی کوردستان ئرککی نیشتمانی ھر تاک و حیزب و الینکی سیاسیی و، 
رۆژھتی کوردستان تیایدا سرقافی ئو ئرک نیشتمانی و نتوەیی و 

ییی، بم ئایا پاراستنی برژەوەندیی باکان و دەسکوت نتوەییکان ل ئینسان
!ھموو بشکانی کوردستان رەوای و بۆ رۆژھت ناڕوای ؟

سبارەت ب کارەسات مرۆییکان ھر ل کۆچی زۆرە ملییوە بگرە تا کیمیا باران و 
ب نتوەکمان ئنجامیان داوە قت و عامی ب کۆمڵ ک داگیرکارانی کوردستان دژ

ئگر رۆژھتی کوردستان تیایدا سرقاف نبت ئوە ب گومان ب بش نبووە لو 
قوربانیدان.

ببوای من ئگر محوەریتدان بۆ الین سیاسییکانی باشوور و باکوور و رۆژئاوای 
وەی رۆژھبزووتن ک ک نییھیچ پاساو کوردستان رەوای م واقیعت خۆی ل

زەروورە ب دوور بگرت، بکوو پویست ل گم سیاسییکاندا ب لبر چاوگرتنی 
برژەوەندیی نتوەییکان کاری بۆ بکرت و ل پناو برژەوەندی بزووتنوەی 

.رۆژھتی کوردستان سودی لوەربگرت



ندووە و باسکی ئمۆیی ل ئمستا ک بزووتنوەی کورد ب گشتی سنوورەکانی بزا
ناوەندە سیاسییکانی  جیھان ب گشتی و ناوچک ب تایبتی، بایخدان ب توەری 
 م باسوەری ئت ویستو پ یتی خۆی ھکی تایببات گرنگییتی خحوەریم
ببردرت ناو کۆڕ و کۆمنی خکی رۆژھتی کوردستان و ل الین ھزە سیاسییکانی 

بشی کوردستان زۆر ب جیدی کاری بۆ بکرت و بخرت رۆژرڤی کاری سیاسی ئو
.ودامودەزگا راگیاندنکانی ئو بشی کوردستان

ب گۆمان ئم محوەریت توەریی ئتوانت بشکی زۆرل گرفت و ئاستنگکانی 
نیش بنرنگاوی ئر بکات و، ھتی کوردستان چارەسوەی رۆژھت بۆ نزیک بزووتن

بوونوەی ھرچی زیاتری الین سیاسییکان وتنانی کۆنگرەی رۆژھتی 
.کوردستانیش

کوابوو ئتوانین بن محوەریت توەری یا خۆ رۆژھت توەری بۆ بزووتنوەی 
 ل ۆییمکی ئکوو زەروورەتب  ت زوو نییبر درەنگ نگالتی کوردستان ئرۆژھ

یدا ک ئتوانت باپشت و یارمتیدەرکی بھزی پاراستن و دەسکوت و موعادلی سیاس
.برژەوەندیی بانی نتوەکمان ب گشتی و رۆژھتی کوردستان ب تایبتی بت


