
 ئنجومنی ئرانیان و

 دورخستنوەی داوای سربخۆیی

 

ماوەیک لرەو لوێ گومان ل دەب ک ئرانیکان بتکا 
ئنجومنکیان پکھناوەو ھوی پاراستنی یکبندی ئران 
 وەی بۆ کورد گرنگران رادەوەستن، ئوەشانی ئدەدەن و دژی ھ

رۆژھتیش بوو ون ب ئندامی ئوەی ک حیزب کوردیکانی 
بناوی گلی  ئو ئنجومنو ھاوتای فارس و تورک و عرەبکان

 من ئن و دەکان دەکی تورک و فارسمان قسکوردەوە ھ
ی سربخۆیی ئرانکی دیموکرات و فیدرامان دەوێ و دژ

  کوردستان رادەوەستن.

ۆ لمدەکرد تاکو ئن و قسانشتر باوەرم بم  پتیشک تیڤی گو
لو گوتاری کاک مستفای ھیجری بوو ک ل ژورکی رۆژناموانی 
ناو کۆنگرۆسی ئمریکادا قسی دەکردو خونی سربخۆیی 

 لناوخۆیان کوردو کوردستانی دەکرد بقوربانی جگا بوونوەی 
  ئو ئنجومندا.



با وەک رەخنیکی گورە روو بکم کاک مستفای ھیجری و 
کاک عبدوی موھتدی و پیان بم ئوەی ئوە دەیکن و 

  دەین زەرەری زیاترە لقازانج بۆ کورد.

ل کوردەواری قسیک ھی دە ئگر ئو کسی پش خۆت 
ھدرا، تۆ رگاک بگۆڕەو بو رگایدا مرۆ، ئوە ل دەیان 

ی سای رابردوودا، زۆر باش ھسوکوتی حیزبکانی خوارو
کوردستانتان دیوە لناو ئۆپۆزسیۆنی عراقیدا، ئوانیش ھمان 
شوەی ئوە بلوری فیدرای و دروستکردنوەی عراقیان لدەدا، 
وەک دەبینین وا ھشت ساڵ بسر تکروخانی دەوتی عراقی 
تپری و ھیچ حیزبکی عرەبی و تورکمانی ئامادە نی باسی 

مگر ئوە ھدرانی سیاسی ، فیدرالت و مافی کوردان بکات
ی خواروی نیو حیزباندەردی ئینی بوەش سبئ تان وانیپ ،

  ئو دەرفت سیاسیش لدەست کورد دەدەن ؟. کوردستان دەچن و

برال بخبر وەرن، پارەو دەستی ژر دەستیی ھموو شتک 
ی نی، تا نتوەکت سربخۆیی بدەست نھنی، ئوە کوردک

ژر دەستن و ھرچی بتان بت شتکی کاتیو لکۆتایدا لبر 
  دەمی دادگا رادەگیرن.

ن باش کاک سردار ک وا دەزانی بۆ تۆ خۆت کاندید کرد بۆ 
سرۆکایتی ئران ؟، چونک ل ومدا دەم تواوی 
سیاستمدارانی عرەب و تورک و فارس دەزانن ک من کوردکی 

و ھر ھوکی سیاسیش بدەم، بۆ دابشکردنی ئو جودای خوازم 
وتانی ک کوردستانیان بسردا دابش کراوە نک بۆ 

.وەی سنورەکانسپاندنچ  



سای رابردوی ئوەی لبرچاوە  )30(با باش پتان بم، ئمریکا 
ک وەک حیزبکی کوردی ئنتی ئمریکایی کارتان دەکردو کوری 

 رژەوەندیکوردتان دژ بۆش بۆ بمیاندو ئدەگریکا پمئ 
 کی دیکوەیشریکی دەخۆن و بمری ئرگمبخۆتان ھ

ر دەبدرەو ھتی بنکاروانی کوردای. 

دنیاتان دەکم ئمریکا وەک حیزبکانی خوارووی کوردستان 
بکارتان دەھن تا مرامکانی خۆی تواو دەبت لدوایشدا 

بۆ برا فارس و تورک و عرەبکانتان، چۆن بجتان دەھی 
ئستا ب مام جالل و کاک مسعود دە مگر ئیوە بۆخۆتان 
عراقی بونتان ھنبژارد، برۆن کشی ئوە لالی برا 
عرەبکانتان، سبین ب ئوەش دە مگر بۆخۆتان 
ئرانچیتیتان ھنبژارد، بۆن بۆ الی ئنجومنی ئرانیان و 

.واندەستی ئک بموو شتھ  

 ننجومو ئوەو لننخووردی نم بو نامر ئگخۆ ئ
ئرانی نین دەرو خۆتان نخنوە ناو سنگری کوردایتی و 
داوای سربخۆیی کوردستان، ئوا سبینی سنگری کوردایتی 
و سربخۆییش بخۆتان ناگرێ و دەب ماکانتان ببن ناو 

  تورککان.فارس و 

کتبی کوردستان و کشمکش نفت، ئرانی ھوەشاندوەو لرە 
بدواوە ئران و ئرانچیتی تنھا لپاشخانی چپ و 

  شاپرستکان دا باسی لوە دەکرێ.
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