
 بھرم بوون و

کوردستان لناوچونی سنوری ئو بشی خوارووی  

ل ناوخۆیاندا بریاریان ب ھموو چین و توژکیانوە  فلستینیکان
ب  بفرۆش یک بستک لخاکی فلستینلستینھر ف ،داوە

لیستی نیشتمان فرۆشان و  ، دەب بخرتجولککانی ئیسرائیل
ە رگای ل فلستینی ئگر بۆشیان کرا بیکوژن، ئو بریار

 ی کو خاکاندەستدانی ئکان گرت بۆ لرسلپبازرگان و ھ
  عرەبکان بھی خۆیانی دەزانن.

ھسوکوت دەکن و  کوردەکانیش بپچوانی فلستینیکان،
نھا پارچک تی نناوچب ی خاکی کوردستان، بگرە ناوچپارچ
نتوەییان چونک سرکردایتیکی  ەفرۆشن،د خاکی کوردستان

دەستورکی نتوەیی بۆ کورد ننوسراوەتوە ک نبووەو 
 س نازانستاش کخاکی کوردستان بکات، تاکو ئزگاری لپار
سنوری کوردستان لکویو زۆرینی کورد پی وای ئو جگایی 

خۆیانو عرەب و تورک و فارسی ل نیشتج بت ئوە خاکی 
.کوردستان نی  

دەیبینن، جیاوازیکی زۆر  یی سرەوەدالو دوو نخشوەک 
ھی لنوان سنوری خواروی کوردستاندا، کاتک دەستدارانی 

کورد بۆخاتری پاراستنی دەستداریتی و کورسی و داھات، 
کوردستاندا دەست لس بشی  لژر ناوی ھرمۆکو دەوتۆکی



ژوک بۆ بچوک کردنوەی خاک و ، مخوارووی کوردستان ھدەگرن
نیشتمانمان دروست دەکن، ئوەتا عرەبکانیش لژر ھمان 
پۆگرامی ھرم بازیدا شرعیتک بۆ داگیرکردنی خاکی 

  کوردستان دروست دەکن.

زۆر دخۆشن  )پارتی و یکیتی( تی ئو دوو حیزبسرکردای
 وەی کسرایی و بکانبنباریم  تکریتی و ئرھ داوی ب

بوونی ناوچکانی خۆیان دەکن، دنیام لوەی دوای ئوانیش 
 یش داوای بھرم بوونکرکوکیکاندیالو و  ویکانصمو

، ئگر داوای بدبختیک لروە دەست پدەکات، دەکن
بھرم بوون سر بگرێ، ئوا ناراستو خۆ تکای 

دەست عرەب  دەکوتب پی یاسا خاکداگیرکراوەکان 
  رەسنکانی برای جالل تابانی و مسعود بارزانی.

وەی خاکناندەستھئاستی بدەنگی لدەستی  داگیرکراوەکان، ب
، کارەساتکی ئوەندە کم ل بیست سای رابردوەوە تاکو ئمرۆ

ورەی ھرەتای داگیرکاری خاکی گدەورانی سل ک کای ناوەت
کوردستان لبدیھاتنی ئیسالم دا بو شوەیی ئمۆ خاکمان 

  لدەست نداوە.

، دەبینی سدان )عدیسئگر ل گوگ یان یاھوو بنوسی (
ھرشی عرەب لسر کوردەکانی ئو ناوچی ھبووەو 

خۆی ل بدەنگ  دەستی کوردیشکوردەکانیان دەرپراندوە، 
وت سادا زیاتر ل حوسد خزانی کورد ل کردوە، تنھا لو ح

   ترسان ئو شارەیان بج ھشتوە.

ی کورد کتدارانو دەسئ نلرەب و  الیرانی عداگیرک
و  د دا سپنراون و پارزگاری دەکرنفارس و تورکوە بسر کور



، شرم ل پایتختکانی داگیرکران فرشی سوریان بۆ رادەخرێ
 عدەبینن نایان گرێ ک کان چرۆژانرەب ر کوردسی ب

ست وەردەگرن، ن رگاش دەدەن ن بۆخۆیان ھلودەھنن، 
تیسایوەیکتکی تازە بۆ کورد دروست بکات. کی نژوم  

، بیاریاندا لکاتکدا ک ئمریکاو بریتانیاو فرەنسا
 ن لک بۆ کوردەکانی خوارویی کوردستان دروست بکوەیچوارچ

کی ی موس دا، ک بو چوارچوەی بشژر چوارچوەی ویالیت
زۆری خاک داگیرکراوەکان دەکوتوە دەست کورد، بتایبتی 

ناو چوارچوەی  وتنکریت و سامراو بعقوب ک دەکموص و ت
سنوری پۆژەکوەو پۆژەکش درابۆ دەست ئم، جنابی جالل 
تابانی و مسعود بارزانی لژر ناوی برایتی کوردو عرەب و 
پاراستنی سروەری عراقدا، ئو پۆژەیان پوچ کردەوەو برا 

و بستک ل  ئمۆ درۆیان لگڵ دەکن عرەبکانیشیان تاکو
  گیرکراوەکانیشیان بۆ رەت نکردونوە.خاک دا

  سردار پشدەری
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