
 اللی دەستیان نوتی تدا نما

ب دزینی پۆژەی نوتکی  ،دت بیرم، سرەتای خۆ بادانی کاک نچیر

ئگر تۆ توانیت نوتی وتم ئموە، بابتکم لسر کاک نچیر نوسی و و

کوردستان بشوەیکی یاسای نونتوەیی لدەست من دەر بھنی، ئوا 

بھز تری، ئگر پاک ترو  مگای نونتوەیی لمن زانا تر،تۆ لناو کۆ
منیش رمن زانا تر،گای س گرتی بزانوتنم لز ترم. رکھپاک ترو ب   

، داری بمنتی لمن ھگرتکاک نچر بردەوام بوو لدزینی پۆژەکو 

ھنای میدان بۆ دزی و فزی و فرت و فل و  ھورامی ئاشتیکاک 

پیوەندی کردن بکۆمپانیا نوتیکانوە، بجگ ل کاک نچیر، کاک 

کوتن ئو س قارەمان نوتک وەردا، سبس  ھمیش خۆی دەبر

  .وبستنی کۆمپانیاکان و گلی کوردچاھاتو ھاواری نوت دەرھنان و 
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، بتایبتی لبواری بداخوە، بخبری کورد لسیاستی نونتوەیی

دوو وەک ک کردەوە،  نچیرو کاک برھم کاک، دەرگای بۆ نوت دا

، لگڵ ئنفالکرکیمیا رژ و موفتخۆری کوردو دۆستی سدام حوسینی 

ک باس ل ئاکۆی، و ی ب دەستمایی کوردایتی کاک ئاشتی ھورامیک
  نوتی کورد بکن و نوتکش بکن ئامری دزی و سوتانی دوارۆژی کورد.
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 ئم ناو ناوە شتکمان لسر دەنوسین و راستیکانمان ئاشکرا دەکرد،

دەشمان زانی ھوڵ و  ان دەگوتن بب ئم ھیچتان پ ناکرێ،پم
  تواو دەبت. کۆششکانیان ل کۆتایدا ببرژەوەنی عراق

من و ئو س قارەمان لیک دوور دەخاتوە:  ،لرەدا دوو بۆچونی جیاواز

یکمیان: من نمدوەیست لژر ئای عراقدا دەستکاری نوتی کوردستان 

بپجوانی منوە لژر ئاو دەستوری عراقدا توانیان  بکم، ئوان
  کۆمپانیاکان فریو بدەن و حوت ھزار ملون دۆالر ب نوتک کۆبکنوە.

دوھمیان، من ب برنامیکی کوردایتیوە دەمویست دەستکاری نوتی 

کوردستان بکم، بشی من و جوتیارو کرکارک وەک یک ب لنوتی 

ندا، بۆخۆم دزی تدا نکم و رگاش ندەم کس دزی تدا بکات، کوردستا

ئوان ب پچوانی منوە، زۆرینی بشکانیان بۆخۆیان داناوەو 
  بشکی کمیشیان داوە ب دزو موفتخۆرەکانی دەوروبریان.

بویژدانی ئو س قارەمان ل دزی و بقاچاخ بردنی نوتی کوردستان، 

پویست دەستیان  کانم بمئمریکی کرد ک بدۆستمنی ناچار 

ببسترێ، دۆستکانیشم وتیان باش مادام ئوان خۆیان بعراقی لقم 

داوە، با ب چکوچی عراقی لیان بدەین، ئوەبوو ب شھرستانیان وت 

پیمان نوتیکانی ئو س قارەمان پسند مک، من ئوەم نشاردەوەو 

ئاشکرا  ٢٠٠٩ – ٦ – ٢١ل حفتنامی بارزاندا  گڵۆگۆیکدا لل گفت
  ، ک ل ناوەراستی ئو ساتیتدا بو کراوەتوە:کرد
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رابردودا، جارکی تر ئو س قارەمان دەستیان کردەوە فتی ل چوار ح

کۆمپانیای ورەیان لگڵ گربستی گب ھاتو ھاواری ئوەی ک گوای دوو 

بو  کردوەو دەیانویستئکسۆن مۆبلی ئمریکی  و ندیی ھۆلشل

ھاتوھاوارە الی الی بۆ کورد بکن و دەست تازە بکنوە، بم ئمریکا 

فووی ل اللی نوت دەرھنانکیان کردو ب ئاشکرا پی ووتن ئوە بۆتان 
  نی دەستکاری نوتی کوردستان بکن:
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 ١٩٩١نوتی کوردستان دەکم ل  ساباتیکورد داوای ح یاتیئستا من لج

وە تاکو ئمۆ، ئوە ک نوتی کوردستانتان کردە ئامری خۆ دەومند 

کردن و گلی کوردیشتان ل ھموو روکوە تۆشی ھزاران ندامتی کرد، 

انن ھیچی تر ژیان لناو کۆشک و ئاوا ب ئاسانی بۆی دەرناچن و ناتو
  تالرەکانتاندا بسر برن.

  سردار پشدەری
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