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رۆژھتی وھفتی رابردوو، لمیدیای جیھانیمسعوود بارزانی سرۆکی ھرم ل وتکانی رزدار

جیاوازی لکوتوە، ھاوکات بوو بھۆی شادمانی جماوەری کوردستان و، جارکی ناوەڕاست لکدانوەی 

موو کوردستانیان زیندوو دی ھاتندی ئاواتی لمژنی دامزرانی دەوتی سربخۆی کوردستانی لدی ھ

ئوی لم دۆخ ھستیار وچارەنووسسازەی ئوڕۆدا کورد پویستیتی، یکیزی نتوەیی و.کردەوە

ئیدارەی سلمانییوە دەنگوڕای جیاواز دەبیسترێ، چند لی سرۆکایتیی ھرمی کوردستان، کچی یکدەنگی

قۆ دەیانوێ ئم دۆخ کسانکی نو یکتیی نیشتمانیی کوردستان، بداتاشینی لکدانوەی چوت و نا

، ک ئم جی داخ وپژارەی بۆ کورد لبار برن بۆ خزمتی رژمی داگیرکری ئرانتاکھکوت مژووییی

می رژم گۆڕبگۆڕەکی سددام، الوانی کوردی ب ەپ لنھامتی سردحیزبک لسانی شوەزەنگ و 

و، پروەردە دەکرد''نووسمافی چارە''و ''کم ژیان و کڵ ژیان'' و'' تان یان نمانسکورد''درۆشمی ''

، ئست کسانکی ل پیدابن بناوی رۆلی قارەمان و زانا و نیشتمانپروەری لخۆ گرتبووھزاران 

ئوە بوو کسکی .ن و دڕندەی داگیرکری ئران بکنسرکردەوە کلکلق بۆ رژمی تژی ل تاوا

یی یکتی سرکردەیتک بۆ خۆشی ئندامییان ل ھاتدەنگ''ئازاد جوندیانی''نیشتمانپروەری وەک 

ینیشتمانییکو حیزبن ران لئ ر بکی سیبوونی دەستوەی کورد بتن زار . و ھۆشداریدایھ

. ئافرینی لب و، بگومان بنواندنی ئم ھوستی رز و خۆشویستیی جماوەری بۆ الی خۆی راکشا

''مۆنت کارلۆ''لگڵ رادیۆ یوتووژلبختیاررزدار مال . نو یکتییھاوکات لگڵ ئم دەنگۆیانی

Radio Monte Carlo وتیکبووڵ '': گوتی23/6/2014رق رستانمان وەک دراوسپداعش و کۆن

ی ئیدۆل!"".نییروانگ ختیار لال بزدار مر بۆچوونی رگرچئوە ساوەدەگرێ و، دژی ۆژی سیاسیی

رستییپکۆن ،وە چۆنیئکموو جۆرە ،حیزبو ھ بووق رانی وەک دراوسری ئمی داگیرکرژ

بۆی ؟ !بۆچی بانک و دوو ھوا و، ئم لدوانان خزمتی ک دەکا؟!تن و دانووستانیکیان ھی پکوەرککو

دۆخدا لالی دنیای دەرەوە و لنوخۆی وت، یکھوستی بارولرەدا پویست سرۆکایتیی کورد لم 



پاش سدساڵ ماورانی و جنۆسایدی بردەوام مزن و زینی پشانبدا و، کارکی وانکن ئم ھلخۆ

بار بچل.

 کی رۆناکبیر و ئازادیخواز دەزانر مرۆڤبانوەکو،داعشھران و تالقاعدە و کۆماری ئیسالمی ئوئ

ک ریزۆرر بناخسرست لپی کۆنگری ئیسالمیکخراوەی دیکژراونبیری بنچینموو ی داڕھ و، دژ ب

- ل داعش ئوڕۆک نونرتیی کوردی سونن دەکات لعراق ک ھاوسنوورە لگڵ کورد،جۆرە ئازادییکن
کات . بشیان لگڵ کوردستان ھیعراق ک سنووری ھاوعرەبی شیعی ھروەک شیعی ئران و 

چ پوەندییکی ب ئمی کوردەوە ھی ل ئدی خۆیوە بت، کوردەستیبددوابستی خاکی کوردستان

! ی یان کسکی دیوومت دەکات، یان مالیکبشی سوننی عراق، داعش حک

نوان شیع وسونن لعراق، ئم یسرۆکی ھرم دەل ئم خۆمان ناگلنین لشڕی ئاینیئگر

نبت و، ەوەدای خۆی وەرندات ئو شڕ و، سوودی کورد لھوست  و بۆچوونکی نتوەیی وژیرانی

، بکو سنووری خۆی بپارزێ و شاندکی دیپلۆماسی ل پسپۆران  وزانایانی الینگر و دژبری ھیچ الیکیان

داوا . اکشانی پشتیوانیی نونتوەیی، ل چاالکیی بردەوامدا ب ل دەرەوەی وت، بۆ روئم بوارە پکبھنن

ل نی دەوتی کوردین، با سربخۆیی کوردستانسرزارەکیی پشتیواک  ئیسرائیل و ئو دەوتان بکرێل

میدیای کوردی لم نوەدا دەتوان رۆی .و دەنگی بۆ بدەنکۆمی نتوە یکگرتووەکان برز بکنوە

 دەرەوەی کوردستان، ب وخۆی کوردستان و لن ماوەریی لشاندانی جسازدانی خۆپ ێ لر بگکاریگ

توەیی، نک ب ھپڕک وەک ب ئۆرگانکانی نونزیی کوردانواندنی خۆپشاندانی ھنمان و گیاندنی داخو

چاالکی پرۆسی برەو سربخۆیی جیاوازە جۆری . خۆیی شاری ئۆسلۆ بینرای ل خۆپشاندانی سربئو

!لگڵ بۆنی دامزرانی دەوتی کوردی و جژنی سربخۆیی

 ش نابتم دەرفخۆیی، ئربرەو سنگاونان ببارە بۆ ھوخۆ لکورتی، بارودۆخی دەرەوە و نب

رێ و، بچت ریزی وتانی لدەست بدرێ، ئم تاک دەرفتکی مژوویی کورد بتوان سوودی لوەربگ

!ی بندەستی و کۆیلتی بپسنکیان و سربخۆوە و، زنجیری ژەنگھگرتووی سد ساخاوەن


