
ەکی دکتۆر جمال نبززوەمک بۆ پشنیا

و بۆ ھاوڕزوسژاپاش رزی ھبل؛ دکتۆر نی روتی داوەکانی ناوبارەی شرۆڤی رۆژھوچ

ل ورد و زانستیتان تامانکی گ. ب کوردستانوە، دەستخۆشیتان لدەکمبندەڕاست و پناو

ساییتمن بیستوشش دوای ،ەکانتان بۆ ئم دەست گندەزبارەی پشنیالل؛ . کردووە

. ری کوردستان، بڕەوای نابینموباشوپچوتییکی

مامۆستای خۆشویست؛ من بۆخۆم ھیچ دوودییکم نیی لدسۆزی ئوە بۆ دۆزی نتوەیی کورد و 

دەکیت بۆ زکاتک پشنیا. زانیویت و دەتزانمب یکک لفکرە گرنگکانی نتوەی کوردم 

باشوری کوردستاندا ھنراوە، ک راستوخۆ ) تیبتایب(چارەسرکردنی ئم قیرانی بسر نتوەی 

رنامب و ب دایی تتم دەسوخۆ دەستی ئو ناڕاست و پیالنی دوژمنانی نیشتمانی کوردستان ب

درژایی تمنی دەستیان کاری بۆدەکن؛ چۆن و ب چ لۆجیکک ریتدەچت بدەستی خۆیان پتی 

کانی جیھان دەزانین ھرلمژەوە، ھموو دەست ستمکارەم باشئ: سدارە بکن ملی خۆیان؟ یکم

بۆکردن لدەست دەستیان نکشاوەتوە، پاشان خۆسکردن و زب داواکردن و پشنیا

وەداندەستنیا مانای خۆبمکار تتکردن، بۆ ستدەسزراو : دووەم. خۆبکی داممانڕلپ

ئگر ! ئق لگوی و، لغاوکراوی حیزب و سرۆک حیزبکانیاننبرکوتنی حیزبی؛ ئندامکانیان

ھز بدرت ئم لغاولدەمان؛ ئایا چاوڕوانی ئوەیان لدەکرت دەستورک دابژن لسر بنماکانی 

مافی مرۆڤ و پەوی یاساوڕسای دادوەران بکن؟ ئگر ئو کارەیانکرد چارەنوسی خۆیان چی 

و دە کس روناکبیرە خمخۆرە ناحیزبیی دەب کبن و ک دەستنیشانیان بکات؟ ئ: سیم. بسردێ؟

ئایا ئندام پڕلمانتارە دامزراوە حیزبییکان دیارییان بکن و ھموو دەستکیان بدەن و، پاشان 

خۆشیان بکشنوە لدەست؟ 

زۆری ئم دەست کاتکی. مبککزبدەیت، من لرەدا دەموت پشنیاھاوڕی ھژا؛ ئگر رگم 

لبردەستابووە، تائستا ب ھموو ھوکانییوە دۆزی کوردی گیاندۆت ئمی ک ھی و، لمش 

جا ھودان بۆ چاککردنی شتکی !. باشتری پناکرت، ھرچندە پدەچت زۆر خراپتریشی بکات

نابت؛ بکو کات بفیۆدان و درژکردنوەی داڕزیوی ئاوھا خراپ، نک ھیچ ئنجامکی باشی 

پویست ئو . تمنی ئو شت خراپی، باشتروای چیتر خۆمان بو ئاوات و خیاوە ماندوونکین

وزەیی ھمان بکاریبنین لرگی راستودروستی خباتدا، خبات لپناو سربخۆیی و دەوتی 

پویست و دەبت ئم خبات ژرزەمینیان دەستپبکات، . یدابتیاسایی کوردی ک لبرژەوەندی گشت

لوانی ئستا کاتکی لباربت، جا دەکوت سرشانی ئو جۆرە دە کس روناکبیرە خمخۆرە 

ناحیزبیانی تۆ ئاماژەت پدابوو، ئم دەزانین ک لوجۆرە دە کسان ل نتوەکماندا زۆرن، تنیا 

کینوەپویست کۆیانب



.ھاوڕت سمکۆ علی،لگڵ رزم بۆتان...


