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ديارة ئةو طؤأانکارييانةي لة دواي هاتين ئةمريکا و داطريکردين ئصراقدا، هاتوونةتة ئاراوة، بوون بة هؤي داأشتنصکي 
مةسةلةکانيشدا، بة تايبةيت لةمةأ تازة و سةرلةبةرانةي طشت ثصوةرو هاوکصشةکان لة ثصوةندي لةطةپ اليةن و بطرة 
نيمضةأاثةأيين بةشة کوردستاين  .مةسةلةي کوردا، ئةويش لة سةرتاسةري کوردستاندا، ئةطةرضي بة هصواشيش بووبصت

سووريا و هةپضوون وخؤتةيارکردين کوردي أؤذهةپات و تصزة سياسييةکاين لة باکووردا کةوتوونةتة بةر باس 
 .        ثصي هةلومةرجي خؤي، منوونةي ئةو وةرضةرخانةن و لة دةرةوةي بازنةکةدا ننيولصکؤپينةوة، هةر شوصنصک بة

هةپبةت سروشيت حوکـمأانيي ئةو وپاتانةي کورديان بةسةر دابةشکراوة و ثصوةنديان و ئةوجا بةرذةوةنديان، هةرطيز 
ئةطةر . ، ئازادييةک بؤ خؤي وةدةست خباتةوييةک  زرد بتوانصت لة بستة و کةرفةتصکي ئاوايان نةأةخساندووة تاد

ماوةيةکيش کورديان حةواندبصتةوة يا هةر جؤرة ثشتطريييةکيان کردبصت ـ هةتا سةربازيش ـ ئةوا هةپوصستصکي کايت 
و هاوکارييةي ثصشکةش واتة هةميشة ئةم يارمةتيية و ئة... بووة و کارتصک بووة بؤ وةديهصناين مةرامي خؤيان و ضيتر

ئةم خاپةش بة زةقي لة هةپوصسيت ئصران لةطةپ ... راوة بيبةزصنصتکراوة، سنوورصکي هةبووة کة بزاڤي کورد نةهصلًَ
کوردي باشووردا تصبيين دةکرصت، هةروةها سووريا، ئصراقيش لةطةپ کوردي أؤذهةپاتدا، هةپبةت بة هةبووين جياوازي  

کورديش لةم بةستصنةدا، ئةسثي خؤي تاوداوة و دةستةوسان نةبووة و . ي و يارمةتييةکانلة ضؤنصيت و ضةندصتيي هاوکار
وةک ثص دةضصت، هةتا ئصستة،  . هةميشة ويستوويةيت سوود لةو هاوکصشة دذبةيةکانةدا ببينصت، تا شتصک بة شتصک بکات

خسا بصت و توانيبصيت هةم بةردةوام باشوري کوردستان لة هةموو بةشةکاين ديکة، زصتر ئةو هؤکار و زةمينةيةي بؤ رة
بصت و هةميش کاريطةريي هةبصت و تا رادةيةک ـ کةم تا زؤر ـ لة بةروبوومةکة خبوات و تيشکيش بؤ بةشةکاين ديکة 

                                                 .   اوصت
                                   

 
يض شصوةيةک لةطةپ کوردا نةسازابصت و رةوشي ئاوايشي لص نةهاتبصتة ثصش  کة ملکةضي  ة هتاکة دةوپةت کة تا ئصستا ب

، تورکياية، کة هةتا لة کوردي دةرةوةي سنووري خؤيدا بکاتئةوة بووبصت بؤ بةرذةوةندي خؤي  کاکةوبرالةيةک لةطةپ 
ستاندن بووة و هاواري هةميشة لة دانوبؤ تورکي دةرةوةي سنووري خؤي  ...أووي مةعنةوييةوةش شةکرصکي  نةشکاندووة 

ديتوومانة و ... نةطرتووة، تا بزانصت ضييان دةوصت، کةضي تةنانةت بؤ يةکجار طوصي لة کوردي خؤي لص هةستاوة
هةتا ئةطةر لة ضواضصوةي . دةشبينني کة ضؤن کاردانةوةيةکي زاپمانةي لة هةنبةر هةر أاثةأينصکدا هةبووة و هةية

                        ...  د أؤشنبرييشدا بووبصت، قبووپي نةکردووة و بؤي نةهاتووةتة رةدايصبزاڤصکي سياسي ياخو
                                                                

تدا ، بزاڤي کورد لة باکووري وپانصودةوپةتييةکةي بةأصز ئؤجةالنيشلـة دواي دةستطريکرانة ترسناکة ثأ لة قصزةونة 
، ضونکة بؤ وا دةکرصت و بؤيش وا دةطوترصتکةوتة تةنطذةيةکي ثأ لة تةمومذ، واي کرد ثياو لصي بکةوصتة طومانةوة کة 

هةرطيز لة عوريف سياسيدا نةبووة، سةرکردةيةکي طرياو ـ بةتايبةيت لة وپاتصکي وةک تورکياي بة عةسکةر و دةزطةي 
اين خؤي کردبصت، ئةطةر بصتو لة ذصر فشاري خودي دةزطةکاين ئةو وپاتةدا ئاراستةي طةريالکفةرماين ئةمنيي ضنراودا ـ 

                   !...نةكرابصت  ناضارنةبووبصت و بة شصوةيةک
ةکو لة بةراييدا ئاماذةم ثصکرد، تورکيا ـ وةک دةوپةيت ئصران يا تا رادةيةک سووريا ـ لة ثصوةند بةثرؤسةي کورددا، و

هةرطيز بةو جؤرة نةبووة کة بتوانرصت کةپکصک يا نيمضةکةپکيشي بؤ کورد لص هةپبکأصت، ضونکة هةر لة نصو النکصوة لة 



 تورکي  نةبصت کة لةسةر داواي کوردان بؤ ناوبذيکردن هاتة ناوةوة،  کورد تؤقيوة، مةطةر دةستتصوةردانةکةي سوثاي
 .                            مةکؤي سيخوأان وئةوجا قةزاوبةپائةويش ثاشان بوو بة

 
هةبووين هصزي ثةکةکة لة ناوضةي قةنديل ولةم قؤناغة ناسکةي باشووري کوردستاندا، کة کوردي هةموو ثارضةکان ـ 

بةشي باکوور ـ ضاوةأصي ضارةنووسي سياسي ودةسکةوتصک دةکةن، هاوکات لةطةپ ئةو طةشت و سةردانة بةتايبةتيش 
ماراتؤنييانةي سةراين ئصراق وتورکيا و ئصران و سووريا و ئةو راطةياندنانةي لصثرسراواين سةربازي و سياسيي ئةمريکا 

رةي فيدأالييةت و دةستووري ئصراق، دةري دةبأن، و تورکيا، ديسان ئةو ثةشصوي ونيطةرانييةي وپاتاين هةرصم لة با
مامةپةيان لةطةپدا نةکرصت ـ ثيالنصک لة ئارادا بصت و بة      مةترسيي ئةوةيان لص دةکرصت ـ ئةطةر بة ورياييةکةوة 

 .          زياين کورد تةواو بصت
  

وصنصتةوةو لصي دةسپةمصتةوة ئةوةية، ئةوةي ثياو لة طةف وطوأي لصثرسراواين تورک ـ ض مةدةين و ض سةربازي ـ دةخ
رةوشةکة لة ضةند طرميانةيةک بة دةر نيية، يا ئةوةتة ئةمريکا لة ثةکةکة بدات، ياخود کورد ناضار بکرصت، ياخود 
تورک ـ کة دةسيت لةسةر تيسکةي تفةنطة ـ يان ئةوةتة خودي هصزةکة بة شصوةيةک لة شصوةکان ضارةي خؤي بکا و بة 

 .                                                                      دةربضصتکةمترين زيان بؤي
     

بة بأواي بةندة، وص دةضصت تورک لة نصو طشت  ئةلتةرناتيظةکاندا، هاتنةناوةوةي خؤي بة هةرةضاکترينيان بزانصت و 
ـ وةک ثاساوصک ـ مةرامي سياسيي خؤي ثصيشي خؤش بصت ثةکةکة بپاوةي لص نةکات، بؤ ئةوةي لةثاپ ئةم ثرؤسةيةدا 

زاتةن ئةمريکاش کةوتؤتة بن  ... قوشقي و وةأةزة، صنصتة ديکوردستان کة زؤر  لةو طؤأانکاريية سياسييانةي ئصراق و
                                                                    ...     ئةو فشارةوة 

 
 ديفاع لـة مةسةلةيةکي دؤأاو ناکةم، ضونکة وةک کوردصک دةميةشصنصت، وةلص کة ازم بصذماخو، هةر ضةندة من نلصرةدا

نةخشةي سياسيي ناوضةکة و هصزة زل و زةبةالحةکان و قةوارة و ثصطةي کورد لة وصدا دةخوصنمةوة، ناتوانـم خؤم لةم  
ةکة لةسةر هةپوصسيت خؤي سوور بوو و  ثةکدةبصتةوة، کة ئاخؤ ئةطةر هاتوو ثرسيارة وةشصرم  کة لةبةر دةممدا قووت 

: وةپامةکةش ئاوا وةري دةطرمةوةو ئازاريشم دةدات ...، ئةجنامةکةي ضي لص دةکةوصتةوة؟ي هةپنةبذارد)اهون الشرين(
  وشةأسةيري سنوورداريي توانا و قةتيسبووين ثةکةکة لةو شوصنةدا، ئةطةر لة روانطةي ناهاوسةنطيي هصزةکانةوة و 

وةأوانکراوي هصزةکان بکرصت، بأوا ناکرصت  بةبص زيانصکي زؤر زؤر و رةثصضةکداين ديليکي فرة و  ضاکداداينثص
ثاکتاوکردنصکي سةرلةبةرانة، کؤتايي بة ثصطةي ثةکةکة لة قةنديل بصت و ثاشان سةرثاکيان سةر بة نيست نةکرصن 

هةر ال بة  ةياراين ديکةش لة ئارادا هةية و وطوندو ئاواييةکي زؤر وصران نةکرصن، بة تايبةتيش طرميانةي تصوةطالين ن
کة ئةمةيان ـ حةمتةن ـ دةبصتة مايةي  هةرةس و دؤأانصکي سياسي بؤ ثرسةکةمان بة طشيت و بة ... نؤرةي خؤي

 ..!                                       تايبةتيش لةم سةروبةندة لة شووشة ناسکترةدا 
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