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ھەر  جە ھەمبەرکوردستان بە درێژایی مێژوو  مساڵەی کورد خویا دەکاتن کە مەرد چیرۆک و دیرۆکا ھەزاران
یی ڕەگ و ڕێشە ررێزگاە و پشت بەستوو بە فەرھەنگی خۆڕاگری و پاخوە دان ھەموو شا�وی داگیرکاری بەرێ

یگەھا مێژوو دەرچووە . شا�وی ەتوو ژ تاقو سەربەرز و سەرک یانی داگەوویی ، بەرپەرچداکوتاوی مێژ
نامرۆڤانەی توانەوە و فەوتاندنی پەیکەری نەتەوەیی لە دژی کورد و نەتەوەگەل ھاوشێوەی ، لە سەد ساڵی 

سنووری ھۆڤانەتی و نامرۆڤایەتی و دڕندەیی گەیاندە ڕابردوو و پاش شەڕی جیھانی یەکەم دەستی پێکرد و 
ەسە�تی دەسنیای ئیمپریالزمی داگیرکاری تورک و عارەب و ئەوپەڕی خۆی لە دژی کورد و کوردستان . د

عەجەم بوونە داش و ئامرازی جێ بە جێ کاری ئەو ڕێکارە پێسەی پارەپەرەستانی جیھان خۆری ڕۆژئاوایی 
اشی ھاڕین . لە یەکەم تاقیکردنەوەی ناپاڵمی ئینگلیزیان لە سەردەمی شێخ و کوردی خستە ژێر بەرد

ھیچ نەما کە لە دژی کورد و بوون و  ،ھەتا کیمیا باران و ئەنفاڵی دژە مرۆڤانەی سەدام بگرە مەحموودەوە 
کورد وەکی کورد و بە فەرھەنگی نەمری نەمریی ، ھەر مانی نەیەت بکار ئانین . دە بەرانبەر ئەمەش 

ژیان لە سەر  ھەیا ئیرۆی ھێناگە و ھەتاو  ایەتی داداڤچۆکی بە دوژمنانی مرۆجەنگاوەرانەیەوە دژ وەستا و 

 ھەر دەی با .  دێگۆی زەوی بەردەوام بێت 



مژاری گشت پرسی ئەڕای سەربەخۆیی پیرە ئیرۆ و بەردەوامی کورد بوونەک ھانا دە ،  درێژەودە 
کوردستانەکە دەرکەتیە ھۆلێ و نیشتمانی پیرە کوردانی مادی و ئاری پێرە دەھەژێ . گشت کوردستان خڕ 

، یەک بەستە ، یەک الوک ، یەک ھۆرە ، یەک کەالم ، یەک حەیران ، یەک بووەتە یەک پەیڤ ، یەک دەنگ 
ئەویچ ھاواری " ئەرێ " یە کو ، بەیت ، یەک ستران ، یەک گۆرانی ، یەک شایی ، یەک سەما و ھەڵپەرکێ 

ئەرێ جە سەربەخۆیی کوردستان دوا پەیڤ و بەرو و دوای کوردان بڕ بەدڵ و پڕ بە قورگی خۆیان چڕینەی . 
ی کوردە کە بە گوێی نەیار و داگیرکەرانی کوردستانا ئەدرێتەوە . ئەرێ پاش بانگی کوردیەلە لە شەر و وتار

سروودی دژی داگیرکەران . ئەرێ تەقینەوەی بوومەلەرزە و ژیلەمۆی گڕکانی کوردایەتی یە کو ئەوە لۆ سەد 

 ێ بگرێ .ساڵ ئەچێتن کە کپ و بێدەنگ کراوە . ما کەس ، ھێز ھەنە کو بتانێ بەری پ

کۆنە  ییداگیرکار حەوت سەریکەڵپەکەوتووی  یھایدجە ھەمبەر بوویەرەک مەزن ئو مێژوویی ھانا دە ، ئەژ
ئیستعمار و ئیمپریالیزمی گۆڕکراو دە خۆ کەوتووە و بە ئازاری ھەڵ کردنی شەماڵی سەرکەوتنی ئازادی و 

 وە ئەتلێتەوە و ژاران دەڕێژێ . ڕووناھی بە سەر دێوەزمەی ڕەشی نامرۆڤایەتی و دیلی و کۆیلەتی یە

ڕی خاچ پەرەستان جورج بووشی گچکە شەڕی دووھەمی کەنداو و لێدانی ڕژیمی بەعسی سەدامی بە شە
لە الیەن پۆل برێمەر ، لە سەر شۆپی خاچ  بەعسی و پاشان بەڕێوەبردنی عێراقنا ناو ھێنا . ھەرفی
ش یە عێراق و و ئیشتابرێمەر نێردراژکاری یاسایی داڕژا . کابرای برێت مەکگورک وەکی ڕاوێپەرەستانی کۆن 

بەرپرسی ئامریکا لە شەڕی ھاوپەیمانان لە دژی داعشە . ئەم چیرۆکە ئەمانباتەوە بۆ سەردەمی سەالحەدین 
و شەڕی لەدژی خاچ پەرەستان . ھەڵبەت پێویستە ئەو راستی ژی ژ نەھێت ژ بیر کرن کو شەڕەکە لە 

و دەستەواژەی خاچ پەرەست نەدەھات بکار ئانین بەڵکو وەپێ  نەدەناسراناوە  وەردەمی سەالحەدین بەس
یان ئەگوتن " فرانک " کە فەڕانسەوە ھاتووە و ھۆکەشێ ئەوە بوو کە سەرەتا و ماکی شەڕەکە لە فەرانسەوە 

 پاشان نەتەوەگەل ترەک ئاورووپایی تێوەی گالن .و  نخەڵک و ھێزەکانیان فەرانسەیی بووسەری ھەڵ دا و 

ناوی ڕەیناڵد بوو کە بە ڕاو و ڕووت و تا�نی یەوە خەریک  ی ھەڵەشە و فەرتەنەچی بوو ،و دەمە ژی کابرایەکلە
 )ە لە شەڕە گاورەکەی ھاتن ( حەتەنکابرای بوو و تەنانەت ڕێکاری شەڕی ئەو سەردەمەشی دەشکاند . ئەم

ەالحەدین . سەالحەدین وەک دەس سبەرپاشا و وەزیر و گزیری فرانکەکان بە دیلی کەوتە  لە گەڵ تێکڕای
خۆی خواردن و گو�ی ساردی پێدان وەک ھێمایەک بو ئەوەی کە نایان کوژێ . بە�م باوی ئاکاری جوامێری 

 ئەمەی لەگەڵ رەیناڵد نەکرد و کوشتی . 

ی خۆی ترازاندووە ەجەنابەش پێی لە سنوور و بەڕ ک بە رەیناڵد بچوێنێ بەوەی کە ئەممرۆڤ دکارێ مەکگور
ئاخر بەرپرس بوون لە ئامریکا دەجووڵێتەوە .  ، ێچەوانەی سیاسەت و ڕێکاری و�تەکەی خۆیو تەنانەت پ

شەڕی دژە داعش کەی تێتە ئەو واتا کە مەکگورک خۆی لە مژاری سیاسی ناوخۆیی عێراقا ھەڵ قورتێنێ و 
 ئەمەش الیەنی عارەب و شێعەگەری سەفەویی لە دژی کوردان بگرێ و و بەمەشەوە نەوەستێ و بێت

وەکی سیاسەتی ئامریکا دەرخوادی خەڵکی بدات . ئەوەی کە ئەم دەرەتانە بە کابرایێکی مینا مەکگورک کە 
گۆڕ زانیاریەکان ھێشتا چاوی بە ترامپ نەکەوتووە ، ئەداتن ئەوەیە کە ترامپ ئامریکای تووشی بێ 

بەتاڵن ئانکو بە کارگێڕی سەرەوبەرەیی کردوە لەو ئاستەدا کە زۆرێک لە ژوورەکانی وەزارەتی دەرەوە یان 



ڤە دەزڤرێتەا مەکگورک الیەنەک دن ژ ڕەشپێشووی سەردەمی ئۆباماوە وەک برێنت مەکگورک بەڕێوە ئەچێ . 
ک تاکە کەس و کاربەدەست خۆی لە تێکڕای نەتەوە و گەل و و�تە داگیرکراوەکە لۆ خووی داگیرکەرانە کە یە

کەکەسانە لێ ئەخۆڕێ . مێژووی ئیسالم و کریستان و ئیستعمار تابواریشی پێ ئەدرێ کە پێ گەورەترە و 

 و ئیمپریالیزم بە ھۆڤانەتی ئەم بابەتە تاکەکەسانە نەخشێندراوە .

تیلێرسۆنی وەزیری دەرەوەی ئێستای ئامریکا ،  سە شیاوی ڕامانە ئەوەسە کە رێکێگرە کخالەک گرینگ ل
بوو و ئەو کۆمپانیای لە سەردەمی سەرۆکایەتی  ۲۰۱٦سەرۆکی پێشوی کۆمپانی نەوتی ئیگزۆنمۆبایل ھەتا 

لە وەزاەرتی دەرەوەی  ۲۱/۹/۲۰۱۷ئەو دا ھاتە کوردستان لۆ کاروباری نەوتی . ئەو ڕاگەیندراوەی کە ئیمرۆ ، 
ردستان دەرچوو گومانی ئەوە دروست ئەکات کە ئەشێ ئەو وسەربەخۆیی ک ئامریکا لە دژی گشت پرسی

تێک ھانا لە گورکەوە سازکرابێ بەوەی کە ھەڵوێسھەڵوێستەی ئەو دەزگایە لە الیەن کەسانی وەک مەک
دەرەوەی داب و نەریتی سیاسی و دیپلۆماسی و�تێک مینا ئامریکایە بە تایبەتی لە تیلێرسۆن ناوەشێتەوە و 

. پسپۆڕانی سیاسی و ڕاویژکارانی لێزان و ئەشێ بێ سەرەوبەریی ئامریکای ترامپی لە پشتێ بێ 
پرسی سەربەخۆیی کوردستان  بەرپرسانی خاوەن ئەزموون و بەدەربەس فرە باش ئەزانن کە مژاری گشت

ۆی کەس ب ێسای ناودەوڵەتی و ناوخۆیی یەوە ،اسا و ڕمژارێکی ناوخۆیی عێراقە لە ڕووی یلە باشترین بار دا 
نیە دەستی تێوەر دا وەک چۆن فرەیەک سەرکردە و بەرپرسی کۆمەڵگای ناونەتەوەیی دوو و چەند پاتیان 

  کردەوتەوە و پێیان لە سەر داگرتووە . 

ورک ، ھەڵپەی لورنس ئاسایی خۆی لە ناوخۆی کوردستانەوە دەس پێکرد و لە سەردانێک لە بۆ ھەولێر مەکگ
سەری لە بەردی ناو گۆڕ کەوت . ئەجا پەنای بردە بەر گۆڕان بەشکەم لە ڕێگای ئەوانەوە تەوژم بخاتە سەر 

و عەجەم و عارەب یوای بە تورک ی دا مەکگورک ھەڕێباز  ھۆگران و الیەنگرانی گشت پرسی . ھەر لەم
بخات و ھاودەنگیێکی  ڕێکیانایە یەک و بە تەم، یان یی بەستوە و لە سەر بنەمای ھاوبەشی داگیرکار

وەکەی گۆڕان فرە گرینگ نیە بەوەی کە گۆڕان لە سیاسەت لە دژی کوردیان پێ پێک بھێنی . ئەدوژمنکارانە 

 سیاسی ئەچێ .  و ژیانی سیاسی کوردستان تەریک کەوتوەتەوە و بەرەو ھەرەسی

گۆڕان وەک پاشماوەی چەپی ڕادیکاڵی نەتەوەیی کوردی ئەو بوارەی داگیرکەری عارەب و عەجەم و تورکانی 
نیە کە دژی گشت پرسی و مژاری سەربەخۆیی بوەستێتەوە و ئەم کورت ھێنان و کەلێنەشی بە دروشم و 

. لەم ڕێکارە نالەبار و نەگونجاوە دا  ایەتی پڕ کردوەتەوەۆلۆژیکی و خەباتی چیبانگەشەی بێ بنەمای ئادی
ھێناوەتە خوارەوە و باسی باسی تاکە کەس و بنەماڵەیە . ئەمەش  یگۆڕان تەنانەت ئاستی ئەو بابەتە خەباتە

ویی . وئەگرێ و ئەبێتە چەواشەکاریێکی میژلە نەزانی و تێ نەگەیشتوویێکی سیاسی قووڵەوە سەرجاوە 
شێ تایبەتمەندی ی یە و ئەربەخۆ لە دەرەوەی سەرمایەدارگۆڕان وا ئەنوێنێ کە کوردستانی سە

ەزانن ئ ی سوسیالیستی بکار بێنن و فرە باش، ھەر چەند ناوێرن دەستەواژەسوسیالستی دە خوە بگرێتن 
شوێن کەوتووانی و  ساڵەی ڕابردوو دەبا ئەوەی لۆ گۆڕان ۲۷ئەزموونی . کە ئەوە زەرەری ھەس ئەڕای پەز 

ڕوون بکردبا کە دەوڵەتی سەربەخۆ و نیمچە سەربەخۆ و کورد گوتەنی تەنانەت ھەموو تراویلکەی سوسیالیزم 
سەرمایەداری ئەبێت بە ھەموو بە ناوەرۆک و کاکڵ کەچە حکومەت و دەووڵەتێک وەک ئەوەکەی کوردستان ، 



پیسی و پۆخڵی و باشی و ناباشی سروشتی و زکماکی سەرمایەداریەوە . ئەوەی لە کوردستان تێتە بینین 

 ڕەگدانەوەی ئەم ڕاستیەن ، تاڵ ئانکو شێرین و ھەرواش دەمێنێتەوە .  و دە بەرچاوانە ،

ئەوەی ئادیۆلۆژی بە ھەر ناو و ڕەنگێکەوە دەکاتە بنەمای سیاسەت و کاروباری سیاسی ڕۆژانە و دوورخایەنی، 
تەنیا نەوەکامی و فەریکەیی سیاسی خۆی ئەنوێنێ . دۆڕانی سیاسی و قەیرانی ناوخۆیی بەشی ھەر 

 الیەک .  ھیچ ئەم ال و ئەو بێکۆمە�یەتی ئەبێ لەم ڕێکار و ڕێبازە دا بەھێزێکی 

تەنانەت خەڵک و الیەنی وەکی مەکگورک بە  فرە گرینگتر و لەمانیچ یێکی دیکە کە گۆڕان و ھاوشێوە کانخاڵ
سیاسی ئەکات ئەوەسە کە ئەمانە دژی ڕەوتێک  ن و ھەرەسیتایبەتی و ڕۆژئاوا بە گشتی ، تووشی شکا

کۆمە�یەتی و سیاسی و ھزری مینا  یوەک گشت پرسی سەربەخۆیی کوردستان ئەوەستن کە وەک الفاو
دیاردەیەکی دەگمەنی مێژوویی ھەڵی کردووە و کەس ناتانی بەری پێ بگرێ . ئەوەی کە دژی ڕەوتێ بەھێز 

 تی بەیە و ھەرەس و شکان بەشیە زانی سیاسیەستێ ، نەیەتی کۆمە�نی خەڵک ئەوو بەرفرەی کۆما�
 روشت ومسۆگەری یەوە . لەوانەیە کە مەکگورک و داگیرکەرانی کوردستان زۆر لێیان نەگێرێت کە گۆڕ س

ێ ە نالوتی دژبەرانە لە مەڕ سەربەخۆیی کوردستان وەرگرن . لێ لۆ گۆڕان ئەمئاستی بەرژەوەندیان ھەڵویس
ۆیی بن . ئەوەتا ھەزار سوێند ئەخۆن کە پتر لە ھەمووان و فرە فرە ربەخەی سنەشیتن دژی مژاروان و 

. ھەر خۆشیان بە تەنگ و چەڵەمە خستنە سەر  نخوازیاری سەربەخۆیی کوردستان، مکووڕتر لە نەیارانیان 
ی ئاخر ناکرێ سەربەخۆیڕێگای ئەو مژارە بەرپەرچی ئەم درۆ زل و زەبەالحە ئەدەنەوە و پووچی ئەکەنەوە . 

 خازی و لە ھەمان کات دا دژی بوەستی بە بیانوی کات و ڕێکاری پێ گەیشتنی .کوردستان ب

گۆڕان بەکردەوە خۆی کردوەتە مەکۆی ھەموو نەیارانی ڕەوا و ناڕەوای ناوخۆیی و لەمەش گەلەک قرێژتەرتەر 
ک لە دژی گشت ی داگیرکەرانی کوردستان و دەرەکی . کێ ھەر پەیڤەک ئانکوو دەربڕێنێیمەکۆی دوژمنکار

پرسی سەربەخۆیی کوردستان دەرببڕی ئەوە ئیدی خێرا ئەکرێتە پێخوری دەزگای بانگەشەکاریان . گۆڕان و 
مەکگورک و ڕۆژئاوایی یەل دەبا لەوە تێ بگەن کە سەرکردایەتی ڕەوا و تەنانەت ناڕەوای ھەر و�تێک جاری 

 ،ژڕۆ کۆمە�یەتی و سیاسی وو بە مژاریخەڵک پشتیان گرت و بمژارێکی وەک گشت پرسی دا و کۆمە�نی 
ن کە بڕیار ئەدەن و سەرکردایەتی ە کۆمە�نی خەڵکئەوبوونەوەی بۆ نیە . لێگرە ئیتر  ئەوە ئیدی پاشگەز

 شت پرسی سەربەخۆییو پەیمانی . پاشگەز بوونەوە لە گ خۆشیان ناچار ئەکەن کە سوور بێت لە سەر گفت
ەوە خۆکوژی سیاسی یە و کەس ناتانێ خۆی لە قەرەی بدات . کوردستان لە الیەن سەرکردایەتی کورد

مەشیا ھەر خێرا و زوو لەوە تێ گەیشتبان کە ، گۆڕان بە تایبەت و ھەر وسا ژی مەکگورک و تێکڕای ڕۆژئاوا 
ردیان ە ئەوان وەگەو کۆمەڵی سەرکردایەتی کورد نیە ک پاش تەقێنەوەی گڕکانی سەربەخۆیی ئەوە ئیدی تاک

بکەن بەلکی ئەوە ئیدی خەڵکی خرۆشاو و ھەژیوی کوردستانە کە ویست و خواستی خۆیان سات و سەودا 
بە سەر ھەمووان دا ئەبڕن و بواری پاشەکشێ و پاشگەزبوونەوش لە سەرکردایەتی خۆیان ئەبڕن . 

ووھەم ھەرەس و ھێزی مێژوو مەلەکردن یەکەم لە نەزانی یەوە سەرجاوە ئەگرێ و دپێچەوانەی ڕەوتی بە

 ش بە دوایەوە تێت .و کارنامەی ڕە شکان



گۆڕان لەوانەیە ئەوەی لەبیر چووبێت کە وەک چەپی نەتەوەیی کوردستان لە ناو جەرگەی بزاڤی نەتەوەیی 
سەری ھەڵی داوە و گەشەی کردووە و پێگەیشتووە . تایبەتمەندی ئەم چەپەش بەتایبەت لە مام جە�ل 

بەبێ ھەوێن و ماکی نەتەوەیی ئەم ڕەوتە وەک ھەموو رەوتە وەک نوێنەری ئەو ڕەوتە ڕەنگ ئەداتەوە . 
نەتەوەیی کوردی و بیری  ھزریلە ەیەک چەپەکانی دیکە ھەر زوو ھەرەسی ئەھێنا و لە ناو ئەچوو . ئاوێتەی

ەتمەندی ئەم چەپەی تایببە ھەموو ئاریشە و دژبەری سروشتی خۆی یەوە چەپی سوسیالیستی ( چینی ) 
ر سەرکردایەتی جەالل تاڵەبانی دەمەشی . ئەمەش ئەو خاڵەیە کە گۆڕان لە پ ک ک کوردستان بوو و لە ژێ

و تەنانەت بە  ەجیا ئەکاتەوە . پ ک ک گەیشتگەسە ئەو ئاستەی کە وازی لە دۆزی نەتەوەیی کورد ھێناو
 ەییچۆڵ کردنی مەیدانی نەتەوئاشکرا دژی وەستاوە . ئەمە لۆ گۆڕان نالوێ و لێی ناوەشێتەوە . ھەر بۆیە 

 تۆمارکراوی یزە ڕاستەکان ھەڵەیەکی تژی مەترسی یە لەبۆ گۆڕان . گۆڕ مێژوو و پێشینە و مێژینەھێبۆ 
خۆیان ، گۆڕان بۆی ھەبوو و بۆی ھەیە کە وەک پێوێست داکۆکی لە سەر الیەنی نەتەوەیی بزاڤی کوردێنێ 

یاسی س ار و پێویستی گۆڕەپانیبکات و بەمەش گەر لە دەسە�تیش بەشدار نەبێت ئەوە ئیدی نەیارێکی لەب
ەر دەسە�تەکە ژ کوردان رە پێویستە . ھەڵوێستی گۆڕان لە مەڕ گشت پرسی پێک بێنێ کە بە قەد

کە نەک ھەر  ھێشتوەتەوەۆنە دوژمنانی ئیسالمی ئەنساری بۆ ی کیسەربەخۆیی کوردستان تەنیا ھاوھاو
و پێشینەیان بەلکو لە کورد بەگشتی . بێ بەختیێکی گاورەیە نەک ھەر لە خۆیان جێگەی داخە بەڵکو بێ 

نەک ھەر دەستی بەش و بێ بەری کردنی کورد و کوردستان لە بەشدارێکی چەپ و دێمۆکڕاتیک وەک گۆڕان 
ڕاست بە تەواوەتی وا� ئەکات ژبۆ مەشاندنا سیاسەتیان بەبێ ھێچ ئاریشە و ئاستەنگێک بەڵکو بزاڤی 

گۆڕان گۆڕ چاوڕوانی و  اخ و سەردەماینە دوور ئەخاتەوە .کوردێنی لە دێمۆکڕاسی ڕاست و دروست و س
ی کۆمە�یەت خۆیی سیاسی کوردستان بە دادیشە تاک ھێز بێت کە سەربەھەرای خۆیان ئەو ھێزیە و لەوانە

و باری ژیانی ڕۆژانەی کۆمە�نی خەڵکەوە مۆتوربە بکاتن . گۆڕان دبا ئەو ھێزە با کە یەکەم بە کردەوە 
دستانی مسۆگەر بکردبا بەوەی لۆی تێکۆشیبا و دووھەم کوردستانی سەربەخۆ بەرەو سەربەخۆیی کور

    نیشتمانێکی دادپەروەرانە ببات ، ئەوەندی دە چارچێڤا سەرمایەداری بواری ھەس .  

بە پێچەوانە و دژ بە پنتاگۆن ، وەزارەتی بەرگری ئامریکا ، مەکگورک و ھاوھاوەکانی لە وەزارەتی دەرەوەی 
 ە وتورک و عەجەم و عارەب بکەونە ھەڵپولو خوڵقاندنە کە  ژ بە سەربەخۆیی کوردستان ، دۆخێکتە دئەو و�

دوژمنکاری ھاوبەشیان وەگەرد کوردستان . کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی تورکیە و عێراق و عەجەمستان 
یانی ھاوبەشیان لە نی بەەتەوە یەکگرتووەکان و دەرکردلە نیۆیۆرک و لە پەراوێزی کۆبوونەوەی سا�نەی ن

استە لەل ھەڵەوەڕیە کوردستان ، یەکەم ھاوتەریب و ھاوئدژی گشت پرسی سەربەخۆیی 
ی ناسراوی نێونەتەوەیی یە و سێھەم دژ بە گیان اشەرئەنگێزانەکەی ترامپ ، دووھەم نایاسایی و دژ بە یاس

تی کێ ھەیە کە ئاوا بە ڕووداماڵیەوە و و ڕێکاری نەتەوە یەکگرتووەکانە . ئاخر لەم سەردەمەی ژیانی مرۆڤایە
ناوخۆیی و�تێک ڕابگەێنن . عێراق بەبەر چاوی ھەموو مەردم جیھانەوە دەستێوەردانی راستەوخۆ لە کاروباری 

ەوە ەچەم و تورک بەیێکی ناوخۆیی بانگھێشت ئەکات . عبەوە تاوانبارە کە دوو و�تی دراوسێی بۆ چاری کێش
تەوخۆ دەس بخنە ناو  کاروباری ناوخۆیی عێراق . سەردەمی ئەم بابەتە نامرۆڤانە تاوانبارن کە ئەیانەوێ ڕاس

ەی ەوئتانێ بڕە پارەیەکی نەوت و گاز تەرخان بکات بۆ کوردستان ئە و نایاسایی یە لە میژە کە بەسەر چووە .



زی مەردم کوردستان ئەشی لەوە دڵنیا و ئاگادار بن کە ھێ بکات . کە سکا�ی یاسایی دژیان تۆمار
پێشمەرگەی کوردستان ھۆکاری سەرەکی و ھەرە گرینگە کە ھەڕەشە و ھەڵەوەری ھانا پووچ ئەکەنەوە و 
بکەرانی مایە پووچ دەرئەچن بەوەی کە یەکەم تاک بە تاکی کورد و دووھەن مرۆڤایەتی پێشکەوتووی جیھان 

 دژیان ئەوەستێ . 

سەر ھەوانتە ھەڵیان چنیوە . ئەو قەیرانە قووڵ مەکگورک و ھاوھاوەکانی لە وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا لە 
یرانەی گرتووە و ناوچەکەی کردووە بە ەی کە یەخەی ڕۆژئاو وەک دروستکەری ئەو قەوو کوور و بەرب�

سا ان ترک و عەجەم و عەرەب ؛ ھەر وبارووت و بەرەو تەقینەوەی ئەبات ، دژبەری و نالێکی نێوسەبەتەی 
و ترکان گەیاندوەتە ئاستێک  م  و وەھابی سوننەی عەربیژی ئی دە  شێعەگەری سەفەویی مەالی عەجە

کانگیریان ئەستەمە و گەر وەکی سەردەمی ئەلجەزایر ژی لە سەر کەوڵی کورد ڕێك بکەون ، ئەوە ئەو کە یە
ساڵەی عێراقی سەدامی و عەجەمستانی  ۸ڕێککەوتنەشیان ئاوسی شەڕێکی گرانتر وەکو شەڕی 

ەم و عەرەب لە نیۆیۆرک بێ بنەما و بۆش و کانگیری ترک و عەجێت کە یە. لەورە مرۆڤ دکارە بووشمەالکانە

 شەیەکی سووک و چرووک بەوالوەتر ناچێت . بەتاڵە و لە ھەڕە

رخ و سەنگی شەڕی سەرکەوتووی دژە داعش نەبا و کوردستان لە ئاستە ە نەبا و نگەر ھێزی پێشمەرگ
پەالماری کوردستانی ئەدات و زۆر لەوە خراپتری تاوان  یومان لەودا نیە کە بەغدابەرزەی جیھانی نەبا ، ئەوە گ

 بە کورد ئەکرد کە دوێنێ سپانیا بە سەر کاتولینای ھێنا . 
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