
كؤمةلَطايةكي دةروصش وأؤشنبريانصكي جاش قةلَةم
نووسيين ثارصزةر أةفعةت هةلَةجبةيي  

آليةيت نزم بوو ’هةركؤمةلَطايةك أادةي أؤشنبريي سياسي وكؤمة
جةماوةرةكةي ئةبصتةدةروصشي دةسةآلت وطوص أايةلَي كوصرانةي دةكات 

.هيض ئريادةيةكي نامصنصت
ئاخردةروصش لةبةرامبةر شصخ و خةليفةدا هيض ئريادةيةكي نيةوبصجكة 

لةوشةي بةلَص ياشصخ وكأنووش بردن ودةست ماضكردن هيضي تر 
ئةو تةنيا نيوةأؤ لةتةكية كةوضكصك شؤرباي بدةنص وياشصخ لصي ,نازانصت

.أازي بصت هيض شتصكي تري ناوصت
ئةمة كارةسات ومةرطةساتة هةرلةئةزةلةوةوةكوكةلتورصكي زؤرخراث 

.تووشي سايكؤلؤذيةيت جةماوةري كوردبوو
نيوسةدةزياترة بازرطاناين جةنط وشؤأشةكاين كورديةك لةدواي يةك 
ولةذصرناوودرومشي جياجيادا خؤيان سةثاندووة بةسةر طةيل كوردداو 

بةيص ويسيت خؤي ,ئريادةي جةماوةريان لة بنةاةتدا سةلب كردووة
خصروبصروبةرهةمي .شؤأشي ثص ئةكةن هةر خؤشيان هةرةسي ثص ئةهصنن

ووآلت ئةدزن و لة بانكةكاين ئةمريكاوئةوروثا  بازرطاين ثصوة 
.كةضي جةماوةر ورتةي لصوة نايةت و أةخنةيةكيان لص ناطرن,ئةكةن

بةجؤرصك ئةم جةماوةرة هةذاروستةم ديدةيان طؤج كردووةو وةكو أانة 
 مةأ بؤكوصيان بوصت أاثصضي ئةكةن كؤمةلَطاي كوردي تةنانةت نازانص ماظي

كةئةضصتة حزبصكي ,,,هاوآليت بوون ضيةوئةرك وماظةكاين خؤي نازانص
كورديةوة نازانص بؤضي بووة كةأقي لةحزبةكةي تر ئةبصتةوة  بةهةمان 

شصوة نازانص لةبةرضي؟؟؟
نازانص ستراتيذ ضيةونازانص كص خزمةت بةوئةكات و كص بةرةو هةلَدصري 

ئةبات؟؟
.طةورةترين  بةآلونةطبةيت ئةم طةلةهةذارة لةمةداية

أصذةيةكي زؤري كؤمةلَطاي كوردي لةوخةلَكة  نةزان و بص ئريادةية ثصك 
.هاتووة

بةشصكي تريشي بةناوي أؤشنبريي بوونةتة جاشي دةسةآلت ئةوانيش 
جؤرة بازرطانصكن خيانةت لةطةل ونيشتيمان ئةكةن بؤ بةدةست هصناين 

هةميشة  قةلةَمةكانيان دذي .بةرذةوةندية تايبةتيةكاين خؤيان
.بةرذةوةندي طةل و نيشتيمانة وثيشةيان ستايشي دةسةآلتة

هةردةم أؤلَصكي سلبيانة ئةبينن لة كصشةوقةيرانةكاين وآلتدا لةجيايت  
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ئةوةي كةفاكتةرصكي ئيجايب بن لةبةرقةراركردين ئاشيت وبةيةك طةياندين 
حزبةكان وضارةسةركردين ناكؤكيةكانياندا بةثصضةوانة بةنووسينة 

ثأوثووضةكانيان تيذةتيذةي حزبةكايان ئةدةن وئاطري شةأصكي ناوخؤي 
.تر هةلَ ئةطريسصنن

بؤمنونة بةناو أؤشنبرياين هةردووال كةوةفدصكي بياين سةرداين 
كوردستان دةكات و سةرداين  يةكصك لةسةرؤك  حزبةكان ئةكات ئيتر 
ئةمان خؤيان لص ئةبصتة حممد حسنني هيكل وهنري كيسنجر لة حتليلي 

سياسيدا جؤرةها تةفسريي  هةأةمةكي بص مانا بؤأووداوةكة درووست 
.ئةكةن كةلةوانةية لةدوورةوة تانزيك ثةيوةندي بةوبابةتةوة نةبصت

لةجيايت ئةوةي وةكو أؤشنبريان وسياسةت مةداراين لوبنان و 
 ئؤكرانياوجؤرجيا لة قةيرانة سياسيةكاندا جةماوةرهان بةن و بيان هصننة

سةر شةقامةكان بؤ خؤ ثيشاندان دذي حزيب موخاليف و ئاذاوةطصأ و 
نةساز كةضي خؤشيان بةوتاروو نووسينةكانيان قةيران و ئالَؤزيةكان 

قورستر و دذوارتر ئةكةن كةئةمة دوورة لةويذدان و سايكؤلؤذيةيت 
مرؤظي أؤشنبريةوة بؤية من هةميشة أةشبينم بةئايندةي ئةزموين 

سةرانصكي خؤثةرست و نابةرثرمسان هةن و !طةلةكةمان ضونكة
جةماوةريش نةزان و دةروصش و بص ئريادةية و أؤشنبريانيشمان جاش 

.........قةلَةم و وويذدان مردوون


