"كومةلطاي خةمناكة يان هيَ زيندوو"
ئةيوب بارزاني 4102/9/7

باراك ئوباما سةروكي ئامريكا شةوي  4102\9\5لة ويلز  ،لة كوبونةوةي (ناتو) دياري كرد ثيَكهيناني هاوثةميانيَك
لةشكري :ئةمريكي  -ئةوروثي لة  01ئةندامي (ناتو)  :ئامريكا ،ئاملانيا ،فرةنسا ،بةريتانيا ،ئوسرتاليا ،كةنةدا ،ئيتاليا ،
دامنارك ،ثولَاند و توركيا .دذي رِيَكخراوي (داعش) بة تايبةتي لة عراق و سوريا .ديسان رولةكي تايبةت بة توركيا درا لة
كوردستان وعراق وسوريا.
لة هةمان كات سكرتريي طشيت(ناتو) ئةندرز فوط رامسوسن ،ئامادةطي دياريكرد دذ بة روسياي فيدرال لة بابةت طرفيت
اوكرانيا ودامةزراندني هيَزةكي هةميشة ئامادة كة بنطةكة لة ئةوروثاي خوَرهةلَاتبىَ ...بزايف (ناتو) لة سةر ئةو دوو
ميحوةرة ،دةردةخيَ كة جةنطي سةثاندني دةسةلَات لة سةر هةريَمةكاني دةولَةمةند بة سةرضاوةكاني وزة نةك هةر
بةردةوامة ،بةلكو كةوتة رادةيةكي مةترسيدار لة سةر ئاشيت وهيَمنى طشيت مروظايةتي .دةولَةتةكاني (ناتو) لة ذيَر
فشاري طرفيت مالي ورامياري قوول ،بةرةو كولونياليزمي كوون دةرِوَن بةلَام بة ئامرازي نوَي .جارةكيرت كومةلطاي
مروظايةتي طةرِايةوة بةرةو سيستمي جيهاني دوَ جةمسةر( .ناتو) دذي روسيا وضني.
هةبوني هيَزةكاني (ناتو) لة كوردستان كة روذانة لة زيادبوَنة ،ئةملانيا بوَ يةكةم جار ثاش جةنطي جيهاني دووةم  ،هيزي
جةكداري خووي دةنيَريَ بو كوردستان .لة ناو ئةم طرفتة قولَانةي خورهةلَاتي ناوة راست دةسةلَاتي كوردي كليثتوكرات ،
بة عةقليةتي كويَخاي طوند ومنالَانة ،و شكةسنت وموفليسي سيستةمةكةي ،رِولَي بةكريَطرياو ئةبيينَ .ئةو دةرفةتةي كة
ئامريكا بة خوَرِايي ثيَدابو و  42سالَ خاياند ،خةريكي بةرذةوةندي بنةمالَةيي بوَن  ،ئاسيت بريكردنةوةي سياسييان بة
هيض شيَوةيةك لة بينيين لوتي خوويان دةربازنةبوَ .لة بابةت ئامادةطي مالي و لةشكري بوَ نيزيكةي  6مليون كةس ،كاتي
كة بةغا موضةي هةريَم وةستاند و بة هاتين هيَزةكاني (داعش) بينيمان كليثتوكراتي كورد لة ضي جيهانيَكدا دةذي!
بوَ ئةوةي سودمةند بني لة هةلَومةرجي تازةي ملمالنيَ جيهاني ،كومةلَطاي كوردستاني دةبيَ خوَي رزطار كات لة
عةقليةتي كويَخاي طوند و بنةمالَةي ،ئةوا زياتر لة  61سالَ ئةم عةقليةتةي كليثتوكراتي دةسةلَاتي ئيَستا  ،طةلي كورد
خستوتة ضالَةكي فكري قوول ،بةبيَ درضوون لةم ضالَة  ،ناتوانني هةنطاو بيَنني بةرةو ذياني دميوكراسي ،ئازادي بريورا،
ريَز لة مايف تاكة كةس ،ثيَشكةوتين كومةلطا  ،ريَكخراوي مةدةني ،لة بواري كولتوري ،سياسي ،رامياري  ،ئابوري ،
سةربةخووي ودادثةروةري.

لة بةرضاومانة ئةوي بة سةر جيهاني عةرةبي هاتووة لة كارةسات  ،بة دريَذاي ضاخي رابردو و تا ئيَستا ئةطةريَتةوة بوَ
كةوتين طةالني عةرةب لةناو ضالَي دكتاتورةكان و دةسةلَاتي بنةمالَةي كليثتوكرات  ،لةناو ئةم ضالَة نوكردنةوةي بريورا
نية ،تاكةكةس هةبوني نية  ،دةسةلَات بةرثرس نية لة هيض تاوانيَك  .لةناو ئةم ضالَة قوولَةدا  ،زياتر لة  44دةولَةت و
زياتر لة  411مليون عةرةب  ،هيض طرانييةك لة ئاسيت نيودةولَةتي نييانة ،سوكايةتي رِوذانة ثيَئةكريَ  ،دةولَةتي
شكةستو وثاشكةوت دادةمزريَينَ  .رةوشةنبري  ،دكتور  ،ئةندازيار  ،زانايان لة بواري نةوةوي  ،تكنولوذي  ،تةندروسيت
هتد  ،هةلَديَن بوَ هةندةران  .لة ناو كومةلطا هةلو مةرجيك كولتوري سازدةبىَ بوَ لةدايكبووني ريَكخراوي توندرِو وةك
(القاعدة) و (داعش) ئةبن بة دةسةلَاتدار و خوويان دةسةثيَنن بة سةر كومةلطادا.
ئةو كارةساتةي بة سةر دانيشتواني شةنطال هات ،كليثتوكراتي كورد بةرثسيارة  ،كارةساتي شةنطال جةوهةري
كليثتوكراتي كورد دةرخست بوَ سةدةها جار.
طةلي زيندو ناترسيَ لة هةولَدان بو طورانكاري بنةرِةتي  ،ئةو طةلةي برتسيَ لة طورانكاري هةر لة ناو ضالي دكتاتورةكان
دةميَينَ.

