
 ئنتۆن کیلرو چرای سور بۆ کاک مسعود بارزانی

ل کوردەواری قسیک ھی دە (قس، قس دەھنت کایوە)، ئگر 
کاک مسعودو مام جالل نامی یکمی ئنتۆن کیلریان بخوندبایوە، 

ئستا ئو بشی  وو،ئو نۆزدە سا پ دەردەسری تۆشی کورد ندەب
کوردستان لسر چوارچوەی سنوری ویالیتی موس ل عراق جیاکرابۆوەو 
کرابوو ب دەوتکی بچکۆل، ئوەتا دوای نۆزدە ساڵ ئنتۆن کیلر 
 نامیک لرگای میدیا کوردیکانوە بۆ کاک مسعود بارزانی دەنرت و

وای ئو ماست ب موو  ، ک ئم پمانداوای خاننشین بوونی لدەکات
نیو دەب کاک مسعود ئو نام زۆر بباشی بخونتوە پش ئوەی 
بچت ریزی ئو سرۆکانی ک ب شوازی جۆراوجۆر دەستیان لدەست 

دەردەھنرێ.     
.com/Direje.aspx?Babet=Hewal&Jimare=14287http://www.awene  

ئنتۆن کیلر ئو ماناس نو نتوەییی ک ئمریکاییکان رایانسپارد 
ۆژەی ویالیژکای من بۆ پراو تبب وتی کۆژەی نو پ تی موس

 we were all but favorably inclined to lend a helpingکوردستان. (
hand when two American colleagues, Patrick Martin and Philip 
Wainwright, brought an exiled Kurdish leader into contact with 
the editor in May 1991. Here again, the jury is still out on 

whether or not we should have followed our gut reaction(.  

http://www.solami.com/a33b.htm  



بم جالل تابانی فریوی داو پۆژەی ویالیتی موسی بناوی حیزبی 
پارزگارانوە پ بو کردنوەو ئوەش بوو بھۆی دگرانی من ل ئنتۆن 

، لپاڵ جالل تابانی و یزبی پارزگارانکیلرو پوچ بوونوەی کارەکی ح
پاریزگارانیشدا، پاراستنی پارتی داود باغستانی ب پارەیکی زۆرەوە ناردە 

لک دورخستنوەی من و کیلریان دا، وایان الی و ئوانیش زۆر ھوی 
دەزانی من لژر دەستی کیلر دام، نیاندەزانی کیلر راسپراوە ک کار 

وەبۆ من بکات، ھڵ کرایوانیش پوچکانی ئو.  

ئنتۆن کیلر لسرەتادا بمنی دەگوت ناب تۆ بھیچ شوەیک بایخ بۆ 
جالل تابانی و مسعود بارزانی دابنی چونک ئوان رگرن ل پش 
سربخۆیی کوردستان، بم من وتم دەتوانم ئوان رازی بکم بۆ 

ئوەی ل سردەمی پشتیوانی ل پۆژەکانم، ئو گفتوگۆی بوو ب ھۆی 
دا بناوی گورەترین دەسداری ھاوپیمانان  ١٩٩٢ھبژاردنکانی 

 و داوی ل سعود بارزانی بنوسبانی و مالل تاکی کراوە بۆ جینام
بکات ک دەوتکی س قۆی لگڵ سردار پشدەری دروست بکن، 
نامکی دای ئو کۆمپانیا نوتیی ک لگڵ من ھات بۆ کوردستان، 

یا نوتیک نامکی دای کاک مسعودو مام جالل، ناوەرۆکی کۆمپان
کنام ئینگلیزی لکوردی و ببوئ دایواو لینکم تکڕەی یالپ و ک

  :و بو شوە تا تواو دەب لیدە دەتبات الپرەی دووھم )NEXT(بوو 

oil.net/kurdish/image6.htm-www.kurdhttp://  

 ،و ناموەی ئنا بۆ پوچکردنک ھبانی دەیان پیالنی پالل تام جب
کاک مسعودی فریودا بۆ نخوندنوەی نامی  یکک ل پیالنکانی

ئنتۆن کیلرو لناو بردنی پۆژەی ویالیتی موس و پۆژەی نوتی 
  کوردستان و دروست کردنی دەوتکی دووقۆی پنجا ب پنجا.

لرەوە دوو بدوو بمنتی خۆیان بۆ کۆمگای نو نتوەیی دەربی و 
خۆیان کردە بلونرکی ب وەم و  شانیان ل عراقچیتی توند کرد،

 و رۆژە کیاندە ئخۆکان، دوا رۆژی کوردیشیان گڕە خۆبش ل جگب
بئاشکر دەستدارانی عرەب و تورک و فارس ھوی لناو بردنی کورد 



دەدەن و کۆمگای نونتوەیش بۆ لناوچونی ئو دوو دەست خۆیان 
  بدەنگ کردوە.

     سردار پشدەری 

  ٢٠١١ - ٨ – ١٨لندەن   
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