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 بۆ   کوردهیی چوارگۆشهتۆپکی    ، هاویشتنی،وروپا  مریکا و ئه رۆک بۆ ئه ی سه که شته گه

کی   دارعاستایه  ببت به یه و نامه ئه  وه رۆکه ی سه  ڕگه کانی جیھان  تا له یاریگا دیبلۆماسییه
حهی وه پیرۆزتر له چونکه زره    ، موسا  ئه تی  ییه مه   کورد و یان  نه  بۆ  نه یه وه ته   ک  کی 

 دووری  هیچ به.    به م و ئاره جه کوو ژرپخراوی ژر پۆستای تورک و عه  به  یه هوساو چه
ی  وه هکوو کردن یی به وه ته کان بت بۆ ڕزگاری نه ره نجه ی په وه ک کردنه یان نه مه نازانم ئه
  مۆی جیھانه ئه  لۆنیالیی دواکۆ یی که وه ته و نه  بت بۆ ئهکانی جیھان  داخراوهرگا دهی  زۆربه

وترێ   پی ده  که یه زه وون بووو لوغ ی ئه وه  ، کردنه  ووتانهم رۆک بۆ ئه ی سه که چونه  .  
   هئاون.        بووکرد  هشتا گاگۆکی نه  ، کهک یه کۆرپهک   وهگۆشکردنی یان لۆبی کوردی

رۆک  کرا بۆ سه رۆکی کوردستان ، نه ی کرا بۆ سه وه ، ئه   ره که شه ما سیمایی ڕووی ته
ک   ؟ وه ش جی پرسیاره مه  ئه دیاره.   کگرتوو مانیای یه  ئه لهزیرانی توورکی عوسمانللی  وه
ر ئاستی   سه کی دونی وون بوو له یه وه ته تیڤی بۆ نه  پۆزه رخانکی سیاسی به رچه وه

یشت  گه ده دا نهکان یه مرۆڤی هتسا ترین کاره وره  گه له  یه وه ته م نه نگی تاساوی ئه  ده میدیاکان که
یللی  مۆ شپیگلو ده ی ئه وه ک ئه ی الکۆنی جیھانیش ، نه  رۆژنامه کهک تا ی یه ڕه به الپه
  ڕاوزکراو له ی پهک یه وه ته نهی  وه ک دۆزینه ن وه که ڕو واشنتۆن پۆست باسی کورد ئه میه
 ، وبینم  کانی ده نیییه وه رژه و بوونی به  تکه من به  (   تیدا وه ده تی نوه ناری سیاسه که
 ملیۆنی 50کی  یه وه ته ی نه  بۆ بینینی کشه کانه  سیاسییه ش فۆکۆسکی نوی دوورگه مه ئه
ی نوسیم پش  وه ئهخرت  نگی ژر پا ئه نگاو ڕه  ڕهرشی مۆ فه  کورد ئهش زیاتر وه له.   ) 

  توانت ببت به رۆکی کوردستان، ئه ی سه که ئایا چونه:   مریکا  رۆک بۆ ئه ی سه که چونه
ی کورد  وه ئه  ،ی کوردیکت وه  ده سنووریوتری  دهی پ ی که ییه یژه و په ی ئه  پلهم که یه
رۆک توانی  سه:   ر قوربانی زا دان هه  سه ری چکداری و به ها شه زاره  هه یتوانی بیکات به نه
یژدانی و بۆ ڕازی کردنی وی  که وه ته کی سیاسی بۆ نه یه  متمانه ڕۆژک بیکات به  ند  چه به

ر  سه له  . . ! ! !   کوردستانهیدانی شه   ها له زاره  گۆڕی ههنووییختی ت درهخؤی و ئاودانی 
 پویستی  وه  ناوه م له  بهکات  ئه وه ی دوزینه  ڕچکه تی کورد ڕوو له  سیاسه وه ره ئاستی ده

ری  کترین و کاریگه ری یه واو که ردووکیان ته  هه  چونکه یه یی هه نووکه نگاندی هه سه  هه به
ی  وه مانهنووسی   چارهری دهتوانم بم بیار  ئه ، وهکتری ر یه  سه  له یه وخۆیان هه ڕاسته

  نگدان بوون به ده به   پندراو چونکه ک سه ، نه  ندکراو سه كی پهت سه ک ده  وه هوان ئه
  !!!..ت سه نی ده خاوه
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  ره  هه  له م پارتانه ی ئه ئایا متمانه:   کی دابنین  کان بۆ خه مه شت بپرسین و وه  ئه بۆیه
یه ی کوردی و له جاده الی  نهؤرزترینیان چ  تا با به وه یانه ووردیله    له  چ ئاستکدا
کورد نه وه داخه  به که(   یدا  سیاسهی  بوودجه بوودجه ئهنی   خاوه  به  بووه  هشتا    م 
  ؟).. سیاسییه
  ستوور وه و دهمانی عاق  ڕله نگدان بۆ په یان پش ده که وه ته  نه ی دایان به و سۆزانه ئایا ئه

وان  ی ئه و پاپۆڕه  ئه چونکه ؟ وه  کانه سیاسییه   هدۆڕاوی   کام خانه ونه که  ئهدی یان هنایه نه
مارۆی سیاسی ،  ک گه  وه وه ڕووبونه ڕووبهها  نده و چهشی تداین  نی ئـمه  کاپته بوون به

 و  وه نانه کردنی ئاژاوه ل ، ئاماده کانی گه کتی ڕیزه کردنی یه پارچه پالنی گو ، پارچه
 دووری نازانم   هیچ به وه ،  کراوه ر پوست بت ئاماده تی کردنیشی گه رکردایه ت سه انهن ته
م  دا بت بۆ ئهترناتیف  گیرفانی پارتی ئه کراو ئستا له ک سیوولی ئاماده ها وه  ملیۆنه به
 و دوو مۆ پاشان له ی ئه تانه سه و ده ال خستنی ئه نھا بۆ به  ، ته یه ڕوه ی به بژاردنه هه

   .ی کوردستان شاره
 ، ڕووی خۆی توانت چۆن ئه  )  وه کانه موو گروپه  هه به(   تی سیاسی کورد  رکردایه ئایا سه

تیان  شدا ڕوویان بت هاوار بۆ یارمه ڕۆژی ڕه یان، تا له که وه ته  نه ر مبهرا  به وه سپی کاته
  له    وه پشه نگدان دته  ده اتک آلتووری خۆیان ک  به مۆ  کردویانه ی ئه وه ک ئه ؟؟ نه..ن بکه
ری  مۆی داگیرکه تی عاقی دون و ئه وه کانی ده ی تاوانه یان ونهر ئاستی میدیاکان سه
تا . . ! !  وه کانه  تراژیدییه كی کورد به ستکردی خه نھا بۆ مه  ته وه نه ده مان لئه که خاکه%   40
  .نگدان کانی ده  سنووقه  له وه ستو سۆزیان بخوسنن بۆ نزیک بوونه هه

ک  یه وه توانت ڕکخستنه  ئه وه ه رۆکی کوردستان بۆ مه ی سه وه ڕانه توانین بین گه ئایا ئه
ر  بت هه  بگرت ،یان ده وه  خۆیه ت به سه ک و چاکسازی کردنکی ده یه وه کردنه و تازه

  ..!!بۆر  ڕه  بای به  به وه شاد بینه 
ر دۆزی  سه ا لهش کر ی پشکه و پرسیارانه رۆک ئایا ، ئه  سه توانین بپرسین له  کۆتایدا ئه له

  ؟؟... کام ئاستدا بوون ی له که مه وروپا ، وه مریکا و ئه رانی ئه  سه کورد به
   
  

   


