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  مانی عراق رله کانی په بژاردنه  ههت به باره ی کوردستان سهیلکترۆن کتی میدیای ئه ی یه یاننامه به
  
  ری کوردستان  ماوه جه 

ی  وانه ی ئه ئه تی کوردایهختی  انی ڕۆژانی سهباتگ داران و خه تمه سیاسه، نبیران ڕۆشه
  ر وه خته  به وشتر بۆ کوردستانکی ئازاد ۆژکی گهڕ دوا واننهڕ ده
، ر وسهون، وان  رۆژنامه کی زۆر له یه ژماره  ی کوردستان کهیلکترۆن  ئهکتی میدیای  یه

 چاوکی  به، کانیدان ناو ڕیزه لهکترۆنی ل کادیمیست و کادیرانی میدیای ئه ئه، ند رمه هونه
مانکی  رله په  هیار ب که، کات ده ی عراق مجاره نگدانی ئه ی ده  پرۆسه یری سهرپرسیارتی  به

  و ه کوردستان لکانی هنگ  دهی ڕژه  ر گه زانین ئه  دهمانووم هه.  هو ته و که ل بی چوار ساه
چ ، ن که کانمان ده وته ستکه ڵ ده گه  له ه  چ جۆرک مامه کان به یاره هن،  بتم ه ک دا همان رله په
 و  نیومان بۆ ب ی رگه ی نیوه وانه  ئهیان ، هاتووندایی میشه ری ههوستو قی ده  ده ی له وانه ئه
  وه ته ڕاونه گه  هشتا نه  کهکانی تر و شارهک ورکو ی که تیش کشه کی تایبه یه  شوه به

  .  کوردستانشی باوه
  

  میشه وان هه  ئه که، وه نهرکی کوردستان ئاگادار بک نی خه دا کۆمه لره، تی یهجگای خۆ
ش بوو  وه ر ئه ن و ههونگ بو رهک نگ و یه دهک ست و یه کده کاندا یه سسازهوون چاره له  سه  مه له
کانمانی  شهڕ شۆنکی کوردستان بوو نی خه هزی کۆمه، است هن ده  کانمانی به وتنه رکه سه
  وان بوون له ر ئه هه. خشاند ش نه وبارک خونی گهوو ر رگه  زار پشمه یان هه  ده به

ر  هه، کانمان نیشان دا وه  نه یان بهیاگرتن و فیداکارڕی خۆ ران وانه یرکهکانی داگ زیندانه
مین سوپای   سنگی چواره کانیان به نگه ی تفه ین ژان گرتی لوولهڕ وان بوون کاتک راپه ئه

 ماڵ و کوردستانی ها  ملیۆنه ری و دواتریش یسه  قه مشکیان ل کردن به  نا و کونه وه هجیھان
بۆ حوکمی )  به (ران و بۆ داگیرکه) نــــــا ( گشتی ووتیان  ج هشت و به حای خۆیان به

 شاهیدی  به، ور و پشت  دهکانی ه قه ای گورگ وچهڕ ره ش سه وه ن دوای ئهو بو ئوه. ل گه
مانتان  رله م په که دا و یه نجام بژاردنتان ئه ی هه  جیھان جوانترین شوهومو میدیاکانی هه

ی ئازادکردنی عراق  کاتکیش دوای پرۆسه،  دی  هنایهدامان که له وی گهی نو مژو له
  ناس به ونهوی ماند ئوه، درا یمانی کوردستان جاڕ نگدان بۆ لیستی هاوپه وازی ده بانگه
کانی  نده به  مه  رووتان کرده وه م جیھانه کانی ئه  شونهومو  هه  له وه وتنهگنگ و سروود  ئاهه
  . رانی کوردستان  نونه هیخشی رووسپتیتان بهنگدان و  ده
  

، نبدرژی دوژمنیش بی ست رز راگرن و ده ستی کورد به توانن ده  ده ر ئوه هه، ئستاش
ش نگاوی نو  ههی نراون و نگاوانه و هه نی ئهکردواو هز بت بۆ ته ب به کورد دهستی  ده

ب کۆتایی پ  یارانیش ده ی نهیدرژست ده. کان هی داخوازیومو ھنانی ههدی و به ره  بهبنرت
خوازن  ک ده یه وه نه کردهرم و س  شه اشکرا و ب هیچ جۆره ئ یاران به نه، ھنرتب

  ی رژمی پشوو له وه خوازن ئه ده. بت  ههیانوامی رده کانی کورد و کوردستان به یهیت ینه مه
کانی تر  سان و شونه جه،  دره به، لی هدن هم، وروخم مه، شخان، النگ ژه، قین خانه، کورکو که
ی یوام رده دیسان به، تی هویو کرد و ناوچانه  ئهبوونیتی و کورد نایه سه هڕ  ق به رحه ده
تدا  کی سیاسه نجه  هیچ مه ندین هز و ئایدلۆژیای جۆراو جۆرن و له وان چه ئه. بت هه
، ک بگرن  یه هینی دوور، کانی ئمه م بۆ پشل کردنی مافه به،  ناکو وه یان پکه وله دانه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 29-11-2005 19:13 

2 

ی ی کورد و کوردستانی ب ئمه  ده بۆیه. رت و بوین  و په پچ الواز و پچ ر بزانن ئمه گه ئه
م   پشوودا به  له که، نگدانه ش مافی دهیو ئه، رگرین دی ل وهو سو یه  مافکمان هه که

  ی تاقهیر بۆ دابینکردنی هزکی کوردستان گه.  بووه مان نه، نهما ی ئستا هه هیئازادی
لیلی   زه ون به  خه میشه ی هه وانه م ئه ناوده   به که یه  کۆه مسته، نگک بدرێ ده

  . بینن مان ده که ته میلله
  

   !کی کوردستان نی خه کۆمه
ی  ویش دیارده ئه، ن ده  گرێ ده هو که  یه دوو شتی جیاواز به، س ندێ که  هه وه  داخکی زۆره به
   له  ڕزانه  بهو ندێ له هه. نگدان  مافی ده  به وه ستنه یبه  ده که  یه ی و خزم خزمنه نده گه
و  ئه ستکی گومانلکراو به  مه ۆیان بش ندکی دیکه  و ههدا کورتبینکی هیی دسۆزی وانگهڕ
 کورد توانین  دهستکمان  ده به،  یه ستمان هه  دهو دوو که ر یه  ئازیزان هه ئمه. ن ده  ده هڕجا
و   ئهومو ر هه سه هبکشین بپۆک  ی ترمان چه که سته  ده ت و به سه رشی ده  عه نینه یه گهب

  ردانه  زۆر نامه وه ته وونهی پیان کرد و پۆستانه هئدزن و  کانمان ده هیری روه ی سه سانه که
  که یه  پرۆژهی نده  گهکشکردنی ڕیشه. سکی خۆیان  تهیندی وه رژه هنن بۆ به  دهانکاری به

 ی مان پیادهکان دسۆزه  رکرده و سه تی ئوه  هیممه بهبژاردن  ی هه  پرۆسه  دوای پویسته
  به، ت  دینارکی میلله رت بۆ تاقه نۆش به تاککی کورد کومو ستین تا هه وه نهین و  کهب

پش ، ات بک وه ک لکدانه ار و یهز  کوردستان هه ستک له ده ه کاربر  هه که  وایک یه شوه
  . درژ بکاتل  گه کی یه ست بۆ عانه ی ده وه ئه
  

  ین که که  کوردستانی ده رپرسانی لیستی  به وا له دادا یه یاننامه م به ی ئه  میانه ر له  هه ئمه
مانی  رله  په  له رمن که  و شهت سه ب ده، زل وه ته، ڵ مه ته، سته  ناشایهسی ندێ که هه

سانی پسپۆر و  وان که  جیاتی ئه  و له وه  دوور بخرنهکان  شوه ک له یه  شوه  بهن ئستادا هه
ماندا  رله ی په  ژر قوببه ی بتوانن له وه بۆ ئه، نرستنیشان بک  ده لیقه سه ئازا و لزان و به

ی  سانه  که و جۆره ی ئه وه  کردنه دووباره، ن ه بکلی کوردستان ی گهکان هی داخوازی داکۆکی له
ن   الیه  و له وه بینته یدا خۆی ده نده ی گه وانه  دوو که  له مان بۆ کردن کارکه ئاماژه
  . وه کرته  دهت ره  وه هکی کوردستان نی خه کۆمه

 
کانی  وقهوند هو س ره شبینتر به شتر و گه  گه  کاتکی کهووم  هه یان له مجاره با ئه  ده 

  ڵ به مهڵ کۆ  تاک تاک و کۆمه وه قیبه ی ره ودی ئهوم سر  ده ر به ۆین و ههبژاردن ب هه
 . شتر بۆ کورد و کوردستان ۆژکی گهڕبۆ دوا)  به (رز بژین نگکی به ده

  
 ی کوردستانیلکترۆن کتی میدیای ئه یه

2005-11-28  
Ku_e_m@yahoo. com 

  


