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  باخ ڕزگار گوه ... ؟! نگه بده قامی کوردیی بۆ شه
  
ک  وه، قام رشه  سه کی ڕژانه ختدا خه ری پایتهول  هه  له که، ر بوو وبه مه ند مانگک له مووی چه هه

  به،  ئای ووتی دانیمارکیان سووتاند وه، بی خۆ پیشاندانیان کرد ره تانی عه وه ک بۆ ده پشتگیرییه
کی  یه نهند و  چه چونکه،  ر کراوه بهم  پغه تی به سووکایه، تی ناوبراوداوو  له ی که وه بیانووی ئه

  .  وه کی دانیمارکیدا بو کرابووه یه  ڕۆژنامه له، ست درووستکراوی ده به
 کوردیش  که، کان بن به ره  عه ی به وه بۆئه، تدارانی کورد سه یان بابن ده، تی کورد کردایه  سه

   کیان ڕژانه خه، کات  ده وه تی ئه دژایه
  چونکه، کرد ده  هیچ پویستی نه وسته و هه ی ئهننواند. کان قامه ر شه سه

دارکردنی  که  له ندی به یوه  هیچ په وه، بوو  نه وه  کورده وخۆی به استهڕندی  یوه  نزیک په  دوور له  له 
،  وه وته قامی کوردیی بیر که دا شه وه له، تی کورد رکردایه  سهچی که، بوو  نه وه کانی کورده ندییه وه ژه به
  . وستی پنوان هه وه
رم  ندی هه وه رژه  ئاشکرایی به تیایدا به که،  وه ر هاملتۆن بوبۆته ی بیکه که پرۆژه،  ند ڕۆژکه هچ  وه ئه
،  رنجه ی سهی ج وه ئه. کات پشنیار ده کی ناڕوونی بۆ یه ئایینده وه،  وه رناکییه ته خه  خاته ده
ی بیریان  وه ئه،  یه  هه وه ڕۆژی خۆیه  پاشه وخۆی به ندی ڕاسته یوه  په یان که مه تی کورد بۆ ئه رکردایه سه
  .  وسته  نواندنی هه وه،  قامی کوردییه شه، بت نه
دا  گریسه  نه م پرۆژه ئاست ئه له وست هه، تی کورد رکردایه  ئاخۆ بۆ سه که،  یه وه دا پرسیار ئه نجا لره ئه

  نانونت؟
  نه بۆ و رجاده  سه  ئاخۆ ڕژانه که، م که تی کورد ده رکردایه م تاکی کورد و سه رجه  سه  من پرسیاریک له

  ، ر پویست بوو مبه کانی پغه ریهکاریکات
  ؟  پویستهر هاملتۆن ی بیکه که  دژی پرۆژه یاخود له

خوندکاران و ، کان نییه ده  حیزبی و مه ڕکخراوه، یمانگاکان م خوندکارانی زانکۆ و په من تناگه
م  رده  به ناچنه، ران نده  هه ی کوردی له نگن؟ بۆ جالییه دا بده یه و پرۆژه  ئاست ئه موو له قوتابیان بۆ هه

  ربین؟ زایی ده مریکا بۆ ناڕه تی ئه فاره سه
وا با  ئه، ن  ناده وه کانیان هانی ئه  ڕکخستنه که، کرن  تاوانبار ده وه تدارانی کورد به سه ر ده گه  ئه
ی بۆ  هش  بانگه ن وه  سازبکه  خۆپیشاندانه و جۆره ران ئه نده کانی هه نه  بالیه سانی ڕۆشبیر و ڕکخراوه که
  . ن بکه

   له  جگه به،  تائستا که، م که  دهران نده شتووی ههی دانین کانی بالیه م خه رجه سه یی له  گله دا وه من له
 و ک چاک ندکی وه بۆ ناوه، م من تناگه.  ربیوه زاییان ده  هیچ شوازکی تر ناڕه به، نووسین

  ؟ن ه ناد وه ی ئه ره قه خۆی له، کانی تر ڕکخراوه
 کورد  و کاته ئه،  وه شکته  ده وره ی گه زیانک به، دا یه و پرۆژه  ئاست ئه نگی کورد له بده، م دواجار ده

و کات هیچ  ئه که، کردن) تحلیل (  ڕاڤه وته که  ده وه ای ڕووداوه  دوه له، موو جارکی ی هه ک پیشه وه
  .  سوودکی نییه
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