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  مشیدی دلشاد جه ... میلتۆن یکر و هه ی به که سپاس بۆ راپۆرته

ر   سه میلتۆن زۆری له یکر و هه ی به که شھوور کراوه  مه راپۆرته
ت و  یان بابه  ده بینیمان به، ر گۆترا سه نوسرا و زۆریشی له

ها راپرسی و  ی تلڤزیۆنی و جۆره رنامه یان به ده به
ن گشت   الیه موو شوک له  هه ا و بهی لۆ ساز کر وه کۆروکۆبوونه

  . ، مکووت کرا نی ده ده کانی چ سیاسی و چ مه پارت و رکخراوه
موو تاککی  کان و هه  سیاسیه ی گشت الینه وانه  پچه الم به به

  م که  بکه و گروپه و ئه م راپۆرته سپاسکی ئه وێ مه کورد من ده
  .  وه ته یان نوسیوه م راپۆرته ئه

ی  وه خیری جوالنه ی ئه ت ساله م سه م ئه  میژووی النیکه کهمرۆڤ 
کانی  کانی زل هزه نجه  و جگا په وه خونته لی کورد ده گه
بار بردنی  ست دان و له  شکه ی جیھان له وکات و ئستاکه ئه

مان  سته  بن ده له م گه و جار بۆ ئه  جاره کان که  میژوویه ته فۆرسه
  جۆره  ستی خۆی نیه  ده به.  وه تهبین وتوون ده سکه ده

  گرته موو بیری ده  ههکردنیک  پنه متمانه   و جۆرهبوونک تووره
لنیان پ  عد و به وه  وه یان داوه  و هانه ی کوردیان گرتووه وه  پشتی جوالنه ی که و هزانه ر به رانبه خۆ به
 ب  کانی ناوچه ته وله ترسی بۆ ده  مه ته  و بوونه ندووه یان سه شه کان گه  شۆرشه الم کاتک که به.  یاوه
کانی  دیھاتوه  به  نیوه ونه کان و خه  ئاواته یان به له ران مامه مان پشتیوانان و هانده ر هه ستان هه راوه
  .   کردووه وه مانه که له گه

 گیرفانی  ته نجی رژاوهمووکات قازا  هه ی که که وته  نه  له  بلم خاکی کوورد جگه  که گووتوه زۆرم نه
  .  هش کراو لکی ل ببه کان و خه بگانه

ر و ی ی خه کانی تری مایه رمایه ی و سه هک وته  نه  پتر له م خاکه نانی ئه ی و ئاواتی خاوه که لکه ستی خه هه
  الته  وهو چوار کانی کوورد به ونه تنی ئاوات و خهش فرۆ مووکات به  بۆ زل هزانی جیھان و هه نهیر بوو به
  .  وه رۆکه  به ته ن دۆالریان رژاوهال  مه  به ش کراوه دابهردا سه ئان به کورد که
تی و  هامه ر و نه ی شه س بۆ خۆمان مایه موو الیک به یرین بۆ هه  خر و به تکی به راستی میله به

  . ستین ژرده
کانی  وه کان و جوالنه کی شۆرشه یهدوای  ک له س هنانی یه ره مان هۆکاری هه  هه م تراژیدیایه  ئه
  . کانی وت کراوه  زه ستھنانی ماڤه ده مانن بۆ وه که له گه

  و ترسه نگی ئه یان زه که  راپۆرته م چۆن به که میلتۆن ده  هه یکر و خاله  به  سپاسی خاله وه ر ئه  به من له
  رانمان خنکندرابوو وه ربهکانی   بۆشهروون خش و ده  هیوا به  وشه  به تکیان که ی میله رکووتکراوه سه
  . نگ هنا ده

   چووی دل خۆش کردنکی ب سنوور بوو له خشته س خۆی له موو که  هه تی کورد پش له رایه ربه
کانی دلنیاکردنی  یاندنه مووکات خۆراکی راگه  هه ل ئامریکا و بریتانیادا بۆیه  گه تی له دۆستایه

  . ،  تانه وله  دهو  گیانی ئه  دۆستی گیانی بهر  مه ی بوو له که لکه خه
ی چاوی تاکی کوردی تینوی دلنیای بوون  وه دا کردنه سته ک ره  یه لهمیلتۆن  هه، یکر ی به که الم راپۆرته به
  .  وه تدا کرده ت و تیجاره کانی جیھانی سیاسه رووی راستیه  بهکانی وته سکه دانی ده ست نه  ده له
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کانی   راستیه ر به نبهار تی کورد و تاکی ئاسایی کورد بوو به رایه ی چاوی ربه وه  کردنه م راپۆرته ئه
   تاله و راستیه میلتۆن ئه یکر و هه به. مانبینی  بۆ داهاتوو ده  بوو که ونانه خهو  ئالۆزکردنی ئه وجوود و مه
   ئوه تر له وره  پناو قازانجکی گه  له یه وکات بۆی ههمو  هه  که وه  خسته  بیری کورده یان وه  بیر کراوه له

  . ت فرۆش ربه ی شه  گله ینه خۆمانتان ل بکه
و   درژای ئه  کوردی سیاسی بهلمنت سه  ده  که فافه میلتۆن فاکتکی تا بلی شه هه، یکر راپۆرتی به

  تی کوردی له پنت و هشتا سیاسه هکوو هزک بس  خۆی وه یتوانیوه دام نه ی دوای رۆخانی سه یه ماوه
  . زات داینن تیدا بۆ مه وله ی نوده ت خانه  تجاره  له یه  بۆی هه  که ئاستکی وا نزمدایه

  م که که  ده و گروپه و ئه و راپۆرته ی ئه  من سپاسی ب پایانی خۆم ئاراسته وه یه وانگه م ره له
  .  وه ته نوسیویانه
ژووی م  یه ی ههۆلت ب  کورد ده  به  که  دایک بووه قت له  ناوه تۆن هۆشدارکی لههامیل، یکر راپۆرتی به

  .  وه دیسان دووپات بتهکۆماری کوردستان و شانشینی سلیمانی 
 گۆردان و  رماندا له ورووبه  ده  له  که و راستیانه  بلم خۆ گیل کردن له ی که وه  ئه وه ته ماوه
  تی و پشتیوانی ئامریکا و بریتانیا  دۆستایه  باشوردا به تی کورد له رایه  ربهی ب سنووری وه ستنه خۆبه
توانت هیچ پرۆژکی   نه  الی تاکی کوردی که و دلنیایه  دایک بوونی ئه  هۆکاری له توانت ببت به ده

م  مجاریش ئه ن و ئه  بکه وه ی باشوره که جرۆبه  ته  به له  مامه و هزانه  ئه بت بۆ رۆژک که ی هه ئاماده
موو   هه ی تاکی کورد به  هۆی رۆخانی وره بته دهبوو  ر خۆمان نه ده  قه  دۆستانی به  به خۆگردانه
  .  پشتیوانیمان کانمان له ردانی دۆسته سبه  کاتی ده  له وه مانایکه

 ئامریکا و  ن کاتیک کهستا ر پ خۆ وه  سه  بۆ له یه  باشوردا هیچ پرۆژکیان هه رانی کورد له ئاخۆ ربه
  ؟هلن مان دهج  ی به که  شکست خواردووه ره شکه له
   سپاس  له  بۆیان جگه میلتۆن بروانین هیچمان پ نیه یکر و هه ی به که  راپۆرته  له وه یه م روانگه ر له گه ئه

ین بۆ  ک بخه مان یهکان وله  هه ی که وه بت هاندانک بت بۆ گست کوردک بۆ ئه دهوان  ی ئه که راپۆرته
س   به  بدا له وه ولی ئه ب کوردیش هه دا و ده مه سته  ئه روز نسنی لھم ساته  په رباز بوونمان له ده

  .  بت که زیه مجار النکی قه کردنیشدا ئه
  . بردرێ ش کردندا هیچمان پ نه  به ریک و له  سازکردندا شه ک جاری جاران له وه نه
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