
 

www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 5-12-2006 12:08 

1 

  سیاڕۆژ ... کان یه کانی ئاسیا و کاجه جیھانی بنشته
کی  یه فه لسه یه هیچ فه م ڕسته ئه. وه قۆزته مک بنشت له ئاسیا ئه ب ده ت ئه کاتک جیھان ب تاقه

خساندوه که بازرگانانی  ی ڕه وه هندک ناوچه ئ کو ئاسانی جوگرافیا و ب دیواری هه به، یه تیا نی
ولی بن و  نگاوی ده ڕگا بدات فری ههکانیان  یه ی خزانه سیاسیم حکه  و پردی مهھانجی فیکری سیاسی

عراق . ن یدا بکه کانیان په یه  سازی ی ماشینه پیشه یه که بنشتی نوێ بۆ کاجه وه شیان ئه پیشه
یه  تابیمک ساه قو که که ده یه وه کردنه ی ڕۆژئاوا و تاقی وره زموونی گه کویزکی بچوکه له ئه

 تا بای ڕۆژهه کی دڕاو له عه یه به ک قه مۆ وه م ئه به،  کردووه کانی دونیا خۆیان بۆ ئاماده یه سیاسی
  . زرا دا دامه که له ناوچه) پنتاگۆن (کان کرد وبورجی کۆنترۆ جیھان رمووی له بیزنسمانه فه

  ؟ی ئمه چیه که و ئایینده اوچهی ن که وره کی نوین له مارکته گه یه فه ک کورد ڕه ئمه وه
بۆ  یه خیره نی نگی ئمه زه ی فیکری سیاسی کۆنگریس و ب ده خشه کی گرنگین له نه یه ئایا ئمه بارگه

  ریکی له عراق؟ مه فی ئه له مه
  ی که یه قامه ستراتیجی نھا شه تهتره که  وره  گه وه که له له سه زانت که تۆڕی مه وه ئه ک له ئمه ئه ریه هه

سپی کۆشکی  کانی ئه رامه ین تا ئستا مه یه قامه سیاسی و شه رگکی ئه م ئمه که به به... عراق بت
  . مانایه له  که ر له رامی هه لی بابا و چل حه کانی عه ڕیکالمهوه و هوتافات و سپیمان بۆ ناخونرته

  ناک میان که ن و چی دی ده رکه به ان لهیت ی شه کانی خۆشمان دیباجه ی شاگرده وه نگه بۆ ئه بۆیه دره
کانی  ره نته ر بب به دۆستی عه نته یه عه چونکه دوور نی... ر نته کانی عه ی خواسته وه ب بۆ ووتنه نه
  . تی کوردی ی ڕۆژگیرانی سیاسه خان ببته مایه رمان و ئایدۆلۆجیای دیوه وروبه ده

  ئۆسلۆ... 
   
  


