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  !خشی سیمبوی کاری خۆبه! ڕز کوردستان نت بۆ به
  
  ! وه نه که  کوردان سی ل ده ی که نگاوه و هه  کوردستان ئه کی ئازادتر له و میدیایه ره مپینی به که
  
ن و ڕکخراو و  موو الیه رچاوی هه م بۆ به که  پشنیار ده مپینه م که  ئه وه ری کوردستان نته  مینبه له

ردی  ڕزان میدیای ئازاد به به! تی یه واکه  ڕه مان و کشه که وه ته نگ دواڕۆژی نه ته  به د کهتاککی کور
 میدیای  رکات زیاتر پویستی به  هه مۆش کوردستان له  و ئه نیه ده ی مه گه ی بنیات نانی کۆمه بناغه
کی  یه گه زراندنی کۆمه م دامه رده کانی به نگه کان و ئاسته  الوازه  خاه کك له  یه  و بگره ئازاده

  !  که ها میدیایه بوونی وه نهندروست  ته
یاندندا چ نووسین و  ی ڕاگه که رس بواره  هه دا و له م بواره  له وی باش دراوه وێ هه  و له  لره نده رچه هه

  مانه ا هیچ کام لهم هشت به، یدان  مه ته ناس هاتوونه سانی ماندوونه ك که چ بیستن و چ بینراو کۆمه
نھا  کان ته تداره سه  ده دا بت پارته گه کان و ئستاشی له تیڤی میدیا حیزبیه رنه ته  ئه ته بوونه نه
م   پناو تکشکانی ئه له! ی کوردستان وه ره  ناوخۆ یا ده رگری کورد له واڵ و زانیارین بۆ وه ی هه رچاوه سه
ت دار  سه ان ده ی ت وه ت و میلله  نوان حکومه ندی له یوه کانی په ه  ڕایهم که زراندنی یه  و دامه لیسمه ته

و  ی کوردان به وتووترین شواز بت بۆ ئمه رکه م و سه که  یه نگه  میدیای بینراو ڕه دیاره، ت سه و ب ده
ر میدیای بیستراو و  سه  نگن کاتك دته ك ئاسته ی کۆمه  کوردان گیرۆده کی زۆر له یه  ژماره ی که پیه

  ك له روه ههن  که  ڕادیۆ ده زووی گوگرتن له متر ئاره  که وه ره  ده کی تر کوردان له یه  شوه به، نووسراو
م  رده به  له  ڕگرکهموو کوردکدا  مای هه  لهرنت بوونی ئینته ی نه ی ووتیش کشه وه  ناوه و له  وه ره ده

ك ووتم  روه جا هه! ی کوردستان وه ره ر ئاستی ده سه  له  زۆر چاالکه کترۆنی که له ئه میدیای  ئاگاداربوون له
) کان فزیۆنه له کان و ته  ئاسمانیه ناه که (کوتر  یان وه  میدیای بینراو وه نگه وهادا ڕه تکی ئه  حاه له
  ی هاوتیان پ به  ئمه ووه و لهمژین   هه کی ئازادی لوه یه ناسه  بتوانین هه ك بن که یه القه نھا ده ته

 چ  ر به  و سه ی کیه وه ر له ده موو ماکی کورد به  هه رینه کانمان به مه  ب سانسۆر خه دی خۆمان و به
  !نیشت  کوێ داده  و له پارتکه

ی   زۆربه چونکه  گرتووه ری نه  سه وه  داخه م به دا به م بواره زۆك درابت له وکی نه ند هه  چه نگه ڕه
 گژ   به نده ت دارانی کوردستان چه سه  ده زانین که مووشمان ده  و هه ی ووت بووه وه  ناوه کان له وه هه

ی   ئازاده ره م مینبه  و له وه  لره ۆیهب! سکك بت ر که رچۆنك و هه چن جا هه رناتیڤدا ده ته ی ئه بیرۆکه
، کان نده مه وه ده، ڕۆشنبیران (موو تاککی دسۆزی کورد  هه مه که وازم ده  ڕووی بانگه وه کوردستانه

 نیشتمانی و  تییه سایه ڕزان که به، مان که ییه وه ته  نه مخۆری کشه سوڕاوانی خه هه، داران رمایه سه
ك   کورد وه هاتووه  نه وه ئایا کاتی ئه) موو تاککی دسۆزی کورد هه، وروپا هئکانی  ره روه کوردپه

م   ئه ئایا! ؟بین و نه م و ئه ڕی ئه  چی تر چاوه وی بت که مخۆری کشه ك کار بکات و خۆی خه یه وه ته نه
  و ووتی له م ووت و ئه ه و نیازی ئ جنده دان ئه  سه  که وه کرته  ده ی که  نویه  ئاسمانییه ناه موو که هه

ی  ئایا بیرۆکه! مان؟ واکه  ڕه ت کشه  خزمه ینه  و بیخه وه ك بکینه ش فریکونسیه ناکرت ئمه!  پشته
ر کوردن و  گه ئه! کانی؟ ندازیاره  هات ک بوون ئه  کووه هتد له...  و ه زراندنی ڕۆژ و تیشك و کۆمه دامه
  ینه ربگرین و بیکه  سوودیان ل وه بۆ نابت ئمه! یدان؟  مه ته ختدا هاتوونهکی پو تیه ت کوردایه  خزمه له
   دوژمنانی کورد وه ی که وه ك ئه وت نه مانه دا ده م ساته  له وه ته ك نه ی کورد وه  ئمه ی که و میدیایه ئه

زراندنی   بواری دامه  نیم لهزا ڕتان بت من زۆر شاره ڕزان باوه به! وت؟ یانه ناو دۆستانی کورد ده یان به
ی سیاسی و  جنده  ئه  به نده مۆ به  ئازادی میدیای ئه زام که  شاره نده وه م ئه نای ئاسمانی دا به که

ی  وه  کردنه  به یان داوه مریکا ڕگه وروپا و ئه مۆ ئه ر ئه گه ئه!  وه نانه و که رانی ئه ڕوبه ستراتیجی به
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بت  ك هه بت چ ڕگریه ڕاست ده تی ناوه کانی خۆرهه ته تان و میلله وه ئازاد بۆ دهری  ها مینبه نده چه
 و بۆ  وه ها پیرۆزه کی وه یه ت پۆژه  خزمه ی بخاته که ته روه  و سه ندکی کوردیش پاره مه وه  ده ی که وه له
 نو  خش له تی خۆبه سایه  که  که هی وه مۆ ڕۆژی ئه ئه! ؟ وه کاته  قازانجی ماددی نه نھا ساتك بیر له ته

ر  گه من دنیام ئه!  وه نان بگرته وه ت وسامان پکه روه تی جی سه ون و کوردایه که ماندا هه که ته میلله
ها  زاره  هه ین به سبه، کی ئاوا پیرۆز یه رخان بکات بۆ پۆژه نك توانای مای خۆی ته سك یان الیه که

کی  یه مووی ماوه هه! دا ناه و که ستن بۆ کارکردن له به خش ڕیز ده شکاری خۆبه که شهند و پ ستاف و کارمه
کانی   ئازادیهر حسابی سه م له که م داخه بن به دایك ده ناکی تری ئاسمانی له ند که  و چه تره
  !ر ماوه جه
  !وت ت ئازادی ده میللهتك   هیممه کینه ی خه  ساده  ده

ستی بیروڕا  به  مه  به وه تان بمنته که ڕه ر ماپه سه  زۆرترین کات له شنیارهم پ داواکارم ئه
  . ڵ سوپاس گه له! ران ئاوگۆڕکردنی خونه

  هیوا


