
    پۆتۆکۆڵب   مریکاوه  به ئهی کوردخۆگردان
  !!مۆ  تا ئه ره ببه ی که نجامه ئه بوو بۆیه

  .ریب ک مال غه که.    ئه26-02-2005
  )زائیر  جه مۆری کرد لهمریکی  ری ئه کیسنجه که( 1975ی سای  که  تاه کسه نهدوای 
 ببت  شی توانیووه ت نه نانه تهو  خۆیی نییهیی  وه ته نهنی ئاسایشی  وت که کورد خاوه رکه ده
کی  یه وه ته نه ی ڕزگاری ک آشه وه  ژراوهڕ کانی دانه سیاسییه هه ها  روه  ،ههمۆ  تا ئهیتن خاوه به

کوردستانیک (یدا که خاکه پناوی ڕزگاری   له ووربانی داوهها ق زاره  هه ست که ژر ده
 حیزبی کوردی یان دهکۆی  ،له  بووهی حیزبی خۆی  پۆژهنی داڕشتنی خاوه کوو کورد  به.)خۆ ربه سه
د   سه یتوانووه ش زیاتر نه وه یی له وه ته بیری ڕزگاری نهنی   خاوه ت بهب ب یتوانیوه نهککیان  نھا یه ته
زنی بازبا  میشه هه () کاوه ن ئای شه خاوه(کوردستانیک پارتکی   وه وه  خۆی ساغ بکاتهد  سه له

،ئرانی بوونی یان توورکی بوونی یان سووری .وردستان بوونی و عراقی بوونینوان ک ه ل کردووه
   له وه  تا خۆی بدۆزته،بکاتهتد ....ئرانی بوونی ی یان عراقی بوون  تف له راوهو شینه) !بوونی
یمی مان فل  ساڵ هه30مۆش دوای  ئه ) وه ته نی خاک و نه  خاوه  بهبوون( داشی کوردستان باوه

  دایه وه  له که کشه(. وه بته  ئه  دوو باره  وه ره رهنه رو و ده کته مان ئه هه ه ب75کانی  سووتاوی ساه
بت چۆن بت  وستی من و تۆ ئه مۆ هه ئه) کات  کان ئه ڕی ڕوودانی ڕوداوه  چاوه  بباکانهکورد زۆر

 دوو ، دوو ،،دوو ،،،، دوو ، دووخت هپایت دوو زیران  رۆک وه دوو سه؟.ر رامبه یان چی بت به
م  مۆ ئه ر ئه گه(؟.. بیت موو دووانه م هه ئهمۆی  سته  ده  که بوونی تۆ چییه  واته مووی دوو که هه

  ت بهیڕ بت بگه  ئه بۆیه)؟؟؟؟؟؟...تا چوو بۆ سلمانی   ئه   باوزی توورک نه بواییه  نه دووانه
 دڵ  نھا به  کورد ته کرت که  ئه وه مۆ باس له ئه?خۆت یکان وه  نه ت به ی چی ئه سبه؟دوای بوونتا

ی  ولر درژه مان سلمانی و هه که خته  دوو پایته ختی خۆی واته  پایته رکووک بکاته کهتوانت  ئه
ت خۆی  نانه ات تهکبوت باسی کورد  نگی نایه  به نه نگی و نه له  به  نه مۆ مریکا تا ئه ئه. بت ئه
خاتوو (مریکا  ی ئه بچکۆله ی کچه  دوا قسه له.ی کوردن ر قای کشه ی سه تانه هو باب له  وه دزته ئه

نگ   ده  بکریت به واته..ن ر بکه سه ی له کان قسه بت عراقییه رکووک ئه ی که یت کشه ئه)رایس
ک  فدڕای بۆ کورد وه. ،ان کورد دۆڕاوهنگد  پش ده بن بۆیه عراق ئاره%75 ()ندۆم ڕه ڕفه(دان
نن  نگاوی بۆ ئه وان هه ی ئه وه  ئه چونکه(مه رده کفری سهردستانی  نی جوغرافییای کو  و خاوه وه ته نه

 ی کوردستان حسابی میلیشیای بۆ رگه ی هزی پژمه وه مانه ،   )لکترازانی کورد و خاکی کوردستانه
م  ده  نھا له فدڕای ته.ی عراقی ش زیاتر ووشه وه له. بووری عراقه ائ ستان،،ئابووری کورد کرت ئه
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 ڕژمی عیراقیستی  کانی ژر ده داگیرکراوه پارچهی %40ی  وه ڕانه بیسترت،گه مدیای کوردی ئه
  .مان هاوستن نی هه ش خاوه  ڕژمی تازه  و بگره وامه رده مؤ به ڕماو تا ئه

وا  مریکا ئه ڵ ئه گه کان له  کوردییه کانی پارته ندییه یوه  کارو په بت له ت هه فافییه ر تۆزک شه گه 
ر بووش و  ڵ میسته گه له)   ڕتا بوونی نییه بنه له(  کهی  یمانییه و هاوپه  له وه کورد بزی دته

  ..!!هاوڕیکانی
  ندی  وه رژه  به دان چیتر لهفیۆ  کات به ین چونکه که ڕۆ نه ستخه  زیاتر خۆمان ده وه مۆ له  ئه جا باشتره
  چونکه(که ڵ عراقه کۆنه گه  نۆێ هیچ جیاوازی نابت له عراقیدروست بوونی  چونکه کورد نییه

  . ) بن  ئه برستانی کورد ردووکیان قه هه
  
  
  
  
  


