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،  خۆش نه، کیی عاق گالیسکه   به  مۆ بووه  ئهکورد
 وی زلو نا  کورد به ی داویانه  وه ئه ش زیاتر وه له

بۆ  تا ئاسمان  وه ربانه  سه  له:نی  گۆته کورده،  هشاریوران
  .!!.. تۆ

ری  دونی دامای سبهکانی  به ره  عه عه شی ڕۆژانه
ی  ره نی شمشری چوار سه مۆی خاوه کوردستان و ئه

  یه و ڕۆژه  ئه مه ئه، گرن  کورد ئه پاشقوول له، انستی ده
مان تاووتوێ  تانه م بابه ئهکاتک ، کی کوردستان خه که
 ری عفه  جه لیفه  خه ی که م ڕۆژه  له وه مینه سه ئه، کرد ئه
  لیفه مـۆ خه ئه، ت الفه  خهختی  تهر  سه وه ته بغا به
دامی ئامۆزای  لیفه سه ک خه ر وه هه، ر عفه جه
ی  وه به)  که که په (کانی  هیزه کات له  ئه شه وگوڕه شه ڕه هه

. ڵ سوپای توورک گه دات له یی خۆی پیشان ئه ئاماده
ی  رگه دانی یان تکشکاندنی هزی پژمه،  هل سه  تی تورکا مه وه تی ده  ئیستراتیجییه م له به

م  ئه. (ر ئاسایشی خۆیان زانن بۆ سه ی ئه شه ڕه ترین هه وره  گه  به  باشوور چونکه  له کورده
  ) . هاوبیرن بۆیه، زانت نی ده  خاوه مۆش خۆی به  عاقی ئه ته ئیستراتیجییه

،  یاد وه  گۆرمان دنته دامی گۆر به می سهکانی ڕژ  تاه  ڕۆژه، ی بۆ میدیاکان لدوانانهم  به
ری   سه رکووتکردنی کورد له  بۆ سه  که یه یمانه و په ی ئه وه ی زیندووکردنه لوستانه م هه دیسان به

 نوان عاقی  کرت له ان پیادهک   کورتی هیچ جیاوازییه  کوردی و به ش به مه ئه. وونبوت ڕکه
م  کان بۆ له به ره  ئه  به کسانه ر کورد هاونیشتمانی یه  گه شه با (دام  سه لیفه ی خه وه م و ئه ئه
کی کارتۆنی  یه  شوه ی عاق به وه ره زیری ده وه (دا لره) . وروژنن  ئه م باسانه دا ئه وقیته ته

ر  هه.  )  نییه ره رده  په کانی پشت  ئاگاداری رووداوه کانی عاقه وه  دیبلۆماسییه نی آشه خاوه
ی جی  وه ر ئه  به ر له هه،  کان نییه  سیاسییه موو بیاره نی هه رۆک کۆمار خاوه ک چۆن سه وه

رۆک کۆمار   سه زیران له رۆک وه سه،  ی نییه  نموونه که دا یه م عاقه تازه له، وان نین بروای ئه
 ب  چونکه، تی ب پایانی مهوو هی  هه  به وه کورد عاقی دروستکرده.  تره سه  ده  تواناو به به

مان   هه له: 2،  ن ماڵ نییه خاوه: 1م خۆی به، ) چوو رئه ناچ ده عاقیکی نیوه (شی کورد هاوبه
می نوان  که  حه  به کورد بووه: 3، کانی کان بۆ مافه ریه عفه  جه لیفه  خه  له وه پاڕته عاقدا ئه

: ) وانیاندان   له تنیکی نییهکی خاک یان ئ یه هیچ کشهبین و ردووکیان ئاره هه (  شیعه و سونه
 ڕژمی ئرانی  دام دیمان یان له  سه لیفه  ڕژمی خه ک له وه هه،  کورد موو کات کۆکن دژ به هه
  مه ڕاستی ئه به،   وه نه که ئهک تیژ  ه ی قۆ له  چه وه  ماه م له نگن به غا هاوده  به له: 3. مـرۆ ئه
یری  غه، کدا هاتبت یه وه ته هیچ نه ر  سه  به  پم وانییه که،  ین تراژیدیایی سیاسییهتر وره گه

  وه کانی خۆیی کرده وسته ی هه  توورکیا دووباره غا له ری به عفه  جه لیفه مـرۆ خه ئه !!!.. کورد
   بۆ شاگردهووزیران دایشتب نی وه نجومه ئهی  که ی سوند خواردنه ده ی مسوه وه  نوسینه له که 
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ی  له سه ر مه  سه به وه  جووت بازکی دایهمووڵ سته  ئه  له یانم جاره  ئهی وه به، کانی زیره وه
یدافکی بۆ ، دڕاچ نرخره. نا دانهو هته مان بۆ روون ئه وه دا ئه لۆ شیعه  ئه  که وه بی براوه م  
 گرنگترین  بروای به، ی دروستیان کرد ته هم حکووم یمانی کورد له بژاردنی عاق و هاوپه  هه له
ویش عاقکی  ئه،  وه وتوون و دروستیان کردۆته ری ڕکه  سه  له  که  نییه و عاقه ی ئه ره وه ته

..   الیانک حوشترو قاپ قاپ وایه وه ستوور  ک یاسا و ده  دیمۆکرات وه کی عاق  هو ئه، فدڕالییه
ان  ڕبازی کار ی چونکه، ن که  نا پراکتیزه، ک متۆد ت وه  دیمۆکراتییه: ک شیعه وان وه  ئه چونکه.. 

رع  بات بۆ شه نا ئه  په وه  الی خۆییه وش له ئه} لی سیستانی ه ع واته{  ته عییه رجه متۆد الیان مه
   به خۆی کردووه،  یان بین لۆژیک وه  کام لکدانه ئایا کورد به. کان  قورعانییه یان پوخته

ستووری   یاساکان یان ده چونکه،  ب یاسا و ڕسایه، )   بانه م ئاره یان ئه (م عاقه ریکی ئه شه
، ی عاق وه نگاوی داڕشتنه م هه که  یه له، .  بار چوون  بوون له  دایکیان نه یاساکان هشتا له

 سواربوون  بۆیه، دات رانی خۆی پیشان ئه کوو نیگه  به ک دوو ده نه،  ساوه ھهاواری کورد ه
بی ئیمزاکان هشتا  که ره  مه  چونکه نگه ئستا دڕه، یب و نیو زین دوو عه م دابه به یبک عه
  ڕن؟ ته
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