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!!"ئةطةر راست دةكةن بة ئاشكرا بنووسن "    

ماوةيةكة لة اليةن يةك دوو كةسةوة كة نازامن كصن ، ضونكة بة ناوي خوازراوةوة نامةي 
كؤمةلَصك جنصوي ناشريين و نابةجص و قسةي بازاري بصتام .. ئةلةكترؤنيم بؤ دةنصرن 

-بةرةي تورك " ةي لةسةر دةنووسن ، زؤربةي ئةو جنصوبارانة لةدوايي ئةوةوة دصت ئةو كات
 ... دةنووسم و رووي دزصوي ئةو بةرة بة كرصطرياوةي توركيا ئاشكرا دةكةم" ماين

بصنة مةيدان و ) مةرد(ئةو جؤرة كةسانة نايةن وةك مرؤظصكي ئاسايي يان كورد طوتةين وةك 
 ..."ضونكة ئةوة نني"وةآلمي ثوختةي وتارةكامن بدةنةوة لةسةر مالَثةرةكاين ئينتةرنصت 

با ئةوانيش ناوي تةواوي خؤيان ..  من ناوي خؤم بة ئاشكرا دةنووسم و باكم لصيان نيية 
بنووسن و وةآلمم بدةنةوة و من هيض بة وةآلمدانةوةي رصك و ثصك قةلَس و دةهري نامب ، بةآلم 

 ... ئةو كةسانة هةرهيض نةبن مرؤظي نةخؤش و ترسنؤكن

ن ضونكة هةندصك لة " ميت " اوخؤري ئةنكةرةو بؤية دةلَصم ئةو كةسانة دةرويش و ضلَك
نووسينةكان بة عارةبني و هةندص جاريش بة كوردييةكي بص سةروبةرو عةنتيكة ، بص ئةوةي بة 

دةنووسن كة طوماين تصدانيية ئةو " ئيشتة"خؤيان بزانن لة جيايت وشةي ئصستاي كوردي 
 ...وشةية كورد بةكاري ناهصنصت و راست نيية

تاوانبارم دةكةن كةسةر بة فآلنة حيزب و فيسارة طرومث ؟ بةو بصخةبةرانة دةلَصم زؤرجار بةوة 
بةآلم با بزانن تاسةر ئيسقان و مؤخ و ... هةرضيةك مب ئةوة مايف خؤمةو كاري ئصوة نيية

ئصوةش ... خوصنم كوردة و لةو رؤذةوةي هةم كوردستاين بوومةو تاكو ماوم كوردستاين دةمب
موون وةآلمي وتارةكان بدةنةوةو من بة هةلَة دةركةن ، نةك جنصوي ئةطةر راستدةكةن فةر

ئةوةندة دةلَصم كايت خؤي  لة كةركووك كة لة طةلَ بةضكة تؤرانيةكان !! ناشريين بنصرن بؤم 
دةبووة شةرمان و تصروثرمان تصهةلَدةدان ، هيضيان بؤ نةدةمايةوة تةنيا لة دوورةوة ثاش 

ضونكة لة موسةآل " باشة هةر دصي ي لة موسةآل" و دةيانطوت تصهةلَدانةكة هةرةشةيان دةكرد
نةبواية ئةوان بة ئصمةيان نةدةوصرا ، موسةآل زؤربة ي دانيشتواين توركمانن و كة كورد شةري 
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 كةس يا زياتر دذي يةكصك يان دوو 50بكرداية لةوص توركمان طةلةكؤمةيان دةكرد ئةويش 
 ... وو مةطةر لة موسةآل نةتانطرين كورد ، بؤية هةرةشة طةورةكةيان ئةوة ب

ئصستاش وا ديارة نووسيين طوتارةكامن قةلَسي كردوون و وةآلميان ثص نيية تا وةآلمم بدةنةوة 
" كةو بةرانبةر كةو دةخوصنصت " ئةطةر ئازان كورد وتةين .. لة ريزصك جنصوي ناشريين نةبصت

 .رةشن و هيضي تربةآلم ئصوة حةدتان نيية بنب بة كةو بةلَكو تةنيا قةلة 

من نة بصزم دصت وةآلمي جنصوةكانتان بة جنصو بدةمةوة ، نة ئصوة شاياين وةآلمدانةوةن : تصبيين
واية ، ) مصشة كةرانة(، بؤية ئةم ضةند دصرةشم نووسي تا بزانن هةرةشةكانتان وةك  طيزةي 

 تاشة بةرديش زؤر كام.. ئيتر نازامن تصدةطةن يان نا ؟؟ لةمةودواش زياترتان لةسةر دةنووسم 
   .رةقة سةري خؤتاين ثصدادةن و كام ملةش سةختة بيطرن

 فةخرةدين طةرمياين  
 
 
 
 


