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  اکانی تورکی شه ڕه ر هه مبه هه لهنگی  بده
  !تن یه گه  کومان ده به

 جید دنیا مه
ر باشووری کوردستان   بۆ سه،ربازی راسیۆنکی سه نجامدانی ئۆپه ر ئه سه  له  جدی قسه  به،کانی تورکیا نده  ناوه کی زۆره یه ماوه
 هیچ  خته وه م ساته رچی تا ئه گه.ڕ  گه فشاری خۆیان خستۆتهکدا، موو الیه هه  به  قاژه له  په ته وتوونه  که،دا و پناوه له.ن که ده
ند  م چه کانی ئه جموجوهموو  م هه ،به  بدات راسیۆنه و ئۆپه  ئهی وه ره کالکه کی  یه،بیار کردووه تی نه رائه کی جهندکی تور ناوه
  . ختکی تر نزیکتره وه ر ساته هه  له راسیۆنه و ئۆپه نجامدانی ئه کانی ئه ره گه  ئه که،لمنن سه  ده وه  ئه ی دوایی رۆژه
کانی  و بوبیانووه قاژه له  په کهن، که  ده وه  به انی کورد ئاماژهدسۆزان و رۆشنبیر ک و زۆرک له.ک. لپرسراوانی پ مکه ده
  هی چوونه و پشڤه خودی ئهک کردووه  تره تی تورکی زاره وه ی ده وه ئهکو  به دا،  رمه و هه  له ک نییه.ک.ک بوونی پتی تور وه ده
 ئستا :وتبووی  ته و بابه ند به یوه  په لهکی تورک   سیاسییه وره  گهیشر وبه مه ک له یه ماوه. دی اتۆته باشووری کوردستاندا ه له

  ! ک ترسناکتره.ک.پ .  له بارزانی بۆ ئمه
تی تورکیا  کومهح:  که پیوایه، لی کورد  کانی گه  نزیک و دسۆزه  دۆسته  له ککه ریکادا، یهم کانی ئه نده  ناوه  له*ر گالبرس پیته
ستھنانی کوردستانکی  ده  بۆ به کانی کورده وه کو بۆ دامرکاندنی هه ،به نییه.ک.ک.ی پ وه نگار بوونه ره نیا به تهستی  به مه
ڕی   سوپا شه که،  یه  هه وه ری ئه گه شکرکشی ئه تی له حاه  له: وتی  کهی بیوک ئانت م واییه کانی ئه لیدوانه.خۆ ربه سه

 رایس  ک له ر یه ی هه و  هۆشدارییانه رباری ئه سه. ن خه رده کانییان ده  گوو شاراوه سته به کیش بکات،زیاتر مه و خه رگه پشمه
 رچی گه.ک یه وه ها کرده ر وه سه ر سوورن له وان هه م ئه ،به کراوهتدارانی تورک  سه ی ده  ئاڕاسته وه ره یتس و هینری کیسنجه وگه
  .نجت واو لبه یان ته که  درینه وت دۆسته و نایانه دیاره رمی والوازی پوه مرکا نه ی ئهنکا ندێ جار هۆشدارییه هه
   زۆر به وه ئه،ر زانیبتیان رگری ناکرێ گه،روو   ته ست بووب خستوویانه به شتکیان مه  که، مرکا وابووه تی ئه  سیاسه میشه هه

و  نجامی ئه ئه. وه ته زبوونه یی پاشگه ساده کتیکاین گۆڕیووه یا زۆر به  یا ته وه ر رگریش زۆر بووب ئه ،گه یان پداوه یی درژه ساده
م  شی ئه وه ئه.دا دادهمرکا  ئهی هۆشداری  زمان  چۆک به، کۆتاییدا ر کار وابوا له  گه،مرکا ر ئه ی تورک بۆ سه  زۆره فشاره
 خوای  تی تورکیش له وه ده. وه تدارانی گرتۆته سه کان وده  کوردییه نده رتاپا ناوه  سه که، یه نگییه و بده کات ئه یاتر ده ز یه گریمانه

یاد   لهمان وه ب ئه هیچ کات ده.ن ک ناده هیچ یاسایه  ملھوڕن گوێ به وان هنده رچی ئه متر بن،گه کان که وت رگرییه ده
  ره موو فاکته رچاوگرتنی هه به له به.وروپیان داگیرکرد کی وتکی ئهش  به، وروپاو دونیاوه موو ئه هه   رچاوی به وان به چ،ئه نه

شکی  به  له  کی کاتیش ب زۆر ئاسانتره یه ر بۆ ماوه کان گه کانیش داگیرکردنی باشووری کوردستان  بۆ تورکه نویه
  .ربگرن  جدی وه  زۆر به هشان ڕه م هه ب ئه  دهان کورد بۆیه.رسقوب
  یه نگییه و بده  ئه رسوڕمانه ی سه ی جگه وه ئه.ترسیدایه ژر مه زموونی باشووری کوردستان له مۆ ئه رک ئه گه موو ئه پی هه به
 و س بت هیچ که ندی چاک نه دا،ناوه شانه و گوڕه شه ڕه موو هه و هه هر ئ رامبه به له. وه کی گشتی گرتۆته یه شوه  کوردی به که
و  رمنانه دا،ومکی شه شانه ڕه و هه  ئهر مبه هه تدارانیش له سه می ده موو وه هه! یره استی سه ڕ ،به هاتووه  نه ی لوه نک فزه الیه

 پشتنیان  ته و میلله کانی ئه لپرسراوه. بژاردنبن ی هه نده  پوپاگه ڕشانه م هه  ئه ی که وه  به نیا هیوا خواستنه  ته یه رانه خۆلالده
  .وانن زمی شه هزموڕ ستی بازرگانی وبه رمه  سه ردانهمسا و خه لفرداوه

ک  کرگیراوکی وه ی تورکمانی و  به ره بهم و  ڕیی میت وژیته شووری کوردستاندا لهبا  تی تورک له وه ی ده و جموجونه ئه
و   شون تکدانی ئه هجدی ب تی تورک به وه  ده ن که وه ی ئه گه ،به ڕیان خستووه گه به   وه کانییه د زباریی و هاوشوه رشه ئه
  . یه وه وشه ره
  نه یکه  بت ده ستیان به  مه ی  رانه روه په نیشتیمان هییت سایه و شون و که ی ئهووا شدا،ته وجۆره کی له رکشیهشک نجامی له ئه له

گرتنی  ریکی ونه راتی تورکیا خه موخانه  ربه سکی سه ند که  چه  که2.6.07ی دونی  که ش رووداوه گه باشترین به.ئامانج
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ی  وه ڕکراون،بئه  به وه ڕزه یان زۆر به وکاره  پای ئه  له بووه وه زارتر ئه رمه مووی شه  هه له. ی بوونهتی پۆلیسی سلمان رایه به روه به
  ۆشیان نادرۆتهد دوایی کۆمان  بگره وه ر ئه ک هه گرن،نه  ده و شونه ک ئه کی وه گایهز ی ده قک ونه  چ حه  به پیان بلن ئوه

  ؟!نیت بت چی ناو ده ی نهگای ه  که مه ر ئه ریان گه سه
ڕو  نجامدانی شه ری ئه گه  الت ناسروابت ،ئه و شونه بت و ئه زاییت تیا هه ربازی ،شونک شاره تیکی سه پی جیۆپۆله به
رچی  گه،بت  ده وه ک ئاوخواردنه کان وه  بت،داگیرکردنی باشووری کوردستان بۆ تورکه و پودانگه به. وتن تیدا زۆر زیاتره رکه سه
م   میت و ژیته  له  جگه وه دا جگیرن،ئه یه و ناوچه ک لهرزکی زۆری تو ه  سانکه چونکه.بت  کاتیش  و داگیرکردنه ئه

  ک  خه  بگره وه ر ئه ک هه ،نه انهنیرات دا ته رمه و هه  قوژبنکی ئهموو کون و هه  به ی تورکمانی که ره کانی به چاوساغییه
موو کون  ا ههن ی ده ی ده  کوردستان ، ڕگه اتهه فدک یا ژۆرنالیستک   وه هک،ن   ساویلکه ت هنده حکومهزگاکانی  وده
درێ   نه سک بدرێ یا ڕگه  پیشانی هیچ که ق نییه  هه یه ندێ شون هه  کاتکدا هه ن،له ده  پیشاندهیرکی کوردستان به له وکه
 بۆ کاری  دا و ناوانه ژر ئه تی پاک بت،زۆرک له  کوردستان نییه هاته ی که وه  ئه یهرج نی ،مه وه و شونانه  ئه س بچته که

  .راتی دن موخابه
چن  ستیان بت ،ده به ن،کوێ مه که ده  ئاماده وه شقکردنه  ناو ئۆردوگاکانی مه ن زۆر جار راپۆرت له کانی تورکیا بکه ناه یری که سه

کانی خۆت بۆ  ساسه  حه رگای شونه  ده موو دونیادا بووه  هه ئاخر له.ن که ده  ئاماده وهن و ڕاپۆرتی ل که ردانی ده و سه
  !رای پشت ر گازه  سه یته ت بخه که دوژمنه
ک  وان وه و بۆ ئه کانی خۆیان تیا داریکردوه کان و ئامانجه ساسه  حه واوی شونه  ئستا باشووری کوردستان و ته  پموایه بۆیه
و  که  وتانی ناوچه  دی زۆرک له راسیۆنکی وا به  ئۆپه کاتکدایه   له مه ئه. ستیان دایه ر ده  به تی خۆیان له هو ی ده خشه نه

  . دوژمنانی کورده
 دا، ڕشانه و هه ر ئه مبه  هه ئستا لهی  نگییه و بده  ئه وه داخه م به ربگرن،به  جدی وه  زۆر به شانه ڕه و هه ب کوردان ئه  ده بۆیه
  .خوقن سات ده نجام کاره ره کرێ،سه دی ده به

  هی تورکان ببت و داوایه  ئهی وه پشئه.نجام مل بۆ داوای تورکان بدات ره مرکاش سه کات ئه ی کورد وا ده نگییه و بده  ئه پموایه
  شانه ڕه و هه ی  ئه وه بۆ ئه. وه ستینه دا بووه شانه ڕه و هه  ڕووی ئه  به نگانه ک ده ،یه وه ڕوو ببنیه سات رووبه ڵ کاره گه دیفاکتۆو له

ی  وه و ناوه وه ره  ده له  وره گهتی  زاییه شین و ناڕه  مه ست به ین و ده ی ڕکخراوی چاک بکه و داوایه  پشتگیری له ، وه ینه ڵ بکه چهپو
  .ین کوردستان بکه

  
  *85  چاودر،ژماره
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