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"و ، هي كوردستان قةلةموونة ؟؟؟ ية)توويت(..  بؤضي ؟ فيدرايل ئصوةتوركيا"   

ض ) فيدرايل و توويت و قةلةموون(خوصنةري هصذا ئةزامن ئصستا ئةثرسن ؟ دةبصت 
ثةيوةندييةكيان ثصكةوة هةبصت ؟؟ بةآلم بروام ثصبكةن توركيا فيدرايل بة دوو جؤر دةبينص ، 

 فةرموون با ئةو "قةلةموون "  و ئةوةي كوردستانيش وةك "توويت" ئةوةي خؤي لة ضةشين 
مان " مةالي مةشوور " هةموومان ناوبانطي ...سص شتة لصكجياوازةتان بؤ روون بكةمةوة 

بيستووة كة نوكتةو طالَتةو طةثي زؤري هةية ، كايت خؤي لة دوو توصي ناميلكةيةكدا 
 عةسري بوو لة كةركووك لة ضاثي دابوو كة خاوةنةكةي حمةمةد ئةمني) تةرةقيي ( كتصبخانةي 

... كة كؤمةلَصك نوكتةو بةسةرهايت خؤشي تصدا بوو" حيكايةيت مةالي مةشهور " بة ناونيشاين 
لةم ماوةيةشدا لة مالَثةري كوردستان نصت ضاوم بة هةندصكيان كةوت كة لة زماين فارسييةوة 

) خةواجة نةسرةدين ( شوور ناوي مةال ي مة...مامؤستا ئةمحةد دةشيت خةريكي وةرطصرانصيت
 ..يةي توركياية و خؤشي توركة"كونية" ةو خةلَكي شاري 

دةطصرنةوة دةلَصن جارصكيان مةال دةضصتة بازاري ثةلةوةر و بة رصكةوت ضاوي بة كابرايةك 
يةكي بةدةستةوةية بؤ فرؤشنت ، مةالش لة كابرا دةثرسصت ، ئةو بالَندةية ) توويت(دةكةوصت وا 

مةالش لة دلَي خؤيدا دةلَصت ئةطةر ئةو ..  ثارةية 10دة ؟ كابرا لة وةآلمدا دةلَصت بة بة ضةن
خصرا !!  ثارة دةكات 100 ثارة بصت ئةوة قةلةموونة نصرةكةي خؤمان 10بالَندة بضووكة بة 

لة بازار .. دةضصتة مالَةوةو قةلةموونة نصرة طةورةكةيان دةطرصت و دصتةوة بازار بؤ فرؤشتين 
كابرا دةلَص ..  ثارة 100يةك لة مةال دةثرسصت ئةو قةلةموونة بة ضةند ؟ مةالش دةلَصت بة كابرا

 ثارة ؟ مةالش دةلَصت ، ئةي ئةوة نيية ئةو توويت ية 100مةال قةلةموون ضؤن دةبصت بة 
 ثارةية ؟ ئةي ئةم قةلةموونة طةورةية بيست جار لةو توويت ية طةورةترة بؤ بة 10بضووكة بة 

... ة نةبصت ؟ كابراش دةلَص مةال ئةوة توويت يةو جوانةو خةلَكي بؤ جواين دةيكرصت  ثار100
خؤي طيظ ئةكاتةوة وةك دةواري عارةب ، (مةال دةلَصت ئةي ئةم قةلةموونة بؤ جوان نيية ؟ 

) .. لوويت شؤر دةكاتةوة وةك كصري مةميوون ، تةماشاي ثلَثلَةو مةرجاين دةوري ملي بكة 
مةالش دةلَص باشة ئةو قسة دةكات ئةميش ) .. قسة دةكات (ال توويت دةثةيظص كابرا دةلَص مة
 !!!بريدةكاتةوة 

 بؤ فيدرايل و توويت و قةلةموونتانئةو بةسةرهاتةم بؤية طصرايةوة تاكو ثةيوةندي 
كة لة ذةنةرالَة (  ئةجنوومةين ئاسايشي توركيا 2004-01-23دوصنص ... روونكةمةوة 

كة لة راستيدا ئةمانة فةرمانرةواي ) ياسةمتةداري باآلدةست ثصكهاتووةطةورةكان و هةندص س
 كاتذمصرييان طرصدا بؤ باسكردين مةسةلةي 5راستةقينةي توركيان ، كؤبوونةوةيةكي 

ئةجنامي كؤبوونةوةكة بةوة كؤتايي هات كة داوايان لة ... يةكطرتنةوةي دوورطةي قوبرس 
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د بطةرصنةوة بؤ دانوستان و طفت و طؤ لةمةر هةردوو نةتةوةي تورك و طريكي قوبرس كر
 هصرشي كردة سةر قوبرس و بةشي 1974يةكطرتنةوةي قوبرس كة خؤي توركيا لة سالَي 

كة " كؤماري قوبرسي باكووري توركي " باكووري قوبرسي تورك نشيين داطري كرد ، ناوي لصنا 
 ... سن لة هةموو جيهاندا تةنيا توركيا خؤي و ثاكستان بة رةمسي دةينا

سةيرو سةمةرةكة لةوةداية كة ئةجنوومةين ئاسايشي توركي بؤ يةكطرتنةوةي هةردوو 
توخوا خةلَكينة ئةمة !!! باشترين رصطاو ضارةسةرة  فيــــــــــدرالــــــــي ثارضةكةي قوبرس

 !!!!سةير نيية ؟؟ باشة ناهةقمة بلَصم فيدرايل توركيا توويت يةو ئةوةي كوردستان قةلةموون ؟
 سالَ بة فيدرايل يةكدةطرصتةوة بةآلم فيدرايل لة 30قوبرسصك ثاش ثارضةبووين بؤ ماوةي 

 كوردستان جيا بوونةوةية ؟ 

نازامن ئيستا توويت يةكاين بةرةي توركماين ض دةلَصن ؟ ضونكة ئةوان فصرن لة دواي دةمي 
بةراي ئةوان ئايا ئيستاش فيدرايل ... ئاغاكانيان هةميشة توويت ئاسا شت دةلَصنةوة 

جيابوونةوةية ؟ ثاش ئةوةي ئاغاكانيان لة ئةنكةرة فيدرايل بة باشترين ضارةسةر دةزانن بؤ 
 يةكطرتنةوةي قوبرس ؟؟ 

... بةلَص واية ئةو فيدراليةي ئةوان رةنطاو رةنطة و قسة دةكات ، هةر زينةتة تةماشاي بكةيت 
 رنج دةضصت ؟؟ئةوةي ئصمةش رةنطصكي بؤري ناشريين هةية هةر لة دصوو د

 ئيستا زانيتان ثةيوةندي فيدرايل و توويت و قةلةموون ضيية ؟؟ 
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