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 ! وه داته کانی باوکی ده  ناڕاسته می بۆچوونه بانی، وه قوباد تاه
  
،  هش زۆرتر لی بترسم دیمان وه ی له وه م ئه ترسم، به  مار ده ژیانمدا زۆر له له

ست  ده  به.ن-الل کانی مام جه وانییه  ڕۆژنامه و کۆنگره وه وتن، لدوان، کۆر، کوبوونه چاوپکه
خش  پهفزیۆن  له  ته  له  کهوانی  کی ڕۆژنامه یه کۆنگره بینم له الل ده  مام جه رکه ، هه خۆم نییه

، ترسکی  وه ونمهخ کان ده رۆژنامه کک له یه و له وتنکی ئه  چاوپکهو  وته یانکرت، ده
 کو  تاوه یاخود، دت که وانییه  ڕۆژنامه کۆنگره کو کۆتایی به بت تاوه  دهم میوان وره گه
 کان ی زۆری جاره  زۆربه ، چونکه وه بمه ی مام ده که وتنه اوپکه چی یان که  وتهی وه خوندنه له

 خونیر  سه مووشی له ، هه خۆیکانی  یان برا تورکمانه بی شیعه ره ، عه ننهبی سو ره بت بۆ عه هند شاباشکی تیا ئ  چه کانیدا لدوانه له 
  !  که خته دبه  به کورده

  
 ئراق ، و ئیسالمییه بی ره ئراق وتکی عه: (یاندوون ڕابردوودا ڕایگه  له الل، که ی مام جه و لدوانانه  له وه ک دنمه یه ند نموونه دا چه لره
 کوردستان گوبارانیان  شکری تورکیا بته ر له گه ئه ، ونی شاعیرانه خۆیی کوردستان خه ربه ش بکرت، سه ش به به ناکرێ  که یه ژماره
 ئرانیان  و شیعه ب ره عهوتانی   ر سوننه گه  ئهن تورکی، ل ده قه ئینگلیزی به  به ل بخۆم چونکه وت گۆشتی قه  چیتر نامهین، که ده
رکوک  چی دانیشتوان پکدنن، که ی که ناوچانهو  کانی کوردستان له  تورکمانه ین به ده ، ئۆتۆنۆمی ده یه امان ههش تورکی ئمه...بت هه

شدارییان  ب به ره ڕی عه مه زی شه، هۆ بییه ره موس شارکی عهشاری ،  و کلدوئاشورییه ب، تورکمان ره ، عهدو شاری کور تی شاری برایه
  کی کوردو دواجاریش له  ئراقییه بم به  ئه ئستاوه م له تائستا کوردکی ئراقی بووم به،  بکردنی کوردستان ره عه  به  له کردووه نه

و   ئه). کردری عفه زیران ئیبراهیم جه رۆک وه داو ستایشکی ب مانای سه9.5.2006  ممه ی سشه)3963 ( کوردستانی نوێ ژماره
ناویان   له یه مشوه  بهو کات کان ده  کورده تی ئاوا له دام حوسن، مافی خۆیه سه: (تی  گوتوویهکاتی خۆی ئاشکرا به زۆرجار  ی که رییه عفه جه
  )1(.بات ده
  

کی  یه ڕۆژنامه له"  حاڵ نییه ونکی مه خۆیی چیتر خه ربه سه"ژر ناوی  دا وتارکی له6.5.2006  بانی، له الل تاه  کوڕی جه وره قوباد، گه
!  و کوردستانه  نو سنووری ئه وتۆته  شاری موس که  که وره کی کوردستانی گه یه خشه ڵ نه گه  له وه تهدا بوکردۆ"سۆما"ناوی  نگلیزی بهئی
خۆیی  ربه  سهو ، وا نییه ونه خۆیی کوردستان خه ربه  سه  کهکات ی بۆ ده ی باوکی بانگشه وه  ئه لمن که سه بانی بۆمان ده هش قوباد تا مه به

بکردنی کوردستان  ره عه  به شداری له ڕ به مه و هۆزی شه بییه ره  موس، شارکی عه  که شاریش وه ی ئه رباره  ده. وه و نزیک بۆته کوردستان شتکه
کو شارو پارزگا  موس، وه شاری  خات که ریده کو ده ڕاستی، به ر دوورن له ک هه  نه وه ، ئهچت وای بۆ دهالل  کو مام جه روه  هه، کردووه نه
، چی کردب نه کوردستانی کوردو ی- شاری موسو  کوردستانبکردنی ره عه شداری به بهر  گه ئهڕیش  مه  شهبی ره عه ،و شکی گرنگی کوردستانه به
  ی- شاری موس، بۆیه کوردستانهخاکی  ر به و سه  موس شارکی کوردییه ، پی وایهبانی  تاه قوباد  دیاره؟ی کوردان-شاری موس  لهن که ده

   لهڕ مه بی شه ره خاکی کوردستان بت، بوونی عه ر به و سه  شاری موس شارکی کوردی بت کاتکیشدا که  کوردستان، له نو سنووری  خستۆته
،ت سه  ده وه  ڕه مه شهن  الیه  له و شاره بکردنی ئه ره عه  بهشاری موسنلم .    

 ئراق  ڕی ئایینزاکان له ر هاتوو شه گه بت، ئه رده  وا ده ، چونکه  دیاره ی قوباد الوازی زۆری پوه که ربینی وتاره نی ده  الیه نده رچه هه
  هبوای بانی ده قوباد تاه! نین یه خۆیی کوردستان ڕابگه ربه وت سه ر بمانه ن، گه مان لبکه وه یی ئه  نابت گلهمان دراوسکان وکاته ڕووبدات ئه

و،  بات بکات  خهدا و پناوه له تی  مافی خۆیه کوردیشو شکراوه  کوردستان وتکی داگیرو دابه ، که ی بکردایه وه یدا باسی ئه که وتاره له
  !  کوردستانه ی خۆی که که ر خاکی نیشتمانه سه خۆ بکات له ربه زراندنی وتکی سه  داوای دامه  که  هاتووه وه ئستاش کاتی ئه
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