
هتهکهی ئهسهد و سنوورەکانی  ....دەو

هته داگيرکهرەکانمان  به گهرای ئيمپرياليزم زانيوە و ب    مه ههميشه دەو ئ
هتانه دروست   ز و بهرژەوەندی کۆلۆنياليزمی جيهانی نه ئهو دەو پشتی ه پا

 ...داگير  دەکراو و دابهش  دەکرادەبوون و نه کوردستان 

زە کۆلۆنياليستهکانهوە بهتايبهت  هتانه  تا ئيمڕۆش ههر لهاليهن ه ئهو دەو
هتانه دروستکراو   ن!!..  بهواتايهکی ديکه، ئهم دەو وە دەبر بهريتانياوە  بهڕ
وەيان دەبات  کهری پالن و نهخشته و ئامانجی کۆلۆنياليستی بهڕ بهج و ج

زێ  ...و دەيان پار

هکانی خهبات  ن و جهستهی  ڕۆ ب شهرمی لهوەدايه نهتهوەی کورد  بهخو
هتبوون دايه، کهچی    له بهدەو بۆ ئازاديی و سهربهخۆيی خۆی  دەکات،  
«تورک و فارس و عهرەب »تاوانباری دەکهن به کوتهکی ئيمپرياليزم و 

 ...ئيسرائيلی دووەم

ل  که  بهرچاو  دەخهمه  گرنگتان  بابهتی  دوو  رەدا  «شرق  ل ڕۆژنامهی  ه 
سووريای  هکهکهی  زۆ هته  دەو لهسهر  وکراوەتهوە،  ب دا  االوسط» 

 ...ئهسهد

ن بۆ پهڕينهوە بۆ   -١ ک بهکار به راق وەک پرد ناوە ع ران شکستی ه ئ
عباسهوە   بهندەر  له  داوە،  بڕياری  بۆيه  سهرزەمينهوە،  لهسهر  سووريا 

ک به ئاودا ساز بدات بۆ الزقييه   .ڕاڕەو

ئهو کهواته   نادات  گه  ڕ و  رانه  ئ بهردەم  ئاستهنگی  کوردستان  و  کورد 
ته دی؟  ..!!خهونهی ب

بهردەم   کۆسپهی  ئهم  بۆته  کوردستانی  چيوپۆلهتيکی  کهوتی  هه کورد 
ران  ..!ئ

 

کی فهرەنسی «فابريس  -٢ هر کۆ کی تری ئهم ڕۆژنامهيه، ل ی ههوا بهپ
سنووری سووريا   85باالنس» له پهيمانگايهکی ئهمهريکا ئهنجامی داوە%



و  ئهمهريکا  حيزبوهللا،  ڕووسيا،  ران،  «ئ گانهوەيه:  ب زی  ه بهدەست 
 ..«هاوپهيمانهکانی و تورکيا و چهتهکانی

>  % ههر  ئهسهد  سووريای  يه  پ هتهکهی    15بهم  دەو سنووری 
هته   کهدەو دەردەخاتهوە  ڕاستييه  ئهو  گهيهش  به ئهم  بهدەستهوەيه... 

نی دەرەکی  ناوچهيی و جيهانی  راگيراون  داگيرکهرەکان به نهخشه و پال
زگاری لهيهکتر  ه داگيرکارانه  پار و ماون... هاوکات چۆن ههمان ئهو دەو

 ...!دەکهن

راق ههفتهيهک خۆی به   ت ع ستا ئهگهر کورد نهب به ههموو قهناعهتهوە ئ
ت وە ناگر  !..پ

ڕەو بکات بناغهی تورکي < له باکووردا   پ کی باشتر  اش  کورد سياسهت
دەتهک  ...!هه

سهربهخۆيی  ستراتيژی  و  کۆکاتهوە   باشتر  خۆی   ت  له ڕۆژهه کورد 
ته يوگوسالڤيا ران دەب  ...!ڕاگهيهن ئ

راق بههانهيهوە   ران و ع نهچن و  ئهوەش  دۆخی سووريايه، تورکيا و ئ
تهوە  ی کورديشی ل ببڕێ وەک بهفری بهرههتاو دەتو  ...!چاوشارک

بۆ  م  دادەن بۆ  وتارەکهتان  ههردوو  لينکی  زياتر   زانياری  بۆ  رەدا  ل
ندنهوە  .خو

ۆ بهرزنجهيی    ٢٠٢١/٢/١٥هه

 


