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ر  سه رك له  نوسه داته ده زار دۆالر  هه5رمی آوردستان  رۆآی هه سه "ڕ  مه له }کوردستان نیوز{وای  هه ی رباره ده
  شرزاد شر ... "قالك ند مه چه

 "؟!کوێ  له کوێ و ئمه دونیا له، ی هووووو هه"... وه  کرده وه رم له ئیتر بی وه م خونده واه م هه ر ئه هه 
کانمان  موو گیروگرفته  بت و هه  ساده نده وه ئه  تۆ بی میدیامان! وماوه قه چیمان ل  وه ئهی  ئه، خوایه
دۆالر  5000( گوایهی  وه  له  جگه وه نه که  هیچ شتی تر نه کانی کوردستان بیر له رکرابن و خه سه ره چه

  ... ) دا م عسه لئه بدولمونعیم ئه عه ( ناوی به" کوردرکی  نووسه"  ته دراوه
زۆر و  رکی ناوداره نووسه) م عسه لئه ئه (ناوبراو  کهم   بکه وه  به  ئاماژهدا وێ لره مه  ده تا زووه ههر  هه
 بووبت  وه تی بۆ ئه  نووسیویه ی که وتارهند  م چه یاخود ئه،  خۆی بفرۆشت  پاره  به  که تره وره  گه وه له
  ... گرتبر می پ وه رهه ند ده کو چه به
بدولمونعیم  عه (   بووترت که گرنگهوا  ئهت باش ناناس  ره م نووسه ئه ڕز ری به خونهر  گه ئه
... کردووه یردستان کوالنی  گه  تیایاندا دیفاع له که  بووه وستی تری هه دان وتارو هه سه) م عسه لئه ئه

 بت چاکیش بزانین و ده ها دیاره روه  هه! ناکنلو پوو  پاره ت به قه  که نرخن   به نده وه ئه شیکانی وتاره
  .  بکین  پاره  بهوستکیش موو هه هه  حاه مه  که

.  وه کرنه  بو دهنگناوبا ی بهو گۆڤار یان سایت و ڕۆژنامه  ده  له ره م نووسه ئه کانی بیروبۆچوونه  ڕۆژانه
ی باشمان بۆ  دوو قسه س  که  کهبین  نه وه ئههزبین و موحتاجی  بهخ و  ب بایه  نده وه ئه  ئمهتۆ بی 

  م جۆره ن بهپویستما  وامان ل هاتبت که زامن بت و  نده وه ئهمۆمان  زعی ئه وه تۆ بی... بکات
  ت؟ ب ش نه سانه که
  وه زانن و کاتی ئه  ده  دۆستی نزیکی ئمه بی ناودار خۆیان به ره ری عه ان نووسهی م و ده عسه لئه ئه

  !کانمان بناسین  دۆست و دوژمنه هاتووه
 نین  وه ی ئه  شایسته یه  ههدا داهاتوومان  به ندی یان یوه  په و زۆر پرسیاری تریش که م پرسیارانه ئایا ئه

  ستین؟  ریان بوه سه ک تۆز له یه
 رمان وروبه  ده ی له وه  ب باک بین له وا کهرزی  لووتبه  تکی  حاه ینه بگهترسم   ده وه لهزۆر من 
نا  و په هیچ پچ  ب ه بدا من لره...  ختیمانه دبه ی به وا نیشانه ر وا بت ئه گه ئه.. دات گوترت و ڕووده ده
   !!! گومان  له  مشکم په  کهم ده
ن  تی ئاوا خاوه سایه  که  که یه  هه وه  بهان کورستان زۆر پویستینیال گه،  وه وانه  پچه به،  ڕای من به
تی  رد دوژمنایه  داروبه  کاتکدا که له، ن  بکهانکانی یهندی وه رژه  به رگری له  بن و بهاننگیری وست الیه هه

م   بۆ ئه وره کی گهستانڕ گۆ نه که  ده  پیرۆزه هم خاک ستیان بت ئه ده ر له گه و ئه ن هک  دهانواکانی ڕه مافه
  ...  وه ته بوونه ساڕژ نه کانی کۆنه مۆژ برینه تا ئه  هه  که یه وساوه  چه که خه

و چاک هزو  وه خۆماندا بچینه به وردی  بهر و میدیامان  ی نووسه زانم ئمه  پویستی ده من زۆر به
ر  ههین  وا بکه  وین کانمان بکه رزتربین وحیساب بۆ قسه  به وه ۆر لهبت ز ده... نگنین سه توانامان هه

   له م گه توخوا داهاتووی ئه... ر زارمان بیدڕکنین  سه ی بته وه ک ئه نه، وه ه جگای خۆی بگرتک یه وشه
ورد   شتی ئاوا به  یهتر نی  گرنگ وه ل له گهڕێ  په  تده دا  و ناسکه  ئاۆزه م بارودۆخه  به که   یه مدیده سته

  ؟ یان وا نی یه... ین رقاڵ که خۆمان سه
  ! م ها که نک ده سک یاخود الیه  بۆ که  من پاکانه گات که س وا تنه با که

و  و پاره  تیا نی یه و ئهشیتی منی ندی تایبه وه رژه هیچ بهنک نیم و   هیچ الیه ر به سه  ختانه خۆشبه
  .  یهگا  کۆمهموو ندی هه وه رژه به  لهنیا  ته ندی من وه رژه به... نی م خه ا ب تهچش نا پووله
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م بن و  که  نده وه ئهکانی   بت و ئش و ئازاره یه و پله مان له که له ی هوشیاری گه یاخوا هزو تواناو ڕاده
مک  کهی ترمان کان هم  خه ر گه ئهمن دنیام خۆ  ؟!ووڵ بکاتشغ  خۆی پ مه  که وه مابته هیچی تری بۆ نه

  !ش  کارانه م جۆره  ئه ینه دهبمل بت  ر ده تک هه رفه دهوسا  ئه، نبسووکتر ب
یان  یک بۆ ده ین چاره هاوار بکهبین و ی هه نگی ڕۆژانه کات ده مان ل ده وه ڕێ ی ئه هاووتی چاوه

 5 (  بنووسین واته وره  مانشتی گه به  وه یاتی ئهج لهک   نهرتی بک ی ڕۆژانه مه ه نگوچه دان ته  سه بگره
   ) !  ئاودا چووه  دۆالر بهزار هه

  ؟؟؟رز ی کوردستان نیوزی به ش بکات ئه  کارانه م جۆره بت ئه ی نه وه ستی ئه رۆکک ده  سه عقوله مهئایا 
 ی تریشکان  زمانه  و بهبی ره  عهجۆراوجۆری بت تۆزکیش میدیای ر هیچ نه م هههیوادار کۆتاییشدا  له

، وه کرنه بی بوده ره  زمانی عه  به تی تر که واڵ و بابه وتارو ههم  ئهموو   هه زانین که و وا نه وه بخونینه
   ! یه مووی دژی ئمه ر هه هه

  


