
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 28-12-2006 19:38 

1 

  عید ختیار سه به! .. آان؟ ی ڕیسوا آردنی ئینسانه رنامه یا به tvی زاگرۆس ) بی(ی  رنامه به
موو   هه و به وه رۆشكانه وكی آه  خه آانم چووه ك چاوه ره ی گه بای نیشتیمانی ومۆلیده بوونی آاره  هۆی نه به

  بای مۆلیده آاره، م هاواری آردآان منداه آك له  بوو یه وه ئه!! هاتم ر ده به خه نگك به ده
   چوومه  سوتفه دا به م ڕۆژانه  له وه بیرم هاته باش بوو وه! لدان په چه موو دامان له هه،  وه هاته
ناآاو  له، بوون ش آردنی موچه ریكی دابه وانیش خه با زۆر تاریك بوو ئه تی آاره رایه به ڕوه به
!!  وه با هاته وانیش ووتیان آاره ئه! ؟ چی بووه وه ئه: ملدان منیش گووت په  چه ست آرا به ده
م ئستا بۆ  به، درا ك ل ده  بۆ قوتابی زیره  قوتابخانه نھا له لدان ته په  جاران چه بیرمه له

  آه  آۆنتۆه بوو به وه ئه!! دری  لده آانیش جار جاره رآرده ی سه نی وووته مه با وسوته ئاو آاره
، ماشام آرد جدی ته ی بی وبه رنامه ر به  سه ب خستمه یب نه م گۆڕیی و عه آه ناه آه

آان  رتاپای باسه سه آرد آه ی باوك وآوڕك ده  آشه  باسی له آه!!  الدروست بوو آه رنامه آم بۆ به یه وه خوندنه
و شۆفری خودی  زیزه ی آاك عه ناو آه یرتر باوآه مووی سه  هه له!  دروست آراو بوو آه تی باوك وآوڕه سایه وآه

ستی   ده آه داوی ڕیسوا آردنه ره دا سه مین ونه آه  یه  له ته كی آوردستانی ڕۆژهه ش خه آه و آوڕه زاگرۆس تیفیه
كی   خه زیز آه زابین عه  شاره ی ئمه نده وه ی خۆیان ئه آه فیزۆنه له  میوانی ته زیز چۆن بووه نازانم آاك عه!! پكرد
 و  ندامه ناوی ئه  آه یه ی هه ڕزو گوایه ب وبه ده  ئه  آوڕكی زۆر به  نیه شنه م چه  وآۆڕی وای له یه ی آۆیه آه شاره
ڵ  گه ندام له ن ئه ر ده گه ئه!!  شداری بكردایه ندام به  با ئه  زاگرۆس مادام سیناریو یه ڵ باوآی له  گه  له نده آارمه

ك ئاشت ًی خۆتان باوك وآوڕی آه ناه  آه توانن له نه  ئوه ی باشه ئه!  نیه وه آه یه ن بهیا ت قسه قیقه  حه باوآی به
ی  مه كی ئه می خه شك آه ر حاڵ مادام به هه به! ن؟ گا بكه ی آۆمه ر آشه سه  له توانن قسه ی چۆن ده  ئه وه نه بكه

ك ئاگادارم   وه چونكه! شداربن  به ر تیایه آته هك دوو ئ مسیل ویه  ته نه  ناآه آه رنامه بۆ به!! زانت من ده
آان  ی میوانه وه  به  فی لكراوه یاندم آه فون پاگه له ته  به وی زاده وله نووس فاتیح مه شداربوونی ڕۆژنامه به

  ربیوه  خۆی دهشیمانی  فاتیح زۆر په وه یه م سۆنگه له!! قیقی باوك وآوڕنین  هه شدارن به به  آه آه  باوك وآۆڕه واته
ها  روه هه وه!! كی  خه  به تی آردن بووه  ئامانج سوآایه آه،   آردووه شنه و چه آی له یه رنامه  به شداری له ی به  وه له

  !!  م جۆره آی له یه رنامه ركی به آته  ئه بوومه ده رگیز نه مزانی هه ر ده گه ئه: گووتیشی
 ریسوا  رچاوی دنیاوه به س له ك دوو آه الیه ی له وه  به آردنكی جدیه وسته ه جگای ه یه رنامه م به دا ئه ئالره

ی  وه آرت بئه شداری پده نووس به نجكی ڕۆژنامه  گه وه آی تریشه الیه له! آتری نین آاتكدا هیچی یه آرت له ده
م  زانینین آۆ خه و ونه ه هه وا به هبووبت ئ  نه م زانیاریانه ی ئه وه مووی ناخۆشتر ئه هه له! ڕاستی پبوترت

رچۆن پۆستی  زا هه شاره زان وبتواناو نه  نه  زۆرك له دایه وه  له ته م میلله تی ئه گبه نه!  تیان ل بارآردووه فه وخه
ق خلو یان مه ڕ خۆشمان ده مه ی له ست آورته ژاروده  هه یاندنه م ڕاگه  ئه  پدراوه سوتفه سیاسی وئیداریان به

آانی  رنامه ی به وشی بیرۆآه ش ڕه وه مان ئه آه ر بۆ ڕاستی باسه هه!!  زایی تووش هاتووه شاره ی نه باقیره وعه
توخوا ! ش؟ آانیی دیكه رنامه ی وبه یه رنامه م به  له  خۆشیان نازانن ئامانجیان چیه ڕم وایه باوه!!  آانه فیزۆنه له ته

ند   بۆچی چه  جاریه م گاته جیاتی ئه له! آرت؟ ر ده سه  چاره ڕیسوا آردنه  شنه و چه ی باوك وآوڕك ئا به آشه
و  یان بۆ ئه م شرۆفه آادیمی هه آی زانستی وئه یه شوه تا به! آردبوو؟ شداری پنه تیتان به یه ركی آۆمه توژه
ری  داخانا سه رم و له ق به  شه یكهر خه!!  ش بكردایه آانیشیان پش آه ره سه  م هۆآارو چاره و هه  بكردایه یه آشه

!!  وه كی آوردستان بھنمه دیاری بۆ خه  به ك دوو بوانامه دا یه فته ك هه یه م وله  مۆسكۆ بكه بگرم وڕوو له خۆم هه
  ك به یه رنامه یا به!!آان لم آورم ناپارزم و بۆ ڕیسوا آردنی ئینسانه ناوی شه تۆقنم به ك هه یه نامه كو به به

  !! ین آه ش دژیان ڕیپوان ده ئمه، وت نیمان ده مه ن سوته  ده ی آه سانه و آه م دژی ئه آه بلۆك دروست ده
 


