
  کات عسی ده حمانی به بدول ره  شرزاد عه رگری له کی به دین کاکه که له فه
  

  بدو ن عه رده ئه

  
  

رم ،   ری گۆڤاری ھه رنووسه  سه به)  حمان بدول ره شرزاد عه( عسی  مفرۆشکی به ه دانانی قه
زاییان  توندی ناڕه یش بهر  رۆشنبیرو نووسهک  کی ، کۆمه شکی زۆری خه  زایی به ی ناڕه بووه مایه

ری  رنووسه سه  له  جگه عسیه  م به  ئه دیاره. ربی  تی رۆشنبیری ده زاره ی وه م کاره ر ئه رامبه به
دین  که له رز فه ی به وه جیاتی ئه له. زیری رۆشنبیریش  راوژکاری وه ته رم ، کراوه گۆڤاری ھه

  وتۆته ی میدیا ، که امه رۆژن چی له   بوردن بکات ، کهربکات و داوای ل  ده عسیه  م به کی ، ئه کاکه
ی  وت زۆرینه یه و ده وه وره کی گه یه ه  ھه وتۆته دین که که له کاک فه .  عسیه  م به کردن لهرگری به

ران    نووسه وه داخه به: ( ت   تا  ده وه ئه .  وه عسیه   قابی شرزادی به ری کورد بخاته نووسه
 ،  یت زۆرینه تۆ ده که*) . بووبن ه ندک ھه  تووشی ھه نگه ی رژمدا ،  زۆریان  ڕهخت وه له

  مه ئه .  نابتان راست نییه ی جه یه و قسه  ھیچ کات ئه  ، چونکه یه کی ئجگار خراپی ھه مانایه
رانی کورد  ی نووسه ی زۆرینه  که چونکه. یت  یکه   دهران دژی نووسه له  که یه وره  گهکی قیه ناھه
کانی  رۆژنامه له ه،ندین سا ی چه ماوهسک  بت ، که ن دهۆچ ئایا  وه دوای ئه . !؟عسی بوون  به
 !!!!)ه ندک ھه ھه (  نابتان به مۆ  جه ی کردبت ، ئه که  دڕنده دام و رژمه  سهسفی  عسدا ،وه  به

سک  دام به که سک  سه ئایا که! یه؟ هور  یان تاوانکی گه یه ه ندک ھه  ھه مه ئایا ئه . دایبنن
تی   زاره  راوژکاری  وه مۆ بکرته بت ئه سف بکات، چۆن ده کی زانا  وه یه رکرده شۆرشگرو سه

پاشان کاک .  وی قکردنی کوردی داوه  ھهدامی خونمژ  سه ندین ساه چه  هتکی کوردی ، ک  حکومه
وه  الی منه رچوو،،،،، به سک ده موو که ن لبووردنی گشتی بۆ ھهڕی دوای ڕاپه: ( ت   دین ده که له فه

زیرک  ند وه دام و چه نھا سه ته  ، که یه وره کی گه جاریه مه گاته راستی ئه به*) . شتکی باش بوو
 .  کردووه کوردی نه) ھجیری عریب و ته نفال و کیمیاباران و ته ئه( نھا  ته دام به سه. تاوانباربکرت 

 .   کاری تدا کردووه)!رزادش( زاران   ھه که ،  تکه وه دهی  وره کی گه زگایه وه کاری ده  ئه هبگر
 کان رۆک جاشه  سه  ، له ی کردووه که  خوناویه دام و رژمه سه رگریان له م به ه  قه به ی که وانه ئه

رگری  به دین له که له کاک فه .    یان کردووه و کاره  ئه  ئاگاوه وان به  ئه تاوانبارترن، چونکه
 ،  کتیڤه ریدا ئه گه بواری رۆژنامه ،، له ریه گه ندکی رۆژنامه کاک شرزاد کارمه: ( ت  یدا ده که نامه
 و   کوردکه،ربگرین کی لوه توانین که  ، ده یه ی ھه ھره  ندێ به ، ھه یه ری ھه ندێ توانای ھونه ھه
   !؟کتیڤ بووه رز ئه  م به دا ئه یه کام رۆژنامه م له  موویان راستن ، به  ھه م قسانه ئه)   نهخۆما له

  سکی تر نییه کوردستان دا ، که پاشان یانی له! .  کان؟  کوردیه کان یان رۆژنامه عسیه   به رۆژنامه
، ن  ھه نجانه  گه موو کچ و کوڕه  ھهو ئه! . بت؟ ه ن عسی ی به کوڕه رهم ش ئهی  یه ھره و توانا و به ئه
چی   وت ، که ستناکه ی بکارن  و کارکیان دهشموو ، ھه!!  خۆمانن موو کوردن و له ھه که
  ی خۆی له وه   بۆئهوه کی تره الیه  له . !!وت که ستده جیاتی کارک دوو کاری ده کیش له عسیه  به
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 ی )خبیر( زا   شاره  ته من  کراوه ر له بهک شرزاد کا: ( ت  وه ، ده تی پاکسازی بدزته مه ھه
 . !!!تای من نییه یانی خه* ) ین،،  بددهب کاری  پ  ، ده زا دانراوه  شاره به  که ت ، باشه زاره وه
ر بۆیه   ، ھه  پشته زیری رۆشنبیریم له من وه: ( ت   دا ده مان رۆژنامه ھه عسی  له  م شیرزادی به  به
وه  سانه و که نووسن،،، ھیچ کات کاتی خۆم به دژم شت ده له وه که  دته سانه و که م به یه زه به
بت ،  نده رووی قایم ده وه بت ، چۆن ئه وه نه پشته ھزی له ستکی به ر ده گه ئه*).  م  ریک ناکه خه
    .  نی خۆی بووهی کۆ  پیشه مه نده ئه رچه ھه*). نووس ریزه عه(   بت  ره  نووسه ه  و کۆمه به
کوو  کی وه عسیه   به رگری له وه ، به نه مه م پایزی ته کوو تۆ ، به سکی وه  که   ڕاستی جگای داخه به

وام  رده ن ،  به یکه ران ده  نووسه ی که ته مه و ھه من ھیوادارم  ئه. یت  حمان بکه بدول ره شرزاد عه
  . ت ت دابنیش زاره وهی  راوژکاری کورس  له عسیه  م به ھرت ئه بت و  ، نه

  
   رچاوه سه*

   2006.07.04 / 247  ژماره/ ی میدیا  رۆژنامه
  

کات،  دام ده سفی سه چۆن وه  وه  ، که حمان بخونیته بدول ره ی شرزاد عه که قی ووتاره ی ده وه  بۆ ئه
   .  بکه کلیکی ئره
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