
 
 

 
 
 
 

 و میدیای کوردستاننچیرڤان، ئای کوردستان 
 ری دسۆز پشده

08.02.2005 
 

 ئامانج و   گوزارشت له گرت که خۆ ده ک له ند ھمایه ک چه یه وه ته ر وت و نه ئای ھه
کوو ھمای   ئا وه ر بۆیه ھه. ن که  ده یه وه ته و وت و نه کان یان رابردووی ئه زووه ئاره
  ریی وتی پوه روه  سه شتکش که.  کرت  حیسابی بۆده وه ته وت یان نهریی  روه سه
ب پیرۆز بت و رزی بۆ  ڵ ده کانی کۆمه موو تاکه الی ھه ، بگومان له وه سترابته به

و  ر پاراستنی ئه رامبه به کانی وت له رزترین تاک و ئۆرگانه ھا به روه ھه.  دابندرت
   له  بایه و تاک یا ئۆرگانه ر کاتکیش ئه ھه.  زانن رپرس ده  به ن بهدا خۆیا رییه روه سه

ی  وه  و ئه وه کۆنه  ده که  کشه ڵ له وا یاسا و کۆمه بوو، ئه تیی خۆیدا نه رپرسایه ئاستی به
یاندن  نی و راگه مه وشکدا چاپه ھا ره  وه ؛ ب شک له ڕه ر به  سه یھننه  ده یه ڕه بن به له

.  ، وازناھنن که ری کشه سه نگاوی چاره تا دوا قۆناغ و دوا ھهگن و  کی ده ره سهرۆی 
ب ھیچ  کی خۆکرد و به یه شوه  به ی که و ئایه ئه کوردستان   له م کاتک که هب

ای ک ئ  وه وه کانه  کوردستانییه نه ی ھز و الیه ن زۆربه الیه کی ھزری له یه وه لکدانه
راسیم   مه وه، و له ته رۆکی حکوومه ن سه الیه ؛ له خی پدراوه  و بایه یر کراوه یی سه وه ته نه

یاندنی نوخۆیی و  ندین کانای راگه بوونی چه رمیدا، و به ئاماده سمکی فه و روره
  قی لوه س مته درت، که وخوار نیشان ده ره ست سه به ست یان ب مه به  مه بیانی؛ به

 !!ر لو النابات سه لهت و لو  نایه
 

 نچیروان ئاگای ل  نگه ره.   ی بۆ کشراوه خشه  نه ره مه  سهیر و  زۆر سه که  سیناریۆیه
ھا   وه  له کان و غروورک که ستیاریی ساته بووان و ھه ر زۆریی ئاماده  به بووبت، یان له نه

 و  یه وه ره  سه نگ له  کام ره کهدابت   نه وه رنجی له بت سه ر مرۆڤدا زاڵ ده سه کاتکدا به
ری دانیشتبوون و چاوی  رامبه  به  که که موو خه و ھه دی ئه م ئه ؛ به یه وه  خواره کامیان له

کوو   ئاشکرا، به ک به بوو نه س نه ؛ بۆچی که وه  ئاکه تی بابوونه  تایبه کامیراکانیش به
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    !؟ وخواره ره  سه  ئاکه پیان بت که  وه که  پشتی سیناریۆیه کی و له نامه  په به
  نه ھشتا  قاو دراوه  و لیان له وه ته شیان بو کردووه که واه  ھه ی که وه ت دووای ئه نانه ته
 . وه ته کردووه  زۆر، الیان لنه م ، نه که
 

ستکی  به  مه ی به م کاره  یان نچیر بارزانی ئه  که یه مه  ئه وه یه مباره  له منرامانی
  نه م الیه  که باسی ئه وه ته ی وشیار کردووهیشیاندن کانی راگه  و کاناه سیاسی کردووه

  نگه بووان ره رچاوی ئاماده  به ستی نچیر له ی ده تی قادر، ئاکه  قودره یان به.   ن که نه
  نگه ره  ! کردووه ستیان پنه  ھه ؛ بۆیه خوارێ ش له که سکه  و که رێ بووه سه ی له که سووره

.   ش ئاسانه مه می ئه وه  ؟ وخوار بینراوه ره ر چاوی کامراکان سه به ی بۆچی له بپرسن ئه
دا  که  نو ھۆه ک لهپۆلکی کارۆماگنتی دا شه و کاته له رکی زۆر، گه  ئه  به کاکه
ک   و به وه تهوبووبراکان  جۆرشکه شکه هرتووشی  یچاوی کامچه  وپدیتن  وانه و پ 

ی بارزانی  ماه زلزانیی بنه  غروور و خۆبه دووری نازانم که ، به وه کی تره الیه له  !! کردووه
 کاتی خۆی مجور و  چونکه.  ی میدیای کوردی بت نگییه م بده کیی ئه ره ھۆکاری سه

 زیاتر و  وه د زۆر لهعووس  کاک مهیگوت  ده بوو که ریرییان ھه نسۆ ھه ره کوو فه ی وهلس کاسه
م  ئه!!  ی لبگرت خنه مانک ره ندام پارله مان دابنیشت و ئه  پارله  بت له  که تره وره گه
نیان کا ه ن ھه س ناده ھیچ که    نازانن و رگاش به ه  ھه  ھیچ کارکی خۆیان به یه ماه بنه
خنه   ره قیان له نده  زه ، بۆیه یه ه رتاپای ژیانیان ھه ی سه وه ر ئه به له.  سنیشان بکات ده

 دروشم و  . چن گرتن دا ده خنه الی ره  به ن که که ش ده سانه و که ت له فره  و نه چووه
 . پووکی سووتاو مووی به ئازادی و دمۆکراسیش ھهتی و  کوردایهراوھوریای  ھه
 
کیش له ته رفه م ده تی له ی خۆیهجپه  دا یادر بکه ی په که ویسته  خۆشه ڕه ماله   کهم یامن  
موو   ھه شنت و له وه کان ده نگوباس و رووداوه  چوار زمان ده به وه  خته ولری پایته ھه
  کۆی و وه هم رووداو  ئهی  باره ل له.   لماندووه کاندا وردبینیی خۆی سه له سه مه
ی  که ی ئازادی و دمۆکراسییه  چوارچوه وت و نیشانیدا که رکه ی ده که ستانییه وه سته ده
  ر کام نیشانه بهستیشیان  کانی ده وره  گه رده  و به که یه خت تا چ رادده ولری پایته ھه
 .  ون که ده
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