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  مانیا له ئه

 ژرناوونیشانی ڕای   له کتی م کرد ڤزیۆنی کوردساتی یه له یری ڕپۆرتاژکی ته  سه و ڕۆژه ئه
  ی کوردستان تیڤی بوو که م شوه کی له یه رنامه ی به وه  دیاربوو الساییکردنه که!!! گشتی
وت  مه ی ده وه دا ئه ڕزان لره ، به}یڤی خۆت په{ناوی  کرت به خش ده  په  ڕۆژانه کی زۆره یه ماوه

و  ر کاری ساخته سه  له ک ه.ن.کانی ی یاندنه زگا ڕاگه وام بوونی ده رده م به  بکه باسی لوه
تی   ماهیه ی له وانه ی کوردستان، بگومان ئه کی ساویلکه بردنی خه  خشته کاری و له واشه چه
زاران ڕپۆرتاژو   هه  به تی وا بگره قه کی سه یه رنامه  به ک به یشتوون نه ک گه.ن.یاندنی ی ڕاگه

  و حزبه یاندنی ئه م ڕاگه ریان نابت به سه ری له  هیچ شتک کاریگه م جۆره لدانی بلووری له
دابوو  وه وی ئه هه لهیان کوردسات  م جاره ، ئه ڕه و خۆش باوه کی ساویلکه ی خه م ئاڕاسته رده هه
  مه  ئه  که وه  کۆببته رچی زووه مانی کوردستان هه رله ی په وه  ڕای گشتی درووست بکات بۆ ئه که

دا  وی ده وت، کوردسات هه یه  کوردسات ده ی که یه وشوه ک به الم نه  به موومانه رهه داواکاری هه
  وه کانه ن حزبه الیه مانین له رله کانی په وکاروباره نا ستخستنه  دژی ده شداربووان بن ئمه  به که
   ک بوو؟ به1994 سای  ی له  ئه ی دایه وه  له که ساته م کاره ، به شیان شتکی باشه مه  ئه که
مانی  رله م په که یه تی به ن بوو سووکایه مان داگیرکرا؟ کام الیه رله الری په رمانی ک بوو ته فه

   گوایه دا که شداربووان کوردسات وای پیشان ده کانی به شکی تری قسه  به کوردستان کرد؟له
 ڕوو بۆ  خسته شداربووان داخوازیان ده  به  خراپ بوو، بۆیه یه  هه  ساه14وا  ی که مانه رله وپه ئه
کتری  کانی یه ندامه ت جارێ ئه نانه  ته مان که که داره زام رمه بووی هه مانی هشتا کۆنه رله په

تی   زوو حکومه مانی کوردستان که رله په  داواکردن له بوون له کانیش بریتی نه ناناسن داخوازیه
رمی  لی هه ندی گه رژوه  به  له رم درووست بکات یان یاسای وا دابژیت که کگرتووی هه یه

سک  موو که  مافی هه نی که ده کی مه یه لگه زراندنی کۆمه پناو دامه کوردستان بت له
کانی  کو داواکاری و داخوازیه خۆ به ربه زراندنی کیانکی سه مه پارزراوبت یان داخوازی بۆ ده

و بچووک  کی ساده ند داواکاریه  چه زووی کوردسات بریتی بوو له زوو ئاره پی حه شداربووان به به
  کرد که ده ڕی نه ی هاوتیان تپه کانی ڕۆژانه تگوزاریه  خزمه  مافه  هیچ کامکیان له که
نھا   ته مان که رله ک په نفیزی نه کی ته زگایه ک ده  وه ته رکی حکوومه مووی ئه ش هه مانه ئه
کات بۆ   ده  ئایا کوردسات چۆن خۆی ئاماده پرسم که  کۆتایی دا ده له. یه شریعی هه تی ته سه ده

ش  وکاته کگرتوو؟ ئایا ئه تی یه یاندنی حکومه کاتی ڕاگه دنی ڕای گشتی لهدروستکر
تی نوێ   حکومه ی ئستا خراپ بوو داوا له ته و حکومه  بن ئه کات که شداربووان ده به داواله

 با  وه ره  ده تی بته ی حزبایه سکه  ته م بازنه  کوردسات له وارم که  باشتر بت، ئومده ین که که ده
  .نکی دیاریکراو و الیه سته ک هی ده  نه مووانه  تیڤی هه مه  ئه ست بکات که موو کورد هه هه
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