
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-10-2005 20:35 

1 

 
        شرزاد شوانیشرزاد شوانی ...  ... ییهییه  ندهنده  ی گهی گه  دزی لوتکهدزی لوتکه، ، لی سیاسیلی سیاسی  کاک عهکاک عه

  
رمی  ر شه کسه لی سیاسی یه عه، ی که شفبوونی دزییه دوای که، ر پم وابوو نده له منی قه

   که دا ناوه وه دگانی به،  دوو نووسین چی به که، نووسی ده کرد و ئیتر ببای بب هیچی نه ده
لی  عه. م داوه ه  قه وا له  کارکی ڕه  و دزتی بۆ خۆی به کردووه) میر تاهیری ئه ( دزی له

بۆ  ڕینت و په رنه گوتار ده  دوو ناسکه کات و ڕۆژ نییه  ده ی جووته که مه ه  قه سیاسی که
   خۆی به یره سه، ییش بکات نده ت ڕووی دت باسی گه نانه ته، نرت ندان سایتیان نه چه

کات و  ده، ته وسه رقی ئه  شه بی که ره ی عه  ناودارترین رۆژنامه لهمی ئاشکرا دزی  عاله
  !ی نییه نده ی گه لوتکه،  دزی ئ باشه. کات ی ده نده چی دت باسی گه که
م   ده  درۆی به رباری شاهانشا بوو که ی ده دناوه  به نووسه و ڕۆژنامه میر تاهیری ئه ئه

ی بۆ باوکی ) مام شود کاری من ته(، دا) ت ڕیساله (ی ه ڕۆژنام  کرد و له وه مره بارزانیی نه
، زانت  بیست و چوار ده یاره  مارکسی عه  خۆی به لی سیاسی که عه. ست به ڕووحی کورد هه

 ردوو سایتی هژا  هه ر له  دوو نووسه که! کات  ده رسته  شاپه نووسه و ڕۆژنامه دت دزی له
  له، ن که شف ده لی سیاسی که ی عه که سته  ده وه گه  به هب، دا) کان نگه ده (و) کوردستان نت(
شر  ه ورکردنی قوونی که وایه و باسی چه دزی بۆ نووسینی ستوون ڕه (:نووست مدا ده وه
یت  ن بده یت و به خشین بکه بوو داوای به ده،  دزیت کردووه  دگانت پدا ناوه تۆ که) !کات ده

، وایه  دزی بۆ نووسینی کورت ڕه  که هناوه  کوێ  ت له  زانیارییهو ئه. یت که ئیتر دزی ناکه
  . ی بنووسه که رچاوه  سه تکایه

! ن که لی سیاسی ده  عه  به ئیتر چۆن متمانه، ندامن ئه) چاک ( ڕکخراوی ی له وانه نازانم ئه
، کرا دزی بکات ئاش  به و که ئه. ش بدزت  مادده یه  هه وه ری ئه گه ئه،  فیکر بدزت و که ئه
  وته کی زۆری بکه یه لی سیاسی پاره ر عه گه ئاخۆ ئه!  نھنیش بیکات  به یه  هه وه ری ئه گه ئه
   که یههاوڕم   ئه یه وه خۆش ئه! کانی کوردستانیش خراپتر ناکات وره  گه  دزه له، ست ر ده به

رسی  دت ده، کات  ده ئاشکرا دزی  به که، سوودی نییه کی به یه توانای نووسینی ڕسته
    !دات ڕۆشنبیران دا ده

لی سیاسی   عه  نییه وه ئه. یکات  بواری تریشدا ده له، یی کرد نده  بواركدا گه  له ئینسان که
  و کورپه  ئه بیرتانه! ست  ده داته ی ده کاندا الفیته  بۆنه له، یه ی هه ک دوو سانه منداكی یه

 منداکی  ئایا بازرگانیکردن به! هید ی شه بجه ه  هاوتیی هه ته داوای کرد بب زمانه سته به
زانیت شرزاد شوانی  ده، لی سیاسی گیان ؟ کاک عه وه ییه نده ی گه  خانه وته ناکه، ساواوه
دزیت ، یت ک حاشای ل ناکه وه،  تۆ یه وه گرنگ ئه، هیج گرنگ نییه، ؟ بیناسیت یان نا کیه

م  به، دزی زۆر کراوه،  کوردستان دز زۆرن یت له که ڕاست ده. یبه عه و دزیکردنیش  کردووه
، چ زۆر، م بت جا چ که، ر دزییه م دزی هه به، وه ی تۆ ناشارته که دزییه، وان کانی ئه دزییه

  .چ مادده، جا چ فیکر دزرا بت
30 .10 .2005    

  :تبینی کوردستان نت
یاند  گهاحمود مان ڕ لی مه کاک عه ، به  تی تدایه  سوآایه و جۆرك له ندك قورسه   هه وه المانه   به  آه یه خنه م ڕه ڕۆآی ئه ناوه
ی  آه ته  بابه م داوای آرد آه ، به وه  زۆر ئاسایی بوو بو بكرته وه الیه ، به یه، دژی تۆ نووسراوه و شوه تکی له  بابه که
  ، وه رگرتووه وستی وه میری تاهیری هه آانی ئه  بۆچونه و زیاتر دژ به  وابزانم له آوردی، ڕزی بیكاته میری تاهیری با به ئه
 . آان بكات شداری چاالآی آورده  جاران به یدا جارك له آه  دوو ساه ڵ منداه گه ر آرا له گه ئه
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