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  .ریب ک مال غه که.  ئه ... !!..  میدیاکان فۆکۆس هیم تاتی تۆرانی دوور لهھاتنی ئیبرا هه
  

29-11-2005  
 بۆ  یه یان هه وه مان لکدانه  و ههرۆک ک ناوه مۆ یه کوردی دونو ئه سیاسی قی ئه
  پاسیڤانهو    ساکارانه میشه  هه وهکان  ره وه موو ئاست و ته ر هه  سه کانیان له یارهب

  یانتوانیوه ی نه وه ر ئه  به ر له هه،  کراوه زم نه  ههانپشیدا ش کۆتای  له  وه  بینیوهانکانی شته
  تهن بژبت سیول ئهر   هونه ن و الیان وابوو که  گرێ بده وه که  یه ت به ر و سیاسه هونه

ته و فاکتۆرکی  ری سیاسه دهبیار ر چمککی  هونه  که بردووه  نه وه یان به  په  وه گیرفانه
  .  کانه  سیاسییه نجامه ری ئه بیارده

شاخان و   و پیاهه خنه رنج و ڕه  جی سه وه که  الی خهیانکان یارهنجامی ب  ئه بۆیه
ولر هیچ  ی الی سلمانی و هه وه توانم بم ئه مان کاتدا ئه هه له،  نشت کردنیش بووه رزه سه

بۆ .  وان بووه ی سیاسی ئه ی بازنه وه ره کی ده ی خه وه هزر و توژینه،  نراوه نرخکی بۆ دانه
ویش  ئه.  سنووری بۆ دابنرت  بنب بکرن پویسته نجامانه  ب ئه هنگاو  ههم کار و ی ئه وه ئه
  که کان  سیاسییه ره وه  تهموو  ئاستی ههر  سه ی له وه رکی توژینه نته زراندنی سه  دامه به

یان  مه ئه. ردانی حیزب ستوه  خواست و ده دوور له،  وه گای کوردستانییه  کۆمه  بهبتدن پابه
. سپرت ت پ ده سه سپردرت یان ده ی پی ده رکانه و ئه وتنی له رکه  بۆ سه نھا زامنه ته

یشکردنی ی سنووری ئاسا پله م  که  یه  له وه توانت ببت یان خۆی بدۆزته  ده م کاره دیسان ئه
 ئیبراهیم تۆرانیان بانگ کرد بۆ سازکردنی  دون که. کانیان نجامه کان و ئه ڕووداوه

  ت هنده سه کی ده  بی دوو ملیۆن پشه کانی خوارووی کوردستان به  شاره کۆنسرت له
کوو  هفرۆشت ب ی دایکی ئه که وه ته ک نه نه،   تۆرانییه توورکهم   ئه زانی که ی ئه نایف بوو نه

 زمانی قاڕداش بوونی   به نت وه یه کانمان پابگه تاتورکییه شی ئه ی ڕه مه  نا هاتووه
نھا  ته ناو هنانی   به وه، ی پیرۆزی کوردستان  ووشه  دوور له وه خوارووی کوردستان بخونته

   درا بهی و دوو ملیۆنه بی ئه، رووی عاق ک سه  وهربیل و دهۆک و سلمانی ئهکانی  شاره
  لکتریک له ی ئه ی ووزه رکردنی کشه سه درا پی زامن بوو بۆ چاره ئیبراهیم یان ده

  . کی کوردستان م خه ندتر بوو بۆ ئه  ئایا کامیان گرنگتر و سودمه؟.. باشووردا
  ک له یه سته دهنھا  ی کوردستان ته  و س شاره  بیاربوو سازی بکات له ی که کۆنسرته  م  له

ر  کانی سه  دۆڕاوه  ووشه ر الوانی کوردا به سه به  کردوه  ئه قپ نهکانی  نگاوییه  ژه گۆرانیه
ک  نه ووتی  وه رچاوی زاگرۆس تیفیشه  به م پشوازی کردنی میدییایدا به که یه کو له زمانی به
مۆ ڕوو  ی ئه وه ئه. ووچوارکی کارات بیست ک تۆرانییه کوو توورک کوری تورکم وه توورکم به

  و و مناره کی شاری قه ی خه مانانه وستی قاره نھا هه ی کورد ته وه ته  بۆ نه سپییه
دا هیچی  م ئاکامه  تۆرانش له یان کرد و بله که کاتک بۆیکۆتی کۆنسرته،  زنه م بهیئیبراه
ک ماینکی   وهوسن و چس نهای توورکیو  ره بت به گرتنی خۆی نه ر هه سه،  وه مایه بۆ نه
 هیچ   تا ئستا له  ووتل شیراتۆن که تای هاتنی له ره  سه و ووتی له ی ئه وه  ئه چونکه…دۆڕاو

  !!!.. ی ڕاستبوو که وانه پچه،  کراوه  پشوازی نه یه م شوه ونیک بهش
بۆ خوارووی  راهیمی ئیب م بانگھشت کردنه توابت به  ئه بوو که ت پی وانه ده ئایا سه
و  ک ئه ر وه هه، ڵ توورکا دروست بکات گه نبیری له ی ڕۆشهوتر  پردکی پته خوازیارهووت 
موو نوسینگا و زانکۆ  و هه ی داو و ئه  گه ستکراون له ی گرێ به  ئابووریانه  پۆژه تابووره
 نادات هیچ  وورک ڕگهتی ت وه م هشتا ده  به زراوه  کوردستان بۆیان دامه ی له تورکیانه
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  ر ئاسمانی توورکیادا بفت و بته  سه  بت به وه ره سه ی کوردستانی به  ووشه ک که یه فۆکه
کانی باکوور   شاره کک له  یه  پش ئستا له فته  هه4مبارتر  ش خه وه له… وه ناو کوردستانه

ر  به نھا له  ته سزا دراوه،  ووهکانی ب وانییه نی شاره نجوومه ندامی ئه  ئه سکی کورد که که
  !!!..   زمانی کوردی سوی کردووه ی به وه ئه
الت   چیتر مقاوه که، رلو تی سلمانی و هه سه  بۆ ده  بیر براو نییه کی له یه ی وانه وه ئه
،   زیوانه  به هم نموون  بانگ کردنی ئه  به وه ی کورده وه ته  پیرۆزی نهیست ر هه  سه ن به که نه
کان   چاو دڕکاوییه ره  هه  له ککه  یه که، کازم ساحیرڵ  گه ی کردیان له وه ک ئه ر وه هه
  وه وست بدۆزنه ن هه ندانی خاوه ر مه ر نازانن هونه گه،  کورد و کوردستان ر به رامبه به
ن زۆرن با تیما فی کوردایه ره ن شه ندی خاوه رمه  هونه ئمه، ی کورد بپرسن وه ته  نه لهرن  وه

  که، م ره جوا که ک نه  سانی وه  دوایی که ڕن به گه ان دوایی دهمی خۆ وانه تر بخۆین له
  .  ستین الپیرۆزه له ک فه کوردستانی وه

  


