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.* "هةر ثيَـتةوة ئةدات ) جةنايب كؤبرا(ماري كــؤبرا ثيَيشــي بلَـيَي "       

 دا ضاوثَيكةوتنَيك سازدراوة لة 2003-12-22 ي رؤذي 152ي ذمارة "ميديا"    لة رؤذنامةي 
كة شَيخي عةشريةيت " شَيخ مةدلوول موتلَةط الشمةري" اليةن سةرنووسةرةوة لة طةلَ 

 بةهةموو مةروماآلتةوة رووي لة 1999جةنايب شَيخ و عوربانةكةي لة سالَي .. .الشةمةرة 
 سالََيكي بَيباران بوو ، شَيخ بؤ 1999كوردستان كردووة بؤ ناوضةي دهؤك لةبةر ئةوةي سالَي 

رزطار كردين ساماين ئاذةلَيي عةشريةتةكةي ثةناي بردة بةر بةرثرساين ثاريت دميوكرايت 
اي ثَيبدةن لةوةرطاكاين ئةو ناوضةية بةكاربَينَيت بؤ لةوةراندين كوردستان تاكو رَيط

وةك شَيخ خؤي دةفةرموَي كوردةكان زؤر ... مةروماآلتةكةي خؤي و عةشريةتةكةي
حورمةتييان طرتووةو طوتويانة هةرضيت دةوَي  لة خزمةتداية ، سوثاسي كورد دةكات بؤ 

رة مةسةلةكة زؤر ئاسايي ية ضونكة كورد تا ئَي... خانةداين و قةدرو حورمةيت ميوان طرتن 
هةردةم لة لَيقةوماندا يارمةيت خةلَكي لَيقةوماو دةدات و ئةوة يةكَيكة لة نةريتةكاين نةتةوةي 

 ...كورد 

وةيلَ ئةوةي دةبَيتة هؤي توورةبوون و قَيزةوةين نةك هةر كورد بةلَكو هةر مرؤظَيكي بة 
  وةآلمي ئةو ضاكةية بدةيتةوة ، وةك جةنايب مامة ويذدان  كة لة جَيطةي ضاكة تؤ بة خراثة

كة تةماشاي ئةو ديوي ئةو ضارة دَيزةية دةكةيت بؤت دةردةكةوَي ئةم كابراية ضةند !!!! شَيخ 
زؤر زيرةكانة تةوةري طفت و طؤكة " ميديا"سةرنووسةري ... سثلَةو منةك حةرام و ناثاكة 

ي هةناوي رةشي ئةم عةرةبة فاشيست و دةباتة ئةو ئاستةي تاكو بةجواين ديوي ناوةوة
عورويب ية دةردةخات ، كة ثرسياري لَيدةكات ئايا شةنطار عةريب ية ياخود كوردي ؟؟؟؟ 

نةخَير شةنطار ناوضةيةكي عةرةيب يةو رَيذةي كورد تةنيا لة سةدا .. جةنايب شَيخ دةلََيت
لة توركياوة هاتوون و نةك هةر ئةوةندةش بةلَكو دةلََيت ئَيزيديةكانيش % !!! 5ثَينجة 

ئةوانيش عةرةبن ؟؟ لة درَيذةي وتة بةنرخةكاين دةلََيت تةنانةت ئَيمة بة خَيري خؤمان 
كة " زةوميان داوة بةو كوردانةي لة شةنطار دةذين ؟؟ دةوجا وةرة ئةم كةرة لةو قوراوة دةربَينة 

عوربانةكةي لة ئةزةلةوة وةك ئةوةي شَيخ و !!! تا دةسيت ثَيوة بطريت ؟" نةكلكي هةيةو نةطوَي
لة شةنطار بووبينت و لة بياباين عارةب و يةمةنةوة بة كؤضةري نةهاتبَيت ، ضونكة هةموو 

 ؟؟؟ )) بةدوو((عارةيب كؤضةر بوون واتا " كةس دةزانَيت كة شةمةرييةكان 

بة طوللة  مامة شَيخ زؤر راشكاوانة دةلََيت ئةطةر كورد زؤرمان بؤ بَينن لة شةنطار ئةوة
 !!!!وةآلميان دةدةينةوة 

... كة هةرضييةكيان لةطةلَ بكةين ثؤلَيكي قةلَث ناهَيَين " عارةبةكامنانن"ئةوة برا ..   كوردينة 
ئةي " ئةوة ئةو عارةبةية كة كورد ميوانداري كردووةو حورمةيت طرتووةو دراوسَيي كوردانة 

 بة مةترةلؤس و تؤث و ضةكي دةبَيت ئةواين ديكة بةضي وةآلمي كورد بدةنةوة ؟؟؟ ئاشكراية
،ئةطةر كورد زةوي و لةوةرطاي خؤي بؤ عوربانةكةي شَيخ تةرخان كردبَيت و  ، ... قورس
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ئةويش لة ثاداشيت ضاكةي كورد بة طوللة وةآلممان بداتةوة ماشةآل لةو برايةيت ية ؟ ئةو 
 ئيتر ...تةوة ئةدةنهةر ثَي" جةنايب كؤبرا" ماري كؤبرا وان ثَيشيان بلََيي جؤرة برايانة وةك 

 ..!!!!! نازامن ئَيمةي كورد تاكةي هةر بة دلَسايف و ساوَيلكةيي بروا بة برايةيت دةكةين 

 ..!!!!دةستخؤش جةنايب شَيخ ئَيمة رَيزو حورمةتت دةطرين تؤيش طوللةمان ثَيوة بَين 
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