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 باوه ڕ پیرۆز زاده .... ؟؟؟دیسان ده قه ومت) خه بات(ئه رێ ڕۆژنامه ی 
 

رۆژه آه دا ) 30(مام جه الل سه رۆآی ئه نجومه نی حوآمی عیراق بوو، له ) تشرینی دووه م(وه ك هه موو الیه ك ئاگادارن مانگی رابردوو 
 دوا آۆبوونه وه دا به شداری آرد، ئه م هه س و آه وته پرسیاری آه زیاتر له بیست آۆبوونه وه آرا، مه سعود بارزانی ته نیا له دوو

گه رمی له  نوان رۆژنامه آانی سه ر آاغه ز و رۆژنامه  ئه لیكتۆنیه آان لكه وته وه، هه ندیك آه س به گومانه وه له په یوه ندی پارتی و 
نی له دوو آۆبوونه وه آه ی آۆتایدا گومانه آان توزك ڕه وینه وه، به م یه آتی یان ره وانی، به سه فه ری بارزانی بۆ به غدا و به شداریكرد

ی پارتی له گه ڵ هه واه آه دا آه ئاماژه ی به سه رۆآایه تی مام جه الل نه آردووه  نائه مانه تی رۆژنامه  ) خه بات(مامه ه آردنی ڕۆژنامه ی 
 . ری بۆ بھنته وه به م تائستا روونكردنه وه ی به خونه رانی نه داوهنووسی دروست آرد، ره نگه  پارتی پاساوی هه ه ی هونه 

 آۆبوونه وه یه آی پنج قۆی له  باره گای مام جه الل له به غدا له نوان پنج ئه  ندامه آورده آه ی ناو ئه نجومه نی حوآم 30/11رۆژی 
به  روه چوو، رۆژی دوایی رۆژنامه ی ) ددین به هائه دین، حاآم دارامه حمود عوسمان، سه الحه . مام جه الل، مه سعود بارزانی، د(
ی یه آتی به گرنگی پدانه وه هه واه آه ی بوآردۆته وه، ده ن یه آگرتووی ئسالمی یش به هه مان شوه  گرنگی ) آوردستانی نوێ(

ئاماژه ی به آۆبوونه وه آه نه داوه  و بوی نه آردۆته وه، )  خه بات( ی به بو آردنه وه ی هه واه آه  داوه، به م به داخه وه دیسان ڕۆژنامه
دا به  گه وره یی هه وای آۆبوونه وه آه ی  ڕۆژی پشووی ئه نجومه نی حوآمی بوآردۆته وه و ئاماژه شی )  1( له الپه ره  2/12آه چی 
 . نداوه وه ك سه رۆآی ئه نجومه ) عه بدولعه زیز ئه لحه آیم(به ناوی 

بۆ خواره وه دته  ) مه آته بی بارزانی(دیاره ئه م هه س و آه وته آاری آادرك و دووآادیری ڕاگه یاندن نیه و پرانسیپكه  له سه ره وه 
  جارك له) نه ژادی عه زیز سورم(وه ك ! خواره وه و ئه م جۆره  آارانه ش له ته عمییمی ڕۆژی پارتی به رامبه ر به  یه آتی ده چت 

ئه و هه وانه ی ڕۆژانه  آه  له مه آته بی بارزانی یه وه بۆ ده زگاآانی ڕاگه یاندنی (ی هه ولر له  ده می ده رچوو گووتی ) مه چكۆ(گازینۆی 
 لپرسراوی مه آته بی 1996ــ  ه وه تا سای 1993نه ژاد له سای ) ده نووسمه وه آاك مه سعود یه ك به  یه ك سه یریان ده آات

 . ه یاندنی سه رۆآی پارتی بووڕاگ
 @! ه وه به پارتی بین ئه رێ آه ی ده قه ومت؟) خه بات(جا مه جبوورین له ڕگای ڕۆژنامه ی 
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