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مک مک   وهوه، ،   نوسینی گومانلکراوانهنوسینی گومانلکراوانه  تی وتی و  سوکایهسوکایه  لهله  ریری  گهگه  ستی ڕۆژنامهستی ڕۆژنامه  ربهربه  ی سهی سه  وهوه  جیاکردنهجیاکردنه
ری ری   گهگه  ئازادی ڕۆژنامهئازادی ڕۆژنامه  و لهو له  ههک ئک ئ  وهوه  ش کهش که  وانهوانه  ئهئه  گشتگشت  وو  دد  مهمه  حمود محهحمود محه  لی مهلی مه  بۆکاک عهبۆکاک عه

  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... توونتوونشش  گهگه
  

تی  باتو کوردایه خه له  با ندک کوردی کورته  هه که هی ماوه
 ریو روه نیشتمانپه  با له زرو کورته هه با له وکورته

ی  وه ته کانی دوژمنانی نه سگاسیخویه گومانلکراو وپیاوی ده
ر سایتی  سه گشتی وله کان به لکترۆنیه  ئه ر سایته سه کورد له

  ته وتوونه تی که تایبه بهکوردستانپۆست گومانلکراوی 
گشتی  گانی کورد بهڕشۆش تنی درۆوبوختان بۆس به هه
فابارزانی  رۆک مسته باتگی بارزانی وسه ی خه ماه بنهو
  . تی تایبه سعود بارزانی به نابی کاک مه مروجه نه
  
تی  وه سیخوڕی نوده ش که وانه مو ئه د وهه مه حمود محه لی مه ی کاک عه وه مدانه بۆوه 

  ڕۆژانه ی که وانه وانی ئه دی ڕۆژنامهی پیرۆزی ئازا وشه  به وجنوفرۆشانانیان لگۆڕاوه
ی  وانه نوس ئه ڕۆژنامه  به ن لیان گۆڕاوه که مان ئه که وه ته کانی نه تکی گشت پیرۆزیه هه
   تاکه ی که وانه ئازادی خواز ئه  به شتوون لیان گۆڕاوه یی تگه ره به  ئازادی بیرو ڕا به که

ی بازاڕی  وشه وی که وانه ئه باتگ خه  به بووهبوون لیان  کات ژمرک بۆکورد ماندوو نه
ر  داهنه  به لیان گۆڕاوهنگی نوسین  پشه  به یان کردووهولر وههماکانی سلمانی  ر سینه وبه
ڕووناک بیر   به ن لیان گۆڕاوه که ئه مان چنه که وه ته وشوخای دوژمنانی نه خه ی که وانه ئه
  .  رگه پشمه  به به  بۆکورد لیان گۆڕاوه بووه مایان نهر وک سه  شه تاکه ی که وانه ئه
  

وتن خوازی وئازادی خوازی ودیموکراسی خوازیدا  جیھانی پشکه موومان بزانین له باهه
و س  رانی ئه نوسو نوسه نامهژوان ئایا؟؟ ڕۆ نو ڕه سه نوسی ڕه رو ڕۆژنامه  نوسه کامانه
  رکرده سه ن جنو به ده یان ئه که وه ته کانی نه گشت پیرۆزیه  جنو به وه ره ی سه جیھانه
النی شۆڕشگ درۆبوختان  هنوسانی گ رو ڕۆژنامه ن ئایا؟؟ نوسه ده کانیان ئه مژوویه
رو  نوسهناو نوسینی کام  لهستن ئایا؟؟ به ئه یان هه که انی شۆڕشگی نیشتمانهر بۆڕابه

تی پبکات  وتسیتۆنگ بکات وسوکایهما  درۆبوختان به   که یه  دا ههچینیرووناک بیری 
درت   ئه شیمنههۆ تی به وسوکایه نوسی ڤتنامدا جنو نوسینی کام ڕۆژنامه ئایا؟؟له

ر  گه هرۆ بکات ئه واهیر اللنه گاندی وجه بهتی  سوکایه  یه ههری هندی  کام نوسهئایا ،کرت وئه
تی  کانیه شۆڕشگه زنه مه هرکرد سه کک له فا بازانی یه ڕشگبت مستهلکی شۆ کورد گه

لو  فا بارزانی بۆگه کی مسته چاره ناوم هناون به ی که ر کردانه وسه ک له هیچ یه که
  نوسینه ید قادر له مال سه کاتکدا دکتۆر که له. بوون کانیان ماندوو نه وه ته نه

شی فایل  ڕه  تاهیرهیان . !!کات؟؟ ئهمر نهفا بارزانی  مسته تی به کانیدا زۆر سوکایه ڕاسپراوه
مال  کات یان که فا بارزانی ئه رزی مسته تی به سایه که تی به  سوکایه  ڕۆژانهش فایل ڕه

ند ناوی  چه ناوی خۆی وبه به بۆکورد  کردووه باتی نه  کاتژمرک خه تاکه کهمال موختار  جه
کاتکدا  له،کات ئهمر  فا بارزانی نه تی مسته سایه که تی به  سوکایه  ڕۆژانه وه عاره مسته
فا بارزانی بگرت  رۆک مسته سه بت ڕزله واوبت ئه تی ته سایه بت که رکوردک هه گه ئه
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تی   سوکایه دووساه  زیاتر له وه  ئه وگومانلکراوانه هئ تی پبکات که ک سوکایه نه
دو  مه حمود محه لی مه  کاک عه له  نهچی ڕۆژک که. ن که فا بارزانی ئه ت مسته سایه که به
ن  ه  هه ئوه  که  گومانلکراونه وزب نوسه سیترمان بیست بن به  هیچ که له نه

ڕای  ره  سه دانیشتوانی کوردستانه شکی زۆر له م قودسی به الیکه مر ابارزانی نهف هومست
کی مزنی سیاسی  یه کردهر سهو  کی کوردستان بووه مه ئه ی به رگه  ساڵ پشمه50ی  وه ئه

ی شۆڕشی  سرکردهو می بارزان بووه ی شۆڕشی دووه رکرده و سه ربازی کۆماری مھاباد بووه وسه
ماندا  که وه ته می نه رده مژوی سه م جا له که  توانی بۆیه وشۆڕشه  ئه زن بوو که یلولی مه ئه

کانی  تیه وایه ته نه مافه شکی گرنگ له  به ران دابدات ودانبه داگیرکه چۆک به
یانی مافی  کان بوو چۆکیداداو به  فاشیسته عسیه هویش ب ئه که ماندابنن که ژاره هه له گه

  . لماند ئۆتۆنۆمی بۆکوردستان سه
ر  سه ر بریار له تا دادگاودادوه هه  تبارک بتاوانه ر تۆمه پی یاسای جیھان هه به 

ر  سه ک له ب هیچ دادگایه تاوانبار بهیدقادری  مال سه م که دات به کانی نه تاوانه
کی  یه یه رکرده  سه گه ب باجو به دابهکوردستانپۆست  کو ڕکی گومانلکراوی وه ماپه

  رمی کوردستانه رۆکی هه پی یاسا سه ئستا به مانی تاوانبار کردبوو که که له شۆڕشگی گه
   چونکه  تاوانبار نیه یه رکرده وسه  وئه یه ه هه وه بیست بن ئه ی یاساناسمان نه ئوه م له به

  .  داوه یدقادر نه مال سه ی که وگشت درۆبووختانانه ر ئه سه ک بیاری له دادگایه
هایی  ڕه کانی کوردبت به رکرده ؟دژی سه؟چت بیارتاندابت ک ئه وه نابتان له م جه به 

کانی کوردبت تاوانبارو  ندیه وه رژه شوبهل شۆڕ گه ربت وکش؟؟له روه ئازادی خوازو کورد په
  . ؟؟!!خۆفرۆش بت

بن  شیمان ئه ینش لی په ن وسبه که کی مژوویی ئه یه ه وت هه تانه وت ونه ش بتانه مه ئه 
  .  وه نه ربین بکه وانی وڕاده ئازادی ڕۆژنامهمافو ئازادی و ر وابیر له گه ئه
کی سیاسی یان  تیه سایه که سک درۆوبوختانی بۆ هر ک گه دا ئهوتنخواز دنیای پشکه له 

ر شکنی  مه بت وباجی که می دادگا ئاماده رده به  له ڕۆشنبیری ڕک خست پویسته
ی  و ساویلکه کی ساده چی جۆرک خه وێ به تانه نابتان ئه کانی خۆی بدات ئیتر جه ه هه

یان . ری گه ئازادی خوازو ئازادی ڕۆژنامه ن به یان لبکه م تاوانبارانه تنن ئه ه بخه کورد هه
درۆ  وت به تانه و ئه گرداوه وه سی پکه کی دۆڕاو کلکی زۆرکه سکی ئایدیایه تی ته سیاسه
   دۆڕاوهو ئایدیا وتووی ئه که میشه وباری هه وئایدیا دۆڕاوه سکردن تکشکانو دۆڕانی ئه چاوبه

  . . !!؟؟دی ته رگیزنایه و هه ڕاستیه دوورلهیاکی  خهدنیابن  شیم ئه وه که نه ڕاستبکه
  له  نه ر ترو ڕوناکبیرترن وه نوسانی کوردستان نوسه ران وڕۆژنامه نوسه له نابیشتان نه جه

پناوی  مال سیخوڕ له  بۆکه  درۆینه نه م شیوه رترن ئیتر ئه روه دادگاکانی کوردستانیش مافپه
  . . . !!چیدا؟؟

  جمال فتاح 
30/10/2005  

  ن نده له
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