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    ريبوار حسنيريبوار حسني .  . !!يشن؟يشن؟  تاوانبارتاوانبار.. .. .. ..  ئاب ئاب3131) ) ثالَةواناينثالَةواناين((   تيكوشةر يان تيكوشةر يانييكةسيككةسيك، ،  طومانليكراوة طومانليكراوةييكك
  

rebwar-h1967@hotmail. com   
  

واش ، ويكة لة هةولير دةردةض) جةماوةر(ي  هةفتةننامةي) 2/3/2005(ي  روذي) 116 (لة ذمارة
 زور يشتيك، يةوة تةمويل بكر)  كوردستان دميوكرايتاريتث(  كة لةاليةن دامةزراوة تايبةتيةكاينيثيئةض

  خوم كة خويندمةوة كةومتة طومان نةك هةر لةميبةش بة حالَ.  بالَوكردوتةوةيسةير و سةمةرة
كة ئيستا لة ) هتد.. . يئةهل، ئازاد، سةربةخو(ي  كة بةناويهةموو ئةو روذنامة و بالَوكراوانة) !جةماوةرة(

 ي روذنامةطةرينةكار،  ئةوانةينةئيش، كردويةيت) جةماوةر(ي ضونكة ئةوة، ردةضنكوردستان دة
 كة ئةمة ئيفرازاتة ضونكة هةموو كةس ئةزاين!  روذنامةنوسيي نيةيراستتر بلَيم ئةمة هةر كاريك!ئازاديشة

  كة جةماوةر بة كرديبويةش نةك هةر طومانئاميزة بةلَكو ئةمة وا،  ناوخويةي شةِرةكاينيئاذاوةطيِري
كة بةداخةوة من خوم حةز ( باوةر نةكا و متمانةو راستطويي روذنامةنووسيش لة دةست بدا) جةماوةر(

  ) !! و طةمة دوِراوانةي ئةم جورة ياري كوبوتةوة بكةويتة داو يليناكةم كة روذنامةيةك كومةلَيك طةجن
) ثاريت ( ناو دةزطا تايبةتيةكاين كةساينيِريي هةند حزيب و ئاذاوةطيي بةرتةسكيئةركيك) جةماوةور (

   ! روذنامةطةريي ئازادينةك كار، ئةجنامداوة
 زاخو زيندوو دةكاتةوةو بة هةمان زمان و ي تةقينةوةكةي مةسةلةيكويرانة باس) جةماوةر( كايت

شةر و ماندوونةناس و  تيكوي كةسيكيناو، كونةكا بةبا دةكاتةوة و،  ناوخوداي لة شةِريتثار يميتود
ئةوا جطة لة ،  طومانليكراوةيدةلَ، ويدةهين) كوسرةت رةسولَ عةيل ( وةك بةِريزيئازا و جةسوور

 خزمةيت، ن) جةماوةر(  كة لة ثشيت ناو ثاريتيئةو نوخبة ئاذاوةطيِريية،  كورد و دوذمناينخزمةتكردين
  !تر ناكايهيض شتيك

 ئةو تيكوشةرة لة ي كة خود تيكوشةريك ديينيذ دةست بو ناو دةستنويبةيب) جةماوةر( كايت 
 ئةم يئيستاش هةموو جةستة)  ناوخونةك شةِرةكاين ( طوِر بةطوِرداي دذ بة بةعس و رذيمشةِرةكاين

ض جةماوةر و ) !روذنامة ئازادة ( ئةمئةيب، شةهيد يب) 3(ي باوك، ويجواميرة ثِر ساضمةوئاسن ب
  !!بو مبينيتةوة؟ يخوينةريك

يان ئةوةتا بة دةست ، ئاطاو فةقريحالَني هةلَطرتووة يان زور بييش) جةماوةر(ي  كة ناويئةم ِروذنامةية 
ضونكة ضةند ساليك لةمةوبةر و ،  دووةميان راستةي ديارة ئةوة!و دةسيسة ئةمةيان بالَوكردوتةوة

) ميديا ( فةزاييتاوانبارةكانيان دةسطري كردو لة تةلةفزيوين) pkk(  رووداوةكة هيزةكاينيماوةيةك دوا
ثيشاندران و ئيعترفيان لة سةر تاوانةكةيان ) كة ئةو كات هةر ئةم كةنالَة كورديية فةزايية هةبوو (ش
لة ) جةماوةر (!؟ و ض حزبيك و ض دةولَتيك كردي ئيعترافيان لة سةر ضبشزاين) جةماوةر(  ئةيب!كرد

هةر ئةوانةبوون ،  دةدةن لة ثشيتدةكةن و دةسيت ي ئيستا تةمويلي كة ئةوانة دةزاينهةموومان باشتر
  !!!!!! توركياموخابةرايت) ميت(ي تاوانةكةيان ئةجنامدا بة هاوكار

 كة هةموويان  زاخو يينيةكةي كارةساتة خويناويئةطةر جةماوةر راست دةكا با واز لة تاوانباراين 
) !ئةطةر جورئةت ئةكا (ئاب بكاتةوة31  تاوانباراينبةالَم با مةلةيف، ان طةيشنتريان و بة سزاي خوشيط

هيندة ئاشكرابوو هةموو كورد و ضونكة تاوانةكة ،  نيةيكراوشةوة طومانليي ياساييخو ئةم مةلةفة لة روو
 ي رةمسي خويان بة بةياننامةننةك هةر ئةوةندة تاوانبارا، دونيا شاهيدة لةسةر تاوانباران

كرد يو داوايان ل دونيا نارد ي خويان نامةيان بو دِرندةترين ديكتاتورتاوانباران بة دةسيت، ئيعترافيانكرد
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 سةيدولرةئيس فةرموو حةرةس مجهورييةكانت و جةنايب ( (:خويان طوتيان، كوردستان داطري بكاتةوة
  ) ) !!دةبابةكانت بنيرة هةولير بوردومان بكةو بكوذةو بِربة

سةبارةت رووداوةكة ) ئالطوِر ( ئةمةريكاي ئةو كاتةي ئاب كة جيطر31 ةوةندة بةسة بو تاوانباراينئ 
طانة بينيتة سةر ئةمةريكا ئةوا نةك خةلَك بةلَكو  بيي ئةمةريكا لةشكريئةطةر سةروك( وويت

  ) !! دةيكوذني خوثاسةوانةكاين
ئةمة ريك ئةم !! ؟دةرينة لةم تاوانة طةورةتر هةية براي جةماوةر دةثرسم ئةر يبي) جةماوةر (من لة 

  !! طرتي طرت دز خاوةن مالَيهةتا خاوةن مالَ دز:يمةسةلة كوردييةمان بريئةخاتةوة كة ئةلَ
 شوِرشطيِريي بة ي خاوةن شةثولَي طةورةي ئةوة بزانن كة دةريان) جةماوةر(  لة ثشيتي ئةوانةئةيب 

  !!!تريبةرد نةطريتة خةلَكلةرزوكة ي  لة شووشةيةكي خوي مالَيةوة و هةقيشة ئ!هيض شتيك ثيس نايب
  ي من أتبع اهلديوالسالم و عل
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