
   دانی هنج شکه ز گۆران و ئه به اندنی نهڕف
 .یه ره مه یر وسه ن و سه وه کی قیزه یه مه گه

 
و  کاندا گا، ونه ره هپو ما یانییه که چاوم به ڕۆژنامه م به ئه
نوس  وای ڕفاندنی ڕۆژنامه ویش هه کاندم، ئه واک دایانچه هه
 .ز گۆران بو به نه

الی  دا که ئستا هه ی ئمه که ک وته یره له وتکی وه من م سه
ی  و جۆره ی له ساتکی نا مرۆڤانه کا، کاره ت و ئازادی ده دیموکراسیه

 ..نجام بدرێ تدا ئه
 .بوه یسی تدایه که جارێ ئاشکرا نهپستی  و ده شتهپز زۆر شتی له  به ی نه  م ڕفاندنه دیاره ئاشکرایه ئه

شدا  مه ڵ ئه گه م له رۆ قادر بوات، به کانمان بۆ سه ندشه مو شت ئه ههش پیه گشتمان  وانه نده له رچه هه
 ..و جۆره نجام دانی کارکی له بت له ئه ندی هه وه رژه بت به نی دی هه یه الیه وانه له

وانانی  رگری له ڕۆژنامه ی به ندامی کۆمیته کان و ئه تاییه ره ک خوندکارکی یاسا سه من خۆم وه
م کاره نا  ی ئه رباره ی جدی ده وه م لکۆینه که رمی کوردستان ده تی هه  داوا له حکومهکوردستان
ارتکدا، وه گومان لکراو پکات له هیچ  ستک نه ده اساو بۆ هیچ کاربهپنجام بدات و  تییه ئه مرۆڤایه

مان ڕو  که ره له وتهم جۆ ت به دادگا بدرت تا جارکی دی کارکی له ش چاوی میللهپس بت له  رکه هه
 .دات نه
موشت ش ههپب  ده ز گۆران مرۆڤه به ك نهسوآه آو مرۆڤ  هه ت وه ێڵ بكر گه وتى له.  

و   ئهتب  ده وه  ئه ر هب  لهت،آر  ده مه ئ ك لهک ریه ر هه رامبه ز گۆران آرا به به ر نه رامبه ى  به وه  ئههدیار
 ب  بن دهکن  الیهپارت ور  هه بهر   سه سانه و آه و دواتریش ئه ێرسوا بكرآان  هو ش ك له یه هوش  به آاره

  ت له بهتای  آوردستان به لهرسان پر ى به وانه و چاو سورآردنه شه ره و هه  ئه پاشان ،نرسوا بكر
 سور نوسان زیارت رۆژنامهوه بگره  م ناکاته وانان که ی ڕۆژنامه ، هیچ له وره ن هآ  دهینوسان رۆژنامه

ك  یه ز گۆران ماوه به  نه  ، دیارهۆن برَى نوىکقار و ئه ره ن  به ده وڵ ده آانیان و هه ر آاره  سه آات له ده
مومان یان زۆرک له  یه ئستا هه وانه ، بۆیه لهرۆ قادردا  ڵ سه گه آى بۆ دروست بو له یه هشر آ و به مه له

كى یالنپ  مه  ئه نگه م رهَال بهرۆ قادری تدا بت،  ی سهست م کاره ده وه که ئه وه بکاته ئمه بیر له
آو سینارۆى  ك وه هی هوش  به م آاره ت ئهو یانه  ده ى آه یارانه و نه  بۆ ئهتك بت رفه  ده مه ت و ئهژراوبدار
بن که  ی ههسانی د نی دی یان که یه الیه وانه کی دی له ، یاخود به واتایهنن بھ یه شهو آ رگ آۆتاى به مه
ى کرسپر آو به رۆ قادریش وه ت سهب م دهَال  به.م جۆره نجام دانی کارکی له بت له ئه ندییان هه وه رژه به

ا و  ئه ، ز آراوه به هگۆران ن ق به رحه  ده  آهی و کاره دوره له بهر  گه رتى دیموآراتى آوردستان ئهپایاندنى  راگه
  .ستاون، نه  هه و آاره ویش به ئهنگرانى   الیه نهو و ئه نه   بدات آه وه  روونكردنهب ده
آان هیچ  فیزۆنه له ن رادیۆو تهیآان یاخود باب یاندنه  راگه ك له زۆر  آه یه وه ر سامتر ئه موویشى سه هه له
دا   که هتَووال  هك لآ ریه ر هه  بۆ سه آى زۆر ترسناآه یه هش آ مه ئه  آهکرد، له کاتکدا ه ن یه شه آم   لهیانباس
، خۆ کات ڕۆژنامه نوسکی سعودی قامى آوردیدا ناو شه  له وه هتو هبکترى لپرى زۆر خرا گه  ئه نگه ، ره

ڵ بکرێ  گه ی له ه کی نا شیاو مامه یه ر شون شتکی لبت یان به شوه نگۆلی یان هه یان یابانی یان ئه
ی کات که  ن، ئه که ی ئه کان ئیدانه نه کانیان و گشت الیه هوا ونی هه نه هه یکه کان ده ناه گشت که
  ن؟؟؟؟؟؟؟ که ڕ ده و خۆیانی ل که وه یسارنه ر دێ بۆ ده سه نوسکی کورد شتکی وای به ک و ڕۆژنامه هاوتییه

  آه ى انهو م آرده  ئه تیان قبویان نیهَم هاوال رجه نوسان و سه هم چیدى رۆژنا ش بزانین وه ب ئه م ده به
كى بۆ  سنور یستهپور و انى و ههمتى سل تایبه ى آوردستان بهشور با  لهتآر مرۆڤ ده   بهق رحه ده



كى ترمان ز گۆران به ند نه ن چهه  و نهن بدر داره س  له و بۆچوون  ئازادانه  ئهتدره ت و نهدابنر
   .نستی بوه  تیانه و سوآایه موومان دژى ئه  هه یستهپو ،تب هه
  تهر ك بهرسپر ت  بهتى بتوانَ هاوال  آه ك نیه  یاخود یاسایه ك نیهدا سنور مهى ئ تهَم ووال  لهوه داخه به

 دادگاو  هتر ك بهنوس ك رۆژنامهرسپر ت بهآر  ده مۆش دا تا ئه ی ئمه م وته  لهم وایهپدادگا ، من 
 من  وه رهل    دادگا، بۆیه تهر ك بهرسپر  به  آه ى نیه وه فى ئه ماوسن رگیز رۆژنامه م ههَال سزاشى بدات به

 و  یه له سه م مه ر ئه سه بن له نگ نه هدنى ب ده گاى مه آانى آۆمه كخراوهنوسان و ر  چیدى رۆژنامه  باشهپم
 ..منت تاندا نه ده سانی سڤیل و کاربه ک دابنن که جیاوازی له نوان که ن یاسایه وڵ بده هه

 .ی تاوانبار زۆر ئاسانه وه وا دۆزینه م ڕوداوه ئه ت به باره ی جدی بکرت سه وه ر لکۆینه من دنیام گه
کانمان بکرێ   هاوتییهواشه به ین چه رگیزیش نایه هه...نوستووه ت نه وێ بم میلله مه له کۆتاییدا ده

  .وه بت سکه ر که ن هه الیه له
  .بت ون و تاوانبار ڕو سیاو ئه که رده کان ده ر راستیه ند شاردراوه بت له کۆتاییدا هه مو شتکیش چه هه

لن، جا ویسته  کانی گه تیه هامه ی ئازار و نه یاندن ئاونه وانان و ڕاگه مومان ئاشکرایه ڕۆژنامه الی هه
ریان زده  سه  فشار له یه و نهوانان  ڵ ڕۆژنامه گه کی باشتر دروست بکات له یه ت متمانه سته ر ده سه له

م تیرۆریستانه  ک ئه وه ز گۆران بکرت نه به یه زیاتر ئاگاداری نه م ماوه ویسته ئهپها  روه تر بت، وه هه
 .نه قوربانی ڕاو بۆچونی ئازاد بیکه
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