
 ...لمانی ی بیلدی ئه  جیھان وڕۆژنامهله) دوعا ( رگی ی مه وه نگدانه ده
  !!وامه رده سات به دوای کاره سات له الت کاره سه غیابی یاساوده له

    

  
تی  تۆمه راییه به عشیگه م جۆره وه کوشتنی بهوردبارانکردنو ،بهبووویستی  هله پناو خۆشدوعا کوشتنی

موودوونیادابو  هه والی به ڤیدیۆ گیراوهه می،ونه ی بهر دینی اسال سهزیدی بۆ ڕانی له دینی یه رگه وه
ی کوردستان  وه و ناوه وه ره ن هاووتیانی کوردی ده کی زۆرله الیه تیه زایه ر بینی ناڕه ۆی دهبۆوه،بووه ه

له  زیدیش هاووتیانی ئ ڕۆژانه یان پۆتستۆکرد،وه م کاره تکایی ئه وبه نووسین وخۆپیشاندان به
گات،تاکار  وزیانیان پده وه وتوندوتیژی ده بنه شه ڕه ههڕووی  شونه جیاجیاکانی کوردستان ڕووبه

  .هلن  کانی تر کاروخوندنیان ج ده له شارهن له موسل و کرکاریان تیرۆربکه24ی که  وه یشته ئه گه
والی  یاندنی هه نه بینی بۆ گهوری خۆیان چاالکا کان ده ڕه وسایت ومالپه ژنامهۆی ڕ وه ل ئه گه له

پی  رناشنال وپارتی چه نته منستی ئه ن ئه ساته له الیه م کاره ،ئه)دوعا ( ردبارانکردنی پۆتستۆکردنی به
لمانی  ی بیلدی ئه اله که له ڕۆژنامهشد م مانگه ی ئه27 ئیدانه کرا،له تی کوردستان سویدی حکومه

  جیھان  تی له لگای مرۆڤایه م کۆمه رجه م ڕووداوه سه  ئهو کرایه وه، که بال ساته وباسی کاره ونه  به،ڕۆژانه
ری  روه م ئیدعای سه رده تی له کوردستان که هه تایبه کی خراپیان بۆکورد کرد،به یه وه ران کردو لکدانه نیگه

  وئاسایش ده کرت من یاساو ئه
نوکۆمه  جیاتی هاوکاری  ڕزلنان وگوولبارانکردن له یه ،له ده غه ویستی قه م ووته خۆشه ،که چی له

کان  سیه نی وکه ده مافه مهبت  ک نه ووتکدا که یاسایه کرن ،له رد باران ده ڕسواو به لگه
ای عات یاس  سه72ی  ن،له ماوه ر بکه فه ران سه نده و هه ره کان به ی وه بن له وه بپارزت،بۆڕگر ده

کانی  تیه یتایبه ندیه وه رژه  بهخاتریر به ش له وه ر کرد ،ئه ر له مان ده ر هنانیان له په به وه
نووسان  ی چیتر ڕۆژنامه وه نراوه بۆ ئه وانی دانه نی وڕۆژنامه التداران،تائستا یاسای چاپه مه سه ده

 ماف  بۆ دابینکردنی ک نیه مه جۆر،که یاسایه کرت به بیانووی هه کانیان پ شل نه مافه
ران به زۆره مل  نده رانی کورد له هه ی په نابه ن به وه ڵ چۆن ڕگه ده ده کانی کۆ مه تاکه ژیانی تی المه وسه
بنه هۆی  ن که ده ن وگرفتی تریش هه زۆرالیه.یه ؟؟؟ ی که له کوردستان هه م دۆزه خه وه بۆ ناو ئه ڕننه بگه

ت  سه غیابی ده وێ،له ده ویره ئاوی زۆری م هه م ئه بهساتانه ، م جۆره کاره ڕودانی ئه
فیۆ   وچیترکات بهلگه بخورێ کانی کۆمه مشوری گرفته رپرسیارن،واباشتره ت به سه وده ت ویاساداحکومه

  .درێ نه
  

  نتک یوسف مه
  
  


