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پناوی  ت آرد لهَال ی خه حیزبیانه نوسه و پنج رۆژنامه دا چوو ئه هه ش به مجاره رمی آوردستان ئه تی هه حكومه
 ند ابراهیم  هه  ڕه...؟؟  !!!...هیچدا

 
واكم   هه  آه12/7/2006وتی   ركه ممه ی آوردستانی نوی ڕۆژی چوار شه ره دواالپه) 4018 (  ژماره له
 نوسرابوو  آی زۆر آرد آه ناخۆشیه ستم به ر آرد وو زۆر هه سه وستم له گیرا هه خۆم بۆ نهوت  رچاو آه به
ت آرد َال نووسی خه رمی آوردستان پنج رۆژنامه تی هه حكومه" . زاندبوو  و دایان به وره مانشتی گه به
 ناوی  وت آه رچاو آه آانم به هآانو شونی ئیشكردن سه ناوی آه ر آه هه. تی رزلنان بووَال ویش خه  ئه آه"

و   ئه ی آه ره و براده دا ئه  لره مه ئه آه. نوسرابوو آوردستانی نوی "  وانه  هاتبوو له ندك ڕۆژنامه هه
واوی حیزبی  آی ته  پاشكۆیه ریبگرت وببته  وه خۆی آه ی دا به قه و حه رگرت نازانم چۆن ئه ی وه تهَال خه

شت جار جار  ن به بت و بتكه  تۆ هیچ نه ندك جار خۆشه رحاھه هه به. بستی حیز  دارو ده و بته
م   ئه ر آه ر هه ماوه بات و میدیا و جه ی خه ن و رۆژنامهَدواتردا گۆڤاری گوال له.  وان خۆشه  بۆ ئه وشتانه ئه

یاندا  آه ی حیزبهَشانو باال  به ی آه وه آادری حیزبین و بۆ ئه مانه ر زانیم ئه آسه یه وه م خونده ناوانه
.  ری آوردیان آردوه تی هونه  خزمه ی آه وه آبۆ ئه  نه رگرتووه تی رزلنانیان وهَال  خه وه  بۆ ئه یانداوه هه

ن  آه تی آار ده ستكی تایبه به و بۆ مه  زمان حای حیزبكه و گۆڤارانه و رۆژنامه آك له ریه  هه چونكه
ناو  آی له یه  چین و چ پله و رۆژنامانه زانین ئه ش ده ئمه  له آه ریه بات هه ی ده روه حیزبیچك به

  ی آه نوسه ناو ڕۆژنامه و پنج به  ئه  آه دایه وه مان له ته م حكومه ی ئه آه یریه سه.  یه رۆشنیبراندا هه
ا هیچی تد آردنی حیز بوو وحكومه دان وزینه  پیاهه  هیچیان له  آه ی بۆ آراوه آوردستاندا ئاماژه له

پان  سه و شا به سمیان گرتووه  ره وه شانازیه ری آوردی و ئستاش به تی هونه بۆ خزمه نوسیوه تریاننه
راستی  نوس به  رۆژنامه دات به ری ده تی ڕزلنانی هونهَال آات و خه ت راست ده ر حكومه گه ئه. نازانن
. ن و حیزبی نین آه آدا آارده یه رۆژنامه  له آهی  وه  ئه بره م لهَال  به یه نوسی زۆر چاالآمان هه رۆژنامه

بوو  وستی هه مان هه ویش هه ئه! بوو! ر حكوم سه دام حسن له تی عراقی سه حكومه ی آه وآاته ئه
.  یانداوه یاندا ههَ باشان و باال ی آه وانه  خزم و ناسیاوی و ئه ی آه وانه  ئه دایه تی رز لنانی دهَال خه
ت  حكومه. آانیانكرد  نوسه  رۆژنامه  له ی آه قیه و ناحه م و ئه بكه  قسه وت لۆژیكیانه هم دا ئه لره
وانیدا  بواری رۆژنامه  له ی آه  چاالآانه سه موو آه و هه ئه. نوسان الی رۆژنامه ی تر ناشرین بو له نده وه ئه

  ی آه سانه م آه نھا ئه  ته ردووهآ  هیچیان نه واته ریدا آه تیش بواری هونه تایبه  و به آاریان آردوه
و   ئه  آه بووایه ر نه داتپه یه وره  گه ه و هه ت به بوو حكومه ده. ت آرانَال  خه نوسیوه دوودریان نه

ستن و آار  دهَحیزبكی باال ر به مووشیان سه ن و هه آه آاندا آارده زگا حیزبیه  ده  له ی آه نوسانه رۆژنامه
 نا  وه چاوكی حیزبییه ت به وت حكومه ت آران ئمهَال ش خه وانه رئه ن هه آه  ده آه بۆ جوانكردنی حیزبه

  قه و آی ناحه قه برت بزانی آی حه رك هه رو سه  دنیای هونه  بروانیچته وه ریانه چاوكی هونه كو به به
 بۆ  وه لره.  آانیان بووه ته اندی بابهنگ سه هه  به وانه تنن بن ئه ه بخه  هه  ئمه نیه وه  ئه مه  خۆئه آاآه

تی  ری حكومه  راوژآاری هونه وت زاهیریش آه كه تی هه تایبه ك به ت یه  حكومه ت آه!! وێ آه رده مان ده
ی خۆیان هیچ  آه  سیاسیه آایه ل له راستی جگه ر نازانن به ن وهونه  فه  له ره ك زه  یه رمی آوردستانه هه

آان  نوسه تكی تر بت بۆ رووخاند ن وشكاندنی رۆژنامه  سیاسه مه  ئه نگه ره. ی نازاننر آی هونه یه آایه
   آه سی تدابووایه ك دوو آه ندادا ناوی یه و نوه بو له ده. ن آه دا زۆر تر آار ده وبواره  له ی آه وانه ئه

ك  نھا یه  ته نگه ت آراون رهَال  خه ی آه سانه و آه  ئه و بواره  بۆ ئه رخان آردووه یان ته آه ئستا رۆژنامه
ن  آه و زیاتر آارده  زۆر له سی تر آه ندین آه هاوآاری چه ویش به  ئه روه ن به  ببه آه  ی رۆژنامه ره الپه
. آرت ت دهَال  خه بواری حیزبیدا بۆیه سكی چاالآن له  آه  چونكه نگدایه  پشه  له وانه ر ناوی ئه چی هه آه
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ریش  آی هونه یه ره رزی الپه  به  آه سكی تیایه آه. دا رانه و براده ناو ئه  له  بۆ نمونهها روه هه
 بۆ  رخان آراوه ی ته آه ره ی الپه ش نیوه یه ره و الپه رت ئه به روه آیش به یه ره الپه نگه ن و ره نابه روه به

  ر بروانینه گه  ئه آه چونه وه آاریه وورده!!  وت زۆر بچمه نامه. هتد ...ریكالم بۆ آۆمپانیاآان و
 و  یه ریان هه  پاشكۆی هونه ی آه هلیانه  ئه و رۆژنامه ئه. هارمۆنی(ی  آو رۆژنامه آی وه یه رۆژنامه

 ئستا  نگه ره) هتد ... گۆچاری شاآارو ری بۆ نمونه بواری هونه تن به  تایبه ی آه و گۆڤارانه ها ئه روه هه
ر  سه ری به نی هونه توانم بم زۆر الیه  ئه آه. بت بیر نه م له و گۆڤارانه و رۆژنامه آانی ئه ناوه زۆرك له

توانم  ئه. تی رز لنانیان پی بدرتَال موو ساك خه  هه قه ترن حه وره  گه وه  زۆر له وانه  و ئه وه نه آه ده
آی  یه رۆژنامه و له رگرتوه تیان وهَال خه آهش  سانه و آه آان و ئه  حیزبیه رۆژنامه  له وتوتره رآه بم زۆر سه

م بۆیان  وه داخه به. ن آه ریشدا آارده  بواری هونه  له یكه و رۆژنامانه راستی ئه به. ن آه حیزبیدا آار ده
و  ی ئه ت دراسه بوو حكومه  ده آراوه  نه وه  به  چی هیچ ئاماژه آه. ن آه توانا آاری تیاده سانكی زۆر به آه
   آه آانیانه نگاندنی آاره سه پی هه ستنیشان آراون به  ده  آه سانه وآه ت ئه  ده  بۆنمونه كردایهی ب شته

  سانه و آه رحاڵ ئه هه به. نگنن سه ن هه! ا! آانی  جوانه  تا آاره وه خوندۆته ك دریان نه من دنیام یه
رو  رامبه ست و پشتی به  دهَ بیچت باال ساسه وئه ر ئه سه  له  آه یه  هه توالته آه وته زیان به زۆر حه
  م ناویان بھنم چونكه زناآه  حه  آه یه توانامان هه نوسی به راستی زۆر رۆژنامه به. ی بشكنی آه هاوپیشه

آیدا آی َ ناو خه زانی و دیارن له س ده موو آه  هه م چونكه فیان بكه  من وه ناآات آه وه  پیویست به وانه ئه
ر ئاواش  تی فاشیل هیواددارم هه ی حكومه ستان خۆش بت ئه آات ده ات وآی ئیش دهآ ئیش ده
رزا  رو ناخی ئه لی آورد به نوسی گه ی چاره وه ن بۆ ئه شخیس بكه آان ته ته زاره ت و وه آانی حكومه پۆسته

ون  خه ماندا به لهر ناو په آانیشتان له زیره موو وه آوت هه چاوتان نه تیش چاوی به رن و ئیدی میلله به
بن  ن و رسوا ده آه موویان پشتان تده آانمان هه نجه  چۆن گه ببینن آه وه ی آورده ئاینده و به كو خه به
 و  یه وه ستیانه ده!  به! آان ی ماستاوه آینه  مه میشه  هه ی آه سانه آه. رمی آوردستان تی هه ی حكومه حه

یان  و ئاسته  ئه ی آه نوسه ناورۆژنامه نج ب هَو پی  م بۆ ئه وه داخه رحاڵ به هه به. یان وه وپیشه خۆ بردنه
ر  بو هه و تۆیان پبدات بگومان ده آی ئه بدات و گرنگیه یاندا ههَشان وباال ت ئاوا به  حكومه بوو آه نه
تی الی  اهج ی خه ی سبه وه ر ئه به  له هلیشی تیا بوایه ی ئه ك دوو رۆژنامه تی خۆی یه خسیه ر شه به له

دام  سه له س نزیك بوایه رآه  هه وسا آه  ئه دامیشتان فردایه ی ه ستوره و ده بت و ئه نوسان نه ڕۆژنامه
رمی  تی هه  بم حكومه وه ته وه آۆتایتا مه خشین له به  تی رزلنانی بدهَال حسن بۆخۆی زوو زو خه

 !!!!!! ؟؟؟ ...پناوی هیچدا ت آرد لهَال  خهی نوسه و پنج رۆژنامه دا چوو ئه هه آوردستان به
  
 


