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   هیوا ناسیح هیوا ناسیح::وهوه  مانییهمانییه   ئه ئه  لهله  ..وو ...  ... تتژژ   ده ده وا وارر  رقاوی ههرقاوی هه  تی زهتی زه  ڕۆحیانهڕۆحیانه

  
hiwanaseh@hotmail. com   

م  کجار گرنگیان به خکی یه میدیای جیھانی بایهماسی ، وه تیرۆریست بو کرایه وره رقاوی گه وای کوژرانی زه  هه که ، م مانگه ی ئه٩ڕۆژی 
  که ، بوومان رۆژ مانیزمانی سویسری هه ی ئه )Tages Anzeiger(  و ڕۆژنامانه ک له  دا یهداراق عی تی تیرۆر له و بابه  واه هه
بۆ زانیاری  .نووسرا بوو )ئاسترید فرفیل( ناوی نوسکی سویسری به ن رۆژنامه  الیه له  وهرخان کردبوو   ته ته م بابه ی بۆ ئه که روتاره سه

رانی   ئاگا بوونی خونه منیش بۆ به .مانی  ئه یه بهاسریی سوکان ربوترین و پ فرۆشترین رۆژنامه به  کک له یه  یه م رۆژنامه زیاتر ئه
  کانی به نجامه رئه رقاوی و ده گشتی و کوژرانی زه ی تیرۆر به له سه ر مه  سه وروپی و ڕۆژئاوایی له سکی ئه بۆچونی که دید و  کوردزمان له

و  ر ئه  سه من له ،ش بم وه  ئه م که که ز ده حه .ر زمانی کوردی  سه رگمه ناوبراو وهی  ڕۆژنامهی  وتارهر سهم  بیارم دا ئه ،تی تایبه
   .منیر دا هاوڕا  ڵ نووسه گه  له تانه بابه
رۆک  سه ،وت بت یان کارسازیی  ڕکه به
دوو   ممه شه ڕۆژی پنجزیرانی عراق توانی  وه
بی  بو موسعه ژرانی ئهکو .نت یه وتن ڕابگه رکه سه
کانی ناو  لنه ی دوا که وه رقاوی و پکردنه زه

زیری  زیری ناوخۆ و وه وه: شی که  تازه ته حکومه
زیرکیش بۆ ئاسایشی نیشتمانیی  رگری و وه به
ی   ناوچه کان له په ی چه ڕژنه .ستنیشانکران ده
  یمان له کانی هاوشوه نه دیمه ،غدا وزی به سه

  کاتک که ، وه  دا بیردنته٢٠٠٣ای کۆتایی س
ر  سه ستبه ددام حوسنی دیکتاتۆری ڕوخاو ده سه
نی  دیمه ،رقاوییش ی زه که رمه ی ته ونه .کرا
دداممان بیر  کانی سه  کوژراوه کانی کوڕه رمه ته

  که ،بوو  هه وه و کات هیوای ئه ئه . وه دنته
ک هزی  ددام وه سه ، کاتکی زۆر بوو رچوو که م ده به .دا و وته له ) همقاوم( رییاگن هر بۆ به  نهرشک مه گورزکی که ددام حوسن کۆتایی سه

زیران  رۆک وه  سهلمالیکی نوری ئه  ی)  چۆک رسیل هنانه قه(  و غه موبالهشیان  م جاره ئه .مابوو کان نه ڕاوه گه ی ههر  و جۆشدهر بزونه
رکی   سه هنت و له  عراق دا پک ده له ) همقاوم( نگاریی ره شکی به نھا به  ته قاعیده  وه رکه  سه لهئاخر  .یاند گه ڕیی ده مان خۆشباوه هه

   .ژیت دهوام  رده بهر وا  شیان هه که رکرده گریسی سه ون و نه تی قزه  ڕۆحیانه وه تریشه
 وا بۆ ،ویی ئاینی کارکی کرد توندڕه ،کرد ده )کان ره  ب باوه شیعه(  نگی پیرۆز دژ به وازی بۆ جه  بانگه که ، کی زۆره یه رقاویی ماوه زه

  که تمۆسفره  ئه وکات ده کان درونه ڕی ناوخۆی ئیسالمه گیانی شه .بت کانی زۆرتر ده  قوربانیه میشه  عراقدا هه  له ند مانگکه ی چه ماوه
   .ڕت گه ر ده وام هه رده ش به  ب قاعیده ی توندوتیژی ئاینیی به وه وڕه ڕه .ی بووههراو ژه
م  رجه ری سه  نونه لهتکی کارا  حکومه  که ، وی داوه زیرانی عراق هه رۆک وه سه ، وه واوی پ بۆته  ته زیران به ی وه  کابینه  دونوه له

بژیردراوی  تکی هه  عراق حکومه هم جار که بۆ یه . وه کان بته  ڕووی کشه ی ڕوو به وه بۆ ئه ،کانی دانیشتوانی عراق پک بھنت گروپه
   .و پش چوو بت ره  به که  سیاسیه  پرۆسه که ،می کردووه  ناو کاتک رووی له که نھا ناو به تهتوند و تیژیی  . یه هه
  ی دژ به م گورزه وی ئه عنه وتنی مه رکه ر سه گه ئه .بووه نگاریی هه ره ر به  سه ری له همک کاریگ نھا که ته یشکان ربازییه  سه راسیۆنه ئۆپه

 ڕۆژی  ی که وه له .بت وا مالیکی چانسکی باشی ده ئه ،دوای خۆیدا بھنت وتنی سیاسی به نجامی پشکه رئه  و به رهاویشته  ده قاعیده
   .رخان رچه رقاویی ببته خاکی وه کوشتنی زه

 
   . وه ته  بوکراوه٢٨/٦/٢٠٠٦ی ) ٢٨٠( ی هاوتی ژ  ڕۆژنامه  له ته م بابه ئه: تبینی


