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  ةكةكلَلَعةباس هةمزة باعةباس هةمزة با... ... أؤذنامةنووس و زيندان أؤذنامةنووس و زيندان 
  مانیا ئه

abas. n@web. de  
  وه یگوازته نووس ده ی ڕۆژنامه واه و هه ئه رج نیه مه
نووس باس  کاتک ڕۆژنامه. دی راست بت داسه سه له
ری  وه وه  که یه رچاوه سه کات بگومان له ک ده یه کشه له
  یه و کشه م و ئه سی سھه هک گرت و زیاتر گوزارش له ده
ی  نامه فته ی هه نوترین ژماره له. وه یگوازته  ده کات که ده

ری  رنووسه سه ، گووایه  وه وا کم خونده میدیا هه
ی  وه تی بوکردنه  تۆمه ر به ماوه ی جه نامه فته هه
  . واکی ناڕاست س ڕۆژ زیندانی کراوه هه

  خرنه نووسان ده  ڕۆژنامه  نیهم جار که  یه وه ب گومان ئه
و  کرن، پشتریش ئه زیندان و بانگی ئاسایش ده

!  کی دیمۆکراتیانه وایه ش و هه که  له نووسانه ڕۆژنامه
ئاسۆس (زیندانی یان بانگھشتی ئاسایش و دادگا کراون 

ندانی  لی، چه ریم وه یسی، ربوار که دین وه ردی، نوره هه
  ؟ .. . تر

  فزیۆنی له له ناکی ته  که مانیا کچکی مۆدراتۆر له  ئه م له  بکه وه  به ت ئا ماژهو مه  ده لره
ند  چه مانیا کرد له ڕاوژکاری ئه) ری گردهارد شرووده(تی به   سوکایه فتانه کی هه یه رنامه به

ڕووتی  به) هو  خوارپشتنه  له واته(ری  ی شرووده سته کانی جه ندامه کی کاریکاتۆری ئه یه ونه
  وه ر ئاگاداری کرده  شروده  بۆیه و وته یاساکانی میدیا له ر له ده کارک بوو به مه ئه که. نیشاندا

. م که ر تۆمار ده سه وا داوای یاسایی له کات ئه ر بتوو داوای لبووردنم ل نه گه یاند ئه پی ڕاگه
  . بووریدوایشدا لی  زیندان و له خرایه  وخۆ نه  ڕاسته واته
وداکانی  ب مه ، ده یه  هه ی که وه ری زۆر فراوان تر بت له گه ب پانتایی کاری ڕۆژنامه ده
  !!!. زنت کان ببه  سوره  ب سنوور بن تاکو بتوانت سنوره نووس هنده خۆیی ڕۆژ نامه ربه سه
  ر له زیر و دادوه ندان وه چه  کانی ڕۆژئاوا سانه نیه ده گا مه کۆمه وروپا یان باشتر بم له  ئه له

کراوه،   و زیندانیش نه تی گۆڕیوه  حکومه یه نووس هه ڕۆژ نامه. گۆردرن ده وه  ڕگای ڕۆژنامه
موو  و هه  ناکرت ئه  و بۆیه ستیاره نووساندا کارکی زۆر هه ڵ ڕۆژنامه گه کردن له ه مامه

  ی یاسایی، له وه ی لکۆینه  چوارچوه ینه نووسان بخه ڕۆژنامهتی پکردن و زیندانیکرنی  سوکایه
رگیز ڕگا  بیت، هه نیا نه ده ت مه سه بردنی ده ڕوه ر بت و شوازی به روه  یاسا سه وتکدا که

نووسانی ب ال   رۆژنامه ویسته.  زیندان  دادگاییکر دن بخاته ر له نووس به خۆی نادات رۆژنامه به
ستن،   ببه وه نووسانی جیھانه ل ڕکخراوی ڕۆژ نامه گه کانیان له ندیه یوه ن په وڵ بده ن هه یه

موو  هه ندی به یوه وی دروستکردنی په نووسانی کوردستان هه  ڕۆژنامه پویسته
رکاتک  ی هه وه ن، بۆ ئه  بکه وه تیه وه ری نا حکومی نو ده گه کانی ڕۆژنامه ئۆرگانیزاسیۆنه

. نگیان ببیسترێ ترسی و کاری توندوتیژی هاتن بتوانن پشتیوانیان ل بکرێ و ده دوچاری مه
میسر و تونس و  له. ن بکه کانی جیھانی تۆکمه  مرۆییه ڕکخراوه کانیان به ندیه یوه  په پویسته
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  ته و بابه ی له ڕوی کشه نووسان ڕوبه م رۆژنامه ئران و تورکیا و زۆر وتی تری جیھانی سیه
تا  هه .  وه بنه  ده متر دوچاری سزادانی ناعادیالنه بیسرێ و که نگیان ده  زوو ده  چونکه وه بنه ده

تکی سیاسی یان  سه ی ده سته  بژوی و نانی وا به نووسی کورد واته ر و ڕۆژنامه ژیانی نووسه
  سین واته نوو خۆیی له ربه خۆ دروست نابت، سه ربه نووسی سه حیزبکی سیاسی بت، ڕۆژنامه

س   له  نووسین بر یتیه خۆیی له ربه ، سه کاری دیماگۆگیانه  دور بت له ڕووی واقعک که خستنه
 هاوپشکی  ت به باره  سه ره و براده وای ئه ریمان هه.. و م و ئه یی ئه رم گله شه  له وه کردنه نه

  ر له اوهنانی دادوهرگیز ناکرت ن م هه به.. . کارکی دزیدا ڕاست نیه رک له دادوه
 . گوتارکی تابو کاندا ببته ڕۆژنامه
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