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  صمان عةبدوآل يونسصمان عةبدوآل يونسلَلَسس... ... داندا داندا لَلَنووسةران لة نصوان ثةيامي نووسني و ثياهةنووسةران لة نصوان ثةيامي نووسني و ثياهة

  
نووس  ندێ ڕۆژنامه رکۆماری عیراق، هه سه الل به ت له دوای بوونی مام جه تایبه  و به که یه  ماوه

وه ڕۆی زۆر  داخه  ئۆرگانه جیاجیاکانی پارتی به ر به کانی سه رانی ڕۆژنامه حیزبیه و نوسه
ندکیشیان  روشانه و هه  و ده تی کورانه ر حیزبایه به ندکیان له ن و هه که تیڤانه وازی ده نگه
وه خودی  داخه به یه، که که وره  چه ستگیر کردن له پاروه ستی خۆبردنه پش و زیاتر ده به  مه به
ی کوردستاندا  که وره ردوو حیزبه گه ناوی هه  ناو هه سازیه له مینه م زه ئه
وری   ده ی بواری نوسین له و بازرگانانه شکی زۆر له مۆدا به  ئه ش له ربۆیه بارکراوه،هه له

موو خامه خاون  تم بۆ هه ڕی ڕز و حورمه وپه ڵ ئه گه وه، له م دوو پارته کۆبونه یاندنی ئه ڕاگه
ازم له رگیز ناخو و دوو حیزبه که من هه کانی ناو ئۆرگانه جیاجیاکانی ناو ئه رزه ربه و سه

 . وه مه م بکه ڕۆلیان که
گشتی و چاودر و  ندی ڕاستی زیاتر بۆ ڕای گشتی کوردستان به ی ڕابردوو هه ند مانگه و چه  ئه

سته سورن  رانی وابه تائستا نوسه وت، ئاشکرابوو که رکه تی ده تایبه لیقه به سه رانی به خونه
سی  که وتی تاکه سکه ل و ده ن زۆرترین ههتوان  ده ی که تیڤه و ڕۆه نگه ر گانی ئه سه له

کانیان، سورن  خۆشه کردانی خامه چس و نه ربه سه ست بھنن، سورن له ده خۆیانی تیادا به
کانی  رده ر سپده بگه  سه وه به میشه ڕشانه کانیان بۆ هه مه زه مه قه ه ڕاج کردنی قه ر هه  سه له

 . وارریدا کورده
  بانی به ی بوونی تاه نده وه مۆی کوردستان ئه رجی ناسکی ئه لومه بۆ ههتی و   من بۆ کوردایه

یه  کبوون هه یه ی کورد پویستیمان به ی ئمه نده وه ب هی بارزانیش،ئه زانم، ده گرنگ ده
کانمان   یاره زیاتریش نه و بگره  هنده دان  کانماندا، سه دی مافه رکوک و هنانه پناوی که له

رکی  وا ئه مانان بت ئه ی ئمه رکی نیشتیمانیانه ر ئه گه دان، بۆیه ئه بۆسه  بۆمان له
یه، که  کتی نوسانی ناو پارتی و یه ر و ڕۆژنامه  ر شانی نوسه ی سه  و حیزبیانه نیشتیمانیانه

فتار  کانیاندا ڕه نوسین و وتاره  رپرسانه له مان بن و به که له ک ڕیزی گه نگ پاراستنی یه ته  به
بانی بت یان  ر شکاندنی تاه  سه ر له گه رستایشک بۆ بارزانی ئه ن،چونکه هه بکه
کات  یه و پویست ده وره کی گه یه ه بت بیگومان تاوان و هه ت نه ر خیانه گه وه، ئه وانه پچه به
 . وه اندن ڕاستیش بکرتهی ر ئاستکی بای ڕاگه  سه م له م پشی ل بگیرێ هه هه

زگا جۆر  م ماویه له ده  ئه تک بوون که ند بابه م چه و نوسینه  هانی دام بۆ ئه ی که وه ی ئه وه ه
ری  رنوسه ی سه که ته وه،که دواترینیان بابه دا بو کرانه یاندنی پارتی  ڕاگه کانی جۆره به
غداد   دین حوکمی به حه سه[ نوس  ده  چ و دهر رکوک ده  که  له یه که] ڕه  باسه[ ی  نامه فته هه
م  کوو دوورترین کوره گوندی ئه دین به حه خوازم سه ر ده ک هه  دڵ نه که من پ به] کات ده

ی  سکی حیزبیانه ستی بیر ته به  مه م دوور له غداد بکات، به میشه حوکمی به کوردستانه هه
ر حسابی شکاندنی  سه خۆی داوه له ی بوار به نده وه ئه ڕه، که ی باسه که ره رنوسه کوو سه وه

ی  که ی کابینه که ی سوند خواردنه له سه ر مه  بانی ستایشی بارزانی بکات له سه تاه
سی بۆ کاک  موو که هه ر له م به که دا شانازی یه یه له سه و مه  ڕاستی له ری، چونکه به عفه جه

 ڕۆیان  ی تر که ڕزانه و به موو ئه وجا بۆ هه باسته، ئهبدول م ساح و کاک عه رهه دکتۆر به
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الل و  شدا مام جه وانه موو ئه  نیو هه ته، که له م بابه  دان له قاو دانی ئه هه   له بوو له هه
ری  عفه  جه ی له وه سمی داوای ڕوونکردنه ڕه رکۆمار به کوو سه میان وه  ئه سعود دن،که کاک مه
و  وه به تی سیاسی کوردستانی ڕوونکرده رکردایه وستی سه  ڕوونی هه هویشیان ب کردو ئه

ک  یه م برایینه تکایه با به رمی کوردستانه،بۆیه ده ڕوانکراوی هه رۆکی چاوه  سه ی که پیه
نوسان و ڕووناکبیران و  ی ڕۆژنامه بیستین، چونکه ئمه ش نه ک گۆچکه  یه ڕوانینن و به چاو نه
  با له ر شانه، ده  سه یامکی پیرۆزین و ئۆباکی مژووی قورسیشمان له ن په هران خاو نوسه

 . ر شانمان بین ی سه که  و ئۆباه که یامه ئاست په
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