
 

  و ئیسرائیل گۆڕانئیسرائیل ،، پارتی و ئیسرائیل  و کانال مه
  ٢٠١٠- ٠٩- ٢٤ ریب مال غه ندازیار که ئه    

ی ئازادی  خۆ گوێ بیستی ووشه وه ات ، ڕاستهدکان ب ییه نووکه  هه ته رنجی بابه  ووردی سه مک به مۆ که ی ئه وه ئه

  .  گرتووه  ڕچکه یان لوه نه )ئازادی(م   ئه  که وه گانه  و ڕه رچاوه سهم  بهندیدارن  یوه  په بت که  ئه و زاراوانه و ئه

یان ووت   ،ئه  جی گومان و دوودی بوایه کی بکردایه یه سک قسه ر که فتاکان ، گه می حه رده  سلمانی و سه له

ک  الکان وه مۆ مه م ئه به).  ریش بووه که ه فش  و دیاره بدوو بووه  ناوی عه المه م زه  ئه من پم وایه(  به خواتبت عه

دڵ و  هاتن به  ئه سته  ده وت به رگومان که  به مه ڕۆژی شه-2010 ٠٩-٢٤دیمان ) ین  ی ئه ی ئه که( نگوباسکی ده  له

  مه رد ،ئهک کانیش ئه هئازاد  هموو ناو و هه )ئازادی(   پارزگاریان له وه رده ستکی پاک و بگه ستونه روون و هه ده

کجاریش  بت و بۆ یه دارم دواجار نهم و هیوا که ستخۆشیان لئه ،من دهرامکیش بت   مهر  بۆ ههر خۆی بۆ خۆی گه

  ).ال  مه بتش بژین خوات  ئمه قی خۆمانه بوو هه ر وانه گه(  .بت نه

   وه ووروژاند ، واه رده  زه ک شاره وهک و میدیاکانی   خه زیاتر هشت ،ک رده هید سه ی شه ته م بابه ئهک پش  ماوه

ک دژی ،  یه  هیچ شوه من به).  کوردوستانی ئاق ربین له  ئازادی ڕاده رگری له مپینی به که(تی دوای   تایبه به

  له  که  ی هرج  مهو م به که و پشتگیریشی لدهستی نیم  رهه و ووروژاندن و به  و جاڕنامه وه ڕووبونه مپین و ڕووبه که

 ، بۆ  وه بییه ره ئاینی عهروودی  س الکان له مۆ تابووری مه ئهم   به. تبستدا به ر خۆ و سه ربه ی سه تی ووشه خزمه

 و خۆیان  نده ی پوپاگه  کاسه ن به یکه  و دهن که رمان ده خه  ی ئازادییانه م ووشه بیزم ، ئه ره تی بیری پان عه خزمه

 و بیری مرۆیی بن  فه لسه فه  تک له که مله نی مه مۆ خاوه وان ئه ی ئه وه ک ئه راسی ، وه سووقراتی دیمۆک ن به که ده

  ).دیبت ی نهی خوناویان س پاشه  که منن که خه  واخۆیان ده وه(

 موو  هه  و من پم وایه اتی گۆڕان ناک فه لسه قلوفه ی گۆڕان و ئه تی پرۆژه الکان خزمه کانی مه  گوه نجهائام

م دوو   ئه چونکه( ی گۆڕان  وه ریکی بزووتنه  شه کانی ئیسالمی سیاسی ناتوانت ببت به ستووره  باریک و ئه زووه ته

شی  ا ڕووکهنھ ن، ته ناتوانن خۆیان گرێ بدهگوریسک  هیچ  کتر ترازاون و به یه ی زۆر له ی دوو قوتابخانه  زاده بیره

 وه شکته ی گۆڕان ده وه ری بزووتنه ره  زه  کۆتایدا به  له ، وهن به  ده ته خش کیش له ان و خهگینا خۆی  بت ، ئه نه

م  م بۆ ئه که ستخۆشیان لده  من زۆر ده .) ن نجام بده ری تدا ئه ره  تا زه ناوه وان هیچیان بنیان نه  ئه ،چونکه



کانی ڕۆژی  مها ووتارن لهکان  وته الی مزگه  مه  لهکردگری  ڕگهتی کوردوستان  کاتک حکوومهیان ،  وه ته  نه نگاوه هه

  م به بینی به لستینیان ده ماس و جیھادی فه ب ئۆردۆغان وحهیت ی ته زیله وری حیزبی فه  ده ، کهکان ینییه هه

   دژ بهان فتواکانی ،وهتی عیبری  وه دا بۆ جیھاد و ڕووخاندنی ده کیان هانده تی ئیسرائیل و خه وه  ده کوردی دژ به

  من به.... ربین چییه  ئازادی ڕاده رگری له زانی به یانده  نه و کاته  تا ئه. نووسان ران و ڕۆژنامه ڕووناکبیران و نووسه

  فتواکانی دایان دژ به (  کانی مرۆڤه بت بیری ئازاد و ئازادییه  بوایان پی نهوان ی ئه وه م ئه موو ویژدام ده هه

رد بوون و هاونیشتیمانی بن ،خۆ کو کی سلمانیش نه ر خه ولر ، گه نووسانی شاری هه امهران و ڕۆژن نووسه

موو  ش و بۆ هه ک ووشه  یه  بهکرد،  بۆ گۆڕان باسی نه...!!وا  و دوو هه ه بانک یه مه ڕاستی ئه به). بووننکوردوستا

 .)کردن ڕی ده  چاوه  کام دوورگه  لهربین ی ئازاد و ئازادی ڕاده ووشه( پیان لکرد  هکانی ئیسالمی قوق باه

  ن به بت خۆیان بکه ئه.  وه نه  ده نگی گۆڕان نه تی پارسه  قین و دژایه بت به ،ئه  یه  گۆڕان هه ی بوایان به وانه ئه 

 شونی  ک ڕاوحکردن له  بکرن ،نه کان ئاڕاسته نگاوه  هه وه بت بۆ پشه ئه و داهنان ،  وه ری نوبوونه ڕابه

   دنه  کهی وانه و تاقیکردنه بکات بۆ ئه بت چاک خۆی ئاماده گۆڕان ئه. بژرین می هه ب وه کان ،وه ڕووداوه

  .س ناکات  که حم به ت ره  میلله  بوترت که ش زۆر گرنگه وه  ، دیسان ئه وه پشه

 ئازادی  رگری له مپین و دۆستی به  دۆستی که به چیتر  الزادانه ال و مه م مه گۆڕان ئه    یشهو لۆجیک  من پم وایه

  نگرگرتن له بیزم و سه ره ی بیری پان عه ی ئالووده  س بووه قه م عه تی کردنی ئه  دۆستایه  بۆیه.زانت ربین نه ڕاده

فی  له  سهیسالمیقلی ئ ی ئه ره و شه  ئه.کات  کان ده تی کردنی نوان کورد و جووه  و دۆستایه وه  مانه یان ، دژ به گه

  . رییه ببه  و کورد ل ری کورد نییه ری ، شه یته  مه  بوون بهکان وته ی مزگهال ڕژت و مه  پالنی بۆ دادهو جیھادی 

  هت م بابه ر ئه رامبه بت ،به وستی خۆی هه رشانتی هه سهرکی  موو کوردک و هزی کوردی ئه  هه بۆیه

  .  هنووسسازان  ، چاره ئیستراتیجییه

  
  
  
  

 
  
  


