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یاندنكی  چت،راگه رده ولر ده ردا آه له هه ماوه ی جه نامه فته  ی هه2 ڕه  له  الپه11/6/2007رۆژی 
آه بریتی بوو له وه  نووسانی آوردستانم خونده ندیكای رۆژنامه مال سكرتری سه ك آه زیره
بیاتی زانكۆی  ده آی آۆلژی ئه یه وه ت به روونكردنه باره رنج ئاسا سه ی سه ك رسته آۆمه
م آورته  ،له ره گی به ی ناوبراویان وتووه سه نامه فته نووسكی هه ددین آه به رۆژنامه الحه سه

ی  آه وه نده به الی روونكردنه وه و ئه ستم وه مال ده ك آه ی زیره آه یاندنه ر راگه سه دا زیاتر له نووسینه
و  یه پویستی به خۆپیشاندان و شوه ی له وه م دیاره روونكردنه آۆلژی ناوبراودا ناچم،به

ران من له  یه له دادگادا،بۆ ئاگاداری خونه و تۆمارآردنی داوای یاسایی هه یاننامه رآردنی به ده
ك  ی آه دنیایه وانه آك بم له نگه من یه و ره بیات نیه ده ژی ئهندیم به ستافی آۆل یوه دوورو نزیك په

  !!بت و ئاستی زانست له آوردستاندا هه آان ماده ی عه ی ئیداره ت به شوه باره م سه خنه و ره رنج سه
و به  نتیقی آی مه یه ی ناتوانن به شوه وانه ئه(ت؛ یدا ده آه تای لدوانه ره مال له سه ك آه زیره

نیا بۆ  نگه ته ی  پاراو ره دا وشه لره) ی زمانن وانه آۆیله آان  بدون ئه له سه مانكی پاراو له مهز
م له  نووسن به ن به زمانكی زبریش ده كانك هه رنا خه گه آه داندرابت ئه گرافه ره ئیستاتیكای په

و  کكه له و یه آی پاراوه ردییه آو ره گی به ی سه واژه سته پاشان ده! باری زماندا زۆر پاراون
  .ك مه له الیه هنت،ئه آاری ده مكه آورد به ی آه ده ئیدیۆمانه

تیقیانه خۆی  وه زۆر نامه ه له آه به داخه-ك تری زیره گرافكی ره ستی منه په به ی زیاتر مه وه م ئه به
سات  آاره( ت؛  ك ده زیرهوه، آان آردۆته و بای ژیانی ئینسانه لف قاتی ئه ڕووی موفاره رووبه

ن ئاسایشك یان پیاوكی  ر له الیه گه نووسان ئه ی رۆژنامه آردنه و پناسه دایه ئه وه له
 بۆ  ره گی به ر ئاستی زانكۆ سه سه م آاتك له گیرا،به ده نه ند هه وه بوایه زۆر به هه واره خونده نه

ڕاندنی  پرسم له آاتی راپه ده) دات خودی زانكۆ نیشان دهوه الوازی  هنرێ ئه آارده نووس به رۆژنامه
آی زانكۆ، پۆلیس،ئاسایش،  آاندا ئایا چ جیاوازیك له نوان مامۆستایه آاروباره
ستن به چ  و پشت به ر چ پرانسیپ سه و له قك یه؟ ئایا به چ هه هتد هه... نووس، رۆژنامه

وارو  خونده آات؟ ئایا تاآی نه ان مرۆڤ پۆن دهنووس وشت سكرتری رۆژنامه آی خوره یه قوتابخانه
له ! ؟ یه هتد هه..و مامۆستای زانكۆو نووس ڵ رۆژنامه گه آی له ك مرۆڤ چ جیاوازییه ئاسایش وه

ش به  و پۆلیس پشكه م جیھازی ئاسایش رهه و به رك ستدارترین آارو ئه دا هه گای آراوه آۆمه
  !!آردنیشدا كو تا له آاتی گفتوگۆو قسه وتدا به و آه س تی هه هنیا له حا ك ته آات،نه گای ده آۆمه

و  و رسته و وشه ر به رامبه كی ئاسایی وردتر بت به كی لپرسراو له خه به ڕای من پویسته خه
ت  ك خزمه مال وه ك آه هیوادارم زیره..بت ریده و گفتوگۆآاندا ده ی آه له آاتی لدوان واژانه سته ده
و واته نیه آه من  ش به مه ربگرت،ئه م لوه یه ند رسته م چه آانی داهاتووی ئه دن به لدوانهیان گه
ر بۆ  زیفی پوه ی وه و پله ستمه بم آه ئاست به كو زیاتر مه م،به  بكه رگری له تاآی ئاسایش به
آانی  نده هه  شوازی رهر سه گاو یاسایه بیار له وه آۆمه كو ئه  دانانت،به وشت ی خوڕه رده روه په
 .دات و گفتوگۆ  ده م وه
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