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ربیینی تدا زیندانیی  ی ئازادیی ڕاده"با"ی  م هشتا شنه بت، به  موآوڕییشی هه نده آه رچه هه
رانی  ركی آوردستان نت و خونه موو نووسه آی هه ی منیش وه وه خۆشحام به. آراوه نه

. م وتنی بكه رآه ك بۆ سه مایه یدا سه زراندنه م ساۆژی دامه ی ئهنگ آوردستان نت، له ئاهه
رانی و  رانی نت و نووسه زبایی له تكای خونه پیرۆ وه  م وشانه نی ئه رآه  ده وه له لره
 ئومدی  وم آه ستخۆشیی لده ڕاستیی ده به. م آه دهر فارس  یش له برای هژا آاك عومهیت تایبه به
آانی  وته پدانی ڕه ره پناوی په ش بت له رآه ش ساغ و سه  له میشه خوازم آه هه  ده وه ئه

دا آوردستان  ند ساه م چه ی ئه  مینانه له. ماندا آه له ی گه  نویه م قۆناغه ، لهییوانیی آورد ڕۆژنامه
رخی خۆی م هشتا ن بووبت، به میشی هه رهه ندك به ی ههیر گیروگرفتیی آاوآرچ گه  نت ئه
می بھزمان له  رهه ند به ر چه ی خونه ئمه. وه  خواره ته هناوه وانییدا نه های ڕۆژنامه له به

پز و ڕكوپك و  می به رهه نده زیاتریش به وه رڕێ، دووئه  سه آوردستان نت دا هاتبته
ییی  ڕه آانی الپه وه با ك چۆن ڕۆژنامه روه دا هه واته لره آه. وتووه رچاوآه آادیمییشمان به ئه

  باشه بپورت، د به داسه آانیان له سه ڕۆآه انرت ناوهیه و ناتو موآوڕیییان هه وت، آه
نوانی   له وره م جیاوازیی گه به.  بووه م بۆشایییه وان تووشی ئه آی ئه آوردستان نتیش وه

ربیین له  ی ئازادیی ڕاده یه، آه هنده وه آانی وت و آوردستان نت دا ئه  باوه ڕۆژنامه
ر  ر هاتوو هه گه آانی وتدا ئه له ڕۆژنامه. آانی وتدا نییه یه، له ڕۆژنامه آوردستان نت دا هه

خابن زۆر  وا مه بت ئه ردا هه ڵ نووسه گه تیی له آی تایبه یه ر آشه یه، هه و ڕۆژنامه ندكی ئه آارمه
رك ڕۆژك له  و نووسهر هاتو گه ئه. وه و بوناآرنهخرت  آانی پشتگوێ ده ته قانه بابه ده

وانیی له وتدا،  آی ڕۆژنامه زگایه ر ده ندانی هه آك له آارمه  یه  نووآی پنووسی آردبتهڕۆژان
رگا له  ك ده یه هیچ شوه ن و به ده گر تووڕده خنه ری ڕه آانی نووسه ته وتووانه بابه وا زۆر دواآه ئه

ج و  نابهمان سیستمی  ر هه سه آانی وت له ڕۆژنامه. وه نه آانی ناآه ڕووی نووسینه
كانی  تا خه تا ئستاش هه ههڕوه، آه  ڕۆن به یی ده سته مانی ژرده رده ی سه وتووانه دواآه
آان   لپرسراوه ره آه و نووسه وانیییه زگا ڕۆژنامه ندانی ده پشتی خۆیان و آارمهروو ده
 ندك جار هه. وه یان لناآرتهت ال ن هۆشكی تایبه ن و خاوه رانی بالیه ستابت، نووسه وه
ی  ڕت و ئیدی آه له بۆنه په میان تده رده بن آه سه  آۆن ده رانه هنده م نووسه آانی ئه مه رهه به

زگاآانی  آوو چۆن ده روه هه. ر نامنت هایان بۆ خونه آی وه هایه رچوو هیچ به خۆی ده
ی به  ره سی تر سه ستا بت، آه روپشتی خۆیان وه كانی ناسراو و ده تا خه نیی هه مه چاپه
یتوانیبت له  تا ئستا نه ر هه گه آوردستان نت ئه. وت رناآه مكی نوی به رهه یاندنی به چاپگه
موو  وه له هه دنیایییه وا به ند بكات، ئه مه وه آانیدا خۆی ده ته نگاندنی بابه سه وتی هه ندێ ڕه هه

ر  م نووسه دام آه آه ڕه وباوه له. اتخوازترهآانی وت زیاتر ئازادییخوازتره و دیموآر ڕۆژنامه
وای خۆی  نگی ڕه یتوانیبت بورانه ده آوو ئستا نه تاوه یه له آوردستان نت دا، هه هه
. متره  آه یه م دیارده وتنی ئه رآه آانی وتدا ده آاتكدا له ڕۆژنامه نت، له یه ری آورد بگه خونه به
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و  لكی باش بۆ ئه ههتی  ی آارآردنیدا توانیوویه ند ساه چهم  ی ئه آوردستان نت  له میانه
وه آوردستان نت له  شه یه م ڕگه ر له هه. یه زووی نووسینیان هه ش ڕكبخات آه ئاره سانه آه

سپی خۆیان له  وت ئه یانه ش آه ده سانه و آه ك بۆ ئه رایه  سه ته وه بووه زراندنیه ڕۆژی دامه
م ماه  یه آه بتوانین ئه وه مووانه پویسته، ئه ر هه سه ی له وه ئه. ن بدهیدانی نووسیندا تاو مه

ن له داهاتكی دوور یان  آرده  خوانه باده تدارانی آورد، نه سته ردانی ده ستتوه بپارزین، له ده
  هم ما تی یاسای ئراقییدا چرای ئه سته  دهژر دا و لهی بوونیتری به ئراق ژر چه نزییكدا له
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