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  دد  مهمه  حمود محهحمود محه  لی مهلی مه  عهعه.. .. ولر ولر   ی ههی هه   بۆ ئیداره بۆ ئیداره  وهوه  ڕایهڕایه   گه گه  وهوه  ڕهڕه  ی باسهی باسه  ی ڕۆژنامهی ڕۆژنامه   ڕگه ڕگه  عس لهعس له  ئای بهئای به

 
  وه یه م ڕۆژنامه  مانشت له ند جار به ك من چه ش وه بت ئوه ه

م   آوردستان، ئه عس نابت بته  ئای به  آه وه خوندبتتانه
   سزمانی هنابته شقی دروشمبازی بهند عا بت چه  ده وسته هه
  . فی آردبت؟  آه م دروشمه  بۆ ئه ندی دیكه ڕین؟، خونی چه په هه

عسی  م به ، به) ولر تی هه حكومه( آوردستان  میوانیش بته عس به یاساغ بوو ئای به
مانی ی ی سوله آه ته حكومه. ریف بوو بۆیان آان وت شام شه  جاشه و فایلدار و آۆنه

  چی له  بازییان و بتون، آه یشته  آۆمپانییای ئۆردوغان گه كه عس بوو، به  ئای به سلیم بوو به ك ته نه
م و  رهه به. ی د آه ردانه  نوان سه ندی له یوه  په نده بت چه ده.  آات ر یاساغه سه سلمانی پارتی چاره
  . بت؟ ری هه سه داخستنی پارتی چاره

،  وه ته  بو آراوه ڕه ی باسه ی ڕۆژنامه  دوا ژماره  له ین آه  بكه وه ی خواره م ڕیكمه یری ئه  سه هو  با پكه ده
  .  یان یاساغ؟ ولر فول ئازاده تی هه  حكومه عس له  ئایا ئای به ن آه وجا حوآمی خۆتان بده ئه
  عبیر له ؟ ته وه  بومان آردۆته  پاره ، به مه ڕیك مه ئه:  بن آه ری ڕۆژنامه به ڕوه ی به سته  ده یه وانه له

  . ت ناآات  و حكومه تی پارت و ڕۆژنامه تی و آوردایه وایه ته تی نه بیروڕاو خه
موو  ی هه آه ی ناخۆن ل گۆشتاوه آه ، دیسان گۆشته سی درژه فه  نه  جتكی به مه م وه م بۆ ئه باشترین وه

ی  بت وشه ین، ده  بكه یه و بھانه ت به ناعه ر قه گه ئه. فرۆشۆت؟؟  ده  پاره ست بهوو  هه دیاره.  لوشن ه هه
  . وستیان بفرۆشن  ڕۆژكدا هه  له وانیش ناچار بوونه  ئه ، چونكه وه نگی آوردیدا بسینه رهه  فه جاشیش له

یش آام ڕیكم، ڕیكم آردن بۆ ئا و بت، ئه ی ڕیكم هه  پاره  پویستی به ڕه ی باسه م ڕۆژنامه ڕ ناآه  باوه
  . . . . . و بجه ه  بارزانی و هه8000نفال و   ئه182000   به ی هاوتایه آه ك مژوه یه
آات بۆ  خشان ده خشان و په زووی خۆی ته  ئاره مان به آه له ی گه آات، پاره رده  ده یه و ڕۆژنامه ی ئه زگایه و ده ئه

ك  رآووك و یه ك آه یه  بلۆك بۆ ئاواره1 نین   آاتكدا ئاماده ران، له ی؟؟؟؟؟؟ نوسهورآردن ران و چه آینی نووسه
  !. ن رج بكه نفالك خه  ئه فلس له

  .  وه ڕه ی باسه  باری پشتی ڕۆژنامه  بۆ آوردستان به وه خر بته عس به  ئای به واته آه

  


