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 بدو همن عه
 
 

ستی جحکی ئیسالمیی   ده به) تیۆ فان خۆخ ( ندی  ڤانی هۆه دوای کوژرانی رۆژنامه
ندی و  کی هۆه  نوان خه ش له ژیانی هاوبه وه  پکه چت  قۆناغکی نوێ له و ، پده توندڕه
کان هیچ دخۆشکار نین ، سوتاندنی  ره ست پبکات ، دوایین بوویه  ده وتهو  کاندا له بگانه
  کو به کات به  ده شه ر بانگه ک هه  نه  وتکدا که ی ئایینی له  و قوتابخانه نیسه وت و که مزگه
دی  جد  به و پویسته رناکه ته نگکی خه  زه ربرینه تی وتی ئازادیی ڕاده لماندوویه ش سه وه کرده
 بۆ  تیش سنوور دانان و ڕکخستنی سیستمکی نویه ی نوی حکومه وه ربگیرن ، کاردانه وه
ککی  ندی و یه ککی هۆه ن ، یه زنامه گه گری دوو ڕه  هه دا که وانه ڵ ئه گه وتکردن ده سوکه هه
 !!).بوو ی هه زنامه گه ن بکوژی فان خۆخ دوو ڕه که  بیر مه له( هاتوون  وه ی لیه و وته ئه

 
نجا وتارخونی   په  پکھاتبوون له ی ڕابردوو  گروپک که فته  و هه و ڕووداوانه دوای ئه

( زیری گونجاندن و سروشتیبوون   وه  ڕوویان له وه غریبییه  ناوی جڤاکی مه غریبی  به مه
 بۆ زۆرتر  و دیداره  ئه ڵ سازدا ، دیاره گه کیان ده یه ندی کرد و دیمانه ی هۆه) ران نابه کاروباری په

  کک له رچوو ،  یه نجام ده ره ر زوو بده م هه شکردن بوو ، به یشتن و بۆچوون پشکه لتگه
   ، چونکه وه  کردنک بداته وقه ران بۆ ته نابه ستراکشانی وزیری په می ده بوو وه  نه الکان ئاماده مه
 بوو  وه  ئه و بۆچوونه رسڤی بۆ ئه زیریش به ، خانمی وه!!  رامه رع حه  پی شه  پی بوای وی و به به
 !) .-کین  ک یه  وه–کسانین    من و تۆ یه پموایه: (  که

 
ی  ڕه الپه   ، له وه دا خونده ممه کشه ی رۆژی یه ) دی تلخراف( ی   ڕۆژنامه م له واه و هه من ئه

ستی بۆ   تیایدا ده که )  ریتا فردۆنک( زیر  ی خانمی وه وره کی گه یه مدا و ورای ونه که یه
   ،  به  دیاره وه موچاویه  ده ستیکردن به رهه تی به ریشی حاه رامبه الی به  و مه  درژ کردووه وقه ته

  نه و دیمه ، دوای دیتنی ئه! دا ناکرت ڵ فردۆنک  گه  له وقه ته: ش نووسرابوو  وره مانشتکی گه
ردام  مسته و ئه ره رکدا به فه نده مه  شه ی له ندییه  هۆه و پیاوه ڵ ئه گه  و ده وه رز کرده رم به سه
   له یزیوه  ڕۆکی خراپیان له الیانه و مه  ، پموابوو ئه یه له سه و مه  باسکردنی ئه وتمه ڕۆیشتین که ده

 بتوانت  بت که نه  کراوه مرۆڤ هنده: مگوت  تی و ده کی ڕۆژهه ووی خهناشیرینکردنی ڕ
رخۆیی پی  سه  له ندی به م کابرای هۆه به..  بژیت   لره یفه  بکات ، حه وقه ڵ ژنکدا ته گه ده

 ،  وه هیت که  تۆ ئازادیت چۆن بیر ده  وتکه  ، ئره  بوانه که  شته  له وه وانه  پچه به: گووتم 
زیرک   وه  لره وه داخه م به  ، به یه وه  خۆته ندی به یوه ی په یکه ی یان نه  بکه وقه ش ته بۆیه
  وه  پی دینی ئیسالم ژن و پیاو پکه ت نازانت به نانه  ته بکات که ) گونجاندن( وت کاری  یه ده
 !. بیانگونجنت ؟ وه نت پکهتوا ناست چۆن ده کان نه سک کولتوره ، که!! ن  ناکه وقه ته

 



  لمنت که ند بیسه کی هۆه  تا بۆ خه ی کردووه و کاره  ئه زیر بۆیه  خانمی وه م که که ر ده وا باوه
   ڕاستیدا له  نین و له ه ر هه  به یگرته  ده کی بگانه ر خه رامبه ی به  توندانه ته و سیاسه ئه

  . ندیدا نائومد بووه گای هۆه  کۆمه گونجاندنیان له
 :  گوتی   که وه زرنگته  گودا ده وام له رده ندیم به ی کابرای هۆه م قسه به

 
! .  بیانگونجنت ؟ وه توانت پکه ناست چۆن ده کان نه سک کولتوره که  
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