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  دۆستكی آۆندۆستكی آۆن ...  ... یاندن بۆ سپیاووسووراوی ژنان بكا؟یاندن بۆ سپیاووسووراوی ژنان بكا؟  آرێ ڕاگهآرێ ڕاگه  آی سیاسی دهآی سیاسی ده  یهیه  ئایا ڕۆژنامهئایا ڕۆژنامه

  
رك و پسپردراویی  ی ئه وته خانه بلیغات بۆ سپیاووسووراوی ژنان ناآه روسمی پیاوان و چ ته شكردنی سه رمانی ڕه یاندن بۆ ده چ ڕاگه

م  خنه ی من لره دا ڕه وه ئه. نووسسازه سایلی جیددی و چاره رگیری مه موه و ده بات خه ی به خون و خه آه حیزبكی سیاسی آه مژووه
ك  گرتووه و وه ڕووته آه حیزبی سیاسیی آوردی آۆی پوه هه رگی ژنان و سپیاووسووراوی ژنی نیوه آردن بۆ دیزاینی جلوبه تی دیعایه لیه
وره و گران  گه حیزبكی، تی ستۆیه ن سالۆنی جوانكاری له ئه ته ده وایه آاركی آه عا وا ڕهداخ. ر شانی خۆی ته سه رآكی واجیب خستوویه ئه

رپرسی  ئایا به. یه سمی یانی ڕه یه و به یه سیاسی و ڕۆژنامه ی؟ له حاكدا ئه آه ی ڕۆژنامه ڕه وه بیكاته نوئاخنی الپه یه به سیمای شۆڕشگی
ی خۆی  آه آه ڕۆژنامه خوا؟ ئایا ڕكخراوه می لده وه و خه ی دا دته آه تیی ڕكخراوه سایه یی به پستیژ و آه زه ی ئاوا به رچوونی ڕۆژنامه ده
  وه؟ خونته ده
رمانی خۆ  رگی ژنان و ده ی جلوبهرنجدان به دیزاین سه. شكردووه زۆر ڕوونه ی مۆدرن له ژیانی خۆیدا آارو باری دابه وه آه آۆمه ئه

حزاب ڕۆژانه چاوك  رۆآی ئه تی باسی حیزبی سیاسی نیه و هیوادارم سه ڕووتی ژناندا بابه ش و الری نیوه ڕان به دوای له ئارایشكردن و گه
ن بزانن  چاوك له ڕابردوویان بكه. ن رپرسان بكه وجیه له به وه و ته یاندا بخشنن و داوای ڕوونكردنه آه یه سمی ی ئۆرگانه ڕه ڕه به الپه
  وه؟ گرته آده وان یه ڵ جگا و ڕبازی ئه ته له گه و عاده داخوا ئه

  


