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  فا فا   ختیار شخ مستهختیار شخ مسته  بهبه ...  ... رانی ئازیزرانی ئازیز  م خونهم خونه  رجهرجه  سهسهو و ) ) رپرسی کوردستان نترپرسی کوردستان نت  بهبه ( (ر فارسر فارس  عومهعومه/ / ڕزان ڕزان   رچاوی بهرچاوی به  بۆ بهبۆ به

  
 ر عومه(( کاک  شاری سلمانی چاوم به له) رنتی سارا ری ئینته نته سه (  ژیانمدا له م جار له که بۆ یه
ست   ده  بهماندوو،  ه ماندوو دسۆزو مرۆڤکی نده چه  که یشتم گهواوی ت ته به  و ڕۆژه ر ئه هه، وت که ))فارس
مۆدا   ڕۆژگاڕی ئه  ڕاستی له به. دی ناهنت و به ندی ماددی بۆ ئه وه رژه  بچوکترین به  که وه کارکه

 ک تی وه ه باب  سایتکی فره وه موو دسۆزیه و هه ر به رامبه  ب به  و به  لباوانه نن که گمه سانی وا ده که
و زۆر  وی ئهوڕ بوم له ر نه هاوڕای کاک عومه  تاوه ره  سه ر له رچی من هه گه، رن  بهڕوه به) کوردستان نت(

 ک ڕیهوموکو موو که ڕای هه ره م سه به،  هوی گرتو) کوردستان نت (کانی رۆکی نوسینه  به ی که وبۆریه
بۆ   وه ته مانه  ئه  به پویستهکترۆنی و  له ری میدیای ئه بوا توانی گوڕوتینکی زۆر بداته) کوردستان نت(

ری  رانسه سه له، رانی کوردی م خونه رجه سه ) کوردستان نت (ڕۆژگارک   بین که و ڕاستیه مژوو ئه
  .  وه کرده کۆ دهی خوان  ک سفره ر یه سه  له  وه  کانه جیاوازی بیرو بۆچوونه  بهجیھانداو

  
  به، وانی ریتی ڕۆژنامه  نه  دوور لهزمانکی به ))ر فارس عومه(( ڕز به، 25/4/2006ڕۆژی   وه  داخه زۆر به

رانی  نه موو خوێ  ڕوخساری هه تفک که، تفی  وه خشینه  به وته که،  ته حمه ی زه وه  پاساودانه زمانک که
  !  وه نه که بیر نهو ئهکو ر وه گه  وه گرته ده

و  ر ئه رامبه زانم به قی خۆیشی ده  حه م و به ر بگه کانی کاک عومه چوونه  هه توانم له من ده
 ڕاست   به وه م ئه به، بت نگ نه تی کوردی بده سه کانی تری ده تیه داله م ناعه رجه و سه تیه داله ناعه

مان تف باران  و ئازیزانه اری ئهتیدا ڕوخس داله م وناعه ی سته هو رچدانه رپه ی به پرۆسه  له نازانم که
  . ) کوردستان نت ( میوانی بنه  ده  ڕۆژانه ین که بکه

  
ران وهاوکارانی کوردستانت داوای لبوردن   نوسه کک له ک یه  وه وه الی خۆمه  من له ربۆیه هه
کردارک و  چهر  په  له بریتییهر  ی کاک عومه و وتانه  ئه  وایهشمپم و  که رانی ئازیز ده خونه له
رانی  خونه  داوای لبوردن له م که که  پشنیار ده  دسۆزانه بۆیه، دیاریکراوختی  وه چونکی ساته هه
  . ڕز بکات به
  
  . دا) کوردستان نت ( بت له م ده دوا د مه  ئهم  ده مبارانه خه، ت یه  نه وه همش داوایهم  نگ ئه ده ر به گه
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