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  ر فارسر فارس  هونههونه  ....ریاریا  کهکه  زهزه  رر   سه سه  تهتهکرکر  وا دهوا ده  هیرشی ناڕههیرشی ناڕه  ....وهوه  داخهداخه  ری کوردیدا بهری کوردیدا به  گهگه  ۆژنامهۆژنامهیادی ڕیادی ڕ  لهله
  

  ..کی زڕاند کو ناوی خه  بهزاند ته لکی نه ر فارس ویژدانی خه عومه
ب  به دات و ده م و ئه ماری ئه زووی خۆی په  ئاره کی و به رکی ده سک کۆمپیوته رکه  هه وه  داخه به
 ڕساو یاساکانی  ک بزان له یه بگهری و یان  هگ مهۆژناڕلف وبای  ئه پیتکی خوندب له ی که وه ئه

  ی له وانه م ئه ب به زاییان نه  شاره یه  کوردستانن بۆی هه ی له وانه گوتمان ئه.  نووسی ڕۆژنامه
  سک بۆی نییه  هیچ که ب بزانن که  ده وه دبیتهکیان خون ک جار ڕۆژنامه ر یه گه زانن ئه ن باش ده وه ره ده

زای  ن شاره وه ره ده ی له وانه ی ئه  زۆربه وه داخه م به به، سک ر که  پاڵ هه وا بخاته بوختان وشتی ناڕه
ر فارس  عومه.. لک بدات ماری خه  خۆڕا ناب په س له گینا که ژین ئه تیایدا ده  نین که و ووته زمانی ئه

   خۆی به وه کاته رنج وتبینی خۆی تدا بو ده  سه  ناوه بات و ناوه  ده ڕوه ڕک به نیا ماپه تاقی ته به
   ناوه دات و ناوه م ده ه  قه  پیاو خراپ و خاین له لکیش به موو خه زان هه ک ده یار بیست ویه کوردی عه

رش ده  ناوی خه داته دهپی که ر هه  سه کاته لک و هبی رک یفی ل ..  
  
ری  گه ریتی ڕۆژنامه  دابو نه  کرچ وکای دوور لهشتکیر  وبه مه ند ڕۆژ له چه ریا که تی زه زره  حهناوی به

شیرین کردنی ناوی زڕاندن وناوستی نا به نھا بۆ مه لکو ته ی نووسین به  خانه چتهگیز نار  هه نووسی که
رکووک و ل  کانی که ویژدان بۆ ئاواره کی پاک وبه مرۆڤ ر ویستی خۆی بکاته عومه. لک نووسرا خه
ر حیسابی ناشیرین  سه ک له م نه  به ش کارکی زۆر پیرۆزو رز لگیراوه وه  ئه  که وه وماوان بپاڕته قه

 ب جگاو ب   له ریا هیچ تاوانی نییه که  زه چونکه.. ریا که ند زه رمه تی هونه تایبه لک به کردنی ناوی خه

ر  گه  ئه وه.. یدا بکرت  شون و جگایان بۆ په  پویسته زاران خزانی کورد که هه بوونی بهشون 
ربگرێ خۆ سلمانی  وی وه لکیش زه  خه  ناگرێ که وه  هیچ ڕیگا له وه رگرتبی ئه ویشی وه ریا زه که زه
نا هیچی   ده نی ڕووی نووسینهنھا ناشیرین کرد  ته ته و دوو بابه ڵ کردنی ئه تکه ..  نییه نده وه ر ئه هه
  .. تر
  

  ریا که که ش بۆ ناشرین کردنی ناوی زه وه  ئه خۆی نووسینکی تری نووسیوه ر به چی هه پاشان وا پ ده
   ناوی  ریا نووسراو به که  دژی زه  له و نووسینه زان ئه س ده موو که هه

 گۆران …  تره وره قیب گه ی ڕه ئای کوردستان و سروودی ئه بدو له ریا عه که تی کورد زه زانا و بلیمه
   یی قدزه

وشتی   ڕه  له دستان وهقیب وئای کور ی ڕه  سروودی ئه  له زانییوه تر نه وره  گه ت خۆی به ریا قه که نا زه ده
 یان باسی   خراپه کی کورد بکا به نده رمه ر هونه  باسی هه  خراپه ک به  ڕۆژه که  وه شته ریا ناوه که زه

س   هیچ که ریا پی وایه که زه..  زانیوه  نه نده رمه م هونه س تا ئستا شتی وای له که وه، ، شاعیرک
ین و خونی  که ن ده قوربانی ئای کوردستا موومان خۆمان به لکو هه  به تر نییه وره ئای کوردستان گه له

زانی  ریا ڕابگری ده که کانی زه  سرووده ر گوێ له ر کاک عومه گه ئه ڕژین خۆمان بۆ ئـــای کوردستان ده
  .. هیدان  ئای کوردستان وخونی شه ڕوانته ریا چۆن ده که  زه داخوه

 نووس   ڕۆژنامه ر خۆی به گه  نووسک ئه ک ڕۆژنامه  وه کردووه زانی کارکی باشی نه ر خۆی ده کاک عومه
لکی پ  کار بنی و زیاتر ویژدانی خه کی تر به یه  شوه عنا به ڕه کانی پوره  یتوانی ووته  ده بزان وه

  .. لکی پ بزڕنی ک ناوی خه زنی نه بته
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ندا  هۆله  ند کتبک له  بچت چه بی با ر بواری هه گه  ئه م که که ر ده  کاک عومه  کۆتاییدا داوا له له
  ه ندا بۆ کۆمه  هۆله  له ی که وخونه ری یان بچت بۆ خولک له گه ر یاساکانی ڕۆژنامه سه  له وه بخونیته
کانی نووسین  وشته ی ئازادی نووسین و یاساو ڕه رباره کان ده ن کۆمۆنی شاره الیه له  وه کرته کان ده کوردیه

  ... تیڤیو رادیۆو  ی ڕۆژنامه وه و یاسای بوکردنه
  
ی ڕاستگۆی خۆی  وه ریا بکات بۆ ئه که ند زه رمه  هونه زانم داوای ل بوردنیش له باش ده  من وای به وه
و  شه ڕه و هه  چیتر شتی به تکایه وه.. کات دار نه که ندک له رمه دات و ناوی هیچ هونه ست نه ده له

  م جۆره زان ئه س ده موو که  هه  چونکه نووسه  شت مه وه عسابه  ئه ن به ک ده  وه  وه نووسه  مه یه شه گوڕه
  .. کرێ  گۆمانیان ل ده نووسینانه
  ر فارس وتوو بی کاک عومه رکه ر سه ئیتر هه

 � ریا که ند زه رمه دار ب هونه وتوو وپایه رکه ر سه هه
hunarfars@hotmail. com  

  
  :ستان نتکورد
  : فارس ر ڕز کاک هونه به

  وا ئمه  ئهپویست بکاتر  گه ، ئه وه ینه که ست بو دهوای ڕا ین و هه س ناکه کهۆ  بوختان ب ئمه
   . وه ینه  بوی بکه وش بنووسین ی تاپۆکه کان و ژماره رزه  ئه ی پارچه ین ژمارهتوان ده
  
 بۆ بنرین، تاکو  ت )یی دزه گۆران قه(سی  دره  ئه IP ئیمای و نتوانی  ده ئمهر خواستیشت  گه ئه: ڕز به

  .  بۆچی شتی وای نووسیوه لی بپرسیت، که
  

 و  زانین و مافی ئمه ی ده نده گه  جۆرك له بهکو  ناوزڕاندنی نازانیین، به  به ی وتومانه وه  ئه ئمه
  .  وه ستته ی بوه نده  دژی گه سکیشه موو که هه
  


