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باشتر باشتر ، ،   ند بوایهند بوایه  ش سوود مهش سوود مه  ی کوردی نیو هندهی کوردی نیو هنده  رتووك خانهرتووك خانه   په په  ن بهن به  یهیه  گهگه  ی زیان دهی زیان ده  عید هندهعید هنده   سه سه  مهمه  پرسم حهپرسم حه   ده ده   ئوه ئوه  من لهمن له
  وشیار جافوشیار جاف ...  ...   ؟؟  وتووهوتووه   تی که تی که   ئسته ئسته  ی کهی که  و حاهو حاه  بوو لهبوو له  نهنه
  

 ناو  ته  ئاگرینی هناوه  عبدالله ناوی دکتۆر  که وه نم خونده سه عید حه  سه مه دا ستونکی حه م ڕۆژانه له
   به الکان و دیاره ندان و ئینجا مه رمه رو گوالکی هونه  سه وته  پش که وه کو له ر وه ناوان و هه

، ب رچی ده هه   گرنگ نییه وه الیه ند به رچه هه، کان  دکتۆره  توانج هاویشتن له وته تی بکه یه وه ستیه ده
  . واری بشون ی کورده وێ کۆمه یه  ده ی بژاردووه  هه ی که ناشیزمیه  ئه بازهم ڕ  ئه م پم وایه به
  

کان  وته ستی مزگه ردیواری ئاو ده کو سه  وب سایتی کوردستان پۆست وه عید ده  سه مه حه •
 ی ی داڕشته وه  ئه  چونکه یلیشم لیان نییه م و مه کوردستان پۆست ناکه رگری له من به. بینم ده
دیب  م ئه به،  کانی پاتاکدایه ی ناو ژوره که  جونه ڕه  ئاستی شه وله وه  تیایدا نابینمه بیاته ده ئه

  . کار بھنت  به  زوبانه م شوه کات ئه ت ده جورئه
 دکتۆر ن دتیمان و بیستما که، لما قی دکتۆر که  حاکمکی موتله عید ویستی ببیته  سه مه حه •

 .  وه هنایهکانی  ه موو هه  پاساوی بۆ هه یدا که انسه له کۆنفرمال چۆن که
و  ڵ ڕه  کۆمه ندێ جار به  بۆچی هه گرت که  ده  مرووله ی له خنه عید ڕه سه مه شاخ حه کاتی خۆی له •

 . کدا  دوای یه ندێ جاریش به ن و هه که ده
رك  یان نووسه ندك رمه  هونه  چیرۆك باس له  یان به وه ك گانه وه عید  سه مه حه زۆر جاران •

ستی هیچ  به مه کات که خشین ده یدا داوای به که کۆتاییه م له به،  جاڕی ی گاته  شوه کات له ده
 .   بۆی هاتووه همکه نھا وه ته، و س نییه که

ڵ  گه ی دیالۆگی له وه ئه   پی وایه چونکه، سدا بکات ڵ که گه وێ دیالۆگ له عید نایه  سه مه حه •
هاوکات ،  و لیباه شازه عید خودکی  سه مه ی حه وه ك ئه وه، گرێ رده ت وه زرن شوهره دامه

زدا زمانکی ناخۆیاو  گه ڕه م له به   ووتووژ یان دانوستان نییه واته Negotiation  بوای به
 . کات  ده واشه و ڕاستی چه ماویه ته

ی  ریکی تك شکاندن و کورتاژ کردنی ووشه  خه یه ی هه ته وه ئه،   کاریکاتۆره م ستوون نووسه ئه •
الری  تی پ ته شمیه ی حه و مانایه به. نم داده Sociology خودکی نا  من به بۆیه،  کوردیه
، ران  خونه م له کی که  کۆمه ن به ده ند ڕۆژك چژك ده ن کورتن و بۆ چه مه کانی ته نوسینه

 . دا واق وڕماو ماوون و نیوه ڕزی له کانی به نوسینهم  به، بت زاوزێ بکات نووسین ده
  

ردا باس  ك مینبه نگی یه  هاوسه عید له  سه مه شوو کاك حه مامۆستا عبدالله په رگیز ناتوانم من هه
کو گۆپك   تاوه که  کورسیه ك پویستی به  بایه  کورته بۆ نموونهنوانیاندا   له یه جیاوازی زۆر هه، م بکه

کار دن  کانیدا به  نووسینه ری چاك هما له نووسه،   بادایه شیو خۆی له م مامۆستا به به، رسندابگی
ڕاج   هه چیته ووردی بوانین کات ده ر زۆر به گه ئه،  دوور بخات  به وه  قز بوونه ی له که تا نووسینه

پ و  و گه  بۆ گاته و ناوه نجانی ئه ۆندا گهی ک سته ره ڵ فرۆشتنی که  گه ولر له کانی سلمانی یان هه خانه
م  ئه کانی پۆكه  ته له،  یان پیه ڕزه م به کانی ئه کی نوسینه نین کۆپیه ر بردن و پکه سه کات به
، ڵ ته  مه یان ببته مه  ئه نگه م ڕه به، زان سك ده  فۆتۆکۆپی که وێ خۆی به که رده دا وا ده سیناتۆره

  وه ته دۆزیوه ری خۆی نه مسه جه م تا ئستا  ڕت به گه  و ئه یه وه سته ده کی به  نمایه  قیبله هی ی هه ته وه ئه
 ر بخون ده  کرداری یاریده  که یه وه ڕزم هشتا پویستی به کاکی به، تی رمیان و کویستانیه ر گه و هه
کانی   سنورکداو سنوره  له  گیری خواردووه ره م براده ئستا ئه،  وه کانی ڕاست بکاته ژوه  ئاوه کو ووشه تاوه
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،  نووسیبویان ی که وه  له وه شیمان بوونه  په ی که وانه زۆریشمان دی له، نگاوی قۆی ژه  چه تری ل بۆته
  وه له  زیزه م ئه  ئه نگه ڕه،  وه وانه ی ئه  خانه بچته میش بگۆڕێ و ئه تی ترسم دۆخك بت سایکۆلۆژیه ده
 وات  وه  له  پم وایه چونکه، کان گشتین ك یاسا فیزیکیه کان وه تیه یه  یاسا کۆمه یشتبت که گه نه
توان  ده، ت بخوقن شمیه توان حه تی ده ستویه  به ی که یه م ڕچکه ژر تیشکی ئه  له  که یشتووه گه
،  درووست بوون کات که کان ده ویه عنه  مه هموو شت هه و نکووی له ئه، یران بۆ خۆی درووست بکات قه
ك  وهبت  ك هه یه ریزه ی غه وه  ب ئه  به وه یکاته  خۆی ده  ناکات که رگایه و ده رگیز نکوی له م هه به

  ییه وی هلکه ن گۆی زه دهیگووت   شت ده جاران قاله، ستب  به وه ه  کۆمه وی به  ئههزکی نھنی
ی  وه  ئه واته  که مووی مانایه ی کوردی هه  ووشه عیش ده  سه مه حه، ین ه مومان جوجه  هه  ئمه واته که
و   له و هشته ئه،  یشتووه بیات گه ده  نووسین و ئه  له یه م شوه و به ئه،  جاڕییه ینووسین گاته ده
ری  سه  چی ئیتر من له، فا ال مسته  مه فا بارزانی ده  مسته بۆچی کورد به   که یشتوه گه نه  یه فه لسه فه

ڕی بوو  دا شه که ڵ چایچیه  گه  له میشه  سلمانی هه عب له ی شه  چایخانه  له  بیرمه به، شنم یه خۆم ده
  له   نابینایه ن که یه گه  وا ده مه ئه،  ست مسقاکی ل ڕژاوه  ده نته یه گه ی ده تا چاکه، ی وه ر ئه سه له

رانی  به له نا کردنی سروشتی گی شه  ئاکامی گه کانی تر له موو مرۆڤه ڕزم من و تۆو هه بهکاکی ،  وه ناخه
ڵ  کو کۆمه  فر بب تاوه  شتی تازه داوه و  مرۆڤ هه وه کانه تاییه ره  سه ر له هه،  داوه رمان هه  سه وه تره
، نگ رهه ن فه بات پی ده و پشی ده ره خوقن و به ی مرۆڤ ده وه ئه، و پشی ببات ره به،  بھن وه پکه
، کات ی ده که ڕه ستنیشانی بیرو باوه ده ی که ر نووسینه نووسه، خوقاوی دا نه  ه و کۆمه م تۆ هشتا له به
دا  م ڕۆژانه له، م  شت بده ت به  ئشاره وه م لره که ز ده حه.  تنه ت په یت په یکه ی تۆ ده وه م ئه به

 نووسین و بالو   گوایه کرد که  ده وه ڕاو باسی له گه فزیۆنی کوردستان ده له نای ئاسمانی ته کهکامرای 
رزش و  ی وه ڕه یان دوا الپه م زۆربه به،  کانی پ کردووه قام و کۆشکه  شه گۆڤارو ڕۆژنامه،   زۆره کراوه

یگووت  روا ده هه، ی نان خواردن  سفره نهب کانی تریشی ده ڕه  الپه پم وایه،  وه خوننه نگ ده نگاو ڕه ڕه
ز  ر کاغه سه  له وه  خوندنه م چونکه یاندا من پشتگیری ناکه مه له، و زۆری سایت internet  بوونی  له گوایه
 ئازادی  دام که وه ڵ ئه گه م له به، ب ت هه وه خوندنه رنت نته ر ئه سه له ك  و ماندوو نابی وه خۆشه

موو  م هه  به زۆر ئاسان تره internet  م ووتانه  له پم وایه،  یه هه  که  نییه یه و شوه به ی نووس ڕۆژنامه
  عید وای کردووه  سه مه ك حه یانی وه ده،  وه خوننه کاندا ده  گشتی و تاکیه موو شونه  هه بینی له س ده که

  ن به یه گه ی زیان ده عید هنده  سه مه حه پرسم  ده  ئوه من له،  وه  خوندنه  بزار بن له ی ئمه کۆمه
 تی   ئسته ی که و حاه بوو له باشتر نه،  ند بوایه ش سوود مه ی کوردی نیو هنده رتووك خانه په
    ؟ وتووه که

  
  دا نه  که–هوشیار جاف 

 


