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  لَِراثؤرتة هةوا

  
  ةوةةوة) ) حسينحسين. . مم. . دلَشاددلَشاد ( (::لةلة... ...    هؤلَةندة هؤلَةندة دانيشتواين دانيشتواين ثزيشكة كوردةكاين ثزيشكة كوردةكاين ئةجنومةنيك بؤ ئةجنومةنيك بؤخؤِراطةياندينخؤِراطةياندين

  
 ي ئةو كؤمةلَة ثزيشكة كوردةم لةسةر خواسيتدا لة ئةمستري كوردي يانةيلة هؤلَ 11/12/2004  ِريكةويتي شةممةيِرؤذ

 يبةشدار بوون و ضةندين جار كؤِر" ميديـــا " كؤِرو كؤبونةوةكاينيةكةمان كة لة زؤربة يانيئةندام ساآلنيكة وةك دؤست و
 ي زؤري دؤستانةيان لة ناوخؤياندا ساز كرد كة ذمارةيةكي بةخشينيان بؤكؤمةلَطاكةمان ثيشكةش كردووة، دانيشتنيكيزانيار

  .  لة خؤ طرتبوولة هؤلَةندة ي كوردي دةرمانساز وي و كارمةنديثزيشك ي بواريخويندكار ثزيشك و
 ثاشان  و ئامادةبووان كراوة بةخيراهاتين ئةمستردامةي"ميديـــا "ي دانيشتنةكة لة اليةن سةرثةرشتكاريسةرةتا

  ميديـــا و ثزيشكي خيزان ديرييني دكتؤر كامةران مستةفا سةعيد، كة ئةنداميك بةِربز دانيشتنةكة دراية دةستبةِريوةبردين
دا "ميديـــا" ي ِروونكردةوة، كة وةك لة نامةكةي كؤبونةوةكة مةبةسيتي زوتةمري، بةِريزية لة شار) ارتسهاوس ئ(

 دةست ثيكردنة بؤ كار و ثالن و ي؟ ئةم دانيشتنة خالَيك.. .  دؤستانة بؤ دكتؤرةكاني دانيشتكيبؤض ئةميش وويتهاتووة، 
  بريوبؤضوون و ِرةنط بتوانن خزمةيتي جياوازص هؤلَةندة، بة بردةكاينية كوي داهاتوو، دكتؤر و كارمةندة ثزيشكيبةرنامة
 بة بآ ية،ي خزمةتطوزاري، كة يانةيةكش"ميديــا" ي كوردستاندا بكةن و يانةيكؤمةلَطاكةمان لة ناوةوة و دةرةوةبة خؤيان 
 هؤلَةندة، بؤ ئةم طروثةش كورد لة يةوة تا ئةمِرؤ بؤ هةموو طروث و تويذةكاينيدن دامةزراني لةسةرةتايجياواز

  .  لة خزمةتياندا دةبيتثزيشكةكان،
 طفتوطؤ و ي ئامادةبووان بؤ خؤناساندن لة شيوةي كردة يةكةيةكةي ثرسيار و وةآلمدا ِروويدكتؤر كامةران لة شيوة

 وةك بةِريزان ين ثسثؤر و بة ئةزمووي ووروذاند، كة ضةندين دكتؤري شريين ودؤستانةدا، ضةندين باس و خواسيديالؤطيك
 يالَح، دكتؤرسةجيد مموراد، دكتؤر حةمة  قةزاز و دكتؤر عومسان حمةمةد ي و دكتؤر غانديدكتؤر سةمري ضراخوةند

، ي صادق هةورام موحةمةد ِرةشان، دكتؤرة ئةلَوةن ئةمني، دكتؤر حامد عةيل، دكتؤرة لوتفية عةبدولَآل فةرةيدووندةرمانساز
، لةجنة ي بةِريزان ليزان هةردي و دةرمانطةري ثزيشكي بوارجطة لة خويندكاراينبةشدارين كرد،  دةرمانساز جوان حةمةئاغا،

  . هتد، دانيشتنةكةيان دةولَةمةند تر كرد.. .. حوسين، كةنار فازيل هيدايةت، خاتوو ئاوات بةكر. م. عومسان، دلَشاد
بدريت لَ  لة هؤلَةندة هةن، هةوكورد ي ثزيشكي تريزؤر ي ذمارةيةك، ِراوبؤضونةكان وا بةباش زانراثاش تاوتويكردين

 ييةك) يكؤميس ( ئةجنومةن كاركرديني بةردةوام ئةمِرؤ ببيتة هةوييني بةوانيشةوة بكريت و ئةم دانيشتنةيثةيوةند
 ي و مجوجؤلَي ئةجنام بدةن و بتوانن لة بةينةكانيدا ضاالكناوبةناو دانيشنت و كؤبونةوة كورد لة هؤلَةندة و ثزيشكاين

 و هؤلَث  بآلوبكةنةوةي ثزيشكي و ناميلكة سازبكةن بةخشنيي زانياري كورد ثيشكةش بكةن، كؤِر بؤ خةلَكاينيخزمةتطوزار
  . يةكاندايان لة هةموو بوارة ثزيشكبؤ يارمةتد  دامةزريننديسكيك
 ينرخيندران و ثيشنيار كردبوونةوة، يبآلودوودا لة ِرابور" ميديـــا "ي و ناميلكانةي باسة ليرةدا، ئةو كؤِرة ثزيشكشاياين

  نةزانييني كورد، لة ِروو خةلَكايني ثزيشكيئةوة كرا زياتر و فراوانتر بكرين، لةم دانيشتنةدا زؤريك طرفت و تةنطوضةلَةمة
  . يةوة خراية بةر باسيزمان هوشيار
 ي، كة ِريكخسنت و كؤكردنةوة ثيك ينريتثيويست زانرا بة ي ثزيشكي كارطيِريئةجنومةنيك ةداووتويذئةم  يلة ئةجنام

 خؤيان بؤئةم مةبةستة ةم بةِريزانة خؤيان ئيبِريار دار بةِرةزامةند، ي خؤي هؤلَةندة بطريتة ئةستؤثزيشكة كوردةكاين
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  .  قةزازيدكتؤر غاند .1
 . دكتؤر فةرةيدوون عةبدولَآل .2
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   دةنط بِريارياندا، ي، بة كؤ ئةم دةستة كارطيِرةدا دانيشنت و دةستنيشانكردينيلة كؤتاي

 ئايندةيان هةر لة ي و كؤبونةوةةندة هؤلَ لة يةكيك لة شارةكاينيةجار، هةربكةنساز  مانط جاريك دانيشتنيك صهةر س* 
  . ةوة بكريت هؤلَةند ثزيشكة كوردةكاينيسةرجةم بة يبدريت ثةيوةندلَ ، هةو ئةمستردام بيتي ميديايهؤلَ

 ةبارةت بة طرتن و سدريت، بنيري هؤلَةندي بؤ دادطاي و كوردي بة هؤلَةندي ثشتطريي ئةم دانيشتنةوة نامةيةكيبة ناو* 
  و فرؤشتينبؤ هاوكاريكردن) فرانك فان ئةنرانت(ي  هؤلَةندي سالَة62 ي تؤمةتباربازرطاين ي عاديالنةي كردنيكيدادطاي
 لة قِركردن و ،صةدام حوسين يسةرؤكة ديكتاتؤرة لة ناوضووةكة  عيراق وي كؤِربةطؤِري بةِرذيمي كيمياويمادة

  .  كورد دا طةيلكردينجينؤسايد
 و ي ثزيشكي بوار، بتوانريت يارمةيتي زانياري ئيرة و ووآلت، بة طؤِرينةوة نيوان ثزيشكايني هاوكاري ثرديكدروستكردين* 

  .  كوردستان بدريت زانكؤكاينزانسيت
  . يشك ثزيي بواري تريةكاينيية جياجيا و ثيويستي كورد لة دةرةوة بؤِرووكردنة ثسثؤِر الواينيهاندان و ِرينماي* 
 يدا بؤئةم مةبةستة تةرخان بكريت، ناوبةناو كؤِر"ميديــــا "ي يان لينكيك لة مالَثةري ثزيشك زانسيتيبتوانريت طؤظاريك* 

 يةكان و بةشةكايني ِريكخراوة كوردي، بة هؤ بؤ هةموو طروثةكان، ذنان و طةجنان ساز بكريتي ثزيشك بةخشيينيزانيار
 . وة هؤلَةندةي"ميديـــا "يتر
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