
www.kurdistannet.org 
6-8-2003 9:46 

 !بة ناوي كوردستاين گةورة 
m@Ûóî@óÜ@’bi@ó Œü‚Žïæîój@N 

26O7O2003 
 سؤران . س. ح

com. @hotmail909soran 
كةرةسةي زمان، بؤ پةيوةندي نثوان ژينةوةران، شتثكي زؤر پثويستة و تةنانةت بثجگة لة مرؤض،   

ديارة كورديش،  .  چةشنثك قسة لةگةص يةكتر دةكةن و لة يةك حاصي دةبنزوربةي گياندارين ديكةش، بة
 . دةبث لةم كةرةسة گرنگة زؤر بة باشي و بة بث گرفتوگريي كةصك وةربگرث

بةصام بة داخةوة، درمي دةردةكورد، كة لة زوربةي ناوچةگةيل كوردستاين مةزن بوةتة پةتا، شوثين 
گة بةو چةشنةي پثويستة، گشتمان زؤر بة پاراوي، لةيةك تث زلةي لةسةر قسةكردنيشمان داناوة و رةن

 . نةگةين
 ئثستا لثرةدا، بؤ ئةوةي باسةكة زؤر زلة نةبثتةوة، تةنيا بؤ وثنة چةند منوونةتان، لة رؤژهةصات و   

 . باشووري كوردستان بؤ باس دةكةم و ئةواين ديكة دةهثصمةوة بؤ دةرفةتثكي داهاتو
، بة چةشنثكي بةرچاو شةمزاوة و  كة لة ژثر چةپؤكي زماين فارسي دا بوة ت، زاراوةي كوردگةيل رؤژهةصا
كارثكي واي بة زاراوةي بةسزماين كوردگةيل باشووركردوة، كة باي شةماص  ! زماين عةرةيب فوسحةش

جا هةر لةبةر ئةمة، لةم دو زاراوةي زماين كوردي دا، چةشنة ناكؤكيةك هاتوةتة  . بة دةواري شذي ناكا
 : پثشةوة 

 :وثنةي كوردگةيل رؤژهةصات 
خةبةرهاي رةسيدة ي روز خةيلي فراوانة، بةعزث ئةصثن چاخانة و حةريف دةهةين مةردمن،   •

 ! وةلث دصنيام راسنت و لوپپي مةتصةبن 
جيهان بسيار هةرج و مةرجة، چاوت رؤژ بةد نةبينث، ئاشوفتة و بچاپ بچاپة، بةصام     •

 !رةوزةنةي ئوميديش بة چةشم ئةخوا 
صةكان لة زيرزةمينةكةي وانثك بازيان دةكرد، كاميار زةوي خوارد، بازيش بةهةمي خوارد  منا •

 ! ، بازهةم خةيلي پةكةربو ) مسثص زل (رةشي خانو 
 :وثنةي كوردگةيل باشوور 

بةو قةناعةتة گةيشتووم، كة ئةبو لة بيدايةتةوة، مةوقيفي خؤم سةبارةت بة عةولةمة  •
 .  دةربذم

شتثكي سلبية، دةبث مقاوةلةت لةگةص بكةم، بةصام حماوةلة  : ويت) صةحةفتاسا(نةوزاد كاك  •
 . خؤت دةربذة) خةياصي(بكة، ئةگةر تةداخولت بو، بيكه و هةمو فكر و خةياري 

به تةئكيد ئةبث ئاماژة بة و موشكيلةية : راي گةياند ) گةورةكچي بيست ساصة(نازدارخان  •
 . كةلتووري زؤرة و سةنتةرةكان كةمنبكةم، كة هثشتا كؤمةصي كوردةواري، مةشاكيلي 

لةگةص رثز و خؤشةويسيت بث بذانةوةم بؤ تةواوي زاراوة كورديةكان، دةزامن كة خؤتان منوونةي زؤر  
زيادترتان پث شك دث، كة بة هيوام بة كةصك وةرگرتن لة كوردي پةيت، ئةم گر فتوگريية ي زماين كوردي  

 . لة نثو بةرين و باشتر لة يةك تثبگةين
 . …را لة پشت برا بث ب
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