
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   21-10-2005 20:42 

1 

  
    شیدشید  س ڕهس ڕهالال  ......  نن  کی رزگار بکهکی رزگار بکه  کی خلهکی خله  ههــــــکۆمکۆم  هه   گه گه  توانن خۆیان لهتوانن خۆیان له  نووسانی کورد دهنووسانی کورد ده  ئایا ڕۆژنامهئایا ڕۆژنامه

  
   ڕۆژنامه  که وه ینه ونی بکهوڕ ین و  نووس بکه ی ڕۆژنامه  ناکا پناسه وه دا پویست به لره

نینهـــــــــن ب کا کوردیه ر شته گه وێ ئه مانه وێ ونه بمانه.  یه نووس کڕۆژان  ده وه خو هــــــــــب  
و  یان ڕوونـن که ژمردرن و ناونشانه ست ده ی ده نجه  په  به که  وه  دابچینه انهــم سایت به
ان ـــــک  کوردیه شکی زۆری پارته  به که ی انهـند ڕۆژنام وچه ل ئه گه هـــــــــــــ ل کرایهـــئاش

 وی ره  ده کوردستان یان له  له ن که هـک رشتیان ده رپه ۆ سهـــوخ ان ناڕاستهـــوخۆ ی ڕاسته
ی بیروڕای  وه  بوکردنه هــک ڕیگا ل یه  هیچ شوه رگیز ناب به هه. . چن رده کوردستان ده

ری  رخواردی مشکی خونه ک ده موو شته  هه که   نیه وه ئه ش مانای وه ئهیا جیا بگیرت ــــج
ر   بارمبه ن له ک بکه یه سته وه  هه کانیش وا باشه دیه کور سایته. یت کورد بکه

ست  ربه  ئاگادار بن بیرو ڕای سه وه. گا ستیان ده ده  به  ڕۆژانه ی که نووسراوانه وهرشه ئه
کارکی ریدا  گه  ڕۆژنامه کی له کی خله کۆمه له گه، دا ربینی جیا جیا فریویان نه وڕاده

. . بۆ نموونه کدا ر کۆمه  هه له ن یه گه ری ده  گه نامهوتی ڕۆژ  ڕه و زیان به ترسناکه
  کی له ری خله گه هز کردنی ڕۆژنامه ر به سه  زیاتر مکوڕن له بی ڕۆژانه ره ری عه گه ڕۆژنامه
ستین وعراق و ئه  له ی فه ک کشه وه. . یی نیشتیمانی و ناوچه ی ندک کشه ر هه بارمبه

کان  ڕه ش کردنی ماپه ڕه  گیانی ونه که  ده  کورانه  تر کهتی ندک بابه فغانستان و هه
ست  به زانی مه رکی کورد ده  خونه ی که وی ئاسته  ئه گاته تاکار ده. . . کان ئاساییه  ڕۆژنامه

  ریکه خه. . واو بکات  ته که وه ی خوندنه وه ر له  به بی چییه ره رکی عه رنووسه کۆتایی هه و
  ندک له ر هه رامبه  به نگاو بن له  هه ئاراسته مان  هه به کوردیشری   گه ڕۆژنامه
  به. کی گشتی ر هیچ ڕایه  سه نه ک کار ناکه یه  هیچ شیوه و به زۆر کاتین  کانی که دیارده

کی و  کی خله کۆمه ه  گه  له  چییهست به نرێ مه یه ری کورد بگه  خونه ی له وه کورتی و بۆ ئه
   له  بریتیه که. . رهاد پیرباڵ ی دکتۆر فه کشه  ن بۆ نموونهی داوک بکه ڕو  لهباس توانین ده

 شونک بۆ  رک له رمانبه ی فه وه وش گواستنه ڵ ئه کۆمه زاران تاکی تری ی هه کشه
  یه  یان بۆی ههندازیار  یان ئه  پزیشک ره رمانبه و فه وێ ئه که زۆر وا ڕک ده. . شونکی تر
و  ئه  خودی  به سته ندی به یوه تی په کی تایبه یه شوه  به که، کی زانکۆ بت مامۆستایه

  م باسه ئه ر  سه کان بپژنه  نووسه ن و ڕۆژنامه کا پ ڕۆژنامه ناش راست و چه.  وه شونه
 بو  نامه لگه ناو ب به خۆی ل تاو بدات و نووسینی ب پشت و په سپی سک ئه رکه هه

 پانتایی   له ر بگرت که فراوانتر وه کی ناب پانتاییه رهاد ی دکتۆر فه کشه. .  وه بکاته
ن   الیه ۆ لهبیاری زانک ی وه ت کردنه  ڕاستیدا ڕه  چی له که. .  ناو شخ زانا ی به که ساته کاره
 کان  سایته  کهی و ئاسته  ئه گاته تا ده. .  یه که دانی کشه رهه تای سه ره  سه وه سی ناوبراوه که
ی بزانن  وه  ب ئه ر دا بنووسن به سه ی به ش زیاتر هۆنراوه وه و له وه نه مپینی بۆ بکه که
رهاد   دکتۆر فه چونکه، گرێ لده رهه  سه  کام خانه نووسین له  و پداویستی که ناتی کشه سه ره
ر  هه  رجیش نییه مه کری ده کیش  الدیه لهت کردنی ڕۆشنبیری  زان خزمه  باشتر ده  ئمه له

موو جارش  هه. . . ست نیشان بکات ی ده که زووی خۆی شونی کاره ئاره دکتۆرک بتوانی به
کان  وپش چووه ره  به کانی خوندنی باو خوندنگا  چین وتوژه رگری کردن له  به نووسین له

واو  موومان تاکو خوندن ته هه. . . یری زانست و ڕۆشنب رگری کردن ب له  به رج نیه مه
ندین شون   کرداری کاریشدا چه له و ین ده نجامی ده  ئه رکارکی که ین و یان تاکو هه که ده
کک  الی یه چووم بۆ  کۆلیجی یاسا مم له که  قۆناغی یه من له. .  شاریش گاته گۆڕین وتا ده ده
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دکتۆر . . کی تر یه  بۆ هۆبه وه  بمگوازته یه م هۆبه  له کانی زانکۆ داوام ل کرد که  دکتۆره له
   له ک نییه هیچ جیاوازیه. . واو کرد پنج شارم کرد کۆم تهگوتی من تا زان  وه المی دامه وه

رباز بکا  ری کوردیش خۆی ده گه ی ڕۆژنامه وه جا بۆ ئه. . . ی تر و هۆبه و ئه م هۆبه نوان ئه
دا بت و  وه خۆ داچوونه  به له زیاتر  وێ پویسته که ک تی ده جار نا جار ی که و گژاوه له

 بتوانی ری کورد ی خونه وه ستی ئه به  مه به. . بژرێ کانی نووسین هه ته وورد تر بابه
  . . . رهاد کانی دکتۆر فه تیه  تایبه زیهڵ ڕزم بۆ داخوا  گه له. . .  وه کان بخونته نووسینه


