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  سود 3-10-2005
  
عبن و معبن و مب  یی  ئاسۆ بیارهئاسۆ بیاره ...  ...  میدیای کوردی میدیای کوردیلهلهعبن عبن   هه  نهنه
  

ن  عبن دوو ووشه عبن و مه نه *!  ه
که له ، دا هیڤ پهها  زاره و هه له نو ئه

ڤییهز   ڕۆژانه، وه کانی کوردستانه اری
کو مینکی شاراوه قاچ  وه، ن که نفالی زمانی کوردی ده ئه
بی  ره ی عه الفاوی ووشه. قرتنیت وردی دهبای زمانی کو 

  . رخدا ته مۆدلی نوێ له زمانی کوردی هاوچه بووه
عری  جاڕی ته

یی

 تی

، فیزیۆن له لی کورد له ته بکردنی گه

ر له پشتی نووسین و ئاخاوتنی 

کانه که  ره  ڕابه  کوردی و پارتییه

  ی کورد چی؟  مهی ئ ئه، وونی خۆیان
کک  یه

ن  که شانازی ده، ننن  دادهی عراق رئسکیان خۆیان به کانمان تا سه کرده



کاری بۆ ، کانی کوردستانی باشوورگۆڤار و ڕادیۆ، ڕۆژنامه
ری  کجاری ڕژمی داگیرکه  ڕوخاندنی یهپش. کرت ده
کی  یه واژه سته ک یان ده یه وشهوت و به ڕکه، ددام سه
  . بیسترا  وه ده ندانی کورده م کادیر و کارمه دهبی له  ره عه
یه که هزکی نادیا  هه وه مۆ گومانی ئه وه ئه داخه به

کات و  زمانی کوردی الوازده، زییانه و ب به  خۆی مات داوهله ودیو میدیاوه، وه یهکورد
  . هنت کارده  بهداکان   ژیانییهزگا  له دهبی ره ی عه هووش
کانی زمانی ره نته سه، رپرسان به، ڕۆشنبیران  کاری مه ئه
یه  گه رمی کۆمه کی گه یه زمانی النه. یه وه ته ی پشتی بوونی نه زمان ببه، می بۆ بخۆن خه

کارهنانی زمانکی  به. ن که تی خۆیان ده سایه بوونی خودی که بهست  کان تیدا هه سه که که
ی ب  کۆت و ڕیشه مشکیاندا ده برینی قوڵ له، وه ر ناخ و بیرکردنه کاته سه بیانی کارده

  . کوتت تی مرۆڤدا داده سایه بوایی له نو که
بت بۆ پاراستنی ب ب قورئانیان هه ره ر عه گه ئه
 زمانی  که، بی ره ی عه یه ووشه و شوه وا به که، ییه زه مۆ زمانی کوردی جی به ئه
ڕۆژ دوای ڕۆژ خۆی ، کی کوردستانیان داگیرکردوه یه یه که بارچه رانه وه داگیرکه ته و نه له
  . پنت سه لی کوردستانی باشووردا ده ر میدیاو زمانی ڕۆژانه گه سه به
  م که رپرسی یه  به
ر ی سه وه ر ئه به له
ش نین  ئاماده،  مژوونی کۆیله وی کوردبن ئیسالمن وه و پش ئه بین ره ی عه  شکی ئۆمه  به که

و  ی خۆیان له رمایه  سهو) عی دوکان جه ولر و مونته دریم الندی ههDream land (پگه و
 و زمانه ر ئه گه   نییه ئهگرنگ و الشیان  زمانی کوردی نه گویش ناده، دا بسوتنن یه ڕگه

. گرن رده رانی کوردستان وه  له زمانی داگیرکه زیاترچژ کو به، وه رکوربته سه) کوردی(
باشترین  بی ره  عهی رنامه ند کاتژمرک بۆ به  چهکانیان ڤیزیۆنه له  تهرخانکردنی ته
مانی  ڕله ی ناو په که ندخواردنهسو، زانن کوردی نهکه ، یه ش هه وه ومانی ئهگ. یه گه به

ستورکی   ده نگدان به کیش بۆ ده گۆشکردنی خه. کات سته ده رجه م ڕاستییه به ئهکوردستان 
س  که یان بۆ تاکهکی تری زیندووه که زینداکی سامناک یه نموونه، بی ئیسالمی ئیفلیج ره عه
رخکی  ته به خۆیان کردوه ربه ی کوردستانکی سه  ناوه و بیرۆکه وه ی کوردی پکه گه  کۆمهو

  . عس کانی به تیوه رقاوی و هه ی زه که ژر شمشره
----------------------------------------------------  
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تای  ره ـسـه زاق بدواله عهرشتی  رپه  سه ور به ستو ر ده میناری کوردستان تیڤی له سهیس*
  . له سمانی 2005/ 10مانگی 
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