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  می کی خوڕه بابه … دزێ ووتارک ده" ئاسۆ" ی  رۆژنامه

  
بۆچی "ناونیشانی   ی خۆیدا ووتارک به24/11/2005ی رۆژی   ژماره ی ئاسۆ له رۆژنامه
ی  وه ب ئه دزێ و به  ده بی بی سی له" هنن کارده کان به  میینه کان خۆکوژه وه  توندڕه گروپه
 ،بکات  کابکه رگه  ناوی وه  به که و نه ته ری بابه نوسه   به  و نه که رچاوه  سه  به نه  ئاماژه

  .) 1 ( وه کاته کوردی بوی ده  نوێ به ر له سه
  

ری کوردی و  گه کانی ناو دنیای رۆژنامه ترین دیارده  کوشنده  له ککه مۆ یه ئه ی دزین دیارده
  رمانه ن و ب شه که لک ده خه و دزی له  رۆژی رووناک کان به  و بوکراوه رۆژنامه ، رۆژانه

یای خۆیان  خه  به م کاره ئه. وه نه که ناوی خۆیان بو ده ک به نج و ماندووبوونی خه ره
ب  ن و به که  ده  وه که باشتر کردنی ئاستی رۆژنامهرانی کورد یان  ت کردنی خونه بۆخزمه

 لک و نوسینی شی خه نج و کۆشه  رهل گه سپاکانه له ده کردنی له  بیریان بت مامه ی له وه ئه
  .کات  زیاتر ده ند باره یان چه که ته  خزمه که ره  و نوسه رچاوه ناوی سه

 
ی  نده ی دزی و گه کردنی دیارده خنه زافی ره  الف و گه  رۆژانه که شن نانه و الیه ر ئه  هه دیاره

 کاتکدا خۆشیان   له،ن ده  لده وه ره  سه ی کوردستانمان به که ئیدارییه سیاسی و  ناو پکھاته
  .ن که یدانه ی خۆیان دا ناقۆترین دزی مه که له جا  مه له
  

 ست هه ی وه  بۆ ئه سه یان به  کهی رۆژنامه که ته می بابه که ی یه نھا دوو رسته ته ی وه خوندنه
  .کات  ده وه  شاردنه  به جا چ پویست،ی  بکه که اره شوازی داڕشتنی ووت-یبوون ناکورد-  به
  

بی  " ساییتی  له15/11/2005 رۆژی   له  که ه" نیل ئارون"تکی   بابه که ته ی بابه که راستیه
  )2 ( وه بوی کردۆته" ر به گرنه  ده کی تازه یه رگه کان ره  هرشبه ژنه" ناوی  دا به "بی سی
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