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 ...  ... یامی کوردیامی کورد  ی پهی په  نامهنامه  فتهفته  هههه ..  .. وروپاوروپا   ئه ئه  ری کوردی لهری کوردی له  گهگه  م مۆمی ڕۆژنامهم مۆمی ڕۆژنامه  کهکه  ی یهی یه  وهوه  کوژاندنهکوژاندنه

  زیززیز  نین نوری عهنین نوری عه  نازهنازه
ه   ندا هۆ

  
ی  لۆژیه کنه وتنی ته ڵ پشکه گه له
 و ر بوونی کۆمپیوته م وهه رده سه

کارهنانیان  رنت وئاسان کاری به ئینته
سته  ره که موو ک هه و بوونیان وه

 نو له، کانی ناوماڵ یه میشه هه 
م  ئه،  یه کانداهه ماه زگاکان ونو ده

تی  وه تۆڕی نوده وگرێ دراو به ئامره
خرای  زۆر به کان کردوه مرۆڤه وای له

 و  ئاگابن له ری خۆیان به وروبه ده له
وکلتوری   ڕۆشنبیری نجینه گه

زانیاری  ڕی جیاوازجیاوازی پ له ی ماڵ په  شوه ه ل هتد که. . .  و ی وسیاسی یه رده روه وپه
لی  رگه سه به ی که ساته تی وکاره ینه موو مه وهه ڵ ئه گه له.  ی نووسراو و ونه شوه بینرن له ده

بینین  ده ونی پوه خه ن که وووته ی ئه  دوا ڕۆژوئاینده  هشتا مرۆڤی کورد چاو له کورداهاتووه
م  لی کوردیش له گه بۆیه، کاندا مووبواره هه ن له که  وکاری بۆ ده نهخۆی کوردستا ربه سه که

ربازانی   سه ک له کۆمه ی نجه ست و په وده ش نیه ی جیھان ب به خرایه وتنه ئامروپشکه
،  دا دیاره ت گوزاری و ڕۆشنبیریه  خزمه م بواره روالوی کورد له ناسراوی تکۆشه نه
م  ڵ ئه گه ی نووسینی کوردی له  فۆنت وشوه ووبوونیان توانیویانهوڵ وماند ونخونی وهه شه به

ک  کۆمه  ئاشنایان کردین به وه کانیانه جوان جوانه ڕه ڕگای ماپه  بگونجنن و له ئامرانه
 وگۆڤاروکتب  فتانه و هه ی ڕۆژانه یاندنی ڕۆژنامه وگه واڵ و ووتار ی گرنگی هه رچاوه سه
توان وپ   نه  که ری کورد کردوه خونه وای له وتنه م پشکه ئه، وردینرخی ک ی به رچاوه وسه
رامۆش بکرن  ندکیان فه ناش کرێ هه وه،  وه ربکاته سه موویان به گات هه ڕانه
ردان   ب سه ڕی کوردستان نت وڕۆژانه ک ماپه کان وه کوردیه نوماه شک له به ته بوونه که

،  زانین شتکمان ل وون بووه ن ناشکنن و وائهما وه کردنی تینوتی خوندنه
 دیارب  می یان پوه رخه ته م یان که وه وه کاته کانی بونه ته کاتی خۆیدابابه له خوازه نه
  ،  ئازیزانمان ی خۆش ویستنمان له شوه بین له رئه ک ده  بزاریه وکاته ئه

کی کوردوبارودۆخ  کانی خه شهرک سه ست له گران وده خنه می ڕه ه بیری ئازاد و قه
کۆی  ندان سه چه، ژیان ومژووی ڕابردووی و ژیانی ئستای  کانی موو بواره  هه رانی له وگوزه

ڵ  گه  له بۆیه،  جیا جیاکانی میدیا کانی کوردی شه موو به هه له که ره نیان گه ئازادوب الیه
هشتا  کانی   بوکراوه ردستان لهی کو  ڕۆشنبیریه وره  گه وشۆڕشه کان وئه ڕه زۆری ماپه

دا  پانه وگۆڕه ن وله سپی خۆیان تاوده ئه،  خساوه ڕه کان بواریان بۆ نه نگه کان وده مه ه قه
مانگکی  ئستاوله رله کرێ بین ساک به ده بۆیه. مژن وای ئازادی بیروڕاکانیان هه هه
ند کوردکی دسۆز و  وڵ وکۆششکی چه هه  دا به2004یلولی سای   ئه  داو له م مانگه کوئه وه

ی  ووشه ت کردن به نیازوخۆش ویستن بۆخزمه  ئاسای ناوچیاکان و ب رگه ری پشمه تکۆشه
،  دایک بوو یامی کورد له په ی نامه فته  ت کردنی مرۆڤی کورد هه پیرۆزی کوردی وڕۆشنبیریه

کانی   کتبخانه وروپا له ری ئه رتاسه  سه  له م جاره که  بۆ یه کی کوردی که یه ک ڕۆژنامه وه
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  کان بیان کی له بیانیه وگۆڤاره هاوشانی ڕۆژنامه ربه فه نده مه کانی شه کیه ره  سه ناووسگه
تی  وگرانی ڕۆشنبیریه وره  خۆیدا داهنانکی گه ش خۆی له مه  ئه که، وروپا دا ئه ری را نسه سه

یان  یه وره  گه فه ره وشه ری کوردی دا ئه گه ژووی ڕۆژنامهم ودسۆزان و هاوکارانی له کوردیه
  که،  تاراوگه ک بوونی کورد له کوردویه  بۆ یامه ڕاستی په  به چونکه، خۆیان بی به

ی کرمانجی  س زاراوه به کانی که ته  باس کردنی بابه له جگه، لمن ی سه ی ده که ڕۆکه ناوه
ی مرۆڤی  وه یشتن ونزیک بوونه ک گه یه بۆ له لماندنکه سه که ، وه بته وسۆرانی وزازایی بوده

  .  کورده
می  که بت وبه یدا هه وه ش کردن وبوکر دنه  دابه م وکوڕی له  زۆر که نگه ش کرێ بین ڕه ده
 بۆ دوژمنانی کورد و  وه ڕته گه شی ده که هۆکاره، وێ یدایانی بکه ران و شه ست خونه ده

 له ووتی  ئمه،   تاراوگه نگکی نوێ ی کورد له ده هاتنیان به ڵ نه هکوردستان وچاوه
  . یان کین ر ده فه نده مه کانی شه کیه ره  سه  وسگه له AKOکانی  کتبخانه ندا له هۆه
کۆی ئازادیان  ی بیری نوێ وسه ردانه دڵ پاک وب گه سه  وکه  بین سو له ماوه نده وه ئه

، م که رمتان ل ئه ست خۆشی گه دڵ ده ری کوردی وپ به گه ی ڕۆژنامهرمان رخه  سه خسته
موو  مان وهه ی تاراوگه که ویسته  خۆشه نامه فته رانی هه ی نووسه سته تان ده که یه  به که یه

 روش و ساسان ده م که ره هاوسه زانم پیرۆزبای له  تی ئه فرسه  به وه شه لره، هاوکارانی
   نرگزی  پکه و چه وت زاهیر بۆ ئه که هه تی تایبه م به کهران ب موو براده هه

سوود  خ وبه  و پبایه ند ڕازاوه یامی کورد چه په، یامی کورد په م ی کوردستانه ره  نۆ به
ربی   ده یامی کوردبووکه ناوی په بووکه خ دار نه  بایه وه ی ئه ی سای ڕابردووهنده ماوه بووله

  .  وه  تاراوگه ن بوو لهرا یامی ڕاستی نووسه په
ک ، ڕن موان وبال ی گه ک بۆهه یه وارگه  هه ینه یامی کورد بکه  په وه موو پکه با هه ده
  خیله ده، نی کوردی دا سه ی پیرۆزی ڕه رخستنی ووشه پناوی سه دات له ت تاوئه سپی خزمه ئه

 . رگیز ناگل م هه  ئه وه دنیایه گرن به وی ل مه جه
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