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گومحپپ   . . ی کوردستان پۆستدای کوردستان پۆستدا  ههک  ههکرر  ههنوسنوس  دیدی  ههمم  ههتاح و هیوا تاح و هیوا گومح  ههمال فمال ف  ههنوان کاک جنوان کاک ج  ههیڤک لیڤک ل  هه
  

که به داخه وه سایتک به ناوی کوردستان ، سه ره تا ده بت به وه ده ست پ بکه م
له وه تی من ئه وسایته م بینیوه وتائیستاشی له گه ڵ ، پۆست له سوید دا به ڕوه ده چت

خزمه ت به کورد و کوردستان بکات بجگه له بزی که کم تدا نه دیووه بت بابه ت
  . کردن نه بت

سه رلشواوه ی که خۆی به نووسه رده ناس وله ده وری ئاژاوه پۆست  یه کک له وکه سه
یا ده ،  خاوه نی کوردستان پۆست جار جار به ری ده داته گیانی نه یارانی خۆی وماوه

که سکه به ناوی بایز گوڵ ، بۆ به جگه یاندنی مه به سته کانی خۆییکات به ئامرک 
چون بایز له زمانی ، محه مه دی ڵڕیوه به هیواگو گۆموحه مه دی که ناوه که ی له بایز

  ،  بڤه یهسویدی دا مانایه کی خرابی هه یه و وتنه که ی
ک ڕه خنه گرک هیوا جار جار خۆی ده خاته نۆباس وکشه کانی کوردستان وگوایه وه 

بۆهه موو بابه ت وکشه یه ک له ، ئاماژه ده کات به هه موو کشه کانی کوردستان
کوردستاندا به دژی ده نوست وبه م تا ئیستاش نه بینرا که له نووسینکیدا ته 

بکات به تایبه ت له باشووری  نیاجارک پشتیوانی له سه رکه وتنه کانی کوردستان
 له یه کک له نووسینه  کهله یادم دت، ژایه تی کردنی نه بتکوردستان بیجگه له د

کانی دا هرشی کرده سه رباشوور وڕۆژهه تی کوردستان وخه که که ی به نه زان و 
هه ، دواکه وتوو ناوده برد وده ینووسی گوایه ئه م خه که دیکتاتۆرمان بۆ دروست ده که ن

حای خۆیان بۆهه ردوو سه رکرده مام جه الل رله به ر ئه وه ی که خه کی کوردستان خۆش
 نه ی بوونیان به سه رۆکی کوردستان وبه سه رۆکی ته واوی  بۆوکاک مه سعود ده ربی به

 نه نه ک چاویان به خۆشی وشادمانی وسه رکه  سائا لره دا ده بینرت که ئه وکه. عراق
  . ه زاناتر ده زانن ملون کورد ب50به شکو خۆشیان له ، وتنی کوردستاندا نایه

  فه تاح بۆ کاک جه مالو کوردانه په یڤکی دۆستانه 
کاتک که هیوا خۆی به کوردکی ڕۆژهه تی ده ناس وهرش ده :کاک جه مالی به ڕیز

به تایبه ت له م دوایانه ، کاته سه رشۆڕ شه کانی باشووروبه شه کانی دیکه ی کوردستان
  داهرشکی ناڕه وای کردبووه 

ۆڕشه مه زنه که ی ئه یلول که خاوه نی الپه ڕه یه کی زینه له مژووی شۆڕشه سه رش
 سه که به سه رۆکایه تی سه رکرده ی هه رگیز نه مری کورد بارزانی، کانی کوردستان دا

 ده یان کوردی قاره مانی ڕۆژهه تی مه زنه دا شه شۆڕ وهه روه ها له، ری هه دا
تۆ ده بوایه به پچه وانه که ی وه رتگرتایه وئه وه ، کردووهیان کوردستانیش تدا به شدار

  . ت ده رک کردایه که ئه مه بۆ چوونی نیشتمان په روه ران نی یه
به داخه وه تۆ کاک هیوات به نۆنه ری ڕۆژهه تی کوردستان زانیوه :کاک جه مالی به ڕز

، ستان نت بوت کردووته وه له ماپه ڕی کورد2005. 9. 22دا که له ڕۆژی تو له ومه که 
  . له یه که مین ووشه ت دا ئاماژه ت به ڕۆژهه الت بوونی هیوا کردوه
ه که سکی که ڕگابه س، له نووسینه که تدا دیاره که مرۆڤکی دسۆز ونیشتمان په روه ری

 اوه کانی نۆ شۆڕشی کوردستان ناده یت که بزی به شۆرشه کانی لشواو دۆڕار
  . پیرۆزه و ده ست خۆشانه ت ئاراسته ده که مئه مه ش ئه رککی ،  بکاتبکاتکوردستان 
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تانه . نه ده بوو له ومی نووسینه ناڕه واکه ی هیوای سه رلشواودا: به م به ڕز گیان
وته شه ر بھاوژی به ڕووی ڕۆژهه تی کوردستان وبی ئوه بستک له خاکه که تان ڕزگار 

  نه کراوه و ئمه هه 
کاکه ، موو خاکه که مان ڕزگار کراوه و هاوکاری حیزبه کانی دیکه ی کوردستان ده که ین

جه مال به ڕز تۆ ده بوایه بتنووسایه پارچه یه ک له جه رگی کوردستان ڕزگار کراوه و 
هه ربستکی خاکی کوردستان ڕزگارکرابت به ، هیواش زۆره بۆ ئه وپارچه کانی دیکه ش

 ی هه موو به شه کانی کوردستانهمنه ت له سهیچ بک مانانی ووشه ، ه رنانبه کار ه
ی ئمه وئوه له نوان وتکی دابه شکراوی وه ک کوردستان خزمه ت به سه رکه وتنمان 

شۆنی که سانی نیشتمان په روه ره نه ک که سانی سه رلشواوی وه ک کوردستان ، ناکات
ه وانه به چی ڕوویه که وه دنه وه کوردستانی من نازانم ئ، گروپه که ی ئاژاوه پۆست

به ب ئه وه ی هیچ خزمه تکیان به وخاکه کردبت بیجگه له نووسینی درۆو ، ڕزگار کراوو
 سه رکه  وپرۆژه ی نۆده وه تی وئاوه دانیبه ڕۆژانه ده یان کار، ده له سه نه بت

  . نووقننوتووله کوردستان به ڕوه ده چیت که چی ئه وان چاوی لده 
من که ئه م په یڤه دۆستانه ده نووسمه خزمه تی به ڕیزتان : به ڕز کاک جه مال فه تاح

وله به شه داگیرکراوه که  ده زانم کوردکی دسۆزی خاکی کوردستانخۆم به ، وخۆینه ران
خۆنه ران هه یه که که سانکی وا به و داوام له تۆی به ڕز، ی ڕۆژ هه تی کوردستانم

پارته شۆڕشگره کانی ڕۆژهه ت وڕاپه ڕینه مه ،  ری ڕۆژهه التی کوردستان مه زانننۆنه
نموونه ش پشاندانی هاوده ری ،  کوردستاننزنه کانی کوردستان نۆنه ری ڕۆژهه التی

له سه رکه وتنه کان وهه روه ها کاره ساته کانی که وشادمانی ڕۆژهه تی کوردستان بوو
   چۆن ده ڕژانه شه قامه وردستان که هه موومان بینیمانئه م دوایه ی باشووری ک

، دنیام کورستان وپۆست وچه ند نووسه ره ئاژاوه گه که ی: کاک جه مال به ڕز، کان
بۆئه وه ی ئاژاوه یه ، ئاواتیان ئه وه یه که به ڕزتان وکه سانی دیکه ش شتی وا بنووسن

دروست  کوردستانه داگیرکراوه که مانداک له نۆ نووسه ران وڕۆشنبیر انی به شه کانی 
 . بکه ن

  ؟کوردستانپۆست یا ئاژاوه پۆست
وه ک هه موو خۆنه رانی به ڕز ئاگادارن که ماوه یه کی زۆره کوردستان پۆست ده ستی 
کردووه به بو کردنه وه ی بزی کردن به نووسه ران وکه سانی تکۆشه ری کورد له ناو 

 . خۆو ده ره وه ی وت
زۆری پ نه چوو که کارو کرده وه کانی کوردستانپۆست بۆ خۆنه ران و نووسه ران ڕوون 

به ، بابه ت وبو کراوه ی خۆیان بۆ کۆردستانپۆست ده نارد ئه و نووسه رانه ی که، بووه
خۆشی یه وه زۆر زوو بۆیان ڕوون بووه که ئه وماپه ڕه خزمه ت به ڕۆشنبیری کوردی 

ئستا کاک که مال به رپرسی ، ری کوردی له که دار ده کاتناکات به کو ڕۆشنبی
 سناوی ده سته ی نووسه  ناکوردستانپۆست چه ند که سکی تایبه تی به ده وردا ماوه که

ناو براو ، که ژماره یان له قامکی ده ست ت ناپه ڕت رانی کوردستان پۆستی بۆداناون
 به پی ئه و، جاروبار به ریان ده داته گیانی ئه وکه سانه ی که بۆ خۆی خۆشی ناون

،  یانه ی که من ده ستم که وتووه کاک که مال به رپرسی ماپه ری ئاژاوه پۆستزانیار
هه روه ها ده ستکی بای ، زۆرشا ره زایه له دروست کردنی به گه و ونه ی نایاسایی

له نۆکه مپیوته ره کاندا توانیوتی ده ، نۆ که مپیوته ری خه که وه ه کرنیهه یه له دز
ده یان ئیمه یلی که سایه تی ، بداتیان نووسه روکه سایه تی ناوداری کورد به گژیه کدا

ماپه م  ت به  کرجا ده، وماپه ڕه کوردی یه کانی تکداوه وکه کی خرابی لوه رگرتووه
  . ۆست یا ئاژاوه پۆست کوردستان پێڕه بووتر
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، ئاژاوه پۆست هه رهه ست بکات که که سک پده گات ودته نۆ میدیای کوردی یه وه
  شوه یبه، ی که سایه تیه وه بۆشکاندن ج ده که وته پالندانان  بهئیترده ست

خاوه نی چه ند مانگک پش ، درۆ دروست کردن سووکایه تی کردن وبه گه ی
هرشی ناڕه وای کرده سه ر ژنه   به چه ندین ناوی جۆراو جۆر بۆخۆیکوردستانپۆست 

ده یان نووسینی ، خاتوو مھاباد قه ره داغی: تکۆشه ری بواره کانی مافی مرۆڤ و ژنان
نازانم ئایا بۆ به تاوان ده زانرت که ژنکی کورد ، دوور له ڕاستی له سه ر بو کرده وه

رتی بت یا یه کتی یا هه ر پارتکی دیکه ی ببته ڕاوژکاری سه رۆککی کوردی چ پا
به م تاوان ئه وه یه که ژنک یاپیاوکی کورد ویژدان و پنووسه کانیان بفرۆشن ، کوردی

هه موو که س شانازی به پگه یشتووی و تگه یشتووی ، به وتانی داگیرکه ری کوردستان
گای متمانه ی سه رۆکی هه رمی که توانوتی ببته ج، خاتوو مھاباد قه ره داغی ده کات

به م که س شانازی به ئاژاوه چیه تی ئوه ، کوردستان و وه ک ڕاوژکارک هه یبژرت
  . ناکات ئه ی که سانی سه رلشواویا فریودراوه کانی الیه نکی دژه کورد یا تکده ر

براودا هرش کرایه  هه روه ها چه ند مانگ پش دیسان بینیمان له ئاژاوه پۆسته که ی ناو
سه یریش له وه دابوو ، سه ر ژنه هه که وتووی ڕۆژهه تی کوردستان دوکتۆر ڕۆییا تلوعی

که ونه ی ناوبراوی له سه رنووسینه که ی خۆی یا هاوکارانی خۆی که له سه ردوکتۆر 
  ڕوییا نووسرابوو دانابوو؟ بۆ ئه وه ی 

که هه روه ک هه موومان ، خۆنه وهخۆنه ران به نووسی دوکتۆر ڕۆیایی بزانن وبی
وکوردستان پۆستیش باش ده زان که دوکتۆره ڕۆییا ئیستا له به ندیخانه کانی کۆماری 

  .  ستان پۆست وبانده که ی شیرینیه که ی ده خۆنکوردمرۆڤ کوژی ئیسالمی ئرانه و
اتک که هه رک، ئه وه یه که م جار نی یه که ئاژاوه پۆست به وشوه خۆنه رفریو بدات

، سانک له ماپه ڕی ئاژاوه پۆسته وه هرشیان کرابته سه رو ومی خۆیان نووسیبته وه
یا جاری ،  ڕۆژ ومه که ی بو کردوه نه ته وه10کوردستان پۆست به ئانقه ستی دوای 

واهه یه خۆنه رکلیکی ومی ئه و که سانه ده که ن که ومی خۆیان داوه ته وه که چی 
 ئه مانه ش هه موو بۆ خۆنه ر ڕوون ؟ سه رهه مان نووسین که به دژی نووسراوهده چته

هه روه ها . وئاشکران که ئه وه هه ه ی ته کنیکی نیه وبگره هه ه ی بوغزین وئاژاوه ییه
ونه ی ، کوردستان پۆست بۆ بزی کردن به سه رکردایه تی کورد وکه سایه تی ژنی کورد

ئه م کاره ی ، انی کوردی ده گۆڕی و ونه ی ژنی له سه ر داده نده م و چاوی سه کرده ک
 کوردستان پۆست گوایه هرش کردن بۆ سه ر سه رکرده تکۆشه ره کانی کورد که به قه ت

سه یرله وه دایه که ئاژاواه پۆست ،  ته مه نی کاک که مال به شاخه وه خه باتیان کردوه2
ین مرۆڤی سه رئه رزه بۆیه ونه ی ژنی له جگای خرابترو ینترین ر شی ناپی وایه که ژن

به خۆشی یه وه له وماوه دا ده یان ژنی قاره مان ، ده م وچاوی سه رکرده کانمان داده نی
   پویستیان بۆ ئاژابه پنووسه کانیان والمی

  . وه پۆست نووسی وڕسوایان کرد
ئه ویش ئه وه یه که ، ۆستمن لره دا گوومانکم الدروست ده بت به وکارانه ی کوردستانپ

ا که سانی تکۆشه رد به بوکردنه وه ی جنۆ وبوختانی خۆی وهاومه رامه کانی که به گژ
وا باشتره ئه م ؟ یا بۆ کام الیه نی دژه کوردی کار بکات، چی مه به ستکی هه بت ده بت

  . ر له و بواره داۆگومانه به ج بین بۆخۆنه ران وکه سانی شاره زاو پسپ
له کۆتایدا هیوادارم که ده زگای ڕۆشنبیری کوردستان له هه ردوو ئیداره ی سلمانی وهه 

دنیاشم که به ده یان نووسه رو ، ولر داوایه ک له سه رئه وماپه ڕه بنرن بۆ وتی سوید
به بۆچوونی من نووسینی ،  وگه دا پشتیوانی له و داوا ده که ن تاراڕۆشنبیری کوردی له

چون له هه روتکی پشکه وتوو ،  سه ر ئه وئاژاوه پۆسته دا شتکی زۆر ڕه وایهداوا له
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 مالپه ڕک که به ناڕه وا هرش  وخوازی ئه م جیھانه دا ڕگا نادرت به هیچ ڕۆژنامه
  . ک و لپرسینه وه هه یه الیه نک یابکاته سه رکه سان

وام ڕه خنه وپشنیاری خۆیان له به و هیوایه که نووسه رانی دسۆزی کوردستان به رده 
سه رخاه چاک وخرابه کانی کوردستان له چوار چیوه ی دۆزینه وه ی چاره سه ری بخه نه 

هه روه ک ده بینین ڕۆژانه له ده یان ماپه ڕی ئینته رنتی وه ، ڕوو بۆ خه کی کوردستان
  په یامنر ، ک کوردستاننت

ۆژنه و ده یان ماپه ڕ وڕۆژنامه ی دیکه دا بیرو خاکنت وکو ڕ، کوردیش میدیا، گیاڕه نگ
هه روه هاهه وای کاره باشه کانی کوردستانیشی تدا ، بۆچوونی جیاواز بو ده کرته وه

 هه وڵ ده ئه وماپه ڕانه، ئه وانه به ڕاست ڕۆژنامه ی ڕاستگۆی کوردین، بو ده بته وه
 و ماپه ڕه که یان نافرۆشن به سه روه ده ن نیشتمانه که یان له که دار نه که ن وخۆیان

  . ت وسامانی داگیرکه ر
با له م ڕۆوه خۆیان له ، هیوادارم ئه و که سانه ی تا ئیستا ئاژاوه پۆستیان نه ناسیوه

  . وماپه ڕه دوور ڕابگرن بۆ ئه وه ی نووکی پنووسه کانیان خاون بمنته وه
  2005. 09. 23 سوید، ئۆپسا.  کوردستانیشه ید
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