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... ...   ""باتبات  کوردستانی نوێ و خهکوردستانی نوێ و خه""رانی رانی   رنوسهرنوسه  زیز سورم سهزیز سورم سه  ژاد عهژاد عه  د و نهد و نه  مهمه   محه محه  رزان کاوهرزان کاوه  بهبه

   بریتانیا بریتانیا--میمی  کی خوڕهکی خوڕه  بابهبابه
  

ک  وه، بات ی کوردستانی نوێ و خه رۆژنامه  ک له ریه  هه  که  نیه تانه و خزمه س گومانی له که
لتووری کورد و   که ش به بشکه، ردستانی کو که تداره سه  ده سمی دوو حزبه دوو ئۆرگانی ڕه

رانی  ی نیگه ی جگه وه م ئه به. ن  و دیکه لی کوردستان کردوویانه هۆشیاری سیاسی گه
رگ و  ن وه الیه  لهکه، ن  و خراپحایبوونانه ه و هه ئه،  رانه لک و خونه خه
 یان  وه  بدا چوونه  دووبارهب به زۆرجاران  کرت و وان ده  بۆتان ره وه کانتانه یامنره په

م  وش و که م خه ئه. وه کرنه تان بو ده که  رۆژنامه له، چکكردنی ڕاستی و دروستی
تی   و میسداقیه ست دانی متمانه ده ی له  مایه بنه رده ک هه ب گومان نه،  وکوڕیانه
وانی خودی  رۆژنامهی  ر سومعه سه شیش به کی ره یه له  په بنه لکو ده به، کانتان رۆژنامه
ی  م وکوڕییانه  و که ه و هه ئه موو هه رپرسن له وخۆ به ردووکتان راسته  هه چونکه. خۆشتان

ی دواتر پۆزشک یان راست  ژماره  له  که ییه ڕت و پتان شوره په رتان تده سه به که
  . ک بنوسن یه وه کردنه

  
ر  سه  له که، تی خۆم  بیروبۆچونی تایبه  نه وه، ی چاپن ه  هه نه، یانم ی من ده وانه ئه

 لکو به. بت و پشتگوێ بخرن  نه وه م دانه  کردبتم تا شایانی وهلگر هه تکی قسه بابه
بت چۆن بت ئاوا  ده.  اواز نی یهیی ج وه  و خوندنه شه ی موناقه ن و فاکتیش جگه) فاکت(
  . ش بکرت شکهک خۆی پ وه
  
ند مانگکی  کانی چه وای ژماره راورد کردنی هه و به وه پدا چونه، میان ی من ده وانه ئه
  . تانن فته نھا دوو هه نی ته و قزه وره کی گه یه ه ند هه  چهلکو به،  کانتان نییه نامهڕۆژ
" ناوی  سایتی کوردستان نت به باتم له ی خه ی رۆژنامه ه واکی هه  هه15/09/2005  له

 جۆرج بۆش   گوایه  که بو کردبۆوه) 1 (" کوردستان قرقیزستانی ل بۆتهبات  ی خه ڕۆژنامه
زموونی دیموکراتی تیاندا   ئه  که  بردووه  وتکی دیکه ه پاڵ ناوی کۆمه ناوی کوردستانی له

و ئستاش ئستا . رقیزستانی کردبوو ی بۆش باسی وتی قه که راستیه، وتوو بت رکه سه
  .  وه کردۆته یان راست نه که ه  هه که رانی ڕۆژنامه براده

  
 کانی س ناوی کورده که"ناوی  ی به شی ئوه کی هاوبه یه ه  کاک تواناش هه22/09/2005  له
 گوتبوتان  که، ) 2 ( کان روون و راست کردبۆوه نگه  سایتی ده له!!" . .  هناوه ی نه) سود(

  .  رکردوه رانی ده نابه پهی  وه یاڕی گانهمانی سوید ب پاڕله
  
 سایتی کوردستان نت دا پرسیارکی  مین لهإ یشدا کاک ئازاد محمد24/09/2005  له
 کردوون و  ئاراسته) 3 ("؟ وه ته ولر کراوه  هه لمانیا له ی ئه ئایا کۆنسۆلخانه" ناوی به
تان  ڵ دابت نوقه گه ئستاشی له ارانکو ج ش وه ئوه.  ڕوو  خستۆتهشتانی کی دیکه یه له هه
  . ر ده هاتۆته م نه ده له
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تی  تایبه به، ناو میدیا درۆش له،  درۆ بته ده، وه کرا  ڕاست نه ش که ه هه، بوون ه  هه وانه ئه
 دان یان ڕاستر بم رهه ی سه نھا نیشانه نھا و ته ته، میان م و سیه که ت یه بابه درۆی له

  .  ه" تی فاشیزم وله ده"و " نبیری فاشیست رۆشه ""فکری فاشیست"یاتنانی  بنتای ره سه
  

وانبوون  ر ئه هه، نا  بنیات دهتی وایه ته  درۆ بۆ نه  بهیان مژوو که کابوون ر فاشیزمه ههچون 
ان لکی خه) ی که  خۆت بوا ده تا خۆت به،  درۆ بکه،  درۆ بکه (کانی نسیپه  پره که به

    . کرد تاند و دی خۆیان پ خۆش ده له خه ده ۆیان ههکۆتایشدا خ و له کرد ده واشه چه
  
1- http://kurdistannet.org/9-2005/15-9/rojnamei.pdf  
2- http://www.dengekan.com/doc/2005/9/twana22.pdf  
3- http://kurdistannet.org/9-2005/25-9/aya.pdf  
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