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  باسباسدا بدا بیی  ههشش ...  ... نتنت  ههمم  هه ت تییررییشنبشنبۆۆڕڕ  یی رووناک رووناکییشکشکیین تن تییمم  ههشتشت  هه ه هییممۆۆ م مبب  ههشاوشاو  ههگگ
  
و  هو هت کرد ووی هو هر هد ه لی کوردیریشنبۆڕ یخان هوی دۆ بی هانیم هرد ه سیکرگا هد ،تکوردستان ن یر هگ هژنامۆڕ ینۆلکتر ه ئیر هپما 
} یندروست ه و تینیی و ئای و ئابووریت هی همۆ و کیاریامڕ ی هخن هڕ یک و ووتارۆریعر و چیژوو و شم{ م  هرج هس ه لیرموو هف
   .وه هکردۆکۆخ هل
 ،یشبردنو پ هر ه بۆنگاونان ب ه و هیانکارڕۆگ هک بن ساییژادر هب ،یبردن هور ه بۆ کورد بیکس هک  ه تاکیشانۆک تی هق ه و تڵو هه 
   .دا هشان دی نۆخ هز ل ففراوان و بناس و د ه ماندوو نیکڤۆو مر هییش ئاسان نیاری ه نیر هش ه و تج ه نابی هخن هڕ یاڕ هر هس
 یت ه خزمۆت ب ووی هو هو ناو هو هر هد هل ،دایۆ خیدوا ه بی کوردی هکی دیتیندان سا ه چی هو ه کرانۆک بزمون ه ئیۆه  هبوو هتیم سا هر ئ هه 

 یۆه هران ب هش نووسیرجارۆز ، ئاشناکردنیکتر هی هو ب هو هک کردیکتر نز هی ه لیران ه؛ نووس..اندی هگ پیر هندان نووس ه چ..ی کوردی هووش
   .کترگرت هی ی هان ئاراستیش هخن هڕ ،کتر هی یت ه بابینگاندن هس هو ه هو هندنخو کتر هی یدوا هل ،ڕ هر و باوی بیاوازیج
دا بکاو  تی هالن کورد هیارانی هعس و ن ه بی هخام  هشتووھی هن ،ن و توانای زانیپ ه ک- کوردۆب  هو هکورد ه ل- بووهی کوردیکسات 
   .وه هت هشتون هی هک هبازن هو هر هد ه لییستوو هقب هچ هب
ون یف ه ئی هادڕو  هوه؛ تا ئ هھاندا بکاتی جیر هرتاس هس هل ، کوردیندکاران خوید هش لیت هبی تایکن و شون بگونجیۆ خیت هیویتوان 

   .ن هدا وون بک تیانیۆک خرند کاژم هچ هان بن؛ ویۆ خی هو هر هت و د وویئاگادار هژانۆڕ یدانرل هس هب ،بوون
 یر هس ه خستنی هو هکردننو هب ،ران ه نووسی هچن و گی نوسیت ه بابی هشرئ ه سڵ هگ ه لیر و کارگیر ه هونیکیکن ه تی هوانگڕ هل هارید 
 ۆمیل همئ: ن هک د هو هاستڕ .تم نا هره هب هابڕۆخ هو ل هک هر ه گییبردووۆخ هاو و ماندووبوون و لڕ کات و دیکار ،ازاوهڕ یت ه بابی هباق هل
  .مانه هرۆک بالال هک ل هیر  هه"  منهیر ههون ،ر ههون" گووت ی هد ه کی هک هیوڕ یرد هد هم ب ه ب." چنۆمیک ل هن ،نیینڕ
ندکاران ران و خو ه نووسیش هشکپ هژانۆڕ ه کی هییتگوزار هموو خزم هو ه ه ئۆب ، ئاوابی ماڵن ما هخاو: نی هدا دییتاۆک هل هیۆر ب هه 
ند  هم چ هئ هن؛ ویخواز هد لیزتره ه بیوتن هرک ه سیدانیشدا هان هو ه ئڵ هگ هل .نی کردووی کوردی زمانیزار هک هر ه پیسات هچرک هل
   .ووڕ هنی هخ هش د هینیبیر و ت هاتنیبن هخن هڕ
   .هی ه هیر هگ هژنامۆڕ یئازاد هوات بن بۆ چ..تکر هبا بالک ن هیتکا ،که هر هپر ما هس هک لر هر نووس ه هیت ه بابی هو هوکردن بیدوا ه ل-1
   .ترخان بکر ه تڵوا ه هۆک بش هت بکر هر د هگ ه ئ-2
   .که هر ه نووسیت هیسا ه کیشکاندن هترب هت بدر هک نخوریس هب هگڕبا  ،یاریامڕ یک هخن هڕ ینیر نووس هس ه ل-3
وه؛  هوکردن بۆت برتر بنیکچ ساتی هۆ بی هک هت هت بابتوان هکراو و نیاری دیکتیسا هب هو هستان هبۆخ هتب هران ن ه نووسیدراو با گر-4
  !تر بکریگ هشۆنا گیگ هئ
رنج  هژ و سۆڕ ی هش کیت هباب هت هو ها ئیت؛  هان بابیر  ه نوسی ناویتی پیپ هکخستن بڕا هاوی ،کخستن هی یا دوایکان  هوکراو ب-5
   .یت هی همۆ کیند هوی ه و پیکی نزیۆه هک ب ه ن..وه ه خوارۆب هو هر هس هل ،شاکڕ
   .وه هتنرو هک ب هن ،وه هتگرد بکر هک هر هپما هتوانا ل ه چاک و بیر هت نووس تا بتوانر-6
   .تب هدراو نم گر هت؛ بب هم هر ه هیت هست هد ه بیۆوخ هاستڕ یند هوی ه با پ-7
ک  هو ،یی هو هت هون نیسنوور بیکخراوڕن  هیال هل ،ت ووی هو هر هد ه لیت هبیتا هب ، کوردیران ه نووسی ناساندنیرم هف ه بۆدان بو ه ه-8

   .ت بکریئازاد ه لیکۆداک ،تک برخواردویر گ ه هیک تووشر هر نووس هر ه هگ ه تا ئ.ککایساند
   .تب هشاو ه و گێو هک ه نب هر لیشنبۆڕ ین هم ه تیمۆ و موتووب هرک هر س هه
  


