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مشتیادی کوردستان  شتهشته   بۆ هه بۆ هه  وشهوشه  مشتیادی کوردستانمیین سات  میین ساتنرر  وههوهه   جه جهساالرساالر ...  ... ن  

Salar74. j@hotmail. com 
  :رایی به

  نتکوردستان 
 . نگ ڕژکرد کانی ڕه وسته هه، سك سووك بوون وت و نووسینی ئ رمان بابه ندی خه  کۆبه) :ك (
  . ندم خه ڕیان ئه نگی باوه ی سانك بوو جه نووسانهپو  ری ئه مده هو ) :و (
خوێ  کانی خانه فسووناوی یه  ئه ونه و خه نجه  له هنایه ژنی چیرۆکی ده جاریش بهرجا، ستی شیعرئامزو وو ڕنوانیی کردنی هه  بره) :ر (
  . کرد ئه
  . چی کانی ئه مووان گۆرانی یه بۆ هه  وه ه) ر فارس عومه (انی کاكک ناسه  هه نگ بوو له کی شۆخ و شه  دیاری یه) :د (
  . بوارکی نودا وانی له وتی ڕۆژنامه کی داهنانی ڕه یه رچاوه  سه بووبه، بوو کی بورانه تایه ره  سه) :س (
  . ی ئاشنابوونی وا کرد ره نجه په، و وه تواناکانی کۆکرده ) :ت (
  . کانی جاویدان کرد نازه، رست و کانی په  ئازادی یه) :ا (
  . تکدا ستی بیستنی میلله  میحرابی هه بانگی ڕاستگۆیی دابه، مارۆداو کانی گه وای یه  ناڕه) :ن (
   .نگاوی خۆی مین هه شته  هه یشته گهوتوویی  رکه سه ر به رانی کردو هه نووسه، ران و شی خونه  پشکه یه کانی هه نجه  چی ڕیشای په) :نت (

 سه گومان بۆ ههب ك اندنی بابهنگك رهه یاخود به، تکی زۆری گه دوادا گه وا به ئه، می مرۆڤ  وه  چ جای ئه مه هئ.  که ره ڕان و کار
  .  وه خۆی ببینته، دا) کوردستان نت (ك ی وه وره کی گه یه گاندنی پرۆژهن سه ئاستی هه له

 .  ی ووشه مامه فسوون بۆ شه  ئه له بستانکی پ   به بووه،  ك که یه پرۆژه
   به ی بووه وه  له  جگه مه ئه، ر ن ڕۆی کاریگه دڵ فراوان و خاوه... ر خشه هب.... ر گه ازهت... ر داهنه،  که) کوردستان نت (ك کی وه یه پرۆژه
ی نووسینکی دی   زاده  به همك بوو رهه ندك جار به هه و  ووهیاند ك گه یه رانی به ران و خونه نووسه  زۆر له وه  ڕی نووسینه وارك و له هه
کان جۆرێ  کو جارناجارێ ووشه به،  بووه  نه وه نه خه رده زه ش به یشتنانه ك گه یه م به  ئه میشه ب گومان هه. رکی دی الی نووسه له
  .   دیاربووه ڕووگرژییان پوه له
  :ر بم گه وا گوناهبار نابم ئه ئه، بوانین) کوردستان نت (ی نایابه   پرۆژه م کی گشتی له یه شوه ر بت و به گه م ئه به

، تی و وایه ته  نه دکی پ له، ستکی پاك و  ده وانی کوردیداو له  مژووی ڕۆژنامه  له نگی و ڕۆشنبیریی یه رهه شۆڕشکی فهنت کوردستان 
  . ی کرد ره که  چه وه وتووخوازه زکی پشکه ئاوه
استگۆیی و دسۆزی ڕ. نگاویدا مین هه شته سایادی هه مۆو له تی ئه و پویستی پ یه کات ڕێ ی ئه چاوه) کوردستان نت (ی وه م ئه به
ان کوردست (نی منبۆچوو  به بۆیه، سك بۆی بدرکنین کی نا یه ك چرپه ران وه ن و خونهرا ی شاعیران و نووسه ب ئمه و ده یه الجیانه کی حه یه
  :) نت
وامی  رده مکی شکاندو به رهه ڕێ کردنی بۆ به  ساڵ چاوه رژینی ساڵ به په، و خشاندووه شی نه کی گه ب و ڕۆشنبیریدا تابلۆیه ده  ئهبواری له
 . ر کانی خونه دواداچوونه زو به  حه کی دایه یه
رمانکی  و خه کی جوانی دیاره یه نجه بیشدا ج په ده شانی ئهخ ڕی سیاسی و وتارو په و بیرو باوه وه و توژینه وه  لکۆینه بواری له
  . دا م خاه  له یه تی هه که ره به به
. ژاره ی هه که زنه دا خه م ئاسمانه و له دیاره  پوهرمنیی توانم بم جۆرێ شه ندا ئهمی منا رهه ی به وه یی و بوکردنه رده روه  پهبواری له

 می رهه نی به و بنووسانی الیه رده روه ری پهمیی پسپۆرانی بوا رخه مته کو که به،  وه ناگرته) کوردستان نت (ش شانی ژارییه م هه بگومان ئه
  .  وه گرته منان ئه

کان  خنه زۆری ڕهی   بوون و زۆربه بیانه ده کان ئاکادیمی و ئه خنه مجار ڕه م که دا کات ئه بیدا ئازارم ئه ده ی ئه خنه ڕه، و خنه  ڕهبواری له
نگاندن و  سه ی هه  ڕوانگه له  خنه ڕه  چونکه،  وه کناگرنه ن و یهاری جیاوازدگ دوو ئه) ش خنه و ڕه وه مدانه وه( تك بوون و ی بابه وه مدانه وه

ی تکای  وه تکردنه بۆچوونی من ڕه به ، که،  یه وه مدانه  وهی وانه پچه به، ست و به ژی خۆی دائهو ن وه تکه ی بابه وه  پرشنگدانهزیاتر
  .  یه که ته بابه
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 نرجکی ئاکادیمی دابن ند مه دا چهنی مه مین سای ته شته  هه ویست له ی خۆشه) کوردستان نت (ری به وهڕ ڕزانی به ی به سته  ده قه هه
 .  وه کاته رزئه وانیمان به بی کوردی و ڕۆژنامه ده ومان شانی ئهش بگ مه ئه،  وه هکرن بوده ی که  تانه و بابه گرتن له خنه ی ڕه رباره ده
مژووی   لهنکر ند ئه نرخ ناوزه ی گرنگ و بهنگاوک هه به) ق فه الوژ و شه گۆڤاری گه (ك چۆن  وه یه وه ئه بییم  دا ماوه ی لره وه ئه

  . دا م بواره بینم له ئه) کوردستان نت (ئاواشر وانی کوردیدا هه ڕۆژنامه
 . نگ بوو تیایدا  پشه ی که م بوری یه  ئهزارجار خۆش بۆ  ههر فارسیش عومهستی کاك  وام بت و ده رده ر به هه
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 رویج نه


