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  ــۆتۆفیقـشاه

. ر دنــ به  خه  و ک به  چی ده وه و بندگۆیه  له یه وه کو گرنگ ئه به! بێ ده نگ هه ک ده  چ بندگۆیه یاندن به  راگه  نیه وه گرنگ ئه
موو   هه و نووسینه  به یه وه گ ئهکو گرن  به،نووسن نگک ده  چ ره کی تر به یه ڕ و رۆژنامه ر ماپه  یان هه، کوردستان نت  گرنگ نیه ر بۆیه هه
  . کان ببزونن ه ممه  ته نگه ره

 یادی ساۆژی کوردستان نت  شداریم له به) بوو  هه وه یاندنه وش و ئاستی راگه  ره نیی به یوه  په که ( وتارک  کورته  به،سانی رابردوو
  . کرد  ده،دا
  کرێ له  ده مجاره  ئه ر بۆیه هه. ن  ده وه یه  بارهو کانی خۆیان له نووسن؛ تـبـینی و تزه دا ده ڕه و ماپه  له سانکی زۆر که مساڵ دنیام که ئه

وێ ئاست و  یانه  ده  که،ین  بکه ستخۆشیان ئاڕاسته  ده وه شه  ئسته ینووسن و له ڕزان ده  به  بین که و وتارانه ری ئه  خونه،جیاتی نووسین
  .  وه نگ بداته  کوردستان نتـیشدا ره  له، با بکاو گشتی یاندن به رۆی راگه

ی جوانترکردنی   مایه  ببته وه ی خواره رنجه م دوو سه ؛ هیواخوازم ئهی که ره به ڕوه ستخۆشی بۆ به  ده،ڵ پیرۆزبایی بۆ کوردستان نت و  گه له
  )  دیارن دا وه ی خواره که  ونه له(.  که ڕی سایته رووپه

 تاک   له، میوان52ی   ژماره  که دایه وه  له و نووسراوه ی ئه ه هه)  ته ر خه سه  میوان له52 (: دا نووسراوه که ڕه ی ماپه ره نجه پهپی  چه  له-1
می   دووهسی ویش که ئه" س که" ک   بۆ یه یه نھا ئاماژه ته)  ته ر خه سه له (ی واژه سته  کاتکدا ده له. س ک که  بۆ کۆمه یه زیاترن و ئاماژه

  .  تاکه
 میوان 52 (ش  پیهو به.  ته ر خه سه له،ران و ئازاد کامه کاروان و: م ناکرێ بگوترێ به.   ته ر خه سه کاروان له: کرێ بگوترێ  ده، واته
  .  راستـتره) تن  خهر سه له
 ، شه و به ئه. ) بی ره ی ئه بوکراوه (  ناویدا نووسراوه له!   یه پدا  الی چه ر له  هه  که،دا) تتی کوردستان ن لینکی تایبه ( لیستی  له-2

 جیاتی ناوی  ر له به ڕوه ندکجار به یان هه.  نووسرابوو، ژر لۆگۆی کوردستان نت دا  له،داو که ڕه ی ماپه ره نجه رووی په  سه جاران له
  . ) راقئ (نووس ده) عراق (وتی
بنووسرێ ) ب ره  ـ عهعرب (ی  جیاتی وشه یان له Iraqیان Irak ر بنووسرێ  گه ؛ ئاساییه نییه ع پیتی  نکه رنووسی التینیدا چوو له

Arab .  
ش  و پیه  به،ک خۆی بنووسرێ  وه، ناوه  ی عراق که ب وشه ده! نووسرێ کان ده بیه ره  عه ی پیته  شوه  به  که، رنووسی کوردیی سۆرانیدا له

ر   به کو له  به، ب ره ی عه  خاتری وشهر به  له  نه،  ناوی عراقه خاتریر به  له  نه مه ئه(. بی ره ی عه کان بکرێ بوکراوه بیه ره  ئه بوکراوه
بۆ کمان  زگایه  ده تی تاکو ئسته تایبه  به، رزمان و رنووسکی راست و جوان بنووسین، پی توانا ی بۆمان بکرێ و به نده رچه  هه ، یه وه ئه

  . ) !  نیه پاراستنی زمان و بیناسازیی وشه
 ،ی ماندووبوون و  مایه  لهرگیز وا هه هنا؛ ئه یان نهر بواشی پ ربگرێ و گه  وه بینیهو دوو ت  ئه،ی ئازیز" ر کاک عومه" ی  و هیوایه به
و   له،ت و  بۆ خزمه وامدایه رده وی به  هه کانی تر له ڕه ی ماپه ک زۆربه  کوردستان نت وه چونکه.  وه م ناکاته کانی تری که  جوانه کاره
  .  کی دیاره یه دا بنکه بواره
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