
www.kurdistannet.org 
   بةكايت كوردستان 10:46 18-1-2005

  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان! ... ! ... زمان و ريزماين كوردي لة سايةي هةلَبذاردندازمان و ريزماين كوردي لة سايةي هةلَبذاردندا
م و ثِروثاطةندانةم دةبيين كة باسي ئيِراقي الَئةو ريك، ظي. جار جار لة كةنالَةكاين كوردسات و كوردستان يت

ي الَو ثيشانداين ئاضونكة جطة لةوةي باسي ئيِراق . ئاييندة و ئيِراقي هيوا و ئاشتييان دةكرد زؤر ثةست دةبووم
مانة ئةوةندة الَئةو ريك. هةروةها زمان و ريزمانة كوردييةكةشي زؤر كؤلَةوار بوو، ناشرين و خويناوي ئيِراق بوو

دووربوون لة هةست و سؤز و زمان و ريزماين كوردييةوة هةر دةتطووت بةرنامةيةكي سؤفتويري يب هةست و 
  ! . سؤزي كوردةواري وةريطيِراوة

ئيستا ناوةندةكاين هةلَبذاردن ثِروثاطةندة بؤ ويبسايتيك دةكةن كة . يلَ سالَ بةسالَ خؤزطةمان بةثار
منيش بؤئةوةي بزامن لةو مالَثةِرة ض . 1بؤ دةنطدان و هةلَبذاردن" ئيِراق"ة لة دةرةوةي "ئيِراقييةكان"رينيشاندةري 

ثاش ! . ردييةكةي كرد كة ئةويشيان بةهةلَة نووسيوةباسة سةردانيكيم كرد و كليكيكم لةسةر لينكة كو
بةزةييم بة زمانةكةمدا هاتةوة كة بةو جؤرة و ديارة ، ضاوثيداخشاندين هةنديك دؤكومينيت ئةو مالَثةِرة
هةر بؤ منوونة بِرواننة ئةم بِرطةيةي خوارةوة كة لةو مالَثةرة ، بةمةبةستةوةية سووكايةتيي ثيكراوة و ثييدةكريت

  :وةرمطرتووة
  

  
  

لةخؤم دةثرسم ئايا كورديت هةبيت لةم كاتةدا ئةوة . ئةو زمانة باوةِرناكةم تةنانةت كورديي ثةجناكانيش بيت
دةبيت ئيمة . ؟ تيك بةو شيوةية بكريتة نوكتة و طالَتةجاِريالَئايا دةبيت زماين دووةمي و. ؟ زمان و نووسيين بيت

  .. ؟ ئايا ئةمة تيثةِراندين هيلَيكي سووري ترمان نيية. ؟ ئةمة وا بةئاساين بةسةرماندا تيبثةِريت
يانةم بةو شيوة داشكاوة بيين كة نة زماين زمانة و نةريزماين كورديية و نة "كوردي"كة ئةو دؤكومينتة 
باشتر بؤم دةركةوت كة سةنطي كورد لةو . ئيِراقةدا دلَنيابوومباشتر لة ثاشةرؤذي كورد لةو ، رينووسيشي كورديية

تكاية سةرداين ئةو مالَثةِرة بكةن و بزانن كة ضؤن لة ئيِراقيكي بيهيزدا هيشتا ض . ئيِراقةدا لةو زمانةي باشتر نابيت
  ! ... ضي بطةينئةي ئةطةر ببنةوة خاوةين خؤيان دةبيت بة! . شتيك نةبووة سووكايةتيمان ثيدةكريت
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