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  زمناكؤ كوصستاينزمناكؤ كوصستاين.... .... ئاذاوةثؤست يان؟ ئاذاوةثؤست يان؟ 
  

 ه بهوخۆنه رانی به ڕز ئاگادارن که ماوه یه کی زۆره کوردستان پۆست ده ستی کردو وه ک هه موو
   .له ناو خۆو ده ره وه ی وتکه سانی تکۆشه ری کورد به نووسه ران وزی کردن ب بو کردنه وه ی

اوه ی زۆرله نووسه ران بابه ت وبو کر، ه دروست کردنه نه بووکوردستانپۆست تا خه ریکی ئه م ئاژاو
کوردانه بۆیان دوای ماوه یه کی کورت زۆرله و نووسه رو که سایه تی یه به م ، خۆیان بۆ ده نارد

ماپه ڕه خزمه ت به ڕۆشنبیری کوردی ناکات به کو ڕۆشنبیری کوردی له که دار ده ڕوون بووه که ئه و 
که ژماره یان له ، کوردستانپۆست چه ند که سکی به ده وردا ماوهل به رپرسی ک که ماکائستا ، کات

به ، نو که سانه ی که بۆ خۆی خۆشی ناوئه ه ڕت و جارو بار به ریان ده داته قامکی ده ست ت ناپ
 ۆر شاز، سی ماپه ری ئاژاوه پۆستپی ئه و زانیاریانه ی که من ده ستم که وتووه کاک که مال به رپر

 دزه کرنیده ستکی بای هه یه له  هه روه ها، ره زایه له دروست کردنی به گه و ونه ی نایاسایی
   .که مپیوته ری خه که وهنۆ

ئیتر ده ست به ج ، بزانت که سک پ ده گات و دته نۆ میدیای کوردی یه وهکوردستان پۆست هه ر
چه ند مانگ پش بۆ خۆی به چه ندین ناوی جۆراو جۆر ، تیده که وته پالندانان بۆ شکاندنی که سایه 

، قه ره داغی مھاباد خاتوو: نانهرشی ناڕه وای کرده سه ر ژنه تکۆشه ری بواره کانی مافی مرۆڤ و ژ 
ده زانرت که ژنکی کورد ببته ڕاوژکاری سه رۆککی کوردی چ پارتی بت یا یه نازانم بۆ به خه تا 
به م خه تا ئه وه یه ژنک یا پیاوکی کورد پنووسه کانیان ، کی دیکه ی کوردیکتی یا هه ر پارت

له ئاژاوه پۆسته که یدا چه ند ڕۆژ پش دیسان بینیمان ، بفرۆشن به وتانی داگیرکه ری کوردستان
سه یریش له وه دایه ، هرش کرایه سه ر ژنه هه که وتووی ڕۆژهه تی کوردستان دوکتۆر ڕۆیا تلوعی

  تا ئیستاش ونه ی ناوبراوی له سه ر نووسینه که ی خۆی یا هاوکارانی خۆی داناوه؟ بۆ ئه وه ی
  ، خؤینه ر به نووسی دوکتۆر ڕۆیایی بزانت و کلیکی بکه ن و بیخۆنه وه

ک له هه ر کاتک که سان، ئه وه یه که م جار نی یه که ئاژاوه پۆست به وشوه خۆنه رفریو بدات
کوردستان پۆست به ، ماپه ڕی ئاژاوه پۆسته وه هرشیان کرابته سه ری و ومی خۆیان نووسبت

یا جاری واهه یه خۆنه ر کلیکی ومی که ،  ڕۆژ ومه که ی بو کردوه ته وه10ئانقه ستی دوای 
 هه موو بۆ خۆنه ر  ئه مانه ش؟سانک ده که ن که چی ده چته سه ر نووسینه که ی به دژی نووسراوه

   .ڕوون و ئاشکران که ئه وه هه ه ی ته کنیکی نیه و بگره هه ه ی بوغزین و ئاژاوه ی یه
ده یه وێ ئه ویش ئه وه یه که ، من لره دا گوومانکم ال دروست ده بت به و کارانه ی کوردستانپۆست
خۆنه رکی ،  سانی تکۆشه ربه بو کردنه وه ی جنۆ وبوختانی خۆی وخه کانی دیکه به گژی که

جا ئه وه ش وای ل کردوه که خؤینه رو نووسه رانی زیاتر ل ، زۆر بۆ ماپه ڕه که ی په یدا بکات
واز له ئاژاوه نانه وه وه به گژدانی نووسه ا ده م هیوادارم کوردستانپۆست له کۆتای د، وهونه دوورکه 

په ده نككه آان، ، وه ک کوردستاننت ی دیکه ی یه کانرانی کوردا بنت و بته ریزی ڕۆژنامه کوردی
   . ده یان ڕۆژنامه ی دیکهخاکنت و، هه لویست، گیاڕه نگ، یامنر
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