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    بصستون بةرواريبصستون بةرواري... ...  سال روذنامةواين كوردي  سال روذنامةواين كوردي 107107دواي دواي 

 
 هزار سالو لة طياين ثاكي مري ميقداد بةدرخان دامةزرصنةري 107 سالةي روذنامةواين كوردي 107لة يادي 

روذنامةي كوردستان و سةرجةم بنةمالة تصكوشةرةكةي بةدرخان كة بةراسيت ثصشةنكي كوردانن لة هةمو 
هةر ئةوان بون وا زوو ثصويسيت راطةياندنيان بيين لة خةبايت طةيل كورددا بو ئازادي و . بوارةكاين خةبات دا

رزطاري، لةو كات و سةردةمةدا ئاطاداري و تصطةيشتنيان وةكو ضةكصكي كاريطةر بيين لة دةسيت رولةكاين كورد بو 
ن بو ضونصيت بينني و الثةرةكاين روذنامةي كوردستان بةلطةي ديار و ئاشكرا. خةبايت رزطارخيوازانة

لصرةدا نامةوص ثةسين ئةو روذنامةية بدةم ياخود بة بةذن وباالي بةدرخانيةكان هةلبلصم ضونكة . تصروانينةكانيان
من لةو بروايةدام ئةوان ثصويسيت يان ثص نية وثةسن لة رةوشيت خويان دا نية بوية لةسةر الثةرةكاين 

ةمةوص هةندص بةراورديان بكةمةوة لةطةل روذنامةكاين ئصمةي دواي بةالم د. روذنامةكةي خويانيش نةيانكردووة
روذنامةكامنان، كة دةتوامن بلصم دو روذنامةن هةريةكةو سةر بة اليةنصكي دةستهةالتن .  سال و خاوةنةكانيان107

وثاطةندة و ناتوامن بلصم هونةري و كولتورين ضونكة تةنيا ثر! ناتوامن بلصم روذنامةي كوردستانني ضونكة هةرصمني
وصنة و هةوايل سةروك نيوةي سةرةوةي يةكةمني الثةرةي روذانةي بو . ضاالكيةكاين حيزيب بالودةكةنةوة

الثةرةي دووةم بو ضاالكيةكاين حيزبة، سصهةم و !!تةرخان كراوة و نيوةي خوارةوةش بو سةروك وةزيرانة
 يةكص لةخامةفروشاين ماستاوضي ضوارةميش شيكردنةوةي ووتة بةنرخةكاين سةروك و بةروكة لة نوسيين

،ضةند الثةرةش بو ئةو !!دةرضووةكاين راطةياندين بةغداي سةردةمي تةنيا ثارت و سةروكي بص منونة
ناوةروكي نوسراوةكانيش هةر . دةنطوباسانةية كة دوسص روذ ثصش لة هةموو سايتةكان و ساتاليتةكان باسكراون

ابةتصك وةرزي خوي هةية ئةويش بة سالنامةي تايبةيت سةركردايةيت بةالم هةر ب. بة بينيين ناوي نوسةر ديارن
كةي كورد بةشصكة لة عرياق و كةي بةشصكة لة : حيزبة و كةش و هةواي سةركردايةيت دةستنيشانيان دةكات

 كورسي طرينطترة ئةم بابةتانةش بة ثصي هةلوصسيت اليةنةكةي تر نةتةوةي كورد يان كةي كةركوك طرينطة وكةي
بابةيت جةماوةري و خزمةتطوزاري تةنيا ثصش !!دةطوردرصن و شيت ثريوز ونةطور لةم سةردةمةي خةبات باوي نية

بةم وةسفة كورتة جوري بريكردنةوةي رصبةرايت و روشةنبرياين ئةو . هةلبذاردنةكان جصطاي بو تةرخان دةكرصت
كة دةنوسم رصبةران و روشةنبريان مةبةستم ئةو روشةنبريانةن كة . ةردةمة و ئيستاي كوردستان دةردةكةوصس

خامةكانيان لة خزمةيت رصبةرايت ئيستاي كورد داناوةو بونةتة دةمراست و بلندطوي دةستهةالت، بةداخةوة زورن 
ة ذصر كونترول و مةيداين روذنامةوانيش ئةوان و توانيويانة هةست و مصشكي ضينصكي زوري طةيل كوردمان خبةن

بة بص ئةوةي ئاورصك لة خويان بدةن و بريبكةنةوة كة روذنامةواين لة جيهانا هصزي ضوارةمة و . داطري بكةن
   .ضاودصري دةستهةالتة نةك ضةكي دةسيت دةستهةالتداران

لةم ضةند روذةدا :  ئةمرو دابةبص زوير بون منونةيةك دصنمةوة بو ثلة وثايةي روذنامةوانان لة كوردستاين
 سالةي دةرضوين روذنامةي كوردستان لة شاري دهوك بةسترا لة دهوك 107فستيظايل روذنامةواين بة بونةي 

ذمارةيةك ثروفيسور و لصكولينةر و مصذوونوس و روذنامةظان لة هةمو ثارضةكاين كوردستان كووكرانةوة بةالم 
ي بضوك و طةرم و بةبص رصكخسنت و زور كةم وكةسري تر وثصش ئةوة بة وةكو بةشداران رايان طةياند لة سالونصك

ضةند هةفتة مسينارصك بو كصشةي ئافرةتاين كوردستان لة ستوكهوملي ثايتةخيت واليت سوصد بةسترا، لة وص 
  كةس بةشداربوون كة بةبص سوكايةيت بةالم كةساين ثسثور و شارةزاي بابةتةكة بة دةطمةن بةشداربون بةالم300

ئايا يةكص لة روذنامةكان . سالون وهوتصل و خوارنطة وثروثاطةندة سةد بةرامبةر فستيظايل روذنامةواين بوو
  بةراوردي ئةو دوو روداوةي كردووة؟؟
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