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 یانه ی کوردی میدیا له  شاری لووارن ی هۆه ندا کۆڕکی زانستی 2005-05-21ڕۆژی شه ممه  
 له سه ر نه خۆشییه  درمییه  زایه ندیه کان )ه یخنزانکۆی نایم/ حسن .دشاد م( پزیشکی بۆ به ڕز 

  .ڕکخست بۆ کورده کانی شاره که
 

.به ناوی یانه که وه  به خرهاتنی ئاماده بوانی کرد) ڕه شوان سابوراوه یی(سه ره تای کۆڕه که    
 له ده ستپکردنی کۆڕه که دا ئاماژه ی به وه کرد که  کوردستان پاش) حسن .دشاد م( پاشان 

گۆڕانکارییه  ڕامیارییه کان بوه  هۆی هه ھاتنی ژماره یاکی زۆر له  هاووتیان به تایبه تی گه نجانو 
که  ده رفه تی هاتوچۆی نوان کوردستان و  تکه بونیان به  کۆماگای نه ته وه  جیاجیاکانه وه و،

ی چه نده ها نه خۆشی زایه ندی هاندارانی ئاوه  کرد که  ئه مه ش ڕگه  خۆشکه رکه  بۆ گواستنه وه 
له  ڕگه ی سکسه وه  که  زۆربه یان له  کوردستان نین یان زۆر که من وه هه ندکیان ) زاوزی(

....و هتد)) ئه یدز (( کوشنده ن وه کو   
 

هه روه ها به ڕزی باسی ڕگه چاره ی به ربه ست بۆ گوزه رنه کردنیانو زانیاری پویستو نیشانه کانیان 
گه کانی خۆپاراستن له م نه خۆشیانه  خسته ڕو، هه روه ها باس له  په روه رده ی ته ندروستی و و ڕ

.سکسی کرا  
 

هه ندك له  باره ی فه رهه نگی هانا ) ناهیده  ڕه شیدیان ( ئه وه ی جگای سه رنجه  که  بوترت خاتو 
.سه ر کرادواوو  پاشان پرسیارو لکۆینه وه ی له )  هۆه ندی –کوردی (   

 
)  کوردی –هۆه ندی ( مژده ی به  ئاماده بواندا که  فه رهه نگی هیوا ) حسن .دشاد م( وه  به ڕز 

دکتۆر هیوا عومه ر ( ئاماده یه  بۆ بوکردنه وه ی، وه  باسی ڕۆی  به ڕز پرۆفیسۆری یاریده ده ر 
ا فه رهه نگی زمانه وانی وژه یی و زانستی کرد له  زمانه وانیو به به رهه مھنانی چه نده ه) ئه حمه د 

.و پزیشکی به  زمانی پاراوی کوردی  
 

پش کۆتایی هاتن به کۆڕه که  ، ئاماده بوان پرسیاره کانیان له سه ر ئه م نه خۆشیانه  ئاراسته کردو 
.بیروڕاکان ئاوگۆڕ کرا  

دشاد ( چه پکه گوڵ به  به ڕز له  کۆتایدا لیژنه ی سه رپه رشتیارانی یانه  ی میدیا به  به خشینی
.کۆتایی به  کۆڕه که  هنا) ناهیده  ڕه شیدیان( و خاتو ) حسین.م  

    ڕه شوان سابوراوه یی                          
                                                                               عه زیز ئه حمه د                       
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