
  بێ توانج
  

  هەژێن
16.07.2007  

 
لە جيهاندا و بە تايبەت . ئەوەی لەم گۆشەدا دەيخوێننەوە، ناونيشانی وتار و پرسياری ڕۆژنامەنووسانە بەبێ دەستکاری

بەاڵم . اميش بێت، ئەوا بۆی ڕاستدەکەنەوەئەروپا واباوە، کە بيانييەك بە زمانەکەيان بدوێت و هەڵە بکات، ئەگەر لەسەر شەق
  .ئەگەر ڕۆژنامەنووسێك يا بەرپرسێکی ميری بە زمانێکی تێکشکاو بدوێت يا بنووسێت، ئەوا دەبێتە دەنگۆی نێو ميدياکان

  
  بەداخەوە لە کوردستاندا بە هەلە دوان و نووسين هێندە تەشەنەی کردووە، کە ڕۆژنامەنووس و بەرپرسە بااڵکانی ميری و
تەنانەت ئەوانەش کە لە بارەی زمانی يەکگرتوو و ستانداردەوە دەپەيڤن و دەنووسن، نووسين و پەيڤينەکانيان پڕن لە گرێ 

  .کۆڵەی داڕشتن و ڕێزمانی
  

ئەگەر ئەو هەاڵنە لە دەمی بيانييەکەوە دەرچن، ئەوا پێويستە ئێمەش هەم بۆ پاراستنی زمانەکەمان، هەم وەك کۆمەك بەو 
ئەی ئەگەر ئەو هەاڵنە لە زمان و خامەی کەسانێکەوە، کە . تازە زمانی کوردی فێردەبن، بۆيان ڕاست بکەينەوەکەسانەی کە 

  لە زمانی يەکگرتوو و ستاندارد دەوێن، دەرچن، چی بکەين؟
  

  هاوالتی 
  دات  ئاسايش ده  ڕائيدێكی  ڕفاندی وڵی  هه  قاعيده وه  دوو ژنه ی ڕێگه له
  
  ”140  ی  مادده جێكردنی جێبه  له  ڕێگره  خۆی  آوردی اڵتی سه ده
  
  

  
  

  کوردستان نێت 
  2007ی جون 29
  ..؟؟!!ڵ نايات دا هه  ئاريا ، چاويان به) الرئيس سيد(ی دوێنێی  رانه و نزاکه شێک له به
  

  .  جێ هێڵن؟ به کان تاکو چيتر کوردستان نجنه چيبکر ێ بۆگه
  
  !آان ئايديۆلۆژيا رزيوه ليلی آانی آورد هێشتا زه رآرده سه
  2007ی جوالی 9
  ! ... ! ...  جنێف دا جنێف دا  ری چاک بين لهری چاک بين له  فهفه  رن با هاوسهرن با هاوسه  وهوه
  



  ؟ ؟  … …رێمی آوردستانرێمی آوردستان  رههرهه   سه سه  بۆ هێرش آردنهبۆ هێرش آردنه    ستی تورآيا چيهستی تورآيا چيه  بهبه  ئايا مهئايا مه
  

نجانی  ی گهری چاالآ نته سه(آی تری  نجان چاالآيه ی گه ندروستی وئاينده ر ته سه ری له آان و آاريگه ره  بێهۆشكه ماده
  ... بوو)  رانيه

  
13.07.2007  

 
  ی ماڵی خانزاد؟ که  سکانداڵه  له رپرسياره کێ به

 
  هەولێر پۆست 

  2007 ی حوزەيران 20 چوارشەممە 152ژمارە 
  

    وتووه آی آه آی زۆر په يه  تا ڕاده140ی  آانی ماده آاروباره: زيز قادر عه
  

  2008-2007وروپای  آانی ئه وانه پاڵه خولی يانه...ن آه شداريی تێداده  به يانه 76
  

   کوردستانپۆست
  2007ی جون 22

  
  سەرکردەکان کەى پەتى سێدارە هەڵدەخەن بۆ ئەم ميللەتە ؟

  

 .نفالدا ئه دۆزی  کات له ک وون ده يه وه ته تی نه رامه اڵتی کوردی که سه ده

  Jul 2007 1    يی دال ختيار عه گرتن له به خنه نێوانی ئازاديی و ڕه له

  Jul 2007 8     ڵه  هه  گرێت به رتی جنێڤ ده رپرسی که بانی به پاڤێڵ تاڵه
  
  

  دنگەکان
  2007ن  جو26 
  

 ڕۆژێکی مەزن و مێژوييە" ڕۆژی تۆڵەی ئەنفال  24-6-2007
   لە ديرۆکی نوێی نەتەوەکەمان

  

  نفالدا ئه دۆزی  کات له وون ده ک  يه وه هت تی نه ڕامه آه اڵتی کوردی  سه ده

  2007ی جوالی 9

  داغی ره هاباد قه مه ڵ گه گفتوگۆ له
 شق عه و  ويستی خۆشه پرسی ر سه له
  الو مه ريم حه بدولکه خاليد عه :يڤين ڤپه هه

  ؟ ژيانی لە خۆشەويستييەوە دەست پێ بکات و ببێتە بونيادی ژيانيشی تا هەميشەچۆن مرۆڤ دەتوانێت: خاليد

  ؟ کام جۆريانە مرۆڤ حەز دەکات بە دوايدا بگەڕێت و لەناويدا بەرجەستە بێت؟خوشەويستی چييە و عەشق چييە: خاليد



 بە قەناعەتی تۆ کامەيە هۆکار و پاڵنەر بۆ ئەو خۆشەويستييە کە لە نێوان توخمی نێر و مێدا دروست دەبن: خاليد
  ؟ وايە لە شوێنێکدا کۆتايی دێتپێتيش? دروستبوونی

خاليد بيريارانی قوتابخانەی دەروونشيکاری بڕوايان وايە هۆکارە غەريزەيی و سێکسييەکانە وا لە کوڕێک دەکات کە 
هەيە، ئايا پێت وايە لە پشت هەر ڕەفتارێکەوە تا چەندە قەناعەتت بەم تيۆرييە . کچێکی خۆش بوێت و بە پێچەوانەشەوە

  ؟پەيوەست بە خۆشەويستی غەريزەی سێکسی پاڵنەر بێت

 تۆ بڵێی ڕۆژانە ساڵۆنی دادگاکان پڕ دەبن لە جۆرەها ؟خاليد ئەگەر خۆشەويستی داماڵين لە ژيان، چۆن پێناسە دەکرێت
  ؟ دەدەنخێزان و چاوەروانی جيابوونەوەن کە لە غيابی خۆشەويستييەوە ڕوو

من پێم وايە هەموو مرۆڤێک لە ئەزموونی خۆشەوسيتی پاکی خۆيەوە دەتوانێ نەخشەی جوانترين و پاکترين ئەو : خاليد
مەهاباد چۆن نەخشەی ئەم دونيايەمان بۆ دەکێشێ لە دورگەيەکی گوناهدا، .  کە خۆشەويستی دروستی دەکاتنيايە بکێشێود

 ؟ەئەو دورگەيەی خۆشەويستی دەخاتە دۆزەخەو

 ندا  ی هۆڵه ) Nijmegen(  شاری  وره له يی گه وه ته  فێستيڤاڵێکی نێونه بێت له شدارده ند چۆپی به رمه هونه
  ،2007 / 7 / 15  له) ڵمانيا  ئه-ندا هۆله( ر سنووری  سه وێته که  ده که
  .  خۆڕاييه  و به مووانه شداربوون بۆ هه به 

  

  بۆپێشەوە

  2007ی جوالی 6

 ر حکوم رامبه  به ن بيت له  بی اليه تنی رانيه  دادگای که  کات که نووسانی کوردسيان داواده  روژنامه رگری له ی به وميتهک
   ی ئاوينه دانی روژنامه

  2007ی جوالی 2

  مان رله ی په وه ره ی ژنانی ده مانی کيشه رله ژنانی ناو په

  2007ی جون 29

  ينا ی قه که  له40جی بکريت   جی به100 ، 140ی  مادده

  

  پەيامنێر

  2007ی جوالی 8

  رێم هه تی رۆآی حكومه  پۆستی سه ی نێچيرڤان بارزانين له وه ڵ مانه هگ آوردستان له ڵكی ی خه  زۆربه-کوردستانی 

  وه گرتۆته ی نه ری ياساآه وهه وت آراون جه  ياسای نه ی له وگۆڕانكاريانه ئه:باغ لی ده  عه-کوردستانی 

  

Kurdish: PUKmedia   



 UN 140ی  و مادده  

 ر داوای لێبكرێت  گه140ی  جێكردنی مادده آنيكی و راوێژآاريی بۆ جێبه ڕووی ته  هاوآاری بكات له يه ئاماده UN :ديندار زێباری

PUKmedia 18:38:55  16-07-2007ر  وهه رتيپ جه سه/ ولێر هه  

  

  جيهاندا  شۆربا له ڵه نجه ترين مه وره گه

PUKmedia  11-07-2007     14:27:35    ئاشنا دلێر   

 ستی هاوواڵتيان بۆ خواردن رده  به  واڵتی چين دروستكراو خرايه ترين سوپی جيهان له وره گه
 پارێزگای سيجوان  واڵتی چين و له  باشوری خۆرئاوای ی چنگدو له  ناوچه ترين قاپی جيهان له وره  گه  له سوپه م ئه
آی  يه  و ژماره تره مه 4ی  آه رزييه و به تره  مه12ی  آه  پانيه ی تيالێنراوه آه  سوپه آه ی و قاپه ی ئه باره ، قه آراوه دهئاما

  بوون سوپه م ی خواردنی ئه  ئاماده و شاره زۆری هاواڵتيانی ئه
  وه ييه  آتێبی گينيسی پێوانه  ناوی بخرێته  نيازه  به آه ری سوپه دروستكه

  sbeiyسبەی 

  آات به  تاوانبار ده آێتی  و یه  پارتی ر به  سه  ئاسایشی آانی هيومان رایتس وۆچ هێزه 
  Wednesday, July 04, 2007  مرۆڤ آانی  مافه پێشێلكاریی

    16July , Monday ,2007 وه وته  لێكه  آوژراو و برینداری160  رآوك زیاتر له  آه ی آه وره  گه وه قينه دوو ته
  

    16July , Monday ,2007س  آه260  یشته رآوك گه  آه آانی وه قينه  ته آوژراو و بریندارانی
  
 رآوك  آه  ریفراندۆمی  بۆ دواخستنی ووه آرد  جددی  تورآيا آاری تی حكومه: بدوڵا گویل عه

 Monday, July 16, 2007  
  
  


