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وﯾکيپ"دﯾا بيرۆکەﯾەکی زۆر پيرۆز بﯚ خزمەتگوزاری گشت مرۆﭬی ئەم گﯚی زەوﯾيە بوو کە مەخابن پاش
ماوەﯾەکی زۆر ئ"عتبار و متمانەی خﯚی وەک سەرچاوەی زانياری دروست لە دەست دا .لە وﯾکيپ"دﯾا ھەر
کەس دەتوان 1بب"تە ئەندام و دەست لە نووسينەکانی ھەر مژار"ک بدا کە ل"ی شارەزاب 1ﯾان خﯚی ل1
شارەزا بزان .1مەخابن بەرژەوەندی و دەمارگرژی و زۆر ھﯚکاری دﯾکە واﯾان کردووە کە ھەرکات زانيارﯾيەکان
دەستکاری بکر"ن .ئەو نەتەوانەی کە ھەست دەکەن م"ژووﯾان لە الﯾەن نەﯾاران و کەسانی ڕادﯾکا:ی دژ
بەوان چەواشە دەکرێ ،خﯚﯾان ھەوڵ دەدەن کە سەرچاوەﯾەکی لەم چەشنە بﯚ خﯚﯾان پ"ک بھ"نن .ﯾەکەمجار
کە چاوم بە کار"کی ئاوا جوان کەوت ،ئەرم"نيپ"دﯾا بوو کە خﯚﯾان بە:گەکان و م"ژووی خﯚﯾان لەو پ"گەدا خستە
بەر چاوی جيھانيان و چارەسەرﯾيەکی باشيان بﯚ ئەو ترکە ڕادﯾکاDنە دۆزﯾيەوە کە لە پ"گەی وﯾکيپ"دﯾا پرسی
ژ"نﯚساﯾدی ئەرمەنييەکانيان بە گا:تە گرتبوو و بەردەوام خەرﯾکی بEوکردنەوەی زانياری ناڕاست بوون .دەست
بردن بﯚ کردنەوەی پ"گەﯾەکی ئەوتﯚ کاری ھەر کەس نييە .شارەزاﯾی لە ئاﯾتی و کﯚدنووسين و بەڕ"وەبەری
ما:پەڕ و س"رﭬ"ر ھەﯾە .پ"وﯾستی بە کەسان"ک ھەﯾە کە وەک ھ"زی خﯚبەخش و خزمەتگوزار الپەڕەی نو"ی بﯚ
زﯾاد بکەن و زانياری لﯚ کﯚ کەنەوە .لە ناو کورددا ئەم گرنگە لە الﯾەن تاقە کەس"کەوە بونيات نرا .ئەو ھەم
خﯚی بيرۆکەکەی داڕشت ،ھەم کاری داڕشتنی و پاراستنی و ...ی بﯚ کرد و ھەم دەستيکرد بە کﯚکردنەوەی
زانياری و بە:گە و و"نە و سەرچاوە .ئەمە پHۆژەﯾەکە کە دەب 1لە ڕاستيدا ل"ژنەﯾەک کاری لە سەر بکا و ئەم
ل"ژنەﯾەش پا:پشتی باشی ھەب ،1لە کات"کدا داڕ"ژەری کوردﯾپ"دﯾا تەنيا ﯾەک کەس بوو بە ناوی ھاوڕێ
باخەوان .نە ھاوڕێ باخەوان حەزی لەوەﯾە کە باسی ت"کﯚشانەکەی بە ھات و ھاوارەوە بکرێ و نە پ"وﯾستی
بەوە ھەﯾە .سەردان"کی  ١٠خولەکی بﯚ کوردﯾپ"دﯾا زەﯾنی مرۆڤ دەباتە ناخی زەحمەت و ماندووبوون و
نيشتمانپەروەری ئەم مرۆﭬە .ئەمHۆکە پاش ساDن"ک خەباتی ب 1ڕاوەستان ،کوردﯾپ"دﯾا پ Hزانيارﯾترﯾن پ"گەی
م"ژووی کورد و کوردستانە .م"ژووی ئەدەب ،م"ژووی شﯚڕش ،م"ژووی کەون و مﯚد"Hن ،م"ژووی شارستانييەت
و م"ژووی جوگرافيا و م"ژووی سياسی کورد .کوردﯾپ"دﯾا زۆرترﯾن پەرتووکی ئەلەکترۆنی پ"وەندﯾدار بە کورد و
کورددستانی بﯚ تاکی کورد کﯚ کردۆتەوە .گەر مرۆڤ بيھەوێ نەتەوەی کورد لەم ڕۆژەدا چ بەسەرھات"کی
گرنگی ت"پەڕ کردووە ،بە کرتەﯾەک کﯚی زانيارﯾيەکان دەکەونە بەر دەست .لە ن"و نەتەوەکان دا کالەندەری
جﯚراوجﯚر بەکار دەبردرێ کە کوردﯾپ"دﯾا ئەم ک"شەﯾەشی بﯚ ميوانەکان چارەسەر کردووە و بە کرتەﯾەک
ڕ"کەوتی کا:ەندەری جﯚراوجﯚرت بﯚ کﯚنﭭ"رت دەکا .و"نە و بە:گە لە مەڕ م"ژووی کورد و کوردستان باﯾەخی
تاﯾبەتييان ھەﯾە .کوردﯾپ"دﯾا بە ھەو":کی زۆرەوە لەم پ"وەندﯾيەشەوە خزمەتگوزارﯾيەکی زەق و بەرچاوی
کردووە .کوردﯾپ"دﯾا ش"وەی کارکردن و بەڕ"وەبەری و بEوکردنەوەی مژارەکانی لە ڕووی فکری بچووکی
ناوچەگەراﯾی و الﯾەنگری الﯾەن"کی سياسی و ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾيەکی نييە .ھەموو خزمەتگوزارﯾيەکان لە ڕووی فکر و
ھەستی مرۆﭬاﯾەتی و ئەﭬين بە نيشتمان و نەتەوەﯾە .کوردﯾپ"دﯾا بەو گەورەﯾی خﯚﯾەوە حەز دەکا
ھەنگاوەکانی بSيندتر کاتەوە .پHۆژەی دﯾکەی لە بەرنامەی کاری خﯚی گرتووە .زمانگەلی دﯾکەی پ 1زﯾاد
کراوە و لە پ"وەندی بە دەنگ و ڕەنگ گﯚڕانکاری و زﯾادکاری بە خشتەی بەرنامەکانی زﯾاد بووە .ماوەﯾەکە کە
کﯚمە":ک کەسی د:سﯚز وەک ھ"زی خﯚبەخش دەستيان داوەتە ھارﯾکاری ھاوڕێ باخەوان و ئەم پ"گە پيرۆزە.

و"Hای دەستخﯚشی لەو کەسانە پ"وﯾستە بگوترێ کە لە چاو نەتەوەﯾەکی چل مليﯚنی ئەم ژمارانە گەل"ک
کەمن و لە ھەمووی ناخﯚشتر ئەوەﯾە کە تا ئ"ستا ئەندامەکانی تەنيا پياون! و شو"نی بﯚشاﯾی ژنانی ت"دا
دﯾارە .سەردانی کوردﯾپ"دﯾا کە:ک و تامی تاﯾبەتی ھەﯾە .ھەر سەردان"ک بﯚ ئەم پ"گەﯾە ب 1قازانج ناب 1و
ھيوادارم ﯾەک لەو سەردانانەتان بب"تە ھﯚی سازبوونی ئەو بيرە کە ئ"وەی ھ"ژاش دەستی ھارﯾکاری بﯚ
ڕابک"شن .کوردﯾپ"دﯾا ما":کە بﯚ ھەموان.
ت"بينی :من ھيچکات ئامادە نيم لە بەرژەوەندی الﯾەن"ک ﯾان حکومەت"ک تاقە ڕستەﯾەک بنووسم/ب"Sم .لە ھەر
شو"ن"ک بﯚم بگونج 1باسی ھەند"ک پ"گە دەکەم کە ج"ی شانازﯾن و کە:ک و خزمەتی باشيان بە کورد
گەﯾاندووە .کوردﯾپ"دﯾا ،و"بچن ،زانستپەروەرانی کورد و کوردﯾش ئاﯾتی گرووپ لەم پ"گانەن کە الم پيرۆزن و
خﯚشم دەو"ن .بە ئەندام و ئامانجيانەوە
ما:پەڕی کوردﯾپ"دﯾا
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ھ"ژا کاک ھاوڕێ باخەوان جيا لەم پ"گەﯾە ،ما:پەڕی تاکەکەسی خﯚشی ھەﯾە و لەو"دا زۆر زانياری و
پەرتووکەکانی خﯚی داناوە .بﯚ زانياری زﯾاتر لە سەر ئەم ت"کﯚشەرە ،دەتوانن سەردانی ئەم بەستەرەی ژ"رەوە
بکەن
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