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  ڕکخستنی مافی مرۆڤی کوردستانڕکخستنی مافی مرۆڤی کوردستان

  )  ) 22ڤۆکی ژووماره به
  

  فی ئران هر  شه کی به خه
  م لکراوی کورد لی سته گه
  
  وه  ئیدیعای ئه،کانی خۆیان دا یاندنه  ڕاگه پارزگای کوردستان لهزایی  رپرسانی قه به
  و النی بۆ داڕژراوهی پ هو هانر نده  هه لی کورد له ی گه نی شارستانیانهکا زاییه  ناڕه ن که که ده

کانی  ڵ هزه  گه ی دوایی له م ڕووداوانه  گیراوانی ئه ک له یه  ژووماره ن که ده وانیشان ده
  وه ی لپرسینه  ڕگه  له  یه م ڕوانگه چت بۆ ئیسپاتی ئه  وا پ ده،ندی دا بوون  پوه بیانی له

"  بۆ شتکی  وه  خۆیهی نووکه ههوشی   ڕه  لهکانی کوردان زاییه  گیراوان و لکاندنی ناڕه له
  یه ش بۆی هه هم ر ئه  به لهو کۆشن  تده" رانی  نده الن بۆ داڕژراو و کۆنسپتی بیانی و ههیپ

  . نری ئامانج بگ نی و مافی مرۆڤ به ده  چاالکانی مه،وانان  ڕۆژنامه که
م  ر ئه رامبه  به ربین له زایی ده  وای ناڕه، کوردستان ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤ له

  ما و ئانتی لۆژیک که وجیھاتی ب بنه  ته  گرینگی خۆ پاراستن له،   ناڕاسته وسته هه
  ری و ب مافی و له رابه م و نابه  جیاوازی و سته دان به ت درژه  بابه  له،ند ناکردرن سه په
ست  ش ده مه ئه  و وه بیر دنته کی کوردستان وه گرتنی مافی هاووتی بوونی خه رچاو نه به

 وڵ دان بۆ داپۆشین  جیاتی هه  له پویستهزایی  رپرسانی ئاسایشی و قه  به، کات که نیشان ده
 و الوازی  یه  ئستا هه ی که مه و سیسته ری ئه کاریگهب ی ب ج و  گه بهی  وه هنانهو 

ی  وه ته کانی نه یشتنی ماف و داخوازه  تگه ت له رپرسانی حکوومه  و ب هزی بهکرداری
ری  و به  ئه کانی خۆیان و لکاندنیان به سته  دا بردنی شکه الڕێ بهودان بۆ  کورد و هه

زایی و هۆی  ی ناڕه له سه تی مه ڕه  و بنه اوهرچ  بۆ ناسینی سه  باشتر وایه، وه سنووره
  داته ی دهها وشیار روه  هه یه م ڕکخراوه ئه. گرن نگاو هه کی کوردستان هه تی خه زایه ناڕه
وانان  مای ڕۆژنامه ستگیر کردنی ب بنه ی گرتن و ده  درژه  دوا له و به مه لهکا   نه  که،وان ئه

گرێ " کان  رانییه نده هی پیالنی داڕژراوی ه پۆژه "  وان به ئه ،نی کورد دا ده و چاالکانی مه
  . ن بده
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