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  ردی ردی   ئارام موحسین گهئارام موحسین گه: : رر  روهروه  مافپهمافپه. . . . . .   خالقیانهخالقیانه   دیدكی ئه دیدكی ئه  آوردستان پۆست لهآوردستان پۆست له

  
توانین   ده ڕۆژانه،  ته عریفه ی عیلم و مه سایه  له وه ئه
    رنتیشه نته ئه. آتر شادبین آترو بیرو ڕای یه دیداری یه به

   نییه وه ی ئه ئه، ی جیھان وه  هۆی بچووآكردنه بۆته
  خرته ریكا نووسین ده مه ری ئه آیشوهڕی  وپه له
رك   گوندكی آوردستان خونه ڕك و له رماپه سه
  . بت دیداری شاد ده به

و نووسین  لی ڕۆژنامه  بوارگه وه رنته نته هۆی ئه ئستا به
رو  نووسه،   بینیوه خۆ وه ڤتنكی باشی به پشكه
و  امه ڕۆژن ندك له  هه وه هۆشیانه آان و به ره خونه
ر و   ده ته  ژر ڕآفی سانسۆر هاتوونه آانیش له گۆڤاره

  .  ر هاتووه به راوزكی باش بۆ ئازادی وه په
، زراون  دامه لكی فره ڕگه  ماپه ندساه و چه ی ئه ماوه له

،  تك دانراوه پناوی خزمه ستك و له به و بۆ مه ڕه ر ماپه هه، نگ ڕه مه شن و هه چه مه هه
  . تیڤن تكی پۆزه خزمه یان له  خوا زۆربهشوآر بۆ

 بۆخۆیان  نجه  جی په واڵ و نووسین و ووتار توانیویانه هه تن به ی تایبه ڕانه و ماپه ئه
  وه موویانه رووی هه سه آوردستان نـت له، ن ر بۆ خۆیان دروست بكه ن و خونه درووست بكه

سپی خۆیان  دا ئه و بواره ش له هی دیكه. . . و یامنرو آوڕۆژنه آان و په نگه وان ده دوای ئه
  .   تاوداوه آانه زیره
ككی باشیش چاودری  م خه ڕاشكاویش ده  و به یه ڕكی تریش هه ش ماپه شاماته و حه له
و   ئه وه داخه م به به)  سایتی آوردستان پۆسته (ویش  ئه  آه وه نه آه ش ده آه ن و سایته آه ده

ر هیچ   ده وای لی بچته م و تۆزك هه و آه ندك نووسینی ناوازه  هه هآوردستان پۆست
 گشت عورف و   له ش دووره وه وانه پچه ری آوردی ناآات و به گه  ڕۆژنامه وتۆ به تكی ئه خزمه

  . واری ریتكی یاسایی و آورده داب و نه
  : وه ینه  آۆبكه ند خاه و چه آانمان له  لۆجیكیه خنه آرت ڕه ده
تی  ئاشكرا دوژمنایه  و زۆر به ست داوه ده نی خۆی له ڕوونی بیالیه آوردستان پۆست زۆر به. 1

  ت وای لھاتووه نانه ته، آات ده) رۆآی آوردستان سه (رۆك بارزانی خی سه پارتی و شه
ی  وه بی ئه به،  سك بی جنوكی ناشیرین دژی پارتی نووسراوه ر آه هه  به وه ره ده ر له گه ئه

  . ن آه  بۆ آوردستان پۆست درژده نجه  په وه ته آوی بوآراوه بزانن له
آوردستان پۆست هیچ نووسینك ،  آی ڕۆژانه یه شوه  به آه حوآمی ئاگاداریم بۆ سایته به. 2
  آه ی نووسینه سه و آه ر ئه گه ت ئه نانه ته،  وه ت ناآاته  دژی پارتی و بارزانی بنووسرت ڕه آه
 آوردستان پۆست  و خاه  له بۆیه، بی ناویش بینرت ناسراویش بت یان به نرت نه ده
وا دژی   ئه وه رزبكرته ر داوای یاسایی به گه  ئه چونكه، هاوژت نگاوكی نایاسایی ده هه

  بۆیه،  وه رزبكرته  به آه ره ی دژی نووسه وه  پش ئه وه آرـته رزده نی آوردستان پۆست به خاوه
  : ممان نییه ت و سییه ر دووحاه رامبه  به وینه آه  ده وه و ڕووه له
 و ئاگاداری یاساآانی  ی نییه  یاسایییه و هووشیارییه نی آوردستان پۆست ئه یا خاوه/ إ

شھیرآردنكی  ماو ته ر نووسینكی بیبنه ی هه وه  بوآردنه له  آه آوردستان و جیھان نییه
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  آه ڕه ن ماپه وا خاوه رمك ئه رۆآی حزبك یا هه ك یا سه تیه سایه نایاسایی پارتك یا آه
آی  یه وه بووآردنه ره  ژر باری قه وته  بكه یه وانه و له آه ره بت پش نووسه تبار ده تۆمه

  یه وانه  له ندآردنی یاسایی آه  به  له  جگه مه بت ئه رزاردار ده  قه تایه  تاهه دارایی زۆر آه
 . ببتتووشی 

نك  تكی الیه م بۆ خزمه به،  یه ی هه  یاسایییه و هووشیارییه نابیان ئه یان جه/ ب
  .  وه  سزای یاسایی دووری ناخاته ش له مه  ئه آه. آات آارده

آانی تر و  ڕه تی ماپه آانی دژایه ره  نووسه ك له ڕگای آۆمه آوردستان پۆست له. 3
 بۆ  درووست آردووه) یان وره ستافكی گه ( وه مووشیانه رووی هه هس له، آات آانیان ده ره نووسه
و   له دیاره، ن سه عید حه سه مه ڕی آوردستان نت و مامۆستا حه تی آردنی ماپه دژایه
  .  وه نه رزبكه توانن داوای یاسایی خۆیان به وان ده ش ئه وه ڕووه

  تیڤانه آی نگه یه شوه آـتی به رتی و یهندی نوان پا یوه بینت بۆ په زۆك ده وكی نه هه. 4
  . ما درووست بكات تكی بی بنه ساسیه  حه وه آانیه ره ڕی نووسه دات له وده و هه
ست  ده ران له ی خونه ی زۆربه ڕكی نووسین و ووتار متمانه آو ماپه  وه  وای آردووه وه ئه

  آه (تی خۆم آی تایبه آو ڕایه م وه آه رپرسانی آوردستان پۆست ده  به  داوا له بدات و بۆیه
 داهاتوو تووشی   له م آه آه  پشبینی ده وه وانه  پچه به) ی خۆی بگۆڕت رنامه ی به ئاڕاسته
 . ری گه خالقی ڕۆژنامه ست دانی ئه ده  له  له  جگه مه ئه، آی یاسایی بت سزایه

 


