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  رت بوو، هاوکاری داراییشی له دووکه) هاوتی(ی  ڕۆژنامه... کوردستان نت: سلمانی
  . ستنرا  وه ، وه کانه  بیانییه هڕکخراو

  
  که) هاوتی(ی   ڕۆژنامه ستافی شک له ی به وه دوای ئه

ی  کشه بوو، پاشه نووس ده بیست ڕۆژنامه) 20(ی  یان نزیکه ژماره
مین  که  یه2005-11-22مۆ  یان، ئه  ڕاگه که  ڕۆژنامه خۆیان له

 کوردستان نت ی   به که وه ناو کۆبوونه ک له یه رچاوه سه. نجامدا ی خۆیان ئه وه کۆبوونه
رباس و گفتووگۆی   به نه خه  ده کی تازه یه ی ڕۆژنامه یاندا پۆژه که وه  کۆبوونه  له یاند، که ڕاگه
:  وتی رچاوه مان سه ، هه که ی ناوی ڕۆژنامه رباره رسیرکماندا دهمی پ وه له. ن که  ده وه باره له
ندک  هه. وتوون که ر هیچکامیان ڕك نه سه م تاکو ئستا له ندێ ناو پشنیارکراون، به هه
  :ن مانه کان ئه پشنیارکراوه   ناوه له
 

   هاوتی تازه •
  کوردتایمز •
  چرا •
  ڕاستی •
 هاوتی نوێ •

  
کی  داری کوردی خه رمایه ش سه ، شه وتووه ستمان که ی ده و زانیاریانه ئهی  گوره ها به روه هه

ن  ، بۆ خاوه  هاوتی کردووه  له وه  جیابووه م ستافه شی ئه سلمانی پشنیاریان پشکه
  . کراوه ستنیشان نه سیان ده م تاکو ئستا که ، به که ئیمتیازتی ڕۆژنامه

  
ی   هاوکاری ڕۆژنامه وه  ڕووی مادییه  له  ڕکخراوی بیانی که پشتر  دوو نی باسه شایه

ی  رباره دهی خۆیان  وه  لکۆینه و وه  کۆبۆته وه که  جیابۆوه ڵ ستافه گه کرد، له هاوتی ده
اری  بی  بیانییه و دوو ڕکخراوه وت ئه که دیار ده ک به وه.  نجامداوه ئه  که وه جیابوونه

م  و پاش هاوکاری ئه مه چت له پده و  ی هاوتی داوه  بۆ ڕۆژنامه داراییستانی هاوکاری وه
  .ن  بکه یه  تازه ستافه

  
  . که  تازه ری ڕۆژنامه رنووسه  سه بته ردی ده ڕز ئاسۆ هه ، به  پکردنه ی ئاماژه جگه

  
  کوردستان نت: سلمانی


