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  ندی قشبه ریوان نه مه!.  ... ؟ رزه زایی به نگی ناره  ده میشه بۆچی هه
  
ی هاووتیانی  جكردنی آاری رۆژانه ی جبه آان و رژه تگوزارییه خزمه ی آاره  ژماره یه وانه له

ن آا  باش و لھاتوه كه ی خه آان زیاتربت و دنیاشم ژماره  دزو و خراپه  آاره آوردستان ئجگار له
ن   دسۆز و خاوه رپرسه  به شه وانه آانی آوردستاندا ئجگار زۆرن و له ت و حزبه ناو حكومه له

ی  وه م ئه آان زیاتربن، به ڵ پیسه ڵ و پاشه نده ك و گه  بكه رپرسه  به آان زۆر له  پاآه رابردووه
هاتوویی و دزی و  ی و لنه هند گه(آرت  ر ده سه ی له آوردستاندا قسه آرت و له ستی پده ئستا هه

آاركی ئاسایی   به ته م حاه آاتكدا ئه ، من له ه) واری و نادسۆزی خونده رۆتین و رابردوپیس و نه
مان  هه م، له ده م ده ه قه راندنی قۆناخكی رگای دیموآراسی آوردستانی له ك تپه زانم و وه ده

و سایت و گۆڤار و   رۆژنامه زانم و پموایه ری آوردیشی ده گه  قۆناخی رزگاربوونی رۆژنامه آاتیشدا به
كی و ورووژاندنی  آردنی خه ئاراسته بینن له ر ده یاندنی آوردستان رۆكی آاریگه آانی راگه ناه آه
ی  یان زۆربه) موو هه(وشی ناوخۆی  ی ره وانه  و پچه ر ئیجابیه ش هه مه ئه آان آه ست و سۆزی الوه هه

ن و  آه كی ده ی خه آان و پیاوانی ئاینی ئاراسته وته  وتارخونی مزگه میشه  هه  آه یسالمیهوتانی ئ
  .  رچاوه به ش له آه نجامه ئه
نیان  خۆیی و بالیه ربه  سه ی جۆرك له وانه تیش ئه تایبه یاندنی آوردستان به آانی راگه ناه آه
رپرسانی حزبی و حكومی آوردستان  ك به یه و تارادهن  ستیار بده ری هه ته وه  له  توانیویانه یه هه

واوی و  موآوڕی و ناته آه نكی باش له وا الیه بت ئه دیش نه داسه سه ر له گه ن و ئه ئیحراج بكه
رمی آوردستان  تی هه ی حكومه ردوئیداره آان وهه تی ناو حزبه داله آیش رۆتین و ناعه یه تاراده
یاندنی آوردستان بۆ راآشانی  آانی راگه ناه  و سایت و آه  رۆژنامه یهڕوو، گومانیشی تدا ن نه بخه

،  ڕۆییشیان آردووه  و زیاده غه ندك جار موباله ر و ناودارآردنی خۆیان هه ی خونه زۆرترین ژماره
ستراو و  به  هه واه ت هه نانه  یان ته آردنه غه م موباله  ئه ی جگای دخۆشیه وه م ئه به

هۆی شواندنی رووی دیموآراسی   ببته ری روشونك آه به  هۆی گرتنه ته بونه آانیش نه ناراسته
الی  بوونی له  توڕه شه وانه رانی و له  نیگه واالنه  هه م جۆره  ئه راسته. رمی آوردستان ی هه) ساوا(

گا  ڕوی آۆمه آانی آورد به آردهر رۆك و سه ی سه وه م آرانه رپرس دروست آردبت به ندك به هه
رانی  نوس و نوسه  و خودی رۆژنامه یان ئیحتیوا آردوه رانیانه بوون و نیگه م توڕه آاندا ئه دیموآراتیه

 و  شه ره ڕوی هه ن هاوآاركیان ڕووبه آه ست ده آترین آاتك هه هزی یه آوردستانیش پاپشتكی به
سلیم بوون و  آان ته سئووله دا بم مه توانم لره  و ده هو بنه رپرسان ده ی به وه چاوسوورآردنه

ی  وه  و ئه وه نووسان ببنه ر و رۆشنبیران و رۆژنامه ی نووسه وه ڕوبوونه وت بیاری رووبه نایانه
نووس و رۆشنبیرك پۆستی  ر و ڕۆژنامه ند نووسه  ئستا چه  آه یه وه  ئه زیاتریش جگای دخۆشییه

م  ژر پی ئه ی له آه ڕه تی سیاسی آورد به سه ش ده مه  و به رگرتووه گرنگیان وهتی  رپرسیاریه به
آی  یه دا ژماره ئاینده آرت له ڕش ده  و چاوه ی آوردستاندا ڕاآشاوه ره ستیار و آاریگه  هه توژه

آان  ی حزبه رهو تی گه رپرسیاریه پۆست و به نووس و ڕوناآبیران خۆیان له ر و رۆژنامه  نووسه زۆرتر له
ی ئاوگۆڕی  آرت بین پرۆسه وا ده دی ئه ش هاته مه ر ئه گه ، ئه وه تی آوردستاندا ببیننه و حكومه

ش  مه نجام ئه رئه  و ده ستی پكردووه ت و ئۆپۆزسۆندا ده سه نوان ده م له تی چواره سه ده
  .  ی سیاسی آوردستانه واره ك و قه ندی بای خه وه رژه به له
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