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  البیان التسیسی لتشكیل االتحاد الكوردستانی لالعالم االلكترونی

  
  !!!آوردی نازانن" لكترۆنی آوردستانی یاندنی ئه آتی ڕاگه یه "
  

. !رگابت  وه ه هه  به،مان وه ره ی سه و ناوه ر ئه گه ین ئه که تا داوای لبووردن ده ره سه
ی  یاننامه  به وه رسۆڕمانه  سه مۆ به  ئه،ساوون  هه رکه م ئه ی به سانه که ڵ ڕیزمان بۆ ئه گه له

هیوادارین .  بی نووسراوه ره زمانی عه  به  که،یشت ست گه ده شمان به آتیه م یه یاندنی ئه ڕاگه
بت  وقک نه  ته،آان ڕه  ماپه  بت له ان نهآ ی ئازادییه وه نگ آردنه رآی ته   ئه کتییه م یه ئه

   ببته كه به.  وه نه که  بیروڕا بده  ئازادی رکشانه  سه  که، ڕانه و ماپه رپرسی ئه بۆ به
 زۆر آوردی  یره  سه  وه المانه ی به وه ئه. ربین  ئازادی سیاسی و ڕاده رك بۆ داآۆآی له نگه سه

م   به،  کار ناویان هاتووه ی ئاماده سته ک ده  وه آانه که  لیستی ناوه زان ناوییان له
 و  کار هناوه ی کوردستانیان به وان وشه  آاتكدا ئه له.  بییه ره  زمانی عه یان به آه وازه بانگه

 سنوری باشوری  م له به.  یه هه)  ڕۆژئاوایی،ت و باشوور کوردستان باکور و ڕۆژهه (،زانن ده
ر  بی هه ره نوسانی آورد عه ڕۆژنامه% 80   زیاتر له  که  ڕوونه،تیس ماون آوردستان قه

  وه آه  زووه نجی آوردستانی باشوور له نووسانی گه ی ڕۆژنامه وه رباری ئه  سه مه  ئه،نازانن
  ن به یان بكه آه وازه زوو بانگههیوادارین . . ر ناشی زانن کراون و هه  نه رده روه  په و زمانه به

لكترۆنی و  نووسانی ئه آانی ڕۆژنامه  مافه ر داآۆآی له گه ئه!! ین ش لی تبگه آوردی تا ئمه
 پی   نییه وه نی ئه مان شایه که ر زمانه گه یان ئه. ندام  ئه ئازادی بیروڕا آرد ببینه

  رپرسی کوردستان نت   به-ر فارس عومه. . . . بووان دایانبنین جی نه  با له،بنووسرت
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