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ب
  

ندا جاركی ندا جاركی   هۆههۆه  نجانینجانی  گهگه، ، آانآان   آشه آشه  بۆبۆ  آجاریآجاری  ر ی یهر ی یه  سهسه  دوای چارهدوای چاره  ران بهران به  گهگه  وامیوامی  ردهرده  ههله له ب
  نداندا  هۆههۆه/ / آر آر   ختیار بهختیار به  بهبه: : ئاماده آردنیئاماده آردنی! .. ! .. وهوه  بنهبنه  تر آۆ دهتر آۆ ده

 

 
  

ندی و په  نه رایه تی گه نجانی هۆهنو گه نجه ی آه به  آۆمه ه پاش گه را نه وه ی ئه و
په رله مانی هۆله  سه ردانی هۆله ندیه تازه آان وا تا  ئه وانی ترنابه رانی سیاسی و

كی تری ئه نجومه نی گه  شا یه نی باسه هه روه ك له هه وال،ندایان آرد له شاری الهای
  .  گه نجیان آورد بوون له گه نجانی به شدار بوو3پمان ڕاگه یاندن  نجانی میدیا

داڕ  و دۆ زینه وه ی چاره سه ر به دوای  گه ڕ انله هه ر به مه به ستی به رده وام بوون
په یوه ند  به ر پر سه آان و جه نا بی وه زیری دام و ده زگا یه بۆ ڕاپورت و نوسراو شتنی

وه زیری  ی "فیر دۆ نك  "په نا به ران آه ئه ویشیان خا توو  به آیشه آانی گه نجان و ار
  . آۆ مه الیه ته آانه به ناهه نده و آشه

 آۆبوونه وه آان گه نجانی ئا ماده بوو له و پشنیاره آانی به ر گرنگی دان به تبینیله 
 ئه وه ،بدرێ ئه نجام به پویست زاندرا آه ده بت به زووترین آات آۆبوونه وه ی دوایی

جاركی تر آۆ بوونه وه یه آی سه رآه وتووی هاوبه  گه نجان یه آشه مه ڕۆژ ی بوو له
 ئه و ریخراوانه ی ئاماده ی دوا آۆبووه ی گه نجا ن بوون بریتی بوون شیان ئه نجام دا و

  ، ئه نده نوسی،ندی  گه نجانی هۆه،ئه نجومه نی گه نجا نی آورد ـ میدیا" له 
 ، ئه مریكای التینی، سودانی، ئه نغۆلی، چینی، بۆسنی، فه له ستینی، ئیرانی، مه غربی
  . . . .  سۆمالی و هتر، تورك،سورینامی

دوا ی آۆتایی ها تنی آۆ بوونه وه آان و گه یشتن به نووسینه وه ی دوا نوسرا وی ها وبه 
ی وه " فیر دۆ نك" به زووترین آات بگه یه نیدرته به ر ده ستی خا توو  آه بریاره ش

  . زیری به ناهه نده و آشه آۆ مه الیه ته آان
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و سه رجه م  آونفرانسی گه نجان ادوای گه را نه وه ی گه نجانی آوردی به شدار بوو له دو
آوبو نه وه آان ئا واتیان خواست آه وا بتوانن له دا ها توو ته جرووبه و آاته آانیان له 

 به الم ئه مه شیان پیویستی به ها ،خزمه ت آردنی گه نجان ته رخان بكه ن آوردستان بۆ
پیشكه ش آردنی آا تی   له،وآاری و ئا سانكاری حكومه تی هه رمی آوردستان هه یه

پروژه آان سه با ره ت به آشه ی گه نجا نی ناوه وه ی آوردستان ئه گه ر چی گومان له 
حكومه تی هه رم و مه آته بی  آه ها وآاری و ئا سانكاریش آراون له الیه ن وه دا نیه

  •رخرا وه دیموآراتیه آان
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