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مین سایادی ) 58 (ی بۆنه آگرتووی ئیسالمی آوردستان به زاو مافی مرۆڤی یه زگای قه ی ده یاننامه به
 ی جیھانی مافی مرۆڤ جارنامه

 

  وه ته ن نه الیه  ساڵ له58  ر له  به تی مافی مرۆڤ آه وه ی نوده ترین جارنامه وره  یادی گه له
رمی آوردستان و عراق  موو مافخوازانی هه ی هه یی ئاراستهپیرۆزبا..  رچووه  ده وه آانه آگرتووه یه
 . ین آه ده

 
  یان به وره تكی گه خزمه،  دا هاتووه یه م جارنامه آانی ئه نده  به  له ی آه و مافانه  ئه  بروامان وایه وه

  .  وه ینه آه انی دهآ ندو برگه موو به ر آاراآردنی هه سه خت له دا جه م یاده  له بۆیه،  تی آردوه مرۆڤایه
  م له دا هاتوون شتی جوان و مرۆڤدۆستیشبن به آه  جارنامه  له ی آه و ماف و ئازادیانه رچی ئه گه ئه

  .   ئاستی پویستدا نیه  له وه ج آردنه آردن و جبه رووی پراآتیزه
   رزلگیراو بت لهرمی آوردستان پارزراو و كی هه موو خه آانی هه دا داواآارین مافه م یاده له
م  رجه  سه دابین آردنی مافی، یی و نیشتمانی وه ته ش مافی نه وه روویانه  سه له،  وه آه موو روویه هه

  یه م جارنامه ی له وه رله ده آان به ته  تایبه  ن پداویستیه تان و الوان و منان و خاوه  ئافره آان له توژه
 خۆیانیان  ت به ندراوی تایبه یه و راگه نامه گه ندین به شدا چه وه ڵ ئه گه له،  گشتی گرنگیان پدراوه به
  ..  یه هه
لی  چی گه  آه  جیھانیه م جارنامه وآردنی ئه یره  په  له وه خت آردنه رای جه ره  ئاستی عراقدا سه له

ش   ب به آه، آانی مرۆڤ  بواری مافه آرت له ردا ده رامبه  به ها پشلكاری له یه  ده عراق رۆژانه
  .   مافی ژیان و ئاسایشه تاییترین ماف آه ره  سه آرن له ده
  ندبن به مه هره رمی آوردستان و عراق به النی هه  سایادی داهاتوودا گه  آۆتاییدا هیواخوازین له له

و ركخراو و گروپی زاگا  موو ده  هه  داوا له وه،   جیھانیه م جارنامه آانی ئه ندو برگه زۆرترین به
قام گیرآردنی   پناو سه ن له آبخه آانیان یه وه ین هه آه آانی مرۆڤ ده  مافه ندی داآۆآی آار له ناوه
  .  آوردستاندا آانی مرۆڤ له مافه
  زاو مافی مرۆڤی زاگای قه ده
  آگرتووی ئیسالمی آوردستان یه
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