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  ئاطاداريةك لة ئاذانسي نووضةكاين كوردستانةوةئاطاداريةك لة ئاذانسي نووضةكاين كوردستانةوة

  
سةرةتا ثصويستة ئةوة بوترصت كة ئاذانسي نووضةكاين كوردستان، بؤ ثصشبأكص لة طةلَ هيض اليةنيصك يان مالثةأصكي 
، سياسي دروست نةكراوة و أصزي هةية بؤ هةموو دةزطاكاين أاطةياندن و ئامادةية هاوكاري لة طةلًَ هةموو دةزطان بكات

ئاذانسي نووضةكاين كوردستان، ئاذانسصكي هةوالَ و نووضةية طرنطي بة بارودوخي . بةمةرجي سةربةسيت كاركردن
  ....أاطةياندين سياسي كوردستان دةدات، هةر بؤةيةش جياوازي لة طةلَ مالثةأةكاين تر هةية

   
ةخؤي كوردستانة، ميديايةك كة بتوانص ببصتة ئةوةي كة هاين ئصمةيداوة ئةم ئاذانسة دروست بكةين، نةبووين ميدياي سةرب

ميديايةك كاتص هاوالَيت كورد سةرداين دةكات هةوالَي هةموو كوردستاين تيصدابصت، نةك تةنيا . دةنطي هةموو كوردستان
و بةشصوةي مندالَة  هةوالَي ثارضةيةكي كوردستان يان ثارتصكي دياريكراوي كوردستان يانيش تةنيا باسي ديوي تر بكات

  .خؤشةويستةكةم و بةضكة شةيتانةكةي دراوسص كاربكات
ميديايةكي سةربةخؤ و ئازادين، دوور لة دةسةلَايت ثارتة دةسةالَتدارةكاين كوردستان و  هةر بؤيةش بةنيازي دروستكردين

كراكردن و بلَاوكردنةوةي خرابكاريةكاين ئةو ال و ضاوثؤشني لة هةلَةكاين ئةم ال، هةر وةها بة مةبةسيت ئاش شصوازي
ضةقاندين أؤلَي أاستةقينةي أاطةياندن لة دروستكردين ثصشكةوتن و طؤأانكاريةكاندا و بؤ ئةوةي أاطةياندن الي كورديش 
بةتةواوةيت ببصتة دةسةلَايت ضوارةم، هةوةها بؤ ئةوةي سوود لة ئةزمووين دميوكراسي و لَاتاين ثصشكةوتوو وةربطرين، 

  .نطاوي يةكةمي خؤي ناوة و وةك ناوصك و لةسةر مالبةأصكي بضووك دةسيت بةكار كردوةئاذانسي نووضةكاين كوردستان هة
هةلبةتة ئصمة دةنطي هيض اليةنصكي يان بريؤكةيةكي سياسي تايبةت نني بةالَم لةهةمان كاتدا هةولَدةدةين ببينة ئاوصنةيةك 

ئصمة . ندي نصوان طةالن، جني و توصذ و تاكةكاندانبؤ خستنةأؤي هةموو ئةو بريو باوةأانةي لة خزمةت مرؤظايةتديان و ثةيو
دةسةالَتداران ) أةقابةي (و نايةلَني سانسؤر و تةنيا أؤداوةكان دةخةينة سةر كاغةز بةبص طوصدانة حةز و ويستةكاين خؤمان

   .و ئةوانةي توانايان هةية أاستةيةكان بشارنةوة بطاتص
ئصمة نوصنةرايةيت هيض ثارتصك ناكةين و باوةأيشمان بةوة نيية وبةثصضةوانةي ئةو شصوازةي أاطةياندن لةبةر ئةوةي 

كاردةكةين، دةرطاي بةشداربوون و كاركردن لةم ئاذانسةدا كرايةوةية تةنيا مةرج بؤ كاركردن بابةتيانة كاركردن و بصاليةنيي 
  .لة خستنةأؤي بريؤباوةأةكان و أؤداوةكانة

ةوةي هيض اليةنصك ثشتطريمان ناكات و هيض ثارتصك يان كةسانصك يان حكومةيت كوردستان ئامادة نيية هاوكاري لةبةر ئ
. ن) بص ثارة (سةربةخؤ بكات و لةبةر ئةوةي خؤمان تواناي دارييمان نيية، بؤية كارةكامنان بة خؤأايني أاطةياندنصكي تةواو

خؤيان باج و خةرجي ئةم ئاذانسة دةدةن و كايت خؤيان دةدةنة ئةم ئةو كارمةندانةي ئيستاش كاردةكةن لة طريفاين 
   .ئاذانسة

لةم ئاطاردرايةدا داوا لة هةموو ئةو كةسانة دةكةين كة تواناي ئةو كارةيان هةية، وةك دةستةي نووسةران، نووسةر، 
   .بن لة خةبايت ئةم ئاذانسةدالةو ئاذانسةدا، كاربةكةن و بةشدار هاوكار و ئةندام ثةيامنصر، كارمةند، تةكنيك كار و

باكوور، أؤذهةلَات، باشوور و باشووري  (ئصمة دةزانيني كؤمةلَص كةساين ضاالك و بةتوانا لة ناو طةيل ئصمةدا هةن لة
ئصمة دةمانةوصت ئةو هةولَانة يةكخةين تاوةكوو ببصتة هصزصك . بةلَام هةولَةكان ثرتوبلَاون) أؤذئاواي كوردستان و هةندةران

   .صناو مايف طةلةمان و ئازادي و شةي ئازاد و دةنطي أاستيدالة ث
المان توانا و . هةر بؤيةش داوا لة ئصوةي بةأصز دةكةين ثةيوةندميان ثصوة بكةن تاوةكوو دةست بةكاري خؤمان بكةين

  .......شارةزايي و كار دةسةلَاتة نةك تاك و ناسياوي
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