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 يان  دلێرانه كی رگريه  ڕۆژگارێك به كانی تيه وڵه  نێوده و ڕێكخراوه ن ئه �يه له   ڕابردوودا ی ماوه له  كه كو ئاشكرايه وه

 خۆيان  ياندن ڕاپۆرتی مرۆڤ و ڕاگه  مافی   وشی ر ڕه سه �َم ئێستا له  كوردستان، به رێمی ھه كرد له  كورد ده لی گه له

 .گرن  ده  خۆماڵيه �َته سه م ده ئه  دای ئه  توند له ی خنه  و ڕه وه نه كه ب0َوده

 كوردستان كوردستان  رێمی  ھه وشی ڕه رانن له كان نيگه تيه وڵه نێوده  ڕێكخراوه ياندبوو كه  پێشتر ڕامانگه ئێمه

  ی شێوه  به وه ڕاپۆرت ب0َوكرانه ندين  باسمانكرد چه  ئێمه ی وه كو ئه ، دواتريش وه وه  مرۆڤه ياندن و مافی ڕاگه  ڕووی له

 ڕێزتان بينين به ده  ئێستا كه وه رئه به له.  وه  تر ب0َوبكرێنه ڕاپۆرتی داھاتوودا كرێت له ڕوانيش ده جياجيا چاوه

 كوردستان  رێمی  ھه تی رۆكايه سه  ديوانی ت له  تايبه ندين بڕياری  و چه ياندووه  ڕاگه كتان بۆ چاكسازی يه رنامه به

   ڕێگه ی وه  مرۆڤ و بۆ ئه ياندن و مافی  ڕاگه  دۆخی پێناو باشتركردنی  له بينی هن �َم تائێستا شتێكمان  به وه ته ب0َوكراونه

   ڕووی م ڕاپۆرتانه  ئه ی وه ب0َوكردنه كه زانن باش ده م ڕاستيه ش ئه  ئێوه  ، چونكه م ڕاپۆرتانه  ئه ی وه ب0َوكردنه بگرن له

  كوردستان رێمی  ھه  بارودۆخی ر دواڕۆژی سه تيڤ له ه نێگ ريی كاريگه داھاتووشدا ن و له كه رێم ناشيرين ده ھه

 .ھێڵن جێده

  بواری  ڕۆڵ بگێڕن و له  پێتاندراوه ی �َته سه م ده  ئه پێی به شدا م بواره له ين كه كه ڕێزتان ده به  داوا له وه رئه به له 

  كانی ياندنه م ڕاگه رجه بۆ سه ت رفه رێم ده ن بۆ ھهكا  بيانيه فده  وه  ھاتنی كاتی ن و له  بكه حيزبيش گۆڕانكاری  ياندنی ڕاگه

 .  پرسيار ی  ژێر نيشانه وێته كه رێم نه  ھه وه  ڕاستگۆيشه ڕووی له  ی وه خسێنرێت بۆ ئه  بڕه  جياوازی بێ رێم به ھه

ن  �يه له رێم بينرا كه ھه  تی حكومه  رۆكی  سه رێم و سايتی  ھه تی رۆكايه  سه سايتی  ڕابردوو له ی ماوه  له ی وه ئه كو وه

 . وه تكرانه  ڕه سميه  ڕه م دوو سايته  ئه واڵی مريكا ھه ئه  كان و تيمێكی كگرتووه يه وه ته  نه فدی وه

  كوردستان رێمی ھه  رۆكی ڕێز سه به

  Gتی سه ده    كردنی ڵه ھا مامه روه ن ھه  بده يی  ڕيشه گۆڕانكاريی  وڵی بێت و ھه  چاكسازيتان ھه تی  نيه شێت ئێوه ده

  ری ڵ نوێنه گه ديداريان له له  ، چونكه  پرسياره ی كان جێگه تيه وڵه  نێوده ن ڕێكخراوه �يه  له ھلی  ئه ميديای ڵ گه  له كوردی

 . قبوڵ كردن نين  قابيلی ھلی  ئه ر ميديای سه  عێراق له ركۆماری سه  و  ئێوه سكا�َكانی  كه ياندووه  ڕايانگه ئێمه

  وه  مرۆڤ بۆ ئه  ميديا و مافی بواری له  باره  ناله م دۆخه  ئه ندنی سه ره  په كان ھۆكاری تيه وڵه  نێوده ڕێكخراوه  بڕوای به

  رێمی ھه له �َت سه ده  له  خۆيان پشتگيری  ئابووری ندی وه رژه پێناو به  له مريكی ئه  ند ديبلۆماتكارێكی چه  كه وه ڕێته گه ده

 .ن كه هكوردستان د

  كوردستان رێمی  ھه رۆكی ڕێز سه به



ريف  عبدالستار تاھير شه.د(   له كه ريه ھه   بكوژانی  ئاشكراكردنی وڵی ھه  كه يه ڕوانيمان لێتان ھه  زياتر چاوه وه له  ئێمه

   ڕاپۆرتی ی هو رێم بۆ ئه  ھه تی ر حكومه  سه يته فشاريش بخه  ن، بده (شت عوسمان رده  و سه  حمه و سۆران مامه

ك  يه چ شێوه چۆن و به كرێت كه ده  ئێمه  له م پرسياره  تائێستا ئه  ناليا ئاشكرابكات، چونكه ناڵی  كه سووتاندنی  تی چۆنيه

   سوتێنرێت و ياندن ده  ڕاگه ی وره  گه ناڵێكی  كه كو سلێمانی  وه ئارامی  شارێكی  كورد له تی منيه  ئه �َتی سه ژێر ده له

 .كرێت ده  ئازاد تيرۆر می ڵه  قه  زۆر كورت سێ كی يه ماوه ولێر له و ھه ركوك كه له

   له  جگه كراوه  ئاشكرا نه  ئازادانه مه ڵه  قه سێ م  ئه ر تيرۆركردنی سه  له  گشتی ك بۆ ڕای  ھيچ زانياريه نوكه تاھه 

س و  كه له  شه ڕه ش ھه نووكه درێت و تاھه يان ده كه  تيرۆركردنه يسی  كه  داخستنی وڵی ھه ت بۆيان و  تۆمه دروستكردنی

 .كرێت كاريان ده

   پراكتيكی بواری ڕێزتان له  به رێنی  ئه �َمی وه ھيواخوازين كه  كوردستان  بێسنوری نووسانی  ڕۆژنامه كو گروپی وه

  ی نده پروپاگه    ئێوه  كه وه كاته مده كه  زۆر و دروشم و شيعارانه  ئه خی بايه  له م ڕاپۆرتانه  ئه ی وه ب0َوبوونه  ببينين، چونكه

ناشيرين   كی يه  نمونه بينه ڕاست ده  ناوه �َتی  جوان بۆ عێراق و خۆرھه كی يه نمونه   ببينه ی وه  ئه جياتی ن و له كه بۆ ده

   مافی كانی تيه وڵه  نێوده خراوه ڕێك رانی نيگه  چونكه  .ياندكاران  ڕاگه ركوتكردنی  مرۆڤ و سه  مافی  پێشێلكردنی بواری له

وتۆ نيشان   ئه شتێكی  يتوانيوه  نه وان پشتگيريان لێكردووه  ئه ی له م گه تائێستا ئه  كه دايه وه له كان وانيه مرۆڤ و ڕۆژنامه

 . ت دراون�َ  سه ده يشتن به  پێش گه ڕۆژگاری دابێت كه ڵێنانه به و ئاست ئه ن و له كه  ده ڕێی وان چاوه  ئه بدات كه

ناشيرين  گرتن له ڕێگه پێناو ين له كه ڕێزتان ده به  كوردستان داوا له  بێسنوری نووسانی  ڕۆژنامه گروپی كو جارێكيتر وه

  . تێ  ھيممه رێم تكايه  ھه  ڕووی كردنی
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