
  
  یاندنی هاوپشتی زگای ڕاگه زرانی ده دامهیاندنی  ڕاگه

  
   .هنن یاندنی هاوپشتی پکده زگای ڕاگه  و ڕادیۆی هاوپشتی،  ده وه سایتی بۆپشه

  
یاندن  اگهڕ کاری  خشانه  خۆبه شت ساه ادیۆی هاوپشتی وا بۆ ههڕ و  وه ری بۆپشه پهری ما هب روه ک به  وه ئمه
  وه  و کارمان بۆ ئه مان داوه وه وی نوبوونه وامی هه رده  به ماندا به ند ساه م چه مژوی ئه له .. ین ده نجام ده ئه

ی ئازادی و ین و پانتا نی دروست بکه ده گای مه وت کۆمه یانه  ده ی که ونه و هه خشین به ک ببه یه  هز و وزه کردووه،
کان  تیه  دزو و نامرۆڤایه دیارده موو  هه ومانداوه کی بور و ئازاد هه ایهک میدی وه. ن ربرین فراوانتربکه ئازادی ڕاده

  گیراوه رچاونه به ک له یه سته ، گروپ و ده رکرده  پیرۆزی هیچ ئاین، پارت، سه..ر سه ینه بوروژنین و ڕۆشناییان بخه
  .ین که ر ده سه  و کاریان لهپارزین  ده نسیبانه وپره موو ئه شماندا هه ئاینده له. دا خنه ئاستی ره له
یاندن و ڕۆشنبیری و  بۆ کاری ڕاگه.  هحکومی نا  وهلیه نی و ئه ده گای مه کی کۆمه زگایه ده زگای هاوپشتی، ده

هاوپشتی  .وتوخواز و ئینسانی تی و ڕۆشنبیری مۆدرن و پشکه یه ی هۆشیاری سیاسی و کۆمه وه بوکردنه
کات بۆ داکۆکی   کارده خشانه نھا خۆبه  و ته نیه  وه پشته  هیج ئومدکی بازرگانی له ادهیاندنی ئاز کی راگه زگایه ده
و تواناکان   ی وزه وه وکارمان بن بۆ ئهاین ه که تکا ده ،تی الیه ری کۆمه روه پهدادی و دانی و ئاز ده لگای مه کۆمه له
  .دا ه پناوم ین له کخه یه

یاندنی هاوپشتی پک  اگهڕزگای   دهکانتان رنجه کانمان و تبینی و سه زموونه  ئه ستوور به  ئستادا پشت ئه  له ئمه
کی  ستنی کۆرو چاال  به )کۆڕی هاوپشتی (  سایتی هاوپشتی، ڕادیۆی هاوپشتی و   ئستادا پک دت له له دنین،  که 

ی  وه  له تره وره کانیشمان گه خشه موار بووه و نه ی ئستا هه وه  له تره وره  گه ونی ئمه  خه دیاره. ری رۆشنبیری و هونه
  ی دا پرۆژه  ئاینده  له  آه خۆیه ربه یاندنی سه آی راگه یه زراوه  دامه  و  هاوپشتی، پرۆژهزگای دها  ..  یه  ئستا هه که
  .دوادا دت  به تری  وره گه

تک بۆ  بابه ر  هه) 2008-01-01 (  له دا واته  سای ئاینده له  وه ری بۆپشه  مالپهانیر خونهو  رۆشنبیران  وران نوسه
  .وه کرته بالو ده ) www.hawpshti.com (ری هاوپشتیدا   مالپه  بنرن له وه بۆپشه

 و  وه پشهسایتی بۆ"کانی  وتنه کان و هاوکاری و ڕککه نسیبه واوی په ر ته سه یاندنی هاوپشتی، له زگای ڕاگه ده
  ندیانه یوه و هاوکاری و په ین ئه هد وڵ ئه هه. کات کان کار ئه  و بوکراوه ران و رۆژنامه ڵ نوسه گه له" ڕادیۆی هاوپشتی

  . وه ینه فراوانتر بکه
  

بین  ئهردوام   و بهگرسنین  دائه ڵ ئوه گه  دا ، مۆمی هاوپشتی له )2008-01-01 (  تازهری سای  ژنی سه  جه  له ئمه
  ...تان گه له
  
 یاندنی هاوپشتی زگای ڕاگه ده
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