
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 23-12-2006 22:21 

1 

  ڕ پیرۆززاده باوه ... مسای ل بۆته پارساڵ بات ئه ی خه رۆژنامه
تی له بواری  به تایبه، یه رگران له آوردستاندا هه ی وه ت به پرۆسه باره مكه گومانم سه ده

هۆآاری ، آرت رآی پده وادا باش ده رگرتنی هه ته زۆر به روونی له آاتی وه م حاه ئه، نووسیدا رۆژنامه
ی ئۆرگانی  ) بات خه (ی ی رۆژنامه واه م هه ك نموونه ئه یه؛وه وه بوونی لپرسینه آیش نه ره هره س هه

و  وه ڕه بویكردۆته  له دوا الپه23/12/2006آه رۆژی ، گرم رده پارتی دیموآراتی آوردستانی عیراق وه
ت  بی بابه ره ه زمانی عهرگرتووه آه ب ری جیران وه یان له ماپه آه واه یان پداوه هه ك ئاماژه وه

سی  ڕۆآی ئه نده آۆڵ بووه ناوه وه بیدا ئه ره آه له زمانی عه واسازه ك دیاره هه وه، وه آاته بوده
  . رگاوه ی به درووستی وه ك رسته نیا یه دا ته ی تكداوه آه له له پنج رسته آه بییه ره اه عه و هه

   net .aljeeran .www . ن یان بكه آه ڕه یری ماپه ی الجیران سه آه واه قی هه تكایه بۆ ده
  22/12/2006رۆژی 

، آات آه هاوار ده ه وه آه به روونی هه ند ده بنووسمه م چه آرت ئه بات ده ی خه آه رگانه م بۆ وه به
  وه؛ یان بوآردۆته آه رگدراوه  وه هوا دا هه ڕه  له دواالپه23/12/2006ك وتم رۆژی  آه وه

 32ی  نرا نزیكه یه نووسان آه پارساڵ راگه ی پاراستنی رۆژنامه ی لیژنه به پی راپۆرتكی سانه (
چت  آتربو پاراسایكۆلۆژیا ده ی یه ر له وشه مه هه ئه)  له ئراق آوژراون2006نووس له سای  رۆژنامه
رآییان  نووسان ده ی پاراستنی رۆژنامه لیژنه چی ینراوه آه  راگه2005واته آه سای پار  راپۆرته!! گوایه

  !!! آوژرن نووس ده  رۆژنامه32 له عیراق 2006وه آردووه آه سای  به


