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   وه آگرتوی ئیسالمی آوردستانه ندی سی یه به  مه ك له یه وه روونكردنه

وا   آه وه ته یاندندا بو آراونه زگای راگه ندك ده  هه ی له نه  هه و نوسینه  قسه و ت به باره سه
م  ئه)  ندی س فرۆشتیه به  مه آانی له وه آانی تاقیكردنه آگرتوو پرسیاره ندامكی یه ئه(

 : روو ینه خه دا ده ند خاه م چه  له یه وه روونكردنه
 

بوا  ده.  وه آان بو بكرنه  دروستی شته ی به وه  بۆ ئه وانیدا پویسته مای آاری رۆژنامه  بنه له -1
 .  دابووایه گه شی له  بۆچوونی ئمه آه واه ی هه وه ڵ بوآردنه گه له
و  بووه  هه واه م هه  سیناریۆ آردنی ئه دوای به  له ستكی شاراوه ند ده  چه داین آه ره و باوه  له ئمه -2

 .   بۆ آاری سیاسی دروست آراوه آه ته بابه
ی آردب و  م آاره  ئه  آه ناوه  نه وه  تاآو ئستا دانی به  تاوانبار آراوه واه و هه ی به سه و آه ئه -3

 .  ری لكراوهد و غه  ب تاوانه ی آه وه ر ئه سه  له سووره
رچی و دوای ساك  به  له  آراوه  باسی لوه وه آانی سای رابردووه وه  تاقیكردنه  له م رووداوه ئه -4

 !؟ وه رم آرایه  گه آه باسه
آگرتوو  م یه به. نجام دابت ی ئه م آاره  ئه آه آگرتوو آراوه آی یه زگایه ندكی ده باسی آارمه -5
گاآانی  آات و باره  ده رده روه ست پاآی په رزی و ده وشت به ر ره سه آانی خۆی له امهند موو ئه هه
  وه  ئه ندامكمان ساغ بۆوه ر ئه ر هه سه  له واه م هه رآاتك ئه  و هه وشت پاآیه آگرتوو شونی ره یه

 . ین س قبوڵ ناآه آه ین و آاری خراپ له آه ڵ ده گه ئیجرائاتی له
ك چاو  یه ربچن و به سكدا ده تی ته  قالبی حیزبایه وا له ین آه آه یاندن ده زگاآانی راگه  ده داوا له -6

 . ن آان بكه یه نده موو گه یری هه سه
ندامكمان  ری سیاسی هیچ ئه گه  ئه  له وا جگه ین آه آه ندامانی خۆمان ده  ئه  شانازی به ئمه -7

 .  وشت پاآینه ی ره تدا نموونه اآانی حكومهزگ موو داموده  هه  و له آراوه زیندانی نه
ر حیزبكی تر پویست بوو  ندامی هه آو ئه ك وه یه ه  هه وته آگرتوو بكه ندامكی یه ر ئه گه ئه -8

آیك   یه  آه سروشتیه..  یه ندامی هه زاران ئه  هه  به م حیزبه  ئه چونكه.   سووآی بكرایه  به آه باسه
   ببته وه ناب ئه. ش بت و حیزبه تی ئه رآردایه  ئاستی سه  له سه و آه ر ئه گه ك بكات ئه یه ه هه
 . سمی حیزبی وستكی ره هه

  
 ندی سی به  مه
 آگرتووی ئیسالمی آوردستان  یه

 
 


