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  نت یه گه نووسان راده  آاروباری رۆژنامه ردان له ست توه آدا راگرتنی ده یه یاننامه  به ئاسایشی سلمانی له

  سلمانی-ریم  آه مه سامان حه
 

دا ) 8/6/2006 (رواری  به آی فراوان له یه وه نجامدانی آۆبوونه نووسان و ئه ی رۆژنامه وه پاش آۆبوونه
 .  وه ی زۆر بوونه رووی گازنده آانی تری آوردستان رووبه هئاسایشی سلمانی و شار

 
آان  و گۆڤاره یاندن و رۆژنامه آانی راگه ناه ی آه  ئاراسته آدا آه یه یاننامه  به له 17/7/2006مرۆ  ئه

  ست له ك ده یه  هیچ شوه  به  آه یاندووه ئاسایشی پارزگای سلمانی رایگه،  شاری سلمانی  له آراوه
 دژی  آان له رمانگه س و فه  آه رناگرت آه  وه و سكایانه نووسی نادات و ئه اری رۆژنامهآ

، گرت  دوور ده  به و آاره زانت و خۆی له  آاری پۆلیس ده  به وه  ئه وه، ن آه نووسان تۆماری ده رۆژنامه
:  و خانه له، نت یه گه ن رادهنووسا  رۆژنامه ر به رامبه آانی خۆی به رآه ند خاكدا ئه  چه هاوآات له

  .  تۆمار ناآرت تی بوآراوه ر بابه سه آانی ئاسایش سكا له تیه رایه به روه  به ك له یه  هیچ شوه به
، نووسی ر آاری رۆژنامه سه زیندانی ناآرن له نووسان راناگیرن و آان رۆژنامه تیه رایه به روه  به  له
 یاسای سزادانی عراقی بۆی   له آردبت آه آی نه رپچیه سه، تن آه، واننووس تا ر رۆژنامه گه ئه

  . سكی تر ر آه ك هه  وه دانراوه
شونی ، نووسی  آاری رۆژنامه ر له ده نجام دابت به  تاوانكی ئه نووس آه آاتی راگرتنی رۆژنامه له

 هۆی گرتن و جۆری   له وه آرته نووسان ئاگادار ده ندیكای رۆژنامه و سه نووسه و رۆژنامه آارآردنی ئه
  .  دادگا ندی بۆ درانی به زامه رگرتنی ره و وه ری گیراوه سه  له ی آه و گومانه ئه
آرت  پی یاسا ده بوو بهشھیر ر ته گه  ئه وه نووسانه ن رۆژنامه الیه تك له ر بابه آاتی نووسینی هه له

  وه نه م بده نووسی وه م و رۆژنامه ه  ئاقاری زمانی قه آان به وه ی هه م زۆرینه به، ن سكا تۆمار بكه
م  رجه  سه  هۆشیاری بدرته وه یاندنی ئاسایشه آانی راگه ن هۆبه الیه له، یاندن زگاآانی راگه  ده له
. نووسان باش بت و رزیان لبگیرت ڵ رۆژنامه گه یان له ه  مامه  آهندانی ئاسایش ران و آارمه فسه ئه
بت بۆ  رگا آراوه ك پدانی زانیاری و ده نووسان وه  ئاسانكاری بكرت بۆ رۆژنامه وه ن ئاسایشه الیه له
 ئاسایش آات و زیانی بۆ باری  نه وه وتی لكۆینه  ره ی آار له نده وه نووسی ئه موو آاركی رۆژنامه هه
  . بت نه
   تاوانباره ی آه وه واو دنیابوون له آرت دوای ته نووسك ده ندك یان رۆژنامه رمه ها آات هونه روه هه
 . آان یاندنه  راگه  ئاشكرا بكرت و بدرته وآاته ر تاوانبار ئه پی بریاری دادوه به

 


