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ی ی   آهآه  نجامی دیمانهنجامی دیمانه   ئه ئه   له له  رۆ قادر آهرۆ قادر آه  ی آاك سهی آاك سه   آشه آشه  ت بهت به  بارهباره  نووسان سهنووسان سه  ندیكای رۆژنامهندیكای رۆژنامه  ی سهی سه  آگرتوو داواآهآگرتوو داواآه  بی سیاسی یهبی سیاسی یه  آتهآته  مهمه
  آاتآات  بوڵ دهبوڵ ده  وه قهوه قه   بكشته بكشته  وهوه   آایه آایه  دا هاتهدا هاته) ) مم  چاوی سیهچاوی سیه((
  

ی   داواآه آگرتووی ئیسالمی آوردستان آرد آه بی سیاسی یه آته مه  رز نووسانی آوردستان داوای له به ندیكای رۆژنامه رز سه ی به وه دوای ئه
رز  آو نرخاندنی رۆی به وه، وه  بكشته وه  آایه دا هاته) م چاوی سیه(ی  آه نجامی دیمانه  ئه  له رۆ قادر آه ی آاك سه  آشه ت به باره سه
  :ندیكای ناوبراو آرد ی سه ی ئاراسته م نووسراوه ووی ئیسالمی آوردستان ئهآگرت بی سیاسی یه آته مه، نووسانی آوردستان ندیكای رۆژنامه سه
  : یه آه قی نووسراوه ش ده مه هئ
  
  
  
  نووسانی آوردستان ندیكای رۆژنامه رز سه به

  سو رز
نرخنین  آگرتوو ده ی بۆ یه آه تبارآردنه رۆ قادر و تۆمه ی آاك سه  آشه تتان له ساته وی وه  هه وه رزه به) 4/7/2006 ( نووسراوتان له

ست  ده، ی آه رزه  به قیبه خسی نه تان و شه آه رزه ندیكا به ك رزلنانك بۆ سه  وه بۆیه.. ین آه ش ده آه رآی ناسكی بارودۆخه ده، و
  .  وه ینه آه حبی ده  سه وه رمانه ی پارزه  رگه مان و له آه ایی یه داوا یاس گرین له ده هه
یدانی   مه  بچنه وه ی حیزبیانه و پگه  عوقده و دوور له وه ت و زانستیانه  میھنیه یاندنكاران به ران و راگه واوی نووسه  ته ی آه وه  هیوای ئه به
  .  وه یانه آه آاره
  ر بژین هه

  بی سیاسی آته  مه
  آگرتووی ئیسالمی آوردستان  یه
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