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سكسك  و هیچ آهو هیچ آه  وهوه  آشایهآشایه) ) رۆ قادررۆ قادر  سهسه ( (رر  سهسه  مان لهمان له  داواآهداواآه: : سۆریسۆری  لی گردهلی گرده  ر عهر عه  پارزهپارزه

   آوردستان آوردستان  دات لهدات له  آگرتوو هانی تیرۆر دهآگرتوو هانی تیرۆر ده   یه یه  ك بھنت آهك بھنت آه  یهیه  گهگه  ناتوانت بهناتوانت به

 ولر هه-بری غههۆگر
نای آوردسات  می آه ی چاوی سیه رنامه  به یاندنی پارتی دیموآراتی آوردستان له رپرسی راگه رۆ قادر به  سه ی آه تانه و تۆمه دوای ئه

توو آگر فزیۆنی یه له یامنری ته می پرسیاری په  وه آگرتووی ئیسالمی آوردستانی آرد له ی یه  ئاراسته2006 -6 - 10/11وی   شه له
  آوردستان  له ری تیرۆره مھنه رهه و به رچاوه آگرتوو سه  ووتبووی یه آه

 
سۆری  لی گرده ر عه  پارزه وه یه مباره له. آات ر ناو براو تۆمار ده سه  داداگا له  رگای یاسایی داوای له آگرتووی ئیسالمی آوردستان به یه

ی پۆلسی ئیسكان داوای یاساییمان تۆمار آرد و   بنكه یاند له آگرتووی راگه  سایتی یه  به و داوایه آگرتوو له ری یه پارزه
سمی   ره وش به ی پۆلیسی ئیسكان و له  بۆ بنكه وه  وانیش گواستیانه ولر آرد و ئه ی هه وه ی دادگای لكۆینه آمان ئاراسته یه سكانامه
  .  ۆ آراوهراوی ب رگرتوو په ی خۆی وه وه  ئیجرائاتی لكۆینه داواآه
 نووسراوكیان  نووسه رۆ قادر رۆژنامه ی سه وه ر ئه به ر له ست دادوه ر ده  به  چووه آه راوه م داو په آگرتوو ئیفاده ری یه ك پارزه من وه
   له  الریمان نیه آی ووتیان ئمه  زاره ندیكاش به و سه وه نه وستیان روون بكه وان هه  ئه نووسان آرد آه ندیكای رۆژنامه ی سه ئاراسته
  . بت م دادگا ئاماده رده به  له  آه وه ستی پكردوو ناوبراو ئاگادار آرایه  ده وه م دادگا و ئیجرائاتی لكۆینه رده به بوونی له ئاماده
سمی  ووسراوكی ره ن 4/7  نووسان له ندیكای رۆژنامه سه ن الیه  له  پش آه ت هاته ساته سۆری زیاتر ووتی وه لی گرده ر عه پارزه
آگرتوویان آرد  مینداری گشتی یه رز ئه ردانی به ندیكا سه نی سه نجوومه فدكی ئه آگرتوو آراو پاشانیش وه بی سیاسی یه آته ی مه ئاراسته

  . بگرت  هه م داوایه ست له ندی گشتی ده رژوه ر به به آگرتوو له  یه آه
ندیكاو  و سوپاسی سه وه  نوسانی آوردستانی دایه ندیكای رۆژنامه می سه  وه5/7/2006  آگرتوو له بی سیاسی یه آته  مه سته به مهم  بۆ ئه
  . گرت ده ی هه  داواآه ست له  ده ی دا آه وه ندیكای آرد و بریاری ئه می سه آه خسی یه شه

آگرتووی ئیسالمی آرد و  بی سیاسی یه آته ی مه نووسانی آوردستان نووسراوكی ئاراسته ندیكای رۆژنامه  جاركی تر سه سته به م مه  بۆ ئه
  و له چاوی ناسكی بارودۆخی آوردستانی آردووه آگرتوو ره  یه ربری آه آگرتوو ده ی یه وسته و هه سوپاس و پزانینی زۆری بۆ ئه

  . یاندن آرد زگاآانی راگه ی ده ی ئاراستهآی تریش یه وه روونكردنه.  گرتووه ستی هه آانی خۆی ده مافه
 و ئیجرائاتی  وه ته آگرتوو آشراوه ن یه الیه سمی له  ره  به  داواآه  آه وه ی روونكرده وه آگرتوو ئه ری یه آانیدا پارزه ی قسه  درژه له

  . آات ست پده ی داهاتوو ده ممه آشه  رۆژی یه یاساییش له
  یه  نامه گه   به ی وه  نیازی آۆآردنه رۆ قادر به  سه ی آه وه ر ئه سه  له وه آرته آان بوده  سایت و رۆژنامه  له آهی  وانه و هه ت به باره سه
 پۆش رده ی ناوبراو په آه ته  تۆمه م قسانه ند ئه  چه وه  رووی یاساییه له،  وه  ببته وانه  پچه آه  دادگایی آرنه نگه  ره آگرتوو آه ر یه سه له
  و به تانه و تۆمه پۆش آردنی ئه رده  هۆی په  نابته وه آرته ی بو ده وانه و هه سۆری ووتی ئه لی گرده ر عه رز پارزه به، آات ده

  له، دات آگرتوو آاری تیرۆریستی و هانی تیرۆر ده  یه  آه وه ش بھنته گه ك به  آوردستان ناتوانت یه سك له بۆچوونی من هیچ آه
ستۆ یان  په  ژر هیچ پاه آگرتوو له  یه  آه وه ت آرده ی ره نه وا و هه موو ئه آگرتوو هه ری یه سۆری پارزه لی گرده رز عه ۆتاییدا بهآ

  .  وه ی آشابته و داوایه شتكی تر ئه
 
 


