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 2004آانی سای  آۆنۆلۆژیای رووداوه
 

 وان هاوڕێ باخه
30-12-2004 

 
  درووستكراوه  وه ی هاوڕنامه رنامه به آی ئۆتۆماتیكی له یه شوه به م دۆآومنته ئه

 هاوڕنامه بۆ مژووی آوردستان و آورد
 1.2.1: ڤرشنی

  وان بكه ردانی وبی باخه  بۆ بینینی رووداوی زۆرتر سه
com.bakhawan.www://http

com.bakhawan@hawreh
  
 

  .شاری سلمانیدا تی له تایبه آانی باشووری آوردستاندا، به شاره ب له ره ی آركاری عه زۆربوونی ڕژه  2004
  
  

آانی ئاقدا  بییه ره عه ناوچه ی دانیشتووانی آورد له ر آورد، ڕژه رامبه  بهآان به ره هۆی تیرۆری عه به  2004
  .آان آوردنشینه ناوچه وه ته ڕاونه گه و آوردانه ككی زۆری ئه می ڕۆیشت و خه و آه ره به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری تورك  دژی داگیرآه وروپا له ئه الی دادگای مافی مرۆڤ له  سكا له7850ی  زیكهن: م ساڵ تا ئه  2004
  . تۆمارآراوه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رباز  ملیۆن سه11 گاته ری ئرانی ده ربازانی سوپای داگیرآه ی سه ژماره: م ساڵ تا آۆتایی ئه  2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه هواوی آ ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آان  به ره عه و تیرۆریسته یه غه ده خی و ئیتیحاد قه ئه بات و ته آانی خه موس فرۆشتنی ڕۆژنامه له  2004
  .بفرۆشت م ڕۆژنامانه ك ئه یه ڕن هیچ آتبخانه لناگه

   هاوڕنامه هاوڕنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . آی بۆ ئاق ناردووه  دۆالر شتومه ملیار1.5ری تورك بایی  مساڵ داگیرآه ئه  2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ند و  آان سه آورده حاجییه ئای آوردستانیان له یت و سعوودیه تدارانی آووه سته ده  00-01-2004
  .ن ج بكه حه وه ئای آوردستانه یانھشت حاجیی آورد به نه
  
  

زار   هه13 آه وتووه ڕككه وه ر ئه سه ڵ تورآیادا له گه له یاند آه آان ڕایگه آگرتووه یه وه ته نه  00-01-2004
  .تورآیا وه ڕنته بگه وه ئاقه ی آوردی باآوور له ناهانده په

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .سفری گۆڤاری آۆڕی تكۆشان رچوونی ژماره ده  00-01-2004
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ك  آان وه چاآخوازه ندامه ئه ی آه وه مانی ئران به ڕه بژاردنی په یرانی هه قه:  م مانگه ئه  00-01-2004
شداریی  آورد به نن آه یه گه آانیش وا ڕاده ی چاودره نابژرن و زۆرینه الآان خۆیان هه دژی مه وستك له هه
  .آات نه بژاردنه م هه ئه

  یاندن  ڕاگهآانی ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

یی  وه ته زایی خۆیانیان بۆ سیستمی فیدڕایی نه ر ناڕه ته و قه تورآیا، سووریا، ئران، سعوودیه  00-01-2004
  .بت ش ده شبه م ئاقی پ به ئه ربی و پیان وایه بۆ باشووری آوردستان و ئاق ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  نی حوآمی ئاق، ئاماده نجوومه ئه ی آورد له آه ره  نونه5ر  دا هه یه فته م هه هل  00-01-2004
  .ی دژی فیدڕاین بۆ آوردستان و ئاق ندامانه و ئه ك بۆ ئه ك پۆتستۆیه بوون وه ن نه نجوومه آانی ئه وه آۆبوونه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

غدا  ی به ڕگه رآوك له لواستیی آه آی ئه ڕه گه ی تورآمانی له ره ب و به ره آداركی عه ند چه چه  01-01-2004
ر و  سه آان هرشیان آردنه نجامدا ئامریكییه ئه كی آورد، له آۆنتۆكیان دانابوو بۆ گرتن و  تانكردنی خه

  .سكیان لگرتن ند آه چه
  دنیان آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
پانچی  ددین قه دره در و شخ سه دا سه آانی باشووری ئاق، موقته ردوو ئیمامی شیعه هه  02-01-2004
  .دژی آوردستانی فیدڕان یاند آه مۆدا ڕایانگه ینیی ئه وتاری ڕۆژی هه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

مژوودا  له م جاره آه یه مه ئه د بۆ تورآیا، شایانی باسه سه شار ئه س به.رۆآی د چوونی سه  06-01-2004
زرانی  دژی دامه له ردووالیانه ی هه وه ستانه وه ردانه م سه ستی ئه به مه. رۆآكی سووری بچت بۆ تورآیا سه
  .باشووری آوردستاندا تی آوردی له وه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ودوا  مه ر له سه له آه وه ی دوآان، آۆبوونه شارۆچكه آتی له ی پارتی و یه وه آۆبوونه  06-01-2004
ی فیدڕای و  له سه تی مه تایبه به. آاندا نووسسازه گرنگ و چاره آشه بوو له نه و دوو الیه وستیی ئه آھه یه
  .رآوك آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آاندا و  ئاقییه ل پارت و هزه گه پیرمام له آتی له تیی پارتی و یه رآردایه ی سه وه ۆبونهآ  08-01-2004
  .یی و جوگرافی بۆ آوردستان درا وه ته می فیدڕایی نه بریاری سیسته

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . گهن ددام حسن دیلی جه سه یاند آه ئامریكا ڕایگه  10-01-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  وه آات به ئاگر ده آورد یاری به یاند آه ردانكیدا بۆ تورآیا ڕایگه سه آیم له زیز حه بدولعه عه  14-01-2004

  .آات داوای فیدڕای ده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  . رآوك شاركی آوردستانییه آه یاند آه ڕایگه ره نقه ئه  ساح لهد حمه م ئه رهه به  15-01-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ردانی شاری  سه ره م نونه آوردستان، ئه ركی خۆیی نارده ززافی نونه ر قه ممه موعه  15-01-2004
  . بجه ه نت هه ڕابلوس ناوده آانی شاری ته قامه شه آك له لیبیا یه یاند آه ی آرد و ڕایگه بجه ه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تیكردنی فیدڕای  آانیان دژایه دروشمه آك له خۆپیشاندانكیان سازآرد، یه سره آانی به شیعه  15-01-2004
  .بوو بۆ آوردستان

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

دروستبوونی آوردستانی فیدڕاڵ  یاند آه ڕایگه شكری تورآه می له سی دووه آه ر باشبوگ آه ئلكه  16-01-2004
  .دا آه ناوچه هۆی دروستكردنی گۆمی خون له بته یی، ده وه ته ی نه ر بنچینه سه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ئه. ندك شونی تر ربال و هه ف و آه جه ، نه سه غدا، به بهآانی  خۆپیشاندانی شیعه  20-01-2004
  .دژی آورد و خواستی آورد بوو بۆ فیدڕای زۆرتر له خۆپیشاندانه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تی  سه نی ده نجوومه ی ئه137دژی بیاری  سلمانی له تی آورد له زار ئافره  هه5ی  نزیكه  21-01-2004
تی ئیسالم  ریعه ر شه سه تی له یه یاسای آاروباری آۆمه م بیاره پی ئه به. عاق خۆپیشاندانیان سازدا

  .ڕژرت داده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ری تیی سكرت رۆآایه سه نووسانی جیھان به ردانی شاندكی بای فدراسیۆنی ڕۆژنامه سه  22-01-2004

  .ولر فیدراسیۆن بۆ هه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  وت پمان بده یانه آان ده ی ئامریكییه و مافانه ئه یاند آه سعود بارزانی ڕایگه مه  22-01-2004
  .وتبووین ری ڕككه سه عسدا له ڵ ڕژمی به گه  له1974سای  آه متره آه وه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه هت, 1ی  رچاوه سه  
  

  .باشووری آوردستان ی ڕیفراندۆم له فته هه  24-01-2004
  
  

هز  وا به باشووری آوردستان ئه له وه ره ده چته ر تورك نه گه یاند ئه نچیرڤان بارانی ڕایگه  27-01-2004
  .ین خه آانیشیان داده و نووسینگه وه ره ده ینه یانكه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه هت, 1ی  رچاوه سه  
  

دا، عوسمان "پكك"ل  ی گه آانی آۆنگره ناو ڕیزه ڕوودانی لكدابانك له:  م مانگه آۆتایی ئه  00-02-2004
  . وه آانه ست ئامریكاییه ده تیی تر خۆیاندایه رآردایه ندامی سه  ئه13الن و  ئوجه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه ی ئیسالمی له وه ی ئیسالمی و بزووتنه گاآانی آۆمه داخستنی باره:  م مانگه ئه  00-02-2004
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آان  به ره ی عه وه هۆی ئه رآوك به شاری آه آۆنفانسكی ژناندا له له:  م مانگه آۆتایی ئه  00-02-2004
ڕین و  آان ڕاپه آورده ته ت، ئافرهبواس آوردی بدوت و دروشمی خۆی هه تی آورد به یانھشت ئافره نه
  . وه ره ده هاتنه آه آۆنفانسه له
  
  

  .س.ن د الیه روان عوسمان له ن ساح و مه سه ئازادآردنی حه  00-02-2004
  
  

نی حوآم بۆ فیدڕای،  نجوومه آانی ئه آورده ندامه ختی ئه هۆی جه به:  م مانگه آۆتایی ئه  00-02-2004
  . وه تی ئاقییه سته نی ده نجوومه آانی ئه وه و آۆبوونهن وته آی زۆر آه پشوییه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

زوور و  آانی شاره ناوچه رنت چووه آان تۆڕی ئنته تیی ئامریكییه یارمه به:  م مانگه ئه  00-02-2004
  .ورامان و هه بجه ه هه

  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له  ته:ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه شاری موس له ندامی پارتی له  ئه3آوژرانی :  م مانگه ئه  00-02-2004
  .ند شونكی جیاوازدا چه آانیان له فدانی الشه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

فر  آی زۆری به یه ڕژه وه هۆیه به باشووری آوردستان، آه فربارین له رما و به شكی سه هاتنی آه  00-02-2004
  . باریوه فر نه به نده وه آو ئستا ئه  سای دوواییدا تاوه20 له ن آه شناسان ده باری و ڕگاآان گیران، آه

  
  

آی  یه ، پرسه وه رهول ی شاری هه آه تیرۆریستییه ردوو آاره ی هه بۆنه به:  م مانگه تای ئه ره سه  00-02-2004
  .ران دانرا نده آانی هه وره گه ی شاره آانی آوردستان و زۆرینه شه موو به آانی هه ی شاره زۆربه زۆر له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 ر لكی دووی دوو هرشی تیرۆریستیی خۆآوژی بۆ سه: یانی به رله ی سه11ی  آاتژمر نزیكه  01-02-2004
حمان و دوو آوڕی،  بدولره هۆی آوژرانی سامی عه بووه م هرشانه ولر، ئه هه آتی له ندی سی یه به پارتی و مه

حموود هالۆ و هیجران  بدو، مه عد عه آانی، سه هدی خۆشناو و آوڕه نتك، مه م مه آره زدین، ئه ت شخ یه وآه شه
الی  وان له و دیده شقه هرۆز قه ، به حرآه د به مه ، محه و شره رهس باس، خه وان عه الی پارتی و شاخه بارزانی له

. سن  آه200ی  آانیش نزیكه و برینداره س زۆرتره  آه100ی  آان نزیكه می آوژراوه رجه سه.  آتی و زۆری دیكه یه
بۆ  گایانه و باره كانكی زۆر له ژنی قوربانی آرد و خه م ڕۆژی جه آه وتی یه ڕكه م ڕووداوه ئه
هۆی تكدانی بارودۆخی آوردستان و ترسی  بووه آه ڕووداوه.  وه آان آۆببوونه گای حیزبه باره له پیرۆزه ژنه جه

  . وه ری آورده ماوه دی جه خسته
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  آی س ڕۆژه یه وردستان پرسهمانی آ ڕه ، په وه ولره ی هه آه تیرۆریستییه هۆی دوو آاره به  01-02-2004

  .آوردستاندا یاند له ڕاگه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .نارگیرآرد مان آه ڕه په مانتاری چاآسازی ئرانی، خۆیان له ڕه  په100 زۆرتر له  01-02-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
رآوآدا خۆپیشاندانكیان آرد و دروشمی  شاری آه در له سه ربه آانی سه آان و شیعه نهتورآما  03-02-2004

  . وه رزآرده بوخ آورد و بوخ فیدڕاییان به
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی ڕۆژی  آه ستییهتیرۆری ردوو آاره ر هه رامبه لپرسراویی خۆیی به لسوننه نسار ئه ڕكخراوی ئه  04-02-2004
  .یاند ولر ڕاگه ی شاری هه01-02-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آانی  سییه آه ی گۆڕینی یاسای باره137نگ بیاری  ی ده زۆرینه مانی آوردستان به ڕه په  05-02-2004
  . وه تكرده ڕه وه تی ئاقییه سته نی ده نجوومه ن ئه الیه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه هس  
  

رآورك  آه یاند آه بانی ڕایگه الل تاه تی ئاقی، جه سته نی ده نجوومه آی ئه یه وه آۆبوونه له  09-02-2004
آانی خۆیی  نوبراو قسه شایانی باسه. آات ستپده ده وه مرینه چیای حه زنجیره و سنووری آوردستان له آوردستانه

  .پشتاستكرد نامه گه ندین به چه به
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
بۆمان  وه دنیاییه به یاند آه دران ڕایگه لبه زیری ناوخۆی ئاق نوری ئه وه  11-02-2004
  . نه مه یهكی  خه وه قانده ولر خۆیان ته هه دا له02-01 ی له و دوو تیرۆریسته آك له یه آه وتووه رآه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

شی  هاوبه آاندا به ڵ تورآه گه ردانی تورآیای آرد و له رۆآی میسر سه آی سه حوسنی موباره  11-02-2004
  .باشووری آوردستاندا دژی فیدڕاین بۆ آورد له یاند آه ڕایانگه

  اندنی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ستا د ڕاوه فزیۆنی مه له خشی ته ، په نساوه ڕه هۆی بیاركی ئیداریی فه به  12-02-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .خۆیی آوردستان ربه شاری سلمانی بۆ سه س له زار آه  هه10 خۆپیشاندانی زۆرتر له  14-02-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

وروپا خۆپیشاندان  ختی وتانی ئه ندین پایته چه ی بای ڕیفراندۆم له رشتیی آۆمیته رپه سه به  21-02-2004
  .سازآرا

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

نی  نجوومه ئهی برد بۆ  وانه ی ملیۆن و نیوك ئیمزای ئه ی بای ڕیفراندۆم نزیكه لیژنه  22-02-2004
  .نووسی باشووری آوردستان ن بۆ مافی چاره آه داوای ڕیفراندۆم ده غدا آه به ت له سته ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆی  و بووه وه قنرایه ته وه ن تیرۆریستكی خۆآوژه الیه رآوك ئوتومبیلك له شاری آه له  23-02-2004
  .یانی تر  پۆلیس و بریندارآردنی ده7آوژرانی 
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  سه ستیان، له ده ڕه شه ی چاآسازان و پارزگاران بووبه ره ردوو به مانی ئراندا هه ڕه ناو په له  23-02-2004
  .ی پارزگاران وتووانه وستی دوواآه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  اوهرچ سه  
  

موویان جلی  هه آه وه ڵ دۆزرایه آۆمه ف، گۆڕكی به جه ی نزیك نه رییه یده ی حه ناوچه له  28-02-2004
  . ردایه به آوردییان له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ك  آۆنفانسی پارتی سۆسیالیستی هۆندا وه دا لهمسفۆرتی هۆن شاری ئه ردار دۆسكی له سه  28-02-2004
  .وروپا مانی ئه ڕه بژردرا بۆ ناو لیستی په ندام هه ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .آرا غه ده قه وانه ، هاتووچۆی شه وه رآوآه ی ناو شاری آه م ڕۆژانه ی ئه و پشوییانه هۆی ئه به  29-02-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  چاوهر سه  

  
  .ڕژمی فیدڕایدانا بۆ ئاق نی حوآم دانی به نجوومه ئه  29-02-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رچی  هه ، شایانی باسه وه وردهن آ الیه رآوك له شاری آه ی تورآمانی له ره گای به گیرانی باره  29-02-2004
  .بوو سووتنرا ی تورآمانی هه ره ئای ئاق و به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  وه زیری گواستنه آتی و وه تیی یه رآردایه ندامی سه لیل دۆسكی، نوبراو ئه آۆچی دوایی خه  29-02-2004
  .دای سلمانی ئیداره یاندن بوو له گه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

نھا  ، ته وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه رآوك له شاری آه سووتاندنی آۆگای آوردستان له  00-03-2004
  .ی ناوی آوردستان بوو وه رئه به له
  
  

  .ولر ی سلمانی و هه ردوو ناوچه هه وت له  پاوگای نه2ی  ردی بناغه دانانی به  00-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .  آوردی تدایه400 رمی زۆرتر له ته غدا آه ی به ڕاشدییه ڵ له آۆمه ی گۆڕكی به وه دۆزینه  00-03-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .شاری سلمانی زیز له ندی شانۆیی سمكۆ عه رمه ی هونهآۆچی دوای  00-03-2004
  
  

هۆی  ری ئرانیدا به مانیا و داگیرآه نوان ئه آی دیپلۆماسی له دروستبوونی گرژییه  00-03-2004
وا بیار  م تابلۆیه ئه. رلین به ر ڕستورانتی میكۆنۆس له رامبه هیدانی میكۆنۆس به ك بۆ شه دروستكردنی تابلۆیه

  . دواخرا20-04م بۆ ڕۆژی  الببرت، به و تابلۆیه ر ئه سه له رده ورۆزدا په ڕۆژی نه بوو له
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ستیان  رآوك ده وانیی آه نی شاره نجومه آانی ئه ب و تورآمانه ره عه ندامه ئه ك له یه ژماره  00-03-2004
  . وه آار آشایه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 ملیۆن 75تی سلمانی  ی ئیسالمی و حكومه ه آانی نوان ینك و آۆمه ندییه یوه باشتربوونی په  00-03-2004
  .ی ئیسالمی آۆمه دایه ی مانگانه ك مووچه دیناری وه
  1:  ڕه الپه. 2004-04-07 -هاووتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  

  
یاندن و مۆبای  آۆمپانیای ئریكسۆنی جیھانی بۆ آاروباری گه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-03-2004

 ملیۆن 90نرخی  آوردستاندا به وتنی مۆبای له ست بۆ پشكه ك به ڵ آۆمپانیای آۆڕه گه شی له آۆنتاآتكی هاوبه
آی  ڵ آۆمپانیایه گه ش له نی آۆنتاآتی هاوبهی جیھا وره آی گه آۆمپانیایه م جاره آه یه مه ئه شایانی باسه. دۆالر

  .ستت آوردستانیدا ببه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ناو و  به فزیۆنی میدیایه له مان ته هه فزیۆنه له م ته فزیۆنی ڕۆژ، ئه له خشی ته م ڕۆژی په آه یه  01-03-2004
  . وه نگكی تره ڕه

  یاندن آانی ڕاگه ناه ی آهواو ته, 1ی  رچاوه سه  
  

،  وه ته سته نی ده نجوومه ن ئه الیه له ستووری ئاق بكرایه ر ده سه ئیمزا له بووایه مۆ ده ئه  05-03-2004
  .دواخرا آه ئیمزاآردنه ر ناآۆآیی نوان آورد و شیعه به م له به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

نزیك دهۆك ژاراویبوون و  ك له ئۆردوگای خانه زیدی له دان آوردی یه بارۆخكی نادیاردا سه له  08-03-2004
م  ئه نن آه یه گه آان واڕاده واه هه.  ترسیدایه مه آی زۆریشیان ژیانیان له یه ندكیان مردن و ژماره هه

  . بووه وه وه هۆی ئاوی خواردنه به ژاراویبوونه
ر سایتی پارتی  سه آانی آوردستان له واه هه: تری آوردیی  رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

http://www.kdp.info  
  

  .ستوری آاتیی ئاقی آرد ئاق، ئیمزای ده ت له سته نی ده نجومه ئه  08-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ربی  ئاق دهستووری آاتیی ر ده رامبه زایی خۆیی به ت ناڕه.د  08-03-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ستی  آانی آوردستانی بنده ی شاره ، زۆرینه وه ستووری آاتیی ئاقه ی ئیمزاآردنی ده بۆنه به  08-03-2004
  .نگگان ئاهه وتنه ری ئران آه داگیرآه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آان  رآوك آورده شاری آه ، له وه ستووری آاتیی ئاقه ی ئیمزاآردنی ده بۆنه به  08-03-2004
ب و دوو تورآمان و برینداربوونی زۆرتر  ره هۆی آوژرانی ژنكی عه نجامدا بووه ئه خۆپیشاندانكیان سازآرد و له

  .س  آه20 له
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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بوون  ن ڕازینه نجومه آانی ناو ئه به ره رآوآدا عه نی شاری آه نجومه آی ئه یه وه آۆبوونه له  08-03-2004
  .رآوك آانی آه آورده پدانی آۆبۆنی خۆراك بۆ ئاواره به
  
  

ت  آانی خۆرهه ی شاره زۆربه ، له وه ستووری آاتیی ئاقه ی ئیمزاآردنی ده بۆنه به  09-03-2004
  .سیش گیران یان آه ر و پاسداراندا ڕوویدا و ده ماوه نوان جه ادان لهخۆپیشاندان ڕوویدا و پكد

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .دهۆك آگرووی ئیسالمی له فزیۆنی یه له داخستنی ته  10-03-2004
  
  

ی  ری یانه هانده آانی درلزور آه به ره شاری قامیشلی، عه له آی تۆپی پوه هۆی یارییه به  12-03-2004
ست پبكات،  و قامیشلی ده ی یاریی نوان فتووه وه شاری قامیشلی و پش ئه بی بوون، هاتنه ره ی عه فتووه
آورد و  ی ناشرینیان به و جنو و قسه وه رزآرده ددام حسنیان به ی سه ونه ی فتووه یانه ربه آانی سه به ره عه
 4شاری قامیشلی و  ب له ره هۆی پكدادانی آورد و عه نجامدا بووه ئه له. آانی باشووری آوردستاندا رآرده سه

ستی  آانی آوردستانی بنده واوی ناوچه پشوی ته وه هۆیه یانیش برینداربوون و به مندای آورد آوژران و ده
ستی   بندهآوردستانی ری له ماوه ڕینی گشتیی جه ین ڕاپه بۆ ڕۆژی سبه ی آه وه هۆی ئه و بووه وه سووریای گرته

  .ی سووریا دروست ببت داگیرآه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ڕینك بگرت ر ڕاپه هه ر به آو به آانی ئابووقدا، تاوه آورده آه ڕه شق گه شاری دیمه س له.د  13-03-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  ماوه ی جه وه یانیان بۆ همنكردنه آانی خۆرئاوا به آوردییه پارته ندك له س، هه.زۆری د به  13-03-2004
  .رآرد ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

قامیشلی آورژان،  له وه به ره ن عه الیه دون له ی آه و مندانه رمی ئه هۆی ناشتنی ته به  13-03-2004
نجامدا پیاوانی  ئه آاندا، له رمه ناشتنی ته شداریكردن له آان بۆ به قامه ر شه سه لی هاتهری شاری قامیش ماوه جه
آانی  ڕووی هزه به وه قنه ری شاری قامیشلی بته ماوه جه ی آه وه هۆی ئه آرد و بووه آه كه خه یان له قه س ته.د

دیان شكاند و ئای  سه آانی دیكتاتۆر ئه ره یكه و په ی شاریان آۆنتۆكرد و ونه نجامدا زۆربه ئه ردا، له داگیرآه
هنی،  ری آه ، تورباسپی، سه آانی درك، درباسیه ی شاره شانی قامیشلی زۆربه ، شانبه وه رزآرده آوردستانیان به

آانیان  تییه وه ده رمانگه ی فه ر سازآرد و زۆربه دژی داگیرآه ڕینیان له ب خۆپیشاندان ڕاپه ه فرین  و حه ئه
س آوژران و  یان آه آی آورد و ده ری بچه ماوه ر جه سه هرشی آرده وه هزكی زۆره سووتاند و دوژمن به

  .دانیش بریندار سه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
لژیك  ختی به بۆآسی پایته ی سووریای له ی داگیرآه یان آورد باوزخانه ده:  ئواره رله سه  13-03-2004

واوی  ته ، شایانی باسه وه رزآرده به ر باوزخانه سه گرت و ئای سووریایان سووتاند و ئای آوردستانیان له
ی خۆرئاوای  آه ڕینه هۆی پاپشتكی گرنگ بۆ ڕاپه یان آرد و بووه م ڕووداوه آانی باسی ئه میدیا جیھانییه

  .س گیران  آه30لژیكی و  ست پۆلیسی به ده وه هیان دای آه آان باوزخانه پاشان آورده. آوردستان
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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رآرد، شایانی  ده بجه ه ساتی هه ر آاره سه یانكی له ئاقدا به نی حوآم له نجوومه ئه  13-03-2004
  .ربكرت ده بجه ه ساتی هه ر آاره سه له جۆرهو  یانكی له رمی به آی فه یه شوه ئاق و به له مجاره آه یه مه ئه باسه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ندی  ، نوبراو آارمه وه نسارولسوننه ن ئه الیه موس له بدولقادر له م عه سه تیرۆرآردنی موعته  14-03-2004
  .آوردستان ندروستی بوو له زگای ته ده

  یاندن آانی ڕاگه اهن واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رآوت بكات و  رینی آورد سه توانی ڕاپه وه ربازیی زۆره آارهنانی هزی سه هۆی به س به.د  14-03-2004
  . وه آاندا بوآرده آورده ناوچه حوآمی عورفیی له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 ساڵ 15نی  مه ته شبگیریی آورد له ڕه به ستی آردووه  دهرینی آورد ی ڕاپه وه س بۆ آپكردنه.د  14-03-2004
  . وه وژووره ره به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕینی خۆرئاوا  س و پشتگیریی ڕاپه.دژی د وروپا خۆپیشاندان له آانی ئه وره گه ی شاره زۆربه له  14-03-2004
  .سازدرا

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

نانی  ی آوفی ئه آیان ئاڕاسته یه ستی سووریا نامه آانی آوردستانی بنده پارته ك له یه ژماره  14-03-2004
  .ری سووری آانی داگیرآه دڕندانه فتاره دژی ڕه ك له زاییه ك ناڕه آان آرد وه آگرتووه یه وه ته سكرتری نه

  یاندن هآانی ڕاگ ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕینی خۆرئاوای آوردستان  ی ڕاپه وه آارهنانی هز بۆ آپكردنه دژی به یانكی له پارتی به  14-03-2004
  .رآرد ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 ،22، 21موو ساك ڕۆژانی  بیاریدا هه وه ورۆزه ی نه بۆنه تی باشووری آوردستان به حكومه  15-03-2004
  .ییی آورد وه ته ژنی نه پشوو و جه ی مارت ببته23ی

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

س سووری .دژی د یان له وره ولر خۆپیشاندانی گه ردوو زانكۆی سلمانی و هه خوندآارانی هه  15-03-2004
  .ولر سازدا ردوو شاری سلمانی و هه هه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه ی آهواو ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ژنف آۆنسوخانه ك آورد له ستی سووریا، آۆمه ڕینی آوردستانی بنده بۆ پاپشتی ڕاپه  15-03-2004
  .ی دوو آاژر گرت س یان بۆ ماوه.د

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك وانیی آه هنی شار نجومه ندامی ئه بكی ئه ره آوژرانی عه  15-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وامه رده به وه آانه سوورییه به ره ن عه الیه تانكردنی ماڵ و دوآانی آورد له  15-03-2004
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یدوون هادی ره فه. آۆچی دوایی د  16-03-2004
  
  

ڕینی آوردستانی  ی ڕاپه م ڕۆژانه آانی ئه ڕووداوه ت به باره س سه.د ئامریكا یاداشتكی دایه  16-03-2004
  .ستی سووریا بنده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  وه زاخۆ بكاته گا له باره آگرتووی ئیسالمیی آوردستان گرت آه یه ئاسایشی زاخۆ ڕگای له  16-03-2004
  .ستگیرآردن ندامانیشی ده ئه ك لهند هه

  .2004-03-31هاوتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه رزآرده ستی سووریادا به آوردستانی بنده نیی له مه س نرخی خوارده.د  16-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
توندی  س به.و د وه بیشی گرته ه فرین و حه آانی ئه ارهتی آوردستان ش ڕینی خۆرهه ڕاپه  16-03-2004
  .ن یان آوژراو و بریندار هه و ده وه ته ری آورد بووه ماوه ی جه وه نگاری آۆبوونه ره به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . زار آوردی گرتووه  هه5  زۆرتر لهس.مۆ د آو ئه تاوه وه ڕۆژانی ڕابردووه آان، له واه پی هه به  16-03-2004
  
  

ردانی  ئاق سه نیی ئامریكا له ده ری حاآمی مه پۆڵ بریمه وه بجه ه ی ساۆژی هه بۆنه به  16-03-2004
  .ی آرد و ساۆژه شداریی ئه ی آرد و به بجه ه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه  آوردی له-بی  ره ی دیالۆگی عهستن به: 03-20تا   18-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .سووریا پی بگووترت آوردستانی سووریا له شتك نییه یاند آه س ڕایگه.زیری ناوخۆی د وه  18-03-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

شاری دۆردرختی  خت له آی سه خۆشییه نه ومین ئاغا به مه ند فوئاد حه رمه آۆچی دوایی هونه  19-03-2004
  .هۆندا

  
  

دا  آه ڕینه ڕاپه ڕۆژانی ڕابردوودا له له وانه س، ئه.ن د الیه دان زیندانیی آورد له ئازادآردنی سه  20-03-2004
  .گیرابوون
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
تی سلمانی و  ردوو حكومه هه وه ورۆزه آانی نه نگه كی و ئاهه ی زۆری خه وه هۆی آۆبوونه به  21-03-2004
  .ر آاركی تیرۆریستی رپگیریی هه نجامدا بۆ به آی زۆریان ئه آارییه ولر خۆئاماده هه
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  .گدرا ت نهخۆرئاوای و ورۆز له نگی نه ، ئاهه وه ی خۆرئاوای آوردستانه آه ڕینه هۆی ڕاپه به  21-03-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ین خه س دواده.ر د سه مارۆی ئابووری له بیاری گه: یاند ئامریكا ڕایگه  26-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 ڕۆژ 2 یه م آۆنگره ولر، ئه هه ی نیشتمانیی ئاقی له وه ی ئاشتبوونه ستنی آۆنگره به  26-03-2004
  .نت خایه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر شاری هه ولر له ی هه ی قه وه نكردنه ی نۆژه ستنی آۆنگره به  27-03-2004
  
  

رآران و ر تیرۆ وبه مه ند ڕۆژك له س چه  آه8 پكھاتبوون له رآوك آه آه خزانكی آورد له  28-03-2004
  . وه رآوآدا دۆزرایه می شاری آه نزیك پردی سیه آانیان له رمه مۆ ته ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ڕووداوی ئوتومبیل شاری سلمانی به وز له ر سه نوه ت ئه روه ند سه رمه آۆچی دوایی هونه  28-03-2004
  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  اوهرچ سه  

  
زیری ئیشغالی گشتیی ئاق درا،  رواریی وه سرین به وی تیرۆرآردنی نه شاری موس هه له  28-03-2004
رانی خاتوو  یاوه سك له ند آه هۆی آوژران و بریندارآردنی چه بووه وه م هه بوو و ئه وتوو نه رآه م سه به
  .دا وه تی گواستنه حكومه له ته زیری ئافره م وه آه نوبراو یه. رینس نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك نی شاری آه نجومه آانی ئه تورآمانه ندامه ی ئه وه آشانه  29-03-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی  مپی ئاتاشی ڕوومادی و بووه آه آی آورد له یه ناهانده مای په بۆمبك لهی  وه قینه ته  30-03-2004

ر  ناوی عومه آك به و برینداربوونی یه) ری یده ی و بورهان حه یده ری، هرش حه یده شۆڕش حه(س   آه3آوژرانی 
  . ماڵ3بابایی و ڕووخانی 

  یاندنی آوردی نی ڕاگهآا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وامه رده ر به س هه.ن د الیه هرشی گرتن و ئازاردانی آورد له  00-04-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی آورد  رگه پشمه ن آه آه ده وه بی باس له ره آانی میدیای عه رچاوه سه ندك له هه  00-04-2004
  .ن ده آانی تری ئاقدا ڕووده و ناوچه لوجه فه ی له و پشوییانه  ئهی وه آپكردنه له شداره به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ر بودجه سه ی آوردستان له وه دانكردنه پالنی ئاوه ستیكرد به تی ئیشغالی ئاقی ده زاره وه  00-04-2004
  .ئاق

  یاندن  ڕاگهآانی ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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لیستی  ی خسته)پكك(ل  ی گه وروپا ڕكخراوی آۆنگره مانی ئه ڕه په  00-04-2004

  . وه آانه تیرۆریسته ڕكخراوه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
لیان بۆ نفا آانی ئه ی زیانه وه بووآردنه ره شدا داوای قه یانكی هاوبه به  پارتی ئاقی له12  00-04-2004
  .لی آورد آرد گه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آردنی آورد  شدارینه و به وه ی همنیی باری ناوخۆی باشووری آوردستانه بۆنه به  00-04-2004
یمانی  آورد هاوپه ن آه آه ده وه آان باس له بییه ره عه رچاوه ی سه ئامریكا، زۆربه آانی دژ به پشوییه آاره له

  .ن به ترسنۆك ناوده رانی به ی شیعی آورد و ڕابه رچاوه ندك سه و هه ئامریكایه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
آانی  هۆی یاخیبوونی شیعه تكچوونی باری ناوخۆیی ئاق به:  م مانگه تای ئه ره سه  00-04-2004
  . وه دره دا سه واداری موقته هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  اوهرچ سه  
  

ب  ره ترسی تیرۆری عه یان ماباتی آورد له ده وه لوجه دی فه آانی شاره هۆی ڕووداوه به  00-04-2004
  .جھشت یان به لوجه فه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سووریا  آتیی دیموآراتی آورد له تیی یه رآردایه ی سهندام د، ئه مه لی محه حمود عه گیرانی مه  01-04-2004
  .شاری قامیشلی س له.ن د الیه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .سلمانی ی ئاسۆ له ی ڕۆژنامه وه ی تاقیكردنه رچوونی ژماره ده  01-04-2004
  
  

آورد  م جاره دووه مه ئه دا، شایانی باسه م مانگه هرۆآی آاتیی ئاق ل سه سعود بارزانی بووه مه  01-04-2004
  .رۆآی ئاق سه ببته

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ستووركی نوێ دابنت و تیدا ڕز  تورآیا آرد ده بیاركیدا داوای له وروپا له مانی ئه ڕه په  01-04-2004
  . بگرتآان وه ته نه مه آانی تاك و آه مافه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ولر و  آانی هه رباز بنرت بۆ ناوچه زار سه  هه3رگریی آۆریای باشوور بیاریدا  تی به زاره وه  02-04-2004
  . و ناوچانه ی ئه وه دانكردنه تیدانی ئاوه ستی یاریمه به مه سلمانی به

  یاندن آانی ڕاگه هنا واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  م هرشه له. رآوك آانی شاری آه آورده آه ڕه ر گه  هرشكی تیرۆریستی بۆسه22:10آاتژمر   03-04-2004
ند  چه یاندنی زیانی مای به هۆی گه و بووه وه آانه آورده آه ڕه گه آی آاتووشا نرا به  موشه11ی  نزیكه

  .ك یه ره خانووبه

 12



www.kurdistannet.org 

  یاندن آانی ڕاگه ناه هواوی آ ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ربازی ئامریكی و   سه2هۆی برینداربوونی  رآوك و بووه آه هرشكی تیرۆریستیی خۆآوژی له  04-04-2004
  .ك ند هاووتییه چه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

یانی  س و برینداربوونی ده  آه2هۆی آوژرانی  ی دهۆك و زاخۆ و بووه ردوو یانه پكدادانی هه  05-04-2004
  .تر

  1:  ڕه الپه. 2004-04-07 -هاووتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

موس بۆ پاراستنی ئاساییشی شاری  ڵ ینك و پارتی له گه آانی ئامریكا له ی هزه وه آۆبوونه  06-04-2004
موس.  

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ربی  آان ده آوردییه ر باری خراپی زیندانه رامبه زایی خۆیی به رناسیۆناڵ ناڕه منستی ئنته ئه  06-04-2004
  .ری سووریدا آانی داگیرآه زیندانه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تك و سازان ن ر مه ولری مانگی سووری ئاقی عومه ری لكی هه به ڕوه تیرۆرآردنی به  07-04-2004
  .ولر بۆ هه وه موسه یاندا له وه ڕانه آاتی گه ری له ئیسماعیلی هاوسه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی آوردستانی  آه  آاژر آوردآوژییه6ی  بۆ ماوه سنه خوندآارنی زانكۆی آوردستان له  07-04-2004
  .ری سووریایان پۆتسۆآرد ستی داگیرآه بنده

  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ئامریكا راخی له فا قه آانی مرۆڤ مسته مافه ر و چاالك له آۆچی دوایی نووسه  08-04-2004
  
  

م  له. استر سلمانی به می پارتی آۆمۆنیستی آوردستان له ی چواره آۆنگره: 04-10تا   08-04-2004
مال  تن و آه ندامیان ئافره  ئه2نجن و  یان گه زۆربه بژردران آه تی هه رآردایه ندامی سه  ئه27دا  یه آۆنگره

  .بژردرا سكرتری پارت هه شاآیریش به
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه هYNDKن  الیه چووغ له ره  قهی ئازادیی ی سانه ی بوآراوه1 رچوونی ژماره ده  10-04-2004
  
  

م  ئه.  دۆالر259.163.594  له بریتییه یاند آه  ڕاگه2004ی سای  تی سلمانی بودجه حكوومه  10-04-2004
  .هنرت آارده ری به وروبه آانی ده تگوزاریی شاری سلمانی و ناوچه زۆری بۆ آاروباری خزمه به دراوه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  ی داگیرآه وه ر آرده رامبه زاییی خۆیی به پاریس ناڕه بیی مافی مرۆڤ له ره ی عه لیژنه  10-04-2004
و  ستداوه ده دا گیانیان له نجه شكه ژر ئه  آورد له2  یاند آه شی ڕاگه وه ربی و ئه ر آورد ده رامبه سووری به

  . لك خراپه گه هم دووایی آانی ئه بارودۆخی گیراوه

 13



www.kurdistannet.org 

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك شاری آه  تیرۆریست له4آوژرانی   11-04-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
شاری دفتی هۆندا  له كی شخانه خه یرانی آه ناوی سیھام قه  سای آورد به17آچكی   13-04-2004
  .ف تیرۆر آرا ره اوانی شهت به
  
  

ن ئاساییشی  الیه سلمانی له نسارولئیسالم له  تیرۆریستی ئه17گیرانی : و ڕۆژانی دوایی  14-04-2004
  . وه آتییه یه
  
  

ی  وه تاوانی ئه شاری آوت، به آتی له گای یه ر باره سه یانكووتایه آانی ئامریكا هه هزه  16-04-2004
  . تیان داگیرآردووه آی حكوومه یه خانه باه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆتل ئاشووری  تكشانی آوردستان له حمه می حیزبی زه ه4ی  ستنی آۆنگره به: 04-18تا   17-04-2004
 بوو بۆ آانی تر ئازادآراوه رآوك و ناوچه ی آه وه ژر دروشمی گانه له یه م آۆنگره ئه. واری دوآان هه هاوینه

  .رمی آوردستان سنووری هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
شاری  ری سووری له ی ڕۆشنبیریی داگیرآه فته ، هه وه هۆی خۆپیشاندان و مانگرتنی آورده به  18-04-2004

  .سترا به مانیا نه درسدنی ئه
  یاندن آانی ڕاگه ناه  آهواوی ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 1915سای  آان له نه رمه تلوعامی ئه نگ دژی قه ی ده زۆرینه دا به نه مانی آه ڕه په  21-04-2004
  ن  الیه له دواوه به
  

  دا و  نه نوان آه یرانكی دیپلۆماسی له هۆی قه بووه م بیاره رآرد، ئه زایی ده بیاركی ناڕه وه تورآه
  

  .تورآدا
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  هرچاو سه  

  
  .شاری سلمانی درخان له ڤیستیڤای به  22-04-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  نهیا م به شق، له دیمه ب له ره نووسانی عه ی ڕۆژنامه یانی آۆتاییی آۆنگره رچوونی به ده  23-04-2004
نووسانی  آتیی ڕۆژنامه نووسانی آوردستانیان آرد بۆ ناو یه آتیی ڕۆژنامه رگرتنی یه تییی وه آان دژایه به ره عه

  .جیھانی
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
م  را و لهست ری سووریا به ستی داگیرآه مانیا آۆنفانسكی آوردی بنده ی ئه شاری هیرنه له  25-04-2004

  .زرا ی وت دامه وه ره ده تی آوردستان له تی خۆرهه دا حكومه آۆنفانسه
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ك ڕكخراوی  ن آۆمه الیه شاری الهایی هۆندا له نفال له ستنی آۆنفانسك بۆ ئه به  25-04-2004
  . وه آوردییه

  
  

  .بۆ آورد همایه آه ردی تدایه هكی زه م ئایه آی نوێ بۆ ئاق، ئه ی ئایهبژاردن هه  26-04-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
سرین  نیۆڕك، نه  لهUNگای  آانی باره هۆی آۆنگره  لهUN ربه ڕكخراوی هابیتاتی سه  26-04-2004
  . آردت شغالی ئاقیی خه زیری ئه رواریی وه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

نھا بریندار بوو و لخوڕی  م ته ن درا، به سه ند ناسر حه رمه وی تیرۆرآردنی هونه موس هه له  27-04-2004
  . رآوآه ڤزیۆنی آه له ی ته ری ئزگه به ڕوه نوبراو به. سكی دی بریندار بوون ی و آه آه ئوتومبیله
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
م  ئه شق، شایانی باسه ی شاری دیمه ززه آی مه ڕه گه له وه قینه ك ته یه ڕوودانی زنجیره  27-04-2004
  . ی تدایه ندین باوزخانه چه آه ڕه گه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ندامكی تری  ند ئه ڵ چه گه ، له رۆآی آاتیی ئاقه دا سه م مانگه هل سعود بارزانی آه مه  28-04-2004
سعود بارزانی جلی  دا مه آه آۆنگره نجامدا، له وانیی ئه آی ڕۆژنامه یه غدا آۆنگره به ت له سته نی ده نجوومه ئه

  . وه آوردی دایه ند پرسیاركیشی به می چه ردابوو و وه به آوردیی له
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه هت, 1ی  رچاوه سه  

  
  .نزیك پردێ ی آوردستان له سعود بارزانی بۆ چشتخانه ردانی مه سه  30-04-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آك  دا یه ئاقی ئاینده هبت ل ده آه وه آرده وه ر ئه سه ختییان له ردوو ینك و پارتی جه هه  00-05-2004
  .تی آورد بت رۆآایه ی سه سته ده له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

زاران ماسی و  و مردنی هه آه نگی ئاوه ی دوآان گۆڕینی ڕه ریاچه پیسبوونی ئاوی ده  00-05-2004
بۆ  ش تا ئستا شیاوه آه و ئاوه آی نییه ترسییه مههیچ  یه م دیارده ن ئه ده وتنیان، پسپۆڕانی ژینگه رئاوآه سه

  . وه خواردنه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 17دا  م مانگه تای ئه ره سه آوردستان و له آانی آورد له گرتنی ڕۆه له وامه رده س به.د  00-05-2004

  .مات گرت ۆی حهزانك خوندآاری آوردی له
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .شاری موس یانده س خۆیان گه.ستی د ك آوردی بنده یه س، ژماره.ترسی گرتن و ئازاردانی د له  00-05-2004
  

 15



www.kurdistannet.org 

  
ی  ر بنچینه سه مكی فیدڕای له ر سیسته هه یاند آه س ڕایگه.رۆآی د دی سه سه شار ئه به  01-05-2004
  . ئاقدا ترسناآه ژادی له نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سلمانی  ن ئاساییشی ینك له الیه مۆ له ی ئه ری ڕۆژنامه رنووسه رهاد هیرانیی سه گیرانی فه  03-05-2004
آاتی  ر له نوبراو هه.  وه ته یما بوآراونه ر شه سه ی نوبراودا له ڕۆژنامه ی له تانه و بابه تاوانی ئه به

  .خواردن گرت مانی له وه گیرانییه
  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
دا شوفری  م ڕووداوه رآوك، له آه ری گشتیی آشتوآاڵ له به ڕوه جیب به تیرۆرآردنی هیوا نه  06-05-2004

  .ستی برینداربوو خه شی به آه  و خزانهنوبراویش آوژرا
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ند سیناتۆركدا ڵ چه گه ی له وه بانی بۆ آۆنگرسی ئامریكا و آۆبوونه الل تاه ردانی جه سه  06-05-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سلیم  حكوم آردنی تاوانی ته آردن و مه رآۆنه ستی سه به مه دین به حه نكۆی سهقوتابیانی زا  06-05-2004
ا و .د به وه ی ئیسالمییه وه ن بزووتنه الیه ئران له-آانی پارتی دیموآراتی آوردستانی رگه پشمه ش له آردنی شه

نی  م الیه رجه آان و سه آگرتووه یه وه ته یكیان بۆ ڕكخراوی نه یاداشتنامه وه م ڕژمه ن ئه الیه دانیان له سداره له
حكوم و ڕیسوا  مه فتارییه دڕه به م آاره یان آردن و داوایان آرد تاوانبارانی ئه ندیدار نووسی و ئاڕاسته یوه په

  .بكرت
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ولر هه می پارتی پارزگارانی آوردستان له آه یهی  ستنی آۆنگره به  06-05-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آكی  ی تورآمان و یه2ب و  ره ندامی عه  ئه2رآوك  بردنی شاری آه ڕوه نی به نجوومه ئه  10-05-2004
  .نگیان بۆدابوون آانیش ده ن و آورده هاوورده آه به ره عه ندامه  ئه 2بژارد، شایانی باسه ن هه نجوومه آوردی بۆ ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ری سووریا ر داگیرآه سه مارۆی ئابووریی خسته ئامریكا گه  11-05-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
س و   آه3هۆی آوژرانی  رآوك و بووه ینی شاری آهآكی آوردنش ڕه گه ی بۆمبك له وه قینه ته  11-05-2004

  .ی تر23برینداربوونی 
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .زار آورد  هه40 تا 30 نزیكه ی سووری بداته زنامه گه ڕه نیازه به یاند آه س ڕایگه.د  13-05-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی مانگی مارتی  آه ڕینه ڕاپه له و زیندانییانه ئه.  زیندانیی آوردی ئازاد آرد200ی  س نزیكه.د  13-05-2004
  .مسادا گیرابوون ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .ی وت وه ره ده  سوید له-آتیی مامۆستایانی آوردستان لكی  زراندنی یه دامه  15-05-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  چاوهر سه  
  

ستۆآھۆم  مینی له ه21ی  سوید آۆنگره آان له آوردستانییه ه فیدراسیۆنی آۆمه: 05-16تا   15-05-2004
  .ست به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  دا نونه یه م آۆنگره له. ولر هه ی شكۆ و دیموآراتی له وه ی گانه ستنی آۆنگره به  15-05-2004
  .شداربوو آانیش به آگرتووه یه وه ته نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سكرتری حیزبی مال یاچی  فا آه ی مسته ژاوه رآوك آه شاری آه یمانان له آانی هاوپه هزه  15-05-2004
مال و دوو  فا آه مسته.  ر گولـله به آان، دایه خای پشكنینی ئامریكییه ستانی له وه هۆی نه تورآمان ئیلی به

بی سیاسی حیزبی ناوبراو،  آته ندامی مه ساب ئوغلوی ئه دین قه جمه آوژرن و نه ودا ده ر له وانی هه پاسه
وڵ و  موو هه یاچی و ئوغلو دوو تورآمانی شۆڤنیست بوون و هه نی باسه شایه. بت ختی بریندار ده سه به

  .رآوك بوو آۆششیان بۆ تكدانی بارودۆخی شاری آه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .تی ئاقی سته نی ده نجومه رۆآی آاتیی ئه لیم سه دین سه تیرۆرآردنی عیزه  17-05-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه وی آهوا ته, 1ی  رچاوه سه  
  

شاری  ی آوردنشین له په آی ته ڕه گه یان گرته آكی آاتووشه رآوك موشه آانی آه تیرۆریسته  22-05-2004
  . وه وته نھا زیانی مایی لكه م ته رآوك، به آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی   هاوتی آوردی چوار پارچه5000 شداری زیاتر له به به نده نھاخی هۆه شاری ده له  22-05-2004
سبیر   آه چوو ،تیایدا دروشمی ئازادی بۆ نوریه ڕوه به وره ری گه ماوه آی جه یه وه آوردستان خۆپیشاندان و آۆبوونه

ارییان تیدا آرد شد یاندن به زگاآانی ڕاگه ده رچاو له آی به یه ژماره.  وه وترایه ده وه سه زاران آه ن هه الیه له
دان دایكی آورد  شداری سه رباری به شداربوون، سه به وه آه ی خۆپیشاندانه وه پشه ها گروپی مانگرتووان له روه ،هه
آۆتایی پھات  وه وتار خوندنه به آه آۆتاییدا خۆپیشاندانه له.بوو وه ر سنگیانه سه به ی نورییه موو ونه هه آه

زایی خۆیانیان بۆ  هاوتییان ناڕه آی زۆر له یه ژماره وه ییشه ی ئیمه رگه ستا لهتا ئ ی شایانی باسه وه ئه.
رپرسانی هۆندای  بۆ به بجه ه ندی هه ناوه آه آردووه یه و نامه و پشتگیرییان له ندی ناردووه تی دادی هۆه زاره وه

  . ناردووه
  http://www.kurdistannet.orgنت ڕی آوردستان  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  تونس، له بی له ره ی عه آانی لووتكه وه یاندنی آۆتایی آۆبوونه رچوونی ڕاگه ده  23-05-2004

  .ییی خاآی ئاق بپارزرت آپارچه آتی و یه یه آرا آه وه ر ئه سه خت له دا جه وانه آۆبوونه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ولر  هه رانی آوردستان له ندیكای پارزه می سه ی دووه ستنی آۆنگره به  23-05-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه ی تورآمانی له ره تیی به رآردایه ندامی سه دینی ئه جمه د نه حمه آوژرانی ئه  24-05-2004
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آتیی نیشتمانیی تورآمانی و پارتی نیشتمانیی تورآمانیدا  نوان یه ك له ڕوودانی پشوییه  27-05-2004
  . وه ن پۆلیسه الیه ی تر له2هۆی آوژرانی تورآمانك و گیرانی  رآوك و بووه آه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .گ مین به اللی ئه ر جه آۆچی دوایی تكۆشه  28-05-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .زیرانی ئاقی رۆك وه سه بووه آه عسییه به آۆنه الوی آه یاد عه ئه  28-05-2004

  ندنیا آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وه آانی ئاگرآوژنه رگریی میلـلی و تیپه رۆآی به د سابیری سه مه تیرۆرآردنی سابیر محه  29-05-2004
  .دا خزان و برا و آوڕی نوبراویش تیرۆرآران م ڕووداوه ، له وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه رآوك له شاری آه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
نك  هاوه ند گوولـله چه ولر به شاری هه آتی له ندی یه به گای مه بۆردوومانكردنی باره  31-05-2004
  . وه وته آه هیچ زیانكی گیانیی لنه م هرشه ، ئه وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ندامی  سوید، نوبراو ئه له نجه خۆشیی شرپه نه ی شخ ساح بهآۆچی دوایی دارۆی شخ نور  31-05-2004
  .آتی بوو تیی یه رآردایه سه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ئامریكا پاره یاند آه ولر ڕایگه هه یمانان له تی هاوپه سته ری ده به ڕوه رزی به لیان سانده  00-06-2004
   نییه
  . وه آوردستان بكاته لهك  یه بنكه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآران آانی تدا ده آورده رپرسه ر موس و به سه وه ی شخان خرایه شارۆچكه  00-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ناری شاری  ند شونكی آه چه ولر، له  ههشاری ڕووداوی تیرۆریستی له رگریكردن له بۆ به  00-06-2004
  .ن ئاسانی هاتووچۆ بكه توانن به آان نه آو تیرۆریسته ندك چاڵ دروستكرا تاوه ولردا هه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه ستگیرآردنی تۆڕكی تیرۆریستی له ده  00-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه اهن واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
یاند پكك  ڕایگه ی آه وه رآرد به م بیاری دژی آورد ده آه ق یه.د:  م مانگه آۆتایی ئه  00-06-2004

  . تیرۆریسته
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 پارزگای نی نجومه ئه رآوك، گروپی آوردی له آه  لهCPIآوردی  وستی دژ به هۆی هه به  00-06-2004

 18



www.kurdistannet.org 

  . وه آار آشایه ك له یه ستی بۆ ماوه رآوك ده آه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
واریی آۆندا  ی شونه سته ره آه زاران پارچه ر هه سه ست به ورامان ده ی گوپیی هه ناوچه له  00-06-2004

  .ئران فرۆشن بهن و بی یانویست ئاودیوی بكه ندك قاچاخچی ده هه گیرا آه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن تورك  الیه ن له آه ی آوردی ده رگه پشمه ئیسرائیل ڕاهنان به ی آه واه و هه ی ئه وه بوبوونه  00-06-2004

  . وه درۆخسته ی به واه  ههو م آورد ئه ، به وه آانه بییه ره عه ناه آه ندك له و هه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
پۆڵ  ییكردن له آیان نارد بۆ جۆرج بوش بۆ گله یه بانی نامه الل تاه سعود بارزانی و جه مه  01-06-2004

  ر،  بریمه
  .اق آورد بتزیرانی ئ رۆك وه رۆك یان سه بوو بوو سه ڕازی نه وه ی آۆتاییان به مه ئه چونكه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تی و  رۆآایه پۆستی سه تی ئاقی، آورد له تی و حوآومه رۆآایه یاندنی پۆستی سه ڕاگه  01-06-2004
یی  هۆی تووڕه بووه یاندنه م ڕاگه ئه. وت رآه آی به یه ند دانه آانیشدا چه ته زاره وه ر و له ده یاریده تدا بووه حكوآومه

عس  ری به می داگیرآه رده ی سه وه وتۆی له هیچی ئه آورد دراوه دا به م پۆستانه ی له وه ئه كی آورد چونكه خه
د ساح  حمه م ئه رهه رۆك آۆمار، به ری سه ده یاریده یس بووه دا ڕۆژ نووری شاوه م پۆستانه له.  زۆرتر نییه

سرین  زیری مافی مرۆڤ، نه مین وه ختیار ئه ، به وه ره زیری ده  زباری وهزیران، هوشیار رۆك وه ری سه ده یاریده
ریفیش  ن شه وسه تان و سه ت بۆ آاروباری ئافره وه زیری ده رمین عوسمان وه شغال، نه زیری ئه رواری وه به

  .زیری آشتوآاڵ وه بووه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 1هۆی آوژرانی  غدا و بووه به آتی له گای یه م باره رده به ی ئوتومبیلكی مینكراو له وه نهقی ته  01-06-2004
  .ندانی تر س و برینداربوونی چه آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕۆژدا  پاشه لهآو  آانیان ڕابگران تاوه آانی خۆرئاوا آرد چاالآییه آوردییه پارته س داوای له.د  02-06-2004
  . تی یاساییان نییه مۆه م پارتانه ی ئه وه بیانووی ئه یاساغ بكرن به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

وستی نادیاری  دژی هه دا لهCPAگای  م باره رده به ولر له هه خۆپیشاندانی خوندآاران له  06-06-2004
  .رآوك آوردستانیی آهآورد و  ر به رامبه ئامریكا به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ربازی   سه2000باشووری آوردستان  آو ئستا له تی تاوه ی برایه پی ڕاپۆرتكی ڕۆژنامه به  06-06-2004

  .  تانكی تورآی تدایه60تورك و 
  2004-06-06 -تی  برایه:  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  له ڕۆژی، شایانی باسه ڕ ئاق و پاشه مه آان له آگرتووه یه وه ته ی نه1546رچوونی بیاری  ده  08-06-2004

  .آرابوو دا هیچ باسی آوردستان نه بیاره
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .شانی آوردی آرد وه ی بهست ده ته ره ڤزیۆنی تورآی ته له ته  09-06-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .زیندانی تورآدا آی له ند هاوڕیه یال زانا و چه ئازادبوونی له  09-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
مجار  بۆ دووه آناس ئۆجه له  خاتوو فهدا بژاردنه م هه وروپا، له مانی ئه ڕه بژاردنی په هه  13-06-2004
  .وروپا مانی ئه ڕه ندام په ئه وه بووه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕا  سامه رآوك بوون و له كی آه خه مانه ڕا، ئه شاری سامه  آورد له5تیرۆرآردنی   14-06-2004
سووتنن و  آانیان ده آرن و پاشان الشه تیرۆرده وه آانه به ره ن عه الیه وت و له آه آیده یان په آه ئوتۆمبیله
  . وه چاكه نه ده فیانده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

می زانكۆیان تكشكاند، شایانی  رده ی به آه بییه ره رآوك تابلۆ عه خوندآارانی زانكۆی آه  15-06-2004
  .بی ره عه ی نووسرابوو و پاشان آرایهآورد به م تابلۆیه ئه باسه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

الل  سعود بارزانی و جه رگریی ئامریكا ولفۆیتز بۆ الی مه زیری به ری وه ده ردانی یاریده سه  17-06-2004
  .آگرتوویی ئاقی لكردن بانی و داوای یه تاه

  یاندن آانی ڕاگه هنا واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ختی سوید شاری سۆآھۆمی پته رآوك له آه رگریكردن له آاریی به ی ئاماده ی لیژنه وه آۆبوونه  18-06-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
تی  زاره آانی وه دژی آاره اییان لهز آی ناڕه یه سلمانی نامه ند له رمه یك هونه آۆمه  19-06-2004

م  موو شونكی ئه ی هه نده گه ریانبیوه یاندا ده آه نامه ك له وه ، چونكه وه آتی بوآرده رۆشنبیریی یه
  . وه ته ی گرتووه ته زاره وه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .بانیدا الل تاه سعود بارزانی و جه ڵ مه گه له فدكی بای شیعه ند وه ی چه وه وونهآۆب  20-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
یاند  چواالن ڕایگه قه آتی له یمانگای آادیرانی یه آدا بۆ په یه وانه فا له وشیروان مسته نه  21-06-2004
سلمانی شتكمان بۆ خۆمان  له ڕزگار بكرت و ئمه وه آان خۆیانه رآوآییه ن آه هالی بت له رآوك ده آه آه

  .ین س تكی ناده و بۆ آه ناوه وه پكه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ر  دژی هه آه وه یانده ت ڕایگه. د، ڕه نكه بانی بۆ ئه الل تاه ردانی جه ڵ سه گه هاوآات له  22-06-2004

  .رآوآدا ر آه سه گرن به ست نه آو ده آورد آردت تاوه شی له شه ڕه بۆ آورد و هه آه ئۆتۆنۆمییه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  . ی دژی تورك بت دژی آوردیشه وه ئه آه: یاند تورآیا ڕایگه بانی له الل تاه جه  25-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ری ئران هاباد دژی ڕژمی داگیرآه كی مه خۆپیشاندانی خه  25-06-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ناوی  بهك هاوتی  هۆی آوژرانی یه ولر و بووه شاری هه ی ئوتومبیلكی مینكراو له وه قینه ته  26-06-2004
تی  زیری رۆشنیریی حكومه دی وه مه حمود محه آكیان مه یه  هاوتیی تر آه18لی و بریندارآردنی  ید عه سه
  . ولره هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

لمانی ولر و س آانی مافی مرۆڤی ئاق و هه ته زاره رس وه می هه آه ی یه ستنی آۆنگره به  26-06-2004
  .واری دوآان هه هاوینه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

هاوینی سای ڕابردوو  مانه  آوردادا، ئه7ر  سه  ساڵ زیندانیی به2 تا 1س بیاری .دادگای د  27-06-2004
  م  رده به له
  

  .شق خۆپیشاندانكیان سازآرد دیمه گای یونیسف له باره
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه  ته,1ی  رچاوه سه  

  
  .ربی ن جۆرج بوش ده الیه ر فیدڕایی آوردستان له رامبه زاییی خۆیانیان به آان ناڕه تورآه  27-06-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ایشكی ئاقكی نافیدڕ به آورد نابته یاند آه سعود بارزانی ڕایگه مه  28-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ست ئاق ده وه ڕمی دایه فه تی سیاسییان به سته آان ده ئامریكییه  28-06-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

م  آو ئه هتاو دواوه ددام حسنی دایه ی تاوانبار سه و داوایه وروپا ئه دادگای ئه  29-06-2004
  .تی ئاقی سته ست ده ده وه درته نه تاوانباره
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی برینداربوونی  نباران آرا و بووه ولر هاوه ستیی هه ی شه ر جاده سه آی پارتی له گایه ره به  29-06-2004
  .ندامكی پارتی ند ئه چه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ی ناوچه ی ونه وه تاوانی ئه به غداوه ن پۆلیسی به الیه غدا له به گیرانی تیمكی آوردسات له  29-06-2004
  . وه زینداندا مانه  آاژر له24ی  بۆ ماوه و تیمه ، ئه آراویان گرتووه غه ده قه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ددام حسن دانی تاوانبار سه سداره ی ئیمزا بۆ له وه آۆآردنه ستكرا به آوردستان ده له  29-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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بوو و  وتوو نه رآه م سه ك درا بهرآو آه رۆآی پۆلیسی ئازادی له وی تیرۆرآردنی سه هه  29-06-2004
  .نكیش بریندار بوون نجامدا پۆلیسك تیرۆرآرا و هه ئه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

بی، شایانی  ره ی عه جامیعه ری ئاق له نونه آتی بووه ندامی یه حازم یوسفیی ئه  29-06-2004
  .دا و ڕكخراوه تیی ئاق بكات له رایه ونهآورد ن م جاره آه یه مه ئه باسه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی دواییان  مه مانی ئیتالیادا و ئه ڕه رۆك په ڵ سه گه بانی له الل تاه ی جه وه آۆبوونه  30-06-2004
  .ربی آگرتوو ده پشتگیریی خۆیی بۆ ئاقی فیدڕایی یه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

س .ن دادگای د الیه دا له م مانگه ی له  آورده7و  ئه س آرد آه.د ڕكخراوی مافی مرۆڤ داوای له  30-06-2004
  .بیاری زیندانیكردنیان درا ئازاد بكرن

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ست دادگای ئاقی ده وه  تاواناری تری دایه11ین و  هددام حس ئامریكا تاوانبار سه  30-06-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ڕمی پشووی فه آوردستاندا آرایه مۆ له ت بۆ ئاق، ئه سته ی ده وه ی گواستنه بۆنه به  30-06-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ددام  آانی دادگاییكردنی تاوانبار سه دانیشتنه ندك له هه یاند آه وایاگه رچاوه ندك سه هه  00-07-2004
  .چت ده ڕوه به بجه ه هه جیدیش له ن مه سه لی حه بت و دادگاییكردنی تاوانبار عه آوردستان ده حسن له
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
رگری  آو به تاوه غدا آراوه ی به وانه ڕه رگه زار پشمه  هه25ی  نزیكه رچاوه ندك سه پی هه به  00-07-2004
  . وه نه مبكه ن و آاری تیرۆر آه بكه و شاره له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .نیی آلتووریی شاری سلما فته ر هه سه هرشیانكرده شاری سنه ا له.آانی د هزه  00-07-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . زن بووه تاتورك شۆڕشگكی مه  ئه-مال  فا آه مسته یاند آه الن ڕایگه بدو ئوجه عه  00-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رانی ئران و  ندیی نوان داگیرآه یوه ن، په ده ئاقدا ڕووده ی له ریستییانهتیرۆ و آاره هۆی ئه به  00-07-2004
  . یه و تیرۆریستانه پاپشتی ئه آات آه تاوانبار ده وه ری ئران به ئاق داگیرآه و خراپی چوو، چونكه ره ئاق به
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ك  وه تی ناوخۆی ئاقی آرد آه زاره وه ی موس داوایان له رۆك جاشی ناوچه ك سه یه ژماره  00-07-2004

  . وه تییان بۆ بكرته وجی جاشایه جاران فه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  .رآوك  سنووری آارگیی آهر سه وه ڕایه ی پردێ گه پی بیاركی ئاقی شارۆچكه به  00-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ن ئاسایشی  الیه دهۆك له آگرتن له ری ڕادیۆی یه به ڕوه فای به ت مسته رسه گیرانی فه  00-07-2004
ی سمل وتاركی  چكهشارۆ ربه گوندكی سه وقافی دهۆك له ری ئه به ڕوه ندیی به زامه ب ڕه نوبراو به.  وه پارتییه

  . وه ته ینیدا خوندووه ڕۆژی هه ئایینیی له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی نیشتمانیی ئاقیی  آانی آۆنگره بژاردنه شداریی هه آگرتووی ئیسالمیی آوردستان به یه  00-07-2004
  .آرد نه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك ری آه وروبه آانی ده ناوچه ی ڕفاندنی مندان له ندنی پۆسه سه ره په  00-07-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رآوك ی آورد بۆ آه  خزانی ئاواره800ی  وه ڕانه گه  00-07-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

تی  وسه لئه رق ئه لشه ی ئه ڵ ڕۆژنامه گه آدا له یه دیمانه رانی ئاق له زیری آۆچ و آۆچبه وه  00-07-2004
موو  هه له یه ك بۆی هه موو ئاقییه ربكات و هه رآوك ده آه آان له به رهعا س بۆی نییه آه یاند آه بی ڕایگه ره عه

  .شونكی ئاقدا بژی
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ری ئران و پكك ڕی نوان داگیرآه ستپكردنی شه ده  00-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ربازیی  آی سه تییه ئیسرایل هیچ یارمه یاند آه زیرانی ئیسرایل ڕایگه ك وه ره ئارل شارۆنی سه  00-07-2004
  . داوه آانی باشووری نه آورده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آورد خۆیان  آچ و ژنی 20ی  رمیان نزیكه ولر و گه آانی هه ناوچه دا له م مانگه ی ئه ماوه له  00-07-2004
  . سووتاندووه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

جبوونی یاساییشی  گرت و مافی نیشته ال آركار بۆ ئاق ڕاده ی مه وه رویج بیاری گانه نه  00-07-2004
  . وه داته پده

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په  ماپه:ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ردانی شاری قامیشلۆی  وروپا سه وتانی خۆرئاوای ئه ندك له آانی هه شاندكی باوزخانه  00-07-2004
ی آوردیان  وه وساندنه وت و چه روارانی آورد آه تی و نیشتمانپه سایه آه ك له آۆمه چاویان به آه آرد، شانده

  .س بینی.ن د الیه له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  .ا.ن پاسدارانی د الیه ی ورم له ناوچه له دره آانی خۆنان، آۆچكا و قه سووتاندنی گونده  00-07-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
فت  هه دا به آه وه لكۆینه ی ئاقی آرا، له وه ددام حسن ڕاپچی دادگای لكۆینه تاوانبار سه  01-07-2004

رونگومكردنی  نفال و سه و ئه بجه ه دووانیان آیمیابارانی هه تی تاوانبارآرا آه مرۆڤایه ی دژبه وره تاوانی گه
ی  م تاوانانه ئه بكات آه وه ی ئیمزای ئه وه بوو به دا ڕازی نه آه وه نهلكۆی ددام له سه. زاران بارزانی بوو هه

مۆ  ر ئه ها هه روه هه.  وه ڤزیۆن بوآرایه له ته به آه وه لكۆینه ندك له هه ، شایانی باسه آراوه ئاڕاسته
  . وه لكۆینهمانی دادگای  می هه رده به لی آیمیاوییش خرایه ددام و تاوانبار عه ركی سه ده یاریده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . ددام حسنه دانی سه سداره دژی له یاند آه ڕایگه ئیتالیاوه بانی له الل تاه جه  01-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ری آوردستانداباشوو ی لهPMFآانی  ی هزه وه ت بیاری آشانه.د  02-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .آتیی ئاق یان مافی آورد یان نا بۆ یه: یاند ڕۆما ڕایگه بانی له الل تاه جه  02-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی آوژران و برینداربوونی  بوو و بووه وو نهوت رآه م سه وی آوژرانی والیی وان درا، به هه  02-07-2004
  .ركی ند پارزه چه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  یه م آۆنگره له. می حیزبی دموآراتی آوردستانی ئران هه13ی  ستنی آۆنگره به: 07-07تا   03-07-2004
ری ئراندا و  ی داگیرآه چوارچوه ستی ئران له بندهدورشمی خودموختاری گۆڕدرا بۆ فیدڕای بۆ آوردستانی 

  .سكرتری حدآا بووه ن زاده سه بدو حه شونی عه فای هیجری له ها مسته روه هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
سكی  ند آه ت چه.كیان سازدا و پۆلیسی دمبوڵ خۆپیشاندان سته ئه وادارانی پكك له هه  04-07-2004

  .لگرتن
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رآوك ی شاری آه فه ره آی ئه ڕه گه ی ئامریكا له ی آۆنسوخانه وه آردنه  04-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه نسارولئیسالم له ستگیرآردنی تۆڕكی ئه ده  04-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ند ی نوه ی ڕۆژنامه مین ژماره ه1رچوونی  ده  04-07-2004
  
  

  . وه كرده ی هۆتلی سلمانی پاسی پووچه وه قاندنه وی ته ئاسایشی سلمانی هه  05-07-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ددام  دانی تاوانبار سه سداره رفراواندا داوای له ڕپوانكی به له بجه ه ری شاری هه ماوه جه  05-07-2004
  .حسنیان آرد

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ردوو  ی هه وه آگرتنه ر یه سه آتی له پارتی و یه یاند آه آی آوردی ڕایگه یه رچاوه سه  06-07-2004
  .زیران رۆك وه سه ته وتوون و نچیرڤان بارزانیش بووه ڕككه آه ته حكومه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رپرسی  ی به)ند باشوور مامه (سۆ عید حه وی تیرۆرآردنی سه مانیا هه شاری بۆخومی ئه له  07-07-2004
ندك  هه. ستی برینداربوو خه بوو و نوبراو به وتوو نه رآه سه آه وه م هه وروپا درا، به ئه ری له سه پارتی چاره

  . ی پكك یه وه آرده مه ئه نن آه یه گه واڕاده رچاوه سه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . لكی دهۆك-رانی آورد  آتیی نووسه مین آۆنفانسی یه ه4ستنی  به  08-07-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یال زانا و هاوڕكانی پاڵ له ندك تاوانی نوی تری دایه پۆلیسی تورآی هه  09-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  هرچاو سه  

  
و  وه قندرایه رآوك ته شاری آه آی گازی سروشتی له وی تیرۆریستیدا بۆرییه دوو هه له  10-07-2004

  .دینیش سووتنرا حه مای سه سینه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رآوك آه ییشته ت گه.انی شاندكی دب الل تاه ر بانگھشتنی جه سه له  10-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

الل  تیی جه رگی تایبه رآوك، نوبراو وه شاری آه د له حمه عید ئه یا سه تیرۆرآردنی حه  11-07-2004
  .بانی بوو تاه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .زیرانی ئاق بۆ آوردستان رۆك وه الویی سه یاد عه ردانی ئه مین سه آه یه  11-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
روشونیی  هۆی بسه و بووه وه تی آوردستانی گرته ی خۆرهه شاری سایین قه وره الفاوكی گه  12-07-2004
  . آه كی ناوچه خه سك و زیانی مایی به آه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه مانی آوردستان له ڕه هۆی په ی ژنی آورد له ی داخوازینامه ستنی آۆنگره به  12-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
م  ولر درا، به ندروستیی هه زیری ته وی تیرۆرآردنی وه  ههرآوك غدا و آه نوان به له  12-07-2004
  .نجامدا پۆلیسكی آورد تیرۆرآرا ئه بوو و له وتوو نه رآه سه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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 بۆ ڕه نكه ئه رانی تورك و ئرانی له ی ئاساییشی داگیرآه ردوو لیژنه ی هه وه آۆبوونه  12-07-2004
  .ا.ناو سنووری د ریلـالآانی پكك له تاووتوكردن و لدانی گه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ئه. رآوك آه تی و دیالۆگی دیموآراتی له ی برایه ستنی آۆنگره به  12-07-2004
  .تی پارتی تایبه آان بوو، به آوردستانییه ریی پارته ستپشخه ده به یه آۆنگره

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه یان له وره رپرسكی گه نسارولئیسالم و به  تیرۆریستی ئه13گیرانی   13-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ستی ڕزگاریانبوووكی تیرۆری هه ر له عفه له نزیك ته تیی پارتی له رآردایه شاندكی سه  13-07-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

س   آه397 مانگی ڕابردوودا 7ی  ماوه له یاند آه ولر ڕایگه ی هه وه ره ری ڕگاوبانی ده به ڕوه به  13-07-2004
  .ن هاوتیش برینداربوو1890ڕووداوی ئوتومبیل مردوون و  به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . شاری سنه نگیی باشووری آوردستان له رهه ی فه فته ستپكردنی هه ده  13-07-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
خزانكی آورد تیرۆر آران  س له  آه4رآوك  آكی شاری آه ڕه ر گه رشكی ڕۆآتیدا بۆسهه له  14-07-2004

یان  آه ربانی ماه ر سه سه له آاتكدا آه تیرۆرآراوان مندان و له  له3 وانی تریش برینداربوون، شایانی باسه و ئه
  .نووستبوون ڕۆآتباران آران

  یاندن گهآانی ڕا ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . شموله آه تیرۆرآردنی پارزگاری موس ئوسامه  14-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .بۆ خوندنی زمانی آوردی ڕه نكه ئه سی له زار آه  هه5ڕپوانكی   14-07-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  ستی داگیرآه وشی آوردانی بنده ر ڕه سه آی له یه وه ریتانیا آۆبوونه نی گشتیی به نجوومه ئه  15-07-2004
  .ئران ڕكخست

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ری درا، بهوی تیرۆرآردنی هوشیار زبا غدا هه رآوك و به ی عوزمی نوان آه ناوچه له  15-07-2004
  .رانی آورژرا و سیانیشیان بریندار بوون ی پارزه سته ده آك له نجامدا یه ئه بوو و له وتوو نه رآه سه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ستگیرآرد ده وه وه قینه ی ته تۆن و نیوك ماده ئاساییشی سلمانی باندكی تیرۆریستیی به  18-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
سای  پیرمام، نوبراو له یی له ی درین خالید ئاژگه رگه آۆچی دوایی پشمه  19-07-2004
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  . بووه رگه پشمه وه1959
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 ژنی 45آردا و  دیاربه پی له هه ی ژنانی ده الماری خۆپیشاندانكی همنانه هپۆلیسی تورك پ  19-07-2004

  .ستگیرآرد آوردی ده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ولر رۆآی ئاق بۆ هه ری سه لیاوه جیل ئه می غازی عه آه ردانی یه سه  20-07-2004

  یاندن گهآانی ڕا ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . بجه ه رۆآی ئاق بۆ شاری هه ری سه لیاوه جیل ئه ردانی غازی عه سه  21-07-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ی نیشتمانیی ئاق آانی بۆ آۆنگره ره بژاردنی نونه ولر بۆ هه ی پارزگای هه آۆنگره  21-07-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه:  تری آوردیی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ند  ك پۆلیس و برینداربوونی چه هۆی آوژرانی یه بووه رآوك آه آه ی بۆمبك له وه قینه ته  22-07-2004
  .پۆلیسكی دی

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ی نیشتمانیی ئاقی ری بۆ آۆنگره وروبه مانی  و دهشاری سل ر له  نونه34بژاردنی  هه  24-07-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ئاق و  رمی آوردستان له ی هه وه سلمانی بۆ جیابوونه له وره خۆپیشاندانكی گه  24-07-2004

  . ته وه و ده ر ئه سه ش بخرتهرآوآی تی آوردی و آه وه دروستكردنی ده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
م  و له ددام حسن زۆر خراپه ندروستیی تاوانبار سه باری ته یاند آه لپرسراوكی ئاقی ڕایگه  24-07-2004

  . ی مشك لیداوه ته دا جه ڕۆژانه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .زیری نوێ دیاریكران  وه5ولر  تی هه ی حكومه آابینه له  24-07-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یاند هآاری ڕاگ ی هه ناوچه ركی آوردی له نگاوه ت آوژرانی جه.پۆلیسی د  24-07-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه رآوك له آه ری دیموآراتی آوردستان له سه آداركی پارتی چاره ند چه گیرانی چه  25-07-2004

  . وه آانه ئامریكییه
  http://www.peyamner.com یامنر ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
دا  م مانگه نھنی له بانی به الل تاه جه آه وه ی بوآرده وه بی ئه ره ندی عه ندك ناوه هه  26-07-2004

  . وه درۆخسته ی به مه م ینك ئه بۆ ئیسرائیل، به چووه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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و دوو  هۆی آوژرانی ئه ی شاری دیانا و بووه روازه ده بیلكی مینژآراو لهی ئوتوم وه قینه ته  26-07-2004

  . وه قننه ناوشار بته له آه نیازیانبوو ئوتومبیله ی آه تیرۆریسته
  ڕی آوردستان نیوز ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وتی آۆیه ی نه گهجكردنی پاو می جبه آه نگاوی یه ستپكردنی هه ده  26-07-2004

  ڕی آوردستان نیوز ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی تریش 6ك و جاشك آوژران و  یه ندرمه نزیك بنگۆل جه ر تورك له هرشكی پكك بۆسه له  27-07-2004
  .برینداربوون

  ڕی آوردستان نیوز ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ولر، ئامانجی ئه هه ی ڕیفراندۆم له وه ی بای بزووتنه ی لیژنه وه آۆبوونه  27-07-2004
  .ر ئاستی سیاسیی آوردستان آاربكات سه له یه وه م بزووتنه آو ئه تاوه آه یه رنامه داڕشتنی به یه وه آۆبوونه

  ڕی آوردستان نیوز ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

،  وه شانده وه یانیان هه آه ئوسترالیا آۆمیته و ڕیفراندۆم له ره ی به رانی آۆمیته به هڕو به  28-07-2004
آتی  ردانی پارتی و یه ستتوه بۆ ده وه ته ڕاندووه یان گه یه وه شاندنه وه م هه آدا هۆی ئه یه یاننامه به له
  .تیی خۆیان ستی تایبه به ی ڕیفراندۆمدا بۆ مه وه بزووتنه له
  
  

 8آوژرت و  ربازكی ئامریكی ده ی دوزخورماتوو، سه شارۆچكه له وه نكه هاوه هۆی گولـله به  28-07-2004
  .بن سیش بریندارده آه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ناو شاری  له م هرشه آه یه مه د، ئه هناو شاری ئام آی پۆلیس له یه ر بنكه هرشكی پكك بۆسه  28-07-2004
  .آكیش برینداربوو دا پۆلیسك آوژرا و یه م هرشه ، له وه سته آاتی ئاگربه ددا له ئامه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وهچوارچ آانیان له ولر بۆ داواآردنی مافه شاری هه آان له خۆپیشاندانكی آلدانییه  28-07-2004
  .شداریی تداآرد سك به د آه ند سه چه آه خۆپیشاندانه ئاقدا، له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .نگی زانكۆ ی زه ی ڕۆژنامه1 رچوونی ژماره ده  31-07-2004
  
  

لیل  ئیبراهیم خه ر جموجۆی بازرگای له سه پۆرتكی لهبی ڕا ره تی عه وسه رقولئه ی شه ڕۆژنامه  00-08-2004
  . لیدا آزبووه ئیبراهیم خه جموجۆی بازرگانی له و ڕاپۆرته پی ئه ، به وه بوآرده
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
وا  ختی تورآمانستان، ئه پایته بته رآوك نه ر آه گه ئه: یاند ی تورآمان ڕایگه ی شیعه نجوومه ئه  00-08-2004

  .نابت آوردستانیش ببت
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  .ترسی تیرۆر ئاقیان جھشت له له زار فه  هه40ی  دا نزیكه فته  هه2ی  ماوه له  00-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه بوونیان له ی ئاواره شه ڕه هه بیعه ی ڕه آوردی شارۆچكه  ماه300  00-08-2004
  . ره سه له وه آانه هاورده به ره عه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

سوپای  وه آانه به ره عه ره فسه ی ئه تیی شۆڤنییانه هۆی دژایه ری آورد به فسه هك ئ آۆمه  00-08-2004
  .جھشت عاقیان به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  بۆ سیه م قورئانه ، ئه وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه ی نگ له آه دزرانی قورئانه  00-08-2004
و  گوندی نگی نوان سنه  ساڵ پش ئستا و له1000بۆ  وه ڕته گه نی ده مه و ته ستنووسه دزرت و ده ده آه جاره
  .ریواندا پارزرابوو مه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 سلمانی -ی ڕگای دوو سایدی دوآان  وتننامه آی چینی ڕكه تی سلمانی و آۆمپانیایه حكومه  00-08-2004
  .ت سوتانیان مۆرآرد یبه و دروستكردنی تونلی هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 5ی  دا نزیكه م مانگه له یاند آه رآوك ڕایگه ری پارزگاری آه ده یانیی یاریده سیب ڕۆژبه حه  00-08-2004
  .زۆربوون بكات ڕوو له یه و ژماره آرت ئه ڕوان ده رآوك و واچاوه آه وه ته ڕاونه خزانی آورد گهزار  هه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  پرسه ته چووه  آهآری آرد وانیی دیاربه رۆآی شاره ی سه رآۆنه توندی سه الن به بدو ئوجه عه  00-08-2004
  .ركی پكك نگاوه جه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه النه ن عوسمان ئۆجه الیه زراندنی پارتی وتپارزی دیموآراتی له دامه  00-08-2004
  http://www.peyamner.comر یامن ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ری و دوو هاوتیی  رگه ن گه سه عدو حسن حه تیرۆرآردنی دآتۆر سه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-08-2004

  .زوممار سوڵ له د ڕه مه د و محه حمه هاب ئه ناوی شه آوردی تر به
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
فتاری  ڕه تاوانبار آرد آه وه ری سووریای به تی داگیرآه وه ڕكخراوی لبووردنی نوده  00-08-2004

  . آان نوواندووه آورده ر زیندانییه رامبه ی به مرۆییانه دژبه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  آورده و دوو خزانه رگرتنی ئه وه ناهانده په اپشتی بهبۆ پ وه  ئیمزا آۆآرایه3000ژاپۆن  له  00-08-2004

  .رتییان آردبوو نابه تۆآیۆ و داوای په یشتبوونه دا گه م مانگه له باآوور آه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ك تلكۆم،  ردوو آۆمپانیای مۆبایی ئاسیاس و آۆڕه تیی نوان هه ی دژایه وه رزبوونه به  00-08-2004
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  .نن آتی داده نگی ساردی نوان پارتی و یه جه به تییه م دژایه آان ئه چاودره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نزیك  ری ئران له ندك پاسداری داگیرآه  و ههآی آورد ند قاچاخچییه چه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-08-2004

  .روانكی سوپای ئران آوژرا و آوردكیش برینداربوو نجامدا سه ئه آدا و له یه دایان به وه خانه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
گۆپی  ی به وه تاوانی ئه ، به ی شاری بانه ی ئامرده ناوچه ا له.ستكی میریی د ده گیرانی آاربه  00-08-2004
  . وه مییه ی پشوازیكردنی خاته بۆنه رد ئای آوردستانی دروستكردبوو به وز و سوور و زه سه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .میسر بدا بۆ ڕاهنان چوونه ره ی تری عه29ڵ  گه لیسی آورد لهری پۆ فسه  ئه11  00-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ژنی  جه وه آی زۆره ئاگاییه آان به زیدییه یه آورده وه هۆی ڕوودانی آاری تیرۆریستییه به  00-08-2004

  .هاوینیان گا
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ربی ردانی آورد بۆ آاروباری شاری موس ده ستوه ر ده رامبه زایی به پارزگاری موس ناڕه  00-08-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رۆآی  ن پۆستی سه وه ب دژی ئه ره عه یاند آه ی هاوتیی ڕاگه ڕۆژنامه آی آوردی به یه رچاوه سه  00-08-2004
  .سكی آورد آه مان بدرت به ڕه په

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  رمانگه چاودریی فه  آلیۆ تلیاآدا گرت و به22ر  سه ستی به ئاساییشی سلمانی ده  00-08-2004
  .ناوبران ندروستیی سلمانی له ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری تورآدا  ڵ داگیرآه گه ی گاردیان آۆمپانیای مایكرۆسۆفت له پی ڕاپۆرتكی ڕۆژنامه به  00-08-2004
آی آوردستانی  یه خشه دا نه97 و 95آانی ۆردی  مهرنا به ی مایكرۆسۆفت له وه ر ئه سه له بووه تووشی آشه
و  ر ئه سه ی له یه رنامه م دوو به و تورآیا ئه خۆ پیشانداوه ربه تكی سه وه ك ده و آوردستانی وه وه ته بوآردووه

  . آردووه غه ده قه یه خشه نه
  وردییاندنی آ آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
آان بۆ آورد،  هاورده به ره تیی عه وال و دژایه له ی جه هۆی بارودۆخی خراپی شارۆچكه به  00-08-2004

  .والیان جھشت له دا جه م  مانگه آی زۆری آورد له یه ژماره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .آن ولر ده ی هه قه ك له ند خانوویه ندكی تورآمان چه مه هو ند ده چه  00-08-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .زمانی آوردی آرد آانیان به رنامه شكردنی به ڤزیۆنی تورآی داوای پشكه له نای ته  آه3  00-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه  آهواوی ته, 1ی  رچاوه سه  

 30



www.kurdistannet.org 

  
آانی باشووری  بكردنی ناوچه ره عه ر به سه یی له ڕه  الپه78هیومان ڕایتس ۆچ ڕاپۆرتكی   00-08-2004

ن ڕكخراوكی  الیه له ، چونكه یه تیی هه آی تایبه گرنگییه م ڕاپۆرته ، ئه وه آوردستان بوآرده
  . نووسراوه وه تییه وه نوده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ربی بۆ تایوان ر چوونی نچیرڤان بارزانی ده رامبه زایی خۆیی به چین ناڕه  00-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رز  ندامكی به یلوولدا ئه شۆڕشی ئه لهریتانیا، نوبراو  به ریب له مال شخ غه آۆچی دوایی آه  00-08-2004
  .بوو

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آان  آگرتووه یه وه ته ، نه وه ته ی واشینگتۆن پۆستدا بوآراوه ڕۆژنامه له پی ڕاپۆرتك آه به  00-08-2004
  .آاندا آگرتووه یه وه ته لی نه لوپه ك آه ر آۆمه سه به ستی گرتووه و ده بردووهر ناو تانكه تی آوردستانی به حكومه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

زگای  ندانی ده رۆك و گشت آارمه زیرانی سلمانی، سه نی وه نجوومه پی بیاركی ئه به  00-08-2004
  .ی سزادران نده ر گه سه دان لههی شه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آان  ره ی بۆ سواكه ی مانگانه تی سلمانی موچه ری، حكومه ی سواكه هشتنی دیارده بۆ نه  00-08-2004
  . وه بییه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

شونیاندا ئای آۆنی  رآوآدا داگرت و له ناو شاری آه آان ئای آوردستانیان له ئامریكییه  00-08-2004
  .آان زۆر خۆشحاڵ بوون یان تورآمانه م آرداره و به وه رزآرده ری ئاقییان به داگیرآه

  یاندن گهآانی ڕا ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ئۆردوگای  ستی ئران له ی آوردی بنده ناهانده زاران په هه: آانی پشوو و مانگه م مانگه ئه  00-08-2004
ی  ژماره شایانی باسه. ھاتن و آوردستان هه ره ب به ره ترسی تیرۆریستانی عه ری ئاقیدا له ئاتاشی داگیرآه

  .زار  هه3ر  سه ته هاتووه وه زاره  هه13 واییدا لهی د ند مانگه م چه له آه مپه آانی آه ناهانده په
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه تی له  دۆستایه-ی دوستلوق  سفری ڕۆژنامه رچوونی ژماره ده:  م مانگه آۆتایی ئه  00-08-2004

  .رآوك آه ه تورآمان ل-تی آورد  ی دۆستایه ه آۆمه
  
  

. ڕمیدا ناوی آوردستانی هنا آی فه یه وته ی ئامریكا له وه ره زیری ده دۆناد ڕامسفیدی وه  00-08-2004
ی  جیاتی باآووری ئاق وشه ی ڕامسفید له وه بیانووی ئه ربی به زایی خۆیان ده تورك ناڕه وه یه م وته هۆی ئه به

  . آارهناوه آوردستانی به
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ریكی دروستكردنی  ئیسرائیل خه یاند آه ستینی ڕایگه له ناری فه لمه ی ئه نامه فته هه  00-08-2004
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  .ولر هه له یه وره آی گه یه خانه فۆآه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
: یاند ی لیبرایی تورآمانی ڕایگه ه رۆآی آۆمه آی سه به سامی شه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-08-2004
  . ر آوردستانه رآوك هه وا آه ئه وه ڕنه گه و نه وه ڕنه بگه ئاواره آه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ز  گه ڕه به یاند آه آدا ڕایگه ڕوویه ڕووبه زیرانی پشووی تورك له رۆك وه ویدی سه جه بوند ئه  00-08-2004
آك بوو  نوبراو یه ، شایانی باسه بووه یان آاتی خۆی آوردزاده آه ماه و نازناوی بنه آورده

  .وایییدا هرمان آاتی فه آانی آوردستان آورد له خته رسه سه دوژمنه له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ی ئیسالمی وه بزووتنه ندامك له ند آادر و ئه ی چه وه جیابوونه  00-08-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ، ئه وه ولری پارتییه ی هه2ندامانی ناو لكی  هۆی ملمالنی ئه به:  م مانگه آۆتایی ئه  00-08-2004
ش 2ولر و لكی  ی هه وه ره آانی ده ڕكخستنه دات به گرنگی ده زرا آه  پارتی دامه16ش و لكی  دوو به آرایه لكه

  .16رسی لكی رپ به جاریش آرایه مین نه ، ئه وه ولره آاروباری ناو هه به ته تایبه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رآوك شاری آه آان له جوانه ره یمانگای هونه ی په وه آردنه  00-08-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  شكرا، ئه رآوآدا دابه آانی آه هیدانی ئاواره ی شه واده ر خانه سه وی به زه  پارچه200ی  كهنزی  00-08-2004
  .ران روه آی سه ڕه ش ناونرا گه آه آه ڕه رآوك و گه تی آه باشووری خۆرهه آكی نوێ له ڕه گه بنه ده وییانه زه پارچه

  یاندنی آوردی نی ڕاگهآا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .تورآیا بۆ ڕاهنانیان رته ی تورآمانی به ره ندامی به  ئه100تورآیا بیاریدا   00-08-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  امی ئهنج رئه رسیم، سه شاری ده ڕكخستنی ڤیستیڤاكی آلتووری له  01-08-2004

 24 پۆلیس و 30هۆی برینداربوونی  و بووه وه آان شكایه ڕامیارییه سوآاری زیندانه خۆپیشاندانی آه به ڤیستیڤاه
  .ستگیرآران آوردیش ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یی آوشت  ساه7 و 6سوید خۆی و دوو مندای  ژنكی آورد له  02-08-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  وهرچا سه  

  
دا گیانی  نجه شكه ژر ئه زینداندا و له آوردك له یاند آه سووریا ڕایگه آتیی آورد له پارتی یه  03-08-2004
  . ڕاستی مانگی پشوودا گیراوه ناوه له م آورده ، ئه ستداوه ده له

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه هس, 1ی  رچاوه سه  
  

  .آانی دهۆك زاگه آك له یه ی فسفۆڕ له  آیلۆ ماده30 گیرانی ئوتومبیلكی مینكراو به  03-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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نوان هزی پۆلیس و تیرۆریستاندا،  وس لهشاری م ڕ و پكدادانكی زۆر له ڕوودانی شه  04-08-2004
ال  آی مه آان برایه آوژراوه تیرۆریسته آك له یه. ردووال آوژران و برینداربوون هه س له یان آه نجامدا ده ئه له

  . ید ناسراوه سه به ج آه ره جید فه ناوی خالید مه آركار بوو به
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .آكی تر ئاگری و برینداربوونی یه آوژرانی پۆلیسكی تورك له  04-08-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  زیندانییه  ساه34 و زیندانییانه آك له ند زیندانكی سیاسیی تری ئازاد آرد، یه س چه.د  04-08-2004
  .ژمردرت آۆنترین زیندانیی جیھان ده به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه هس  
  

لی  چوارپه وه آانه به ره ن عه الیه ت له بدو عیزه ت عه جده ناوی نه آوردك به ویجه حه له  06-08-2004
  .آۆن ده قۆ هه چه ردوو چاویشی به شكنرت و هه ده

  .2004-08-11 -هاوتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك رۆآی زانكۆی آه سه قا بووه حسن خانه. پۆفیسۆركی آورد د  07-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ولر هه مانی آوردستانی آرد له ڕه ردانی په ئاق جۆن نیگرۆپۆنتی سه باوزی ئامریكا له  07-08-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ربازی تورك و برینداربوونی   سه3هۆی آوژرانی  شاری بینگۆل و بووه ی بۆمبك له وه قینه ته  08-08-2004
  . ی دیكه2

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 پۆلیس 4آی پۆلیسی شاری ماردین،  یه ر بنكه ل بۆسه ی گه نی آۆنگرهریلـالآا هرشكی گه له  08-08-2004
  .برینداربوون

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

،  وه قنته موس ئوتومبیلك بته گای پارتی له م باره رده به تیرۆریستكی سعودی ویستی له  08-08-2004
  .ستگیرآرا نجام بدات ده ی ئه آه ی آاره وه م پش ئه به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .آی دیش برینداربوو آداركی پكك آوژرا و یه شاری وان چه ی مینك له وه هۆی نانه به  08-08-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: وردیی تری آ رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  ، به وه قننه شاری موس بته آتی له گای یه بی سووری ویستیان باره ره دوو تیرۆریستی عه  08-08-2004

  .ستگیرآران یان ده آه نجامدانی آاره پش ئه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
و  آانی نو ئاقه تیرۆرییه ی آاره ی زۆربه رچاوه ا سه.د یاند آه ق ڕایگه.رگریی د زیری به وه  08-08-2004

  . م دوژمنی ئاقه آه ئران یه
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  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ستی  ده وه قینه شاری خانه نگی آوردستان له فزیۆنی آوردستان و ده له ی تهرمیان نای گه آه  08-08-2004
  .خش آرد په به
  
  

رآوك،  آه لی تورآمانی ئاق درا له رۆآی پارتی گه رآوآیی سه وی آوژرانی عیرفان آه هه  09-08-2004
آكیان  كوژن تورآمانن و یهی ویستیان نوبراو ب وانه ئه شایانی باسه. بوو وتوو نه رآه سه آه وه م هه به
  . ستگیرآراوه برینداری ده به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .پكك گرت ربه سی سه  آه7مبوڵ  سته ئه پۆلیسی تورك له  09-08-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
هیچ جۆرك  و ئران به زموونه م ئه ق آه.رگریی د زیری به وه یاند آه ا ڕایگه.رگریی د زیری به وه  09-08-2004
  . نییه وه آانی ئاقه ڕووداوه ندیی به یوه په

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .وال له جه آتی له  پم یه2تیرۆرآردنی   10-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی آوژرانی  ند هۆتلكدا و بووه چه مبوڵ له سته شاری ئه ك له یه وه قینه ند ته ڕوودانی چه  10-08-2004
  . سكی دیكه ند آه شتیارك و بریندارآردنی چه گه

  یاندن آانی ڕاگه ناه  آهواوی ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رانی ئاق و  ر سنووری نوان داگیرآه سه ری تورك له پكدادانكی نوان پكك و داگیرآه له  13-08-2004
  .ركی تورك آوژرا فسه تورآیا ئه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .الماردانی پكك ترسی په هاوتییانی خۆی له داریی دایهئامریكا هۆش  13-08-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 18ڕبوونی  آاتی تپه آۆنتۆكرابوون له وه دووره له غدا دوو مین آه رآوك به ی آه بازگه له  13-08-2004
  .یاند آان گه ئوتومبیله نھا زیانی مایی به م ته ، به وه قییه ئوتومبیلی آادر و لپرسراوانی آورد ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  بی یونس، به آی نه ڕه گه شاری موس له الن له ر مای عوسمان ئوجه هرشكی پكك بۆسه  14-08-2004
  .ستگیرآردن برینداری ل ده آكی به ان و یهر المارده ر په سه پۆلیسی ئاقی هرشی آرده

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .شداریی آرد به% 20ی  ڕژه غداد، آورد به به ی نیشتمانیی ئاق له ستنی آۆنگره به  15-08-2004
  ندنیا آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
آی آارگی  بۆشاییه تی آه آدا نووسیوویه یه  ڕاپۆرتنامه مانی تورآی له ی زه ڕۆژنامه  15-08-2004
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  . ئاودیوی تورآیا آراوه ووه نیی زۆر له مه قه ك و ته ك چه یه دا ژماره2003سای  و له یه باآووری ئاقدا هه له
  http://www.peyamner.comمنر یا ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
تیی  رایه نونه رآوك آه ی آه و تورآمانانه ی ئه ی آوردی ژماره رچاوه ندك سه پی هه به  15-08-2004

  .رآوك زۆرتر بوون آانی آه آورده ره ی نونه ژماره له رآوآیان آردووه تورآمانی آه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نویاندا  آانی ئیتالیا و له ناره آه ییشته گه وه ری نایاساییه  آۆچبه150 ك به شتییه آه  16-08-2004

  . ك آوردی باآووری تدایه یه ژماره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
یمانی  یدا په ردانه م سه ردانی تورآیای آرد، له ق سه.رۆآی آاتیی د ی سهر لیاوه غازی ئه  16-08-2004

  .تورآاندا تیكردنی پكك به دژایه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی آوژرانی  آانی تورآدا ڕوویدا و بووه نوان پكك و جاشه ی وان پكدادانك له ناوچه له  16-08-2004
  .ت.ست د ده وته آه وه آه چه به ریلـالآه رمی گه ته شایانی باسه.  و جاشكك ریلـالیه گه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رژمری  سه یاند آه رآوك ڕایانگه رژمریی شاری آه ی سه رۆآی لیژنه رآوك و سه پارزگاری آه  16-08-2004
  . وه ڕنه گه آان نه آو ئاواره رناگرت تاوه آوآدا سهر آه له

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .غدا به زیز پشتیوان له ریمان عه نه. ر د آۆچی دوایی بناساز و لكۆه  16-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه آهواوی  ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  نجوومه ئه ، چونكه وه رآوك آشایه نی پارزگای آه نجوومه ی ئه وه آۆبوونه گروپی آوردی له  16-08-2004

هۆی گروپی  به یه م آشه ئه شایانی باسه. رآوك آانی آه ئاواره آورده بوو پاسپۆرت بدرته ڕازی نه
  . ی تورآمانییه ره به ربه و سه رآوك تورآمانه ری پاسپۆرتی آه به ڕوه به بوو چونكه وه آانه تورآمانه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . نوان ئامریكا و پكك نییه ك له ندییه یوه هیچ په یاند آه ڕایگه ڕه نكه ئه باوزی ئامریكا له  16-08-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی دروستكردنی تراآتۆر و  ی ئاسن و آارگه وه ی توواندنه می آارگه بوونی خاته ئاماده به  17-08-2004
  .نانتوا ر و به آورد داهنه دا وتی آه یه م بۆنه می له ، خاته وه آرانه شاری سنه ترۆآیمیاویی له ی په آارگه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آانی  خۆشخانه نه آك له یه خۆشی له نه د به حمه ندی گۆرانیبژ فوئاد ئه رمه آۆچی دوایی هونه  18-08-2004
  .ر برد سه هۆندا به نی له مه ی دوایی ته م سانه هۆندا، نوبراو ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه هس  
  

  .تیرۆر آرد وه ناوی ئازاد هاواره بك آوردكیان به ره ند عه رآوك چه نوان دوبز و آه له  18-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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نجام  ریوان ئه شاری مه م ڤیستیڤای خۆی له آه نگی و زانستیی ڕۆنان یه رهه ندی فه ناوه  19-08-2004
  .دات ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .سیان آوردن  آه26 وانه مانی نوی ئاق، له ڕه آانی په ئاشكراآردنی ناوه  19-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه هس  

  
  .تكشانی آوردستان حمه حیزبی زه ندامان له ك آادر و ئه ی آۆمه وه جیابوونه  20-08-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی نوان  ماوه له یاند آه رآوك ڕایگه نی پارزگای آه وومهنج ندامی ئه یانیی ئه سیب ڕۆژبه حه  21-08-2004
و  رآوآیان بۆ باشووری ئاق جھشتووه آه بی هاورده ره  خزانی عه3400ی  غداد و ئستادا نزیكه وتنی به آه

  . و شاره ئه وه ته ڕاونه زار خزانی آوردیش گه  هه14ی  نزیكه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ستپكرد باآووری آوردستاندا ده ر پكك له رفراوانی بۆسه راسیۆنكی به ت ئۆپه.د  21-08-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رآوك  ری آهی آورد بۆ شا وه ڕانه دژی گه رآوك خۆپیشاندانكیان له آانی شاری آه تورآمانه  22-08-2004
  .سازآرد

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 2ولر و آوژرانی  سرۆآی نوان موس و هه ی قه بازگه  ئوتومبیلی مینكراو له2گیرانی   22-08-2004
  .میان تیرۆریست و گیرانی سیه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .بۆ آوردستان هۆنداوه د له حمه ند فوئاد ئه رمه رمی هونه ی ته وه ڕانه گه  22-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رآوك، نوبراو  ی شاری آه آی قادسیه ڕه گه د له مه ن محه سه رمی شرزاد حه ی ته وه دۆزرانه  22-08-2004
  . تیرۆرآراوه وه ند تیرۆریستكه ن چه الیه ندامی ینك بوو له ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  به درایه وه ن تیرۆریستانه الیه رآوك له آه ڤزیۆنی ئاسمانیی آوردستان له له ی ته بنكه  23-08-2004
  . وه وته یی لكهنھا زیانی ما ته م هرشه م ئه ك، به موشه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

گروونی نوان دوآان و سلمانی  مه نزیك ئۆردوگای پیره زنی ئوتومبیلدا له ڕووداوكی دته له  23-08-2004
مان ڕووداودا  هه ها له روه حموود آۆچی دواییان آرد، هه نووس ئازاد مه فیق و ڕۆژنامه ران ڕه ند آامه رمه هونه
  .ستی برینداربوون خه ریم به لی آه ند شۆڕش قادر و عه رمه ردوو هونه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 و موس ندامی ینك بوو له رباوی، نوبراو ئه سه د شخۆ به مه واف محه رمی نه ی ته وه دۆزرانه  23-08-2004
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  .ی خۆی ڕفنرابوو آه ماه له وه ند تیرۆریستكه ن چه الیه  ڕۆژ له4پش 
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 آورد 21252ی ڕابردوودا  ماوه له یاند آه رآوك ڕایگه آه یمانان له آانی هاوپه رپرسكی هزه به  23-08-2004
  . رآوآیان جھشتووه سیش آه  آه25962رآوك و  آه وه ته ڕاونه  تورآمان گه304ب و  ره ه ع7و 

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .تدا بون بجه ه شاری هه مامی جۆراوجۆر له زاران نه ی ئاق بیاریدا هه تی ژینگه زاره وه  24-08-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ولردا  تی ناوخۆی هه زاره م وه رده به كی سلمانی و دهۆك ویستیان له آانی خه شۆفره  25-08-2004

ئامانجی . پكرد یان بوه آه ت خۆپیشاندانه زاره وانانی وه م پاسه ن، به خۆپیشاندانك سازبكه
  . و شوفرانه رگرتنی آارتی آار بوو بۆ ئه وه آه خۆپیشاندانه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

گای  م باره رده به ی وت له وه ره ده تی خۆرئاوای آوردستان له ندی آورد و حكومه وه ڕه  25-08-2004
رانی  نونه سكرتری تۆنی بلر پشوازی له شایانی باسه. ن خۆپیشاندانكیان سازدا نده له ریتانی له تی به حكومه

ژر  ری سووریا بخرته ستی داگیرآه آوردستانی بنده بوو آه وه ئه آه آرد و خواستی خۆپیشاندانه م خۆپیشاندانه ئه
  . وه تییه وه چاودریی نوده

   وڕنامهها هاوڕنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .مانی ئرانیدا فاآسیۆنكی نوی آوردییان پكھنا ڕه په رانی آورد له نونه  25-08-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
موس دانرا،  ی ینك لهتی رآردایه ندامی سه ی ئه د پیره حمه عدی ئه ئوتومبیلكی مینكراو بۆ سه  26-08-2004
  .آانی برینداربوو وانه پاسه آك له ت بوو و یه المه م نوبراو سه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری سوورییان  یانكیاندا داگیرآه به خۆرئاوای آوردستان له ند پارتكی آوردی له چه  26-08-2004
م  له یاند آه آی تریش ڕایگه یه رچاوه تی گرتنی آورد، سه مه ر هه سه له وامه رده ر به هشتا هه تاوانبارآرد آه وه هب

  . آورد گیراون23دا  مانگه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
رآوك و  نوان آه ورآمانی لهی ت ره تیی به رآردایه ندامی سه ری ئه وسه هادین آه ڕفاندنی به  27-08-2004

  .ن آه تاوانبار ده م آاره نجامدانی ئه ئه ی تورآمانی آورد به ره به شایانی باسه. توزخورماتوو
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
. سلمانی هت و چووه ف ڕایكردووه جه نه در له دا سه موقته یاند آه وایان ڕاگه رچاوه ندك سه هه  27-08-2004
  . وه درۆ خسته ی به مه م ینك ئه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .نین یه گه ست ڕاده ئاگربه وا ئمه ر تورآیا ڕازی بت ئه گه ئه یاند آه ل ڕایگه ی گه  آۆنگره-پكك   27-08-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  

 37



www.kurdistannet.org 

ی خۆیان  وه بۆ ئه مانه زووری زیندانی آرد، ئه و شاره بجه ه كی هه ند الوكی خه س چه.د  28-08-2004
  .سووریا وروپا چووبوونه ئه ننه یه بگه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ستی  به مه به ریتانیاوه به له) ر ئیبراهیم و هونهسۆزان ئیبراهیم (ناوی  ژن و مردكی آورد به  29-08-2004
رپرسانی  ، به آانیان آراوه یری پاسپۆرته م آاتك سه مبوڵ، به سته ئه ردانی آوردستان هاتنه سه

ی  وه ب ئه ر بۆیه هه). آوردستان( كی آون نوسراوه نووسرێ خه ده ی آه و شونه له دیتوویانه آه خانه فۆآه
  . وه نه آه ڕیان ده ریتانیا به و به ره به وه خانه فۆآه ، له نو تورآیاوه درێ بنهیان پ ب رگه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

كی ندام هۆی تیرۆرآردنی ئه شاری موس و بووه گای ینك له ر باره هرشكی تیرۆریستی بۆسه  29-08-2004
  .ندامی تری ینك  ئه10ی   هاوتی و نزیكه2ینك و برینداربوونی 

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆی گوایا  به وه ن پاسدارانه الیه هاباد له كی مه هۆی بریندارآردنی الوكی خه به  30-08-2004
آی زۆر  یه ربی و ماوه زاییان ده ڕه نازه آه كی شاره ، خه وه ی آھولییه وه اردنهتیكردنی قاچاخچتی خو دژایه

  . وه ینی مانه خومه" ئیمام"ی  خۆشخانه م نه رده به له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بانی  الل تاه ی جه آه ستماچكردنه ی ده رباره یانكیان ده هن ب نده له ت له گروپی ڕباز آۆسره  31-08-2004

و  آاری واهی له ن آه آه بانی ده الل تاه جه رگری له به م گروپه دا ئه یانه و به رآرد، له ساب ده نعان قه بۆ سه
گرتندا  آاتی ونه ی و له وه گرتنه بۆ هه وه ته نووشتاوه بۆیه وه خواره ته وتووه ی آه آه زبیحه كو ته و به وه شته ناوه

  .آات سابی تورآمان ماچده نعان قه ستی سه ده پش چاو آه وادته
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 و رآوك، نوبراو تورآمان بوو ی شاری آه رده روه رۆآی په آوژرانی ئیسماعیل ئیبراهیمی سه  31-08-2004

  .رآوآدا آه آرد له تیی خوندنی آوردیی ده زۆر دژایه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه ددام حسن له دیكتاتۆر سه رچاوه ندك سه پی هه به  00-09-2004

  .بۆالی بۆ بینینیهاتوون  تورآیاوه شی له آه واری دوآان و ماومنداه هه هاوینه ته هنراوه وه آانه ئامریكییه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ڕووناآبیران و  ك له یه سته دا ده یه فته م هه شاری سلمانی، له له ی ڕووناآبیریی سنه فته هه  00-09-2004

باسی  هند ه رمه هونه شایانی باسه. آانی خۆیانیان آرد سلمانی نمایشی آاره له ندانی شاری سنه رمه هونه
  .شداربوو ماندیش به آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

باسی  رچاوه ندك سه هه شایانی باسه. تیرۆرآران عقوبه شاری به  پۆلیسی آورد له13  00-09-2004
  .بت دا هه یهتیرۆریستی م آاره ستی له ده عقوبه پارزگاری به ن آه آه ده وه ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه درۆخسته ی دوآان به یی بۆ شارۆچكه آه ددام و خزانه آتی هاتنی سه یه  00-09-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .ربی هكی زاخۆیان س  الوی آوردی خه3آان  به ره عه تیرۆریسته  00-09-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  موو ئه وت هه یانه آان ده ئامریكییه ن آه آه ده وه ی آوردی باس له رچاوه ندك سه هه  00-09-2004
. زراون دامه وه آتییه ن پارتی و یه الیه له ن آه آار البده لی له نده قین و مه ی خانه ی ناوچه آوردانه ره رمانبه فه
  . دا داناوه آه ناوچه آانی ئاسایشی ینك له ها سنووریشیان بۆ هزه روه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 الماردانی سوپای دژی په بی له ت ده.رفراوانیان دژی د زایی به آانی باآوور ناڕه آوردییه پارته  00-09-2004
  .تورك بۆ باآووری آوردستان

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  و ڕژه وه ته ی ئاآرێ دۆزراوه ناوچه وتكی زۆر له ی آوردی نه رچاوه ندك سه پی هه به  00-09-2004
  .آرت ده زنده رآوك مه وتی آه ی نه هنده ش به آه وته نه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 گوندی 3700 سای ڕابردوودا 15ی  ماوه تورآیا له ی مافی مرۆڤ له ه پی ڕاپۆرتكی آۆمه به  00-09-2004
  .شی ڕاگوزراون آه كه آورد ڕووخنراون خه

  اندنی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .سوپاساالری سوپای ئاق آر زباری بووه بابه  00-09-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بۆ  وه ته ڕاونه زار آورد گه  هه100آو ئستا  ی تورآی تاوهNTVڤزیۆنی  له پی ڕاپۆرتكی ته به  00-09-2004
  . رآوآیان جھشتووه بیش آه ره ر عهزا  هه60رآوك و  آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 آۆمپانیای تورآی 50آو ئستا  رۆآی ژووری بازرگانیی سلمانی تاوه پی لدوانكی سه به  00-09-2004
  . وه ته شاری سلمانیدا آردووه ئۆفیسیان له

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په اپهم: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . یه وه قینه ر لواری ته سه رآوك له تیدپرس آه سۆشییه پی ڕاپۆرتكی ئه به  00-09-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ندیی خۆیی بۆ  زامه ت ڕه.آان، د آوردییه  ڕۆژنامهواكی پی هه به:  م مانگه آۆتایی ئه  00-09-2004

ی ئای  رجه و مه ن به هاتووچۆی آوردستان بكه ووه ی له وه بۆ ئه یاندووه آان ڕاگه آوردییه ی فۆآه وه نیشتنه
  .بت نه وه آانه ر فۆآه سه آوردستان به

  اندنی آوردیی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آی زۆری  یه ژماره بجه ه ی هه ناوچه دا له م مانگه ی آوردی له رچاوه ندك سه پی هه به  00-09-2004
  .ناو پارتی ته ی بالیسانیش چوونه آی زۆری ناوچه یه ها ژماره روه آتی و هه ناو یه ته آداری پارتی چوونه چه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه آهواوی  ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ی  و سیدییه ئه یاند آه تیی ینك ڕایگه رآردایه ندامی سه ئازاد جوندیانیی ئه  00-09-2004
وا  بت ئه وه و آاره پشتی ئه سك له رآه و هه ساب دروستكراوه نعان قه بانی بۆ سه الل تاه ی جه آه ستماچكردنه ده
  .ڕنم په ر تۆدا تده سه شتی وابهریت و  ت تۆ آه تاآی آورد ده به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه به ره ن تیرۆریستانی عه الیه كی شاری زاخۆ له ی خه له سی فه  آه10تیرۆرآردنی   00-09-2004
  یاندنی آوردی انی ڕاگهآ ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
زمانی  آی مندان به یه رنامه شكردنی به پشكه ستی به ڤزیۆنی سویدی ده له ی ته1نای  آه  00-09-2004

  .آوردی آرد
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ڕی آوردستان نت  ر ماپه سه ییی آورد له وه ته شی نهی مار وه بوآردنه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-09-2004
زایی  هۆی ناڕه بووه یه وه م آرده آرابوو و ئه وه آه مارشه تی به لك سووآایه گه تكدراوی، شایانی باسه به
  . وه ر بوآرایه سه آاندا له آوردییه ناه آه لك نووسراویشی له كانكی زۆر و گه خه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی اوهرچ سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آانی  ی تیرۆرآراوه وه ندنه سه یانكدا بیاری تۆه به  له م گروپه ، ئه زراندنی گروپی تۆه دامه  00-09-2004
ی   تۆهآوردستاندا  سای له17بكی  ره ر عه یان هه آه یانه پی به آاندا و به به ره عه تیرۆریسته زاخۆی له

  . وه آرته لده
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رآراون  ق بۆ ئران ده.ن د الیه ی له و آوردانه موو ئه هه: یاند عسوم ڕایگه فوئاد مه  01-09-2004
  .بژردرت آانیان بۆ ده و زیانه وه ڕندرنه گه ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه  سه,1ی  رچاوه سه  
  

رۆآی  سه عسومی به فوئاد مه. یدا د وه م آۆبوونه آه یه نی نیشتمانیی آاتیی ئاق له نجوومه ئه  01-09-2004
  .بژارد ن هه نجوومه ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 2آداری پكك و   چه11ند ڕۆژی ڕابردوودا  ی چه ماوه وای میدیاآانی تورك له پی هه به  01-09-2004
سمان ل  آه ن ئمه و ده وه درۆ خسته ی به واه م هه م پكك ئه آاری آوژراون، به ی هه ناوچه له ندرمه ژه
  . دا آوشتووه و چاالآییانه ی تورآمان له ندرمه  ژه2كو  و به آوژراوه نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رگرت ی زۆرباش وه پله سوید به ر آورد له سه ری له ی ماسته خوندآار دیار مزووری بوانامه  14-09-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بی  ره رۆك هۆزكی عه نوبراو سه. رآوك و دووبز  آهنوان لھانی له آوژرانی آازم ئه  18-09-2004

  .وی و زاركی زۆری آوردی داگیرآردبوو بوو و زه هاوورده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه رۆژانی رابردوودا له له ی آه زاخۆییه  الوه3و  رمی ئه ی ته وه هنانه  20-09-2004

  .ربدرابوون سه وه نهآا به ره عه تیرۆریسته
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

یاند  شی ڕاگه وه ولر و ئه هه یشته آانی آۆریای باشوور گه ی هزه رمانده ڕاڵ هوانگی فه ژنه  20-09-2004
ی آۆرین رباز  سه3600یان  رخان آرابوون و ژماره ی بۆ باشووری آوردستان ته و هزانه می ئه رجه سه آه
  .یشتوون موویان گه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ركی آورد بوو سوس، نوبراو پارزه ك له به تیرۆرآردنی یوسف شه  21-09-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
سكیش  ند آه زی ئرانی آوژران و چهربا  سه2ا، .كی میاندواو و د پكدادانكی خه له  22-09-2004
  .ردووال برینداربوون هه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

م آۆنگرسی ئامریكادا وتاركیدا و تیدا  رده به زیرانی ئاق له رۆك وه الویی سه یاد عه ئه  23-09-2004
  .آرد وه ددامه ن ڕژمی سه الیه آوژیی آوردی له باسی فره
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ڕمیی  سنووری فه ناسراو له آداركی نه ند چه ردا چه واكی ڕادیۆی فه پی هه به  24-09-2004

  . پاسدارانی ئران آردووه یان له قه ته وه ئاقه
  ی آوردییاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . آشه پاشه ستیان آرده باشووری آوردستان ده آانی پی ئم ئف له هزه  25-09-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تی  ڤیستیڤای سان سیباستیانی ئیسپانی خه نی قوبادی له همه مایی به ندی سینه رمه هونه  25-09-2004
آانی  ناه ی آه ن زۆربه الیه له م ڕووداوه ئه شایانی باسه. رگرت  فیلمی وهر دوا سه می زینی له آه یه

  .بوو" توانن بفن آان ده ه آیسه"ش ناوی  آه باسكرا و فیلمه وه جیھانه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
. غدا ر ڕی به سه د له مه حهد م حمه ناوی ئه رمی الوكی آوردی زاخۆیی به ی ته وه دۆزینه  25-09-2004

  .  ساه25نی  مه تیرۆرآرابوو و ته وه آانه به ره ن عه الیه نوبراو له
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .مبوڵ سته شاری ئه ندی فربوونی زمانی آوردی له مین ناوه آه ی یه وه آردنه  26-09-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته:  آوردیی تری رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  یه ستره  ئه5هۆتكی  مه ئه ولر، شایانی باسه شاری هه ولر پاس له ی هۆت هه وه آردنه  27-09-2004
نگی ناوخۆدا ورانكرا و  جه پشتر ناوی شیراتۆن بوو و له م هۆته ئه.  آانی جیھاندایه وره گه ئاستی هۆته له
  . وه نكرایه دا نۆژه م دواییه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

نو  نی قوبادی له همه ند به رمه رهنانی هونه ده توانن بفن له آان ده ه فیلمی آوردی آیسه  29-09-2004
  .بژردرا  هه2005 فیلمی تردا بۆ ئۆسكاری سای 100
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  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  آه شه  به4ر  هه ی آورد له ر آشه سه شاری مۆسكۆ له ستنی آۆنفانسكی جیھانی له به  29-09-2004
وروپا  تی ئه داری ڕووس و وتانی خۆرهه تمه ندین سیاسه دا چه م آژنفانسه له آوردستان، شایانی باسه

  .شدارییان تیداآرد به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رآوك آه رآوك له آانی پارزگاری آه وانه رپرسی پاسه تیرۆرآردنی به  30-09-2004

  ی آوردییاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وی خوی دژی  ناوچه ت له.ا و د.شی فراوانی د راسیۆنكی هاوبه ستكردنی ئۆپه ده  30-09-2004
  .رانی پژاك نگاوه جه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

اوبراو الی ن موس، مه یاب له ر زه وتی عومه می مزگه رده به ب له ره آی عه الیه تیرۆرآردنی مه  30-09-2004
  .ربكات ده ك بۆ آوشتنی آورد و بیانه توایه فه بووبوو آه ڕازینه وه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

محمد (ناوی  ربازكی آورد آه ری سوریا، سه ستی داگیرآه فرینی آوردستانی بنده شاری عه له  00-10-2004
،  ی رابردوو آوژراوه فته ، هه فرینی آوردنشینه زای عه قه  بهر ناری سه كی گوندی سه و خه ه)شخ محمد

ی  ناوچه ربازیدا له تی سه نجامدانی خزمه آاتی ئه ناوبراو له یاند آه آان رایگه آوردییه رچاوه سه
ورد ربازی آ تا ئستا پنج سه شایانی باسه.  پكراوه وه پشته لن له ، ده ی دیویانه وانه و ئه آوژراوه تیفییه قه
ست آوژراون و پارت و  نقه ئه آانی رۆژئاوای آوردستان آوژراون به جیاجیا آوردییه ناوچه له

  . یه وه و آارانه پشت ئه له ن آه آه تاوانبار ده وه تی سوریا به آان حكومه آوردییه سیاسییه ركخراوه
  آوردییاندنی  آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
آتی، بیاردرا جگرك بۆ  بی سیاسیی یه آته بانی و مه الل تاه ی نوان جه نجامی آشه ئه له  00-10-2004
آات  ندك آار ده خۆ هه ربه آتی سه سكرتری یه آه هاتووه وه وه ش له یه م آشه ئه. بانی دابنرت الل تاه جه
  . آتی لی ڕازی نییه بی سیاسیی یه آته مه آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

تی آوردستان  ری رۆژهه نابه  په375رگرتنی  ر وه سه ندیی له زامه تی نوخۆی ئوردن ره زاره وه  00-10-2004
آردن و  ستی ئاماده هب مه ش به وه ر سنووری نوان عراق و ئوردن، ئه سه تگای روشد له خوه دا تا بچنه

  . وه گوازرنه می داهاتوودا بۆی ده آی آه یه ماوه له سوید آه ر شوازی ژیان له سه راهنانیان له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ر  سه بی آوردی له ده ری آولتور و ئه به ڕوه ید بورهان ئیبراهیمی به دوای البرانی سه دوا به  00-10-2004

م  شی شكاآی ئه ندانی به آارمه ی گۆڤاری سروه218 و 217 ی ژماره وه وتنی بو آرده دواآه ی و وه آه آاره
م  ربی ، ئه ید بورهان ئیبراهیمی ده البردنی سه ر به رامبه زایی خۆیان به و ناڕه وه آار آشایه ستیان له ده گۆڤاره
دا  م گۆڤاره ی خۆی ، له ر آار و پیشه سه وه ڕته گه ڕز ئیبراهیمی نه ی به و آاته تا ئه یاند آه ڕایانگه انهند آارمه

رپرسانی  فارسی و به بت بكرت به ده آانی گۆڤاری سروه ته و بابه م بگه رجه سه ن ، شایای باسه آار ناآه
آانی زمانی آوردی بو  جۆراوجۆره زاراوه دا بهدوایی و له وه ریاندا بچه سه تی ئیتیالعات به زاره وه

  .آاتی دیاریكراودا له آه ی گۆڤاره وه بو بوونه خاته نگی ده نت و ئاسته خایه ش آاتكی زۆر ده وه ئه آه وه بكرته
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ر  می سه ور و سته جه آرد آه و وته تدارانی ئه سه ده سوریا داوایان له آوردیی له حزبی 11  00-10-2004
و  وه آانیان پبداته زنامه گه گرت و ره ش آراون هه ی سوریی ببه زنامه گه ڕه ی له آوردانه و هاووتیییه ئه
  .یریان بكات هدا س و وته ی ئه ڵ هاووتییانی دیكه گه آسان له چاوی هاووتیی یه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

راوژآاری ئابووریی  وره گه شید آه د ره مه وا محه یاند آه ی هائارتزی ئیسرائیلی رایگه رۆژنامه  00-10-2004
ش  مه به.  وه آارآشایه ستی له ده فات بووه ره آانی یاسر عه داراییه موو آاروباره رپرسی هه فات و به ره یاسر عه

ناوی خوازراوی  شید به د ره مه محه شیاوی باسه.  ماوه فات باوی نه ره ن عه ده ی آه وانه و هه به گوتینی داوه
لوبنان  فتاآان آاتك له تای هه ره سانی سه و له و خۆی آوردی باشووری آوردستانه الم ناسراوه خالد سه

  . ستینی آردووه له ی فه وه بزووتنه ندیی به یوه یخوند په ده
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  باره سعود بارزانی له آانی مه مكدا بۆ لدوانه وه تی تورآیا له وه رشیفی ده رۆآی ئه سه  00-10-2004

. رآووك تورآمان بوون ی دانیشتوانی شاری آه%90آان  عوسمانیه نامه گه پی به به: یاند گهرآووك رای  شاری آه
بۆ  آه نامه گه ندێ به پی هه به: یاند تی تورآیا رای گه وه رشیفی ده ئه شی تاپۆ له رۆآی به سه وه یه و باره ر له هه
ی %90 یشتۆته یان گه آه رژه  تورآمان بوون آهرآووك دانیشتوانی آه س له  آه7320 وه ڕنه گه  ده16ی  ده سه

  . آه دانیشتوانی شاره
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .شاری سلمانی ڤستیڤای ئاشتی و لبووردن و مافی مرۆڤ له  00-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه ی آهواو ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ال  مه یه م ڕۆژنامه نی ئیمتیازی ئه سلمانی، خاوه ی چاودر له ی ڕۆژنامه1 رچوونی ژماره ده  00-10-2004
  . آتییه تیی یه رآردایه ندامی سه ختیاری ئه به

  12:  ڕه الپه. 2004-10-06 -آوردستانی نوێ :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

بی آوردیی  ده ندی آولتوور و ئه ری ئرانی ناوه داگیرآه:  م مانگه آۆتایی ئه  00-10-2004
  .بۆ تاران وه گوزایه ورموه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .بت ۆك دهبای شاری ده  آاژر آاره16 ت ڕۆژانه.د:  م مانگه آۆتایی ئه  00-10-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نساری  ن رووئی تیرژریستی چه الیه ر لهóولی الی چایینیی شاری هه مه ی ده نزیكه  00-10-2004

حكووم   تیرژریستانیان مهینیدا تیرژرو ی رژڕانی هه خوتبه له الیانه و مه چه.  آراóیان لی شه هöر هه وه سوننه
  . آردوونóی آوشتنیان لی شه هöر نووسین هه به نساری سوننه آدارانی چه په وه وه ی چه سژنه ، له آردووه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

خۆشی سارس  پارتین، نه ربه ی سه وانه هتی ئ تایبه ی آوردی، به رچاوه ندك سه پی هه به  00-10-2004
تی  زاره م وه آانیش چوكراون، به خۆشخانه و نه سكیشی آوشتووه ند آه و چه وه ته سلمانی بوبووه له
  .و هیچی تر نفلۆنزایه نھا ئه ته خۆشییه و نه ئه یاند آه و ڕایگه وه درۆدا خسته ی به مه آتی ئه ندروستیی یه ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  . وه ناوی آوردستانه به وتك نییه: یاند ت ڕایگه.ری گشتیی ئاسایشی د به ڕوه به  00-10-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
زار   هه300ك ملیۆن و  ولر و سلمانی یه تی مافی مرۆڤی هه زاره ردوو وه كی ههپی ڕاپۆرت به  00-10-2004

  .زار آورد  هه650ی  نزیكه آاته ی ڕكیان آوردن و ده نیوه آه یه ئاقدا هه ر و شون له بسه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی سوید  آات باوزخانه ی ده آه وته مانكی سوید داوا له ڕه ندام په ئه:  م مانگه یی ئهآۆتا  00-10-2004
  . وه باشووری آوردستان بكرته له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .تورآیا رۆآی ڕكخراوی مافی مرۆڤ له سه ناوی یوسف تاج بووه ركی آورد به پارزه  00-10-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نی  نجوومه ناوی ئه ورامی به بیی خوندآارانی هه ده نی آلتووریی و ئه نجوومه مین ئه آه یه  00-10-2004

  .ست پكرد ن، دهتی آوردستا زانستگاآانی خۆرهه آانی خۆی له بیی ئاهورا ، چاالآییه ده آلتووریی ئه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ی پدرا ت ڕگه.ن د الیه آانی تورآیا له ییه ناوچه ناه آه ڤزیۆنی و ڕادیۆیی له له خشی ته په  00-10-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

جۆرج بوش،  نه نگی خۆیان بده ن ده ناشڤیلی ئامریكا ئاماده ری آورد له نگده زار ده ی هه یكهنز  00-10-2004
  . زار آوردی لیه  هه8 تا 5ی  ناشڤیل نزیكه له شایانی باسه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یان 5 توعام آرد آه شاری موس خزانكی آوردیان قه آان له تیرۆریسته:  م مانگه تای ئه ره سه  00-10-2004
  .یشیان برینداربوون4لمردن و 
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
شبوون   ساڵ ببه3 قامچی و 73 مانگ زیندانی و 6 شتیی به رده ند ئیسماعیل سه رمه ا، هونه.د  00-10-2004
  .دژی ڕژم حوآمدا تاوانی هاندانی الوان له ری به آاری هونه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

زیرانی  رۆك وه آانی مرۆڤی سه ی راوژآاریی مافه سته ن ده الیه له ی آه و راپۆرته پی ئه به  00-10-2004
نجام دراون  تورآیا ئه له ی آه و گۆڕانكارییانه موو ئه ڕای هه ره باری مافی مرۆڤ سه ، باری ناله آراوه یا ئامادهتورآ
مانی  ی زه رۆژنامه شكی له به یدا آه و راپۆرته له. راپتریشن خه ندێ بواردا روو له هه ت له نانه و ته یه ی هه درژه

مسادا  می ئه آه ی مانگی یه ماوه نھا له وا ته  آه ژآاریی مافی مرۆڤ دهی راو سته ، ده وه وبۆتهóتورآیدا بال
  .دراون نجه شكه آانی تورآیا ئه زیندانه یی له سته بادان و لدانی جه آاره ، له القه شوازی فه س به  آه692

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 300ی  نزیكه م دوو گۆڕه ب، ئه نه و عه بجه ه ی هه ناوچه ڵ له آۆمه ی دوو گۆڕی به وه دۆزینه  00-10-2004
  .نفالدا تیرۆرآراون آانی ئه هرشه له آه آوردی تدایه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  . بۆ ئامریكافا حمان مسته وڕه رآوك ئه ردانی پارزگاری آه سه  00-10-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
بۆ آوشتنی  وه ره ن ئانكه الیه نت له دا ده وه دان به آوژن آه ك ده ناسراو عراقییه گروپكی نه  00-10-2004
  . بانی راسپردراوه تاه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یمانگاآانی باشووری آوردستاندا  زانكۆ و په  خودآار له15.187ی  نزیكه  00-10-2004
  .خوندن ستیانكرده ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

بۆ  م قوتابخانانه ، ئه وه ته وهرآوك آرا شاری آه ی آوردی له  قوتابخانه64ی  مساڵ نزیكه ئه  00-10-2004
  .دا و شاره له آانی خوندنی آوردییه موو قۆناغه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

: یاند ی ئوردنی راگه)الدستور(ی  رۆژنامه زیری دادی عراق به نی وه سه لحه مالك دوهان ئه  00-10-2004
و پكھاتنی  جیایه ڵ وتانی دیكه گه وشی عراق له ره ، چونكه وه آایه عراق بته تكی فیدڕالی له حكومه حاه مه

  .آات ده پارچه عراق پارچه ن چونكه كی عراق قبوی ناآه م خه آان باش بت، به رچی بۆ آورده گه فیدرای ئه
  http://www.peyamner.comیامنر  پهڕی  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
مریكا فیلمی  ئه دا له م مانگه له نگوباسی ئیسنای ئرانی بیار وایه وای ئاژانسی ده پی هه به  00-10-2004

ت  و سیاسه و وته آانی پشووی ئه رۆآه نی قوبادی بۆ سه همه ند به رمه ی هونه)توانن بفن آانیش ده ه آیسه(
ر آینی  سه مریكی له ندین آۆمپانیای ئه تائستاش چه. مریكا نمایش بكرت پرسانی ئستای ئهر داران و به مه

و  آام له به آه فیلمه درت آه دا بیار ده یه فته م هه پش بآدان و له ی قوبادی له آه فیلمه
  .بفرۆشرت آۆمپانیایانه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ب  ره تیرسی تیرۆری عه ی له آوردانه و خزانه ی ئه ی آوردی ژماره رچاوه ندك سه پی هه به  00-10-2004
 112 ته یشتووه ھاتوون گه آو ئستا هه تاوه غداوه آاتی ڕووخانی به آانی آوردستان له بۆ ناوچه وه لوجه فه له

  .خزان
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه له آه عشیقه ی به شارۆچكه ربدراو له رمكی سه ی ته وه دۆزینه:  م مانگه تای ئه ره سه  00-10-2004

  . ربدرابوو، نوبراو ناوی ڕۆژ سۆرانییه سه وه آانه تیرۆریسته
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه اوی آهو ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .سلمانی ربه ی سه نزیك گوندی گرزه ردینی نوێ له واركی چاخی به ی شونه وه دۆزینه  00-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  به ڕوه به ی ببته وه ستنیشانكرد بۆئه ی دهی ئاقی تورآمانك رده روه تی په زاره وه  00-10-2004
م  ، ئه وه رآوآه نی آه نجوومه ندامانی ئه ی ئه زایی زۆربه هۆی ناڕه م به رآوك، به ی آه رده روه په
  . وه یه آه آاره ندی بكات به یوه یتوانی په نه نویه ره به ڕوه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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زار   هه11نھا   ته1998تاسای  یاند آه حمان ڕایگه بدوله ی تورآمانی فاروق عه ره رۆآی به سه  00-10-2004
دا 1957سای  ولر له شاری هه ئاماری تورآمان له یاند آه شی ڕاگه وه ها ئه روه هه.  رآراوه رآوك ده آه آورد له

  .20% ته  بووهو ئستا  بووه86.5% له
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .تی آوردیدا نین وه ڵ دروستبوونی ده گه له ئمه آه: یاند غدا ڕایگه به ریتانیا له باوزی به  00-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آتی نیشتمانی آوردستان  یه رپرس له آی به یه رچاوه سه) واڵ هه(ی  وای رۆژنامه پی هه به  00-10-2004
آتی  تی یه رآردایه ندامی سه  ئه14بی سیاسی و  آته ندامانی مه ئه شت له هه آه یاندووه ی راگه آه رۆژنامه به

ن بۆ  آه ستنی پلینیۆمك ده ، تیایدا داوای به اردووهیان ن آه یاداشتكیان بۆ سكرتری گشتی حزبه
  .آانی آوردستان و عراق بژاردنه آردن بۆ هه آتی و خۆئاماده آانی یه ته سیاسه به وه پداچوونه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه رمی آوردستانه ی هه باره تی تورك له وه رانی ده سهی  آی لوتكه یه وه آۆبوونه  00-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  شه ڕه مۆدا هه ینیی ئه وتاری هه ین سوفنی له عه تاب له ری آوڕی خه ئیمام و وتاربژی عومه  01-10-2004
  .ن بت باجكی گران بده ت بنن یان ده هاده بت شه ی یان ده وه آان آرد به زیدییه یه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  پرسی گردانی ئه. ی ئاسایی خۆی ساز آرد وه رآوك آۆبوونه نی پارزگای آه نجوومه ئه  01-10-2004
ی تورآمانی و  ره عس و به آانی رژمی پشووی به ن پاشماوه الیه تكریت له  له09-28رۆژی  ی آه یه آونگره
. بوو یه وه و آۆبوونه آی گفتوگۆآانی ئه ره ری سه وه چوو، ته روه به وه آانه به ره عه ره شایه عه ك له یه ژماره

ی تكریتیان  آه یش آۆنگرهآان تورآمان و آلدانی و ئاشووریه شك له دا گروپی آوردی و به آه وه آۆبوونه له
  .سف آرد رآوك وه آاروباری ناوخۆی آه دان له ستوه آاركی نایاسایی و ده به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .سوس  هاوتیی آورد له6تیرۆرآردنی   02-10-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په  ماپه:ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ستۆآھۆم خۆپیشاندانكیان  آان له آوردستانییه ه تیی آۆمه یارمه آانی خۆرئاوا به آورده  02-10-2004
شكردنی آورد  ر ببه رامبه زاییان به ران ناڕه خۆپیشانده. ری سووریدا ڕكخست ی داگیرآه م باوزخانه رده به له
  .ربی آان ده آورده آردنی زیندانییه ه ی سووری و خراپ مامه نامهز گه ڕه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وروپا  آانی ئه شاره ك له آۆمه ها هاوآات له روه آانی آوردستان و هه ك شاره آۆمه له  02-10-2004
  .م سازآراڕپوانك بۆ ڕیفراندۆ

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه ند ڕۆژك فندرابوو و له موس، نوبراو پش چه یی له زیز لۆمانه رمی عه ی ته وه دۆزینه  02-10-2004
  . وه رییه سه ك نرابوو به یه گولـله وه آانه تیرۆریسته
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه وی آهوا ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  .ڕكخست بی هاورده ره ی عه وه ره ده رآوك خۆپیشاندانكیان بۆ چوونه آانی آه آورده  02-10-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
هاواریان  آه نجی ناوخۆپیشاندانه ندك گه شاری سلمانی، هه خۆپیشاندانی ڕاپرسی له له  02-10-2004

  .مووی بۆ تۆ رهه تا زاخۆ پارتی هه ه دگه آتین، له مووی موكی یه قین هه تا خانه وه آۆیه له: آردبوو
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه وه قینه ی ته ده آیلۆ ما70 رآوك به شاری آه ب له ره  تیرۆریستی عه2گیرانی   03-10-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه قیب له ی ڕه تككردنی سروودی ئه دژی ئه آانی سوید له آوردستانییه ه زایی آۆمه ناڕه  03-10-2004
آی یاسایی تاوانبار بكات بۆ  یه شوه ڕی ناوبراو به پهما نیازه به یه ه م آۆمه ، ئه وه ڕی آوردستانپۆسته ماپه

  . وه لپچینه
  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .رویژ نه ت له  خۆرهه-رانی آوردستان  زراندنی نووسه مین آۆنفانسی دامه آه یه  03-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه  سه,1ی  رچاوه سه  
  

ر تورآیا  گه ئه آه یاندووه بۆآس، ڕایگه وروپا له آتی ئه آانی یه نگاندنه سه ندی هه ناوه  03-10-2004
ووتیانی تورك و ر نزمبوونی ئاستی ژیانی ها به له ناچاره آتییه و یه وا ئه ربگیردرت، ئه وروپا وه آتی ئه یه له

  .رج بكات خه  ملیۆن یۆرۆ بودجه900 ملیار و 28 وروپا، سانه ی ئه چاو وتانی دیكه له و وته وتوویی ئه دواآه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ست  ده ایهش در گاآه و آلیلی باره وه ره ده آوردستان چووه تی له واوه ته پی ئم ئف به  04-10-2004

  .ولر پارزگاری هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
گرت،  مافی مرۆڤ و آورد نه ر تورآیا ڕز له گه ئه: یاند وروپا ڕایگه آتیی ئه آۆمیسیۆنی یه  04-10-2004
  .پچنین وروپادا ده هآتیی ئ یه ندامبوونی له آان بۆ ئه وا دانوستاندنه ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

مینی  آه وتنه بان آه ی شاره ناوچه آتی بوون له ی یه رگه سیان پشمه تی آورد آهóچوار هاووال  05-10-2004
  .و تیرۆرآران وه آداره گروپكی چه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یاند  ی ڕاگه وه ئه زیره لجه نای ئه آدا بۆ آه یه دیمانه رۆآی ئاق له ری سه لیاوه غازی ئه  05-10-2004
ها  روه هه. دا آپارچه ئاقی یه له وه ئاق جووداببنه وت له یانه ده ن آه ده ده وانه له وه موو هزكیانه هه به آه
  . وه بینه نگاری ده ره به وه موو هزكمانه هه و به ته داواآاریی آورد بۆ ڕیفراندۆم خیانه یاند آه شی ڕاگه وه ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

غدا و  به ریتانیا له دوارد چاپلن بایۆزی بهریتانیا و ئ ی به وه ره زیری ده جاك سترۆی وه  05-10-2004
ردانكی  سه ریتانیا به ی به وه ره تی ده زاره وه ری سیاسیی له به ڕوه رآوك و به آه ریتانیا له آونسوی گشتیی به

  .وت بانی و نپیرڤان بارزانی آه الل تاه جه چاوی به آه فده وه. ولر دوآان و هه یشتنه رمیی گه فه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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رآوك  آنیكی آه ی ته یمانگه ی په ئاراسته  آه10-06ی رۆژی )11139( پی نوسراوی ژماره به  06-10-2004

ی  یمانگه ستای په مامۆ9ی  وه ڕاندنه گه غدا بیاریدا به به آان له عسییه آش آردنی به ی بای ریشه سته ، ده آراوه
. ر آار البردرابوون سه یمانان له تی هاوپه سه بیاركی ده عس بوون و پار به رژمی به ر به پشتر سه ناوبراو آه

یاند  عس رایگه ی به آش آردنی پاشماوه رآوك بۆ ریشه ری پارزگاری آه ده رآوآی یاریده عیرفان آه وه یه و باره له
عسییان  به آی زۆر آۆنه یه ژماره غداوه به آان له ندداره یوه په ته زاره رچاو وه آی به یه شوه دا به یه م ماوه له آه
  .یان وه ڕانه گه گرتن له بۆ رگه تكمان نییه سه ش هیچ ده ر آارو ئمه سه وه ته ڕاندووه گه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رمی آوردستان،  تی هه تی رۆشنبیریی حكومه زاره تی وه یارمه شاری فرانكفۆرتی ئامانیا به له  06-10-2004
دان آتب  سه به هۆی پشانگاآه له.  وه ته آراوه آانی ئامانیاوه ی آورده ه ن آۆمه الیه آی آتب له پشانگایه

رێ و  ده.  ی آوردی نمایش آراوه ی گۆڤار و رۆژنامه ندین نمونه  و چههتد...لتور، مژوو  ت، آه آانی سیاسه بواره له
م  رمی آوردستان له تی هه شاندكی حكومه.  وه ته ندن ئای آوردستان رازندراوه چه ش به ی پشانگاآه وه ناوه

  .بت ی هه  مانگ واتا درژه10تا  م پشانگایه ئه و بیار وایه شداره دا به پشانگایه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
تا ) آر دیاربه(د  شاری ئامه یشته مۆ گه ئه) یال فری ڤالدس له(ی سوید خاتو  روه زیری ده وه  06-10-2004
می سیاسی و  و سیسته آه اوچهكی ن رانی خه بارو گوزه آات له تورآیا ئیدعا ده ببینت آه و ریفۆرمانه ئه وه نزیكه له
  .نجامی داون آان ئه آوردییه ناوچه بردن له ڕوه به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 نجامدا ئه و له ستژی گولـله ر ده به نو بازاڕی موسدا درایه تكی آورد له شیره رۆك عه سه  06-10-2004
ند  ن چه الیه یدا له آه نو ئوتومبیله بوو، له) گش(تی  شیره رۆآی عه سه ردانی آه فور دووبه بدولغه خالید عه. آوژرا
  .ختی برینداربوون سه آانیشی به وانه پاسه دا دوو له و هرشه ر له الماردرا و هه په وه ناسراوه آداركی نه چه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په اپهم: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  آتیه و یه تیی تورآیا له ندامیه ئه ت به باره وروپا راپۆرتی خۆی سه مۆ آۆمیسیۆنی ئه ئه  06-10-2004
ستی پ  دا ده آتییه و یه تیی تورآیا له ندامیه ئه ست به یوه دانوستانی په ی آرد آه وه ڕوو و پشنیازی ئه خسته
ریفۆرمی  آشی تورآیا له پاشه رجی زۆر توندی بۆ پشگرتن له رت و مه ندێ شه مان آاتدا هه هه م لهóال  به.بكرت

و  وای میدیاآانی تورآیا له پی هه به. ڕوو یدا خستۆته آه تهóوال دیموآراسی و مافی مرۆڤ له
ستپبوونی  ر ده سه ندییان له زامه اع رهئیجم نگدان و به ب ده وروپا به آتی ئه آانی یه آۆمیسیۆنره وه یه باره

  .ڕوو ڵ تورآیادا خسته گه دانوستان له
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 آتی و پارتی هاووتیان رازی نین یه% 55 وه یامنر بوآرایه سایتی په له پی ئامارك آه به  07-10-2004
  .ن آانی آوردستان بكه بژاردنه شداری هه ك لیست به یه به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  بجه ه ردانی شاری هه ی سه هاوڕكه فده زیری مافی مرۆڤی عراق و وه مین وه ختیار ئه به  07-10-2004
رانی  دام و سه رآی دادگایی سه ئه تدابوو آه) لجوحی حاآم رائید ئه(دا  و شانده نو ئه له. هیدیان آرد آرد شه

ڤستیڤای ئاشتی و (ی  چوار چوه له ردانه و سه ئه نی باسه شایه.  عسی پ سپردراوه رژمی رووخاوی به
  . انی آردووهآ آاره ستی به شاری سلمانی ده له ند رۆژكه چه ، آه دایه)لبووردن و مافی مرۆڤ

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ی  ردانه م سه ئه ریتانی جاك سترۆ بۆ تورآیا، شایانی باسه ی به وه ره زیری ده ردانی وه سه  07-10-2004
  .آاندا ڵ تورآه گه له رآوآه ڕۆژی شاری آه سترۆ بۆ گتفوگۆآردنی پاشه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه آانه تیرۆریسته به ره ن عه الیه شاری موس له  آورد له8تیرۆرآردنی   09-10-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رۆآی ئاقدا  ری سه لیاوه می غاری ئه وه ولر له هه م و ساح و نچرڤان بارزانی له رهه به  09-10-2004

  . ته نووس بت خیانه بیاردانی مافی چاره به س بۆی نییه وتیان آه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه ندی ڕۆشنبیریی سۆرانه ن ناوه الیه بی له ده ری و ئه مین ڤیستڤای هونه آه سازدانی یه  10-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  یه و شاره تورآمانكی ئه فاتی جگری پارزگاری موس آه ره ئیبراهیم عه  10-10-2004
ك  یه خشه ، ئستا نه وه ووی موسیش بۆتهڕ رآوك هات، ئستا رووبه ر آه سه ی به وه یاند ئه رایگه تورآیاوه له
و  ره آان به مریكییه پشتیوانی ئه ر و آورد به هزكی آاریگه بب به تورآمان بگیرێ آه ی رێ له وه بۆ ئه یه هه
درت موسیش  وڵ ده هنن، هه ده سوریاوه آورد له وه ته موسیشی گرتووه ته مه م هه شكی ئه چن، به رآوك ده آه
  .آوردی بكرت رآووك به ك آه وه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

. مامی موس ری حه وروبه ده تان له آی ئافره ر ئارایشگایه سه یانكوتایه آدارك هه چه ه آۆمه  10-10-2004
  .رفندرا وه آدارانه و چه ن ئه الیه له اری سلمانییهكی ش و خه ده مه ن محه خاتوو چیمه آه نی ئارایشگاآه خاوه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوآی آرد ردانی شاری آه رگریی ئامریكا سه زیری به دۆناد ڕامسفیدی وه  10-10-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  . رآوك دی آوردستانه آه دام آه ڕه و باوه هشتا له: یاند ڕایگه تورآیاوه سعود بارزانی له مه  10-10-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕینی  آانی ڕاپه ی ونه وه تاوانی بوآردنه س به.ن د الیه سعود حامید له ناوی مه آوردك به  10-10-2004
  . ساڵ زیندانی حوآم درا3 رنت به ر ئنته سه قامیشلی له

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

امی ند ی ئه وه تاوانی ئه ربی به سه وه ناوی لوقمان حسنه آان آوردكیان به به ره عه تیرۆریسته  11-10-2004
  . آان بووه رگی ئامریكییه پارتی و وه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
آتی نیشتمانی آوردستان   یه ر به ربازیی سه مكی سه ده موقه ق آه بدولستار فه م عه ده موقه  11-10-2004

. ی لكرا و آوژرا قه ته وه روپكی تیرۆرستهن گ الیه ئمیمی شاری موس له آی ته ڕه گه ی نور له نزیك آسه بوو له
آی  ڕه گه مۆ و له ر ئه هاوآات هه. ش بوو ڕه رده ری به ڤه ده ر به تووی سه كی گوندی داره می نوبراو خه ده موقه
مدا نجا ئه می پۆلیس قادۆ زباری و له ده ر موقه سه هرش آرایه وه ناسراوه آداركی نه ند چه ن چه الیه حریر له ته
  .ختیی بریندار بوو سه به
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  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ئران  یاند آه ولر ڕایگه هه ری ئران له ی داگیرآه رپرسی آونسوخانه به  11-10-2004
  .ڵ حدآادا بكات گه بانی گفتوگۆ له چاودریی بارزانی و تاه به یه ئاماده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

نی  نجوومه ندامكی آوردی ئه موس، نوبراو ئه ر له نته لعه جید ئه بدولمه تیرۆرآردنی عه  12-10-2004
  .پارزگای موس بوو

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  رنووسه یی سه ن زوه سه لیل حه نووس خه ردوو ڕۆژنامه ولر هه ی بیاركی دادگای ههپ به  12-10-2004
نجامی  ئه ش له وه ستگیرآران، ئه ده مان ڕۆژنامه ری نووسینی هه به ڕوه فا به ی ددی نوێ و بند مسته ڕۆژنامه

آگرتووی ئیسالمی  یه ، بۆیه بووه هه وه هآگرتووی ئیسالمیی یه ندیی به یوه په آه واك هاتووه ی هه وه بوآردنه
  . ی تۆمار آردووه ر ڕۆژنامه سه سكای له
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 ی رآوآدا قسه ی آه له سه مه له تانی دراوسی عراق پویسته وه ر ده سه له یاند آه ت رایگه.د  13-10-2004

  . یه هه وه آه م ناوچه رجه ئاسایشی سه ندیی به یوه په یه له سه و مه ئه بت، چونكه خۆیان هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
یف بۆرلیی شداربوو تیدا، جۆز یال زاناش به له وروپا آه مانی ئه ڕه آی په یه وه آۆبوونه له  13-10-2004
  .یال زانای آرد خرهاتنی له زمانی آوردی به وروپا به مانی ئه ڕه رۆآی په سه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .وكی تیرۆریستی ڕزگاری بوو هه ری پارزگاری موس له ده و گۆرانی یاریده سره خه  13-10-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  اوهرچ سه  

  
ی  وه آردنه نه ك بۆ دووباره یه  وانه–رانی رژمی پشووی عراق  دادگایی سه(ژر دروشمی  له  13-10-2004

آانی  وانهی تاوتوكردنی تا مانی آوردستان آۆنگره ره په) آوردستانی عراقدا آانی جینۆساید له تاوانه
  .ست پكرد نجام درا ده تیانی آورد ئهóهاووال ق به رهه ده وه ن رژمی پشووی عراقه الیه له جینۆساید آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

تی  وسه لئه رق ئه لشه ی ئه ۆژنامهزاییی بۆ ڕ آی ناڕه یه سكۆتند نامه ی آوردیی آورد له آۆمه  13-10-2004
مووی  هه آه وه شتینیی بوآردبووه لقه ند ڕۆژك وتاركی خالید ئه ی ناوبراو پش چه بی نارد، ڕۆژنامه ره عه

  .ی واآه ڕه تی بوو بۆ آورد و دۆزه سووآایه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
شاری موس دوآانی مریشكفرۆشیی  لتۆب له بازاڕی باب ئه له یداڤایی آه رمی فازڵ سه ته  13-10-2004
  .ی خۆی فدرا آه نزیك ماه ربدراوی له سه ، به بووه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .می حیزبی ڕزگاریی آوردستان ی دووه ستنی آۆنگره به: 10-15تا   14-10-2004
  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ندامی  ئه رآی آه لیم هه یانیدا عیماد سه شی به آاتژمر شه  و له10-12ی رۆژی  وه پاش ئه  14-10-2004
آداركی  ند چه ن چه الیه موس، له بوو له  ئاسنفرۆشیی ههو دوآانی پارتی دیموآراتی آوردستان بووه

  .ی آه رگای ماه ر ده به ربدراوی فدرابووه سه رمی نوبراو به مۆ ته رفندرا، ئه وه ناسراوه نه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نووسی آورد  رۆژنامه مۆ آچه ، ئه غداوه به نگوباسی میزۆپۆتامیا له انسی دهوای ئاژ پی هه به  14-10-2004
گیانی  وه الماركی تیرۆریستییه هۆی په غدا به ی به مییه عزه آی ئه ڕه گه له) ن سه دحه مه محه دینه(ناوی  به
  .ستدا ده له

  ی آوردییاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آورد  آه وه ی دووپات آرده وسته و هه ئه غدا جاركی دیكه به آتی له رپرسكی یه به  14-10-2004
ی  ی ناسنامه وه تكردنه ر ره سه بی سوور بت له ره نی عه ر الیه گه ئه وه آدارییه آی چه ملمالنیه بچته یه ئاماده

  .رآوك آوردیی شاری آه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ستوور  پی ده آانی آورد به مافه پویسته یاند آه لژیك ڕایگه ردانكیدا بۆ به سه یال زانا له له  14-10-2004

  .دابین بكرت
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
سوریا،  له آانی مرۆڤه سوڕاوكی چاالآی بواری مافه هه آهلبوننی  ر ئه نوه ر ئه پارزه  14-10-2004
ر  ی ئاموودای سه ناوچه تدارانی سوریا س هاووتی آوردیان له سه ده یاند آه ئاژانسی فرانس پرسی راگه به
آانی ئاسایشی  ن هزه الیه له و هاووتیانه ئه آه وه لبوننی روونی آرده ئه.  ستگیر آردووه ده آه سه پارزگای حه به
ندیی  یوه په سه و س آه ستگیرآردنی ئه ده آه وه ها دووپاتیشی آرده روه هه. ستگیرآراون ده وه ته وه ده
  . یه هه آانی مانگی مارتی رابردووی قامشلۆوه رووداوه به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

،   نه نگه لیل زه ندان جه رمه ن آۆڕك بۆ هونه نده له ریتانیا له آانی به آوردییه ركخراوه  15-10-2004
  .آات ن سازده سه د و ناسر حه حمه فا ئه مسته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  رده روه تی په رایه به ڕوه به ری ئیداری له به ڕوه آری به بوبه حیم ئه فور ڕه بدولغه عه  16-10-2004
  .ی لكرا و تیرۆرآرا قه ته وه ناسراوه آداركی نه ند چه ن چه الیه رآوك، له آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ك زیندانی آرا و  یه مبوڵ بۆ ماوه سته ی ئه خانه فۆآه هیال زانا بۆ تورآیا و ل ی له وه ڕانه گه  16-10-2004
  .پاشان ئازاد آرا

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آی  ڕه گه لـالف له وتی حاجی عوسمانی عه ر مزگه سه چنه ده وه آه چه ئاسایشی سلمانی به  16-10-2004
و  وه بته رز ده دا به آه وته مزگه سیش له دان آه زایی سه نگی ناڕه هاوآات ده. ن آه ستگیر ده العوزر ده و مه ته رگه زه
  .رآرت ستگیرده وان ده سكیش له ند آه چه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وه نار زیندانی بكرن، دوای ئه  گاردی آه5  یۆنان بیاریدا آهریاوانی ربازی ده دادگای سه  16-10-2004
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ی خانیا  دوورگه آی پۆلیس له یه بنكه له آه یه ماوه ی آه و آوردانه و ئازاری ئه نجه شكه آان ئه گارده ئاشكرا بوو آه
  .ندآرا بوون، دابوو به

  یاندنی آوردی هآانی ڕاگ ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ندامی  فور بوو و ئه رآوك، نوبراو ناوی غه ی آه رده روه ری آارگی په به ڕوه آوژرانی به  17-10-2004
  .ی تورآمانی بوو ره به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ن آشه ده آه وڵ نییهمان قب و قسانه ك ئه یه هیچ شوه به: یاند  گوول ڕیگهóبدوال عه  19-10-2004
  . آی ناوخۆییه یه رآوك آشه آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ك  عادل موراد وه رۆك آۆماری رۆمانیا پشوازیی له لسكۆ سه تدا ئه راسیمكی تایبه مه له  19-10-2004
رپرسانی حكومی و دیپلۆماتیی  به وره گه ك له یه ژماره آه آه راسیمه مه شایانی باسه. آرد تهóو وال بایۆزی عراق له

  .دا ركخرابوو و پۆسته له وه آاربوونی عادل موراده ستبه ی ده بۆنه ی بوون، به رۆمانیا ئاماده
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ندامی  ئه. نی پارزگای موس زۆرآرا نجوومه روپی آوردیی نو ئهی آورد بۆ گ ندامكی دیكه ئه  19-10-2004

  . آورد11  نی موسدا بووه نجوومه ئه ی گروپی آوردی له ش ژماره مه و به زدینه نوبراو میرزا سمان یه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .موس له وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه آكی تر له  آورد و بریندارآردنی یه2ردنی تیرۆرآ  19-10-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

مبوڵ  سته ئه دآان له ی زانكۆی ئه وه راسیمی آردنه مه زیری دادی تورآیا له میل چیچك وه جه  19-10-2004
ی  و لدوانه ئه. روونادات وه رگیز ئه هه بت، چونكه رچوونی لبوردنی گشتی نه ڕی ده س چاوه با آه: یاند رایگه

ڕی  شه نرت تا آۆتایی به یه داوای آردبوو لبوردنكی گشتی رابگه یال زانا بوو آه ی له آه می لدوانه چیچك وه
  .آداریی بت چه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی هرچاو سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رآردنی  سه آتی بۆ چاره بی سیاسیی یه آته ی مه وه ك آۆبوونه یه ستنی زنجیره ، به10-21تا   20-10-2004
ندك  هه. بانی الل تاه بی سیاسی و جه آته ندامانی مه ئه ندك له نوان هه ته وتووه آه ی آه و ناآۆآییانه ئه
ها  روه هه. آتی جگری سكرتری گشتیی یه ته فا بووه وشیروان مسته نه ن آه آه ده وه ی آوردی باس له رچاوه سه

  . تیی آاروباری دارایی البراوه رۆآایه سه له بانییه الل تاه برازای جه نگیش آه ئاراسی شخ جه
  یاندنی آوردی ی ڕاگهآان ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ڕی  ر ماپه رامبه زایی خۆیان به ناڕه وه ر زاری ئامانج دزاره سه وان له ی دداری هۆزانه ماه بنه  20-10-2004

  . تككردووه قیبی ئه ی ڕه سروودی ئه ربی آه آوردستان پۆست ده
  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
آانی  سكه ی فراوانی آه وه آۆبوونه له آر آه وانیی دیاربه رۆآی شاره میری سه ئۆسمان بایده  20-10-2004
ك  یه شوه ستوری تورآیا به ده پویسته یاند آه دا رایگه فراوانه وه و آۆبوونه م رۆژی ئه دووه له شداره وروپا به ئه

زمانی خۆیان  به ئازادانه ن و به بوونی خۆیان بكه عبیر له تیانی آورد بتوانن تههاوو ردا بت آه سه گۆڕانی به
  .ن بكه قسه
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  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 پكك دا زیانیان نگی نوان خۆی و جه له آه وه بكاته و آوردانه موو ئه بووی هه ره ت بیاریدا قه.د  20-10-2004
  . وتووه لكه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

كی آوردستان  ر خه گه ئه: یاند بیدا ڕایگه ره یاتی عه لحه ی ئه ڕۆژنامه سعود بارزانی له مه  20-10-2004
  .ین هیان بك قسه هنن، ناچارین به تی آوردی و واز نه وه زراندنی ده ر دامه سه سووربن له
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نی قوبادی  همه ندی آورد به رمه رهنانی هونه ده له) توانن بفن آانیش ده ه آیسه(فیلمی   20-10-2004
رشتیاری  رپه ی سه ندامانی لیژنه پی بۆچوونی ئه به. ست هنا ده تی فستیڤای فلمی شیكاگۆی وه خه

و  بكات و ئه سته ر جه ڕدا به آاتی شه تی ژیانی مندان له ن زۆر جوان توانیویه همه ی به آه فیلمه آه فستیڤاه
  . ش شایانی ستایش آردنه آاره

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یال زانایان آرد ردانی له ری ئران سه ستی داگیرآه دستانی بندهك ژنی آور آۆمه  22-10-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ن نده له م ڤیستیڤای فیلمی آوردی له  سیه11-04تا   22-10-2004

  یاندنی آوردی نی ڕاگهآا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یاند پكھنانی بزاڤكی سیاسیی نوی ڕاگه ڕه نكه ئه یال زانا له له  22-10-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
یانی زوو  نوبراو به. ولر تیرۆرآرا وانیی هه ری پۆلیسی پاسه به ڕوه دی به حمه ها ئه قید ته عه  23-10-2004
  .تیرۆرآرا وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه وت بۆ نوژ له یویست بچت بۆ مزگه ده آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م هیچ زیانكی گیانیی  موس به له وه ی پارتییه14گای لكی  باره نك نرا به هاوه گولـله  23-10-2004
  . وه هوت آه لنه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه آانه تیرۆریسته به ره ن عه الیه شاری موس له آوژرانی پۆلیسكی آورد له  25-10-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
هیدكی باآوور، پۆلیس  رمی شه آاتی ناشتنی ته دی باآوری آوردستان و له شاری ئامه له  25-10-2004
رد و  نگی سوور ، زه ئای پكك ره عبیر له ته دا دراوه آه رمه ر تابوتی ته سه ی به و شاه ئه ی آه وه بیانووی ئه به
آیش  یه آرد و ژماره پارچه ی پارچه آه ابووتهر ت ی سه آه ی دا و شاه آه راسیمه الماری مه آات، په وز ده سه
ی نوان سوپای  م دواییه پكدادانی ئه له بوو آه) جیھان دوندار(ناوی آه هیده شه. ستگیرآران مگان ده ماته له

ڕای  ره سه نی باسه شایه. ست دابوو ده آكاری گیانی له ی هه ناوچه ك دا له.ك.رانی پ نگاوه ڵ جه گه تورآیا له
ر  سه آفن و به یان آرده مگان ئاآه م ماته آرد، به پارچه ی پارچه آه ر تابوته ی سه پۆلیس ئاآه ی آه وه ئه
  .یاندادا آه هیده رمی شه ته

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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م  رده به عوسمان له ناوی دنیا ئیسماعیل و نادیه فاندنی دوو خوندآاری آچی آورد به  25-10-2004

  .رآوآی آچاندا یی آه ئاماده
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه له م ڕپوانه شداریی تداآرد، ئه س به زاران آه هه رآوك آه آه ڕپوانك له  25-10-2004

  .رآوك بوو ڕكخرا و دروشمیشی آوردستانیبوونی آه هو پارتییه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
خراپترین  آكن له رانی ئران و سووریا یه یامنرانی بسنوور داگیرآه پی ڕاپۆرتكی په به  26-10-2004

  .نووسیدا بواری ئازادیی ڕۆژنامه آانی جیھان له وته
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه ی موس له ی فایده ناوچه  شۆفری آوردی باآوور له2آوژرانی   26-10-2004

  . وه آانه به ره عه تیرۆریسته
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .لكردنی مافی مرۆڤ تاوانبارآردپش ری تورآیی به نوێ داگیرآه رله وروپا سه دادگای مافی ئه  26-10-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی سی  نجه خۆشیی شرپه نه فیق به فازیل شه ریم ناسراو به شید آه آۆچی دوایی فازیل ڕه  28-10-2004
شۆڕشی  یلوول و له  ئهآانی شۆڕشی رگه پشمه آك بوو له ردام، نوبراو یه ئامسته رفارت له ی سلۆته خۆشخانه نه له
وتی هۆند  له وه شتاآانه تای هه ره سه آان و له تاییه ره سه رگه پشمه له آك بووه باشووری آوردستانیشدا یه له

  .ی آۆچی دواییی آرد و ڕۆژه ج بوو تا ئه نیشته
  
  

ق .د ن آه وانه ئه بانه ره م عه رآوك، ئه آانی آه ئاواره به ره ك بۆ عه یه زراندنی لیژنه دامه  30-10-2004
ری  وروبه آانی ده ناوچه ته ندكیان چوونه نگی ڕزگاریی ئاق هه جی آردوون و پاش جه رآوآدا نیشته آه له
  .رآوك آه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه آانه تیرۆریسته به ره ن عه الیه شاری موس له لهركی پۆلیسی آورد  فسه آوژرانی ئه  30-10-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .فزآرد ی ڕه. ا.تكی د نیسۆن ماندلـال خه  30-10-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  سه نگه ی سه شارۆچكه الن له  عوسمان ئوجهتیی رۆآایه سه پارتی وتپارزی آوردستان به  31-10-2004
  .ست آی فراوانی به یه وه آۆبوونه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

خواردن، دواآاریی مانگرتووان  له ی ڕستن و چنینی شاری سنه مانگرتنی آركارانی آارگه  31-10-2004
  . وه ری ئرانییه ن داگیرآه الیه له یه یه م آارگه  مافی آركارانی ئهدابینكردنی

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ی  وه ر ناردنه رامبه ربین به زایی ده آانی هۆندا بۆ ناڕه ی آورده وره ڕپوانكی گه  31-10-2004

  . ن هۆنداوه الیه ندامی بای پكك له ری ئهسبی آه نورییه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
شداریی  به ره ك به یه آانی ئاقدا به ڵ شیعه گه آو له آتی آرد تاوه پارتی و یه ا داوای له.د  00-11-2004
  .ن بژاردن بكه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه هس, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ندك ناوچه هه جموجۆیان له لقاعیده ی آوردی ڕكخراوی ئه رچاوه ندك سه پی هه به  00-11-2004
  .گرن رده ا وه.د تیش له تی و یارمه ن بۆ ئیسالمه ده كی ده و هانی خه یداآردووه تی آوردستاندا په خۆرهه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ك لیست بۆ  یه دژی آورد به آو له ن تاوه آه ك مۆرده یه ره رآوك به آه ب له ره تورآمان و عه  00-11-2004
  .زن بژاردن داببه هه

  یاندنی آوردی هآانی ڕاگ ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  نابه زار په ی هه ، نزیكه وه رییه وروبه آانی ده هۆی نائارامیی شاری ڕومادی و ناوچه به  00-11-2004
  .مپی ڕومادی ڕایانكرد آه ت له آوردی خۆرهه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه ری موس له عفه له راجی ته گه  آورد له13تیرۆرآردنی :   مانگهم آۆتایی ئه  00-11-2004
  .زیدی بوون یه و آوردانه ی ئه زۆربه ، شایانی باسه وه آانه تیرۆریسته به ره عه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یاند  ئاق ڕایگه نی بای شۆڕشی ئیسالمی له نجوومه رۆآی ئه آیمی سه زیز حه بدولعه عه  00-11-2004
  . به ره ی نیشتمانی عه وه بووه شكی جیانه و به بییه ره تكی عه وه ئاق ده آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه له مانه سی تدابوو، ئه آه 11و  ڵ دۆزرایه آۆمه د گۆڕكی به ئامه ربه ی قولپی سه ناوچه له  00-11-2004
  .ر آوژرابوون وبه مه  له10پش  وه سووپای تورآه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  م دواییه له ت آه  آوردی خۆرهه200 ریی دایه نابه سوید مافی په:  م مانگه آۆتایی ئه  00-11-2004
  .بۆ سوید وه گواسته فۆآه موویانی به ئوردون و هه وونهچووب

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آتی  ندامكی پارتی و یه ند ئه چه ی سۆران و ڕانیه ردوو شارۆچكه هه له:  م مانگه آۆتایی ئه  00-11-2004
  .تاوانی جیاواز گیران به وه آترییه ن یه الیه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آانی بۆ  دی آۆمپانیا جیھانییه سه  له1تی باشترین  م جار خه ه4آۆمپانیای بی پالن بۆ   00-11-2004
  . ریتانیایه به ی له آه و بنكه هی آورده م آۆمپانیایه ستھنا، ئه ده آاروباری ئای تی وه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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و  ر شۆفرك به ولر و هه هه ن قیری شل بگاته ك ڕگاناده یه هیچ شوه آان به به ره عه  00-11-2004

  . بستت سزای مردنه هه آاره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن ئیتالعاتی  الیه له شاری سنه ی ئاق له شاوه وه عسی هه ندامی پارتی به  ئه25گیرانی   00-11-2004

  . وه ئرانییه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
دان بۆ   فۆآه24وی آینی  هه ولر له تی هه تیی حكومه یارمه داركی آورد به رمایه ند سه چه  00-11-2004

  .تی وه ولری نوده ی هه خانه فۆآه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رگكی  ، نوبراو وه لوجه فه له آانی ئامریكاوه ن هزه الیه داد له بدو حه ختیار عه گیرانی به  00-11-2004

  .ن آان آرد ئازادی بكه ئامریكاییه یامنرانی بسنوور داوای له دا ڕكخراوی په گهم مان ر له و هه آورده
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ست مین آۆنفانسی خۆیی به آه تی آوردستان یه آتیی ژنانی ڕۆژهه یه  00-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ردانكی نچیرڤان بارزانی بۆ تایوان دواخرا ، سه وه تی چینه وه زاییی ده هۆی ناڕه به  00-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بدولستار  ران عه ناوی آامه شاری موس آوردكی به بی له ره هگروپكی تیرۆریستی ع  00-11-2004
  . بووه یزیدا هه د فه مه آوشتنی شخ محه ستی له ی ده وه تاوانی ئه دا به سداره له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر باشووری  سه ر تورآیا هرش بكاته گه ئه: یاند ین ڕایگه ره هموراد ق:  م مانگه تای ئه ره سه  00-11-2004
  .آانی تورآیا وره گه بۆ شاره وه گوازینه ڕ ده وا شه آوردستان، ئه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی   خزانی ئاواره700ی  آو ئستا نزیكه یل تاوهند آی ڕكخراوی قه یه رچاوه ی سه گوره به  00-11-2004
دوای  ر له هه و خزانانه ئه.  وه باشووری آوردستانه ته هاتوونه وه ی ڕومادییه ناوچه تی آوردستان له خۆرهه

 ندكیشیان ل دا و هه و ناوچانانه ب له ره آانی عه ر شاوی تیرۆریسته به ته وتوونه آه وه نگی ڕزگاریی ئاقه جه
  . آوژراوه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی پارتی  رگه چیی تر پشمه سعود بارزانی آه مه آیان دایه هۆشدارییه ی زانایانی سوننه سته ده  00-11-2004
  .دا آه شاره ب له هر ستی عه هۆی بریندارآردنی هه بته ده مه و ئه وه شاری موسه نرته نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

خۆشیی ئایدز  تی نه  حاه263ی  نزیكه یاند آه ری ئران ڕایگه ندروستیی داگیرآه تی ته زاره وه  00-11-2004
  . ئوستانی آوردستان تۆمارآراوه له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .نشین بوو میدكی خانه رآوك، نوبراو عه آه باس له یفور عه ت ته وده تیرۆرآردنی جه  00-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وال  له جه شایری له ی عه بھه گای جه باره ی چاودر، له نامه فته پی ڕاپۆرتكی هه به  00-11-2004
قین و  آانی خانه ناوچه تیی آورد و پشوی خستنه آیان بۆ دژایه یه ره آان به هاورده به ره آان و عه آمانهتور
  .وال پكھنا له لی و جه نده مه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رین  ی زه شارۆچكه ناوی برایم شیرازی له الوكیان بهری ئرانی  آانی ئاساییشی داگیرآه هزه  00-11-2004
  .تیرۆرآرد
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نھا  ته یه و بودجه  ملیار دۆالر و له19.4 گاته  ده2005وتی ئاق بۆ سای  ی فرۆشتنی نه بودجه  00-11-2004
آانی  ناوچه له وته و نه ی ئه زۆربه ، شایانی باسه یه آه ی بودجه8% آان آه آوردییه ناوچه درته ه ملیار دۆالری د1.5
  .هنرت رده رآوك ده آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  بری هه له: یاند نی موس ڕایگهی موجاهیدی ناوی آۆمیته بی به ره گروپكی تیرۆریستی عه  00-11-2004
  .جیاتیی بكوژرت  آورد له50بت  و ده ه  آورد حه50ب خونی  ره آوژراوكی عه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  نده ، نوبراو ناوی به وه آانه هب ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له له  ساه16ربینی الوكی  سه  00-11-2004
  .مال بوو جه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ی ماردین ناوچه ندامی پكك له  ئه2آوژرانی :  م مانگه آۆتایی ئه  00-11-2004
  یاندنی آوردی گهآانی ڕا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  نجه شكه آارهنانی ئه تاوانی به زار یۆرۆ به  هه28 ت به.وروپا د ئه دادگای مافی مرۆڤ له  00-11-2004

  .زیندانییان سزادا
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
و  ت و ئهر ر سنووری نوان تورآیا و سووریا البه آانی سه ت بیاریدا مینه.د  00-11-2004
  .دژی شۆڕشی آورد مینژآراون له یان ساه ده آه وه مین پاآبكاته له آوردییانه آشتوآاییه وییه زه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

موو  رآردنی هه دهڤزیۆنی موس و  له شی آوردی و سریانی و تورآمانیی ته داخستنی به  00-11-2004
  . شانه م به آانی ئه نده آارمه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ڕۆژنامه ی آورد له رباره ریتانیای ده آانی به ریتانی تاوانه مارك آورتیسی مژوونووسی به  00-11-2004
  .ڕوو نت خسته ئیندیپنده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  اوهرچ سه  
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  .ندامی ئاسایشی سلمانییان تیرۆرآرد  ئه3ی دووبز  شارۆچكه آان له به ره عه تیرۆریسته  00-11-2004

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕكخراوكی تیرۆریست   پكك به-ل  ی گه پۆرتی خۆیدا آۆنگرهدوا ڕا وروپا له تیی ئه آیه یه  00-11-2004
  . بردووه نازانت و ناوی نه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

مانی ئرانیدا  ڕه په له ری آرماشانه و نونه آوردكی آرماشانه ری آه ته ئیسماعیل ته  00-11-2004
  .رۆك آۆماری ئران آاندید بكات ستی سهوت خۆی بۆ پۆ یه ده یاند آه ڕایگه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ری  ستی داگیرآه آوردستانی بنده ڕی آوردستان نت و له ر ماپه سه ا سانسۆری خسته.د  00-11-2004
  . وه ناآرته ڕه م ماپه ئراندا ئه
  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
و  آتیش ئه مان و یه ڕه آانی په ی آورسییه55%نی  خاوه ببته آتی آرد آه یه پارتی داوای له  00-11-2004
هیچ جۆرك  به  و وتی ئمهفز آرد ی ڕه مه ی چاودردا ئه نامه فته هه ختیار له ال به م مه ی تری ببت، به آه ه%45
  .ڕازی نابین مه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 ملیۆن دیناری بۆ 30و بی  وه ن بكاته عب نۆژه ی شه تی سلمانی بیاریدا چاخانه حكومه  00-11-2004
  . یه وه نكردنه م نۆژه  بهست بكرت  ده11-06 له رخانكرد و بیاروایه ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آاروباری  ی خۆیان له وه تاوانی ئه دادگا به داته الن ده بدو ئوجه رانی عه ت پارزه.د  00-11-2004
  . یانداوهتی ال رایه آاروباری پارزه قورتنن و له ده هه وه سیاسییه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه ی له وانه رخان بكات بۆ ئه وت ته ی داهاتی نه5%تی نوی ئاق بیاریدا  حكومه  00-11-2004

  . وتووه زیانیان لكه وه عسه ڕژمی به
  ی آوردییاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی  نباران آرد و بووه شاری موس هاوه آانیان له آوردییه گای پارته تیرۆریستان باره  01-11-2004

  .م ند زیانكی مایی آه ی چه وه وتنه م و آه سكی آه ند آه بریندارآردنی چه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ند  ن چه الیه موس له تانی آورد له آتیی ئافره د جافی آارگی لكی یه مه ڕفاندنی مونا محه  01-11-2004
  . وه ناسراوكه نه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

تی  مۆیدا نووسیوویه ی ئه ارهژم ری ئران له ی جمھوری ئیسالمیی داگیرآه ڕۆژنامه  01-11-2004
  .آات حشا ده ساد و فه رمی آوردستان الوانی آوردی ئرانی تووشی فه تی هه حكومه آه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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درا  ی نه وه دا هیچ بیاركی ناردنه م دادگاییه شاری الهای، له سبیر له آه دادگاییكردنی نورییه  01-11-2004

  .دواخرا آه بۆ تورآیا و دادگاییه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
مای  خرته بۆمبك ده وه ناسراوه سكی نه ن آه الیه ، له ئواره رله شتی سه آاتژمر هه  01-11-2004

وی تریشیان ناوی  و ئه یه و ناوی آاوه آكیان خزانداره یه آوژرن آه ج و دوو آوڕی ده ره ریم فه آه مه تی حهóهاووال
ی  رزی آۆمه به ندامی پله ورامیی ئه و خزانی شوان هه ناوی ئافتاوه ها خوشككیشیان آه روه و هه آارزانه

  .بت ، بریندار ده ئیسالمیه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: یی تری آورد رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
وێ چاوی  رآوآی آرد و له ردانی شاری آه غدا سه ی به رده روه تی په زاره شاندكی وه  02-11-2004
آانی آرد  آوردییه قوتابخانه آك له ردانی یه وت، شاندی نوبراو سه آه آه ی شاره رده روه لپرسراوانی په به
آانیان  موو وانه ك هه ڕوان پۆلی یه ده آه آه لیژنه. آوردی تایی بۆته ره می سه آه انی پۆلی یهآ نیا وانه ته آه

رآوك  ی آه رده روه په ری خوندنی آوردی له به ڕوه عیدی به یوسف سه ، به بیی تدا نییه ره و عه آوردییه
عیدیش  بییش بخونن، یوسف سه ره زمانی عه به وه مه آه پۆلی یه له و شاره بت مندانی آورد له ده نن آه یه گه راده

  . ی قبووڵ آردووه داواآه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رآوك  رانی آورد بن آه تورآیا چیدی ڕازی نابت سه: یاند ت ڕایگه.ی د وه ره تی ده زاره وه  02-11-2004

  . هآوردستان
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .آوردستان له شكه رآوك به آه: یاند ڕایگه ڕه نكه ئه آتی له ری یه نونه  03-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ی زومار داخست شارۆچكه آی پۆلیسی آوردییان له یه تدارانی شاری موس بنكه سته ده  03-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
سعود بارزانی  بانی و مه الل تاه جه یاند آه ت ڕایگه.زیرانی د ك وه ره ردۆغانی سه ئه  04-11-2004
  .ن ده ی وتارك ده رهرجا رآوآدا دووڕوون و هه ی آه له سه مه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یان ل 4آتی و  ندامكی یه ئه ه ر آۆمه سه موس هرشیانكرده ند تیرۆریستك له چه  04-11-2004
  .برینداربوو
  یاندنی آوردی ی ڕاگهآان ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  رآردنی آشه سه  ملیۆن دۆالریان بۆ چاره100رمی آوردستان بی  تی هه ردوو حكومه هه  05-11-2004

  .رخانكرد رآوك ته آانی آه ئاواره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  یاند، ئه  ڕۆژ ڕاگه60ئاقدا بۆ  زیرانی ئاق باری نائاسایی له  وهرۆك الویی سه یاد عه ئه  07-11-2004
ولر و سلمانی و  آانی هه  شاره3ر  نھا هه ستیشی ته به و مه وه الوی آوردستان ناگرته پی عه به ئاساییه باره

  . دهۆآه
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

بژاردنی ئاق  آردن بۆ هه آتی بۆ خۆئاماده بی سیاسیی پارتی و یه آته ردوو مه هه  07-11-2004
  . وه آۆبوونه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .بی وه ی بای آوردستانه لیژنه ندیی خۆیی به یوه و ڕیفراندۆم په ره ریتانیای به ی به آۆمیته  07-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته:  آوردیی تری رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .ری تورآیا داگیرآه به وه درته سبیر نه آه دادگای هۆندی بیاریدا نورییه  08-11-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ت  باره ئیسالمی سهآگرتووی  آتی و یه بی سیاسیی پارتی و یه آته فدی مه ی وه وه آۆبوونه  08-11-2004
  .آانی ئاق بژاردنه هه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه ی لككی بانكی آۆریا له وه آردنه  08-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . پاسدار1هۆی برینداربوونی  ا و بووه.نوان پكك و د ڕوودانی پكدادانك له  08-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 و بارانكی زۆردا له فیشخاپوور له  الوی آورد له18بۆ ناوخاآی تورآیا  وه ڕینه ستی په به مه به  09-11-2004
  . روشونه آیشیان بسه یه یان خنكان و ژماره4و  وه ڕینه په ڕووباره

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆی آورژران و  رآوك و بووه یوانی نزیك آه ی آه ربازگه سه ی ئوتومبیلكی مینكراو له وه قینه ته  09-11-2004
  . وه وته سك و زیانی مایشی لكه ند آه ی چهبریندارآردن

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .موس آكی تر له  آورد و فاندنی یه2تیرۆرآردنی   09-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ر و  هۆی برینداربوونی دوو بینه شیدی شاری سلمانی و بووه ما ڕه سینه ی بۆمبك له وه قینه ته  09-11-2004

  .وت آه ماآه سینه زیانی مایش به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
گرتنی  تی ڕۆژوو نه تۆمه ، آه كی شاری سنه ی خه ه سا14ن  مه منداكی ته شاری سنه له  11-11-2004

ت،  وه الدكی ده ند جه حكووم آرا و چه  شالق مه85لدانی  به وه ن قازی دادگای گشتی شاره الیه پاڵ، له درابووه
ژر شالقدا  شونی سزادان و له نه به ده آه یان پ سپردرابوو، منداه جكردنی سزاآه ستووری جبه ده آه
  .یكوژن ده

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 4وكی تیرۆریستی ڕزگاری بوو و  هه فا له حمان مسته بدوله رآوك عه پارزگاری آه  11-11-2004
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  .آانی برینداربوون وانه پاسه له
  نیاند آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .داخران آه آانی شاره موو پرده و هه وه نائارامی و پشوی شاری موسی گرته  11-11-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆندا  مپكدا له آه ندامی پكك ی له  ئه29ی  نزیكه: یاند تی هۆندی ڕایگه حكومه  12-11-2004
  .ستگیرآران ندامی تر ده  ئه3شاری الهای  له وه آی تره الیه ها له روه هه.  ستگیرآردووه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

زیز  آكیان عه ، ناوی یه وه آانه تیرۆریسته به ره ن عه الیه شاری موس له  آورد له3ربینی  سه  13-11-2004
  . فا گۆرانه مسته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .بژاردنی ئاقیان آرد آتیدا ئیمزای دواخستنی هه ڵ پارتی و یه گه  پارتی ئاقی له13  16-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
، نوبراو  وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه  موس له ن له هس حموود ئیسماعیل حه تیرۆرآردنی مه  17-11-2004
  . و گۆران سره آانی خه وانه پاسه آك بوو له یه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  یه وه م آۆبوونه م، لهپیرما آتی له بی سیاسیی پارتی و یه آته ردوو مه ی هه وه آۆبوونه  17-11-2004
ها  روه هه. نگ نابن رآوك بده دژی آوردی موس و آه ب له ره دری عه ئاست غه چیدی له یاند آه ردووال ڕایانگه هه
واوی  آو ته باش نازانن تاوه رآوآدا به شاری آه بژاردن له دا هه م بارودۆخه له یاند آه شیان ڕاگه وه ئه

  .رآوك بۆ آه وه نهڕ گه آان نه آورده ئاواره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه  آركاری آورد له2 وه هۆی ڕووداوكی تیرۆریستییه به  18-11-2004
  .رآوك آوژران آه له وه آانه تیرۆریسته به ره عه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

، نوبراو  وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له ن ئیبراهیم له سه حه مزه تیرۆرآردنی حه  18-11-2004
  . ساڵ بوو15نی  مه ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه له بژاردنه ی هه دژی دواخستنی پۆسه هیاند آ ت ڕایگه.د  18-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی 58ی  آو ماده تاوه: یاند سعود بارزانی ڕایانگه بانی و مه الل تاه جه رآرده ردوو سه هه  19-11-2004
  .رناگرت رآوآدا سه آه بژاردن له درت، هه نهنجام  رآوآدا ئه آه ستووری آاتی له ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ینیدا خونی آورد و ئامریكی و تورآی  وتاری ڕۆژی هه ی بجی له وره وتی گه الی مزگه مه  19-11-2004
  .ڵ آرد حه
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  یاندنی آوردی ڕاگهآانی  ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

س بۆ   آه19دا  م آۆنفانسه له. رآوك رانی آورد لكی آه آتیی نووسه ستنی آۆنفانسی یه به  19-11-2004
شداری آۆنفراس و  ندام به  ئه125ندام   ئه138آۆی  رآووك خۆیان آاندیدا آرد، له ری لكی آه به ڕوه ی به سته ده
نگ،   ده105ریم عارف  آه مه حه: بوو م جۆره ی به آه نجامه آان ئه نگه ی ده وه یان آرد، دوای جیا آردنه آه نگدانه ده

 59 د تاقانه حمه نگ، ئه  ده65رزنجی  لی به نگ، عه  ده80تیف  نگ، یوسف له  ده89 ننه نگه عید زه د سه مه محه
  .بژردران  ههندامی ئیحتیات ئه ندی به وه مه ل هه یسه یس و فه وه لیل آاآه ها جه روه نگ، هه ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ندامی پكك آوژران  ئه2ت و پكك .پكدادانكی نوان د له  19-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .وان گۆران ڕكخرا و سلمانی یادك بۆ هۆزانه زانكۆی سنهردوو  هه له  20-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .یاند ندامی پارتیی ڕاگه وای تیرۆرآردنی دوو ئه گروپكی عاقی هه  20-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
توانن بفن  آانیش ده ه شاری ڕۆما، فیلمی آیسه له ڤیستیڤای فیلمیدیاله: 11-28تا   20-11-2004
 14آو ئستا  تاوه م فیلمه ئه شایانی باسه. رگرت ی وه م ڤیستڤاه تی ئه نی قوبادی خه همه رهنانی به ده له
  . رگرتووه تیی وه وه تی نوده خه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

بانی  الل تاه سعود بارزانی و جه ی مه آه یاندنه یانكدا دژی ڕاگه به ی تورآمانی له ره به  20-11-2004
  .رآوآدا آه بژاردنن له ی هه و دژی دواخستنی پۆسه وه ستایه وه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه رآوك له وتكی آه نه سووتاندنی بیره  20-11-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 و 111 بكاته وه ندامه  ئه100 ندامانی له ی ئه مانی باشووری آوردستان بیاریدا ژماره ڕه په  21-11-2004

ت  ی ئافره شیدا ڕژه وه ها بیاری ئه روه هه. تی الببات ندامه رجی ئه بژاردن و مه یش بۆ هه7%ی  ڕژه
  . بت25%ماندا  ڕه په له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

یان  خنه آیان آرد و ڕه یه وه ردام آۆبوونه هڕۆت آانی آورد له سیاسییه ی زیندانه ه آۆمه  21-11-2004
  .آردوون آی نه هیچ هاوآارییه آان گرت آه آوردستانییه پارته له

  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .موس یاد تارق له ناوی ئه تیرۆرآردنی پۆلیسكی آورد به  21-11-2004
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ر ئاستی ئاق و باشووری  سه له: یاند ری دیموآراتی آوردستان ڕایگه سه پارتی چاره  21-11-2004

  .آات بژاردن ده شداریی هه آوردستاندا به
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  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ولر هه سازدانی ڤیستیڤای ددار له: 11-22تا   21-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ری  ستی داگیرآه ی آوردی بنده40%،  وه ته یامنردا بوآراوه سایتی په له پی ئامارك آه به  22-11-2004

پی ئاماری  م به ر سنووری ئران و ئاق، به سه ریكی آاری قاچاخچین له یان خه ربهزۆ مانه ئران بكارن و ئه
  . آورد بكارن20%ا .د

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا آۆن پاوڵ  یه م آۆنگره ، لهی ئاق وه میسر بۆ داڕشتنه لشخ له م ئه ره ی شه ستنی آۆنگره به  22-11-2004
فدی ئاق  وه. شدارییان آرد دراوسكانی ئاقیش به ی وته وه ره زیرانی ده موو وه ها هه روه شداریی آرد و هه به
  .تیی هوشیار زباری بوو رۆآایه سه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

آان  وی آورده ر آۆڕه سه  ساڵ به60ڕبوونی  یادی تپه ستان لهآازاخ ی آوردی له جالیه  22-11-2004
نگكیان  و ئاهه وه لتووریی نیشتمانیی شاری ئالمائاتا آۆبوونه ری آه نته سه  روویدا، له1944سای  آه وه فقازه قه له

نویشیاندا  بوون له هش ئاماد  میوانی بگانه600ی  آی زۆری آورد، نزیكه یه ژماره له دا جگه آه نگه ئاهه له. گا
رۆآی ئسنبلی آازاخستان و ڤیكتۆر ڤۆیسالف خیربانۆف پارزگاری شاری  ر سرگیۆڤیچ تیرشنكۆ سه لكسانده ئه

دا  آه نگه ئاهه له وانه ك له ریه رمینیا، التڤیا، پۆلۆنیا، رۆمانیا و ئیسرائیل و، هه آانی ئه ئالمائاتا و بایۆزه
ئازادیدا بژین و  دانیشتوانی آورد له پویسته آه وه آرده وه ر ئه سه ختیان له جهش آرد و  آیان پشكه یه وته
  .واآانی خۆیان شاد بن ره مافه به

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و پارتیش  ھاتووه س بۆ ئاآرێ ههری پۆلیسی مو به ڕوه ی آوردی به رچاوه ندك سه پی هه به  22-11-2004
آاندا  به ره عه ڵ تیرۆریسته گه ندیی زۆری له یوه په ره به ڕوه م به ، ئه غدای آردووه ی به وانه تی و ڕه گرتوویه

  . بووه هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 58ی  جكردنی ماده ب جبه نابت به: یاند فا ڕایگه حمان مسته بدوله  عهرآوك پارزگاری آه  22-11-2004
  .رآوآدا سازبدرت آه بژاردن له ستووری آاتیی ئاق هه ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  آی سازآرد و له یه وه تورآیا آۆبوونه لهی آورد  ر آشه سه وروپی له مانی ئه ڕه په  22-11-2004
  .شداربوون ند آوردكیش به دا چه یه وه آۆبوونه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رآوآدا  آه بژاردن له ر هه گه ئه: یاند نووسیدا ڕایگه آی ڕۆژنامه یه آۆنگره نچیرڤان بارزانی له  23-11-2004
  .ین بژاردندا ناآه هه شداری له هوا ب خرت ئه دوانه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

باشووری آوردستاندا بۆ  آانی خۆی له ی هزه وه ی مانه ماوه تی آۆری بیاریدا آه حكومه  23-11-2004
  . وه  درژبكاته2005آۆتایی سای 

  یاندن آانی ڕاگه ناه ی آهواو ته, 1ی  رچاوه سه  
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  .وكی تیرۆریستی ڕزگاری بوو هه و گۆران له سره جگری پارزگاری موس، خه  24-11-2004

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سترا و  سوید به له می زمانی دایك آه آۆنفانسی سیه  مامۆستای آورد، له56شداربوونی  به به  24-11-2004
  .شكرد دا باسیان پشكه و آۆنفانسه آی آورد له ند مامۆستایه هچ

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

نگی ڕزگاریی  آاتی جه جیه بارزانی، نوبراو له وه ربازیی لگن ئۆف مریت درایه دالیای سه مه  24-11-2004
  .بریندارآرا آانی ئامریكاوه ن فۆآه الیه له ه هه ستی و به خه ئاق به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .سلمانی راخی له ر گۆران قه وان و نووسه آۆچی دوایی هۆزانه  24-11-2004

  یاندنی آوردی گهآانی ڕا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  آه تیرۆر ده تاوانبارآرد آه وه ئاق ئامریكا و آوردی به له ی زانایانی سوننه سته ده  24-11-2004
  .ئاقدا له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه پانی ئازادی له گۆڕه سیری له وان ئه ری هۆزانه یكه دانانی په  26-11-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  چاوهر سه  

  
  .ولر هه له وه ن سوپای آۆرییه الیه یتوون له ی زه خۆشخانه ی نه وه آردنه  27-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  م آۆنفانسه آتی له یه رانی آوردستان، شایانی باسه روه آتیی مافپه ی یهم ه4آۆنفانسی   27-11-2004
  .آرد شداریی نه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 الوی 15نی دادگاییكرد سمكی دژ به آان ڕوڕه آوردییه ر داوای پارته سه شق له شاری دیمه له  28-11-2004
  .چوو ڕوه ری سووریا به م دادگای بای ئاساییشی داگیرآه رده به آورد له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 شاری موس زیدی و موسمان له ك و یه به آوردی شه ك له یه  ڕۆژی ڕابردوودا ژماره2ی  ماوه له  28-11-2004
دا  و شاره آورد له ر به رامبه ب به ره تیرۆری عه یه و شوه به. تیرۆرآران وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه له

  .آرت ڕوان ده بدا چاوه ره نوان آورد و عه له وره ری دروستبوونی پشویی گه گه رچاو و ئه آی به یه دیارده ته بووه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .وكی تیرۆریستی ڕزگاری بوو هه غدا له به هوشیار زباری له  28-11-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آگرتوو بۆ  گای یه باره ئیسالمی لهآگرتووی  ڵ یه گه آتی له فدی پارتی و یه ی دوو وه وه آۆبوونه  28-11-2004
  .بژاردن ك لیست بۆ هه یه رس الیان به شداریكردنی هه ری به گه دانوستاندن و ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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رآوك و داوای  آه سۆران داودی لهنووس  ر ڕۆژنامه سه نه آه ده شه ڕه آی هه یه تیرۆریستان نامه  28-11-2004
  . نردراوه وه ی موجاهیدینه تیبه ن آه الیه له آه نامه. یكوژن وا ده رنا ئه گه ی بھنت، ئه آه آاره ن واز له آه لده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

:  آانیانه ناوه مه ست تورآیا و ئه ده وه ندامكی پكك ی دایه  ئهند ری ئرانی چه داگیرآه  29-11-2004
ر،  بار گونگه بدولجه د ئایدنار، عه مه ن پۆالت، سلمان ئورپار، محه ر، نورسه ر، موراد ئونه دین ئیبراهیم ئونه نوره
  .ر ڤدین ئونه یالن و نورسه شت ئایاز، ئیبراهیم جه رده زه

  یاندن آانی ڕاگه هنا واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

شاری  هاووتیانی آورد له دژ به آه یه ماوه دا آه آوژییه شه تی تیرۆر و ره مه و هه ی ئه درژه له  29-11-2004
) سازی پیشه(و ) ك  نه ته(آی  ڕه ردوو گه هه مۆ س هاووتی آورد له یانی ئه به رله ، سه ستی پكردووه موس ده
ن  الیه  ساڵ له51زیز هاشم   ساڵ و، عه40ن  مه ر ته آانی خالید آۆچه ناوه س به ك دوو آه نه آی ته ڕه گه له. آوژران

لوان  ناوی عه ی آورد به آی دیكه ش هاووتییه)سازی پیشه(آی  ڕه گه له. تیرۆرآران وه ناسراوه سانكی نه آه
  .ری تیرۆرآرا رگه ئیبراهیم گه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په اپهم: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رآوك و  آه له وه بكی تیرۆریسته ره ند عه ن چه الیه فیق له ران قاسم ڕه فاندنی خوندآار آامه  29-11-2004
نوبراو خوندآاری . ن آه ده وه شییه آه رمه ته تی به ن و سووآایه آه دانكی زۆر تیرۆری ده نجه شكه پاش ئه

  . ساڵ بوو20نیشی  مه رآوك بوو و ته ی مامۆستایانی آهیمانگا په
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
می  نزیك پردی سیه فیق له ران قاسم ڕه ناوی آامه آی آورد به رمی هاوتییه ی ته وه دۆزینه  30-11-2004
  .ۆرآرابووتیر گولـله نوبراو به. رآوك آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

تاوانی  رآوك به آی ئیسكانی آه ڕه گه بان آازم له م مای میھره رده به ی مینك له وه قینه ته  30-11-2004
  .ی نوبراوهۆی برینداربوونی دایك آاندا و بووه ڵ ئامریكییه گه له رگه ی وه وه ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

نگاری  آانی زومار و شه كی ناوچه خه ڕووباری فیشخاپووردا آه آك له ه نقوومبوونی آه  30-11-2004
. آی زۆریان لخنكان یه مارهسی تدابوو و ژ  آه44 آه آه ه آه آه ری زاخۆ، شایانی باسه بۆ به وه گواسته ده

آی  ه ن و آه موسدا هاتووچۆی دهۆك و زاخۆ ناآه ب به ره ر تیرۆریستانی عه به له یه و ناوچه كی ئه خه آه یه ماوه
  . م ڕووباره ی ئه وه ڕینه آاردنن بۆ په ئاو به

  ییاندنی آورد آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . آریان آردووه ردانی دیاربه وروپایی سه فدی ئه  وه28ی   مانگی ڕابردوودا نزیكه3 له  00-12-2004
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 لیتر 20نرخی آانی باشووری آوردستان و  شاره نی ڕوویكرده مه نزین و سووته یرانی به قه  00-12-2004
  .زار دینار  هه26 یشته ولر گه هه زار دینار و له  هه18 یشته سلمانی گه نزین له به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وری رۆژئاوای پارزگاآانی رۆژئاوا و باآ له وه یامنره ڕی په ماپه ی ڕاپۆرتك له گوره به  00-12-2004
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و  رآوتكردن و بانگكردنی هاووتیانی ئه سه پۆلكی نوێ له ی دوو مانگی رابردوودا شه ماوه ، له وه ئرانه
.  ستی پكردووه ده وه تی ئیتیالعاته زاره آانی ئاسایش و وه ن هزه الیه و چاالآانی سیاسی له پارزگایانه

پارزگای :  ، هاتووه وه بویكردۆته) )YJKتی آوردستان  انانی رۆژههآتی جو یه آی گشتیدا آه یه وه روونكردنه له
ت   حاه18ریوان  ت، شاری مه  حاه38 شاری سنه آه بینیوه وه خۆیه تی بانگكردن و گوشاری به  حاه71آوردستان، 
شاری ورم و  شار، آهتی بانگكردن و گو  حاه97ربایجانی رۆژئاوا،  پارزگای ئازه.  ت بووه  حاه15 و شاری بانه

ت،   حاه11ت، شاری بۆآان   حاه32هاباد  شاری مه.  بینیوه وه خۆیه تی به  حاه41 و شاره ر به آانی سه ناوچه
ی  سانه و آه واوی ئه ته آات آه ستنیشان ده ده و راپۆڕته ئه.  ت بووه  حاه6ت و شاری خۆی   حاه7 ده غه شاری نه
ن  ده ها هانیان ده روه ڕۆن و هه آان ده مای ترساندن و تۆقاندنی بانگكراوه ر بنه سه لهن،  آه آان ده وه لكۆینه

آان  گوشاره دا هاتووه و راپۆرته ی ئه درژه ها له روه هه. ن سیج و ئیتیالعات بكه ی هاوآاری به وه بۆئه
یان ناچار  و گوندانه وانی ئهدانیشت ، آه ك بووه یه شوه ماس و ماآۆ و ورم به آانی سه سنوورییه ناوچه له

ر  كی هه ر بتوو خه گه بگرن و ئه ك هه چه) پارتی ژیانی ئازادی آوردستان(ژاك  آانی په دژی هزه تا له آردووه
زۆرك  دا هاتووه درژه ها له روه هه. ن آه رآوتیان ده لكی جیاواز سه شوازگه وا به ن، ئه رپچی بكه گوندك سه

فزیۆنی  له نای ته زۆپۆتامیا و آه ڵ رادیۆی آوردی مه گه ندی له یوه تی په تۆمه بانگ آراون، بهی  سانه و آه له
)ROJ (ینهكۆخوازیان، لڵ آراوه گه یان له وه و داوا آردنی گۆرانی د .  

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ریتانی  نسی و به ڕه آاریی ئامریكی و فه ندكی شوه رمه ند هونه مژوودا چه مجار له آه هبۆ ی  00-12-2004
  .یان آاری تابلۆ و سیرامیكیان تدا پیشاندا و ده وه ولر آرده ی هه رماوی قه گه آیان له پشانگایه
  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  

  
آاربوونی خۆی  ستبه ك ده یه وه آۆبوونه وت به یه نووسان ده ندیكای ڕۆژنامه كی موسی سهل  00-12-2004

  .یان آه وه آرێ بدرتت بۆ آۆبوونه هیچ هۆكیان به ڕن آه آان لناگه به ره عه م تیرۆریسته به. ئاشكرا بكات
   هاوڕنامه هاوڕنامه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی حاجی  مه حه له مانی ئاقدا جگه ڕه په له آرد آه وه آان باسیان له آوردییه رچاوه سه  00-12-2004
  .ناآات زمانی آورد قسه س به حموود آه مه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  پی ئه رد، بهشك آی نوی بۆ آوردستان پشكه یه تی دارایی ئاقی بودجه زاره وه  00-12-2004
  .17% بته ده وه ه8% درایی آوردستان له یه بودجه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ن بۆ  آه وروپا ده آتیی ئه ی یه ك ئاڕاسته یه تیی آورد نامه سایه  آه200ی  نزیكه  00-12-2004
  .ی آردبوو آه ئیمزای نامه ی آه تییانه سایه و آه آك بوو له یال زانا یه تورآیا، له لهی آورد  رآردنی آشه سه چاره

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ویان رآوآدا ب آانی آه به ره عه ماه به آدا آه یه نامه رآوك له آانی آه تیرۆریسته به ره عه  00-12-2004
یاندا  یه و نامه له شایانی باسه. ن بژاردن بكه شداریی هه وت به یانه ده آرد آه بانه ره و عه یان له شه ڕه ، هه وه آرده
  .یمانی ئامریكان آورد آافرن و هاوپه آه یان نووسیوه وه ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ن و ڕۆژنامه وه ریكی خۆڕكخستنه آان خه عسییه به موس آۆنه ، له رچاوه ندك سه پی هه به  00-12-2004
  . وه ن بۆ خوندنه آه ستی پده ستاوده ناو خۆیاندا ده ن و له آه رده ده وره لسه ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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ر و  و شاعیر، نووسه تی آوردستان، ئه نگوباسی رۆژهه كی ئاژانسی دهوا ی هه گوره به  00-12-2004

دا،  م مانگه ی ئه10 تا 04 الوژ له بی گه ده مین فستیڤای ئه شته هه شداریی له ستی به به مه به ی آه رانه لكۆه
آانی ئاسایشی آۆماری  هن هز الیه تی آوردستان له یان بۆ رۆژهه وه ڕانه هاتبوون بۆ شاری سلمانی، دوای گه

ژر چاودریدا بوون و دوای  وك له ی شه آان بۆ ماوه ستگیرآراوه ده. ستگیرآران ده وه ری ئیسالمییه داگیرآه
ت ئازاد  فاله آه آرن، به دادگایی ده ی آه و آاته آانیان، تا ئه رداگرتنی آتب و گۆڤار و بوآراوه سه ستبه ده

یوان  نیش، آه ریف مرادی، دارا ئازاد مه شه وه ریوانه مه له:  یه مانه آان ئه ستگیرآراوه ده ندك له ناوی هه. آراون
د غوالمی،  مجه و ئه شوانه وه بۆآانه ، له سی دیكه ڵ س آه گه له حمانزاده نپور، هادی ره سه ری، ژیال حه یده حه
  . سه  آه10یان  م ژماره رجه سه آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: آوردیی تری  رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ردانی ینك و پارتیی آرد و داوای  ری ئاق سه رگریی داگیرآه زیری به عالنی وه حازم شه  00-12-2004
  .رآوك و موس آانی آه وته نه تیی لكردن بۆ پاراستنی بیر و بۆرییه یارمه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه هواوی آ ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

شایانی . ئاقدا آان له یلییه فه ر تۆمارآردنی آورده سه جمید له رقین و ته البردنی همای ته  00-12-2004
آان  یلییه فه آورده ی ئاقی له زنامه گه ی ڕه وه ندنه ری ئاقی بوو بۆ سه دوو همای داگیرآه مه ئه باسه
  .عسدا می به رده سه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

، نوبراو  وه ری ئرانییه ن داگیرآه الیه هاباد له مه مزین جیھانی له نووس شه گیرانی ڕۆژنامه  00-12-2004
  . تیدانی پژاك و پكك تاوانبار آراوه یارمه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آانی  زیندانه بیار بوو له ی آه  آورده33و  ئه: یاند سووریا ڕایگه ڕكخراوی مافی مرۆڤ له  00-12-2004
  . وه یان درژآرایه م سزاآه ئازاد بكرن به وه ری سوورییه داگیرآه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ندامی  و ئه كی باشووری آوردستانه تا، نوبراو خه ناوی عه مانیا به ئه گیرانی آوردك له  00-12-2004
  .لـالویدا یاد عه وی آوشتنی ئه هه بوو له ستی هه ی ده وانه آك بوو له نسارولئیسالم بوو و یه ئه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆی میدیای شاری  له ندی گۆرانیبژ سوه رمه یستیڤاكی ڕزلنان بۆ هونهسازدانی ڤ  00-12-2004
  .ولر هه

  Kurdistan TVڤزیۆنی پدك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  
  

من (لبوومی  ر ئه سه نسا له ڕه فه تی موزیكیی چاڕز آرۆزی له ر خه روه ند شڤان په رمه هونه  00-12-2004
  .رگرت وه) ریآ بیریا ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

بی سیاسیی ینك  آته ندامی مه بدولقادری ئه یدوون عه ره ی آوردی فه رچاوه ندك سه پی هه به  00-12-2004
  . وه ته آارآشاوه ستی له ڕمی ده فه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: آوردیی تری  رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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. ن آه نی پارزگاآان ده نجوومه بژاردنی چه شداریی هه لیستی جیاواز به آتی به پارتی و یه  00-12-2004
م پارتی ڕازی  شیان ببت به ڵ پارتی لیستی هاوبه گه شدا له بژاردنه م هه یویست له آتی ده یه شایانی باسه

  .بوو نه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
و  ئه یاند آه رآوآی ڕاگه نی پارزگای آه نجوومه ئه ری ئاقی به زیری ناوخۆی داگیرآه وه  00-12-2004

ڕمیی ئاقییان  خولی فه ڕمی ناناسرن و پویسته فه به ولر خولی پۆلیسییان دیتووه سلمانی و هه ی له پۆلیسانه
  .دیتبت

  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تی آوردستان óال رانی آوردی رۆژهه ر و لكۆه ر ژیانی نووسه سه له ك آه یه وه پی لكوینه به  00-12-2004
ی %78ها  روه ، هه پارزراو نییهییان  ران ژیانی پیشه ی نووسه%60 آه وتووه رآه ده نجام دراوه ئه

نگوباسی  وای ئاژانسی ده پی هه به.  ترسیدایه مه ییان له ژیانی پیشه مان شوه هه آانیش به آورده ره لكۆه
آانی  و بواره نجام دراوه زا شافعی ئه ناوی ره ركی آورد به ن لكۆه الیه له یه وه و لكۆینه ئیرنای ئرانی ئه
ریش  و ده یدانی بووه آی مه یه وه و لكۆینه وه یی گرتۆته تی و پیشه یه بیریی، آۆمهئابووری، رۆشن

  .آیی ژیانیان ره گرفتكی سه ی ئابووریی بۆته رانی آورد آشه ر و لكۆه ی نووسه زۆربه آه وتووه آه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه ری ئرانییه ن داگیرآه الیه ی شنۆ له ناوچه ندامی پژاك له  ئه12ستگیرآردنی  ده  00-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

سی تیرۆری تر یان مای آورد له ده ویجه ی حه شارۆچكه  الوی آورد له4هۆی تیرۆرآردنی  به  00-12-2004
  .جھشت یان به آه رآوك شارۆچكه و آه ره ب به ره عه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ناوی ئیئتیالفی  آه لیسته. ن آه دا ده لیستی شیعه شداری له  ڕكخراوی آوردی به4ی  نزیكه  00-12-2004
یلی  ی فه وه ، گردبوونه ڕكخراوی ئیسالمیی آوردی شیعه: ن مانه آانیش ئه آوردییه خراوهو ڕك آگرتووه ئاقیی یه

شایانی .  آگرتووی زانایان و وتاربژانی آوردی شیعه و یه ی نیشتمانیی آوردی شیعه وه ئاق، گردبوونه له
  .ن آه ردهی آورد سه زی جیاواز له گه ك دوو ڕه ك وه به زیدی و شه یه یه م لیسته ئه باسه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

بژاردن دانران  آانی هه رآوك بۆ چاودریی سندوقه ی آه رده روه ری په رمانبه  فه30ی  نزیكه  00-12-2004
  .یان تورآمانن زۆرینه آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وتی  ی آۆمپانیای نه ندانه و آارمه ئه یدا آه وه ری ئاقی بیاری ئه وتی داگیرآه زیری نه وه  00-12-2004
و  ی ئه زۆربه. ن آاربكه آۆمپانیاآه سوآاریان له جیان آه نشین بكرن و له پیربوون خانه رآوك آه آه

  . وه  و آورد ناگرتهعریبن بی ته ره ش عه ندانه آارمه
  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی ئیسالمیی  آانی آۆمه ناو ڕیزه آی زۆر له یه ی آوردی آشه رچاوه ندك سه پی هه به  00-12-2004

  . وه جی بگرته سك آه نی آهبوو لی باپیر و نه آردنی عه بۆ ئازادنه وه ڕته گه شی ده آه و هۆیه یه آوردستاندا هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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  . یان تدایه ه آوردستاندا هه بژاردن له آانی هه ی فۆڕمه85% یاند آه بانی ڕایگه نوری تاه. د  00-12-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
موو تاوانباران  ددام دوای هه سه یاند آه زیری دادی ئاقی ڕایگه نی وه سه مالك دۆهای حه  00-12-2004
  .بت جید آیمیاویی ده ن مه سه لی حه سیش عه م آه آه دادگا و یه درته ده

  یاندنی آوردی گهآانی ڕا ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و بۆ  هشتا ژاراوییه بجه ه ، خاآی هه وه ته ندا بوآراوه باتیمۆر سه له پی ڕاپۆرتك آه به  00-12-2004
  .ست نادات ژیان ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ژر  ب  له ه آانی زانكۆی حه آورده منر خوندآارهیا ڕی په پی ڕاپۆرتكی ماپه به  00-12-2004
  . آراوه غه ده دا قه و زانكۆیه و آۆڕكی آوردی له وه ر آۆبوونه ری سووریدان و هه آی توندی داگیرآه چاودرییه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
زرنت و  می سوپای تورك دابمه شكری پنجه دا له2005تای سای  ره سه له دا آهت بیاری.د  00-12-2004
  .آانی نوان تورآیا  و ئران بت وانیی سنووره شاری وان بت و آاری پاسه ی له گاآه باره

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و جگری  رۆآی لیژنه دیدی سه بوونی ئیسماعیل حه ئاماده آان به ای ئاوارهی ب لیژنه  01-12-2004
تا  ره سه.  وه ردوو گروپی آورد و آلدوئاشووری، آۆبووه رانی هه رآوآی و نونه مال آه آه. رآوك و د پارزگاری آه

ب هیچ هۆآارك  به ب گرت آه هر رانی تورآمان و عه ردوو نونه هه ی له خنه آان ره ی بای ئاواره رۆآی لیژنه سه
ی  ویش آشه رآوك ئه ی آه نووآه پرسی هه باس له ن آه ناآه یه م لیژنه ی ئه وه آۆبوونه شداری له به

بۆ ) ن می پ ده شونی سیه( شونكی دیكه روو آه خرایه وه دا ئه آه وه آۆبوونه دواتر له. ن آه ده آانه ئاواره
  .رخان بكرت آان ته ڕاوه گه

  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

دا  یه وتننامه م ڕكه پیرمام، له آتی له نوان پارتی و یه ك له یه وتننامه مۆرآردنی ڕكه  01-12-2004
بژاردنی ئاق و  شداریی هه  بهش لیستكی هاوبه آانی تردا به آوردستانییه ڵ حیزبه گه ردووال بیاریاندا له هه

شیاندا  وه ها بیاری ئه روه هه. بت آانی تدا نه آوردستانییه ئیسالمییه ش پارته یه و لیسته ن و ئه آوردستان بكه
آی  بت آورسییه ی پارتی بۆ هه رجه و مه ن به مانی آوردستان بكه ڕه شداریی په  به50%ی  ڕژه ردووال به هه آه

رآوك  آه آه وه یان دنیا آرده وه دا ئه یه وتننامه م ڕكه ردووالش له هه. ستنیشان بكات ماندا ده ڕه په ن له بالیه
و  وه نردرنه آان نه هاورده به ره آو عه بكرت تاوه بژاردنی تدا پیاده و ناآرت هه شاركی آوردستانییه

  . وه بنه ج نه رآوآدا نیشته آه آانیش له ئاواره آورده
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
شاری موس  وان له ئه یاند آه ربازیی تورآیا رایگه رپرسكی سه زاری به رز له ئاژانسی رۆیته  01-12-2004

یویست ناوی خۆی ئاشكرا بكات  نه آه آه رپرسه به.   پكك یان آوشتووه-ل  رپرسانی آۆنگرا گه به پنج له
ئۆتۆمبیلك آرد  یان له قه ناسراو ته آداری نه ك چه یه  ژماره11-29رۆژی  یاند آه رزی راگه تهئاژانسی رۆی به
تیی حزب  رآردایه ندامی سه یسا باآی ئه ئاآامدا مه ناودا بوو و له ی له و حزبه ی ئه رآرده ك آادیر و سه ژماریه آه

دووانیان آوردی  ش آوژراون، آه سكی دیكه آهند  و چه) رسكیان آوردی باشوورن هه آه( تی دیكه و دوو ئافره
  . آكیان آوردی باآووره ت و یه خۆرهه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 69



www.kurdistannet.org 

هیچ  و به ئه یاند آه مۆی ڕاگه ی میدیای ئه دی سكرتری حككع بۆ ڕۆژنامه حمه ڕبوار ئه  01-12-2004
  .زانم ی ده رستییانه په آی آۆنه همایه و به هجۆرك ئای آوردستانی ال پیرۆز نیی

  7:  ڕه الپه. 2004-12-01 - 175  ژماره-میدیا :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی زمانی آوردی  وانه وه عسه دوای ڕووخانی به ی میدیا له ڕاپۆرتكی ڕۆژنامه پی آورته به  01-12-2004
ی   وانه2آدا  یه فته هه عسدا له آاتی به له شایانی باسه. اقدا ناخوندرنآانی ئ بنشینه ره عه غدا و ناوچه به له

  .درا ده وتۆی پنه خكی ئه نھا بۆ ناو بوو و بایه بوو و ته وتۆی نه آی ئه گرنگییه نده رچه بوو و هه آوردی هه
  1:  ڕه الپه. 2004-12-01 - 175  ژماره-میدیا :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  

  
زیندانی  وت له سوآاری آه خزان و آه ی ئیسالمی چاوی به ه لی باپیری میری آۆمه عه  02-12-2004

  .آاندا ئامریكییه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بۆ چاودریكردنی دانیمارك  بژاردنی ئاق له آی چاودریی هه یه دروستكردنی لیژنه  02-12-2004

  . آورد8ب و  ره  عه9سن،   آه17 آه لیژنه. دا و وته بژاردن له ی هه پۆسه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ردا  عفه له ته ی تورآمانی له ره گاآانی به ناو باره  تیرۆریستیان له200ی  آان نزیكه ئامریكییه  03-12-2004
  .گرت

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ئاق تا  یاند، آه تورآیا ڕایگه رۆك آۆماری آاتیی ئاق له ریی جگری سه عفه ئیبراهیم جه  03-12-2004
نین خاآی  ئاماده آه وه شی دنیاآرده وه ها ئه روه دژی پكك بنت، هه نگاوك له هیچ هه نییه  ئاماده2006سای 

  .ر دراوسكانمان سه رشكردنهجگای ه ئاق ببته
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
زایی  ناڕه م خۆپیشاندانه رویژ خۆپیشاندانكیان سازدا و ئامانجی ئه نه نارانی آورد له نابه په  03-12-2004

  .دا و وته ۆری آورد لهآی ز یه ژماره ری به نابه دانی مافی په رویژی بۆ نه تی نه سته ر ده رامبه بوو به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بژاردنی  هه شداری ناآات له مساڵ به ئه یاند آه آتی ڕایگه یه ربه ی خوندآارانی سه ه آۆمه  03-12-2004

آتیی قوتابیانی پارتیش  و یه وه ببته ی پار دووبارهی سا رپچییانه و سه ر ئه گه ولر، ئه هه خوندآاراندا له
  .مان بكات بت داوای لبووردن له ده

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  زیرانی ئاقی درا، به رۆك وه لـالویی سه یاد عه وی آوشتنی ئه رلین هه به له  03-12-2004
  .دا ببت م آاره ستی له ال آركار ده مه ن آه آه ده وه باس له رچاوه ندك سه پاشتر هه. بوو وتوو نه رآه سه آه وه هه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

فاند، ڕ وه ده حمه الم ئه بدولسه ناوی عه آی آوردیان به آانی موس هاوتییه به ره عه تیرۆریسته  03-12-2004
  .  ساه35نی  مه نوبراو ته
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
زیرانی  رۆك وه ردۆغانی سه یب ئه ڵ ته گه وروپا له مانی ئه ڕه رۆآی په جۆزیف بۆریلی سه  03-12-2004
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آارهنا و  ی آوردستانی به وروپا وشه مانی ئه ڕه رۆی په  سهدا یه وه و آۆبوونه و له وه ری تورآدا آۆبووه داگیرآه
آر بكات و چاویشی  ردانی دیاربه وت سه یه ده یاند آه جۆزیف پاشان ڕایگه. ردۆغان بوونی ئه هۆی تووڕه بووه
  .وت یال زانا بكه خاتوو له به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رانی  نابه ی په رامه لكه نزیك آامپی ئه آان ئوتومبیلكی مینژآراویان له به ره عه هتیرۆریست  03-12-2004
م هیچ زیانكی گیانی و  دا، به و آامپه آی زۆر له هۆی دروستكردنی پشوییه و بووه وه قانده ت ته آوردی خۆرهه
  . وه وته آه مایی لنه

  دنیان آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

دیبی آورد   ئه160ی  دا نزیكه م ڤیستیڤاه سلمانی، له الوژ له می گه ه8ستنی ڤیستیڤای  به  04-12-2004
  .هاتبوون وه تی آوردستانه خۆرهه ندكیان له هه شداریی آرد آه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

شی  لیستی هاوبه یان له آتی ئمه پارتی و یه: یاند ی ئیسالمی ڕایگه ۆمهآ  04-12-2004
  . وه ره ده آان آرده آوردستانییه پارته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وروپا جۆزیف بۆریلی  ئهمانی  ڕه رۆآی په نووسیی سه آی ڕۆژنامه یه وه آاتی آۆبوونه له  04-12-2004
رۆآی  قای سه زان به مه آانی تر، ڕه آوردییه آر و شاره دیاربه وت بچته ده ی آه وه یاندنی ئه تورآیا و ڕاگه له
وروپا گووت و  مانی ئه ڕه رۆآی په سه ی ناشرینی به ندین قسه آانی تورآیا چه نییه ده مه ی بای ڕكخراوه سته ده
  .آرا ی تدا ده آه وه آۆبوونه ی آه و هۆتله ندانی ئه لدانی آارمه وته نا آهه ش وازی نه وه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی آتبی تورآی  وه ی بوآردنه ر آشه سه رآوك له نی پارزگای آه نجوومه ی ئه وه آۆبوونه  04-12-2004
م  بیاریدا ئه آه وه ، آۆبوونه وه ی تورآمانییه ره ن به الیه رآوآدا له آانی آه ر قوتابخانه سه التینی بهتیپی  به

  . وه ر باس و لكۆینه به بخاته یه آشه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
هۆی آوژرانی  شاری موس و بووه ی ینك له رگه روانكی پشمهر آا هرشكی تیرۆریستی بۆسه  04-12-2004
رپرسیارتیی خۆیی  رقاویی تیرۆریست به پاشتر گروپی زه م هرشه ئه. ی تر12و برینداربوونی  رگه  پشمه18
  .یاند ر ڕاگه رامبه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

دی  حمه وی تیرۆرآردنی نچیرڤان ئه ی بك تی ئن تی هه وه قاندنه ته دهۆك به له  04-12-2004
  . وه وته آه بوو و هیچ زیانكی گیانیی لنه وتوو نه رآه سه وه م هه پارزگاری دهۆك درا، به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

لیستكی جیا  خۆدا به ربه كی سه خهك  ڵ آۆمه گه له: یاند تكشان ڕایگه حمه حیزبی زه  05-12-2004
  .ن آه بژاردن ده شداریی هه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه له یه  ساه50ن  مه آی ته به آوردكی شه حموود ئیبراهیم آه مه  05-12-2004
  .فندرا له رته ی به شارۆچكه له وه آانه تیرۆریسته به ره عه
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  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

موس،  له وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه آتی له ی یه رگه  پشمه18ی تیرۆرآردنی  بۆنه به  05-12-2004
  .انی ناردب الل تاه مینیی بۆ جه آی ماته یه سعود بارزانی بروسكه مه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 آوردی 30مۆ  تا ئه وه ی مانگی ڕابردووه ماوه نگار له ی الوانی شه پی ئاماركی لیژنه به  05-12-2004
می  آه ناچاربوون زۆر به اوچانهو ن كی ئه و خه آان آوژراوه تیرۆریسته به ره ن عه الیه نگار له ی شه ناوچه

  .ن هاتووچۆی موس بكه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ند  رمه هونه. ند باآووری سازآرا رمه ولر آۆڕكی ڕزلنان بۆ هونه هۆی میدیای هه له  06-12-2004
  .ت آرا خه وه لرهو تی ڕۆشنبیریی هه زاره ن وه الیه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

و  وه آردا آۆبووه ڵ والیی دیاربه گه آری آرد و له ردانی دیاربه وروپا سه مانی ئه ڕه رۆآی په سه  06-12-2004
م  ئه آه ی خواستووه وه آر ببینت و هیوای ئه هی دیارب تی شووره توانیویه زۆر خۆشحاڵ بووه یاند آه ڕایگه
زمانی آوردی  مان به ڕه رۆآی په پاشان سه. آان وروپییه شتوگوزاریی گرنگ بۆ ئه شونكی گه ببته یه شووره

  .آری آرد سوپاسی والیی دیاربه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نگ بیاری دواخستنی   ده32 نگ له  ده22ی  زۆرینه رآوك به نی پارزگای آه نجوومه ئه  06-12-2004

آان  آورده سپت و ئاواره چه ستووری ئاق ده  ده58ی  آو ماده رآوآدادا تاوه آه بژاردنی له ی هه پۆسه
ری  آان و نونه دا تورآمانه یه وه وونهم آۆب له شایانی باسه.  وه ره ده آرنه آانیش ده به ره و عه وه ڕنه گه ده
  .آرد دا نه نگدانه م ده شدارییان له و به وه ره ده آان چوونه عریبه ته به ره عه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  ناوچه بدولی له  خالید سۆفی عهناوی ری ئرانی الوكیان به آانی ئاساییشی داگیرآه هزه  06-12-2004
  .دا تیرۆرآرد دار پیرخانمی شاری بانه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

موس،  آتی و پارتی له گاآانی یه ر باره سه ند هرشكی تیرۆریستی آرایه چه: مۆ و دون ئه  06-12-2004
  . وه وته آه یانكی مایی لنهم هیچ ز به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .ن آه بژاردن ده شداریی هه آاندا به شیعه به ره لیستی عه ك له به یلی و شه آوردی فه  06-12-2004
  یاندنی آوردی ی ڕاگهآان ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
زاییان  نگی ناڕه می وتاركی بۆ خوندآارانی زانكۆی تاران دا و خوندآارانیش ده خاته  06-12-2004
میش  ر داواآاریی خۆیان و خاته سه ر سووربوون له خوندآاران هه شایانی باسه. خۆپیشاندان و بووه وه رزآرده به
  . وه ی خۆیی خونده آه ی هیچ خۆی تك بدات وتاره وه ب ئه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ردام  شاری ئامسته دون تاوانبار فانس فان ئاناتی له یاند آه پۆلیسی هۆندی ڕایگه  07-12-2004
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زاران تۆن گازی آیمیاویی  شتاآاندا هه ی ههسان له ی آه و هۆندییانه له آك بووه ، نوبراو یه ستگیر آردووه ده
  . ددام فرۆشتووه سه به

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

سكیش  ند آه و چه وه قانده آانیان ته ی دیانه  آسه2شاری موس  آان له به ره عه تیرۆریسته  07-12-2004
  .ر هرشی تیرۆریستان به وته شاری موسدا آه له آسهیان  دا ده م ساه له شایانی باسه. بریندار بوون

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .آاربوو ستبه ك باوزی ئاق ده هۆندا وه نا له ند به سیامه  07-12-2004
  یاندنی آوردی  ڕاگهآانی ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
رآوآدا  آه ب له ره رانی عه نگده ی ده ، ژماره وه ی هاوتی بویكرده ڕۆژنامه پی ئامارك آه به  08-12-2004

و  یه ریان هه نگده زار ده  هه104آانیش  و تورآمانه سه زار آه  هه370رانی آورد  نگده ی ده و ژماره زاره  هه440
  .زار  هه10ئاشوریش 
  .2004-12-08 -هاوتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  وهرچا سه  

  
آك  نوبراو یه. تیرۆرآرد رویزنیاوه مال په ناوی آه هاباد به ی مه ناوچه ا آوردكی له.د  08-12-2004
ی بۆآان آۆچی دوایی  خۆشخانه نه ی لكرا و پاشان له قه ته وه ن پاسدارانه الیه و له آه آانی ناوچه آاسبكاره له
  .آرد

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

سنووری ئاق و ئوردون بوون و  ك بوو له یه ماوه ت آه ری آوردی خۆرهه نابه  په185ی  نزیكه  08-12-2004
  .سوید رییان پدرا و برانه هناب مافی په وه ن سویده الیه مپی ئاتاشی شاری ڕوومادی بوون له آه سانكیش بوو له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  سه یی به آه آانی وته ولر و تیدا هزه رۆآی آۆریا روا مۆ هیۆن بۆ هه ردانی سه سه  08-12-2004
نوبراو هیچ  بۆ سیئۆل، شایانی باسه وه ڕایه یتونی آرد و پاشان گه ی زه خۆشخانه ردانی نه و سه وه آرده
  .بۆ باشووری آوردستان یه رۆآكی بگانه ردانی سه م سه آه یه مه ئه. بینی رپرسكی آوردی نه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ش  ر پكھنانی لیستكی هاوبه سه له پارزگای دیالهسنووری  آانی آورد له پارت و ڕكخراوه  08-12-2004
  .وتن آه بژاردن ڕكنه بۆ هه

  .2004-12-08 -هاوتی :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  
  

ندامكی ینك  نجامدا ئه ئه گای ینك آرد و له باره یان له قه موس ته آان له تیرۆریسته به ره عه  08-12-2004
  .ختی برینداربوو سه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 3نجامدا  ئه آانی ئرانیاندا و له الماری هزه شت په رده ر سنووری سه سه هزكی پكك له  08-12-2004
  .رباز بریندار بوون سه

  یاندنی آوردی هآانی ڕاگ ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

پشلی  آه وه تاوانبار آرده وه ری تورآی به وروپی جاركی تر داگیرآه دادگای مافی مرۆڤی ئه  09-12-2004
  . ربینی آردووه ئازادیی ڕاده
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ند ڕۆژك  موس، نوبراو پش چه هربدراوی ل سه لیم مزووری به رمی غازی سه ی ته وه دۆزینه  10-12-2004
  .یدا ڕفندرا بوو آه ڵ آوڕه گه له وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

هۆی  موس و بووه آی قودسی آوردنشین له ڕه گه نكیان گرته آان هاوه به ره عه تیرۆریسته  10-12-2004
  .سكی تر ند آه ر بیالل و بریندارآردنی چه ناوی عومه آوژرانی منداك به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ا دا ئاشكر م هرشه ا هیچ زیانكی خۆیی له.م د به. ا.آانی د ر هزه هرشكی پكك بۆسه  10-12-2004
  .آرد نه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رویژ نه تی آوردستان له رانی خۆرهه زراندنی آانونی نووسه دامه  10-12-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .باشانی شاری سلمانی نزیك پردی ده ڵ له آۆمه ی گۆڕكی به وه دۆزینه  11-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

وروپا  ر ئاستی ئه سه له) ئۆدن ڤاد(تی آاراتی آاسی  وله وانتی نوده مین پاه هه دوانزه له  11-12-2004
ن  مه ی آوردی ته درت، آیژۆه ساز ده سانه مانیا آه ئه له) مۆیرلن باخ(ی شاری ) ل هالهڤیشنتستا(هۆی  له آه
دالیای  مه) آیھۆن ئیپۆن آومیتی(اآردن  ری شه هونه توانی له یه)بدو ق عه ساڤین تاریق فه(ناوی   ساڵ آه10

آی ئاوا  وانتیه پاه له م جاره آه  بۆ یهش مه ئه ست بھنت، آه ده به آه وانتیه ی پاه)م ی سیه پله(بۆنزی 
شداری تدا  آانی جۆدۆ و آاراتی به آه یه پله ناسراوه تكاای یانه وروپا آه ر ئاستی ئه سه تیدا و له وه نوده

  .ست بھنت ده به وانتیه م پاه دالیاآانی ئه مه آك له ن، منداكی آورد بتوانت یه آه ده
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی اوهرچ سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ندامی  نوبراو ئه.  آی آوشنده خۆشییه نه ئامریكا به مال خۆشناو له آه. آۆچی دوایی د  12-12-2004
 رانی زرنه دامه آكیش بوو له ها یه روه هه. آان تاییه ره سه رگه پشمه آك بوو له تیی ینك بوو و یه رآردایه سه

  .دا1992سای  شی له وه دروستكردنه  و دووباره1968سای  زانكۆی سلمانی له
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
لیستی آوردستان بۆ  ی دیموآراتی ئاشووری ئۆجاغی تورآمانی له وه ردوو بزووتنه هه  12-12-2004
  . وه بژاردن آشانه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وه قاندنه ته ی پارتی درا به16رپرسی لكی  جاری به مین نه وی تیرۆرآردنی ئه ولر هه هه له  12-12-2004
 هاوتی و 2هۆی برینداربوونی  بووه هی وه قینه م ته ، ئه وه ی بۆ ماه وه ڕانه ر ڕگای گه سه ئوتومبیلكی مینكراو له

  .بوو ی موسی پوه ژماره آه ئوتومبیله شایانی باسه. م زیانی مایی آه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
، نوبراو  وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له ریم له د آه مه ندازیار محه تیرۆرآردنی ئه  13-12-2004
  .ی برینداربوو آه شدا خزانه م ڕووداوه ر له هه. آرد موس آاریده ركی آوردی زاخۆ بوو و له نده هب
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  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی ئاق ر رۆك آۆماری پشووی داگیرآه الم عارفی سه بدولسه ر و آچی عه آوژرانی هاوسه  13-12-2004
  .غداد به له

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

یی  ناهانده مافی په وتان آرد آه آان داوای له آگرتووه یه وه ته نه ربه ی سهUNHCRڕكخراوی   13-12-2004
م  رده به ش له یشهم ر سنووری ئاق و ئوردونن و هه سه له آه یه ماوه ت آه ی خۆرهه دان آورده و سه ئه نه بده

  .آاندان به ره ی عه هرشی تیرۆریستانه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
شداریی  خۆ به ربه لیستكی سه ی دیموآراسیخوازانی آوردستان بیاریدا به وه بزووتنه  13-12-2004
  .بژاردن بكات هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه هواوی آ ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

رگكی  ، نوبراو وه وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه رآوك له آه تیرۆرآردنی گۆران حسن له  13-12-2004
  .آرد آانی ئامریكادا آاریده ڵ هزه گه آورد بوو و له

  ردییاندنی آو آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ك و  نده  یه-یی دیموآراتی آوردستان  وه ته آتیی نه تیی یه رآردایه ردوو سه ی هه وه آۆبوونه  13-12-2004
وی  هه یاند آه الن ڕایگه رهاد ئوجه دا فه آه وه آۆبوونه له. ولر هه پارتی وتپارزانی دیموآراتی آوردستان له

  .بوو وره آی گه یه ه ن پكك هه الیه ك له نده خموریی سكرتری یه فور مه تیرۆرآردنی غه
  1:  ڕه الپه. 2004-12-15 - 176  ژماره-میدیا :  ی آوردی ڕۆژنامه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  به. یاند بژاردن ڕاگه خۆی خۆیی بۆ هه ربه خۆی آوردستان لیستی سه ربه پارتی آاری سه  13-12-2004
  .آرت نه ستووری آاتیی ئاق پیاده ی ده58ی  آو ماده وهرآوآدا ناآات تا بژاردنی آه هه شداری له به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 12-12ڕۆژی  ستۆ آه ئه ی گرته و ئوتومبیله ی ئه وه قینه رپرسیارتیی ته نسارولئیسالم به ئه  13-12-2004
  .س  آه2هۆی برینداربوونی  و بووه وه قییه ولر ته  ههتریی  مه100قامی  ر شه سه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وه  ملیۆن دۆالر بۆ بووژاندنه50 یاند آه زیرانی ئاق ڕایگه رۆك وه لـالویی سه یاد عه ئه  14-12-2004
بۆ  وه بته بانیدا آۆده الل تاه سعود بارزانی و جه ڵ مه گه له یاند آه شی ڕاگه وه  ئهو رخان آراوه رآوك ته شاری آه

  . م شاره آانی ئه رآردنی آشه سه چاره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  ئه. ستیپكرد وزیكی آوردی دهی گۆرانی و م وره ولر ڤیستیڤاكی گه شاری هه له  14-12-2004

ن،  آه شداریی تداده آانی آوردستان به شه موو به ندین تیپی هه نت و چه خایه ند ڕۆژك ده چه ڤیستیڤاه
  .لیبی نده آانی آامگاران و عه تیپیه وانه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

شایانی . ڕازی بوو مه و پارتیش به وه ناو پارتییه ی میلـلیی آوردستان بیاریدا بچته وه بزووتنه  14-12-2004
  . وه ناو پارتییه ی بچنه وه ست بۆ ئه آیان به یه دا آۆنگره م مانگه ی ئه12-03 له یه وه م بزووتنه ئه باسه
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  یاندنی آوردی ڕاگهآانی  ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی ڤیستیڤای گۆرانی و موزیكی آوردی بگرت،  ولر ویستی ونه هه شاندكی آوردسات له  14-12-2004
نای آوردستان  نھا بۆ آه گرتن ته ونه ، چونكه وه آه هۆی ڤیستیڤاه درا بچنه ڕیان پنه وه ن پارتییه الیه م له به

  .تی ڤی بوو
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی هرچاو سه, 1ی  رچاوه سه  

  
یان  وه آانی ینك ئه رچاوه سه. بانی الل تاه فدكی ڕووسی بۆ سلمانی و بینی جه ردانی وه سه  15-12-2004

  . وه سلمانی بكاته ك له یه وت آونسوخانه یه ڕووسیا ده یاند آه ڕاگه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: یی تری آورد رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
نی  همه ند به رمه ولر پیشاندرا و هونه شاری هه مجار له آه فن بۆ یه آانیش ده ه فیلمی آیسه  15-12-2004

  .تكرا خه وه ولره تی ڕۆشنبیریی هه زاره ن وه الیه قوبادی له
  Kurdistan TV ڤزیۆنی پدك له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ری ئران و سووریا آرد  ردوو داگیرآه هه ی له شه ڕه رۆآی ئامریكا هه جۆرج بوشی سه  15-12-2004
  . وه آاروباری ئاقه نه خه ستنه ده آه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

بیی  ره تكی عه وه ئاق ده یاند آه زیرانی ئاقی ڕایگه رۆك وه لـالویی سه یاد عه ئه  16-12-2004
  . وه منته ش ده یه و شوه ر به و هه ئیسالمییه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ستووری آاتیی ئاق  ی ده58ی  جكردنی ماده رآوك بۆ جبه كی آه خۆپیشاندانی فراوانی خه  16-12-2004

  .ریكردوون رآوك ده آه عس له ری به رآهداگی ی آه و آوردانه ی ئه وه ڕانه و گه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
تاوانبار فانس فان ئانات  یاند آه ڕاپۆرتكدا ڕایگه ڤزیۆنی هۆندی له له ی ته3نای  آه  17-12-2004
تی ناوخۆی  زاره م وه ، به میندا پارزراوه شونكی ئه له وه ییهریی هۆند واده زگای هه ن ده الیه ك له یه ماوه

زاران تۆن گازی  شتاآاندا هه هه له آه تاوانباره وه نوبراو به.  داوه نه وه یه م باره ڕمیی له هۆندا هیچ لدوانكی فه
  . ستھناوه ده ری ئاقی وه هراویی بۆ داگیرآه ژه

  NL3: ۆندیڤزیۆنی ه له ته, 1ی  رچاوه سه  
  

شداریی  سوید و به له ری ئۆۆف پامه نته شداریی زانكۆی باشووری دانیمارك و سه به به  17-12-2004
  .سترا سوید به ولر، آۆنفانسكی فراوان بۆ ژینۆساید له تی هه حكومه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

و  وه ماكی آورده آكی آاتووشایان نا به آان موشه به ره عه تیرۆریسته  17-12-2004
  .  ساه10ن  مه  هاوتی و برینداربوونی منداكی ته3هۆی آوژرانی  رآوك و بووه آه وه ڕابوونه گه تازه آه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

بۆ  غداوه به یان له وه ڕانه آاتی گه له مانه غدا، ئه به ی تورك له خانهوانی باوز  پاسه4آوژرانی   17-12-2004
شیان  له ریان له ب و پاش آوژرانیان سه ره آداركی تیرۆریستی عه ند چه ر هرشی چه به وتنه موس آه تورآیا له
  . وه جیاآردنه
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  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 تیپی 11دا  م ڤیستیڤاه له. چوو ڕوه به شاری سنه گۆرانیی فۆلكلۆری آوردی لهڤیستیڤای   18-12-2004
  .شداریی تداآرد موزیك به
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
دی  حمه شم ئهجید و سوتان ها ن مه سه لی حه ستپكردنی دادگاییكردنی تاوانباران عه ده  18-12-2004
  .ری ئاق رگریی داگیرآه زیری پشووی به وه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

ن  الیه ند ڕۆژك له موس، نوبراو پش چه ها برادۆستی له ید ته رمی سه ی ته وه دۆزینه  18-12-2004
  .فندرابوو وه آانه به ره عه تیرۆریسته
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی اوهرچ سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه موس له له  ساه22ن  مه زیز ئاغای ته دنان عه د عه مه تیرۆرآردنی محه  18-12-2004

  .كی شخان بوو نوبراو خه.  وه آانه به ره عه تیرۆریسته
  یاندنی آوردی ڕاگهآانی  ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
بردنی  ڕوه ئۆفیسی به یاند آه رآوك ڕایگه نی آه نجوومه ندامی ئه ریی ئه سكه د عه حمه ئه  18-12-2004
  . ش آردووه نگدان ببه ده زار آوردی له  هه70ی  و نزیكه ن نییه رآوك بالیه بژاردنی آه هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ر  گه ئه: یاند رآوك ڕایگه آه رۆك آۆماری ئاق له یسی جگری سه ڕۆژ نوری شاوه. د  19-12-2004
ر  هه آان مافی خۆیانه سیاسییه وا هزه خات، ئه رآوك دوانه آه بژاردن له بژاردن، هه آۆمیسیۆنی بای هه

  .ربگرن وستك وه هه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی وهرچا سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .سلمانی یشته گه ئامریكاوه مال خۆشناو له آه. رمی د ته  19-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ك  به نوبراو شه.  وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له تیف حسن له بدولـله تیرۆرآردنی عه  19-12-2004
  .ندامی ینك بوو بوو و ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  . وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه له ویجه شاری حه  آورد له4تیرۆرآردنی   19-12-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
و  قامكی ئه یال زانا و شه له خری درایه پاریس نازناوی هاوشاریی فه سمكدا له ڕوڕه له  19-12-2004

ال ی ناوی له بكرت به بیار درابوو آه وه ه1995سای  له قامه و شه ئه شایانی باسه. ناونرا وه وه ناوی ئه ش به شاره
شداری  آو خۆی به یال بوون تاوه ڕوانی ئازادبوونی خاتوو له وانیی پاریس چاوه نی شاره نجوومه م ئه ، به زاناوه

یال زانای تدا  ی له وه ردوو رۆنیا و رۆندآی نه آاندا هه ده وه سانی نه له قامه و شه ئه. دا بكات نگه و ئاهه له
  .ژیان ده

  یاندن آانی ڕاگه اهن واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

 77



www.kurdistannet.org 

ڕاڵ تۆۆن  موس آوژران، ژنه ی ڕابردوو له فته هه ی آه تورآه  میته5و  راسیمی ناشتنی ئه مه له  20-12-2004
  .ی آرد وه آردنه ی تۆه شه ڕه آورد آوشتوونی و هه مانه ئه یاند آه ڕایگه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

تیرۆرآردنی  له ویجه رپرسانی حه به یاند آه رآوك ڕایگه نی آه نجوومه ئه ی آورد لهگروپ  20-12-2004
  .رپرسیارن هاووتیانی آورد به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 آوردی 50ی  نزیكه م گۆڕه ، ئه وه ڵ دۆزرایه آۆمه رآوك گۆڕكی به ی تۆبزاوای نزیك آه ناوچه له  20-12-2004
م  رمی ئه  ته20ی  نزیكه شایانی باسه. نفالی آردوون دا ئه ری ئاقی لره دا داگیرآه1991سای  و له تدایه
  .شونی خۆیان ناشتوویانن و له وه ته سوآاریان بردوویاننه و آه ناسراوه ه آۆمه به گۆڕه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

غداد،  به ڤزیۆنی آوردسات له له ندی ته م شاآیری آارمه آره د ئه ننه رمی موهه ی ته وه دۆزینه  20-12-2004
  .فندرا وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه دا له12-15 نوبراو له
  یاندنی آوردی انی ڕاگهآ ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
شایانی . رآرد ئراندا ده وشی مافی مرۆڤ له ی ڕه رباره آان بیاركی ده آگرتووه یه وه ته نه  20-12-2004

  .ستھنا ده وتنی به رآه نگداندا سه ده دا بوو و له نه ریی وتی آه ستپشخه ده به م بیاره ئه باسه
  یاندن گهآانی ڕا ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
م بیاری دادگا بۆ مانگی  هۆندا، به سبیر له آه دانیشتنكی تری دادگاییكردنی نورییه  21-12-2004

  .داهاتوو دواخرا
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  . وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له  هاوتیی آورد له2ڕفاندنی   21-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  اوهرچ سه  
  

 15هۆی آوژرانی  شاری موس و بووه ربازیی ئامریكی له آی سه یه بنكه ی بۆمبك له وه قینه ته  21-12-2004
 66دا  و هرشه هر ل هه. آانی ئاسایشی عراق بوون هزه ر به سی سه  آه2مریكی و  ری ئه نده  به5رباز و  سه
مریكی بوون و  ری ئه نده یان به ی دیكه10مریكی بوون و  ربازی ئه سیان سه  آه42 س بریندار بوون آه آه
شایانی . كی سیڤیلی ئاقی بوون شیان خه ی دیكه13و  آانی ئاسایشی عراق بووه هزه ر به آكیان سه یه

  .یاند ڕاگه م آاره ر به رامبه رتیی خۆیی بهرپرسیا به نسارولسوننه گروپی تیرۆریستی ئه باسه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  وه ڕانه ب گه: یاند ی دیموآراتیی ئاشووری ڕایگه وه رۆآی بزووتنه ننای سه یونادم یوسف آه  21-12-2004

  . مه سته ژاردن آاركی ئهب رآوآدا هه آه عس له آانی به وته چه ته آان و البردنی سیاسه ئاواره
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
 2ی  و ڕیفراندۆم و نزیكه ره شاندی به وت به نیۆڕك چاوی آه آان له آگرتووه یه وه ته ری نه نونه  22-12-2004

تروشی، لوقمان  وزی ئه بدو، فه وت عه كه هه بریتی بوو له آه آرد، شانده و ڕكخراوه شی ئه ملیۆن ئیمزایان پشكه
  .سامان شای. شیدی و د شیر ڕه رده لی، ئه مال میراوده ریم، آه دین آه جمه نه.د، د مه محه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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تیدا  نمایشكی تایبه مای سیروانی شاری سلمانی له سینه ن لهف آانیش ده ه فیلمی آیسه  22-12-2004
تی ڕۆشنبیریی  زاره ن وه الیه له آه ركی فیلمه آته ند ئه نی قوبادی و چه همه ند به رمه پیشاندرا و هونه

  .تكران خه وه سلمانییه
  ردییاندنی آو آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ری  وه ته زیرانی تورك بۆ سووریا، شایانی باسه ك وه ره ردۆغانی سه یب ئه ب ته جه ردانی ڕه سه  22-12-2004

  . آانی پكك یه رمی فیدڕایی باشووری آوردستان و چاالآییه ر هه سه له ره م دوو داگیرآه ی ئه وه آۆبوونه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .سلمانی پووریی آورد له له ی ئینیستیتوتی آه آاربوونی پۆژه ستبه ده  22-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

 2نیۆڕك  ی ڕیفراندۆم له وه ندامی تری بزووتنه  ئه5تروشی و  وزی ئه بدو و فه وت عه كه هه  22-12-2004
  .آان آرد آگرتووه یه وه ته شی نه ن ئیمزای آوردیان پشكهملیۆ

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی ڕابردوو  فته هه ی آه  الوه4و  دژی تیرۆرآردنی ئه زایی له رآوك بۆ ناڕه آه خۆپیشاندانك له  22-12-2004
  . ویجه ی حه شارۆچكه له

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ترسی  م هزانه ، ئه وه باشییه ئاماده وتنه باشووری آوردستاندا آه آانی آۆریا له هزه  23-12-2004
ری هرشی  گه  ئهئاگاداری وه تی آوردستانه ن حكومه الیه و له یه ی آاری تیرۆریستییان هه وه نگاربوونه ره به

  . وه ته تیرۆریستی آراونه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ژر فشاری آوردا  رآوك له بژاردنی آه ی بای هه رۆآی لیژنه دیدیی سه حیا عاسی حه یه  23-12-2004
آاندا  بژاردنه هه می له آورد پشكی آه دابوو آه وه وی ئه هه له میشه ، نوبراو هه وه آارآشایه ستی له ده
  .شبن لی كانكی زۆریش ببه وت و خه ربكه به

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

،  وه شكرده وردستانیان ڕهی آ وره آی گه رآوك ئایه حیماوای آه آی ڕه ڕه گه آان له ئامریكییه  23-12-2004
یی  هۆی تووڕه آی ئامریكا بووه یه وه م آرده ئه. دروستكرابوو وه آتیی قوتابیانی پارتییه ن یه الیه له م ئایه ئه
  .كی آورد خه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

آكیشیان بریندارآرد،  آتییان فاند و یه ندامی یه  ئه3لمان پاك  سه ان لهآ به ره عه تیرۆریسته  24-12-2004
ردار  ران و سه رهاد آامه زا، فه ئازاد ڕه:  آانیانه ناوه مانه شغال بوون و ئه ندازیاری ئه ی ینك ئه ندامه  ئه3و  ئه
  .حموود مه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ف ساح  ه لی خه ن و عه سه د حه حمه بد ئه ناوی عه ب به ره  تیرۆریستی عه2ستگیرآردنی  ده  24-12-2004
ند  پش چه ی آه  آورده4و  تیرۆرآردنی ئه له بووه ستیان هه پی لدوانكی پۆلیس ده به مانه رآوك، ئه شاری آه له

  .تیرۆرآران ویجه حه ڕۆژك له
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
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م  ئه ، شایانی باسه وه ندی جاركی تر نژرایه قشبه آانی نه رمی شخه آۆن ته گوندی باخه له  24-12-2004
دی شخ  رقه و مه هو زانراو گوزرانه بۆ شونكی نه وه آۆنه باخه له وه ن تیرۆریستانه الیه آاتی خۆی له رمانه ته

و  مای تیرۆریستكدا ئه خورماڵ له دا ئاسایشی ینك له م دواییه م له به. ندیشیان تكدا قشبه دینی نه حیسامه
  . وه ی دۆزییه رمانه ته

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ربی  ده وه رانیی خۆی بۆ ئه ردۆغان نیگه ب ئه جه ری تورك ڕه آهزیرانی داگیر رۆك وه سه  24-12-2004
شی  وه ها ئه روه آان، هه تورآییه ناوچه ن و ناچنه آه آر ده ردانی شاری دیاربه وام سه رده آان به وروپییه ئه شانده آه

  .دژی تورك وستكی سیاسییه نھا هه آر ته ی دیاربه ردانیان بۆ ناوچه سه یاند آه ڕاگه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
 51نی  مه ، نوبراو ته وه آانه به ره عه ن تیرۆریسته الیه موس له تیرۆرآردنی شوآری ئبراهیم له  25-12-2004

  .ندامی پارتی بوو ساڵ بوو و ئه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ن  الیه ڕپوانكدا پۆتستۆی آورد آوشتنیان آرد له رآوك له آانی آه تورآمانه ك له یه ژماره  25-12-2004

نجامدانی  ستووری آاتیی ئاقییان آرد پش ئه ی ده58ی  جكردنی ماده و داوای جبه وه آانه به ره عه تیرۆریسته
  .رآوآدا شاری آه بژاردن له هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

م  ئه شاری سلمانی، شایانی باسه تدا له ی تایبه زانكۆی ئاینده ستپكردنی خوندن له ده  25-12-2004
  .ندازیاری، یاسا و پزیشكی ، ئه  آۆلیژی تدایه3 زانكۆیه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه هواوی آ ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

بانیدا بۆ  الل تاه ڵ جه گه تیی جۆرج بوش له ری تایبه ی جیمس جڤریی نونه وه آۆبوونه  26-12-2004
  یاند آه ڕایگه وه زمانی بوشه رآوك نوبراو له آانی آه بژاردنه ك بۆ هه یه ی چاره وه دۆزینه

  .بژاردندا هه یمانتیی پارتی و ینك له هاوپه به خۆشحاه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
  .آانی ئاق بژاردنه ی نا بۆ هه وه زراندنی بزووتنه دامه  26-12-2004

  http://www.kurdistannet.orgڕی آوردستان نت  ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .تانكرا وه ناسراوكه ند نه ن چه الیه ولر له ی شارستانیی هه خانه مۆزه  26-12-2004
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
م  تی ئه بوونی نچیرڤان بارزانی خه ئاماده هۆی شیراتۆن و به ولر له هه زگای ئاراس له ده  26-12-2004

. یی و د دین آاآه آه له ن، فه سه عید حه سه مه نسور، حه حالم مه دار، ئه زنه دآتۆر مارف خه: ی آرد رانه نووسه
  .زل لفه مونزر ئه
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
:  آانیانه ناوه مانه مانی ئاقی و ئه ڕه یمانیی آوردستان بۆ په ی هاوپه ئاشكراآردنی لیسته  26-12-2004
فا  سرین مسته نه. 3) سلمانی(رۆژ نوری سدیق شاوس . 2) سلمانی(بانی  د تاه مه ددین محه الل حیسامه جه. 1

میال ئیبراهیم  آه. 6) ولر هه(عسوم خدر  فوئاد مه. 5) سلمانی(لی عوسمان  حمود عه مه. 4) دهۆك(سدیق 
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د  مه نرگز محه. 9) دهۆك(د  مه حمود محه هوشیار مه. 8) سلمانی(د ساح  حمه م ئه رهه  به.7) دهوك(د  حمه ئه
ویداد . 12) سلمانی(ج  ره بدولقادر فه یدون عه ره فه. 11) سلمانی(یفور عارف  عارف ته. 10) ولر هه(مین  ئه
. 15) ولر هه(ونی  رهاد عوسمان عه فه. 14) ولر هه(ها  د ته مه حوسن محه. 13) رآوك آه(ج  ره ریب فه غه مه حه

. 18) دهۆك(عید  ت سه ساالر عیسمه. 17) قین خانه(دول شن  عدون یه سه. 16) رآوك آه(شید  ئا نووری ره
عید  د سه مه و محه خسره. 20) ولر هه(ریم  بدولكه عدی ئیسماعیل عه سه. 19) سلمانی(قی  د ته حمه ئه آورده

( ئوف عوسمان  ره. 23) ولر هه(عید سۆفی  هرۆ سه نه. 22) رآوك آه(مین  د ئه مه شید محه شلر ره. 21) سلمانی(
هادین  ددین به دارا نوره. 26) ولر هه(د  مه فا محه دانا مسته. 25) دهۆك(ها  حاجی ته هره زه. 24) سلمانی

. 30د  حمه ب ئه جه ئیسماعیل ره. 29ت   فعه وزاد ساح ره نه. 28) غدا به(لماس  یفا ئه هه. 27) دهۆك(
) ولر هه(جید  هاب مه د وه حمه ئه. 32) دهۆك(فیق  جمان شه دیندار نه. 31) ولر هه(ریف  بدولقادر شه عه رۆژیده

آر  ئینتیسار به. 36) ولر هه(لی  د عه حمه سامی ئه. 35د  مه لید ساح محه وه. 34د  حمه فا ئه مسته پاآیزه. 33
ر  نوه ردار ئه سه. 40بدول  عه منیره. 39ولود  آر مه دشاد به. 38د شاآر  مه شار محه یه.  (37رول هه(ساح 

لیم  سه. 43) غدا به(حیم  بدوله زان عه مه زهار ره ئه. 42) دهۆك(آورئیل ئیشۆ خامس . 41) ولر هه(سلمان 
د  حمه ئه ر آاآه یده فازڵ حه. 46زومایا جاآلین قوسن . 45) دهۆك(فرام ساوا  د ئه بلحه ئه. 44لیاس  بترس ئه

یری  ران خه آامه. 49) سلمانی(د  حمه ر حوسن ئه سمه ئه. 48) دهۆك(جید  الل مه ئیبراهیم جه. 47) سلمانی(
) موس(فارس ناسر . 52) غدا به(یزول  نازلین حوسن فه. 51) دهۆك(عادل ناسر حاجی . 50) دهۆك(عید  سه
د  حمه ئه. 56) موس(شۆ  ر قاسم شه یده حه. 55) غدا به(ر  عفه جه یله سوهه. 54) غدا به(تیف  لهج میرزا  ره فه. 53

مد  مه رتیپ محه سه. 59) ولر هه(شید  د ره مه بدولخالق محه عه. 58هرام  ت هادی به قسمه. 57ئیبراهیم فارس 
د  مه ت محه عه ته. 62)  دیاله(ر قادر  اوهعومران ی. 61) ولر هه(عروف  رمین سدیق مه نه. 60) رآوك آه(حوسن 

مونزیر . 65) دهۆك(عبان  د شه حمه ق ئه فایه. 64) ولر هه(ئاغا  مه زیاد حه پیرۆز آاآه.د. 63لی  عه
ق  د فه مه فریاد محه. 67) غدا به(د باخان  مه بار محه جه فائیزه. 66) ولر هه(زڵ  لفه لیل ئه بدولحوسن خه عه

. 71) دهۆك(شید  عادل تۆفیق ره. 70) دهۆك(روش  وال حوسن ده نه. 69لی حوسن  ر عه عومه. 68) ولر هه(
دیدی  د حه حمه ب ئه جه ئیسماعیل ره. 73) سلمانی(بدول  د عه حمه ژیان ئه.د. 72) موس(عدون نوح  موحسن سه

لی  حمان عه بدولره عه. 76) موس(عید  د سه نھار محمه ئه. 75) دهۆك(برۆ  فارس یونس گرده. 74) رآوك آه(
) ولر هه(شید قازی  ویداد خاس ره. 78) غدا به(ددین  یفه ددین سه جمه سرول نه نه. 77) ولر هه( د آورده مه محه
بدول  سۆالڤ عه. 81مین  د ئه مه هرام محه به. 80) رآوك آه(زیز  بدولعه مید عه بدولحه جید عه بدولمه عه. 79
مھاباد . 84) موس(ر محدین جیھانگیر  وهه جه. 83) ولر هه(تاح  د فه سعه حمود ئه مه. 82) رآوك هآ(مد  مه محه
) موس(د فارس  مه بدولباری محه عه. 86) ولر هه(حمود  ریم خان مه ڵ آه یسه فه. 85) سلمانی(مین  د ئه مه محه
د آلحی  مه جوآو محه. 89) موس(د سورچی  مه قیب محه نامیق ره. 88) سلمانی(سول  بدول ره عه ناسكه. 87

)دین ره. 91گ خۆشناو  دبه مه رمین محه شه. 90) موسیان  به. 93د  مه عادل نووری محه. 92زان  مه شید ره مح
شید  جید ره بدولمه شلر عه. 96ن  سه الل ئیبراهیم حه جه. 95ریم  د آه مه لی محه عه. 94ن  سه د حه حمه ئه
د  حمه یام ئه په. 99) رآوك آه(ر  وهه ق جه فه موه. 98) ولر هه(حمود  ددین نووری مه یفه سه. 97) سلمانی(
ر  نوه ژیان ئه.د. 102) ولر هه(زیز ئاغالی  شرزاد عه. 101) موس(هاب  ید وه ید تاب سه سه. 100)  دیاله(
عید  ئیلھام سه. 105یلی   ریم فه بدولكه دنان عه عه. 104یلی  زا فه لیل ره بدولجه عه. 103) ولر هه(شید  ره
ڤیان سدیق . 108) موس(تۆ سلمان خدر  عه. 107) موس(مۆ  یدۆ حه خیل سه ده. 106) سلمانی(ئاغا  مه حه

سوور  مه یال سلمان حه له. 111ك خۆشابا  له پۆلس مه. 110) ولر هه(م باوید  زادوق ئاده. 109فا  مسته
. 114) سلمانی(زیز  بدولعه د سدیق عه مه محه. 113) ولر هه(عید  ریم سه  آهبدول عه. 112) سلمانی(

د  حمه هودا ئه. 117عید  واد وادی سه جه. 116بدول  بایزید عه. 115) سلمانی(حیم  بدوله تۆفیق عه دریه به
د  مه مه محه النه. 120) ولر هه(د  مه ر خدر حه عومه. 119) سلمانی(شید  ر ره نوه ردار ئه سه. 118) دهۆك(بری  سه
ریف  زیز سۆفی شه ریف عه شه. 122) سلمانی(ئوف  فور ره ئوف غه لی ره عه. 121) سلمانی(لی حافز  عه

وزی  فه. 125) رآوك آه(جید گوی  بدولمه تیف عه بدول له عه. 124خش  دیدی به خه دیجه خه. 123) سلمانی(
روش  د ده مه بیب محه حه. 128د  مه فاروق سابیر محه. 127حمود  ادر مهرمین ق نه. 126) دهۆك(زیز میرزا  عه

خورشید  مه فوئاد حه.د. 131) دهۆك(میل قاسم  عیماد جه. 130) رآوك آه(د  مه محه ره ددین قه ورۆز عیززه نه. 129
. 135سۆ  د حه مه ب حه ره فا عه مسته. 134مین مزوری  لی ئه عه. 133حسین  د ته حمه زین ئه. 132) غدا به(

) ولر هه(ر حوسن خدر  عفه جه.د. 137) دهۆك(لی حوسن بلۆ  عه.د. 136) موس(حیم  بدولره د عه حمه یات ئه حه
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حمود  بدول مه ساح عه. 140) ولر هه(فا  د مسته حمه یوسف ئه. 139) ولر هه(مد  مه یونس محه سروه. 138
وزاد نافیز  نه. 143) موس(ئیل رزوقی  بد جوبره عه. 142) ولر هه(ل بدو فیق عه گولیزار شه. 141) رآوك آه(

آامیل . 146) رآوك آه(ن  سه ر حه آبه خدر ئه. 145) رآوك آه(ریب  د غه مه یال محه له. 144) ولر هه(الل  جه
ددین  جمه در نهبدولقا تیف عه له. 148) رآوك آه(حمود  یال بایز مه له. 147) رآوك آه( مه حه بدول آاآه عه

شار  به. 151فا   آر مسته بوبه ئه منیره. 150) رآوك آه(ددین  جمه حمان نه بدولره د عه مه محه. 149) رآوك آه(
حیا  یه. 154) سلمانی(د  مه محه زاله غه. 153) دهۆك(مین ناسر  ت ئه عیسمه. 152د   حمه ئیسماعیل ئه

. 157و تۆفیق  شیالن خسره. 156) ولر هه(شید  د آوردۆ رهشی ال ره مه. 155زیز  بدولعه سوڵ عه ره بابه
مین  د ئه مه زانا حه. 159) سلمانی(م  دهه د ئه سعه سمكۆ ئه. 158) ولر هه(شین  مین گۆمه حمان ئه بدوله عه

) سلمانی (د حمه آر ئه بابه بریه سه. 162سوڵ  بدول ره زا عه بدول ره عه. 161ئیبراهیم میرانی . 160) ولر هه(
  )دهۆك(عید  د سه مه بدول محه عه. 165) سلمانی(مین  د ئه مه ب محه ره عه. 164ریم  ئیسماعیل آه زیره نه. 163

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ڕۆژی  له آه وه بزووتنه یاند آه ایگهی ڕیفراندۆم ڕ وه ندامی بزووتنه بدو، ئه آاروان عه  26-12-2004
  .دات آاندا سازده آوردییه ناوچه  ڕیفراندۆم له 30-01-2005بژاردنی ئاقدا له هه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ی  وه ناوی بزووتنه آه اند، پارتهی ی خۆیی ڕاگه آه نویه د پارته شاری ئامه یال زانا له له  26-12-2004
، ئۆرهان دۆغان،  تیب دیجله یال زانا، خه له: تیین رآردایه ندامانی سه ش ئه مانه و ئه ی دیموآراتییه گه آۆمه
ر  یدون یازار، تونجه ره ر، فه نانیك ئۆنه باس ئۆغلو، سه د عه مه د تورك، محه حه لیم ساداك، موراد بوزالق، ئه سه

بدو  رانی عه رباشی پارزه ل تۆغلوك و دۆغان ئه بار الیگارا و ئایسه میر، جه د توران ده حمه باآرهان، ئه
  .الن ئۆجه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

م  له. درت نجام ده فیلمی آوردی ئه ڤیستیڤای آورته بجه ه شاری هه له: 12-28تا   26-12-2004
ش  د موختار جافدا پشكه حمه هۆی ئه آانیش له آات و فیلمه شداری ده فیلم به  آورته20ی  هدا نزیك ڤیستیڤاه

  .آرت ده
  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
ی  جهمتری بود  آه20% هیچ جۆرك رازی نابین له به یاند آه نچیرڤان بارزانی ڕایگه  26-12-2004

  .ین نگ بت بیاری تر بده وا ڕه رنا ئه گه ئاقمان بدرت، ئه
  http://www.peyamner.comیامنر  ڕی په ماپه: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  

  
تی آوردی بۆ  وه زراندنی ده دامه یاند آه ری سووری ڕایگه زیرانی داگیرآه رۆك وه سه  27-12-2004

  . ی سوورهڕاندنی ه تپه ئمه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  

  
  .نزین سازآرد ی نرخی به وه رزبوونه دژی به ولر خۆپیشاندانكیان له هه دان شۆفر له سه  27-12-2004

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

ئامریكا نابت  یاند آه ی پشووی ئامریكا ڕایگه وه ره زیری ده ری وه هنری آیسنجه  28-12-2004
و  زراندنی ئه پاش دامه یاند آه شی ڕاگه وه باشووری ئاقدا ڕازی ببت، ئه له تكی شیعه وه زراندنی ده دامه به
  .ن و شیعه وانیش آورد، سوننه ت ئه وه  ده3ش بكرت بۆ  بت ئاق به ده ته وه ده

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  چاوهر سه  
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ی آورد  رگه ئامریكا و پشمه یاند آه ڕایگه وه ئوردونه الم عارف له بدولسه آچكی عه  28-12-2004
  .یان آه یی و آوڕه آه یی و مرده آه هۆی تیرۆرآردنی خوشكه ته بوونه

  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
  

رآوك ئای هیچ  آه نابت له یاند آه رآوك ڕایگه آه آانی ئامریكا له رۆآی هزه لوید مایزی سه  28-12-2004
  .بدرت آاندا هه ڕمییه فه رمانگه گشتی و فه شونه ك له یه وه ته نه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

  .رآوك آه  ینك له-ری الوانی آوردستان  نته بیی سه ده ری و ئه ڤیستیڤای هونهمین  آه یه  28-12-2004
  Kurd Satڤزیۆنی ینك  له ته: ڤزیۆنی آوردی له ته, 1ی  رچاوه سه  

  
آوژن بۆ  ده ویجه حه آان هاووتیانی خۆیان له آورده: یاند نگوباسی ئاقی ڕایگه ئاژانسی ده  29-12-2004
  .بژاردندا هه نگی زۆرتر بھنن له وێ ده ن و له وك ڕابكهرآ و آه ره ی به وه ئه

  یاندنی آوردی آانی ڕاگه ناه واوی آه ته: ی تری آوردی رچاوه سه, 1ی  رچاوه سه  
  

مسادا  ی ئه آه ڕینه ڕاپه شداریكردن له تاوانی به  آوردی به15ری سووری  آی داگیرآه دادگایه  29-12-2004
یان  وه ش ئه و زیندانییانه رانی ئه  دواخست و پارزه2005-02آانی خۆیی بۆ مانگی  رهبیا دادگاآه. دادگایی آرد

  . آان زۆر خراپه ندروستیی زیندانییه باری ته یاند آه ڕاگه
  یاندن آانی ڕاگه ناه واوی آه ته, 1ی  رچاوه سه  
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