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ماڵ  مچه وانی چه تی شاره رۆآایه  قایمقام و سه تی آوردستان پشوازی له رۆآی حكومه سه
 آات  ده

]21:10 ، 20 Jul 2006[ 
 و ڕزان قایمقام  به تی آوردستان پشوازی له رۆآی حكومه رز نچیرڤان بارزانی سه مۆ به ئه
 ی پارتی -19رپرس و آارگانی لقی  ری به  یاوه  به ماڵ آرد آه مچه وانی چه تی شاره رۆآایه سه
 . ڕزیان آرد  ردانی به  سه آتی نیشتمانی آوردستان آه مای یه مچه  ی چه-15ندی  به و مه
و پویستی و یامی پیرۆزبایی  یاندنی په ماڵ گه مچه فدی شاری چه ی وه ردانه م سه ست له به مه

تی  رۆآی حكومه  سه ری بوو به وروبه ماڵ و ده مچه ری شاری چه ماوه آانی جه داخوازیه
 .آوردستان 

ش  ك تیمكی هاوبه  وه ڕزان سوپاسی آردن آه خرهنانی به ت ورای به ۆآی حكومه ر سه
ڕی  وپه ن و به آه  ده آه كی ناوچه آانی خه  ستیه داخوازی و پوی عبیر له  هاتوون و ته وه پكه

 .رگرتن  آانی ل وه رنج و پشنیاره  سه وه خۆشحایه
باتی سیاسی و ئیداری  مۆی خه  قۆناخی ئه  آه وه ئكیدی آرده آدا ته یه  وته ت له رۆآی حكومه سه
ها  روه هه.  بۆی هاتوون ستاون و  پی هه  ئوه وت آه ی ده ی آارآردنه م رۆحه مان ئه آه له گه
   به وه درته آان ده موو شونه  هه ت ئاوڕ له ویه وله ی پویستی و ئه  گوره  به نی پدان آه به

 سانی رابردوودا دووچاری   له ری آه وروبه ماڵ و ده مچه ی چه كی ناوچه  خه تی له تایبه
ماڵ و  مچه ی چه كی ناوچه ش خه و شونانه ی ئه  نمونه  له وه ته نفال بوونه پۆی توندی ئه شه
ی   نمونه  له وه ته نفال بوونه پۆی توندی ئه  سانی رابردوودا دووچاری شه  له ری آه وروبه ده
  آی زۆریان داوه  قوربانییه تی آه یه آانی دیكه گای شۆڕش و شونه كی آۆمه ش خه و شونانه ئه

 .تی شایستی بكرن بت خزمه و ده
ند   چه نی پدان آه ت به رۆآی حكومه آه سه آانی ناوچه رآردنی آشه سه ها بۆ چاره روه هه

آان پك بھنرێ و رایان بسپرێ  آردنی آشه  دراسه وه  نزیكه ستی له به  مه ك به یه لژنه
   . بكرت  آه كی ناوچه تی خه ن تاآو بتوانرێ باشترین خزمه  راپۆرتكی بده وه مباره له
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 تكردنن ی خزمه  شایسته وه ته نفال و زولم بوونه آانی دووچاری ئه ناوچه: نچیرڤان بارزانی

]21:11 ، 20 Jul 2006[ 

PNA -چیرڤان بارزانی سهمی آوردستان به تی هه رۆآی حكومه  ننی به ر  تیانی شاریهاو 
آان  موو شونه تی هه ت یارمه ویه وله ی پویست و ئه  گوره  به دا، آه آه ماڵ و ناوچه مچه چه
 .نفال و زوم پۆی ئه ر شه  به ته وتوونه  آه ی آه م ناوچانه ت هاوتیانی ئه  تایبه درت، به ده

 



ردانكی بۆ   سه له)  ممه پنجشه(مۆ  رمی آوردستان ئه تی هه رۆآی حكومه نچیرڤان بارزانی سه
ماڵ و  مچه وانی چه تی شاره رۆآایه ڵ قائیمقام و سه گه مال دیدار و گفتوگۆی له مچه شاری چه

ندی  به ندامانی مه رپرس و ئه  پارتی دیموآراتی آوردستان و به19ندامانی لقی  رپرس و ئه به
 .آتی نیشتیمانی آوردستان آرد مای یه مچه ی چه15
ی  گوره  به دا، آه آه  هاوتی شاره نی به رمی آوردستان به تی هه ی حكومهرۆآ ها سه روه هه

  آانی له  دانیشتوانی ناوچه ت له تایبه ، به وه درته آان ده و شونه ت ئاور له ویه وله پویست و ئه
ش  نه، نموو وه ته نفال آردن و زولمكی زۆر بوونه پۆلی توندی ئه سانی رابردوودا دووچاری شه

تكی  ب خزمه  و ده آی زۆریان داوه ی قوربانیه آه ره ماوه  جه آه)  شهِشۆر(گای  كی آۆمه خه
 .یان بكرت شایسته

ستی  به  مه  به یه ند لیژینه  چه نی پدان آه رمی آوردستان به تی هه رۆآی حكومه ها سه روه هه
ش  آانیان پشكه  راپۆرته وه یه م باره آو لهآان پكدنت و تا  آردنی آشه  دیراسه وه  نزیكه له
 . آه تكردنی دانیشتوانی ناوچه ن، بۆ خزمه بكه

 


