
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-10-2005 22:35 

1 

  

 داهاتودا  داهاتودا   آانیآانی   گشتیه گشتیه  بژاردنهبژاردنه   هه هه   آوردستان له آوردستان له   ئیسالمی ئیسالمی  آگرتویآگرتوی  یهیه
  زتزت  بهبه  خۆ دادهخۆ داده  ربهربه   سه سه   لیستی لیستی  بهبه

  
 

   عراق له پانی  گۆڕه آانی  سیاسیه نه  پارت و الیه  ڕاپرسی ی  پرۆسه  هاتن به  آۆتایی دوای
و چوار  له، مساڵ  ئه ۆتایی آ  داهاتوی آانی  گشتیه بژاردنه آردندان بۆ هه  خۆئاماده وی هه

  یمانتی  هاوپه  دروستكردنی ستی به مه ڕ به  گه آانیان خستۆته وه آان هه شدا پارته یه چوه
. ن ر بكه  پویست مسۆگه نگی زن و ده  دابه وه  هزه آاندا به بژاردنه  هه  له ی وه  بۆ ئه نوێ
  ڵ لیستی گه مسادا له  ئه تای ره  سه یآان بژاردنه  هه  آوردستان له  ئیسالمی آگرتوی یه

 عراق و   نیشتمانی ی ه آاندا آرد بۆ آۆمه بژاردنه  هه  له شداری  به  آوردستانی یمانی هاوپه
  ك لیستی  یه  داهاتودا به آانی بژاردنه  هه وت له یه م ده به،  آوردستان مانی رله په
  آگرتوی  یه  ئاگادار له آی یه رچاوه سه. زت ق داببه عرا  نیشتمانی ی ه خۆ بۆ آۆمه ربه سه

 آۆتاییان  تا ئستا بیاری: یاند  ڕاگه وای  نه  ئاشكرابكرت به یویست ناوی  نه  آه وه ئیسالمیه
  مانی رله  په  داهاتوو له ی ممه ك شه یه  م ڕۆژی به،  داوه  نه یه له سه و مه  ئه ی باره له

  ی  پرۆسه  بۆ فراوانكردنی آه رچاوه  سه ی وته به.  وه نه آه  ده آالیی  یه یه له سه و مه آوردستان ئه
  نھا له  ته  لیستی آان به نه  پارت و الیه  عراقدا پویسته  له یی  و فره دیموآراتی

  ی  پرۆسه شداری درت به  ده  دیكه آانی نه  الیه  بوار به چونكه، زن آاندا داببه بژاردنه هه
ندك  ن هه الیه  له  سیاسی تی سه وت ده مانه  ده  ئمه  وتیشی آه رچاوه سه.  بن سیاسی

  . شبن  ببه  لی  دیكه آانی نه آرت و الیه  قۆرخ نه وه  و ئایینیه  نیشتمانی نی الیه
  

 وا نه


