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ری   آار گه آه ی دووئیداره وه گرتنه ك نه یه. یی لی ئیداره نده گه. آان فایل چیه. پاك سازی

  رمیانی لۆ گه  باوآی هه)730  لیستی ژماره نگ دان به بۆ ده یه هه
  
  رزه ربه  سه و ووته راربت دانیشتوانی ئه رقه ئازادی و دیموآراتی به آه ووتك دا له

 آوردوستانی  آه رینه دوای راپه له وه. دات یاسا النه رج له مه كات به بی رآارك آه بۆهه
موو آۆرو  هه له) پ د كو ی ن ك (آی  ره ردوو پارتی سه ی لپرسراوانی هه و پ یه باشور به
ئیتر بۆچی . ن آه یاسا ئه ری روه سه  دیموآراتی آوردوستان ك دا باس له یه وه آۆبوونه

لیستی  نگ دان به ده  آردن بۆ  ریكالمه  به ستیان آردوه ده ن وه آه  ئه لپه هه وا
داهاتویان ی  پرۆژه له ن آه آه ئه وه هاواری ئه یمانی آوردوستانی وه لیستی هاو په 730  ژماره

 بۆآوردوستان  آردوه زانن تائیستا هیچیان نه ئه  باش ن چونكه دا زۆر شت بۆ آوردوستان بكه
آات  وی تریان ئه می ئه رخه م ته آیان باسی آه ر الیه  هه بكینهلبژاردن روو  دوای هه له وه
ر چاوی  به ك له ویش نه ن ئه آه  ئاشكرا ئه و راستیانه  ئه رنامه ی به رنامه  به ك زۆر جار له وه

چاوپۆشی  آن وه لیه نده موو گه لپرسراوان ئاگاداری هه  آه یه وه ر ئه به لكو له  به آالی آورده
لبژاردنی آوردوستان  م هه آه مان آاری یه  ئیستاش هه ممكنه وه. ر خۆیان به  لهن آه ل ئه
  نگ دان له آانی ده یاندیان بۆ بنكه ر بۆ گه ماوه ن بۆ جه بكه ك ئاماده موو پویستیه ن هه بكه
م ئیستا   به730 ن بۆلیستی ژماره نگ بده ی ده وه ی آوردوستان بۆ ئه وه ره  و ده وه ناوه
نگی  رچۆنك هاوتی ده وسا هه آانی پشوو ئه لبژارده ل هه گه  له یه آی زۆری هه ازیهجیاو
. گۆرێ  ئه آه ك هاوتی رژه نگی یه  ده مجاره م ئه خش بوو بۆآوردوستان به  سود به بدایه

 شداریان لیستك به ندێ ناودار به آانی ناوآوردوستان یا هه موو پارته ی هه وه ر ئه به له وه
شدارانی لیستی  تی به یارمه نگ به ده آانی نده لبه  مه گاته ی ئه وه زان ئه آ ئه،  آردوه  نه

  م آاره ئه وه. 730  یمانی آوردوستان ژماره دات بۆ لیستی هاوپه نگ ئه یمانی ده هاوپه
و  تی ئه تایبه ی ناو آوردوستان به  شارۆچكانه دات یاخود له ی ووت رووئه وه ره ده زۆری له به

ش زیاتر  م آاره ئه وه. رمی آوردوستان ر هه  سه وه ته راوه گه ی تائیستا نه شارۆچكانه
آان   لیستی ئیسالمیه دلیان به  برایانی موسولمان زیاتر-1 -: دات بۆنموونه ندك رووئه هه له

آی  ریه  گه آار م جاره آگرتوی ئیسالمی ئه ی یه وه جیابوونه وه. لیستی تر  زیاتر له خۆشتره
و  تی ئه به تایه بن به آگرتوش نه  یه ر به ر چی سه گه ر گشت موسلمانان ئه  بۆسه یه واوی هه ته

لی  عهی  وآاره  ئه وه.   ئاینی ئیسالمه ی زۆریان روویان له رژه آانی آوردوستان آه شارۆچ آه
ی  و آوردانه  ئه-2. لمن هس  ئه یه م راده قیب ئه ی ره سرودی ئه ر به سا له لنه ههآردی  باپیر
نگ  رگیز ده رمی آوردوستانن هه ی سنوری هه وه ره ده ی له وانه تی ئه تایبه ن به شیعه آه
زان   آ ئه-3. ك لیتسی تر نه، تن عیه رجه مه ر به سه لیستی ئیسالمی آه ن به ده ئه
زۆر ووتانی  ئیستاش له نكن وه  چ پارت والیه ر به ی ووتن سه وه ره ده ی له وآوردانه ئه
  م خاله  ئه-4. ب  ئاشكراش نه ر به گه  ئه آانه  ئیسالمیه نه  الیه وروپا روویان له ئه
آانی  ی آوردوستان آاره وه  و ناوه وه ره ده ی آورد له  زۆرینه یه وه  ئه مووی گرنگ تره هه له آه

نگی  ده به  وه آردوه ۆآورد نهزانن هیچ یان ب ئه  وه دیوه)  پ د كوی ن ك (لپرسراوانی 
سكی  آاری بیری ته  له وه ته وتونه آه دوور نه وه. آاتی پ ویستا هاتوون له  نه  وه آوردوستانیه

ر خۆیان و  سه وی و زار به ش آردنی زه ی سامان ودابه وه ریكی آۆآردنه ر خه هه تی وه حزبایه
ك دا ب  وانیه ر شاره ی هه ناو بازنه  لهك ویه موو زه هه  آه ئاشكراشه وه. س و آاریاندا آه

مزیان  آی ره یه  پاره یانه وزه ر ئه رامبه  به وه، شیان آرد مان دابه م ئه به.  یه نی خۆی هه خاوه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   11-12-2005 18:14 

2 

ری زۆری  ر آاری گه ماوه ی جه  دل شكسته وه.  وه ته داونه رجوابیان نه خشین یاخود هه پ به
آارداری  بوو به ئه نگ دان هیچیان نه آردن بۆده اوارو ریكالمهه وه. دا لبژاردنه م هه  له یه هه

آردنی  ج نه  ج به ی پشودا وه م ماوه  له وه نگ آوردوستانیانه ده  وهاتن به چاآه
ی  وه ك گرتنه یه. یی ئیداره لی نده گه. آان فایل چیه. پاك سازی((ك  وه آان داواآاریه
رۆش ب بۆ  په ی به وه ؟؟؟؟؟ ئه703  لیستی ژماره نگ به هبۆ د یه ری هه  آار گه) آه دووئیداره

   آه نیه وه روانی ئه چاوه  پویستی به730  یمانی آوردوستان ژماره لیستی هاوپه نگ دان به ده
آانی هاتوچۆ  آردنی پی داویسته ئاماده نگ دان به بچت بۆده ولی بۆبدات آه آك هه یه
. ن گه آان ئه  لیستی ئیسالمیه هاووتیان سوود به شك له یاندی به آار آردن بۆگه وه
  ن آه ده  ئه و لیسته نگ به آوردن ده ی آه وانه  برایانی حزبی شوعی عراقی ئه ئاشكراشه وه

ی  زۆرینه  آه730  ك لیستی ژماره نه. ك لیستی عراقی  وه یانی تیایه آه سكرتره
آان   ناوی فایل چیه وه ی دیسانه وه  له نیهدوور  نن وه)  پ د ك وی ن ك ( ربه آانسه ناوه

  و دووپارته  و ئه شریفیان هناوه ی دوای رژم ته وانه ی ئه ناوی تازه  و به وه  ببته دووباره
ن با   ئاشكراناآه730  آانی ناو لیستی ژماره  بۆ ناوه ر وانیه گه ئه.  وه ته شیان بۆ آردونه باوه

 730  نگ بۆ لیستی ژماره  ده وه رزیه ربه سه نگ دان با به  ده ه ل ی دوو دله وه آوردوستانی ئه
 بدات؟؟؟ 


