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  نووسان فسیری رۆژنامه باو ته ی آاره ی تازه خشته
  

 د حمه لی ئه وزاد عه نه
  

ی  نووسیدا خشته آی رۆژنامه یه رمی آوردستان له آۆنگره تی هه بای حكومه زیری آاره  وه28/5رۆژی 
با بۆ  وه بكی باش له آاره  ه1/6یاند آه گوایه له رۆژی  بای راگه ی آاره ی وزه رزی هاوینه وه

با بدوم چونكه  بوونی آاره ی نه ته وت له مه درت،من نامه و پیان ده هاووتیان دابینكراوه
م  وت له مه ی ده وه م ئه ، به)سری للغایه( با بۆته نووسراوكی آردنی آاره م دابیننه آه ست ده واهه

ی  آه نووسیه نگره رۆژنامهوای آۆ ی هه وه تی گواستنه م چۆنیه ی پ بده دا ئاماژه آورته نووسینه
آه  خسیان بۆ واقیعی آۆڕه فسیرو ئیجتھادی شه نووسانی آوردستان ته و رۆژنامه زیره،آه رۆژنامه وه

ر  گرم آه هه رده ی رۆژنانه وه ش،س ناونیشان له س رۆژنامه م بۆچوونه لماندی ئه بۆ سه! داهناوه
دا 1ڕه  و له الپه رگرتووه ند وه یان به هه آه نووسیه آه رووداوی آۆنگره رۆژنامه س رۆژنامه

  آانه بۆ آۆڕی ناوبراو؛ قی ناونیشانی رۆژنامه ش ده مه وه؛ئه یان بوآردۆته آه واه هه
ی  رۆژنامه(درت  با به هاووتیان ده عات آاره سه) 18 -16.. (بادا ی آاره ی نوێ رنامه  له به-

  )1ڕه ،الپه29/5/2007آوردستانی نوێ،رۆژی 
ی ئاسۆ،رۆژی  رۆژنامه(آات  با دابین ده عات آاره سه) 8(ت حكومه..وه له مانگی داهاتووه -

  )1ڕه ،الپه28/5/2007
ی  رۆژنامه( درت  با به هاووتیان ده  آاتژمر آاره20 -18رۆژانه .. با زیری آاره  وه-
  )1ڕه ،الپه29/5/2008بات،رۆژی  خه

ن آه له  مانه س رۆژنامه آتر جیاوازن،ئه  یه آرت آه له ست ده آان هه وه له ژماره  به وردبوونه
و  نامه فته مویست هه وێ آراوه،نه ی ناوبراویش له و آۆنگره چن رده رمی آوردستان ده هه

یان بۆ آۆنگره  وه زووی خۆیان لدانه وانیش به ئاره ربگرم آه دنیابن ئه آانیش وه ڕه ماپه
  .با آردووه زیری آاره ی وه آه نووسیه رۆژنامه

آان بیروڕا  ت به زانیارییه باره بینیووه بۆیه ناتوانم سه م نه آه نوسییه ی آۆنگره رۆژنامه وه ر ئه به له
نووسانی  درآاندووه،بۆچی رۆژنامه یكی نه با هیچ ژماره زیری آاره ر وه گه پرسم ئه م ده ببم،به ده

ستم  به دیاره مه(ی درآاندووه ر ژماره گه و ئه مه هن،ئ آه خسی ژماره ریز ده آوردستان به ئیجتھادی شه
تیش  آه به تایبه ی رووداوه وه نووسان ورد نین له گواستنه بۆچی رۆژنامه) بایه آانی آاره له آاتژمره

  .با آانی دابینكردنی آاره عاته ی سه ژماره
  وه فسیرو لكدانه  تهنوسی آانی آاری رۆژنامه شنه ی چه ر زۆربه گه نووسیدا ئه له بواری رۆژنامه

فسیر  واڵ ته نووسان ورد بن،چونكه هه آاندا پویسته رۆژنامه ی رووداوه وه وه له گواستنه ربگرن ئه وه
  .نووسی ماتی آاری رۆژنامه ڕه آكه له موحه و  یه قبوڵ ناآات
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