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      یهیه  کوردستاندا ههکوردستاندا هه  ی لهی له   سیاسییه سیاسییه  نگییهنگییه  و مهو مه  شک بین لهشک بین له  بهبه  وێوێ  نامانهنامانه: : کگرتووکگرتوو  مینداری گشتیی یهمینداری گشتیی یه   ئه ئه
   مدا ه قه  لهی دیموکراسی مافک به یجیاواز ی لیستیبوون

 
  

 یکگرتوو یه ی گشتییمیندار دین ئه هائه دین به حه سه: ئاسۆ
 یت و حاه  ئهیران ه نیگی که یاند حزبه  کوردستان رایگهیئیسالم

 یهۆ  به یه  کوردستاندا ههی سیاسییوش ڕه  له  که یه نگییه مه
 یشدار  بهیکان  لیسته  لهیی  فرهیبوون و نهیسیاس ی کبرکیبوون نه
 . کاندا بژاردنه هه
پمان : "یلدوانکدا بۆ ئاسۆ وت کگرتوو له  یهیگشتی یمیندار ئه

 یکان  لیسته  له شنییه چه رهف وی حزبیی  فرهی سروشتی دۆخ وایه
 کوردستان ییمانت هاوپه ل گه  پشوودا لهیقۆناغ له. بژاردندا هه
، بوو پش ستوورمان له  دهینگ  جه زین چونکه ک لیست دابه یه به

 ی له سه مه  زین چونکه به  جیا دادهی لیستک  عیراق بهی  تازه بژاردنه م هه م بۆ ئه به
 دروست یسیاسی ینگ و مهی ساردوسیک لیست بینین یه وایده"ئستاش " ووواو ب ستوور ته ده
  وه ستوور هنایه ده ر سه  لهی راپرسی ڕۆژ  بهی سیاسیی ساردو سی و نموونه ئه. "کات ده
 یک یه کان چۆبوونو رژه سندوقه  وه داخه ستوور به ر ده سه نگدان له  دهیڕۆژ بینیمان له" که
 ی رکرده سه. "نووسسازیش بوو  چارهیک یه له سه مه  ستووره و ده کاتکدا ئه  لهنگدران  ده م له که
تیش  تایبه  کوردستان و بهییمانت  هاوپهڵ گه  گیروگرفتیان له که  وه تکرده  رهی وه کگرتوو ئه یه

و بت  مان ناکۆکییان هه رله  په کانیان له  کورسییهیش ر به سه بت یان له هه یکتی و یهیپارت
  چووینه نه دا بنچینه  له  چونکه  نییه وه ی کورسییه ژماره  بهیند یوه  هیچ په مه ئه" یگوت

 ین نجومه ئه یبژاردن  کوردستان بۆ ههییمانت  هاوپهی لیستی پکھاتنیدانوستاندن
 ینگ  کورد و مهیران نیگه  ئمه، ران نین ت و نیگه س بتاقه که  له ئمه.  عیراقیران نونه

 ی مه خر بۆ گه جیا به یلیستک زینمان به  کوردستانینو هیوادارین دابهی سیاسییخدۆ
 . " وه ڕته  کوردستان بگهیدیموکراس

 جیا بۆ ی لیستکی بریت کگرتوو له  یهی بۆچی وه رئه سه ئاسۆدا له ی پرسیارکیم وه له
ودا   له کرد که  نهیان کوردستیمان رله  پهی نویبژاردنک  ههیداوا  عیراقیبژاردن هه

دین  هائه ددین به حه بت مامۆستا سه  کوردستانیدا ههی مای چوارچوه له  جیاوازیلیست
 ن یان کناخه  یه وا ئیداره ئه، ناسین  کوردستانیش دهیت سه  خۆمانو ده ئمه" :یوت
و  م ئه به،  رورییه  زهیرچ گه  کوردستانیش ئه  له وه بژاردنه هه، ن  بخهیک  یه یانتوانیوه نه

 ی چوارچوه له، ین  وا ئیستحداس بکهیک یه ش ناتوانین پرۆسه ئمه، ن  نایکه دوو حزبه
ینو   دروستبکهیدیموکراس یک ین ملمالنیه ده وده  هه  عیراقهی نویبژاردن  هه مومکیندا که

 کورد ینگ ده"ش  مه و ئه"ین بکه   جیاواز پیادهیلیستک  خۆمان بهیو یاسایی دیموکراسیق هه
 یشک  بهی وه رئه به  له وه بۆ کۆبکاته ینگ  ده نگه کو ره به، رت ناکات بژاردندا په هه له
  ناوچه  له نگه ت ره نانه و ته  کوردستانییهیلیستک  کگرتوو که  یهیکان دن بۆ لیست نگه ده

  ن چونکه کگرتوو بده نگ بۆ یه بن ده بو تورکمان هه ره کانیش عه رزگارکراوه   تازه کوردستانییه
خر  به یموو ش هه مه ئه،  یه وانیشدا هه  ئهڵ گه نگمان له  هاوسهیند یوه په جۆرک له  ئمه
 . " بۆ کوردستان وه ڕته گه ده
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 ی لیستکڵ گه  کوردستان لهییمانت  هاوپهیبر کگرتوو له یه که  وه تکرده  رهیش وه ک ئه روه هه
ک  رگایه هیچ ده" رچی گه بژاردن بکات ئه  ههییمانت  هاوپهیخۆ ی قیده  هاوعهیعیراق

  کو ئمه به،  وه کردۆته  نه  عیراقییانهییمانت هاوپه ئستادا بیرمان له له م به، داناخرت
 ڵنیازنین ما به و وه منینه کاندا ده  کوردستانییه ۆڕهگ  نه نسیپه  پرهڵ هگ داهاتووشدا له له

 تر ی لیستکی وه قیتبوونه،   سیاسییهیوش  رهیقاندن ستمان شه به کو مه ین به که بیجیای
 . "کوردستاندا له ی دیموکراسیرکود ر سه  بۆ زابوون به  ترهیئومدک

کگرتوو   یه یره خۆی غه ربه سه یک یان خه که  لیستهیدوور زان  بهی وه دین ئه هائه به
 نازانم یدوور بت و به  خۆمان دهیکان دۆسته کادیر و  له که تهدا لیس م قۆناغه له"خۆبگرت  له
 . "وت  تبکهینیش  بالیهیت سایه که خۆ و ربه  سهیسان دا که ئاینده له

 ێو نایه، کات وام ده رده  بهی خۆی وئارامیو میانه کگرتوو یه " وه  کردهیدواجار دووپات
  و حاه شک بت له وت به م ناشیه به ،بت  ههیسیاسی ینک  هیچ الیهڵ گه  لهیناکۆک

 یلیستک  خۆمان لهی سروشتیق  ههی سه ش موماره بۆیه، زانین ده ی ه هه  بهی سیاسییه
 "ین که ده خۆدا ربه سه

 


