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 کگرتوو بژاردن، یه کانی هه  پاش بمانابوونی ماناجوانه ، چونکه وه تیه کگرتوو بردوویه یه

  . کاندا بژاردنه ری هه  به به وه جارکی تر رۆحی کرده
 
  سک به  سدا که ڕه  الپه ردا له ماوه ی جه  رۆژنامهی) 156 (  ژماره کاندا له بژاردنه ری هه به

کی  یه خوندوه) کگرتوو دۆڕاندی یه(ناوی  ی به  وتارکی دیماگۆجییانه  له)لی توانا عه(ناوی 
لماندنی  ند خاک بۆ سه  چه و پاشان به کگرتوو کردووه ی یه وسته م هه کاری بۆ ئه واشه چه
ری  ماوه ک جه  من دنیام نه نده رچه هه،  ی هناوه که  وتاره ی کۆتایی به که ویسته هه

ی  وانه  ناخیدا پچه کو خۆیشی له به، ن ناکه) توانا( بۆچوون و راکانی  ڕ به کوردستان باوه
  م وتاره  ئه  که  وای ل کردووه تییانه  هۆکاری بابه دیاره، تی کانی خۆیه راو بۆچوونه

و  یه کگرتوو براوه  یه لمنم که  خاڵ بۆ بسه  پانزده م به که ز ده  منیش خه بۆیه، بنووست
  :مک ک وه وه،  وه تیه بردوویه

  
، بژاردن کانی هه  پاش بمانابوونی ماناجوانه چونکه،  وه تیه کگرتوو بردوویه  یه-1
  . کاندا بژاردنه ری هه  به  به وه کگرتووجارکی تر رۆحی کرده یه
  
و  پاش ئه، نگدان کانی ده  ناو بنکه رم و گوڕیخستنه  گه چونکه..  وه تیه کگرتوو بردوویه  یه-2

  . دا بینیمان که  راپرسییه  له ی که ساردو سیه
  
رخست و الی  خۆی ده) تی میسداقیه( جارکی تر  چونکه..  وه تیه کگرتوو بردوویه  یه-3

  . ستخۆشی ل کرا  ده وه ریشه ماوه جه
  
  کگرتوو که  بۆ یه ستھاتووه ده نگی به ی ده  رژه چونکه..  وه کگرتوو بردیه  یه-4
  : بۆ نمونه) 30/1(کانی  بژاردنه  هه مساڵ زیاتری هنا له ی ئه) 15/12(انی ک بژاردنه هه
  

  کگرتوو نگی یه ی ده  رژه      کگرتوو ی یه  رژه    ناوشار
  

30/1/2005          15/12/2005  
  

  91.622          75.800  :سلمانی
  31.532          22.523    :ولر هه

  33.476          35.675    :دهۆک
  
  

  ؟ کان بکه بژاردن و رژه ردوو هه ههراوردی   به ره جا وه
  
  
) ینک و پدک(ربخات بۆ  نگ و قورسایی خۆی ده  توانی سه چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-5

 حیزب حیسابی بۆ  و ناویان ناوه  دروستیان کردووه ی که و دوکانانه کو ئه کو ئیتر وه تاوه
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  . ن که نه
ر بوو بۆ  پیوه، یمانی کگرتوو بۆ ناو لیستی هاوپه یهچوونی   نه چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-6

و  له، نین ژه  زوڕنای بۆ ده  ساه  چوارده ی که) 24 ( یاره  عه و دیموکراسییه پشکنینی ئه
  . وت مسی خالیس بوو رکه کو ده بوو به ک ز نه  نه وت که رکه دا ده پشکنینه

ستخۆشیی ل   ده وه ی توژی الوان و رۆشنبیرانه ن زۆربه الیه  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-7
  . کرا

   له ستاوه  خۆی وهیرپ  سه  له تی که لماندوویه  رابردوودا سه  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-8
  . لمنت یسه رابردویشدا ده

  داکۆکی له   دوو لیست که بن به یمانیدا ده ڵ لیستی هاوپه گه  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-9
  . رانی عراقدا نی نونه نجومه  ئه ن له که لی کوردو کوردستان ده  باکانی گه ندییه وه رژه به
 بۆ رای  وه ڕایه کگرتووگه تیی یه رکردایه یدا سه وسته م هه  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-10

  . خۆی) ی قاعیده(
وا  ئه، خشیبوو ی دوو یان س کورسیی پ بهیمان ر هاوپه گه  ئه وه کگرتوو بردیه  یه-11
ر  سه  له که یمانییه ناو هاوپه چوونه  نه نده رچه هه،   زیاتره وه ی له  شایسته لماندی که سه

  . بوو کورسی نه
یانوت پاش   ده  که وه خاته درۆ ده ش به ته و تۆمانه موو ئه و هه وه کگرتوو بردیه  یه-12
  . کان عسییه و به تی سوننه پاڵ لیس چنه بژاردن ده هه
شت   هه  پکھاتبوو له ر بوو که ر لیستکدا رکابه رامبه  به  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-13

  . متر بوو نی حیزبیی که مه موویان ته  هه کگرتوو له ن یه مه  ته  به حیزب که
ی  که کاندا لیسته کوردنیشه   زۆری شاره ره ی هه  زۆربه  له چونکه..  وه کگرتوو بردییه  یه-14

  .  م لیست بووه دووه
حجیم و  شھیرو ته ت و عام و ته موو قه و هه ڵ ئه گه  له چونکه،  وه کگرتوو بردیه  یه-15
  . م بوو دا هزی دووه که ردوو ئیداره  هه لمنت له دا توانی بوونی خۆی بسه زویرانه ته
  وه  ویژدانه هیوادارم به! یان دۆڕاو؟،  یه کگرتوو براوه  ئایا یه وت که که رده  ئستا ده واته که
  .  وه ینه م بده وه
 


