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  مید ئاسۆ حه ... رمی کوردستان  هه سیمای دیموکراسی له خروقات یان ناشیرین کردنی

  
 شوازکی   به  که نکی سیاسیه رالیه مافکی یاسایی وئاسایی هه بژاردن ی هه نده پروپاگه

ند  چه ریتانی له کی به کۆمپانیایه، ی بکات که بۆ لیسته شه  بانگه مۆدرنانه و نیانه ده مه
کیشوی شوشه کی ناو شاری هه ره رچاوو سه به نر بۆفستی به مه  به سپاندووه ی چه ول 
نی  خاوه  کگرتووی ئیسالمی کوردستان که یه.  بواری رکالمی بازرگانیدا کارهنانیان له به

کارهنانی  بۆ به وتوون  رککه ڵ کۆمپانیاکه گه ک لهًپی بۆندێ  به ه) 561(خۆی  ربه لیستی سه
ی  که وه بۆ شه، دا و بۆفیانه له) 561(م رۆژی دانانی رکالمی لیستی  که  یه م له به، کان یهبۆف
 بۆ ناشیرین کردنی سیمای دیموکراسی  وکه هه  و کاره ئه:  رک ده پارزه. موو شکنران هه

.  ستانه کورد کان له  جیھانیه ناه  زومی که دا که ناسکه  م کاته ت له تایبه کوردستان به
بژاردنی   هه له:  گوتی شنه و چه رکارکی له زایی بۆ هه ربرینی ناره ده کی تر دوای هاوتیه

 لیستی پارتی –کارهاتن بۆ لیستی دیموکراتی کوردستان   به و بۆفیانه ئه) 31/1/2005(
 کیش دوای یه م تا ماوه به، -ولر  نی پارزگای هه نجومه کوردستان بۆ ئه دیموکراتی

 مان هاوتی هه. شونران شکان ونه کیشیان نه یه کان هیچ دانه لبژاردنه هه واوبونی ته
کار   به چونکه ؟ یاخود!ران ستی تکده ده  له ش پارزراو بونایه مجاره ی ناکرێ ئه ئه: پرس ده

 شواندنی  دانیه وه له گومان.  بران رده و ده  به ت بۆیه سه هاتوون بۆ لیستی موعاریزی ده
ن وگروپی تریش کارکی  الیه تابلۆی)  ک نمونه  وه-ریا که زه(ندان  رمه تابلۆی هونه

 شواندنی  بۆژی له: ل ک ده هاوتیه، ر رامبه به گرتنی رای رنه  بۆ وه یه گه و به نیانه ده نامه
کارکی  م به  وه نهیاندن د کانی راگه ناه نوس وکه  ندان رۆژنامه رمه تابلۆی هونه

ی  نده ر شواندنی پابلۆی پروپاگه رامبه  به ی بۆ له ئه، ن که ده د ی ناوزه وتوانه دواکه
 کگرتووی ئیسالمی یه!! ن؟ که ماشا ده نگ ته یمانی ب ده ی لیستی هاوپه وه ره ده کانی لیسته

ر  رامبه به  وقاتی تر کهیان خر  ریزی ده ی برده و کارانه  ئه وه ن خۆیه الیه کوردستان له
دادگا  سکای یاسایی له  نیازن وان به ئه: ک ئاشکرای کرد یه رچاوه کرتسه یان ده که لیسته

م  رده  بۆ به وه نه رزکه ریان به رامبه به کانی تری خروقات موو جۆره  هاوکات هه وه نه رز که به
کگرتووی ئیسالمی  بی سیاسی یه کته  مه وه تره کی الیه له. لبژاردن کۆمیسیۆنی بای هه
ر خروقات وپشلکاری  رامبه ی به وه  له وه کردۆته کانی خۆی ئاگادار کوردستان رکخستنه

  . وه  قسه ره رات وشه پانی موهاته  گۆره چنه خۆیاندا بگرن ونه به وا دان ی ناره نده وپروپاگه
 


