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    هاننامی هب
 آه، ندا  هۆه لهاق رآانی آوردستانی ع نییه ده  مه و ركخراوه   سیاسی نه و الیه  رانی حزب  نونه ئمه 
 ی ی راپۆرتی لیژنه  راسپارده ڕۆآی آۆمه ناوه   خۆمان لهزایی جیدی ناڕه،  هاتووه ناومان  وه  خواره له 

  وداآردن له ی سه یانهسوتی سیا ه ر و راپۆرته  ئهوور هات گه ئه  پمان وایه، بین رده  هاملتۆن ده-ر بیكه
  آه،  آه  و ناوچه اقر ع قامگیری سیاسی له  سه و  ئاشتی  له سته به و مه رگیز ئه وا هه ئه، اق بگۆڕێع
  . دی ناهنته،  یه آه  خواستی راپۆرتهحیساب به
نگی  تی ده وایه پشلكردنی ره،  ستنیشانكردوه آانی ده هپاردسندێ را توی ههودو   له آه ی راپۆرته وه ئه 

٨٠ده آه،  آانه اقییهر٪ی ع  كی گۆڕانل ر هه هه.  سند آردوه اقیان پهرستوری ع موارآردنی  و هه
آی  الیه له، ك الیه  له مه ئه، نگی هاوتیان ب تی ده رعیه ی شه گوره  به قه ستور هه آانی ده مادده
  .  گرتوه نه ند هه هه به، ك یه هیچ شوه رمی آوردستانی به كی هه  رای خه آه راپۆرته  وه شه دیكه

 وته و آی دیموآراسی له یه ار بۆ پرۆسهآ،  یمانان رزگار آراوه ن هزی هاوپه الیه اق لهریی ع ته وه له 
ی  آه شداری پرۆسه  به وه نگه سهترین  آارا ق بهارعآانی  آییه ره  سه  سپگه آك له ك یه آورد وه، آرێ ده

  و پرۆسه ئه   آهو وابوورد هیوایآ،  وه  بگرتهزمیرۆریتو   ت ی دیكاتۆریه جگهدیموآراسی  تاآو  آردوه
اراستنی و پموآراسی یدت و  یهفیدڕاآانی  آییه ره سه  ما ندنی بنهسپا  بۆ چه ردی بناغه  به بته ب سیاسیه

  .  سپاون چه داآان تیه وه  نوده انامهبو  له  آانی مرۆڤ آه مافه
 یاخ   له ی آه وه ئهتی  تایبه هب، آان پاردهراس  لهندێ  ی هه هۆی ناواخنی سلبیانه گومان بهب  ٣٠تا ٢٦ 

ك  وه،   ئاراوه ته هناوهو آوردستان  اقررئاستی ع  سه  له ی هو تكردنه ی توندی ره وه آاردانه،  هاتووه
  . رمی آوردستان رۆآی هه ی سه یاننامه و به رۆك آۆمار می سه وه
نگمان  زای و ده ناڕه، رمی آوردستان رۆآی هه سه، سعود بارزانی ڕز مه ی به آه ننامهای پاپشتی بهبۆ  

ر  سه له،  الڕاقی فیدررۆك آۆماری ع سه، الل ڕز مام جه ی به آه وه نگی آاردانه  پاڵ ده ینه خه ده
  .    هاملتۆن-ر ی بكه هوآ پۆرتهڕۆآی ڕا ناوه
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