
 

 

 وانیلێدوانی رۆژنامه

 

ی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان تیشک دەخاتە   ر
 سکرتێ 

ی
بەڕێز کوبیش، نوێنەری تایبەت

اق   عێر
ی
ە سیاسییەکات ی ر

 هێ 
ی
 لە هەرێیم کوردستان و پێویستتر بەیەکەوە کارکردت

ی
کۆبوونەوەکات

ێت بۆ زاڵبوون بەسەر جەمسە  نامەزهەتی پێکبهێێی
ی
اتی حکومەتێیک نیشتیمات ر

تی تاکو بەخێ  رگێر
کە  رناسەقامگێر

  

اق،  ، عێر ر
ی گشتی نەتەوە  – ٢٠١٨ی ئەیلویل ١١هەولێ  ر

بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەتی سکرتێ 
ی کرد و  لەگەڵ سەرکردەکاتی یەکێتی نیشتیماتی  ر

اق، سەرداتی سلێماتی و هەولێ  یەکگرتووەکان بۆ عێر
نەوەی نەوەی نوێ و هاوپەیماتی ب

ا
ۆ دیموکرایس و دادپەروەری کۆبووەوە. ئەمڕۆش کوردستان و گۆڕان و جوڵ

ر لەالیەن بەڕێز مەسعود بارزاتی سەرۆیک پارتی دیموکراتی کوردستان پێشوازی لێکرا و بەجیاش 
لە هەولێ 

، سەرۆیک حکومەتی هەرێیم کوردستان، کۆبووەوە ڤان بارزاتی  . لەگەڵ بەڕێز نێچێر
  

، لە پێش دانیشتتی داهاتووی ئەنجومەتی نوێنەران کە وا ڕابردوودا لە دوو ڕۆژی   لە میانەی کۆبوونەوەکانیدا
ی ئەیلول لە بەغدا بەڕێوەبچێت، بەڕێز کوبیش گفتوگۆی لەگەڵ سەرکردە سیاستر و ١٥بڕیارە لە ڕۆژی 

اق   هەنووکەتی سیاستر و ئەمتی و ئابووری لە عێر
حکومییەکاتی هەرێیم کوردستان کرد دەربارەی بارودۆخی

نوێنەری تایبەتی  حکومەتی داهاتوو و دەستنیشانکردتی کاندیدان بۆ هەریس  سەرۆکایەتییەکە.  و پێکهێناتی 
نەتەوە یەکگرتووەکان لەو باوەڕەدایە کە لە دانیشتنی داهاتووی ئەنجومەتی نوێنەراندا سەرۆیک پەرلەمان و 

  هەردوو جێگرەکەی دەستنیشان دەکرێن.  
  

ت و لە 
ا
میانەی هەموو ئەو کۆبوونەوانەدا هەمووال هاوڕابوون لەسەر ئەوەی کە بۆ بەرژەوەندی وڵ

اق بەردەوام بێت و زیاتریش پەرەبدات بە شێوازێیک هاوسەنگ بەتایبەتی لە بواری  گەلەکەی، پێویستە عێر
 لەگەڵ هاوبەشیکارە هەرێیم و نێودەوڵەتییەکان لەسەر بنەمای رێزگرتتی تە

ی
واوی بنەماکاتی هەماهەنیک

سەروەرتی و دەستتێوەرنەدان و بەرژەوەندی هاوبەش و پەیوەندی هاوسێتتر باش. نوێنەری تایبەتی نەتەوە 
ە سیاسییەکان لەسەر ئاستی فیدڕایل و هەرێیم کوردستان کرد کە  ی ر

یەکگرتووەکان داوای لە سەرکردە و هێ 
ێیک چاکساز و دوور لە مەزهەبییەت و یەکگرتووبن و بەیەکەوە کاربکەن بۆ زووی پێکهێناتی حکومەت

اق بە ڕێزگرتن و جێبەجێکردتی دەستووریشەوە.   عێر
  نیشتیمان پەروەر بە هاوبەیسی هەموو پێکهاتەکاتی

  
ە سیاسییە کوردستانییەکان دووپاتکردەوە کە دەتوانن بگەنە  ی ر

بەڕێزیان دووپاتی متمانەی خۆی بە هێ 
 ڕێککەوتن و  یەکگرتن و هیوایسی خواست کە 

ا
ن هەروەکو چۆن لە ڕابردوودا ڕۆڵ ڕ ر

 ئەرێتی خۆیان بگێ 
ا

ڕۆڵ
  ئەرێنییان هەبووە. 

  
بەڕێز کوبیش هۆشداریدا لە کاریگەرییە خراپەکاتی هەر هەوڵێک بۆ دواخستتی پرۆسەکە کە دەبێتە هۆی 

م ئەم مەترسییانە دەتوانرێ
ا
اقدا. بەڵ تی لە سەرتاسەری عێر ت لێکجیابوونەوەی مەترسیدار و جەمسەرگێر

ی و سەرکردە سیاسییەکان. بەڕێزیان دووبارە دەستخۆیسی لە  ر
 هاوبەیسی هێ 

ا
دووربخرێنەوە بە هەوڵ

 
ا

ە سیاسییەکان گوێڕایەڵ ی ر
 عەیل سیستاتی کرد و هیوای خواست کە هەموو هێ 

ا
ڕێنماییەکاتی بەڕێز ئایەتوڵ

  ڕێنماییەکان بکەن لە هەنگاوەکاتی داهاتوویاندا. 
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