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  بةناز كويستاينبةناز كويستاين؟ ؟ .... و وليستةكانليستةكان  ناويناوي و  و ذنانذنان
  

، ي هةلَبذاردنةكان كردووالَاليةنةكان ليسيت خؤيان ثيشكةش بةكؤمسيؤين با و ثاش ئةوةي زؤربةي حزب
كةساين كانديدكراوي ناو  و ثِروثاكةندة بؤ ليستةكان و ي مانطي كانووين يةكةمةوة دةرطاي ريكالم15لة

  . ليستةكان خراية سةرثشت
 تيان ضاوةرواين ئةوة بوون كةبزانن ناوة كانديد كراوةكاين ناو ليستةكان كينالَر بةتامةزرؤييةوة هاوزؤ
ئةوةي سةرجني ، لةسةر ض بنةمايةك ناويان لةنيو ئةو ليستانةدا دانراوةو كانديد كراون و ضؤنو 

، و كةسانة بوونوةك هةميشة ناوي ئة، راكيشام كةناوةكان بةتايبةتيش ناوي كانديدة ثياوةكان
هةر ئةو ناوانة بوون كة هةزارةها جار طويمان لةناويان بووة  و كةلةثيشةوةي هةموو ثرؤسةكاندا بوون

  ؟ ...شوينيكدا ئامادةن و ضةندةها بارة كراونةتةوةو لةناو هةموو مةجليس
لةماين عرياقدا دةبينني ئةو ريكخستنةي كةليسيت ثةر، ئةطةر سةيريكي ريكخستين ناوةكانيش بكةين

ي %33ريذةكة دياري دةكات بة  ئةمة خؤي لةخؤيدا، ئةويش ناوي دوو ثياو ذنيك ريكخراوة، كراوة
ئينجا ذنيك  و م ثةرلةماين كوردستان بةريكخستين سي ناوي ثياويكالَبة، كورسيةكان بؤ ذنان دةبيت

ساأل زياترة كوردستان بةئةزموونيكي  14لةكاتيكدا ئةوة بؤماوةي ، بةر ذنان بكةون% 25وادةكات كة
م بةداخةوة الَبة، مايف ذن بةثيشكةوتووتر دادةنريت و لةاليةين مايف مرؤظ و دميوكراسيدا رؤشتووة
ضونكة مةرجة ئةوانةي دةضنة ثةرلةمانةوة دةبيت بةثيي ريكخستين ناوي ليستة ، لةليستةكاندا وانيية

  .  بكةويتنابيت كةس ثيش ئةوي دي و كان بيت
، م با ليرةوة بةوردي هةلَوةستةيةك لةسةر ناوي ئةو ذنانة بكةين كةحزبةكان كانديدي كردوونالَبة

يةكةم ناو كةدانراوة لةذناندا خاتوو نةسرين ، سةرةتاي ليسيت هاوبةش بؤ ئةجنومةين نيشتماين عرياق
كةثيشيلي مايف دوو ، كةماوةيةك ثيش ئيستا طةورةترين هةلَمةيت راطةياندنةكاين لةسةر بوو، بةرواريية

  . ئةمةيان باخوينةر بةثي بريو بؤضووين جياوازي خؤيان حوكم بدةن لةسةري، ذين ثيش خؤي كردووة
رؤذان ناويان كةهةرطيز نةمان بيستووة رؤذيك لة، ثاشان دةبينني كؤمةلَيك ناوي وا كؤكراونةتةوة

 و دميوكراسيدا كردبيت و هاتيب كةخةباتيان كردووة يان بةشداريان لةبزوتنةوةيةكي رزطارخيوازي
بةلَكو هةنديك لةو ناوانة ، بةشدار بوون لةثرؤسةيةكي مةدةنيدا كةكؤمةلَطةو تاكةكان بةرةو ثيش بةريت

ئامادة نةبوون هاوكاري  و رسييةكانيانلةسةر كو و كؤكردنةوةي ثارة بوون و تةا خةريكي ئيش كردن
لةسةر كورسييةكانيان نةهاتوونةتة خوارةوة بؤ ناو  و ئاوارة بكةون و ذنيكي يب دةرةتان يان ئةنفال

لةطةأل ريزدا بؤ ؟ ..ئارةزوويان ضيية و خواست و جةماوةر تاوةكو بزانن تاكي كوردي ضي دةويت
جوهدي خؤيان كردووة لةكارةكةيانداو وةك ذنيكي بةتواناو   وذمارةيةكي كةميان كةخاوةين هةلَويسنت

نةيانتوانيووة دةوامي  و سةرةراي ئةوةي كةهةنديكي تريان ذين مالَةوةن. ليهاتوو دةركةوتووة
ليثرسراويةيت ميذوويان بكةويتة  و ئةرك و فةرمانطةكانيان بكةن ض جاي ببنة ئةندامي ثةرلةمان

بِروانامةو شارةزايي  و خةبات و ةخات كةكانديدةكان بةثيوةري ليهاتوويئةمةش ئةوة دةرد، سةرشان
  . هةلَنةبذيراون
 و م لةبةرخاتري كةم ئةزمووينالَبة، شيت نابةجيي تر دةكةويتة ثيش ضاو و كوِري و ضةندةها كةم

زين ئةمانة ببنة هيواخوا و ناساندين تاك بةمافةكاين ليي دةطةرين و فيركردن و ضةسثاندين دميوكراسي
 . ين داهاتووداالَبنةمايةكي بةهيز بؤ دووبارةنةكردنةوةي لة هةلَبذاردنةكاين سا
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