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  بةناز كويستاينبةناز كويستاين؟ ؟ ....تيانتيانالَالَكاميان ناهؤشيارن حزبةكان يان هاوكاميان ناهؤشيارن حزبةكان يان هاو

كةخؤيان بؤ هةلَبذاردن ، حزبةكان و ريكالم كردن بؤ ليستةكان و  هاتنة ثيشةوةي كايت هةلَبذاردنلَلةطة
 هةلَبذاردن بؤ كانديدو يزؤربةي كةنالَة حزبيةكان دةستيان كردووة بة ثِروثاكةندة، كانديد كردووة

ياسايانةدا  و  ئةو ثرةنسيثلَدةبيت لةطة مالَبة، ئةمةش هةقيكي شةرعي خؤيانة، ين خؤيانليستةكا
لةبةرنامةو ثةيرةوي خؤياندا  و ي هةلَبذاردنةكان بؤيان دياري كردوونالَبطوجنيت كة كؤمسيؤين با

  . ثةيرةوي بكةن
 ي رؤذنامةواين كة لةهؤلَي كؤنطرةي تةالري سليماين ثاالس لة كؤنطرةيةك2004-12-30رؤذي 

سازيدا بؤ سةرجةم كةنالَةكاين راطةياندن بةبينراو ) IWPRئاشيت  و ئينستيويت رؤذنامةواين جةنط(
لةتةوةرةي سييةمي كؤنطرةكةدا كة بؤ ثِروثاكةندةي حزبةكان بوو ، كةتايبةت بوو بة هةلَبذاردن، بيستراو

حزيب  و حزيب شويعي و ياليسيت كوردستانحزيب سؤسو ) ك. د. ث (و) ك. ن. ي (نوينةراين حزبةكاين
ثاش ئةوةي ئةو نوينةرانة ثِروثاكةندةي ، يب اليةنةكان ئامادةي كؤنطرةكة بوون و زةمحةتكيشان

بريق  و كؤمةلَيك شيعارو قسةي باق و كةجطة لة باسكردين ميذووي حزبةكانيان، حزبةكاين خؤيان كرد
  . كانديدةكانيان باس نةكرد و ي طرنطيان سةبارةت بة ليستهيض زانيارييةك و هيضي تريان باس نةكرد

مي ثرسياريكدا كةيةكيك الَليرةدا ئةمةويت ئاماذة بةوة بدةم كةيةكيك لةنوينةراين ئةو حزبانة لةوة
ذمارةيةكي زؤريش برياريان  و تيان خةم ساردن لةدةنطدانالَكة هاو: ويت، لةكةنالَةكاين راطةياندن كردي

جا ، تيةكة كةبةئازادي راي خؤي دةربربيتالَكةئةمة هةقيكي شةرعي هةموو هاو، ةنط نةدةنداوة كةد
كة بةرثرسةكة ، م ئةوةي زؤر سةرجني راكيشام ئةوة بووالَبة، بةدةنط دان بيت ياخود بةدةنط نةدان

  . لةناهؤشيارييةوة دةنط نادةن و تيان ناهؤشيارنالَهاو: وويت
سةيرةضؤن بةرثرسيك لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةواين فراواندا بةراشكاوي وا ميكي زؤر الَبةراسيت وة

هةرضةندة لةو كاتةدا ويستم ، ضؤن داواي دةنطدانيان يلَ دةكات بؤ ليستةكةي، تيان دةلَيتالَبةهاو
ة بؤية ليرةو، مةجايل ثي نةدام و م بةريوةبةري كؤنطرةكة بووة بةربةستالَمي بدةمةوة بةالَراستةوخؤ وة

  . تيان ناهؤشيارن ياخود حزبةكانالَئايا هاو: دةثرسم لةو بةرثرسة
هيض ، ضونكة ئيوةي نوينةري ئةو حزبانة لةو كؤنطرةيةدا بةس بةسةرو طويي حزبةكانتاندا هةلَتاندا

تيةش دةنط بةتؤ الَتيان نةكرد تاوةكو ئةو هاوالَكامتان بةرنامةيةكي خزمةتطوزاريتان ثيشكةش بة هاو
نةبووين ئاوو  كامتان باسي، كامتان باسي بيكاريتان كرد، كامتان باسي نةبووين سوتةمةنيتان كرد ،بدات

كامتان ، كامتان باسي نةبووين بةنزيين ئوتومبيلتان كرد، وكارةباتان كردو ضارةسةريكتان بؤ دؤزيةوة
كامتان باسي ،  كرداينكامتان باسي ئاوةدانكردنةوةي شارةك، باسي سيتةميكي ثةروةردةي تازةتان كرد

شارستانيتان  و كامتان باسي كؤمةلَطةيةكي مةدةين، ضارةسةركردين نرخي بةرزي بازاِري رةشتان كرد
  . بيطومان كةستان، كامتان باسي بيمةي بيكاريتان كرد، كرد

زؤر كةمة م الَبة، نالَين ئيشي خزمةتطوزاريتان نةكردووة، تيان لةوةتةي ضاومان كردؤتةوةالَئيمةي هاو
لةوةتةي ضاومان كردؤتةوة ، ئةو داهاتةي كةهاتؤتة كوردستانةوة و نةي حوكم راينالَلةضاو ئةو سا
تيك الَسوثاي و هةر حزبةو بةئارةزووي خؤي سنور بؤ، شةِري ناوخؤية، شةِرة داهاتة، شةِرة كورسيية

ثارة كؤ ،  ئاوديو دةكةنئاميرو شتة باشةكاين كوردستان، ثةل طران دةكةن و نرخي كةل، دةكاتةوة
بةئارةزووي ، يت نادةنالَخواسيت هاو و طوي بة داخوازي، دةكةنةوةو لةبانكةكاين ئةوروثا بلؤكي دةكةن
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نرخي خانوو شويين ، ي بازاِر ناثرسنةوةالَلةنرخي كا، خةلَك دةردةكةن و خؤتان خةلَك دادةمةزرين
  ؟ ……يت دةرةقةيت نايةتالَبةرز بؤتةوة كة هاونيشتةجي بوون بةهؤي زؤري بارةطاكانةوة ئةوةندة 

دةزانن كي هؤكاري راستةوخؤي ئةم ، لةناو ئةم مةينةتيانةدا دةذين، تيان هةموو ئةم شتانة دةزاننالَهاو
ئةويش لةبةر ئةوةي ئةطةر دةنطي بؤ ، تةا دةنط بةثةرلةماين عرياق دةدةم: بؤية دةلَيت، كارانةية

هيض دلَيكيان بةثةرلةماين ، تةكةم دةكةمالَدوارؤذي و و ميللةت و  لةخؤمنةدةم هةست دةكةم خيانةت
مي الَهةروةك يةكيك لةنوينةراين ئةو حزبة لةوة، شارةوانيةكان هةر خؤش نيية و كوردستان

، ئةمةش جؤرة ناهؤشيارييةكة، هةلَبذاردين شارةوانيةكان بةالمانةوة طرنط نيية: ثرسياريكيدا وويت
ت الَتاين دونيا هةلَبذاردين شارةوانيةكان بةبناغةي هةلَبذاردين ثةرلةماين والَوو وضونكة لةهةم

  . ئاسيت دةنطي حزبةكان بكريت و لةويوة دةتوانريت ثيوانةي كارة خزمةتطوزاريةكان و دادةنريت
كةو خؤشيان ئاطايان لةهةموو شتي، تيان ناهؤشيار ننيالَبزانن كةهاو،  بؤية تكاية بةخؤتاندا بضنةوةو

  . ئازاديشن لةوةي دةنط بةكي دةدةن، ئازادن لةوةي دةنط دةدةن ياخود نا
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