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  بةناز كويَستاينبةناز كويَستاين؟ ؟ ....بدةين بةكيَبدةين بةكيَ  دةنطدةنط
  

لةم ، بةتايبةيت ناونيشاين سةروتاري رؤذنامةيةك و رةنطة نووسيين ئةم جؤرة ئاماذانة بؤ ناونيشان
تةنانةت  و ليستةكان و زةرةر لةثرؤسةكة و ساتةدا كةبةرةو هةلَبذاردن دةِروات شتيكي باش نةبيت و كات

ئةم ثرسيارة لةم كاتةي ئيستادا شتيكي شياوةو دةبيت ،  كردووةئةو كةسانةش بدات كةخؤيان كانديد
 بريي يلَ بكةنةوة كةهةر بةراسيت دةبيت دةنط بةكي و خوينةر بةضاوي رةخنةوة سةيري بكةن و يتالَهاو
 و لةكاتيكدا كةخةلَكي كوردستان بةثياو ذن؟ ..كةسيكي كانديد كراو بدةن و حزب و بةض ليستو 

تةنانةت سيقةيان بةخؤشيان نةماوة نةك بة  و  لة ثرؤسةي هةلَبذاردن يب متمانة بوونطةجنةكانةوة
 و  ثةرلةمان1992تيان لة هةلَبذاردنةكاين سالَي الَضونكة زؤربةي هاو. ليستةكان و هةلَبذاردن

ئةو دةزانن  و زؤر دةرسيان وةرطرت، هتد…  و هةلَبذاردين خويندكاران و هةلَبذاردين شارةوانييةكان
نةك هةر هيض جؤرة  و كةسانةي كةدةنطيان داونةيتَ شايةين ئةو دةنطة نةبوون و ليست

تةنانةت  خزمةتطوزارييةكيان ثيشكةش نةكردن بةلَكو ثةرلةمان دابةشكراو دوو حكومةيت بؤ قوت بووةو
ئةوة ، اوارؤذئ و تالَبةرليين رؤذهة ريطةي نيوان هةردووشاري هةوليرو سليماين يلَ بووة نيوان

تيان الَضونكة ثيش هةلَبذاردنيان ضةندةها بةلَينيان بةهاو، هةلَبذاردين شارةوانييةكان هةر باس ناكريت
نةك هةر بةلَينةكةيان نةبردة سةر بةلَكو طةِرةكي واي ، داو سوينديان خوارد كةسليماين بكةنة بةهةشت

لةزستانيشدا  و ة يان بةهاوين لةبةر تؤزو خؤألتياداية لةناوةراسيت شارداية كةضي دةلَي زبلَخانةي
  . دةبيت بةبةلةم بثةِريتةوة ئةوبةري طةِرةك

كةنةيانتوانيووة تائيستا كةمترين خواسيت ، ئةوة هةر باس ناكريت، ئةطةر باس لةخويندكارانيش بكةين
، ر سةرما هةلَدةلةرزنخويندكاران شةو تابةياين لةبة ضةندةها بةشي ناوخؤيي، خويندكاران يننة دي

كوري لةثرؤطرامي خويندندا هةية هةر لةسةرةتايي تا ثةميانطاو  و ئةمةجطة لةوةي كةضةندةها كةم
  . زانكؤ

 و سةرةراي ضةندةها هةلَبذاردين تري كارتؤين كة ريكخراو سةنديكاكاين وةك رؤذنامةنووسان
  . دةكرا كةثيشتر ناو ثؤسيت كةسةكان هةمووي دياريكراوة لةسيناريؤيةكدا.. فةرمانبةران و مامؤستايان

دةبيت ضيان يلَ ضاوةروان ، ليستانةي كةخؤيان كانديد كردووة و حزب و اليةن و ئيستاش ئةو كةس
بةرنامةيةكي ناوخؤيي خزمةتطوزاري نةخستؤتة  و بؤ تاوةكو ئيستا هيض كام لةوانة ثرؤطرام، بكريت

تة ثيشكةوتوو دميوكراسييةكان لةسةر بنةماي كاري الَبؤ ملمالنيكيان وةك و، تيانالَي هاوثيش ضاو
 و داواكردين فيدرايل و ضةسثاندين دميوكراسي و بنياتناين كؤمةلَطةي مةدةين و خزمةتطوزاري

كردين ئاوو دابين و بؤ ملمالنيكيان لةسةر نةهيشتين بيكاري؟ ..ضارةنووسي طةلةكةمان ناخةنة ثيش ضاو
  ؟ ..ثرؤطرامي خويندن نةبيت نةخؤشخانةو كردنةوةي قوتاخبانةو طؤريين و كارةبا

ئاخؤ دةبيت ئةو ليستانةي لةسةر بنةمايةكي حزيب رووت بنيان نراوةو تةنانةت ئةو ليستانةش 
، كردووةهةنديكيشان لةسةر بنةماي ريزبةندي خيزاين ناوةكانيان ريز  و كةئيدعاي يب اليةين دةكةن

هةنديكيشان نةبووين ذن لةليستةكانيان بووة بةكيشةو تةكليفيان لةضةندةها ذن كردووة كةبضنة 
دةبيت سبةي ، ثِريان كردؤتةوة، هتد.. … و خوشك و ناضار بةناوي ذن و ليستةكانيانةوة يب ئوميد بوون

تيان الَمرؤ نةتوانن متمانةي هاوئةوان ئة، لةشارةوانييةكان ضيان ثي بكريت و لةثةرلةماين كوردستان
ئةمة لةكاتيكدا . نةتوانن ملمالنييةكي شةرعي بكةن ثيش هةلَبذاردن، بةدةست بينن كةدةنطيان بدةينَ

1 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت كوردستان 11:18 4-1-2005

كةلةمرؤي دميوكراسي كوردستاندا بةراسيت سةملينرا ضونكة وةك هةر هةلَبذاردنيكي تر دةرةجنام ثيش 
  ؟ ..بؤية دةثرسني دةنط بةكي بدةين؟ ..بذاردنةهةلَبذاردنة بةشكردين كورسي ثيش هةلَ

هانيان بدةين  و تياين ثي دأل خؤش بكةينالَكةواتة ئةوةي ماوةتةوةو دةبيت ضةخيت يلَ بكةينةوة هاو
، تةاو تةا هةلَبذاردين ئةجنومةين نيشتماين عيراقة، دةنطي بؤ بدةن و كةبةشداري تيادا بكةن

ت ريتبؤئةوةي كورد بتوانينيي ت لةو ئةجنومةنةدا و دةنط و ذةيةكي بةرضاو بةدةسترةنطي هةبي ،
  . سةربةخؤيي ميللةتةكةمان و ئةمة تةا دةرفةتة بؤ جةخت كردنةوة لةفيدرايل
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