
 
  ئاسۆ بیاره یی

 سوید 23-12-2004

 
 به نی گه وره  و گه مه ی هه بژاردن 

 
له م ڕۆژانه دا ته له فۆنم بۆ سلمانی و هه ولر کرد، له  باره ی هه بژاردن، پرسیارم له چه ند 

 !ڕاگه یاندن چی ڕۆده دات وه میان دامه وه، بۆ ئمه کاره بامان هه یه تاکو بزانین شه وانه له  ده زگاکانی . دۆستک کرد
کشه ی زۆریان باسکرد، له وانه کشه ی ئاو، هاتوچۆ،  خۆندن، ب خانوویی، گرانی و گه لک گیروگرفتی تر که 

 .هاوتیانی کورد له کوردستانی باشور دووچاری ده بنه وه
 

ت له وی تر ده نگی زۆرتر بۆ خۆی بباته وه؟ ئایا پارتییه کانی کوردستان به رنامه یان چییه که  وا هه ریه که یان ده خواز
 ئایا ئه و هه ونه ی که ده یده ن، بۆ قازانجی به  هزبوونی خۆیان ده گه ڕته وه یان بوا بوونی جه ماوه ر به وان؟

 
ه ند  ساه به روه یان ده بات، ڕۆژانه له چ13شاری سلمانی و هه ولر، که دوو شاری گه وره ن و ده سه تی کوردی 

با باسی .  ئه و دوو هۆکاره گرنگه ش پویستیه کی ڕۆژانه ی مرۆڤن.  سه عاتک زیاتر ئاوی خواردنه وه و کاره بایان نییه
تۆڕی ته له فۆن و ئاوه ڕۆکانی شار و شارۆچکه و گونده کان نه که ین، با باسی فرگه و پداویستیه کانی تر به  شوه یه کی 

اوالتی پش ئه وه ی ده نگی خۆی بدات بۆ پارتییه ک ناب بزانت، هه نگاوی ئه و پارتییه ئایا ه.  به رفراون نه که ین
 چییه بۆ چاکردنی گوزه رانی دواڕۆژی؟ ئایا ناب هاوتی هوشیارابت له پرۆسه ی ده نگداندا؟

 
ه به زاندوه، تا ئه م ڕۆژانه ش تا ئستاش پارتییه کانی کوردستان، به شوه کی ڕیکوپک به رنامه ی خۆیان بۆ جه ماوه ر دان

ئاماژه یان به وه نه داوه . هیچ له و پارتییانه ی باسی کشه ی گه نجان و بکارییان نه کردوه. باس باسی کورسی ده سه ته
 .که چۆن دواڕۆژکی پرشنگداریان بۆ مسه وگه ر بکه ن

 
 پارتی کاندیتات، خاوه ن به رنامه یه کی ئابوری و له زۆربه ی پروپاگه نده ی هه بژاردنه کانی دونیا، هه ریه که له

هه ریکه به  جۆرک پرۆگرامی خۆی ده خاته به رده م گه ل و ئه وسا که سانک که مافی ده نگدانیان هه یه به .  سیاسیه
 کاره ساتی ئه گه ر پارتییه ک ڕۆژک له ڕۆژان درۆی کردب، ئه گه ر.  هوشیارییه وه ده نگی خۆیان ئه ده ن به و پارتییه

 .هناب، ئه و پارتییه که س ده نگی بۆ نادات و ئه ندام و الیه نگره کانی لی دوورده که ونه وه
ئه گه ر به پی ئه و هه سه نگاندنه ی سه ره وه، سه رپیه هه سه نگاندکی پارتییه کانی کوردستانی باشور بکه ین، ئه گه ر 

هیوا کردوه، زانیستیانه و به  ته رازوی ڕۆژ بیان پ ژوودا گه لی کوردیان بوین، ده رده که ویت، که زۆر جار له  م
زیندوترین نموونه تائستا دوو ئیداره که یان نه کردوه ته یه ک، که مه زنترین و پیرۆزترین .  کاره سات له دوای کاره سات

ه له ڕه وتی ڕزگاری خوازی گه لی کوردستان داخوازی گه لی کوردستانی باشوره، که گه وره ترین زیانی مای و ده رونی داو
 .به  گشتی

 


