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بكةينةوة دةبنني لةناوةرؤكدا لة دوو تومخي بةيةكةوة بةستراوي تيك ئاآلوي ي راسيةت طةر شكدميو
ة ثيي دةطوتري بةثيي ئةو ثيكهاتة سروشتيي)  دةسةآلت و ئازادي سياسي (ئؤرطاين ثيك هاتووة 

دميوكراسي، طةر هاتوو السةنطي بةالي هةر يةك لةو تومخانة بشكيتةوة لةسنووري سروشيت خؤي ئةو 
ماناية لةدةست دةدا، بةتايبةيت طةر هاتوو السةنطي بةالي دةسةآلت دابشكيتةوةو ئةو ئازاديانة بكةويتة 

 . يةنآ بةلَكو كارةسايت يلَ دةكةويتةوةخزمةيت ئةو دةسةالتة ئةوانةك ئةوثرؤسةية ئةو ماناية ناطة
 ثةراويزيكي دميوكراسي يلَ  و  خةلَكي باشووري كوردستان جؤرة فةزاو 1991لةدواي راثةِرينةكاين 

كةوتؤتةوة طةرضي زؤر جار ثرنسيثةكاين ئةو ئازاديانة لةسةردةسيت دةسةالتداران ثيشيل دةكرآ، بةآلم 
  . صكرب ناكري حاشا لة بووين ئةو فةزاية

 يةكةم ثرؤسةي هةلَبذاردين بؤ ثةرلةماين كوردستان بةِريوة ضوو لةباشووري كوردستاندا 1992 سالَي 
 بوو بؤ ئازادي وفيستظالَيكي يلَ كةوتةوة بؤ دةنطدان بةحوكمي خؤمالَي كوردستاين صكةرنةظالَلةراستيدا 

  بؤ ليكةتووة كة بناغةيةك بووتكردنةوةي دةسةآليت داطريكةر، لةئاكامدا ضةند دةسكةوتيكيةر
زبايةيت خستة نيو ضوار ضيوةو ح داهاتووي خواستراوي طةيل كوردستان، حوكمي ميليشاو  و ضارةنووس

ي وفرة خزيب بةرتةسكردةوةو بةرةو دووجةمسةري وفةزاي مريضكةي ياسايي،لةطةأل ئةوشةدا بلوراليز
  و يشتةكاين ئةو حزبايةتية تةسكةدا شةِري ناوةخؤي دةرهاو و حزبايةيت تةسكي يلَ ثةيدا بوو لةئاكام

  . لةت بووين ئيدارةي باشووري كوردستاين يلَ كةوةتةوة
 سنووريك بؤ ص ئةمساأل ئةجنامدراو وا ضاوةِرواندةكر2ك/30ارةش هةلَبذاردنيكي ديكة لةجئةوا ئةو 

 بلوراليزمي حزبايةيت صةرلةنوئةو زحلزباتيةي نيو هةر دووئيدارةكة دابين وهةر دوو ال يةكخاتةوة س
 وسةرةتاي كاروانيك بؤ داهاتوويكي تازة، يلَ بكةويتةوة رةنطة ئةمةش  ببوذينيتةوةبةجؤريك ديكة

شدا بةثيي ة بةيب كيشة نةيب لةنيو ضوار ضيوةي خؤيدا لةطةل ئةو و  ساكارانة و كاريكي هيندة ئاسان
ؤذةي  ثِرص، ئةوةي خبوازصا وناوضةكة تيادا طوزةر دةكا، ئةوة دةسةملينيئةو بارودؤخةي كةئيستا دون

 نيشتماين خؤي سةرخبا وداهاتوويكي ثرشنطدار بؤ طةلةكةي مسؤطةر بكا، ئةوادةيب برةو  و نةتةوةيي 
 بةميتؤدي دميوكراسي رةفتارو بكاو كارو  و بةرةهةندةكاين دميوكراسيةت و ئازاديية سياسيةكان بدات

  و مشوليةتبرةو دان بة  بةثراكتيك  و كي بةريوةببا، بةرووكةشي بانطةشة كردن بؤ دميوكراسيةتضاال
  .  يلَ ناكةويتةوةي طوماين تيدانيية داهاتوويكي باش، دةسةآلتسةنتةراليزمي

  هةلَوةستةية بة تايبةيت هيندة بةثريؤز طرتين و ي مةترسي ص لةراستيدا ئةو ثراكتيزةو رةفتارانة ج
 خؤدانان بةئةلتةرناتيفي جةماوةرو  و و مةرجةعيةت ) ركردةةحزيب س(سةركردةو برةودان بةعةقليةيت 

 جةماوةر لةخزمةت  و  سةركردةو لةخزمةت جةماوةر يب، ئةوا لةباشووري حزب و لةبِري ئةوةي حزب
  !!يةكردةدارسة

و خودي حزبة باآل نيزي لة جوالنةوةي ريفؤرخموا و دا سةرةتاي ئيعترازي جةماوةريت لةهةمانكا
دةستةكان كة دذ بةطةندةيل وثيشأل كاري ثرنسيثةكاين حزيب سةري هةلَداوة وريضكةي خؤي هةية، 

ؤ وتاريكي سياسي  ب ليثرسراوةيت خؤيان دةكةن كار و جةماوةرو هةواداراين ئةو حزبانةش درك بةئةرك
 باوي ئيستا، طرةو كردن ة سياسية كالسيكيةكايندةكاتةوة لةوتار هاويري موديريين كوردستان دةكا كة
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داهاتوويكي نزيكدا رؤذطار ساغي دةكاتةوةو لةنة آل هةو و لةسةر سةركةوتين ئةو وتارة سياسية
  . راستيةكان دةردةخات

   كوردستان-هةولير
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