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كوردبةثةرؤشةوة وةك أصطةضارةوئةلتةرناتيفي ، دواي ئةوةي قؤناخي هةلَبذاردنةكامنان تصثةأاندو
، اسةيت ووآلتاين زهلصزو ناوةندةبأياربةدةستةكاندةرهةق بةمأؤ وبةلةبةرضاوطرتين سي، طووجناو

دواي دةركةوتن و أصذةي ، ذانيوةر بوو 31ثشتطريواليةين ئةكتيظي سةرخستين هةلَبذاردنةكاين 
، بؤشةأي دةستوور وبيناكردنةوةي عصراقي نوص، دةنطةكانيش دةضينة ناودةسصثصكي ملمالنصكي تر
ي ياسايي و ثسثؤأي بواري خؤي دةوصت بؤية من كةقسةكرنيش لةسةردةستوور ودةستوردانان كةس

، بةآلم ئةوةي دةبصت بةسةرجنةوة تصيبأوانني وهةلَوصستةي لةسةربكةين، ناتوامن خؤم لةقةرةي بدةم
 بؤهاو، خؤئامادةكردن وطةأاين فراكسصؤين كوردي ية، كةهةنووكةش قسةي طةرموطوأي لةسةردةكرصت

بةئاماجني ، يدياجياوازةةكاين ناوطؤأةثاين سياسي عصراقلةطةلَ اليةن وئا، ثةميانصيت وئيهتالفصك
طةأان بةشوصن فراوان كردن ، كةئةمةش بؤكورد واتةطةمةي، زؤرترين ماف ودةسكةوت بؤخةلَكي كوردستان

هةم سياسةتصكي حةكيمانةو هةم ممارةسةيةكي أةواي ثرؤسةي ، وبةهصزكردين فراكسصؤين كوردي
بلؤك بةندي و . وبةسةرجنةوةمامةلَةي لةطةلَدابكرصت ةبةرضاوبطريصبةآلم ئةوةي دةبصت ل، دميوكراسية

لةطةلَ كوام أةوت وبزوتنةوة سياسيةكاين ، فراكسصؤن بازي بؤفراوانكردن وسةنطيين فراكسصؤين كوردي
بصطوومان ليسيت يةطرتووي شيعةكان ثصويستيان بةهاوبةنديي فراكسصؤين ، بكرصت، ناوطؤأةثانةكةدا

قسةكردن  ري سةرسةخت ويةكةميشمان دةبن لةشةأي دةستوورومشت ومأي وكوردي نيةو أكةبة
تاكتيكي  طومانيش نية كةبؤماوةيةكي كورت و، . لةسةرعصراقي نؤي ومافةكاين خةلَكي كوردستان

لةهةندص دةسكةوت ومةهامي مةزهةيب وتائيفي ضاوثؤشي نةكةن بةمةبةسيت أاكصشاين دةنط 
كورديش بؤقورسايي ،،، بؤناوفراكسصؤنةكةيان تابيكةنةفراكسصؤين بأياردةر، وليستةالوازةكان

باشترين أصطةضارةكةلةبةرضاوبطريصت و وةك ضةكصك شةأي ماف ، وبةئاكتيفكردين فراكسصؤنةكةي
ئةوليستانةي يان بالَصني ئةوكورسيانةي ، فراكسصؤن بةندية لةطةلَ تةواوي، وداخوازيةكاين ثص بكات

يان هةلَطري ثةيامي ، بةآلم هةلَطري شووناسي كةمةنةتةوةيةكاين عصراقنب، وبآلويش بنضةندة كةم وثةرش
، هةنطاوبةرةو بةسكوالريزمةبووين كؤمةلَطابن طرةوي بردنةوةي ئةوطةمةيةية، دميوكراسي و

فراكسصؤين كوردي بةهؤي قورسايي ، كةواتة ئةتوانني أاشكاوانةبلَصني، كوردأووبةأووي دةبصتةوة
دةتونصت ببصتةضةتري كؤكردنةوةي طشت ئةوليستةثةرشوبآلوانةي لةأووي ، ةي بةدةستيهصنائةوأصذةي

يان ثةرؤشي بنيادي كؤمةلَطايي  لةناوةأؤكيشدا نوصنةري كةمةنةتةوايةتيةكانن، سةنطةوةالوازونائاكتيف
اهاتووي يةكي زور ئةبةخشصتةد طةشبني، أصكردين فراكسصؤين كوردي بةم ئاراستةوئيهتالفية، مةدةنينب

دةنطصكي كؤنزصرظاتيظانة بصةوصت دةم لةووآلتصكي ديين  نوص و وةآلم دةرةوةيي كارادةبصت بةهةر
دةبصتة دةستةبةري مافةكاين ذنان وذياين دميوكراسي وثصكةوةذيان ،، وكؤمةلَطايي داخراوبكوتصت

ك خوصن وقورباين وهاتنةدي مافةأةواو زةوتكراوةكاين خةلَكي كوردستان كةخةوي لةمصذينةيةودةرياية
  ،دةرهةق بةسياسةيت ئةمأؤي ناوضةيي وجيهان، بؤدراوة
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