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 مةال بةختيار لةسةر  مةال بةختيار لةسةر سةبارةت بة قسةكاينسةبارةت بة قسةكاين ...  ( ...  ( ئيمة دةنوسنةوة  ئيمة دةنوسنةوة  خؤيان بؤ خؤيان بؤيي ميذوو ميذووييئةوانةئةوانة

  ئاسؤ كةمالئاسؤ كةمال) ... ) ... يي كريكار كريكار كؤمؤنيسيت كؤمؤنيسيتحزيبحزيب
  

 ي سويد مةال بةختيار لةوةالَم بة ثرسياريك كة لةسةر هيرشي الوان لة يؤتؤبؤري رِاديؤيلة طفتوطؤيةك
 يخؤ ي دةيةويت ميذوو و تةجروبة،بوودا 2000 يمة لة تةموز ئي بؤ سةر حزيب نيشتماينيةكييت

 بؤ دانيشتينطرتية ئةستؤ  مةال بةختيار ي ئةو هةوآلنة2002لة .  دا بؤ ئيمة بنوسيتةوةلةطةأل يةكييت
  ضاوةرِي بوين بزانني ئةمة نياز و ويسيت، لةنيوامناندايةيةو كيشةيةلةسةرئ  ئيمة و يةكييتحزيب
 مةالبةختيار ئةو كاتة لةطةأل يلةم بارةوة طفتوطؤ.  خؤيةيتي شةخسية يان تةا هةولَيييةكيت

  بؤسةر حزيبيهيرش"  ئيستاي بوو لةويدا ي ئةم قسانةي زؤر ثيضةوانةي سليمانيدا كرديرِاديؤيةك
 هةولَة  سةرنةطرتيني بةآلم دوا،دانابوو "ي سياسي ئازاد عيراق بة ثيشيلكرايني كريكاركؤمؤنيسيت

 يةوة بؤ نيازيك لةاليةن يةكييت  هيض مةال بةختيار بؤ ئةم دانيشتنة بة لةئاردا نةبوينشةخسيةكاين
 "ئالَوطؤرِ" و " قلَ كردنئا " مةال بةختياريش ئيستا بوةتة زمايني ثيشنيار، ئةو كيشةيةضارةسةركردين

  . !!ا د ئيمةحزيبلة ثيك هيناين
كاتيك ئةو .  دةكات يةكييتي عةسكةري هيزي خؤيةوة سةيري شةخسيةمةال بةختيار لة تةجروب

 و بةتايبةت نةوشريوان مستةفا بوو لة ناو  يةكييت سةركردايةيتي سياسي موخاليفي ئةوةبةتاواين
 ي تري مةال بةختيار و ضةند ضةكداريكي عةسكةري هةر ئةم سةركردايةتية بة هيز، رِةجندةراندايكؤمةلَة

 هةر ئةم  يةكييتئةو كات سةركردايةيت.  نةشياوة بةرامبةريان كردي كرد و ئةوةطرت و زينداينهاورِيي 
 ئيمة ي ضةكدار بوون و بة مةفرةزةيةك15 "،ص ديني مةال بةختيار بةرامبةر بةئيمة بةكاري ئيستايزمانة

ئايا دةكريت مةال . يكاين دةكرد بؤ سةر مةال بةختيار و هاورِ يةكييتي باسيان لة هيرش،"ئاقلَ كران
 هةية و ي زؤري عةسكةري هيزيبةرئةوةة لبةختيار لةم رِووداو و ميذووة ئةوة فيربوبيت كة يةكييت

ئيتر دةبيت ئةم هيزانة لة كوردستان هةموو  ، سةركوت بكاي خؤي سياسي موخالفيدةتوانيت هةر هيزيك
 ئةو ي ليثرسينةوة و ثاشطةزبونةوةخؤش بنب و لةجيايتوةك مةال بةختيار ئاقلَ بنب و لةو رووداوة 

 بضينةوة دةست بةدامينيانةوة ي خؤيان كردؤتة شانازي سياس موخالفييني كوشتاريتاوانبارنة
ئةمة تةجروبة و ئامؤذطاريةكة كة هةر .  سةركةوتنةكانياندا حبةسيينةوةبطرينةوة بةلَكو لة بةرةكةيت

 ئةو هيزانة دةبيت كة جطة لة سةركوت و ثابةندنةبون يت تاماوة مل كةضبكاي ليكةس واليةنيك ثةيرِةو
هةربؤية .  خؤياندا بةكار ناهينني سياس تر لةبةرامبةر موخالفييني سياسيةوة هيض ثرةنسيبيكيبة ئازاد

 هةلَطريت و ضيتر وةك بةشيك لةو ي بؤخؤيباشتر واية مةال بةختيار ئةم زمان و ئامؤذطاريانة
 يئةطةر وةكو خؤ.  تالَ نةكاتي خؤ نةوشريوان مستةفا خوييني و وةك شةخس يةكييتيانةسةركرد
ية؟ ض شتيك ي كردوة ضي كوشتاري لةسةر ئةو هيزةي، دةبيت بزانني قسة"ئةو رِووداوة خراث بوة "دةلَيت 

 تر يدةدةن كة جاريك حزب دةلَين؟ ض بةلَينيك  و ئاشكرا لةسةر ئةو رِووداوة و قةدةغةكردينيبة رِةمس
 خؤيان بةكار نةهينن؟ بةالم زمانيك كة مةال بةختيار ي سياسي موخالف بؤ سةركويتي عةسكةريهيز
 ناتوانيت ئةو ئالَوطؤرِة لة خؤيدا ثيك ينيت و  نيشتماين دةدا كة يةكييتدةكات نيشاينص ثيقسة

    .  ئيمةدا ناطؤرِيت لةطةأل حزيبي كيشةي بؤ ضارةسةري خؤي ميليشياي هيز و دةسةآليتيمةنتيق
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 ئةم كيشةية بةشيك لةو  و ضارةسةرنةبويني كريكار كؤمؤنيسيت و حزيب نيوان يةكييتيثةيوةند
 ي دةسةالتدار هيض ثرةنسيب و ياسايةك كة حزيبيئةوة.  كوردستانةي كؤمةلَطاي طةورةتريواقعيةتيك

 و ي عةسكةري لة هيزيون دابني بكات و هةموو قانون و مةنتيقيك ئةحزاب و ئؤثؤزسيؤن بويية كة ئازادين
 ئةم سياسةت و يجطة لةوة.  طةورة لة كوردستانداي كيشةي بوةتة سةرضاوة، طةورةدايةيميليشيا

 و يئةم دةسةآلتة ميليشياي ، كوردستاندا سةثاندي بةسةر خةلَكي ناوخؤي سالَ شةر4ِمةةجة 
 كيشة و خواستة ي كوردستان ببات بةرِيوة و ضارةسةر مةدةينيت كؤمةلَطا ناتوانيشعةشريةتية ئةمرِؤ

 و  سليماين زانكؤكاين خويندكارايننارِةزايةيت.  خةلَكي كوردستان بداتةوة و ئينسانيةكاينمةدةين
 ئةو واقعيةتة ي تري بةشيكي و سياسي ئيداري دذ بة طةندةلَ سليماين شار و شارؤضكةكاينمامؤستياين

مةال بةختيار . عةشريةتية دةطريتةوة و ي ئةم دةسةالتة ميليشياييرفراوانةية كة رِؤذ بة رِؤذ يةخةبة
 جةماوةرةوة ئةو ي بةناوي متمانة بكات بةو رِيكخراوانةدةبيت ضاويك لة هاتنة خوارةوة و نةماين

 دةيكات يت ئةو ئيدعايانة تردا تا بزاني لةنيو خويندكاران و مامؤستيان و ضني وتويذةكاينمةسئوليةيت
 ئةوانةوة ي لةاليةن دةسةآلتةكةي خةلَك خواست وذياين و دابينكردين يةكييت بوينيلةمةر دميوكراس

  .  ثةردةثؤش كردنيان نابيت و ئيداريانة ئيمكاينيتاسةر برِناكات و درةنط يان زوو ئةم بن بةستة سياس
 يقولَ ي ئةوة بلَيني كة جطة لة كيشة سةرؤكايةيت ماوةتةوة لةسةر دلَ خؤكردنيشيان بة ثؤسيتيئةوة

ناتوانن ئالَوطؤرِ لة "  كة هيض اليةكيان  و باآلدةسيت سةرؤكايةيت لةسةر ثؤسيت و ثاريتنيوان يةكييت
 ثيوة دةكةن، ي شانازيية بدةنة دةست ئةو دميوكراسيةتةصو ئةم ملمالن" نةهج و سياسةتياندا ثيك ينن

 عيراق بة سونة و كورد و شيعة بةشة ي لةوةداية كة خؤيان لةسةر تةقسيمرؤكايةيت سة ثؤسيتيكيشة
 يئةم ثؤستة سةرؤكايةتية.  هةموو عيراق بكةندةسةآلتةكةيان رِاطرتوة ئيتر ضؤن دةتوانن سةرؤكايةيت

ة  عيراقةوة بةدةست هاتوة كي كوردستان بة حكومةت و دةستوري ئيلحاقكردنةوة بة قيمةيتتالَةباين
 يخود لة عيراقدا دةبيت  وعةرةيبي ئيسالمي حكومةتيكي كردؤتة ثاشكؤ كوردستاينيماف و ضارةنوس

 تالةبانيدا يلة سةرؤكايةتيةض خرييك )  سةروةجطةلة كاربةدةستاين(  يةكييتي خوارةوةئةنداماين
 ياريك كرنيسيتؤ كؤم بة حيزيبيتائةوة ؟ كوردستان و عرياقي عامةي خةلكيبةدةست ينن، ض جا

 سةركةوتن دابةش ي كوردستان كيكي خةلَكلةسةر حسايبكة يلةم ئاهةنطةعرياقيش دةطةريتةوة، ئيمة 
 كوردستان و ي ئةم ئاهةنطة بةخةلَك ثشيتي تالَئيمة ئةوةية حةقيقةيت و يو كار ناكةين ي بةشدار،دةكةن

  . عيراق بلَيني
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