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         هةلَبذاردن و دابةشكردين دميوكراس  ـي

 
 ئيسماعيل حةمةئةمني

 
لةهةلَبذاردين يةكةمي كوردستاندا ثةجنا بةثةجنا يةكةم شصوازي بةشكردين دةسةإلت بوو كةتصدا هةموو مانايةكي خودي ثأؤسةي      

بذاردين بصـماناكرد و أووتيكـردوة لة هةموو ناوةأؤكصكي جيدي كةثابةند بصت بة              طةر ئةو زةمةنة ثاريت .  ضةمكي هةلَبذاردن  هةلـَ
ويةكصـيت حـوجنةيت ئـةوةيان هةبـواية طواية بؤ هاوسةنطكردنةوةي هصزي هةردووال ئةم أصطةيان طرتةبةر، طةر ئةوسا لةذصر ئةو               

ةهةل  َةكاريةكاين حوجنةتةبوو كة شةأي ناوخؤ هةلَنةطريسصت و كارةسات أوونةدات، ئةوا ئةزموين دواي هةلَبذاردن ئةوةي سةملاندا ك    
ئـةو جـؤرة دابةشـكردنةي دةسـةإلت شـةأي خوصـناوي و نةخؤشـي كـؤمةإليةيت ئاوةهـاي لصـكةوتةوة كةتاوةكـو ئصستاش زؤريان                          

 .بةضارةسةرنةكراوي ماونةتةوة
صشتا ثصكهاتةي طةر هاتوو ثةجنا بةثةجنا لةذصر ناوي ئةوة ثيادةأةو دةكرا كةطواية خةلَكي كوردستان فصرة هةلَبذاردن نةبوون و ه        

كؤمةإليةيت و نةخشةي سياسي كوردستان ئةو هاوسةنطيةي ثصويستة و تصطةيشنت لة بوون بةئؤثؤزيسصؤن و طرتين كورسي ثةرلةمان  
وةك هصزصـكي ئؤثؤزيسصـؤن، ضوارضصـوةيةكي دياريكراوي قبولَكراوي وةرنةطرتووة و زؤربةي كادصران و حزبيش ناتوانن بةرطةي ئةو               

ئةو . رةوةي دةسـةإلت و هصشتا ثصويستة سةبر بطرين لةسةر ئةو دابةشكردنةي دةسةإلت تاوةكو قؤناغصكي ديكة         ذيانـة بطـرن لـةدة     
 ..أايانة كةثؤزشي بؤ ئةو دةسةإلتبةشكردنة دةهصنايةوة زؤر زوو لةنصو خوصين أذاوي  شةأي ناوخؤ مايةثووضي خؤيان أاطةياند

) المحاصص ةو ال توافق  ( خؤي لةبةردةم  دوو وشةي دابةشكردن و طوجناندن ئـةوةي سـةيري نةخشةي هةلَبذاردنةكاين ئصراق بكات   
دةبينصـتةوة، هـةر ئـةم دوو بـنةما سـةرةكيةي ياري هةلَبذاردن ولةداهاتووشدا شصوةي بأياردان و داأشتين دةستوري ئصراقي لةسةر            

 .يت و كوردستانيش بةتايبةيتدادةمةزرصت ، هةردووكيان أصطرصكي طةورةن لةبةردةم بةدميوكراسي بووين ئصراق بةطش
ي يةكـةم وسـةرجني يةكـةمم ئةوةية، طةر دابةشكردن و موحاسةسة وةك خؤيان ناوي دصنن، لةوةوة سةرضاوةي هةلَطرتبصت كة                  خالـَ
ئصـراق لـة تايةفةو نةتةوةو مةزهةب و ئايين جياواز ثصكهاتبصت و دابةشكردين دةسةإلت كورسيةكاين ثةرلةمان ثصشوةخت بةسةر                  

 سـونة و كـورد و سـابيئة و كريسـت و ئصـزيديةكاندا لةسـةر بنضـينةي ئـةو جـياوازية قـوإلنةوة سةرضاوةي هةلَطرتووة،             شـيعة و  
ئـةوا ئـةو ئارطومصنتة دووبارة كردنةوةي هةمان تراذيدياي منوزةجي يةكةمي حكومةيت هةرصمي كوردستانة لةذصر               . دابةشدةكرصـت   

كاتصك من و تؤ   . بةندة بةهةموو شتصكةوة جطة لةتصطةيشنت نةبصت لةدميوكراسي      فؤرمصـكي ديكـةدا، دابةشكردنصـكي ديكةيـة كة ثا         
لةكامة  فةرهةنطي سياسي دميوكراسي دةسةإلت  !!. دةسـةإلت ثصشـينة بـةش بكـةين ، ئـيدي دةبصت هةلَبذاردن ض مانايةكي هةبصت          

!. كرابصت، ئيدي هةلَبذاردن  ض مانايةكي دةبصت؟ كورسيم بؤ دياري55ثصش هةلَبذاردن بةشكراوة و دياريكراوة، خؤ ئةطةر من ثصشينة    
خـؤ ئةطـةر مةسـةلةي  دابةشـكردن ئةوةندة طرنط و هةستيارة ، ئيدي بؤضي هةر لةئصستاوة كةسةكانتان ناخنة سةر كورسيةكان و            

رسيةكان و بةثصي لةثةرلةماين كوردستانيش هةر بةو شصوةية يازدة مةالكةي يةكطرتوو ناهصنن و ضل و ئةوةندةكةش ناهصنة سةر كو      
أصـأةوي حكومةتصـكي ئيـتاليف كة دةسةإلت تصدا دابةشكراوة بةثصي تةرزاووي هصزةكان حوكم ناكةن و ئصمةش لةم ثأوثاطةندةيةي                   

بةشكردين برايانةي كورسي بصت ) كوردستان و ئصراقيش  (طةر وانية ، من تصناطةم كةهةردوو ثةرلةمانةكة        . دميوكراسي قوتار ناكةن  
 !!. هةر ثصناسةي ثةرلةمان ض مانايةكي هةية، ئيدي نازامن

ي دووهـةم ئةوةيـة طةر دةسةإلت ئاوةهاش دابةش بصت و طرميان ثصي أازي بووين               طوجناندن و (، ئةي لةدةنطدان و بأيارداندا !خالـَ
بؤ ئةوةي أصطر بني باتؤزصك ووردتر بأوانينة ئةم مةسةلةية، حزيب كوردي دةلَصت ئصمة تةوافقمان ثص باشة    !. مانـاي ضية؟  ) توافـق 
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بووين دةسـةإليت زؤريـنة ، كةدذة ثأؤذةي كوردي زؤرن و سوستصمي طوجناندين أايةكان بؤ ئةو مةبةستة ميتؤدصكي باشة      طةر . لةزالـَ
ئصـمة قةناعـةت بـةو سوستصـمة بكةين كةواتة دةبصت ماف بدةين بةوي بةرامبةريش كة هةمان ميتؤد بةكارصنرصت، بؤ منونة طةر      

داماين ثةألـةماين داهاتـووي ئصـراق  دةنطـبدةن بؤ ضةسثاندين مافة شارستانيةكاين ذنان ، ئةوا بةثصي سوستصمي            زؤربـةي ئةنـ   
تةوافـق و طـوجناندن دةبصـت ئـةو دةنطدانـة ديسـانةوة ضاوي ثصدا خبشصنرصتةوة و بطوجنصنرصت لةطةلَ دةنطي ئيسالميست و هصزة        

طةر ئةم أاية وانية ئةي كةواتة تةوافق ضية، هةر خؤي . سةلةكاين خصزاندائاينـيةكان كـةداواي ثةيأةوكـردين شـةرع دةكةن لةمة        
ئـةم وشـةية ضـةندةها تةفسري هةلَدةطرصت  و تواناي  درصذكردنةوةو كورتكردنةوةو طوجناندين ثالستيكي هةية لةطةلَ هةموو أا و       

بة مةزهـةيب وسياسـي و نةتةوةيانـةي دةسـةإلتيان هةية                   تةوافق طوجناندين دميوكراسيةتصكي   .بؤضـوونةكان بةثصـي ئـةو قالـَ
ــؤرمة     ــةلَ ف ــة كةثصويســتة دةســةإلتةكان خــؤيان لةط ــةلَ دةســةإلتدا، بةثصضةوانةشــةوة، دميوكراســيةت ئةوةي أووكةشــية لةط

 .جةوهةريةكاين دميوكراسيةتدا بطوجنصنن
بذاردن دوورن لة أوون وئاشكراي           ي و شةفايةتةوة، أوونكردنةوةو خالَيكـي طرنطتـر ئةوةيـة كـة داأشـتين ياسـاو بنضـينةكاين هةلـَ

أووخنـوازي و شةفافيةت يةكصكة لةبنضينة سةرةكيةكاين زماين داأشتين دةستورو ياسابنضينةيةكاين ئةو هصزانةي دميوكراختوازن         
 زماين تةمومذاوي و داأشتين ضةمك ودةستةواذةتةموذاوي و طةلصك ماناهةلَطرةكان زؤر نيازي      . ودةيانةوصـت دميوكراسـي بضةسثصـنن     

شـاراوةي ئاشـكرانةكراو لةدووتوصـي خـؤياندا هةلَدةطـرن، هاوإلتيان مايف خؤيانةلةمةسةلة طشتية جةماوةريةكاندا، بةأاستةوخؤ         
لةأصـطةي خودي تصكستةكانةوة لة ثأؤسةي سياسي و ياسايي تصبطةن، دةستةواذةكان دوو أوو نةبن لةمانا و تةمومذاوي نةبن ، نةك    

. ةإلتصك دةستةواذة و ضةمكةكان بةشصوةيةك تةفسري بكات كةدةطوجنصت لةطةلَ جةماوةرخوازي خؤيئاوةهـاي لصبصت هةر حزب و دةس     
تةوافـق  خـؤي لةخـؤيدا ضـةندةها تةفسـري هةلَدةطرصـت كة لةوانةية يةكصكي ديكة بصت و                   / بةداخـةوة هـةر وشـةي طـوجناندن         

 دذ بةية ك هةلَدةطرن ياخود تةموذاوين خزمةيت هةمـوو ئـةو وشـة و دةسـتةواذانةي ضةند مانايةكي    . تةفسريصـكي ديكـةي بـداتص     
 .دةسةإلتصكي تايبةت دةكات، بةإلم هةرطيز ناضصتة نصو خانةي دميوكراسيةتةوة

ئـةوة بةشكردنةي دةسةإلت وايكردووة كةباس لةليست بكرصت و دةنطدان بؤ ليست بكرصت  و كةسةكاين نصو ليستةكان طرنطي ثلةدوو       
كرانةكردين ناو و كةسةكان  كةثصويستة لةأصطةي ئةوانةوة ثأوثاطةندةي هةلَبذاردن دةستثصبكات ،            وةربطـرن، ئةم طشتطريية و ئاش     

بةشصـوةيةك هةمـووان بـزانني لةليستصـكدا كصـن ئةوانـةي بـؤ مـاوةي سالَصـك هةلَدةبذصردرصـن و ليستيش ئاشكراي بكات كة ئةم            
وةنديةكـي ئؤرطاين ثتةويان هةية ثصكةوةو ئةوانةش  كةسـايةتيانة بةقـةد هصـندةي ليسـتةكان طـرنطن و ليسـت وكةسـةكان ثةي          

بةإلم بةداخةوة ئيدي كةسةكان وةك هةلَبذاردين يةكةمي كوردستان بوونةتة قورباين          . لةداهاتـوودا لصثسراوصـيت دةطـرنة ئةسـتؤ       
لةي داهاتوو ليستصـكي طةورةتـر وزةبةالحتـر، بةجؤرصـك كةدةنطـدةر  بـةأووين نةزانصـت كصن ئةوانةي ئةم ثأؤسةية تاوةكو جةو                

بذاردين يةكةمـي كوردسـتاندا دةنطدرا بةليست و ليست لةثصش كةسةكانةوة بوو، تاك و تواناكان      .  بةأصـوةدةبةن  بؤمنـونة لةهةلـَ
لةذصـر هصـزي ليسـيت طشـتيدا كـز و الواز كـرا، بةجؤرصـك كةهةر دواي هةلَبذاردن هةندصك ئةندام ثةرلةمان الدةبراو هةندصكيش             

بةمةش هةموو ئةندامصكي نصو . ثةرلةماين كوردستان بوو بةفةرمانطةي البردن و تةعينكردين ئةم و ئةو       دةخـراية جصـطةي، ئـيدي       
طةر . ليسـتةكة لةبةردةم ئةو هةأةشةيةدا بوو سبةينص البربصت،كةئةمةش بصطومان ئازادي أادةربأين ودةنطداين الواز و مةرجدار كرد         

ي وثصنج هةزار هاوإليت كوردي بؤ خؤي و ليستةكةي أاكصشابووبصت ئةوا   هاتـوو ئـةو كةسـةش لةبـةر تـوانا و دلَسـؤزي دةنطـي سـ                
 !!. لةثصضصكدا الدةبراو يةكصكي ديكة دةخراية شوصين ، مادامةكي خةلَكي دةنطيان بؤ ليست داوة

دةدا، بةإلم حزبصكي وةك سؤسيال دميوكرايت ئةلَماين و زؤربةي حزبةكاين ديكة أاستة سوستصمي ليستيان هةبوو و دةنطت بؤ ليست            
مـرؤ دةيـزاين كةئةمانـة هةلَسوأصـنةري ئـةو ليستةن و ئةوانةن لةسةرجادة و لةكؤبوونةوةكاندا باسيان لةبريوأاوبؤضوونةكانيان                 
دةكرد، كةسةياتيةكان طرنطن بوون و لةنصوةندا بوون نةك ثةراوصزي ليستصك بن، ئةمانة هةرطيز ثاشكؤي ليست نةبوون ، تةنانةت           

ري ئةنـدام ثةرلـةماين سـةوزةكان بؤمنـونة لةطـةلَ زؤر ثصشنياري حزبةكةي خؤيان نةبوون،ئةوانة هةر خؤيان                  لةداهاتووشـدا زؤ  
. لةسـةرتاوة دروسـتكاري ليسـت  بـوون بةبص زياد و كةم، نةك ليستةكة ئةوان دروست بكات و تواناي كةنارطريي ئةوانيشي هةبصت       

دن و سوستصمي موحاسةسة، ليست حوكمي  ئةم البردن و تةعينكردنانة بؤ          بـةإلم لةسـيناريؤي دابةشـكردين دةسةإلت ثصش هةلَبذار        
خـؤي قـؤرغ دةكـات،   بصـطومان ئةمانـة هةمووي دةر ئةجنامي ئةو موحاسةسة و بةشكردنةي دةسةإلتة كة بةطشيت دةسةإلت ثصش                 

 .هةلَبذاردن بةشدةكرصت و بةطشتيش ليست مايف تةعينكردن و  البردنيش  وةردةطرصت
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لة ) مةتاتيةت و الستيكيةت(ردن و نةبـووين شةفافيةت لة دياريكردين ضةمكي ليست و كةسةكان و بووين شصوةيةك لة            ديارينةكـ 
بانطةشـةكردن و بإلوكـردنةوةدا، ئـةو   ذوورة بيـنادةكات كـة يـاري بكرصت بةدميوكراسي وةك ضةمكصكي الستيكي بكشصنرصت بةثصي                    

                        .                  دابةشكردنةوةي دةسةإلت
بؤمنونة . دوا خـالَ كةدةمةوصـت باسـي بكةم ئةويش باسكردين طشتيةكانةو وةالناين ووردةكارية طرنطةكاين مةسةلة سةرةكيةكانة          

بةناأاسـتةوخؤ ئـةو أايانـة بإلودةكةنـةوة طـةر تـؤ دةنط نةدةيت كةواتة كورد نيت، كةئةمةش مايف هاوإلتيبووين دةخاتة بةردةم            
، هاوإلتيـبوون بةطشتيدةكرصت لةذصر تةا دةنطدان و  !! لةطةلَمـداي هاوإلتـيت لةطةلَمدانـيت بصـبةريت لةهاوإلتيـبوون       مةترسـي 

هةموويان بةطشيت باسدةكرصن، بةبص ضوونة نصو      ) كةركوك و فيدارليةت و عةملانيةت    (ياخود  باسكردين  ئةم مةسةالنة       .دةنطـنةدان 
سـتةواذةي جياكـردنةوةي ئـاين لةدةولَةت باس ناكرصت، كةجةوهةري زؤرانبازي مةسةلةي            ووردةكاريةكانـيةوة،  تاوةكـو ئصسـتا دة       

ةيت ئصراقي دةبصت لةداهاتوودا       طةر ئةو مةسةلةية باس بكرصت بةالوةكيةوة باسدةكرصت، مةسةلةي كةركوك و  . بيناكـردنةوةي دةولـَ
ت كةطرنطترين مةسةلةية بؤ دياريكردين ثةيوةندي شصـوازي فيدارلـيةت و حـوكم بـاس ناكرصت، باس لة دابةشكردين سامان ناكرص           

دةسـةإليت كـوردي بةمةركةزةوة،بـةو سـيفةتةي لةسـةدا حةفـتا زياتـري نـةويت ئصـراق لةكوردسـتانة، زؤربةي مةسةلة طرنط و                        
  .هةستيارةكان بةطشتطريي باسدةكرصت ، بؤ هيض نا، تةا بؤ ئةوةي بوارصك مبصنصتةوة بؤ سازش و طوجناندين ثالستيكي

 مةسـةلةي داثصـدانان بةدميوكراسي و عةملانيةت لةسةر دصكؤمصنتصك دةبواية ثصش هةلَبذاردن ئيمزاي لةسةر بكراية وةك مةرجصكي        
بذاردن و دميوكراسـيةوة،، نـةك ئيمزاكـردن لةسةر ياسايةكي كايت كةهةر خؤيان دواي ئيمزا               ثصشـينةي ضـوونة نصـو طةمـةي هةلـَ

ئيمزاكردن لةسةر ديكؤمصنتصكي جصطري وئاشكرا وةك بةشصك لةدانثصداناين هةمووان    . ي كاتية ثاشـطةزبوونةوة لصـي بةحوكمـي ئةوة      
بةثأؤسـةي دميوكراسـي و  دانانثصدانان بة كؤمةلَطةي مةدةين و لةسةر بنضينةي جياكردنةوةي ئاين لة دةولَةت، مةرجصك دةبوو بؤ          

ةمانة هةمووي وةك بةشصك بؤ خولَقاندين كةشوهةوايةكي كولتوري أصطةطرتن لةو هصزانةي شورا لةدميوكراسيةت بةباشتر دةزانن، ئ      
دةبواية .  ي بؤبكراية) نةك شةرمن(دميوكراسـي كارصـكي طـرنط دةبـوو، دةبواية بةسةراحةت و بصثةردة بطوترايةو خةبايت ئاشكرا،       

ةموو  هصزةكان ئيمزابكراية ، وةك مةرجـي يةكةمـي دميوكراسـيةت هةمـوو ئةمانـة يةكالبكرابصـتةوة و لةكوردستان و ئصراقدا بةه            
دةبـواية ئـةوة بكـراية و باسـبكراية و هصلَةطشـتيةكاين أوونبكرايةتةوة، نةك بةخشيين كورسي ثصشوةخت بة ئيسالمي شيعةكان و           

 .. مةسةلةي دميوكراسيةتيش دواخبرصت بؤ دةستورةكايت و ياساكاتيةكاين داهاتوو
ئايا دووحزبة سةرةكية خاوةن يادةورةي : اوخؤ ، دةبصت ئةو ثرسيارة بكةين       ئصسـتاش دواي ئةزمـوين ثـةجنا و ثـةجنا  و شةأي ن             

و ) المحاصصة(سياسـني  و ئةزمـوين ثـةجنا بةثـةجنايان تةجاوةزكـردووة؟ ئايـا بةهةقـةت بةشصـك بـؤمن و بةشصك بؤتؤ                   
ونة تالَة نية؟، بةشصوةيةكي  و أصكةوتين برايانة ، درصذكردنةوةي ئةو ئةزم    ) توافـق (خاتـرخوايانة و مةحسـوبيةيت بأيـاردان بـة          

 ..ديكة بلَصم أصأةوكردين ياري دةسةإلت  و بأياردان نية لةسةر هةمان منوزةج لةسةرانسةري ئصراقدا؟
 ..ئةم ثرسيارة بةكراوةيي بؤ خوصنةري ئازيز جصدصلَم
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