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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي  …… ليستةكان و ضارةنووسي دميوكراسي  ليستةكان و ضارةنووسي دميوكراسي  دكتاتؤريانةي دكتاتؤريانةيطةمةيطةمةي
  

 كة كلكي حزيب شيوعي ،جاران جةماوةري كوردستان، حزيب شيوعي عصراق، بةوةيان تاوانبار دةكرد
، ئةوان لة بةغدا ضةتر ران لة موسكؤي ثايتةخيت أوسيا ببارصتسوظيةيت كؤنة و دةيانوت ئةطةر با

  . هةلَدةطرن
ة ئةم دةردة لة دواي أؤخاين سةددام ثارتة كوردستانيةكانيشي طرتووة، و هةر ض كارصك لة بةغدا ديار
كاتصك هةموو دونيا ضاويان لة باشووري كوردستان و ئةزمووين ساواي . وابكةن صت ئةوانيش دةبصبكر

ووين قةرابيةكيةيت خةريكي شةأي خؤكوذي بوون و بةناوي مايف مرؤظ و بةرو ئةوص بوو، ثاريت 
. ةكاندا، سةنطةريان لة يةكتري دةطرتهةلَبذاردندميوكراسي و أاستكردنةوةي فةندوفصلَةكاين ناو 

زؤركةس ثصيان وابوو، ثارتة كوردستانيةكان سنووري دميوكراسييان بةزاندووة و بةرندةي ثصشبأكصي 
  . دميوكراسني لة أؤذهةاليت ناوةأاستدا

دستان، لة سايةي ياساكاين عصراق و خؤتةقاندنةوةكاين بةغدا، بة طوصرةي هةوالَةكاين ئةم دوايةي كور
يان وةرطرتووة و انةيارصكي يةكسانئامصز ضةند بأ،هةردوو ثاريت دةسةلَاتداري باشووري كوردستان

دي كؤي ئةنداماين ثةرلةماين داهاتووي % 25لةمةودوا، ذناين ذصردةستةي باشووري كوردستان 
% 25دي كؤمةلَطاي كوردستان ثصكدصنن، بةلَام % 50  نزيكةيرضةندة ذنهةلبةتة هة. كوردستان ثصطدصنن

 ثاشان وةك دةرةجنامصكي ،ئةوةي جصطاي داخة ئةم بأيارة سةرةتا لة بةغدا ثةسةندكرا. نيية يش خراث
كةواتة ثارتة كوردستانيةكان بةهيض . لة كوردستانيش ثةسةندكرا) برا عةربةكامنان (يانةدادثةروةر

  . انن شانازي بةو بأيارة بكةنشصوةيةك ناتو
ديارة ئةم بأيارة لة بةغداوة دةركةوتووة و لة سةر اليةنة كورديةكان فةرزكراوة، ئةطينا بؤ بةر لةئصستا 

هةر ضؤنصك بصت هصوادارم ئافرةتاين كوردستان  !!!!ثارتة كوردستانيةكان ئةو بأيارةيان ثةسةند نةدةكرد
ربصنن و هةولَ بدةن دميوكراسي و يةكساين بةسةر كؤمةلَطاي بة شصوةيةكي باش ئةو كورسييانة بةكا

  . كوردستاندا فةرزبكةن
كةواتة هصنانة ناوةوةي ذن بؤ ناو ثةرلةماين كوردستان لة هةستكردين ثارتة كوردستانيةكان نيية بة 

. ستانةباشترين بةلَطة لةسةر ئةم قسانة هةلَسووكةويت ئةم أؤذانةي زلثارتةكاين كورد. دميوكراسييةوة
ئةم أؤذانة بةهةمان شصوةي عصراق، ثارتة كوردستانيةكان خةرصكي طةمةكاين هةلَبذاردن و أصكةوتن 

وةك بلَصي ئةوة يةكةمني سالَة و يةكةمني جارة لة كوردستان هةلَبذاردن بكرصن . نلةسةر ليسيت هاوبةش
  . ووين ئيسالميةكاين لةسةرةو كوردستانيش وةك عصراق مةترسي زالَب

 لة سةر ئاسيت عصراق ثصويست بصت، ئةوة لة سةر ئاسيت كوردستان ليسيت هاوبةشي كوردةر  ئةط
  . ثصويسيت بة ليسيت هاوبةش ناكات

دةسةلَاتدراين كورد يان شةأي ضةكدراي و شةري سارد دذ بة يةكتري دةكةن، يانيش بةيةك ليستة دةضنة 
شاين دوذمنةكامنان بدةن، بةلكوو بةمةبةسيت نةك بؤ ئةوةي يةكطرتووي كورد ثص. ناو هةلَبذاردنةكاندا

ئةم . دائاستةنطدانان بةرامبةر ثرؤسةي دميوكراسيدا و زالَبوون بةسةر باري سياسي باشووري كوردستان
ئةمريكا و اليةنة . كردةوةية شصوةي دميوكراسي لة باشووري كوردستان دةخاتة ذصر ثرسيارةوة

 بة هصزة ضةثةكان ي ئةم جؤرة فصلَانةن و جاران بةرامبةرضاودصرةكاين ئةورثي و جيهاين شارةزا
  . كارهصنراونبة
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ئاساييية لة هةلَبذاردنةكاندا هاوثةمياين دروست بكرصن و كؤمةلَص ثاريت هةلَطري بريي سياسي 
بن، بةلَام بة هيض شصوةيةك ذمارةي بةشدار داهاوضةشن وةك بةرةيةكي سياسي هةلَبذاردنةكان

 ضؤن لة ،ئةو كارة نةكراوةبةتةواوةيت هصشتا لة عصراق . ن دابةش ناكرصنكورسيةكاين ثةرلةما
   !!!كوردستاين هصمن و بة ناو دميوكرات، دةكرصت

ئةطر مةسةلة ئيسالميةكانن، ئةوة بة طوصرةي !! ثاريت و يةكيةيت بة يةك ليست بةرامبةر بة كص دادةبةزن
تصكراي ثارتةكاين تريش .  كورسيةكانيش بصنني د%15  زيارتر نزيكةيهةموو ئامارةكان ئةوان ناتوانن

  . دي دةنطةكان وةربطرن% 10لةوانةية تةنيا 
 هاوبةش و بةم شصوةيةي ئامادةكاري بؤ دةركصت، دذي لة هةلَبذاردنةكاندا بة ليسيتبةشداربوون 

. ووينثرؤسةي دميوكراسيية و لة باشترين حالَةتدا دةتوانني ثصي بلَصني، دكتاتؤريةيت ياسايي و قان
مشتومأصكي تري هةلَبذاردنةكان دةربارةي ليستصكي هاوبةشي هةموو ثارتةكانة، بةواتاي دابةشكردين 

  . هةموو كورسيةكاين ثةرلةمان بة أصكةوتن لة نصوان هةموو ثارتة سياسيةكاندا
   نازامن ئةطةر أصذةكان و هةموو كورسيةكاين ثةرلةمان دابةشكران، هةلَبذاردن بؤ دةكرصت؟؟؟؟

صطاي ئاسايي خؤي بطرصت،  ثرؤسةي هةلَبذاردن لة كوردستان أنريت و يةكيةيت نةك تةنيا نايةلَثا
ئةوان أصكةوتوون بة . دا نةكرصتثالصوراواين ئةوانيش بةلكوو أصكةوتوون ثصشبأكصي دةنطةكان نصوان

بةو واتاية .  دةستنيشان بكةن ثةرلةمانناوةكان ئةندامةكاين) تةسةلسويل (طوصرةي أصذة و بةطوصرةي
 كةسايةتيش نامصنصت و ئةطةر ئةو ناوةي لة كوتايي ليستةكةدا ضةندين دةنط بصنصت جصطاي ثصشبأكصي

  . اية، ناطرصتيستةكةدةي ناوي لة سةرةتاي لكةسئةو 
بة  (ة أصكةوتن بصت و أصذةكاندستاندا، ثشبيين ئةوة دةكرصت بكةواتة لة هةلَبذاردنةكاين داهاتووي كور

هةروةها ثصشبأطص لة نصوان ثاليوراواين . نثصشوةخت دةستنيشان بكرص) يت و يةكيةيتتايبةت هي ثار
  . كةواتة هةموو شتصك ثصشوةخت دةستنيشان كراوة.  نابصتي ئةو ثارتانةخود

  !!! باشة ئةطةر ئةجنامةكاين هةر هةلَبذاردنصك ثصشوةخت ئاشكرابصت، ئةي بؤ هةلَبذاردن دةكرصت
ة بضووكةكان لة ترسي دةرضووين ليسيت هاوبةشي ثاريت و يةكيةيت، سةيرتر لةمة ئةوةية، ثارت

دي  %100خواخوايانة ثاريت و يةكيةيت أازينب بياخنةنة ناو ليستةكةياندا و بةو شصوةية ئةجنامي 
.  لة زستاندا بأؤن دةنطي خؤيان بدةن هةذارةةكهةلَبذاردنةكان ئاشكرا دةبصت و ثصويست ناكات ئةو خةلَ

  . ونةي ئةم جارةي دميوكراسي لة باشووري كوردستان، لة هةموو جيهاندا نةبصت منوةلةوانةي
ليسيت هاوبةش و  بؤ يةكةمني جارة لة مصذووي دميوكراسيدا هةموو ثارتةكاين جصطايةك بة يةك

  . ثةرلةمانيش دابةش بكةن ثصشوةخت هةموو كورسيةكاين
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