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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي... ... و كصشةي كورد و كصشةي كورد وةك شصوةيةكي بةأصوةبردن وةك شصوةيةكي بةأصوةبردن ) ) تةوافوقتةوافوق ( (سازشكاريسازشكاري

  
 مسؤطةركردن و طةرةنتيكردين مةبةسيت بةو ي دواي سةددام عصراق بؤوةك شصوةيةكي بةأصوةبردن

ين كورد و ادةسةلَاتدار، دا لة باشووري كوردستان كورد كصشةي طةيلكي دميوكراسيانة بؤضارةسةرص
بةو مانايةي هةر . فوق و سازشطاري دةكةنتةواشصوةي باسي ، يةنة سياسيةكاين ئةوصبةي الرؤز

ثصويستة بةشصوةي أصكةوتن بصت لة نصوان ،  حكومةتصك لة بةغدا دروست بكرصتيانبدرصت  بأيارصك
 نبة مافةكاين خؤياثصيان واية هةموو طةالين عصراق تيايدا تةوافوقصك كة . داثصكهاتة جياجياكاين عصراق

   .دةكةن
، ئةم شصوةيةيان بةكارهصناوة، لةوةيت سةددام أوخاوة اليةنة سياسيةكاين عصراق بة عةرب و كوردةوة

هةر لة دارشتين ياسايةكي كايت بؤ عصراق و دروستكردين حكومةت و ئةجنوومةين كايت عصراق و 
   .عصراقتا دروستكردين حكومةيت دواي هةلَبذاردنةكاين ، بةأصوةبردين هةلَبذاردنةكان

سوورن لةسةر ئةو شصوةيةي ، ديارة اليةنة كورديةكان زياد لة شيعةكان و عةرةيب سوننةي عصراق
   .ةم دةدةني لةقةل دميوكراسن و بة لوتكةيبةأصوةبرد

 دةربارةي حكومةيت كة، دةكرصتباسي لصوة ئاشكراترين و طرنطترين سازشكاري و تةوافوق لةم أؤذانةدا 
   .دا و كورد و عةرةيب سوننةوان شيعةة لة نصداهاتووي عصراق

دي كورسيةكاين % 51يان ) 140 (عةريب شيعة نزيكةي، هةموومان دةزانني لة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا
 ثالَ تة ضوونة ئةندامي تري ثةرلةماين عصراق11ثةرلةماين عصراقيان بةدةست هصنا و لةم دوو أؤذةشدا 

   . دةبصتين ثةرلةمانيان بةدةستيانةوة دي كورسيةكا%55ليسيت شيعةكان و بةو شصوةية نزيكةي 
 كورسيةكاين ثةرلةمان  دي%50 لة سيستةمي دميوكراسيدا ئةو اليةنة يان اليةنانةي زياد لة 

ية بةطوصرةي ياساكاين بةو مانا. ئةركي دروستكردين حكومةت بةو اليةنة دةسثصردرصت، بةدةستةوة بصنصت
سيت هاوثةمياين عصراقي بؤيان هةية بةتةنيا حكومةت دروست بكةن  شيعةكاين عصراق يان ليدميوكراسي

   . كاربكةن ثةرلةمانداناولةورد و عةالويةوة وةك ئوثوزسيؤن و عصراق بةأصوةببةن و اليةنةكاين تر بة ك
) عةالوي و عةرةيب سوننة، كورد، شيعة (اتوو لة هةموو اليةنةكانسةثاندين حكومةتصكي هاوبةشي ثصكه

نةك بة ،  ثةيوةندي بة بارودووخي سياسي عصراقةوة هةيةزياترياساي دميوكراسيداية ولةدةرةوةي 
   .راسييثرنسيثةكاين دميوك

يان كورد  (دةتوانص اليةنةكاين تر، زؤرينة بةدةستةوة بصنصت،  اليةنصكي ترهةر كاتصك شيعةكان يان هةر
بةشدرابووين كورد لة .  بكةنلة بةشدرابوون لة حكومةتدا بصبةش، ) وةك كةمينة لة ثةرلةماندا

رةوةي طةمة و لة دة، وةزارةتةكاين عصراقدا و داواكردين ثؤسيت سةرةك كؤمار يان هةر ثؤستصكي تر
 ئةم شصوةية بةسةر اليةنةكاين تري عصراقداهةر بؤيةش كورد ناتوانن . ياساكاين دميوكراسيدان

   .قي عصرابة تايبةت لة قوناغي دواي داناين دةستوور، بسةثصنن
ئاسايية فصدراليزم و دميوكراسي وةك شصوةيةكي بةأصوةبردين عصراق لة ناو دةستووردا بضةسثصت و 

) شصوةي نةتةوةيي فصدراليزمنةك سنوورةكاين هةرصمي فصدرالَ و  (هةموو طةالين عصراق لةسةريان أازينب
ضونكة دذي ، كارصكي سةختة، لة بةأصوةبردين عصراقدا) سازشكاري (بةلَام داناين خالَصك بةناوي تةوافق

باسي ، دةكات% 1+50باسي ، دميوكراسيةت باسي زؤرينة و كةمينة دةكات. ثرنسيثةكاين دميوكراسيةتة
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كاين لة ياسالة هيض كام . تةوافوقي ئارةزوومةندانة دةكات نةك تةوافوقصك بةشصوةي ياسا و سةثاندن
   .شتصك نية بةناوي سازشكاري لة دروستكردن و بةأصوةبردين ولَاتدا، ولَاتاين دميوكراسي دونيادا

سةرةأاي ئةوةي سازشكاري ثةيدابووي سيستةمي دميوكراسية و يةكصكة لة بنةماكاين كاري رصكخراوة 
اليةنةكان و كةسان ئازادن لة بةكارهصناين يان . رصصن بةلَام مةرج نيية بةكار، دميوكراسيةكان
   .هةروةها كةس ناتوانصت سازش بةسةر اليةنصكي تردا فةرزبكات. اتة ياسا نييةكةو. أةتكردنةوةي
 دةستةواذةيةكي سياسيية لةطةلص بواردا بةواتايةكي ئةرصين) تةوافق، سرومايكومث (سازشكاري

ئةو هةنةرةية كة تيايدا اليةنةكان كصكصك لة نصوان خؤياندا ) سازشكاري (كومثرومايس. بةكاردةهصنرصت
 بةرندةي بةشي هةرة طةورةن،  ئةو اليةنانة وا هةست بكةن هةمووكةن بة شصوةيةك كةدابةشدة

  بةلَام ئاية سازشكاري لةسةر هةموو شتصك دةكرصت؟؟؟) . 1998هومو ئوبصرط ، سةرضاوة(
ناتواين ناوي ، هر سازشكاريةك ببصتة هؤي لةدةستداين ئامانج يان ئاماجنةكان، دةلَصت) هومو ئوبصرط) 

ضونكة ئةوانة ، بؤ منوونة مروظ ناتوانصت سازشكاري لة سةر مافةكاين مرؤظ بكات. سازشكاريلصبنصيت 
   (قسةكاين هومو ئوبصرط تةواو. (ئةو مافانةن كة ناتواين دانوسان لةسةريان بكةي

بةو . لة هيوايةكدا دةكرصت كة دةكرص بةو شصوةية جصبةجص بكرصت نةك لةدةست بدرصتسازشكاري كةواتة 
كةركوك . سازشكاري لةسةري ناكرصت، هةر أصكةوتنصك مافةكاين طةيل كورد بةدي نةهصنصتماناية 

فصدرايل نةتةوةيي و مايف ضارةي . يةكصكة لةو مافانةي كة نابص لة هاوكصشةي سازشكاريدا بصت
مافةكاين كورد لة دةستووري عصراقدا و . خؤنووسني ئةو مافانةن كة سازشكاري لةسةريان ناكرصت

   .ة ديافق نايةتبة شصوةي تةو،  كورد لة حكومةيت ناوةند دابةشداري
 وةك بنةمايةك بؤ دانوسان و داواكردين مافةكاين 1970تاوةكوو ئيستا اليةنة كورديةكان أصكةوتين 

بةلَكوو بةشصوةي ، بةلَام ئةم جارة نةك بةشصوةي ضةسثاندين لة دةستووري عصراقدا. كورد دادةنصن
   .ن واية بةم شصوة نةنووسراوة دةتوانن ثؤسيت طرنط لة بةغدا مسؤطةربكةنو ثصيا) سازش (تةوافوق

. كورد ضةند ثؤسيت دةبصت كة حكومةتصكي دميوكراسي نةبوو، لة ياساي حوكمي زاتيدا دةستنيشان كرابوو
ئصستاش عصراقصكي دميوكراسي مافةكاين كورد لة بةأصوةبردين عصراقدا بةدي ناهصنصت و شصوةي 

دذي ، واتاي فةرزكردين بةشداربووين هةموو اليةنةكان لة دروستكردين حكومةتداسازشكاري بة 
   .دميوكراسيية و مافةكاين كورد مسؤطةر ناكات

   
ئاية ئةو طؤأانكارية  لةوة بترسن، ي ناو عصراقداكورد ناتوانن لة هةر هةلَبذاردنصك و طؤأانكاريةك

تة كورد دوور لة دميوكراسي و سازشكاري مافةكاين كةواتة ثصويس.  يان ناخاتة مةترسييةوةمافةكاين دة
رلةماين عصراقيدا و ئةو تيايدا ذمارةي كورسةكاين كورد لة ثة. خؤي لة دةستووري عصراقدا بضةسثصنصت

لة مةش طرنطتر دةستنيشانكردين . نيشان بكرصنبة كورد دةدرصن دةستثؤستانة و ذمارةي ثوستةكاين 
   .و سنوورةكةي و مايف ضارةي خؤنووسني بؤ طةيل كوردستان تةكاين و دةسةلَاشصوةي هةرصمي فصدرالَ
شةأصكي دوأاوي كوردة و سبةي بة ضةكي دميوكراسي و بةرطريكردن لة سيستةم و ، سازشكاري و تةوافوق

   . دةتوانن ئةو داواكاريةي كورد ثؤضةلَ و تصك بدةنعةرةبةكان، ثرنسيثةكاين دميوكراسي لة عصراقدا
ضووين كوردة بؤ بةرةي دذي ، تاي بةشداربووين هةموو اليةنةكان لة حكومةتداسازشكاري بة وا
   .اساين لةو شةأةدا دةدؤأصنندميوكراسي و بة ئ
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