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 ةيةه يشةيىِربنة  كىرمَيريفَو ةستى بيوَيث فراوانةبنك حكومةتَيكى

                                        د.سامان شاىل                                                                                            

 داستةم و زولَم رةشى هةورى سايةى لة كورد طةىل داطريكةرانةوة، خراثى مامةلَةى هؤى ةب و سةدة ضةندين بؤ
 مافى داخوازى لة دةستى كورد وآلتةكةى، كاولكردني و لةناوبردنى بؤ بةردةوام هةولَى سةرةرِاى. بةسةردةبرد ذيانى
لة  كورد. تناكري نةكراوةو لةسةر سازشى هةرطيز زيةكةداخوا كة هةلَنةطرت نةتةوةكةى خؤنوسينى ىضارة

 هةولَى ميانةى لة داوة طةورةيان قوربانى و هةبوة ردةكانيسةرك بة باوةرِي سةردةمي مرينشينيةكانةوة
 . ميللةتيَك وةكو مافةكانيان بةدةستهيَنانى بؤ نةثساوةياندا

 بةسةركردايةتى) نيَودةولَةتيةوة كؤمةلَطةى لةاليةن" ئارام ثةناطةى" ضةسثاندنى و 11 بةهارى راثةرِينى ىدوابةدوا
بؤبةشيَك لة  دميوكراسى ةواييةكىفةرمانرِ ايشنةب كرد هةستى كة هةر كورد، طةىل ،(ئةمريكا يةكطرتوةكانى ووآلتة

 يةكةم ثيَكهيَنانى بؤ هاويشت هةنطاويان هةرزوو. هةلَكيَشا ئازاديي هةناسةى يةكةم بةرِيَوةية، نيشتمانةكةي
 حكومةتةكةيان. سةربةخؤيني شايانى طةليَك وةكو كة سةملاند جيهانيان هةموو بؤ و خؤيان حكومةتى و ثةرلةمان

 ولة بودجةى كة ببيستيَت خةلَك وبو جار يةكةم .ونةبو ئابوورى بنةمايةكى ضهي كة دةستبةكاربو بودجةيةكةوة بة
 بتوانيَت تا حكومةت ةبدةن فرسةتيك ئةوةى بؤ بةكاركردن كرد دةستيان موضة بةبيَ خةلَك ،هةية نىوبو جؤرة

 حزبة و حسيَن سةدام لة ،ترس لة دوور ضونكة ، بون بةختةوةر يشطولةمةركبة ميللةت. بوةستيَت خؤى ثيَي ةرسلة
 .بةسةردةبرد ذيانيان ملهورِةكةى بةعسة

 تريان كىيَفرسةت رتجاريَكي بؤ و" شةرِة" ئةو كؤتاييهاتنى بة خؤشحالَبون زؤر ىخةلَك ،شةرِي ناوخو دواى
 رؤذانى ،نةطريسةبةدو  شةرِة ئةو كؤتاييهاتنى لةطةلَ ئةوةى بةهيواى،فةرمانرِةوايكردن بؤ دةسةآلت بة بةخشيةوة

 ئةوةى ثاش و ئةجمارةش بةآلم.هةلَطرتبيَت خؤى لةطةلَ كوردستان طةىل بؤ ثيَشكةوتنى و طةشةكردن مذدةى ئايندة
 ،تةنيوة جومطةكاني هةموو طةندةلَى و كؤنرتؤلَكراوة ئيَجطار دميوكراسيةكى كوردستان يةكةى"دميوكراسى" زانيان
 . هةلَوةرى تر جاريَكى بؤ هيواكانيان ضرؤى

 خةلكي حسةين سةدام دةسةآلتى ضونكة قبولَيانكرد قبولَكرد؟ هةلومةرجةيان ئةم خةلَك بؤضى لةوةداية ثرسيارةكة
 لةرزؤكةى ئازادية ئةو لةوانةية كة ئةوةبوبوَ ترسةكةيانجارة  ئةم. رايهيَنابو تؤقاندن و ترس لة ثرِ ذيانيَكى لةسةر

" ئازادكردنى" دواى خؤشبةختانة،. لةدةستيانبضيَت ضاوتروكانيَكدا لة ،بةدةستيانهيَناوة ضةرمةسةريَية هةموو بةو
 بةوةى دةستيانكرد خةلَك جماربؤيةكة. رةويةوة تارادةيةك ستةم و زولَم ضلَكنى هةورى ،3002 سالَى عيَراق

 ئارِاستةكردنى بة دةستيانكرد بةلَكو هةرئةوة، نةك. بكةن كردةي حيزبةكانرسة هةلَسوكةوتى ضاوديَرى وردىبة
 لة زوَربةي نةبونى و رادةربرِين ئازاديي نةبونى و طةندةلَى ضةقبةستوانةى يَوشويَنةر بةو سةبارةت قورس ثرسيارى
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هةمان  ئةبيَتضي بؤ لةوةى ثرسياركردن كةوتنة. زامنيانكردوة جيهان سيظيلةكانى نةتةوة كة مرؤظـ مافةكانى
 يسةركردانة ئةم !؟ قبولَنةدةكرد حسةينيان سةدام دةسةآلتى لة كة قبولَبكةن خؤيان حكومةتةكةى لة طةندةلَي

 ىبةشيَوةيةك خةلَك متمانةى ةقيَكه ض بة ،دةسةآلتةوة ثؤستانةى ئةو خرابونة خةلَك ئريادةى بة وةرةتاسة ةلكة
   خؤيان؟ بة دةدةن حوكم سةر هيَناوياننةتة خةلَكةى ئةو مافى لة زياتر مافى ةقيَكه ض بة بةكاردةهيَنن؟ خراث

 هيوايةكيان( ناسراوة يةكيَتى يان بونيةك كابينةى بة زؤرجار كة) ثيَنجةمةوة كابينةى لة. ليَبوردةية طةليَكى كورد
 لة كة كردبو بةلَينانة هةموو وبة يانباوةر. ثةيداكرد سياسى سةركردايةتى و ئيدارةكة دوو يةكخستنةوةىبة

 بةردةواميدان وةكةوتنة حزبةكان هةميشةييان، نةريتى وةكو ،نةبرد ئةوةندةى بةآلم. ونوابرثيَياند هةلَبذاردنةكاندا
 ئوميَدةى ثشكؤى ئةو. سةريهةلَدايةوة خةلَك و دةسةآلتداران لةنيَوان بيَمتمانةيى شةوةةليَر تاكتيكةكانيان، بة

 . ثيَكردةوةيدةست ئيدارةيي دوو واقيعى و كرد بوون خامؤش لة رووى ،ئاراوة هيَناية جةمثيَن كابينةى

 ئةو ضيرت كة كرد حيزبةكة دوو ئاراستةى روونيان ثةياميَكى خةلَك ،دا 3001 تةمموزى 32 هةلَبذررادنةكانى لة
 ئةم لةطةلَ هاورِىَ. ليَكةوتةوة ئؤثؤزسيؤنى بزوتنةوةيةكى يكبونىلةدا ، خةلَك نارِةزايي. قبولَناكةن بارودؤخة

 لة سالَ دوو نزيكةى دواى. هاتةثيَش بيَخةوش راستةقينةو دميوكراسيةكى سةرهةلَدانى هيواى بزوتنةوةية
 لة بو، طةورةتر دةسةآلت و خةلَك نيَوان بيَمتمانةيي كةليَنى شةشةمةوة، نةىكابي لةاليةن فةرمانرِةوايةتيكردن

 بتوانيَت كة نويَكرا حكومةتيَكى و تازة هةلَبذاردنيَكى داواىو  ةكانشةقام سةر رذانة خؤثيشاندان بؤ خةلَكى ئةجنامدا
 ئيمتيازاتةى خاوةن كةمة خةلَكة بةو تةنها كنة بكاتميللةتةكةي  بة ثيَشكةش راستةقينة خزمةتطوزارى
 دةسةآلتداران ة،نارِةزاييان و خؤثيشاندان هةموو ئةو لةطةلَ كة سةيرة زؤر شتيَكى .هةرةمةكةن لةسةرةوةى

 . ةوةتنةجياكردو خةلَكى لة كة بنيَن داةبيَمتمانةيي طةورةيةى كةليَنة بةو دان ناكةن ثرِكيَشى و نايةن دةربةست
  .بوو مةشةش نةىكابيى ةرنامةب ذكردنةوةيدريَم ةوتةنةى حكابيبةهةمان شيَوةش بةرنامةي 

ئةو راستيةش رةضاو نةكريَت كة يةكيَك لة كارة باشةكانى حكومةت  ئارامى و ناكريَت  ئةوانة،سةرةرِاى 
هةموو سةروةت و  بة خةلكى كوردستانتاكيَكي ضونكة قةترةيةك خويَنى  ،لة كوردستاندا هةية سةقامطرييية كة
.للةتةكةمان ميئةوةش دةستكةوتيَكى زؤر طرنط و طةورةية بؤ   ناخةمليَندريَت،سامانى عيَراق   

نةخشةى تازةى دانا بوَ دروستبوني  دا3012ئةيلوىل31، ميللةت لة هةلَبذاردني تةحةمول ثردى ثسانى ثاش
.ئةبيَت زوَر جياوازى هةبيَت لة كابينةكانى ثيَشووبةهةموو حيساباتيَك وا ضاوةروان دةكريَت كة كابينةى هةشتةم كة  

  خؤى رِؤلَى  ئةوةى بؤ بكات رةضاوكة بةزووترين كات كابينةى هةشتةم ئةم خاالَنةى خوارةوة  ةثيَويست زوَربوَية 
    . دروستبوة دةسةآلتدا و خةلَك نيَوان لة ثرِبكاتةوة كة كةليَنة ئةو و خةلَك داخوازيةكانى لة جيَبةجيَكردنى ببيينَ
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 ديدوبؤضونيان لة طوزارشتكردن بؤ دانةخشةرِيَطا دانانى كاتي لةكة  مةشتةنةى هكابي بؤ ةكنريَنمايي شبنةمايانة ئةم
 دةست  كة مئةكة كوردستان خةلَكى لة داوا ئةو ديدوبؤضوونة، بةثيَى بؤية .رةضاوي بكةن لةئايندةدا( روئيايان)

 لة( شةفافيةت روونكاري) فةراهةمكردني بؤ ياسا، سةروةرى و دميوكراسى ثاراستنى بؤ يةكبطرن دةست لةناو
 . كوردستان لة مةدةنى يكؤمةلَطا بنةماكانى ثةرةثيَدانى لة ثشتطرييكردن بؤ وحوكمكردندا شيَوازى

 :رمريفوَ بنةماكانى

 و برايةتى متمانة دروست بيَت و دةستىيكى تازة لة نيوان خةلك و دةسةالتدا بكريتةوة بو ئةوةى ثردى ةالثةر .1
 .دريَذبكريَت يةكرتي بؤ هاوكاري

 تةكنؤكرات كةسانى كة موئةسةساتىى كةيوةبةشيَ نوىَ نيشتمانى يةكطرتووى حكومةتيَكى ثيَكهيَنانى .3
 .بةرِيَوةيبةرن

 .دانويَ يحكومةت لة سةرةكيةكان ئةولةويةتة لة يةكيَك بكريَتة طةندةلَى نةهيَشتنى. 3

 .كوردستان خةلَكى دذى لة بةكارهيَنانيان لة ريَطرتن ناوخؤو و ثيَشمةرطة هيَزةكانى يةكخستنةوةى. . 2

 .بةكردار( القضائي النظام) دادوةرى سيستمى ييسةربةخوَ. 4

 . داحكومةت كاروبارى لة حزب دةستيَوةردانى بة كؤتاييهيَنان بؤ كجيابكريَنةوةةيةل حكومةت و سياسيةكان حزبة. 2

 .يةكوةك ميدياكان بؤ و تاكةكةس بؤ رِادةربرِين ئازادى مسؤطةركردنى. 6

 خبريَتة دةستورةكةش. لةسةر بيت يةك دةنكىبة شيَوةيةك كة  كوردستاندا هةريَمى دةستورى بة رانةوةيَضاوط. 7
خولي ضوارةمي وةكو ئةولةوياتي  تيَدابكةن بةشداري كوردستان خةلَكى سةرانسةري كة شتيةوةط ريفراندؤميَكى

 .ثةرلةمان

  .سودمندبن ليَي كوردستان كيخةلَ وهةمو كة كبةشيَوةية لةكوردستان دانةوت سياسةتي لة( شفافيةت) روونكاري. 8

 .سياسي و ئيتنى و حيزبى ئينتيماى طويَدانة يَب طةجنان بؤ كار هةىل فةراهةمكردنى. 1

ت ةزطاكانى حكومةمو دةه ةر بنةمايةكى شياو لةسةل مسؤطةربكريَت مافةكانيان و بكريَن تربةتواناامنان خ.  10
 بىَ جياوازى.ةب

 . لةناو حكومةتدا (مةحسوبيةت) خزخمزميَنة نةهيَشتنى. 11



4 

 

 . كوردستان هةريَمى لة ئابورىو كؤمةآليةتى ناعةدالةتى نةهيَشتين. 13

 بةاليةني كة تايبةت ياسايةكى ييَثبة خانةنشينى تةمةنى اتةطدة كة هةمووتاكيَك بؤ خانةنشيين بينكردنىدا. 12
 . دابينبكات ذياني بوَ رادةيةكى وة كةمة

 و نةتةوةكةمان بؤ طةشرت ئايندةيةكى مسؤطةركردنى بؤ كوردستان هةريَمى ثةروةردةى سيستمى لة ضاكسازى. 14
 . ىيثةروةردة سيستمى ناوخؤى ئيشوكاري تيَوةرداني دةست لة سياسيةكان حزبة لة رتنط اطريَ

 بيَ يةكسان، بةشيَوةيةكى كوردستان خةلَكى هةموو مافةكاني ثاراستنى بؤ كانياسا بة ابوونوطيَرِانةوةى بر . 12
 .ئاييين و حزبى و ئيتنى ئينتيماى طويَدانة

 .يدافةرمانرِةوايةت لة( شةفافيةت) روونكارى ميكانيزمةكانى ثةيرِةوكردني. 16

 .بكريَت مسؤطةر كوردستان خةلَكانى هةموو بؤ و بةتةواوةتى ـمرؤظ مافةكانى. 17

 . بيَكارى كيَشةى ضارةسةركردنى. 18

 .هةآلوسان رادةى بةرزبونةوةى لة رتنطةيَطر. 11

 يَزانةه ئةو ئةوةى بؤ مؤديَرنةكان ؤمةلَطةك هاوشيَوةى بة ئةمنيةكان هيَزة كردنىركا ميتؤدةكانى ئاسانكردنى. 30
 هةمووان ئاسايشي و تايبةت و طشيت ساماني و سةروةت ثاراستين بؤ بكات كار كوردستان هةريَمى هيَزي يةك وةكو

 ئةمنيةكان هيَزة كارمةندانى لةطةلَ ثرِمتمانة و دؤستانة ثةيوةنديةكى بتوانيَت خةلَك ثيَويستة. ياسا يَيثبة بثاريَزيَت
 .بكات

 ئةو ثيَويستة ،كاربكةن حكومةت لة سةربةخؤ وةيةكىبةشيَ كة شارةكان راويَذكارى ئةجنومةنى هيَنانةكايةى. 31
 و خزمةتطوزاريةكان باشرتكردنى ميتؤدةكانى لةسةر طفتوطؤكردن بؤ ثيَكهاتنب مةدةنى خةلَكانى لة ئةجنومةنانة

شارو ثاريَزطاو  بةرثرسياني بة بدةن ونوبريوبؤض ثيَشنيارو شراستةوخؤ كة ناوضةكانيان، بؤ( بزنس) كار اكيَشانىرِ
 .و وةزيران لةكاتي ثيَويستدا ارانكثةرلةمان  شارؤضكةكان و

 تيَكةآلوبونى و كردنةيةككارل كلتورى، ئالَوطؤرِى بؤ جياوازةكان كةلَضةرة لةنيَو كيةبةرنامة ثيَدانىةرةث. 33
 .دةذيندا كوردستان هةريَمى لة جياوازانةى ئةوخةلَكة

 دواييةى ئةم رووداوةكانى لةسةر ليَكؤلَينةوة بؤ ياساناس كؤمةلَيَك لة سةربةخؤ دةستةيةكى ثيَكهيَنانى. 32
  .    سزابدريَت ياسا بةثيَي ثيَويستة ساغبوةوة، بةسةردا تاوانيَكى هةر ياسا بةثيَي كةسيَك هةر. كوردستان
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 ثيَش ،دابرِاوةكانيشةوة بةناوضة ، هةريَمدا دةستورى لة كوردستان هةريَمى رةمسى سنورى دياريكردنى .34
 .وةكاندا دابرِا لةناوضة ريفراندوم ئةجنامدانى و عيَراقدا سةرىناسةر لة طشيت سةرذميَري ئةجنامدانى

ريفراندؤم يا بةهةر  كورديدا بة سةربةخؤى دةولَةتيَكى لةثيَناوي كاركردنبؤ  كخةلَ نان و ثةروةردةيراهيَ. 32
 . ثشتطويَخرا عيَراقدا دةستورى لة كورد داخوازيةكاني ئةطةر كاتيَكدالة بةتايبةتى ياسايي نيَودةولَةتي ، ريَطايةكي

 كوردستان هةريَمى لة ئيَستا قةيرانةى ئةو شتنىنةهيَ بؤ سةرةتا خالَى بكريَنة كة ئةوةية ثيَشنيارانة لةو مةبةست
م ئة يشزووتر هةتا. تابك دةسةالت و وان خةلَكنيَ ىيمتمانةبيَ ئةوةي ضارةسةري قةيرانيبوَ  تةوةبؤ بةرِومانورو

 حكومةت لة كوردستانى خةلَكى كة بكةين مةسةالنة ئةو ضارةسةرى ئةتوانني خيَراتر نريَكب بةجىَجيَ نةخاالَ
كانى ةفامثيَداطرتربني لةسةر  غداةبةبتوانني لى كورد، تاريزى مالَككةي ز بوَهيَةكى بةيةبناغ ةتبيَةش ئيمةئ. دابرِيوة

 .140ى ةكردنى مادجيَةبتى جيَةبيتاةب لكى كوردستان ،ةخ

دةستهاتوون  سةقامطريتربن نى شةهيدان بة توانني ئةو دةستكةوتانةى كة بة خويَداخوازيم يةكدةنطى كوردة تا ب
، هةروةها هةولَ و ريَطة نةدةين تريؤرستان سوود لةدرزي نيَوامنان وةرطرن  ى باشوورى كوردستان بثاريَزينئارامو

لة  . ئازاديش  دةسةالَتى ضوارةم واتا ميديا ئازاد بيَت وة بؤ طةجنةكامنان ئامادة بكةين،درةوشابدةين ئايندةيةكى 
 .ثةيرِةوكردني طرانةهيَزى دميوكراسيةتةوة ديَت، دميوكراسيةتيش وتنى ئاسانة بةالَم 

 و خةلَك بةرذةوةندى ثيَناو لة دةستبةكاربني يةكرت شانبةشانى هةموو راستطؤيانةوة و كوردانةوة يةتيَكىين بة با
 منان.اكةتازوة ةن بو روناك كىذيَور دوا وب نةتةوةية ئةم بةرذةوةندى

 

  وةةتةوكراوبالَ 14البةرة  401ذمارة  نةيَئاو نامةىروَذ لة 3012-13-21 ةمةشسيَ روذىلة 


