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ی حوزەیران، بم ئمجارەیان ل بغدا٢٣  
 
 

یاسین . بورھان أ  
١١/١٢/٢٠١٦  

  
  

ل پرلمانی ئو وتدا بر ل چند رۆژک،  ٢٠١٧بۆ سای تپڕاندنی بودجی عراق 
ک تیایدا چند بگیکی تایبت ب ھرمی کوردستان جگای کرایوە، رووداوکی ھر 

  . وا ئاسایی نبوو
دەکرێ ئویش جیاکردنوەی لالین سیاسییکانوە زۆر جار ل سیاستدا ھیک 

نگی سیاسییکی و ھاوسکانی کار و چائاست .ک، دابر ئاستوەرەش ھم پر بو اھ
ل . وەردەگیرێھوستیان لمڕ  و ل ئاستکانی دیک، ب جیا تگیشتنی بۆ دەکرێ

تر وای ک رەگزەکانی سیاست ل پکھاتیکی تدروس والیکی ترەوە باشتر 
یگری تکھکش و کارکاروکاردانوە و ئاستکاندا ببینرن ل شیوازی یکگرتووی 

  .یان بۆ بکرێببینرن وە راڤ ھمالین ل نوان ئاستکاندا
نادەم بچم ناو وردەکاریی دەستوری و یاساییکانی بگ  لم وتارەدا ھوڵ     

 گانم بوەی ئایا ئتی پرسیاری ئتایب می کوردستان، وە برھ یوەندیدارەکان بپ
استیدا تپڕاندنی بودج بو شوەیی ک کرا ل ر. نا نوەک خۆیان جبج دەکرن یا

ند و مانای  كکۆمپسیاسی رەھ ک وەشر ئبر لخۆ دەگرێ وە ھگرنگ ل ویست
گرنگ لخۆ  و پکھاتی ک کۆمک رەگزئم رووداوە بخرت ناو نسقکی فراوانتر 

بواری سیاستی دواجار دەکرێ ئم جۆرە بینین فرەرەھندە سوودی بۆ . رێگدە
بلیش ھمع.  

ھر پچ  ك، ک نتبینیکژاندنی چند وبم مانایش ئم وتارە ھوک بۆ ورو     
ل بیکوە گردانکی ئۆرگانیکیدا ھمای گوڕانکاریکی ب ھموویان وە بکو  ،پچ نین
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لو ئاستدا بم مانایش رووداوەک . کوردستانداھرمی ل ھاوسنگی ھز ل  نگرنگ
نامنتوە ک ئایا ل کاتی جبجکردنی بەگ پیوەندیدارەکان ب ھرموە چندە 

، ب تایبتی موچخۆران، کردنی باری بژوی خکی کوردستانکاریگریان لسر چاک
  . دەبت

 رووداوەک ک وەیوە ئمر بکسختی لرەدا جدەخوازم ل ی کو بۆچوونئ
ل خۆ دەگرێ ک بۆ ) دوور ل رەھندە ئابووریک(ی گرنگ ندکۆمک رەھ

ز و ملمالننگی ھباری ھاوس ودا لیی و دوور منووککی ھیشتنگت 
ل  ی گۆڕانکاریتئاراس مسلیکی گرنگیش لم بوارەدا ھبت. پویستسیاسییکان

گی سیاسی یاریکارە پلسر بنمای گۆڕانکاری ل  دائوسوی یاریی سیاسییکان
  :سرەکییکانی میدانی سیاسی ل ھرمی کوردستان

، یانیانۆن کوردستانیک، ب تایبتی سفراکسی "چوار" پرلمانتارانی خباتی وای پم)١
ی حوزەیرانکی ٢٣دوور ناڕۆم ئگر بم ئم . باشی ھبووئاکامکی سیاسییانی 

روویدا، بم ) ٢٠١٥(ی حوزەیرانی پار ٢٣ل ئوەی پشووتریان ل ھولر  .دیک بوو
، رجاری پشوتر ل ھولھر وەک  :ل بغدا روویدائمیان بر ل چند رۆژک 

 ،یکی کم دەستب کمیندیمۆکارتی کوردستان بوو پارتی ئمجارەشیان 
ھیچ بژاردەیکی بۆ نمایوە تنھا ئوە نبت،  ادەیکڕب ئوەندەش بدەست 

 روەک ل٢٣ھ ب مانی کوردستان، ببرلپ مانیی حوزەیران لرلی پمینک بب ، ب
، ک کانیدا بکاتگرنگکارە ھرە پرلمانی بغدا ل یکک ل  یبایکۆتو  ئۆپۆزیسیۆن

   .٢٠١٧ئویش بیاردان بوو لسر بودجی عراق بۆ سای 
 روەکچۆنلتی ٢٣ھخاوەن دەس و حزبر پارتی لولھ ی حوزەیرانی پاردا ل

ل  ،)قوارەی کمین بوونوات ( بۆ قوارە راستقینکی خۆی بوویوەرەھای بچوک
تی ئم حزبدا جوان بغداش ھروەھا ئو دژایتیی ک بردەوام ھبووە ل دەس

بم  ،ل الیک سادەی ئویش کمین بوون ل پرلماندادژایتیک زۆر : دەرکوت
بوونی دەسمانرلدەرەوەی پ وە لو حزبدەست ئ کی رەھا بوە تکی دیکالی ل .

ل دوو رووداوی گرنگدا ل)  ل ماوەی ساکدا یزەقبوونوە و وابوونی ئم دژایت
سیاستکردن لگڵ پارتی لسر بنچینی بنمایکی نوێ بۆ دەبت ) ھولر و ل بغدا

وابوونی ناھاوسنگی ھز، وە وابوونی ئو راستییی ک حزبک کمینی پرلمانی 
  ؛ەھای دەستی فیعلی ب دەستوەیڕھی بم زۆرینی 

٢ (نیمغدا ھب پارتیلمکوەی کردار  جارییش دەستی بدەست دەداتو بال ،
و ھنگاوە کردارییکانی دەرکوتبوون،  وزووتر ھمالدەست دانھر م ھرچندە ئ

 راق وە متمانباری وەک سوپاساالری عکر زتی البردنی بابحا ل وەک بۆ نموون
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ئم رووداوە تۆمارکردنی لوتکیکی نوێ بوو ل کاری . وەرگرتنوە ل ھوشیار زباری
 ، ھروەک وترا،کوردستان دیمۆکارتی پارتی ئیتر :بوو روون پرلمانیدا، وە پیامکش

رووداوە، وەک ھما ل بم بۆ ئوەی ئم . دەرکوت کمینبوونی دووەم بۆجاری
ک بۆ و فاکتر ببت ھۆکار گۆڕانکاری ل ھاوسنگی ھز و ئوسوی گم سیاسییکان،

تایبتی بۆ  ب ئوەی ل مودای مامناوەندی و مودای دووردا ل ھرمی کوردستانیش،
راستکردنوەی ھاوسنگی ھز، کاریگری ھبت ب ئاراستی تندروست، پویست ئم 

ل پناو ئمشدا ل ھر دوو ئاستی بغدا و کوردستان دەب  .لوتکی ب ھدەر ندرت
وە بخرت خزمت راستکردنوەی تای  ھوی ئوە بدرێ ک ئم لوتکی بپارزرێ

 بۆ دیک  کوردستان، ب تایبتی کاتک ئستا باس لھوکیترازووی ھز ل
ھبت ل برامبردا پارتی . دەکرێ کوردستان ھرمی کشکانی "چارەسرکردنی"

وەستان نابدەست، یم لوتککشکاندنی ئک دەدات بۆ توموو ھکو ھموو  بوە ھ
 ب بنما بۆ راستکردنوەی ھوک دەدات بۆ ئوەی ھزەکانی دیک ئم لوتکی نکن

 ل پارتی ب برامبر سیاستکردن ل گرننوەرل یھز و سوود ترازووی تای
فراکسیۆنکانی دیک ئم   کئوەشی لرەدا زۆر گرنگ ئوەی. داکوردستان ھرمی

دەستکوت وەک حاتکی سیاسی بکار ببن دوور ل وروژاندنی ھست و نست، 
پارتی دیمۆکراتی کوردستان ل وە کزۆر جار وا ھاتۆت وتی  چونکر دەستکرامبب

ست بردووە بست و ننای بۆ بزواندنی ھپ وانی دیکی ئھیدان  سیاسییانناوی ش
  ؛ ھتد... ی و ریفراندەم ویو سربخۆ و پشمرگ

٣ (کنتی جۆرەھا  پارتی ساکوردستان  ...تۆقاندن وکردن و یبرس سیاس ھتد ل
 بکار ،و یکگرتوو و کۆمڵبرامبر ھزەکانی تر، ب تایبتی برامبر ب گۆڕان 

 ک ل رووی سیاسییوە ئمجارەیان  دەھن، بم ئمۆ ئم حزب ھست بوە دەکات
تن کاری کوئم پراوز گرنگ نیی ، جا کوتووە، پراوزوەکرا" برسی"خۆی ل بغدا 

و خوندنوەیکی ناواقیعیانی حزبک، وات  ئوانی دیک ب یا بژاردەیکی نادروست
 گرنگ ئاکامکی، ک ئویش پراوزکوتنی. ییکسپارتی، خۆی بت بۆ حات سیا

و حزبئ،ی کانی بۆ پارتی دیمۆکراتی کوردستان کبۆچوونی خۆم ئاکام ب  ل
  ؛ ی حوزەیارنی پار ساڵ کمتر نیی٢٣پراوزکوتنکی 

تنانت بگرە  ،)وەییوات عرەبی عراق( پم وای ل بۆچوونکی عرەبی  )٤
سیگناڵ و بدەست دەرکوتنی پارتی و پنابردنی بۆ بایکۆت ئیتر   دەوتیش،نو
کی گرنگویگئیتر . بوو ست ک وەیغدا گرنگترینیشیان ئب ر کورد لژ چیتر ل

سیری بنچیتر ئ ،تری پارتیدا نییو چ نیمیماھ وانیئ تکردن کسیاس ل ک نیی
 ر دیکرامبب ن و لنگاوەکانی پارتی بکیار و ھنھا چاوەڕوانی بنھا و تت دەب
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 ...ئم ھاوکشی تکشکا، ب ھر حاڵ ل ئستادا: نب بدەستھیمنی پارتی 
ئوەش دەکوت سر ھزەکانی دیک ک چۆن ل مودایکی مامناوەندی و دووردا 

نان لرھن مدەتوانن وەبدا بکرووداوە گرنگ.. .  
 بب ک گوای ھزە کوردستانییکانی دیک ل بغدا ناتوانن ییھاوکش ئو بنمای

کورد ل : دەرەوەی ئیرادەی پارتی سیاست بکن، گۆڕانکاری بسردا ھات و ل ارتیپ
 سیاستکی تنانت بکات، بکو سیاست دەتوان پارتی بب بغدا نک ھر

 کانی تر، کییسیاس ھزە بۆ گرنگ ھزکی سرچاوەی ئم. ..پدەکرت یباشتریش
کنسا نگیان پ لکوردستان تچنراوەر ...ھ ل ٢٣استیدا ل ی حوزەیرانی پاردا ل

مسلی سرۆکایتی ھرمدا پگی پارتی ل رووی سیاسییوە ب جددی پکرا، بم 
 غدادا٢٣"لپارتیی حوزەیرانی ب بب ڕاندنی بودجپی تلسم ل ی " ، واتگو پئ

ندەوە  حزبرەھ س کی جددی لوەیش ئامانج گیراب ی . أ: بگغدا، پب پارتی ل
مۆنۆپۆی ئو حزب ب فایل ستراتیژی و . وات ل چاوی عیراقی عرەبیدا؛ ب

ئگری ئوەی ک ئم راستیی بب ب مایی الوازبوونی . ھستیارەکی نوتوە؛ ج
  .دایشل ئاستی ھرمی کوردستانپارتی دیمۆکراتی کوردستان 

کرا ب ریس "بغدا  یی دەبینم ک ئوەی لدجدب من مترسی ئوە ل الیکی ترەوە، ) ٥
تا بکرێ . أ: بۆ ئوەی ئمش رووندات پویست. "ل کوردستان بکرتوە خوری

دەستکوتک بکرێ ب ھی ھموو خکی کوردستان وە باشکردنی باری بژوی خک 
گومانی  .دا؛ بی چوار ھزەکسییکانامحک بت ل ئاراستی گفت و گۆ و گوتارە سی

 ک وڵ ربۆ خاوکتیا نییپارتی ھ کنگاوی چوار فراکسیۆنوەی ھوە و بچوککردندن
بزواندنی دەدات خۆی ل بھای راستقینی رووداوەک بدزتوە و پنا برت بر 

الینکانی تر پویستیان بوە نیی بکون ناو گژاوی بزواندنی . تی خکھست و نس
ئیتر بشکی باش ل دانیشتوانی ک  بھننست وە دەب باوەڕ بو راستیی نھست و 

ھرمی کوردستان خوندەوارن و خوازیارن پشوەچوونکان ل رووی فاکت و 
بزاری و  ب ھست جماوەریشدا ل ئاستی جگ لوەش. راستییکانوە بزانن

  ... ھست و نست بزواندنی سیاستی ل دەکرێ شماندوبونی
رادەیکی زۆر ئو دیوارە نفسیی تکشکا، یا ھر نب کلنکی جددی تکوت، تا ) ٦

ردەوام کدەیخواست ب ر :بک جۆرە ھڵ ھاوکاریگغدا لب پارتی دەرەوەی ل، 
پارتی براوە  درێ وە لو شڕە نفسیشدابقم ل خیانت وەک ئاسانی ب دەکرێ

ک بب پارتی سیاستکردن ل  ،ئم ترس و دڕاوکی ل الی حزبکانی دیک... بت
بغدا دەکرێ ببت ھۆی ئوەی ک مۆری خیانت و خۆفرۆشی لو ھزان بدرت، تا 

دڕاوک و ی ئم دیوارە نفسیی وە الچوونی ئم تکشکان. کۆتایی ھات باش رادەیکی
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وەک  ،زۆر گرنگ سبرە قورس لسر کاری ھیزەکانی دیکی دەرەوەی پارتی
رەھندکی . کی نوی سیاستکردن وە نزیکبوونوە ل مسلی ھاوسنگی ھزبنمای

گرنگی ئم پشوەچوون ئوەی ئیتر ئگر پارتی ب ئامرازەکانی زۆرەمل و دیکی 
کخستنی پمان وپر... رلس تکوردستان بۆی چووب وەی ھتد لکی  بۆ ئزراوپ

ھمان ئو حزب ئوا ب زەرورەت  ،ک بسنتوەسیاسی زۆر ل ھزە سیاسییکانی دی
نک ھر ئوە بکو ئمجارەیان ئوە پارتی . سیاستی ل بغدا بۆ ناچت سر

ی و کارتکردنی بۆ ریگرادیمۆکراتی کوردستان ک ل بغدا ھیچ پراوزکی ک
وەمنیاوەتکردنی تابووق ل بوون ی، جگمینبایکۆتکردنو  ئۆپۆزیسیۆنبوونو  ک ...  
بۆ  تپڕاندنی بودج بو شوەیی ک کرا، جا جبج بکرێ یا نا، پیامکی جددی) ٧

پارتی دیمۆکراتی کوردستان بسر  مۆنۆپۆیئنقرە و کۆمپانیاکانی نوت ک ئیتر 
رە نییویست و مسۆگن گگیر و بو جوە ئوتفایلی ن!  رانی لو نیگ ڕاوکد

تورکیا و  ورکیا و کۆمپانیاکان ل فایلی نوتدا زۆر کاریگری لسرالین ت
 ھوستی ل گۆڕانکاری کرێ ببت بنما بۆشوە دەدەب برەو داھاتوو کۆمپانیاکان

  .دەبت ھۆی کش بۆ پارتی ل فایلی نوتدا دواجار ئمش ، کداتورکیا و کۆمپانیاکان
  

  دەرئنجام
ین کنجام بنھا دەکرێ دەرئوە تگرنگ ئ ئایا نیی ک نراوی بودجڕپت مانی  لرلپ

ڕاندنپم تکو ئدەکرێ یا نا، بجبراق جتی  ،عی تایبگندێ بوەی ھکردنج ب
ھر زوو بووە ھمای گۆڕانکاری ل ھاوسنگی ھزدا ل ھرمی  ،ب ھرمی کوردستان

دەرکوت ئگر پارتی دیمۆکراتی کوردستان ب ھندێ ئامراز و ھۆکار بۆی . کوردستان
 وانی دیکزی ئراوپ ر کس تکوردستان چووب ڕاندنیلپت وا لوە، ئسک بکاتت 

تر ل ئاستی عراقدا پارتی ب زەرورەت خست ک ئیبودج بو شوەیی ک کرا، دەری
  . ناتوانت ئو ھزە بادەست و مۆنۆپۆکارە بت

 ئو پڕی بواری لیزم ئوەی ک ئم ئایدیۆلۆژیایبردەوام خستکی ناسیۆنا     
 بۆ یشیاریکردن ب ھست و نستی خکی تیای، بم ل الیکی تریشوە پۆژەیک

. و ئازادی و خۆشگوزەرانی تاککانی نتوەیک ب ئامانج بگین ئوەی دواجار ماف
 ئو ناسیۆنالیزم ک ئوەی سیۆنالیزمان پناسکانی باشترین ل یککیش لراستیدا
 راگواستن ئامرازی دەبت ک کۆمتیی سیاسی و بزوتنوە و پرۆگرام یائایدیۆلۆژ
 ەبتر رەگزی  ھندێو  ھست و نست بنچینی لسر ک خک کۆمک لدۆخی

وەیدرا کدۆخ و ئاستی بۆ نوگر نانی بدەستھ رژەوەندییب وەییتکانی نر باھ 
ئوەی ک  ،کشیکی ناسیۆنالیزمیش، ب تایبتی ل کۆمگا تقلیدییکاندا. خک ئو
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 ر لوەی ھک بۆ ئستی خست و نھۆی بزواندنی ھ تزۆر جار ناسیۆنالیزم دەب
 ک لشوەچوونپ بدا، بکدا،جگیر ژیانی خوکردن و جئامرازی پت تبوونی بب
ن دەستبژرک ک ل راستیدا ل خزمتی خۆیاندا دەستیاپگی کۆمیتی و سیاسی 

. پۆژەکیان رفاندووەبۆ برژەوەندی خۆیان و تووە بسر پۆژەی ناسیۆنالیزمدا گر
ل نوان دوو پۆژەی دژ ب یکتر ب زەقی ئم ملمالنی کوردستان ئمۆ ل باشووری 

 ،٢٠١٧سای  بۆ عراق لسر پی وە ئوەی ل بغدا روویدا ب تپڕاندنی بودجی
بک ،پارتی بر کشو بل یملمالن .ک وەدایش لکتییکی  دژایژکدا توکات ل

چاکوانانی کۆمگی مدەنی شارەزایان و  ،رەوشنبیر ،زۆر ل سیاستمدار
ی کوردستانوە مک پیوەست ب ھر یبودج ئوەن ک چۆن ئو بشرمی سرگ

بم ل رووی کردارییوە بب ب سرچاوەی چارەسرکردنی کشی بژوی خک، 
الینکی تری ھمان پانتایی ھرمی کوردستان خریکی بزواندنی ھست و نستی 

ل بودجدا بۆ ھرم ب ب مبستی کمکردنوەی بھای ئو شتی  خک
و دواجار بالڕدا بردنی پشوەچوونکان ب ئاراستی لباربردنی ھوڵ و  دەستھاتووە

  . کۆششی ئوانی تر
لم سۆنگ تیورییوە دەکرێ بین ک ماوەیکی زۆرە پارتی دیمۆکراتی کوردستان      

یک تا رادە ل رگای دەستبردن بۆ جوندنی ھست و نستی کۆمنی خک
بم . توانیبووی پگیکی بھز ل سیاستی عملیشدا بۆ خۆی مسۆگر بکات

ک فراکسیۆنی کوردستانی بب گودان مترسی ئوەی " چوار"ئمجارەیان ل بغدا 
ەبات بۆ ئیفلیجکردنی ھوکانیان، دواجار پارتی دەست بۆ بزواندنی ھست و نست د

دا خای الوازی پارتی دیمۆکراتی شسیاستکردن ووە ل سیاستکردندەستیان برد بۆ 
ت بشداری بکیت ل یئیتر یا ئوەتا بوە رازی ب: تخسدەرب جوانی  یانکوردستان

خۆت یا جارکی دیک دەست ببیتوە بۆ  ب پی قوارەی پرلمانیسیاستکردنکدا 
خۆپیشاندان لم سۆنگیشوە ئو . ھست و نستیاریکردن ب ئامرازی 

دروستکراوانی پارتی ل دەڤری ھولر و دھۆک گواھیی لوەی ک ئوەی بۆ پارتی 
 یئیتر من گومانم ھ ک ،ستست و نوە بزواندنی ھدیمۆکراتی کوردستان ماوەت

ت، چونکم ئامرازە بر باوەڕی بم خودی پارتیش تا سجارەیان ئ ئامرازەک غدا لب 
  . ییکی دەرکوتبکک و کورتی ھنا

ئگر ب راستی ناسیۆنالیستانی کورد دەخوازن پۆژەی ناسیۆنالیزمی کوردی      
بوردی و  ،دوارۆژی ھ ب وا گرنگئکی بیشتنگرن تمۆد وە و  لتن

ھست و نست گرنگ وەک . ببنوە نزیک سیۆنالیزماسیاستکردن و ن ئوسوکانی
رگیز نابت ئو ئامرازەی ک ل رگایوە کورد بم ھ ،ئامرازی بیکوە گردان
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: تاوبدات) مۆدرندا-ھندک جاریش پۆست(بتوان ئسپی خۆی ل جیھانی مۆدرن و 
پ پویستیت ب پۆژەیکی دەومند، فرە رەھند و ئوپڕی تاودانی ئو ئسبۆ 

یرخ ھتی ھاوچگای مرۆڤایھاکانی کۆمڵ بگکانگیر لی .ئ وەی کل وە جگ
وە بکاربردنیان ل خزمتی ئسلن ھست و نستی داگیرکراو ل الین توژکوە 
ت ھۆی ھندک دەتوان ببخودی ئم توژە، بب گودان برژەوەندییکانی خک، 

  !تراژیدیای مرۆیی و شکستی سیاسی بۆ نتوە
ی ناھموارییکانی خک، وا لم بارودۆخی باشووری کوردستاندا ب تایبت     

سندنوە ل رووداوی تپڕاندنی بودج نزیک ۆرۆحی ت دەخوازێ ک الینکان ب
خکی کوردستان و ئزموونی سیاسی باشووری کوردستان سوودمند دەبت : نبنوە

 ک وە بستی خست و نکاری، ھواشی دەست بردن بۆ چب ت و پارتی لر بگئ
الڕدابردنی رای گشتی، دەست بۆ قبوکردنی ئوە ببات ک ئیتر ئم ھزە ئو ژمارە 

یک لسر سی پانتایی  ،کم یا زۆر ،خوازی، بکو ئو تنھایسیاسیی نی ک خۆی دە
نک دەھباشووری کوردستان پ و. سیاسی لوەی پارتی ئردا بۆ ئرامبب ل 

بژاردەی  ل بووڵ بکات کن قدرا" چوار"الیدەنگی پ زەکوا پوەھئ ، ویست دەکات
ھر چندە منیش ئوە . خۆیان ل وروژاندنی ھستی پارتی دور بگرنئم چوار ھزە 

پارتی ب نان بباوەڕ ھ دەزانم ک کی ئموو خسوودی ھ غدا کراوە بب ل وەی ک
ت بشک ل بب نایشم ماکوردستان نک ھیچ ھز و گروپکی تایبتی وە ب

کانی بودجگکردنی بجبج کی ئاسان نییکانی پارتی . أ: کارحزبیی رژەوەندییب
پارتی کۆمک ئیلتزامی برامبر . بوونی ملفی نوت یکانگیر نین؛ بفلگڵ شفا

یتورکیا و کۆمپانیاکان ھ یان رزگاربوون کو لئ ئاسان کو، نییت بنانت 
میشستئ.  

 


