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 كةمال سةيد قادر.د
 

 بةرامبةر مي كوردوستان بة هةردو ئيدارةكةيةوة لة أاطةياندنصكا ناأةزايي خؤيحكومةيت هةرص
لة بودجةي عصراق % 10تةا نزيكةي % 25ثالين حكومةيت بةغدا دةربأي كةوا لة جيايت بأي 

يةكةوة دةستيان بة هةملةتصك كردوة بؤ هةردو ئيدارة بة . بؤ هةرصمي كوردوستان تةرخان بكرصت
فشار خستنة سةر حكومةيت بةغدا بؤ زياد كردين ئةم أصذةية وةكو بلص ي حكومةيت هةرصمي 
كوردوستان وا تص بطات كةوا مةسةلةكة كصشةيةكي ئيداري بصت لة نصوان حكومةيت هةرصمو 

مي كوردوستان مةبةسيت  بودجةي هةرصستيدا لة ثشت مةسةلةي بأيينلة أا. حكومةتةكةي بةغدا
ئةم .  دذ بة بوين هةرصمي كوردوستان وةكو هةرصمصكي نيمضة سةربةخؤي كورديسياسي هةية

كصشةية لة بنةأةتدا جؤريكة لة شةأ دذ بة هةرصم وةكو سيمبؤيل كةسايةيت كوردي سةربةخؤ وة 
ة وةرطرصت شةأيش مةرج ين ية هةر أاستةوخؤ وة بة هؤي ضةكةوة بصت بةلكو دةتوانص زؤر شصو

 .لةوانة شةأي ئابوري كةوا خؤي لة بأيين سةرضاوةي دارايي هةرصمي كوردوستاندا دةطرصتةوة
 جار بة سةركةوتويي دذ بة  كورد شتصكي نوص ين ية بةلكو زؤرئةم جؤرة شةأانة دذ بة ميللةيت

ين ضةكو  كةوا سةرضاوةو أصطاكاين هصنا1975ميللةيت كورد بة كار هاتوة وةكو دواجار لة سايل 
بةالم باشترين . تفاق لة شؤرشي كورد طريان وة شؤرش بؤ ماوةيةكي كورت توشي نسكؤيةك بو

 أوخاندين قةالي دم دمة لة ،منونة لة مصذوي كورد بؤ أونكردنةوةي كصشةي بودجةي ئصستا
 .سةرةتاي سةدةي هةظدةم 

ين وةكو سيمبؤلصك ئةو كاتة عةشريةيت كوردي برادؤست بة سةرؤكايةيت ئةمري خاين لةث زصأ
 لة سةر انبؤ سةربةخؤيي كوردوستان بةرامبةر بة دةولةيت سةفةوي و عومساين قةالي دم دمي

 دوذمنصك  بةرزو ثتةو بو كةوا ئةو كاتة هيضكةثكة شاخصكي بةرز دروستكرد كةوا ئةوةندة قةبةو
كةوا كانيةك نةيدةتواين بيأوخصين بةالم يةك كةمو كوريت هةبو ئةميش سةرضاوة ئاوةكةي بو 

بو لة دةرةوةي قةال لة ذصر ضياكةوة كةوا لة أصطاي كةنالصكي صين ئاوي بؤ قةالي دم دمي ثص 
سةربةخؤيي ةدا قةاليةكي لةم جؤرةي سيمبؤيل  ضاويان بةرايي نكة سةفةويةكان. دابني دةكرا

طةورةي كوردي ببينن شاه عةباس فةرماين أوخاين قةالكةي دا وة بؤ ئةم مةبةستة هصزصكي 
قزلباشيةكان هصرشيان هصناية سةر قةالي دم دم بةالم ثاش زيانصكي زؤر تصكشكان بؤية بأيارياندا 
أصطايةيةكي تر بطرنة بةر ئةميش بأيين سةرضاوةي ئاوة لة قةالي دم دم تاكو هصزي بةرطري 

ةوة وة ثاش ضوار مانط طةأان بة دواي كةنالة صين يةكة توانيان بيدؤزن. كوردي تصك بشكصنن
ئاو لة قةالي دم دم ببأن وة لة كؤتاييشدا توانيان هةمو بةرطريكةراين ئةم قةالية زيندة بة ضال 

 .بكةن ثاش ئةوةي قةالكةيان بة سةرا أوخاندن
 

دةتوانني بلصني كةوا هةرصمي كوردوستاين ئصستا هةمان أؤيل قةالي دم دم دةبينصت وةكو 
كةوا كورد خؤي خاوةن بأياري خؤيةيت، زماين  سيمبؤلصك بؤ كةسايةيت سةربةخؤي كوردي



كوردي زماين فةرمي ية،ئاالي كوردوستان هةلدةكرصت، سوثايةك هةية بة ناوي سوثاي 
 .  نةك بة خاوةن مال لة كوردوستانكوردوستان، اليةين بياين دةتوانص تةا خؤي بة ميوان بزانص

ي ماين هةية كةوا سةرضاوة دمي هةية قةالكةي دم  ئةم قةاليةمشان هةرهةمان كةمو كوريتبةالم
 داراييةكةي لة دةرةوةي هةرصمة ثاش ئةوةي ناوضة نةويت يةكاين كةركوكي واتة سةرضاوة

 .كوردوستاين لص جيا كرايةوة
 

 حكومةيت بةغدا سةرضاوةي دارايي هةرصمي كوردوستان دةبأصت لة أاستيدا هةر جا لصرةدا كة
وةتةوة ضونكة ئةزاين كةوا هةرصم زؤر زةمحةتة دم دم دؤزيي هةمان كةنايل بأيين ئاوي لة قةال

لة طةل بأيين .  نافةرمةيدا مبصنصتةوة ئابوريبؤ ماوةيةكي دورودرصذ بتوانص لة ذصر طةمارؤدانصكي
سةرضاوةي داراييي حكومةيت هةرصم ناضار دةبصت ضةند هةنطاوصك اوصذصت كةوا لةوانةية ببنة 

 و طراين و كردنةوةي موضةو بص كاري و باج سةندنو دةستكوريتمايةي ناأةزايي خةلق وةكو كةم
خؤشي لة خؤيدا جؤرة ال لويت . صشكةشكردين خزمةتطوزاري ية بنةأةيت يةكانثاشةكشص لة ث

 يةك هةية لة نصوان زوربةي زؤر لة خةلقو ئيدارةي كوردي لة سةر كصشةي فةسادي ئيداري و
 .الوازي ذياين دميكراسي

صت تصطةيشتنصك لة سةر ة ين ية بةلكو ثص دةضةشدار لةم ثالنا اليةين بحكومةيت بةغدا تة
 هةبصت بؤ خنكاندين هةرصمي كوردوستان وة كو ئةم طةمارؤيةي كةوا ئصستا ئاسيت ناوضةكة

توريكا خستؤيت ية سةر هصناين سوتةمةين بؤ كوردوستان كةضي كوردوستان خؤي لة توركيا 
 لة دواي يةكن لةم بارةيةوة وة  وا خةريكي كؤبونةوةي يةكصشئارامترة وة ووالتاين تري دراوس

ئةمريكي يةكانيش هةردةم بةرذةوةندي يةكاين خؤيان بة مايف ميللةيت كورد نةداوة ئةوة ين ية 
لص ي  سةربازاين ئةمريكي بة دةسيت خؤيان ئاالي كوردوستان لة كةركوك دصننة خوارةوة وةكو ب

 ،ؤين باالي هةلبذاردين عصراقيش بوةتة فؤرومصك دذ بة كورديسيكؤم. كةركوك ملكي ئةوان بصت
فؤرمي هةلة دةداتة دةنطةري كورد تاكو كةمترين ذمارةي دةنطةراين كوردي لةم هةلبذاردنانة 

 هةمو هةولصك دةدةن كةوا تاقي كردنةوةي فيدرايل لة عصراق ن بة هةمو اليةنصكيا.بةشداري بكةن
 هةر سةيري .كةوتوي ئيدارةي دةولةتةكانيان تصك بشكصتكتوري دواروسةر نةطرصت نةوةك ست

ثرؤطرامي يةكةسياسي يةكاين جطة لة كوردي  بؤ هةلبذاردنةكاين عصراق بكةيت دةزاين 
 .شؤظينيةكان ض أقصكيان لة ميللةيت كوردة

 
 لة دةريايةك لة خةوين ن تا ئصستا نقوم ببوزوربةي لص ثرسراواين سياسي كورديش

 .طرتين ثؤسيت ثلة دوو لة بةغدادةلةمةندبونو وةر
 نةجةفو سامةأاو ينا دؤالر بؤ ئاوةدانكردنةوةي شارةكاتيشدا بة سةدةها مليؤنلة هةمانك

كرصت كةوا تصرؤريستةكان تصكيانداوة كةضي تا ئصستا تةا فةلوجةي مةدينةي سةدر تةرخان دة
هةمو . بة يةك دؤالريش قةرةبوي ضوار هةزار شارو طوندي سوتاوي كوردوستان نةكراوةتةوة

كوردوستان الي ئةوان بةرامبةر ناوضةكةين ئةهواريش ين ية كةوا وا خةريكة بة دةها مليؤن دؤالر 
بودجةي % 40دا كةوا تةا داهايت نةويت كةركوك زياتر لة ئةمةش لة كاتصك. ئاوةدان دةكرصتةوة



 لة أصذةي نةوت زياترمان دةست  ئاوي كوردوستانيان ثص بفرؤشني هةر. عصراق ثصك دةهصنصت
 .دةكةوصت

ئةوان لة ذصر ثةردةي بودجة شةأصكي نوصمان لة طةل دةكةن ضونكة هةرطيز لةوة أاهاتون كورد 
 .ستان داطري كةن وة ئافرةيت كورد وةكو كاال بكأنو بفررؤشنوةكو كوصلة ببينن، خاكي كوردو

 زياتر  ئةوةندةكورد ضةند بة هصزو فصلو فأن سةركردايةيت سياسي كورديش ئةوةندةدوذمناين 
 .و ترسنؤكةناكؤكو نةزانو خؤثةريست

 
 .كةواتة طوناهةكة تةا لة بةرامبةر ين ية بةلكو بةشي هةرة طةورةي طوناهي خؤمانة

ة سةر كصشةي بودجة كةوا كصشةيةكي ستراتيجي ية حةز دةكةم أصطا بدةن ضةند ثرسيارصك هةر ل
 :ئاراستةي حكومةيت كوردوستان بكةم

 
نوصنةراين كورد ضي دةكةن لة بةغدا؟ ئةي ئةركي ئةوان ين ية كةوا نوصنةرايةيت  .1

بةرذةوةندي يةكاين ميللةيت كورد بكةن؟ ئةي ضؤن بودجةي وا ناأةوايان بؤ 
دوستان بة سةرا أةت دةكرصت؟ ئةي ئةوان نةبون كةوا ثؤسيت سةرؤكايةيت كور

ثةرلةمانو ئةجنومةين وةزيرانيان لة كوردوستان جض هصشت بؤ وةرطرتين ثؤسيت 
نائيب لة بةغدا؟ ئةي بؤضي أازي نني لة كوردوستان بنب بة نائيب يةكتر؟ بؤضي 

لة , ة كورد دةبن بة أصوي وةكو شصرن كةضي بةرامبةر بة غةيرتركةبةرامبةر بة ي
كوردوستان سةرؤكنو لة بةغداش شوصنتان ثشت خةلقو ثةنايةكة لة ثرسطاي لص 

من باوةأدةكةم نةك هةر هيضتان ؟ ثصم بلصن ضيتان لة دةستة لة بةغدا؟ يانثرسراوةكان
لة دةست ين ية بةلكو مصزيكيشتان ين ية ئةطةر نا ثةجنةتان هةلدةبأي دذي ثأؤذةي 

تةا يةك شتان باشة كةوا هةموتان ئافرةت نني ئةطةرنا .وستانبودجةي كورد
 ة سةرؤك عةشصرةتةكانا ضونكة ئصوةش دةبونة سةربة هةوص لة مايل يةكصك ل

طياين كوصاليةيت و بصطانة ثةرسيت لة جةستةتان أةطي داكوتاوة و ة هةسيت 
 .نةتةوايةتيتان نزمة

 عصراق ضةندتان ثارة بة ناوي دةتوانن ثصمان بلصن لة ثاش ثأؤسةي أزطاركردين .2
بودجةي هةرصمي كوردوستان وةرطرت، ضةندتان لةم ثارةية خةرج كرد، ضؤنتان خةرج 
كرد، بؤ ضيتان خةرج كرد، كص خةرجي كرد؟ بؤضي ئصستا بالوي دةكةنةوة كةوا 
حكومةيت بةغدا بودجةي هةرصمي كوردوستاين قوت كردوة كةضي ثصمان نالصن ئةم 

 ند بو؟بودجةية ثصشتر ضة
 نةدا ضةند هةفتةيةك لةمةو ثصش سةيري  UNبؤضي أصطاتان بة تيمي لصكؤلينةوةي  .3

دةفتةري داهاتو خةرجيةكانتان بكات؟ ئايا خةرجي يةكانتان لة هيض شوصنصك بة 
أةمسي تؤمار دةكةن ياخود مةسةلةي دارايي هةر هةموي تايبةتة بة دوو بنةمالةوة 

 سةرةكيش دةكةن وة سةرؤكايةيت هةردو حيزيبكةوا بة ثشتيواين ئةم الو ئةو ال 
رديش بة نؤكةري خؤيان؟ ثصمان  وة كوهةرهةمو كوردوستان بة ملكي خؤيان دةزانن

 بة دارايي كوردوستانةوة هةية؟ ان كةسوكاري سةرؤكي حيزب ض ثةيوةندي يةكيبلصن



وي ضؤن ئةمانة بون بة مليؤنصري دؤالر لة كوصيان هصنا؟ با باسي داهاتةكاين ثصش
كوردستانيش وةكو طومرطي برامي خةليل هةر نةكةين بةلكو تةا ئةو ثارةيةي كةوا 

 .لة ثاش ثرؤسةي أزطاركردين عصراق وةرتانطرت وة لة مليارد دؤالر أةتيدا
دةتوانن ثصمان بلصت بؤ واز لة طةندةيل ناهصنن؟ ئايا ئصوة دةوصرن بة ئاشكرا دةنطتان  .4

ضونكة مالتان لة شوشةية؟ ئا يا ئصوة ناترسن بةرز كةنةوة دذي حكومةيت بةغدا 
كةوا بةغدا بودجةي سايل ثصشو ئاشكرا بكات بؤية نوقةتان لصوة نايةت؟ ئايا ئصوة 

ئةطةر هاواليت : دةزانن طةندةيل ياين ضي؟ أصطا بدةن با منونةيةكتان بؤ بصنمةوة
ي وة بة هاوال  دزبدزصت ئةوا ئةم كردارة ثص ي دةلصنيةكي ئاسايي لة بازاأ مريشكصك 

يت يةكةش دةوترص دز ضونكة خؤي بة شصوةيةكي ناأةوا لة سةر حسايب يةكصكي تر 
يت دزي دةستطريي بكات وة دادطاش دةولةمةند كردوة بؤية ثؤليس بؤي هةية بة تومة

) دةواجن(بةالم ئةطةر بةأصوةبةري كصلطةيةكي حكومي ثةلةوةر. وكمي بداتح
 مال سوري كاتةوة ئةمة ثص ي دةلصن طةندةيل  لةم كصلطةية بدزص وة لةمرصشكصك

بةالم تاوانةكةي . بؤ سودي تايبةتضونكة دةسةاليت أةمسي  خؤي  بة كار هصناوة 
 لة ناوةأؤكدا هةر هةمان دزي كردين مريشكةكةية لة اليةن هاواليت ئةم بةأصوةبةرة

باي جا ئةو لصثرسراوو سةرؤك حيزبةي . يةكةوة وة هةر هةردوكيان دزي مريشكن
 هاواليت نرخي  ملياردةها مريشك لة داهايت ميللةت دةدزصت لة أاستيدا هةر مةمان

 لة كوردوستان بة هؤي بنةمالة هةن.  دةسةاليت لة دةستة بةالم ئةوةتامريشك دزة
دةسةاليت خؤيانةوة هةر هةمويان بة طةورةو بضوكيانةوة زؤر بة ضاو قاميانة بة 

 جياوازي يةكينان ين ية لة طةل ستيشدا هيض بة أصوة دةضن وة لة أادزي كردن
. بنةمالةيةكي ئاسايي كةوا ثشةيان دزيين مريشك بصت وةكو سةرضاوةي ذيان

جياوازي يةكة تةا ئةوةية كةوا بنةمالةي خاوةن دةسةالت خؤيان هةم دزنو هةم 
ئصستا واية بةالم بؤ كوص دةأؤن منونةي شاي ئصرانو سةدامي . دادطاو هةم ثؤليس

. ميللةت بة سةبرة  بة الم بة زةبرة. اتؤرو نؤرصطاو موبوتؤتان لة ياد نةضيدكت
ئةطةر خيانةت نةبصت هيض . ئةوةي دزي لة ميللةيت خؤي بكات خيانةتيش دةكات

حكومةتصك هةية لة جيهان زةوي هاوالتياين خؤي زةوت بكات بؤ ووالتصكي تري بص 
يةيت سياسي كورد نةبصت كةس ئةطةر طةندةيل و خيانةت لة أيزي سةركرداياين؟ 

ةبص لة سةر مالو نةويت دةتوانص بةم جؤرة سوكايةيت بة ميللةيت كورد بكات كةوا د
 .  ببني بة سوالكةر الي ئةوانخؤمان 
 قيأةتان لص هةلساوة ضونكة دةزانن ئصوةش  لة طةل ئصمة لة قوأ دةضنة ئةجمارةيان بؤية

 .خوارةوة
 

 
 


