
 

www.dengekan.com 
7/4/2007 

 کنۆکات تی ته  بۆ حکوومه وره مکی گه ڵ و خهکی قوو یه ناسه هه
باس ئیبراهیم عه

، مان بووم ڕله کنۆکات بۆ په ت ته ی حکوومه ی گوبیستی ناردنی بوودجه خته وه و ساته مانگی ڕابردوو له
ی  بوودجه  که وه دا شکایه وه کاری قسان به ی ورده و ساته م ئه به. ڕا گه نهددا  کم له هیچ دخۆشییه

رزدار  قهت  حکوومهو  می هناوه که  بوودجهی  که کوردیه به(  یه  عجزی هه نده وه و ئه نده وه ت، ئه حکوومه
ری خۆی  گوزه لهت  می حکومه ی پنجه  کابینه ل زۆرنا، ئاخر چونکه مک دگیربووم، وه که)  وه بۆته

  کاری زۆری بۆ بکرت، ڕوونیشه قه دن ته دنیا هه چاو به  تا بووایه و ده وه پزدانی کاتدا مایه لهزیاتر 
ر پ و  سه  تا به، هک ره باری گه رجی له لومه و هه کاری، پداویستی فره قه ی برینی ته وه چاکبوونه

و  دووری نابینم ئه  هیچ به؛م ده که  یه وه شه یه نگهم سۆ ، له وه وته که وی ئاسایی خۆی ده ڕه
. نی مزرو خۆش یان به کتی و پارتی هاندابت دوای ده ، یهم هی پنج دایکبوونی کابینه ی له جیاکارییه

  . خشرت کنۆکات ببه تی ته حکوومه رم، به تی هه ی پنجی حکومه نازناوی کابینه
ردوو  ب ساسیی هه کته ندامانی مه هنابوو، ئه نه دنیا هه وی بهکنۆکات چا تی ته هشتا حکوومه

ڕی  ر ڕووپه سه  له فزیۆن و ڕۆژانه له نگی ته نگاو ڕه ی ڕه ر شاشه سه  له وانه ی کوردستان، شه که یزبهحزل
  تنه رکه کنۆکات و سه تی ته تی حکومه  باسی شوازو چۆنیهو وتن که دیارده کان به ڕۆژنامه

ی  ، زۆربه یه یان جار گومان هه ک جارک ده  نه نده رچه هه. چی تدا ده گوی میلله کانییان به وییهفسونا ئه
کنۆکاتدا  ژر ناوی ته ی له زیرانه و وه ی ئه ڵ زۆربه گه کرد، له کنۆکاتیان ده تی ته ی باسی حکومه وانه ئه
 ڵ کرا، به قه تی داماویان ده  مای میلله وه شه م هۆیه و بهخشرا زیریان پ به ی وه  یان پلهت زاره وه

ڕیان   باوه و هژایانه  ئاخر ئه؟!ن کنۆکات بکه باری ته کی له یه دابت ناتوانن پناسه گه ئستاشی له
ن  ریک بکه  خه وه ناسییه  کۆمه ربه کتبی سه کات خۆ به ، ئیتر چ لزوم ده نگه تی له یه کۆمه به کاری سه به

  .  ستگیربت کنۆکاتیان ده کی ته یه تاپناسه
گی و  واده سی و خانه رانی که ڕووی گوزه ت له زرابوو، حاڵ و بای میلله مه کنۆکات دانه تی ته تا حکوومه

ت و دوو  دوو حکوومه کتی که پارتی و یه. ببوون  نه زه ی ئستا شپه کانیش هنده  گشتییه تگوزارییه خزمه
میان  زایی و که کی هاکه یه کو ئستا مووچه رچی وه گه کتری، ئه ر کبرکی یه به ، لهبوو ی ئیداریان هه که یه
  ره  هه رپرسه  به،دای بازاڕی ئازاد هانه ژر به مۆ له کو ئه  بازاڕ وه ل چونکه خشی، وه به کی ده خه به
 مرۆڤی  کشابوون که نه  هه هندهکان  گرتبوو، نرخی کاو پداویستییه ردا نه سه ستیان به  باکان ده ره هه
ستن  ستیان هه ده له   چزه، دوپشکدانی پپوهکو  ست بۆ بردنیان وه دهڵ  گه لهخۆر  ت و مووچه رامه م ده که
.   

ی  وترا بوودجه دهی  نده روبه سه و  کردبوو، له ڕێ نه نی به مه کنۆکات هشتا ساکی ته تی ته حکوومه
؛  جۆرک باسی لکرا که ت به رزداری حکوومه وای قه هه. نردرێ ، یان ده نردراوهمان  رله ت بۆ په حکوومه
ی  وه مکردنه نگۆی که  ده وانه و هه ڵ ئه گه ر له هه!  ببات ڕوه ت ناتوانت خۆی به نانه مان ته که ته حکوومه

  وانه و هه ئستاشدا ئه کانی ڕۆژو له هوا ردی هه سه  به کان بووه  ب کاره زیره ت و وه زاره وه
ڕو  نای میدیاو ماپه یاندکارک و هیچ که  هیچ ڕاگه  تبینییه وه المه ی به وه ل ئه ودان، وه بره له

  وه تی ناهنه سه ت و ده بیر حکوومه دا به وانه و هه ی ئه وه ڵ خرا بوکردنه گه و گۆڤارک له ڕۆژنامه
کی   بۆ خه وه هیچه شتی له هه  به کنۆکات  تهتی  حکوومه بووایه  ده، کانتان بووایه پ ڕکمه ر به گه: بن

 بۆ ناکاو تی له ک حاله ی یه وه ت، ب ئه منی حکوومه ساک ته متر له چی پاش که ، که خوقاندبایه
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ج  رکوک و جبه  بۆ که، یاییه  خه و بوودجه هک دیناری ئ  یه ی تاکه وه  ب ئه؟! پش  ت هاتبته حکوومه
ی  واده خانه  بهک خانوو نھا یه دا، ته م ساه وای ئه ته ی له وه  ب ئه؟!برف کرا سه) 140(ی  بوونی مادده

ی  وه ب ئه !خشرابت کان به هرگ  و پشمه پۆلیس و ئاسایشران و رمانبه ان و فهنفالکراو هیدان و ئه شه
کی شایان، یان  یه م، یان قوتابخانه رده کی سه یه خۆشخانه نه لهتگوزاری  دا بچووکترین خزمه م ساه له

 کان شارۆچکهو شار  رم، له تی هه ر حسابی حکوومه سه نگین له  ڕهکی یه هۆکی شانۆیی یان باخچه
) 100(و  ی ئه وه ت ب ئه نانه ته! رابتکوردستان ب کانی   دیه ورانه رهکوکی قیر بۆ  یه یان جاده! کرابت

؟ ئینجاش !دا پیان درابت و ساه لهدرا،  خۆران ده ران و مووچه رمانبه فه  به وه ناوی جژنانه ی به زاره هه
 گومانک   تاکه! م ل ڕوون نییه که مه  بۆ؟ وهم چۆن؟و ، به رزداره مان قه که ته بژن؛ حکومه ده
ر  فته زاران ده دان و هه  سهو  جیا له نگه  ڕه،لمنی  بسه وه ڕمه الی باوه  بهت رزداری حکوومه چت قه وده که

 زانراو  ره فه سهکانیانیان و  خانه ی دیوه وه ماشنی مۆدیل باو ڕازندنه کان به زیره ی بۆ وه دۆالره
بی حیسا کان تا به زیره بۆڕدانی وه کان له مانتاره ڕله کبرک پهها  روه  ههرف کرا،  سهکانیان، زانراوه نه
مان ئیمتیازو  ی هه وه  جیا له!بن کان نه زیره ستی وه موتاجی دهکان  مانه ڕله ندام په مان ئه ڕله رۆکی په سه
خانووو ش  مه رباری ئه سهکانیان پدرا،  کنۆکاته  ته زیره ی وه شوه و ماشینی له رماه خشش و ده به

  . شیان بۆ دابین کردن شوقه
موو  و هه کانیان و ئه کردنی خۆیان و کاره فسانه ئه جیاتی به ش له انی ئمهک رپرسه بوو به ند خۆش ده چه
گکی  رجیشدا چاره لومه باشترین هه خشی و له به کیان ده خه  به به و ب مناسه به مناسه ی به نکارییه به
و  ایهی خۆیان کردب کانی ڕۆژدا قسه ڵ گۆڕانکارییه گه  ج، له یانده گه ده کانیان نه نه به
س لیان  رۆک که  ب ناوه وان و قسه رمانه  فه یه یه وان ئستا نزیکی دوو ده ، ئه وه بیریانھاتبایه به

  . لمن ناسه
  زار جار قسه ی بیارلدراوی هه پ خشته به کشم، که تی ده جاه ت خه جیاتی حکوومه ی من له که  ڕاستییه

دا  و ساه ی ئه ماوه له) و داد رگه دارایی، ناوخۆ، پشمه(  که کییه ره  سه ته زاره  وهار چو بووایه لکراو، ده
کارو ج کردنی  ج بهجیاتی  ک له  نه،ت زاره  چوار وه وه ت کرابانه زاره شت وه و هه و ئه کیان گرتبایه یه

ناچاری ،  که حیزبهی ستراتیژی دوو زل وتننامه ڕکههۆی  و به سایه بیار لدراوی خۆیان، لهی  کارنامه
  .  زیری بوونایه تی چل وه ڕوباکردنی حکومه په

                                                                           3/7/2007   
     

 
 
 


