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  كارمةند بةكركارمةند بةكر... ...  يان هةردوو ئيدارةكة زووتر يةكدةطرن  يان هةردوو ئيدارةكة زووتر يةكدةطرن ..موبايلي ئاسيا و ساناموبايلي ئاسيا و سانا
  

بةالَم حةق واية ناوي بنيني ، وائةجمارةش مةكتةيب سياسي بِرياري دا ثةرلةمانة نويكةمان كؤبيتةوة
و ثةرلةمان  992قؤناغي ئيستا جياوازةو سةردةمي هةلَبذاردين ، ثةرلةمان يان مةكتةبيكي سياسي فراوان

و حكومةيت ئةوسا ِرؤي ئيستا شةِري دةستوور و كةركوك و سنوور و فيدِرالَية ئةو زة مانة طوزةشت 
ترسي بةعس هةبيو ئةطةر ضي ئيستاش بة شيوازيكي ترو بة جؤريكي تر دوذمنةكامنان كار دةكةن و 

  .  خؤش نةبنسةركردةكامنان دلَيان زؤر فراوانة و خؤش باوةِرن ئةطةر لة كةركوكيش
هاووالَتيان طراين بازاِر و كريي خانوويان كةميك بري ضؤتةوة و ئيستا باس باسي ثةرلةمان و ثيكهيناين 

وائةجمارةش كؤمةلَيك دةموضاوي ناو ثةرلةمان طؤراون و فرة دةنط و فرة ِرةنط ترة بةالَم ، حكومةتة
تان و جا تؤ بلَيي ئةمة جياوازييةكي تر لة زؤرينةي ئةنداماين ثةرلةمان لة دوو زهليزةكةي كوردس

ثةرلةماين ثيشومان بؤ دروست كات ثرسيارةكة ئةوةية تؤ بلَيي ثةرلةماين ئةجمارة ببيتة بةرزترين 
  دةسةالَيت كوردستان و ئةزمونة منونةيةكةي ِرؤذهةالَيت ناوةِراستمان بثاريزيت؟

د ئاغاو كالَوقامسيان كرد ثةرلةمان هةلَدةوةشيتةوة يان  ئايا ئةطةر ثاريت و يةكييت شةِري تةثكي حةمة
  ؟)دةم بوةستيسةر ِرةحةتة(بيدةنط دةيب و 

 ئايا هيض ئةنداميكي بةريزي ثةرلةمان كة لة اليةن حزبةكةيةوة لةويدانراوة دةتواين لة سياسةيت 
زبن و تؤزقالَيك غريةت حزبةكةي البدات و راستيةكان بلَي؟ يان ئةو ئةندامة بةِريزانةش رؤشنبريي ح

  نايانطري و خاوةن ئريادة نني؟ 
ئايا ثةرلةمان و سةدوو يانزة دةنطي نوي دةيب كوردستان بةرةو كوي بةرن؟ زؤر بلَيي خراثيش دةلَيي و 

  . ضاكيش دةلَيي
ةستؤ هةموومان ئةو راستية دةزانني كة ئةم ثةرلةمانة نويية يةك دةرزةن كاري طرنط و نويي دةكةويتة ئ

و كةثيويستة زؤر بة خيراي و ضاالك و بويرانة كاري بؤ بكات و بةالَم ئايا ثةرلةمان دةتواين ئةوة بكات 
  ، كة حزب بِرياري كؤبونةوةي ئةدات؟

 لة هيض ووالَتيكي دنيادا هةية باس لةدميوكراسي و كؤمةلَطا ي مةدةين بكريت و حزب بِرياري كؤبونةوةي 
  ، ثةرلةمان بدات؟

 رؤشناييةك لةم ثةرلةمانة بةدي دةكريت كة لة ذير كاريطةري ئةو حزب و ئةم حزب دابيت بة دووريشي  ض
  نازامن لة قةالَضواالن و سةالحةدين بِريار بدريت و لة ثةرلةمان دةسيت بؤ

  !.  بةرز بكريتةوة
هةلَبذاردنت كردبيت و ، ةيبئاخر لة هيض كوضةو كؤالَن و طوزةريك دا هةبووة هةلَبذاردن بكريت و ياسا ن

ئةمة طالَتةجاري نةيب بة هاووالَتيان و خانةوادةي شةهيدان ضي ! ئينجا باسي ياساي سةرؤكايةيت بكةي
  . تر دةطةيةين؟

ئةم دوو حزبة بة شيوةيةك لة شيوةكان خلَةفاون كؤكردنةوةي ساماين كوردستان و ثِر كردين طريفاين 
دةنا ضؤن دةلَين هةردوو ئيدارة يةك دةطريتةوة و ضوار وةزارةت !ناوةريحزب زياتر هيضي تريان يل هةلَ

  ، دةمينيتةوة
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 دةيب ض ئوميديك بة ثةرلةمان و حكومةت هةيب كؤمةلَيك كةس لة سةري مووضة وةربطرن و كؤبونةوةي 
  !. مةكتةيب سياسي دوو حزب زياتر يب لة كؤبونةوةكاين ثةرلةمان

بة كؤي دةنط بِرياري بداية لة دةستووري هةميشةي عيِراق دا ضيمان دةوي دةبوو ئيستا ثةرلةمان 
، ثةيوةندي ئيمةو حوكةمةيت عيراق ضؤن يب، هاوالَتيان سةربةخؤييان دةوي يا لةطةلَ عيراق مبينينةوة

  .  جيبةجي بكراية58مادةي ، سنورمان لة كويوة دةوي
 خؤزطةيةكي دايكي شة هيدان بيتة دي تؤ بلَيي كة حكومةت ثيك بؤ ئةوةي هاووالَتيان ئاهيكيان ثيدا بيت و

هات ليثرسينةوة لة طةلَ وةزيراين هةردوو ئيدارةكة بكريت ثيش بوون بة وةزير ضيان هةبووة و ئيستا 
ضيان هةية؟ ئايا ئةو حوكةمةتةي كة هيشتا ثيك نةهاتووة بري لة كيشةي نيشتةجيبوون دةكاتةوة و ئيتر 

تكينيطا و بان و كارةبا ناميشةي ري ،  
 خؤ لة هةر شاريكي كوردستان ضوار بيناي زل و زةبةالحي وةكو ثةرلةمان دروست كةن كة ضةند سالَ 

 يان لةم بيناز بوو ئيستا طةرم و طورييةكي تيكةو تؤتةوة كيشةي نيشتة جيبوون ضارةسةر دةكرا؟
حكومةتة نوييةش خزم خزمينة دةخواو خوا ثيداو ضةندين ئةرزةي تري لةسةر وةردةكري؟ ئايا حكومةيت 
تازة هةلَهاتوو ضارةسةري دوو ئاالَي ثيدةكري لة اليةك ئاالَي بةعس و لةاليةك ئاالَي شؤرشيضواردةي 

  تةموز هةلَ دةكري؟
ركرد خؤمان وا نةبوين بِرياريمةيان فيئايا ، ك لةاليةك دةر دةضيو اليةكةي تر ياسايةكي تر قبولَ دةكائي

لة حكومةتة تازة ثينةطرتووةكةوة بِرياريك دةرضي لة سةرتاسةري كوردستان جيبةجي دةكري يان لةبةر 
لة سادةترين كاري نويي حكومةيت ، ئةوةي سةرؤكةكةي سةر بة فالَن حزبة ئةوي تريان جيبةجيي ناكات

  بلَيي ضارة سةري كيشةي دوو موختاري طةِرةكةكاين كةركوك نةهيلَي؟ تازة دا تؤ 
خؤزطة بة خؤزطةيةيت ئةو خواية لة جيا يت دلَ و قودسي كةكوك حكومةت ناويكي كةي بؤ كةركوك 

نة ، بدؤزيايةتةوة و ئيتر نةكارةبا لة هةولير بِربايةو نة نوسراوي شةهيداين ثارتيش ليرة نةي خوارداية
نة لةوي ِريطة لة ،  ليرة بِرياريكي هةباية و نة ثؤليسي هاتو ضؤي ثارتيش جل و بةرطي جياواز بوايةدادطا

  . خؤثيشاندان بطرياية و نة ليرةش ئاالَي بة عس هةلَ كراية
لةطةلَ يةكطرتين ، ئةمة ِريكةوتين دوو سكرتيرة يان دوو حزب و جةماوةرةكةي،  من طومامن هةية
! ي ئاسيا و سانا يةك دةطرن يان ثةيوةندي سانا و كؤِرةكيش هةلَدةوةشيتةوةئةمانيش مؤبايل

ثةرلةمانيك دوو حزب دروسيت كةن و ضةند كةسيك دةسيت بطرن بؤ هةستان ثي ئةضي كة هةستا 
، دانةنيشيتةوة ضونكة ئةم دوو حزبة وا ئةجمارةش ِريككةوتن ئةي بؤ داهاتوو ضةند سود مةند دةبن ليي

بة دوو ليسيت جياواز دادةبةزن شةِري ، و حزبة بة يةك ليست دادةبةزن بةرهةمةكةي مان بيينئةم دو
ئةطةر ، ناوخؤمان بيين كة هيشتا تةمي ِرةشي بةر ضاوي هاووالَتيانةو شنة باي بةر طويي بةرثرسةكان

لَ ِرقي ليهةلَدةطري و حزبيكيان لةطةلَ ضةند حزبيكي تر بة شداري هةلَبذادنةكان بكات الكةي تر وةكو منا
  ، طةمارؤي ئابوري و سياسي و دامةزراندين ئةندامةكانيشي لة سةر زياتر دةكات

هيزي سييةميشت نيية كيشةكة يةك الي كاتةوة تؤ سةيري ئةم ووالَتةيان ضي ليكردووة بؤية ثيويستة 
 ثةرلةماين نويية بقؤزنةوة و ئةم ثةرلةمانة نويية و كةساين دلَسؤزو حزبة رابردوو ثاكةكان ئةم هةيل

بةرةو ئاراستةيةكي تري بةرن كة ثةرلةمان لة ذير ضنطي حزب دةركةن و موضةي اليةنة سياسيةكان و 
نةك حزب ، ثيشةييةكان ئاشكرا كةن و ثولَة برميةريةكةي حكومةتيش بة داهات و خةرجييةوة راطةيةنن

ذاردنةكاين شارةواين و قوتابيان و طروث و سةند ثرؤذةي بؤ حكومةت هةيب و ئيدارةكان خاوةين هةلَب
يكاكان بن و حكومةتةكةي مووضة خؤري حزب بيت ئيمة لة سايةي دةسةالَتيك دا ذيامنان طو زةراند حزب 
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خؤ كفر نايب لة مة بةدوا حكومةت كريضي حزب بيت و ، كريضي حكومةت بوو مانطانةي ئة دا بة حكومةت
خؤ سةر فيايت دوو كؤبونةوة سوالَكةري سةر ، ضةي مانطانةيان بدرييتحزبةكان لة حكومةتةوة مو
  ، شةقامةكاين ثي تير ئةكري

ها خواية هةموو دوو طروث و ،  ئةم يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارةش نة الفاوي زةردةو نة طةردةلويل تؤلَة
ةوةي سةر بة فالَن حزيب لة كؤمةلَكان لةطةلَ خؤي يةكخاتةوة و نة شةِرة ثةِرؤ بيلَيت و نة لةبةر ئ

يان لةبةر ئةوةي دةنط نادةي كؤبوين بايةعةكة بِربن و يان لةبةر ئةوةي ئةو ، فةرمانطةكان دانةمةزريي
طةرةكة اليةنطريزؤر تري حزبةكةي تري تياية ثرؤذةي خزمةت طوزاري نايطايت هةرضةندة لة ووالَيت ئيمة 

ت بةالَم دلَنيام ئةطةر ضةندين سالَي تريش شةِري ناوخؤ باية حكومةت لة تواناي دانية ثرؤذةي طةورة بكا
هيض كام لة دوو حزبةكة كةحكومةت بةِريوة دةبةن دةستيان هةلَ نة دةبِري و بلَين دؤِراين لةبةر ئةوةي 

  .. .. . ثارة نةما بؤ كِرين و دةسكةوتين هاوةن و فيشةك و ئاربيجي
  ةمتان شةلةل ليي ئةدا يان فوول ئؤتؤماتيكة؟ ئةوةي كةماوةتةوة ئايا ثةرلةمان و حكوم

  !!!!!!!!! ئايا مؤبايلي ئاسيا و سانا يان هةردوو ئيدارةكةي حكومةت زووتر يةك دةطرن؟
Karmand83atv@yahoo. com  
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