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بووە هۆی دەستلەكاركێشانەوەی حكومەتەكەی عادل عەبدولمەهدی. حکومەتی بەرێوەبردنی کار بە سەرۆکایەتی  2019ناڕەزاییەكانی ساڵی 

پێشوەختە ئەنجام بدات، چاوەڕوانی دەکرا  کە هەڵبژاردنی ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو گۆڕانکاری خوازراو بەدوای  ئەلکازمی بەڵێنیدا هەڵبژاردنی  

 خۆیدا بهێنێت، زۆرێک باوەڕیان بە گرنگی هەڵبژاردنەکە هەبوو بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشییە قووڵەکانی عێراق. 

كان، ماڵەاڵتی بنەسەی دهاڵنەندهتی گەرایەبەڕێوهر بەرامبە بە  ڵكی كوردستان نارازیبۆن.كان و بۆ خەشیعە ش بۆ بلۆكەڵبژاردنەو هەنجامی ئەئە 

 ی دەنگدەران بایكۆت كردبۆ. زۆرینە

  ی لەدوای نزیكەی دە مانگ هەژمۆنی بلۆكە سیاسیەكان زیاتربۆ لەسەر حیسابی بێتوانایی دەوڵەت لە  چاكسازی، داواکارەکانی ئەو خۆپیشاندەرانە

وەکۆخۆی مانەوە، شكۆی دەوڵەت لە ناوخۆ و دەرەوەدا كەمی كرد، و هێرشی راستەوخۆ لەالیەن واڵتانی دراوسێوە پەرەی سەند، بە  2019ساڵی 

 تایبەت لەالیەن تورکیاوە. 

او رەوشەک سیاسی ناکۆکی نێوان سەرکردە پێکهاتەکانی سوننە و شیعە و کورد لەسەر دابەشیکردنی پۆستەکان و بۆ پارە، واڵتی خستۆتە ن

 مەترسیدار.

الیەنە عەرەبە سوننەکان ناکۆکبۆن، بۆیە تورکیا هەژمۆنی خۆی بەکارهێنا بۆ ئەوەی محەممەد حەلبوسی سەرۆکایەتی پەرلەمان بگرێتە دەست.  

 لە هەوڵەکانیاندا سەرکەوتوو بوون.

كرد، ر نەسەپێی سیستمی )مۆحاسەسە( چارهتی كۆمار بەرۆكایەی سەی پێگەبارهكانیان لەكانی كوردستان ناكۆكییەاڵتدارهسەده ها بنەمالەروههە 

. واشنتۆن کاریگەریی بەهێزی خۆی لەسەر بنەماڵە کوردە دەسەاڵتدارەکان بەکارنەهێنا، یارمەتیی راستەوخۆی  درێژكرد. كەیرانە ش قەمە ئە

 ملیۆن دۆالر.  ٢٠( ملیۆن دۆالرە" واتە مانگانە ٢٤٠سااڵنە )

بە   سەبارەت بە سەرکردە شیعەکان، هەندێکیان درەنگ لە خەو هەڵسان بە قەبارەی ئەو پیالنگێڕییەی کە لە دەرەوە بە وردی پالنی بۆ دانرابوو،

هاوکاری لەگەڵ دەزگایەکانی لە کەنداو و بە چەکی سندوقی دەنگدان. ئەوان درەنگ هەستیان کرد کە هەڵبژاردن دەتوانێت ئامرازێک بێت بۆ  

 ستکردنی قەیران و پەراوێزخستنی نەیاران. درو

ت رعیەشە رروهڵبژاردنی نادادپەاڵم هەلە زۆر حاڵەتدا هەڵبژاردن تەنیا خزمەت بە پێدانی ڕوپۆشێکی شەرعیەت بە ڕژێمە تاکڕەوەکان دەکات. بە

انیان دابین ناكات. ئەمەش وا دەکات سیستەمی سیاسی شلەژاو كزراوهو دامە ركردهسە كان . رای گشتی بەنادە براوەکان. و متمانە نادە بە دۆڕاوه

 بێت و دەبێتە هۆی ئەوەی گروپە ناڕازیەکان کەناڵی دیکە بدۆزنەوە کە ڕەنگە سۆدبەخش نەبن.

دەوڵەمەندە بە  سێ دەیە بنەماڵەی دەسەاڵتدار لە هەولێر و نزیکەی دوو دەیە ئەزموونی حوکمڕانی لە بەغدا.... لە هەرێمی کوردستان کە 

دانی  سامانەکەی، دەسەاڵت گەندەڵتر بۆ و تااڵنکردنی پارەی گشتی زیاتر بووە، پاوانخوازتر و دوژمنایەتی ئازادییە گشتییەکان و مافی خۆپێشان

ملیار   ٢٨زیاتر لە   - ئاشتیخوازانەتۆندتربۆوە....پشتبەستن بە پڕۆژەی دەرەکی زیاتربۆ، و لە کاتی قەرزەکان بارگرانی لەسەر ژیانی هەرێم دەکەن

 سامانی بنەماڵە دەسەاڵتدارەکان و هاوڕێکانیان زیاد دەکات. دەوڵەت و دامودەزگاکانی بوونیان نییە. -دۆالر 

دا گەلی  1992ی ئایاری 19ئازاری گەلی کۆرد لە بیرەوەرییەکانی شەڕی ناوخۆ نەسراوتەوە. کە جی ئەوانەی ئاگریان تێبەردا بێ زیان بوون. لە 

ان لە یەكەم پرۆسەی هەڵبژاردنی ساختەكاریدا دەنگی دا. لە ماوەی دوو ساڵدا سەرکردەکانی پارتە دەسەاڵتدارەکان شەڕێکی ناوخۆیان  كوردست

 کۆتایی هات.  ١٩٩٨دەستپێکرد کە تەنها دوای دەستێوەردانی واشنتۆن لە ساڵی 

چوونە ناو شەڕێکی ناوخۆیی وێرانکەردا بوون، کە خۆشبەختانە لە دوا   وا دیارە شیعەکان لە عێراق لە کۆتایی مانگی ئابی ڕابردوودا لە لێواری

 ساتەکاندا دوور خرانەوە. 

  دەبێت جیاوازییەک لە قەیرانی سیاسی ئێستادا بکرێت لە نێوان هەولی بنەماڵە و بلۆک و پارتە دەسەاڵتدارەکانی جەکدار کە لە پشت دیواری

ەر دابەشیکردن وتاالنی پۆست و سامانی وۆالت لەنێوان خۆیان ،و خەباتی ملیۆنەهان کەس بۆ )مۆهاسەسە( خۆیان چەسپاندووە؛ کە ناکۆکن لەس

لە  دامەزراندنی دەوڵەتی یاسا و دادپەرو و دیمۆکرات. گەل بەبێ جیاکردنەوەی ئەم دوو پڕۆژەیە، بزووتنەوەی بەدیل دەکەوێتە هەڵەی کوشندە. 

لە بەرژەوەندی خۆیان نەبن ئەنجامی هەڵبژاردن قبوڵ ناکەن و بۆ ئەم مەبەستە ئامادەن  هەرێمی کوردستان بنەماڵە دەسەاڵتدارەکان ئەگەر 

 دەستدەن بە جەک دژی گەل. 

و  بەشداربۆنیی فراوان ێی جەماوەر لەگەڵ کەسایەتی دەسەاڵتی گەندەڵ لە پرۆسەی هەڵبژاردندا بە واتای بەشداریکردنیان لە ملمالنێ تەسک نا

ێت، پێویستە هۆشیاریی جەماوەری هەبێت بۆ ئەوەی نەکەونە ناو ئەم تەڵە کوشندەیەی کە بە فێڵبازانە بۆیان  کەسی تائیفی یان خێڵەگەری د

 دانراوە.

 

 



لە هەرێمی کوردستان هەر لەسەرەتاوە هەموو هەڵبژاردنەکان لە ژێر فشار و کوشتن و گرتن و ساختەکاری بەڕێوەچوون، بنەماڵە  

تی سیاسیدا و بە دەیان هەزار چەکدار، هێزەکانی پۆلیس، و پارەی سیاسی کۆنترۆڵی تەواویان بەسەر دەسەاڵتدارەکان زاڵبوون بەسەر دەسەاڵ

هیج   سەرچاوەکانی وزە و بازرگانی لە کوردستان و زۆربەی میدیای بینراو و بیستراودا هەبوو. لە هەرێم هەڵبژاردن بە گالتەگەری دادەنرێت . .

 ت کە بەزنجیرەکانی گەندەڵییەوە بەستراون، بەدوای بەدیلێکدا بگەڕێین. رێگای تر نیە دە بی  لەدەرەوەی دەسەاڵ

 پێویستمان بە: 

 * سەرکردە نەتەوەییە لێهاتووە نوێکان کە ئاگاداری پێداویستیەکانی قۆناغی ئێستان )کوتلە مێژووییە(.

 . انکارەکانی نیشتمانی لەسەری ڕێککەوتوون* ئامادەکردنی پڕۆژەیەکی بوێرانە بۆ دەرچوون لەو قەیرانەی ئێستا و لەالیەن هێزە گۆر

 * بەرەیەکی نوێی جەماوەری دژ بەدەسەاڵتی گەندەڵی کورد و عەرەب 

 * پێکهێنانی کۆمیتەی کار لەهەموو پارێزگاکانی عێراق و بەستنەوەیان بە ناوەندێکی پەسەندکراو لە هەمۆ گۆرانکاران.

وەریی ئاشتیخوازانە و شارستانییانە بۆ داپۆشینی سەرجەمی پارێزگاو ناحیەکانی  * کارکردن بۆ فراوانکردنی ڕووبەری خۆپیشاندانی جەما

   .هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لەهەولێر بەهۆی گرنگی لەسەر ئاستی ناوخۆو دەرەوە

 . * کار بۆ شکاندنی دیواری ترس بەتایبەتی لەهەولێر

تایفەگەری و حزبایەتی و خێڵگەرایی تێدەپەڕێت و توانای البردنی گەندەڵی  *گۆاستنەوەی خۆپیشاندانەکان بۆ پڕۆژەیەکی سیاسی واقیعیانە کە لە 

 .هەیە لە نێو هەموو دامودەزگاکانی دەوڵەتدا

 *پالن دانان بۆ هۆشیارکردنەوەی  ئەو کەسانەی  خاپاندۆن بە پڕوپاگەندەی چەواشەکارانەی پارتە دەسەالتدارەکان.  

 رتاسەری جیهاندا بۆ بەشداربۆنیان لە خەباتی گۆرانکاری. * پەیوەندی لە گەل رەهەندی عێراقییەکان لەسە

ە  * بەستنی هاوپەیمانی میدیا و هەماهەنگی لەگەڵ تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە ناوەوە و دەرەوەی وەالت بۆ دەستپێکردنی هەڵمەتەکانی و پێکەو

 . کارکردن بۆ بەهێزکردنی پڕۆژەی گۆڕانسازی

بی لەتونس و میسر و لیبیاو سوریا و سۆد وەرگرتن بۆ عێراق بەگشتی. دیسان دیاردەی سەرکەوتۆی  * شرۆڤەکردنی ڕاپەڕینەکانی جیهانی عەرە 

 خۆپیشاندانە جەماوەرییە ئاشتیخوازەکان وەک سریالنکا بەرجاوبێت.
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