
٤/١٢/٢٠١٦دووڕياندا                             ياسين                             باشوری کوردستان له بهردەم . بورهان أ   

 
1 

 

 

 

اشوری کوردستانب  

داردەم دووڕیانل ب  

 
 

 

 

 

 نووسینی
یاسین. بورھان أ  

٤/١٢/٢٠١٦  

 



٤/١٢/٢٠١٦دووڕياندا                             ياسين                             باشوری کوردستان له بهردەم . بورهان أ   

 
2 

 

 

 

 

ەڕۆک    ناو                           

  ٣------- --- ---------------------------------------------- پشکیکی گشتی. ١
  ٧--- --- ----------------- ------------------ چند خاکی لوەدەرچوون. ٢
    ٩ -- ---- --------------------------------------------------------- کۆکی باس. ٣
  ١٠--- --- -- ---------------------------------- کاراکردنوەی پرلمان ١-٣
  ١٢ - ----------------------------------- ---------کشانوە ل حکومت  ٢-٣
    ١٥ - -------------------------------------رکوتنی گۆڕان و یکتی ٣-٣
     ١٩ -- ------------------------------------ بژاردەکانی دوای کشانوە ٤-٣
  ٢١ --- ------ ---- -----------------------------------------ھاوسنگی ھز  ٥-٣
  ٢٥ - ----- ----------------- ------- راگیاندنکی مسعود بارزانی ٦-٣
     ٢٦ ---- - ---- -------------------- ------------------ ---------- ------- دەرەنجام  -٤
 

 

 

 

 

 

 



٤/١٢/٢٠١٦دووڕياندا                             ياسين                             باشوری کوردستان له بهردەم . بورهان أ   

 
3 

  پشکیکی گشتی. ١
ب ل ئیستا ب مبستکی تر وە  ئم وتارەی بردەست نزیکی دوو مانگ بر

ئم دەقی بردەست پرەپدانکی ئو نووسراوەی . سنووردار بوبوویوەشوازکی 
جگ لوەش . کی پشوتربب دەستکاریکردنی بیرو بۆچوونکانی ناو نووسراوە

ک خوندنوە لمر بارودۆخی سروشتی ئم وتارەی بردەست جگ لوەی ک ھند
ریش دەخات روو برامبر وری کوردستان لخۆ دەگرێ، بم ھوستی نووسباش

ئوەی ک رودەدات وە لو جگایانی ک پویست ھوستی رخنگرانی نووسریش 
کوات وتارەک ل پرسیارک یا چند پرسیارک زانستی و . ب راشکاوان دت دەنگ

کۆمک ل  ی گشتگیرکئکادیمی پ ھناگرێ، بکو ھوک بۆ وناکردنی پانۆڕامای
  .وری کوردستاننی، ک پرسی زۆربی زۆری خکی باشپرسی ھنووکی

دوای تپڕبوونی ساک بسر پکخستنی پرلمانی کوردستان، بدەر ل ھموو      
وەزیرەکانی بزووتنوەی گۆڕان و ) تۆ ب دەرکردنی(یاسا و رسایک ناردن ماوەی 

ل پۆستی سرۆکایتی ھرم ب زۆرە بردەوامی مسعود بارزانی ئمش شانبشانی 
ل الیکی ترەوە،  .ترقۆناغکی زۆر مرسیدارپی ناوەت ملیی، ھرمی کوردستان 

ھرچند بۆچوونی جیاواز بۆ ئم پشوەچوون کراب و ھب، ئوا دواجار بۆچوونی 
ک وەیش) ١ :دروست ئک نھا لت ورەتر و فراوانترە کوە گزۆر ل کشی ک

، ل راستیدا ئم سنووردارکردن ھیکی سرۆکایتی ھرمدا سنووردار بکرێ
ی کوردستان باشورسیاسی گورەش وە ل بردەوامیشیدا زیان ب تواوی ئزموونی 

نیکی ) ٢؛ دەگتشوترە تا حاکی کۆن و پتردەوامی حازیاتر ب کشوەچوونپ
ئم حاتک ل ناھاوسنگی ھز ک زھنیتیکی سیاسی سرچوەکیتی بم  .نوێ

ەوە برھم ھاتووە، نک ل )ئاب ٣١(ل رووی کردەییوە ل رگای رووداوەکانی 
  .یکالکرەوە بووبتپۆسیکی دیمۆکراتیدا ک ھبژاردنی راستقین تیایدا 

و  )٢٠١٥(ی پار حوزەیرانی ٢٣ کوردستان لی کۆبوونوەکی پرلمانک راست ئوە 
ی ئاب گرنگ بوون بۆ تقاندنوەی بارودۆخک، بم ١٩دواتریش کۆبوونوەکی 

 ل کنسا کی ناسروشتی بوو کتردەوامی حازیاتر ب کشوەچوونواوی پت
ارتی کبوونکی ئاۆزی کۆمک توخمدا، ک گرنگترینیان تاکەوی و با دەستی پ

ئوەی کمتریش باس . بووە ب ئمری واقعئو تاکەویی ک کم یا زۆر بووە، 
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) ھتد... ب ناوی رگری ل شڕی براکوژی و(دەکرێ ئو راستیی ک یکتی نیشتمانی 
یارمتیدەرکی سرەکی بووە ل سرکوتنی پارتی ل فراھمکردنی تاکەوی و 

  . یکی رەھای ھیئو حزب، وات پارتی، بادەست بنمایک ل دەست ک تیایدا
ناکرێ ئم تنھا ب رگای ژمارە و فاکت تگیشتن بۆ ئو بادەستیی پارتی      

سیاسی حاتک، -نفسی-بکین، بکو گرنگ نزیکبوونوەمان ھب بۆ الینی کلتوری
ر پارتی خۆی بک ھن ک وەیستیش ئبدەستی زۆری وەھمی می بامومارەس ن

بۆت جگیر وەک حاتک ل الین ئوانی تریشوە  وەھمخۆی دەکات، بکو ئم 
ھبت گوناھی گورەی جیگیرکردن و قبوکردن و بقبودانی ئم . قبوکراوە

تی نیشتمانی کوردستانکدەرەوەی پارتیدا، ھی ی ی پارتی، لم . وەھمئ
ک گوای بۆ  ،وەک یکتی خۆی بردەوامبانگشی بۆ کردووەقبووکردنش نک 

رگری بوب ل شڕی براکوژی، بکو زیاتر بۆ پاراستنی برژەوەندی توژکی 
، توژک ک قۆکی ل ناو سیاستدای وە قۆکی تریشی ەدەستدارانی یکتی بوو

  .چاکیی ئابووریی مافیائاساکاندایل ناو قویی ئابووری رەش و کۆمپانیای وەھمی و 
، بزاڤی گۆڕان بۆ یکم جار ھوکانی چ "حکومتی بنکفراوان"دوای پکھنانی      

 ل م وەھمئ جاری دەب وەی کیاری ئب بگۆڕێ، ب تم حاوەی ئکردەوە بۆ ئ
ل  شدا پویست بوولم ئاراستی. بکرتوە" تسمکی"، دەرەوەڕا ئاشکرا و وا بکرێ

رووی سیاسی و یاسایی و کاری پرلمانیشوە ب ئاراستی تکشکانی ئم وەھم کار 
ھموارکردنوەی یاسای سرۆکایتی ل  بۆ ، تا رادەیک،سرکوتنی ھوکان. بکرێ

، ل دیدی پارتییوە پرەسندنکی )٢٠١٥ ی حوزەیران٢٣( خوندنوەی یکمدا
ترسیدار و قکراو بوومنبوو.  وە چونکدیدی پارتیی ر وەھملک ھدەستی  نو با

تا رادەیکی . نراھژدا یل ناخبکو ئو وەھم  ،اریب ئامانجگئو حزب لو رۆژەدا 
برندیدی  زۆر سروشتی بوو، ھ وەلم حزبئ ، شوەچوونم پواوی ئت ل ک

 دائگر نا دەکرێ ھر لرە. ببینرنسرۆکی پرلمان و بزاڤی گۆڕان برپرس 
بپرسین، ئی ئگر وانیی بۆ تنھا سرۆکی پرلمان و وەزیرەکانی گۆڕان رگریان 

پنج /چوارلدەکرێ یا دەنردرن ماوە، ئگر چی پۆژەی یاسای سرۆکایتی ھی 
  فراکسیۆن بوو نک تنھا ھی فراکسیۆنی گۆڕان؟
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ی ئۆکتۆبر، بزووتنوەی گۆڕان زیاتر ل ١٢کودەتاکی ساک ل زیاتر ل دوای 
. اتکھۆکارکی ھی ک ھوی پداچوونوەیکی گشتگیر ب تواوی سیاستکانییوەب

ئم رەگزان  گرنگئگر چی ئم پداچوونوەی چند رەگزک دەگرت خۆی بم 
و بکرن و کدراو شوە گرکیکبوو و بکی یوەیش ب ن و دەرنجامیان ل

  :ھنجرێ

ئو کاراکردنوەی ب ئنجامیش گر فرەزەن ئکاراکردنوەی پرمان، چۆن وە  )١
چ ) یا راستتر بین( ی ھزگڕانوە بۆ چ واقع و چ ھاوسنگیکگیشت، ئایا 
  ؟ھز ناھاوسنگیکی

  کشانوە ل حکومت یا مانوە؟ )٢
  رکوتنکی گۆڕان و یکتی؛  )٣
بدیل و بژاردەی دیک چین ل پش بزاڤی گۆڕان، ئگر گریمان بیاری کشانوەی  )٤

  ل حکومت دا؟ 
نک ب کاریگری رکوتنی ئمش وسنگی ھز ھاتۆت ئاراوە، احاتکی نوی ھ )٥

خریک گۆڕان و یکتی بکو ب ھۆی کۆمک توازوناتی عراقی و ئیقلیمی ک تیادا 
  :وە گرنگترینیان ئمانن الوازییکانی پارتی ب جددی دەردەکون

، یا ھر نب لگڵ قوبوونوەی قیرانی پارتی خریک ئنقرە لدەست دەدات - أ     
 رە ناتواننقڵ ئگکانی لیوەندییگای پر پارتی ل وت کروونی دەرک ئابووری ب

  ؛رزێقمەوی و ھژمۆنیکی تا سر بپا
ب مانایکی . ب دەست بھنتوەب ئاسانی ناتوان بغدا وەک جاران پارتی  - ب     

نوتکی ب پی ئوەی ھب  ئنقرەدیک پارتی ناتوان پیوەندی باشی لگڵ 
گش بکات دالی بفرۆشی ،بن پتا ڵ  وە ،یا بگکانی لیوەندییترەوە پ کالی ل
کاتی یکالبوونوە خریک زۆر نزیکدەبت، یا دەتوانین بین ک . شدا باش بنبغدا

 تییدژای ل رەی پدوو س یوەندییم پوە لکالبوونوانپارتی (ین ڵ/لگغداد  لب
  ؛دەستی پکردووە ترزوو ی وکی ئالۆزدال پۆسی پشوەچوون) و ئنقرە

ی سیاسی، نک ھر بدەست نھات سربخۆیی ئابووری، چ جای سربخۆی - ج     
 وە و بگرە بۆتوتۆتکی باش، دوور کبۆ ماوەی بر نھ ،ریکخ م بژاردەیکو ئب

گرنگ ھر لرەشدا ئوە بین ک خکی . پارتی سیاستکانیبارگرانیش لسر 
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اراییی ھرمی کوردستان دەمک ئم باج دەدەن، ب تایبتی ل شوازی ئو قیران د
ھوی  ھر نبی ل پیوەندی ئو حزب لگڵ بغدا. ک ھرمی تنیوەتوە

بم ب تایبتی پیوەندیکی گوماناوی لگڵ ئنقرە،  ،1"ئابووریی یسربخۆ"
تا رادەیک ل دەست پارتی دەرکردووە، ب  بغداپیوەنییکی پتوەی لگڵ بژاردەی 

جگ لوەش ئو . پارتی دەستبرداری ئنقرە نبووبتھر حاڵ تا ئو کاتی 
ب شوەیکی  ، ب ئگری زۆر،ئاکامانی ک ل شڕی موس دەکونوە دەکرێ

نک ھر ئوە بکو، ئگر عراق پارزگای . وەندراماتیکی بژاردەکانی پارتی کمبک
 ئاسانتر بۆ رزگارکرا، دوور نیی ی بو حموس ی شیعڕەشعبیھشدی ش  ب

ئگر ئم ھتتا . شوەیکی جددی برۆکی پارتی و ناوچی قلمەوی پارتی بگرێ
بروڕوبوونوەیش رووندات ئوا ب ئگری زۆر بھا و سنگی پارتی ل چاوی 

لگڵ ئوەشی ئم حزب ھر ل ئستاوە ل . کم دەبتوە ،ب رادەیکی زۆر ،بغدادا
 وە دایی ئونیا ھت ب و سیناریۆیل ،کوەی بارو دۆخئاساییکردن گای بر ل
سواری ئو سفینی ببن ک خۆی ) وات ھموو ھزە سیاسییکان(نب و ھمووان 

  ؛یتی و بمش ل ئگرەکانی دوای موس ب تنیا نمنتوەککاپتن
ل  )ھاوپیمانکی پارتی(ب پیوەندی لگڵ ئو کشیی ک برۆکی تورکیا  - د     

 ل تو وی ئو بارگرژییراق و سوریا گرتووە، وە ئی خۆیدا"عوتووە، " مایکت
دوور نیی ل داھاتوودا مسلی توەگالنی تورکیا ل عراق زیاتر و زیاتر لسر پارتی 

وە ئو حزب ) ب ھردوو رووە عراقی و تورکییکی(توە و مسعود بارزانی ساغبب
ناب ئو ئگرەش ب دوور بگیرێ ک تورکیا و پارتی ب یکوە . زیاتر گۆشگیر بکات

دوای شڕی موس تکوی ھندێ مامی گوماناوی ببن ک ئامانج تیایاندا پکانی 
  ؛ھندک ئامانج بت ک تورکیا ھیتی

                                                           
ل سرەتادا ئاراستیکی گوومانلکراو بوو، چونک مبست لم ھنگاوە نک سربخۆکردنی " سربخۆیی ئابووری"انگشی ب 1

، وات ب کردنی فایلی ئابووری، ب تایبتی )تۆ ب بۆ خۆبردن( کردن خۆ- ب- سرئابووریانی ھرمی کوردستان بوو، بکو بۆ 
ل باشترین حاتیشدا، ھر ل پناو ئم مبستدا، پارتی . پارتیدا بت، وات خۆیلدەستی فایلی نوت، ب فایلک ک ب تواوەتی 

ستیدا ھر ئم دەستتکوکردن ھرمی کوردستانی ب شوەیکی بژاردەی دەستتکوکردنی لگڵ ئنقرە ھبژارد، ک ل را
ل  لهم بارەيهوە دەب بگوترێ که نزيکهی دوو ساڵ بهر .وابستییزۆر مترسیدارەوە روو ل تورکیامترسیدار خست ناو ھاوکشیکی 

ب ناو سربخۆکردنیئابووری ھرمی ھنگاوی پشتگیریان ل ئستا حزب سیاسییکان وە بگرە پرلمانیش کوتن ھوە کاتک 
ئو کات ئاسان بوو بۆ حزبکان و پرلمان بن برامبر ئم پشتگیریی پویست تواوی فایلی نوت، ب تایبتی . کردکوردستان 

تنییی ک کراون، وات ئو رککوتن پنجا سایی ک نچیرڤان بارزانی لگڵ تورکیای کردووە و ئو ھموو کۆنتراکت نو
  .ئو فایل ستراتیژی و ھستیارە برامبر ب پشتگیریکی ئوھا بنیشتیمانیکردنی
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دەبوونی رۆڵ و کاریگری پکک و ھزە ھاوسۆزەکانی، ب تایبتی ل ز - ت     
، دەبت فاکترکی گرنگ ل کمکردنوەی شنگال، وات ل ناو دی زۆنی پارتیدا ناوچی

و حزبژموونی ئ؛ ھ  
بۆت یکک ل ھۆکارەکانی  ی کوردستانالوازی پگی پارتی ل رۆژئاڤا - س     

ھژموونیکی ل ئاستی کوردستانی گورە، ک الوازبوونی پارتی ل الی نیگرانی 
 ل و حزبی ئگر پسری لش کاریگمئ تبیشباشورھ دادەن  .  

ببینرن، راڤ بکرن  ،کی ئۆرگانیکیگردانبیکوە ەو ،ئم توخمان پویست ب یکوە
رکردن لگڵ توخم عراقی و ب مانایکی تر کا. وە ھوستیان لمڕدا بکرێ

ئیقلیمییکانی ھاوسنگی ھز دەتوان زیاتر پارتی والبکات ک الوازییکانی دەربکوون 
 ندێ شت لر ھسبکات سازش لوایل الوازی ک ل و ئاستئ تئاکامدا ب و ل

  .ناوخۆی ھرمدا بکات
ل راگیاندراوکدا ھندک  مسعود بارزانی) ٢٠/١١/٢٠١٦ل(بر ل ماوەیکی کم ) ٦

ب شوازک  کانشتی وروژاند ک ل راستیدا ھیچیان نوێ نبوون، بم کاردانوە
بوون ک ئیتر وەک ئوەی ئم راگندن ئو دەروازەی بووبت بۆ چارەسری کشکان 

  .ی کوردستان زیاتر ل ساک چاوەڕوانیتیباشورک خکی 
  

  لوەدەرچوونچند خاکی . ٢
مانوە یا لوە دەچ ئیتر کاتی بیار و ھوستی چارەنووسساز ھاتب لمڕ  )١

؛ ل راستیدا نک ھر ئم ھزە بکو کۆمڵ و ل حکومتدانمانوەی بزاڤی گۆڕان 
ک ئوەمان پ دەت  ٢٠١٥ی ئابی ١٩یکگرتووش، گر چی واقیعبینی سیاسی دوای 

کوردستان ی النی ئیتر لسو مچیتر ل کگرتوو ناتوان ک و حزبرەوەن وە ئکالکی
و حزبر پارتی ئرامبندەقی بخ ندەخکگرتوو ، واتک یت یست نابوھ :

بو ھموو  ،مانوەی گۆڕان ل حکومتدا !نیی) یک دەست(یکگرتوو چیتر یکگرتوو 
یرانوتووە،قیان کم ترھ وە ک بب داربوونی گۆڕان و دوور نیکھۆی ل ت

بۆ  کشی قورس بتیک دواجار باج سیاسسر ئم بزاڤ بکوت " سیاسی ننگیکی"
کس .بزاڤ نگییم نک ئرادەی و سایدەکرێ بر ئیتر بۆ ئک ھن وێ کگران بک یی

تر بدەست بھن بکو ببت ھۆی ئوەی ک  یبزڤ ئاسان نب ل دوارۆژدا جوانی
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، وات بیاری بم لبر ئوەی ئم بیارە .لدەست بداتجوانییکانی دونشی 
زۆر گرنگ و دەرھاوشتی جیا جیای بۆ خکی کوردستان و بۆ  کشانوە ل حکومت،

دی گفتوگۆیان خودی گۆڕان دەب، پویست فۆڕمی ئم کشانوەی و لکوتکانی ب ور
و ئو ھزانی ب کمترین زیان بۆ خکی و بزووتنوەی گۆڕان : لبارەوە بکرێ

  ؛تواو بب و پارتیش ھرنب باجکی ئو کشانوەی بداتلگیدا دەکشنوە 
کاتی ئوە دوای نزیکی حوت مانگ ل مۆرکردنی رکوتنی یکتی و گۆڕان ئیتر  )٢

پڕی شفاف و راشکاو بۆ رکوتنکی گۆڕان و یکتی ئو اندنکیھاتووە ھسنگ
دەرفتکیش ھی بۆ ئوەی ئو بژاردەی کشانوەی یا نکشانوەی بکرت . بکرێ

  ؛ئو رککوتن یتاقیکردنوەبۆ  ئامراز و پوەر
خریک بۆ یکم جار دەرفتکی گرنگ و کاریگر ل بغدا دروست دەب بۆ  )٣
ھز ک ل کوردستان  یب ئاراستی راستکردنوەی ئو ناھاوسنگی" سیاستکردن"

یناو . ھ ستی بست و نھ ریکم جار خکغدا"بۆ یب وەیی لتیزی نکگا " یج
دا ٢٠١٠ای ئوەی ک، ھر وەک ل سای لسر بنم کردنتچۆڵ دەکات بۆ سیاس

 گوتووم" او بکرێ نابکوردستان نانب وەی گۆڕان لغدابزوتنب م لداوای  ب
ل شوازکی فراوانتر و بربوتردا، ناکرێ ھزەکانی تر ل الین ". برایتی لبکرێ

چنرێ و قبوی برامبر بکرێ، تنگیان پ ھ یان ل کوردستانداپارتییوە ھرچیک
بم ل بتۆقنرن و بترسنرن پارتی ل کوردستان بکن،  شرعیھژمونیکی نا

نستی  و ھستناڕاستگۆیانی خدۆکدانکی  یبغداش ئسیر و دەستپاچی گوتار
و ھنک ھزی تر ب مانایکی دیک خریک بزاڤی گۆڕان . بن "نتوەیی و نیشتمانی"

. ھنتوەدەداوە ل بغدا بدەستی  انک ل کوردستان لدەستیبشک لو پگیی 
ن، ک ب نک ھر ئوە بکو ب باشی وەبرھنانی سیاسیانش لو پگیدا دەک

رادەی یکم مبست تیایدا دەستکوتی حزبی نیی بکو گڕانوەی قوت و مافی 
ئمی ھاوسنگی ھزی  رک 2.خکی کوردستان، ب تایبتی توژی موچخۆران

                                                           
 راستیدا ئوەی ئمۆ ل بغدا روو دەدات ل مسلی بودج و شوازی چارەسرکردنی کش ئابوورییکانی ھرم بۆ ل 2

ئمۆ فراکسیۆن کوردییکان ل بغدا بوون ب دوو بشوە، بشکیان ھوڵ . نووسری ئم وتارە شتکی پشبینی کراو بوو
بکرێ ل رگای جگکردنوەی ھندک بگ ل یاسای بودجدا، ک ئمانش ب رادەی دەدات مافی ھرم ل بودجدا دەستبر 

یکم فراکسیۆنکانی کۆمڵ و یکگرتو و گۆڕانن، بم ل الیکی ترەوە فراکسیۆنی پارتیی، ک شڕ لسر ب ناشفافی مانوەی 
ی کوردستان کشی رەوای گلک ھی، بم ل باشوری ک ل ئمۆ گومان نی: "بر ل حوت ساڵ نووسیوم. فایلی نوت دەکات

 عادیل لسو مبی ئر حسسر لک ھن ک یماح ھرست و چاوچنۆک و تکی خۆپژتو عادیل شم کلی ئپشت ھ
ھروەھا ل ." تسککانیان برژەوەندییکانیان دەپارزن بکو ئامادەشن ئو مسلی بکن ب قوربانی برژەوەندی تایبتی و
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 ،یمک ئتاو کردووە وە رنگک پارتی تگۆڕیوە و تا رادەی تبوەی ھندنخو ب
خۆم، یکک ل ھۆکارە ھرە گرنگکان ک وای ل پارتی کردووە بیر ل ھنگاوک بۆ 

ب ، ھبت ئاساییکردنوەیک ک م بکاتوەرل ھبارودۆخک " ئاساییکردنوەی"
 ت، واتی پارتی خۆی بد م بکدەستی بۆ پارتی رادەی یوەباتنڕغدا بگب ل ،

بشی ئوە نکات ک کشکانی دا ئم ئاساییکردنوەی یشل ھمان کاتبم 
بشداریکی راستقین بۆ  ش نکات کو تری ئوە کوردستانی پ چارەسر بکرێ

  !کاتھزەکانی دەرەوەی پارتی دەستبر ب
دەکرێ ک، ھاوتریب لگڵ قیرانی ئابووری ل ھرمی  ل ماوەی دواییدا وا ھست )٤

ی، خریک ئو )سربخۆیی ئابووری(کوردستان، سیاست ناسرکوتووەکی ب ناو 
ئردۆغان ب تواوەتی شکست -پارتی یا مسعود بارزانی-ئاکپ" ھاوپیمانیی تاریکی"

نر حاڵ. دەھھ م ھ بم ائکوتووە و بۆ یکنی تلزۆر رووەوە ک ل یمانییوپ
تورکیا -ئم ھاوپیمانیی ھی کورد .جار کوتۆت ژر ھڕەشیکی جددی ھوەشانوە

ھڕەشی ھوەشانوەی کوت سر،  ئگرنبووە و پویستیش ناکات، ل کاتکدا 
ب . وە بدەن ک ھنوەشتوەھزەکانی دیک خۆیان بکن ب خاوەنی یا ھوی ئ

بھانی ئوەی ئو ھوەشانوەی مترسیی بۆ سر ب واتایکی دیک پویست ناکات، 
، خۆیان بخن خندەقی برگریکردن و سربخۆیی ئابووری ھموو ھرمی کوردستان

رنگ بۆ ھنگاوکی گ لوەدای ک ئم ھوەشانوەی دەبت) پرادۆکس(موفارەق . لی
سرلنوێ ھوی دسۆزان بۆ شفافکردنی فایلی نوت و سربخۆیی ئابووری 

قینراست!  
  

  کۆکی باس. ٣
 لم بشی نووسراوی بردەستدا ھوڵ دەدەم ئو خانی ک ل سرەوە ل پشکی

 بشی ل) ئم نووسراوەدا ل پشکی ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١خاکانی وات (ھاتوون  گشتیدا

                                                                                                                                                                                     
ردەوامیدا نووسیومب" :یغدا دوو رووی ھڵ بگوت لی نشکی ترەوە : کالی م لب ،وەییتکی نیلسک مالی ل

مسلی دەستی کۆمپانیا نایاساییکانی و پارتی و یکتی و قچاغچیکردن ب کایکی ستراتیژی و ھرە ھستیار ل رووی 
  :ل ٤بوان الپڕە ." ئاسایشی نتوەییوە

http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf  
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شنوکویان بکم بۆ ئوەی دواتر ھندێ دەرئنجامیان ل داھاتووی وتاری بردەستاد 
  .ھنجم

  

  کاراکردنوەی پرلمان ١- ٣
ساک بسر پکخستنی پرلمان، لوە ناچ ل زیاتر دوای تپڕبوونی 

وەیم کاراکردنت بۆ ئبوتوو ھرککردار س کی بیوەش گ. دەرەچل ر جگ
وارچوە و ل ل باشترین حاتیشدا گریمان پرلمان کاراش کرایوە، ئایا ل چ

. نخشیکی نوی ھاوسنگی ھزدا ئم کاراکردنوەی روو دەدات ژر سبری چ
بت و پارتی ھر با دەست بت و " داگیرکراو"ب مانایکی دیک گر ھولر ھر 

و پرتوازەتر اوەی پش کودەتاک الوازتر چوار ھزەکش ب براورد لگڵ م
بووبن، نک پچوانکی، ئوا ب ئگرکی زۆر ئم کاراکردنوەی دواجار 

ئو (لکدار دەکات، نک پچوانکی و ھزە ھاوشانکانی بزووتنوەی گۆڕان 
کاتی پرلمان پکخرا دوو مانگ مووچ دوا ئکوت، ئستا چارەک مووچش 

  !). نادرێ
ی ئاب ھاوشانبوون و پۆژەی ١٩باوەڕی ئوەی ک ئو ھزانی تا      

 ھاوبشیان ھبوو ئیتر ئمۆ پرتوازە و الوازن پ لوە ھدەگرێ ک ئیتر
بۆ دوو گروپی  ، ھرنب ل پرلمانی کوردستان،وونی یکگرتوودابشب

پرلمانتار، ب تایبتی ل مقتع ھستیارەکاندا، کم یا زۆر بووە ب ئمری 
یکتی نیشتمانی ب قیرانکی قوڵ و فراواندا تدەپڕێ، ئوەش نک لبر . واقع

بسر دت بکو ئوە رک دا ئوەی )مام جالل(ئوەی ک یکتی ل غیابی 
ب ھر حاڵ من پشبینی ئوە . . . ە و سبری قورسی ئوە)مام جالل(ئیرسی 

وەیو شتی بکفراکسیۆنی ی کی دیکم جارنگا و )٪١٠٠( ناکھیچ ھ ە دەنگ ب
ئو جۆرە بیار و ب تایبتی ، ب ھر حاڵ بدەن ی چارەنووسسازبیار و یاسایک

ی کی پارتی نین یاسایاند ستا !بتا ئ ی کو فراکسیۆنئ  دەکرێ پشتی پ
تنھا فراکسیۆنی ب ھر حاڵ تا رادەیکی زۆر، ببسترێ، ھر وەک پشووتر،  

ی ئیسالمییکۆم.  



٤/١٢/٢٠١٦دووڕياندا                             ياسين                             باشوری کوردستان له بهردەم . بورهان أ   

 
11 

      شوودالمانیش، ماوەی پرلرۆکی پروەھا وتاری سکان و ھدەنگوباس ،
ین پرلمانتاران و ژمارەیک ک ھوک ھی ل ال ستدەرخ یانئوە

سرۆکی  لگڵکاراکردنوەی پرلمان ل رگای ئوەی ک  )أ :فراکسیۆن بۆ
گر ئو ئ )بپرلمان بچنوە ھولر و ھر لوێ کۆبوونوەی پرلمان بکن؛ 

 مان لرلوەی پوا کۆبوونکرا، ئمان نرلر و پولش بۆ ھوەیچوون
کرکوک، ھبج، راپڕین یا ھرجگایکی تر ل دەرەوەی ناوچی نفوزی پارتی 

  . بکرێ
      یم بیرۆکنگری ئمن زووتر الی) مان لرلوەی پی کاراکردنبیرۆک وات

بووم، لگڵ ئوەشدا گومانم بھز ) رگای ھوکی ئندامان و فراکسیۆنکان
کاراکردنوەی مومکین وە جۆرە بوو لوەی ئایا ل رووی کردەییوە ئسلن ئم 

ی رۆژ ئیتر ئگری سرنکوتن و ئستا پم وای رۆژ دوا. ..گاتب ئاکام دە
شکستھنانی ھوکی لم جۆرە بھزتر بووە وە لبر ئوەش ل ھنووکدا لوە 

گریمان ھوک . دەچ ئم ھو ھر زوو شکستی بۆ نووسرابنک سرکوتن
تا ئو جگایش سرکوتوو بوو ک ژمارەیکی پویستی پرلمانتار لگڵ 

ن بکون رێ بۆ ھولر، بم دوور نیی پارتی رگا بۆ ھموو سرۆکی پرلما
پرلمانتاران ب شخ فخرەدینیشوە بکاتوە، بۆ ئوەی بچن بۆ ھولر، بم 

ل راستیدا سیناریۆی تر زۆرن ک دواجار .  سرۆکی پرلمان بگرێلتنھا رگا 
 وان وەک کش پیشان بدات پارتی ل رگایانوە ھوڵ بدات تنھا سرۆکی پرلم

 وەش بی کاراکردنوو ھ کی بپکستبش ممئامانج بیگرێ و ب ب
تا ئو جگایشی مسلک پیوەندی ب . تواوەتی ب مبستی خۆی نگات

ەوە ھی، وات گر فراکسیۆنکان و سرۆکی پرلمان سرکوتوو )ب(پالنی 
بچن بوون کوەن ر و بچنولوە ھمانرلی پخانبا،  ل وەکوا کۆبوونئ

دەرەوەی ھولر بکرێ، بندە گومانم ھی ل حیکمت و سرکوتوویی ئم 
ر زوو دو. بژاردەیراستیدا ھ ی الم ١٢ی کودەتاکک باس لر، کاتی ئۆکتۆب

و بژاردەی کرا، من پم وابوو ئم بژاردەی کۆرپلیکی ب مردوو ل دایکبووە 
م . ھیچی دیککردنی ئبوووھا، وە قکی ئوھ دانی مۆری دوو ئیدارەیی لل
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. ، ل ئستاشدا ھر بھزەبۆچوون ل الین رای گشتییوە، ئگرکی بھز بوو
 وێ بیت دەتمان دەکرلوەی پر کۆبوونولدەرەوەی ھ ل ک ککات راست

موو چوونک ھولر داگیرکراوە ئوا ناوخۆی کوردستان و ب جیھانی بی فر
بوونی  ئگربم . ئم لب چارەیی کۆبوونوە ل دەرەوەی ئو شارە دەکین

 وەیم کۆبوونوە ئکی دیکالی وا لت، ئبدا ھم ئاماژەیکی راستیش للۆژیک
ی ئو داگیرکاری و بادەستییی پارتی ل ھولر برجست دەکات، ل بی ئوە

ل سیاستدا زۆر شت ھی وەک بھان ل گوتاری . الوازی بکات یا کلنی تبخات
سیاسی و ئایدیۆلۆژی و پرۆپاگاندەییدا کاریگرە بم ل سیاستی عملیدا ئو 
کاریگرییی نیی، ئو توانایی نیی کاریگری لسر ھاوسنگیی ھز دابنت، 

یکشش روحی کمر ماوەی. (ئمان ھرلی پککخستنکی کورتیش دوای پ
 ئۆی ١٢ل وە لدرێ کۆبوونوڵ نباشترە ھ ندە رام وابوو کری پار، بکتۆب

دەرەوەی ھولر ب رەغمی پارتی بکرێ، کچی ئو کات ھشتان دۆخی سیاسی 
کوات ئمۆ  ).چوار ھزەک لمۆ باشتر و لبارتر بوو، ب تایبتی دۆخی یکتی

ئگری سرکوتنی ئم بژاردەی ل پکخستنی پرلمان ساک زیاتر ل ای دو
  . زۆر الوازتر بووە تا پچوانکی

  
  کشانوە ل حکومت  ٢- ٣

ل سروبندی گفتوگۆ لسر بابتی بشداری بزاڤی گۆڕان ل حکومت یا نا، 
بژاردەکان زۆر نبوون )١: شاقوی و ئاسۆیی، ل ناو بزاڤکدا کرا باسوخواسکی زۆر،

خراب ، بکو باش برامبر خراب نبوونبژاردەکان  )٢؛ دالبردەم بزاڤی گۆڕان
خۆشم ئو کات وتارکی دوور و درژم لم بارەیوە نووسی . برامبر خرابتر بوون

کم یا زۆر، بۆچوونم وابوو ک بژاردەکان ل نوان خراب و خرابتر بوون و  ئو کاتش،
، ک کوردستان برەو رووی ھر ئو کات لو باوەڕەدا بوومب تایبتیش  3.چی دیکھی

رۆژانکی سختتر پدەن وە ل داھاتوودا قیرانی دارایی و شڕی ترۆر دەبن ب دوو 

                                                           
، ٢٠١٦، ل قویی سیاستدا(ئم وتارە دواتر ل کتبی نووسردا . . . و دامزراندنی حکومتی داھاتوو ٢١/٩/٢٠١٣بژاردنکانی ھ 3

  .ەبوبۆتو) ٥١٧-٤٩١الپڕە 
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تۆ ب دواتر کابینی (بارگرانایی مترسیدار بۆ ئو حکومتی ک دروستدەکرێ 
  .)ھشتم

 وە لر کشانسیاردان لرە گرنگ بۆ بکی جددی و ھۆدا ھۆیمئ راستیدا ل ل
بکو  ،ل کارابوونوەی پرلمان بھیوابوونحکومت نک ھر رادەیکی معقولی 

یمش ئپرسیارەک ،یکی گرنگ ھک، بۆ چ : پرسیاررولوە بۆ چ ھڕانئایا گ
 ھمووی گرنگتر بۆ چ جۆرک ل ھاوسنگیی ھز، پرلمانک، بۆ چ وەزارەتک وە ل

ب راستی حیکمتی  یاباشتر یا خرابتر؟ وە ئگر خرابتر ئایا ئسلن گڕانوە بۆ، 
 ل وەیڕانم گند  ؟پای چیئر زوو چھ ک وەیئ م پرسیارانی ئکی دیکدیو

 ت نیی باس ل، باوەڕم وابوو ک دروسی ئۆکتۆبر١٢رۆژک دوای کودەتاکی 
گڕانوە بۆ باری ئاسایی بکرێ وەک ئوەی بر ل کودەتاک باری ھولر و کوردستان 

ر . ئاسایی بووبولباری ھ کی دیکمانای ئاسایی ب روودانی کودەتاک ر لر بگئ
کوات ھرمی کوردستان بر ل . ئوا ئاسان ندەبوو کودەتا روو بدات ایبوو

 ناسروشتی کودەتاش ل ز دابوو ککی ھنگییی ناھاوسدەرەوەی بوو قو و ل
تا ئو ناھاوسنگیی چارەسر وات . چورچوە پرلمانی و یاساییکان جگیر بووبو

نکرابت ئوا کوردستان ھر ئو ژینگی دەمنتوە ک پارتی ھر کات حز بکات 
  ! کودەتا دەکات و بۆشی دەچت سر

توقیتی کشانوەکی ل حکومت، شوەی ی گرنگ لم بارەیوە ئوە     
 کانی دیکنیوەندیدارکردنی الیتی(پککگرتوو و یڵ و یوەی ) کۆمتی شتایب وە ب

پیوەندیدارکردنی یکتی نیشتمانی و ھروەھا پشوەخت ئاگادارکردنی وتانی رۆژئاوا 
م ئ وە حسبدا بن وە پیوەندیدار بکرن پویست ئمان ھمووی ل .لو ھنگاوە

پرسیار ئوەی ئایا ئاست و شوازی کاردانوەیان . نبھنگاوە کاریگریان لسر دا
و ھندک ھزی دیک بیاری  ئم بزاڤگۆڕان یا بزاڤی ئگر ھات و  چی و چۆن دەبت

ئایا بزاڤی گۆڕان لو پرسیارکی ب تایبتی گرنگ ئوەی . کشانوەیان ل حکومت دا
چی دەتوان بکات بۆ ئوەی  ،وە ل ئاستی رای گشتی کوردستنایدا ،ھموو ئاستاندا

 تئاکامدا بب وەشی لری دروست بکات وە بۆ ئڕی کاریگوپوھا ئکی ئنگاوھ
باجکی سیاسییانی ) پارتی دیمۆکراتی کوردستان(ھۆی ئوەی ک دواجار گوناھبار 
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یکسر ل دوای ھنگاوەک، یا دواتر بۆ نموون ل کاتی : وھا بداتھنگاوکی ئ
  داھاتوودا؟دەنگدانی خک ل ھبژاردنکانی 

ل بیاری کشانوە  گرنگزۆر  بۆ ئوەشی ئم ئامانج ب باشی بپکرێ،     
بیاری کشانوەی تیا دەدرێ ک بو مانایی ئو رۆژەی  ،کتوپ نبتحکومت 

، )٣یا  ٢بۆ نموون (بکشتوە، بکو کاتک دیاربکرێ ب کردار ھر ئو رۆژە ئیتر 
 م ماوەیوەی دوای ئوەبۆ ئکردن جببواری ج تووە بکر کشانکسی ...

ک وەیش ئم بۆچوونکی ئیھانب ودەکرێ ئ ٣یا  ٢( کات یفتھ(  ب
بو مانایی کشانوە ب دوو . نناو ببینی بزاڤی گۆڕان ل حکومتداھپسارد

، یککیان بشقۆناغی یکم راگیاندنی بیارەکی وە بیارەکش دوو : قۆناغ
بۆ چارەسری بنڕەتی  نخشڕگایوە ئوی تریان ،یکشانوە خودی بیارەی

 دەرفت ب الینکانبیارەک  ب مانایکی دیک .ل فترەی ھپساردندا
دەدات بۆ ئوەی ھر چیکیان پدەکرێ بۆ  )ناوەخۆیی و نودەوتی(

ر بم مانایش ئگ. بیکن فترەی ھپساردنجبجکردنی ئو نخشڕگایی 
گاکڕخشو  ھات و نماوەی ئ ٣یا  ٢ل  یفتماوەی (ھ ل وات

بیاری خۆیدا  جبجکرا، ئوا ئو کات بزاڤی گۆڕان ب) ھپساردنکدا
  . و ناکشتوە دا دەچتوەبیاری کشانوەب ، وات ەدەچتو

بم گرنگ ئم نخشرگای ئوپڕی روون بت و تا کورتیش بت باش و      
بۆ .و دژ بیک ھنگرێ، دەقکی ئوپڕی پوخت بتتا بشکرێ تفسیری جیا 

 ٢یا  ١نموون گڕانوەی سرۆکی پرلمان و وەزیرەکانی گۆڕان ل ماوەی 
 ٢ئو ماوەی ھر وەک گوترا، . ھفتدا، دەتوان خای یکمی نخشڕگاک بت

 یکتی و(دەدرێ ب الینکانی دیک ی ھپساردن وەک ماوە ھفتی ٣یا 
و  وەبۆ ئوەی خۆیان یکالیی بکن )و بزوتنوەی ئیسالمی یکگرتوو و کۆمڵ

گۆڕان خۆی "دەکرێ ئم حزب سیاسیان دواتر بن  !"گلیی نکن"دواتر 
مئ ت بوەی دەرفئ وە بشاین سواری  !"بدات کز و الیند ھچ تبھ
یکک ل بژاردەکان چونک دواجار دەب . رتشمندەفری کشانوە ببن ئوا باش

ئامادە  وە خودی بزاڤی گۆڕان ، جا ھرمی کوردستانخستنی ئم حکومت بت
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بم خستنی حکومت، ئگر .  شتکی دیکیمئ، یا نا ی کتوپبت بۆ ھبژاردن
 چی سیناریۆکانی دوای ئم خستن دیار نین، دەبت ئرزھژکی سیاسی و گۆڕان

یھ وەی کورەتر لی گکی دیکژمارەی م . دەکات بستادا ئئ ر حاڵ لھ ب
  .بۆ نموون خۆپیشاندان ،بژاردەی ب واقعیانتر دەبنم تا

ئگر کۆمڵ و یکگرتووش  تنانت ،ب دووری نازانمل الیکی ترەوە،      
ب بھانی  منتوەبل ناو حکومتدا ب ئگری یکجار زۆر یکتی  ،بکشنوە

بم  .ھتد...ھستیاری دۆخک، بوونی ھڕەش و رگرتن ل شڕی براکوژی و 
ل راستیدا ھر سیناریۆیکی لم جۆرە بۆ پاراستنی برژەوەندی ھندێ کس و 

  .گروپی برژەوەندخوازی ناو ئو حزبن و ھیچیتر
  

  رکوتنی گۆڕان و یکتی ٣- ٣
ب راشکاوی گوتووم و دەیم، ھر ل سرەتادا گومانکی بھزم ل حیکمتی ئم 

شتی سادەم گووتوە بۆ گوزارەشکردن ل نیگرانی  سھر زوو بندە . رکوتن ھبوو
، ھردوکیشی ھر جوان ناشیرین دەکا، وە ناشیرینیش جوان دەکائم رکوتن  )١: خۆم

ئفغانستانی "گوتووم ئم رکوتن ب ئگری زۆر دەبت  )٢ل زیانی بزاڤی گۆڕان؛ 
، بم مانایش چۆن کاتی خۆی یکتی سۆڤیت ل ئفغانستان گیری خوارد، "گۆڕان

ئگر ب راست بزاڤی گۆڕان  )٣ئوھاش ئم رکوتن دەبت دەردەسر بۆ گۆڕان؛ 
دستانیش، کش سرەکییکی، وە ھروەھا کشی سرەکی ھرمی کور

ناشرعیبوونی کورسییکی مسعود بارزانیی، ئی خیرە کورسیکی کۆسرەت 
رەسوڵ بکش و شرعیش؟ من گومانم ھی ل حیکمتی ئوەی رکخری گشتی 

ئیمزاکی بخات پاڵ ئیمزای کۆسرەت ) بڕز نوشیروان مستفا(بزووتنوەی گۆڕان 
وای ئگر کورسیکی مسعود بارزانی یک ب راشکاوی دەم، بندە پم . رەسوڵ

، ئوا کورسیکی کۆسرەت رەسوڵ، بب س و دوو، دوو جار یرعجار ناش
ئگر ئم ئیمزای ھر دەکرا، ل پاڵ ئیمزاکی کۆسرەت رەسوڵ، ئوا شتکی . یرعناش

 دەبوو ب یشکرانوە و تکانکی باشو  پویستیش بووزۆر باش دەبوو، تنانت 
 ئگر ،پاکیکی باشیش دەبوو بر ل ئیمزاکردن کشی سرۆکایتی ھرم وە نیت

ل راستیدا ئم  !رابگیاندای "سرۆکی ھرم"کۆسرەت کشانوەی خۆی ل جگری 
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 رج و دەبوایم تامکو ی می بزاڤی گۆڕان بواینی کقچاوەڕوانی الی وە بوواییکردن
، ک ئوەشی دەکردکۆسرەت رەسوڵ ک  .یا پچوانکیروو ل راستگۆیی یکتی 

م دژی ھیچ کس و حزبک یکشانوە لکار بیگوتای ک ئم دەست ھبت نیکرد،
بدەم و  ،نیی کدۆخ ک بکانت وەیکو بۆ ئری برەو چارەسک بیدەرەچ

گران کوت  ئمھر زوو ک ئمش نکرا، ! کشی سرۆکایتی ھرم بکموە
دواجار زۆر ب راشکاوی دەیلم بندە خنکانکی مشڕەف و ! لسر بزاڤی گۆڕان

ئم بۆچوون ! شرەفمندانم ال باشترە لوەی ل ترسی خنکان دەست ب مارەوە بگریت
کارەکترانی ک ب الیانوە گرنگ ل ھز و دەکرێ ب تایبتی راست بت بۆ ئو 

ھاکان بتدا بک رز راگرنسیاسر نسنوە سازشیان ل.  وەشل ویست بوو جگپ
 ر چاو بگیرێ کبوە لکانی رابردووی ئجوانیی کوتنکھۆی ر ر بک ھن کبزاڤ

  . لدەست ندا، بکو رگا لبردەمی وا بت بۆ بدەستھنای جوانی زیاتر ل داھاتوودا
ناشرعیت ببیتوە ل  برەوڕوویدەتوانی  پرسیارکی زۆر گرنگ ئوەی ئایا تۆ     

رگای ھاوپیمانی کردن لگڵ ناشرعیتکی دیک؟ ئایا چکن ب چکن پاکدەکرتوە؟ 
زۆر جار ل سیاستدا کسکان ب ئاسانی ئوە لبیر دەکن ک ھزە ! گومان دەکم

ندامانی و سکدارانی و ژمارەی ئژمارەی چ نھا لکان تی ماددی سیاسییرمای
دەومندی ھز وەرناگرن، بکو دەکرێ بھاکان ب ھمان راددە، وە ھندک جار 

بزاڤی گۆڕانیش خۆی تا (زیاتریش، ببن سرچاوەی ھز و توانست بۆ ھزکی سیاسی 
ئستور ب  چونک ئم بزاڤ بر ل ھر شتک پشت .ئستا نموونیکی زیندوبووە

مانایی ک ل  وب :دروستکردی ٢٥/٧/٢٠٠٩ی )بووملرزە( بھاکنیوە ئرزھژی
ناکرێ ل !). کورسی پرلمان بدەست بھنت ٢٥توانی ئم بزاڤ یکم ھبژاردنیدا 

و ھزی  پیناوی بدەستھنانی ھزکی چندتی ئامادە بیت سازش لسر ھزی بھاکان
: بت" ناشیرینیش"ھزکی انت تنبکیت، چ جای ئوەی ئم ھزە چندتیی مۆراڵ 

بوو ک ناشیرین جوانکرا،  ئوەتا دەرھاوشتکی ھر وەک لسرەوە گوترا ئوە
زۆر گرنگ ک ھر ل سرەتادا بزاڤی گۆڕان ئوەی بزانیای  )٤! جوانیش ناشیرین کرا

ملمالنکی گۆڕان لگڵ  )أ: تواو دوو جۆرەھزە ئو ) تۆ ب شڕی(ک ملمالنی 
لگڵ یکتی زیاتر لسر ئم بزاڤ ملمالنی  )بپارتی لسر سیستمی سیاسیی؛ بم 

ل رووی دەنگدەرەوە، نک ھر سنوورکی دیاریکراو و زۆر جیاکرەوە ل . دەنگدەرە
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بم ھاوبشن وە زۆر جار نوان بزاڤی گۆڕان و یکتیدا نیی، بکو دەنگدەرەکانیان 
مانایش زۆرک ل دەنگدەرانی گۆڕان دەکرێ ل جاری داھاتوودا دەنگ ب یکتیکی 

بم مانایش ل کاتی رکوتندا ل گڵ یکتی ھزت . بدەنوە" خۆیان"جارانی 
الشوە ھر ب ھۆی رکوتنک ھزت  کۆکردەوە برامبر ب پارتی، بم لو

بم . پم وا نیی یکتی حزبی بنما نبت )٥دەنگدەر؛ ل ملمالنتدا لسر  ،لدەستدا
من ب "ک دەخوازێ ب  یتحیکممانایش گومان دەکوت سر شرعیتی ئو 

ھرۆ خان دوو جار ". بنمایک دەست و ھژمونی بنمایکی دیک لناو دەبم
رکیشیان خزانی مام جالل؛ بنمای، جارکیان کچی مامۆستا ئیبراھیم ئحمدە و جا

قوباد تالبانی دوو جار بنمای، نوەی مامۆستا ئیبراھیم ئحمدە و کوڕی مام 
اللرادۆکس ... جپ)موفارەق ( وادەی بارزانی لخودی پارتی و خان ک وەدایل

ز ببھتی بکناو ی ل مابن رژەوەندیانب : ل ترعیو شم، ئکی تی چونککی
ە بوو گوای زۆر جیاواز و بمش بووە یکتیدەسنتوە ک سانکی زۆر شانازی 

نیی ماحزبی بن پارتی، چونک تی  ؛لی دەسزبوونھو بر ئمیشیان ھوە دووھ
مابنزتر دەکات؛  یھناو خودی پارتی ب ل ماتی بنرعیتی شکناو ی ٦ل(  ل

لسر پارتی ببینرێ، ک ئمش  موئامرەی ئوەی رکوتنی گۆڕان و یکتی وەک رب
کتبووە حا ل بر نھ رەتادا لوە، دەکرێ  سدیدی پارتیی وتنکم روەک ئ

دەخوازێ دەست و پی ئم رکوتن : بکرێ گۆڕان تماشاخودی لسر  "پالنگی"
ستب گۆڕان بب شی بکات لبخۆ"و ژاردە و بربیاری سب ." کی دیکمانای ب

ئوەی پارتی ب زۆرەملی و زۆربۆھنانی برامبر ب گۆڕان بۆی نچووە سر، ئوا 
گۆڕان ل  بھیمتکردنیو  دەست بستنوەبم رکوتن دەچت سر، ب مانای 

  ... ناوەندی خۆیدا، وات ل سلمانی و گرمیان و جگاکانی تری دەوروبر
لگڵ کشانوەی  ،"یکتی یبا"وە لو حاتدا کام  ،یکتی تا کوێ وە چۆنئایا      

چۆن وە چیان پ دەکرێ بۆ  ی گۆڕانیشنوە ئگر لگڵ مانوە ن،گۆڕانن یا مانوەی
ر بکرویست چارەسکان وەک پوەی شتناکرێنئ وەشیان پر ئگبۆ دژی  ،، وە ئ

وان چییوە بژاردەی ئر گۆڕان کشایگی ئت؟ ئحکوم وەی گۆڕانن لو کشان 
ک ؟ ئایا گۆڕان بوە رازی دەبت بۆ پشتگیریکردنی گۆڕان کرێئپ شتکیان ئوان چ

بم ل ھمان کاتیشدا رکتنکی نوانیان  ،یکتی بب گۆڕان ل حکومتدا بمننوە
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و ھ بوبوش نخ تی بکی وە ئیکتیفا دەکات کوە؟ ئایا گۆڕان بتروەک خۆی ماب
و پگی پرلمانیش  ئم پیمان دەدەین شونکانتان ل حکومت پ نکینوە"

، وە ئایا گر یکتی پیمانکی ئوھاشی دا ئو کات دەب بپرسین ئایا ئم "وەرناگرین
دت؟ مانوە یا نمانوەی یکتی نیشتمانی ل  پیمان یا ئم ھوستی ب ککی چی

حکومتدا زیاتر گردراوی ئو برژەوەندیی مادییانی ک ژمارەیک ل دەستدارانی 
ئو حزب لگڵ پارتی و خانوادەی بارزانیدا ھیان، ن دیمۆکراتی و ن برژەوەندی 

ھبت لم  4!انیو نش ئاشتوایی نیشتم نیشتمانی و خر و خۆشی نتوە
بۆچوونمدا کادرە مامناوەندی و ئندام و الینگرانی ئو حزب جیا دەکموە، ک پن 

" جبروت و بباکی"ل لشکرکی دسۆز، بم ئم لشکرە بدەست ل برامبر
  !سرکردەکانیان

ل  ،تپڕیوەتا ئستا رکوتنی یکتی و گۆڕان ب چند تاقیکردنوەیکدا      
ھمووشیان گرنگتر ھی پارزگاری سلمانی و بشداریکردنی نونرانی مکتبی 

ب بۆچوونی خۆم کشی . بۆ بغدا داسیاسی یکتی لشاندی مسعود بارزانی
نک  ،پارزگار، ل باشترین حاتدا، نیوە چارەسر یا چارەگ چارەسری بۆ کراوە

رکی تریش دەپرسم ئایا شڕ لسر پارزگاری وە جا. چارەسری ب تواوەتی
 یندی یاسایی و ئیداری ھک رەھکۆم ک دەزانین کنا، کاتھوەندەی ئمانی ئسل

سرۆکایتی ھرم : ک پارتی تیایاندا کاریگر و بادەست تا یکتی یا گۆڕان
ئاخر . ھتد...یرکراوە و داگیرکراوە، ئنجومنی وەزیران داگیرکراوە، وەزارەتی ناوخۆ داگ

مانموو ئالی ھ توکگا و کاری ئزگاریش رشداری  !پاری تریشیان بلسم
بندە پم وای ئم رووداوکی ھر وا . یکتی بوو ل وەفدی مسعود بارزانی بۆ بغدا

مکتبی سیاسی، ب ھردوو باکیوە، باش دەزان . ھاکزایی و بگوناه نبوو
ی شرعیت ھی، باش دەزانی یکتی ل رکوتن دای لگڵ گۆڕان وە باشیش کش

                                                           
دا ل ھۆی گالوژ ل سلمانی ل کۆڕکمدا باسی ئوەم کرد ٢٠٠ر بۆ بیرخستنوە بندە ل سرەتای مانگی یکی ھ4

ی کوردستان ئو توژە ل دەستدار باشورک ل داھاتووکی نزیکدا مترسی ھرە گورە لسر ئزموونی سیاسی 
مال بختیار یکک بوو ل . دەب ک دەستکی ل ناو سیاستدای و دەستکیشی ل ناو برژەوەندیی ئابوورییکان

ئامادەبووان ب بزاریکوە، بم ب رزەوە، ھسایوە و گوتی ھموو میللتانی دونیا پویستیان ب گشکردنی 
سیرە کم یا زۆر دەساک دوای ئو ! نیشتمانی ھی و ئمی کوردیش پویستیمان بو برژوازی ھیبرژوایی 

ئمۆ ... رووداوە ھر مال بختیار درک ب ھمان مترسی دەکات و ب بزاریکوە دە ژر زەمینیش نما پی بکن
  !ستی حزب و دەستدا، ئیتر زۆر درەنگسانک دوای جگیر بوونی ئم دیاردەی وەک شرپنج ل ج
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ئوھا بکات ک تاکالینی دەزان ک رکوتنک وا دەخوازی ھیچ الیکیان ناب کارکی 
کوتنککانی رڵ روح و پرەنسیپگ تیدالکت ی گۆڕان و یگونجن  .  

 ،یا تۆ ب نزیک ل ناچاری ،ان ل دۆخکی ناچاریالینکی ئم رکوتن ئوەی ک گۆڕ
مبستکی . ئیمزا کردۆیوە، رکوتنکی لگڵ یکتیدا بوو کاتک، ھر بم ھ

راستکردنوەی  ، ھر وەک سیاستی رەسمی ئم ھزە گوزارەشی ل داوە،سرەکیش
دا، وە ھر ب دیارە ھر لو سروبندە. ل ھرمی کوردستان تای ترازوی ھز بوو

دەب گۆڕان خۆی پ "بوو ک باس و خواسی ئوە ھات گۆڕێ ک " ناچاریی"ھۆی ئو 
ل ) ھۆی کۆنفرانسکان –ل گردی زەرگت (ھر زوو بندە ل کۆڕکمدا ." چک بکات

ب یکک ل چوار شوە گۆڕان دەتوان : گوتم)  ٢٠١٥(مانگی دیسامبری پار ی ٢١
پادان  )١: ب بکرنشنا وە  کراو نینوھیچ کامیشیان قب، ک خۆی چکدار بکات

ب قچاغ فرۆشتنی نوت و چاکی ئابووری رەش  )٣پادان بغدا؛  )٢ھزکی ئیقلیمی؛ 
ک ھر چوار بژاردەشیان دروست نین وە . یکتی نیشتمانی" پادان" )٤و مافیائاسا؛ یا 

 بۆ خۆو بانگش ماوەیکی کم دوای داواکاری  ب ھر حاڵ 5.ناب دەستیان بۆ ببرێ
ل الیکی ترەوە، دیسانوە  .بدەنگی لکرا بانگشیئم  کردن، کم یا زۆر، پچک

و  نک سربازی بژاردەیکی سیاسیبژاردەی چوارەم، ئم جارەیان وەک 
ل  ، یا ھرنب رووە سربازییکی وەک روکی شاراوە و باسنکراوخۆپچککردن

  .رکوتنکدا، خۆی برجستکرد

کم یا  مانگ ل ئیمزاکردنی رکوتن لگڵ یکتی، ئیتر نزیکی حوتئستا دوای      
ئایا  :پرسیارە دت پش مجا لرەدا ئ. زۆر دەب باس ل دوو یکتی بکین

رکوتنکی گۆڕان لگڵ ھردوو باک دەمنتوە یا لگڵ یککیان، وە لم 
حاتدا کام ل باکان؟ ب بۆچوونی خۆم ھیچ کام ل باکان ھی ئوە نین ک بزاڤی 

کاتی ئوە ھاتووە گۆڕان ل بی ئم دوو . اتگۆڕان ب ھۆیانوە موغامرەی سیاسی بک
و ئندامکانی ھردوو باکی یکتی بکات، ھر ئو کاتش دەتوان با روو ل کادر 

کردوو بار خودی بژاردەی ھس باشتر فشار بخات!  
  

  بژاردەکانی دوای کشانوە ٤- ٣

                                                           
5وانب بۆ بینینی ڤیدیۆی کۆڕەک:Silemany%2012.2015.mp4-http://burhanyassin.com/Kor  
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 کی سیاسی کسایر وە بکرێ بئ ک نابر شتھ ر لکی سیاسی بزر ھگئ
دەستی ل بژاردەیک ھگرد ئوا ب زەرورەت دەب یکسر بژاردەیکی دیک ئامادە 

ل راستیدا . کھزە سیاسییسر دەبت مترسی بۆ " ب بژاردەیی"، ئگر نا ئو بت
! راب خۆی ل خۆیدا بژاردەیکی باشدەستھگرتن ل بژاردەیکی خزۆر جار 

دەستھگرتنکی ئوھا دەبت ھۆی دەست وابوونی ئو ھزە سیاسیی وە ئازادبوونی 
شتن برەو یوزە و توانستکانی بۆ خمالندنی بژاردەیکی دیکی باش، یا ھرنب رۆ

زۆر جار دەستھگرتن و کشانوە ل بژاردەیکی  ،شمجگ ل. بژاردەیکی باشتر
سنورک بۆ ئو زیانانی ک ل ئاکامی وابستبوون  خراب جارێ وەک سرەتا دانانی

بر ھزەک دەکون؛ ئم سنوور دانانش بۆ بژاردەی خراب  بژاردە خرابوەبو 
دەبت دەسکوت و  موداشداخۆی ل خۆیدا ل مودایکی مامناوەندی یا تنانت دوور

  . ب قازانج بۆ ھزەک دەشکتوە
کاندا باسی ئوە دەکرێ ک دوای وازھنان دەکرێ گۆڕان زۆر جار ل گفتوگۆ     

بۆ ھزی جماوەر ل بایکۆت و  بردندەست بۆ شقام برێ، بو مانیی ک پنا
بندە پم وای ئم قسیکی ئاسان . خۆپیشاندان و جۆرەھا چاکی مدەنی برێ

بو مانایی ک  ،دروستکردنی وە بگرە ل رووی مۆرالی سیاسیی و پرەنسیپیشوە 
 ن بکوەستان خۆیان نکانیش دەستزە سیاسییکی خۆپیشاندان بکات و ھناکرێ خ

ل الیکی ترەوە زۆر جار وا دەبت ک ل ھوست و . خاوەنی خۆپیشاندانکان
الیکیان راست بکات و ب زەرورەت مرج نیی  دابۆچوونی دوو الینی دژ ب یکتر

ئوانی دەخوازن بزاڤی ک م ئوەی یئوەی دەموێ ب. ھ الیکی تریان تواو
گۆڕان ب ئاشکرا بچت ناو خکوە و ئندامان و الینگرانی بچن ناو 

نیی گۆڕان  خۆپیشاندانکانوە، ئوان راست دەکن، بم ئوانشی دەن ئو ئاسان
  .نش ھر راست دەکنبب ب بشک ل خۆپیشاندانکان، لبر زۆر ھۆ، ئوا

لم بارەیوە وا بزانم کوردستان حاتکی تایبت وە لم حات تایبتشدا بنماکانی 
دوو ئیدارەیی تا ئستاش کاریگری نگتیڤانی ھبووە لسر شوازی دەربینی 

نارەزاییتکان زیاتر برامبر ب پارتی و سیاستکانی ئو کراون، : نارەزاییتکان
رک ئوە بوو . دا کراونو گۆڕان یکتی) "مایناو "یا تۆ ب ل (بم لبر دەرگای 

ل کاتکدا پویست . ٢٠١٢ی شوباتی ١٧ھر زوو مترسییکی من ل خۆپیشاندانکانی 
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ئم بوو ئم خۆپیشاندانان کاریگریان لسر پارتی ھب کچی دواجار، کم یا زۆر، 
 قازخۆپیشاندان ڕابوەنانج بۆ خودی پارتی گ . ییکان قوش تا ناڕەزاییم مانایب

زۆنی قمەوی پارتی دیمۆکراتی کوردستان نگرنوە، ئوا ھرگیز کاریگریان 
نکردنی ل کردنی  ، ھر نب ل رووی سیاسییوە،نابت و تنانتسیاسییانیان 

ی ھی ئوە نیی دەستی بۆ ببردرێ، تا ھتای ئم بژاردەھماناشی وا نیی ! باشترە
بکو ئوە دەب وەک ئگرکی کراوە بت و دوور نیی ب کاریگریی ھندێ رووداوی 
چاوەڕواننکراو وە ل ئاکامی ککبوونکی زیاتری بزاریی خک ناڕەزاییتکان 

  !ببپڕنوە زۆنی پارتی
  

  ھاوسنگیی ھز ٥- ٣
 باسکردن ل بی بتکردن بکسیاس باس ل مستگشتی ئ زدیارە بنگی ھھاوس .

تگیشتن ل ھاوسنگی ھز، ل پکھات و رەگزەکانی، کارتکردن و کاریگرییکان و 
 یوەستن بوەکان پش ک لوەیش مویان بیارەکان، ھست و بووەی ھکالکردنی

ی کوردستان سانکی زۆرە ھاوسنگی ھز ل رباشول . ھاوسنگیی ھزەوە
برژەوەندی پارتی دیمۆکراتی کوردستان دای، نک لبر ئوەی بادەستبوونی ئو 

کاندیمۆکراتیی ی پرۆسشتدەرھاو حزب، کو بب  ب دەستییم باوە ئوانچپ
کانقینراست دیمۆکراتیی ۆسو واق. ھۆی الوازی و غیابی پدوای ئ پارتی ل ی کیع

، وە بتایبتی لو برجستکردندا ی ئابدا برجستی کرد وە ھاوکاربوونی یکتی٣١
بۆ وەرگرتنی پۆستی سرۆکایتی کۆمار، وە  لب ھۆی خولیاو مراقی مام جال

وەک دوو ئامرازی زۆر گرنگ ل الین پارتییوە " ترس و تماح"ھروەھا بکاربردنی 
رپینی بۆ سواندن و کک،"دانت "خم حامھاتنی ئرھب تیدەر بوون لی یارم

نگییپارتی  .ناھاوس وە کتندا دەبو راستییش خۆی لنگییو ناھاوسۆکی ئک
٪ی دەستی جبجکاری ب دەستوەی، ٨٠کمینی ل پرلمان بم کم یا زۆر 
کبخات و ب دەستی ئمری واقع ھرمی ھر بم ھزەشوە دەتوان پرلمان پ

  ! کوردستان، زۆر یا کم، تاکالینان بڕوە ببات
      ریکی سیاسیدا، خشھاوک ی پارتی، لگباسکردنی پ ستا لبۆچوونی خۆم ئ ب

پیوەندی و برژەوەندییکانی پارتی لگڵ ) ١: س رەگز گرنگیکی تایبتی وەردەگرن
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سربخۆیی ئابووری و مسلی ) ٣پیوەندییکانی پارتی لگڵ بغدا؛ ) ٢تورکیا؛ 
جگ لوەش ل ئاستی . سربخۆیی سیاسی و جیاکردنوەی کوردستان ل عراق

کوردستانی مزن دەتوانین ب ئاسانی بین ک ئیتر ھژموونی پارتی ل کوردستانی 
وەوە ئیتر پ ک ک ھزی مزن بوو ب بشک ل مژوو، چوونک ئمۆ لم رو

دەستکی گشتی . باامانت ملز ئانرەگدا ، ین کمدەتوانین بکوە بۆ یجارە،  ئ
کی نگتیڤان خریک ھست دەکرێ پارتی ب شوەی ل ماوەیکی دوور و درژدا،

  . دەکوت ژر فشاری گۆرانکاریی عراقی و ئیقلیمییکان
وا ھست دەکرێ ک پارتی ل نوان ھزی مد و ) راق و تورکیاع(ل بارەی دوو رەگز 

، یا ھرنب ئم مترسیی ھردووکیان لدەست دەداتخریک جزری بغدا و ئنقرە 
جدیی . وە کزرە بیر دەخاتد و جزی مو ھستا روو دەدات ئوەی ئراستیدا ئ ل

دواجار تیکوت بم ) بغدا و تھران ل نوان( ١٩٧٤تا  ١٩٧٠ل نیوان باوک بارزانی 
 دەستدا١٩٧٥لردووکیانی لکورتی :دا ھ ی و بچ ئاداری  ،ب تی ١٩٧٠لدا حکوم

کوردی ل شای ئران سندەوە، بم ل ئاداری ) تۆ ب سددام حوسن(عراق 
وەدا بۆ بکاربردنیان ل شڕکی یکالکرە دائران کوردی ل عراق سندەوە١٩٧٤

دا ئمجارەیان عراق ئرانی ل کورد ١٩٧٥ل ئاداری لسر شتولعرەب، بم 
شکست و دووچاری سندەوە و بم جۆرەش تواوی بزاڤک ب سرکرادایتی بارزانی 

ئوەی ل سانی دواییدا روویداوە، وە ئستاش  .کی مژوویی بوویوەھرەس
ری بۆ ئوە کردووە ک کورد ل بغدا بسنتوە بردەوام، ئوە بووە ک ئنقرە کا

لم پناوەشدا  ،وە مبستکی سرەکیشی بۆ ب تانبردنی نوت و غازەکی بووە و
مۆرکراوە ) تۆ ب ماباتی بارزانی(بارزانی نچیرڤان رکوتنک ل نوان ئردۆغان و 

رزانی کم یا زۆر ل ساڵ، ک ئم رکوتنش بووە ھۆی ئوەی ک با ٥٠بۆ ماوەی 
بغدا ب منت بت و ھر لژر ئم کاریگرییشوە باس ل سربخۆیی ئابووری و 

ل الیکی ترەوە بۆ سندنوەی  !ی کوردستانیش بکاتباشوربگرە سربخۆیی سیاسی 
ل ئنقرە، بغدا دواجار شیوازی ناچارکردنی ) تۆ ب پارتی و بارزانی(کورد 

دوو سای زیاتر ل ل ماوەی  بش بودجی ھرمبینی وەل رگای بکاربرد
دوای ئم دوو ساو قیرانی ئابووری ل ھرمی کوردستان و ب . رابردوودا

پگی تورکیا ئوا ئم جارەیان  ، یا ھرنب پکش بوونی،کاریگری الوازبوونی
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ھسنگاندنی خۆم، بارزانی ب پی . دەچتوە بغدابر ل شڕی موس بارزانی 
بم کم یا زۆر  ،نیتوانی ئوەی دەیخواست ل رگی ئنقرەوە بدستی بھنت

پارتی ناتوان ل ھمان کاتدا، بم : ئستا ھاوکشک ئاسان. بغداشی لدەستداوە
ش شوەیی ک ھی ل ھمان کاتدا پیوەندی لگڵ بغدا و ئنقرە ل یک کاتدا با

ن دەتوان بو ئاسانیی دەستبرداری ئنقرە بت وە نش الیکی ترەوە پارتیل . بت
لم سونگیوە، وە ئگر ئم حات بۆ . بو ئاسانیی بغدا بدەست بھنتوە

 یارەکانی پارتی لزە نوا دەکرێ ھئ ،ردەوام بکی باش بی کوردستان باشورماوەی
نگییم ھاوسر ئسل ینو،  ،رژەوەندیی پارتیدا نییب ل ن"کت بکسیاس. " ب

یا  تقدیری خۆم سرکوتنکی گورەی عراق ل موس،ئنجامدراو ل کاتکی کورتدا
، دەتوان ئم ھاوسنگیی تنانت زیاتریش ل زیانی پارتیدا تنانت مامناوەندیشدا

ب ئگری زۆر  عراق ل موس یبو مانایی ئم جۆرە سرکوتن. بشکنتوە
پگی تورکیا دەھا الوازتر بکات، ھوستی عراق ل وەدەرنانی تورکیا ل عراق رژتتر 

کوات ل . و توندتر بکات وە بمنتبوونی بغدا ل پارتی و بارزانی ببات ئاستکی ترەوە
ئوا پگی پارتی  ،تکاتک پارتی ئنقرە و بغدا لدەست دەدا کی ئوھادا،چرک سات

ئگرکی دیکی دوای موس ئوەی ک پارتی و ناوچی . دەکوت مترسیی جددیوە
  . قلمەوی ئو حزب ل الین ھزە شیعییکانوە ب ئامانج بگیرن

 )١: یا رەگزکی ھرە گرنگ ک س ئاست بیکوە دەبستتوە نوت یشتک     
لگڵ تورکیا ب مامیکی ناشفاف  )٢ی ھرمدا ناشفاف؛ ملفی نوت ل ناوخۆ

 )٣پوە دەکرێ؛  ی)یا راستتر بتانبردن( سای لسر کراوە و بازرگانی ٥٠رکوتنی 
دا ناشفافیی ملفی نوت کۆمک کشی بۆ کوردستان و عراق یشل ئاستی عراق
ئوەی ک ل ژر سبری ناشفافبوونی دیوی دیکی ئم س خا . ل کوتۆتوە
خۆی بڕیوە دەبات ک ب ئگری زۆر ل کاتی شفافبوونی " ئیپراتۆریتی"نوت پارتی 

رفھواوەتیش نت ر بگئ ،تم ئیمپراتۆریئ فلم مئ ڕمگومان و دانوا بئ ،
ندک شت رگرن ل کوات ھ. زۆر الواز دەب، وە ل ئاکامدا ھاوسنگی ھز دەگۆڕێ

یککیان : گرنگنشفافبوونی ملفی نوت ک دوانیان راستوخۆ زۆر 
برژەوەندییکانی تورکیا لو ملفدا وە دووەمیان ئیمپراتۆری ئابووری پارتی و 

م حزبکانی ئئابوریی رژەوەندییی، بکدەستبا ماو بن  فلو مر ئسل ک
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ت پارتی ب زۆر ھۆ ن دەرفتی شفافکردنی ئم ملفی ھی کوا. ناشفاف دەژین
. وە لبر ئوەش ھرگیز ناخوازێ ئم شت رووبدات ،وە نش ل برژەوەندییتی

بم وا ھست دەکم بۆ یکم جارە خریک پارتی دەکوت نوان دوو بژاردەی یک 
لگڵ ئنقرە و روودانی شکستکی  بردەوام بت ل موغامرەکانی: ل یکتر خراپتر
نوت؟ " خر و بری"یا رووکردن بغدا و بمش لدەستدانی  ١٩٧٥تری ل جۆری 

جگ لوەش ل ماوەی دوو سای رابردوودا  .و قورس ھاوکشک بۆ پارتی کشدار
دەرکوت ک ئو پارەیی ک پارتی ل مامی نوت لگڵ تورکیا دەستی دەکوێ 

کرێ بشی پارتی بکات بم ھرگیز بشی ھموو ھرمی کوردستان ناکات، دە
  .ئمش بارگرانی و کشیکی ترە بۆ پارتی ل پیوەندییکانی لگڵ ئنقرەدا

ئوەیشی ک زۆر نوی ل پیوەستی الوازبوونی پگی پارتی و بارزانی ل بغدا      
یتر دوور ل ئیرادەی پارتی ل بغدا خریک ئوەی ک بۆ یکم جار ھست دەکرێ ئ

شوە پیوەندییکی دیک ل نوان ھرمی کوردستان و بغدا دروست دەب ک نک 
 ی پارتی دەدات لنیمھ ل ینو یوەندییم پک ئکو رب ی پارتی نیید ر بھ

سندنوە ل ھوشیار  ئوەتا متمان. ، ئم جارەیان ل رگای بغداوەھرمی کوردستان
زباری وە پکھنانی لیژنیک ل پرلمانی عراق بۆ لکۆینوە ل مسلی موچی 

رمانبکنفگۆڕانکاریی مای زیاتر لم . ران ھم ئکو دەتوانم بوە بر ئک ھن
پشوەچوون ل درژبوونوەیدا دەتوان زۆر شتی تر و ھنگاوی تر ب دوای خۆیدا 

لم .  ک دواجار ببت ھۆی الوازبوونی پگی پارتی ل ھرمی کوردستانبھن
ل بغدا ل ماوەی دواییدا جو  ، بم کۆمڵ و یکگرتوش،بارەیوە فراکسیۆنی گۆڕان

و چاکییکی زۆر جیاواز و برچاویان ھبوو ک ب رادەی یکم بوریکی زۆری 
ەوام مترسی ئوە ھبووە ک ھاوکاری کردن لگڵ تیای، بو مانایی ک پشتر برد

بغدا، یا سودوەرگرتن ل ھز و توانا دەستوری و دامزراوەییکانی عراق ل پناو 
خیانتی "گۆڕانکاری ل ھرمدا، وەک دەرچوون ل یکیزی نیشتمانی و بگرە 

م دواییی فراکسیۆنی چاکییکانی ئب تایبتی من وا دەزانم . بدرت قم" نیشتمانی
گۆڕان ل بغدا نک ھر ب شوەیکی جددی تحددای ئو ترسی کرد، بکو لگڵ 
سندنوەی متمان ل زباری و لگڵ دەست بکار بوونی لیژنی پرلمانی عراقی 

تا رادەیکی زۆر ئم ترس ، ی ھرکی کوردستانلکۆینوە ل موچی فرمانبران
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و وەیی بۆ یکم جار چواشکاری و یاریکردن ب ھست و نستی نت: راتجاوز ک
وات سیاستکردنی الین ، ھاوتریب سیاستیرگا بۆ  ،جگای لق دەبتنیشتمانی 

سرکوتنی ئم لیژنی  .دەکرتوەل دەرەوەی ھیمنی پارتی کوردییکان ل بغدا 
دەتوان یارمتیدەر بت بۆ کرانوەی کناکی زۆر گرنگ بۆ کاریگری  دال کارەکانی

  .خستن سر ھاوسنگی ھز ل ھرمی کوردستان ل رگی بغداوە
دەکرێ ل بغدا ھوی ، وا بزانم، دوای کاری ئم لیژن پرلمانییی بغدا     

 ھبتمانی کوردستان، پکھنانی لیژنیک بدرێ بۆ لکۆینوە ل پکخستنی پرل
گیشت ئو درەنجامی ک ) وات ھی لکۆینوە ل موچ(ئگر ئو لیژنیی پشتر 

قیرانی سرۆکی ھرم وە پکخستنی پرلمانی کوردستان دوو ھۆکاری سرەکی و 
ب ئاسانی بین ک بۆ نموون، دەکرێ، . دانباون ل کشی موچی فرمانبران

ک بۆ ئوەی حکومت ب ھوەسی خۆی مام چاودری پرلمانی ئاسانکاری نبوونی
ل راستیدا نبوونی چاودری پرلمانی . ب مسلی موچی فرمابرانوە بکات

دایکی زۆرک ل کشکان ل ھرمی کوردستان، لوانش کشی موچی 
ز بھش دەکرێ زۆر بیھانم بر ئران، ھرمانبم فب کشرووی ک ت بۆ خستن

  !شوەی ل بغدا
  

  راگیاندنکی مسعود بارزانی ٦- ٣
 فتسعود بارزانی دوو ھی مکیاندنراگ کی زۆرە کامانرسوڕمان و تگای سج
بر ل ئستا، ئگر چی ل راستیدا ل رووی ناوەڕۆکوە ھیچ شتکی نوی تیا نبوو، 

ھر . بم دیسان بووە جگای کاردانوە و بگرە پھدان و ب پۆزەتیڤ خوندنوە
پیشان دابت، دەربارەی راگیاندنک ھوستکی روونی  زوو بر لوەی خودی پارتی

ھیزەکانی دیک کوتن دەرکردنی بیاننام و راگیاندن وەک ئوەی شتکی گرنگ 
ل جۆری ئوەی ئیتر فرموو ئوەتا پارتی و بارزانی دەستپشخرن وە  :روویدابت

ئگر ئمش  ؛کانی ترەئوەی ماوەتوە تنھا وەم و کاردانی پۆزەتیڤانی الین
ھرچندە ئم وتارەی بردەست ناخوازێ زۆر ! روویدا ئوا کشکان چارەسر دەبن

، ب ھی بزاڤی بیاننامکانلسر ئم رووداوە بوەست، بم ب بۆچوونی خۆم 
 است کردەوە کوەیان پشتوە، ئوەھمی"گۆڕانیش"  دەستبوونی پارتی وەھم نییبا
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وە جار دوای جار ئو وەھم پشتاست  یک ک ھزەکانی دیک قبوویانبکو راست
نک  بارزانیبم ک راگیاندنکی  دنیاییوەلم دەرفتدا دەتوانم ئوە ب . دەکنوە

دەوە، ک زۆرکیان پشتاستکر یھر نوێ نبوو بکو زۆرک ل یاری و شت کۆنکان
 نھا بکارین، تواشنھا چنتدا بردن دالڕکی بک  !کندر ھکی زۆرە گسادەی

الین ھبن وا تبگن ک ئیتر رکتن لگڵ پارتی دەکرێ چارەسر بت بۆ قیرانی 
ل الیکی ترەوە ئم بۆچوون ل . ئابووری، ب تایبتی کشی مووچی فرمانبران

،مایبن تدا بموو باشترین حاھ شتریش کت پنانتی  تحکوم کان لنالی" بنک
، ژمارە و ، دیسانوە قوتی خک ھر ل دەستی پارتیدا بووبشدار بوون" فراوان

بم مانایش گڕانوە بۆ سر مزی . دەرەمادەکان ل دەستی وەزیری داراییدا نبوون
گفتوگۆ بم شوەیی ک دوای راگیاندنک دەستیپکردووە، تنھا دەبت ھۆی 

ستکردنی دەست و بادەستیی پارتی بب ئوەی ببت فاکتری برج
تا رادەیکی زۆر ئوەی ئستا، دوای راگیاندنکی بارزانی . چارەسرکردنی کشکان

ھرمی ) ل ھمان کاتدا تراژیدیا و کۆمیدی( تراژۆکۆمیروو دەدات، پشتاستکردنوەی 
ر: "کوردستانشخسعود بارزانی دەستپوە متالدەستی ب ی بکم حزبب ،یی ھ

وەک ئوەی پارتی بم شوەی ب الینکان بت ": ھاتووە سردانی حزبکان دەکات
، "کش الی ئوەی، ھر ئوەش دەب پشنیاری چارەسر بۆ ئم بارودۆخ بکن"

یکی گرنگی کۆمیدیاکشش بمئ.  
 

  دەرەنجام - ٤
یا راستتر تۆ ب (بستنی کۆبوونوەی پرلمان ل دەرەوەی ھولر، بب پارتی 

سرکوتنیشی، " روات"ل حاتی ب . ھوکی سرنکوتووە) ب رەغمی پارتی
زۆر شت ناگۆڕێ و ) تۆ ب ل ھاوسنگی سیاسییدا(ئوا ل ھاوکشی سیاسیدا 

و ل چوارگۆشی ژمارە یکوە دەست ب ئگری زۆر دواجار دەب بگڕیتوە 
پبکیتوە، ئو چوارگۆشیی ک پارتی لسری وەستاوە و دەیوێ ھمووان 
پلکشی ئوێ بکات، چوارگۆشی گفتوگۆ لگڵ گۆڕان بر ل کاراکردنوەی 

  !پرلمان



٤/١٢/٢٠١٦دووڕياندا                             ياسين                             باشوری کوردستان له بهردەم . بورهان أ   

 
27 

ھوی سازکردنی کۆبوونوەی پرلمان ل دەرەوەی ھولر، ب رەغمی      
ئوەی ب توڕەیی ھس، ب : یاتر لم مسلی دەچ تا ھر شتکی ترپارتی، ز

دۆڕاوی دادەنیش ! ل زانی دیکڕمان و بزاڤی گۆڕان و برلرۆکی پز سڕب
  .نیی" توڕەبوون"فراکسیۆن جیاجیاکان پویستیان بم 

کشکانی دی بندە پم وای بیاری کشانوە ل حکومت پویست، جگ ل رەھن     
ھودان بۆ بکاربردنی ئم ھنگاوە بۆ  )١: ، چند رەھندکی دیکش لخۆ بگرێھرم

ل ناو بزاڤی ئوەی گۆڕان لگڵ خۆیدا ئاشتبتوە، بو مانایی ک دەنگکی ناڕازی 
وە ل کاتی  ،ل حکومت ی بزاڤکھبوو ل بشداری کردنگۆڕان ھر ل سرەتادا 

بیاری کشانوە ل حکومت، ھر نب دوای ئم ھموو ماوەی، ئو دەنگ و کسانی 
بۆ  نک ھر ل سرەتادا گومانیان ل حیکمتی بشداریکردن ل حکومتدا ھبوو ئوەیا

پشتاستبکرتوە ک ھر ل سرەتاشدا حسب بۆ رای ئوان کرا بم ب تایبتی 
ھروەھا کاتی ئوە )٢؛ !یوەوو دروستی ئو رایی ئوان پشتاست بوئستا راستی 

 تیبکڵ یگی گۆڕان لکوتنکوە، رکشانوە یا نیاری کشانب ب،ھاتووە ک
ل کاتی بیاردان لسر کشانوە، دەب ھوبدرێ ک کشانوەی )٣؛ تاقیبکرتوەجددی

لسر پارتی گران و دیپلۆماسییوە،، ل رووی سیاسی بکرداری گۆڕان ل حکومت
بۆ ئوەش واباش کشانوەک کتوپ نبت بکو الین سیاسییکانی تری  !، لبکوێ

کوردستانبخرن بردەم بژاردەی کشانوە یا نکشانوە وە ل حاتی ئوەی یکگرتوو 
سری نھشت ئوا ئجو کۆمیش بیاری کشانوەیان داو گۆڕانیان ب تنیا 

بۆ ئوەش پدەچی وا باش ب ک گۆڕان ل رۆژی بیاری . کشانوە قورستر دەبت
یا ئوەتا بب دواکوتن : كشانوەدا دوو یا س ھفت وەک مۆت دابن بۆ الینکان

وە بپی نخشڕگایک پرلمان کارادەبتوە و وەزیرەکان ) بب ھیچ مرجک(
ھتد یا ئوەتا ل حاتی تردا دوای ئم مۆت، بب ... چنوە سر کاری خۆیان و دە

  .س و دوو، گۆڕان ل حکومت دەکشتوە

     م بژاردەیڵ ئکۆم برنھ م کشبینی دەکوەشی پڵ ئگبژاردەی ل وات ،
ی وەربگرێ و ل ناوخۆیدا گفتوگۆی لسر بکا و بکو بیاری دب جد کشانوە،

وەش بدا، بکشان ت لوە دەبتی مانکت بژاردەی یک بر بیانۆیھ م وا دەزانم ب
رک وەک پارتی بوەتحزبکی ) یا ھر نب سرکردایتییکی(یکتی : حکومت
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) تۆ ب ئابووری رەش(برژەوەندیخواز و خودی حزبک بب داھاتکی زەبالح 
ی ئابووری خۆیان ب رگای ئم دوو حزب ھز. ناتوان بۆ ماوەیکی کمیش بژێ

ھر لبر " ئو دەست دەستبر دەکن،خرابی بوون ل دەست و بکاربردنی "
ئوەش بب ئوە ژیانی ئو دوو حزب و دەزگا زەبالحکانیان ناتوانن بردەوامیان 

بواوەتیدا ناژینھت کی بفافبوونڵ شگل ،!  
) وات سرکردایتی(ب رکوتن لگڵ دەستبژری  پم وای ل بی کات کوشتن     

کاتی ئوە ھاتووە  )ک ل راستیدا کشی یکتی ھر خودی ئو دەستبژرەی(یکتی 
 وە، کتی بکاتکنگرانی یندامان و الیکادیر و ئ بژاردەی رووکردن ئیتر گۆڕان بیر ل

بدەست ناکارامیی و پکشیی ئو ) وات کادر و ئندامانی ئو حزب(خۆشیان 
یا ھر نب ل قۆناغی یکمدا گۆڕان ب روونی ئو پیامی . دەستبژرەوە دەنانن

ئوا بۆی ھی ستراتیژی  و یکتی گیاندب ک ئگر گۆڕان ل دەستبژر بھیوا بوب
پشت بکات دەستبژر و روو بکات : پیوەندییکانی لگڵ یکتی ب تواوەتی بگۆڕێ

و حزبنگرانی ئندامان و الیکادر و ئ!  

ناشرعیتدا بت و لگڵ ناب ئوە قبووڵ بکرێ ک یکتی ل ھمان کاتدا لگڵ      
شرعیتیشدا بت، راگیاندن و ھوستکیان لگڵ شرعیت و راگیاندن و 

ھندک ل سرکردەکانی پییان واب . ھسوکوتکی تریشیان لگڵ ناشرعیتدا بت
بم لگڵ گۆڕانیش کۆک " ،پیرۆزن و وەک ئایتی قورئان"قسکانی مسعود بارزانی 

گۆڕان ھم ل ناشیرینبوونی خۆی، ب ھۆی . بھای جوان ھندێ پرەنسیپ و بن لسر
ناشیرینکانی (ئم رکوتنوە، زەرەر دەکات وە ھمیش ل جوانبوونی ناشیرینکان 

ک (جگ لوەش نوەی نوێ لم جۆرە شۆڕشگانی دون )! دەستبژری ناو یکتی
ی ھرم سپاندووە، ب پیرۆز ناو قسکانی کسک، ک ب زۆر خۆی وەک سرۆک

نیی، ک پش  "شۆڕشگان"بم جۆرە ی انمکمترین رادەی مت .ماندوو بووە) دەبن
بم  ن،، دەکجواننیوەڕۆ رکوتن لگڵ بزاڤی گۆڕان، لسر کۆمک پرەنسیپی 

 ب رەمزی ناشرعیت ،ھر دوای نیوەڕۆکی دەست ل ناو دەست لگڵ ناشرعیت
ئگر گۆڕان دەخوازێ دواڕۆژی ھب ناب ! دە قسکانی پیرۆزن و ئایتی قورئانن

 .ناڕاستگۆیان" شوڕشگە"نوەی نوێ بگۆڕتوە ب رکوتن لگڵ ئم جۆرە 
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