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:وڕیان و بیارود  
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شکستدا-باشووری کوردستان ل پۆست  

  

  

  یاسین. بورھان أ
١٠/١/٢٠١٨  

  

  

  

  

  

  



 

 
2 
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  ٣  --------- ------------------------------- پشگوتار
  ٣ ---------- -- کی ریفراندۆمسیاسیی زەمینلرزە

   ٦ ------- -------- ----------  ھبژاردنکانی داھاتوو
  ١٣ ---- -------  نوەی نوێجونوەی دەرکوتنی 

  ١٦ -------------- -------------------------ەنجام دەر
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  پشگوتار
ی ١٦ی سیپتمبری پار و روداوەکانی دواتر، ب تایبتی ٢٥مکی ۆریفراند

ئم رووداوان بر ل . و کاریگر بوو ، فرەڕەھندگورەئوکتوبر، زەمینلرزکی 
ناوەوەی ھرم، ھر شتک ھاوکش سیاسییکانی گۆڕی، چ ل ئاستی 

  .، ھرم و ھزە ناوچییکانپیوەندییکانی ھرم و عراق
نوسراوە ھوک بۆ تۆمارکردنی ھندێ سرنج و تبینی و ل و جگایانی  ئم

  .شوازی چارەسریانپویستیش پنجخستن سر ھندێ کش و 
  

  ریفراندۆمسیاسییکی  ەزەمینلرز
لدەستدانی بر و وئوکتی ١٦ ی ھرەسکیشکستکی ریفرادۆم، وە ب تایبت

سیاسی و ئابووری و سایکۆلۆژییکانی  دەرھاوشتنیوەی خاکی کوردستان و 
. و کۆمگای کوردەواریدائم شکست تکانک بوو ل ناخی فرمانەوایی 

نب ک تکوت ک ئم فرمانەوایی ل ھیچ ندەچوو تنھا ل ئیمبراتۆرییشدەر
 ر لم "کسەبونیادنراول "ۆکی کرمی و کتو دەس .  

ر ل ھموو دەرکوت نگتیڤ و تراژیدیاوییکانی ئم دوو ،ب ھر حاڵ
م شکست بوو ،رووداوانمان کاتدا ،دواجار ئھ م لب م رووداوانئ 

ی مبزاڤی گۆڕان و ھزە چاکسازخوازەکانی ھر بۆ یدەروازەیکی سیاسیش
کی دەرفتبوون ب ئم رووداوان تنانت  ال راستید. کردەوە کوردستان

یا راستتر (بزاڤی گۆڕان ک تیایدا بب دوودی ئو بیارە  کۆمڵ و بۆ شگورە
یارانو بین ئویست بوو ب ەنبد) بک بوو پدەم ش . یاندەنکپ ل ،یارانم بئ

کاتی گونجاویان  چاوەڕوانی تنھا ھمووشیانوە بیاری کشانوە ل حکومت،
ش بۆ خۆی، واتمئ یکاتی گونجاو دەکرد، کلسم ، جگارکییار  ئب ل گرنگ

  :، ب چند سرنجکوەدایو کاری سیاسی
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ل راستیدا ب پی بۆچوونک ھر لگڵ  :بیاری کشانوە ل حکومت) ١
دا پویست بوو گۆڕان ل حکومت بکشتوە، ٢٠١٥ئۆکتۆبری  ١٢رووداوەکی 

بژاردەی ھبژارد، وە بم مانایش لگڵ ئوەشدا بزاڤک بژاردەی مانوەی 
مانوە لگڵ ئوەشی . گونجاو و لبارکشانوەی ل حکومت ھگرت بۆ کاتکی 

 ل دا، واتموو ماوەیو ھری ١٢لری ١٦تا دوای  ٢٠١٥ی ئوکتۆبی ئوکتۆب
ی ھنای شکۆمیک رەخننبوو وە " ئیشکالیت"بژاردەیکی کم کش و ، ٢٠١٧

وەک، بم خۆشم باوەڕم بو تفسیرەی ک تگیشتنی گۆڕان بۆ سر بزووتن
ئ وەبوو کئ کتر حاھ ر لب وەیم بزووتنر ئرامبوەی پارتی کردی ب

ھروا ب ئاسانی گۆڕان ناکرێ وە لم سونگشوە  بوو شڕی ئیرادەشتک 
 ک بوو لوازوەی شمان وات ،سلیمی ئیرادەی کودەتا ببت وەی کگری لر

 ر زوو کودەتاککانیھواوی ئامانجت ؛بگا ب  
، پیوەندیدار کرا ل حکومت مانوە، یا راستتر بین نکشانوە ب تواوەتی) ٢

بوەی ک کورد ل شڕکی سخت دای برامبر ب داعش، وە بۆ ئوەشی ئوە 
 واتوە، کتنرخوتی نرپرسیارب کی تر، وە وەک راکردن لوە بۆ کاتکشان

  دوابخرت؛ ،باشریش بۆ دوای کۆتاییھاتنی ئم شڕە
ب باوەڕی خۆم ئم ھنگاوە باش و : بژاردەی حکومتی رزگاری نیشتمانی) ٣

کاتکی زۆر درای الینی  م، کمک دواکوت، وە دووەم،پویست بوو، بم یک
ک تیایدا حکومت توانی  )ھر کاتک بکو کاتکی زۆر زین کن( دەستدار

ئمریکییکان و  "پشتگیری" شب تایبتیزۆر  ،ھندک بت سرخۆی
ندەست بھکان بوە و رۆژئاواییت نانی سیاسی لرھشوەبم پشتگیریبکا  دائ

ۆژەیی ک بندە پم وای ئو پ. بھان و فاکتری مانوەی خۆییکات ب یشبو 
، پویست ب دەستداران، زۆر ب تایبتی ب الینی پارتی نگۆڕان و کۆمڵ دایا

کاتکی یا  ،کاتژمر ٧٢ لم کات زریندا تنھا ماوەیکی کورت، بۆ نموونبوو 
ب کۆتایی و کاتکی  لم جۆرەی بۆ دیار بکرێ، نوەک کم یا زۆرکورتی 

نک ھر ب ناشایستیی وەمی پۆژەک پارتی دیسانوە دواتر  و دیارنکراو
 .بھتوەپۆژەک ب وەم وەک ھر جار ب لوتبرزیکی زۆرەوە باتوە، بکو 
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دوای ئوە گۆڕان و کۆمڵ ھیچ بژاردەی تریان بۆ نمایوە تنھا  ب ھر حاڵ،
  . ئوە نبت ک ھنگاوی تر بھاوژن

زۆر زووتر گۆڕان و کۆمڵ دەستیان بۆ بژاردەی ب تقدیری خۆم دەکرا پشتر، 
دیل ببردایکی زۆر  ،بر زانیاریسم لم بۆچوونشی ئرنجو سڵ ئگل

  . سنووردار بونیاد دەنم و دەکرێ بم پیش ئم بۆچوون زۆر دەقیق نبت
تم دەسب ۆژە و دەرفتدانوڵ و پم ھستا دوای ئھیچ  ،ئ باوەڕم وای

ک دەب بگن ئو باوەڕەی ک ەتوە تنھا ئوە نبت ک ئیتر ھموو الینماو
 تم دەسئیتر ئ وە نییکیھیوایھیچ ھی ئ  چنرێ و توانایر ھسچ لھ

یی نییکی ریش؛چاکسازی    
ئۆکتوبرەوە مسلی رککوتنی ھولر و بغدا ب توندی بوو  ی١٦ل دوای ) ٤

کی ھندایجئ وەم بشترمدا ئکی پنووسراو ر وەک لم ھیی، بنووک
جختکردۆتوە ک ئم حکومتی ک ئستا فرمانەوایی بدەستوەی ب ھیچ 
شوەیک ناتوانت لسر بنچینی دەستوری عراق و شفافیت ل ھموو 

ئمش لبر  1.فایلکاندا، ب تایبتی ملفی نوت، لگڵ بغدا رک بکوێ
ل سانی رابردوودا ئم حکومت و حکومتکی پشتر، : ھۆیکی زۆر سادە

رڵ تورکیا و  می کوردستانیھگترسیدار لکی ئابووری میستواب خستۆت
 ب نادات ک تم حکومب گر ییستم وابرگیز ئھ کان، کوتییکۆمپانیا ن

لگڵ و شفافبوون کۆمک یاسا و رسا و لسر رچکی شوەیکی کراوە 
ئستاش، ھر وەک ل وتارکی پشوترمدا جختمکردۆتوە، . رکبکوێبغدا 

حکومتی ھرم، دیارتر بین نچیرڤان بارزانی، ھموو ھیوایکی لسر تورکیا 
ھچنیوە وە ھر کاتک تورکیا ئامادەیی پیشاندا بۆ گڕانوە بۆ پیوەندییکانی 

نچیرڤان دیک پشوتری لگڵ ھرم، ئوا ئو کات بب دواکوتن جارکی 
گرچی ھرم  2بارزانی ب ئگری زۆر روو ل ئنقرە و پشت ل بغدا دەکاتوە،

 و ئاسانییب دەتوان کدا نتموو حاھ کانی لیوەندییمان پوە ھتڕبگ
                                                           

 1  وانترسیدارتر دەکات"بریش مدتر و ھقو کاریس تی فرتوفك سیاسری ٣٠ ،"کاتمب٢٠١٧ی نۆڤ،  
http://burhanyassin.com/Siyaseti%20Firtufell%2011.2017.pdf  

  .سرچاوەی پشووههمان   2
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 و ئاسانییرە وە بنقڵ ئگشووی لتپی رزگاری ببییستو وابل دەتوان :
ی ١٦پدراوەکانی دوای  .خواست شتک بم پدراوەکانی واقیع شتکی ترە

ی ئوکتوبر، ب تایبتی ل رووی ١٦ئوکتوبر تواو جیاوازن ل پدراوەکانی پش 
وای ھر ئم جۆرە خوندنوەیی، وات بوونی ئو باوەڕەی ک پم . ئابوورییوە

چونک  توانت لگڵ بغدا بگا ب رککوتنکی گشتگیرنا ی ئستاحکومت ئم
، ئیتر ناتوان ل وابستییکی لگڵ ئنقرە و کۆمپانیا نوتییکان رزگاری ببت

  . بکرێئم حکومت  ی)بدیل(کار بۆ جگرەوە پویست بب دواکوتن 
 ی ئیسالمی و ھاوپیمانیگۆڕان، کۆم(بم مانایش بیاری س الین 

ک ب شاندک سردانی بغدا بکن، بیارکی ) دیمۆکراسی و دادپروەری
ھر ئرەش دەرفتک بین . دروست بوو، گر چی دیسانوە کمکیش دواکوت

 رووداوەکانی دوای ریفراندۆم رگا خۆشکر نبوون بۆ چوونی ئم شاندەتنھا 
ک خریک بسر  یئو گۆڕانکاریی رووداوان ب رادەی ئم ، بکوبۆ بغدا

ک زۆر ب سادەیی دەخوازێ  ،شووری کوردستاندا دتاتواوی کوردایتییکی ب
 ستی "بست و ندانی ھگای خدۆکر کی کوردستان لچیتر ناکرێ خ

گرنگ ، "نتوەیی بکرن ب ئامرازک ل دەستی کۆمک سرکردەی مافیائاسا
شووری کوردستان دەتوانن نزیکتر بن ا؛ بم واتایش ھزگلکی سیاسی ل ببوو

 ز لک ھندڵ ھگوەی لغدا لب کی چاکساز و دیمۆکراتخواز للزگھ ل
 نکردنی کوردستان کریکی تاوە ختییناوی کوردای ب کنر ساک ھن

یاسی، وەک ئوەی ریفراندۆم، ، بکو بگرە ب ھندک سرکشی سکوردستانن
ئامادەن تنانت کشتی خکی کوردستان ب تواوەتی نغرۆی ژر دەریایکی قوڵ 

ل پناو دەست و چاوبرسیتی و گیشتن ب ئامانجی تاککسی و  بکن
  . بنمایی خۆیان

  
  
  

      ھبژاردنکانی داھاتوو
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کانی دەکرێ ب زۆر پوەر ھبژاردنوەک دیارە ئم سا سای ھبژاردنکان وە 
، تنانت جیواز ل زۆر ل ھبژاردنکانی پشوو جیواز بت ئم جارەیان

ش ک تیایدا سرکوتنی گۆڕان بوو ب زەمینلرزەیکی ٢٠٠٩ھبژاردنکانی 
ب کمترین رادەی پاکی و بگردی ل ھبژاردنکانی کوردستاندا  .سیاسی پ مانا

انکاریکی گورە، بگرە ریشییش، بسر نخشی سیاسی باشووری دەکرێ گۆڕ
نوەی نوێ و (جگ لوەی ک ھر نب دوو ھزی سیاسی نوێ . کوردستاندا بت

دەکون ناو رکابری ھبژاردنکان و ئم دوو ھزەش ھر یک ) ھاوپیمانی
ئ ر لھ وەیم گرنگیش ئنن، بھی خۆی دەنگ ئحا ش بین بوە بستاوە ئ

ک لم ھبژاردناندا یکتی ب رادەیک بچووک دەبتوە ک ئیتر زۆر ب ککی 
نیی گر بین بادەستی پارتی تنھا ھی ھزی  شنھنی: مانوەی پارتی نامنت

کو ھی  ،خۆی نییبتیشکی یکچیک بۆچوونیش . پشتگیری و ملکندبگرە ھ
مانوەی دەستی پارتی دیمۆکراتی ب  رک و راست ھی ک دەخوازێ

ون ژر باری کوردستان وابستی ب پشتگیری یکتی لو حزب و چو
  ". بب مرج" یش، ھندک جارسیاستکانی پارتی

 ر لب کانیمانییوازی ھاوپدا زۆر باس دەکرێ شم رۆژانل ک کیلسم
ل ئاستی عراق؛ ل ئاستی :  س ئاستوەھبژاردن و دوای ھبژاردن ل

لرەشدا ب تایبتی جگای . کوردستان؛ ل ئاستی ئنجومنی پارزگای کرکوک
سرنج ک پارتی دیمۆکراتی کوردستان زۆر ب جختکردنوە داوای ئوە دەکات 
ک ھزە سیاسیی کوردستانییکان ب یک لیست ل ھبژاردنکانی عراقدا 

عراق و ئو  ، وات ھبژاردنکانیلبر گرنگی ئم بابت .ی بکنبشدار
  :دەخوازم لرەدا چند سرنجک بخم روو ، بم یکتیش،بانگشیی پارتی

 من لو باوەڕەدام دەمک پارتی ئو ھژمونی و کاریگرییی ک ل بغدا) أ
ل راستیدا نک ھر ئوە بکو . ھیبوو ل دەستیداوە )٢٠١٣ھرنب تا سای (

 ستی بوون بی رابردوو زیاتر و زیاتر ھسا ماوەی دوو یا س پارتی ل
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ھر ل تپڕاندنی بودجی عراقی  3کردووە،ل بغدا کمایتی و پراوزخستن 
ک پارتی تیایدا ھۆی کۆبوونوەی پرلمانی جھشت و وەک  ٢٠١٧سای 

من ئم حاتم  .دەرکوت ب بژاردەو پراوزخراو و ب دەست  کیکمایتی
 مانی کوردستان لرلپ تییبوونی پارتی لمایتی کحا شوومدا بکی پوتار ل

جگ لوەش پارتی تا ئستا چند پگیکی  4.دا چواند٢٠١٥ی حوزەیرانی ٢٣
گرنگتر سندنوەی متمان ل ھوشیار  گرنگی ل بغدا لدەستداوە، ل ھمووشیان

ئنترۆپۆلۆژیان -زباری، ک ئم ب تایبتی ب خوندنوەیکی سۆشیال
ب کورتی و ب . . . ئزمونکی تاڵ بوو بۆ شخسی مسعود بارزانی و بنماکی

ئم تییوە، وات یک لیستی ل بغدا، ای یک لیسگپارتی دەخوازێ ل ر ،چی
جارکی  : دەستی و کمایتییبوون و پراوزکوتن چارەسر بکاتحاتی ب

تر بچتوە ئو پگی ھیمنیی ک ب راستی لدەستی داوە، ب تایبتی ئم 
لگڵ ئزموون سرنکوتووکی ریفراندۆم  و ب دەستبوون نپراوزکوت

ی تر نابت بچن ژر باری کانسیاسیی من پم وای ک ھزە. ووەب تۆپک گیشت
ئم بانگشی و پویست ئو ھزان ل بری ئوەی الوازبوونی پارتی وەک 
 ک یم الوازبوونک ئر ن کماشا بکوای ت نن، دەبغدا ببب الوازی کورد ل
پویست بۆ ئوەی ھژموونی پارتی ل کوردستانیش کلنی تبکوێ و بت ژر 

 وەی کی خۆیباری ئکقینراست مانییرلپ گی پپ ر حاڵ بھ ب وات ،
کۆی خمندن و رکخستنی ل و بکا وانی تر ل کوردستان مام لگڵ ئ پارتی،

چیتر ناکرێ خکی کوردستان ل رگای  .م پی ھسوکوت بکاتدا بیشدەست
، ک ل کنرتی قبووڵ بژمونییی پاگوتارکی چواشکاری کوردایتییوە ئم ھ
وتارە ببش و ب کاریگری بکرت، گراستیدا ئگر ئم حزب ل بکاربردنی ئم 

                                                           
ھر وەک ل دەرفتی پشتردا ئوەم جختکردۆتوە ک ریفراندۆمکی پارتی و مسعود بارزانی رک کاردانوە بوو   3

تو حاکیش بوو لوتن وە جۆرە راکردنزکراوتییبوون و پمایتی کو حار ئرامبب.    
ە ک ریفراندۆمکی پارتی و مسعود بارزانی رک کاردانوە بوو ھر وەک ل دەرفتی پشتردا ئوەم جختکردۆتو  4

تو حاکیش بوو لوتن وە جۆرە راکردنزکراوتییبوون و پمایتی کو حار ئرامبب.    
4   وانغدا٢٣"بب مجارەیان لم ئری ١١، "ی حوزەیران، بمب٢٠١٦ی دیس: 

http://burhanyassin.com/23%20huzeyran%20emcare%20le%20Bexda-12.2016.pdf   
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؛ شکستکی ریفراندۆم و ئوا ب ئاسانی وەھمی بادەستی ئو حزب تکدەشکت
 ،کی ترەوەل الی. ی دەرفتکی زینی لم ئاراستیدا ئافراندووە١٦ھرەسکی 

 ونکان بککوردستانیی زە سیاسییکان ھبژاردنوخۆ دوای ھدەکرێ راست
پرۆگرامک ک تیایدا پیرەو ، بم لسر بنچینی حاتکی ھاوکاریکردنی یکتر

وە لسر بنچینی ھر ھزک ب پی دەنگکانی خۆی، ن زیاتر و نش کمتر، 
 قینکی راستشیی ھاوبگو پ گوەردەگرێایستشج م ھاوکارییی خۆی ل .

ژمونی ھ کیمرجکی گرنگی سرکوتنی ھر ھاوکاریک ئوەی ک ھر شواز
ھزکی سیاسی رەددەکرتوە، جا ژمارەی کورسییکانی ل پرلمانی بغدا ھر 

  ؛ چند دەبت با ببت
 کوردستان ناکرێ تۆ ل: جیابکرتوەمن پم وای ک ناکرێ بغدا ل ھولر ) ب

سیاستی تۆقاندن و ستمکاری پیادە بکیت برامبر زۆرک ل ھزەکانی تر 
ھر وەک ل سای  !بم ل بغدا داوای یکیزی ل ھمان ئو ھزان بکیت

چنرت و نانباو بکرت و بنابت ل کوردستان تنگ ب گۆڕان ھ"وتوم دا ٢٠١٠
ھر بۆ تبینیش لرەدا دەتوانم بم، پویست  ."5تل بغداش داوای برایتی لبکر

بوو ھرنب کۆمڵ و گۆڕان زۆر ب وشیاری و کارامیی ئم بانگشی پارتی 
، ک زیاتر لسر زاری نچیرڤان ھاتووە، ل ھبژاردنکانی عراقدا بۆ یک لیستی

: روو ل پارتیجددی زۆر بقۆزنوە و بیکن ب بنما بۆ کۆمک قس و ئاماژەی 
ل کاتکدا پارتی وەمی بانگش و پۆژەکانی ئم دوو ھزە ل کوردستان 

... ترۆر و تۆققاندن و بارەگا سوتاندنرادەی تا  ،ناداتوە و ب ھموو شوەیک
خونی . تنگیان پ ھدەچن، بم ل بغدا داوای یک لیستیان ل دەکات ،ھتد

 ل ،ر بولھ پارتی لکر یھ ک بیر کوھ یا ل غدا بژمونی و : بھ
  !و ب لوتبرزی مامکردنی ئوانی دیک بادەستی رەھا

 ک ،تیشککو ھی یب نھا ھی پارتی نییت ک لیستییم داوای یئ تبھ
کی ئلیست کاندا لبژاردنھ شکستی داھاتووی ل وە زۆر گرنگالیھادا وب

                                                           
   ٨، الپڕە ٢٠١٠ی فبروەری ٢، ٥٦٧، ژمارە رۆژنام بوان رۆژنامی  5
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پارتی چندە باوەڕی ب  ،ھر ئرەش دەرفت بین. بشارتوەت و حشار بدا
، ھی کۆمک ئیرادەکۆبوونوەی یان ل تییک لیستی وەک دەربکی دیمۆکرا

ئامرازک بۆ کۆت و بند ل ناخی دیدی پارتیدا ھاوپیمانی . ھر ئوەندەیکتیش 
ھشتنوە و بھزکردنی ھژمونی و لم رگایشوە  کردنی ئیرادەی ئوانی تر

ئوەتا تنھا چند رۆژک بر ل ئستا مال بختیار، ک نک ل ناو . تیخۆی
یکک لو تیدا بکو دەتوانم بم ل ئاستی باشووری کوردستانیشدا یکی

ی و کۆمگای مدەنی و سۆسیال سمۆکراک زۆرترین قسی لسر دیکسانی 
چاوی ھمووانوە دەی یکتی یک  شب پکچی تد کردووە، ھ... دیمۆکراسی و

ئوەی بھانکی مال بختیار  6...کورسیش بھن ھر دەب فرماڕەوایی بکات
مترسیدار و سرھوڕھنرتر دەکات ئوەی ک ئو بۆ بھزکردنی بۆچوونکی 

 تی دەکاتخۆی باس لککداربوونی یچ .م قسباوەڕی خۆم ئ ال بی می
وەی پل ختیار جگک  شبنس و الیموو کھورەیکی گزیق  بدەرھ

 ل نادیمۆکراتیبوونی یش، ھمایکی ئوپڕی مترسیدارخۆیان یکتییکان
 و پشتاست و نانیشتمانیبوونی ھزە چکدارەکان ھزەکانی دەستدار

 کیشوەیکردن دە ی کو بۆچوونل ک لۆی زۆرمتدارانی ئدەس
، یا وەک خۆیان دەن خباتکارەکانی دونن ن،کوردستان، ک شڕکرەکانی دون

. لو شاخ خریکی شتکی تر بوون نک خبات ل پناو ئازادی و دیمۆکراسیدا
بش ب حای خۆم زۆر جار ل رابردوودا ئم گومانم ب نووسین و ئاخافتن 

ک بۆ نموون ل ماتمینی ترۆرکردنی رۆژنامنووس کاوە ھناوەت دەنگ، ھر وە
 رمیانیدا وتوومشتریش "گر وەك پوە، ھرمیانییرۆركردنی كاوە گگای تر ل

ل رگای ترۆركردنی سردەشت عوسمان و ئوانی ترەوە، ناڕاستگۆییكی 
دەس ك لرورەی زۆركاالگوەتدارانی باشووری كوردستان یبووی .

كوردستان، وەكو  تدارانیڕەستگۆییكش ئوەی ك بردەوام دەسنا
 ل نوان دوئ ن كمان دەردەوام پوە، بكی كوردستانر خسك بتكردنمن

                                                           
: ، دیمانی تلڤزیۆنی روداو"کورسی، یکتی ھر یکتیی 100چ یک کورسی بنین چ : مال بختیار" 6 

http://www.rudaw.net/sorani/interview/08012018   
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شاخ ئازادیخوازبوون و ئامادەی ھموو قوربانییك بوون ل پناو بدەستھنانی 
ب  ھنووکدا،فت بین ک تا ل ھر ئرەش دەر "...7ئازادی تاككانی ئم نتوەی

دونی ئم " خباتی"نیشانی پرسیار نخرت سر ب ناو  ،بوریکی زۆرەوە
، ناتوانرێ ل ئمۆی کاری سیاسی و واقیعی سیاسیدا انجۆرە ل دەستدار
ل رگای داگیرکردنی مژووەوە میدانی سیاسییان "ئوان : برەوڕوویان ببیتوە

تا مژوو لو ل الیکی ترەوە، دەب ل برمابردا ئوەش بین ک ". ووەداگیرکرد
 ناکرێ باس ل سندنوەی میدانی سیاسیی لیان ،جۆرە سیاسییان نسنرتوە

مال ( پرسیار ئوەی ئایا ئگر ھرە دیمۆکراتخوازەکانی یکتی !بکرێ ل ئمۆدا
ھگری ئم جۆرە ل بیرکردنوە بن ئایا ئوانی تر،  )بختیار و ھاوھوستکانی

دەب بیرکردنوەی دیمۆکراسی و کلتوری سیاسی " ھۆکان"ب تایبتی 
ھر لبر ئوەش ئاسان بۆ گۆڕان و کۆمڵ ب . دیمۆکراسیان تا کوێ ب بکات

ک وە ل پناوی چیدا، کاتک تۆ یتچ جۆرە یک لیسبن مال بختیار 
بم  ونوەت بۆ دەستاودەستکردنی دەست ل کوردستان بم جۆرە بتنزیکبو

دەرفتی ئم  !دەخوازی ل بغدادا بو پڕی دیمۆکرات لگماندا دەرکویت
ھگیرێ چرکساتکیش دوابخرێ و قسی و زۆر قسی تر ھر ئیستای و ناکرێ 

ی ل بغدا ل ھولرە و رک کاتی ئوەی بوترێ کلیلی ھاوپیمان: بۆ کاتکی تر
ناکرێ ل ھولر بردەوام ل ترس و . رگای بغداش ل ھولرەوە دەستپدەکات

تارمایی و دڕاوکی شری براکوژی و دوو ئیدارەییدا بژین، بم ل بغدا 
  ؛یکیز و ھاوپیمان بین

ھزەی دەکرێ، بکو پویستیش، ھر ئستا و بب دواکوتن ئو س ) ج
لسر یک  ، ھبت ل نو خۆیاندا،ب جددی قس و بگرە کاریش" ئۆپۆزیسیۆن"

لسر بنچینی پرۆگرامکی گشتگیر ک  ،لیستی ل ھبژاردنکانی عراقدا بکن
 ،ناھ جتی بککی نیشتمانی و چارەنووسساز بۆ پارتی و ییلسھیچ م

مای کاری ھاوبش بۆ ھمووان ل بغدا، ک پرۆگرامک ک دواجار بتوان ببت بن

                                                           
ئم وتارە ل كۆڕی ماتمینی كاوە ". تیرۆرکردنی کاوە گرمیانی بدەنگكردنی دەنگی ئازاد و كوشتنی نتوەی ئازادە"  7

   http://burhanyassin.com/kawe%20Germyani.pdf :پشکشکراوە ٨/١٢/٢٠١٣سوید ل  –گرمیانی ل شاری مالمو 



 

 
12 

و بزییکانی  و بباکی و سرکشی و لوتبرزییکانی پارتی نرگا ل ھژمو
، لسر ئو الیکی ترەوە ل. دەگرێ برامبر ھزە سیاسییکانی دیک یکتی

باوەڕەی ک پارتی ب خسلتی خۆی و ئزموونیش دەریخستوە، ھر کاتک 
ب ھموو تواناکانی کار بۆ ئوا  ،نتوانت ل گمیکی سیاسیدا با دەست بت

بۆ ئم  )بدیل(جگرەوە ات، پویست ئو ھزانی ک بیر ل کگمک دەتکدانی 
دەست دەکنوە و کار بو ئاراستیدا دەکن تا بکرێ خۆیان ل گوتاری 

ھر . پارزنب) ر نوەی نوێ دەیکاتوەی زۆر جاوەک ئ(وروژنری ناپویست 
 ت بدەستدانی دەسل ھۆی ھیستیریا و ترس ل ئیستاوە، ببیت ل ،ک کگوتار

، نک ھر خزمت ب ئارستیکی تندروست ل الین پارتی و یکتی تواوەتی
بکو ناکات، برەو ھبژاردن و چنینوەیکی ئاشتیانی بری ھبژاردنکان 

دەکرێ . مترسیکی جددیوەبر  ھر ل ئستاوە تواوی پۆسک بخات دەتوان
پ ختیاریش، کال بی مکم شقسکی ئوەیاستکردنکرا، پشتتر ئاماژەی پ

، وات دەربی جۆرک ل ھیستریا بت ک بم جۆرە گوتارە بۆچوون بت
 ،رە دوور ل وروژاندنب واتایکی تر تا بکرێ ئم راگوزە !توندڕەوە وروژنراوە

وە تا بکرێ ب شنیی بگا ب بڕی بکرێ  ،تا ئاستی تۆقان و ھیستیریای دەست
  کناری ئارام؛

لم  .ھر ل ئستاوە باس ل یک لیستی کوردستانی ل کرکوک دەکرێ) د
بارەیوە من پم وای دەکرێ ھموو ھزە کوردستانیکان مام لگڵ کرکوک 

 ب چارەسرکی تایبتی بوونپویستبکن لسر بنمای  کی تایبتیحاتوەک 
تستیار و تایبزۆر ھ تم حاش  .بۆ ئپ زەکانی ئۆپۆزیسیۆن، لھ باشتر وای

ل سیاستی  وەک ئوەییانوە کۆمڵ و گۆڕان، ب پرەنسیپک کار بکن شھموو
جووەکان ل فلستین  :پیادەکرادا ەکان ل کاتی جنگی دووەمی جیھانیوجو

 ب یکوە ، وات جووەکان،برامبر بریتانیا دەجنگن وەک ئوەی ئوان
ئو وت برامبر ئمانیا ناجنگن، بم ل دەرەوەی فلستینیش ل  شانبشانی
دژ ب ئمانیا دەجنگن وەک ئوەی ل  ،لگڵ بریتانییکان ،ھاوپیمانیدا
بم مانایش زۆر جار . نبت داھچ کشیکیان لگڵ بریتانییکانفلستین 
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 وە، لیتردا کۆ بکک ستراتیژ و چارەسی دژەکان ل ک وەدایت لزی سیاسھ
 دالگڵ ئم دژایتییان لسر بنمایی دژایتی مامب جیا و ئوەی ی رب

جگ لوەی ل رووی ئو بشداری ھزە کوردستانییکان ل کرکوک  .بکیت
لو پارزگای کار دەکن ) بن یا عرەب یکمانرجا چ تو(ھزانی ک دژ ب کورد 

کوردستان و ھرمی ئم یک لیستی و یک ھوستیی گرنگ، روو ل ناوخۆی 
رکوک دیسان گرنگک کی کورد لزە. ختی ھتایب ب ک لیستییم یکانیب 

و  ی باشووری کوردستان دەن ک ئوان ئامادەی ھاوکاریب خک "ئۆپۆزیسیۆن"
  . . .   پویست بکاتبرژەوەندیی نیشتمانییکان لو جگایانی ک قوربانیدانن 

ل ئستادا ھبژاردنکانی ھرمی کوردستان بوونت کارتی مام پوەکردن ) ح
وە ھزە سیاسییکانی تر، ب تایبتی یشل الین پارتی و یکتییوە، ل الیکی تر

ئوانی ئۆپۆزیسیۆنن، ب مترسی و دڕاوکی و گومانوە لم مسلی نزیک 
گومانی تیا نیی ک پارتی کارتی ھبژاردن نک ھر برامبر ب . دەبنوە

تنانت ب رادەیکی  بکار دەبات، بکو بر لوانیش" ئۆپۆزیسیۆن"ھزەکانی 
بۆ ئوەی پارتی ب دواخستنی ھبژاردن . برامبر یکتیش بکاری دەبات ،زیاتر

و ب توندی ئو  تی دەکاتوەڕوانی سازشی زیاتر ل یکارازیبت ئوا پارتی چ
ل الیکی ترەوە . کارتش بکار دن بۆ تپڕاندنی مرام سیاسییکانی خۆی

 سۆنگی پاکی یا ناپاکی لیستی کانی ئۆپۆزیسۆن تنھا لسیاسیی گرنگ ک ھزە
 ویستک پر شتھ ر لکو بوە، ببننزیک ن یلسم موە لدەنگدەران

 وە بن کژاردنئاگاداری ئکارتی ھ  تیدا یاری پکوان پارتی و ین توندی ل ب
، جارکیان برامبر ب یکتر وە جارکی تریشیان ھردووکیان ب یکوە دەکرێ
  !بر ب ھزەکانی دیکبرام

   
  نوەی نوێجونوەی دەرکوتنی 

دەرکوتنی نوەی نوێ وەک ھزکی تازە لسر میدانی سیاسی باشووری 
م  مانا و کوردستان زیاتر لئ ویستش پیم پدەگرێ، وە بک ھتدەالل

دەرکوتن وەک کوانیکی بچوک و داباو کم نرخ تماشا نکرێ، لگڵ 
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ئوەشی دەکرێ زۆر تبینی ھب ل شوازی ئم دەرکوتن و شوازی ئیدارەدانی 
یزە نوم ھکی، شاسوار ئکرۆکوازی کارکردنی ستی شتایب ب ،

 ب واتایکی تر جگای خۆیتی ک ئم دەرکوتن، لگڵ بوونی . عبدولواحید
نی تر، ب تایبتی ئو تبینیش، ببت جگای گرنگیپدانی ھزە سیاسیکازۆر 

ھزانی ک خۆیان ب برەی دەرەوەی دەست دەزانن، وە ھر وەھا گرنگیپدانی 
من بش ب حای خۆم سانکی زۆرە، وەک . . . ئکادیمیست و رۆشنبیران

 ک لتی"جۆرتمیوەم کردووە " حشبینی ئتی، کولتوری و سیاسی پیکۆم ک
بو واتایی ئوانی ک ل سای (" نوەی نوێ"یا " اپڕینر"ل داھاتوودا نوەی 

 ڕین واتدایکبوون١٩٩١راپ ل و ساری ئدەوروب ز و ) دا یا لھ تدەب
توانستکی یکالکرەوە، ب تایبتی ئگر ھزە سیاسییکانی تر توانستی 

ان لدەستدا، ییوەمدانوەی سیاسی و کۆمیتی و فزای کۆمیتی و نیشتمان
یا ھر نب نیان توانی ل رۆشنایی گۆڕانکارییکان و پ ب پستی 

ل لکۆینوەیکمدا ب ناوی  ھر بۆ نموون . چاوەڕوانییکان بجونوە
ئرزھژی سیاسی و ئگرەکان برووی : ٢٥/٧/٢٠٠٩باشووری کوردستان دوای "

گری وە ب روونی باس ل ئدا بوبۆت٢٠٠٩کتوبری وک ل ئ، "داھاتوودا
 دەخوازی ل م ککی سیاسی دەکوەیندانی جورھوەی "سگۆڕان بزووتن

ە ب پی بۆچوونکش کرستی کۆمیتی ئم جونوەی نوەی و" اتکتپڕ ب
باسی ئوەم کردووە ک دواتر ل ھندێ جگای دیک  .دەبت) نوەی نوێ(راپڕین 

دەتوان بب بو کرست کۆمیتیی دەب ب بنمایکی گرنگ بۆ نوەی راپڕین 
.ینوبوونوەی کوردایت"  ب ناوی نوەی نووە ئستا ک جونوەیک 8"

) ١: چند سرنجکبۆ تۆمارکردنی چند دامزراوە دەکرێ ئرە دەرفت بت 
ھشتان زووە پشبینی ئوە بکین ک ئایا دەرفتی بھزبوونی ئم جونوەی و 

بم دەکرێ ئوە . بوونی ب ژمارەیکی گرنگ ل ھبژاردنکانی داھاتوودا چندە
بین ک ئگر ئم جونوەی دەخوازێ بب ب ژمارەیکی گرنگ ل ھاوکشی 

                                                           
لگڵ نووسری ئم وتارەدا دەربارەی ھندێ پرسی جۆراوجۆر ک ل   رۆژنام بوان بۆ نموون دیمانی رۆژنامی  8

  .ئۆگۆستیدا بوبۆتوەی ٢٤ل  سبیبوبۆتوە و ھروەھا ل پگی  ٢٠١٠ئۆگۆستی  ٥٩٧و  ٥٩٦، ٥٩٥ژمارەکانی 
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مک گۆڕانکاری ل گوتار و شوازی رکخستن و سیاسیدا گرنگ کۆ
نوەیکی ئمۆ ل باشووری کوردستاندا ک  راستئوە . ھسوکتکانیدا بکات
ھگڕاوە ل مژووی دون و تا سر ئسقانیش ناڕازی ل ( نوی ناڕازی و بزار

تی ھی و کرستیکی کۆم) و تینوو ب دواڕۆژکی گشتر دەستی ئمۆ
وزەی گرنگ و پ،  س نییب م راستییم ئوتنی بوونی زامن بۆبرکس

ئم کرست کۆمیتیی پویستی ب رکخستن، : جونوەی نوەی نوێ
یش ل پش ەئم پروەرد. کی سیاسییانیەیئاراستکردن، گوتار و پروەرد

توە، رەوشنکردن و کردۆلسر ھر شتک، ھر وەک زۆر جار پشتر جختم 
ھوەشاندنوەی  -١: ی پروەردەیی لسر س ئاست، تۆ ب س قۆڵکبونیادنان

لسر ئم  دنراواینوھر ب ،تگیشتنکی نوێ ل ئستا - ٢مژوو؛ 
ل الیکوە ناتوانین . ..ک روو ل داھاتوو)vision(روئیایک  -٣ھوەشاندنوەی؛ 

تا رین ک ب تایبتی سرۆکی جونوەی نوەی نوێ ئو راستیی ب نادیدە بگ
کاری لسر ئم س رەھندە کردوە، ل الیکی ترەوە ئم کارە رەدەییک 

ویستوەی  پبۆ ئ وەکتۆدی کارکردنی بزووتنواوی ستراتیژ و مت ب بب
نویی  ب بوای خۆم ئم جونوە) ٢؛ بتوان دواڕۆژکی گش و بھزی ھبت

ویست پۆپولیست وە ل گوتارەکانیدا زۆر دوژمن بۆ ک دروست بووە، زیاد ل پ
، بو واتایی ک ناتوانت وەک پویست دەست ب خۆی دروست دەکات تا دۆست
پاڵ دەدات بۆ برەی دژ؛ وە دژەکانیش مکوڕتر  یشدۆستکانوە بگرێ؛ بالینکان

میدانی سیاسی  !کجونوە بۆتییان و سوورتر دەکات لسر ھوستی دژای
ک  ،باشووری کوردستان ئاۆزە و ستراتیژکی وردی پویست ل کاری سیاسییدا

یا  دژەکان بالین بکات -أئوە بدات ک  دا ھر ب وردی ھوییل پیادەکردنیش
بالینکان  -ب؛ ھر نب ب گوتارەکی توشی ھیستیریایکی ناپویستیان نکات

گوتارک ک . ..ب دۆستکانیوە بگرێ یشب توندی دەست -٣بکات ب دۆست؛ وە 
ھموان بکات ب دژ ناتوانت لگڵ ئم متودە س رەھندیی یکانگیر بت و 

ھندک جگای سرسوڕمان ک ھزگلکی وەک ) ٣! ناشتوانت سرکوتوو بت
لم  ،نرمی بین ناڕوون یا ب ،"ناتندروست"کۆمڵ و گۆڕان ھوستکی 
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یھ وەینکجووستوھ ،  تر کر لۆژیکی زسوەلندنخوونیتری ئ 
لگڵ ئوەشی ک ئاسان تبگین ک بشکی ئم نخوندنوەی . بونیاد نراوە

جوالنوەی نوەی نوێ، بم  "عقنی" ترکاردانوەی ل گوتارکی توند و کم
ئم بھانی نابت بشی ئوە بکات ک دوو ھزی وەک کۆمڵ و گۆڕان 

ئگر گۆڕان و . ھوستی نخوندنوە برامبر ئم جونوەی بگرن بر
 ک لشوەی نوێ بن ک وە بترسکی تری چاکسازیخواز لزر ھڵ یا ھکۆم

کانیان بۆ خۆیان دەببۆ دەنگ کاری تر بگرنر زانم ھوا دەکرێ ئن، ئ
. ەی ئم جونوەی دەنگکی زۆری ئم دوو ھزە نبنخۆئامادەکردن بۆ ئو
خوننوە و وا ھسوکوت بئم جونوەی ئوەی ک  وات باشترین بژاردە

ن نک"بوونی نیی وەینم جووەی ئدواجار دەکرێ بپرسین ئایا ". وەک ئ
ل  ،نخوندنوەی ئم جونوەی، وات یبوونی ئم جۆرە ھسوکوتتمۆکرادی

وە؟ی کوتگای دەبلتوری سیاسی دیمۆکراسیدا جک         
  

  دەرەنجام
ئو باشووری کوردستان ل دوای زەمینلرزە سیاسییکی ریفراندۆم و دوای 

کوت قۆناغکی نووە، ک دەکرێ ل رەھندی جودا جوداوە جۆرەھا  ریفراندۆم
 شوازی کارکردن لگڵ دەرھاوشتکانی ریفراندۆم. خوندنوە و راڤی بۆ بکرێ

ی ئوکتوبر، ب تایبتی لدەستدانی کم یا زۆر نیوەی خاکی ١٦ھرەسکی  و
نیوەی داھاتکانی باشووری کوردستان و بو پیش لدەستدانی کم یا زۆر 

پ کشی، بم ل ھمان کاتدا ئم رووداوان و نوت پدراوکی پ تحددا 
 کردەوە ک زانو ھکی بۆ ئت و دەروازەیردەوام دەرفب ی جددییان لرەخن

ب واتایکی تر خریک میدانی سیاسی . ھبووەدەستی ھرمی کوردستان 
وی ئگری گۆڕانکاری ل شوازی فرماڕەوایی و باشووری کوردستان برەوڕو

ئو گۆڕانکاریانی ک ل  .پیوەدنییکانی ھرم لگڵ بغدا کردۆتوە
پشوەمانن دەکرێ ھندک توخم و رەگزی نوێ بخن سر خرمانی ئو 
گۆڕانکارییانی ک ب تایبتی لگڵ وە دوای سرھدانی بزووتنوەی گۆڕان 
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ە، وە ببت ھۆی گۆڕانکاریکی چندایتی ل ھاوکسی سیاسی ھاتنکایو
  ...باشووری کوردستاندا

دەکرێ ) بکرنل کاتی خۆیاندا ئگر  ھبت(دەکرێ ھبژاردنکانی ئم ساڵ 
پ کان، لرە سیاسییگئ ک لوەی زۆرکالکردنیدانی یم ب شبب 

ھزە چاکسازیخواز و  ھموشیانوە ئگری ئوەی ک بۆ یکم جار
گۆڕانخوازەکان بتوانن دەستی سیاسی دوای ھبژاردن بگرن دەست، یا ھر 

قینیاردە و ھاوپشکی راسترەکی و بیاریکاری س م جار ببن بکبۆ ی بن  ل
  .دەستی داھاتوودا

وات ھبژاردنکانی عراق، (ل کاتی بیکوە گردانی ھر س ھبژاردنکان 
بۆمان ) پارزگای کرکوکھبژاردنکانی ھبژاردنکانی ھرمی کوردستان و 

ست ل ھرس ھبژاردنکان ھندی وردبوونوەی زیاتری دەردەکوێ ک ھو
 زموونم ئوەی ھبۆ ئ ویستدیمۆ"پ ینیمچکی  "کراتیۆم بۆ و کرھ

پشوە و گشکردن تکانکی تندروستی برکوێ، برژەوەندیی نتوەیی و 
 ل رۆشنایی و بادەستینیشتمانییکانی کورد ل بغدا پارزراو بن بم 

لم پیوەندییدا، . کارکردنمتودکی جیاوازتری شوازکی نوی بیرکردنوە و 
ی زۆر تایبتی بۆ کرکوک بکرێ وە کۆمیک توخم و رەگز ل پویست حسبک

 تییدژای وە بدرێ کی ئون وە ھوە ببینرکی ۆزدا بکی ئایشھاوک
کوردییکان ل کرکوک ب شوەیکی زۆر تایبتی ببینرن و -کوردی

  .       ھسنگاندیان بۆ بکرێ
  
  
  
  

 

 


