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  !ئم ھموو ترۆر و تۆقاندن بوەستنن
  
  
  

  بورھان أ. یاسین،
٢٧/٢/٢٠٢١ 

  

  
  

  
دەستدرژیکی دون لسر پرلمانتاری بزووتنوەی گۆڕان د غالب محمد، 

استکردەوە کوەی پشتئ کی دیکجار: 
١(  ،سی سیاسیدا دەژیفننگتی تحا می کوردستان لرھ تی سیاسی لدەس

ھاوتریب لگڵ ئم حات ل تنگنفسی، دەبینین رۆژان مودا و پانتایی ئازادی، 
، کۆمگی مدەنی تسکتر و تسکتر وانییکانبینی ئازاد، چاکیی رۆژنامدەر

  دەبتوە؛
 
دوای سزادانی چاکوان و ئازادیخوازانی بادینان ل الین ب ناو دادگایکی ھولر  )٢

و بیاری دەستگیرکردنی ژمارەیکی دیک ل چاکوانانی ئو دەڤرە، خریک بوو 
دەڤری سلمانی خۆی ھکشی و ب دەنگی برز پمان ب ئیتر ئم شارە دەرگای 

 ل ی کسانو کبۆ ئ ر کراوەیب ننا دەبن و پر راودەنرولبادینان و ھ
ناوچی سلمانی. بم ئاشکرای ک ئم خۆھکشان و شانازیی تمنی درژ 
نبوو: ئوەتا دون لناو جرگی سلمانی ھش کرای سر پرلمانتار د غالب 

ش دەست ئگر ئم ھ أ) محمد وە بمش خریک دوو ئگر یکال دەبنوە:
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 و وەھمو دوو ئ س وا بوەین، ئپشتی تی نیشتمانی لککانی ناو یرەش
 ک ییو قئ ،منییی ئارامی و ھمانی دورگسل دەخوازێ ب ت ککۆتایی د

یا ئوەتا دەستی  ب) ئازادیخوازانی راونراو ل باوەش دەگرێ و ژیانیان دەپارزێ؛
پارتی ل پشت ئم دەستدرژیی سر (د غالب)ەوەی، بمش پارتی نک ھر چاوی 
لوەی ئم شانازیی سلمانی تکبشکن، بکو دیسان پارتی دەخوازێ بم کارەی 
یکتی تاقیبکاتوە: ئاخر پارتی ل بادینان کادیر و چاکوانی یکتی دەڕفن یکتی 

 ناکرێ، ل ھولر ئازادیخوازانی بادینان دادگاییدەکرن و ب توندی ھیچی پ
سزادەدرن یکتی ھر ھیچ ناکات، وە ئوەتا ئمجارەشیان ل ناو جرگی زۆنی 
دەستی یکتی ب چقۆ دەستدرژی دەکرت سر پرلمانتارک، یکتی ھر 

 !ھیچی پناکرێ
کوتم و وتم دوو "ئگر" یا گریمان، بم ھر ھبت من پش رووداوەکان ن     

یککیان پشاست بتوە (دوای لکۆینوە و ساغبوونوە) ئوا ل ھردوو حاتدا 
تییکژموونی یی ھوتن و چۆکدادانی شانازیی ناوچواتای ک ب!  

 یپمان دە، ئوەش پشتاست دەکاتوە،محمد دەستدرژی بۆ سر د غالب  )٣
ک ھرمی کوردستان ل ھموو شتکدا دوو ئیدارەی، بم ئوە پشتاست بۆتوە 
ک ئم ھرم ل یک شتدا یک ئیدارە و یک بیارە ئویش ئیدارەی ترۆری 
 زی کردنئازا و ئازادەکان و ب ئازاکان، تۆقاندن، ترساندن و کپکردنی دەنگ دەنگ

 جگ لوەی ک یک ئیدارەیی ل گندەیشدا ب یاسا و بھا مرۆییکان. ئم
 پشتاست بۆتوە؛

سانکی زۆرە دەستدارانی کوردستان بردەوام ئوەیان ب گوی خک و  )٤
 ی ئارام و پدورگ می کوردستان تاقرھ گوای تیدا داوە کو دەوی نگکۆم

وو رۆژھتی ناوڕاست. بم ل ئاسییش، نک ھر ل عراق، بکو تنانت ل ھم
لگڵ موشکبرانکردنکی ھولر، سزادانی چاکوانان و دواتر دەستدرژی بۆسر 
 م، کری ھنھا شانازییو تئیتر ئ وە ککال بوویوە یمانتار د غالب ئرلپ

  .سانک پی دەنازێ، کۆتایی ھات؛ ئم شانازیی چۆکی دادا
وون و گۆڕاوە یکجار گرنگ، وە ب س و دوو پاشکشیکی دەرنجام: ئم پشوەچ

ئم دەست دوا شانازی خۆی  -أجدیی ل دەستی خۆمای ھرمی کوردستاندا: 
ندەکانی دیکرەھ کدا لکات دەست دەدات، ل کی کوردستان لخ داروو ل 

دەمک  )ی دیکرایستمی سیاسی و باری ئابووری و بژوی ھاوتیان و زۆر بو(س
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تنانت لوەش گرنگتر: ئگر چی ئم دەست  -بلدەستداوە؛  یکانیشانازی
کیشراستیدا ساالن ک، وە لگای یاریکردنی  ،توانیبووی تا رادەیر ک بیگپ

کارتی حاتی ھمنی و ئاسایش ل ھرم، ل ئاستی نو دەوتی بۆ خۆی مسۆگر 
 تم حادەست دەدات. دواجار ئل گرنگ م کارتئ ریکستادا خئ م لبکات، ب

ر سیکمان ل ھولنوایکردووە ک ئمریکییکان بن، ئگر وا بوات، ئم قو
ادەخین، جگ لمش تنھا ل ماوەی چند رۆژکدا وە ل چند ئاستکدا د

ئمریکییکان ئو پیامیان ب روونی ب ھرمی کوردستان گیاندووە ک ئمریکا 
  .الینگری ئازادیی رۆژنامگریی و . . .ھتد

پارتی،  ب دنیاییوە، ئگر ئم سرکشییی دەست، ب تایبتی دەستی     
ھر ئستا نوەستندرێ ئوا دوور نیی دەستی ھرم ببت ھۆی بریککوتنک 
لگڵ کۆمگی نو دەوتی، ب تایبتی لگڵ ھاوپیمانان، بم زۆر ب تایبتیش 
لگڵ ئمریکا، بریککوتنک ک دەکرێ بگات رادەی بریککوتنکی ریفراندۆمی 

ی ئوەی ھاوپیمانان و ئمریکا پشت ل کورد بکن و کوردیش ک بووە ھۆ ٢٠١٧
نیوەی خاککی و تنانت زۆر شتی دیکش لدەست بدات. . . ب جختکردنوە 

خریک ئمریکا نفسی تنگ دەبت روو ل ھرمی کوردستان و ئو  ،دەیم
کا باش بگن. شتانی لوێ روو دەدەن: دەب ھمووان لم نفس تنگییی ئمری

ئاخر دەستی کوردی، زۆر ب تایبتی مسعود بارزانی بش ل نفستنگیی 
ئمریکییکان حای نبوو ل سروبندی ریفراندۆم؛ ئم ناب ئمجارەیان دووبارە 

مو. . . کاتیش زۆر ک ورەیگ کوارەی کاریسوە، قتبب!  
  

ئوانی ب دودی خۆیان ل برەی د غالب سرفرازی بۆ د غالب محمد و ھموو 
 .محمد و ئازادیخوازاندان

 


