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 کاتک زامدارەکان ناخوازن 
ژ بکرکانیان ساڕنزام  

 

  راگنادراوک بۆ رای گشتی
٢٠/١/٢٠٢١  

  
) وە ل چند قۆناغکدا پۆژەیکمان بۆ "ساڕژکردنی برینکان" ٢٠٢٠بڕزان سای پشو (

 کیش بیاند و ماوەیرەی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازیی راگرە فراوانی بپانتایی ھ ل
بۆ سرخستنی پۆژەک. وەک دەکرێ بۆ زۆرکتان ئاشکرا بت، دا کردار ھومان 

 ۆژەکستی پبوەروح مر کردنبکردن ببوو و توکم رەیم بوەی ئسانو ھ .  
  

. گیشتووە ب بنبستل ئستادا دەب لرەدا رایبگینم ک پۆژەک  ،بم ب داخوە
ب داخکی زۆرەوە، بم ک من ل ، ھبت ئوەی پیوەندی ب بندەوە ھی دەخوازم

من لم بردەوام بم، بم لرەدا رایدەگینم ک توانامدا بوو تا ئرە لگڵ پۆژەکدا 
. ب ھر حاڵ ناب و ناکرێ بب روونکردنوەی زتر، ئم ھومدا گیشتم ب بنبست
  راگیاندراوەم کۆتایی بت. 

  
پۆژەکتان دەخم  بنبستگیشتنیو ب  رەو  پاشخانکوات، لرەدا ب چند خاک 

  روو:
   پۆژەک:پاشخانی  )١

  ندە ل٢٠١٩کۆتایی ب یوەندیم ککۆمنجامدا، پژ  ئستی پرسیار و راوبم ب
رەی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی لرە فراوانی بنجامداداپانتایی ھئ  ئامانجیب 

ھبت ھموویشی  ،لو پانتییدا ئاشتوایکی گشتیدەرفتی  ی ئایازانینی ئوە
 ؛ببرکردنوە و ھسانوەی ئم برەیروح  ل پناو

  ی کۆچی دوایی  ١٩/٥/٢٠٢٠دواتر لسا ی سبۆن وشیروان  رەوانشادبن
 کی برھمدارراگیاند بۆ سازدانی دایلۆگ بیرۆکیکم ، ھر لو پناوەدا،مستفا
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 )٣) کوڕەکانی نوشیروان مستفا؛ ٢) ئوانی گۆڕانیان جھشتووە؛ ١ :ل نوان
  ؛بزووتنوەی گۆڕان

 کیاندنی بیرۆکر دوای راگیوەندی و  ،ھوتبووە پز ئاکۆ وەھبی کڕب
الین پیوەندیدارەکان ل ئاراستی  ،وە ل نوان ،راگۆڕینوەی چ و پ لگڵ

نالی و سوەی ئکنزیککردنیلۆگلخستنی دایرپ؛و س 
  ٢٧/١٠/٢٠٢٠ل نالی و سک، درا بۆژەیرچی زووە  پوەی ھھیوای ئ ب

ش دەست پ بکات. بۆ ئم مبست یاندادایلۆگکی بونیادنر و برھمھن ل نوان
ب الینکان ل ئاراستی  کردنبندە و بڕز کاک ئاکۆ وەھبی کوتین پیوەندی

 فراھمکردنی دایلۆگک. ھر لم قۆناغدا ژمارەیک دسۆز، ب ژمارە زۆر کم،
 ؛بوون ب ھاوڕمان ل کاروانی پۆژەکدا ،م ب خمخۆرییکی زۆرەوەب

  ک "بۆ رای گشتی کوردستانی"  ١٥/١١/٢٠٢٠لیاندراوراگ چ بھاوپ کی دیکجار
جماوەریی پویست بت  پشتگیریکیئوەی ب ھیوای  1پۆژەکمان بوکردەوە

ھرچی خراتر ئو دایلۆگ  ئوەیۆ ب ،پاڵ پۆژەک بۆ فشارخستن سر الینکان
بم، لم  یوەبم ب راشکاوی ،ت سرپ. لرەدا دەب ب داخکی زۆرەوەکوب

ل پانتایی ھرە فراوانی برەی گۆڕانخوازان و  ئو پشتگیریی ب ھزەقۆناغدا 
، پشتگیریک ک پویست بوو بۆ ئوەی فشاری چاکسازیخوازن بدەست نھات

شاینی ئاماژەی بخرت سر الینکان ل پیناو سرپخستنی دایلۆگک.  کاریگر
 رووی گوتاری جۆش و خرۆشدانی ک ل ،وم ھدا ئم قۆناغپانتایی ل

بۆ پشتگیری و  کۆمیتی برەی ھرە فراوانی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی
  " وەرگرت؛نی زامکانیساڕژکردبتنگوەھاتنی پۆژەک، زیاتر سیمای گوتاری "

ست ل ئستادا، راشکاوان و راستگۆیان، یب داخکی زۆرەوە، دوای ھویکی زۆر، پو) ٢
ئوە رابگینین ک ھوکان ئامانجی خۆیان نپکا. ب ھر حاڵ تا ئو جگایی پیوەندی 

 ویستپ ،یندەوە ھب روونی ب رووی کردارییب من ل نم کیوە چیتر ناتوانم رای بگ
 و باوەڕەی کئ تیشتوومستادا گئ ل وەی کر ئبردەوام بم، لمدا بوم ھل

ھوی  وە، ک ل خوارەیانالینکان (ھبت ب کمک جیاوازییوە ل نوان ھوستکان
زۆر  .نروونکردنوەیان دەدەم) ئامادەنین بۆ دەستپکردنی دایلۆگکی داھنر و برھمھ

ۆ ئو بپوسیت بوو ل نوان الینکان ک  متمانییئو  :ب کورتی و زۆر ب چی
                                                           

1  :یوەندییم پئ وانب ۆژەکو پ یاندراوەکبۆ دەقی راگ  

http://burhanyassin.com/Rageyendraw%20u%20Proje%204.pdf  
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. برینکان ئاسان نیی ساڕژکردنیل ئستاشدا ھنگاوە ب دەست بت، فراھم نبوو و 
نک ھر ئوە، ساڕژ بکرن! تراژیدیا راستقینک ئمی: زامدار ناخوازێ زامکانی 

چاوەڕوانی ل پانتایی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازیدا دەب دەم ک بکو ب داخوە 
ئم برەی جستی  ، راستگۆیان دەیم، ل ئستادابمش ین.بک ترکوتنوەی زامی ز

  ؛ برەو پرتوازەبوونی زیاتر، شکتبوونی زیاتر و کوتنوەی برینی زیاتر دەڕوات

لبر ئوەی ل ئستادا پانتایی کۆمیکی، دەروونی و سیاسی باشوری کوردستان  )٣
، ئیدی داتپیوی ژر سبری قورسی کۆمک قیران و بھیواییزۆر بزار، ماند و 

باس ل ھموو وردەکارییکانی  ،ب پشتاستی پویستوە ،ناکرێ ب وردەکاری زۆرەوە
. راگیاندنک ب ھۆکارەکانی شکستھنانی ھوکبتیش ئم ھو بکین، زۆر ب تای

 رپرسن بو کام الی وەی کتیش پرسی ئتایب وە، زۆر بکانییموو وردەکارییھ
. لرەدا ، تنانت محایشئرککی یکجار قورسلوەی ھوکان نگیشتن ب ئاکام، 

یاریمان ل بارەی ئامادەیی یا دوو ھۆی زۆر گرنگ دەخین روو: ئم ھر چند زان
ل راشکاویی یا  "پشتاست بین شیچندھر "نائامادەیی، الینکان بۆ دایلۆگ ھب، وە 

تواناماندا نیی م دیسان لکان، بنالی (تیتی یا ناجددیجددی تۆ ب) ناڕاشکاوی ،
  قسی کۆتایی بکین. چونک: ھرنب ل ئستادا،

  ب راددەی جیا جیا ل ھموو الیکوە ناڕوونی، گومایی و کمیی متمان ھبوو؛ أ)   
ل ناو برەی ناڕازی ب تایبتی بۆچوونکی برجست، قوڵ و فراون ھی ک ئیتر  ب) 

ل راستیدا ل ناو ئو  ، شتکان ب ئاکامن و. . . ھتد.قس لگڵ بزووتنوەی ناکرێ
انی پۆژەکیان بۆ چووە، تنانت وەمیشیان نداوەتوە. بم زۆرک ل و پانتاییدا

" ل سرنکوتنی ئم نایک ئوە ناگین ک پنجی "گوناھبارکردنئوە ب ھیچ ما
 ونھا ھرەی ناڕازیبۆ تژ بکرێ ب؛در  

 ،بزووتنوەی گۆڕان ھر ل جڤاتی گشتی و جڤاتی نیشتمانی و خانی راپڕاندن ج) 
بیارکی راشکاویان ھبوو بۆ سرخستنی پۆژەک، وە ئم ب روونی ل نامیکی 
 دا بکنام وە. لاستکراوەتندە و کاک ئاکۆ وەھبی پشتڕاندندا بۆ بی راپتی خانتایب

خانی راپڕاندن ھیچ مرجکی پش وەخت وە یا تحفوزمان نیی لسر روونی ھاتووە "
" .دەشت سرجم بابتکان گفتوگۆی ھمنان و دسۆزانی بۆ بکرت کۆی پرسکان. . .

 وەکری گشتی بزووتنکخڵ رگتی لتایب دا، بیوەندی دیکزۆر پ ش، لمل جگ
  (بڕز عومر سید علی) ئم ھوستی بزووتنوەی گۆڕان دووپاتکراوەتوە. 
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بم ک بردەوام گومان و ناڕونیکی  شل الیکی دیکوە، دەب ب راشکاوی ئوە     
بب دوود و دوور ل "ھوستی دژ ب زۆر ھبوو لوەی ک ئۆڕگان باکانی گۆڕان 

بھاوژن. . . لرەدا ناکرێ ئوە نین  انئامادەن ھنگاو برەو دایلۆگکی بونیادنر یک"
نت حاتی نیمچ ئیفلیجبوونی دن (تنانک بارگرژی و فرە ھوستی ناو خانی راپڕا

و خانمیی کارکردنی ئستو ئ (ک تیم،ناو خانوەک ی و  یر ئسبوو لریی ھکاریگ
  ؛میگیشتپ داوستگی بنبست ک ل ھوکانم

ب گشتی جگای داخ و پژارەیکی زۆر بوو ک برەی چاکسازیخواز ل ی جگ لوەد)  
ئوە بین ک  ھمان کاتدا لدەستدا، گرنگ ل جی علیرەوانشاد قادر حاکوردستان 

 و چاکسازی برەی بۆ بوو خسارەیک  علی، حاجی قادری ڕەوانشاد لدەستچوونی
 ڕوویدا، کاتکدا ل کۆچکردن ئم مخابن ئوەش سرباری دا،کوردستان ل ڕیفۆرم

 ڕەوانشاد ڕاستییکی ببینن. گفتوگۆکاندا ل کاریگر ڕۆکی بڕزیان کرادە چاوەڕوان
رەتای لری سی ئۆکتۆبخۆش پار ساوت، نر کو ھی ئکات یار کبوو ب ۆژەکپ 

 شتکی پاکی، ڕۆحی بۆ دروود دەربینی ل نوەندەدا لم بۆی بڕزی. دەستی ب بگات
  ێ.ناوتر زیادتر

بۆچوونی جیا جیا ھبوو لسر پگ و رۆی چاوەڕوانکراوی لگڵ ئوەشی ح)  
واریسانی رەوانشاد نوشیروان مستفا (دیارە مبست زیاتر نما و چیان)، بم بۆ 

، ن ب دەنگ وە ن ب نووسراوی تایبتی ھیچ بش ب حای خۆمئمانتی مژوو بندە، 
گنوە پوان کم لیامیپکات ل مشتووە. ئ بوو لھ شرەتاوە کس ر لھ ک کدای

دا (یا ل بزووتنوەی گۆڕان واریسکانمسلی پگی "ناڕوونی" (یا تۆ ب راستقینی) 
  . ، ب تایبتی ل بیارە یکالکرەکانی بزووتنوەکداروو ل بزووتنوەی گۆڕان)

     وان وەک بلۆکئ ییان وابوو ھزان نما و چیا پڕدا بکدیالۆگ ت لکی تایب
 رووەوەلم  ی ئوانتگیشتنان. بم بکو ئوان بشکی جیانکراوەن ل گۆڕ ،ببینرن

 می من ھو زانیاریانی ئپ م بب ،ت با ببوان چی و چۆن دەبریی ئرۆڵ و کاریگ
پگ و ھیچ  رەسمیب ئوان  ی ککاتکدال ئم  .لسر بیاری گۆڕان حاشاھنگرە

ئم ئیشکالیتکی رەسمیان ل ناو دام و دەزگاکانی گۆڕاندا نیی:  برپرسیاریتی
نک ھر ل دیدی "ناڕازییکانی" دەرەوەی گۆڕان بکو تنانت بۆ ، حاشاھنگرە

  ! ی بزووتنوەکشدخۆ ناڕازییکانی ناو
      نادیدە بگرین ک ب و راستییناکرێ ئ واتر کک ھن مئتکو  ئیشکالییب

گرکوریک ک پویست ب زووترین بکرتوە و چارەسر بکرێ، نک ھر ل پناو 
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سرپخستنی دایلۆگ ل نوان گۆڕان و دەرەوەی خۆی، بکو بۆ پاراستنی توکمیی 
. من بش یکجار بچووک بۆتوە ٢٠٠٩، ئو خودەی ک ل چاو ناوخۆیی خودی خۆشی

ی  بڕ حام خۆم، ل یوەندیدارەکان بپ شتی مولک و  نما و چیاوەکبتای ب)
بردەوام دوو پشنیاری  ،برژەوەندیی جماوەکانی دوای رەوانشاد نوشیروان مستفا)

کانی دوای ئوە بووە ک مولک و جماوە مادیی میانئاشکرا و راشکاوم ھبووە: یک
ئوە بووە . . . وە دووەمیان ب پی یاسا بکرن ب وەقف کۆچکردنی نوشیروان مستفا

 ،و دووک س کخستن  ،بکانی رک ئامادەن پلر گۆڕانخوازوان وەک ھئ نن کیرایبگ
ل ناو گۆڕان ب شوەیکی دیمۆکراتییان و پلبندی رکخراوەیی ببن بۆ پگکانی 

ندام سادەی بزووتنوەک تا ھر ل ئسرەوەی برپرسیاریتی ل ناو بزووتنوەکدا، 
ن  - ن ل دوور و ن ل نزیک: تا ئو کاتش دەگات ب باترین پلی رکخراوەیی

   ھیچ رۆکیان ل بیارەکانی گۆڕاندا نبت. ،راستوخۆ و ن ناڕاستوخۆ

ی من و کسانکی نیت پاک ھر چی بکین بۆ رەواندنوەی گومانکان لوەی واریسان
رەوانشاد نوشیروان مستفا ل "متبخی یا دەرگای" دواوەی بزووتنوەکوە رۆی 
کاریگر دەبنن ل بیار و بژاردە سیاسییکانی بزووتنوەی گۆڕاندا، ناتوانین ئو ھموو 
خک ناڕازیی بنین سر ئو باوەڕەی ک نخر حاتک وا نیی: لم بارەیوە خودی 

وەیکی دوور و درژی و واریسانی نوشیروان مستفا دەیان توانی، وە مابزاڤی گۆڕان 
 ،ئم بۆ خک بسلمننلبر دەست بوو بۆ ئوەی  ))ەوە٢٠١٧وات ل (( س ساییان

ھیچ رۆڵ و کاریگرییان لسر بیار و بژاردەکانی بزووتنوەی  (نما و چیا)ک نخر 
! زیانکانی ئم ناڕوونیی تا ئستا زۆر بوون گۆڕان نیی، ن ئاشکرا و ن ل پشت پردە

 م لب ،وەکاحبۆ بزووتن (وتندواک بستادا و بئ ر لھ) کردنیرنتی چارەس
کات ھرگیز ل . ل ئستادا لوەی تا ئستا دیومان ئوا زیانکانی لوە زۆر زتر دەبن

رەی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازییدا نییرە فراوانی برەی ھتی بم خزمئ . دەرەنجام
. ، تنانت دەکرێ زۆر راستتریش براست یشب تایبتی بۆ خودی بزووتنوەی گۆڕان

ل خای بنبستی پشتشکن نزیک  ب قدەر ئستائو برەی و بزووتنوەک ھیچ جارک 
  !چرکساتکی یکالکرەوەینبۆتوە، 

* * * 

بۆ سرپخستنی کردارییوە بیرۆک و نیم ل رووی ائوەی تو ،دواجار بش ب حای خۆم
 کلۆگراشکاوی رایدەگدای رەوە بم لشم کرد، بشکپمن ل نم کی دواوە ئ ۆ بم
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،" تنھا ل حاتکدا نبت: الین پیوەندیدارەکان ھوکی ناوەندگیریبشک نیم ل ھیچ "
ی ئوە بکات جارکی ل بونیادنانی متمان بھاوژن، ک بشو کرداریی ھنگاوی گرنگ 

 کاندیکوھ ک لشب وەببم بیوەندیدارەکان  : ئپ نش الییدەتوانن بونیادی متمان
  !ئاخر ئوان ھاوڕیی دونی یکترن، بیکنفراھمی راستوخۆ 

ل الیکی دیکوە، پۆژەکی بندە و ناوەڕۆکی ئو راگیاندراوەی، ک ل ئاراستی  
 ل ۆژەکپ کاندان بوکرا١٥/١١/٢٠٢٠تدا بودوا وە، وەتمدەرەوەی ل ی کارای رلۆ

رخوازاندایت خخزم ندە، لما بۆ ،ببن ن بوێ بیکر بیانگ  ردەوامیدان بب
  ھوکان.

  
دا ھاتووە) ١٥/١١/٢٠٢٠ئستاش ئو باوەڕەم (ک ب دوور و درژی ل راگیاندراوی 

مژووی زام و برینکان ک جار  ،کورد مژوویسای  ٥٠٠ب ننگۆڕاوە، بوەی ک ھر
لرەدا باسی : ئم وتوونتوەل جستی ماند و شکتی کورددا کئم زامان دوا جار 

" خۆکردان-  ئو زامان ناکین ک داگیرکاران لی برپرسن، بکو ئو "زام ناوخۆیی
کمان بۆ فراھمکردنی ھنگاوە. . ک خودی خۆمان وەک کورد لی برپرسین. دەکین 

ەیم ئو ھوک بوو بۆ ساڕژکردنی بشک ل زامکان. ب داخوە ددایلۆگ 
ی پیشتمدەرەنجامی گ وم ھدوای کاروانی ئ ئ ،لک وەی،وەداخ کورد تا  ، ب

ئستاش زۆر "کارامترە" ل خستنوەی زام دوای زام ل جستی شکتی خۆیدا، تا 
 چارەسرکردنی زامکان! ئم حات دەب ھمووان پیوەندیدار بکات، ھر ل ئکادیمی

شکان،" ک ب داخوە ئم جۆرە ل سیاسی ل رەوشنبیر و سیاسیی "ب غلل و غو 
  ئمۆی پانتایی کوردستاندا دەکرێ کمینیکی زۆر کم بن. . . ھتد. 

  
ل کۆتاییدا پ ب دڵ سوپاسی ھموو ئو بڕزان دەکم ک ب گرمی ب دەم ئم 

ک لتی ژمارەیتایب وە ھاتن، بۆژەیز وپڕبی ان سۆزبردوە ھدەست  چیان یی ل
  ئاراستی سرخستنی پۆژەک.  رۆح و بۆ پشتگیری ل  ھات کردیان

  
  بورھان أ. یاسین

٢٠/١/٢٠٢١ 


