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 "مانیکردەی پشیمان باشترە ل نکردەی پش"
 پندکی کوردی

  
  
  
 

  پشکییکی پویست
 رەوە، دەبی سندە کوردییو پرۆشنایی ئ رەتا، لوە سر زووئھ م کب،  ر لب

دەستپکردنی ھوکی تر بۆ ھستانوە، بوژانوە و رکخستنوە ل پانتایی ھرە فراوانی 
تنھا ل ئستادا دا، ک بزووتنوەی گۆڕان و دادپروەریخوازی چاکسازیخوازی و گۆڕانخوازی

کارکی ھوکی ئوھا ک ، ب ئاگا بووین لوەی سنوورداری رکخراوەیی ئو پانتایییبشکی 
 ،کجار قورسکو یت بنانئدەکرێ تمیشت ست1ب .  

ل مانگی  دام ئاراستیدا، بندە بۆ جاری دووەم ھوکی ترم للگڵ ئم ئستم بوونش     
 ) رەواندنوەی ئم ھموو١: ک و باوەڕەیب ،2) دەست پی کردەوە٢٠٢٢نۆڤمبری پار (

 تداگیرسانی چر وبیھیوابوون لو تونک لباشوری کوردستانی تیایا گوزەر ای ھیوای ی کاریک
ل چوارچوەی ئو باوەڕەی ک ل نوان ) ٢؛ ھیوای کی، پویستی ب داگیرساندنی چرایدەکات

ھوک بۆ ھستانوە و بوژاندنوە لو پانتایی  -بوە  ،سرپخستنی ھزکی سیاسی نوێ -أ
و  باشترین(وات بژاردەی ب) فراواندا، باوەڕمان وابوو بژاردەی دووەم ھرە 

مدارترینییانرھب .  
     وە مانای لوەشدا ئڵ ئوەگو باوەڕە ئر ئسد لبندە تا ئب ی دووەم ینیییخا 

بۆچوونی خۆم ب بڕزان برپرسانی بزووتنوەی گۆڕان ھر زوو  ، بکودەبتسرەوەدا 
گیاندووە ک دروشمی "جگرەوەی بزووتنوەی گۆڕان ھر گۆڕان" زوو یا درەنگ کۆتایی را

 ت و گۆڕان بر بگت، ئجیددید  وەی ئاراستیی دەست بۆ راستکردنکی ریشوەیش و ب
                                                           

ی و تواناکان ئی ھز ،پۆژەک ئوەندە ئستمسرخستنی ھبت سروشتیی ئو پرسیارەش بکرێ ک ئایا ئگر  1
ب راشکاوی وەمی ئم پرسیارە بۆ ئوەی شان بدات بر پۆژەیکی ئوھا ئستم؟  نبندە ل چییوە سرچاوە دەگر

 :وھایزی ئھندە لو  بئیرچاوە دەگرێ  متمانکسنسا ک ،ردەوامداکی ببوونکک ندە، لب ک بی رەوا خ
ب بندە و قبوکردنیان  ،پیوەندیدارن ب پۆژەکوە یانالینئو  ،متمانی. جگ لمش،  .. بینیوە و پی بخشیوە

پاراستنی ھردوو جۆر ل ەی من ئو رۆ ببنم، ھز و باوەڕکی بھاوتای ب بندە بخشیوە. ل ھردوو حاتیشدا بو
کی پیمتمانتمانندە، وەک ئردنی بگ ھا، لرۆز و گرانب.دای   

ب درژایی ئو کاتی ک  کاک ئیدریس سابیروە بکم ک برا و ھوڕی بڕزم  لرەدا ب تایبتی ئاماژە بپویست 2
، ەدواییدا، یاریدەدەرکی دسۆز و خمخۆرکی ب ون بووھرە پۆژەک بوونی ھبووە، زۆر ب تایبتی لم ھوی 

 ل ۆژەکر پسرنجیان لرووی باری س م لروویھ ر کردار ل میش بوە و ھوە کتیورییخستنی کۆڕ و کۆبوون
  .و قدرگران ھژا ئم برا و ھاوڕیسوپاس و پزانینی زۆرم بۆ  ارچوەی پۆژەکدا.و پیوەندییکان ل چو
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جارکی دیک گۆڕان بن زامنی ئوەی دەک سیاسییکی نبات و ئو ھنگاوان نھاوژت 
زۆر زەی ک بتوە ب ئو ھبوە ، خۆی جارانیتوە سر رچک و "ھ" راستقینکی کوب

 پویستلم بارەیشوە،  .پارتی و یکتیل ، وات بوو ل ھزە سیاسییکانی دەست جیاواز
ل  ھرە سرەکی پاشکشی گۆڕان، جگ ئو راستیی جخت بکینوە ک ھۆکاریھر زوو 

وەبوو کئ ،(فاوشیروان مسترەوانشاد ن) ری گشتیکخدەستدانی رکی  لیۆسپ ل
حزبی ئو دوو خۆی لگڵ  جیاوازبوونیئو  ،دارووداوکی کتوپل نک  ،لسرخۆ
 ونی بزووتنوەکجیاوازبوش بین ک ئم ئوە دەب ب جختکردنوە .ل دەستدا یدەست
، ک ئم شوناسش بۆخۆی بنمای ئو بزووتنوەی بوو ناسیکۆگی سرەکی شوبنما و 

ھنگاوە ھرە ھنووکیی و ئو وات  .ھرە سرەکی ستراتیژی سیاسی ئو بزووتنوەی بوو
 وناسیشک دواجار ئم  ھنگاواننپویست بیان ھاوژت ئو گوھرییانی ک گۆڕان 

مان کاتتدا  ،یجیاوازبوونھ ل وەکستانرەکی ھرو ئامانج کۆدی سکی ھە گرنگی 
  . وەندەگڕن زووتنوەک، بۆ ب3شگشتی ئاشتوایی

امانج لی بزووتنوەی گۆڕان بانگوازکی بوکردەوە ئ ،بر ل ئستا چند رۆژک     
ھستانوەی ھنگاو و وستگیکی گرنگی ک دواجار ببت  فراھمکردنی پرۆسیک بوو

بزووتنوەک. مبست لم نووسراوەم ئوە نیی ب وردەکارییوە ھسنگاندن بۆ ناوەڕۆکی 
بانگوازەک بکم، بم لوالشوە ناکرێ بدەنگ بم ل ئاست بانگوازەک، یا راستتر بیین 

وەزەکتی بانگ4باب .  
     ستی سبر حاڵ مھ ب،ک وەیردەست ئم نووسراوەی برە  رەکی ئھ ھ ل

ل پناو وەبرخستنوەی رۆح و ، سر پۆژە و ھوی ھرە دواییمگشتییکانیدا، قسیک ل
وزەیکی نوێ ببر پانتایی ھرە فراوانی چاکسازیخوازی و گۆڕانخوازی، بکم. ل الیکی 

ۆ ئوەی زیاتر و روونتر ل تواوی ئو قس و دیکوە ھر ئم قسی دەبت یارمتیدەر ب
 ل، باسان نزیک ببینوە ک دەربارەی "برەی" ھرە فراوانی چاکسازیخوازی و گۆڕانخوازییوە

  دەکرێ. ،ناویشیدا بزاڤی گۆڕان
ئاراستی بزووتنوەی گۆڕان  ٢٠٢٢-١٢-٢٢ل نامیکی دوور و درژمدا ک ب بروای      

م رستکردووەکراوە، ب کنام دەستم ب کات  :ی ریکر چارەگی دەوێ بۆ دوانزە؛ خکاتژم"
 شدا،ئستا. . ل تواو دەبت." بم رستی مبستم بوو بم، ئیتر خریک کات تواو دەبت. 

مانگ ل شکست  ١٦وە دوای  ،ئو نامی و دوای ھوکی زۆردوو مانگ ل زیاتر ل دوای 
ئاشکرای ی عراقدا، ئیتر ئوەی ٢٠٢١کمرشکنکی گۆڕان ل ھبژاردنکانی ئۆکتۆبری 

                                                           
3  کانبوژایی ھتی  مان،درتایب م نووسراوەدابر  ،لسختمان لردەوام جمکبوایی" یچوە " گشتی ئاشتکردۆت

ئوە  ،گشتی ، ب تایبتی ل وشیجختکردنوەی. مبستیش لم و ھستانوە ئاماژەیک بۆ پۆژەی ئاشتوایی کوە
 ۆژەکپ ت:  گشتگیربووە ککھیچ برس و کاراکتکھیچ وە  کتر  بابسی سووری لڤیتۆ و ھت!نب  

4 ڕم نووسراوەدا، دەگگای گونجاو، لج رلوە سم .وازەکناوەڕۆکی بانگ  
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 ک وەیوەی گۆڕان ئبزووتن باشی سوود ل یتوانی بو نموو ئوەربگرێ بۆ ھ ینز کات
ھرە فراوانی سرکوتوان پۆژەی ھستانوەی گۆڕان و رکخستنوەی برەی  ،ئوەی

    کناری ئارام. ینتبگ ،چاکسازیخوازی، گۆڕانخوازی و دادپروەریخوازی
*  *  *  

 ویستوەپر زوو ئندە شھمی بخ م کمدا،بۆژەکوڵ و پھ وەی  ، لستاننھا ھت
زۆر فراوانتر  ئامانج لو ،ئاستدا چوارل  ، ھر نبپۆژەک ە، بکوبزووتنوەی گۆڕان نبوو

) گۆڕانکاریی ٢؛ داپانتایی ھرە فراوانی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازیرکخستنوە ل ) ١ :ەبوو
ی و ناڕازی ل دەست ریشیی ل ھاوسنگی سیاسییدا ل برژەوەندی برەی ئۆپۆزیسیۆن

خزمتک ب تواوی پانتایی سیاسی بگشتی، پشکشکردنی ) ٣ ؛سیاسی ل ھرمی کوردستان
گانوەی شکۆ بۆ بواری ھرە فراوانی سیاست و کۆمیتی باشوری کوردستان، ب ھیوای 

ساڵ  ١٤، ھر وەک چۆن سرھدانی بزاڤی گۆڕان بر ل نزیکی . چونکسیاسیی یو چاکی
ل  بمئوھاش،  ھرسیاسی،  یگانوەی ھیوا بوو بۆ پانتایی سیاستکردن و چاکی

یکک بوو لو فاکترە  بزووتنوەیئو ی و شکست پاشکش ،داپچوان پشوەچوونکی تواو
سر متمانکردن ب کاری  کردەو نگتیڤی نرنی زۆری گرنگانی ک کاریگرییکی زۆر 

، وەپۆژەک) ل رووی "فلسف" و حیکمی ٤ ؛سیاسی و سیاستکردن ب شوەیکی گشتی
 ۆژەکک بووپوزموونکردنی " ەھئ کانلژکردنی زامرۆشی ”.ساڕش پم واتایب  ۆژەکپ

زدەکردنی لی مبست ک  ، ب واتای ئوەیەنبووئامانجکی "ژمارەیی" ب زەرورەت کش و 
، پرلمانل  بت بزووتنوەکژمارەی دەنگدەری بزووتنوەی گۆڕان یا ژمارەی کورسییکانی 

 ۆژەککو پو" و بڵ دیاردە "دزگکردن لمام کی جیاوازتر بوو لوەینزیکبوون
: دیاردەی کوتنوە و نگتیڤکانی کلتوری سیاسی و سیاستکردن ل کۆمگی کوردستانیدا

پچانک فراھمکردنی  مبست دا:کۆمگی ودوای. . . ھتد، لو خستنوەی زام دوای زام 
  . ل پۆسی ورانکاری خستنوەی ئم ھموو زامبوو 
        نجواتای پ ب ،ک نییم نووسراوە ھیچ جۆرە دادوەرییست لبم م کوە بماوە ئ

درژکردن بۆ ئو الینی ک زیاتر یا کمتر برپرس لوەی ک تا ئستا کشتی ئاشتوایی 
ئوە چاوەڕوانییکی زۆرە ل خونری ئم راپۆرتوە . گشتی نگیشتۆت کناری ئارام

 ی وابر پگن و ئکام الی وەی کدەرەنجامی ئ ین بئاسانی بگ روا بدەکرێ ھ ک
مان ل شن ب ئاکام: ئم ھر چند زانیاریوھوکان نگیشت ، تا ئستا،برپرس لوەی

دایلۆگ ھب، وە ھر "چندیش پشتاست  بارەی ئامادەیی یا نائامادەیی، الینکان بۆ
الینکان، بم دیسان  ،تیجیددیتی یا ناجیددیتۆ ب  ،بین" ل راشکاویی یا ناڕاشکاوی

ھسنگاندن و دادوەریکی ل تواناماندا نیی، ھرنب ل ئستادا، قسی کۆتایی بکین. 
ئرکی ئم کۆمیسیۆنش ھموو  ک بۆ سرکوتنی ،ئوھا دەکرێ ئرکی کۆمیسیۆنک بت
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ی ھبت پرسیار ئاراستی ھر کس ی بردەست بن و ئم کۆمیسیۆنش بۆسرچاوەی زانیار
  . 5ستنی زانیاری پویسترخو الینیک بکات بۆ دە

  
  پاشخانی مژژوویی پۆژەی ساڕژکردنی زامکان

فراھمکردنی ئاشتواییکی ، بۆ ھوی ھرە دوایمپۆژە و وەک پاشخانی مژوویی رەدا، ل
دەستی  ٢٠٢٢ل سرەتای نۆڤمبری  ک گشتی ل پانتایی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازیدا،

  :چند وستگیک تۆمار دەکم ،پکرد
١-  فا،  ،١٩/٥/٢٠٢٠لوشیروان مستی کۆچی دوایی رەوانشاد نسا ی سبۆن بر لھ 

راگیاند بۆ سازدانی ل پۆستکی فیسبووکدا  بیرۆکیکم، ی سرەوەانی ئو ئامانجپناو
 مدار لرھکی بلۆگکداداییگۆشلی سوەی مۆدشتووەأ: چوارچھی گۆڕانیان جوانو ) ئ 

نوشیروان رەوانشاد ج) کوڕەکانی  ؛) بزووتنوەی گۆڕانب ؛ب "ناڕازییکان"ناسراون  زیاتر
  مستفا.

٢-  ک ٧/١٠/٢٠٢٠لۆژەیکر مپ نالی و سش بشکرچی زووە دپوەی ھھیوای ئ ب ،
 دایلۆگکی بونیادنر و برھمھن ل نوانیاندا دەست پ بکات. بۆ ئم مبستش بندە و
بڕز کاک ئاکۆ وەھبی کوتین پیوەندیکردن ب الینکان ل ئاراستی فراھمکردنی 

کی دسۆز، ب ژمارە زۆر کم، بم ب خمخۆرییدایلۆگک. ھر لم قۆناغدا ژمارەیک 
. لم قۆناغدا بواری سفرکردنم بۆ زۆرەوە، بوون ب ھاوڕمان ل کاروانی پۆژەکدا

. بم واتایش دەرفت بۆ کۆبوونوە و ١٩کوردستان نبوو، ب ھۆی بوبوونوەی کۆڤید 
 ؛ژەک نڕەخساگفتوگۆی راستوخۆ لگڵ الین پیوەندیدارەکانی پۆ

٣-  ک "بۆ رای گشتی کوردستانی"  ١٥/١١/٢٠٢٠لیاندراوراگ چ بھاوپ کی دیکجار
ب ھیوای ئوەی پشتگیرییکی پویستی جماوەری بت پاڵ پۆژەک  ،6پۆژەکمان بوکردەوە

ینی بۆ فشارخستن سر الینکان، بۆ ئوەی ھرچی خراتر ئو دایلۆگ بکوت سرپ. شا
ئاماژەی ک لم قۆناغدا ئم ھو، ل رووی گوتاری جۆش و خرۆشدانی پانتایی کۆمیتی 
 ،ۆژەکوەھاتنی پنگترە فراوانی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی بۆ پشتگیری و برەی ھب

                                                           
ل پراوزی بانگوازەکی  پۆژەیک بۆ ساڕژکردنی زامکان: نووسراوکم ب ناوی " ٢٠٢٣-٢-١٢پشتر ل برواری  5

خۆی ل مسلی دادوەری  نووسراوەک کمک" ل ماپڕی کسییمدا بوکردەوە، بم لبر ئوەی بزووتنوەی گۆڕاندا
ڕازیبوون. ھر لبر ئوەش ل ھمان رۆژدا نووسراوەکم کشاندەوە، نزیککردبوویوە، نووسراوەک بووە جگی نا

نی الینکان بۆ پاراستنی متمازۆر ب تایبتیش ئمش ل پناو پاراستنی ھواو و کشی پۆسی ئاشتوایی گشتی وە 
 ندە لب بۆسپدا.ک   

  پۆژەک بوان ئم پیوەندیی: و وبۆ دەقی راگیاندرا 6

http://burhanyassin.com/Rageyendraw%20u%20Proje%204.pdf  یشتن٢٠٢٣-٢-١٨دەستگ  
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و "کاک نوشیروان چتری  "ساڕژکردنی زامکان" ،ئاشتوایی گشتی زیاتر سیمای گوتاری
  وەرگرت. . . ھمووان"ی 

     ویسترەدا پل م کوە بوایی ئی ئاشتۆسۆژە و پواوی پت مکی "زام" ز ،دالیاتر چ
بۆ ئو حاتی ک کۆمگی  بوو کی وشmetaphorical(( بکاربردنکی مجازیوەک 

خۆی تیادا  دوور و درژوکی ودرژایی مژب کوردستانی، ب تایبتی کۆمگی سیاسی، 
ل  ئم ھموو ملمالن و حات ناجوریانی ک لو کۆمگ سیاسییدا ھبوون و :بینیوەتوە

ک، بۆ ئستاشدا ھن. ب تایبتی لودا "کلتوری سیاسی" ب ھموو دیاردە نگتیڤکانییوە (وە
 دووبرەکییکیھوی سینوەی یکتر، کتر، خۆخۆری، قبونکردنی ینموون، براکوژی، 

وامی ل بردە بووەھ گرنگیانو . . . ھتد) رۆکی  ، پرتوازەیی، نسازانو بکۆتایی ورانکار
  خستنوەی زام دوای زام و دوای زام و. . . ھتد. حاتی 

 ب تایبتیش لسر ئم ھموو زام، جیددیدنکی بۆ ئیستکر ەئم پۆژەی ھوک بوو     
. بم مانایش پۆژەک زیاتر ئزموونک ل ساڕژکردنی زامکانھوک بوو بۆ پیادەکردنی 

ل ، بھا جوانکان سرل رگای جختکردنوە ل :رەھندی بھاکانپداگری بوو لسر 
کی ئامراز، وەک ھا جوانانبکاربردنی ئم ب و ،داکانمرۆیی و سیاسی کلتوری، رەھندە

ی ب واتایک .نکردب ساڕژ مانک ل زامکاندھرنب ھن ،کاریگر ل ساڕژکردنی زامکاندا
، ب تایبتی ل ھرمی ەمان ل جستی کورد(نزیف) خون ل بربوونتر، ھندک لو 

  راگرتب! کوردستان،
ب  ٢٠٢١پۆژەک ل کۆتایی مانگی ژەنوەری ب داخکی زۆرەوە، دوای ھویکی زۆر،  -٤

ی لگڵ یکتی ھاوپیمان بژاردەیوای ئوەی بزووتنوەی گۆڕان ، ب تایبتی دگیشت بنبست
 کوە ی بزووتنوەک و، وەک بشک ل ھوکانی بۆ چارەسرکردنی پاشکشنیشتمانی

. بم واتایش ستراتیژی قۆناغککرد ب  ،)٢٠٢١( بۆ ھبژاردنکانی عراق یشئامادەکارییک
ی کخراوەیی خۆی، ل بری ئم پۆژەبۆ چارەسرکردنی قیرانکانی رتری گۆڕان متودکی 

ئاگادار  موتنوەی گۆڕانل مۆرکردنی ھاوپیمانییک، بز ، برئگرچی .، ھبژاردھستانوە
 ھستانوە پۆژەی " وخۆکوژیو پویست ل نوان " ئم ھاوپیمانیی خۆکوژییەوە ک بووکرد

 رێ، چوونکبژکیان ھکم دوویبژاردە ئوە  یکی کانگیرن ناسازنب7 ینو ی!   
 ٢٠٢١-١-٢٠دەرەنجام ل یاند کرامگ  ۆژەکستپبنب یشت بوەو  گشئ یوەندی بی پ

ندەوە ھراشکاوی ، بووب من وتم گب چیتر ناک ردەوام بمتوانم لدا بۆژەک8پ.   
  

                                                           
ی نکی دیکهر الیهڵ ھهگهکو لهکتیدا، بهڵ یهگه نھا لهک تهی گۆڕان نهوهی بزووتنهکهیمانتییهر ھاوپهگهت ئهبهھه 7

  بوو.وستم دهمان ھهر ھهوا ھهئه بووایهدا) شپارتیلگڵ (ئاشکراتر بین تیشدا سهده
بۆ بینینی راگیاندراوی گیشتنی ھوک ب بنبست بوان: "کاتک زامدارەکان ناخوازن زامکانیان ساڕژ بکرن"، لم  8

 ٢٠٢٣-٢-٢١دەستگیشتن  https://burhanyassin.com/Azadixwazani%20Badinan%206.pdf لینکدا:



 burhanyassin.com  

 

8 

  ئم جارەی پۆژەک زیندوکردنوەی
ر لر بفرەتای  ،م بۆ کوردستانسی پار، خواست و سری سامبشنیازمانگی نۆڤن پالی ل 

ھندک خکی خمخۆر و دسۆز، ل پناو سرلنوێ بووژاندنوە و دەستپکردنوەی 
م ھوکانی ئاشتوایی گشتی ل پانتایی ھرە فراوانی گۆڕانخوازی و چاکسازیدا، خرای بردە

  بندە. 
ی ل ھرمی و ب لبرچاوگرتنی باری نالبار و بئومدە پشنیازبونیادنراو لسر ئم      

نامیکم ئاراستی ھرس الینی پیوەندیدار، گۆڕان، کوڕانی  ٢٧/٩/٢٠٢٢بندە ل کوردستان، 
بۆ ئوەی بزانم: ئایا ھموو  9ری "ناڕازی"کتارارەوانشاد نوشیروان مستفا و ژمارەیک ل ک

سرپ بخن  و داھنی برھمھن الین پیوەندیدارەکان ئامادەیی ئوەیان تیای ک دایلۆگک
رادەی پرۆشی ک ل ی شئوەگڵ ل راستیدا، ل ؟ل پناو فراھمکردنی ئاشتواییکی گشتی

 کانلمکی زۆردا جیاوازیوەبوو یوەی ھم مانوەتیش بک حاندھ ت لنانت ،
بۆ ئاشتوایی تر  بم دەرەنجام ل کۆی گشتیدا دۆخک ئوەی ئھنا ھوکی ،پشنیازنامکم
و ھر ل رۆشنایی  زیندوبکینوەپۆژەکی بر ل دوو سامان  شایواتو بم  سرپ بخین

ۆژەککانی پرەکییس کی تر  شدابیرۆکیجو ین.دەست پبک  
      وو ھ م جوکی زووی ئیانییب فا لوشیروان مستکۆی رەوانشاد نردانی گس ب

پار دەستی پ کرد. ل ھمان رۆژدا ل پۆستکی فیسبووکدا، ب پیوەندی لگڵ ی نۆڤمبری ٥
ک بیرۆککۆم ،کردانوخۆسراست یوەندیدار م وروژاند کبوون  پرلس نوێ ب

  ل پۆستکدا نووسیوم: . 10ژیاندنوەی پۆژەی ئاشتوایی گشتی
  وتنوەی گۆڕان خراپ بوو، بم ل ئستادا زۆرخراپترە و بم وبر ل دوو ساڵ دۆخی بز        
  و راستقین ب ئاراستی "ھستانوە" بھاوژێ. . . بر جیددیئستم بتوان ھنگاوی  دۆخش         
  ل دوو ساڵ کشانوەی گۆڕان ل حکومت متلبکی سرکی بوو، بم ئمۆ دوای دوو ساڵ،         
  ب دیاریکراوی دوای بیاری گۆڕان ب بشداربوون ل درژکردنوەی تمنی پرلمان، متلبکی         
  تریشی ھاتۆت سر ئویش پاشگزبوونوەیکی باوب و بورانی لو بیارە کمرشکنی        
  ن.درژکردنوەی تمنی پرلما        
  ) ئو٢) گورەیی نوشیروان مستفا و پۆژەکی بپارزی، ١وازێ ل ئستادا، ئگر گۆڕان بخ        
  ) ئاشتواییکی ٣سرکردەی ب زیندووی ل مژوودا (لسر پانتایی راستقینکی) بمنتوە،         
  گشتی بر ل بستنی کۆنفرانسی نیشتمانی بدەست بھن، ئوا ب س و دوو بیاری ئو        
  دوو کشانوەیی پویست: کشانوە ل حکومت وە کشانوە ل بیاری درژکردنوەی تمنی         
        بم بب ،ک ژەھر وایرداخوەک نۆشینی پ ،یارە زۆر قورسم دوو بمان. من دەزانم ئرلپ  

                                                           
بینی، ھر لبر  ل ھوکانمدا، ب تایبتی ل سفری ھرە دواییم بۆ کوردستان، ژمارەیکی زۆر کاراکتری "ناڕازیم" 9

ئوا دەکرێ ببت جگای سرنج  ،ئوەش ئاسان نیی ناوی ھموویان بھنرێ. ئگر ناوی ژمارەیکی دیاریکراویش بھنین
ب ھیوای  .زمپاردەرەکان و دتنگی ھندک ل بڕزان، لبر ئوە ب درژایی نووسراوەک خۆم ل ناوھنانی کاراکت

  جگای رەزامندی ھمووان بت. ئوەی ئم تبینییم
10  :یوەندییم پئ وانب کبۆ بینینی پۆست 

https://www.facebook.com/burhan.yassin.5/posts/pfbid02JiDfS9X6zb3VtSeMpxV12FUkvLPsdFBiCrd9Gog3N
41Sc8V5TG9dfSqQyaNSGjYSl  یشتن٢٠٢٣-٢-١٣دەستگ  
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  توە بر پۆژەناتوانرێ ئم جستی ل پوکانوە رزگار بکرێ و رۆحبکر ئم دوو بیارە       
  ت.مستفا و مساحی ئم سرکردەی ل مژوودا پارزراو ب نگۆڕانخوزییکی نوشیروا       

        ؛ گۆڕان چارەی تری نیییورەکیارە گدووڕیانی ب مئ!  
  

ر حاڵ،  بھ ل کی فراوانتر و لیننگاوی ویار و ھوایی گشتیدا، بۆژەی ئاشتوەی پچوارچ
ھوست ل راستکردنوەی ، یکمیانپویستن:  دوو ئستونیداکرداریی ل پکھاتیکی 

و  ئاراستی سیاسی بزاڤی گۆڕان، ک ھنگاوی ھرە گرنگیش بیاری کشانوەی ل حکومت
چارەسرکردنی  ،دووەمیشیان رلمان؛پاشگزبوونوە ل بیاری درژکردنوەی تمنی پ
و دواڕۆژی رۆی سیاسیانی واریسانی  کشی جماوە مادییکان (گردی زەرگت و . . . ھتد)

 رەوانشاد نوشیروان مستفا، وە شوازی پیوەندی ئوان و کۆمپانیای وش ب بزاڤی گۆڕانوە.
ب  پشتاستدەکاتوە و پویستیش 11"،کمۆدل "سگۆشیی پکھات دوو ئستونییش ئو ئم

 ئگر دەخوازرێ ئاشتواییکی گشتگیر، "کام" و راستقین برھم بت!      ،بنما بگیرێ
ی بزووتنوەی گۆڕان، یوستی کردارھهدایلۆگ و  ستن بهیوهکان پهھنگاوەڕوونتر بین،       

زۆر گرنگ ئم دایلۆگ گشتگیر وات .  ی" ناڕازییرهکوڕانی رەوانشاد نوشیروان مستفا و "به
بب ھیچ جۆرە  ھرس سری سگۆشک بگرت خۆی،و ) بت inclusiveو لخۆگر (

 تانی ک لبابیا ئو  ،دار ل دایلۆگی بشانکس، لسر ن، ڤیتۆ و ھی سووردھور
. جگ لوەش، تنانت ل ھر دایلۆگ و دانوستاندا باسدەکرن و پویستییان ب چارەسرە

یکک ل سرەکانی سگۆش، ب تایبتی گۆڕان و ناڕازییکان، پویست یک دەستی و یک 
 ماژە بلرەدا، ب گرنگییوە ئا دیدگایی ھبت بۆ ئوەی ئاشتواییک کام و گشتگیر بت.

ی ئو دوو ئستون بنچینیی دەدەین، ک پویست رەگزی و وردەکاری زیاتر ناوەڕۆک
  :سرەکی بن ل ھر نخش ڕگایکی ئاشتوایی گشتیدا

و بم واتایش راستکردنوەی ئاراستی سیاسی بزووتنوەی گۆڕان  ،یکمیانئستونی      
بوونوە ب  ، دەرەنجامیشجاران سیاسیی جیاوازەکیھزە ب  بزووتنوەکی یبوونوە

 ک لشرەی بقام و بلشگ وەیم راستکردنت و . ئحکوم وە لیاری کشانب ب
و ب گۆڕانکاری  پاشگزبوونوە ل بیاری درژکردنوەی تمنی پرلمان دەست پ دەکات

وەکگوتاری سیاسی بزووتن یی لڕ داریشپدەبت.   
      ،کی نوێ نییو پرس شرکک ھسرور بارزانی نی مککابین ک لشب بوونی گۆڕان ب

ی بوو. ددیپرسکی جئم مسلی چوون ناو حکومت، ل بکو تنانت بر ل بیاردانیش 
نک ھر دەنگی دژ برامبر ب بشداربوون ل حکومت ھبوو، بکو  ،ھر ل سرەتاوە

ھر ل ھنگاوی یکمدا، وەک کاردانوە، ژمارەیک ھسوڕاوی گۆڕان، ل ئاستی  تنانت
برپرسیارییشدا، دەستیان ل کار کشایوە و وازیان ل گۆڕان ھنا. دواتر ئم کشی بووە 

کرد فراکسیۆنی گۆڕان ل پرلمانی عراق ل بزووتنوەی انانی ک وایییکک لو ھۆی سرەکی

                                                           
  ، سرەوە.٦ۆشییک بوان الپڕە گمۆدل سیوردەکاری زیاتر ل بۆ  11
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 ل ناو فراکسیۆنی گۆڕان ل پرلمانی کوردستان یشاببێ، ھروەھا دوو ئاراستگۆڕان د
دروست بب .  

ئم کشی، وات بشداریی گۆڕان ل حکومت، بوو ب ئو فاکترەی ک، زیاتر ل ھموو      
فاکترەکانی تر، بووە ھۆی ئوەی ک بزووتنوەی گۆڕان رۆژ دوای رۆژ برە و الوازی بچت 

دوای شکست  ،و پاشکش بکات. دوای زانینی ئم ھموو راستیی، لگڵ ئوەشی
مانگی رابردوودا جار دوای جار وە ل  ١٦ل  ،گۆڕان ل ھبژاردنکانی عراق کارەساتبارەکی

 ت لحکوم شداری گۆڕان لب وە کاست کراوەتوە پشتی جیا جیادا ئئاست و ئاراست
ی ھکی تر زیاتر رۆرموو فاکتنانی گۆڕان، ھشکستھ وەتا گۆڕان بووە لوەشدا ئڵ ئگل

  . 12وەرگرتنی بیارکی باوب ب کشانوە ل حکومتدوود ل ھشتان 
نیی:  تاک رەھند  کشانوە ل حکومت شتکیلرەدا پویست ئوە جخت بکینوە ک     

تماشا بکرێ وەک ئوەی گۆڕان چند پۆست لدەست دەدات  ئوھاکشانوە ل حکومت نابت 
بی وەک دەردەب، . . . ھتد، بکو ئم ھنگاوە یا ل رووی داراییوە چند زیانی بردەکوێ و

راستکردنوەی ئاراست و دەربینی ل و وەک بشکی ھرە گرنگ  نخواستکی راستگۆیا
ل شکستھنانی گۆڕان. بشداری گۆڕان  ھۆکارکی یکجار گوھریبرامبر ب ، ش بتئیرادە

ب  ل حکومت بوو ب ھ و خوشکی سیاسی کمرشکن ک لگڵ تپڕبوونی کات،
)، ئاکام ٢٠٢١تایبتیش ب پیوەندی لگڵ ھبژاردنکانی عراق (ئۆکتۆبری 

  کاریسئامزەکانی ئم بشداربوون ب جوانی دەرکوتن. 
وانی " ل پانتایی ھرە فراشۆکدەبت ئو تکان و "ل حکومت وی کشانوە بیار و ھنگا     

، یش ب گشتیل پانتایی سیاسی ل باشوری کوردستان تنانتگۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی، 
ە یککیش ل ئاکام ھر .پۆزەتیڤکانی دەردەکون ئاکامک گۆڕان پویستییتی و ھر زووش 

ئم ک ب واتای ئوەی  ،ب گۆڕان متمانی خکگڕانوەی  ی ئوھای بیارککانگرنگ
وەیو الوازبوونیشی، بزووتن کشڵ پاشگشتان، لری و  ھوھیاری گتوانای ب

یچارەنووسسازی ھ !  

                                                           
بشداری ھر زوو بر ل مۆرکردنی رککوتنی گۆڕان لگڵ پارتی ک مبستی سرەکی لی خۆم، بش ب حای  12

گۆڕان بوو ل حکومت، ب نامیک بزووتنوەی گۆڕانم ل ھوستی خۆم ل مسلی چوون ناو حکومت روون 
تبھ ی،کردوەوە، کدوود بک ( ، بوتار بووم. دواتریش بدا نشدارییم بڵ ئگناوی "٢١/٥/٢٠١٩ل ب (وتنی رکک

ئم یکیزی ناوخۆی بزاڤی گۆڕانیش لبردەم ئانگاریکی گورەدای" ی! پارتی و گۆڕان ل ژر ھڕەشی جیددیدا
 pdfhttps://burhanyassin.com/Rekewtini%20Parti%20u%20Gorran%2.03. بوان: م دووپات کردەوەمھوستی خۆ

  ٢٠٢٣-٢-٢٢ دەستگیشتن
کۆتایی پشتگیری خۆم بۆ  ٢/١/٢٠٢٠ دواتر ھر بم ھۆی و ھندێ ھۆکاری ترەوە ب راگیاندراوک ل برواری

" :وانیاند. بوەی گۆڕان راگسبزووتنرە و بوەی گۆڕان تا ئبزووتن پشتگیری ل:"  

https://burhanyassin.com/Rageyendrawek%2022.pdf یشتن٢٠٢٣-٢-٢٢ دەستگ  
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ھرە گرنگانی ک  فاکترەل کابینی مسرور بارزانی یکک بوو لو گۆڕان بشداری      
 جیاوازیی خۆی لگڵ حزبکانی دەستو  رەسن" رەنگیبوون ھۆی ئوەی بزاڤی گۆڕان "

رەنگ و سیمای سیاسییانی ئو لدەست بدات، وات کم یا زۆر، ل چاو و دیدگای خک 
 وەیت.ھی وەک بزووتنبتی لکانی دەسحزب   

 ل، ھبت شانبشانی گۆڕانکاری ک ەبت ئو ھۆکارەیکشانوە ل حکومت ددەرەنجام،      
بزاڤی گۆڕان ببتوە ب ھزە سیاسیی "جیاوازەکی" جاران و بزووتنوەک،  گوتاری سیاسی
خۆی. . . جگ لمش، ب پی زۆر بۆچوون ھنگاوکی  رچک رەسنکیبکوتوە سر 

 ئوھا دەتوان بب ب سرمشقی پۆسی "راستکردنوەی ئاراست" ل سیاستی گشتی گۆڕان
  . نی ک پشتر پاپشت و الینگری بزووتنوەک بووانو گڕانوەی متمانی گشتی ئو خک

ک بۆچوونی  ەئوە بوو وە، تبینیمان کردداناڕازییکانئوەی ئم، ل گفتوگۆکانماندا لگڵ      
ل رگای ھوستکی جڤاتی پشتر گۆڕان ھر وەک چۆن بووە ک  بادەست ل ناویاندا ئوە

ھر ئوھاش ھمان جڤات دەتوان بیاری  ،بیاری چوون ناو حکومتی داوەنیشتمانییوە 
ناڕازییکان با "ک  ڕان لم بارەیوە ئوە بووەگۆ دیدگای ،. ل برامبرداکشانوەش بدات

بفرموون بنوە و ب یکوە شان بدەین بر برپرسیارتی ل پرس گرنگکاندا، لمانش 
وە ک دەب ئم ھوستش ل گۆڕان زانرا تنانت ئوەش ”.مسلی کشانوە ل حکومت

بای پرس ل کۆنفرانسی نیشتمانیدا یکال بکرتوە، ھر وەک سفین مال قرە، ھسوڕاوی 
"دەبت کۆنفرانس ببستین، ب ھموو الیکمانوە بیار بدەین و گۆڕان، دە بزووتنوەی 

  .13"برپرسیارتی ھبگرین، ل حکومت بکشینوە یان بمنینوە
ئوە دەزانن ک یکک ل گرێ کورە و  ی گۆڕانبرپرسانی بزووتنوەک لگڵ ئوەی      

وە لگڵ ئوەشی ک ئو بزووتنوەی  ،کومتپرس گرنگکان مسلی کشانوەی ل ح
 ل بوو کینی ھکی زتوازدەرفیدایەبانگ  بۆ وەیو بزووتنکانی ئوھ ک لشوەک ب

 گرنگ ب روونی و ب پناوپچ باسی ئم مسلبوکردەوە، ی ئم مانگدا ٨ ل"ئاشتوایی" 
ل باشترین  .، بم ئمیان نکرد14دنوەی بداتیکالنکربکات و تنانت ئاماژە ب شوازی 

حاتدا بانگوازەک ب شوەیکی "ناڕوون" ئاماژە بم پرس چارەنووسسازە دەکات و دەت 
و بیارکیش بۆ ئو مبست پویست بکا، با بیکوە برپرسیارتی و ھر ھنگاو "

ل راستیدا ھ نیی ئگر بیین ئم  .15"دەرھاویشتکانی داھاتوی بزوتنوەک بگرین ئستۆ
ینک،جۆرە دەربوەیھیچ ش ب ،  وە ناکات کشی ئکان و گۆڕان بوان ناڕازییودای نم
ارکی ب دوود گۆڕان ل بارەی یتای ئوەی ل بری پشتاستکردنوەی ب، ب واکمتر بکاتوە

                                                           
13  https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=62513   یشتن٢٠٢٢-١٢-١٨دەستگ  
14  گرنگ م دۆسیکی روون دەربارەی ئبوونی ئاماژەیراستیدا ن دا، لوازەکبانگ رەی لب ھۆکارەکان ک ک بوو لکی

 وازەکبانگ برنگرێ، یا ھند وەرنھ وازە بم بانگک ناڕازی ئستوەی بتواندن کی گرنگ لھۆکار ب بب توانن
  ل نوان گۆڕان و ناڕازییکاندا.

15 وازەکبۆ دەقی بانگ وانب:بۆ نموون ،  
 https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=63434 یش٢٠٢٣-٢-١٠تن دەستگ 
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، بکو تنانت ئم ھوست ئو ک ل تاریکیت جۆردردەسپرکشانوە، ئم پرس ھستیارە 
 وادایفراوانتریش دەکات.  م  

  
کۆچی دوایی ی مسلی جماوەکانی دواگشتیدا، پۆژەی ئاشتوایی ل  ئستونی دووەمیشیان
فایوشیروان مستتی نتایب ب ،وازی سوودوەرگرتن لی شلسماوەکان و ممولک و ج 

دەستی وات رادە و شوازی  ؛(نما و چیا) دەیبینن ی رەوانشادبڕزان کوڕەکانئو رۆی 
رۆڵ و کاریگریی ئوان لسر بیارەکانی گۆڕان،  :ئوان ل ناو و بسر بزووتنوەی گۆڕانوە

ھیچ پگ و  ب رەسمیل کاتکدا ئوان . دوو مسلی گرنگن وە پویستییان ب چارەسرە
ناو دام و دەزگاکانی گۆڕاندا نیی رپرسیاریی رەسمیان لم 16بر ، بستیان ببوونی دەس

وەیم بزووتنوەئ و ب یشت و کیی ئیشکالیکی ریشرییچارەس ویستی بش پیم پ
کانی دەرەوەی گۆڕانر دیدی ناڕازییک ھن مراستیدا ئ ل .یکو  ھت بۆ بنانک تشب

  !بزووتنوەکش ئم مسلی جگی گرنگییکی زۆرەل ھسوڕاوانی 
زی و فراوانی گۆڕانخوال چوارچیوەی ھستانوە ل پانتایی ھرە پویست ب واتایکی تر،      

بب چارەسرکردنی ئو کشان ھیچ  ئو کشان چارەسربکرن، چونک داچاکسازیخوازی
کام  یکیناتوان پۆژە :سرکوتوو بت ناتوان ھستانوەی بزووتنوەی گۆڕان یپۆژەیک

   !ەستی خۆی بولسر پتوانای ئوەی ھب و بۆ ماوەیکی دوور و درژ  بت
 و، تنانت باس دائمۆ ل پانتایی ھرە فراوانی باس و خواس سیاسییکان ل راستیدا     

 ھرە گشتییکان، ئو شیوەیی ک مولک و ماڵ و جماوەکانی دوای کۆچی دوایی تخواس
گای مشت و مج ر بۆتک ھکدا کراوە، نتی لوشیروان مامبۆت ،ن یلسم مکو ئب 

و ب دسۆزی و خمخۆری  ەئم نیشانی پرسیارپویست  !یشنیشانی پرسیارجگای 
کدا  وەشارەزاییتی لر بکرێ.کرێ بمامو چارەس  

بم باوەڕەوە، وەک خای لوەدەرچوون، ھر ل سرەتاوە پم وابوو بب چارەسرکردنی      
کی جواییناتوانرێ ئاشت م پرسدەست ئواتاگیر و گشتگیر ب ت. بکی تر، بی

چارەسرکردنی ئم پرس بۆ بزووتنوەی گۆڕان، بۆ پگی معنوی رەوانشاد نوشیروان 
لم بارەیشوە بر باش. . .  ،واریسانی رەوانشادیشمستفا و تنانت بۆ دواڕۆژی سیاسی 

دوایی نوشیروان کۆچی جماوەکانی دوای "کشی" ی ئوەم کرد ک زنیاشپزیاتر ل دوو ساڵ 
تنانت ئم بۆچوون پشتگیرییکی  ؛" چارەسربکرێوەقف" از و متودیمستفا دەکرێ ب شو

                                                           
16   ک (زان نما و چیاڕب) ییو نامراستیدا ئ دزەی کرد"ل"  ک لشب  ئامرازەکانی و لوە، میدیای کوردیدا بوبووی

ر بۆ ئستۆپاکی ل ھ ،روو ب بزووتنوەی گۆڕان، خاوەن دەستن ئگرچی ئوان ،ئوە پشتاست دەکاتوە ک ئوان
و خۆمان کرد، ئوەش ئازادن لوەی ئم قسی دی زۆرینی خمخۆرانی گۆڕان ل کۆتایی نامکدا دەن " ،برپرسییک

:بۆ نموون ،وانگرن". بئک ھنگاوچ ھ ک https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=213777  یشتندەستگ
١٤/٢/٢٠٢٣  
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بم دوای ئوەی دەرکوت ک ئم  !17ھبوو ، ل ناوەوە و ل دەرەوەی گۆڕان،زۆریشی
م چارەسرە فراھم نابت و کۆمک کۆسپ و تگرە ھن لسر ئم رگای، ل ھوی ئ

ی ئوەم کرد ک ل رگای (وەرەقیکی قانونی)یوە ئم پرس چارەسر زپشنیا داانمجارە
بکرێ. ل رۆشنایی ئم باوەڕەشوە، ل کۆبوونوەیکمدا لگڵ بڕز چیا نوشیروان مستفا، 

 تگردی زەرگ ی خۆیان لما یشتین) ٢٠٢٢-١١-٢١(لگ یشتن" بکگیل .م پرسر ئسل "،
لیکگیشتنک ئوە بوو ک "وەرەقیکی قانونی" ب مبستی روونکردنوەی شوازی 
پیوەندییکانی نوان کۆمپانیای وش ل الیک وە بزووتنوەی گۆڕان ل الیکی ترەوە، برھم 

وە ل ناوەڕۆکی "وەرەقکدا" ماف، ئرک و برپرسیاریی ھر کس و الینک دیاری  بھنرت
بو ھیوایی ک ب زووترین کات رکخستنی ئم "وەرەقی" ب چند یاساناسکی  .بکرت

لو جۆرە ھموو  وەرەقیکی یاساییدەکرێ خمخۆر و دسۆز بسپردرێ. ئگرچی 
"واوەتی رازی نت کان" بناڕازییمم ئستاداکات، بئ رە ، لباشترین چارەس،  ت لنانت

  ش. یری ئایدیایچارەس ھنوکدادۆخی 
بڕزان چیا و نما نوشیروان مستفا ل  ەیکم جارتا ئو جگایی من ئاگادار بم      

بۆ بزووتنوەی گۆڕانیان  ٢٠٢٣-٢-١٤وات ئو نامیی ک ل برواری ، بگنامیکدا
 گردی زەرگت دەکن ببقس لسر پرسی  ،ناردوویان وە ل شارپرس بوکرایوە

لسر پرسی گردەک جارکی تر دنیایی ، لو بارەیوە دەن: "ناوھنانی جماوەکانی تر
و قی دەدەینوە ک تاک بژاردەو خواستی باوکمان ئوەبوو ک گردی زەرگت ماڵ

و و گۆڕانک دەبت ک لبرەی گلدا بمنتوە، جگیک بت بۆ خزمتی گشتیگۆڕانخوازان
لچاکی گشتی، لپاڵ ئوەشدا خونکانی باوکمان ئھنیندی بدامزراندنی برگریکردن 

  18”.و خزمتکردن بنوەکانی داھاتووناوەندکی ڕۆشنبیریی بۆ پگیاندن

جخت  خوازم ئوە،دەوردەکارییکانی نامک بدوم، بم  دەربارەی لرەدا ناموێ     
 لسم موەی ئشتنھ وە کمربکچارەس بستیارە بکیھ یاسایی وەی لو مان 

رەوانشاد ی معنوی و پگ ناون ل سودی گۆڕان، ن ل سودی " یداحاتکی تماو"
 نک ھر ئوە، !رەوانشادیشوە ن ل سودی واریسانی  مستفا)ی نوشیروان(

زیانبخش بۆ ھرس ئو  چارەسرنکردنی ئم کشی، ب شوەیک یان شوەیکی تر،

                                                           
، بوو ندارەوانشاد نوشیروان مستفا ھشتان ل ژیاتنانت ک ، ، ئم شوە چارەسرە لو کاتشداب پی زانیارییکان 17

 .گفتوگۆی لسر کراوە
18  وانسبشارپر، detail.aspx?Jimare=213777-https://www.sharpress.net/all  یشتن١٤/٢/٢٠٢٣دەستگ   

 گای ئاماژەیج ل رواری کب واییدا، لۆژەی ئاشتپ کانم لووەی ھچوارچ ندە، لتیدا بۆ بکی تایبی٢-١١نام-
نوشیروان مستفا، جگ لوەی ک پرۆشی و خمخۆرییکی زۆر بۆ گۆڕان و پارزگاری ل  بڕزان نما و چیا ٢٠٢٣

 ."توە دەربارەی "گردی زەرگنن، دیدی خۆشیان روون دەکفا دەکوشیروان مستژوویی رەوانشاد نی مگو پ گج
ل نامکی ئواندا بۆ ک ل ھمان مسلدا،  ،ی لگڵ ئو دیدگاییئم دیدە، دەربارەی گردی زەرگت، زۆر ھاوشوە

، ک بۆ ی زیاتر بم نام تایبت، ئاماژەداھسنگاندنکی تر و تسل  ،داوداھاتودەکرێ ل  بزووتنوەی گۆڕان ھاتووە.
  بدەین.  بندە نردراوە،
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وەک  جگ لوەش، دەب راشکاوان ئوەش بین ک مانوەی ئم دۆسیی الینی ناویان ھنرا!
ب ئگری سای رابردوودا ھبووە،  ٥بو شوەی ک ل  ”،خۆی و بب چارەسرکی "یاسایی
  !یشگۆڕانبزووتنوەی بۆ سرکردایتی داھاتووی زۆر دەبت تاقیکردنوەیکی قورس 

     واتک،  ویستناپپ ر لک ھش نمر بکرێ، ئزووترین کات چارەس ب "یشم "کو ئ
ل نوان گۆڕان بدەنگوە چوونی خواستی ناڕازییکان و سرپخستنی دایلۆگکی برھمھن 

وتنوەک خۆیشی و پاراستنی توکمیی ناوخۆیی بزو، بکو تنانت ل پناو و دەرەوەی خۆی
ھڕەش ل بوونی بزووتنوەکش تنانت رگری ل سیناریۆگلک ک ب ھۆی ئم کشانوە 

  .دەکرێ

*  *  *  

 ،وەل الیکی دیک "ناڕازییکان"ان لگڵ بزووتنوەی گۆڕان ل الیک وە مب درژایی گفتوگۆ
کی بتوانین ل ماوەیکی کورتدا دایلۆگ ئم دوو کشی تکنیکی ھبوون ک رگر بوون لوەی

) نک ١راستوخۆ و برھمدار ل نوان "ناڕازییکان" و بزووتنوەی گۆڕان سرپ بخین: 
 یگاییک ھوستی و یک دید بتوانرێ ل نوان ناڕازییکاندا یشبکو ئستم ،ھر ئاسان نیی

 ل وان ناڕازییکاندا ھمجۆرییکی زۆر ھیت. لرەدا پویست بگوترێ ک ل ننرھبرھم ب
 ئم ھمجۆریی، ب شوەیک ک ھر ی ناڕازیبون و دوورکوتنوە ل گۆڕانکارەکانھۆرووی 

ت . بۆ نموون ل بابتی کشانوە ل حکومکۆدەنگی لناویاندابۆت کشیک بۆ فراھمکردنی 
 ومت" تا دەگات ئو ھوستی ک دە "ئیترل حک ی پشوەختل نوان ھوستی "کشانوە

لگڵ ئوەشدا، دەب  تبینی دەکرێ. ”،کارتی کشانوە ل حکومت سوتاوە و ککی نماوە
  . ستو بادە زاڵ ،ب دنیاییوە ،ی کشانوە ل حکومتیبین ک ل ناو ناڕازییکاندا داخواز

     وەینانی بیرھگج ت کنانیش، تدوو سا ر لویستبوونی دروستکردنی  ،بخواستی پ
خ لۆگ)(پالتفۆڕمی دایرای ک، لشب بر نردەم، ھب کانناڕازیی وەی بستی ئبم  ک

بب ب کنای  ئم پالتفۆڕمپک بھنن بۆ ئوەی ناڕازییکان ل نوان خۆیاندا پالتفۆڕمک 
 پۆژە و نخشڕگایکئم پالتفۆڕم بتوان بۆ ئوەی وە  ،دایلۆگ لگڵ گۆڕاندائوان بۆ 

. بم ب "رککوتن" لگڵ گۆڕانبب ب بنمای دواجار نخشڕگاک گ بکات بۆ ئوەی 
جگ لوەش داخوە ن دوو ساڵ بر ل ئستا وە ن ئم جارەشیان ئوە فراھم نبوو. . . 

وە، ب ئستاشوە، لم بارەی .ستم بووەن شتکی ھرە ئب ھموو ناڕازییکا من یدەستگیشتن
، ب درژی و پانیی ھریمی شک نابم ک دەست گیشتن ب "ھموو" ناڕازییکان یکانیزمکمھیچ 

ھموو ئوانی  ،نیشھناناوشوازی تنانت ل ئاستی جگ لمش، فراھم بکات.  کوردستان،
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) ٢ ؛19ناڕازیوترێ گنیی پیان بال پسند ئوەیان ناڕازییکان  ،ل گۆڕان دوور کوتوونتوە
 بووە شتان، یکک لو ل نوان گۆڕان و ناڕازییکان، و ئاشکرا راستوخۆدایلۆگی تا ئستا 

توانراوە  کم بکرنراھتف.  
*  *  *  

 وە ،سی کۆنفرانسی نیشتمانیداپرلکانمورەتای ھس ر لکپرسیار ،ھ  ردەوامزۆر گرنگب 
م ل. ھبت، کۆنفرانس دوای ئاشتواییبر ل ئاشتوایی یا  ی نیشتمانیئایا کۆنفرانس :ەبوو
نزڵ مک ئاشتوایی دەب بگات ب  ەبۆچوونی بادەست ل ناو ناڕازییکاندا ئوە بوو ،وەیبارە

 دا با و ب و بپرس مل گۆڕانھوستی ئینجا کۆنفرانسی نیشتمانی بکرت. ل برامبردا 
، یا ھر نب دوو ھست ب ئاراستی جیا جیال ناو بزووتنوەکدا ، بکو ەدودی نبوو

ۆم، خبش ب حای . . . بردەوامھر تنانت تا ئستاش ئو حات  .ئکرا ئاراستی سرەکی،
بکموە ک سوود و  ئوە جختدا ھر ل سرەتای گفتوگۆکانم لگڵ گۆڕاندا، ھوم

، نیکجار زۆرکانی بستنی کۆنفرانسی نیشتمانی دوای ب ئنجام گیشتنی ئاشتوایی یباشی
وە سیاستی رەسمی خۆی، لمڕ بستنی  لبر چاو بگرێ راستییوە پویست گۆڕان ئم 

بونیاد بن م دیدگایر ئسموو  !کۆنفرانس، لھ ویستوەی پردا، ئرامبب ک بیزالنن الی
 ئوەی ک دواخستنی کۆنفرانسی نیشمانی بۆ ماوەیکی دوور و درژ لۆژیک و حیکمتی کشانوە

ھر رۆژک تدەپڕێ ل گرنگیی ئم ، چونک دەخات ژر نیشانی پرسیارەل حکومت 
ناو ئو کات، تنانت ل کشانوەی کم دەبتوە، تا دواجار دەگات ئاستی بمانابوون. 

 دەکرێ دەنگی ئوە برز ببتوە ئایا سودی چیی گۆڕان ل حکومت بکشتوە ،ناڕازییکانیش
 کلدادۆخ م بۆ ککی کەواییکۆتایی کاترمانماوە ھاتنی ف تم حکومخستنی دەرەنجام، دوا !ئ

، ب بمانال حکومت بردەوامی کۆنفرانسی نیشتمانی، تا ئو کاتی ک کشانوەی گۆڕان 
، ل ئوەی ل دەخوندرتوە ک دەکرێ ئم ئگریناوەڕۆک و ب کاریگری دەکرێ، 

 . ھر ھوستک داوا بکات ئم پرس بسیناریۆیکی حسب بۆ کراو بت خراپترین حاتدا،
 بیارکی ناو کۆنفرانسی نیشتمانی یکال بکرتوە و ل ھمان کاتتدا ھمان ھوست لمڕ

  !ئوا دەکرێ گومانی ئو سیناریۆیی ل بکرت، کشانوە ل ئستادا ناڕوون بت پرسی
  

  دەرەنجامگفتوگۆی زیاتر و 
ل ئستادا پانتایی کۆمیکی، دەروونی و سیاسی باشوری کوردستان زۆر بزار، ماند و 

ئوپڕی رک ئم دۆخ . بوونداتپیوی ژر سبری قورسی کۆمک قیران و بھیوایی

                                                           
وانی ل دا، وشی "ناڕازیمان" بکاربردووە بۆ ئمانلم راپۆرتش ھروەھائم ب درژایی گفتوگۆکانمان،  ب ھر حاڵ 19

  ھاوکشی پۆژەکدا دەکون "دەرەوەی" قابی رکخراوەیی بزاڤی گۆڕان.
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کردووە ، ، وات ئو پۆژەیی ئم خریکی بووینئاشتوایی گشتیپۆژەی  راگیاندنینالبارە 
  گرنگ و پویست.ب شتکی ھنووکیی، 

   
 ندەدا لوایی گشتی بۆژەی ئاشتگیرەکۆناواخنی پکان جژکردنی زامشتریش  . . ”.دی "ساڕپ
مژووی کورد، مژووی زام و دوایی سای  ٥٠٠ک ھرنب  یشی دەکموەدووپات ،مووتوگ

 موە: ئتوتوونتی کورددا ککی ماند و شستج ل م زامانجار دوا جار ئ ک کانبرین
ئو "زام ناوخۆیی ئاماژە ب لرەدا باسی ئو زامان ناکین ک داگیرکاران لی برپرسن، بکو 

-  ین کدەک "ی کوردی خودخۆکردانمیئب ی، بستج ی  ار و دەستی خۆمان، لکۆم ب
کورییمان خستونتوە و ھر خۆشمان، وەک کورد، ل کوتنوەی ئم ھموو زام برپرسین 

دەکرێ ھندک جاریش ب تکوبوونی دەستی داگیرکار کورد زامی . . . نک کس و الینی تر
 وە، بتی خۆیدا خستبستج ئازارە. . .ل زۆر ب م جۆرە زامتی ئتایب  

ھنگاوەکمان بۆ فراھمکردنی دایلۆگ ھوک بوو بۆ ساڕژکردنی بشک ل زامکان.      
ئو دەرەنجامی پی گیشتم ل دوای کاروانی ئم ھو، ئوەی ک کورد  ،ب داخوە دەیم

م دوای زام ل جستی پ ل زامی خۆیدا؛ ل خستنوەی زاە" ل بوو تا ئستاش زۆر "کارامتر
برامبریشدا زۆر کمتر کارام بووە، تنانت تا رادەی نبوونی کارامیی، ل چارەسرکردنی 

! ئم حات دەب ھمووان پیوەندیدار بکات، ھر ل ئکادیمی و جستی خۆی زامکانی
داخوە ئم جۆرە ل سیاسی ل ئمۆی  ک ب ”،رەوشنبیر و سیاسیی "ب غلل و غشکان

  پانتایی کوردستاندا دەکرێ کمینیکی زۆر کم بن. . . 

ساڕژکردنی زامکان،" مبستی بووە  ل رۆشنایی "فلسفیپۆژەی ئاشتوایی گشتی، 
ل بری بازدان بسر زامکاندا، بوران و ب بیارەوە دەست بۆ  و ئیستیکی دسۆزان بکات

تایبت، چونک ھزی زۆر پۆژەی ئم دیدگای  ،بم واتایشببات.  ئو زامان ساڕژکردنی
، پکخۆی ل بھا جوانکان وەردەگرێ وە پۆژەک مبستیشییتی کۆمک ئامانجی جوان ب

دنی زامکان و راگرتنی ئو خونی ک ب تایبتی ل پانتایی ل پش ھمووشیانوە ساڕژکر
ھرە فراوانی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی دادپروەریخوازی، ب گشتیش ل جستی 

پۆژەک مبستی بووە، پچانک ل کۆمیتی و سیاسی ھرمی کوردستان، دەچۆڕێ. . . 
ل  ی سرکوتوئزموونکش ۆ نوەکانی داھاتووم بکات و بزنجیرە و رەوی زامکاندا فراھ

ساڕژکردنیاندا جبھ. . . ئگرچی ئم ھومان ل ئستادا پە ل کش و ئانگاری، بم 
 ۆژەکپ ۆژەکیوەندیدارەکانی پپ نموو الیھ وەیی ئمخۆران و شایستموو خو ھ

 ھوڵ بۆ سرکوتنی بدەن. ب ،ب گرنگییوە دسۆزانی پانتایی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی،
و دیدگا فیکری  ،پۆژەک شکستھنانی ئگریل  وات ل خراپترین حاتدا، گرنگ ھر حاڵ
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فلسفی " پۆژەک ب زیندوویی بمنتوە و زوو یا درەنگ ل رۆشنایی کییی"فلسف
" ،اندایو بازدان بسر زامکان "لبری جھشتنی و ئزموون بکرێ ساڕژکردنی زامکان

 دسۆزان و خمخۆران، دەست بۆ ساڕژکردنیان ببرت.
  

یوە ھری ئگئ ،ۆژەکوتنی پکرنتی سحا ل  ل گۆڕانخوازی و  پانتاییک
، ل چاکسازیخوازیدا چاوەڕوانی کوتنوەی زامی زتر بکین. راستگۆیان دەیم، ل ئستادا

و کوتنوەی زام و برینی  پرتوازەبوونی زیاتر برەو پانتاییئم جستی  ،ئوھادا یکشکست
بۆ ئوەشی ئم رووندات، ناب سرپخستنی پۆژەی سیاسی نوێ وەک  زیاتر دەڕوات.

 ئمۆداو  مژوو"راکردن بۆ پشوە" بت، یا ب واتایکی تر جھشتن و بازدان بسر زامکانی 
بازیان بسردا ابردوودا بردەوام زامکان جھراون و بب چارەسری پویست بت: ل ر

، ھر لبر ئوەش زنجیرەی دوور و درژی زامکان ل مژووی کۆمیتی و سیاسی دراوە
  . ی ھیبردەوامی ھبووە و ل ئستاشدا بردەوام ،بب پچان ،ئمداگۆمگی 

* * *  
 زەکی بزووتنوەی گۆڕاندا،، ب تایبتی ب پیوەندی لگڵ بانگواگرنگ ئوەی ل ئستادا

خۆی ل بستنی و ئامانجی  بپارزێ و غمئوەی ک گۆڕان دەب خۆی ل نفستنگی 
" ھر نرخک بتب "ئامانج ئوە نبت ک وات  .کۆنفرانسی نیشتمانیدا سنووردار نکات

ستردا، . کۆنفرانسی نیشتمانی ببرامبب ئامانج ل ویستپ ل ت ککی نیشتمانی بکۆنفرانس
: وات ئاشتوایی ئاشتواییکی لخۆگر و گشتگیرەوە ھاتبتدیئاکامی سرکوتنی پۆسی 

 پانتایی سیاسی ل ک ورەیگ نییو مزگب وتوو ببرککی نیشتمانی سگشتی و کۆنفرانس
  نتایی گۆڕانخوازی و چاکسازیخوازی، پویستییتی.باشوری کوردستان، ب تایبتی پا

   
 رلرامبترسی دا، بئا جیددیم ر لک ھن سترێ ککی نیشتمانی ببکۆنفرانس یکامی ھ

بت رگر ل بردەم وواب، بکو تنانت ئو کۆنفرانس ببسترن شتواییی ئاسرکوتن
یا  نیوە چارەسر ،ئستا وە ن ل داھاتوشدا ! ن لگشتگیر و فراوانپۆسی ئاشتواییکی 

ب ، چارەگ ئاشتوایییا  نیوە ئاشتوایییا تۆ ب ، ئنجندای سنووردارو  چارەگ چارەسر
 ئنجامدانیککی بزووتنوەی گۆڕان ناین: راشکاوتر بم، ھوی گۆڕان ل بچووککردنوەی 

لگڵ ژمارەیکی سنووردار ل "ناڕازییکان،" بب ئوەی ھوک ، گفتوگۆی سنووردارب
، بکو میکانیزمکی ئوھا تنانت دەتوان، گشتگیر و فراوان بت، ئاکامی باشی نابتتوانیبییتی 

: ھنگاوکی ئوھا دەتوان پۆژە ئاشتوایی گشتگیر و بۆ دواڕۆژی گۆڕان، مترسیداریش بت
کان خۆیان ل کس پیوەندیدارەبۆ ئوەی ئمش رووندات، دەب  ر ببات.راستقینک لبا

ری کش ب متودە تقلیدییکانی چارەسرکردنی کشکان، ک زۆر جار پنا بردن بۆ چارەس
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شنانی کمھرھی تر، یا چبھ ب رکردنی ھکی تردوور بگرن، ی ترارەسواتای ب .، 
ل دەرەوەی  چارەسری قبوڵ نیی و ب تواوەتی چارەسر و چارەگ نیوەپۆژەکی بندە 

  . لیان خۆی دوور دەگرتتا بتوان ئو جۆرە چارەسرانی و 
  

ھوی -پۆژەیی، فرە-) دەکرێ دواجار فرە١دەب ل ئستادا دوو مترسی لبرچاو بگیرت: 
ئاراستیی ل پۆسی ئاشتواییدا زیانبخش بت، ھر لبر ئوەش پویست خمکی -و فرە

 ۆژەکانجیددی لوڵ و پموو ھککردنی ھپانتایی  بخورێ: ی ل ورە و شایستکی گنییمزگ
) دەب مترسی ٢وزی و چاکسازیخوازیدا پویستی ب خم و پۆژەی گورە ھی؛ گۆڕانخ

 وەی گۆڕان بستانھ ر برامبتی، بکت، پارتی و یوەی دوو حیزبی دەسند و کاردانھ
کاری، دەکرێ پجیددی وەربگیرێ: ئم دوو حیزب خاوەنی ئامرازی جیا جیان بۆ فشار و خرا

زان ل رگای خۆ نزیککردنوە و دەست تکو کردن بت ل ھر ھوڵ و یککیش لو ئامرا
  پۆژەیک!  

  
ل رووی  ، ھبت ب توازوعکی زۆرەوە،امدا بووتوانل ی ندەدواجار بش ب حای خۆم، ئوە

کلۆگخستنی دایرپوە بۆ سو کرداریی شم کرد ،بیرۆکشکنم  وە.پیرەوە رایدەگم لب
ل ک دواوەئ ۆ بموەی بردەوام، بۆ ئی ناوەندگیری" بم لوویست دەکات،" ھوا پئ  نالی

    .کیوەپۆژەھوڵ و  بندە ببۆ بردەوامبوونی  دەرببنی یپرۆشپیوەندیدارەکان 
  

و  پۆژە گرمی ب دەمان دەکم ک ب ل کۆتاییدا پ ب دڵ سوپاسی ھموو ئو بڕز
ب بوون یا ب کردار ھویان بۆ سرخستنی داوە، پۆژەک پشتگیری ن، وھات ھوکانموە

بۆ پشتگیری  چیان ل دەست ھات کردیانتایبتی ژمارەیک لو بڕزانی ب دسۆزییوە ھر 
  پۆژەک. ح و ئاراستیل رۆ

  
---------------------------  


