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ی پارتی و گۆڕان ل ژر ھڕەشی رککوتن
!جددیدای 

بزاڤی گۆڕانیش لبردەم ئانگاریکی  ناوخۆییکیزی 
ورەدای1گ  
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www.burhanyassin.com 

 

 
2 

  
  
  
  
  
  

  ناوەڕۆک
  ٣  ----- ------------------------------------------ -------- پشکی              
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دەکرێ بزاڤی گۆڕان تا ئو کاتی پارتی و یکتی ل پرسی کرکودا 
 رکدەکون کاتی "بیاری یکالکرەوەی" ھبت!

 

  بسر چووە، بۆ ھندکیشیان زۆر درەنگ" بۆ ھندک بیار "کاتی زین
  
  
  

  پشکی
، ب ی سیپتمبری پار٣٠کوردستان ل  دەرھاوشتکانی ھبژاردنکانی پرلمانی

جیاوازتر دەرکوتن. ئم ، ٢٠١٣و  ٢٠٠٩، ٢٠٠٥براورد لگڵ ھبژاردنکانی 
ژمارەیکی  ،براورد لگڵ ھزەکانی دیکب  ،جیاوازییش نک لبر ئوەی ک پارتی

ی رککوتنبکو لبر ئوەی بۆ یکم جار دوای  ،بدەستھنازۆری کورسی 
ب تایبتی ل  ،و رسای سیاستکردن رکار) ٢٠٠٤کتی ل نوان پارتی و ی(ستراتیژی 

گۆڕانکاری گورەی بسردا ھاتووە. بشک ل  ،نوان پارتی و یکتیدا
ڕانکارییکانیش پیوەندی ب دید و ھسوکوتی ئو دوو حزبوە ھی روو ل س گۆ

دۆسیی کان ١: دانسیاسیی نگییمی کوردستان، ھاوسرھ تی سیاسی لدەس (
) دۆسییی ٢تیایدا و جگوپگی راستقینی ھر ھزکی سیاسی لو دەستدا؛ 

) رۆی ھر یک ل پارتی و ٣؛ وردستانییکانیعراقی و ک کرکوک و رەھندە ئاۆزە
وترکتی بتایب غدا، بب تی لکی  و یگپ زە، وە زۆر بو دوو ھک لر یھ

سرۆک کۆماری عراق. . . بشکی تری کشکش ل نوان "باڵ" و تایبتیش پگی 
ۆ کاریگری لسر دیدە جیاوازەکانی ناو خودی یکتی نیشتمانیی، ک ئمش راستوخ

ی نوێ ھنانی کابینکھی پۆسبووەپ یش و ھاکرنجکی سوەیش کو بب ،
 .یتی ھکوان پارتی و یکانی نیوەندییر پسری لکاریگ ویستوە پشم بارەیل

تی لککردنی یوازی مامر شگئ ورەیکی گیھ م، کوە برە ئر لل ھگ
تنھا ب دوو دی یکتی، ملمالنی نوەندە  ،مسلی پکھنانی حکومت ل پارتیدا،

تنانت . رتوەلکبد کان"شڕ" ل سر پۆست یا ناو یکتی(وات بابانی) جیاجیاکانی 



www.burhanyassin.com 

 

 
4 

یکات ەھندک جاریش بۆچوونک ھی دەخوازێ ب ک ئو پداگرییی یکتی د
 (تۆ ب ئران)ە ندای ھزکی ئیقلیمیجتنھا جبجکردنی ئبرامبر ب پارتی تنھا و 

، گرنگ، ل ھوستی یکتیدارەھندکی  منب بۆچوونی و ھیچی تر. ل الیکی دیکوە، 
 کردنکراڤ کانل متر بیسترا و بینراوداەک ، ک وەیئ برنرھبژی دەست(نوخب) ک

ئیتر چۆکدادان بۆ ئیرادەی ل ناو یکتی ب ئاراستی، یا راستتر بین ل ژر دروشمی، 
و  3" یکتی نیشتمانییھسانوەیئامانجی ئم ئاراستی " .2کاردەکات "بس" پارتی

پارتی بھنت تی بتوان یکل تاکتیکی سیاسیدا ئوەی ک ئم ھسانوەیش ئامرازی 
 وەی کر باری ئرکوک؛ پارتی ژز (کنگیی ھکی ھاوسیگۆشوەی سچوارچ ل

. بم پارتی ئوە قبوڵ ناکات: پارتی ل "سیاست بکات" یکتیدالگڵ  ھولر؛ بغدا)
دەخوازێ یکتی وە بم پیش  ل کرکوک بھز و لبغداش کمھز، ھولر بھزە و

 تنبوڵ بکات بھق وەی کر باری ئژ کرکوک دابغدا و کب ر لولم  اوە وھب
ب  ھردوو دەۆسییی بغدا و کرکوکوە نیی. پیوەندی ب پیش پکھنانی حکومت

 ێ)کی ناو یکتییوە ھی دەکرسبھر حاڵ، ئوەی پیوەندی ب ئاراستی (
، دابشک ل سرکردایتی ئو حزببگوترێ ک ل ناو یکتیدا، ب تایبتی ل ناو 

ئوەی ک چۆن ب  ئم حزب کادیرە مامناوەندییکان و بشکی زۆر ل جماوەری
ل الیکی دیکوە ب ئنجندای پارتی ھۆی "کوتنی" یکتی بووە،  وتنی ببردەوامی 

ب پارتی) فاکتری  سبو  نخرپچوانکی (وات، وتنی  داھوشدال ل ئستا و 
  " یکتی دەبت!ھسانوەی" و "کۆدی" ھرە گرنگی یکالکرەوە

* * *  
کوتنکی کھوکانی پکھنانی کابینی نوێ رگرنگی  ھرەرەھندکی دەکرێ بین 

م رئ .وان گۆڕان و پارتییکی فرەکنرووداو وتنندەڕکوە ەھم وتارە دەخوازێ ئئ .

                                                           
2  وانوە بم بارەییا  ،لکانی ،گوێ بگرە لم زۆر  قسب) تیایدا راشکاوان نگاوی کحمود سم گوزارەش یتوندب (

 تو حالدەکات دەرونیی، ماوەرەکتی کادیرانی و جتایب تی، بکی ک لشب بر نھ کنسا ا دی، تیایک
گورە و کاریگر بۆت ئسیر و  یکتی ل حزبکی :ک دەخوازێ ب "دەرونییی و حات ھست"وات ئو دەژین: 

ین  م ئیتر پیان ده ، به لی كورد زۆر شتمان قبوكردووه یی گه كپارچه ر یه به له"سنگاوی دە  !بارمتی دەستی پارتی
   ."زانین تر ده وره گه  پارتی به  باتمان له ئیتر خۆمان و خه  سه به
      detail.aspx?Jimare=147972-https://www.sharpress.net/all )١٨/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن،  

3  کدا با لیند بۆنبانی ڤچتا  ستا وی ئئاراست وە کوەی دووپات کردۆتئ (بانیالل تاورەی جکوڕە گ)
  دیمانیک لگڵ ناوبراو ل نت تیڤی: ،مونبۆ ن ،ان". بوھسانوەیداھاتووی یکتی نیشتمانی "

    https://nguoihuongdan.com/video/6c6255775341375a575749.html )١٥/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن، 
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م ردواڕۆژی ئ وە کخت بکاتی جددی کجڕەشر ھژ رەتاوە لس ر لھ وتنک
ڕەشھ ک وەیم وتارەش ئکی ئیناندا بووە. گریمانم کانشکستھر ئی س

ت مامناوەندداکرباشترین حا کی نزیکدا، یا لداھاتتوی ل وتندەب، ک وەنچ  و باشتر
 یکاریگری، نلسر رککوتنک ھ ک انی. ھر ل رۆشنایی ئو ھڕەشردەکوندە

م رر چارەنووسی بزکئسل وتنگۆڕان اڤیک (وەکیزی ناو بزووتنکی وات) ب ،
  .یکی رککوتنگرنگ زۆر کیتایبتی ل داھاتوودا، رەھند

ی نوان رککوتنکی زیاتر بخات سر ئم وتارەی بردەست ھوڵ دەدات تیشک      
ھڕەشکانی سر ئم وە ھروەھا  ل چوارچوەی دیدکی جاوازتر ،گۆڕانپارتی و 
(روو ل ناوخۆی ئگر و ئانگارییکانی بردەم بزاوتی گۆڕان  و رککوتن

 (وەکڵبزووتنگیوەدنی لپ ت) ١ :بی دەسلستی کورد ٢؛ ئیدارەدانی مسیاس (
کی رککوتنی کاریگرییکان) ٤ ؛یکانی ئم ھزە لگڵ پارتییپیوەند) ٣ل بغدا؛ 

  . یکتی و گۆڕانلسر پیوەدندییکانی نوان  پارتی و گۆڕان
پشبینی دەکرێ ھر ئستا سیاستی کورد ل بغدا) وات دەربارەی خای دوو (      
ل  کیش،دژ ب یزۆر ، تنانت دوو دیدی جیاوازوویکی نزیکدا ک ل داھات بکرێئوە 

سیاستکردن ل ھولر ب داباوی ل بغدا یا وات  :سرھبداتنوان پارتی و گۆڕان 
 ی، واتغدادژەکر و بولدانی ھوە گرکیئایا ، وە بدانوە گرکیم بر  ئگئ)

ل  !پارتی، گۆڕان یا دەبت کام لو دوو ھزەپی دیدی ب  ی لسر کرا)رککوتن
(ھر وەک ل بردەوامی ئم وتارەدا گفتوگۆی لسر  زووراستیدا، لم بارەیوە، ھر 

رادەی سربخۆیی "لسر پرسی کراوە) ھماکانی تنگژە ل نوان پارتی و گۆڕان 
  .دەرکوتوون "گۆڕان ل بغدا یچاکییکانی فراکسیۆن و ئاراستی کار

ی رککوتنپرسیاری سرەکی ئم وتارە ئمی: ئو ھڕەشان چین ک لسر       
 کاریگری لسر رککوتننوان پارتی و گۆڕان ھن وە ئایا چۆن دەکرت ئم 

          یکیزی خودی بزووتنوەی گۆڕان دابن؟
لم وتارەدا ھوڵ نادەم ک ل رگای راڤکردنی دەق ل  ل رووی میتۆدۆلۆژییوە      

پیوەندییکانی گۆڕان و پارتی نزیک ببموە بکو پنا دەبم بۆ راڤکردنی پدراوە 
ب مژوویی و سیاسییکان بۆ ئوەی وەمی پرسیاری سرەکی ئم وتارە بدەموە. 
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، بم ب وەجگای دەکرت ل ناواخنی وتاردا دەق راڤیب پی پویست ھر حاڵ، 
    .شوەیکی سنووردار

  

  چرکساتکی ھستیار
چونک ئم  ،نجربوون جگای س ندراوکل چند رۆژی دواییدا چند رووداو و راگی

 رتوە وا دەکن ک ب ترس و دڕاوکوە بوان نگنەا و زھم ندراوانروودا و راگی
. گۆڕان ل حکومتی داھاتوودا دواڕۆژی بزووتنوەی وتنکی پارتی و گۆڕان وکرک

 یھروەھا ئگری ئوەی ک ناوەخۆی گۆڕانیش بکوت ژر کاریگری نرن
  رووداوەکان لو ئاراستیدا:

١ (ھۆ الدالبدوعد عزی ی سکی زۆرب ماندێ ھمان کرا و ھرلپ یب 
ی ھرەم لوتکی ھرە برزیب ئاراستی کردنی مسعود بارزانی ب  ،مترسیدار
ھچ دەنگک ل  ک . سیرە4، دەرکوتنل باشووری کوردستانو "مرجع"  دەست

نابیسترت ئایا بۆ وتاری مسعود  ، وە بزووتنوەی گۆڕان ب گشتی،فراکسیۆنی گۆڕان
ل کاتکدا ت وەرگر یھموو گرنگییئو بۆ وتارەک یکم وتار بوو وە بارزانی 

ئوانی ک  زۆرک ل، ب پچوانی ھیچ پگیکی فرمی نییمسعود بارزانی 
وەک ل الین سرۆکی پرلمانوە زیاتر ل یک جار  وتاریان ھبوو. بارزانی

ھموو ئو  5داشبارزانی ل الیکی دیکوە ل وتارەکی نچیرڤان !ناوبرا" سرۆک"
ی دیکرەمزان  تی لتایب باشووری کوردستان و ب تی لکاروانی کوردای ل
وەک جالل تالبانی و نوشیروان  ،نەوایی لو بشی کوردستانداائزموونی فرم

ن ب نادیدە ا(جگ ل رۆی مسعود بارزانی) ل مژوودا سانوە و کار و خباتی مستفا
سرکۆنی  ب راشکاویھنای دەنگ وە  قوباد تالبانیشی دواترشت  گیرا. تنانت ئم

                                                           
4   ح رەشید لس یان کردووە. بۆ نموونبینییم تنبیران ئنووسان و رەوشران و رۆژنامنووس ک لشب

وتاری یکم، ک مسعود بارزانی ب کورتی پشکشی کرد، ئو راستیی " :ایندەیکی تاریک" دەوتارکیدا ب ناوی "ئ
ک ئو وەک سرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئو وتارەی نخوندەوە و ھر بو ناوەش پشکش  ]چسپاند[

" بۆ خوندنوەی .کورد گلی ھمو  ۆنکرا، بکو وەک (سرۆك) ی کوردستان وتاری خوندەوە و وەک (مرجعک) ب
 :وانردەستدا باس کراون، بوتاری ب ل ی کتانو بابک لشر بس ر تیایدا، تیشکی خستۆتنووس ک ،وتارەک

  كیتار20%یکەیندیئا= https://www.milletpress.com/BirwraDetail.aspx?Jimare=2986&T) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
، قسی ھۆی سعد عبدوال  وتارەکی نچیرڤان بارزانی، تنانت بردن دەرەوەی مراسیمی سوندخواردنکی  5

.و باس و قسبۆ ئ بار نییل تم دەرفم ئدەگرێ بزۆر ھ  
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 ل ییھرە "نرمی" ناو یکت فیگرکینچیرڤانی کرد، کچی قوباد ئو ھوستی 
   .و ناسراوە ب نزیکی ل نچیرڤان یداپیوەندییکانی ئو حزب لگڵ پارت مسلی

گۆڕان (عومر سید علی) ل ھۆی سعد خری گشتی بزوتنوەی کری ئامادەبوونی
، ئگر چی ل دیدی بزووتنوەی گۆڕانوە پیشاندانی نیتپاکی و جختکردنوە عبدوال

بوو ل جبجکردنی رککوتنی بزووتنوەک لگڵ پارتی، بم بشداریکی 
ری گشتی بکخواوەوە  رکی تییوە شایستن پارتییالی ل کرامامشداری  .6نب

  ل ئاستی خانی راپڕاندن بشی ئوەی دەکرد ک نیتپاکی گۆڕان پیشان بدات!
کاتک کاتژمر بسر سوندخواردنکی نچیرڤانوە تپڕ نببوو  ٢٤ ) ل راستیدا٢
"تر گردی زەرگس ش کراییا "ھ ، برنکھتتیدا  نیکناو ی ل یو ئاراستب

ی ب ھر حاڵ لکوت بم ھنگاوەک ب سیناریۆیکی دیک کۆتایی ھات!، 7ھبوو
 ک  کوژرانیرووداوەکتی گۆڕانخوازکوان یکانی نیوەندییبوونی زیاتری پنشو ت

  بوو. و گۆڕان 
       جگ ژییو دەستدر قش و تم ھئ ک وەیم رووداوە ئیشتنی من لگت

زر ھبۆ س وەی کی سیاسیکل  راستیدا  ،بوو گۆڕان)بزاڤی (وات م لب
بسر  کاتژمر ٢٤ھرم، ک نوکی  ل خودی سرۆک بوو "تقکردنیش"

دەکرێ   :سوندخوارنیدا تپڕ نببوو کاتک ئو "تقی" (تۆ ب ئو دەستدرژیی) کرا
ل سرۆکی  پیرۆزباییکردنل بوو  "و جیاوازشوازکی نوێ " رووداوە ئایا ئمبپرسین 

، وە تنانت ی کردبۆ ئوە "یکتی"ھزکی سر ب پرسیار ئوە نیی ئایا  نوی ھرم؟
ن وە ببی رکراوابوونوەرکی بریندوەک من تگیشتنم ھی ک ئمۆ یکتی خۆی 

 بر نی ھپ یشتنی بگتی تکی) یشتنگو تراست جا ئ یا بشدارگۆڕان ) ھب 
لگڵ پارتی وە ھنگاوەکانی  وەئو ھزە وتنیکل رگای رک، داە لم بریندارکردنبوو

ل بب گودان ئوەی ئایا ئم ھنگاوان  دیکی ب ئاراستی پکھنانی حکومت

                                                           
6   ری گشتی لکخر بوو کک ھتی دەرفوەبازگڕابایمانی پردێ گتان بسلمئ ندو :ش روونکیامپ . 

زۆری چک ل پردێ گڕاندەوە بم ئمۆ ب ئیرادەی خۆمان ل ھمان پردێ دەگڕینوە و "کشکش ھر یک و 
  ناب ب دوو".

7  واوەتی و بت ستاش ناتوانین بو  تا ئئ ک بزانین کچناوپوە شھیچ پ وری ئدەوروب یا ل تگردی زەرگ ل)
دروست بووە و ل ئنجامدا  وەروبروبوونجۆرک ل چی روویدا، بم ئوەی یکالبۆتوە ئوەی ک گردە) 

توە ب بونبواوەک دەربارەی روودشی ل میدیاکانی گۆڕانوە ان. . تنانت ئو زانیاری گۆڕانخوازک کوژراوە.
  !ەنتواوەتی پردە لسر رووداوەک الناد
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ی و دەرفتکان چندە کاریگری لسر الوازکردنی پگمسلی پکھنانی حکومتدا 
!تی دەبکی  یچ کورتی و ب ب ست بھ تی کگای خۆیکیجرانیجددی  نیگ

ھرم و سرۆکی ئنجومنی ئاسایش (وات نوی ل بدەنگی پارتی و سرۆکی  بکرێ
ئم  !ت ئوەی ل گردی زەرگت روویدال ئاس ،)ی کابینی نوێسرۆک وەزیراندواتر 

کدایکات ل رشه تی ھه حكومه کمی كوردستان ھی میلیشیا  كه كییه مووشه  ر
 بھای سعودییی ئخانۆکر فران بۆ سئ ر بکانی سحوسییرکۆنتوندی" س ب" 

بزووتنوەی گۆڕان  ،لگڵ ئوەشدا ، وە ئمش جگای سرسوڕمانیکی زۆرە.8دەکات
وات (رەھندە  مباس ل وەمیدیکانیل رگای وە ن ن ل رگای قسکرەکیان 

 )یدالوەی ک لودیوی دگ روو برپرسیارتی دەستی پارتیبدەنگی و رەھندی 
نچیرڤان خودی ئگر چی تقک (یا تۆ ب رووداوەک) سیگناک بوو بۆ  .ناکات

 :ال) تالبانی ل ھۆی سعد عبدوڤبارزانی (دوای مامی ناشایست لگڵ با
 کیامپ ت دەخوازێ بوم "نامانری ھرۆکی نوتی تۆی سدابچیت: دەس ھب

ب دگوە) سنووری ، ئوەتا ئم (لو دیوی ل سنووری دگ تپڕ ناکاتتۆ 
تان جا با بزانین ئوە چی )ی ھاوپیمانتانگۆڕان(ھش دەکین سر ھوەسی خۆمان 

  !"پدەکرێ

ک (تا ئو جگایی من ئاگادارم) بزووتنوەی گۆڕان  و تامانیش جگای سرنج      
"تر گردی زەرگی سکشندەی "ھو رەھدەنگیی گرنگی بندی برەھ رەھای، وات 

نداوە. بم مانایش گۆڕان ئو پرسیارە  ،رووداوەکبرامبر  پارتی و دەستکی
ھرم و پارتی و وەزیرە ناوخۆکی و  ی نکردووە ک ئایا بۆ سرۆکی نوییجددی

راوژکاری ئنجومنی ئاسایش (وات دواتر سرۆک وەزیرانی ھرمی کوردستان) تا 
 بیدەنگن، ل تر گردی زەرگتی بۆ سکزەکانی یی ھژییو دەستدرڕ ئمستا لئ

ل  کئوە ماوە لسر یکتیی؟ لم رووداوەدا تواوی فۆکسی گۆڕان  کاتکدا

                                                           
 8  كی یه ڕاگهلرشه باره له دا،ندراوۆكه ی سه كه كییه مووشه  ی ھمی  تی ھه حكومه، سعودییه  بھا له ی ئه خانه ر فر

ر  سه  كرایه 12/6/2019  ممه دون چوارشه  ین که که ده  کییه ھرشه مووشه  و ی ئه توندی ئیدانه  "به دە: كوردستان
ش  وره سی سڤیل بریندار بوون و زیانی گه ش كه نجامدا بیست و شه ئه  و له  شانشینی سعوودیه  بھا له ی ئه خانه فۆكه

کش و ئانگاری بۆ حکومتی ھرم، ب تایبتی  راوەندئم ل کاتکدای ک دەکرێ ئم راگی ."وت كه  كه خانه ر فۆكه به
  ، لبکوتوە. بۆ بینینی ھواک دەربارەی راگیندراوەک بوان:و تنانت عراقیشدا ل ھاوکشی ئیقلیمی و جیھانی

  detail.aspx?Jimare=147708-https://www.sharpress.net/all) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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ندنی" بزووتنوەی گۆڕان لم مسلی و ھندێ اداھاتوودا ببینین ئایا ئم "نرمی نو
   برھمدار دەبت یا پچوانکی؟برامبر ب پارتی مسلی تردا 

٣ ل (ندسۆ میرخان  رۆژی چتیایدا ئاراس ح ندەوە ککمان خوواندامی دواییدا ھئ)
ل ھیچ کس و الینک قبووڵ  وییڕدووھاتو "حکومتی دادە سرکردایتی پارتی) 

لسر ئم ، دەخوازم لرەدا "ئامزەئم زمان "ھڕەشجگ لوەی ک  .ناکات"
  : تۆمار بکم میرخان چند تبینیک ندراوەیراگی

سعود بارزانی و ماباتی قسی محسۆ میرخان قسی ئاراس ب بۆچوونی خۆم  - أ
بارزانیی ،ی پارتییقس تبھ وەی کل جگ ،سۆ میرخانئاراس کوڕی ح چونک ،

 و  نزیک زۆرککراویمتمانفا پال مستی دەتوانین . ەبوو ی بارزانیمدوود بب
و نزیک ل  بازنی ھرە ناوەوەی پارتی یحسۆ میرخان قسئاراس بین ک قسی 

سعود بارزانییش ناکرێ وەک  میم پکی ئاساییو بندراویوە،  راگتندربخو
 کسی کقس مئ وەی کوە وەک ئتندرواش بخو ویستت پنانزۆر ت ک

 سرکردایتی پارتی!ئاسایی ی کل ئندام ەزیاتر
مترسیدار ئم قسانی ئاراس حسۆ میرخان دەب وەک سرەتایکی  - ب

ندری نبخوئاراست وە ب کی دیکتجارحکوم وەی گۆڕان لداھاتوودا دەرکردن ل ،
ھنگاوە ب ئگری زۆریش ئم  !بزان گونجاویب "بۆ خۆی" پارتی  کاتکدا کل ھر 

رکردنی ھموو جومگکانی ییکسر دوای تواوکردنی دوا بازن ل زنجیرەی داگ
. دەست پ دەکات ،ک ئویش دامزراندنی حکومت ،(ل الین پارتییوە) دەست

، وات دوای کابینی نوێی دندوای دامزرانبکرێ ک پشبینی دەکرێ لم روانگیوە 
وکوتی پارتی برامبر ب گۆڕان دەچت مان ل پرلمان، "لھج و ھسوەرگرتنی مت

زۆر و  زۆر ب منتتر، زۆر لوتبرزترگۆڕان  ئو کات پارتی، روو لئاستکی ترەوە: 
  . . .!و ھسوکوت دەکات تدەدو ھڕەشئامزتر

، ب ھر وا ب ئاسانی (بب وەمی پ ب پستقسکانی میرخان  بوو پویست - ج
 9.نپڕنل ئاستی پ ب پستدا) بسر بزووتنوەی گۆڕاندا ت ەو زمانکی زۆر راشکاو

                                                           
9  دە ح کسا ملی حی عکموە ل جگ تبھ " ت بۆ چاوپۆشیكردن لحكوم شداریكردنی گۆڕان لب

ی نییندەشدا گتم حات. لبستی ھپ ب می پدا وەکی سیاسی شایستئاست ویست بوو بزاڤی گۆڕان لپ ،"
 یوەندی گۆڕان بری پگیئوە، دەربارەی راگپارتیییندراوەک  بیستراومیرخان، لبیرا و نئاستی ن  وات ،یھ

، بم ئم جۆرە پیوەدنییان نک بمبستی فشارھنان بۆ سر گۆڕان پیوەندی پشتی پردە و ژوورە تاریککان
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زیاتر دەریکرد  ١٩/٦/٢٠١٩ندراوەی ک بزووتنوەی گۆڕان ل یراگ ، ئوب ھر حاڵ
ل (وات گۆڕان) ک ئو ھزە وەک ئوەی بو زمان (تۆ ب نفس) نووسراوە 

بزاڤی گۆڕان نک ھر  یکات. بم راگیندراوەب دەست وو برگری ل بدەستدا
نکرد، بکو سیر نیی ئگر بیین چارەسر  (نوان گۆڕان و پارتی)ئو ئیشکالیتی 

کشکانی نوان  نانت پردەپۆشکردن)ی(ت ئم راگیندراوە ھوک بوو بۆ دواخستن
. زۆرکیش ل گۆڕانخوازان (جگ ل س 10انل بری چارەسرکردنی ،پارتی و گۆڕان

محمد) ی گۆڕان ل بغدا: ھوشیار عبدوال، کاوە محمد، د. غالب ەکپرلمانتار
راگیندراوەکی  ،جگ لم. 11نشاردۆتوە ی گۆڕاننیگرانی خۆیان لم راگیندراوە

ل ناو بشک ل رۆژنامنووس و گۆڕان تنانت بووە مایی نیگرانی و سرسوڕمان 
نووسر ئاراس فتاح ل وتارکدا ب ناوی "ک  ،سریش. وەک نموونو نوو رەوشنبیر

رەھندەکانی سیاستکردنی ل بزوتنوەی گۆڕان دەناستوە؟" پنج لسر ھندک 
 ل کندراوەی گۆڕان جۆریم راگئ ت کت وە وای بۆ دەچگۆڕان دادەن

 ک ھر زوو ل دوای کۆچی دوایی رکخری ،تزەی پارتیپشتاستکردنوەی ئو 
ب راشکاوی ل الین ھندک  گشتی پشووی بزوتنوەک (نوشیروان مستفا)

ک گوای دوای ئم کۆچکردن گۆڕان "عاق"  سرکردەی ھرە بای پارتی خرای روو،
ئم پویست ، ی ک گۆڕان دەریکردب ھر حاڵ جگ لو راگیندراوە. 12بووە

پشووی ل خولی چونک  :بکاتوە یب پالنیبیر ل  بزووتنوەی ھر ل ئستاوە
زیاتر ل ساکی پچوو بۆ ئوەی دابان ل نوان پارتی و گۆڕاندا  کوردستان پرلمانی
ل نوان پارتی و گۆڕان بم ئم جارەیان لوە دەچت ماوەی بر ل دابان  ،رووبدات

  بت! رکورت زۆر

کی سرنجاکش ل بغدا تبینی دەکرێ ک تیایدا ۆدواییدا جموج ل رۆژانی) ٤
لم (ل راستیدا زۆرینی فراکسیۆنک) ل بغدا ھرنب بشک ل فراکسیۆنی گۆڕان 

کیانداچا  ر بمانتاری سرلڵ پگڵ، لکۆم کیشیان بندتاک و ھ کیان بدنھ)

                                                                                                                                                                                     
ەری گۆڕان ئاگادارە ک پارتی چۆن بیر ھر یارمتیدەر نابن بکو دەش ئاکامی نگتیڤیشیان ھب: دواجار دەنگد

  ە مترسیدارەکی میرخان چیی!راگیندراودەکاتوە و دەشخوازێ ب روونی بزان ئایا ھوستی حزبکی لسر 
10  :وانی بزاڤی گۆڕان بندراوەکیبۆ بینینی راگ   

  https://www.knnc.net/Details.aspx?jimare=19009) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگهيشتن 
11  :وانمانتارە برلپ م سکی ئندراویبۆ راگ   

   http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=4054) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 

یی گۆڕان، راگندراوەکیر راگرامبک بوەیال، وەک کاردانبدوروەھا ھوشیار عوکردەوە. بۆ بینینی نھکی بدراو
 :وانب ندراوەکییشتن راگ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگ( https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=148068  

12   وە؟" لتوەی گۆڕان دەناسبزوتن تاح، ئاراس "کفگلیکترۆنپ١٩/٦/٢٠١٩ ،ادرەو میدی یی ئ  
   http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=4051) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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(فراکسیۆنی دیک دەس کیانم چاون. ئرچاو دەکران ینزۆر  انتی پارتیبگ
ھردوو حكومتی ھرم کردووە. ھر ئوەش وا دەکات ئاراس حسۆ میرخان بت: "

 پرلمانتارە ب كرێ گیراوانیو بغدا ل بارەی بودج و نوت رك دەكون و ئو 
 ل انن جگریكی پالن گغدا خب ل زاری و ڕوو ڕەشیڕۆژانرمھیچیان بۆ  ش

بم، روەھا دەشت، "بشك لو پرلمانتاران دەزانین بۆ وا دەكن ھ ".نامنت
 ڕاشكاوان ت بت دەبشدار بم برتی داھاتووی ھحكوم بریارە ل گۆڕان ك
ھوستی خۆی ل بارەی ھۆشیار عبدوی پڕلمانتاریان بۆ پارتی، حكومتی ھرم 

ی ئاراس حسۆ میرخان زۆر دیسانوە ئم زمان 13"و خكی كوردستان روون بكنوە
. گۆڕان و لوتبرزی برامبر ئم ھزە ، پاوپە ل بمنتی لئامزەھڕەش"نزم" و 

 گایجو دووە بۆ بزاڤی گۆڕان وە  زەنگکی ب س ندراوەئم راگی ،جگ لوە
زەنگکی دیکی  !نکاتگۆڕان نیگران سرسوڕمان دەبت ئگر ئم راگیندراوە 

ھڕەشئامز برامبر ب گۆڕان ل الین ھمن ھورامییوە لدرا. ل چاوپکوتنکی 
ئیم حساب بۆ چند ئندام پرلمانکى گۆڕان "دە ) ١٧/٦/٢٠١٩(ل میدیاییدا ھورامی 

پیان  ]١٧/٦/٢٠١٩[ لکۆبونوەى ئمرۆش" ." جگ لمش ھورامی دەناکین

تعبیر ل راوبۆچونى  ]گۆڕان ل بغدا کیلمانتاررپ چندوات [ن ئوان راگیاندوی
ل مسعود و فیگرە ئو ی ی، نزیکھورامی یجگ ل پگ رەسمییک 14"گۆڕان ناکن.

ک ک پیتی ل قسگل ؛ناوبراو انیکقسدەدات ب  زیاترمسرور بارزانی گرنگیکی 
 ستکردن برزی و ھتی پارتیلوتبتی دەسندا: رەھاییجگا و  و پارتی ئڕخشن

دادەن وانی دیکوەر بۆ ئی  !پم قسانئاست ئ گۆڕان ل ک وەیگرنگتر ئ مل
ئوالتر ئگر ئوە راست بت ک تیمی دانوستاندنی گۆڕان ل  شھورامی بدەنگ، لوە

 ڵ تیمی پارتی (لگوەیان لی ) خ١٧/٦/٢٠١٩کۆبوونورامی دەری "ۆیان، وەک ھبب
کردب"  کلغدا  ژمارەیب مانتارانی گۆڕان لرلپ ل کان دەچنرانییو نیگ شوا کئ

   15ەوە.ترئاستی دیکی مترسیدار

                                                           
13  وانب ،بۆ نموون: https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=147663  
14   :وانب کواوی دیمانبۆ بینینی ت  

  https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=147920 )١٨/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
15  دواتر ئ کدامواھ ل استکراوەتکار و  وەپشت ری کردووە لبگۆڕان خۆی ب ند چککانی چاالکیی

ھی پارتی، تنانت ل ھوستی خۆی ک ل بغدا لسر ملفی نوت ھوستکی جیاوازیان ل  یپرلمانتارک
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زۆر بکو  ،نوەستت وەبوونگرنگ ئوەی ک گۆڕان ب نیگران ب ھر حاڵ      
 گرنگ بکات رانییم نیگن و ئووەھما بۆ نزیکبوونبن )approach( ب ی پکی نو

 دواوەیکپست، ئگر چی ل ئستادا "میلی کاتژمر" ب ھیچ ھزک ناگڕنرت دواوە، 
ک تیایدا یاسای سرۆکایتی ھرم "ب دی پارتی" تپڕی، دواوەیک ک تیایدا 

و ب کورتی . . . ھتد. تیایدا کا، دواوەیک درسرۆکی ھرم ھر ب دی پارتی ھبژر
کی لگڵ رککوتن و ب یارمتی تیایدا پارتی، لسر بنما ک کیەدواوب چی: 

: گۆڕان تا ئستا ھیچگۆڕان، کۆمک دەستکوتی بدەست ھناوە بم گۆڕان 
   بچنتوە! رککوتنچاوەڕی ل داھاتودا بری ئم 

، ١٨/٢/٢٠١٩ل ئستادا: ک گۆڕان ناتوان "میلی کاتژمر" بگڕنت دواوە بۆ پش       
. بم چۆن ل رابردوودا کۆکی ل خمی داھاتودا بتپویست ل الیکی ترەوە 

"ھمووی" بۆ خۆی ھر مامیکی سیاسیدا ل کشک لوەدا بووە ک پارتی 
 بت،بوی یشئم برابمبرە ھاوپیمانئگر تنانت ەکانی، برامبربم بۆ ویستووە، 

ل ئستاشدا ھیچ ئاماژەیک نیی ک ئم زھنییتی پارتی گۆڕانکاری بسردا  ،ھیچ
 ،نک ھر ئوە !ڕانکاری بسردا بتۆدا گشیکی نزیکیل داھاتوو تنانتھاتبت، یا 

 ستور بداھاتوو پشتئ ستادا و روو لئ کو لمان ٤٥برلکورسی  ١١ی و یکورسی پ
ب دەست بھنت  ی سرەکیکۆتاکان چاوی لوەی ک لم خولی پرلماندا دوو ئامانج

بۆ ھموو  ) مسعود بارزانی بکرێ ب مرجع١ک سانک ھوی بۆ دەدات: 
  ب دی پارتی بنووسرتوە! ) دەستورک٢؛ باشووری کوردستان

  

  یکانگیربوون نیا ،داباندژبوون و بغدا و ھولر: 
من باوەڕم وابوو ک ئگر  ی سیپتمبری پاردا،٣٠ی ھر زوو ل کاتی ھبژاردنکان

و بم مانایش لگڵ ئم  کاتب رککوتنبزاڤی گۆڕان لگڵ پارتی دوای ھبژاردن 
کی رککوتنحزب بچت ناو حکومتوە، ئوا پویست ئم بزاڤ پداگری لسر 

ل یک  ،گشتگیر بکات ک تیایدا ھولر و بغدا و پیوەندیی ئیقلیمی و نونتوەییکان
وە ، ١٨/٢/٢٠١٩کی رککوتن. . . بم ئمۆ دوای رککوتنیان لسر بکرێپاکجدا، 

                                                                                                                                                                                     
وەککدا ( ،یانشبزووتنوای ھردس ل .یھ دەنگکردنی  ) ھاتووە٢٠/٦/٢٠١٩لنی بوەی گۆڕان ببزووتن"

   بوان: پرلمانتارەکانی ب پارتی دەدات."

  https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=148155 )٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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و رکانی ئوتکماوەی دواییشدا ل کلوتنوە دەردەخ ،کنئ  رگئ ک
ی نوان پارتی و رککوتنپشوەچوونکان بم شوەی بۆن ئوا ب ئگری زۆر ئو 

پشوەچوون ئو ھونی ک  مل بشکیش. توانای لسرپ وەستانی ناب گۆڕان
ی تارانبشانی ھندک پرلمانش(ھبت  ڕان ل بغدابشک ل پرلمانتارانی گۆ
گاز ل الیک و بۆ چارەسری کشی نوت  ،)ل بغدا فراکسیۆنی دیکی کوردستانی

 ان. دیارە ئم پشوەچوونان پارتی16دەیدەن ،ل الیکی دیکوەوە موچی فرمانبران 
ی ئاراس مترسیدارە زۆر نیگران کردووە وە ئم نیگرانییش ئو پیام راشکاوە

فراکسیۆنی دەب یا ی پیامکش زۆر روون: حسۆ میرخانی لکتۆتوە ک کۆک
گۆڕان ل بغدا بدەنگ بت، یا گۆڕان خۆی ئامادە بکات بۆ برەوڕوو بوونوە لگڵ 

ئوەی پارتی دەیوت ئوەی ک  !ل حکومت ش، تنانت دەرکردنکی دیکپارتی
لوەی ک ل کوردستان روودەدات و تنانت ل بغدا بدەنگ بت فراکسیۆنی گۆڕان 

سبری  ل ژرچاکییکانی ل بغدا نکی ۆگۆڕان ئوە قبووڵ بکات ک فراکسی
   !جبجبکات ئو حزبو ئجندای  پارتی بکات یقورس و بادەستی

ئم ئستا برەو رووی دوو  ،وتراگدامزراو لسر ئوەی ک ل سرەوە       
نک ھر یکانگیر نابن بکو سیناریۆیین ک ل ھردووکیشیاندا دیدی پارتی و گۆڕان 

  :دوو دیدن ک ب تواوەتی دژ بیکتر دەوەستنوە
: گۆڕان و پارتی ل بغدا، وات یکانگیربوونی سیاستی سیناریۆی یکانگیربوون) ١

 (یا مرجی پارتی بۆ ئم یکانگیربوون) لرەدا، ب کورتی و ب چی بۆچوونی پارتی
ل نوان  و گازدا یی ک ل دۆسیی نوتیی و ناڕوونی و گندەفئوەی ک ئو ناشفا

(ب ی گۆڕان ت؛ ل برامبردا دیدھی بردەوام ب ،رمھ، ب تایبتی ل بغداھولر و 
: شفافبوون ل فایلی نوت و گازدا دوو بووە تواو پچوانھر حاڵ تا ئستا) 

ت شدەرھاوی باشی دەبت ورەککی گیشربوونی ککیان چارەسکیوان  ین ل
کشی موچی  یچارەسربوونئوی دیکشیان نک ھر بغدا و ھولر وە 

(ل  شچارەسربوونی زۆرک ل کش ئابوورییکانیتنانت بکو  ،فرمانبران
ھبت ناب ئوەش ل . کوردستانل بوارەکانی گشپدان و وەبرھنان و. . . ھتد) 

                                                           
برچاو ھبت لم بارەیوە ھوڵ و خباتی ئحمدی حاجی رەشیدی فراکسیۆنی کۆمی ئیسالمی زۆر جیاواز و   16

، ک ل دوو خولی پرلمانی عراقدا ب کۆدان و ب ئاگاداریکی زۆرەوە کاری بۆ برژەوەندییکانی خکی دەردەکون
  .کوردستان، ب ئاراستی دژە گندەلی، کردووە
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دەرھاوشت دوو جگ لم  ،بیر بکین ک چارەسربوونی کشی نوت و گاز
تیڤانی گرنگی  ،پۆسوتکشی لت دیکدەب ویش کدروستبوونی متئمانوان  ین ل

بخرت خزمت وەک بنمایکی گرنگ دەکرێ  متمانیوە ئوەی ک ئم  بغدا و ھولر
رکردنی کشچارەسگل کانی دیکغدا لکی ، بگرنگی وە، وە بموشیانش ھپ ل

الینی ل رووی کات و وزەی کارکردنوە  ،جگ لوەش .کشی خاکتایبتییوە، 
وە  )و پگکانی دیک ل شوەی فراکسیۆن کوردستانییکان(کوردی ل بغدا 

سر کشی خاک و کشکانی  زیاتر بپرژتسرکردایتی سیاسی ل کوردستان 
غدا دیکڵ بگھتد.  . . .ل     

) خۆی : ئگر گۆڕان دەخوازێ متمانی خک (ب تایبتی دەنگدەرانیدەرەنجام      
 کارتکی فشاریپراوزکی گرنگیش بۆ سیاستکردن لدەست ندا و  ،لدەست ندا

ئامرازکیش بۆ چاکسازی ل فایلکی ھرە برامبر پارتی بدەستوە بت و  گرنگیشی
ئوا دەب ھرگیز نچت  ،لدەست ندات(وات فایلی نوت و گاز) گرنگ و ستراتیژی 

، وات بدەنگکردنی فراکسیۆنکی ل ەداژر باری بوچوونی پارتی ل سیناریۆی سرەو
  !بغدا

لم حاتدا سیاستی ئم دوو حزب ب دوو ھی  سیناریۆی دژبوون و دابان:) ٢
ل ھولر پارتی و دەڕوات:  ، تنانت دژ ب یکتردا ل نوان بغدا و ھولر،ھاوتریب

ل ھمان حکومتدا، بم ل بغدا  کنب دا بن و بشداریرککوتنل دەتوانن گۆڕان 
دژ ب تا رادەیک و تنانت  بئم دوو حزب سیاستکانیان یکانگیر ندەکرێ 
پارتی و گۆڕان دوو یکم) وات سیناریۆی (. ھر وەک سیناریۆی سرەوە نب یکتریش

(یا ھر نب : گۆڕان دادوو ھی ھاوتریببۆچوونی جیوازیان ھی ل سیناریۆی 
باس ل چوارچوەی رکخستنی دا ١٨/٢/٢٠١٩ی رککوتنپی وای ل بشک ل گۆڕان) 

فراکسیۆن کوردستانییکان ل بغدا نکراوە و بم پیش فراکسیۆنی گۆڕان ل بغدا 
ی وای لبر ئوەی پارتی پ ،؛ بم ب پچوانوەیداتواو ئازادە ل کار و چاکییکان

و ئوا کار و چاکی  ،و بشدارە ل حکومت دادای لگڵ ئم حزبرککوتنان ل ڕگۆ
رەوە ل ھول دەب )ل بغدا(وات فراکسیۆنی گۆڕان سی فراکسیۆنکی ائاراستی سی

اچبکرێ وە  ئاراست کانیکیی و فراکسیۆنبئتیدا ندژای و ھ نلڵ ئگی اولئاھنگیی
دەکرێ یکک ب ئاخر ئم  ھی.بوونی دوو حزبدا ئو ک ل کوردستان ل نوان 
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ی نوان پارتی و گۆڕان ل بغدا ب پی خای یکم ل یتپیوەندیی پ ل ئیشکال
 و دوو حزبوتنی ئککر ١٨/٢/٢٠١٩(ل (ل ی کیو پر کراوە بوچارەس داخا 

ی ھرمی كوردستان پابند دەبت ب پداگیری لسر جبجكردنی حكومت": ھاتووە
)، 140ماف دەستوریكان، و دانانی سقفی زەمنی بۆ ھریك ل پرسكانی مادەی (

نوت و غاز، بودج، پشمرگ، دەركردنی یاسای ئنجومنی فیدرای و دادگای فیدرای 
؛ ی الستیکییدەقک) ١ئم خا ک  نئوە کشکانی ئم خا ل رککوتنک 17".عراق

بردەوام ھرم بانگشی ئوەی کردووە ک بغدا بندەکانی  ساڵ ١٤ب درژایی  )٢
ی گرنگتر شل ھموو )٣؛ پابند بووەپیوە دەستوری عراقی شکاندووە بم ھرم 

 کانی گۆڕان و پارتی لیوەدنییتی پک، دوور یا نزیک، ئیشکالیوەیھیچ ش ب م خائ
ئم دوو حزب لگڵ یکتر)  ی(ب تایبتی ل پیوەدنییکانی دوو فراکسیۆنبغدا 

تفسیر و داھاتووی بۆ شڕی  ،ل باشترین حاتدا ،. ئم رەھندەکردووەن سرچارە
واخراوە. ھر لرە دەب بگوترێ ک ل داھاتوودا ئم "شڕی تفسیر و تفسیرکاری د

بت دەتفسیرکاریی" نک ھر کاریگری لسر پیوەندییکانی نوان گۆڕان و پارتی 
لسر ناوخۆی گۆڕانیش دەبت، ب تایبتی ل نوان  یراستوخۆکاریگریکی بکو 

لوەش  ؛سرکردایتی گۆڕان ل الیکی دیکوەفراکسیۆنی گۆڕان ل بغدا ل الیک وە 
 وا بت، ئکرر نزووترین کات چارەس ستا و بر ئھ یشم کر ئگوالتر، ئئ

پکوەییی ئگری زۆر ئم ملمالنی کاریگری نرنی لسر توکمیی و کاری 
اکسیۆندا دوو چونک دەکری ل ناو ھمان فر ل بغدا دەبت! خودی فراکسیۆنی گۆڕان

  جۆر تفسیر بۆ رککوتنکی نوان گۆڕان و پارتی سر ھبدات.
ئگرچی وەستانوەی بزاڤی گۆڕان برامبر ب دیدی پارتی لم دەرەنجام:       

ھچ بژاردەیکی لبردەستدا نیی  ، ل الیکی ترەوە،گۆڕان ،ئستم زۆرسیناریۆیدا 
 دەب ت کبوە ننیا ئغدتب ی لکخۆیی فراکسیۆنربر سسو  تابک اپیداگری ل

 و دوو حزبئ وەی کژیر باری ئ تولیر کۆک بنپارتیش بھ م  ،دەکرێ لب ل
ت : گۆڕان دەب ئامادە بپارزراو بت بغدا پراوزی جیاوازی ل نوان دوو حزبکدا

 ت، واتزرانی حکومپارتی، دوای دام وەرگرتنی متمدوای ک ی نوێانکابین  ل
، بدات ی توندەوە ھوی بدەنگکردنی فراکسیۆنی گۆڕان ل بغداکپرلمان، ب پداگری

                                                           
 17 :وانی گۆڕان و پارتی بکوتننامککبۆ بینینی دەقی ر   

     https://www.knnc.net/Details.aspx?jimare=13959 )١٩/٢/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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ھبت ئم بشی  !تئامادە ب ل حکومت" دەرکردنی دووەم" ئگر نا دەب گۆڕان بۆ
سیناریۆ (وات بمنتی پارتی ل بوونی گۆڕان ل حکومتدا یان نا) دەوەستت سر 

کشی پارزگاری کرکوک چارەسر کراب یان نا وە بو ئایا تا ئو کات ئوەی 
لوە ناچت کشکانی نوان  ھر حاڵ ب !تی چووبت ناو حکومت یان نایکپیش 

نوان ئم دوو پیوەندییکانی  پارتی وا ب ئاسانی چارەسر بکرن، چونکیکتی و 
وتوە حزبککی جددی تدرز،  وانیاندا وە متمانن ل ٢١(ل ل ی رابردووەوە، واتسا 

وە) بۆ نزمترین ئاست دابزیوە. ب تایبتی دەستشکانوەکی -١٩٩٨ رککوتنی ئاشتی
کاریگریکی کمرشکنی  ،دوای ھبژاردنکانی عراق ،ھربژاردنی سرۆک کۆمار

: ھر وەک ل بابتکی پشوترمدا متمانی نوان ئم دوو حزب ھبوولسر 
دەستی خودی نووسیوم، لو ملمالنیدا نک ھر دەستی پارتی شکایوە بکو 

پۆستی  فوئاد حوسن کاندیدی بارزانی بوو بۆچونک ؛ مسعود بارزانی شکایوە
   سرۆک کۆماری، بر لوەی ھی پارتی بت.

 یپراوزکی زۆربوو ک کتی ئم دەستشکانوەیی نوان پارتی و یل راستیدا       
بۆ گۆڕان رەخساند وە دواتر ھر ئم پراوزە فاکترک بوو ل رککوتنی گۆڕان و 

گۆڕان ل پیوەدنییکانی لگڵ ئم حات پراوز بدات ل داھاتووشدا دەکرێ پارتی. 
 ھر حاڵ، بزانین! ب پارتیدا، بم ھر ئستا ئاسان نیی تسکی یا فراوانی ئم پراوزە

پرسیارکی گرنگ لم پیوەستدا ئوەی ئگر گۆڕان و یکتی ل داھاتوودا 
کانی نوانیشیان کارا بکنوە، رککوتنپیوەندییکانیان سروشتی بکنوە و تنانت 

  ئو کات پارتی ھوستی چی دەبت. 
 

  دەرەنجامی سیناریۆی یک و دوو:
دەدات ک گۆڕان  کھوھموو پارتی ک جگ لوەی  ،ل ھردوو حاتی سرەوە

بکات، ھویش دەدات ک دژایتییک (وات پارتی) خۆی  ئجندایملکچی خواست و 
بکو ئو دژایتیی بکات ب  گۆڕانکی یکگرتوودا نمنتوەل نوان پارتی و تنھا 

رازی بت ب ئاراستیکیان : گۆرانداخودی بزووتنوەی ل ناو  ئاراستدوو دژایتی 
و  (ب بھانی، بۆ نموون، یکیزی نیشتمانیچۆکدادان و قبووکردنی دیدی پارتی 

دید و ل بوونی دژایتی ل بکات کیشیان پداگری بم ئاراستی) و. . . ھتد نتوەیی
ک ئم دژایتیی (یا تۆ ب وەک ئوەی  ،نوان پارتی و گۆڕانجیھانبینی 
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 (بوونکانگیرنم یک ئکو رب ر ئاساییک ھنبوونکانگیرنت ب یخزم  کیخ
 ل کوردستان "یتدیمۆکرا و تندروستبوونی "ئزموونی کوردستان و بزاڤی گۆڕان

  !دەکات
لبگڕت خواستی پارتی  بزاڤی گۆڕان نابت زۆرک ل گۆڕانخوازان،ب بۆچوونی       

 ویستر وە پس تیان بچوەکزیبزووتنراور ئازادی و پسپیداگری بکات ل 
، یا . کارکردن بم شوازەی ئستال بغدا ی ئم ھزەکارکردنی فراکسیۆن سربخۆی

(وات  ١٩/٦/٢٠١٩دەرچوونی راگیندراوەکی گۆڕان ل کاتی راستتر بین تا 
سربخۆیی فراکسیۆنی گۆڕان ل بغدا ل بیار و کارەکانیدا) سرچاوەی ھزە بۆ 
گۆڕان نک پچوانکی. ئم شوازە ل کارکردن ھاوسنگیکی فرەڕەھند، ل ئاستی 

  . ھزە بۆ گۆڕانھاوسنگیی  مئ، ک دواجار امن دەکاتز جماوەری و ھرم و عراقدا
دەربارەی ئاراستی کارکردنی  ،ل نیو خودی گۆڕاندا دژایتیمانوەی لگڵ ئوەشدا 

 ب غدا، دەکرێ ببب ی لککی فراکسینیڕەشورەجددی و ھکگرت گر یسوویی ل
  گۆڕان!  و توکمیی و یکیزی ناوخۆی

 

  !دان نک یک ،کشدوو  :کورد ل عراق کشی دایلکتیکی
باشووری  یاسیل سد سای رابردوودا راستیک بردەوام خستی بزاڤی س

کوردستان بووە، ئویش ئوەی ک ل راستیدا ئوەی ئم پی دەبژین "قزیی کورد" 
 سروشتی دەستبژرو ل  ئاراست سیاسییکانی، ب کرەس کۆمیتییکیل رووی 

  بووە.نقزی  یک(تۆ ب سرکردایتی)یکشیدا 
و  ی کۆمیتی، ئاراست سیاسی(وات کرەسدیارە راڤکردنی ئم س رەھندە       

بم  ،زیاترەزۆر پویستی ب قس و باسکی  )ئایدیۆلۆژییکان و سروشتی دەستبژ
و دژایتیی  )ئیزدواجیتدوانیتیی ( لرەدا ب پی مبست جخت لسر گرنگی ئو 

وە کمبژ ،دەکرووی دەست وەلری سیاسیی، .ی کورد بووەزیسروشتی ق  
ک بۆ حکومتی ئو کاتی عیراق دەربارەی  ١٩٤٣راپۆرتکی دوور و درژ ل سای 

ل : کۆتایی ھاتووەب دەرەنجامکی یکجار سرنجاکش  ،قزیی کورد نووسراوە
قزیی کورد ل عراق یک قزی نیی بکو دوو ک  کراوەتوەجخت  کدادەرەنجام

میللتش واکارییکانی ئم ادان قزیی، یککیان قزیی رەوای میللتی کوردە و د
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ک"  زیی دەستبژرکق"ش یتریش ھی ک ئو "قزییکی"بم  ،رەوان
لسر ئو وە دەخوازن  حشارداوە،خوازن، خۆیان ل پشت قزی رەواک یبرژەوەند

ل کۆنگرەی "قوتری" حزبی بعسدا  ١٩٦٩. . دواتر ل سای . قزی رەوای بژین
گفتوگۆی ) توەراپۆرتیکی دوور و درژ (ک دواتر ل گۆڤاری ناوخۆی بعسدا بوکراوە

کشی  یییدووانیت تیئو خسجخت لسر لسر کراوە. راپۆرتک ب روونی 
خوازە، دژ ب ول الیکوە قزییکی پشکوتل عراق کورد  کشی :کورد دەکاتوە

پویستی ب  ، بم پیشرەوایدیمۆکراتی و دژ ب ئیمپریالیی ،، یسیستمی فیۆدای
ل الین  رەوایئم قزی  ل الیکی دیکوە، دادپروەرانیکی چارەسرکردن

ب بارمتگیراوە و ل خزمتی  ،کۆنتۆکراوە ەوەخوازیدەستبژرکی برژەوەند
  دەھنت.  یبکار خۆیدابرژەوەندییکانی 

)ەوە دستپدەکات، وە ب ١٩٩٢ک ل ( دا،ییدواتر ل ماوەی ئیدارەی خۆجی کورد      
تایب ب تییم دژاین، ئددام حوسمی سوتنی رژوە  روونیتیش دوای کزەق بووی
ماوەتوە، وەک ھڕەش لسر ھرمی کوردستان ئم دژایتیی بردەوامیش ب وە 

 ئم دژایتیی ل ناوبتایبتی روو ل مسلی پیوەندییکانی نوان ھرم و بغدا. 
رەنگی داوەتوە ل بادەستیی توژکی تماح و گندەڵ ل الیک، وە  یشھرم خۆی

دژ بو توژە تماح و گندە دەوەستت وە ک ل الیکی دیکوە، برەیکی دژ 
  دەکاتوە.) good governance(پداگری لسر شفافییت و فرمانەوایی باش 

یسل، غازی و فیسلی دووەم) وە دەرەنجام: ن ل زەمانی شاکانی عراق (ف      
تا کوتنی   ١٩٥٨(ل حوکمی عبدولکریم قاسموە   ینش ل زەمانی عراقی کۆماری

 عس لمی بت یا ھیچ ) ٢٠٠٣رژراقحکومکی عرکردەییتوانی یسوتوو  وەنرکس
ب شوەیک ک پاداشتی بکات  یدایامیکی ئوتۆ لگڵ ئم دوانیتبت لوەی ک م

سزای  ی کوردستان بداتوە ل شوازی چارەسرکردنی قزیی رەواکی، بمخک
خوازەک بدات: وات بتوان قزی رەواک ل حاتی کۆنتۆڵ و یدەستبژرە برژەوەند

  . . . چارەسری بکاترزگار بکات و خواز یبارمتیی ل دەستی بژاردەی برژەوەند
 رە دواییلی ھومالیکی نوری  داھ) ەواییرمانف یدا ٨لکیم  )ساویستی ئ

 جیاوازیی کی چالربژی دەستزیک وە قالی کی رەوا لیزیبرسی و ونیوان ق
 ھوڵ یشب کردارتنانت نک ھر ببین بکو  ی کوردییخوازیگندەڵ و برژەوەند
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کی ل میدیاکانوە یمال. بم شوەی رەفتار بکات ل پیوەندییکانی لگڵ ھرمدا بدات
زۆر ب روونی و زۆر ب توندی ھشی کردە سر دەستبژرکی گندەی فرمانرەوا 

ھروەک  ،بم مالکیش. . . و گازدا ل ھرم، ب تایبتی گندەی ل فایلی نوت
ل سرکوتوو نبوو  ،عراقی ملکی و عراقی کۆماریدا) (ل فرماڕەواکانی پش خۆی

کندەگ رە کوردییسزادانی دەسبژ  ل رەواک زیرکردنی قک وە چارەسالی ل
ئم دەستبژیرە ک لبر ھۆیکی زۆر سادە ئویش ئوەی ئمش  .الیکی دیکوە

پشت ھی قزی رەواکی خوازە ب ئاسانی توانیویتی خۆی نک ھر ل یبرژەوەند
بکو رک ئو قزی رەوای بکار ببات وەک ھکی  ،خکی کوردستان حشار بدات

دونیکی دوور، ب ھمان شوەی دژ ب بغدا. دەرەنجامکش،  برگری لخۆکردن
گران باجکی زۆر ھندک جار (تنانت  یی گرانکئوە بووە ک خکی کوردستان باج

  . . داوە ل خزمت ئو دەستبژرە چاوبرسی و گندەڵ و تماح.  )خوناویشیو 
دا دەستبردن بۆ ریفراندۆم و ھوی جیاکردنوەی یشل بازن ھرە دواییکان      

دەستبژرە پاوانخواز و ئو ھرمی کوردستان ل عراق رک ھوک بوو بۆ ئوەی 
ندەگزکاربردنی قگای بر ل ،رەواک ستی  و یست و نناسیۆنالیزمی کوردی و ھ
 یکالبکاتوە. مبستی لگڵ بغداخۆی ی انملمالنکخکی کوردستان  ایتینتو

قینرچاوەبوو دەستگرتن  شراستر سسندبمنیی کوردستاکانی دەو ، دوور ل
وات جیابوونوە وەک ئامرازک بۆ پاراستنی برژەوەندییکانی  :چاودریی بغدا

ئامانجی د کی کوردستان بیشتنی خک گن ،کماحرە تبژردەست ینی خۆی ک
خۆییربسشک وت کباشی دەرک زموونی ریفراندۆمدا بئ ل :خواستی  ک"

دەستبژرکی سقت و  راستقینک بکو کش دال سربخۆیی نیی نتوەیک
کی (ریفراندۆم) ی شدەستبردنخۆیی و ئامرازەکربشی بۆ سکنجامدەرئ ،تقس

و ھست (وەک شوازک ل جیھانبینی) شکستخواردن. وات کش ل خودی ناسیۆنالیزم 
کش ل بخراب بکاربردنی  ب قدەر ئوەی ک ،نیی داو نستی خلکی کوردستان

سیۆنالیزم و ھست و نستی خکی کوردستان بۆ کۆمک اررەوی نا و ئایدی
سردار عزیز، ل  .ھر وەک ل کتبی ھرە دوایماندا لگڵ ھاوڕم د ئامانجی ناڕەوا.

نابت "نووسیومان:  ، ب زمانکی زۆر سادەبارەی ب خراب بکاربردنی ناسیۆنالیزم
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دەرەنجام، ل ریفراندۆمکی  18"راپ لبخوڕت.خ ختای ئۆتۆمبیل بگرین ئگر شۆفر
ل باشووری کوردستان ب زەرورەت ناسیۆنالیزم، وەک ئایدیۆلۆژیا و جیھانبینی،  ٢٠١٧

       شکستی نھنا بکو ب رادەی یکم ئوانی بکاریان برد شکستیان ھنا.
تۆسندنوەش بوو ل  اردراوەش نیی ئگر بین ریفراندۆم ئامرازکیششتکی       

و اب دەنگی برز و ب پنسرکردەی دوو  م، چونک ئو حیدەر عبادی نوری مالکی
وت "قوتی ئوە ل الین  انپچ ل رگای میدیاکانوە ب خکی کوردستانی

، ئم دەستبژرە " دەستی بسردا گیراوە نک بغداخۆمای کوردیدەستبژرکی 
 ل رپرستیبھامکی کوردستان ییمرۆ نغدا! ،خک بن   

، ب تایبتی لو چند رۆژەی دواییدا، رک روو دەدات ل ھنوکدائوەی  ئستا:      
یژووییم و ملمالنی کورددا  ئزیتی قماھیی ی رابردوودا لد ساس ل ک

توژکی کوردیی دسۆز بۆی ، بم ب جیاوازیکوە لگڵ دون: ل دوندا ھبووە
توژی گندەڵ ل  دەستگیشتن بوی نائاسان نبوو ھاوکار بت لگڵ بغدا ل پ

خزمتکردن و پاراستنی قزی رەواکی وە ل ئاکامدا  کوردستان ب مبستی سزادانی،
ی بور و ئمۆ نوەیکبم خکی کوردستان و دەستبرکردنی مافکانیان. 

رکردن ل ال سیاسی و نونرە کوردەکان سریان ھداوە ک ک وردلخۆبوو
ق، ، ب تایبتی پرلمانی عراداچوارچوەی پراوزە سیاسی و دامزراوەییکانی عراق

ناڕاستگۆیی و "درۆ" ردەی ل پیناو راماینی پ، نازانن نک ھر ب "عیبیکی" سیاسی
رەواکی کوردیان ب بارمت  قزیی ک ەخوازیدلسر ئو توژە گندەڵ و برژەوەن

ک مبستیان ل  نوە ھاوار دەکەب دەنگی برز ئم کس بوران .گرتووە
سیاستکردن ل بغدا بینینی ئو جیاوازیی ک ل موفارەق (پارادۆکس)ی کشی 

ب ئاشکرا کار بۆ سزادانی ئو بژاردە کوردیی  یشکوردا ھی و بۆ یکم جار
چیتر دەرفتی  خوازەیبرژەوەند بب ئوەی ک ئم بژاردە ،دەکنخوازە یبرژەوەند

حشار بدات و ل  رەواکی خکی کوردستان دۆزەل پشت ھی ئوەی ھب خۆی 
  ت.ی بھنبکار ب شوەیکی خرابخزمتی خۆیدا 

                                                           
دەوتی سربخۆی کوردستان: ل ناوەوە بونیادنان، ل دەرەوە ) ٢٠١٧سردار ( .یاسین، بورھان أ. وە عزیز، د  18

م کتب وەک خۆی ب شوازی پی دی ئف ل ماپڕی کسیی نووسری ئم (سلمانی، چاپخانی کارۆخ). ئ دانپیانان، 
   :برچاو دەکوێ وتارە

 http://www.burhanyassin.com/Dewleti%20serbexoy%20Kurdstan%206-8-2017.pdf) ٢٠/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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ناو  یدووانیتیئم  ،ک دە ساڵ پش ئستا بو بۆتوە ،ل وتارکمدال راستیدا       
قزیی کوردم ھر ل ئاستی پیوەدنییکانی نوان ھولر و بغدادا نھشتۆتوە 

ل و دیاردەی گندەی ناو ئم قزیی  ییدووانیتیدا پم وای ئم کبکو ل وتارە
) ل ئاستی ناوخۆیی ھرم؛ ١: بووە و چارەنووسسازچوار ئاستدا بۆ قزیک پشتشکن 

) ل ئاستی پیوەندیی ئیقلیمییکان؛ ٣) ل ئاستی پیوەندییکانی نوان ھولر و بغدا؛ ٢
ھر ل  ،لسر بنمای ئم بۆچوونش .19) ل ئاستی نو دەوتی قزیکدا٤

ل راڤکردن و  گرئوەم جخت کردۆتوە ک ھیکی گورەی ئ ،وتارەکدا
، بکو گرنگ رتوەل ئاستی ناوخۆی ھرمدا بھتنھا  گندەی دا دیاردەیتگیشتن

 ، واتو پشتشکن بۆ قزیی کوردستراتیژی کۆمک ئاستی  رتکشی گندەی بب
. . . ھروەک نموون فایلی نوت سیستمی ھرمی ی سرەوەھر چوار ئاست

ئسقان گندەڵ کردووە؛ پیوەدنییکانی ھولر و بغدای گندەڵ و  کوردستانی تا سر
 پنجا سایک لگل رککوتن ،وەک نموونکشدار کردوە؛ ل ئاستی ئیقلیمیشدا (

خکی کوردستان و تواوی قزیی کوردی گندەڵ کردووە و ئم فایلی نوت تورکیا) 
و بدەست تورکیای داگیرکارەوە؛ ل ئاستی ن بارمتیک ۆتکردئزموون سیاسییکی 

 می کوردستانی کردووە بروە ھوەییشتندەست  بارمتکبکۆمپانیای  کۆم
وەک مشخۆر لسر ک و ھندیک کۆن دیپلۆماتکاری "عررابی" نوت جیھانی 

ی رابانئم عربۆ نموون، (ھر . . . کالوەی "قزی رەواکی" خکی کوردستان دەژین
رۆکی خرابیان ل ریفراندۆمدا بینی ل رگای بالڕدابردنی مسعود بارزانی،  نوت

خۆیتی نک ھی عرراب و  ھ مژووییک ھر ھی مسعود بارزانیکچی دواجار 
  ). کۆمپانیاکانی نوت

بۆچوون و راستی و دروستی ئم شوە زیاتر ئمۆ ل ھموو رۆژک       
ل (وات گندەی ل ھر چوار ئاستکدا نک ھر یککیان) نزیکبوونوەی ل تگشتن 

(دەکرێ ب ئاسانی تبینی ئوە کشی کورد ل باشووری کوردستان دەرکوتووە. 
بکرێ ک ئوە ھیچ سودف نیی ک نچیرڤان بارزانی، وەک سرۆکی ھرمی 

                                                           
: ئرزھژی سیاسی و ئگرەکان ب رووی داھاتوودا،" ل ٢٥/٧/٢٠٠٩بوان: یاسین، د. بورھان "ھبژاردنکانی   19
  ل پگی کسیی نووسر بوبۆتوە:  ١٠/١٠/٢٠٠٩

  http://www.burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf )١٩/٦/٢٠١٩(دەستگیشتن 
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 غد ٢٠/٦/٢٠١٩کوردستان، لردانی بسکردانندای سجۆکی ئی شا دەکات و ک
سردانی ئنقرە دەکات بۆ گفتوگۆ لگڵ  -رۆژی دواتر-ملفی نوت، بم یکسر 

ی ل پرسی نوت و گازدا ل تاستکردنوەی ک گندەش: ئم رک ئو پئردۆغان
شفاف بوونی کۆمیک ئاستدا بوونی ھی. لم بارەشوە دەتوانین ب ئاسانی بین: 

وت لی ندۆسیکانگیر نییر یک ھغدا نڵ بت، گنانڵ  تگل ،تیشدایدژای ل
  . . . ئردۆغانگربست پنجا ساییکی نوان نچیرڤان و 

دواجار ئم چوار ئاستش وەک خون و گۆشت ب شوەیکی ئۆرگانیکی       
ئاستکان ل یکتر، وە چارەسری  تکوی یکترن، ب شوەیک ک جیاکردنوەی

 .مستدا، ئکانی دیکئاست ر لچارەس کیان بکتی یرووی سیاس ل ،وەی گرنگئ
ک تۆ ناتوانی کشی گندەی ل فایلی نوتدا ل ئاستی دەرەنجامی  ، ئوکردارییوە

 ی (واتلۆکا کدا ئاستی لکات یت لر بکم)دا چارەسرراقی و ئیقلیمی و ئاستی ھع
بۆ نموون،  ھر و چارەسرت نکردبت! نونتەیی گندەیکت نادیدە گرتبت

(ک تدا و بادەستبوونی ئو دەستبژرە بژرکی دیاریکراو ل دەسمانوەی دەست
 (دەستدایوتی لشاراوەکانی فایلی ن نییھکۆد و کلیل و ن رژەوەندییبۆ ب کتزەمان

ت شوتییکانی ھندک وتی ئیقلیمی و کۆمپانیا جیھانییکان و ئو وتانی ک ل پن
و کۆمپانیانکی .دەوەستن وەئتیسایم روەوە، بۆ کتیدا، لکی تایبینام سیاسی  ل

 ونووسی ،)٢٨/١/٢٠١٨(ل" :م ب چیرڤان بارزانی، دەتوانتی نتایب پارتی، ب
 م بئاسانی، بپ نکان یوەئامانج، الیوتییزی ئیقلیمی، کۆمپانیا نندیدارەکان (ھ

ئگر پارتی، وە بتایبتی شخسی خۆی، و ھزە جیھانییکان) بترسن بوەی 
دەست لدەست بدات ئودا برژەوەندییکانیان ب تایبتی برژەوەندیی نوتی 

چ زەمانتکیش نیی بۆ ئوەی ل دەکون مترسی جددیی، وە ھی یانو گازییکانی
، زۆر ب کاتی گۆڕانکاری ل دەستدا ئم برژەوەندییان پارزراو بن. پارتی

دەمک ئم قسیی روو ب تورکیا کردووە، ئستاش  تایبتی نچیرڤان بارزانی،
ئامادەبوونی وەزیری دەرەوەی تورکیا ل بۆنی دەکرێ ( 20"ھر ئم قسی دەکات!

                                                           
 بو ھیوایی ل دەرفتکی لباردا نامک ؛بۆ کسایتیکی سیاسی نردراوە ٢٨/١/٢٠١٩ایبت ل برواری ئم نام ت  20

  بوبکموە. انوەک خۆی و ھندک نامی دیکی تایبتی
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پشتاستکردنوەی ھمایکی ل ھۆی سعد عبدوال سوندخواردنی نچیرڤان بارزانی 
م بۆچوونت ئب(!   

، نک ھر ل یشھر لم پیوەستدا ب ئاسانی دەتوانین بین ک کشی کرکوک      
ی کوردستانیش (واتپاوانخوازەک تنیوان دوو دەس کو لر، بولغدا و ھوان بن 

دا قزیی کرکوک ل قزیی یش: ل ھردوو ئاستھر کشی نوتپارتی و یکتی) 
ل رگای گندەبوونی ھستیارترین  گندەڵ کراوە ،سقانتا سر ئ ،رەوای میللتکوە
       .دۆسیی، وات نوت

 کشیکار و رژمی ناوەند نیی ک رچیتر ئوە بۆچوونی داگی :کی گرنگدەرەنجام      
شکورد وەک دوو ک ستادا نببینئ کو لب ،کیوەی "کداریڕی چدوای قۆناغی ش 

و ب بوریکی ب ئاشکرا و ب ھیچ پچ و پنایک  ،ھداوەسری "یا شڕی شاخ
ناو قزیی کورد دەبین. ئم نوەی لوەش ئاگادارە ک ئم  یییدووانیتئو زۆرەوە 

، ھر ئوەش کاری تکوی یکترنئۆڕگانیکی  ب شوەیکی دوو رەھندەی قزیک
ل . : ئم نوەی شڕکی زۆر ناھاوتا دەکاتئم نوەیی یکجار ئستم کردووە

(وات ئم دیدە ناب ھر ئو نوەی گیشتۆت ئو باوەڕەی ک چیتر  الیکی دیکوە
ک ت لی کورددا) شدوانیی ئاستی کی لوەیندنتیوریدید و خووەانتنکو  ،دا بمب

 تم دیدە ببئ گا دەبڕخشبۆن ل فایلیکارکردن لر و  گولوان ھکانی نیوەندییپ
سزادانی توژە تماح و پاوانخاز و  ،ل کاتی پراکتیزەکردنیدا ،بغدا: مبستیش لم دیدە

ی کوردستانکندەلوە  ،گشکی دیکالی کی لی خرەواک زیپاراستنی ماف و ق
کیش  .کوردستانئامانج تبم کارە ھرەلبژشکردنی دەستبندە بماح و گت یک
وەی کوردستانچیتر  بۆ ئ توانت خۆیدا نخزم کی کوردستان لی خرەواک زیق
 ،بھزبوونیل رووی سیاسیشوە وە  ،ئم نوەی. فراوانبوونی ئاسۆیی بکار ببات
 کتوەیبۆ زەمانشتنھ رەواک زیق  ڤایرۆسی ب زراو لندروست، پارکی توەیش
وەک ک  و پاراستنی ل ھر بکاربردنکی خراب ل خزمتی توژکگندەی 

رەوای زیم قر ئسخۆرە لر دواڕۆژی دەژێ  مشسل رە جددیشی ھڕەشو ھ
یزیو قژە ئم توئ :ستج ل کخۆرە ژەھرنی مشکی  و خوی خرەواک زیق
  . کوردستاندا
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  دەرەنجام
ی سپتمبری پار نیشانی نیگرانئامز دەرکوتن ب ٣٠دوای ھبژاردنکانی ھر زوو 

ی ک پارتی بدەستی ھنا وا لو حزب بکات ک ب کردار ەئو دەنگ زۆرمانای ئوەی 
ل دەستی سیاسییدا ب شوەیکی نوێ بسپن. بم بۆ ئم خۆی رەھاییبوونی 

مبست دیسان پویستی ب ھندک ھزی دیک بوو ک یارمتیدەری بن لم 
ئاماژەی  ،بر ل دەست بکاربوونی کابینی نوێئاراستیدا. ھروەھا ل ماوەی دوییدا، 

اری گۆڕان ل حکومتی نودا ک کبو واتایی دەرکوتوون  ی دیکشنیگرانئامز
 نگی گۆڕان و پارتی لین ھاوئاھب ک یوەشمان ھت ھۆکاری ئنانت ،ئاسان ناب

  . . . بت ئستمیشدەکرێ حکومتی نودا 
       ،م دەرەنجامر ئسبونیادنراو لستادا زۆر گرنگئ رچی زووە و لتی و  ،ھکی
و  دواکوت یشبکنوە، ئگرچی ئم ھنگاوە زۆر نۆڕماڵپیوەندییکانیان  گۆڕان

ھا پگی ھردوو حزبک بھزتر دەکات و وھنگاوکی ئ لوەش ناچت ئاسان بیت!
کش ل حکومتدا. لم شک بۆ کاتی تنگژە و پا)ئیحتیاتیدەک (دەبت بۆ گۆڕانیش 

نگاوی یوە ھراشکاویبارەی تیایدا ب وت کتی دواکداو ک بکات  گۆڕانای بووردن ل
 ل وەی کبژاردندا روویداشلوی ھ ر گردیس کداری کرایکی چشتیایدا ھ ک ،

تزەرگ .  
 بۆتوە، زۆر گورە کۆمک کشیھرمی کوردستان برەوڕووی ل ئستادا       

بارودۆخک پویستی ب ھندک ھنگاو و  ناکرن:چارەسر حزب ک ب یک یا دوو 
تی و یک ھنگاوی بور و یکالکرەوە ل الینلوانش پداویستی بیاری بورە 

بۆ ئم  شبنمایکی وە ب ئاراستی سروشتیکردنی پیوەندییکانی نوانیان.گۆڕان
و باوەڕەی ک پشوەچوون ئوەی ک گۆڕان ب تواوەتی و ب ھیچ دوو دیک بگات ئ

و زیاتر  دایکیئاستکی تاکتیلگڵ یکتی زیاتر ل (وات ملمالنی گۆڕان) ملمالنکی 
نیلیدا، کچی ل الیکی دیکوە -لسر دەنگدەر و ھژمون بسر زۆنی سوز

گۆڕان ملمالنی )دای. . . سیستمی (واتستراتیژی ملمالنکی لگڵ پارتیدا ل ئاستی 
(کشی ل ھرم  یدەستی سیاسی ب پلی یکم ل ئاستی تواویرتیدا لگڵ پا

کشی مامکردن لگڵ مسلی  ە ب پلی دووەموحوکمانی و فرمانەوایی) 
 ستراتیژی (واتکتیدا کمتر ل ئاستی گڵ یان ل ڕگۆ ملمالنیبم  .لۆکای یدەست
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 وە زیاتر دەربارەی شوازی مامی لتک دەستی )دایحوکمانی و فرمانەوایی
ئم ئاستش دواجار پویستی ب  .(وات ل سلمانی و ھبج و گرمیان)لۆکای 

یتی ھککانی گۆڕان و ییوەندییپ شی ئاسایی لواوکدانوستاندن و ھ دواجار ب :
، وەک یری گۆڕان و یکتیدەنگدە ەوە ک زیاتررتایبتی سلمانی، ل رووی جماوە

ستبۆ دوو ج کد (تی و گۆڕانکی وات) وخۆ، وەزە راستم دوو ھئ  رپرسن لب
م دتی ئالمس: تئزیر ئھ م در ئش گردووک و ئوا ھوێ ئر بککی ب

و  ئزیت ش)دواجار ھردو ھزە سیاسییک ،تیجماوەری گۆڕان و جماوەری یک(
   !بردەکوێ زیانیان
ل رابردوودا گۆڕان دوو شوازی ملمالنی ل باشووری کوردستان تاقیکردۆتوە:       

١ ژم ") لی دەبوەی من پوەی ئنیچوارچرنگی سیاسیی نھاوس، " وات مان لھ
 ،ەوئاسان نبوئم شوازە ل پیوەندی بۆ گۆڕان  .کاتدا ملمالن لگڵ پارتی و یکتی

شوازە ل ملمالن، وات  . ئمەبوو یشمداربرھزۆر ل فترەیکی کورتدا بم 
تی خس ل شوەی ئۆپۆزیسیۆنکی کارا،ل ھمان کاتدا، دژایتیکردنی پارتی و یکتی 

  بوو؛ ٢٠١٣تا ھبژاردنکانی  ٢٠٠٩قۆناغی 
الینکیان وە ب حوکم کوتن برەی دژ لگڵ  رککوتن) قۆناغی تاقیکردنوەی ٢

 ر برامببنالی :ی دیکوتنکککڵ  رگم لھۆی ئ مان کاتدا (بھ م لپارتی ب
لگڵ یکتی (دەبشان؛ یاسای  رککوتنوە) تنگژە لگڵ یکتی؛ دواتر رککوتن

  گڵ پارتی. خای) بووە ھۆی تنگژە ل ٢٥کی رککوتنسرۆکایتی ھرم؛ 
       کی دیکوازش جددی بیر ل گۆڕان ب وە ھاتووە کوازی کاتی ئش تۆ ب)

، ک من ئم شوازە ب ل پیوەدنی و رککوتن لگڵ پارتی و یکتی بکاتوەسھم) 
، تنانت گرنگیش، : دەکرێ" ناوزەد دەکمئرنیو ئاوتبوونی ھاوسنگی سیاسیی "

پارتیشدا  و ی لگڵ یکتیرککوتنتگیشتن و  ل ھمان کاتتداک گۆڕان ھوڵ بدات 
پیوەدنییکانی لگل ھزەکانی دیکشدا  ،داترل بازنیکی فراوان جگ لمش،؛ ھبت

ئرنی" بخمن. ل  ئاوتبوونیتا بکرێ لسر بنمای "ھاوسنگی سیاسی و 
، ھاوکاری و داەندییکانی نوان گۆڕان و ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتیپیو

 ل نوان گۆڕان و کۆمی ئیسالمی گرنگیکی تایبتی ھببوە و ھی. یھاوھوستی
وازە لم شمکردنی ئراھف یوەندی و راستپ  ،تکردن ئاسان نییت سیاسنانت
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بت، بم ئم شوازە ل سیاستکردن باشترین خزمت ب  شزۆر قورسی ێدەکر
     دەکات.  یشو خودی بزاڤی گۆڕانخکی کوردستان و ئزموونی سیاسی 

تی و ناب لو تگیشتن دوودڵ بین ک پارتی نک ھر سوود ل ملمالنکانی یک
ب دەکات: ان بردەوامی ئو ملمالنی ب ئاراستی یشدەبین بکو رک کار گۆڕان

ل پیوەندییکانی  )پۆستیڤئرنی (پارتی ب ھر پشوەچوونکی دا دیکدیوکی 
   بت!ەد نیگران داکتی و گۆڕانی

      شدەخوازێ ک و دیدەی کو ئ  سک (واتی تکی لۆکائاست ی لندەدیاردەی گ
ھرمی کوردستان وەک جوگرافیا و وەک سیستمی سیاسی) بھتوە وە پشی وا بت 

 وەیکچوارچ ی لندەکیدەکرێ گ  یداشدا لۆکاوەیو چوارچر لببینرێ و ھ
نیشانکردنی دەکات: یککیان ل ئاستی دەست ی گورە، ئوا دوو ھێکربچارەسر

چارەسرکردنی ئو دیاردەی. گندەی  ل روویکشی گندەی وە ئوەی دیکشیان 
ب شوەیکی قوڵ و فروان، بم زۆر مترسیدار، ل ھر چوار ئاستی لۆکای؛ عراقی 
 ییندەم گوەییدا رۆچووە وە ئتون؛ ئیقلیمی و ن(غدار و بولکانی ھیوەندییپ وات)

ت تکوی یکتر کردووە. کوات: شوار ئاستی ب توندی وەک خون و گۆئم چ
 وەیترسیدار ئکی سیاسیی منانکورتھکی سیاسی ( کزھ یزی بکی یھانب

ن و. . . ھتد) ئوەی قبوکردب نببا دوژمنان ب کشکانمان دڵ خۆش یا نتوەیی؛ 
 ی کندەنھا دیاردەیدیاردەی گکیت یلۆکا ت یکردببووەی قم وە ئوە ب

و  کش و ماھییتی ت. سروشتبادەست بۆ ھرس ئاستکی دیک ن شوەیش
ت لوان  ئیشکالییکانی نیوەندییم پوان ئن ل تییی دیدەدوو پارتی و گۆڕان دژای

   تی ھی).چوار ئاسدیاردەک سرەوە (وات ئایا دیاردەی گندەی تنھا لۆکایی یا 
       ت کوە دەچرۆژانی داھاتووشل زەقتر و  دال تییم دژایرتر ئت: بکاریگب

ئاسان نیی ئندامکی پرلمان ل بغدا شو بخات سر رۆژ و ب وچان کار بۆ 
 ،بفرۆشت نوتی خۆی وەی کوا بتوانتل ی ھرممافو  ایست داراییشزامنکردنی 

ئم شایست داراییان دەگن ھرم ل الین توژکی کاتک ک بم 
نوتکشی ل تاریکیدا ھرزانفرۆش خوازەوە ب سروشون بکرن و یبرژەوەند

ناشفافیت بیت، بم ل گندەلی و ناکرێ ل ھولر دژی : بکرێ و ب تان ببرێ
تی کوردی بکفافبوونی دەسناروونی و ناش رگری لغدا بیتب!      
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ل کوردایتی کالسیکیدا (ب بھانی پاراستنی یکیزی نیشتمانی) رگا بوە       
، 21ندراوە گوزارەش ل دژایتییکانی ناو کشی کورد و ناسیۆنالیزمی کوردی بکرت

بم دوای سانکی زۆر لم حات کاتی ئوە ھاتووە ل چوارچوەی ئوەی من پی 
"نوبوونوەی کوردایتی" تگیشتنکی تواو جیاوازمان ھبت: ل پۆژەی دەبژم 

دەگوترێ  شپۆژەی نوبوونوەی کوردایتیدا ب باش دەگوترێ باش وە ب خرابی
، نتوەش وەک یکیکی کۆمیتی، سیاسی و کولتوریی ئاۆز زیاتر یکیک خراب

لم  دژایتی! خای لیکیکی  کک ل "یکبوونی دژایتییکان" پک دت، نوە
پۆژەیدا سرکردەیک ناکرێ ئمۆ نیشتمان پروەر ب، سبین خیانت بکات و 

؛ ناکرێ رۆژی سھم جارکی تر نیشتمان پروەر ب و بشب ب سرۆکی نتوەیی
سرکردەیک خاکفرۆش و تانکاری خر و بری وت بت بم ل ھمان کاتتدا 

ب واتایکی . . . روو ب دەرەوە ی قزییکی رەوا بتو دەموچاو راستقین نونری
 ،تی دیکھاکالسیکی کوردایڕی بش کان لییوەرە نیشتمانی و مۆڕادا شکستی و پ
ل راستیدا شکست سربازی و سیاسییکانیشی برھمی راستوخۆی شکست  :ھناوە

 ڕی"لھاکاندا.  "شوە ھاتبکان بکاتی ئووە شت ی خۆیان انقینن و وی راستناوبنر
پناسبکرن: ناکرێ سرکردەیک، ل دیدی خکدا، نونرایتی و برجستی گندەی 

 یایتنونر یک،کشھیچ بب  ،ل بغدا ھمان سرکردە ل کوردستان بکات، بم
وەک ( قزییکی رەوا بکات؛ ناکرێ ناسیۆنالیزمک بدەست گندەییوە راستقینی
نجرپغدا )شرەوڕووی بب ۆک م ناسیۆنالیزممان ئم ھب ،نزە  و بناھ

: کوتنی جلوال (گو)؛ ب ھز و توکمییوە بوەستتوەئیقلیمییکان و جیھان 
م ۆرفراندشکستی اوچ دابنراوەکان و کوتنی شنگاڵ؛ لدەستدانی کرکوک و ن

زەکئامری کاریسمبپی و  ٢٠١٧ی سۆتی کم حائ کن کیند نموونچ
زەرورەت ناسیۆنالیزم وەک ئایدیۆلۆژیا کرمیبوون ک بی ناو ناسیۆنالیزمی کوردی (ن

     پشتاست دەکنوە. و جیھانبینی)

                                                           
ناوەڕاستدا (کم یا  یئم شوازە ل نزیکبوونوە ل مسلی نتوە و ناسیۆنالیزم ل دوو ناسیۆنالیزمی رۆژھت  21

زۆر ل سد سای رابردوودا) ب جوانی خۆی نواندووە: ھردوو ناسیۆنالیزمی عرەبی، ب تایبتی ئایدیۆلۆژیای حزبی 
جختیان لسر ئوە کردۆتوە ک  و ئاراستیکی فاشیستیدا، ل چوارچوەی دۆکترینی پۆپیولیزم ،کمالیزم ەبعس، و

 وە بوار یا. . . ھتد) ل ناو خۆیدا قبوڵ ناکات فیکریجندەری، ،  وە ھیچ دژایتیک (چینایتینتوە یکیکی توکمی
ی نتوەدا و بوون ل ناو جست "دژایتی"ل ھر شوازکی  گوزارەشدا یشرەوشنبیرییکانفیکری و نادات ل گفتوگۆ 

      بکرێ.
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 --------------  
 

تنھا ل ماپڕی کسی نووسر بو دەبتوە؛ ھیچ پگیک و ئامرازکی میدیایی بۆی ئم بابت تبینی: 
،ر نییدانی نووسپگر وە. ،بوبکاتب وتارەک  


