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فازأل دية

٢-٢

ــى دووةم بةشى لة ياسين بورهان
دةخاتة تيشك رؤذنامة، ديمانةكةيدا لةطةأل
ئةطةرةكانىجَيبةجَيكردنىثرؤذةكانى سةر
دةكات بةراوردى هةرَيمداء لة ضاكسازيى

تردا. وآلتانى ئةزموونى لةطةأل

ثرؤذةكانى دةرةوة وآلتانى لة رؤذنامة:
لةسةر دةكرَيت؟ كاريان ضاكسازيى ضؤن

هةية طةورة جياوازيى  لةإاستيدا  *
ناديموكراسى سيستم بة وآلتانى لةنَيوان
ديموكراسى وآلتانى بة سيستم لةاليةكء
يةكةمدا حاَلةتى  لة ــرةوة، ت لةاليةكى
هى طؤإانكاريى ضاكسازيىء ثــرؤذةى
هى بَلَيين راستتر يا (نخبة)ية، هةَلبذاردة
دةبَيذن ثَيي ئةوةى (واتة سةركردةية تاكة
ئةمانةش ـــةرةوةإا)،  س لة  ضاكسازيى
ناوةإاستدا خؤرهةآلتى لة نموونةيان
جةمال شاو رةزا ئةتاتورك، وةك زؤرن،
دووةمدا حاَلةتى لة بةآلم  عةبدولناسر...
ثرؤسةكة ديموكراسيدا سيستمى لة
كة ئةوةية طرنطة ئةوةى جياوازة، تةواو
لة حاَلةتى زؤرن هةرضةندة ميكانيزمةكان
شتَيكى بــةآلم ديموكراسيدا، سيستمى
سيستمة لة طؤإانكاريى حاَلةتى لة سةرةكى
طشتى راى كة ئةوةية ديموكراسييةكان
ناضاركرابَيت، ئةوةى بةبآ ضاالكى، بة
ضاالكانةبةشداريىلةثرؤسةىطؤإانكاريدا
ئةو طرنطى مةرجَيكى هةَلبةتة دةكــات،
تةواو ميديايةكى كة ئةوةية بةشدارييةش
لة بةشداريكردنة مــةرج  بةبآ ــازادو ئ
هةر طؤإانكارييةكاندا، سياسيء ذيانى
فيكريةكةى ضوارضَيوة بةرهةمهَينانى لة
بؤ ثالندانان تا ثــرؤذة، تا طؤإانكاريى

لة طؤإانكاريى خودى دةطاتة تا طؤإانء
بوونء عةمةليدا، هةرة بةرجةستة ئاستى
لة ضاكسازيى بؤ ــار زؤرج لةإاستيدا
دةستنيشانكردنى مةسةلةى بوارَيكدا
ضوارضَيوةى طةآلَلةكردنى كَيشةكانء
ليذنةيةكى بة ئةرك  وةكو  ضاكسازيى
دواتر دةسثَيردرَيت،  بَياليةن ثسثؤإى
ثسثؤإيية كؤميتة ئةو كة راثؤرتةى ئةو
باسء بةر دةكةوَيتة دةكــات، ئامادةي 
راثؤرت طشتىء هةمان لَيكؤَلينةوةى راى
ثرؤسةيةكى لة  دةطرَيت خؤى  رَيطةى
هةموو لة  بةآلم ثةرلةمانيدا، سياسى-
(يا حيزبةكانى) حيزبى كة حاَلةتَيكدا طرنطة
بةشَيوةيةكى ئؤثؤزسيؤن دةسةآلتدارء

ثرؤسةيةبن. ئةو تَيكةآلوى ئؤرطانيكى
ضى ثةرلةمان رؤَلى دةكرَيت رؤذنامة:
يةكَيك بيةوَيت ئةطةر كاتةدا، لةم بَيت
لةم دةتوانَيت ئايا ياسا، بكاتة ثرؤذانة لةو
بكات، دةستنيشان يةكَيكيان بارودؤخةدا
ئةوا بكات ئةوة  بيةوَيت طةر ثَيتوانيية 
ضونكة ياسا،  بكاتة هةرسَيكيان دةبَيت 

دةبَيت؟ دَلطران دى اليةنةكةى
من شتَيك ــةر ه لــة ــةر ب جــارآ   *
ثةرلةمانةى ئةو كة بةوةى نيم خؤشبين
هةرة ثرؤذةيةكى بتوانَيت هةية كة
سياسيية ئةركة ئاستء هةموو كة فراوان
نةك ئةنجامبدات، بطرَيتةوة، طرنطةكان
بةرثرسة بةَلكو طشتى، بة خةَلك هةر
بةغدا لة ئةوانى بةتايبةتى كوردةكانيش
كة دةزانـــن بــاش ــةوة ئ دةستبةكارن،
طــرذىء كؤسثء زؤر بوونى لةطةأل
لة بةغدا ثةرلةمانةكةى ئينجا طرفتيش
«ثةرلةمانترة»، هةولَير ثةرلةمانةكةى
كوردستان ثةرلةمانى كة ئةوةشدا لةطةأل
هةية، ساَلة (١٧) ئةوة نةبَيت بة ناو) (هةر
زؤر بة بةغدا ثةرلةمانى تةمةنى بةآلم
كورتة. تةمةنى ضةند ساَلَيكى كَيشةشةوة
دةربإى ئيفليجةء كوردستان ثةرلةمانى
ثارتىء كة حيزبؤكراتيةية سترةكتورة ئةو

سياسيشى رؤَلي بةرهةميانهَيناوةء يةكَيتى
وآلتانى ثةرلةمانةكانى لة زؤرَيك هى لة

كةمترة. ئةفريقياش
ئةطةرة ثرسيارةكة  لة تر بةشةكةى 
ثرؤذةيةك ثةرلةمان ئايا (فةرةزيةية)،
ئةوة هةَلدةبذَيرَيت؟ دراون كة لةوانةى
يا هيض يةكَيكيان هةَلبذَيرَيت، ئةطةر ئةسَلةن
دةسةآلتى كة بنةمايانةى ئةو دةكات، ضى
لةسةر كوردستان باشوورى لة سياسيان
قبوَلكردنى بةبآ ثرؤذةيةك هيض بيناكراوة،
بةَلكو سةرؤكةكةى زؤر ئةستةمة، ثارتىء

تَيبثةإَيت. نيية مومكينيش ئةسَلةن
ــطــةى جــَي ـــــةوةى بـــةهـــةرحـــاأل ئ
ئةوةية نيطةرانيشة بطرة سةرسوإمانء
زؤرة ماوةيةكى يةكَيتييةوة لةاليةنى كة
لةسةر دةكرَيت خواس باسء هةر نةك
ثَيشوةضوونةكانى بةَلكو  ضاكسازيى،
نةوشيروان مستةفا رةوتةى ثةيوةست بةو
شتى زؤر رةطء سةرهةَلدانى طرتيةبةرو

باسء كة بوونة ئةوة هَيماى ئاماذةء تر،
هةر ئَيستا تا  ضاكسازيى بؤ  خواسةكان
لة بةآلم هاتوون، يةكَيتييةوة لة ئاراستةى
لة باس زؤر تا كةم ثارتييةوة  ئاراستةى
نةكراوة. دةسةآلت ضاكسازيى ثرؤذةى

ـــةرةوإووى ب هــةر ــةك  ن حاَلةتة ــةم  ئ
بؤ بةَلكو دةبَيتةوة،  سياسى ضاودَيرانى 
خودى بـــةرةوإووى جديى بة نموونة
هةوَلَيكى هةر جةاللء مام ثرؤذةكةى
تؤ دةبَيتةوة. دواجار بؤ ضاكسازيى يةكَيتى
دةكةيت سياسيدا ثانتاييةكى لة ضاكسازيى
كاراى بةشدارَيكى هةر نةك تَييدا ثارتى كة
ثَيوةر زؤربةى بة بطرة بةَلكو سياسيية،

باآلدةستيشة.
دةستيش ثةرلةمان طةر بةهةرحاأل
سياسيى ضاكسازيى مةسةلةى بؤ بةرَيت
خاَلى طرنطة زؤر ئــةوا سةرانسةرى،

هةموو بة بَيت ثَيزانين دةستثَيكردنى
بة دراون  ئَيستا تا كة هةوآلنةى ئةو
كارَيكى ئةمة  ضاكسازيى، ئاراستةى 
هةموو كة هَيمايةكة ديموكراسيانةيةء
حسابيشيان دةخوَينرَينةوةء هةوَلةكان
اليةنَيك هةموو شَيوةية بةم دةكرَيت، بؤ
هةمووشيان ثرؤذةكةء خاوةن بة دةبن
دةطلَين، سةركةوتنييةوة بةرثرسيارَيتى لة
تةواوى سياسى ضاكسازيى مانايةش بةو
ضاكسازيى دةطرَيتةخؤ، سياسى ثانتايى
تاقمَيك هى نةك نةتةوة، سياسيى ثانتايى

حيزبَيك، دةطرَيتةوة. يا

حيزبؤكراتيية ستراكتؤرى دةربأى ئيفليجةو كوردستان بورهان ياسين: ثةرلةمانى

كةيسى تؤمةتبارانى دادطاييكردنى
دادوةرةوة ثَينج لــةاليــةن  هةَلةبجة
عةرةبنء سيانيان كة بةإَيوةدةضَيت،
ــزةرى ثــارَي ــوار ض ــان كـــوردن، ــي دووان
ــؤران (ط لة  ثَيهكاتوون كة  كــورديــش
مستةفا، ئيبراهيم سديق، بةكر ئةدهةم،
ثارَيزةرانى دةستةى عةبدوَلآل) فةرةج
سةرةكييانةى تؤمةتبارة ئةو دؤسيةكةن،
دةكرَيت، لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةيان ئَيستا  كة
فةرحان هاشم، سوَلتان حةسةن، (عةلى

ئةلدورى). سابر موتَلةط،
دةستةى سةرؤكى ئةدهةم، طــؤران
دادطاى لة هةَلةبجة كةيسى ثارَيزةرانى
رؤذنامة وتى: باآلى تاوانةكانى عَيراق بؤ
دانيشتن يةكةم رابــردوو مانطى «٢١ى 
ضةند تؤمةتبارانة، لةو  جطة ئةنجامدراو
دادطــا بؤ كة ــةن، ه تر تؤمةتبارَيكى
لَيكؤَلينةوةيان ئايندةدا لة بةرزدةكرَينةوةء

دةكرَيت». لةطةَلدا

دادطاييةكة دواكةوتنى
بة دةستكراوة ٢٠٠٤وة ساَلى لةكؤتايى
ئيفادةى هةَلةبجةداو كةيسى لة كاركردن
ــارةزا ش ثسثؤإو سكاآلكارو  (٣٩٠)
ساَلى تةمموزى مانطى لة وةرطيراوة،
دادطاى رةوانةى كةيسةكة كة ٢٠٠٧دا،

 ٢٠٠٨/١٢/٢١ كــراوة، تاوانةكان باآلى
لةسةر دةستيثَيكرد دادطا دانيشتنى يةكةم
بإيارة دانيشتن، سآ  دواى كةيسةكةو
دةستثَيبكةنةوة.  ٢٠٠٩/٢/١ دانيشتنةكان

دةستةى ســةرؤكــى قسةى  بةثَيى
هــةَلــةبــجــة، ـــى كــةيــســى ـــزةران ـــارَي ث
كةيسةكة تؤمةتبارانى دادطاييكردنى
هؤكارةكةيشى دواكةوتووةو خؤى لةكاتى
ســكــاآلكــاران زؤرى  ــىء ــةورةي ط بــؤ 

دةطةإَينَيتةوة.
بةوةكرد؛  ئاماذةى ئةدهةم طــؤران  
ضةند ــووة، ــةوت دواك دادطاييكردنةكة
دواكةوتنى بؤ  هةبوون هؤكارَيكيش 
هةستياريى طةورةيىء لةوانة دادطاييةكة،
ئيفادةى وةرطرتنى  هةروةها كةيسةكة، 

سكاآلكار. لة زؤر ذمارةيةكى
كة ــةوةشــكــرد، ل ــا بــاســى ــةروةه ه
بؤ دادطــا دانيشتنةكانى دواخستنى
ئــةوة بــؤ  شــوبــات مانطى  ــاى  ــةرةت س
باآل دادطاى ئَيستادا لة كة دةطةإَيتةوة،
تر كةيسَيكى ضةند لةسةر دانيشتن

دةكات.

دانيشتنةكان بةإَيوةضوونى
وةرطَيإي نةبوونى ئامادةنةكردنء
ئةمنيىء اليةنى بة طرنطيدان شــارةزاو 
سكاآلكاران ثارَيزةرانء هاتوضؤى كَيشةى
بةإَيوةضوونى خــراث هــؤى بوونةتة

دادطا. رةوتى
ئاماذة ثارَيزةران، دةستةى سةرؤكى
رةوتى لةسةرةتاوة كة ئةوةدةكات، بؤ
بةإَيوةنةدةضوو، باشى بة داداطاييةكة
ياسايى وةرطــَيــإَيــكــى دادطـــا ضونكة 
بةناضاريى بةَلكو ئامادةنةكردبوو،
دانــرا، وةرطَيإ بة كــورد لَيكؤَلةرَيكى
ــةوةش ثــارَيــزةرانــى كــوردء ــةل ــط ج
هاتوضؤء كــَيــشــةى ســكــاآلكــارةكــان
وايانكرد ئةمنييان هةبوو، ئةمانة مةسةلةى
دوابخرَيت، رؤذَيك ضةند  بؤ دادطاييةكة
لة داوة بةَلَينيان ئةوةشدا لةطةأل بةآلم

ضارةسةربكةن. كَيشانة ئةو داهاتوودا

باوةإى تاوانةكان دادطاى باآلى
نيية فإؤكةوانةكة هةآلتنى بة

هةَلهاتنى هةواَلى ئاشكراكردنى دواى
كيميابارانى تؤمةتباري  فإؤكةوانَيكى 
سلَيمانى  - طشتى ئاسايشى هةَلةبجة، 
هةواَلة ئةو كة تؤمةتباردةكرَيت، بةوة

لةإاستييةوة. دوورة
ئةو ثــاســةوانــى تــاريــق رةمــــةزان،
هةَلةبجةيان كة كـــردووة  فإؤكانةى
لــةســةردةمــى كــــردووة، كيمياباران 
ديارو كةسَيكى  تاريق  بةعسدا  رذَيمى 

 ٢٠٠٥ ساَلى لة بــووة، دةستإؤيشتوو 
طشتى ئاسايشى هَيزةكانى لــةاليــةن
دواى دةستطيركرا، سلَيمانييةوة -
كةسوكارةكةى دةستطيركردنةكةى،

داوةو ئازادكردنى بؤ زؤريان هةوَلَيكى
بة ثةيوةندييان مةبةستةش  ئــةو بؤ 
ثارةيةكى كردووةء ثارَيزةرَيكةوة ضةند

داوة. زؤريان
طشتى- ئاسايشى  راطةياندنى بةثَيى 

لةكاتى   ٢٠٠٨/١٠/٢٥ رؤذى سلَيمانى
نةخؤشخانةيةكى لة  ضارةسةركردنيدا 
طشتى ئاسايشى لــةدةســت سلَيمانى

هةَلهاتووة.
سةرؤكى «نة وتــى: ئةدهةم طــؤران
هةآلتنى بة باوةإ ئَيمةش نة دادطاكةو
داوادةكــةم من ناكةين، فإؤكةوانةكة
بَلَيت». هاوآلتييان بة راستييةكة ئاسايش

ناكةين» فأؤكةوانةكة هةآلتنى «باوةأ بة
ثشتيوانسةعدولَآل

دادطاييكردنى تؤمةتبارانى
كيميابارانى دؤسيةى

مانطى سةرةتاى بؤ هةَلةبجة
سةرؤكى دواخراو شوبات

ثارَيزةرانى دةستةى
بة ئاماذة دؤسييةكةش

كةموكوإيىء ضةند بوونى
دةكات كةمتةرخةمييةك

ثرؤسةى بةإَيوةضوونى لة
ئاشكراشيكرد دادطاييةكةو

تؤمةتبارةكانى لة جطة
تريش ناوَيكى ضةند ئَيستا،

بةرزدةكةنةوةو دادطا بؤ
لَيكؤَلينةوةيان ئايندةدا لة

لةطةَلدا دةكرَيت.

بؤ ضاكسازيى زؤرجار

مةسةلةى بوارَيكدا لة

كَيشةكانء دةستنيشانكردنى

ضوارضَيوةى طةآلَلةكردنى

ئةرك وةكو ضاكسازيى

بَياليةن ثسثؤإى ليذنةيةكى بة

دةسثَيردرَيت


