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روانگەی هاوسەنگی هێزی لە  ٩٠٠٢هەڵبژاردنەكانی 

 نێوان یەكێتی و پارتیدا لە بنچینەوە هەڵتەكاند و گۆڕی

 
 لەگەڵ بورهان یاسین لە چاوی گەلدیمانەی پێگەی 

 ەوە سازدراوە(جیهاد موحەممەد)ە لە الیەن ك ٩٢/٥/٩١٠٢ 

 
 

وردستان كوردستان، دەستوری كراتی كانی پارتی دیموكبە وتە و لێدوانە :چاوی گەل
بۆ ئامادەكردنی “  :ئەم حیزبە دڵێت. هیچی نەماوە و تەواوە و تەنیا ڕاپرسیی ماوە

واڵت وەرگیراوە و، حەوت ساڵی خایاندووە هەتا  04ڕۆژەیە كەڵك لە دەستوری ئەو پ
ئامادە كراوە و ڕا و بۆچوونی پسپۆڕانی بیانی و نێوخۆیی وەرگیراوە و بەر لەوەی 

پێشنیاریان لە الیەن چین و توێژەكانی  0444لە پەرلەمان دەنگی پێ بدرێت 
ئەندام بڕیار  69تان بە دەنگی كۆمەڵگە پێگەیشتووە، پاشان لە پەرلەمانی كوردس

 . ”درا بدرێتە ڕیفراندۆم و بە یاسایەك ڕەوانەی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان كرا

هەزار دانە لەو پڕۆژەیە چاپ كراوە و لەڕێی بریكارەكانی خۆراكەوە  644هەروەها 
انی برییوە و پێویستە كدەستور هەموو قۆناغە . بۆ هەموو خانەوادەیەك نێردراوە

 .ەرێت و تێپەرێنرێتكوردستانی لەسەر بكی كسیی خەڵڕاپر
الیەنی ئۆپۆزسوێن و دەرەوەی ئۆپۆزسوێن و  یش لە نێوان هەرسێكۆدەنگییەك 

ی گشتی و كخەڵ  لە ڕۆشنبیران و كێتی و زرۆێكردایەتی یەكلە سەر كبەشێ
ە دەستور ناتەواوە و پێویستە بگەرێنرێتەوە ناو ك  چاودێرانی سیاسیی، پێییانوایە

پرسی  كردنەوەی هەندێكردنەوە، بە تایبەتی هەمواركپەرلەمان بۆ هەموار
ە لە دەستوردا خراوەتە ژێر كوردستان كردنی سنوری كدیاری كنیشتیمانی وە

ردنەوەی دەسەاڵتیی كدەستوریی عێراقییەوە و، هەموار ٠٤١ڕەحمەتی ماددەی 
ە كو ئاستەی رێتەوە تا ئەكەمكە ئەو دەسەاڵتانە ك كبە جۆرێ ی هەرێم كسەرۆ
لە  كبە پێچەوانەوە وە كی هەرێم لە ژێر دەسەاڵتی پەرلەماندا بێت نەكسەرۆ

مادەد و بڕگەی تری ناو  كردنەوەی هەندێكدەستوردا هاتووە، دیسان هەموار
 . دەستور

 كایە وەكت هەیە تكێشمەدا بەرێزت چیی دەڵێییت و، چ خوێندنەوەیەكێشمەكلەم 
ام لەم دوو الیەنە لەسەر حەقە و كەرەوە؟ كونیڕو كی بێالیەن و ڕۆشنبیرێكەسێك

ی كامییان زیاتر لە بەرژەوەندیی خەڵكراتییانەترە؟ ڕای كامییان دیموكچۆن؟ 
 وردستانە بە گشتی؟ك
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نیە، بەو ( رەش یان سپییە)ە بەم شێوەیە كمن باوەڕم وایە مەسەلە :بورهان یاسین
 و   ێشمكێشمەكراستیدا  لە. ات یا ئۆپۆزیسیۆنكمانایەی ئایا دەسەاڵت راست دە

و هەر لە سەرەتاشەوە بۆچوونی كی نوێ نیە بەڵكشتێ دەستورناڕازیبوون دەربارەی 
ە لە كوە ئەو دەنگانەی . جودا هەبوو دەربارەی ئەم بابەتە گرنگ و هەستیارە

ەوتون، بە پەیوەندی لەگەڵ باسوخواسی دەستور، ئەوە كرۆژانی دواییدا دەر
ە كلەو شارەزایانەی  كێكتاوە نارەزایی هەبووە وە یەە هەر لە سەرەكدەردەخەن 

. مەبەست د)ی بەرچاوی هەبوو لە نوسینەوەی دەستوردا كلەسەرەتاوە بەشداریە
ی هەستیاری پرۆسەی نووسینەوەی دەستوردا دەستی كیە لە قۆناغێ(ەبانیڵنوری تا

رنگ هەندێ زانیاری گلە رۆژانی دواییدا جگە لەوەش . ێشاوەتەوەكلەو پڕۆسەیە 
ێتی بە زۆرەملێ ئەو رەشنووسی دەستورەی كاتی خۆی یەكو ئەوەی كرا بوون وەكئاش

ردنی كاتی پەسەندكە لە كە زۆر گرنگە ئەوەیە كی تر كتێش. بێردكقەبووڵ
بوون لە  كگرتوی ئیسالمی بەشێكۆمەڵی ئیسالمی و یەكرەشنووسی دەستور 

ەم دوو هێزە شانبەشانی بەاڵم ئەمڕۆ ئ ،ەكرەشنووسە بە پەرلەمان وە دەنگیان دا
ەن بۆ كی رەسمی داوای گەڕاندنەوەی ئەو ڕەشنووسە دەكوەیەێبزاڤی گۆڕان بە ش

نە ئەم خااڵ. اتەوەكپەرلەمان بۆ ئەوەی ئەم دامەزراوەیە سەرلەنوێ هەمواری ب
یا سپی  شان لە رەكباسوخواسەە كی زۆر لە بەهانە كهاتەیەكن لە پێكتەنها بەشێ

 . ی ئاڵۆزتركبۆ ئاستێ ان بەنەن وە دەیكدەردە
 

ش لە ە زیاتر گوزاركی نوێ هەن كند شتێی ترەوە دەتوانین بڵێن چەكلە الیە
باشووری ی نوێی هێز لە كو خەماڵنی هاوسەنگیەاری لە روانگەی سیاسی كگۆڕان

اریگەرییان بووە لە سەر كارییانەش دەرهاوێشتە و كەن وە ئەم گۆڕانكوردستان دەك
بە بە باوەڕی خۆم سێ شت . دەستورەمەڕ مەسەلەی ان لكبۆچوون و هەڵوێستە

ە راستەوخۆ كاتەوە كە مرۆڤ جختیان لەسەر بكگرنگن تایبەتی لەم بارەیەوە 
ەوتنی كدەر( ٠: دەستور مەسەلەیهەڵوێستە لە اریگەرییان هەبووە لەسەر ك

بە تایبەتی بزاڤی  دا٩١١٢انی كهێز لەگەڵ هەڵبژاردنەبەارا و كی كئۆپۆزیسیۆنێ
دەسەاڵت لە مەڕ  هی لە ەی جیاوازی هەبووكە هەر لە سەرەتاوە بۆچوونێك ،گۆڕان

دەبێ ئەوەش بە . ی ناوەندی و بەرچاوتری بینیوە لەم بارەیەوەك، رۆلێدەستور
ایەتییەوە بۆ كە مەسەلەی گۆڕینی سیستەم لە سەرۆكردنەوە بگوترێ كجخت

، بە ئۆپۆزیسیۆن انی هەڵوێستەیكبووە لە رەهەندە هەرە گرنگە كێكپەرلەمانی یە
 ی هەرێم لە كبوونەوەی سەرۆكنزی( ٩دەربارەی دەستور؛  تایبەتی هی گۆڕان،

 
روانگەی هاوسەنگی هێزی لە نێوان یەكێتی و پارتیدا لە بنچینەوە  ٩٠٠٢هەڵبژاردنەكانی 

 .هەڵتەكاند و گۆڕی
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ە نەبوونی و ایەتی هەرێمداكی فەرمانڕەوایی خۆی لە سەرۆدووەم خولیۆتایی ك
بە . سی دەستورایەتی وە نەش بە پێی رەشنووكفەت نە بە پێی یاسای سەرۆدەر

ردنەوەی بۆ كاندیدكنەبوونی دەرفەت بۆ خۆ دەرهاوێشتە، ی تر وە وەككمانایە
تۆ بڵێ ) ردنیكحاڵەتدا نەبێت ئەویش قەبووڵ كتەنها لە یە ،سێیەم خولی

ان، لە راستیدا كەبەر لە هەڵبژاردن ی گشتیداكە لە راپرسییەدەستور (تێپەڕاندنی
ردنی قەوارە كردن و ناونووسكاندیدكۆتاییهاتنی وادەی خۆ كهەتتا بگرە بەر لە 

روانگەی هاوسەنگی هێزی لە نێوان  ٩١١٢انی كهەڵبژاردنە( ٣؛ انكسیاسییە
ارییە لە كگۆڕان مئە نەدەەهەرچ .گۆڕیاند و كلە بنچینەوە هەڵتەێتی و پارتیدا كیە

ی درێژتری پێویست بوو بۆ ئەوەی خۆی كە ماوەیەەوت وكدا دەرنەكشەو و رۆژێ
بە تایبەتی سەرلەنوێ خەماڵندنەوەی  ،دەربڕێ لە شێوەی جودا جودادا

ێزدا هلە هاوسەنگی اریە كئەم گۆڕاندواجار بەاڵم ." هاوپەیمانی سیتراتیژی"
ی انكەدرێژخایەن ەی نوێ پەیوەندیكبۆ ئەوەی بە شێوەیەبوو زۆر گرنگ ی كارێكهۆ

ە لە كئەوەی لەم بارەیەوە گرنگە ئەوەیە . نەوەێتی و پارتی بخەملێكوان یەێن
 ،ەبانیڵو جەالل تا الە نێوان نەوشیروان مستەف ەوە،(ەوتنی دەباشانككرێ)رێگەی 

لەگەڵ بوو  كهەر نزی كە نەكرد كی هەرە گرنگی خۆی دیاركهەڵوێستێێتی كیە
ە ئەویش ك ،ەگەڵیلبوو  انگیریشكبە توندی یەو كبەڵ ،هەڵوێستی بزاڤی گۆڕان

لە راستیدا . سیستەمی پەرلەمانی ۆایەتییە بكگۆڕینی سیستەمی سەرۆ
لە  ( ەوتنی دەباشانكواتە رێ) ەوتنەككئەم رێزۆر گرنگی ی كیەدەرهاوێشتە

اوی سەرلەنوێ كیانی بە ڕاش ،ردنیكجێبەجێپابەندبوون پێیەوە و  حاڵەتی
بە تایبەتی دوای . ەرلەمانلە رێگەی گەڕاندنەوەی بۆ پ دەستورردنەوەی كهەموار

لە ێتی كیەەوتنەوەی جەالل تاڵەبانی لە مەیدانی سیاسی، رۆژ دوای رۆژ كدوور
ێتی زۆر كبۆتەوە، تا بگرە دواجار ئەمڕو هەڵوێستی یە تركبۆچوونی ئۆپۆزیسیۆن نزی

ی گرنگەوە، ئەم كبینیەتێئەگەرچی بە . ترە تا لە هی پارتیكلە ئۆپۆزیسیۆن نزی
( ٤؛ ێشە نابێكێشە نەبووە وە لە داهاتووشدا بێ كێتی بێ كبۆ یەبوونەوەیە كنزی
ە خودی دەسەاڵت رازی بوو كانی بزاڤی شەقام ئەوە بوو كلە دەرهاوێشتە كێكیە

ە دواتر كێتەوە، بەاڵم كرتور لە رێگەی پەرلەمانەوە هەموار بسە دەكبەوەی 
 .ی ترەكەی پاشگەز دەبێتەوە ئەوە شتێكدەسەاڵت لە بڕیارە

 
دەستورەی كە هێشتان بە تەواوەتی قەبووڵ نەكراوە، كەچی ئەو هەموو دەسەاڵتەی ئەو 

داوە بە سەرۆكی هەرێم، ئایا گەر ئەو دەستورە بە تەواوەتی وە وەك خۆی هەموار كرا 

 بەم شێوەیەی كە هەیە ئەو كاتە چی روو دەدات؟
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ە كەینەوە كگرنگە ئەوە جختبرا، كە ئاماژەیان پێكا، جگە لەو تێبینیانەی لێرەد
اتی بەسەردا كە لە راستیدا پەرلەمان كرا دتێپەڕین داكەشێكدەستور لە هەوا و 

 .دەبوویەوەكنزی( ٩١١٢واتە هەڵبژاردنی )ی تر كهەڵبژاردنێلە وردستان كچووبوو وە 
 

بە رای خۆم گرنگ نیە سوود لە ئەزموونی چەند دەوڵەوت وەرگیرابێ و چەند 
امن ئەو ك( ٠: ی ترەكو گرنگ چەند شتێكبەڵ ،وەخوێندرابێتە یاتێبینی نوسرابێ 

ەون كان جوان دەردەكەدەستورزۆر جار ( ٩ە سوودیان لێوەرگیراوە؛ كئەزموونانەی 
دەستور لە رێگەی چەند  ێركدە( ٣ی ترن؛ كردندا شتێكبەاڵم لە جێبەجێ

جێگەی تێگەیشتنە ( ٤ەی؛ كراتییەكرێتەوە لە سروشتە دیمۆكییەوە خاڵیبكماددەیە
ەم یا ك)ە كبڕوانن  كبە مەترسی و نیگەرانی زۆرەوە لە دەستورێ كەمو الیەنێگەر ه

ی زۆر بەهێزی دەسەاڵت كۆمەڵێكانی دەربارەی كلەسەر چواری مادە كیە( زۆر
 كۆمەڵێكی هەرێمدا كلە راستیدا لە ماوەی فەرمانڕەوایی سەرۆ( ٥بێ؛  كسەرۆ

اری كی ستەمكێە هێمای بەرهەمهێنانی سیستەمكروویانداوە  كشتی ترسنا
ان، لە ژێر سێبەری ئەو كەكێ لە هەنگاوە هەرە ترسناكیە. ەوتۆتەوەكلێ  یانوردیك

ە  كنیشتمانی بوو  ییاسای ئاسایش( ەیشە هێشتان رەشنووسك)دەستورە 
ی كە دواجار سەرۆكەوتەوە، كدامەزراندنی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی لێ

ی ئەو كسەرۆرد بە كەی خۆی كەوڕكبە یارمەتی هەمان ئەو رەشنووسە هەرێم 
ی وردی ئەو یاسایە ئەوە كلە خوێندنەوەیە. و پڕ دەسەاڵتە دەزگایە گرنگ

ە لە سیستەمە كدەسەاڵت دراوە بەم دەزگایە  كۆمەڵێكە كەوێ كدەردە
ە ك نەوكو لەو واڵتانەش بەرچاوناكەون بەڵكهەر بەرچاو نا كان نەكراسیەكدیمۆ

وە  انیان بڕیوەكۆمەڵگاكردنی كراتیزەكۆدیم ئاراستەی هەنگاویان لەهەندێ 
ئەو دەستورەی ە كی تری ئەم ئاماژەیەم ئەوەیە كدیوێ. راسینكهێشتان نیمچە دیمۆ

بە  وەئەو هەموو دەسەاڵتەی داەچی ك ،راوەكە هێشتان بە تەواوەتی قەبووڵ نەك
را بەم كخۆی هەموار  كئایا گەر ئەو دەستورە بە تەواوەتی وە وە ،ی هەرێمكسەرۆ

 انەلە راستیدا ئەم گومان و مەترسی اتە چی روو دەدات؟كە هەیە ئەو كوەیەی شێ
گەڕاندنەوەی رەشنووسی دەستور بۆ  اریكداوا گرنگن بۆ و پشتگیری بەهانە

 .    پەرلەمان
 
 

بەڕای بەرێزتان ئەگەر دەستور بخرێتە بەردەم ڕاپرسییەوە ڕێژەی : چاوی گەل
ست كئەو ڕێژەیەیی هێنا ئەوە دەبێت بە شدەنگدانی یاسایی خۆی دەهێنێت؟ ئەگەر 

ست و كاندا؟ ئەگەر ئەو شكەوتن بۆ پارتی لە هەڵبژاردنەكبۆ ئۆپۆزسوێن و، سەر
! راوە و وا وەرگیراوەكەوتنە لە الیەن پارتیی و ئۆپۆزسوێنەوە خوێندنەوەی بۆ كسەر

ن؟ اكە لە بانگهێشتیی هەڵبژاردنەكاتەدا جۆرێكەواتە ڕاپرسی لەسەر دەستور لەم ك
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ان كی هەموو یاساكە بە دایكردنی دەستور نییە كئەگەر وایە؟ ئەمە بە سیاسیی
 دادەنرێت؟

 
ە خستنە راپرسی دەستور لەم كسەرەتا من باوەڕم وایە  ێجار :بورهان یاسین

پارتی هەر لە سەرەتای . اتكیبە پارتی كی هەرە گەورەیە كقۆناغەدا هەڵەیە
ە هەمووشیان لە پێناو كهاوێشتن  هەنگاوی هەڵەی كۆمەڵێكمانگی نیسانەوە 

ەی كە بۆ خولی سێیەم لە دەسەاڵتەكی هەرێم كدانەوەی دەرفەتە بە سەرۆ
ردنی لەوەی كێشی كە سەركبەاڵم باشترە هەر ئێستا پارتی ئەوە بزانێ . بمێنێتەوە

ی كەیەكانی بە لوتكە رەشنووسی دەستور بخاتە راپرسییەوە بە ئەگەری زۆر هەڵەك
وردستان دەبێ وە كە نە لە خزمەتی ئەزموونی باشووری كەیێنێ دەگ كهەرە ترسنا

ی زۆر بە كە ئەو حزبە تا رادەیەكەڵێم پارتی چوند. نەش لە خزمەتی پارتی خۆی
تەنیا ماوەتەوە لە پێداگری لە مەسەلەی نەگەڕاندنەوەی رەشنووسی دەستور بۆ 

بە . اپرسیەوەبخرێتە ربێت  كنرخێبەها و ە بە هەر كردنەوەی كپەرلەمان وە جخت
ئەمڕۆ دوای ئەو هەموو گفتوگۆیانە و پێداگری پارتی لەسەر راپرسی هەر حاڵ، 

ان وە بە كبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەكرۆژ لەگەڵ نزی ەدەربارەی دەستور رۆژ ب
ەی ناتوانێ خۆی كەكە سەرۆكبۆ خودی پارتی ئەوە ساغبوویەوە  كاتێكتایبەتیش 

، ئەگەر چی هەڵەن وە بە ئەگەری ەم هەواڵنەئ ،ایەتی هەرێم هەڵبژێرێكبۆ سەرۆ
 . دەها چڕبوونەتەوە ی سیاسیش دەدەن،كاریسەیەكزۆر سەر لە هەڵەو 

 
پارتی هەڵەیەكی گەورە دەكات ئەگەر بەردەوام گوتار و هەڵوێستە سیاسییەكانی بە پێی 

 بەم مانایەش مانەوەی پارتی لە. كان بخەمڵێنێ٠٢٢٠پێوەر و روانگەكانی سەرەتاكانی 

زەمەنێكی تردا كە خودی روانگەو هاوسەنگی هێزی ئەو زەمەنە بوو، كە كاتی بەسەردا 

 .چووە، كێشەی هەرە گەورەی پارتییە

 
لەسەر  ێتیكیە و پێداگری البوونەوەكیەاتە هەستیارەدا كو  لەم سات كرێ

لەم حاڵەتەدا . ی تایبەتی هەیەكگرنگیە بۆ پەرلەمان گەڕاندنەوەی دەستور
ێتی رەشنووسی دەستور كبە بێ پشتگیری یەە كوەی سەر ئەی لەپێداگری پارت

 پارتی و ی سیاسی بێ هاوتا بۆكاریسەیەكبخاتە راپرسیەوە بە ئەگەری زۆر بە 
ەدا كی تردا ئەگەر بە فەرز لە راپرسیەكلە حاڵەتێ .ەی تەواو دەبێكەكسەرۆ

ی كخەڵ ورد لە باشوور وكرا ئەوا لەو حاڵەتەدا ئەزموونی كە قەبووڵكرەشنووسە
ە لە باشترین حاڵەتدا كی دەبن، چونكوردستان زەرەرمەندی هەرە سەرەك

ئەوا ئەو  ،لە راپرسیدا یەوتنكهەتتا بگرە لە حاڵەتی سەر ،رەشنووسی دەستور
ات بۆ دوو كوردی بە توندی دوولەت دەكۆمەڵگای كەوتنە بە ئەگەری زۆر كسەر

ە خۆی كەرێم ی هكبەشی دژبەر وە جگە لەوەش دەرفەت دەدات بە سەرۆ
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ی كهەنگاوێ كە ئەوەش بێ هیچ گومانێكایەتی هەرێم كاتەوە بۆ سەرۆكاندیدبك
وردی؛ كی تتاتۆریەكدیدەسەاڵتی اری و بگرە كردنی ستەمكە لە بەرجەستەكترسنا

ی كەنداو دەچێ تا لە دەسەاڵستێكانی ناوچەی كە زیاتر لە مەشیەخەك كدەسەاڵتێ
 . راسیكدیمۆ

 
ڕەوی لەو كانی تاكندنەوەی خۆم پارتی باش لە مەترسیەی ترەوە بە خوێكلە الیە

. نابڕێدەررا ئەو مەترسیانە كبە ئاشگەیشتووە، هەرچەندە  هەستیارەدا مەسەلە
وردستان كانی باشووری كژەی گرنگ لە تەنگكە ئەمڕۆ رۆڵێكئەوەی جگە لەوە 

ەیی ە پارتی لە وەهمی گەوركوردا ئەوەیە تدەبینێ وە بە تایبەتی لە بابەتی دەس
انی لەدەست داوە لە روانگەی كە بنەماكە لە راستیدا دەمێكێت یدەژدا كو بەهێزیێ

پارتی . وردستاندا بە تایبەتی لە گۆشەبینینی هاوسەنگی هێزەوەكسیاسی 
انی بە پێی كات ئەگەر بەردەوام گوتار و هەڵوێستە سیاسییەكی گەورە دەكهەڵەیە

بەم مانایەش مانەوەی . مڵێنێان بخەك٠٢٢١انی كانی سەرەتاكپێوەر و روانگە
ە كە خودی روانگەو هاوسەنگی هێزی ئەو زەمەنە بوو، كی تردا كپارتی لە زەمەنێ

وە بە ئەگەری زۆریش ێشەی هەرە گەورەی پارتییە كاتی بەسەردا چووە، ك
انی كقەتیسبوونی پارتی لەو بازنەیەدا و نەتوانستی لە بینینی مەرج و روانگە تازە

انی داهاتووی كستە سیاسییەكدن دەبێ بە سەرچاوەی شركسیاسەت و سیاسەت
لە خوێندنەوەیدا بۆ روانگەی سیاسی و  ی ترەوە گرنگە ئۆپۆزیسیۆنكلە الیە. پارتی

 ری سیاسیاریگەكانی كو پەراوێزە تواناە كان ئەوە بە جوانی ببینێ كهاوسەنگییە
پارتی انی كاتوانە چیتر كرێتەوە كبجختگرنگە ئەوەش . زۆر سنووردار بووەپارتی 

ی مەیدانی كەمیش پێش ئەمڕۆ راستیەكی كە تا چەند ساڵێكئەو رەهایە نین 
 .  ..وردستان بوونكسیاسی 

 
ە ئەمڕۆ پارتی بە كە یشی زۆركجێگەی سەرسوڕمان و بگرە مەترسیە بە هەر حاڵ

ەری رەسمیان كدواجار لەسەر زاری قسە)ەوە ششانازیوە بگرە بە بەبێ پەناو پێچ 
 كە رەشنووسی دەستور هەرنەبێ پەنجاو یەكات كباس لەوە دە( یكنجەعفەر ئێمی

لێرەدا گرنگە  !وردستان بەدەست دەهێنێكی كدەنگی خەڵ%( ٥٠)لە سەدی 
وە  كەوتی پارتی لە الیەكەین لە نێوان هەڵسوكی بە پەلە بكبەراوردێ

ردنەوەی دەستور لە كیا لە مەڕ مەسەلەی هەمواركەوتی دەسەاڵتدارانی توركهەڵسو
لە ورد كدانیشتوانی دا كاتێكلە . یاكوردستان و توركهەردوو حاڵەتی باشووری 

تەواوی دانیشوانی گەڵ لەبە بەراورد ەمترن كوردستان بە ژمارە زۆر كوری اکب
وردان خاوەنی دەسەاڵتی سیاسی نین وە كە كیا وە لەگەڵ ئەو راستیەشی كتور

ئەندامانی  ی%٦تەنها ( بدپ)راتی كتەنانەت لە رێگای پارتی ئاشتی و دیمۆ
ە بە هەموو كئەو حزبە،  ەچی ئەوەتا ئەندامبوونیك ،دەهێن كپێ یاكی تورپەرلەمان
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ەمی دانیشتوان كی زۆر كیا نوێنەرایەتی ژمارەیەكلە ئاستی هەموو تور كپێوەرێ
رایەوە بۆ ئەوەی كجێگەی یا كۆمیسۆنی پێداچوونەوەی دەستوری توركات، لە كدە

پرسیار ئەوەیە  .اتكیادا بكردنەوەی دەستوری توركەموارانە لە هكبەشداری چااڵ
وردی وە زۆر بە تایبەتی پارتی ناتوانێ بە قەدەر دەسەاڵتی كئایا دەسەاڵتی 

ەی كئۆپۆزیسیۆنە ورد و كانی كێشە سیاسییەك یا بەرامبەر بەكرەسمی تور
ات لە پڕۆسەی پێداچوونەوەی كببە ئۆپۆزیسیۆن رات بێت و بەشداری كدیمۆ

ی زۆر بە كیاش سااڵنێك؟ دەسەاڵتدارانی توروردستانكی هەرێمی دەستوروسی رەشنو
و ی كئێتنیی یی زۆرەوە و دوور لە روانگە سیاسی و مرۆكلوتبەرزییە

بەاڵم دوایی بۆیان  رد،كا دوردكەوتیان لەگەڵ كیا هەڵسوكانی توركۆمەاڵیەتیەك
و روانگە  یلە بینینی راست ەە هەمان ئەو لوتبەرزییە رێگر بووكەوت كدەر

 !انكراستەقینە
 

و بە  كزبییانەی تەسحی زۆر كێی هەرێم بە روحكە سەرۆكجێگەی داخە 
الیەنانە و بەبێ كتا( ٩٦/٥/٩١٠٣)ی ئام مانگە ٩٦ی زۆرەوە لە كلەخۆباییبونێ

بە ( وردستانكێتی نیشتمانی كیە)ەی كردن حەتتا بگرە بۆ هاوپەیمانەكحسێب
ە دەبێ رەشنوسی دەستور كردەوە كەوە ی زۆرەوە جختی لەسەر ئكلوتبەرزییە

 .   بخرێتە راپرسییەوە
 
 

بە  كوردستان و خەڵكانی كی تری ئەمڕۆی ناو حیزبە سیاسییەكێشەیەك: چاوی گەل
  وردستان دەیەوێتكراتی كە پارتی دیموكردنە لەسەر ئەوەی كگشتی قسە

ێنی سوكەوە بێت، بەاڵم ئوپۆزسوێن و فراكی هەرێم لە خەڵكهەڵبژاردنی سەرۆ
ئەگەر هەڵبژاردنی . ە دەیانەوێت لە پەرلەمانەوەبێتكهەرسێ حیزبە ئۆپۆزسوێنە

ەوە بێت یان لە الیەن پەرلەمانەوە بێت چ كی هەرێم لە الیەن خەڵكسەرۆ
امییان بۆ بە كیی سیاسیی و یاسایی هەیە؟ بەڕای بەرێزتان كجیاوازییە

 وردستان باشترەو و چۆن؟كۆمەڵگای كردنی كراسیزەكدیمو
 
ە ئایا كی هەرە گرنگ ئەوەیە كبە باوەڕی من مەسەلەیێ :ورهان یاسینب

لە . بە زەروورەت شێوەی هەڵبژاردنی ك، نەچین ەو نچەند كانی سەرۆكدەسەاڵتە
ی هەرێم لە كە لەوەدا نیە ئایا سەرۆكێشەكوردستان هەیە كراستیدا ئەوەی لە 

ی تر كبە مانایە. خۆ، واتە راستەوكپەرلەمانەوە هەڵبژێردراوە یا لە الیەن خەڵ
ی هەرێم لە هەشت ساڵی رابردوو وە بە كانی سەرۆكە دەسەاڵتەكە لەوەدایە كێشەك

انی كددەاواری ملەسەر چ كە یەكە هەیە، كشنووسەی دەستورە پێی ئەو رە
 ردار هەندێ كی هەرێمن، هەندێ بڕیاری داوە و بە كانی سەرۆكدەرباەری دەسەاڵتە
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سەاڵتەكانی جێگری سەرۆكی هەرێم، لە رۆشنایی نموونەی زۆر زیندووی پێگەو دە

ئەزموونی هەشت ساڵی رابردووی فەرمانڕەوایی مەسعود بارزانی وە مامەڵەی لەگەڵ 

 .جێگرەكەی، بە توندی تاكڕەوی سەرۆكی هەرێم دەردەخات

 
هەر بۆ . اندا هەیەكتاتۆریەكە تەنها لە واڵتە دیكهەڵوێستی وەرگرتووە 

یش راستەوخۆ لە كایەتیە و سەرۆكا سیستەم سەرۆكریی سەرپێی لە ئەمكبەرواردێ
ۆنگرێس كردنی كبۆی نیە بەبێ قەبوڵ كەچی سەرۆكردرێ ێژەوە هەڵدەبكالیەن خەڵ

ا هەتتا بگرە لەبەر كانی ئەمریكەكجگە لەوە سەرۆ !اتكیش دەستنیشان بكسەفیرێ
 سی لە دەرەوەی چوارچێوە عورف وكەوت، بۆ نموونە پەیوەندی سێكهەڵسو كهەندێ

ار كە بەر بژاردەی دەستلەنرێ بخرێكخێزان، دەخستنی كرێانی بواری كیاسایە
خەڵكی لە رێگای  وونە،م، تەنها بۆ نەچی لە واڵتی ئێمە ئەوەتا دواجارك. ێشانەوەك

ۆمەڵ چاویان لەدەست دەدەن و دووچاری مردن كبە  "رمانی هەڵەوەەد"اربردنی كبە
بە  كێكی تر سەرۆكبە مانایە. اتكای هەرێم هەر باسیشی نكسەرۆەچی ك ،دەبنەوە

دەست بێت اڵڕەوی تیایدا باكگەر لە بنەڕەتدا ئاراستەی تا ،ەمیشەوەكی كدەسەاڵتێ
ی كێكبەاڵم سەرۆ .تاتۆریەت بباتكاری و دكت بەرەو سیستەمی ستەماڵدەتوانێت و

راسی هەبێ ئەوا بە كانی دیمۆكگەر باوەڕی بە بنەمائەخاوەن دەسەاڵتی زۆر 
 . تاتۆریەت ناباتكەی بەرەو دكتەاڵزۆریشەوە وی كدەسەاڵتێ

 
بەو : ورتی و بە چڕی بیڵێینەوەكی تر بە كوەیەێە گوترا بە شكدەتوانین ئەوەی 

لە  كە لە رەشنووسی دەستوری هەرێم، ئەگەر چی سەرۆكدەسەاڵتانەی 
. پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت، واتە بە هەمان دەسەاڵتەوە هیچ لە هیچ ناگۆڕێ

 !انیزمی هەڵبژاردنیكن تا میكانی سەرۆكدەسەاڵتە ەكەتییەمەسەلە بنەڕ
 

انی جێگری كگەو دەسەاڵتەێپ ینموونەی زۆر زیندوواوانەتر بڵێین كبا بە ڕاش
فەرمانڕەوایی  رابردووی ساڵی ئەزموونی هەشتی هەرێم، لە رۆشنایی كسەرۆ

ی كڕەوی سەرۆك، بە توندی تاەیكوە مامەڵەی لەگەڵ جێگرەمەسعود بارزانی 
دەتوانێ بپرسێ ئایا جێگەو پێگەو دەسەاڵتی راستەقینەی  كخەڵ. ەرێم دەردەخاته

لەو هەموو سااڵنەدا چی بووە بە تایبەتی ( ۆسرەت رەسوڵك)ی هەرێم كجێگری سەرۆ
. سێ هەفتەەم یا زۆر كجار بۆ ماوەی  كی هەرێم، هەندێكاتی دیارنەمانی سەرۆك

ڵی رابردوودا زیاتر لە پێگە و جێگرە لە هەشت ساەئەوەی راستی بێت پێگەی ئ
ە كی سیاسی كان چووە تا لە سیستەمێكتاتۆرەكانی رژێمە دكارتۆنیەكفەرمیە 

لە هەشت ساڵی رابردوودا جێگری . ان دادەنێكراتیەكەمترین رێز بۆ پێوەرە دیمۆك
ئەو جێگرە تا دەتوانی بڵێی هەتەم بووە كدەسەاڵتی  كی هەرێم بە رادەیەكسەرۆ

لە راستیدا واڵتی ئێمە لە هەشت . ی رەسمی بووەكەدرەسێبێ دەسەاڵت و بێ ئ



 

 
9 

ە تەنانەت دوای حەوت ساڵ، دوای ئەوەی كبووە  كێكساڵی رابردوودا خاوەنی سەرۆ
انی كیەكلە چااڵ كێكت یەەم رازی دەبێكەوتۆتە شپرزەیی سیاسی، بۆ جاری یەك

دوای ئەم ئەوەتا  .رێتەوەكایەتی هەرێم باڵوبكەی لە ماڵپەڕی رەسمی سەرۆكجێگرە
ۆسرەت رەسوڵ دەسەاڵتە ئیداری و كە كرێ كهەشت ساڵە تازە بە تازە باس لەوە دە

ی سەربازی ئەو بخرێتە سەر وەزارەتی كینەیەكرێ وە یەكانی زێدە بكدراوییە
ە رەشنووسی كرێ مرۆڤ بپرسێ ئایا لە پێداگری و بڕیار لەوەی كدەش! پێشمەرگە

ەی داناوە، كچەندە بەهای بۆ جێگرە ی هەرێمكدەستور بخرێتە راپرسییەوە سەرۆ
تەنانەت ۆسرەت رەسوڵ كئایا  ،ردوە وە ئەگەر لە هەر دوو حاڵەتدا ناكپرسی پێ 

  !ڕەوداكی تاكێكنیە لە سێبەری سەرۆو بێدەسەاڵت ی بێچارە كژمارەیە
 

پارتی، بۆ ئەمڕۆی بۆچونی بە پێچەوانەی بۆچوونی دەسەاڵت، زۆر بە تایبەتیش 
ە لە رێگای كچون .پەرلەمانی سیستەمی هەرە گونجاوەوردستان سیستەمی ك

 یایەی سیستەمكە هاتنەلرێ بە باشترین شێوە رێگە كدەسەاڵتی پەرلەمانەوە دە
ی كوە خەڵشەتاتۆری بگیرێ وە هەر لە رێگەی ئەم سیستەمەكڕەوی و دكتا
بە . اتكوردستان دەتوانێ بە باشترین شێوە بەشداری لە بڕیاری سیاسیدا بك

لە بڕیارە تیایدا  كوە دەسەاڵت و ئیرادەی خەڵگرنگی ئەو سیستەمە تایبەتی 
نموونە مرۆڤ دەتوانێ بپرسێ  كهەر وە. اندا زۆر گرنگەكچارەنوسساز و ستراتیژیە

یان دەربارەی كێكئایا لە دوو قەیران و تەنگەژەی ساڵی دواییدا، یە
ان، كنەوتیە اۆمپانیكانی دیجلە و ئەوەی تریشیان دەربارەی پارەی كئۆپەراسیۆنە

. هەبوو لەو دوو قەیرانەدا وردستان ئیرادە و قسەی خۆیكچەندە پەرلەمانی هەر
لەوەش . وردستانیان پاڵدا بۆ لێواری شەڕكەمیان، كەبە تایبەتی ی ئەم دوو قەیرانە،

و  خۆیزیاتر دەربڕی میزاجی ی هەرێم لەگەڵ بەغدا كسەرۆ زیاتر ملمالنێی
ی كانی خەڵكاڵیان بوو تا بەرژەوەندییە باانكو بەرژەوەندییە یەتیەكحیزبە

تی ئێمە اڵە وكی تری گرنگ بۆ سیستەمی پەرلەمانی ئەوەیە كبەهانەیە. وردستانك
یی ئیداری و سیاسی بۆتەوە وە لە رێگای ەە دووچاری پەرتەوازكسااڵنێ

دەتوانرێ پانتایی سیاسی لە رێگەی  وەی راستەقینەكتێاڵی خاوەن دەسەكپەرلەمانێ
ە ك كخستنێكبخرێ، رێكۆمەڵ بە باشترین شێوە رێكانی نیشتمانی و بڕیاری بە ساز

ە ك كواڵتێلەوەش زیاتر، . ەیەوەكدەربڕی ئیرادەی گەلە لە رێگای پەرلەمانە
انی دەوڵەتی یاسا و كراسی و بنەماكولتوری سیاسی دیمۆكهێشتان نەبۆتە خاوەنی 

ڵگەی مەدەنی رەگ و ریشەی ۆمەكتیایدا هێشتان  ەویبوون هاونیشتمانانی كبەها
بە هەر حاڵ . ی پەرلەمانی هەڵبژێرێكسیستەمێبژاردەی وتیوە، باشتر وایە كدانە

ی هەرێم كسەرۆ( ٩٦/٥لە )بەر لە ئێستا  كە تەنها چەند رۆژێكەمەوە كدوپاتی دە
ڕەوە و جێگەی خۆشیەتی كی تاكێكە سەرۆكردەوە كاوی ئەوەی پشتڕاستكبە راش

انی ئەو كساتە و خواستە سیاسییەارسیەوە لە ئاروردستان بە مەتكی كخەڵ
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دەستور خستنە راپرسیەوە مافی ( ٠: ەش لەوەدایەكمەترسیە. ردەیە بڕوانێكسەر
ی تەواو حیزبیدا؛ كخستنە رووی ئەم داخوازییە لە بۆنەیە( ٩یاسایی پەرلەمانە؛ 

انی لە پەرلەم خاوەن پیگە انیكهێزە سیاسییە بە پێچەوانەی ئیرادە و خواستی( ٣
ڕەوانە كتابارزانی  ،(ێتیكواتە یە)ەی پارتیشەوە ك، بە هاوپەیمانەوردستانداك

 .     اتكپێداگری لەسەر نەگەڕانەوەی رەشنووسی دەستور بۆ پەرلەمان دە
 

            
انی كە هەڵبژاردنەكان پێیانوایە كلە چاودێرە سیاسییە كزۆرێ: چاوی گەل

دا بۆ  ٩١٠٣وردستان لە كانی كشارە ی هەرێم و ئەنجومەنیكپەرلەمان و سەرۆ
چوار ساڵی ئایندە چارەنوسسازە؟ ئایە ئەوە وایە بە خوێندنەوەی بەڕێزتان؟ ئەگەر 

لەو چارنووسسازییە  كوایە چۆن و لە چییدایە ئەو چارەنووسسازییە؟ ئایا بەشێ
 ەوە هەیە؟كانی ناوچەكارییەكپێوەندی بە گۆران

 
لە  رلە راستیدا زۆر بە. ەمكتانەوە دەستپێدەەكۆتایی پرسیارەكلە  :بورهان یاسین

ە واڵتانی عەرەبی كاریانەی كانی داهاتوو، واتە هەر زوو، ئەو گۆڕانكهەڵبژاردنە
اریگەری، راستەوخۆ یا ك كارێكو هۆ كتەنیوەتەوە بە زیاتر لە شێوەیە

نموونەی بەرچاومان  كۆمەڵێك. وردستانكناڕاستەوخۆی، خستۆتە سەر باشووری 
وە زۆر  ەیە(٩١٠٠لە فیبروەری )اریگەریە وە دیارترینیان بزاڤی شەقام كهەن لەو 

دیسانەوە لە دوو رووەوە  دەگوزەرێەدا كلە ناوچەئەوەی ئێستا . شتی تریش
وردستان بە هەردوو كاریگەری بەردەوامی هەیە بەسەر راگوزەری سیاسی لە ك

لە رەهەندی . ەوەت و رەهەندی ئۆپۆزیسیۆناڵرەهەندەوە، واتە رەهەندی دەسە
و بە   ە ئیتر ئەو حاڵەتی داخران و بە تەنیاكدەسەاڵتەوە ئەو باوەڕە دروست بووە 

ۆتایی هات وە ئەو دەنگە ناڕازیە كوردستان كمانەوەی دەنگی ناڕازی لە دابڕاوی 
ە وەردەگرێ شجگە لە هێز و توانای خۆی هێز و پشتگیری مەعنەوی لەو جۆشوخرۆ

بی گرتۆتەوە؛ لە رەهەندی ئۆپۆزیسیۆنەوە هەر زوو ی زۆری واڵتانی عەرەكە بەشێك
اریگەری كوردستان بەو جۆشوخرۆشە و كە ئیتر پەیوەستبوونی كرا بوو كئەوە ئاش

. ی زیاتر دەدات بە ئۆپۆزیسیۆنكگڕوتینێ رێنەرە ئیتكئەو بزاڤە جەماوەریە هەڵتە
انی كزەهەر لەبەر ئەو هۆیەش، گوتاری هێ نبڵێی نهەر بەو مانایەش، یا دەتوانی

ردۆتەوە و كانی روو لە بەهاری عەرەبی دووپاتكئۆپۆزیسۆن بەردەوام ئاماژە
ردنی خۆی بەرامبەر بە دەسەاڵت كۆلۆژییەوە بۆ بەهێزكلە رووی سای ێهەرنەب

 . سوودی لێوەرگرتووە
 

بەڵێ هەڵبژاردنی داهاتوو : ەتكەمی پرسیارەكبە هەر حاڵ با بگەڕیمەوە بەشی یە
رێ هەتتا بگرە لە كوە دە ٩١١٢انی پێش هەڵبژاردنی كاردنەجیاواز دەبێ لە هەڵبژ
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ە كی ترەوە جێگەی خۆیەتی ئەو راستییە بڵێین كلە الیە. ش٩١١٢هەڵبژاردنی 
ە من هەر ئەو ك كبوون بە رادەیە و جیاواز جار گرنگكیە ٩١١٢انی كهەڵبژاردنە

 ٩١١٢انی كە هەڵبژاەردنەشم لی سیاسی گوزاركوو ئەرزهەژێكمدا وەكاتە لە وتارێك
بە تەواوەتی رووی سیاسی ئەزموونی  ٩١١٢انی كلە راستیدا هەڵبژاردنە. ردك
ی و بگرە كی چەقبەستوو و نادینامیكڕی لە ئەزمونێۆوردستانی لە بنەڕەتدا گك

وەبەر  ی نوێكەیت ژیانێكە دوای ئەو مێژووە هەست دەك كردوو بۆ ئەزمونێكگەن
ە لە كەڵبژاردنەدا ئەو جیاوازییانەی ی تر لەم هكبە مانایە .ەوتووەكە كئەزمونە

انی ئەم جارەدا فراوانتر و قوڵتر كەوتنەوە لە هەڵبژاردنەك ٩١١٢انی كهەڵبژاردنە
  .دەبنەوە

 
بۆ یەكەم جار دەرفەتێكی جددی لەبەردەم ئۆپۆزیسیۆن هەیە كە كاندیدی خۆی بۆ 

ئەو كاندیدە بە باوەڕی خۆم ئەگەری زۆر بەهێزیش هەیە كە . سەرۆكایەتی هەرێم هەبێ

براوە بێت، گەر ئۆپۆزیسیۆن بە وردەكاری و شارەزاییەكی سیاسییەوە دەست بۆ ئەو 

 .بژاردەیە بەرێت

 
ی كە دەرفەتێكانی ئەم هەڵبژاردنە ئەوەیە كلە جیاوازییە كێكبە باوەڕی خۆم یە

ە بتوانن دەسەاڵت، كانی ئۆپۆزیسیۆن ئەوەندە دەنگ بهێنن كە هێزەكجددی هەیە 
ە كان ئەوەیە كیش لە جیاوازییەكێكهەڵبەتە یە. ت بگرنە دەستومەكواتە ح

ی كە بە لیستێكێتی تا ئێستاش هەر لە سەر ئەو ئاراستەیە بەردەوامە كیە
ە جگە لەوەی كئەوەش مانای وایە . اتكاندا بكسەربەخۆ بەشداری لە هەڵبژاردنە

ەڵ ومەت لەگكردنی حكردەی دروستاێتی بژكە یەكراوە دەبێت كئەگەری ئەوە 
ی تریش لەوەدایە كیەلەگەڵ پارتی، بەاڵم گرنگ كالیەنی تر هەڵبژێرێ نە كهەندێ

لە دەرفەتی تەزویر و فرتوفێڵ  ێتیكی یەە بە ئەگەری زۆر ئەو بە جیا دابەزینەك
ش ەگرنگی ئەو خاڵ. اتەوەكەم بكلە الیەن پارتیەوە بە رادەی زۆر اندا كهەڵبژاردنە

بەستبێت اندا پشتی پێكتی لە هەڵبژاردنەە پارك كە تا ئێستا شتێكلەوەدایە 
 ! تەزویر بووە

 
ی ج      ددی ك      ەم ج      ار دەرفەتێكب      ۆ یەە كی ت      ری جی      اوازی ئەوەیە ك      الیەنێ

ایەتی هەرێ      م كاندی      دی خ      ۆی ب      ۆ س      ەرۆكە كلەبەردەم ئۆپۆزیس      یۆن هەیە 
اندی    دە ب    راوە كە ئەو كبە ب    اوەڕی خ    ۆم ئەگەری زۆر بەهێ    زیش هەیە . هەب    ێ

دەس    ت ب    ۆ  ی سیاس    ییەوەكش    ارەزاییەو  اریك    بە وردەئۆپۆزیس    یۆن بێ    ت، گەر 
ە ب      ۆ كی زۆر گرن      گ ب      ۆ ئۆپۆزیس      یۆن كبەه      انەیە. ئەو ب      ژاردەیە بەرێ      ت

را ك   ب   ۆی نەئۆپۆزیس   یۆن گەر ە كایەتی هەرێ   م ب   ژاردەی هەب   ێ ئەوەیە كس   ەرۆ
 ،بگ     ۆڕێایەتی ب     ۆ پەرلەم     انی كلە رێ     گەی پەرلەم     انەوە سیس     تەم لە س     ەرۆ
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ایەتی هەرێ     م بە كدەس     تهێنانی پ     ێگەی س     ەرۆ ئەوا بێگوم     ان لە ح     اڵەتی بە
ئەو پ   ێگەیە بخ   اتە خ   زمەت و  اتك   ار ب   ۆ ئەو ئام   انجە بك   ئاس   انتر دەت   وانێ 

 . ایەتیكلەمانی لە بڕی سیستەمی سەرۆرردنی سیستەمی پەكبەهێز
 

ە پ     ارتی بە ئاس     انی ن     اتوانێ كج     ار گرن     گ ئەوەیە كی ت     ری یەكجی     اوازییە
ئەوە بە مان    ای . ب    اش    ەڕ و ئ    اژاوە بدەس    ت ب    ۆ س    یناریۆی پش    ێوی و ن    انەوەی 

ە پ     ارتی دواج     ار ئەو س     یناریۆیەی دانەن     اوەتە بەردەم خ     ۆی كئەوە ن     ایەت 
نە ە كان، بەاڵم ئەوەی ئەم ج      ارە جی      اوازە ئەوەیە ك      بژاردنە لە كێ      كیە كوە
زۆر ان ك        ان و نەش نێونەتەوەییەك        ان و نە ئەقلیمییەك        ارە ناوخۆییەك        هۆ

بەم مان   ایەش هەتت   ا بگ   رە لە . ب   ژاردەیەەم ردنی ئكن   ین ب   ۆ پی   ادەیارمەتی   دەر 
پ    ارتی ئەو ئ    امراز و دەرفەتە زۆرانەی لەبەردەس    ت نی    یە  ،ح    اڵەتی دۆڕانیش    دا

گ     رنگە ب     ۆ ی تریش     ەوە ك     لە الیە. ریۆی پش     ێوی بب     اتناە دەس     ت ب     ۆ س     یك
 ە بەڵ   ێ پ   ارتیكدات ب    ێ و وەه   مە نەج   اتك   خ   ۆی لەو دڵەڕاو ەك ئۆپۆزیس   یۆن

 كاتێ     كهەر  ،س     یناریۆی پش     ێوی بب     ات دەتوانێ     ت دەس     ت ب     ۆبە ئاس     انی 
 . بخوازێت

 
ە كئەوەیە هەر ئێس    تا ئۆپۆزیس    یۆن  ی گرن    گ ب    ۆكهەنگ    اوێبە ب    اوەڕی خ    ۆم 

ا، ئاگ    ادار ك    ی    ا و ئەمریكان، بە ت    ایبەتی تورك    الیەنە ئیقلیم    ی و نێونەتەوەییە
لە ە ك كلە هەر پش         ێویەئەوان دەب         ن ەم كە زەرەرمەن         دی یەكاتەوە ك         ب
انی لە باش      ووری ك      ئابورییە ۆ سەرخس      تنی پ      ڕۆژەب      : رووب      داتوردس     تان ك
و ی     ا پێویس     تی بە هێمن     ی هەیە لەكتور ،و س     وودوەرگرتن لێی     انوردس     تان ك

رێ بەرژەوەن          دییە ك          دە كویەێبە پێچەوانەش          ەوە هەر پش         . هەرێ         مە
ت      ا بخ      اتە مەترس      ییەوە وە زی      انی پێبگەیێن      ێ انی ئەو واڵتە ك      ئابوورییە

هەر  كا نەك       ئەمریی نێ       ونەتەوەییەوە، لە ئاس       ت. .  .راددەی ملیارەه       ا دۆالر
انی دەه    ا كو بەرژەوەن    دییەك    وردس    تان بەڵكەوێ لە پش    ێوی لە كس    وودی بەرن    ا

 . ی لەو جۆرەكەونە مەترسییەوە بە هۆی پشێوییەكزێتر دە
 

ە ئیت     ر پ     ارتی پەراوێ     زی كگرنگ     ی ت     ایبەتی ئەو خ     اڵەی س     ەرەوە لەوەدایە 
مت          ر دەبێ          تەوە و ەكانی هەڵب          ژاردن كخ          ۆدزینەوەی لە دەرهاوێش          تە

ەمت      رەوە و بە ب      اوەڕبەخۆبوونی زی      اترەوە كێ      ی كئۆپۆزیس      یۆنیش بە دڵەڕاو
 .ان دەڕواكبەرەو هەڵبژاردنە
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دا، لەگەڵ هەڵبژاردنەكانی  5446/  7/ 50اتی خۆی بڕیار وابوو لە ك: چاوی گەل
بەاڵم . پەرلەمان وسەرۆكایەتی هەرێم دا، راپرسیش لەسەر دەستوری هەرێم بكرێت

ە لە تواناییدا نییە ئەو راپرسییە كان ڕایگەیاند كیۆنی هەڵبژاردنەكۆمس
ە خراوەتە ككاتی ڕاپرسیە 5446ی ساڵی  04بۆیە بە یاسای ژمارە . ئەنجامبدات

اتە دوور و درێژە ئێستا كبە ڕای بەرێزتان بۆچیی دوای ئەو هەموو   .رۆژێكی نادیار
ان پارتی هێندە سورە لەسەر كی ماوە بۆ هەڵبژاردنەكە چەند مانگێكاتەدا كلەم 

ی سیاسیی لە الیەن كسیناورێیە كڕاپرسیی دەستور؟ ئەگەر ئەو دواخستنە وە
ەمتەرخەمنیین لەوەی كهەرسێ حیزبی ئۆپۆزسوێن   ، ئەی!پارتییەوە ئەنجامدرابێت

لەو ماوە دوور و درێژەدا نەیانتوانیوە پێدابگرن لەسەر گەرانەوەی دەستور بۆ ناو 
یاسای )ی ماددەی یەكەمی هەمان یاسا 5دا بە گوێرەی بڕگەی كتێاكپەرلەمان؟ لە 

ردنی رۆژی ڕاپرسی لە كدیاری( ەی دەستوركی دواخستنی ڕاپرسییە10ژمارە 
 .ومەتی هەرێمدایەكدەسەاڵتی پەرلەمان و ح

 
ە پێویستی بە هەندێ رۆشنایی تر هەیە، كلە پرسیارە كجارێ بەشێ :بورهان یاسین

ە رەشنووسی دەستور نەخرایە كی كەی هۆی سەرەكەە راستییكئەویش ئەوەیە 
امی فشاری كئا ەراپرسیەوە، جگە لەوەی ناڕازیبوونی ناوخۆیی هەبوو لێی، زێتر ل

ە توانی كبوو  (یكمالی)وەزیرانی عیراق كسەرۆ ەسیكعیراق وە بە تایبەتی 
وردستان ببێ بە خاوەن دەستوری كە نابێ كاش بەدەستبهێنێ كپشتگیری ئەمری

ی كتدارانی هەرێم ئەو راستییەیان لە خەڵاڵاتە دەسەكە راستیدا ئەو ل. خۆی
ە تەسلیمبوون بەو كی سادە ئەویش ئەوەیە كوردستان شاردەوە، لەبەر هۆیەك

 .  ست بۆ ئەو دەسەاڵتە لەقەڵەم دەدراكەوە بە شكفشارە لە دیدی خەڵ
 

ی كباوەڕێە ئەمڕۆ كەوە هەیە ئەوەیە كئەوەی پەیوەندی بە بەشی دوایی پرسیارە
هەرنەبێ  دەستورردن لە مەسەلەی خستنە راپرسی كە پەلەكگشتی دروست بووە 

هەر  كبۆ ئەوەی مەسعود بارزانی بتوانێ نە( ٠: لەخۆ دەگرێ گرنگرەهەندی سێ 
هەر  (تریش خولیواتە بۆ دوو )وو بۆ هەشت ساڵی تریش كبۆ جاری سێهەم بەڵ

ردنەوەی دەسەاڵت و بە كرێژد انیكە هەوڵەك، دوای ئەوەی ی هەرێم بێتكسەرۆ
پارتی و بارزانی ترسی ( ٩بەدەست نەهات؛  یردنكاندیدكرێگای یاسایی مافی خۆ

لە گۆڕینی  كبڕوات ئەوا بە ئەگەری زۆر رۆژێ كە هەر رۆژێكجدییان هەیە لەوەی 
ی كدەبینەوە، لەبەر هۆیە كایەتی بۆ پەرلەمانی نزیكسیستەمی سیاسی لە سەرۆ

ارییەیە وە ئەوەی تریشیان كدەبوونی بەردەوامی ئەو داوازۆر سادە ئەویش بە زێ
مانەوەی ( ٣؛ داانی داهاتووكلە هەڵبژاردنە ەپارتیبە تەواوەتی دۆڕاندنی ئەگەری 

ە لە رەشنووسی كایەتی هەرێم بەو هەموو دەسەاڵتەی كبارزانی لە پێگەی سەرۆ
ڵبژاردنی اریگەری نەرێنی دۆڕانی پارتی لە هەكدەستوردا هەیە لە قەوارە و 
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ە لە رێگەی ك و حزبەی جدیش دەدات بەكاتەوە وە دەرفەتێكەمدەكپەرلەماندا 
لەو پێگە  كایەتی هەرێم هەرنەبێ دەتوانێ بەشێكپاراستنی خۆی لە پێگەی سەرۆ

، هەڵبەتە ە پارتیكرێ كسەوور برێ تەكنا. ە ئەمڕۆ هەیەتی بپارێزێكسیاسییەی 
انی داهاتوودا هەردوو كهەڵبژاردنە ، لەئەو حزبە خۆیەوەانبینی هلە دید و جی

 !   ی هەرێم و زۆرینەی پەرلەمانی لەدەست بداتكپێگەی سەرۆ
 
 

ساڵیش دوای  ٠١وردستان و كی كساڵ لە ڕاپەڕینیی خەڵ ٩٣دوای  :چاوی گەل
ان چۆن كراسیەت و ئازادییەكڕوخانی ڕژێمی فاشیی بەغداو سەدام حسەین دیمو

 هەڵدەسەنگێنیت؟
 

ی زۆرتری پێویستە بۆ كات و مەودایەكگومان وەاڵمی ئەم پرسیارە بێ :بورهان یاسین
 ورتكی كبە چەند خاڵێە كئەوەیە رێ كدەلێرەدا بەاڵم ئەوەی . مدانەوەیاڵوە

وردی كئەزموونی ( ٠: ە وروژاندنیان گرنگی تایبەتی هەیەكهەندێ ئاماژە بدەین 
ی كاڕاستگۆیی بەشێە ئەو ئەزموونە ناڕاستی و نكلەو ماوە زۆرەدا ئەوەی دەرخست 

لە خەباتی شاخیاندا ئەوپەڕی گوایە ە كدەرخست  یجار زۆری ئەو بەرپرسانەكیە
راتخواز بوون وە هەڵگری خەونی بەدەستهێنانی دەسەاڵتی كرزگاریخواز و دیمۆ

ساڵە  ٩٣ی ئەو كجار زۆری چیرۆكی یەكێاستیدا بەشڕلە . نیشتمانی بوون
وژی و كتركوژی و یەكهەر لە شەڕی خۆ :ەپێچەوانەی ئەو دروشم و بانگاشانە بوو

. ی تركوژی تا دەگاتە تیرۆری سەردەشت و سۆرانی مامە حەمە و زۆرانێكنەتەوە
ی بە جدی هێنایە كێی جدی پرسیاركوردی بە شێوەیەكتی اڵەوتی دەسەكهەڵسو

ە كلە شاخ بۆ ئازادی ئەو خەڵ كەسانێكە ئایا گەر كپێشەوە ئەویش ئەوەیە 
ەسە كهەمان ئەو دەسەالتدا بەدەستهێنانی اتی كرێ لە كن دەچۆ ،ردبێكخەباتیان 

بە تێرۆر و ترساندن و تۆقاندن تەنگ بە ئازادیخوازان دوێنێی شاخ " ئازادیخوازەی"
اخ بۆ هەمان ئامانج خەباتیان اندا لە شكحزبە جیا؟ ئەگەر ئەمانە لە ێهەڵبچن

 وەی بێهاوتاكیەبە رق و قینە تاڵدەسە یرێ دوای بەدەستهێنانكچۆن دە ،ردبێك
و  هەر نیشانەی پرسیار كوژن؟ ئەم پرسیارانەو زۆر پرسیاری تریش نەكتر بكیە

و بە تەواوەتی ئەو كبەڵ ،انی ئەو دەسەاڵتدارانەكانازییەشدەخاتە سەر  گومان
ە كبوو  كساڵە بوارێ ٩٣ی ترەوە ئەو كلە الیە( ٩؛ ...نێتەوەێانازیانەیان لێدەسش

 یەم یا زۆر، لە دەرەوەی هەیمەنەی دەسەاڵتك، كاڵلە میدیای چا كئاراستەیە
ە دواجار رۆلی كسەرهەڵبدات  (یا تۆ بڵێ دژ بەو هەیمەنەیە) انكدەستەاڵپارتە با

ی كردن بۆ سەرهەڵدانی دەنگێكو رێگە خۆش كردنەوەی خەڵكلە وشیار ێخۆیشی بین
ڵدانی سەرهەیارمەتیدەریش بوو لە ئازا و ئازادتر لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵت و 

ە لەو هەموو ك جار گرنگكی یەكبە باوەڕی خۆم شتێ( ٣ارا؛ كی كئۆپۆزیسیۆنێ
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ارا بوو وە لەم ئۆپۆزیسیۆنبوونەشدا كی كماوەیەدا روویدا سەرهەڵدانی ئۆپۆزیسیۆنێ
( ٠: جار گرنگنكە بە بۆچوونی خۆم یەكەمەوە كدەخوازم تەنها دوو شت جختب

 كە خەباتی مەدەنی نەكەی سەلماند ئۆپۆزیسیۆن، بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان، ئەو
 اریگەر و بگرەكو  پەڕی شایستەوی ئەكو خەباتێكینە، بەڵكهەر موم

بە تایبەتی ، ۆمەڵگای مرۆییكردن و پێشخستنی كانە بۆ گەشەشیگونجاوترینی
ردن و سیستەمی كتر قەبووڵكۆمەڵگای یاسا و یەكاندنی رقسە دێتە سەر ئاف كاتێك

ی هەرە گەشی ئۆپۆزیسیۆن دوای كالیەنێ( ٩؛ راسیكفەرمانڕەوایی دیمۆ
انی ئۆپۆزیسیۆن كاری نێوان جەمسەرەكە هاوكئەوەبوو  ٩١١٢انی كهەڵبژاردنە

ی باش كمی سیاسی تا رادەیەعلمانیەت و ئیسالنێوان وەهمی دوژمنایەتی 
نابێ  نێوان ئەم دوو جەمسەرەی ئۆپۆزیسیۆن اریكبە باوەڕی من هاو. ردەوەكپوچەڵ

 ارییەكهاو جار گرنگە ئەوكیە وبەڵك، رێكقەتیسبی سیاسیدا كتیكتا تەنها لە ئاستی
جار كستراتیژە دوو بەهای یەئەم  .ی درێژخایەنكبە بنەما وەربگیرێ بۆ ستراتیژێ

 و لەسەر بنەمای وردستانیبوونی هەموان، بە ماناكەمیان كیە: نی هەگرنگ
ە پێی كپانتاییەن نیشتمانیبوون، وە لەسەر ئەو بنچینەیەش هەمووان خاوەنی ئەو 

 بەهای وە دووهەمیشیان (نیشتمان) دەوترێ پانتایی یا فەزای نەتەوە
 كیە)ی سادە كلەسەر بنچینەیە كێكە هەموو تاكراتیبوونە، بەو مانایەی كدیمۆ

اریگەری لە خەماڵندنی فەزای سیاسی كمافی بەشداری و ( دەنگ كەس یەكەكتا
سی اسیئایدیۆلۆژی یا ی كیروبۆچوونێە هەڵگری هەر بكجا ئەو تا دا هەیە،ۆمەڵگاك

 . بێت
 

ئۆپۆزیسیۆن، بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان، ئەوەی سەلماند كە خەباتی مەدەنی نەك هەر 

مومكینە، بەڵكو خەباتێكی ئەوپەڕی شایستە و كاریگەر و بگرە گونجاوترینیشیانە بۆ 

ئافراندنی  گەشەكردن و پێشخستنی كۆمەڵگای مرۆیی، بە تایبەتی كاتێك قسە دێتە سەر

 .كۆمەڵگای یاسا و یەكتر قەبووڵكردن و سیستەمی فەرمانڕەوایی دیمۆكراسی

 
وردا چۆن كیا بە ڕووی گەلی كومەتی توركرانەوە سیاسییەی حكئەو : چاوی گەل

و هەستیاریی وادا  كی زۆر ناسكورد بە قۆناغێكهەڵدەسەنگێنییت؟ پێتوانییە ئەمڕۆ 
ی ستراتیژییانە كردنەوەیەكدووربینیی و بیرە ئەگەر بە عەقاڵنیی و كتێدەپەڕێت 

ەی كوردەوە بە گشتیی لە هەر چوارپارچەكانی كرێت لە الیەن سیاسییەكاری بۆ بك
ساڵ زیاترە خەونی  ٠١١ە كورد دەگەیەنێتە ئەو قۆناغە بااڵییەی كوردستاندا ك

ورد لە ئاستی ئەم ڕووداوە كپێوەدەبینێت؟ ئەگەر وایە بە ڕای بەێزت 
ورد دەتوانن بە ڕووسوری كانی كیە؟ سیاسییە دەسەاڵتدار و حیزبییەسیاسیانەدا

انی كەن؟ سیاسیی و حیزبەكورد بە گشتیی تۆماربكبۆ خۆیان و گەلی  كمێژوویە
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ەن باشە لەم رۆژەدا بۆ ئەوەی ئەو قۆناغە لە دەستنەچێت و كورد چییبكگەلی 
 ورد بێتە دی؟كانی گەلی كخەونە نەتەوەیی و مرۆییە

 
تەوەری  كۆمەڵێكجار گرنگە وە كبە باوەڕی خۆم ئەو پرسیارە یە :سینبورهان یا

یا هەتتا وەاڵم  كە ئەستەمە بە یەكو گرنگ لەخۆ دەگرێ زۆر هەستیار 
 . ی تایبەتیشدا وەاڵمی پڕ بە پێستی بدرێتەوەكنەیەدیما

 
ێش سێ دانە كی سەرنجڕاكە بە شێوەیەكە خەریكجارێ سەرەتا من وای بۆ دەچم 

رانەوەی كوردستان بە ئاراستەی كوری كیا و باكتور یانكپێشوەچوونە پێشوەچوون،
وردستان و كانی باشوری كورد، پێشوەچوونی پەیوەندییەكسیاسی روو بە مەسەلەی 

ەوە كوردستان هەموویان بە یەكانی خۆرئاوای كیا وە هەروەها پێشوەچوونەكتور
لەگەڵ . اتەوەكد بوركی بێهاوتا لە سەد ساڵی رابردوودا بۆ كە دەرفەتێكخەری

شێ كلە پاشەی زۆریش كە لە ناو هەناوی ئەم دەرفەتەدا ترس و گومانێكئەوەشی 
ەدا جختی لەسەر كخۆت لە پرسیارە كهەیە، بەاڵم ئەوەی گرنگە، هەر وە

ات پێش ئێستا كە هیچ كردن رەخساوە كی سیاسەتكورد بوارێكەیتەوە، بۆ كدە
ەمیان لە كیە: نجار گرنگكشت یە لەم دەرفەتە مێژووییەدا دوو. راوەكبەدینە

راوە و گونجاو لەگەڵ كی كبە عەقڵێ كپێویستە دەسەاڵتدارانی تور ،یاوەكالیەنی تور
 ،ەم یا زۆرك ،بۆە كی ئە واڵتە ئەوەیە كئامانجێە بۆ نموونە كیادا، كانی توركخەونە

وە یا دەبێ ئەكتور. تە ببێتە هێزی ئابووری هەشتەم لە جیهاندااڵدەساڵی تر ئەو و
ئاستی سفر لە "ەی كە دامەزراوە لەسەر بیرۆكەیدا كە لە ستراتیژە نوێكبزانێ 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  ردن لەگەڵكەوتكە هەروەها هەڵسولەگەڵ دەورووبەر و" ێشەك
ە كۆمەڵێ شت هەیە كو دەرفەت بەخش، پێویستی بە  گەورەی كو بازاڕێكوە
شیان، هەر گرێدراو بە مەسەلەی ئەوی تریوە  كلە الیە ەئاشتی  و ئارامییان كێكیە

لە گەڵ  ەیا و پەیوەندی باشتركورد لە توركێشەی كردنی كچارەسەرئاشتییەوە، 
ە هەرە تینووی كە لەو واڵتانەی كێكیا ئەمڕۆ یەكتور. وردستانكباشور و خۆرئاوای 
وردستان دەتوانێ لەم رووەوە كوە باشوری ( و گاز تۆ بڵێ نەوت)سەرچاوەی وزەیە 

شوری لەالیەن بائەم پێداویستیە ردنی كبەرابەردواجار  .تیدەر بێتزۆر یارمە
 ویا كانی توركسەرلەنوێ داڕشتنەوەی پەیوەندییەرێ ببێتە هۆی كوردستانەوە دەك

رێ كاوەی مەترسی و نائارامی بسەرچ كی نزیكتا دوێنێیە :وردستانك ئەو بەشەی
 . انیكسەرچاوەی ئارامی و یارمەتیدەر لە بەدەستهێنانی خەونە بە

 
ی ستراتیژی و گەورە كە یاریەكە پێویستە بگوترێ ئەوەیە كبە باوەڕی خۆم ئەوەی 

ردن كاركگرتووە وە  (وردستانكلە سێ پارچەی )وردی كو چارەنووسساز بەر دەرگای 
ە لە پێش كهەیە،  زۆری سیاسی كلەو ئاستە ستراتیژییەدا پێویستی بە عەقاڵنییەتێ
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ی كە بە عەقڵێكردن لەگەڵ هەنوكاركسایی مێژوو و هەموویانەوە رزگاربوون لە قور
وردی كدەبێ الیەنی (  ٠: رێكبە بۆچوونی خۆم ئەوەی گرنگە بگوترێ و ب. راوەترك

وە بەو مانایەش  اتكی گەورە گەاڵڵە بكە تێگەیشتنێكبە قەدەر گەورەیی یارییە
ئاستی  ردنەوە بۆكیان بچووكێكیە ،ردنەوە دوور بخاتەوەككخۆی لە دوو شێوەی بچوو

 ،ردن لەگەڵیانكان و مامەڵەكوی بینینی شتەابە دابڕو وردستان كی كهەر بەشێ
زۆر گرنگە ( ٩ان؛ كشتەردنی كلەسەر بنەمای بە حزبیردنەوەی ككبچوو ەمیشیاندوو

اتەوە كورت نەكردن و رۆڵی سیاسی عەبدوڵاڵ ئۆجەالندا كان لە ئازادكمەسەلە ككپ
یا كە جگە لە دەسەاڵتی رەسمی توركنێ ات وە ئەوەش باش بزاكو سنوورداری نە

ان و كمافیا)ی تری شاردراوە كدەسەاڵتێ...( ومەت و پەرلەمان وكح)
ە كهەیە ...( ر وكلە میت و هێزی لەش كانی توندڕەو و بەشێكنەتەوەپەرستە

و بگرە ئەو كهەر ئەوە بەڵ كنە. نیە انی لەگەڵ ئاشتیداكهەرگیز بەرژەوەندییە
گوزەرانی لەگەڵ شەڕ و شۆڕ و بەبێ ( راو بە دەوڵەتی قوڵناس)دەسەاڵتە شاردراوە 

 و درێژەدانی تایبەتیش بەردەوامیدایە وە بە وردكێشەی كچارەسەری مانەوەی 
ی نەبینراو ئەمڕۆ لە نێوانی كێلەبەر ئەوەش بە باوەڕی من شەڕ. وردستانكشەر لە 

امیان كە كیایە كتور یوە دەسەالتی شاردراوە كیا لە الیەكدەوڵەتی رەسمی تور
وردی لەدەستدا بێت، دەوڵەتی رەسمی یا كێشەی كارەنووسی چلیل و كدەتوانێ 
وردی بە گومانی كهەر لەبەر ئەوەش جێگەی خۆیەتی الیەنی . اردراوەشدەوڵەتی 

، رێنكزۆرەوە بڕوانێتە ئەو گفتوگۆیانەی بە داخراوی لەگەڵ عەبدوڵاڵ ئۆجەالندا دە
ەتی رەسمی لەو گفتوگۆیانەدا رۆڵی هەیە هەر دەوڵ كە بە باوەڕی خۆم نەكچون
( ٣؛  ...ی تر رۆڵی خۆی دەگێڕێكیا شێوەیە كو دەوڵەتی شاردراوەش بە شێوەیەكبەڵ

لەخۆ  كی ترسناكیا دژایەتییەكوردستان لەگەڵ توركانی باشووری كپەیوەندییە
ی ستراتیژی زۆر كرێ هەڵگری ئاستێكەوە ئەم پەیوەندییانە دەكێلە الی: دەگرن

انەوەی دەوڵەتی شردنیاندا هەڵوەكە لەوانەیە لە پرۆسەی گەشەكبن  ئەرێنی
ی كە حیزبێكئەوەیە  مەترسیدارە،ە ك ،ی تریكەوێتەوە، بەاڵم الیەنەكعیراقی لێب

سیاسی، با بە روونتر بڵێین پارتی، لەسەر چارەنووسی ئەو پەیوەندییانە 
راستییە ببینێ  تیە خزمەت خۆی وە خواستی ئەوەی نیە ئەویەخستووو دانیشتووە 

رانەوە و لە ككەخرانە قاڵبی نەتەوەیی و بچونە ئەگەر ئەو پەیوەندییانە ك
ورد كاریسە بۆ كئەوا ئەگەری  ،اربرانكبە كو بنەماڵەیە كبەرژەوەندی حیزبێ

ە كات ئەوەیە كئەوەی لەو بارەیەوە لەسەر ئۆپۆزیسیۆن پێویستە بی. راوەیەك
( ٠: ە گرنگترینیان ئەوانەنكیا كورهێمای جدی بدات بە دەوڵەتی ت كۆمەڵێك

وردستان لە ئاستە هەرە كیا لەگەڵ باشوری كانی توركبەرژەوەندیە
ئەو پەیوەندیانە هاتو ئەگەر  نبە باشترین شێوە پارێزراو دەب دایەكستراتیژییە

درێژخایەن بن و لەسەر بنچینەی مامەڵە لەگەڵ تەواوی پانتایی سیاسی لە 
ی سنووردار لەو پانتاییە، واتە تەنها لەگەڵ كا بەشێوردستان دامەزرێ تكباشوری 
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ی ئەرێنی بێت بۆ كارێكورد هەمووی هۆكیا دەخوازێ كئەگەر تور( ٩پارتی؛ 
لە  كو الیەنێ ەسكتە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەوا پێش هەموو اڵپەڕینەوەی ئەو و

ارچانە ە ئەو پكردن بگەڕێ كاركی كو شیوەیە كە بۆ مێتۆدێكیایە كبەرژەوەندی تور
ردنی كات ئەگەرنا پارچەپارچەكدا بكەوە بخوێنێتەوە و مامەڵەیان لەتەكبەیە

ە بە سەالمەتی كیا پێویستیەتی كە توركەبوونی ئەو پردەی شێكورد دەبێتە پڕك
 .     بەسەریدا تێپەڕێ بۆ رۆژهەالتی ناوەڕاست
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