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گۆڕان هێزێكی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز 

ە و بگرە ئەلتەرنەتیڤێكی جددیشە بۆ (موتەمەییز)

 دەسەاڵت
 

٠٢/٦/٠٢٠٢ەوە ئەنجامدراوە، ی(سبەی)پێگەی ، لە الیەن دیمانە لەگەڵ بورهان یاسین  
 

 

 

ە، ی ناتەندروست و قەیراناوی قوڵدایكوردستان لە دۆخێكلە ئێستادا ژینگەی سیاسی هەرێمی : بەیس

                    ەن؟كە دەكی سیاسی چۆن وێنای بارودۆخەكۆلەرێكلێچاودێر و  كبەڕێزتان وە

 

ی دوور و درێژە دەسەاڵتی سیاسی وە لە گەڵ ئەویشدا كە ماوەیەكشاردراوە نیە : بورهان یاسین. د

ردنی كسەرنەی ترەوە چارەكلە الیە. ی قوڵدا دەژیێكیرانێەوردستان لە قكی باشورۆمەڵگای كتەواوی 

ە، كبنەڕەتی ئەو قەیرانە لە الیەن دەسەاڵتەوە، یا راستتر بڵێین لە الیەن دوو حزبە دەسەاڵتدارە

ئەوەی . پاڵداوەتر كترسناتر و هەڵدێری سیاسی كدوای رۆژ بەرەو ئاقاری ترسنالەەی رۆژ كقەیرانە

دستان، جا چ رەهەندی وركی باشورردن لە كتەانی سیاسەت و سیاسكراستیبێت ئەمڕۆ تەواوی رەهەندە

وردستان بێت یا سیاسەتی دەرەوەی هەرێم بە تایبەتی كسیستەمی سیاسی و باری ناوخۆی هەرێمی 

                                               .راوی قوڵدا دەژیێكێشەی چارەسەرنەك كۆمەڵێكلەگەل بەغدا، لە 

 

ان كە باسوخواسی هەڵبژاردنەكروودەدات ئەوەیە لەم رۆژانەدا بە تایبەتی ئەوەی  ی ترەوە،كلە الیە

هەرچەندە ئەوە جاری . ردوەكزیاتر و مەترسی لە سیناریۆی نەخوازراو بارگرژی و نیگەرانی  رادەی

ی ماەشی قەیراناوی دەبنە سیكوەوابارگرژی و هان كە لە رۆژانی بەر لە هەڵبژاردنەكەم نیە كیە

ی هەیە لە كئەم جارەیان چەند جیاوازیەبە تایبەتی م وردستان، بەاڵكشوری ارۆژانەی سیاسەت لە ب

ە خۆی بۆ كنەبوونی دەرفەتی یاسایی و دەستوری لەبەردەم مەسعود بارزانی ( ١: جارانی پێشوو

ێتی كتالەبانی لە مەشهەدی سیاسی و بڕیاری یەەوتنەوەی كدور( ٢اتەوە؛ كاندید بكایەتی هەرێم كسەرۆ

ە زۆر گرنگە كئەوەی  (٣ان بە لیستی سەربەخۆ؛ كلە هەڵبژاردنە ردنكوردستان بە بەشداریكنیشتمانی 

بگرە تردا وە كلەگەڵ یەانگیر نین كان یەكێتی روو لە هەڵبژاردنەكە چیتر ئەولەویاتی پارتی و یەكئەوەیە 

ە ئەم حاڵەتە كراوەش ئەوەیە كی كێئەگەر .لە نێوان ئەم دوو حزبەدادوو ئاراستەی جیاش دروست بوون 

و كهەر لە شێوازی دەنگدان بەڵ كنەدەرهاوێژێ، دەرهاوێشتەی زۆر جیا ە كی گرنگ كایەبنەمببێتە 

 ( ٤انیش؛ كدنەدوای هەڵبژارانی كلە مەڕ هاوپەیمانییە شداانی ئەو دوو حزبەكبگرە لە بژاردە سیاسییە

 انكهەر لە هەڵبژاردنە كە ئەو ئۆپۆزیسیۆنە نەكی بەهێز وە ئەگەری ئەوەی كبوونی ئۆپۆزیسیۆنێ

دەسەاڵت ئۆپۆزیسیۆن ە كو بگرە ئەگەری ئەوەش هەیە كات بەڵكی بەهێز بۆ خۆی مسۆگەر بكپێگەیە

ە ئۆپۆزیسیۆن كە نوێیە ئەوەیە كجگە لەوەش ئەوەی . كومەتی داهاتوو دامەزرێنێواتە ح ،بگرێتە دەست

دە زۆر بە  اندیكە ئەو كەی ئەگەرئەو ان وە كهەبێ بۆ هەڵبژاردنە( اندیدی خۆیكواتە )بژاردەی خۆی 

                                                                         . . .اندا براوەش بێتكدنەرهێز بێ و لە هەڵبژا
                                                                        

ەكی بەهێز بۆ خۆی ئەگەر هەیە کەوا ئۆپۆزیسیۆن نەك هەر لە هەڵبژاردنەكان پێگەی

.هەیە كە دەسەاڵتیش بگرێتە دەست و بگرە ئەگەری ئەوەمسۆگەر بكات، بەڵك  

 

ە بەرەو ئاقاری كاتەوە و بە ئەگەری زۆر بارودۆخەكە قوڵتر دەكە قەیرانەكی ترەوە ئەوەی كلە الیە

ەو ئاسانە نیە، ێتیەوە ئكچیتر مۆنۆپۆلی دەسەاڵت لە الیەن پارتی و یە( ١: ەكنەخوازراویش ببات ئەوەیە 



 
2 

ە ئەو كە ئەویش ئەوەیە كی ترسناكپارتی هەڵگری زهنیەتێ ئێستاش (٢نیش بێت؛ كئەگەر ئەسلەن موم

ات بۆ پاراستنی پێگەی خۆی لە دەسەاڵت كدە كەمتر لە دەسەاڵت رازی نابێ واتە هەر شتێكحیزبە بە 

انی كی بەرژەوەندییە هەرە بااڵدەبێ با ببێ، هەتتا بگرە ئەگەر لەسەر حسێب كجا لە سەر حسێبی هەر شتێ

لە پێگەی بااڵدەستی لە دەسەاڵتدا و ەمتر كپارتی بە . ەشی بێتكوردستان و ئەزمونە سیاسیەكی كخەل

                                                                      .ەی رازی نییەكەكایەتی هەرێم بۆ سەرۆكسەرۆ
                                                          

ردوە لە دەستبردن بۆ هەندێ كە پارتی لە رابردودا دودڵی نەكدەرئەنجامی ئەم شیوە بۆچوونە ئەوەیە 

هەر . اتكبژاردەی نەخوازراو، وە بگرە تەنیو بە تاوان و خیانەت، ئێستاش وە لە داهاتوشدا دودڵی نا

انی رۆژانی كلە سیناریۆ وردستانكی كخەڵ انیكەترسیدودڵی و مەسەرچاوەی نیگەرانی و  شەئەوە

اوی بخەنە روو كوە بە تایبەتی ئۆپۆزیسیۆن ئەو باوەڕە بە راش كی ترەوە گرنگە خەڵلە الیەک. داهاتوو

  كاتێكبە هەوەسی خۆی وە هەر ناتوانێ ە پارتی هەیەتی، چیتر ئەو حزبە كە لەگەڵ ئەو رابردوەش ك

                                                   .وژیكی تری  براكی شەڕێوردستان پال بدات بۆ ئاقارك ویستی

 

                                      

وە  كێتی لە الیەكی نێوان گۆڕان و ئۆپۆزیسیۆن و یەێشمی دەستور بۆتە چەقی ملمالنێكێشمەك: سبەی 

بە دیدی ئێوە سەرنجام پارتی مل بۆ رێگە . ەەوتوكی ترەوە تەنها كوردستانیش لە الیەكراتی كپارتی دیمۆ

ە بەرەو كێشی پارتی دۆخەكی سەردەمانەمان هەبێت دەدات، یا نەخێر سەركە دەستورێكە، كرستەقینە

                                                                                   ەی مەترسیداردا دەبات؟كی دیكئاقارێ

 

لە ێتی بخاتە بەرەی ئۆپۆزیسیۆن كەتومت یكلە راستیدا مرۆڤ ناتوانێ وا بە ئاسانی و : اسینبورهان ی. د

باس لە دوو دانە هەڵوێستی رون و  یندەتوانئەمڕۆ . انكندە پەیوەندیدارەەو رەه مەڕ مەسەلەی دەستور

،وە ی دەستورلەسەر خستنە راپرسی رەشنووس یەە هێشتان پێداگریكیە ییان هی پارتكێكیە :ەینكرا بكئاش

ە كردنی رەشنووسەكە پێداگری لەسەر هەموارلهەڵوێسی ئۆپۆزیسیۆنە ە كەیەتی كئەوی تریشیان دژە

ێتی لە ئێستادا دەربارەی دەستور و مەسەلە كهەڵوێستی یە. ە بخرێتە راپرسیەوەكبەر لەوەی 

هەڵوێست وە ئەوی  لەبوونە  رێت ناڕوونیكیان تا بكێكە یەكان دوو خەسلەت لەخۆ دەگرێ كپەیوەندیدارە

لەگەڵ پارتی وە لە  كلە الیە انی،كەهاوتەریب ەرێ سودوەرگرێ لە پەیوەندیكتا بە كئەوەیە تریشیان 

ونی لە وێتی زێتر سیاسەت لەسەر ناڕكی تر ئەمڕۆ یەكبە مانایە .ئۆپۆزیسیۆنلەگەڵ  ەوەی تركالیە

ئەم  .دەکات دوالیزم لە هەڵوێستی تر وە كبۆ ماوەیە كیەاری لە هەڵوێست لە ماوەكهەڵوێست و گۆڕان

هەڵوێستی لە كنەبوونی یە( ١: ە گرنگترینیانكتەرەوە هەیە كۆمەڵێ فاكێتی پەیوەندی بە كهەڵوێستەی یە

ینەی بەرهەمهێنانی كلە ما ە گرنگترینیان غیابی تالەبانییەك هۆ كۆمەڵێكێتیدا لەبەر كردایەتی یەكسەر

ە زۆر هاوسەنگیئەو ە كهەوڵی ئەوە دەدات ێتی كیە ،رێكتا ب  ،هەرنەبێ لە ئێستادا( ٢؛ بڕیار

ی كدەباشان لە الیە" ینەوتككرێ"وە  كنێوان هاوپەیمانی ستراتیژی لەگەڵ پارتی لە الیەهەستیارەی 

ێتی كیەە كان ئەوەیە كلە هۆیە كێكیە .یەهۆ كۆمەڵێكئەم هاوسەنگی راگرتنەش لەبەر . ترەوە راگرێ

ەیت بڵێیت كیا گەر حەز ب)راگرتنی ئەو هاوسەنگیە  لە رێگاییداوە ە لەدەستكئەو پێگەیەی هەوڵدەدات 

بە بنەمای ات كی تر ئەو هاوسەنگیە بكبە مانایە. بەدەستی بهێنێتەوە (ردن بەو هاوسەنگیەكیاری

ە پارتیش و ئۆپۆزیسیۆنیش كردنی پێگەی خۆی لە رێگەی سوودوەرگرتنی سیاسی لەو راستییەی كبەهێز

ئەو اندا پشتگیری كەنەوە و لە هەنگاوە گرنگەكب كێتی لە هەڵوێستی خۆیان نزیكەە یكهەوڵی ئەوە دەدەن 

دەبینێ لە راگرتنی تر ی گرنگ كێتی رۆلێكوتەریبەی یەائەم سیاسەتی ه( ٣بەدەست بهێنن؛ حزبە 

 ەادیركانی كریزە ناو ردایەتی وە هەمیش لەكسەرئاستی ، هەم لە حزبدا ریزی لە ناوخۆیكمەیی و یەكتو

خراوەیی و كری یبارودۆخ پێگەی الوازتر وی تر كبە مانایە. داەنجی و ئەندام و الیەنگرانیومامنا

لەو  كێكوا بە ئاسانی یەە ئەو حزبە كرێگە نادات ێتیدا كیەانی كان لە ناو ریزەكجیاوازی لە هەڵوێستە

و بە كبەڵهەر ئەوە  كنە .هەڵبژێرێ( ەوتنی دەباشان یا هاوپەیمانی ستراتیژیككرێ) و بژاردەیەدو

یان هەڵبژێری و خۆی بخاتە بەرەی دژ لەگەڵ كێكناخوازێ یەبە ئاگاداریەوە ێتی كپێچەوانەوە یە
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تێوری دانوستاندنی ) بەرت پوتمانۆرەی كریەۆردن بە تیكاركە لە كوەیەێش كئەمەش رێ ؛ەی تركالیەنە

انی نێوان كهاوسەنگیە ان وكیەدلە راستیدا ئەم تێورییە زۆرتر بۆ تێگەیشتنی پەیوەن(. دوو دانە مێز

لە  ،ێتیكبە پێی تێگەیشتن لە هەڵوێستی یە. اردێتكسیاسەتی ناوخۆ بە سیاسەتی دەرەوەی والتان بە

 كێكلەسەر یە :نێتەوەخۆی دەبیێتی كیەلە نێوان دوو مێزی دانوستاندا  ،ریەیۆاربردنی ئەم تكرێگەی بە

   ەی تركوە لەسەر مێزەلەگەڵی ە كۆكبگرە  ات وەكلەگەڵ ئۆپۆزیسۆن دانوستاندن دەێتی كیەلەو مێزانە 

                                 .یشە لەگەڵیكۆكا وە بگرە كوردستان دانوستاندن دەكراتی كپارتی دیمۆلەگەڵ 

                                                                                                                                 

وە پارتی  كێتی لە نێوان ئۆپۆزیسۆن لە الیەكردنەی یەكوە سیاسەتێی گرنگ ئەوەیە ئایا ئەم شكپرسیارێ

ەی بەردەوام دەبێت؟ وەاڵم دانەوەی ئەم پرسیارە هەر وا ئاسان نیە و گرێدراوی  كی تر تا كلە الیە

ەوتی كیە و دوەم شێوەی هەڵسویێتكیەانی كەم هاوسەنگیە ناوخۆییەكیە ،گرنگترینیان ەك شتە كۆمەڵیك

چەند پارتی بە ە كئەوەیە و سێهەمیشیان انی كێتی و هەڵوێستەكلەگەڵ یە ۆن بە گشتیسو ئۆپۆزیە گۆڕان
ی ترەوە كلە الیە. ێشێكبۆ ئەوەی ئەو حزبە بۆ بەرەی خۆی راب ێتیكە بیدا بە یەكرازی دەبێت  وە چی

لە ە ك ئەو ئەگەرەیات ئەوەیە كپشتراستییەوە پێشبینی ببە دەتوانێ ی زۆر كە مرۆڤ تا رادەیەك كشتێ

، ێتی روو بداتكی داهاتوودا بەرەوڕوبوونەوەی هەرە چارەنووسساز لە نێوان پارتی و یەانكەهەڵبژاردن

 ٠٥بە  ٠٥ر بنچینەی ان لەسەكچیتر شتەە كلەبەر ئەوەی  ؛لەسەر مەسەلەی تەزویرزۆر بە تایبەتیش 

ێتی بە كێتی بە لیستی جیاواز دادەبەزێ ئیتر یەكە یەكوە لەبەر ئەوەشی  نیە لە نێوان ئەو دوو حزبە

ات لە مەسەلەی كانی پارتی بكیەكچاودێری چااڵ ، وە بگرە زیاتریش،رادەی ئیسراری ئۆپۆزیسۆن

لە  كەوێتە شێوەیەكبێتی كە یەكراوەیە كی كهەتتا بگرە ئەگەرێ. انداكتەزویر و فرتوفێڵ لە هەڵبژاردنە

لەگەڵ ئۆپۆزیسۆن لەمەسەلەی رێگە ( با ئەمە نەڕەسمی و نەنوسراویش بێت)گەیشتن كەیەاری و لكهاو

تەواوەتی لە  انی هەڵبژاردن بەكئیتر دەرهاوێشتەە كات كب رتەزوی كوەیەێە بە شكنەدان بە پارتی 

                                                                    . ێنێتەوەكقازانجی خۆی و بە زیانی ئەوانی تر بش

 

ئەمڕۆ یەكێتی زێتر سیاسەت لەسەر ناڕوونی لە هەڵوێست و گۆڕانكاری لە هەڵوێست لە 

.ماوەیەك بۆ ماوەیەكی تر وە دوالیزم لە هەڵوێست دەکات  

 

 

ەوتنەوەی كێتی نێشتمانی، هەم بە هۆی هاوپەیمانی لەگەڵ پارتی و هەمیش بە هۆی دووركیە: سبەی

بە بڕوای . انكردن لەگەڵ روداوەكی ناڕۆشندایە بۆ مامەڵە كی وڕبون و نەبوونی دیدێكێتالەبانی، لە دۆخ

           ێتی خۆی لە بەرامبەر پرسی دەستور دەبێت چۆن بێت؟كئێوە هەڵوێستی دروست و گرنگ بۆ یە

                                                                                                  

ی زۆری وەاڵمی ئەم كەی پێشترت بەشیكلە وەاڵمی پرسیارەە كلەو باوەڕەدام : بورهان یاسین. د

 كێتی لەم رۆژانەدا رێكە یەكس یا موفارەقە لەوەدایە كە پارادۆكئەوە ماوەتەوە بڵێین . پرسیارەی تیایە

ی كلە الیە." دژی هەمووان سیاسەتی لەگەڵ هەمووان و: "ردوە بە ستراتیژكەی بۆ خۆی یئەو ناڕوونی

ێتی دەڵێن كانی یەكردەكلە سەر كهەندێ كوە: ات باشەكەم چی بكێتی بكترەوە نامەوێ نەسیحەتی یە

بەاڵم !" اتكنەسیحەتیان ب كپێویستی بەوە نیە خەڵ اتەوە وكە بیر دەكی هەیە كیەردایەتكەیان سەركحزبە"

دواڕۆژی هەبێ  ێێتی دەخوازكە ئەگەر یەكیە ی زۆرەوە بڵێین ئەویش ئەوەكبە پشتڕاستیە كرێ شتێكدە

 كسازیخوازان بێ، نەكمەیی خۆی بپارێزێ و حیزبی دواڕۆژ و دڵسۆز و چاكو تەندروستبوون و تو

ە كی تری نیە تەنها ئەوە نەبێ كو چاوبرسی، ئەوا هیچ بژاردەیە كردەی چاوچنۆكهەندێ سەر حزبی

! وەیەدا بخەمڵێنێێانیشی لەو چوارچكە دواڕۆژییەات و ستراتیژكسازی ریشەیی بكقەبووڵی بەرنامەی چا
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دا كاتێكانی بەستۆتەوە بە پرسی دەستورەوە، لە كوردستان دەسەاڵت پرسی هەڵبژاردنەكئێستا لە : سبەی

اتی خۆیدا ئەنجامدرانایە، بەڕیزتان كان بە ئاسایی لە كبوایە بەدەر لە مەسەلەی دەستور هەڵبژاردنەدە

                                                                             چۆن لەو سیناریۆیەی دەسەاڵت دەڕوانیت؟

 

یان كێكبابەتە، دوو رەهەندی گرنگی هەن یە بە باوەڕی خۆم ئەم پرسیارە، یا ئەم: بورهان یاسین. د

انی كبۆ تێپەڕاندنی دەستور، ئەگەر نا لە دوای هەڵبژاردنە ەە ئەمە دوایین دەرفەتیانكترسی پارتی لەوەی 

ە كئیتر چیتر بۆ پارتی فەراهەم نابێت  ەك نێدەگۆڕ كوەیەێان لە ناو پەرلەمان بە شكداهاتو هاوسەنگیە

ی خستۆتە گەڕ كە پارتی هەموو هەوڵێكەی تر ئەوەیە كرەهەندە .پەڕێنێتتێ" خۆیبە دڵی "ی كدەستورێ

ەوتوو كی پێشوویان سەركبۆ سێبارە هەڵبژاردنەوەی مەسعود بارزانی، دوای ئەوەی لە چەند هەوڵێ

ردنی كئەوەتا قەبووڵئیتر یا  بە الیەن پارتییەوە ەكئێستا وایلێهاتوە . ە بۆ هەمان مەبەست دایانكنەبوون 

لەوانە دواخستنی هەڵبژادنی  كێكە یەكی تر كسیناریۆ یا بژاردەیەهەر ئەوەتا دنەوەی بارزانی یا هەڵبژار

و  وەالم ەك ردی ئەوە بووكە پارتی كیاری  یینلەم بارەیەشەوە دوا. ی نادیاركاتێكی هەرێمە بۆ كسەرۆ

ی هەرێمەوە كسەرۆلە الیەن ی هەرێم، كی سەرۆكبۆ وە لەسەر نامایە ،انكهێزە سیاسییەانی كتێبینییە

ێتی كیەە كئەوە بوو ی هەرێم كی سەرۆدراوەی ئەم یاریەاری شكمەبەستێ. نێردران بۆ پەرلەمان

هی ئۆپۆزیسیۆن  كێتی میانڕەو بوو نە تەواو وەكە هەڵوێستی یەكرێتەوە لە هەڵوێستی پارتی، چونكبكنزی

. ێت و پارتی سوودی لێوەرگرێاری بەسەردا بكرا گۆڕانكوە بە ئاسانی دە و هی پارتیكوە كبوو وە نە

ە پارتی و كلەو قەیرانەی  كرانەوەیەك ی هەرێم بووە هۆیكلە راستیدا ئەم هەنگاوەی سەرۆ

ە زیاتر هی كرد كیش دەستیپێكیەەەوتبوون و پڕۆسكەی لە سەرەتای مانگی ئەپریلەوە تێیكەكسەرۆ

راستەوخۆ دوای زوو،  هەرە كوو پێویست نەب پەیوەستەشدالەم . ی تركوشتن و فرتوفێڵە تا هەر شتێكاتك

بەو شێوەیە ئۆپۆزیسۆنەوە ان لە الیەن كرەنگدانەوە ،بۆ پەرلەمانان كناردنی وەاڵمی هێزە سیاسییە

ە هەر لە سەرەتاوە پێویست بوو ئۆپۆزیسۆن ئەو دەرفەتە نەدا كەوت كهەر زوو دەرە كچون .نپۆزەتیڤ ب

ی هەرێم لە رێگای كەتەوە یاریگەی سەرۆەی بخستایكبە دەسەاڵت وە جگە لەمەش هەر زوو تۆپە

روون و تەواو وە بێ پەناو پێچ ە مەبەستی خۆی لە ناردنی ئەم وەاڵمانە بۆ پەرلەمان كردن لێی كداوا

. وەرگرێ لەو بارەیەوە كات یا هەڵوەستەیەكب كبەر لەوەی ئەسلەن ئۆپۆزیسیۆن قسەیە اتكرا بكئاش

ە پارتی و كرانەوە لەو قەیرانەی كبواری هەناسەدان و  لەبوو  كئەگەر نا ئەوەی روویدا زیاتر جۆرێ

ی هەرێم لەو هەنگاوە كی سەرۆكە مەبەستێكەوت كلە راستیدا هەر زوو دەر. ەوتبوونكەی تێیكەكسەرۆ

وە دواتر  ەی بۆ روسیاكسەردانە كاریتر وەكە دەستی وااڵبێ لە ئەنجامدانی هەندێ كئەوە بوو 

ە لە خزمەت خۆی و كی تر سەردانێكهەر جارێ كە وەك، یاكورۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تك

پەرلەمان و مەیدانی سیاسی لە  ەمیش بێتكی كە توانی هەر نەبێ بۆ ماوەیەكدا كاتێكەی، لە كحزبە

دوور لە گرنگیدان بە  اتكب كخەریپەرلەمان لەسەر مەسەلەی دەستور لە وردستان بە پرسی گفتوگۆ ك

انی پارتی و كەوتە دیپلۆماسییەكۆی هەڵسوكە كیستیشە بگوترێ ئەوەیە ئەوەی پێو .هەندێ مەسەلەی تر

مەبەست دەچیتە پێش ئەویش  كی هەرێم لە ماوەی دواییدا روو لە بەغدا و ناوچە و جیهان بە یەكسەرۆ

ە كییانەی دەخوازێ بە ناوەخۆ و دەرەوە بڵێ كی هەرێم لە رێگەی ئەم هەنگاو و چااڵكە سەرۆكئەوەیە 

انی ئەو الیەنانە كردنی هەرێم لە دەست ئەو دان و لە داهاتووشدا بەرژەوەندییەكاسەتانی سیكلیلەك

!    ەونە مەترسییەوەكە ئەو لەو پۆستەی ئێستایدا بمێنێتەوە وە بەبێ ئەو ئەو بەرژەوەندییانە دەكلەوەدایە 

   

اش دەگوزەرێ لەسەر وە و ئێستیدا گوزەرایپەلەی ئەوەی لە ماوەی دوای بە كبە هەر حاڵ لە خوێندنەوەیە

اتی كایەتی هەرێم لە كانی سەرۆكەم هەر نەبێ هەڵبژاردنەكوردستان، من گومان دەكمەیدانی سیاسی لە   

 

ی ئابدا بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی لەشكری سەدامی هێنابێتە سەر ١٣حزبێك لە 

و ئامرازی كەرامەتی نەتەوەیی كورد، دەبێ چەند سروشتی بێت كە هەمان حزب تەزویر 

بەكاربهێنێت بۆ مانەوەی خۆی لە هەمان ئەو دەسەاڵتەدا؟ نادیمۆكراتییانەی تر  
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رێن هەر نەبێ دوو كاتی خۆیاندا بكان لە كبۆ ئەوەی ئەم شتەش روونەدات و هەڵبژاردنە. رێنكخۆیاندا ب

 گرنگتروە لە هەمووش  ۆن ئەم مەترسیە بە جددی وەرگرێە ئۆپۆزیسكیان ئەوەیە كێكشت پێویستن یە

ئەوەی تریشیان پێویستە ات وە كاری لەگەڵدا بكانی سیاسەت و دیپلۆماسی بە چڕی و وردی كئاستە

ات ئەگەر وا كوشندە دەكی كێتی هەڵەیەكیە. انكی دواخستنی هەڵبژاردنەكات بە ئامرازێكێتی خۆی نەكیە

ی كە لە دواخستنێكنوەیە، چواخستنە ئۆپۆزیسیۆنە بەاڵم خۆی براە تەنها زەرەرمەند لەو دوكبزانێ 

ات بۆی بچنە كە پارتی دەیانكدواجار ئەگەر ئەو یاریانەی  !ێتیش زەرەرمەندنكئەوهادا ئۆپۆزیسیۆن و یە

 ەم دەبێ و كهەر زەرەرمەندی یە كودستان نەكسەر ئەوا بێ سێ و دوو ئەزمونی باشوری 

ستان بەرەو وردكو بگرە ئەگەری روچوونی ئەو بەشەی كەوێ بەڵكی جددی بەردەكشەیەكپاشە

                                                                .دەبێ راوەك یكئەگەرێی سیاسی مەترسیدار كهەڵدرێ

 

   

ە لە سیمای كانی هەرێمدا بەشێكاری یاسایی لە هەڵبژاردنەكاری و پێشێلكتەزویرو ساختە: سبەی

                    ن چۆن لەم رەفتارەی هەرێم دەڕوانن؟بەڕێزتا. . . دەسەاڵت لە هەرێم و بە تایبەت پارتی

                                                                                                   

بە  گرێدراوبێت  كە روداوێكاندا لەوە دەرچووە كتەزویر و فرتوفێڵ لە هەڵبژاردنە: بورهان یاسین. د

 ١٩٩٢وردستان لە كەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی كئەوەی راستی بێت هەر لە یە. انكبژاردنەلە هەڵ كێكیە

ئەنجامدراوە، زۆر بە تایبەتیش پارتی ئەنجامدەری ی بەرفراوان تەزویر كە بە شێوەیەكرا بوو كئاش

تایبەت ولتور بە كان تەزویر بووە بە كاتەوە لە هەموو هەڵبژاردنەكهەر لەو . ی ئەو تەزویرە بووەكسەرە

ە گرنگترینیان باوەڕ نەبوونە بە كولتورە دەربڕی زۆر شتە كئەم . وردستانكراتی كبۆ پارتی دیمۆ

 كەس یەك كیە) پرەنسیپیە ئەویش كراسی كانی سیستەمی دیمۆكسەرەتاییترین وە سادەترین پرەنسیپە

ی خاڵی لە مۆڕالی كێو پاشقوڵگرتن ی سیاسیكدا خیانەتێكە دەنگێكجگە لەوەش تەزویر لە هەر تا. ە(دەنگ

ام هێز دەتوانێ باشترین كێ و كرێ وە خەسلەتی هەڵبژاردن دەگۆڕێ لەوەی كە لەوانی تر دەكسیاسییە 

ئامرازی بردنەوەیە و  فێڵوتەزویر و فرتتیایدا ە ك كێیەكات بۆ پێشبڕكەش بكپرۆگرامی هەڵبژاردن پێش

ردنی پرەنسیپی كنترین شێوەی پیادەلە راستیدا تەزویر لە هەڵبژاردن ناشیری. ەەوتنكی سەرپێوەر

لەبەر ئەوەی، لەم حاڵەتەدا گەیشتن بە دەسەاڵت یا . ە ئامانج رەوایی دەدات بە ئامرازكیاڤیللییە لەوەی كما

اربردنی هەر كەواتە بەك، ئامانجی هەرە گرنگە راستر وایە بڵێین مانەوە لە دەسەاڵت لە حاڵەتی پارتیدا

ردن بە هێز و كو پڕیش بن لە خیانەت راتییانەكرازە ئەوپەڕی نادیمۆرەوایە جا با ئەو ئام كئامرازێ

و بگرە بە كهەر دەست بۆ تەزویر دەبات بەڵ كبە  بۆچوونی خۆم ئەم جارەیان پارتی نە. دەنگدەرانی تر

ی سادەش بۆ ئەو كبەهانەیە. اتكی زۆر چڕتر وە تا ئەو رادەیەی بۆی دەچێتە سەر تەزویر دەكشێوەیە

ترسی جددی هەیە لە  ی دوور و درێژدا،كەم جار لە ماوەیەك، بۆ یەە ئەم جارە پارتیكە بۆچوونە ئەوەی

زێدە  ە گرنگترینیان بەهێزبوونی ئۆپۆزیسیۆنە وكهۆ  كۆمەڵێكلەدەستدانی دەسەاڵت، ئەمەش لەبەر 

لە هەرچەندە ئێمە . ە بە لیستی جیاوازیێتیكئەویتریشیان دابەزینی یەە و كانی خەڵكبوونی ناڕەزاییە

دا دەچن وە كبە چ ئاراستەیە ومەتكان بۆ دامەزراندنی حكهاوپەیمانییەئێستاوە نازانین دوای هەڵبژاردن 

خوازراو ) كە دەرگا بۆ هەر ئەگەرێكرێ لە ئێستادا بگوترێ ئەوەیە كە دەكچۆن دەخەمڵێن، بەاڵم ئەوەی 

                                                                                                   .راوەیەك  (یا نەخوازراو

                                              

ەرامەتی كری سەدامی هێنابێتە سەر كلەشبۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی ی ئابدا ٣١لە  كزبێحدواجار 

       راتییانەی تركنادیمۆو ئامرازی ە هەمان حزب تەزویر كدەبێ چەند سروشتی بێت ورد، كوەیی نەتە

                                                           و دەسەاڵتەدا؟هەمان ئە لە خۆی بۆ مانەوەی هێنێتاربكبە
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ردەوە بۆ كاندید كان بارزانی خۆی كلە شێوە كرای شەخسی بەڕێزتان ئەگەر بە هەر شیوەیە كوە: سبەی

ی هاوبەشی ئۆپۆزیسیۆندا چارەنووسی چی كاندیدێكی هەرێم پێتان وایە ئەم جارە لە بەرامبەر كسەرۆ

                                                                                                                         ێدێت؟ ل

 

ئەم انی كلە جیاوازییە هەرە پێشچاوە كێكیەە كێ مرۆڤ دەتوانێ بە ئاسانی بڵ :بورهان یاسین. د

لە جارانی پێشودا . ی هەرێم دەبێتكمەسەلەی هەڵبژاردنی سەرۆزۆر هەڵبژاردنانە بە ئەگەری 

 كنەبووە بۆ ئەوەی خەڵ ەوەی بە هێزكاندیدێكخراو بە كی رێكئۆپۆزیسسیۆنێی بەهێز لە كئەلتەرنەتیڤێ

ە كەمال میراودەلی هێنای كە د كدا ئەو دەنگانەی ٢٥٥٩انی كهەرچەندە لە هەڵبژاردنە. دەنگی پێبدات

ردەوە، كیشی جختكبەخشی و چەند شتێزۆر گرنگی هێمای  كۆمەڵێكان بوو، كدەنگە ی%٢٠ەم یا زۆر ك

ناتوانێ  كو بژاردەیە كەسێكە گوایە هیچ كپارتی بوو  یئەو ئەفسانەیەاندنی كشكتێلەوانە  كێكە یەك

                                                                               .اتكانیدا بابەری لەگەڵ مەسعود بارزكر

 

اندیدی ئۆپۆزیسۆن كە ك ڕواتڤ بۆ ئەو باوەڕە بۆە مركەن كشت هەن وا دە كۆمەڵێكبە بڕوای خۆم 

و كڵی زۆر بەرامەبر بە بارزانی بەكهەر بۆ هێنانی دەنگێ كی گەورەی لەبەردەمە نەكدەرفەتێ

ی كهەرچەندە ئەمە بابەتێ. انكتی هەرێم لە هەڵبژاردنەایەكپێگەی سەرۆلە بردنەوەی ێت ب ەوتووشكسەر

اندیدی كەوتنی كبۆ سەران كمەرج و پێداویستەانی كاریەكهەموو وردە هەستیارە و من ناخوازم باس لە

راستەقینە هەیە بۆ ی كێتەم جار دەرفەكە بۆ یەكبەاڵم مرۆڤ دەتوانێ بە ئاسانی بڵێ  ،بکەم ئۆپۆزیسیۆن

 كمەییە وەكە بە تایبەتی ئەو توكمەیی ئۆپۆزیسیۆن، كتو. بردنەوەی هەڵبژاردن لە مەسعود بارزانی

وردستان بەدەست بهێنێت وە كی كی باش لە خەڵكمتمانەی بەشێدڵنیاییبوون و ئەلتەرناتیڤ، توانیویەتی 

رێ لە كهەرچەندە نا. ەتیڤن لەم ئاراستەیەداێتی بە لیستی سەربەخۆ دوو شتی پۆزكدابەزینی یەهەروەها 

ی هەرێم چۆن دەنگ دەدەن، بەاڵم كێتی لە هەڵبژاردنی سەرۆكئێستاوە بزانین ئەندامان و الیەنگرانی یە

ردنەوەی كالكی گرنگ ببینێت لە یەكاندیدی ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێ رۆلێكەسایەتی كە كرێ ئەوە بڵێین كدە

اری كە ئاسانك كهەڵبەتە شتێ. بە قازانجی خۆی ێتیكن و ئەندامانی یەانی الیەنگراكی زۆری دەنگەكبەشێ

ێتی خۆی رزگار كە یەكدەنگ بدەن ئەوەیە  ری زۆرتكدییەاێتی بە ئازكات بۆ ئەوەی جەماوەری یەكب

ۆماری، بە تایبەتی دوای مام ك كورسی سەرۆكە لە داهاتودا وا بە ئاسانی دەتوانێ كات لەو وەهمەی كب

ورسی كیەتە كێتی وا بە ئاسانی و بەو ئۆتۆماتیكچیتر یە: روونتر بیڵێین.  بهێنێتجەالل، بەدەست 

      ێتی دەدات بۆ بەدەستهێنانیكە لە بەرامبەردا پارتی یارمەتی یەكی هەرێم نادات بە پارتی چونكسەرۆ

 

.فیدراڵی بەو مانایەی كە لە دەستوری عیراقدا هاتوە ناوێكی ترە بۆ ئۆتۆنۆمی و زیاتر نە  

 

 

ی كی تریش ئەویش بەدەستهێنانی پێگەی جێگری سەرۆكئازادبوون لە وەهمێ! ۆماریك كۆورسی سەرك 

ی هەرێم وە لە غیابی كسەرۆەمتر بن لە هی ك كەمێكە كدەسەاڵتی راستەقینەوە  كۆمەڵێكهەرێمە بە 

دوودا بەو ساڵی رابر ٨لە راستیدا لە ماوەی . ی ترەكپێداویستیەی هەرێم هەمان دەسەاڵتی هەبن كسەرۆ

هەر  كردوە نەكدا (ۆسرەت رەسوڵك)ی هەرێم مامەڵەی لەگەل جێگری خۆی كە سەرۆكشێوەیەی 

بە  كو رێكبەڵەدا دەسەاڵتی گرنگ و راستەقینە نەبووە لە پێگەی ئەو جێگر كۆمەڵێكردنی كبەرجەستە

ەوام بێڕێزی ی هەرێم و پارتی بەردكئەو جێگرەوە سەرۆ بێدەسەاڵتیراوە لە رێگەی كتا  ،پێچەوانەوە

ان خۆیان لە كێتییەكیە كێەس و الیەنكپێویستە ئەمڕۆ بەر لە هەر ! ردوەكێتی كبەو جێگرە و بە یە

اری و كبپرسن ئایا ئەم جێگرە چەندە ئاگاداری وردە( ۆسرەت رەسوڵك)ی هەرێم كجێگری سەرۆ

ری دەرەوەی ۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیكی هەرێمە بۆ روسیا و كئەگێندای ئەو سەردانەی دوایی سەرۆ

دەتوانێ  هەندێ وەهمی تریشلە و بگرە  ەهمەم دوو وێتی لەكلە راستیدا ئازادبوونی یە دا؟یاكتور

وە  اتكی بە هێزترەوە بەرامبەر بە پارتی رەفتار بكێتی لە پێگەیەكیارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی یە

ی واقیعبینانە بۆ ئەوەی دواجار كەات بە جیهانبینیكی زۆر ناواقیعبینانەوە بكەی لە جیهانبینییەكجیهانبینییە
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    .ردوەكە تا ئێستا پەیڕەو و پیادەی  كی زۆر جیاواز لەوەی كات بە بنەمای سیاسەتێكئەم جیهانبینیەش ب

                                                                                                           

 

سەبارەت بە ئاستی جەماوەری بزوتنەوەی گۆڕان و چارەنووسی ئەم هێزە لە  ئەی بۆچونتان: سبەی 

                                                                                           انی داهاتودا چۆنە؟كهەڵبژاردنە

 

نیگەران بووم لەوەی دەسەاڵت  كبەر لە ئێستا هەندێ كەم یا زۆر ساڵێكە كنایشارمەوە : بورهان یاسین. د

، (و ناجیاواز ئاسایی)ی سیاسی نۆڕماڵ كردنی بزاڤی گۆڕان بە هێزێكەوتوو بێت لە كە لەوە سەركخەری

ە كبەاڵم دواتر ئەو بزاڤە پیشانیدا . اڵ و بێڕەنگبووبێتەوەكە رەنگ و سیمای سیاسی ك كبزووتنەوەیە

لە راستیدا لە ماوەی دواییدا . ێشەی سیاسیداكلە هاو ی نۆڕماڵكناخوازێ وە ئامادەش نیە ببێ بە ژمارەیە

ی زۆر كو بە رادەیەكێنێ بەڵكبشكردنی تێكانی دەسەالت لە نۆرماڵكهەوڵەهەر توانی  كنەئەو بزاڤە 

دەشتوانین بە . اتەوەكروونببە جوانی یشی كبۆ خەڵئەو جیاوازییانەش اتەوە و كانیشی جختبكجیاوازییە

 ی تایبەتی لەگەڵ ئەو بزاڤە بە تایبەتیكی خەمڵێنراو لە چوارچێوەی پەیوەندییەانكە میدییاكئاسانی بڵێین 

بینیوە لە  یانجار گرنگیكی یەكرۆلێان بە تایبەتی ژووری ئابووری كو ژوورە( ن ن ك)ەناڵی ك

ە و (موتەمەییز)ی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز كە بزاڤی گۆڕان هێزێكردنەوەی ئەو راستییەی كجخت

ی گرنگی كخستنی ئەو بزاڤە لە ماوەی رابردوودا رۆلێكخۆرێ. بۆ دەسەاڵت ی جددیشەكێەتیڤئەلتەرنبگرە 

ی گرنگی بینیوە لە زێدەبوونی كە رۆلێك كجگە لەوەش شتێ. انی ئەو بزاڤەكردنی ریزەكمەكهەبووە لە تو

 اریكە ئەم هێزانە بەردەوام گرەویان داوە بە كجەماوەری هەرسێ هێزی ئۆپۆزیسیۆن ئەوە بووە 

دانی كو تێ ردنكی داوە بۆ پەرتەوازەكهەموو هەوڵێلە الی خۆیەوە هەرچەندە دەسەاڵت  ،هاوبەش

انی ئۆپۆزیسۆن ئەوە كهەرە گرنگە لە الیەن رەمزەبێ پەناوپێچ  ی گرنگكپەیامێ. ئەو هێزانە ڕیزیكیە

 كلە الیە( نیعەلما)والر كنیە بە ناوی ئۆپۆزیسیۆنی سی كە شتێكردۆتەوە كە بە روونی جختیان كبووە 

                                  .    دانە ئۆپۆزیسیۆن هەیە كو یەك؛ بەڵەوەی تركلە الیە (یا دینی)وە ئیسالمی 

 

ە بۆ هەڵبژاردنی داهاتو كمرۆڤ دەتوانێ بڵێ  ،خاڵی لێوەدەرچوون كوە ،ە گوتراكدەرەنجام لەوەی 

دا ٢٥٥٩لە هەڵبژاردنی ە ك ،انیكدەنگەهەر ئاستی  كجار زۆر نەكبزاڤی گۆڕان بە ئەگەری یە

                                                           .    اتكو بگرە زۆریش زیاددەكدەپارێزی بەڵ ،بەدەستیهێنا

 

حەقیقەتی مێژوویی هەڵدایەوە ئەویش  كلەم رۆژانەدا نەوشیروان مستەفا پەردەی لەسەر هەندێ: سبەی

ۆماری و بارزانیش ك كە تالەبانی لەبەر پۆستی سەرۆكان بوو كناوچە دابڕاوەو  كوكەركچارەنووسی 

انی نەوشیروان مستەفا كجەنابتان چۆن لە بۆچوونە. لە هەرێمەی كنەچوونی هاوسەنگی حزبەكلەبەر تێ

ە وەرگرتنی كبەر لە ئێستا ئاماژەتان بەوە دابوو  چەند ساڵێكپێش  كە پێم وایە بەرێزیشتاندەڕوانن، 

                                                                     ۆمار بێ زەریبەی گەورە نیە؟ ك كسەرۆ پۆستی

  

خەری گشتی بزاڤی گٶڕان، نەوشیروان مستەفا، لە كانی رێكبە باوەڕی خۆم وتارە: بورهان یاسین. د

دینان اانی دەربارەی هەولێر و ناوچەی بكبە تایبەتی ئاماژەلە رۆژانی دواییدا انی ئەو بزاڤەدا كۆنفرانسەك

هەر لە سەرەتادا ئەم  دەبوایەلە راستیدا . ان ئاماژە و هێمای زۆر گرنگیان تیا بووكو ناوچە دابڕاوە

ە كبە تایبەتی . وردستانكی كخەڵ تەاوی بگەیەندرانەكهێمایانە دەربارەی ستراتیژی گۆڕان بە راش

                                                .بزاڤی گۆڕان هەبووە یبوونیناوچەیلەسەر  كبەردەوام گومڕاییە

 

بوو  كان باجێكدواخستنی چارەسەری ناوچەدابڕاوە ەكانی نەوشیروان مستەفا دەربارەی ئەوەی كقسە

ی تردا بۆ كبەاڵم بە بارێ. بوو كی ترسناكئاماژەیەۆماری ك كورسی سەرۆكورد دای بۆ بەدەستهێنای ك

بەندە بەر لە هەشت ساڵ . راو بووكو زۆریش پێشبینیكنەبوو بەلنوێ ی كهەر شتێ كەخۆم ئەوە ن

ۆماری ك كانی عیراق و پۆستی سەرۆكهەڵبژاردنە"مدا بە ناوی كی گرنگم وروژاندوە لە بابەتێكپرسیارێ
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راوەتەوە وە دواتر لە كدا باڵو١/٠/٢٥٥٠ە لە ك" لە گۆشەبینینی دامەزراندنی دەوڵەتی عیراقەوە

. (١٠٣-١٢١الپەڕە ) "وردستانكی باشورعیراقی دوای سەدام و چارەنووسی "مدا بە ناوی كێتێبك

سیاسی و  یكو گەل لە چوارچێوەی عیراقدا دەبێ باجێكورد وەكئایا "ئەوها بوو  كەش رێكپرسیارە

ە كات كەنی عەرەبییە قەبووڵ بە الیەنی عەرەبی لە عیراق بۆ ئەوەی ئەم الیگەورە بداتستراتیژی چەندە 

ی عەرەبی لە قەلەم دەدەن و قەبوڵیش كە خۆیان بە واڵتێكۆماری ئەو واڵتەی ك كببێ بە سەرۆ كوردێك

رێ بە كدە(. ی ناوبراوكلە پەرتو ١٣١ایە بڕوانە الپەڕەی كت) "ەن ئەو ناسنامەیەی بگۆڕدرێ؟كنا

تەماشا  بێ پێچ و پەنای ئەم پرسیارەی كمێو وەاڵكوەەی نەوشیروان مستەفا كان قسەكلە شێوە كشێوەیە

ردنەوەی ئەو كپشتراستانی نەوشیروان مستەفا كقسەەی بڵێی كگەر حەز ب. رێكرێ و تێگەیشتنی بۆ بكب

هەر ئەم  كلە راستیدا نە. ەدا حەشارداوەكری پرسیارەكە خۆی لە قواڵیی فك ەگومان و مەترسیەی

ەی بەندە لە سەر و بەری پرۆسەی كیتەوە تەماشا دەدەخوێن ەمكناوبراوە ە وتارەكو كپرسیارە بەڵ

ی زۆرەوە لە تەواوی پڕۆسە كێوردستان بە دەولەتی عیراقەوە بە ترس و گومانكشوری ااندنەوەی بكل

ئەو ەیدا كنەوشیروان مستەفا لە وتارە .انكناوچەدابڕاوە سەلەیهەر لە مە كنەدەڕوانم  ەكسیاسییە

 ١٩٩٥ی ئاداری ١١هی بەیانی وری عیراقیدا هاتووە بە ی دەست١٤٥ە لە ماددەی كچارەسەریەی 

ان لە دەستووری عیراقدا، تا ئەو جێگەیەی كبۆچوونی خۆم سەروبەری تەرتیبە فیدرالیە بەاڵم بە. چواند

بەم  .ی ئادارن١١بەیانی تەواوی ی تری كدیوێ ،وردەوە هەیەكێشەی كتەواوی پەیوەندی بە چارەسەری 

ە لە كە فیدراڵی بەو مانایەی كردۆتەوە ئەوە بووە كەردەوام جختم لەسەر ە من بكمانایەش ئەو خاڵەی 

ۆڵینەوە و قسەو كهەر ئەوە لە لێ كنە. ی ترە بۆ ئۆتۆنۆمی و زیاتر نەكدەستوری عیراقدا هاتوە ناوێ

 .انی دونیا الوازترەكیش لە ئۆتۆنۆمییەكە ئەم فیدراڵیە لە هەندێكردۆتەوە كانی پێشومدا ئەوەم جختكباسە

ە ئەویش كردۆتەوە كی پێشتری خۆمم جختكبۆچوونێ ە لە سەرەوە ناوی براكی ە راستیدا هەر لەو بابەتەل

ردنی بە كورد وە شێوازی چارەسەركێشەی كردن لەگەڵ كی خۆم بووە لە سەروبەری مامەڵەكگومانێ

ردستان وكی باشورورد لە كی كخەڵ"دەڵێم  كاتێكوردستان بە عیراقەوە كاندنەوەی باشوری كرێگای ل

انیان لە هەمان دەوڵەت كە دواجار بچن داوای مافەك كرد لە دامەزراندنەوەی دەوڵەتێكبەشداریان 

هەر  كی پوخت نەكوا دەزانم ئەم دەربڕینە بە شیوەیە( كلە هەمان پەرتو ١٢١بڕوانە الپەڕە !" )ەنكب

ردنیان كچارەسەر وەیێورد لەگەڵ بەغدا وە شكانی كێشەكو تەواوی كان بەڵكێشەی ناوچە دابڕاوەك

تردا كە من لە دوو نامەی بە دوای یەكەمەوە كجێگەی خۆیەتی هەر لێرەدا خوێنەر ئاگادار ب .اتەوەكدەۆك

ەوتنی كدوای راستەوخۆ واتە ( دا١١/٤/٢٥٥٣وە  ١٥/٤/٢٥٥٣لە )ێتی كانی پارتی و یەكومەتەكبۆ ح

و دواتر  كدەوڵەتێ یرلەنوێومەتەم لە سیناریۆیی دامەزراندنەوەی سەكرژێمی سەدام، ئەو دوو ح

بینینی دەقی   ایە بۆ كت. )انی، خسۆتە رووكێشەكردنی كلە هەمان دەوڵەت بۆ چارەسەر" پاڕانەوە"

                                                          (.ی ناوبراكۆی هەمان پەرتوكە بڕوانە پاشكهەردوو نامە
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