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  پشکی
ی سیپتمبری ئم ساڵ جارکی دیک ھزە سیاسییکانی ٣٠ھبژاردنکانی ل دوای 

ی دوای ھبژاردن، وات دروستکردنی ەکانبردەم ھنگاو کوتنباشووری کوردستانی 
ش، ھروەک ل . پرسیارە سرەکیکلسر بنچینی دەرەنجامکان حکومتی نوێ

حکومت دروست دەکات وە ک و کام ھبژاردنکانی پشوتردا، ئوەن ئایا ک ئم 
  الین بشداری تیادا دەکن. 

رچاو ژمارەی بوەیکی شئم جارەیان ب  )١: جیاواز ل ھبژاردنکانی پشوو      
ن، ب شوەیک ک ھاوسنگی ھز، وکوردسییکانی پارتی دیمۆکراتی کوردستان ھکشا

وە، گۆڕا داپرلمانییوە، ل برژەوەندی ئم حزبھر نب ل رووی ژمارەی کورسی 
) لوە ناچ ئم جارەیان، جیاواز ل ٢؛ یشتنانت گۆڕانکی بنڕەتی و مترسیدار

) ٣بت؛ جارانی پشوو، رککوتنی پارتی و یکتی ل سر شیوازی حکومت ئاسان 
 گروارد لب کانی گۆڕان بۆ نیوە (بوەی کورسییمبوونری ٢٠١٣و  ٢٠٠٩ککاریگ ،(

   فرەڕەھندی لسر پۆسی دروستکردنی حکومت و پۆسی سیاسی دەبت.
       ستا ل٢٧ماوەی تا ئ  ل دا، واتمانی کوردستانسارلکانی پبژاردنم ھکوەی 

 )١: ھاوکش سیاسییکانی دوای ھبژاردن ب س شیواز دەرکوتوون )١٩٩٢ل سای (
 کانی  ٢٠٠٩ا ت ١٩٩٢لوەی دەنگیان نکر یم یا زۆر ھتی، ککپارتی و ی

بم ل ھبژاردنکانی ) ٢بدەست ئھنا، جا راست یا ل رگای فرتوف! دەنگدەرانیان 
فۆڕمی سگۆشیکی و دا ب شوەیکی برچاو قابی پنجا ب پنجا تکشکا ٢٠٠٩

پارتی، یکتی  ، واتھات کایوەسرەکی  ل نوان س ھزی سیاسیدابشبوونی ھز 
ھزەکانی تر ک لگڵ ئم س گۆشیدا پانۆڕاما  ، ھبت جگ ل و گۆڕان

ل قۆناغی سھمیشدا، وات ل ھبژاردنکانی ھرە  )٣سیاسییکیان تواو دەکر؛ 
، ک ھکشا ل سد پارتی برەو نزیکی پنجا دیکجارکی  )٣٠/٩/٢٠١٨( دواییدا

کشانم ھئ دزی و گزی ،گومانی تیا نیی ل جگ،  دەستی پارتیی تدا ھی بادەس ل
تم دەسکاربردنی ئر و بولبادینان و ھ لیوەک  یماحو  ترس دوانت .

گورەی بزاڤی گۆڕان بوو. شکستی  ی ئم جارەیاندەرھاوشتیکی تری ھبژاردن
گر چیئ م بزاڤی زۆر  ئکگپ م گومانی تیا نییوە بم ماوەتھزی سوەک ھ

  ).  ٢٠١٣و  ٢٠٠٩پشتر ( یبھز بووە براورد ب دوو ھبژاردنی پرلمانی
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چاوەڕوانکراو بوو.  گشتی ب، شوەیھکشانی ژمارەی کورسییکانی پارتی بم       
پ کمدا کوتار کانی لبژاردنھ ل فت٣٠/٩ش دوو ھ  وە نووسیوموبۆتم "بئ

 دەنگادان مئ وە، واتکالدەکاتی زموونم ئری زۆر چارەنووسی ئگئ ب دەنگدان
لسر دواڕۆژی کۆی ئزموونک. کوات ئاسان بین ک ئم ھبژاردن دەبت دوو 

، بم گرنگتریش دان دەنگدان ل یک کاتدا: دەنگدانک بۆ ھبژاردنی پرلمانکی نوێ
" لوە دەنگدانکیش بۆ دیاریکردنی چارەنووسی تواوی ئزموونی باشووری کوردستان.

 روەھا نوسیووممان "ھرلم جارەیان کاری پئ ن کدە وەمان پئاماژەکان ئ
یکالکرەوە دەبت ل زۆر دۆسیدا، یا راستتر بین ئم جارەیان خولی یکالکردنوەی 
ھندک مسلی یکجار گرنگ و چارەنووسساز ل ناو پرلماندا دەبت، ھر وەک بۆ 

تی ھرۆکایی سیستمی سیاسی، سلسم م. . . نموونرک بۆ ھم وە دەستورر
ئگر یکتی و پارتی (ب تایبتی پارتی) ب شوەیکی یکالکرەوە دەنگی زۆر 
بدەست بھنن ئوا مانای وای ئم برەو ئو وستگی مترسیدارە دەڕۆین ک تیایدا 

رنوە. . . ئم بابتان ب حز و ویستی ئم دوو ھزە، وە ب تایبتی پارتی، یکال بک
ئم مترسی یکجار جددی و گورەی؛ ل راستیدا ھر ل ئستاوە ئاماژەی ئوە ھن 
 ت بنانکو تزێ بکانی بپارژمارەی کورسیی ک وەیر چاوی لک ھپارتی ن ک
شوەیکی یکالکرەوە ئم ژمارەی زیاد بکات (تنانت ھندک جار باسی ئوەش 

، رک ب مبستی یکالکردنوەی ە%ی کورسیکان)٥١اوی ل دەکرێ ک پارتی چ
کوات ئوەی تا ئستا بۆ پرسی دەستور و سیستمی سیاسی و سرۆکایتی ھرم: 

   ١"ئو حزب نچۆت سر لم خولدا ب ئاسانی بیبات سر!
ھر زوو دوای تواوبوونی ھبژاردنکان، تنانت بر ل  ل راستیدا      
، ئاماژەکانی بکرێتک ھشتان چاوەڕوان دەکرێ دروس ،شستبوونی حکومتی نودروو

 "شتکی بگنویست"ن. ئوەتا ھر زوو وەک وئم پشوەچوون مترسیدارە دەرکوت
بۆ خۆی یکالکردۆتوە و  و سرۆک وەزیرانی پارتی پگی سرۆکایتی ھرم

 کی "ب ھز"باسیش لوە دەکات ک پویست ھرم لم خولدا بب ب خاوەن دەستور
  و . . . ھتد.

       ب وێ کجوانی بۆمان دەردەک کان، بدراوە سیاسییی پلپ کی بنگاندنسھ
 خواستی ئوەی ک، وات ئوەی سانک پارتی خونی پوە دەبینی و ھوی بۆ دەدا
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و حزبی  (یا وەک ل ئدەبیاتی رژمی بعس دەوترا "حزبی قائید") "پشەوببت حزبی "
، ئاشکرا دەردەکوێ ک ئم ئیتر ل خون و دایکالکرەوە ل پرس ھرە ھستایرەکان

  کی حاشاھنگر. دەرچووە و خریک دەب ب راستی حزب مئ خواستی سیاسی
پشوەچوون ھڕەشیکی جددیی بۆ سر ئزمونی باشووری کوردستان، ئم       

کورسییوە  ٣٨) ب ٢٠١٨-٢٠١٣چونک گر ئو حزب ل خولی پشتری پرلمان (
و ب بیاری بباکان  ،بۆ نموون ە، ھرتوانیبتی خاوەنی ئو ھموو دەست بت و

 ٤٥زۆر ب  ب ئگریئم حزب پرلمان پک بخات ئوا مکتبی سیاسییکی 
کورسییوە دەتوان کاریگری یکالکرەوەی ھب، ل برژەوەندی خۆی و گروپ و 

کوردستان روو بنمایکی دیاریکراودا! ب واتایکی دیک ئزموونی سیاسی باشوری 
ل سیستمی سیاسی، پیوەندییکان لگل بغدا و ل ئاستی ئیقلیمی و نودەوتیدا 

بژاردنۆ (دوای ھمری٣٠/٩ای کئر کاریگژ توتر دەکشان زۆر زپ ل ( 
! ب واتایکی دیک، لم خولی پرلماندا باشووری حزب، وات پارتی ئو یکالکرەوەی

سیاسی دەبت  کوردستان وەک ئزموونی سیاسی، وەک خک و وەک قزییکی
نبوونی ی ئوە ھبت ل حات، ٢داکوردستانبارمت ل دەست پارتی دیمۆکراتی 

توانا ک کی پزھ  بوەداگرپیی  پارتی ب ناب .  
      ئیستادا ئ زە ولنابینرێ ھ یدانی سیاسی باشووری کوردستان کم ل دا پ

ل الیکی ترەوە ل ناو خکدا بۆچوونکی  !داگرێ برامبر ب پارتی و پی ب نا
 یرفراوان ھبدەخوازێ ب ۆی باشووری کوردستان  کمی سیاسی ئروانگ

ل بم  ھی. یکھوستی ھموو ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتیب  یپویستی
ناکرێ، ئمش پشبینی  ئم یکھوستیی دا،ئم خواست جماوەرییشلگڵ ئیستادا، 

  بۆ پارتی شتکی دخۆشکرە.
ئوە نیی ک ھسنگاندنکی گشتگیر بۆ  ی بردەستلم وتارەئامانج       

، بکو مبست زیاتر ئوەی تیشک بخم سر بکم دەرھاوشتی ھبژارندنکان
 ،بردەمیجگ و پگی بزاڤی گۆڕان و بژاردەکانی ھندک الینی دیاریکراو ب تایبتی 

ڕلوە مر ئک ھتدا. نحکوم کردن لشداریکردن یا نی بلسم، کو لوتارەدا  مب
ووەھکان  شی ئبژاردە سیاسیی ی سیاسی بزاڤی گۆڕان روو لگدەدەم پ

. . ل راستیدا ببستموە ب ئو حاتی ک گۆڕان ل ناوخۆی خۆیدا پیدا تپڕ دەبت. 
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ش لو باوەڕەدا بووم ک کشی گۆڕان ئوە نیی ک ٣٠/٩تنانت پش ھبژاردنکانی 
چند باش یا نا بۆ ئوەی بتوان بشکی شایست ئم بزاڤ ئایا برنامی ھبژاردنی 

تا چ رادەیک ئم بزاڤ دەتوان بھن، بکو  ی خکی کوردستان ب دەستل دەنگکان
ل مسلی ب خک، ب تایبتی الینگرانی خۆی، ان بدات ھمایکی راستگۆی

ئم  زەرورەتی، ک ماوەیکی زۆرە ل ناو خودی گۆڕاندا چاکسازیکی بنڕەتی و فراوان
وتووە. جۆرە چاکسازییوە:  دەرکتدا کۆبکرخا س ش لم بۆچوون١دەکرێ ئ (

بکو تنانت ھوست ل  حکومت، لن کردیا ن مسلی بشداریکردننک ھر 
تواوی پۆسی سیاسی، وەک خون و گۆشت تکوە ب مسلی چاکسازی ل ناو 

 یشھر یکک .. ل راستیدا دەمکیش ئم حات ھاتۆت پشداخودی بزووتنوەی گۆڕان
دەتوان کش و ئانگاری بت بۆ ئوەی تریان یا ب پچوانوە  لم دوو رەگزە

. . . لبر ئوە لم چند دەدا نک ھر جیاکاری ناکم ل بۆی سرچاوەی ھز بت
 ل ک کیدووکیان، وەک دوانر ھسویست لپ کو بدا، بتم دوو بابوان ئن

. ئم شوازە ل تامانیش گریمانی دەدومپیوەندیکی ئۆڕگانیکی دان لگڵ یکتردا، 
"کارنامی پرسی دا، رای خۆم لسر وتارە) لم ٢ ؛بردەست سرەکی ئم وتارەی

) یا نا یا راستتر بین چی باش ک ل ناو ئم کارنامی جگای بکرتوە(حکومت" 
و بواشم ب  ھیچ بوایکم ب بشداری گۆڕان ل حکومتدا نییچونک  ،بمنادەر

) لو ٣ ؛کارنامی حکومتک نیی ک ئندازیارەکی پارتی دیمۆکراتی کوردستان بت
ژاردەی ب داگۆڕانل ناو سرکردایتی ک ئیتر  شتانی ک تا ئستا گوتراون، لوە دەچ

بیار  توەماوەک ئوەی . ، تا رادەی یکالبوونوەبت بھززۆر چوون ناو حکومتی 
 ک کیارکردنی بسترجکو بوە بم بارەیل نیی وەدەچم یا زۆر، لشتر، کپ

  . بدرا
  

  ھندێ کش و چند خاکی لوە دەرچوون
 کب ھند نپدا تپڕ دەب یئستا باشووری کوردستانک ی بارودۆخئو ) ١

تاپی ست شۆک ویپ. ئوەی چارەسر ناباکسازی رووکش یا رتوش چجوانکرای، 
)shock therapyڕەتی ،٣)یکاندنی بنتھ یا تۆ بئاستی  ی ل ت لسیستم و دەس

  ؛باشووری کوردستان
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) بزاڤی گۆڕان، ل ھسوکوت و ھنگاوەکانیدا، ب تایبتی پیوەندیدار ب مسلی ٢
کاردانوەی  وە، تا رادەیکی زۆر ئسیری کار وچوون یا نچوون ناو حکومت

. ئمش زیانبخش و بالڕیدابردن و بچووکردنوەی یبرامبر ب یکتی نیشتمان
، بشداری ل حکومتدا ل رۆشنایی یا ل ژر ب ھر حاڵ گۆڕانی لدەکوتوە. . .

ا وا دەکات ک دکاریگری باری دەرونی ملمالن لگڵ یکتی و کار و کاردانوە لگی
  ؛گرنگیی پل دوو وەربگرنئو ئامانجان رەکیکان نپکرن، یا ئامانج س

ت نوشیروان مستفا دەس خوالخۆشبوو) کشکانی بزاڤی گۆڕان دوای کۆچی دوایی ٣
چی راستن، کناک تی پتایب ب و دوای  کو رووداوە ئئ وتوون گرفتانتر دەرکز

 شانو کک لوە. . . زۆرتدەبوونوەی  بوونیادینو چکالبوونی یوەندییان بو پ
(وات ناسنام و خۆیوە، ک ھردووکیشیان  ناسنام و ستراتیژیگۆڕان ھی ل رووی 

ھر یککیشیان چند  ل پیوەندیدان،ب شوەیکی ئۆرگانیکی لگڵ یکتر ستراتیژ) 
گۆڕان، ھر ل  . . . زۆر ب تایبتی پرسی ئوەی ک ئایاێرەھندک لخۆ دەگر

ھات میدان و دەستی ب  جیھانبینیکوە" و زەخیرەیکی کۆمیتیسرەتاوە، ب چ "
کم لو پرسان، ک من پم رکار و چاکییکانی کرد. . . (ھر بۆ بیرھنانوە، بندە زۆ

ھبژاردنکانی اتوودا برەوڕوویان دەبت، ل بابتکدا ب ناوەی ھوابوو گۆڕان ل دا
   ؛)کردووەم باسدا بوبۆتوە، ٢٠٠٩ک ل سای  ،و ... ٢٥/٧
) دوور ل ھموو وردەکاریک و بب رۆچوون ل بنج و بنوانی شتکان، دەتوانین ٤

 ین کرەتاوەبس ر لھب ،ماوەی دواییدا تی لتایب م ب،  وتۆتبزاڤی گۆڕان ک
ل  ناوخۆیی گۆڕان( دوو بژاردەکش دەربارەی دوو بابتنبردەم دوو رگا/بژاردە، ھر

. وەستانوە )ل الیکی دیکوە دەستی سیاسی یھوست ل تواوی پرس ەو الیک
ئایا گۆڕان دەبتوە ) ١ل رووی ئم دوو ریانش دەکرێ ب پرسیار بیخین روو: 

شوازی رکخراوەیی و ل جیھانبینی و  بمش، کالسیکی و وحزبکی "نۆڕماڵ" 
 "کانی"کالسیکیی ت ریزی حزبدەچ ،ھوست ل پرس سیاسیی ھرە گرنگکان

اندا، کل ھموو ئاست و بابتوات ، )موتمییز(وەک ھزکی جیاواز ) ٢ترەوە، یا 
  دەمنت. . .  "جیاواز"وەک ژمارەیکی 

ش ل کگۆڕان وە ناوەڕۆکی تاقیکردنوەئستا قۆناغی تاقیکردنوەیکی سخت بۆ      
دوانی باری ناوخۆی خۆی ل الیک وە گۆڕان لگڵ  و مامی شوازی ھسوکوت
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تر وترا دوو پکھاتی ش، ک ھر وەک پدەردەکوێ ھوستی داھاتووی ل دەست
یم دوانوە ،ئنکتر جیا ناکریل. . .  

 
  کومتپرسی بشداریکردن یا نکردن ل ح

 - ١س بژاردە ( ل ھوستی گۆڕان ل پکھنانی حکومت باسیھر ل سرەتادا 
بشداری ل  -٣یا بوون؛  ئۆپۆزیسیۆن -٢پۆسی سیاسی؛  یبایکۆتکردنی ب تواوەت

 رێبک شپویست بوو باسی بژاردەی چوارەمیبم ب بۆچوونی خۆم  کراوە. حکومت)
شانبشانی پاپشتیکردنی ناڕەزاییتکانی خک و وەستانوە  ئۆپۆزیسیۆنبوون ئویش
   .ھر جویکی جماوەریی مدەنیدا خک لناڕەزاییکانی لگڵ 
       ک وەیم ئبژاردەی چوارەمدا بی وێ لوەی دەمشی  ١٢ئمانی برلکورسی پ

ئامرازکی بکو  ئوە ناکات بۆ ئوەی فشارکی جددی بخیت سر دەستی پارتی
) ل جماوەریش ٢دەست حسبت بۆ بکات و ) ١فشارت ب دەستوە بت بۆ ئوەی 

بدان.یت   
      ندی بۆچوونی خۆم لبوازی خاش وێ بردا دەمی  للسنانی مکھپ

 حکومت و ھوستی بزاڤی گۆڕان لم پرس ب چند خاکدا بخم روو:
 کب ھندھبت . . . ھموومان دەتوانین، وچوار سای پشئزموونی  یکم:

 تدا لحکوم شداری گۆڕان لزموونی بئ وەی کر ئسوە، کۆک بین لجیاوازیی
برگریمان ل  شگیرانچوار/پنج سای رابردوودا سرکوتوو نبوو. بب ئوەی 

 ،دا کردبیوەستو پکانی گۆڕان لتت و دەتوانین سیاسزھنی ین کئاسانی ب ب
دا برپرسکی سرەکی بوو یعقیتی پارتی ل حوکمانی و جیھانبینیی سیاسییکان

کراوە ب بۆ  ل وردەکارییکاندا دەکرێ گۆران ل الیکی دیکوە. . لوەی ک روویدا. 
ب  ئو بزووتنوەیدەکرا تا چ رادەیک وە چۆن ئایا ک لوەی  رەخن لخۆگرتن

رەخنک شوازکی تر ھسوکوت بکات بۆ ئوەی ھندێ شت رووندا ک روویاندا. 
زۆر شت  دەرەنجامک بم دیسانببت،  ک گۆڕان ل خۆی دەگرێ ھر چی دەبت با

جیھانبینی ب پلی یکم ک ئویش  ،ل سروشتی کش بونیادی و بنچینییکان ناگۆڕێ
لتوری بنچینییدا ئویش ئوەی ک ل ککی ن ل مسلیپارتی دیمۆکراتی کوردستا

ب  ،بادەستی ئوانی دیکئم حزب ) ١: ، جا ل شاخ ب یا ل شارسیاسی ئم حزبدا
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بۆ نموون ناتوان ل ھیچ ھر لم چوارچوەیدا پارتی ، قبووڵ ناکات ،ھیچ شیوەیک
) ئگر ئم حزب کمایتیش ٢؛ ڵ بکاتبوون قبووبۆ خۆی بارکدا پگی ئۆپۆزیسیۆن 

کمین ، وات بت وەک ئوەی ک خۆی زۆرینبکات بت ھر دەب ئو فرمانەوایی 
 م لب انیدا لداحوکمی زۆرینگردەوام) پارت٣؛ پزای  ،ی بف وا  ،داگشتیسیاسی ل

مامی لگڵ  ، چ ل شاخ و چ ل شاردا،خۆی دیوە و ھر ب پی ئم "لۆژیکش"
یا دەب یارییک ل ژر رکف و دەخوازێ ب "ئم لۆژیک کردووە:  دائوانی تر

(ئوەتا پارتی ل کاتکدا  ."سروبری یارییک تک دەدەمئوەتا ب یا  داکۆنتۆی خۆم
ارە داگیرکراوە، چونک شل کرکوک یارییک تک دەدات ب بیانۆی ئوەی ک ئو 

شڕ لسر  الی حکومت داگیرکارەکھر لوێ کمایتیی، کچی دەچ ل بغدا 
وە وەزیری داراییکی ل بغدا  ،پۆستی سرۆک کۆماری و پۆستکانی دیک دەکات

اد دەکات!) ئمش یاگیرکار (وات جیشی شعبی) ل بودجی عراقدا زبودجی ھزی د
کرا دەکات ل مڕ مامی ئو حزب لگڵ پرسی ھاوسنگی شکۆکی لۆژیکی پارتی ئا
 م حزبتیایدا ئ ز، کژێناخوازی ھتیبوون بچمایی کتا.    

 ئم حزبشوەیش پگی  ند کورسی ھی و بمچئوە نیی ک ئایا پارتی  وەرپ     
 ل وانی دیکشی ئشی خۆی و بش بیم پندە و بی سیاسیدا چشھاوک ل

لسر  جا ب ھر ئامرازک دەبت با ببت! ،خۆسپاندن بکو، چندەو  چۆندەستدا 
ئایا چی لم زھنیت و جیھانبینییی پارتی گۆڕاوە بۆ ئوەی  "لۆژیک"ئم بنچینی 

 و متمانوە ب رادەیک ل دنیایی ئم حزبدا لگڵ"ئم جارەش" حکومت ئوانی تر 
  ؛پک بھنن

 ،سرەوە ل مخای یک ،وە بیناکراو لسر ،. . . پیوەندیدار بھاوسنگیی ھز دووەم:
 ی رابردوودا گۆڕان بنج سازموونی چوار/پرەتای ئس ل یین کوە بئ ویستپ

وە ب پچوانشوە پارتی ب پگیکی الوازترەوە ل ئستا پگیکی زۆر بھزترەوە 
ئو کات حکومتیان پک ھنا، لگڵ ئوەشدا دواتر پارتی "یارییکی" تک دا. ل ئستا 

کورسییوە، ب پگی سرۆکی پرلمانوە، ب بوونی  ٢٤ڕان ب گۆ ل الیکوە
ل الیکی ترەوە پارتی ب  کچیوە و. . . ھتد، مستفا نوشیروان خوالخۆشبوو

 ستا (بئ کی الوازتر لیگم دواتر  ٣٨پوە، بتناو حکوم وە) چوونکورسیی
و و بشدارەکانی تر بردەوام "ل دەرکوت ک چۆن کلیلی دەست ل دەست پارتیدا بو



 

www.burhanyassin.com  10 
 

جا لرەدا پرسیارکی زۆر گرنگ ئوەی ئایا . . ژر رەحمتی" بیاری پارتیدا بوون. 
زھنیت و جیھانبینی پارتی ئوندە ک باوەڕ بھنین ک ئوە چیی ک وامان ل دەکات 

وون ناو گۆڕان ل ئزموونی چ ،جیاواز ل ئزموونی رابردوو ،بت بۆ ئوەیگۆڕا
  حکومت لم جارەدا سرکوتوو بت؟ 

. . . بۆ جاری یکم خریک کشکانی ناو ماباتی کشکانی ناو ماباتی بارزانی سھم:
، جگ ل و شوازەی ک پارتی بیری ل دەکاتوە. ب٤بارزانی راشکاوانتر دەردەکون

دەیوێ ل ڕیگای ئم حزب جگیرکردنی بادەستی پارتی ل حکومتی داھاتوودا، 
شوازی دابشکردنی دەستکان ل حکومتی داھاتوودا کشکانی ناو بنماش 

ان یئستا ئم کشان گیشتوونت ئاستک ک ئیتر پردەپۆشکردن ارەسر بکات.چ
ئستم و پویستی ب چارەسر ھی و لوە دەچی ک ئیتر چارەسرکردنکش 

ل حکومتی ئم جارەدا جگ ل جگیرکردنی ب واتایکی دیک، رێ! گدواخستن ھن
حوکمانیدا، پارتی خوازیارە ملمنکان ل دەست و ل تواوی  خۆی پگیبھزتری 

لسر  بنما و فرمانەواییناو بنمادا ب شوازی دابشکردنی دەستکان 
تی ئم بنمای نک بۆ چوار سای ک ک دەسجۆرنوێ رک بخات، ب  بنمایکی

بم واتایش یش. . . دوور و درژترزۆر داھاتوو ل قاب بدرێ بکو بۆ ماوەیکی 
مامی پارتی ل داھاتودا لگڵ پرسی دەستوردا، زیتر ل ھموو کاتک، پرسی 

.کی دیکر شتت تا ھدەب ماگیرکردنی بنکخستن و جر  . . رگکەدەرئانی نجام
ک ب باوەڕی من ئاماژەکانی ھر زوو ، ل داھاتودا وا دەرکونگریمانیش ئم 

دەبن بشک ل ئوا ھزەکانی بشداربوو ل حکومتی داھاتوودا ، ٥دەرکوتوون
سیستمی  شوازی، جا ب رکردنی حوکمی بنماییک ئویش جگ، ی"گوناھکی" مژووی

بشداینکردنی  ، واتپچوانکشیدەکرێ . دیک شوازکیپرلمانی بت یا ھر 
ەکانی پارتی ل جگیرکردنی ( یا تۆ ب پیالن) ببت رگرک ل پالن ،کارای ھزەکانی تر

ماوە . . .حوکمی بنر ئک ھراستیدا ن کو  ،لت بناندەکرێ تکردن شبو دارین
  ما؛تقینوەی ملمالنکانی نو بنی ببت ھۆدواکوتنی پکھنانی حکومت 

نوت کۆگیکی سرەکی کارنامی بزاڤی دۆسیی . . . لوەدەچ نوت چوارەم:
تا  جختدەکموە کلرەدا ب راشکاوی  ک بھن!پ گۆڕان بۆ چوون ناو حکومت

ئوا ل حکومتی  ،اکسازی لم دۆسییدا بکرێچئستا تا چند ئستم بووبت 
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دەبت. ب راشکاوی: من باوەڕ ناکم نچیرڤان ب  تری تر ئاستمندەاتوودا ئوەداھ
(وات ، تنانت من پیم وای ئو بۆ ئامۆزاکی ئاسانی دەستبرداری ئم ملف بیت

(تنانت بو مرج پگی سرۆکی ھرم قبووڵ دەکات ک ملفی نوت نچیرڤان) 
. دەرەنجام: مانوەی ملفی نوت خۆیدا بمنتوە ل دەستی ھندک ملفی تریش)

یشانو کموو ئوەی ھچیرڤان بارزانیدا ماندەست نم  لیوەندیدارن بپ ک
ەندیدار ب کشکانی ھرم و بغدا، ب ناچارەسرکراوی وملفوە، ب تایبتی پی
ئیقلیمی و جیھانیدا نک ھر وونییکانی ئم ملف ل ئاستی ڕدەمننوە. جگ لوەش نا

کی نوی دەمننوە بکو تنانت دەچن ئاست ،بب چارەسرکراوی ،وەک خۆیان
  وە. یشمترسیدار

      واتک ،ر کگوتشئی ن  رابردوودا ت و لۆز بووبک جار ئای
و حکومتی  ئوا لم خولی پرلمان ،ستم بووبتیک جار ئ ەکشیچارەسر

  ئستمتر دەبت!چارەسریشی دەھا ئاۆزتر و کشک  ھاتودادا
ھزی  کگرتنی... ب پی زانیاریی گشتییکان ییکبوونی ھزی پشمرگ پنجم:

 رگشمتی پشنیارکراوی گۆڕان بۆ حکومی" پکانی "کارنامخا ت لک دەبکی
 م کوە بئ ویستر زوو پم ھشوودا داھاتو. بپ ندە لچ کگرتنم یووەھم ئ 

بوو، ئوا لم خولی پرلماندا ئوەندەی تر وەھم و ئستم دەبت.  ئستم
و بھانیکی ھرە گرنگی ئم بۆچوونش ئوەی ک رادەی متمان ل نوان پارتی 

ت تا پ دەچ زۆریشی ماوەیکیب ئگری زۆر یکتیدا ل ئستادا نزیک ل سفر وە 
پش ھبژاردنی بۆ ئاستی تنانت  ،ی ئۆکتۆبر١٦متمان دەگڕتوە تاستی پش 

. بھانیکی تریش ئوەی ک ل دوای شکستی داعش "خمخۆری" یشسرۆک کۆمار
بۆ مسلی یکگرتنوەی ھزەکانی پشمرگ کم ل داھاتوودا ھزە گورەکان 

  بتوە. . . دە
      م بۆچوونر ئسش،بونیادنراو ل گۆڕان ی کگرتنیرەوا نیی  رگشمزەکانی پھ

بخات ناو کارناموە، چونک ئوە ھر ل سرەتادا دەبت ناڕاستگۆیی برامبر 
  ؛!دەنگدەرانی ئم بزاڤ و خکی کوردستان ب گشتی

ری وت زۆربی زۆ بۆچوونی گشتی ئوەی کسرەتا . . . کارنام ششم:
 ،رژمی ستمکار و دکتاتۆر تیایاندا بادەست بوونب دەیان ساڵ ک  کان،عرەبیی
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جۆرە کردار  پیەوی چ انمدەستوری جوان بوون، بم ئایا ب کردار ئم رژخاوەنی 
ئوەی دەموێ بیم ئوەی ک  .کرد برمابر ب خکی وتکانیاندەیان و رەفتارک

 م وانیییمن پشو  کارنامتی پحکوم (مشتی ھکابین) شم وانییبوو وە پجوان ن
(بر ل چوون ناو حکومت و دوای  نوقسانی ل روئیا و کارنامی گۆڕاندا ھبوو

بوونی گۆڕان ل ھنا و کۆتایی ب  ورتیئوەی ک کوب، )یشپکھنانی حکومت
کتنا  داحکومبوو رتی رەفتار و کرداری پاھو کارناماندژ بچیرڤان بارزانی، . ین . .

 رۆزجوانکی"، "حکومت و راگیاندنی کارنام " پکھنانیھر کمک دوای 
، ب ئامادەبوونی سرۆکی پرلمان و بشرمان" وە ل ناو حرەمی پرلمان

پنجی  ،لوانش سرۆکی ئو کاتی فراکسیۆنی گۆڕان ،ژمارەیک ل پرلمانتاران
 ل راستیدا برھمی س وشکی نچیرڤان . . .ھڕەشی ل پرلمان راوەشاند

، ک ھڕەشیکی ب پنا و پچ بوو ل (قابیلی قبوول نیی) لم پنج راوەشاندندا
! بوو ٢٠١٥کتۆبری ی ئۆ١٢کودەتاکی سرەتا و پاشخانی ھرە گرنگی  پرلمان،

پنج  وئترجمی ب کرداری  ی ئۆکتۆبر١٢ کودەتاکیوات، ل راستیدا 
چیرڤانراوەشاندنبوو. . .؛ ی ن  

. . . ل سیاستدا قسی جوان پوەر نین وە ب قسی جوان و "نیتی ٦رەدع حوتم:
 ،رکوتنی ئاشتیو سرکوتووترین باشترین  . ل راستیداپاک" ھاوسنگی ھز ناگۆڕت

دا فراھم لسر بنچینی ھاوتاکردن ل ناھاوسنگی ھز ،یا ھر رکوتنکی سیاسی
بب و فرت و ف، ب ھندێ قسی جوان  یناھاوسنگیئو اردنوەی شنک  ،دەبت

  چارەسرکرابن!  ب شوەی بنچینیی یناھاوسنگیئو ئوەی ھۆکارەکانی 
ستا، (سرەوە)، دەموێ بم ک ئوەی تا ئ ششمئم و پیوەندیدار ب خای       

گایی من ئاگادار بم، لو قسو باسانی دەربارەی بژاردەکانی گۆران وە ب تا ئو ج
بنچینیی ھرە باسی مسلیکی  ،تایبتی بابتی بشداری ل حکومتی داھاتوو کراون

پارتی خاوەنی لیستکی دوور و درژە ل رەگزەکانی  ، ئویش ئوەی کنکراوە
"رەدع"، ھر ل پشمرگ، ئاسایش، پاراستن، دامودەزگاکان، درواکی ب ژومار، 

ایکی . . . ھتد. ب واتو ، ب تایبتی نوت،کۆنتۆی جومگ ھرە گرنگکانی ئابووری
 ل پارتی جگ کورس ٤٥دیکرلمووی پم ھز مانی خاوەنی ئانرەگ ریا فاکت)ی )ان

ب ئاسانی، بب گودان رەدع. بم واتایش ھر کاتک پارتی شتکانی ب دڵ نبوو 
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"تنکی ناو ئم رەگزان بکار دەبات و کارنامکانیش دەخات یاسا و رساکان، 
کورسی و  ١٢پرسیاری زۆر گرنگ ئوەی ئایا گۆڕان جگ ل ل برامبردا، زبوە". . . 

نک نیو ملیۆن  ،کورسیی ١٢ل باشترین حاتدا ب قدەر ئم (پشتگیری جماوەر 
 یکجارخاوەنی چ رەگزکی رەدع؟ لبر ئوە برامبر ب پارتی ، دەنگکی پشوو)

بۆ پکھنانی حکومت "جوان"  گرنگ گۆڕان ب رادەی ئوەی بیر ل کارنام و پۆژەی
و حسبی  بت دا(رەدع) مسلی  خمیل ،تنانت زیاتریشپویست، دەکاتوە، 

  . تایبتی بۆ بکات
ک  ،ئگر چی رەگزی زۆر بھزیش نین، ھر نب س دان رەگزی رەدع ھن      

گۆڕان دەتوان دەستیان بۆ ببات وە ھر ل سرەتاوە پارتی ل ئگری بکاربردنی ئم 
 مافی خۆی دەزان گۆران ب وە کئاگادار بکات ویستدا رەدعانکاتی پ دەستیان بۆ ل

) ل ناو کارنامی حکومت ب وردی و ب روونی خشتی ١: ھنبکاریان بببات  و 
ل کاتی بزاندی ھر سازیک و ھر پالن و پۆژەیک دابنرێ وە زەمنی بۆ ھر چاک

نییزەم م خشتک لشرەتادا، ، بس تی لتایب دەب زاندنو بھۆی کۆتایی ئ تب
لم . . . وەشتوەدەحکومت ھبم پیش پابندبوونی گۆڕان ب حکومتوە و 

گۆڕان دەستی وا ب ل بیاری مانوە ) ٢حاتشدا پارتی برپرس ل دەرەنجامکان؛ 
 وە کندێ ھۆکاری کشانی ھر بنچینسل تبت، ھحکوم وە لیا کشان

، ھبت دیسان ئم دەست ل حکومت بت سلماندنی گرنگی و راستییان حاشاھنگر
ر ھ ،بت کمافی ئوەی ھ) گۆڕان ٣؛ کشانوەی ببیت ھۆی ھوەشانوەی حکومت

ب موناسیبی زانی پشتگیری ل چاکییکانی شقام و  ،کاتک وە ل ھر جگایک
  . نگایتی جوی شقامیش بکاتش، تنانت راشکاوان پناڕەزایتیکانی خک بکات

      کی دیکواتای ب،  م گۆڕان بمانی کورسی  ١٢نارلم پناکرێ، ب ھیچی پ
بب رەدع ل ناو حکومتدا دەب ب  بزاڤی گۆڕان ک یوەئ ئگرکی زۆر بھز

دەکوت ژر "رەحمتی" ھویست و خواستکانی  ئسیری دەستی پارتی و بارمت و
م حزبئ .         

و بم ھموو رەگزەی  کورسی ٤٥خاوەن ک  پارتی ،ب کورتی و ب چی      
وەرەدع کی سیاسی بزریشدا ھرامبب کی  ١٢، لزھیچ رەگ بوە و بکورسیی
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دەب ل ژر پای  گورەمینکی حاتکش سیی و ارەدع، ئوپڕی ناھاوسنگی سی
  . . .  گۆڕان و حکومتی داھاتوودا

  
 بزاڤی گۆڕان لنوان کوتن و ھسانوە

انی تیا گوزەر ڕھر ھسنگاندنک بۆ ئو بارودۆخی ک ئستا بزاڤی گۆ ،سرەتا
 ل پ یا  ٣٠/٩دەکات ناب (کانی کوردستانبژاردنھ)١٢/٥  (راقکانی عبژاردنھ)

ھگرێ. ئم ھسنگاندن دەب ئوەندە بچت دواوە تا دەگات سرەتاکانی 
) کرەسی ٢) جیھانبینی بزاڤک؛ ١ س ئاستدا: دروستبوونی ئم بزاڤ، ھر نب ل

نبوونی (ھبت ھر کورتھنان ل بوارکی زۆر گرنگدا ئویش ) ٣کۆمیتی بزاڤک؛ 
ل ناو بزاڤکدا؛  پروەردەی فیکرییی تایبت ب (پیمانگایک) ل سرەتاوە) ژوورک

 وات رەسکردنی کروەردەکردن و ئاراستیپکتیییکۆم بزاڤی  کر بنچینس ل
کی "موتکامیل"، ک یکک ل رەگزە ھرە گرنگکانیشی بیرۆکی "گۆڕان وەک بیر

نوبوونوەی کوردایتی و گوتارە سیاسییکشی وەک پرەسترۆکای پۆژەی 
کوردستانی مزن و دەوتی سربخۆی کوردستانیش وەک مای ھمووان نک مای 

  . بت". . یک و تاک سرۆک و سرکردەیک بنما
تکیش دەم لمڕ شلم چند خادا بارودۆخی گۆڕان دەخم روو وە       

:م بزاڤکانی ئشری کچارەس  
ھۆکارە (یا تۆ ب دەرەنجامکی) بزاڤی گۆڕان بچوک دەبتوە، وە یکک ل تا دت ) ١

گۆڕان چی دیک ناتوان  . . .لۆکایبوونیتیمترسیدارە  یبچوکبوونوەھرە گرنی ئم 
ل سلمانییوە ب "ھولر ھی ھمووان، نک ھی تاک حزبک". . . وەک بازنیکیش 

یوە دەتوان ھستوە ئوەی ک مکۆی سرەکی ک گۆڕان ل رگ نگاوانیھلو 
ھ" ولیرەوە بھ وجا لر، ئولھ گۆڕان ببات خوارەوە ل ھاتن !"موانر ھی ھول

 ر جگولرەکی گۆڕان بۆ ھی سوەی بنکو گواستن گردەک وەی کباوەڕ ل ب
 تری بادینان، دەبر دەڤولزگای ھپار ل م بزاڤنگرانی ئالی تخشخۆبوون دەب

ب ، وەخکی کوردستانب بزاڤی گۆڕان ل الین  یشھۆی بخشینی متمانیکی زۆر
دەکرێ بم گۆڕان . .  .پارزگای ھولر جماوەری دەڤری بادینان وتایبتی 
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 ندک "کۆت و بند""دەرچوون و ھاتنخوارەوەی" خۆی ل "گری ملمالنی" یکتی و ھ
  ؛، رزگار بکات. . . ھتدو
) چاوخشاندنوەیکی قوڵ و سرتانسری ب شوازی رکخستن و مسلی ٢

ھر ل ھر وەک وترا،  :یکری کرەسی کۆمیتی بزاڤی گۆڕانئاراستکردنی ف
ک تیایدا  ،بووھ ی بیر(پیمانگیک) ژوورکسرەتاوە گۆڕان پویستی ب دامزرادنی 

ھسوڕاو و چاکوانانی بزاڤک، ب تایبتی نوە نوکی، لسر بنچین فکرییکانی 
پروەردە و ئامادە بکرن. . . ناب و ناکرێ ئم بوارە ھرە گرنگ و ھستیارە  کبزاڤ

تۆ خاوەنی  "، ک کم یا زۆر ئم تا ئستا حاتک بووە. . .بدرت دەست قدەر"
میدیایکی چندە چاک و کارامش بیت، ئم میدیای جگای ژوورک یا پیمانگیکی 

   ؛ناگرتوە لو جۆرە
٣خۆیان بگرن وە کراوە ) پ ل ئیرادەتر رەخن تر ب رانتی گۆڕان بورکردایس ویست

 ی گۆڕان لکشپاش ناو بزاڤی گۆڕاندا. . . ن یی لچاکسازی ریش ر برامببن ب
١٢/٥  ش لنھا  ٣٠/٩وە ننھا تند بووو تبژاردندا. . .  نبھ دزی و گزی ل ب

دا کانھبژاردنھردوو ل ھردوو حاتدا ب فرت و ف ل  شھواسینی شکستی
  بوو؛ی/ھیکی گورە

٤ ل ستوک وە ھالی خۆیدا ل ی چاکسازی للسبزاڤی گۆڕان م زۆر گرنگ (
کی دیکوە ب دەستی سیاسی و حکومت (ب بشداریکردن یا پچوانکی) ل الی

ب جا  ،دەب و ھی یککیان کاریگری لسر ئوەی تریانھر یکوە ببستتوە: 
. ب واتایکی دیک لیکتر جیاکردنوەیان ھی و تنانت باش یا ب خراب

!شکاریس 
٥ کشپاش م بزاڤئ ت بدرێ کت دەرفت ناببوەی بزاڤی گۆڕان دواڕۆژی ھبۆ ئ (

(ب زۆرک ل  جیاوازببیت "حزبکی کالسیکی"، بکو وەک ھزکی سیاسی  بکاو
 پرەنسیپ و ئاکارەکانی) بمنتوە.جیھانبینی، 

  
  دەرەنجامھندێ پرسی دیک و 

جارکی دیک نخشی سیاسی و ھاوسنگی ھزی ل  ٣٠/٩/٢٠١٨ھبژاردنکانی 
) کان، لبژاردنستا ھیوە، ١٩٩٢باشووری کوردستان گۆڕی. تا ئقۆناغی ب ەوە س(



 

www.burhanyassin.com  16 
 

و دووەمیان تکشکانی ئم بنمای و دەرکوتنی سگۆشی ھز  ٥٠ب  ٥٠یکمیان 
س م لب ،(تی و گۆڕانکپارتی، ی)میانداکانی  ،یبژاردنی ھشتدەرھاو ٣٠/٩ک 

ب شوەیکی برچاو و نیگرانئامز پارتی ھکشاو گۆڕان زۆر چووە دواوە و  ،بوو
 وە ککیگتیش چووە پکتیھاوتای پارتی ب نیا ناتوانت چیتر ب . 

ک ل نوان پارتی و  "دەستشکانوەیی"دەرھاوشتی ئو ل الیکی دیکوە،       
یکتی ل بغدا ل پرسی سرۆک کۆماریدا روویدا ب شوەیکی برچاو ھاوسنگی 
 وت کغدا وا دەرکب تی لکی ک کوەیش تی و پارتی گۆڕی، بکوان ین زی لھ

ب واتایکی دیک، ئم  !ت و پارتیش ھزی دووەمھزی یکم ب خۆیوەک ئوەی 
رووداوە جارکی تر پارتی، وە ب برچاوی ھموو ھزە عیراقی و ئیقلیمی و 

و بووە ھۆی  یدای پگی کمایتیپایا راستتر بین  ،کمایتیکرد ب  وە،جیھانییکان
چونک فوئاد حوسن ب رادەی یکم  :بۆ خودی مسعود بارزانی ش"عیبیکی" گورە

ئگر فوئاد حوسن تنھا کاندیدی یدی بارزانی بوو بر لوەی کاندیدی پارتی بت. کاند
وە حزبک پارتی بوای کاریگرییکانی لسر کسی یکمی پارتی (مسعود بارزانی) 

 بوون ھرگیزی ب کمایتیئم حاتب دیدی پارتی، . نندەبووبم رادەی ب گشتی 
کۆکی کشک . دەکرێ وە نش قبووکراوە بۆ پارتی رسن ھل رووی سیاسییوە 

 ک وەدایغدالی بوەکک دەستشکانی بۆ پارتی وە ککیگتی نیشتمانی بردە پ
کراو نیبووی پارتی ەو، قگز و پی ھواوەکش نوەی وو بۆ راستکردنش، ئ
ل جۆری ئو  ،کاری بباتبرامبر یکتی ب ل ھی ک شۆککب  حیزب پویستی

 پارتی ل ی کندام و ١٢شۆکی خۆی الی ئنوەی ور، بۆ راستکردنی ئۆکتۆب
  ٧.ل گۆڕانی دا ،داالینگرانی و وە ل چاوی ھزەکانی دەرەوەی پارتی

ی نوان پارتی و ھرە گرنگی ئو دەستشکانوەی کیھبت دەرھاوشتی      
(وات یکتی و ئوە بوو ک جارکی تر متمان ل نوان ئم دوو ھزە  یکتی ل بغدا

نی پکھنانی ووکی زۆر گرنگ بۆ ئاۆزبھۆی بووەتو ئمش  سفر بوویوەپارتی) 
ک کشیوەی تی نوێ، بزەکانی دەرەوەی پارتی و ی ،حکومر ھگئ تیک
نک ھر  دەکرێ درەستبوونی حکومت ،ی حکومتیارمتیدەری پارتی نبن ل پکھنان

  . تب یشستمئئسلن  بکو دوا بکوێ
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کن نقبووڵ دەرفتی ئوەیان ھی ک ھزەکانی دەرەوەی یکتی  ل برامبردا      
جگ لمش، . ببن ب ئامرازی چارەسرکردنی کشکانی یکتی یا کشکانی پارتی

ھزەکانی  یبھزبوونی پگو بیار ھۆکار و فاکترک بۆ ب ببئم حات  دەکرێ
ل مسلی  .، وە ب تایبتی ل پرسی پکھنانی حکومتدادەرەوەی پارتی و یکتی

ھۆکار و فاکتری کاتیش، لوە دەچ ک پارتی، ب پچوانی جارانی پشوو، ل ھموو 
   حکومت. . . الیک ب پلترە بۆ پکھنانی

برەوڕوبوونوەی ئم حات ئوە دەخوازێ ک ھزەکانی دەرەوەی پارتی و       
تم حاڵ ئگل کی جیاواز ماموەیش تی بکن دایوەی دیالۆگی بکواتای ئ ب ،

کجار گرنگت ینانی حکومکھڕ پمل زانم ھوان ئوەی نونن ش گرنگمێ. بۆ ئ 
وەک ھزکی نوی سر میدانی سیاسی باشووری کوردستان متودی کاری سیاسی 
خۆی بگۆڕێ، ب تایبتی ل بارەی شوازی موخاتبکردنی ھزە سیاسییکانی 

، بیبات ئاستی دیالۆگی داھنر و برھمھنر) موزایدەوە(ل  دەرەوەی یکتی و پارتی
وە و شایستیی م ھزانش ب رزکی زیاترئ پویست دەکاتدا یشوە ل برامبر

ی و متود وازش لگڵ بوونی تبینیش لسرمام لگڵ نوەی نودا بکن. 
و پویست  و بورە خاوەنی جماوەرکی دسۆز ێ، ئم ھزە نویکارکردنی نوەی نو

ردوو دیوی ئم گۆڕانکاریی ل ھ .نلسر ئم ھزان رز لم جماوەرە دسۆزە بگر
ھاوکشدا دەکرێ کاری ھاوبش ل نوان نوەی نوێ ل الیک وە گۆڕان و کۆمی 

 ئیسالمی و یکگرتوی ئیسالمی ئاسانتر بکات!
، سر نخشی سیاسی کوتکی نوێ بپویست نوەی نوێ ب شوازدەرەنجام،       

خودی نوەی الین یککیان ل  ی:دەستپشخری ھوانیک ل ب د یئمش پویست
   .یوەھزەکانی دەرەوەی یکتی و پارتیالین ن ل شیائوەی تری ،نووە
ست ل دەستی سیاسی ل الیک وە چاکسازی ناوخۆیی دەمک دوانی ھو      

وتنوەی گۆڕان. پیوەندییک ل نوان ئم دوو وبز حاشاھنگر بۆبوەت راستیکی 
ب زیانی گۆڕان  داکاری ل نوانیاناجی ب واتایکی دیک ؛ئۆرگانیکیی کدادوانبشی 

ی اندەنگدەربشک ل . ھر بۆ نموون بزاری و دوورکوتنوەی تواو دەبخۆی 
 :نک تنھا یک دوو شت بوودەربی  ٣٠/٩و  ١٢/٥گۆڕان ل دەنگدانی ھبژاردنکانی 
ئوەی تریشیان ئدای سیاسی ئم  و کاڤخۆیی بزیککیان مسلی چاکسازی ناو
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وەیبزووتنکان، گرنگترینیشیان  یوەییتن لستی سیاسی و مپرسی دەس روو ل
      پرسی ریفراندۆم و سربخۆیی!

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

    
  

  ، تکای ئم پیوەندیی ببین:فئ ید یخوندنوەی ئم وتارە ب شوازی پبۆ 
http://burhanyassin.com/Dwacar%20helbijardin%20kira%2012.2018.pdf       

 ------------------------ 
 نووسراوە.  دیاریکراوک ب مبستکی  بوو کی چکراوەی ئم وتارە ل سرەتادا کۆکی نامیکی تایبتۆاوەڕن* 
بژاردنکانی پرلمانی کوردستان و دووڕیانکی چارەنووسساز تونلکی تاریکتر یا ) بورھان أ. یاسین، "ھ١(

  "١٨/٩/٢٠١٨، تروسکایکی ھیوابخش
http://burhanyassin.com/Helbijardini%20Perleman%2030.9.2018.pdf  

دوایین نموون ل بارمتگرتنی قزیی کورد و چارەنووسی خکی کوردستان ب شوەیکی زۆر مترسیدار  )٢(
 ئاکامدا ب ل خۆی کربی ریفراندۆم و سلسک مت سعود بارزانی بوو لوتی پارتی و مسوکوازی ھش

 کاریسیکی مژووقیی ل کوتوە. . .

. دەکرێ شۆک ری سیاست و ئابووری، ب تایبتی لوەی دواییاندا، زۆر بکار دەبرێ) چمکی شۆک تاپی ل بوا٣(
، بکرێ.دەرونیداتاپی ب لدانی تزووی کارەبا ل ناساغ، ل بواری چارەسری   

پشتاست ، بم ل الین پارتییوە بوکرایوە ٢٧/١٢/٢٠١٨دون ب پی ھواک ک ھر  ھر لم پیوەستدا، )٤(
فازڵ میرانی سکرتری مکتبی سیاسی پارتی دیمۆکراتی کوردستان ل پۆستکی دوور خراوەتوە.  نکراوەتوە،

http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=67624&Jor=1 
)٥ (ر لچیرڤان بارزانی  بر نگئایا چی روو دەدات ئ م کوە دەکری ئگکمدا باسی سیناریۆ و ئتباب نۆ ساڵ ل

سلیک ک کمتر قسی لسر کراوە، م"پگی سرۆک وەزیران ل دەست بدات. لو بابتدا رک ئوھا دەنووسم: 
 ب بووە رابردوودا نىى ساەماو ل ، كبارزاني چیرڤانسياسى نکچی گرنگیکی تایبتی وەردەگرێ، داھاتووی 

دوارۆژی نچیرڤان ئوەی ئایا چ رۆکی  دەربارەى گرنگ ھرە خاوەن پگیکی بھز ل ناو دەستدا. پرسى
نین ۆک بۆ خۆی موناسیب دەبین. ئم پرسیارە گرنگنگیکی تایبتی وەردەگرێ کاتک دەزار چ ۆیو خيا ئ پدەدرێ

 جگ تر كىكورسي رسل گیر جگئ ەو، ئەوتبە(حزبى و ئيدارى) دجگی ئو کسایتیی لسر کم کورسی 
 گیج ك بن،ھ نسلئ رگئ ەوئ ن،ھ كورسى مك ۆركى تر زماناي . بۆک وەزیرانی کوردستان ببترس ھى ل
ى، ارتپ تىكايۆركورسى س نموون ۆك بە، وىۆك بداتاشينى كورسي شماناي وب. ەوتر ببسبارزانى لچیرڤان ن

 شەكار وئ ن ەو بارزانى سعودم ۆب ن ەو ئاسان ارتىپ ۆب ن ەرۆج مل كىداتاشين مۆخ نىۆچووب ب. ئاسان ني
 زيران لەو كۆرس ستىۆپى ەورتنگرەو ەوەكى ترالي ل. تيداكي و ارتىپ كانىینديەيوپ ىەوچوارچ ل ئاسان

سرور سعود بارزانى، ممارتى (پناو خودى  تىسەد ىكچكوس كانىنديەيوپ رسل تبەد رىگكاري چیرڤانن
سياسي و  ڕزھژیئ :25/7/2009باشوورى كوردستان دواى "بورھان أ. یاسین، . بوان "رزانى)با چیرڤانبارزانى و ن

  ل پگی تاککسی (بورھان یاسین)دا بوبۆتوە: ١٥/١٠/٢٠٠٩ل  ."اتووداداھ ىڕووكان بگرەئ
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf 

.) بوبۆتوە٢٠٣-١٥٥ر (الپڕە )ی نووسدال قویی سیاستکتبی (. ئم بابت بۆ جاری دووەم ل ١٥-١٤الپڕە   
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 ،دوای ب کورداندن شلبر ئوە ،وە) ندۆزیdeterrence (وات (ردع)ی عرەبی چمکیوشیکی پ ب پستم بۆ ) ٦(
  .ھنابکار  )مرەدع(وشی 

)٧ (و شۆکانک لکی ستی ، یا تۆ ببم وە شۆک بندنسواڵ،تۆک ھندی ھپ پارتی، ب تی، ککی بیری  ل
  !برھم ساح دەست لکار بکشتوەئوەی بۆ  زۆرھنان بتلکردۆتوە 


