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  بۆ رای گشتی کوردستانی راگیاندراوک

  ەو
  پۆژەیکیش بۆ ساڕژکردنی زامکان

  
  

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

  
ریبا چیتر زامسپژوو نم نکانمان ب  

  

  ئوەی داھاتوومان گشدارتر بت، بۆ 
و  نشترگریدەب ب بوری و ئیرادەوە دەست بۆ 

  ین.بکانمان بزامساڕژکردنی 
  
  

  
  

١٥/١١/٢٠٢٠  
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  ،تان لبتسوکی گرمھژا کوردستانیانی 
  

  ھژایان،
پناو  لھاوارکی دیک: ب ناوی "پۆژەیکمان (ل سرەتاکانی مانگی ئۆکتۆبر) بر ل ماوەیک 

 انئاراستی الین پیوەندیدارەکانی برەی گۆڕانخواز" گڕانوەیکی شکۆمندان ل ھدر
 -میراتگرانی رەوانشاد نوشیروان مستفا؛ ج -بزووتنوەی گۆڕان؛ ب -(سگۆشی: أ

ببرکردنوەی" برەی گۆڕانخوازی و  ئامانجی پۆژەک "گیان .کردگۆڕانخوازە ناڕازییکان) 
دنی ئم دۆخ ناھموارەی ک باشوری انپرباشترین بژاردە بۆ ت کوە بوو، چاکسازیخوازی

چاوەڕوانی و . کوردستانی تیای ک لوەکار و دوای ماوەیکاردان،  ل ۆژەکباشمان زانی پ ب
  رابگینین.  پانتایی رای گشتی کوردستانیدا

  

 ۆژەکپ تبم  دوایھیاندراوەکۆتایی ئو، دەوەک خۆی ،راگکت رزتان.دید بڕی ب  
  )ەوە دەست پدەکات.١٧ل الپڕەی ( شپۆژەک ھاتووە؛پک الپڕە ١٥ ل راگیاندراوەئم 

  
 بۆ رای گشتیل راگیاندنی پۆژەک مبست 

ک پیویست بوو ھر ل سرەتادا پۆژەکیان بدەست بگات،  انیبڕزلو ) دەکرێ ھندک ١
 گات؛بان یدەستئاسانی ب بم شوەی ب  ، بمتا ئستا ب دەستیان نگیشتبت

، ھرە فراواندا بدەستھنانی پشتگیری زیاتر بۆ پۆژەک ل پانتایی و فزای گشتی ل پناو) ٢
 ؛پویست بوو بم شوەی بوببتوە

) راست مبستی سرەکی ئم پۆژەی ھو بۆ چارەسرکردنی کشکانی ناو پانتایی ھرە ٣
ژەی دەربی خمکی نیشتمانی فراوانی برەی گۆڕانخوازان، بم ل الیکی دیکشوە ئم پۆ

خزمتک بت ب  ،ک ئم پۆژەی، ل حاتی سرکوتنیداین ھرە فراوان و ئومدیش دەک
ار ئم کلتورە سیاسیی ببت بو بھایی جبھزکردنی شوازک ل "کلتوری سیاسی" ک دوا

کلتوری بنجکردنی یی ب بس ئیتر با کۆتاک ب نوەی ئستا و داھاتوی نیشتمان بت: 
، انوە لیان و بازدان بسریاندایا سوڕ )بوونیان نبتوەک ئوەی (زامکان، نادیدەگرتنیان 

برەنگاربوونوەیکی ب جستیکی پ ل زاموە ناتوانی  : کوردب باوەڕی ئوەی کبنین، 
خاوەنی امدارەشوە ناتوان پ ب پست و پویست برامبر داگیرکاران بکات و بو جست ز
مژووش پمان دەی ک  دەستکی تندروست و کلتورکی سیاسی تندروست بیت!

داگیرکارانی کوردستان ب درژایی مژوو توانیویان ل رگای "ئم زامانوە" ژەھر بژن ناو 
  قویی جستی کورد!

"من" قستان لگڵ دەکین، ئگر چی  دا ب شوازی "ئم" ل بریراگیاندراوەلم       
چونک دوای گیشتنی  ،ئم(بورھان أ. یاسین)ەوە نووسراوە. دەن  پۆژەک لسرەتا ل الین
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 کی زۆر پشتگیریان لکانرەی گۆڕانخوازی،" خیوەندیدارەکانی "بپ ندەستی الی ب ۆژەکپ
و بۆچوونکانیان یارمتی زۆری نووسری پۆژەک کردووە و تنانت ھندکیشیان ب بیر 

 ۆژەکنانی پمھرھخودی ب ل ز کاک ئاکۆ وەھبی، کڕتی بتایب یان داوە. . . زۆر بۆژەکپ
بشدارە، رۆکی گرنگی بینیوە ل فراھمکردنی کردارانی دایلۆگ خوازراوەکی نوان 

.رەیو بکانی ناو ئکھاتپ  
  

 ککوشندەکانکورد و زامژووزام ی: م نیو بت    
کاتک  )سرۆکی پارتی(گومانی تیا نیی زۆرک ل ئوە ئاشنان ب قسیکی مسعود بارزانی 

 ک باس لیرست مان کات تراژیدیای کوردیبھ م لش دا یشدەکات بو تراژیدیایب
ندەکپ :و دەوا ". ئنن ئوخک بن پردمان بر پگئم ئیپب ،ین ئاسانر ان دەگ

ک دروست بکن پردمان بوە نازانینپداخ یین بیان دەوا پن، ئ. "  
کورد جار  ،ی رابردوودا(ب تایبتی ل سد ساڵ) ساڵ چند سد  ل ین،دە ئمشجا       

 ئاسانی دەتوان ب دوای جار پیشانی داوە کستج ش برین لت و زامدارکی خۆی ەک
ئو ھموو برین،  بدەین کیت وەرە با یکوە ھوڵدە ھر لو کوردە ، بم ک داوابکاتوە

جا کی ئم: " وا پت دەئ بکین ساڕژ، لو برینان یشتنھا یککبۆ یکجار و تنانت 
برین ب ،کاری کردەی  ژ ناکرێو ئاسانییساڕ". . .!   

ئم، ل ئاوڕدانوەیکی زۆر ب پل ل مژووی خۆمان، ھر ل چوارچوەی ئم لۆژیکدا،       
ئگر ئمی کورد چارەسرکی ریشیی و حکیمانمان بۆ زام و برینکانی  بین: نیدەتوان
ب ئگری زۆر پویستیمان بوە  ، ئوابکردای ی جستی سیاسی باشوری کوردستانکان١٩٦٠

دوو بودەن ک،و بی کو دژ بک بی ک جیاواز لوەی، ننجو  یل١٩٧٥دوای نسکۆک 
ندەبوو. . . ئگر ) ١٩٧٧(کاری ھپویستیمان ب تراژیدیا کوردکوژیکی وە دواتر  "ھسینوە"

کاریش ب شوەیکی راستقین و راستگۆییان چارەسر بکردای دەکرێ پویستیمان ھبرینی 
ل راستیدا نک ھر ئم، بکو کاریگریی  . . . ھتد.کان نبوای و ١٩٩٠ب شڕە خۆکوژیکی 

نرنییکانی تراژیدیای ھکاری برینی قوی ل جستی سیاسی رۆژھتی کوردستانیش 
ن ھکاری بووە ئو رووداوەی ک ئیدی دژایتی ل باشوری کوردستانی ل نوان : چۆکردۆتوە

بوو برەی دژ ب یک تا سر یسقان قوتر کردەوە، ئوا ب ھمان شوەی حات لتبوون و 
پرتبوونی ل رۆژھتی کوردستانیش قولتر کردەوە: ل نوان الینگرانی پارتی ل الیک وە 

   تی ل الیکی دیکوە.الینگرانی یک
       رەدا گرنگراستیل ین، بوە بدەست خۆی،  ئ نی لکی زتفا بارزانی دەرفال مستم

 ١٩٧٠ی ئاداری ١١ی امننناسیۆنالیزمی کوردی و ھموو کوردستان دا کاتک نیتوانی بیا
بڕز و شایستییوە  ئیتوانیان. بارزانی ک١٩٦٠بکات ئامراز و ھونی ساڕژکردنی برینکی 
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پشوازی ل ئیبراھیم ئحمد، مام جالل و ھاوڕکانیان بکات وە پیان ب ئوە وەک ھر 
پگ و رۆلی ھرە  سرپشکن و خاوەن ل ئستاوە کوردک خاوەنی ئم دەستکوتن وە ئوە

پیادە کرد ک بووە وانی پچسیاستکی  ،ک. ل بری ئمنامشایستن ل جبجکردنی بیان
 .ج بھن برەو ھندەران کوردستان ،ئیبراھیم ئحمد و مام جاللئوەی ھر زوو ھۆی 

 جگ لوەش، تنانت ھندک ل ھاوڕکانیان ھر ل بغدا مانوە و نگڕانوە کوردستان. . .
ئو  ا دەکراکان، ئو١٩٦٠می ی ئازار ببایت ھونی تیمارکردنی زا١١ی نامکوات، ئگر بیان

ل " گرنگ زۆر کیوانیئزموون و بوو ب "ش ببت دەسکوتکی زۆر گورەتر و دەنامیبیان
  ب تایبتی بۆ نوەکانی دواتر. . . ،"کلتوری سیاسی ساڕژکردن"

      مل وەشجگر ئبر لی ، ھکڕی خۆکوژیی شکبرین ڕەت و ١٩٩٠ی کبن کان ل
ل  سای رابردوو (وات دوای کۆتایی ئو شڕە ٢٢دسۆزان ساڕژ نکرا، ئوا ب درژایی 

نک ب حیکمت و دسۆزیی برپرسانی کورد) باشوری کوردستان ، ب فشاری ئمریکا، ١٩٩٨
کوژی و خۆکوژیدا ژیاوە. ئوەتا سرۆکی حکومت رابردەوام ل تارمایی و دڕاوکی شڕی ب

ب شوەیکی ناڕاستوخۆ  ، ل کاتی ئامادەبوونی ل پرلمانی کوردستان،بر ل ئستاماوەیک 
پرلمانی کوردستان بکار  برامبر" نوبوونوەی شڕی براکوژی ل کارتی فشاری دەروونی"

حکومتکی ئو ناتوان دەست بۆ ھندک جۆر ل  ،. ب قسی مسرور بارزانیدەبات
." کوات شڕی براکوژیکی  ترسی سرھدانوەی شڕی براکوژیلچاکسازی ببات "

" و ب پی برژەوەندییکانی نجکی کاتییبن تا ئستاش چارەسر نکراوە بکو ب "اک١٩٩٠
وەتا ھر مسرور بارزانی ل س سای . . . ئدیکو ھیچی  " کراوەسیکتی و پارتی "

ی ١٦ی ئۆکتۆبر زامکی لبیرنکراوە." ب واتایکی دیک ١٦"ی ئۆکتۆبر دە ١٦رووداوەکانی 
سی یای و یکتیدا، وە ل جست و پانتایی ست" ل پیوەندییکانی پاربرین و زامئۆکتۆبر وەک "

ی ١٦، نک ھر ساڕژ نکراوە، بکو ھر جارک ل سروبندی ب گشتی باشوری کوردستاندا
روویدا، دۆخی دەروونی ملمالنی پارتی و یکتی تا لواری ئۆکتبردا، ھر وەک ئمساڵ 

ل  دەستیان لسر دیان یش، خکی کوردستانبرپابوونی ئاگری شڕی برا کوژیی دەڕوا
   !چاوەڕوانی ئم سیناریۆیدا

ئاخر ئگر سرکردە و برپرسکی ئم وت ب راستی و راستگۆیی خۆی ب دسۆزی       
ی ١٦راست وت بزان ئوا دەب ھر زوو ب پداگریوە بیوتای: خوشکین، براین بوەستن، 

ئۆکتۆبر زامک بوو، بم ئم زام قابیلی چارەسرە و ئمش ب بیارین ئم زام چارەسر 
ن . . . ھتد، تا ئستا تنانت زەررەیکیش  و . ن مسعود بارزانی، ن مسرور بارزانیینبک

یان شپویستیتنانت . نک ھر ئوە، بکو ئوان ی ساڕژکردنل گوتارنزیک نبوونتوە 
پ  الینگرانیانخۆیان و ھست و نست و غریزە شڕانگیزییکی بو زامی بۆ ئوەی 

 بدەن!ختۆک  
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ئمۆش باشوری کوردستان، ب ھۆی ئم ھموو زام ناساڕژکراوەی نوان یکتی و       
شی ل سدەی یسا ٢٠کان) ئستاش، تنانت ک ١٩٦٠پارتی (ک دایکی ھمووشیان زامکی 

 یشدا بڕکردووە، ھشتان ھر بارمتی دەستی "قدەری" ئو مژووەی ک ئم پی دەیین٢١
  ".باشوری کوردستانکانی ناو قویی ناسیۆنالیزم و جستی سیاسی ١٩٦٠امی "ز

       دەدرێ لل ڕاوکترسی و دوە زەنگی مکموو الیھ ل کی دیکۆش جارمئ
ر اسرھدانوەی شڕی کورد کوژی نوان پارتی و پکک. لگڵ ئوەشی ئرە جگای لب

م سیناریۆیر ئسزۆر ل ی نییدە بوونی فشاری قڵ زگل مان وایپ مئ رانی بووەستین، ک
وەیکی مترسیدار لو شڕە نزیک دەرونی و گیشتن ب بنبست لگڵ بغدا دەکرێ ب ش

تر کاریگری "بژاردەی نزیک بوونوەی ز ببینوە: چونک لم دۆخدا پارتی زتر دەکوت ژر
کدایارە باج تورکیا،" ک یلگ ل ریبوەی ھاوتگششی نزیکبوونوە لقینی تخا ڵ تن ب

ککپ!    
: لبر ئوەی زۆربی ھرە زۆری برین و زامکانی مژوو تا ئستا بب ساڕژکراوی دەرەنجام

ب جستیکی "پاو پ ل زام ناتوان ماونتوە، ئوا دەب ئو راستیی قبوڵ بکین ک کورد 
خباتکی سختی نابرامبر و ناھاوتا ل ات ب جستیکی شکت و ماندووەوە" و برینوە، و

لو جگایشی ک دەستی بدەستوەی، وەک باشوری  1!برەوە بتلگڵ دوژمنکانیدا 
 .زام ل ت و پلتۆڵ، لت، ککی شکتکوردستان، دەس  

ل  بگڕینوە و ب بیارەوە بین: ئم ناب پشت، یشجا با ئم، ھر نب بۆ جارک      
بھ جوەی داھاتوو بکی بریندار دوای خۆمان بۆ نژووم ین، نابکانمان بکین، برین و زام

 با ھر نب بۆ جارک رومان ل برینکانمان بت، نک بباکان پشت ل برین و زامکانمان
  . . . بتو پشتکردن" ئیتر توانیومان ل زامکان رزگارمان دە، لو الشوە وا بزانین "ب ئبکین

                                                           
سا ھردوو  ١٤ب نیگایکی ب پل ل دۆخی رۆژھتی کوردستان، دەکرێ بپرسین ئایا بۆ، کم یا زۆر،  1

وە لو رگایشوە  خونی ملمالنی و ناکۆکی "براکانیان" لدەچۆڕێحزب دیمۆکراتکی رۆژھتی کوردستان 
رۆژھتی کوردستان وە دۆزی کورد لو بشی کوردستان توشی خون بربوونکی کوشندە و ب کۆتایی 
بووە، ل کاتکدا ئم دوو حزب ھردووکیان "دیمۆکراتیین،" "کوردستانین،" رەمزە مژووییکانیان (پشوا و 

کن و ھکانیان یکن، شانازیرتبوون و قاسملۆ و . . .) یپ ر لی بو کاتتا ئ وە، واتکی ردووکیان ب
لتبوون، خاوەنی لشکرک ل شھید و قوربانی بوون، دوژمنکی دەقی داگیرکاری ھاوبشیان ھی، دروشمی 
سیاسی و ستراتیژیان یک؛ ئی ئم زام بۆ، ئم ھموو خون بربوون بۆ، ئم. . . ھتد بۆ؟ ئایا بڕاستی 

ڕژکردنی ئم زام ئوەندە ئستم، وە ئم ھموو سا بۆ ساڕژ و چارەسرنکراوە؟ دیارە، ب ھر حاڵ، سا
ب س و دوو رۆژھتی کوردستانیش ھر وەک بشکانی دیکی کوردستانی مزن، پویستیکی ھنووکیی 

   و حاشاھنگری ب "کلتوری سیاسی ساڕژکردنی برینکان" ھی؟
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دەکرێ خواست و ئیرادەی چارەسرکردنی برینکان ناو بنین "پارادایمی کورد ب ھر حاڵ       
روحی ئم پارادایم بریتیی ل چکداربوونی کورد ب متود، لزانین،  ل سدەی بیست و یکدا"!

کلتوری سیاسی ساڕژکردنی زامکان." ئم پارادایم دەب ب ھر حاڵ ل کۆد و ئامرازەکانی "
  خاڵ و ئزموونکوە دەست پ بکات، وەک ھنگاوی یکم.

 
   گر بۆ جارکیش بت، تنانت ەینھوی ساڕژکردنی زامکان بد با
، وات و رۆحی پۆژەک تا ئرە سرەتایکی پویست بوو بۆ ئوەی بچین ناو ناوەڕۆک 

 ژکردنو ساڕژکردنیان، وە دوای ئرەی گۆڕانخوزی و زەرورەتی ساڕکانی بزاڤ و بزام
   ھسانوە و ھنگاو ھنان برەو داھاتوکی گشتر. . .  

بوو (دوای  ئم یکمجار کوابوو  انیپ ۆرز کیکخکاتک گۆڕان سریھدا،       
ب باس ل تیمار و ساڕژی برینکان دەکات، بھزک دروست  ارھست دەک )١٩٩١راپڕینکی 

و ب دوورگرتن ل "زمانی  خباتی مدەنیزۆر ب تایبتی جختکردنوەی ئم بزاڤ لسر 
زەبر و زەنگ." تننات لژر بارکی دەرونی ناھمواریشدا، وات ب پیوەندی لگڵ 

بوو بچت ژر باری پ چککردنی ، بزاڤک ئوەی قبوڵ ن٢٠١٥ی ئۆکتۆبری ١٢رووداوەکانی 
خۆی. . . ل راستیدا گوتاری بزاڤک ل بشکانی دیکی کوردستانیش پشتگیرکی زۆری ھبوو، 
لسر ئو باوەڕەی ک ئو گوتارە چندە ب ککی باشوری کوردستان دت، ئوەندە و 

گوازی تم شت. ئی کوردستان دکانی دیکشکی بک گوتاری گۆڕان زیاتریش ب ل یشتن
 ئوەتابم ب تایبتی ل رۆژھتی کوردستان رەنگدانوەیکی حاشاھنگری ھبوو. . . 

ی شکت و ماندوو یجست شی دەبت برینکی دیک لیڕان خۆساڵ خریک گۆ ١١یا  ١٠دوای 
  . . . دیکک بووە ب زامکی یشدەم دەکرێ بین تنانت، داکورد
و  برە ھرە فراوانکی گۆڕانخوازیگۆڕان و لگڵ ئوەشدا، دەکرێ ل ئستادا بین       

برەی ئم بوونوەرە (وات  !وا ھیواییدا ھشتان ھر دلگڵ ئو زامدارییش ،چاکسازیخوازی
) دەب تیمار بکرێ و ناب ب دەردی برینکانی دیکی جستی مرۆڤی کورد بوا، خوازیگۆڕان
 بوات ژکراونابزەلی ناساڕکی ئبرین تبب !  

گۆش بت، د و فرەدەکرێ وەمی ئم پرسیارە فرەڕەھن چیدا؟ ل پناوو  بۆتیمارکردنی گۆڕان 
 مم ئم بلنخا می پرسیارەکیندا وەدەستنیشان دەک:  

بۆ  بم پیش گڕاندنوەی مانا، ئم برەی یجوانیکانی دون و پاراستنی گڕاندنوە )١
نژووی دومان منکان، دوجوانیی وە لکاتینخا مان لنۆ "دومکانی ئوەی زامبۆ ئ ،

  ؛"ننکوژ
ب ئمۆمان متمان و باوەڕ ب خۆبوون ی، ی و شانازییکانی دون ئو برەگڕانوەی جوان )٢

  تر؛ز یجوانیبدەستھنانی  ، ل پناودەبخشت
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٣( ینناو سبپ زۆریش ل م تیمارکردنئاخر دائ :یموە دەترس ئھیچ  ینل ینوەی سبن
ندۆزتوە ک بۆ شانازی  سای رابردوودا ل دروستکردندا بووە، ٣٠ەی ک ل مژوو ول ،شتک
ک ؛بششساغی  یشھیچ ب ی کوردە بستو جکی لک وە بتمابن وەیو نبۆ ئ

ھر بشک لو جستی ک  :و راشکاویوە ب سادەیی .سیاستکردنکی تندروست بت
ی برەی ساڕژکردنی برین ، راستبم واتایشو. . . ھتد.  بیمار و زامدارە یتدەستی بۆ دەب

بۆ  مل ساڕژکردنی پانتایکی سنووردار لو جست زامدارە، ب باسگۆڕانخواز ل ئمۆدا 
نوەی داھاتوو ئم ساڕژە دەبت ئزموونک ل تواوی پانتایی کوردستان وەک ئزموون 

  ل ساڕژکردنی برینکان!و وانیک و  سرکوتو
کانی کوردستانی چئم ساڕژکردن، وەک ئزموون، ب ککی بزاڤی سیاسی ل ھموو پاڕ )٤

 مزن ب کک، وە دەکرێ بب ب نیشاندەری شاڕگای "کلتوری سیاسی ساڕژکردنی زامکان"
  !ک ل تواوی پانتایی کوردستان پویستیمان پیتی

 
 ویستی بپ م داڕمانئوەستاندن. . .  

ئایا ب راستی  ،وت مانب یکک ل سرکردەکانی گۆڕاناوەیکی کم بر ل ئستا وەک مھر 
دونمان لبر دەست بوو بم ن ، بو مانایی بسبین پشمانی ئمۆ ببنوە انوتتدە

، خۆزیا دون گڕابایتوە و شتکی دیکمان بکردای لوەی ک ل دەستمان دا داخکمان
ئمۆتان لبردەست تکای ئمۆ ئیرادە و بیاری گورە و بوریی  ،وت انکردوومان؟ پم

  !زۆر درەنگ دەکونل سبیندا نا ئگر، پویست. . . دوو د مکن
ب چقۆ، زنجیر و بردەوام لدەستدانی حوسین،  بۆشیع چۆن ناب سبین، ھر وەک      

پوسیت بوو ئوێ رۆژێ پشتگیری حوسینمان  انن داخکمئو ئدەن ان یھرچی ھی لخۆ
، ب ھمان شوە ووایئوەی حوسین بو دەردە نچ بکردای، حوسینمان بپاراستای بۆ

بسر بت: ی شیعروان مستفا وەک حوسینی یوشلگڕن نل ئمۆدا گۆڕانخوازان 
تیماری جستی بیماری  بۆ حکیمکستی گندەل و یاخیبویک ل دەل جیاتی  نوشروانیش

کی دیکبرین ب ر خۆی ببژکرای کورد، ھی  ناساڕی دیکموو زامانو ھپاڵ ئ توو بک
  جستی کورد. . . ئم سیناریۆی زۆر مترسیدارە: ناب روو بدات!

       فا نابوشیروان مستوە و واریسانی نوانی دیکناڕازی و ئ ڕیین گۆڕانخوازان، ببگ ل
 وشیروان لکیمنوەحک، کانژکردنی برینھاتبوو بۆ ساڕ کی  دواجار خۆی ،کبرین ب بب

زەلیدیکی ئ. ئ مگومان ئوا بریش روویدا ئر گک ھرنسکو  لرەی گۆڕانخوازی، بب
ل ئمۆدا جگ لوەش ھروەک ل پۆژەکدا نووسیومان: " .زۆر دەکوێب گشتی رد کو لسر

، شاخك ل مژوو و کاک نوشیروان خریک ل شاخکی پ ل بخشش، متین، جگیر، داھنان
" ل الیکی دەتاوتوە. . . وەب شاخکی بفرین ک رۆژان ب پش چاوی گۆڕانخوازان دەبت
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ئگری  ھموو ئوانشی ئمۆ ل دەوروبری گۆڕەکی نوشیروانن، برپرسن لدیکوە، 
 کتش ئم جست ینوەدیک: جارکی دیک دەیئزەلی نوشیروانیش بب ب زامکی  ئوەی

زام م و پقای ئموو ی کوردە بارتناگرێھ برین!   
 ھوی ،ل الی ناحزانی نوشیروانوەب توندی، جا با قسیکی دیکش بکین: ئمۆ       

لسرپی، بم لم پۆسی سین و دواندندا ل مژوودا ئو سینوەی و  "دواندن"
یان نوە دەکرێ ل سبیندا بوترێ: ھاوڕیانی نوشیروان مستفا  الینگرانیشی درغی دەکن

  ! ەوەنچت ناو پڕەکانی مژوو توانی شتک بکن بۆ ئوەی نوشیروان بو ھموو زاموە
ئاخر ئم دەب لوە بگین ک سینوەی نوشیروان مستفا ل مژوو، ھروەک ھوی      

ل رەمزە  و جنڕال شریف پاشا و زۆرانکی دیکقازی محمد سینوەی پشوا 
بکو تنانت مترسی گورە نک ھر لسر مژوومان، ، دەبت مژووییکانی کوردستان

  لسر داھاتووشمان!
      دایکو ل کشراستی ک رچاوە ، وە ئایا بوە سکو رەی گۆڕانخوازی لکانی بزام

برەی، ب تایبتی ھی  ین گر بین کشو زامکانی ئمھبت ھیکی گورە دەک؟ دەگرن
ئو ن. ل راستیدا، ھر )نوشیروان مستفا( نوەی گۆڕان، تنھا ھی کۆچی دوایبزوتخودی 

ک بوو ب  ،)دەستبژرکرەسی فیکری یا کرەسی جا کرەسی کۆمیتی، کرسیی (
 ی، بم دەرکوتنخۆی ل خۆیدا ھگری کۆم برین و زام بووبزاڤی گۆڕان، سازدانی بنما بۆ 

ماوەیک ب بنجی ھیواخواستن و چاوەڕوانی  بۆی ک ئم برین و زامان ل ئستادا، دوای ئوە
، دوای ماوەیکبم  ".س کرابوون" و کاریزمای نوشیروان مستفا زامکان بسنووری خک

موو برینم ھوتنی زامی نوێ، ئکان و دەرککۆن وەی زامدانرھترسی  سم تبوون
  .نوەکبزووتجددی لسر دواڕۆژی 

ب شوەیکی  شتکان باشتر روون بن: سرچاوەی زامکانی ئمی کورد ھر بۆ ئوەی      
و ب  ھموو زامی ک ل مژوودا بۆمان ب ج ماونئو  میان،یک سرەکی دوو جۆرن:

" م زامانوە و ناوە ناوەش ئتژکراوی ماونر ساڕوەسدەدەنو ھ ھۆی کاریس و دەبن "
زام ب  وەزام ب زام و دیسانتیایا کات ، ئم رک خوالنوەی ل بازنیکدا ک ترزتراژیدیای 
 چکلتوری سیاسی لمڕ کورد،  ،دووەمیان؛ بردەوامھر ش کو خونبربوون دەسپرێ

 یوەندیدار بپکان حزبکان،  سیاسییسردەوامی یا کوەی بوتنی ککی دیکرچاوەیس
یموو زامو ھش ئلتورە سیاسییم کزەکانی ئی . گرنگترین رەگمکتر؛ گکردنی ینبوق

بۆ گۆیزم و خۆپرستی رووخنر؛ کردنی داگیرکار ب دۆست یکتردا؛ ئیسفریی ل مامی 
؛ پیەوکردنی نفسکی فاشییان ل سیاست (ئگر تۆ لگڵ "برا و ھاوخبات"لناوبردنی 

ک خۆیان ورەت دژی منیت)، ئم و چندەھا دیاردەی دیکی ورانکار من نبیت، ئوا ب زەر
بردەوام ل پۆسیکی بننھاتوودا  حشار داوە و کلتوری سیاسی کورددال ناواخن و قویی 
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ە بم شوەیش ل ھمان بازندا ئم کلتورە و ،دەبن ھۆی کوتنوەی زیامی زتر و زتر
   !وام خۆی برھم دەھنتوەبردە سیاسیی ورانکارە

ئم کلتورە  ل الیکی تریشوە ،ل زام ەپ ی ئمی کوردمژوول الیک  ھر وەک گوترا،      
ردەوام سیاسییشمان برچاوەی کوەیسنانمھرھزام ب زەدوای زامم دوو رەگئ . وات ،

ئم مژووە ھز بو کلتورە سیاسیی نیکی لیکتر دانبوان: ادوو مژوو و کلتوری سیاسی،
سرچاوە و ماکینی ورە سیاسیی تسقت دەبخش، وە لوالشوە جارکی دیک ئم کل

ا و پژووە پو منانی ئمھرھییو تراژیدیای کورد زام ەیبم دک ئویستی و. رپ ک ییوان
 ریبرگشتن کیان  دوو دانکی :یورە ھژووگری مرگشتشیان  نوەی دیکو ئ

، ئامراز، ، لزانی، دسۆزییشارەزایئم دوو نشترگریی،  نشترگری ل "کلتوری سیاسیدا."
  خمخۆریکی ب ھاوتای پویست. کۆد و متودی دروست و 

 ک(بم ئاوتی یکتر)  نشترگریی جۆریدوو  ی لیب ھر حاڵ، ھر ئم پداویست
  !نالین نگوتراوەکی پۆژەکمان رۆح و سرچاوە و

  
  ب راشکاوی
 دەروازەی گفتوگۆ و دایلۆگکی داھنر و برھمھنتنھا ھومانداوە  داکمانئم ل پۆژە

 ین لم بکراھییدافگۆشکی سلمۆد،  وانلن:  
  بزووتنوەی گۆڕان؛) ١ 
(ب داخوە ل ئستادا، برەی ناڕازی، ل ناویشیاندا بڕزان عوسمانی حاجی محمود و ) ٢ 

  وەک دوو فیگر؛ )قادر حاجی علیرەوانشاد 
 ٣ ( تی چیا و نما. واتتایب فا، بوشیروان مستلۆگمیکانیزمی میراتگرانی ننجامدانی دایو  ئ

جارێ ئوەی ل  بۆ قۆناغی دووەم و سھم جھشتووە. نخشڕگای چارەسری کشکانمان
 ک وەیئ ویستو پ ستبستادا ملۆگئک بۆ دایلۆگ  دەروازەیدای وە و دواتر کتبکر

  دەستی پکرد، ئینجا باس ل میکانیزم و نخشڕگا دەکرێ. 
وە، دەکرێ تنانت ارپک یھبت ھر بۆ بیرخستنوە، ھر وەک ل پۆژەکدا ئاماژە      

کی چوارگۆشلمۆد ینییباس لدەکرێ  ،ش بک ک یکی زۆر ھکوەی خمانای ئ ب
پیوەندیدار بت بو دایلۆگوە، بم خۆی لسر ھیچ الینکی ئم سگۆشیش حسب 

  کات!ن
دا راگیاندراوەلم لگڵ ئوەی ک مبستی پۆژەک تنھا سرپ خستنی دایلۆگ، بم       

، یا راستتر بین ھر س سری سگۆشک دەربارەی شتراشکاوانتر ھندک ھوڵ دەدەین 
  :نگوتراونک ل خودی پۆژەکدا  نبیل ھرس سری سگۆشک،  روو
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   روو ل بزووتنوەی گۆڕان: -١
ئوەدا بت، ھر چی زووە و پویست ئم بزووتنوەی ل ھموو کس و الین زیاتر ل خمی 

، بزووتنوەک خۆیناوناوەوە وات روو ل ستگۆیان (راستگۆیان ب دواکوتن، زامکانی خۆی را
کوردستان) دەستنیشان  ، وات تواوی پانتایی سیاسی و کۆمیتی باشوریدەرەوەروو ل وە 

  ت. بننیزمکانی چارەسرکردنیان دەامیکبکات وە پنجش لسر 
ل ئو ھموو دەنگ دسۆزە ناڕازیی ک ب ئاسانی بزووتنوەی گۆڕان ناتوان  چیتر     

وەکوە بزووتنوتۆتت دوورکنانیا ت ،وەککانی ناو خودی بزووتنناڕازیی دەنگ  ریکخ ک
کشی زۆر  کۆمکئم ب راستگۆیان دەین، گۆڕان  ب نادیدە بگرێ. ،دوور دەکونوە

ل نادیدە گرتنیان دەکرێ زۆر زۆر گرانتر بکوێ لسر  یشجددی ھی و بردەوامبوون
 وەکستا روویداوەبزووتنتا ئ وەی ککان بکرێ: .لرە گرنگھ ئاماژە ب ویسترەدا پأ) ل 

و نقشی رۆڵ  ب)بارزانیدا؛  مسلی بشداری گۆڕان ل دەستدا، وات ل کابینکی مسرور
 :) کش ناوخۆییکانی گۆڕانجمیراتگرانی نوشیروان مستفا ل ئاراستکردنی بزووتنوەک؛ 

  و . . . ھتد. ، کۆنفرانسی نیشتمانیرکخستن، ھبژاردن ناوخۆییکان، دەستوری بزووتنوە
  

   :ی برەی گۆڕانخواززییکانەروو ل ناڕ -٢
رۆژک ل سفری بگڕانوەی سرکردە کاک قادر دوای تنھا چند  ،ئاسان نییھرگیز 

. ئم نک ھر کۆستکی بکین بب ئو ناڕازاییکان ەباس ل برەی گۆڕانخواز ،حاجی علی
رەی گۆڕانخوازان، بموو پانتایی بورە بوو بۆ ھکوگ  ری کۆچی دوایی کاک قادرکاریگ
دیارە . . دەبت.  شمانپۆژەکواوی تلسر دەرفتی سرکوتنی یا شوازی راگوزەری 

ک ویستنگکی بکراوە  شت ی ئاراستۆژەیم پئ ی کزانڕو بک لکدا یۆژەکپ  ل
کاک قادرە. (چونک ئو پۆژەی ل سرەتای مانگی ئۆکتۆبر پشکش ب الینکان کراوە وە 

ین ناوی کاک قادر وەک خۆی پارزراو وەک بگانام جگای دەستکاری نیی، ب پویستی دەزان
. دایارە لو کاتدا سروبندی نخۆشکوتنی کاک قادر بوو، لبر ئوەش پۆژەک بب بت)

    . کاردانوەی ئو دەمنتوە
 

ب قس و نووسین ناتوانن ب ئاسانی  ناڕازییکان چیتر، ئم لو باوەڕە داین ک ب ھر حاڵ     
 ی"برەبارە قیراناوییی برەو رووی ئم حات ناھموارەی پانتایی سیاسی ھرە فراوان و 

وستکردنی ھندک کۆمی کۆمگی مدەنیش رئم دۆخ ب دگۆڕانخوازی" ببنوە. 
بشی وتکی وەک  چارەسر ناکرێ: ژمارەی کۆمکانی کۆمگی مدەنی ل کوردستان

زۆری  . . میسر دەگات ک دانیشتوانکی خریک ھدەکش برەوە سد ملیۆن کس.
کۆمکانی کۆمگی مدەنی دەکرێ ئو پردەیی بت ک گوجییکانی کۆمگی سیاسی 

)polity (،تریان بکات! داپۆشک چارەسن  
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 :س دان سیناریۆیان ل پش بین ک گۆڕانخوازە ناڕازییکان ل ئستاداب ھر حاڵ، دەکرێ 
 

ککان مسیناریۆی یردەم ناڕازییبنگاونانی،  :لری ھگکان"  ی،زوو یا درەنگئبۆ "ناڕازیی
بچت ژر باری ئو ھموو بۆ ئوەی ئم ھزە دواجار  ی نوێیھزکی سیاسسرپخستنی 
چاوەڕوانیکی  ل ئستاوە لو ھزە سیاسیی ھی، تنانت بر ل دروستبوونیشی چاوەڕوانییی

بۆ ی پویست کرەسئم ل ناوەڕۆکی پۆژەکشدا، راشکاوان وتومان  زۆر کک بووە!
دروستبوونی ھزکی سیاسی نوێ ک بتوان ببت ژمارەیکی گورە و یکالکرەوە ل پانتایی 

بر  ، للق بکات ،وات یکتی و پارتی ،و پگ ب دوو ھزی دەستدار انداری کوردستباشو
پی واب توڕەیی خلک نیی: راست خک زۆر توڕەی، بم ھر مرۆڤکی سیاسی دەست 

ئو سیاسیی ل باشترین ، ئوا بس بۆ برھمھنانی ھزکی سیاسی کارام و یکالکرەوە
ئاخر خک چندە ل دەستی سیاسی  ، ل راستیدا ھیکی کوشندەش!ووەچ ب ھداحاتدا 

 توڕەی! سیاسییکان و کاری سیاسیو  ل حزبی سیاسی ،تنانت زیاتریش، ئوەندەش، یتوڕە
ئم لو باوەڕەداین چۆن ل ماوەی دە سای رابردوودا س ھزی سیاسی (گۆڕان، ھاوپیمانی 

بوون وە دواجار ھرسکیشیان بوون ب برین و زام، ھروەھا ھر و نوەی نوێ) دروست 
تنانت ل ماوەیکی کمیشدا، دەبتوە ب  ،دیسانوە ،ب ئگری زۆر ،ھزکی سیاسی نوێ

ئو کرەس کۆمیتیی و دەستبژرەی ک دەبت بنمای حی کشک ئمی: ۆزامکی دیک! ر
، وەک چۆن دە ساڵ بر ل ئستا ھگری کۆمک زام و برین ھزە نویک، خۆی ھر زوو

ل ھناوی خۆیدا ھگرێ کۆمک خۆی ھر یی بووە بنمای دروستبوونی گۆڕان سئو کرە
  ساڵ بر ل ئستا بوون! ٤٠یا  ٣٠، تنانت ھندک لو زامان ھی زام بوو

 کیراستیکی ھیچ جگای .دیک ناگرێئاخر ئم کوردە چیتر برگی زامی "خۆکردی"      
 ،تییکمووی شھ ،ر برینمووی ھھ :ماوە بۆ برین و زام بشم کوردە نی ئستج

ایبتی جستی "برەی خر") (زۆر ب ت کیجستی کورد و نیشتمانچیتر ھمووی. . . ھتد. 
جستی پویستی ب دیک ناگرێ، بکو ئم  کیکردنن برگی لتکردن و ھنجن ھنج

  شکتیی!زام و ھسانوەی لو ھموو ساڕژ و ب  یپویست ؛ کواتساڕژکردنی برینکانیتی
 

بۆ  ،ھودان، بیکوە لگڵ بزووتنوەی گۆڕان :لبردەم ناڕازییکان سیناریۆی دووەم
 یچارەسرکردنی کشکان، وات ھوکی ب کۆمڵ و دسۆزان بۆ چارەسرکردنی زامکان

و ھودان لو  ئو برەیناو برەی گۆڕانخوازان وە سر ل نوێ "گیان ببرکردنوەی" 
چوارچوەیدا بۆ ئوەی گۆڕان جارکی دیک بچتوە ئو پگیی ک ل سانی سرەتای 

ین: ئم چپی ب یک دەست لنادرێ، بکو خمخۆریکی یبزۆر راشکاوان لی بوو. تمنیدا 
بزووتنوەکی  دەرەوەیو  ناوەوەل الیک و ناڕازییکانی بزووتنوەی گۆڕانی ب ھاوتای 

ویستی  ،پکزام ل پ و رۆح ستوێ و جربکس ویستپ رییرگشتم نوەی ئبۆ ئ
، ھر وەک پشتر ئاماژەی ." سرکوتنی ئم سیناریۆیبتوە سرخۆیبرەی گۆڕانخوازان "
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ئمۆ و زیاتریش ل پناو نیی، بکو تنانت  دون ییکانیھر ل پناو پاراستنی جوان پکرا،
   .داھاتووە

دەبت خای وەرچرخان ب کورتی و ب چی: سرکوتنی ئم سیناریۆی ب ھر حاڵ،      
روو ل داھاتوو. ئم ئزموون دەبت یکک ل ئزموون ھرە دانسقکان ل "پۆژەی 

بازدان ، نادیدەگرتنیانبنجکردنیان، ل بری  وات، ساڕژکردنی زامکان ،"ساڕژکردنی بینکان
 سیناریۆی سھمم سیناریۆی باشترین بژاردەی! . . . ئو سپاردنیان ب مژوو بسریاندا

بردەوام  ،ل گوتار و رەفتاریاندا ،ناڕازییکانڕانخوازە ۆگ رۆژان لبردەم ناڕازییکان:
وەبرھنانکی ، بب ئوەی توانیبتیان "چاوەڕوانی خک لسر خۆیان زدەتر بکن

کردبت. ئم نتوانست ل ھاوشتنی ھنگاوی  چاوەڕوانیدا" لو سیاسییانی سرکوتوویان
، دەکرێ ببت انچاوەڕوانییکب  ی شایستوەمدانوەیا " ی ل ئارستی "برابرکردنیردارک

پ م لدی زیاتر، بکانی  شھۆی نائومرەکییرە سپینی فیگھۆی دات تکیش ببر شتھ
خک، وەک حاتکی  دواجار چاوەڕوانی .ل ژر باری قورسی چاوەڕوانی خکدابرەی ناڕازی 

ی دەکرێ چاوەڕوانی :ھیل پۆس سیاسییکاندا دوو رووی دژ بیکی  کۆمیتی،-سایکۆ
ب  بم تواو ؛کی سیاسی بترەیقوا وھزی سرکردە  زۆری خک سرچاوەی

وانچپكچاوەڕوانیوە دەکرێ شزی  ی زۆری خرکردە یا ھس کی قورس کبار تبب
جگ لم، مترسیکی جددی ئم سیناریۆی ئوەی ک ئم ھموو  2!تپ"بسیاسی ل ژریدا "دا

وزە دسۆزە لگڵ کاتددا لت لت بب و بکوت ناو بازنی بننھاتووی پرتوازەیی و 
، ئیرادەکان کمھز دەکات و تروسکایی ھیواش دەکوژێداھنرەکان بئومدی وزەکان بئومدی: 

  دامرکانوەی ب تواوەتی. کزتر و کزتر دەکات، تا رادەی 
  

 : روو ل میراتگرانی نوشیروان مستفا، ب دیاریکراوی نما و چیا -٣
 ن کوە دەکی لنما و چیا نکۆ ک وەیبینیمان کردووە ئماوەی رابردوودا ت ل موەی ئئ

شک ک بن لشوەی ببزووتن ک لشک وەک بن خز بکوان حوەی ئگۆڕان ، یا وەک ئ
و ھیچی دیک بیان بین ، ڕەتی بن لرەکی و بنکی سشوەی بر باری ئژ وەی بچنئ بب

 وان بوون بئ وەیئ کشک .وەیو بزووتنکانی ئشکی سیاسی کز، ژمارەیھب ب ک
نیی، بم لوالشوە خاوەن دەستکی  دال ناو بزووتنوەک روات دەستی رەسمیان

وەی گوێ ب دەنگ ناڕازییکان، ئ بردەوامبوونی ئوان ل !دازۆریشن بسر بزووتنوەکوە
بردەوامیدان ب  ،ندەن "،ی دەرەوەی بزووتنوەکتی ل ناو "گۆڕانخوازە ناڕازییکانبب تای

شکتوە، بکو وا دەکات ک باوکیان، رەوانشاد شتک ک نک ھر باش بۆ برەی گۆڕانخوازی نا
 ،: ھر وەک پشتر گوترای ئم حات بداتنوشیروان مستفا ل گۆڕەکیدا باجکی زۆر قورس

                                                           
زۆریی خکدا داپیون، ل کاتکدا  چاوەڕوانینموونی ئو سرکردان زۆرن ک دواجار لژر  ل مژوودا 2

  پشتر ھر ھمان چاوەروانی خک سرچاوەی ھزی بننھاتوی ھمان سرکردە بووە. . .
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ئمۆ دوای ئوەی سانک نوشیروان مستفا وەک حکیمک بۆ چارەسرکردنی زامکانی 
 وا بوت، ئروان خۆی "وەک پانتایی سیاسی باشوری کوردستان دەرکوشوە ننیایید

، ک ب ھیچ س و دوو و دیکبووە ب زامکی فیگرکی مژووکرد، ل چیۆکی کوردایتیدا" 
ل پویست میراتگرانی نوشیروان مستفا  بب دواکوتن پویستی ب ساڕژ و چارەسرە!

یروان مستفا ساڕژ مشوری ئوە بخۆن ک ھرچی زووە ئم زامی نوش ھموو کس زیاتر
بۆ نخوازراو . ب پچوانشوە، بردەوامی ئم دۆخ دەبت کۆتایکی "معنوی" . . ێکرب

نوشیروان مستفا! ھبت ل پۆژەکدا ئم پشنیارکیشمان ھی بۆ شوازی 
رۆی  ە ھروەھاو ،چارەسرکردنی ئو "مولک و ئمالکی" ک دوای نوشیروان مستفا جماوە

، وە تنانت ناوی نوشیروان مستفاشمان پشنیار کردووە بۆ چیا و نما ل بزووتنوەکدا
رییو چارەسناونیشانی ئ توەی ببئ .    

  
  "ساڕژکردنی برینکان سیاسی کلتوری" وەک ھونی کپۆژە

ھرە فراوانکی ل ھوڵ و پۆژەی ساڕژکردنی برینکان ل ناو برە لوانی ئم جارەیان 
نی کم، ئم رکوتوو نبین، بم ئگر، الو شاکسازیخوازیدا س ، عدالتخوازیگۆڕانخوازی

ھوڵ و ھنگاوە بب ب ھون و سرەتایک ل ئاراستی ساڕژکردنی برینکان، ل پانتایی 
  سرەتایکی باش دەبت. روو ل داھاتوو سیاسی نیشتماندا، ئوا دیسان 

سر ئاستی ھر لب جیاش ئم باوەڕمان وای ک کورد (ل کوردستانی گورە و      
 پ ستم، جب کی کوردستان) ناتوانیزام و برینپارچ لموو  ،وەو ھرەوڕووی ئب

توە. . . ب ھمان پوەر، ئاسان نیی مرۆڤ باوەڕ بکات ک ترسی، ھڕەش و ئانگاریان ببم
زان بتوان زام کوشندەکانی دەست و پانتایی فراوانی سیاست و برەی گۆڕانخوا

! ب ئو برەی خۆی جستکی پ ب ل برین و زامسیاستکردن ساڕژ بکات، ل کاتکدا 
واتایکی دیک، ئم برەی بم جست شکت و پ ل زامی ناتوان دەست ل ھر چی 

بۆ حاتک ک بگوازتوە ست شرپنجی گندەلی و ناپاکی، حاتی ناشیرینی، تالنوە ب دە
تیایدا دەست ب تندروستیکی باشوە بب ب خزمتکاری خک و پاسوانی ھرە دەستپاکی 

  . . .یماف و ئازادییکانیان
  

   ل کۆتاییدا
بۆ ئوەی برەی گۆڕانخوازانی جارکی دیک گیان ببر خۆیدا بکات و بتوە ئاستی شایستی 
چاوەڕوانییکان و ببت خندەقی ھرە فروان و بھزی برەنگاربوونوەی ئم دەست، ئوا 

بارکی  برین کوشندەکانی خۆیدا باز بدات، یا نادیدەیان بگرێ. یا لزام و ھرگیز ناتوان بسر 
رەدیکب ی کندروستییتی ناتموو حاو ھئاگا ل ب رەیم بدا، ئکمنی  ،ی تیای" مان بپ
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مدای اشتنانت ل توان ،بوەستم برەی گۆڕانخوازی ل توانمدای بو ھموو برینوە لسر پ
دەر، دەکرێ یکک زامکانی نیشتمانیش چارەسر بکم"! ئاخر ناڕاستگۆیی روو ل خک و دەنگ

 :شی راستکوانچپ تبلتوری سیاسیدا؛ ھی کستج ترسیدارەکان لرە مھ زام ت لب
وات گورەترین ھنگاو بزاڤی گۆڕان بیھاوژێ ب ئاراستی گیانکردنوە ببر خۆی و برەی 

گۆڕان پیتی ل گۆڕانخوازیدا ئوەی ک ب راستگۆیی و راشکاوان ب جستی منی بزاڤی 
ئم زامان ساڕژ بکین، وە تا ئو برینانی خۆمانمان  و ئیرادەشمان ھی زام و بیاریمان داوە

 ران ل پانتاییۆگ ی الی خک دروست بکین کچاوەڕوانیئو ساڕژ نکردب، ناکرێ 
ئم جۆرە ل  ! ل راستیدا دەکرێپبکرێ و دەستوتی زتری بۆ خک پبتگشتیکدا زۆری 

بۆ ب راستگۆیی، ک ل ئستادا ل گوتاری گۆڕاندا بدی ناکرێ، دایکی ھموو دەرمانکان 
.وەککانی بزووتنری زامچارەس  

ھر ئستا و ب دواکوتن  و زامکی ھنووکیی، ک راست ئم پۆژەی رووی ل حات      
رکردن ھی، بم رۆحی پۆژەک ھیچ سنوورکی جوگرافی، اپویستی ب چارەسر و تیم

 (ۆژەکرووی فیکری و لۆژیکی پشت پ تی لتایب ب) ۆژەککو پب ،نی ناناسسیاسی یا زەم
رووی قسی نک ھر ل تواوی پانتایی باشوری کوردستان، بکو رووی قسی ل پانتایی 

 :ورەیواوی کوردستانی گکیکوردستانی تژووگری مورە ھگ ا و پەپ  زام ل
و ل ژر باری قورسی "کلتورکی سیاسی سقت" دەنان؛ کلتورک ک  "ەکان"خۆکرد

 !یوەی زامی نووتنرچاوەی کردەوام سب    
      تبناکرێ ھ مو گفتوگۆئکانی ئدا باسی وردەکارییم قۆناغستالتا ئ ین کبک یان 

الین پیوەندیدارەکان کراوە، ئمش ل پناو پاراستنی پۆسی گفتوگۆ؛ بو ھیوایی  لگڵ
 نوان الین ل سۆزانلۆگی دکردنی دایقۆناغی دەستپ ینرچی زووە بگھ ک

 :ین کدوو شت ب برنستادا دەتوانین ھئ ر حاڵ، لھ ب .ۆژەکیوەندیدارەکانی پ١پ (
ۆخ و ھاوکشیکدا گوزەر دەکن ک ناھاوسنگی تیای، ھر وەھا ناھاوسنگی گفتوگۆکان ل د

) ئم ھر زوو گیشتین ئو باوەڕەی ٢ل رادە و ئاستی پرۆشی بۆ سرکوتنی پۆژەک ھی؛ 
ک پۆژەک بچت پانتایی گشتییوە و بازن سنووردارەکان تک بشکن، ئمشیان ب دوو ھۆ: 

پویستی ب پشتگریکی زتر و برفراوانتر ھی لوەی ک تا ئستا ھبووە، بۆ پۆژەک  -أ
 کات و جوگرافیایکی لئگرچی ئم پۆژەی  -ئوەی دەرفتی سرکوتنی زتر بت؛ ب

تایبتیدا خۆی برجست دەکات، بم ئم چاومان لوەی ک رۆحی پۆژەک (ک مبست 
 ل وەیختکردنی جواوی پانتایی لت ژکردن لری و ساڕرگشتلتوری سیاسی نک

ھر  .ی مزنکوردستانل پارچکانی  یک) پداویستیک ل ھر پارچو کوردایتیدا کوردەواری
"ئگر  :پۆژەک وتی خستنیھر ل سرەتای سرپکوردستان وەک خمخۆرکی رۆژھتی 

  بۆ بشکانی دیکی کوردستانیش."ییوە بسریدا دەڕژێ ئم پۆژەی سربکوێ، ئوا ب دنیا
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مل م جگتی لتایب وە، بنییندی زەمرەھ یاند، لوە راگخت لردەستدا جراوەی ب
 بوون لھاتوو نو ل ش کاراموەیم نت ئنانوەی رابردوو، وە تن وە ککراوەت

برینکان، بم ھر ئستا دەرفت ھی  نشترگری مژوو و سیاست ب ئامانجی ساڕژی
ک ئم بۆ نوەی داھاتوو شتک بج بھین بۆ ئوەی نوەی داھاتوو کارامتر و بورتر بت 

کدار بکات ب شارەزایی و ئامراز و ل پنج خستن سر زامکان و ل ھمان کاتیشدا خۆی چ
 پوسیتکان بۆ نشترگری و ساڕژکردن. کۆدە

ئمۆ ل ھموو رۆژک زیاتر دۆخی باشوری کوردستان ل داڕمانکی ب ھاوتدای؛ ئم        
 ویستی بپ کر ناکرێ. دۆخنگاوی بچووک چارەسو ھ جوانکرای، فرتوف ب کی دۆخکانت

شک بۆ الی خۆی رابکست و ویژدان و ھیوای خھ ک یر  قوڵ و فراوان ھو دواجار ھ
. ئم وا دەزانین بکرتوە ب وزەی گۆڕانکاری بنڕەتیو ھیوای   زیندوو ویژدانئم ھست 

ئم تکان ب ھوڵ و ھنگا و بیارکی پ ل خۆبووردەیی و خمخۆری پویست و ئم 
پداویستییش رک لبر دەرگای گۆڕانخوازان (ب رازی و ناڕازییوە)، عدالتخوازان، 

بۆتوە و داوای ھویستیان ل دەکات، ل پناو برھمھنانی برەیکی شاکسازیخوازان قوت 
ھرە فروان، پ ھز و توانست، پ ئیرادەی گۆڕانکاری. . . ھتد. ئم چرکساتی ھیممت، پۆژەی 

  ب ئاراستی ئم ھیممت!  ستیش ھاوارکبر دە
   بڕز.  ئوەیی فرموون ل خوارەوە پۆژەک بخوننوە؛ ب ھیوای ھیممت

  
  

  براتان، 
  ،ب رز و خۆشویستییکی زۆرەوە

  بورھان أ. یاسیند. 
  دسۆز و خمخۆر ل کوردستانیانیکۆمک ب ھاوکاری و پشتگیری 

١٥/١١/٢٠٢٠  
---------  

  ی گرنگ: کتبین
 م تکایو "رۆحی" ئ ۆژەکپ ک پشتگیری لزڕر بیاندراوھردەست دەکات، راگوا ەی بئ

یۆژەکو دوو خاوەنی پ س ک  :خۆی بزڕر بوەھی خۆیگگاو پج وازەی  لو شب)
  .بکاتپۆژەک دەتوان کار بۆ سرخستنی  خۆی ب باشی دەزان) دەست کراوەی و

  
  

  ------------ راگیاندراوکۆتایی  -----------
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   شمئ ،فرموو

ۆژەکپ  
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:کی دیکھاوار  
ندانکی شکۆموەیڕانناو گپ ل  

 ل ھدر
 

٧/١٠/٢٠٢٠  
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  ٧/١٠/٢٠٢٠سوید، 

 
  بڕز رکخری گشتی بزووتنوەی گۆڕان، کاک عومر سید علی؛ -
بڕزان "سرکردایتی" گۆڕان ل ھر س دەزگای بڕز (خانی راپڕاندن؛  -

  جڤاتی نیشتمانی؛ جڤاتی گشتی)؛
بڕزان ھردوو فراکسیۆنی بزاڤی گۆڕان ل پرلمانی کوردستان و ئنجومنی  -

  نونرانی عراق؛
فراکسیۆنکانی گۆڕان ل ئنجومنی پارزگاکان، بڕزان ژوورەکان،  -

کخراوەیینئر کواوی یکان و تنکانیجوم  ناوەوە و وەی گۆڕان، لبزووتن
 ل ھندەران؛

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

بڕزان کاک قادر حاجی علی و کاک عوسمانی حاجی محمود، ھاوڕکانیان و  -
ھموو ئو گۆڕانخوازانی ناڕازین ل باری سیاسی ئستای گۆڕان و تبینیان 

 ھی؛ئاراست سیاسی و رکخراوەییکانی  لسر

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

 و کاک چیاکاک نما  وان مستفا، ب تایبتینوشیربڕزان واریسانی رەوانشاد  -
 ؛ و چرا خان

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

-  م لختی بزاڤی گۆڕان بوون برسک پشتگیری سی ماوەیوانزان ئڕب
ان ب زەروورەت ل ھیچ کام لو تئستادا ل مودایک لو بزاڤ وەستاون و خۆ

  چوارچوانی سرەوەدا نابننوە؛
- ب ماوەری چاکخواز و گۆڕانخواز لزان جرە و ڕپانتاییب  یکرە فراوانھ

  . . . ھتد.، بیخوازی و گۆڕانخوازیدا، ب کچ و کور، ب پیر و گنج و بزچاکسا
  

  سوکی گرم،
ئم نامی و نووسراوی لکنراو پیوە ھوڵ و ھاوارکی دیکی ب ئاراستی 
رکخستنوەی برەی گۆڕانخواز و چاکسازیخواز ل باشوری کوردستان، ب ھیوای 
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ھیممتکی ھم الین ک، ل پش ھموو حسب و ئیعتبارکی دیکوە، دۆخی ناھمواری 
لخۆ امانکی پ ل نیگرانی روو ل داھاتوو خکی کوردستان لبر چاو دەگرێ، ت

و لسر ئو باوەڕەش ئگر شتکی جددی نکرت ئوا ب ئگری زۆر ل  دەگرێ
سبینیکی نزیکدا ھمووان درەنگ دەکون و خۆزگ ب گڕانوەی کات بۆ دواوە 

ب یسۆزانکی درانیم و نیگوی خقوم ھاوارە ھدەخوازن. . . ئ  ی بئاراست
تنگوەچوونکی دسۆزان ل  بزاری و خم و بئومدی و توڕەیی ل پاناتایی ھرە 

  فراوان کۆمیتی و سیاسییکی باشوری کوردستاندا. . . 
  

  بڕزان،
 وە یا لر نزیک بۆتدھ باشوری کوردستان ل ین کوە بکتازە چیتر ناکرێ باسی ئ

رە، بدوڵ لیواری ھوە، ھترەو خوارەوەی زیاتر شۆڕ دەبری گرتووە بدکو ملی ھ
دەدات خۆی بگرتوە، بم لوە دەچی ب ئاسانی خۆی لو ھدرە بۆ نگیرتوە و 

 ویستیشی برەپدو ھوە لڕانبۆ گ بدەر ھراددە ب کی لترەو ھیمموەی ببۆ ئ ،
  سرەوەیکی باشتر ھکشتوە. 

راوی ھاوپچکراو بم نامیوە کراوەی و رووی ل ھموتان بۆ ئوەی ھر نوس
 ،می گشتییگری خھ ک کسۆزر دک وە ھیگر پھ ک لزڕر بک، ھدەزگای
 دا کرییوارەی کاریگودا و قو می توانا و لپ مووشیان بدەر خۆی و ھق ب

تنوەی برەی گۆڕانخوازان بکن و بو ھیتی، کار بۆ سرخستنی پۆژەی رکخس
گڕاندنوەی ھیوا ل کات و ئاراستیش ھر چیکیان لدەست دت بیکن ب ئامانجی 

ب ئامانجی گشاندنوەی مۆمک بۆ دۆزینوەی یی ل تونلکی تاریکدا، ساتی بھیوا
  شاڕگای دروستی نجات!

  

  براتان،
  بورھان أ. یاسین

٧/١٠/٢٠٢٠  
----------------  

   ب ناوی،  لگڵ ئم نامیدا(نوسراوک) فرموون ھاوپچکراو 
  .یگۆڕانخوازبرەی پۆژەیک بۆ رکخستنوەی ریزەکانی 
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  پۆژەیک بۆ رکخستنوەی ریزەکانی برەی گۆڕانخوازی
----------------------------------  

  

  

ا و پپ م دۆخترسیی ەئنگاری و مئا ؛ل  ویستی بپ  

اری گورە و یو ب ، بوری، لخۆبوردەییئیرادە
یرەوە ھکالکی 

 

"مکجارکم کاتیش یب" 
  

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

  

  

  

  

  ەنووسراوئم  اخنیناو
  ٤ ----------------------------------------------------- کیپش

  ٧ ---------------یی بۆ رکخستنوەی برەی گۆڕانخوازپۆژە و ھنگاوک 
ویستتچی  پ٩ ------------------------------------------- ؟بکر   

  ١٤ --------------------------------------------------- دەرەنجام
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  کیشپ
ئوەمان ب روونی بۆ  ل توانینکی ب پل بۆ بارودۆخی باشوری کوردستان

دەردەکوێ ک کمجار، بم شوازە ل چبوونوە، کۆمک رەھندی واقیعی سیاسی و 
کۆمیتی ئوھا ب توندی و ب چی ئاوتی یکتر بووبن و دۆخکی ئوپڕی ناھموار 

  و پ ل مترسی لکوتبتوە:
١( تی باری گوزەرانی ختایب م بارودۆخی ئابوری، برابی. ئڕی خوپئ یشتۆتک، گ

دۆخ، ب زۆر شوە، نوەدەکانی سدەی رابردوومان بیر دەخاتوە، کاتک کوردستان 
برەوڕووی دوو دان گمارۆ و زۆر ئانگاری دیکی ئابووری، ئاسایشیی و سیاسی بوو، 

  بوو؛ ھگری ھیوایکی مزن ب داھاتوولگڵ ئوەشدا خک ھشتان 
گیشتۆت ئاستک ک ب ھیچ حاتکی پش خۆی  وابوونی خک ل ئستادابھی )٢

بروارد ناکرێ. ئم بھیوابوون فرەڕەھندە: دەروونی، کۆمتی و سیاسیی. ئم تنھا 
یش: ل ئاکامدا ژیان  دواڕۆژلبھیوابوون نیی ل ئمۆی سیاست و سیاستکردن، بکو 

! مترسیدارترین رەھندی ب تونلکی تاریکی ب کۆتاییل ھرمی کوردستان بووە 
بھیوابوونیش تنھا ئوە نیی ک ھز و توانا و ئیرادەی ھزە سیاسیی چاکخواز و 
 کبارودۆخ یی بکی ریشکانت وە ناکات کشی ئک بوەیھیچ ش گۆڕانخوازەکان ب

 وەیر ئبکی زیاتر لرادەی کو بشبدات، بپ وەکتموو بژاردەکان تاقیکراونتر ھ .
ئستاش، ل راستیدا تنانت دەمکیش، کۆمگی باشوری کوردستان ل "کۆست و 
ژانکی قودای" ل ھودان بۆ دەستگیشتن ب بژاردەی ھرە لبار و خمندنی 

دۆخ ھتکاندنی ئم دۆخ و دواتریش ل قابدانوەی جگرەوەیک ک توانای 
؛ ب دوای منھج و ئامرازکی تاقینکراودا دەگڕت، ک بر ل ھبتتکیوەکی ھ

ئستا ئزموون نکراب، چونک ئزموونکردنوەی ئو ئامرازانی خبات ک پشتر 
تاقیکراونتوە؛ دووبارەکردنوەشیان ب ئگری زۆر ب ئاکام! ئمش لبر ھۆیکی 

توانیویان تا ئستا ئم شوازە ل حوکمانی بپارزن ک  زۆر سادە: پارتی و یکتی
 ب کشپاش ستا توانیویانزە تا ئم دوو ھوە ئ کانشموو کرچاوەی ھس
 قینئۆپۆزیسیۆنبوون و کاری چاکسازی و گۆڕانکاریی راست شوتر لکانی پزموونئ

  بکن؛
ش، باشوری کوردستان برەوڕووی ب ھموو پوەرک ل ئستادا، تنانت ماوەیکی )٣

، یا ھرنب داخراونبغدا ل دووڕیانکدای، ل ھردوو دووڕیانکشدا کۆتاییکان 
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کۆتاییکان نادیارن، ئم دوو ریان پویست بگۆڕێ ب شاڕگایک ک ل کۆتاییدا ئامانج 
شمانوە، باشوری چیتر، ل ئستادا و بۆ ماوەیکی باشیش ل پ -روون و ئاشکرا بت: أ

کوردستان ناتوان ب ئاسانی باس ل بکاربردنی کارتی فشاری جیابوونوە و 
دا کرای قوربانی سادەیی سیاسی، ٢٠١٧سربخۆیی بکات، ئم کارت ل رفراندۆمی 

سرکشی و سیاستک ک زیاتر بونیادنرابوو لسر وەھم، ھستونست و ھچوونی 
ک خوندما و ھبن ب تییودەوئیقلیمی و ن یوەندییڕ پموەی کرچوکاڵ لندن

الینی کوردی ناتوان ب ئاسانی لگڵ بغدا رک بکوێ تا ئو کاتی  -ئاۆزەکان؛ ب
ک ھزکی کوردی (وات پارتی دیمۆکراتی کوردستان) ل پیوەندیکی شاردراوە و 

اتر ل کۆدک لخۆ دەگرێ: نوت، گوماناویدا بت لگڵ ئنکرە، پیوەندیک ک زی
ئاسایش، برژەوەندیی دەستبژرک ل ھردوو ال، دۆسیی پکک و . . . ھتد؛ 
کۆدەکانیش لدەست ئنکرەدان. . . تا ئو کاتشی کۆدەکان لدەست ئنکرەدا بن، ئوا 

  تواوی ھرمی کوردستان ئسیر و بارمتی لدەست ئنکرەدا!
دەرەنجامی أ و ب: پارتی و یکتی خوازیار نین ئم دۆخ ب چاکسازی بنڕەتی تپڕنن. 
 ،تی کات کوشتن، فرت و فڕۆ"، سیاسوپتی "پینزە سیاسم دوو ھئ کدەم
 ۆدا بمئ ل قینری راستعی" و سپاردنی چارەسقتن و "مری کورتخایچارەس

. ھتد، پیادە دەکن. تا ئستاش ئوە پشتاست بۆتوە ک سبینیکی تاریک و نادیار. . 
 ل دا (کم دوو حزبوان ئن ل گرژی و ملمالن ڕی ١٩٩٠نئاستی ش یشتکاندا گ

خۆکوژی و کوردکوژی) وە ن ئاشتی و رککوتنی سیاسیی نوانیشیاندا ناتوانن خزمت 
دوو ھیزە وە نش رککوتنکانی ب خکی کوردستان بکن: تا ئستا ن شڕەکانی ئم 

 ک بۆتتدا خردوو حاھ ل ھاتوون، چونککی کورد نک زە بم دوو ھئ بارمت
  !بدەست ئم دوو ھزەوە

٤(  کی فراوان و گشتگیردا بۆ پانتایی سیاسیی باشوری کوردستان، بوەیندنخو ل
ا بی رادەی بزاری ل دەستی ئاسانی دژایتیکی زەق دەردەکوێ: أ) ل الیکوە ت

کوردی گیشتۆت ئوپڕی، ل راستیدا ب ھموو پیوەرک ھموو ئو پوانانی 
 ل ڕاندووە کپک و  ٢٨تترسیدارەکانی توڕەیی خم ئاست دا لتو دەسی ئسا

سازدانی بزاریاندا تۆمار کراون؛ ب) کچی ل الیکی ترەوە، ب تقدیری خۆم، دەرفتی 
و توانای تپڕکردنی پارتی  ک ل ھموو ئوانی دیک جیاواز بت ھزکی سیاسی نوێ

و یکتی ھب و بتوان تکانکی "ئرزھژن" ب دۆخک بدات، وەک بۆ نموون ئوەی 
 دانی گۆڕان لرھس دا روویدا، ٢٠٠٩لئارادا نیی ت و لر بگکدا ئتحا ل مئ ،
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و ھئ ینھازە نوتودە توە ئامراز و مشووتر تاقیبکاتزموونکراوەکانی پنوێ  ئرلو س
! ستراتیژی کاریسئامزی "دەست و پنج نرمکردن" لگڵ پارتی و یکتی بگرت بر

ھر ئرەش دەرفت بم ک دەکرێ ئم بۆچوون ب دی زۆر خک نبت، ب تایبتی 
دەکن،  نوێسیاسی ھزکی ئوانی ل ئستادا، بکو دەمکیش، کار بۆ برھمھنانی 

 زموونتی و پارتی و ئکی بکرێ کوەی لچاوەڕوانی ئ ک کلزگھ
ڕ بکات! بپیان تشکستخواردووەک م بۆچوونئ ک وەیی ئکم راستی

خوندنوەیک لو پدراو، فاکتر و گۆڕاوانی ک ل پانتایی کۆمیتی، سیاسی و 
سایکۆلۆژی کۆمگی باشوری کوردستان ل ئمۆدا بدیدەکرن. . . خوندنوەیک لو 

نی ھرسکیشیان س کرەسی ک ل ئستا لبر دەستن ل باشوری کوردستان، ک بوو
ب یکوە گرنگن بۆ دەستبردن بۆ پۆژەی برپاکردنی ھزکی سیاسی نوێ، ئوانیش: 

) کرەسی ٣) کرەسی فیکریی؛ ٢) کرەسی کۆمیتی، وەک جماوەر؛ ١
دەستبژری پویست بۆ برھمھنانی ئاراست فیکریی پویستکان و بۆ رکخستن، 

  ردنی ئو کرەس جماوەریی. . . جۆش و خرۆشدان و ئاراستک
 دە ساڵ س متر لماوەی ک نھا لرخی کوردا تژووی ھاوچم مجار لراستیدا ک ل
 کیشیان بر سھ زرابن، کدام (وەی نوێیمانی و نگۆڕان، ھاوپ وات) زی سیاسیھ

خۆیان راگ ستووەکقبچ ڕاندنی دۆخپئامانجی چاکسازی، گۆڕانکاری و ت ،یاندب
بم ھرسکیشیان ل ئستادا گیشتبن ئو باوەڕەی ک گۆرانکاری ریشیی و گشتگیر، 
ب بشداری و ب ھاوبشی لگڵ پارتی و یکتیدا تنھا وەھمک و بس، تنانت 
مومکینیش نیی. ئزموونکانی پشوو ب یک ئاکامی گرنگ گیشتوون، ک پویست زۆر 

 و ئاکامشت ل کناشیرین زە سیاسییدوو ھ ل ی" کزە "جوانانو ھموو ئربین: ھف
(وات پارتی و یکتی، ب تایبتی پارتی) نزیکبوونتوە، دوایی خۆیان ب ناشیرینی لی 
دەرچوون. ئمش ئاکامکی "حتمیی": کاتک جوانکی بھز ل ناشیرینکی پھز، 

انکردنی وت و پ چک و. . . ھتد نزیک دەبتوە، ئوا دەومند ب ئابووریی رەش و ت
دواجار بشی ئو ھزە "جوان" بچووک ب ناشیرینی دەرچوون ل یارییک! ئگر 

تنھا ژمارەیک بخات سر ژمارەی ئو ھزە "ماندوو و  ی نوێیھزکی سیاسجاڕدانی 
، ئوا باشترە ل بنڕەتدا ئو ژمارەی شکتانی" ک ل ئستادا ل پانتایی سیاسییدا ھن

دەبت ھۆی زیاتر پرتکردنی برەی چاکسازیخواز  ژمارەیکی دیکی بھزتاقینکرتوە: 
و گۆڕانخواز، دەبت ھۆی برینکی دیک ل دەرون و جستی ماندووی تاکی کورد وە 
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دەستی پارتی و  ئم ژمارەی بھزە دەبت ھۆی "جوانکردنکی" دیکی رووی دزوی
  . . . ماوەتنانت لدەستدانی ئو ئومدە کمشی ک تا ئستا یکتی، وە 

پانتایی کۆم م لب ،ڕیدایو پزاری و توڕەیی لرچی بگتی، دەرەنجامی أ) و ب): ئی
مترین مرجی ک -ھر نب ل ئستادا–سیاسی و سایکۆلۆژی باشوری کوردستان 

ھی، ھاوشوەی ئوەی ک ل دەرکوتنی بزاڤی  زکی سیاسی "ئرزھژن"ھسرخستنی 
 کو ئ٢٠٠٩گۆڕاندا لزار و ماندووە، بر بک ھو دا روویدا: دەرونی تاکی کوردستانی ن

بباوەڕ و بمتمانی روو ل سیاستکردن، روو ل توژ و دەستبژری تاک ئوپڕی 
 گشتیبژاردەی سیاسیی، وە ل تی بتاکی کوحزبای ین کوە بھاتووە ئستا وای لرد . ئ

ھموو پنجکانی سووتاون ل ئزموون دوای ئزموون، وە ل ئاکامدا پنجیکی 
 وە لت بۆ تاقیکردنوەی بشماوە بۆ ئسوتاوی نی سیاسیدانکی نوزھ . . .  

  
  

  ییزپۆژە و ھنگاوک بۆ رکخستنوەی برەی گۆڕانخوا
 یشتن لگی تئاراست کمدا لودا، ھفتھ ماوەی دوو یا س ی پار، لکۆتایی سا ل
کشکانی بزاڤی گۆڕان، بم ھوکی ب پل، سرپیی و سنووردار. ل ئاکامدا بۆم 
 و بزاڤکانی ئشیی بۆ کری ریشی چارەسئاراست کی جددی بوھ وت کدەرک

ی فراوان، گورە و فرەڕەھند ھی. . . نزیکی شش مانگ دواتر، ل پویستی ب کارک
 یادی س یاندبوو، وە لبزاڤی گۆڕان راگ نانی پشتگیری خۆم لوەی کۆتاییھدوای ئ

)، ل ١٩/٥/٢٠٢٠سای سفری ب گڕانوەی رەوانشاد نوشیروان مستفادا (
ک ھر زوو بووە جی سرنج و بیرۆکیکم خست روو،  3پۆستکمدا ل فیسبووک

گرنگییپدان ل الین زۆرک ل خمخۆرانی برەی گۆڕانخوازیی. تنانت ھندک لو 
بڕزانی ک کاردانوەیان لسر بیرۆکک ھبوو خوازیاری ئوە بوون ک ھرچی 

ی زووە پویست ھنگاوی، ب ئاراستی جبجکردنی بیرۆکک و خستن بواری کرداری
  بیرۆکک، بھاوژرت. . . 

رۆحی بیرۆکک ل خمندن و فراھمکردنی دایلۆگکی برھمھن، ل چوارچوەی 
) واریسانی رەوانشاد ٢) بزاڤی گۆڕان؛ ١مۆدلی سگۆشیکدا، خۆی دەبینییوە: 

                                                           
3  یوەندییم پئ وانب تکای ،کواوی پۆستبۆ بینینی ت:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=3032072693539846&set=a.875490675864736&notif_id=160127460320
0070&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif  
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وە ) گۆڕانخوازانی "برەی ناڕازی." ئامانجی ئم بیرۆکی رکخستن٣نوشیروان مستفا؛ 
و "گیانببرکردنوەی" برەی گۆڕانخواز بوو، ب متودی، یا لسر بنمای، 

 رەب دەوەک ع) "وەی ئاراستتصحیح مسار). . .  –"راستکردن  
ب ھر حاڵ ل ئستادا، دوای تپڕبوونی نزیکی پنج مانگ بسر خستنڕووی ئم 
بیرۆکی، دەتوانین تنانت باس ل پکھاتی چوارگۆشیش بکین. ل ئیستادا ژمارەیکی 
زۆر ل گۆڕانخوازانی پشوو خۆیان ل دەرەوەی ئم سگۆشی دەبننوە و بشداری 

خمندنی نخشڕگای چارەسر گرنگ، تنانت  ئوان ل ھر دایلۆگ و
 . . .رەوەشکالکی  

کاردانوەی زۆر بوو وە یکک لو بڕزانی ب  بیرۆککھروەک پشتر وترا، 
 ی بئاراست می ھاویشت بکنگاوی کرداریی یوە ھسۆزیمخۆری و دخ

بوو. ل کۆمیک پیوەندیدا  ئامانجگیاندنی ئم بیرۆکی برای بڕز کاک ئاکۆ وەھبی
ل پناو (ک بسر مانگکانی حوت و ھشت و نۆی ئم سادا دابش دەبن) وە 

گوگرتن و زانینی رادەی دەرفت بۆ خمندنی دایلۆگ ل چوارچوەی مۆدلی ئو 
، کاک ئاکۆ سرکوتوو بوو ل گیشتن ب فیگرە سگۆشیی ک ل سرەوە باسکرا

یکانی ئو سگۆشی، بم ئم دەستگیشتن ھر ل ئاستی دەستبژردا مایوە. سرەکی
 . .  

ب ھر حاڵ، دوای تاوتوکردنی دەرەنجامی دیدار و گفتوگۆکانی کاک ئاکۆ، دوو بژاردە 
) جولیکی دیک ل گفتوگۆ، ھر ل ١لبردەم ئم بیرۆک/پۆژەیدا مایوە: 

شکدا، وات ئم جارەشیان ھر لگڵ دەستبژر، ب چوارچوەی س سری سگۆ
) ٢ئوەی ھوی شۆڕکردنوەی بیرۆکک بۆ ئاستی فراوان و جماوەریی درابت؛ یا 

کات کم و دەب ب دواکوتن پیامک (وات بیرۆکک) بۆ ئاستی ھرە فروان و 
ڵ دەستبژر کۆتایی جماوەریی "شۆڕبکرتوە،" بب ئوەی ب زرورەت گفتوگۆ لگ

)وە: ٢) و ١ھاتبت. . . ل راستیدا ئم نامی (تۆ ب ئم ھاوارە) کۆکردنوەی ئاراستی 
 ،یکرە فراوانوە ھر و چوارچبژدەست و نووسراوە ل م نامی ئرووی قس وات

ەی رووی قسی ل تاک ب تاکی ئو بڕزانی ک تنانت رۆژک ل رۆژان بزووتنو
  گۆڕان و جوانیکانی ئو بزاڤیان ب شانازی خۆیان زانیوە. 

  

 و باوەڕەی کر ئسل ؛ ١واتمموواندا کردەمی ھب کی ٢) کات لماف (
دیمۆکراتییانی ھر بڕزک (ک رۆژک ل رۆژان ل پۆسی برھمھنانی ئو 
شانازیدا عارەقی ماندویی رشب، نانباو کراب یا ب ھر جۆرک باجکی لو پناوەدا 
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وسی ئم بزاڤدا ھبت، وە چ باشتر ئگر قس و دابت) ک ئمۆ قسی ل چارەنو
) گۆڕانکاریی گورە ٣کردارەک ل ئاراستی برھمھنانی دایلۆگکی برھمھندا بت؛ 

دەکرێ. کوات، پویست بوو رووی قسی  ب ھزکی پ تواناو و پ جماوەر و ب ئیرادە
رتنی جگ و پگی رەسمی یا ئم بیرۆکی ل ھر ھمووان بت، بب لبرچاوگ

  ناڕەسمی ھر بڕیزک.
  
  

 ویستت چیپ؟بکر  
، بم ھوی ئوە نادات مرج بۆ ئو یا ئم دابنتنووسری ئم دەق ب ھیچ شوەیک 

ل ھمان کاتدا ب پویستی دەزانت ئاماژە ب ھندک ھی گشتی بکات ک دواجار ئم 
ل پۆسی ھوڵ و خبات بۆ دۆزینوە و  ڕگاخۆشکر ھ گشتیان دەتوانن ببن ب

  :شاڕگای چارەسرفۆڕمولکردنی 
سرەتا پویست بڕزان ل ھرس سری سگۆشک دان بوەدا بنن ک کارکی  )١

گورە، ئرزھژن و شایست و پ ب پستی ئم قۆناغ پویست، وات زۆر زیاتر لوەی 
ک ھی! بۆ ئوەش پویست جارکی دیک ھز و توانا دسۆزەکان، ھموو ھزرکی داھن 

  نخشڕگایکی گشتگیر بخرن گڕ؛  و چاکخواز ب ئاراستی
ب ئاراستی تاواندنوەی ئو بستکی ک دەمک دروست بووە، ک بگوومان  )٢

بشک ل ئو بستکش ککبووی زەمنکی درژترن، تنانت بۆ سانکی زۆر 
 رگای پش ئستا و گرکورەکانی شاخ دەگڕنوە، پویست ھرس سری سگۆش ل

  چند ئاماژە و ھوستی کردارییوە، ھنگاوی "موناسیب" لو ئاراستیدا بھاوژن؛
چیتر بڕزانی برپرس ل بزاڤی گۆڕاندا ناتوانن باری "الری" بزاڤکیان ب نادیدە ) ٣

بگرن. بندە گومانم نیی لوەی ک ئگر برپرسانی گۆڕان بم ریتم و شوازەی ئستا 
سبینی ئم بزاڤ ل ئمۆی باشتر  تک کشکاندا بکن، ئوا ب دنیاییوە مام ل

  !:نابت
أ. چیتر پداچوونوەی راستگۆیان ب بیاری قبووکردنی دەرەنجامکانی       

  ھبژاردن و بوون ب بشک ل دەست، دواخستن قبوڵ ناکات؛
     ") وە بداچوونگۆڕان پ ویستتمب. پیوەندی اتماتیکی سیاسپ ی خۆیدا بکات ب("

لگڵ بیاری چوون ناو دەستوە. بزاڤی گۆڕان ھیکی کوشندە دەکات ئگر زیان 
 ل وە (واتسرور بارزانیی مکندخواردنی کابینرۆژی سو کانی خۆی لوتو دەستک
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ی شوباتی ١٨ ل )ەوە حسب بکات. ماتماتیکی سیاسیی دروست ئوەی ک١٠/٧/٢٠١٩
، وات ل رۆژی واژۆکردنی رککوتن لگڵ پارتی تا رۆژی سوندخواردن، پارتی ٢٠١٩

(با ب زمانکی زۆر رووتیش بیم)، ژمارەیکی زۆر گۆی سیاسی کرد و کۆمک ئامانجی 
یکالکرەوە و پشتشکنی پکا، وەک تپڕاندنی یاسای سرۆکایتی ھرم، تپڕاندنی 

واری یاسای تیرۆر، دەست بسردا گرتنی پرلمان و چارەسرکردنی ملمالنی ھم
دەست ل نوان دوو ئامۆزاک (مسرور و نچیرڤان بارزانی) و زۆر گۆڵ و ئامانجی 
دیک. . . ئاخر ئو دەردەی ک ئمۆ پرلمانی کوردستان پیوە دەتلتوە و، تنانت 

بسردا گرتنیتی ل الین پارتی و "زۆر ل پش رۆژی  ئیفلیجیش بووە، ئاکامی دەست
 ر لراستیدا ھ دەکات": ل دەست پ کندخواردنی کابینەوە، ٢٠١٩ی شوباتی ١٨سو

 ک پنگاندنسر ھدەکات! ھ وە، دەست پکوتنککرۆژی واژۆکردنی ر ر لھ وات
بۆ ھ گرێ، واتنی دوایی ھسیاسیی م ماتماتیکل نگاندن لوە دەست ١٨سی شوبات

پ نکات، ناڕاستگۆیکی پشتشکن، بۆ بزاڤی گۆڕان و پانتایی سیاسی باشوری کوردستان 
و ئاکامی پشتشکنی دەبت. . . ل راستیدا جختکردنوە لسر ئوەی ک رۆژی 

مانج سوندخواردنی کابینک رۆژی دەسپکردنی "حاڵ و حیساب" ن راستگۆیی و نش ئا
 وتوەوە، رازی بگۆڕانخوازانی دورک وە ناکات کشی ئش بو مانایب ،کدەپ

  چارەسرکی گونجاو بکات. . . 
ھبت راست ک گۆڕان ل سرەتا ھوی ئوەیدا ک جگری سرۆکی پرلمان و 
 و راستیویش ئئ ،م دواجار ئاکام گرنگوێ، بر بکتی برۆکی حکومگری سج

 ١برامبر ب  ٢تای ک پارتی دەستی بسر سرۆکایتیی پرلماندا گرت (ب مانای 
  بۆ یکتی) و گۆڕانتیش ل دەرەوەی سرۆکایتی پرلمان مایوە؛

      ک لشستی بوغدا و ھب یان لکستی فراکسیۆنوبزاڤی گۆڕان ھ ویستج. پ
مراز و دەرفتک بۆ چارەسری گشتگیر تماشا بکات پرلمانتارانی ل کوردستان وەک ئا

، وەک کرانوەی دەروازەیک بۆ چارەسر نک پچوانکی! ب نک پچوانکی
واتایکی دیک پویست ئم ھوستان، ل بری ئوەی ببن ب سرچاوەی پرتوازەیی 

پڕینوەی دسۆزانی و پرتبوونی زیاتری ریزەکانی گۆڕان، ببن ب ھون و پردی 
بزاڤک بۆ دەرەوەی خۆی، یا ب ئاشکراتر ئم ھوستان ببن ب ھۆ و پالتفۆڕمی 
  ئاشتبونوە لگڵ دەرەوەی خۆی، وات ھاوڕیانی "دشکاو، ناڕازی و دوورکوتووەوە"؛

٤ ( ی لو دەنگانموو ئھ ر کس تفا ناچوشیروان مستچیتر بۆ کوڕانی رەوانشاد ن
  بگرن و "دەنگی نشاز"یان بزانن: رامبریان برز بۆتوە، ب نادیدەب
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      کی پشاخ ل ریکوشیروان خۆدا کاک نمئ ل وان باش بزانن کئ ویستأ. پ
ل بخشش، متین، جگیر، داھنان، پ ل جوانی و شاخك ل مژوو دەکرێ ب شاخکی 

نخوازان و خۆشیانوە دەتاوتوە. . . پویست بفرین ک رۆژان ب پش چاوی گۆڕا
واریسانی کاک نوشیروان ئوە بزانن ک راگرتنی ئم پۆسی تاوانوەی باوکیان 
کارکی ھروا ئاسان نیی. وەستاندنی ئم پۆسی پویستی ب ھندێ ھنگاوی گورە 

رەوەیان ھکالکی یوان دەتوانن رۆتیایاندا ئ ک یر ھت؛و بوب  
ب. بس نیی واریسانی کاک نوشیروان بن ئم چاومان ل پل و پۆست نیی: بۆ     

راگرتنی ئو پۆسیی ک پشتر ئاماژەی پدرا، وات پۆسی تاوانوەیکی "موحقق"، 
تا ئو جگایی شوازی بشک ل ھسوکوتی ئوان جگی رەخن و تبینی جیددی 

ش ھر کس و الینک خۆیان ب برپرس ببینن ل دۆزینوەی بت، ئوا دەب پ
  چارەسرک. 

بۆ ساتک بیربکرەوە: سبین کوڕەکانی نوشیروان رایبگینن ک ئوان وەک ھر کوڕە 
ھژارکی ئم وت، وەک ھر گنجکی دیکی ئم وت ک ئا نیلییکی ب شانازییوە 

بن ئم بیارمان وای وەک "سربازی" بزاڤی گۆڕان دەست بکار برز کردۆتوە، بن و 
 وەیم و کاردانباشترین وە مین. ئدەک وە دەست پمانییکۆی سلم ل بین، تۆ ب
برامبر ب ھوڵ و پیالن مترسیدارەکانی "دواندنی" نوشیروان مستفا، ک ل ئمۆدا 

  ب توندی لسر پن!؛
کاک ئستاش دەرفت ماوە ک ھر س سری سگۆشک ل ژر دروشمی "ج.      

" کۆببنوە، نک ھر ئوە بکو من باوەڕم وای دەکرێ، ل نوشیروان چتری ھمووان
کات و حاتی لبار و ب دروستی ھسوکوت کردن، ل ژر ئو چترەدا جگایکی 

ۆشی بکو تنانت جماوەرکی زۆریش بمنتوە بۆ ئوەی نک ھر ئم سگ
  زیاتریش ل ژریا کۆ ببتوە؛

د. ئو ھڕەشیی لسر سروەرییکانی رەوانشاد نوشیروان ھی ب وتار،      
تنانت نووسینی چند کتبیش چارەسر ناکرێ: چارەسر رکخستنوەی س سری 

ئم پۆژەی پش ھر کس و سگۆشکی ل پیوەندیکی تندروست و برھمھندا. 
  الینک دەب پۆژەی واریسانی نوشیروان مستفا بت؛

     ن بفا بکروشیروان مستکانی دوای رەوانشاد نماو و پاشماوە مادییر. دەکرێ ج
ھر ب ناوی )ک ب پی یاسا و رساکان، وە وەقفکش fundشوازک ل وەقف (

. لسر ئو راستیی ک ل دیمۆکراتیی ھرە نوشیروان مستفاوە بت
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پشکوتووەکانیشدا حزب سیاسییکان خاوەنی جۆرەھا وەقف، سرمایی وەبرھنن، 
  بم ھمووی ل چوارچوەی یاسا و رسا کارپکراوەکاندا. . .؛

لوە ناچت چیتر بڕزان کاک قادر حاجی علی و کاک عوسمانی حاجی محمود و ) ٥
موو ھاوڕو ھو ئ ریانسل بگرن ک موو فشار و چاوەڕوانییو ھی ئرگکانیان ب

برپرسیارەتییی ک ل دیدی "فزای گشتییوە" کوتۆت سریان. گرنگیش ئوە بزانرت 
 چاوەڕوانیک  واو دژ بتی تسلی سیاسیدا دەکرێ دوو خشھاوک ک لتوەک حا

کرێ بب ب کرەس و ئامرازی ھز و. . . ھتد، بم یکتریی ھبت: چاوەڕوانی دە
لوالشوە، وات ب پچوانشوە زۆر جار چاوەڕوانیی زۆر دەبت ھۆ بۆ داتپینی 
سیاسی "ل ژر باری قورسی چاوەڕوانیدا". . . دەکرێ نزیکبوونوە ل ھبژاردنکانی 

 کو فشارەکو فشارە زیاتر بکات، بر ئک ھراق نگای دەستبردن بۆ عر ل
سرپخستنی لیست و دواتر ھزکی سیاسی نودا "بتقتوە." دەکرێ ل دۆخی ئستای 
دەروونیی ملمالنی پانتایی سیاسییدا، فیگری سیاسی، تنانت دژ ب خواستی کسیی 
خۆیشی، بم ل ژر فشار و پاپستۆی جماوەریدا، یا پاپستۆ ل شوازی دیکدا، 

  دەست بۆ بژاردەی "نخوازراویش" ببات:
أ. ھر وەک پشتر نووسیوم و وتووم دەستبردن بۆ سازدانی ھزکی سیاسیی      

 ل بر نکی، ھڕ بکات، کارپتی و پارتی تکت و یگای جاوەڕوانی بج نوێ، ک
وانا و ئڕزھژن، ئستادا، نزیکترە ل نامومکین تا پچوانکی. بۆ ئافاندنی ھزکی پ ت

 س ویستیی بی باشوری کوردستان بدات، پو بارودۆخیی بکی ریشکانت بتوان ک
) کۆگای فیکر و پۆژە ھزری و ٣) کۆگای دەستبژر: ٢) کۆگای جماوەر؛ ١کۆگای پە: 

سیاسییکان. . . دوای س ئزموون (تنانت زۆر زیاتریش ئگر ناوی ئو ھزە 
حسب بکین ک زۆر ناویان نایت) لو بشی کوردستان، ل ماوەی کمتر سیاسیانش 

ل دە سادا، ئم ئیمکان نابینرێ و نیش. وات ئگر ئم کۆگایان خایش نکرابن، ئوا 
ناوەڕۆککیان ماندو و شکت، ب دەست ئم ھموو دەست بۆ بردنوەی ک ل کمتر 

  ، ک زۆرکیش لو دەستبردنان زۆر ب سقتی کران!؛ل دە سای رابردوودا روویدا
      تان کیانو ھاوڕر لب (کانیانکاک قادر و کاک عوسمان و ھاوڕ وات) وەب. ئ

ئمۆ ل "گردەکن" خاوەنی شانازی سرپخستنی بزاڤی گۆڕانن: ئوە ماندو بوون، 
 مترسی جددی دابووە ل پناو باجتان داوە و تنانت رۆژانک ھبووە ک ژیانیشتان ل

سرخستنی بزاڤی گۆڕان. جھشتنی ئم ھموو شانازی و ل "سفرەوە" دەست پی 
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کردنوە پویستی ب زۆر شت. . . کمک دەرفت ماوە، بم کم، بۆ پداچوونوەیکی 
  سرلنوێ؛

توانن رۆی ج. ئوە ئستاش، ب پشتگیریی جماوەرکی دسۆز و لخۆبوردو، دە    
یکالکرەوە ل رکخستنوەی "برەی گۆڕانخوازیدا" بگن. . . ھندک جاریش بشی 
ھرە زۆری چارەسر ل دەرەوەی خود (زات)دا بدی ناکرت، بکو ل قویی خوددا، 
ساغبوونوە لگڵ خۆ لو قوییدا، راستگۆیی لگڵ خۆ لو قوییدا: مرۆڤ زۆر جار 

یدا دەب ب دوو دان خود، یککیان دەخوازێ ب دەستڕاستدا پھگرێ بم ل ناخی خۆ
ئوەی دیکیان تواو ب پچوانوە، وات ب دەست چپ. لم کشمکشدا 

یا  ٧٠یکالبوونوەی خود (ل قویی خودەکدا) نیوەی چارەسرە، تنانت ھندک جار 
ئو ھموو بوریی سرۆکی پشتری میسر %ی چارەسریش. . . با بۆ ساتک ٧٥

(محمد ئنوەر ئلسادات) بنین پش چاوی خۆمان، دوای ئم ھموو جنگ و 
 ل ،ژینو وتار بۆ ئاشتی ١٩٧٧خو ی ئیسرائیلی دەوەست(مانرلپ) ستش کنپ دا ل

اوەدا دەدات، دەست بۆ ئاشتی درژ دەکات. بگومان سرەتای ھرە سرەتا لم ھنگ
 نگخواز، لنی ساداتی جخودی دو ر برامبوەی خودی ئاشتیخواز بوو بکالکردنی
 دور رۆیشتن یم نموونت ئک بزڕلساداتدا. . . دەکرێ بنوەر ئمان ئناخی خودی ھ
و ل نوان تیمکی دونی گۆڕان و فرە ئاراستییکی ئمۆی بزاڤکدا ھیچ جنگ و 

نبووە و . . . ھتد. زۆر راست وای، کوات ئگر کارەک ل چوارچوەی ئم خونژیک 
سگۆشیدا ئاسانترە و ھیچ خونژیک نبووە، بۆ ناکرێ، چی رگری راستقینی و. 
. . ھتد، جارکی دیک ئم تیمی دون شان ب شان و دەست ل دەست ھوی دسۆزانی 

" و گیانببرکردنوەنکان" بدەن و پۆسیکی برھمھنی "ب کۆمی تیمارکردنی "بری
 ن ببک "وەی ئاراستی گۆڕانخوازیدا"راستکردنکرە فراوانرە ھب!  

د. بردەوامیی ئم پرتوازییی توانا و وزەی گۆڕانخوازەکان، رۆکی نگتیڤ     
 مافیا، وتفرۆش، دەبین ل پرتکردنی ھزی "خرخواز،" ئمش خزمتکی زۆر ب

ب بیاری گورە، بور و لخۆبردوو قچاغچی و . . . ھتد، دەکات. قۆناغک پویستی 
  ھی؛ مژووکردھی؛ پویستی ب بیاری گورەی 
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  دەرەنجام
ل کۆتاییدا دەکرێ تگیشتنکی ھاوبش لسر ھندک خاڵ ھبت، ک دواجار موداکان 

دون کمتر دەکاتوە و دەروازەکان ب ئاراستی (عرەب وتنی ل نوان ھاوڕکانی 
  حلحل)ی شتکان دەکاتوە:

ھر الینک ل چاوەڕوانیکانیدا برامبر ئوانی دیک چاوی لوە بت ک دەبت ) ١
بردەوام سد ل سدی دەستکوت ل (دان و ستاندا) ھی ئو بت، ئوا ئو الین بو 

  واجار دەبت رگر ل رگای دایلۆگکی داھنر و برھمھن؛دیدەی خۆی د
کاتک ھر الینکی ئم س سری سگۆشی شتک ل پۆسی دایلۆگدا دەدات یا ) ٢

دەبخشت (با نین تنازولک ل ھوستکانیدا دەکات) ئوا مانای وا نیی ئو دۆڕاوە: 
ی چاکی گشتییدای، ل پناوی خکدای و ئگر دوا جار ئوەی دەیدات ئوا ل پناو

چاکی گشتی پۆسی توکمکردنوە و بھزکردنی برەی گۆڕانخواز سرکوت ئوا 
. ب واتای دیک، ل پۆژەیکی سرکوتوو ل رکخستنوەیکی برھمدار و سرکوت

ستان: برەیکی گشتگیری برەی گۆڕانخوازاندا براوەی یکم جماوەری خکی کورد
ئوھا پتو ل توانایدای باوەڕ و متمان نک بۆ دەیان ھزار، بکو بۆ سدان ھزار، 

" بکو نوەی ئمۆکس بگتوە. . . ئم نک ھر دەسکوتکی کورتخاین بۆ "
دەکوێ: ل پۆژەی سیاسیی  سبین و نوەی داھاتوبشی شری ئم دەسکوت بر 

گشتگیر و سرکوتوودا مرۆڤ رابردوو ل پناو ئمۆدا دەپارزێ، وە ل پناو گورە، 
  سبینشدا، رابردوو و ئمۆ دەپارزێ؛

، چتر بۆ نتوە) ل مژووی گالن و ھزە سیاسییکاندا سرکوتن ل برھمھنانی ٣
کارکی ھروا ئاسان نیی، ب شو و رۆژکیش ناکرێ،  ھزکی سیاسیوە یا  رەوتبۆ 

 ک لترنانی چمھرھبۆ ب ی ماندوبووندەھان سا ویستیت بت زۆر جار پنانت
پۆژەیکی سیاسیدا، جا ئو پۆژەی دەوتسازی بت، نتوەسازی بت یا کۆمسازی. 

دەستبرداری نابن: ئستاش . . کاتکیش ئو چترە برھم دت کسکان ب ئاسانی 
نوشروان مستفا دەتوان ئو چترە بت بۆ برەی گۆڕانخواز، ب مرجک کشکان 
چارەسرکرابن، ب تایبتی ئو کشانی ک رۆی نگتیڤیان ھی ل وناکردنی نرنی 
(نگتیڤ)ی، یا تنانت "دواندنی"، کسایتی نوشیروان مستفادا. دروشمی 

" دەتوان ئو ھزە مۆڕای و معنویی ب برەوە بت ک وشیروان، چتری ھمووانن"
بگونج بۆ کۆکردنوە و رکخستنوەیکی سر ل نوی برەی گۆڕانخوازی و 

  چاکسازیخوازی؛
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دەکرێ گمی دامزراندنی ھزکی نوی کم تواناتر لوەی ک پویست، ببت ھۆیکی ) ٤
ردنی دەستی دزوی پارتی و یکتی وە کوشتنی ئو ئومدە کمشی دیک بۆ جوانک

 ر لترسیدارە، بکی میمگ مک ماوە. ئی گۆڕانکاری الی خۆسپ ستا بتا ئ ک
ئم پۆژەیی دەست بردن بۆ بژاردەی راگیاندنی ھزکی نوێ، ھوڵ بۆ پیادەکردنی 

  ئزموونکردن. شایستی رکخستنوەی برەی گۆڕانخوازان
  
  

  تبینی: 
) ئو بڕزانی ئم نام و نوسراوەیان بدەست دەگات سرپشکن ک بیدەن ب ھاوڕکانیان، ١

ب مرجک ئو کسی نامکی پ دەدرت ل چوارچوەی ئو بڕزان بت ک نام و 
  فراوان دەگرتوە؛نووسراوەکیان ئاراست کراوە، ک دیارە ئاراستک توژکی یکجار 

  ) پویست ناکات ئم نووسراوە وەک بگنامیکی "نھنی" مامی لتکدا بکرت.٢
  
  
  

  ب رز و سوی دووبارەم
  

  براتان ب حورمتکی زۆرەوە،
  بورھان أ. یاسین

٧/١٠/٢٠٢٠   
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