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سياسيية طةندةَلى ترسناكترين ثارتى يةكيَتــــــــىء بورهان ياسين: هاوثةيمانى سياسيي
هةر ضاكسازييةكى تةندروستء بةردةم
هةرة اليةنة بتوانَيت كة سةركةوتوو
لة سياسى حوكمإانيى  طرنطةكانى 

بطرَيتةوة، كــوردســتــان ــاشــوورى ب
ئةو بَلَيين راستتر (يا تةرتيباتةى ئةو
ناموقةدةسةى) سياسيية هاوثةيمانيية

ثَيكهاتوون، لةسةرى ثارتى يةكَيتىء كة
سيستمَيكى حــاَلــةتــدا  باشترين لــة 
كة بةرهةم، هَيناوةتة (حيزبوكراتى)

طةندةَليى شَيوازى ترسناكترين ئةمةش
رَيطرة كؤسثء طةورةترين سياسييةء
بةديموكراسيكردنَيكى ــةردةم ــةب ل

لة سياسى روانــطــةى راستةقينةى
كوردستان.

تردا ميللةتانى وآلتانء ئةزموونى لة
جياجيا شَيوازى سياسيدا ضاكسازيى لة
بة دةكرَيت ضاكسازيى طيراوةتةبةر.
كةرتَيك يا دامةزراوةيةك حيزبَيك، تةنها
دةسةآلتى يا كؤمةَلطا كةرتةكانى لة
ــةوةى ئ بــةآلم بــطــرَيــتــةوة، سياسى 
ئةزموونى زؤر كوردستان لة باشوورى
لةإاستيدا بة جياية، جيهان وآلتانى ترى
باشوورى ئةزموونى ماناكان لة مانايةك
تةنها بَيت، تاكيش دةتوانَيت  كوردستان
ناوةإاستدا خؤرهةآلتى لة ئةزموونَيك كة
كوردستان باشوورى  هى لة  زؤر كة
نيشتمانى دةسةآلتى ئةزموونى دةضَيت،
ئةزموونى مةبةست واتة  فةلستينيية،
فةلستينييةكانة سياسيى  دةسةآلتى
دوو لةو ئؤسلؤ. رَيككةوتنى لــةدواى
بة طرنطء ثرؤسةى ضوار ئةزموونةدا
تَيكةآلو زؤرةوة ئاَلؤزييةكى بة توندىء

بةيةكتر بوونة:
كؤمةَلطةيةكى ئافراندنى ثرؤسةى (١
ثةرلةمانتاريزمء بنةماى لةسةر سياسى
ديموكراسييةكانء ميكانيزمة  نةريتء
هتد، مــــرؤظ... مافى لــة رَيــزطــرتــن
كورتى بــة زؤر  ــرء  ت مانايةكى بــة 
ديموكراسى. سيستمى بةرجةستةكردنى
بةرجةستةكردنى داهــَيــنــانء  (٢
واتة ــراو، ــةزراوك ــةدام ب كؤمةَلطاى
هةرة بنةما لة دةوَلـــةت خةمآلندنى
ميكانيزمة دةطاتة تا  سةرةكةكانييةوة
كــؤمــةَلــطــاى ــى ــان ــؤزةك ــاَل هـــةرة ئ

بةدامزراوكراو.
ــوردو ك حاَلةتى ـــةردوو ه لــة   (٣
تةواو ئازاديى هَيشتا نةك فةلستينييةكاندا

هةردوو لة بةَلكو نةهاتووة، بةدةست
كَيشةى هةندَيك جياوازييةوة بة حاَلةتدا
كَيشةى كؤمةَلَيك داطيركراوء خاكى
حاَلةتدا باشترين لة هَيشتا ستراتيذى
لةوانة دةكةن، ضارةسةر ضاوةإوانى
دةستنيشانكردنى كَيشةى نموونة بؤ

سنوور.
طرذييةكانى ملمالنآو كَيشةء (٤  
هةردوو لة نيشتمانى سياسى- ماَلى ناو
كةمَيك بة  فةلستينيدا، كوردىء حاَلةتى 
رةنطدانةوة بة مةقتةعييةوة، جياوازيى
لةطةأل مامةَلةكردن شَيوةى لةسةر
طشتى بة سياسىء دةسةآلتى حاَلةتى 
يةكةمء خاَلى هةرسآ لة هةَلوةستة

سَييةمدا. دووةمء
بَلَيين راستتر  (يا خاأل ضــوار لةو
ثَيشوةضوونى روانطةء رةهةندةى ضوار
لةاليةكةوة ســـةرةوة، سياسى)يةى
لةوَيشدا سياسيء ثانتايى  ئاَلؤزيى
ـــةن، دةردةخ طرفتةكانمان كَيشةء
ئاَلؤزيى ثانتايىء تريشةوة لةاليةكى
ثَيدةناسَين. ضاكسازيمان سياسةتةكانى
كَيشةكان ئةوةية كة زؤر طرنطة كة ئةوةى
لةاليةكى ضــارةســةرةكــان  لــةاليــةكء
تَيكةآلو ئؤرطانيكى بةشَيوةيةكى ترةوة
هةوَلَيكى هةر ماناية بةم دةبن، بةيةكتر
دةخوازرَيت كة طؤإانكاريى ضاكسازيىء
ثرسة وةآلمدةرةوةى بَيتء سةرتاسةرى
هةنووكةييةكانء سياسيية مَيذوويىء
دةبَيت بَيت، نةتةوة بؤ باشتر دواإؤذَيكى
نيشتمانى فراوانى هةرة ضوارضَيوةيةكى
ضارةسةر هةمانكاتدا لة هةبَيتء
واتة ثةيوةنديدارةكان، كَيشة بؤ بَيت
رةهةندةكةى ضوار هةر ضوارضَيوةى

بطيرَين. لةبةرضاو سةرةوة

يةكَيتىء كة ئةوتةرتيباتةسياسيية
(ئةو ثَيكهاتوون  لةسةرى ثارتى 
سوإانةء زياتر كة تةرتيباتةى
ديموكراسييةكى لة موئامةرةية
بةردةم لة رَيطرة راستةقينة)،
تةندروستء ضاكسازييةكى هةر

سةركةوتوو

بورهان ياسين:

ـــةردةم ب ــةى ــةوةك ــن ــي ــةق ت دواى 
سلَيمانى ئاسايشى ــاآلس، ث سلَيمانى
كردةوةيان ئةو بكةرانى كة رايطةياند
ــيــان ــاوةكــان ن ــردووةء ــرك ــي ــط ــت دةس
دادطاييكردنى دواى بةآلم  بآلوكردنةوة، 
بَيتاوان كةسَيكيان ضةند كةسانة، ئةو
نيوة مانطء دوو نزيكةى  دةرضــوونء
ئازاديان داونء ئازادكردنى بإيارى دادطا

ناكات.
دانيشتووى كة محةمةد عةباس نةهرؤ
بة ناوةكانى برايةكى سويسرايةء دايكىء

ساأل)ء  ٥٥) مستةفا ئةحمةد ئةختةر
بةو  ســاأل)  ٢٢) محةمةد عةباس ملكؤ
سبةى بة نةهرؤ دةستطيركراون، تؤمةتة
زوَلمان طةورةترين ئَيمة راطةياند:
ئةستةمة، طَيإانةوةى كة كراوة بةرامبةر
من خانةوادةكةى لة زوَلمةى ئةو هؤكار
كة جاسم) نورى (رياز بووة ئةوة كراوة
كردةوة ئةنجامدةرانى لة بووة يةكَيك

سلَيمانى بــةردةم تيرؤريستييةكةى
جارَيك ضةند ئَيمةية، ثــورزاى ثاآلس،
دواى كــردووة، ئَيمةى ماَلى هاتوضؤى 
نائينسانيية، كردةوة لةو ئاشكرابوونى
بةسةر داويةتى ئاسايش راستةوخؤ
كة برام ملكؤى دايكمء  ئَيمةداء  ماَلى
بوون ماَلةوة لة زانكؤية، خوَيندكارى
لةطةأل دةكــةنء  دةستطيريان يةكسةر

دةيانبةن. خؤيان
بة دادطاييكردن «دواى وتيشى:
لةمةوبةر نيو مانطء دوو دادطا بإيارى
بةآلم دةرضوون، بَيتاوان براكةم دايكمء
ئاسايش زينداندانء لة ئةوان ئَيستاش تا
ــاى دادط بإيارةكةى نــاداتء بةريان

دايكمء  ١١ مانطة ئةوة جَيبةجَينةكردووة،
لة زينداندان». بةبآ تاوان براكةم

وآلتَيكدا «لة وت: ئةوةشى نةهرؤ
هةستى ئاوا نةبَيت، ســةروةر ياسا كة 
هةَلة بة كة بريندار دةكرَيت، هةر تاكةكانى

يةكسةر دةستطيركران، براكةم دايكمء
ناوةكانيان راطةياندنةوة كةناَلةكانى لة
تيرؤريستةكانن، ئةمانة كة بآلوكردنةوة
طةورةيان تؤمةتة ئةو دادطاييكردن بآ
دةرضوون». بَيتاوان دوايش ثاَليانء داية
ئــاشــكــراكــرد ــرؤ ئـــةوةشـــى ــةه ن
كة ئاستَيك طةشتؤتة  «ناعةدالةتى 
بَلَيين، ضى بكةينء  ضى نازانين  ئيتر
دةكرَيت بةرامبةرمان ئةمانةى هةموو
ئارةزووى حةزو لةثَيناو خؤإاييء لة
ثشتء بآ خَيزانَيكى لة كة ئاسايشداية

دةكرَيت». ئَيمة وةك بَيكةسى هةذارى
 ٨ ــدا كــة ــةوةش ب ــاذةى ــام نــةهــرؤ ئ
ديكؤمَينتى كة الية  ــاى دادط ــةإةى الث
بَيتاوانى لة باس دادطاييكردنةكةيةء 
وتيشى: دةكـــات، ــةى ــراك ب ــىء  ــك داي
نَيودةوَلةتيء لَيبوردنى «رَيكخراوى
براكةميان دايكمء سةردانى يونامى
داوايان دادطا داواكةى لةسةر كردووة
بَيتاوانانة ئةم كة  كــردووة  ئاسايش لة 
ناداتةوة». وةآلم ئاسايش بةربدةن، بةآلم
سكاآلى بةم كَيشةيةء سةبارةت هةر
كرد ثةيوةندى سبةى خانةوادةية، ئةم
بةإَيوةبةرى نورى، حةسةن عةميد بة
دادطا «راستة وتى: سلَيمانى، ئاسايشى
كةسةى دوو  ئةو ئازادكردنى بإيارى 
زانياريى هةندَيك دوايــى  بــةآلم  داوة،
بإيارى دادطــا دةستكةوتووةء ترمان
دةركــردوونــةتــةوةء بؤ تةوقيفكردنى
بؤية ــن، دةكــرَي دادطــايــى  تر جارَيكى 

نةكردوون». ئازادمان
عةلى، ســـةروةر ــرةوة ت لةاليةكى
عةباس، ملكؤ ئةحمةدو ئةختةر ثارَيزةرى
دادطا بإيارى نيية «راست سبةى وت: بة
دةرنةكردووةتةوة، ئةوانى تةوقيفكردنى

كردوونء ئازادي دادطا كةسة دوو ئةو
بإيارةكةى دةرضوونى لةطةأل دةبواية
ئاسايشى بــةآلم ئازادبكراناية، دادطــا
جَيبةجآ دادطـــاى  بــإيــاري سلَيمانى
ئةو ناشةرعى حيجزَيكى  دةرنةكردووة، 

كردووة». كةسةى دوو
تؤمةتبارَيك «ئةطةر وتيشى: سةروةر
دةبَيتدةستبةجآئازاد ئازادىبكات، دادطا
دادطاييكردنيشى بإيارى ئةطةر بكرَيت،

دادطاييكردنةكة رؤذى تا ئةوا درايةوة،
زيندانى». نةك دةبَيت ئازاد

ئاشكراكرد ــى ــةوةش ئ ســــةروةر
دادطــاى بإيارى سلَيمانى «ئاسايشى
داواكــارى دةبــوو نةكردووة، جَيبةجآ
ئــاســايــش لــةســةر داواى  طــشــتــى 
لَيكؤَلينةوةش دادوةرى تؤماربكردايةء
كة بةآلم بكرداية، خؤى  لَيثَيضينةوةى

ضيية؟». هؤكارةكةى نازانين نايكات

زينداندان» لة تاوان بةبَى مانطة ١١»

رؤذنامة

ناكات جيَبةجآ دادطا بأيارى سلَيمانى ئاسايشى

ئاوا نةبَيت، سةروةر  ياسا كة وآلتَيكدا  «لة
هةر دةكرَيت، بريندار تاكةكانى هةستى
دةستطيركران، براكةم دايكمء هةَلة بة كة
ناوةكانيان راطةياندنةوة كةناَلةكانى لة يةكسةر
بآ تيرؤريستةكانن، ئةمانة كة بآلوكردنةوة
داية طةورةيان تؤمةتة ئةو دادطاييكردن

بَيتاوان دةرضوون» ثاَليانء دوايش


