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دەستپێك
مەبەست لەم نوسراوە ئەوە نیە كە لە هەموو رەهەندەكانی هەڵبژاردنەكانی هەرە
دوایی بڕوانم و گفتوگۆیان لەسەر بكەم .مـەبەست زیاتر ئەوەیە هەندێك تیشك
بخەمە سەر مەسەلەیەكی هەرە هەنووكەیی ،ئەویش پێكهێنانی حكومەتە .لەم
بارەیەشەوە هەوڵی ئەوە نادەم كە هەموو سیناریۆ( )٢و ئەگەرەكانی دروستكردنی
حكومەتی داهاتوو ،كە هەنگاوێكی ئاڵۆزە ،باس بكەم بەڵكو هەوڵی ئەوە دەدەم
زیاتر یەكێ لە سیناریۆكان كە ئەویش سیناریۆی حومەتی بنكەفراونە ،بكەمە
ئامانجی باس.
تێزی سەرەكی ئەم وتارە ئەوەیە كە هەرچەندە ئەم هەڵبژاردنە بە شكستێكی
گەورەی یەكێتی نیشتمانی كوردستان تەواو بوو ،بەاڵم هەر یەكێتیش لە زۆر رووەوە
دەتوانێ هێزی یەكالكەرەوە بێت لە سیناریۆی پێكهێنانی بنكە فراواندا .ئەمەش
بۆخۆی موفارەقە (پەرادۆكس)ێكی سیاسییە ،بە مانای ئەوەی كە لە الیەكەوە ئەم
حزبە شكستێكی گەورەی لە هەڵبژاردنەكاندا بەركەوتووە كەچی ،لە الیەكی ترەوە،
هەڵوێستی ئەم حیزبە یەكالكەرەوە دەبێت لە دامەزراندنی حكومەتی داهاتوو.
دیوێكی گرنگی ئەو تێزەش ئەوەیە كە هەر هەنگاوێكی یەكێتی لە ئاراستەی
دروستكردنی حكومەتی داهاتوودا كاریگەری لەسەر كۆمەڵێك رەهەند دادەنێت.

1

یەكێكیشیان ئەوەیە كە هەر بژاردەیەك كە یەكێتی دەستیبۆببات دەبێتە هۆی
دەرهاوێشتەیەكی جیاواز ،روو لە ئەگەری هەڵسانەوەی یەكێتی یا دژەكەی واتە
داڕمان و شكستی زێتری ئەو حیزبە.
دیوێكی جەختكردنەوە لەسەر باسی حكومەتی بنكە فراوان ئەوەیە كە
سیناریۆكانی دەرەوەی سیناریۆی حكومەتی بنكە فراوان ،تا رادەیەكی زۆر ،بژاردەی
الوازن ،بەاڵم ناڵێم مومكین نین یا روونادەن .گرنگترین بەهانەكانی لەدەرەوە
هێشتنەوەی سیناریۆكانی تری دەرەوەی سیناریۆی حكومەتی بنكەفراوان ئەمامەن:
 )٢نە پارتی قەبووڵی دەكات كە بەبێ ئەو حكومەت دروستبكرێ وە نەش لە رووی
كردارەوە ئاسانە حكومەت بەبێ ئەو حزبە پێكبهێنرێت؛  )١لەوانەیە چارەسەرێكی
باش بۆ یەك ێتی هەڵبژاردنی ئەڵتەرناتیڤی ئۆپۆزیسیۆنبوون بێت ،بەاڵم لەو
باوەڕەدا نیم ئەم بژاردەیە بۆ یەكێتی ئاسان بێت .ئەگەر لە رووی تیوریشەوە
بخوازێ ئەوە بكات ،بەاڵم بە كردار ئەستەمە ئەوەی بۆ بچێتەسەر .بەهانەیەكی
ئەم بۆچوونەش ئەوەیە كە ئەم حیزبە خاوەنی لەشكرێكە لە مووچەخۆر و
دامەزراوە كە ناتوانێ لە ئۆپۆزیسۆنبووندا لە رووی ئابووریەوە دەستیانپێوەبگرێ و
بیانپارێزێ؛  )٢لە دروستكردنی هەر حكومەتێكدا ئاسان نیە ئۆپۆزیسیۆن (هەرسێ
هێزەكە) لە دەرەوەی پڕۆژەی دامەزراندنی حكومەت بهێڵرێنەوە ،زۆر بە تایبەتی
گۆڕان بەو قورسایی و كاریگەریە تایبەتییەی كە هەیەتی؛  )٤چوونە ناوەوەی گۆڕان
لە هەر حكومەتێك بە ئەگەری زۆر دوو هێزەكەی تری ئۆپۆزیسیۆنیش لەگەڵ خۆی
دەباتە ناو حكومەت؛ نەك بەو مانایەی كە بە زەروورەت ئەم دوو هێزە وابەستەی
بڕیاری گۆڕانن ،بەڵكو لەبەر ئەو لۆژیكەی كە دەخوازێ بڵێ "ئەگەر گۆڕان لەسەر
هەندێ مەرج بۆ درووستكردنی حكومەت رێككەوت ئەوا بۆ دوو الیەنەكەی تری
ئۆپۆزیسیۆنیش ئاسانە چوونە ناو ئەو جۆرە لە حكومەت ".بە مانایەكی تریش،
ئیتر ،ئەگەر گۆڕان بژاردەی وەرگرتنی دەسەاڵتی حكومەتی هەڵبژارد ،لەدەرەوە
مانەوە بۆ ئەو دوو هێزە ئەستەم دەبێ ،یا هەرنەبێ ئاسان نابێ؛  )٥ئەگەر چی
هەرێمی كوردستان لە قۆناغی بەدامەزراوكردنی كۆمەڵگا و راگواستنی
دیمۆكراسیدایە ،بەاڵم لە الیەنی ترەوە ئەم هەرێمە ،روو لەدەرەوە ،هێشتان لە
قۆناغی بزاڤی رزگاریخوازی دایە و بە تایبەتیش مەسەلەی گەڕاندنەوەی ،كەم یا
زۆر%٤١ ،ی خاكی هەرێمی كوردستان .ئەمەش یەكێكە لە بەهانە گرنگەكانی
دەستبردن بۆ بژاردەی حكومەتی بنكەفراوان لە بڕی حكومەتێكی كەمینە وەیا
حكومەتی زۆرینەی سادە؛  )٦بە ئەگەری یەكجار زۆر حكومەتێكی بنكەفراوان ،كە
هەرسێ الیەنەك ەی ئۆپۆزیسیۆن لە خۆی بگرێ ،دەتوانێ ببێ بە سەرچاوەی
بەهێزكردنی پێگەی هەرێمی كوردستان روو لە بەغدا وە ببێتە هۆی درێژكردنەوەی
كاری هاوبەش (لە كوردستان) وە بردنی بۆ ناو حكومەت و پەرلەمانی ناوەندی (لە
بەغدا) .بە مانایەكی تر ،حكومەتێكی بنكەفراوانی بەهێز و توكمە دەتوانێ پێگەی
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نوێنەرایەتی كورد لە بەغدا بەهێزبكات و چارەسەرێكی باش بێت بۆ پەرتەوازەیی
سیاسی كورد لە رەهەندە عیراقییەكەیەوە .ئەم بۆچوونە دەكرێ بە ئاسانی
بخزێنرێتە ناو ئاستە ئیقلیمی و جیهانییەكانی پێگە و پەیوەندییەكانی هەرێمی
كوردستان.
لەگەڵ ئەو شەس بەهانەیەشی كە لە سەرەوە ئاماژەیانپێكرا ،كە دەكرێ وە
بانگەشە بۆ حكومەتی بنكەفراوان تێگەیشتنی بۆ بكرێ ،نووسەری ئەم وتارە
ناخوازێ بڵێ كە بە هەر بەها و نرخێك دەبێ حكومەتێكی بنكە فراوان پێكبهێنرێ.
نەك هەر ئەوە ،بەڵكو لە رووی سیاسییەوە نەبوونی حكومەتێكی بنكە فراوانی
خەراب ،كە دەبێتە هۆی بەرجەستەكردنی هەموو ناتەندروستی و گەندەڵی و
گەوجییەكانی فەرمانڕەوایی ،زۆر لە بوونی باشترە. . .
دامەزارندنی حكومەتێكی بنكە فراوان بە مەرجەكانی دەسەاڵتی كۆن (یا
راستتر بڵێین بە مەرجەكانی پارتی و یەكێتی) وە بە تایبەتیش بە مەرجەكانی
پارتی ،نەك هەر رێگەخۆشكەر نابێ بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێكی تەندروست،
بەڵكو بگرە بە ئەگەری زۆر دەشبێتە هۆی ئەوەی كە الیەنەكانی ئۆپۆزیسیۆن ،بە
تایبەتی بزاڤی گۆڕان ،جوانییە بە دەستهاتووەكانی دوێنێشی لەدەست بدەن ،كە
جوانترینیان ئەو متمانە پڕ بەها و هێژایەیە كە بەشێكی زۆری جەماوەری خەڵكی
كوردستان بەم بزاڤە و الیەنەكانی تری ئۆپۆزیسیۆنیان بەخشیوە.

پێشینەیەكی پێویست
لە كۆتایی ١١١٩دا نووسراوێكم باڵوكردەوە تیایدا ئەوەم جختكردەوە كە
ئەرزهەژێكی سیاسی بوون( ،)١بە كۆمەڵێك
هەڵبژاردنەكانی ١١١٩/٧/١٥
دەرهاوێشتەوە كە خەڵك لە چوار ساڵی رابردوودا توانیان شایەدحاڵیان بن وە
هەستیانپێبكەن .هەڵبەتە یەكێك لە دەرهاوێشتە هەرە گرنگەكان بوونی
ئۆپۆزیسۆنێكی چااڵك و كارا بوو (زۆر بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان) ،كە بەشێكی گرنگی
لە فەزا و پانتایی سیاسی لە كوردستان پڕكردەوە وە بۆ یەكەم جار سیستەمی
سیاسی پێینایە قۆناغی گواستنەوە لە سیستەمێك ،كە یەكڕەنگ بوو وە بە
تەواوەتی كەوتبووە ژێر ركێف و هەژمونی دوو هێزی بااڵدەست ،بۆ سیستەمێك كە بۆ
یەكەم جار جۆرێك لە هەمەڕەنگی و هەمدەنگی سیاسی تیادا بەدیكرا. . .
یەكێكیش لە هەرە دەرهاوێشتەكان ئەو راستییەیە كە ئیتر خەڵك دوای چوار
ساڵ لە بوونی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە بە زۆر الیەنی شاردراوە و نەزانراوی ژیانی
سیاسی واڵتەكەیان ئاشنا بوون . . .ئیتر دوای چوار ساڵ ،دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و
ئازادیەكان و مافی تاكەكان و بودجە و زۆر شتی تر بوونەتە وێردی رۆژانەی سەر
زمانی خەڵكی كوردستان.
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یەكێك لە هەرە جوانییەكانی ئەزموونی بوونی ئۆپۆزیسۆنێكی كارا ،بە
تایبەتی بزاڤی گۆڕان ،لە چوار ساڵی رابردوودا ئەوەبووە كە ئیتر خەباتی مەدەنی
لە ژیانی سیاسی كۆمەڵگای باشووری كوردستاندا ،بە جوانترین شێوەكانی
بەرجەستە بووە . . .ئەمڕۆش دوای چەند ساڵێك لە تاقیكردنەوەی ئەم شێوە
خەباتە ،ئیتر ئەو راستییە باش سەلمێنرا كە تۆ پێویست ناكات خاوەنی هێزێكی
چەكداری زۆر و زەبەند و كۆمەڵێك رێكخراوی هەواڵگری و سیخوریكردن و ئاسایشی
حیزبی و ئامرازی ترساندن و تۆقاندن بیت بۆ ئەوەی بتوانی لە باشووری كوردستان
سیاسەت بكەیت .دوای ئەم چوار ساڵە لە خەباتی مەدەنی ،ئیتر كاتی ئەوەیە كە
روو لە چوار ساڵی رابردوو ئەم جۆرە خەباتە وەك یەكێك لە هەرە جوانی و
دەسكەوتە سیاسی و كولتورییەكانی كایەی سیاسی باشووری كوردستان ببینرێ.
كاتی ئەوەش هاتووە ،كە ئیتر روو لە داهاتوو ،خەباتی مەدەنی وەك ستراتیژ نەك
تەنها وەك تاكتیك ،وە هەروەها وەك فەلسەفە و كولتوری سیاسی ناتوندوتیژی،
نەك تەنها وەك مێتودێكی كاتی و كورتخایەنی خەباتكردن ببینرێ و مامەڵەی
لەتەكدا بكرێ .كاتی ئەوەش هاتووە كە ئەم بەهایە گرنگە شۆڕبكریتەوە بۆ ناو
جومگە گرنگەكانی كۆمەڵگا كە گرنگترینیان بوارەكانی میدیا و پەروەردەن)٢(.
ئەمڕۆ دوای چوار ساڵ لە بوونی ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا و كاریگەر ،بە ئاسانی
دەتوانین ئەوە بڵێین كە یەك دانە ئۆپۆزیسیۆن هەیە ،ئەویش ئۆپۆزیسیۆنێكی
نیشتمانییە ،نەك وەكوو دەسەاڵت بەردەوام هەوڵیداوە ئۆپۆزیسیۆن ئەوها وێنابكات
وەك ئەوەی دوو دانە ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز بوونیان هەبێ ،یەكێكیان ئۆپۆزیسیۆنی
عەلمانی و ئەوەی تریشیان ئۆپۆزیسیۆنی دینی ،یاخود ئیسالمی .پالتفۆڕمێك كە
هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن لەسەری كۆدەبنەوە ئەوەیە كە خواست و باوەڕێكی قوڵی
هاوبەش لە الی هەر یەك (وە لە نێوان) هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن هەیە كە بەڵێ
واڵتی ئێمە دەبێ ببێ بە خاوەنی دەسەاڵتێكی نیشتیمانی و دادپەروەر و تەندروست
و چاكساز ،دەسەاڵتێك كە پارێزەری ئازادی و مافە بنەڕەتییەكانی هاونیشتمانییان
بێت . . .ئەمڕۆ دوای چوار ساڵ ،ئەم ئۆپۆزیسیۆنە كەوتۆتە بەردەم
تاقیكردنەوەیەكی زۆر گرنگ ئەویش مەسەلەی پەڕینەوەیە لە ئۆپۆزیسیۆنبوون بۆ
گرتنە دەستی دەسەاڵت .سەركەوتنی ئۆپۆزیسیۆن لە پاراستنی یەكڕیزی خۆی زۆر
گرنگە بۆ بەرهەمهێنانی حكومەتێك كە هەرنەبێ زۆربەی زۆری پێداگیرییەكانی
ئۆپۆزیسیۆن (لە چاكسازی و گۆڕانكاری و تەندروستكردنی دەسەاڵتی سیاسی)
لەخۆبگرێ .شك ستی ئۆپۆزیسیۆن لە رۆژانی داهاتوودا لە پاراستنی ئەو یەكڕیزییە
زیانێكی زۆر بە هەر یەكێك لەو هێزانە و (ئۆپۆزیسیۆن وەكو كۆ) و بە تایبەتیش بە
ئەزموونی باشووری كوردستان دەگەیێنێ .مەرجێكیش بۆ ئەوەی ئەم لێكترازانە
روونەدات ئەوەیە كە پێویستە ئەمڕۆ هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن پێشبڕكێیان لەسەر
پاراستنی ئەو پێداگیریانە بێت نەك هەڵپە كردن و پێشبڕكێكردن بۆ چوونە ناو
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دەسەاڵتەوە .بەم مانایەش رازیبوون بە هەندێك پێشمەرجی پارتی كە بە ئەگەری
زۆر قەبووڵكردنی ئەو پێشمەرجانە نەك هەر دەبێتە رێگر لە بەردەم
بەدەستهێنانی هەندێ جوانی تر لە كایەی سیاسیدا ،بەڵكو بگرە دەشبێتە هۆی
لەدەستدانی زۆرێك لەو جوانییانەش كە لە چوار ساڵی رابردوودا بەدەستهاتوون!

هەڵبژاردنەكانی ١٢ی سیپتەمبەر
بە هەڵبژاردنەكانی هەرە دوایی پەرلەمان ،باشووری كوردستان هەڵبژاردنێكی
تریشی خستە سەر ژمارەی ئەو هەڵبژاردنانەی كە پێشتر ئەنجامدراون . . .ئێستا
دەتوانین بە ئاسانی بڵێین كە ئەرزهەژەكەی  ١١١٩/٧/١٥فراوانتر و قوڵتر بوویەوە
و ئەو گۆڕانكارییەی كە لە هەڵبژادنەكانی ١١١٩دا بەسەر پانتایی و كایەی سیاسی
و مەرجەكانی سیاسەتكردن لە باشووری كوردستاندا هاتن ،ئەمڕۆ وەك
دەرهاوێشتەی هەڵبژاردنەكانی هەرە دوایی ،جێگیر بوون و بوون بە دیاردە .ئیتر
لەوە دەرچووە ،وەك دوو هێزەكەی دەسەاڵت بەردەوام ویستوویانە بڵێن ،كە گوایە
ئەوەی لە ١١١٩/٧/١٥دا تەنها كەفوكوڵێكی كاتی بوو .ئەوەی روویدا نەك هەر
كەفوكوڵ نەبوو ،بەڵكو وەرچەرخانێكی زۆر پێویست و گرنگ بوو ،وە سەرەتایەكی
سەركەوتوو بوو بۆ دانان و جێگیركردنی هەندێك بنەمای گرنگ لە سیاسەتكردن و
شێوازی رێكخستن و ئیدارەدانی فەزای سیاسی لە كوردستان ،كە دواجار مەبەستی
سەرەكی لێی بە دیمۆكراتیزەكردنێكی راستەقینەی ئەو فەزا و پانتاییەیە.
رەهەندێكی گرنگی ئەم بۆچوونەش ئەوەیە ئیتر نەفەسدرێژی لە داهێنانی سیاسی
و سیاسەتكردندا جێگەی بە نەفەسكورتییەكەی دەسەاڵت لە "كەفوكوڵ" و
بیركردنەوە لەسەر بنەماكانی پیالنگێڕی و كودەتا و كودەتاكاری لەقكردووە.
سەرقافڵەی دیاردە سیاسییە جوانەكان ،كە پێویستی بە نەفەسی درێژ هەیە،
گۆڕانكارییە لە مێتۆد بۆ ئامرازی خەباتی سیاسی (واتە خەباتی مەدەنی)،
خەباتێك كە لە بری كوشتن و بێدەنگكردنی توانا و وزەكان ،دەخوازێ توانای
داهێنانی تاكەكان ئازاد بكات و پەرەیان پێبدات . . .نەك هەر ئەوە بەڵكو ئەوەی
لەم هەڵبژاردنەدا روویدا ئەوە بوو كە ئیتر بۆ هەڵبژاردنی چوار ساڵی داهاتوو بە
ئەگەری زۆر فەزای سیاسی باشووری كوردستان گۆڕانكاری ئەوهای بەسەردابێت كە
ئەمڕۆ تەسەوركردنی ئاسان نییە :بە كورتی ئەگەر ئەم هەڵبژاردنە بە شكستێكی
مێژوویی بۆ یەكێتی تەواو بوو ،دەكرێ هەڵبژاردنی داهاتوو بە پاشەكشەیێكی
مێژوویی بۆ پارتیش (هەڵبەتە پارتی بەبێ دەرفەتی ساختەكاری لە هەڵبژاردندا)
تەواو ببێ .هەر لە ئێستاشەوە باشترین بژاردە لەبەردەم پارتی ئەوەیە كە ئیتر
واز لە پەتای لوتبەرزی سیاسی و داگیركردن و شێواندنی مێژوو و خوێندنەوەی
رووداوەكان بە نەفەسی پیالنگێری و دوژمناندنی و تەخوینكردنی ئەوانی تر بهێنێ
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و خۆشی رابێنێ لەگەڵ ئەو گۆڕانكاریانەی كە روویان لە ناوچە و كۆمەڵگای
كوردەواری كردوە .چیتر پارتی ناتوانێ دەرگای ژوورێك مەحكەم بكات كە
دیوارەكانی رووخاون!
دەتوانین بڵێین كە یەكێك لە دەرهاوێشتە هەرە گرنگەكانی هەڵبژاردنەكانی
هەرە دوایی ئەوەبوو كە سیستەمی  ٥١بە ٥١ی پارتی و یەكێتی (بە هەر حاڵ وەكوو
ژمارە) تێكشكا .ئیتر ئەمڕۆ پانتایی سیاسی هەمەڕەنگیێك بەخۆوە دەبینێ كە بە
ئەگەری یەكجار زۆر تەنها دوو الیەن ناتوانن بە تەنیا و بەبێ الیەنەكانی تر
حكومەت لە پانتاییە هەمەڕەنگەدا پێكبهێنن. . .
ئەگەر لە چوار ساڵی رابردووشدا بۆ پارتی و یەكێتی چووبێتە سەر كە
مۆنۆپۆلی دەسەاڵت بكەن (لە شێوەی  ٥١بە  ،)٥١ئەوا لە باشترین حاڵەتدا لەسەر
حسێبی چۆكپێدادان و پاشكۆییبوونی یەكێتی بۆ پارتی بووە ،ئەو پاشكۆبوونەی كە
لە  ٢١حوزەیراندا گەیشت بە یەكێك لە لوتكە هەرە ترسناكەكانی .ئێستا ئیتر یا
ئەوەتا ئەم دابەشكردنی دەسەاڵتە (لە نێوان پارتی و یەكێتیدا) كۆتاییهات ،یا گەر
ئەمڕۆش سەرلەنوێ بەردەوامی پێبدرێ ئەوا بێگومان جارێكی تر لەسەر حسێبی
یەكێتی و ئەزموونی دیمۆكراتیزەكردنی باشووری كوردستان دەبێت .بگرە ئەم
جارەیان چۆكپێدادانەكانی یەكێتی بە ئەگەری زۆر بە لوتكەی ترسناكتریش لەوەی
 ٢١حوزەیران دەگات وە یەكێك لەو لوتكانەش دەكرێ تێپەڕاندنی دەستوور بێت بەو
ناوەڕۆك و شێوازەی كە پارتی دەیخوازێت .بەم مانایەش ئەگەر ئەم جارە یەكێتی
قەبوڵ بكات لەگەڵ پارتی ،وە بە مەرجەكانی پارتی ،حكومەت دروستبكات ئەوا
بەئەگەری زۆر بۆ چوار ساڵی تر یەكێتی شكستێكی بەر دەكەوێ كە ئیتر لەوانەیە
ببێ بە حیزبێك لە قەوارەی زەحمەتكێشان و سۆسیالیست و حیزبە هاو
قەوارەكانیان.
تێكشكانی ئەو مۆنۆپۆلەی پارتی و یەكێتی وە گەیشتی بزاڤی گۆڕان بە پێگەی
دووەم لە ریزبەندی حیزبە سیاسییەكان و پاڵدانی یەكێتی بۆ پێگەی سێهەم
پێشوەچوونێكی گرنگ بوو .ئاكامێكی ئەو جێگۆڕكێیە ئەوەیە كە ئیتر هەر الیەنێك
حكومەت دابمەزرێنێ ناتوانێ ئۆپۆزیسۆن ،وە زۆر بە تایبەتیش بزاڤی گۆڕان ،بە
نادیدە بگرێ.
لەالیەكی ترەوە هەر زوو وا باشە كە بزاڤی گۆڕان پەیامێكی بێ سێ و دوو و
راشكاوانە بدات بە هەموو الیەك (بە ئەندام و الیەنگرانی ،بە الیەنەكانی
ئۆپۆزیسیۆن ،وە بە دەسەاڵت – بە تایبەتی پارتی) كە بەڵێ راستە گۆڕان هەر بەر
لە هەڵبژاردنەكان باسی ئەوەی كردووە كە دەسەاڵت وەردەگرێ وە ئەوەش راستە
كە گوتراوە بەبێ گۆڕان ناكرێ حكومەت دروستبكرێ ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە
پێویستە گۆڕان بەر لە هەمووان ئەوە جختبكاتەوە كە گۆڕان ناچیتە ناو
حكومەتێكەوە كە ببێتە هۆی چۆكپیدادانی ،ببێتە هۆی دووركەوتنەوەی لە پرەنسیپ
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و پەیامە سەرەكیەكانی ،ببێتە هۆی ئەوەی كە بۆ هێزێكی تر ببێ بە پاشكۆ :بە
كورتی گرنگە بگوترێ كە گۆڕان ئامادە نییە ئەزموونی یەكێتی دووبارە بكاتەوە،
بەڵكو چۆن لە ئۆپۆزیسیۆنبووندا ژمارەیەكی جیاواز بوو هەر بە هەمان شێوەش
دەخوازێ لە دەسەاڵتیشدا بەردەوامی بەو "جیاوازییەی" خۆی بدات .گۆڕان پێویستە
هەرچی زووە ئەوە بە هەموو بارێكدا روونبكاتەوە كە بە الی گۆڕانەوە ئەوە گرنگە
كە پڕۆگرم و پایە سیاسییەكانی خۆی بپارێزێ و بیانخاتە بواری جێبەجێكردن بۆ
خزمەتكردنی خەڵكی كوردستان .ئەگەر ئەم خزمەتەش لە رێگای دەسەاڵتێكی
تەندروست و دادپەروەرەوە بێت ،ئەوا هەر گیز لە وەرگرتنی دەسەاڵتێكی ئەوها
دوودڵی ناكات .كەواتە دیوەكەی تری ئەو پەیامە ئەوەیە كە "ئەگەر دەسەاڵتێكی
ئەوها فەراهەم نەبوو ئەوا ئەو بزاڤە هەرگیز دوودڵی ناكات لەوەی كە بە شێوەی
ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا و پڕ مەبەست و پڕ مانا بمێنێتەوە".
لە الیەكی ترەوە ،مخابن كە ئەم جارەش نەتواندرا لە هەڵبژاردنەكاندا رێگری
لە ساختەكاری ،بە تایبەتی ساختەكاری پارتی ،بگیرێ ،ئەگەر چی هەوڵی جیددیش
لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە درا بە ئاراستەی رێگری لەو ساختەكارییە .ئەمڕۆش دوای
 ١٢یا  ١١ساڵ لە فەرمانڕەوایی خۆماڵی كوردی ،ئەوەتا ئێستاش وەك هەر كاتێك،
بگرە ئەمڕۆ زیاتریش لە هەر كاتێكی تر ،بڕبڕەی پشتی بردنەوەی پارتی لە
هەڵبژاردنەكان ساختەكارییە .ئەم ساختەكارییە لە قەوارە و ئاستێك دایە ئیتر
دەتوانین بڵێین كە دەسەاڵتی كوردی ،بە تایبەتی دەسەاڵتی پارتی ،بوونەتە هۆی
داهێنانی چمكێكی نوێ لە زانستی سیاسیدا كە ئەویش (ساختەكراسی)یە ،واتە
فەرمانڕەواییەك كە سەرچاوەی هێزی خۆی لە ساختەكاریدا دەبینێتەوە .بەشێكیش
لەو سیستەمی (ساختەكراتی)یە ئەوەیە كە ئەگەری ئەوە دەكرێ كە "لە جیاتی و
بە ناوی" مردوان بە ژمارەیەكی ئەوەندە دەنگ دراوە كە ئیتر دەتوانین بڵێین
دەسەاڵتی كوردی بووە بە سەرچاوەی داهێنانی چەمكێكی تریش كە ئەویش
(مردوكراسی)یە( ،)٤واتە "فەرمانڕەوایی مردووەكان"! هەڵبەتە یەكێكیش لە
ئامرازەكانی ساختەكاری بەخەراب بەكاربردنی كوردانی بەشەكانی تری
كوردستانە)٥(.

ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی  ٩/١٢و پێكهێنانی حكومەت
لە هەلبژاردنەكاندا بەدەستهێنانی ژمارەیەك لە كورسی شتێكە ،بەاڵم توانست لە
كاركردن و یاریكردنی سیاسی بەو ژمارانە بەرەو پێكهێنانی حكومەت بە تەواوەتی
شتێكی ترە .یەكسەر لە هەڵبژاردنەكانی پێشوودا (واتە هەڵبژاردنی )١١١٩/٧/١٥
دامەزراندنی حكومەت كارێكی زۆر ئەستەم نەبوو ،چونكە بەبێ هەڵبژاردنیش
دەكرا لەسەر بنچینەی  ٥١بە  ٥١دەسەاڵت لە نێوان پارتی و یەكێتی دابمەزرایە
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بە تایبەتی لەسەر بنچینەی ئەوەی پێیدەگوترێ هاوپەیمانی ستراتیژی .بەاڵم ئەم
جارەیان زۆر جیاوازە ،جیاوازییەكەش لەوەدایە كە گۆڕانكارییەكی بنەڕەتی لە
هاوسەنگی هێز روویداوە ،وەك دەرهاوێشتەی هەڵبژاردنەكانی هەرە دوایی.
بەم مانایەش ،ئەم جارەیان دامەزراندنی حكومەت نەك هەر ئاسان نابێت
بەڵكو لەوەدەچێت زۆر قورس و پڕ لە كێشمەكێش بێت .یەكێك لەو كێشانەی كە لە
هەڵبژاردنەكان كەوتۆتەوە نەك هەر ئەوەیە كە الیەنێكی دەسەاڵت (واتە یەكێتی)
بە شێوەیەكی ریشەیی بچووكبۆتەوە و جێگاكەشی لە ریزبەندی هێزە سیاسییەكان
بۆ بزاڤی گۆڕان جێهێشتووە ،بەڵكو لەوە گرنگتر ئەوەیە كە الیەنەكەی تری
دەسەاڵت (واتە پارتی) لەسەر دوو بنەمای زۆر ناتەندروست لە مەسەلەی
دروستكردنی حكومەت نزیكدەبێتەوە كە هەردوكیشیان كێشەن و دەشتوانن ببن بە
بەربەستی هەرە گەورە لە سەر رێگای دامەزراندنی حكومەتی داهاتوو ،ئەوانیش:
 )٢لوتبەرزی سیاسی پارتی؛ و  )١ترسی پارتی لە قەوارە و كاریگەری هێزەكانی تر،
بە تایبەتی هی بزاڤی گۆڕان :یەكەمیان دەتوانێ هەڵقواڵوی كۆمەڵێك راستی بێت
كە گرنگترینیان باوەڕ بوونی پارتییە بەوەی كە ئەو حزبە " هێزە هەرە
مێژووییەكەیە" و گەورەیی ئەو لە مێژودا رێگا بە بچووكبوونەوەی ئەم حیزبە لە
كایەی سیاسیدا نادات )٦(.بە مانایەكی تر ،پارتی دەخوازێ بڵێ كە لەبەر ئەوەی لە
مێژوودا گەورە بووە دەبێ لە پانتایی و روانگەی سیاسیشدا ،ئەمڕۆ و لە
داهاتووشدا ،هەر بە گەورەیی و بااڵدەستی سیاسی بمێنێتەوە .ئەوەی دووەمیشیان
(واتە بەربەستەكەی تریشیان) روانینی ئەو حزبەیە بە ترس و گومانێكی زۆرەوە لە
هەر باسێك كە هێزەكانی تر لەمەڕ دروستكردنی حكومەت بیكەن وە هەر هەوڵێك
لەم ئاڕاستەیەدا بیدەن .لە راستیدا زۆریش مەترسیدارە كە ئەندامێكی مەكتەبی
سیاسی پارتی (محەممەد مەحمود) بەر لە چەند رۆژێك بۆچوونێكی زۆر
مەترسیداری جەختكردەوە كە پارتی هەر هەوڵێك (كە لە الیەن ئۆپۆزیسیۆن و
یەكێتی بۆ دروستكردنی حكومەت بدرێ) بە پیالنگێڕی دژی خۆی دەزانی .ئەمە رێك
ئەو عەقلیەتەیە كە پێماندەڵێ كە نەك هەر پارتی حكومەتێك قەبووڵ ناكات كە
خۆی تیایدا نەبێ ،و بگرە تیاشیدا بااڵ دەست نەبێت ،بەڵكو ترسناكتر ئەوەیە كە
پارتی ئەو جۆرە هەواڵنە بە "پیالن دژی خۆی" لەقەڵەم دەدا و لەسەر ئەم بۆچوونە
پڕاوپڕ لە ترس و گومان بینادەكات .ئەم شێوە گووتارە هەڕەشەیەكی راستەوخۆیە
بۆ ئەو الیەنانەی كە تەنانەت "بیر لەوە دەكەنەوە" كە لە دەرەوەی ئیرادەی پارتی
باس لە دروستكردنی حكومەت دەكەن .لە راستیدا دەتوانین هەندێك دوورتر بڕۆین
و بڵێین كە ئەم جۆرە زمانە هی راگەیاندنی ناڕاستەوخۆی شەڕە لە بەرامبەر ئەو
الیەنانەدا كە ئەسڵەن "بوێری دەكەن" باس لە دروستكردنی حكومەت ،بەبێ پارتی،
بكەن!
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حكومەتی بنكەفراوان و سیناریۆكانی
نوسەری ئەم وتارە یەكێك بووە لەوانەی كە لە چوار ساڵی رابردوودا
دەستپێشخەرییەكانی دەسەاڵتی لە دامەزراندنی حكومەتی بنكەفراوان بە فێڵێكی
سیاسی بەرامبەر بە ئۆپۆزیسیۆن ،بە تایبەتی بەرامبەر بە بزاڤی گۆڕان ،زانیووە.
بەاڵم ئەمڕۆ دوای هەڵبژاردنەكانی هەرە دوایی روانگەی سیاسی ئەوەندە
گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە ئیتر چیتر باسكردن لە بژاردەی "وەرگرتنی" دەسەاڵت
لە رێگەی قەبووڵكردنی حكومەتی بنكەفراوان ئەو بژاردە نەخوازراوە نییە ،بە
تایبەتیش لەبەر چەند هۆیەك )٢ :تێكشكانی هاوكێشە سەقەتەكەی  ٥١بە  ٥١ی
یەكێتی و پارتی .هەرچەندە دووریش نیە كە جارێكی تر پارتی بژاردەی  ٥١بە ٥١
بخاتەوە بەردەستی یەكێتی ،بەاڵم ئەوەی جێگەی پرسیارە هەرنەبێ دوو شتن:
یەكێكیان ئەوەی كە ئەم جارەیان ئاسان نییە الیەنی یەكێتی ،هەرنەبێ بەشێك لە
سەركردایەتییەكەی و كادیرەكانی ،بەوە رازی ببن كە لە گەڵ پارتی بە تەنیا
حكومەت دروستبكەنەوە وە دووهەمیشیان ئەوەیە بارودۆخێ سیاسی كوردستان و
ئەو كێشە چارەنووسسازانەی كە لە پێشەوەن و پێویستیان بە چارەسەری هەیە،
وەك ئەوەی دەستوور ،وا دەكات كە ئەستەم بێت بە زۆرینەیەكی سادە()٢+٥١
حكومەت دابمەزرێ؛  )١ئەمڕۆ بەشێكی زۆر لە ئەندامانی یەكێتی لەوە باش
ئاگادارن كە قەبووڵكردنی دامەزراندنی حكومەت لەگەڵ پارتی بە مانای
خۆكوژییەكی سیاسی دێت .راستە ئەم بژاردەی دروستكردنی حكومەت لەگەڵ پارتی
بەرژەوەندی پەرست و پێگەو پارەپەرستانی ناو سەركردایەتی یەكێتی پڕ پارەتر و
"تێرتر" دەكات ،بەاڵم لە هەمان كاتیشدا دەبێتە هۆی داڕمانی زێتری ئەو حیزبەش؛
 )٢بزاڤی گۆڕان ،لە چوار ساڵی رابردوودا قۆناغی خۆتوكمەكردنی بڕی :نەك هەر
متمانەی بەشێكی لە خەڵكی كوردستان (بە بەراورد لەگەڵ بەدەستهاتووەكانی
هەڵبژاردنی  )١١١٩لەدەست نەدا ،بەڵكو ئەو متمانەیەی زێدەتر و توكمەتر كرد.
جگە لەوەش ،دەتوانین بە ئاسانی بڵێین كە ئەمڕۆ ئەو بزاڤە دەتوانێ بە
پشتڕاستییەكی زۆرەوە حكومەت وەرگرێ وە لە تەندروستكردن و سەرخستنیشیدا
رۆلی كارای هەبێ.
وەك پێشتر گوترا ،مەبەستی سەرەكی لەم نووسراوەی بەردەستدا ئەوەیە كە
تیشكبخرێتە سەر سیناریۆكانی حكومەتی بنكەفراوان نەك هەر هەموو سیناریۆكان:
 )٢حكومەتی بنكەفراوان كە دەستپێشخەرەكەی پارتی بێت :لەو پێگەیەی كە
بەدەستیهێناوە ،كە یەكەمە لە ریزبەندی هێزەكاندا ،پارتی بە ئەگەری زۆر
دەستپێشخەریێك دەكات بۆ دامەزراندنی حكومەتێكی بنكەفراوان .ئەوەی هەر
ئێستا ،بە دڵنیایێكی زۆرەوە ،دەتوانین بیڵێین ئەوەیە كە لە سیناریۆیێكی ئەوهادا
پارتی كۆمەڵێك مەرج دادەنێ كە بە تایبەتی بۆ هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن
قەبووڵكردنیان ئەستەمە ،كە گرنگترینیان بوارەكانی دەستوور ،چاكسازی بنەڕەتی،
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جیاكردنەوەی حیزب لە دەوڵەت وە هەندێك فایلی زۆر هەستیار وەك نەوت و
ئاسایش و  ...هتد .ئەگەر پارتی ئەم دەستپێشخەرییە بكات و پێداگری لەسەر
مەرجەكانی خۆی بكات ،ئەوا هەر زوو دەكرێ باس لە بنبەستێك بكەین كە خۆالدان
لێی و بازبەسەردانی ئاسان نابێت و كێشەیەكیشە كە چارەسەركردنی ئەستەم
دەبێت .لە سیناریۆیەكی ئەوهادا هەڵوێستێكی یەكێتی "نزیكتر لە هەڵوێستی
پارتی تا لە هەڵوێستی ئۆپۆزیسیۆن" دەتوانێ سیناریۆكە ئاڵۆزتر بكات و كاری
ئۆپۆزیسیۆن لە مامەڵەكردن لەگەڵ بژاردەكە قورستر و ئالۆزتر بكات .لەوەدەچێ
شتێكی باش كە سێ لەیەنەكەی ئۆپۆزیسیۆن بیكەن ئەوەبێ كە هەر زوو
گفتوگۆكانیان لەگەڵ یەكتردا چڕ بكەنەوە و هەرنەبێ ئەو ئاماژە و پەیامە بە
روونی بدەن بە الیەنی پارتی .گرنگترینیشیان ئەوەیە كە ئۆپۆزیسیۆن چۆن یەك
دانە بووە هەروەهاش بە یەكڕیزی دەمێنێتەوە و لە دروستكردنی حكومەتیشدا
هەرنەبێ كۆكن لەسەر كۆمەڵێك هێڵی گشتی ،بەاڵم لە هەمان كاتدا زۆر پرەنسیپی
و گرنگ ،كە بۆ دەسەاڵتی داهاتو چارەنووسسازن .گرنگە هەر زوو ئەوە لە پارتی
بگەیێندرێ كە ئەوەی بۆ پارتی لەگەڵ یەكێتی چووە سەر هەرگیز لەگەڵ
ئۆپۆزیسیۆندا بۆی ناچێتەسەر وە باشترین پەیامیش لەو ئاراستەیەدا ئەوەیە كە
هەموو پڕۆژە و دروشم و پەیامەكانی چاكسازی ،كە ئۆپۆزیسیۆن لە ماوەی رابردوودا
بەرزیكردونەتەوە ،تەنها بۆ ئەوە نەبووە كە جەماوەری پێ كۆبكاتەوە و
جۆشوخرۆشی بدات ،بەڵكو رێك بۆ ئەوە بووە كە لە چوارچیوەی دەسەاڵتی
جێبەجێكاریدا بیانخاتە بواری كردار و كارپێكردن؛
 )١حكومەتی بنكەفراوان بە دەستپێشخەری یەكێتی نیشتمانی كوردستان :من بە
دووری نازانم كە یەكێتی ،یائەوەتا وەك هەوڵێك بۆ خۆدەربازكردن لەو شكستەی
كە تێیكەوتووە وە یا بە پاڵدانی ناڕاستەوخۆی پارتی ،رۆلی "ناوبژیوانی" یا
"دەستپێشخەر" ببینێ لە بانگهێشتكردنی الیەنەكان بۆ حكومەتی بنكەفراوان.
هەوڵێكی ئەوها یەكەم هەوڵ نابێ لەو جۆرە كە یەكێتی لە رێگەیەوە ویستبێتی
پێگەی خۆی لە رێگەی نواندنی "هێزی میانڕەو" بەهێز بكات .كێشمەكێشەكانی
دەستوور ،ماوەیەكی كەم بەر لە هەڵبژاردنەكان ،كە تیایدا دوو هێڵی زۆر لە یەك
جیا (یەكێكیان ئۆپۆزیسیۆن وە ئەویتریشیان پارتی) دەركەوتن بەاڵم سێهەمیان هی
یەكێتی بوو كە لە "هەڵوێستێكی زۆر تەماویدا" پێداگری لەسەر سازانێكی "تەماوی"
هێنایە گۆڕێ .ئەم هەوڵە نەك هەر پەیوەندی بە خودی دەستورەوە هەبوو ،بەڵكو
تەماویبوونی هەوڵەكە شێوەیەكیش بوو لە سیاسەتكردن كە لە رێگەیەوە یەكێتی
وایدەزانی دەتوانێ "لەیەكگەیشتنی دەباشان" لە الیەك وە هاوپەیمانی ستراتیژی
لە الیەكی تر بپارێزێ و گونجاندنێك لە نێواندیاندا فەراهەمبكات .بەاڵم
دەرهاوێشتەكەی  ٢١حوزەیران لە درێژكردنەوەی دەسەاڵتی سەرۆكی هەرێم و
سپاردنی دەستووریش بە ناڕوونی و تاریكییەكی زۆر شكستی یەكێتی لەو سیاسەتە
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تەماوی و "میانڕەوەدا" گەیشتە یەكێك لە لوتكە هەرە ترسناكەكانی .دواجار بە
پێی هەندێكیش لە دەنگەكانی ناو سەركردایەتی یەكێتی و كادیرانی ئەو حیزبە
هەر  ٢١حوزەیرانە كە بەرپرسە لە شكستی یەكێتی لە هەڵبژاردنەكانی هەرە
دواییدا .بە تەقدیری یەكجار زۆر دەستبردنی یەكێتی بۆ هەوڵێكی تری میانڕەوی
(بەاڵم تەماوی) ،جا بە مەبەستی بەدەستهێنانی پێگەیەكی باشتر بێت لە چاوی
خەڵكدا یا بە پاڵدانی پارتی (وەك پاڵدانەكەی  ٢١حوزەیران) ئەو كارە بكات،
دەرئەنجام لە  ٢١حوزەیران زۆر باشتر نابێت؛
 )٢حكومەتی بنكەفراوان بە دەستپێشخەری یەكێتی و ئۆپۆزیسیۆن بە یەكەوە:
لەوانەیە لەسەرەتادا بۆ هاوێشتنی هەنگاوێكی ئەوها رێگرییەكی نەفسی لە الی
یەكێتیەوە هەبێ ،بە تایبەتیش ئەگەر بزاڤی گۆڕان بە سەرچاوەی شكستی خۆی لە
هەڵبژاردنەكاندا بزانێ .رێگرێكی تری گرنگیش دەكرێ ئەوە بێ كە ئایا پارتی
كاردانەوەی چی دەبێ كاتێ ببینێ یەكێتی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆندا گفتوگۆ دەكات بە
مەبەستێكی ئەوها .بە باوەڕی خۆم ئەگەر ئۆپۆزیسۆن بیری لە هاوكاری لەگەڵ
یەكێتی كردبێتەوە ،باشتر وایە بە ئاڕاستەی یەكڕیزی لەگەڵ یەكێتی بەاڵم بە
مەبەستی حكومەتی بنكە فراوان بیكات )٢ :لە رووی ستراتیژییەوە حكومەتێكی
بنكەفراوان ،لەسەر بنچینەی پێكهاتنێكی پێشوەخت لە نێوان یەكێتی و ئۆپۆزیسیۆن
لەسەر بنەمای بەرنامەیەكی چاكسازی بنەڕەتی و گشتگیر ،دەتوانێ زۆر شت
بەدەست بهێنێت وە ئاشتەوایی بپارێزێ؛  )١لە رووی تاكتیكییەوە ،پارتی ناتوانێ
ئەو نزیكبوونەوەیەی یەكێتی لە ئۆپۆزیسیۆن بە "خیانەت و پاشقوڵگرتن" بەرامبەر
خۆی بزانێ ،یا هەر نەبێ ئەو ئاسانە نابێ شتێكی ئەوها بە رای گشتی بڵێ،
چونكە لەم نزیكبوونەوەیە دواجار "مەبەست پێكهێنانی حكومەتی یەكێتی و
ئۆپۆزیسیۆن نییە بەڵكو مەبەست دامەزراندنی حكومەتێكی بنكە فراوانە ".واتە بەم
مانایە هەنگاوی یەكەم توكمەكردنی بەرەی یەكێتی و ئۆپۆزیسیۆنە بە ئاراستە و
ئامانجی دوایی ،كە ئەویش ،لە هەنگاوی دووهەمدا ،بانگهێشتكردنی پارتییە بۆ
دروستكردنی حكومەتی بنكەفراوان .بەاڵم ئەگەر لە هەنگاوی دووهەمدا پارتی
رازینەبوو بە مەرجەكانی ئۆپۆزیسیۆن و یەكێتی بۆ دروستكردنی حكومەتی
بنكەفراوان ،ئەوا ئەو كاتە هەنگاوی سێهەم ئەوە دەبێ كە ئۆپۆزیسیۆن و یەكێتی
(بەبێ پارتی) هەوڵی دروستكردنی حكومەت بدەن! لە هەموو حاڵەتێكدا بۆ
نیشاندانی نیەتی پاك لە الیەن یەكێتییەوە ،پێویستە ئەو حیزبە پەیمانی ئەوە
بدات كە لە سێ مانگی (یا شەش مانگ)ی یەكەمی حكومەتدا یەكێتی ئامادەیە
هەموو هێزە چەكدارەكان و ئاسایشی سەر بەخۆی بخاتە ژێر كۆنترۆڵ و فەرمانی
حكومەت ،بەمەش بۆ یەكەم جار هەنگاوێكی چۆنایەتی دەهاوێژرێ لە داپڵۆسینێكی
راستەقینەی هێزە سیاسییەكان لە هێزە چەكدارەكانیان و دەزگا هەواڵگرییەكانیان.
لە هەنگاوێكی ئەوهادا یەكێتی دەتوانێ برەوە بێت چونكە ئەو سیناریۆیە تاكە
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سیناریۆیەكە ،یا هەرنەبێ باشترینییانە ،كە تیایدا یەكێتی هاوسەنگی لە
پەیوەندییەكانی لەگەڵ پارتی لە الیەك وە ئۆپۆزیسیۆن لە الیەكی ترەوە بپارێزی
وە هەروەها خۆی لە پێگەیەك نەبینێتەوە كە تیایدا یا دەبێ "لەیەكگەیشتنی
دەباشان" یا هاوپەیمانی "ستراتیژی" هەڵبژێرێ ،وە بەمەش ریزەكانی ناوخۆی
حیزبەكە باشتر بپارێزێ؛
 )٤حكومەتی بنكەفراوان بە دەستپێشخەری ئۆپۆزیسیۆن :ئەمەش شێوازێكی ترە لە
هەوڵدان بۆ دامەزراندنی حكومەتی بنكەفراوان كە دەكرێ هەر لە سەرەتادا
بەرەوڕووی هەندێ گرفت و كۆسپی جددی ببێتەوە كە یەكێكیان پاڵدانێكی
نەخوازراوی یەكێتییە بە ئاراستەی نزیكبوونەوەی زێتر لە پارتی .ئەم دەرهاوێشتە
نەخوازراوەش دەكرێ خۆی لێ بەدووربگیرێ لە رێگای ،هەر زوو ،خوێندنەوەی
یەكێتی وەكوو ،بە هەر حاڵ ،هێزێكی نزیكتر لە ئۆپۆزیسیۆن تا لە پارتی .بە هەموو
بارێكدا پێویست ناكات ئۆپۆزیسیۆن چاوەڕوانی دەستپێشخەری پارتی بێت بۆ
دروستكردنی حكومەت ،بەڵكو خۆی چااڵكانە هەوڵی ئەوە بدات كە خۆی خاوەنی
دەستپێشخەری بێت .لە سیاسەتدا هەندێك جار خۆت بە ئەنقەست قسە دەكەیت بۆ
ئەوەی ئەوانی تر بە قسە بێنیت وە هەندێك جاریش بۆ ئەوەی خۆت بكەیت بە
ناوەند بۆ گەڕانەوە تا ئەوانی تر خۆیان نەكردوە بە ناوەندە!

دەرئەنجام
هەڵبژاردنەكانی هەرە دوایی پەرلەمانی كوردستان كۆمەڵێك دەرهاوێشتەی گرنگی
لێكەوتنەوە كە دەكرێ گرنگترینیان بەرجەستەكردن و توكمەكردن و فراوانكردنی
كۆمەڵێك گۆڕانكاری بوو ،كە هەرزوو لە هەڵبژاردنەكانی ١١١٩دا دەركەوتن.
مەسەلەیەكی زۆر گرنگیش تێكشكاندنی هاوكێشەی دزێوی دەسەاڵتداری و
مۆنۆپۆلكاری فەرماڕەوایی بوو ،لە شێوەی كۆتاییهێنان بە  ٥١بە  ،٥١هەرنەبێ
لەسەر ئاستی خودی ژمارەكان.
لە الیەكی ترەوە كاری قورس دوای هەڵبژاردنەكان دەستپێدەكات ئەویش
مەسەلەی بەرجەستەكردنی ئەو ژمارانەیە كە لە هەڵبژاردندا بەدەستهاتوون لە
شێوەی دەسەاڵتێكی جێبەجێكاری نوێ.
لەم ئاراستەیەشدا شتێكی سەرنجڕاكێش ئەو راستیەیە كە هەرچەندە یەكێتی
شكستی هەرە گەورەی بەركەوتووە بەاڵم ،لە الیەكی ترەوە ،دەكرێ لە هەوڵەكانی
دامەزەراندنی حكومەتدا ببێ بە یاریكەرێكی یەكالكەرەوە .راستە ئەمە موفارەقە
(پەرادۆكس)ێكی سیاسییە ،بەاڵم هەندێك جار لە جیهانی سیاسەتدا هێزە
سیاسییەكان نەك بە حوكمی ئەو ژمارەیەی كە لە هەڵبژاردن بەدەستیان هێناوە،
بەڵكو بە هۆی كۆی پێدراوەكانی هاوكێشە هەرە فراوانەكە ،هەندێ هێزی سیاسی
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پێگەیەكی گرنگتریان دەبێ لەوەی كە تەنها لە رێگەی ژمارەوە تێگەیشتنی بۆ
بكرێ .پرسیارێكی هەرە گرنگ ئەوەیە ئایا بە چ ئاراستەیەك یەكێتی دەخوازێ
سوود لەو پێگەیەی وەربگرێ .وەاڵمی ئەم پرسیارە هەروا ئاسان نییە ،بەاڵم مرۆڤ
دەتوانێ بە دڵنیاییەكی زۆرەوە ئەوە بڵێ كە دەرهاوێشتەكە وابەستەی هەرە
كۆتایی هاوسەنگییەكانی هێزە لە ناو خودی یەكێتی :بااڵدەستبوونی گروپی
سوودمەند (لە پەیوەندی و هاوپەیمانی لەگەڵ پارتی) بە ئەگەری زۆر یەكێتی
پاڵدەدات بە ئاقاری هەڵدێرێكی ترسناكتر .بەاڵم لە بەرامبەردا ،بااڵدەستبوونی
ئەوانەی كە بە دلسۆزییەكی زۆرەوە دەخوازن یەكێتی دواڕۆژێكی گەشتر و باشتری
هەبێت ،بە ئەگەری زۆر یەكێتی پاڵدەدەن بەرە و هەڵسانەوەو گەڕاندنەوەی
"عافیەتی" سیاسی خۆی.
بۆ ئەوەی نەكەوێتە هەڵەوە ،پێویستە ئۆپۆزیسیۆن ،بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان،
گوتارێكی هاوتەریبی هەبێ ئەویش ئەوەیە كە لە كاتێكدا بزاڤی گۆڕان باس لەوە
دەكات كە دەسەاڵت وەردەگرێ گرنگە لە هەمان كاتدا ،لەبەر زۆر هۆ ،ئەوەش بڵێت
كە ئەگەر دەسەاڵتداربوون چۆكدادان بێت و ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنبوونیشمان زیاتر
خزمەت بە خەڵك بكات لەوەی چوونە دەسەاڵتەوە ،ئەوا بەبێ دوودڵییەوە
ئۆپۆزیسیۆن هەڵدەبژێرێ . . .كۆتا گرنگە ئەوە جختبكرێتە كە "خزمەتكردن و
بەرژەوەندی خەڵكی كوردستان لە چ پێگەیەك و جێگەیەك بێت ئێمە لەوێین ،جا
ئەو پیگەیە ناو دەسەاڵت بێت یا دەرەوەی دەسەاڵت"!
لە كۆتاییدا دەتوانین بڵێین كە لە ئەگەری سەركەوتنی گروپی بااڵدەستی ناو
مەكتەبی سیاسی یەكێتی ،كە ناسراوە بە نزیكی لە پارتی و پاراستنی هاوپەیمانی
ستراتیژی و بەرژەوەندییەكانی تاكەكەسی خۆیان ،بە ئەگەری زۆر دەبێتە هۆی
دروستكردنی حكومەت لەسەر دەستی پارتی و یەكێتی .شتێك كە ئەو ئەگەرە
بەهێز دەكات ئەوەیە بەر لە هەڵبژاردنەكان ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی یەكێتی
(مەال بەختیار) ئەوەی نەشاردەوە كە راستە پارتی و یەكێتی بە لیستی جیاوازەوە
بەشداری هەڵبژاردنەكان دەكەن ،بەاڵم دوای هەڵبژاردن "دەگەڕێنەوە سەر رێچكەی
جارانیان "،واتە دەگەڕێنەوە سەر هاوپەیمانی ستراتیژی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پەراوێزەكان:
 )٢بۆ بینینی وتارێك دەربارەی ژمارەیەك سیناریۆ بڕوانە :هەستیار قادر" ،هاوكێشەی پێكهێنانی حكومەت ئاڵۆز
دەبێت "،لە:
http://www.hawlati.co/archives/12682, axcess: 3/10/2013
 )٢بۆ بینینی ئەم بابەتە بڕوانە :د .بورهان یاسین" ،باشووری كوردستان دوای  :١١٩٩/٧/١٥ئەرزهەژی سیاسی و
ئەگەرەكان بە رووی داهاتوودا "،لە:
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf
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 )٢ناكرێ لێرەدا ،لە دەرەوەی هەوڵەكانی ئۆپۆزیسیۆن ،ئاماژە بە هەوڵێكی گرنگی رادیۆی نەوا نەكەین ،كە لە
پرۆگرامێكی تایبەتدا و بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ فكر و فەلسەفەی ناتوندوتیژی كردە بواری سەرەكی گفتوگۆ و
قسەلەسەركردن.
 )٤ئەم دوو چمكی "ساختەكراسی" و "مردوكراسی" بۆ یەكەم جارە بەكاردەبرێن وە نووسەری ئەم وتارە وە لە رووی
ئەكادیمییەوە بەر پرسە لە گونجان یا نەگونجانیان.
 )٥بۆ نمونە بڕوانە ،شارپرێس" ،شار بە بەڵگە دەیسەلمێنێت :دەیان هەزار كوردی پارچەكانی تر لە
هەڵبژاردنەكەی هەرێم مافی دەنگدانیان هەبووە "،لە:

http:www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=6973, access: 4/10/2013
هەر وەك پشتڕاستكردنەوەیەكیش بۆ روودانی ساختەكاری رێكخراو (سیستیماتیك) لە شەوی ٩/١٢دا ،یا خود ئەو
رووداوەی بە "ئەلبیسەكە" ناسراوە ،د .بەرهەم ساڵح ،جێگری دووەمی سكرتێری گشتی یەكێتی نێشتمانی كوردستان،
لە كاردانەوەیەكی توند و راشكاناوەدا راگەیەندراوێكی لەسەر ئەم رووداوە باڵوكردوە ،كە بە باوەڕی خۆم ناونیشانی
باڵوكراوەكە زۆر شت لەسەر بابەتی ساختەكاری لە هەڵبژاردندا پشتڕاستدەكاتە .بڕوانە بەرهەم ساڵح" ،هەر
كەسێك بڕیاری خەڵك بگۆڕێت ،شەرمەزاری و رسوایی بەخۆی دەگەیەنێت ".لە:
http://www.hawlati.co/archives/11290, acceess: 24/9/2013
 )٦لە ئاهەنگی دەستپێكردنی بانگەشەی پارتی دیمۆكراتی ك وردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان مەسعود بارزانی
سەرۆكی پارتی دیمۆكراتی كوردستان رایگەیاند كە "ماوەیەكە مێژوو و سەروەری پارتی كەوتۆتە بەر رق و كینە و
دوژمنكاری ".بەكاربردنی ئەم سێ وشەیە (رق و كینە و دوژمنكاری) بۆ حاڵەتێك ،كە دەكرێ زۆر سروشتی بێت ،واتە
سەرلەنوێ هەڵسەنگاندنەوەی مێژوو بە شێوەیەكی رخنەگرانە ،هەرنەبێ هێمایەكی ترسناكە لە شێوازی
دەستپێكردنی بانگەشەی هەڵبژاردن كە دەگاتە ئاستی شێوازێك لە راگەیاندنی شەڕ لە بەرامبەر ئەوانەی كە
هەڵگری ئەو هەڵوێستی دوژمنكاری و رق و كینەیەن .بڕوانە:
http://www.hawlati.co/?p=7826, accee: 3/9/2013
نێچیرڤان بارزانی ،جێگری سەرۆكی پارتی دیمۆكراتی كوردستان ،هەر لە وتاری سەرەتای بانگەشەی هەڵبژاردن ئەو
زمانی "بە دوژمناندنی" ئۆپۆزیسیۆنی جختك ردەوە و رێگەشی لەبەر ئەگەری بەرەوڕووبوونەوە وااڵ كرد كاتێك وتی
"گوێ نادەینە رەخنەی دووژمنكارانە و هەڵبەستراو  ...وەك پارتی لە ئامادەباشیداین بۆ هەر رووبەڕووبوونەوەیەك".
بۆ بینینی دەقی وتارەكە ،بڕوانە بۆ نموونە:
http://skurd.net/Dreje.aspx?B=1&id=7130, access: 3/9/2013
لە راستیدا تەنانەت چەند كاتژمێرێك دوای ئەم وتارەی بارزانی ،وەك و ئەوەی ئەم قسەیە داگیرساندنی چرای سەوز
بووبێ لە الیەن بارزانییەوە ،كەش و هەوایەكی پشێ وی لە هەولێر هاتە ئاراوە و بگرە مەترسییەكی جیددیش هەبوو
لە هێرشكردنە سەر بارەگاك انی بزاڤی گۆڕان و ئۆپۆزیسیۆن بە تایبەتی لە هەولێر .هەر نەبێ بە بۆچوونی هەندێك
لە بەرپرسانی گۆڕان ئەم هەڕەشە و گرژییە یەكسەر پەیوەندی بەو وتارەی بارزانییەوە هەبوو.
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