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و  ١٢/٩ی انكەهەڵبژاردن  
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 كدەستپێ
انی هەرە كانی هەڵبژاردنەكلە هەموو رەهەندە ەكمەبەست لەم نوسراوە ئەوە نیە 

 كتیش كەندێـەبەست زیاتر ئەوەیە هم. ەمكب لەسەر یاندوایی بڕوانم و گفتوگۆ
لەم . ومەتەكح هێنانیكپێئەویش  ،ەییكی هەرە هەنووكبخەمە سەر مەسەلەیە

ردنی كانی دروستكو ئەگەرە( ٢)ە هەموو سیناریۆكەم دبارەیەشەوە هەوڵی ئەوە نا
و هەوڵی ئەوە دەدەم كبەڵ ەمكباس ب ی ئاڵۆزە،كێهەنگاوە كومەتی داهاتوو، كح

ەمە كب ە،ەفراونكومەتی بنحاریۆی سینە ئەویش كان كسیناریۆێ لە كیەزیاتر 
  .باسئامانجی 

ی كستێكە هەرچەندە ئەم هەڵبژاردنە بە شكی ئەم وتارە ئەوەیە كتێزی سەرە      
ێتیش لە زۆر رووەوە كوردستان تەواو بوو، بەاڵم هەر یەكشتمانی یێتی نكگەورەی یە

ئەمەش . ادە فراوانكبن هێنانیكپێ ۆیەرەوە بێت لە سیناریكالكدەتوانێ هێزی یە
ەوە ئەم كە لە الیەكیە، بە مانای ئەوەی ی سیاسیكێ(سكپەرادۆ)موفارەقە  بۆخۆی

ی ترەوە، ك، لە الیەەچیكەوتووە كاندا بەركی گەورەی لە هەڵبژاردنەكێستكحزبە ش
 .ومەتی داهاتووكەرەوە دەبێت لە دامەزراندنی حكالكیە م حیزبەهەڵوێستی ئە

ێتی لە ئاراستەی كی یەكهەر هەنگاوێە كی گرنگی ئەو تێزەش ئەوەیە كدیوێ
 .رەهەند دادەنێت كۆمەڵێكاریگەری لەسەر كومەتی داهاتوودا كردنی حكدروست
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ێتی دەستیبۆببات دەبێتە هۆی كە یەك كهەر بژاردەیەە كان ئەوەیە شییكێكیە
 واتە ەیكێتی یا دژەكەروو لە ئەگەری هەڵسانەوەی ی ،ی جیاوازكدەرهاوێشتەیە

 . ئەو حیزبە تریزێستی كداڕمان و ش
ە كئەوەیە ە فراوان كومەتی بنكردنەوە لەسەر باسی حكی جەختكدیوێ     

بژاردەی ی زۆر، كتا رادەیە ،ە فراوانكومەتی بنكحیۆی رسیناانی دەرەوەی كسیناریۆ
لەدەرەوە انی كگرنگترین بەهانە. یا روونادەن ین نینكبەاڵم ناڵێم مومالوازن، 

: مامەنئەەفراوان كومەتی بنكحسیناریۆی ەرەوەی انی تری دكهێشتنەوەی سیناریۆ
لە رووی وە نەش رێ كومەت دروستبكە بەبێ ئەو حكت اكدە نە پارتی قەبووڵی( ٢
ی كلەوانەیە چارەسەرێ( ١بهێنرێت؛ كومەت بەبێ ئەو حزبە پێكئاسانە حردارەوە ك

ێتی هەڵبژاردنی ئەڵتەرناتیڤی ئۆپۆزیسیۆنبوون بێت، بەاڵم لەو كباش بۆ یە
ئەگەر لە رووی تیوریشەوە  .بێتئاسان  ێتیكوەڕەدا نیم ئەم بژاردەیە بۆ یەبا

ی كبەهانەیە. ردار ئەستەمە ئەوەی بۆ بچێتەسەركبەاڵم بە  ،اتكبخوازێ ئەوە ب
ە لە مووچەخۆر و كرێكە ئەم حیزبە خاوەنی لەشك ئەم بۆچوونەش ئەوەیە

ریەوە دەستیانپێوەبگرێ و ە ناتوانێ لە ئۆپۆزیسۆنبووندا لە رووی ئابووكدامەزراوە 
هەرسێ )دا ئاسان نیە ئۆپۆزیسیۆن كومەتێكردنی هەر حكلە دروست( ٢؛ بیانپارێزێ

، زۆر بە تایبەتی ەوەنومەت بهێڵرێكلە دەرەوەی پڕۆژەی دامەزراندنی ح( ەكهێزە
چوونە ناوەوەی گۆڕان ( ٤؛ ە هەیەتیكەی ییاریگەریە تایبەتكگۆڕان بەو قورسایی و 

ەی تری ئۆپۆزیسیۆنیش لەگەڵ خۆی كبە ئەگەری زۆر دوو هێزە كێومەتكلە هەر ح
ئەم دوو هێزە وابەستەی ە بە زەروورەت كبەو مانایەی  كنە ؛ومەتكباتە ناو حدە

ئەگەر گۆڕان لەسەر "ە دەخوازێ بڵێ كەی كو لەبەر ئەو لۆژیكبەڵ ،بڕیاری گۆڕانن
ی تری ەكیەنەەوت ئەوا بۆ دوو الككومەت رێكردنی حكهەندێ مەرج بۆ درووست

 ،تریش یكمانایە بە ".ومەتكئۆپۆزیسیۆنیش ئاسانە چوونە ناو ئەو جۆرە لە ح
لەدەرەوە  ومەتی هەڵبژارد،كئەگەر گۆڕان بژاردەی وەرگرتنی دەسەاڵتی ح ،ئیتر

 ئەگەر چی( ٥؛ ، یا هەرنەبێ ئاسان نابێمانەوە بۆ ئەو دوو هێزە ئەستەم دەبێ
ۆمەڵگا و راگواستنی كردنی كراولە قۆناغی بەدامەز وردستانكهەرێمی 

بەاڵم لە الیەنی ترەوە ئەم هەرێمە، روو لەدەرەوە، هێشتان لە  ،راسیدایەكدیمۆ
ەم یا كگەڕاندنەوەی،  مەسەلەی بە تایبەتیشو  دایە بزاڤی رزگاریخوازیقۆناغی 

انی كە لە بەهانە گرنگەكێكئەمەش یە .وردستانكی هەرێمی كخا ی%٤١زۆر، 
یا وە ەمینەكی كومەتێكەفراوان لە بڕی حكومەتی بنكحەی بژارددەستبردن بۆ 

ە ك ،ەفراوانكی بنكومەتێكح ۆرجار زكبە ئەگەری یە( ٦؛ ومەتی زۆرینەی سادەكح
ەی ئۆپۆزیسیۆن لە خۆی بگرێ، دەتوانێ ببێ بە سەرچاوەی كالیەنە ێهەرس
ی ردنەوەكوردستان روو لە بەغدا وە ببێتە هۆی درێژكهەرێمی پێگەی ردنی كبەهێز

لە )ومەت و پەرلەمانی ناوەندی كوە بردنی بۆ ناو ح( وردستانكلە )اری هاوبەش ك
مە دەتوانێ پێگەی كەفراوانی بەهێز و توكی بنكومەتێكح ،ی تركبە مانایە(. بەغدا
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ی باش بێت بۆ پەرتەوازەیی كات و چارەسەرێكورد لە بەغدا بەهێزبكنوێنەرایەتی 
رێ بە ئاسانی كئەم بۆچوونە دە .ەەیەوكورد لە رەهەندە عیراقییەكسیاسی 

انی هەرێمی كانی پێگە و پەیوەندییەكبخزێنرێتە ناو ئاستە ئیقلیمی و جیهانییە
 .وردستانك

رێ وە كە دەكرا، كپێانئاماژەی سەرەوەە لە كەشی بەهانەی شەس ولەگەڵ ئە      
ووسەری ئەم وتارە نرێ، كەفراوان تێگەیشتنی بۆ بكومەتی بنكبانگەشە بۆ ح

. بهێنرێكپێە فراوان كی بنكومەتێكدەبێ ح كبە هەر بەها و نرخێە كبڵێ ازێ ناخو
ە فراوانی كی بنكومەتێكحنەبوونی لە رووی سیاسییەوە و ك، بەڵهەر ئەوە كنە

ردنی هەموو ناتەندروستی و گەندەڵی و كە دەبێتە هۆی بەرجەستەكخەراب، 
  . .. باشترە ە بوونیلزۆر وایی، نڕەانی فەرماكگەوجییە

یا )ۆن كانی دەسەاڵتی كە فراوان بە مەرجەكی بنكومەتێكدامەزارندنی ح      
انی كوە بە تایبەتیش بە مەرجە( ێتیكو یە انی پارتیكراستتر بڵێین بە مەرجە

 ،ی تەندروستكەر نابێ بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێكهەر رێگەخۆش كنەپارتی، 
انی ئۆپۆزیسیۆن، بە كنەە الیەكبە ئەگەری زۆر دەشبێتە هۆی ئەوەی بگرە و كبەڵ

ە كلەدەست بدەن،  یانی دوێنێشكتایبەتی بزاڤی گۆڕان، جوانییە بە دەستهاتووە
ی كی زۆری جەماوەری خەڵكبەشێ ەكە و هێژایەی هاجوانترینیان ئەو متمانە پڕ بە

   .انی تری ئۆپۆزیسیۆنیان بەخشیوەكوردستان بەم بزاڤە و الیەنەك
 
 

 ی پێویستكپێشینەیە
ە كردەوە كا ئەوەم جختدردەوە تیایكم باڵوكنووسراوێ دا١١١٩ۆتایی كلە 

 كۆمەڵێك، بە (١)نی سیاسی بووكئەرزهەژێ  ١٥/٧/١١١٩انی كهەڵبژاردنە
وە  ان بنشایەدحاڵیلە چوار ساڵی رابردوودا توانیان  كخەڵە ك وەدەرهاوێشتە
ان بوونی كلە دەرهاوێشتە هەرە گرنگە كێكڵبەتە یەهە .نەكهەستیانپێب

ی گرنگی كێبەشە ك ،(زۆر بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان)بوو  اراكو  كی چااڵكیسۆنێئۆپۆز
ەم جار سیستەمی كبۆ یە ەردەوە وكپڕوردستان كلە لە فەزا و پانتایی سیاسی 

ڕەنگ بوو وە بە كە یەك ،كنایە قۆناغی گواستنەوە لە سیستەمێیسیاسی پێ
ە بۆ ك كبۆ سیستەمێ ،ەستدوو هێزی بااڵد هەژمونیێف و كەوتبووە ژێر ركتەواوەتی 

 .  . .راكدا بەدیتیاسیاسی لە هەمەڕەنگی و هەمدەنگی  كەم جار جۆرێكیە
دوای چوار  كخەڵە ئیتر كراستییەیە  ئەوان كیش لە هەرە دەرهاوێشتەكێكیە     

و نەزانراوی ژیانی  بە زۆر الیەنی شاردراوە ەئۆپۆزیسیۆن ئەم ساڵ لە بوونی
ۆمەاڵیەتی و كدادپەروەری  ،ئیتر دوای چوار ساڵ. . . ونەیان ئاشنا بوكسیاسی واڵتە

ەی سەر ان و بودجە و زۆر شتی تر بوونەتە وێردی رۆژانكەكو مافی تا انكەئازادی
  . وردستانكی كزمانی خەڵ
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ارا، بە كی كانی ئەزموونی بوونی ئۆپۆزیسۆنێكەیلە هەرە جوانی كێكیە      
ە ئیتر خەباتی مەدەنی كدوودا ئەوەبووە تایبەتی بزاڤی گۆڕان، لە چوار ساڵی رابر

انی كبە جوانترین شێوە وردستاندا، كۆمەڵگای باشووری كلە ژیانی سیاسی 
ردنەوەی ئەم شێوە كلە تاقی كئەمڕۆش دوای چەند ساڵێ  . . .بەرجەستە بووە

ی كات خاوەنی هێزێكپێویست ناتۆ ە كسەلمێنرا ئەو راستییە باش خەباتە، ئیتر 
ی ئاسایشردن و كیسیخورخراوی هەواڵگری و كرێ كۆمەڵێكند و بەزەداری زۆر و كچە

وردستان كبۆ ئەوەی بتوانی لە باشووری  بیتو ئامرازی ترساندن و تۆقاندن حیزبی 
ە كاتی ئەوەیە كئیتر  ،دوای ئەم چوار ساڵە لە خەباتی مەدەنی.  ەیتكسیاسەت ب

ە هەرە جوانی و ل كێكیە كرابردوو ئەم جۆرە خەباتە وەچوار ساڵی روو لە 
 .وردستان ببینرێكایەی سیاسی باشووری كانی كولتورییەكەوتە سیاسی و كدەس

 كستراتیژ نە كخەباتی مەدەنی وە ،روو لە داهاتوو ئیتر ەك ،اتی ئەوەش هاتووەك
، ولتوری سیاسی ناتوندوتیژیكفەلسەفە و  ك، وە هەروەها وەكتیكتا كتەنها وە

مامەڵەی ببینرێ و  ردنكی خەباتورتخایەنكو  اتیكی كمێتودێ كتەنها وە كنە
ریتەوە بۆ ناو كە ئەم بەهایە گرنگە شۆڕبكاتی ئەوەش هاتووە ك .رێكدا بكلەتە

 (٢).انی میدیا و پەروەردەنكە گرنگترینیان بوارەكۆمەڵگا كانی كجومگە گرنگە
اریگەر،  بە ئاسانی كارا و كی كئەمڕۆ دوای چوار ساڵ لە بوونی ئۆپۆزیسیۆنێ      

ی كئەویش ئۆپۆزیسیۆنێ ،یۆن هەیەیسدانە ئۆپۆز كە یەكدەتوانین ئەوە بڵێین 
ات كئەوها وێنابئۆپۆزیسیۆن بەردەوام هەوڵیداوە وو دەسەاڵت كوە كنە ،نیشتمانییە

یان ئۆپۆزیسیۆنی كێك،  یەبوونیان هەبێ ئەوەی دوو دانە ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز كوە
ە ك كپالتفۆڕمێ. یاخود ئیسالمی ،نیعەلمانی و ئەوەی تریشیان ئۆپۆزیسیۆنی دی

ی قوڵی كو باوەڕێ ە خواستكەبنەوە ئەوەیە ۆدكانی ئۆپۆزیسیۆن لەسەری كهێزە
 ێبەڵە ك انی ئۆپۆزیسیۆن هەیەكهێزە (وە لە نێوان) كهەر یەلە الی هاوبەش 

دادپەروەر و تەندروست  ی نیشتیمانی وكببێ بە خاوەنی دەسەاڵتێ دەبێ واڵتی ئێمە
ان یشتمانییهاونانی كە پارێزەری ئازادی و مافە بنەڕەتییەك كەسەاڵتێد ساز،كو چا
ەوتۆتە بەردەم كئەم ئۆپۆزیسیۆنە  ،ئەمڕۆ دوای چوار ساڵ . . .بێت
ی زۆر گرنگ ئەویش مەسەلەی پەڕینەوەیە لە ئۆپۆزیسیۆنبوون بۆ كردنەوەیەكتاقی

زۆر خۆی ی ڕیزكلە پاراستنی یە ئۆپۆزیسیۆنەوتنی كسەر. دەستی دەسەاڵتگرتنە 
انی كداگیرییەێە هەرنەبێ زۆربەی زۆری پك كومەتێكگرنگە بۆ بەرهەمهێنانی ح

( ردنی دەسەاڵتی سیاسیكاری و تەندروستكسازی و گۆڕانكاچلە )ئۆپۆزیسیۆن 
 یەڕیزیكیەئەو ستی ئۆپۆزیسیۆن لە رۆژانی داهاتوودا لە پاراستنی كش. لەخۆبگرێ

بە و بە تایبەتیش  (ۆكو كوەئۆپۆزیسیۆن ) لەو هێزانە و كێكبە هەر یە ی زۆركێزیان
 ترازانەكلێ یش بۆ ئەوەی ئەمكمەرجێ. وردستان دەگەیێنێكئەزموونی باشووری 

ێیان لەسەر كانی ئۆپۆزیسیۆن پێشبڕكهێزە ئەمڕۆپێویستە ە كروونەدات ئەوەیە 
بۆ چوونە ناو  ردنكێكو پێشبڕ ردنك هەڵپە كپاراستنی ئەو پێداگیریانە بێت نە
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بە ئەگەری ە كپێشمەرجی پارتی  كرازیبوون بە هەندێ یەشابەم مان. ەوەدەسەاڵت
 بەردەم رێگر لە ێتەهەر دەب كنە ئەو پێشمەرجانە ینردكقەبووڵزۆر 

شبێتە هۆی دەبگرە و كبەڵ ،ایەی سیاسیداكبەدەستهێنانی هەندێ جوانی تر لە 
   ! ستهاتوونبەدەدا چوار ساڵی رابردووە لە كانەش جوانیی ولە كزۆرێلەدەستدانی 

 
 

 ی سیپتەمبەر١٢انی كهەڵبژاردنە
ی كوردستان هەڵبژاردنێكباشووری  ،دوایی پەرلەمان هەرە انیكهەڵبژاردنەبە 

ئێستا . . . ئەنجامدراونتر شە پێكئەو هەڵبژاردنانەی  تریشی خستە سەر ژمارەی
ەوە فراوانتر و قوڵتر بووی ١٥/٧/١١١٩ەی كە ئەرزهەژەكبڵێین بە ئاسانی دەتوانین 

سیاسی ایەی كو بەسەر پانتایی دا ١١١٩انی كهەڵبژادنە ە لەكارییەی كو ئەو گۆڕان
 كئەمڕۆ وە ،دا هاتنوردستانكردن لە باشووری كانی سیاسەتكو مەرجە

ئیتر . جێگیر بوون و بوون بە دیاردە ،انی هەرە دواییكدەرهاوێشتەی هەڵبژاردنە
ە گوایە كام ویستوویانە بڵێن، بەردەوەی دەسەاڵت كدوو هێزە كوە ە،لەوە دەرچوو
هەر  كئەوەی روویدا نە. وواتی بكی كوڵێكەفوكدا تەنها ١٥/٧/١١١٩ئەوەی لە 

ی كوە سەرەتایە ،گرنگ بووپێویست و ی زۆر كو وەرچەرخانێكبەڵ ،وڵ نەبووكەفوك
ردن و كبنەمای گرنگ لە سیاسەت كردنی هەندێكبۆ دانان و جێگیرەوتوو بوو كسەر

دواجار مەبەستی  ەكوردستان، كلە فەزای سیاسی ئیدارەدانی  خستن وكشێوازی رێ
. ی راستەقینەی ئەو فەزا و پانتاییەیەكردنێكراتیزەكبە دیمۆ ی لێیكسەرە

 نەفەسدرێژی لە داهێنانی سیاسی ئیتری گرنگی ئەم بۆچوونەش ئەوەیە كرەهەندێ
و  "وڵكەفوك"ەی دەسەاڵت لە كورتییەكنەفەس ردندا جێگەی بەكو سیاسەت

. ردووەكلەقاری كودەتاكو  ودەتاكانی پیالنگێڕی و كردنەوە لەسەر بنەماكیرب
 ،ە پێویستی بە نەفەسی درێژ هەیەك ان،كجوانە ەی دیاردە سیاسییەڵسەرقاف

، (خەباتی مەدەنی واتە) ۆ ئامرازی خەباتی سیاسیمێتۆد بلە  یەاریكگۆڕان
دەخوازێ توانای  ،انكوزەو  اتوانردنی كو بێدەنگ وشتنكە لە بری ك كخەباتێ

و ئەوەی كهەر ئەوە بەڵ كنە . . .ات و پەرەیان پێبداتكان ئازاد بكەكداهێنانی تا
ە ئیتر بۆ هەڵبژاردنی چوار ساڵی داهاتوو بە كلەم هەڵبژاردنەدا روویدا ئەوە بوو 

ە كاری ئەوهای بەسەردابێت كگۆڕانوردستان كفەزای سیاسی باشووری ئەگەری زۆر 
ی كستێكورتی ئەگەر ئەم هەڵبژاردنە بە شكبە : ئاسان نییەردنی كئەمڕۆ تەسەور

ی كشەیێكرێ هەڵبژاردنی داهاتوو بە پاشەكدە ،ێتی تەواو بووكی بۆ یەیمێژوو
( دااری لە هەڵبژاردنكساختەپارتی بەبێ دەرفەتی هەڵبەتە )مێژوویی بۆ پارتیش 

ئیتر ە كیە ترین بژاردە لەبەردەم پارتی ئەوەشهەر لە ئێستاشەوە با. تەواو ببێ
خوێندنەوەی ردن و شێواندنی مێژوو و كداگیرواز لە پەتای لوتبەرزی سیاسی و 

بهێنێ ردنی ئەوانی تر كخوینەتو و دوژمناندنی  نەفەسی پیالنگێری ان بەكرووداوە
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ۆمەڵگای كە روویان لە ناوچە و كاریانەی كو خۆشی رابێنێ لەگەڵ ئەو گۆڕان
ە كات كەم بكمەح كنێ دەرگای ژوورێچیتر پارتی ناتوا .ردوەكوردەواری ك

 !انی رووخاونكدیوارە
انی كانی هەڵبژاردنەكلە دەرهاوێشتە هەرە گرنگە كێكیەە كبڵێین دەتوانین    

وو كبە هەر حاڵ وە) ێتیكی پارتی و یە٥١بە  ٥١سیستەمی  ەكئەوەبوو  هەرە دوایی
بە  ەكەبینێ بەخۆوە د كسی هەمەڕەنگیێئەمڕۆ پانتایی سیائیتر  .اكشكتێ( ژمارە

انی تر كو بەبێ الیەنەزۆر تەنها دوو الیەن ناتوانن بە تەنیا جار كیەئەگەری 
 . .  .بهێننكلە پانتاییە هەمەڕەنگەدا پێ ومەتكح

 ەك سەر بێتەتی چووێكدا بۆ پارتی و یەشئەگەر لە چوار ساڵی رابردوو       
لەسەر ین حاڵەتدا ئەوا لە باشتر ،(٥١بە  ٥١لە شێوەی ) ەنكب تاڵۆلی دەسەمۆنۆپ

ە كۆبوونەی ك، ئەو پاشبووە تی بۆ پارتیێكیە بوونییۆیكپێدادان و پاشكحسێبی چۆ
ئێستا ئیتر یا . انیكەكە هەرە ترسناكلە لوت كێكحوزەیراندا گەیشت بە یە ٢١لە 

یا گەر  ،ۆتاییهاتك (ێتیداكلە نێوان پارتی و یە)ردنی دەسەاڵتە كئەوەتا ئەم دابەش
ی تر لەسەر حسێبی كگومان جارێێبەردەوامی پێبدرێ ئەوا بئەمڕۆش سەرلەنوێ 

ئەم  بگرە. دەبێتوردستان كباشووری ردنی كراتیزەكدیمۆنی ووو ئەزمتی ێكیە
تریش لەوەی كەی ترسناكبە ئەگەری زۆر بە لوتێتی كانی یەكپێدادانەكچۆ جارەیان

بەو بێت  تێپەڕاندنی دەستووررێ كدەانەش كلەو لوت كێكوە یەدەگات حوزەیران  ٢١
ێتی كئەگەر ئەم جارە یەمانایەش  مبە . ە پارتی دەیخوازێتكو شێوازەی  كناوەڕۆ

ئەوا  اتكومەت دروستبكح ،انی پارتیكبە مەرجە ەو ،ات لەگەڵ پارتیكقەبوڵ ب
لەوانەیە ە ئیتر كەوێ كی بەر دەكستێكێتی شكبۆ چوار ساڵی تر یەزۆر بەئەگەری 
شان و سۆسیالیست و حیزبە هاو ێكلە قەوارەی زەحمەت كحیزبێببێ بە 

 .انیانكقەوارە
وە گەیشتی بزاڤی گۆڕان بە پێگەی  ێتیكی پارتی و یەانی ئەو مۆنۆپۆلەكشكتێ     

 ێتی بۆ پێگەی سێهەمكو پاڵدانی یەان كەم لە ریزبەندی حیزبە سیاسییەودو
 كە ئیتر هەر الیەنێكیە ئەوەیە ێكی ئەو جێگۆڕكامێكئا. ی گرنگ بووكپێشوەچوونێ

بە  ،بزاڤی گۆڕانوە زۆر بە تایبەتیش  ،ومەت دابمەزرێنێ ناتوانێ ئۆپۆزیسۆنكح
 . بگرێ نادیدە

و ی بێ سێ و دوو كپەیامێ ە بزاڤی گۆڕانكهەر زوو وا باشە ی ترەوە كالیەلە     
انی كبە ئەندام و الیەنگرانی، بە الیەنە) كبە هەموو الیە تبدااوانە كراش

 ڕان هەر بەرۆە بەڵێ راستە گك( بە تایبەتی پارتی –ئۆپۆزیسیۆن، وە بە دەسەاڵت 
ە دەسەاڵت وەردەگرێ وە ئەوەش راستە كردووە كان باسی ئەوەی كهەڵبژاردنە لە
ی ترەوە كرێ، بەاڵم لە الیەكومەت دروستبكرێ حكگۆڕان نا ێگوتراوە بەبە ك

ە گۆڕان ناچیتە ناو كاتەوە كئەوە جختبپێویستە گۆڕان بەر لە هەمووان 
ەوتنەوەی لە پرەنسیپ كپیدادانی، ببێتە هۆی دووركە ببێتە هۆی چۆكەوە كێومەتكح



 
7 

بە : ۆكشی تر ببێ بە پاكە بۆ هێزێكانی، ببێتە هۆی ئەوەی كەیكو پەیامە سەرە
اتەوە، كێتی دووبارە بكگۆڕان ئامادە نییە ئەزموونی یەە كگرنگە بگوترێ ورتی ك

هەر بە هەمان شێوەش ز بوو واای جیكو چۆن لە ئۆپۆزیسیۆنبووندا ژمارەیەكبەڵ
گۆڕان پێویستە . بداتخۆی " جیاوازییەی"تیشدا بەردەوامی بەو اڵلە دەسەدەخوازێ 

ە بە الی گۆڕانەوە ئەوە گرنگە كاتەوە كروونب داكێهەرچی زووە ئەوە بە هەموو بار
ردن بۆ كبپارێزێ و بیانخاتە بواری جێبەجێانی خۆی كیە سیاسییەو پا پڕۆگرمە ك

ی كلە رێگای دەسەاڵتێ شگەر ئەم خزمەتەئە .وردستانكی كڵخە ردنیكخزمەت
 ی ئەوهاكرگرتنی دەسەاڵتێوە هەر گیز لە ائەو ،تێتەندروست و دادپەروەرەوە ب

ی كگەر دەسەاڵتێئە"ە كەی تری ئەو پەیامە ئەوەیە كەواتە دیوەك.  اتكودڵی نادو
بە شێوەی ە كوەی ات لەكهەرگیز دوودڵی نائەو بزاڤە هەم نەبوو ئەوا ائەوها فەر
      ".مانا بمێنێتەوەپڕ ارا و پڕ مەبەست و كی كێئۆپۆزیسیۆن

رێگری اندا كلە هەڵبژاردنەە ئەم جارەش نەتواندرا كی ترەوە، مخابن كلە الیە      
، ئەگەر چی هەوڵی جیددیش بگیرێاری پارتی، كاری، بە تایبەتی ساختەكلە ساختە

ئەمڕۆش دوای . ارییەكستەی رێگری لەو ساختەلە الیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە درا بە ئارا
، كاتێكهەر  ك، ئەوەتا ئێستاش وەوردیك ساڵ لە فەرمانڕەوایی خۆماڵی ١١یا  ١٢

، بڕبڕەی پشتی بردنەوەی پارتی لە ی تركاتێكلە هەر  بگرە ئەمڕۆ زیاتریش
دایە ئیتر  كارییە لە قەوارە و ئاستێكئەم ساختە. ارییەكان ساختەكهەڵبژاردنە

پارتی، بوونەتە هۆی دەسەاڵتی وردی، بە تایبەتی كە دەسەاڵتی كنین بڵێین دەتوا
، واتە یە(یسراكساختە)ە ئەویش كی نوێ لە زانستی سیاسیدا كێكداهێنانی چم

یش كبەشێ. نێتەوەیدەب اریداكلە ساختە خۆی ە سەرچاوەی هێزیك كفەرمانڕەواییە
لە جیاتی و "ە كرێ كدەە ئەگەری ئەوە كیە ئەوەیە (راتیكساختە)لەو سیستەمی 

دەتوانین بڵێین ئیتر ە كدراوە  ی ئەوەندە دەنگكمردوان بە ژمارەیە" بە ناوی
ە ئەویش كی تریش كێكچەم وردی بووە بە سەرچاوەی داهێنانیكدەسەاڵتی 

یش لە كێكیەهەڵبەتە  !"انكفەرمانڕەوایی مردووە"، واتە (٤)یە(یراسكمردو)
انی تری كوردانی بەشەكاربردنی كاری بەخەراب بەكانی ساختەكئامرازە

  (٥).وردستانەك
 
 

 ومەتكح هێنانیكپێ و ١٢/٩ی انكەئەنجامی هەڵبژاردن
بەاڵم توانست لە  ،ەكورسی شتێكلە  كاندا بەدەستهێنانی ژمارەیەكلە هەلبژاردنە

بە تەواوەتی ومەت كح هێنانیكپێ بەرەوردنی سیاسی بەو ژمارانە كردن و یاریكارك
( ١٥/٧/١١١٩واتە هەڵبژاردنی )انی پێشوودا كلە هەڵبژاردنە سەركیە. ی ترەكشتێ

ە بەبێ هەڵبژاردنیش كستەم نەبوو، چونەئزۆر ی كارێكومەت كدامەزراندنی ح
 ێتی دابمەزرایەكدەسەاڵت لە نێوان پارتی و یە ٥١بە  ٥١را لەسەر بنچینەی كدە
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بەاڵم ئەم  .نی ستراتیژیدەگوترێ هاوپەیمایئەوەی پێبە تایبەتی لەسەر بنچینەی 
ی بنەڕەتی لە كارییەكە گۆڕانكەش لەوەدایە ك، جیاوازییەجارەیان زۆر جیاوازە

 . انی هەرە دواییكدەرهاوێشتەی هەڵبژاردنە كوە ،ێز روویداوەهسەنگی وها
هەر ئاسان نابێت  كومەت نەكئەم جارەیان دامەزراندنی حبەم مانایەش،       
ە لە كێشانەی كلەو  كێكیە. ێش بێتكەێشمكت زۆر قورس و پڕ لە ێو لەوەدەچكبەڵ

 (ێتیكواتە یە) ی دەسەاڵتكە الیەنێكهەر ئەوەیە  كەوتۆتەوە نەكان كهەڵبژاردنە
ان كزە سیاسییەهێ لە ریزبەندی ەشی كجێگابۆتەوە و كی ریشەیی بچووكبە شێوەیە

ی ەی تركە الیەنەكو لەوە گرنگتر ئەوەیە كگۆڕان جێهێشتووە، بەڵبزاڤی بۆ 
لە مەسەلەی  ی زۆر ناتەندروستالەسەر دوو بنەم( اتە پارتیو) دەسەاڵت

توانن ببن بە شدەو ێشەن كیشیان كە هەردوكدەبێتەوە كومەت نزیكردنی حكدروست
 :یشنائەو ،ومەتی داهاتووكبەربەستی هەرە گەورە لە سەر رێگای دامەزراندنی ح

انی تر، كهێزە اریگەریكقەوارە و ترسی پارتی لە ( ١پارتی؛ و سیاسی لوتبەرزی ( ٢
راستی بێت  كۆمەڵێكواڵوی قەمیان دەتوانێ هەڵكیە: بە تایبەتی هی بزاڤی گۆڕان

هەرە هێزە  "ە ئەو حزبە كبەوەی  یەە گرنگترینیان باوەڕ بوونی پارتیك
لە ئەم حیزبە بوونەوەی كئەو لە مێژودا رێگا بە بچوو یو گەورەی "ەیەكیەیمێژوو

لەبەر ئەوەی لە ە كپارتی دەخوازێ بڵێ  ،ی تركبە مانایە (٦).ناداتایەی سیاسیدا ك
، ئەمڕۆ و لە دامێژوودا گەورە بووە دەبێ لە پانتایی و روانگەی سیاسیش

 میشیان ەئەوەی دوو. بمێنێتەوەسیاسی دەستی ا، هەر بە گەورەیی و بااڵدداهاتووش
زۆرەوە لە ی كێروانینی ئەو حزبەیە بە ترس و گومان( ەی تریشیانكواتە بەربەستە)

 كهەر هەوڵێەن وە كومەت بیكردنی حكلەمەڕ دروستانی تر كە هێزەك كهەر باسێ
تەبی كی مەكە ئەندامێكمەترسیدارە  یشلە راستیدا زۆر. بیدەنلەم ئاڕاستەیەدا 

ی زۆر كێنوبۆچو كێبەر لە چەند رۆژ( محەممەد مەحمود)اسی پارتی یس
لە الیەن ئۆپۆزیسیۆن و  ەك) كێە پارتی هەر هەوڵك ردەوەكجەختمەترسیداری 

 كئەمە رێ. پیالنگێڕی دژی خۆی دەزانیبە  (بدرێومەت كردنی حكێتی بۆ دروستكیە
ە كات كقەبووڵ نا كومەتێكهەر پارتی ح كە نەكپێماندەڵێ ە كئەو عەقلیەتەیە 
 ەكتر ئەوەیە كترسناو كبەڵ  ،بااڵ دەست نەبێتیدا شتیابگرە  و ،خۆی تیایدا نەبێ

 ا و لەسەر ئەم بۆچوونەەددلەقەڵەم " دژی خۆیپیالن "ە بە نهەواڵئەو جۆرە پارتی 
 ی راستەوخۆیەكئەم شێوە گووتارە هەڕەشەیە. اتكدەبینا ترس و گومانپڕاوپڕ لە 

ە لە دەرەوەی ئیرادەی پارتی ك "ەنەوەكبیر لەوە دە"ە تەنانەت كبۆ ئەو الیەنانەی 
بڕۆین  تردوور كنین هەندێلە راستیدا دەتوا. ەنكدە ومەتكردنی حكباس لە دروست

ئەو  بەرامبەر شەڕە لەناڕاستەوخۆی ە ئەم جۆرە زمانە هی راگەیاندنی كو بڵێین 
بەبێ پارتی،  ،ومەتكردنی حكباس لە دروست" ەنكبوێری دە"ەن ڵئەسە ك داالیەنانە

 !ەنكب
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 انیكەفراوان و سیناریۆكومەتی بنكح
ساڵی رابردوودا  ە لە چواركبووە لەوانەی  كێكنوسەری ئەم وتارە یە

ی كەفراوان بە فێڵێكومەتی بنكانی دەسەاڵتی لە دامەزراندنی حكدەستپێشخەرییە
. زانیووە ، بە تایبەتی بەرامبەر بە بزاڤی گۆڕان،سیاسی بەرامبەر بە ئۆپۆزیسیۆن

انی هەرە دوایی روانگەی سیاسی ئەوەندە كئەمڕۆ دوای هەڵبژاردنەبەاڵم 
دەسەاڵت " وەرگرتنی"ردن لە بژاردەی كچیتر باس اری بەسەردا هاتووە ئیتركگۆڕان

، بە ەفراوان ئەو بژاردە نەخوازراوە نییەكومەتی بنكردنی حكلە رێگەی قەبووڵ
ی  ٥١بە  ٥١ەی كێشە سەقەتەكانی هاوكشكتێ( ٢: كتایبەتیش لەبەر چەند هۆیە

 ٥١بە  ٥١پارتی بژاردەی تر ی كە جارێكنیە  یشهەرچەندە دوور. ێتی و پارتیكیە
: بەاڵم ئەوەی جێگەی پرسیارە هەرنەبێ دوو شتن ،ێتیكخاتەوە بەردەستی یەب

لە  كێتی، هەرنەبێ بەشێكە ئەم جارەیان ئاسان نییە الیەنی یەكیان ئەوەی كێكیە
ە لە گەڵ پارتی بە تەنیا كانی، بەوە رازی ببن كادیرەكی و ەكردایەتییەكسەر

وردستان و كدۆخێ سیاسی ەنەوە وە دووهەمیشیان ئەوەیە باروكدروستبومەت كح
هەیە، ە لە پێشەوەن و پێویستیان بە چارەسەری كێشە چارەنووسسازانەی كئەو 

( ٢+٥١)ی سادەكە ئەستەم بێت بە زۆرینەیەكات كئەوەی دەستوور، وا دە كوە
ێتی لەوە باش كی زۆر لە ئەندامانی یەكئەمڕۆ بەشێ( ١ومەت دابمەزرێ؛ كح

ومەت لەگەڵ پارتی بە مانای كدنی حردنی دامەزرانكە قەبووڵكئاگادارن 
 ومەت لەگەڵ پارتیكردنی حكدروست راستە ئەم بژاردەی. ی سیاسی دێتكیەژیوكخۆ

تر و ێتی پڕ پارەكردایەتی یەكناو سەرپەرست و پێگەو پارەپەرستانی  یبەرژەوەند
؛ شدەبێتە هۆی داڕمانی زێتری ئەو حیزبەاتیشدا كلە هەمان بەاڵم  ،اتكدە" ترتێر"
هەر  كنە :ردنی بڕیكمەكڤی گۆڕان، لە چوار ساڵی رابردوودا قۆناغی خۆتوبزا( ٢

انی كبە بەراورد لەگەڵ بەدەستهاتووە)وردستان كی كی لە خەڵكبەشێمتمانەی 
. ردكمەتر كو توو ئەو متمانەیەی زێدەتر كبەڵ ،لەدەست نەدا( ١١١٩هەڵبژاردنی 

زاڤە دەتوانێ بە ئەمڕۆ ئەو بە كش، دەتوانین بە ئاسانی بڵێین جگە لەوە
ردن و سەرخستنیشیدا كومەت وەرگرێ وە لە تەندروستكی زۆرەوە حكپشتڕاستییە

 .ارای هەبێكرۆلی 
ە كئەوەیە ی بەردەستدا نووسراوەی لەم كی سەرەپێشتر گوترا، مەبەست كوە      
:انكهەر هەموو سیناریۆ كەفراوان نەكومەتی بنكانی حكسیناریۆبخرێتە سەر كتیش  

ە كلەو پێگەیەی  :ەی پارتی بێتكە دەستپێشخەرەكەفراوان كبنومەتی كح( ٢
بە ئەگەری زۆر پارتی اندا، كەمە لە ریزبەندی هێزەكە یەك ،بەدەستیهێناوە
ئەوەی هەر . ەفراوانكی بنكومەتێكات بۆ دامەزراندنی حكدە كدەستپێشخەریێ

ی ئەوهادا كێە لە سیناریۆیكدەتوانین بیڵێین ئەوەیە  ،ی زۆرەوەكئێستا، بە دڵنیایێ
انی ئۆپۆزیسیۆن كە بە تایبەتی بۆ هێزەكمەرج دادەنێ  كۆمەڵێكپارتی 

سازی بنەڕەتی، كاچدەستوور، انی كبوارەە گرنگترینیان كردنیان ئەستەمە، كقەبووڵ
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نەوت و  كفایلی زۆر هەستیار وە كردنەوەی حیزب لە دەوڵەت وە هەندێكجیا
و پێداگری لەسەر ت اكب ەرییەدەستپێشخئەگەر پارتی ئەم . هتد... ئاسایش و 

دان ە خۆالكەین كب كرێ باس لە بنبەستێكئەوا هەر زوو دە ،اتكبانی خۆی كمەرجە
ردنی ئەستەم كچارەسەر ەك ەیشكێشەیەكو بازبەسەردانی ئاسان نابێت و ی ێل

تر لە هەڵوێستی كنزی"ێتی كی یەكی ئەوهادا هەڵوێستێكلە سیناریۆیە. دەبێت
اری كات و كە ئاڵۆزتر بكدەتوانێ سیناریۆ" ۆپۆزیسیۆنپارتی تا لە هەڵوێستی ئ

 ێلەوەدەچ. اتكقورستر و ئالۆزتر بە كردن لەگەڵ بژاردەكئۆپۆزیسیۆن لە مامەڵە
هەر زوو ە ك بێئەوە ەنكئۆپۆزیسیۆن بیەی كسێ لەیەنەە كی باش كشتێ

بە و پەیامە  ەنەوە و هەرنەبێ ئەو ئاماژەكتردا چڕ بكانیان لەگەڵ یەكگفتوگۆ
 كە ئۆپۆزیسیۆن چۆن یەك گرنگترینیشیان ئەوەیە. نی بدەن بە الیەنی پارتیروو

ومەتیشدا كردنی حكدەمێنێتەوە و لە دروستڕیزی كبە یەدانە بووە هەروەهاش 
 یزۆر پرەنسیپاتدا كلە هەمان ، بەاڵم ی گشتیڵهێ كۆمەڵێكن لەسەر كۆكهەرنەبێ 

ە هەر زوو ئەوە لە پارتی گرنگ. نبۆ دەسەاڵتی داهاتو چارەنووسساز ەك ،و گرنگ
ێتی چووە سەر هەرگیز لەگەڵ كە ئەوەی بۆ پارتی لەگەڵ یەكبگەیێندرێ 

ە كلەو ئاراستەیەدا ئەوەیە ئۆپۆزیسیۆندا بۆی ناچێتەسەر وە باشترین پەیامیش 
ە ئۆپۆزیسیۆن لە ماوەی رابردوودا ك ،سازیكانی چاكپڕۆژە و دروشم و پەیامە هەموو
و اتەوە كۆبكە جەماوەری پێ كبۆ ئەوە نەبووە  تەنها ،ونەتەوەدركبەرزی

لە چوارچیوەی دەسەاڵتی ە كبۆ ئەوە بووە  كو رێكبەڵجۆشوخرۆشی بدات، 
 ؛ردنكارپێكردار و كنخاتە بواری اریدا بیاكجێبەجێ

من بە  :وردستانكێتی نیشتمانی كەفراوان بە دەستپێشخەری یەكومەتی بنكح( ١
 یستەكردن لەو شكبۆ خۆدەرباز كهەوڵێ كوە ئەوەتایا ،ێتیكە یەكدووری نازانم 

یا " ناوبژیوانی"رۆلی  ،یا بە پاڵدانی ناڕاستەوخۆی پارتیەوتووە وە كە تێیك
. ەفراوانكومەتی بنكان بۆ حكردنی الیەنەكببینێ لە بانگهێشت" دەستپێشخەر"

تی ێتی لە رێگەیەوە ویستبێكە یەكەم هەوڵ نابێ لەو جۆرە كی ئەوها یەكهەوڵێ
انی كێشەكێشمەك. اتكبەهێز ب" هێزی میانڕەو"ی لە رێگەی نواندنی پێگەی خۆ

 كە تیایدا دوو هێڵی زۆر لە یەك ان،كەم بەر لە هەڵبژاردنەكی ك، ماوەیەدەستوور
ەوتن بەاڵم سێهەمیان هی كدەر( یان ئۆپۆزیسیۆن وە ئەویتریشیان پارتیكێكیە)جیا 

" تەماوی"ی كری لەسەر سازانێپێداگ "تەماویدازۆر ی كهەڵوێستێ"ە لە كێتی بوو كیە
 وكبەڵ ،هەر پەیوەندی بە خودی دەستورەوە هەبوو كنە ئەم هەوڵە. هێنایە گۆڕێ

ێتی كە لە رێگەیەوە یەكردن كیش بوو لە سیاسەتكشێوەیەە كبوونی هەوڵەتەماوی
وە هاوپەیمانی ستراتیژی  كلە الیە" گەیشتنی دەباشانكلەیە"وایدەزانی دەتوانێ 

بەاڵم . اتكلە نێواندیاندا فەراهەمب كو گونجاندنێ ارێزێی تر بپكلە الیە
و ی هەرێم كردنەوەی دەسەاڵتی سەرۆكحوزەیران لە درێژ ٢١ەی كدەرهاوێشتە

ێتی لەو سیاسەتە كستی یەكش زۆر یكییەكو تاری ونیوناڕسپاردنی دەستووریش بە 
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ار بە دواج .انیكەكترسناهەرە  ەكلە لوت كێكگەیشتە یە" میانڕەوەدا"تەماوی و 
ادیرانی ئەو حیزبە كو ێتی كیەتی یەاردكانی ناو سەركیش لە دەنگەكپێی هەندێ

انی هەرە كێتی لە هەڵبژاردنەكستی یەكە بەرپرسە لە شكحوزەیرانە  ٢١ەر ه
ی تری میانڕەوی كێتی بۆ هەوڵێكجار زۆر دەستبردنی یەكبە تەقدیری یە. یدایدوا

اوی چی باشتر بێت لە كی پێگەیەستی بەدەستهێنانەجا بە مەب، (بەاڵم تەماوی)
ات، كارە بكئەو ( حوزەیران ٢١ەی كپاڵدانە كوە)دا یا بە پاڵدانی پارتی كخەڵ

 حوزەیران زۆر باشتر نابێت؛ ٢١دەرئەنجام لە 
 :ەوەكبە یە و ئۆپۆزیسیۆنێتی كەفراوان بە دەستپێشخەری یەكومەتی بنكح( ٢

ی نەفسی لە الی كا رێگرییەی ئەوهكلەوانەیە لەسەرەتادا بۆ هاوێشتنی هەنگاوێ
ستی خۆی لە كێتیەوە هەبێ، بە تایبەتیش ئەگەر بزاڤی گۆڕان بە سەرچاوەی شكیە

ئایا پارتی  ەكبێ  ئەوەرێ كدەی تری گرنگیش كرێگرێ. اندا بزانێكهەڵبژاردنە
ات بە كگفتوگۆ دەلەگەڵ ئۆپۆزیسیۆندا ێتی كاتێ ببینێ یەكاردانەوەی چی دەبێ ك

اری لەگەڵ كە باوەڕی خۆم ئەگەر ئۆپۆزیسۆن بیری لە هاوب .ی ئەوهاكمەبەستێ
 بەاڵم تی بەێكڕیزی لەگەڵ یەكردبێتەوە، باشتر وایە بە ئاڕاستەی یەكتی ێكیە

ی كومەتێكلە رووی ستراتیژییەوە ح( ٢: اتكە فراوان بیكومەتی بنكمەبەستی ح
پۆزیسیۆن ێتی و ئۆكی پێشوەخت لە نێوان یەكهاتنێك، لەسەر بنچینەی پێەفراوانكبن

دەتوانێ زۆر شت  ،و گشتگیر سازی بنەڕەتیكاچی كلەسەر بنەمای بەرنامەیە
 پارتی ناتوانێ وە،ییەكتیكلە رووی تا( ١بەدەست بهێنێت وە ئاشتەوایی بپارێزێ؛ 

بەرامبەر " خیانەت و پاشقوڵگرتن"ێتی لە ئۆپۆزیسیۆن بە كبوونەوەیەی یەكئەو نزی
ی ئەوها بە رای گشتی بڵێ، كشتێبێ ان ەئاسانخۆی بزانێ، یا هەر نەبێ ئەو 

تی و ێكومەتی یەكهێنانی حكمەبەست پێ"بوونەوەیە دواجار كە لەم نزیكچون
واتە بەم  ".ە فراوانەكبنی كومەتێكمەبەست دامەزراندنی حو كئۆپۆزیسیۆن نییە بەڵ
تی و ئۆپۆزیسیۆنە بە ئاراستە و ێكردنی بەرەی یەكمەكەم توكمانایە هەنگاوی یە

ردنی پارتییە بۆ كبانگهێشت ، لە هەنگاوی دووهەمدا،ە ئەویشك ،اییودئامانجی 
بەاڵم ئەگەر لە هەنگاوی دووهەمدا پارتی  .ەفراوانكومەتی بنكردنی حكدروست

ومەتی كحردنی كبۆ دروستێتی كانی ئۆپۆزیسیۆن و یەكرازینەبوو بە مەرجە
ێتی كسیۆن و یەە ئۆپۆزیكاتە هەنگاوی سێهەم ئەوە دەبێ كئەوا ئەو  ،ەفراوانكبن
دا بۆ كلە هەموو حاڵەتێ! ومەت بدەنكردنی حكهەوڵی دروست( بەبێ پارتی)

تییەوە، پێویستە ئەو حیزبە پەیمانی ئەوە ێكلە الیەن یە كنیشاندانی نیەتی پا
ێتی ئامادەیە كومەتدا یەكەمی حكیەی (یا شەش مانگ)ە لە سێ مانگی كبدات 

ۆنترۆڵ و فەرمانی كخۆی بخاتە ژێر ان و ئاسایشی سەر بەكدارەكهەموو هێزە چە
ی كی چۆنایەتی دەهاوێژرێ لە داپڵۆسینێكەم جار هەنگاوێكومەت، بەمەش بۆ یەكح

. انیانكانیان و دەزگا هەواڵگرییەكدارەكان لە هێزە چەكراستەقینەی هێزە سیاسییە
 ەكە ئەو سیناریۆیە تاكێتی دەتوانێ برەوە بێت چونكی ئەوهادا یەكلە هەنگاوێ
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ێتی هاوسەنگی لە كە تیایدا یەك ، یا هەرنەبێ باشترینییانە،ەكیەسیناریۆ
ی ترەوە بپارێزی كوە ئۆپۆزیسیۆن لە الیە كانی لەگەڵ پارتی لە الیەكپەیوەندییە

گەیشتنی كلەیە"ە تیایدا یا دەبێ كنێتەوە نەبی كوە هەروەها خۆی لە پێگەیە
انی ناوخۆی كریزەوە بەمەش  ،هەڵبژێرێ" ستراتیژی"یا هاوپەیمانی " دەباشان

 ؛ێپارێزبە باشتر كحیزبە
 ی ترە لەكئەمەش شێوازێ :ەفراوان بە دەستپێشخەری ئۆپۆزیسیۆنكومەتی بنكح( ٤

رێ هەر لە سەرەتادا كە دەكەفراوان كومەتی بنكهەوڵدان بۆ دامەزراندنی ح
ی كیان پاڵدانێكێكە یەكۆسپی جددی ببێتەوە كبەرەوڕووی هەندێ گرفت و 

ئەم دەرهاوێشتە . بوونەوەی زێتر لە پارتیكتییە بە ئاراستەی نزیێكیە ینەخوازراو
خوێندنەوەی  ، هەر زوو،رێ خۆی لێ بەدووربگیرێ لە رێگایكنەخوازراوەش دە

بە هەموو  .تر لە ئۆپۆزیسیۆن تا لە پارتیكنزی یكهێزێ ، بە هەر حاڵ،ووكێتی وەكیە
پارتی بێت بۆ  ات ئۆپۆزیسیۆن چاوەڕوانی دەستپێشخەریكدا پێویست ناكبارێ

ە خۆی خاوەنی كانە هەوڵی ئەوە بدات كو خۆی چااڵكبەڵ ،ومەتكردنی حكدروست
ەیت بۆ كجار خۆت بە ئەنقەست قسە دە كلە سیاسەتدا هەندێ. ی بێتدەستپێشخەر

ەیت بە كجاریش بۆ ئەوەی خۆت ب كئەوەی ئەوانی تر بە قسە بێنیت وە هەندێ
      !ردوە بە ناوەندەكنەبۆ گەڕانەوە تا ئەوانی تر خۆیان  ناوەند

 
 

 دەرئەنجام 
تەی گرنگی شدەرهاوێ كۆمەڵێكوردستان كانی هەرە دوایی پەرلەمانی كهەڵبژاردنە

ردنی كردن و فراوانكمەكردن و توكرێ گرنگترینیان بەرجەستەكە دەكەوە نەوتكلێ
. ەوتنكدا دەر١١١٩انی كە هەرزوو لە هەڵبژاردنەك ،اری بووكگۆڕان كۆمەڵێك

تداری و اڵێشەی دزێوی دەسەكاندنی هاوكشكتێ شیی زۆر گرنگكسەلەیەمە
ێ ، هەرنەب٥١بە  ٥١ۆتاییهێنان بە كاری فەرماڕەوایی بوو، لە شێوەی كمۆنۆپۆل

 . انكلەسەر ئاستی خودی ژمارە
ات ئەویش كان دەستپێدەكاری قورس دوای هەڵبژاردنەكی ترەوە كلە الیە     

ە لە هەڵبژاردندا بەدەستهاتوون لە ك ردنی ئەو ژمارانەیەكمەسەلەی بەرجەستە
 . ی نوێاركی جێبەجێكێشێوەی دەسەاڵت

ێتی كە هەرچەندە یەكێش ئەو راستیەیە كی سەرنجڕاكلەم ئاراستەیەشدا شتێ    
انی كرێ لە هەوڵەكدە ،ی ترەوەكلە الیە ،ەوتووە بەاڵمكستی هەرە گەورەی بەركش

راستە ئەمە موفارەقە . ەرەوەكالكی یەكەرێكیاریومەتدا ببێ بە كدامەزەراندنی ح
جار لە جیهانی سیاسەتدا هێزە  كبەاڵم هەندێ ی سیاسییە،كێ(سكپەرادۆ)

 ،ە لە هەڵبژاردن بەدەستیان هێناوەكمی ئەو ژمارەیەی كبە حو كان نەكسیاسییە
ە، هەندێ هێزی سیاسی كێشە هەرە فراوانەكانی هاوكۆی پێدراوەكو بە هۆی كبەڵ
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ە تەنها لە رێگەی ژمارەوە تێگەیشتنی بۆ كلەوەی  دەبێی گرنگتریان كپێگەیە
ێتی دەخوازێ كیە كی هەرە گرنگ ئەوەیە ئایا بە چ ئاراستەیەكپرسیارێ. رێكب

وەاڵمی ئەم پرسیارە هەروا ئاسان نییە، بەاڵم مرۆڤ . سوود لەو پێگەیەی وەربگرێ
 ە وابەستەی هەرەكە دەرهاوێشتەكی زۆرەوە ئەوە بڵێ كدەتوانێ بە دڵنیاییە

گروپی بااڵدەستبوونی : ێتیكناو خودی یە هێزە لە انیكۆتایی هاوسەنگییەك
ێتی كبە ئەگەری زۆر یە (لەگەڵ پارتی نیماو هاوپەی لە پەیوەندی)سوودمەند 

دەستبوونی اڵبا ،م لە بەرامبەردااڵبە .تركی ترسناكپاڵدەدات بە ئاقاری هەڵدێرێ
ی گەشتر و باشتری كی دواڕۆژێێتكی زۆرەوە دەخوازن یەكە بە دلسۆزییەكئەوانەی 

ێتی پاڵدەدەن بەرە و هەڵسانەوەو گەڕاندنەوەی كهەبێت، بە ئەگەری زۆر یە
 .سیاسی خۆی" عافیەتی"

 ئۆپۆزیسیۆن، بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان،پێویستە   ،ەوێتە هەڵەوەكبۆ ئەوەی نە     
س لەوە بابزاڤی گۆڕان دا كاتێكلە  ەكئەویش ئەوەیە  ی هاوتەریبی هەبێكگوتارێ

ئەوەش بڵێت ، لەبەر زۆر هۆ، اتداكە دەسەاڵت وەردەگرێ گرنگە لە هەمان كات كدە
مان زیاتر یشدادان بێت و ئەگەر ئۆپۆزیسیۆنبوونكئەگەر دەسەاڵتداربوون چۆە ك

 یەوەات لەوەی چوونە دەسەاڵتەوە، ئەوا بەبێ دوودڵیكب كخزمەت بە خەڵ
ردن و كخزمەت"ە كرێتە كە جختبۆتا گرنگە ئەوك. . . ێئۆپۆزیسیۆن هەڵدەبژێر

بێت ئێمە لەوێین، جا  كو جێگەیە كوردستان لە چ پێگەیەكی كبەرژەوەندی خەڵ
 "!دەسەاڵت دەرەوەی اڵت بێت یائەو پیگەیە ناو دەسە

ەوتنی گروپی بااڵدەستی ناو كە لە ئەگەری سەركۆتاییدا دەتوانین بڵێین كلە       
ی لە پارتی و پاراستنی هاوپەیمانی كنزی ە ناسراوە بەكێتی، كتەبی سیاسی یەكمە

بە ئەگەری زۆر دەبێتە هۆی ، ەسی خۆیانكەكانی تاكو بەرژەوەندییە ستراتیژی
ە ئەو ئەگەرە ك كشتێ. ێتیكەومەت لەسەر دەستی پارتی و یكردنی حكدروست

ێتی كتەبی سیاسی یەكی مەكان ئەندامێكات ئەوەیە بەر لە هەڵبژاردنەكبەهێز دە
ێتی بە لیستی جیاوازەوە كە راستە پارتی و یەكئەوەی نەشاردەوە ( مەال بەختیار)

ەی كدەگەڕێنەوە سەر رێچ"ەن، بەاڵم دوای هەڵبژاردن كان دەكبەشداری هەڵبژاردنە
 . واتە دەگەڕێنەوە سەر هاوپەیمانی ستراتیژی" جارانیان،

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :انكپەراوێزە

ومەت ئاڵۆز كهێنانی حكێشەی پێكهاو"هەستیار قادر، : بڕوانە ریۆسینا كژمارەیە دەربارەی كبۆ بینینی وتارێ ( ٢
 :لە "دەبێت،

axcess: 3/10/2013   ,ww.hawlati.co/archives/12682http://w 
 

ئەرزهەژی سیاسی و : ١٥/٧/١١٩٩وردستان دوای كباشووری "بورهان یاسین، . د: بۆ بینینی ئەم بابەتە بڕوانە ( ٢
 :  لە" ان بە رووی داهاتوودا،كئەگەرە

http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf 
 

http://www.hawlati.co/archives/12682
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ە لە كەین، كی گرنگی رادیۆی نەوا نەكانی ئۆپۆزیسیۆن، ئاماژە بە هەوڵێكرێ لێرەدا، لە دەرەوەی هەوڵەكنا ( ٢
ی گفتوگۆ و كردە بواری سەرەكفەلسەفەی ناتوندوتیژی  ر وكفی دوور و درێژ كی تایبەتدا و بۆ ماوەیەكپرۆگرامێ

 .ردنكقسەلەسەر
 

لە رووی وە اردەبرێن وە نووسەری ئەم وتارە كەم جارە بەكبۆ یە" سیراكمردو"و " راسیكساختە"ی كئەم دوو چم ( ٤
 .نەگونجانیان یالە گونجان  ەپرس رەادیمییەوە بكئە

 

انی تر لە كوردی پارچەكدەیان هەزار : شار بە بەڵگە دەیسەلمێنێت"بۆ نمونە بڕوانە، شارپرێس،  ( ٥ 
 :لە" ەی هەرێم مافی دەنگدانیان هەبووە،كهەڵبژاردنە

http:www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=6973,   access: 4/10/2013  
دا، یا خود ئەو ١٢/٩لە شەوی ( كسیستیماتی)خراو كاری رێكیش بۆ روودانی ساختەكردنەوەیەكپشتڕاست كهەر وە

دستان، وركێتی نێشتمانی كرتێری گشتی یەكبەرهەم ساڵح، جێگری دووەمی س. ناسراوە، د" ەكئەلبیسە"رووداوەی بە 
باوەڕی خۆم ناونیشانی بە ە كردوە، كی لەسەر ئەم رووداوە باڵوكندراوێەاناوەدا راگەیكراش توند و یكاردانەوەیەكلە 
هەر "بڕوانە بەرهەم ساڵح، . اتەكاری لە هەڵبژاردندا پشتڕاستدەكە زۆر شت لەسەر بابەتی ساختەكراوەكباڵو

 :لە." بەخۆی دەگەیەنێتبگۆڕێت، شەرمەزاری و رسوایی  كبڕیاری خەڵ كەسێك
,   acceess: 24/9/2013http://www.hawlati.co/archives/11290 

 

وردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان مەسعود بارزانی كراتی كردنی بانگەشەی پارتی دیمۆكلە ئاهەنگی دەستپێ(  ٦
ینە و كەوتۆتە بەر رق و كە مێژوو و سەروەری پارتی كماوەیە"ە كوردستان رایگەیاند كی راتكی پارتی دیمۆكسەرۆ
رێ زۆر سروشتی بێت، واتە كە دەك، كبۆ حاڵەتێ( اریكینە و دوژمنكرق و )اربردنی ئەم سێ وشەیە كبە." اریكدوژمن

ە لە شێوازی كنای ترسكی رخنەگرانە، هەرنەبێ هێمایەكسەرلەنوێ هەڵسەنگاندنەوەی مێژوو بە شێوەیە
ە كلە بەرامبەر ئەوانەی  ڕلە راگەیاندنی شە كە دەگاتە ئاستی شێوازێكردنی بانگەشەی هەڵبژاردن كدەستپێ

 :بڕوانە. ینەیەنكاری و رق و كهەڵوێستی دوژمن وهەڵگری ئە
2013,   accee: 3/9/http://www.hawlati.co/?p=7826 

تاری سەرەتای بانگەشەی هەڵبژاردن ئەو وردستان، هەر لە وكراتی كی پارتی دیمۆكنێچیرڤان بارزانی، جێگری سەرۆ
وتی  كاتێكرد كردەوە و رێگەشی لەبەر ئەگەری بەرەوڕووبوونەوە وااڵ كئۆپۆزیسیۆنی جخت" بە دوژمناندنی"زمانی 

." كپارتی لە ئامادەباشیداین بۆ هەر رووبەڕووبوونەوەیە كوە ...ارانە و هەڵبەستراو كگوێ نادەینە رەخنەی دووژمن"
 :بۆ نموونە بڕوانەە، كبۆ بینینی دەقی وتارە

http://skurd.net/Dreje.aspx?B=1&id=7130,    access: 3/9/2013 

سەوز  و ئەوەی ئەم قسەیە داگیرساندنی چرایكدوای ئەم وتارەی بارزانی، وە كاتژمێرێكچەند  تەنانەتلە راستیدا 
ی جیددیش هەبوو كوی لە هەولێر هاتە ئاراوە و بگرە مەترسییەێی پشكەش و هەوایەكبووبێ لە الیەن بارزانییەوە، 

 كهەر نەبێ بە بۆچوونی هەندێ. انی بزاڤی گۆڕان و ئۆپۆزیسیۆن بە تایبەتی لە هەولێركردنە سەر بارەگاكشرلە هێ
 .وتارەی بارزانییەوە هەبوو وپەیوەندی بەسەر كلە بەرپرسانی گۆڕان ئەم هەڕەشە و گرژییە یە
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