هەڵبژاردنەكانی  ٩٠٠٢روانگەی هاوسەنگی هێزی لە
نێوان یەكێتی و پارتیدا لە بنچینەوە هەڵتەكاند و گۆڕی
دیمانەی پێگەی چاوی گەل لەگەڵ بورهان یاسین لە
 ٩١٠٢/٥/٩٢كە لە الیەن (جیهاد موحەممەد)ەوە سازدراوە

چاوی گەل :بە وتە و لێدوانەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان ،دەستوری كوردستان
هیچی نەماوە و تەواوە و تەنیا ڕاپرسیی ماوە .ئەم حیزبە دڵێت“ :بۆ ئامادەكردنی
ئەو پڕۆژەیە كەڵك لە دەستوری  04واڵت وەرگیراوە و ،حەوت ساڵی خایاندووە هەتا
ئامادە كراوە و ڕا و بۆچوونی پسپۆڕانی بیانی و نێوخۆیی وەرگیراوە و بەر لەوەی
لە پەرلەمان دەنگی پێ بدرێت  0444پێشنیاریان لە الیەن چین و توێژەكانی
كۆمەڵگە پێگەیشتووە ،پاشان لە پەرلەمانی كوردستان بە دەنگی  69ئەندام بڕیار
درا بدرێتە ڕیفراندۆم و بە یاسایەك ڕەوانەی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان كرا”.
هەروەها  644هەزار دانە لەو پڕۆژەیە چاپ كراوە و لەڕێی بریكارەكانی خۆراكەوە
بۆ هەموو خانەوادەیەك نێردراوە .دەستور هەموو قۆناغەكانی برییوە و پێویستە
ڕاپرسیی خەڵكی كوردستانی لەسەر بكەرێت و تێپەرێنرێت.
كۆدەنگییەكیش لە نێوان هەرسێ الیەنی ئۆپۆزسوێن و دەرەوەی ئۆپۆزسوێن و
بەشێك لە سەركردایەتی یەكێتی و زرۆێك لە ڕۆشنبیران و خەڵكی گشتی و
چاودێرانی سیاسیی ،پێییانوایە كە دەستور ناتەواوە و پێویستە بگەرێنرێتەوە ناو
پەرلەمان بۆ هەمواركردنەوە ،بە تایبەتی هەمواركردنەوەی هەندێك پرسی
نیشتیمانی وەك دیاریكردنی سنوری كوردستان كە لە دەستوردا خراوەتە ژێر
ڕەحمەتی ماددەی  ٠٤١دەستوریی عێراقییەوە و ،هەمواركردنەوەی دەسەاڵتیی
سەرۆكی هەرێم بە جۆرێك كە ئەو دەسەاڵتانە كەمكرێتەوە تا ئەو ئاستەی كە
سەرۆكی هەرێم لە ژێر دەسەاڵتی پەرلەماندا بێت نەك بە پێچەوانەوە وەك لە
دەستوردا هاتووە ،دیسان هەمواركردنەوەی هەندێك مادەد و بڕگەی تری ناو
دەستور.
لەم كێشمەكێشمەدا بەرێزت چیی دەڵێییت و ،چ خوێندنەوەیەكت هەیە تكایە وەك
كەسێكی بێالیەن و ڕۆشنبیرێك ڕوونیكەرەوە؟ كام لەم دوو الیەنە لەسەر حەقە و
چۆن؟ كامییان دیموكراتییانەترە؟ ڕای كامییان زیاتر لە بەرژەوەندیی خەڵكی
كوردستانە بە گشتی؟

1

بورهان یاسین :من باوەڕم وایە مەسەلەكە بەم شێوەیە (رەش یان سپییە) نیە ،بەو
مانایەی ئایا دەسەاڵت راست دەكات یا ئۆپۆزیسیۆن .لە راستیدا كێشمەكێشمو
ناڕازیبوون دەربارەی دەستور شتێكی نوێ نیە بەڵكو هەر لە سەرەتاشەوە بۆچوونی
جودا هەبوو دەربارەی ئەم بابەتە گرنگ و هەستیارە .وە ئەو دەنگانەی كە لە
رۆژانی دواییدا دەركەوتون ،بە پەیوەندی لەگەڵ باسوخواسی دەستور ،ئەوە
دەردەخەن كە هەر لە سەرەتاوە نارەزایی هەبووە وە یەكێك لەو شارەزایانەی كە
لەسەرەتاوە بەشداریەكی بەرچاوی هەبوو لە نوسینەوەی دەستوردا (مەبەست د.
نوری تاڵەبانی)یە لە قۆناغێكی هەستیاری پرۆسەی نووسینەوەی دەستوردا دەستی
لەو پڕۆسەیە كێشاوەتەوە .جگە لەوەش لە رۆژانی دواییدا هەندێ زانیاری گرنگ
ئاشكرا بوون وەكو ئەوەی كاتی خۆی یەكێتی بە زۆرەملێ ئەو رەشنووسی دەستورەی
قەبووڵكردبێ .شتێكی تر كە زۆر گرنگە ئەوەیە كە لە كاتی پەسەندكردنی
رەشنووسی دەستور كۆمەڵی ئیسالمی و یەكگرتوی ئیسالمی بەشێك بوون لە
پەرلەمان وە دەنگیان دا بە رەشنووسەكە ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەم دوو هێزە شانبەشانی
بزاڤی گۆڕان بە شێوەیەكی رەسمی داوای گەڕاندنەوەی ئەو ڕەشنووسە دەكەن بۆ
پەرلەمان بۆ ئەوەی ئەم دامەزراوەیە سەرلەنوێ هەمواری بكاتەوە .ئەم خااڵنە
تەنها بەشێكن لە پێكهاتەیەكی زۆر لە بەهانە كە باسوخواسەكان لە رەش یا سپی
دەردەكەن وە دەیان بەن بۆ ئاستێكی ئاڵۆزتر.
لە الیەكی ترەوە دەتوانین بڵێن چەند شتێكی نوێ هەن كە زیاتر گوزارش لە
گۆڕانكاری لە روانگەی سیاسی و خەماڵنی هاوسەنگیەكی نوێی هێز لە باشووری
كوردستان دەكەن وە ئەم گۆڕانكارییانەش دەرهاوێشتە و كاریگەرییان بووە لە سەر
بۆچوون و هەڵوێستەكان لەمەڕ مەسەلەی دەستور .بە باوەڕی خۆم سێ شت بە
تایبەتی لەم بارەیەوە گرنگن كە مرۆڤ جختیان لەسەر بكاتەوە كە راستەوخۆ
كاریگەرییان هەبووە لەسەر هەڵوێستە لە مەسەلەی دەستور )٠ :دەركەوتنی
ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا و بەهێز لەگەڵ هەڵبژاردنەكانی ٩١١٢دا بە تایبەتی بزاڤی
گۆڕان ،كە هەر لە سەرەتاوە بۆچوونێكی جیاوازی هەبووە لە هی دەسەاڵت لە مەڕ
دەستور ،رۆلێكی ناوەندی و بەرچاوتری بینیوە لەم بارەیەوە .دەبێ ئەوەش بە
جختكردنەوە بگوترێ كە مەسەلەی گۆڕینی سیستەم لە سەرۆكایەتییەوە بۆ
پەرلەمانی یەكێك بووە لە رەهەندە هەرە گرنگەكانی هەڵوێستەی ئۆپۆزیسیۆن ،بە
تایبەتی هی گۆڕان ،دەربارەی دەستور؛  )٩نزیكبوونەوەی سەرۆكی هەرێم لە
هەڵبژاردنەكانی  ٩٠٠٢روانگەی هاوسەنگی هێزی لە نێوان یەكێتی و پارتیدا لە بنچینەوە
هەڵتەكاند و گۆڕی.
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كۆتایی خولی دووەمی فەرمانڕەوایی خۆی لە سەرۆكایەتی هەرێمدا وە نەبوونی
دەرفەت نە بە پێی یاسای سەرۆكایەتی وە نەش بە پێی رەشنووسی دەستور .بە
مانایەكی تر وە وەك دەرهاوێشتە ،نەبوونی دەرفەت بۆ خۆكاندیدكردنەوەی بۆ
خولی سێیەم ،تەنها لە یەك حاڵەتدا نەبێت ئەویش قەبووڵكردنی (تۆ بڵێ
تێپەڕاندنی) دەستورە لە راپرسییەكی گشتیدا بەر لە هەڵبژاردنەكان ،لە راستیدا
هەتتا بگرە بەر لە كۆتاییهاتنی وادەی خۆ كاندیدكردن و ناونووسكردنی قەوارە
سیاسییەكان؛  )٣هەڵبژاردنەكانی  ٩١١٢روانگەی هاوسەنگی هێزی لە نێوان
یەكێتی و پارتیدا لە بنچینەوە هەڵتەكاند و گۆڕی .هەرچەنەدە ئەم گۆڕانكارییە لە
شەو و رۆژێكدا دەرنەكەوت وە ماوەیەكی درێژتری پێویست بوو بۆ ئەوەی خۆی
دەربڕێ لە شێوەی جودا جودادا ،بە تایبەتی سەرلەنوێ خەماڵندنەوەی
"هاوپەیمانی سیتراتیژی ".بەاڵم دواجار ئەم گۆڕانكاریە لە هاوسەنگی هێزدا
هۆكارێكی زۆر گرنگ بوو بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی نوێ پەیوەندیە درێژخایەنەكانی
نێوان یەكێتی و پارتی بخەملێنەوە .ئەوەی لەم بارەیەوە گرنگە ئەوەیە كە لە
رێگەی (رێككەوتنی دەباشان)ەوە ،لە نێوان نەوشیروان مستەفا و جەالل تاڵەبانی،
یەكێتی هەڵوێستێكی هەرە گرنگی خۆی دیاركرد كە نەك هەر نزیك بوو لەگەڵ
هەڵوێستی بزاڤی گۆڕان ،بەڵكو بە توندی یەكانگیریش بوو لەگەڵی ،كە ئەویش
گۆڕینی سیستەمی سەرۆكایەتییە بۆ سیستەمی پەرلەمانی .لە راستیدا
دەرهاوێشتەیەكی زۆر گرنگی ئەم رێككەوتنە (واتە رێكەوتنی دەباشان) لە
حاڵەتی پابەندبوون پێیەوە و جێبەجێكردنی ،یانی بە ڕاشكاوی سەرلەنوێ
هەمواركردنەوەی دەستور لە رێگەی گەڕاندنەوەی بۆ پەرلەمان .بە تایبەتی دوای
دووركەوتنەوەی جەالل تاڵەبانی لە مەیدانی سیاسی ،رۆژ دوای رۆژ یەكێتی لە
بۆچوونی ئۆپۆزیسیۆن نزیكتر بۆتەوە ،تا بگرە دواجار ئەمڕو هەڵوێستی یەكێتی زۆر
لە ئۆپۆزیسیۆن نزیكترە تا لە هی پارتی .ئەگەرچی بە تێبینیەكی گرنگەوە ،ئەم
نزیكبوونەوەیە بۆ یەكێتی بێ كێشە نەبووە وە لە داهاتووشدا بێ كێشە نابێ؛ )٤
یەكێك لە دەرهاوێشتەكانی بزاڤی شەقام ئەوە بوو كە خودی دەسەاڵت رازی بوو
بەوەی كە دەستور لە رێگەی پەرلەمانەوە هەموار بكرێتەوە ،بەاڵم كە دواتر
دەسەاڵت لە بڕیارەكەی پاشگەز دەبێتەوە ئەوە شتێكی ترە.
ئەو دەستورەی كە هێشتان بە تەواوەتی قەبووڵ نەكراوە ،كەچی ئەو هەموو دەسەاڵتەی
داوە بە سەرۆكی هەرێم ،ئایا گەر ئەو دەستورە بە تەواوەتی وە وەك خۆی هەموار كرا
بەم شێوەیەی كە هەیە ئەو كاتە چی روو دەدات؟
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لێرەدا ،جگە لەو تێبینیانەی كە ئاماژەیان پێكرا ،گرنگە ئەوە جختبكەینەوە كە
دەستور لە هەوا و كەشێكدا تێپەڕیندرا كە لە راستیدا پەرلەمان كاتی بەسەردا
چووبوو وە كوردستان لە هەڵبژاردنێكی تر (واتە هەڵبژاردنی  )٩١١٢نزیكدەبوویەوە.
بە رای خۆم گرنگ نیە سوود لە ئەزموونی چەند دەوڵەوت وەرگیرابێ و چەند
تێبینی نوسرابێ یا خوێندرابێتەوە ،بەڵكو گرنگ چەند شتێكی ترە )٠ :كامن ئەو
ئەزموونانەی كە سوودیان لێوەرگیراوە؛  )٩زۆر جار دەستورەكان جوان دەردەكەون
بەاڵم لە جێبەجێكردندا شتێكی ترن؛  )٣دەكرێ دەستور لە رێگەی چەند
ماددەیەكییەوە خاڵیبكرێتەوە لە سروشتە دیمۆكراتییەكەی؛  )٤جێگەی تێگەیشتنە
گەر هەمو الیەنێك بە مەترسی و نیگەرانی زۆرەوە لە دەستورێك بڕوانن كە (كەم یا
زۆر) یەك لەسەر چواری مادەكانی دەربارەی كۆمەڵێك دەسەاڵتی زۆر بەهێزی
سەرۆك بێ؛  )٥لە راستیدا لە ماوەی فەرمانڕەوایی سەرۆكی هەرێمدا كۆمەڵێك
شتی ترسناك روویانداوە كە هێمای بەرهەمهێنانی سیستەمێكی ستەمكاری
كوردییان لێ كەوتۆتەوە .یەكێ لە هەنگاوە هەرە ترسناكەكان ،لە ژێر سێبەری ئەو
دەستورە (كە هێشتان رەشنووسیشە) یاسای ئاسایشی نیشتمانی بوو كە
دامەزراندنی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی لێكەوتەوە ،كە دواجار سەرۆكی
هەرێم بە یارمەتی هەمان ئەو رەشنووسە كوڕەكەی خۆی كرد بە سەرۆكی ئەو
دەزگایە گرنگ و پڕ دەسەاڵتە .لە خوێندنەوەیەكی وردی ئەو یاسایە ئەوە
دەردەكەوێ كە كۆمەڵێك دەسەاڵت دراوە بەم دەزگایە كە لە سیستەمە
دیمۆكراسیەكان نەك هەر بەرچاو ناكەون بەڵكو لەو واڵتانەش بەرچاوناكەون كە
هەندێ هەنگاویان لە ئاراستەی دیمۆكراتیزەكردنی كۆمەڵگاكانیان بڕیوە وە
هێشتان نیمچە دیمۆكراسین .دیوێكی تری ئەم ئاماژەیەم ئەوەیە كە ئەو دەستورەی
كە هێشتان بە تەواوەتی قەبووڵ نەكراوە ،كەچی ئەو هەموو دەسەاڵتەی داوە بە
سەرۆكی هەرێم ،ئایا گەر ئەو دەستورە بە تەواوەتی وە وەك خۆی هەموار كرا بەم
شێوەیەی كە هەیە ئەو كاتە چی روو دەدات؟ لە راستیدا ئەم گومان و مەترسیانە
بەهانە و پشتگیری گرنگن بۆ داواكاری گەڕاندنەوەی رەشنووسی دەستور بۆ
پەرلەمان.

چاوی گەل :بەڕای بەرێزتان ئەگەر دەستور بخرێتە بەردەم ڕاپرسییەوە ڕێژەی
دەنگدانی یاسایی خۆی دەهێنێت؟ ئەگەر ئەو ڕێژەیەیی هێنا ئەوە دەبێت بە شكست
بۆ ئۆپۆزسوێن و ،سەركەوتن بۆ پارتی لە هەڵبژاردنەكاندا؟ ئەگەر ئەو شكست و
سەركەوتنە لە الیەن پارتیی و ئۆپۆزسوێنەوە خوێندنەوەی بۆ كراوە و وا وەرگیراوە!
كەواتە ڕاپرسی لەسەر دەستور لەم كاتەدا جۆرێكە لە بانگهێشتیی هەڵبژاردنەكان؟
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ئەگەر وایە؟ ئەمە بە سیاسییكردنی دەستور نییە كە بە دایكی هەموو یاساكان
دادەنرێت؟
بورهان یاسین :جارێ سەرەتا من باوەڕم وایە كە خستنە راپرسی دەستور لەم
قۆناغەدا هەڵەیەكی هەرە گەورەیە كە پارتی بیكات .پارتی هەر لە سەرەتای
مانگی نیسانەوە كۆمەڵێك هەنگاوی هەڵەی هاوێشتن كە هەمووشیان لە پێناو
دانەوەی دەرفەتە بە سەرۆكی هەرێم كە بۆ خولی سێیەم لە دەسەاڵتەكەی
بمێنێتەوە .بەاڵم باشترە هەر ئێستا پارتی ئەوە بزانێ كە سەركێشی كردنی لەوەی
كە رەشنووسی دەستور بخاتە راپرسییەوە بە ئەگەری زۆر هەڵەكانی بە لوتكەیەكی
هەرە ترسناك دەگەیێنێ كە نە لە خزمەتی ئەزموونی باشووری كوردستان دەبێ وە
نەش لە خزمەتی پارتی خۆی .دەڵێم پارتی چونكە ئەو حزبە تا رادەیەكی زۆر بە
تەنیا ماوەتەوە لە پێداگری لە مەسەلەی نەگەڕاندنەوەی رەشنووسی دەستور بۆ
پەرلەمان وە جختكردنەوەی كە بە هەر بەها و نرخێك بێت بخرێتە راپرسیەوە .بە
هەر حاڵ ،ئەمڕۆ دوای ئەو هەموو گفتوگۆیانە و پێداگری پارتی لەسەر راپرسی
دەربارەی دەستور رۆژ بە رۆژ لەگەڵ نزیكبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەكان وە بە
تایبەتیش كاتێك بۆ خودی پارتی ئەوە ساغبوویەوە كە سەرۆكەكەی ناتوانێ خۆی
بۆ سەرۆكایەتی هەرێم هەڵبژێرێ ،ئەم هەواڵنە ،ئەگەر چی هەڵەن وە بە ئەگەری
زۆر سەر لە هەڵەو كاریسەیەكی سیاسیش دەدەن ،دەها چڕبوونەتەوە.
پارتی هەڵەیەكی گەورە دەكات ئەگەر بەردەوام گوتار و هەڵوێستە سیاسییەكانی بە پێی
پێوەر و روانگەكانی سەرەتاكانی ٠٢٢٠كان بخەمڵێنێ .بەم مانایەش مانەوەی پارتی لە
زەمەنێكی تردا كە خودی روانگەو هاوسەنگی هێزی ئەو زەمەنە بوو ،كە كاتی بەسەردا
چووە ،كێشەی هەرە گەورەی پارتییە.

رێك لەم سات و كاتە هەستیارەدا یەكالبوونەوە و پێداگری یەكێتی لەسەر
گەڕاندنەوەی دەستور بۆ پەرلەمان گرنگیەكی تایبەتی هەیە .لەم حاڵەتەدا
پێداگری پارتی لەسەر ئەوەی كە بە بێ پشتگیری یەكێتی رەشنووسی دەستور
بخاتە راپرسیەوە بە ئەگەری زۆر بە كاریسەیەكی سیاسی بێ هاوتا بۆ پارتی و
سەرۆكەكەی تەواو دەبێ .لە حاڵەتێكی تردا ئەگەر بە فەرز لە راپرسیەكەدا
رەشنووسەكە قەبووڵكرا ئەوا لەو حاڵەتەدا ئەزموونی كورد لە باشوور و خەڵكی
كوردستان زەرەرمەندی هەرە سەرەكی دەبن ،چونكە لە باشترین حاڵەتدا
رەشنووسی دەستور ،هەتتا بگرە لە حاڵەتی سەركەوتنی لە راپرسیدا ،ئەوا ئەو
سەركەوتنە بە ئەگەری زۆر كۆمەڵگای كوردی بە توندی دوولەت دەكات بۆ دوو
بەشی دژبەر وە جگە لەوەش دەرفەت دەدات بە سەرۆكی هەرێم كە خۆی
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كاندیدبكاتەوە بۆ سەرۆكایەتی هەرێم كە ئەوەش بێ هیچ گومانێك هەنگاوێكی
ترسناكە لە بەرجەستەكردنی ستەمكاری و بگرە دەسەاڵتی دیكتاتۆریەتی كوردی؛
دەسەاڵتێك كە زیاتر لە مەشیەخەكانی ناوچەی كەنداو دەچێ تا لە دەسەاڵستێكی
دیمۆكراسی.
لە الیەكی ترەوە بە خوێندنەوەی خۆم پارتی باش لە مەترسیەكانی تاكڕەوی لەو
مەسەلە هەستیارەدا گەیشتووە ،هەرچەندە بە ئاشكرا ئەو مەترسیانە دەرنابڕێ.
جگە لەوە ئەوەی كە ئەمڕۆ رۆڵێكی گرنگ لە تەنگژەكانی باشووری كوردستان
دەبینێ وە بە تایبەتی لە بابەتی دەستوردا ئەوەیە كە پارتی لە وەهمی گەورەیی
و بەهێزیێكدا دەژیێت كە لە راستیدا دەمێكە بنەماكانی لەدەست داوە لە روانگەی
سیاسی كوردستاندا بە تایبەتی لە گۆشەبینینی هاوسەنگی هێزەوە .پارتی
هەڵەیەكی گەورە دەكات ئەگەر بەردەوام گوتار و هەڵوێستە سیاسییەكانی بە پێی
پێوەر و روانگەكانی سەرەتاكانی ٠٢٢١كان بخەمڵێنێ .بەم مانایەش مانەوەی
پارتی لە زەمەنێكی تردا كە خودی روانگەو هاوسەنگی هێزی ئەو زەمەنە بوو ،كە
كاتی بەسەردا چووە ،كێشەی هەرە گەورەی پارتییە وە بە ئەگەری زۆریش
قەتیسبوونی پارتی لەو بازنەیەدا و نەتوانستی لە بینینی مەرج و روانگە تازەكانی
سیاسەت و سیاسەتكردن دەبێ بە سەرچاوەی شكستە سیاسییەكانی داهاتووی
پارتی .لە الیەكی ترەوە گرنگە ئۆپۆزیسیۆن لە خوێندنەوەیدا بۆ روانگەی سیاسی و
هاوسەنگییەكان ئەوە بە جوانی ببینێ كە توانا و پەراوێزەكانی كاریگەری سیاسی
پارتی زۆر سنووردار بووە .گرنگە ئەوەش جختبكرێتەوە كە چیتر تواناكانی پارتی
ئەو رەهایە نین كە تا چەند ساڵێكی كەمیش پێش ئەمڕۆ راستیەكی مەیدانی
سیاسی كوردستان بوون...
بە هەر حاڵ جێگەی سەرسوڕمان و بگرە مەترسیەكی زۆریشە كە ئەمڕۆ پارتی بە
بەبێ پەناو پێچ وە بگرە بە شانازیشەوە (دواجار لەسەر زاری قسەكەری رەسمیان
جەعفەر ئێمینكی) باس لەوە دەكات كە رەشنووسی دەستور هەرنەبێ پەنجاو یەك
لە سەدی ( )%٥٠دەنگی خەڵكی كوردستان بەدەست دەهێنێ! لێرەدا گرنگە
بەراوردێكی بە پەلە بكەین لە نێوان هەڵسوكەوتی پارتی لە الیەك وە
هەڵسوكەوتی دەسەاڵتدارانی توركیا لە مەڕ مەسەلەی هەمواركردنەوەی دەستور لە
هەردوو حاڵەتی باشووری كوردستان و توركیا .لە كاتێكدا دانیشتوانی كورد لە
باکوری كوردستان بە ژمارە زۆر كەمترن بە بەراورد لەگەڵ دانیشوانی تەواوی
توركیا وە لەگەڵ ئەو راستیەشی كە كوردان خاوەنی دەسەاڵتی سیاسی نین وە
تەنانەت لە رێگای پارتی ئاشتی و دیمۆكراتی (بدپ) تەنها %٦ی ئەندامانی
پەرلەمانی توركیا پێك دەهێن ،كەچی ئەوەتا ئەندامبوونی ئەو حزبە ،كە بە هەموو
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پێوەرێك لە ئاستی هەموو توركیا نوێنەرایەتی ژمارەیەكی زۆر كەمی دانیشتوان
دەكات ،لە كۆمیسۆنی پێداچوونەوەی دەستوری توركیا جێگەی كرایەوە بۆ ئەوەی
بەشداری چااڵكانە لە هەمواركردنەوەی دەستوری توركیادا بكات .پرسیار ئەوەیە
ئایا دەسەاڵتی كوردی وە زۆر بە تایبەتی پارتی ناتوانێ بە قەدەر دەسەاڵتی
رەسمی توركیا بەرامبەر بە كێشە سیاسییەكانی كورد و ئۆپۆزیسیۆنەكەی
دیمۆكرات بێت و بەشداری بە ئۆپۆزیسیۆن بكات لە پڕۆسەی پێداچوونەوەی
رەشنووسی دەستوری هەرێمی كوردستان؟ دەسەاڵتدارانی توركیاش سااڵنێكی زۆر بە
لوتبەرزییەكی زۆرەوە و دوور لە روانگە سیاسی و مرۆیی ئێتنیكی و
كۆمەاڵیەتیەكانی توركیا هەڵسوكەوتیان لەگەڵ كورددا كرد ،بەاڵم دوایی بۆیان
دەركەوت كە هەمان ئەو لوتبەرزییە رێگر بووە لە بینینی راستی و روانگە
راستەقینەكان!
جێگەی داخە كە سەرۆكی هەرێم بە روحێكی زۆر حزبییانەی تەسك و بە
لەخۆباییبونێكی زۆرەوە لە ٩٦ی ئام مانگە ( )٩١٠٣/٥/٩٦تاكالیەنانە و بەبێ
حسێبكردن حەتتا بگرە بۆ هاوپەیمانەكەی (یەكێتی نیشتمانی كوردستان) بە
لوتبەرزییەكی زۆرەوە جختی لەسەر ئەوە كردەوە كە دەبێ رەشنوسی دەستور
بخرێتە راپرسییەوە.

چاوی گەل :كێشەیەكی تری ئەمڕۆی ناو حیزبە سیاسییەكانی كوردستان و خەڵك بە
گشتی قسەكردنە لەسەر ئەوەی كە پارتی دیموكراتی كوردستان دەیەوێت
هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم لە خەڵكەوە بێت ،بەاڵم ئوپۆزسوێن و فراكسوێنی
هەرسێ حیزبە ئۆپۆزسوێنەكە دەیانەوێت لە پەرلەمانەوەبێت .ئەگەر هەڵبژاردنی
سەرۆكی هەرێم لە الیەن خەڵكەوە بێت یان لە الیەن پەرلەمانەوە بێت چ
جیاوازییەكیی سیاسیی و یاسایی هەیە؟ بەڕای بەرێزتان كامییان بۆ بە
دیموكراسیزەكردنی كۆمەڵگای كوردستان باشترەو و چۆن؟
بورهان یاسین :بە باوەڕی من مەسەلەیێكی هەرە گرنگ ئەوەیە كە ئایا
دەسەاڵتەكانی سەرۆك چەندن وە چین ،نەك بە زەروورەت شێوەی هەڵبژاردنی .لە
راستیدا ئەوەی لە كوردستان هەیە كێشەكە لەوەدا نیە ئایا سەرۆكی هەرێم لە
پەرلەمانەوە هەڵبژێردراوە یا لە الیەن خەڵك ،واتە راستەوخۆ .بە مانایەكی تر
كێشەكە لەوەدایە كە دەسەاڵتەكانی سەرۆكی هەرێم لە هەشت ساڵی رابردوو وە بە
پێی ئەو رەشنووسەی دەستورە كە هەیە ،كە یەك لەسەر چواری ماددەكانی
دەرباەری دەسەاڵتەكانی سەرۆكی هەرێمن ،هەندێ بڕیاری داوە و بە كردار هەندێ
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نموونەی زۆر زیندووی پێگەو دەسەاڵتەكانی جێگری سەرۆكی هەرێم ،لە رۆشنایی
ئەزموونی هەشت ساڵی رابردووی فەرمانڕەوایی مەسعود بارزانی وە مامەڵەی لەگەڵ
جێگرەكەی ،بە توندی تاكڕەوی سەرۆكی هەرێم دەردەخات.

هەڵوێستی وەرگرتووە كە تەنها لە واڵتە دیكتاتۆریەكاندا هەیە .هەر بۆ
بەرواردێكی سەرپێی لە ئەمریكا سیستەم سەرۆكایەتیە و سەرۆكیش راستەوخۆ لە
الیەن خەڵكەوە هەڵدەبژێردرێ كەچی سەرۆك بۆی نیە بەبێ قەبوڵكردنی كۆنگرێس
سەفیرێكیش دەستنیشان بكات! جگە لەوە سەرۆكەكانی ئەمریكا هەتتا بگرە لەبەر
هەندێك هەڵسوكەوت ،بۆ نموونە پەیوەندی سێكسی لە دەرەوەی چوارچێوە عورف و
یاسایەكانی بواری رێكخستنی خێزان ،دەكرێ بخرێنە بەر بژاردەی دەستلەكار
كێشانەوە .كەچی لە واڵتی ئێمە ئەوەتا دواجار ،تەنها بۆ نموونە ،خەڵكی لە رێگای
بەكاربردنی "دەرمانی هەڵەوە" بە كۆمەڵ چاویان لەدەست دەدەن و دووچاری مردن
دەبنەوە ،كەچی سەرۆكی هەرێم هەر باسیشی ناكات .بە مانایەكی تر سەرۆكێك بە
دەسەاڵتێكی كەمیشەوە ،گەر لە بنەڕەتدا ئاراستەی تاكڕەوی تیایدا بااڵدەست بێت
دەتوانێت واڵت بەرەو سیستەمی ستەمكاری و دكتاتۆریەت ببات .بەاڵم سەرۆكێكی
خاوەن دەسەاڵتی زۆر ئەگەر باوەڕی بە بنەماكانی دیمۆكراسی هەبێ ئەوا بە
دەسەاڵتێكی زۆریشەوە واڵتەكەی بەرەو دكتاتۆریەت نابات.
دەتوانین ئەوەی كە گوترا بە شێوەیەكی تر بە كورتی و بە چڕی بیڵێینەوە :بەو
دەسەاڵتانەی كە لە رەشنووسی دەستوری هەرێم ،ئەگەر چی سەرۆك لە
پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت ،واتە بە هەمان دەسەاڵتەوە هیچ لە هیچ ناگۆڕێ.
مەسەلە بنەڕەتییەكە دەسەاڵتەكانی سەرۆكن تا میكانیزمی هەڵبژاردنی!
با بە ڕاشكاوانەتر بڵێین نموونەی زۆر زیندووی پێگەو دەسەاڵتەكانی جێگری
سەرۆكی هەرێم ،لە رۆشنایی ئەزموونی هەشت ساڵی رابردووی فەرمانڕەوایی
مەسعود بارزانی وە مامەڵەی لەگەڵ جێگرەكەی ،بە توندی تاكڕەوی سەرۆكی
هەرێم دەردەخات .خەڵك دەتوانێ بپرسێ ئایا جێگەو پێگەو دەسەاڵتی راستەقینەی
جێگری سەرۆكی هەرێم (كۆسرەت رەسوڵ) لەو هەموو سااڵنەدا چی بووە بە تایبەتی
كاتی دیارنەمانی سەرۆكی هەرێم ،هەندێك جار بۆ ماوەی كەم یا زۆر سێ هەفتە.
ئەوەی راستی بێت پێگەی ئەو جێگرە لە هەشت ساڵی رابردوودا زیاتر لە پێگە
فەرمیە كارتۆنیەكانی رژێمە دكتاتۆرەكان چووە تا لە سیستەمێكی سیاسی كە
كەمترین رێز بۆ پێوەرە دیمۆكراتیەكان دادەنێ .لە هەشت ساڵی رابردوودا جێگری
سەرۆكی هەرێم بە رادەیەك دەسەاڵتی كەم بووە هەتتا دەتوانی بڵێی ئەو جێگرە
بێ دەسەاڵت و بێ ئەدرەسێكی رەسمی بووە .لە راستیدا واڵتی ئێمە لە هەشت
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ساڵی رابردوودا خاوەنی سەرۆكێك بووە كە تەنانەت دوای حەوت ساڵ ،دوای ئەوەی
كەوتۆتە شپرزەیی سیاسی ،بۆ جاری یەكەم رازی دەبێت یەكێك لە چااڵكیەكانی
جێگرەكەی لە ماڵپەڕی رەسمی سەرۆكایەتی هەرێم باڵوبكرێتەوە .ئەوەتا دوای ئەم
هەشت ساڵە تازە بە تازە باس لەوە دەكرێ كە كۆسرەت رەسوڵ دەسەاڵتە ئیداری و
دراوییەكانی زێدە بكرێ وە یەكینەیەكی سەربازی ئەو بخرێتە سەر وەزارەتی
پێشمەرگە! دەشكرێ مرۆڤ بپرسێ ئایا لە پێداگری و بڕیار لەوەی كە رەشنووسی
دەستور بخرێتە راپرسییەوە سەرۆكی هەرێم چەندە بەهای بۆ جێگرەكەی داناوە،
پرسی پێ كردوە وە ئەگەر لە هەر دوو حاڵەتدا نا ،ئایا كۆسرەت رەسوڵ تەنانەت
ژمارەیەكی بێچارە و بێدەسەاڵت نیە لە سێبەری سەرۆكێكی تاكڕەودا!
بە پێچەوانەی بۆچوونی دەسەاڵت ،زۆر بە تایبەتیش بۆچونی پارتی ،بۆ ئەمڕۆی
كوردستان سیستەمی پەرلەمانی سیستەمی هەرە گونجاوە .چونكە لە رێگای
دەسەاڵتی پەرلەمانەوە دەكرێ بە باشترین شێوە رێگە لە هاتنەكایەی سیستەمی
تاكڕەوی و دكتاتۆری بگیرێ وە هەر لە رێگەی ئەم سیستەمەشەوە خەڵكی
كوردستان دەتوانێ بە باشترین شێوە بەشداری لە بڕیاری سیاسیدا بكات .بە
تایبەتی گرنگی ئەو سیستەمە وە دەسەاڵت و ئیرادەی خەڵك تیایدا لە بڕیارە
چارەنوسساز و ستراتیژیەكاندا زۆر گرنگە .هەر وەك نموونە مرۆڤ دەتوانێ بپرسێ
ئایا لە دوو قەیران و تەنگەژەی ساڵی دواییدا ،یەكێكیان دەربارەی
ئۆپەراسیۆنەكانی دیجلە و ئەوەی تریشیان دەربارەی پارەی كۆمپانیا نەوتیەكان،
هەرچەندە پەرلەمانی كوردستان ئیرادە و قسەی خۆی لەو دوو قەیرانەدا هەبوو.
ئەم دوو قەیرانە ،بە تایبەتی یەكەمیان ،كوردستانیان پاڵدا بۆ لێواری شەڕ .لەوەش
زیاتر ملمالنێی سەرۆكی هەرێم لەگەڵ بەغدا زیاتر دەربڕی میزاجی خۆی و
حیزبەكەیەتی و بەرژەوەندییەكانیان بوو تا بەرژەوەندییە بااڵكانی خەڵكی
كوردستان .بەهانەیەكی تری گرنگ بۆ سیستەمی پەرلەمانی ئەوەیە كە واڵتی ئێمە
سااڵنێكە دووچاری پەرتەوازەیی ئیداری و سیاسی بۆتەوە وە لە رێگای
پەرلەمانێكی خاوەن دەسەاڵتێكی راستەقینەوە دەتوانرێ پانتایی سیاسی لە رێگەی
سازانی نیشتمانی و بڕیاری بە كۆمەڵ بە باشترین شێوە رێكبخرێ ،رێكخستنێك كە
دەربڕی ئیرادەی گەلە لە رێگای پەرلەمانەكەیەوە .لەوەش زیاتر ،واڵتێك كە
هێشتان نەبۆتە خاوەنی كولتوری سیاسی دیمۆكراسی و بنەماكانی دەوڵەتی یاسا و
بەهاكانی هاونیشتمانیبوون وە تیایدا هێشتان كۆمەڵگەی مەدەنی رەگ و ریشەی
دانەكوتیوە ،باشتر وایە بژاردەی سیستەمێكی پەرلەمانی هەڵبژێرێ .بە هەر حاڵ
دوپاتی دەكەمەوە كە تەنها چەند رۆژێك بەر لە ئێستا (لە  )٥/٩٦سەرۆكی هەرێم
بە راشكاوی ئەوەی پشتڕاستكردەوە كە سەرۆكێكی تاكڕەوە و جێگەی خۆشیەتی
خەڵكی كوردستان بە مەترسیەوە لە ئاراساتە و خواستە سیاسییەكانی ئەو
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سەركردەیە بڕوانێ .مەترسیەكەش لەوەدایە )٠ :دەستور خستنە راپرسیەوە مافی
یاسایی پەرلەمانە؛  )٩خستنە رووی ئەم داخوازییە لە بۆنەیەكی تەواو حیزبیدا؛
 )٣بە پێچەوانەی ئیرادە و خواستی هێزە سیاسییەكانی خاوەن پیگە لە پەرلەمانی
كوردستاندا ،بە هاوپەیمانەكەی پارتیشەوە (واتە یەكێتی) ،بارزانی تاكڕەوانە
پێداگری لەسەر نەگەڕانەوەی رەشنووسی دەستور بۆ پەرلەمان دەكات.

چاوی گەل :زۆرێك لە چاودێرە سیاسییەكان پێیانوایە كە هەڵبژاردنەكانی
پەرلەمان و سەرۆكی هەرێم و ئەنجومەنی شارەكانی كوردستان لە  ٩١٠٣دا بۆ
چوار ساڵی ئایندە چارەنوسسازە؟ ئایە ئەوە وایە بە خوێندنەوەی بەڕێزتان؟ ئەگەر
وایە چۆن و لە چییدایە ئەو چارەنووسسازییە؟ ئایا بەشێك لەو چارنووسسازییە
پێوەندی بە گۆرانكارییەكانی ناوچەكەوە هەیە؟
بورهان یاسین :لە كۆتایی پرسیارەكەتانەوە دەستپێدەكەم .لە راستیدا زۆر بەر لە
هەڵبژاردنەكانی داهاتوو ،واتە هەر زوو ،ئەو گۆڕانكاریانەی كە واڵتانی عەرەبی
تەنیوەتەوە بە زیاتر لە شێوەیەك و هۆكارێك كاریگەری ،راستەوخۆ یا
ناڕاستەوخۆی ،خستۆتە سەر باشووری كوردستان .كۆمەڵێك نموونەی بەرچاومان
هەن لەو كاریگەریە وە دیارترینیان بزاڤی شەقام (لە فیبروەری )٩١٠٠ەیە وە زۆر
شتی تریش .ئەوەی ئێستا لە ناوچەكەدا دەگوزەرێ دیسانەوە لە دوو رووەوە
كاریگەری بەردەوامی هەیە بەسەر راگوزەری سیاسی لە كوردستان بە هەردوو
رەهەندەوە ،واتە رەهەندی دەسەاڵت و رەهەندی ئۆپۆزیسیۆنەوە .لە رەهەندی
دەسەاڵتەوە ئەو باوەڕە دروست بووە كە ئیتر ئەو حاڵەتی داخران و بە تەنیا و بە
دابڕاوی مانەوەی دەنگی ناڕازی لە كوردستان كۆتایی هات وە ئەو دەنگە ناڕازیە
جگە لە هێز و توانای خۆی هێز و پشتگیری مەعنەوی لەو جۆشوخرۆشە وەردەگرێ
كە بەشێكی زۆری واڵتانی عەرەبی گرتۆتەوە؛ لە رەهەندی ئۆپۆزیسیۆنەوە هەر زوو
ئەوە ئاشكرا بوو كە ئیتر پەیوەستبوونی كوردستان بەو جۆشوخرۆشە و كاریگەری
ئەو بزاڤە جەماوەریە هەڵتەكێنەرە ئیتر گڕوتینێكی زیاتر دەدات بە ئۆپۆزیسیۆن.
هەر بەو مانایەش ،یا دەتوانین بڵێین هەر لەبەر ئەو هۆیەش ،گوتاری هێزەكانی
ئۆپۆزیسۆن بەردەوام ئاماژەكانی روو لە بەهاری عەرەبی دووپاتكردۆتەوە و
هەرنەبێ لە رووی سایكۆلۆژییەوە بۆ بەهێزكردنی خۆی بەرامبەر بە دەسەاڵت
سوودی لێوەرگرتووە.
بە هەر حاڵ با بگەڕیمەوە بەشی یەكەمی پرسیارەكەت :بەڵێ هەڵبژاردنی داهاتوو
جیاواز دەبێ لە هەڵبژاردنەكانی پێش هەڵبژاردنی  ٩١١٢وە دەكرێ هەتتا بگرە لە
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هەڵبژاردنی ٩١١٢ش .لە الیەكی ترەوە جێگەی خۆیەتی ئەو راستییە بڵێین كە
هەڵبژاردنەكانی  ٩١١٢یەكجار گرنگ و جیاواز بوون بە رادەیەك كە من هەر ئەو
كاتە لە وتارێكمدا وەكوو ئەرزهەژێكی سیاسی گوزارشم لە هەڵبژاەردنەكانی ٩١١٢
كرد .لە راستیدا هەڵبژاردنەكانی  ٩١١٢بە تەواوەتی رووی سیاسی ئەزموونی
كوردستانی لە بنەڕەتدا گۆڕی لە ئەزمونێكی چەقبەستوو و نادینامیكی و بگرە
گەنكردوو بۆ ئەزمونێك كە دوای ئەو مێژووە هەست دەكەیت ژیانێكی نوێ وەبەر
ئەزمونەكە كەوتووە .بە مانایەكی تر لەم هەڵبژاردنەدا ئەو جیاوازییانەی كە لە
هەڵبژاردنەكانی  ٩١١٢كەوتنەوە لە هەڵبژاردنەكانی ئەم جارەدا فراوانتر و قوڵتر
دەبنەوە.
بۆ یەكەم جار دەرفەتێكی جددی لەبەردەم ئۆپۆزیسیۆن هەیە كە كاندیدی خۆی بۆ
سەرۆكایەتی هەرێم هەبێ .بە باوەڕی خۆم ئەگەری زۆر بەهێزیش هەیە كە ئەو كاندیدە
براوە بێت ،گەر ئۆپۆزیسیۆن بە وردەكاری و شارەزاییەكی سیاسییەوە دەست بۆ ئەو
بژاردەیە بەرێت.

بە باوەڕی خۆم یەكێك لە جیاوازییەكانی ئەم هەڵبژاردنە ئەوەیە كە دەرفەتێكی
جددی هەیە كە هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن ئەوەندە دەنگ بهێنن كە بتوانن دەسەاڵت،
واتە حكومەت بگرنە دەست .هەڵبەتە یەكێكیش لە جیاوازییەكان ئەوەیە كە
یەكێتی تا ئێستاش هەر لە سەر ئەو ئاراستەیە بەردەوامە كە بە لیستێكی
سەربەخۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەكاندا بكات .ئەوەش مانای وایە كە جگە لەوەی
ئەگەری ئەوە كراوە دەبێت كە یەكێتی بژاردەی دروستكردنی حكومەت لەگەڵ
هەندێك الیەنی تر هەڵبژێرێ نەك لەگەڵ پارتی ،بەاڵم گرنگیەكی تریش لەوەدایە
كە بە ئەگەری زۆر ئەو بە جیا دابەزینەی یەكێتی دەرفەتی تەزویر و فرتوفێڵ لە
هەڵبژاردنەكاندا لە الیەن پارتیەوە بە رادەی زۆر كەم بكاتەوە .گرنگی ئەو خاڵەش
لەوەدایە كە تا ئێستا شتێك كە پارتی لە هەڵبژاردنەكاندا پشتی پێبەستبێت
تەزویر بووە!
الیەنێك ی ت ری جی اوازی ئەوەیە كە ب ۆ یەكەم ج ار دەرفەتێك ی ج ددی
لەبەردەم ئۆپۆزیس یۆن هەیە كە كاندی دی خ ۆی ب ۆ س ەرۆكایەتی هەرێ م
هەب ێ .بە ب اوەڕی خ ۆم ئەگەری زۆر بەهێ زیش هەیە كە ئەو كاندی دە ب راوە
بێ ت ،گەر ئۆپۆزیس یۆن بە وردەك اری و ش ارەزاییەكی سیاس ییەوە دەس ت ب ۆ
ئەو ب ژاردەیە بەرێ ت .بەه انەیەكی زۆر گرن گ ب ۆ ئۆپۆزیس یۆن كە ب ۆ
س ەرۆكایەتی هەرێ م ب ژاردەی هەب ێ ئەوەیە كە گەر ئۆپۆزیس یۆن ب ۆی نەك را
لە رێ گەی پەرلەم انەوە سیس تەم لە س ەرۆكایەتی ب ۆ پەرلەم انی بگ ۆڕێ،
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ئەوا بێگوم ان لە ح اڵەتی بە دەس تهێنانی پ ێگەی س ەرۆكایەتی هەرێ م بە
ئاس انتر دەت وانێ ك ار ب ۆ ئەو ئام انجە بك ات و ئەو پ ێگەیە بخ اتە خ زمەت
بەهێزكردنی سیستەمی پەرلەمانی لە بڕی سیستەمی سەرۆكایەتی.
جی اوازییەكی ت ری یەكج ار گرن گ ئەوەیە كە پ ارتی بە ئاس انی ن اتوانێ
دەس ت ب ۆ س یناریۆی پش ێوی و ن انەوەی ش ەڕ و ئ اژاوە بب ا .ئەوە بە مان ای
ئەوە ن ایەت كە پ ارتی دواج ار ئەو س یناریۆیەی دانەن اوەتە بەردەم خ ۆی
وەك یەكێ ك لە بژاردنەك ان ،بەاڵم ئەوەی ئەم ج ارە جی اوازە ئەوەیە كە نە
هۆك ارە ناوخۆییەك ان و نە ئەقلیمییەك ان و نەش نێونەتەوەییەك ان زۆر
یارمەتی دەر ن ین ب ۆ پی ادەكردنی ئەم ب ژاردەیە .بەم مان ایەش هەتت ا بگ رە لە
ح اڵەتی دۆڕانیش دا ،پ ارتی ئەو ئ امراز و دەرفەتە زۆرانەی لەبەردەس ت نی یە
كە دەس ت ب ۆ س یناریۆی پش ێوی بب ات .لە الیەك ی تریش ەوە گ رنگە ب ۆ
ئۆپۆزیس یۆن كە خ ۆی لەو دڵەڕاوك ێ و وەه مە نەج ات ب دات كە بەڵ ێ پ ارتی
بە ئاس انی دەتوانێ ت دەس ت ب ۆ س یناریۆی پش ێوی بب ات ،هەر كاتێ ك
بخوازێت.
بە ب اوەڕی خ ۆم هەنگ اوێكی گرن گ ب ۆ ئۆپۆزیس یۆن هەر ئێس تا ئەوەیە كە
الیەنە ئیقلیم ی و نێونەتەوەییەك ان ،بە ت ایبەتی توركی ا و ئەمریك ا ،ئاگ ادار
بك اتەوە كە زەرەرمەن دی یەكەم ئەوان دەب ن لە هەر پش ێویەك كە لە
كوردس تان رووب دات :ب ۆ سەرخس تنی پ ڕۆژە ئابورییەك انی لە باش ووری
كوردس تان و س وودوەرگرتن لێی ان ،توركی ا پێویس تی بە هێمن ی هەیە لەو
دییە
رێ بەرژەوەن
ێویەك دەك
ەوە هەر پش
مە .بە پێچەوانەش
هەرێ
ئابوورییەك انی ئەو واڵتە بخ اتە مەترس ییەوە وە زی انی پێبگەیێن ێ ت ا
راددەی ملیارەه ا دۆالر . . .لە ئاس تی نێ ونەتەوەییەوە ،ئەمریك ا نەك هەر
س وودی بەرن اكەوێ لە پش ێوی لە كوردس تان بەڵك و بەرژەوەن دییەكانی دەه ا
زێتر دەكەونە مەترسییەوە بە هۆی پشێوییەكی لەو جۆرە.
گرنگ ی ت ایبەتی ئەو خ اڵەی س ەرەوە لەوەدایە كە ئیت ر پ ارتی پەراوێ زی
تەوە و
ر دەبێ
ژاردن كەمت
تەكانی هەڵب
ۆدزینەوەی لە دەرهاوێش
خ
ئۆپۆزیس یۆنیش بە دڵەڕاوكێ ی كەمت رەوە و بە ب اوەڕبەخۆبوونی زی اترەوە
بەرەو هەڵبژاردنەكان دەڕوا.
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چاوی گەل :كاتی خۆی بڕیار وابوو لە  5446 / 7 /50دا ،لەگەڵ هەڵبژاردنەكانی
پەرلەمان وسەرۆكایەتی هەرێم دا ،راپرسیش لەسەر دەستوری هەرێم بكرێت .بەاڵم
كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەكان ڕایگەیاند كە لە تواناییدا نییە ئەو راپرسییە
ئەنجامبدات .بۆیە بە یاسای ژمارە  04ی ساڵی  5446كاتی ڕاپرسیەكە خراوەتە
رۆژێكی نادیار .بە ڕای بەرێزتان بۆچیی دوای ئەو هەموو كاتە دوور و درێژە ئێستا
لەم كاتەدا كە چەند مانگێكی ماوە بۆ هەڵبژاردنەكان پارتی هێندە سورە لەسەر
ڕاپرسیی دەستور؟ ئەگەر ئەو دواخستنە وەك سیناورێیەكی سیاسیی لە الیەن
پارتییەوە ئەنجامدرابێت! ،ئەی هەرسێ حیزبی ئۆپۆزسوێن كەمتەرخەمنیین لەوەی
لەو ماوە دوور و درێژەدا نەیانتوانیوە پێدابگرن لەسەر گەرانەوەی دەستور بۆ ناو
پەرلەمان؟ لە كاتێكدا بە گوێرەی بڕگەی 5ی ماددەی یەكەمی هەمان یاسا (یاسای
ژمارە 10ی دواخستنی ڕاپرسییەكەی دەستور) دیاریكردنی رۆژی ڕاپرسی لە
دەسەاڵتی پەرلەمان و حكومەتی هەرێمدایە.
بورهان یاسین :جارێ بەشێك لە پرسیارەكە پێویستی بە هەندێ رۆشنایی تر هەیە،
ئەویش ئەوەیە كە راستییەكەی هۆی سەرەكی كە رەشنووسی دەستور نەخرایە
راپرسیەوە ،جگە لەوەی ناڕازیبوونی ناوخۆیی هەبوو لێی ،زێتر لە ئاكامی فشاری
عیراق وە بە تایبەتی كەسی سەرۆكوەزیرانی عیراق (مالیكی) بوو كە توانی
پشتگیری ئەمریكاش بەدەستبهێنێ كە نابێ كوردستان ببێ بە خاوەن دەستوری
خۆی .لە راستیدا ئەو كاتە دەسەاڵتدارانی هەرێم ئەو راستییەیان لە خەڵكی
كوردستان شاردەوە ،لەبەر هۆیەكی سادە ئەویش ئەوەیە كە تەسلیمبوون بەو
فشارە لە دیدی خەڵكەوە بە شكست بۆ ئەو دەسەاڵتە لەقەڵەم دەدرا.
ئەوەی پەیوەندی بە بەشی دوایی پرسیارەكەوە هەیە ئەوەیە كە ئەمڕۆ باوەڕێكی
گشتی دروست بووە كە پەلەكردن لە مەسەلەی خستنە راپرسی دەستور هەرنەبێ
سێ رەهەندی گرنگ لەخۆ دەگرێ )٠ :بۆ ئەوەی مەسعود بارزانی بتوانێ نەك هەر
بۆ جاری سێهەم بەڵكوو بۆ هەشت ساڵی تریش (واتە بۆ دوو خولی تریش) هەر
سەرۆكی هەرێم بێت ،دوای ئەوەی كە هەوڵەكانی درێژكردنەوەی دەسەاڵت و بە
رێگای یاسایی مافی خۆكاندیدكردنی بەدەست نەهات؛  )٩پارتی و بارزانی ترسی
جدییان هەیە لەوەی كە هەر رۆژێك بڕوات ئەوا بە ئەگەری زۆر رۆژێك لە گۆڕینی
سیستەمی سیاسی لە سەرۆكایەتی بۆ پەرلەمانی نزیك دەبینەوە ،لەبەر هۆیەكی
زۆر سادە ئەویش بە زێدەبوونی بەردەوامی ئەو داواكارییەیە وە ئەوەی تریشیان
ئەگەری دۆڕاندنی بە تەواوەتی پارتیە لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا؛  )٣مانەوەی
بارزانی لە پێگەی سەرۆكایەتی هەرێم بەو هەموو دەسەاڵتەی كە لە رەشنووسی
دەستوردا هەیە لە قەوارە و كاریگەری نەرێنی دۆڕانی پارتی لە هەڵبژاردنی
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پەرلەماندا كەمدەكاتەوە وە دەرفەتێكی جدیش دەدات بەو حزبە كە لە رێگەی
پاراستنی خۆی لە پێگەی سەرۆكایەتی هەرێم هەرنەبێ دەتوانێ بەشێك لەو پێگە
سیاسییەی كە ئەمڕۆ هەیەتی بپارێزێ .ناكرێ تەسەوور بكرێ كە پارتی ،هەڵبەتە
لە دید و جیهانبینی ئەو حزبە خۆیەوە ،لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا هەردوو
پێگەی سەرۆكی هەرێم و زۆرینەی پەرلەمانی لەدەست بدات!
چاوی گەل :دوای  ٩٣ساڵ لە ڕاپەڕینیی خەڵكی كوردستان و  ٠١ساڵیش دوای
ڕوخانی ڕژێمی فاشیی بەغداو سەدام حسەین دیموكراسیەت و ئازادییەكان چۆن
هەڵدەسەنگێنیت؟
بورهان یاسین :بێگومان وەاڵمی ئەم پرسیارە كات و مەودایەكی زۆرتری پێویستە بۆ
وەاڵمدانەوەی .بەاڵم ئەوەی لێرەدا دەكرێ ئەوەیە كە بە چەند خاڵێكی كورت
هەندێ ئاماژە بدەین كە وروژاندنیان گرنگی تایبەتی هەیە )٠ :ئەزموونی كوردی
لەو ماوە زۆرەدا ئەوەی دەرخست كە ئەو ئەزموونە ناڕاستی و ناڕاستگۆیی بەشێكی
یەكجار زۆری ئەو بەرپرسانەی دەرخست كە گوایە لە خەباتی شاخیاندا ئەوپەڕی
رزگاریخواز و دیمۆكراتخواز بوون وە هەڵگری خەونی بەدەستهێنانی دەسەاڵتی
نیشتمانی بوون .لە ڕاستیدا بەشێكی یەكجار زۆری چیرۆكی ئەو  ٩٣ساڵە
پێچەوانەی ئەو دروشم و بانگاشانە بووە :هەر لە شەڕی خۆكوژی و یەكتركوژی و
نەتەوەكوژی تا دەگاتە تیرۆری سەردەشت و سۆرانی مامە حەمە و زۆرانێكی تر.
هەڵسوكەوتی دەسەاڵتی كوردی بە شێوەیەكی جدی پرسیارێكی بە جدی هێنایە
پێشەوە ئەویش ئەوەیە كە ئایا گەر كەسانێك لە شاخ بۆ ئازادی ئەو خەڵكە
خەباتیان كردبێ ،چۆن دەكرێ لە كاتی بەدەستهێنانی دەسەالتدا هەمان ئەو كەسە
"ئازادیخوازەی" دوێنێی شاخ بە تێرۆر و ترساندن و تۆقاندن تەنگ بە ئازادیخوازان
هەڵبچنێ؟ ئەگەر ئەمانە لە حزبە جیاكاندا لە شاخ بۆ هەمان ئامانج خەباتیان
كردبێ ،چۆن دەكرێ دوای بەدەستهێنانی دەسەاڵت بە رق و قینەیەكی بێهاوتاوە
یەكتر بكوژن؟ ئەم پرسیارانەو زۆر پرسیاری تریش نەك هەر نیشانەی پرسیار و
گومان دەخاتە سەر شانازییەكانی ئەو دەسەاڵتدارانە ،بەڵكو بە تەواوەتی ئەو
شانازیانەیان لێدەسێنێتەوە...؛  )٩لە الیەكی ترەوە ئەو  ٩٣ساڵە بوارێك بوو كە
ئاراستەیەك لە میدیای چااڵك ،كەم یا زۆر ،لە دەرەوەی هەیمەنەی دەسەاڵتی
پارتە بااڵدەستەكان (یا تۆ بڵێ دژ بەو هەیمەنەیە) سەرهەڵبدات كە دواجار رۆلی
خۆیشی بینێ لە وشیاركردنەوەی خەڵك و رێگە خۆشكردن بۆ سەرهەڵدانی دەنگێكی
ئازا و ئازادتر لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵت و یارمەتیدەریش بوو لە سەرهەڵدانی
ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا؛  )٣بە باوەڕی خۆم شتێكی یەكجار گرنگ كە لەو هەموو
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ماوەیەدا روویدا سەرهەڵدانی ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا بوو وە لەم ئۆپۆزیسیۆنبوونەشدا
دەخوازم تەنها دوو شت جختبكەمەوە كە بە بۆچوونی خۆم یەكجار گرنگن)٠ :
ئۆپۆزیسیۆن ،بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان ،ئەوەی سەلماند كە خەباتی مەدەنی نەك
هەر مومكینە ،بەڵكو خەباتێكی ئەوپەڕی شایستە و كاریگەر و بگرە
گونجاوترینیشیانە بۆ گەشەكردن و پێشخستنی كۆمەڵگای مرۆیی ،بە تایبەتی
كاتێك قسە دێتە سەر ئافراندنی كۆمەڵگای یاسا و یەكتر قەبووڵكردن و سیستەمی
فەرمانڕەوایی دیمۆكراسی؛  )٩الیەنێكی هەرە گەشی ئۆپۆزیسیۆن دوای
هەڵبژاردنەكانی  ٩١١٢ئەوەبوو كە هاوكاری نێوان جەمسەرەكانی ئۆپۆزیسیۆن
وەهمی دوژمنایەتی نێوان علمانیەت و ئیسالمی سیاسی تا رادەیەكی باش
پوچەڵكردەوە .بە باوەڕی من هاوكاری نێوان ئەم دوو جەمسەرەی ئۆپۆزیسیۆن نابێ
تەنها لە ئاستی تاكتیكی سیاسیدا قەتیسبكرێ ،بەڵكو یەكجار گرنگە ئەو هاوكارییە
بە بنەما وەربگیرێ بۆ ستراتیژێكی درێژخایەن .ئەم ستراتیژە دوو بەهای یەكجار
گرنگی هەن :یەكەمیان كوردستانیبوونی هەموان ،بە مانا و لەسەر بنەمای
نیشتمانیبوون ،وە لەسەر ئەو بنچینەیەش هەمووان خاوەنی ئەو پانتاییەن كە پێی
دەوترێ پانتایی یا فەزای نەتەوە (نیشتمان) وە دووهەمیشیان بەهای
دیمۆكراتیبوونە ،بەو مانایەی كە هەموو تاكێك لەسەر بنچینەیەكی سادە (یەك
تاكەكەس یەك دەنگ) مافی بەشداری و كاریگەری لە خەماڵندنی فەزای سیاسی
كۆمەڵگادا هەیە ،جا ئەو تاكە هەڵگری هەر بیروبۆچوونێكی ئایدیۆلۆژی یا سیاسی
بێت.
ئۆپۆزیسیۆن ،بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان ،ئەوەی سەلماند كە خەباتی مەدەنی نەك هەر
مومكینە ،بەڵكو خەباتێكی ئەوپەڕی شایستە و كاریگەر و بگرە گونجاوترینیشیانە بۆ
گەشەكردن و پێشخستنی كۆمەڵگای مرۆیی ،بە تایبەتی كاتێك قسە دێتە سەر ئافراندنی
كۆمەڵگای یاسا و یەكتر قەبووڵكردن و سیستەمی فەرمانڕەوایی دیمۆكراسی.

چاوی گەل :ئەو كرانەوە سیاسییەی حكومەتی توركیا بە ڕووی گەلی كوردا چۆن
هەڵدەسەنگێنییت؟ پێتوانییە ئەمڕۆ كورد بە قۆناغێكی زۆر ناسك و هەستیاریی وادا
تێدەپەڕێت كە ئەگەر بە عەقاڵنیی و دووربینیی و بیركردنەوەیەكی ستراتیژییانە
كاری بۆ بكرێت لە الیەن سیاسییەكانی كوردەوە بە گشتیی لە هەر چوارپارچەكەی
كوردستاندا كورد دەگەیەنێتە ئەو قۆناغە بااڵییەی كە  ٠١١ساڵ زیاترە خەونی
پێوەدەبینێت؟ ئەگەر وایە بە ڕای بەێزت كورد لە ئاستی ئەم ڕووداوە
سیاسیانەدایە؟ سیاسییە دەسەاڵتدار و حیزبییەكانی كورد دەتوانن بە ڕووسوری
مێژوویەك بۆ خۆیان و گەلی كورد بە گشتیی تۆماربكەن؟ سیاسیی و حیزبەكانی
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گەلی كورد چییبكەن باشە لەم رۆژەدا بۆ ئەوەی ئەو قۆناغە لە دەستنەچێت و
خەونە نەتەوەیی و مرۆییەكانی گەلی كورد بێتە دی؟
بورهان یاسین :بە باوەڕی خۆم ئەو پرسیارە یەكجار گرنگە وە كۆمەڵێك تەوەری
زۆر هەستیار و گرنگ لەخۆ دەگرێ كە ئەستەمە بە یەك وەاڵم یا هەتتا
دیمانەیەكی تایبەتیشدا وەاڵمی پڕ بە پێستی بدرێتەوە.
جارێ سەرەتا من وای بۆ دەچم كە خەریكە بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش سێ دانە
پێشوەچوون ،پێشوەچوونەكانی توركیا و باكوری كوردستان بە ئاراستەی كرانەوەی
سیاسی روو بە مەسەلەی كورد ،پێشوەچوونی پەیوەندییەكانی باشوری كوردستان و
توركیا وە هەروەها پێشوەچوونەكانی خۆرئاوای كوردستان هەموویان بە یەكەوە
خەریكە دەرفەتێكی بێهاوتا لە سەد ساڵی رابردوودا بۆ كورد بكاتەوە .لەگەڵ
ئەوەشی كە لە ناو هەناوی ئەم دەرفەتەدا ترس و گومانێكی زۆریش لە پاشەكشێ
هەیە ،بەاڵم ئەوەی گرنگە ،هەر وەك خۆت لە پرسیارەكەدا جختی لەسەر
دەكەیتەوە ،بۆ كورد بوارێكی سیاسەتكردن رەخساوە كە هیچ كات پێش ئێستا
بەدینەكراوە .لەم دەرفەتە مێژووییەدا دوو شت یەكجار گرنگن :یەكەمیان لە
الیەنی توركیاوە ،پێویستە دەسەاڵتدارانی تورك بە عەقڵێكی كراوە و گونجاو لەگەڵ
خەونەكانی توركیادا ،كە بۆ نموونە ئامانجێكی ئە واڵتە ئەوەیە كە بۆ ،كەم یا زۆر،
دەساڵی تر ئەو واڵتە ببێتە هێزی ئابووری هەشتەم لە جیهاندا .توركیا دەبێ ئەوە
بزانێ كە لە ستراتیژە نوێكەیدا كە دامەزراوە لەسەر بیرۆكەی "ئاستی سفر لە
كێشە" لەگەڵ دەورووبەر وە هەروەها هەڵسوكەوتكردن لەگەڵ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
وەكو بازاڕێكی گەورە و دەرفەت بەخش ،پێویستی بە كۆمەڵێ شت هەیە كە
یەكێكیان ئاشتی و ئارامیە لە الیەك وە ئەوی تریشیان ،هەر گرێدراو بە مەسەلەی
ئاشتییەوە ،چارەسەركردنی كێشەی كورد لە توركیا و پەیوەندی باشترە لە گەڵ
باشور و خۆرئاوای كوردستان .توركیا ئەمڕۆ یەكێكە لەو واڵتانەی كە هەرە تینووی
سەرچاوەی وزەیە (تۆ بڵێ نەوت و گاز) وە باشوری كوردستان دەتوانێ لەم رووەوە
زۆر یارمەتیدەر بێت .دواجار بەرابەركردنی ئەم پێداویستیە لەالیەن باشوری
كوردستانەوە دەكرێ ببێتە هۆی سەرلەنوێ داڕشتنەوەی پەیوەندییەكانی توركیا و
ئەو بەشەی كوردستان :تا دوێنێیەكی نزیك سەرچاوەی مەترسی و نائارامی بكرێ
بە سەرچاوەی ئارامی و یارمەتیدەر لە بەدەستهێنانی خەونەكانی.
بە باوەڕی خۆم ئەوەی كە پێویستە بگوترێ ئەوەیە كە یاریەكی ستراتیژی و گەورە
و چارەنووسساز بەر دەرگای كوردی (لە سێ پارچەی كوردستان) گرتووە وە كاركردن
لەو ئاستە ستراتیژییەدا پێویستی بە عەقاڵنییەتێكی سیاسی زۆر هەیە ،كە لە پێش
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هەموویانەوە رزگاربوون لە قورسایی مێژوو و كاركردن لەگەڵ هەنوكە بە عەقڵێكی
كراوەتر .بە بۆچوونی خۆم ئەوەی گرنگە بگوترێ و بكرێ )٠ :دەبێ الیەنی كوردی
بە قەدەر گەورەیی یارییەكە تێگەیشتنێكی گەورە گەاڵڵە بكات وە بەو مانایەش
خۆی لە دوو شێوەی بچووككردنەوە دوور بخاتەوە ،یەكێكیان بچووكردنەوە بۆ ئاستی
هەر بەشێكی كوردستان و بە دابڕاوی بینینی شتەكان و مامەڵەكردن لەگەڵیان،
دووەمیشیان بچووككردنەوەی لەسەر بنەمای بە حزبیكردنی شتەكان؛  )٩زۆر گرنگە
پكك مەسەلەكان لە ئازادكردن و رۆڵی سیاسی عەبدوڵاڵ ئۆجەالندا كورت نەكاتەوە
و سنوورداری نەكات وە ئەوەش باش بزانێ كە جگە لە دەسەاڵتی رەسمی توركیا
(حكومەت و پەرلەمان و )...دەسەاڵتێكی تری شاردراوە (مافیاكان و
نەتەوەپەرستەكانی توندڕەو و بەشێك لە میت و هێزی لەشكر و )...هەیە كە
هەرگیز بەرژەوەندییەكانی لەگەڵ ئاشتیدا نیە .نەك هەر ئەوە بەڵكو بگرە ئەو
دەسەاڵتە شاردراوە (ناسراو بە دەوڵەتی قوڵ) گوزەرانی لەگەڵ شەڕ و شۆڕ و بەبێ
چارەسەری مانەوەی كێشەی كورددایە وە بە تایبەتیش بەردەوامی و درێژەدانی
شەر لە كوردستان .لەبەر ئەوەش بە باوەڕی من شەڕێكی نەبینراو ئەمڕۆ لە نێوانی
دەوڵەتی رەسمی توركیا لە الیەك وە دەسەالتی شاردراوەی توركیایە كە كامیان
دەتوانێ كلیل و چارەنووسی كێشەی كوردی لەدەستدا بێت ،دەوڵەتی رەسمی یا
دەوڵەتی شاردراوە .هەر لەبەر ئەوەش جێگەی خۆیەتی الیەنی كوردی بە گومانی
زۆرەوە بڕوانێتە ئەو گفتوگۆیانەی بە داخراوی لەگەڵ عەبدوڵاڵ ئۆجەالندا دەكرێن،
چونكە بە باوەڕی خۆم نەك هەر دەوڵەتی رەسمی لەو گفتوگۆیانەدا رۆڵی هەیە
بەڵكو دەوڵەتی شاردراوەش بە شێوەیەك یا شێوەیەكی تر رۆڵی خۆی دەگێڕێ...؛ )٣
پەیوەندییەكانی باشووری كوردستان لەگەڵ توركیا دژایەتییەكی ترسناك لەخۆ
دەگرن :لە الیێكەوە ئەم پەیوەندییانە دەكرێ هەڵگری ئاستێكی ستراتیژی زۆر
ئەرێنی بن كە لەوانەیە لە پرۆسەی گەشەكردنیاندا هەڵوەشانەوەی دەوڵەتی
عیراقی لێبكەوێتەوە ،بەاڵم الیەنەكی تری ،كە مەترسیدارە ،ئەوەیە كە حیزبێكی
سیاسی ،با بە روونتر بڵێین پارتی ،لەسەر چارەنووسی ئەو پەیوەندییانە
دانیشتووە و خستوویەتیە خزمەت خۆی وە خواستی ئەوەی نیە ئەو راستییە ببینێ
كە ئەگەر ئەو پەیوەندییانە نەخرانە قاڵبی نەتەوەیی و بچوككرانەوە و لە
بەرژەوەندی حیزبێك و بنەماڵەیەك بەكاربران ،ئەوا ئەگەری كاریسە بۆ كورد
كراوەیە .ئەوەی لەو بارەیەوە لەسەر ئۆپۆزیسیۆن پێویستە بیكات ئەوەیە كە
كۆمەڵێك هێمای جدی بدات بە دەوڵەتی توركیا كە گرنگترینیان ئەوانەن)٠ :
بەرژەوەندیەكانی توركیا لەگەڵ باشوری كوردستان لە ئاستە هەرە
ستراتیژییەكەیدا بە باشترین شێوە پارێزراو دەبن ئەگەر هاتو ئەو پەیوەندیانە
درێژخایەن بن و لەسەر بنچینەی مامەڵە لەگەڵ تەواوی پانتایی سیاسی لە
باشوری كوردستان دامەزرێ تا بەشێكی سنووردار لەو پانتاییە ،واتە تەنها لەگەڵ
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پارتی؛  )٩ئەگەر توركیا دەخوازێ كورد هەمووی هۆكارێكی ئەرێنی بێت بۆ
پەڕینەوەی ئەو واڵتە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەوا پێش هەموو كەس و الیەنێك لە
بەرژەوەندی توركیایە كە بۆ مێتۆدێك و شیوەیەكی كاركردن بگەڕێ كە ئەو پارچانە
بەیەكەوە بخوێنێتەوە و مامەڵەیان لەتەكدا بكات ئەگەرنا پارچەپارچەكردنی
كورد دەبێتە پڕكێشەبوونی ئەو پردەی كە توركیا پێویستیەتی كە بە سەالمەتی
بەسەریدا تێپەڕێ بۆ رۆژهەالتی ناوەڕاست.
www.burhanyassin.com
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