گۆڕان هێزێكی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز
(موتەمەییز)ە و بگرە ئەلتەرنەتیڤێكی جددیشە بۆ
دەسەاڵت
دیمانە لەگەڵ بورهان یاسین ،لە الیەن پێگەی (سبەی)یەوە ئەنجامدراوە٠٢٠٢/٦/٠٢ ،

سبەی :لە ئێستادا ژینگەی سیاسی هەرێمی كوردستان لە دۆخێكی ناتەندروست و قەیراناوی قوڵدایە،
بەڕێزتان وەك چاودێر و لێكۆلەرێكی سیاسی چۆن وێنای بارودۆخەكە دەكەن؟
د .بورهان یاسین :شاردراوە نیە كە ماوەیەكی دوور و درێژە دەسەاڵتی سیاسی وە لە گەڵ ئەویشدا
تەواوی كۆمەڵگای باشوری كوردستان لە قەیرانێكی قوڵدا دەژیێ .لە الیەكی ترەوە چارەسەرنەكردنی
بنەڕەتی ئەو قەیرانە لە الیەن دەسەاڵتەوە ،یا راستتر بڵێین لە الیەن دوو حزبە دەسەاڵتدارەكە،
قەیرانەكەی رۆژ لەدوای رۆژ بەرەو ئاقاری ترسناكتر و هەڵدێری سیاسی ترسناكتر پاڵداوە .ئەوەی
راستیبێت ئەمڕۆ تەواوی رەهەندەكانی سیاسەت و سیاسەتكردن لە باشوری كوردستان ،جا چ رەهەندی
سیستەمی سیاسی و باری ناوخۆی هەرێمی كوردستان بێت یا سیاسەتی دەرەوەی هەرێم بە تایبەتی
لەگەل بەغدا ،لە كۆمەڵێك كێشەی چارەسەرنەكراوی قوڵدا دەژیێ.
لە الیەكی ترەوە ،ئەوەی بە تایبەتی لەم رۆژانەدا روودەدات ئەوەیە كە باسوخواسی هەڵبژاردنەكان
رادەی بارگرژی و نیگەرانی و مەترسی لە سیناریۆی نەخوازراو زیاتر كردوە .هەرچەندە ئەوە جاری
یەكەم نیە كە لە رۆژانی بەر لە هەڵبژاردنەكان بارگرژی و هەواوكەشی قەیراناوی دەبنە سیمای
رۆژانەی سیاسەت لە باشوری كوردستان ،بەاڵم بە تایبەتی ئەم جارەیان چەند جیاوازیەكی هەیە لە
جارانی پێشوو )١ :نەبوونی دەرفەتی یاسایی و دەستوری لەبەردەم مەسعود بارزانی كە خۆی بۆ
سەرۆكایەتی هەرێم كاندید بكاتەوە؛  )٢دوركەوتنەوەی تالەبانی لە مەشهەدی سیاسی و بڕیاری یەكێتی
نیشتمانی كوردستان بە بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكان بە لیستی سەربەخۆ؛  )٣ئەوەی كە زۆر گرنگە
ئەوەیە كە چیتر ئەولەویاتی پارتی و یەكێتی روو لە هەڵبژاردنەكان یەكانگیر نین لەگەڵ یەكتردا وە بگرە
دوو ئاراستەی جیاش دروست بوون لە نێوان ئەم دوو حزبەدا .ئەگەرێكی كراوەش ئەوەیە كە ئەم حاڵەتە
ببێتە بنەمایەكی گرنگ كە دەرهاوێشتەی زۆر جیا دەرهاوێژێ ،نەك هەر لە شێوازی دەنگدان بەڵكو
بگرە لە بژاردە سیاسییەكانی ئەو دوو حزبەشدا لە مەڕ هاوپەیمانییەكانی دوای هەڵبژاردنەكانیش؛ )٤
بوونی ئۆپۆزیسیۆنێكی بەهێز وە ئەگەری ئەوەی كە ئەو ئۆپۆزیسیۆنە نەك هەر لە هەڵبژاردنەكان
پێگەیەكی بەهێز بۆ خۆی مسۆگەر بكات بەڵكو بگرە ئەگەری ئەوەش هەیە كە ئۆپۆزیسیۆن دەسەاڵت
بگرێتە دەست ،واتە حكومەتی داهاتوو دامەزرێنێ .جگە لەوەش ئەوەی كە نوێیە ئەوەیە كە ئۆپۆزیسیۆن
بژاردەی خۆی (واتە كاندیدی خۆی) هەبێ بۆ هەڵبژاردنەكان وە ئەو ئەگەرەی كە ئەو كاندیدە زۆر بە
هێز بێ و لە هەڵبژاردنەكاندا براوەش بێت. . .
ئەگەر هەیە کەوا ئۆپۆزیسیۆن نەك هەر لە هەڵبژاردنەكان پێگەیەكی بەهێز بۆ خۆی
مسۆگەر بكات ،بەڵكو بگرە ئەگەری ئەوە هەیە كە دەسەاڵتیش بگرێتە دەست.

لە الیەكی ترەوە ئەوەی كە قەیرانەكە قوڵتر دەكاتەوە و بە ئەگەری زۆر بارودۆخەكە بەرەو ئاقاری
نەخوازراویش ببات ئەوەیە كە )١ :چیتر مۆنۆپۆلی دەسەاڵت لە الیەن پارتی و یەكێتیەوە ئەو ئاسانە نیە،
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ئەگەر ئەسلەن مومكنیش بێت؛  )٢ئێستاش پارتی هەڵگری زهنیەتێكی ترسناكە ئەویش ئەوەیە كە ئەو
حیزبە بە كەمتر لە دەسەاڵت رازی نابێ واتە هەر شتێك دەكات بۆ پاراستنی پێگەی خۆی لە دەسەاڵت
جا لە سەر حسێبی هەر شتێك دەبێ با ببێ ،هەتتا بگرە ئەگەر لەسەر حسێبی بەرژەوەندییە هەرە بااڵكانی
خەلكی كوردستان و ئەزمونە سیاسیەكەشی بێت .پارتی بە كەمتر بااڵدەستی لە دەسەاڵتدا و لە پێگەی
سەرۆكایەتی هەرێم بۆ سەرۆكەكەی رازی نییە.
دەرئەنجامی ئەم شیوە بۆچوونە ئەوەیە كە پارتی لە رابردودا دودڵی نەكردوە لە دەستبردن بۆ هەندێ
بژاردەی نەخوازراو ،وە بگرە تەنیو بە تاوان و خیانەت ،ئێستاش وە لە داهاتوشدا دودڵی ناكات .هەر
ئەوەشە سەرچاوەی نیگەرانی و دودڵی و مەترسیەكانی خەڵكی كوردستان لە سیناریۆكانی رۆژانی
داهاتوو .لە الیەکی ترەوە گرنگە خەڵك وە بە تایبەتی ئۆپۆزیسیۆن ئەو باوەڕە بە راشكاوی بخەنە روو
كە لەگەڵ ئەو رابردوەش كە پارتی هەیەتی ،چیتر ئەو حزبە ناتوانێ بە هەوەسی خۆی وە هەر كاتێك
ویستی كوردستان پال بدات بۆ ئاقاری شەڕێكی تری براكوژی.
سبەی :كێشمەكێشمی دەستور بۆتە چەقی ملمالنێی نێوان گۆڕان و ئۆپۆزیسیۆن و یەكێتی لە الیەك وە
پارتی دیمۆكراتی كوردستانیش لە الیەكی ترەوە تەنها كەوتوە .بە دیدی ئێوە سەرنجام پارتی مل بۆ رێگە
رستەقینەكە ،كە دەستورێكی سەردەمانەمان هەبێت دەدات ،یا نەخێر سەركێشی پارتی دۆخەكە بەرەو
ئاقارێكی دیكەی مەترسیداردا دەبات؟
د .بورهان یاسین :لە راستیدا مرۆڤ ناتوانێ وا بە ئاسانی و كتومت یەكێتی بخاتە بەرەی ئۆپۆزیسیۆن لە
مەڕ مەسەلەی دەستور و رەهەندە پەیوەندیدارەكان .ئەمڕۆ دەتوانین باس لە دوو دانە هەڵوێستی رون و
ئاشكرا بكەین :یەكێكیان هی پارتییە كە هێشتان پێداگرییە لەسەر خستنە راپرسی رەشنووسی دەستور،وە
ئەوی تریشیان دژەكەیەتی كە هەڵوێسی ئۆپۆزیسیۆنە لە پێداگری لەسەر هەمواركردنی رەشنووسەكە
بەر لەوەی كە بخرێتە راپرسیەوە .هەڵوێستی یەكێتی لە ئێستادا دەربارەی دەستور و مەسەلە
پەیوەندیدارەكان دوو خەسلەت لەخۆ دەگرێ كە یەكێكیان تا بكرێت ناڕوونی بوونە لە هەڵوێست وە ئەوی
تریشیان ئەوەیە كە تا بكرێ سودوەرگرێ لە پەیوەندیە هاوتەریبەكانی ،لە الیەك لەگەڵ پارتی وە لە
الیەكی ترەوە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن .بە مانایەكی تر ئەمڕۆ یەكێتی زێتر سیاسەت لەسەر ناڕوونی لە
هەڵوێست و گۆڕانكاری لە هەڵوێست لە ماوەیەك بۆ ماوەیەكی تر وە دوالیزم لە هەڵوێست دەکات .ئەم
هەڵوێستەی یەكێتی پەیوەندی بە كۆمەڵێ فاكتەرەوە هەیە كە گرنگترینیان )١ :نەبوونی یەكهەڵوێستی لە
سەركردایەتی یەكێتیدا لەبەر كۆمەڵێك هۆ كە گرنگترینیان غیابی تالەبانییە لە ماكینەی بەرهەمهێنانی
بڕیار؛  )٢هەرنەبێ لە ئێستادا ،تا بكرێ ،یەكێتی هەوڵی ئەوە دەدات كە ئەو هاوسەنگیە زۆر
هەستیارەی نێوان هاوپەیمانی ستراتیژی لەگەڵ پارتی لە الیەك وە "رێككەوتنی" دەباشان لە الیەكی
ترەوە راگرێ .ئەم هاوسەنگی راگرتنەش لەبەر كۆمەڵێك هۆیە .یەكێك لە هۆیەكان ئەوەیە كە یەكێتی
هەوڵدەدات ئەو پێگەیەی كە لەدەستیداوە لە رێگای راگرتنی ئەو هاوسەنگیە (یا گەر حەز بكەیت بڵێیت
یاریكردن بەو هاوسەنگیە) بەدەستی بهێنێتەوە .بە مانایەكی تر ئەو هاوسەنگیە بكات بە بنەمای
بەهێزكردنی پێگەی خۆی لە رێگەی سوودوەرگرتنی سیاسی لەو راستییەی كە پارتیش و ئۆپۆزیسیۆنیش
هەوڵی ئەوە دەدەن كە یەكێتی لە هەڵوێستی خۆیان نزیك بكەنەوە و لە هەنگاوە گرنگەكاندا پشتگیری ئەو
حزبە بەدەست بهێنن؛  )٣ئەم سیاسەتی هاوتەریبەی یەكێتی رۆلێكی گرنگ تر دەبینێ لە راگرتنی
توكمەیی و یەكریزی لە ناوخۆی حزبدا ،هەم لە ئاستی سەركردایەتی وە هەمیش لە ناو ریزەكانی كادیرە
مامناوەنجی و ئەندام و الیەنگرانیدا .بە مانایەكی تر پێگەی الوازتر و بارودۆخی ریكخراوەیی و
جیاوازی لە هەڵوێستەكان لە ناو ریزەكانی یەكێتیدا رێگە نادات كە ئەو حزبە وا بە ئاسانی یەكێك لەو
دوو بژاردەیە (رێككەوتنی دەباشان یا هاوپەیمانی ستراتیژی) هەڵبژێرێ .نەك هەر ئەوە بەڵكو بە
پێچەوانەوە یەكێتی بە ئاگاداریەوە ناخوازێ یەكێكیان هەڵبژێری و خۆی بخاتە بەرەی دژ لەگەڵ
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الیەنەكەی تر؛ ئەمەش رێك شێوەیەكە لە كاركردن بە تیۆریەكەی رۆبەرت پوتمان (تێوری دانوستاندنی
دوو دانە مێز) .لە راستیدا ئەم تێورییە زۆرتر بۆ تێگەیشتنی پەیوەندیەكان و هاوسەنگیەكانی نێوان
سیاسەتی ناوخۆ بە سیاسەتی دەرەوەی والتان بەكاردێت .بە پێی تێگەیشتن لە هەڵوێستی یەكێتی ،لە
رێگەی بەكاربردنی ئەم تیۆریە ،لە نێوان دوو مێزی دانوستاندا یەكێتی خۆی دەبینێتەوە :لەسەر یەكێك
لەو مێزانە یەكێتی لەگەڵ ئۆپۆزیسۆن دانوستاندن دەكات وە بگرە كۆكە لەگەڵی وە لەسەر مێزەكەی تر
لەگەڵ پارتی دیمۆكراتی كوردستان دانوستاندن دەكا وە بگرە كۆكیشە لەگەڵی.
پرسیارێكی گرنگ ئەوەیە ئایا ئەم شێوە سیاسەتكردنەی یەكێتی لە نێوان ئۆپۆزیسۆن لە الیەك وە پارتی
لە الیەكی تر تا ك ەی بەردەوام دەبێت؟ وەاڵم دانەوەی ئەم پرسیارە هەر وا ئاسان نیە و گرێدراوی
كۆمەڵیك شتە كە گرنگترینیان ،یەكەم هاوسەنگیە ناوخۆییەكانی یەكێتییە و دوەم شێوەی هەڵسوكەوتی
گۆڕانە و ئۆپۆزیسۆن بە گشتی لەگەڵ یەكێتی و هەڵوێستەكانی و سێهەمیشیان ئەوەیە كە پارتی بە چەند
وە چی رازی دەبێت كە بیدا بە یەكێتی بۆ ئەوەی ئەو حزبە بۆ بەرەی خۆی رابكێشێ .لە الیەكی ترەوە
شتێك كە مرۆڤ تا رادەیەكی زۆر دەتوانێ بە پشتراستییەوە پێشبینی بكات ئەوەیە ئەو ئەگەرەی كە لە
هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا بەرەوڕوبوونەوەی هەرە چارەنووسساز لە نێوان پارتی و یەكێتی روو بدات،
زۆر بە تایبەتیش لەسەر مەسەلەی تەزویر؛ لەبەر ئەوەی كە چیتر شتەكان لەسەر بنچینەی  ٠٥بە ٠٥
نیە لە نێوان ئەو دوو حزبە وە لەبەر ئەوەشی كە یەكێتی بە لیستی جیاواز دادەبەزێ ئیتر یەكێتی بە
رادەی ئیسراری ئۆپۆزیسۆن ،وە بگرە زیاتریش ،چاودێری چااڵكیەكانی پارتی بكات لە مەسەلەی
تەزویر و فرتوفێڵ لە هەڵبژاردنەكاندا .هەتتا بگرە ئەگەرێكی كراوەیە كە یەكێتی بكەوێتە شێوەیەك لە
هاوكاری و لەیەكگەیشتن (با ئەمە نەڕەسمی و نەنوسراویش بێت) لەگەڵ ئۆپۆزیسۆن لەمەسەلەی رێگە
نەدان بە پارتی كە بە شێوەیەك تەزویر بكات كە ئیتر دەرهاوێشتەكانی هەڵبژاردن بە تەواوەتی لە
قازانجی خۆی و بە زیانی ئەوانی تر بشكێنێتەوە.
ئەمڕۆ یەكێتی زێتر سیاسەت لەسەر ناڕوونی لە هەڵوێست و گۆڕانكاری لە هەڵوێست لە
ماوەیەك بۆ ماوەیەكی تر وە دوالیزم لە هەڵوێست دەکات.

سبەی :یەك ێتی نێشتمانی ،هەم بە هۆی هاوپەیمانی لەگەڵ پارتی و هەمیش بە هۆی دووركەوتنەوەی
تالەبانی ،لە دۆخێكی وڕبون و نەبوونی دیدێكی ناڕۆشندایە بۆ مامەڵە كردن لەگەڵ روداوەكان .بە بڕوای
ئێوە هەڵوێستی دروست و گرنگ بۆ یەكێتی خۆی لە بەرامبەر پرسی دەستور دەبێت چۆن بێت؟
د .بورهان یاسین :لەو باوەڕەدام كە لە وەاڵمی پرسیارەكەی پێشترت بەشیكی زۆری وەاڵمی ئەم
پرسیارەی تیایە .ئەوە ماوەتەوە بڵێین كە پارادۆكس یا موفارەقە لەوەدایە كە یەكێتی لەم رۆژانەدا رێك
ئەو ناڕوونییەی بۆ خۆی كردوە بە ستراتیژ" :سیاسەتی لەگەڵ هەمووان و دژی هەمووان ".لە الیەكی
ترەوە نامەوێ نەسیحەتی یەكێتی بكەم چی بكات باشە :وەك هەندێك لە سەركردەكانی یەكێتی دەڵێن
"حزبەكەیان سەركردایەتیەكی هەیە كە بیر دەكاتەوە و پێویستی بەوە نیە خەڵك نەسیحەتیان بكات!" بەاڵم
دەكرێ شتێك بە پشتڕاستیەكی زۆرەوە بڵێین ئەویش ئەوەیە كە ئەگەر یەكێتی دەخوازێ دواڕۆژی هەبێ
و تەندروستبوون و توكمەیی خۆی بپارێزێ و حیزبی دواڕۆژ و دڵسۆز و چاكسازیخوازان بێ ،نەك
حزبی هەندێ سەركردەی چاوچنۆك و چاوبرسی ،ئەوا هیچ بژاردەیەكی تری نیە تەنها ئەوە نەبێ كە
قەبووڵی بەرنامەی چاكسازی ریشەیی بكات و ستراتیژە دواڕۆژییەكانیشی لەو چوارچێوەیەدا بخەمڵێنێ!

3

سبەی :ئێستا لە كوردستان دەسەاڵت پرسی هەڵبژاردنەكانی بەستۆتەوە بە پرسی دەستورەوە ،لە كاتێكدا
دەبوایە بەدەر لە مەسەلەی دەستور هەڵبژاردنەكان بە ئاسایی لە كاتی خۆیدا ئەنجامدرانایە ،بەڕیزتان
چۆن لەو سیناریۆیەی دەسەاڵت دەڕوانیت؟
د .بورهان یاسین :بە باوەڕی خۆم ئەم پرسیارە ،یا ئەم بابەتە ،دوو رەهەندی گرنگی هەن یەكێكیان
ترسی پارتی لەوەی كە ئەمە دوایین دەرفەتیانە بۆ تێپەڕاندنی دەستور ،ئەگەر نا لە دوای هەڵبژاردنەكانی
داهاتو هاوسەنگیەكان لە ناو پەرلەمان بە شێوەیەك دەگۆڕێن كە ئیتر چیتر بۆ پارتی فەراهەم نابێت كە
دەستورێكی "بە دڵی خۆی" تێپەڕێنێت .رەهەندەكەی تر ئەوەیە كە پارتی هەموو هەوڵێكی خستۆتە گەڕ
بۆ سێبارە هەڵبژاردنەوەی مەسعود بارزانی ،دوای ئەوەی لە چەند هەوڵێكی پێشوویان سەركەوتوو
نەبوون كە بۆ هەمان مەبەست دایان .ئێستا وایلێهاتوە كە بە الیەن پارتییەوە ئیتر یا ئەوەتا قەبووڵكردنی
هەڵبژاردنەوەی بارزانی یا ئەوەتا هەر سیناریۆ یا بژاردەیەكی تر كە یەكێك لەوانە دواخستنی هەڵبژادنی
سەرۆكی هەرێمە بۆ كاتێكی نادیار .لەم بارەیەشەوە دوایین یاری كە پارتی كردی ئەوە بوو كە وەالم و
تێبینییەكانی هێزە سیاسییەكان ،بۆ وە لەسەر نامایەكی سەرۆكی هەرێم ،لە الیەن سەرۆكی هەرێمەوە
نێردران بۆ پەرلەمان .مەبەستێكی شاردراوەی ئەم یاریەی سەرۆكی هەرێم ئەوە بوو كە یەكێتی
نزیكبكرێتەوە لە هەڵوێستی پارتی ،چونكە هەڵوێستی یەكێتی میانڕەو بوو نە تەواو وەك هی ئۆپۆزیسیۆن
بوو وە نەك وەكو هی پارتی وە بە ئاسانی دەكرا گۆڕانكاری بەسەردا بێت و پارتی سوودی لێوەرگرێ.
لە راستیدا ئەم هەنگاوەی سەرۆكی هەرێم بووە هۆی كرانەوەیەك لەو قەیرانەی كە پارتی و
سەرۆكەكەی لە سەرەتای مانگی ئەپریلەوە تێیكەوتبوون و پڕۆسەیەكیش دەستیپێكرد كە زیاتر هی
كاتكوشتن و فرتوفێڵە تا هەر شتێكی تر .لەم پەیوەستەشدا پێویست نەبوو كە هەر زوو ،راستەوخۆ دوای
ناردنی وەاڵمی هێزە سیاسییەكان بۆ پەرلەمان ،رەنگدانەوەكان لە الیەن ئۆپۆزیسۆنەوە بەو شێوەیە
پۆزەتیڤ بن .چونكە هەر زوو دەركەوت كە هەر لە سەرەتاوە پێویست بوو ئۆپۆزیسۆن ئەو دەرفەتە نەدا
بە دەسەاڵت وە جگە لەمەش هەر زوو تۆپەكەی بخستایەتەوە یاریگەی سەرۆكی هەرێم لە رێگای
داواكردن لێی كە مەبەستی خۆی لە ناردنی ئەم وەاڵمانە بۆ پەرلەمان تەواو وە بێ پەناو پێچ روون و
ئاشكرا بكات بەر لەوەی ئەسلەن ئۆپۆزیسیۆن قسەیەك بكات یا هەڵوەستەیەك وەرگرێ لەو بارەیەوە.
ئەگەر نا ئەوەی روویدا زیاتر جۆرێك بوو لە بواری هەناسەدان و كرانەوە لەو قەیرانەی كە پارتی و
سەرۆكەكەی تێیكەوتبوون .لە راستیدا هەر زوو دەركەوت كە مەبەستێكی سەرۆكی هەرێم لەو هەنگاوە
ئەوە بوو كە دەستی وااڵبێ لە ئەنجامدانی هەندێ كاریتر وەك سەردانەكەی بۆ روسیا وە دواتر
كۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی توركیا ،كە وەك هەر جارێكی تر سەردانێكە لە خزمەت خۆی و
حزبەكەی ،لە كاتێكدا كە توانی هەر نەبێ بۆ ماوەیەكی كەمیش بێت پەرلەمان و مەیدانی سیاسی لە
كوردستان بە پرسی گفتوگۆ لەسەر مەسەلەی دەستور لە پەرلەمان خەریك بكات دوور لە گرنگیدان بە
هەندێ مەسەلەی تر .ئەوەی پێویستیشە بگوترێ ئەوەیە كە كۆی هەڵسوكەوتە دیپلۆماسییەكانی پارتی و
سەرۆكی هەرێم لە ماوەی دواییدا روو لە بەغدا و ناوچە و جیهان بە یەك مەبەست دەچیتە پێش ئەویش
ئەوەیە كە سەرۆكی هەرێم لە رێگەی ئەم هەنگاو و چااڵكییانەی دەخوازێ بە ناوەخۆ و دەرەوە بڵێ كە
كلیلەكانی سیاسەتكردنی هەرێم لە دەست ئەو دان و لە داهاتووشدا بەرژەوەندییەكانی ئەو الیەنانە
لەوەدایە ك ە ئەو لەو پۆستەی ئێستایدا بمێنێتەوە وە بەبێ ئەو ئەو بەرژەوەندییانە دەكەونە مەترسییەوە!
بە هەر حاڵ لە خوێندنەوەیەكی بە پەلەی ئەوەی لە ماوەی دواییدا گوزەراوە و ئێستاش دەگوزەرێ لەسەر
مەیدانی سیاسی لە كوردستان ،من گومان دەكەم هەر نەبێ هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی هەرێم لە كاتی
حزبێك لە ١٣ی ئابدا بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی لەشكری سەدامی هێنابێتە سەر
كەرامەتی نەتەوەیی كورد ،دەبێ چەند سروشتی بێت كە هەمان حزب تەزویر و ئامرازی
نادیمۆكراتییانەی تر بەكاربهێنێت بۆ مانەوەی خۆی لە هەمان ئەو دەسەاڵتەدا؟
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خۆیاندا بكرێن .بۆ ئەوەی ئەم شتەش روونەدات و هەڵبژاردنەكان لە كاتی خۆیاندا بكرێن هەر نەبێ دوو
شت پێویستن یەكێكیان ئەوەیە كە ئۆپۆزیسۆن ئەم مەترسیە بە جددی وەرگرێ وە لە هەمووش گرنگتر
ئاستەكانی سیاسەت و دیپلۆماسی بە چڕی و وردی كاری لەگەڵدا بكات وە ئەوەی تریشیان پێویستە
یەكێتی خۆی نەكات بە ئامرازێكی دواخستنی هەڵبژاردنەكان .یەكێتی هەڵەیەكی كوشندە دەكات ئەگەر وا
بزانێ كە تەنها زەرەرمەند لەو دواخستنە ئۆپۆزیسیۆنە بەاڵم خۆی براوەیە ،چونكە لە دواخستنێكی
ئەوهادا ئۆپۆزیسیۆن و یەكێتیش زەرەرمەندن! دواجار ئەگەر ئەو یاریانەی كە پارتی دەیانكات بۆی بچنە
سەر ئەوا بێ سێ و دوو ئەزمونی باشوری كودستان نەك هەر زەرەرمەندی یەكەم دەبێ و
پاشەكشەیەكی جددی بەردەكەوێ بەڵكو بگرە ئەگەری روچوونی ئەو بەشەی كوردستان بەرەو
هەڵدرێكی سیاسی مەترسیدار ئەگەرێكی كراوە دەبێ.
سبەی :تەزویرو ساختەكاری و پێشێلكاری یاسایی لە هەڵبژاردنەكانی هەرێمدا بەشێكە لە سیمای
دەسەاڵت لە هەرێم و بە تایبەت پارتی . . .بەڕێزتان چۆن لەم رەفتارەی هەرێم دەڕوانن؟
د .بورهان یاسین :تەزویر و فرتوفێڵ لە هەڵبژاردنەكاندا لەوە دەرچووە كە روداوێك بێت گرێدراو بە
یەكێك لە هەڵبژاردنەكان .ئەوەی راستی بێت هەر لە یەكەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان لە ١٩٩٢
ئاشكرا بوو كە بە شێوەیەكی بەرفراوان تەزویر ئەنجامدراوە ،زۆر بە تایبەتیش پارتی ئەنجامدەری
سەرەكی ئەو تەزویرە بووە .هەر لەو كاتەوە لە هەموو هەڵبژاردنەكان تەزویر بووە بە كولتور بە تایبەت
بۆ پارتی دیمۆكراتی كوردستان .ئەم كولتورە دەربڕی زۆر شتە كە گرنگترینیان باوەڕ نەبوونە بە
سەرەتاییترین وە سادەترین پرەنسیپەكانی سیستەمی دیمۆكراسی كە ئەویش پرەنسیپی (یەك كەس یەك
دەنگ)ە .جگە لەوەش تەزویر لە هەر تاكە دەنگێكدا خیانەتێكی سیاسی و پاشقوڵگرتنێكی خاڵی لە مۆڕالی
سیاسییە كە لەوانی تر دەكرێ وە خەسلەتی هەڵبژاردن دەگۆڕێ لەوەی كێ و كام هێز دەتوانێ باشترین
پرۆگرامی هەڵبژاردن پێشكەش بكات بۆ پێشبڕكێیەك كە تیایدا تەزویر و فرتوفێڵ ئامرازی بردنەوەیە و
پێوەری سەركەوتنە .لە راستیدا تەزویر لە هەڵبژاردن ناشیرینترین شێوەی پیادەكردنی پرەنسیپی
ماكیاڤیللییە لەوەی كە ئامانج رەوایی دەدات بە ئامراز .لەبەر ئەوەی ،لەم حاڵەتەدا گەیشتن بە دەسەاڵت یا
راستر وایە بڵێین مانەوە لە دەسەاڵت لە حاڵەتی پارتیدا ئامانجی هەرە گرنگە ،كەواتە بەكاربردنی هەر
ئامرازێك رەوایە جا با ئەو ئامرازە ئەوپەڕی نادیمۆكراتییانە و پڕیش بن لە خیانەتكردن بە هێز و
دەنگدەرانی تر .بە بۆچوونی خۆم ئەم جارەیان پارتی نەك هەر دەست بۆ تەزویر دەبات بەڵكو بگرە بە
شێوەیەكی زۆر چڕتر وە تا ئەو رادەیەی بۆی دەچێتە سەر تەزویر دەكات .بەهانەیەكی سادەش بۆ ئەو
بۆچوونە ئەوەیە كە ئەم جارە پارتی ،بۆ یەكەم جار لە ماوەیەكی دوور و درێژدا ،ترسی جددی هەیە لە
لەدەستدانی دەسەاڵت ،ئەمەش لەبەر كۆمەڵێك هۆ كە گرنگترینیان بەهێزبوونی ئۆپۆزیسیۆنە و زێدە
بوونی ناڕەزاییەكانی خەڵكە و ئەویتریشیان دابەزینی یەكێتییە بە لیستی جیاواز .هەرچەندە ئێمە لە
ئێستاوە نازانین دوای هەڵبژاردن هاوپەیمانییەكان بۆ دامەزراندنی حكومەت بە چ ئاراستەیەكدا دەچن وە
چۆن دەخەمڵێن ،بەاڵم ئەوەی كە دەكرێ لە ئێستادا بگوترێ ئەوەیە كە دەرگا بۆ هەر ئەگەرێك (خوازراو
یا نەخوازراو) كراوەیە.
دواجار حزبێك لە ٣١ی ئابدا بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی لەشكری سەدامی هێنابێتە سەر كەرامەتی
نەتەوەیی كورد ،دەبێ چەند سروشتی بێت كە هەمان حزب تەزویر و ئامرازی نادیمۆكراتییانەی تر
بەكاربهێنێت بۆ مانەوەی خۆی لە هەمان ئەو دەسەاڵتەدا؟
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سبەی :وەك رای شەخسی بەڕێزتان ئەگەر بە هەر شیوەیەك لە شێوەكان بارزانی خۆی كاندید كردەوە بۆ
سەرۆكی هەرێم پێتان وایە ئەم جارە لە بەرامبەر كاندیدێكی هاوبەشی ئۆپۆزیسیۆندا چارەنووسی چی
لێدێت؟
د .بورهان یاسین :مرۆڤ دەتوانێ بە ئاسانی بڵێ كە یەكێك لە جیاوازییە هەرە پێشچاوەكانی ئەم
هەڵبژاردنانە بە ئەگەری زۆر مەسەلەی هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم دەبێت .لە جارانی پێشودا
ئەلتەرنەتیڤێكی بەهێز لە ئۆپۆزیسسیۆنێكی رێكخراو بە كاندیدێكی بە هێزەوە نەبووە بۆ ئەوەی خەڵك
دەنگی پێبدات .هەرچەندە لە هەڵبژاردنەكانی ٢٥٥٩دا ئەو دەنگانەی كە د كەمال میراودەلی هێنای كە
كەم یا زۆر %٢٠ی دەنگەكان بوو ،كۆمەڵێك هێمای زۆر گرنگی بەخشی و چەند شتێكیشی جختكردەوە،
كە یەكێك لەوانە تێكشكاندنی ئەو ئەفسانەیەی پارتی بوو كە گوایە هیچ كەسێك و بژاردەیەك ناتوانێ
ركابەری لەگەڵ مەسعود بارزانیدا بكات.
بە بڕوای خۆم كۆمەڵێك شت هەن وا دەكەن كە مرۆڤ بۆ ئەو باوەڕە بڕوات كە كاندیدی ئۆپۆزیسۆن
دەرفەتێكی گەورەی لەبەردەمە نەك هەر بۆ هێنانی دەنگێكی زۆر بەرامەبر بە بارزانی بەڵكو
سەركەوتووش بێت لە بردنەوەی پێگەی سەرۆكایەتی هەرێم لە هەڵبژاردنەكان .هەرچەندە ئەمە بابەتێكی
هەستیارە و من ناخوازم باس لە هەموو وردەكاریەكانی مەرج و پێداویستەكان بۆ سەركەوتنی كاندیدی
ئۆپۆزیسیۆن بکەم ،بەاڵم مرۆڤ دەتوانێ بە ئاسانی بڵێ كە بۆ یەكەم جار دەرفەتێكی راستەقینە هەیە بۆ
بردنەوەی هەڵبژاردن لە مەسعود بارزانی .توكمەیی ئۆپۆزیسیۆن ،كە بە تایبەتی ئەو توكمەییە وەك
ئەلتەرناتیڤ ،توانیویەتی دڵنیاییبوون و متمانەی بەشێكی باش لە خەڵكی كوردستان بەدەست بهێنێت وە
هەروەها دابەزینی یەكێتی بە لیستی سەربەخۆ دوو شتی پۆزەتیڤن لەم ئاراستەیەدا .هەرچەندە ناكرێ لە
ئێستاوە بزانین ئەندامان و الیەنگرانی یەكێتی لە هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم چۆن دەنگ دەدەن ،بەاڵم
دەكرێ ئەوە بڵێین كە كەسایەتی كاندیدی ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێ رۆلێكی گرنگ ببینێت لە یەكالكردنەوەی
بەشێكی زۆری دەنگەكانی الیەنگران و ئەندامانی یەكێتی بە قازانجی خۆی .هەڵبەتە شتێك كە ئاسانكاری
بكات بۆ ئەوەی جەماوەری یەكێتی بە ئازادییەكی زۆرتر دەنگ بدەن ئەوەیە كە یەكێتی خۆی رزگار
بكات لەو وەهمەی كە لە داهاتودا وا بە ئاسانی دەتوانێ كورسی سەرۆك كۆماری ،بە تایبەتی دوای مام
جەالل ،بەدەست بهێنێت .روونتر بیڵێین :چیتر یەكێتی وا بە ئاسانی و بەو ئۆتۆماتیكیەتە كورسی
سەرۆكی هەرێم نادات بە پارتی چونكە لە بەرامبەردا پارتی یارمەتی یەكێتی دەدات بۆ بەدەستهێنانی
فیدراڵی بەو مانایەی كە لە دەستوری عیراقدا هاتوە ناوێكی ترە بۆ ئۆتۆنۆمی و زیاتر نە.

كورسی سەرۆك كۆماری! ئازادبوون لە وەهمێكی تریش ئەویش بەدەستهێنانی پێگەی جێگری سەرۆكی
هەرێمە بە كۆمەڵێك دەسەاڵتی راستەقینەوە كە كەمێك كەمتر بن لە هی سەرۆكی هەرێم وە لە غیابی
سەرۆكی هەرێم هەمان دەسەاڵتی هەبن پێداویستیەكی ترە .لە راستیدا لە ماوەی  ٨ساڵی رابردوودا بەو
شێوەیەی كە سەرۆكی هەرێم مامەڵەی لەگەل جێگری خۆی (كۆسرەت رەسوڵ)دا كردوە نەك هەر
بەرجەستەكردنی كۆمەڵێك دەسەاڵتی گرنگ و راستەقینە نەبووە لە پێگەی ئەو جێگرەدا بەڵكو رێك بە
پێچەوانەوە ،تا كراوە لە رێگەی بێدەسەاڵتی ئەو جێگرەوە سەرۆكی هەرێم و پارتی بەردەوام بێڕێزی
بەو جێگرە و بە یەكێتی كردوە! پێویستە ئەمڕۆ بەر لە هەر كەس و الیەنێك یەكێتییەكان خۆیان لە
جێگری سەرۆكی هەرێم (كۆسرەت رەسوڵ) بپرسن ئایا ئەم جێگرە چەندە ئاگاداری وردەكاری و
ئەگێندای ئەو سەردانەی دوایی سەرۆكی هەرێمە بۆ روسیا و كۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی
توركیادا؟ لە راستیدا ئازادبوونی یەكێتی لەم دوو وەهمە و بگرە لە هەندێ وەهمی تریش دەتوانێ
یارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی یەكێتی لە پێگەیەكی بە هێزترەوە بەرامبەر بە پارتی رەفتار بكات وە
جیهانبینییەكەی لە جیهانبینییەكی زۆر ناواقیعبینانەوە بكات بە جیهانبینیەكی واقیعبینانە بۆ ئەوەی دواجار
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ئەم جیهانبینیەش بكات بە بنەمای سیاسەتێكی زۆر جیاواز لەوەی كە تا ئێستا پەیڕەو و پیادەی كردوە.
سبەی :ئەی بۆچونتان سەبارەت بە ئاستی جەماوەری بزوتنەوەی گۆڕان و چارەنووسی ئەم هێزە لە
هەڵبژاردنەكانی داهاتودا چۆنە؟
د .بورهان یاسین :نایشارمەوە كە كەم یا زۆر ساڵێك بەر لە ئێستا هەندێك نیگەران بووم لەوەی دەسەاڵت
خەریكە لەوە سەركەوتوو بێت لە كردنی بزاڤی گۆڕان بە هێزێكی سیاسی نۆڕماڵ (ئاسایی و ناجیاواز)،
بزووتنەوەیەك كە رەنگ و سیمای سیاسی كاڵ و بێڕەنگبووبێتەوە .بەاڵم دواتر ئەو بزاڤە پیشانیدا كە
ناخوازێ وە ئامادەش نیە ببێ بە ژمارەیەكی نۆڕماڵ لە هاوكێشەی سیاسیدا .لە راستیدا لە ماوەی دواییدا
ئەو بزاڤە نەك هەر توانی هەوڵەكانی دەسەالت لە نۆرماڵكردنی تێكبشكێنێ بەڵكو بە رادەیەكی زۆر
جیاوازییەكانیشی جختبكاتەوە و ئەو جیاوازییانەش بۆ خەڵكیشی بە جوانی روونبكاتەوە .دەشتوانین بە
ئاسانی بڵێین كە میدییاكانی خەمڵێنراو لە چوارچێوەی پەیوەندییەكی تایبەتی لەگەڵ ئەو بزاڤە بە تایبەتی
كەناڵی (ك ن ن) و ژوورەكان بە تایبەتی ژووری ئابووری رۆلێكی یەكجار گرنگییان بینیوە لە
جختكردنەوەی ئەو راستییەی كە بزاڤی گۆڕان هێزێكی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنی جیاواز (موتەمەییز)ە و
بگرە ئەلتەرنەتیڤێكی جددیشە بۆ دەسەاڵت .خۆرێكخستنی ئەو بزاڤە لە ماوەی رابردوودا رۆلێكی گرنگی
هەبووە لە توكمەكردنی ریزەكانی ئەو بزاڤە .جگە لەوەش شتێك كە رۆلێكی گرنگی بینیوە لە زێدەبوونی
جەماوەری هەرسێ هێزی ئۆپۆزیسیۆن ئەوە بووە كە ئەم هێزانە بەردەوام گرەویان داوە بە كاری
هاوبەش ،هەرچەندە دەسەاڵت لە الی خۆیەوە هەموو هەوڵێكی داوە بۆ پەرتەوازەكردن و تێكدانی
یەكڕیزی ئەو هێزانە .پەیامێكی گرنگ بێ پەناوپێچ لە الیەن رەمزە هەرە گرنگەكانی ئۆپۆزیسۆن ئەوە
بووە كە بە روونی جختیان كردۆتەوە كە شتێك نیە بە ناوی ئۆپۆزیسیۆنی سیكوالر (عەلمانی) لە الیەك
وە ئیسالمی (یا دینی) لە الیەكی ترەوە؛ بەڵكو یەك دانە ئۆپۆزیسیۆن هەیە.
دەرەنجام لەوەی كە گوترا ،وەك خاڵی لێوەدەرچوون ،مرۆڤ دەتوانێ بڵێ كە بۆ هەڵبژاردنی داهاتو
بزاڤی گۆڕان بە ئەگەری یەكجار زۆر نەك هەر ئاستی دەنگەكانی ،كە لە هەڵبژاردنی ٢٥٥٩دا
بەدەستیهێنا ،دەپارێزی بەڵكو بگرە زۆریش زیاددەكات.
سبەی :لەم رۆژانەدا نەوشیروان مستەفا پەردەی لەسەر هەندێك حەقیقەتی مێژوویی هەڵدایەوە ئەویش
چارەنووسی كەركوك و ناوچە دابڕاوەكان بوو كە تالەبانی لەبەر پۆستی سەرۆك كۆماری و بارزانیش
لەبەر تێكنەچوونی هاوسەنگی حزبەكەی لە هەرێم .جەنابتان چۆن لە بۆچوونەكانی نەوشیروان مستەفا
دەڕوانن ،كە پێم وایە بەرێزیشتان پێش چەند ساڵێك بەر لە ئێستا ئاماژەتان بەوە دابوو كە وەرگرتنی
پۆستی سەرۆك كۆمار بێ زەریبەی گەورە نیە؟
د .بورهان یاسین :بە باوەڕی خۆم وتارەكانی رێكخەری گشتی بزاڤی گٶڕان ،نەوشیروان مستەفا ،لە
كۆنفرانسەكانی ئەو بزاڤەدا لە رۆژانی دواییدا بە تایبەتی ئاماژەكانی دەربارەی هەولێر و ناوچەی بادینان
و ناوچە دابڕاوەكان ئاماژە و هێمای زۆر گرنگیان تیا بوو .لە راستیدا دەبوایە هەر لە سەرەتادا ئەم
هێمایانە دەربارەی ستراتیژی گۆڕان بە راشكاوی بگەیەندرانەتە خەڵكی كوردستان .بە تایبەتی كە
بەردەوام گومڕاییەك لەسەر ناوچەییبوونی بزاڤی گۆڕان هەبووە.
قسەكانی نەوشیروان مستەفا دەربارەی ئەوەی كە دواخستنی چارەسەری ناوچەدابڕاوەكان باجێك بوو
كورد دای بۆ بەدەستهێنای كورسی سەرۆك كۆماری ئاماژەیەكی ترسناك بوو .بەاڵم بە بارێكی تردا بۆ
خۆم ئەوە نەك هەر شتێكی نوێ نەبوو بەلكو زۆریش پێشبینیكراو بوو .بەندە بەر لە هەشت ساڵ
پرسیارێكی گرنگم وروژاندوە لە بابەتێكمدا بە ناوی "هەڵبژاردنەكانی عیراق و پۆستی سەرۆك كۆماری
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لە گۆشەبینینی دامەزراندنی دەوڵەتی عیراقەوە" كە لە ٢٥٥٠/٠/١دا باڵوكراوەتەوە وە دواتر لە
كتێبێكمدا بە ناوی "عیراقی دوای سەدام و چارەنووسی باشوری كوردستان" (الپەڕە .)١٠٣-١٢١
پرسیارەكەش رێك ئەوها بوو "ئایا كورد وەكو گەل لە چوارچێوەی عیراقدا دەبێ باجێكی سیاسی و
ستراتیژی چەندە گەورە بداتە الیەنی عەرەبی لە عیراق بۆ ئەوەی ئەم الیەنی عەرەبییە قەبووڵ بكات كە
كوردێك ببێ بە سەرۆك كۆماری ئەو واڵتەی كە خۆیان بە واڵتێكی عەرەبی لە قەلەم دەدەن و قەبوڵیش
ناكەن ئەو ناسنامەیەی بگۆڕدرێ؟" (تكایە بڕوانە الپەڕەی  ١٣١لە پەرتوكی ناوبراو) .دەكرێ بە
شێوەیەك لە شێوەكان قسەكەی نەوشیروان مستەفا وەكو وەاڵمێكی بێ پێچ و پەنای ئەم پرسیارە تەماشا
بكرێ و تێگەیشتنی بۆ بكرێ .گەر حەز بكەی بڵێی قسەكانی نەوشیروان مستەفا پشتراستكردنەوەی ئەو
گومان و مەترسیەیە كە خۆی لە قواڵیی فكری پرسیارەكەدا حەشارداوە .لە راستیدا نەك هەر ئەم
پرسیارە بەڵكو كە وتارە ناوبراوەكەم دەخوێنیتەوە تەماشا دەكەی بەندە لە سەر و بەری پرۆسەی
لكاندنەوەی باشوری كوردستان بە دەولەتی عیراقەوە بە ترس و گومانێكی زۆرەوە لە تەواوی پڕۆسە
سیاسییەكە دەڕوانم نەك هەر لە مەسەلەی ناوچەدابڕاوەكان .نەوشیروان مستەفا لە وتارەكەیدا ئەو
چارەسەریەی كە لە ماددەی ١٤٥ی دەستوری عیراقیدا هاتووە بە هی بەیانی ١١ی ئاداری ١٩٩٥
چواند .بەاڵم بە بۆچوونی خۆم سەروبەری تەرتیبە فیدرالیەكان لە دەستووری عیراقدا ،تا ئەو جێگەیەی
پەیوەندی بە چارەسەری تەواوی كێشەی كوردەوە هەیە ،دیوێكی تری تەواوی بەیانی ١١ی ئادارن .بەم
مانایەش ئەو خاڵەی كە من بەردەوام جختم لەسەر كردۆتەوە ئەوە بووە كە فیدراڵی بەو مانایەی كە لە
دەستوری عیراقدا هاتوە ناوێكی ترە بۆ ئۆتۆنۆمی و زیاتر نە .نەك هەر ئەوە لە لێكۆڵینەوە و قسەو
باسەكانی پێشومدا ئەوەم جختكردۆتەوە كە ئەم فیدراڵیە لە هەندێكیش لە ئۆتۆنۆمییەكانی دونیا الوازترە.
لە راستیدا هەر لەو بابەتەی كە لە سەرەوە ناوی برا بۆچوونێكی پێشتری خۆمم جختكردۆتەوە كە ئەویش
گومانێكی خۆم بووە لە سەروبەری مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەی كورد وە شێوازی چارەسەركردنی بە
رێگای لكاندنەوەی باشوری كوردستان بە عیراقەوە كاتێك دەڵێم "خەڵكی كورد لە باشوری كوردستان
بەشداریان كرد لە دامەزراندنەوەی دەوڵەتێك كە دواجار بچن داوای مافەكانیان لە هەمان دەوڵەت
بكەن!" (بڕوانە الپەڕە  ١٢١لە هەمان پەرتوك) وا دەزانم ئەم دەربڕینە بە شیوەیەكی پوخت نەك هەر
كێشەی ناوچە دابڕاوەكان بەڵكو تەواوی كێشەكانی كورد لەگەڵ بەغدا وە شێوەی چارەسەركردنیان
كۆدەكاتەوە .جێگەی خۆیەتی هەر لێرەدا خوێنەر ئاگادار بكەمەوە كە من لە دوو نامەی بە دوای یەكتردا
بۆ حكومەتەكانی پارتی و یەكێتی (لە  ٢٥٥٣/٤/١٥وە ٢٥٥٣/٤/١١دا) واتە راستەوخۆ دوای كەوتنی
رژێمی سەدام ،ئەو دوو حكومەتەم لە سیناریۆیی دامەزراندنەوەی سەرلەنوێی دەوڵەتێك و دواتر
"پاڕانەوە" لە هەمان دەوڵەت بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی ،خسۆتە روو( .تكایە بۆ بینینی دەقی
ناوبرا).
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