ھهڵبژاردنی پارێزگاکان دەتۆانێ کۆتايی به قهيرانی کوردوستان بێنێ
حسێن سهعيدی

لهکۆبوونهوەی سهرۆکی ھهريم ،دەگهڵ اليهنه سياسييهکاندا" ،بارزانی تهئکيدی لهوە کردەوە که پێويسته پهله بکرێ له
ھهڵبژاردنی ئهنجومهنی پارێزگاکان و لهوە زێاتر دۆا نهخری ".
بارزانی داوای کرد که "ھهر کێشهيهک لهسهر دامهزراندنی کۆمسێونی ھهرێمی کوردوستان و ياسای ھهڵبژاردنهکان به
تهوافق و دوور له بهرژەوەندی حيزبی چارەسهر بکری ".
سهرۆکی ھهرێم ئهوەشی نهشاردەوە که "ئهم ئهزمهی کوردوستان بووەته کهلهبهرێک بۆ نهيارانی کورد که زەفهری پێ
بهرن ".
سهردانی سهرۆکی ھهرێم بۆ خانهقين و گهرمێان و سلێمانی و کۆبوونهوەی دەگهڵ ئهحزابی سياسی به تاێبهت
کۆبوونهوەی دەگهڵ گۆڕان ئهوە دەگهێنی که سهرۆکی ھهرێم گهيشتووەته ئهو قهناعهته که به جيددی چارەسهری
وەزعهکه بکرێ ،ئهمه له خۆێدا گهيشتنێکی پيرۆزە و دەبێ به پيرييهوە بچين .
پرسيار ئهوەێه چ سازوکاريک بکرێ و ئهرکی ھهموو الێهنهکان چۆن دەست نيشان بکرێ بۆ ئهوەی ئهم ھهواڵنه
سهرکهوتوو بن و کوردوستان لهم قێرانه ڕزگاری بێ و بچيته قۆناغيکی تازەوە .
دەسپێکی ئهم حهرەکهته دەبێ ئهوە بێ کوردوستان نهگهڕێندرێتهوە بۆ پێش  ١٧شوبات ،کوردوستان له  ١٧شوبات
بهوالوە دەبێ توێژی خستبێ و کوردوستانێکی تازە ھاتبێته ئاراوە  ،گۆرينی ئهم سايکۆلۆژييه بهتاێبهت لهاليهن
دەسهاڵتهوە و قهبووڵی ئهوەی که ناتۆانن ھهڵسووکهوتی پێش  ١٧شوباتێان ئيدامه بدەن ،ئێجگار گرنگه بۆ گهيشتن به
پالتفۆرمێکی نهتهوايهتی و ديموکراسی و چاک سازی بنهڕەتی .
ھيوادارين که کۆبوونهوی ئهم رۆژانهی سهرۆکی ھهرێم و بهڵێنهکانی بۆ پهله کردن له ھهڵبژاردنی ئهنجومهنی
پاريزگاکان بهڕاست بگهڕێ و ھهڵبژاردن دەست پێبکا  ،ھهموومان به پهرۆش و به خۆشييهوە چاوەرۆانی ئهنجامی
ھهڵبژاردنهکان دەبين .بهاڵم پرسيار ئهوەيه لهم کێبهرکێيهدا کام ال سهرکهوتوو دەبێ؟ دەسهاڵت ،يا ئۆپۆزسيۆن؟ بۆ
وەاڵمی ئهم پرسيارە دەبێ به کورتی چاوێک بخشينيين به قورسايی و اليهنی بهھێز و الوازی ھهردوو الدا .
له ھهڵبژاردنی پێشوودا دەسهاڵت ،پارە و پاڕلهمان و ئهرتهش و پۆليس و مهديای به تهوای بهدەستهوە بوو  ،تهنانهت
سهرۆکی کۆمسيۆنی ھهڵبژاردنهکان سهر بهخۆيان بوو و دەوری ئۆپۆزسێۆن يا ھهر نهبوو و يا زۆر الواز بوو .
ئهم خۆپێزلييهی دەسهاڵت که پێيوابێ دەکرێ ھهر وەک جاری پێش به زەبری ئهو کهرەسانه ،باس کرا سهرکهوتوو
دەبێ و خۆ گۆڕينی نهگهرەکه ،دەتۆانێ ببێته پاشنهی ئاشيلی دەسهاڵت .
دەگهڵ ئهوەی که پاش  ١٧شوبات نه کوردوستان ئهو کوردوستانهيه و نه خهڵکهکهی دەگهڕێتهوە بۆ پاش  ١٧شوبات!
ئاکاری دەسهاڵت و کوشتاری خهڵکی ناڕازی تا ڕادەيهکی زۆر وايکردووە که زۆربهی خهڵک متمانهی پێيان نهمێنێ و
به دەسهاڵتی گهندڵ و ديکتاتۆر و دژ به بهرژەوەندی ھهژارانی بناسن ،ئهمه خاڵی وەرچهرخانه دژ به دەسهاڵتی
کوردی .ئهو خااڵنه اليهنی الوازی دەسهاڵت دەبێ له ھهڵبژاردنهکاندا .
بهاڵم اڵيهنی بهھێزی دەسهاڵت چييه  ،من به پێچهوانهی زۆر لهبرادەران پێمواێه اليهنی بهھێزی دەسهاڵت له
ھهڵبژاردنی ئهمجارە خودی ئۆپۆزسيۆنه که ھهتا بڵێی سهر لێشيواو و بێ برنامهيه  ،دەگهڵ ئهوەی که ئۆپۆزسيۆنی سێ
قۆلی زۆرتر له چێشتی مهجێوەر دەچێ ھه تا بهرھهڵستکارێکی جيددی  ،له اليکهوە گۆڕان که له ڕەوتی يهکێتيهوە
ھاتۆە و ڕابهرانی ھهموويان سهکووالرن ئهگر نهڵين تا ڕادەيهک چهپ ،دوو اليهنهکهی ديکه دوو حيزبی ئيسالميين که
ئهگهر لهبهر شهرمه گێالخه نهبێ و تهقيهی ئيسالمی نهکهن دەکهونه ڕەوتی ئهلقاعيدە .

ڕاپهڕيننی  ١٧شوبات که ڕاپهرينێکی خۆرسک بوو دەريخست که ئۆپۆزسيۆن نهک ھهر ھاندەر و سازدەری
ڕاپهرينهکه نهبوون  ،به پێچهوانه ئهوانيشی تۆشی سهرلێشيواوی کرد تا ڕادەيهک يهکهم شهو و پاش کوشتارەکه گۆڕان
به خهڵکی ڕاپهريو گوت ئاژاوە گێڕ .
باشه پرسيار ئهوەيه ئايا ئۆپۆزسيۆن له ھهڵبژاردنی ئهمجارەدا براوە دەبێ؟ بهبڕوای من ئهم ئۆپۆزسيۆنهی که ئێستا
ھهيه و بهو پێکاتهی ئێستاوە و نهبوونی بهرنامه و پالنی بهڕێوەبردنی واڵت پاش گرتنهدەستی دەسهاڵت  ،قهت ناتۆانێ
سهرکهوتوو بێ و ئاڵوگۆڕ له دەسهاڵتدا پێک بێنێ .
باشه چ کهردەن ؟
بهبڕوای من بۆ ڕزگار بوونی کوردوستان لهم قێرانه دوو ڕێگا ماوە :
پارته دەسهاڵتدارەکان دەبێ به کردەوە ئهو پالن و بهرنامهيهی که بۆ چاکسازی و بنهبڕکردنی گهندەڵی و گرتن و سهزا
دانی بهکوژانی خهڵک دانراوە به زووترين کات دەبێ جێ به جێ بکهن ھهتا خهڵک بهشێوەێکی ڕوون و ئاشکرا ئهم
گۆڕانکاريانه ببينن .
گۆڕان دەبێ به بێ ئهگهروئهما واز له ھاوپهيمانی دەگهڵ ئيسالميهکان بێنێ و بهرنامهيهکی سکوالر و شهفاف بۆ
چاکسازی و بۆ پتهوکردنی ديموکراسی و مافی تاک بخاته بهردەست خهڵکی کوردوستان ،بهتاێبهت جيلی تازە و ژنان و
رۆشنبيران و ھهژارانی کوردوستان .
پاشنهی ئاشيلی گۆڕان ئهوە دەبێ گهر پێيوابێ  ،چوون له ھهڵبژاردنی پێشوو  ٢٥کورسی ھێناوەتهوە ئهمجارە حهتمهن
زياتر دێنی .
گۆڕان دەبێ ئهوە بزانێ جاری پێشوو گۆڕان شنهبای بهالوێنی بهھاری بوو بۆ خهڵک که بهڵينی بهھار و رۆشنايی دەدا
بۆيه زۆربهی گهنجان و ژنان و رۆشنبيران و ھهژاران دەنگيان پێدا  ،بهاڵم ئهمجارە و پاش  ١٧شوبات ھهر ئهوندەی
که پهردە لهسهر بااڵی دەسهاڵت الدرا ھهر ئهوەندەش له سهر بااڵی گۆڕان الدرا .
به له بهر چاوگرتنی ئهو راستيانه و ئهو ئهزمه قورسهی که واڵتهکهمانی داگرتووە ،باشترين ڕێگا چارە ئهوەيه که
گۆڕان و پارتی و يهکيهتی به جيددی ديالۆگی نيشتمانی دەست پێبکهن و بهرنامهيهکی تۆکمه بۆ سياسهتی ناوخۆ و
سياسهتی دەرەوە دابڕێژن که به ڕوونی باس له گرفتهکان بکهن و به شهفافی و ئاشکرا باس له چارەسهری بکرێ .
پاش ئهعالمی ئهم بهرنامه ھاوبهشه ھهڵبژرادن دەست پێبکا .
من پێم وايه باشترين ئاڵترناتيو لهم کاته حهساسهدا ئهوەيه که ھاوپهيمانييهکی نيشتمانی له نێوان ئهم سێ اليهنهدا پێک
بھێنرێ که دەيان پرسی چارەسهر نهکراوی ناوخۆ و دەروە ماوە که چارە سهر بکرێ تهنێا زامنی سهرکهوتنی
نهتهوەييمان لهم قۆناغهدا يهکگرتنی ئهم سێ ھێزەيه .

