
 !دواجار گۆمە سیاسییەکەی باشوری کوردستان شڵەقا

ئەزموونە سیاسییەکەی باشوری کوردستان، کە ئێستاشی لەگەڵدا بێت لە مەسەلە هەرە 
چارەنووسساز و گرنگەکاندا ئەزمونێکی سەرکەوتوو نەبووە، چووەتە قۆناغ و ئێستگەیەکی زۆر 

 . هەستیار و بگرە یەکال کەرەوەش

ساڵی رابردوودا بەم رادەیە و بەم پلەیە لە چڕبوونەوە  ٣٢کەم جار هەبووە لە ماوەی      
ئەم قسەو باسە لە فەزا گشتیەکەدا . مەسەلە یەکالکەرەوەکان بووبن بە جێگەی قسە و باس

نەماوەتەوە و چووەتە ئاستی هەرە بااڵ لە ناو کۆمەڵگای سیاسیدا، واتە لە ناو دامودەزگاکانی 
بێگومان ئەم . الی یاریکەرە سەرەکیە سیاسییەکانت، بە تایبەتی پەرلەمان، وە لەدەسەاڵ

شڵەقانە جارێکی دیکە کۆمەڵگای ئەکادیمی و کۆمەڵگای مەدەنی بە توندی بە کۆی 
 .پڕۆسەکەوە پەیوەندیدار کردوە

مەبەست لە نووسینی ئەم چەند دێرەی بەردەست دوو شتە، یەکێکیان پەیوەندی بە      
ئەوەی کاندیدبم بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم، وە  كنای بەندەوە هەیە، گوایە وەناوهێ

 :ئەوەی تریشیان چەند تێبینیەکی پێویستە لەسەر مەسەلەی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم

 : دەربارەی ناوهێنانی بەندە وەک کاندید بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم -١

هیچ شتێک لە ئارادا نیە  لە ئێستادابە جختکردنەوەوە ئەوە دەڵێم کە لە رووی رەسمیەوە  (أ
بۆ خۆکاندیدکردنم یا بۆ ئەوەی کە الیەنێک یا چەند الیەنێکی سیاسی منیان بۆ ئەو 

 مەبەستە کاندیدکردبێ؛ 

شتگیری و قسە و باسانەی کە لەم بارەیەوە، بە تایبەتی لە سۆشیال میدیادا، پەلە کۆی ئ (ب
م دەزانم کە لە ئاست ممن لێرەدا بە ئەرکی خۆ. و متمانەبەخشینێک بە بەندە بەدیدەکرێت

جا با )بە بۆچوونی خۆم متمانەی خەڵک . ئەم متمانە هێژا و جوان و پڕ بەهایە بێدەنگ نەبم
گەورەترین سەرمایەیە کە مرۆڤی سەرکردە و ( کەسیش بێت ١١ ەبگر ئەو خەڵکە

جا لێرەوە هەموو ئەو متمانە جوانە کە . ی خەڵک بەدەستی بهێنێتسیاسەتکار و نوێنەر
ەوە وە بە ئەمانەتێکی ەمێمدەربڕاوە بەرامبەر بە بەندە بەرزدەنرخێنم، لەبەرامبەریدا دەچ



ئەم ... بە ئەرکی خۆشمی دەزانم کە ئەم متمانەیە وەک رۆنایی چاوم بپارێزم. گەورەی دەزانم
بنەڕەتی و نەگۆڕاوم، ئەویش ئەوەیە کە لە سیاسەتی  پەیامەم بەشێکە لە هەڵوێستەیەکی

رێکخستنی فەزای نەتەوە و نیشتمان وە لەرێکخستنی پەیوەندی دەسەاڵت و خەڵک لە 
الیەک و پەیوەندی هێزە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی ئەم فەزایەدا لەگەڵ یەکتردا دەبێ 

و نەریتی  ی سەری سیاسەتبخرێتە سەر تەپڵ( بە مانا سیاسییەکەی ئەخالقهەڵبەتە )مۆڕال 
بەم مانایەش گەڕاندنەوەی مۆڕاڵ بۆ سیاسەت ئەفزەڵیەتێکی لە پێشینەی . . . سیاسەتکردن

 .منەو کۆڵەگەیەکی گرنگیشە لە تەواوی جیهانبینیم

دەربارەی مەسەلەی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم دەخوازم ئەم نووسراوە بکەم بە  (٣
 : دەرفەت بۆ ئەوەی چەند تێبینیەک بخەمە روو

بە باوەڕی خۆم گوناهێک و غەدرێکی گەورە بە دەرهەق خەڵکی باشووری کوردستان  (أ
سی، کە دەکرێت کاتێک بۆچوونێکی ئەوها، جا لە الیەن تاکەکەسانێک بێت یا هێزی سیا

یێک وتاکە کەسێک هەیە، جا بە هەر بیانگوایە لە ناو ئەم هەموو خەڵکەدا تەنها و تەنها 
بێت، کە دەتوانێت جلەوی پڕۆسەی سیاسی لە باشوری کوردستان بەدەسەتەوە بگرێ و بەم 

بەڵکو بگرە  ،واتایەش بەبێ ئەو کەسە پاپۆڕی کورد نەک هەر ناگات بە کەناری ئارام
ە الیەکی ترەوە مەترسیەکی جیددی هەیە کە نەبوونی خواست، هەر نەبێ ل! نقومیش دەبێت

تا ئێستا، لە الی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی پێشوو و یەکێتی نیشتمانی بۆ خستنەڕووی کاندیدی 
خۆیان بۆ سەرۆکی هەرێم ئەو بۆچوونە مەترسیدارە پشتڕاست دەکاتەوە و هەر ئەوەشە 

کاتی ئەوە هاتووە ئەم هێزانە و . رتر دەکاتقەوارەی کاریسەکە گەورەتر و مەترسیدا
کۆمەڵگای مەدەنی و کەسە دڵسۆزەکانی ئەم نیشتمانە بە دەنگێکی زواڵل و بەبێ هیچ 
دوودڵیەک بە خەڵکی کوردستان بڵێن کە بەڵێ ئەم نیشتمانە پڕاوپڕیەتی لە کوڕ و کچی 

ی ئەم هەرێمە بن وە دڵسۆز و لە خەڵکی بە توانا کە بەو پەڕی شایستەییەوە دەتوانن سەرۆک
! لە کاتی پێویستیشدا بژاردەی خستنەڕووی کاندیدی تر بژاردەیەکی کراوە و هەرە لە پێشە

کاتی ئەوە هاتووە کار لەسەر ئەم پەیامە بکرێ و باوەڕبەخۆ بوون بۆ تاکی ئەم واڵتە 
 بگەڕێنرێتەوە؛ 



تەدا، ئەوەیە کە نەریتێک، کە بۆتە مۆتەکە و دێوەزمە بەسەر کەلتوری سیاسی ئەم واڵ (ب
واڵتی ئێمە پێویسی بە . دەسەاڵتدار کورسیەکەی بە هەر بەهایێک بێت دەپارێزێ

نموونەیەکی نوێ هەیە لە سەرکردە، سەرکردەیەک کە لە ناخی خۆیدا گەیشتبێتە ئەو 
باوەڕەی کە بەبێ سەرکردایەتی و سەرۆکایەتی ئەویش پاپۆڕی نەتەوە نەک هەر نقۆم نابێت 

بۆ ناکرێ سەرۆک و سەرکردەکان شتێک، تەنها بۆ ! ات بە کەناری ئارامیشبەڵکو بگرە دەگ
نموونە، لە یەکەم سەرۆکی تەیموری رۆژهەاڵت، خەنانا گۆسماو، فێربن کاتێک هێشتان ساڵی 
یەکەمی لە خولی یەکەمی سەرۆکایەتیەکەی تەواو نەبووبو بە تکاوە داوای لە هاواڵتیانی 

 ؛ !کە ماسیگرتن بووتەوە سەر پیشە کۆنەکەی خۆی، واڵتەکەی کرد کە لێیگەڕێن بگەڕێ

کاتی ئەوە هاتووە خەڵکی کوردستان بە دەنگێکی بەرز ئەوە بڵێت کە شەڕی براکوژی و  (ج
ە ژێر اردە لیەک رێگەپێدراو نیەو نابێ وەک بژدووئیدارەیی و نانەوەی پشێوی بە هیچ شێوە

 ! یەک دەستیان بۆ ببردرێوهیچ پاساوێک و بە هیچ بیان

ی دەکرێ ئەگەر بێتو ئەم مەسەلە یگوناهێکی گەورە لە بیرۆکە و رەوتی سەربەخۆ (د
، کە هەرڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم و داستراتیژی و هەستیارە لە گەمەیەکی زۆر بچوکتر

بکرێتەوە و بوون یا نەبوونی سەرکردەیەکە لەسەر کورسی فەرمانڕەوایی، بچووک
 .سنوورداربکرێت
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