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وەرگێران :محمد شێروانی
لە زووەوە میدیا و ڕاگەیاندنی کوردیی کە لە الیەن حزبەکانەوە پارەدار وپشتگیری دەکرێن خزانە گەمەی بە ئەهریمەن کردنی الینەکانی ئۆپۆزسیون
وسەرکردەکانی حزبەکانی بەرامبەر  ،میدیای کوردی سەرکردەکان وەکو زێروێنا کرد کە بەهیچ شێوەیەک خراپ وگاڵو نابن و مۆرکێکی لە قودسیەت
وپیرۆزیی ساختە بەخشیە سەرکردەکان ولە سەرووی یاسا وپرساندندا داینان!
بەدرێژایی دەم وکاتدا ئەوسەرکردانە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ یان لەڕێگەی میدیای بەکرێگیراودا یەکتریان بە گەندەڵی ونۆکەری بۆ دەرەوە وخیانەت
تۆمەتبارکرد وجەماوەریشیان بەم پڕۆسە قێزەونە تێوەگ الند بێ هیچ گوێدان ودەربەست بوون بەو لێکەوتانەی کە دەبنە مایەی پەرتەوازەیی گەل
وبەالرێدابردنیدا لەپێناو بەرژەوەندییە حزبی کەسیی تەسکدا.
سەرکردەکان ،لەبری ڕوونکردنەوەی پڕۆژە وسیاسەتە تایبەتەکانیان وچۆنیەتی خزمەتکردنی گەل ،هەوڵی گەورە وپاریەکی بێ شوماریان خەرج
کرد لە تۆمەتبارکردنی ئۆپۆزسیۆن .
لە کۆمەڵگای ئێمەدا بەبەردەوامی لەکەدارکردنی ناوبانگی رکابەرە سیاسیەکان وحیساب نەکردن بۆ ئاکارە خراپەکانی لەسەر مەودایەکی دوردا تا
ئاستێک زۆر ئاساییە .لەئێستادا چینی سیاسی بەگشتیدا دوچاری ناوزڕاندن دەبێت ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ وتارەکانی ڕقلێبوونەوەی کە لەالیەن میدیاوە
گەورە دەکرێت و بە ئابڕوچوونی سێکسی وسەرپێچی داراییەوە گرێی دەدات .هەمووان کەوتنە ئەم تەڵەوە چ حزبەکانی دەسەاڵت یان ئۆپۆزسیۆنی
دەروە و ناوەخۆ.
هەندێک سەرکردە کە لە ترۆپکی دەسەاڵتی حزبی وحکومیدان لەوپەری باوەڕن کە هیچ شتێکی نەرێنی بوونی نییە بتوانێت لەپێگەیان کەم بکاتەوە و
کاریگەری بکاتە سەر الیەنگرەکانیان ئوانەی کە ئامادەن هەموو ڕاستیە حاشاهەڵنەگرەکان پشتگوێ بخەن  ،ئەمە ڕاستە  ،بەاڵم هەمان ئەو سەرکردانە
لەوە بێ ئاگان کە بەهیچ شێوەیەک ناتوانن تەئسیر لە هاواڵتیان بەگشتی بکەن و بیانخەڵەتێنن بەتایبەتی ئەوانەی کە بێ الیەن والیەنگیری هیچ حزبێک
ناکەن و ئوانەش زۆرینەن
ئەمڕۆ کێشمەکێش وجەمسەرگیریە سیاسیەکان گەیشتنە ئاستێکی پێوانەیی لەو کاتەی کە حکومەت و ئۆپوزسیۆنی پەرتەوازە چوونە نێو ملمالنێ و
ڕووبەرووبوونەوی ناپاکەوە .ئەمەش کاریگەریی لەسەر تێڕوانینی جەماوەر بۆ سەرکردەکان دەبێت بەتایبەتی کاتێک کە ئالنگاری ئابورییە
خنکێنەرەکان وسوک کردنی بارگرانی ژیان کە گەل لێ دەناڵێنێت دەبنە ئەولەویەت ،ئەمەش لە خۆیدا بەسە بۆ درووست بوونی تورەیی ڕای گشتی لە
چینی سیاسی.
ئەمەش ک اریگەریی لەسەر متمانەکردن بە دامەزراوە سیاسییەکان کردوە چونکە وا دەبیندرێت ئەو دامزراوانە دوورکەوتون لە خواست وئاواتە
گشتییەکان و تەنها ئامرازێکن لە پڕۆسەی ملمالنێ سەر دەسەاڵت ،و لەدوای ئەمەدا هەستکردن بە نامۆیی سیستەمی سیاسی درووست دەبێت و
دەرئەنجام ئەو دیموکراسیەتەی ،کە پێویستیی هەیە بە هاواڵتیانێکی چاالک وخاوەن باوەڕ ،دەپووکێت وڕەنگی لەدەست دەدات.
متمانە خاڵێکی گرنگ ویەکالیی كەرەویە بۆ کارکردنی هەر سیستەمێکی سیاسی هەروەها نەمانی متمانەی ڕای گشتی بە دەستەبژێری سیاسی وکابینە
حکومییەکان لە شەرعیەتی ئەو سیستەمە کەم دەکاتەوە وکورتهێنانی تێدا درووست دەکات.
گومان بە دەمەزراوەکان دەکرێت بۆ نموونە دەزگای دادوەری و بە شێوەیەک تەماشا دەکرێت کە عەدالەت تەنها بۆ دەوڵەمەند وخاوەن هەژموون
ودەست ڕۆیشتوەکان فەرهام دەکات .کاتێک خەڵک زۆڵم وزۆری وناعەدالەتی لە جێبەجێ کردنی یاساکان دەبینن ،بەم حاڵەتە دەوگوترێت لەدەستدانی
ڕاستگۆیی دامەزراوەکان .چونکە تیرۆرکردنی ژمارەیەک لەڕۆژنامەنووسانی کوردستان وکورتهێنانی سیستەمی دادوەری لە ئاشکرا کردنی بکوژان
وبەسزاگەیاندنیان زیان بە نێوبانگی سیستەمی دادواری گەیاندوە و وای نیشانی داوە کە ئەم دەسەاڵتە ئامرازێکە بەدەست حزبەکان بۆبەخشینی
شەرعیەت بەسەر شتی ناشەرعی ولەیاسا دەرچوو .بەهمان شێوە ئەم بۆچوون ولۆژیکە ،بۆ سەرجەم ئەو هەڵبژاردنانەی کە لە هەرێمی کوردستان
بەرێوەچوون وتێدا دوو حزبە دەسەاڵتدارەکی هەرێم ساختەکاریی زەقیان ئەنجامدا ،ڕاستە.
داگیرکردنی شەنگال لەالیەن داعشەوە بێ ئەوی یەک گولـلە بتقێندرێت متمانەی جەماوەر بەوزارەتی پێشمەرگە لەنێوبرد ئەم قەناعەتەش درووستکرد
کە ئەم وەزارەتە لەخزمەت دەسەاڵت و چینێکی دیاریکراودایە .هەروها کاتێک سەرۆکی هەرێم ڕێگەی نەدا سەڕۆکی پەرلمان بچێتە هولێر بۆ

بەجێگەیاندنی ئەرکەکانی  ،ئاشکرا بوو کە هرێم بەعەقڵیەتێکی داپلۆسێنەر برێوەدەبرێت و یاساکان رێزلێگیراونین وپرسە گرنگ وگشتیەکان بە باری
دەروونی وگرژبوونی دەمارەکانی سەرکردکەوە بەندە .
سەرەڕای ئەودا کاتێک دەبینرێت دامەزراوەکان وەک هێزی ئاسایشی حزبەکان سنورە دیاریکراوەکانی خوێان دەبەزێنن و دەست وەردەدەنە ئەو
بورانەی کە بەپێی دەستور ڕێگەپێدراو نییە تووڕەبونی خەڵک زیاد دەبێت وهەستکردنیان بەئاسایش لەنێو دەبات.
هیچ هیوایەک بە دووبارە بونیاتنانەوەی متمانە نییە ئەگر سەرکردە سیاسیەکان دەستبەرداری بەرژەوندیەکانی بنەماڵە نەبن و فێر نەبن ئەولەویەتی
گشتی بخنە پێش بەرژەوەندییە حزبیەکان وقەناعەت بکەن کە ئۆپوزسیۆن دوژمن نین پێویستە تەشهیریان پێ بکرێت وتێکبشکێنرێن بەڵکو راکابرن
ولەگەمەی دیمۆکراسیدا(هەڵبژارتن) یەکدی تەواو دەکەن.
هەموو ئاماژەکان دەری دەخەن کە ڕەگداکوتینی فەرمانرەوایەتیی بنەماڵە لەکوردستان بەردەوامە  ،دەسەاڵتی ڕاستەقینە وبەرێوبردنی دەزگاکانی
پەروەردە وبازرگانی وبودجەی هەرێم لەالیەن بنەماڵە فەرمانرەواکانەوە مونۆپۆڵکراوە  ،چەند حاڵەتێکی تەقینەوە وگرژی لەنێو بنەماڵە فەرمانرەواکانی
سلێمانی وهەولێر بەدیکراوە  ،بەێی لۆژیکی " بااڵدەستی لەرێگەی میراتەوە" پێویستە لقێک لەبنەماڵەوە هەوساری دەسەاڵت وسامان بگرێتەدەست
والینەکانی تری نێو بنەماڵە دوور بخات وگۆشەگیریان بکات و وورە ووردە پەڕاوێزیان بخات.
هەرێمی کوردستان بەتەنیا نیە کە لەدەست پاشەکشەی مەترسیداری متمانەی جەماوەر بە سیستەمی سیاسیی ئێستا دەناڵێنێت ،حکومەتی عێراقیش
بەهەمان شێوە کەوتوەتە نێو کێشە وقەیرانێکی گەورەوە  ،لەنێۆ سەرکردەکانی بەغدا کەسایەتیێکی ژیر وخاوەن کارێزما و کۆکەرەوە و دەستپاک
بەدیناکرێت  ،ملمالنێ ومەرام وب ەرژەوەندیە شەخسیەکانی نێو ماڵی شیعە دۆخێکی وا دروستکردوە ئەشێت لەهەرئانوساتێکدا بتەقێتەوە وهەموو
مەرجەکان بۆ دەستێوردانی دەرەکی لەالیەن ناحەزانەوە ئامادە کردوە .جێگای داخ وئەسەف ئەوەیە کە چۆن سەرکردە سیاسییەکان
گەیشتن بەم دۆخەی ئێستا و چۆن رێگا بەخۆیان دا چاوپۆشی لە ڕۆڵی ئەو هێزە هەرێمایەتی ونێودەوڵەتییە بکەن کە دەیانەوێت لە سەر شانۆی سیاسی
الیان ببەن وهێزێکی سیاسیی ناوخۆیی هاوکار لەگەڵ وەاڵتە دژ بە سەقامگیری وگەشەسەندنی وەاڵتمان بهێننە پێش.
دادپەروەرانە نییە قەبارە وهێزی دەستێوەردانە دەرکیکان فەرامۆش ب کرێن بۆ لەبەریەک هەڵوەشاندنەوەی نێو ماڵی شیعە و خەرجکردنی ملیۆنەها
پارە بۆ هێنانەدی ئەم ئامانجە بەتایبەتی واڵتانی کەنداو و بەپێشوازیی ئیمپریالیستەکان وئامرازە لۆکاڵییەکان لە پاشماوەکانی حزبی بەعس بەهاوکاری
الیەنێکی کوردیی ناوسراو،بەڵێ ئەوە ئەو میحوەرەیە کە دژی بنیاتنانی دەوڵەتی فیدرالی ودیموکراسی کە خزمەتی هاواڵتیان دەکات وشکۆ وئایندەیان
دەپارێزێت وسەقامگیریی خوازراو دەخوڵقێنێت.
بەردەوامبوونی مالمالنێیەکان بەم شێوەیە ئێستادا متمانەی گەل بەسەرکردەکانی حزب والینە سیاسیەکان لەنێو دەبات و پشتگوێ خستنی ئازارەکانی
جەماوەر لەالیەن ئەوسەرکردانە وبیرە الوازەکەیان بۆ چارەسەر کردنی قەیرانەکان دەردەخات.
هەر الیەنێکی شیعە بکوێتە نێو ئەو تەڵ وداوە نێودەوڵەتیانەی کە بەووردی لە بازنە داخراوەکان ولەژێر ناوی هاوکاری کردنی گەلی عێراق دەچێنرێت
 ،کارەساتێکی گەورە بۆ هەمووانی لێ دەکەێتەوە.
دەستێوردانی مەرجەعیەتی ئایتوڵاڵ سەید عەلی سیستانی لە نەجەفی پیرۆز لەم بارودۆخە هەستیارەدا ڕەنگە گرژی ئاڵۆزیەکان چارەسەر بکات ،بەاڵم
ئەمە بەس نییە  ،بەڵکو دەبێت سەرلەبەری رێڕەوی پڕۆسەی سیاسی ڕاست بکرێتەوە ،واتا كاركردن بۆ (لەناوبردنی فتنەت لەبنەرەتەوە).
لە هەولێر وبەغدا وێڕای ئەوەی پارە بەردەستە و دەرفەتەکانی گەشەپێدان رەخساون بەاڵم سەرکردەی دڵسۆز وڕاستەقینە بەدی ناکەین بەڵکۆ کۆمەڵێک
سەرکردە خاوەن مەیلی تایفەگەرایی وخێڵگەڕایی وبیری داخراو دەبینین و بوونە مایەی گاڵتەجاری لە نێۆ کۆمەڵگا و گەلەکەی خۆیان زەلیل وهەژار
کرد وشکۆیان بۆ نەهێشتن وسااڵنێک لە تەمەنی نەوە گەنجەکان لە ملمالنێیە شەخسی وحزبیە بێ واتا وپوچەکان وون کرد.
سیاسەتی سازان لەنێوان سەرکردەی حزب وفڕاکسیۆنە سیاسیەکانی ئێستا لە هەولێر وبەغدا هەروەها دووبارە ئەنجامدانی هڵبژاردنێکی ساختە ،سودی
نییە  .لە ڕاستیدا هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەدا ودەستکاری کردنی ئەنجامەکانی هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەم دۆخەی کە ئەمڕۆ گەیشتوین  .ئەزموونی سی
ساڵەی دەسەاڵتی بنەماڵەکان لە هەرێمی کوردستان و هەژدەساڵ سەبارەت بە بەغدا بەسە بۆ باوەڕ کردن بەو پەندەی کەدەڵێت :هەرکەسێک تاقیکراو
دووبارە تاقی کردەوە پەشیمان دەبێتەوە .
ئەو سەرکردانە ،لە رێگەی سەرەڕۆیی وخۆپەرستی وخولیا شێتانەکەیان بۆ پارە ودەسەاڵت ،کۆمەڵگایەکی الوازیان ئافڕاند کە بەئاسانی دەتوانرێت
دزەی تێ بکرێت وتاکەکانی دەستەمۆ بکرێن وئاگری جەنگی ناوخۆ بۆ بەرژەوەندیی هێزە دژەکانی گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست لە نێۆان ڕۆڵەکانی

هەڵبگیرسێندرێت .پێویستە لەسەر ڕۆڵە بەشەرەف ودڵسۆزەکانی گەلەکەمان سوربن لەسەر بەدەستەوەدانی ئەم (دەستە بژێرە دیارە) بەدادگا ولێپێچینەوە
لەگەڵیان بکرێت لەسەر ئەوکارانەی کە دەرهەق بە گەلەکەمان ئەنجامیان داوە .
وتێوەگالنیان لە پڕۆژە دەروەکیەکانی دژ بە ئاسایشی نەتەویی و سەربەخۆیی وسەروەریی واڵتمان و بەفیڕۆدانی سەروەت وسامانی گشتی .ورێگەدان
بەگەڕانەوەیان بۆ دەسەاڵت واتای بەرداوامبوونی زەلیلکردنی گەل وسووکایەتی کردنە بە مێژوومان ولەنێوبردنی ئایندەی ڕۆڵە و نەوەکانمان
وبەردەوامبوونی داگیركاریی نیشتیمانەکەمانە لە الیەن بێگەنەوە .یاخیبوونی مەدەنیی ئاشتیخوازانە و ڕێکخراو (نا تائفی) بەسەرپەرشتی
سەرکردایەتیەکی سیاسی هۆشیار ودڵسۆز زامنکاری گۆڕینی ڕێرەوی مێژووی واڵتەکەمانە بەکەمترین قوربانی.

