حەوت هەزار کەسی ئێزیدی شەهید بوون کە دەستی پارتی
دیموکراتی کوردستانیشی تێداییە
عومەر ساڵح
ســەرۆکــى پــارتــى ئــــازادى و
دیموکراسیى ئێزیدییان (پادێ)  
ئامادەکردنی :پەرژین ئەحمەد

بێگومــان لــە دواى ئــەوەى داعــش هێرشــی کــردە ســەر شــەنگال ،هێزەکانــى
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان و عێــراق نەیانتوانــى پارێــزگارى لە شــنگال بکەن،
ئێزیدییــەکان هێــزى سیاســى و ســەربازیى تایبــەت بــە خۆیــان دروســت کــردووە،
لــەو چوارچێوەیــەدا پارتــى ئــازادى و دیموکراتیــى ئێزیدییانیــان دامەزرانــدوە،
ئەمەیــش ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەى جارێکــی تــرى گەلــى ئێزیــدى ڕوبــەڕوى فەرمانــى
قڕکــردن نەبێتــەوە و بتوانــن خۆیــان بپارێــزن ،هەروەهــا ئەمــاژە بــۆ ئــەوە دەکەن
گەلێــک پــارت و ڕێکخســتنى تــرى ئێزیــدى هەیــە ،بــەاڵم بــۆ بەرژەوەندیــى خۆیــان
کار دەکــەن.
* پێشتر تەڤگەرى ئازادى و دیموکراسیى
ئێزیدییــان

(تەڤدەم)تــان

هەبــوو،

بــەاڵم دواتــر لــە کۆنفرانســێکدا و لــە
چوارچێوەیەکــى بەرفراوانتــردا بڕیــارى
دامەزراندنى پارتى ئازادى و دیموکراسیى
ئێزیدییــان (پادێ)تــان دا ،بۆچــى ئــەم
گۆڕانکارییــە ڕووی دا؟ ئایــا لــەم پارتــە
نوێیــەدا تا چەنــد توانیوتانە خزمەت بە
گەلى ئێزیدی بکەن؟

عومەر ساڵح :سەرەتا زۆر سوپاستان دەکەین
کە وەک پارتى ئازادى و دیموکراسیى ئێزیدییان
بتوانیــن دەنگى ڕاســتى بگەیەنینە جیهان و
گەلى خۆمان چ لە باشوورى کوردستان ،چ لە
باکوور و خۆرئاوا و خۆرهەاڵت .ئەمڕۆ ئێمە
وەک (پــادێ) کەوتووینەتە قۆناغێکى نوێوە،
دەتوانین میللەتى خۆمان لە هەر دەستدرێژی
و قڕکردنێــک بپارێزین .پێش دروســتکردنی
پارتــى ئــازادى و دیموکراســیى ئێزیدییــان،
پارتێکــى تر (تەڤگەرى ئــازادى و دیموکراتى
تەڤــدەم  )2014-2004هەبوو ،ئەم پارتە لە
کاتێکدا دروســت بوو ،کە پارتێک لە شەنگال
دەســەاڵتدار بوو ،ئــەو پارتە نەیدەهێشــت

پارتى ئــازادى و دیموکراســى (تەڤدەم) کار
و چاالکیى خۆی بە باشــى لــە بەرژەوەندیى
میللەتەکەى خۆى ئەنجام بدات ،لە ناو شەنگال
و لە باشوورى کوردستان بەردەوام ئاستەنگى
بــۆ دروســت دەبوو ،لەبــەر ئــەوەى پارتی
دەسەاڵتدار باوەڕى وابوو ،هیچ ڕێکخستنێک
لــە ژێر دەســەاڵتیاندا نەبێــت ،چ لە الیەنى
حیزبى و چ لە ناو کۆمەڵگەدا قەبووڵ ناکەن،
قبووڵــی ناکەن الیەنێک لــە میللەتى ئێمە چ
کورد بێت ،یان هەر هێزێکى تر دەســەاڵتی
هەبێت .لــەو باوەڕەداین لەم قۆناغەدا ئێمە
وەک پارتــى ئــازادى و دیموکراســى (پادێ)
توانیومانە دەســتى برایەتــى و هاوکاریى بۆ
میللەتى خۆمان لە هەر شــوێنێک :باشــوور،
باکــوور ،خۆرئاوا و خۆرهەاڵت درێژ بکەین،
ئەو کەســەى ڕێگا لە بەرەوپێشــچوونى ئێمە
بگرێــت ،ئــەوە ڕێگا لــە بەرەوپێشــچوونى
هەموو کوردستان دەگرێت ،لەبەر ئەوەى لە
بنەڕەتدا ئێزیدى کوردە ،ئەمڕۆ مەخابن! ئەو
پارتە ،پارتى ئازادى دیموکراتى کوردستان لە
هەموو الیەنێکەوە ڕێگە لە بەرەوپێشچوونى
ئێمــە دەگرێت و ئاســتەنگمان بۆ دروســت

دەکات ،چ لــە بــوارى ئــەوەى نەهێڵێــت
خزمەتى میللەتى خۆمــان بکەین ،چ ئەوەی
وەک تەڤگــەر بتوانیــن کۆنگرەیەکى خۆمان
دروســت بکەیــن و وەک الیەنــى سیاســیى
ئێزیدى بتوانین بگەینە ڕێکەوتنێک.
* وەک ئامــاژەت پــێ کــرد ،ئامانجتان لە
دامەزراندنى پارتى ئازادى و دیموکراسیى
ئێزیدییان (پــادێ) ئەوەیە گەلى ئێزیدى
بــۆ خــۆی خــاوەن بڕیــار و سیاســەتى
تایبــەت بــە خــۆى بێــت و جارێکــی تر
ڕووبــەڕووى جینۆســاید نەبێتــەوە ،ئێوە
لــەو چوارچێوەیــەدا چ میکانیزمێکتــان
هەڵبــژاردوە؟ چۆن هەوڵتان داوە ،بتوانن
گەلى ئێزیدى بپارێزن؟ هەوڵەکانتان چى
بوە؟

عومەر ســاڵح :ئێمــە تەڤگەرمان دامەزراند
و گەیاندمانــە ئــەم قۆناغــەى ئێســتا ،پارتى
ئــازادى و دیموکراســیى تەڤــدەم لــە دوو
الیەنى ئێزیدى پێکهاتوە( ،تەجەموع ئێزیدى،
تەڤگــەرى ئازادى و دیموکراســیى ئێزیدییان
تەڤــدەم) ،ئــەم پارتە لە میللــەت و خەڵکی
ئێزیدى دروســت بوە ،توانیویەتی سیاســەتى
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پارتی دەسەاڵتدار باوەڕى
وابوو ،هیچ ڕێکخستنێک لە
ژێر دەسەاڵتیاندا نەبێت ،چ
لە الیەنى حیزبى و چ لە ناو
کۆمەڵگەدا قەبووڵ ناکەن،
قبووڵی ناکەن الیەنێک
لە میللەتى ئێمە چ کورد
بێت ،یان هەر هێزێکى تر
دەسەاڵتی هەبێت

خــۆی بەڕێوە ببات و هەوڵ دەدات جارێکی
تــر نەهێڵێت میللەت و خەڵکــی ئێزیدی لە
ژێر هەڕەشــەی قڕکردندا بێــت .هەموومان
بینیمان ســوپاى عێراق لە ماوەى کاتژمێرێکدا
شــنگالی بــە جێهێشــت ،پارتــى دیموکراتى
کوردســتان  16000پێشمەرگەی هەبوو ،یەک
فیشــەک نەتەقێنرا و شــەنگالیان چۆڵ کرد،
ئەمــڕۆ میللەت بــاوەڕی بە هیچ هێزێکى تر
نییــە لــە الیەنی هێــز و سیاســییەوە توانای
خۆبەڕێوەبردنی هەبێت و بەرگریی لە خەڵکی
شەنگال و ئیزیدییان بکات .خەڵکی شنگال و
ئێزیدییان پێشــتر لە ساڵى  2014دا توانیویانە
تەنهــا بــە چەکــى کالشــینکۆف نەهێڵن ئەو
چەتانەی داعش بگەنە چیاى شــنگال ،ئەمڕۆ
ئەو کەســانە مــاون لە جێگاکانیانــدا و هەتا
ئێســتا نەیانهێشــتوە ئەو هێزە بگاتە شنگال،
وەک هەموومــان دەزانین ،ســوپاى عێراق و
حەشــدى شەعبى وەک داعش ویستى هێرش
بکاتە ســەر شنگال ،دیسان پارتى دیموکراتى
کوردستان خەڵکى شــەنگالى بە جێ هێشت
و شــنگال کەوتە دەســت حەشــدى شەعبی،
میللەتــى ئێزیدى نەیاندەخواســت حەشــدى
شەعبى و هیچ هێزێکی تر بێتە ناو شەنگال،
بێجگــە لــە هێــزى کــوردى .کاتێک ســوپا
هات ،ســوپاى ســەر بە هــەر هێزێک بێت،
چــۆن توانییان میللەتى خۆیــان بە یەک ڕۆژ
بۆ دوژمن بە جێ بهێڵن ،دوژمن بێتە ســەر
خاکى کوردســتان ،ئەمڕۆ هەر ئەو کەســانە
هاوکاریــى دوژمن دەکــەن و لەگەڵ دوژمن
کار دەکەن.
* ئامــاژەت بــەوەدا ،کــە کۆمەڵێــک
ئاســتەنگی و ڕێگــرى هەیە لــە بەردەم
پێشــکەوتنى گەلى ئێزیدییان ،لە ماوەى
ڕابــردوودا بەرپرســانى ئەنقەرە ئەوەیان
ڕاگەیانــدوە ،کــە بــە هاوبەشــى لەگەڵ
بەغداد ،ئۆپراســیۆنێک بۆ سەر (پەکەکە)
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لە شــنگال ئەنجام دەدەن ،ڕێــگا نادەن
شــنگال ببێتە قەندیلى دوەم ،ئایا ئەمە
تــا چەند جارێکی تر دەبێتە مەترســى بۆ
سەر گەلى ئێزیدى؟

عومەر ســاڵح :ڕاســتە هەتا ئەمــڕۆ ،تورکیا
ناخوازێــت کەســێک لــە کوردســتان و هەر
شــوێنێکی تر هەبێت و کورد هەر بوونیشی
هەبێت ،وەک سەردەمی عوسمانی دەیەوێت
موســڵ و کەرکووک بە دەست بهێنێت ،واتا
کاتێک موســڵ و کەرکووکی بە دەست هێنا،
ئەو کات هەر نایەوێت شنگال هەبێت ،ئێمە
وەک میللەتــى ئێزیــدى ئەوە قبــوڵ ناکەین
هێــزى تورک بێتە ناو خاکى شــنگالەوە ،یان
لە خاکى بەعشــیقە بمێنێتەوە ،پارتى ئازادى
و دیموکراتى ئێزیدییان ،بەرخۆدان دروســت
دەکات ،ئــەو بەرخۆدانەیــش تــا دوا دڵۆپى
خوێــن دەبێت ،ناهێڵیــن دوژمن جارێکی تر
وەک  2014ئەو کارەســاتە بە ســەر میللەتى
ئێزیدییــان بهێنێت .ئەمــڕۆ تورکیا ڕێکەوتنی
لەگــەڵ کۆمەڵێــک الیەنــی سیاســیدا هەیە،
ڕێکەوتنی لەگەڵ پارتى دیموکراتى کوردستان
هەیــە ،وەک چــۆن ئەمــڕۆ ئەنەکەســە لــە
عەفریــن هەیــە ،دەیەوێت (ئەنەکەســە) لە
شــەنگال بێت ،ئەو نایەوێت کورد یەکگرتوو
ببێت ،نایەوێت یەکگرتنی ئێزیدییان دروست
ببێت.
* کەواتە پارتى دیموکراتى کوردستان تا
چەند هاوکاریى تورکیا دەکات لە ناوچەى
شنگال؟

عومــەر ســاڵح :کاتێک پێش ئــەوەى تورکیا
بێتە ناو خاکى بەعشــیقە ،لە کوردستان ئێمە
بینیمان نزیکەى  7کەسى ئێمە شەهید بوون،
هێرش کرایە سەر ئێزیدخان و کەسى ئێمە بە
دەســتى پارتى دیموکراتى کوردستان شەهید
بوون ،ئەمانە جێگاى شــەرمەزارین ،لە نێوان
میللەتــى کورد دیســانەوە شــەڕى براکوژى
دروســت ببێــت ،بــەاڵم ئێمە ئــەو کارەمان

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

عومــەر ســاڵح :پێوەندیــى ئێمــە لەگــەڵ
حکوومەتى عێراق باشە ،سنوورى نێوان ئێمە
و خۆرئاواى کوردستان بە سنووری هێزەکانی
ســوپای عێراقەوەیە و پێکەوە پارێزگاریی لەو
شــوێنانە دەکەیــن ،ئەمڕۆ چ ســوپاى عێراق
بێــت ،یــان ســوپاى ئێزیدییــان لە شــوێنانە
هاوکاریــی یەک دەکــەن و ڕێکەوتن هەیە و
بە درێژایــی 8کم ســنووری هاوبەش هەیە،
ڕێککەوتــن هەیــە کە (پەکەکە) لە شــنگال
دەربچێت ،ئەوەیش بە شێوەیەکى ڕەسمى لە
تەلەفزیۆن ڕاگەیەنراوە و میللەت پێشــوازیى
لەو بڕیارە کردوە ،ئەو بڕیارە میللەتى ئێمەى
لە مردن ڕزگار کرد ،ئەمڕۆ ئەو هەڕەشەیەی
لە ســەر میللەتی ئێمە هەبوو کەم بوەتەوە،
بەڵێ (پەکەکە) لە شنگال نەماوە ،بەاڵم تەنها
وەک فیکر و باوەڕ ماوە.

نەکرد و شــەهیدمان هەبوو ،هەتا ئێستا دنیا
و کوردســتانیش بێدەنگــە ،ئەمڕۆ کەســێک
بێت کوردســتان وێران بــکات ،ئەوە کارێکى
شــەرمەزارییە هیچ الیەنێک ئەمڕۆ نایانەوێت
دوژمنایەتیى ئێزیــدى و کورددا نییە ،بەاڵم،
مەخابن! ئەمڕۆ ئەوانەی دەڵێن ئێزیدى کورد
نیین ،ئەو دەســەاڵتەى ئەو بیــر و بۆچوونە
باڵو دەکاتەوە ناهێڵێت کوردســتان یەکگرتوو
بێت.
* کەواتــە وەک ئێزیدییــان یاخــود وەک
پارتەکەتــان تــا چەنــد لە الیــەن پارتى
دیموکراتى کوردســتانەوە هەڕەشــەتان
لــە ســەرە ،یاخــود ڕوبــەڕوی مەترســى
بوونەتەوە؟

عومەر ساڵح :هەتا ئەمڕۆیش هێرشى پارتى
دیموکراتى کوردستان بۆ سەر پارتەکەى ئێمە
هەیە ،پێشــتریش بۆ ســەر تەڤگــەر هەبوو،
وەک پارتییــەک بــە تەنهــا ،یان بــە گروپ
ناتوانــم بچمــە باشــوورى کوردســتان ،یان
زەحمەتــە بچــم ،ناتوانم بچمــە ماڵى خۆم،
یان بۆ هەر کار و پێداویســتییەک ســەردانی
ئــەم شــوێن و ئەو شــوێن بکــەم ،ناتوانین
بچینە دهۆک ،کەرکووک ،ســلێمانى ،کارێکى
زەحمەتــە هەموو ڕێگاکانیان لــێ گرتووین،
تەنانــەت ناتوانیــن دەنگى خۆمــان بدەین،
واتــا ئەو دەســەاڵتەى لەوێ دروســت بوە،
توانیویەتــى دەنگــى دوژمن بێــت ،ئەوەیش
کارێکى زەحمەتە.

* دەمەوێــت بــاس لــە هەڵبژاردنەکانى
ئەنجوومەنــى نوێنەرانــى عێــراق بکەم،
لــەم خولــەى پەرلەمانى عێراقــدا (پادێ)
وەک نوێنەرى ئیــرادەى گەلى ئێزیدییان
بــۆ یەکــەم جــار بەشــداریى دەکات2 ،
کاندیدتان کێبڕکێیە بۆ بە دەســتهێنانى
کورســیى ئەنجوومەنى نوێنەرانى عێراق
دەکات ،لــەو بڕوایــەدان بتوانــن دەنگى
گەلى ئێزیدى بە دەست بهێنن؟

*ڕەجــەب تەیــب ئەردۆغــان ،ئــەوەى
ڕاگەیانــدوە بــە هاوبەشــى لەگــەڵ
حکوومەتــى عێــراق هــەوڵ دەدەن
ئۆپراســیۆنێک بۆ ســەر شــنگال ،یاخود
(پەکەکە) لە شــنگال ،دەســت پێ بکەن،
کەواتە پێوەندیى ئێوە حکوومەتى عێرق
چۆنــە؟ پێتــان وایە ئەو هێرشــە بکرێتە
سەر شەنگال؟

عومەر ساڵح

عومەر ســاڵح :ئێمە لــەو باوەڕەداین ئەمڕۆ
کاتێــک ســەردانى هــەر شــوێنێک دەکەین،
دەنگــى خۆمــان دەگەیەنینــە میللــەت و
نزیکبوونەوەیەکــى گــەرم هەیــە ،چ لــە
الیەنەکانــی عێــراق و چ الیەنــە کوردییەکان
بە ئیزیدییەکانیشــەوە .پێشتر چەند حیزبێکى
ئێزیــدى هەبــوون هەتــا ئەمــڕۆ کار و
خزمەتگوزارییان بــۆ میللەتى ئێمە نەکردوە،
میللەتى ئێزیدى باوەڕیان بەو کەسانە نەماوە،
بــەاڵم ئەمڕۆ لــەو باوەڕەداین ئەم پارتە ئەم
ســاڵ ســەربکەوێت ،چ کارێک دەکات ،یان
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کردنەوەی بارەگای پادێ لەالیەن عومەر ساڵحەوە

نا ئێســتا میللەت هۆشــیار بوە ،دەتوانن ئەو
پارتە هەڵبسەنگێنن ،ئێستا نموونەیەک هەیە
ئــەو نموونەیەیش (پادێ)یە ،میللەت باوەڕى
بــە حیزبە ئێزدییەکانى تر نەماوە ،ماوەی 12
ســاڵ دەبێــت ،هەر ئەو پارتانــە مافى گەلى
کــورد دەخۆن و خوێنى میللەت دەمژن ،لەو
باوەڕەداین ئەم پارتە بتوانێت خزمەتگوزارى
بۆ میللەت دەســتەبەر بکات ،بەرنامەى ئێمە
ئەوەیە بتوانین شــنگال ببێت بە پارێزگایەکى
المەرکــەزى و گرێــدراوى حکوومەتى عێراق
بێــت ،واتا هەمــوو الیەنێــک بتوانن خۆیان
بەڕێوەبــەرن ،بتوانــن ئــەو کارەســاتەى بە
ســەر شــنگال هاتوە بدرێتە دادگاى یەکێتیى
ئەوروپا و دادگاى الهاى ،دادگا لێپرســینەوە
لەگــەڵ ئەو کەســانەدا بکات کــە ئێزیدییانی
ڕادەســتى داعــش کــرد و خەڵکــى ئێزیدیى
فرۆشــت ،ئەمانــە هەموو بەرنامــەى ئێمەن
لە هەڵبژاردندا ،تا هێزێکى عەقڵى دروســت
ببێت لە شــنگال ،ئەو هێزە بتوانێت میللەت
بەڕێــوە بەرێت و هاوکاریــى میللەت بکات
و نەهێڵێت جارێکی تر فەرمانى هێرشــکردن
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بکرێتــە ســەری ،خاڵێکــی تــر ،بتوانێت ئەو
ژن و کچانــەى ئێزیــدی ،کە لە ژێر دەســتى
داعشــدان ڕزگار بکرێــن ،هاوکاریــى ئەوانە
بکرێت کە لە ژێر دەســتى داعشدا ڕزگاریان
بــوە ،ئەو مافانە بە شــێوەیەکى ڕەســمى لە
بەغــداد قەبــووڵ بکرێــت ،هاوکاریــى ئەو
خێزانانــە بکرێت ،خاڵێکی تر کار دەکەین بۆ
دۆزینــەوەى هەلى کار لە شــنگال هەزاران،
خەڵكێکــی زۆری ئێزیــدى لــە دەرەوەى
شــنگالن کار دەکــەن ،دەمانەوێــت کار و
خەباتى خۆیان لە شــنگال دەســتەبەر بکەن،
هەندێــک خوێندکار هەیە بە  5مانگ ناتوانن
بێنــە ماڵى خۆیــان ،ناتوانــن خەرجییەکانیان
دابیــن بکەن ،ئێمــە دەمانەوێت قوتابخانە و
زانکۆ بۆ ئــەو خوێندکارانە لە خاکى خۆیاندا
دروســت بکرێت ،ئەمڕۆ مــن لەو باوەڕەدام
ئەو هەڕەشــە و کێشانەى بە ســەر میللەتى
ئێمەدا دێن ،بتوانین چارەسەریان بکەین.
* هەر سەبارەت بە پرسى هەڵبژاردنەکان تا
چەند پارتى دیموکراتى کوردستان ڕێگر بوە،
یان ئاســتەنگى بۆ دروست کردوون و ترسی

هەبێت کە دەنگەکانى لە شنگال کەم بکات؟
عومەر ساڵح :دەتوانم بڵێم پارتى دیموکراتى
کوردستان ،کاندیدى ئێزیدى تێدایە ،ئەمڕۆ 59
ئێزیدى کاندیدى هەڵبژاردنن ،ئەوە شــتێکى
زەحمەتە دەنگى میللەتیان بۆ نەچێت ،ئەگەر
هەر یەکە هەزار دەنگى بۆ بچێت ،ئەوە 59
هــەزار دەنــگ دەکات ،بەمەیش دەنگی ئەو
کاندیدانە دەســووتێت و تەنها دەنگ بۆ ئەو
حیزبانە کۆ دەکەنەوە و خۆیان سەر ناکەون،
باوەڕ ناکەم ئەو کەســەى خــۆى هەڵبژاردوە
کاندیــدى پارتــى بێت و لــە نــاو ئێزیدییان
دەنگى خۆى کۆ بکاتەوە ،ڕۆژێک کارێکى بۆ
میللەتى خۆى کردبێت .ئێمە لەو باوەڕەداین
 100%ئێمــە ســەر بکەویــن و لەبەر ئەوەى
جۆشوخرۆشی میللەت زۆرە ،بەاڵم ئاستەنگ
دروســت دەبێت بۆ ئەو کەسانەى کە شوێنى
ئاســتەنگن لــە پێش ئــەوان ،هەندێک کەس
هەیــە ناوێــرن ئــااڵى ئێمە بــەرز بکەنەوە،
لەبەر ئــەوەى پێیان وایە (پەکەکە)یە ،ئەمڕۆ
پارتێکــى سیاســیى ئێزدییان هەیــە ،هەموو
کەســێکیى ئێزیدیى تێدایە ،کەســێک ئێزیدى

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

* کردنــەوەى بــارەگاى پارتەکەتــان لــە

بێت یان گۆڕان بێت سەردانی هەر شوێنێکى
سیاسیى بێت ،ئەو کاتە دەتوانن بە هاوبەشى
لە سلێمانى کار بکەن.

نەبێت تێیــدا نیییــە( ،پەکەکە)یش حیزبێکى
نەتەوەیییە لە گەڵ میللەتە.
ســلێمانى تــا چەنــد دەتوانێــت خزمەت

* ئایــا پارتەکەتان چۆن هــەوڵ دەدا لە

بــەو خێزانانــە بــکات ،کە لە ســلێمانى

داهاتوودا گشــتگیرانەتر لە سەرجەم شار

نیشتەجێن؟

و شــارۆچکەکانى هەرێمــى کوردســتان

عومەر ســاڵح :پێویســتبوونی میللەتى ئێمە
لەوەدا بوو بارەگایەک لە سلێمانى بکەینەوە،
ئەو بارەگایە دەتوانێت هاوکاریى خێزانەکانى
ســلێمانى بکات ،پێویســتە پارتە سیاسییەکان
هاوکارمان بن نەک دژایەتیمان بکەن ،ئەمڕۆ
دەتوانین هەموو بە یەکەوە بە هاوبەشــى لە
سلێمانى نەهێڵین جارێکی تر میللەت تووشى
ناڕەحەتــى و ناخۆشــى ببێتــەوە ،هەمــوو
حیزبــەکان چ سیاســى یان دیموکــرات بێت
دەتوانــن هاوکاریى یەکتــر بکەن ،ئێمە دژى
هیچ حیزبێک نیین کە هاتووینەتە ســلێمانی،
بەڵکــوو هاتووینەتــە ســلێمانى بــۆ ئــەوەى
کەمێــک لە زەحمەتیــى میللەتى خۆمان کەم
بکەینەوە.

بارەگاتان هەبێــت ،یاخود ئێزیدییەک لە

* یەکەمیــن کۆنگــرەى پارتــى ئــازادى
دیموکراسیى ئێزیدییان ،لە 2017/7/19
بەڕێوە چوو ،ئێوە لە سەر ئەوە بەردەوام
دەبن کە هەموو ساڵێک کۆنگرە ببەستن
بۆ پارتەکەتان؟

عومەر ســاڵح :بەڵــێ ،ئێمە بە بەشــداریی
خەڵکێکــی زۆر لــە  2017/7/19کۆنگرەمــان
بەســت ،ئــەم کۆنگرەیــە وەک ڕێکخســتنى
ناوخۆ وابوو بۆ ئێمە ،هەموو ساڵێک جارێک
کۆنگرە دەبەســترێت ،بۆ ئەوەى هەڵبژاردن
بەڕێوە بچێت بۆ ســەرۆک و هاوسەرۆک ،لە
پارتى ئێمەدا ،ســەرۆک و هاوسەرۆک هەیە،
کە هاوســەرۆکەکە هەڤاڵێکــى ژن بەڕێوەى
دەبــات ،مافــى ژن لــە پارتى ئێمــەدا 60%
پێویســتە لە پارتەکەى ئێمــەدا هەبێت ،هەر
پارتێــک ســەردانی ئێمە دەکــەن چ یەکێتی

هەر کوێى دونیا بێت حزمەتى بکەن؟

عومەر ســاڵح :ئــەم پارتەى ئێمە ئێســتا لە
هــەر شــوێنێک ئێزیدى هەبێــت ،توانیومانە
خزمەت و کارى خۆمانى تێدا ئەنجام بدەین،
هەوڵمــان داوە نووســینگەی پەرلەمانــى
تێــدا هەبێــت وەک ســلێمانى ،ئەگــەر لەو
هەڵبژاردنانــەدا ســەرکەوتنمان هێنا ،هەوڵ
دەدەین نووسینگەى پەرلەمان لەو شوێنانەی
بارەگامان هەیە دروســت بکەین ،بۆ ئەوەى
میللەت بۆ هەر کارێک نەچێتە شوێنێکی تر،
بەڵکوو بێتــە ئەو نووســینگەیەی پەرلەمان،
هــەر کارێکــى هەبێت یان هەر کێشــەیەکی
هەبێــت بتوانیــن ئێمە چارەســەرى بکەین،
هەوڵ دەدەین جگە لە سلێمانی ،لە شێخان،
دهۆک ،هەولێر بارەگامان هەبێت ،دەتوانین
ئێمە بــارەگا لە شــارەکانى تری کوردســتان
بکەینــەوە ،ئەگەر ئاســتەنگمان بۆ دروســت
نەبێت.
* دوا وتەى بەڕێزتان چییە؟

عومــەر ســاڵح :ئێمــە داوا لــە هەمــوو
میللەتــى خۆمــان و هەمــوو الیەنــەکان
دەکەیــن یەکگرتوو بــن ،دوژمنایەتیى یەکتر
نەکــەن ،هەموو الیەنەکان و کورد بتوانن لە
کۆنگــرەى نەتەوەییدا یەکگرتوو بن ،جارێکی
تــر دوژمنایەتیــی یەکتــر نەکــەن ،ئێمە لەو
باوەڕەدایــن ئەگەر کــورد یەکگرتــوو بێت،
کۆنگرەى نەتەوەیى دروست دەبێت.

پڕۆفایل
عومەر ساڵح
 عومەر ساڵح ئیبراهیم نازناوى (الخالدى) لە ساڵى  1968لە شنگال لەدایکبووە. لێپرســراوێتیی پێشــوو :ســاڵى 2014ســەرۆکى تەڤگەرى ئازادى و دیموکراتى
(تەڤدا) بوە
 لێپرســراوێتیی ئێستا :سەرۆکى پارتىئازادى و دیموکراسیى ئێزیدییان (پادێ)ە
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فایلی تایبەت بە
باشووری كوردستان

