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Dumahîk : Hevpeyvîn....
Li Başurê Kurdistanê ji gelek aliyan de pirsa
yekîtiyê çareser bûye. Ji çend aliyan de jî
biserneketiye. Yekîtiya Hukumeta Herêma
Federe ya Kurdistanê hîn di demeke nêzik de
çareser bû. Lê hezar mixabin, di nav vê pirsa
jiyanî de pirsên nehatine çareser kirin, hene.
GRUBA Xebatê, li Bakurê Kurdistanê,
hewildana beşek kesên siyasî ji bo yekîtiyê
bû. Lê pişt re ji bona ku wan kesan xwest ku
grûb û rêxistinên siyasî yên Bakurê
Kurdistanê di nav vê xebatê de bin, bû
hewildeneke hêz, grûp û kesên siyasî ji bo
yekîtiyê. GRUB, hewildaneke yekîtiya siyasî
bû.
Xebata GRUBê, di 04. 09. 200-an de bi dest
pê kir. Ev banga civînê, piştî ku serokwezîrê
Tirkiyeyê di Tebaxa 2005-an de li
Diyarbekirê di axiftina xwe de pirsa kurd
pejirandibû, hat kirin. Lewra piştî daxuyaniya
serokwezîr, her kesî û her hêzê ji rewşê
wezîfe derdixist. Helbet piştî Teyyib
ERDOGAN bûbû serokwezîr diyar kiribû ku
“Pirsa kurd pirseke vîrtuel (doyayî, sanal)
e”, “dema ku tu nebê jî, wê demê ji pirsê
naye behs kirin”, girîngiyek dide
daxuyaniyê. Ev daxuyaniya ERDOGAN a li
Amedê ji bo gellek kesan û hêzan hêvî çêkir.
Piştî ku ERDOGAN vegeriya Enqereyê cem
leşkeran got ku: “Li Tirkiyeyê yek milet,
yek welat û yek dewlet heye” jî, vê hêviyê
dom kir.
Di bangê de rojeva civînê ya vekirî cîh girtî
bû. Beriya civînê diyar bû ku rojeva dizî jî
heye û ev rojeva dizî, di civînê de jî aşkere
bû. Di rojeva vekirî de dihat gotin ku “ gelo
em kurd dikarin di dema dûrûdirêj de bi hev
re çi karî bikin?”. Di rojeva dizî de dihat
xwestin ku ji bona piştgirîya serokwezîr
konseptek û komîteke piştgirî bê avakirin. Di
encama civînê de rojeva vekirî bi dengan bi
serket. Lêbelê pîvanên ji bo miletê kurd
girîng in, di destpêkê de bi piraniya dengan
hat red kirin.
Pêvajoya GRUBA XEBATÊ bi vî awayî bi
gellek pirsgirêkan dest pê kir. Navê Grubê bi
zanyarî wek “Gruba Xebatê” hat binavkirin.
Lewra li pêş me xebateke dirêj hebû, ji bona
ku ew kesên beşdarî civînê bûne, ji gellek
aliyan de di nav xwe de xwediyê pirsgirêkan
bûn, gerek ev pirsgirêk çareser bibûna. Ji bo
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yekîtiyê HAK-PAR mînakek bû: HAK-PARê
girêdayî pirsgirêkên gellek bingehî, nedikarî
yekîtiya xwe biparêze, pêşbikeve û bi gel re
pêwendiyên xwe xurt bike. Helbet navê
“KURD” jî bi zanyarî, ji bona ku nasnameya
millî ya vê xebatê diyar bibe, meşruiyeta
civakî û millî ya kurd di xebatê de nîşan bide,
hat dayin.
Helbet di nav wê tevliheviya Civîna 4ê îlonê
de gelek pirs hebûn ku li ser nehat gengeşî
kirin. Ji bona vê hewcedarî bi civîneke giştî,
beşdarên wê pirrreng û pirrdeng hebû. Ev
civîna, di 17-18. 12. 2005-an de li
Diyarbekirê pêk hat.
Di civîna 4ê Îlonê de gengeşî û biryar di ser
huqûqa keseyatî re hat meşandin. Vê yekê jî
hêvî çêdikir ku ev bibe yekîtiyek hevbeş û
xurt, ji partiyeke nû re rê veke. Ez dikarim
bibêjim ku ji bo beşdarên civîna 4ê îlonê
xeyelên nû çêbûn. Ji bona ku navendiya
xebatê di destpêkê de Diyarbekir nebû, min di
Komîta Birêvebir de cîh negirt. Hezar
mixabin, di xebata Komîta Birêvebir de
helwesta grûbçitî rû da. Li Civîna Giştî ya
Diyarbekirê grûbçitiyê bi her awayî xwe
nîşan da. Li ser vê pirsê gellek gengeşî hatin
kirin, lihevkirineke nû hat holê. Hat
pejirandin ku “Xebata GRUBê di esasê xwe
de, li ser huquqa keseyatî dimeşe. Lêbelê
rastiya grûban jî berçav dike.”
Di 17-18.12.2008-an de bi sedan kes beşdarî
civîna Gruba Xebatê bûn. Di civînê de 36 kes
wek endamên Meclîsê hatin hilbijartin.
Civînê deglerasyonek weşand û di wê
deglerasyonê de ji bona ku Meclîs yekîtiyekê
ava bike, wezîfe da ser milê wê.
Meclîsa Gruba Xebatê, xebateke fireh pêk
anî. Li bajarên Kurdistanê û li bajarên
metropolê, gelek civînên herêmî lidarxist. Bi
sedan kes beşdarî van civînan bûn. Di van
civînan de li ser bername, destûr, model û
hiqûqa yekîtiyê gengeşî pêk hatin û pêşniyar
hatin kirin.
Meclîsa Grubê, gorî ev bîrûrey û pêşniyarên
di civînên giştî de hatibûn ser zimên,
reşnivîsa bernameyê û destûrê amade kir.
Amadekirina reşnivîsa bername û destûra
TEVKURDê bi xebeteke dûrûdirêj pêk hat.
Piştî ku reşnivîsa bername û destûrê amade
bû, Meclîsa Gruba

