
لێپرسراوی دەزگا
ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز 
دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  1-ئایدیا: گۆڤارێكە گرنگی 
فایلێكی  ژمــارەیــەكــیــشــدا  هــەر  لــەگــەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری 

تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.
2-ئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە 

و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
ــان دیــبــلــۆمــاتــیــك: گــۆڤــارێــكــی ســیــاســیــيــە گــرنــگــی بە  ــتـ ــوردسـ 3-كـ
لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد 
بابەتانەی  ئەو  وەرگێڕانی  لەگەڵ  كوردستان،  پارچەی  چــوار  هەر  لە 

دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
4-باران: گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، 
هــەر  لــەگــەڵ  دەدات،  نــاوخــۆیــی  یــەکــەم  بــەپــلــەی  و  ئــەدەبــی جیهانیی 
ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان، یان 
بە  و چیرۆك  باڵوكردنەوەی شیعر  لەگەڵ  باڵودەكاتەوە،  بیانییەكان 

زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
لەسەر  فۆکەس  ژمارەیەک  هەر  و  تایبەتە  وەرزنامەیەکی  5-فۆکەس: 

بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی جیهان دەکات.
6-پـــــڕۆژەی چــەمــکــە فــکــری و فــەلــســەفــیــیــەکــان: پــڕۆژەیــەکــی نوێی 
دەبینێتەوە،  زنجیرە کتێبێکی گــەورەدا  لە  ئایدیایە و خۆی  دەزگــای 
هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک، هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە 
تێروتەسەلی  پێناسەیەکی  جــیــاوازەکــانــەوە  ڕەهــەنــدە  لــە  و  دەخــاتــەڕوو 
تەواوی  شیکردنەوەی  و  ڕاڤە  و  وەردەگێڕدرێت  یان  دەنووسرێت  لەسەر 

بۆ دەکرێت.
7-پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە 
لــەوانــە   )80( بـــاڵودەكـــاتـــەوە  نــامــیــلــكــە   )20( وەرزی  بــەشــێــوەیــەكــی 

باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
نامیلكەی   )100( جیهانی:  توێژینەوەی  نامیلكەی   )100( 8-پڕۆژەی 
سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی 

و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
فەلسەفی،  سیاسی،  بواری  هەمەالیەنی  پڕۆژەیەكی  كتێب:  9-پــڕۆژەی 
فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا نزیکەی )200( كتێب چاپكراوە.

بیرکردنەوە  تەنها 

ئــازادمان دەکات
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* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی 
یاسای كاری رۆژنامەنووسی، ژمارە )35(ی ساڵی 2007 گۆڤارەكەو 

خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.
*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی 

گۆڤارەكەیان بەسەرەوەیە كە لەداهاتوودا سودیان لێوەربگرێـتەوە 
بەپێی بەرژەوەندییەكانی دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.

 باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای

نێوەند-ەوە لە شاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە

07701517533
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تێڕوانینى هێز و الیەنەکانی کوردستان، سەبارەت بە بارودۆخى باشوورى کوردستان لە 
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و 16ـى ئۆکتۆبەر



تێڕوانینى هێزەکانى 
باشوور سەبارەت بە 
بارودۆخى باشوورى 

کوردستان، لە قۆناغى 
دواى ڕیفراندۆم و 16ـى 

ئۆکتۆبەر
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فەریــد ئەسەســەد، ئەندامــى ســەرکردایەتیى یەکێتیى 
نیشــتیامنیى کوردستان: 

ئــەم بارودۆخــە لــە قازانجــى بەغدایــە، زۆرتــر لــەوەى لــە قازانجــى 

هەرێــم بێــت، ئەگــەر ئێمــە ســەیرى دەســتوور بکەیــن، حکوومەىت 

ــژ لەگــەڵ  ــە چوارچێــوەى دەســتووردا وتووێ هەرێــم گوتوویــەىت ل

بەغــدا دەکەیــن

کاوە مەحموود، سکرتێرى حیزبی شیوعیى کوردستان: 
داوە،  ڕووی  گــەورە  ســەركەوتنێىك  ئەگــەر  ماوەیــەدا  لــەم 

هۆکارەکــەى ڕیفرانــدۆم بــوە، لــە ئایینــدەدا ئــەم ســەركەوتنە 

نیشــتیامنی دەوڵەتــی  دامەزراندنــی  بــۆ  بنەمایــەك  دەبێتــە 

سیاســیى  مەکتــەىب  ئەندامــى  عەبدوڵــا،  مســتەفا 
کوردســتان:  ئیســامیى  یەکگرتــووى 

ســه ره ڕای  نێوده وڵه تییه كــه ،  و  عێراقــی  ئیقلیمــی،  پیالنــە  

وێرانه ییــی نێــو ماڵــی خۆمــان و مامه ڵــه  لەگــەڵ به غــدا، هه مــوو 

ئه وانــه  شكســتیان بــه  پرۆســه كه  هێنــاوه. 

سیاســیى  مەکتــەىب  ئەندامــى  ئەنــوەر،  حاجــى 
کوردســتان:  لــە  ئیســامى  بزووتنــەوەى 

مەســعوود بــارزاىن دوو ســاڵ له مه وبــه ر وازی لــه و ده ســه اڵته  

ــاش بــوو. ــۆ كــورد ب ــه وه  ب ــه ، ئ بهێنای

پــارىت  ســەرکردایەتیى  ئەندامــى  ئەحمــەد،  هیــوا 
کوردســتان:  دیموکــراىت 

گــەىل  نەتەوەییــى  ئاســاییىش  ســەر  لــە  هەڕەشــە  ئێســتا  تــا 

هەیــە.. کوردســتان 

و  سیاســی  مەکتــەىب  ئەندامــى  کەریــم،  بەختیــار 
وتەبێــژى حیــزىب سۆسیالیســت دیموکــراىت کوردســتان: 
دروســتكردنی  و  كوردســتان  پەرلەمانــی  كاراكردنــەوەی 

بارودۆخەکەیــە. ئەڵتەرناتیڤــی  بنكەفــراوان   حكوومەتێكــی 

کۆمەڵــى  ســەرکردایەتیى  ئەندامــى  کۆیــى،  ســەلیم 
کوردســتان:  لــە  ئیســامى 

ئێمــە لــە هەرێمــی كوردســتان دوو شــتامن كــەم بــوو، یەكــەم نــاو، 

دوەم پــارە، دەنــا هەمــوو ســەربەخۆیییەكامن هەبوو.

حیــزىب  ئەندامــى ســەرکردایەتیى  مســتەفا،  بەختیــار 
کوردســتان: زەحمەتکێشــاىن 

حكوومەتــی ئێمــە هەتا ســەر ئێســقان كەمتەرخــەم بوە، بەاڵم كێشــەی 

توركیــا و ئەمەریــكا و بەغــدا ئــەوە نەبوە، کە ئێمــە گەندەڵین.
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گشــتیى  جڤــاىت  ئەندامــى  نەجمەدیــن،  عەزیمــە 
گــۆڕان:  بزووتنــەوەى 

هەرێــم  ســەرۆکى  البــردىن  توانــرا  نێودەوڵــەىت  گوشــارى  بــە 

بکرێتــەوە دابــەش  دەســەاڵتەکاىن  و  بکرێــت  جێبەجــێ 

وشــیار ســیوەیلى، ئەندامــى ســەرکردایەىت و بەرپــرىس 
پێوەندییــەکاىن دەرەوەى پــارىت: 

دووفاقییــەک لــەو هەڵوێســتەدا هەیــە و ئەگــەر ئــەم حکوومەتــە 

بــە الى بزووتنــەوەى گۆڕانــەوە حکوومەتێکــى شکســتخواردوە 

ــت. ــژاردىن پێشــوەختە بکرێ ــا هەڵب ــە ب کەوات

مەال یاسین، نوێنەرى ى.ن.ک لە میرس: 
هیــچ گومانــم نییــە ئــەوان دەیانەوێــت كــورد ببێــت بــە دەوڵــەت، 

ــەم  ــە ســەر دەســتی ئ ــت ل ــە نایانەوێ ــچ گومانیشــم نیی ــەاڵم هی ب

ســەركردە سیاســییە بكرێــت.

حیزبــی  ســکرتێرى  مــارف،  حاجــى  عوســمانى 
کوردســتان: کرێکاریــى  کۆمۆنیســتى 

ڕیفرانــدۆم كارێكــی بــاش بــوو، کــە دەســتكەوتێكە بــۆ هەرێمــی 

ــی بوەشــێنێتەوە. كوردســتان هیــچ هێزێــك ناتوانێــت هەڵ

ســوبحى مەهــدى: ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی حزبــی 
شــیوعی کوردســتان

ــت،  ــی خــۆی لەبەرچــاو دەگرێ ــی هەمیشــە بەرژەوەندییەكان پارت

بیــر لــەوە ناكاتــەوە ئــەم حكوومەتــە حكوومەتێكــی هاوپەیامنیيــە

ســکرتێرى کۆمیتــەی ناوەندیــی  ئەحمــەد،  موئەیــەد 
عێــراق:  کرێکاریــى  کۆمۆنیســتى  حیزبــی 

پــارىت و مەســعوود بــارزاىن لــە ڕێــى ڕیفراندۆمــەوە، دەیویســت لــە 

بەغــداد ئیمتیــازات وەربگرێت.
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* نەخشــەى سیاســیى هەرێمــى کوردســتان دواى 
قۆناغــى ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆکتۆبــەر چــی لــێ 
هاتــوە، یــان چــی لــێ دێــت؟ هەندێــک پێیــان وایــە 
وردەوردە ئەزموونــى هەرێمــى کوردســتان بــەرەو 
پاشەکشــە دەڕوات، ئەویــش بــه وه ی لــە ناوخــۆدا 
حکوومەتــى عێــراق ئامــادە نییــە دانوســتانی لەگــەڵ 
بــکات و خۆرئاوایــش بەتایبــەت ئەمریــکا وەکــو 
پێشــوو مامەڵــەى جیدیــى لەگــەڵ نــاكات، پێــت وایــە 

ــە؟ ــی تێدای ــان زیادەڕەوی ــە ڕاســتە ی ــەم بۆچوون ئ
بــە  ناوەڕاســت  خۆرهــەاڵىت  دیــارە  مەهــدى:  ســوبحى 
بــە  بارودۆخــەى  ئــەو  تێدەپەڕێــت،  هەســتیاردا  گۆڕانکاریــى 

ــەو  ــتیارى ئ ــێکى هەس ــوە، بەش ــتاندا هات ــی کوردس ــەر هەرێم س

گۆڕانکارییانەیــە، بــە شــێوەیەک ملمالنێــی هاوکێشــە نێودەوڵەتــی 

و هەرێامیەتییــەکان کاریگەرییــان بــە ســەر ڕووداوەکانــەوە هەیــە. 

ملمالنێیانــە  ئــەم  باجــى  کوردســتان  هەرێمــی  بەدڵنیایییــەوە 

ــه  پێویســتە  ــە هەمــان شــێوە، بۆی دەدات، گــەالىن ناوچەکەیــش ب

یەکڕیزییه كــی  کوردســتان  سیاســییەکاىن  هێــزە  و  هاواڵتییــان 

ــتنى  ــۆ پاراس ــە ب ــە و بانگەش ــە قس ــی دوور ل ــتیامنیى واقیع نیش

گــەىل کوردســتان لــە هــەر ئەگەرێــک یــان مەترســییەک کــە دێتــە 

ــەن. ــت بک ــەوە، دروس پێش

و  گرفــت  لــە  پــڕ  کوردســتان  ڕیفرانــدۆم،  ئەنجامــداىن  پێــش 

ملمالنــێ بــوو: خراپیــى بــارى ئابــوورى و ملمالنێــى تونــد لــە نێوان 

الیەنــەکاىن حکومڕانیــدا واتــە پێنــج حیزبەکــە. بــە داخــەوە دواى 

ــیان  ــەوە، هۆکارەکەیش ــر بوون ــەکان قوڵ ــەر قەیران ــى ئۆکتۆب 16ـ

و  حیــزىب  پێنــج  حکومڕانیــى  شــێوازى  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

پێوه ندییــه   و  ناوخــۆ  لــه  پێوه ندییه كانــی  به ره نجامه كانــی 

ــه و  ــا ئ ــرا هه ت ــه ربازییه وه   نه توان ــه  ڕووی س ــدا. ل نێوده وڵەتییه كان

كاته یــش هێزێكــی یه كگرتــووی پێشــمه رگه  دروســت بكرێــت، 

هه روه هــا ئــه و هه نــگاوه ی نابــووی بــه ره و ئابووریــی ســه ربه خۆ 

و  ئاســایی  ژیانــی  پێداویســتیی  نه توانــرا  كــرد،  پاشه كشــه ی 

گوزه رانــی خه ڵــك و مووچــه  دابیــن بكرێــت. دیــاره  گــه ر ســه یری 

ــی  ــه ی جیوگرافی ــه  هه ڵكه وت ــه ر ل ــه  گ ــۆ منوون ــت ب ــه  بكه ی تابلۆك

ده وڵه تــدا  چــوار  بــه  ســه ر  كوردســتان  بڕوانیــن،  كوردســتان 

ــه  ــه  ل ــوار ده وڵه ت ــه م چ ــوه ، ئ ــنوره كانی گرت ــه  س ــوه  ك ــه ش ب داب

ــورد و  ــه له ی ك ــه ر مه س ــە س ــه اڵم ل ــن، ب ــتێكدا ناكۆك ــوو ش  هه م

ــه  ــان. ب ــۆك و ته ب ــی، ك ــه  ڕه واكان ــه  ماف ــن ب ــه  گه ییش ــن ل ڕێگرت

 داخــه وه  لــه  دوای ڕاپه ڕینــه وه  حوكمڕانیــی هه رێــم لــه  بریــی 

ــه زراوه كان،  ــی دام ــه ت و تۆکمەکردن ــی ده وڵ ــی بنه ماكان بونیادنان

ملمالنــێ  و  هه وڵــی خۆده وڵەمه ندكــردن  ته نهــا  زۆر  به رپــرس  

دابه شــكردنی كۆمه ڵگــه  و  بــۆ  ناوخــۆ و هه وڵــدان  و شــه ڕی 

دروســتكردنی ناكۆكــی و ڕقوكینــه ی داوە، كــه  له ڕاســتیدا گــه ر 

سیاســی  ملمالنێــی  ئاڕاســته یه كی  واتــه   بوایــه،   پێچه وانه كــه ی 

باشــردا  لــه  ئاســتێكی  و مه ده نییانــه  بوایــه  هه ڵبــه ت ئێســتا 

ده بوویــن. چه ندیــن خــول بــه  هــۆی ئــه و گرفــت و ملمالنێیانــه وه،  

په رله مــان یاخــود موماره ســه كردنی ژیانــی دیموكراســی زیانــی 

ــه   ــیكردنی كۆمه ڵگ ــه ی بەدیموكراس ــرد،  پرۆس ــوه  و وای ك به ركه وت

و پرۆســه ی به ره وپێشــردنی سیســتمی سیاســی كه مته رخه میــی 

ــه وه ،  ــه وه  ده كه ین ــه ر ئ ــه  س ــت ل ــه  جه خ ــت، بۆی ــار بێ ــوە دی پێ

یه كڕیزییــه .  شــت  گرینگریــن  ئێســتادا  وه ك  حاڵەتێكــی  لــه  

بــه  داخــه وه  لــه  ڕابــردوودا چــاوه كان زیاتــر لــه  ســه ر ئــه وه 

ــه و  ــتا ئ ــه  ئێس ــرێت، ك ــی ببه س ــزی ده ره ك ــه  هێ ــت ب ــوون،  پش  ب

هێزانــه  له بــه ر دوو خاڵــی زۆر گرینــگ یه كــه م: هه ڵكه وتــه ی 

دەوڵەمەنــدە ،  ناوچه یــه   ئــه م  ئــه وه ی  وه ك  دوه م:  جیوگرافــی 

ــن  ــر خه ریك ــش زیات ــره  نێوده وڵتیی ــی و بگ ــی هه رێامیه ت ملمالنێ

ــه و  ــه وه . ئ ــه كال ده كه ن ــان ی ــی خۆی ــه دا ناكۆكییه كان ــه م ناوچه ی ل

هێــزه ی ئێمــه  وه كــوو كــورد یاخــود حكوومه تــی هه رێــم و هێــزه  

پارتی هەمیشە 

بەرژەوەندییەكانی خۆی 

لەبەرچاو دەگرێت، بیر لەوە 

ناكاتەوە ئەم حكوومەتە 

حكوومەتێكی هاوپەیامنیيە
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بااڵده ســته كان لــه  ڕابــردوودا پشــتی پــێ ده به ســت، ئه مریــكا 

ــی  ــه  كاریگه ری ــزی دوه م ك ــه ر هێ ــه  به رامب ــە  ورده ورده   ل ــوو، ک ب

دروســت ده كات و ڕووســیایه ، لــه  پاشه كشــه دایه .

ده ركــه وت،  ســوبحیدا  كاك  قســه كانی  لــه   *وه ك 
گوتارێکــی  نه بوونــی  گرینگتریــن  فاكتــه ر 
یەکگرتــووی كوردییــه، بــه اڵم ویســتم ســه رنجی 
ــران  ــە چاودێ ــه وه ڕابكێشــم، به شــێك  ل ــۆ ئ ــوه  ب ئێ
پێیــان وایــه ،  چه ندیــن فاكتــه ر هه بــوه  كــه هەرێمــی 
ــه و مه ترســییانه وه ،  ــه رده م ئ ــه  ب کوردســتان بكه وێت
ناشــه فافی  دادپــه روه ری،  نەبوونــی  نموونــه   بــۆ 
په رله مــان  داخســتنی  نه وتــدا،  كه یســی  لــه  
بچێتــه وه   كــه   لــه  ســه رۆكەکەی  ڕێگرتــن  و 
درێژكردنــه وه ی  و  بارزانــی  مانــه وه ی  کار،  ســەر 
ــن  ــە دەڵێ ــد، بۆی ــەرۆکایەتییەکەی... هت ــاوه ی س م
ــوو  ــك ب ــدۆم هۆكارێ ــەى ڕیفران ــى پرۆس ئەنجامدان
ــه و  ــراق ئ ــا عێ ــۆ پێشخســتنى ڕووداوه كان، ئه گه رن ب

ده كــرد؟ هــه ر  مامه ڵه یــه ی 
بابه تــی  ســه ر  لــه   ناكــه م  بــاوه ڕ  ســورچى:  نەســرولا 
ســه ربه خۆییی كــورد، كــه س قســه ی هه بێــت، واتــە خه ڵكــی 

كوردســتان پێیــان ناخــۆش بێــت  وه ك هه مــوو گه النــی دونیــا 

ده توانــم  بــه اڵم  بــن،  خۆیــان  كیانــی  و  ده وڵــه ت  خاوه نــی 

لــه  و  دیراســه كردن  بــێ  بــه   ڕیفرانــدۆم  ئه نجامدانــی  بڵێــم،  

 بارودۆخێكــدا كــه  نه توانیــت ده وڵه تێكــی دامەزراوەیــی دروســت 

بکەیــت و چه ندیــن كێشــه  و قه یرانــت هه بێــت... په رله مــان 

ــك  ــه  خه ڵ ــت و داوا ل ــدۆم بكه ی ــه دا ڕیفران ــه و كات ــت، ل داخرابێ

ــه وه   ــه وه  بكه یت ــر ل ــه وه ی بی ــێ ئ ــدات، ب ــێ ب ــت ده نگــت پ بكه ی

كــه  ئه نجامه كــه ی چــی ده بێــت: ئــەوە کارێکــى هەڵــە بــوو. وه ك 

ــدۆم  ــرد ڕیفران ــان ك ــا داوای ــوو دونی ــه دا هه م ــه و كات ــن ل ده زانی

نامه یه كــی  تیله رســۆن  ڕیفرانــدۆم  پێــش  ڕۆژ  دوو  نه كرێــت، 

ــه اڵم  ــوو، ب ــدا ب ــورد تێ ــۆ ك ــتی ب ــرین ش ــه باش ــارد ك ــورد ن ــۆ ك ب

ــان  ــاری ئه وه م ــرده وه  و بڕی ــامن ڕه ت ك ــروور هه مووی ــه ر  غ له ب

دا ڕیفرانــدۆم بكرێــت. لــه  دوای ڕیفرانــدۆم دونیــا لێــامن هه ســتا 

و ڕووبــه ڕووی ئــه و هه مــوو گیروگرفتــه  بووینــه وه ، كــه ڕووی 

دا. دوا ڕووداویــش 16ـــی ئۆكتۆبــه ر بــوو، دواتــر بــۆ شــاردنه وه ی 

یه كــر،  ته خوینكردنــی  كه وتنــه   الیه نــه كان   شــه رمه زارییه كان 

ــت  ــه  ده س ــەڕ ل ــێ ش ــك و ب ــه  ڕۆژێ ــان ب ــه و ناوچانه م ــوو ئ هه م

دا. ئه مانــه  هه مــووی لــه  ئه نجامــی ئــه وه  بــوو كــه  لــه  دوای 

ڕاپه ڕینــه وه  نه مانتوانــی حكوومه تێكــی دامەزراوەیــی دروســت 

و  بكه یــن  ده ستاوده ســت  ده ســه اڵت  نه مانتوانــی  بكه یــن، 

ــت  ــت ده كرێ ــه ر دروس ــه  س ــان ل ــه  ده وڵه تی ــه ی ك ــه و بنه مایان ئ

دابیــن  خه ڵــك  قوتــی  نه مانتوانــی  ته نانــه ت  دامبه زرێنیــن، 

بكه یــن، مووچــه  بــوه  چاره كێــك ئه ویــش بــه  ســێ مانــگ جارێــك، 

ــێ دێ.  ــه و شــێوه یه ی ل ــوو ب ــه ی نه ب ــه  بناغ ــە هــه ر شــتێك ك بۆی

 ئێســتایش گــه ر نه چینــه وه  باوه شــی به غــدا و داوای یارمه تیــی 

لــێ نه كه یــن، ناتوانرێــت ئــه و چاره كــه  مووچه یه یــش دابیــن 

ــت. بكرێ

* قســه یه ك هه یــه   ده ڵێــت: ســه ركه وتن باوكــی 
زۆرە و شکســتیش هه تیــو. ئێســتا لــه  هه رێمــی 
و  كه وتــوه   هه تیــو  ڕیفرانــدۆم  كوردســتان 
نــاكات بــه  خاوه نــی، بــۆ نموونــه   كــه س خــۆی 
كاك نه ســڕولا پێــی وایــه ،  كارێكــی خــراپ بــوه 
ده وڵه تــی  دروســتكردنی  ســەر  لــه   قســه كردن   و 
بــوو،   پــووچ  بنه مایه كــی  ســه ر  لــه   كــوردی 
ــی نیشــتیمانیی  ــه  یه كێتی ــه ی ك ــدا حیزبه ك له كاتێك
كــردوه  مه ســه له كه   لــه   پشــتیوانیی  كوردســتانه  
ناوه نــدی  كۆمیتــه ی  و  سیاســی  مه كته بــی   و 
ــی  ــان شــێوه  حیزب ــه  هه م ــوون، ب ــی دژی نەب یه كێت
ــكرتێری  ــار س ــن ج ــش، چه ندی ــیوعی و به ڕێزتانی ش
زۆر  دوانــدوه  و  كوردســتانمان  شــیوعیی  حیزبــی 
مه ســه له ی  لــه   پشــتیوانیی  حه ماســه وه   بــه  
ــزه   ــوو هێ ــتا هه م ــی ئێس ــردوه ، كه چ ــدۆم ك ڕیفران
بخه نــه   شكســته كه   ده یانه وێــت  سیاســییه كان 
ملــی مه ســعوود بارزانــی، هــه ر چه نــده  بارزانــی 
ڕای گه یانــد،  هــه ر كات ڕیفرانــدۆم شكســتی خــوارد 
بخرێتــه  ملــی و ئــه و به رپرســی یه كــه م ده بێــت، 
بــەاڵم ئــه و به رپرســیارێتیی هەڵنەگــرت. لێــره دا 
بــوو  خــراپ  ڕیفرانــدۆم  گــه ر  ئه وه یــه،   قســه كه  
بــۆ هه مووتــان پشــتیوانیتان لــێ كــرد؟ حیزبــی 
ــییه كه ،  ــرۆژه  سیاس ــه  پ ــوه  ل ــێك ب ــیوعییش به ش ش
واتــه  ئێــوه  پێشــبینیی ئه وه تــان ده كــرد بارودۆخــی 
سیاســیی كوردســتان بــه و شــێوه یه ی لــێ بێــت؟ 
ــرد وه ك  ــوه  ك ــمان لێ ــانه ی  باس ــه و كه یس ــود ئ یاخ
نــه وت و داخســتنی  نادادپــه روه ری و ناشــه فافیی 
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په رله مــان و ده ستاوده ســت نه كردنــی دەســەاڵتی 
ــه  ــرد،  ب ــتاندا وای ك ــی كوردس ــه  هه رێم ــی ل سیاس
ــه و  ــی ئ ــی عێراق ــكا حكوومه ت ــه وزی ئه مری ــرای س  چ
ناوچانــه  داگیــر بكاتــه وه  و ســوكایه تی بــه  خه ڵكــی 

بــكات ؟ كوردســتان  هه رێمــی 
ئاســانی  پێناســه یه كی  ده مه وێــت  مەهــدى:  ســوبحى 
ــەل  ــۆ ڕای گ ــه وه  ب ــه  گه ڕان ــه  ل ــش بریتیی ــه م، ئه وی ــدۆم بك ڕیفران

ــه  ســه ر ئــه و بابه تــه  جۆراوجۆرانــه ی پێوه ندییــان بــه  خه ڵكــه وه   ل

ــك  ــه  خه ڵ ــی ل ــه وه  ده دات  گوێ ــه ق ب ــه اڵتدار ح ــه  ده س ــه،  ك هه ی

بێــت تــا پرســی پــێ بــکات بــۆ مامه ڵه كــردن لــه  ســه ر ئــه و 

ــك  ــۆ خه ڵ ــه وه  ب ــه  گه ڕان ــوون، بۆی ــان نه ب ــوون ی ــه  ب مه ســه له یه  ب

لــه  كاتــی ئه نجامدانــی ڕیفراندۆمــدا كارێكــی هه ڵــه  نه بــوه ، 

بــه اڵم مانــای ئه وه یــش نه بــوه  كــه ڕاســته خۆ دوای ڕیفرانــدۆم 

ســه ربه خۆیی دێتــه  به رهــه م. ئێمــه  لــه  به رنامــه ی حیزمبانــدا 

ــی  ــه ڵ ماف ــه وه  له گ ــی حیزب ــه  دامه زراندن ــره  و ل ــه  دوای كۆنگ ل

ــی  ــه   وه ك حیزبێك ــن ك ــه ڵ تێزێكی ــین، له گ ــی چاره نووس بڕیاردان

ماركســی  پشــت بــه  تێزه كانــی ڕابــردووی ئــه م حیزبــه  و ئــه م 

بزووتنه وه یــه دەبەســتین، كــه  ئه ویــش بــاس لــه  مافــی چاره نــووس 

ده كات و  بــه  وه اڵمێكــی ســاده  ده ڵێــت: بریتییــه  لــه  مافــدان بــه و 

تــر  خاڵێكــی  خۆیــان.  ده وڵه تــی  دامه زراندنــی  بــه   نه ته وانــه  

حــه ق  كــه   هه یــه   ده قێكــی  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   ئه وه یــه  

ــی  ــه وره ، ده وڵه ت ــوك و گ ــه  بچ ــه وه كان ب ــوو نه ت ــه  هه م ده دات ب

خۆیــان دامبه زرێنــن. مــن گــه ر جارێكــی تــر ڕیفرانــدۆم بكرێتــه وه  

هــه ر ده نــگ بــه  به ڵــێ ده ده م و له گه ڵیــم. ده مێنێتــه وه  ســه ر 

ئــه وه ی،  ئێمــه  لــه واقیعێكــدا ئــه م پرۆســه یه مان هێنایــه  پێشــه وه  

كــه  خوێندنه وه یه كــی وردمــان نه بــوو، یاخــود بــه  باشــی لــه  

ــێ نه گه یشــتبووین ،  ــا ت ــه ر و ده وڵه تانــی دونی هه ڵوێســتی ده وروب

ــوه .  ــۆی هات ــی خ ــتنی به رژه وه ندی ــۆ پاراس ــان ب ــه ر یه كه ی ــه  ه ك

ــه  كام  ــتیوانی ل ــان پش ــه  به رژه وه ندییه كانی ــردن ل ــۆ پارێزگاریك ب

ال دەكــه ن، بێگومــان لــه و الیه نــه ی  باشــر به رژه وه ندییه كانــی 

ئــه وان ده پارێزێــت.  كــه  بــاس لــه  پێنــج حیزبه كــه  ده كه یــن، 

كــۆی  لــه   دامه زرانــدوه  و  حكوومه تیــان  ئــەوان    دەزانیــن 

ئه وه مــان  چاوه ڕوانــی  هه موویانــدا  هه ڵبژاردنــی  به رنامــه ی 

كاتێــك  بوایــه .  خۆشــگوزه رانیدا  له وپــه ڕی  كوردســتان  ده كــرد 

به رنامــه ی حكوومــه ت پێشــكه ش كــرا، هه مــوو شــتێكی تێــدا بــوو 

ــه   ــه  پرۆس ــۆ ل ــت، خ ــه  بهێنێ ــه م میلله ت ــۆ ئ ــگوزه رانی ب ــه  خۆش ك

ــه وه   ــزب پێك ــج حی ــه ر پێن ــه   ئه گ ــه ی تێدای ــدا ئه م سیاسییه كه یش

حوكمڕانێتــی پێــك ده هێنــن، ئاســه واری هه مــوو كه موكورتییــه كان 

ده بێــت ڕوو بكاتــه  ئــه م پێنــج حیزبــه  كــه  به رپرســیارێتییه كه  بــه 

 شــێوه یه كی ڕێژه یــی داده نرێــت و پشــكی زۆرتــر ده كه وێتــە 

ــه  ــری ل ــی زیات ــه وه ی ڕۆڵ ــه  ســه ره كییه كه  و ئ ئه ســتۆی دوو حیزب

ــه  ئه ســتۆ ده گرێــت.  ــر ل  حكومڕانیــدا هه یــه ،  به رپرســیارێتیی زۆرت

ئــه وه ی لــه  كه ركــووك ڕووی دا، ده ره نجامــی هه مــوو ئــه و گرفــت 

و ملمالنێیانه یــه  لــه  نێــوان پێنــج حیزبه كــه  بــه  گشــتی و دوو 

ــۆ  ــه وه  ب ــش ده گه ڕێت ــە، ئه وی ــی هەی ــه  به تایبه ت ــه  زلهێزه ك حیزب

ــده ر   ــه  یاری ــه  ده بێت ــوردی ك ــووی ك ــی یەکگرت ــی نێوماڵێك نه بوون

ــه وه ی  ــۆ ئ ــر ب ــی ت ــوو فاكته ره كان ــی هه م ــۆڕان و جوواڵندن ــۆ گ ب

ــه . ــه ركه وتوو بووینای ــر س ــێوه یه كی باش ــه  ش ــه یه دا ب ــه م پرۆس ل

بــۆ  بێــت  یاریــده ده ر  كــه   زۆرە،  فاكتــه ر   *
دوای  لــه   كوردســتان  هه رێمــی  ســه ركه وتنی 
ئــه و قۆناغــه ، بــەاڵم بۆچوونێــك هه یــه  ده ڵێــت: 
بــۆ  بابه تییــه   فاكته رێكــی  بــه   پێویســتی  كــورد 
بــۆ  سیاســی،  گۆڕەپانــی  نــاو  بێتــه وه   ئــه وه ی 
ــن  ــواری به رلی ــی دی ــی ڕووخاندن ــه  ده ره نجام نموون
و شكســتی بلۆكــی شــۆره وی،  شــه ڕی كه نــداو و 
ئه زموونــی  جــار  دوا  بــوو،  كوێت-عێــراق  شــه ڕی 
ــا  ــوو. هه روه ه ــت ب ــتانیش دروس ــووری كوردس باش
 2011 لــه   عه ره بــی  به هــاری  ڕووداوه كانــی  دوای 
ــوو.  ــاوای كوردســتان دروســت ب  دا، ئه زموونــی خۆرئ
ــه رله نوێ  ــورد س ــر ك ــی ت ــه وه ی جارێك ــۆ ئ ــتا ب ئێس
مێــژوه وە  ده ره وه ی  نه چێتــه   و  پێشــەوە   بێتــه وه  
پاشه كشــه یه ی  لــه و  باشــتربێت  بارودۆخــی  و 
ــه   ــتی ب ــی پێویس ــه ر كردوویه ت ــی ئۆكتۆب  دوای 16ـ
ــه و دوو  ــه  ئ ــت وای ــه . پێ ــی هه ی ــی بابه ت بارودۆخێك
بارودۆخــه ی ئامــاژەم پێــدا ڕاســته  و پێویســتمان بــه  
فاكته رێكــی تــر هه یــه؟ یــان ئه وه نــدە ئێنێــرژی 
ــت  ــتان بتوانێ ــی كوردس ــا هەرێم ــه  ت ــت هه ی و فاك
لــه  گۆڕه پانه كــه  بمێنێتــه وه  و تێــك نه شــكێت و 

ده رنه كرێــت؟  
نەســرولا ســورچى: ســه باره ت بــه  ڕای یه كێتــی بەرانبــەر 
كــرد  داوای  یه كێتــی  ناشــارمه وه ،   لێتــان  ڕیفرانــدۆم،  پــرىس 

ڕیفرانــدۆم بكرێــت. لــه  ســااڵنی هه شــتاوه  یەکێتــى دروشــمی 

مافــی چــاره ی خۆنووســینی بــەرز کردوەتــەوە ، بــه اڵم  ئێســتا 
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ــه دا  ــه م كات ــه  ل ــرا بگوترای ــه ، ده ك ــن نه بوای ــی ته خوی ــه ر بابه ت گ

ــی  ــی ڕیفراندۆم ــه ر یه كێت ــه  گ ــه ، چونك ــاو نیی ــه له كه  گونج مه س

ڕه ت بكردایه تــه وه ، ئــه و كات ته خویــن دەکــرا و ده گوتــرا لــه  

دژی مافــی میلله تــی كــورده ، ئه گــەر نــا %80 ســەرکردایەتیی 

ســه باره ت  نه بــوو .  ڕیفرانــدۆم  بابه تــی  له گــه ڵ  یه كێتــی 

به ڕاســتی ده بێــت  پێــش،   بارودۆخــه ی  ئێســتا هاتوەتــه   بــه م 

بــه  هه موومــان بیــر لــه  یه كڕیــزی بكه ینــه وه،  بــه  شــێوه یه ك 

پرۆســه یه كی دیموكراســی لــه  نــاو خۆمــان هه بێــت، ده بێــت 

ــراق  ــه ت، عێ ــه  ده وڵ ــكات ببین ــوڵ ب ــش قب ــه ر توركیای ــن  ئه گ بزانی

لــه  الی خۆیــه وه  بــه  هیــچ شــێوه یه ك قبــوڵ نــاكات، چونكــه  ئــه وه 

ــه وه دا  ــه ڵ ئ ــان له گ ــان هیچی ــی چوارده ورم ــه  واڵتان ــتییه كه  ك ڕاس

ــدۆم  ــه ر دوای ڕیفران ــه  ه ــۆ منوون ــه ت، ب ــه  ده وڵ ــورد ببێت ــن  ك نیی

پێــش  ده بێــت  له به رئــه وه   داخــران،  فڕۆكه خانــه كان  هه مــوو 

ــه وه   ــن بكرێت ــارودۆخ هێم ــه وه  ب ــه وه  بكرێت ــر ل ــوو شــت بی هه م

و ســەقامگیری بێتــە ئــاراوە، دواتــر بیــر لــه ڕیفرانــدۆم بكرێتــه وه . 

ــام جــه الل چه نــده  مرۆڤێكــی  هه موومــان ده زانیــن ســه رۆك م

حه كیــم و دڵســۆز بــوو  به رانبــه ر بــه مافــه  ڕه واكانــی گه لــی 

ــاعیرانه،   ــی ش ــورد خه ون ــی ك ــی ده وڵه ت ــه  گوت ــه وكات ك ــورد، ئ ك

ــه دا دواى  ــه و كات ــه و ل ــه اڵم ئ ــا  دژی قســه كه ی وه ســتایه وه ، ب دونی

ئــەوەى خه ڵكــی هێــور كــرده وه  تێــی گه یانــدن، لــه م بارودۆخــه دا 

ــت  ــوو ده بێ ــه وه ، به ڵك ــه له یه  بكرێت ــه و مه س ــر ل ــه  بی ــاو نیی گونج

ــه ی  ــه  نه خش ــۆ منوون ــن، ب ــر بكه ی ــی له بارت ــی بارودۆخێك چاوه ڕێ

هــەر  كــوردی  ده وڵه تــی  بگۆڕرێــت.  ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی 

دروســت ده بێــت لــه  ســه ر ده ســتی ئه مریــكا نــه ك ئێمــه ، چونكــه  

گــه وره ی  ناوه ڕاســتی  خۆرهه اڵتــی  پرۆژه یه كــی  ئەمریــکا 

ســنوره كانی  منوونــه   بــۆ  تێدایــه،   شــته كانی  هه مــوو  هه یــه،   

ده بێــت،  دروســت  تــر  ده وڵه تــی  و  نامێنــن  بیكــۆ  ســایكس 

ــاوه،   ــۆ دان ــه یان ب ــان نه خش ــه  خۆی ــه ی ك ــه و كات ــه ی؟ ئ ــه اڵم ك ب

له بــه ر  بــۆ ده كه یــن.  ئێمــه  ڕیفراندۆمــی  كاتــه ی  ئــه و  نــه ك 

سیاســه تی  له گــه ڵ  بیــن  ورد  دەبێــت  ئێمــه   به ڕاســتی  ئــه وه  

نێوده وڵه تــی و بۆچوونــی ئه ورووپــی و ئه مریكییــه كان، تێیــان 

بگه یــن و له گه ڵیــان هاوشــان بیــن. هــه ر وه كــو كاك ســوبحی 

گوتــی ده  جــاری تــر ڕیفرانــدۆم بكرێتــه وه  هــه ر ده نــگ بــه  

ــن  ــدۆم بكه ی ــه وه ی ڕیفران ــش ئ ــت پێ ــه اڵم ده بێ ــێ ده ده م، ب به ڵ

بارودۆخه كــه  هەڵبســەنگێنین. ئــه وه ی ڕووی دا ده ره نجامــی ئــه و 

ــه ن  ــه  الی ــرا و ل ــدا ك ــی تێ ــه  ڕیفراندۆم ــوو ك ــاوه  ب ــه  نه گونج كات

هه مــوو دونیــاوه هه ڕه شــه مان لــێ كــرا .

* بەڕێزتان موخاته به ی كێ ده كه ن؟
بــااڵی  لیژنــه ی  ئــه و  موخاته بــه ی  ســورچى:  نەســڕولا 
ڕیفراندۆمــه  ده كــه م کــە دانرابــوون، ده بــوو گــوێ لــه  خه ڵــك 

بگرێــت. به غــدا   و  ده ره وە  هه ڕه شــه كانی  لــه   گــوێ  بگــرێ، 

* به  بۆچوونی تۆ بۆ گوێیان ڕانه گرت؟ 
مه ســه له ی  دەتوانــن  وابــوو  پێیــان  ســورچى:  نەســرولا 
ڕیفرانــدۆم بكه نــه  ئه مــری واقیــع و ئــەوکات ئه وانیــش ناچــار 

ده بــن له گه ڵــامن بــن و ده وڵه متــان بــۆ دروســت بكــه ن،  بــێ 

ئــه وه ی بزانــن  ئــه وه ی لــه  توركیــا بۆمــان ده كــرا زۆر زۆرتــر 

ــووری  ــه  باش ــه ر ل ــت گ ــا ده ڵێ ــتا توركی ــراق.  ئێس ــه وه ی عێ ــوو ل ب

ئه فریقایــش ده وڵه تــی كــوردی دروســت بکرێــت، ئێمــه  دژی 

ده وه ســتینه وه . 

* ده كــرێ هــه ر بــه  عاتیفــه  ڕیســك و موجازه فــه  
بــه  خه ڵكــی كوردســتانه وه  بكرێــت، هــه ر كاتێــك 
ــێ  ــی پ ــر هه ره س ــت و دوات ــێك بكه ی ــه وێ شۆڕش بت
ــه   ــدۆم بكه یــت و پاشــان خــۆت ل بهێنیــت و ڕیفران

بدزیتــه وه ؟ ئه نجامه كــه ی 
نەســڕولا ســورچى: خه باتــی كــوردم بــەو شــێوەیە پــێ 
ــا ئــه و كاتــه ی ڕیفراندۆمــامن كــرد، چیــامن كــه م بــوو  هەڵەیــە، ت

پێوه ندیــی  بوویــن،  بــۆ خۆمــان حكوومــه ت  لــه  كوردســتان؟ 

دیبلۆماســیامن له گــه ڵ دونیــا هه بــوو، هاتوچۆمــان ده كــرد و 

نه ده كــرد،  به غــدا  بــه   پرســامن  نه بــوو،  بــه  كــه س  منه متــان 

ئه گــه ر فڕۆكــه  قه ندیلــی بۆردوومــان بكردایــه  بــه  عێراقــامن 

ــه و كات كــورد  ــا ســنوری عێراقــی به زانــدوه . ئ ده گــوت كــه  تورکی

ــه  ده ســتی خۆمــان  ــه  ئێســتا، ب ــه راورد ب ــه  ب ــوو ب ــد گــه وره  ب چه ن

ــرد. ــان ك ــه  خۆم ــان ل وام

ڕیســك  كــورد  ســه ركردایه تیی  ده بێــت  *بۆچــی 
ســه ر  لــه   و  بــكات  كوردســتانه وه   خه ڵكــی  بــه  
ــتی  ــە ده س ــه ی بدات ــی میلله ته ك ــك چاره نووس مێزێ
وه ك  له كاتێكــدا  عه بــادی،  حكوومه ته كــه ی 
مامۆســتا ده ڵێــت، بارودۆخــی كــورد زۆر بــاش بــوو؟ 
ئێــوه  وه ك حیزبــی شــیوعی بۆچــی ئامۆژگاریــی 
فاكتــه ره   و  هه لومــه رج  کــە  نه كــرد،  بارزانیتــان 
په رله مــان  نیــن،  گونجــاو  و  له بــار  بابه تییــه كان 
نییــه ؟  یه كگرتــوو  كــوردی  گوتــاری  داخــراوه  و 
ئه مریــكای دۆســتمان ده ڵێــت پرۆســەکە دوا بخــه ن، 
ــدەن؟  ــى ب ــووك ئەنجام ــێ كه رك ــه م ب ــی ك ــان الن ی
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ــه  خه ڵكــی كوردســتانه وه   ــه م ڕیســكه تان ب بۆچــی ئ
ــه  به رپرســیار، مووچــه  كــرد و كه ســیش خــۆی ناكات
 و بودجــه  نییــه  و حكوومــه ت بارودۆخــی خراپــه ، 
هەروەهــا بارودۆخــی ته ندروســتی و په روه رده یــی 

ــن؟ ــاش نی ب
ســوبحى مەهــدى: ڕاســته   ســه ركردایه تیی سیاســیی كــورد 
بــۆ  ڕۆیشــت،  بابه ته كــه  بــه ره و  غــرووره وه   لــه   بــه  جۆرێــك 

جێبه جێكردنــی ئــه م مافــه  كــه  مافێكــی ڕه وایــه ، بــه اڵم كــه  

ئــه م  به ده ســتهێنانی  و  په یڕه وكــردن  چۆنێتیــی  ســه ر  دێیتــه  

مافــه،  پێویســته  تابلۆكــه  فراوانــر ببینیــت، ئه وه یــش لــه وه دا 

ــه   ــه و مافان ــن ب ــۆ گه ییش ــگاوه كان ب ــه  هه ن ــه وه  ك ــۆی ده بینێت خ

كه موكورتییه كانیــش  تێدایــه ،  كه موكورتییــان  هه ڵــه  و  دیــاره  

ڕه گوڕیشــەیان هه یــه  و پێوه ندییــان بــه وه وه  هه یــه  هــۆكاری 

ــت  ــی ده كه ی ــه ی  دیاری ــه و ئامانج ــتهێنانی ئ ــه ركه وتن و به ده س س

ــه وه ی  ــه  كۆبوون ــه  ل ــۆ منوون ــه، ب ــه ی خۆت ــو ماڵه ك ــی نێ پته وكردن

یه كه مــدا 17 حیــزب كــۆ بوەتــه وه  و ورده كاریــی تێــدا كــراوه ، 

بــه اڵم ورده ورده  كۆبوونــه وه كان لــه  نێــوان ســێ حیزبــدا دەکــران، 

بــه  یه كه یــان  هــه ر  ئه وانیــش  و  حیــزب  دوو  بــوه   پاشــان 

ــه م  ــش ب ــه  ده ره نجامه كانی ــن، بۆی ــاوازدا ڕۆیش ــته یه كی جی  ئاڕاس

شــێوه یه یه، كــه  ده بیرنێــت. بڕیــاری دا بــوار بــۆ ورده كاریــی 

ــتان  ــی كوردس ــه  هه رێم ــۆ منوون ــه ، ب ــن نیی ــه وه  و گوێگرت وردبوون

ته نهــا لــه  هێــزه  سیاســییه كان پێــك نه هاتــوون، لــه  باشــرین 

هه ڵبژاردنــدا كه مــر %70ـــی خه ڵكــی كوردســتان به شــداریی 

كــردوه، ئــه و %30ـــە زیاتــر  خه ڵكانێكــی تێدایــه  كــه  پێیــان وایــه   

هه ڵبــژاردن و پرۆســه ی ده نگــدان لــه  كوردســتاندا به  ئاڕاســتەیەکی 

ڕاســتدا نــاڕوات. لــه  نــاو ئــه م خەڵکانــەدا کەســانێک هــه ن، كــه  لــه 

ــه تی  ــتووری و سیاس ــای ده س ــه  یاس ــۆ منوون ــدا، ب ــه ی خۆی  بواره ك

ســه ركردایه تیی  ناكرێــت،  پــێ  به شــدارییان  نێوده وڵه تیــدا 

ــه   ــداری ب ــاش به ش ــێوه یه كی ب ــه  ش ــوه  ب ــورد نه یتوانی ــیی ك سیاس

خه ڵكــی پســپۆڕ بــكات، هه روه هــا خوێندنه وه یه كــی باشیشــی 

لــه  ئه نجامــی ئــه وه ی،  ئه مریــكا یاخــود  نه بــوو، بــۆ منوونــه  

ده وڵه تانــی ده وروبــه ر كۆمه ڵێــك چــه ك یاخــود هاوكارییه كــی 

ــی ده كــه ن، له كاتێكــدا كــه  شــه ڕی  ســه ربازی و ئاســامنی و ئه منی

ــه  و هــه ر  داعــش شــه ڕی مه ترســیداری ســه ر هه مــوو مرۆڤایه تیی

الیه نێكیــش بــۆ منوونــە ئەمەریــکا بــۆ پاراســتنی به رژه وه نیــی 

تایبه تــی خــۆی، بــۆ ئــه وه ی شــه ڕ نه چێتــه  واشــنتۆن و نیویۆركــه وه  

ــه وه ،   ــه و هه ڵه ی ــه  ئ ــره دا كه وتین ــه  ده كات، لێ ــه  ئێم ــتیوانی ل پش

مه ســه له ی مافــه  سیاســییه كان كــه  مه ســه له یه كی ســه ره كین  و  

پێویســته  بزووتنــه وه ی ڕزگاریخــوازی كــوردی له گــه ڵ دۆســته كانی 

لــه  هه مــوو شــوێنێكی دونیــادا باســی بــكات، ئه مانه مــان لــه  بیــر 

ــه  ئیــراده ی گه لــه وه  گــۆڕا بــۆ  كــردوه . وردەورده  وای لــێ هــات ل

ئیــراده ی چه نــد حیزبێــك، دواتــر ئــه و ئه نجامانــه ی لــێ كه وتــه وه 

ــان دا. كــه  ڕووی

بــه  ڕای مــن ئێمــه  گه یشــتووینه ته  حاڵــه ت و قۆناغێكــی تــر، 

ــی  ــه  ئه نجامه كان ــه ، چونك ــی دوای ڕیفراندۆم ــش قۆناغ ــه  ئه وی ك

ڕیفرانــدۆم بــۆ ســه دان ســاڵی تــر ده مێنــن. ئێســتا بابه ته كــه  

ــگاو  ــن و هه ن ــه  بكه ی ــه م قۆناغ ــه ر ئ ــه  س ــه ل ــه،  چــۆن قس ئه وه ی

پێــش  نه فه ســی  بــه  هه مــان  ئه وه یــه،   كێشــه كه   بنێیــن، 

ــتە   ــه  پێویس ــت، بۆی ــه  ده كرێ ــدۆم قس ــی ڕیفران ــدۆم و كات ڕیفران

جارێكــی تــر ورده كاری و چاوگێڕانه وه یه كــی به رپرســانه ی بــۆ 

بکرێــت لــە الیــەن هــه ر تاكێكــی به شــداری حوكمڕانــی تــا حیزبێك 

كــه  به شــداره  لــه  پرۆســه ی سیاســی و حیزبــه  بااڵده ســته كان، 

كــه  به رپرســیارن لــه  مه ســه له ی ئابــووری و ســه ربازی و ژیــان 

بــۆ  بدۆزرێتــەوە  هاوبەشــەکان  خاڵــە  خه ڵــك،  گوزەر انــی  و 

ئارامــى.  كه نــاری  بــه   گه ییشــن  و  قه یرانــه   ئــه م  تێپه ڕاندنــی 

ــدۆم،  ــش ڕیفران ــتی  پێ ــه وه  ئاس ــی بگه ین ــه  خێرای ــه  ب ــان نیی ئاس

دواى 16ـى ئۆکتۆبەر 

قەیرانەکان قوڵرت بوونەوە، 

هۆکارەکەیشیان دەگەڕێتەوە 

بۆ شێوازى حکومڕانیى پێنج 

حیزىب و به ره نجامه كانی 

له  پێوه ندییه كانی ناوخۆ و 

پێوه ندییه  نێوده وڵەتییه كاندا
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ــه وه  و  ــك بخه ین ــان ڕێ ــك نێوماڵه كه م ــه  كاتێ ــش نیی ــه اڵم مه حاڵی ب

ــتنه الوه ی  ــه  و خس ــی تاكالیه ن ــه  به رژه وه ندی ــه وه  ل دوور بكه وین

هه نــدێ ملمالنــێ.

چــۆن  بڵێیــت،   پێمــان  ســوبحی  كاك  *ده كرێــت 
مه حــاڵ نییــه  كــورد بچێتــه وه  ئاســتی پێش پرۆســه ی 
ڕیفرانــدۆم، له كاتێكــدا %51 خاكــی هەرێمــی لــه 
 ده ســت داوه  و نزیكــه ی 535 بیــره  نه وتــی كه وتوەته  
ده ســت حکوومەتــی عێــراق كــه  لــه  ڕابــردوودا خه ڵــك 
پێــی وابــوو، داهاتــی ئــه و نه وتــه  وه ك پێویســت بــۆ 
ــه   ــا فڕۆكه خان ــوه ؟ هه روه ه ــتان نه ب ــی كوردس خه ڵك
وه زیــری  وه رده گیررێتــه وه،   لــێ  ســنووره كانی  و 
هه رێمــی  بێتــه   ده یه وێــت  ئه ڵمانیــا  ده ره وه ی 
پــێ  ڕێگــه ی  عێراقــی  حكوومه تــی  و  كوردســتان 
نــادات، كه واتــه  چــۆن ده توانێــت ئــه م شكســتانه  

ــت؟ ــێ بپه ڕێنێ ــە ت ــێ و قۆناغەک داپۆش
ســوبحى مەهــدى: له كاتێكــدا هه مــوو هێــزه  سیاســییه كان 
ســنووریی  له رشیتێكــی  ئێــران  عێــراق-  جه نگــی  دوای  لــه  

ته نگه بــه ری نێــوان عێــراق و ئێــران كــۆ ببوونــه وه، بــه اڵم لــه  

پــاش ئــه وه ی  بارودۆخێكــی له بارتــر هاتــه  پێشــه وه  لــه  ئه نجامــی 

بــه ره ی  شــه ڕی هاوپه یامنــان له گــه ڵ عێــراق و دروســتبوونی 

ــرد،   ــه  وای ك ــی و ناوخۆییه ك ــه ره  بنچینەی ــو فاكت ــتانی وه ك كوردس

دوای  بــه   ســه ركه وتن   9 25ی  ده گاتــه   تــا  و  ببێــت  ڕاپه ڕیــن 

لــه   ئێســتا  بــه وه دا برنێــت،  بێــت. ده بێــت دان  ســه ركه وتندا 

ــم و به غــدا  ــوان هه رێ ــه  نێ ــە پێشــه   ل ــن  شــه ڕێكامن ل قۆناغێكدای

ــه .  ــراوه ی تێدای ــه  دۆڕاو و ب ك

* عــادل عه بدولمه هــدی لــه  وتارێكــدا ده ڵــێ، لــه 
ــراق  ــردوودا عێ ــه 12 ســاڵی ڕاب ــدا ل  فرۆشــتنی نه وت
850 ملیــار دۆالری دەســت کەوتــوە ، كه چــی ئه ورووپا 
ــۆژه ن  ــاد و ن ــار دۆالر بونی ــه  15 ملی ــاڵدا ب ــه 4 س ل
كراوه تــه وه ، پێــت وانییــه  به راوردێكــی دروســتە، 
له كاتێكــدا ئــه وه  بــۆ هه رێمی كوردســتانیش ڕاســتە، 
ــی  ــی نه وت ــە كه یس ــەی ل ــه و ڕەخنان ــه  ئ ــۆ نموون ب
كوردســتانیش  بــۆ  هه رێمــی  دەگیررێــن    عێــراق 
ڕاســتن ؟ گه شــبینن بــه وه ی بارودۆخــی سیاســیی 
ــتی  ــان پێویس ــت ی ــتر بێ ــتان باش ــی كوردس هه رێم
بــه  چاكســازی هه یــه  لــه  مه ســه له ی ســندووقی غــاز 
ــه ی  ــتنه وه ی مووچ ــه رله نوێ ڕێكخس ــه  س ــه وت، ل و ن

خه ڵــك لــه  كابینه یه كــی نــوێ، وه ك دەگوتــرێ؟
نەســرولا ســورچى: بــه  نیســبه ت ئــه و 850 ملیــار دۆالره ی كه  
بودجــه ی 12 ســاڵی عێــراق بــوه ، بێگومــان %17 بــۆ هه رێــم بــوه ، 

ــدەی  ــراق ده  هێن ــه  عێ ــن، ل ــی بكه ی ــه ر باســی گه نده ڵ ــه اڵم ئه گ ب

كوردســتانه ، چونكــه  مــن لــه وێ بــووم و ده زانــم ئــه و پاره یــه  

ــاره   ــەى  پ ــه و کۆمپانیایان ــه ت ئ ــه  هــه ده ر ده درێــت، ته نان چــۆن ب

ده گۆڕنــه وه  بــه  ده ســت كۆمه ڵێــك كه ســه وەن،  كــه  هه مــوو ئــه و 

ــادی ئێســتا ســه رقاڵی شۆڕشــێكه   ــه  ده ره وه. عه ب ــان بردوەت پارانه ی

دژی گه نده ڵــی و گه نده ڵــكاران، هیــوادارم جیــدی بێــت لــه و 

هەروەهــا  نه بێــت،  هه ڵبــژاردن  بــۆ  ته نهــا  و  مه ســه له یدا 

له كوردستانیشــدا هه مــوو گه نده ڵــكاران بگــرن، ئــه وه  كارێكــی 

عێراقــی  هه مــوو  گه نده ڵــی  مه ســه له ی  ده بێــت.  بــاش  زۆر 

ــدا  ــه  فه رمانگه كان ــە ناوچــەکاىن باشــوور ل ــه ت ل ــه وه ، ته نان گرتوەت

ــاو  ــه  ن ــت، خۆشــبه ختانه  ل ــاره  ده كرێ ــه  پ ــش ب واژۆی مامه ڵه كه نی

ــن  ــن بڵێی ــه . ده توانی ــه  نیی ــه و حاڵه تان ــی كوردســتان ئ فه رمانگه كان

لــه  ئاســته  بااڵكانــدا زیاتــر گەندەڵــى هەیــە، گــه ر بــه راورد بكرێــت 

ــدا.  ــه  عێراق ــی ل ــه  گه نده ڵ ب

ســه باره ت بــه وه ى  لــه م قۆناغــه دا چــی بكه یــن باشــه ، پێــم وایــه  تــا 

پرۆســه یه كی دیموكراســی به ڕێــوه  نه به یــن و ئــه وه ی هه مانــه  

نابێــت.  باشــر  ئێســتا  لــه   حاڵــامن  موئه سه ســاتی،  نه كرێتــه  

كاری  په رله مــان  بێــت،  ســه ربه خۆ  به تــه و اوی  دادگا  ده بێــت 

ــه و  ــت، ئ ــران كارەکان ڕابپەڕێنێ ــی وه زی ــكات، ئه نجومه ن ــۆی ب خ

ــت و  ــت مبێنێ ــه  نابێ ــمه رگه دا هه ی ــو پێش ــه  نێ ــه ی ل په رته وازه ییی

ــران،  ــێ ك ــم جێبه ج ــه ی گوت ــه ر ئه وان ــه ك. گ ــه  ی ــزه كان بكرێن هێ

پێــم وایــه  ده توانیــن قۆناغێكــی بــاش ببڕیــن و لــه  داهاتوویه كــی 

نزیكــدا ئــه و شــوێنانه ی  لــه  ده ســتامن داون،  بیانگه ڕێنینــه وه  

ــه كان و  ــراوه  نێوده وڵه تیی ــه  الی ڕێكخ ــامن ل ــه ی پێداگری ــه  ڕێگ ل

ــورده وه.  ــه  الی ك ــه  ب ــه  زۆر گرینگ ــاده ی 140 ك ــی م جێبه جێكردن

گــه ر بــه  شــه ڕیش ئــه و ناوچانــه  نه گه ڕێنینــه وه، دڵنیــام لــه و 

ــه وه . ــتیان بهێنین ــه  ده س ــن ب ــه وه  ده توانی ڕێگه ی

* كاك ســوبحی هــه ر چه نــده  ئێــوه  بــۆ خۆتــان 
ده ڵێــت،  هه یــه    بۆچوونێــك  بــه اڵم  گه شــبینن، 
ــه وه   ــر ئ ــی جارێكــی ت هه رێمــی كوردســتان و بارزان
نموونــه  ســه رۆكی  بــۆ  نابیننــه وه،  بــه  خۆیــه وه  
بچێتــه   و  كوردســتان  هه رێمــی  بێتــه   فه ڕه نســا 
ڕه نگــه   په رله مــان.  و  حكوومــه ت  و  بارزانــی  الی 
هاوشــێوه ی  له داهاتــوودا  ئــه وان  مامه ڵــه ی 
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مامه ڵــه ی واڵتێكــی وه ك ســۆماڵ و مۆریتانیــا بێــت، 
له بــه ر ئــه وه ی ئێمــه  نه مانتوانیــوه  مامه ڵه یه كــی 
ــت،   ــه وه  ده كرێ ــاس ل ــه ت ب ــن، ته نان ــت بكه ی دروس
ئه وانیــش  به رژه وه ندییه كانــی  نه مانتوانیــوه  
بپارێزیــن، نموونــه ی ئــه وه  ده هێننــه وه،  لەکاتێکــدا 
بــه   نه وتــی  بیــره   ســه دان  هه رێــم  حكوومه تــی 
كه چــی  بــوو،  ئه مریــكاوه   كۆمپانیاكانــی  ده ســت 
و  ده كات  واژۆ  ڕۆزنه فــت  له گــه ڵ  گرێبه ســت 
هه رێمــی  ده هێنێتــه وه   ڕووســییه كان  كۆمپانیــا 
واشــنتۆن  له كاتێكــدا  هه روه هــا  كوردســتان. 
ــی  ــی پارت ــاوا، كه چ ــه  خۆرئ ــوو ل ــی هه ب ئه جێندایه ك
دیموكراتــی كوردســتان ســنووره كانی لــێ داده خــات 
و گیروگرفتــی بــۆ دروســت ده كات، پێــت وایــه  ئــه و 
بۆچوونــه  دروســتە؟  ئایــا گه شــبینییه كه ی تــۆ بــه  چ 

ئه ســتووره ؟   پشــت  به ڵگه یــه ك 
لــه وه وه  ســه رچاوه ی  ســوبحى مەهــدى: گه شــبینیی مــن 
چاوگێڕانه وه یه كــی  بــە  پێویســتی  بارودۆخەکــە  گرتــوه،  

ــه نگاندنێكی وردى  ــوورد هه ڵس ــه وه ی ڕاب ــە، ئ ــیارانە هەی به رپرس

ــی  ــه  حاڵه ت ــەرەوە  ل ــی ئۆکتۆب ــە دوای 16ـ ــته  ل ــن. ڕاس ــۆ بكه ی ب

مامه ڵــه ی  فیــدراڵ  عێراقــی  له گــه ڵ  مامه ڵه مــان  شكســتداین، 

دۆڕاو و براوه یــه ، بۆیــه  مامەڵەیەکــى ناهاوســه نگ دەبێــت ، بــه اڵم 

ــه ی  ــا و ئه وان ــه،  دونی ــش ئه وه ی ــه  ئه وی ــدا هه ی ــری تێ الیه نێكــی ت

ئه وانــه ی  ده رنه چــوون.  دۆســت  بــوون  دۆســتامن  دوێنــێ 

هه یــه،   عێراقــی  سیاســیی  پرۆســه ی  لــه  ســه ر  كاریگه رییــان 

ــه  ده ســتوور و  ــوون ب ــدراڵ و پابه ندب ــە عێراقێكــی فی پشــتیوانی ل

ــی  ــی مافه كان ــه  به جێهێنان ــتیوانی ل ــان پش ــه ن، ی ــۆوە ده ك گفتوگ

گه لــی كــورد ده كــه ن؟ لــه  حاڵه تــی لــه م بابه تــه دا ده توانیــن ئــه م 

ــده دا  ــه ی له ئایین ــەو گفتوگۆیان ــۆ ئ ــده ده ر ب ــه  یاری ــه  بكه ین خااڵن

ناهاوســه نگ  گوتــم  وه ك  گه رچــی  بیانکەیــن،  ده مانه وێــت 

ده بێــت، بــه اڵم بــۆ منوونــه  گــه ر بــاس لــه  پابه ندبــوون بــه  

هه مــوو  كــه   هه یــه   ده ســتوورێكامن  ده كــه ن،  ده ســتووره وه  

الیــه ك پێــی قایلــه . هه یئه تێكــی خــاوه ن توانــا دابرنێــت، كــه  

ــه ردراوه كان  ــه  بڕیارله س ــتووره كه  و  ماف ــی ده س ــاگاداری ناوه ڕۆك ئ

ــە  ــت ل ــر هەبێ ــت، الیەنێکــى ت ــەوە بکرێ ــە ســەر ئ ــت و کار ل بێ

ــووك  ــه  كه رك ــاس ل ــك ب ــه  كاتێ ــۆ منوون ــدادا، ب ــە و بەغ ــوان ئێم نێ

ده كرێــت، ده بێــت كاری جیدیــی بــۆ جێبه جێكردنــی مــاده ی 140 

ــا ئــه م ده ســه اڵته ی له ڕابــردوودا هه بــوه  بــاوه ڕی بــه   بكرێــت، ئای

مه حكەمــه ی ئیتحــادی هه بــوه  كــه  ئێســتا بڕیــاره  جۆراوجــۆره كان 

بڕیــاری  ئیتیحادییــه  و  مه حكه مــه   ئــه م  بــه رده م  ده هێنێتــه  

ــی  ــه  داوای جێبه جێكردن ــه  ســه ر ده دات؟ بۆچــی ئێم ــان ل كۆتاییی

ــه  وه ك  ــۆ منوون ــن، ب ــتووری ناكه ی ــی ده س ــی به ندێك هه نگاوه كان

ــت.  ــتووردا بکرێ ــاده ی 140ی ده س ــه  م ــه ك ب ــم چاوگێڕانه وه ی گوت

ــزه ،  ــورد به هێ ــه  ك ــه ر ب ــه دا به رامب ــه م بارودۆخ ــراق ل ــتا عێ ئێس

بــه اڵم نابێتــه  ئــه و ده ســه اڵته  پتــه وه ، چونكــه  ملمالنێیه كــی تونــد 

لــه  نێــوان باڵه كانــی پێكهێنــه ری پرۆســه ی سیاســیی عێراقــدا هەیــە 

و ناتوانێــت بــه و هێــزه وه  مبێنێتــه وه ، ئێمه یــش گــەر خۆمــان ڕێــك 

بخه ینــه وه  دەتوانیــن بــه  شــێوه یه كی باشــر به شــداریی ئــه و 

بكه یــن. پرۆســه یه  

*پێــت وایــه  ڕیفرانــدۆم هــۆكاری ســه ره كیی قۆناغــی 
دوای ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــه ر و داگیركردنــی 
ــراق و  ــه ن ســوپای عێ ــه  الی ــه كان ل ــه  جێناكۆك ناوچ
هه ندێــك  وه ك  یــان  بــوو   شــه عبییه وه  حه شــدی 
ــی  ــه  حكوومه ت ــش نه كرای ــه ر ڕیفراندۆمی ــن ، گ ده ڵێ
ــه ركردایه تیی  ــان س ــرد؟ ی ــه م كاره ی ده ك ــی ئ عێراق
نه یتوانــی  كــه   بــوو،  بارزانــی  به تایبه تــی  كــورد 
ڕوون  تێڕوانینــی  و  بخوێنێتــه وه   بــاش  دۆخه كــه  
نه بــوه  و وای لــه  خه ڵــك گه یاندبــوو،  ئینێــرژی و 
ــۆ  ــته وه یه  ب ــه  پش ــه وره ی ل ــی گ ــزی نێوده وڵه تی هێ
ته نانــه ت  و  ســه ربه خۆ  ده وڵه تــی  ڕاگه یاندنــی 
سیاســییه كان  لــه  مه كتــه ب  هه ندێــك  ئێســتا 
ــه  ده ڵێــن، ئێمه یــش پێمــان وابــوو،  به شــێكی زۆر ل
 واڵتانــی دونیــا لــه  پشــت بارزانــی بــوە، بــه اڵم بۆمان 
ــی  ــا و تێڕوانین ــوون و ڕوئی ــا بۆچ ــه وت،  ته نه ده رك
خــۆی بــوه ؟ پێــت وایــه  ئــه م قســانه  تــا چه نــد 
ڕاســتن و بۆچــی هه رێمــی كوردســتان تووشــی ئــه و 

شكســته  هــات؟
ــۆزه ، مێــژوو  حاجــى ئەنــوەر:  ئێســتا بارودۆخــی كوردســتان ئاڵ
ئــەوە تۆمــار ده كات كــه  ئێســتا وه ك پێــش 16ـــی ئۆکتۆبــەر نییــه ، 

ــاژه ی  ــژوو ئام ــن. مێ ــی تایبه تدای ــارودۆخ و كاتێك ــه  ب ــوو ل به ڵك

پــێ كــردوه ،  هــه ر كات كــورد ویســتبێتی بگاتــه  بارودۆخێكــی 

بــكات،  دیاریكــراو  حاڵه تێكــی  بانگه شــه ی  و  ئــارام  و  بــاش 

دوژمــن و ناحه زانــی هــه ر وه كــو ئێســتایان له گــه ڵ كــردوه . 

هۆكارێكــی  لــه  هــۆكاره كان،  یه كێكــه   ڕیفرانــدۆم  مه ســه له ی 

تــر ئه وه یــه  زلهێــزه كان كوردیــان دژى داعــش بــه  كار هێنــا. 
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حه شــدی  و  هێــز  هه مــوو  ئــه و  عێــراق  ده كــرا  چــاوه ڕوان 

شــه عبییەی كــۆی كردبوونــه وه  بــۆ شــه ڕی داعــش،  خــۆی ئامــاده  

له وانه یــش  بابــه ت،  هه نــدێ  یه كالكردنــه وه ی  بــۆ  ده كات 

ــكات.  ــۆی ب ــه له یه دا كاری خ ــه و مه س ــی ل ــاده ی 140 و توانیش م

دیــاره  هێزه كانــی هاوپه یامنییــش هــه ر ئه وه نــده  كاریــان بــه  

ــورد  ــرد. به داخــه وه  ك ــێ ك ــه  شــه ڕی داعشــیان پ ــوو ك ــورد هه ب ك

لــه  مه ســه له ی سیاســه تدا تــا ئێســتا ســاویلكه یه ، بــاوه ڕ بــه  

ــه   ــه ی بوونه ت ــان، ئه وان ــه ن و خۆشــحاڵن پێی ــن ده ك قســه ی دوژم

دۆســتامن لــه  مێژوویشــدا دیــاره   هه رگیــز دۆســتامن نه بــوون. 

زۆر بــه  ســاده یی ته ســلیمی واقیعه كــه  بوویــن و 1700 كــوڕی 

هــه ژاری میلله ته كه مــان لــه  شــه ڕی داعشــدا شــه هید بــوون، 

ــك  ــه  خه ڵ ــی زۆر ل ــوو، ژماره یه ك ــدار هه ب ــه زار برین ــه ی 9 ه نزیك

ئــاواره  بــوون، بــه اڵم به داخــه وه هــه م حكوومه تــی عێــراق و هــه م 

هاوپه یامنــان كــه  كــورد لــه  جیاتیــی ئــه وان شــه ڕی داعشــی كــرد، 

ــدات،  ــتێك ڕوو ب ــرا ش ــاوه ڕوان ده ك ــوو. چ ــان نه ب ــه ر چاوی ــه  ب ل

ــت  ــه  ده س ــتان ل ــوه ی كوردس ــه  نی ــا ك ــه  ن ــه و ئه ندازه ی ــه اڵم ب ب

چــوو.

كــوردە،  نێوماڵــی  یەکخســتنەوەى  گرینگــە،  ئێســتا  ئــه وه ی    

ــا ببێتــە الیــەىن ســێیەم لــە بەغــدا.  چونكــه  كــورد دۆســتى نییــە ت

بارودۆخەکــە چــۆن تێــک دراوە دەبێــت چــاک بکرێتــەوە، گلەییــى 

ــتە  ــک داوە و پێویس ــان تێ ــە بارودۆخی ــە ک ــە حیزبەکان ــەورە ل گ

خۆیــان بچنــە ژێــر بــارى و برایەتییــەک دروســت بکــەن، هەمــوو 

ــەن. ــاک بک ــان چ ــى میللەتەکەی ــەن و بارودۆخ ــوڵ بک ــتێ قب ش

سیاســییەکان  هێــزە  بێــت  قــەرار  گــەر   *
و  ڕیســک  و  دابێــت  تێــک  بارودۆخەکەیــان 
موجازەفەیــان بــە میللەتــەوە کردبێــت، کەواتــە 
بزووتنــەوەى ئیســامییش بەرپرســە لــەو تێکــدان و 

کەوتــوە؟ تێــی  میللــەت  نائارامییــەى 
حاجــى ئەنــوەر: بزووتنــەوەى ئیســالمى بەشــێک نییــە لــەو پێنج 
حیزبــەى دەســەاڵت، چونکــە ئــەوەى پێنــج حیزبەکــە کردوویــەىت 

بچووکــەکان  حیزبــە  ئــەوان  خــۆ  کردوویانــە،  دەوڵــەت  وەک 

ــەوە. ناخوێنن

نوێنــەرى  نموونــە  بــۆ  پێشــووتر  بەشــدارانی   *
وابــوو  پێــى  کوردســتان  نیشــتیمانیى  یەکێتیــى 
بارزانــى پەلــەى کــردوە لــە ڕیفرانــدۆم، وەک ئــەوەى 
بیــەوێ یەکێتــى بەرپرســیار نــەکات لــەو بارودۆخــەى 
ئێســتا. کاک ســوبحى مەهدییــش بــە هەمــان شــێوە 

ــز  ــى و تەرکی ــرس دەزان ــە بەرپ ــەى ب ــج حیزبەک پێن
لــە ســەر ئێوەیشــە وەک یەکگرتــووى ئیســامیى 
کوردســتان کــە زانیــارى و تەشخیســى دروســتان 
نەبــوە و ڕیفرانــدۆم هــۆکار بــوە بــۆ ئــەو شکســت 
و پاشەکشــەیەى بــە ســەر هەرێمــى کوردســتاندا 
ــۆن  ــوو، چ ــەر تەشخیســى دروســتتان نەب ــوە. گ هات
ــک  ــیارێتییەى، ڕیس ــەو بەرپرس ــارى ئ ــر ب ــە ژێ چوون
ــا  ــەن؟ ئای ــتانەوە بک ــى کوردس ــى هەرێم ــە خەڵک ب
وتەکانــى حاجــى ئەنــوەر پەســەند دەکــەن، کــە 
ــج حیزبەکــە  ــە پێن ــک ل ــوە وەک یەکێ ــە ئێ ــى وای پێ

بەرپرســى یەکەمــن؟ 
مســتەفا عەبدولــا: پێــم وایــە دەبێــت قســە لــە ســەر دواى 
١٦ى ئۆکتۆبــەر بکەیــن، وەک کــورد الیەنــە سیاســییەکان بــۆ ئــەو 

بارودۆخــەى کــە تێــى کەوتوویــن چــی بکەیــن. گەڕانــەوە بــۆ پێش 

ــەوەى  ــۆن و باســکردىن ئ ــەڕەى ک ــەوەى الپ ــژوە و هەڵدان ــەو مێ ئ

کــێ بەرپرســیارە و کام الیــەن بەرپــرس نییــە، بەشــێکى ڕەنگــە بــۆ 

تەســنیف و وەســف بــاش بێــت، بــەاڵم بــۆ چارەســەرکردن ناگەینــە 

ــەوە  ــداىن بدەین ــدۆم و ئەنجام ــە ڕیفران ــک ل ــەر ئاوڕێ ــام. گ ئەنج

ــزى  ــارىت وەک دوو هێ ــى و پ ــۆ ٢٠١٧/٧/٦ یەکێت ــەوە ب و بگەڕێین

کاریگــەر کــە تــا ئێســتا ســەنەویى کــورد بــە دەســت ئەوانەوەیــە، 

هێــزى ئەمنــى و جیوگرافیــا و نفــوز و دەســەاڵت الى ئەوانــە، هاتن 

بــۆ الى یەکگرتــووى ئیســالمیى کوردســتان و ئاماژەیــان بــەوە کــرد، 

لــەو بارودۆخــەدا کــە شــەڕى داعشــیان کــردوە و هەمــوو هەرێمى 

کوردســتان لــە ژێــر دەســتى کــوردە و مەترێــک زەوى نەمــاوە کــە 

کۆنتڕۆڵیــان نەکردبێتــەوە، هەروەهــا پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان 

لــە ئاســتێکى باشــدان و بەرژەوەندییــەکاىن ئەمریــکا و واڵتــاىن 

دونیــا لێــرە بەرقــەرارن.

ــەو ئانوســاتەدا بەڵێیەکــى مــەدەىن نەکەیــن  ــوو گــەر ل ــان واب  پێی

ــورد  ــاىف ک ــۆ م ــش، ب ــە پێ ــە دێن ــە ک ــەکاىن ناوچەک ــۆ گۆڕانکاریی ب

هەلەکەمــان لــە دەســت دەردەچێــت، هەروەهــا گوتیــان هەقــى 

ــا و  ــێ کودەت ــەدەىن و ب ــتوورى و م ــێوازێکى دەس ــە ش ــە ب خۆمان

شــەڕ بــە دونیــاى بڵێیــن ئێمــەى کــورد دەمانەوێــت لــە ئایینــدەى 

ــە  ــش مافێکــى ڕەوای ــن، ئەوەی ــە ســەربەخۆ بی نەخشــەى ناوچەک

هێزێکــى  و  کوردســتان  ئیســالمیى  یەکگرتــووى  وەک  ئێمــە  و 

ــە ســراتیجى نیشــتیامىن  ــە ل ــک ک ــڕەو و مــەدەىن، وەک هێزێ میان

و نەتەوەییــى ئێمــەدا لــە کۆنگــرەى شــەش و حــەوت جێگیرمــان 

کــردوە و خەمــى نەتەوەیــى و نیشــتیامىن لــە ئەولەویەمتانــە، 
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ــاڵە  ــن س ــە چەندی ــەرەکى ک ــزى س ــک دوو هێ ــوو کاتێ ــامن واب پێ

ــى  ــى ئیقلیم ــردوە و پێوەندی ــتانیان ک ــى کوردس ــدارەى هەرێم ئی

بیــن.  لەگەڵیانــدا  پێویســتە  ڕێــک خســتوە،  نێودەوڵەتییــان  و 

ــێکى  ــە پرس ــرد ک ــامن ک ــتگیریى ڕیفراندۆم ــۆنگەیەوە پش ــەو س ل

ــن  ــە ڕاى م ــەاڵم ب ــوە، ب ــاى ســەربازى نەب ــە کودەت ــە و ب مەدەنیی

ــان  ــەوە. هەمووم ــۆی بگەڕێین ــاکات ب ــورد و پێویســت ن ــەوە ڕاب ئ

لــە پــرىس نەتەوەیــى و نیشــتیامنیدا بەشــامن بەردەکەوێــت و 

ــزىب نیشــتیامنیى سیاســیى  ــە حی ــە بەرپرســیارێتى ل خۆدەرکــردن ل

ــدازەى  ــە ئەن ــدۆم ب ــە ڕیفران ــامن وای ــێتەوە. پێ ــى ناوەش نەتەوەی

خــۆى بارودۆخەکــەى خێراتــر کــرد، دەنــا بــە تێڕوانینــى شەخســیى 

ــەوەدا  ــرى ئ ــە بی ــەزى هــەر ل ــەىت مەرک ــە حکووم ــم وای خــۆم، پێ

بــوە لــە دواى شــەڕى داعــش جارێکــى تــر لەگــەڵ هەرێمــى 

کوردســتان لــە ســەر ئــەو ناوچانــەى ئــەوان پێــى دەڵێــن جێناکــۆک 

و ئێمــە پێــى دەڵێیــن هەرێمــى کوردســتان لــە دەرەوى ئیــدارەى 

لــەوە  جەخــت  ئێمــە  دەبینــەوە.  ملمالنــێ  تــووىش  هەرێــم 

ــە  ــرد و هێنای ــر ک ــەى خێرات ــدۆم بارودۆخەک ــەوە، ڕیفران دەکەین

پێشــەوە، ئــەو گــوێ نەگرتنــەى ئێمەیــش لــە واڵتــاىن زلهێــزى دونیــا 

وای کــرد دۆســتەکامنان لێــامن بێتاقــەت بــن و ویســتیان هەرێمــى 

بــە  بــە ڕاى مــن دەبێــت  کوردســتان تەمبــێ بکــەن. ئێســتا 

ــان  ــاو پەرلەم ــەى ن ــج الیەنەک ــە سیاســییەکان و پێن ــوو الیەن هەم

و حکوومــەت ئەجێندایەکــى نیشــتیامىن وێنــا بکــەن و بچنــە 

قۆناغێکــى ســەرووتر و سیاســەتێکى نــوێ و پێوەنــدى و بەرنامــەى 

نــوێ لەگــەڵ حکوومــەىت ناوەنــد بە شــێوازى دەســتوورى دروســت 

ــا  ــە دونی ــتەکامنان ل ــەڵ دۆس ــدی لەگ ــا پێوەن ــەوە، هەروەه بکەن

ــە ئێســتا،  ــە قۆناغێکــى باشــر ل ــەوە. دەبێــت بچین دروســت بکەن

ــینەوەى  ــە بەخش ــن ب ــک بکەی ــان خەری ــەر خۆم ــرێ ه ــۆ ناک خ

پێشــر  کــە  بــارزاىن  مەســعوود  یەکــردا.  ســەر  بــە  تۆمــەت 

ســەرۆکى هەرێــم بــوو، لــە پــاش بەســەرچووىن مــاوەى دەســەاڵىت، 

ــاوە  ــتا وازى هێن ــرد، ئێس ــەاڵتەکاىن دەک ــەى دەس ــەر مومارەس ه

و نێچیرڤــان بــارزاىن و قوبــاد تاڵەبــاىن وەک دوو کارەکتــەر کــە 

ــەڵ  ــان لەگ ــا مامەڵەی ــاىن دونی ــدان و واڵت ــە سیســتمى حوکمڕانی ل

دەکرێــت. پێویســتە هەموومــان جارێکــى تــر لــە دەورى یــەک کــۆ 

ببینــەوە و ئــەو حکوومەتــەى شکســتى هێنــا و نەیتوانــی بــە دەم 

ــن. ــۆ بکەی ــەوەى ب ــت، پێداچوون ــەوە بێ هاواڵتییان

*لێــرەدا پرســیارێکى جیدیــت ورووژانــد، لەکاتێکــدا 
بارزانــى ماوەکەیشــى بــە ســەر چووبوو مومارەســەى 
پێــی  چاودێــر  هەنــدێ  دەکــرد،  دەســەاڵتەکانى 

ــە  ــدۆم نەبوای ــتى ڕیفران ــدۆم و شکس ــە، ڕیفران وای
بارزانــى ئامــادە نەدەبــوو تــا بیســت ســاڵى تریــش 
دەســتبەردارى پۆســتەکەى ببێــت، هەروەهــا گــەر 
ئــەوا  هەبووبێــت  نێگەتیڤــى  دیــوى  ڕیفرانــدۆم 
دیــوى پۆزەتیڤیشــى هەبــوە و النــى کــەم ئــەو 
مەســەلەیەى چارەســەر کــردوە، وەکــو ئامــاژەت پــێ 
کــرد، ئێســتا ئەمریــکا پەیــام و مامه ڵــه ی سیاســیی 
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ قوبــاد تاڵەبانــى و نێچیرڤــان 

ــتن؟ ــە ڕاس ــەو بۆچوونان ــا ئ ــى دەکات، ئای بارزان
مســتەفا عەبدولــا: ڕاســته  مه ســه له ی دوای 16ـــی ئۆكتۆبــه ر 
و ئــه و شكســته ی بــه  ســه ر گه لــی ئێمــەدا  هــات، هــۆكاری 

وازهێنانــی كاك مەســعوود بــوون، کــە بــه  ناشــه رعی موماره ســه ی 

ده ســه اڵته كانی دەکــرد، منیــش پێــم وایــه  گــه ر ئــه وه  ڕووی 

ــه ی  ــه  مامه ڵ ــه باره ت ب ــوو. س ــه رده وام ده ب ــه ر ب ــه و ه ــه  ئ نه دای

ــەکاىن  ــه  ڕاگەیاندن ــان ل ــاد و كاك نێچیرڤ ــكا له گــه ڵ كاك قوب ئه مری

لــه  ئێســتا  قســه ی  کــراوە .  پــێ  ئامــاژەى  یوئێــن  و  ئه مریــكا 

ــامن  ــییه كان پێ ــزه  سیاس ــان وه ك هێ ــه  هه مووم ــه  ك ــه ر ئه وه ی  س

وایــه   لــه  پرۆســه ی سیاســی ســه ركه وتوو نه بوویــن، هه روه هــا 

لــه  حوكمڕانــدا نه مانتوانیــوه  ئه ركــه  نیشــتیامنییه كان بــه  پێــی 

ڕیفراندۆم به  بێ دیراسه كردن 

و له  بارودۆخێكدا كه  نه توانیت 

ده وڵه تێكی دامەزراوەیی 

دروست بکەیت و چه ندین 

كێشه  و قه یرانت هه بێت... 

په رله مان داخرابێت، له و كاته دا 

ڕیفراندۆم بكه یت و داوا له  

خه ڵك بكه یت ده نگت پێ بدات، 

بێ ئه وه ی بیر له وه  بكه یته وه  

كه  ئه نجامه كه ی چی ده بێت: 

ئەوە کارێکى هەڵە بوو
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پێویســت جێبه جــێ بكه یــن.  ئێســتایش فوئــاد مه عســوم، ســه رۆك 

كۆمــاری عێــراق به رنامه یه كــی هه یــه ، پێــم وایــه  ته نهاوته نهــا 

ــی  ــه وه  و حكوومه تێك ــۆ ببین ــر ك ــه ڵ یه ك ــه  له گ ــه ر ئه وه ی چاره س

كاتــی پێــك بهێنیــن کــە كاك نێچیرڤــان و كاك قوبــاد ئیــداره ی 

كاره كان بكــه ن، بــه اڵم هه نــدێ ده موچــاو بگۆڕیــن، هه ندێــك 

گۆڕانكارییــان  ســلبییان هه بــوه   كاریگه ریــی  وه زیرانــه ی  لــه و 

و  ئیســالمی  کۆمەڵــى  و  گــۆڕان  بزووتنــه وه ی  بكه یــن.  تێــدا 

ــه ،  ــایییان هه ی ــان قورس ــه  په رله م ــه  ل ــر ك ــییه كانی ت ــه  سیاس الیه ن

ــه  تیمێكــی هــاوكاری  ــی نیشــتیامنی ب ــی نوێ پێكــه وه  ئه جێندایه ك

و یه كگرتوانــه  مامه ڵــه  له گــه ڵ به غــدا بكــه ن، ئــه و كات ئــه و 

بۆشــایییه ی لــه  نێــوان هێــزه  سیاســییه  كوردییه كانــدا هه یــه ، 

مامه ڵــه ی  و  یــاری  ناتوانێــت  عه بــادی  و  به غــدا  حكوومه تــی 

ــن  ــت و ده توانی ــر ده بێ ــه نگامن به هێزت ــكات و كارت و س ــوه  ب پێ

له گــه ڵ به غــدا بچینــه  قۆناغێكــی باشــره وه  لــه  چوارچێــوه ی 

ــدا. ــتووری عێراق ده س

ناكرێــت  پێــدا،  ئامــاژه ی  موســته فا  كاك  وه ك   *
ــه وه  ــیارێتی بدزێت ــه  به رپرس ــۆی ل ــك خ ــچ الیه نێ هی
 و الپــه ڕەی كــۆن هه ڵبداتــه وه  و  ئه جێنــدای كــۆن 
تاوتــوێ بــكات، ئێســتا پێویســته بارودۆخــی هه رێمی 
كوردســتان باشــتر بكه یــن. بــه  بۆچوونــی ئێــوه  
وه ك ئه ندامــی مه كته بــی سیاســیی بزووتنــه وه ی 
ــی  ــان بوون ــەدا ، وه ك گوتم ــەو بارودۆخ ئیســامی، ل
ــه وت  ــی ن ــه له ی كه یس ــه  مه س ــی زۆر ل گه نده ڵییه ك
داخســتنی  ناعه داله تــی،  بوونــی  دابه شــكردنی،  و 
ســه رۆكه  كه ی،  لــه   ڕێگریكــردن  و  په رله مــان 
هەروەهــا ڕوون نییــه،  ئایــا مانگــی ئایــاری داهاتــوو 
بارزانــی  ڕاســته   نــا،  یــان  ده کرێــت  هه ڵبــژاردن 
كاك  وه ك  ئه وه یــش  نەمــا وه،  لــه  پۆســته كه ی 
موســته فا ئامــاژه ی پێــدا یه كێــك بــوه  لــه  دیــوه  
بوونــی  بــه   بــه اڵم  ڕیفرانــدۆم،  پۆزه تیڤه كانــی 
ــت  ــه و هه مــوو كێشــانه ی باســمان كــرد، ده توانرێ ئ
بارودۆخــی سیاســیی هه رێمــی كوردســتان چــاک 

ــت؟  بکرێ
ــارزاىن دوو ســاڵ له مــه و  حاجــی ئه نــوه ر: خۆزگــه  مەســعوود ب
ــته   ــه و پۆس ــه  و وازی ل ــت ببوای ــۆ دروس ــه ی ب ــه و قه ناعه ت ــه ر ئ ب

بهێنایــه ، ئــه وه  بــۆ كــورد بــاش بــوو، هه روه هــا هه ندێــك حیزبیــش 

ســه ریان نه ده كــرده  ســه ر خــۆی و حیزبه كه یشــی. دەخوازیــن 

چونكــه   ببێــت،  دروســت  یه كڕیــزی  و  ته بایــی  و  برایه تــی 

ئــه و  ده بێــت،  یه كڕیــزی  بــه   سیاســی  پرۆســه ی  ســه ركه وتنی 

ــه ی  ــه م بارودۆخ ــەاڵم ب ــت، ب ــۆ ده گرێ ــامن ب ــدا گوێ ــش به غ كاتی

ئێســتا وە، له وانه یــه  تــا شــه ش مانگــی تریــش به غــدا ئامــاده 

ــك وه ك  ــه ر حیزبێ ــته  ه ــێت. ڕاس ــورددا دابنیش ــه ڵ ك ــت له گ نه بێ

سیاســه ت، ئایدیۆلۆژیــای جیــای هه یــه ، بــه اڵم به رژه وه ندیــی 

ــه   ــره ، چونك ــر گرینگ ــی ت ــوو بابه ته كان ــه  هه م ــورد ل ــی ك میلله ت

حیزبــه كان بــه  ده نگــی میللــه ت ده ســه اڵتیان وه رگرتــوه  هــه ر 

میلله تیــش ده توانێــت ده ســه اڵتیان لــێ وه ربگرێتــه وه.  ئێســتا 

ــه ت،  ــه ر خ ــه  س ــته كانی نایه ن ــه ، دۆس ــاری نیی ــی فش ــورد كارت ك

ــه   ــار ل ــه رۆك كۆم ــی، س ــته فا گوت ــه   وه ك كاك موس ــه وەی گرینگ ئ

هه یــه،   نوێــی  پێشــنیاری  به رنامــه  و  و  كوردســتانه   هه رێمــی 

ــه رۆكن و  ــان س ــه  جه نابی ــت، چونك ــێ بگیررێ ــی ل ــته  گوێ پێویس

ــك  ــت تیمێ ــت. ده كرێ ــێ ده كرێ ــتی پ ــدێ ش ــتوور هه ن وه ك ده س

ــدا  ــی تێ ــاوی نوێ ــدا و ده موچ ــە بەغ ــۆ چوون ــت ب ــت بكرێ دروس

ــتاندا. ــه  كوردس ــه  ل ــان هه ی ــه  كاریزمای ــت، ك بێ

* وه كو كێ ؟ ئه و كاریزمایانه  كێن؟
حاجــی ئه نــوه ر: دیــاره  كاریزمــای سیاســیی زۆر بــاش لــه 
ــان بهێنــم، چونكــه   ــه ، كــه  ناتوانــم ناوی  هه رێمــی كوردســتان هه ی

ــه   ــه  له وانه ی ــه ن ك ــانێك ه ــه اڵم كه س ــه، ب ــه بانگه ش ــان ده بێت بۆی

ــكا  ــه  ئه مری ــه م ل ــدا و ه ــه  به غ ــه م ل ــت و ه ــه اڵتیان هه بێ ده س

ــت. ــێ بگیررێ ــان ل گوێی

لــه  قســه كانی پێشــووتردا باســی حكوومه تــی   *
كاتیتــان كــرد بــۆ ده رچوونــی هه رێمــی كوردســتان 
ــن وه زیرێكــی باشــتر  ــوە دەتوان ــه  .  ئێ ــه م قه یرانان ل
ــر  ــه  ژێ ــه  ل ــرن ك ــای پێشــوو بنێ ــری كاره ب ــه  وه زی ل
فشــاری پارتــی دیموكراتــی كوردســتاندا ده ســتی لــه 
 كار كێشــایه وه  و ئاشــتی هه ورامــی مامه ڵــه ی بــه  
وه زاره ته كــەوە ده كــرد، یــان وه زاره تێكــی باشــتر لــه  
وه زاره ته كــه ی ئاشــتی هه ورامــی پێــک بهێنرێــت؟ 
ئەڵتەرناتیڤــى  هه مــووی  ئه مانــه   نییــه   وا  پێــت 
و  كۆمــه ڵ  و  گــۆڕان  به تایبــه ت  ئۆپۆزســیۆنن 
لیســتی هاوپه یمانــی بــۆ دادپــه روه ری؟ دوا جــار بــه 
 پێــی ئیســتحقاقیش بێــت، پارتــی زۆرتریــن كورســیی 
ده بێــت  حكوومــه ت  ســه رۆكی  كه واتــه   هەیــه ، 
جارێكــی تــر لــه و بێــت. پێــت وایــه  لــه  كاتێكــدا چه ند 
مانگێكــی كه مــی مــاوه  بــۆ هه ڵبــژاردن، ئه مانــه  
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پرۆســه ی  كــه   ئه وه نــده ی  و  نییــن  ئه ڵته رناتیــڤ 
سیاســیی كوردســتان تێــك ده دەن ئه وه نــده  چاكــی 

ــەن؟ ناك
مســتەفا عەبدولــا: كاتێــك باســی  حكوومه تــی كاتــی و 
باســكردن  نییــه   وا  پێــامن  ده كه یــن،  نیشــتیامنی  یه كڕیزیــی 

دابڕانێــك  ئێســتا  به ڵكــوو  لــه  ســه ر چه نــد وه زیرێــك،  بێــت 

لــه  نێــوان الیەنــە  سیاســییه كاندا هه یــه  و تێبینــی لــه  ســه ر 

حكوومــه ت هه یــه ، هه نــدێ وه زیــر بــه  ناهــه ق ده ركــراون و 

حكوومــه ت بوه تــه  هــۆی ئــه وه ی كێشــه  بكه وێتــه  نێــوان الیه نــه  

سیاســییه كانه وه ، له بــه ر ئــه وه  كــه  ده ڵێیــن حكوومه تــی كاتــی 

الیه نــه كان  هه مــوو  ئه وه یــه   بــۆ  نیشــتیامنی،  یه كڕیزیــی  و 

دانانــی  دواتــر  و  به رپرســیارێتی  بــاری  ژێــر  بگه ڕێننــه وه  

به رنامه یــه ك بــۆ چه نــد مانگێــك، هه روه هــا ئــه و حكوومه تــه  

ــۆ  ــتان ب ــی دانوس ــه م: تیمێك ــت، یه ك ــه ره كیی هه بێ ــێ كاری س س

ــه   ــك ل ــچ جۆرێ ــه  هی ــكات و ب ــه  له گــه ڵ به غــدا دروســت ب مامه ڵ

حیزبــه  سیاســییه كان نه بێــت و ته نهــا حكوومــه ت و په رله مــان 

و  ڕوون  به رنامه یه كــی  دانانــی  دوه م:  بــكات.  نوێنه رایه تییــان 

خاوێــن بــۆ هه ڵبــژاردن لــه  ئایینــده دا. ســێیه م: بتوانێــت بــه  په لــه  

ــدا  ــه ڵ به غ ــا له گ ــوات ت ــان بخ ــان و مووچه كانی ــی  هاواڵتیی خه م

ئێســتا  ئۆپۆزســیۆن  ته نهــا  وابێــت  پێــم  ڕێكه وتــن.  ده گەینــه  

بزووتنــه وه ی ئیســالمییه،  ده نــا هه مــوو حیزبــه  سیاســییه كانی 

ــان  ــه وه  هه مووم ــه ر ئ ــردوه ، له ب ــان ك ــداریی حكوومه تی ــر به ش ت

یــه ك ڕان لــه  كۆبوونــه وه كان. ئــه و حكوومه تــه  گــه ر كاك قوبــاد و 

ــه  ــر ب ــت زیات ــكات، ده بێ ــاره كان جێبه جــێ ب ــان كاروب كاك نێچیرڤ

ــه   ــش ل ــۆڕان و بزووتنه وه ی ــی گ ــت و دڵ ــه له كانه وه  بچێ  ده م مه س

ــكات. ــان ڕازی ب خۆی

* ده بێت ئه و به ڕێزانه  چی بكه ن؟ 
مســتەفا عەبدولــا: ڕۆشــنه  كــه  ده بێــت چــی بكه ن، پێویســته  
داوای كۆبوونه وه یه كــی پێنــج الیه نــه  بكــه ن و بڵێــن  کــە لــه  

بــەوەدا  دان  هه روه هــا  نه بــوون،  پێویســت  وه ك  حكومڕانیــدا 

بنێــن، نەیانتــواىن به رنامــه  و ئه جێنــدای حكوومــه ت لــه  چــوار 

ــه  ــه  ســه ری، بهێنین ــوون ل ــۆك ب ــوو ك ــه  هه م ــردوودا، ك ســاڵی ڕاب

ڕاگوزه رییــه   قۆناغــه   ئــه و  بــۆ  دەتانەوێــت  هەروەهــا   دی. 

بــه   پێویســتی  حكوومــه ت  ئایــا  منوونــه   بــۆ  بكه یــن،  چــی 

ئاڵوگــۆڕی هه نــدێ  بــه   یاخــود  وه زاره ته كانــه   كه مكردنــه وه ی 

ــچ  ــییه كان! هی ــه  سیاس ــۆ دڵخۆشــكردنی الیه ن ــش ب ــر ، ئه وه ی وه زی

ــە،  ــان نیی ــاد و کاک نێچیرڤ ــەر کاک قوب ــە س ــالىف ل ــک خی الیەنێ

ــه   ــێنینه وه  و دوو ل ــه ت هه ڵبوه ش ــت حكووم ــه ر مبانه وێ ــته  گ ڕاس

ســه ر ســێى په رله مانــی بــۆ كــۆ بكه ینــه وه،  كــه  كــۆ نابێتــه وه ، لــه  

ــۆ  ــت ب ــی بوێ ــت مانگ ــاوه  هه ش ــی هه ڵوه ش ــدا حكوومه ت ئه نجام

پێکهێنانــەوە كارێكــی قورســه ، بــه اڵم گــه ر الیه نــه كان كــۆ ببینــه وه 

 و لــه  ســه ر ئه جێندایه كــی ڕۆشــنی چه نــد مانگــی كــۆك بیــن، 

ــش  ــوان الیه نەکانی ــاییی نێ ــه  بۆش ــه و كات ــه  و ئ ــورس نیی ــه وه  ق ئ

چاره ســه ر ده بێــت.  ئێســتا وه زاره تــه كان ناتوانــن كاره كانیــان  ڕایــی 

بكــه ن، چونكــه  بودجــه  و بەر نامــه ی دیاریكراویــان لــه  به رده ســت 

ــت  ــه ره كی ده بێ ــێ كاری س ــا س ــش ته نه ــه و حكوومه ته ی ــه ، ئ نیی

ــی  ــدا و بوون ــه ڵ به غ ــتان له گ ــۆ دانوس ــرد: ب ــێ ك ــاژه م پ وه ك ئام

به رنامه یــه ك بــۆ هه ڵبــژاردن و پێدانــی مووچــه ی هاواڵتییــان، 

ــه  ــی، ك ــی و پارت ــه ره كییه ی یه كێت ــزه  س ــه و دوو هێ ــه ت ئ به تایب

پێده چێــت پــاره ی حیزبیــی زۆریــان هه بێــت و به شــێكی بــۆ 

ــن. ــه  كاری بهێن ــه و ڕۆژه ڕه شــه  ب ئ

* حاجــی ئه نــوه ر ده مه وێــت ســه رنجتان بــۆ ئــەم 
پرســیارە ڕابكێشــم ،  هه ندێــك چاودێــری سیاســی 
پێــی وایــه   ئــه و ســه رده مه  بــه  ســه ر چــوو  جارێكــی تر 
ــد مانگێكــدا ســێ جــار ســه رۆكی فه ڕه نســا  ــه چه ن ل
ــی  ــی هه رێم ــه ر حكوومه ت ــه ری ڕه ش،  ئه گ ــه  س بێت
كوردســتان وه ك ئــه وه ی كاك موســته فایش ئامــاژه ی 
ــاد تاڵه بانــی و نێچیرڤــان  ــه  قوب پێــدا، هــه ر یــه ك ل
لــه  حكوومه تــدا  لــه  چاكســازی  بارزانــی جۆرێــك 
هه لومه رجه كــه   له گــه ڵ  خۆیــان  و  نه كــه ن 
نه گونجێنــن، ڕه نگــه  ئــه و چانســه ی پێیــان داون، 
ئــه وان  ببینــن.  ئێســتا  لــێ  ســوودی  نه توانــن 
به ڕێــزه   دوو  ئــه م  له گــه ڵ  ڕاســته وخۆ  مامه ڵــه ی 
ده كــه ن، پێــت وایــه  جارێكــی تــر ئه مریــكا و خۆرئــاوا 
حكوومه تــی  له گــه ڵ  دروســت  مامه ڵه یه كــی 
تــر  چانســێكی  و  بكــه ن  كوردســتان  هه رێمــی 
مه ســه له ی  كــه   كوردســتان،  هه رێمــی  بده نــه  
په كخســتنی په رله مــان پێداچوونــه وه ی بــۆ بكــرێ 
بكرێــت،  تێــدا  چاكســازیی  نــه وت  مه ســه له ی  و 
مه ســه له ی  و  بكرێــت  ده ستاوده ســت  ده ســه اڵت 
مه ســه له ی  هه روه هــا  بكرێــت،  چــاك  مووچــه  
كوشــتنی ڕۆژنامه نووســان لــه  به رچــاو بگیرێــت و 
چه ندیــن كه یســی تــر كــه  بــۆ ئــه وان گرینگــه ؟ 
ــه م:  ــه . یه ك ــی هه ی ــیاره  دوو وه اڵم ــه م پرس ــوه ر:  ئ ــی ئه ن حاج
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ڕاســته  كاك مەســعوود ســه رۆكی هه رێمــی كوردســتان نییــه ، بــه اڵم 

ســه رۆكی پارتییــه  و حیزبــی یه كه مــه و ده توانــێ موماره ســه ی 

ــو ســكرتێر  ــكات، هــه ر وه ك ــه وه  ب ــه و ڕێی كاری سیاســیی خــۆی ل

و ســه رۆك و ئه میــری حیزبه كانــی تــر ده یكــه ن، ئــه وه  مافــی 

خۆیه تــی. دوه م: ئــه وه ی پێوه نــدی بــه  چاكبوونــه وه ی بارودۆخــی 

ــی  ــن چاك ــان ده توانی ــا خۆم ــه ، ته نه هه رێمــی كوردســتانه وه  هه ی

بكه یــن، چونكــه  خه ڵكانێــك بــه  دۆســتامن ده زانیــن، هه رگیــز 

ــم  ــی هه رێ ــت حكوومه ت ــاده ن. ده بێ ــه وڵ ن ــە ه ــى ئێم ــە جیاتی ل

كــه   برنێــت  بــه وه دا  دان  بنێــت،  بــه  هه ڵه كانــی خۆیــدا  دان 

گه نده ڵییه كــی زۆر هه بــوه  لــه  ڕووی دارایــی و ئیدارییــه وه   تــا 

ــه م  ــەوە، پێویســتە ئ ــدا بێت ــه  به ری خه ڵكــی كوردســتان هۆشــێك ب

ماوه یــه ی دێتــه  پێشــه وه   گۆڕانكاریــی تێــدا بكرێــت، چــی خــه زن 

كــراوه،  موڵكــی میللــه ت و ئــه م خاكه یــه ، کاتێــک نــەوت فــرۆرشاوە 

ــه وه   ــه ر ئ ــوێ چــوه ؟ له ب ــۆ ك ــن ده ســتكه وته كه ی ب ــان ده زان خۆی

چییــان خــه زن كــردوه  پێویســته  بیده نــه  ده ســت حكوومه تــه  

خه ڵــك  بكــه ن.  ئێســتا  پــێ  خه ڵكــی  خزمه تــی  كاتییه كــه  و 

پێویســتی به وه یــه  مووچــه ی لــه  كاتــی خۆیــدا پــێ بــدرێ، نــه وت 

ــه م  ــوو ئ ــت، هه م ــه ژاری ڕزگار بكرێ ــه  ه ــێ ، ل ــای بدرێت و كاره ب

كێشــانه  ده كــرێ حكوومه تــی پــێ هه ڵبوه شــێته وه ، بــه اڵم الی 

ــات هه ڵناوه شــێته وه . ــوه ی ده ب ــزب به ڕێ ــه وه ی حی ــه ر ئ ئێمــه  له ب

كوردســتانیش  ئیســالمیی  یه كگرتــووی  مســته فا،  كاك  به ڕێــز   *

ــه  ــێكه  ل ــه وه ی به ش ــت ب ــار ده كرێ ــی تۆمه تب ــی و پارت وه ك یه كێت

ــه ی  ــش ڕه خن ــۆڕان و كۆمه ڵی  ده ســه اڵتی هه رێمــی كوردســتان، گ

ــان  ــرد په رله م ــان ك ــوون وات ــوه  ب ــه  ئێ ــرن، ك ــێ ده گ ــان ل ئه وه ت

دابخــرێ، گــه ر ئێــوه  ده نگتــان بــه و یاســایانه  بدایــه  كــه  ســه رۆكی 

په رله مــان جه ختــی لــه  ســه ر ده كــرده وه ، یاخــود گــەر كاتــی 

بارودۆخــه   ئــه م  هه بوایــه   تر تــان  هه ڵوێســتێكی  ڕیفرانــدۆم 

ــه و  ــوود ل ــه س ــن، ك ــار ده كرێ ــه وه  تۆمه تب ــوو؟ ب ــت نه ده ب دروس

دوو حیزبــه  وەردەگــرن و ڕه نگه  البــه ال ئیمتیازیشــتان وه رگرتبێت؟

ــۆڕه   ــاڵ و ت ــه  كه ن ــایییە ل ــه دا ئاس ــه م كات ــا: ل ــتەفا عەبدول -مس

ببێــت،  قسه وباســانه   لــه و  گوێــامن  كۆمه اڵیه تییه كانــەوە 

بــه اڵم ئه وانــه ی وا ده ڵێــن هیچیــان لــه  یه كگرتــووی ئیســالمی 

به شــێكی  و  كوردســتان  هه رێمــی  بــۆ  نه كــردوه   زیاتریــان 

ــه   ــش ك ــه  په رله مانی ــه باره ت ب ــین . س ــه ده ی سیاس ــان موزای زۆری

بینیــامن  وەک  هه بــوو.  جــۆره ی  لــه و  هه ڵوێســتی  یه كگرتــوو 

کاتێــک کاک مەســعوود هــەر چەنــدە مــاوەى دەســەاڵتی بــە 

ســەر چووبــوو، چــۆن مامەڵــەى دەکــرد و لــە ســەر ئاســتى 

دونیایــش چــۆن مامەڵــەى لەگــەڵ دەکــرا، بۆیــه  لــه  هه مــوو 

ــی  ــییه كان  و یه كێت ــه  سیاس ــوان الیه ن ــته واییی نێ ــدا ئاش حاڵه ته كان

بیــر  واقیعــی  ده بێــت  ئێمــه   بــوه .  مه به ســت  نیشــتیامنیامن 

ــه ر  ــه  س ــر ل ــن . دوات ــى بکەی ــە واقیع ــەتیش ب ــه وە و سیاس بكه ین

له گه ڵــی  ڕاســته   ڕیفرانــدۆم،  مه ســه له ی  و  پارتــی  و  یه كێتــی 

ــی دژی  ــك نه یتوان ــچ الیه نێ ــه ت هی ــارینه وه ، ته نان ــن و نایش بووی

ــش  ــواره  و ئه وی ــاوی كاك شاس ــه  ن ــك ك ــه  گه نجێ ــه  ل ــت، جگ بێ

ــه   ــم وای ــه ، پێ ــی نیی ــە  حیزب ــاوازە، چونک ــیارێتییه كه ی جی به رپرس

هه موومــان لــه  ســه ر پرســێكی نه ته وه یــی و نیشــتیامنی لــه و 

ــورد  ــه له ی ك ــۆ مه س ــه ركه وتنی ب ــەوا س ــن ک ــۆك بووی ــێوه یه  ك ش

بــاش ده بــوو، بــه اڵم پیالنــە  ئیقلیمــی، عێراقــی و نێوده وڵه تییه كــه ، 

ــه ی جۆراوجــۆر  ــان و مامه ڵ ــی خۆم ــو ماڵ ــی نێ ســه ره ڕای وێرانه یی

به رانبــه ر حكوومه تــی به غــدا، هه مــوو ئه وانــه  شكســتیان بــه  

پرۆســه كه  هێنــا، بۆیــه  ئێمــه  وه ك حیزبێكــی نیشــتیامنی ده چینــه  

ــه   ــت ك ــك ده زانێ ــوو خه ڵ ــه اڵم هه م ــیارێتی، ب ــاری به رپرس ــر ب ژێ

ــاو حكومڕانیــی هه رێمــی  ــه  ن به شــداریی یه كگرتــووی ئیســالمی ل

به شــدارییه كی  نه بــوو،  نفــوزی  مه نتیقــه ی  كــه   كوردســتان 

هێنــد  به رپرســیارێتییه كی  بڵێیــن  ناتوانیــن  بــوه  و  ڕه مــزی 

گــه وره ی لــه و شكســتانه دا به رده كــه وێ.

*بــه اڵم كاك مســته فا لــه  چه ندیــن دیــدار و لێدوانــی 
ــر  ــه  ئه بوبه ك ــۆ نموون ــدا، ب ــى و ڕادیۆیی ته له فزیۆن
فراكســیۆنی  پێشــووی  ســه رۆكی  هه ڵه دنــی 
ــاری  ــان زۆر نەی ــه  په رله م ــامی ل ــووی ئیس یه كگرت
حكوومه تــی هه رێمــی كوردســتان بــوو، ناكــرێ ئێــوه  
ــان  ــه  په رله م ــت و ل ــه ت هه بێ ــه  حكووم ــان ل وه زیرت
به شــدارن و به شــدارن له گــه ڵ یه كێتــی و پارتــی، 
كه چــی ســه رۆكی فراكســیۆن لــه  دژی حكوومــه ت 
قســه  بــكات. هه نــدێ بۆچوونــی تــر هه یــه  پێــی 
وایــه،  ئێــوه ڕۆڵه كانتــان دابــه ش كــردوه ، ســه رۆكی 
فراكســیۆنه كه تان لــه  په رله مــان دژی حكوومه تــه،  
فراكســیۆنه كه تان  تــره وه  ســه رۆكی  لــه  الیه كــی 
هه رێــم  هه وڵه كانــی  لــه   پشــتیوانی  به غــدا  لــه  

ده كات؟ 
ــی  ــته ، ئه رك ــی ته ندروس ــه وه  حاڵه تێك ــا: ئ ــتەفا عەبدول مس
ــه  خه مــی  ــە ل ــه  به غــدا ئەوەی ــوو ل ســه رۆكی فراكســیۆنی یه كگرت

ــه  نه شــازانه   ــه و ده نگ ــوو ئ ــه ڕووی هه م ــت و ڕووب نیشــتیامندا بێ

ببێتــه وه،  كــه  دژی گه لــی كــورد قســه  ده كــه ن. هه روه هــا ئه ركــی 
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ــۆڕان  ــی و گ ــی و پارت ــی یه كێت ــه  په رله مانتاران ــه  ب په رله مانتاریش

ــی  ــه ن، چاودێری ــێ بك ــان جێبه ج ــه ی خۆی ــەوە وه زیف و كۆمه ڵیش

حكوومــه ت بكــه ن و ڕه خنــه ی لــێ بگــرن تــا حكوومه ت شــه فافانە 

په رله مانتــاره  و  حاڵه تێكــی رسوشــتیی  ئــه وه   بــكات.  مامه ڵــه  

ــت.  ــێوه یه  بێ ــه و ش ــان ب ــت  په رله م دەبێ

بزووتنــه وه ی  تێڕوانینــی  ئه نــوه ر  حاجــی   *
ــه ؟ تێڕوانیــن  ــه ر چیی ــی ئۆكتۆب ئیســامی دوای 16ـ
و نه خشــه ڕێگای نوێــی ئێــوه  چییــه ؟ پێــت وایــه  
بــه رده م  لــه   كوردســتان  هه رێمــی  حكوومه تــی 
مه ترســی و ده ســتتێوه ردانی توركیــا و ئێراندایــه  
ــا  ــه ، توركی ــی وای ــر پێ ــدێ چاودێ ــدا هه ن ــه  كاتێك ل
گێــڕاوه   دوژمنكارانه یــان  زۆر  ڕۆڵێكــی  ئێــران  و 
ــه  هه رێمــی كوردســتان و به رده وامیــش  ــه ر ب به رانب
ده بــن، عێــراق و حه شــدیش بــه  هه مــان شــێوه ؟ 
ــتان  ــی كوردس ــی هه رێم ــۆ حكوومه ت ــنیارتان ب پێش

ــكات؟ ــی ب ــت چ ــه  و ده بێ چیی
-حاجــی ئه نــوه ر: دوای 16ـــی ئۆكتۆبــه ر مێژوویه كــی 
ده ده ن.  باجــه   ئــه و  ئایینــده   نه وه كانــی  تاڵــه  و 
ده ســه اڵتداره كانی  حیزبــه   لەوەیــە  گلەیییەکــە 
ــتان  ــى کوردس ــە هەرێم ــدا ل ــی خۆی ــه  كات ــدا ل به غ
ڕێزیــان لــێ گیــراوه  و وه ك هاواڵتییه كــی كــورد 
جیاوازییــان  و  كــراوه   له گه ڵــدا  مامه ڵه یــان 
نه كــراوه.  ئێــران و توركیــا هــه ر چییــه ك بكــه ن 
و چاوه ڕوانكــراوه  و مێــژوو شــایه ته   دیــار  ئــه وه  
ــاوی کوردســتان  ــه  ن ــك ب ــت واڵتێ ــز نایانه وێ هه رگی
هه بێــت، بــه اڵم ده توانیــن گلله ییــی گــه وره  لــه 
ــه ن  ــه  الی ــه ت ل ــن، به تایب ــدا بكه ی ــی به غ  حكوومه ت
ــه   ــه ن ل ــورد ده ك ــی ك ــانه ی نوێنه رایه تی ــه و كه س ئ
بەغــدا و بــۆ مێــژوو پێیــان بڵێــن،  ئێــوه  بــه  هــۆی 
حكوومه تــی  توانیتــان  كوردســتانه وه   هه رێمــی 
ســه دام بڕووخێنــن، ئــه و كات وه ك كــورد ده مانتوانی 
نــه ك ناوچــه  كێشــه  لــه  ســه ره كان، به ڵكــوو تــا 

بڕۆیــن. به غدایــش 
*كورد بۆ ئه وه ی نه كرد؟ 

حاجــی ئه نــوه ر: ئێمــه  ئــه و كات لــه و هێــزه  چه كدارانــه ی نــاو 
مه یدانه كــه  بوویــن، وه ك چــۆن شــه ڕی كه ركــووك و كــه الر و 

كفریــامن كــرد، دەمانتوانــی تــا خالســیش بچیــن. مێــژوو شــایه ته  

ــه وێ داوای  ــه اڵتدارانی ئ ــداوه ، ده س ــه  به غ ــتی بچێت ــش ویس داع

پێشــمه رگه   به غــدا  لــه   و  كــرد  پێشــمه رگه   لــه   هاوكارییــان 

شــه هید بــوه .

* قۆناغــى دواى ڕیفرانــدۆم و دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر 
دەڕوات؟  کــوێ  بــەرەو  کوردســتان  باشــوورى  لــە 

ــوون؟ ــی ب ــە چ ــەو ڕووداوان ــى ئ دەرئەنجام
بەختیــار مســتەفا: پێــم وایــە لــە قۆناغــى پێــش 25ـــی 
ســێبتەمبەر و ڕیفرانــدۆم و لــە قۆناغــى دوایــدا دوو تێڕوانیــن، دوو 

ــدۆم  ــش ڕیفران ــە پێ ــەن، ک ــاواز ه ــى جی ــە و دوو بارودۆخ مامەڵ

ــدۆم  ــەىت ڕیفران ــت باب ــتان دەتوانێ ــى کوردس ــوو خەڵک ــامن واب پێ

بباتــە ســەر و دەتوانیــن کۆنتڕۆڵــى بارودۆخەکــە بکەیــن، هــاوکات 

خەڵکــى کوردســتان تــا ڕادەیەکــى بــاش پشــتگیریى لــە ڕیفرانــدۆم 

کــرد. ڕووداوەکاىن دواى 16ـــی ئۆکتۆبەریــش ســەملاندیان، ئــەو 

مەســەلەیە تــا چەنــد بابەىت ئیــرادەى نیشــتیامىن بێــت و ئێمە وەک 

ــن،  ــەت بگەی ــان و دەوڵ ــتکردىن کی ــە دروس ــتان ب ــى کوردس خەڵک

ــەى  ــەو گەلەکۆمەی ــەاڵم دەســتتێوەرداىن دەرەکــى و ئیقلیمــى، ئ ب

ــرا و  ــتان ک ــى کوردس ــەر خەڵک ــەرەوە بەرانب ــاىن دەوروب ــە واڵت ل

ئــەو پشــتتێکردنەى لــە الیــەن خۆرئــاوا و ئەمریــکاوە بەرانبــەر بــە 

بابــەىت ڕیفرانــدۆم کــرا، ئاڵوگــۆڕی لــە دیــد و بۆچوونەکانــدا کــرد و 

ئه وه ی ڕووی دا ده ره نجامی 

ئه و كاته  نه گونجاوه  بوو كه  

ڕیفراندۆمی تێدا كرا و له  الیه ن 

هه موو دونیاوه هه ڕه شه مان 

لێ كرا 
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بابەتــەکان پێچەوانــە بوونــەوە. دواى ئــەوەى لــە ســەر داخــوازى 

بێــت، یــان لــە ســەر ئــەوە بێــت کاتــی پــرىس ســەرۆکایەتیى 

هەرێــم کۆتایــى پــێ هــات، مەســعوود بــارزاىن دەســتبەردارى 

دەســەاڵتەکەى بــوو وەک ســەرۆکى هەرێــم، ئێســتا ئەمریــکا 

جەخــت لــە ســەر ئــەوە دەکاتــەوە، حیزبە سیاســییەکاىن باشــوورى 

کوردســتان پشــتیواىن لــە حکوومەتەکــەى نێچیرڤــان بــارزاىن و 

ــە  ــەوە و ل ــۆ و دیالۆگ ــەى گفتوگ ــە ڕێگ ــەن و ل ــاىن بک ــاد تااڵب قوب

چوارچێــوەى دەســتوورى عێراقــدا چارەســەرى گرفتــەکان بکرێــت.

بــە درێژاییــى دروســتبوونەوەى دەوڵــەىت عێــراق، پێــم وایــە ئەوەى 

لــە ســەر شــاىن کــورد بــوو جێبەجێى کــرد، بــەوەى چــوەوە بەغدا و 

دەوڵــەىت عێــراق پێــک هێــرنا، واتــە کــورد الیەنێکــى ســەرەکى بــوو 

ــز ڕاســتگۆ  ــدا هەرگی ــەاڵم بەغ ــدا، ب ــەىت عێراق ــاىن دەوڵ ــە پێکهێن ل

نەبــوو لــە جێبەجێکــردىن دەســتوور و دانپێدانــاىن بنەمــاکاىن مــاىف 

ــى  ــوون خەڵک ــەرەکی ب ــۆکارى س ــە ه ــتان. ئەمان ــى کوردس خەڵک

کوردســتاىن گەیانــد بــە بابــەىت ڕیفرانــدۆم. 

* قۆناغــى دواى ڕیفرانــدۆم و دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر 
لــە هەرێمــى کوردســتان چیمــان پــێ دەڵێــت؟ ئایــا 
ــە،  ــرس و نیگەرانیی ــی ت ــەوە جێ ــەوەى دەخوێنرێت ئ
ــى  ــتدانى %51ـ ــت لەدەس ــاس دەکرێ ــەوەى ب وەک ئ
خاکــی هەرێمــی کوردســتان و پاشەکشــەى پڕۆســەى 
ــا  ــراق، ئای ــى عێ ــارى زۆرى حکوومەت ــى و فش سیاس
لــە بــەردەم مەترســیى جیدیدایــن؟ یــان  ئێمــە 
هێــزە سیاســییەکان پێویســتیان بەوەیە ســەرلەنوێ 
پێداچوونــەوە بــۆ ئــەو قۆناغــە بکــەن و دانوســتان 
لەگــەڵ حکوومەتــى عێراقــدا بکــەن؟ پێــت وایــە 
دەرئەنجــام هەرێمــى کوردســتان بــەرەو چ ئاڕاســتە 

و چارەنووســێک دەڕوات؟
هیــوا ئەحمــەد: پێــم وایــە تــا ئێســتا هەڕەشــە لــە ســەر 
ئاســاییىش نەتەوەییــى گــەىل کوردســتان هەیــە، ئــەو کیانــەى 

ئەمــڕۆ هەمانــە لــە هەرێمــى کوردســتان لــە چوارچێوەى قــەوارەى 

ئەنجامــداىن  بــە  دەبینێتــەوە.  خــۆى  کوردســتاندا  هەرێمــى 

ــاىن  ــە دەوڵەت ــەر بۆی ــوە، ه ــان بڕی ــگاوى گەورەم ــدۆم هەن ڕیفران

ــدۆم  ــداىن ڕیفران ــە ســەر ئەنجام ــز ل ــاىن زلهێ ــەر و دەوڵەت دەوروب

ــە ســەر ئاســتى  ــەىت ل ــاىن هەرێامی ــوون، واڵت ــدە نیگــەران ب ئەوەن

ــەوە،  ــۆ بوونەت ــک ک ــد جارێ ــان چەن ــەرۆک کۆمارەکانی ــە، س لوتک

ــا  ــەیان دان ــەوە، نەخش ــۆ بوون ــان ک ــەرکاىن واڵتەکانی ــەرۆکى ئ س

ئێمــە  بــەاڵم  ڕیفرانــدۆم،  ئەنجامــداىن  پوچەڵکردنــەوەى  بــۆ 

ڕیفراندۆمــى خۆمــان کــرد و زیاتــر لــە %90 خەڵکــى کوردســتان بە 

ناوچــە دابڕێرناوەکانیشــەوە دەنگیــان بــە بەڵــێ بــۆ ســەربەخۆییى 

خاکــى کوردســتان دا. ئەمــە بــوو بــە بەڵگەیەکــى مێژووییــی زۆر 

گــەورە، ئــەو شــوێنانە لــە ســەر هەرێمــى کوردســتان تاپــۆ کــران 

کــە ناوچــەى کێشەلەســەر بــوون و لــە مادەى 140ـــی دەســتوورى 

ــێ  ــەو شــوێنانەمان ل ــراوە. ئێمــە ئ ــۆ دان ــان ب ــدا ڕێگەچارەی عێراق

داگیــر کرایــەوە، بــەاڵم تاپۆکــەى لــە نــاو هەرێمــى کوردســتاندایە 

و هیــچ هێزێــک ناتوانێــت ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم هەڵبوەشــێنێتەوە 

ــەوە  ــەرى ئ ــش ئەگ ــەو کاتەی ــر، ئ ــی ت ــە ڕیفراندۆمێک ــەر ب مەگ

ــدات. ــێ ب ــە بەڵ ــگ ب ــتان دەن ــى کوردس ــە %100ى خەڵک هەی

دەربــارەی ئــەو زوڵمــوزۆرەى حەشــدى شــەعبى بەرانبــەر خەڵکــى 

ــت، لــە قۆناغــى ئێســتادا  ــردی و دەســتی نەپاراس کوردســتان ک

دەبێــت دەســت لــە ســەر برینــەکان دابنێیــن، جارێکــی تــر 

ــۆی  ــان وەک ناوخ ــەکاىن خۆم ــە پێوەندیی ــن ب ــەوە بکەی پێداچوون

ــە ســەر حیزبێــک  هەرێمــی کوردســتان، ئێســتا هەڕەشــە تەنهــا ل

نییــە، بەڵکــوو هەڕەشــەیە لــە ســەر هەمــوو خەڵکــى کوردســتان. 

دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر ئــەو ڕاســتییە دیــار بــوو، ئــەو خەڵکانــەى 

ــەو  ــان ل دەســتى حەشــدى شــەعبیان ڕاکێشــا، ئێســتا ڕەنگــە خۆی

پــەڕى ناڕەحەتیــدا بــن، ئــەوەى مــن باســی دەکــەم ڕێژەیییــە 

لــە شــوێنێک ڕووی داوە، بــەاڵم هەمــوو خەڵکــى کوردســتان 

زەرەرمەنــدە. 

ــان  ــان فارســە ی حەشــدى شــەعبى ناڵێــت ئــەو بارەگایــە تورکــە ی

ــر  ــەردا داگی ــى ئۆکتۆب ــە 16ـ ــوێنانەى ل ــەو ش ــتا ل ــیوعییە، ئێس ش

کــراون، پۆلیــى فیدڕاڵــى پاســەواىن لــەو بارەگایانــە دەکات، هــەر 

ــرى  ــەک زیات ــە 30 فیش ــک، وات ــە مەخزەنێ ــت ل ــەوانێک نابێ پاس

پــێ بێــت. مەبەســتم ئەوەیــە دەبێــت ئــەو بابەتــە بخرێتــە 

ــە ســەر بکرێــت، ئەوانــەى  ــر لێکۆڵینــەوەى ل خانەیەکــەوە و دوات

هــۆکار بــوون بــۆ دروســتبووىن ئــەم بارودۆخــە دادگایــى بکرێــت، 

بــە حەشــدى شــەعبى و بابــەىت تــرى ناوخۆیییــەوە دۆســیەیەک لــە 

ــى  ــر پێداچوونەوەیەک ــت، دوات ــت بکرێ ــە دروس ــەو بابەت ــەر ئ س

نێــوان  پێوەندییــەکاىن  ئاســتى  ســەر  لــە  هەیــە  گرینــگ  زۆر 

حیزبــەکان، ئێمــە وەکــو هەمــوو حیزبــە سیاســییەکاىن کوردســتان 

ــن،  ــەڕى گەورەدای ــەى ش ــر هەڕەش ــە ژێ ــتان ل ــى کوردس و خەڵک

ــە  ــی ل ــاىن دیبلۆماس ــت و زم ــێ دەکرێ ــەمان ل ــتا هەڕەش ــا ئێس ت

ــە ســەرە.  ــان و نامنــان ل ــەران ناخــوات، هەڕەشــەى ژی الى داگیرک

پێویســتە جارێکــی تــر هێــزە سیاســییەکان پێکــەوە دابنیشــن 

بــۆ  هەبێــت  هاوبــەش  گرینگــى  ســراتیژیى  بەرنامەیەکــى  و 
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ــەوە.  ــە پێش ــەى دێن ــەو ئەگەران ــوو ئ ــەوەى هەم ڕووبەڕووبون

ــتان  ــى کوردس ــە هەرێم ــی وای ــەد پێ ــوا ئەحم * هی
ــدى  ــراق و حەش ــیى عێ ــە و مەترس ــر هەڕەش ــە ژێ ل
شــەعبى و واڵتانــى ناوچەییدایــە، بەرپرســیارێتییەکە 
دەکەوێــت،  ئیســامى  کۆمەڵــى  بــەر  بەشــێکى 
کــە  کاتــەدا  لــەو  دەڵێــن  ئێــوە  چەنــدە  هــەر 
پەرلەمــان داخــراوە، پەڵــپ و ناڕەزاییــى زۆرتــان 
هەبــوە. بەشــێکى گلەیییــەکان لــە کــۆى هێــزە 
قۆناغــى  و  ڕابــردوو  لــە  بــەوەى  سیاســییەکانە 
ــەر ڕووی داوە،  ــى ئۆکتۆب ــدۆم و 16ـ ــت ڕیفران پۆس
دەرئەنجامــى ملمانێــی نێــوان هێــزە سیاســییەکان 
بــوە، ســەرەڕاى نەبوونــى گوتارێکــى یەکگرتــوو 
و هەســت نەکــردن بــە بەرپرســیارێتى، تەنانــەت 
ڕیفراندۆمیــان  بەرپرســیارێتیى  هێزانــەى  ئــەو 
ــاوا  ــکا خۆرئ ــە ئەمری ــان ل ــە سەرشــان و گوێی کەوت
شــێوە  هەمــان  بــە  نەگــرت.  دۆســتەکانیان  و 
ــاری  ــدا بڕی ــە کۆتایی ــامى ل ــى ئیس ــن کۆمەڵ دەڵێ
دا بەشــداریى ڕیفرانــدۆم بــکات، بەرپرســیارێتى لــە 
ســەر شــانە. پێتــان وایــە هــۆکارى ئــەوەى ڕووی داوە 
ــی- ــى ناوچەی ــان گەلەکۆمەیەک ــوە، ی ــدۆم ب ڕیفران

ــکا؟ ــەوزى ئەمری ــراى س ــە چ ــى ب عێراق
ســەلیم کۆیــى: ئێمــە ڕەخنــەى زۆرمــان هەبــوە لــە ڕابــردوودا، 
پێــامن وابــوە لــە پێــش ڕیفرانــدۆم و دواى پرۆســەکەیش بارودۆخى 

هەرێمــى کوردســتان بــەو شــێوەیەى کــە هەیــە بەڕێــوە ناچێــت. 

گلەییــى خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان لــە خــودى دەســەاڵىت 

هەرێمــى کوردســتانە، کــە دواى ڕیفرانــدۆم و ئــەو فشــارانەى 

کەوتوەتــە ســەرى، بارودۆخــى ناوخۆیــى دەردەکەوێــت کــە بــە چ 

شــێوەیەکە. یەکێــک لــە گرفتــە گــەورەکان ئەوەیــە ئــەم دەســەاڵتە 

ــە  ــکات ک ــە ب ــەو واقیع ــبینیى ئ ــە پێش ــی نیی ــەاڵتێکى سیاس دەس

ــت.  ــگاو بنێ ــۆن هەن ــەک و چ ــەر چ بنەمای ــە س ــش و ل ــە پێ دێت

هەمــوو ئــەو دەســتکەوتانەى لــە ڕابــردوو هەمانبــوو بــە هەمــوو 

خراپــی و گەندەڵییەکانییــەوە لــە لوتکــەدا بوویــن لــە ســەر 

ــوو...  ــان ب ــەڵ واڵت ــە لەگ ــوکەوىت ئێم ــەىت، هەڵس ــتى نێودەوڵ ئاس

کــەس نەیدەتــواىن دەســت بــۆ هەرێمــى کوردســتان بەرێــت، 

بــەاڵم دواى ئــەوەى حیزبــەکاىن هەرێمــى کوردســتان بڕیاریــان دا 

ڕیفرانــدۆم بکــەن، هەمــوو واڵتــان و واڵتــاىن دراوســێ هاتنــە ســەر 

خــەت و داوایــان کــرد ڕیفرانــدۆم نەکرێــت، چونکــە بارودۆخەکــە 

قبوڵــى ئــەوە نــاکات، بــەاڵم گوێیــان لــێ نەگیــررا، دەرەنجــام 

ــن  ــە دوژم ــتا بوونەت ــوون، ئێس ــت ب ــەى دۆس ــەو واڵتان ــوو ئ هەم

و مەترســی لــە ســەرمان، لەبــەر ئــەوە ئــەم بارودۆخــە ناواقیعیــى 

ــە  ــە دوو ڕوو، یەکــەم: ئێمــە بەشــدارین ل خۆمــان دەگەیەنێــت ب

حکوومــەىت عێــراق، لــە دەســتوور و نووســینەوەى دەســتوور، لــە 

ــدارەى  ــە ئی ــوو دەبوای ــامن هەب ــدا. هەرێمێک وەزارەت و پەرلەمان

ــن،  ــەیەکى بکەی ــی کێش ــەک تووش ــە ن ــان بکردای ــەو هەرێمەم ئ

ــران و  ــا، ئێ ــەت. تورکی ــەر خ ــە س ــدا بێت ــان لەگەڵی ــوو واڵت هەم

عێــراق لەگــەڵ هاوپەیامنــان کــۆک بــوون ئــەو کاتــەى ئێمــە 

دروشــمى ڕیفراندۆمــامن بــەرز کــردەوە، نوێنــەرى ئــەو واڵتانــەى 

دەهاتنــە هەرێــم نەیانــدەزاىن هــۆکارى چییــە دەســەاڵتداراىن کورد، 

ــت شــتێک  ــن دەبێ ــى وا دەکــەن. دەڵێ ــارىت و یەکێت ــەىت پ ــە تایب ب

هەبێــت لــە ژێــرەوە ئــەوان نەزانــن و ئــاگادار نەبــن، بــەاڵم دواى 

لێکۆڵینەوەیەکــى زۆر ورد، بۆیــان دەرکــەوت شــتێکى لــەو بابەتــە 

نییــە، ئەمــە وەک بڕیارێــک حیزبــەکان خۆیانــە دەیــدەن و دواتــر 

ــت  ــەم بارودۆخــە گەییشــت. ئێســتا ناکرێ هەرێمــى کوردســتان ب

هەڵــەى خۆمــان بکەینــە هەڵــەى واڵتــان و دوژمــن و داگیرکــەر و 

هەمــوو ئەوانــەى دۆســتامن بــوون، ناکرێــت خۆمــان بــە دوژمنــى 

هەمــوو خەڵــک بزانیــن. دەبێــت واقیعییانــە هەڵســوکەوت بکەیــن 

و بزانیــن چــۆن هەنــگاو بــۆ داهاتــوو دەنێیــن. پێــم وایــە ئــەوەى 

ــش  ــە دەســتامنەوەیە، ســنوورى هەرێمــى کوردســتاىن پێ ئێســتا ب

2003ـــیە، ئێمــە چــۆن ئیــدارەى دەدەیــن، واتــا ئەگــەر وەفدێــک 

ــن و داواى  ــی دەکەی ــە ڕێ ــۆن ب ــۆ، چ ــۆ گفتوگ ــن ب ــە بکەی ڕەوان

ــى  ــتا بارودۆخ ــە. ئێس ــان چۆن ــى ناوخۆم ــی دەکات و بارودۆخ چ

و  شەســت  ســەردەمى  وەک  کوردســتان  هەرێمــى  ناوخــۆی 

حەفتــاکان نییــە کــەس ئــاگادارى نەبێــت، هەمــوو کــەس دەزانێــت 

ــى  ــێکی پێوەندی ــە بەش ــە، ئەم ــۆ چۆن ــى ناوخ ــە و بارودۆخ کێش

بــە خــودى خۆمــان و حیزبــەکان، بەتایبــەىت یەکێتــى و پارتییــەوە 

ــۆن  ــە چ ــە ک ــدا هەی ــەڵ عێراق ــى لەگ ــێکى پێوەندی ــە. بەش هەی

بتوانیــن ئــەو بــارە ڕاســت بکەینــەوە. عێــراق دەزانێــت بــە هــۆى 

هێــزەوە وامــان لــێ هاتــوە، هاوپەیامنــان پشــتیوانیى ئــەو هێــز و 

ــن. پێــم  ــە بنێی ــەو هەنگاوان ــن ئ فشــارانەیان کــردوە، چــۆن بتوانی

ــە،  ــەوە هەی ــى ناوخۆییی ــە یەکڕیزی ــى ب ــێکى پێوەندی ــە بەش وای

پێویســتە لــە ماوەیەکــى کاتیــدا، 3 مانــگ زیاتــر نەبێــت، پەرلەمــان 

کارا بکرێتــەوە و بــە هەمــوو هێــز و دەســەاڵتەکانییەوە، لــە 

ــە  ــە خــودى پەرلەمانتارانــەوە، ل بەرنامــەى ناوخۆییــى خۆیــەوە، ل

داهــات و خەرجییەکانییــەوە، هەمــوو ئــەو موڵــک و ســامانەى بــە 
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ناحــەق داگیــر کــراوە و لــە هەمــوو ئــەو هێزانــەى بــۆ کەســەکان 

دروســت کــراوە، هەمــوو ئــەوان چــاک بکرێــن، ناوخــۆى هەرێمــى 

کوردســتان چــاک بکرێــت، ئــەو کاتــە بــە بەغــدا بڵێیــن مــن 

ئامــادەم بــۆ گفتوگــۆ و دانوســتان، خەڵکیــش دڵــى خــۆش دەبێــت، 

ئەگــەر بــە هــەر شــێوەیەک بێــت وەک ســوودانیش بژیــن، بــەاڵم 

ــان  ــەى ڕووی ــەو قەیرانان ــوو ئ ــا ئێســتا هەم ــن، ت ــەک بژی ــو ی وەک

ــێک و  ــچ بەرپرس ــە هی ــردوە، ڕووى ل ــتان ک ــى کوردس ــە هەرێم ل

هێــزى تایبــەت نەکــردوە، ئەگــەر توانیــامن مــردن و ژیامنــان وەک 

یــەک یەکســانیى تێــدا بــوو، ئــەو کاتــە هیــچ کەســێک ناتوانێــت 

دەســتامن بــۆ بەرێــت. ئێســتا هاوپەیامنانیــش پشــتیواىن لــە کــورد 

ــەر  ــە س ــن ل ــازى و ڕێکخس ــى چاکس ــە مەرج ــەاڵم ب ــەن، ب دەک

ئیدارەیــەک، ئەمریــکا داوا لــە نێچیرڤــان بــارزاىن و قوبــاد تااڵبــاىن 

دەکات بــۆ مــاوەى 6 مانــگ بتوانــن چاکســازى بکــەن، بوەتــە 

ــە مووچــەى  ــا و غــاز ن ــە کارەب ــە هەرێمــى کوردســتان ن ــە ل عەیب

هەیــە، خەڵــک لەبــەر بــێ پالنیــى ئــەم دوو هێــزە خەریکــە 

ــەر  ــەن، ئەگ ــا چاکســازى بک ــن ب ــەر واز ناهێن ســواڵ دەکات. ئەگ

ــن. ــا واز بهێن ــت، ب ــێ ناکرێ چاکســازییان پ

* بەڕێــز ســەلیم گوتــى، گــەر چاکســازیتان پــێ 
بەناوبانــگ  قســەیەکى  بهێنــن،  واز  ناکرێــت 
هەیــە »ڕەخنەگرتــن بــێ ئەڵتەرناتیــف، ناتوانێــت 
ئاکامێکــى جیدیــى هەبێــت«، بــە بــڕواى تــۆ ئەگــەر 
ئەمانــە پێیــان ناکرێــت بــە جێــى بهێڵــن، ئــەى 
کــێ جێبەجێــى بــکات؟ ئەگــەر بەڕێــزت بڵێیــت ئــەم 
حکوومەتــە خراپــە، خــۆ حیزبــى سۆسیالیســت و 
کاک محەمــەدی حاجــی مەحمــوود بەشــدار بــوون لــە 
پشــتگیریى ڕیفرانــدۆم و هەمــوو ئــەو ڕووداوانەى لە 
هەرێمــى کوردســتاندا ڕوویــان دا، بۆیــە بــە قەبارەى 
حیزبەکەتــان بەرپرســیارێتیتان لــە ســەر شــانە، بــۆ 
هەمــوو حیزبەکانــى تریــش ڕاســتە، ســەرەتا گوتــم، 
زۆرتریــن بەرپرســیارێتی لــە ئەســتۆى یەکێتــی و 
ــم  ــت؟ هەرێ ــۆن بکرێ ــازى چ ــتا چاکس ــە. ئێس پارتیی
ــراق و  ــی عێ ــی نوێ ــەڵ هەلومەرج ــۆى لەگ ــۆن خ چ
ئەمریــکا  ئــەوەى  بــۆ  بگونجێنێــت،  ناوچەکــەدا 
چانســێکى داوە بــە قوبــاد تاڵەبانــى و نێچیرڤــان 
بارزانــى کــە شــەش مانــگ بــۆ ســاڵێک بتوانــن 
ڕەخنــەی  ئەوروپــا  و  ئەمریــکا  بکــەن.  چاکســازى 
زۆریــان لــە حکوومەتــى هەرێــم گرتــوە بــۆ بابەتــى 

نایەکســانى، گەندەڵــى، دەستاودەســت نەکردنــى 
ئــەوان  پەرلەمــان،  پەکخســتنى  و  دەســەاڵت 
ــە  ــت وای ــرن، پێ ــد وەردەگ ــە هەن ــە ب ــەو بابەتان ئ
ئــەوە هــۆکارى قۆناغــى ڕیفرانــدۆم و دواى16ـــی 

ــە؟ ــش هەی ــۆکارى تری ــان ه ــەرە، ی ئۆکتۆب
ــە  ــی ل ــەى سیاس ــت پڕۆس ــەر مبانەوێ ــم: ئەگ ــار کەری بەختی
هەرێمــى کوردســتاندا ڕاڤــە بکەیــن، دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ 

پێــش ڕیفرانــدۆم و دواى ڕیفرانــدۆم. پێــش ڕیفرانــدۆم پەرلەمــان 

داخرابــوو... پڕۆســەى ســیاىس پەکــی کەوتبــوو... خەڵــک لــە 

قەیــراىن داراییــدا بــوو، گرفتــى مووچــە و نەبــووىن خزمەتگــوزارى 

ــوو  ــەوە ب ــش ئ ــوو ئەمانەی ــۆکاری هەم ــە ه ــامن وای ــوو، پێ هەب

ئــەو پێنــج حیزبــەى لــە دەســەاڵتدا بــوون، ڕاســتە ناکۆکیــی 

ــی  ــەی سیاس ــت پڕۆس ــواىن وەک پێویس ــوو، نەیانت ــییان هەب سیاس

ــە  ــم وای ــەاڵم پێ ــەن، ب ــش بب ــەرەو پێ ــتاندا ب ــى کوردس ــە هەرێم ل

شــێوەکان  لــە  شــێوەیەک  بــە  ڕیفرانــدۆم  پڕۆســەى  ســازداىن 

ــتان  ــى کوردس ــە هەرێم ــییەکان ل ــزە سیاس ــەرجەم هێ ــى س توانی

یــەک بخاتــەوە، بەوانــەى دەنگیــان دا و ئەوانەیــىش دەنگیــان 

بــە ڕیفرانــدۆم نــەدا. ڕیفرانــدۆم پڕۆســەیەکى گرینــگ بــوو، 

لەبــەر ئــەوەى توانیویــەىت هەمــوو کــورد یــەک بخاتــەوە لــەوەى 

داواى ســەربەخۆیى بکــەن و ئــەو ناوچانــەى پێشــر بەشــێکى 

دانەبــڕاوى هەرێمــى کوردســتان بــوو، بخرێنــەوە ســەر هەرێمــى 

ــەاڵم  ــوو، ب ــاىش هەب ــى ب ــى زۆر واقیعی ــتان. دەرئەنجامێک کوردس

دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر و ئــەو گۆڕانکارییــەى لــە هاوکێشــەى 

سیاســیى هەرێمــى کوردســتاندا هاتنــە ئــاراوە، زیاتــر پێویســتى بــە 

شــیکردنەوە هەیــە. یەکێــک لــەو گرفتانەى کــە 16ـــی ئۆکتۆبەریان 

هێنایــە ئــاراوە، نەبــووىن یــەک گوتــارى هێــز و الیەنــە سیاســییەکان 

ــەوەى  ــۆ ئ ــوو ب ــازى نەکراب ــن پێشــر ئامادەس ــڕواى م ــە ب ــوو. ب ب

هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان لــە ســەر کــۆى کێشــەکان کــۆ 

ــن  ــەوەى بتوان ــۆ ئ ــەن ب ــت بک ــاش دروس ــدى ب ــەوە و ڕەهەن ببن

پرۆســەیەکى سیاســیى تەندروســت لــە هەرێمــى کوردســتاندا 

پیــادە بکــەن. لــە هەمــان کاتــدا لــە ســەرەتاى دامەزرانــدىن 

کابینەکــەى نێچیرڤــان بارزانییــەوە، ئــەو پێنــج حیزبــەى بەشــدارن 

ــۆ  ــان ب ــت بەدیلی ــەدا وەک پێویس ــەو کابینەی ــتکردىن ئ ــە دروس ل

کێشــەکان پــێ نەبــوە، ئــەم قەیرانانــەى ئێســتا لــە هەرێمــى 

کوردســتاندا هــەن قەیــراىن نــوێ نییــن، بەڵکــوو دەرئەنجامــى 

لــە کابینــە جیاجیــاکاىن  تــرن کــە پێشــر  کۆمەڵێــک قەیــراىن 

حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا بــە جــێ مــاون. وەک دەبینیــن 
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ئــەو پڕۆســە سیاســییەى لــە هەرێمــى کوردســتاندا چــۆن بەڕێــوە 

چــوە، هــەر لــە دامەزرانــدىن خەڵکــەوە، لــە شــێوازى بەڕێوەچــووىن 

دەزگا و دامــەزراوەکاىن حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان و گرفتــى 

پێشــمەرگە و هێــزەکاىن ناوخــۆ و زۆر گرفتــى تــر کــە ڕووبــەڕووى 

لــە  دەرئەنجامــن،  کۆمەڵــک  ئەمانــە  بوونەتــەوە،  هاواڵتییــان 

کابینــەکاىن پێشــوودا نەتوانــراوە چارەســەر بکرێــن. ئێســتایش 

بــە ســەر ئــەم پێنــج حیزبــەى دەســەاڵتدا تێپەڕیــوە، چونکــە 

ئــەوان بەرپــرىس یەکەمــن لــە هەرێمــى کوردســتاندا. ڕاســتە 

پێشــنیار و ئەڵتەرناتیفیــان هەیــە، داواکارى و پاکێجیــان هەیــە، 

بــەاڵم وەک ئەمــرى واقیــع نەیانتوانیــوە ئــەو پاکێجانــەى هەیانــە 

لــە چوارچێــوەى ڕێکخســتنەوەى حکوومەتــدا وەک چاکســازى 

لــە دەزگا و دامــەزراوەکان و شــێوازى بەڕێوەچــووىن هەرێمــى 

کوردســتاندا، وەک پێویســت جێبەجێــى بکــەن. مــن ڕەخنــەم لــەو 

ــە  ــن ل ــەى بەرپرس ــەو حیزبان ــان ئ ــەاڵتدان ی ــە دەس ــانەیە ل کەس

نــاو حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا، وەک پێویســت پڕۆژەیــان 

ــت،  ــیان هەبووبێ ــەر پرۆژەیش ــردوە، گ ــازییان نەک ــوە و چاکس نەب

ــەم  ــە ئ ــم وای ــردوە، پێ ــۆ نەک ــان ب ــت بەدواداچوونی وەک پێویس

ــەوەى  ــەوە و لێکۆڵین ــر لێپێچین ــە زیات ــتى ب ــە پێویس دەرئەنجامان

ــە. ورد هەی

بــە هــۆی ئــەو گۆڕانــکارى و هاوکێشــە سیاســییانەی لــە ناوچەکەدا 

هاتنــە ئــاراوە، ڕاســتە دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر هەلومەرجەکــە، وەک 

پێوەندییــەکان و شــێوازى ڕێکخســتنەوەى پێوەندییــەکان لــە ســەر 

ــەاڵم  ــوون، ب ــورددا نەب ــى ک ــە بەرژەوەندی ــەىت ل ــتى نێودەوڵ ئاس

لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا، پێوەندیــى تەلەفۆنیــى تیلەرســن 

و ســەرداىن ماکگــۆرگ بــۆ هەرێمــى کوردســتان و کۆبوونــەوە 

لەگــەڵ نێچیرڤــان بــارزاىن و هەندێــک الیــەىن سیاســیى کوردســتان 

ــە  ــم، ئەمان ــەىت هەرێ ــەکان و حکووم ــە حیزب ــتگیریکردىن ل و پش

ــەو  ــن دواى ئ ــە دەتوانی ــە ئێم ــن ک ــدى گرینگ ــک ڕەهەن کۆمەڵێ

گۆڕانــکاری و هاوکێشــە سیاســییانە، ســەرلەنوێ خۆمانــی لــە ســەر 

بنیــات بنێینــەوە لــە ڕووى پێوەندییــەکان، شــێوازى گفتوگۆکامنــان، 

چاالککردنــەوەى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان، کاراکردنــەوەى 

پەرلەمــاىن کوردســتان و لــە زۆر ڕەهەنــدى تــرەوە، کــە ئێمــە وەک 

الیەنــە سیاســییەکاىن هەرێمــى کوردســتان ئــەو متامنەیــەى پێشــر 

هەمــان بــوە، بتوانیــن بگەڕێنینــەوە. 

 * نووســەرێكی ئێرانــی بــە نــاوی )عەباســی عەبــدی( ڕای گەیانــد: 

ــە  ــی ناوچەك ــی، واڵتان ــدۆم و ئاكامەكان ــە ڕیفران »ب
كــورد  ســەربەخۆییی  پــڕۆژەی  كارتــی  توانییــان 

ــتە،  ــە دروس ــەو بۆچوون ــە ئ ــت وای ــووتێنن«، پێ بس
ئەمەریــكا و بەشــێكی زۆر لــە یەكێتیــی ئەوروپــا 
و توركیــا و ئێرانیــش زۆر ئامۆژگاریــی هەرێمــی 
كوردســتان و خــودی مەســعوود بارزانییــان كــرد، 
ڕیفرانــدۆم النــی كــەم بــۆ ســاڵێك دوا بخــەن، بــەاڵم 
لــە الیــەن زۆر ســەركردەی سیاســییەوە دەگوتــرا 
ــەت  ــا دەوڵ ــن و پەنج ــوردی ڕادەگەیەنی ــی ك دەوڵەت
پشــتیوانیمان دەكــەن، بــەاڵم ئاكامەكــەی ئــەوە 
ــتان  ــەربەخۆییی كوردس ــی س ــەك نەمانتوان ــوو، ن ب
ڕابگەیەنیــن، بەشــێكی زۆری خاكی كوردستانیشــمان 
ــان  ــیی زۆرم ــەیەكی سیاس ــت دا، پاشەكش ــە دەس ل
كــرد، تووشــی قەیــران و ئاریشــەی زۆر بوویــن، لــەو 

ــە؟ ــوە چیی ــی ئێ ــەوە بۆچوون بارەی
بەختیــار کەریــم: مــن ئێســتایش پێــم وایــە خەڵكی كوردســتان 
مافــی خــۆی بــوو ڕیفراندۆمــی کــرد، بەغــدا خــۆی لــە دەســتووری 

ــاس  ــدا ب ــییەكانی بەغ ــوو سیاس ــەوە، کەچــی هەم ــراق دەدزێت عێ

ــوون  ــراق و پابەندب ــۆ دەســتووری عێ ــەوە ب ــەوە دەكــەن بگەڕێن ل

ــە  ــن ب ــتووردا پەیوەس ــە دەس ــەی ل ــەو بابەتان ــدا ئ ــوەی، بەغ پێ

ــز  ــەوە هەرگی ــادەی 140ـ ــی م ــمەرگە و جێبەجێكردن ــزی پێش هێ

مێژوو ئاماژه ی پێ كردوه ،  هه ر 

كات كورد ویستبێتی بگاته  

بارودۆخێكی باش و ئارام و 

بانگه شه ی حاڵه تێكی دیاریكراو 

بكات، دوژمن و ناحه زانی هه ر 

وه كو ئێستایان له گه ڵ كردوه 
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ــە ســەر  ــش شــەڕی ل ــەر 100 ســاڵی تری ــاكات، ئەگ ــان ن جێبەجێی

بكەیــن، ئەمــە دیــدی بەغــدا بــوە و هیــچ ڕێگایەكــی بــۆ خەڵكــی 

مووچــەی  و  بودجــە  2014ـــوە  لــە  نەهێشــتەوە،  كوردســتان 

خەڵكــی بــڕی، تەنانــەت ئێســتایىش لەگەڵــدا بێــت بــە حكوومەتــی 

هەرێمــی كوردســتان دەڵێــت، هەمــوو نەوتــی كوردســتانم دەوێــت 

نــەك 550 بەرمیــل، ئــەوان ئامــادە نیــن مووچــە بــدەن، دواتــر وەك 

نیگەرانكردنــی خەڵكــی كوردســتان 30 ملیــۆن لیــر نەوتــی ســپی 

ــەس  ــت ب ــدا پێدەچێ ــە كاتێك ــتان، ل ــی كوردس ــە خەڵك دەدەن ب

پارێــزگای دهــۆك پێویســتی بــە 60 ملیــۆن لیــر بێــت، حكوومەتــی 

ــی  ــە پەرلەمانتاران ــگ فشــار ل ــراق وەك ســەركەوتوویەكی جەن عێ

ــە دادگا، چــۆن فشــاریان  ــدات ب ــدا دەیان ــە بەغ ــورد دەكات و ل ك

ــی  ــراق، هەوڵ ــاری عێ ــەرۆكی کۆم ــووم س ــاد مەعس ــە فوئ ــرد ل ك

ــی  ــەی ئابووری ــەو بنەمایەن ــوو ئ ــی هەم ــۆ ئیفلیجكردن ــەوان ب ئ

كوردســتانە، فڕۆكەخانەكانیــان داخســت، دەیانەوێــت ســنوورەكان 

بگــرن، دەســت بــە ســەر هەمــوو ئــەو شــتانەدا بگــرن كــە 

ئیدارەیەكــی ســەربەخۆ بــە هەرێمــی كوردســتان دەدات، بــە 

ڕاســتی ئێرانییــەكان نەیانشــاردەوە گوتیــان »دوای 16ـــی ئۆكتۆبەر 

ــا،  ــان دەرهێن ــتی دوژمنەكامن ــر دەس ــە ژێ ــامن ل ــی كەركووك نەوت

ئێمــە خەونــی دروســتكردنی دەوڵەتــی كوردیــامن بــۆ 100 ســاڵی 

ــدۆم  ــی »ڕیفران ــا گوت ــان خســت«، توركی ــرد و دوام ــار ب ــە ب ــر ل ت

بــۆ دابەشــكردنی دەوڵەتــی توركیــا و بەرژەوەندییەكانــی توركیایــە، 

هەموومــان بینیــامن هەمــوو هێــزە سیاســییەكانی عێــراق كــە 

ســەرەتا دەیانگــوت، ڕیفرانــدۆم ناكرێــت، دواتــر هەمــوان هەوڵیان 

دەدا نەكرێــت، خــودی ئــەوەی هەوڵیــان دەدا، كــە نەكرێــت 

مانایەكــی دەگەیانــد، ئەمــە بــۆ خــۆی دەســتكەوتێكی باشــە، دیــارە 

ــك  ــە ڕووی خاکــەوە زەرەری زۆرمــان كــرد، لەدەســتدانی هەندێ ل

هەیبەتــی نیشــتیامنی و هێــزی پێشــمەرگە، بــەاڵم ڕیفرانــدۆم وەك 

ــەوە،  ــورددا دەمێنێت ــنگداری ك ــژووی پرش ــە مێ ــەش ل ــی گ خاڵێك

ــت و  ــە كاری بهێنێ ــتان ب ــی كوردس ــك خەڵك ــەر كاتێ ــت ه دەكرێ

ــكات.  ــە ســەر ب کاری ل

* کاری چــی لــە ســەر بكرێــت، هەندێــك ســەرچاوە 
بــاس لــەوە دەكات، ڕەنگــە ڕیفرانــدۆم بەڕەســمی 
هەڵبوەشــێنرێتەوە، ئێمە پرســی ڕیفراندۆممان دۆڕاند، 
بــەاڵم قســەكەمان لــە ســەر ئەوەیــە، چــۆن بتوانیــن 

ــن؟  ــدۆم وەربگری ــی دوای ڕیفران ــە قۆناغ ــوود ل س
ڕیفرانــدۆم  نییــە  بــۆی  کەریــم: هیــچ كەســێك  بەختیــار 
ــرادەی خەڵكــی كوردســتانە و  ــەوە ئی هەڵبوەشــێنێتەوە، چونكــە ئ

ــکات، وەك شــتێكی  ــەم كارە ب ــێ داوە، هــەر كەســێك ئ دەنگــی پ

نیشــتیامنی مێــژوو لــە ســەری حســاب دەكات و تۆمــاری دەكات، 

هیــچ كەســێك بــۆی نییــە بــە نــاوی ســێ ملیــۆن خەڵكــەوە قســە 

ــی  ــتە چ ــە پێویس ــان الرە، بۆی ــەدا بارم ــەم قۆناغ ــە ل ــكات. ئێم ب

بكەیــن، دەكرێــت ئیــش بكەیــن لــە ســەر ئــەوەی پەرلەمــان 

یــەك بخەینــەوە، بــە گوتارێكــی یەكگرتــوەوە بگەڕێینــەوە بەغــدا، 

ــردا  ــە 24 كاتژمێ ــن ل ــت داوە، ناتوانی ــە دەس ــتامن ل ــە زۆر ش ئێم

بیانگەڕێنینــەوە، بــەاڵم ئەگــەر هێزێكــی سیاســیی كــوردی لــە 

ــوو و  ــۆڕان و یەكگرت ــان گ ــی ی ــان یەكێت ــت، ی ــی بێ ــدا، پارت بەغ

كۆمــەڵ، بــە جیــاواز لــە هێزەكانــی تــر هەڵســوكەوت بــكات 

ــە  ــچ ب ــش هی ــە بەغدای ــت، ل ــك بخوێنێ ــە ئاوازێ ــە ب ــەر یەك و ه

دەســت ناهێنیــن، وەك چــۆن ســزادانی پەرلەمانتارانــی كــورد 

ــە پڕۆســەی سیاســی  ــا کــورد ل ــە مەســەلەیەك. ئای ــە بەغــدا كرای ل

لــە بەغــدا پاشەكشــە بــكات، یــان ئــەوەی ئەمەریكییــەكان و 

ــم  ــی هەرێ ــەن حكوومەت ــەوە دەك ــتیوانیی ئ ــەكان پش ئەورووپیی

دابنیشــێت و بــە دانوســتان كێشــەكانی لەگــەڵ حكوومەتــی بەغــدا 

ــتووری  ــە دەس ــت ب ــد بێ ــدا پابەن ــەر بەغ ــكات؟ ئەگ ــەر ب چارەس

عێراقــەوە، هیــچ كێشــەیەكامن لەگــەڵ دەوڵەتــی ناوەنــد نابێــت، 

ــۆ ڕازی  ــی و گفتوگ ــی زات ــە حكووم ــە ب ــورد ك ــش ك ــە ڕابردووی ل

ــی  ــە فیدڕاڵ ــێ ، ب ــی بدات ــی زاتی ــوە حكووم ــدا ڕازی نەب ــوە، بەغ ب

ــد و  ــە دی ــت، كەوات ــش ڕازی نابێ ــە دەوڵەتی ــتا ب ــوو ئێس ڕازی نەب

ــە.  ــەو جۆرەی ــان ب ــی خۆی بۆچوون

* چارەنووســی هەرێمــی كوردســتان بــەرەو كــوێ  
دەڕوات؟ هەندێــك پێیــان وایــە بــۆ دەربازبــوون 
لــەو قەیــران و پاشەكشــە و شكســتە، پێویســتە 
پەرلەمــان چــاالك بكرێتــەوە، پێویســتە هەڵبژاردنــی 
ــوو بەڕێــوە بچێــت، گفتوگــۆ لەگــەڵ عێراقــدا  داهات
بــە شــێوەیەكی بــاش و یەكگرتــوو بێــت، هێــزە 
سیاســییەكان گوتارێكــی یەكگرتوویــان هەبێــت، 
دادپــەروەری،  بــە  گرینگــی  هەرێــم  حكوومەتــی 
شــەفافی، بودجــە و مووچــەی خەڵــك بــدا، پێــت وایــە 
ئەمانــە تــا چەنــد فاكتــەری ناوخۆییــن، ئــەوەی زۆر 
پەیوەســتە بــەوەوە ئەوەیــە، عێــراق وەاڵم ناداتــەوە، 
ئەوەیــن،  شــاهیدی  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
نێچیرڤــان بارزانــی چەندیــن نامــەی بــۆ حكوومەتــی 
عێــراق نــاردوە، كــە نامــەی بەرپرســیارانەن، هەندێك 
دەڵێــن نەرمینواندنــى زۆریشــیان تێدایــە، بــەاڵم 
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حكوومەتــی عێــراق تــا ئێســتا نەهاتوەتــە ســەر 
خــەت، پێــت وایــە چارەنووســی ئێمــە و بەغــدا بــەم 
حاڵــەوە چــی لــێ دێــت؟ هەندێــك چاودێــر و سیاســی 
ئەگــەری دوەمیــش پێشــنیار دەكــەن و دەڵێــن، بــەو 
ــەر  ــد، ئەگ ــە نەرمینوان ــڕن ل ــە پ ــە، ك ــوو نامان هەم
حكوومەتــی عێــراق وەاڵمــی نەبێــت، ڕەنگــە بــە 
تــەواوی لــە پڕۆســەی سیاســی لــە عێراق بكشــێینەوە 
ــە  ــووك و ناوچ ــە كەرك ــش ل و شــەڕێكی نەخوازراوی

ــت؟  ــا ببێ ــەكان بەرپ جێناكۆك
هیــوا ئەحمــەد: لەوانــەی گوتــراون قســەی باشــە كــراون 
بــە  پەرلەمــان  ئــەوەدام  لەگــەڵ  بەشــێكیانم،  لەگــەڵ  مــن  و 

بــە هەمــوو ڕەنگێكــەوە بەرنامەیەكــی تۆکمــە  یەكدەنگــی و 

و ڕێكوپێــك دابنێــت تــا بزانیــن لــە ئایینــدەدا چــی بكەیــن، 

ئێمــە وەك پارتــی ئامــادەی هەڵبژاردنــی پێشوەختیشــین، كــێ  

ئامادەیــە و كــێ  ئامــادە نییــە ئەوەیــان نازانــم، پێــامن باشــە 

حكوومەتــی هەرێــم گفتوگــۆ لەگــەڵ حكوومەتــی ناوەنــد بــکات، 

ــت  ــە، دەكرێ ــەی تێدای ــەو حیزبان ــێكی زۆر ل ــش بەش حكوومەتی

بــۆ زۆر شــت بگەڕێتــەوە بــۆ پەرلەمــان و ئەنجامــی وتووێــژەكان 

ــی  ــە بۆچوون ــوێ  ل ــكات و گ ــاس ب ــد ب ــی ناوەن ــەڵ حكوومەت لەگ

ــان  ــی خۆم ــە دوژمنەكان ــە ئێم ــت. زۆر گرینگ ــش بگرێ پەرلەمانی

ــی  ــی و یەكێت ــا پارت ــەوەی ڕووی داوە تەنی ــەوە، ئ ــر نەچێت ــە بی ل

و الیەنەكانــی تــر لێــی بەرپــرس نیــن و خەڵكــی تریــش وەك 

بەرزەكــی بانــان بــۆی دەربچێــت، ئەمــە لێكدانەوەیەكــی زۆر 

خراپــە. ئێمــە هەمــوو شــتێك دەهێنینــە ســەر خۆمــان، عێــراق بــە 

ــی سیاســی،  ــە ڕێكەوتن ــەوە ل ــەوەی پاشــگەز بوەت ــن ل دەر دەكەی

ــەم  ــا« ل ــتان نەم ــی كوردس ــت »هەرێم ــكرا دەڵێ ــە ئاش ــراق ب عێ

ــۆ  ــردوە و ب ــتاندنێكی دەرك ــران گش ــی وەزی ــەدا ئەنجوومەن ڕۆژان

وەزارەتــی دەرەوە ڕۆیشــتوە و دەڵێــت »لەمــەودوا داوای مۆڵەتــی 

فەرمانبەرەكانتــان بــە نــاوی هەرێمــی كوردســتانەوە مەكــەن، 

دەچینــەوە  مەنووســن  واتــە  دەبێــت،  پارێــزگاكان  بــۆ  بــەس 

هەرێمــی كوردســتان، دەبێــت بنووســن دەچینــەوە ســلێامنی یــان 

هەولێــر یــان دهــۆك«، ئــەوان هەڵســوكەوتی هەرێــم لەگــەڵ ئێمە 

ــت  ــەدایە، ناكرێ ــر هەڕەش ــە ژێ ــە ل ــەی هەمان ــەو كیان ــەن، ئ ناك

ئێمــە خۆمــان بخۆینــەوە و ئاگامــان لــە بەرانبەرەكەمــان نەبێــت. 

هەتــا ئۆپۆزســیۆن بــەو ڕۆحیەتــە تونــدەوە دروســت نەبــوو، 

ــە ڕووی دارایییــەوە گرفتــی نەبــوو، دواتــر  هەرێمــی كوردســتان ل

ئاڵۆزییــەك دروســت بــوو، نەبوونــی متامنــە ڕووی دا... كــە ڕووی 

ــەو  ــتان ب ــی كوردس ــان هەرێم ــەوە، پاش ــۆی نەگرت ــەی خ دا جێگ

ــت  ــە دەس ــەی ل ــوێنەكان متامن ــوو ش ــە هەم ــت، ل دەردە گەییش

دا، حیــزب هەیــە لــە نــاو حكوومەتدایــە... وەزارەتــی هەیــە، 

کەچــی بــە گیانــی ئۆپۆزســیۆن قســە دەكات، ئەگــەر ئیــش بــكات 

ــان  ــە پەرلەم ــران و ل ــی وەزی ــەوەی ئەنجوومەن ــاو كۆبوون ــە ن و ل

بەشــدار بێــت، بــەاڵم لــە ڕاگەیانــدن بــەو ڕۆحیەتــە ئیــش دەكات، 

ــە  ــت ب ــە دەبێ ــت، ئێم ــی دروســت ببێ ــرد بێمتامنەی ــە وای ك ئەم

هەڵەكامنانــدا بچینــە، وەک پارتــی و یەكێتــی حیزبەكانــی تریــش، 

هەمــوان هەڵەمــان هەبــوە، پێدەچێــت هەندێكــی بــە هــۆی 

بــا  ئــەوەی زەرەر دەكات میللەتەكەیــە،  ڕقبەڕقــەوە بووبێــت، 

ــە  ــن ل ــك دابنێی ــە و ڕێكوپێ ــی تۆكم ــان بەرنامەیەك ــە هەمووم ب

ــت.  ــۆن بكرێ ــە چ ــی میللەتەك ــدەدا حكومڕانی ئایین

* ســەلیم كۆیییــش بــە هەمــان شــێوە دەڵێــت، بــا 
نەخشــەیەك دابنێیــن پێكــەوە؟ 

هیــوا ئەحمــەد: هەمــوو ئــەم بارودۆخــە ئەوەیــە، حكوومەتــی 
ئێمــە نەیانتوانیــوە حكومڕانییەكــی بــاش بــكات، پێــش ڕیفرانــدۆم 

ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان مەســعوود بارزانــی لــە كاتــی 

ــی  ــی سیاس ــی، ڕێكەوتن ــدۆم گوت ــۆ ڕیفران ــە ب ــی بانگەش هەڵمەت

ــت  ــەوە، دەیانەوێ ــیامن بوونەت ــەوان پەش ــاوە، ئ ــدا نەم ــە عێراق ل

مبانگەڕێننــەوە بــۆ هێڵــی 36 دەیانەوێــت مبانگەڕێننــەوە بــۆ 

ــە. دیبەگ

* ئەگــەر مەســعوود بارزانــی ئــەم پێشــبینییانەی بــۆ 
ــراق  ــی عێ ــی حكوومەت ــرد و دەیزان ڕووداوەكان دەك
ــی  ــە هاوپەیمانەكان ــی ل ــە، بۆچــی گوێ ــی خراپ نیەت
وەك ئەمەریــكا، بەریتانیــا و فەڕەنســا نەگــرت، كــە 
ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت، بــۆ ئــەوەی ئــەو مەترســییە 
لــە ســەر كــورد الیەنــی كــەم تــا ســاڵێك بڕەوێتــەوە، 
تــا بتوانیــن دەرفــەت لــەو هاوپەیمانێتییــە لەگــەڵ 

ئەمەریــكا و واڵتانــی تــر وەربگریــن؟ 
ــت  ــوە نابێ ــان نەگوت ــە ئێمەی ــكاوی ب ــەد: بەڕاش ــوا ئەحم هی
ــچ  ــت. هی ــە بكرێ ــاش نیی ــامن ب ــە پێ ــەن، گوتوویان ــدۆم بك ڕیفران

ــەوە  ــە ل ــەاڵم ئێم ــوو، ب ــدۆم نەب ــی ڕیفران ــك دژی ئەنجامدان واڵتێ

ــراق  ــر عێ ــدۆم نەکرێــت ســاڵێكی ت دەترســاین گــەر ئێســتا ڕیفران

هێنــدەی تــر بەهێــز دەبێــت، ئــەو كات ڕیفرانــدۆم هــەر ناکرێــت، 

ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بەرهەمێكــی دەبێــت، ئەمــڕۆ نــا ســبەی، 

ئەگــەر ڕیفرانــدۆم گرینگ نییە، شــتێكی چارەنووســاز و پاشــەڕۆژی 

ــرد،  ــێ ک ــی ل ــێوەیە پێداگیری ــەو ش ــتان ب ــی كوردس ــۆ گەل ــە، ب نیی
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ئێمــە ئامانجــی خۆمــان تــا ڕادەیەكــی بــاش لــە ڕیفرانــدۆم پێــكا، 

ــوو، ســڕكردنی  ــە ســەر ب ــەی كێشــەیان ل ــەو ناوچان ــی ل ــە تایبەت ب

ــای  ــە مان ــتووری ب ــە دادگای دەس ــن ل ــود ڕێزگرت ــدۆم یاخ ڕیفران

ــا ســبەی، ڕۆژێــك دێــت  پاشــگەزبوونەوە نایــەت، بــەاڵم ئەمــڕۆ ن

ئــەم بابەتــە دەجووڵیرنێــت و ئیشــی پــێ دەكرێــت و ئەنجامیشــی 

دەبێــت، ڕەنگــە ئــەو جیلــە سیاســییەی لــە ئایینــدەدا لە كوردســتان 

دێتــە ســەر حكــووم، یاخــود لــە عێــراق دێتــە ســەر حكــووم، زۆر 

ئاســانر بتوانــن ئــەو بابەتــە بجووڵێنــن و بــە لێكتێگەیشــن بتوانــن 

ئــەم بابەتــە چارەســەر بكــەن.

 * ئێــوە لــە کاتــی ئۆپۆزســیۆنبووندا بارودۆخــی 
هەرێمــی كوردســتانتان خــراپ كــرد و ڕەوشــەكەتان 
بــەرەو ناســەقامگیری بــرد، دیــارە مەبەســت گــۆڕان 
و یەكگرتــووی ئیســامیی هاوپەیمانتانــە، ئێســتا 
ــۆی دەربچــن و  ــان ب ــت وەك بەرزەکــى بان دەتانەوێ
بەرپرســیارێتی ناخەنــە ئەســتۆی خۆتــان، لەكاتێكــدا 
ئێــوە ئۆپۆزســیۆن بــوون هــۆكاری بەشــێك لــە 
هەڵناگــرن  بەرپرســیارێتی  بــوون،  قەیرانــەكان 
ــن،  ــدار ب ــدا بەش ــە ئیمتیازەكان ــت ل ــەر دەتانەوێ ه
هەمیشــە ڕەخنــە دەگــرن، پێیەکتــان لــە حکوومەتــە 
كــە  ئێســتا  ئۆپۆزســیۆن،  نــاو  لــە  پێیەكتــان  و 
ڕیفرانــدۆم ســەركەوتوو نەبوو، بەرپرســیارێتییەكەی 
دەخەنــە ئەســتۆی یەكێتــی و پارتــی بە پلــەی یەكەم 
ــە  ــان، ئەگــەر ســەركەوتوو بوای و داخســتنی پەرلەم
خۆتــان دەكــردە شــەریكە بــەش، بێگومــان پارتــی و 
یەكێتییــش ئــەم تێڕوانینەیــان بەرانبــەر بــە گــۆڕان 
و الیەنەکانــی تــر هەیــە، ئــەو بۆچوونانــە تــا چەنــد 
ــە بەرپرســیارێتیی  ــوە بەشــێك ل ڕاســتن؟ بۆچــی ئێ
قەیــران و كێشــە و قۆناغــی دوای ڕیفرانــدۆم ناخەنە 

ــان؟  ئەســتۆی خۆت
ســەلیم كۆیــی: ئێســتایش یەكێتــی و پارتــی شــەش پاكێجەكەی 
2012 بهێننــە پێشــەوە و چاكســازیی لــە ســەر بكــەن، تووشــی ئــەو 

بارودۆخــە نەدەبوویــن. ئــەو ئۆپۆزســیۆنە بەهێــزەی دروســت 

بــوو، هیــی كۆمــەڵ و گــۆڕان نەبــوو، هیــی خەڵــك بــوو، چونكــە 

لــە الیــەن خەڵكــەوە پشــتیوانییەكی گــەورەی لــێ دەكــرا، دەبێــت 

ــە،  ــتی مووچ ــت لیس ــت دەبێ ــەر نەكرێ ــت، ئەگ ــازی بكرێ چاكس

ــن وەرە  ــت و بڵێی ــدا بكرێ ــتی بەغ ــد ڕادەس ــز و...هت ــتی هێ لیس

ــەو جــۆرە چــۆن دەبێــت!!! بۆمــان چــاك بكــە، كاری ل

ــەم  ــوو، یەك ــەم ب ــتامن ك ــتان دوو ش ــی كوردس ــە هەرێم ــە ل ئێم

هەمــوو  دەنــا  نەبــوو،  ئێــرەوە  نــاوی  بــە  پــارە  دوەم  نــاو، 

ســەربەخۆیییەكامن هەبــوو. لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی شــاند 

ــان دەداینــێ ،  دەهــات، شــاند دەڕۆیشــت، فڕۆكــە دەهــات چەكی

ئــەو چەکانــەى بــەس بــۆ هێــزی نێودەوڵەتــی بــوو، دەدرانــە 

ــج  ــە، قازان ــۆ بكرای ــەوەی ب ــەر خوێندن ــتان، ئەگ ــی كوردس هەرێم

و زەرەرەكانــی دەســت نیشــان بكرایــە، بەدڵنیایییــەوە هەموومــان 

ــامن  ــە زانی ــك ئێم ــرت، كاتێ ــیارێتییەكەیامن دەگ ــەی بەرپرس بەرگ

گوتیــان 9/25 ڕیفرانــدۆم دەكرێــت و دەوڵەتامنــان لەگەڵــە، هەموو 

ئــەو نوێنەرانــە هاتوونەتــە الی ئێمــە، UN و ئەمەریــكا دەیانگــوت 

ئێمــە دژی ئەوەیــن، وتــارى نێودەوڵەتــی و ئەنجوومەنی ئاســاییش 

هەمــوو لــە ســەر ئــەوە بــوو، ئێمــە یەكپارچەییــی خاكــی عێــراق 

ــا  ــتان جی ــی كوردس ــت هەرێم ــە نامانەوێ ــە ئێم ــن، وات دەپارێزی

ــەوە. ببێت

مەســەلەی عێــراق ئەوەیــە، پــار لــەم كاتــەدا شــاندی عەمــار 

حەكیــم هــات، 20 پەرلەمانتــاری لەگــەڵ بــوو، هەمــوو الیەنــەكان 

زۆر  نەبێــت،  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  تەنیــا  بــوون،  لەگەڵــی 

ــن،  ــە هەڵەی ــان »ئێم ــوو گوتی ــێ ب ــان پ ــرد، پڕۆژەیەكی ــان ك داوای

ــە  ــوو الیەن ــن، هەم ــەری بكەی ــا چارەس ــە، وەرن ب ــیعە هەڵەی ش

ــان  ــە پەرلەم ــۆ چاكســازی ل ــن ب سیاســییەكان پشــتیوانیتان دەكەی

و حكوومەتــدا« دەزانــی لــە هەرێمــی كوردســتان چــۆن وەاڵم 

ــەوە  ــی ئ ــەن، باس ــەڵ مەك ــان لەگ ــی ئەوەم ــرا باس ــەوە؟ گوت درای

ــەك یاخــود  ــە دراوســێی ی ــدەدا دەبین ــە ئایین ــا ئێمــە ل بكــەن، ئای

ــەك. ــی ی ــە دوژمن ــتا بووینەت ــەك، ئێس ــی ی دوژمن

* كــە دەتانزانــی ئەمەریــكا و یەكێتیــی ئەوروپا دژن، 
کــە مەســعوود بارزانــی گوتــى، ئێمــە لەمــەو دوا دوو 
دراوســێ دەبیــن و ئــەوە بڕاوەتــەوە كــە ڕیفرانــدۆم 
دەكەیــن، بۆچــی پشــتیوانیتان لــە دەنگدان كــرد، لە 
دوایــن شــەوی پێــش ڕیفرانــدۆم مەكتەبــی سیاســی 
ــن، عەلــی  ــدۆم نی ــەوان دژی ڕیفران ــد، ئ ڕای گەیان

باپیریــش چــوە ســەر ســندووقەكانی دەنگــدان؟ 
ســەلیم كۆیــی: ئەگــەر تەماشــای بەیانەكەی كۆمەڵی ئیســالمی 
بكەیــت، گوتوومانــە »خێــر و شــەڕی بــۆ ئێــوە، خێرەكەیــامن 

ناوێــت و شــەڕەكەیش ئێــوە بەرپرســیارێتییەكەی دەگرنــە ئەســتۆ، 

بــەاڵم ئایــا خەڵكــی كوردســتان ســەربەخۆیییان دەویســت.« لــەو 

ــز  ــتا  هێ ــوو، ئێس ــەهید ب ــک ش ــوو، خەڵ ــەڕ ب ــە ش ــەوە، ک الیەن

هەبــوە لــە كەركــووك )100( پێشــمەرگەی لــێ شــەهید بوە، ئێســتا 
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پاشەکشــەی کــردوە، كەچــى پــارىت دەڵــێ خیانەتــكارە، قوربانیــامن 

زۆر داوە بــۆ ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان ســەربەخۆ بێــت، بــەاڵم 

دۆســت و دوژمنــی خۆمــان نازانیــن، ســەربەخۆیییەكە بــۆ خۆمــان 

ــا  ــەكان هەت ــزە عێراقیی ــن، هێ ــش دەپارێزی ــتایەتیی ئەوانی و دۆس

دوێنــی دۆســتامن بــوون، لــە ســەنگەر لەگەڵــامن بــوون، ملمالنێــی 

ــەن،  ــراوان بك ــان ف ــەاڵتی خۆی ــت دەس ــە، دەیانەوێ ــی هەی سیاس

چــۆن بتوانیــن ڕێگرییــان لــێ بكەیــن؟ پارتــی و یەكێتییش 50 ســاڵە 

ملمالنێیــان هەیــە، ملمالنێیــان لــە ســەر چییــە؟ خــۆ هــەر دوو ال 

ــی  ــە دوژمنایەت ــە ب ــت ئەمان ــی دەســەاڵتە، ناكرێ ــوردن، ملمالنێ ك

وەســف بكەیــن.

زۆری  بەشــی  ئەوەیــە،  واقیعییــە  ئــەوەی   *
بەرپرســیارێتییەكە لــە ئەســتۆی پارتییــە بــە پلــەی 
یەكــەم، دواتــر یەكێتــی، ئــەوەی بەڕێــزت گوتــت 
داخســتنی پەرلەمــان كارێكــی خــراپ بــوو، هەندێــك 
ــكا  ــردوە، ئەمەری ــەوە ك ــی ل ــاوا باس ــای خۆرئ میدی
فشــاری زۆری لــە حكوومەتــی عێــراق کــردوە، تــا بــەو 
ــم داوای دەكات،  ــە هەرێ ــت ك دانوســتانانە ڕازی ببێ
ــە دانوســتان بتوانیــن لەگــەڵ بەغــدا  ــە ب پێــت وای
پێــك بێینــەوە، لــە ئایینــدەدا كێشــە و ئاریشــەمان 
نەبێــت، لــە چ ڕێگەیەكــەوە بتوانیــن ئــەو ناوچانــەی 
لــە دەســتمان داون بــە دەســتیان بهێنینــەوە، ئێــوە 
ــی كوردســتان  ــی سۆسیالیســت دیموكرات وەك حیزب
بەرپرســن لــەو ئەنجامــە، محەمــەدی حاجــی مەحمــود 
ــە چەندیــن دانوســتاندا بــە ئەنــدازەی مەســعوود  ل
بارزانــی و یەكێتــی ســوور بــوو لــە ســەر ڕیفرانــدۆم 

ــۆ كــرد؟  ــان ب و كەمپینت
بەختیــار کەریــم: دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر و دەرئەنجامەکانــی، 
بارودۆخــەدا  لەگــەڵ  لۆژیكییانــە  زۆر  كوردســتان  هەرێمــی 

هەڵســوكەوتی كــردوە، یەكێــك لــەو كارتــە گرینگانــەی هەرێــم بــە 

ــە ســەر دەكاتــەوە داوای دانوســتانە، پێــم  بەردەوامــی جەختــی ل

وایــە لــەم بارودۆخەدا عێــراق دەوڵەتێكــی هەڵوەشــاوەیە لە ڕووی 

سیاســی، ئابــووری، ســەربازی، كۆمەاڵیەتییــەوە، دەرئەنجامەكانــی 

دانوســتانی هەرێــم لەگــەڵ بەغــدا بــێ  ســوود دەبــن، بەغــدا 

ــژاردن  ــی هەڵب ــا كات ــد ت ــم و ناوەن ــی هەرێ ــت بارودۆخ دەیەوێ

ــەم هەلومەرجــەدا كارتــی  ــەردەوام بێــت، كــورد ل ــەم شــێوەیە ب ب

فشــاری گــەورەی بــە دەســتەوەیە، یەكێــك لــەو كارتانــە بەشــداری 

نەكردنــە لــە پڕۆســەی سیاســیی ئایینــدەی عێراقــدا، چونكــە پێــم 

ــەن  ــە الی ــەی، ل ــەو ناوچان ــۆ ئ ــزە ب ــی بەهێ ــە كارتێك ــە ئەم وای

ــداری  ــە بەش ــتان ب ــی كوردس ــراون، هەرێم ــڕۆڵ ك ــەوە كۆنت عێراق

نەكردنــی لــە پڕۆســەی سیاســیی ئایینــدەی عێراقــدا ئــەو خاكــەی، 

خاكــی هەرێمــی كوردســتانە و خەڵــك لــە پڕۆســەی ڕیفراندۆمــدا 

ــێوەكان كاری  ــە ش ــێوەیەك ل ــە ش ــت ب ــۆ داوە، دەتوانێ ــی ب دەنگ

ــەر  ــەوە س ــەوە بیهێنێت ــی پێنج ــە دوای مانگ ــكات و ل ــەر ب ــە س ل

هەرێمــی كوردســتان، یەكێــك لــەو كێشــانەی حەیــدەر عەبــادی لــە 

ئایینــدەدا ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە، تێكچوونــی ماڵــی شــیعەیە لــە 

نــاو خۆیانــدا، ئەمەیــش كارتێكــی زۆر گەورەیــە، كــورد دەتوانێــت 

كەڵــك لــە هەڵوەشــانەوەی شــیعەكان وەربگرێــت، بۆیــە هەرێمــی 

كوردســتان دەتوانێــت ئــەو كارتــە بــە كار بهێنێت، هەڵوەشــانەوەی 

بەردەمــی  تــری  گرفتەكانــی  لــە  یەكێكــە  شــەعبی  حەشــدی 

حكوومەتــی عەبــادی، ئێســتا ئامــاژەی زۆر لــە الیــەن دەوڵەتانــی 

ــیعەكانیش  ــە ش ــێك ل ــوننە و بەش ــا س ــە، هەت ــەوە هەی هاوپەیامن

ــەر  ــە، حەشــدی شــەعبی پێویســتە هەڵبوەشــێتەوە، لەب ــان وای پێی

هاوكێشــە  لەگــەڵ  میلیشــیا  وەك  ڕەفتــاری  و  شــێواز  ئــەوەی 

ــكا و  ــەی ئەمەری ــە و پڕۆژان ــەو بەرنام ــەڵ ئ ــییەكاندا و لەگ سیاس

هاوپەیامنەكانــی دایــان نــاوە ناگونجێــت، بۆیــە پێــم وایــە ئەمانــە 

كارتــی زۆر گرینگــن و هەرێمــی كوردســتان دەتوانێــت ســوودیان 

ــت. ــێ وەربگرێ ل

ئەو گوێ نەگرتنەى ئێمەیش 

لە واڵتاىن زلهێزى دونیا وای 

کرد دۆستەکامنان لێامن 

بێتاقەت بن و ویستیان 

هەرێمى کوردستان 

تەمبێ بکەن
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بــە بەردەوامــی هەرێمــی كوردســتان كێشــەی ئەوەیــە، ئــەو 

پەیامانــەی جەختیــان لــێ دەكاتــەوە وا دەزانێــت ناگــەن، یەكێــك 

ــێ  ــارەوە زەرەری ل ــە ڕووی كارت و فش ــم ل ــەی هەرێ ــەو گرفتان ل

ــاش  ــە دانوســتان، هەرێمــی كوردســتان ب ــوە ل كــردوە باســكردن ب

ــدەدا  ــە ئایین ــدا ل ــی عێراق ــەڵ حكوومەت ــتان لەگ ــت دانوس دەزانێ

گرفتــی زیاتــری بــۆ دروســت دەكات، لەبــەر ئــەوەی عێــراق 

ناچێتــە ژێــر بــاری ئــەو داواكارییانــەی هەرێــم هەیەتــی لــە ڕووی 

دابینكردنــی مووچــەوە بــۆ ئــەو مووچەخۆرانــەی لــە چوارچێــوەی 

بایۆمەتریــدا دای نــاوە، عێــراق لــە ڕووی ئابوورییــەوە یەكێكــە لەو 

واڵتانــەی هەڵوەشــاوە و 130ملیــار دۆالر قــەرزدارە، ئەگــەر كــورد 

بتوانێــت لــە چوارچێــوەی عێراقــدا ڕێكەوتننامــە بــكات، پێویســتە 

ــەوە، بــێ   ــراق بدات ــەی ســەر حكوومەتــی عێ ــەو قەرزان بەشــێك ل

ئــەوەی هیــچ ســودێكی لێیــان وەرگــرت بێــت. ئێمــە وەك حیزبــی 

كەمپینــامن  کــردار  بــە  كوردســتان  دیموكراتــی  سۆسیالیســت 

پڕۆســەكە  وابــوە،  پێــامن  بــەردەوام  كــردوە،  ڕیفرانــدۆم  بــۆ 

پڕۆســەیەكی گشــتگیرە، كــورد یەكــەم جــارە بــەو شــێوە گشــتگیرە 

لــە چوارچێــوەی هەرێمــی كوردســتاندا بــە یەكگوتــاری داوای 

ــكات كــە پێشــمەرگە  ــە ب ــەو ناوچان ــكات، داوای ئ ســەربەخۆيی ب

بــە خوێــن لــە شــەڕی داعشــدا ئــازادی كــردوە، پێــم وایــە ئەمانــە 

ــان  خاڵــی زۆر وەچەرخانــن، دەبێــت حكوومەتــی هەرێــم جەختی

ــدا و  ــوەی یەكگوتاری ــە چوارچێ ــەكان ل ــەوە، الیەن ــەر بكات ــە س ل

ــدا دەتوانــن ســەركەوتنی  ــە چوارچێــوەی یەكخســتی پڕۆژەكانیان ل

ــن. ــە دەســت بهێن ــر ب زیات

ــە، هەرێمــی كوردســتان  * ئێســتا ئەڵتەرناتیــڤ چیی
چــی بــكات بــۆ دەرچــوون لــەو قەیــران و ئاریشــانەی 

هەیەتــی؟ 
بەختیــار مســتەفا: حكوومەتــی ئێمــە تــا ســەر ئێســقان 
ــكا و بەغــداد  ــا و ئەمەری ــەاڵم كێشــەی توركی ــوە، ب كەمتەرخــەم ب

لــە  هەبــوە  پڕۆژەیــەك  گەندەڵیــن،  ئێمــە  كــە  نەبــوە  ئــەوە 

ــی  ــی بەرژەوەندی ــە پێ ــەرماییەدارییەكان ب ــزە س ــەدا، هێ ناوچەك

نەكــرد،  كــورد  و  ڕیفرانــدۆم  لــە  پشــتیوانییان  جۆراوجــۆر، 

بارودۆخەكــە ئەوەیــە ڕیفرانــدۆم بكرایــە و نەكرایــە، ئــەوەی 

ڕووی دا هــەر ڕووی دەدا، هیــچ كوردێــك نەبــوو گوتبێتــى بــا لــەو 

ناوچانــە بكشــێینەوە، كــە بــە خوێــن بــە دەســتامن هێنــاون، ئــەوە 

بــۆ خــۆی ڕیفراندۆمێــك بــوو، بەغــدا هــەر دەیگــوت، بچنــەوە بــۆ 

شــوێنەكانی پێــش 2003، ڕیفرانــدۆم بکرایــە یــان نەکرایــە.

ــۆ  ــەر ب ــڤ و چارەس ــۆ ئەڵتەرناتی ــی ت ــە بۆچوون * ب

داهاتــووی هەرێمــی كوردســتان چیيــە؟ 
ــازەوە  ــی ت ــە فایلێك ــەو دوا ب ــە لەم ــم باش ــەد: پێ ــوا ئەحم هی
ــە  ــە ب ــن ک ــە وەربگری ــەو بارودۆخان ــدان، شــارەزایی ل ــە مەی بچین

ســەرماندا هاتــوە، چونکــە کاری بــاش و خراپیشــامن هەبــوە 

ــش  ــە، ئەوی ــامن هەی ــە، کاری باشیش ــامن نیی ــا کاری خراپ و تەنی

ــان كارا  ــامن پەرلەم ــەم جــۆرەدا توانی ــی ل ــە بارودۆخێك ــە ل ئەوەی

بكەینــەوە، كاراكردنــەوەی پەرلەمــان چەندیــن ســوودی لــە ڕووی 

سیاســییەوە هەبــوو، جگــە لەوەیــش ئــەو بەرگرییــەی پێشــمەرگە 

ــری  ــە بی ــت ل ــزە نابێ ــە جێگــەی ڕێ ــردێ  و مەحمودی ــە پ ــردی ل ك

ــن. بکەی

* دوایــن بۆچوونــی ئێــوە و ئەڵتەرناتیڤــی ئێــوە بــۆ 
ئــەو قەيرانانــە چییــە؟ 

ســەلیم كۆیــی: ئــەوەی دەگوترێــت، پێــم وایــە هیچ ســودێكی 
نیيــە، ئــەم بارودۆخــەی ئێســتا پێویســتی بــە یــەك بڕیــاری پارتییــە، 

ئەویــش بــە كــرداری پەرلەمــان بــە ســەرۆكەوە كارا بێــت، دەســتی 

ــە  ــن ل ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــازی، ب ــۆ چاكس ــت ب ــراوە بێ ــان ك پەرلەم

ــەم  ــەر ئ ــر، ئەگ ــی ت ــۆ حیزبەكان ــێ بكــەن ب ــەوە دەســت پ خۆیان

چاكســازییە بكرێــت، هەرێمــی كوردســتان دەبوژێتــەوە، دەتوانیــن 

پێگــەی خۆمــان بەهێــز بكەیــن، قســەمان بەهێــز بێــت، ئەوەنــدە 

ــن  ــگ ب ــن، فراكســیۆنەكان هەمــوو یەكدەن ــە بەغــدا نەكەی داوا ل

بــۆ داواكردنــی ئــەو مافانــەی كــورد لــە دەســتوور هەیەتــی، 

هەمــوو ئــەو زیادەڕۆیییانــە لــە هێــز، دەســەاڵت، پــارە، ڤێلــال و لــە 

كەســەكان، بــە پەرلەمــان چارەســەر بكرێــت.

* دواییــن بۆچوونــی ئێــوە و ئەڵتەرناتیڤــی ئێــوە بــۆ 
ئــەو ڕووداوانــە چییە؟ 

ــە ســەر دوو ئاســت  بەختیــار کەریــم: دەبێــت حكوومــەت ل
ــەوەی  ــە پێكهێنان ــە ل ــش بریتیی ــۆ ئەوی ــتی ناوخ ــكات، ئاس کار ب

دروســتكردنی  و  كاراكردنــەوەی  و  كوردســتان  پەرلەمانــی 

حكوومەتێكــی بنكەفــراوان كــە ســەرجەم هێــز و الیەنــەكان لــە خۆ 

بگرێــت، لــە ســەر ئاســتی دەرەكییــش، چاككردنــی پێوەندییــەكان 

لەگــەڵ واڵتــان بەتایبــەت عێــراق و ئەمەریــكا، پێویســتە لــە ســەر 

ئــەو دوو ئاســتە هەرێــم پــڕۆژە و بەرنامــەی تایبەتــی خــۆی 

هەبێــت، تــا بتوانێــت ئــەو گرفتانــەی هەیبــوە لەگــەڵ عێراقــدا بــە 

ــكات. ــەریان ب ــانی چارەس ئاس

*ســەرەڕاى شکســتى سیاســى و ئابــوورى لــە هەرێــم، 
دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر و ڕیفرانــدۆم، هێشــتا کــورد 
گوتارێکــى یەکگرتــووى نییــە، ئیتــر بۆچــى دەبێــت 
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گلەیــى لــە واڵتانــى دراوســێ و عێــراق بکرێــت؟
عەزیمــە نەجمەدیــن: ئاشــکرایە کێشــەکاىن هەرێــم لــە 
ــە هەرێمــى  ــن ل ــان دەزانی ــوە، هەمووم ــوە ســەرچاوەیان گرت کوێ

و  ئابــوورى  و  ســیاىس  قەیرانــە  و  کێشــە  ئــەو  کوردســتاندا 

ــەی  ــییەکاندا هــەن، هۆیەک ــە سیاس ــوان الیەن ــە نێ ــەى ل ناکۆکییان

ــردوە و  ــت ک ــاگەردانییەى دروس ــەم پاش ــییە و ئ ــى سیاس تاکڕەوی

هەمەالیەنــە  سیاســیى  بڕیارێکــى  پێویســت  وەک  نەتوانــراوە 

هەبێــت لــە نێــوان هەمــوو الیەنەکانــدا. هەروەهــا قووڵبوونــەوەى 

ــا ئێســتا الیەنێکــى ســیاىس  ــەوەى ت ــۆ ئ ــەوە ب کێشــەکان دەگەڕێت

نەهاتوەتــە ســەر خــەت لەگــەڵ ئــەو الیەنــە سیاســییانەى خــاوەىن 

کورســیى پەرلەمانــن لــە پەرلەمــاىن کوردســتان بــۆ چارەســەرکردىن 

کێشــەکان. ئەگــەر ئــەم هێزانــە نیشــتیامنپەروەر بــن و کێشــە بێت 

بــە الیانــەوە و ئــەم گرفتــە ســیاىس و ئابــوورى و کۆمەاڵیەتییانــەى 

ــە  ــم وای ــە، پێ ــەر بکرای ــە چارەس ــتاندا هەی ــى کوردس ــە هەرێم ل

بکرانایــە،  چارەســەر  کێشــانە  ئــەم  ڕیفرانــدۆم  پێــش  دەکــرا 

یەکڕیزیــى نێــوان الیەنــە سیاســییەکان هەبوایــە، قەیرانــەکان 

بــەو شــێوەیەى ئێســتا هــەن گــەورە نەدەبــوون، بــەاڵم ئینکاریــی 

ــە  ــەکان ب ــرد، کێش ــە وای ک ــەم هەرێم ــیاىس ل ــەىن س ــدێ الی هەن

ئاقارێکــدا بــڕۆن کــە زەرەرمەندتریــن کــەس خەڵــک بێــت و 

ــەکان  ــە و گرفت ــە کێش ــەدا ک ــەم دۆخ ــدا، ل ــک ب ــەى خەڵ باجەک

ــە سیاســییەکاندا  ــوان الیەن ــە نێ ــە گفتوگــۆ و یەکــر قبوڵکــردن ل ب

ــە  ــە ک ــە بیدای ــەو کەس ــەى ئ ــە باجەک ــت، دەبوای ــەر نەبێ چارەس

ســەرچاوەى ســەرەکیى قەیــران و گرفتەکانــە، بــەاڵم بەداخــەوە تــا 

ــەى دەدات،  ــک باجەک ــن و خەڵ ــەکان بەردەوام ــە کێش ــتا ک ئێس

ــۆ  ــەوە ب ــە هەمــووى دەگەڕێت ــەم ناکۆکــى و ناتەباییی ــە ئ پێــم وای

ــى  ــە هەرێم ــییەى ل ــە سیاس ــەو الیەن ــى ل ــەپاندن و تاکڕەوی خۆس

ــکات،  ــت ب ــێکى وا دروس ــوە کەش ــە و نەیتوانی ــتاندا هەی کوردس

هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان بــە یەکــەوە بتوانــن کێشــەکان 

ــە  ــڕوات زۆر لەم ــتا ب ــارەى ئێس ــەم ئاق ــەر ب ــەن، گ ــەر بک چارەس

ــت. ــەر دێ ــێ بەس ــان ل خراپرم

چــى  گــۆڕان  بزووتنــەوەى  وەک  ئێــوە  *بــژاردەى 
بــوە، چ پرۆژەیەکتــان پێشــکەش کــردوە تــا بتوانــن 
ــدا  ــوان الیەنەکان ــە نێ ــارە نیشــتیمانییە ل ــەو گوت ئ

ــەن؟ ــت بک دروس
ــە  ــۆڕان، ک ــەوەى گ ــتا بزووتن ــا ئێس ــن: ت ــە نەجمەدی عەزیم
لەگــەڵ  بــوە  ئــەوەدا  لەگــەڵ  هەمیشــە  خۆیــەىت،  بەرنامــەى 

ــەر  ــەکان چارەس ــەوە کێش ــێت و پێک ــەکان دابنیش ــوو الیەن هەم

بکــەن. ئــەوەى بزووتنــەوەى گــۆڕان ویســتوویەىت کــە هەڵبــژاردن 

لــە کاىت خۆیــدا بکــرێ و پرۆســەى ســیاىس بــەردەوام بێــت، بــەاڵم 

ئــەوەى کــە ئــەم شــتانە نەکــراوە، پێم وایــە الیەنــە ســەرەکییەکانی 

ــۆڕان  ــەوەى گ ــا بزووتن ــت، ئەگەرن ــتوە بکرێ ــەاڵت نەیانهێش دەس

بەرنامــەى چاکســازیى هەبــوە، داواى هەڵبــژاردىن کــردوە، لــە دوا 

پرۆژەیــدا کــە داویــەىت بــە پــارىت و الیەنــەکاىن بەرانبــەر، هەمــوو 

ــە  ــە ئێســتا پێویســتە هەمــوو الیەن ــە ک ــەی تێدای ــەو داواکارییان ئ

ــەم  ــا ل ــە ســەر بکــەن ت ــە ســەر خــەت و کارى ل سیاســییەکان بێن

قەیرانانــە ڕزگارمــان بێــت، کەواتــە ئۆباڵەکــەى لــە ئەســتۆى 

ئەوانــە. بزووتنــەوەى گــۆڕان بــەردەوام پــرۆژە و داواکاریــى خــۆى 

ــەر  ــردوە، لەب ــى ک ــەىت کاتی ــە داواى حکووم ــتایش ک ــوە، ئێس هەب

ــاوە. ــە شکســتى هێن ــەم حکوومەت ــە ئ ئەوەی

ئۆکتۆبــەر  16ى  و  ڕیفرانــدۆم  پڕۆســەى  *دواى 
بارودۆخــى سیاســى و ئابــوورى ڕووبــەڕووى شکســت 
بــوەوە، بۆچــى تــا ئێســتا گوتارێکــى یەکگرتــوو نییە 
ــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاندا؟ خاتــوو عەزیمــە  ل
ــرۆژەى  ــۆڕان پ ــەوەى گ ــرد، بزووتن ــەوە ک ــاژەى ب ئام
زۆرى پێشــکەش کردوە بەتایبەت پێشکەشــى پارتیى 
ــتان  ــى کوردس ــى دیموکرات ــوە وەک پارت ــردوە، ئێ ک

ــە پێشــەوە؟ ــى نەهاتوونەت بۆچ
ــەر  ــە س ــن ل ــان کۆکی ــە هەمووم ــم وای وشــیار ســیوەیلى: پێ
ــر و ســەختدا  ــە دۆخێکــى ناجێگی ــەوەى هەرێمــى کوردســتان ب ئ

تێپــەڕ دەبێــت بەتایبــەت دواى ١٦ـــى ئۆکتۆبــەر و بــۆ تێپەڕانــدىن 

پێویســتامن بــە یەکڕیــزی و تەبایــى هەیــە. پــارىت دیموکــراىت 

ــییەکان،  ــە سیاس ــوو الیەن ــەڵ هەم ــى داوە لەگ ــتان هەوڵ کوردس

کۆدەنگییــەک  و  دابنیشــێت  ســەرەکییەکان  الیەنــە  بەتایبــەىت 

دروســت بــکات، لــە هەمــان کاتــدا حکوومــەىت هەرێــم بەتایبــەىت 

ســەرۆکى حکوومــەت و جێگرەکــەى لەگــەڵ زۆربــەى الیەنــە 

سیاســییەکان دانیشــتوون بــۆ ئــەوەى کۆدەنگییــەک دروســت 

ــووىن  ــە نەب ــەختە و ب ــە س ــن بارودۆخەک ــە دەزانی ــەن، چونک بک

ــت.  ــان نەبێ ــەکان ئاس ــەرکردىن قەیران ــە چارەس ــى ڕەنگ یەکدەنگ

دۆخــە  ئــەم  یەکڕیزیــى  بــە  کــە  خەڵکــە  داواى  ئەمەیــش 

نێودەوڵەتییــە،  داوایەکــى  کاتــدا  هەمــان  لــە  تێدەپەڕێرنێــت، 

ــەى  ــەت و جێگرەک ــەوەى ســەرۆکى حکووم ــە کۆبوون ــەت ل تەنان

ــییەکاىن  ــزە سیاس ــاو هێ ــى ن ــە یەکێتی ــاژە ب ــۆرگ ئام ــەڵ ماکک لەگ

سیاســییەکان  الیەنــە  ئێســتا  گرینگــە  واتــە  دراوە،  کوردســتان 

ــۆ  ــەوە ب ــۆ ببن ــوو ک ــى یەکگرت ــە و ئەجێندایەک ــەر بەرنام ــە س ل
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ڕووبەڕووبوونــەوەى کێشــەکان. بێگومــان هەوڵــەکان بەردەوامــن 

و ئێمــە ئــاگاداری ئــەو پرۆژەیــەى بزووتنــەوەى گۆڕانیــن، خراوەتــە 

بــەردەم الیەنــە سیاســییەکان بەتایبــەت بــەردەم مەکتەىب سیاســیى 

پــارىت، ئەوانیــش دیراســەى دەکــەن، بــەاڵم بــە شــێوەیەکى فەرمــى 

تــا ئێســتا وەاڵمــى ئــەو پرۆژەیــە نەدراوەتــەوە. ئەوەنــدەى ئــاگادار 

بــم لــە خاڵــى یەکەمــی ئــەو پرۆژەیــەوە مەرجێکــى تــا ڕادەیــەک 

حکوومەتــە،  ئــەم  هەڵوەشــاندنەوەى  بــە  دانــراوە  تەعجیــزى 

کێشــەکەیش لەوەدایــە ئــەم حکوومەتــەى ئێســتا ماوەیەکــى کەمى 

ــى  ــەرلەنوێ کابینەیەک ــێرنێتەوە و س ــت هەڵبوەش ــاوە و ناتوانرێ م

ــن  ــت. دەزانی ــى ڕازى بێ ــەک لێ ــوو الی ــە هەم ــت، ک ــوێ دابرنێ ن

ــەم  ــە ئ ــۆ منوون ــت، ب ــى زۆرى دەوێ ــەت کاتێک ــاىن حکووم پێکهێن

کابینەیــەى ئێســتا نزیکــەى هەشــت مانگــى ویســت تــا پێکهێــرنا. 

*پارتــى دیموکراتــى کوردســتان بــە فەرمــى وەاڵمــى 
ئــەو پرۆژەیــەى بزووتنــەوەى گۆڕانــى داوەتــەوە؟

ــە  ــتا ب ــا ئێس ــاگادارم ت ــن ئ ــدەى م ــیوەیلى: ئەوەن ــیار س وش
نەدراوەتــەوە، وەک گوتــم دیراســە  شــێوەیەکى فەرمــى وەاڵم 

ــەر  ــەوە، گ ــدا وەاڵم دەدرێت ــى نزیک ــە داهاتوویەک ــت و ل دەکرێ

پێویســت بــکات دەبێــت جارێکــى تــر لەگــەڵ بزووتنــەوەى گــۆڕان 

کــۆ ببنــەوە، بــەاڵم وەک گوتــم ئێمــە لەگــەڵ مەرجــى یەکەمى ئەو 

پرۆژەیــەدا کــۆک نیــن کــە هەڵوەشــاندنەوەى حکوومەتــە، چونکــە 

بــە الى ئێمــەوە گرینگــە ئــەم حکوومەتــە مــاوەى یاســاییى خــۆى 

ــى  ــەک هاوکاری ــوو الی ــەر هەم ــن ئەگ ــە دەڵێی ــکات. ئێم ــەواو ب ت

ئــەم حکوومەتــە بــکات بــا هەڵبــژاردىن پێشــوەخت بکرێــت. 

ــۆڕان  ــەوەى گ ــەاڵم بزووتن ــارىت ڕوون و ئاشــکرایە، ب هەڵوێســتى پ

بەداخــەوە وەک پێویســت نەهاتوەتــە پێشــەوە. ئێمــە جەخــت لــە 

ــارە  ســەر یەکڕیــزی و تەبایــى دەکەینــەوە و ئەولەویاتەکامنــان دی

کــە دەبــێ چــى بکرێــت.

ــەوەى  ــەوە کــرد بزووتن ــوو عەزیمــە ئامــاژەى ب *خات
کــردوە،  پێشــکەش  پــرۆژەى  چەندیــن  گــۆڕان 
ئــەى ئێــوە وەک پارتــى دیموکراتــى کوردســتان 
ــتاى  ــەى ئێس ــەم دۆخ ــۆ ئ ــە ب ــان چیی ئەڵتەرناتیڤت

کوردســتان؟ هەرێمــى 
وشــیار ســیوەیلى: ئەڵتەرناتیڤــى پــارىت دیموکــراىت کوردســتان 
ڕوونــە، دەڵێیــن الیەنــەکان پێکــەوە دابنیشــن و کەموکورتییــەکاىن 

ــاوە کەمــەى  ــەو م ــن و ل ــەىت ئێســتا چارەســەر بکەی ــەم حکووم ئ

هەیــە بزانیــن دەتوانیــن لــە ســەر کام خااڵنــە کــە بەرژەوەندیــى 

خەڵکــى  بەرژەوەندیــى  بەتایبــەىت  تێدایــە،  الیەکــى  هەمــوو 

کوردســتان جەختیــان لــە ســەر بکەینــەوە و جێبەجێیــان بکەیــن.

*لــە مــاوەى ڕابــردوودا کۆبوونــەوەى زۆر کــرا و 
هەمــووى بــێ ئەنجــام بــوو، پێــت وایــە ئــەم جــارە 

کۆبوونــەوە بکــەن دەگەنــە ڕێکەوتنێــک؟
ــەوەى  ــەر مەرجــى بزووتن ــم گ ــو گوت وشــیار ســیوەیلى: وەک
ــت  ــەت بێ ــاندنەوەى حکووم ــەن هەڵوەش ــدێ الی ــۆڕان و هەن گ

ڕەنگــە نەگەینــە ئەنجــام، بــەاڵم ئێســتا داواى ئێمــە ئەوەیــە، 

حکوومەتــەى  ئــەم  و  بهێنیــن  مەرجدانــان  لــە  وازى  دەبێــت 

وەک  دەکــەن،  پشــتگیریى  و  هــاوکارى  دونیــا  واڵتــاىن  ئێســتا 

ــى  ــتى فەرم ــەى بانگهێش ــەت و جێگرەک ــەرۆکى حکووم ــم س گوت

ــراوە،  ــەڵ ک ــان لەگ ــە و کۆبوونەوەی ــکى ئیلیزیی ــۆ کۆش ــراون ب ک

ــا  ــاىن دونی ــەىت و واڵت ــەى نێودەوڵ ــە کۆمەڵگ ــە نیشــانەیەکە ک ئەم

الیەنێکــى  ســەیرە  الم  دەکات،  حکوومەتــە  لــەم  پشــتگیریى 

ــەوە  ــەر ئ ــکات. لەب ــاندنەوەى ب ــۆ داواى هەڵوەش ــیى ناوخ سیاس

ــان  ــت نیش ــەت دەس ــە الوازەکاىن حکووم ــین و خاڵ ــەر دانەنیش گ

ــت  ــە تێپەڕدەبێ ــەوە، کاتەک ــۆ نەدۆزین ــەریان ب ــن و چارەس نەکەی

ــت. ــان کردبێ ــى ئەوتۆم ــەوەى کارێک ــێ ئ ب

ــت حکوومــەت  ــی، ئێســتا ناتوانرێ *کاک وشــیار گوت
ــت  ــى دروس ــى کات ــێنرێتەوەو حکوومەتێک هەڵبوەش

ــت؟ بکرێ
عەزیمــە نەجمەدیــن: دیــارە کاک وشــیار خــۆى ئامــاژەى 
ــن  ــتە بەزووتری ــتیارە و پێویس ــە زۆر هەس ــرد بارودۆخەک ــەوە ک ب

کات کۆبوونــەوە بکرێــت و بڕیــار بدرێــت، نــەک تەنهــا بــۆ 

کاتکوشــن بێــت و کۆبوونــەوە بکرێــت و ســازش لــە الیــەن هیــچ 

هێزێکــەوە نەکرێــت، پرۆژەکــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان پرۆژەیەکــى 

هەمەالیەنەیــە و هەمــوو الیەنــەکان لــە ســەر زۆربــەى خاڵــەکان 

ــەر  ــە گ ــم وای ــوە. پێ ــى نەب ــتا وەاڵم ــا ئێس ــارىت ت ــەاڵم پ ــن، ب کۆک

دانیشــتنیان لەگــەڵ بزووتنــەوەى گــۆڕان بکردایــە، ڕەنگــە لــە ســەر 

زۆر خــاڵ ڕێ بکەوتنایــە، بــەاڵم پــارىت بــە هەڵوەشــاندنەوەى ئــەم 

حکوومەتــە ڕازى نییــە لــە کاتێکــدا هەمــوو دونیــا دەزانێــت، ئــەم 

ــەت و  ــردىن حکووم ــەوت و بەڕێوەب ــەلەى ن ــە مەس ــە ل حکوومەت

هەمــوو ئــەم قەیرانانــەى لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەن شکســتى 

ــەن  ــە الی ــراوە ل ــت ک ــە بانگهێش ــم ک ــەىت هەرێ ــاوە. حکووم هێن

بەڕێــز ماکرۆنــەوە، هەموومــان دەزانیــن بــۆ ئەوەیــە دان بــەوەدا 

ــى  ــەوە و یەکڕیزی ــدۆم پاشــگەز ببێت ــە مەســەلەى ڕیفران بنێــت، ل

خاکــى عێــراق بپارێزێــت و جارێکــى تــر بــاس لــەوە نەکــەن، 

ــە ماکــرۆن بانگهێشــتى  ــم وای ئێمــە هەرێمێکــى ســەربەخۆین. پێ
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ــە  ــە پاشــگەزبوونەوە ل ــان ب ــۆ دان ــردوە ب ســەرۆکى حکوومــەىت ک

ڕیفرانــدۆم بەتایبــەىت لــە الیــەن پــارىت دیموکــراىت کوردســتانە 

ــاری داوە و  ــى بڕی ــە دادگاى فیدڕاڵ ــاوە، چونک ــدا ن ــىش پێ و دانی

ــە  ــەوە گرینگ ــە الى ئەوان ــەوەى ب ــوون. ئ ــى ڕازى ب ــش پێ ئەمانی

تەنهــا مانــەوەى ئــەم حکوومەتەیــە، ئــەم هەمــوو قەیــران و 

ناشــەفافیەتەى لــە مەســەلەى نەوتــدا هەیــە و هەمــوو ئــەو 

ــوون، بێجگــە  ــە ســەر خەڵکــى کوردســتاندا هات ــەى ب نەهامەتییان

ــەو هەمــوو کێشــە ناوخۆیــى و دەرەکییانــەى ڕووبــەڕووى ئــەم  ل

هەرێمــە بوەتــەوە، ئەوانــە بــە گرفــت نازانــن، پێــم وایــە پێویســتە 

ــوو  ــە ســەر چارەســەرکردىن هەم ــار ل ــەوەدا بڕی ــەک کۆبوون ــە ی ل

ــدرێ. ــە ب ئەمان

نەمــاوە،  هەرێــم  ســەرۆکى  کــە  *ئێســتا 
دەتوانێــت  هەرێــم  حکوومەتــى  ســەرۆکایەتیى 
هەرێــم لــە قەیرانــەکان ڕزگار بــکات بەتایبەتــى 
ــی و  ــان بارزان ــە نێچیرڤ ــرۆن ل دواى پێشــوازیى ماک
ــۆ  ــە ب ــەک نیی ــەوە ئاماژەی ــا ئ ــى، ئای ــاد تاڵەبان قوب
لــە  نیگەرانــن  نێودەوڵەتییــش  واڵتانــى  ئــەوەى 

عێــراق؟ و  هەرێــم  حکوومەتــى  سیاســەتى 
ئــەو  و  نیگەرانــن  بەدڵنییایییــەوە  نەجمەدیــن:  عەزیمــە 
ــوو  ــش هەم ــەکانیان پێ ــت کێش ــە، دەبێ ــۆ ئەوەی ــیان ب چوونەیش

شــتێ لەگــەڵ حکوومــەىت عێراقیــدا چارەســەر بکــەن و دواتــر 

کێشــە ناوخۆیییــەکاىن نێــو هەرێمــى کوردســتان چارەســەر بکرێــن، 

ــا  ــییەکان تەب ــە سیاس ــوو الیەن ــێوەیە هەم ــەو ش ــەر ب ــەاڵم ئەگ ب

ــەىت  ــەن. حکووم ــەر بک ــەیەک چارەس ــچ کێش ــن هی ــن ناتوان نەب

ــۆ  ــدا، خ ــە بەغ ــییەوە دەچێت ــزىب سیاس ــاوى کام حی ــە ن ــم ب هەرێ

دەبێــت حســاب بــۆ الیەنێکــى ســیاىس بکەیــت کــە ٢٤ کورســیى 

پەرلەمــاىن هەیــە و ٥٠٠ هــەزار کــەس دەنگــى پــێ داوە. دەبێــت 

بگەڕێتــەوە بــۆ پرۆژەکــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان و چارەســەرى 

ــت.  ــە بکرێ ــک کێش کۆمەڵێ

ــە سیاســییەکان  ــى الیەن ــە ئەگــەرى ڕازى نەبوون *ل
ــەو پرۆژەیــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان، چ ڕێگەیەکــى  ب

ترتــان لــە بەردەمــە؟
ــر زۆرە، بــەاڵم بزووتنــەوەى  عەزیمــە نەجمەدیــن: ڕێگــەى ت
گــۆڕان نەفــەىس درێــژە بەرانبــەر بــەم حاڵەتانــە و چاوەڕێــى 

کــردوە، پــرۆژەی تــری دەبێــت و بێدەنــگ نابێــت بەرانبــەر بــەم 

ــە. ــى تێدای ــەى خەڵک بارودۆخ

*ئایــا الیەنــە سیاســییەکانى هەرێــم ڕازى دەبــن 

ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم هەڵبوەشــێننەوە، کــە بێگومان 
ئێســتا ئەنجامەکــەى ســڕ کــراوە؟

وشــیار ســیوەیلى: ناتوانــم بــە نــاوى الیەنــە سیاســییەکانەوە 
ــە  ــتان ب ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــە وەک پ ــەاڵم ئێم ــەم، ب ــە بک قس

هیــچ شــێوەیەک بــە هەڵوەشــاندنەوەى ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم ڕازى 

ــەوەى  ــەر ئ ــت، لەب ــەوە ناکرێ ــە ڕووى یاسایییش ــە ل ــن، چونک نی

٩٣%ى خەڵکــى کوردســتان دەنگــى داوە و ناکرێــت بــە بڕیارێکــى 

ــە  ــان هــەر الیەنێکــى ســیاىس هەڵبوەشــێرنێتەوە. ل حکوومــەت ی

ــدوە  ــى خــۆى ڕاگەیان ــم ئامادەی ــەىت هەرێ ــدا حکووم ــان کات هەم

کــە ڕێــز لــە بڕیــارى دادگاى فیدڕاڵــى دەگرێــت، بــەاڵم ئەمــە 

ــە وەک  ــە ئەوەی ــە، کێشــە گەورەک ــەورە نیی ئێســتا کێشــەیەکى گ

خاتــوو عەزیمەیــش ئامــاژەى پێــدا، بــەر لــەوەى بچینــە بەغــدا بــۆ 

چارەســەرکردىن کێشــەکامنان لەگــەڵ حکوومــەىت ناوەنــد، پێویســتە 

ــن.  ــان بکەی چارەســەرى کێشــە ناوخۆییەکامن

ــى  ــاندنەوەى ئەنجام ــێ هەڵوەش ــە ب ــە ب ــت وای *پێ
ڕیفرانــدۆم بتوانــن گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــدا بکــەن؟

ــە  ــاس ل ــەرەتا ب ــتە س ــم پێویس ــیوەیلى: وەک گوت ــیار س وش
ــە  ــن، چونک ــەک بی ــن و یەکدەنگیی ــان بکەی ــە ناوخۆیییەکامن کێش

ــەڵ  ــت لەگ ــر دەبێ ــە بەهێزت ــەى ئێم ــت و پێگ ــەوکات هەڵوێس ئ

16ـی ئۆكتۆبه ر و ئه و 

شكسته ی به  سه ر گه لی 

ئێمەدا  هات، هۆكاری 

وازهێنانی كاك مەسعوود 

بوون، کە به  ناشه رعی 

موماره سه ی ده سه اڵته كانی 

دەکرد، منیش پێم وایه  

گه ر ئه وه  ڕووی نه دایه  

ئه و هه ر به رده وام ده بوو
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بەغــدا. وەک پــارىت دەســتامن بــۆ هەمــوو الیــەک درێــژ کــردوە بــۆ 

دروســتکردىن یەکێتــى و تەبایــى، ئــەوەى ڕووی داوە، هــەر الیــەن 

و حیزبێــک بیروبۆچــوون و ڕاى تایبــەت بــە خــۆى هەیە لە ســەرى 

ــدا،  ــە کاىت هەڵبژاردن ــۆ دەنگــدەر ل ــن ب ــە جــێ دەهێڵی ــەوە ب و ئ

بــەاڵم کۆمەڵێــک ئەولەویامتــان هەیــە پێویســتە لــەم مــاوە کەمــەدا 

کاریــان لــە ســەر بکەیــن. هەڵوەشــاندنەوەى حکوومــەت، کارەکان 

ــە  ــە ماوەک ــڕۆ دەڕوات، چونک ــە فی ــان ب ــر دەکات، کاتەکام ئاڵۆزت

کەمــە و دۆخەکەیــش ســەختە.

*بــەم جیاوازییــەى نێــوان الیەنــە سیاســییەکان 
ڕێکەوتنێــک؟ بگەنــە  دەتوانرێــت 

وشــیار ســیوەیلى: بێگومــان هیــچ شــتێک مەحــاڵ نییــە ئەگەر 
نیــەىت پــاک هەبێــت، دەکــرێ بگەینــە ئەنجامێــک، چونکــە الیەنــە 

سیاســییەکان هێنــدە ناکــۆک نیــن. لــەو چاوپێکەوتنانــەى شــاندى 

ــک  ــەىت، کۆمەڵێ ــەکان کردووی ــەڵ الیەن ــەت لەگ ــارىت و حکووم پ

ــن،  ــە ســەرى کۆک ــەک ل ــوو الی ــە هەم ــە، ک ــەش هەی ــى هاوب خاڵ

ــى  ــزى و تەبای ــە بەیەکڕی ــن ک ــەوە کۆکی ــەر ئ ــە س ــە ل ــۆ منوون ب

ــى ڕەت  ــە دوو ئیدارەی ــن ک ــەوە کۆکی ــەر ئ ــە س ــدا، ل ــە بەغ بچین

دەکەینــەوە، کۆکیــن لــە ســەر ئــەوەى باروگــوزەراىن خەڵــک چــاک 

ــان  ــە پەرلەم ــە ل ــراق ک ــتاى عێ ــەی ئێس ــەىت بودج ــن بەتایب بکەی

ــە  ــى هەڵوێســتى الیەن ــت، یەکگرتووی ــە ســەر دەکرێ ــۆى ل گفتوگ

سیاســییەکان لــە بەغــدا وایــان کــرد گفتوگۆکــە دوا بخرێــت، ئێســتا 

پێویســتامن بــەو جــۆرە هەڵوێســتانەیە. ڕاســتە کەموکــورىت و 

ــەرێکى  ــچ چارەس ــزى هی ــە یەکڕی ــە ل ــەاڵم جگ ــە، ب ــى هەی ناکۆک

ترمــان نییــە، ئەگــەر ئــەوە نەکرێــت ڕەنگــە زەرەرى زیاتــر بکەیــن. 

پــارىت جدییــە لــە ســەر مەســەلەى یەکڕیــزى و تەبایــى، هیــوادارم 

الیەنــەکاىن تریــش بــە هەمــان شــێوە بــن، بەتایبــەىت بزووتنــەوەى 

گــۆڕان، کــە تــا ئێســتا هەڵوێســتى بــە پێــى ناســکى بارودۆخەکــە 

نییــە.

بــۆ  واڵتەکــەى  پاڵپشــتیى  فەڕەنســا  *ســەرۆکى 
دیالۆگێکــى نیشــتیمانى ڕاگەیانــد، کــە دەبێــت لــە 
ــان  ــت، بەڕێزت ــى گرینگــدا بێ ــوار خاڵ ــوەى چ چوارچێ

ــەنگێنن؟ ــۆن هەڵدەس ــە چ ــوار خاڵ ــەو چ ئ
ئــەو چــوار خاڵــەى بەڕێــز ماکــرۆن  وشــیار ســیوەیلى: 
بەرژەوەندیــى  لــە  و  گرینگــن  زۆر  کردبــوون  دەستنیشــاىن 

هەرێمــى کوردســتانن، بــۆ منوونــە دەســتى خســتوەتە ســەر 

خاڵێکــى زۆر گرینــگ کــە هــۆکارى ســەرەکیى ناکۆکییــەکاىن نێــوان 

ــە ســەر  ــى ل ــە و جەخت ــادەى ١٤٠ـ ــش م ــە، ئەوی ــم بەغدای هەرێ

ــەورەى  ــەى گ ــە کێش ــر ک ــى ت ــەوە. خاڵێک ــی کردوەت جێبەجێکردن

ــێوەیەکى  ــە ش ــە ب ــاىت عێراق ــکردىن داه ــردوە، دابەش ــت ک دروس

نادادپەروەرانــە. یەکێکــى تــر لــەو خااڵنــە کــە ئێســتا کێشــەیەکى 

ــوزى حەشــدى شــەعبییە،  ــى نف ــە، دەســەاڵت و کاریگەری گەورەی

ــرد  ــان و داواى ک ــاوى هێن ــیا ن ــە میلیش ــرۆن ب ــەرۆک ماک ــە س ک

ــاژەى بــە  ــرۆن ئام بەزووتریــن کات هەڵبوەشــێتەوە. بەڕێــز ماک

کۆمەڵێــک خاڵــى جەوهــەرى دا، کــە هەموویــان لــە بەرژەوەندیــى 

هەرێمــى کوردســتانن.

ئەمەریکییــەکان  ســەرچاوە  هەنــدێ  پێــى  *بــە 
گەندەڵــی  ئەوانیــش  نیگەرانــن،  شــت  ســێ  لــە 
و  پەرلەمــان  داخســتنى  و  نــەوت  دۆســیەى  لــە 
بۆچوونــى  دەســەاڵت،  نەکردنــى  دەستاودەســت 

چییــە؟ بارەیــەوە  لــەم  بەڕێزتــان 
و  ئــەوە الى الیەنــە سیاســییەکان  نەجمەدیــن:  عەزیمــە 
ــە  ــش ڕوون ــتى نێودەوڵەتیی ــەر ئاس ــە س ــتان و ل ــى کوردس خەڵک

ــت  ــوە و دەستاودەس ــدا هەب ــاىت نەوت ــە داه ــەفافیەت ل ــە ناش ک

نەکــردىن دەســەاڵت هەبــوە، بــە گوشــارى نێودەوڵــەىت توانــرا 

البــردىن ســەرۆکى هەرێــم جێبەجــێ بکرێــت و دەســەاڵتەکاىن 

تــردا،  الیەنــی  و  حکوومــەت  ســەر  بــە  بکرێتــەوە  دابــەش 

ناشــەفافیى نــەوت گرفتێکــە تــا ئێســتا هەرێمــى کوردســتان 

ــت. هەروەهــا داخســتنى پەرلەمــان شــەرمەزارى  ــوەى دەناڵێنێ پێ

بــوو الى هەمــوو دونیــا، کــە ســەرۆکى پەرلەمــان بــە بڕیــارى 

الیەنێکــى ســیاىس ڕێگــرى لــێ بکرێــت بچێتــەوە پەرلەمــان. ئــەم 

ــاىت  ــە داه ــاڕووىن ل ــە ن ــن، ک ــەى حوکمداری ــە کۆڵەک ــێ حاڵەت س

نەوتــدا هەبێــت و پەرلەمــان دابخرێــت و بــاوەڕى بــە دیموکــراىس 

ــۆ  ــە و ب ــە چیی ــەم حکوومەت ــووىن ئ ــی ب ــە گرینگی ــت، کەوات نەبێ

دەبێــت مبێنێتــەوە؟! ســەیرە بــاس لــەوە دەکرێــت ئــەم حکوومەتــە 

لــە واڵتــان پێشــوازیى لــێ دەکرێــت و کۆبوونــەوەى لەگــەڵ 

دەکرێــت، هەموومــان دەزانیــن ئــەوەى بــە ســەر میللەتــدا هاتــوە 

ئــەم حکوومەتــە دروســتى کــردوە. چــۆن دەکرێــت چــوار وەزیــر 

ــەو ڕاســتییانە  ــێ ئ ــەوە، کاک وشــیاریش خــۆى دەب ــەوە ماڵ بنێریت

بزانێــت لــە کوێــى ئــەم دونیایــەدا شــتى وا هەبــوە و قبــوڵ کــراوە؟

لەنێــوان  زیاتــر  کێشــەکان  دەبینرێــت  *وەک 
ــى  ــن لەگــەڵ پارت ــدان، چــۆن دەتوان ــى و گۆڕان پارت
دیموکراتــى کوردســتان ڕێ بکــەون، لەکاتێکــدا کاک 
وشــیار گوتــی، ئێســتا ناتوانرێــت حکوومەتێکــى 

کاتــى پێــک بهێنرێــت؟
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عەزیمــە نەجمەدیــن: بزوتتنــەوەى گــۆڕان سەرســەختانە 
و  دەکات  خــۆى  سیاســیی  بەرنامــەی  و  پــرۆژە  ســەر  لــە  کار 

کۆڵنــەدەرە، پــرۆژە و بەرنامــەکاىن هــەردەم لــە بەرژەوەندیــى 

خەڵکــى کوردســتانن. هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان دەزانــن، ئــەم 

ــە  ــەىت ب ــەی داوی ــاو پرۆژەی ــە ن ــۆڕان ل ــەوەى گ ــەى بزووتن خااڵن

الیەنــە سیاســییەکان و بەتایبــەىت پــارىت دیموکــراىت کوردســتان کــە 

لــە دەســەاڵتدایە و ســەرۆکى هەرێــم و ســەرۆکى حکوومــەت 

ئــەوان  دەبــێ  خۆیانــە،  الى  ئێســتا  پەرلەمانیــش  تەنانــەت  و 

خۆیــان بــە بەرپرســیارى یەکــەم بزانــن بەرانبــەر بــە هەمــوو ئــەم 

قەیرانانــەى هــەن، ناکــرێ الیەنێکــى سیاســیى تــر تۆمەتبــار بــکات.

ــە  ــى کوردســتان ب ــى دیموکرات ــوە پارت ــە ئێ *کەوات
ــن؟ ــەم دەزان ــیارى یەک بەرپرس

عەزیمــە نەجمەدیــن: هەمــوو ئەوانــەى لــە دەســەاڵتدا بــوون 
ــەى  ــەوەى زۆرب ــەر ئ ــتان لەب ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــەت پ بەتایب

دەســەاڵتەکان الى ئــەوان بــوە، بێگومــان ئــەو بەرپرســیارى یەکەمە 

لــە هەمــوو قەیرانــەکان، لەبــەر ئــەوەى ســەرۆکى حکوومــەت بــە 

دەســت ئەوانــەوە بــوە و داهــاىت نــەوت بــە ناشــەفاىف ماوەتــەوە. 

ــە پلــەى  ــدا، بــەاڵم ب ــر بەشــدارن لەحکوومەت ڕاســتە الیەنــەکاىن ت

یەکــەم پــارىت دیموکــراىت کوردســتان بەرپرســە.

ــى  ــى بەرپرس ــە، پارت ــوو عەزیم ــی خات ــە بۆچوون *ب
ــى  ــى هەرێم ــە دروســتکردنى قەیرانەکان ــە ل یەکەم

کوردســتان؟
وشــیار ســیوەیلى: ئــەوە ڕاى بزووتنــەوەى گۆڕانــە، چــۆن 
ــەاڵم  ــراىت کوردســتان دەکات، ب ــارىت دیموک هەڵســەنگاندن بــۆ پ

ــارىت الیەنێکــى  ــە بێگومــان پ ــە ئێمــەوە هەی ــى ب ــەوەى پێوەندی ئ

بەرپرســیارێتى  تەحەمــوىل  و  حکوومــەت  لــە  بــوە  ســەرەکى 

دەکات، ڕەنگــە لــەوەدا جیــاواز بیــن لــە الیەنــەکاىن تــر بــەوەى لــە 

بەرپرســیارێتى ڕاناکەیــن و الیەنە ســلبى و ئیجابییەکاىن حکوومەت 

ــوە  ــارىت تەنهــا الیــەن نەب هەمــووى تەحەمــول دەکەیــن، بــەاڵم پ

لــە نــاو حکوومەتــدا، بەڵکــوو الیــەىن تریشــی تێــدا بــوە. لەکاتێکــدا 

ــواىن  ــەداى حکوومــەت، دەیانت ــە ئ ــوون ل ــر ڕازى نەب ــەکاىن ت الیەن

بچنــە دەرەوە لێــى، بــەاڵم ئەمــە تەنهــا الى ئێمــە هەیــە، الیەنێــک 

بەشــداریى حکوومــەت بــێ و وەزیــرى هەبێــت، بــەاڵم لــە دەرەوە 

هێــرش بکاتــە ســەرى و ڕەخنــەى لێــى هەبێــت و کارەکاىن بە هەند 

ــەم،  ــەر بک ــە س ــەى ل ــت قس ــر دەمەوێ ــى ت ــت. خاڵێک وەرنەگرێ

ــش  ــارزاىن پێ ــەرۆک ب ــت، س ــىش بزانێ ــە خۆی ــەو خاتوون ــەر ئ ئەگ

ــوو،  ــێتەوە ڕای گەیاندب ــە کار بکێش ــت ل ــى دەس ــەوەى بەفەڕم ئ

ــوە،  ــەواو ب ــەو ت ــەوە و کارى ئ ــد ناکات ــۆى کاندی ــر خ ــى ت جارێک

چونکــە شــەڕى داعــش کۆتایــى پــێ هاتــوە، درێژکردنــەوەى 

مــاوەى ســەرۆکایەىت لەبــەر ئــەو بارودۆخــە بــوو، کــە ئــەو کاتــە 

هاتبــوە پێشــەوە، ئــەوە هیــچ پێوەندیــى بــە گوشــارى نێودەوڵەتــی 

و کارەســاىت ١٦ـــى ئۆکتۆبــەرەوە نییــە. جارێکــى تــر جەخــت لــەوە 

دەکەمــەوە، لــەم مــاوە کەمــەى مــاوە، بــا ئەوەنــدەى پێــامن 

دەکرێــت بــۆ بەرژەوەندیــى میللــەت بێــت، بزووتنــەوەى گــۆڕان 

ــەن.  ــەو شــێوەیەى ئێمــە نەک ــە ب ــۆ دۆخەک ــەوە ب ڕەنگــە خوێندن

لــەو مــاوە کەمــەدا ناتوانــرێ بەرنامەیەکــى قەبــە و گــەورەى وەک 

ئــەوەى بزووتنــەوەى گــۆڕان جێبەجــێ بکرێــت، دەکرێــت قســەى 

ــە ســەر بکرێــت بــۆ حکوومــەىت داهاتــوو. ل

*خاتــوو عەزیمــە باســى لەوەیــش کــرد، ڕێگــرى 
ــەر  ــەوە س ــت بچێت ــان دەکرێ ــەرۆکى پەرلەم ــە س ل
کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى  وەک  کارەکــەی، 

هەوڵــى چیتــان بــۆ ئــەوە داوە؟
وشــیار ســیوەیلى: دەتوانرێت قســەى زۆر لە ســەر کێشــەکاىن 
ڕابــردوو بکرێــت، بــەاڵم ئێســتا کاىت ئــەوە نییــە و دەکرێــت دواتــر 

ــەر  ــە س ــى ل ــە جەخت ــەوەى ئێم ــت. ئ ــەر بکرێ ــە س ــەیان ل قس

ــا و  ــاىن دونی ــەن واڵت ــە الی ــە ل ــامن هەی ــەوە، حکوومەتێک دەکەین

ئەمەریــکا و ئەوروپــاوە پشــتگیریى لــێ دەکرێــت، الم ســەیرە 

پێشــر هەنــدێ الیــەن و بزووتنــەوەى گــۆڕان قســەى دەڵێــن، پارىت 

ــان  ــە بۆچوونەکانی ــز ل ــەوە و ڕێ ــە ناخوێنێت ــە نێودەوڵەتییەک دۆخ

ناگرێــت بــەوەى مەســەلەى ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت، بــەاڵم ئێســتا 

کۆدەنگییەکــى نێودەوڵــەىت هەیــە بــۆ پشــتگیری و بەردەوامبــووىن 

ئــەم حکوومەتــە تــا کاتی یاســاییی تــەواو دەکات، بــەاڵم بەداخەوە 

بزووتنــەوەى گــۆڕان ڕاوبۆچــووىن دەوڵەتــان بــە هەنــد وەرناگرێت. 

بــە ڕاســتى دووفاقییــەک لــەو هەڵوێســتەدا هەیــە و ئەگــەر 

ــى  ــەوە حکوومەتێک ــەوەى گۆڕان ــە الى بزووتن ــە ب ــەم حکوومەت ئ

ــت. ــژاردىن پێشــوەختە بکرێ ــا هەڵب شکســتخواردوە، ب

چەنــد  تــا  کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى  *وەک 
بــاش  بژاردەیەکــى  بــە  پێشــوەخت  هەڵبژاردنــى 

دەبینــن بــۆ دۆخــى ئێســتا؟
دەدرێــت  هــەوڵ  زیاتــرە  مانگێــک  ســیوەیلى:  وشــیار 
کۆدەنگــى و تەبایــى دروســت بکرێــت، لــەوە دەچێــت بەتایبــەت 

بزووتنــەوەى گــۆڕان وەک پێویســت بــە دەم ئــەو هەنــگاوەى 

پارتییــەوە نەچێــت و کاتەکــە بــە فیــڕۆ بدرێــت، بۆیــە چارەســەرى 

تــر ئەوەیــە، بــە زووتریــن کات هەڵبــژاردن بکەیــن، ئــەو کاتەیــش 
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کۆمســیۆىن بــااڵى هەڵبــژاردن دەتوانێــت هەڵبــژاردن دیــاری بــکات 

ــاو  ــە ن ــێ هات ــت، پاشــان ک ــان بێ ــەم دۆخــە ڕزگارم ــەوەى ل ــۆ ئ ب

ئەنجوومــەىن وەزیــران و بــوو بــە ســەرۆکى حکوومــەت، ئــەو 

ــکات. ــەکان ب ــەرى کێش ــت چارەس ــە دەتوانێ کەس

لەگــەڵ  چەنــد  تــا  گــۆڕان  بزووتنــەوەى  *وەک 
داوە؟ هەوڵیکتــان  چ  و  پێشــوەختن  هەڵبژاردنــى 

ــار  ــن ج ــۆڕان چەندی ــەوەى گ ــن: بزووتن ــە نەجمەدی عەزیم
داواى هەڵبــژاردىن کــردوە و نەترســاوە، بەڵکــوو ئەوانــەى لــە 

نــاو حوکمڕانیــدان و  لــە  هەڵبــژاردن دەترســن ئەوانــەن کــە 

ــە  ــتیان بوای ــەر مەبەس ــت داوە، گ ــە دەس ــان ل ــزى جەماوەریی هێ

ئــەو کاتــەى یاســاى ســەرۆکایەىت لــە پەرلەمــان هەمــوار کرایــەوە، 

نەدەهینــا.  پەرلەمانــدا  ســەر  بــە  گەورەیەیــان  کێشــە  ئــەو 

بەڵکــوو  ناکرێــت،  بــە قســە  بــۆ هەڵبــژاردن  خۆئامادەکــردن 

بــەوە دەکرێــت ئامادەکاریــى بــۆ بکرێــت، بــەوەى بودجــەى بــۆ 

دابرنێــت و پاکســازى لــە تۆمــارى دەنگدەرانــدا بکرێــت. هیــوادارم 

دەزانیــن  وەک  بچنــەوە،  خۆیانــدا  بــە  سیاســییەکان  الیەنــە 

گۆڕانکاریــی گــەورە لەناوچەکــەدا بەڕێوەیــە، گــەر هەرێمــى 

کوردســتان بــە خۆیــدا نەچێتــەوە، ئۆباڵێکــى گــەورەى لەدەســتداىن 

ــتۆى  ــە ئەس ــت دەکەوێت ــێوەیەک بێ ــەر ش ــە ه ــە ب ــەم هەرێم ئ

ــە کۆمەڵێــک خــاڵ کــە  ــەکات ل ــە سیاســییەى ســازش ن ــەو الیەن ئ

داواکاریــى خەڵکــى هەرێــم و بزووتنــەوەى گۆڕانــن، دەبێــت دان 

ــوە  ــە ب ــدۆم ک ــتى ڕیفران ــە شکس ــن، ب ــدا بنێ ــت خۆیان ــە شکس ب

هــۆى لەدەســتداىن لــە ٥١%ى خاکــى هەرێمــى کوردســتان و 

ــى. دروســتبووىن قەیــراىن گــەورەى دارای

*دوا وتەت چییە بەڕێز وشیار؟
وشــیار ســیوەیلى: پــارىت دیموکــراىت کوردســتان لــە هەڵبــژاردن 
نەترســاوە، تەنانــەت پێــش درێژکردنــەوەى مــاوەى پەرلەمــان، 

پــارىت لەگــەڵ هەڵبــژاردن بــوە، بەپێچەوانــەوە تەنانــەت هەنــدێ 

الیەنــە داواى ئەوەیــان کــردوە هەڵبــژاردن بــۆ مــاوەى دوو ســاڵى 

تــر دوا بخرێــت. پێــامن وایــە لەبــەر ئــەوەى کێشــەکان چارەســەر 

ناکرێــت و الیەنێــک وەک پێویســت نایەتــە پێشــەوە، چارەســەرى 

بــااڵى  کۆمســیۆىن  گــەر  بکرێــت.  هەڵبــژاردن  ئەوەیــە  تــر 

هەڵبژاردنــەکان ئامادەیــە هەفتەیەکــى تــر هەڵبــژاردن بــکات، 

ــە. ــامن نیی ــچ الری ئێمــە هی

16ـــی  و  نەدرایــە  ئەنجــام  ڕیفرانــدۆم  دەكــرا   *
داوە،  ڕووی  كــه   بــه اڵم  نەدایــە؟  ڕووی  ئۆكتۆبــەر 
واتــه  قۆناغێكــی تێپەڕانــدوە و پێویســت  ئێســتا چــی 

بكرێــت؟ 

کــەس  زۆر  بــۆ  دا  ڕووی  ئــەوەی  بەڵــێ   یاســین:  مــەال 
ئــەوەم  پێشــبینی  بڵێــت  كەســێك  هــەر  بــوو،  پێشــبینیكراو 

بابه ته كــه   لــه   نەكــردوە... خــۆی  سیاســەتی  ئــەوە  نەده كــرد، 

ــت.  ــە سیاســەت و ســەركردایەتیكردن نازانێ ــچ ل ــان هی الده دات ی

ــاده   ــۆی ئام ــراق خ ــی عێ ــه ت حكوومەت ــورد و ته نان ــی ك دوژمنان

كردبــوو بــۆ ئه نجامدانــی كارێكــی لــه و شــێوه یه ، بــەاڵم چاوەڕێــی 

ــدۆم  ــه ی ڕیفران ــی پرۆس ــە ئه نجامدان ــش ب ــوو، ئێمەی ــاوێك ب پاس

ــان  ــان گەلەكۆمەم ــن. خۆم ــت دوژم ــە دەس ــاوەمان دای ــەو پاس ئ

ــەر  ــامن ب ــە ئاس ــك ل ــن: بەردێ ــرد، ده ڵێ ــت ك ــان دروس ــۆ خۆم ب

ــه   ــه م ب ــن وته ك ــه اڵم م ــت، ب ــورد دەكەوێ ــەر ســەری ك ــەوە ب ببێت

ئاســامن  لــە  بەردێــك  ده ڵێــم:  داڕشــتوەته وه   تــر  شــێوه یه كی 

ــە ســەر  ــك ل ــەر. جۆرێ ــە خــوارەوە كــورد ســەری دەخاتەب بكەوێت

شــكاندن لــە شــەڕی كوردەواریــدا هه یــه ، هەندێــك جــار كەســێك 

لــە شــەڕێكدا لێدانــی زۆر دەخــوات، ئــازاری زۆریشــی پــێ دەگات، 

بــەاڵم پێــوەی دیــار نییــە، ئــەوەی پێــوەی دیــارە تەنیــا برینێكــە و 

خوێنــی لــێ دێــت. ئێمــە ســەرمان شــكا و خوێنیشــی لــێ هــات.

* كێ  بەرپرسە لەم سەرشكانەی ئێمە؟ 
مــەال یاســین: بــە پلــه ی یه كــه م ســەركردایەتیی سیاســیی 

كــورد، دواتــر دوژمنه كامنــان كــە هێرشــیان كــردە ســەرمان. 

بارزانــی  مەســعوود  زۆرتــر  ڕیفرانــدۆم  پرســی   *
پشــتگیریی كــرد و خــۆی بــە خاوەنــی بیرۆكەكــه  
نیشــتیمانیی  یەكێتیــی  نموونــە  بــۆ  دەزانــی، 
ــتندا  ــدن و دانیش ــن ڕاگەیان ــە چەندی ــتان ل كوردس
بــوە  بــاش  پێیــان  کــردوە،   ئاشــکرا  ئەوەیــان 
ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت، بــەاڵم بارزانــی جەختــی لــە 

كردوەتــەوە؟  ســەر 
مــەال یاســین: ســەركردایەتیی یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان 
لەگــەڵ مەســعوود بارزانیــدا چەپڵەیان لــێ دا و پەنجەیــان هەڵبڕی 

ئیرادەیەكیانــەوە  هەمــوو  بــە  بــوون  لەگەڵیــدا  هەموویــان  و 

ــج  ــی هــەر پێن ــران و ئەندامان ــە كادی ــك ل ــچ تاكێ ــان دا، هی ده نگی

بەرپرســیارێتییان  هەمــوان  نیــن،  بەرپرســیاری  بــێ   حیزبەكــە 

بەردەكەوێــت، بــەاڵم كەمــوزۆر بەرپرســیارێتیی مــن ڕەنگــە كەمــر 

بێــت لــە تــۆ، بەرپرســیارێتیی ســەركردایەتییەك كەمــرە لــە یەكێكی 

ــەو  ــن هــەر كەســێك خــۆی ل ــی م ــە تێڕوانین ــەوە ب ــەر ئ ــر، لەب ت

ــتی دەكات. ــە ڕاس ــی ل ــكات، نکوڵ ــیارێتییە دەرب بەرپرس

ــتان  ــی كوردس ــت، هەرێم ــە دەڵێ ــك هەی * بۆچوونێ
ــی زۆر ئامــۆژگاری كــرا و  و خــودی مەســعوود بارزان
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ــدۆم  ــه وه ی ڕیفران ــۆ ئ چه ندیــن پێشــنیاریان كــرد ب
دوا بخرێــت، ئەگــەر بــە قســەی ئەمەریــكا و ئەورووپا 
بكرایــە و ســاڵێك ڕیفرانــدۆم دوا بخرایــە، پێــت 
وایــه  بارودۆخــی كــورد لــە ئێســتا باشــتر نەدەبــوو؟ 
ــرد؟  ــوڵ نەك ــەی قب ــی ئەم ــعوود بارزان ــی مەس بۆچ
پێمــان  دەڵێــن،  سیاســی  ســەركردەی  هەندێــك 
وابــوو مەســعوود بارزانــی هێــز و ئیمكانیــات و 
ــتكردنی  ــۆ دروس ــوە ب ــتەوە ب ــە پش ــی زۆری ل بەڵێن
ــه اڵم  ــدۆم، ب ــەلەی ڕیفران ــوردی و مەس ــی ك دەوڵەت
ــه  ڕای ئێــوه  ئاســانە  ــوو. ب بۆمــان دەركــەوت وا نه ب
ــەو جــۆرە  ــەو جۆرەمــان دەزانــی و ئێســتا ب بڵێــن ب

ــە؟  نیی
مەال یاســین: لێــرەدا خاڵبەندییــەك هەیە: -1 ئەو ســەركردانەی 
ــان  ــە پشــتەوەیە هەندێكی ــوو هێزێكــی زۆری ل ــن پێــامن واب دەڵێ

ڕاســت دەكــەن، لەبــەر دوو هــۆكار، یەكــەم: چونكــه  خۆیــان بــێ  

ئــاگا بــوون. دوەم: ئــەو هەمــوو بەڵێنــەی مەســعوود بارزانــی 

دەیــدا بــە خەڵــك ئــەو بیركردنەوەیــەی دروســت كردبــوو ڕەنگــە 

هێزێكــی زۆری لــە پشــتەوە بێــت. -2 خەڵكێكــی زۆر بــەم شــێوەیە 

پێشــنیاریان بــۆ ســەركردایەتیی سیاســی كــورد دەكــرد و ده یانگوت: 

»دۆســتەكان ئامۆژگاریــامن دەكــەن، دوژمنــەكان هەڕەشــەمان لــێ 

ــە  ــی و زۆر دراوە ب ــەس كردوویەت ــەیە زۆر ك ــەم قس ــەن«. ئ دەك

گوێــی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورددا، هەروەهــا پێشــنیارەكانی 

بــاس كرابــوو بــۆ ســەركردایەتیی كــورد ئــەوە بــوو، لــە ســەر 

زاری لێپررساوانــی بــااڵی ئەمەریــكا و ئەنجوومەنــی ئاســاییش 

ــن  ــەوڵ دەدەی ــە ه ــن ئێم ــر بوەس ــاڵێكی ت ــا س ــراوە ت ــان گوت پێی

حكوومەتــی عێــراق هەمــوو داواكاریيەكانــی ئێــوە جێبەجــێ 

ــە  ــان هەی ــوە بۆت ــر ئێ ــكات، ئەگــەر جێبەجــێ نەكــرا ســاڵێكی ت ب

ــەاڵم  ــن، ب ــێ دەكەی ــتیوانیتان ل ــش پش ــەن و ئێمەی ــدۆم بك ڕیفران

ئێســتا كاتــی نیيــە. ئەنجوومەنــی ئاســاییش و ئەمەریــكا و واڵتانــی 

ــە نەهامەتییەكامنانــدا،  دراوســێ و ئەوانــەی پشــتیوانیامن بــوون ل

بــە زمانــی هەڕەشــە ئامۆژگارییــان دەكردیــن و دیــارە بــە قســەیان 

نەكــرا. ئەمانــە كــۆ ببوونــەوە لــە ســەر ئــەوەی بڵێــن ڕیفرانــدۆم 

لــە  دەبێــت  زیاتــر  لێكەوتەكانــی  و  زەرەر  نەکرێــت، چونكــە 

ــوو. ــش ب ــر لەوەی ــە و زیات ــم وای نســكۆكەی ســاڵی 1975 مــن پێ

* زەرەرەكانی چی بوو؟ 
و  ئــەو هەمــوو ســەقامگیری  یاســین: زەرەرەكانــی  مــەال 
ئازادییــە بــوو کــە لــە دەســتامن دا، منوونەكانــی ڕۆژانــە پێامنــەوە 

دیــارن،  چەنــد ڕۆژ لەمــەو بــەر وەزیــری دەرەوەی ئەڵامنیا ویســتی 

بێــت بــۆ كوردســتان، بــه اڵم عێــراق ڕێگــەی نــەدا، پێشــر وەزیــری 

ڕاســته وخۆ  فڕۆكەخانەكانــەوە  ڕێگــەی  لــە  واڵتــان  دەرەوەی 

ــن.  ــوێ  دەچ ــۆ ك ــوت ب ــێ نەدەگ ــراق پ ــر و عێ ــە هەولێ دەهاتن

ــلێامنییەوە  ــر و س ــە هەولێ ــان ل ــتان هەمووی ــانی كوردس بەرپرس

ــا  ــكا و ئەوروپ ــە ئەمەری ــەوە دەچوون ــەی فڕۆكەخانەكان ــە ڕێگ ل

ــن.  ــراق بڵێ ــە عێ ــەوەی ب ــێ  ئ ــەوە ب ــان کــۆ دەبوون و لەگــەڵ واڵت

حكوومەتــی  و  بێــت  فیدڕاڵــی  دەوڵەتــی  دەوڵــەت،  ئەگــەر 

ــەو  ــتێكی ل ــر ش ــی ت ــە واڵتان ــە ل ــم وا نیی ــت، پێ ــەزی هەبێ مەرك

جــۆرە هەبێــت، بــۆ منوونــە لــە ئەڵامنیــا دەبێــت پرســێك بــە 

بەرلیــن بكرێــت، لــە ئەمەریــكا دەبێــت پرســێك بــە كۆشــكی ســپی 

بكرێــت، ئێمــە هیــچ شــتێكامن لەگــەڵ عێراقــدا بــەو جــۆرە نەبــوو. 

ئه مــه  یه كێكــه  لــه و شــتانه ی لــه  ده ســتامن داوه ، هه روه هــا 

هه مــوو ســنوورەكامنان لــێ داخــراوە، چ لــە توركیــا، چ لــە عێــراق 

و ئێرانــەوە. فڕۆكەخانەكانــی هەولێــر و ســلێامنیامن لــێ داخــراوە. 

ــر و ســەری ڕەش چــاوەڕێ  ــۆ هەمــوو گفتوگــۆكان هەولێ پێشــر ب

ــراق داوای دەكــرد  ــراق بێــت، یاخــود شــاندی عێ ــوو شــاندی عێ ب

ــر كــۆ بوونــەوە لەگــەڵ ســەركردایەتیی سیاســیی  ــۆ هەولێ بێــت ب

كــورد بكــەن، بــه اڵم لــە دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەرەوە، ئێمــە داوا 

ــن جــارێ !!  ــۆ بەغــدا دەڵێ ــت ب ــە بچێ ــن شــاندمان ئامادەی دەكەی

مەسعوود بارزاىن دوو ساڵ 

له مه و به ر ئه و قه ناعه ته ی 

بۆ دروست ببوایه  و وازی له و 

پۆسته  بهێنایه ، ئه وه  بۆ كورد 

باش بوو
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ــی  ــزی پێشــمەرگە ســمبولی ئازایەت بەغــدا دەڵێــت نامەوێــت. هێ

ــە  ــا ك ــی دونی ــەخترین دوژمن ــەر سەرس ــوو بەرانب ــی ب و قارەمان

داعشــە، ئێســتا هێــزی پێشــمەرگە بــە تێكشــكاو لــە كەركــووك نــاو 

دەبرێــت! هێــزی پێشــمەرگە بــەو هێــزە نــاو دەبرێت كە كشــایەوە 

لــە هەمــوو ناوچەكانــی لــە بــەر دەســتی بــوو. ئااڵكامنــان لــە ســەر 

جەبــەل حەمریــن دەشــەكایەوە، خۆمــان چوویــن ئیســتفزازی 

عێــراق و دونیامــان كــرد، گومتــان ئــااڵ لــە ســەر پارێــزگای كەركووك 

ــدا.  ــۆ لێ ــان ب ــگ و چەپڵەم ــە ئاهەن ــان ب ــن كردم هەڵبكەی

بۆچوونەكانــی  پێچەوانــەی  هەیــە  بۆچوونێــك   *
ــان  ــە ئەوانەم ــت: ڕیفراندۆمیــش نەكرای ــە دەڵێ تۆی
ــوو  ــە بیان ــان ب ــراق لێم ــەاڵم عێ ــە دەســت دەدا، ب ل

ــوو؟  ب
مــەال یاســین: حكوومەتــی عێــراق لــە ئێمــە بــە بیانــوو بــوو، 
ــكات،  دەیویســت دوای شــەڕی حەویجــە شــەڕ لەگــەڵ ئێمــەدا ب

بــەاڵم ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرایــە ئــەم شــەڕە جیــاواز بــوو، ئــەو 

ــا  ــوو دونی ــتا هەم ــوون، ئێس ــتیوامنان ب ــا پش ــوو دونی ــە هەم كات

ــە  ــە. ڕەنگــە حەشــدی شــەعبی ل ــدەر عەبادی(ی پشــتیوانیی )حەی

ــەاڵم  ــورد، ب ــەر ك ــە س ــرش بكات ــەوەی هێ ــۆ ئ ــت ب ــوو بووبێ بیان

بیانوەكــەی بــە دەســتەوە نەبــوو خۆمــان پێــامن دا . بــا پاشەكشــەی 

ســەدام حســێن بیــر بهێنمــەوە. ســاڵی 1991 كاتێــك جــۆرج بــۆش 

ویســتی هێــرش بكاتــە ســەر عێــراق، وەك دەگێڕنــەوە جــۆرج 

ــراق  ــە دوا خولەکــدا عێ ــوو ل ــەوەی هەب بــۆش هەمیشــە ترســی ئ

ــراق  ــوپای عێ ــە س ــت ل ــوو نەمێنێ ــت و بیان ــە كوێ ــێتەوە ل بكش

ــراق  ــەن عێ ــەوە دەك ــی ئ ــا چاوەڕێ ــوو دونی ــە هەم ــدات، چونك ب

بكشــێتەوە، تاریــق عەزیــز ســەفەری دەكــرد بــۆ دەرەوە و وەزیــری 

دەرەوەی ئەمەریــكا دەیبینــی، لــە ئەنجوومەنــی ئاســاییش تــا دوا 

خولــەک قســەیان دەكــرد بــۆ ئــەوەی عێــراق بكشــێتەوە تــا شــەڕ 

ــۆ  ــێتەوە ب ــا بكش ــەوە دەترس ــە ناخ ــۆش ل ــۆرج ب ــەدات، ج ڕوو ن

ئــەوەی بیانــووی بــە دەســتەوە نەمێنێــت لــە عێــراق بــدات. پێــم 

وایــە ســەركردایەتیی سیاســیی عێــراق بــۆ منوونــە حەیــدەر عەبادی 

ترســی ئەوەیــان هەبــوو، ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد لــە 

ڕاپرســی بكشــێتەوە و بیانــوو نەمێنێتــەوە بــە دەســت عێراقــەوە، 

كــە هێــرش بكاتــە ســەر ئــەو ناوچانــەی جێناكۆكــن و ئێمــە 

ڕزگارمــان كــردن لــە دەســتی داعــش، بــەاڵم كــە ڕاپرســییەكە كــرا، 

پێــم وایــە لــە ناخــەوە ســەركردایەتیی سیاســیی عێــراق، ئەوانــەی 

ــان خــۆش  ــووك، پێی ــە ســەر كەرك ــرش بكەن ــوون هێ ــوو ب ــە بیان ب

بــوو، چونكــە بیانوویــان كەوتــە دەســت بــە پشــتیوانیی ئەمەریــكا 

ــان  ــوو ناوچەكانی ــرد و هەم ــیان ك ــامن، هێرش ــی هاوپەی و واڵتان

لــێ ســەندینەوە، برادەرانــی خۆمــان دانــی پێــدا ده نێــن و دەڵێــن: 

»ئێمــە بــە ماگكۆرگیشــامن گــوت، ســوپای عێــراق جووڵــەی كــرد 

ــە«.  ــەوە نیی ــە ئێم ــی ب ــەوە پێوەندی ــان ئ ــە، گوتی ــەرەو الی ئێم ب

گوتیــان ئێمــە ئاگاداریــن هێــرش دەكرێتــە ســەرتان، بــەاڵم گومتــان 

مەیكــەن، قســەكانیان بــەو جــۆرە بــوو گوتیــان 25ی مانگ ڕاپرســی 

نادەینــەوە.  پێوەندییەكانتــان  جوابــی  مانــگ  26ی  و  دەكــەن 

قســەكانی ئێــران بــەو جــۆرە بــوو، ئەمــە دوا جــارە دێینــە التــان.

* دەكرێــت لــە ســەر ئــەوەی گەلێــك بــۆ دیاریکردنــی 
چارەنووســی خــۆی ڕیفرانــدۆم بــكات، لەبــەر ئــەوەی 
ــاكات،  ــە ن ــكا مامەڵ ــی ئەمەری ــی بەرژەوەندی ــە پێ ب
ئەمەریــكا پێــی بڵێــت: »ئێمــە پێوەندیمــان بــە 
ــووك و  ــەر كەرك ــۆ س ــراق ب ــەربازیی عێ ــی س هێرش
هەرێمــی كوردســتانەوە نییــه ». دەكرێــت ئێمــە هــەر 
چەنــد ســاڵ جارێــك ببینــە قوربانیــی سیاســەتی 
بزانیــن؟  خۆمانیشــی  دۆســتی  بــە  و  ئەمەریــكا 
هەندێــك پێیــان وایــە سیاســەتی ئەمەریــكا پــڕە لــە 
بێمۆڕاڵــی و بەرژەوەنــدی، الی ئــەوان شــتێك هەیــە 
ــتایەتی،  ــەك دۆس ــەرە ن ــا س ــی ت ــاوی بەرژەوەندی ن
بۆچــی ئێمــە دەبێــت 1991 لــە ســەر دەســتی چــرای 
ســەوزی ئــەوان ئــاوارە ببیــن، هەندێــك دەڵێــن هــەر 
ــراوە،  ــێ ك ــان ل ــەوان بەرگریم ــتی ئ ــەر دەس ــە س ل
لــە 31ـــی ئــاب و لــە قۆناغــی 16ـــی ئۆكتۆبەریشــدا، 
ــەتی  ــە سیاس ــی ب ــەلەكە پێوەندی ــە مەس ــت وای پێ
بێمۆڕاڵــی و پــڕ بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا هەیــە یــان 
ــی و  ــوكەوتی ناواقیع ــە هەڵس ــە ب ــی هەی پێوەندی
نەگونجــاوی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد لەگــەڵ 

ئــەم زلهێــزەدا؟ 
ــەت  ــە، سیاس ــەوە هەی ــە دوەمیان ــی ب ــەال یاســین: پێوەندی م
خــۆی لــە خۆیــدا بێمــۆڕاڵ و پــڕ لــە بەرژەوەندییــە. سیاســەت ئەوە 

نییــە مــن چاوەڕێــی وەفــا لــە تــۆ بكــەم، سیاســەت بەرژەوەندیــی 

هەمیشــەیيیە، نــە دۆســتایەتیی هەمیشــەيی و نەدوژمنایەتیــی 

هەمیشــەیییە، تەنیــا باســی 31ـــی ئــاب و 16ـــی ئۆكتۆبــەرت كــرد، 

بــا مێــژووی شۆڕشــەكانی كــورد بخوێنینــەوە و لــە ســەردەمی شــێخ 

ــتیوانیی  ــە پش ــەردەمەدا ب ــەو س ــن، ل ــی بكەی ــوودەوە باس مەحم

واڵتــان، شــێخ مەحمــوود توانیــی پادشــاییەكەی دامبەزرێنێــت، 

بــە پشــتیوانی نەكردنــی واڵتانیــش لــە دەســتامن دا. ســاڵی 1946 
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قــازی محەمــەد لەگــەڵ كۆمــاری ئازربایجانــدا بــە پشــتیوانیی 

بــە  و  دامەزرانــد  مەهابــادی  کۆمــاری  ســۆڤێت  یه كێتیــی 

پشــتلێكردنی ئەوانیــش لــە دەســتامن دا، ئه گــه ر بگەڕێینــەوە بــۆ 

نســكۆكەی ســاڵی ١٩٩٥ بــە پشــتیوانیی ئێــران و ئەمەریــكا ئێمــە 

شۆڕشــەكەمان گەییشــتە ئــەو قۆناغــە پێشــكەوتوە بە پشــتلێكردنی 

ئــەوان بــە تایبــەت شــای ئێــران، شۆڕشــەكەمان شکســتى هێنــا. بــا 

بگەڕێینــەوە ســاڵی 1991 كاتێــك واڵتانــی هاوپەیــامن دژی عێــراق 

بڕیارێكیــان دەركــرد و لێیــان دا و پشــتیوانیی ئێمەیــان كــرد، بــەاڵم 

كاتێــك ئەمەریــكا و ئەنجوومەنــی ئاســاییش گوتیــان ئێمــە ڕێگریــی 

ــی  ــدا، ڕێگری ــەلەی عێراق ــە مەس ــردوە ل ــان ك ــەی باڵجێگرم فڕۆك

كۆپتەرمــان نەكــردوە، كۆپتــەر هەســتا، ئێمەیــان دەركــرد و ئــاوارە 

بوویــن، چەكوشــی ئامــادە و هێڵــی 36 و هێزەكــەی كــە گەڕایــەوە 

بــۆ توركیــا و ناوچــەی دهــۆك، ئێمــەی پاراســت لــە ســوپای عێــراق، 

كــە ئــەوان بــە نهێنیــی پشــتیوانییان كردیــن توانیــامن و پەرلەمانــی 

و  دامبەزرێنیــن  هەڵبژێریــن وحكوومەتــی هەرێــم  كوردســتان 

ناچەكەیــان كردیــن بــە ناوچەیەكــی ئــارام و پاراســتیانین لــە 

هەمــوو شــتێك، ئێمــە گەییشــتینە ئــەو قۆناغــەی بــە شــێوەیەكی 

بــاش هەڵســوكەومتان نەكــرد، چاوێكــامن لێــك نــا و 31ـــی ئامبــان 

بــە ســەر هــات. ئێســتایش بــە هەمــان شــێوەیە، هەڵســوكەوتكردن 

لەگــەڵ واڵتانــی دەرەوە، پشــتیوانی نەكردنــی واڵتانــی دەرەوە 

هەمیشــە كارەســاتێك دروســت دەکات بــە دەســت ئــەو دڕندانــەی 

دەوروبــەرت. بــاش دەزانیــن دڕندەییــی توركیــا چــی دەكــرد، 

ــت  ــكا نەبێ ــزی ئەمەری ــااڵ و هێ ــكا و ئ ــەر پشــتیوانیی ئەمەری ئەگ

لــە پەیــەدە و هێزەكانــی كــوردی لــە ســووریا. پێــم وایــە نادیــدە 

نەگرتنــی هێــزی دەرەوە، نادیــدە نەگرتنــی پێوەندیــی دپلۆماســی و 

حســاب نەكــردن بــۆ خەڵــك ئەمانــە دەمانگەیەنێتــە ئــەم قۆناغــەی 

كــە پێــی گەییشــتین.

تایبەتــی  بــە  سیاســی  ســەركردەیەکی  چەنــد   *
هیــی یەكێتــی دەڵێــن، پێــش پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم 
ــكا،  ــااڵی ئەمەری ــتی ب ــەر ئاس ــە س ــار ل ــن ج چەندی
ــەر  ــە س ــت ل ــا جەخ ــا و بەریتانی ــا، فەڕەنس ئەڵمانی
ــی  ــی و گلەیی ــەوە و ناڕەزای ــەلە كراوەت ــد مەس چەن

ــتان:  ــی كوردس ــە هەرێم ــوە ل ــان هەب زۆری
گەندەڵــی،  نــەوت،  مەســەلەی  ســەر  لــە   .1
نادادپــەروەری، ناشــەفافی، تــا ئــەو ڕادەیــەی تــەواو 
نیگــەران بــوون لــەوەی ئــەو مەلەفــە بــە شــێوەیەك 
ئاڕاســتە دەكرێــت، زۆر خراپــە بــۆ کــورد و مێــژووی 

كوردســتان. سیاســیی 
 2. گلەیــی و ناڕەزاییــی زۆریــان هەبوە لە داخســتنی 
ــەو  ــە ئەمــە كارێكــە لەگــەڵ ئ پەرلەمــان و گوتویان
بانگەشــەیە نایەتــەوە كــە ئێــوە بــۆ دیموكراســی و 
ئــازادی دەیكــەن، چــۆن دەبێــت پەرلەمــان دابخرێــت 
و  بكەیــت  دیموكراســی  و  ئــازادی  بانگەشــەی  و 
بانگەشــەی ئــەوە بكەیــت كــە دەوڵــەت دروســت 

ــت. دەكەی
ــودی مەســعوود  ــە خ ــوو ل ــان هەب ــی زۆری 3. گلەیی
بارزانــی لــە دەستاودەســت نەكردنی دەســەاڵت، چۆن 
ــەرۆكایەتی  ــت و س ــەواو بووبێ ــە ت ــت ماوەك دەكرێ
بــە جــێ نەهێڵیــت، پەرلەمــان دابخەیــت و بتەوێــت 
ڕیفرانــدۆم بۆ ســەربەخۆيی بكەیــت؟ هەندێك پێیان 
وابــوو دەرئەنجامــی گــوێ نەگرتنــی ســەركردایەتیی 
خۆرئــاوا،  و  ئەمەریــكا  لــە  كوردســتان  سیاســیی 

ــدات؟  ــوو کــورد باجەکــەی ب دەب
مــەال یاســین: مــن پێچەوانــەی دەبینــم، چونكــە كەیســی 
یەكــەم كەیســی ڕیفرانــدۆم بــوو تەواومــان كــرد. ئینجــا دەچینــە 

ســەر كەیســی دوەم، مــن ئــەم كەیســە بــە پێچەوانــەوە دەبینــم، 

ئەگــەر كەیســی ڕیفرانــدۆم تــەواو بــوە، ئــەوا یــەك مەســەلە 

مــاوە قســەی لــە ســەر بكەیــن ئەویــش ئەوەیــە، بــۆ ئــەوان دژی 

ــی  ــوت، كات ــەوان دەیانگ ــك ئ ــوون؟ كاتێ ــدۆم ب ــەلەی ڕیفران مەس

ــەوە: ــۆ ئ ــوو ب ــۆكار هەب ــە، دوو ه نیی

بەهێزبووندایــه ،  لەوپــەڕی  عێــراق  ئێســتا  وابــوو  پێیــان   -1

ســوپای عێــراق و حەشــدی شــەعبی هێزێكــی زۆریــان هەیــە، 

ــای  ــتان توان ــمەرگەی كوردس ــزی پێش ــدات، هێ ــەڕ ڕوو ب ــەر ش گ

نابێــت. ڕووبەڕووبوونــەوەی 

2- مــن هیــچ گومانــم نییــە واڵتانــی زلهێــزی وەك ئەمەریــكا 

ئەوانــەی بڕیــاری دونیایــان بــە دەســتە، پێیــان وایــە كاتــی ئــەوە 

ــان  ــەدا گوم ــۆی، لەم ــی خ ــی دەوڵەت ــە خاوەن ــورد ببێت ــوە ك هات

ــییەی  ــەركردایەتییە سیاس ــەم س ــورد ب ــت ك ــەاڵم نایانەوێ ــە، ب نیی

ئێســتا ببێــت بــە دەوڵــەت، لەبــەر ئــەو هۆكارانــەی باســامن 

كــرد، ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد مەســەلەی پەرلەمــان و 

ــە فرۆشــتنی  ــە ل ــچ شــەفاف نیی ــرد، هی ــەو دەردە ب ــی ب حكوومەت

نــەوت و بودجــەی گەلــی كوردســتان، لەبــەر ئــەم هۆكارانــە پێــم 

ــت  ــەر ببێ ــورد ئەگ ــە ك ــان وای ــار پێي ــان خــاوەن بڕی ــە دەوڵەت وای

ــەركردایەتییە  ــەم س ــتی ئ ــەر دەس ــە س ــت ل ــەت، دەبێ ــە دەوڵ ب
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ــت. ــە نەبێ ــییە كوردیی سیاس

* لــە ســەر دەســتی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد 
یــان لــە ســەر دەســتی مەســعوود بارزانــی؟ 

نییــە،  تەنیــا  بــە  بارزانــی  مەســعوود  یاســین:  مــەال 
ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد تەنیــا لــە مەســعوود بارزانــی پێــك 

نەهاتــوه . 

قۆناغــی  بارزانــی  مەســعوود  نییــە  وا  پێــت   *
ــی  ــە پێ ــوو، ب ــەواو ب ــی ت دەســەاڵتداری و حكومداری
ئــەو نامانــەی ئەمەریــكا دەیاننێرێــت و مامەڵەكردن 

لەگــەڵ نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد تاڵەبانــی؟ 
مــەال یاســین: هیــچ گومانــم نیيــە، باشــرین منوونــە دەوڵەتــە 
دروســتكراوەكەی ئیرسائیلــە، پێــت وانەبێــت بەرگــری لــە مانــەوەی 

ــەت  ــڕ شــەپۆلی دیكتاتۆری ــەم بەحــرە پ ــاو ئ ــە ن ــە ل ــەم دەوڵەت ئ

و دواكەوتوویــی واڵتانــی عەرەبــی و ئیســالمیدا تەنیــا بڕگــەی 

بنچینەیــی  كۆڵەكــەی  بێــت،  واڵتــان  پشــتیوانیی  مانــەوەی 

پشــتیوانیی مانــەوەی دەوڵەتــی ئیســڕائیل، ئــەو دیموكراســیەیە لــە 

ــە شــەڕدایە  ــن ل ــۆڕی دەســەاڵتە، وەك دەبینی ــدا... ئاڵوگ ــاو خۆی ن

ــەاڵم  ــی، ب ــی عەرەب ــڕ و واڵتان ــاس، ميس ــا ، حەم ــەڵ حیزبول لەگ

دێــت،  تــر  حكوومەتــی  و  دەڕوات  حكوومــەت  ئۆتۆماتیكــی 

هەڵبــژاردن دەكرێــت و حكوومــەت و وەزیــرەكان دەگۆڕێــن، 

ئێمــە 26  دەڕوات،  ســەر ســکەی خــۆی  لــە  شــتێك  هەمــوو 

نــە  دەبەســتین  كۆنگرەكامنــان  نــە  دەكەیــن،  حكــووم  ســاڵە 

ســەركردایەتییەكەی خۆمــان نــە حكوومــەت و دەســەاڵتەكەی 

ــە.  ــی نیی ــەوەی كات ــووی ئ ــە بیان ــوو ب ــن، هەم ــان دەگۆڕی خۆم

كاتــی نییــە شــەڕی داعشــە، كاتــی نییــە هێزمــان نییــە، كاتــی نییــە 

پــارە نییــە... لەبــەر ئــەوە ئــەوان ئەگــەر بیانەوێــت دەوڵــەت بــۆ 

ــە  ــەن ل ــت بك ــك دروس ــت دەوڵەتێ ــەن، دەبێ ــت بك ــورد دروس ك

ــی. ــای دیموكراس ــەر بنەم س

* ئاماژەكانی ئەوە دەركەوتوون؟ 
ــە  ــم نیی ــچ گومان ــرد هی ــم ك ــەرەتا باس ــن س ــەال یاســین: م م
ئــەوان دەیانەوێــت كــورد ببێــت بــە دەوڵــەت، بــەاڵم هیــچ 

ــەركردە  ــەم س ــتی ئ ــەر دەس ــە س ــت ل ــە نایانەوێ ــم نیی گومانیش

سیاســییانە بكرێــت.

* بۆچوونــت وایــە بەركەوتنــی تــازە دەركەوتوە، پێت 
وایــە ئــەم بەركەوتنــە تازەیە بە تەنیا لە كوردســتان 
نــوێ  و هاوپەیمانیــی  نــەوه ی  نییــە، مەبەســتت 
نیشــتیمانی بــۆ دادپەروەرییــە، ئەمانــە بەركەوتنــی 

تــازەن، بــەاڵم هەندێــك دەڵێــن ئەمانــە شــتی تــازە 
ــە  ــوو ل ــەوە ب ــۆ نیشــتیمانی ئ ــی ب نیــن، هاوپەیمان
ــەوەی  ــەوەی بزووتن ــوو، وەك چــۆن ئ ــدا هەب یەكێتی
گــۆڕان هــەر لــە یەكێتیــدا بــوە، بــەاڵم پێــت وایــە 
ئــەم بەركەوتنــە تازانــە بــە تەنیــا بەركەوتنێــك 
نیــن هەرێمــی كوردســتانیان گرتبێتــەوە، ئــەوەی لــە 
ســعودیە ڕوو دەدات، هاتنــی محەمــەد بــن ســەلمان، 
ئــەوەی لــە قەتــەڕ ڕووی دا هاتنــی محەمــەد تەمیــم 
و ســەعد حەریــری، ئامــاژە و مامەڵــەی ئەمەریــكا 
لەگــەڵ نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد تاڵەبانــی، بــەاڵم 
ــە  ــەم بەركەوتن ــە ئ ــە ك ــەو جۆرەی ــۆ ب ــی ت بۆچوون
نوێیانــە لــە خۆیانــەوە دروســت نەبــوون، بەڵكــو 
بریتیــن لــە ئەجێندایەكــی ئەمەریكــی خۆرئاواییــی، 
هەرێمــی  لــە  دەدات  ڕوو  ســعودیە  لــە  ئــەوەی 
كوردســتانیش دووبــارە ببێتــەوە، بەركەوتنەكــە بــەو 

ــە پێــت وایــە ســەركەوتوو دەبێــت؟ جۆرەی
مــەال یاســین: ئەگــەر مبانەوێــت بــە پێــی خوێندنــەوە ســەیری 

بكەیــن بــا خاڵبەنــدی بكەیــن:

1- ســەركردایەتیی سیاســیی كــوردی ئەمــڕۆ هەمان ســەركردایەتیی 

شــاخە، ســەركردایەتیی شاخ و پێشــمەرگایەتییە، ئەم سەركردایەتییە 

بــە كەڵكــی شــار و دەوڵەتــداری نایــەت. ســەركردایەتیی سیاســیی 

و  قوربانیــدان  و  شۆڕشــگێڕی  خەباتــی  ســەركردایەتیی  كــورد 

بەرخوردانــە، ســەركردایەتییەكە بەرانبــەر دوژمنێكــی دڕنــدەی وەك 

ــی  ــی شــەرەفی ســەركردایەتیكردنی خەبات ســەدام حســێن، خاوەن

ڕزگاریــی نیشــتیامنی لــە سەرســەخترین كاتەكانیــدا، پێویســتە 

ــن،  ــۆ دانەوێنی ــەریان ب ــتە س ــن، پێویس ــان بگری ــە هەمووی ــز ل ڕێ

چ  نییــە،  حوكمەتــداری  و  دەوڵەتــداری  ســەركردایەتیی  بــەاڵم 

قوبــاد تاڵەبانــی، چ نێچیرڤــان بارزانــی ســەركردایەتیی نوێــن، 

ســەركردایەتیی شــاخ نیــن، ئەمــە جیاوازییــەك، ســەركردایەتیی 

حكوومەتــداری و دەســەاڵتداری پێــم وایــە بەشــێكی ئەوەیــە، كــە 

ــە. ــە قبووڵ ــەن ئەم ــی دەیك ــان بارزان ــی و نێچیرڤ ــاد تاڵەبان قوب

2- لــە الیەكــی تــرەوە ســەركردایەتیی نــوێ و نــەوەی نــوێ  ئــەوە 

نییــە كــە كــوڕی ســەركردایەتییە سیاســییەكە بێتــە پیشــەوە، 

كــرد،  تەمیمــت  محەمــەد  باســی  تــرە،  بابەتێكــی  ئەمەیــش 

تەمیــم كــوڕی باوكیەتــی كــە باوكــی ســەركردایەتیی قەتــەڕی بــە 

ــی  ــەو، باس ــێكە ل ــش بەش ــرد، ئەمەی ــەی ک ــكارە دواكەوتوەک ئەف

ــی،  ــوڕی باوكیەت ــەملان ك ــەد س ــرد، محەم ــەملانت ك ــەد س محەم

باوكــی باوكیشــی كــوڕی مەلیكــی یەكەمــە كــە بــە چــاك و 
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ــەوەی  ــەوە، ن ــوڕی ئ ــە ك ــوو نیی ــوە، دواكەت ــەوە دواكەوت خراپیی

نــوێ  و بزووتنــەوەی دادپــەروەری كــوڕی نــەوە كۆنەكــەن، هیــچ 

جیاوازیــی نییــە لەگــەڵ ئــەوەدا، لەبــەر ئــەوە ئەگــەر ورد باســی 

ئەمــە بكەیــن، بەرنامــەی زۆر دەوێــت و خوێندنــەوەی زۆری 

ــت،  ــەوەی وردی بــۆ بكرێ ــت خوێندن ــم وایــە دەبێ دەوێــت. پێ

خوێندنــەوەی وردیــش دەبێــت زانكــۆكان و خــاوەن بڕوانامــە 

ئەكادیمــی و ئەكادیمســتەكان بیكــەن. كوردســتان و ناوچەكــە 

پێویســتی بــە عەقڵــی نــوێ  و سیاســەتی نــوێ  و بیــری نــوێ  هەیــە 

كــە مــەال یاســینی تێــدا نییــە، كــە دەڵێــم مــەال یاســینی تێــدا نییــە 

مــەال یاســین بچوكریــن كادیــری ئــەو حیزبەیــە كــە خەباتــی 

ــر و  ــن كادی ــا گەورەتری ــرە هەت ــەوە بیگ ــە من ــردوە، ل ــاخی ك ش

ســەركردەی ئــەم حیزبــە لــە نــەوەی نــوێ ، لــە سیاســەتی نــوێ ، لــە 

بیــری نــوێ . لــە خوێنــی نوێــی بەڕێوەبردنــی دەوڵەتــداری كــوردی 

ــە  ــن، ئێمــە ل ــە دەرەوەی بازنەكەی ــە، ئێمــە ل و ناوچەكەیشــدا نیی

دەرەوەی ئــەو گروپەیــن، پێویســتە بچینــە دەره وە و نــەوه ی نــوێ 

بێــت، نــەوەی نوێیــش نابێــت لــە ســەر فیكــری باوكــی بــڕوات، كــە 

ــك  ــی فیكرێ ــت خاوەن ــوە، دەبێ ــمەرگایەتی ب ــاخ و پێش ــاوی ش پی

ناتوانێــت  بێــت. هیــچ ســەركردەیەك  بەكەڵــك  ئەمــڕۆ  بێــت 

فیكــری كوڕەكانــی بخوێنێتــەوە، چونكــە فیكــری كوڕەكانــی فیكری 

ئەلكرۆنیاتــە. فیكــری ئێمــە فیكری شــاخ و پێشــمەرگایەتی و شــەڕ 

بــوو، ئەمەیــە جیاوازییەكــە. لەبــەر ئــەوە مــن پێــم وایــە محەمــەد 

ــۆی  ــەی خ ــی واڵتەك ــەوەی نوێ ــە ن ــوێ  ل ــەر گ ــەملان ئەگ ــن س ب

بگرێــت، كــە فیكریــان جیاوازیــی زۆرە لەگــەڵ ســەملانی باوكــی و 

باپیــری كــە مەلیــك بــوە دەیباتــەوە، تەمیمیــش ئەگــەر گــوێ  لــە 

نــەوەی نوێــی قەتــەڕ بگرێــت دەیباتــەوە، بــەاڵم ئەگــەر گــوێ  لــە 

عەقڵەكانــی باوكــی بگرێــت نەخێــر نایباتــەوە، ئێمەیــش كوڕەكانــی 

ــە مــن بگرێــت  ســەركردەكامنان كوڕەكــەی منیــش ئەگــەر گــوێ  ل

ــت،  ــەقام بگرێ ــەر ش ــی س ــەوەی نوێ ــە ن ــوێ  ل ــەر گ دۆڕاوە، ئەگ

ــت،  ــۆرە بێ ــەو ج ــت ب ــە دەبێ ــە، خاڵبەندییەك ــە براوەی ــم وای پێ

ــەت. ــداری نای ــی دەوڵەت ــاخ بەكەڵك ــەركردایەتیی ش س

مێــژووی  كادیرێكــی  و  دیپلۆماتكارێــك  وەك   *
بەگشــتی  كوردســتان  نیشــتیمانیی  یەكێتیــی 
چــۆن  كــورد  و  ناوچەكــە  سیاســیی  باوردۆخــی 
ــەو هەمــوو ملمانــێ  ــە كوێــی ئ دەبینیــت، كــورد ل
و قەیرانــەی ناوچەكەدایــە، دەتوانێت چارەنووســێكی 
بــاش بــۆ خــۆی بنووســێتەوە، یاخــود ڕەنگــە كــورد 
و هەرێمــی كوردســتان لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا 
ببێــت بــە مێژوویــەك لــە ڕابــردوو هەر چەند ســاڵێك 

بوویــن بــە مێــژوو و چووینــە دەرەوەی مێــژوو؟ 

مــەال یاســین: هێشــتا كات مــاوە پێــم وایــە، لــە ســاڵی 
ــوە  ــورددا هات ــەر ك ــە س ــەوەی ب ــەورە ل ــێكی گ ــەوە بەش 1921ـ

زۆر  دوژمنانــی  خەتــای  بــوو،  كــورد  ســەركردایەتیی  خەتــای 

ــازی  ــەر ق ــە س ــەوەی ب ــە ئ ــن دوژمن ــە دوژم ــوو، چونك ــدا نەب تێ

محەمــەد و شــێخ مەحمــوودی گــەورە و شــێخ عوبەیدولــادا 

هــات، هەمــووی كــورد دەســت و دەنــگ و دەوری تێیــدا هەبــوە. 

هیواداریــن ئێمــە ئــەم جــارە لــە نــاو مێــژوو بیــن، بەشــێك بیــن لــە 

ــژوو،  ــەوە دەرەوەی مێ ــر بخرێین ــەوەی جارێكــی ت ــەك ئ ــژوو ن مێ

ئــەوەی لــە ڕابــردوودا بــە دەســتامن هێنــاوە لــە دەســتی بدەیــن، 

ــی هەرێمــی كوردســتان وەك ئەڵتەرناتیڤــی  ــن حكوومەت هیواداری

ئێســتا ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەم واڵتــە 

ســەیر دەكرێــت، ئــەو نادادپەروەرییــەی لــە كەیســی نــەوت، لــە 

سیســتمی حكومڕانــی هەیــە باشــی بــكات، لــە دەرفەتێكــی باشــدا 

ــە  ــر ڕێگ ــەوە و چــی ت ــان كارا بكرێت ــت، پەرلەم ــژاردن بكرێ هەڵب

نەدرێــت ســوكایەتی بــە پەرلەمــان بكرێــت. ئــەوەی لــە ڕابــردوو 

ڕووی داوە تەنیــا بــۆرس یەڵســن ئامــادە بــوو دەبابــە بەرێتــە ســەر 

ــە مۆســكۆ. ــی ڕووســیا ل پەرلەمان

ــى  ــدا و هەرێم ــى بەغ ــە پێوەندییەکان ــەرەتا ل * س
ــن، دواى پڕۆســەى  ــێ بکەی کوردســتانەوە دەســت پ

پیالنە  ئیقلیمی، عێراقی و 

نێوده وڵه تییه كه ، سه ره ڕای 

وێرانه ییی نێو ماڵی خۆمان و 

مامه ڵه ی جۆراوجۆر به رانبه ر 

حكوومه تی به غدا، هه موو 

ئه وانه  شكستیان 

به  پرۆسه كه  هێنا
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ــە  ــت ل ــدا جەخ ــەر، بەغ ــى ئۆکتۆب ــدۆم و 16ـ ڕیفران
ســەر بابەتێکــى گرینــگ دەکاتــەوە ئەویــش بابەتــى 
دەســتوورە، دەڵێــت: دەبێــت هەرێمــى کوردســتان لە 
چوارچێــوەى دەســتوور مامەڵــە لەگــەڵ بەغــدا بــکات، 
دەکات،  ڕیفرانــدۆم  هەڵوەشــاندنەوەى  لــە  بــاس 
ــى  ــە حکوومەت ــەى ک ــەو نامان ــوو ئ ــتا هەم ــا ئێس ت
هەرێمــى کوردســتان دەینێرێــت وەاڵمێکــى ئاشــکراو 
ئیجابــى نەداوەتــەوە، بــە بۆچوونــى تــۆ ئێســتا چــۆن 

مامەڵــە لەگــەڵ بەغــدا بکرێــت؟
ــە،  ــاواز هەی ــتى جی ــتا دوو هەڵوێس ــد ئەسەســەد: ئێس فەری
یەکــەم: هەڵوێســتى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتانە، کــە داواى 

گفتوگــۆ دەکات لــە چوارچێــوەى دەســتووردا بــەو جــۆرەى عێــراق 

ــە  ــە ک ــەىت فیدڕاڵ ــردوە، دوەم: هەڵوێســتى حکووم خــۆى داوای ک

تــا ئێســتا خــۆى دەدزێتــەوە لــە گفتوگــۆ، ئــەو ئەجێنــداى تایبــەىت 

خــۆى هەیــە، کات لــە قازانجــى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا 

ــەوە  ــامن ئ ــى خۆیش ــت خەڵک ــەوە دەزانێ ــۆى ئ ــدا خ ــە، بەغ نیی

ــە  ــۆ ل ــەر گفتوگ ــە س ــم ل ــەىت هەرێ ــووربووىن حکووم ــن، س دەزان

نزیکریــن کاتــدا بەڵگــەى ئەوەیــە، هــەم هەوڵــى چارەســەرکردىن 

ــت  ــە دەبێ ــۆى هەی ــى خ ــەم کات کاریگەری ــدات، ه ــەکان ب کێش

ــێرراوى  ــە هەڵپەس ــاڵدا ب ــد س ــە چەن ــانەى ل ــەو کێش ــەر ئ ــە س ل

ــەرێکى  ــۆ چارەس ــزى گفتوگ ــەر مێ ــە س ــدا ل ــە بەغ ــەوە ل ماونەت

ــەقامگیریی  ــى س ــەوەى قۆناغێک ــۆ ئ ــت، ب ــۆ دابرنێ ــەیییان ب ڕیش

درێژخایــەن لــە پێوەندیــى هەرێــم و ناوەنــد بێتــە ئــاراوە، تا ئێســتا 

ــەر  ــگاوەکان ه ــەوە، هەن ــەم بارەی ــراوە ل ــک نەن ــچ هەنگاوێ هی

ــۆ،  ــۆ گفتوگ ــادەم ب ــن ئام ــت م ــم دەڵێ ــەىت هەرێ ــە حکووم ئەوەی

بەغــدا خــۆى بێدەنــگ کــردوە و مەرجــى هەیــە و دەڵێــت، 

دەبێــت یەکــەم جــار ئــەو مەرجانــە جێبەجــێ بکــەن لــە ســەروو 

ــدۆم. ــاندنەوەى ڕیفران ــەىت هەڵوەش ــەوە باب هەموویان

* بۆچوونــى جیــاواز دەبینرێــت لــە نێــوان یەکێتــی 
و پارتــى، پارتــى پێــی وایــە بــە قــەدەر ئــەوەى 
هەرێمــى کوردســتان بارودۆخــى سیاســى و ئابووریى 
ــەى  ــەو ڕەوش ــێوە ئ ــان ش ــە هەم ــدا ب ــە، بەغ خراپ
ــە  ــتە ل ــە تەندروس ــەو بۆچوون ــە ئ ــت وای ــە، پێ هەی
ــە، بــۆ نموونــە کۆمەڵگــەى  کاتێکــدا عێــراق دەوڵەت
نێودەوڵەتــى دەڵێــن بابەتــى فرۆشــى نەوتــى عێــراق 
ئــەوەى کــە گەندەڵــى هەیــە  لەگــەڵ  شــەفافە، 
ــەم  ــراق ل ــى عێ ــە حکوومەت ــۆ نموون ــدا، ب ــە عێراق ل

دوایییانــە ســەرکەوتنى بــە دەســت هێنــاوە بــە ســەر 
ــە  ــى کوردســتان ســەرکەوتنى ب ــە هەرێم ــش، ل داع
دەســت هێنــاوە و پێوەندییــە دیبلۆماســییەکانى لــە 
ئاســتى ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى ســەرکەوتوو بــوە، 
ــەرکەوتوە، پێــت  ــادى ئێســتا کارەکتەرێکــى س عەب
ــە  ــی وای ــى پێ ــە پارت ــى دروســتە ک ــە بۆچوونێک وای
بەغــدا بــە قــەدەر ئێمــە کێشــەى هەیــە، یاخــود 
ــى  ــە هەرێم ــە ل ــەى ک ــەو قەیرانان ــە ل خۆدزینەوەی

ــە؟ ــتاندا هەی کوردس
فەریــد ئەسەســەد: بەدڵنیایییــەوە بەغدا کێشــەى هەیە، بەاڵم 
بــەراورد ناکرێــت لەگــەڵ ئــەو کێشــانەى هەرێمــى کوردســتان تێی 

کەوتــوە، ئــەو کێشــانەى ئێمــە هەمانــە زۆر زەحمــەت چارەســەر 

ــە  ــت ب ــەىت دەکرێ ــدا هەی ــانەى بەغ ــەو کێش ــەاڵم ئ ــن، ب دەکرێ

ــۆ  ــن، ب ــەر بکرێ ــدا چارەس ــى پێوانەیی ــە کاتێک ــر و ل ــێوازێکی ت ش

منوونــە ئێســتا حکوومــەىت عێــراق حکوومەتێکــە لــە ڕووى ســوپاوە 

ــە ســەر هێزێکــى  ــت ب ــە دەســت بهێنێ ــەىت ســەرکەوتن ب توانیوی

دڕنــدەى وەک داعــش، بــە دڵنیایییــەوە بــە هاوکاریــی هێــزى 

پێشــمەرگەى کوردســتان، لەبەرئــەوە حکوومــەىت عێــراق وەک 

حکوومەتێکــى بــراوەى جەنــگ حســاىب بــۆ دەکرێــت. ئێمــە 

دەزانیــن لــە 2014دا ســوپاى عێــراق نزیــک بــوو لــەوەى بەتەواوى 

هەڵبوەشــێتەوە، لەبەرئــەوە ئەمــە هونــەرە، حکوومەتێــک بتوانێت 

ــى  ــەوە، کارێک ــت بکات ــەرلەنوێ دروس ــووپا س ــاڵدا س ــە دوو س ل

وا بــکات ئــەو ســوپایە هەمــوو ئــەو ناوچانــەى لــە دەســتی 

دابــوو بگرێتــەوە و هەژمــووىن خــۆى بــە ســەر دوژمنەکــەى 

ــى  ــە ماوەیەک ــى ل ــەوەى توانی ــە ل ــەپێنێت، جگ ــە بس ــە داعش ک

پێوانییــدا هێزێکــى میلیشــیایى یاخــود نیمچــە میلیشــایى بــە نــاوى 

حەشــدى شــەعبى دامبەزرێنێــت، ئەگــەر ئێمــە لــە ڕووى ســوپاوە 

ســەیرى بابەتەکــە بکەیــن، ئێســتا عێــراق یەکێکــە لــەو واڵتانــەى 

هێزێکــى زۆر گــەورەى هەیــە لــە ناوچەکــەدا، لــە هەمــان کاتــدا 

شــارەزایییەکى زۆرى هەیــە لــە شــەڕى شــارەکاندا، بــە پێوانــە 

ســوپایییەکان عێــراق ئێســتا بــە پێنجــەم هێــزى زەمینــى لــە 

جیهانــدا دەژمێررێــت، کاتێــک بــەراوردى ســوپاى عێــراق دەکەیــن 

بــە ســوپاى تورکیــا، بەدڵنیایییــەوە ســوپاى تورکیــا بەهێزتــر و 

چەکدارتــرە، بــەاڵم ســوپاى تورکیــا لــە هەڵکوتانــە ســەر شــارەکان و 

گرتنــى شــارەکان لەشــکرێکى زۆر کڵۆڵــە، بەڵگــە بــۆ ئەمــە ســوپاى 

تورکیــا بــە ســێ تــا چــوار مانــگ ئینجــا توانیــى شــارێکى بچووکــى 

ــى  ــیۆىن چەکداری ــى ئۆپۆزس ــە یارمەتی ــە ســووریا ب ــاب( ل وەک )ب
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توانیویانــە  عێــراق  هێــزەکاىن  کاتێکــدا  لــە  بگرێــت،  ســووریا 

ــن. ــت بهێن ــە دەس ــر ب ــەرکەوتنى زۆر گەورەت س

عێــراق کۆمەڵێــک کێشــەى هەیــە، بــەاڵم کێشــەکان وەک کێشــەى 

هەرێــم نییــن، هەرێــم کێشــەى زۆرتــرە و گەمــارۆ دراوە، ســنوورى 

لــێ داخــراوە و حکوومــەىت هەرێــم ناتوانێــت مووچــەى کارمەنداىن 

ــە  ــە مووچــەى هێــزى پێشــمەرگە ل ــدات، بەشــێکى زۆر ل خــۆى ب

دەرەوە دێــت، واتــا حکوومــەىت هەرێــم توانــاى ئــەوەى نییــە 

مووچــە دابیــن بــکات، نزیکــەى ســێ ســاڵ دەبێــت خزمەتگوزاریى 

ــە  ــژەى %98 وەســتاوە، ل ــە ڕێ ــە هەرێمــى کوردســتان ب گشــتى ل

کاتێکــدا لــە بەغــدا وا نییــە، بەغــدا بیــر لــەوە دەکاتــەوە، بۆریــى 

نــەوت و گاز بــۆ شــوێنەکاىن تــرى عێــراق ڕابکێشــێت، لەبــەر ئــەوە 

عێــراق لــە گەشــەکردندایە، هەرێمــى کوردســتان لــە شــوێنى 

خــۆى چەقیــوە، تەنانــەت گەڕاوەتــەوە بــۆ دواوە، بــۆ منوونــە 

ــە کاتێکــدا ســاڵى)2014 ،2015(  ــە کۆتایــی 2017 دایــن، ل ئێمــە ل

ــای  ــە توان ــە ب ــە گەش ــراق خەریک ــتا، عێ ــە ئێس ــن ل ــر بووی باش

عەســکەری و بەرهەمــى نــەوت و ئابووریــى خــۆى دەدات، عێــراق 

ــەوە  ــاىب ئ ــە حس ــت ئێم ــەاڵم دەبێ ــە، ب ــەى هەی ــک کێش کۆمەڵێ

ــە  ــە، ک ــى 2014 نیی ــە، عێراق ــتا هەی ــەى ئێس ــەو عێراق ــن، ئ بکەی

تــازە داعــش تکریــت و موســڵى گرتبــوو، عێراقێکــى تــرە، دەبێــت 

بــە شــێوەیەکى واقیعــى مامەڵــەى لەگەڵــدا بکرێــت، بــۆ ئــەوەى 

بتوانیــن بگەیــن بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ بەغــدا و بناغەیــەک 

ــەن. ــتییانەى درێژخای ــى ئاش ــۆ پێوەندییەک ــن ب دابنێی

* پێشــبینى ئــەوە دەکــەن حکوومەتــى عێــراق ڕازی 
بێــت بــەو پێوەندییــە تــازە و دامــەزراوە و بــە پێــى 
دەســتوور مامەڵــە لەگــەڵ هەرێــم بکرێــت، لەگــەڵ 
ئــەوەى هەرێــم چەندیــن نامــەى نــاردوە، بــەاڵم 

ــەوە؟  ــى نەداونەت ــدا وەاڵم بەغ
ــە،  ــى بەغدای ــە قازانج ــە ل ــەم بارودۆخ ــد ئەسەســەد: ئ فەری
زۆرتــر لــەوەى لــە قازانجــى هەرێــم بێــت، ئەگــەر ئێمــە ســەیرى 

دەســتوور بکەیــن، حکوومــەىت هەرێــم گوتوویــەىت لــە چوارچێوەى 

دەســتووردا وتووێــژ لەگــەڵ بەغــدا دەکەیــن، ئەگــەر ســەیرى دوو 

مــادەی دەســتوور بکەیــن، مــادەى 110، مــادەى 114. مــادەى 

ــدڕاڵ  ــەىت فی ــکراوەکاىن حکووم ــەاڵتە قەتیس ــە دەس ــاس ل 110، ب

دەکات، واتــا حکوومــەىت فیــدراڵ کۆمەڵێــک دەســەاڵىت هەیــە 

لــە هەمــوو عێراقــدا تەنهــا حکوومــەىت فیــدڕاڵ ئــەو دەســەاڵتەى 

هەیــە، بــەاڵم بەشــێک لــەو دەســەاڵتانە لــە هەرێمــن، لەبــەر ئەوە 

ــەو دەســەاڵتە قەتیســکراوانەى  ــدراڵ داوا دەکات ئ حکوومــەىت فی

لــە ژێــر دەســەاڵىت هەرێمــدان بگەڕێنــەوە بــۆ حکوومــەىت ناوەنــد، 

ئێمــە دەبێــت ئــەم دەســەاڵتانەى بدەینــەوە لــە هــەر وتووێژێکــدا 

ــەىت  ــە باب ــۆ منوون ــن، ب ــێ بکەی ــتوور جێبەج ــە دەس ــەر ئێم ئەگ

فڕۆکەخانــەکان یەکێکــە لــەو بابەتانــەى پێوەندیــى بــە دەســەاڵتە 

دەســەاڵتە  لــە  بــاس  مــادەى114  هەیــە،  قەتیســکراوەکانەوە 

هاوبەشــەکان دەکات، کۆمەڵێــک دەســەاڵت هەیــە هاوبەشــە لــە 

ــدڕاڵ،  ــەىت فی ــتان و حکووم ــى کوردس ــەىت هەرێم ــوان حکووم نێ

ئــەو دەســەاڵتانەى ئێســتا لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە هەموو 

لــە ژێــر دەســەاڵىت حکوومــەىت هەرێمدایــە، بەغــدا داواى نیــوەی 

دەســەاڵتەکەى خــۆى دەکات، ئێمــە دەبێــت نیوەکــەى خــۆى پــێ 

ــەکان،  ــەىت فڕۆکەخان ــەر باب ــە س ــە دێین ــە ک ــۆ منوون ــەوە، ب بدەین

فڕۆکەخانــەکان وەک دەروازەى ســنوورى حســابیان بــۆ دەکرێــت، 

ئەوەنــدەى پێوەندییــان بــە دەرەوەى واڵتــەوە هەیــە، ئەگــەر 

گەشــتە  بــە  پێوەندیــى  بەشــێکى  بەشــەوە  دوو  بــە  بیکەیــن 

نێودەوڵەتییەکانــەوە هەبێــت لــە هەرێمــەوە بــۆ دەرەوەى واڵت و 

بــە پێچەوانــەوە، ئەمــە دەبێــت پێوەندیــى بــە بەغــداوە هەبێــت، 

ــى  بەغــدا خــۆى ئــەم بابەتــە ڕێــک دەخــات، ئــەوەى پێوەندی

ــێ  ــە، س ــتە ناوخۆیییەکان ــت گەش ــەوە هەبێ ــى عێراق ــە ناوخۆی ب

گەشــتامن هەیــە، یەکێــک بــۆ بەغــدا، یەکێــک بــۆ نەجــەف، 

یەکێــک بــۆ بەســڕە، ئەمانــە پێوەندییــان بــە حکوومــەىت هەرێمــى 

کوردســتان و ئیــدارەى ناوخــۆوە دەبێــت بــەو جــۆرە دابــەش 

دەکرێــت، کاتێــک دێینــە ســەر بابــەىت دەروازە ســنوورییەکان، 

پســپۆڕییەکى  وەک   110 مــادەى  لــە  ســنورییەکان  دەروازە 

ــادەى 114  ــە م ــراوە، ل ــاس ک ــدڕاڵ ب ــەىت فی ــنوردارکراو حکووم س

دوو  بــە  بــەاڵم  کــراوە،  بــاس  هاوبــەش  پســپۆڕییەکى  وەکــو 

ــردىن دەروازە  ــە بەڕێوەب ــاس ل ــادەى 114 ب ــە م ــاواز ل شــێوەى جی

گومرگییــەکان کــراوە لــە ڕووى ئیدارییــەوە دەبێــت هاوبــەش 

بێــت، بــەاڵم تــا ئێســتا لــە ڕووى ئیدارییــەوە هاوبــەش نییــە، ئێمــە 

ــێ  ــا، س ــەڵ تورکی ــەک دەروازە لەگ ــە، ی ــان هەی ــوار دەروازەم چ

دەروازە لەگــەڵ ئێــران هەمــوو، ئــەم دەروازانــە لــە ژێــر دەســەاڵىت 

ئیدارەیەکــى  هیــچ  و  کوردســتاندایە  هەرێمــى  حکوومــەىت 

ئیدارەیەکــى  دەروازانــە  ئــەو  دەبێــت  نییــە  تێــدا  هاوبــەىش 

ــراوە  ــاس ک ــادەى 110 ب ــادەى 104 م ــى م ــە پێ ــت. ب ــەش بێ هاوب

کــە داڕشــتنى سیاســەىت گومرگــى بــە دەســت بەغداوەیــە بــە 

دەســت هەرێــم نییــە، واتــا ئــەو گومرگــەى کــە لــەم چــوار دەروازە 

ســنورییە وەردەگیرێــت، بــە پێــى ئــەو سیاســەتەى کــە لــە بەغــدا 

دادەڕێژرێــت دەبێــت مامەڵــەى لەگەڵــدا بکرێــت ئێمــە تــا ئێســتا 
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ئەوەیشــامن جێبەجــێ نەکــردوە، لەبــەر ئــەوە هەمــوو بابەتــەکان 

دەچنــەوە ســەر مــادەى 110 مــادەى114، ئــەوەى پێوەندیــى بــە 

ــادەى 112. ــادەى111 م ــەر م ــەوە س ــە دەچین ــەوە هەی نەوت

* دەتەوێــت بڵێیــت هەرێمــى کوردســتان بەشــێکى 
زۆر لــە ســەروەرییەکانى لــە دەســت دەدات بــە هــۆى 
دەســتوورەوە چ گەڕانــەوەى خاڵــە ســنوورییەکان 
ئــەوەى  نــەوت  بابەتــى  چ  فڕۆکەخانــەکان  چ 
حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان قبوڵــی کــردوە لــە 
ژێــر کاریگەریــى ئــەو شکســتە بــوە کــە دواى 16ـــى 

ــوە؟ ــەوە بینی ــە خۆی ــەر ب ئۆکتۆب
فەریــد ئەسەســەد: حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان کاتێــک 
ئامادەییــى خــۆى دەردەبڕێــت بــۆ جێبەجێکــردىن دەســتوور بــەو 

ــت،  ــک دێ ــەک پێ ــد مادەی ــە چەن ــتوور ل ــە دەس ــت ک ــە دێ مانای

بەشــێکى زۆرى قازانجــى هەرێمــى تێدایــە، بەشــێکى زۆر قازانجــى 

ــەى  ــەو مادان ــن ل ــە، ئێمــە مــاىف خۆمــان وەردەگری بەغــداى تێدای

ــتوور  ــە، دەس ــتانەوە هەی ــى کوردس ــە هەرێم ــان ب ــە پێوەندیی ک

ــەداوە  ــم ن ــە هەرێ ــەاڵىت ب ــدا داوە، دەس ــە بەغ ــەاڵتەکاىن ب دەس

دەبێــت هەرێــم ئــەو دەســەاڵتانە وەرگرێتــەوە، بەغــدا مەبەســتى 

وەرگرتنــەوەى دەســەاڵتەکانیەىت لــە هەرێــم بــۆ منوونــە، بودجــەى 

ــت،  ــەڵ دەکرێ ــەى لەگ ــێوەیە مامەڵ ــەو ش ــم ب ــە هەرێ ــدڕاڵ ل فی

بــەاڵم ڕەنگــە ئێمــە هەســتى پــێ نەکەیــن، بــۆ منوونــە لــە بــەرسە، 

ــاىت نەوتەکــە دەچێــت بــۆ  ــوو داه ــت هەم نــەوت دەردەهێرنێ

بەغــدا، گاز بــە هەمــان شــێوە هەمــوو داهاتەکــەى دەچێــت بــۆ 

بەغــدا، ســەرپێچیى ترافیکــى خەڵــک لــە هەمــوو پارێــزگاکان کــۆ 

دەکرێتــەوە و دەنێرێــت بــۆ بەغــدا، باجــى خانووبــەرە هەمــوو لــە 

پارێــزگاکان کــۆ دەکرێتــەوە دەچێتــە بەغــدا، هەمــوو پارێــزگاکان 

ــەوەى  ــاش ئ ــدڕاڵ، پ ــەى فی ــرىن بودج ــە دەوڵەمەندک ــدارن ل بەش

هەمــوو پارەکــە لــە بەغــدا کــۆ دەکرێتــەوە، جارێکــی تــر دابــەش 

ــا  ــە ی دەکرێتــەوە هــەر پارێزگایــەک بــە شــێوەى بودجــەى مانگان

ــە  ــە ل ــەوە، ئێم ــۆی دەگەڕێت ــە ب ــێوەى مووچ ــە ش ــا ب ــااڵنە ی س

ــە  ــا ئێم ــدا، وات ــۆ بەغ ــاردوە ب ــامن نەن ــتان هیچ ــى کوردس هەرێم

بەشــدار نیــن لــە دەوڵەمەندکــرىن بودجــەى فیــدراڵ، عێــراق 

دەیەوێــت بەشــدار بیــن لەمــە، ئەگــەر دەســتوور جێبەجــێ بکەین 

دەبێــت پابەنــدی ئــەم بەنــدە بیــن بــۆ منوونــە، مــادەى111 بــاس 

ــى  ــا موڵک ــە، وات ــەىل عێراق ــى گ ــەوت و گاز موڵک ــەوە دەکات ن ل

یــەک کــەس، یــەک بنەماڵــە، یــەک خێــڵ نییــە یــان موڵکــى یــەک 

پارێــزگا نییــە لــە عێــراق، بــۆ منوونــە ئەگــەر لــە هەمــوو عێراقــدا 

ــم و  ــە پشــکى هەرێ ــەو کات ــە ئ ــەوت هەبوای ــەرسە ن ــە ب ــا ل تەنه

پشــکى کوردیشــی تێــدا دەبــوو، چونکــە ئــەوە هــى هەموومانــە، 

ــتوور وا  ــى دەس ــە پێ ــە ب ــدا هەی ــە هەرێم ــە ل ــەى ک ــەو نەوت ئ

مامەڵــەى لەگــەڵ دەکرێــت ئەمــە موڵکــى هەمــوو گــەالىن عێراقــە.

*خەڵکــى کوردســتان جگــە لــەوەى پشــتگیریى ئــەو 
ــش  ــى ئەوەی ــەن، گلەیی ــزت دەک ــەى بەڕێ بۆچوونان
ــد ســاڵى  ــە چەن ــم ل ــى هەرێ ــە حکوومەت ــەن ک دەک
ــى شکســتی  ــەک نەخشــەڕێگاى ئابووری ــردوودا ن ڕاب
خــواردوە کــە حکوومــەت بانگەشــەى بــۆ دەکــرد، لــە 
هەمــان کاتــدا داهاتــى نەوتى نــەک نەگەڕاندوەتەوە 
بــۆ بەغــدا، بەڵکــوو نەیتوانیــوە خەڵکــى کوردســتان 
ســوودمەند بــن، کەواتــە حکوومەتــى عێــراق لــە 
ســەر حەقــە و ئــەو گلەیییانــەى خەڵــک دەبێــت 
ــەوت دەفرۆشــێت و  ــک ن ــت، کاتێ ــاو بگیرێ ــە بەرچ ل
داهاتەکەیشــى ڕوون نییــە لــە هەرێمــى کوردســتان؟

ــە  فەریــد ئەسەســەد: بــێ زیادەڕەویــی ڕەنگــە ســەد جــار ل
ڕاگەیاندنەکانــەوە لــە لێپــررساواىن خۆمانــم بیســتبێت کاتێــک بــاىس 

دەســتوورى عێراقیــان کــردوە، دەڵێــن ئــەو دەســتوورە %80ى 

گــەىل عێــراق دەنگــى پــێ داوە و وەک شــانازییەکیش باســیان 

کــردوە، لــە 2005 هەموومــان چوویــن بــۆ دەنگــدان و دەنگــامن 

بــۆ ئــەو دەســتوورە داوە و دژى نییــن، بــەاڵم ســاڵى )2005_2017( 

ــە  ــواىن بپەرژێت ــوو، نەیدەت ــدا ب ــى تایبەت ــە هەلومەرجێک ــراق ل عێ

ــدە و داعــش  ســەر خــۆى، تــووىش شــەڕى عەشــیرەتگەرى و قاعی

بــوو، لــە ناوخــۆدا کۆمەڵێــک گرووپــى چەکــدار پەیــدا ببــوون لــە 

ســەردەمى مالیکیــدا، مالیکــى ئــەو گروپانــەى چەکدار کرد، شــەڕى 

لەگــەڵ کــردن و کۆمەڵێــک کێشــەى هەبــوو، لــەو هەلومەرجــەدا 

عێــراق نەپەرژابــوە ســەر ئــەوەى داواى دەســەاڵتەکاىن خــۆى 

ــە  ــدڕاڵ و چ ب ــێوەى فی ــە ش ــتان چ ب ــى کوردس ــە هەرێم ــکات ل ب

داواى دەســەاڵتەکاىن خــۆى  ئێســتا  بــەاڵم  شــێوەى هاوبــەش، 

ــم، کــە  ــەکاىن ســەرۆکى حکوومــەىت هەرێ ــە پێــى لێدوان دەکات. ب

لــە چوارچێــوەى دەســتووردا کار دەکەیــن، بەدڵنیایییــەوە دەبێــت 

ــە  ــەو جــۆرەى ل ــەوە ب ــک بخرێن ــەو دەســەاڵتانە ســەرلەنوێ ڕێ ئ

ــوون. دەســتووردا هات

یەکێتــى  بۆچــى  دەکات  ئــەوە  گلەیــى  *خەڵــک 
و پارتــى وایــان کــرد لــە هەرێمــى کوردســتان، 
تێڕوانینێکــى  هیــچ  بۆچــى  بارزانــى  بەتایبــەت 
نەبــوو، بارودۆخــى هەرێــم زۆر بــاش بــوو بــەاڵم 
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گەیاندییــەوە خاڵــى ســفر، تەنانــەت گەیشــتوەتە 
ئــەوەى حاڵەتــى قەیــران بــەرەو شکســت بچێــت؟ 
ــى  ــر پێوەندی ــە زۆرت ــم ئەم ــم بڵێ ــەد: ناتوان ــد ئەسەس فەری
ــە  ــى ب ــر پێوەندی ــوو وردت ــە، بەڵک ــەوە هەی ــى و پارتیی ــە یەکێت ب

یــەک کەســەوە هەیــە کــە بارزانییــە، ئــەو لێپررساوێتیــى گــەورەى 

ــارزاىن  ــە ســەرە و هەمــوو کێشــەکە دەکەوێتــە ئەســتۆى ئــەو، ب ل

ڕابەرایەتیــى ڕیفراندۆمــی کــرد و ویســتى دەوڵــەت دروســت 

بــکات، ڕاســتە هەمــوو حیزبــەکان و هاواڵتییــان بــە دڵســۆزییەوە 

لــەم  هەموومــان  بــەاڵم  کــردوە،  هەوڵەکەیــان  پشــتگیریى 

ــت لەگــەڵ  ــەراورد دەکرێ ــن، ســلێامىن ب بارودۆخــە نیگــەران بووی

زۆر  جیاوازییەکــى  ڕیفراندۆمــدا  بانگەشــەى  کاىت  لــە  هەولێــر 

هەبــوو، بەڵگــەى ئــەوە بــوو ســلێامىن زۆر لــە بارودۆخەکــە دڵنیــا 

نەبــوو، هۆکارەکــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى، ئێمــە کاتێکــى زۆر 

ــە  ــەوەى ل ــەى ئ ــە پێچەوان ــژارد، ب ــدۆم هەڵب ــۆ ڕیفران ــامن ب خراپ

ــە  ــرا، ئەم ــەوە دەک ــاس ل ــدۆم ب ــش ڕیفران ــان پێ ــدۆم ی کاىت ڕیفران

ــا  ــەڕ، ب ــە ش ــوە ل ــازە ڕزگارى ب ــراق ت ــە و عێ ــرین هەلومەرج باش

فریــا نەکەوێــت خــۆى بەهێــز بــکات، بــا ئێمــە داواى ڕیفرانــدۆم 

ــەس  ــەک ک ــارى ی ــە بڕی ــن، ئەم ــدۆم بچی ــەرەو ڕیفران ــن و ب بکەی

ــەو  ــەکان ئ ــم ســەرکردەى حیزب ــم بڵێ ــەوەى ناتوان ــەڵ ئ ــوو، لەگ ب

بڕیــارى  بڕیارەکــە  بــەاڵم  ئەســتۆ،  ناکەوێتــە  لێپررساوێتییەیــان 

ــە  ــە مێژوویی ــەم لێپررساوێتیی ــارزاىن دەبێــت ئ ــوو، ب ــەک کــەس ب ی

هەڵبگرێــت، ئێمــە ئەگــەر بــاس لــە لێدوانــەکاىن ســاڵى 2014 

ــەکان،  ــە جێناکۆک ــوە ناوچ ــمەرگە چ ــزى پێش ــک هێ ــن، کاتێ بکەی

لێدوانێکــى زۆر ئاگرینــى بــارزاىن هەبــوو، کــە دەڵێــت ئێمــە لەمەو 

ــامن  ــوە و جێبەجێ ــی هات ــن و کۆتای ــادەى 140 ناکەی ــاىس م دوا ب

کــردوە، دیســان دەبێــت شــاندى هەرێــم بچێتــەوە بەغــدا و 

ــە  ــە ئاگرین ــەم لێدوان ــەى ئ ــەو کات ــکات، ئ ــادەى 140 ب ــاىس م ب

ــر دەســەاڵىت  ــە ژێ ــەوە، هەمــوو ناوچــە جێناکۆکــەکان ل بــاو کرای

ناوچەیەکــى  هیــچ  ئێســتا  بــوون،  کوردســتاندا  پێشــمەرگەى 

ــتاندا  ــمەرگەى کوردس ــزى پێش ــەاڵىت هێ ــر دەس ــە ژێ ــۆک ل جێناک

نییــە، ئەمــە تەنگبینــی و خوێندنــەوەى هەڵەیــە بــۆ ڕووداوەکان و 

تێنەگەیشــتنى هاوســەنگیى هێــزە، لێکدانــەوەى چەوتــە ســەبارەت 

بــە ڕەوىش ڕووداوەکان، تێنەگەیشــتنە لــە هەمــوو بابەتــەکان، 

ــەر  ــە ه ــکات، ل ــە ب ــوو هەڵەی ــەو هەم ــارزاىن ئ ــێکى وەک ب کەس

ــە  ــەک وا ب ــد، ن ــان دەنوان ــە، هەڵوێســتێکى تری ــر بوای ــى ت واڵتێک

ئاســاىن دەســت لــە کار بکێشــێتەوە و دابنیشــێت و قســەى خــۆى 

ــکات. ب

ــارى  ــر فش ــە ژێ ــى ل ــانەوەى بارزان * دەستلەکارکێش
ئەمریکییــەکان و ئەوروپییــەکان بەشــێک بــوو لــەو 
ــەرەو  ــتانى ب ــى کوردس ــەى هەرێم ــەتە هەاڵن سیاس

ئێســتا بــرد؟
فەریــد ئەسەســەد: ئەمــە جۆرێــک بــوو لــە ســزادان، پەیامێک 
ئــەو  کوردســتان،  هەرێمــى  ســەرکردەکاىن  هەمــوو  بــۆ  بــوو 

ســەرکردەیەى هەڵــە دەکات... کێشــە دروســت دەکات... نازانێــت 

و ناتوانێــت بڕیــارى دروســت بــدات، دەبێــت لــە دەســەاڵت 

البچێــت، ئــەو هەمــوو کێشــەیەى دروســت کــردوە شــیاوى ئــەوە 

نییــە لــە ســەر ئــەو کورســییەکەی مبێنێتــەوە، ئەمــە هــەم ســزادان 

ــاش ســەرکردە  ــم پ ــە هەرێ ــم وای ــوو، پێ ــوو هــەم لەکارخســن ب ب

ــارى  ــت و بڕی ــۆى بگونجێنێ ــر خ ــت باش ــەکان دەتوانێ کاریزماییی

ــە ســەر  ــەکاىن ســەرلەنوێ ل ــت پێوەندیی ــدات، دەتوانێ دروســت ب

ــەوە. ــت دابڕێژێت ــى تەندروس بنەمایەک

زۆرتــر  کــە  ئەوروپــا  و  ئەمریــکا  وایــە  پێــت   *
دیالۆگیــان لەگــەڵ نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد 

ئێران و توركیا هه ر 

چییه ك بكه ن ئه وه  دیار و 

چاوه ڕوانكراوه  و مێژوو شایه ته  

هه رگیز نایانه وێت واڵتێك به  

ناوی کوردستان هه بێت
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ــا  ــن، ئای ــى دەیبین ــى بارزان ــە، وەک بەدیل تاڵەبانیی
ئــەوە نامەیەکــە بــۆ ئــەوەى بیانەوێــت مامەڵــە 
ــتیوانیی  ــەن و پش ــم بک ــى هەرێ ــەڵ حکوومەت لەگ

بکــەن؟ 
فەریــد ئەسەســەد: ئێمــە مامەڵــە لەگــەڵ دوو فاکتــەردا 
تریــان  ئــەوی  نێودەوڵەتییــە،  فاکتــەرى  یەکێکیــان  دەکەیــن، 

ناوچەیــی، ســاڵى1991 فاکتــەرى نێودەوڵــەىت بــوو پشــتگیریى 

ئێمــەى دەکــرد، ئــەو هەلومەرجــەى ئــەو کاتــە هاتــە ئــاراوە، بــوە 

ــووىن  ــم و پەیداب ــاىن حکوومــەىت هەرێ ــژاردن و پێکهێن هــۆى هەڵب

هەرێمــى کوردســتان، ئەمانــە لە ڕێگــەى فاکتــەرى نێودەوڵەتییەوە 

ــت  ــراودا دەتوانێ ــى دیاریک ــە هەلومەرجێک ــەرە ل ــەم فاکت ــوو، ئ ب

ــی  ــەرى ناوچەی ــە 2017 دا فاکت ــەاڵم ل ــت، ب ــۆى بگێڕی ــى خ ڕۆڵ

لــە گەمــارۆداىن هەرێمــى  گــەورەى هەبــوو  کاریگەریــى زۆر 

کوردســتان و تەنگهەڵچنیــن بــە حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان و 

شکســتهێناىن ڕیفرانــدۆم و هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیى، ڕەنگە 

ــت،  ــەوە هەبێ ــەىت نێودەوڵەتیی ــە سیاس ــى ب ــر پێوەندی ــە زیات ئەم

چونکــە ســاڵى 1991 کاتێــک فاکتــەرى نێودەوڵەىت پشــتگیریى گەىل 

کوردســتانی کــرد لــەو نەهامەتییــەى ئــەو کاتــە تێــی کــەوت بــوو، 

ــى نەخشــەى سیاســیى  ئامانجــەکان نەگەییشــتبوونە ڕادەى گۆڕین

ناوچەکــە، لەبــەر ئــەوە کێشــەیەکى ئەوتــۆ نەبــوو بابەتەکــە خرایە 

قاڵبــى مرۆڤایەتییــەوە، بــەاڵم ئــەم جــارە نەتوانــرا نەدەکــرا بخرێتــە 

ــەىت  ــى مرۆڤای ــە بابەتێک ــە بابەتەک ــەوە، چونک ــى مرۆڤایەتیی قاڵب

ــر لــە  ــى کوردســتان زووت ــوو، هەرێم ــوو ســیاىس ب ــوو بەڵک نەب

ــى  ــە گۆڕین ــوو ل ــردن ب ــش کارک ــا، ئەوی کاىت خــۆى هەنگاوێکــى ن

نەخشــەى سیاســیى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا، کــە ئەمــە هــەم لــە 

ــەو  ــرا و ب ــەند نەک ــەىت پەس ــەى نێودەوڵ ــە کۆمەڵگ ــە و ل ناوچەک

ــامن. ــان بینی ــە گەییشــت کــە خۆم ئەنجام

ــى چاوپێکەوتنێکــى لەگــەڵ  ــڵ تاڵەبان ــز باڤێ * بەڕێ
ڕۆژنامــەى تەلەگرافــى بەریتانــى کــردوە و بــاس 
ــۆ  ــەکان ب ــەڵ ئەمەریکیی ــن دەکات لەگ ــە ڕێکەوت ل
دواخســتنى ڕیفرانــدۆم، ئــەو ڕێکەوتنــە پیشــانى 
بارزانــى دراوە، بــەاڵم بارزانــى قبوڵــى نەکــردوە 

ئاکامەکــەى ئەمــەى لێکەوتــەوە؟ 
ــەر  ــە، ئەگ ــە چۆن ــەم بابەت ــم ئ ــن نازان ــد ئەسەســەد: م فەری
ئێمــە  ئێســتا  بەدڵنییایییــەوە  تێلەرســۆنە،  نامەکــەى  بــاىس 

ــوە  ــەک هات ــە نامەی ــدەزاىن ک ــۆى نەمان ــەاڵم کاىت خ ــن، ب ئاگاداری

کۆمەڵیــک قازانجــى زۆرى بــۆ خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان تێــدا 

بــوو بــە مەرجێــک ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت و کاتێکــى گونجاوتــرى 

ــوان حکوومــەىت  ــت لــە نێ ــۆگ بکرێ ــت و دیال ــاری بکرێ بــۆ دی

هەرێــم و بەغــدا، ئــەو کاتــە حکوومــەىت بەغــدا زۆر ئامــادە بــوو 

ــنوردارەکاىن  ــەاڵتە س ــە دەس ــێک ل ــە بەش ــتبەرداربوون ل ــۆ دەس ب

ــەڵ  ــن لەگ ــى ڕێکەوت ــە مەرج ــوو، ب ــم هەیب ــە هەرێ ــە ل ــۆى ک خ

حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان، ئێســتا بابەتەکــە پێچەوانــە 

دەدزێتــەوە،  خــۆى  کــە  ئــەوەى  ســەر  هاتوەتــە  بوەتــەوە، 

ــدا و  ــۆ بەغ ــت ب ــەوە دەدات بچێ ــى ئ ــم هەوڵ ــەىت هەرێ حکووم

ڕێکەوتــن بــکات، کــە بەدڵنییاییــەوە لەدەســتداىن ژمارەیەکــى زۆر 

لــە دەســەاڵتەکاىن حکوومــەىت هەرێمــى تێدایــە، ئەگــەر بــاس لــەم 

ــا ئەندازەیەکــى زۆر وەک بەڵێنەکــەى  نامەیــە بــکات بەدڵنیایــی ت

بەلفــۆر بــوو، کــە بــۆ جولەکــە بــوە هــۆى دروســتکردىن دەوڵــەت، 

بــەاڵم بــە هــۆى بارزانییــەوە لــە دەســتامن چــوو، کەســیش نازانێت 

ــا. ــان ن ــەوە ی ــە دەگەڕێت ــر ئەم ــی ت جارێک

* هێشــتا پارتــی و میدیاكانــی و خــودی مەســعوود 
بارزانــی نــەك بــاس لــەوە ناكــەن هەلێكــی مێژوویی 
گــەورەی وەك بەڵێنــی بەلفــۆڕ بــۆ جوولەكــەكان 
دراوە لــە الیــەن ئەمەریــكاوە، ئــەوان بوونــە هــۆی 
لەدەســتدانی و هەرێمــی كوردســتانیان گەڕانــدەوە 
بــۆ ســەرەتا و خۆیشــیان بەرپرســیار بــوون، بەڵكــو 
دوای البردنــی پۆســتەکەی، مەســعوود بارزانــی دوو 
جــار بــە ڕەســمی قســەی كــردوە، هــەر دوو جارەكــە 
تۆمەتبــار  یەكێتــی  ســەركردایەتیی  لــە  بەشــێك 
دەكات بــەوەی خیانەتیــان كــردوە، بــاس لــەوە ناكات 
ــەی  ــوە و نامەك ــەكان نەگرت ــۆ ئەمەریكیی ــی ب گوێ
ــاكات  ــەوە ن ــاس ل ــردوە، ب تیلەرســۆنی ئاشــكرا نەك
كــە حســابى بــۆ دەنگــی خەڵــك و بۆچوونــی الیەنــە 
سیاســییەكان نەكــردوە و پەرلەمانــی داخســتوە، 
چەندیــن ڕۆژنامەنــووس لــە ژێــر دەســەاڵتی ئــەودا 
نــەوت  ناشــەفافیی  مەســەلەی  كــراون،  تیــرۆر 
ــە ناشــەرعی و نایاســایی  ــن ســاڵ ب ــوە، چەندی هەب
پێویســتە  بۆیــە  ماوەتــەوە،  پۆســتەکەیدا  لــە 
ئەمانــە  وەاڵمــی  ئێســتا  تایبەتــی  بــە  یەكێتــی 
ــی  ــووك 50 پێشــمەرگەی یەكێت ــە كەرك ــەوە، ل بدات
لــە ســەر دەســتی فــازڵ بــەرواری فەرمانــدەی هێــزی 
ئاڵتوونیــی بەغــدا كــە پارتییــە شــەهید بــوە، ئێــوە 
ــەو بارەیــەوە قســە بكــەن، خەڵــك گلەیــی  نابێــت ل
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ئــەوە لــە یەكێتــی دەكات، ڕاســتە یەكێتــی ڕەخنــەی 
هەبــوو لــە ڕیفرانــدۆم، بــەاڵم لــە شــوێنێك بــە 
مەســعوود بارزانــی نەگــوت، لێــرەوە لەگەڵــت نیــن و 
خــۆت بەرپرســیارێتیی ئــەو قەیرانانــە بگــرە ئەســتۆ؟ 
لــەو  یەكێكــە  ئەمــە  ڕاســتە  ئەسەســەرد:  فەریــد 
كەموكوڕییانــەی یەكێتــی، بــەاڵم ئەمــە پێوەندیــی بــە بارودۆخــی 

ــەم  ــدا ئ ــی زۆر خراپ ــە كاتێك ــان ل ــە، ی ــەوە هەی ــۆي یەكێتیی ناوخ

مەســەلەیە هاتوەتــە ئــاراوە كــە ڕەوشــی ناوخــۆ و پێوەندیيەكانــی 

ــتی  ــدا پۆس ــوو حاڵەتێك ــە هەم ــەاڵم ل ــە، ب ــاش نیی ــی ب ــاو یەكێت ن

لــە الی  فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان 

یەكێتــی نەبــوو، الی مەســعوود بارزانــی بــوو، ئــەو بەرپرســە 

ــەر  ــە ه ــە ل ــەڕەكاندا، بەرپرسیش ــە ش ــەركەوتنێك ل ــەر س ــە ه ل

ــك  ــە دی، كاتێ ــەوە دێت ــی ئ ــە ســایەی فەرماندەی ــە ل شكســتێك ک

ــە  ــەت ل ــك خیان ــەر واڵتێ ــە ه ــت و ل ــەت دەكرێ ــە خیان ــاس ل ب

دادەنرێــت...  دادگا  شــەڕ  پــاش  دەدات،  ڕوو  شــەڕ  بەرەكانــی 

بانگهێشــت  تۆمەتبــارن  ئەوانــەی  دەكرێنــەوە  كــۆ  بەڵگــەكان 

دەكرێــن و دەبێــت ســزای خۆیــان وەربگــرن، لەبــەر ئــەوە شــتێك 

نییــە بــە نــاوی خیانــەت، نــە مەســعوود بارزانــی، نــە حكوومەتــی 

ــی  ــچ دادگایەك ــمەرگە هی ــزی پێش ــە هێ ــتان، ن ــی كوردس هەرێم

كــردوە،  دروســتیان  ئــەوان  ئەفســانەیەكە  ئەمــە  دانەنــاوە، 

هۆكارەكەیشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ڕیفرانــدۆم شكســتی هێنــا، 

ــە ڕووی ســەربازی و  ــە دەســت چــوون، ل ناوچــە جێناكۆكــەكان ل

ــعوود  ــتۆی مەس ــە ئەس ــە دەكەوێت ــوو تاوانەك ــەوە هەم سیاسییش

ــن ئەمــە  ــن بڵێ ــك دەگەڕێ ــە دوای الیەنێ ــەوە ب ــەر ئ ــی، لەب بارزان

هــۆكاری شكســتەكەیە، ئێمــە هــۆی شكســت نەبوویــن... لــە 

ــزی  ــدەی گشــتیی هێ ــی فەرمان ــە فەرمان ــوور و شــەنگال ب مەخم

ــك  ــچ هۆكارێ ــێنەوە، هی ــەڕ بكش ــێ  ش ــار دراوە ب ــمەرگە بڕی پێش

ــە  ــدا ل ــە كاتێك ــوە، ل ــەر نەب ــە س ــیان ل ــەت هێرشیش ــوە تەنان نەب

تەلــوەرد شــەڕ بــۆ مــاوەی پێنــج كاتژمێــر کــراوە، هێــزی پێشــمەرگە 

قارەمانانــە بەرگــری كــرد، پــاش ئــەوەی زانــرا بەرگــەی ئــەم 

هێرشــە ناگرێــت، پێوەندیــی بــە ســەرووی خۆیانــەوە كــردوە، 

چونكــە ئەوانــەی لــەوێ  بــوون، هەمــوو لەشــكری نیزامــی بــوون، 

ــە  ــی ب ــاكات، پێوەندی ــەوە پاشەكشــە ن ــە خۆی لەشــكری نیزامــی ل

ســەرووی خۆیــەوە دەكات و ســەروو خــۆی فەرمانــی پــێ دەدات 

كــە بكشــێتەوە یاخــود مبێنێتــەوە، ئەوانەیــش لــە بــەرەكان بــوون، 

پابەنــد بــوون بــەم مەســەلەیەوە و لــە خۆیانــەوە بەرەكانیــان بــە 

ــۆ  ــردوە هــەم ب ــان ك جــێ نەهێشــتوە، پاشەكشــەیەكی ڕێكخراوی

پاراســتنی شــار لــە وێرانبــوون، هــەم بــۆ پارێــزگاری لــە پێشــمەرگە. 

ئێســتا  ئــەوەی  هــۆی  بــە  تایبەتــە،  كەركــووك  بارودۆخــی   *

پارێزگارێكــی كــورد كــە دەبێــت لــەو پۆســتەدا بێــت نییــە، چەنــد 

لــە  بەشــێك  كەركــووك  پارێــزگاری  ئەنجوومەنــی  ئەندامێکــی 

هۆكارەكــەی دەگەڕێننــەوە بــۆ پارتــی و دەڵێــن، لیســتی برایەتــی 

كــە 11 ئەندامــی ســەر بــە پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە، ئامــادە 

نیــن بــە نــاوی ئــەوەی كەركــووك داگیر كــراوە بێنــە كۆبوونــەوەوە، 

جێگــری  ئامادەیــە  پارتــی  هەڵبژێــرن،  نــوێ   پارێزگارێكــی  تــا 

ــراق  ــی عێ ــتی حكوومەت ــر دەس ــە ژێ ــڵ ل ــە موس ــەی ل پارێزگارەك

ــەن و  ــەوێ  كار بك ــەی ل ــی ئەنجوومەنەك ــكات، ئەندامان دەوام ب

تەنانــەت ئامادەیــە پەرلەمانتارانــی فراكســیۆنەكەی لــە بەغــدا 

ــدا بــن، بــەاڵم ئامــادە نییــە  ــر دەســتی حكوومەتــی عەبادی ــە ژێ ل

بێتــەوە كەركــووك، گوایــە پارێزگارێكــی یەكێتــی هەڵدەبژێررێــت، 

ــەی  ــڵ پارێزگارەك ــە موس ــە دەكات، ل ــەم یارییان ــی ئ ــی بۆچ پارت

ــووك؟  ــۆ كەرك ــت ب ــەی نانێرێ ــت و ئەنجوومەنەك دەنێرێ

ــە ناخۆشــرین هەڵوێســتەكان كــە  ــك ل ــد ئەسەســەرد: یەكێ -فەری

هەمیشــە پارتــی دەینوێنێــت ئەوەیــە، مــاف دەداتــە خــۆی هەموو 

شــتێك بــكات، هێــز بنێرێــت بــۆ شــوێنێك، هێــز بكێشــێتەوە، 

وتووێــژی نهێنــی بــكات، شــاند بنێرێــت دوور لــە حیزبــەكان بــێ  

پــرس، نامــە دێــت كەســی لــێ ئــاگادار ناكرێتــەوە، بڕیــار دەدرێــت 

ــە تاكــڕەوی كــە  ــن، ئەمــە جۆرێكــە ل ــەكان بزان ــەوەی الیەن ــێ  ئ ب

بەكەڵكــی ئــەم ســەردەمە نایــەت، بەدڵنیایــی ئــەم تاكڕەوییــە بــوو 

ــرد،  ــت ك ــی كوردســتان دروس ــەورەی لــە هەرێم كێشــەیەكی گ

بەردەوامبوونــی ئــەم تاكڕەوییــە بــۆ خــودی پارتــی و بــۆ پڕۆســەی 

سیاســییش لــە هەرێمــی كوردســتان خراپــە.

ــدی  ــە كاندی ــووک ک ــزگاری کەرک ــەی پارێ ــوە ك * ئێ
خۆتانــە و پۆســتی یەكێتیی نیشــتیمانی كوردســتانە 

دادەنێــن؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: ئێســتا هەلومەرجــی كەركــووك تایبەتــە و  
وەك شــوێنی تــر نییــە، بــۆ منوونــە لــە ســلێامنی لــە 24 كاتژمێــردا 

پارێــزگار گــۆڕرا و یەكێكــی تــر دانــرا، بــەاڵم کەرکــووک بــە دەســت 

ئێمــە نییــە، ناوچەیەکــی جێناكۆكــە و پابەنــدە بــە مــادەی 23 كــە 

جێبەجــێ نەكــراوە، لــەوێ  بەشــێكی زۆری پێوەندیــی بــە خــودی 

كەركووكییەكانــەوە هەیــە.

* چاوەڕوانی پارتی دەكەن؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: نەخێــر، هــەر كاتێــك دەرفەتــی پۆســتێك 
بــۆ كــورد هەبــوو، ئەوەنــدەی دەتوانیــن هــەوڵ دەدەیــن لــە 

دەســتی نەدەیــن و كارێكــی بــاش دەكەیــن ئاشــتی بگەڕێتــەوە بــۆ 
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كەركــووك، هــەر چەنــدە هەلومەرجەكــە لــەوێ  تــا ئەندازەیەكــی 

زۆر باشــە، بــەاڵم پێویســتامن بــەوە هەیــە ڕێكەوتنێكــی ســێقۆڵیی 

لــە  عێــراق  هێزەكانــی  ئەمەریكییــەكان،  پێشــمەرگە،  هێــزی 

ــتەی  ــێوە و ئاڕاس ــتنی ش ــۆ ڕێكخس ــت ب ــووك بكرێ ــۆی كەرك ناوخ

ئاڕاســتەی  و  شــێوە  و  كەركــووك  نــاو  لــە  پێشــمەرگە  هێــزی 

ــەوێ . ــكا ل ــراق و ئەمەری ــی عێ هێزەکان

* کێشــەی ســەرەكی هــەر ئــەوە نییــە پێوەندییمــان 
ناوخۆیــش  لــە  بەڵكــوو  خراپــە،  بەغــدا  لەگــەڵ 
پێوەندیيــەكان زۆر خراپــن، بــە تایبــەت گــۆڕان، 
ــە  ــان ل ــەی زۆری ــی و ڕەخن ــەڵ، ئیســامی گلەی كۆم
پارتــی هەیــە. لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا عەلــی 
باپیــر ڕای گەیانــد، هــۆکاری ئــەو كێشــانەی بــە 
ســەر هەرێمــی كوردســتاندا هاتــوون مەســعوود 
بارزانــی بــوە، كەچــی هێشــتا واز ناهێنێــت لــەو 
و  یەكێتــی  پێوەندیــی  دەیــدات،  گوتارانــەی 
پارتــی پێوەندییەكــی زۆر بــاش نیيــە، پارتــی لــە 
میدیاكانیــدا قســە لــە ســەر ئــەو دەكات ڕێكەوتنــی 
ســتراتیژی هەڵبوەشــێنێتەوە، هێشــتا چانســێك مــاوە 
بــۆ یەكێتــی و پارتــی حكوومەتــی تــازە دروســت 
بكــەن لــە كاتێكــدا ئۆپۆزســیۆن: گــۆڕان و كۆمەڵــی 
ئیســامی و لیســتە تازەكانــی دروســت بــوون داوای 

حكوومەتــی كاتــی دەكــەن؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: ئێمــە هەڵوێســتی خۆمــان لــەم بارەیــەوە 
دەربڕیــوە دەڵێیــن بــەو جــۆرەی پەرلەمــان لــە 11/1 ماوەكــەی بــۆ 

دوو وەرز درێــژ كرایــەوە، بــا ئــەم حكوومــەت و كابینەیــە مبێنێــت، 

بــەاڵم دەكرێــت هەمواركردنێــك لــە وەزارەتەكانــدا بكرێــت، ئەگەر 

ــەر  ــەوە، ه ــەم بكرێن ــەكان ك ــت وەزارەت ــكات دەكرێ ــت ب پێویس

الیەنێــك دەیەوێــت وەزیرەكانــی خــۆی بگۆڕێــت، بــەاڵم كابینەكــە 

وەك خــۆی مبێنێتــەوە و ئەركەكانــی خــۆی جێبەجــێ بــكات، 

ــە ســەر ئــەوەی ئەركەكانــی ئــەم  ــان الیەنــەكان ڕێــك بكــەون ل ی

حكوومەتــە دیــاری بكــەن. ئەگــەر پارتــی ئامــادە بێــت دەرفەتێكــی 

ــی  ــەاڵم پارت ــدا، ب ــوان الیەنەكان ــە نێ ــن ل ــۆ ڕێكەوت ــە ب زۆر هەی

هەمیشــە بەرژەوەندیــی خــۆی لــە بەرچــاو دەگرێــت، بیــر لــەوە 

ــی  ــە، پارت ــە، حكوومەتێكــی هاوپەیامنیی ــەم حكوومەت ــەوە ئ ناكات

ــاری  ــاوە، 38 پەرلەمانت ــی هێن ــی دەنگەكان ــدا %34ـ ــە دەنگدان ل

هەیــە، لەبــەر ئــەوە دەبێــت حســابی ئــەوە بــكات ناتوانێــت 

ــی  ــە پێ ــەر ب ــدات. گ ــەلەكان ب ــوو مەس ــەر هەم ــە س ــاری ل بڕی

ــۆ  ــەوە ب ــت هەمــووی بگەڕێت ــت، مەســەلەكان دەبێ ــان بێ پەرلەم

پەرلەمــان، لــەوێ  بــە پێــی دەنگــدان مەســەلەكان یــەكال بكرێنــەوە 

یــان كار بكرێــت بــۆ ئــەوەی ئەگــەر حكوومەتــی كاتییــش نەیەتــە 

دی، شــتێك بێــت نزیــك لــە حكوومەتــی كاتــی، هــەر چەنــدە ئــەم 

حكوومەتەیــش تەمەنــی كورتــە، لــە نــاو پارتییــش دوو بۆچوونــی 

جیــاواز هەیــە، دوو بۆچوونــن لــە ڕووی هێــزەوە نزیكــن لــە یــەك، 

هەیــە پشــتگیریی حكوومەتــی كاتــی دەكات، هەیــە دژی ئەوەیــە 

دەیەوێــت حكوومــەت هەڵبوەشــێتەوە و بــەرەو هەڵبژاردنــی 

ناگوترێــت  پێــی  ئەمــە  چەنــدە  هــەر  بچیــن،  پێشــوەخت 

هەڵبژاردنــی پێشــوەخت، چونكــە پەرلەمــان ماوەكــەی درێــژ 

ــش  ــە، پێ ــەو هەڵبژاردنەی ــوەخت ئ ــی پێش ــەوە، هەڵبژاردن كراوەت

وادەی یاســایی خــۆی بکرێــت، ئەمــە پێــش هەمــوو شــتێك وادەی 

یاســایی دیــاری نەكــراوە، دەبوایــە لــە 11/1 بکرێــت ناكرێــت بــاس 

ــن پێشــوەخت.  ــاوی بنێی ــن ن ــك بكەی ــە هەڵبژاردنێ ل

* پارتــی بــەو جــۆرە سیاســەت و مامەڵەیــەی دەیكات 
ــیيەكان  ــە سیاس ــز و الیەن ــۆ هێ ــەوە ب ــە ناگەڕێت ك
ــی  ــە هاوپەیمانێك ــش ك ــۆ یەكێتیی ــی ب ــە تایبەت ب
دێــت  تــا  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  ســەرەكییەتی، 
گۆڕانــدا  بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  پێوەندییەكانتــان 
خراپتــر دەبێــت، پێویســت بــوو پێوەندییەكانتــان 
باشــتر بێــت لەگــەڵ بزووتنــەوەی گــۆڕان و كۆمەڵــی 
ئیســامی بــۆ بەرگرتن بەم سیاســەتە چەواشــەكار و 
هەژموونگەرایییــەی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: بەشــێكی زۆری پێوەندیــی بــە ناوخــۆی 
ــەتێكی  ــت سیاس ــە بتوانێ ــك نیی ــە ناوەندێ ــە، ك ــەوە هەی یەكێتیی

یەكگرتــوو هــەم لــە دانــان هــەم لــە جێبەجێكردنــدا دابڕێژرێــت، 

و  بچیــن  كۆنگــرە  بــەرەو  خراونەتەگــەڕ  هەوڵــەكان  هەمــوو 

ــات  ــازە بنی ــی ت ــن و یەكێتییەك ــەر بكرێ ــەوێ  چارەس ــەكان ل كێش

دابنێیــن،  تــازە  ناوخــۆی  پەیڕەوێكــی  و  بەرنامــە  بنێینــەوە، 

لــە  باشــر  بتوانێــت  كــە  تــازە هەڵبژێریــن  ســەركردایەتیەكی 

ســەركردایەتیی ئێســتا ئەركەكانــی خــۆی جێبەجــێ بــكات، پاشــان 

ئــەم ســەركردایەتییە بڕیــار لــە مەســەلە هەڵپەســێرراوەكان و لــە 

ــە شــێوازێكی  ــدات و ب ــی ب ڕێكەوتننامــەی ســراتیژی لەگــەڵ پارت

ــە بــكات، یەكێتــی لــە دۆخێكــی باشــر دەبێــت ئەگــەر  تــر مامەڵ

ســەركردایەتییەكی باشــر هەڵبژێرێــت و كۆنگرەیەكی ســەركەوتوو 

ئەمــە  بەدڵنیایــی  تــازەی هەبێــت،  بەرنامەیەكــی  ببەســێت و 

كاریگەریــی دەبێــت لــە ســەر هەڵبژاردنــی داهاتــوو، بــەاڵم ئەگــەر 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
49دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

كۆنگــرە نەبەســتین، بــەرەو هەڵبژاردنیــش بچیــن، پێــم وایــە 

ــتا. ــەوەی ئێس ــت ل ــر دەبێ ــی زۆر خراپ ــی یەكێت هەلومەرج

* تــا ئێســتا بڕیــاری بەســتنی كۆنگــرە نــەدراوە، 
پێــت وایــە كۆنگــرە كێشــەكانی یەكێتــی چارەســەر 

ــت؟ ــۆ دەخوڵقێنێ ــری ب ــی زیات ــان قەیران دەكات ی
فەریــد ئەسەســەرد: كۆنگــرە 4 ســاڵ دواكەوتــوە، ئێمــە 
دەبــوو 2013 كۆنگــرە ببەســتین، پلنیۆمێكــامن بەســت، پــاش 

هەڵبژاردنــی پەرلەمــان لــەوێ ماوەكــە بــۆ 3 مانــگ درێــژ كرایــەوە، 

ــتین،  ــرە ببەس ــەوەی كۆنگ ــی ئ ــە بری ــتە 2014/1/31 ل ــە گەییش ك

بڕیــاری دواخســتنی كۆنگرەمــان بــۆ یــەك ســاڵ دا، هۆكارەكەیشــی 

ئەنجوومەنــی  هەڵبژاردنــی  تــر  مانگــی   4 دوای  بــوو  ئــەوە 

نوێنەرانــی عێــراق بــوو، دەبــوو خۆمانــی بــۆ ئامــادە بكەیــن، پــاش 

ــتان  ــی كوردس ــی پەرلەمان ــە هەڵبژاردن ــەی ل ــە خراپ ــەو ئەنجام ئ

لــە 2013 هێنامــان، لــەو كاتــەدا توانیــامن ســەركەوتوو بیــن 

لــەوەی ئەنجامێكــی بــاش بهێنیــن، بــۆ ئــەوەی بتوانیــن قەرەبــووی 

ــەوەدا  ــەكە ل ــەاڵم كێش ــەوە، ب ــەی 2013 بكەین ــە خراپەك ئەنجام

بــوو، ئێمــە بــەردەوام بوویــن لــەوەی باســی كۆنگــرە نەكەینــەوە، 

وەك ئــەوەی كۆتایــی هاتبێــت و پێویســتامن پێــی نەبێــت و 

ــە  ــی ل ــەی كێشــەكانی یەكێت كۆنگــرە شــتێكی دیكــۆر بێــت، زۆرب

ــارا،  ــە ئ ــرە هاتن ــتنی وادەی كۆنگ ــاش دواخس ــتادا پ ــی ئێس قۆناغ

ئێمــە 2014 بــۆ ســاڵیك دوامــان خســت، ئەگــەر 2015 كۆنگرەمــان 

ــوون.  ــەن نەدەب ــتا ه ــانەی ئێس ــەو كێش ــتایە، ئ ببەس

* مەكتەبی سیاســیتان هەڵوەشــاندەوە، چارەنووسی 
بەرهــەم ســاڵح دیار نییە، ئایا لــە دەرەوەی یەكێتییە 
ــۆ بەســتنی  ــاوە ب ــان دانەن ــەوە؟ كاتت ــان دەگەڕێت ی
كۆنگــرە؟ هەرێمــی كوردســتان بــە بارودۆخێكــی 
ناهەمــوار و قەیرانــی سیاســیدا تێدەپەڕێــت، كەواتــە 
چــۆن ئــەم كەیســانە یــەكا دەكەنــەوە ئەگــەر 

ــان نەبەســترێت؟  كۆنگــرە ببەســترێت ی
ــە  ــەر كۆنگــرە نەبەســرێت، دۆخەك فەریــد ئەسەســەرد: ئەگ
ــاوەڕێ  ــر چ ــەوە زیات ــت ل ــت، ناكرێ ــر دەبێ ــتا خراپ ــە ئێس زۆر ل

ــن  ــرد دەتوانی ــەر پێویســتی ك ــەو كێشــانەی هــەن ئەگ ــن، ئ بكەی

بیانبەیــن بــۆ كۆنگــرە، وەك باســم كــرد خــودی یەكێتــی پێویســتی 

تەمەنــی  یەكێتــی  هەیــە،  بونیادنانــەوە  و  پێداچوونــەوە  بــە 

بكاتــەوە،  گەنــج  خــۆی  هەیــە  بــەوە  پێویســتی  ســاڵە،   42

ــەت،  ــتا نای ــی ئێس ــش بەكەڵك ــەو پێ ــاڵ لەم ــی 42 س بیروبۆچوون

دەبێــت كۆنگــرە پێداچوونەوەیەكــی ڕیشــەیی بێــت، گۆڕانكاریــی 

ــی  ــە دڵنیای ــن ب ــەوە كار بكەی ــەو ڕۆحیەت ــەر ب ــت، ئەگ ــەورە بێ گ

كێشــەی زۆرمــان نایەتــە بــەردەم. زۆر جــار لــە هەڵبژاردنــی 

ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی تووشــی كێشــە دەبیــن، بــەاڵم ئەگــەر 

ئێمــە یەكێتــی بكەینــە حیزبێكــی دامەزراوەیــی بــە مانایــی وشــە، 

ــەری  ــە جێبەجێك ــتی، دەبێت ــەتی گش ــكاری سیاس ــە خزمەت دەبێت

ئــەو سیاســەتەی لــە كۆبوونــەوەی فەرمیــدا بڕیــاری لــێ دەدرێــت.

ــە؟  ــەوەی گــۆڕان چۆن ــان لەگــەڵ بزووتن * پێوەندیت
ــی  ــە حکوومەت ــردوودا ل ــد ڕۆژی ڕاب ــە چەن ــۆڕان ل گ
هەرێــم کشــایەوە و ڕێكەوتنــی لەگــەڵ یەكێتــی 
نەبــوە  ئامــادە  یەكێتــی  چونكــە  هەڵپەســارد، 

ڕێكەوتنەكــە جێبەجــێ بــكات، ئــەوە دروســتە؟ 
و  بووینــەوە  كــۆ  ڕیفرانــدۆم  پێــش  ئەسەســەرد:  فەریــد 
ــاری  ــە بڕی ــت، ئەم ــێ بكرێ ــە جێبەج ــەو ڕێكەوتن ــان دا ئ بڕیارم

كۆبوونەوەكــە،  پــاش  بــوو،  ســەركردایەتی  ئەنجوومەنــی 

ــۆش  ــوان دڵخ ــرا، هەم ــەش ك ــەركردایەتیی هاوب ــەوەی س كۆبوون

ــارەی  ــەو بڕی ــت و ئ ــەلەیە دەكرێ ــەو مەس ــاس ل ــەوێ  ب ــن ل بووی

ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی جێبەجــێ دەكرێــت، بــەاڵم بەداخەوە 

جێبەجــێ نەكــرا، دەتوانیــن بڵێیــن یەكێتــی كەمتەرخەمــە لــە 

جێبەجێنەكردنــی ڕێكەوتــن لەگــەڵ گــۆڕان، گــۆڕان داوای دەكات 

بەغدا هەرگیز ڕاستگۆ نەبوو 

لە جێبەجێکردىن دەستوور و 

دانپێداناىن بنەماکاىن ماىف 

خەڵکى کوردستان. ئەمانە 

هۆکارى سەرەکی بوون 

خەڵکى کوردستاىن گەیاند 

بە بابەىت ڕیفراندۆم
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ــا ئێســتا جێبەجێــامن نەكــردوە، ئــەو ڕێكەوتنــەی لەگــەڵ  ئێمــە ت

پارتییــش هەمانــە تــا ئێســتا لــە %30 جێبەجــێ نەكــراوە یــان بــە 

كرچوكاڵــی جێبەجــێ كــراوە، بــەاڵم لەمــەو دوا ئێمــە یــان ڕێكەوتن 

نەكەیــن لەگــەڵ هیــچ الیەنێــك، یــا كــە ڕێكەوتنــامن كــرد دەبێــت 

ــن. ــد بی ــوەی پابەن ــن و پێ ــێ بگرێ ــزی ل ڕێ

دژی  دەكات  جەمــاوەری  خۆپیشــاندانی  لــە  بــاس  گــۆڕان   *

حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان، پێــت وایــە هەلومەرجەكــە 

گونجــاوە یــان پێوەندیــی هەیــە بــە هەڵبژاردنەكانــی داهاتــوەوە؟ 

-فەریــد ئەسەســەرد: ئەمــە بــۆ ئەوەیــە دەنگــدەر بــە الی خۆیانــدا 

ــە ڕووی  ــە بــۆ هەڵبــژاردن، دەتوانیــن ل ڕابكێشــن و خۆئامادەكردن

یاســایییەوە ســەیری مەســەلەكە بكەیــن، ئەگــەر ئەمــە دەربڕینــی 

ناڕەزایــی بێــت بەرانبــەر بــە هەندێــك لــە سیاســەتەكانی هەرێمــی 

ــی  ــوون و ئەنجام ــە دەرچ ــان هەڵ ــێكی زۆری ــە بەش ــتان ك كوردس

خراپیــان هەبــوو، هەمــوو هاواڵتییانــی كوردســتان مافــی ئــەوەی 

هەیــە ناڕەزایــی دەرببڕێــت. ئــەو مەرجانــەی بــۆی دانــراوە، 

ــەو  ــت ئ ــەوە دەبێ ــەروو هەموویان ــە س ــتوە، ل ــی خس ــا ڕێك یاس

ــی  ــە حكوومەت ــک ب ــن پەیامێ ــەوە ب ــازی ئ ــە نی ــاندانانە ب خۆپیش

هەرێمــی كوردســتان بــدەن و بــە شــێوەیەكی هێمنانە و ئاشــتییانە 

ــەک  ــت، ن ــە ســەر بارودۆخــی ناوخــۆی نەبێ ــا كاریگــەری ل ــن ت ب

ــدا ڕابكێشــن. ــە الی سیاســەتێكی چەوت ســەرنج ب

* كۆمــاری ئیســامیی ئێــران و توركیــا بانگهێشــتی 
ــەردانی  ــۆ س ــردوە ب ــان ك ــی یەكێتیی ــاندی بااڵی ش
ئــەو دوو واڵتــە، ئایــا ئــەو ســەردانانە دەکرێــن؟ ئایــا 

مەبەســت لــەم ســەردانانە چییــە؟ 
فەریــد ئەسەســەرد: دوو دراوســێی دیاریكراومــان هەیــە 
داوە  توانــا هەوڵــامن  پێــی  بــە  توركیــان،  و  ئێــران  ئەوانیــش 

زۆر  ئــەوان  هەبێــت،  لەگەڵیــان  تەندروســتامن  پێوەندییەكــی 

ــی  ــی هەرێم ــووس و ناوخــۆی پێوەندییەكان ــۆ چارەن ــەرن ب كاریگ

یەكێتــی  لــە ســەرەتاوە وەك  ئــەوە هــەر  لەبــەر  كوردســتان، 

پێــامن بكرێــت  ئــەوە كــردوە ئەوەنــدەی  لــە ســەر  كارمــان 

پێوەندییەكــی بــاش و گونجــاو و پێشــكەوتوو و پەرەپێدراومــان 

هەبێــت لەگەڵیــان، بــەاڵم وەك هەمــوو الیەناکانــی تــر، ئــەم 

ــوە زۆر  ــاغ هەب ــەزدا تێپەڕیــون و قۆن ــە هەلبەزوداب ــە ب پێوەندییان

گەشــەی كــردوە، قۆنــاغ هەبــوە كێشــەی دروســت كــردوە، ئەگــەر 

ڕیفراندۆمــی لــێ دەربكەیــن، كــە ئــەوان هەڵوێســتێكی ســلبییان 

ــەو دوو  ــەڵ ئ ــاییامن لەگ ــی ئاس ــوو، پێوەندییەك ــەری هەب بەرانب

الیەنــەدا هەیــە، هەوڵیــش دەدەیــن پێوەندیییــەکان لــە ســەر 

ــەرە پــێ بدەیــن. ــن پ ــە یەكــر گرت ــز ل بنەمــای دراوســێیەتی و ڕێ

ــە هەرێمــی كوردســتان  ــا پڕۆســەی سیاســی ل * ئای
دوای قۆناغــی ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەر بــە 
كــوێ دەگات؟ ئایــا تەپوتــۆزی شكســتەكانی دوای 
ــا  ــەوە؟ ئای ــەر ڕەویونەت ــی ئۆكتۆب ــدۆم و 16ـ ڕیفران
دوای  پاشەكشــەیەی  و  ئــەو شكســت  توانیومــان 
16ـــی ئۆكتۆبــەر بەســەر پڕۆســەی سیاســی لــە 
هەرێمــی كوردســتاندا هاتــوە تێبپەڕێنیــن؟ هێشــتا 
ــت  ــۆزی شكس ــە تەپوت ــی وای ــە پێ ــك هەی بۆچوونێ
و پاشەكشــەكان لــە دوای ڕیفرانــدۆم و قۆناغــی 
ــەی  ــی و پڕۆس ــی سیاس ــە بەرگ ــەر ب ــی ئۆكتۆب 16ـ
و  كوردســتان  هەرێمــی  لــە  دیــارە  سیاســییەوە 
نەیتوانیــوە خــۆی دەربــاز بــكات، لــە سیاســەتدا 
هەندێــك كات شكســت ئاســایییە و هەســتانەوە 
پێویســتی بــە ئیــرادە و ئەجێنــدا و بەرنامــەی پتــەو 
هەیــە، پێــت وایــە لــەو تەپوتۆزانــە دەرچوویــن یــان 
ئــەو مەترســییانەمان لــە ســەر مــاون، پێویســتە چــی 

ــە؟  ــەو دۆخ ــوون ل ــۆ دەرچ ــت ب بكرێ
عوســمانی حاجــی مــارف: ئــەو كێشــانەی دوای 16ـــی 
ئۆكتۆبــەر، لێكدانــەوە و بۆچوونــی جیــاواز هەڵدەگــرن، بــە بــڕوای 

ــوو، كــە شكســتەکەی  ــدۆم ب ــە ئاكامــی ڕیفران ــەم بابەت ــە، ئ زۆرین

دەخەنــە ئەســتۆی پارتــی و مەســعوود بازرانــی وەك ڕێكخــەر 

و  بــارودۆخ  ئــەم  مــن  بــڕوای  بــە  ڕیفرانــدۆم،  بڕیــاردەری  و 

لەشكركێشــییەی حكوومەتــی عێــراق و حەشــدی شــەعبی و دەوری 

ئێــران لــە ناوچەكــەدا هیــچ پێوەندییەكــی بــە جێبەجێكردنــی 

ــەنگیی  ــە هاوس ــی ب ــەلەكە پێوەندی ــوو، مەس ــەوە نەب ڕیفراندۆم

ــراق و  ــییەكانی عێ ــزە سیاس ــوەی هێ ــە چوارچێ ــە ل ــزەوە هەی هێ

كوردســتان، ئێمــە بینیــامن حكوومەتــی عێــراق و حەیــدەر عەبادی 

چ شكســتێكی لــە 2014 دا بەرانبــەر داعش نیشــان دا، هێزەكانی لە 

موســڵ و ناوچــە جێناكۆكــەكان پاشەكشــە پــێ كــرد، ڕێكەوتنێكــی 

ــدارەی  ــەوان ئی ــا ئ ــرد ت ــدا ك ــی ناسۆنالیســتی كوردی ــەڵ حیزب لەگ

ئــەو ناوچانــە بكــەن، بــەاڵم دوای دەســتكەوت و ســەركەوتنیان لــە 

ــاك  ــە داعــش پ ــەی ل ــەو ناوچان ــی موســڵ و ئ ــەر ڕزگاركردن بەرانب

ــەردا  ــە س ــی ب ــز گۆڕانكاری ــەنگیی هێ ــوو هاوس ــار ب ــەوە، دی كران

ــت  ــادی دەگۆڕێ ــدەر عەب ــراق و حەی ــەی عێ ــت و جێگەوپێگ دێ

و ئــەو ڕێكەوتنانــەی هەیانبــوو لەگــەڵ حیزبــە كوردییەكانــدا بــە 

ــێتەوە. ــت هەڵدەوەش ــك بێ ــەر جۆرێ ه
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ــە  ــان ب ــك دەنگی ــەی خەڵ ــوو، زۆرین ــاش ب ــی ب ــدۆم كارێك ڕیفران

ــچ  ــتان، هی ــی كوردس ــۆ هەرێم ــتكەوتێكە ب ــە دەس ــێ  دا، ئەم بەڵ

ــە  ــن بارودۆخەك ــێنێتەوە. ناتوانی ــی بوەش ــت هەڵ ــك ناتوانێ هێزێ

ــوریا،  ــی س ــن، بارودۆخ ــەنگییەكان دەگۆڕێ ــن، هاوس ــاری بكەی دی

فەڵەســتین، عێــراق، ئێــران و پاشەكشــە و فەشــەلی سیاســەتەكانی 

ئەمەریــكا لــە ناوچەكــەدا هەمــوو ئەمانــە بوونــە ڕۆڵیــان هەیــە. 

لــە دوای 1991 ـــەوە كوردســتان كەوتوەتــە نــاو گێــژاوی ســیاىس و 

نائارامیــی سیاســی، هــەر دوو حیزبــی دەســەاڵتدار لــە كوردســتان 

ــە.  ــەم ڕەوشــەدا هەی ــی ســەرەکییان ل كاریگەری

بــە  بــەراورد  بــە  كوردســتاندا  هەرێمــی  لــە   *
ــاوە،  ــم نەم ــەرۆكایەتیی هەرێ ــدۆم س ــش ڕیفران پێ
پەرلەمــان بڕیــار بــوو لــەو بارودۆخــە نالەبــارەدا 
خەریكــی  سیاســییەكان  الیەنــە  بكرێتــەوە،  كارا 
جێبەجێكردنــی دانوســتان و گفتوگــۆن، كــە دەبــوو 
ــی  ــە تێڕوانین ــەت ل ــت، حكووم ــان بكرێ ــە پەرلەم ل
ڕووداوانــە و كۆبوونەوەكانــی  ئــەو  بــۆ  دروســت 
نەیتوانیــوە بگاتــە ئــاكام و پاشەكشــەی كــردوە لــە 
پێدانــی خزمەتگــوزاری بــە خەڵــك، هەســت دەكرێــت 
هێشــتا تەپوتــۆزی ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەر بە 
ــاز  ــێ دەرب ــۆی ل ــوە خ ــاوە و نەیتوانی ــەرییەوە م س

ــكات؟  ب
كاوە مەحمــود: كێشــەی كــورد دوای ڕیفرانــدۆم و 16ـــی 
ــش  ــە پێ ــەم بابەتان ــخاىن ئ ــردوە، پاش ــێ نەك ــتی پ ــەر دەس ئۆكتۆب

ڕیفرانــدۆم دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بارودۆخــەی پێوەندیــی بــە 

ناوخــۆی كوردســتان و قەیرانــی سیاســی و الیەنــە سیاســییەكانەوە 

هەیــە. گومتــان قەیرانێكــی سەرانســەری هەیــە، ئــەم قەیرانــە 

ئیدارەكردنــی  و  كۆمەاڵیەتــی  ئابــووری،  سیاســی،  بــواری 

ــەت  ــە تایب ــەم سیاســەتە ب ــراوە، ئ ــش ك ــەوە، باســی ئەوەی گرتوەت

ــی  ــی بانك ــە مۆدێل ــتێت ب ــت دەبەس ــەوە پش ــواری ئابووری ــە ب ل

نێودەوڵەتــی، كــە لــە ئابــی 2016 دا حكوومەتــی كوردســتان ڕازی 

ــەری  ــەتە چارەس ــەم سیاس ــردەوە، ئ ــاوی ك ــەری و ب ــە س ــوو ل ب

دەكاتــەوە،  قووڵــر  قەیرانــەكان  و  نــاكات  ئابــووری  قەیرانــی 

هەڵبــەت ئــەم قەیرانانــە دابــڕاو نییــن لــە بارودۆخــی كوردســتان 

لــە چوارچێــوەی عێــراق و ناوچەكــە، ئــەوەی پێوەندیــی بــە 

هۆكارەكانــی  كوردســتان،  لــە  هەیــە  سیاســییەوە  پڕۆســەی 

ــەم  ــرەوە ئ ــی ت ــە الیەك ــەرە. ل ــی ئۆكتۆب ــدۆم و 16ـ ــش ڕیفران پێ

بارودۆخــەی ئێســتا هیــچ پێوەندییەكــی بــە ڕیفراندۆمــەوە نییــە، 

بــە پێچەوانــەوە لــەم ماوەیــەدا ئەگــەر ســەركەوتنێىك گــەورە ڕووی 

داوە، هۆکارەکــەى ڕیفرانــدۆم بــوە، لــە ئایینــدەدا ئــەم ســەركەوتنە 

دەبێتــە بنەمایــەك بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی نیشــتیامنی، خەڵــك 

دەنگــی بــە بەڵــێ  دا لــە ڕیفراندۆمــدا، بۆیــە بۆچوونــەكان دەبێــت 

بــە وردی بــە كار بهێنیــن، هەندێــك كات بۆچوونــی وا بــە كار 

ــە شكســتی ســەربازی و سیاســییە و وەك شــەڕی  ــە ئەم هــات، ك

حوزەیرانــی1967 وایــە و هۆكارێكــە بــۆ دروســتكردنی عەقڵیەتێــك، 

ــەوە و  ــە ســەربەخۆيی بكات ــر ل ــە ئەگــەر كــورد بی ئەویــش ئەوەی

بۆچوونــی خــۆی دەرببڕێــت ئەمــەی بــە ســەر دێــت، وەك گوتــم، 

ڕیفرانــدۆم بەڵگەنامەیەكــی مێژوویــی گرینگــە بــۆ ئایینــدە، ئێمــە 

گوتوومانــە ئەوانــەی لــەم كابینەیــەدان هەموویــان بەرپرســن 

بەرانبــەر ئــەوەی ڕوو دەدات و كابینەكــە ســەركەوتوو نەبــوو، 

هــەم لــە سیاســەتی ئابــووری و هــەم لــە سیاســەتی بەڕێوەبردنــدا، 

ــن، پێویســتە باســی شكســتی  ــەر باســی شكســت بكەی ــە ئەگ بۆی

ــن،  ــدۆم بكەی ــتی ڕیفران ــی شكس ــەك باس ــن، ن ــەت بكەی حكووم

ڕیفرانــدۆم ســەر كــەوت، ئــەو كاتــە ژێــر دەكــەوت گــەر دەنگــی 

نەهێنایــە، هەتــا لــە ڕووی ســەربازییەوە هەمــوو كاتێك پێشــمەرگە 

توانــای ڕووبەڕووبوونــەوەی هەبــوە، توانیویەتــی بەرگــری بــكات، 

مــن پێــم وایــە پێشــمەرگە لــە هــەر جێگەیــەك بڕیــاری هەبێــت، 

ــر،  ــردێ، قەرەهەنجی ــە پ ــێوەیەك ل ــچ ش ــە هی ــاكات ب ــاوازی ن جی

خانەقیــن، یــان لــە كەركــووك، پێشــمەرگە ئەگــەر پێــی بگوترێــت 

بەرگریــی خــۆی دەكات، لەبــەر ئــەوە ئەمــەی ڕووی داوە شكســتی 

ــە.  ســەربازی نیی

* خەڵــك پێــی وایــە هێنــدەی دروشــم دەدەن، هێندە 
ئــاگادارن  ئێــوە  جێبەجێكردنــەوە،  بــواری  ناچنــە 
ڕیفراندۆمــدا  شكســتی  لــە  بارزانــی  مەســعوود 
نەیگــوت مــن هــۆكاری شكســتەكە بــووم، ئــەم 
ــت  ــەرچاوە دەگرێ ــوە س ــە كوێ ــوە ل ــەی ئێ تێڕوانین
كــە ڕیفرانــدۆم پڕۆســەیەكی مێژوویــی گرینگــە، 
پڕۆســەی سیاســی كاتێــك گرینگــە بتوانێــت ئــاكام و 

ــت؟ ــك هەبێ ــۆ خەڵ ــی ب ــی جیدی بەروبووم
عوســمانی حاجــی مــارف: دروشــمی هــەر الیەنێكــی سیاســی 
مانــای خــۆی هەیــە، لــە پێوەنــد بــە كۆمەڵگــە و ژیانــی خەڵكــەوە 

یەكێتــی دروشــمێكی هەیــە، پارتــی دروشــمی خــۆی هەیــە، حیزبە 

كۆمۆنیســتەكان دروشــمی خۆیــان هەیــە. لەبــەر ئــەوە بەرگــری لــە 

ڕیفرانــدۆم دەكەیــن وەك ئــەوەی دەنگــی خەڵكــە، بــۆ یەكــەم جار 

خەڵــك دەنگــی دا بــۆ دیاریكردنــی چارەنووســی خــۆی. ڕیفرانــدۆم 
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ماوەتــەوە و جێگەوپێگــەی خــۆی هەیــە، بــەاڵم الیەنــەكان دەوری 

ــن  ــە یەكەمی ــی سیاســین ل ــن، دوو الیەن ــگ نازان ــە گرین ــك ب خەڵ

ڕۆژیانــەوە خەڵكیــان بــێ ئیــرادە كــردوە بــۆ ئــەوەی نەیەتــە 

مەیــدان و دەوری نەبێــت، لــە ڕووی سیاســییەوە جارێــك لەگــەڵ 

ــزە  ــی هێ ــدا بەرژەوەندی ــە كوێ ــا، ل ــەڵ توركی ــك لەگ ــە، جارێ ئێران

سیاســییەكەیان بینیبێــت، ئەوەیــان بردوەتــە پێشــەوە، لــە مێــژووی 

دروســتبوونیەوە لــە ســاڵی شەســتەكانەوە هــەر بــەو جــۆرە بــوە، 

بــە هیــچ شــێوەیەك نەگەڕاوەتــەوە بــۆ دەوری خەڵــك، ڕیفرانــدۆم 

ــەپ،  ــتەكان، چ ــەوەی كۆمۆنیس ــی دا، ئ ــك دەنگ ــوو خەڵ ــەوە ب ئ

خەڵكــی ئازادیخــواز هاتنــە مەیدانــی خەڵــك و دەور و كاریگەریــی 

ــە  ــەوە ب ــەم بارەی ــك و دەســەاڵتی خەڵكــە، دەبێــت شــتێك ل خەڵ

ئەنجــام بــگات... ئــەوە ســەركەوتنە.

سیاســییەكان  حیزبــە  پڕۆســەیە  ئــەم  ئەگــەر   *
لێــی بەرپرســن، بارودۆخــی عێــراق لــە هەرێمــی 
كوردســتان باشــتر نییــە لــە ســووریا، توركیــا، ئێــران 
مەســەلەكە تەنیــا پێوەندیــی بــە حیزبــە سیاســییە 
گشــتگیری  پڕۆســەیەكی  نییــە،  كوردییەكانــەوە 
ناوچەیییــە هەمــووی تووشــی قەیرانــی سیاســی 

ــوە؟ ب
عوســمانی حاجــی مــارف: هەلومەرجــی سیاســیی خۆرهەاڵتی 
لــە جیهانــدا هەیــە  ناوەڕاســت و ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی 

ــتان  ــیی كوردس ــی سیاس ــی بارودۆخ ــە تاوتوێ ــەاڵم ك ــن، ب كرداری

دەكەیــن، دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ جێگەوڕێگــەی ئــەم دوو هێــزە 

سیاســییە، کــە 25 ســاڵە دەوریــان هەیــە لە كوردســتان، دەســەاڵتی 

سیاســی لــە ســووریا، بەشــار ئەســەد چــی كردبێــت، سیاســەتەكانی 

ــراق  ــی عێ ــرە. حکوومەت ــەلەیەكە ت ــەوە مەس ــوە، ئ ــۆن ب ــەو چ ئ

بنەمــای  ســەر  لــە  بەعــس،  حكوومەتــی  ڕووخاندنــی  دوای 

ڕێكەوتنــی ئیســالمی و قەومــی دروســت ببێــت ئــەوە ئەنجامیەتی، 

ــەوە  ــكاری دژی ئ ــی كرێ ــەم ڕۆژەوە وەك كۆمۆنیزم ــە یەك ــە ل ئێم

ــامن،  ــەرەب، تورك ــورد، ع ــای ك ــەر بنەم ــە س ــەت ل ــن، دەوڵ بووی

ــرە  ــەزا ناجێگی ــەو ف ــە ئ ــت، ئەمان شــیعە و ســوننە دروســت بكرێ

ــی  ــن بارودۆخ ــییانە هەب ــزە سیاس ــەم هێ ــا ئ ــێ دەدات، ت ــەرە پ پ

عێــراق و كوردســتان بــەو جــۆرە دەبێــت، بۆیــە ڕیفرانــدۆم بكرایــە 

ــە ســەردا دەهــات. ــۆڕی ب ــز ئاڵوگ ــە، هاوســەنگیی هێ و نەكرای

پەكــی  پەرلەمــان  نەمــاوە،  هەرێــم  ســەرۆكی   *
ــە  ــی زۆرە چ ل ــەت كێشــە و قەیران ــوە، حكووم كەوت
ئاســتی سیاســی و چ لــە ئاســتی خزمەتگــوزاری و 

پێوەندییەكانــی لەگــەڵ حكوومەتی عێــراق، بینیمان 
لــە ڕابــردوودا نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد تاڵەبانــی 
ــرد  ــۆ و دانوســتانیان ك ــار داوای گفتوگ ــن ج چەندی
ــان  ــچ وەاڵمی ــەاڵم هی ــراق، ب ــی عێ لەگــەڵ حكوومەت
ئێســتاوە  حاڵــەی  بــەم  وایــە  پێــت  نەدرایــەوە، 
چارەنووســی حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان و 
ــە چــی دەگات، گەشــبینی یــان  پڕۆســەی سیاســی ب
هێشــتا مەترســیی گــەورە لــە بەردەمــی حكوومەتــی 
لــە  سیاســی  پڕۆســەی  و  كوردســتان  هەرێمــی 

ــە؟  ــتان هەی ــی كوردس هەرێم
ــدۆم  ــردوە ڕیفران ــان نەك ــە باســی ئەوەم  كاوە مەحمــود: ئێم
ــن  ــن بەڵگــەی مێژوویــی، چەندی ئیشــی شــەووڕۆژێكە. كــە دەڵێی

كۆپــی  هیچیــان  ناكرێــت  كــە  هــەن  نێودەوڵەتــی  منوونــەی 

ــەوەی  ــۆی ئ ــە ه ــە بوەت ــەو منوونان ــك ل ــەاڵم هەندێ ــت، ب بكرێ

ــا  ــاڵ پەن ــان س ــان دوای دەی ــگ ی ــەش مان ــان ش ــك ی دوای ڕۆژێ

برێتــە بــەر ڕیفرانــدۆم بــۆ ئــەوەی دەوڵەتــی نیشــتیامنی دروســت 

ــە  ــان هەی ــت. كێشــەکانی كوردســتان ڕابردوویەكــی دوورتری بكرێ

هەیــە،  كوردســتانەوە  هەرێمــی  و  عێــراق  بــە  پێوەندییــان  و 

پێوەندییــان بــە قەیرانــی دەوڵەتــی عێراقــەوە هەیــە. ســاڵی 2014 

ــەی  ــەم هەنگاوان ــوو؟ ئ ــدی دروســت ب ــۆ ســوپای مەترســیی جی ب

پەرلەمانــی بەغــدا ناونــی: دروســتكردنی خودی حەشــدی شــەعبی، 

ئەمــە بڕیارێكــی دەســتوورییە؟ لەگــەڵ دەســتووریدا دەگونجێــت؟ 

دەســتوور ڕێگــە دەدات میلشــیای مەزهەبــی و تائیفــی دروســت 

ــن،  ــی عێراق ــی دەوڵەت ــەی قەیران ــە ڕەنگدان ــە ئەمان ــت؟ بۆی بکرێ

ــەكە  ــەری كێش ــەوە جەوه ــەكەیە، لەبەرئ ــەری كێش ــە جەوه ئەم

ئاســانە هــەر الیەنێكــی سیاســی تاوانەكــە بخاتــە ســەر الیەنێكــی 

تــر. ئەمــە كێشــەیەكی گەورەیــە، لەوكاتــەی دەوڵەتــی عێــراق 

ــەوە،  ــەم كێشــەیە ڕەنگــی داوەت ــەو شــێوەیە و ئ ــوە ب دروســت ب

لــە ســووریا قەیرانــی دەوڵــەت هەیــە، لوبنــان و یەمــەن هەیانــە. 

ــردەوە،  ــان ك ــردوودا باوم ــە ڕاب ــن، ل ــم ناكەی ــی دروش ــە باس ئێم

ــە  ــەم بارودۆخ ــەڵ ئ ــی لەگ ــۆ مامەڵەكردن ــە ب ــە چیی ــی ئێم پالن

كوردســتامنان  هەرێمــی  حكوومەتــی  پێشكەشــی  سیاســییەدا، 

كــردوە و باویشــامن كردوەتــەوە، باســی ســێ  تەوەری ســەرەکیامن 

كــردوە، تــەوەری نــاو كوردســتان، تــەوەری ڕێكەوتــن لەگــەڵ 

عێــراق، تــەوەری لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ، کــە لــە هــەر یەکەیاندا 

ــە؟  ــن نیی ــادەی ڕێكەوت ــت، بۆچــی بەغــدا ئام ــت چــی بکرێ دەبێ

ــەوە  ــە كۆن ــی بااڵدەســتە، ل ــی نەتەوایەت ــان عەقڵیەت چونكــە هەم
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لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێــراق و لــە كاتــی مەلیك فەیســەڵەوە 

هاتــوە، مەلیــك فەیســەڵ پەنــای بردوەتــە بــەر ئینگلیــز كــە فڕۆكــە 

ــەر  ــە چارەس ــە فڕۆك ــتان ب ــەڵ كوردس ــەكانی لەگ ــت و كێش بنێرێ

بــكات.

* ئەڵتەرناتیــڤ چییــە، كــە حكوومەتــی عێراقــی 
ئامــادەی گفتوگــۆ نییــە؟ 

 -كاوە مەحمــود: ئەڵتەرناتیــڤ ئەوەیــە، ناكرێــت تــۆ بڵێیــت 
هەمــوو ڕێكەوتنێــك قەدەغــە دەكــەم، ئامــادەی خــۆت دەرببــڕە، 

ــن  ــت، م ــدا بڵێی ــە هەواڵ ــك ل ــوو ڕۆژێ ــە هەم ــەرج نیی ــەاڵم م ب

ــم.  ــادەی ڕێكەوتن ئام

* وەك ئەوەی نێچیرڤان بارزانی دەیكات؟ 
دەبێــت  دەكەیــن،  ڕێكەوتــن  داوای  گــەر  مەحمــود:  كاوە 
ــت  ــەردەوام دروس ــتییەكی ب ــت، ئاش ــەنگ بێ ــی هاوس ڕێكەوتنێك

بێــت، نابێــت ڕێكەوتــن لــە ســەر بنەمــای ئــەوە بێــت ئایــا بودجــە 

دەنێرێــت؟ عەقڵیەتــی دەوڵەتــی ناوەنــد عەقڵیەتــی دەوڵەتــی 

ــدڕاڵ  ــی فی ــە، دەوڵەت ــدڕاڵ نیی ــی فی ــی دەوڵەت ــە، عەقڵیەت ڕەهای

ناوەندێكــی  دەبێــت  هەیــە،  دیموكراســییەوە  بــە  پێوەندیــی 

فیدڕاڵــی لــە عێراقــدا هەبێــت، ئینجــا بــڕوای بــە فیدڕاڵــی دەبێــت، 

باشــرین چارەســەر ئەوەیــە گەلــی كــورد چــۆن بتوانێــت زەمینــە 

ــەلەیە  ــەم مەس ــۆی. ئ ــەربەخۆیی خ ــە س ــكات و بگات ــت ب دروس

ــت  ــە، دەبێ ــی هەرێمــەوە هەی ــە بارودۆخــی ناوخۆی ــی ب پێوەندی

ــواری  ــە ب ــەوە ل ــدا بچێت ــە سیاســەتی خۆی ــم ب ــی هەرێ حكوومەت

ــا بتوانێــت پشــت  ــدا، ت ــەوەی گەندەڵی ــی و ڕوبەڕووبوون حكومڕان

ــتاندا  ــە كوردس ــتا ل ــەی ئێس ــەم ئیمكانیات ــتێت، ئ ــۆی ببەس ــە خ ب

هەیــە بــەم كەمییــەوە، گــەر حكوومەتــی هەرێــم بەرنامــەی 

ــە  ــت ب ــەوە، پش ــی ببێت ــەڕووی گەندەڵ ــت ڕووب ــت، بتوانێ هەبێ

سیاســەتی ئابووریــی خــۆی ببەســتێت، دەتوانێــت كەرامەتــی 

ــت. ــتان بپارێزێ ــی كوردس خەڵك

* هەندێــك چاودێــری سیاســی پێــی وایــە هەرێمــی 
كوردســتان باش لەو نامانەی واشــنتۆن نەگەییشــت 
پێــش ڕیفرانــدۆم نــاردی، ئەوەنــدەی ڕوو لــە پاریســە 
ئەوەنــدە ڕوو لــە واشــنتۆن نییــە، یــان هێنــدەی 
پاریــس جێگــەی گرینگیپێدانــی هەرێمــە، واشــنتۆن 
بــەو جــۆرە نییــە، لــە ئاســتی ناوچەیــی هەســت 
ــە و پشــت  ــە ئێران دەكرێــت هەرێــم هێنــدەی ڕوو ل
لــە توركیایــە، پێــت وایــە ئەوانــە ئەڵتەرناتیڤــن، 
ئــەو گۆڕانكارییانــە تــا چەنــد جێگــەی گرنگیپێدانــن 

تــا چەنــد هەرێمــی كوردســتان بــەرەو هەنگاوێكــی 
باشــتر دەچێــت؟ 

عوســمانی حاجــی مــارف: لــە چوارچێــوەی دوو حیزبــی 
حاكمــدا ڕێكەوتــن دەكــەن، جارێــك لەگــەڵ ئەمەریــكان، جارێــك 

لەگــەڵ ڕووســیا، جارێــك لەگــەڵ ئێرانــن، جارێــك لەگــەڵ توركیــا، 

لەگــەڵ بەغــدا ڕێ دەكــەون و تێكدەچــن، هەتــا ئەوانەیشــی 

ڕێكەوتنیــان لەگــەڵ ئــەم دوو هێــزە سیاســییەدا هەیــە، هــەر 

ــك  ــە باســی ئاڵوگۆڕێ ــۆڕان ك ــە گ ــۆ منوون ــەدان، ب ــەو چوارچێوەی ل

دەكات دەیەوێــت حكوومەتێكــی كاتیــی ڕزگاریــی نیشــتیامنی 

ــووی  ــان هەم ــەاڵم ئامانجی ــن، ب ــازە ب ــی ت ــت ڕوویەك دامبەزرێنێ

ــە لەگــەڵ بەغــدا ڕێ بكــەون، بناغــەی كێشــە خــودی ئــەم  ئەوەی

ــووی  ــە هەم ــە ك ــەو بۆچوونەی ــودی ئ ــییەن، خ ــزە سیاس دوو هێ

گەڕانەوەیــە بــۆ بەغــدا و ڕێكەوتنــە لەگــەڵ بەغــدا، دەبێــت هێــزی 

ــدان. ــە مەی ــازە بێت ت

عێــراق،  كرێكاریــی  كۆمۆنیزمــی  حیزبــی  وەك   *
لــە هەرێمــی  بــن  ئێــوە حیزبــی حاكــم  ئەگــەر 
كوردســتان دەچــن ڕێكەوتــن لەگــەڵ ئەنگــۆال و 
ــەن؟  ــێ  دەك ــەڵ ك ــن لەگ ــەن؟ ڕێكەوت ــادا دەك كوب

تا ئێستا هەڕەشە لە سەر 

ئاساییىش نەتەوەییى گەىل 

کوردستان هەیە، ئەو کیانەى 

ئەمڕۆ هەمانە لە هەرێمى 

کوردستان لە چوارچێوەى 

قەوارەى هەرێمى کوردستاندا 

خۆى دەبینێتەوە
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عوســمانی حاجــی مــارف: باســی گەندەڵیــی دوو هێــزی 
سیاســی دەكەیــن، ئەگــەر هێزێكــی تــازە بێــت چــی بــكات ئــەوە 

ــەم دوو  ــەاڵم ئێســتا ئ ــرە، ب ــە، نەخشــەیەكی ت بەرنامەیەكــی تازەی

ــەن.  ــدارى ناك ــەملانیان دەوڵەت ــییە س ــزە سیاس هێ

* ئێــوە لــە ڕاپەڕینــی 1991 ـــەوە ئــەم قســەیە 
دەكــەن، دەبێــت چینــی كرێــكار و هێــزە ڕادیكاڵەكان 
بێنــە مەیــدان، بــەاڵم ئێــوە وەك حیزبــی چــەپ 
شــیوعیی  حیزبــی  مەیــدان،  بێنــە  نەتانتوانــی 
كوردســتان بەشــێكە لــە هاوپەیمانێتیــی یەكێتــی و 
پارتــى، بۆچــی پێــت وایــە مۆدێلــی تــازە دەتوانێــت 
هەرێمــی كوردســتان لــەم قەیرانــە ڕزگار بــكات؟ 
عوســمانی حاجــی مــارف: پێویســتە حیزبێكــی تــازە خەڵــك 
خــۆی دروســتی بــكات، لــە خەڵكــەوە هەڵبقووڵێــت، ئەمــە نەبێــت 

ــەم شــێوەیە  ــە هــەر ب ــراق و ناوچەك بارودۆخــی كوردســتان و عێ

دەبێــت.

ــی و  ــی و پارت ــە، یەكێت ــی نیی ــە واقیع * بۆچوونەك
ــی  ــە خەڵك ــێك ل ــش بەش ــیوعی و ئێوەی ــی ش حیزب
كوردســتان پشــتگیریتانن و دەنگتــان پــێ دەدەن و 
نوێنەرایەتیــی ئــەوان دەكــەن وەك حیزبــی سیاســی 

لــە كوردســتان؟ 
نوێنەرایەتییەكــە  میكانیزمــە  مــارف:  حاجــی  عوســمانی 
جیاوازیــی هەیــە، لــە هــەر واڵتێكــی دونیــا بێــت 4 ســاڵ جارێــك 

ــدات.  ــێ ب ــان پ ــەت و دەنگی ــاو سیاس ــە ن ــك دەهێنن خەڵ

* جۆرێــك لــە ســاردی لــە پێوەندیــی نێــوان هەرێــم 
و واشــنتۆن دەبینرێــت بــە بــەراورد بــە ڕابــردوو کــە 
پێوەندییەكــی گەرموگــوڕ بــوو، میوانداریــی قوبــاد 
تاڵەبانــی و نێچیرڤــان بارزانــی لــە كۆشــكی ئەلیــزێ ، 
بــەری  لەمــەو  بۆچوونانــەی چەنــد هەفتــە  ئــەو 
ــن.  ــد، ئێمــە دۆســتی ئێرانی ــە ڕای گەیان ــی ک بارزان
ــا و  ــی ئەوروپ ــس و یەكێتی ــە پاری ــت ڕوو ل پێدەچێ
ــە  ــت ل ــران و پش ــە ئێ ــكا، ڕوو ل ــە ئەمەری ــت ل پش
ــە،  ــتێكی باش ــەوە ش ــە ئ ــت وای ــت، پێ ــا بكرێ توركی
بــۆ چارەســەركردنی  یــان سیاســەتێكی دروســتە 

ــتاندا؟ ــی كوردس ــە هەرێم ــەكان ل قەیران
ســەبارەت  پێشــریش  ئێمــە  مــارف:  حاجــی  عوســمانی 
نێودەوڵەتــی  هــۆكاری  و  واڵتــان  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  بــە 

ــەری  ــە: جەمس ــەرێك هەی ــە جەمس ــردوە، ك ــان ك ــی ئەوەم باس

ســووریایە،  لوبنانــە،  حیزبوڵــای  عەبــادی،  مالیكــی،  ئێــران، 

ــە ســوننە  ــەرە، ك ــا و قەت ئەســەدە، جەمســەری ســعودیە و توركی

ــوەی  ــە چوارچێ ــە ل ــتاندا نیی ــی كوردس ــە بەرژەوەندی ــە، ل مەزهەب

هیــچ جەمســەرێكدا بێــت، لــە ســەر ئاســتی ناوخۆییــدا، لــە 

بەرژەوەندیــی كوردســتان نییــە لــە جەمســەرە ناوخۆییــەكان: 

ــی  ــتان بابەتێك ــت، كوردس ــوننە بێ ــان س ــیعە ی ــەری ش ــە جەمس ل

ــتانیە  ــتیامنیی كوردس ــەلەی نیش ــە مەس ــە ك ــۆی هەی ــی خ تایبەت

ــادا هەبێــت  ــی دونی ــامن لەگــەڵ هەمــوو واڵتان پێویســتە پێوەندی

و دانەبڕابیــن، ئێمــە بەشــێكین لــە جیهــان، پێویســتە پێوەرێكــامن 

هەبێــت، پێــوەری ســەرەکیامن لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا پێویســتە 

ــەوەی  ــوەری ئ ــەك پێ ــت، ن ــتان بێ ــی كوردس ــوەری بەرژەوەندی پێ

ئێمــە لــە جەمســەرێكدا تووشــی حاڵەتێــك بوویــن و بچینــە 

جەمســەرێكی تــر، ئێمــە پێویســتامن بــە بەردەوامــی هەیــە، باســی 

ــی  ــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەت ــن ل سیاســەتێكی هاوســەنگ دەكەی

لــە پێوەندییەكانــدا، ئەمــە بەرژەوەندیــی گەلــی كــورد دەپارێزێــت، 

نییــە،  ئێمــە كۆمەڵگەیەكــی چەقبەســتوو  ئــەم كۆمەڵگەیــەی 

كۆمەڵگەیەكــە بــە بەردەوامــی لــە نــاو گۆڕانكاریدایــە، ئــەم 

ملمالنێیــەی ئێســتا لــە نێــوان دەســەاڵتداری كوردیــدا هەیــە، 

ــەت  ــن باب ــەوە، نوێری ــەم كۆمەڵگای ــاو ئ ــە ن ــازە دەخات ــی ت بابەت

ــە  ــە، ك ــە ئەوەی ــەی ئێم ــەردەم كۆمەڵگ ــە ب ــردوودا خرای ــە ڕاب ل

هەندێــك بابەتــی نیشــتیامنی لــەوە دەرچــوو، بخرێتــە قاڵبــی 

حیزبێكــی سیاســی، بــۆ منوونە مەســەلەی ســەربەخۆیی كوردســتان 

و بڕیــاری ڕیفرانــدۆم هێزێكــی سیاســی ئەگــەر بــاوەڕی بــە 

ــن  ــن م ــت بڵێ ــا دەتوانێ ــت، ئای ــدۆم و ســەربەخۆییش نەبێ ڕیفران

ــی  ــا حكوومەت ــێنمەوە؟ ئای ــتان هەڵدەوەش ــی كوردس ــاری گەل بڕی

ئایینــدە دەتوانێــت ئــەو بڕیــارە بــدات؟ كۆمەڵگــە هەندێــك 

شــت دەخاتــەڕوو لــە چوارچێــوەی حیزبایەتــی دەری دەكات، 

ــتیامنییە  ــارە نیش ــەم بڕی ــەوە ئ ــەر ئ ــەل، لەب ــتی گ ــە دەس دەیدات

گەورەیــە ئێســتا دراوەتــە دەســتی گەلــی كــورد، گەلــی كوردســتان 

دەیپارێزێــت هیــچ الیەنێكــی سیاســی ناتوانێــت ســازش لــە ســەر 

ئــەم مەســەلەیە بــكات، ئەمــە بنەمــای ئەوەیــە كــە باســی هێــزی 

ــوێ   ــزی ن ــە حیزبــی سیاســی بێــت، هێ ــن، مــەرج نیی ــوێ  دەكەی ن

جوواڵنــەوەی كۆمەاڵیەتییــە، ئــەم حاڵەتــەی ڕووی داوە خــۆی لــە 

نــاو كۆمەڵگــەدا جووڵــەی كۆمەاڵیەتــی نــوێ  دروســت دەكات، ئەم 

ــوەی  ــە چوارچێ ــی و ل ــە حیزبایەت ــە دوورە ل ــە كۆمەاڵیەتیی جووڵ

ملمالنێــی چینایەتــی و كۆمەاڵیەتــی دێتــە پێشــەوە، ئەمــە مانــای 

ــەوە.  ــوێ  نادۆزن ــێوازی ن ــان ش ــەكان خۆی ــزە كۆن ــە هێ ــەوە نیی ئ
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* ئەگەری دروستبوونی شەڕ هەیە؟ 
عوســمانی حاجــی مارف: هەمــوو ســینایۆیەك پێشــنیار كراوە، 
ــچ  ــن، هی ــورد نەكەی ــدە باســی دۆســتی ك ــە ئەوەن ــگ ئەوەی گرین

واڵتێــك دۆســتی كــورد نییــە، خەڵكــی ئــەو واڵتانــە دۆســتی ئێمەن، 

خەڵكــی ئێــران و ئەمەریــكا دۆســتی ئێمــەن، خەڵكــی توركیــا 

ــت  ــەاڵتێك دامبەزرێ ــت دەس ــتانە، دەبێ ــی كوردس ــتی خەڵك دۆس

خەڵــك ڕاســتەوخۆ دەروی تێیــدا هەبێــت، كوردســتان پێویســتی بــە 

دامەزراندنــی دەوڵــەت هەیــە، ئــەم دەوڵەتەیــش دەبێــت جێگیــر 

بێــت، هەمــوو گەڕانەوەیــەك بــۆ بەغــدا مەترســیدارە.

* ئێــوە ئەگــەری هەڵگیرســاندنی شــەڕێك دەبینــن 
لــە نێــوان هەرێــم و بەغــدا بــە تایبەتــی ئــەو هەموو 
بــێ  وەاڵمییــەی، كــە حكوومەتــی عێــراق دەیداتــەوە 
ــە نامەكانــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ گفتوگــۆ و  ب

دانوســتان؟ 
كاوە مەحمــود: ئــەوەی دەیبینیــن لــە عێــراق كــێ  بڕیــاری بــە 
ــە  ــەم قەیران ــەوە، ئ ــك بوەت ــەڕووی قەیرانێ ــراق ڕووب ــتە؟ عێ دەس

قەیرانــی دەوڵەتــە، دەورێكــی تــازە لــە عێراقــدا هەیــە، ئــەم دەورە 

تازەیــە بــە هەمــان عەقڵیەتــی كــۆن دەیانەوێــت چارەســەری 

ــە  ــە كاتێكــدا دەگات ــت، ل ــە چارەســەر ناكرێ ــەم عەقڵیەت بكــەن، ب

ئاڵــۆزی پەنــا دەبەنــە بــە شــەڕ، ئــەوەی ئێســتا هەیــە حكوومەتــی 

ــاری كوردســتانی داوە.  ــە پەالم عێراق

لــە  عێــراق  حكوومەتــی  ڕاســتە  مــارف:  حاجــی  -عوســامنی 

دەوڵەتەكــە  ئەوەیــە  قەیرانەكــەی  خــودی  بــەاڵم  ئەزمەدایــە، 

ــەوە  ــە دوای 2003ـ ــەزراوە، ل ــی دام ــای مەزهەب ــەر بنەم ــە س ل

ڕێكەوتنــی شــیعە و ســوننە بــوە، دەبێــت ئەمــە كۆتایــی پــێ بێــت.

ــۆن  ــە چ ــراق و ناوچەک ــتان و عێ ــى کورس ــى هەرێم * هەلومەرج

دەبینیــت، بەتایبــەىت قۆناغــى دواى پۆســت ڕیفرانــدۆم، واتــا 

ــە؟ ــە چیی ــەو ڕووداوان ــۆ ئ ــۆ ب ــاى ت ــوون و وێن ــن و بۆچ تێڕوانی

بــە دوو  بکەیــن  پرســە  ئــەم  دەکرێــت  ئەحمــەد:  -موئەیــەد 

بەشــەوە: بەشــی یەکەم خــودى بارودۆخى سیاســی و هاوســەنگیى 

هێــزەکان لــەم ناوچەیــەدا، پێــش ڕیفرانــدۆم هەبــوون و ئاڵوگــۆڕى 

جیدییــان بــە ســەردا نەهاتــوە، بــەاڵم دواى ڕیفراندۆم سیاســەتێکى 

تــازە دروســت بــوە، بەتایبــەىت لــە کوردســتان دەنگدانــەوەى خــۆى 

هەبــوە، لــە ســەر تــەواوى ئــەو هێزانــەى لــە کوردســتاندا چاالکــن 

ــوە،  ــەىت هەب ــەوەى تایب ــدا کاردان ــان کات ــە هەم ــەن، ل و کار دەک

لەگــەڵ خــودى پێوەندییــەکاىن لەگــەڵ عێــراق و واڵتــاىن ناوچەکــە، 

ــی  ــالن و ســراتیژى دەوڵەتان ــە ســەر ئاســتى جیهانیــش، پ ــا ل هەت

ئیمپریالیســت و واڵتــاىن هەرێمــى، کــە بەرژەوەندییــان هەیــە لــە 

بارودۆخــى عێراقــدا.

ئەنجامــداىن،  و  سیاســەتە  ئــەم  بەرزکردنــەوەى  و  ڕیفرانــدۆم 

بارودۆخێکــى تــازەى دروســت کــردوە، کــە دەکرێــت بە دوو شــێوە 

ــە  ــە ل ــە الیــەک کۆمەڵێــک بەرژەوەندیــى هەی ــن، ل ســەیرى بکەی

ناوچەکــە، کــە ناگۆڕێــن، بــەاڵم کۆمەڵێــک سیاســەىت تــازە دروســت 

ــە  ــەى ک ــەتە تازەی ــەو سیاس ــرەى ئ ــە بەگوێ ــەو هێزان ــە ئ ــوە، ک ب

ــدا  ــە کاتێک ــەوە، ل ــک دەخەن ــان ڕێ ڕووی داوە، ڕۆڵ و کارى خۆی

ژیــان نــەک تەنهــا بــۆ کــورد، لەگــەڵ ئــەو هێــزە ئیســالمى و 

ــۆ خەڵکــى  ــە دەســەاڵتدان، بەڵکــوو ب نەتەوەییانــەى کــە ئێســتا ل

خــوارووى عێــراق )سوننەنیشــین(یش زەحمەتــە، چونکــە ئــەو 

هێزانــەى ئێســتا لــە دەســەاڵتدان، بەرژەوەندیــى تایبــەىت خۆیــان 

هەیــە، مەســەلەى ســەرەکى ئــەوە نییــە کــە لەگــەڵ ئــەو هێزانــە 

ــان تێکــەڵ  ــەىت پێکەوەژی ــە باب ــە ک ــا، بەڵکــوو ئەوەی ــان ن دەژى ی

ــن  ــڕواى م ــە ب ــتى. ب ــک بەگش ــاىن خەڵ ــەڵ پێکەوەژی ــراوە لەگ ک

ــان  ــچ بەرژەوەندییەکی ــورد، هی ــامن و ک ــەرەب و تورک ــى ع خەڵک

نییــە لــەوەى کــە دژى یەکــر بــن، بەرژەوەندییەکیــش نییــە 

لــەوەى کــە نەتوانــن پێکــەوە بژیــن، شــارێک نییــە ئێســتا، تەنهــا 

بــۆ یــەک میللــەت بێــت، بۆیــە خەڵــک دەبێــت یــان پێکەوەبــوون 

ــن  ــان ناتوان ــژى، بێگوم ــتمێک ب ــەڵ سیس ــان لەگ ــت، ی هەڵبژێرێ

لەگــەڵ سیســتەم بژیــن، چونکــە سیســتمە ئیســالمییە سیاســییەکاىن 

ــەرکردىن  ــەکان دژى چارەس ــەوە عەرەبیی ــوننە، نەت ــیعە، س وەک ش

ئــەم کێشــانەن، کێشــەى کــورد، کێشــەیەکى مێژوویــی و سیاســی 

ــەو  ــە چارەســەرە. چارەســەرى ئ ــە، کــە پێویســتى ب و کۆمەاڵیەتیی

کێشــانەیش، کەوتوەتــە دەســتى ئــەو هێزانــەى کــە دەســەاڵتدارن 

ــن،  ــدۆم بکەی ــەر ســەیرى ڕیفران ــە ئەگ ــۆ منوون ــە کوردســتاندا، ب ل

ــرنا،  ــە کار هێ ــتەیەدا ب ــرس و ئاڕاس ــەو پ ــە ل ــەتەى ک ــەو سیاس ئ

سیاســەت و ســراتیژى حیزبێکــى سیاســیی دیــاری کــراوە، کــە پارىت 

دیموکــراىت کوردســتانە، هەمــوو ئــەو هێزانــەى تــر کــە هاوبەشــن 

ــراتیژەن،  ــەت و س ــەو سیاس ــکۆى ئ ــەرجەمیان پاش ــدا، س لەگەڵی

گوایــە ئــەم مەســەلەیە بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى کــوردە، بــەاڵم 

ئەگــەر ورد ببینــەوە، ئاشــکرا دەبێــت کــە بــۆ ڕاســتکردنەوەی 

لــە  دیاریکــراوە  سیاســیی  هێزێکــى  ســراتیژى  و  سیاســەت 

ــن  ــە دەتوانی ــە ئێم ــە ک ــەو سیاسەتەش ــەکاىن ئ ــتاندا، ئاکام کوردس

ــدۆم«. ــت ڕیفران ــن »پۆس ــى دەڵێی پێ

ــەاڵم سیاســەىت  ــوە، ب ــدا هەب ــە شــوێنى خۆی ــی ل کێشــەى نەتەوەی

ڕیفرانــدۆم، پاڵێکــی نــا بــە هەمــوو ئــەو کێشــانەى لــە کوردســتاندا 
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هــەن، تــا بچێتــە قۆناغێکــى تــرەوە، لەگــەڵ ئــەوەى چوەتــە 

پەیوەندیــی  وەرگرتــوە،  تــرى  شــێوەیەکى  تــرەوە،  قۆناغێکــى 

نێــوان حیزبــەکان ســیامیەکى تــرى وەرگرتــوە، پەیوەندیــى نێــوان 

ــە  ــوو ئەمان ــرەوە، هەم ــە قۆناغێکــى ت ــراق چوەت کوردســتان و عێ

ــراو  ــیی دیاریک ــى سیاس ــراتیژی حیزبێک ــەت و س ــۆى سیاس ــە ه ب

هاتــە ئــاراوە، بۆیــە دەبێــت ئــەم دوو شــتە تێکــەڵ نەکەیــن، 

ــتان،  ــە کوردس ــەرکردىن ل ــى و چارەس ــەلەى میل ــردىن مەس تێکەڵک

لەگــەڵ سیاســەت و ســراتیژێک کــە پــارىت دروســتی کــردوە، 

ــەلەکەیە. ــودى مەس ــێواندىن خ ش

* مەبەســتت چییــە، لــەوەى کــە دەڵێــی »ڕیفرانــدۆم 
ــاراوە«،  ــە ئ ــی هێناوەت ــیمایەکى نوێ ــارودۆخ و س ب

پێــت وایــە پۆزەتیڤــە یــان نێگەتیڤــە؟
نێگەتیــڤ  و  پۆزەتیــڤ  مەســەلە  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
نییــە، بەڵکــوو گۆڕانێــک ڕووی داوە، مەســەلەى میللیــى کــورد 

پێشــریش هەبــوە، هەمــوو هێــز و حیزبــە سیاســییەکان بــە 

دەورى ئــەم مەســەلەیەدا دەســووڕێنەوە، بــەاڵم کاتێــک ئــەم 

ــەت  ــرەوى سیاس ــە گوێ ــاراوە، ب ــە ئ ــى هێناوەت ــە ڕیفراندۆم حیزب

ــری  ــزەکاىن ت ــێ دەکات، هێ ــڕەوى ل ــۆى پەی ــە خ ــراتیژێک ک و س

بــەرەو ئــەم مەســەلەیە ڕاکێشــاوە، بــەم مانایــە گۆڕانێــک لــە 

ــەکاىن  ــارىت و الیەن ــوان پ ــە نێ ــوە، ل ــزدا دروســت ب هاوکێشــەى هێ

ــەن  ــە الی ــدۆم ل ــاىن ڕیفران ــم، لەگــەڵ هێن ــم بڵێ ــا دەتوان ــردا، وات ت

ــورد،  ــەلەى ک ــەرى مەس ــەوە، چارەس ــعوود بارزانیی ــارىت و مەس پ

و  کورمتــاوە  و  ئەمــڕۆ  لــە  ســەربەخۆ،  دەوڵــەىت  دروســتبووىن 

کــورد  نەتەوەیــی  بزووتنــەوەى  ڕابەرایەتیــی  ناوەندمــاوەدا، 

ــە  ــر، ک ــی ت ــت حیزبەکان ــە دەبێ ــارىت، بۆی ــتى پ ــە دەس کەوتوەت

پاڵپشــتیی ئــەو سیاســەتەیان کــردوە، ئــەم ڕاســتییە قبــوڵ بکــەن، 

ــە قســە و  ــت ب ــە ناتوانرێ ــە و ڕووی داوە، ک ــە گۆڕان ــە ئەم چونک

ــەوە ســەر  ــا ماوەت ــوو تەنه ــەوە، بەڵک ــار بگەڕێرنێت بانگەشــە و وت

ــان  ــوون و بایکۆتیی ــە ب ــەو ڕیفراندۆم ــە دژى ئ ــەى ک ــەو هێزان ئ

ــراتیژى  ــەت و س ــەتە، سیاس ــەم سیاس ــە: ئ ــان گوتویان ــردوە، ی ک

پارتییــە و ئێمــە دژایەتیــى دەکەیــن. بــە بۆچــووىن مــن ئــەم هێــزە، 

هێزێکــى کۆمەاڵیەتیــى گەورەیــە لــە کوردســتاندا، خەڵکێکــى زۆر 

هــەن لــە کوردســتاندا، کــە ناڕەزایەتییــان هەیــە بەرانبەر دەســەاڵىت 

بزووتنــەوەى کوردایــەىت، پــارىت و یەکێتــى بــە پلــەی یەکــەم، ئــەو 

ــەم سیاســەت  ــدۆم و ئ ــەى کــە پاڵپشــتیى مەســەلەى ڕیفران هێزان

و ســراتیژەیان کــردوە، دەبێــت ڕووبــەرووى ئاکامــەکاىن دواى 

ــەوە. ــدۆم ببن ڕیفران

* ئایــا کــورد دەتوانێــت ڕیســکێکى تــر بــکات، دواى 
ئــەوەى ڕیســکێکى کــردوە و بارودۆخێکــى ناهەمــوار 
بــۆ کــورد هاتوەتــە پێــش؟ حیزبــی کۆمۆنیســتى 
ســەربەخۆیی  لــە  پشــتیوانى  عێــراق،  کرێکاریــى 

کوردســتان دەکات؟
هەرێمــى  لــە  ڕیفرانــدۆم  کاتێــک  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
ئێمــە وەک حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى  کــرا،  کوردســتان 

ــە  ــردوە ئێم ــان ک ــی ئەوەم ــە باس ــرد، ک ــامن دەرک ــراق بەیانێک عێ

ــک  ــت، خەڵ ــا دەبێ ــدۆم بەرپ ــە ڕیفران ــەى ل ــەو ئاکام ــى ئ ــە پێ ب

چــۆن دەنــگ دەدات، بــەو پێیــە پشــتیوانیى دەکەیــن لــە ئاکامــى 

گشتپرســی، لەکاتێکــدا گشتپرســی مــاىف خەڵکــى کوردســتانە، ئەمــە 

هەڵوێســتى ڕەســمیی حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى عێــراق 

ــەىت دروســتبووىن هــەر هێــرش و  ــە حاڵ ــدا ل ــە هەمــان کات ــوە، ل ب

ــەڕووى  ــۆ ســەر کوردســتان، ئێمــە ڕووب ــەردا ب بارودۆخێکــى نالەب

دەوەســتینەوە، چ لــە الیــەن عێراقــەوە بێــت، یــان لــە الیــەن 

هــەر واڵتێکــى تــرەوە بێــت، بۆیــە دواى ئــەوەى ئــەو هەڕەشــانە 

ــەدا  ــە بەیانەک ــردوە، ل ــامن دەرک ــارە بەیانێک ــوە، دووب ــت ب دروس

زۆر بــە تونــدى دژى گەمــارۆ ئابوورییــەکان و بڕیــارەکاىن پەرلەماىن 

ــە هەڵوێســتى ئێمــە. ــراق وەســتاوینەتەوە، ئەمــە ســەبارەت ب عێ

حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــی عێــراق بەرنامــە و ســراتیژى 

ــن،  ــتى چینایەتیدای ــە ئاس ــن ل ــدا حیزبێکی ــە، لەکاتێک ــۆی هەی خ

بەرنامەمــان بەرنامــەى ئاڵوگــۆڕى شۆڕشــگێڕانە و سۆسیالیســتانەى 

کۆمەڵــگاى کوردســتان و عێراقــە، لــەم حاڵەتــەدا مــەرج نییــە 

بچینــە پــاڵ هــەر سیاســەتێک کــە ئــەم هێــزە دەســەاڵتدارە 

ــی  ــاىف چارەنووس ــەن، م ــنیارى دەک ــتان پێش ــەى کورس بۆرژوازییان

خەڵکــى کوردســتان جیاوازییەکــى زۆرى هەیــە، لەگــەڵ مــاىف 

ــەو  ــە دەســتى ئ ــدا دەدرێت ــە کۆتایی ــە ل ــە گشــتى، ک ــوس ب چارەن

ئەمەیــش،  نــەک هــەر  بــە دەســتە،  کەســانەى دەســەاڵتییان 

بەڵکــوو لــە نــاو خــودى هێــزە چاالکــەکان لــە کوردســتان عێراقــدا، 

ــتى  ــە دەس ــتان چوەت ــەربەخۆیی کوردس ــدۆم و س ــڕۆ ڕیفران ئەم

ــەم  ــى ئ ــە دەورى فەلەک ــر ب ــەکاىن ت ــراو، حیزب ــى دیاریک حیزبێک

حیزبــەدا دەســووڕێنەوە.

دەســت  چوەتــە  کوردســتان  دەڵێیــت،  کاتێــک   *
هێزێکــى دیاریکــراو، ئاشــکرایە مەبەســتت پارتییــە، 
دەگرێتــەوە،  ئێوەیــش  هاوپەیمانەکانــى  ئەمــە 
کوردســتانیش  کرێکاریــى  کۆمۆنیســتى  حیزبــی 
ــیان  ــە دەور و نەقش ــەوە، ک ــتان دەگرێت ــە کوردس ل

نەبــوە؟
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موئەیــەد ئەحمــەد: حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى نەچوەتە 
ــاڵ پــارىت دیموکــراىت کوردســتان، سیاســەىت حیزبــی کۆمۆنیســتى  پ

لەگــەڵ  ڕیفراندۆمــەدا  لــەم  ئەوەیــە،  کوردســتان  کرێکاریــى 

جیابوونــەوەدا بــوە، ئەمەیــش مانــاى ئــەوە نییــە پشــتگیریى پــارىت 

دەکات، بەپێچەوانــەوە.

ــک  ــە و %72ی خەڵ ــەاڵم پرۆســەیەکى جەماوەریی * ب
دەنگــی پــێ داوە، زیاتــر %90 دەنگــى بــە بەڵــێ داوە، 
بۆچــى ئێــوە وەک پرۆســەیەکى جەمــاوەرى ســەیرى 
ناکــەن، بۆچــى وەک پرۆســەیەکى حیزبــی دەیبینــن، 
ئایــا ئێســتا ئێــوە پشــتیوانى لــە ڕیفرادۆمــى خەڵکــى 
کۆمۆنیســتى  حیزبــی  وەک  دەکــەن،  کوردســتان 

کرێکاریــى عێــراق؟
ئاســاییی  مافێکــى  ئێمــە گوتومانــە:  ئەحمــەد:  موئەیــەد 
خەڵکــى کوردســتانە و ئەنجامەکــەی هــەر چــى بێــت ئێمــە 

دیموکــراىت  پــارىت  بــەاڵم  کردوومانــە،  و  دەکەیــن  پشــتگیریى 

ــەتەوە،  ــەم سیاس ــەى ئ ــە ڕێگ ــارزاىن ل ــعوود ب ــتان و مەس کوردس

ــدۆم و ســەربەخۆییی کوردســتان  ــاوى جێبەجێکــردىن ڕیفران ــە ن ک

ــازات  ــداد ئیمتی ــە بەغ ــە ل ــۆ ئەوەی ــەم کارەى ب ــە ئ ــم وای ــوە، پێ ب

وەربگرێــت، بــەاڵم بەشــی گرینــگ لــەم کارەیــدا بــۆ ئەوەیــە، کــە 

ــتان  ــەربەخۆییی کوردس ــت و س ــە دی بهێنێ ــێ ب ــەوەى پ جیابوون

زامــن بــکات، مەســەلەکە ئــەوە نییــە وەک تاکتیــک بــە کاری 

ــى  ــتى کوردی ــى ناسیۆنالیس ــارىت وەک حیزبێک ــوو پ ــت، بەڵک بهێنێ

بــۆرژوازى، ئــاواىت نەتەوەییــی هەیــە، دەیەوێــت ئــەم مەســەلەیە 

لــە ژێــر دەســتى ئــەودا چارەســەر ببێــت، ڕاســتە ئــەم کارەى کــرد 

ــۆڕاىن  ــەر گ ــە س ــاس ل ــەاڵم ب ــە، ب ــدا نیی ــى تێ ــچ عەیبەیەک و هی

هاوســەنگیی هێــزە لــە کوردســتاندا، یەکێتــى چــوە پــاڵ ســراتیژى 

ــک داواى  ــرن، خەڵ ــک بگ ــە خەڵ ــوێ ل ــەوەى گ ــێ ئ ــەوە، ب پارتیی

دەکــرد چاکســازى بکرێــت، بارودۆخــى کۆمەاڵیــەىت بــاش بکرێــت، 

مۆدێــرىن  سیاســیی  سیســتمێکى  و  بکرێتــەوە  کارا  پەرلەمــان 

دیموکــراىت هەبێــت لــە کوردســتاندا، بــۆ پێــش ئــەو هەمــوو 

کێشــەیە، ڕاســتەوخۆ بچینــە ســەر ڕیفرانــدۆم و ســەربەخۆییى 

کوردســتان. 

* ڕاســتە ئەمــە جەماوەریبــوون و هەژموونــی هێــزە 
ناسیۆنالیســت و بۆرژوازییەکانــە، کــە تــۆ باســی 
دەکەیــت، دەور و نەقشــیان هەیــە لــە هەرێمــى 
ببنــە  ناتوانــن  کــە  ئێــوەن  ئــەوە  کوردســتاندا، 
ــى  ــە نەتانتوان ــوون، ک ــوە ب ــەوە ئێ ــڤ، ئ ئەڵتەرناتی

چەپەکانــى  هێــزە  لەگــەڵ  هاوبــەش  بەیانێکــى 
پشــتیوانى  بــۆ  دەربکــەن،  عێــراق  و  کوردســتان 
لــە پرۆســەى ڕیفرانــدۆم و ئــەو هەمــوو گەمــارۆ 
ئابوورییانــەى کــە بەغــدا خســتوێتییە ســەر هەرێمى 

کوردســتان؟
موئەیــەد ئەحمــەد: بێگومــان خەبــات دەکەیــن، ئەگــەر 
ــە  ــی ل ــن ناڕەزای ــا دەتوانی ــتان، هەت ــەر کوردس ــە س ــرش بکرێت هێ

بەشــەکاىن تــرى کوردســتان ڕێــک بخەیــن، لــە کاىت هەبــووىن 

دەبینــەوە،  ڕووبــەڕووى  ئێمــە  گەمارۆیەکــدا  و  هێــرش  هــەر 

ــاى  ــش مان ــەاڵم ئەمەی ــا و سیاســەمتان، ب ــە بنەم ــە بەشــێکە ل ئەم

ئــەوە نییــە، ئــەو دابەشــبوونە چینایەتییــەى لــە کوردســتان هەیــە 

پشــتگوێ بخرێــت، ناکرێــت داواکاری و خواســتى خەڵکــى هــەژار 

و کرێــکار و زەحمەتکێــش پشــتگوێ بخەیــن و تەنهــا باســی 

ســەربەخۆیی و ڕیفرانــدۆم و دروســتبووىن دەوڵــەت و هێــزە 

ــە  ــن، ک ــزە کوردییەکان ــەوە هێ ــدا ئ ــن، لەکاتێک ــەکان بکەی کوردیی

ــەن. ــوم دەک ــاڵە حک ــاوەى 26 س م

* ئایــا گوناهــى مــن چییــە، کــە لــە هەرێــم خەڵکــى 
کوردســتان هێزێکــى چەپــى کۆمۆنیســت ناکــەن 
ــزە  ــەم هێ ــدا ئ ــان، لەکاتێک ــى خۆی ــە نوێنەرایەتی ب
نەیتوانیــوە دەور و نەقشــیان هەبێــت، بێگومــان 
پارتــى، یەکێتــى، گــۆڕان، کۆمــەڵ و یەکگرتــوو ئــەم 
بارودۆخەیــان خوڵقانــدوە و نفــوز و جەماوەریــان 

ــە؟ ــک چیی ــە، گوناهــى خەڵ هەی
موئەیــەد ئەحمــەد: مەســەلەکە گوناهـــی کەس نییــە، بەڵکوو 
مەســەلەکە سیاســەتە، ئێمــە لــە ســاڵى 1991ـــەوە هێزێکــى 

ــن  ــەوە ئێمــە بووی ــە کوردســتاندا، ئ ــن ل گــەورە و ســەرەکى بووی

مەســەلەى ڕاپەرینــامن کــرد بــە واقیــع، بەرزونزمــى لــە سیاســەتدا 

هەیــە، ئەمــە باســێکە بــەاڵم بــاىس گرینــگ ئەوەیــە، کــە ناکرێــت 

ئــەم ڕاســتییە پشــتگوێ بخەیــت.

بایۆگرافیا
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نەسرولاڵ نەجمەدین سورچى 
نەرسولا سورچى

ساڵی لەدایکبوون: -1953 ئاکرێ

پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس لە زمانی عەرەبیدا

ساڵی پێوەندیکردن بە حیزبەوە: پێش ڕاپەڕین

پۆستی حیزبی: ئەندامی سەركردایەتی، لێپررساوی مەڵبەندی موسڵی )ی ن ک(

مستەفا عەبدولاڵ 
پلەی خوێندن: بەكالۆريۆس لە ياسادا

ساڵی پێوەندیکردن بە حیزبەوە: 1994

پۆستی حیزبی: ئەندامی ئەنجوومەنی جێبەجێكردنی یەكگرتووی ئیسالمیی كوردستان

ئەنوەر ئەحمەد محەمەد
حاجى ئەنوەر

ساڵی لەدایکبوون: -1967 هەڵەبجە

پلەی خوێندن: خوێندكاری كۆلێژی شەریعە 

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1987

پۆستی حیزبی: ئەندامی مەكتەبی سیاسیی بزوتنەوەی ئیسالمی

بەختیار کەریم مارف
ساڵی لەدایکبوون: 1976

پلەی خوێندن: خوێندكاری كۆلێژی كارگێڕی و ئابووری

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1991

پۆستی حیزبی: ئەندامی مەكتەبی سیاسی، وتەبێژی حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

˝

˝
˝

˝

بایۆگرافیا
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سەلیم عوسمان عەلی
 سەلیم کۆیى 

ساڵی لەدایکبوون: 1969

پلەی خوێندن: بەكالۆریۆس لە زانستی ئیسالم

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1991

پۆستی حیزبی: ئەندامی سەركردایەتی، بەرپرسی پەیوەندییەكانی كۆمەڵی ئیسالمی

بەختیار مستەفا قادر
ساڵی لەدایکبوون: 1967 چوارتا

پلەی خوێندن: دەرچووی ئامادەیی

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1981 پەیوەندی كردوە بە كۆمەڵەی ڕەنجدەرانی كوردستان

پۆستی حیزبی: ئەندامی سەركردایەتی، بەرپرسی كۆمیتەی سلێامنیی زەحمەتكێشانی كوردستان

عەزیمە نەجمەدین حەسەن
مامۆستا عەزیمە

ساڵی لەدایکبوون: 1970  چەمچەماڵ

پلەی خوێندن: كۆلێژی پەروەردە – بەشی دەروونناسی

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1991 ڕێكخراوی یەكێتیی مامۆستایان

پۆستی حیزبی:  ئەندامی جڤاتی گشتیی بزوتنەوەی گۆڕان

عوسمان مەعروف عەبدولاڵ
عوسامىن حاجى مارف

ساڵی لەدایکبوون: 1954  سلێامنی

پلەی خوێندن: بەکالۆریس لە یاسادا

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1993

پۆستی حیزبی: سكرتێری كۆمیتەی ناوەندی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان

˝

˝
˝

˝
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سوبحى مەهدى ئەحمەد
 سوبحى مەهدى

ساڵی لەدایکبوون: 1961 تەوێڵە

پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس لە فیزیا

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1986

پۆستی حیزبی: ئەندامی سەركردایەتی، بەرپرسی كۆمیتەی سلێامنی زەحمەتكێشانی كوردستان

 کاوە مەحموود شاکر
کاوە مەحموود

ساڵی لەدایکبوون: 1958 کەرکووک

پلەی خوێندن: دكتۆرا لە تیۆلۆجی

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە: 1980

پۆستی حیزبی: سكرتێری حزبی شیوعیی كوردستان

موئەیەد عەلی محەمەد فەرەج
نارساو: موئەیەد ئەحمەد

ساڵی لەدایکبوون: 1952 - پێنجوێن

پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس لە ئەندازیاری کارەبا - بەغداد

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە:

پۆستی حیزبی: سکرتێرى کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی کۆمۆنیستى کرێکاریى عێراق

هیوا ئەحمەد مستەفا
نارساو: هیوا ئەحمەد

پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس

ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە:پۆستی حیزبی: ئەندامى سەرکردایەتیى پارىت دیموکراىت کوردستان

˝

˝

˝

˝
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نازناو: مەال یاسین
پۆستی حیزبی: نوێنەرى ى.ن.ک لە میرس

وشیار سیوەیلى
پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس

پۆستی حیزبی: ئەندامى سەرکردایەىت 

بەرپرىس پێوەندییەکاىن دەرەوەى پارىت

˝
˝



تێڕوانینى هێزەکانى 
خۆرهەاڵتی کوردستان 
سەبارەت بە بارودۆخى 
باشوورى کوردستان، لە 

قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و 
16ـى ئۆکتۆبەر
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كۆمەڵــەی  ســكرتێری  جێگــری  كەعبــی،  ڕەزای 
ئێــران: كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 

ڕۆڵــان  هەرێمــەدا  ئــەم  ســەقامگیربوونی  لــە  ویســتوومانە 

ــە ملمالنێیەكــی  ــەم هەرێمــە ل ــزی ســەرەكیی ئ ــت، دوو هێ هەبێ

یەكجــار قــوورس و ڕۆژانــەدان.

ــدی  ــەی ناوەن ــی كۆمیت ــا، ئەندام ــان پەن ــەن ڕەحم حەس
ڕێكخــراوی كوردســتانی حیزبی كۆمۆنیســتی ئێــران )كۆمەڵە(: 
ــەی  ــە و خراپ ــد، بەرپرســیارێتیی چاك ــی ڕایگەیان مەســعوود بارزان

ــە ئەســتۆی منــە. ڕیفرانــدۆم ل

سیاســیی  دەفتــەرى  ئەندامــی  ئازەربــار،  عەبدولــای 
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران: 
و  دۆســت  ســەرکەوتنەکامناندا  کاىت  لــە  تەنهــا  نابێــت  ئێمــە 

هاوپەیــان بیــن، بەڵکــوو لــە نســکۆ و نشوستەکانیشــدا پێویســتە 

ــن. ــێوە بی ــان ش ــە هەم ب

كەریــم پەروێــزی، ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران )حــدکا(:

مێــژوو کۆتایــى نەهاتــوە، حیزبــەکاىن باشــوور و  خۆرهــەاڵت 

دەتوانــن لــەو ڕووداوە تااڵنــە ئەزمــوون وەربگــرن، یەکگرتــوو بــن.

ڕەوتــی  ڕێبــەرى  ئەندامــی  ئەمینــزادە،  جەعفــەری 
)كۆمەڵــە(: سۆسیالیســتی 

مــام جــەالل و نەوشــیروان مســتەفا دەورونەخشــیان هەبــوو، لــه  

مــام جــه الل هاوســه نگیی هێــزەكان و  نه خۆشــكه وتنی  پــاش 

بارودۆخه كــه  گــۆڕان

 

ــی  ــەری، ســكرتێری یەكێتیــی دیموكرات ــمان جەعف عوس
ــران:  ــتانی ئێ كوردس

ــەرەو  ــداران ب ــوپاى پاس ــەعبى و س ــدى ش ــووی حەش ــدکا( وتب )ح

نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن  تەقتــەق و شیواشــۆک دەچــن و 

خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە، بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت وا نییــە 

سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی  نورانیفــەڕد،  كامیــل 
ئێــران:  كوردســتانی  خەباتــی  ســازمانی 

16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو، 

پڕۆســەیەكی دوورودرێــژ بــوو دەگەڕێتــەوە بــۆ هێرشــەكانی پێــش 

ــتان. ــی كوردس ــتی و هەرێم ــراق بەگش ــۆ عێ ــش ب داع

ئامــەد شــاهۆ، ئەندامــی مەجلیســی پارتــی ژیانی ئــازادی 
كوردســتان )پژاك(: 

بــارزاىن لــەو دۆخــەى لــە هەرێمــى کوردســتان ڕووی داوە، پشــکى 

شــێرى بەرکەوتــوە
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ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی  زادە،  قــادر  حەســەن 
)حــدک(:  كوردســتان  دیموكراتــی  حیزبــی 

گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری  مودەڕیســى:  ئەبوبەکــر 
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی 

ــران ئێ
هــەر کاتێــک مەســەلەى ســەربەخۆیی و ڕیفرانــدۆم پێشــنیار 

بکرایــە، کاردانــەوەى نێودەوڵەتــی بــە هەمــان شــێوەى ئێســتا 

ــوو دەب
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* ئــەوەی 16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە كەركووك و باشــووری 
ــه  دوای  ــە؟ ل ــی چیی ــتان ڕووی دا دەرئەنجام كوردس
ــی،  ــڤ و نێگەتیڤەكان ــوە پۆزەتی ــه  دی ــه و ڕووداوان ئ
باشــووری  بــەردەم  مەترســییەكانی  یاخــود 

كوردســتان چییــە؟ 
ڕەزای كەعبــی: 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕۆژێكــی چاوەڕوانكــراو بــوو، 
ــر  ــەرەو خراپ ــە ب ــوو بارودۆخەك ــەی هەب ــەو بۆچوون زۆر كــەس ئ

ــه و  ــۆڕەكان ب ــوو ئاڵوگ ــان وانەب ــش پێی ــەت ئەوانی ده ڕوات، تەنان

ــد  ــاوەی چەن ــە م ــڕوات. ل ــه دا ب ــه و ڕێگای ــده ن و ب ــه  ڕوو ب خێرایی

كاتژمێرێكــدا بــە پێــی ئامــاری هێــزە سیاســییەكانی باشــووری 

كوردســتان )%51(ی خاكــی كوردســتان داگیــر كــرا له  الیه ن ســوپای 

ــه  هــۆی  ــه و كات ب ــا ئ عێراقــه وه ، ســەرەڕای ئــەوەی پێشــمەرگە ت

ــی  ــاڵەی ناوبانگێك ــان س ــی دەی ــش و خەبات ــه  دژی داع ــەڕی ل ش

ــی زۆر  ــا ڕادەیەك ــن ت ــه اڵم مه خاب ــوو، ب ــت هێناب ــە دەس زۆری ب

ئــه و ناوبانــگ و پێگــە سیاســی و گشــتییه ی پێشــمەرگە هاتــه 

 خــواره وه . ئەگــەر مبانەوێــت لێكدانەوەیەكــی هەمەالیەنــە بــۆ 

ــەی  ــەرج و پێگ ــەم هەلوم ــتە ه ــن، پێویس ــە بكەی ــەم بارودۆخ ئ

ــراق  ــا عێ ــی ج ــی دەرەك ــەم الیەن ــن، ه ــاو بگری ــە بەرچ ــۆ ل ناوخ

ــە  ــكا ك ــاوا و ئەمەری ــان، خۆرئ ــی هاوپەیان ــت یاخــود هێزەكان بێ

لــە ناوچەكــە هەیانــە. ئــەو بارودۆخــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوو تێــی پەڕانــدوە، شــەڕێكی نیمچــە 

ئارادایــە، بێگومــان  لــە  ناوەڕاســت  لــە خۆرهەاڵتــی  جیهانــی 

ئه وه یــش كاریگەریــی لــە ســەر بارودۆخــی هەرێــم و ناوچەكانــی 

عێــراق دادەنێــت، بۆیــە دەبێــت هــەم بارودۆخــی ناوخــۆی 

ــەوە  ــە ئ ــم وای ــە پێ ــەوە، ك ــاس و لێكۆڵین ــه ر ب ــە ب ــم بدەین هەرێ

ــهات و  ــەو پێش ــەوەی ئ ــۆ لێكدان ــه ره كییه  ب ــگ و س ــی گرین خاڵ

ڕووداوانــەی لــە 16ـــی ئۆكتۆبــەر و دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕووی 

ــی.  ــۆكاری دەرەك ــەم ه داوە، ه

ــی  ــەوە هەڵدێرێك ــت: »ئ ــە دەڵێ ــك هەی * بۆچوونێ
ســەربازییە«، بێگومــان پێویســتی بــە پێداچوونەوەى 
ئــەو سیاســەتەى ڕابــردوو هەیــە كە ئــەم بارودۆخەی 
لــێ كەوتۆتــەوە. هەمیشــە دەڵێیــن: »پێویســتە 
هەڵەكانــی ڕابــردوو دووبــارە نەكەینــەوە، بــەاڵم 
بەدرێژايیــی مێــژوو هەڵــەكان دووبــارە دەكەینەوە«، 
كــه  ئه وانیــش بریتییــن لــە: نایەكگرتووییــی هێــزە 
سیاســیيەكان، تاكــڕەوی لــە سیاســەتكردن. جگــه  لــه 
 فاكتــه ری ناوخۆیــی، زاتــی، ناوچەيــی و نێودەوڵەتــی، 

فاكتەرەكانــی پشــت ڕووداوەكانــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر 
چــی بــوون، ئێســتا دەبێــت چــی بكرێــت؟ 

ســەربازییەوە  هەڵەیەكــی  لــە  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
ناتوانێــت  ئەمــە  چونكــە  هەڵەیــە،  خــۆی  بــۆ  دەســتپێكردن 

ــی  ــەورە و مێژووی ــۆ بڕیارێكــی سیاســیی گ ــت، ب ــدەرەوە بێ وەاڵم

ــە  ــدان ب ــدۆم و بەڵێن ــاوی ڕیفران ــە ن ــە درا ب ــەم بابەت ــەر ئ ــە س ل

ســەربەخۆیی كوردســتان؟ كەواتــە مەســەلەكە سیاســییە، مەســەلە 

ــەو دوو هــۆكارە ســەرەکییەی  ــت ل ــە ناكرێ سیاســییەكەیش ئەوەی

خۆمــان ال بدەیــن: هــەم ناوخۆیــی و هــەم دەرەكــی. لــە الیەنــی 

ناوخۆیییــەوە ئامادەكاریــی پێویســتی بــۆ نەكرابــوو، ڕاســتییەكانیش 

وەك خــۆی بــە خەڵــك نەگوتــرا، ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە گۆشــە و 

كەلێنــی بابــەت، نــوورساو و دیكۆمێنتەكانــدا دەیبینیــن، زۆر جیاواز 

ــرا پشــتیوانیی  ــن دەدرا، ده گوت ــەوەی پێشــر بەڵێ ــەڵ ئ ــوون لەگ ب

ــۆگەرە،  ــەربەخۆیی مس ــە و س ــان هەی ــی و ناوچەیی نێونەتەوەی

بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ كام لەمانــە نەهاتــە دی، كەواتــە ئــەو 

ڕاســتی و حەقیقەتــەی دەبــوو بــە خەڵكــی كوردســتان بگوترێــت 

ئــەوە نەكــرا، بەڵكــوو لــە ســەر ویســتێكی ئینســانی و ڕاســتوڕەوان 

كــە خەڵكــی كوردســتان هەیانــە بــۆ مەســەلەی مافــی دیاریكردنــی 

چارەنــووس، لــە ســەر ئــەوە بــە شــێوەیەكی نابەرپرســیارانە ســەیر 

ــەرۆكی  ــرا؟ س ــوە ك ــەن كێ ــە الی ــی و ل ــۆن و بۆچ ــە چ ــرا. ئەم ك

ــد،  ــی ڕای گەیان ــتان، مەســعوود بارزان پێشــووى هەرێمــی كوردس

بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئەمــە لــە ئەســتۆی منــە، بــەاڵم 

ــت  ــان نەچێ ــە، بیرم ــەس نیی ــەك ك ــتۆی ی ــە ئەس ــا ل ــە تەنی ئەم

هەمــوو هێــزە سیاســیەكانی كوردســتان ئەوانەیشــی تــا كاتژمێــری 

)0( لەگەڵــی ڕۆشــن، هەموویــان چوونــە پشــتی ئــەم بڕیــارە، 

جگــە لــە هەندێــك كەســی چــاالك نەبێــت. بــە بــڕوای مــن لــەم 

بارودۆخــەدا فاكتــەری خەڵــك لــە بــەر چــاو نەگیــرا، بــە ویســت و 

ــرا. ــە نەك ــك كای ــی خەڵ ــارەزوو و ئاواتەكان ئ

ــە  ــااڵنێكی زۆر ل ــدا س ــان پێ ــەوەی ئاماژەت ــرەوە ئ ــی ت ــە الیەك  ل

ــی  ــمەرگەیەتیدا كەم ــەڕ و پێش ــەی ش ــە میان ــورد ل ــەتدا ك سیاس

ــەو  ــی. ئ ــەتدا دۆڕاندوویەت ــە سیاس ــە ل ــەاڵم هەمیش ــاوە، ب نەهێن

ــوە،  ــەوە دروســت ب ــە تــرس و نیگەرانیی سیاســەتەیش هەمیشــە ل

ــەزار  ــە 120 ه ــێك ك ــان، شۆڕش ــر خۆت ــەوە بی ــاڵی 1975 بهێنن س

ــە  ــە، ل ــی هەی ــزی بەرگری ــەزار هێ ــە، )70-80( ه ــداری هەی چەك

24 كاتژمێــردا ئــەوەی بــە ســەر بێــت. هه روه هــا ســاڵی 1991 

ــەو كــۆڕەوەی  ــوە هــۆكاری ئ ــان، چــی ب ــەوە بەرچــاوی خۆت بهێنن

بــە ملیۆنەهــا كــورد ئــاوارەی شــاخەكان بــوون، ئێســتا ئەمــە 
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درێــژەی پڕۆســەیەكە، پڕۆســەیەكی سیاســی و الیەنێكــی سیاســییە 

ــە ســەر  ــی ل ــرس و نیگەران ــەوە، ت ــك نادات بارودۆخــی واقیعــی لێ

بنەمــای نیگەرانییەكانــی خــۆی هەیــە. هــەر ئەمــڕۆ تەماشــا 

بكەیــن، كۆنگرێســانێك لــە كۆنگــرەی ئەمەریــكا قســەیەكی 

كــرد، ئــەوە خەڵــك فریودانــە. ئــەو درۆیانــەی لەگــەڵ بەرپرســانی 

هەرێمــی كوردســتان كــرا، هــەم سیاســەتی ناشــەفافی بەرپرســانی 

ــەر  ــە س ــەت ل ــتكردنی سیاس ــه م دروس ــتان و ه ــی كوردس هەرێم

تــرس و نیگەرانــی، نــە گوتنــی ڕاســتییەكان بــە خەڵكــی كوردســتان 

ئــەو هۆكارانــە بــوو ئــه م بارودۆخــەی هێنایــە پێشــەوە. هه روه هــا 

ناكۆكیــی نێــوان حیزبەكانیــش، تۆڵەكردنــەوەی لــە پشــتەوە بــوو، 

چونكــه  مێژوویەكــی خوێناوییــان بــه  یه كــه وه هه یــه  . 

* حەســەن ڕەحمــان پەنــا هەمیشــە دەڵێــت: »ئێــوە 
وەك  ئێــوە  باشــوورییەكانە«،  مەبەســتی  واتــە 
كۆمەڵەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتكێشــانی كوردســتان و 
هێــزە سیاســییەكانی خۆرهەاڵتــی كوردســتان بۆچــی 
ڕووداوەكان  باشــتر  شــێوەیەكی  بــە  نەتانتوانــی 
گرینــگ  مەســەلەیەكی  بكــەن؟  دەستنیشــان 
هەیــە دەڵێــت: »ســەركەوتن هــەزار باوکــی هەیــە، 
شكســتیش هەتیــو«. ئێوەیــش دەتانەوێــت هەمــوو 
ئــەو شكســتانە بخەنــە ملــی مەســعوود بارزانــی 
ــان  ــه  چاوپێكەوتنم ــتان؟ ل ــووری كوردس ــود باش یاخ
لەگــەڵ بەڕێــزان عەبدولــای موهتــەدی، مســتەفا 
مســتەفای  و  زادە  ئێلخانــی  عومــەری  هیجــری، 
ئەوەیــان  )%100(ی  لــە  پشــتگیریی  مەولــودی، 
كــردوە، نەمانبینــی ئــەوان مەترســیيەكان بخەنەڕوو 

لــه  كاتێكــدا ئەزموونێكــی باشــتریان هەبــوو؟!
ــد  ــا چەن ــە و ت ــە چیی ــتی ئێم ــار: هەڵوێس ــای ئازەرب عەبدول
نەخشــان هەبــوە، زانیارییــەكان و زانیاریيــە نهێنییــەكان الی 

ــا بتوانیــن پێوەرێــك دروســت بكەیــن. نەخشــی  ئێمــە نەبــوون، ت

ــی  ــەڵ نەخشــی هێزەكان ــتانی خۆرهــەاڵت لەگ ــە وەك كوردس ئێم

باشــوور بــە تــەواوی لێــك جیــاوازە، ئــەوان بكــەری كارەكــە بــوون، 

ــوو.  ــتیوانیان هەب ــی پش ــە نەخش ــن، ئێم ــك بووی ــە چاودێرێ ئێم

ــە  ــاكان ل ــەكان و دات ــە زانیاریی ــوە و ن ــە ئێمــە ب ــان ب ــە پێوەندیی ن

بــەر دەســتی ئێمــەدا بــوون، تــا ئێمــە شــیكار و لێكدانەوەیــان بــۆ 

ــر.  ــان كەم ــرن ی ــەركەوتنەكان زۆرت ــی س ــا چانس ــە ئای ــن، ك بكه ی

ــت  ــتێكی دروس ــش هەڵوێس ــی تری ــە و الیەنەكان ــتی ئێم هەڵوێس

بــوە، تــا ئێســتا نەمبینــوە هیــچ هێزێــك لێــی پەشــیان بێتــەوە و 

ــر. ــە ئەســتۆی خەڵكــی ت خەتاكــەی بخات

ــەربەخۆيی  ــۆ س ــدۆم ب ــە ڕیفران ــەوەی هەی ــی ئ ــورد ماف ــا ك  ئای

ــە و  ــی ڕەوای ــەوە مافێك ــە ئ ــزەكان گوتوویان ــوو هێ ــكات؟ هەم ب

پشــتگیرییان لــێ كــردوە، لــە كوردســتانی خۆرهەاڵتــدا كەرنەڤاڵــی 

هەمــان  هەڵوێســتانەی  ئــەو  چــوو،  بەڕێــوە  پشــتیوانیكردن 

ــه   ــان ل ــه ن و كه سێكیش ــوون، الی ــتیوانی ب ــان پش ــوە، هەمووی ب

ــم  ــه  %93ی خەڵكــی هەرێ ــرس. ل ــه  به رپ ــردوه  ب شكســته كان نه ك

دەنگیــان دا و ئەوانــەی بەشــدارییان كــردوە لــە پڕۆســەكەدا 

ــوون  ــەی دژ ب ــەو هێزان ــوو ئ ــدۆم، ده ب ــە ڕیفران ــان داوە ب دەنگی

ــۆرە  ــەو ج ــه ر ب ــه اڵم گ ــەن، ب ــری بك ــتنەوە و ڕێگ ــر بوەس توندت

ــوڵ  ــدۆم قب ــش دەرئەنجامــی ڕیفران ــه وا پێویســته  ئەوانی ــوە، ئ نەب

ــە  ــن. ئێم ــه  بزان ــه و بارودۆخ ــی ئ ــه  هاوبه ش ــان ب ــەن و خۆی بك

ته نهــا پشــتیوانیی پرۆســه كه مان لــه  ســه ر بــوه ، چونكــه  هیــچ 

نەخشــودەورێكان نەبــوه  و هیــچ الیەنێــك پرســی بــە ئێمــە 

ــی  ــی چارەنووس ــی خۆیەت ــورد ماف ــە ك ــە گوتوومان ــردوە. ئێم نەك

ــە.  ــەو گەلەی ــی ڕەوای ئ ــەوە مافێك ــكات، ئ ــاری ب ــۆی دی خ

كــە  ناوچەیــی  و  ناوخۆیــی  فاكتــەری  پێــش   *
وردی  نەخوێندنــەوەی  هەبــوە،  گرینگیــان  ڕۆڵــی 
ســەركردایەتیی سیاســییش هــۆكار بــوە، پێــت وایــە 
ــەر و شكســتی  ــی ئۆكتۆب ــدا ڕووداوی 16ـ ــە كاتێك ل
ڕیفرانــدۆم دێتــە پێشــەوە، پێوەندییەكانــی هەرێــم 
و بەغــدا تــا ئەوپــەڕی وێــران دەبــن، مــام جــەالل و 
نەوشــیروان مســتەفا وەك دوو ســەركردە و ڕابــەری 
كــردوە،  دوایییــان  باشــووری كوردســتان كۆچــی 
گرفتــی ناوخۆیــی هێــزە سیاســییەكان زۆر بــوە. 
بۆچوونێــك هەیــە دەڵێــت: »بۆچــی لــە ســەردەمێكدا 
كــە مــام جــەالل ســەرۆك كۆمــاری عێــراق بــوو، بــەو 
هەمــوو كێشــە و قەیرانــەوە بارودۆخــی عێــراق و 
هەرێــم لــە ئێســتا باشــتر بــوو، پێوەندیــی شــیعە و 
ســوننە و كــورد باشــتر بــوون؟ پێــت وایــە نەمانــی 
ئــەوان كاریگه ریــی هەبــوه ، مەســعوود بارزانــی بــۆ 
خــۆی بڕیــاری تاكڕوانــه  دەدات، تەنانــەت لــە دواییــن 
لێدوانەكانیــدا پەنجــەی ڕادەوەشــاند و ده یگــوت: 

ــچ كــەس ناكــەم«؟  ــۆ هی »حســاب ب
ــیروان مســتەفا  ــام جــەالل و نەوش ــزادە: م ــەری ئەمین جەعف
دەورونەخشــیان هەبــوو، بوونــی ئــەوان دەیتوانــی بارودۆخــی 

خەڵكــی كــورد لــە كوردســتانی باشــوور لــە داهاتــوودا بگۆڕێــت. 

هێــزن  مــام جــه الل، هاوســه نگیی  نه خۆشــكه وتنی  پــاش  لــه  
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ــە  ــوو ل ــەرەكی ب ــزی س ــۆ هێ ــز ب ــج و هێ ــۆڕا. قازان ــارودۆخ  گ و ب

كوردســتان كــه  پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو، شــتەكانی 

ــەالل  ــام ج ــە، م ــری ئەوەی ــێكی ت ــەوە. بەش ــەوە دەبڕیی الی خۆی

ــارودۆخ وا نەدەبــوو، پێــم وایــە پالنــی دەوڵەتــی ئێــران و  ــە ب مبای

عێــراق بــۆ دوای شــەڕی داعــش ئــەوە بــوە بــە شــێوەی ڕێكەوتــن 

نەیانتوانــی ئــەو ناوچانــە بگرنــەوە، به ڵكــوو هەوڵيــان دا ئــەو 

ــه   ــە شــەڕ ب ــوون و پێشــمەرگە ب ــری کردب ــەی داعــش داگی ناوچان

دەســتی هێنابــوون هەمــووی بگرنــەوە، تــا ئێســتایش بەرنامەیــان 

هەیــە لــەوە زیاتــر فشــار بهێنــن بــۆ كــورد و بیبەنــەوە بــۆ 

دیموكراتیــك  دەوڵەتێكــی  عێــراق  زاتــی.  ســه رده می حكومــی 

نییــە، ڕیفرانــدۆم نەیشــكرایە ئــەو بارودۆخــە دەهاتــە پێــش 

بــۆ كــورد، جــا شــێوەكەی جیــاواز دەبــوو. ســه باره ت بــه وه ی 

ئەمەریــكا دێــت و دەبێــت بــە دۆســتان، دەبێــت ڕابەرانــی 

كــورد ئــەوە بزانــن ئەمەریــكا عێراقێكــی بەهێــزی دەوێــت. جگــە 

ــی  ــت. خەڵك ــی الوازی ناوێ ــەس عێراقێك ــا، ک ــران و توركی ــە ئێ ل

ــكات،  ــۆ خــۆی كار ب ــە ب ــێ باش ــەتەی پ ــەو سیاس ــەر ئ ــورد ئەگ ك

بــە  دەبێــت  بكەوێــت،  ئەمەریــكا  دوای  دەیەوێــت  ئەگــەر 

قسەیشــی بــكات. مــن ئەمەریــكا بــە دۆســتی كــورد نازانــم، پێــم 

وایــە ئەمەریــكا بــۆ بەرژەوەندییەكانــی خــۆی هــەوڵ دەدات. 

خەڵكــی كوردســتان دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەتی بكردایــە 

لــە ڕابــردوودا، لــە داهاتوویشــدا دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەت 

هەڵەیــە،  بــەر  گرتوویانەتــە  ئێســتا  سیاســەتەی  ئــەم  بــكات. 

ــەڵ  ــد لەگ ــە پێوەن ــۆ ل ــە گفتوگ ــە بڕۆن ــە خراپ ــەی لەوەدای هەڵەك

ئــەو شــتانەی بوویانــە، تــەواوی داواكارییەكانــی حەیــدەر عەبــادی 

ــاو  ــەوە ن ــاوی هەرێم ــە ن ــەوە دەردەخــەن، ئێســتا كوردســتان ب ئ

نابــەن، بــە نــاوی پارێــزگاوە یــان باكــووری عێــراق  نــاوی دەبــەن، 

ئەمانــە سیاســەتێكی پەیوەســتە بــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە.

ــە  ــیارێتیتان كەوتوەت ــوزۆر بەرپرس ــش كەم * ئێوەی
ڕیفراندۆمتــان  پشــتیوانیی  هەمووتــان  ئەســتۆ، 
كــردوە و پێتــان وابــوە ئــەوە مافێكــی بێئەمــاوالی 
ــد: »  ــان گەیان ــوودا ڕات ــی پێش ــە دەوران ــە، ل خەڵك
ئێمــە بوویــن خەڵكــی خۆرهەاڵتمــان هانــدا بــۆ 
ــەاڵم  ــە ســەر شــەقامەكان«، ب جۆشــوخرۆش و هاتن
ــت  ــرە، هەس ــی ت ــن جۆرێك ــتا دەیبینی ــەوەی ئێس ئ
هەمــوو  تێڕوانینــی  ســەر  بــە  ئاڵوگــۆڕ  دەكــەم 
ــە  ــە نیی ــەو مانای ــوە، ب ــدا هات ــی خۆرهەاڵت هێزەكان
پەشــیمان بوونەتــەوە، بــەاڵم دەبــوو پەلــە نەكــەن 

مەترســییەكانتان  كــە  زۆرەی  پشــتیوانییە  لــەو 
دەبــوو  وایــە  پێتــان  نەگرتبــوو،  بەرچــاو  لــە 

بكردایــە؟  زیاترتــان  دەستنیشــانكردنی 
خۆرهــەاڵىت  هێــزەكاىن  هەمــوو  جەعفــەری:  عوســمان 
كوردســتان و پارچەكانــی تــر و خــودی باشــووری كوردســتانیش بــە 

هەمــوو الیەنەكانییــەوە پێیــان بــاش بوو لــه  ڕێگــه ی ڕیفراندۆمه وه  

ــردوە،  ــە باســان ك ــە بەیاننام ــان ب ــت. هەمووم ســەربەخۆیی ببێ

ڕیفرانــدۆم مافێكــی بێئەمــالوالی كــوردە، بــەاڵم دڵنیامــان كــردوون،  

ــتاندا  ــییەکاىن كوردس ــزە سیاس ــوان هێ ــە نێ ــی ل ــه ر یەكگرتووی ئه گ

نەبێــت، بــە تایبــەت ئــەو هێــزە ســەرەكییانەی لــە باشــووری 

كوردســتانن، ئــەم ڕیفراندۆمــە شــتێكی ئەوتــۆی لــێ ناكەوێتــەوە، 

پارچەیــەی  لــەم  كــورد  گەلــی  زەرەری  بــە  ڕەنگــە  ته نانــه ت 

ــری  ــی ت ــی زەرەری پارچەكان ــە بەدڵنیای ــەوە، ك ــتان بكەوێت كوردس

ــتیوانیی  ــەلەكەوە پش ــی مەس ــەی نەتەوەییبوون ــە ڕوانگ ــە. ل تێدای

كوردســتان،  باشــووری  ڕیفراندۆمــی  بــۆ  دەربڕیــوە  خۆمــان 

ــوو وەك  ــتێك، به ڵك ــچ ش ــۆ هی ــراوە ب ــێ نەك ــان پ ــه ت پرس ته نان

ئەركــی نەتەوەییــی خۆمــان پشــتگیریان لــێ كــردوه،  هــه ر وه كــو 

چــۆن پشــتگیری لــە باكــوور و خۆرئــاوای كوردســتانیش ده كه یــن، 

بــەاڵم ئەگــەر ئــەم پشــتگیرییانەی ئێمــە هــۆكار بــوە یاخــود 

16ـی ئۆكتۆبەر ڕۆژێكی 

چاوەڕوانكراو بوو، زۆر كەس 

ئەو بۆچوونەی هەبوو 

بارودۆخەكە بەرەو خراپرت 

ده ڕوات، تەنانەت ئەوانیش 

پێیان وانەبوو ئاڵوگۆڕەكان 

به و خێراییه  ڕوو بده ن و به و 

ڕێگایه دا بڕوات
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ــە  ــە ئێم ــراوە، دەبوای ــە ك ــەی ك ــەو كەموكورتییان ــوە ل ــێك ب بەش

ــە  ــە كاری ئێم ــتیدا ئەم ــە ڕاس ــە، ل ــتانە بکردای ــەو ش ــان ل ڕێگری

نییــە، چونكــە لــە مــاوەی ئــەم ســااڵنە كــە هێزەكانــی خۆرهەاڵتــی 

بــە  كاتێــك  هەمــوو  كوردســتانن،  باشــووری  لــە  كوردســتان 

ڕوانینــی نەتەوەیییانــە لــە هێزەكانــی باشــووری كوردســتان نزیــك 

بوونەتــەوە و هەڵســوكەوتیان كــردوە، بــەاڵم هێزەكانــی باشــووری 

كوردســتان  خۆرهەاڵتــی  هێزەكانــی  لــە  ئەمەیــان  كوردســتان 

وەرگرتــوە یــان نــا!! ئــەوە جێگــەی قســەیە. ئەمــە گلەییــی ئێمــە 

بــوە لــە ســەركردایەتیی سیاســیی باشــووری كوردســتان، كــه  بۆچــی 

ــا وەردەگرێــت، ئەوەنــدە  ئەوەنــدەی ڕاوبۆچوونــی ئێــران و توركی

ــت؟  ــوردی وەرناگیرێ ــییەكانی ك ــزە سیاس ــی هێ ڕاوبۆچوون

* پارادۆكســێك لــە هەڵوێســتەكانی ئێــوەدا هەیــە، 
ــازادى  ــی ئ ــی ژیان ــه . پارت ــردوو بینیومان ــە ڕاب ــە ل ک
جڤاكێــن  كۆمــا  تەنانــەت  )پــژاك(  كوردســتان 
كرێكارانــی  )پارتــی  و  )كەجەكــە(  كوردســتان 
گەیانــدوە،  ڕایــان  )پەكەكە(یــش،  كوردســتان 
پشــتیوانی لــەو بۆچوونــە دەكــەن، بــۆ نموونــە 
لــە دوا نووســینی تــۆدا چەنــد پرســیاری جدیــت 
بــۆ  نــوێ   »پێناســەی  نــاوی  بــە  ڕوو  خســتوەتە 
مەســعوود بارزانــی لــە الیــەن پارتەكانــی خۆرهــەاڵت 
قورســایییان ناهێڵــن«، پرســیاری ئــەوەت كــردوە، لە 
باشــووری كوردســتان چــی دەگوزەرێــت؟ بۆچی گەلی 
ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــیی ل ــەی سیاس ــورد پێگ ك
الواز دەبێــت، كــێ  بەرپرســیارە لــەو بارودۆخــەی لــە 
ــی  ــە بۆچوون ــت؟ ب ــتان دەگوزەرێ ــووری كوردس باش
بەڕێــزت کــە بــە بۆچوونــی )پژاك(یــش ئامــاژەی پــێ 
دەكرێــت، »ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كــە دوا گــورزی 
كوشــندەی پارتــی و مەســعوود بارزانــی بــوو لــە 
ــوە  ــەك ب ــورد وەك بومەلەرزەی ــتكەوتەكانی ك دەس
ــی كوردســتان ســەرەوژێر  ــرادەی گەل هــۆكار كــە ئی
بــكات«، هەمــوو كــورد پێیــان وابــوو مەســعوود 
بارزانــی دەتوانێــت دەوڵــەت بــۆ كــورد دروســت 
ــی  ــورد نوێنەرایەت ــی ك ــرادەی گەل ــەوە ئی ــكات، ئ ب
دەكات، بــەاڵم ئــەوە پێچەوانــە بوەتــەوە، پێــت وایــە 
ــە  ــوە ك ــی ب ــعوود بارزان ــی مەس ــەوە بۆچوونەكان ئ
ــردوە؟  ــرەوژوور ك ــتانی ژێ ــی كوردس ــرادەی خەڵك ئی
ئامــەد شــاهۆ: ئێمــە هــەر ســەرەتا ئاماژەمــان بــەوە كــرد 

ئه نجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــەم قۆناغــەدا گونجــاو نییــە، له بــه ر 

ئــارادان  لــە  مەترســیيانەی  ئــەو  چونكــە  فاكتــەر،  هه ندێــک 

ــوو  ــوو دەب ــك خــاڵ هەب ــوو. هەندێ ــان كردب ــان پێ پێشــر ئاماژەم

پێــك بهاتنایــە لــه  ســه ری، دواتــر ڕیفرانــدۆم ســەركەوتوو دەبــوو. 

ــوو  ــە هەم ــە( ل ــوو، )كەنەك ــی هەب ــی نەتەوەی ــەلەی یەكێتی مەس

ــۆ بەســتنی  بەشــەكانی كوردســتان چەندیــن ڕاوێــژی نەتەوەیــی ب

كۆنگــرەی نەتەوەیــی كــرد، بــەاڵم بۆچــی وەك گورزێكــی كوشــندە 

ــی  ــە دەوڵەت ــوردی دا؟ چونك ــتكەوتەكانی ك ــە دەس ــه  ل ــوو، ك واب

ــوون،  ــەوە ب ــتی ڕیفراندۆم ــە پش ــە ل ــی ئاكەپ ــا و حكوومەت توركی

ســەندنەوەی  و  الوازكــردن  بــۆ  بــوو  ســیناریۆیەك  ڕیفرانــدۆم 

ــتان  ــری كوردس ــەكانی ت ــە بەش ــورد ل ــی ك ــتكەوتەكانی گەل دەس

ــەوەی ئێســتایش ســیناریۆی  ــی هەرێمــی كوردســتان، ئ ــه  تایبه ت ب

ئــەردۆگان یاخــود دەوڵەتــی توركیــا ســەری گــرت، ئــەوەی یاریــی 

ســەرەكیی لــە نــاو ئــەو گەمەیــەدا پێــك هێنــا، مەســعوود بارزانــی 

و پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو، بــەاڵم پارتەكانــی تــری 

ــی  ــتای هەرێم ــی ئێس ــە بارودۆخ ــە ل ــان هەی ــتانیش ڕۆڵی كوردس

كوردســتان، بــە ڕای مــن جیــا لــە نــەوەی نــوێ  و تەڤگــەری 

كوردســتان، هەمــوو الیەنێــك پشــتگیریی ڕیفراندۆمــی كــرد و 

ــدەن.  ــگ ب ــه ن و دەن ــه كه  بك ــداریی پرۆس ــان دا به ش ــی ه خەڵك

ــەو  ــە ئ ــت، چونك ــیدارتر دەبێ ــە مەترس ــە دۆخەك ــڕوای ئێم ــە ب ب

هێرشــەی هەیــە تەنیــا بــۆ ســه ر باشــووری كوردســتان نیيــە، 

دەگرێتــەوە،  كوردســتان  تــری  بەشــەكانی  هەمــوو  به ڵكــوو 

چونكــه  پالنێكــی نێودەوڵەتــی لــە دژی كــوردە په یــڕه و ده كرێــت 

بــۆ ســەر  بــوە ســه ره تای هێرشــی داگیركــەران  و ڕیفرانــدۆم 

دەســتكەوتەكانی گەلــی كــورد. ڕیفرانــدۆم وای كــرد داگیركەرانــی 

كــورد لــە یــەك نزیــك ببنــه وه  و نیــوەی خاكــی هەرێــم جارێكــی 

تــر داگیــر كرایــه وه  و كێڵگــە نەوتیيــەكان لــە دەســتی كــورد 

وەرگیــران، كاره ســاته كه   ئێســتا ئه وه یــه  الیەنەكانــی باشــووری 

ــتان  ــری كوردس ــەكانی ت ــی بەش ــەت الیەنەكان ــتان و تەنان كوردس

ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــتا ل ــه  ئێس ــن ك ــتەدا نانێ ــەو شكس دان ب

هەیــە، هــەر كــەس هەوڵــی ئــه وه  دەدات خــۆی بكاتــە قارەمانــی 

ئــەو شكســتە گەورەیــە. لــه  ڕوانگــەی ئێمــەوە ئێســتا هێڵــی 

ــە باشــووری كوردســتان  ــی نەتەوەییــی كالســیكیی كــورد ل دەوڵەت

ــتان  ــووری كوردس ــە باش ــورد ل ــه وه  ك ــه ر ئ ــاوە، له ب ــتی هێن شكس

دەبێــت بــە دوای ڕاوانگــە و بۆچوونێكــی نــوێ  یــان هێڵكــی نوێــدا 

ــە  ــن ب ــه  پشتبەس ــاوەڕم وای ــاڵ ب ــە دوای 26 س ــت، چونك بگه ڕێ

ــە هەرێمــی كوردســتان  ــه ی دەســەاڵت ل ــه م دوو پارت سیاســەتی ئ
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كێشــەیەكان چارەســەر نــاكات، به ڵكــوو قووڵریــان دەكاتــه وه. 

ــە؟  ــت چیی ــتان دەگوزەرێ ــووری كوردس ــە باش ــتا ل ــەوەی ئێس * ئ

ــە ڕابــردوودا پشــتیوانیی  ــران ل حیزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێ

ــه م  ــە، ل ــتتان چیي ــتا هەڵوێس ــرد، ئێس ــدۆم ك ــەی ڕیفران ــە پڕۆس ل

بارودۆخــه دا پشــتیوانیی دەكــەن یاخــود ئێوەیــش هۆكارێــك بــوون 

لــە هــۆكارەكان بــه وه ی نەتانتوانــی تەشــخیىس دروســت بــدەن بــۆ 

ــه وه ؟  ــەوە كه وت ــە هــۆی ڕیفراندۆم ــەی ب ــەو ڕووداوان ئ

پرەنســیپی  خــاوەن  حیزبێكــی  وەك  ئێمــە  پەروێــزى:  کەریــم 

نەتەوەیــی لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و دوای ڕیفراندۆمیــش ڕامــان 

لــە  كــورد  نەتەوەیییەكانــی  پرەنســیپە  لــە  پشــتوانی  گەیانــد، 

هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان دەكەیــن، ئەگــەر ئــەو ڕیفراندۆمــە 

ــی  ــە دەیەیەك ــە ل ــش بوای ــێوەیەكی تری ــەر ش ــە ه ــەی ب ئاكامەك

تــر و جێگەیەكــی تــری كوردســتاندا دووبــارە ببێتــەوە، ئێمــە 

وەك پره نســیپی نەتەوەیــی دووبــارە پشــتیوانیی لــێ دەكەیــن، 

ــری  ــی ت ــوو نەتەوەیەك ــی وەك هەم ــی خۆیەت ــورد ماف ــە ك چونك

ئــەم دونیایــە چارەنووســی خــۆی لــە ڕێگــەی ڕیفراندۆمــەوە 

دیــاری بــكات، چونكــه  پڕه نســیپێكی دیموكراتــی و جیهانییــە، 

ئێمــە بــە پێــی ئــەوە پشــتیوانیان كــردوە و لێــی دەكەیــن، 

ــە،  ــدار نیی ــدارە و بەش ــدا بەش ــێ تێی ــه وه ی ك ــه باره ت ب ــەاڵم س ب

ــی  ــە پێوەندی ــن؟ ئەوان ــی چیی چــۆن دادەڕێژرێــت و میكانیزمەكان

بــە ئێمــەوە نەبــوو، ئێمــە وەك حیزبێكــی سیاســی، بەشــێكی 

ــردوە، وەك  ــەدا نەك ــەو بەش ــتێوەردامنان ل ــتان دەس ــری كوردس ت

ــتانیی  ــی نیش ــی یەكێتی ــكۆی 1975 ئامۆژگاری ــە دوای نس ئەوەی

ــات  ــە خەب ــە و ب ــی نیي ــه وه ی ئێســتا كات ــە ب ــتامنان بكردای كوردس

بــه   دەســت  تــردا  ســاڵێكی  چەنــد  لــە  دواتــر  و  بگــرن  ڕای 

ــۆ  ــزم ب ــە كات و میكانی ــە نیي ــەوە كاری ئێم ــەوە. ئ ــات بكەن خه ب

ــەر  ــی ه ــی نەتەوەی ــەاڵم وەك حیزبێك ــن، ب ــر دابنێ ــەكانی ت بەش

ــۆ پشــتیوانی  ــوە ب ــە دەســت هات ــوە چیــان ل ــك پێویســت ب كاتێ

ــزە  ــە. وەك هێ ــر كردوومان ــەكانی ت ــە بەش ــورد ل ــی ك ــە خەبات ل

سیاســیيەكانی كوردســتان ڕایــان گەیانــدوە ڕیفرانــدۆم بكرایــە یــان 

نــا حكوومه تــی به غــدا بــە شــوێن بیانــوەوە بــوه  بــۆ ئــه وه ی 

دەســەاڵتی كــورد لــه  ناوچه كــه دا كــەم بكەنــەوە. هــەر وەك مــەال 

ــەی  ــەو كات ــدا ئامــاژەی پــێ كــرد، ئ ــە بابەتەكــەی خۆی ــار ل بەختی

ئۆپڕاســیۆنەكانی دیجلــە هــەر وەک كــە ئێســتا دووبــارە بوەتــەوە، 

هێزیــان جوواڵنــد و هاتــن بــۆ دەورووبــەری كەركــووك 2007 بــوو، 

واتــه  چەندیــن ســاڵ بــەر لــە داعــش بــوو. دەســەاڵتدارانی عێــراق 

و ئێــران و توركیــا، واتــه  ئــەو بەشــانەی كــە كــوردی تێــدا دابــەش 

ــن.  ــی نیی ــەرەڕۆن، دیموكرات ــۆر و س ــەاڵتێكی دیكتات ــراوە، دەس ك

ئــەو جــۆرە دیموكراتییەیــش لــە عێراقــدا هەبــوو، دیموكراتییەكــی 

ڕاســتەقینە نەبــوو. هــه ر كات دەســەاڵت دەگرنــەوە دەســت ئــەو 

ناوچانــەی لــە دەســتیان داوە دووبــارە دەیگرنــەوە. پێشــریش 

ڕامــان گەیانــدوە دوای شــه ڕی داعــش یه كــه م هێرشــی حەشــدی 

ــوو.  ــەو جۆرەیــش ب ــت، هــەر ب ــورد دەبێ ــۆ ســەر ك شــەعبی ب

ــە  ــدا ل ــە عێراق ــەت ل ــە تایب ــەدا و ب ــە ناوچەك ــەی ل ــەو ڕووداوان ئ

ــدارانی  ــوپای پاس ــتی س ــە دەس ــاراوە ب ــە ئ ــدۆم هات دوای ڕیفران

ناوچەكــەدا  لــە  خــۆی  هەژموونــی  دەیەوێــت  كــه   دەزانیــن 

ــی  ــارێتەوە نەخش ــدی نایش ــی ناوەن ــكات. حكوومەت ــراوان ب بەرف

ــەی چــۆن  ــه وه ی ئاكامەك ــه باره ت ب ــوە. س ــەدا هەب ــەو ڕووداوان ل

ــت،  ــدا بكرێ ــوكەوتی لەگەڵ ــۆن هەڵس ــوودا چ ــت و له داهات دەبێ

ــن  ــتان دەتوانی ــری كوردس ــكاری بەشــێكی ت وەك كەســێكی خەبات

ئــەوە بڵێیــن تەنهــا پێویســت بــە یەكڕیزیــی ناوماڵــی كــورد 

دەكات، چونكــە دوژمنــان لــەو پەرتەوازییــەی ناوماڵــی كــورد 

ــان دەشــكێتەوە. ــە زەرەری خۆم ــرن و ب كەڵكــی نابەجــێ وەردەگ

ــە، ئاڵوگۆڕێــك  ــات چیی * هەڵوێســتی ســازمانی خەب
بــە ســەر بۆچوونــی ئێــوەدا هاتــوە پــاش ئــەو 
شكســت و گرفــت و كەوتنانەی ڕووبەڕووی باشــووری 
ــەو  ــە بەشــێك ل ــان وای ــەوە، پێت كوردســتان بوونەت
وەك  سەرشــان  دەكەوێتــە  بەرپرســیارێتییەتان 
لــە  داكۆكیتــان  ئێــوە  تــر،  هێزەكانــی  هەمــوو 
ــان  ــه اڵم ئاكامەكانیت ــرد، ب ــدۆم ك مەســەلەی ڕیفران

نەدەبینــى؟ 
ــی  ــەلەی گشتپرس ــەر مەس ــە س ــە ل ــەڕ: ئێم ــل نورانیف كامی
گەلــی  پشــتیوانیی  مێــژە  لــە  نەكــردەوە،  بــاو  بەیاننامەمــان 

باشــووری كوردســتانین و خۆمــان لــە هــەر دەســتتێوەردانێك 

ــووری  ــتی باش ــیدا پاڵپش ــی و ناخۆش ــە خۆش ــە ل ــن، ئێم دەپارێزی

ــێ  ــەتەمان جێبەج ــەو سیاس ــرداری ئ ــە ك ــن و ب ــتان دەبی كوردس

كــردوە. فەلســەفەی گشتپرســی گــەل دەخاتــە نێــو دوو بــژاردەی 

به ڵــێ و نه خێــر، لــه  پرســێكی لــه و شــێوه یه دا ڕا و بۆچوونــی 

ــه م بارودۆخــەدا ئێمــه  ناتوانیــن  ــه  به رچــاو ده گیرێــت، ل خەڵــك ل

ــی  ــە دوای كۆتاییهاتن ــن، ل ــژاردەكان بكەی ــە ب ــك ل پاڵپشــتیی یەكێ

گشتپرســی و یەكالییبوونــەوەی یەكێــك لــە بــژاردەكان، پشــتیوانی 

ــتە و  ــی دروس ــە بڕیارێك ــان وای ــن. پێ ــەل دەكەی ــرادەی گ ــە ئی ل

خۆمــان بــە پاڵپشــتی خەڵكــی كوردســتان دەزانیــن، بــە حەقیقــەت 

16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو، 
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بــۆ  بــوو دەگەڕێتــەوە  به ڵكــوو پڕۆســەیەكی زۆر دوورودرێــژ 

ــی  ــتی و هەرێم ــە گش ــراق ب ــۆ عێ ــش ب ــش داع ــەكانی پێ هێرش

كــه   پێشــێلكاریانەین  ئــەو  شــاهیدی  هه موومــان  كوردســتان. 

حكوومەتــی عێــراق لەگــەڵ حكوومەتــی كوردســتان دەیكــرد، 

ــە 50  ــر ل ــێلكردنی زیات ــمەرگە و پێش ــەی پێش ــی بودج وه ك بڕین

ــادەی  ــتنی م ــا پشتگوێخس ــتووری، هه روه ه ــادەی دەس ــاڵ و م خ

ــوو  ــەوە ب ــەی ئ ــێلكارییانە دەرئەنجامەك ــەو پێش ــوو ئ 140. هەم

ســەركردایەتیی كوردســتان بگەیەننــە ئــەو بــاوەڕەی پێویســتە 

یەكالیــی ببینەوە و بۆ چارەســەركردنی ئەو كێشــە هەڵپەســێرراوانە 

ــەی  ــەو پرس ــش ئ ــی داع ــه وه ، هاتن ــەرێك بدۆزن ــتە چارەس پێویس

هەڵپەســارد، بــەاڵم لــە دوای كۆتاییهاتنــی پرســی داعــش دووبــارە 

ئــەو پرســە هاتــە ئــاراوە. لــە وتارەكانیشــدا باســی ئــەوە نەدەكــرا 

ئــەو گشتپرســییە دەرئەنجامەكــەی ســەربەخۆیییە، بەڵكــوو تەنهــا 

لەگــەڵ حكوومەتــی  دانوســتانەكان  بــۆ  كارتێكــی فشــار  وەك 

ــراق  ــی عێ ــان حكوومەت ــەاڵم وەك بینی ــرا، ب ــەیر دەك ــدا س بەغ

نیــازی ســەرەكیی خــۆی دەرخســت و ئــەوەی كــرد بــە بیانوویــەك. 

ســەرەڕای بوونــی فاكتــەری ناوخۆیــی و دەرەكــی، فاكتــەری گــوێ 

نه گرتــن لــه  واڵتــه  زلهێزەكانیــش هه بــوو، بــەاڵم بــە بــڕوای ئێمــە 

فاكتــەری یەكالییكــەرەوە ئێرانــە، كــه  كەمــر باســی لــێ كــرا. 

ڕۆژێــك پێــش 16ـــی ئۆكتۆبــەر فەرمانێــك لــە تارانــەوە بــە حەیدەر 

ــان درا.  ــەوزی نیش ــی س ــادی درا و گڵۆپ عەب

ــا  ــە تەنه ــان: »ئێم ــت گوتی ــە هاوڕێیان ــێك ل *بەش
جــێ  بــە  نەتەوەییمــان  و  نیشــتمانی  ئەركێكــی 
گەیانــدوە«، بــەاڵم ئەركــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی 
لــە دەركردنــی بەیاننامەیەكــدا نییــە، ئــەو ئەركەتان 
لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و لــە دوای ڕیفرانــدۆم بــه  جــێ 
گه یانــد، ئێســتا پێویســتە لــە دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر 
ئــەوەی  هــەر  بكــەن،  جدیتــر  قســەیەكی  ئێــوە 
ــی:  ــار گوت ــای ئازەرب عوســمان جەعفــەری و عەبدول
ئێمــە پرســمان پــێ نەكــراوە و كــەس بۆچوونــی 
داوە  بەیاننامەتــان  بۆچــی  وەرنەگرتــوە،  ئێمــەی 
ــوە؟ ئێســتا  ــوەی وەرنەگرت ــی ئێ ــە كــەس بۆچوون ك
پێویســتە بڵێــن: ئێمــە داوامــان كــرد بۆچوونــی 
ئێمــە وەربگیررێــت، بــەاڵم وەرنەگیــرا. داوامــان 
كــرد لەگــەڵ ســەرۆكی هەرێــم كــۆ ببینــەوە قبوڵــی 
نەكــرد، پێویســتە كێشــە و گرفتەكان و شكســتەكان 
جیاوازترتــان  هەڵوێســتێكی  بكــەن،  دەستنیشــان 

هەبێــت، بــەاڵم لــەو كاتــەوە هەمــوو هێزەكانــی 
خۆرهــەاڵت هیــچ بەیاننامەیەكتــان دەرنەكــردوە، 
بەیاننامــە  ســەركەوتنەكاندا  لــە  تەنیــا  ئێــوە 

دەردەكــەن؟ 
ڕەزای كەعبــی: ئــەو قســانە ڕاســتییان تێدایــە، بــەاڵم ئــه و 
ــی  ــت ڕۆڵ ــەر مبانەوێ ــت، گ ــر بێ ــه  جۆرێكــی ت ــت ب پرســیاره  ده بێ

حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت لــە مــاوەی هەرێمــی كوردســتان بخەینــە 

بــەر بــاس و لێكۆڵینــەوە، نابێــت تەنیــا بــە مەســەلەی ڕیفرانــدۆم 

ســنورداری بكەیــن، نابێــت لێپرســینەوە لــە حیزبەكانــی خۆرهەاڵت 

ــە  ــی خۆرهــەاڵت و نەخشــی ئێمــە ل ــن؟ نەخشــی حیزبەكان بكه ی

ــە  ــر ئــەوە بــوە ویســتومانە خزمــەت ب باشــووری كوردســتان زۆرت

ســەقامگیریی هەرێمــی كوردســتان بكەیــن، ویســتومانە ڕۆڵێكــان 

ــدا  ــان كات ــە هەم ــت، ل ــە هەبێ ــەم هەرێم ــە ســەقامگیربوونی ئ ل

ــە  ــییەوە هەمیش ــە ڕووی سیاس ــتان ل ــی كوردس ــن هەرێم دەزانی

ئاڵــۆز بــوە، دوو هێــزی ســەرەكیی ئــەم هەرێمــە لــە ملمالنێیەكــی 

یەكجــار قــورس و ڕۆژانــەدان، هێزەكانــی تریــش بــە جۆرێــك لــەم 

ــە  ــە هەســت ب ــوە گالون. حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت ب ــە تێ ملمالنێی

بەرپرســیارێتی كردنــەوە ویســتوویانه  نەبنــە الیەنێكــی كێشــەكان 

ــەوە  ــەت ب ــتوویانە خزم ــوو ویس ــتان، بەڵك ــی كوردس ــە هەرێم ل

بكــەن هەرێمــی كوردســتان دەتوانێــت وەك پاڵپشــتێك بــۆ ئێســتای 

لــە هەمــوو پارچەكانــی  بزاڤــی ڕزگاریخــوازی كــورد بێــت و 

ــتیوانیكردن  ــە پش ــم وای ــكات. پێ ــەقامگیر ب ــۆی س ــتان خ كوردس

لــە ڕیفرانــدۆم كارێكــی دروســت بــوو، پڕه نســیپێكی دیموكراتــی 

ــۆڕی زۆر  ــدۆم ئاڵوگ ــە ڕیفران ــا ب ــی دونی ــە زۆر واڵت ــە، ل و جیهانیی

ــە  ــت، بۆیــە ب ــە حكوومەتەكانــدا دەکرێ ــك و ل ــی خەڵ لــە ژیان

بــڕوای مــن ئــەوە نییــە خەڵكــی كوردســتان دادگایــی و ســەركوت 

بكرێــن له بــه ر ئــه وه ی بــە ڕیفرانــدۆم داوای ســەربەخۆیییان 

ــە  ــت و ل ــی بكرێ ــە دادگای ــەو الیەن ــته  ئ ــوو پێویس ــردوە، به ڵك ك

ــه   ــت ك ــەڵ بكرێ ــی لێپرســینەوەی لەگ ــی جیهان ــەردەم دادگایەك ب

ــان  ــرادەی خەڵكی ــە، ئی ــیپە دیموكراتیك ــەو پرەنس ــەر ئ ــە بەرانب ل

زۆر بــە كار هێنــا. ئەمەریــكا پشــتی لــە خەڵكــی كوردســتان كــرد، 

كۆمــاری ئێــران و ســوپای قودســی خســتە كار بــۆ شــێواندنی 

ــا و ئێــران و عێــراق  ئــەم پڕۆســەیە، دەوڵەتانــی داگیركــەری توركی

یەكیــان گــرت، هــه ر بۆیــە تــا لــه  ڕیفرانــدۆم نزیــك دەبووینــەوە، 

ئیرادەیەكــی نەتەوەیــی كــە چووبــوە نــاو دڵــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی 

ــرت.  ــی گ ــتان فۆڕم ــوو بەشــەكانی كوردس ــە هەم ــتانەوە ل كوردس

ئــەو ڕێــژه ی لــه  %92 ئیــرادەی خەڵــك بــوو ئــەوان ویســتیان ئــەم 
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ــك بشــكێنن. ــە تێ ئیرادەی

* ڕیفرانــدۆم توانیــی ئێــران و توركیــا و عێــراق 
بكاتــەوە  كــۆ  ناكۆكییانەیانــەوە  هەمــوو  بــەو 
و دژی هەرێمــی كوردســتان ڕێــك بكــەون و ئــەو 
دەكــرا  كەواتــە  بهێنــن،  ســەر  بــە  كارەســاتەی 

نەكرێــت؟  ڕیفرانــدۆم 
ڕەزای كەعبــی: بەڕێــزت وەك ڕۆژنامەنووســێكی چــاالك لــە 
هەرێمــی كوردســتاندا زۆر بــاش دەزانــی لــە دوای 1991ـــەوە 

ــە دژی  ــەوە ل ــۆ بوونەت ــە ك ــە هەمیش ــە داگیركەران ــەم دەوڵەت ئ

خەڵكــی كوردســتان و شــەڕی ناوخۆیییــان ســاز كــردوە. هێزەكانــی 

هەرێمیــان داوە بــە گــژ هێزەكانــی باكــووردا و وایــان كــردوە 

ــل  ــەی مەی ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــت، ب ــە ســەقامگیر نەبێ ــەم هەرێم ئ

ــا  ــزەی توركی ــەم ســێ  هێ ــوو. ئێســتایش ئ ــەوە ب ــرادەی ئەوان و ئی

ــە  ــە ب ــەم بارودۆخ ــوون ئ ــەدا نەب ــەو پێگەی ــران ل ــراق و ئێ و عێ

ســەر خەڵكــی كوردســتاندا بهێنــن، بەڵكــوو ئــەوە چــرای ســەوزی 

ئەمەریــكا و واڵتانــی ئەوروپــا بــوو بــە پێــی بەرژەوەندیــی خۆیــان 

ــژوودا  ــە مێ ــه وه  ل ــەن. ئ ــوە دەب ــی بەڕێ ــوون شــەڕێكی جیهان هات

دەمێنێتــەوە كــه  خەڵكــی كوردســتان ســەربەخۆیییان دەوێــت، 

ئــەوە ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتانە، بۆیــە ئــەوان ویســتیان 

وەك ســه رده می بەعــس و 40 ســاڵی كۆمــاری ئیســالمی، وەك 

ســه رده می 70 ســاڵەی ئەتاتــورك و ئــەردۆگان ئــەم مافــە لــە 

ــەوە. ــتان وەربگرن ــی كوردس خەڵك

* ڕیفرانــدۆم تــا چەنــد هــۆكار بــوە بــۆ سەرخســتنی 
ئیــرادەی خەڵــك، لــە هەمــان كاتــدا هــۆكار بــوو بــۆ 
ــدۆم  ــەم بارودۆخــەی هەرێمــی كوردســتان، ڕیفران ئ
هەمــوو  ئــەو  نزیكبوونــەوەی  بــۆ  بــوو  هــۆكار 
ــران،  ــا، ئێ ــوان توركی ــەی نێ ــێ و دژبەیەكیی ملمان
عێــراق و ســووریا. دەبینیــن حەیــدەر عەبــادی بــوە 
بــە پێشــەنگی دیپلۆماتكارێكــی ســەركەوتوو، لــه  
واڵتــان پێشــوازیی لــێ دەكرێــت، ئەویــش بــە هــۆی 
ــەر هەرێمــی كوردســتان؟  ــەو ســەركەوتنەی بەرانب ئ
بۆچــى ڕاتــان نەگەیانــد، ڕیفرانــدۆم ئــەم بارودۆخــە 

ــت؟  دەخوڵقێ
بەیاننامانــەدا  ئــەو  نــاو  لــە  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
ڕاگەیەنــراوی ئێمــەی تێــدا نییــە، ئێمــە ڕاگەیاندمنان نــەداوە، پێان 

وابــوو شــتی خــراپ دەقەومێــت، بــەاڵم دەقــاودەق و بــەم پەلەیــە 

نــا، لەبــەر ئــەوە ڕاگەیاندمنــان نــەدا و گومتــان تاكتیكێــك خۆمــان 

ــە  ــەی ل ــە و خراپەك ــیارێتیی چاك ــن و بەرپرس ــتنیدا نەبی ــە داڕش ل

ئەســتۆ نەگریــن، ناتوانیــن بــە خەڵــك بڵێیــن ئــەوە بكــەو و ئــەوە 

ــەوەی خەڵكــی  ــان كــردوە ل ــەاڵم ئێمــە قســە و بەرگری ــە، ب مەك

كوردســتان مافــی خۆیه تــی ســەربەخۆ بێــت، مافــی خۆیەتــی 

ــان  ــكات. تێبینی ــاری ب ــۆی دی ــی خ ــدا چارەنووس ــە ڕیفراندۆم ل

ــوو  ــەكان هەم ــوو، الیەن ــراو ب ــە دیاریك ــەو ڕیفراندۆم ــەر ئ ــە س ل

ڕاگەیاندنیــان داوە، بــەاڵم دوای كۆتاییهاتنــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر 

ــوو  ــەوە ب ــی ئ ــەداوە، هۆكارەكەیش ــی ن ــك ڕاگەیاندن ــچ الیەنێ هی

ــك،  ــە بەردەمــی خەڵ ــك دەخات ــك الیەنێكــی سیاســی تاكتیكێ كاتێ

دەبێــت بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئــەو تاكتیكــه  لــە ئەســتۆ 

ــن  ــن بتوانی ــك نەبووی ــە الیەنێ ــەوەی ئێم ــی ئ ــە دەلیل ــت، ب بگرێ

ــن. ــە ئەســتۆ بگری ــە ل ــەو تاكتیك بەرپرســیارێتیی ئ

* كــێ  دەبێــت ئــەوە لــە ئەســتۆ بگرێــت، مەبەســتت 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە؟ 

ــتانی و  ــی نیش ــتم یەكێتی ــا: مەبەس ــان پەن حەســەن ڕەحم
پارتــی دیموكــرات و هه مــوو حیزبەكانــی باشــوورە، ئەوانــەی 

ــە  ــەدا ب ــەو بابەت ــە ل ــك. ئێم ــی خەڵ ــە هاندان ــوون ل ــرس ب بەرپ

ڕوانگەیەكــی ڕەخنەگرانــەوە قســەمان كــردوە، بەرگریــان كــردوە 

وەك مافێكــی دیموكراتیــك و رسوشــتیی خەڵكــی كوردســتان، نــەك 

هەم سیاسەتی ناشەفافی 

بەرپرسانی هەرێمی كوردستان 

و هه م دروستكردنی سیاسەت 

لە سەر ترس و نیگەرانی، نە 

گوتنی ڕاستییەكان بە خەڵكی 

كوردستان ئەو هۆكارانە 

بوو ئه م بارودۆخەی هێنایە 

پێشەوە
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تەنیــا لــە ڕیفرانــدۆم، بەڵكــوو لــە پێكهێنانــی دەوڵەتــی ســەربەخۆ. 

ئــەوە سیاســەتی ئســوڵی ئێمەیــە ســەبارەت بــە هــەر پارچەیــەك 

لــە هەرێمــی كوردســتان. پێــان وابــوە بــە ئاڕاســتەی ئــەو هەمــوو 

ــە  ــە، ب ــە خەڵكــی كوردســتان هەی ــەر ب ــە بەرانب ــە دەرەكیی دوژمن

ــتان  ــی كوردس ــۆی حیزبەكان ــە ناوخ ــانەی ل ــەو كێش ــتەی ئ ئاڕاس

هەیــە، بــە ئاڕاســتەی ئــەوەی خەڵكــی كوردســتان ئامــادە نەكــراوە 

ــی  ــە و ئیمكانیات ــە بودج ــاڵە ل ــد س ــە، چەن ــەو كارە گرینگ ــۆ ئ ب

بــڕراوە، بۆیــە زوو بــوو بــۆ ئه نحامدانــی ڕیفرانــدۆم. ئــەوەی 

دەگوتــرا هەمــووی ســەرزارەكی بــوو، هیــچ بەڵێــن و نوورساوێــك 

لــە بەردەســتدا نەبــوو بــۆ ئــەوەی بچێتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە، 

ــی  ــتی الیەنەكان ــەڵ هەڵوێس ــوو لەگ ــاواز ب ــە جی ــتی ئێم هەڵوێس

تــر.

ئــەوەی  هــۆی  بوەتــە  ڕیفرانــدۆم  ئایــا  بــەوەى  ســەبارەت   

ئــەم بارودۆخــە بێتــە پێشــەوە؟ بــە بــاوەڕی مــن ڕیفرانــدۆم 

ــەعبی  ــدی ش ــەو ڕۆژەوەی حەش ــت. ل ــش خس ــەی پێ بارودۆخەک

ــت  ــرە دروس ــداران لێ ــوپای پاس ــان: س ــە گومت ــوە، ئێم ــت ب دروس

بــوە، ئەمــە مەترســییەكە لــە ســەر خەڵكــی كوردســتان و بــۆ 

دواڕۆژی ئــەم خەباتــە دروســت بــوە، پێــان وابــوو ئەمــە خەتــی 

ئیســالمییە، حزبولــای لــە لوبنــان دروســت كــرد، هێزێكــی لــە نــاو 

ئەرتەشــێكی تــردا دروســت كــردوە. گومتــان ئەمــە ئــەو مەترســییە 

گەورەیەیــە ڕووبــەڕووی خەڵكــی كوردســتان دەبێتــەوە. ڕیفراندۆم 

پڕۆســەكەی پێــش خســت، ئەگــەر نــا بۆچــی ئــەو كاتــەی هێرشــیان 

كــرد بــۆ موســڵ و حەویجەیــان هێشــتەوە؟ هێشــتنەوەی حەویجــە 

وەك شــارێك لــە پەنــای كەركووكــدا دەقیقــەن پڕۆژەیــەك بــوو بــۆ 

ئــەوەی ئــەو هێــزەی هێنایــە ئــەوێ ، لەوێــوە هێرشــی پــێ بــكات 

بــۆ كەركــووك، ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرایــە، ئــەوان ئاڕاســتەی 

ــەاڵم  ــە، ب ــوو بیانكردای ــوو، پێدەچ ــتەوە نەدەب ــە دەس ــان ب ئەوەی

بــەو شــێوەیە و بــەو بەهانەیــەی دەســتیان كــەوت كــە ڕیفرانــدۆم 

ــوو  ــراق. دەب ــە خاكــی عێ ــەوەی بەشــێك ل ــە هــۆى جیاكردن دەبێت

هێزەکانــی  و  دەرەوە  دونیــای  و  عێــراق  خەڵكــی  کات  ئــەو 

ــن. ــێ بهێن ــاوەڕ پ ــان ب هاوپەیان

* ئێــوە ڕاگەیاندنێكتــان لەگــەڵ حیزبــی دیموكراتــی 
كوردســتانی ئێرانــی هاوپەیمانیشــتان داوە، نــەك 
ئــەوە، زیاتــر لــە ڕاگەیاندنێكتــان داوە، حەســەن 
ــا گوتــی: »بەیاننامەمــان دەرنەكــردوە  ڕەحمــان پەن
ــتی  ــی كۆمۆنیس ــتانی حیزب ــراوی كوردس وەك ڕێكخ
كــە  ئــەوان  وایــە  پێــت  )كۆمەڵــە(«،  ئێــران 

ڕاگەیانراوێكیــان دەرنەكــردوە، لــە بڕوانەبــوون بــە 
ــە  ــتیان ب ــود هەس ــوە، یاخ ــدۆم ب مەســەلەی ڕیفران
مەترســیيەكان دەكــرد، ئەگــەر حیزبــی كۆمۆنیســت 
هەســت بــە مەترســییەكان دەكات، ئێــوە بۆچی وەك 
ــییە  ــەو مەترس ــت ب ــان هەس دوو حیزبــی هاوپەیم
دەردەكــەن،  بەیاننامەیــەك  لــە  زیاتــر  و  ناكــەن 
ــوون،  ــق نەب ــی كۆمۆنیســت دەقی ــی وەك حیزب بۆچ

ــەدا؟  ــتتان ن ــی دروس تەشخیس
ــە  ــوورساو چ ب ــە ن ــتەكە چ ب ــار: هەڵوێس ــای ئازەرب عەبدول
لێدوانــی ڕابەرانــی سیاســی لــە الیــەن كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ و 

حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران و الیەنەكانــی تریــش هەمــووی یــەك 

ئاڕاســتەی هەبــوە، ئەویــش ئــەوە بــوو خەڵكــی كوردســتان مافــی 

ــاری  ــۆی دی ــتی خ ــە دەس ــۆی ب ــی خ ــی، چارەنووس ڕەوای خۆیەت

بــكات وەك ڕەزای كەعبــی گوتــی: »ڕیفرانــدۆم دیموكراتیریــن 

ــە«. ــداریكردنی خەڵك ــی بەش مۆدێل

ــە  ــە ل ــەم ڕاگەیاندن ــی ئ ــەداوە، ڕۆح ــان ن ــە ڕاگەیاندنی ــەوان ك ئ

ــە  ــوە، ئێم ــەر هەب ــتیوانی ه ــە پش ــەبارەت ب ــتەكانیان س هەڵوێس

خــەت و نیشــانێكان نەكێشــاوە، نەمــان گوتــوە باشــوور ئــاوا 

بــكات و باكــوور ئــاوا بــكات، بەڵکــوو گوتوومانــە ئــەوە مافێكــی 

ڕەوای خەڵكــی كوردســتانە ئیــرادەی خۆیانــە و چارەنووســی خۆیان 

ــاری  ــوە تاوانب ــەركەوتوو نەب ــە س ــدۆم ك ــەن. ڕیفران ــاری دەك دی

ــەی داوە،  ــە ئاڕاســتەی هەڵ ــە، ك ــارزاىن نیي ســەرەكی مەســعوود ب

بەڵــێ  دەبێــت ڕەخنــەی لــێ بگیررێــت، بــەاڵم تاوانبــاری ســەرەكی 

ــان  ــی تری ــورد و گەالن ــی ك ــااڵنێكە گەل ــە س ــوردە، ك ــی ک دوژمنان

ــەدا هێشــتوەتەوە. ــێ  مافیی ــی و ب ــەم مەینەت ل

ــە، ناكرێــت هــەر  ــەوە بۆچوونێكــی دروســت نیی * ئ
كاتێــك پێــت خــۆش بــوو ڕیفرانــدۆم بكەیــت و گــوێ  
ــتی  ــش شكس ــت، کاتێکی ــییەكانی نەگری ــە مەترس ل
ــیت و داوای  ــۆت دابنیش ــی خ ــە ماڵ ــڕۆی ل ــوارد ب خ

ــت؟  ــك نەدەی ــت و وتارێ ــووردن نەکەی لێب
پرســەیان  ئــەم  كەســانەی  ئــەو  ئازەربــار:  عەبدولــای 
ــك  ــەن، یەكێ ــوڵ نەك ــەی قب ــت دەرئەنجامەك ــۆ، نابێ ــتوەتە گ خس

حیزبێــك  كەمڕەنگــر،  یەكێــك  دیــارە،  نەخشــی  پڕڕەنگــر 

حیزبێــك  كــردوە،  بەشــداریی  حیزبێــك  نەكــردوە،  بەشــداریی 

زۆرتــر و یەکێكــی تــر كەمــر. فاكتــەرەکاىن وەک گــوێ نەگرتنــان 

لــە ئەمەریــكا، 50 ســاڵە خەڵــك ئیهانــەی ئەمەریــكا دەكات، 

ــتان  ــاردی و ئەفعانس ــدەر عەب ــەدا؟ حەی ــزا ن ــری س ــەىس ت ــۆ ک ب
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وەاڵمــى ئەمریکایــان نەدایــەوە، بــەاڵم کاتێــک كــورد قســیەكی بــە 

ــەم  ــردوە. ئ ــێ ك ــتی ت ــوە و پش ــاڵ ب ــی ت ــوت، خوێن ــكا گ ئەمەری

فاكتەرانــە كورمتــاوەن و لەگەڵیانــدا نیــم، پێــم وایــە ئەمەریكایــش 

ــتگیری  ــدا پش ــەی خۆی ــە جێگ ــوور ل ــی باش ــتی كوردان وەك دۆس

ــە  ــت ل ــە نابێ ــە ك ــەرەكییەكە دوژمن ــۆكارە س ــەاڵم ه ــردن، ب نەك

ــا و ئێــران بێجگــە لــە ســووریا کــە  بیــری بكەیــن. عێــراق و تورکی

ــرد و  ــوومیان ك ــی ش ــە ڕێكەوتنێك ــۆى هەی ــەى ناوخ ــۆى کێش خ

ــۆش  ــان فەرام ــوان خۆیانی ــی نێ ــرد. دوژمنایەتی ــەرج ك ــان خ پارەی

ــورد.  ــە دژى ک ــالن ل ــاىن پ ــۆ دان ــز ب ــەك مێ ــە ســەر ی ــرد و چوون ك

ئــەوەى بــوە هــۆى ســەرنەكەوتنی ڕیفرانــدۆم نــە بــە پلــەى یەکــەم 

ــە،  ــی دەرەكیی ــتتێكردنی دەوڵەتان ــە پش ــوردە، ن ــی ك نایەكگرتووی

ــورد  ــەوەی ك ــە ســەر ئ ــوردە ل ــی ك ــوو ســووربوونی دوژمنان بەڵك

بــە مافەكانــی خــۆی نــەگات، ئــەوە فاكتــەرە ســەرەكییەکەیە. دواتر 

بــە پلــەی دوو، ســێ  فاكتــەری تــر هەیــە وەک خــراپ خوێندنــەوە 

و نەگونجــاوى كاىت ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم یــان هــەر شــتێكی 

تــر. لێــرەدا مــن كوردانــی خۆرهــەاڵت بــە تاوانبــار نازانــم، لەبــەر 

ــوون،  ــەدا نەب ــتی ئێم ــەر دەس ــە ب ــەکان ل ــا و زانیاریی ــەوەی دات ئ

ئێمــە یــەك ئەركــان جێبەجــێ  كــردوە و گوتوومــان: خەڵكــی 

ــن،  ــدا زاڵ ب ــرادەی خۆیان ــەر ئی ــە س ــە ب ــی خۆیان ــتان ماف كوردس

ــن. ــیان نی ــتەیش پەش ــەو هەڵوێس ل

* لــە عەبدولــای ئازەرباری حیزبی هاوپەیمانیشــتانم 
پرســی، ئێــوە ڕاگەیەنراوێكیشــتان بــە یەكــەوە داوە، 
ــە  بــەاڵم ڕاگەیەنراوێكــی تایبەتترتــان داوە، ئێــوە ل
ــە:  ــەو جۆرەی ــە ب ــی ڕایەگەنراوەك 1996/9/4 كۆتایی
ــۆی  ــە ه ــران ب ــتانی ئێ ــی كوردس ــی دیموكرات »حزب
بــۆ  گشتپرســی  ســەركەوتوانەی  بەڕێوەچوونــی 
ــی  ــتان پیرۆزبای ــووری كوردس ــە باش ــەربەخۆیی ل س
لــە ســەركردایەتیی كــورد، خوشــك و براكانمــان 
سیاســیيەكان  هێــزە  كوردســتان،  باشــووری  لــە 
لــە  كــورد  نەتــەوەی  ڕۆڵەكانــی  ســەرجەم  و 
هەمــوو پارچەكانــی كوردســتان، دونیــا دەكات و 
ئاواتەخــوازە ئــەم هەنــگاوە ســەرەتای كۆتاییهاتــن 
ــتانی  ــی كوردس ــج و ئازارەكان ــی و ڕەن ــە نەهامەت ب
ــەركردایەتیی  ــە س ــان ل ــت«، پیرۆزباییت ــوور بێ باش
چــی  ئێســتا  كێیــە؟  مەبەســتتان  كــردوە،  كــورد 
كــورد،  ســەركردایەتیی  بــە  ســەبارەت  دەڵێــن 
لەگــەڵ ئــەوەی ســەربەخۆییمان بــە دەســت نەهێنــا 

جێناكۆكەكانیشــمان  ناوچــە  زۆرى  بەشــێكی  و 
لــە دەســت دا، ئــەوە كۆتاییــی نەهامەتیيــەكان 
نەبــوو، بگــرە نەهامەتییــەكان لێــرەوە دەســتیان 
چــۆن  گەشــبینەتان  بەیاننامــە  ئــەم  كــرد،  پــێ 
نووســیوە؟ دەفتــەری سیاســیی ئێــوە چــۆن ئــاوا بــەو 
گەشــبینییەوە ســەیری ڕووداوەكانــی كــردوە، ئێســتا 
بۆچــی هەڵوێســتێكی جدیترتــان نییــە لــە ســەر 
ئــەوەی بڵێــن: ئــەو هەمــوو داخــوازی و ئامــۆژگاری 
و تەكلیفەتــان لــێ كــرا ڕیفرانــدۆم نەكــەن، دەبــوو 
بەرگــری بكــەن نەتانكــرد، دەبــوو یەكگرتووتــر بــن 
نەتانكــرد. ئێســتا دەبێــت بڵێــن: ئــەو ڕاگەیاندنانەی 
ــارە،  ــوە دی ــبینی پێ ــە پێویســت گەش ــاد ل ــە زی ئێم
و  كێشــە  هەمــوو  ئــەو  دروســتبوونى  تەســەوری 

گرفتەمــان نەدەكــرد؟ 
كەریــم پەروێــزی: ئــەو ڕاگەیاندنەمــان لــەوەوە داوە كــە 
ســەربەخۆیی  بــە  دەنگیــان   )93%( لــە  كوردســتان  خەڵكــی 

داوە، دەنگیــان بــەوە داوە خۆیــان واڵتــی خۆیــان هەبێــت و 

ــدەن  ــگ ب ــک دەن ــە )%93( خەڵ ــە کاتێکــدا ل ــن. ل دەســەاڵتدار ب

ــژوو دادگاییــت  ــت، ڕەنگــە مێ ــە گەشــبینییەوە ســەیری نەكەی و ب

بــكات، بۆچــی ڕێــزت لــەو ڕێــژە زۆرەى دەنگــی گــەل نەگــرت، پێم 

وانییــە نەهامەتییــەكان لــە دوای ڕیفرانــدۆم و بەیاننامەكــەی ئێمــە 

دەســتی پــێ كردبێــت، نەهامەتییەكانــی باشــوور ســەردەمێكە 

دەســتیان پــێ كــردوە، لــە کاىت پەیانــی ســایكس بیكــۆەوە، 

ــیعەوە  ــوننە و ش ــی س ــە عەرەب ــە زۆر ب ــان ب ــەى كوردی ــەو کات ئ

لكانــد، ئێســتایش بــە زۆر و بــە چــەك بــە یەكــەوە دەیلكێنــن. تــا 

ــێ  ــان پ ــە كۆتایی ــەو نەهامەتییان ــت، ئ ــی ڕیشــەیی نەدرێ بڕیارێك

نایــەت، جــا بــە ڕیفرانــدۆم بێــت یاخــود هــەر شــتێكی تــر. دوای 

16ـــى ئۆكتۆبــەر خاكــی كوردســتان بەشــێكی زۆری كەوتە دەســتی 

حەشــدی شــەعبی و ســوپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، 

بۆچــی وەك حیزبــی دیموكــرات نەهاتیــن ئیهانــەی ئــەم حیزبانــە 

بكەیــن، پێــم وانییــە لــە كاتێكــی وادا كــە بەشــێكی نەتەوەكەمــان 

كەوتوەتــە ژێــر هەڕەشــەی دوژمنانــەوە، ئێمەیــش بێیــن هەڕەشــە 

ــن؟  بکەی

پێتــان  كــوێ ،  هاتوەتــە  پاســداران  ســوپای   *
وانییــە ئێــوە كەوتوونەتــە ژێــر كاریگەریــی ئــەو 
ــوان  ــە نێ جەمســەرگیرییەی باشــووری كوردســتان ل
یەكێتــی و پارتــی پێــك هاتــوە لــە كاریگەریــی 
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ــی  ــە الیەك ــا، ل ــران و توركی ــاری ئیســامیی ئێ كۆم
تــرەوە ئێمــە ئــاگاداری لێدوانەكانــی )حەمــە نەزیــف 
قــادری( ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی ئێــوە بوویــن، 
كــە زیــاد لــە پێویســت ڕیكامــی بــۆ ئــەوە دەكــرد، 
ســوپای پاســداران خەریكــە دەگەنــە كۆیــە، دوا جــار 
ــەوە حەشــدی  ــە، ئ ــی نیی ــچ بناغەیەک ــەوت هی دەرك
ــی  ــان داوە، بۆچ ــەو ناوچانەی ــاری ئ ــەعبین پەالم ش
و  یەكێتــی  كاریگەریــی  ژێــر  كەوتوونەتــە  ئێــوە 
پارتــی و پشــتگیریی سیاســەتێك دەكــەن كــە پارتــی 
دیموكراتــی كوردســتان ڕەواجــی بــۆ پەیــدا دەكات، 
ســەركردەیەکی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران بــە 
ــەم نێوەنــدەدا  منــی گــوت: ئەوەنــدەی ئەمەریــكا ل
ڕۆڵــی هەبــوە و پیانگێــڕی ســەرەكییە، ئەوەنــدە 
بۆچــی  ئێــوە  نەبــوە،  ڕۆڵیــان  توركیــا  و  ئێــران 

ــەوە؟ ــارە دەكەن ــەوە دووب ــە ئ هەمیش
ــە  ــنوورێك ل ــان داوە س ــە هەوڵ ــزی: هەمیش ــم پەروێ كەری
نێــوان ئێمــە و ئــەو حیزبانــەدا ڕا بگریــن كــە دەســتتێوەردان 

ــەی  ــەو حیزبان ــەن. ئ ــان دەك ــەكانی نێوانی ــەكان و كێش ــە حیزب ل

ــان  ــتی خۆم ــە دۆس ــەن ب ــات دەك ــتان خەب ــووری كوردس ــە باش ل

ــوپای  ــەوەى س ــەبارەت ب ــن. س ــان دەزانی ــی خۆمانی و هاوپەیان

پاســداران چەنــد بوونــی لــە ڕووداوەكانــدا هەبــوە، پێویســت 

بــە قســە و لێــدواىن كــورد نــاكات، ئەوەتــا فەرماندەكانــی ســوپای 

كوردســتان  ناهێڵیــن  بــەوەى،  كــردوە  هەڕەشــەيان  پاســداران 

ســەربەخۆ ببێــت و ئەگــەر بیانەوێــت ئیســڕائیلێكی تــر دروســت 

بكــەن، ڕێگرییــان لــێ دەكەیــن و فیتنەكەیــان لــێ تێــك دەدەیــن، 

لــە مــاوەی ڕابــردودا ڕایــان گەیانــد، فیتنەكەمــان تێكــدا و پێشــان 

ــە  ــەوە ل ــە بەڵگ ــتانە ب ــەو ش ــوو ئ ــرت، هەم ــەربەخۆیی گ ــە س ب

ــەوە  ــەی ئ ــەر بناغ ــە س ــە ل ــراوە. ئێم ــاس ك ــدا ب ڕاگەیانراوەکانیش

ــە  ــن ل ــك بكەی ــچ حیزبێ ــی هی ــن الیەنگری ــن، نایەی ــە دەكەی قس

ــەو بەشــەدا  ــە و ل ــە نیي ــەوە كاری ئێم ــە ئ ــر، چونک ــەوی ت دژی ئ

دەســتتێوەردان ناكەیــن. تەنهــا دەتوانیــن بــە حیزبەكانــی باشــوور 

بڵێیــن ئــەو كێشــانەی هەیانــە لــە ڕێگــەی گفتوگــۆوە چارەســەری 

بكــەن. 

ــە  ــتان ک ــى کوردس ــى دیموکرات ــە حیزب ــۆ نموون *ب
تەنهــا )500(م لــە ئێــوەوە دوورە، ڕاگەیاندنــى لــەو 
شــێوەیەى نــەداوە، واتــا ڕۆژى هێرشــەکانى حەشــدى 
ــان،  ــەق بینیم ــى تەقت ــەر ناوچەکان ــۆ س ــەعبى ب ش

قادری(مــان  نەزیــف  )حەمــە  بۆچوونــى  تەنهــا 
بیســت تــا ئەوەنــدەى بۆچوونــى حیزبــى دیموکــرات 
ــوو،  ــە نەب ــەو بۆچوون ــەوە ئ ــەو بارەی ــتان ل کوردس
بۆچــى بۆچوونەکانتــان ئەوەنــدە لــە یــەک جیــاوازن؟

ــوپاى  ــە س ــەداوە ک ــان ن ــە ڕاگەیاندمن ــزى: ئێم ــم پەروێ کەری
ــزب و الیەنێکــى  ــە ســەرمان، هــەر حی پاســداران هێرشــی کردوەت

ــاری دەکات،  ــۆى دی ــەىت خ ــۆن سیاس ــەوەى چ ــازادە ل ــیى ئ سیاس

ئێمەیــش ئازادیــن، ئــەو ئازادییــەى خۆمــان نادەیــن بــە کەســێکی 

تــر وەک ئــەوەى بێیــن لــە چوارچێــوەى حیزبێکــی تــردا سیاســەىت 

ــن. ــاری بکەی خۆمــان دی

* هەســت ناکەیت هێزەکانى خۆرهەاڵتى کوردســتان 
ــوور  ــى باش ــى هێزەکان ــر کاریگەری ــە ژێ کەوتوونەت
یــان ئــەو جەمســەرگیرییەى هەیــە، کەریــم پەروێــزى 
بەڕوونــى وەاڵمــی منــى نەدایــەوە، واتــا قســەکە 
ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ ــەوان نەچوونەت ــە ئ ــە ک ئەوەی
ئــەو جەمســەرگیرییەى نێــوان یەکێتــى و پارتــى، 
یــان ئێــران و تورکیــا، بــەاڵم ئێــوە خۆتــان شــایەتى 
ئــەوە بــوون کــە ڕۆژى پەالماردانى هێرشــى حەشــدى 
شــەعبى بــۆ ســەر ناوچەکانــى تەقتــەق، حەمەنەزیــف 
پاســدارانە  ســوپاى  ئــەوە  گەیانــد:  ڕای  قــادرى 
دەیەوێــت بێتــە ســەر بارەگاکانــى ئێمــە، هەروەهــا 
ڕووبەڕووبوونــەوە،  بــۆ  ئامادەیــن  ئێمــە  گوتــى 
خێــرە حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران ئــەم 
ڕاگەیاندنەیــان داوە و کەناڵێکــی نزیــک لە حیزبێکى 
سیاســى لــە باشــوورى کوردســتان ئامادەیــە لــەوێ؟ 
دەڵێــت  کوردســتان  دیموکراتــى  حیزبــى  کەچــى 
نەخێــر ئێمــە ئــاگادار نييــن، مەبەســتم ئەوەیــە 
ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ ــان نەکەوتوونەت ــێکى زۆرت بەش
ئــەو جەمســەرگیرییەى لــە باشــوورى کوردســتان 
هەیــە، پێتــان وایــە تــا چەنــد قازانــج بــە پڕۆســەى 
سیاســى لــە باشــوور تەنانــەت بــە خۆشــتان دەکات؟

جەعفــەر ئەمینــزادە: پێــم وایــە هیــچ حیزبێکــی خۆرهــەاڵت 
نابێــت بکەوێتــە جەمســەرگیرییەوە لەبــەر ئــەوەى ئــەوە بــە 

ــتێکم  ــن ش ــە. م ــش نیی ــەکاىن خۆرهەاڵتی ــورد و حیزب ــى ک قازانج

لــە قســەکاىن ئــەودا نەبینــى کــە ئــەوان جەمســەرگیرییان کــردوە، 

بــەاڵم پێــم وایــە دەکرێــت میدیــاکاىن یەکێتییــش بچێــت قســەیان 

لەگــەڵ بــکات لــە ســەر ئــەو ڕووداوانــە. پێــم وایــە لــەم بابەتــەدا 
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میدیــاکاىن یەکێتــی لەگــەڵ کــوردى خۆرهەاڵتــدا ناچاالکــە، ڕادیــۆى 

ــە  ــۆن ب ــا تەلەفیزی ــدە تەنه ــەر چەن ــم، ه ــتان ناڵێ ــەىل کوردس گ

میدیــا نازانــم، بــەاڵم خەڵکــى ئێمــە لــەم بارودۆخــەدا زۆرتــر 

تەماشــاى تەلەفیزیــۆن دەکــەن. ئەگــەر بــاىس ئــەو بارودۆخــە 

بکەیــن کــە دروســت بــوە، پێــم وایــە کــوردى باشــوور و کــوردى 

بەشــەکاىن تــر ڕۆڵــى ئەمریکایــان بــە هەنــد وەرنەگرتــوە، ئەمریــکا 

ــزى  ــى بەهێ ــکا عێراقێک ــە ئەمری ــوو، چونک ــەرەکیی هەب ــى س ڕۆڵ

ــگ  ــووک هەماهەن ــى کەرک ــە گرتن ــران ل ــکا و ئێ ــت. ئەمری دەوێ

بــوون، ئەمریــکا و ئێــران ئەگــەر بەرژەوەندییــان لــە ئەفغانســتان 

هەبووبێــت، هاوکاریــى یەکیــان کــردوە. ڕوونــە بەرژەوەندیــى 

ئەمریــکا و ئێــران لــە کەرکــووک یــەک بــوە، بــەاڵم ئەمریــکا 

لــە  ناتوانێــت  نەمێنێــت.  کەرکــووک  لــە  ئێــران  دەیەوێــت 

شــەرایەتێکی وادا پشــتى کــورد بگرێــت، چونکــە گــەر عێــراق 

الواز بــکات، ئــەو کات عێــراق بــەرەو ئێــران دەچێــت، هــەر وەک 

چــۆن لــە ســووریا لــە دەســتى دەرچــوو، لــە عێراقیــش لــە دەســتى 

ــوور  ــەاڵت و باش ــوردی خۆره ــەی ک ــەوە زۆرب ــە داخ ــت. ب دەچێ

ــان  ــورد پیش ــە ک ــەر ب ــکا بەرانب ــەىت ئەمری ــەمپاتیک سیاس زۆر س

ــەن،  ــکا بک ــى ئەمری ــم دوژمنایەتی ــە، ناڵێ ــش هەڵەی دەدەن ئەوەی

بــەاڵم دەبێــت بزانرێــت ئەمریــکا ســەرقاڵی چییــە لــە ناوچەکــەدا؟ 

مــن بــە خەڵکــى کــورد دەڵێــم ئەمریــکا دۆســتى کــورد نییــە بــە 

هەمــوو پارچەکانییــەوە. مــن نیگــەراىن خۆرئــاوام، بەشــار ئەســەد 

دەبێــت  ببێــت،  دروســت  خۆبەڕێوەبــەرى  مەحاڵــە  دەڵێــت: 

ــەن. ــی دەك ــن چ ــان بزان ــاوا خۆی ــوردى خۆرئ ک

*بۆچــى نیگــەراىن لــە قســەکاىن بەشــار ئەســەد کــە دەڵێــت، 

ــەو  ــت ل ــەران نی ــۆ نیگ ــە؟ ب ــى چیی ــە و کۆنفیدڕاڵ ــى چیی فیدراڵ

سیاســەتانەى پــارىت دیموکــراىت کوردســتان لە2011ـــەوە گرتوویەتــە 

بــەر بەرانبــەر بــە خۆرئــاوا، خەنــدەق لــێ دەدات.... )ئەنەکەســە(

ی دروســت کــردوە و ئێســتا )ئەنەکەســە( پشــتگیرى لــە سیاســەىت 

لــە سیاســەتەکاىن خۆرئــاوا وەردەدات،  پــارىت دەکات، دەســت 

بۆچــى نیگــەراىن ئــەوە نیــت؟ بۆچــى نیگــەراىن قســەیەکى بەشــار 

ــە؟  ــار نیی ــەى دی ــتا ئاکامەک ــەىت و هێش ــە کردووی ــەدیت ک ئەس

نەبێــت  وا  پێــت  ئەوەیشــم،  نیگــەراىن  ئەمینــزادە:   جەعفــەر 

هەرگیــز پشــتگیریى ئــەوەم کردبێــت کــە کــوردى پارچەیــەک 

دژى پارچەیەکــی تــر بــە کار بهێنــن، لــە کاىت خۆیــدا لێــداىن 

خەندەقــم پــێ نــاڕەوا بــوە و ئیدانــە کــراوە. بەشــار ئەســەد ئێســتا 

کــە بەشــێکى زۆرى لــە خاکەکــەى گیراوەتــەوە ڕەنگدانــەوەى لــە 

ــەک  ــە، ن ــش هەی ــە خۆرئاوای ــیى ل ــتا مەترس ــە. ئێس ــووریا هەی س

تەنهــا لــە خۆرهــەاڵت، پێویســتە لەمــەو دوا بزانیــن تورکیــا دێــت 

بــۆ خۆرهــەاڵت، نابێــت کــوردى خۆرهــەاڵت بــن بــە ئامڕازێــک بــۆ 

شــەڕى پەکەکــە. بــە ڕاى مــن وەک چــۆن ئــەوان بــۆ بەرژەوەندیــى 

خۆیــان یەکیــان گــرت کــە کەرکــووک لــە دەســت کــورد دەربهێنــن، 

پێویســتە لــەم شکســتەدا، کــورد بــە تایبــەت لــە باشــوور یەکڕیزیى 

ــگارى  ــەوەى بەرەن ــۆ ئ ــر، ب ــەڵ بەشــەکاىن ت ــت لەگ خــۆى بپارێزێ

ئــەو بارودۆخــە ببێتــەوە کــە دەوڵەتــاىن داگیرکــەرى ئێــران و 

تورکیــا و لــە ســەرووى هەموویشــیانەوە ئەمریــکا دروســتیان 

ــەو  ــزى ب ــکات، یەکڕی ــزى ب ــورد داواى یەکڕی ــت ک ــردوە. دەبێ ک

مانایــە نییــە کاتــێ تورکیــا داواى لــێ کردیــن شــەڕى پەکەکــە 

ــدەق  ــە خەن ــوو ک ــەوەى پێش ــن وەک ئ ــى بکەی ــە گوێ ــن، ب بکەی

لــێ درا، بــە هیــچ شــێوەیەک نابێــت دووبــارە ببێتــەوە. پێــم وایــە 

ــێک  ــەر کەس ــتایەىت ه ــەىت دۆس ــارەزووى خۆی ــوور ئ ــوردى باش ک

ــت  ــەر دۆس ــا س ــە ت ــن، ئەمان ــەوە بزان ــت ئ ــەاڵم دەبێ دەکات، ب

نییــن. دەبــوو کوردیــش وەک ئەمریــکا بەرژەوەندیــى خــۆى لێــک 

بدایەتــەوە و ســوودى وەربگرتایــە، ئــەو ماوەیــەى شــەڕى داعشــی 

ــە. ــز بکردای ــردوە، خــۆى بەهێ ک

*لەبــەر ئــەوەى تەلەڤزیۆنــى یەکێتــى چاوپێکەوتــن 

من ئەمەریكا بە دۆستی كورد 

نازانم، پێم وایە ئەمەریكا بۆ 

بەرژەوەندییەكانی خۆی هەوڵ 

دەدات. خەڵكی كوردستان 

دەبێت جۆرێكی تر سیاسەتی 

بكردایە لە ڕابردوودا، لە 

داهاتوویشدا دەبێت جۆرێكی تر 

سیاسەت بكات
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لەگــەڵ بەڕێزتــان نــاکات، ڕەوایــە تۆ لــە تەلەڤزیۆنى 
ــە  ــەت ب ــە خزم ــت ک ــدوان بدەی ــک لێ ــى هەندێ پارت
دۆخــى باشــوورى کوردســتان ناکــەن؟ ئــەوە نابێتــە 
ئاڕاســتەیەکى سیاســیى خــراپ  هــۆى پشــێوى و 
ناگرێتــە بــەر؟ کاتێــک ســوپاى تورکیــا بێــت، ســوپاى 
ئێــران و عێــراق بــۆ نایــەن؟ کاتێــک خــۆت بــارەگاى 
ســەربازى و دەزگاکانــى میــت لە ناوچەکانــى بەروارى 
ــەوە، بێگومــان ئێرانیــش  ــر بکەیت ــااڵ و شــوێنی ت ب
دەیەوێــت پێکهاتــە و نفــوزى هەبێــت. دەکرێــت 
ــت،  ــژاک( بڵێ ــان )پ ــتان ی ــى کوردس ــى کرێکاران پارت
ــى  ــى دیموکرات ــوە، حیزب ــا هات ــەوە ســوپاى تورکی ئ
ــەرى سیاســییەوە  ــە زارى دەفت ــران ل کوردســتانى ئێ
ــە ســەرە و ســوپاى پاســداران  ــت مەترســیمان ل بڵێ
ــەو  ــە خزمــەت ب ــە دێــت، ئەوان ــەرەو کۆی خەریکــە ب
ــەر  ــى ئۆکتۆب ــە 16ـ ــار ل ــە دوا ج ــەن ک ــە دەک دۆخ

داوە؟ ڕووی 
ــتان  ــوورى کوردس ــە باش ــەوە ل ــەرى: بەداخ ــمان جەعف عوس
لــە  دیــارە.  کــە زۆر  ڕاگەیانــدن هەیــە  لــە  جەمســەرگیرییەک 

ــەىل  ــەڕووى گ ــت ڕووب ــک ش ــە کۆمەڵێ ــتیاردا ک ــى زۆر هەس کاتێک

کوردســتان دەبێتــەوە، ڕاگەیاندنــەکان ڕۆڵــی پۆزەتیڤیــان تێیــدا نییــە 

و نەگەتیڤانــە هەڵســوکەوت دەکــەن. وەک دەزانیــن ڕاگەیاندنــەکان 

ــرادەى  ــای ئی ــە وێن ــەربەخۆمان نیی ــدىن س ــراون، ڕاگەیان ــەش ک داب

ــدراوى  ــتان گرێ ــوورى کوردس ــى باش ــەر میدیایەک ــکات، ه ــۆى ب خ

ــی  ــى 16ـ ــە بەیانی ــن ل ــە دەبینی ــەر ئەوەی الیەنێکــى سیاســییە، لەب

ئۆکتۆبــەرەوە بــە شــێوەیەک کەشــێکى ژەهــراوى لــە ڕاگەیاندنــەکاىن 

باشــوورى کوردســتان هاتوەتــە کایــەوە، کــە زۆر جێــگاى نیگەرانییــە، 

ــورد  ــرد ک ــان دەک ــەزاى مەجازی ــاى ف ــک تەماش ــە کاتێ ــۆ منوون ب

دابــەش ببــوو، کــە تــا ئێســتایش هــەر بەردەوامــە، تــا ئیســتا کــوردى 

خۆرهــەاڵت لــە فــەزاى مەجــازى بــە تایبــەت لــە فەیســبوک دابــەش 

ــە چــڕى و  ــەم دوو ئاڕاســتەیەدا: الیەنێــک زۆر ب ــە ســەر ئ کــراوە ب

بــە ئاشــکرا لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا بــە هــۆکاری شکســت دەزانێــت، 

ــەوە  ــن ئ ــووىن م ــە بۆچ ــت، ب ــتە دادەنێ ــە فریش ــر ب ــی ت الیەنێک

زەرەر بــۆ کــورد هەیــە. بەداخــەوە شــتێکى تــازە نییــە، لــە باکــوور 

ــى  ــە دامێن ــە بەاڵیەک ــە. ئەم ــەر وای ــتانیش ه ــاواى کوردس و خۆرئ

ــوور و  ــە باش ــەت ل ــە تایب ــوە ب ــوردى گرت ــیى ک ــەوەى سیاس بزووتن

باڵــی بــە ســەر پارچــەکاىن تــردا کێشــاوە. دەبێــت لــە ســەر بابەتەکــە 

ــتیارە.  ــە زۆر هەس ــت، قۆناغەک ــەوە بکرێ ــە وردی لێکۆڵین ب

* پێت وایە )حدكا( پەلەی كرد لەو بۆچوونەدا؟ 
عوســمان جەعفــەرى: ڕاگەیانــدىن )حــدکا( ئامــاژەى بــەوە 
ــتیی  ــە پاڵپش ــداران ب ــوپاى پاس ــەعبى و س ــدى ش ــە حەش دا، گوای

و  دەچــن  شیواشــۆک  و  تەقتــەق  بــەرەو  شــەعبى  حەشــدى 

نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە، بــەاڵم دواتــر 

ــەى  ــرات بەیاننام ــزىب دیموک ــت حی ــم وابێ ــە. پێ ــەوت وا نیی دەرک

ئاگادارکردنــەوە  وەک  گوتبێــت  شــتێکى  ئەگــەر  دەرنەکــرد، 

ــت وەک  ــەم، نابێ ــە قســە دەک ــۆى بابەتەک ــە ســەر ک ــن ل ــوە. م ب

ئــەو  کاریگەریــى  ژێــر  لــە  هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان 

دووبەرەکییــەدا بیــن کــە لــە نێــوان ڕاگەیاندنــەکاىن ئــەم پارچەیــە 

مبانەوێــت یــان نەمانەوێــت هەیــە، چونکــە زیــاىن زۆرى بــۆ کارى 

ــت. بەداخــەوە  ــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان دەبێ سیاســیى حیزب

بابەتەکــە وای لێهاتــوە ئەوەنــدەى کادیــرى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت 

کوردســتان پەیوەســن بــەوەى کــێ لــەم پارچەیــە خیانەتــی کــردوە 

و کــێ باشــی کــردوە، خەڵکــى ئــەم پارچەیــە ئەوەنــدە پەیوەســت 

نیــن. کاتێــک تەماشــاى تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەم، خەڵکــى 

باشــوور هەمــوو بابەتێــک بــە گاڵتــە وەردەگرێــت، بــەاڵم خەڵکــى 

ــت  ــەن وەک بڵێی ــوکەوت دەک ــێوەیەک هەڵس ــە ش ــەاڵت ب خۆره

پــارىت و یەکێتــى کێشــەى ســەرەکیى ئێمــەن. لــە کاىت هاتنــە 

پێشــەوەى بابەتێــک الوازییــەک لــە بزووتنــەوەى سیاســیى کــوردى 

ــە  ــش ب ــۆ باکووری ــت، ب ــت دەبێ ــتاندا دروس ــەاڵىت کوردس خۆره

ــێوەیە. ــان ش هەم

تــۆڕە  لــە  کەســێک  چەنــد  تەنهــا  بۆچــى   *
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە بەرپرســیار دەبینیــت کــە 
لــە خۆرهەاڵتــەوە قســە دەکــەن؟ بۆچــى خۆتــان 
ســەرکردایەتیى  ئێــوە  نابینــن،  بەرپرســیار  بــە 
بۆچــى  چییــە؟  ڕۆڵتــان  دەکــەن،  خەڵکــە  ئــەو 
ــاش  ــەوە و ب ــیار ناکان ــە هۆش ــەو پارچەی ــى ئ خەڵک
ــەم  ــن ئ ــا بڵێ ــادەن؟ هەروەه ــان ن ــان نیش و خراپی
باشــەکەیە،  ئەمــە  بــوو  هەڵــە  بەیاننامەیەمــان 
ئێــوە ناتوانــن بــە یەکــەوە بەیانێکــى هاوبەشــتان 
ــى  ــار هەڵبژاردنەکان ــد ج ــە چەن ــۆ نموون ــت، ب هەبێ
خۆرهەاڵتــى کوردســتان و ئێــران بەڕێوەچــوە، هێــزە 
سیاســییەکان نەیانتوانیــوە بــە یەکــەوە ڕێگــرى 
دەربکــەن؟  هاوبــەش  بەیاننامەیەکــى  و  بکــەن 

ــە،  ــووىن حیزبەکان ــەوە بۆچ ــم ئ ــەرى: ناڵی ــمان جەعف  عوس
بەڵکــوو ئــەوە ڕاگەیاندنێکــى گەورەیــە کاریگەریــى لــە ســەر 
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خەڵــک هەیــە، کاتێــک لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــەو شــێوەیە 

ــى  ــە کەموکورتی ــە ب ــەوە ئەم ــت. بەدڵنیاییی ــوکەوت دەکرێ هەڵس

خۆمــاىن دەزانیــن کــە دەبێــت لــە کاىت لــەو شــێوەیەدا هەڵوێســتى 

یەکگرتوومــان هەبێــت، لە خۆشــی و ناخۆشــییەکاندا هەڵوێســتان 

هەبێــت. پێــش ڕیفرانــدۆم الیەنێکــى کــوردى ســەرداىن حیزبەکــەى 

ئێمــەی کــرد و لــە ســەر بابــەىت ڕیفرانــدۆم قســەمان کرد. پێویســتە 

زۆر زانســتییانە هەڵســوکەوت لەگــەڵ ڕیفرانــدۆم بکرێــت، گومتــان 

بــا ئێمــە لەگــەڵ حیزبــەکاىن تــردا کــۆ ببینــەوە و دواتــر بــە یــەک 

نەخشــەڕێگا بچینــە الى ســەرکردایەتیى باشــوورى کوردســتان، 

ــان  ــەىت ی ــدۆم کاتی ــا ڕیفران ــەوەى ئای ــەر ئ ــە س ــەکردن ل ــۆ قس ب

ــەکاىن  ــەىت حیزب ــەو کات باب ــرا ئ ــدۆم ک ــەر ڕیفران ــود ئەگ ــا، یاخ ن

ــدكا( و  ــە )ح ــە ک ــران وەک ئەوەی ــە ئێ ــتان ل ــەاڵىت کوردس خۆره

محەمــەد نەزیفــى قــادرى گوتوویــەىت، ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بــە 

ــەاڵت  ــەکاىن خۆره ــەىت حیزب ــا باب ــڕوات ئای ــدا ب ــک قۆناغ کۆمەڵێ

چــی لــێ دێــت؟ بڕیــار بــوو لــە ســەر ئەمانــە کۆمەڵێــک جموجــۆڵ 

بکرێــت، بــەاڵم ســەيرمان كــرد هــەر حیزبــە و لــە الیــەن خۆیــەوە 

ــردەوە. ــاو دەک ــەى ب بەیاننام

* عوســمان جەعفــەرى قســەیەکى گرینگــی کــرد 
لەگــەڵ  ویســتوومانە  ئێمــە  »پێشــتر  دەڵێــت: 
هەرێــم  حکوومەتــى  یــان  باشــوور  هێزەکانــى 
چییــە«،  چارەنووســمان  بزانیــن  تــا  دابنیشــین 
ــک  ــرا، بەڵکــوو هــەر حیزبێ ــەوە نەک ــەک ئ ــت ن دەڵێ
ــەوە  ــى ئ ــرد. گلەی ــى دەرک ــۆى بەیاننامەیەک ــۆ خ ب
بۆچــى  بارگاوییــە،  ئێــوە  بۆچوونــی  دەکرێــت، 
پشــتگیریى سیاســەتێک دەکــەن کە جەمســەرگیرییە 
ــەو  ــە باشــوورى کودســتان، عوســمان جەعفــەرى ئ ل
بۆچوونــەى ڕەت کــردەوە. ئــەو گلەیییــە لــە ئێوەیش 
ــەن  ــەتێک دەک ــگیریى سیاس ــى پش ــە بۆچ ــە ک هەی
بــۆ نموونــە موجاهیدینــى خەڵــق بەڕێــوەی دەبــات، 
ــدۆم و ســەربەخۆیى کوردســتان  کــە لەگــەڵ ڕیفران
نییــە. پێــت وانییــە خۆتــان ناتوانــن یەکگرتــوو بــن، 
کەواتــە بۆچــى گلەیــى لــە یەکێتــى و پارتــى دەکــەن 
کــە یەکگرتــوو نیــن و ناتوانــن ناوماڵــى کــورد ڕێــک 

ــەوە؟ بخەن
کامیــل نورانیفــەرد: ســەرەتا ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە، 
ــدى  ــە بەرژەوەن ــت ب ــارگاوى بێ کــە بۆچــوون و سیاســەىت ئێمــە ب

و هەڵوێســت و سیاســەىت حیزبێــک یــان الیــەن و کەســایەتییەک، 

بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەوە لــە سیاســەىت ئێمــەوە دوورە و 

هەوڵــان داوە خۆمــان لــە کێشــە و پێکــداداىن نێــوان الیەنــە 

سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان دوور بگریــن. لــە ســەر بنەمــاى 

ــى دۆســتانەمان  ــەک پێوەندی ــە ی ــن ل ــژ و ڕێزگرت مێژوویەکــى درێ

ــچ  ــن هی ــە، وا نازانی ــییەکاندا هەی ــە سیاس ــوو الیەن ــەڵ هەم لەگ

ــە  ــوو ب ــرە، بەڵک ــە نزیک ــە ئێم ــر ل ــەوەى ت ــزەکان ل ــە هێ کام ل

یــەک چــاو ســەیرى هەموویــان دەکەیــن. گــەر پشــتگیریان 

لــە هەڵوێســت و بۆچــووىن الیەنێــک لــە الیەنــە سیاســییەکاىن 

باشــوورى کوردســتان بکردایــە، دەبــوو لــە پێنــاو بەرژەوەندییــەک 

بوایــە، بــەاڵم ئێمــە هیــچ بەرژەوەندییەکــان لــەو بابەتــەدا نییــە 

و بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە. پێــم 

ــرى  ــییەکاىن ت ــە سیاس ــز و الیەن ــى هێ ــم نوێنەرایەتی ــە دەتوان وای

خۆرهــەاڵىت کوردســتان بکــەم، چونکــە ئەوانیــش زۆر بەرپرســیارانە 

ــان  ــەربەخۆیانەى خۆی ــەت و س ــتى تایب ــەدا هەڵوێس ــەو بابەتان ل

ــتان  ــەاڵىت کوردس ــییەکاىن خۆره ــزە سیاس ــە وەک هێ ــوە. ئێم هەب

ناتوانیــن نکۆڵــى لــەوە بکەیــن، زۆربــەى بۆچــوون و لێکدانــەوە و 

رشۆڤەکامنــان گــرێ بدەینــەوە بــە ئێــران، لــە ڕاســتیدا نــەک تەنهــا 

ئێــران بــە دوژمنــى خۆمــان دەزانیــن، بەڵکــوو ئــەوە ڕاســتییەکەیە 

ــە و  ــتى ناوچەک ــە ئاس ــەى ل ــى تێکدەران ــران ڕۆڵ ــى ئێ ــە ڕژێم ک

ــتا  ــەی ئێس ــەو بارودۆخ ــارە. ئ ــکرا دی ــە ئاش ــە و ب ــدا هەی جیهان

تەنهــا پێوەندیــی بــە حکوومــەىت عێــراق و هەرێمــى کوردســتانەوە 

نییــە، بەڵکــوو هاوکێشــەیەکى سیاســییە زۆربــەى واڵتــاىن جیهــان: 

ئەمریــکا، ڕووســیا، ئیســڕائیل، ســعودیە و کۆمپانیــا گــەورەکاىن 

بەرژەوەندیــى خۆیــان ڕەچــاو  تێیــدا دەبینــن  نــەوت، ڕۆڵــی 

ــەن.  دەک

بەیاننامەیەکــى  یەکــەوە  بــە  ناتوانــن  *ئێــوە 
هاوبــەش دەربکــەن بۆچــى تــۆ هەمــوو بابەتــەکان 

دەبەیتــەوە ســەر کۆمــارى ئیســامیى ئێــران؟
 کامیــل نورانیفــەرد: ئــەو بەشــەى کــە ئێمــە ناتوانیــن 
بەیاننامەیەکــى هاوبــەش دەربکەیــن ئــەوە ڕاســتە و ڕەخنەیەکــە 

ــەو  ــدە ب ــە سیاســییەکاىن خۆرهــەاڵت، هــەر چەن ــز و الیەن ــە هێ ل

ــاهیدى  ــردوودا ش ــاڵى ڕاب ــەک س ــە ی ــە ل ــە. ئێم ــدە نیی ــێوە تون ش

ــە تایبــەت شــەش الیــەىن سیاســیى  هەنــگاوى زۆر بــاش بوویــن ب

کوردســتاىن ئێــران کــە دوو حیــزىب دیموکــرات و ســێ کۆمەڵــە 

ــی زۆر  ــک پرس ــەر کۆمەڵێ ــە س ــە ل ــات، توانیومان ــازماىن خەب و س

ــاش بنێیــن. بــە کۆدەنگــى و کارى هاوبــەش  گرینــگ هەنــگاوى ب

ــاوە، بــەاڵم بــەو شــێوەیەى  دەســتکەوىت باشــان بــە دەســت هێن
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چــاوەڕوان دەکرێــت وا نییــە. مــن بێبەریــى ناکــەم، وەک ســازماىن 

خەبــات، بەڵــێ لــەو بەشــە کەمتەرخەمییــن و گلەییــان لــە ســەرە. 

زۆرى  بەشــێکى  نوســیووتە،  بابەتــەی  لــەو   *
بەرپرســیارێتیت خســتوەتە ئەســتۆى بارزانــى، بــەاڵم 
ئێوەیــش بــە دەر نین لە پشــتگیریکردنى سیاســەتى 
نووســینەى  ئــەو  کوردســتان.  کرێکارانــى  پارتــى 
ــدۆم  ــش ڕیفران ــى پێ ــەر بارزان ــت: گ ــزت دەڵێ بەڕێ
دەســتى لــە کار بکێشــایەتەوە، ڕەنگــە ئــەو بارودۆخە 
ڕووی نەدایــە. گــەر گوێــى لــە ئەمریــکا، بەریتانیــا، 
ڕەنگــە  بگرتایــە،  عێــراق  و  تورکیــا  فەرەنســا، 
هەڕەشــەکان کەمتــر دەبــوون، بــەاڵم بەداخــەوە 
ــیارانە  ــم زۆر نابەرپرس ــانى هەرێ ــى و بەرپرس بارزان
دواى  پارتەکــەى  و  بارزانــى  کــرد.  مامەڵەیــان 
ــە ســەر سیاســەتى  ــان ل ــر پێداگریی ــدۆم زیات ڕیفران
ــى  ــرد. بۆچ ــان ک ــەى خۆی ــڕەو و نادیموکراتییان تاک
ــى  ــە بارزان ــەوە ک ــی دەکەن ــدە دووپات ــوە ئەوەن ئێ
هــۆکارى شکســتى ڕیفراندۆم و دەرهاویشــتەکانێتى؟ 
ئایــا ئــەوە تــا چەنــد ڕاســتە کە ئێــوە لە ژێر ســێبەرى 
ــەن؟  ــەت دەک ــتان سیاس ــى کوردس ــى کرێکاران پارت
چەندیــن جــار واڵتانــى ئەمریــکا و هاوپەیمانــان 
ــەوە،  ــاگادار کردوەت ــەوە ئ ــان ل ــى هەرێمی حکوومەت
کــە هەندێــک بابــەت بۆ ئــەوان جێگــەى نیگەرانیین، 
وەک بابەتــى نــەوت و داخســتنى پەرلەمــان لــە الیەن 

پارتــى و دەستاودەســت پێنەکردنــى دەســەاڵت. 
ئامــەد شــاهۆ: بــارزاىن لــەو دۆخــەى هەرێمــى کوردســتان 
پشــکى شــێرى بەرکەوتــوە، بــۆ ئەوەیــش چەندیــن هــۆکار هــەن: 

بــەر لــە ڕیفرانــدۆم، لــە باشــوورى کوردســتاندا پەرلەمــان داخرابوو، 

ــەرعییەکان  ــدە ش ــوون، ناوەن ــەکان ڕاگیراب ــوو دەزگا حکومیی هەم

کاریــان پــێ نەدەکــرا، بەرپــرىس ســەرەکیی ئــەو دۆخەیــش پــارىت 

دیموکــراىت کوردســتان و بــارزاىن بــوو. ســەرەڕاى ئــەوە، مەســعوود 

بــارزاىن ڕیفراندۆمــی هێنایــە مەیــدان، بێگومــان پڕۆژەیەکــى وا لــە 

هەرێمێکــی خــاوەن قەیرانــی قــووڵ، ئەنجامەکــەى هــەر شکســت 

دەبــوو. ئێمــە وەک )پــژاک( ڕامــان گەیانــدوە، هێڵــى ســێیەم بــە 

بنەمــا دەگریــن. لــەو ڕیزبەندییــەى لــە هەرێــم و ناوچەکــەدا 

هەیــە، هیــچ الیەنێکــان هەڵنەبــژاردوە، بەڵکــوو هێڵى ســێیەمان 

هەڵبــژاردوە کــە هێڵێکــى نەتەوەییــى دیموکراتییــە، هێڵــى گــەل و 

دیموکراســییە. هەمیشــە خوێندنەوەیەکــى واقیعبینانەمــان بــۆ دۆخ 

ــەر  ــەوە لەب ــوە. بەداخ ــتان هەب ــرى کوردس ــەکاىن ت و ڕەوىش بەش

ئــەوەى الیەنــە کوردییــەکان وێنەیەکــى وردى واقیعبینانەیــان 

ــەکاىن  ــەر پارت ــا. گ ــاىت هێن ــت و کارەس ــوو، گرف ــە نەب ــۆ دۆخەک ب

بنێــن،  کەموکورتییەکانیانــدا  بــە  دان  کوردســتان  خۆرهــەاڵىت 

و  بەربەســت  دەتوانــن  بێــت،  واقیعبینانــە  خوێندنەوەکانیــان 

ــەعبى و  ــدى ش ــە حەش ــن، ک ــییانە دابنێ ــەو مەترس ــۆ ئ ــنوور ب س

هێــزە هاوپەیانــەکاىن ئێــران لــە داهاتــوودا بــۆ ســەر خۆرهــەاڵت 

و  تەســک  خوێندنەوانــە  ئــەو  بەداخــەوە  بــەاڵم  دەیانبێــت، 

دەدزینــەوە.  بابەتــەکان  لــە  خۆمــان  ئەوەتــا  یــان  تەنگــن، 

هەمــان عەقڵیەتــە کــە بــارزاىن بــە کاری دەهێنێــت، دەڵێــت 

ــە  ــدا ل ــە واقیع ــەاڵم ل ــو دراوم، ب ــەن ڕاوێژکارەکامنــەوە فری ــە الی ل

ــەو ڕۆڵەیــش کــە  ــێ کــرا. ئ ــى پ ــو درا و یاری ــاوە فری ــەن تورکی الی

ــە دوو  ــکات ب ــدات و بیان ــو ب ــزەکاىن کــورد فری ــارزاىن درا هێ ــە ب ب

بەشــەوە، دواتــر هێــزى پارچــەکاىن تــرى کوردســتانیش فریــو بــدەن 

بــۆ ئــەوەى پشــتگیریى ئــەو پڕۆســەیە بکــەن. لەبــەر ئــەوە ئێمــە 

وەک ئەنجوومــەىن پــژاک، بــەر لــە ڕیفرانــدۆم و دواى ڕیفرانــدۆم 

لێدوامنــان هەبــوە و ئاماژەمــان بــە مەترســییەکان کــردوە و ئەرکــى 

ــردوە.  ــەوە جێبەجــێ ک ــەو بارەی ــان ل سەرشــاىن خۆم

ســەبارەت بــە نزیکبــووىن ئێمــە لــە )پەکەکە(ـــەوە، بێگومــان 

دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان دان بــەوەدا بنێــن، چونکــە ئەمــڕۆ لــە 

کوردســتاندا دوو هێــڵ هەیــە: هێڵێــک کــە بــارزاىن نوێنەرایەتیــى 

دەکات و هێڵێکــی تــر ڕێبــەر ئاپــۆ. ئــەو هێڵــەى باشــوورى 

کوردســتان، دەبینیــن دەرئەنجامــەکاىن تــووىش شکســت بــوون، ئەو 

هێڵــەى لــە خۆرئــاواى کوردستانیشــدا هەیــە ڕۆژبــەڕۆژ مژدانــە بــە 

کۆمەڵگــەى کــوردى دەدات. کاتــێ ئێمــە وەک جوواڵنەوەیــەک 

ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵبــژاردوە لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان، لــە ســەر 

بیروبۆچوونــەکاىن کار دەکەیــن، ئەوەیــش بــەو مانایــە نایــەت، بــە 

تــەواوى لــە ژێــر هەیمەنــەى )پەکەکــە(دا بیــن، بەڵکــوو لــە بــوارى 

ــژاردوە. ــان هەڵب ــەر ئاپۆم ــە( و ڕێب ــەوە فیکــرى )پەکەک فکریی

*هەســت ناکەیــت وەک لــە پەیمانگایەکــى کادیرانى 
ــت  ــت، دوو هێڵ ــە( دانیشــتبیت قســە دەکەی )پەکەک
دیــاری کــرد بــۆ ئــەم بەڕێزانــەى لێــرەن، هێڵــک 
ــتە،  ــى شکس ــى دەکات هێڵ ــى نوێنەرایەت ــە بارزان ک
هێڵــى  دەکات،  نوێنەرایەتــى  ئاپــۆ  کــە  هێڵێــک 
ســێیەم هێڵــى خۆســەرى دیموکراســییە، هەســت 
ناکەیــت نوێنــەرى ئــەو حیزبانــە لێــرە ڕەنگــە هیــچ 

ــت؟ ــوڵ نەبێ ــێ قب ــان پ ــە هێڵەکانی کام ل
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ئامــەد شــاهۆ: هــەر کــەس خوێندنــەوە و ڕا و بۆچــووىن 
ــۆ  ــى ســێیەمى ب ــەىت هێڵ ــاىف خۆی ــک م ــە، هــەر هێزێ خــۆی هەی

ــا  ــت، وات ــت، هێڵێکــى دیموکراســیى هەڵبژاردبێ خــۆى هەڵبژاردبێ

ــۆ خــۆى ناســنامەى  ــک ب ــن، هــەر هێزێ ــا ئێمــە هەی ــن تەنه ناڵێی

سیاســیى لــە ناوچەکــەدا هەیــە. بەداخــەوە هەیمەنــەى دوو پــارىت 

ــى ڕاســتەوخۆى  ــە هەرێمــى کوردســتاندا کاریگەری دەســەاڵتدار ل

لــە ســەر حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان هەیــە. دەکرێــت 

ــزى ئێمــە  ــر بێــت، هێ ــە شــاخین جیاوازت هەڵوێســتى ئێمــە کــە ل

کۆمەڵێــک  کوردســتاندایە،  ناوخــۆى خۆرهــەاڵىت  لــە  زۆربــەى 

ــر  ــە دەســتى ئێمــە ئاوەاڵت ــە هــۆکار ک ــەو شــێوەیە بوەت ــەىت ل باب

بێــت. ئێســتا زەخــت لــە ســەر ئــەو الیەنانــە زۆرە، دەســتیان 

ــە بۆچــووىن مــن دەبێــت هەمــوو  ــە. ب ــەدا کــراوە نیی ــەو بابەتان ل

ــتان  ــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردس ــەت هێ ــە تایب ــورد، ب ــەکاىن ک الیەن

ــە  ــن، ب ــدۆم فێــر بی ــداىن ڕیفران ــەى ئەنجام ــە پرۆس ــەک ل وانەی

تایبــەت بــۆ ئــەوەى هەژمــووىن حەشــدى شــەعبى لــە ناوچەکــەدا 

الواز بکەیــن، پێویســتە الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان بــۆ 

ــگاوى  ــتان هەن ــەاڵىت کوردس ــە خۆره ــورد ل ــى ک ــى ناوماڵ یەکێتی

ــە  ــە هــۆکار ک ــە بوون ــەو خااڵن ــان ئ ــە هەم ــن، چونک ــگ بنێ گرین

لــێ  ئــەو دەرئەنجامــەى ئێســتایان  باشــوورى کوردســتان  لــە 

بکەوێتــەوە. قبــوڵ نەکــردىن یەکــر و ناکۆکیــى نێــوان حیزبەکانــی 

ــران  ــە پێشــر ئێ ــەوەى، ک ــوە هــۆکارى ئ خۆرهــەاڵىت کوردســتان ب

لەگەڵیــدا بــوە، بــەاڵم ئەمــڕۆ ناوچەکــەى داگیــر کــرد. تورکیا پێشــر 

پشــتگیریى لــێ دەکــرد و دەرگاى بــۆ دەکردنــەوە، بــەاڵم دەبینیــن 

ئەمــڕۆ هەمــوو ئــەو ســنوورانەى لــە ژێــر دەســەاڵىت کوردیــدا بــوو 

وەری گرتــەوە لێیــان. ئەمانــە هەندێــک ئەزمــووىن تاڵــن کــە ئێمــە 

ــان  ــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان پێویســتە پەندی وەک الیــەىن کــورد ل

ــەوە. ــان نەکەین ــن و دووبارەی ــێ وەربگری ل

*مەبەســت ئــەوە بــوو ئێــوە وەک )پــژاک( پشــتگیریى 
فۆڕمــى )خۆســەریى دیموکراســى( دەکــەن، نــەک 
ــى  ــى و پارت ــە یەکێت ــەوە( ک ــەت – نەت ــزى )دەوڵ تێ

ــەن؟ ــى دەک نوێنەرایەتی
ــەوە  ــان ب ــە باوەڕم ــە ئێم ــتە، چونک ــێ ڕاس ــەد شــاهۆ: بەڵ ئام
هەمــوو  مــاىف  دەتوانێــت  دیموکراســی  خۆســەریى  هەیــە، 

پێکهاتــەکان لــە کۆمەڵگــە دەســتەبەر بــکات... دەتوانێــت ڕێگــرى 

ــکات و هەژمــووىن هێزێــک  ــە ب ــەى هەی ــە ناوخۆیییان ــەو قەیران ل

ــە،  ــە ئێمــە باوەڕمــان هەی ــات، بۆی ــاو دەب ــە ن ــان دەســەاڵتێک ل ی

خۆســەریى دیموکــراىت دەتوانێــت تاکــە چارەســەرى دیموکــراىت و 

ــت. ــتییانە بێ ئاش

* ئامــەد شــاهۆ چەنــد پرســێکى گرینگــى ورووژانــد 
تورکیــا  سیاســەتى  داوە  هەوڵــی  بارزانــى  وەک، 
جێبەجــێ بــکات و بەشــێک لــە هێزەکانــى فریــو 
ــى  ــزى پارچەکان ــە هێ ــتى ل ــارە مەبەس ــە دی داوە، ک
تــرە، کــە تەنهــا بــە هــۆى هەڵوێســتى نیشــتیمانی 
و نەتەوەیییــەوە پشــتیوانییان کــردوە، بــۆ نموونــە 
هیــچ الیەنێکتــان لــە بەیاننامــە و بۆچوونەکانتانــدا 
ئەوەتــان بــاس نەکــردوە، کــە زیاتــر لــە دوو ســاڵە 
ســاڵە  چەندیــن  بــڕراوە؟  ئێــوە  هاوکارییەکانــى 
ــە ڕۆژان وەک ســەرۆکى هەرێمــى  ــى ڕۆژێــک ل بارزان
کوردســتان ئامــادە نەبــوە بێتــە بارەگاکانــى ئێــوە، 
كاتێــك خێــزان و پێشــمەرگەکانتان لــە ژێــر نایلۆنــدا 
هاوکارییەکانــى  و  مووچــە  دەکــرەوە،  ڕۆژیــان 
ــى  ــە داخوازییەکان ــوێ ل ــوو گ ــادە نەب ــوو، ئام بڕیب
ئێــوە بگرێــت، لــە کاتێکــدا ئێــوە بەشــداریى شــەڕى 
کەرکووکتــان کــردوە، پێشــتریش بەشــداریى شــەڕى 
حەشــدى شــەعبیتان کــردوە و هاوکاریــى هێــزى 
ــە  ــن ئێم ــردوە، كه چــی هــەر دەڵێ پێشــمەرگەتان ک

 گلەییی ئێمە بوە لە 

سەركردایەتیی سیاسیی 

باشووری كوردستان، كه  بۆچی 

ئەوەندەی ڕاوبۆچوونی ئێران 

و توركیا وەردەگرێت، ئەوەندە 

ڕاوبۆچوونی هێزە سیاسییەكانی 

كوردی وەرناگیرێت؟ 
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ــر  ــە ژێ ــوە کەوتن ــه ى ئێ ــەو مانای ــن، ب لەگەڵیاندای
کاریگەریــى ئــەو بۆچوونــەوە. دەڵێــن نوێنەرایەتیــى 
ــن، نایشــارینەوە پشــتگیریى  ــى ســێیەم دەکەی هێڵ
پشــتگیریى  دەکەیــن،  ئاپــۆ  ڕێبــەر  سیاســەتى 
تێــزى  نــەک  دەکەیــن،  دیموکراســى  خۆســەریى 
دەوڵەت-نەتــەوە. ده ڵێــت ئــەوەى ئێوە پشــتیوانیتان 
کــردوە لــە ڕیفراندۆمــدا، پێویســته  دەرســى لــێ 
وەربگریــن بــۆ خۆرهــەاڵت، هه روه هــا دەڵێــت: ئــەم 
هێزانــە بــەردەوام خەریکى ئینشــیقاق و جیابوونەوە 

ــن؟ ــە یەک ــس و دژ ب ــارى پارادۆک و وت
ڕەزا کەعبــى: مــن لــە قســەى کۆتاییــى ئامــەدەوە دەســت 
پــێ دەکــەم، پێــم وایــە تــا ئێســتا کــەم بەرپــرىس )پــژاک( وا 

بــە ڕووىن بــاىس کردبێــت، کــە ئــەوان حیزبێکــى هەڵقــواڵوى 

به ڵكــوو  نیــن،  کوردســتان  خۆرهــەاڵىت  ڕزگاریخــوازى  خەبــاىت 

دەرئەنجامــى سیاســەىت پەکەکــەن لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان. بــە 

ــز ئامــەد ئەمانــە دەســەملێنێت، جــا  بۆچــووىن مــن قســەکاىن بەڕێ

ڕەوایــە یــان نــا کارم بــە ســەر ئــەوەوە نییــە. پێشــم وایــە بۆنــەى 

لێیانــه وه  نزیــک  داوە  و هەوڵــان  لەگەڵیــان  باشــان هەیــە 

ــەوە  ــا دەکات ــە دڵنی ــۆى ئێم ــەى خ ــە قس ــەوەى ب ــەاڵم ئ ــن، ب بی

ــە پارچــەکاىن  ــۆ حیزبســازى ل ــە ب ــە پێویســتى پەکەکەی ــەوەى ک ل

کوردســتان، کــە بــە بۆچــووىن مــن شکســتی خــواردوە، پــارىت یــان 

ــەم  ــى ئ ــتان، بۆچ ــى کوردس ــان هەرێم ــەاڵت ی ــەکاىن خۆره حیزب

ڕەفتارانەیــان هەبــوە لەگــەڵ حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت، مووچەیــان 

بڕیــوە، ســەردانیان نەکــردوون؟ پێــم وایــە لــە بۆنــەى جۆراوجــۆر 

ئەمانەمــان بــە بەرپرســاىن حکوومــەىت هەرێــم گوتــوە، بە شــەخىس 

بــارزاىن نــا، به ڵكــوو بــە نوێنــەراىن پــارىت و یەکێتــى، کــە هاتــوون 

ــردوە. ــان ک ــەکاىن خۆرهەاڵتی ــەرداىن حیزب س

 ســه باره ت بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت، بــە بــڕواى مــن لــە ڕووی 

هەســتکردن بــه  بەرپرســیارێتی لــە ئاڵۆزیــى هەرێمــى کوردســتان 

کاریــان بــۆ خۆیــان نەکــردوە، بەڵکــوو زۆر دڵســۆزانە هەوڵیان داوە 

نەبنــە الیەنگیــرى الیەنێــک لــە حیزبــەکاىن باشــوورى کوردســتان، 

ــان  ــەو کات هەمووم ــه  ئ ــۆی 1994 ك ــه ڕی ناوخ ــه  ش ــەت ل تەنان

ــن، هەڵوێســتى ئێمــە  ــران بووی ــزىب کۆمۆنیســتى ئێ ــەى حی کۆمەڵ

زۆر ڕوون بــوو کــە پشــتیواىن لــە الیەنێــک نەکەیــن، ئەگــەر چــى 

ئــەو دەمــە نێــواىن کۆمەڵــە لەگــەڵ یەکێتیــى نیشــتیاىن زۆر باشــر 

ــەکاىن  ــە کێش ــتوە ل ــز نەمانویس ــەاڵم هەرگی ــوو، ب ــتانەتر ب و دۆس

هەرێمــى کوردســتاندا دەســتتێوەردان بکەیــن، بەڵکــوو ســەیرمان 

کــردوە ئــەم هەرێمــە بــە ئاڕاســتەیەکدا بــڕوات و خــۆى بگرێــت 

و  نەتەوەیــى  بەرژەوەندیــى  هه روه هــا  بێــت،  ســەقامگیر  و 

بەرژەوەندییــەکاىن گشــتیى هەرێــم بپارێزیــن. لــەم بۆچوونــەدا من 

پێــم وایــە ڕاســتە پــارىت ســەرمایەگوزارییەکى زۆرى لەگــەڵ تورکیــا 

کــرد لــە چەنــد ســاڵى ڕابــردوودا هــەر وەک یەکێتیــى نیشــتیاىن 

لەگــەڵ ئێــران کردوویــەىت. لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژەم پێــدا، 

ــاس  ــتان ب ــى کوردس ــۆى هەرێم ــۆکارەکاىن ناوخ ــن ه ــەر بێی ئەگ

بکەیــن و بچینــە ســەر یەکێتــى و پــارىت، هــەر دووکیــان لــه  شــه ڕی 

ــە  ــت ب ــتیان بەس ــک پش ــوە، كاتێ ــان هەب ــەم هەڵەیەی ــۆدا ئ ناوخ

ــە هەرێمــى  ــۆزى ل ــەرەو پێشــردىن ئاڵ ــۆ ب ــەرەکان ب ــزە داگیرک هێ

کوردســتان: یەکێتــى بــەرەو ئێــران و پــارىت بــەرەو تورکیــا چــوو. بــە 

بــڕواى مــن دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر یەکێــک لــەو وانانــه ی دەبێــت 

وەری بگــرن ئەوەیــە، بــە هەمــوو ناخۆشــییەکانیانەوە یەکــرى 

قبــوڵ بکــەن.

* بــاس لــەوە دەکەیــت کــە پشــت بــە داگیرکــەران 
ــێک  ــە ش ــان ب ــودى خۆت ــدا خ ــە کاتێک ــتن، ل نەبەس
بــوون لــە گرفتــەکان، بــۆ نموونــە چەنــد دەورەیــە 
هەوڵــى ســازکردنى کۆنگــرەى نەتەوەیــی دەدرێــت، 
ــەى  ــەوەى کۆمەڵ ــى یەکگرتن ــە هەوڵ ــد دەورەی چەن
و  شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  و  زەحمەتکێشــان 
بــەاڵم  دەدرێــت،  ...هتــد  کۆمۆنیســت  حیزبــی 
ــک  ــى هــەر کاتێ ــن. بۆچ ــى ســەرکەوتوو ب نەتانتوان
ــى  ــە مل ــت، دەیخەن ــتێک دەبێ ــورد تووشــی شکس ک
دوژمنــان و واڵتانــى ئێــران و تورکیــا، بــۆ تەحەمولــى 
بەرپرســیارێتییەکەى ناکــەن، لــە کاتێکــدا بــەردەوام 
نایەکگرتــوون و وتــارى جیــاواز و لەتبوونتــان لــە 
ــە  ــت وای ــزت بۆچوون ــا بەڕێ ــە؟ ئەوەت ــدا هەی نێوان
ــژاک نوێنەرایەتیــى هێزێکــى دەرەوەى خۆرهــەاڵت  پ
دەکات. بۆچــی دانیشــتن ناکــەن بــۆ ئــەوەى بگەنــە 
ئــەو  هەمــوو  ئەوەیــە،  مەبەســتم  ئەنجامێــک؟ 
شکســتانەى دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان داوە، 
ــت  ــوو دەبێ ــا، بەڵک ــران و تورکی ــى ئێ ــە مل مەیخەن
ئێوەیــش بڵێــن: »بەشــێکین لــە بەرپرســیارێتییەکە 
و هۆکارێکیــن کــە ڕێگەمــان نــەداوە کۆنگــرەى 

نەتەوەیــی ســەرکەوتوو بێــت«؟
ــن  ــەاڵم م ــن ب ــەکانت زۆر دروس ــار: قس ــاى ئازەرب عەبدول
ناگرێتــەوە، لەگــەڵ ئەوەیشــدا لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژه م 
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بــه وه  دا،  ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا ڕوویــان داوە بــە 

هــۆى هــۆکارى ناوخۆیــی و دەرەکییــەوە بــوە و پێویســته  ســەرەتا 

هــۆکارە ناوخۆیییــەکان چارەســەر بکەیــن.

ــگێڕى  ــەى شۆڕش ــت: کۆمەڵ ــت بڵێی ــە دەبێ * کەوات
و  شکســت  لــەم  بەشــێکى  زەحمەتکێشــانیش 

بەردەکەوێــت؟ نەهامەتییــەی 
عەبدولــاى ئازەربــار: نەخێــر بــە بۆچــووىن مــن بەرمــان 
ــک  ــش گەلێ ــەڕى دونیای ــوور و لەوپ ــە باش ــە ل ــت، چونک ناکەوێ

بیەوێــت ڕیفرانــدۆم بــکات، ئێمــە پشــتیوانیى لــێ دەکەیــن. ئەمــە 

ــە: دەبێــت  شکســت نییــە، ڕاســتە پشــتیوانیان کــردوە و گوتومان

ــش  ــە دوا ڕۆژەکاىن پێ ــدا ل ــە کاتێک ــت، ل ــە بکرێ ــەو ڕیفراندۆم ئ

ڕیفرانــدۆم، بــە تایبــەت لــە 10–15 کاتژمێــرى کۆتایی، هاوپشــتی و 

یەکگرتوویییەکــى نەتەوەیــی بێوێنــە لــە مێــژووى کــورددا دروســت 

بــوو، پێــم وایــە ئــەم هــۆکارە بــوە هــۆى تۆقانــدىن هەمــوو دونیــا و 

ویســتیان پاشەکشــە بــە ئیــرادەى ئــەو خەڵکــە بکــەن کــە هێنــدە 

ــەو  ــوو ئ ــه وه  ب ــە ســەر مــاىف ســەربەخۆیی دەکــەن، ئ پێداگــرى ل

ــە  ــم وای ــە پێ ــوو ئەمان ــەڵ هەم ــە ڕووی دا. لەگ ــڕا ک ــان گێ پالنەی

دەبێــت بگەڕێینــەوە ســەر ناوخــۆى هەرێمــى کوردســتان، ئیدارەى 

ــا  ــەکان، هه روه ه ــوان حیزب ــى نێ ــتان و پێوەندی ــى کوردس هەرێم

پێوەندیــى حیزبــەکان لەگــەڵ خەڵــک، گرێبەســتى نــەوت، هێــزى 

پێشــمەرگە و مووچــە بڕیــن لێکۆڵێنەوەیــان لــە ســەر بکرێــت.

* ئامــەد شــاهۆ، نوێنــەرى پارتــى ژیانــى ئــازادى 
ڕای  پــژاک  ئەنجوومەنــى  ئەندامــى  کوردســتان، 
یەکێکیــان  هەیــە،  گشــتى  هێڵــى  دوو  گەیانــد، 
ئــەوەى  یــان  کــردوە،  نوێنەرایەتیــى  بارزانــى 
یەکێتــى و پارتــى نوێنەرایەتیــى دەکــەن كــه  هێڵــى 
دەوڵەت-نەتەوەیــە. ئــەوان پشــتیوانى لــە هێڵــى 
ــوە پشــتیوانى  ــەن، ئێ خۆســەریى دیموکراســی دەک
لــە کام هێڵــە دەکــەن؟ هەروەهــا ده ڵێــت پێویســتە 
ئۆکتۆبــەر  16ـــى  دواى  ڕووداوەکانــى  لــە  په نــد 
ــە  ــوو گوای ــش هەب ــە ئێوەی ــەى ل ــن. ڕەخن وەربگری
کاتێــک باســی یەکگرتوویــى و ســەرکەوتن و گوتارى 
یەکگرتــوو دەکــەن، ئێــوە خەریکــى جیــا بوونــەوە و 
ــد  ــوە چەن ــە ئاشــکرایە ئێ ــۆ نموون ــن، ب ــەت بوون ل
ســاڵە هــەوڵ دەدەن لەگــەڵ حیزبــی دیموکراتــى 
ســەرکەوتوو  بــەاڵم  بگرنــەوە،  یــەک  کوردســتان 
دانوســتانەکانى  کاتــدا  هەمــان  لــە  نەبــوون. 

نێــوان کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان لەگــەڵ ڕەوتــى 
شۆڕشــگێڕ  کۆمەڵــەى  و  کۆمەڵــە  سۆسیالیســتى 
ســەرکەتوو نەبــوون، پێــت وا نییــە دەبێــت بــە 
شــێوەیەکى دروســتتر بارودۆخــەکان دیــاری بکــەن و 
زیاتــر یەکگرتــوو بــن و کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی لــە 
هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان جێبەجــێ بکرێــت، کە 
بتوانێــت ڕووبــەڕووى ئــەو هەمــوو کێشــانە بێتــەوە؟

کەریــم پەروێــزى: لەڕاســتیدا ئێمــە دونیــا بــە ڕەشوســپى نابینیــن، 

لــە نێــوان دوو هێڵــدا یەکێکیــان هەڵبژێریــن. بێگومــان  کــە 

کۆمەڵێــک بۆچــووىن جیــاواز هەیــە، دەگونجێــت هــەر الیەنێکــی 

سیاســی بۆچوونێکــى جیــاوازى هەبێــت، ڕەوىت فیکــرى و سیاســیی 

نەتەوەخــوازى  و  فاشیســت  و  دیموکــراىس  هەبێــت،  جیــاواز 

هەبێــت، فیکــرى کۆمۆنیســتى و بۆرژوایــی هەبێــت، پێــان وا 

ــی  ــە وەک حیزب ــن، ئێم ــان هەڵبژێری ــت هێڵێکی ــەر دەبێ ــە ه نیی

دیموکــرات، هێڵــى نەتەوەییــی دیموکراتیکــى خۆمــان هەیــە، کــە 

70 ســاڵە لــە ســەر ئــەو هێڵــە دەڕۆیــن و ڕەنگــە هەتــا 70 ســاڵى 

ــە ئاواتەکامنــان  ــا ب ــە بــەردەوام بیــن، ت ــە ســەر ئــەو هێڵ تریــش ل

ــن. دەگەی

ــە  ــن ل ــەردەوام ب ــر ب ــاڵى ت ــا 70 س ــازن هەت *بەنی
ــۆڕش؟ ش

کەریــم پەروێــزى: بێگومــان تــا بــە ئاواتەکامنــان دەگەین بــەردەوام 

دەبیــن، ئەگــەر چــی لــە 70 ســاڵیش زیاتــر بێــت.

* واتــا زۆر گەشــبین نیــن، کــە بەمزوانــە بگــەن 
بــە ئاواتەکانتــان، چونکــە باســی 70 ســاڵى داهاتــوو 

ــت؟ دەکەی
ــات  ــەوەى نزیکــەى 70 ســاڵە خەب ــم پەروێــزى: لەبەرئ  کەری
ــەردەوام  ــش ب ــاڵى تری ــت 70 س ــژەى هەبێ ــەر درێ ــن، ئەگ دەکەی

دەبێــت  بدەیــت،  خەبــات  بڕیــارى  ئەگــەر  چونکــە  دەبیــن، 

ــن  ــک دەگری ــە حیزبێ ــە ل ــک ڕەخن ــەاڵم کاتێ ــت، ب ــەردەوام بی ب

ــچ  ــەردە و هی ــاک و بێگ ــر، پ ــی ڕەخنەگ ــە کەس ــەوە نیی ــاى ئ مان

کەموکوڕییەکــى نییــە. پێویســتیش نــاکات مــرۆڤ پــاک و بێگــەرد 

ــر  ــەى ت ــەت و بەرنام ــک و سیاس ــە خەڵ ــە ل ــا ڕەخن ــت، ئینج بێ

هەمــوو  لــە  نایەکگرتوویییــە  و  پەرتەوازەیــی  ئــەو  بگرێــت. 

ــژووى  ــتیارەکاىن مێ ــە هەس ــە گرفت ــک ل ــە، یەکێ ــەکاندا هەی بەش

کــورد بــوە و ئێســتایش بەردەوامــە و کاریگەریــى خراپــى لــە 

ســەر داناویــن. ئــەوەى پێوەندیــى بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت 

کوردســتانەوە هەبێــت، هــەر وەک پێشــر بــاس کــرا، لــەم چەنــد 
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ســاڵەى دواییــدا هــەوڵ دراوە و کار کــراوە بــۆ نزیکبوونــەوە، بــە 

تایبــەت لــە نــەورۆزدا چەندیــن حیــزب پێکــەوە دانیشــن و کارى 

هاوبــەش و هەماهەنگــى کــرا، لــە زۆر بۆنــەى تریشــدا کار کــراوە، 

ــت. ــەر بکرێ ــە س ــرى ل ــتە کارى زۆرت ــەاڵم پێویس ب

دیــد  وەک  نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  ئەنجامــداىن  بــە  ســەبارەت 

و بۆچــوون کارێکــى باشــە، بــەاڵم میکانیــزم و گەییشــن پێــى 

ــرد،  ــت ک ــزت باس ــه . وەک بەڕێ ــەردەم دای ــە ب ــتەنگى زۆرى ل ئاس

ســاڵە جیابوونــەوە  دیموکــرات چەندیــن  ئێمــە وەک حیزبــی 

خەبــات  جیــاوازەوە  الى  دوو  لــە  و  داوە  ڕووی  لەنێوامنانــدا 

دەکەیــن، لــە کاتێکــدا هەوڵیــش دەدەیــن ڕیــزەکاىن حیزبــی 

ــە  ــتووین ب ــتا نەگەیش ــەاڵم هێش ــەوە، ب ــەک بخەین ــرات ی دیموک

ئەنجــام. یەکڕیــزى و یەکگرتووییــى کــورد لەگــەڵ ئــەوەى کــە بڵێی 

ــاوازن.  ــتى جی ــت، دوو ش ــن بێ ــەڵ م ــورد لەگ ــوو ک ــت هەم دەبێ

ــوو  ــە و هەم ــرەم هەی ــە و فیک ــەو بەرنام ــن ئ ــی م ــت بڵێ ناتوانی

خەڵکــى تــر بــە شکســتخواردوو، فریوخــواردوو نــاو ببەیــت و 

دواییــش بڵێیــت لەگەڵــم ڕێــک بکــەون. ڕێکەوتــن و پێکەوەبــوون 

ــن و  ــدا ب ــتى یەک ــە ئاس ــەکان ل ــوو حیزب ــە هەم ــتى بەوەی پێویس

چــاو لــە یــەک بکــەن، نــەک حیزبێــک خــۆى پــێ گەورەتــر بێــت 

ــر. ــى ت ــە حیزبێک ل

داوە  هەوڵــی  بارزانــى  گوتــى:  شــاهۆ  *ئامــەد 
ــە  ــێک ل ــکات و بەش ــێ ب ــا جێبەج ــەتى تورکی سیاس
هێزەکانــى بــه  هــۆی ڕیفراندۆمــه وه  فریــو داوە، 
ــر  ــە ژێ ــش کەوتوەت ــی دیموکراتی ــە حیزب ــت وای پێ

هەیمەنەیــەوە؟ و  کاریگــەرى  ئــەو 
کەریــم پەروێــزى: ئامــەد شــاهۆ و هــەر برادەرێکــى تــر چــۆن و بە 

چ شــێوەیەک بیــر لــە مەســەلەکان دەکەنــەوە، بەرپرســیارێتییەکەى 

دەکەوێتــە ئەســتۆى خــۆى، بــەاڵم ئێمــە بــە فریــوداىن نــاو نابەیــن، 

گەلێــک  کــە  نەتەوەیــی دەزانیــن،  پرەنســیپێکى  بــە  به ڵكــوو 

دەیەوێــت ئازادانــە بــژى و چارەنووســی خــۆى دیــاری بــکات.

ــن،  ــدۆم ناکەی ــە ڕیفران ــتگیرى ل ــت پش ــژاک ناڵێ *پ
بارزانــی  سیاســەتانەى  ئــەو  دەڵێــت  بەڵکــوو 
ــش، سیاســەتێکى  ــوە پێ ــرد و چ ــی ده ك نوێنه رایه تی

ــوو؟ ــە ب هەڵ
کەریــم پەروێــزى: نازانــم مەبەســتى لــە سیاســەىت هەڵــە 
ــە کام  ــەالنەى ک ــەو مەس ــاو ئ ــە ن ــە زۆر ناچین ــەاڵم ئێم ــە؟ ب چیی

حیــزب سیاســەتەکەى باشــر و کامیــان خراپــر بــوە، چونکــە ئــەوە 

ــێ  ــە وەک پڕەنســیپى گشــتى پشــتیوانیى ل ــە. ئێم ــە نیی کارى ئێم

ــە خۆشــحاڵ دەزانیــن و  ــە ســەرکەوتنەکاندا خۆمــان ب ــن، ل دەکەی

ــن. ــار دەبی ــدا غەمب ــت و تاڵییەکانیش ــە شکس ل

کوردســتان  باشــوورى  بارودۆخــى  *ڕاســتە 
16ـــى  شکســتى  و  بــوە  تایبــەت  بارودۆخێکــى 
ئۆكتۆبــه ری بــە ســەردا هاتــوە، کــە ڕەنگــە لــە 
کــە  بێتــەوە  دووبــارە  کوردســتانیش  خۆرئــاواى 
ــردوودا  ــە ڕاب ــە ل ــۆ نموون ــەدات. ب ــوادارم ڕوو ن هی
نوێنــەرى هێزەکانــى خۆرئاواى کوردســتان )ئیبراهیم 
بــرۆ( ســەرۆکى ئەنەکەســە ڕای گەیانــد، پەیــەدە 
ڕێگــە نــادات هیــچ هێزێکــى تــر لــە خۆرئــاوا بــارەگا، 
ــە  ــەى ب ــت و ئەم ــى هەبێ ــز، چاالک ــۆن، هێ تەلەڤزی
ــدا  ــان کات ــە هەم ــى. ل ــەورە دەبین مەترســییەکى گ
گوتــى: پەیــەدە ڕێگــە بــە هێزەکانــى بەشــار ئەســەد 
دەدات، بــەاڵم ڕێگــە بــە ئێمــە نــادات. لــە کاتێکــدا 
دەیــان ســاڵ لــە زنیــدان دابــوون، ئێســتا ئــازاد نیــن 
لــە ســووریا. مەبەســتى ئــەوە بــوو ئــەو مەترســییەى 
ــە  ــەوە ڕەنگ ــەڕووى باشــوورى کوردســتان بوەت ڕووب
لــە ژێــر دەســتى پانێکــى ناوچەییــی تورکیــا، ئێــران 
و عێــراق بــە چــراى ســەوزى ئەمەریــکا تووشــی 
هەمــان شکســت بێتــەوە. پێــت وایــە پانگێڕییــەکان 
ــە  ــتان ب ــى کوردس ــوو پارچەکان ــە هەم ــورد ل ــۆ ک ب
ــى  ــوە بارودۆخێک ــدا ئێ ــە کاتێک ــێوەیە ل ــان ش هەم
و  جیابوونــەوە  هــۆى  بــە  هەیــە  نالەبارتــان 

بــەردەوام؟ نایەکگرتوویــى 
هــەر  بارودۆخــى  وایــە  پێــم  پەنــا:  ڕەحمــان  حەســەن 
پارچەیــەک لەگــەڵ پارچەیەکــى تــر جیــاوازە، چونكــه  هــەر الیــەن 

ــرێ دراوە  ــر گ ــە زیات ــە ک ــى خــۆى هەی ــەک تایبەمتەندی و ناوچەی

بــە بارودۆخــى ئــەو ناوچەیــەى کــە تێــی دایــە. مــەرج نییــە ئــەو 

بارودۆخــەى ئێســتا لــە خۆرهــەاڵت هەیــە دووبارەکردنــەوەى 

هەمــان ئــەو ئەزموونــە بێــت کــە لــه  خۆرئــاوا و باشــوور هەبــوە، 

بەڵکــوو پێــم وایــە دەبێــت ببێتــە دەرســێکى گرینــگ بــۆ حیزبەکاىن 

ــک  ــى پارتێ ــرد، بۆچ ــت ک ــزت باس ــران. وەک بەڕێ ــتانی ئێ کوردس

ــان  ــار ڕەخنەم ــە زۆر ج ــادات ک ــر ن ــى ت ــووىن پارتێک ــە ب ــە ب ڕێگ

ــە  ــوو ل ــە، بەڵک ــاوا نیی ــە خۆرئ ــا ل ــه  تەنه ــوە، ئه م ــە گرت ــەم خاڵ ل

ــە و  ــا هەیمەن ــە تەنه ــە ب ــەم دوو حیزب ــە ئ ــە ک ــووریش هەی باش

سیاســەتیان هەیــە و پەرلەمــان هەڵدەوەشــێننەوە. هەمــوو ئەمانــە 

ــن. ــى نیی ــەن و ئەرێن جێگــەى ڕەخن
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*جیابوونەوەکانى ئێوە ئەرێنیین؟
ــەوەکاىن ئێمــە بەشــێکیان  ــا: جیابوون حەســەن ڕەحمــان پەن
بــە پێــى بیروبــاوەڕ و ئایدیۆلۆژیــا بــوون، چونکــە لــە بــارى 

ــدا  ــە کاتێک ــن، ل ــەوە بی ــواىن پێک ــەتەوە نەمانت ــراتیژى و سیاس س

ــەو  ــە ئ ــۆ منوون ــە. ب ــێوەیە نیی ــەو ش ــەوەکان ب ــوو جیابوون هەم

جیابوونەوەیــەى ســاڵى 2000 لــە نێوامنانــدا ڕووی داوە، ئێســتا دوو 

الیــەىن تــر هەیــە، لــە ســەر بابــەىت فیکــر جیــا بووینەتــەوە، بــەاڵم 

نازانــم جیابوونــەوەى حیزبــی دیموکــرات لــە ســەر کام ســراتیژییە 

بــوە، بۆیــە هــەر کام لەمانــە وەاڵمــى خــۆى هەیــە و ناکرێــت بــە 

ــت.  ــاس بکرێ گشــتى ب

*بۆچــى هەمــوو جیابوونەوەکانــى ئێــوە گونجــاو 
جیابوونەوەکانــى  بــەاڵم  فکــرە،  و  ڕێگەپێــدراو  و 

حیزبــی دیموکــرات فکــر نییــە؟
حەســەن ڕەحــان پەنــا: مەبەســتم گونجانــدن و ڕێگەپێــدان نییــە، 

بەڵکــوو دەڵێــم پێویســته  ڕوونکردنەوەیــەک هەبێــت کــە ناکرێــت 

ــی  ــە جیابوونه وه كان ــەوە نیی ــرە باســی بکــەم، مەبەســتم ئ ــن لێ م

ئێمــە گونجــاوە، بــەاڵم هیــى خەڵکــى تــر گونجــاو و ڕێگەپێــدراو 

ــاوەڕۆک و  ــى ن ــاو قووڵی ــە ن ــە نەچوون ــەم ل ــوو ڕەخن ــە، بەڵک نیی

نەبینینــى ڕاســتییەکانە. 

*بــەاڵم جیابوونــەوە لــە هەمــوو کاتێکــدا هــەر 
خراپــە؟

حەســەن ڕەحمــان پەنــا: گــەر دوو الیــەن نەتوانــن پێکــەوە 
بــن هه میشــه  ســه رقاڵی شــەڕە قســە بــن و ببنــە دوژمنــى یەکــر، 

جیابوونەوەیــان زۆر باشــرە. نامەوێــت بانگەشــە بــۆ جیابوونــەوە 

ــت  ــت، دەبێ ــەوە کار بکەی ــت پێک ــک نه توانی ــەاڵم کاتێ ــەم، ب بک

هاوڕێکــەى  خەریکــى  هەمیشــە  دەگونجێــت  بکەیــت؟  چــى 

کاتێــک  هەڵبکۆڵیــت؟  یەکــرى  مێشــکى  و  بیــت  تەنیشــتت 

ــت  ــت، دەبێ ــاواز بێ ــازت جی ــراتیژ و ڕێب ــەت، س ــە، سیاس بەرنام

ــت کارى  ــەوە دروســت دەبێ ــۆ ئ ــزب ب ــە حی ــەوە، چونک ــا ببیت جی

ئەرێنــى و بــاش بــکات، ئەگــەر ئــەو کارەی بــۆ نەکــرا و بــەردەوام 

باشــرین  جیابوونــەوە  بیــت،  ناوخــۆت  خەریکــى خۆخۆریــى 

ــاو  ــە ن ــا ل ــە، هەت ــدا نیی ــاو حیزبەکان ــە ن ــا ل ــە تەنه ــە. ئەم ڕێگەی

خێزانیشــدا هەیــە، کاتێــک خێزانێــک ناتوانــن پێکــەوە بژیــن 

ــۆ  ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت ــره وه  جیابوون ــە الیەکــى ت ــەوە. ل ــا دەبن جی

ئــەو هەلومەرجــەى لــه  نێــوان هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتاندا 

ــە  هەیــە، چونکــە بەشــێکى زۆرى ســەرکردایەتیى ئــەم حیزبانــە ل

ــد  ــن چەن ــەت بدەی ــەر دیق ــتانە. ئەگ ــى کوردس دەرەوەى هەرێم

ــە  ــەى پاشەکش ــەو کات ــا ئ ــن ت ــتاندا بووی ــە کوردس ــە ل ــاڵە ئێم س

ــى  ــتەوەیە، بۆچ ــە دەس ــان ب ــێکى زۆرى ناوچەکامن ــن بەش دەکەی

و  چاالکــى  ســه رقاڵی  چونکــە  نــادات؟  ڕوو  جیابوونەوەیــەک 

ــت،  ــە دەگونجێ ــاو کۆمەڵگ ــەى ن ــەڵ کارى ڕۆژان ــت لەگ هەبوون

ــە  ــک کێش ــنوورەکان، کاتێ ــو س ــەو دی ــە ئ ــک دەچین ــەاڵم کاتێ ب

لــە ئــۆردوگا و بارەگاکانــدا دەســت پــێ دەکات، ئەنجامەکــەى 

دەگاتــە جیابوونــەوە، هــەر لەبــەر ئەمەیــش بــوو گوتــم: دەبێــت 

لــە ســەر بارودۆخــى خۆرهــەاڵت یــان بەشــەکاىن تــرى کوردســتان 

ــن،  ــەوە ســەیرى هەمــوو بەشــەکان بکەی ــە چاوێکــى ڕەخنەگران ب

بــۆ منوونــە ناڵێیــت جیابوونــەوە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتــدا 

ــە  ــەوەى ئێم ــتان جیابوون ــرى کوردس ــەکاىن ت ــن بەش زۆرە، ده توان

بکەنــە ئەزموونێــک تــا کەمــر لــە نــاو ئەوانــدا ڕوو بــدات، بــەاڵم 

ــاوازە،  ــە جی ــاوا هەی ــان خۆرئ ــەاڵت ی ــە خۆره ــەى ل ــەو ئەزموون ئ

هــەر یەکەیــان خاڵــى ئەرێنــى و نەرێنیــان هەیــە، کەواتــە دەبێــت 

ــن. ــۆى ببینی ــتییەکان وەک خ ڕاس

 ئامــەد شــاهۆ باســی لــە هەبــووىن دوو هێــڵ کــرد، پێــم وایــە ئــەوە 

ــل  ــە قەندی ــە ل ــڵ ن ــەوەى هێ ــەر ئ ــتە، لەب ــى ناڕاس لێکدانەوەیەک

دروســت دەبێــت، نــە لــە ناوچــەى بــارزان، بەڵکــوو هێڵــى سیاســی 

لــە نــاو کۆمەڵگــه وە هەڵدەقوڵێــت. لــە نــاو کۆمەڵگــه دا خەباتێکى 

ڕیفراندۆم سیناریۆیەك بوو 

بۆ الوازكردن و سەندنەوەی 

دەستكەوتەكانی گەلی كورد 

لە بەشەكانی تری كوردستان 

به  تایبه تی هەرێمی كوردستان
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ــى  ــاواز و بەرژەوەندی ــى جی ــە، چین ــی هەی ــتەوخۆى چینایەت ڕاس

ــت.  ــت دەبێ ــە دروس ــەو خاڵ ــەر ئ ــە س ــزب ل ــە، حی ــاواز هەی جی

چــۆن دەکرێــت بڵێیــت: »دەبێــت حیزبــەکان یــان لــە هێڵــى ئاپــۆ 

ــە ئــەوە هەڵەیەکــى زۆر  ــە هێڵــى بارزانــی؟« پێــم وای ــان ل بــن، ی

گەورەیــە، لــە کاتێکــدا هیــچ کام لــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بــەو 

شــێوەیە نیــن، چونکــە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتدا ئێمــە نەبین 

ــە.  ــەوان نیی ــەڵ ئ ــان لەگ ــى وەهای ــچ پێوەندییەک ــر هی ــەواىن ت ئ

ــک  ــەاڵم ئێمــە کۆمەڵێ ــن، ب ــی ب ــى ئاپۆی ــە هێڵ ــن ل ــەوان دەتوان ئ

ڕەخنەمــان لــە هێڵــى ئاپــۆ و ئــەو فیکــرە هەیــە، لەگەڵ ئەوەیشــدا 

دۆســتیانین و هاتوچۆیشــان هەیــە، بۆیــە دابەشــکردىن حیزبــەکان 

ــى  ــەىت، سیاســی و ســراتیژی کارێک ــى چینای ــى بەرژەوەندی ــە پێ ب

ــە،  ــەکان هەی ــوو حیزب ــە هەم ــان ل ــتە ڕەخنەم ــە، ڕاس زۆر هەڵەی

بــەاڵم دوژمنــى هیــچ کامیــان نیــن، بــۆ منوونــە ڕەنگــە نزیکریــن 

ــیتانیدا  ــى نش ــە و یەکێتی ــوان کۆمەڵ ــە نێ ــى ل ــى مێژووی پێوەندی

هەبووبێــت، زۆر جــار مــام جــەالل گوتوویــەىت: دۆســتى ئێوەیــن. 

ئێمەیــش هه مــان قســه مان كــردوه ، بــەاڵم لــە ســەر بنەمــاى 

ــیال  ــتاىن سۆس ــى نیش ــای یەکێتی ــوە. ئایدیۆلۆژی ــۆژى نەب ئایدیۆل

ــاردوەتەوە  ــکرایە و نەمانش ــتین. ئاش ــە کۆمۆنیس ــە، ئێم دیموکرات

ــن  ــەو فیکــرە دەکەی ئێمــە ڕەوتێکــى کۆمۆنیســتین و پشــتگیری ل

و کارى بــۆ دەکەیــن، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو حیزبانــەى کــە 

خۆیــان پــێ نەتەوەیییــە یــان ئیســالمییە کارمــان کــردوە، بۆیــە پێــم 

وایــە ئــەو دیوارداتاشــینە بــاش نییــە و کۆمــەک بە ڕۆحى هــاوکارى 

ــاكات. ــە سیاســییەکاندا ن ــە نێــوان حیــزب و الیەن و تێگەییشــن ل

* قســە لــە ســەر ئەوەیــە کــە ئێمــە کێشــە و 
بــێ  بکەیــن،  چارەســەر  ناوخــۆ  قەیرانەکانــی 
ناوخۆیییانــەى  قەیرانــە  ئــەو  چارەســەرکردنى 
هێزەکانــى خۆرهــەاڵت و پارچەکانــى تــر هەیانــە، 
بکــەن،  باشــوور  ئامۆژگاریــى  ناتوانــن  ئێــوە 
قەیرانەکانــى  چارەســەرکردنى  بــێ  هەروەهــا 
ئێــوە  ئامۆژگاریــى  ناتوانێــت  پەکەکــە  باکــوور، 
بــکات بــۆ خۆڕێکخســتنەوە. بێگومــان گرفــت لــە 
هەمــوو ناوچەکانــدا هەیــە، بــەاڵم قســەکە ئەوەیــە 
و  کۆمۆنیســت  حیزبــی  لــە  ئێــوە  جیابوونــەوەى 
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ تــا ئێســتایش بەردەوامــە. 
حەســەن ڕەحمــان پەنــا دەڵێــت: »جیاوازییــەکان 
فیکریــن. ڕاســتە ئەگــەر ناتوانــن لــە نــاو حیزبێکــدا 
بــن، بــەاڵم خــۆ دەتوانــن لــە بەرەیەکــى یەکگرتوودا 

بــن، خــۆ النــی کــەم دەتوانــن بەرەیــەک بــە نــاوى 
کۆمەڵــەوە دروســت بکــەن لــە کاتێکــدا هەمووتــان 
ــن  ــى ناتوان ــگێڕە؟ بۆچ ــەپ و شۆڕش ــێ چ ــان پ خۆت
ــی  ــی، ناوچەی ــوو هەڕەشــە ناوخۆی ــەڕووى هەم ڕووب
و دەرەکــی و هەلومەرجــى نالەبــارى ناوچەکــە و 
ملمانێــى نێــوان جەمســەرە گەورەکانــى ئەمەریــکا، 
ــورد و  ــوننە، ک ــیعە، س ــا، ش ــران، تورکی ــیا، ئێ ڕووس
عــەرەب ببنــەوە؟ تەنهــا هــۆکار ئەوەیــە کــە هێڵــى 
ــوو  ــەو هەم ــاوازە و ئ ــان جی ــرى و ئایدیۆلۆژیت فیک
مەترســییانە نابینــن و بــە هەرێمــى کوردســتانیش 
دەڵێــن ئێمــەى بانگهێشــت نەکــرد؟ بۆچــى هەمــوو 
ئــەو هەلومەرجانــە لــە بــەر چــاو ناگــرن؟ دڵنیــا 
نیــن کــە بــە یەکگرتوویتــان دەتوانــن دەســتکەوتى 
باشــتر و ســەرکەوتنى زیاتــر بــە دەســت بهێنــن 
و ده توانــن ســوود لــە ڕووداوەکانــى دواى 16ـــى 

ئۆکتۆبــەر وەربگــرن؟
لــە  قســە  ئەگــەر  بەدڵنیایییــەوە  ئازەربــار:  عەبدولــاى 
نامەوێــت  بێــت دروســتە، مــن  ســەر زەرەر و دەرســوەرگرتن 

قســەیەکى هەمیشــەیی دووبــارە بکەمــەوە، پێــم وایــە مەســەلەى 

ــە  ــزب و الیەن ــورد و حی ــزەکاىن ک ــوو ڕی ــە هەم ــى ل نایەکگرتووی

ــە  ــە ل ــتان یەکێک ــە پارچــە جۆراوجــۆرەکاىن کوردس ــییەکان ل سیاس

هــۆکارە ســەرەکى و گرینگــەکاىن نەگەییشــتنى کــورد بــە بەشــێکى 

ــم وا  ــوە. پێ ــا ئێســتا هەیانب ــەى ت ــەو دەســتکەوت و خەونان زۆر ل

نییــە ئایدیۆلۆژیــا تەنهــا هــۆکار بێت بــۆ یەکگرتن، بێگومــان ئەگەر 

فیکــر و ئایدیۆلۆژیامــان یــەک بێــت، دەچینــە نــاو حیزبێکــەوە و 

ــانەى  ــەو کەس ــوو ئ ــا هەم ــت. ئای ــاى نامێنێ ــاواز مان ــی جی حیزب

ــەر  ــى ئەمبەروئەوب ــەرەى جەنگ ــە ب ــەى ل ــۆدان، ئەوان ــە نات ــە ل ک

بــوون، هەمــوو ئەوانــەى ئێســتا لــە ســەر یــەک مێــز دادەنیشــن، 

تورکیــا و ئێــران هیــچ کێشــەکیان نییــە؟ بــە پێچەوانــەوە کۆمەڵێــک 

ــەک  ــەلەدا ی ــک مەس ــە هەندێ ــەاڵم ل ــە، ب ــان هەی ــە و گرفتی کێش

دەگرنــەوە و خاڵــى هاوبەشــیان هەیــە. ئــەو خاڵــە هاوبەشــە 

ــەن،  ــام دەگ ــە ئەنج ــا ب ــى کاىت ت ــۆ ماوەیەک ــەن ب ــگ دەک پڕڕەن

بۆیــە پێــم وایــە کوردیــش لــە باشــوور خاڵــى هاوبەشــی هەیــە کــە 

ــش،  ــۆ خۆرئاوای ــان شــێوە ب ــە هەم ــەوە. ب ــت پڕڕەنگــى بکات دەبێ

چونکــە ئەگــەر لــە ڕابــردوودا جیــاوازى و خۆبــواردن لــە یەکگرتــن 

و یەکڕیزیــدا پاســاوێکى هەبووبێــت، لــە ئێســتا و دواى ئــەم 

ڕووداوانــە خەڵکــى کوردســتان کەمــر ئــەو پاســاوانە قبــوڵ دەکات 
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ــن و  ــۆ یەکگرت ــارەکان ب ــە فش ــم وای ــە پێ ــە ڕوو، بۆی ــە دەخرێن ک

ــین و  ــێ بکۆش ــت ت ــت و دەبێ ــر دەبێ ــر زیات ــى زۆرت یەکڕیزییەک

هەمــوو هەنگاوەکامنــان بخەینــە گــەڕ بــۆ ئــەوەى یەکگرتــووى و 

ــت. ــان هەبێ ــى زۆرترم یەکڕیزییەک

ــوو  ــەر هەم ــی، ئەگ ــە مەســەلەى کۆنگــرەى نەتەوەی ســەبارەت ب

ــرەى  ــتنى کۆنگ ــۆ نەبەس ــت ب ــەر بێ ــە س ــەى ل ــەک ڕەخن پارچەی

ــەر  ــە س ــى ل ــچ ڕەخنەیەک ــتان هی ــەاڵىت کوردس ــی، خۆره نەتەوەی

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــوون ل ــز هەب ــەرى بەهێ ــێ جەمس ــە س ــە، چونک نیی

ــارىت  ــتان و پ ــتیانیى کوردس ــى نیش ــش یەکێتی ــەدا، ئەوانی پارچان

ــەوان  ــەهمى ئ ــبووىن س ــە. دابەش ــتان و پەکەک ــراىت کوردس دیموک

بــوو ڕێگــەى بــە پارچــەکاىن تــرى کوردســتان نــەدەدا بــۆ بەســتنى 

کۆنگــرەى نەتەوەیــی، ئەگــەر نا کوردســتاىن خۆرهــەاڵت و هێزەکاىن 

زۆرتریــن یەکانگیرییــان هەبــوو لــەو بارەیــەوە، لــە هەمــان کاتــدا 

ــەدا. ــەو نێوان ــن ل ــی بووی ئێمــە هــۆکارى تەبای

* لــە چ شــوێنێکدا یەکانگیرییتــان هەبــوو، مانگــى 
لــە  نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  کاتێــک   2013 ئابــی 
ــە  ــەوەى ل ــی ئ ــژاک گلەیی ــترێت، پ ــر دەبەس هەولێ
ئێــوە کــرد کــە ڕێگەتــان نــەداوە بەشــدار بێــت، 
ــات  ــازمانى خەب ــت س ــدا نەتانهێش ــان کات ــە هەم ل
ســێ  و  دیموکــرات  دوو  بەربکەوێــت،  کورســیی 
ــان  ــۆ خۆت ــییەکانتان ب ــەرجەم کورس ــە س کۆمەڵەک
بــرد، یەکگرتوویــى لــە چ شــوێنێکى هــەر یــەک لــەم 

خااڵنــەدا دەبینــى؟
عەبدولــاى ئازەربــار: بــەو شــێوەیە نییــە کــە بەڕێــزت باســی 
ــژاردن کــراوە. ڕاســتە ڕێکەوتــن هەبــوە،  دەکەیــت، بەڵکــوو هەڵب

ــە  ــەکاىن زۆر ب ــە و لق ــژراوە. پەکەک ــۆ دانەڕێ ــیناریۆى ب ــەاڵم س ب

ــۆى 21 کورســیی کۆنگــرەى  ــە ک ــران، ل ــەىت دەک ــزى نوێنەرای بەهێ

نەتەوەیــی زیاتــر لــە 10 کورســی بــە دەســتى پەکەکــە و ڕەوتــەکاىن 

ســەر بــە پەکەکــەوە بــوون.

ــە  ــەوان هێزێکــى ســەرەکین ل ــزە، چونکــە ئ ــەى هێ *ئەمــە مامەڵ

ــش؟ ــە خۆرهــەاڵت و شــوێنەکاىن تری ــا ل ــاوا، هەت ــوور و خۆرئ باک

عەبدولــاى ئازەربــار: ڕاســتە مــن هیــچ گلەیییەکــم لــە ســەر ئــەوە 

نییــە، بــەاڵم ڕەخنــەم لــە قســەکەى ئامــەد شــاهۆ هەیــە کــە باســی 

پۆرالیــزم دەکات و خۆیــان بــە الیەنگــرى ئــەو جەمســەرە دەزانــن 

ــتا  ــا ئێس ــتان، هەت ــە کوردس ــت ل ــزم دەهێنێ ــانەى پۆرالی ــە نیش ک

پێچەوانەکــەى جێبەجــێ کــراوە.

ــن،  ــەر دەکەی ــى ئۆکتۆب ــە ڕووداوەکاىن 16ـ ــاس ل ــە ب ــتە ئێم *ڕاس

بــەاڵم نایەکگرتوویــى هــەر یــەک لــە پارچــەکاىن کوردســتان کێشــە 

ــران  ــە دەســتتێوەرداىن ئێ ــی ل ــەاڵم گلەی ــە، ب ــى خــۆى هەی و گرفت

و تورکیــا و ئەمەریــکا دەکەیــن کــە هەموویــان یەکگرتوویــى 

ئێمــە دووپــات دەکەنــەوە. داخســتنى پەرلەمــان و مانــەوەی 

ــەوە،  ــە دەهێنن ــە منوون ــەرعی ب ــە ناش ــتەکەی ب ــە پۆس ــارزاىن ل ب

بــۆ خۆرهەاڵتیــش ڕاســتە کــە نایەکگرتوویــى و جیابوونــەوە و 

لەتبــوون هەمیشــە بەردەوامــە. پێتــان وانییــە لــە داهاتــوودا 

ئێوەیــش ڕووبــەڕووى هەمــان کێشــە دەبنــەوە و پێویســتتان 

بــە یەکگرتــووى و یەکگوتــارى النــی کــەم کۆکردنەوەتــان لــە 

ــتاندا  ــەاڵىت کوردس ــى خۆره ــی و بەرەیەک ــرەى نەتەوەی ــاو کۆنگ ن

لــە کاتێکــدا چەندیــن ســاڵە هــەوڵ دەدەن، بــەاڵم  دەبێــت، 

نەتانتــواىن لــەو بارەیــەوە ســەرکەوتوو بــن بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى 

ئۆکتۆبــەر  16ـــى  و  باشــوور  هاوشــێوەى  مەترســییانەى  ئــەو 

ڕوویانــدا یــان النــی کــەم بــۆ پێشــهاتە باشــەکان کــە لــە داهاتــوودا 

ڕوو بــدات؟

جەعفــەر ئەمینــزادە: دوو جیــاوازى هەیــە لــە نێــوان ئێمــە و 

بــوون،  دەوڵــەت  و  دەســەاڵتدار  باشــوور  باشــوور.  هێــزەکاىن 

ــێ  ــەوەم پ ــوو کات جیابوون ــن هەم ــن. م ــیۆن بووی ــە ئۆپۆزس ئێم

ناخــۆش بــوە، لــە ســاڵى 1991ـــەوە هەتــا ئێســتا کــە جیابوونــەوە 

لــە نــاو حیزبــی کۆمۆنیســتدا ڕووی داوە ڕازی نەبــووم، هەتــا 

ئەگــەر ناکۆکیشــان هەبووبێــت. ڕاســتە کۆمیتــەى ناوەنــدى 

بــووم، بــەاڵم ڕۆڵــم نەبــوە لــە جیابوونــەوەدا. پێــم وایــە هەمــوو 

ئەوانــەى ڕوویــان داوە شــایەىن ئــەوە نەبــوون کــە جیابوونەوەیــان 

لــە ســەر بکرێــت لــە کاتێکــدا ئێمــە جیــا نەبووینەتــەوە، بەڵکــوو 

دەریانکردیــن.

*دەرکردن و جیابوونەوە یەک شت نییە؟
ــە، بارودۆخــى  ــان هەی جەعفــەر ئەمینــزادە: نەخێــر جیاوازیی
کــوردى خۆرهــەاڵت بــەو هێــز و هەلومەرجــەى لــە ئێرانــدا هەیــە 

لەگــەڵ بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان جیاوازیــى زۆرى هەیــە، 

بســازێن، چــۆن  پێکــەوە  نەتوانــن  کــەس  ئەگــەر 100  بــەاڵم 

دەتوانــن لەگــەڵ هەشــتا ملیــۆن کــەس لــه  ئێــران بســازێن؟ بۆیــە 

هەندێــک جــار جیابوونــەوە دەبێتــە تاکــە ڕێــگا، کــە پێــم وانییــە 

ــە  ــییەوە، چونک ــووىن سیاس ــە بۆچ ــت ب ــت بێ ــان پەیوەس هەمووی

%80 جیابوونــەوەى هێــزەکاىن خۆرهــەاڵت بــە هــۆى کێشــەى 

ــا  ــە ئەوروپ ــت ل ــە و پۆس ــتەکەیانە. پێگ ــە و پۆس ــی و پێگ تایبەت

بــەو شــێوەیە نییــە، بــۆ منوونــە وەزیــرى بەرگریــى ئینگلیــز 

دەســتی دا لــە ڕاىن کچێــک، بــەر لــەوەى پێــى بگوترێــت وازی لــە 
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پۆســتەکەى هێنــا، چونکــە هێنــدە بــۆی گرینــگ نەبــوو، بــەاڵم الى 

ــەڵ ئەوەیشــدا کوردســتاىن  ــە. لەگ ــەو شــێوەیە ئاســان نیی ــە ب ئێم

باشــوور جیاوازییــان هەیــە لەگــەڵ خۆرهــەاڵىت کوردســتان، چونکــە 

ئــەوان ناتەبــان. هەمــوو کوردســتان بــە ناکۆکیــى نێــوان یەکێتیــى 

نیشــتانیى کوردســتان، پــارىت دیموکــراىت کوردســتان، گــۆڕان و 

هەمــوو حیزبــەکاىن تــر دەزانــن، چونکــە هەمــوو بەرژەوەندییەکان 

ــە. مادیی

تێــدا  جیابوونــەوەى  ئێــوە  حیزبەکــەى  ڕاســتە   *
نییــە، بــەاڵم ئێوەیــش بەشــێکن لــەوە. چــی بکرێــت 
بــۆ ئــەوەى ئێــوە ئــەو دۆخــە تێپەڕێنــن، لــە کاتێکــدا 
ــە  ــەکە ل ــت کێش ــر دەیانەوێ ــى ت ــەک لەوان ــەر ی ه
ــە  ــی وای ــەر پێ ــز جەعف ــەرن. بەڕێ ــان الب ــەر خۆی س
به ڵكــوو  دەرەوە،  نەهاتوونەتــە  حیزبەکــە  لــە 
ــە  ــە بابەتەک ــی وای ــەن پێ ــز حەس ــراون. بەڕێ دەرک
ــە ئەوەیــە،  ــە بنەڕەتــدا بابەتەک ــە، بــه اڵم ل فکریی
ــى  ــە، گوتارێک ــى هەی ــە ئینشــقاق و نایەکگرتووی ک
یەکگرتووتــان نییــە. ئەوەنــدەى ڕەخنــەى جیــدى 
لــە ســەر هێزەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان هەیــە، 

ــرە؟ ــى ت ــزى پارچەکان ــەر هێ ــە س ــە ل ــر ڕەخن کەمت
نەبــووىن دیموکــراىس  لــە ڕاســتیدا  عوســمان جەعفــەرى: 
هەمــوو ئــەم کێشــانە دروســت دەکات، هــەر چەنــدە ئەگــەر 

ــایین.  ــتانە زۆر کات ئاس ــەم ش ــن ئ ــان بزانی ــتییەکاىن ژی ــە ڕاس ئێم

ــە خێزانێکــدا  ــز حەســەن دەڵێــت: ئەگــەر دوو کــەس ل وەک بەڕێ

ــە  ــەم جیابوونەوەی ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــا دەبن ــر جی ــە یەک ــازێن ل نەس

ــورد،  ــى ک ــەىت خیانەتکــردن. مرۆڤ ــەىت، تۆم ــە هــۆى دوژمنای نەبێت

ــن  ــەزراوە، ناتوانی ــزم دام ــاى میلیتاری ــە ســەر بنەم ــان ل حیزبەکامن

ــدا  ــاو خۆمان ــە ن ــە ل ــە هەی ــەو جــۆرەى ک ڕۆحــى دیموکراســیى ب

بچەســپێنین. زۆر زەحمەتــە ئــەو حیزبــه  کوردییانــەى کاریگەرییــان 

هەیــە، لــە گۆڕەپــاىن ســیاىس لــە هــەر چــوار پارچەکەى کوردســتان، 

ئەمانــە ناتوانــن بــە شــێوەیەکى هەمدەمیانــە دیموکــراىس لــە نــاو 

ــە  ــەن. ئەم ــوڵ بک ــان قب ــرى خۆی ــەن و غەی ــزە بک ــدا پراکتی خۆیان

ــە،  ــوورى پەکەکەی ــە، کولت ــوورى یەکێتیی ــە، کولت ــوورى پارتیی کولت

کولتــوورى هەمــوو هێــزەکاىن خۆرهەاڵتــه  )حــزىب دیموکــرات، 

ــاى  ــەر بنەم ــە س ــە ل ــێوەیەن، چونک ــەو ش ــوو ب ــە(، هەم کۆمەڵ

ــز  ــەیەکى بەڕێ ــاڵى 2000-2003 قس ــە س ــوون. ل ــت ب ــز دروس هێ

عەبدولــا ئۆجــەالن هەبــوو دەڵیــت: دیموکــراىس لە شــاخ دروســت 

میلیتاریســتییە،  ناوچەیەکــى  شــاخ  ناوچــەى  چونکــە  نابێــت، 

و  بــکات  دروســت  دیموکــراىس  بیەوێــت  ئــەوەى  چونکــە 

ــە  ــت ل ــەى دەبێ ــۆى و کۆمەڵگاک ــکات، خ ــزە ب ــراىس پراکتی دیموک

شــاخ بێنــە خــوارەوە. ڕاســتە حیزبەکامنــان لــە شــاخ نیــن، لــە نــاو 

شــارن، بــەاڵم هێشــتا کولتــوورى شــاخ هەیــە. کــە کولتــوورى 

شــاخ هەبــوو ڕەت کردنــەوە و بوونــی هێــز هەیــە. بــەم شــێوانە 

لەگــەڵ یەکــر هەڵســوکەوت دەکــەن و ناتوانــن یەکــر قبــوڵ 

بکــەن. کەرتبــوون کارێکــى ئاســایییە، بــەاڵم بــەو مانایــە نــا کــە لــە 

ــووىن دیموکراســیى  ــۆ نەب ــوون دروســت بێــت. ب ســاڵێکدا 4 کەرتب

کــە ناهێڵرێــت کــۆ ببینــەوە بــە شــێوەى بــەرەى کوردســتاىن یــان 

کۆنگــرەى نەتەوەیــى بێــت، لێــرەدا گلەیــى لــە خەڵــک نییــە، 

دەبێــت ڕەخنــەى خــۆت هەبێــت، دەبێــت حیزبــەکان بــە جــواىن 

ــە  ــوردى نیی ــزىب ک ــەک حی ــتا ی ــەاڵم ئێس ــەوە، ب ــدا بچن ــە خۆیان ب

ــە باشــوورى  ــەى کــە ل ــەو بابەت ــدا بنێــت. ل ــەى خۆی ــە هەڵ دان ب

کوردســتاندا ڕووی دا یەکێتیــى خــۆى بــە دروســت دەزانێــت 

ــە دروســت  ــارىت خــۆى ب ــدا پ ــان کات ــە هەم ــفر، ل ــە س ــارىت ب و پ

ــی دا  ــعوود بارزان ــەى مەس ــە پەیامەک ــان ل ــت، وەک بینی دەزانێ

ــزىب  ــوورى حی ــە کولت ــرا، ئەم ــوکەوت ک ــێوەیەک هەڵس ــە چ ش ب

ــە. کوردیی

* ڕووداوەکانــى 16ـــی ئۆکتۆبــەر كــه  ڕوویــان دا بــه  
هــۆی کێشــە و گرفتــە ناوخۆیــی، زاتــى، بابەتــى، 
بــەاڵم  نێودەوڵەتــى،  و  ناوچەیــى  گەلەکۆمەکێــى 
ــى  ــش نایەکگرتووی ــە ئەوی هۆکارێکــی تریــش هەی
هێــزە کوردییەکانــه . بــۆ نموونــە جیابوونــەوەى 
بزووتنــەوەى گــۆڕان و ڕۆیشــتنى د. بەرهــەم ســاڵح، 
ســەرهەڵدانى کێشــەى دوو باڵــى نێچیرڤــان بارزانــى، 
مەســرور بارزانــى، ئەمانــە لــە پارچەکانــى خۆرهــەاڵت 
ــەڕووى  ــر ڕووب ــەرە و زۆرت ــە س ــەرنجیان ل ــر س زیات
ڕەخنــە بوونەتــەوە. ئێوەیــش لــەم کێشــەیە بە دوور 
نیــن، بــۆ نموونــه  جیابوونــەوەى ڕێکخــراوى خەباتــى 
ڕابــردوودا  لــە  ئێــران  کوردســتانى  شۆڕشــگێڕى 
و لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕاگەیاندنێکــى بــە 
ــە  ــێخ ل ــێخ بابەش ــەت ش ــوە. تەنان ــە ئێ ــا داوە ل جی
دواییــن دیــداردا لــە دواى کۆنگــرەى 5 دەڵێــت: 
ــەوە،  ــا بێن ــان خۆشــە ب ــەر پێی ــە ئەگ ــەو هاوڕێیان ئ
تەنانــەت قبــوڵ ناکــەن ناوەکەیشــیان بــە نــاوى 
نــاو ببــات. ئــەو  ڕێکخــراوى خەباتــى شۆڕشــگێڕ 
ــوو،  ــى یەکگرت ــى بەرەیەک ــە و نەبوون جیابوونەوەی
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پێــت وا نییــە لــە هــەر کاتێکــدا بێــت ئــەم کارەســات 
و شکســتانە بــۆى هەیــە ڕووبــەڕووى هێزەکانــى 
خۆرهــەاڵت و خۆرئاوایــش بێتــەوە، چــۆن بتوانــن 
یەکگرتــوو،  هێزێکــى  یەکگرتــوو،  بەرەیەکــى 
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى و گوتارێکــى یەکگرتــوو 

ــن؟  ــەم بهێن بەره
کامیــل نورانیفــەڕد: فاکتــەرەکاىن دەرەوەی ئــەو کێشــە و 
ــج و  ــرس و ئامان ــردىن پ ــتى جێبەجێک ــە ئاس ــە ل ــەى ئێم لەمپەڕان

ــە هــەر  ــە گشــتى ل ــەوەى کــورد ب ــە وەک نەت خولیاکامنــان هەمان

چــوار پارچەکــە. بــاىس هــۆکارە دەرەکییەکامنــان کــرد، بــەاڵم 

ــا  ــە، وات ــەرەکان فاکتــەرى ناوخۆییی ــە ســەرەکیرین فاکت یەکێــک ل

ــە  ــە، ک ــەو فاکتەرەی ــى ئ ــى و یەکگرتووی ــن و تەبای پرســی یەکگرت

دوا جــار دەتوانێــت دەورى یەکالییکــەرەوەى هەبێــت، ســەرەڕاى 

بــووىن ئــەو فاکتــەرە بەهێزانــەى لــە دەرەوە هەمانــە، ئــەو کۆســپە 

ــەاڵم  ــت، ب ــان بێ ــە دەرەوە تووش ــت ل ــە دەتوانرێ ــەى ک گەوران

فاکتــەرى ناوخۆییــى فاکتەرێکــى زۆر گرینگــە، هەموومــان دەبێــت 

بــە هەســتى بەرپرســیارێتیى تــەواوەوە لــەو بابەتــە بڕوانیــن 

و کارى بــۆ بکەیــن. بــە ڕاســتى ئــەوەى تــا ئێســتا جێبەجــێ 

ــۆ  ــەکان ب ــز و الیەن ــووىن هێ ــۆ بەخەمەوەب ــەوە ب ــوە ناگەڕێت نەب

ــۆ هــەر  ــەوە ب ــەکان، هەمــووى دەگەڕێت ــە نەتەوەییی بەرژەوەندیی

هێــز و الیەنێــک لــە فیکــرى بەرژەوەندیــى پێگــەى خۆیدایــە. لــە 

الیەکــی تــرەوە الوازبــووىن عەقڵیــەىت دیموکراســیى لــە نێوامنانــدا، 

ئەوەیــش کۆســپێکى گەورەیــە لــە بــەردەم پێکهاتنــى ئــەو بەرەیــە، 

ڕەنگــە  هاوبــەش،  پالتفۆڕمــى  هاوبــەش،  کارى  دروســتبووىن 

ــى  ــرەى نەتەوەی ــاىس کۆنگ ــردوودا، ب ــە ڕاب ــت ل ــى هەبێ جیاوازی

کــرا، باســی ئــەوە کــرا، کــە ئێمــە لــەو کاتــەدا مەغــدوور بوویــن، 

ــەو  ــوو ئ ــان واب ــە پێ ــۆنگەیەى، ئێم ــەو س ــوە ل ــان هەب ڕەخنەم

پێنــج کورســییەى کــە تەرخــان کــراوە، بــۆ خۆرهەاڵتــی کوردســتان 

ــۆر،  ــى جۆراوج ــە دەنگ ــۆر و ب ــزىب جۆراوج ــووىن حی ــە ب ــرا ب دەک

نوێنەرایەتیــى باشــرى خۆرهەاڵتــی کوردســتاىن بکردایــە، لــەو 

ــییەکان  ــزە سیاس ــە هێ ــان ل ــە و گلەیی ــە ڕەخن ــۆنگەیەوە ئێم س

هەبــوە، ئێســتا خۆشــبەختانە لەگــەڵ ئــەو ســەردەمەدا جیاوازیــى 

ــکەوتنى  ــم، پێش ــم بڵێ ــتان، دەتوان ــەاڵىت کوردس ــۆ خۆره ــە ب هەی

ــن  ــتان، م ــوورى کوردس ــۆ باش ــەاڵم ب ــوە، ب ــە دی هات ــاش ب زۆر ب

پێــم وایــە هێشــتا کات زۆری مــاوە، هێشــتا ڕەوىت ڕووداوەکان 

دیــارى نەکــراوە، یــەکال نەبوەتــەوە، ئیســتا کــە ئێمــە لــەم پانێڵــە 

ــەوە دانوســتاندنەکاىن بەغــدا و هەرێمــى کوردســتان  ــۆ بووینەت ک

لــە ئارادایــە، دیــار نییــە ڕەوىت ڕووداوەکان بــەرەو کــوێ دەچێــت؟ 

ــە پێویســتیان  ــر، ئێم ــی ت ــە هــەر کاتێک ــر ل ــە پێویســتە زیات بۆی

بــە یەکدەنگــى و یەکگرتوویــى هەیــە. هــەر چەنــدە لێــدواىن 

زۆر ناخۆیشــان گوێبیســت دەبیــن، لــە ڕۆژاىن ڕابــردوودا، کەمــر 

ــە ســەر  ــە، پێویســتە ل ــیارێتییان هەی ــتى بەرپرس ــەکان هەس الیەن

هەمــوو الیەنــەکان ئەرکــى بەرپرســیارانەى خۆیــان جێبەجــێ 

بکــەن.

لــێ  زۆریــان  ڕەخنــەى  بەڕێــزت  قســەکانى   *
دوو  تەنهــا  دەڵێــت:  حەســەن  بەڕێــز  کەوتــەوە، 
هێڵــى  بارزانــى،  شکســتى  هێڵــى  نییــە:  هێــڵ 
یەکــەم  دەڵێــت:  ڕەزا  بەڕێــز  ئاپــۆ.  ســەرکەوتنى 
بنێــت  بــەوەدا  دان  پــژاک  ســەرکردەیەکى  جــارە 
ــن  ــوە ناتوان ــە دەکــەن و ئێ ــى پەکەک ــە الیەنگری ک
وەک هێزێکــى خۆرهــەاڵت قســە بکــەن، هێنــدەى 
هێزێکــى وابەســتەى پەکەکــەن، عەبدولــاى ئازەربــار 
ــوو.  ــوە ب ــە ئێ ــەى ل ــە بەشــێکى قســەکانیدا ڕەخن ل
هــەر چەنــدە ئێــوە لــەو جیابوونــەوە و کەرتبوونــەدا 
کەمتــر جێگــەی گلەییــن، بــەاڵم گلەییــى ئەوەتــان 
کرێکارانــى  پارتــى  ئێــوە سیاســەتى  ســەرە،  لــە 

كاره ساته كه   ئێستا ئه وه یه  

الیەنەكانی باشووری 

كوردستان و تەنانەت 

الیەنەكانی بەشەكانی تری 

كوردستان دان بەو شكستەدا 

نانێن كه  ئێستا لە هەرێمی 

كوردستان هەیە
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کوردســتان بەڕێــوە دەبــەن، لــە هەمــان کاتــدا ئــەو 
هێڵــەى ئێــوە دەیکێشــن، ئــەوە هێڵــى نەتەوەیییــە، 
خیانەتــە، شۆڕشــە، ئەوانــە زۆر دروســت نییــە، بەڕێــز 
حەســەن دەڵێــت، باشــترین پێوەندییــان لەگــەڵ 
ــە، بــەاڵم خراپتریــن پێوەندییــان هەیــە  ئێمــە هەی
ــە ڕێکخســتنى  ــان وانیی ــر، پێت ــى ت ــەڵ هێزەکان لەگ
دوو  هــەر  هێزەکانــى  لەگــەڵ  پێوەندییەکانتــان، 
حیزبــى دیموکــرات، ئەمــە تەنهــا گوتــارى تــۆ نییــە، 
مــن لــە بەشــێک لــە بەرپرســانى ئەنجومەنــى پــژاک 
گوێــم لــێ بــوە، پێتــان وانییــە ئێوەیــش پێویســتان 
بــەوە هەبێــت، کــە سیاســەتێک دروســت بکــەن بــۆ 
ــە  ــەن ب ــزە سیاســییەکان ڕازی بک ــۆى هێ ــەوەى ک ئ

مامەڵەیەکــى دروســت؟
ئــەو  بــۆ بۆچــووىن  ئێمــە ڕێزمــان هەیــە  ئامــەد شــاهۆ: 
برادەرانــە، هەمــوو کــەس ئــازادە ڕا و بۆچــووىن خــۆى دەرببڕێــت، 

بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەوەى گونجــاو و دروســتە ئەوەیــە، کــە 

مــن باســی دەکــەم، ڕاشــکاوانە ناڵێــم، کــە سیاســەىت پەکەکــە لــە 

ــەاڵت  ــە خۆره ــە ل ــم ئێم ــن، دەڵێ ــێ دەدەی ــژە پ ــەاڵت درێ خۆره

فیکــرى ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵگرتــوە، ئەمــە واتــاى ئــەوە نییــە کــە 

ئێمــە سیاســەمتان ســەربەخۆ نەبێــت. ئێمــە وەک پــژاک سیاســەىت 

ڕێکخســتنى  میکانیزمــى  ڕێکخســن،  چوارچێــوەى  ســەربەخۆ، 

ناوخۆیــى، کۆنگــرە و بەڕێوەبــەرى خۆمــان هەیــە لــە خۆرهــەاڵىت 

کوردســتان و کارى لــە ســەر دەکەیــن، بۆیــە بۆچــووىن هــەر 

الیەنێــک چییــە ئــازادە لــە ســەر ئــەو بابەتانــە دەڵێــن، بــۆ ئێمــە 

جێــگاى دڵخۆشــییە، بــە تایبــەت لــە نــاو پژاکــدا تــا ئێســتا باڵێــک 

جیــا ببێتــەوە، یــان شــەڕێکى ناوخۆییــى لەگــەڵ الیەنێــک کردبێــت 

نەبــوە، لــە بەرنامــەى ئێمــەدا شــتێکى لــەو شــێوەیە نییــە. ئێمــە 

وەک پــژاک جوواڵنەوەیەکــى نەتەوەییــن، بــە تایبــەىت لــە بەرانبــەر 

کێشــەى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان زیاتــر، خۆمــان بــە بەرپرســیار 

ــوە  ــردارى چــى هەب ــوە، پشــتگیریى ک ــوە، هەڵوێســتان هەب زانی

ــە  ــت ک ــەوى دەگوترێ ــۆکار، ئ ــە ه ــە بوەت ــوە، ئەمان ــان بڕی دەرم

ســەر بــە )پەکەکە(یــن، بخرێتــە پــاڵ ئێمــە، بــەاڵم ئێمــە وەک پژاک 

ــە ســەر هەندێــک بۆچــوون و هەیــە گفتوگــۆى لــە  تێبینینیــان ل

ســەر دەکەیــن، بــەاڵم لەگــەڵ الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان، 

ــە ســەر  ــەىت دواى کۆنگــرەى5 قســەی ل ــە تایب ئێمــە ڕاشــکاوانە ب

ــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتامنان  ــن، ســەرداىن هەمــوو الیەن دەکەی

ــن  ــک، ئامادەی ــچ مەرجێ ــێ هی ــە ب ــردەوە ب ــان ک ــرد، دەرگاکامن ک

ــن هــەر  ــۆ یەکگرت ــن، ب ــەکان گفتوگــۆ بکەی لەگــەڵ هەمــوو الیەن

ــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان ڕامــان  ــە ئەســتۆى ئێمــە بێــت ل چــى ل

ــش  ــوە، پارتەکانی ــەکان گوت ــە پارت ــان ب ــى خۆم ــدوە، تێبینی گەیان

تێبینیــى خۆیــان گوتــوە، بــۆ ئــەوەى کــە هەندێــک زیاتــر لــە یــەک 

ــە،  ــتان هەی ــۆ و دانوس ــر گفتوگ ــە زیات ــتى ب ــن، پێویس ــک بی نزی

ڕوونکردنــەوەى بابەتــەکان زیاتــر پێویســتە، داخوازیــى ئێمــە 

ــە  ــە، ب ــتان ئەوەی ــوورى کوردس ــەکاىن باش ــۆ الیەن ــژاک( ب وەک )پ

گفتوگــۆ کێشــەى ناوخــۆى خۆیــان چارەســەر بکــەن، خۆرهەاڵتیــش 

پێویســت دەکات ئەزموونێــک وەربگرێــت، بــە گفتوگــۆ و دیالــۆگ 

ــکات. کێشــەکان چارەســەر ب

* چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە، پێشــتر بارزانــى 
لــە ئەمەریــکا و فەڕەنســا و  و هەرێــم گوێیــان 
بەریتانیــا نەگــرت، ئەگــەر نــا ڕەنگــە هەرێم تووشــی 
ــەو  ــە ئ ــە، پێــت وای ــەم بارودۆخــەى ئێســتا نەبوای ئ
بۆچوونــە ڕاســتە، یــان ڕیفرانــدۆم دەرئەنجــام و 

ــاوە؟ ــە دەســت هێن ــەورەى ب ــى گ ئاکامێک
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: پێــم وایــە ئــەو ڕووداوانــە بــەو 
ئەمەریــکا  و  خۆرئــاوا  واڵتــاىن  کــە  ســەرهەڵدەدەن  هۆیــەوە 

ــی  ــردىن گشتپرس ــە جێبەجێک ــەدا، ب ــان ن ــیان نیش ــى خۆش ڕوویەک

و دواى ئەنجامدانیشــی پشــتگیرییان نەکــرد، بــە بــڕواى مــن 

و  هاوپەیــان  واڵتێکــى  ئەمەریــکا  نییــە،  نارسوشــتی  ئەمــە 

دۆســتى هەرێمــى کوردســتانە، خۆرئاوایــش بــە هەمــان شــێوەیە، 

بــەاڵم مانــاى ئــەوە نییــە، بەرژەوەندییــەکاىن دوو واڵت، یــان 

ــەوە،  ــەک بگرێت ــدا ی ــوو کاتێک ــە هەم ــان ل ــەىن هاوپەی دوو الی

ســراتیژییەوە  بــارى  لــە  و  هاوپەیانــن  واڵتــان  جــار  زۆر 

هاوکاریــى یەکــر دەکــەن، بــەاڵم لــە ســاتێکى دیاریکــراودا، هــەر 

جیــا  بەرژەوەندییەکەیــان  و  دەبێــت  ســەرەتایەکى  یەکێکیــان 

دەبێتــەوە، هــەر چەنــدە جیابوونــەوەى ئــەو بەرژەوەندییانــە، 

ــە  ــان، چونک ــاندنەوەى هاوپەیانێتییەکەی ــۆى هەڵوەش ــە ه نابێت

ــراتیژیر  ــى س ــە و بنچینەیەک ــەر پای ــە س ــان ل هاوپەیانێتییەکەی

دامــەزراوە.

* ئایــا هەولێــر و هەرێمــى کوردســتان دەتوانــن 
ڕیســکەى  ئــەو  لــە دواى  بکــەن،  تــر  ڕیســکێکى 
دەتوانێــت  ئەوەیــە  مەبەســتم  کردوویانــە، 

ڕابگەیەنێــت؟ ســەربەخۆیی 
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: نازانــم، مــن لــە حزبێکــى کوردســتاىن 

خۆرهەاڵتــم، هەڵســەنگاندن و ئەجێندایەکــى ورد و ئاشــکرام نییــە، 
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ســەرجەمیان دەســپێرم بــە حزبە سیاســییەکاىن هەرێمی کوردســتاىن 

عێــراق کــە هەڵــی بســەنگێنن و بڕیــارى لــێ بــدەن، بــەاڵم هــەر 

کاتێــک گشتپرســی بکرایــە، واڵتــاىن ناوچەکــە و حکوومــەىت عێــراق، 

ــە بۆچــووىن  ــوو. ب ــان دەب ــوون و کاردانەوەی ــار دەب ــەردەوام نەی ب

مــن ئەنجامــداىن گشتپرســی ئیــرادی نەبــوو، واتــا بــە پێخۆشــبوون 

ــوو، چونکــە هــەر چــى درەنگــر  ــەوە ب ــە ڕووى ناچاریی ــوو، ل نەب

بوایــە، هەرێمــى کوردســتان لــە الیــەن دراوســێکانەوە لــە پێگــەى 

الوازدا دەمایــەوە، یــان دەبــوو دەســت لــە هەمــوو ئــەو ئیمتیازانــە 

بشــۆرایە، کــە دواى ڕووخانــدىن ڕژێمــى ســەدام حســێن، لــە 

ــان کێشــەکان  نێــوان ســاڵى 2003 – 2014 بــە دەســت هاتبــوو، ی

ــر. ئەگــەر دیقــەت بدەیــن، دواى ئــەوەى  ــە قۆناغێکــى ت دەچوون

ــەو  ــەر ب ــتا ه ــا ئێس ــەزرا، ت ــراق دام ــە عێ ــى ل ــەىت فیدڕاڵ حکووم

ــردوە،  ــدا ک ــرى پەی ــى توندت ــراق پێگەیەک ــەىت عێ ــە حکووم ڕێژەی

ــە  ــانەى ک ــەو کێش ــوو ئ ــەربازى و هەم ــایی و س ــەى یاس ــە پێگ ل

لــە  ئیمتیــازى  بــەو ڕێژەیەیــش  بوەتــەوە، هــەر  ڕووبــەڕووى 

ــەوە. ــتاندا وەرگرتوەت کوردس

ــە  ــەو کۆمەڵگای ــایبوونی ئ ــى بەیاس ــراق بەرهەم ــە عێ ــزم ل فیدڕاڵی

نەبــوو، ئــەوە نەبــوو کــە هەموو کۆمەڵــگاى عێــراق ئاڵوگــۆڕى تێدا 

پەیــدا بــوە، لــە کۆمەڵگایەکــى دیکتاتۆریــى وەک ســەدام حســێن 

ــەردەوام  ــە ب ــە حکوومەتێکــى یاســابەند، ک ــە دەرەوە، ببێت هاتوەت

ــە  ــەو شــێوەیەى ل ــکات، ب ــووىن خــۆى ب ــە فیدڕاڵیزمب ــزگارى ل پارێ

ئەمەریــکا هەیــە، بەڵکــوو مەســەلەى فیدڕاڵــى ســەرچاوەکەى 

ــە بەڵێننامــە و بااڵنســی هێــزەکاىن نێــوان کــورد لــە  بریتــی بــوو ل

حکوومــەىت ناوەنــدى، ئاشــکرا بــوو هــەر بەڵێــن و بااڵنســێک بــە 

زەرەرى کــورد و حکوومــەىت ناوەنــدى ئاڵوگــۆڕى تێــدا پەیــدا ببێت، 

ــە  ــم وای ــە پێ ــزم دەدەن، بۆی ــە فیدڕاڵی ــە زەرەر ل ــەو ڕێژەی هــەر ب

ــر،  ــى ت ــە قۆناغێک ــەو کێشــەیە ببات ــورد ئ ــوو، ک ــەى خــۆى ب جێگ

ــەاڵم  ــوو، ب ــر دەب ــورد الوازت ــە ک ــر بوای ــەر 1–2 ســاڵى ت ــا ئەگ دەن

ــە  ــکات ل ــزگارى ب ــا ڕادەیەکــى زۆر دەتوانێــت پارێ ئێســتا کــورد ت

ســنورەکاىن، لــە بەرامبــەر هێرشــی دەوڵــەىت عێــراق، هــەر چەنــدە 

ــەوە کێشــەیەکى  ــاکات، بەپێچەوان ــەوە کێشــە دروســت ن ــم ئ ناڵێ

ــە. گەورەی

* دواى ڕیفرانــدۆم دیاردەیەکــى ناشــاز دەبینیــن، 
ئەوەتــا حکوومەتــى عێراقــى چەندیــن گوشــار و 
ــردوە  ــت ک ــتان دروس ــى کوردس ــۆ هەرێم ــى ب گرفت
تورکیــا  و  ئێــران  دەکات،  هەڕەشــە  و  تونــدە  و 
یــان تــاران و ئەنقــەرە چەنــد بەرابــەرى عێــراق 

تونــدن، پێــت وایــە لــە الوازى حکوومەتــى عێــراق و 
بەغداوەیــە، یــان ئەوەیــە کــە هەڕەشــەکان جیدیــن 
لــە ســەر هەرێمــى کوردســتان، هــەر کاتێــک بــاس و 
بابەتێــک دێتــە ســەر بارودۆخــى کورد و ســەربەخۆیی 
مافەکانــى، ئــەم هێزانــە بــە هەمــوو ئــەو گرفــت و 
کێشــانەى کــە هەیانــە پشــتگوێی دەخــەن، بەرامبــەر 

ــە هــەر پارچەیــەک بێــت؟  کــورد جــا ل
ئەبوبەکــر مودەڕیســی: پێــم وایــە هــەر کاتێــک مەســەلەى 
کاردانــەوەى  بکرایــە،  پێشــنیار  ڕیفرانــدۆم  و  ســەربەخۆیی 

بۆچــووىن  دەبــوو،  ئێســتا  شــێوەى  هەمــان  بــە  نێودەوڵەتــی 

مــن ئەوەیــە، ســەرەڕاى ئــەوەى خۆرئــاوا بەتایبــەىت ئەمەریــکا 

ــاوە،  ــدا نەن ــی پێ ــە ڕەســمى نەناســاندوە و دان ڕیفراندۆمەکــەى ب

دەڵێــن »كاىت گشتپرســییەکە گونجــاو نەبــوو«؟، چونکــە پێیــان 

ــە  ــتاندا هەی ــى کوردس ــە هەرێم ــر ل ــەىت گرینگ ــتا باب ــە ئێس وای

ــی  ــوە، کوردیــش پێ ــڕ نەب ــەواوى بنەب ــە ت کــە داعشــە و هێشــتا ب

ــڕ ببێــت،  ــەواوى بنەب ــە گونجــاوە، چونکــە ئەگــەر داعــش بەت وای

کوردســتان و پێگــەى هەرێمــى کوردســتان بەهێزتــر نابێــت، بگــرە 

ــە،  ــەردەم دوو ڕێڕەودای ــە ب ــە ئێســتا کــورد ل ــر دەبێــت، بۆی الوازت

یــان هــۆکار و فاکتەرێکــى ســەقامگیرتر دەبێــت، لــە حاڵەتێکیشــدا 

ــی  ــگاى نێونەتەوەی ــت، کۆمەڵ ــەر نەبێ ــەکەى چارەس ــەر کێش ئەگ

ــۆی  ــاىف خ ــە م ــورد ب ــەوەى ک ــۆ ئ ــەوە، ب ــەکال نەکات ــەکەى ی کێش

بــگات، هیــچ کات خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ڕووى خــۆش بــە خــۆى 

ــت. نابینێ

ــتیوانیکردنى  ــە پش ــوو ل ــی ب ــوە چ ــى ئێ * تێڕوانین
موئەیــەد  کاتێکــدا  لــە  ڕیفرانــدۆم،  پرۆســەى 
ئەحمــەد دەڵێــت: »ئــەو کاتــە پەرلەمــان داخرابــوو، 
هێزێکــى سیاســی هەیمەنــەى هەبــوو و گوێــى لــە 
ــەى  ــەى نێگەتیڤان ــەم دەرئەنجام ــرت، ئ ــک نەگ خەڵ
نەدەبینــى، کــە ئێســتا ڕوو دەدەن«، بۆچــى ئێــوە 
ئێســتا و پێشــتریش پشــتیوانیتان لــە پرۆســەى 
ڕیفرانــدۆم دەکــرد، بــەو هەمــوو کێشــانەى موئەیەد 

ئەحمــەد باســیان لێــوە دەکات؟
هەیــە  ســەرەکى  هــۆکارى  دوو  مودەڕیســی:  ئەبوبەکــر 
ــە  ــورد ل ــى ک ــارى خەڵک ــە بڕی ــردوە ل ــتیوانیان ک ــە پش ــە ئێم ک

ــەوە  ــە ڕووی مەبدەئیی ــە، ل ــان ئەوەی کوردســتاىن باشــوور، یەکێکی

وەک پڕەنســیپێک بڕوامــان بــەوە هەیــە، کــورد لــە هــەر پارچەیەک 

ــە  ــکات، ک ــی ب ــى سیاس ــە داواى کیانێک ــەوەى هەی ــاىف ئ ــت م بێ
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بگونجێــت لەگــەڵ هاوکێشــە ساســییەکان و تــەرازووى هێــزەکان، 

ئەمــە وەک پرەنســیپ و پێکهێنــاىن دەوڵــەىت ســەربەخۆییی کــورد. 

خاڵــى دوەم بــە بۆچــووىن ئێمــە ئەوەیــە، کــوردى پارچــەکاىن 

ــەر ســێ  ــە ه ــەن ل ــورد بک ــاىت ک ــە خەب ــزگارى ل ــت پارێ ــر دەبێ ت

پارچەکــە، دەســت لــە کاروبــارى ئــەو پارچانــە وەرنــەدەن، بڕیــارى 

ــە،  ــەو پارچەی ــزە سیاســییەکاىن ئ ــۆ هێ ــن ب ــە جــێ بهێڵ سیاســی ب

ئێمــە پێــان وابــوو ســەرەڕاى هەمــوو کێشــە و گرفتــەکان، خــودى 

ــەم هەرێمــە  ــن ســاڵە ل ئێمــە وەک کــورد و میوانێــک کــە چەندی

دەژیــن، لــە ســەر چۆنێتیــى حکومڕانیکــردن و زۆر شــتى تــر، 

ڕەخنەمــان هەبێــت، بــەاڵم بڕیــارى دەســتپێکردىن ڕیفراندۆمــان، 

بــە بڕیــارى خەڵکــى کــورد و زۆرینــەى خەڵــک زانیــوە، لــە کاتێکــدا 

بەشــێکى زۆرى حیــزب و هێــزە سیاســییەکان پشــتیوانییان لــێ 

ــتان  ــى کوردس ــەى خەڵک ــە زۆرین ــوو ک ــکرا ب ــش ئاش ــرد، دوایی ک

لەگــەڵ ئــەو بڕیــارەن، بۆیــە ئێمــە بــە ئەرکــى ســەر شــاىن خۆمــان 

زانیــوە، پشــتیوانیى لــێ بکەیــن، لــە کاتێکــدا هێندەیــش گەشــبین 

نەبوویــن، کــە ئەمــە دەکرێتە ســەر ســینییەکى زێرین و پێشــکەىش 

خەڵکــى کوردســتان دەکرێــت، بــەاڵم ئەمــە درێــژە و بەردەوامیــی 

خەبــاىت خەڵکــى کوردســتانە، بــۆ دەســتبەرکردىن مافــەکاىن خــۆى و 

دیاریکــردىن چارەنووســی خــۆى، ڕاســتە ڕێگایەکــى پــڕ لــە هــەوراز 

و نشــێوە و خۆڕاگریــى دەوێــت، بــەاڵم شــتێک کــە ئێمــە نیگــەران 

ــورد  ــە ک ــییش، ئەوەی ــداىن گشتپرس ــش ئەنجام ــتا و پێ دەکات ئێس

نەتوانێــت یەکڕیزیــى خــۆى ڕابگرێــت، ئومێدەواریــن بــەو شــێوەیە 

ــن  ــە، بتوان ــان هەی ــەى ڕەخنەی ــا ئەوان ــن هەت ــت، هیواداری نەبێ

ــە  ــزگارى ل ــە پارێ ــن ل ــگ ب ــااڵدا یەکدەن ــى ب ــاو بەرژەوەندی لەپێن

مــاىف خەڵکــى کــورد، بــۆ دەربازبــوون لــەو تەنگــژە و ئاســتەنگانەى 

ــەر  ــە س ــورد بێت ــى زوە ک ــەر چ ــن ه ــش، هیواداری ــە پێ هاتوونەت

ــن  ــە گەورەتری ــەربەخۆ، ئەم ــەىت س ــتکردىن دەوڵ ــەقامى دروس ش

زەمانەتــە بــۆ ئــەوەى کــورد لــە مێــژوودا، چیــر تووشــی کارەســاىت 

ــت. ــەورەى جینۆســاید و ســەرکوتکردن نەبێ گ

کــە  سیاســی،  کەســێکى  وەک  تــۆ  دەپرســم   *
ــەوەى  ــۆڕش و بزووتن ــە ش ــاڵە ل ــرد 40 س ــت ک باس
ئامادەیــت،  کوردســتاندا  خەڵکــى  ڕزگاریخــوازى 
دەتوانــى وێنەیەکــى گریمانەیــی لــە بارودۆخــى 
ــە  ــی هێڵ ــم بڵێ ــتان بکێشــی و پێ ــى کوردس هەرێم

چۆنــن؟ و  کامانــەن  ڕەشوســپییەکانى 
هەمــوو  ســەرەڕاى  وایــە  پێــم  مودەڕیســی:  ئەبوبەکــر 
ــوو  ــە کوردســتاىن باشــوور هــەن، هەم ــەى ل ــەو کێشــە و گرفتان ئ

ناحــەزاىن کوردســتاىن باشــوور لەگــەڵ یەکــرن و پێیــان وایــە کــورد 

الپەڕەیەکــى تــازەى هەڵداوەتــەوە، واتــا کێشــەکەى خــۆى بردوەتــە 

ــەىت  ــە ســەربەخۆیی و دروســتبووىن دەوڵ ــم وای ــر، پێ قۆناغێکــى ت

کــوردى دەتوانێــت ڕێگەخۆشــکەر بێــت بــۆ حوکمڕانییەکــى باشــر.
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ئامەد شاهۆ 
ساڵى لەدایکبوون: 1982

 ئەندامى ئەنجومەىن پارىت ژیاىن ئازادى کوردستان )پژاک( 

ئاستى خوێندن: دیبلۆم

جەعفەر ئەمینزادە
ساڵى لەدایکبوون:1954 

ئەندامى سەرکردایەتیى ڕەوىت سۆسیالیستى کۆمەڵە

ئاستى خوێندن: بەکالۆریۆس

حەسەن ڕەحمان پەنا
ساڵى لەدایکبوون:1979

 ئەندامى کۆمیتەى ناوەندى کۆمەڵە )ڕێکخراوى کوردستاىن حیزىب کۆمۆنیستى ئێران(

ئاستى خوێندن: دیبلۆم

ڕەزا کەعبى
 ساڵى لەدایکبوون:1959

جێگرى سکرتێرى کۆمەڵەى زەحمەتکێشاىن کوردستان

 ئاستى خوێندن: دیبلۆم

بایۆگرافیا

˝

˝

˝
˝
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عەبدولاڵ ئازەربار
ساڵى لەدایکبوون:1974

ئەندامى دەفتەر سیاسیى کۆمەڵەى شۆڕشگێرى زەحمەتکێشاىن کوردستاىن ئێران.

ئاستى خوێندن: دواناوەندیى

عوسمان جەعفەرى
ساڵى لەدایکبوون: 1970

سکرتێرى یەکێتیى دیموکراىت کوردستاىن ئێران

ئاستى خوێندن: ماستەر

کامیل نورانیفەڕد
ئەندامى دەفتەر سیاسیى سازماىن کوردستاىن ئێران

ئەبوبەکر مودەڕیسى: 
-جێگرى سکرتێرى کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشاىن کوردستاىن ئێران:

˝
˝
˝
˝





تێڕوانینى هێزەکانى 
باکوری کوردستان 

سەبارەت بە بارودۆخى 
باشوورى کوردستان، لە 

قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و 
16ـى ئۆکتۆبەر
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عوســمان ئۆجــەالن: ئەندامی کۆنســەی ســەرۆکایەتیی 
پێشــوو )پەکەکە(

ــەورە  ــگاوى گ ــت هەن ــورد دەیەوێ ــک ک ــەالن: کاتێ ــان ئۆج عوس

بنێــت، پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات، هاوپەیــان بێــت 

ــگاو بنێــت ــکا و لەگــەڵ ئــەو هەن لەگــەڵ ئەمەری

عوســان ئۆجــەالن: خوێندنەوەیەکــى بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا 

نەکــراوە«، تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت تەماشــا کــرا، بــەاڵم 

تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە و هەمــوو هەنگاوێــک 

ــورد. ــى ک ــۆ دژایەتی ــت ب دەنێ

نیزامەدیــن تــاش – هەڤــاڵ بۆتــان: ســەرۆکى پــارىت 
واڵتپارێــزى باکــوورى کوردســتان، ئەندامــى کۆنســەى 

ــە( ــووی )پەکەک ــەرۆکایەتیى پێش س
ــکاراىن کوردســتان  ــارىت کرێ ــان(: سیاســەىت پ ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی

دوور  نەتەوەیــی  خواســتى  لــە  بەتــەواوى  و  هەڵــە  لــە  پــڕە 

کەوتوەتــەوە.

گــەالن  دیموکراتــی  پارتــی  نوێنــەرى  ئیــکا:  عابــد 
هەولێــر  لــە  )هەدەپــە( 

بڕیــاری  خــۆی  مــادام  کــە  بارزانــی،  مەســعوود  ئیــکا:  عابــد 

ــت  ــرت، دەبێ ــتێک نەگ ــچ دۆس ــە هی ــی ل ــی دا و گوێ ڕیفراندۆم

هەڵبگرێــت بەرپرســیارێتییەکە  خۆیشــی  هــەر 

ســەرحەرد ڤارتــۆ: بەرپرســی پێوەندییــەکاىن کۆمــان 
)کەجەکــە(  کوردســتان  جڤاکێــن 

پارتــی دیموکراتــی کوردســتان لــە تەنگەژەدایــە و پەیوەندییەکانــی 

لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک خراپــە
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* دواى ڕووداوەکانــى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى 
کوردســتان  باشــوورى  ڕەوشــی  ئێــوە  ئۆکتۆبــەر، 
ــتان  ــى کوردس ــە هەرێم ــان وای ــن؟ پێت ــۆن دەبین چ
لــە بــەردەم مەترســییەکى گەورەدایــە، پێویســتە 
هەرێمــى  حکوومەتــى  داهاتــووی  هەنگاوەکانــى 
ــە  ــورد ل ــیى ک ــەرکردایەتیى سیاس ــتان و س کوردس

ــت؟           ــی بێ ــوور چ باش
پێویســتە  شــتێک  هەمــوو  پێــش  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ڕاســتییەک بــاس بکەیــن، ئەویــش ڕاســتییەکاىن پشــت ڕووداوەکاىن 

ــوون  ــەوە و بەدواداچ ــە لێکۆڵێن ــەو ڕووداوان ــەرە، ئ ــى ئۆکتۆب 16ـ

بــەو  دان  دەبێــت  دەوێــت.  بەرفراوانیــان  و خوێندنەوەیەکــى 

ڕاســتییەدا بنێیــن، کــورد خــۆى بــۆ هەنــگاوە ســراتیژییەکاىن 

ــارى  ــتان کاروب ــە باشــوورى کوردس ــوو، ل ــادە نەکردب ــوو ئام داهات

حکوومــەت و حیزبــە سیاســییەکان بــە هەنــگاوى تاکتیکــى بەڕێوە 

دەچــوون، واتــا بــە شــێوەیەکى ڕۆژانــە ئیــدارەى سیاســەىت خۆیــان 

ــەن.  ــادە بک ــەورە ئام ــگاوى گ ــۆ هەن ــان ب ــەوەک خۆی ــرد، ن دەک

ڕاســتە حکوومەتێکــى پێنجقۆڵــى لــە هەرێــم هەبــوو، بــەاڵم 

بەداخــەوە ئــەم حکوومەتــە لــە ناوخۆیــدا پــڕ بــوو لــە ناکۆکــى و 

حکوومەتێکــى الواز بــوو. یەکڕیزیــى تێــدا نەبــوو، هەمــوو الیــەک 

ــە  ــەورە ل ــى سیاســیی گ ــرد تەقینەوەیەک ــان دەک پێشــبینیى ئەوەی

ــدات. ــدا ڕوو ب ــییە کوردییەکان ــە سیاس ــوان الیەن نێ

کوردســتان  باشــوورى  سیاســییەکاىن  هێــزە  نێــوان  قەیــراىن   

نەدۆزرابــوەوە،  بــۆ  چارەسەریشــی  بــوو،  گــەورە  قەیرانێکــى 

ــە بارودۆخێکــى  ــرا. ل ــۆش دەک ــەوە پەردەپ ــى ئ ــە جیاتی بەڵکــوو ل

لــەم شــێوەیەدا ڕیفرانــدۆم ئەنجــام درا کــە لــە ڕووى ئەنجامــەوە 

ــادە  ــورد ئام ــەاڵم ک ــوو، ب ــی هەب ــى باشیش ــوو، کاریگەری ــاش ب ب

نەبــوو خــۆى لــە بــەردەم هێرشــی هێــزە عێراقییــەکان بپارێزێــت. 

ــە  ــى الیەن ــزى و الوازی ــووىن یەکڕی ــۆ نەب ــەوە ب ئەمەیــش دەگەڕێت

ــۆ  ــۆى ب ــورد خ ــدۆم، ک ــش ڕیفران ــوو پێ ــت ب ــەکان. پێویس کوردیی

ــکات. ــادە ب ــک ئام ــوو ئەگەرێ هەم

نەبــوو  تێــدا  ئــەوەى  ئامادەییــی  کــوردى  هێزێکــى  هیــچ 

ــج  ــەو پێن ــە ئ ــکات، ن ــە ب ــى ڕیفراندۆمەک ــە ئەنجام ــزگارى ل پارێ

حیزبــەى حکوومــەىت هەرێمیــان دروســت کردبــوو، نــە هیــچ 

هێزێکــى نەتەوەییــی تــر، هــەر بۆیــە کاتێــک هێــرش کرایــە ســەر 

ئەنجامــەکاىن ڕیفرانــدۆم، جــۆرە شکســتێکى تاکتیکــى هاتە ئــاراوە. 

ئەنجامــداىن هێرشــەکەیش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى تــرس هەبــوو 

کــورد لــە ژێــر ڕۆشــناییی ئەنجامــى ڕیفراندۆمەکــەدا دەوڵەتێکــى 

ــەربەخۆ  ــەىت س ــدىن دەوڵ ــەاڵم ڕاگەیان ــت، ب ــەربەخۆ ڕابگەیەنێ س

ــەم ســاڵەدا بێــت، بەڵکــوو دەکــرا کەمێــک  ــوو هــەر ل مــەرج نەب

دوا بخرێــت.

* گوتــت: حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان یەکڕیزى 
و یەکگوتاریــى تێــدا نەبــوو، بــەاڵم پێــت وایــە ئــەوە 
ــى  ــەى واڵتان ــە گەلەکۆم ــان ئەم ــى؟ ی هۆکارەکەیەت
عێــراق، ئێــران و تورکیــا بــوو، یاخــود وەک هەنــدێ 
لــە چاودێــران پێیــان وایــە، بــە چــراى ســەوزى 
ــا پرســی  ــەر ن ــراوە، ئەگ ــەم هێرشــە ک ــکا ئ ئەمەری
ڕیفرانــدۆم پرســێکى هێنــدە مەترســیدارە هەرێمــى 
ــە  ــوو هێرش ــەو هەم ــەردەم ئ ــە ب ــتان بخات کوردس

ــەوە؟ ــان بوەت ــەى ئێســتا ڕووبەڕووی ناڕەوای
ــە  ــزە داگیرکەران ــەو هێ ــن ئ ــەالن: وەک دەزان ــمان ئۆج عوس
ــەووڕۆژ  ــا ش ــەت تورکی ــام داوە، تەنان ــێکیان ئەنج ــەوە هێرش پێک

ــش  ــورد. ئەمریکای ــە ک ــان داوە دژ ب ــراىن ه ــراق و ئێ ــوریا و عێ س

بــۆ ئــەوەى بەرژەوەندییــەکاىن خــۆى جێبەجــێ بــکات، پێــی وابــوو 

ئەمــە هەلێکــى گونجــاوە، لــە ئەنجامــى ئەمانــەدا هێرشــێکى 

ــام درا. ــراوان ئەنج بەرف

هەندێــک دەڵێــن: »ئەمەریــکا دوژمنــى کــوردە«، نەخێــر ئەمەریکا 

ــۆى  ــاوازى خ ــەى جی ــەو بەرنام ــوو ئ ــە، بەڵک ــورد نیی ــى ک دوژمن

ــزەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت،  ــە هێ ــە ل ــش یەکێک ــە. کوردی هەی

ــە و  ــى جیهان ــەاڵتدارى یەکەم ــکا دەس ــا ئەمەری ــان ن ــت ی مبانەوێ

بــە پێــى ســراتیژى خــۆى ڕەفتــار دەکات، نــەک بــە خواســتى ئێمــە. 

ســەرکردایەتیى سیاســیی کــورد نەیدەویســت بەرنامــەى ئەمەریــکا 

دەیەوێــت  کــورد  کاتێــک  بۆیــە  بگرێــت، هــەر  بەرچــاو  لــە 

هەنــگاوى گــەورە بنێــت، پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات، 

هاوپەیــان بێــت لەگــەڵ ئەمەریــکا و لەگــەڵ ئــەو هەنــگاو بنێت.

و  ڕیفرانــدۆم  پرســی  ڕووداوەکانــى  دواى  لــە   *
16ـــى ئۆکتۆبــەر باشــوورى کوردســتان ڕووبــەڕووى 
ــەوە،  ــی بوەت ــووری و سیاس ــەورەی ئاب ــژەى گ تەنگ
ناوچەیــی  گەمارۆدانێکــى  ڕووبــەڕووى  هــاوکات 
بوەتــەوە، تێڕوانینــى ئێــوە ســەبارەت بــە پرســی 
باشــوور چییــە؟ پێتــان وایــە هۆکارەکانــى پشــت 
ــن وەک  ــەرى ناوخۆیی ــد فاکت ــا چەن ــارانە ت ــەو فش ئ
)عوســمان ئۆجــەالن( باســی کــرد. تێڕوانینــى ئێــوە 
ــان  ــە، پێت ــتان چیی ــوورى کوردس ــى باک وەک هێزێک
ــردوودا  ــە ڕاب ــتان ل ــوورى کوردس ــوو باش ــە دەب وای
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چــى بکردایــە، هەروەهــا دەبێــت چــی بــکات بــۆ 
دەربازبــوون لــەو تەنگژەیــە؟

ــەوەى ڕووی دا  ــتیدا ئ ــە ڕاس ــان(: ل ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی
ــە  ــا، ئەم ــان ن ــە ی ــورد ئامادەی ــەىل ک ــوو، گ ــى زۆر خــراپ ب کارێک

شــتێکى تــرە، بــەاڵم ناکرێــت تــۆ ڕێگــە لــەوە بگریــت نەتەوەیــەک 

ڕیفرانــدۆم  ســازداىن  بــکات.  دەستنیشــان  خــۆى  چارەنووســی 

بڕیارێکــى مێژوویــی و ئازایانــە بــوو، ئەگــەر کــوردەکان 10 ســاڵى 

تریــش ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنــن و بگەنــە ئامانجــى خۆیــان، 

هــەر قازانــج دەکــەن، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەیشــدا دەبــوو 

ــە درا،  ــۆن بڕیارەک ــە. وەک چ ــەرەکان بکرای ــوو ئەگ ــابی هەم حس

پێویســت بــوو لــە ڕووى سیاســی و دیبلۆماســی و سەربازییشــەوە 

ئــەم  ســەر  لــە  بڕیــار  کات  ئــەو  بکرێــت،  بــۆ  ئامادەکاریــى 

ــە. ــە بدرای ڕیفراندۆم

کــوردەکان لــە ســەروبەندى شــەڕى داعشــدا خەباتێکــى گەورەیــان 

کــرد و قوربانییەکــى زۆریشــیان دا، بــەاڵم بناغەیەکــى سیاســی 

و دیبلۆماســییان نەبــوو. پێویســت بــوو لــەو ماوەیــەدا الیــەىن 

ســەربازیى خۆیــان تــەواو بەهێــز بکــەن و خۆیــان ئامــادە بکــەن 

بــۆ هێرشــی هەمــوو الیــەک: عێــراق، ئێــران و تورکیــا، ئەمــە 

یەکێــک بــوو لــە کەموکوڕییــەکان، بــەاڵم لەوەیــش گرینگــر 

ناکۆکیــى نێــوان خــودى حیزبــە کوردییــەکان بــوو، کێشــەى نێــوان 

پارتــەکان چارەســەر نەکرابــوو. ئەگــەر کــورد ئــەو کێشــانەى نێــو 

خــۆى چارەســەر بــکات و یەکێتیــى نەتەوەیــی بــە دی بهێنێــت و 

هەمــوو حیزبــەکان هــاوڕا بــن لــە ســەر چارەســەرکردىن کێشــەى 

ئــەو  هەمــوو  لــە  دەتوانێــت  کات  ئــەو  کــورد،  نەتەوەییــی 

ــت. ــاز ببێ ــتەنگانە دەرب ئاس

* زۆرێــک لــە چاودێــران بــاس لــە یەکگرتوویــى 
کــورد و تەبایــی هێــزە کوردییــەکان دەکــەن، بــەاڵم 
کوردســتان  باکــوورى  هێزێکــى  وەک  ئێوەیــش 
کــە داواى یەکگرتوویــى و پێکهێنانــى کۆنگــرەى 
نەتەوەیــی دەکــەن، لــە نــاو خۆتانــدا یەکگرتــوو 
نیــن، ئایــا ئــەم یەکگرتووییــە چــۆن بــە دی دێــت؟ 
بــۆ نموونــە پێوەندییەکانــى نێــوان ئێــوە و پارتــى 
کرێکارانــى کوردســتان چــۆن بــاش دەکرێــت؟ کوردى 
ــر چــۆن  ــى ت ــوو پارچەکان ــوور و باشــوور و هەم باک
دەتوانــن یەکگرتــوو بــن، هەتــا بتوانــن ڕووبــەڕووى 

ــارادان؟ ــە ئ ــە ل ــەوە ک ــەو کێشــانە ببن ــوو ئ هەم
بڵێیــن  دەتوانیــن  ئێســتا  )بۆتــان(:  تــاش  نیزامەدیــن 

ــەاڵم  ــە، ب ــى تێدای ــە یەکگرتووی ــک ل ــتان جۆرێ ــاواى کوردس خۆرئ

گرەنتیــى ئــەوە نییــە، تــا چەنــد مانگێکــى تــر بــەو شــێوەیە 

مبێنێتــەوە و بتوانێــت لــە نــاو سیســتمێکى دانپێدانــراودا جێگیــری 

ــە  ــوان پەیــەدە و ئەنەکەســەدا هەی ــە نێ ــەو کێشــانەى ل ــکات. ئ ب

بکرێــن،  چارەســەر  لێکتێگەیشــن  و  گفتوگــۆ  بــە  دەتوانرێــت 

بــەاڵم لــە باکــوورى کوردســتان و باشــوور و خۆرهــەاڵت کێشــەى 

ــووىن  ــە نەب ــان ل ــارادان، هەمــوو کێشــەکان خۆی ــە ئ زۆر گــەورە ل

یەکڕیزییــدا دەبیننــەوە. هەمــان کێشــەى باشــوور لــە باکووریــش 

هەیــە، تورکیــا هەمــوو سیاســەمتەدار و ســەرکردە کــوردەکاىن 

ــە هەمــوو پارچــەکاىن  خســتوەتە زیندانــەوە، هــەر بۆیــە کێشــە ل

پێــش  پێویســتە  بــۆ چارەسەرکردنیشــیان  و  کوردســتان هەیــە 

ــکات. ئێســتا  ــر کار ب ــی باش ــى حیزبی ــتێک عەقڵیەتێک ــوو ش هەم

دەرکەوتــوە هــەر کێشــەیەک ڕووبــەڕووى کــورد ببێتــەوە، کێشــەى 

ــە  ــەم ئەزموون ــوود ل ــا س ــە ت ــەر بۆی ــە، ه ــۆژى و حیزبیی ئایدیۆل

دی  بــە  یەکێتــى  ناتوانێــت  کــورد  وەرنەگیرێــت،  مێژووییانــە 

ــن. ــەردەوام دەب ــن و ب ــەر دەمێن ــە ه ــەم ناکۆکییان ــت و ئ بهێنێ

ــە  پێویســتە سیاســەمتەداراىن کــورد و ڕۆشــنبیران ســەرەتا جیاوازیی

ئایدیۆلۆژییــەکان وەال بنێــن. ڕاســتە جیاوازیــی ئایدیۆلــۆژى هــەر 

دەبێــت، بــەاڵم نابێــت ببێتە ئاســتەنگ لــە بەردەم بەرەوپێشــچووىن 

کورد خۆى بۆ هەنگاوە 

سرتاتیژییەکاىن داهاتوو 

ئامادە نەکردبوو، لە باشوورى 

کوردستان کاروبارى حکوومەت 

و حیزبە سیاسییەکان بە 

هەنگاوى تاکتیکى بەڕێوە 

دەچوون، واتا بە شێوەیەکى 

ڕۆژانە ئیدارەى سیاسەىت 

خۆیان دەکرد
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پرســی کــورددا. ئــەوەى چەقــى مەســەلەى کــوردە حیزبــەکان 

ــە هــەر پارچەیەکــدا  ــن، بەڵکــوو خــودى کوردســتانە. ئەگــەر ل نی

ڕێکەوتــن بکرێــت، کــورد دەتوانێــت خــۆى لــەم کێشــانە دەربــاز 

بــکات. ئەگــەر ڕۆشــنبیران و سیاســەمتەداران جیاوازییەکانیــان 

کۆتایــی پــێ بهێنــن، دەتوانــن کار لــە ســەر بەرەوپێشــردىن کــورد 

ــت،  ــە دی بێ ــی ب ــى نەتەوەی ــە یەکێتییەک ــگ ئەوەی ــەن. گرین بک

ــە  ــەر ئامانج ــەرۆکایەتیى دەکات. ئەگ ــێ س ــە ک ــگ نیی ــر گرین ئی

ــە ئاســتەنگ، ئــەوا ئامانجــە ســراتیژییەکان  ئایدیۆلۆژییــەکان نەبن

ئاســانر بــە دی دێــن.

*تــۆ وەک کەســێکى بــە ئەزمــوون و شــارەزا لــە 
بڵێیــت  پێمــان  دەتوانیــت  تورکیــادا،  کاروبــارى 
ڕۆڵــى تورکیــا و حکوومەتــی ئاکپارتــى چــی بــوو 
لــەم ڕووداوانــەدا، لــە کاتێکــدا هەموومــان دەزانیــن 
و  نەوتــى  پێوەندییەکــى  کوردســتان  هەرێمــى 
ئابووریــى باشــی لەگــەڵ تورکیــادا هەبــوو؟ ئایــا 
پێوەندیــى پارتــى و تورکیــا بۆچــى بــەو شــێوەیەى 
لــێ هــات، لــە کاتێکــدا ڕێکەوتننامــەى 50 ســاڵییان 
لــە نێوانــدا هەیــە، تورکیایــش بنکــەى ســەربازى و 
هەواڵگریــى لــە ناوچەکانــى بــەروارى بــااڵ و بادینــان 
هەیــە؟ بۆچــى بــەم شــێوەیە مامەڵــەى لەگــەڵ 
کوردســتان و حیزبــە دۆســتەکەى کــرد کــە بریتییــە 
ــتەوەیە؟ ــە دەس ــى ب ــوەى حکوومەت ــى و نی ــە پارت ل

لەگــەڵ  دانوســتان  جــار  هەندێــک  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ــەو  ــت ئ ــۆ ناتوانی ــتى. ت ــە پێویس ــەرەکان دەبێت ــە داگیرک دەوڵەت

پێویســتییە پــڕ بکەیتــەوە، بەڵکــوو دەبێت دانوســتان پێــش بخەیت 

و ڕێکەوتنیــش ئەنجــام بدەیــت. دەتوانــم بڵێــم: »خوێندنەوەیەکى 

بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا نەکــراوە«، تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت 

تەماشــاى کــرا، بــەاڵم تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە 

ــە  ــورک ل ــورد. ت ــى ک ــۆ دژایەتی ــت ب ــک دەنێ ــوو هەنگاوێ و هەم

ــز  ــى بەهێ ــە هێزێک ــورد بوەت ــەوەی ک ــاندنەوەى نەت ســەر چەوس

و درێــژە بــە ژیــاىن خــۆى دەدات. جــۆرە ڕێکەوتنێــک کــراوە، 

بــەاڵم بەرنامەیەکــى چارەســەریى درێژخایــەىن نییــە. تورکیــا تەنهــا 

یــەک چارەســەرى هەیــە و هــەر ئەوەیــش قبــوڵ دەکات کــە پێــی 

وایــە ئەگــەر مــاف بــە کــورد بــدات، خێــرى پــێ دەکات، نــەوەک 

بیەوێــت لــە چوارچێــوەى بەرنامەیەکــدا کێشــەى کــورد چارەســەر 

ــى  ــە جێ ــا ل ــۆ تورکی ــەوەکان ب ــم خوێندن ــە دەڵێ ــکات. هــەر بۆی ب

خۆیانــدا نەبــوون، کــورد پێــی وابــوو تورکیــا هەڵوێســتێکى ئەرێنیى 

بەرانبــەر ڕیفرانــدۆم و پرســی ســەربەخۆیی دەبێــت، بــەاڵم ئەمــە 

خوێندنەوەیەکــى هەڵــە بــوو، جێگــەى ڕەخنەلێگرتنــە. ڕاســتە 

تێکــەاڵوى و پێوەندیــی ئابــوورى لــە نێــوان تورکیــا و کــورددا 

هەبــوو، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا تورکیــا هیــچ کاتێــک بەڵێنــى ئــەوەى 

بــە کــورد نــەداوە پشــتیواىن لــە ســەربەخۆییی کوردســتان بــکات، 

یــان هەڵوێســتێکى بێالیــەىن لــەو پرســەدا هەبێــت. پێویســت بــوو 

ــە. ــاس بکرانای ــە پێشــدا ئــەم ڕاســتییانە ب ل

ــا  ــەاڵم ئای ــت، ب ــز بێ ــورد پێویســتە یەکڕی ــت ک ــەوە دەکرێ ــاس ل ب

ئــەو یەکڕیزییــە بــە چ میتــۆد و ڕەنگێــک دەبێــت؟ پێویســتە 

ــى واقیعــى خــۆى کۆنگــرەى  ــە پێ هــەر پارچەیەکــى کوردســتان ب

ــدا  ــاو خۆیان ــە ن ــە ل ــەم کۆنگران ــان ئ ــتێت، پاش ــی ببەس نەتەوەی

ئاوێتەبوونێــک دروســت بکــەن، ئــەو کات بڕیــار لــە ســەر ڕێگاکاىن 

بــەرەو پێشــچوون بــدەن. هــەر بۆیــە پێویســتە بــۆ هــەر بەشــێکى 

کوردســتان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی ببەســرێت لــە ســەر بنەمــاى 

ــە  ــتە کار ل ــەرەکییەکان پێویس ــزە س ــە، هێ ــەو پارچەی ــەىت ئ سیاس

ــە  ــەت ب ــى تایب ــەک یەکێتییەک ــەر پارچەی ــەن، ه ــەوە بک ــەر ئ س

خــۆى هەبێــت، پاشــان لــە قۆناغــى دواتــردا لــە نێــوان ئــەو چــوار 

ــرێت. ــر ببەس ــى گەورەت ــەدا کۆنگرەیەک کۆنگرەی

هەندێــک کــەس دەڵێــن: »پێویســتە ڕاســتەوخۆ کۆنگرەیەکــى 

نەتەوەییــی کــورداىن هــەر چــوار پارچەکــە پێکــەوە کــۆ بکاتــەوە، 

بــەاڵم ئەمــە ڕاســت نییــە«، ڕووداوەکاىن باشــوورى کوردســتان ئــەو 

ــت  ــورد دەتوانێ ــەم شــێوەیە ک ڕاســتییەى ســەرەوەیان ســەملاند، ب

دوژمنــەکاىن خــۆى بناســێت و بە ســەریاندا ســەر بکەوێــت، کاتێک 

کــورد دۆســت و دوژمنــى خــۆى ناســی، ئــەوکات دەتوانێــت  

ــت. ــگاوى ڕاســت و دروســت بنێ هەن

* ڕاســتە ئێــران ڕۆڵ و کاریگەریــى گــەورەی لــە 
ــدۆم  ــان دواى ڕیفران ــە، بۆچــى هەمووی ــراق هەی عێ
کەوتنــە گەلەکۆمــە لــە کوردســتان و داخســتنى 
ــووک  ــى کەرک ــى خەڵک ــەکان و پەالماردان فڕۆکەخان
ــوو  ــە باشــتر نەب و ناوچــە جێناکۆکــەکان؟ پێــت وای
ڕیفرانــدۆم دوا بخرایــە، تــا کوردســتان تووشــی ئــەم 
ئاریشــە و قەیرانانــە نەبێتــەوە، لەکاتێکــدا واڵتانــى 
و  کــورد  هۆشــدارییاندایە  ئەمەریــکا  و  ئەوروپــا 
بارزانــى کــە ڕیفرانــدۆم دوا بخــات، یــان النــی کــەم 
لــە کەرکــووک و ناوچــە جێناکۆکــەکان نەکرێــت، 
بــەاڵم بارزانــى هەمــوو ئەوانــەى ڕەت کــردەوە، پێــت 
وابــوو هەمــوو ئــەو ڕووداوانــە تەنهــا پێوەندیــدارن 
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بــە ڕیفراندۆمــەوە یــان پێشــتریش ئەجێندایــەک 
هەبــوو تــا پاشەکشــە بــە هەرێمــى کوردســتان 
بکرێــت، لــەو پێشــکەوتنانەى لــە بوارەکانــى ئابوورى 

ــوون؟ ــە دەســتی هێناب و سیاســی ب
نیزامەدیــن تــاش )بۆتــان(: ئــەوەى پێشــر بــاس کــرا 
دەربــارەى کۆنگــرەى نەتەوەیــی کــورد لە چــوار پارچەى کوردســتان 

ڕاســتە و نامەوێــت جارێکــی تــر ئامــاژەى پــێ بــدەم، بــەاڵم 

دەکرێــت لــە هــەر دوو پارچــەى خۆرهــەاڵت و باکــووردا ئــەو کارە 

بکرێــت، چونکــە کەســاىن سیاســەمتەدار و ڕۆشــنبیرى باشــی تێدایە، 

بــەاڵم هــەر چــوار پارچــە پێکــەوە ئامــادە نیــن. کۆنگرەیەکــى لــەم 

شــێوەیەوە بــۆ باشــوور ڕەنگــە گونجــاو نەبێــت، چونکــە پەرلەمــاىن 

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــش ل ــوو پارتەکانی ــە و هەم ــۆى هەی ــە خ ــەت ب تایب

ــوە.  ــە خــۆ گرت ــەکاىن ل ــوو پارت ــش هەم ــەدان، حکوومەتی پەرلەمان

لــە ســەر ئــەو بنەمایــە لــە کوردســتاىن باشــوور هیــچ پارتێــک لــە 

دەرەوەى دامــەزراوەکان بــووىن نییــە، تاکــە چارەســەر بریتییــە 

لــە چاالککــردىن ئــەو دامەزراوانــە. لەگــەڵ ئەوەیــش پێویســتە لــە 

پێوەندییــەکان لەگــەڵ ئێــران و تورکیــا هاوســەنگییەک ڕابگیرێــت، 

نــەوەک پێوەندیبەســن لەگــەڵ الیەنێکیــان و پشــتکردنە الیەنێکــى 

تریــان. هەمــوو ئــەم کێشــانەى لــە کوردســتان ڕوو دەدەن دەســتى 

ئێرانــی تێدایــە، دژایەتیــى ڕیفرانــدۆم و دروســتکردىن ناکۆکــى 

لــە نێــوان حیزبەکانــدا هەمــووى لــە ژێــر ســەرى ئێراندایــە. 

ــە  ــر ل ــت، پێش ــدا دێ ــەر کوردەکان ــە س ــتا ب ــەوەى ئێس ــوو ئ هەم

ــە  ــان ب ــە زی ــى ئەوەی ــراوە، ئامانج ــۆ دان ــالىن ب ــەوە پ ــەن ئێران الی

کــورد بگەیەنێــت، هــەر بۆیــە پێویســتە کــورد پشــت بــەو هێزانــە 

نەبەســتێت و بــاوەڕى بــە هێــزى خــۆى هەبێــت. پێویســت نــاکات 

حیزبــەکان خۆیــان بــە هێــزە هەرێمییەکانــەوە گــرێ بــدەن، 

ــە  ــەو ســراتیژە هەڵ ــان خســت ئ ــە دەری ــەم دواییی ڕووداوەکاىن ئ

ــەت و کشــانەوە  ــارەى خیان ــەو مشــتومڕانەى ئێســتا دەرب ــوو. ئ ب

بــە هێــزە دەرەکییــەکان دەکرێــت مشــتومڕێکى  بەڵێنــدان  و 

مندااڵنــەن و پێویســتە کۆتایییــان پــێ بهێرنێــت. ئــەو هێزانــە کار 

بــۆ قازانجــى دیبلۆماســیى خۆیــان دەکــەن، بۆیــە ئێــران بــۆى نییــە 

ــە ئیــرادەى کــورد بگرێــت. ــەر ب ب

 ئەگــەر جارێکــى تــر حیزبــەکان سیاســەىت خۆیــان بدەنــەوە 

ــە  ــان کێش ــتى خۆی ــە دەس ــەوا ب ــەکان، ئ ــزە دەرەکیی ــتى هێ دەس

بــۆ خــودى خۆیــان دروســت دەکــەن. ئــەو نزیکبوونەوەیــەى 

ــەر  ــە س ــوو ل ــەکان هەیانب ــزە دەرەکیی ــە هێ ــوور ل ــزەکاىن باش هێ

ــک  ــچ کاتێ ــوو. هی ــورد نەب ــودى ک ــەکاىن خ ــاى بەرژەوەندیی بنەم

ئــەم حیزبانــە لــە ســەر بنەمــاى پێشخســتنى ســراتیژى نەتەوەیــی 

پێوەندییــان لەگــەڵ هێــزەکان نەبەســتوە، ئیــر پێویســتە لەمەو دوا 

وانــە لــە هەڵــەکان وەربگــرن و ئیــرادەى خۆیــان تەســلیمى هیــچ 

کەســێک نەکــەن. ڕەخنــەى ئــەوە لــە پەکەکــە دەگیرێــت کــە لــە 

ناوچــەکاىن ژێــر دەســەاڵىت خۆیــدا بــۆ منوونــە لــە باکــوور و خۆرئاوا 

تەنهــا کار بــۆ بەرژەوەنــدى و بیروبــاوەڕى خــۆی دەکات، پێویســتە 

ــت. ــە باشــوورى کوردســتانیش دروســت نەبێ ــە ل ــەم عەقڵیەت ئ

* پێتــان وایــە پارتــى کرێکارانــى کوردســتان بــە 
ڕۆڵــى خــۆى هەڵنەســتاوە لــە باشــوورى کوردســتان 
وەک ئــەوەى لــە کۆبانــێ و خۆرئــاوا ئەنجامــی داوە، 
یــان پێتــان وایــە دەبــوو چــی بکردایە تا هەڵوێســتى 

خــۆى بەشــێوەیەکى جیدیتــر دەرببڕێــت؟
نیزامەدیــن تــاش )بۆتــان(: سیاســەىت پــارىت کرێــکاراىن 
کوردســتان پــڕە لــە هەڵــە و بــە تــەواوى لــە خواســتى نەتەوەیــی 

نــاو  بچێتــە  کــوردى  هێزێکــى  ناکرێــت  کەوتوەتــەوە.  دوور 

هاوکێشــە و پیــالىن هێــزە هەرێمییەکانــەوە، لــە بریــى ئــەوە 

دەبێــت لەگــەڵ خــودى هێــزە کوردییــەکان پــالىن ســەرکەوتن 

ــمەرگەى  ــوور و پێش ــزەکاىن باش ــەڵ هێ ــە لەگ ــۆ منوون ــن، ب دابنێ

باشــوور دژ بــە داگیرکــەران شــەڕ بــکات و ڕۆڵــى خــۆى بگێڕێــت، 

ئەمریکایش بۆ ئەوەى 

بەرژەوەندییەکاىن خۆى 

جێبەجێ بکات، پێی وابوو ئەمە 

هەلێکى گونجاوە، لە ئەنجامى 

ئەمانەدا هێرشێکى بەرفراوان 

ئەنجام درا
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لــەم ڕوەوە پەکەکــە حیزبایەتیــى کــردوە بــە بنەمــاى خــۆى 

نــەوەک کوردایــەىت. پەکەکــە لــە قوڵبوونەوەى کێشــەکاىن باشــووردا 

ڕۆڵــى هەیــە و نەیتوانییــوە ببێتــە بەشــێک لــە چارەســەر، پەکەکــە 

هێزێکــى گەورەیــە ئەگــەر بیەوێــت دەتوانێــت بەرژەوەندیــى 

ــت. ــاو بگرێ ــە بەرچ ــوردەکان ل ک

کرێکارانــى  پارتــى  گوتــى:  )بۆتــان(  بەڕێــز   *
کوردســتان لــە ڕۆحــى نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە، 
ئەمەیــش کاریگەریــى نێگەتیڤــى هەبــوە لــە ســەر 
باشــوورى کوردســتان و پارچەکانــى تــرى کوردســتان، 
ــورد  ــی ک ــرەى نەتەوەیی ــەر کۆنگ ــە س ــەت ل بەتایب
ــرا  ــى ک ــى و یەکێت ــە و پارت ــە پەکەک ــی زۆر ل گلەیی
کــە دەیانەوێــت هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو 
ئەنەکەســە  هەروەهــا  بســەپێنن.  کۆنگرەیــەدا 
لــە خۆرئــاوا گلەیــی زۆر دەکات لــەوەى پەکەکــە 
ــە  ــەپاندوە و ڕێگ ــان س ــى خۆی ــەدە هەژموون و پەی
ــە  ــان شــێوە ل ــە هەم ــادەن. ب ــر ن ــى ت ــە هێزەکان ب
خۆرهەاڵتــى کوردســتانیش هێزەکانــى وەک کۆمەڵــە 
و دیموکــرات گلەییــی زۆر لــە پەکەکــە دەکــەن 
کــە دەیەوێــت پــژاک )کــە باڵــى پەکەکەیــە لــە 
خۆرهــەاڵت( ڕۆڵــى هەبێــت، تەنانــەت لە باشــووریش 
کــە  هەیــە  پەکەکــە  لــە  زۆرى  گلەییــی  پارتــى 
دەســتتوەردەداتە کاروبارەکانــى. هەروەهــا لــە ســەر 
ــا و پارتــى بــە هەمــان  ــاوا و پێوەندیــى تورکی خۆرئ
شــێوە کێشــەیان هەیــە، بۆچــى پەکەکە لە خواســتى 
نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە و ئەم هەموو کێشــە و 
ئاریشــەیەى هەیــە لەگــەڵ هێزەکانــى تــردا؟ پەکەکە 
ــە  ــە نێگەتیڤ ــەم ڕۆڵ ــى ئ ــە بری ــت ل ــۆن دەتوانێ چ

ــت؟ ــڤ بگێڕێ ــى پۆزەتی ڕۆڵێک
عوســمان ئۆجــەالن: کادیــراىن ســەرەکیى پەکەکــە، کادراىن 
تورکیــاوە  نــاو چەپــى  لــە  پەکەکــە  دامەزرێنــەراىن  دەســتەى 

هاتــوون کــە دەتوانیــن بڵێیــن: »لــە ژێــر دەســتى هێــزە چەپــەکاىن 

ــەوان  ــەرەتاییی ئ ــەرى س ــردوە«، ڕاب ــەروەردە ک ــان پ ــا خۆی تورکی

ــاش  ــگێڕێکى ب ــە شۆڕش ــش(ە ئەمان ــز گزمی ــان، دەنی ــر چای )ماهی

بــوون و جێگــەى ڕێــزن. ئێمــە دەزانیــن کادیــراىن پەکەکــە و 

ــە  ــان(ن ک ــر چای ــەروەردەى دەســتى )ماهی ــا ئۆجــەالن پ عەبدول

پەروەردەیەکــى شۆڕشــگێڕانە کــراون، پەکەکــە لــە ســەر ئــەم 

ــدا  ــەى خۆی ــە بەرنام ــر ناســیۆنالیزمى ل ــەزراوە، کەم ــە دام بنەمای

ــە ســەر سۆســیالیزم دەکــرد، بــەاڵم  ــاوە، بەڵکــوو زیاتــر کارى ل دان

ــى  ــتەمدا بلۆک ــەدەى بیس ــتاکاىن س ــی هەش ــە کۆتایی ــەوە ل بەداخ

سۆسیالیســتى هەرەســی هێنــا. بۆیــە پەکەکــە هێڵێکــى ســەرەکیى 

ســەر  لــە  »کار  دەڵێــت  جارێــک  بــڕوات،  ســەرى  لــە  نەمــا 

ــەىت  ــە حاڵ ــە دەکەوێت ــەت ک ــەم«، بەتایب ــی دەک ــازى نەتەوەی ڕێب

ــت،  ــی دەزانێ ــاى نەتەوەی ــەدر و بەه ــەدا ق ــەو کات ــەوە، ل تەنگان

بــە ناســیۆنالیزمى کــوردى الوازیــى خــۆى دادەپۆشــێت. کاتێکیــش 

ــر  ــە بی ــیۆنالیزم ل ــت، ناس ــبوون دەچێ ــەرەو باش ــی ب ــورد ڕەوش ک

دەکات و خەبــات بــۆ هەمــوو تورکیــا و سۆســیالیزم دەکات.

ــان و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت  ــردوودا ڕەوشــی جیه ــاوەى ڕاب ــە م ل

ــات،  ــۆى دەربخ ــاکاىن خ ــا توان ــە ت ــە پەکەک ــرى دای ــى زیات هەلێک

ــەاڵم  ــرد، ب ــەى الواز ک ــە نەتەوەیییەک ــەدا پەیام ــەم کات ــان ل دیس

ــەرى  ــەراىن پەکەکــە ڕاب ــوو. ئێســتا ڕاب لەمەیشــدا ســەرکەوتوو نەب

ــاىن  ــەت زم ــتین و تەنان ــى گش ــوو ڕابەرێک ــن، بەڵک ــی نی نەتەوەی

کار  بــە  کــوردى  ڕاســتە هەندێــک وشــەى  نازانــن.  کوردیــش 

دەهێنــن لــە قســەکردندا، هــەر بۆیــە زمــاىن تورکــى بــە کار 

دەهێنــن بــۆ خۆدەربازکــردن لــەو الوازییــە نەتەوەییــەى تێــی 

ــی  ــەىن نەتەوەیی ــە الی ــەرە ب ــر پ ــە زیات ــەر پەکەک ــوون. ئەگ کەوت

خــۆى بــدات، دەتوانێــت ســەرکەوتن و بەرەوپێشــچووىن زیاتــر بــە 

دەســت بهێنێــت. دوژمنــاىن ئێمــە لــە نــاو خۆیانــدا یەکیــان گرتــوە 

و دژ بــە کــورد هاوهەڵوێســن، بۆیــە پێویســتە کوردەکانیــش 

لەمــڕوەوە هەوڵــى خۆیــان بــدەن. ئــەوەى پەکەکــە دەیــکات بــۆ 

پشــتگیرى لــە کــورداىن خۆرئــاوا کارێکــى گرینگــە، پێویســتە کــورد 

ــەر  ــە ئەگ ــۆ منوون ــکات. ب ــادە ب ــەورە ئام ــەڕێکى گ ــۆ ش ــۆى ب خ

ــن ڕووی دا، پێویســتە هەمــوو کــورد  ــە عەفری شــەڕێکى گــەورە ل

ــەرکەوتن  ــۆ س ــەڕ ب ــە گ ــۆى بخات ــی خ ــادى و مەعنەوی ــای م توان

لــەو شــەڕەدا، لــە پارچــەکاىن تریــش پێویســتە بــە هەمــان شــێوە 

ــەربەخۆیی  ــرۆژەى س ــۆ پ ــەت ب ــت، بەتایب ــتى هەبێ هاوهەڵوێس

و بەدەوڵەتبــوون. ئەگــەر بــە هەمــان شــێوەى کەرکــووک کار 

بکرێــت، ڕەنگــە لــە عەفرینیــش کــورد شکســت بهێنێــت، بۆیــە داوا 

لــە خەڵکــى عەفریــن دەکــەم شــەڕ لــە پێنــاو هەمــوو کوردســتان 

بــۆ کــوردەکان  ئەگــەر داگیرکــردىن کەرکــووک کێشــە  بکــەن. 

دروســت بــکات، ئــەوا ڕزگارکــردىن عەفریــن دەروازەیــەک دەبێــت 

ــەرکەوتن. ــۆ س ب

* عوســمان ئۆجــەالن وەک تــۆ هــاوڕا بــوو کــە 
ــەوە  ــی دوور کەوتوەت ــى نەتەوەی ــە ڕۆح ــە ل پەکەک
ــەت  ــکات. تەنان ــار ب ــی ڕەفت ــە باش ــوە ب و نەیتوانی
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بــاس لــەوە دەکات، پەکەکــە لــە ژێــر هەژمــوون 
و هەیمەنــەى چەپــى تورکیــادا بــوە و تــا ئێســتا 
)قەرەســوو( دەیەوێــت بــە تورکــى قســە بــکات. 
گرفتەکــە ئەوەیــە ئێســتا لــە خۆرئــاوا ســەرکەوتنى 
زۆر بــە دەســت هاتــوە، کاتێــک لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر 
هێزەکانــى  دەســتى  ژێــر  دەکەوێتــە  کەرکــووک 
حەشــدى شــەعبی، لــە هەمــان ڕۆژ لــە خۆرئــاواى 
کوردســتان هێزەکانــى ســوریاى دیموکــرات )یەپەگــە 
ــڕۆڵ دەکــەن. ئەمــە  ــەژە( شــارى ڕەققــە کۆنت و یەپ
بــە دیوێکــدا دەســتکەوتە، بــەاڵم وەک پێشــتر گوتــم 
هێزەکانــى  و  هەیــە  زۆرى  گلەییــی  ئەنەکەســە 
هاوشــێوەى  هەیــە  زۆریــان  گلەییــی  خۆرهــەاڵت 
گلەیــی  هەمــوو  ئــەم  پەکەکــە  بۆچــى  ئێــوە، 
ــە کاتێکــدا دەســتکەوتێکى  ــە ســەر خــۆى ل هێناوەت
ــاوا؟ پرســیارێکى  ــە ڕۆژئ ــاوە ل ــە دەســت هێن زۆرى ب
تــرم ئەوەیــە، ئایــا خۆرئــاوا لــە بــەردەم هەمــان ئــەو 
مەترســییەدایە کــە لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕووبــەڕووى 
کەرکــووک و هەندێــک ناوچــەى کوردســتان بــوەوە؟

نیزامەدیــن تــاش )بۆتــان(: ناکۆکیــى نێــوان کــوردەکان 
کــوردن.  مێژووییــەکاىن  شکســتە  هــۆکارى  کــە  زۆرن  گەلێــک 

ڕێــگاى  بــەاڵم  لەخۆگرتنــن،  ڕەخنــە  ســەرقاڵى  هەمیشــە 

ــە  ــتە پەکەک ــەوە. ڕاس ــاک ناکەن ــان ڕوون ــەردەم خۆی ــووى ب داهات

ــەڵ  ــاوى لەگ ــى نەگونج ــاوا جــۆرە مامەڵەیەک ــە خۆرئ ــەدە ل و پەی

ئەنەکەســە هەیــە و ئەمەیــش بوەتــە جۆرێــک لــە ڕەخنــە، بــەاڵم 

تێپەڕانــدوە.  ئەمانــەى  خۆرئــاوا  لــە  پەیــەدە  ســەرکەوتنەکاىن 

ــى  ــە کەموکوڕی ــت ل ــە باشــوور دەگوزەرێ ــەو ڕەوشــەى ئێســتا ل ئ

ــم،  ــە دەڵێ ــوە، بۆی ــرەوە دروســت ب ــەکاىن ت ــى پارت سیاســەىت خراپ

ــتە  ــت، ڕاس ــوە کار بکرێ ــى نوێ ــە عەقڵێک ــوور ب ــە باش ــتە ل پێویس

ــە،  ــى هەی ــوریادا ناکۆک ــا و س ــران و تورکی ــراق و ئێ ــوان عێ ــە نێ ل

بــەاڵم لــە ســەر دژایەتیــى کــورد یەکگرتــوو و یــەک هێــزن. ئەوەتــا 

ــە قەندیــل ئۆپەراســیۆن دژ بــە پەکەکــە ئەنجــام دەدات  ــا ل تورکی

و دەســتتوەردەداتە کاروبــارى خۆرئاوایــش. مــادام ئــەوان لــە 

ســەر دوژمنایەتیــى کــورد هاوهەڵوێســن، پێویســتە کوردیــش لــە 

بەرانبــەر ئەوانــدا یەکگرتــوو بێــت، ئەمــە جیــاوازە لــە حیزبایــەىت، 

هــەر بۆیــە پێویســتە پەکەکــە ئەزمــوون لــە ڕابــردوو وەربگرێــت و 

ــەوە. ــک بێت ــر نزی ــەکاىن ت ــە الیەن ــر ل زیات

* ئێســتا هێــزە سیاســییەکانى باشــوورى کوردســتان 
یــان حکوومەتــى هەرێــم دەبێــت بۆ چارەســەرکردنى 
قەیرانــەکان لەگــەڵ بەغــدا چــى بکــەن؟ ئایــا پێــت 
ــە  ــی ئەڵتەرناتیڤ ــە بەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەی وای

بــۆ چارەســەرى کێشــەکان؟
ــرەى  ــت کۆنگ ــتا ناتوانرێ ــان(: ئێس ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی
نەتەوەیــی هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان ببەســرێت، بۆیــە 

ــتێت،  ــۆى ببەس ــەىت خ ــرەى تایب ــەک کۆنگ ــەر پارچەی ــتە ه پێویس

هەروەهــا پێویســتە لــەم ڕێگەیــەوە هەڵوێســتێکى هاوبــەش 

دروســت بکرێــت و گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــداد بکرێــت، ناکرێت ئەو 

سیاســەتەى بــوە هــۆى لەدەســتداىن کەرکــووک بــەردەوام بێــت و 

ــە باشــرین  ــر و ســلێاىن، هــەر بۆی ــە ســەر هەولێ مەترســی بخات

ــۆ  ــا ب ــە، هەروەه ــى هاوبەش ــدىن حکوومەتێک ــەر دامەزران چارەس

دامەزرانــدىن سیســتمێکى ســەربازیى یەکگرتــوو، دەبێــت دیالۆگــى 

ــەوە. ــێ بکات ــم و بەغــداد دەســت پ ــوان هەرێ ــە نێ سیاســی ل

* دەبێــت هێزەکانــى باشــوورى کوردســتان چــی 
بکــەن تــا ئــەو مەترســییەی ڕووبــەڕووى کەرکــووک 
ســلێمانییش  و  هەولێــر  ڕووبــەڕووى  بوەتــەوە، 
ئەگــەر  گوتــى:  )بۆتــان(  وەک  یــان  نەبێتــەوە؟ 

سازداىن ڕیفراندۆم بڕیارێکى 

مێژوویی و ئازایانە بوو، ئەگەر 

کوردەکان 10 ساڵى تریش 

سەرکەوتن بە دەست بهێنن 

و بگەنە ئامانجى خۆیان، هەر 

قازانج دەکەن
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ــن ڕەنگــە مەترســی  ــەکان چارەســەر نەکرێ ناکۆکیی
ببێتــەوە،  کوردســتانیش  خۆرئــاواى  ڕووبــەڕووى 

لێــرەدا چارەســەرەکە چــی دەبێــت؟
پێویســتە  شــتێک  هەمــوو  پێــش  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ئەنجوومەنێکــى پارێــزگارى بــۆ دەســتکەوتەکاىن کــورد دامبەزرێــت. 

ــش  ــوو، بەوەی ــى ب ــەر شکســتێکى تاکتیک ــى ئۆکتۆب شکســتى 16ـ

کەرکــووک کەوتــە ژێــر دەســتى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبی، 

هــەر  بەردەوامــى هەبێــت،  داگیرکارییــە  ئــەم  ڕەنگــە  بــەاڵم 

ــا  ــت. هەروەه ــت بکرێ ــە دروس ــەو ئەنجوومەن ــتە ئ ــە پێویس بۆی

ــان  ــکات، ڕاســتە پەرلەم ــە ڕێکوپێکــى کار ب ــان ب پێویســتە پەرلەم

ــەک  ــتواىن پارچەی ــى دانیش ــتان نوێنەرایەتی ــوورى کوردس ــە باش ل

دەکات، بــەاڵم پێویســتە دەســەاڵتەکاىن زیاتــر بکرێــت. لــە الیەکــى 

تــرەوە پێویســتە لــە باشــوورى کوردســتان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی 

ــر و  ــە پارچــەکاىن ت ــن ل ــش بتوان ــا خەڵکانێکی ــت ت دروســت بکرێ

ــۆ باشــوورى  ــات ب ــەن و خەب ــدا بک دەرەوەى واڵت بەشــداریى تێ

کوردســتان بکــەن. لەگــەڵ ئەوەیشــدا باشــوور پێویســتى بــە 

هێزێکــى ســەربازیى نەتەوەیــی هەیــە واتــا ئارتەشــێکى نەتەوەیــی 

ــە  ــت. ئەم ــە ئەســتۆ بگرێ ــە ل ــەو پارچەی ــى پاراســتنى ئ ــە ئەرک ک

کارى تاکــە حیزبێــک نییــە، بەڵکــوو کارى هەمــوو هێــزەکاىن 

لــەو  برنێــت  لــەم شــێوەیە  ئەگــەر هەنگاوێکــى  کوردســتانە، 

ــەوە. ــێ بکەوێت ــی ل ــى باش ــاوەڕەدام ئەنجامێک ب

ئــەو  ســەر  لــە  چییــە  هەدەپــە  تێڕوانینــى   *
ــت،  ــە باشــوورى کوردســتان دەگوزەرێ بارودۆخــەى ل
دواى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى ئۆکتۆبــەر کــە 
هەرێمــى کوردســتان ڕووبــەڕووى قەیرانــى سیاســی 
و ئابــوورى و گەلەکۆمــەى هەرێمــى بــوەوە، یــان 
دەســتتێوەردانى  بــە  دەڵێــن،  هەندێکیــش  وەک 
ــەوە  ــەو بارەی ــوە ل ــتى ئێ ــوە، هەڵوێس ــکا ب ئەمەری

ــە؟ چیی
عابــد ئیــکا: وەک دەزانیــن ســاڵى ڕابــردوو وەفدێکــى هەدەپــە 
بــە ســەرۆکایەتیى هاوســەرۆکى هەدەپــە، ســەالحەدین دەمیرتــاش 

ســەرداىن باشــوورى کوردســتاىن کــرد و لەگــەڵ ڕێبــەرى دەســەاڵىت 

هەرێمــى کوردســتان بــە هەمــوو الیەنەکانییــەوە کــۆ بــوەوە. لــەو 

ــە ســەر چارەســەرى کێشــەکاىن باشــوورى  ــەدا قســە ل کۆبوونەوان

هــەر  نزیکبوونــەوەى  دەربــارەى  هەروەهــا  کــرا،  کوردســتان 

ــی  ــووری و سیاس ــرىس ئاب ــە پ ــاس ل ــتان، ب ــەى کوردس ــوار پارچ چ

و  کێشــەکاىن پەرلەمــان کــرا، ئێمــە وەک هەدەپــە جەختــان 

دەزانــن  وەک  پارتــەکان.  نزیکبوونــەوەى  ســەر  لــە  کــردوە 

باشــوورى کوردســتان قوربانییەکــى زۆرى داوە وەک هەڵەبجــە 

ــەدا  ــەم پارچەی ــى ئ ــاو ڕزگاری ــە پێن ــەس ل ــەدان ک ــال، س و ئەنف

شــەهید بــوون، بــاس لــەوە کــرا پێویســتە بەرژەوەندیــى ئابــوورى 

زیاتــر  پێنــاو  لــە  برنێــت  وەال  بنەماڵەیــی  و  ئایدیۆلــۆژى  و 

ــە  لێکنزیککردنــەوەى سیاســەىت هێــزەکان. ئەگــەر نزیکبوونــەوە ل

ــە ســەر  ــى ل ــەوا کاریگەری ــت، ئ ــدا هەبێ ــزە کوردییەکان ــوان هێ نێ

ــان  ــوور باس ــە باش ــە ل ــت. ئێم ــش دەبێ ــزە نانەتەوەیییەکانی هێ

لــەوە کــرد ئەگــەر کێشــە کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى و سیاســییەکان 

چارەســەر نەکرێــت، ڕووبــەڕووى شــەڕێکى نەخــوازراو دەبنــەوە، 

ــۆ چارەســەرى  ــەدا ب ــەاڵم بەداخــەوە بەڵێنێکــى ڕاســتەقینەیان ن ب

ــۆ  ــوور ب ــى س ــتە هێڵێک ــەرەکییەکان پێویس ــزە س ــەکان. هێ کێش

سیاســەتێکى نەتەوەیــی خۆیــان دابنێــن و نەیبەزێنــن و سیاســەىت 

ــەوە. ــک بخەنەن ــردا ڕێ ــاىن ت ــەڵ دەوڵەت ــان لەگ خۆی

* پێــت وایــە چارەنووســی خۆرئــاواى کوردســتانیش 
لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووى هەمــان چارەنووســی 
باشــوور دەبێتــەوە، پێــت وایــە گەلەکۆمــەی تــر 
بەرانبــەر ئــەو پارچەیــە بکرێت، وەک پێشــتر گوتمان: 
کاتێــک 16ـــى ئۆکتۆبــەر باشــوورى کوردســتان و 
هێرشــی  بــەر  دەکەوێتــە  کەرکــووک،  بەتایبــەت 
ــدا خۆشــبەختانە  ــە هەمــان کات حەشــدى شــەعبی، ل
شــارى ڕەقــە لــە ژێــر دەســتى داعــش دەردەهێنرێــت، 
لــە الیــەن هێزەکانــى ســوریاى دیموکراتــەوە، پێــت 
ــان  ــەڕووى هەم ــاوا ڕووب ــوودا خۆرئ ــە داهات ــە ل وای
گەلەکۆمــە دەبێتــەوە، یــان باشــوورى کوردســتانیش 
دەتوانێــت  و  خــۆى  ڕێچکــەى  ســەر  دەچێتــەوە 
ــۆڕە  ــەڵ ئاڵوگ ــکات و لەگ ــاک ب ــۆى چ ــى خ بارودۆخ
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەکان خــۆى بگونجێنێــت و 
پێوەندییەکانــى بــاش بکاتــەوە، واتــا ئایــا مەترســی 
هەیــە، یــان پێــت وایــە هەســتانەوە بــۆ کــورد بــە 

ــە؟ ڕێگاوەی
عابــد ئیــکا: ئێــوە دەزانــن شــەڕ لــە خۆرئــاوای کوردســتان 
چیرۆکــی  جیهــان  هەمــوو  ئــاراوە،  هاتــە  زووتــر  ســااڵنێکی 

بەرخۆدانــی کۆبانــێ دەزانێــت. دەتوانیــن بڵێیــن هەلومەرجێکــی 

هاوشــێوە ئێســتا لــە باشــووری کوردســتانیش هەیــە بــە جۆرێکــی 

بوێرانــە  پێشــمەرگەی کوردســتانیش بەرگرییەکــی  تــر، هێــزی 

ــەن،  ــات دەک ــەژە خەب ــە و یەپ ــم یەپەگ ــا ناڵێ ــە تەنه دەکات، بۆی
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بــەاڵم ئایــا مەترســی هەیــە یاخــود نییــە، بەڵــێ بێگومــان هەیــە. 

ــەر  ــوو، بەڵکــوو ئەگ ــەواو ب ــن داعــش ڕۆیشــت و ت ــن بڵێی ناتوانی

ــردا  ــی ت ــک و ناوێک ــە بەرگێ ــبەی ل ــت، س ــش ڕۆیش ــڕۆدا داع لەم

ــتان  ــووری کوردس ــە باش ــەم ل ــتان، ه ــاوای کوردس ــە خۆرئ ــەم ل ه

دەگەڕێتــەوە. هاتنــی داعــش لــە ســاڵی 2014 زیانــی خــۆی 

هەبــوو بــۆ باشــووری کوردســتان و چەندیــن شــەهیدی بەخشــیوە 

لــە شــەڕی داعشــدا، هەروەهــا هێزەکانــی پەکەکــە لــە باشــووری 

کوردســتان و ناوچەکانــی شــەنگال و مەخمــوور بەرگریــی خۆیــان 

ــت. ــت بپارێزرێ ــێوە دەتوانێ ــان ش ــە هەم ــش ب ــردوە، کەرکووکی ک

کەرکــووک  کێشــەی  چارەســەری  بــۆ  دەســتووری  مادەیەکــی 

دانــراوە کــە )مــادەی 140(ـــە، بــەاڵم دەرکــەوت حکوومەتــی 

ــی  ــەر ئامادەکاری ــکات. ئەگ ــە ب ــەو مادەی ــت کار ب ــراق نایەوێ عێ

تــر نەبێــت بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــەیە لــە الیەنــە کۆمەاڵیەتــی 

ــی  ــە چ ــەو ڕیفراندۆم ــوودی ئ ــە س ــییەکانەوە، کەوات و دیبلۆماس

بــوو، وەک ســەرەتایش گوتــم: ئەگــەر لــە ناوخــۆدا یەکگرتووییــەک 

و  دەوڵــەت  ئاســتی  بگەیتــە  ناتوانیــت  تــۆ  ئــەوا  نەبێــت، 

ســەربەخۆبوون. دەبێــت یەکێتــی و یەکڕیزییەکــی بــاش لــە نێــوان 

الیەنەکانــدا بێتــە ئــاراوە، دەبێــت یەکێتــی لــە نێــوان حیزبەکانــی 

ــە  ــۆی ل ــش خ ــت، ئەوەی ــتاندا هەبێ ــەی کوردس ــوار پارچ ــەر چ ه

ــە  ــک ب ــەر حیزبێ ــەوە. ه ــورددا دەبینێت ــی ک ــرەی نەتەوەیی کۆنگ

جیــا ناتوانێــت خــۆی و میللەتەکــەی بپارێزێــت، چونکــە دوژمنانــی 

کــورد تەنهــا یــەک نەتــەوە نیــن، بەڵکــوو زیاتــر لــە چەنــد 

ــە بەرانبــەر مەســەلەی کــورددا  ــان ل واڵتێکــن و دوا جــار هەمووی

یەکگرتــوون.

* بــە گشــتى بارودۆخــى کوردســتان بــە خــراپ 
دەبینیــن، جگــە لەوەى لە باشــوور تووشــی شکســتى 
ــێکى  ــەر و بەش ــى ئۆکتۆب ــە دواى 16ـ ــوە ل زۆر هات
ــە  ــت داوە، ل ــە دەس ــى ل ــە جێناکۆکەکان زۆرى ناوچ
باکــوور بەشــێکى زۆر لــە هاوســەرۆکانى بەدەپــە و 
ــارەوانییەکان  ــەرۆکى ش ــە س ــێک ل ــە و بەش هەدەپ
دەســتگیر  ئێــوە  پەرلەمانتارانــى  لــە  بەشــێک  و 
کــراون، لــە ناویانــدا ســەالحەدین دەمیرتــاش و 
بــەردەوام  کاتــدا  هەمــان  لــە  هاوســەرۆکەکەى، 
شــەڕ و ئاڵــۆزى لــە باکــوور لــە نێــوان پەکەکــە 
خۆرهەاڵتــى  لــە  هەیــە،  تورکیــا  حکوومەتــى  و 
کوردســتانیش بــەردەوام گرتــن و کوشــت هەیــە 
ــا  ــتان، ت ــى کوردس ــۆ خەڵک ــە ب ــک نیی ــچ مافێ و هی

ڕادەیــەک خۆرئــاوا باشــترە. چــی بکرێــت بــۆ ئــەوەى 
کێرڤــى بارودۆخــى سیاســیی کــورد لــە هەمــوو 
بتوانــن  و  بــکات  هەڵکشــان  لــە  ڕوو  پارچــەکان 
گوتارێکــى یەکگرتوویــان هەبێــت و لــەو قەیرانانــە 
ــییانەى  ــەو مەترس ــر ئ ــە ژێ ــن و نەکەون ــاز بب دەرب
هــەن، لەکاتێکــدا چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە 
ئاڵوگۆڕێــک بەڕێوەیــە لــە دەرئەنجامــى گرژییەکانــى 
ــی  ــەدا چ ــەم دەرفەت ــورد ل ــاران، ک ــاز و ت ــوان ڕی نێ
نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  دەڵێــن،  هەندێــک  بــکات؟ 
ــەوەى  ــۆ وەاڵمدان ــەر ب ــج و فاکت ــە ئامان ــە ل یەکێک
ئــەو پرســانە، هەندێکیــش دەڵێــن، نەخێــر پەکەکــە، 
یەکێتــى و پارتــى هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو 
ــی 2013 و  ــە ئاب ــەپاند ل ــەدا س ــرە نەتەوەییی کۆنگ
پەکیــان خســت و  ئێســتایش ناتوانرێــت بەئاســانى 
ئــەو ڕۆڵــە ببینرێــت، چونکــە هــەر یەکێــک لــە 
پارچــەکان گیروگرفتیــان زۆرە و پێوەندیــى هێــزە 
سیاســییەکانى هــەر پارچەیــەک لەگــەڵ پارچەیەکــى 
تــردا خراپــە، بــۆ نموونــە پێوەندیــى نێــوان پارتــى و 
گــۆڕان، پێوەندیــى نێــوان پارتــى و پەیــەدە... هتــد، 

دەرکەوتوە هەر کێشەیەک 

ڕووبەڕووى کورد ببێتەوە، 

کێشەى ئایدیۆلۆژى و 

حیزبییە، هەر بۆیە تا سوود 

لەم ئەزموونە مێژووییانە 

وەرنەگیرێت، کورد ناتوانێت 

یەکێتى بە دی بهێنێت 
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ــە  ــە، کەوات ــان خراپ ــە پێوەندیی ــەم هێزان ــوو ئ هەم
ئایــا  بکــەن،  دەتوانــن کۆنگرەیــەک ســاز  چــۆن 
ــورد  ــەوەى ک ــۆ ئ ــە ب ــڤ چیی ــەت و ئەڵتەرناتی دەرف
ڕووبــەڕووى ئــەو هەمــوو تەحــەدا و مەترســییانە 

نەبێتــەوە؟
عابــد ئیــکا: وەک ســەرەتا گوتــم، هەوڵەکانــی ئێمــە لــەم 
بارەیــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ نزیکــەی ســاڵێک لەمــەو پێــش، بــەاڵم 

ئــەو ئەنجامەیــان بــە دەســت نەهێنــا کــە لێــان دەخواســت، هەم 

ــە  ــی کــورد، هــەم ســەبارەت ب ــە کۆنگــرەی نەتەوەیی ســەبارەت ب

پێوەندیــی نێــوان حیزبــەکان: پارتــی، یەکێتــی، گــۆڕان و پەکەکــە. 

کۆنگــرەی  پێنــاو  لــە  هەواڵنــەی  ئــەو  دەزانــم  بەپێویســتی 

نەتەوەییــی کــورددا دراون لــە ســاڵی 2013 بەردەوامییــان پــێ درا، 

ــەک کۆنگــرەی  ــی و هــەر پارچەی ــە شــێوەیەکی ناوخۆی ســەرەتا ب

ــە سیاســییەکان  ــەدا پارت ــەو کۆنگرەی خــۆی ببەســتێت. پێویســتە ل

ــک  ــەر حیزبێ ــان ه ــەن، پاش ــۆ بک ــەوە و گفتوگ ــۆ ببن ــەوە ک پێک

خــۆی دەتوانێــت بــە جیــا ســەردانی هــەر یەکێــک لــەو حیزبانــە 

بــکات کــە دەیەوێــت گفتوگــۆی لەگەڵــدا بــکات. لــە چەنــد مانگــی 

ــە شــاری ســلێانی کۆنگــرەی ڕاوێژکاریــی نەتەوەیــی  ڕابــردوودا ل

کــورد ئەنجــام درا وەک ئامادەکارییــەک بــۆ کۆنگــرەی نەتەوەیــی 

کــورد لــە ســەر ئاســتێکی فــراوان. چارەســەری هەمــوو کێشــەکان 

خــۆی لــە یەکێتیــی نەتەوەییــدا دەبینێتــەوە، بــۆ هەمــوو تەحــەدا 

وتوێــژی  و   هەبێــت  یەکگرتوویــی  پێویســتە  پێشــهاتەکان  و 

ناوخۆیــی هەبێــت، ئەگــەر نــا کــورد چــۆن دەتوانێــت ڕووبــەڕووی 

نەتەوەیــی  کۆنگرەیەکــی  ئەگــەر  ببێتــەوە.  خــۆی  دەرەوەی 

ــورد پشــتیان  ــتەکانی ک ــدۆم دۆس ــە دوای ڕیفران ــەوا ل ــە، ئ هەبوای

ــی  ــی و هێزەکان ــی و پارت ــەر یەکێت ــەک ه ــرد، ن ــورد نەدەک ــە ک ل

باشــوور، بەڵکــوو دەبێــت هەمــوو هێــزە کوردییــەکان سیاســەتێکی 

هاوبەشــیان هەبێــت لــە بەرژەوەندیــی گەلــی کوردســتان نــەوەک 

ــی. ــی حیزب ــۆ بەرژەوەندی ب

کوردســتان  ئــازادى  ژیانــى  پارتــى  نوێنــەرى   *
)پــژاک( دەڵێــت: هــۆکارى ســەرەکى لــە بەرانبــەر 
ئــەو شکســتانەى بــەر باشــوورى کوردســتان کــەوت 
بارزانــى بــوو، بــەو دەلیلــەى تاکــڕەو بــوو، پەرلەمانى 
داخســت و گوێــی لــە هێــزە سیاســییەکان نەگــرت، 
ــاس  ــەت ب ــرد، تەنان دەستاودەســتى دەســەاڵتى نەک
ــى  ــە یەکگرتوەکان ــە واڵت ــی ل ــەوە دەکات کــە گوێ ل
و  نەگــرت  هاوپەیمانیــش  واڵتانــى  و  ئەمەریــکا 

ئامــادەى هیــچ دیالۆگێــک نەبــوو لەگــەڵ حکوومەتى 
ــە ڕاســتە؟ ــەو بۆچوون ــد ئ ــا چەن ــى، ت عێراق

عابــد ئیــکا: پێــم باشــە بــە شــێوەیەکی وردتــر قســە لــە ســەر 
ــووتردا  ــە پێش ــی ل ــە بارزان ــۆ منوون ــت، ب ــە بکرێ ــک کێش هەندێ

سیاســەتێکی هەڵــەی لەگــەڵ واڵتانــی تــردا بــە کار هێنــاوە، 

بەتایبــەت لەگــەڵ ئەکەپــە و ئێمــە لــەم بارەیــەوە هــەزاران 

جــار ڕەخنــە و گلەییــان کــردوە. لــە پرســێکی گــەورەی وەک 

ــە ئیــرادەی گەلێکــی  ڕیفراندۆمــدا پارتێــک ناتوانێــت گوزارشــت ل

لــە ناوچــە جیناکۆکــەکان، واتــە ئــەو  گــەورە بــکات. مــادام 

ناوچانــەی دەکەونــە نــاو چوارچێــوەی مــادەی 140ـــی دەســتووری 

نەبــوو،  نەتەوەیــی  ئامادەکارییەکــی  جــۆرە  هیــچ  عێراقــەوە، 

نەدەبــوو ڕیفرانــدۆم بکرێــت. دەبێــت ئەنجامدەرانــی ئــەم کارانــە 

ڕەخنەبــاران بکرێــن، لــە پێــش هەموویانــەوە مەســعوود بارزانــی، 

کــە مــادام خــۆی بڕیــاری ڕیفراندۆمــی دا و گوێــی لــە هیــچ 

دۆســتێک نەگــرت، دەبێــت هــەر خۆیشــی بەرپرســیارێتییەکە 

بەڵــێ ڕاســتە ڕیفرانــدۆم مافــی گەلــی کــوردە،  هەڵبگرێــت. 

بەتایبــەت بــۆ کوردانــی باشــوور کــە مــاوەی 26 ســاڵە ئەزموونێکی 

سیاســییان هەیــە، بــەاڵم ســەربەخۆیی بــەو شــێوەیە بــە دی 

ــک  ــی حیزبێ ــاو بەرژەوەندی ــە پێن ــرا ل ــەوەی ک ــوو ئ ــەت، بەڵک نای

ــوو.  ــدا ب ــی بنەماڵەیەک ــاو بەرژەوەندی ــە پێن ــم ل ــم بڵێ ــان دەتوان ی

ــەکان  ــکردنی هەڵ ــی دابەش ــتا خەریک ــم ئێس ــەوەدا نی ــەڵ ئ لەگ

ــی  ــە ئەســتۆی یەکێتی ــت بیخات ــی دەیەوێ ــەوەی پارت ــن، وەک ئ بی

نیشــتیانیی کوردســتان، یــان بەپێچەوانەیشــەوە، بەڵکــوو هەڵــەی 

ــە  ــر ل ــی ت ــەر پارتەکان ــوو. ئەگ ــەرەکییەکە ب ــە س ــەر دوو حیزب ه

ــت و  ــان نەگیرێ ــە بۆچوونی ــەر گــوێ ل ــن، ئەگ ــان دەربکرێ پەرلەم

ــان  ــەن و چیی ــی بک ــت چ ــەوا دەبێ ــت، ئ ــێ نەکرێ ــدارییان پ بەش

ــەوە؟ ــێ دەمێنێت پ

* بارودۆخــى باكــوورى كوردســتان تــا دێــت خراپتــر 
ــى  ــوان هێزەکان ــى نێ ــت، شــەڕ و پێکدانانەکان دەبێ
گەریــاى پەکەکــە و دەوڵەتــى تــورک بــەردەوام لــە 
ناوچەکانــى باکــوورى کوردســتان ڕوو لە هەڵکشــانە، 
پێتــان وایــە ئاماژەیــەک نییــە بــۆ پرۆســەى ئاشــتى 
و چارەســەرى قەیرانەکانــى کــورد لــە باکــوور، یــان 
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان گەییشــتوەتە ئــەو 
ئەنجامــەى ناتوانێــت بــە هیــچ ئەنجامێــک بــگات 
بارەیەیشــەوە  لــەو  تورکیــا،  لەگــەڵ حکوومەتــى 
پرســێکى گرینگتــر هەیــە، کــە بارودۆخــى عەبدولــا 
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ئۆجەالنــە، لــە چەنــد ســاڵى ڕابــردوودا بــە شــاراوەیی 
ماوەتــەوە، ئێــوە پێتــان وایــە باکــوورى کوردســتان 
بــە چ ئاڕاســتەیەکدا دەڕوات، لەکاتێکــدا هەلومەرجى 
باشــوورى کوردســتان ڕووى لــە خراپــى کــردوە و 
بــەردەم مەترســیی  لــە  باکــوورى کوردســتانیش 

ــە؟ گەورەدای
عابــد ئیــکا: وەک دەزانــن چەندیــن ســاڵە باکــووری کوردســتان 
پارتــی  تورکیــا،  داگیرکــەری  دەوڵەتــی  دژی  دەکات  خەبــات 

دەکات.  خەباتــە  ئــەو  ڕابەرایەتیــی  کوردســتانیش  کرێکارانــی 

چەندیــن ســاڵە خەباتــی سیاســی و مەدەنییــش لــە باکــووری 

ــەوە  ــەی ئێم ــەن پارتەک ــە الی ــەت ل ــت، بەتایب ــتان دەکرێ کوردس

ــڕۆ  ــکات کاری ئەم ــا دەی ــەوەی تورکی ــە ئ ــەر بۆی ــە(، ه )هەدەپ

نییــە، بــەاڵم ئــەو کۆمەڵکــوژی و ڕەشــبگیر و کاولکارییــەی ئێســتا 

تورکیــا دەیــکات، ســاڵی 1992ـــیش بــە هەمــان شــێوە بــوو، 

بــەاڵم حکوومــەت چەنــد زەبروزەنگــی بەرانبــەر کوردســتانی 

ــەت  ــەر دەوڵ ــش بەرانب ــانی خەڵکی ــکات، تێکۆش ــاد ب ــوور زی باک

ــاری  ــا 13 پەرلەمانت ــە ســاڵی 1994 تەنه ــۆ منوون ــت، ب ــر دەبێ زیات

ــک،  ــی ڕێکەوتنێ ــە پێ ــاوە ب ــی تورکی ــاو پەرلەمان ــە ن ــورد چوون ک

ــد  ــتە چەن ــە. ڕاس ــان هەی ــەی 80 پەرلەمانتارم ــتا نزیک ــەاڵم ئێس ب

ــە، بــەاڵم ڕێبــەر ئاپــۆ الی ئێمــە هێڵــی ســوورە  جیاوازییــەک هەی

ئەگــەر  چارەنووسســازە،  مەســەلەیەکی  ئــەو  تەندروســتیی  و 

ئازادیــی ئاپــۆ نەیەتــە دی، ئــەوا شــەڕی پەکەکــە لەگــەڵ تورکیــادا 

ــاوەڕوان  ــی چ ــتییش ڕێگەیەک ــەی ئاش ــەاڵم ڕێگ ــراوە، ب چاوەڕوانک

کــراوە بــۆ خــۆالدان لــەو شــەڕە، لــەم بوارەیشــدا چەنــد هەوڵێــک 

نییەتــی  ئەکەپــە  بــەاڵم  ئۆســلۆ،  ڕێکەوتننامــەی  وەک  دراون، 

ــە. ــوردی نیی ــەی ک ــەری کێش چارەس

* ئێســتا باشــوورى کوردســتان، یــان حکوومەتــى 
ــەو  ــوون ل ــۆ دەربازب ــکات ب ــی ب ــت چ ــم دەبێ هەرێ
قەیرانانــە، لەکاتێکــدا ڕیفرانــدۆم شکســتى هێنــا و 
ــەوەى بەشــێکى  ــوە هــۆى گەڕان ــەر ب ــى ئۆکتۆب 16ـ
زۆرى خاکــى ناوچــە جێناکۆکــەکان بۆ ژێر دەســەاڵتى 
حکوومەتــى عێــراق، پەرلەمــان پەکخراوە و ســەرۆکى 

هەرێــم نەمــاوە؟
عابــد ئیــکا: لــە ئێســتای باشــووری کوردســتاندا پێویســتە 
حکوومــەت و پەرلەمــان کاروبارەکانــی خۆیــان بەڕێــوە بــەرن، 

ــۆڕان،  ــی، گ ــی، یەکێت ــەرەکییەکانی وەک، پارت ــزە س ــتە هێ پێویس

ــە  ــەر یەک ــدی ه ــن و بەجی ــەوە دابنیش ــوو پێک ــەڵ و یەکگرت کۆم

ــووری و  ــە ئاب ــەری کێش ــۆ چارەس ــە ڕوو ب ــۆی بخات ــەی خ بەرنام

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئەمنییــەکان، واتــە یەکــر قبوڵکــردن 

مەرجــی ســەرەکیی هەمــوو چارەســەرێکە، نابێــت کــەس بــۆ 

پاشــەڕۆژی  بــکات.  کار  حیزبەکــەی  و  خــۆی  بەرژەوەندیــی 

باشــووری کوردســتان نادیــارە، هــەر بۆیــە دەبێــت هــەر حیزبێــک 

ــەربەخۆ  ــێوەیەکی س ــە ش ــەوە و ب ــەکال بکات ــۆی ی ــەتی خ سیاس

ــە  ــەدا ڕەخن ــی هەڵ ــی ئەنجامدان ــە کات ــت ل ــکات. دەبێ ــە ب مامەڵ

لــە خۆیــان بگــرن پێــش هــەر شــتێک، نــەک هــەر الیەنێــک 

ــۆ  ــە ب ــن ک ــە چیی ــەو تەوەران ــکات. *ئ ــار ب ــەی تۆمەتب بەرابەرەک

ڕێکەوتــن و گفتوگــۆی دیاریکــراو لــەم نەخشــە ڕێگایــەدا؟

ــن  ــو دەزانی ــی وەک ــی نەتەوەی ــەلەی یەکێت ــۆ: مەس ــەرحەد ڤات س

کاتێکــی درێــژ ئیشــکراوە لەســەری. ئەنجامێکــی بــاش بــە دەســت 

ــی  ــی نەتەوەی ــەلەی یەکێت ــەر مەس ــەوە لەس ــووە، لەبەرئ نەکەوت

ئەنجامــەی  ئــەو  گەیشــتیینە  ئێمــە  هەیــە.  گفتووگــۆ  کــورد، 

کــە پێویســتە هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان و کۆمەڵگــە هەتــا 

نەتەوەیــی  یەکێتــی  گفتوگــۆی  بەشــداری  کــورد  کەســایەتی 

بکــەن. ئەساســیی پرســیی یەکێتیــی نەتەوەیــی ئەوەیــە، کــە ئــەم 

ــیپ  ــە، کام پرەنس ــە کام بۆچوون ــەر ب ــە بەس ــی نەتەوەیی یەکێتیی

و نــرخ دەتوانــن بــن بــە بنکــەی یەکێتــی نەتەوەیــی، لەبەرئــەوە 

ئێمــە هەندێــک پرەنســیپ و نــرخ لــە الیەنــی خۆمــان پێشکەشــی 

ڕای گشــتی کوردســتان کــرد و الیەنــە سیاســییەکان کــرد، کــە ئێمــە 

ــام. ــە ئەنج ــەوە بگەین ــەر ئ لەس

*ئــەو پرەنســیپانە چییــە تاوەکــو بتوانرێــت یەکێتیى 
نەتەوەیــى پێکبهێنرێت؟

ســەرحەر ڤارتــۆ: یەکــەم: ئەوەیــە کــورد چییــە و کێییــە؟ 
پێکهاتــەی کــورد چییــە؟ ئێمــە کاتێــک دەڵێیــن کــورد چییــە؟ 

تێدەگــەن، بــە ڕاســتی لــەو مەجــەالدا پــرس هەیــە واتــە لــە مێــژوو، 

ــی،  ــن )کاکەی ــە دەڵێ ــۆ منوون ــە ب ــی هەی ــورددا چ ــەڕۆژی ک پاش

عەلەویــی، ئێزیدیــی و هەورامــی( ئەمانــە هەریەکەیــان بەشــێکی 

ــری  ــاو بەشــەکانی ت ــەدا و لەن ــاو ئەوان ــا لەن ــی کــوردن تەنه جڤات

کوردانــدا، بــۆ منوونــە هەندێــک ئیزیــدی دەڵێــن ئێمــە کــورد نییــن، 

ــان  ــن. ی ــن، عەلەوی ــورد نی ــە ک ــن ئێم ــەوی دەڵێ ــک عەل هەندێ

هەندێــک لەبەشــەکانی تــری کــوردان دەبنــە الیــەک، لەبەرئــەوە 

یەکــەم شــت پێویســتە ئێمــە ئــەوە جییابکەینــەوە پێویســتە 

بزانیــن کــوردان لەمانــە چــۆن تێدەگــەن؟ نەتەوەیــی کــورد کێیــە؟ 

هاوبەشــی  کاتێــک  ببێــت.  دروســت  هاوبەشــییەک  پێویســتە 

دروســت بــوو ئــەو کاتــە چــاوی کــورد لەیــەک بــەش دەردەکــەون.
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دووەم: لەســەر مەســەلەى کوردســتانە، کوردســتان لەکوێییــە؟ لــەم 

ــتان  ــووىن کوردس ــەلەى پارچەب ــەىت مەس ــدا بەتایب ــااڵنەی دوایی س

پارچەیەکــى  وتارێکــى  لــە  بــاس  هێزێــک  هــەر  كــە  وابــوو 

کوردســتان دەکات. واتــە کاتێــک ئێمــە بــاىس کوردســتان دەکەیــن، 

بــاىس هەولێــر و ســلێاىن و دهــۆک دەکەیــن. یــان واباشــرە بــاىس 

ــە  ــەم بۆچوون هــەر چــوار پارچــەى کوردســتاىن گــەورە دەکــەن. ئ

چــۆن دروســت دەبێــت. پێویســتە تێگەیشــتنێک دروســت ببێــت. 

بــۆ منونــە دەهێنمــەوە کاتێــک نــاوى هەیئــەت دەهێنیــن دەڵێــن 

هەیئــەىت فــان هاتــە کوردســتان یــان هەیئــەىت کوردســتان چــووە 

کوردســتان  باشــوورى  بەنــاوى  واتــە  کوردســتان،  واڵت  فــان 

ــچ کەســێک  ــەن. هی ــتان ناک ــوو کوردس ــک تەمســیىل هەم هەندێ

ــتان  ــوو کوردس ــو هەم ــتان وەک ــێکى کوردس ــا بەش ــت تەنه ناتوانێ

ــە  ــک ئێم ــتە کاتێ ــە پێویس ــوار پارچەی ــتان چ ــت. کوردس ناوبەرێ

بــاىس کوردســتان دەکەیــن بــاىس هــەر چــوار پارچــە بکەیــن. 

ئەگــەر تەنهــا بــاىس پارچەیــەک دەکەیــن نابێــت وا بــاس بکەیــن، 

بەڵکــو بڵێیــن باشــوورى کوردســتان یــان ڕۆژئــاواى کوردســتان 

یــان باکــوورى کوردســتان بۆیــە پێویســتە هاوبەشــییەک دروســت 

ــن. بکەی

کوردســتان  باشــوورى  پارتەکانــى  پێتوایــە   *
پرســى  ســەر  دێتــە  کاتێــک  بەســەرجەمییانەوە 
ــتان  ــوورى کوردس ــە باش ــاس ل ــا ب ــى تەنه نەتەوەی

دەکــەن؟
ســەرحەر ڤارتــۆ: مــن تەنهــا بــاىس پارتــەکان نــاکام، بــاىس 
پێویســتە  دەکــەم،  کوردســتان  چاپەمەنییــەکاىن  لــە  بەشــێک 

چارەســەرێکى هاوبــەش دروســت بێــت، تەنهــا لــە باشــوورى 

کوردســتان نــا، بەڵکــو لــە مێــژووی هەمــوو کــورد دا، کاتێــک 

بــاس لــە کوردســتان دەکرێــت کاتێــک بــاس لــە دۆزى کوردســتان 

لەمــە  کوردســتان  پارچــەى  چــوار  هــەر  پێویســتە  دەکرێــت، 

تێبــگات، ئەگــەر تێگەیشــتنێکى لــەم جــۆرە دروســت نەبێــت، 

یەکێتــى نەتەوەیــى دروســت نابێــت، بۆیــە ئــەم كارە گرنگــە.

ــوار  ــى هەرچ ــە جیاوازەکان ــوە الیەن ــڕوای ئێ ــە ب * ب
پارچــەى کوردســتان، تاچەنــد پشــتگیرى ئەم شۆڕشــە 

گشــتگیرەى ئێــوە دەکــەن؟
ناویــى  لەژێــر  پــڕۆژە 12 خاڵــە،  ئــەم  ڤارتــۆ:   ســەرحەر 
ــە  ــن ل ــە داوە دەکەی ــرد، ئێم ــکەش ک ــان پێش ــەوەی خۆم جوواڵن

ــکات  ــڕۆژەى خــۆى پێشــکەش ب هەمــوو الیەنێــک هەرکەســێک پ

ــەوە،  ــۆ یەکێتییــی نەتەوەیــی، هــەر الیەنــی سیاســیی چ بیرکردن ب

ــش  ــەن ئەوانی ــكەش بك ــیپی پێش ــە، چ پرنس ــان هەی چ بۆچوونیی

ــە ئێمــە پــڕۆژەی خۆمــان لەســەر  گفتوگۆیــەك دروســتدەكەن، وات

ــارەی  ــا لەب ــە، تەنه ــی ئێمەی ــەوە بۆچوون ــن ئ ــێك دواناخەی كەس

یەكێتــی نەتەوەیــی، پــڕۆژەی خۆیــان پێشــكەش بكــەن، هــەم 

ــۆ  ــەوە گفتوگ ــەر ئ ــە، لەس ــی ئێم ــەم میللەت ــی، ه ــی سیاس الیەن

ــەن. ــاوا بك ــی ئ ــی نەتەوەی ــوو یەكێت ــەن، هەم بك

ــییەكانی  ــە سیاس ــزب و الیەن ــی ح ــی فیتباگ *وەاڵم
ــان  ــە ڕاوبۆچوونی ــوە ك ــە ئێ ــتوونەتەوە ب ــر گەیش ت

ــە؟  ــەو پڕۆژەی ــە ســەبارەت ب چیی
ســەرحەر ڤارتــۆ: هەندێــك چاوپێكەوتنــی ئێمــە دروســت 
ــان  ــرۆژەی خۆمامن ــك پ ــەكان، هەندێ ــزب و الیەن ــەڵ ح ــوو لەگ ب

ــەڵ  ــان لەگ ــە چاوپێكەوتن ــەی ئێم ــەو الیەنان ــرد ئ ــەكەش ك پێش

ســازكردن، هەمــوو الیەنــەكان گوتیــان ئێمــە پڕۆژەكــەی ئێــوە 

ــە  ــان ئێم ــان، گوتی ــاو ڕێكخســتنەكانی خۆم ــن لەن ــۆ دەكەی گفتوگ

ــەوە، بۆیــە ئێمــە پڕۆژەكــەی خۆمــان بــۆ ڕای  جوابتــان دەدەین

گشــتی باودەكەینــەوە. 

ــەو  ــان ئ ــان ی ــی كوردســتان و حزبەكانی * ڕۆژهەاڵت
پارچەیــە فیتباگــی ئــەوان چــۆن بــوو، وەاڵمــی ئەوان 

چــۆن بــوو بــۆ ئــەو پڕۆژەیــەی ئێــوە؟
ــە  ــە ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان، ئێم ــەو الیەنان ــۆ: ئ ســەرحەر ڤارت
ســەردانی هەموامنــان نەکــرد، وتیــان ئــەو پڕۆژەیــەى ئێــوە گفتوگــۆ 

دەکەیــن لەنێــوان خۆمانــدا، پاشــان جوابتــان دەدەینــەوە ئەوکاتــە 

بۆچــووىن خۆمــان بــۆڕاى گشــتى باودەکەینــەوە. 

ئێــران  کوردســتانى  دیموکراتــى  *حزبــى 
لــە هەندێــک  ڕایانگەیەنــدووە پــڕۆژەى پەکەکــە 
ــەت   ــە تایب ــە، ب ــى نیی ــڕۆ زۆر واقعی ــۆ ئەم ــدا ب خاڵ
ــر  ــى ت ــت پارچەکان ــت دەبێ ــە دەڵێ ــە دا، ک ــەو خاڵ ل
ڕەزامەنــد بــن بــۆ پارچەیەکــى تــر کــە بیەوێــت 
ســەربەخۆیى ڕابگەیەنێــت، بۆچــى ئــەم خاڵــە بــەالى 
ــە ئەوانیــش  ــە ک ــى نیی ــەوە واقعی ــى دیموکرات حزب
ــۆ ســەربەخۆیى؟ ــەک بکــەن ب ــە پارچەی پشــتگیرى ل

ــە،  ــی وا هەی ــە خاڵێک ــەی ئێم ــە پڕۆژەک ــۆ: ل ــەرحەرد ڤارت س
ــورد  ــە، ک ــەک نەتەوەی ــورد هەمــوو ی ــی ک ــن نەتەوەی ئێمــە دەڵێی

ــایکس  ــی )س ــش ڕێکەوتن ــە، ئەوی ــە نیی ــوار پارچ ــتان چ و کوردس

بیکــۆ و لــۆزان(ە. هەمــوو الیەنــی سیاســیی لێــدوان دەدەن و 

دەڵێــن ئــەم ســایکس بیکــۆ و لۆزانــە نازانیــن ئەمــە واتــای ئەوەیــە 

ئێمــە پارچەبــوون قبــوڵ ناکەیــن، كاتێــک لــە سیاســەتی واقیعیــدا 
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ــەتی  ــتە سیاس ــەن، پێویس ــەت دەک ــد سیاس ــا چەن ــن ت چیدەکەی

ــتە  ــن، پێویس ــێ بکەی ــک جێبەج ــوو الیەنێ ــەر هەم ــان لەس خۆم

وتارێکــی نەتەوەیــی جێبەجبكەیــن ئەگــەر لــە باشــوور یــان 

ــە  ــت ل ــراتیژی بدرێ ــی س ــتاندا بڕیارێک ــری کوردس ــی ت پارچەیەک

ویســت و ڕاو بۆچوونــی هەمــوو گەلــی کــورد بێــت كارێكــی باشــە، 

چوونکــە ئەگــەر پارچەیەکــی کوردســتان بکەێتــە خەتــەرەوە، 

ئێمــە داوا دەکەیــن هەمــوو پارچەیەکــی تــری کوردســتان بچێــت 

بەرگــری لــەو پارچەیــە بکــەن. بۆیــە ئێمــە بڕیاردەدەیــن پێویســتە 

ــەش وەرن بەرگــری  ــەن و پارچــە و ب ــە هەمــوو الی ــارە ل ــەو بڕی ئ

ــی  ــن ماف ــە دەتوانی ــن ئێم ــەک نەتەوەي ــە ی ــەر ئێم ــەن، ئەگ بک

ــو  ــەوەک وەک ــن، ن ــەوە بەکاربهێنی ــان وەک نەت چارەنووســی خۆم

پارچەیــەک بهێننــە پێشــەوە و پارچەیەکیریــش بخەنــە الوە ئەمــە 

ــت. ــە ناگونجێ ــی ئێم ــەوە بوون ــەڵ نەت لەگ

*هەڵیژاردنــى یەکێتیــى نەتەوەیــى هــەم لەناوخــۆ، 
ــەی  ــن کێش ــەرى زۆرتری ــە دەرەوەش چارەس ــەم ل ه
ئێســتا  تــا  بۆچــى  بــەاڵم  دەکات،  کــورد  گەلــى 
هەوڵنــەدراوە یاخــود هەندیــک هــەوڵ هەبــووە لــە 
ــەرنەکەوتنى  ــۆکارى س ــەاڵم ه ــردودا، ب ــى ڕاب ماوەی

ــە؟ چیی
ــاوا  ــاش ئ ــورد دا ب ــاو ک ــە ن ــە ل ــەم بۆچوون ــۆ: ئ ســەرحەد ڤارت
نەبــووە، بــۆ منونــە كاتێــک دەرزی بــەر الشــەی مــرۆڤ دەکەوێــت 

مەســەلەی  بــۆ  ئەمــە  دەهێشــێت،  مــرۆڤ  الشــەی  هەمــوو 

نەتەوەیــی کوردیــش راســتە ئەگــەر یەکبــوون نەبێــت، ئێمــە بڵێیــن 

ــری  ــە دەڤەرێکی ــت ل ــت دەبێ ــوژی دروس ــەنگال کۆمەڵک ــە ش ل

کوردســتاندا ئــەو کۆمەڵکوژییــە نابینێــت. لــە باکــوور کۆمەڵکــوژی 

دروســت دەبێــت، لــە ڕۆژهــەاڵت کــەس خۆینــاکات بــە خاوەنــی، 

ــووە،  ــاو میللەتــی ئێمــە دروســت نەب بۆچوونێکــی نەتەوەیــی لەن

پێویســتە ئێمــە ئــەو بــۆ چوونــە دروســت بکەیــن هێــز و الیەنــی 

ــە سیاســییەکان  ــز و الیەن ــاری هێ سیاســیی لەمــە بەرپرســیارن، وت

هەمــوو بــۆ یــەک الیەنــە لــە بەشــێک یــان لــە پارچەیەکــی 

کوردســتاندایە، ئەگــەر لــە بەشــێک لــە ناوچــەکان وتــار دروســتبوو 

بۆچوونێکــی نەتەوەیــی بەســەر مرۆڤەکانــدا دروســت نابێــت، 

بۆیــە پێویســتە بۆچوونــی نەتەوەیــی بــەرەو پێــش بەریــن و 

ــی بۆچــی دروســت  ــی نەتەوەی ــەر مەســەلەی یەکێت بپرســین ئەگ

نابێــت؟ کاتێــک لــە شــەنگال کۆمەڵکــوژی دروســت بوو کارەســات، 

دروســت بــوو لــە 2014، بۆچــی شــەنگال نەپارێــزرا، بــە کام نییەت 

شــەنگال نــە پارێــزرا ئێمــە بــاش دەزانیــن، کــە گــەل وتیــان ئێمــە 

بــۆ ئێزیــدی نایەیینــە کوشــن، ئەمــە بۆچوونێکــە، دەبێــت ئەمــڕۆ 

کچــی شــەنگال بچــن بــۆ ڕۆژئــاوا و ڕەقــە، لــە 2014 وتیــان لەبــەر 

شــەنگال خۆمــان نەدەیــن بــە کوشــن، ئــەو کچــە ئێزیدییانــەی کــە 

دەچنــە ڕەقــە و تێکۆشــان دەكــەن و دەکوژرێــن كــوردن، ئــەو کاتە 

چ نییەتێــک باســدەکرێت واتــە یــەک نییەتێکــی نەتەوەییــە، یــەک 

نییەتێکــی پارچەییــە پێویســتە نییەتــی نەتەوەیــی دروســت ببێــت، 

ئەگــەر ئــەو نییەتــە نەتەوەییــە دروســت بــوو ئــەوکات چ ئێزیــدی 

بێــت، چ موســوڵان بێــت، چ عەلــەوی بێــت، چ ڕۆژهــەاڵت بێــت، 

چ باکــوور بێــت، چ لــە کــورد بێــت لــە هــەر بەشــێکی کوردســتان، 

لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــی کوردســتان کــە ئامادەبــوو خۆیــی بــدات 

ــە  ــن ی ــە دەڵێی ــەو کات ــە هــەر بەشــێکی کوردســتان ئ بەکوشــن ل

کێتــی نەتەوەیــی کــورد دروســت بــووە بۆیــە ئــەوە پرســێکی 

گــەورە دروســت دەبێــت.

ــە باشــوورى  ــى سیاســی ل ــە الیەن ــک ل * الى هەندێ
کوردســتان دەڵێــن )پەکەکــە( هەژموونــى خــۆی 
ــە  ــدا ک ــى نەتەوەیی ــەر کۆنگرەی ــەلماندووە بەس س
ئەمــە تاکــە هیــواو خەونــى ئــەو نییــە، بگــرە هــى 
ــەاڵت،  ــوور، ڕۆژه ــییەکانى باش ــە سیاس ــوو حزب هەم
ــەی کوردســتانە، قســەی  ــوار پارچ ــوور و هــەر چ باك

ــەوە؟ ــەو بارەی ــە ل ــوە چیی ئێ
ســەرحەد ڤارتــۆ: ئەساســییە، کۆنگرەیــى نەتەوەیــى )کەنەکــە( 
دەســتپێدەکات، مــن بــە ئاشــکرا دەڵێــم لــە چ شــوێنێک کۆنگــرەی 

یەکێتــى نەتەوەیــى کارێکــى دەکات، ئێمــە بڵییــن نا چــى دەکات با 

بیــکات، چ هەنگاوێــک دەنێــت ئێمــە هەنگاویــى دووەم دەنێیــن، 

ــە  ــن بۆی ــگاو دەنێی ــە دوو هەن ــت ئێم ــگاو بنێ ــەک هەن ــەر ی ئەگ

لــە مەســەلەیى نەتەوەییــدا هــەر کەســێک، هــەر نەتەوەیــەک کار 

ــەو کارەى  ــن، پێویســتە ئ ــن و بەشــدار دەبی ــە ئامادەی بکــەن ئێم

دروســتدەبێت پێویســتە هەمــوو الیەنــەکان بەشــداربن ئەمــە 

پڕۆســەیەکى گفتوگۆییــە هــەر کەســە و بۆچوونێکــى هەیــە بێــت 

گفتوگــۆ بــکات.

نێــوان  پەیوەندییەکانــی  ڕابــردوودا  لەمــاوەی   *
پەکەکــە و پارتــی گەیشــتە ئاســتێکی زۆر تونــدو 
لێکەوتــەوە،  چەکداریــی  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
لەئێســتادا پەیوەندییەکانــی ئێــوە و پارتــی بەکــوێ 

گەیشــتووە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ: چاوپێکەوتنــی ئێمــەش هەبــوو بەهــۆی 
دەمــەی  لــەو  لەئــارادان،  کێشــانەی  ئــەو  چارەســەرکردنی 
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کۆبوونەوەکانــی ئێمــە بــەردەوام بــوون و چاوەڕوانــی ئــەوە بووین 

ــەر  ــە س ــرش کرای ــەدا هێ ــەو کات ــن، ل ــوێ ئەنجامبدەی ــداری ن دی

شــەنگال، خۆتــان بــاش دەزانــن ئــەو هێرشــە پەیوەســت بــوو بــە 

پەیوەندییەکانــی نێــوان پارتــی دیموکراتــی کوردســتان و دەوڵەتــی 

ــوون و  ــاوە، دوای ئــەو هێرشــەش پەیوەندییەکامنــان تێکچ تورکی

ــدن. ــان تون ــی نێوامن ــتاش پەیوەندییەکان ــو ئێس هەتاوەک

پارتــی  و  ئێــوە  کــە  دەکرێــت  لــەوە  بــاس   *
ڕێککەوتنێکتــان ئیمــزا کــردووە و بارگرژییەکانــی 

نەمــاوە؟ نێوانتــان   
ســەرحەد ڤارتــۆ: نەخێــر، هەواڵێکــی لــەو شــێوەیە دوورە 
لەنێــوان  پەیوەندییــەک  مانایــەی هیــچ  بــەو  لــە ڕاســتییەوە، 

ــەم  ــەی ئ ــووە، ئەوان ــتاندا نەب ــی کوردس ــی دیموکرات ــە و پارت ئێم

بشــارنەوە،  ڕاســتییەکان  دەیانەوێــت  دروســتدەکەن  هەوااڵنــە 

ــە و  ــتان لــە تەنگەژەدای ــی کوردس ــی دیموکرات ــەوەی پارت لەبەرئ

پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک 

خراپــە، نــەک هــەر تەنهــا لەگــەڵ بزووتنەوەکــەی ئێمــەدا، لەســەر 

ــی  ــە هەواڵ ــە، بۆی ــاش نیی ــان ب ــتی دەرەوەش پەیوەندییەکانی ئاس

ــی  ــی پارت ــەوەی ڕەوش و دۆخ ــتدەکەن، بۆئ ــێوەیە دروس ــەم ش ل

ــانبدەن. ــی نیش ــتان بەباش ــی کوردس دیموکرات

پارتــی  و  ئێــوە  نێــوان  لــە  ناکۆکــی  کەواتــە   *
مــاوە؟ هــەر  دا  کوردســتان  دیموکراتــی 

هــەر  گرفتــەکان  و  کێشــە  لەڕاســتیدا  ڤارتــۆ:   ســەرحەد 
بەردەوامــن، بــەاڵم پێویســتە هەمــوو ئەو کێشــە و گرفتانــەی نێوان 

هێــزە کوردییــەکان چارەســەر بکرێــن، لەبەرئــەوەی گەلــی کــورد بە 

ــە ئەنجامــی ئــەو  ــاوردۆخ و ســاتێکی هەســتیاردا تێدەپەڕێــت، ل ب

شــەڕەی ئێســتا لــە ناوچەکــەدا دەگوزەرێــت، بێگومان سیســتمێکی 

نــوێ لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دێتەئــاراوە، پرســیارەکە ئەوەیــە 

ــود  ــا؟ یاخ ــان ن ــە ی ــورد هەی ــەی ک ــەدا پێگ ــتمە نوێی ــەو سیس ل

بەتــەواوی  ئەمانــە  هەمــوو  دەبێــت؟  چــۆن  کــورد  پێگــەی 

گرێــدراون بەیەکێتــی و یەکڕیزیــی کــوردەکان خۆیانــەوە، واتــا 

یەکێتیــی نەتەوەیــی کــورد، بۆیــە پێویســتە هێــزەکان یەکێتییەکــی 

بەهێــز ئامادەبکــەن و پێگەیەکــی بەرچــاو بــۆ کــورد دابنێــن، 

ئەگــەر ئــەو یەکێتییــە نەیەتەئــاراوە مەترســییەکی گــەورە لەســەر 

کــوردەکان پەیدادەبێــت، لەپێنــاو ئــەو یەکێتییەشــدا پێویســتە 

ــە  ــەکان ل ــزە کورديي ــوان هێ ــی نێ ــە و ناکۆکییەکان ــەرجەم کێش س

پالتفۆڕمێکــی وەک کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورددا چارەســەربکرێن.

* ئــەو ناکۆکییانــەی لەگــەڵ پارتــی دیموکراتــی 
کوردســتان هەتانــە لەســەر چییــن؟

ســەرحەد ڤارتــۆ: لەڕاســتیدا پارتــی دیموکراتــی کوردســتان 
ــەداوە، هەمــوو  سیاســەتێکی نەتەوەیــی و دیموکراســیی نیشــان ن

ــان  ــەتی خۆی ــوو سیاس ــەوان هەم ــن، ئ ــاش دەزان ــەوە ب ــەک ئ الی

بەســتۆتەوە بــە دەوڵەتــی تورکیــا و حکومەتــی ئەردۆگانــەوە، 

ــە  ــە ک ــەو جۆرەی ــاوا ب ــەر کوردســتانی خۆرئ سیاسەتیشــیان بەرامب

دەیبینــن، دەرگای لەســەر کوردســتانی خۆرئــاوا داخســتووە، هــەر 

جوڵەیــەک لەئــارادا بێــت بــۆ هێــرش بۆســەر خۆرئــاوا، پارتــی 

ــتانیش  ــووری کوردس ــە باش ــە، ل ــتان لەگەڵیدای ــی کوردس دیموکرات

سیاســەتێکی نەتەوەیــی و دیموکراســی نییــە، دەخوازێــت لــە 

ڕێگــەی تورکیــاوە هەژمــوون و دەســەاڵتداریی خــۆی لەســەر 

تــەواوی جومگەکانــی باشــووری کوردســتان بســەپێنێت، بەتایبــەت 

لەژێــر ســایەی ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی لەئارادایە، لە شــەنگالیش 

کێشــەی  ئەوانــە  هەمــوو  پەیــڕەودەکات،  سیاســەت  هەمــان 

بەرچــاون، پێویســتە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان سیاســەتی خۆی 

نەبەســتێتەوە بەدوژمنانــی گەلــی کــوردەوە، لەکاتێکــدا بــۆ منونــە 

ــی  ــکرا دوژمنایەتی ــێوەیەکی ڕوون و ئاش ــە ش ــا ب ــی تورکی دەوڵەت

ــتاندا،  ــەی کوردس ــوار پارچ ــەر چ ــە ه ــوردان دەکات ل ــوو ک هەم

ــەوز  ــێ س ــی ل ــە هیچ ــەردۆگان و ئەکەپ ــەڵ ئ ــەتکردن لەگ سیاس

نابێــت، بەڵکــو کــوردەکان بــە هێــزی پێکەوەیــی خۆیــان دەتوانــن 

ــە  ــەن، ئەوکات ــی پەیڕەوبک ــی و دیموکرات ــەتێکی نێونەتەوەی سیاس

ــن. ــەر دەکرێ ــەکان چارەس ــدی کێش ئی
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سەرحەد ڤارتۆ: 
پۆست: وتەبێژی پەیوەندییەكانی كۆمیتەی ناوەندی كەجەكە.

نیزامەدین تاش )بۆتان(
لە ساڵی 1961 لە ڤارتۆی سەر بە پارێزگای مووش لە باکووری کوردستان لە دایک بوە

قوتابخانەی سەرەتایی لە گوندەکەیان تەواو کردوە. 

ناوەندیی لە ڤارتۆ تەواو کردوە.

ساڵی 1975 – 1976 پەیانگای مامۆستایانی لە دێرسیم تەواو کردوە.

ساڵی 1976 پێوەندیی بە بزووتنەوەی ئاپۆچێتییەوە کردوە و کاری ڕێکخستنی لە دێرسیم ئەنجام داوە.

بەرپرسی هێزەکانی پەکەکە بوە لە ئەیالەتی بۆتان.  

ئەندامی کۆنسەی سەرکردایەتیی پەکەکە بوە.

پۆست: ڕێبەرى پارىت واڵتپارێزى باکوورى کوردستانە و لە پەکەکە جیا بوەتەوە.

لە شاری هەولێر نیشتەجێیە.

عابد عەبدولحەكیم عەبدواڵ 
نازناو: )عابد ئیكە(

ساڵی لە دایكبوون:  1978 شەرناخ

پلەی خوێندن: ئامادەیی

ساڵی پەیوەندیكردن بە حزبەوە:  2001

پۆست: نوێنەرایەتی هەدەپە لە باشوری كوردستان

عوسمان عومەر ئۆجەالن
نازناو: )فەرهاد(

پلەی خوێندن:  پەیانگای مامۆستایان لە ئۆرفای باكوری كوردستان

ساڵی پەیوەندیكردن بە حزبەوە:   1986

باری خێزان:  خێزاندارە

پۆست:  ئەندامی كۆنسەی پەكەكە بووە ە ئێستاش وەكو سیاسەمتەدارێك لە هەولێر نیشتەجێیە

بایۆگرافیا

˝
˝

˝

˝



تێڕوانینى هێزەکانى 
خۆرئاوای کوردستان 

سەبارەت بە بارودۆخى 
باشوورى کوردستان، لە 

قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و 
16ـى ئۆکتۆبەر
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ســڵێمان عــەرەب: نوێنــەرى پــارىت یەکێتیــى دیموکــراىت 
ســووریا پەیــەدە لــە باشــوورى کوردســتان

ئاوەدانکردنــەوەى  دەســتپێکردىن  لــە  کات  هەمــوو  مەخابــن! 

خۆرئــاوادا )ئەنەکەســە( تــا ئێســتا، دوژمنایەتیى )پەیــەدە( دەکات.

هۆشــەنگ دەروێــش: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی 
پــارىت دیموکــراىت کــوردى ســووریا

مەســعوود  بێگومــان  چەکدارەکانــە،  هێــزى  فەرمانــدەى  کــێ 

بــۆ  وەرگیــراوە  ســەرکردەکانەوە  لــە  بڕیــارە  واتــە  بــارزاىن، 

پێشــمەرگە. پاشەکشــەکردىن 

ــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن  ــراىت کوردســتان ناتوانێ ــارىت دیموک پ

ــە هەڵوێســتى کوردســتانیدا. ــە، ل ــازاد نیی هەبێــت ئ

فەتحوڵــا حوســێنى: ئەندامــى ســەرکردایەتیى پــارىت 
ــووریا ــە س ــورد ل ــى ک چەپ

هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە کــە ئەرکــى خۆیــان 

جێبەجــێ بکــەن، واز لــەو تەشویشــە بهێنــن لــە ســەر خۆرئــاواى 

کوردســتان

نوێنەرایــەىت  هاوســەرۆکى  حەســەن:  د.جاویــدان 
خۆرئــاوا کانتۆنــەکاىن 

ــتاىن  ــی کوردس ــى نەتەوەیی ــردوە کۆنگرەیەک ــان ک ــە داوام هەمیش

لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت، بــۆ ئــەوەى ســراتیژییەکى ڕوون 

ــت و ڕەوامنــان هەبێ

ــدام  ــە ئەن ــن ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــوون ب ــد ب ــی خــۆی كاندی بۆچــی كات

لــە پەرلەمانــی ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، بۆچــی 

ئێســتا خۆیــان كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوە ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە 

ــاوای كوردســتاندا ــی خۆرئ حكوومەت

مەحمــوود محەمــەد )ئەبوســابیر(: نوێنــەرى پــارىت 
لــە ســووریا یەکێتیــى دیموکــراىت کــورد 

ئەمەریــکا دەڵێــت 26 ســاڵ دەســەاڵتدارى کوردســتان، ناکۆکــى لــە 

ــتکەوتاىن  ــۆن  دەس ــان چ ــە بینی ــوو، بۆی ــدا هەب ــوان هێزەکانی نێ

لــە دەســت دا.

ــرۆ: ســەرۆکى ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى  ــم ب ئیبراهی
کــورد لــە ســووریا )ئەنەکەســە(

هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ دەکات 

و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت.

ــى یووســف: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی  عەبدولباق
حیزبــی یەکێتیــى کــورد لــە ســووریا

زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان چارەســەر بکرێــت، 

ــى  ــە ئیدارەیەک ــتانە، ک ــەى کوردس ــەم پارچ ــوور یەک ــە باش چونک

ــە، ــى هەی فیدڕاڵی
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عەلــى شــەمدین: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی پــارىت 
پێشــکەوتنخوازى کــورد لــە ســووریا 

ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، یــان لــە هــەر 

لــە  بــدەن، دەبێــت فاکتــەرە خودییــەکان  تــردا ڕوو  کاتێکــى 

ــە  ــە ڕووی خودییــەوە ب ــە ناوخــۆدا و ل بەرچــاو بگریــن، ئەگــەر ل

تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت، ئــەو کات کێشــە و دەســتتێوەردانە 

لــە  بــەاڵم ئەگــەر ئێمــە  نابێــت،  دەرەکییــەکان کاریگەرییــان 

ســەرجەم  نەبیــن،  یەکهەڵوێســت  و  یەکڕیــز  خۆمانــدا  نــاو 

ــت ــان دەبێ ــەکان کاریگەریی ــى و ناوخۆیی ــتتێوەردانە دەرەک دەس

پــارىت  ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی  عەزیــزى:  کاوە 
ســووریا   – کوردســتان  دیموکــراىت 

ــى  ــە یەکێتی ــتە ب ــان پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەس بێگوم

نەبیــن،  یەکگرتــوو  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  گــەر  ئێمــەوە، 

نامێنێــت ســووریا  کوردســتاىن 

ــتان،  ــوورى کوردس ــى باش ــوو ڕووداوەکان ــت واب *پێ
ــۆى  ــە ه ــدەن ب ــەر ڕوو ب ــوو ه ــوو دەب ــک ب ڕووداوێ
گــەورەى  ســیناریۆیەکى  یــان  ڕیفراندۆمــەوە؟ 
ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى بــوو، بــۆ تێکشــکاندنى 
الیــەن  لــە  کوردســتان،  هەرێمــى  ئەزموونــى 
ــرا؟  ــێ ک ــیناریۆکە جێبەج ــەوە س ــى عێراق حکوومەت
ــە باشــوورى کوردســتان ڕووی  ــەوەى ل د.ســڵێمان عــەرەب: ئ
ــتکەوتەکان  ــتان، دەس ــورد و کوردس ــۆ ک ــدا ب ــى کەم ــە کاتێک دا، ل

تێــک چــوون. بــە بــڕواى ئێمــە لــە ڕاســتییدا چارەســەرکردىن 

کێشــەکاىن کــورد، ئەزمــووىن کــورد لــە باشــوورى کوردســتاندا، 

دەســتکەوتێکى گــەورە بــوون، مەخابــن! لــە کاتێکــى کــەم دا 

ئــەو دەســتکەوتە گەورانــە لــە دەســت چــوون. بــە بۆچــووىن 

ســاڵەى  چەنــد  هەڵــەى  سیاســەىت  ئەنجامــى  ئەمــە  ئێمــە، 

ــورد  ــەر ک ــە س ــەى ڕووی دا ل ــەو ئەنجام ــتانە، ئ ــى کوردس هەرێم

گــران بــوو بــە تایبــەت گــەىل کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە 

ڕەوشــێکى زۆر خراپــى دەرووىن دەژیــان. ئەگــەر لــە بــارى سیاســی 

هەڵبســەنگێنین، ئــەو سیاســەتەى کــورد لــە هەرێمــى کوردســتان 

هەیبــوو، بــۆ ماوەیەکــى زۆر درێــژەى کێشــا، ئێمــە وەک پارتێکــى 

ــەدات، زۆر  ــە ڕوو ن ــەو بارودۆخ ــەوەى ئ ــۆ ئ ــورد ب ــاوای ک خۆرئ

بیــرى نەتەوەیــى چارەســەرى قەیرانــەکاىن  قســەمان هەبــوو. 

دەکــرد. هەرێمــى کوردســتان بــە گشــتى تەنهــا پارتێکــى سیاســیى 

بەرپرســیارى ئــەو بارودۆخــەى ئێســتاى کوردســتان نییــە، بەڵکــوو 

ــیارن،  ــتان بەرپرس ــوورى کوردس ــە باش ــیاىس ل ــزى س ــوو هێ هەم

سیاســییەکان،  ســەرکردە  کوردســتان،  هەرێمــى  حکوومــەىت 

ــەى  ــەو دۆخ ــیارى ئ ــتان بەرپرس ــى کوردس ــەرۆکایەتیى هەرێم س

خۆرئــاواى  لــە  ئێمــە  بڵێــم،  دەتوانــم  کوردســتانن.  ئێســتاى 

کوردســتان شــارەزایى چەنــد ســاڵێکان هەبــوو، لــە ئەنجامــى ئــەو 

ــم  ــەىت هەرێ ــرۆڤ سیاس ــتان، م ــوورى کوردس ــە باش ــارەزایییە ل ش

دەخاتــە پێشــەوە، نــەک وەک کەرکــووک و شــەنگال، واتــە کاتێــک 

ئێمــە دەڵێیــن، برایەتیــى الیەنــە سیاســییەکاىن عــەرەب و ســووریا 

دەبەینــە پێشــەوە، لــەو ناوچەیــەدا دەبێــت کــورد ڕازى بکەیــت، 

نەیاندەهێشــت ئێمــە ڕێکەوتنێــک لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن، 

کــورد، تورکــان، عــەرەب، رسیــاىن، ئاشــوورى ببەینــە پێشــەوە. لــە 

ــزى  ــەروەریى هێ ــاڵ س ــە پ ــم ل ــەڕى هەرێ ــاڵێک تێپ ــدا س ئەنجام

کــورد )پێشــمەرگە(دا، لــە شــەنگال، مووســڵ، کەرکــووک، جەلــەوال، 

ــە  ــر ل ــە زیات خانەقیــن، نەمانتــواىن کارێــک بکەیــن، ئــەو هەرێان

پــاڵ حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دا مانــەوە، دەســتتێوەرداىن 
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حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان وای کــرد نەمانتــواىن ڕێکەوتنێــک 

ــن. ــەکاىن دروســت بکەی ــوان الیەن ــە نێ ل

ــە باشــوور ڕوو  ــەوەى ل ــوو، ئ ــان واب * هەندێــک پێی
دەبــوو  کــە  ڕیفراندۆمێکــە،  دەرئەنجامــى  دەدات 
ڕیفرانــدۆم  وایــە  پێیــان  هەندێکیــش  نەکرایــە، 
و  فشــارەکان  بــەاڵم  هــۆکارەکان،  لــە  یەکێکــە 
هێرشــەکانى ســوپاى عێــراق، حکوومەتــى عەبادیــى 
پێــش خســتوە،  پێــش خســت، تەنهــا کاتەکــەى 
بــەاڵم فشــارەکانى هــەر هەبــوون، بــۆ نموونــە 
لــە کۆبوونەوەیەکــدا فەرمانــدە ســەربازییەکان و 
عەبــادى پێــش شــەڕى مووســڵ، داوایــان کــردوە 
عێــراق بگەڕێتــەوە ناوچەکانــى پێــش 2003، هێــزى 
پێشــمەرگە بگەڕێتــەوە ئــەو ناوچانــە، بــەاڵم عەبادى 
پرســیاری کــردوە، ئایــا دەتوانــن شــەڕى پێشــمەرگە 
ــر،  ــە نەخێ ــەن؟ گوتوویان ــەوە بک ــە یەک ــش ب و داع
هێــزى  شــەڕى  کەواتــە  گوتوویەتــى  عەبــادى 
ــەڕى هەرێمــى کوردســتان بــا  ــان ش ــمەرگە ی پێش
بکەوێتــە دواى ڕزگارکردنــى مووســڵ، بێگومــان ئــەو 
ــۆکار  ــدۆم ه ــا ڕیفران ــرد. ئای ــێ ک ــەیان جێبەج پرس
بــوو، هەرێمــى کوردســتان هێــزە سیاســییەکان، 
بــە  ناوچەکــە و جیهانیــان  بارودۆخــى سیاســیى 
لــەو  جگــە  نەخێــر،  یــان  نەخوێنــدەوە،  باشــی 
هەســتە شــۆڤینییە عەرەبییــەى حکوومەتــى عێــراق 
بەرانبــەر بــە کــورد هەیەتــى، پیالنێکــى ناوچەیــی و 
نێودەوڵەتیــش بەشــدار بــوو لــەو گەله کۆمەکێییــە؟ 
هۆشــەنگ دەروێــش: هــۆکارى ناوخۆیــى هەیــە، کــەس 
ناتوانێــت بڵێــت بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان زۆر بــاش بــوە، 

حکوومەتێکــى کارا بــە مانــاى حکوومــەت نەبــوو، پەرلەمــان 

نەبــوو، ڕێکەوتــن لــە نــاو ماڵــى کــورددا نەبــوو، بارودۆخــى 

ئابووریــى خەڵکــى کوردســتان زۆر بــاش نەبــوو، خەڵکــى هەرێمــى 

ــا  ــوون، ئای ــداىن مووچــە دا ب ــى پێ ــە چاوەڕوانی کوردســتان هــەر ل

مووچــە دابــەش دەکرێــت یــان نــا؟ ڕێکەوتنێکــى ناوخۆیــى نەبــوو، 

ــکا  ــت. هێزێکــى وەک ئەمەری ــدۆم بکرێ ــاىس ڕیفران ــن ب ــا بتوانی ت

بــە ملیــار دۆالرى لــە عێــراق ســەرف کــردوە، ژمارەیــەک لــە 

ــتى  ــت و ڕاس ــە کوش ــراق داوە ب ــى عێ ــە خاک ــۆى ل ــزەکاىن خ هێ

ــەوە.  ــە عێراق ــى خــۆى هاتوەت ــۆ بەرژەوەندی ــکا ب ــە ئەمەری ئەوەی

ــۆى دروســت کردبێــت، دواى پێــی  ــکا ت ــە ئەمەری ــدراو نیی ڕێگەپێ

بڵێیــت بــە قســەى تــۆ ناکــەم، جــارى یەکــەم ڕای گەیاند، ئێســتایش 

ــکا ســزاى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دەدات، هــەر  ئەمەری

ــادى دەگەڕێتــەوە  کاتێــک ســزادانەکە تــەواو بێــت، یەکســەر عەب

ــە  ــکا هــەر کات ب ــت بوەســتێت، ئەمەری ــى ســوور، دەبێ ــۆ هێڵ ب

عەبــادى بڵێــت بوەســتە دەوەســتێت. خاڵێکــی تــر هەیــە لــە 

الى مــن گرینگــە، بۆچــى ئــەو زەمینەیــە لــە هەرێمــە کوردســتان 

ــی  ــارى سیاس ــە؟ بڕی ــۆکارى چیی ــوو، ه ــادە ب ــدۆم ئام ــۆ ڕیفران ب

ــتانە و  ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــی پ ــتان هی ــى کوردس ــە هەرێم ل

ــن  ــوو، چەندی ــە نەب ــیى ئازادان ــارەدا، سیاس ــەم بڕی ــەىت ل ــە تایب ب

ســاڵە هێــزى تــورک لــە بەعشــیقەیە، دەمانــزاىن کاتێــک ســەرداىن 

ــەک  ــەرە ی ــەى ئەنق ــە فڕۆکەخان ــا ل ــۆ تورکی ــارزاىن ب ــعوود ب مەس

ــوەوە،  ــەرز کردب ــوردى ب ــااڵى ک ــا ئ ــوو، تورکی ــوردى هەب ــااڵى ک ئ

ــەکاىن  ــە ڕاگەیاندن ــت، بەشــێک ل ــدا دەنێ ــەىت کوردی ــە دەوڵ دان ب

ــرا، ئــەو سیاســەتەى  ــەىت کــوردى ڕاگەیەن دەیانگــوت تــەواو، دەوڵ

پــارىت دیموکــراىت کوردســتان داینــاوە سیاســەتێکى کاتیــی تورکیایــە 

ــتییەکان  ــە ڕاس ــت ل ــووری، نابێ ــی ئاب ــک بەرژەوەندی ــۆ هەندێ ب

چاوپۆشــیى بکەیــن. كاتێــك )یەڵــدرم( لــە ســەردانێکدا هاتــوە 

بــۆ هەولێــر و ســەر خاکــى کوردســتان ده ڵێــت ڕێكەوتنێکــى 

خۆمــان هەیــە بــۆ دژى تیــرۆر و دژى پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان 

هەرێمى کوردستان بە 

گشتى تەنها پارتێکى سیاسیى 

بەرپرسیارى ئەو بارودۆخەى 

ئێستاى کوردستان نییە، بەڵکوو 

هەموو هێزى سیاىس لە 

باشوورى کوردستان بەرپرسیارن
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ــکاراىن  ــارىت کرێ ــت پ ــوو بڵێ ــە کــەس نەب ــەو کات ــن. ئ شــەڕ دەکەی

ــوو،  ــى هەب ــى ناوخۆی ــە، زەمیینەیەک ــت نیی ــتان تیرۆریس کوردس

لێــرەدا پرســیارێکى گرینــگ هەیــە. گونجــاوە ئەمەریــکا، بەریتانیــا، 

فەرەنســا، نەتــەوە یەکگرتــوەکان، ئێــران، تورکیــا و ئــەم دەوڵەتانــە 

هەمــووى بڵێــت نەخێــر، بــەاڵم حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان 

بڵێــت مــن هــەر ڕیفرانــدۆم دەکــەم. ماکگــۆرک لەگــەڵ مەســعوود 

ــرد  ــر نەک ــە هەولێ ــاوەڕواىن ل ــوەوە، چ ــۆ ب ــۆک ک ــە ده ــارزاىن ل ب

ــوەکان، چــوە  ــەوە یەکگرت ــا، فەرەنســا، نەت ــەڵ بەریتانی خــۆى لەگ

ــۆرک  ــەى ماکگ ــارزاىن، کۆبوونەوەک ــعوود ب ــۆ الى مەس ــۆک ب ده

بــەاڵم  مەکــەن،  ڕیفرانــدۆم  دەڵێــت:  ماکگــۆرك  بــوو،  تــەواو 

ــی دا  ــام دا و بەڵێن ــەوەى ئەنج ــەر کۆبوون ــارزاىن ه ــعوود ب مەس

ڕیفرانــدۆم بــکات، دەیگــوت مــن حســاب بــۆ کــەس نــاکام. ئــەوە 

مەترســییەکى زۆر گــەورە بــوو. خاڵێکــی تــر هەیــە نابێــت لــە بیــر 

ــە ڕێگــەى ڕیفراندۆمــەوە،  ــارزاىن ویســتى ل ــت. مەســعوود ب بکرێ

ــاز  ــدات، ویســتى خــۆى دەرب ــە دەســەاڵىت خــۆى ب ــى ب بەردەوام

ــە. ــە هەی ــەى ک ــە کێشــەى ناوخۆیییان ــکات ل ب

کەوتــە  کەرکــووک  کاتێــک  ئۆکتۆبــەر  *16ـــی 
ڕۆژ هێزەکانــى  عێــراق، هەمــان  دەســت ســوپاى 
و  )یەپەگــە(  و  دیموکــرات  ســووریای  ســوپاى 
ــەن،  ــە ڕزگار دەک ــاوا، شــاری ڕەق ــە خۆرئ ــەژە( ل )یەپ
پارادۆکســێکى زۆر هەیــە لــەم نێوەنــدەدا، تەنانــەت 
ــان  ــاڵى )1996(م ــى س ــە ڕووداوەکان ــەو پارادۆکس ئ
ــاب پارتــى ســوپاى  ــی ئ بیــر دەخاتــەوە، کاتێــک 31ـ
لــە  یەکێتــى  هێزەکانــى  ســەر  هێنایــە  عێراقــی 
هەولێــر، ئــەو ڕۆژە تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان دەســتى 
بــە ســەر کابوولــدا گــرت. ئــەم لــە یەکچوونانــە 
چــۆن دەبینیــت؟ بۆچــى بــەو ئیمکانیاتانــەى لــە 
ــاوا هەیــە شــارێکى گــەورەى وەک ڕەقــە ڕزگار  خۆرئ
دەکرێــت، کەچــى شــارێکى گــەورەى وەک کەرکــووک 
ــە کەرکــووک  ــکا پشــت ل ــت؟ بۆچــى ئەمەری دەکەوێ
لــە  پارتــى دەکات  لــە یەکێتــی و  دەکات، پشــت 
باشــوور، بــەاڵم پشــتیوانى لــە هێزەکانــى )پەیــەدە( 
دەکات لــە خۆرئــاوا، پارادۆکســێک لــە سیاســەتى 
ــە سیاســەتى  ــەک ل ــان بێمۆڕاڵیی ــە، ی ــدا هەی کوردی

ئەمەریــکادا هەیــە؟ 
ــەىت  ــەوە، باب ــە یەک ــان ب ــەر دووکی ــێینى: ه ــا حوس فه تحوڵ
ــرات،  ــزى ســووریاى دیموک ــۆ هێ ــە ســەرکەوتنە ب ــردىن ڕەق ڕزگارک

ــاواى  ــە خۆرئ ــەن ل ــەرەو پێشــەوە دەب ــورد ب ــڕۆژه ى سیاســیى ک پ

کوردســتان و باکــوورى ســووریا. ســەرکەوتنە بــۆ هەمــوو کوردێــک 

کــە خــەون و ئامانجیانــە لــە ســووریا خۆیــان و هەمــوو پێکهاتەکان 

و جوگرافیــا و دیموگرافیــاى خۆیــان بپارێــزن، بــەاڵم کەوتنــى 

ــۆ هەرێمــى  ــەک ب ــوو ن ــڕواى مــن کارەســاتێک ب ــە ب کەرکــووک ب

کوردســتان، بەڵکــوو بــۆ هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان، کەرکووک 

ســیمبولێکە جێــگای ناکۆکییــە، شــارێکى بــەردەوام برینــدارە و 

ــى  ــە. هاتن ــارە هەی ــەو ش ــەر ئ ــە س ــەڕ ل ــی و ش ــەردەوام ناکۆک ب

هێــزى عێــراق و پاشەکشــێکردىن پێشــمەرگە کەمکردنەوەیــەک 

کــورد  خەڵکــى  پێشــمەرگە.  شــکۆى  و  نــاو  و  ڕۆڵ  بــۆ  بــوو 

رسوشــتێکى ســۆزدارى هەیــە، لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان 

ــر دەتوانیــت  ســمبوىل پێشــمەرگەى تێکشــکاند. چــۆن جارێکــی ت

ــەوە.  ــت بکەیت ــداکارە دروس ــەڕکەرە، فی ــزە ش ــەو هێ ــۆ ئ ــکۆ ب ش

ــەم  ــەى یەکــەم، بەرپرســە ل ــە پل ســەرکردایەتیى سیاســیى کــورد ب

ــە  ــان ل ــەى ناکۆکیی ــەو ناوچان ــەوان ئ ــەر شــکۆى ئ بارودۆخــە. لەب

ســەرە ڕادەســتى هێــزى عێــراق بکاتــەوە، هەمــوو دەزانــن بڕیــار 

ــى  ــەر هەرێم ــە س ــرش بکەن ــە هێ ــوو ک ــى هەب ــزى عێراق الى هێ

کوردســتان، بــەاڵم ڕیفرانــدۆم پاســاوێک بــوو ئــەو هێزانــە خۆیــان 

کــۆ بکەنــەوە و لەگــەڵ حەشــدى شــەعبى هێــرش بکــەن. ئێســتا 

پڕوپاگەندەیەکــى بــاش لــە عێــراق هەبــوو، دەڵێــن حەشــدى 

شــەعبى هێزێکــى خەتــەرە، هێزێکــە ســەرى خەڵک دەبــڕن، لەبەر 

ــمەرگە.  ــزى پێش ــەر هێ ــردە س ــە کاری ک ــەو پڕوپاگەندان ــەوە ئ ئ

ــى  ــتنى ماڵ ــک نەخس ــش ڕێ ــن، ئەوی ــر نەکەی ــە بی ــر ل ــی ت خاڵێک

سیاســییى کــورد و بارودۆخــى سیاســی لــە الیەکــەوە و ڕێــک 

نەخســتنى هێــزى لەشــکرى کــوردى لــە الیەکــی تــرەوە. تــا ئێســتا 

دوو هێــزى پێشــمەرگە هەیــە، دوو فەرمانــدەى پێشــمەرگە هەیــە، 

ــەو  ــاىن ئ ــزى زێڕەڤ ــە وەک هێ ــەىت هەی ــزى تایب ــدەى هێ پڕوپاگەن

پشــتیوانییە لۆجســتییەى، کــە بــۆ ئــەو هێــزە دەچێــت، بــۆ هێــزى 

تــری پێشــمەرگە بــە فەڕمــى ناچێــت. بــە بڕواى مــن دواى 26 ســاڵ 

لــە حکومڕانیــى کــوردى، کــورد %50 خاکــى خــۆی لــە دەســت دا. 

گــەر ئیســتیحقاقێکى کــوردى هەبوایــە، ئەگــەر بڕیارێکــى سیاســیى 

لــە الى ئێمــە هەبوایــە، دەبوایــە 24 کاتژمێــر پەرلەمــاىن کوردســتان 

دانیشــن کــراوە بوایــە، تــا ئێســتا پەرلەمــاىن کوردســتان ناتوانرێــت 

دانیشــتنێک ئەنجــام بــدات، لــە کاتێکــدا بڕیــارى شــەرعى لــە الى 

ــان  ــدا بیــن ی ــارى ڕیفرانــدۆم ئەگــەر ئێمــە لەگەڵی ــە. بڕی پەرلەمان

ــییە  ــزە سیاس ــوو هێ ــوان هەم ــە نێ ــوو ل ــۆک ب ــى ناک ــا، بڕیارێک ن

ــا،  ــەت تورکی ــە تایب ــزى ئیقلیمــى ب ــەوە هێ ــەر ئ ــەکان، لەب کوردیی
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ئێــران، عێــراق، دەتوانــن ســوود لــەو نایەکڕیزییــەى هێزى سیاســیی 

کوردســتان وەربگــرن. گــۆڕان ئێســتا هێزێکــى ســەرەکییە لــە 

حکوومــەت و پەرلەمانــدا، لــە شــەقام دا هێــزى ســێیەمە لــە دواى 

ــتان،  ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــتان و پ ــتانیی کوردس ــى نیش یەکێتی

بۆچــووىن گــۆڕان وەرنەگیــرا، کۆمەڵــى ئیســامیى کوردســتان هێــزى 

ــەوە  ــەر ئ ــەوە. لەب ــیاىس مای ــارى س ــە دەرەوەى بڕی ــە، ل چوارەم

ئیســتیحقاقێکى سیاســیى نەخــوازراو بــوو. ئیســتیحقاقى سیاســیى 

دەبێــت ئــەو کەســانەى پشــتگیریى ڕیفراندۆمیــان دەکــرد، داوای 

ــەوە  ــن ئ ــک بڵێ ــە خەڵ ــت ب ــەن، دەبێ ــک بک ــە خەڵ ــوردن ل لێب

نســکۆیەک بــوو، پاشــان چــۆن خۆمــان بەهێــز بکەیــن. دڵنییایــى 

بدەینــە خەڵکــى خۆمــان بڵێــن ئێمــە دەگەڕێینــەوە ئــەو ســنورەى، 

ماڵــى  و  هێــزەکان  دەتوانیــن  بڵێــن  بوویــن،  جێگیــر  پێشــر 

کــوردى ڕێــک بخەینــەوە، یــەک هێــزى سیاســیى دروســت بێــت. 

الوازبــووىن باشــوورى کوردســتان، الوازبوونــە بــۆ خۆرئــاوا و باکــوور 

کوردســتان،  هەرێمــى  بەهێزکــردىن  کوردســتان.  خۆرهــەاڵىت  و 

ــتانە. ــەى کوردس ــەر چوارپارچ ــی ه بەهێزکردن

* هەندێــک پێیــان وابــوو، ئــەوەى لــە باشــوورى 
لێکەوتــەى  دەرئەنجامــى  داوە،  ڕووی  کوردســتان 
هێــزە  نێــوان  ناکۆکیــی  بــوو،  ڕیفرانــدۆم 
ــوە،  ــى ب ــانی و گەندەڵ ــوو، نایەکس ــییەکان ب سیاس
نەیانتوانیــوە  کوردســتان  باشــوورى  هێزەکانــى 
ــراق  ــى عێ ــەڵ حکوومەت ــاو لەگ ــى گونج مامەڵەیەک
بکــەن. هەندێکیــش دەڵێــن نەخێــر، ئەوە سیاســەتى 
شــۆڤینییانەى عێــراق بــوو بەرانبــەر بــە کــورد، جگــە 
ــک و مەترســى  ــە یەکچوونێ ــا ل ــە ئای ــەو بۆچوونان ل
کوردســتان  خۆرئــاواى  ســەر  لــە  کــە  دەبینێــت 

هەبێــت لــە داهاتــوودا؟
ــەوەى  ــتى ئ ــە ڕاس ــابیر(: ب ــەد )ئه بوس ــوود محەم مەحم
16ـــی ئۆکتۆبــەر لــە کەرکــووک، خانەقیــن و هەمــوو ناوچــە 

دابڕێــراوەکان ڕووی دا، کارەســاتێک بــوو بــۆ کــورد لــە هــەر چــوار 

ــە  ــدۆم بکرای ــەر ڕیفران ــن، ئەگ ــڕواى م ــە ب پارچــەى کوردســتان. ب

یــان نەکرایــە، دواى الوازبــووىن داعــش، ئەمــە ســیناریۆیەکى 

ــوو  ــاىف رسوشــتیى هەم ــدۆم م ــەوە ڕیفران ــەر ئ ــوو، لەب ــاو ب بەرچ

میللەتێکــە، بــە تایبــەىت میللــەىت کــورد، مــن زۆر جــار گوتوومــە نــە 

ــت  ــوردى دروس ــەىت ک ــە 9/26 دەوڵ ــت ن ــدۆم دەکرێ 9/25 ڕیفران

بکرێــت،  ســەربەخۆیى  بــۆ  بــوو  پێویســت  کار  زۆر  دەبێــت. 

ــى  ــى ماڵ ــى کــوردى، یەکڕیزی ــاو ماڵ ــى ن ــە یەکڕیزی ــک لەوان یەکێ

لــە  کوردســتان  دیموکــراىت  یەکێتیــى  ئێمــە وەک  بــۆ  کــوردى 

ســووریا خواســتێکى ســەرەکیى ئێمەیــە، ئێمــە بانگــەواز دەکەیــن 

ــە  ــە هــەر چــوار بــەىش کوردســتان یەکڕیــزى دروســت ببێــت، ل ل

بــەر ئــەوە هێزێــک بــە تەنهــا ناتوانێــن واڵتێــک بەڕێــوە بەرێــت، 

وەک ئێمــە لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت، لەبــەر ئــەوە یەکڕیــزى بــۆ 

ئێمــە پێویســتە، بۆیــە کوردســتاىن باشــوور ڕاســتە گەلێــک ناکۆکیــى 

هەبــوو، ڕیفرانــدۆم بــوو بــە بڕیارێکــى گشــتى،)36 پــارت لەگــەڵ 

2 پــارىت دژ( ڕیفرانــدۆم مافێکــى رسوشــتیى هــەر میللەتێکــە، 

ــا  ــراىن، تورکی ــزى ئێ ــتى هێ ــە پاڵپش ــادى ب ــەردەمەى عەب ــەو س ئ

ــەن.  ــێ بک ــیعیى جێبەج ــاىل ش ــەو هی ــەرەکییان ئ ــتى س مەبەس

ــۆ ئــەوەى ســووریا،  ــە ب ئێــران دەڵێــت: ئــەوە پــڕۆژەى ئەمەریکای

عێــراق، لوبنــان، تێــک بــدات. ئێمــە وەک پــارىت سیاســیی کــوردى 

هەمــوو بــە یەکــەوە بەرپرســیارین، لــە باشــوور، خۆرئــاوا، باکــوور 

ــرێ  ــە گ ــووى ئێم ــەوە داهات ــەر ئ ــتان. لەب ــی کوردس و خۆرهەاڵت

ــەش،  ــوار ب ــەر چ ــۆ ه ــە ب ــە ئەزموونێک ــەوە، ئەم ــە یەک دراوە ب

هیــچ کات بــاوەڕ بــە ڕژێمــى داگیرکــەر نەهێنــن، چەندیــن جــارە 

ئێــران پاڵپشــتى کــوردى کوردســتاىن عێــراق نــاکات، چەندیــن 

ــوور،  ــاوا، باک ــتاىن خۆرئ ــوردى کوردس ــتى ک ــادى پاڵپش ــارە عەب ج

خۆرهــەاڵت نــاکات. وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەبێــت یــەک 

هەڵوێســت بیــن پاشــان دەتوانیــن داواى مافــەکاىن خۆمــان بکەین.

دەکەیــت،  یەکپارچەیــى  و  یەکگرتــووی  باســی   *
بــه اڵم خۆتــان لــه  خۆرئــاوا یه كگرتــوو نیــن، بۆچــى 
هێزەکانــى خۆرئــاواى کوردســتان لــە نێــوان خۆتانــدا 
ــە نێوانتانــدا،  ئــەو یەکگرتــووی و تەبایییــە نییــە ل
خۆرئــاواى  هێزەکانــى  لــە  بەشــێک  نموونــە  بــۆ 
کوردســتان بــە تایبەتــى ئــەو هێزانــەى لــە نــاو 
)ئەنەکەســە(دان گلەییــى زۆریــان لــە هێزەکانــى 

ــە؟ ــتان هەی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــان ل ــەدە( ی )پەی
دەڵێــم  کاتێــک  )ئه بوســابیر(:  محەمــەد  مەحمــوود 
ــوو  ــە، بەڵک ــتان نیی ــا باشــوورى کوردس ــزى، مەبەســتم تەنه یەکڕی

ــتان  ــاوای کوردس ــە خۆرئ ــە، ل ــەاڵت و خۆرئاوایش ــوور و خۆره باک

ــرى  ــەرۆک وەزی ــە. س ــووریا هەی ــوورى س ــى باک ــڕۆژەى فیدڕاڵی پ

دەرەوەى ســووریا دەڵێــت: ئێمــە دەبێــت ئــەم جــارە گفتوگــۆ لــە 

ســەر دیموکــراىت بکەیــن. مــن کاتێــک باســی یەکڕیــزى دەکــەم بــۆ 

هــەر چــوار بــەىش کوردســتانی داوا دەکــەم. مــن دەڵێــم پێویســتە 

لــە دەســتپێکى هــەر شــتێک یەکڕیزى لــە نێــوان خۆماندا دروســت 

ــى  ــان کۆنگرەیەک ــن، پاش ــت بی ــەک هەڵوێس ــوو ی ــن، هەم بکەی
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ــم پارچــەکاىن  ــن. مــن دەڵێ نەتەوەییــى کوردســتاىن دروســت بکەی

ــش  ــاو خۆرئاوای ــەکاىن ن ــن، پارت ــز نیی ــتان یەکڕی ــوورى کوردس باش

یەکڕیــز نییــن. دەبینیــن لــە مێــژەوە تــا ئەمــڕۆ، هــەر جــارە 

مۆمێــک لــە بەشــێکى کوردســتاندا دابگیرســێت، جڤــاىت ســێقۆڵى و 

چوارقۆڵــى: عێــراق، تورکیــا، ســووریا، ئێــران، کــە نەتــەوەى جیاوازن 

ــە؟  ــە چ نهێنییەک ــەک، ئەم ــە ی ــورد دەبن ــەوەى ک ــەر نەت ــە س و ل

ئــازادى بــۆ هەرێمــى کــوردى، ئــازادى بــۆ مــاىف مــرۆڤ ئامانجــى 

ئێمەیــە، کەچــی هەمــوو ئــەو نەتــەوەکان دەبنــە یــەک لــە ســەر 

پرســی کــورد. دەبێتــە بــە سیاســەىت خۆمانــدا بچینــەوە، وەک 

کوردســتاىن خۆرئــاوا، هاوپەیانیــى نیشــتیانیى کــورد لــە ســووریا 

کەســایەتیى  پێویســتە  دەوێــت،  بەڕێوەبەریــان  )ئەنەکەســە( 

و حیزبایەتیــى خۆمــان بــە الوە بنێیــن و لــە نزیکریــن کاتــدا 

گفتوگــۆ بکرێــت، ئەمــە ببێتــە پڕۆژەیــەک، چــۆن ڕەوىش ســووریاى 

داهاتــوو، چــۆن بارودۆخــى کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان بــەرەو 

ــە دژى  ــوو ل ــک ب ــە پیانێ ــن ئەم ــڕواى م ــە ب ــت. ب ــش دەچێ پێ

کوردســتان، لــە دژى هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان بــوو، نــەک 

ــم قاســم،  ــا باشــوور. ئەگــەر مەلیــک فەیســەڵ، عەبدولکەری تەنه

عەبدولســەالم عــارف، عەبدوڕەحــان عــارف، ســەدام حســێن، 

داواکــردىن ڕیفرانــدۆم بــە بــێ کەرکــووک قبــوڵ دەکــەن، کەرکــووک 

ناوچەیەکــى ســراتیژى، ئابوورییــە هەمــووی ئامانجــى ئەوانــە، بــە 

بــڕواى مــن دەبێــت 2017/10/16، ببێتــە وانەیــەک بــۆ تەڤگــەرى 

ــوردی. سیاســیى ک

نەبوونــى  باشــوور،  شکســتەکانى  لــە  *یەکێــک 
یەکگرتوویــى هێــزە سیاســییەکانە، بــۆ نموونــە 
دوو هێــزى پێشــمەرگە، دوو ئیدارەیــى تــا ڕادەیــەک، 
بــەاڵم ئــەم قســانە لــە خۆرئاوایــش ڕاســتە بوونــى 
و  )یەپەگــە  هێزەکانــى  )پەیــەدە(  هێزەکانــى 
یەپــەژە(، هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات، ئیــدارە و 
کانتۆنــەکان لــە الیــەک، بوونــى هێــزى )ئەنەکەســە(، 
لــە دەرەوەى خۆرئــاوا، دابەشــبوونى  )هێــزى ڕۆژ( 
ــى  ــن بیروبۆچوون ــە چەندی ــتان ب ــاواى کوردس خۆرئ
ــى  ــە هێزەکان ــۆ نموون ــرن. ب ــە دژى یەکت ــاواز ک جی
)ئەنەکەســە( پێیــان وایــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە 
ــڕۆڵ کــراوە  الیــەن )پەیــەدە(وە داگیــر کــراوە، کۆنت
ڕێــگا بــە کــەس نادرێــت، بــۆ نموونــە داوایــان 
کــردوە هێــز، پۆلیــس، ئاساییشــی جیــاوازی خۆیــان 
هەبێــت. واتــا خۆرئــاواى کوردســتان و باشــوورى 

دەچــن،  یــەک  لــە  بابەتــدا  زۆر  لــە  کوردســتان 
ــە  ــت، ک ــان هەبێ ــت مەترســیى ئەوەم ــە دەبێ کەوات
بارودۆخەکــە لــە یــەک دەچێــت! لــە ژێــر دەســەاڵتى 
داگیرکــەرى کوردســتاندایە، نەیــارى زۆرە، نەیــارى 
ــاوا  ــە خۆرئ ــیناریۆیانە ل ــەم س ــەرى ئ ــى ئەگ دەرەک
دووبــارە ببێتــەوە، ئەگــەرى هەیــە یــان ئــەو هێزانــە 
کــە لــە دەرەوەى خۆرئــاوا هەیــە مەترســی نییــە 
لــە ســەر ناوخــۆ؟ یــان تــا چەنــد ڕاســتى هەیــە لــەو 
ــاوا  ــوور و خۆرئ ــوان باش ــە نێ ــە ل ــە ک بەراوردکردن
ســەبارەت بــەو نایەکگرتووییــە کــە بەشــێکى زۆرى 

بەرپرســیارێتییەکەى دەخەنــە ئەســتۆى ئێــوە؟
ــن،  د. جاویــدان حەســەن: ئەگــەر بەراوردێکــى ڕاســت بکەی
ــاوا و باشــوورى کوردســتاندا، دەتوانــم بــە کــورىت  ــە نێــوان خۆرئ ل

ــکرى،  ــزى لەش ــەم هێ ــیاىس، ه ــزى س ــەم هێ ــەوە، ه وەاڵم بدەم

هــەم پــڕۆژەى چارەســەرى هــەم ڕاســتیى ژیــان، کــە لــە خۆرئــاواى 

خۆرئــاواى  لــە  شــۆڕش  دەســتپێکى  لــە  دەژیــن.  کوردســتان 

کوردســتاندا وەک هێــزى کــوردان لــە خۆرئــاواى کوردســتان، هێــزى 

خــۆى، لەشــکرى ئامــادە کــردوە، لــە ســەر نــاوى هێــزى پاراســتنى 

ــەو  ــاییش، ئ ــزى ئاس ــەژە(، هێ ــە(، )یەپ ــەل )یەپەگ ــەکاىن گ یەکین

هێزانــە نــە هێــزى پارتێکــن نــە هێــزى پەیەدەیــە، مــن وەک 

بەرپرســیارێکى )پەیــەدە( چ هەڤــاڵ و ئەندامێکــى ئێمــە چوەتــە 

هێــزى لەشــکرییەوە. ئــەو ئه ندامــەى ئێمــە دوور خراوەتــەوە، 

بــەاڵم هەمــوو حیزبــە کوردییــەکاىن خۆرئــاواى کوردســتان، لەبــەر 

ئــەوەى هێــزى لەشــکرى لــە خۆرئاواى کوردســتاندا ســەر بــە هێزى 

ــتیانپەروەرییە.  ــزى نیش ــە، هێ ــزى گەل ــە، هێ ــک نیی ــچ پارتێ هی

ــن،  ــتانە مەخاب ــوورى کوردس ــە باش ــزەى ل ــەو هێ ــەوە ئ ــەر ئ لەب

ــی  ــک سیاس ــەروەریى هەندێ ــاڵ س ــە پ ــکەرییە ل ــى عەس هێزێک

ــە کەرکــووک و  ــەو ئەنجامــەى ل ــە، ئ ــە هێــزى پارتیی ــە ســەر ب دای

شــەنگال ڕووی دا، لەبەرئــەوەى دوو هێــزى عەســکەرى بــوون، 

ئــەو کاتــەى کشــانەوە، هــەر دوو هێزەکــە یەکریــان تاوانبــار 

دەکــرد، بۆیــە ئــەو کارەســاتە ڕووی دا، چونکــە هێــزەکان ســەر بــە 

حیــزب بــوون. لــە خۆرئــاواى کوردســتان )پەیــەدە( وەک پارتێکــى 

ــەاڵم ئەمــە  ــە، ب ــز هەی ــز و ڕێکخراوێکــى جەماوەریــی بەهێ بەهێ

ــن،  ــە هێزێکــى دەســەاڵتدار ب ــەو هێزان ــە ئ ــت، ک ــەوە ناگەیەنێ ئ

لەبــەر ئــەوەى هێــزى پــارىت ئێمــە هێزێکــى عەســکەرى نییــە یــان 

ــن. دەســەاڵتدار نی

ئێمــە  ســووریادا،  قوواڵیــى  لــە  ئێمــە  ســراتیژیى  سیاســەىت 
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ــى  ــوو پێکهاتەیەک ــە، هەم ــان هەی ــى گەالمن ســراتیژییەکى برایەتی

جڤاکــى بخاتــە نــاو ئــەو برایەتییــەوە لــە نــاو سیســتمدا، هەمــوو 

خزمــەىت پــڕۆژەى گــەل بکــەن، بــە تایبــەىت پرســی چارەســەرکردىن 

ــتان،  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــک ل ــورد. کاتێ ــەوەى ک ــەکاىن نەت کێش

خەبامتــان کــرد، چووینــە ڕەقــە، دێریــک، تەلحەمیــس، گرێــى 

ســپیان ڕزگار کــرد، لــەو ناوچانــە هەندێــک الیــەىن سیاســی 

دەڵێــن: کــورد لــە ناوچــەى ســنورى دەرەوەی کوردســتان شــەهید 

پڕۆژەیەکــى  بیانتوانیایــە  پێشــمەرگە  هێــزى  ئەگــەر  دەبێــت. 

پێــش  عێــراق  و  باشــوور  نێــوان  لــە  ڕێکەوتنێــک  و  برایــەىت 

بخســتایە، پێشــمەرگەی کەرکــووک، دەبــوو لــە حەویجــە بوونایــە، 

ــە شــەنگال  ــەو کات ــە، ئ ــە مووســڵ بوونای ــە، ل ــە شــەنگال بوونای ل

ــەوە  ــە قوواڵییــی ســووریا ئ ــە چوون و کەرکــووک نەدەکــەوت، وات

ئەنجامــى ســراتیژیی ئێمەیــە، هــەم بەرنامــەى سیاســیى یەکێتیــى 

کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بــەاڵم  کوردییــە،  سیاســیى  هێــزى 

ــزى  ــەک وەک هێ ــە، ن ــتێکى بەرزدای ــە ئاس ــتى ل ــى گش یەکێتییەک

هێــزى  دەرەوەى  لــە  شــۆڕش  دەســتپێکردىن  لەگــەڵ  کــوردى 

سیاســیى مانــەوە، بیــر و بۆچــووىن سیاســیى نەمــا، پێویســتە 

بگەڕێینــەوە ســەر هێڵــى نەتەوەیــى کــوردى نیشــتیاىن، ئــەو 

هێزانــە لــە بۆچــووىن سیاســیى خۆیــان بەردەوامــن. دەتوانــم بڵێــم 

پشــتگیریى هێــزى نێودەوڵــەىت بــە تایبــەىت ئەمەریــکا، ڕووســیا، لــە 

ــکا و  ــى ئەمەری ــە هاوکاری ــە، ب ــزى ئێم ــتان هێ ــاواى کوردس خۆرئ

ڕووســیا دروســت نەبــوو، بەڵکــوو پشــتگیریى ئێمــە گــەىل خۆمانــە، 

پشــتى ئێمــە جڤــاىت ئێمەیــە، لەبــەر ئــەوە مخابــن! لــە باشــوورى 

کوردســتان، هێــزى نێودەوڵــەىت پشــتگیرییان دەکات، لــە باشــوورى 

کوردســتان ناڕێکییەکــى زۆر لــە نێــوان گــەل و دەســەاڵتداران 

ــە  ــتیوانیان ل ــە پش ــتان ئێم ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەاڵم ل ــە، ب هەی

ــرت.  ــیا وەرنەگ ــکا و ڕووس ئەمەری

* بۆچــى پشــتیوانیى ئەمەریــکا و ڕووســیا بــە نادیدە 
ــە نێــوان  دەگریــت، پێتــان وایــە خەتــى ســێیەمن ل
ئەمەریــکا و ڕووســیا ، ئێســتا ڕوونــە هێزەکانــى 
ئەمەریــکا چــەک و پێداویســتى بــۆ ئێــوە دەنێرێــت، 
پشــتیوانى لــە هێزەکانــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى 
یەپــەژە(  و  )یەپەگــە  یــان  ســووریاى دیموکــرات 
ــە  ــتوورن ب ــت ئەس ــە پش ــان وای ــى پێت دەکات، بۆچ
گــەل، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بــاس لــەوە دەکرێــت کــە 
حکوومەتــى ســووریا، کۆمــارى ئیســالمیى ئێــران 
ــە  ــکا ب ــوه  دەدەن، ئەمەری ــی ئێ ــیا یارمەتی و ڕووس

ئاشــکرا چــەک و پێداویســتى و ڕاوێــژکارە ســەربازى 
ــاردوون؟ ــۆ ن ب

د. جاویــدان حەســەن: لــە پەیوەســت بــە کێشــەى خۆرهەاڵىت 
ناوەڕاســت بــە گشــتى و شــۆڕىش خۆرئــاوا بــە تایبــەىت، ڕێکەوتنێکى 

ســراتیژى تــا ئێســتا بــووىن نییــە، هەمــوو هێــزى کــورد لــە واقیعــى 

ــش  ــە، ئێمەی ــەو ناڕێکییەدای ــوان ئ ــە نێ ــتدا ل ــەاڵىت ناوەڕاس خۆره

ــوورى ســووریا،  ــان باک ــتان ی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــک ل وەک هێزێ

ــە  ــتدا هەی ــەاڵىت ناوەڕاس ــە خۆره ــە ل ــک ک ــوو هێزێ وەک  هەم

ــاو  ــە ن ــرن و ل ــان دەگی ــان دەگــرن، جێگــەی خۆم و جێگــەى خۆی

ئــەو تێکەڵییەدایــن، ئێمــە پشــتان بــەو واڵتانــە نەبەســت. ئێمــە 

ــان  ــە خۆم ــە، ئێم ــەو واڵتان ــە دەســتى ئ ــان ناخەین ــرادەى خۆم ئی

ــش دواى  ــن. ئەمڕۆی ــن  و کار دەکەی هێزێکــى ســراتیژیى گەورەی

ڕزگارکــردىن ڕەقــە و شکســتى داعــش، هێزێکــی مێژووییــن، کــورد 

ــە  ــورد ل ــڕۆ ک ــەوە ئەم ــەر ئ ــکاند. لەب ــە داعــى تێکش ــە ک ئەوەی

هێزێکــى  هــەم  ســووریا،  باکــوورى  و  کوردســتان  خۆرئــاواى 

ــى  ــەتدا پڕۆژەیەک ــە سیاس ــە ل ــەڕکەرە، وات ــەم ش ــەرە و ه چارەس

چارەســەرییە بــۆ هەمــوو ســووریا و هــەم بــۆ شــەڕکردن لــە 

بەرانبــەر داعــش وەک هێزێکــى ئیرهــاىب، هــەم لــە بەرانبــەر 

ــورد  ــۆ ک ــە ب ــت ک ــە نەبێ ــەو ماف ــەاڵتدار، دژى ئ ــتمى دەس سیس

ــت. ــتەبەر دەکرێ دەس

كاتێك )یەڵدرم( لە سەردانێکدا 

هاتوە بۆ هەولێر و سەر خاکى 

کوردستان ده ڵێت ڕێكەوتنێکى 

خۆمان هەیە بۆ دژى تیرۆر و 

دژى پارىت کرێکاراىن کوردستان 

شەڕ دەکەین. ئەو کاتە کەس 

نەبوو بڵێت پارىت کرێکاراىن 

کوردستان تیرۆریست نییە
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ــى  ــتا حکوومەت ــا ئێس ــەرەوە ت ــی ئۆکتۆب ــە 16ـ * ل
لــە  نەوتــى  بیــرە   535 کوردســتان  هەرێمــى 
دەســت داوە، کــە دەگاتــە %60بیــرە نەوتەکانــى، 
ڕۆژانــە800000 بەرمیــل نەوتــى دەنــاردە دەرەوە، 
بەاڵم ئێســتا دەتوانێــت 150000یان200000بەرمیل 
تەنانــەت  بــکات،  دەرەوە  هەنــاردەى  نــەوت 
وایــە  پێیــان  کوردســتان  خەڵکــى  لــە  بەشــێک 
ــرد،  ــاردەى دەرەوە دەک ــى هەن کاتێک800000بەرمیل
نەیدەتوانــى مووچــەى خەڵــک بــدات ئایــا ئێســتا 
ــە  ــت مووچ ــاردە دەتوانێ ــل هەن ــە 200000 بەرمی ب
ــردوودا  ــاوەى ڕاب ــە م ــەوەى ل ــە ل ــکات. جگ ــن ب دابی
حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان37هەزار کیلۆمەتــر 
چوارگۆشــەى لــە دەســت داوە، بــە دابەشــکراوى لــە 
ــى  ــە پارت ــۆ نموون ــەوز و زەرد، ب ــوزى س ــوان نف نێ
ــە ناوچــەى زه رد، چیمــەن  ــى کوردســتان ل دیموکرات
ــت داوە.  ــە دەس ــخاپووری ل ــور، فیش ــێراوا، مەخم ش
ــە  ــردێ، بەشــێک ل ــە ناوچــەى ســەوز کەرکــووک، پ ل
ئێســتا  داوە،  لــە دەســت  خانەقینــی  ناوچەکانــى 
ــى  ــەواڵ دواى ڕزگارکردن ــی ســەرچاوەکانى ه ــە پێ ب
نەوتییەکانــى  بیــرە  لــە  زۆر  بەشــێکى  ڕەقــە 
خۆرئــاوا کەوتوەتــە دەســت هێزەکانــى ســووریاى 
دیموکــرات، پەیــەدە، گلەیــی لــەو بارەیــەوە هەیــە، 
کــە خەڵــک وەک پێویســت ناتوانێــت ســوود لــە 
ــت  ــەوە دەکرێ ــاس ل ــت، ب ــاوا وەربگرێ ــى خۆرئ نەوت
ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی داوە لــە 
بابەتــى نایەکســانى و گەندەڵــى لــە خۆرئــاوا بــە دی 
دەکرێــت، واتــا ئــەو فاکتەرانــە فاکتەرێکى هاوشــێوە 
نییــە؟ بۆچــى هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات و 
پەیــەدە حاکمیەتــى خۆرئــاوا ســوود لەمــە وەرناگــرن 
ــت،  ــوو بێ ــکات، یەکگرت ــاش ب ــەى ب ــە بارودۆخەک ک
هــاوکارى بــکات لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکان، 
)ئەنەکەســە( ڕازی بــکات کــە بەشــدارى لــە پڕۆســەى 
بــۆ نموونــە  نــەک ئەنەکەســە  بــکات  سیاســیدا 
ســووریا،  کــوردی  دیموکراتــى  پێشــڕەوى  پارتــى 
عەبدولحەمیــد دەروێــش ئــەو گلەیییــەى هەیــە لــە 
ــى  ــۆ چوون ــن ب ــن، ناهێڵ ــن بەشــدار ب ــوە، ناهێڵ ئێ
دەرس  ئەوەیــە  مەبەســتم  هەبێــت،  جیاوازییــان 

ــرن،  ــتان وەربگ ــى کوردس ــەى هەرێم ــەم ئەزموون ل
کــە یەکێــک لــە گرفتــەکان، گرفتــە ناوخۆیییەکانــە، 
نایەکگرتوویــی هێــزى یەکێتیــى و پارتییــە، بــە 
تایبەتــى دوو هێــزى جیــاواز، دوو ئیدارەیــى، دوو 
سیاســەتى جیــاواز، دوو کاریگەریــى تورکیــا و ئێــران، 
بێگوێییکردنــى  ســوننى،  و  شــیعى  هیاللــى  دوو 
ئەمەریــکا، دەڵێــت ئــەوە هێــزى خۆمانــە نــەک هێــزى 

ــە؟ ــرادەى گەل ــە ئی ــکا، وات ــتیوانیى ئەمەری پش
ــى  ــەوەى وەاڵم ــش ئ ــتیدا پێ ــە ڕاس ــش: ل ــه نگ دەروێ هۆش
ئــەو پرســیارە بدەمــەوە، خاڵێــک هەیــە لــە ســەر کەرکــووک، دواى 

16ـــی مانــگ لێدوانێکــى زاڵــاى خەلیلــزاد هەیــە دەڵێــت: ئەگــەر 

کــورد لــە کەرکــووک بەرگــردى لــە کەرکــووک بکردایــە، بــە بــڕواى 

ــە  ــە ســەر خــەت. پرســیارەکەى مــن ئەوەی ــکا دەهات مــن ئەمەری

بۆچــى بــە تایبــەىت کەرکــووک؟ بۆچــى فەرمانــدەى میحوەرى شــەڕ 

ــوو  ــە ســەر کەرکــووک هەب ــە کەرکــووک، ڕاگەیاندنێکــى ڕووىن ل ل

دەڵێــت: چەکــى خۆمــان بــەىش شــەڕی نەکــرد، ئێمــە پێوەندیــان 

لەگــەڵ هێــزى نێودەوڵــەىت و هێــزى ئەمریکــى کــرد، گوتیــان 

ــەوە کــردوە،  ــان پێیان ــت ئێمــە پێوەندی بکشــێنەوە باشــرە، دەڵێ

کاتژمێــر 2ی شــەو شــەڕ بــوە هەتــا کاتژمێــر 7ی بەیــاىن، پێوەنــدى 

کــردوە بــە وەزارەتــەوە چەکییــان بــۆ بنێــرن، بــەاڵم وه زاره ت 

ــۆ  ــان ب ــەک و تەقەمەنیی ــەوەى چ ــۆ ئ ــوه ، ب ــى نەب ــچ وەاڵمێک هی

ــە  ــەو پڕۆژەی ــوو، ئ ــەک هەب ــە پڕۆژەی ــتم ئەوەی ــت، مەبەس بنێرێ

دەبێــت هێــزى عێــراق بچێتــە نــاو کەرکووکــەوە، کەرکــووک 

ــوردەکاىن  ــە ک ــێک ل ــڵ، بەش ــت وەک مووس ــران ببێ وردەوردە وێ

کەرکــووک، بچــن بــۆ هەولێــر بەشــێکیش بــۆ ســڵێاىن، ئــەو کاتــە 

بــڕۆن بــۆ ئەمەریــکا بــۆ ڕاى جیهــاىن بڵێــن کــورد خەریکــە لــە نــاو 

ــە  ــەر چوون ــى یەکس ــەن. بۆچ ــتتێوەردان بک ــت وەرن دەس دەچێ

ــوزى  ــووک نف ــە کەرک ــووک، ناوچــەى ســەوز، چونک ســنورى کەرک

یەکێتیــى نیشــتیانیى کوردســتانە ئەمــە بــە ڕووىن دیــارە، ئەمەیــش 

پڕۆژەیــەک بــوو لــە ســەر کارێــک دروســت ببــوو پــارىت: بــە واتــاى 

مــن خــۆم پــڕۆژەى خــۆم پێشــکەش دەکــەم، نــەک ناوچــەى خــۆم، 

نــەک خــۆم باجەکــەى بــدەم، باجەکــەى کەرکــووک، خەڵکــى 

کەرکــووک دەیــدات، بــە بۆچــووىن ئێمــە ڕاوێــژکارەکاىن ئــەو کارەی 

ــەوە  ــى ئ ــوو خەڵک ــت هەم ــە دەبێ ــە زۆر گرینگ ــەو خاڵ ــرد، ئ ک

بزانێــت، چونکــە بابەتێکــى گرینگــر هەیــە، کاتێــک کە بانگەشــەی 

دەکــرد، دوا جــار ســەرى یــەک لیــوا دیــار نەبــوو، ڕاســت نییــە ئــەو 

ــى  ــوو خەڵک ــەوە ب ــی ئ ــووک، ئامانج ــتە کەرک ــە نەگەییش کەتیبەی
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کەرکــووک بڕۆنــە دەرەوە، پاشــان هێــرش بــۆ ســەر کەرکــووک 

ــن  ــا بڵێ ــکا و ئەورووپ ــە ئەمەری ــن ب ــر بڵێ ــێ کــرد، دوات دەســتی پ

ــارىت  ــوو. پ ــران ب ــەىت خۆمــان وێ ــن میلل ــەوە وەرن، بڵێ ــە هانامان ب

دیموکــراىت کوردســتان ویســتى ئــەو بابەتــە دروســت ببێــت. 

سیاســەىت خۆمــان بەرانبــەر )ئەنەکەســە(، ڕوونــە بە ئەنەکەســەمان 

گــوت ئێســتا کارێکــى سیاســیى هەیــە بــن بــە بەشــێک لــەو کارە 

سیاســییە لــە خۆرئــاواى کوردســتان، ئێــوە ڕەخنــەى خۆتــان هەیــە 

لــە چ دەزگایــەک: پــەروەردە، تەندروســتى بێــت، فەرمــوون وەرنــە 

جێــگاى خۆتــان، دەتانەوێــت بڵێــن ئەوەمــان دەوێــت چاکســازیى 

تێــدا بکەیــن، چ بۆچوونێکــى تــازەى خۆتــان هەیــە وەرن بــن 

ــن  ــەاڵم مەخاب ــیاىس، ب ــازیى س ــڕۆژەى چاکس ــە پ ــێک ل ــە بەش ب

ــە چاکســازیى سیاســی  ــە بەشــێک ل ــت ب ــچ نابێ )ئەنەکەســە( هی

لــە ئێســتادا، بــەردەوام دەڵێــم دوو بۆچــووىن جیــاواز هەیــە، دوو 

ــەدە(  ــە، )پەی ــاواز هەی ــرى جی ــە، دوو فیک ــاواز هەی ــەىت جی سیاس

لــە خوێندنــەوەى واقیعــى ســووری، تێکەڵکــردىن هێــزى ئیقلیمــى، 

چارەســەرکردىن کێشــەى ســووریا بــە چ شــێوەیەکە. هێزێــک هەیــە 

بەشــێک لــە ئیئتــاىف نیشــتیاىن، ئەگــەر ئــەو ناوچەیــە تەخت بێت 

کێشــەى نییــە، خۆمــان یــەک سیاســەمتان لــە المــان ڕوونــە ئەویش، 

چــۆن پارێــزگارى لــە خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتان بکەیــن، چــۆن 

شــارى خۆمــان نەکەینــە شــارێکى وێرانــە، بــەاڵم ئەگــەر وەک 

ــە  ــى هەی ــتیاىن 17خاڵ ــى نیش ــن، هاوپەیانی ــە( بڕۆی )ئەنەکەس

ــە  ــدە ب ــە )ئەنەکەســە( پابەن ــەوە ک ــارە دەکات ــراوە. دووب ئیمــزا ک

هەمــوو سیاســەىت هاوپەیــاىن، هاوپەیانیــى نیشــتیاىن ئــەو کاتــە 

ــوو  ــۆت، فەرم ــەىت خ ــە سیاس ــدى ب ــۆ پابەن ــادام ت ــت، م دەتوانێ

دەرگاى خۆرئــاوا کراوەیــە، مــاىف ئێمــە ئاســایییە هــەر چــى هێــزى 

ــم  ــەڕى ڕژێ ــاواوە، ش ــاو خۆرئ ــە ن ــت بێت ــە، دەتوانێ ــان هەی خۆم

ــن  ــم دەڵێ ــە ڕژێ ــە ب ــەو کات ــه ڕكه رن، ئ ــه وان ش ــه اڵم ئ ــەن، ب دەک

ــاو شــارەکەوە وێــراىن بکــەن. ــە ن فەرمــوو وەرن

*ڕێــگا بــە )ئه نه كه ســه ( دەدەن هێــزى چەکدارییــان 
هەبێــت، هێزەکانــى ڕۆژ بگەڕێنــەوە خۆرئاوا؟ 

هۆشــه نگ دەروێــش: ئێســتا باشــوورى کوردســتان چەنــد 
باجــی داوە، لەبــەر ئــەوەى دوو هێــزى هەیــە، بــە هیچ شــێوەیەک 

ــاو  ــاواى کوردســتان ڕێــگا نادەیــن هیــچ هێزێــک بێتــە ن ــە خۆرئ ل

خۆرئــاواى کوردســتان، یــەک هێــز هەیــە، ئەویــش هێــزى پاراســتنى 

گــەل، هێــزى پاراســتنى ژن )یەپــەژە(، هێــزى ســووریاى دیموکراتە، 

یــەک بڕیــار لــە الى ئێمــە هەیــە، ئەویــش شــەرعیەت بــە خوێنــى 

ــە ڕزگار بــوون بــدەن.  ــان بــدەن، شــەرعیەت ب شــەهیدەکاىن خۆی

بابــەىت ئەنجوومــەىن ســووریا دیموکــرات بابــەىت ڕێگەپێــدراوى 

ــاوا.  ــوردى خۆرئ ــۆ ک ــا ب ــەک تەنه ــوو ســووریا ن ــۆ هەم گشــتییە ب

ئەنجوومــەىن ســووریاى دیموکــرات چەترێکــى گشــتییە بــۆ هەمــوو 

نیشــتیانیى ســووریا  ئاســتى  لــە ســەر  پێکهاتــەکاىن ســووریا 

هەموویــان، نــەک تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان. خاڵێکــى 

ــارى  ــت بڕی ــە )ئەنەکەســە( بڵێ ــەر ئێســتا ب ــە، ئەگ ــگ ئەوەی گرین

ــدات. ــدە، ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى خــۆى ب خــۆت ب

* بۆچــى )ئەنەکەســە( ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى 
خــۆى بــدات؟ ئایــا لــە دەره وەى خــۆى بڕیــار دەدات؟ 

لــە  بــدات  بڕیارێــک  ناتوانێــت  دەروێــش:  هۆشــەنگ   
ــە  ــاراوە نیی ــە ش ــتیاىن، ئەم ــى نیش ــارى هاوپەیانی دەرەوەى بڕی

ــارىت دیموکــراىت  ــارى پ ــر بڕی ــە ژێ ــن )ئەنەکەســە( ل هەمــوو دەزان

کوردســتاندایە.

کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  ناکرێــت  *بۆچــى 
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى یەکگرتــوو پێــک بهێنرێــت 
ــدان، وەک  ــییانەى لەئاران ــەو مەترس ــەر ئ ــە بەرانب ل
چــۆن لــە ســەر ئەزموونــى هەرێمــى کوردســتان 
لــە باشــوور هــەن، وەک ئــەوەى باســت کــرد لــە 
ــى  ــى نەتەوەی ــان کۆنگرەیەک ــە، ی ــش هەی باکووری
ــک  ــتان پێ ــەى کوردس ــوار پارچ ــەر چ ــە ه ــتى ل گش
بهێنرێــت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى ئەو مەترســییانەى 
ــە؟ ــر هەی ــى ت ــە کوردســتانی باشــوور و ناوچەکان ل

پــارىت  ئێمــە وەک  )ئه بوســابیر(:  مەحمــوود محەمــەد 
هاوپەیانیــى  وەک  ســووریا،  لــە  کــورد  دیموکــراىت  یەکێتیــى 

بارودۆخــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  ســووریا،  لــە  کــورد  نیشــتیاىن 

لــە  کــردوە  دەستپێشــخەریان  و  کــردوە  خەبامتــان  و  کار 

نێــوان بەڕێوەبەرایەتیــى دیموکــراىت )ئەنەکەســە( بــۆ ئــەوەى 

ــە ڕاســتى جــارى یەکەمــە  هەڵوێســتێکى هاوبەشــان هەبێــت، ب

هه ڵبــژاردن كــراوه ، هیــچ کەســێکى )ئەنەکەســە( بەشــدار نەبــوو، 

ئێمــە دەڵێیــن پێویســتە ئێســتا بــۆ بەرژەوەندیــى نەتــەوەى کــورد 

ــان  ــە ئامانجەکەم ــەر ئەمان ــەىت، لەب ــى حیزبای ــەک بەرژەوەندی ن

لــە دەســت داوە، ئەمــە بابەتێکــە بــۆ بــە دەســتهێناىن ئامانــج بــۆ 

ــە  ــورد. پێویســتە ئێم ــۆ کێشــەکاىن ک ــەوەى چارەســەرێک ب دۆزین

هەمــوو بــە یەکــەوە کار بکەیــن. دەبێــت ئێمــە ســوور بیــن 

لــە ســەر داخوازییــەکاىن خۆمــان ئەمەریــکا دەڵێــت 26 ســاڵ 

ــوو،  ــزەکان هەب ــوان هێ ــە نێ ــى ل ــتان ناکۆک ــەاڵتدارى کوردس دەس

ــت دا. ــە دەس ــتکەوتانەى ل ــەو دەس ــۆن ئ ــان چ ــە بینی بۆی
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* به ڕێــز ئیبراهیــم بــرۆ، ســەرۆکى ئەنجوومەنــى 
تێڕوانینــى  )ئەنەکەســە(  کــورد  نیشــتیمانیى 
ــە ســەر  ــەى ب ــەو بارودۆخان ــە ســەر ئ ــە ل ــوە چیی ئێ
نیگەرانیــى  چــۆن  هاتــوە،  کوردســتان  باشــوورى 
ــەو  ــە ل ــوە چیی ــى ئێ ــڕن، هەوڵەکان ــان دەردەب خۆت
بارەیــەوە بــۆ ئــەوەى باشــوورى کوردســتان لــەو 
کێشــە و قەیرانــە تێــی کەوتــوە دەربــازى ببێــت، 
ــوە  ــى ئێ ــوون، تێڕوانین ــاوکار ب ــد ه ــا چەن ــوە ت ئێ
حکوومەتــى  هەڵەکانــى  بــە  ســەبارەت  چییــە؟ 
ــەى  ــەو گلەیییان ــەبارەت ب ــتان، س ــى کوردس هەرێم
ــوو نەبــوون چ  ــەریانە چ لــە ناوخــۆ یەکگرت ــە س ل
گوێیــان لــە دۆســتەکانى ئەمەریــکا و ئەورووپــا 
تورکیــا  ئێــران،  پییالنگێڕییــەى  ئــەو  نەگرتــوە، 
لــە بەرچــاو نەگرتــوە؟  بارودۆخــى ناوچەکەیــان 

ئیبراهیــم بــرۆ: ئــەو ڕەوشــەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی 
دا، ڕەوشــێکى زۆر قــورس بــوو، ئێمــە دەمانــزاىن ئــەو بارودۆخانــە 

بــە هــۆى ڕیفراندۆمــەوە بــوە، ئێمــە دەزانیــن هەمــوو ئــەو پارتــە 

ــە  ــرد ل ــان ک ــەن پەلەی ــتان ه ــى کوردس ــە هەرێم ــییانەى ل سیاس

ــە  ــد، ک ــەت ڕایانگەیان ــک دەوڵ ــدۆم و هەندێ ــداىن ڕیفران ئەنجام

ئــەو ڕیفراندۆمــە قبــوڵ ناکرێــت. ڕیفرانــدۆم مافێکــى ڕەواى گــەىل 

کــورد بــوو، دەنگــدان بــوو لە ســەر دروســتکردنی دەوڵــەىت کوردى، 

هەتــا ئێســتا دەوڵــەىت کــوردى دروســت نەبــوو، بــەاڵم مخابــن! واتە 

ــەىت، هــەم ناکۆکیــى ناوخۆیــى  هــەم فشــارى ئیقلیمــى و نێودەوڵ

بــە تایبــەىت دواى ڕیفرانــدۆم، نایەکڕیزییــەک دروســت ببــوون بــە 

ــۆ  ــە ب ــەو ڕێکەوتن ــوو. ئ ــت ب ــووک دروس ــتى کەرک ــەىت شکس تایب

ــوو،  ــەت و شــکۆى پێشــمەرگە ب ــورد و هەیب ــەىت ک شــکاندىن میلل

بۆیــە دووبــارە ڕێکخســتنەوە و یەکڕیزیــى ماڵى کــورد گرینگە، زۆر 

ــتبووىن  ــۆ دروس ــوە، ب ــک ب ــدۆم هۆکارێ ــت »ڕیفران ــێک دەڵێ کەس

ــە  ــەاڵم ب ــوە«، ب ــورددا هات ــەىت ک ــەر میلل ــە س ــە ب ــەو بارودۆخ ئ

بــڕواى ئێمــە واڵتــاىن دراوســێى کــورد، ئەگــەر ئێســتایش نەبوایــە، 

10 ســاڵى تریــش بوایــە، هــەر یــەک لــە واڵتــەکاىن تورکیــا، عێــراق 

ــتان  ــەکاىن کوردس ــە پارچ ــچ کام ل ــەدەدا هی ــان ن ــران ڕێگەی و ئێ

ببێتــە دەوڵــەت، ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد، ئەگەر 

باوەڕمــان بــە میللــەىت خۆمــان و پێشــمەرگەى کوردســتان هەبێــت، 

ــەو  ــت، ئ ــان دێ ــش کۆتاییی ــە پێ ــە هاتوونەت ــەو ئاســتەنگانەى ک ئ

نێودەوڵەتییــش پشــتگیریان دەکات، بۆمــان  کات کۆمەڵگــەى 

ــان  ــە ی ــە تەنهای ــورد ب ــا، ک ــان ن ــوردە، ی ــاىف ک ــە م دەســەملێنێت ک

نــا، ئــەو کاتــە بەرژەوەندیــى نێودەوڵــەىت نەیدەویســت هاوکاریــى 

ــە داهاتوویشــدا  ــە ل ــکات. ئەمەیــش سیاســەىت ئەمەریکای کــورد ب

لــە دژى ئێــران، هەمــان پــان بــە کار دەهێنێــت.

ــوو،  ــی نەهاتب ــە ناوچــەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت کۆتای  شــەڕ ل

هەمــان شــەڕ بــوە بــۆ دەســتپێکردىن شــەڕێکى تایفى، دەیانویســت 

ــە  ــش ل ــەڕەوە. کوردی ــەو ش ــە ئ ــەکان بکەون ــە پێکهات ــک ل زۆرێ

نــەک  کــە  داهاتــوودا دەتوانێــت ڕۆڵێکــى وەهــاى هەبێــت، 

تەنهــا لــە باشــوورى کوردســتان، بەڵکــوو لــە هــەر چــوار پارچــەى 

ــت. ــتکەوىت هەبێ ــتان دەس کوردس

* بەڕێــزت و برادەرانــى تریــش ئاماژەتــان بــەوە 
کــرد، پێویســتە یەکگرتوویــى لــە نێــوان هێــزە 
کوردییــەکان هەبێــت، بــەاڵم ئێــوە هــەم خــودى 
خۆتــان، هــەم هێزەکانــى خۆرئــاوا وەک )ئه نه كــه س، 
پەیــەدە، ســووریاى دیموکــرات، یەپەگــە و یەپــەژە( 
یەکگرتــوو نیــن، بۆچــى ئەزمــوون لــە باشــوورى 
و  بــن  یەکگرتــوو  کــە  وەرناگــرن،  کوردســتان 
ــەتى  ــدا سیاس ــە کاتێک ــەن، ل ــەک بخ ــات ی هێزەکان
هــەر هێزێکتــان بــە شــێوەیەکە، پێتــان وانییــە 
بــن،  یەکگرتــوو  ناتوانــن  و  تاوانبــارن  خۆتــان 
کــە ڕەنگــە ئــەو پاشەکشــەیەى ئێســتا بــە ســەر 
داهاتوویشــدا  لــە  هاتــوە،  کوردســتان  باشــوورى 

بەســەر خۆرئــاوادا بێــت؟
ئیبراهیــم بــرۆ: ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد لە پێــش ئەوەى 
ــی،  ــارى عەرەب ــتپێکى بەه ــە دەس ــت، ل ــت بێ ــاڵى 2011 دروس س

ئێمــە تەڤگــەرى سیاســیى کــورد ئاوامتانــە یەکڕیــزى دروســت 

ــەدە  ــەکاىن تریشــدا، پەی ــوو الیەن ــەدە و هەم ــەڵ پەی ــن لەگ بکەی

ئەنجوومــەىن گــەىل خۆرئــاواى کوردســتاىن دروســت کــرد، ئێمەیــش 

ــەوە  ــەو کات ــرد، ل ــت ک ــان دروس ــتانیى کوردم ــەىن نیش ئەنجووم

هەتــا ئێســتا 3 ڕێکەوتــن لــە نێــوان ئێمــە و پەیــەدە هەبــوو، بــەاڵم 

هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە ئامــادە نەبــوو، یــەک خاڵــى ئــەو ڕێکەوتنــە 

ــەو مێــژوە  ــە دوورودرێــژى بــاىس ئ جێبەجــێ بــکات، نامەوێــت ب

بکــەم، هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ 

دەکات و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت، لــە هیــچ کام لــە 

پارچــەکاىن کوردســتان، دەیەوێــت تەنهــا یــەک ڕەنــگ و سیاســەت 

ــەىل  ــدا گ ــە کاتێک ــت، ل ــووریا هەبێ ــتاىن س ــە کوردس ــەرۆک ل و س

کــورد چەندیــن ســاڵە دژى ڕژێمــى بەعــس خەبــات دەکات، بــەاڵم 

ئێســتا لــە زیندانــەکاىن پەیــەدەدان و دەکوژرێــن و ســزا دەدرێــن.
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ســەرۆکى  وەک  ســاڵونیوێکە،  مــاوەى  کــە  خــۆم  خــودى 

ــۆم  ــی خ ــا کارى سیاس ــە تورکی ــورد، ل ــتانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــووریا کار  ــە س ــادات ل ــە ن ــەدە ڕێگ ــەوەى پەی ــەر ئ ــەم، لەب دەک

ــدا  ــوو ئەمانەیش ــەڵ هەم ــێ دەکات، لەگ ــەمان ل ــن، هەڕەش بکەی

پەیــەدە بانگەشــەى یەکڕیــزى دەکات، لــە کاتێکــدا ســەرکردەکامنان 

لــە زینــداىن ئەوانــدان و بارەگامنــان دەســووتێنێت و کوشــن و 

بڕیــن دەکات، بــەم شــێوەیە ناتوانیــن یەکڕیــزى دروســت بکــەن، 

ــت،  ــان هەبێ ــڕۆژەى هاوبەش ــان کار و پ ــەر دوو الم ــتە ه پێویس

ــزى. ــتبووىن یەکڕی ــۆ دروس ب

* بــەاڵم هێزەکانــى ئەنجوومەنــى گەلــى خۆرئــاواى 
پەیەدەیــش،  هێزەکانــى  و  کانتۆنــەکان  پێشــوو، 
گلەیــی ئــەوە لــە ئێــوە دەکــەن، کــە سیاســەتى 
دەرەوەى ســنورەکان جێبەجــێ دەکــەن، کــە هەمــان 
سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى کوردســتانى عێراقــە، 
پەیــەدە  کاتێکــدا  لــە  بــن،  بەشــدار  ناتانەوێــت 
ــەوەى کــە  ــۆ ئ ــەوە، ب ســەرکەوتنى خــۆى دەگەڕێنێت
جیــاواز  الیەنــى  دوو  و  هێــز  دوو  داوە  ڕێگەیــان 
هەبێــت، بــەاڵم ئــەوان لــە کار و چاالکــى سیاســیدا 
ــە  ــتە، ک ــە دروس ــەو ڕەخنان ــا ئ ــن، ئای ــدار دەب بەش
بەرانبــەر ئێــوە دەگوترێــت، پێتــان وانییــە خۆرئــاواى 
کوردســتانیش وەک باشوورى کوردســتان ڕووبەڕووى 

ــە؟ ــەى هەی ــەرى پاشەکش ــەوە، ئەگ ــە دەبێت کێش
ئیبراهیــم بــرۆ: ســاڵى 2014 – 2015 ئێمــە و پەیــەدە بــە 
هاوکاریــى هێــزى نێودەوڵــەىت دانوســتامنان کــرد، بــەاڵم ئێمــە وەک 

ــى  ــە دووبەرەک ــرد، ک ــکەش نەک ــان پێش ــە( پرۆژەیەک )ئەنەکەس

دروســت بــکات، بەڵکــوو ویســتان ئــەو دوو هێــزە لــە ژێــر 

یــەک ئەنجوومــەىن ســەرکردایەىت و سیاســی، کارێکــى هاوبەشــان 

ــاوا نەبێــت،  ــزى سیاســیی خۆرئ ــەک هێ ــۆ ی ــا ب هەبێــت، کــە تەنه

بەڵکــوو بــۆ ســەرجەم هێــزەکاىن خۆرئــاوا تێیــدا کــۆ ببێتــەوە، لــە 

ــەربازى  ــزى س ــەک هێ ــە ی ــر ل ــتوە زیات ــدا نەمانویس ــان کات هەم

هەبێــت. لــە الیــەىن سیاسییشــدا لــە ســاڵى 2014 ـــوە هەتــا ئێســتا 

لــە ســەرجەم کۆنگــرەى نێودەوڵەتیــى جنێڤــدا بەشــداریان کردوە، 

لــە ماوەیەکــى نزیکــدا کــە کۆنگــرەى 8ـــى جنێــڤ دەبەســرێت، 

ــداریی دەکات و  ــت و بەش ــەدە دەبێ ــى پەی ــە بەرژەوەندی ــە ل ک

ــە  ــە کاتێکــدا بەشــداریکردىن ئێمــە ل زۆریــش دڵخــۆش دەبێــت، ل

ــەو  ــا ئ ــت، وات ــەت دەزانێ ــە خیان ــا حــەوت ب ــەک ت کۆنگــرەکاىن ی

ــى  ــە بەرژەوەندی ــا ل ــڕەوى دەکات، تەنه ــەدە پەی ــەتەى پەی سیاس

خۆیدایــە، دەیەوێــت میللەتەکــەى لــە بەرانبــەر سیاســەتەکاىن 

ــت.  ــگ بێ بێدەن

* پێــت وایــە چارەســەر چییــە بــۆ قەیرانەکانــى 
ــەى  ــەو قەیرانان ــەوەى ئ ــارە نەبوون ــاوا و دووب خۆرئ
لــە باشــوور هەیــە، پێتــان وایــە مەترســییەکى وەهــا 

ــە؟ ــاوا هەی ــە ســەر خۆرئ ل
ــى  ــکا هاوکاری ــە ئەمەری ــان وای ــان پێ ــرۆ: بێگوم ــم ب ئیبراهی
ــرەزوور  ــە و دێ ــتا ڕەق ــە دەکات، هێش ــزى یەپەگ ــتیکى هێ لۆجس

لــە دەســتى داعــش ڕزگار نەبــوون، کۆنگــرەى عەشــایرى عەرەبــی 

لــە میــر و تورکیــا بەســرا کــە چــۆن دواى داعــش، خۆیــان 

لــە کــورد ڕزگار بکــەن، ئاشــکرایە ناکۆکــى لــە نێــوان کــورد و 

عەرەبــدا دروســت دەبێــت بــە هــۆى سیاســەىت پەیــەدەوە، ئێمــە 

ــە  ــەک ل ــە، ن ــرۆرى بکردای دەمانویســت شــەڕى دژى داعــش و تی

ــکات. ــەڕ ب ــنورى خــۆى ش ــە س ــم ل ــى 300 ک دووری

ــە ڕەقــە  ــەدە ل پێویســتە ڕێگه چارەیــەک دروســت ببێــت، کــە پەی

ــدا  ــەڵ ئەوەیش ــەوە، لەگ ــدا بچێت ــەىت خۆی ــە سیاس ــتێت و ب بوەس

ــە، بــۆ منوونــە ڕووســیا دەیەوێــت  گەلێــک دەرفــەىت گرینــگ هەی

ــکا  ــدا ئەمەری ــان کات ــە هەم ــدات، ل ــە ســووریا ڕوو ب چاکســازى ل

ــان ڕووســیا  ــى کۆنگــرەى جنێــڤ چــاالک ببێــت، ی دەیەوێــت ڕۆڵ

کەوتنى کەرکووک بە بڕواى 

من کارەساتێک بوو نەک بۆ 

هەرێمى کوردستان، بەڵکوو بۆ 

هەر چوار پارچەى کوردستان، 

کەرکووک سیمبولێکە جێگای 

ناکۆکییە



ساڵی دووەم ژمارە )5(  کانوونی دووەم  1222018 FOCUS

دەیەوێــت کۆنگــرەى ســووری دروســت ببێــت، ئەمەیــش هــۆکارى 

ــوو  ــورد یەکگرت ــەر ک ــە ئەگ ــووریا، بۆی ــە س ــەڕە ل ــتبووىن ش دروس

نەبێــت، هیــچ دەســتکەوتێکى نابێــت، پەیەدەیــش دواى پێنــج 

بــۆ شــەش ســاڵ لەگــەڵ ڕژێــم کارى دەکــرد، نەیتوانــی هیــچ 

دەســکەوتێک بــۆ میللــەىت خــۆى دەســتەبەر بــکات، بــەاڵم ئەگــەر 

ــت  ــت ببێ ــورد دروس ــى ک ــوێ، یەکڕیزی ــى ن ــن ڕێکەوتنێک بتوانی

ــتەبەر  ــورد دەس ــاىف ک ــوو م ــم هەم ــم بڵێ ــەوەى ناتوان ــەڵ ئ لەگ

پاشــەڕۆژى  لــە  دەبێــت  دیــار  کــورد  ڕۆڵــى  بــەاڵم  دەبێــت، 

ــووریادا. س

ــەاڵم  ــن، ب ــى دەکەی ــی یەکگرتووی ــە باس * هەمیش
وەک گوێــت لــێ بــوو، ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت 3 
ــەک  ــەاڵم ی ــەدە، ب ــەڵ پەی ــە لەگ ــان هەی ڕێکەوتنم
خاڵیــان جێبەجــێ نەکــردوە، تــا ئەمڕۆیــش لــە الیــەن 
پەیــەدەوە سیاســەتى پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن، یەک 
هاوبــەش قبــوڵ ناکــەن، نــەک لــە خۆرئــاوا، بەڵکــوو 
ــان دەیانەوێــت تەنهــا  ــى تریــش، خۆی ــە پارچەکان ل
حاکــم بێــت، دەڵێــت ئــەو خەڵکانــە لــە الى ئێمــە لــە 
ڕۆژانــى ڕابــرد و خەبــات و تێکۆشــانیان کــردوە، لــە 
دژى ڕژێمــى بەشــار ئەســەد ئێســتا لــە زیندانەکانــى 
ــکات  ــەدە دەی ــە پەی ــەوە، ک ــەم حاڵ ــەدە(دان، ب )پەی
لــە خۆرئــاواى کوردســتان چــۆن دەکرێــت ئێمــە 
باســی یەکگرتوویــى بکەیــن بۆچــى ئێــوە دەرس 
لــەو شکســتانەى ڕووی داوە لــە هەرێمــى کوردســتان 
بــە  نــادەن  ڕێــگا  نابــن  یەکگرتــوو  وەرناگــرن، 
هێــزەکان )ئەنەکەســە( )ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى 
کــورد ســووریا( بــە شــدارى لــە پڕۆســەى سیاســیدا 
بکــەن، هێــزە عەســکەرییەکانیان هێــزى وەک ڕۆژ 

ــتان؟   ــاوای کوردس ــەوە خۆرئ بگەڕێت
د. جاویــدان حەســەن: ئــەو بارودۆخــەى لــە باشــوورى 
ــا  ــەک تەنه ــوو، ن ــەورە ب ــاتێکى زۆر گ ــتان ڕووی دا، کارەس کوردس

ــە ســەر کــوردى پارچــەکاىن  ــە ســەر کــوردى باشــوور، بەڵکــوو ل ل

ــەکاىن  ــە پارچ ــەرى ل ــە چارەس ــە گوتوومان ــە هەمیش ــش، ئێم تری

ــە،  ــەک چارەنووســان هەی ــەوە، ی ــە یەک ــتە ب ــتان پەیوەس کوردس

ــى  ــن، کۆنگرەیەک ــوو بی ــە یەکگرت ــردوە، ئێم ــان ک ــە داوام هەمیش

نەتەوەییــی کوردســتاىن لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت، بــۆ 

ئــەوەى ســراتیژییەکى ڕوون و ڕەوامنــان هەبێــت، بــۆ ئــەوەى لــە 

ــوو  ــت هەم ــک بدرێ ــەر بڕیارێ ــتان ه ــى کوردس ــەر پارچەیەک ه

هەنگاوێــک  کــە  ئــەوەى  بــۆ  بگرێتــەوە،  تریــش  پارچــەکاىن 

ــر،  ــی ت ــۆ پارچەکان ــە زەرەر ب ــت نەبێت ــەک برێ ــە پارچەی ئەگــەر ل

ــە،  ــوو پارچەکان ــەرکەوتنى هەم ــەک س ــەرکەوتنى پارچەی ــە س بۆی

پارچەکانــە،  هەمــوو  ژێرکەوتنــى  پارچەیــەک،  ژێرکەوتنــى 

کارەســاتێکى زۆر گەورەیــە بــۆ ئێمــە، دەبوایــە بــە وردى ســەیرى 

بارودۆخەکەمــان بکردایــە، یــەک ســراتیژى هاوبەشــان هەبێــت.

دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەوەى، مــن نوێنــەرى حکوومــەىت خۆرئــاواى 

کوردســتانم، مــن تەمســیىل بۆچــووىن حکوومــەىت خۆرئــاوا دەکــەم، 

ــووىن  ــیىل بۆچ ــەم، تەمس ــەدە( ناک ــووىن )پەی ــیىل بۆچ ــن تەمس م

)ئەنەکەســە( ناکــەم، تەمســیىل بۆچــووىن خەڵکــى خۆرئــاواى 

هەڵبــژاردوە،  خــۆى  حکوومەتێکــى  کــە  دەکــەم،  کوردســتان 

ــەىن  ــوو کات ئەنجووم ــدوە، هەم ــۆ خــۆى دامەزران سیســتمێکى ب

ــە  ــت، دەنگــداىن ل ــار دەدرێ ــە بڕی ــە، کانتۆمنــان هەی یاســایى هەی

ســەر دەکرێــت، بــا کەســێک بێــت و بڵێــت زینــداىن پەیــەدە 

لەوێدایــە، یــان پەیــەدە هێــرش دەکاتــە ســەرمان، یــان ڕێکەوتنان 

کــردوە لەگــەڵ )پەیــەدە(. ئەمــە تــا ڕادەیــەک تێپەڕانــدىن بۆچــووىن 

ــا ڕاســتە. ئێمــە  ــا ڕادەیەکیــش ن خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتانە، ت

دەڵێیــن حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، زیندانێــک 

هەبێــت زینــداىن ئاســاییى خۆرئــاواى کوردســتانە، نــەک زینــداىن 

ــوە،  ــا ب ــت دژى یاس ــەر دەکرێ ــە دەستبەس ــش ک ــەدە، ئەوەی پەی

ــار  ــوو تاوانب ــەر هات ــت، ئەگ ــدا دەکرێ ــە لێپرســینەوەی لەگەڵی بۆی

ــاواى  ــە خۆرئ ــان ل ــەر دەدات. بێگوم ــە س ــى ل ــا حوکم ــوو یاس ب

کوردســتان ئەزموونێکــى تازەمــان هەیــە، دەکرێــت هەندێــک 

هەڵەیــش ڕوو بــدات، ئەگــەر لــە کەمئەزمــووىن بێــت یان هــۆکارى 

دەســتتێوەردان  ئێــران،  تورکیــا،  وەک  ئیقلیمیــى  هێــزى  وەک 

دەکــەن لــە کاروبــارى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان و کێشــەى 

ــازە  ــە ت ــەر حکوومەتەک ــەىت ئەگ ــە تایب ــەن، ب ــت دەک ــۆ دروس ب

ــتان  ــاواى کوردس ــاوەداىن خۆرئ ــۆ ئ ــت ب ــش برێ ــت و هەنگاوی بێ

ــەو  ــارى ئ ــر فش ــە ژێ ــتى، ل ــە گش ــووریا ب ــردىن س ــە فیدڕاڵیک و ب

ــۆ  ــت ب ــگاو برێ ــک هەن ــت هەندێ ــار دەبێ ــە، ناچ ــوو هێزان هەم

خۆپاراســن یاخــود هەندێــک هەنــگاو دەنرێــت بــۆ ئــەوەى 

ــارى  ــود ب ــت، یاخ ــۆت بپارێزی ــى خ ــن و خاک ــەوە بڕۆی بەرەوپێش

نائاســایى ڕادەگەیەنیــن بــۆ ئــەوەى ئەگــەر کەســێک تاوانبــار 

ــە  ــە نیی ــەو مانای ــش ب ــت، ئەمەی ــوو لێپرســینەوەى لەگــەڵ بکرێ ب

ــوو  ــە هەم ــت. داواکارم ل ــێل بکرێ ــرۆڤ پێش ــاىف م ــاوا م ــە خۆرئ ل

ــن و دوور  ــز ب ــتان، یەکڕی ــاواى کوردس ــییەکاىن خۆرئ ــە سیاس الیەن

ــەم  ــتگیریى ئ ــتە پش ــەن، پێویس ــار بک ــر تاوانب ــەوەى یەک ــن ل ب
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ــن  ــن. ئێمــە دەڵێی ــاواى کوردســتان بکەی ــە خۆرئ ــە ل ــە تازەی هەوڵ

ئەزموونێــک، پڕۆژەیەکــان هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان نــەک 

تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان، بەڵکــوو بــۆ ســووریا بــە گشــتى و 

لــە دەرەوەى ســووریایش، ئەگــەر هاتــوو ئــەم ئەزموونــە جێبەجــێ 

بکرێــت، پرەنســیپە جوانــەکاىن ڕەنگــە چارەســەرێک بێــت بــۆ 

ــت. ــەاڵىت ناوەڕاس ــەکاىن خۆره ــوو کێش هەم

ــى  ــەاڵم بۆچ ــت، ب ــرۆڤ دەکەی ــى م ــۆ باســی ماف *ت
دەبێت ئۆفیســى )ئەنەکەســە( و هێزە سیاسییەکانى 
دەبێــت  خۆرئــاوا  حکوومەتــى  بســووتێنن،  تــر 
نوێنەرایەتــوى هەمــوو خەڵــک بــکات؟ بۆچــى ناهێڵن 
ــەت  ــە حکووم ــن ل ــدار ب ــییەکان بەش ــزە سیاس هێ
ــێ  ــتنیان ل ــەى کوش ــییدا هەڕەش ــەى سیاس و پڕۆس
دەکــەن، بــۆ نموونــە کاتێــک ئەنەکەســە بەشــداریی 
کۆنگرەکانــى جنێــڤ 1,2,3 کــرد ئێــوە پێیــان دەڵێــن 
ــى  ــى دەرەک ــداریى کارێک ــردوە، بەش ــان ک خایانەتی
دەکــەن؟ ئــەوە لــە کوێــى ئــەو هاوپەیمانیەدایــە کــە 
دەتانەوێــت، حکوومەتــى خۆرئــاوا یــان کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا فیدراڵیــەت بــۆ خۆرئــاوا دەســتەبەر بکــەن، 
بۆچــى ئێــوە شــەڕى داعش لــە ســنورەکانى دەرەوەى 
خۆرئــاوا دەکــەن؟ ئــەوان پێیــان وایــە ئێــوە شــەڕى 
حکوومەتــى )بەشــار ئەســەد( بــه  وه كالــه ت دەکــەن، 
واتــە شــەڕى نــەوت دەکــەن بــۆ دەستبەســەرداگرتنى 

بیــرە نەوتــەکان؟ 
د. جاویــدان حەســەن: دەمەوێــت بڵێــم ئــەوەى ئۆفیســێکى 
نایاســایى بکاتــەوە لــە خۆرئــاواى کوردســتان، ئەمــادە نەبێــت بــە 

ــى  ــە چاوێک ــە ب ــاىف ئاساییش ــەوە م ــە ئ ــەوە، کەوات ــایى بیکات یاس

ــۆ  ــکات، ب ــەر ب ــە س ــەوەى ل ــکات، لێکۆڵین ــەیرى ب ــەوى س گومان

منوونــە لــە هەمــوو واڵتــاىن جیهــان داواى کردنــەوەى مەکتەبێــک 

بکەیــت، لێپرســینەوەیەکى ئاســاییى دەکرێــت، ســەیرى پڕۆژەکــە 

دەکرێــت، کــە ئایا گونجــاوە لەگەڵ ئاســاییش و ئارامیــى واڵتەکەدا، 

ئەگــەر ئامــادە نەبێــت بــە یاســایى ئۆفیســێک بکەیتــەوە دەبێــت 

ــەوە  ــت ئ ــۆت بکەی ــەیرى خ ــار س ــاوى تاوانب ــە چ ــار ب ــەم ج یەک

خاڵــى یەکــەم بــوو. خاڵــى دوەم ناڵێیــن ئاســاییش بچێــت ئۆفیــس 

ــەوە  ــە دەمەوێــت ئ ــارودۆخ هەی ــەاڵم هەندێــک ب بســووتێنێت، ب

بڵێــم ڕەوشــێک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، ڕەوشــێک هەیــە 

ــتنى  ــاو پاراس ــە، لەپێن ــەهیدمان هەی ــان ش ــە بــە دەی ــە ڕۆژان ک

ــت  ــادەیى بڵێ ــە س ــێک زۆر ب ــتان، کەس ــاواى کوردس ــى خۆرئ خاک

ئەمانــە شــەهید نیــن، بەڵکــوو ســەر بــە ڕژێمــى ئەســەدە، 

ئەمانــە الیــەىن ســۆزداریى خەڵکــه  و قبــوڵ ناکرێــت، بۆیــە ئێمــە 

هەمیشــە دەڵێــن هیواداریــن هەمــوو کــەس خــاوەىن قســەى 

خــۆى بێــت، هــەوڵ بــدات خاڵــە ناکۆکییــەکان چارەســەر بــکات، 

تەنەناتــە لــە قســەکردىن خۆیــدا، الیەنــە یاســاییەکان بپارێــزن، ئــەو 

ــە  ــە هێرشــێک ل ــەوە ک ــەرز بکەیت ــەک ب ــە داوای ــۆت هەی ــە ب کات

ــە بۆچــى ئەنەکەســە  ــۆ کــراوە. منیــش پرســیارەکەم ئەوەی ســەر ت

ــەوە و تۆمــاری  ــەت ئۆفیســەکاىن بکات ــە شــێوەیەکى یاســایى نای ب

بــکات لــە الى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان نــەک تەنهــا 

ــک  ــەر حیزبێ ــت ئەگ ــش بێ ــی تری ــد حیزبێک ــە(، چەن )ئەنەکەس

بکەنــەوە و داواى مۆڵــەت نەکــەن، ئاســاییش بــۆى هەیــە ئۆفیــى 

ئەوانیــش داخــات. داعــش مەترســییە لــە ســەر هەمــوو مرۆڤایــەىت 

و دونیــا و جیهــان، ئێمەیــش بەشــێکین لــەم مرۆڤایەتییــە، ســەرەتا 

ئەگــەر  مرۆڤــە،  کەرامــەىت  پاراســتنى  بــۆ  خەبامتــان  هەمــوو 

ئێمەیــش هــەر لــە ســەر ســنورى خۆمــان بوەســتاینایە، ئــەو کاتــە 

داعــش لــە هەمــوو کاتێکــدا دەیویســت، هێــرش بکاتــە ســەر 

ــوورى  ــە باش ــان ل ــن. بینی ــێ، عەفری ــەکە، کۆبان ــلۆ، حەس قامیش

ــووک  ــەنگال، کەرک ــنورى ش ــەر س ــە س ــش ل ــە داع ــتان، ک کوردس

بــوو ئــەوە نەبــوە هــۆى ئــەوەى کــە داعــش هێــرش نەکاتــە 

ســەر شــەنگال و ئــەو کارەســاتە بــە ســەر شــەنگال دا نەهێنێــت، 

ــا بۆچــى ئێمــە لــە خۆرئــاواى  ئــەوە خوێندنەوەیەکــە هەڵەیــە ئای

ــن  ــەڕ دەکەی ــە ش ــە ک ــن. ئێم ــش دەکەی ــەڕى داع ــتان ش کوردس

گوتومانــە ســراتیژییەکان هەیــە، بــۆ پاراســتنى خاکــى خۆرئــاوا و 

فیدڕاڵیــى باکــوورى ســووریا، ئێمــە لــە ژێــر فشــارى هیــچ الیەنێــک 

ــەىت  ــیۆىن نێودەوڵ ــاىن کۆمس ــێ بەرپرس ــن، دوێن ــەڕە ناکەی ــەو ش ئ

ــردىن  ــە ئازادک ــن، ئێم ــال( دەڵێ ــو کەم ــەى )ب ــە ناوچ ــەبارەت ب س

ــرات  ــووریای دیموک ــزى س ــەر هێ ــە ئەگ ــە ئامانجان ــەو ناوچەی ئ

لەگەڵانــدا بێــت، ئێمــە بڕیــارى خۆمــان دەدەیــن. ئێمــە شــەڕى 

کــەس بــە وەکالــەت ناکەیــن، ئەمــە یەکــەم جــارە کــورد بــە 

ــاىف  ــى م ــە بەرژەوەندی ــەڕێک دەکات ل ــراتیژێکى زۆر ڕوون، ش س

ــاواى  ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــە ل ــش، ک ــەالىن تری ــورد و گ ــەىل ک گ

ــن.  ــتان دا دەژی کوردس

*بۆچــى )ئەنەکەســە( ئۆفیســەکانى بــە شــێوەیەکى 
ڕەســمیى تۆمــار نــاکات، بە بۆچوونى تــۆ هۆکارەکەى 
دەگەڕێنیتــەوە بۆچــى؟ ئایــا هۆکارەکــەى دەرەکییە؟

ــا ئێســتا دەڵێــت: ئێمــە  د. جاویــدان حەســەن: ئەنەکەســە ت
دان نانێیــن بــە حکوومــەت و ئــەم ئەزموونــەى، کــە لــە خۆرئــاواى 
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ــە، یەکــەم  ــوە، ئێمــە داخوازیــان ئەوەی کوردســتان دا دروســت ب

ــا بــە شــێوازێکى  ئێــوە وەرن ئۆفیســەکان خۆتــان تۆمــار بکــەن، ب

ــان  ــان نیش ــیۆن خۆی ــا وەک ئۆپۆزس ــەن، ئینج ــار بک ــایى ڕەفت یاس

ــە سیســتمى ئێمــە،  ــە ل ــەى هەی ــدەن، کاتێــک ئەنەکەســە ڕەخن ب

وەرە بــە شــێوەیەکى دیموکراســیى بەشــدار بــە چ لــە هەڵبــژاردن 

چ لــە چاالکــى سیاســیى مەدەنیــدا، بــەاڵم لــە چوارچێــوەى یاســادا.

ــەوەى  ــن ل ــەدە(، بەرپرس ــەرى )پەی ــۆ وەک نوێن * ت
کــورد  نیشــتیمانى  ئەنجوومەنــى  ناتانەوێــت 
هەبێــت،  ئۆفیســیى  خۆرئــاوا  لــە  ســووریا،  لــە 
ــاز بکــەن  ــان دەرب ــەوەى خۆت ــۆ ئ ــن، ب ــوو ب یەکگرت
لــەو مەترســییانەى کــە لــە داهاتــوودا هەتانــە، 
وەک ئیبراهیــم بــرۆ، دەڵێــت ئــەو مەترســیانەى کــە 
ئێســتا لــە باشــوور هەیــە لــە خۆرئاوایــش ئەگــەرى 
هەیــە، ئەوەیشــى گــوت کــە ئێــوە دەتانەوێــت یــەک 
عەســکەر یــەک سیاســەت یــەک گوتــار هەبێــت 
بــەم  ناکــەن،  قبــوڵ  ئــەوە کــەس  لــە دەرەوەى 
ــاوە، وەک  ــان هێن ــوە بەرهەمت ــە ئێ ــەى ک تاکڕەویی
ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت: بۆچــى خۆرئــاواى کوردســتان 

ڕووبــەڕووى مەترســیى دەکەنــەوە؟ 
ســڵێمان عــەرەب: مــن هیــوادار بــووم کاک ئیرباهیــم هەندێک 
ــا  ــرىش تورکی ــورد و هێ ــى ک ــزى دوژمن باســی کارەکاىن خــۆى و هێ

ــوو  ــن! هەم ــکات. مەخاب ــەت ب ــەک باســی پارتێکــى تایب ــکات ن ب

ــە(  ــاوا )ئەنەکەس ــەوەى خۆرئ ــتپێکردىن ئاوەدانکردن ــە دەس کات ل

هیــوادارم  مــن  دەکــەن،  )پەیــەدە(  دوژمنایەتیــى  ئێســتا،  تــا 

ــردىن  ــەر تاوانبارک ــە س ــۆڕن ل ــان بگ ــووىن خۆی ــە( بۆچ )ئەنەکەس

)پەیــەدە( وەک هێــزى ســەربازى، دەســەاڵتدارى، بەڕێوەبەرایــەىت 

ــوورى  ــەراوردى باش ــەر ب ــم ئەگ ــەرەتا گوت ــن س ــەرۆکایەىت، م و س

ــاواى  ــە خۆرئ ــەو کاره ى ل ــەوە، ئ ــە پێچەوان ــن، ب ــتان بکەی کوردس

ــەى  ــەو ئەزموون ــوو، ئ ــڕۆژەى ئێمــە ب کوردســتان ئێمــە کردمــان پ

ــە  ــەى ل ــەو ئەزموون ــت ئ ــە، ناهێڵێ ــاواى کوردســتان هەی ــە خۆرئ ل

ــە  ــەر ئێم ــەوە، ئەگ ــارە ببێت ــاوا دووب ــە خۆرئ ــوور ڕووی دا، ل باش

پێشــمەرگە  بکەیــن،  باشــوورى کوردســتان  ئەزمــووىن  ســەیرى 

ــزى  ــەوەى دوو هێ ــۆ ئ ــەوە، ب ــاوەدان کراوەت ــۆن ئ ــاوى ڕۆژە، چ ن

لەشــکرى لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت ببێــت لــە خۆرئــاواى 

کوردســتانیش هەمیشــە ناکۆکــى و تاوانبــارى و نابەرپرســیارى لــە 

ــەوێ  ــە ل ــەو بۆچوون ــن ئ ــە، مەخاب ــەل هەی ــتى گ ــەر پاراس بەرانب

ــاواى  ــە وەک خۆرئ ــەوە ئێم ــەر ئ ــتە، لەب ــدا و ناڕاس ــەری هەڵ س

کوردســتان، بــە تایبــەت وەک )پەیــەدە( بــە یــەک هێــزى کــوردى 

ــە  ــن، ئێم ــات دەپارێزی ــوو جڤ ــەل و هەم ــوو گ ــتیاىن، هەم نیش

وەک پەیــەدە ڕێــگا نادەیــن دوو هێــزى لەشــکرى دروســت ببێــت، 

ڕێــگا نادەیــن دوو ئاســاییش دوو بەڕێوەبەرایــەىت دروســت ببێــت. 

ــووىن  ــتان وەک ئەزم ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەر ل ــەوە ئەگ ــەر ئ لەب

باشــوورى کوردســتان بکــەن، ئــەوە بــە ئاشــکرا بــاىس بکــەن. 

ــەو  ــوو کات ئ ــە، هەم ــە هەی ــارىت ئێم ــەر پ ــە س ــرش ل ــى هێ بۆچ

ــەوە  ــاى ئ ــەوە مان ــرێ دراوە، ئ ــەوە گ ــەى ئێم ــە پارتەک ــزە ب هێ

نییــە ئێمــە هێزێکــى لەشــکرین، یــان ئاســاییش، بــە پێچەوانــەوە 

ــن  ــە، دەڵێ ــەدە هەی ــاییى پەی ــن ئاس ــەوە، دەڵێ ــەک بکەن ڕێگای

دەبێــت ئاســاییى ئەنەکەســە هەبێــت، لــە کاتێکــدا پێــان دەڵێــن 

ئێــوە هاوکاریــى ڕژێــم دەکــەن، بــەاڵم دەیانەوێــت خۆیــان بکەنــە 

بەشــدار، مەخابــن! ئــەو سیاســەتەى کورد لــە خۆرئاواى کوردســتان، 

لــە سیاســەىت دوو الیــەىن هیــچ ســوودێکى نییــە. ئەگــەر ئەزمــووىن 

پەیــەدە یــان ئەزمــووىن خۆرئــاواى کوردســتان بــە ڕاســتى نازانــن، 

بفەرمــوون، ئەگــەر ئــەوان داواى یەکێتــی دەکــەن، نــەک لــە ســەر 

ــە ســەر  ــرادەران قســە ل ــوو ب ــەر هەم ــاوا، ئەگ دەســتکەوىت خۆرئ

یەکێتــى و یەکڕیزیــى کــورد بــۆ دروســتبووىن کۆنگــرەى نەتەوەیــى 

یەکگرتــووى کوردســتان، ســراتیژییەکى سیاســیى کــوردى لەشــکرى 

پاراســتنى کــوردى دەکــەن بیکــەن، نــەک لــە ســەر دەســتکەوتەکاىن 

بــە دەســت  ئــەو دەســتکەوتەى  خۆرئــاواى کوردســتان، کــێ 

ــن  ــەر بڵێ ــەىت ئەگ ــە تایب ــە( ب ــەىت )ئەنەکەس ــەک سیاس ــاوە ن هێن

ئێمــە پێشــەنگین نــەک تەنهــا پەیــەدە لــە خۆرئــاوا سیاســەىت خــۆى 

دەســت کەوتــوە، بەڵکــوو ئێمــە وەکــو پارتێکــى پێشــەنگ خــاوەىن 

ــا ئێســتا ئــەو دەســتکەوتەى  ــە ســەرەتاوە ت بیــر و بۆچوونێکیــن ل

ــەىت  ــى سیاس ــوردە، ئەنجام ــەىت ک ــى میلل ــوە هی ــت هات ــە دەس ب

کــوردە، ئەنجامــى هەمــوو پارتــەکاىن خۆرئاوایــە، 22 پــارت ئێســتا 

ــە  ــن، ل ــەک هەڵوێس ــوو ی ــە هەم ــتان هەی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ل

شــۆڕىش خۆرئــاواى کوردســتان ئــاوەدان کراوەتــەوە، )یەپەگــە( 

فیدڕاڵــى  ئەمــڕۆ  کوردســتان  خۆرئــاواى  ئاســاییى  )یەپــەژە( 

دیموکــراىت کــوردى ســوورى، ئەمــڕۆ چارەســەر لــە دەســتى کــوردە، 

پاشــەڕۆژى ســووریا بــێ کــورد چارەســەر ناکرێــت، ئــەردۆگان 

هەمــوو کات نــاوى کــورد و پەیــەدەى لــە ســەر دەمــە، ســووریاى 

ــە  ــەرى ئەمان ــت، چارەس ــەوە ناچێ ــەرەو پێش ــورد ب ــێ ک ــوێ ب ن

ــوردى ســووریا. ــۆ ک ــە ب ــەى دیموکراتیی فیدراڵ

* د. ســڵێمان دەڵێــت: ئــەو دەســتکەوتەناى لــە 
کردوویەتــى،  پەیــەدە  بــوون،  دروســت  خۆرئــاوا 
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ــە  ــە ل ــۆ نموون ــە ب ــە هەی ــدا ڕەخن ــەڵ ئەوەیش لەگ
ــى کوردســتان  ــى دیموکرات ــردوودا بینیمــان پارت ڕاب
ســنورەکانى داخســت، کێشــەى زۆرى هەیــە لەگــه ڵ 
پەیــەدە، بۆچــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى، کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا، فیدڕاڵیەتــى خۆرئــاوا، هێزەکانــى یەپەگــە، 
ناتوانــن  بۆچــى  دیموکــرات،  ســووریاى  یەپــەژە، 
ــى  ــى دیموکرات ــەڵ پارت ــە لەگ ــەو الیەنان ــک ل یەکێ
ــە  ــاوەڕ ب ــە ب ــۆ نموون ــەون، ب ــک بک ــتان ڕێ کوردس
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان و پەیــەدە بکــەن، 
کــە ڕۆڵیــان هەبێــت لــە خۆرئــاواى کوردســتان، بــۆ 
ئــەوەى تووشــى کێشــە و لــە یــەک جیابوونــەوە 

نەبنــەوە؟ 
هۆشــەنگ دەروێــش: کاک ئیرباهیــم باســی کەرکووکــى کــرد، 
لــە ســەر بابــەىت کەرکــووک، بۆچوونێــک لەنــاو یەکێتیــى نیشــتاىن 

هەبــوو، 38 ئەندامــى ســەرکردایەتیى ئــەو 3 خاڵــەى دایــان نابــوو 

ــە  ــەربازى نەچێت ــزى س ــوو، هێ ــکا ب ــزى ئەمەری ــاگادارى هێ ــە ئ ب

ــوو  ــک هەب ــێکردن، ڕێکەوتنێ ــەىت پاشەکش ــەوە، باب ــاو کەرکووک ن

فەرمانــدەى هێــزى 70، شــێخ جەعفــەر، کــە وەســتا ڕەســووڵ 

بەرپرســیارى میحوەرەکــە بــوو، لــە کۆنگــرەى ڕۆژنامەنووســیدا 

ــە  ــرد ل ــەمان ک ــان پاشەکش ــرد، خۆم ــەوە ک ــاژەى ب ــە ڕووىن ئام ب

ســەر بڕیــارى خۆمــان بــوو، چونکــە ئەگــەر وا نەبوایــە، ئەگــەرى 

شــەهیدبووىن 2000 پێشــمەرگە هەبــوە، ئــەوە کارێکــى ســەربازى 

بــوو، ســەرکردە ســەربازییەکان خۆیــان باشــر دەیانــزاىن، لــە 

ســەر بابــەىت ڕێکەوتــن حــەز دەکــەم ڕوونــی بکەمــەوە بــۆ 

ــت،  ــن بێ ــەر ڕێکەوت ــن ئەگ ــک دەڵێ ــە خەڵ ــێک ل ــک، بەش خەڵ

ڕێكەوتــن بــە دزى نابێــت، کــێ فەرمانــدەى هێــزى چەکدارەکانــە، 

بێگومــان مەســعوود بــارزاىن، جێگــرى فەرمانــدەى چەکــدارى 

کــۆرسەت ڕەســووڵە، واتــە بڕیــارە لــە ســەرکردەکانەوە وەرگیــراوە 

بــۆ پاشەکشــەکردىن پێشــمەرگە، بــۆ بابــەىت پــارىت دیموکــراىت 

ــدىن  ــۆ ڕاگەیان ــک ب ــە، هــەر هەنگاوێ کوردســتان، ڕاســتییەک هەی

ــەک  ــەوەى ی ــۆ ئ ــوردى ب ــییەىت ک ــۆ دیپلۆماس ــورد، ب ــى ک یەکڕیزی

هێــزى کوردســتاىن هەبێــت، هەمــوو ئــەو کۆبوونــەوە و ئــەو 

ــک  ــەردەوام هێزێ ــە ب ــەو یەکڕیزیی ــاو ئ ــە پێن ــەى دراون ل هەواڵن

هەبــوو خــۆى لەگــەڵ ئــەو بۆچوونــەدا جیــاواز بــوو، ئــەو هێزەیش 

دیــارە هەمــوو کــەس دەزانێــت کێیــە. مــن وەک خــۆم زۆر کۆنگــرە 

هەبــوو بەشــدار بــووم تێیــدا، ئــەو هێــزەى دەڵێــت نایــەم، 

ــگ  ــرى گرین ــى ت ــتانە. خاڵێک ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــان پ بێگوم

هەیــە پــارىت دیموکــراىت کوردســتان دەیەوێــت بەرژەوەندیــى 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان دا هەبێــت، ناتوانێــت هەڵوێســتێکى 

ــاو  ــە پێن ــدات ل ــاىن ب ــت قورب ــن دەبێ ــت، مخاب ــتاىن هەبێ کوردس

تورکیــا، ناتوانێــت بەرژەوەندیــى خــۆى لەگــەڵ تورکیــا بکاتــە 

قوربــاىن، کاىت خــۆى لــە خۆرئــاواى کوردســتاندا پڕۆژەیەکــان 

ــت،  ــان دادەخس ــوو، دەرگاکانی ــت دەب ــدەق دروس ــوو، خەن هەب

ســوورى  ئەنجوومــەىن  لــە  عــەرەب  ئۆپۆزســیۆىن  ئەندامێکــى 

هەبــوو دەیگــووت مانــاى چییــە ســەرۆکى ئەنجوومــەىن وەزیرانــی 

ــۆم  ــت خ ــر بڵێ ــاو هەولێ ــتان لەن ــى کوردس ــەر خاک ــە س ــا ل تورکی

هاتــووم ڕێکەوتنــم کــردوە دژى تیــرۆر، دژى پەکەکــە دەوەســتین 

کوردســتاىن  ســەرکردەیەکى  وەک  خــۆم  دەکەیــن،  شــەڕیان  و 

بابــەت هەیــە ڕوونــە  نەبێــت، زۆر  کاتــەدا هەڵوێســتم  لــەو 

ــەىت  ــت. سیاس ــەر بکرێ ــە س ــرى ل ــەى زیات ــاکات قس ــت ن پێویس

ــا  ــەڵ تورکی ــان لەگ ــە پێوەندیی ــتان ڕوون ــراىت کوردس ــارىت دیموک پ

باشــە پارێــزگارى لــە بەرژەوەندیــى ئابــوورى، ســیاىس، ســەربازى، 

ــە  ــەردۆگان ب ــەردا، ئ ــە بەرانب ــى خــۆی دەکات، تورکیایــش ل ئەمنی

ئاشــکرا لــە ســەر ڕێفرانــدۆم گــوىت خۆتــان پاســەواىن خۆتــان بکــەن 

دەڵێــت نەوتەکــە لــە دەســتى خۆمدایــە، مەبەســتم لــەم بابەتانــە 

دەمەوێــت شــتێک بڵێــم بەرانبــەر ئــەم تێکەڵییــەى تورکیــا لەگــەڵ 

ئەو کەسانەى پشتگیریى 

ڕیفراندۆمیان دەکرد، داوای 

لێبوردن لە خەڵک بکەن، دەبێت 

بە خەڵک بڵێن ئەوە نسکۆیەک 

بوو، پاشان چۆن خۆمان بەهێز 

بکەین
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ــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن  ــراىت کوردســتان ناتوانێ ــارىت دیموک پ

ــتانیدا. ــتى کوردس ــە هەڵوێس ــە، ل ــازاد نیی ــت ئ هەبێ

ئــەو  نێــوان  لــە  بــوو  دروســت  گفتوگۆیــەک   *
بەڕێزانــەدا هەندێکیــان پێیــان وایــە بــە هــۆى 
ــا،  ــەڵ تورکی ــەتەکانى لەگ ــە سیاس ــتەیییە ب وابەس
ــاوا  بەشــداریى لــەو گرفتانــەدا هەیــە کــە بــۆ خۆرئ
دروســت دەکرێــت، )ئیبراهیــم برۆ( دەڵێت سیاســەتى 
تاکڕەوانــەى پەیــەدە لــە خۆرئــاوا ناهێڵیــت هێزەکان 
ــەوە،  ــس بکەین ــادات ئۆفی ــگا ن ــن، ڕێ ــوو ب یەکگرت
ــان  ــداریى خەباتی ــەى بەش ــەو هێزان ــادات ئ ــگا ن ڕێ
ــە  ــى بەشــار ئەســەد ئێســتا ل ــە دژى ڕژێم ــردوە ل ک
ــت و  ــوو گرف ــەو هەم ــەدە(دان ب ــى )پەی زیندانەکان
کێشــەیەوە چــۆن دەتوانرێــت یەکگرتــووى خۆرئــاوا 
بپارێزرێــت؟ چــۆن دەکرێــت ئەزموونێکــى بــاش لــەو 

ــرن؟ ــوور ڕووی داوە وەربگ ــە باش ــتانەى ل شکس
ڕاســتى  بــە  )ئه بوســابیر(:  محه مــه د  مه حمــوود 
دیــارە دەیانەوێــت بارودۆخــى بەشــێکى تــر بهێننــە نــاو ئــەو 

ــە  ــاوا ل ــە خۆرئ ــە ل ــە نیی ــن کارى ئێم ــڕواى م ــە ب ــوەرەوە، ب میح

کوردســتاىن باشــوور چــى ڕووی داوە، لەبــەر ئــەوەى عــەرەب 

دەڵێــت: ئەگــەر ناکۆکــى لــە نێــوان دوو الیــەن هەبێــت، پێویســتە 

لــە نێــوان خۆیانــدا چارەســەرى بکــەن، نابێــت ســەرکردەکاىن 

ســڵێانی و هەولێــر یەکــرى تۆمەتبــار بکــەن، ئەرکــى ئێمــە 

وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد لــە کوردســتاىن خۆرئــاوا، 

دەمانەوێــت یەکڕیــزى لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن کوردســتان، 

پاڵپشــتیى یەکــر بکــەن بــۆ چارەســەرکردىن ناکۆکییــەکاىن خۆیــان، 

نــەک بــۆ زیاتــر قوڵرکردنــەوەى کێشــەکاىن نێوانیــان. بــە بــڕواى من 

ئــەم دووبەرەکییــە لــە خزمــەىت کــورد دا نابێــت، ئێمــە وەک کــورد 

ــزى،  ــۆ یەکڕی ــەریان ب ــە س ــت ل ــان هەبێ ــت کاریگەری دەمانەوێ

ــتێت،  ــۆى هەس ــى خ ــە ڕۆڵ ــە ب ــە ئێم ــک ل ــەر یەکێ ــت ه دەبێ

ئــەو بارودۆخــەى لــە کوردســتاىن باشــوور ڕووی داوه،  ئێمــه  وه ک 

كــوردی خۆرئــاوا په یوه ندیــان بــه و كێشــانه وه  نییــه ، ده ڵێــن 

کوردســتاىن  لــە  بــن،  یەکڕیــز  یه كهه ڵوێســت،  كــورد  ده بێــت 

باشــوور، هەمــوو کــەس شــیکردنەوە دەکات دەڵێــت، دەبێــت 

یەکهەڵوێســتى دروســت ببێــت لــە کوردســتاىن باشــوور، بۆچــى ئەو 

ــەى ئێمــە  ــەو 3 ڕێکەوتن ــن ئ ــە کــردار، بۆچــى ناتوان قســانە ناکەن

ــاکات  ــى ن ــەدە دەڵێــت ئەنەکەســە جێبەجێ جێبەجــێ بکــەن، پەی

بــە پێچەوانــەوە. مــن دەڵێــم هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن، هــەر 

دووکیــان ئیرادەیــان نەبــوو ڕێــک بکــەون، نــە پەیــەدە بــە تەنهــا 

ــەوە  ــە پێچەوان ــە، ب ــەو ڕێکەوتنەی بەرپرســیارى جێبەجێنەکــردىن ئ

هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن، هــەر دوو الیــەن نایانەوێــت ئــەو 

ــان  ــى خۆم ــت یەکڕیزی ــە دەمانەوێ ــەن، ئێم ــێ بک ــارە جێبەج بڕی

جێبەجــێ بکەیــن، نــەک تەنهــا لــە ســەر ڕادیــۆ و تەلەڤزیۆنــەکان.

*پێــت وایــە ئــەو قســەیەى مەحمــوود محەمــەد 
کاتژمێرێــک  دەڵێــت:  دروســتە  زۆر  )ئه بوســابیر( 
ــەر  ــوە ه ــى ئێ ــن، کەچ ــى دەکەی باســی یەکگرتووی
یەکەتــان تۆمەتێــک دەداتــە پــاڵ ئــەوى تــر، دەڵێــت 
هــەر دووکتــان بەرپرســیارن )ئەنەکەســە( و )پەیەدە( 
کــە یەکگرتــوو نیــن ئــەو بارودۆخــەى بــە ســەر 
ــە یــان  ــاوا هاتــوە، تــۆ ئــەم ڕەخنەیــەت قبووڵ خۆرئ
پێــت وایــە بەرپرســیارییەتێکە لــە ئەســتۆى پەیــەدە 

ــە؟  دای
لەبــەر  بەرپرســیارە  )پەیــەدە(  بێگومــان  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
ئــەوەى شــەرعیەت و ناشــەرعیەت و ڕەوابــوون ناڕەوایــى ئیــدارە، 

ــە  ــزى ســەربازى ل ــە ســەرەتادا هێ ــەدە ل ــزى پەی ــەت، هێ حکووم

ســووریا نەبــوو، نــە هێــزى )پەیــەدە( و )ئەنەکەســە(، ئێمــە 

ــەدان  ــان دا س ــا ڕێگای ــووریا، تورکی ــى س ــران و ڕژێم ــن ئێ دەزانی

هەندێــک  ســووریاوە،  کوردســتاىن  بچنــە  پەکەکــە  گەریــاى 

ڕێکەوتــن لــە نێــوان پەیــەدە و ڕژێمــى ســووریا هەبــوو هێزێکــى 

عەســکەرى دروســت ببێــت. لــەو کاتــەدا هەندێــک پــارىت کــوردى 

هێــزى عەســکەرى دروســت کردبــوو، بینــان خەتەرێــک لــە ســەر 

ــوان ئێمــەدا دروســت  ــە نێ ــن ل ــوو، ڕێکەوت ناوچــەى کــوردى هەب

بــوو کــە ڕژێــم لــە هەندێــک ناوچــە هێــزەکاىن خــۆى بکێشــێتەوە، 

ــى  ــوو خاڵ ــت ب ــەدا دروس ــوان ئێم ــە نێ ــن ل ــەی ڕێکەوت ــەو کات ئ

هاوبــەش لــە نێوامنانــدا دروســت بــوو، هێزێکــى ســەربازى هەبــوو 

ڕژێمــى ســووریا نەیدەهێــا بێــت، هێــزى ســەربازی خەڵکــى 

ناچــار دەکــرد بــە کوشــن و گرتــن، هاتــن لــە ســەر بابــەىت ســیاىس 

و ئیــدارى بــە وەکالــەت لــە ناوچــەى کوردیــدا حکومیــان دەکــرد، 

ئەمــە ئەمــرى واقیــع نەبــوو، ئــەوان لەگــەڵ ڕژێــم هەندێــک 

ــوردى. ــیى ک ــەرى سیاس ــە دژى تەڤگ ــرد ل ــان ک پیانی

ئــەو  ئەنەکەســە  دەڵێــت،  هۆشــەنگ  *به ڕێــز   
ــى  ــى دیموکرات ــە پارت ــات، ک ــوە دەب سیاســەتە بەڕێ
کوردســتان لــە باشــوورەوە پیــادەى دەکات، یــان 
ئەجێنــداى ئــەوە جێبەجێــى دەکات، بــۆ نموونــە 
پارتــى خەنــدەق لــێ دەدات بەرانبــەر خۆرئــاوا، ســنور 
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دەداخــات، تاوانباریــان دەکات بــەوەى لەگــەڵ ڕژێمــى 
بەشــار ئەســەد کار دەکــەن، سیاســەتى پەکەکــە 
ــەب  ــە ڕەج ــەوە دەکات ک ــی ئ ــەن، باس ــوە دەب بەڕێ
ــە  ــا ل ــى تورکی ــەرۆک وەزیران ــەردۆگان، س ــب ئ تەی
هاتنیــان بــۆ هەولێــر، ڕایــان گەیانــدوە، کــە پەکەکە 
ــەو  ــەڵ ئ ــە لەگ ــوە گوای ــتن، ئێ ــەدە تیرۆریس و پەی
ئــەو بۆچوونــە  وایــە  پێتــان  بــوون،  بۆچوونــەدا 
ڕاســت بێــت کــە پەکەکــە و پەیــەدە تیرۆریســت بــن، 
ئێــوە بۆچــى لەگــەڵ سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى 
کوردســتان و بارزانــی دان، کــە لــەم دیــو ســنور 
ئەجێنــداى پارتــى جێبەجــێ دەکــەن، بۆچــى ئەوەنــدە 
دۆســتایەتى لەگــەڵ پەیــەدە و پەکەکــە ناکــەن لــە 

ــتان؟  ــاواى کوردس خۆرئ
ــدراوى حکوومــەت و ســەرۆکایەىت  ــە گرێ ــرۆ: ئێم ــم ب ئیبراهی
پــارىت  لەگــەڵ  ناکەیــن  کار  ئێمــە  کوردســتانین،  ئەنجوومــەىن 

دیموکــراىت کوردســتاىن عێــراق، زۆر باشــە، بــۆ ئەمــڕۆ شــتێکى 

عەیــب نییــە تێکەڵــى لەگــەڵ کوردســتان ســووریا هەبێــت، 100کم 

گرێدراویــن بــە دەوڵــەىت تورکیــا. کاک هۆشــەنگ دەزانێــت یــەک 

ــیۆىن  ــەڵ ئۆپۆزس ــن لەگ ــوو ڕێکەوتی ــوو، هەم ــە هەب ــاندى ئێم ش

ــە یەکــەوە ئیمزامــان کــردوە،  ــە ئەســتەمبوڵ هەمــوو ب ســووریا ل

ــە  ــەو کاران ــە ئ ــە شــاندەکەى ئێم ــوو ل ــک ب کاک هۆشــەنگ یەکێ

کارێکــى ئاســایییە لــە پێوەندییــەکاىن ئێمــە هەبێــت. هــەر شــتێک 

ــت، وەک )ئه بوســابیر(  ــە بێ ــرات و پەکەک ــارىت دیموک ــوان پ ــە نێ ل

ــه  قســە بکــەم کــە  ــەو بابەتەن ــە ســەر ئ ــت ل گــوىت، مــن دەمەوێ

ــووریایە. ــتاىن س ــدراوى کوردس گرێ

* به ڕێز ســڵێمان عەرەب گوتى: ئەو دەســتکەوتانەى 
کــە لــە خۆرئــاوا هاتوەتــە دى )پەیــەدە( کردوویەتــى، 

کــێ کردوویەتــى بۆچى ئێــوە دان بــەوەدا نانێن؟ 
دەســتکەوتێک  مــن خۆزگــە  بــڕواى  بــە  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
هەبوایــە، شــتێکیان هەبوایــە بــۆ میللــەىت کــورد وەک بەیاننامــەى 

دەربــارەى  دەرچــوو،  عێــراق  کوردســتاىن  لــە   1970 ئــازار   11

ئاوەدانکردنــەوەى کوردســتاىن باشــوور، خۆزگــە جێبەجێــب کرایــە، 

ئێمــە ڕێــز لــەو شــەهیدانە دەگریــن، خۆزگــە مبانتوایبایــە لــە ســەر 

ــەر  ــەى ڕووی دا لەب ــەو بابەت ــە، ئ ــان بکردای ــه  بەرگریت ــەو بابەت ئ

ئەمەریــکا بــوو، ئەوەیــش بــە یەکڕیزیــى ناوماڵــى کــورد بــوو، مــن 

بــاوەڕ دەکــەم زۆر زەحمــەت بــەر پەیــەدە بکەوێــت، ئــەو کاتــەى 

کەیفخــۆىش لــە ڕەقــە دەکــەن، بــاوەڕم وایــە ئەمەریــکا ڕێــگا بــدات 

ــە  ــە، ل ــى باش ــرۆر کارێک ــان شــەڕ دژى تی ــت، پاش ــە مبێنێ ــە ڕەق ل

تــەواوى دونیــادا ئەگــەر شــەڕى تیــرۆر بکــەن باشــە، بــەاڵم بــاوەڕ 

ناکەیــن ئــەو دەســتکەوتانە لــە دەســتى ئێمــەدا مبێنێتــەوە، هەموو 

ناوچــەى باشــوورى کــوردى، لــەو بــاوەڕەدام لــە کاتێکــى نزیکــدا 

ــەوە  ــت بگەڕێت ــرات دەبێ ــووریاى دیموک ــزى س ــک، هێ ــۆ خەڵ ب

ســنورى خــۆى وەک چــۆن ئێســتا لــە باشــوورى کوردســتاندا 

ــەى  ــەو کوردان ــوڵ ناکــەن، بێجگــە ل ــى کــورد قب دۆســت و دوژمن

ــت. ــدا نەبێ ــه اڵتی خۆی ــنورى ده س ــر س ــە ژێ ل

ــەورە  ــى گ ــارە گرفتێک ــانە دی ــەو قس ــۆى ئ ــە ک * ل
ــن  ــوە بەرپرس ــتان، ئێ ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل هەی
تــر،  الیه نه كانــی  وەک  چ  حیزبەکــەت  وەک  چ 
گەییشــتوەتە ئــەو ڕادەیــەى کــە ئیبراهیــم بــرۆ 
دەڵێــت خۆزگــە شــتێکتان بکردایــە لــە خۆرئــاوا، النی 
ــداریى  ــەوە، بەش ــس بکەن ــادان ئۆفی ــگا ن ــەم ڕێ ک
هەڵبــژاردن بکــەن، شــەڕێک دەکــەن کــە شــەڕى 
ــران و  ــا و ئێ ــى تورکی ــەڕى وەکالەت ــە، ش ــوە نیی ئێ
ــکا ڕازی  ــادەن ڕووســیا و ئەمەری ــوە ئام ڕووســیا، ئێ
بکــه ن بــۆ خاتــرى بەرژەوەندییەکانــى خۆتــان، بــەاڵم 

ناتوانــن ئەنەکەســە ڕازی بکــەن؟ 
کــردوە،  شــتێکان  هەمــوو  ئێمــە  حوســێنى:  فه تحوڵــا 
کیانێکــى کــوردى هەیــە ئێســتا نــاوى خۆرئاوایــە، دەســتکەوتێکى 

ــاوى  ــە ن ــتى کوردای ــر دەس ــە ژێ ــەورە ل ــى گ ــەورە جوگرافیایەک گ

باکــوورى ســووریایە، پڕۆژەیەکــى سیاســی هەیــە نــاوى فیدڕاڵییــە، 

پڕۆژەیەکــى کوردییــە، کــورد ئێســتا هەمــوو ســووریا بەڕێــوە 

نابــەن، )ئیرباهیــم بــرۆ(  دەبــەن، تەنهــا برایــم بــرۆ بەڕێــوە 

جەماعەتەکــەى بــە ڕاســتى ئێمــە بەشــێک بوویــن لــە ئەنەکەســە 

دەرچوویــن  ئێمــە  کاتێــک  بوویــن،  ئەنەکەســە  بەرپــرىس  و 

ــوردى  ــن کیانێکــى ک ــە دەتوانی ــاراوە، ک ــە ئ ــازە هات ــى ت پڕۆژەیەک

ــەوىن  ــە. خ ــوردى هەی ــى ک ــتا کیانێک ــەت ئێس ــن، دەوڵ ڕابگەیەنی

ســوورى  عــەرەىب  ناســنامەیەکى  تەنهــا  ئەوەیــە  ئەنەکەســە 

ــا هەیــە،  وەربگــرن، ئیســتا پێکهاتەیەکــى کــوردى هەیــە، جوگرافی

پڕۆژەیەکــى گــەورە هەیــە لــە هەمــوو پارتــەکان گەورەتــرە، 

ــەک  ــرۆر، پڕۆژەی ــە دژى تی ــە ل ــەورە هەی ــکرى گ ــە لەش پڕۆژەیەک

هەیــە خەڵــک و پێکهاتــەکان بیپارێــزن، جوگرافیایــەک هەیــە نــاوى 

ــت  ــە دەس ــار ل ــتا کارىت فش ــووریایە. ئێس ــوورى س ــاوا و باک خۆرئ

کورددایــە ئەویــش ڕەقــە، بــرادەران بــا بڕۆنــە شــوێنێکی تــر شــەڕ 

بکــەن، ئــەوە پڕوپاگەنــدەى ئەنەکەســە و کۆمەڵــەى ئیخــوان 
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موســلیمینن، کۆمەڵــەى ئەنجوومــەىن ســووریا ، هیــچ ڕێکخســتنێک 

ــر  ــە ژێ ــراو ل ــى ڕزگارک ــچ ناوچەیەک ــە، هی ــووریادا نیی ــاو س ــە ن ل

ــرات  ــۆ دیموک ــووریا، ب ــۆ س ــەک ب ــچ پڕۆژەی ــە، هی ــتیاندا نیی دەس

بــووىن ســووریا، بــۆ کەرامــەىت خەڵکــى ســووریا نییــە، بۆچــى ئــەو 

ــکەىش  ــەدا پێش ــە کۆنگره ک ــن ل ــەن، دەڵێ ــکەش دەک ــە پێش پڕۆژان

دەکەیــن، دەبێــت کۆمەڵێــک سیاســی لــە ســووریا دروســت 

ــن،  ــووریا دانیش ــە س ــیى ل ــزى سیاس ــوو هێ ــت هەم ــت، دەبێ ببێ

ڕێکەوتننامــەى جنێــڤ و ئەســتانە ئەمانــە هەمــووى ڕۆیشــن، 

ئەمانــە هەمــووى پڕوپاگەندەیــە، ئــەو خەونــەى لــە 2011 هەبــوو 

ڕۆیشــت، ســووریاى 2011 نەمــا، ئێســتا ڕاســتییەک هەیــە داعــش 

ــت. ــوو ڕۆیش هات

دەیانگــوت  کوردســتانیش  دیموکراتــى  پارتــى   *
ــى  ــەت بارزان ــەواو دواى2003 ، تەنان ــا ت ــراق نەم عێ
خۆیشــى لــە چەنــد ڕۆژێــک پێــش ڕیفرانــدۆم گوتــى 
لــە دواى ڕیفرانــدۆم  عێــراق تــەواو بــوە، ئێمــە 
ــوە،  ــەواو ب ــەکان ت ــە جێناکۆک ــە ســەر ناوچ قســە ل
کەرکــووک تــەواو بــوە کوردســتانی، ئێمــە قســەمان 

ــە؟  ــەربەخۆى کوردیی ــى س ــەر دەوڵەت ــە س ل
فه تحوڵــا حوســێنى: ئێمــە دەڵێیــن پــڕۆژەى ئێمــە پڕۆژەیەکى 
ســووریایە، پڕۆژەکــە بــۆ هەمــوو پێکهاتــەکاىن ســووریایە، تــا 

ئێســتا پــڕۆژە ڕێگایــەک نەهاتوەتــە دەســت ئێمــە چــۆن مامەڵــە 

لەگــەل یەکــرى بکەیــن داواى چارەســەرى سیاســی بکەیــن، بــەاڵم 

ــکەرى  ــزى عەس ــەڵ هێ ــە لەگ ــە پێش ــکەرى ل ــزى عەس ــتا هێ ئێس

ــزى عەســکەرى  ــا ئیســتا هێ ــەاڵم ت ــاوە، ب ــان شکســتی هێن زۆربەی

لــە پێشــەوەیە، تــا ئێســتا داعــش مــاوە تــەواو نەبــوە لــە ســووریا، 

قاعیــدە مــاوە، بــەرەی نــورسە بەشــێکە لــە قاعیــدە، پارێزگایەکــى 

گــەورە بــە دەســتى ئەوانــدا مــاوە.

بــە  گەشــبینە  حوســێینى  فەتحوڵــا  *دیــارە 
پڕۆژەیــەک  دەڵێــت  ئەســەد،  بەشــار  حکوومەتــى 
بــۆ دەوڵەتــى ســەربەخۆ نییــە، ئــەوەى پەکەکــە 
ــۆ کــردوە  پەیەدەیــش  ــردوودا بانگەشــەى ب ــە ڕاب ل
لەگەڵیــان بــوە بــەوەى، ئێمــە لەگــەل دەوڵەتــى 
خۆســەریى  لەگــەڵ  ئێمــە  نیــن،  نەتەوەیــى 
دیموکراســیین، کــە ئێســتا ئێوەیــش باســی دەکــەن 
دەوڵەتــى فیدڕاڵــى خۆرئاوایــە لــە باکــوورى ســووریا، 
و  یەپەگــە  هێزەکانــى  نــاوى  گۆڕینــى  تەنانــەت 
یەپــەژە بــۆ گۆڕینــى ســوپاى ســووریاى دیموکــرات، 

ئیــوە زۆر نەتانویســتوە ناسیۆنالیســتانە خەونــى 
ئەوەنــدەى  هەبێــت،  کــوردى  دەوڵەتــى  پــڕۆژەى 
ویســتووتانە حکوومەتــى بەشــار ئەســەد ڕازی بکــەن 
و لــە داهاتــوودا بچنــە چوارچێــوەى فیدڕاڵییەکــەوە 
کــە بەشــار ئەســەد چوارچێوەکــەى بــۆ داڕشــتوە، 
لەگــەڵ ئەوەیشــدا بــا ســەرنجت بــۆ ئــەوە ڕابکێشــم، 
کــە ئیبراهیــم بــرۆ گوتــى، خۆزگــە کانتۆنــەکان 
ئەوەیــە،  شــت  ســادەترین  بکردایــە،  شــتێکتان 
ــاواى  ــە خۆرئ ــەوە ل ــە نابێت ــگاى ئێم ــت جێ ــە دەڵێ ک
دەیســووتێنن،  بکەینــەوە  ئۆفیســێک  کوردســتان 
کادیرەکانمــان دەســتگیر دەکــەن و تەنانه ت ناهێڵن 

ڕۆژنامەکانمــان بگاتــە خۆرئــاواى کوردســتان؟ 
بــرۆ  ئیرباهیــم  جیاتیــى  لــە  مــن  حوســێینى:  فه تحولــا 
ــتان،  ــەوادەى شــەهیداىن کوردس ــە خان ــەم ل ــووردن دەک داوای لێب

کــە ئێمــە ئــەو هەمــوو شــەهید و قوربانییەمــان داوە، نــەک 

ــەری  ــان س ــوو جیه ــدا هەم ــە کاتێک ــردوە، ل ــان نەک ــت هیچ بڵێ

ســووڕماوە بــۆ ئــەوەى کــورداىن خۆرئــاوا کردوویانــە لــە خۆرئــاواى 

ــە،  ــەى نواندوویان ــەو قارەمانیی ــەدا، ئ ــاوە کورت ــەم م ــتان ل کوردس

پاراســتنى مرۆڤایــەىت، شــەڕ لــە پێنــاو پاراســتنى کەرامــەىت مرۆڤــدا، 

ــەوەى سیســتمێکى دیموکــراىت کــە هەمــوو الیەنێــک  ئاوەدانکردن

و هەمــوو گــەالىن خۆرئــاواى کوردســتان چ کــورد چ عــەرەب، 

ــدا  ــان تێی ــى خۆی ــان ڕۆڵ ــوڵان هەمووی ــان، موس ــان، تورک رسی

ــت  ــاىف ژن بدرێ ــن و م ــدا بژی ــە تێی ــە ئازادان ــان ب ــن. هەمووی ببین

سیســتمێکى  ئاوادانکردنــەوەى  بدرێــت،  گەنجانیــش  مــاىف  و 

دیموکــرات لــە کاتێکــدا لــە چوارچێــوەى بارودۆخێکــى زۆر دژوار 

ــەر تیرۆریســتاىن داعــش و ڕژێمــى بەشــار  ــن و شــەڕ بەرانب دەژی

ئەســەد دەکەیــت و دەوڵــەىت تورکیایــش بــە مانــە بڵێــت تــۆ هیــچ 

دەســکەوتێک بــە دەســت نەهێنــاوە، بێگومــان ئەمانــە قســەیەکى 

ــەم فرســەتە بقۆزمــەوە،  ــارە دەمەوێــت ئ ــە، مــن دووب ڕاســت نیی

ئێســتا گوتــم ئێمــە نوێنەرایەتیــى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان 

ــە  ــگات ل ــێ ب ــک ت ــەوەى خەڵ ــۆ ئ ــەدە. ب ــەوەک پەی ــن، ن دەکەی

ــگات و  ــێ ب ــە ت ــە بابەتەک ــت ل ــرۆ نایەنەوێ ــم ب ــە ئیرباهی بابەتەک

ــم  ــارە دەڵێ ــن دووب ــتییەکە، م ــە ڕاس ــە الیەن ــەوە ل دوور دەکەوێت

حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، ئەگــەر ڕەخنەیــەک 

هەبــوو لــە ســەر ئــەم حکوومەتــە، بێــن بەشــدار بــن لــە پڕۆســەى 

سیاســییەکە کــە ئێمــە بــەرەو هەڵبژاردنێــک دەچیــن، ئەگــەر 

ــا  ــتان، ب ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــکات ل ــەک ب ــت گۆڕانکاریی بیانەوێ
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بێــن بــە شــێوەیەکى دیموکراســی بەشــدار بــن لــەم هەڵبژاردنانــە، 

ــنور  ــە دەرەوەى س ــت، ل ــدار نەبێ ــه  بەش ــەر ئه نه كه س ــەاڵم ئەگ ب

ــەدا،  ــە گۆڕەپانەک ــت ل ــەدە دەردەکەوێ ــان پەی ــەوە، بێگوم مبێنێت

بێگومــان پــارىت چــەپ دەردەکەوێــت، چونکــە ئــەوە بەشــدار 

ــەو  ــت، ئ ــتەکانیش وەردەگرێ ــەکان و پۆس ــە هەڵبژاردن ــت ل دەبێ

کاتــە سیاســەت و پاشــەڕۆژى ئــەو میللەتە دەنەخشــێنێت لە ســەر 

خاکەکــەی، لــە الیەکــى تــرەوە ئەگــەر ئێمــە وەک )ئیرباهیــم بــرۆ( 

ــادات  ــان پــێ ن ــاکات، ڕێگای ــۆ ن ده ڵێــت، کــە پەیــەدە حســابیان ب

دووبــارە حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، دژى یاســایەک 

هەبێــت لێپرســینەوەى لەگــەڵ دەکرێــت، بــەاڵم پرســیارەکەى 

ئایــا  مــن ئەوەیــە، وەک هاواڵتییەکــى خۆرئــاواى کوردســتان، 

ئەنجوومــەىن ســوورى، ئیخــوان موســلیمین حســاب بــۆ ئەنەکەســە 

دەکــەن؟ ئایــا ئامادەیــە مــاىف کــورد بــدات؟ ئایــا ئەنجوومــەن لــە 

بــاوەىش دەوڵــەىت تورکیادایــە، ئیرباهیــم بــرۆ گــوىت: ئــەو دەوڵەتــە 

زلهێزانــەى وەک تورکیــا، ئێــران ئامــادە نیــن کــورد بگــەن بــە مــاىف 

ــدات؟  ــورد ب ــاىف ک ــە م ــەن ئامادەی ــۆن ئەنجووم ــا چ ــان، ئای خۆی

ــان  ــرادەراىن ئەنەکەســە ئەگــەر پڕۆژەیەکی ــە ب ــوادارم ل ــە هی کەوات

هەبێــت بەدواداچــوون بکــەن، ئــەوان تەنهــا بــە نــاو دەڵێــن 

ــە  ــەاڵم پڕۆژەیەکــى ڕاســتیان نیی ــت، ب ــان دەوێ ئێمەیــش فیدراڵی

ــەت،  ــەوە نای ــە خۆی ــان حکومــی زاىت ل ــى ی ــا قســەیە. فیدراڵ تەنه

دامــودەزگاکان  هەمــوو  دەبێــت  بکەیــت،  خەبــات  دەبێــت 

دامبەزرێنیــت، دەبێــت سیســتمێک دروســت بکەیــت، کــە بتوانیــت 

ــت. ــتەبەر بکەی ــک دەس ــۆ خەڵ ژیانێکــى ســەربەخۆ ب

ناکــەن،  بانگەشــەى ســەربەخۆیى  ئێــوە  *بۆچــى 
دیموکراســی  خۆســەریى  بانگەشــەى  ئەوەنــدەى 

دەکــەن؟ 
ــز  ــە هەرگی ــم ئێم ــت بڵێ ــن دەمەوێ ــێنی: م ــا حوس فه تحوڵ
ــوە،  ــان هات ــووریا کۆتاییی ــە س ــەکان ل ــەواو بابەت ــوە ت نەمانگوت

بــە پێچەوانــەوە ئێمــە لــە ســاىت یەکەمــەوە دەڵێیــن، ئــەم 

شــەڕە بــە ڕۆژێــک و دوو ڕۆژ کۆتایــى نایــەت، ڕژێمــى ئەســەد 

بــۆ ماوەیەکــى درێــژ دەمێنێتــەوە، دەبێــت خۆمــان ئامــادە 

ــەم  ــت ئ ــاڵ دەخایەنێ ــۆ 10س ــەوە ب ــەىن کەم ــە الی ــن، ب بکەی

ــۆ  ــوو ب ــراتیژیان هەب ــى و س ــى واقیع ــەڕە، خوێندنەوەیەک ش

ناوچەکــە، هەرگیــز شــەڕمان نەکــردوە و پەنامــان نەبــردوە بــۆ 

ــراىت و  ــتمێکى دیموک ــت سیس ــە دەمانەوێ ــەد، ئێم ــى ئەس ڕژێم

ــەوە. ــاوەدان بکەین ــووریا ئ ــە س ــى ل فیدڕاڵ

پارتــى  وابەســتەى سیاســەتەکانى  ئێــوە  *دیــارە 
کرێکارانــى کوردســتانن لــە ڕابــردوودا، ئۆجــەالن ڕای 
ــی  ــەرى دیموکراس ــزى خۆس ــەوان هێ ــوو، ئ گەیاندب
 – )دەوڵــەت  تێــزى  لەجیاتیــی  دەکــەن  پیــادە 
نەتــەوە(وە، تەنانــەت ڕایــان گەیانــد، ئــەوان دژى 
تێــزى )دەوڵــەت - نەتــەوە(ن، پارتــى و یەکێتــى 
ــاڵێک  ــد س ــەن چەن ــى دەک ــوور نوێنەرایەت ــە باش ل
ــوێنى  ــەالن ش ــەریى ئۆج ــزى خۆس ــش تێ ــەوەو پێ ل
تێــزى )دەوڵــەت – نەتــەوە(ى گرتــەوە، ئێــوە لەگــەڵ 
دەوڵەتێکــى نەتەوەیــی نیــن لەگــەڵ خۆســەریى 
کــە  فیدراڵــى  لــە  جۆرێکــە  یــان  دیموکراســین 
ــاوا  ــە خۆرئ ــەن ل ــۆ دەک ــەى ب ــوە بانگەش ــتا ئێ ئێس
بــۆ پێکهاتەکانــى تورکمــان، ئاشــوورى بەشــدارن 
ــن  ــە دەیبین ــەوەى ئێم ــەاڵم ئ ــەدا، ب ــە پێکهاتەک ل
ــە  ــە جگ ــتێک نیی ــرات ش ــوپاى ســووریای دیموک س
لــە هێزەکانــى پەیــەدە ئــەوە زۆرتــر بانگەشــەى 
ــورد  ــا ک ــە تەنه ــە ک ــەو واقیعەیەت ــۆ ئ سیاســییە ب
ــان،  ــووک بینیم ــە کەرک ــەوەى ل ــە و ئ ــەوێ حاکم ل
هەرێمــى کوردســتان پڕوپاگەنــدەى ئــەوەی کــردوە، 

یەکڕیزیى ماڵى کوردى بۆ 

ئێمە وەک یەکێتیى دیموکراىت 

کوردستان لە سووریا 

خواستێکى سەرەکیى ئێمەیە، 

ئێمە بانگەواز دەکەین لە 

هەر چوار بەىش کوردستان 

یەکڕیزى دروست ببێت
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ــە پڕۆســەى  هەمــوو نوێنەرایەتییــەکان بەشــدارن ل
سیاســیدا، بــەاڵم لــە 16ـــی ئۆکتۆبــەر بینیمــان 
ــدۆم  ــووک، دژى ڕیفران ــااڵ، دژى کەرک ــەوەى دژى ئ ئ
بــوون پێکهاتەکانــى تــر بــوون، ئێــوە ســیناریۆیەک 
شکســتى  باشــوور  لــە  کــە  دەکەنــەوە  دووبــارە 

خــواردوە؟
ــارىت  ــە، وەک پ ــزى پەکەک ــە وەک هێ ــەرەب: ئێم ــڵێمان ع س
ــە،  ــەرۆکى ئێمەی ــەالن س ــز ئۆج ــدارین، بەڕێ ــەدا بەش ــەو بابەت ل

پارادیگــاى  لەگــەڵ  نوســیوویەىت  ئــەو فەلســەفەی ئۆجــەالن 

شارســتانیى دیموکــراىت لــە ســەر ئــەو فەلســەفەیە دەڕۆیــن، 

پــڕۆژەى چارەســەرى سیاســییى خۆمــان بــە پێــى ئــەو فەلســەفەیە 

ــە  ــە ل ــە، ئێم ــەرۆکى پەیەدەی ــەالن س ــەرۆک ئۆج ــن. س دادەڕێژی

بەرنامــەى سیاســیى خۆمــان و لــە کۆنگــرەى خۆمانــدا ئاماژەمــان 

بــەوە کــردوە، هەروەهــا پەکەکــە پارتێکــى کوردســتانییە، ڕۆڵێکــى 

بــۆ  پارچــەى کوردســتاندا  لــە هــەر چــوار  گرینگــى هەبــوە 

کێشــەى کــورد، بــۆ مــاىف گــەىل کــورد، بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى 

تێکۆشــاىن  لــە  پەکەکــە  تایبــەت  بــە  ناوەڕاســت،  خۆرهــەاڵىت 

ــە هــەر الیەنێکــی  ــر ل ــى دەکــرد زیات ــدا پشــتگیریى کۆبانێ کۆبانێ

تــر، لــە کەرکــووک تێکۆشــانی کــرد، پەکەکــە لــە هــەر چــوار 

ــە، هێزێکــى کوردســتانییە، ئێمــە وەک  پارچــەى کوردســتاندا هەی

پارتێکــى کوردســتاىن وەک پارتێکــى بــرا، وەک پارتێکــى کوردســتاىن 

ــە،  ــۆڕان، هەدەپ ــتان، گ ــتیانیى کوردس ــى نیش ــە یەکێتی ــۆن ل چ

ــەىت  ــە تایب ــن، ب ــە نزیکی ــەو الیەنان ــتان ل ــکاراىن کوردس ــارىت کرێ پ

پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان توانییــان ڕۆڵیکــى ســەرەکى هــەم لــە 

پاراســن هــەم لــە پشــتگیریکردنی ســیاىس لــە خۆرئاواى کوردســتان 

ــەو  ــە پاشەکشــێ و کێشــەى ئ ــە گشــتى کێشــەیەک هەی ببینــن. ب

ــوو  ــەڕى، ئێمــە هەم ــدا تێپ ــە کوردســتان پێی ــەى ک کێشــە گەورەی

هێــزە سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان بــە بەرپرســیار دەبینیــن، 

دەمانەوێــت  ئێمــە  ســیاىس،  پــارىت  هــەم  حکوومــەت،  هــەم 

جارێکــی تــر بــە سیاســەىت خۆیانــدا بچنــەوە، ئێمەیــش وەک 

پارتێکــى خۆرئــاواى کوردســتان پشــتگیریى ئــەو سیاســتە دەکەیــن. 

ئێمەیــش وەک خۆرئــاوا لــە ئەزمــووىن خۆرئــاوا ســوود وەربگریــن، 

بابەتێکــی تــرى گرینــگ ئەوەیــە ڕۆژبــەڕۆژ فیدڕاڵــى لــە خۆرئــاواى 

ــتان  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــت، ل ــەوە دەچێ ــەرەو پێش ــتان ب کوردس

بــەرەو هەڵبــژاردن دەچیــن، کــە چــۆن بــۆ دەســتپێکردىن ڕیفراندۆم 

بەڕێــوە بربێــت بــۆ بەدەســتهێناىن فیدڕاڵییــە، ئــەو کەســانەى کــە 

لــە باشــوورى کوردســتان ڕیفراندۆمیــان پــێ بــاش نەبــوو، بڵێــن لــە 

ــن! ــت، مەخاب ــاىش نابێ ــى ب ــى ئەنجام ــش فیدراڵ خۆرئاوای

ــوە  ــک بەڕێ ــاوا هەڵبژاردنێ ــە خۆرئ ــردوو ل ــە ڕاب * ل
ــارەوانییەکان  ــى ش ــوودا هەڵبژاردن ــە داهات ــوو، ل چ
بەڕێــوە دەچێــت، ئــەوە ئەنەکەســەیە کــە ناڕازییــه  
و بەشــدارى نــاکات و بایکۆتــى هەڵبژاردنەکانــى 
کــردوە، پارتــى پێشــکەوتنخوازى کــوردى ســووریا 
)حەمیــد دەروێــش( بەشــدای نەکــردوە و زۆر لــە 
ئــەو  کەواتــە  ناکــەن،  بەشــدارى  تــر  پارتەکانــى 
ــە پەیــەدە هێزێکــی  هەڵبژاردنــەى دەکرێــت جگــە ل
تــر بەشــداریى تێــدا نییــە، کەواتــە هەڵبــژاردن 

ــەن؟  ــى دەک بۆچ
بەیاننامەیەکــی  ئەنەکەســە  مەخابــن!  عــەرەب:  ســڵێمان 
نەبێــت،  ئامــادە  هەڵبژاردنــەکان  لــە  پارتێــک  هــەر  دەرکــرد 

هەروەهــا لــە پاشــەڕۆژدا پاشــەڕۆژى دیــار نابێــت، ئــەو ڕاســتییەى 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت بــوو هەمــوو گــەىل خۆرئــاوا، بــە 

تایبــەت )ئەنەکەســە( لــە پێــش هەمــوو کەس چوە ســەر ســندوقى 

دەنگــدان بــۆ بــە دەســتهێناىن فیدڕاڵیــى دیموکــراىت، بــە هــەزاران 

کــەس چوونــە ســەر ســندوقى دەنگــدان و بــە بەڵــێ دەنگیــان بــە 

فیدراڵــى دیموکــراىت داوە، ئــەو بەیاننامەیــەى )ئەنەکەســە( بــاوی 

ــە  ــوو، 1/19 فیدڕاڵــى دیموکــراىت ل ــۆ هەمــوو خەڵــک ب کــردەوە ب

باکــوورى ســووریا ئەنجامەکــەى کۆتایــی بێــت، کۆنگــرەى گــەالن 

کۆتایــى بێــت.

* کاک هۆشــەنگ ئێــوە تۆمەتبارن بەوەى سیاســەتى 
پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن، هاوپەیمانیتــان هەیــە 
لەگــەڵ پەیــەدە و کانتۆنەکانــى خۆرئــاوا، بەشــدارن 
لــەو پڕۆســە سیاســییە، د. ســڵێمان بــە ئاشــکرا 
دەڵێــت ئۆجــەالن ســەرۆکى پەیەدەیــە، لــە هــەر 
چــوار پارچــەى کوردســتان ڕۆڵــى خــۆى هەیــە، کەواتە 
ــرۆ دەســەلمێنێت کــە  ئــەوە قســەکانى ئیبراهیــم ب
ــا،  ــا، ئایدیۆلۆژی ــز، ئایدی ــەرۆک، هێ ــەل، س ــەک گ ی
سیســتم هەیــە و ئەویــش پەکەکــە و عەبدوڵــال 
ئۆجەالنــه ، لــە کوێــى ئەمــەدا پڕۆســەى دیموکراســی 
بەڕێــوە دەچێــت، بــەم شــێوازە خۆرئــاوا لــە بــەردەم 
مەترســیی گەورەدایە، کە پڕۆســەیەکى دیموکراســی 
بەڕێــوە ناچێــت، تــاک حیزبــى و تــاک هەژموونــى، لــە 
ــى  ــە حکوومەت ــان ک ــە بینیم ــی ڕەق دواى ڕزگاربوون
تورکیاتــان نیگــەران کــرد لــەو گۆڕەپانــەى کــە 
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ــەدە  داعــش دەبابەکانــى تێــدا دەســووڕانەوە، پەی
بــە ئــااڵى پەکەکــەوە و وێنــەى عەبدولــا ئۆجــەالن 
ــەو  ــە ئ ــارە دەکــردەوە، وات هەمــان ســیناریۆى دووب
دەتانەوێــت  ئێــوە  ڕاســتە،  بۆچوونانــە  و  ڕەخنــە 
پارتــى  یــان  بەڕێوەبــەرن  خۆرئــاوا  حکوومەتــى 

ــەربخەن؟  ــتان س ــى کوردس کرێکاران
هۆشــەنگ دەروێــش: ڕاســتییەک هەیــە ئەگــەر خۆمــان باســی 
بکەیــن یــان نــا، پــارىت دیموکــراىت کوردســتان یەکگرتــوو بێــت وەک 

ــت  ــکات و بتوانێ ــات ب ــاوا خەب ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــە بێت پەکەک

بەڕێــوە  کوردســتاىن  ســراتیژێکى  توانیبێتــى  بــدات،  شــەهید 

ــژوو  ــۆ مێ ــەیە ب ــەم قس ــن ئ ــت، م ــە خێربێ ــت ب ــا بێ ــت، ب بچێ

ــە ســەر  ــوو شــەڕ ل ــم: دواى ڕووداوەکاىن ســووریا خەریــک ب دەڵێ

ــەت  ــتنێکی تایب ــە دانیش ــوو. ل ــت دەب ــاوا دروس ــەکاىن خۆرئ ناوچ

لەگــەڵ )جەمیــل بایــک( لــە ســەر بارودۆخــى کوردســتان، دەڵێــت 

ــتان،  ــوورى کوردس ــۆ باک ــەهیدی داوە ب ــاوا زۆر ش ــوردى خۆرئ »ک

دەڵێــت: خۆمــان قــەرزدارى خۆرئاوایــن، چەنــد شــەهید هەبێــت 

شــانازییە  جێــگاى  دەکەیــن،  شــەهید  خۆرئــاوا  بــۆ  خۆمــان 

شــەهیدى خۆرهــەاڵت لــە ســەر خاکــى خۆرئــاوا دەبینیــن، باکــوور 

لــە ســەر خۆرئــاوا، لــە باشــوور لــە ســەر خۆرئــاوا شــەهید دەبــن. 

ــە بیــرى نەکەیــن، بۆچــى هێــزى  بابەتێکــی تــر هەیــە پێویســتە ل

مەغریــب و جەزائیــر دەڵێــن دژی هێــزى تونــدڕەو شــەڕ دەکەیــن، 

جارێــک بــە نــاوى ئیســام جارێــک بــە نــاوى عــەرەب بــوون بــۆ 

منوونــە، بۆچــى نایاســایییە کوردێــک لــە باکــوورى کوردســتان، 

ــۆ  ــکات ب ــەڕ ب ــاوا ش ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــت ل ــدە بێ ــە فەرمان ک

پاراســتنى میللــەىت خۆیــان. بــە بــڕواى مــن جێــگاى شــانازییە 

ــە،  ــا قســە نیی ــە سیاســەىت تەنه ــتان، پەکەک ــاواى کوردس ــۆ خۆرئ ب

ــە. ــن و خەبات ــەىت خوێ سیاس

خەباتــە  و  خوێــن  سیاســەتى  کــە  پەکەکــە   *
بۆچــى ئامــادە نەبــوو، بــۆ کەرکــووک لــە باشــوورى 

بــدات؟ خوێــن  کوردســتان 
هۆشــەنگ دەروێــش: لــە باشــوورى کوردســتانیش ئامــادە 
بــوو. خــۆم ئــاگادار بــووم لــە نــاو کەرکــووک، کــە تــازە ئــەو 

ــراو  ــات، زۆر الیــەىن دیاریک ــدا ه ــەر کەرکووک ــە س ــە ب بارودۆخ

داوایــان کــرد، هێــزى پاراســتنى کەرکــووک دروســت ببێــت، دیــارە 

ــە  ــوە، ل ــە ب ــتیاریی بارودۆخەک ــۆ هەس ــراوە ب ــنیار ک ــەوەی پێش ئ

کەرکــووک یــەک یــان دوو شــەهید هەبــوە. ئــەو بارودۆخــەى 

ــزى پاراســتنى گــەل  کەرکــووک، پێــش ڕووداوەکاىن کەرکــووک، هێ

لــە کاىت بارودۆخــى شــەنگالدا بەشــداریان کــرد، هێــزى پاراســتنى 

ــى  ــەڕەى کۆتای ــەم ش ــى، ل ــان بین ــى گرینگی ــش ئەرکێک کەرکووکی

کەرکووکــدا ڕەنگــە ڕاســت نەبێــت ئێمــە پێــی بڵێیــن شــەڕ، 

ــوو هێزێکــی زۆر  ــار ب ــەاڵم دی ــە شــەڕێکى وا دەرنەچــوو، ب چونک

گــەورە هاتبــوو بــۆ ئــەوەى کەرکــووک داگیــر بــکات، بــەاڵم هێــزى 

ــا ڕۆژى  ــەوان ت ــە ئ ــرد، ک ــان دەرک ــەل بەیاننامەیەکی ــتنى گ پاراس

ــردوه . ــەڕیان ک ــەر ش دوەم ه

* بۆچوونێــک هەیــە ئایــا ئیتالفــى ســوورى، ئیخــوان 
موســلمین، ســوپاى ســووریاى بەنــاو ئــازاد، ئــەو 
ئەجێنــدا دەرەکییــەى هەیــە، ئایــا بابەتــى فیدڕاڵــى، 
بابەتــى خۆســەریى دیموکراســی، مافەکانــى خۆرئــاوا 
ــی  ــی سیاس ــە الیەن ــک ل ــە هەندێ ــوڵ دەکات، ک قب
ــەدە(  ــە )پەی ــرن ل ــە دەگ ــەن، ڕەخن ــتگیریى دەک پش
کــە سیاســەتى بەشــار ئەســەد و کۆمــارى ئیســالمیى 

ئێــران بەڕێــوە دەبــات؟ 
ڕێكەوتنــەى  لــەو  )ئه بوســابیر(:  محەمــەد  مەحمــوود 
هێــزى  ســووریا،  لــە  کــورد  نیشــتیانیى  ئەنجوومــەىن  نێــوان 

ــە  هەماهەنگــى و شــۆڕش دروســت بــوو، ئێمــە ئەنــدام بوویــن ل

ــەى  ــەو بەڵگەی ــووریادا. ئ ــە س ــورد ل ــتیانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــە  ــوو ب ــان نەداب ــاىف هاواڵتیبوونی ــوو، م ــن هەب ــەر ڕێکەوت ــە س ل

کــوردان، لــە ســەر ئــەو بابەتــە هەندێــک بــرادەر داواى خۆســەرى 

دیموکــراىت  یەکێتــى  پــارىت  وەک  ئێمــە  لەبەرئــەوە  دەکــەن. 

ــردەوە،  ــاو ک ــان ب ــەدا ڕاگەیاندنێک ــەو کات ــووریا، ل ــە س ــورد ل ک

ئــەو ڕێكەوتنــەى لــە نێــوان هێــزى هەماهەنگــى و شــۆڕش، 

ــە  ــە ســووریا، بۆچــووىن ئێمــە ل ئەنجوومــەىن نیشــتیانیى کــورد ل

ســووریاى داهاتــوودا جێبەجــێ ناکرێــت، مــاىف میللــەىت کــورد 

لــە ڕێكەوتنەکــەدا نییــە. کاتێــک ئێمــە دەبینیــن پەیوەســتى 

نیشــتیانیى  ئەنجوومــەىن  یەکڕیــزى  بــۆ  هەیــە،  یەکڕیــزى  و 

ــزى  ــاو هێ ــازى ن ــەدا دەرب ــوار چێوەی ــەو چ ــووریا ل ــە س ــورد ل ک

هەماهەنگــى دەبیــن، بــە داخــەوە بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەو 

ــە  ــان دواى دوو ڕۆژ ل ــوو، پاش ــە ب ــى ئێم ــاىف هاواڵتی ــە م ڕێكەوتن

کاتێکــدا مەرەکەبــی ئــەو ڕێكەوتنــە وشــک نەببــوەوە، یاســاى 

)ســیادەی وەتــه ىن( دەرچــوو، ئــەو ڕێكەوتنانــەى ئێســتا دەکرێــن 

ڕێكەوتنــى کاتیــن، ڕێکەوتنــى ســراتیژى کاتێــک دروســت دەبێــت 

واڵتێــک  ئاوەدانکردنــەوەى  ئەســەد،  بەشــار  ڕووخانــدىن  دواى 

ــە  ــت. ئێم ــتەبەر دەبێ ــە دەس ــەو مافان ــدا ئ ــی واڵت ــە پەرلەمان و ل

ــە  ــەد ل ــار ئەس ــرێ داوە، بەش ــەوە گ ــەر ئ ــە س ــان ل زۆر ئومێدم
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ــورد  ــە ک ــک ب ــچ مافێ ــە هی ــن ک ــا بووی ــت، دڵنی ســەرۆکایەىت مبێنێ

نــادان. بــە بــڕواى مــن لــە نــاو ڕژێــم دا، لــە نــاو ئۆپۆزســیۆندا لــە 

ــە  ــک دەکەوێت ــم کاتێ ــان دژوارە. ڕژێ ــورد بۆچوونی ســەر پرســی ک

ئاســتەنگەوە دەڵێــت کــورد بەشــێکە لــە هاونیشــتیانیى نەتــەوەى 

کــورد، دەڵێیــت کەســێکى دیموکراتــە، بــەاڵم دواتــر دەڵێــت کــورد 

کەمــە نەتەوەیەکــى بچووکــن، کــورد لــە الى بەشــار ئەســەد تەنهــا 

ــچ  ــا هی ــاژەڵ، ئەگین ــە ئ ــەوە ل ــان دەکات ــە جیای ــک ک وەک مرۆڤێ

ــورد  ــی ک ــەرکردىن پرس ــن چارەس ــڕواى م ــە ب ــت، ب ــان نابێ مافێکی

دەســتوورى،  دیموکــراىت،  ســووریایەکى  واڵىت  چوارچێــوەى  لــە 

ــە  ــووریا بگەن ــیۆىن س ــەڵ ئۆپۆزس ــن لەگ ــار دەب ــدا، ناچ پەرلەمانی

ــە ســەر  ــە کار بکــەن، ل ــک و لەگــەڵ هــەر دوو الیەنەک ڕێكەوتنێ

ــەر دوو  ــەڵ ه ــى لەگ ــى تەوافق ــوورى ڕێکەوتنێک ــتوورى س دەس

ــەک  ــامە، ن ــە ش ــە ل ــی ئێم ــەرکردىن پرس ــەن، چارەس ــە بک الیەنەک

ــل. ئێمــە  ــر، ســڵێاىن، قەندی ــاران، هەولێ ــە بەغــداد، ئەنقــەرە، ت ل

ــدڕەو  ــە تون ــازاد، ئەوان ــوپاى ئ ــوو س ــاو نراب ــاف ن ــن ئیئت دەبینی

ــن  ــوون ئیخــوان موســلیمین. م ــاو نراب ــراى موســوڵان ن ــوون، ب ب

ــەوە  ــوو ڕەنگاکان ــە هەم ــوردى ب ــیى ک ــەرى سیاس ــم تەڤگ دەبین

کۆنگــرە لــە هــەر شــوێنێک دروســت ببێــت، پێویســتە کــورد 

ــورد  ــاىن ک ــووىن بەرپرس ــت، بۆچ ــەدا هەبێ ــەو کۆنگرەی ــاو ئ ــە ن ل

ــوردا  ــاىف ک ــتەبەرکردىن م ــە دەس ــچوون ل ــت، بەرەوپێش وەربگیرێ

بکــەن، ئەگــەر هاتــوو ئەنجامــى کۆنگــرە لــە بەرژەوەندیــى دۆزى 

کــورد بــوو، بەیاننامەیــەک ئامــادە بکــەن بڵێــن گــەىل کــورد ئێمــە 

ــعودیە،  ــان س ــتانە(، ی ــە )ئەس ــن ل ــرە بووی ــەو کۆنگ ــداریى ئ بەش

جنێــڤ، قەتــەڕ، ئەســتەمبول بێــت، بڵێــن ئێمــە پرســی کــورد بــەرز 

دەکەینــەوە، ئــەو الیەنانــەى تــر کــە لــە واڵت دەژیــن ڕێــگا نــادەن 

ــە ئەنجامــى  ــە ئێمــە ل ــت، بۆی ــەرەو پێشــەوە بچێ ــورد ب پرســی ک

ــن. ــیار نی ــە بەرپرس ــەو کۆنگرەی ئ

*هەدەپــە چ ڕۆڵێکــى نەرێنیــى هەیــە لــە خۆرئــاواى 
ئێــوە  وابــوو  پێیــان  هەندێــک  کــە  کوردســتان، 

سیاســەتى هەدەپــە جێبەجــێ دەکــەن؟ 
ــە  ــە ک ــەو بەڵگەنامەی ــت ئ ــابیر دەڵێ ــرۆ: ئه بوس ــم ب ئیبراهی
لــە ســووریا ئیمــزا کــراوە هیــچ شــتێکى بــۆ کــورد تێــدا نییــە، مــن 

ــە مێــژووى ســووریادا ئۆپۆزســیۆىن  دەتوانــم بڵێــم یەکــەم جــارە ل

ســوورى دروســت ببێــت، مــاىف کــورد وەک نەتــەوە، میللــەت، 

ــاو ئــەو ڕێکەوتنــەدا ئیمــزا کــراوە. مــن دەزانــم وەک  ــە ن گــەل، ل

کەســایەتیى زۆر کــەىس خــراپ و شــۆڤینى لــە ناویانــدا هەیــە. مــن 

ــتا  ــدەم، مامۆس ــەىت ب ــاىن میوانەک ــە پیش ــەو دۆکیۆمێنت ــم ئ دەتوان

هۆشــەنگ خــۆى ئــەو دیکۆمێنتــه ی هەیــە، بــۆ پــارىت دیموکــراىت 

ــچ  ــوردى هی ــتیانیى ک ــی نیش ــە وەک ئەنجوومەن ــتان ئێم کوردس

لــە ســەر ئێمــە فــەرز نەبــوە، وەک مەســعوود بــارزاىن یــان ڕۆڵــى 

پــارىت تێــدا بێــت. 

*پێــت وایــە خۆرئــاواى کوردســتان، کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا لــە ژێر ســایەى حکوومەتى بەشــار ئەســەددا 
دەتوانــن دەســتکەوت و ئیمتیــاز یــان فیدڕاڵــى، یــان 
ئــەوەى خۆیــان ناویــان ناوە خۆســەریى دیموکراســى 
داهاتــووى خۆرئــاواى  یــان  بهێنــن،  بــە دەســت 
کەرکــووک،  شــێوەى  هەمــان  بــە  کوردســتانیش 

ــت؟ ــەکان دەبێ ــە جێناکۆک ناوچ
کۆنگــرەى  لــە  بیانتوانیایــە  ئەگــەر  بــەرۆ:  ئیبراهیــم 
نێودەوڵەتیــدا بــن، یــان لــە دەوڵــەىت ســووریا بــن، مــاىف نەتــەوەى 

میللــەىت کــورد لــە دەســتووردا بپارێــزن، فیدڕاڵــى دروســت بکــەن، 

یــان ئۆتۆنۆمیــى دروســت بکــەن هــەر کــەس توانیــى ئەوانــە 

دەســتەبەر بــکات، ئێمــە لــە ســەر ســەرى خۆمــان قبووڵــى 

ــم  ــتا ڕژێ ــا ئێس ــە ت ــە زۆر گەورەی ــەم پرس ــن! ئ ــن. مەخاب دەکەی

ــەوەى  ــتا دۆزین ــا ئێس ــورد، ت ــەىت ک ــاىف میلل ــۆ م ــێ ب ــت بەڵ ناڵێ

ــورد،  ــەىت ک ــەوەى میلل ــاىف نەت ــتهێناىن م ــۆ بەدەس ــەرێک ب چارەس

ــتەبەرکردىن  ــم دەس ــن دەزان ــت، م ــتى بێ ــە یەکهەڵوێس ــت ب دەبێ

ــوور  ــتاىن باش ــتیوانیى کوردس ــە پش ــە ب ــووریا ن ــە س ــورد ل ــاىف ک م

و نــە لــە خۆرئاوایــش دەبێــت لــەو واڵتانــە شــەڕ نەمێنێــت ببنــە 

ــەو  ــزن، ئ ــە دەســتوور بپارێ واڵتێکــى دیموکراســی و مــاىف ئێمــە ل

کاتــە لــە دەســتووردا دەتوانیــن مــاىف نەتەوەیــى دەســتوورى 

ــن. ــان بپارێزی خۆم

* پەیــەدە ڕایــان گەیانــدوە ســەربەخۆییان ناوێــت، 
دوێــت،  دیموکراســییان  خۆســەریى  بەڵکــوو 
پێــت وایــە هەمــان بۆچوونــى پارتــى کرێکارانــى 

کوردســتانە؟ 
لــە  ســەربەخۆبوون  ئێمەیــش  بێگومــان  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
کوردســتاىن ســووریادا داوامــان کــردوە، ئێمــە داواى فیدڕاڵــى 

دەکەیــن، ئێمــە و پەیــەدە پێــش 4 ســاڵ داوای فیدراڵــى دەکەیــن، 

ــا و فیدڕاڵــى هەرێمــى  فیدڕاڵــى هەرێمــى کــوردى یــەک جوگرافی

ئیــدارى لــە ســووریا دروســت بێــت. هەرێمــى کــوردى بێــت، لــە 

بەشــێک لــەو فیدڕاڵییــەى کــە لــە ســووریا دروســت دەبێــت. 

)پەیــەدە( دەســتى لــەو سیاســەتە بــەرداوه ، )پەیــەدە( خــۆى 

دەڵێــت: پــڕۆژەى ئێمــە ســووریایە، بێگومــان ئەمــڕۆ لــە ژێــر 
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ــەىت ســووریادایە، دەبێــت مــاىف خۆمــان چارەســەر  ســێبەرى دەوڵ

ــپێرن. ــەوان ڕادەس ــە ئ ــن، پەکەک بکەی

* بۆچوونــت چییــە لە ســەر ئــەو قســەکانى ئیبراهیم 
بــرۆ ؟ خەباتــى خۆرئاوا بەرەو کــوێ دەڕوات؟ 

فه تحوڵــا حوســێنى: خەبــاىت خۆرئــاوا تــا ئێســتا ســەرکەوتوو 
بــوە، هــەر ســەرکەوتوو دەبێــت، لەبــەر ئــەوەى ڕێکەوتنێــک 

ــە،  ــوردەکان هەی ــوان ک ــە نێ ــاوا و ل ــەکاىن خۆرئ ــوان پێکهات ــە نێ ل

دەربــارەى )ئەنەکەســە(، بــە ڕاســتى )ئەنەکەســە( نەگەییشــتوەتە 

خۆرئــاواى  لــە  هەســتێت  خــۆى  ئەرکــى  بــە  ئاســتەى  ئــەو 

ئۆپۆزســیۆنێکى  وەک  دەکەیــن  داوا  کات  هەمــوو  کوردســتان، 

خۆیــان  سیاســیی  کارى  کوردســتان  خۆرئــاواى  نــاو  لــە  بــاش 

بکــەن، دەتوانــن بــارەگاکاىن خۆیــان بکەنــەوە و خۆپیشــاندان 

ــتێک و  ــوو ش ــردىن هەم ــەاڵم قەدەغەک ــرن، ب ــە بگ ــەن، ڕەخن بک

ــاواى کوردســتان، باکــوورى ســووریا  ــە خۆرئ ــەو دەســتکەوتەى ل ئ

ــە الى  ــەو شــێوەیە بڕیارێکــى سیاســیى ڕاســت ل ــە، ڕاســتى ب هەی

ــتان  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــڕۆ ل ــن ئەم ــوو دەزان ــە. هەم ــەوان نیی ئ

نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە، لــە باکــوورى ســووریایش 

نەخشــەڕێگایەکى تــازە دێتــە پێشــەوە لــە ســەر ئاســتى لەشــکرى، 

ــەوان  ــە ئ ــەو ڕێكەوتن ــەاڵم ئ ــتە، ب ــە ڕاس ــن هەی ــی، ڕێکەوت سیاس

ــان نەکــردوە، ئەنەکەســە نەتوانیــى دەســتکەوىت  ــان جێبەجێی خۆی

ــان  ــە دەی ــەوەى ئەنەکەس ــەر ئ ــت. لەب ــت بهێنێ ــە دەس ــۆى ب خ

ــوو  ــوو، کێشــەکاىن ئەنەکەســە کیشــەى ڕێکخســن ب کێشــەی هەب

نــەک کێشــەى ســیاىس، بــەاڵم هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە 

کــردوە، ئەرکــى خۆیــان جێبەجــێ بکــەن، واز لــەو تەشویشــە 

ــتان. ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ــن ل بهێن

ئەمــڕۆ نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە، خۆرئــاواى کوردســتان، 

باکــوورى ســووریا، هەمــوو ســووریا دەگرێتــەوە، بــەاڵم ئــەو 

پڕوپاگەندانــەى دەڵێــن: پــارىت چــەپ بەشــێکن لــە ڕژێــم، خەڵــک 

ــەوە،  ــە پێش ــازە دێت ــتێکى ت ــڕۆ ش ــانە، ئەم ــەو قس ــوون ل ــزار ب بێ

بــەاڵم دیــارە ئــەو خەیاڵــەى لــە الى ئەنەکەســە هەیــە دوورە لــە 

ــتییەوە. ڕاس

* خەڵــک لــەو قســانە بێــزار بــوە یان لە )ئەنەکەســە( 
بێــزار بوون؟

ــە ئەنەکەســە و قســەکاىن ئەنەکەســە  ــا حوســێنى: ل فه تحوڵ
بێــزار بــوون، ئەنەکەســە هیــچ دەســتکەوتێکى لــە خۆرئــاواى 

کوردســتان جێبەجێــێ نەکــردوە دوورە لــە واقیعــەوە، ئەنــوەر 

ــوە.  ــتحقاقێکى وەرنەگرت ــچ ئیس ــە هی ــت« ئەنەکەس ــێن دەڵێ حس

ئیســتحقاقى هەبــوو، بــەاڵم نەیتــواىن جێبەجێــى بــکات، ڕێکەوتنــى 

ــز ئیرباهیــم باســی دەکات ئێمــە لــەوێ بوویــن،  دهــۆک کــە بەڕێ

ــى  ــواىن جێبەجێ ــە نەیت ــوو، ئەنەکەس ــاڵ ب ــى دهــۆک 3خ ڕێکەوتن

ــت،  ــێ بکرێ ــەکان جێبەج ــدا خاڵ ــە دوو مانگ ــە ل ــکات، دەبوای ب

بــەاڵم ئەنەکەســە لــە مانگێکــدا نەیتــواىن خاڵێــک جێبەجــێ بــکات.

* ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا بــە 
مەترســیى دەبینــن چ لــە ســەر خۆرئــاوا، ئەزموونــى 
خۆرئــاواى کوردســتان لــە بــەردەم ئــەو مەترســییەدا 

دەبینــن، دەبێــت چــی بکرێــت؟ 
هــەر  الوازبــووىن  گومتــان  ئێمــە  حوســێنى:  فه تحوڵــا 
ئێمــە  تــرە،  پارچەیەکــى  الوازبــووىن  کوردســتان  پارچەیەکــى 

یارمەتیدەریــن بــۆ باشــوورى کوردســتان، لــە باشــوورى کوردســتان 

دەســتەبەرى مافــەکاىن کــورد نەکرابــوو، گەییشــتبوە ئــەو ئاســتەى، 

دەســتەیەکى  نەتوانــرا  بکــەن،  قبــوڵ  ئۆپۆزســیۆنێک  نەتوانــن 

ــرا،  ــدۆم ک ــە ڕیفران ــە ک ــەو هۆکاران ــوڵ بکــەن، لەبەرئ شــەرعى قب

نەتوانــرا ســەربەخۆیى دەســتەبەر بکــەن، بۆیــە %50 خاكــی 

ــێ  ــە جێبەج ــەو ئەزموون ــن ئ ــە ناتوانی ــتدا. ئێم ــە دەس ــان ل خۆی

ــەو  ــت ئ ــەن. دەیانەوێ ــە( داوا دەک ــرادەراىن )ئەنەکەس ــن، ب بکەی

ئەزموونــە جێبەجــێ بکــەن، ئێمــە هەمــوو ئەزمەكانــی باشــووری 

ئەو هێزەى لە باشوورى 

کوردستانە مەخابن، هێزێکى 

عەسکەرییە لە پاڵ سەروەریى 

هەندێک سیاسی دایە سەر بە 

هێزى پارتییە
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ــەوەی  ــەر ئ ــەاڵم لەب ــێ  براكــوژی، ب ــە ب ــێ باشــە ب كوردســتامنان پ

ئەنەكەســە ســوورە لــە ســەر ئــەو داوایــە لەبــەر ئــەوە هێزێكــی 

لەشــكری دروســت كردبــوو بــۆ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ئەگــەر 

توانیــی بێتــە خۆرئــاوای كوردســتان، ئــەو هێــزە بەرانبــەر بــە 

ــە  ــت ك ــەاڵم هەمــوو كــەس دەزانێ ــت، ب ــە كار بهێنێ ــوردەكان ب ك

هێــزی یەپەگــە تەنهــا هێزێكــە كــە هەمــوو ســووریا دەپارێزێــت.

 * ئــەوەی لــە باشــووری كوردســتان ڕووی داوە ئێــوە 
چــۆن دەتوانــن ئەزموونــی بكــەن لــە خۆرئــاوای 
ــتان  ــاوای كوردس ــە خۆرئ ــەوەی ل ــۆ ئ ــتان، ب كوردس
خۆرئــاوای  وایــە  پێتــان  چەنــد  تــا  نــەدات،  ڕوو 
وەك  نییــە،  مەترســیدا  بــەردەم  لــە  كوردســتان 
ــەو  ــن ئ ــی: نایەڵی ــێنی گوت ــا حوس ــەوەی فه تحول ئ
خۆرئــاوا  لــە  كوردســتان  باشــووری  ئەزموونــەی 

دووبــارە ببێتــەوە؟
 د. جاویــدان حەســەن: ســەرەتا دەمەوێــت وەاڵمــی ئیرباهیــم 
بــرۆ بدەمــەوە، ئــەو هەندێــك پرســیاری ئاڕاســتەی مــن كــرد، 

ــاوای  ــۆ خۆرئ ــت ب ــت بچێ ــی ناتوانێ ــە )بۆچ ــیارەكەی ئەوەی پرس

ــا ئێســتا  ــراوە، بۆچــی ت ــك دەســتگیر ك كوردســتان، یاخــود گەنجێ

لــە زیندانــدا مــاوە؟( پێویســتە ئیرباهیــم بــرۆ ئەگــەر بزانێــت مافــی 

خــوراوە، ئــەوە حكوومەتێــك لــە خۆرئــاوای كوردســتان هەیــە 

ــوەدا  ــی ئێ ــە دەوڵەت ــرۆ دان ب ــم ب ــكات، »ئیرباهی ــار ب ــكااڵ تۆم س

نانێــت، كەواتــە ســكااڵ لــە كــوێ  بنووســێت »كەواتــە كێشــەكە الی 

خۆیەتــی لــە هەمــوو دونیــا ئەگــەر مرۆڤێــک دان بــەو دەوڵەتــەدا 

نەنێــت كەواتــە پێویســت نــاكات لــەو دەوڵەتــەدا بــژی، تــۆ 

كاتێــك دان بــەو حكوومەتــەدا نانێــت، هــەوڵ دەدەیــت ئینقــاب 

بەســەر ئــەو دەوڵەتــەدا بكەیــت، كەواتــە تــۆ مەترســیت لــە ســەر 

ــك  ــكا كاتێ ــی وەك ئەمەری ــە واڵتێك ــە، ل ــەو دەوڵەت ــی ئ ئاساییش

دەتەوێــت خۆپیشــاندان بكەیــت، بــێ  ئــاگاداری دەزگا ئەمنییــەكان 

ڕێــگات پــێ نــادەن، چونكــە یاســایەك هەیــە دەبێــت بــە پێــی ئــەو 

یاســایە بڕۆیــت. 

* تــۆ بۆچــی خۆرئــاوا بــەراورد دەكەیــت بــە پاریــس 
و واشــنتۆن؟ 

ــی  ــە واڵتێك ــی ئێمەی ــە خەون ــەن: چونك ــدان حەس د. جاوی
ئــازاد و دیموكــرات دروســت بكرێــت، مافــی گەلــی كــوردە 

سیســتمێكی دیموكــرات دروســت بێــت، مــن بــەراوردی خــۆم 

ــاو  ــە ن ــەتانەی ل ــەم سیاس ــەم. ئ ــەد ناك ــار ئەس ــی بەش ــە ڕژێم ب

ئەنەكەســەدا هەبــوون، بۆچــی كاتــی خــۆی ئامــادە بــوون خۆیــان 

هەڵبــژارد كاندیــد بــوون بــۆ ئــەوەی بــن بــە ئەنــدام لــە پەرلەمانی 

ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، بۆچــی ئێســتا خۆیــان 

كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوەی ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە حكوومەتــی 

ئەســەد  بەشــار  دەڵێیت«ڕژێمــی  تــۆ  كوردســتاندا،  خۆرئــاوای 

ڕژێمێكــی دیكتاتــۆر بــوو، بــەاڵم ئێســتا ئامــادە نابێــت، كەواتــە تــۆ 

پڕۆژەیەكــی جیــاوازت هەیــە، دەبێــت خــۆت یەكایــی بكەیتــەوە، 

ــە وەك  ــت، ئێم ــەت دەوێ ــەم میللەت ــی ئ ــۆ بەرژەوەندی ــەر ت ئەگ

سیاســییەكان  الیەنــە  هەمــوو  لــە  دەكەیــن  داوا  حكوومــەت 

ــژاردن  ــە هەڵب ــن ل ــدار ب ــایی بەش ــی ئاس ــا و ڕێنای ــی یاس ــە پێ ب

و حكوومــەت، هیــوادارم ئەگــەر ئەنەكەســە و ئیرباهیــم بــرۆ 

پڕۆژەیەكیــان هەیــە بــۆ كــوردی خۆرئــاوا بگەڕێنــەوە بــۆ خۆرئــاوای 

كوردســتان و بەشــدار بــن بــە ڕۆڵــی خۆیــان هەســن، بــەاڵم وەك 

ــە  ــتان ل ــاوای كوردس ــا خۆرئ ــتان ئای ــووری كوردس ــی باش ئەزموون

ــتان،  ــاوای كوردس ــی خۆرئ ــان شۆڕش ــیدایە؟ بێگوم ــەردەم مەترس ب

ــتا  ــەركەوتنانە، هێش ــوو س ــەو هەم ــەڵ ئ ــە، لەگ ــێكی نوێی شۆڕش

لــە مەترســیدایە، دەبێــت ئێمــە یەكدەنــگ و یەكهەڵوێســت و 

یەكگرتــوو بیــن، هــەوڵ بدەیــن ئــەم ئەزموونــە پــەرە پــێ بدەیــن 

ــزی  ــتان دوو هێ ــووری كوردس ــە باش ــە ل ــۆ منوون ــن، ب و بیپارێزی

ســەربازی هەبــوو، بــەاڵم لــە خۆرئــاوای كوردســتان ڕێگەمــان 

ــزی.  ــتنی یەكڕی ــۆ پاراس ــت ب ــت ببێ ــز دروس ــەداوە دوو هێ ن

ــا حوســێنی گوتــی »ئێمــە ڕێگــە  * ئــەوەی فه تحول
ــارە  ــاوا دووب ــە خۆرئ ــوور ل ــی باش ــن ئەزموون نادەی
ببێتــەوە« واتــە ئێــوە تــا كۆتایــی ڕێگــە نــادەن 
ئەنەكەســە بەشــدار بێــت لــە پڕۆســەی سیاســی 
ئــەو  نــادەن  ڕێگــە  كوردســتان،  خۆرئــاوای  لــە 
سیاســەتانەی پارتــی دیموكــرات لــەوێ جێبەجــێ 
بكرێــت، لەوانەیــە ئــەوە لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووی 
گرفــت و شــەڕی ناوخــۆی بكاتــەوە، چــۆن دەتوانــن 
لــە خۆرئــاوا  كــە  بكــەن  ئــەوە  ئێــوە گرەنتیــی 

پڕۆســەی سیاســی ســەركەوتوو دەبێــت؟ 
بــە  نــەداوە  ڕێگەمــان  نــەك  ئێمــە  عــەرەب:  ســڵێمان   
ئەنەكەســە، ڕێگەمــان بــە هــەر هێزێــك داوە دەرفەتــی بیركردنەوە 

و بیــر و بۆچوونــی سیاســی خۆیــان لــە خۆرئــاوای كوردســتان 

ــاوای  ــی خۆرئ ــێ كردن ــە جێبەج ــێكیش ل ــوو كەس ــت، هەم هەبێ

كوردســتاندا جــێ دەســتی دیــارە، ئێمــە وەك پارتێكــی سیاســی لــە 

نــاو زۆر لــە پارتەكانــی خۆرئــاوای كوردســتان دەڵێیــن« ئێمە باســی 

ــکارى  ــە جێبەجێ ــەاڵم ئەنەكەس ــن، ب ــی دەكەی ــڕۆژەی نەتەوایەت پ



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
135دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ــا  ــت سیاســەتی توركی ــەس دەزانێ ــوو ك ــە، هەم سیاســەتی توركیای

ــەكانی  ــەركردنی كێش ــورد و چارەس ــی ك ــتەبەركردنی ماف ــۆ دەس ب

كــورد، بــەاڵم جووڵــەی سیاســی ئــەوان، پشــتگیریی )ئیخــوان 

موســلمین(یان دەكــرد ئەمڕۆیــش هــەر كەســێك لــە نــاو ئیئتیــاف 

و ئیخــوان مەخابــن، بــەاڵم ئەنەكەســە كاری لــە ســەر ئــەوە 

ــاوای كوردســتان بخاتــە لیســی  دەكــرد یەپەگــە و پەیــەدە و خۆرئ

تیــرۆرەوە، » ئەنەكەســە دەڵێــت كەســێك لــە دژی ئێمــە شــەڕێكی 

ــكات، ئەمــڕۆ هەمــوو كــەس  ــێ ب ســەربازی و سیاســی دەســت پ

دەزانێــت كــە ئەوانــە مایەپووچبوونــی سیاســەتی توكیایــە لــە 

ســووریا چــۆن بەڕێــوە دەچێــت، ئەمــڕۆ ئــەو سیاســەتە كەوتوەتــە 

ــت  ــش بگرێ ــە پێ ــا ئەوەی ــەتی توركی ــی سیاس ــوس ئامانج جەرابل

ــی  ــە پێشخســتنی فیدڕاڵ ــج ل ــی ئامان ــە بەرەوپێشــچوونی فیدڕاڵ ل

كــوردە، هەندێــك كــەس دەڵێــت« فیدڕاڵــی بــۆ كــورد نییــە، 

هێزێكــی كــوردی نییــە. ئەمەریــكا دەڵێــت »ئەمەریــكا و ڕووســیا 

دەڵێــن مافــی كــورد هەیــە، توركیــا دەڵێــت شــتێك نییــە بــە 

ــن كــوردن،  ــی دەڵێ ــزی نێودەوڵەت ــی كــورد هەمــوو هێ ــاوی ماف ن

ــوادارم  ــن هی ــە، م ــورد نیی ــەدە ك ــت« پەی ــەكە دەڵێ ــا ئەنەس تەنه

ــەوە.  ــدا بچێت ــە خۆی ــە باشــی ب ــە ب ئەنەكەس

ــە  ــت وای ــت، پێ ــۆن دەبینی ــاوا چ ــووی خۆرئ * داهات
خۆرئــاوا بــە دەردی باشــوور كوردســتان دەچێــت، 
یــان ئێــوە دەتانەوێــت ســەربەخۆ بمێننــەوە و ڕۆڵــی 
ــەری  ــت ئەگ ــوادارم وا نەبێ ــن هی ــڕن، م ــر بگێ زیات
ئــەوە هەیــە ئێــوە لەگــەڵ ئەنەكەســە و هێزەكانــی 
تــر ڕووبــەڕووی كێشــەو گرفــت و ئەگــەری شــەڕێكی 

ــدا؟  ــە نێوانتان ناوخۆیــی هەبێــت ل
كوردســتان  خۆرئــاوای  بارودۆخــی  دەروێــش:  هۆشــەنگ 
كاتێــك  بینــەوە  ورد  ئەگــەر  ســەركەوتندایە،  لــە  بــەردەوام 

خەباتكارییــەك لــە ســەرێكانی هەبــوو، دوای شــەڕ ڕێبــەرى هــات 

بــۆ الیەنــی فیدڕاڵــی، دوای بــۆ ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكرات: 

)یەپەگــە(، )یەپــەژە(، هێــزی ســووریای دیموكــرات، لــە ســەر 

ئاســتی جوگرافــی ئەگــەر وردبینــەوە ئێســتا هێــزی پاراســتنی گــەل 

ــكا  ــی ئەمەری ــدای پێنتاگۆن ــی ئەجێن ــە ئەولەویات ــوو ل )یەپەگــە( ب

ــە  ــش ب ــۆ خۆرئاوای ــنامەیەك ب ــۆ ناس ــان ب ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ل

ســووریای  هێــزی  و  یەپەگــە  گــەل  پاراســتنی  هێــزی  گشــتی 

دیموكــرات، ئێســتا دەتوانیــن بڵێیــن، ئەگــەر كێشــەیەك لــە ســەر 

ــزی ســووریای  ــەی هێ ــورد ئێســتا وێن ــت ك ئاســتی ســووریا هەبێ

دیموكــرات دەكات، كــورد ئێســتا ڕۆڵێكــی پێشــەنگ دەبینێــت لــە 

پــڕۆژەی ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكــرات بــۆ چارەســەركردنی 

ــتا  ــورد ئێس ــووریا، ك ــتی س ــەر ئاس ــە س ــتانی ل ــی نیش دیموكرات

دەســتكەوتی  بابەتــی  بــۆ  چارەســەركردنەیە.  ئــەو  پێشــەنگی 

ــی  ــەر خەبات ــەم ئەگ ــەوە بك ــی ئ ــەم زۆر باس ــەز ناك ــاوا، ح خۆرئ

ئــەو هەمــوو ســاڵە پاراســتنی میللــەت و خاكــی خــۆی دژی تیــرۆر 

ــە  ــەربازی ل ــزی س ــاوكاری هێ ــە ه ــدڕەو ب ــزی تون ــتاون هێ وەس

ــورد  ــتەکان، ک ــوو ئاس ــەر هەم ــە س ــتیک و ل ــتى لۆجس ــەر ئاس س

ئــەو چیرۆکــە گــەورەى بەرانبــەر بــە داعــش و دواى داعــش لــەو 

ــەرکەوت  ــۆى س ــا خ ــە تەنه ــەو ب ــکاند، ئ ــووى ش ــەدا هەم ناوچان

ــاىس ئاســتى  ــان ب ــن ی ــاىس دامــەزاوەکاىن بکەی ــاکات ب پێویســت ن

ــاوا  ــتى خۆرئ ــەر ئاس ــە س ــە ل ــتییەک هەی ــەم. ڕاس ــەربازى بک س

ــە  ــتى ل ــى ڕاس ــادام خوێندنەوەیەک ــە م ــردن هەی ــادام خەباتک م

ــت،  ــکادا هەبێ ــیا و ئەمەری ــدى ڕووس ــە پێوەن ــان ل ــى جیه تێکەڵ

ــت. ــەرکەوتندا دەبێ ــە س ــەردەوام ل ب

خۆرئــاواى  بــەوەی  ســەبارەت  تــۆ  ســەرنجى   *
ــەوەى  ــیدایە وەک ئ ــەردەم مەترس ــە ب ــتان ل کوردس
لــە باشــوور ڕووی داوە یــان نەخێــر ڕۆژبــەڕۆژ بــەرەو 
دەســتکەوتى  دەتوانێــت  دەڕوات،  ســەرکەوتن 
گەورەتــر بــە دەســت بهێنێــت، پێــی وایــە ئــەو 
هێزانەیــش کــە نایەنەوێــت لــە پڕۆســەى سیاســیى 
خۆرئــاوا بەشــدار بــن، ئــەوە خۆیانــن یــان لــە ژێــر 

دان؟  قەدەپــە  سیاســەتى 
لــە  )ئەبوســابیر(: ڕەنگــە ئــەوە  مەحمــوود محەمــەد 
کوردســتاىن خۆرئــاوا دروســت ببێــت، بــە ڕێــگاى دیپلۆماســی بێــت، 

بــە ڕێــگاى بەڕێوەبــردن بێــت، بــەو ڕێگایــە داهاتــووى کــورد لــە 

کوردســتاىن خۆرئــاوا، لــە ژێــر مەترســییەکى زۆردایــە دەبێت 16ـــی 

ئۆکتۆبــەر ببێتــە ئەزموونێــک، دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان واز لــەو 

قســە و تۆمەتبارکردنــە بێنــن، هــەر الیەنــە و ئــەوی تــر تۆمەتبــار 

ــە  ــووریا ل ــە س ــورد ل ــووى ک ــڕوات داهات ــێوەیە ب ــەو ش دەکات ب

ــر مەترســیدایە، ئێمــە وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەڵێیــن  ژێ

پێویســتە ئەمــڕۆ بگەڕێینــەوە ســەر مێــزى گفتوگــۆ بکــەن و 

بگەنــە هەڵوێســتێکى هاوبــەش چ بەڕێوەبەرایەتییــەک هەیــە لــە 

ــى  ــاىف میللەتێک ــى م ــۆن بەڕێوەبەرایەتی ــووریا چ ــوەى س چوارچێ

لــە چوارچێــوەى واڵتێکــى دیموکــراىت و دەســتوورى و  کــورد 

فیدڕاڵــى، مــاىف هەمــوو پێکهاتــەکان لــە دەســتوور پارێــزاو بێــت. 

بــە بــڕواى ئێمــە یــەک هێــز بــە تەنهــا ناتوانێــت دەســتکەوتەکان 

ــت. ــە دەســت بهێنێ ب
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*دواییــن بۆچوونــى تــۆ چییــە لــە ســەر ئــەوەى 
نالەبارتــر  هەلومەرجێکــى  ڕووبــەڕووى  خۆرئــاوا 
لــەوەى باشــوورى کوردســتان دەبێتــەوە، پێتــان وایە 
ئاســۆیەکى گەشــتر باشــتر، دوور لــە شــەڕى ناوخــۆ 
دوور لــە دەســتتێوەردانى قەدەپــە، تورکیــا، بەڕێــوە 

ــت؟ دەچێ
ســەر  لــە  هەیــە  گــەورە  مەترســییەکى  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
کوردســتاىن ســووریا، لەبەرئــەوەى ســراتیژى ئەمریکــى لــە ســووریا 

داعــش،  شــەڕى  دواى  گەورەیــە  مەترســییەکى  ئــەوە  هەیــە، 

دەســتتێوەردان لــە دەســتوور هەیــە، ئــەوە دەســتدرێژییەکی 

ــدا  ــکاى تێ ــەى ئەمەری ــەو ناوچان ــۆ ســەر کــورد، ئ ــە ب زۆر گەورەی

ــەر  ــە... ئەگ ــەدە هەی ــەریى پەی ــەدە و خۆس ــدارەى پەی ــە، ئی نیی

ئەمەریــکا دواى شــەڕى داعــش لــەو ناوچانــە نەمێنێــت، مەترســیى 

ــتا  ــا ئێس ــە، هەت ــووریا هەی ــتاىن س ــەر کوردس ــە س ــەورە ل زۆر گ

ــە  ــووریاى دیموکراتدای ــاو س ــە ن ــەى ل ــەو خەڵک ــە ئ ــم، ن ــە ڕژێ ن

باوەڕیــان بــە مــاىف میللــەىت کــورد نییــە، نــە دەوڵەتــاىن دەوروبــەر 

وەک تورکیــا، ئێــران، کــەس ناخوازێــت کیانێکــى کــوردى دروســت 

ــە.  ــش ئێمەی ــە پێ ــەورە ل ــێکى گ ــت، ترس بکرێ

ئۆکتۆبــەر،  16  ـــى  دواى  و  ڕیفرانــدۆم  دواى   *  
هەرێمــى کوردســتان لــە بــەردەم مەترســییەکى 
گەلەکۆمەکێیەکــى  ڕووبــەڕووى  و  گەورەدایــە 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــى بوەتــەوە، دەبێــت چــی 
ــە کاتێکــدا  ــە، ل ــەو قەیران ــوون ل ــۆ دەربازب ــکات ب ب
ئێــوە لــە هێزەکانــى خۆرئــاوان مانــاى ئــەوە نییــە، 
پێوەندیتــان نەبێــت بــە مەســەلەى باشــوورەوە، 
بــە  هەیــە،  جیدیتــان  تێڕوانینــى  بەپێچەوانــەوە 
بۆچوونــى ئێــوە باشــوورى کوردســتان دەبێــت چــى 

بــکات بــۆ دەربازبــوون لــەو مەترســییانە؟
عەبدولباقــى یووســف:بۆ مەســەلەى کوردســتان هەمــوو 
پێکــەوە هاوبەشــن، ئاشــکرا بــوو هێرشــی عێــراق بــۆ ســەر 

هەرێمــى کوردســتان، کاریگەریــى هەبــوو لــە ســەر هەمــوو 

ــۆ  ــوورى کوردســتانیش جێگــەى گرینگیپێدانــە ب پارچــەکان، باش

ئێمــە، لەبــەر ئــەوە بــۆ ئێمــە زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى 

ــەى  ــەم پارچ ــوور یەک ــە باش ــت، چونک ــەر ببێ ــتان چارەس کوردس

ــەو  ــن ئ ــە، هیواداری ــى هەی ــى فیدڕاڵ ــە ئیدارەیەک ــتانە، ک کوردس

ــەى دواى  ــەو ڕووداوان ــۆ ئ ــت. ب ــر ببێ ــە بەهێزت ــرادە فیدڕاڵیی ئی

16  ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، پێویســتە پێداچوونەوەیەکــى سیاســی 

کــورد،  سیاســەمتەداراىن  و  ڕۆشــنبیران  هیواداریــن  هەبێــت، 

بەتایبــەت هەندێــک لــە کەســاىن ســەربەخۆ کــۆ ببنــەوە و گفتوگــۆ 

بکــەن، تــا بزانرێــت بۆچــى ئــەم ڕوودانــە بــە ســەر کــورددا دێــت، 

ــە  ــورد ل ــى ک ــەمتەداران و خەڵک ــە، سیاس ــەیەکی کۆن ــە کێش ئەم

ڕابــردوو ناڕەزایــی زۆریــان دەربڕیــوە لــەوەی کــورد ناتوانێــت لــە 

نــاو خۆیــدا یەکگرتــوو بێــت، بۆیــە پێویســتە ئــەم نایەکگرتووییــە 

ــری  ــی و فیک ــى سیاس ــت و پێداچوونەوەیەک ــەر بکرێ ــە س کارى ل

پارتــە  و  ئێســتا حکوومــەىت هەرێــم  هەتــا  بکرێــت، چونکــە 

سیاســییەکاىن نــاو پەرلەمــان، کارێکــى وایــان نەکــردوە و ڕۆژبــەڕۆژ 

ــاىن  ــن ژی ــن بتوان ــت، هیواداری ــر دەبێ ــان زیات ــەکاىن نێوانی ناکۆکیی

خەڵــک باشــر بکــەن بەپێــى ئــەو توانایانــەی لە ژێــر دەســتیاندایە.

ئــەو خۆپشــاندانانەى لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕوویــان دا، 

ــەوەى لەگــەڵ خۆپشــاندان  ــەر ئ ــەک لەب شــتێکى زۆر ناخۆشــە، ن

هەمــوو  ڕەوای  مافێکــى  خۆپشــاندان  بەپێچەوانــەوە  نەبیــن، 

هاواڵتییانــە کــە داواى مــاىف خۆیــان بکەن، بەاڵم هێرشــکردنە ســەر 

دامــودەزگاکاىن حکوومــەت و الیەنــە حیزبییــەکان و ئاســاییش، 

کارێکــى نەخــوازراوە و کــە دەســتی واڵتــاىن دەوروبــەرى تێدایــە، 

ــن  ــە بتوان ــاىن دەرەوە ک ــۆ دەوڵەت ــە ب ــى زێرین ــڕۆ دەرفەتێک ئەم

ــدا  ــە کاتێک ــێننەوە، ل ــتان هەڵبوەش ــوورى کوردس ــی باش ئەزموون

باشــوورى کوردســتان ئێســتا بــە قۆناغێکــى زۆر هەســتیاردا تێپــەڕ 

دەبێــت، بۆیــە پێویســتە گفتوگۆیەکــى فــراوان و شــەفاف لەنێــوان 

ــکات. ــێ ب ــتان دەســت پ ــى کوردس ــییەکاىن هەرێم ــە سیاس حیزب

* ڕیفراندۆم و شکســتەکانى لە هەرێمى کوردســتان 
ــە  ــى ل ــدە کاریگەری ــە چەن ــان دا، پێــت وای ــۆ ڕووی ب

ســەر بارودۆخــى خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە؟
عەلــى شــەمدین: بێگومــان ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16  ـــى 
ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، لــە هــەر کاتێکــى تــردا ڕوو بــدات، دەبێــت 

ــە ناوخــۆدا و  ــە بەرچــاو بگریــن، ئەگــەر ل فاکتــەرە خودییــەکان ل

لــە ڕووی خودییــەوە بــە تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت، ئــەو کات 

کێشــە و دەســتتێوەردانە دەرەکییــەکان کاریگەرییــان نابێــت، بەاڵم 

ــز و یەکهەڵوێســت نەبیــن،  ــدا یەکڕی ــاو خۆمان ــە ن ئەگــەر ئێمــە ل

ســەرجەم دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆییــەکان کاریگەرییــان 

دەبێــت، تەنانــەت کــەس دەســتێکی ئیجابیشــان بــۆ ڕاناکێشــێت 

ــە بەداخــەوە دۆســتێکى  ــن، ک ــوو نەبی ــەر یەکگرت ــە دەرەوە ئەگ ل

زۆر کەمــان هەیــە و زۆرێــک لــە دەوڵەتــەکاىن دەرەوە دژى 

ــت،  ــەک بێ ــەر ناوچەی ــە ه ــا ل ــوردن و دەترســن، ج ــەلەى ک مەس

بەتایبــەت لــە هەرێمێکــى وەک کوردســتانی عێراقــدا، کــە لــە 
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پێشــووتردا ببــوە نیمچــە دەوڵەتێــک، بۆیــە دەبێــت هــەر الیەنێــک 

الى خۆیــەوە دەســت پــێ بــکات و کار بــکات بــۆ چارەســەرکردىن 

ــەر،  ــى ئۆکتۆب ــارەی ڕووداوەکاىن 16  ـ ــا دەرب ــەکان. هەروەه کێش

بــێ کاریگــەر نەبــوە لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان، ئەگــەر 

جارێــک کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان 

هەبووبێــت، دە هێنــدە زیاتــر کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى 

خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوە و دەبێــت، چونکــە پێوەندییەکى زۆر 

تایبــەت هەیــە لــە نێــوان کوردســتاىن ســووریا و کوردســتاىن عێــراق، 

ــووریا  ــتاىن س ــردوودا کوردس ــاڵى ڕاب ــاوەى 10 س ــدا لەم ــە کاتێک ل

بۆتــە پاشــکۆیەکى کوردســتاىن عێــراق، بۆیــە ئەگــەر جارێــک 

کاریگەریــى لــە ســەر کوردســتاىن تورکیــا و ئێــران هەبێــت، دە جــار 

ــە ســەر ئێمــە دەبێــت. ــى ل کاریگەری

کــە فیدڕاڵــى و ئەزمــووىن کوردســتاىن عێــراق دروســت بــوو پــاش 

کەوتنــی ڕژێمــی عێراق، لــە ســاڵى 2004 ڕووداوى 12ى ئازار ڕووی 

دا لــە کوردســتانی ســووریا، بــە مانایەکــی تــر ئێمــە لــە ســووریاوە 

باجــی فیدڕاڵییەکــەی کوردســتانی عێراقــان دا. بۆیــە شــۆڤێنیزمی 

عــەرەب و ڕژێمــى بەعــس دەیگــوت: پێویســتە ئــەو ئەزموونــەى 

ــێ  ــراق ڕووی داوە، هــەر لەئێســتاوە ڕێگــەى ل ــە کوردســتاىن عێ ل

ــن  ــتایش دەڵێ ــووریا، ئێس ــتانی س ــاو کوردس ــە ن ــا نەگات ــرن ب بگ

ــۆ  ــوون ب ــا هاواڵتیب ــە ســووریا، تەنه »داواى مــاىف کــورد مەکــەن ل

ئێــوە بەســە، چونکــە ئێســتا ئــەو ئەزموونــەى لــە کوردســتاىن عێراق 

هەیــە، بــەرەو تێکچــوون دەچێــت«، بۆیــە دەڵێــم کاریگەرییەکــى 

ــم  ــردوە، هیواداریش ــووریا ک ــوردى س ــە ک ــەزىن ل ــەورە و م زۆر گ

کوردســتاىن عێــراق لــەو تەنگژەیــە ڕزگارى ببێــت. دووبــارە و 

ــە،  ــەو کێشــانە یەکگرتوویی ــوون ل ــەوە دەربازب ســەدبارەی دەکەم

ڕوون و ئاشــکرایە کێشــەى کــورد لــە ســەردەمى )ئەحمــەدى 

ــا  ــان تەنه ــە بێگوم ــوە، ک ــەرکەوتوو نەب ــتا س ــا ئێس ــەوە ت خاىن(ی

فاکتــەرە دەرەکییــەکان کاریگەریــان نەبــوە، بەڵکــوو بەشــێکى 

ــەوە و  ــی و ناوخۆییەکان ــە بابەت ــە کێش ــە ب ــى هەی زۆری پێوەندی

ــدا. ــاو خۆیان ــە ن ــن ل ــوو نی ــز و یەکگرت کــورد یەکڕی

* )عەلــى شــەمدین( دەڵێــت »کــورد خــۆى یەکگرتــوو 
نەیتوانیــوە  نییــە،  هاوبەشــی  گوتارێکــى  نییــە، 
بــە  بەرانبــەر  هەبێــت  یەکگرتــووى  گوتارێکــى 
هــەروەک  کوردســتان«،  داگیرکــەرى  واڵتانــى 
نوێنــەرى پەیــەدە بــۆ نموونــە دەڵێــت »ئێمــە بۆیــە 
لــە خۆرئــاواى کوردســتان ســەرکەوتووین و وەک 
باشــوورى کوردســتان نیــن، چونکــە لــە خۆرئــاوا 

ــە  ــوور، ک ــەک وەک باش ــار دەدات، ن ــز بڕی ــەک هێ ی
ــک  ــەر هێزێ ــە، ه ــۆرى هەی ــزى جۆراوج ــن هێ چەندی
بــۆ خــۆى بڕیــار دەدات«، مەبەســتیەتى »هەمــان 
ــە باشــوور«،  ــن ل ــڕەو بکەی ــاوا پەی ــى خۆرئ ئەزموون
تــۆ پێــت وایــە هەمــان ئەزموونــى خۆرئــاوا شــایەنى 
ئەوەیــە لــە باشــوور دووبــارە بکرێتــەوە، لەگــەڵ 
ــە  ــە، ک ــوور هەی ــە باش ــە ل ــەى ک ــرە حیزبیی ــەو ف ئ
هەندێــک جــار کێشــە و گرفتــى سیاســی و لێــدوان و 

ــەوە؟ ــێ دەکەوێت ــاوازی ل ــارى جی گوت
ــەىت  ــە دژى سیاس ــارساوم ک ــن وا ن ــکرایە م ــزى: ئاش کاوە عەزی
ــەم  ــە دژى ئەوان ــەدەم، ن ــە دژى پەی ــە ل ــن ن ــەاڵم م ــەدەم، ب پەی

کــە لەگــەڵ سیاســەىت پەیــەدەن، بــەاڵم ئــەو سیاســەتەى کــە 

پەیــەدە دەیــکات دوورە لــە حوکمــدارى و شارســتانیەت و بنەمــاى 

لــە  نووســینگەیان  ئــەوە  ناکــەن  بــاوەڕ  ئەگــەر  دیموکراســی، 

ســلێانی هەیــە بــا تاقــی بکەنــەوە و ئــەو سیاســەت و ئەزموونــە 

بهێننــە ســڵێاىن، ئــەوکات دەردەکەوێــت کــە قبــوڵ دەکرێــت یــان 

نــا.

ئــەو بــە ئێمــە دەڵێــت »هەمــوو کێشــەکامنان چارەســەر کــردوە«، 

ــوا گــەىل کــورد  ــاوا؟ ک ــە خۆرئ ــت چارەســەر کــردوە ل ــۆ چی ــا ت ئای

ئێمە ئیرادەى خۆمان ناخەینە 

دەستى ئەو واڵتانە، ئێمە 

خۆمان هێزێکى سرتاتیژیى 

گەورەین  و کار دەکەین
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ــە  ــوردەکان بوونەت ــەروو )60%-65(ی ک ــژەی س ــاوا؟ ڕێ ــە خۆرئ ل

پەنابــەر لــە دەرەوەى ســنورى ســووریادا، لــە کوردســتاىن عێــراق و 

تورکیــا و ئەورووپــا دەربــەدەر بــوو، ئەگــەر ئەمــڕۆ هەڵبژادنێکــى 

%15ى  بچێــت،  بەڕێــوە  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  دیموکــرات 

ــکات،  ــژاردن ب ــداریى هەڵب ــە بەش ــاوە ک ــووریا نەم ــە س ــورد ل ک

ــت  ــە دەبێ ــاوە، بۆی ــووریا نەم ــە س ــوردى ل ــى ک ــتا حکومێک ئێس

ــۆ  ــەوان ب ــکات، ئ ــوردى کار ب ــى ک ــتکردىن حکوومەتێک ــۆ دروس ب

ــەى کــە  ــەو گەالن ــەاڵم ئ گــەالىن باکــوورى ســووریا کار دەکــەن، ب

باکــوورى ســووریا هــۆزی عەرەبیــن، دژى هەبــووىن کــوردن، 

ئایــا چ ئەزموونێکیــان هێنــاوە، ئایــا دیموکراســییان دەســتەبەر 

ــی  ــتمى دیموکراس ــن؟ سیس ــان کردوی ــاىف مرۆڤی ــرى م ــردوە؟ فێ ک

بــۆ هێناویــن؟ بەپێچەوانــەوە 65 ســاڵە پارتــی کــوردى هەیــە، 

هەبــوو،  سیاســی  کەلتوورێکــى  هەبــوو،  سیاســی  لیبڕاڵێکــى 

شــۆڕىش کلتوریــان تــێ پەڕاندبــوو، فرەیــی سیاســی و تۆلێرانــس 

هەبــوو، بــەاڵم هیــچ کام لەوانــە نەمــا! ئایــا دەبێــت ڕێگــە بدرێــت 

ــرەزوور  ــی دێ ــەڵ عەرەب ــیا لەگ ــی و میلیش ــایرى عەرەب ــە عەش ب

دژی  )ئەنەکەســە(،  پارتەکانــی  دژى  و  ڕێکبکەوێــت  ڕەققــە  و 

لەشــکرى ڕۆژ و دژى پێشــمەرگە بێــت؟ ئەمــە سیســتمە چــی 

شــەرعیەتێکی هەیــە، کــە نــە ڕژێــم قبوڵــى دەکات، نــە دەوڵەتــاىن 

دەرەوە قبوڵــى دەکــەن، نــە ئەمەریــکا و ڕووســیا قبوڵــى دەکــەن، 

ــچ  ــەدە هی ــا پەی ــن، وات ــى ناکەی ــەش قبوڵ ــدا ئێم ــان کات ــە هەم ل

ــەوە پێــش ســاڵى 2011  ــاوە، بەپێچەوان ــاىش نەهێن ئەزموونێکــى ب

کــورد لــە کوردســتاىن ســووریا زۆرینــە بوویــن، بــەاڵم ئەمــڕۆ 

ــە  ــرد ب ــەوە ک ــە زۆرین ــەى ل ــەدە ئێم ــا پەی ــە، وات ــە کەمین بووین

ــەم  ــت ئ ــوو ســەرکەوتنەکەیان؟ ئێســتا دەگونجێ ــە ب ــە، ئەم کەمین

ــە باشــوور  ــوە، بربێت ــاوا ســەرکەوتوو نەب ــە خۆرئ ــە ل ــە، ک ئەزموون

و لــەوێ پەیــڕەو بکرێــت، دوا جــار کــورداىن شــەنگال دەکــوژن و 

ــە  ــۆن ل ــو کانت ــەن، تاک ــن دەک ــەعبی ڕێکەوت ــدى ش ــەڵ حەش لەگ

ــە؟ ــی ئەوان ــە کوردایەتی ــەن، ئەم ــت بک ــەنگال دروس ش

* کاوە عەزیــزى دەڵێــت »پەیــەدە چ سیســتمێکى 
چ  ئێمــە،  بــۆ  هێنــاوە  دەســت  بــە  دیموکراســی 
ــڕەوى و  ــە تاک ــە ل ــە ل ــاوە جگ ــتکەوتێکى هێن دەس
ئاوارەبوونــى بەشــێکى زۆرى کوردانــى ســووریا«، 
ــی  ــازاد دەکات، پێ ــى ئ ــا داواى هەڵبژاردنێک هەروەه
وایــە پەیــەدە دژى ئەنەکەســە و لەشــکرى ڕۆژە، کــە 
بێگومــان دژى هێــزە سیاســییەکانى وەک ئێوەیشــە، 
پێــت وایــە پەیــەدە بۆچــى ئــەم سیاســەتەى گرتوەتە 

بــەر؟ کــە پێشــتر )ئیبراهیــم برۆ( ســەرۆکى پێشــووى 
سیاســەتى  هەمــان  پەیــەدە  گوتــى:  ئەنەکەســە 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات و قبوڵــى نییــە کــە کــەس 
ــەوە و  ــە زیندانەکان ــک دەخات ــت و خەڵ شــەریکى بێ
ناهێڵێــت هیــچ ئازادییــەک لــە خۆرئــاواى کوردســتان 
ــەر  ــى: ئەگ ــش گوت ــت، کاوە عەزیزی ــت بێ ــە دەس ب
ئەزموونــى خۆرئــاوا  دەتوانــن هەمــان  قبوڵتانــە 
بهێنــن و لــە ســلێمانى جێبەجێــی بکــەن، کــە ئێــوە 

ــکات؟ ــى ب ــان داوە نوێنەرایەت ڕێگەت
عەبدولباقــى یووســف: بەڕاســتى ئێمــە خۆیشــان لەنــاو 
ــتمێکى  ــەدە سیس ــن، پەی ــاواز نی ــى جی ــەداین و حیزبێک ئەنەکەس

ــەرەتا  ــێ دەکات، س ــتان جێبەج ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل تاکڕەوان

ــە  ــەو کات ــن، ئ ــت بکەی ــورد دروس ــى ک ــان دا یەکڕیزی زۆر هەوڵ

ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد گەورەتریــن هێــز بوو لــە خۆرئاواى 

کوردســتان، تێکــڕاى دەوڵەتــان لەگەڵــان بــوو، ئــەو کاتــە پێگــەى 

ــۆ  ــان ب ــیكی باش ــوو، سازش ــاش ب ــەر و ب ــەن زۆر کاریگ ئەنجووم

کرابــوو، )پــارىت پێشــکەوتنخوازی کورد–ســووریا(یش لەگەڵــان 

بــوو، زۆر هەوڵانــدا یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــورد دروســت بکەیــن، 

بــەاڵم بەداخــەوە پەیــەدە بــەو ئەزمــوون و ســراتیژ و عەقڵەیەتــە 

تایبەتــەى کــە هەیبــوو، ڕێگــەى نــەدا و هەوڵــی دا سیســتمى 

تاکــڕەوى جێبەجــێ بــکات لــە خۆرئــاواى کوردســتان و )ڕێکەوتنــى 

ــرى دوو و دهــۆک(ی جێبەجــێ نەکــرد،  ــەک و هەولێ ــرى ی هەولێ

ــوو،  ــی نەب ــورد کەموکورتی ــتانیى ک ــەىن نیش ــم ئەنجووم ــن ناڵێ م

ــە، کــە بــەو  بەپێچەوانــەوە هەیەتــی، بــەاڵم ئێســتا کاىت ئــەوە نیی

شــێوەیە قســە بکەیــن، پەیــەدە ئــەو ســراتیژییە جێبەجــێ دەکات 

و هــەوڵ دەدات دەســەاڵىت خــۆى بســەپێنێت بــە ســەر خەڵکــدا و 

دەیەوێــت الیەنــەکاىن تــر الواز بــکات، ئێمــە نابێــت بــە مەبەســتی 

کێشــە دروســتکردن چــاو بــە مێــژوودا بخشــێنینەوە، بەڵکــوو 

پێویســتە ســوودی لــێ وەربگریــن، بــۆ ئــەوەى کەڵــک وەربگریــن.

ــردىن ئــەو ڕێکەوتنــە،  ــە جێبەجێک ــوو ب پەیــەدە پەیوەســت نەب

ئاشــکرایە تێکەاڵویــی ئــەوان لەگــەڵ حکوومــەىت ســووریا و ئێــران 

بــوو، ئەمــڕۆ شــتێکى تازە دروســت بــوە، حکوومــەىت ســووریا دواى 

ئــەو ڕووداوەى لە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا، )بەشــار ئەســەد( 

بــە زمــاىن خــوی هەمــوو شــتێکى کــوردى ڕەت کــردەوە، لــە چەنــد 

ــى  ــە پێوەندی ــرد، ک ــاو ب ــن ن ــە خائی ــەدەى ب ــوودا پەی ڕۆژى پێش

ــردوودا  ــاوەى ڕاب ــە م ــکا دەبەســتێت، هەروەهــا ل ــەڵ ئەمەری لەگ

لــە کۆبوونــەوەى »ئەســتانە«دا ئامــادەکارى دەکــرا بــۆ کۆنگــرەى 
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»ســوچی« تایبــەت بــە گــەالىن ســووریا، حکوومــەىت تورکیــا و ئێــران 

پێکــەوە هەڵوێســتیان هەبــوو بــۆ قبوڵنەکــردىن بەشــداریى پەیەدە، 

ــەو  ــا بەشــداریى ئ ــاواى کوردســتان ت ــە خۆرئ ــدارەى زاىت ل ــان ئی ی

باشــە،  زۆر  ئەزموونێکــى  ئەزموونــە  ئــەم  نــەکات،  گفتوگۆیــە 

چونکــە ئــەو ئەزموونــەى پەیــەدە جێبەجێــى دەکات، دەرئەنجامى 

خراپــى دەبێــت، لەبــەر ئــەوەى ناکرێــت تەنهــا یــەک هێــز و یــەک 

ــدارى  ــەدا بەش ــەو گفتۆگۆی ــت ل ــە نابێ ــت، بۆی ــەاڵت هەبێ دەس

ئــەو  بەشــداریى  ئەگــەر  ســووریا،  پاشــەڕۆژى  لەبــەر  بــکات 

گفتوگۆیــە بــکات، ڕەنگــە کاریگەریــى هەبێــت بــۆ جێبەجێنەکردىن 

ــى کــورد، دەبێــت  ــاو ماڵ ــۆ ڕێکخســتنەوەى ن ــە ب مــاىف کــورد، بۆی

پەیــەدە ســازش بــکات و واز لــە یەکــڕەوى و تاکــڕەوى بهێنێــت و 

ــرى  ــزى ت ــۆ لەگــەڵ ئەنجوومــەىن کــورد و هێ ــت گفتوگ ــادە بێ ئام

ــاوا بــکات. خۆرئ

* هەندێــک ســەرچاوە بۆچوونــى هــەر یــەک لــە 
پشتڕاســت  عەزیــزى  کاوە  یووســف،  عەبدولباقــى 
دەکەنــەوە، کــە لــە الیەکــەوە پەکەکــە و هێزەکانــى 
بــە دەســتى دەرەکــى دەیانەوێــت  لــە شــەنگال 
تێپەڕینــى  بــۆ  بکــەن،  تــەواو  شــیعى  هیاللــى 
دەریــاى  ســەر  بــۆ  ئێــران  و  عێــراق  هێزەکانــى 
ــى  ــە و هاوکاریکردن ــەو ناوچەی ــت ل ــپیى ناوەڕاس س
و  قامیشــلۆ  لــە  ئەســەد  بەشــار  هێزەکانــى 
ناوچەکانــى تــر، لــە هەمــان کاتــدا لــە خۆرهەاڵتــى 
کوردســتان چ پەکەکــە و چ پــژاک هێزەکانــى تــر بــە 
ڕەســمى ناناســن و لــەو بارەیــەوە کێشــەى زۆریــان 
هەیــە، تەنانــەت لــە خۆرئــاواى کوردســتان جگــە لــەو 
ملمالنــێ سیاســییانەى  دەســتیان پــێ کــردوە، بــۆ 
نموونــە بۆچــوون و تێڕوانینــى کەســایەتییەکى وەک 
)عەبدولحەمیــد دەروێش(یــش بــە هەنــد وەرناگــرن، 
کێشــە لەگــەڵ ئێــوە دروســت دەکــەن، ئــەم تاکڕەوى 
و توندڕەوییــەى پەکەکــە دەیــکات لــە خۆرئــاوا و 
ــەوە،  ــى دەگەڕێت ــەى بۆچ ــر، هۆکارەک ــى ت پارچەکان
بۆچوونەکانــی  لــە  ســازش  پەیــەدە  وایــە  پێــت 
هەمــوو  هەڵوێســتى  کاتــدا  هەمــان  لــە  دەکات، 
هێزەکانــى خۆرئــاوا چییــە بەرانبــەر بــە پەیــەدە، 
بۆچــى گوتارێکــى یەکگرتووتــان نییــە بەرانبــەر 
ئــەو تاکڕەوییــەى هەیەتــى، وەک گوتــم: ئیبراهیــم 
بــرۆ دەڵێــت »پەیــەدە ڕێــگا نــادات لــە ســووریا کار 

بکەیــن و هەڕەشــەمان لــێ دەکات، لەگــەڵ هەمــوو 
ــزى دەکات،  ــەدە بانگەشــەى یەکڕی ئەمانەیشــدا پەی
زیندانەکانــى  لــە  ســەرکردەکانمان  کاتێکــدا  لــە 
ئەوانــدان و بارەگاکانمــان دەســووتێنن و کوشــتن و 
بڕیــن دەکــەن«، بۆچــى ســنورێک بــۆ ئــەو دەســەاڵت 
و کارانــەى پەیــەدە و پەکەکــە دانانرێت، لــە کاتێکدا 
ئێــوە هێزگەلێکــى زۆرن لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟

عەلــى شــەمدین: پرســیارێکى زۆر گرینگــە، هەموو ئــەو ڕەخنە 
و گلەیییانــەى ڕووبــەڕووی پەیــەدە دەکرێنــەوە پێوەندییەکــى 

زۆرى بــە ئێمەیشــەوە هەیــە، چونکــە لــە مــاوەى دوو ســاڵى 

ــەوکات  ــا ئ ــەن، ت ــە ئەنجووم ــن ل ــێک بووی ــە بەش ــردوودا ئێم ڕاب

ــەو  ــەو قۆناغەمــان کــرد، چونکــە بەشــێک بوویــن ل ــی ئ تەحەمول

ــاتانە  ــەم کارەس ــوو ئ ــەر هەم ــن ئەگ ــەدر دەکەی ــە، غ ئەنجوومەن

بخەینــە پــاڵ پەیــەدە، پەیــەدە هێزێکــە کــە خــۆی ڕێــک خســتوە 

بــەو شــێوەیەى لــە پێشــردا بــاس کــرا و ببێتــە دیفاکتــۆ، بــەاڵم ئایــا 

ئێمــە چیــان کــردوە؟ ڕاســتە ئێمــە 7 ســاڵ هەوڵــان داوە لەگــەڵ 

ــن،  ــوڵ دەکەی ــش قب ــەى  پەیەدەی ــن و زۆرین ــک بکەوی ــەوان ڕێ ئ

ــەدە یەکڕیــزى ڕەت دەکاتــەوە، هەمــوو دەســەاڵتەکاىن  بــەاڵم پەی

گرتوەتــە دەســتى خــۆى و هێزێکــى دروســت کــردوە، )وەک 

ــدا  ــە کاتێک ــتین، ل ــەرى بوەس ــن بەرانب ــە ناتوانی ــە ئێم ــە( ک یەپەگ

بۆتــە ســیمبوڵێک لــە دژى تیرۆریســتان، لــە قازانجــى پەیــەدە 

ــۆ ئێمــە  ــەاڵم ب ــر نەبێــت و هەوڵیــش دەدەن، ب ــچ هێزێکــى ت هی

ــدا  ــاو خۆمان ــە ن ــەک ل ــۆ یەکڕیزیی ــن؟ ب ــەوان دەدەی ــى ئ یارمەتی

ــن؟  دروســت ناکەی

کاتێــک بــاس لــە هیــاىل شــیعى دەکرێــت، کێشــە لەنــاو کــورددا 

ــن »ســووریا  ــران دەڵێ ــە چاودێ دروســت دەبێــت، بەشــێکى زۆر ل

ــاىل ســوننى  ــاىل شــیعى و هی ــوان هی ــى بەیەکگەییشــتنى نێ خاڵ

ســەردەمى عوســانییە« بەمەیــش بەرژەوەندیــى خــۆى دەســتبەر 

دەکات، کارەســات لــەو کاتــەوە دروســت بــوو، کــە کــورد دابــەش 

ــەتێکی  ــە سیاس ــتە ئەنەکەس ــوەردا، ڕاس ــەر دوو میح ــە س ــوو ب ب

کــوردى و نەتەوەیــی پەیــڕەو دەکات، بــەاڵم وردەوردە کەوتــە 

ــش  ــد،  پەیەدەی ــا... هت ــاو تورکی ــۆ ن ــان ب ــیۆن و پاش ــاو ئۆپۆزس ن

بــە هەمــان شــێوەیە، لــە کۆنگــرەى یەکەمــى ئەنجوومــەىن کــوردى 

ســووریا خاڵێکــى زۆر گرینــگ هەیــە، کــە ئێمــە هیــچ گفتوگۆیــەک 

ئۆپۆزســیۆنەوە  ڕێگــەی  لــە  ئەگــەر  ناکەیــن،  ڕژێــم  لەگــەڵ 

نەبێــت، ئــەو ئۆپۆزســیۆنەیش کــە لــە مــاوەى ئــەو 7 ســاڵەدا 

ــدا  ــان کات ــە هەم ــوو، ل ــدا ب ــوو، دەســتێکى ڕژێمــى تێ دروســت ب
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ــە وەردەوردە  ــرد، بۆی ــەرکردایەتیى دەک ــامیى س ــۆڤێنیزمی ئیس ش

ــەىت  ــە ســەر ئاســتى نێودەوڵ ــوو و نەمــا، هــەم ل مــاىف کــورد ون ب

و هــەم لــە ئۆپۆزســیۆندا، لــەم حاڵەیشــدا نــە ئێمــە نــە پەیــەدە، 

ــتە  ــرد، ڕاس ــدا نەک ــودى خۆمان ــە خ ــان ل ــچ پێداچوونەوەیەک هی

ئەنەکەســە تەنهــا نوێنــەری کــورد بــوو لــە کۆنگــرەى جنێــڤ و لــە 

ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت،  پەیەدەیــش لــە ســەر ئاســتى ناوخۆیــی 

ــەى  ــە جێگ ــت ل ــە دەیویس ــک لەوان ــەر یەکێ ــدا، ه ــە واقیع و ل

ــە  ــت ل ــەریکى هەبێ ــاکات ش ــوڵ ن ــەدە قب ــەوە، پەی ــۆى مبێنێت خ

ســەر زەمینــەی واقیــع، هەروەهــا ئەنەکەســەیش پێــى خــۆش بــوو 

ــورد  ــی ک ــا خــۆی نوێنەرایەتی ــی تەنه ــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەت ل

بــکات، بۆیــە کێشــە لــەم خاڵــەدا هەیــە، بــۆ چارەســەرکردىن ئــەم 

ــدا  ــە خۆیان ــەوە ب ــان پێداچوون کێشــەیەک پێویســتە هــەر یەکێکی

بکــەن.

* کەواتــە هەمووتــان هــاوڕان لــە ســەر ئــەوەى 
پەیــەدە تاکڕەوانــە کار دەکات و خەڵــک دەخاتــە 
)د.جاویــدان  کاتــدا  هەمــان  لــە  زیندانــەکان، 
حەســەن( دەڵێــت »ئێمــە ئیــرادەى خۆمــان ناخەینــە 
دەســتى ئــەو واڵتانــەوە«، بــەاڵم لــە بەشــێکى زۆرى 
ســەرکردەکانى ئێــوە بیســتراوە، کــە جگــە لــەم 
پاشــکۆى  بەڵکــوو  پەکەکــە،  و  پەیــەدە  کارانــەى 
ســووریان و پەیــەدە پاشــکۆى پەکەکــە و سیاســەتى 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات، تەنانــەت بەشــێک لــە 
ــە  ــان وای ــتان پێی ــوورى کوردس ــەرکردەکانى باش س
پەکەکــە سیاســەتى عێــراق و حەشــدى شــەعبی لــە 
شــەنگال و هەندێــک ناوچــەى تــر جێبەجــێ دەکات، 
لەگــەڵ ئەوەیشــدا پەیــەدە دەڵێــت »ئەنەکەســە 
دەکات،  پەیــڕەو  خۆرئــاوا  لــە  پارتــى  سیاســەتى 
هەروەهــا دژى لەشــکرى ڕۆژیــن، چونکــە دەیەوێــت 
سیاســەتى پارتــى دیموکراتى کوردســتان لــە خۆرئاوا 
ــن«، کام  ــێ نادەی ــگاى پ ــە ڕێ ــکات، ئێم ــێ ب جێبەج
ــوە  ــە ڕاســتن؟ لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئێ ــەم بۆچوونان ل
بــۆ ناتوانــن بەرەیــەک دروســت بکــەن بەرانبــەر ئــەو 
ــەدە دروســتی  هەژمــوون و ســتەمگەرییەى کــە پەی

ــاوا؟  ــە خۆرئ ــردوە ل ک
لــە  پەکەکەیــە  باڵــی  پەیــەدە  لەڕاســتیدا  عەزیــزى:  کاوە 
ــان  ــان و فەلســەفە و سیاســەىت خۆی ــە خۆی ــە ل ــە جگ ــاوا، ک خۆرئ

کەســێکى تــر نابینــن، واتــا هەمــان ئــەو فەلســەفە و سیاســەتەى 

ــتانیش  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل ــکەوتەکان هەی ــاخ و ئەش ــە ش ک

پەیــڕەو دەکرێــت، ئێمــە ســێ ڕێکەوتنــان لەگــەڵ ئــەوان هەیــە، 

دەمانەوێــت حکومێکــی هاوبــەش و لەشــکرێکى هاوبــەش و 

هەڵبــژاردن و سیســتمێکى دیموکــراىت هەبێــت، ئێمــە دەڵێیــن 

پــارىت  بۆچــووىن  نەمانگوتــوە  بکــەن«،  خاکــە  لــەو  »بەرگــرى 

دەڵێــن  ئــەوان  بکــەن،  فــەرز  عێــراق  کوردســتاىن  دیموکــراىت 

»ئەنەکەســە قبــوڵ ناکەیــن، چونکــە فەلســەفەى بــارزاىن لــە 

ــان فەلســەفەى  ــە کاتێکــدا خــودى خۆی ــاوا دەســەپێنێت«، ل خۆرئ

ــۆ  ــە ب ــان قبوڵیان ــۆ خۆی ــەوەى ب ــا ئ ــان ســەپاندوە، وات )ئۆجەالن(ی

ــە  ــەاڵم ل ــن، ب ــە بارزانیی ــتە ئێم ــە، ڕاس ــوڵ نیی ــان قب بەرانبەرەکەی

هەمــان کاتــدا کــوردی ســووریاین و دەمانەوێــت سیاســەتەکەمان 

کــوردی  دەمانەوێــت خەڵکــى  و  بێــت  ســووری  سیاســەتێکى 

ســووریا بپارێزیــن، ئایــا پاراســتنى ســووریا لــە بەرژەوەندیــى 

ــتانە؟ ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــى پ ــە بەرژەوەندی ــان ل ــە، ی پەکەک

ئەمــڕۆ پەیــەدە شــەڕ لــە ســەر خاکــى کوردســتاىن ســووریا دەکات، 

ســەرەتا دەچوونــە ســەر شــەقامەکان و دەیانگــوت: بڕوخێــت 

ڕژێمــى بەعــس و لــە ســنورى تورکیــادا دەیانگــوت: بڕوخێــت 

ــەردۆگان( و  ــا شــەڕى ئێمــە، شــەڕى )ئ ــا، ئای ــەردۆگان( و تورکی )ئ

تورکیایــە؟ چــوار ســاڵ پێوەندیــى بــاش بــوو لەگــەڵ تورکیــا گفتوگــۆ 

ــکرایە )ســاڵح  ــوون، ئاش ــحاڵ ب ــوو، تورکیــا و پەیــەدە خۆش هەب

موســلیم( دەچــوو لەگــەڵ )هــاکان فیــدان( ســەرۆکى میتــی تورکیــا 

ــرى دەرەوەى  ــن لەگــەڵ وەزی ــەاڵم ئێمــە چووی چــاى دەخــوارد، ب

ــن،  ــە ئەردۆگانی ــن ئەوان ــان دەگوتی ــرد، پێی ــەمان دەک ــا قس تورکی

ــە، ئێمــە تووشــی کێشــەیەک  ــدان( نائەردۆگانیی ــەاڵم )هــاکان فی ب

بوویــن، کــە بــوە هــۆى لەباربــردىن چارەســەرى کێشــەى کــورد لــە 

ســووریا، بۆیــە ئێســتا کوردســتاىن ســووریا تەنهــا بــە نــاو مــاوە، نــە 

ــت،  ــژاردن کێشــەى کوردســتاىن ســووریا چارەســەر دەبێ ــە هەڵب ب

نــە بــە شــەڕ، لەهەمــان کاتــدا بووینەتــە دوژمنــى هەمــوو پارچــە 

و الیەنێــک، عــەرەب و ڕژێــم و تورکیــا دوژمنانــن، ڕووســیا و 

ئەمەریکایــش دەســتان ناگــرن و خۆمــان شــەڕى خۆمــان دەکەین.

* لــە کاتێکــدا بەشــێکى زۆرى هێزەکانــى خۆرئــاواى 
کوردســتان دژى سیاســەتى پەیــەدە و تاکــڕەوى و 
گواســتنەوەى ئایدیۆلۆژیــاى پەکەکــەن بــۆ خۆرئاواى 
کوردســتان، بۆچــى نەتانتوانیــوە بــەر بــە سیاســەتى 
خۆشــتان  خــودى  وایــە  پێتــان  بگــرن،  پەیــەدە 
یەکگرتــوو نیــن، بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى 
یەکێتــى دەکــەن، بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
141دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

پارتــى دەکەن، بەشێکیشــتان پشــتگیریى سیاســەتى 
گوتارێکــى  خۆتــان  بۆچوونــى  دەکــەن،  خۆرئــاوا 
ــە سیاســەتى  ــەر ب ــەوەى ب ــە، بۆئ ــان نیی یەکگرتووت
پەیــەدە بگــرن، تــا پەیــەدە لــە قەبــارەى خــۆى 
بچوکتــر بکەنــەوە و ڕێــگا نــەدەن بــە ئــارەزووى 
ــارەگا بســووتێنێت،  ــکات، ب ــى ب ــک زیندان خــۆى خەڵ
ــەد(،  ــار ئەس ــى )بەش ــەڵ ڕژێم ــکات لەگ سیاســەت ب

ــێت؟ ــەوت بفرۆش ن
 کاوە عەزیــزى: ڕاســتییەک هەیــە کــە دەبێــت خەڵکــی کــورد 
بیزانێــت، ئەویــش ئەوەیــە، کــە پەیــەدە لــە کــوێ بــوو؟ پەیــەدە لە 

کوردســتاىن عێــراق لــە نــاو شــاخ بــوو، لەنــاکاو هاتــە نــاو شــەقامى 

کوردســتاىن ســووریا بــە چەقــۆ و شــەڕ، حکوومەتیــش کوردســتاىن 

ســووریای ڕادەســتى ئــەوان کــرد و بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ ئێران و 

ســووریا هاتنــە نــاو ســووریا، ئایــا ئــەو ڕادەســتکردنە بەرانبــەر بــە 

چ شــتێکە: دوو خــاڵ بــوو:

-1 لــە دژى ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ڕاوەســتێت و کوردســتاىن ســووریا 

بپارێــزن لــە ئۆپۆزســیۆىن ســووریا.

تــا  ڕاوەســن،  کــورد  ڕزگاریخــوازى  بزووتنــەوەى  دژى  لــە   2-

ئەنەکەســە و پــارىت پێشــکەوتن و هیــچ پارتێکــی تــر لــە نــاو 

نەبێــت. ســووریا  کوردســتاىن 

ئێمــە گروپــی ســەربازییان هەبــوو، ئــەوان بــە هێــرش و شــەڕ و 

کوشــن هەموویــان تێکــدا، ئێمــە نەماندەویســت شــەڕى براکــوژى 

ڕوو بــدات، بــەاڵم ئــەوان بەپێچەوانــەوە کارێکیــان کــرد بۆئــەوەى 

شــەڕى براکــوژى دروســت بێــت، ئێمــە دە هــەزار پێشــمەرگەمان 

ــوار  ــە چ ــن ب ــت دەتوان ــەر مبانەوێ ــە، ئەگ ــنور هەی ــەر س ــە س ل

شــەڕى  نامانەوێــت  ئێمــە  بــەاڵم  قامیلشــۆ،  بگەنــە  ســەعات 

براکــوژى دروســت ببێــت، بــۆ منوونــە مــن زۆر پێــم ناخۆشــە 

ــکەوتنخوازى  ــارىت پێش ــى پ ــە، بۆچ ــى هەی ــە کەموکورتی ئەنەکەس

کــورد ئامــادە نییــە وتووێــژ لەگــەڵ ئەنەکەســە بکــەن؟ نــەک تەنهــا 

ــاو ئەنەکەســە؟ ــە ن ــر نایەن ــەکاىن ت ــوو الیەن ــەوان بۆچــى هەم ئ

لــە ئەنەکەســە، بۆچــى  بــوون  * ئێــوە بەشــدار 
لــە دواییــدا کشــانەوە؟ بــۆ ئێســتا ناچنــەوە نــاو 
ئەنەکەســە، تــا ئــەو بەرەیــەى کــە هەمووتــان داواى 

ــەدە؟ ــە پەی ــەر ب ــت بەرانب ــت ببێ ــەن دروس دەک
عــەىل شــەمدین: پێشــر باســم کــرد، ئەگــەر هەمــوو کارەســاتەکان 

بخەینــە مــىل پەیــەدە، بێگومــان غــەدر لــە پەیــەدە دەکەیــن، نەک 

لەبــەر ئــەوەى پشــتگیریى پەیــەدە یــان ئەنەکەســە بکــەم، بەڵکــوو 

ــە  ــە، ب ــە ئەنەکەس ــە ل ــەى ئێم ــن، پاشەکش ــتگۆ بی ــتە ڕاس پێویس

هــۆى ئــەوەوە بــوو، کــە ئەنەکەســە هێنــدە سیســتم و هەڵوێســتى 

بەڕێــوە دەبــرد، کــە ئێمــەى قبــوڵ نەبــوو.

* وەک چى؟
ــد  ــوو، چەن ــە دروســت ب ــک ئەنەکەس ــى شــەمدین: کاتێ عەل
حیزبێکــى گــەورە و بچــووک لــە دەرەوە هەبــوون، هەموویــاىن کــۆ 

ــاو  ــە ن ــزب هاتن ــاڵدا حــەوت حی ــە ٧ س ــزى، ل ــۆ یەکڕی ــردەوە ب ک

ــزب  ــت حی ــتایش بیس ــوون، ئێس ــزب دەرچ ــزە حی ــە، یان ئەنەکەس

ــوون؟  ــوە هات ــە کوێ ــە؟ ل ــە چیی ــوو حیزب ــەم هەم ــەوە، ئ ماوەت

ــە  ــەکان ب ــارت و حیزب ــەوەى یەکخســتنى پ ــی ئ ئەنەکەســە لەبری

ــرد،  ــاد ک ــی زی ــارت و حیزب ــن پ ــە چەندی ــت، وەک کارگ دی بێنێ

ــە  ــارى ئەنەکەســە کەوت ــوو، بڕی ئەمەیــش ناخۆشــییەکى گــەورە ب

دەســتى حیزبــی بچــووک، ئێمــە و یەکێتیــى کــوردى ســووریا 

ڕێکەوتنــان کــرد کــە )عەبدولباقــى یووســف(یش ئــەو ڕێکەوتنەى 

واژۆ کــردوە، کــە پارتــە ســەرەکییەکان هــەوڵ بــدەن بڕیــارى 

ــە  ــەاڵم ل ــت، ب ــدا بێ ــە کاریگەرەکان ــتى حیزب ــە دەس ــە ل ئەنەکەس

کۆتاییــدا ئــەو ڕێکەوتنــە جێبەجــێ نەبــوو، ئەمــە پرســیارێکە، کــە 

ــوو؟ ــۆ جێبەجــێ نەب ب

لــە الیەکــى تــر، ئــەو کارەســات و کێشــانەى لە کوردســتاىن ســووریا 

ئامانجی ئەوە بوو خەڵکى 

کەرکووک بڕۆنە دەرەوە، پاشان 

هێرش بۆ سەر کەرکووک 

دەستی پێ کرد، دواتر بڵێن بە 

ئەمەریکا و ئەورووپا بڵێن بە 

هانامانەوە وەرن، بڵێن میللەىت 

خۆمان وێران بوو. پارىت 

دیموکراىت کوردستان ویستى 

ئەو بابەتە دروست ببێت
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و هەرێمــى کوردســتان و ناوچــەکاىن تــر دروســت بــوو، ئــەو کات 

ــان دەکــرد،  ــان پێداچوونەوەی ــکا و ڕووســیا و هەمــوو واڵت ئەمەری

ئێمــە لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە لەگــەڵ تورکیــا پێوەندیــان 

ــدا  ــە کۆتایی ــەاڵم ل ــوو، ب ــاىف خۆیشــان ب ــوو م ــوو، ئاســایی ب هەب

ــوو، دەیویســت  ــا دژى ڕژێمــى ســووریا ب ــوەوە تورکی ــە ب پێچەوان

ــیۆىن دەدا،  ــى ئۆپۆزس ــە یارمەتی ــت، بۆی ــووریا بڕوخێنێ ــى س ڕژێم

ــە. ــا لەگــەڵ ڕژێمــی ســووریا ڕێکەوتنــی هەی ــەاڵم ئێســتا تورکی ب

لــە هەمــان کاتــدا ئەنەکەســە ڕۆڵێکــى گرینگــى هەبــوو لــە 

یارمەتیــداىن کوردســتان توانیبــووى نوێنەرایەتیــى کــورد بــکات لــە 

جنێــڤ و تەنهــا کــورد بــوون لــە کۆنگــرەى جنێــڤ، ئێســتا ناتوانــن 

فیکــرى خۆیــان بگــۆڕن بــە شــۆڤێنى و تەنهــا داواى مــاىف خۆیــان 

بکــەن و هەڵوێســتی خۆیــان بســەملێنن، ناڵێــم بەرگریــی نەکــردوە، 

بەرگریــی کــردوە، بــەاڵم وەک پێشــر گوتــم: وردەوردە ئۆپۆزســیۆن 

کەوتــە دەســتى ئیســامییەکان و شــۆڤێنى بەعســی.

ئێــوە  پاشەکشــەى  گوایــە  هەیــە،  بۆچوونێــک   *
یەکێتیــى  کاریگەریــى  ژێــر  لــە  ئەنەکەســە  لــە 

بــوە؟ کوردســتاندا  نیشــتمانیى 
عەلــى شــەمدین: نەخێــر، خاڵێکــى یەکێتــى هەیــە کــە جێگەى 
ســەربەرزییە، 10 ســاڵ پشــتیوانیى ئەنەکەســەمان کــردوە لەگــەڵ 

ــوون،  ــەدە ب ــە دژى پەی ــووریا و ئەنەکەس ــن، س ــر بووی ــی ت حیزب

ئــەوان لەگــەڵ ئــەوەی هاوکاریــى پەیەدەیــان دەکــرد، ڕۆژێــک لــە 

ــۆ ســەربەخۆ و  ــەن، ب ــۆ کارێکــى وا دەک ــن ب ــان نەگوتی ڕۆژان پێی

ئــازادن! ئەمــە خاڵێکــە کــە نابێــت لــە بیــر بکرێــت.

ــاون،  ــەڵ ئەنەکەســە م ــا ئێســتا لەگ ــە ت ــوە ک * ئێ
کاوە عەزیــزى گوتــى: بۆچــى پارتــى پێشــکەوتنخوازى 
ــى  ــە هاتن ــا ب ــاو ئەنەکەســە، ئای ــەوە ن ــورد نایەت ک
ئــەوان ئێــوە دەتوانــن پێــش بــەو هەژموونــەى 
پەکەکــە بگــرن، هەروەهــا )عەلــى شــەمدین( بــاس 
پشــتیوانیى  ئــەوان  کاتێکــدا  لــە  دەکات،  لــەوە 
نیشــتیمانیى  یەکێتیــى  کــردوە،  ئەنەکەســەیان 
کوردســتان پشــتیوانیى پەیــەدەى کــردوە، هیــچ 
یەکێتیــى  پێشــتوانییە  نەبــوە،  ناڕەزایییەکــى 
نیشــتمانیى کوردســتان زیاد لە پێویســت پشــتیوانى 
ڕاگەیاندنــى  و  سیاســی  و  مــادى  هاوکاریــى  و 
پەیــەدەى دەکــرد، هــەر بــەو شــێوەیەى کــە پارتــى 

هاوکاریــى ئێــوە و ئەنەکەســە دەکات؟
باشــوورى  هــاوکاری  چــۆن  وەک  یووســف:  عەبدولباقــى 

کوردســتان بــۆ ئێمــە کاریگەریــى باشــی دەبێــت، بــە هەمان شــێوە 

ــەى  ــەو ناکۆکیی ــە، ئ ــی نێوانیشــیان کاریگەریــى خــۆى هەی ناکۆکی

لــە دواى ســاڵى 2012 دروســت بــوە لــە نێــوان یەکێتیى نیشــتانیى 

ــە ســەر  ــی ل ــراىت کوردســتان، کاریگەری ــارىت دیموک کوردســتان و پ

ــتان  ــتانیى کوردس ــى نیش ــوو، یەکێتی ــتان هەب ــاواى کوردس خۆرئ

هاوکارییەکــى زۆر باشــی پەیــەدەى دەکــرد، کــە وایکــرد پەیــەدە 

ــى نیشــتانیى  ــان یەکێتی ــت، بێگوم ــرى هەبێ ــى زیات کاریگەرییەک

پەیــەدەدا،  بەهێزکــردىن  لــە  هەبــوو  کاریگەریــى  کوردســتان 

مەبەســتم ئەوەیــە ناکۆکیــى باشــوورى کوردســتان کاریگــەرى 

ــە  ــتە ئێم ــە پێویس ــت، بۆی ــتان دەبێ ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ل

پێداچوونەوەیەکــى دروســت و جیــدى بکەیــن لــە خۆرئــاواى 

ــتان. کوردس

ــە  ــت، ک ــان هەبێ ــەدە پڕۆژەیەک ــۆ هەڵوێســتەکاىن پەی ــت ب دەبێ

نــە ڕێگــە لــە کارەکاىن پەیــەدە بگرێــت، نــە هەمــوو کارەســاتەکان 

ــەدە، ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد  ــە مــىل پەی بخات

پێداچوونەوەیــە  ئــەم  بکەیــن،  پێداچوونەوەیــەک  پێویســتە 

ــەىن  ــاو ئەنجووم ــە ن ــە ل ــکات ک ــە خــۆش ب ــەو هێزان ــۆ ئ ــە ب ڕێگ

ــە  ــا گەشــە بکــەن و کاربکــەن، بــۆ منوون نیشــتیانیى کــورددان، ت

ــاو  ــە ن ــە ل ــااڵىن پەدەکەس ــا هەڤ ــورد، ت ــارىت پێشــکەوتنخوازى ک پ

ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورددا پێداچوونــەوە لــە سیاســەىت 

خۆیانــدا بکــەن، نابێــت پەدەکەســە لــە ســووریا هاوشــێوەى 

پەیــەدە خــۆى بســەپێنێت لــە نــاو ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد، 

کــە پەپــەدە هەژمــووىن خــۆی ســەپاندوە بەســەر خۆرئــاواى 

کوردســتان و تەنهــا سیاســەىت خــۆى جێبەجــێ دەکات، ئەمــە 

ــت،  ــەڵ بگونجێ ــۆى لەگ ــە خ ــت پەدەکەس ــە دەبێ ــتییەکە ک ڕاس

ــەر  ــت بەرانب ــتی هەبێ ــەن هەڵوێس ــت ئەنجووم ــا دەبێ هەروەه

ئــەو الیانانــەى لەنــاو ئۆپۆزســیۆندان، لەگــەڵ ئەوەیــش پێویســتە 

بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە بــکات، کــە لــە جنێــف دەکرێــت 

لەگــەڵ الیەنــەکاىن ئۆپۆزســیۆن، ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن، کــە 

ــەر  ــت، ئەگ ــام بدرێ ــورد ئەنج ــێ ک ــت بەب ــە نابێ ــەو گفتوگۆیی ئ

ــەو  ــدات، ل ــدى ب ــى جی ــورد هەوڵێک ــتانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــەم  ــەن، ل ــا ســازش بک ــەکاىن ئۆپۆزســیۆن و تورکی ــاوەڕەدام الیەن ب

پێشــکەوتخوازى  پارتــی  پێویســتە هەڤــااڵىن  چوارچێوەیەیشــدا 

ــەوەى  ــۆ ئ ــەن، ب ــدا بک ــەىت خۆیان ــە سیاس ــەوە ل ــورد پێداچوون ک

ــە ئەنجوومــەىن نیشــتاىن دەرچــوون، هەمــان سیاســەىت  ئەگــەر ل

ــورد  ــى ک ــاو ماڵ ــى ن ــەوەى یەکڕیزی ــەن، بۆئ ــڕەو نەک ــەدە پەی پەی

ــت. ــت ببێ دروس
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* پێشــووتر فه تحولــا حوســێنى گوتبــووی »هەمــوو 
کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە، ئەرکــى خــۆى 
جێبەجــێ بــکات و واز لــەو تەشویشــە بهێنێــت کــە 
ــردوە،  ــتی ک ــتان دروس ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ل
کــە هەمیشــە خەریکــى سیاســەتى داگیرکەرانــە، 
بــکات،  جێبەجــێ  پارتــى  سیاســەتى  دەیەوێــت 
کێشــەمان بــۆ دروســت دەکات، دەچێتــە نــاو ئەو کۆڕ 
ــتانە«،  ــاواى کوردس ــە دژى خۆرئ ــەى ک و کۆبوونەوان
یــان  ڕێکەوتنێــک،  بگەنــە  دەتوانــن  ئێــوە  ئایــا 
ــۆ  ــە، ب ــوو هەی ــى یەکگرت ــە بەرەیەک ــتتان ب پێویس
و  پەیــەدە  سیاســەتەکانى  ڕووبــەڕووى  ئــەوەى 

ــتان؟ ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەوە ل ــە ببن پەکەک
کاوە عەزیــزى: هێنــدەى عەبدولباقــى یووســف ســەرۆکایەتیى 
ئەنەکەســەى کــردوە، مــن نیــو هێنــدەى ئــەوان وەک پەدەکەســە 

ئەنەکەســە  ئاشــکرایە  نەکــردوە،  ئەنەکەســەم  ســەرۆکایەتیى 

شــەمدین( )عەلــی  کاک  و  دیموکراتــە  زۆر  زۆر  قەوارەیەکــى 

یــش بــاش ئــەوە دەزانێــت، وەک گوتــت: فه تحولــا حوســێنى 

دەڵێــت »ئەنەکەســە دەچێتــە نــاو هێزانــەى کــە دژى خۆرئــاوان«، 

ئۆپۆزســیۆىن ســوورى  ئۆپۆزســیۆىن ســووریایە،  مەبەســتى  کــە 

نوێنەرایەتیــى گــەىل ســووریا دەکات، کــە نزیکــەى 180 دەوڵــەت 

کــە  کەســانەین،  ئــەو  لەگــەڵ  ئێمــە  دەنێــت،  پێــدا  دانیــان 

ــکات و  ــڤ ب ــرەى جنێ ــداریى کۆنگ ــە بەش ــت ئەنەکەس دەمانەوێ

بەرگــرى لــە مــاىف کــورد بــکات، گونجــاو نییــە بڕیــارى پەیــەدە لــە 

ئێــران و ســووریا بســەپێرێت بــە ســەر کــورداىن ســووریا، بەڵکــوو 

بڕیــارى پەیــەدە تەنهــا لــە قەندیــل جێبەجــێ دەکرێــت، ئێمــە نــە 

ــاواى  ــە خۆرئ ــارزاىن ل ــەىت ب ــە سیاس ــن، ن ــکارى )بارزانی(ی خزمەت

کوردســتان دەســەپێنین، بەڵکــوو دەخوازیــن مــاىف کــورد لــە 

ــەپێنین. ــووریا بس س

* قبوڵیشــتان نییــە سیاســەتى پەکەکــە لــە خۆرئــاوا 
جێبەجــێ بکرێــت؟

کاوە عەزیزى: بێگومان قبوڵی ناکەین.
* بــەاڵم لــە واقیعــدا ئێســتا پەیــەدە سیاســەتى 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات لــە خۆرئــاوا، بــۆ ئەمەتــان 

ــە؟  قبوڵ
کاوە عەزیزى: پەکەکە تەنها خۆیەىت.

* ئەڵتەرناتیڤ و چارەسەر چییە؟ 

کاوە عەزیــزى: مــن ڕەشــبین نیــم، بــەاڵم کوردســتاىن ســووریا لــە 
ــی مەزندایە. گێژاوێک

پارچانــەى  ئــەو  هەمــوو  لــە  پەکەکــە  بۆچــى   *
کوردســتان دەســتتێوەردان دەکات، گێرەشــێوێنى 
دروســت دەکات، لــە مــاوەى ڕابــردوودا لــە هەرێمــى 
کوردســتان ئامــاژەکان بــاس لــەوە دەکــەن، کــە 
ــە  ــاژاوە و پشــێوییانەى ک ــەو ئ ــە بەشــێکە ل پەکەک
ــک  ــە هەرێمــى کوردســتان، کاتێ ــت بــوون ل دروس
ــە  ــان وای ــى خۆرهــەاڵت قســە دەکــەن، پێی هێزەکان
ــە  ــێت، ل ــۆ دابتاش ــان ب ــت کوێخای ــە دەیەوێ پەکەک
خۆرئــاوا هەمــان کێشــەتان هەیــە، لــە شــەنگال 
دەچێتــە ســەر خەڵــک، لــە ســنورەکانى شــارباژێر 
خەڵکــى ئــاوارە کــردوە بــە هــۆی بوونــی بــارەگا 
پەکەکــە  بۆچــى  فڕۆکــەکان،  بۆردوومانــی  و 
ئــەم سیاســەتانە جێبەجــێ دەکات، بۆچــى هێــزە 

دانانێــت؟ بــۆ  ســنورێکى  کوردســتانییەکان 
حیزبێکــى  پەیــەدە  ئاشــکرایە  یووســف:  عەبدولباقــى 
ــر  ــی ت ــە مانایەک ــێ دەکات، ب ــەک جێبەج ــە و عەقیدەی دۆکرینیی

پارتێکــی مارکسیســتییە، بنەمــاى شــەراکەت و هاوبەشــیکردن 

لەگــەڵ ئــەو حیزبــە نییــە، عەقڵیەتێکــى تاکڕەوانــەى هەیــە، 

ــا  ــتان، وات ــتانییەکاىن هــەر ســێ پارچــەى کوردس ــەرە کوردس تەڤگ

خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا و باشــوور بــە دواکەوتــوو دەزانێــت و 

ــات  ــان دەب ــکار ناوی ــە خیانەت ــان دەکات و ب ــار تۆمەتباری زۆر ج

و هــەر دەرفەتێکــى دەســت بکەوێــت دەســتتێوەردان دەکات، 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان چەندیــن دەســتتێوەرداىن خــراپ دەکات، 

ــەوە  ــەک بخەین ــورد ی ــى ک ــاو ماڵ ــتا ن ــتە ئێس ــدا پێویس ــە کاتێک ل

ــورد  ــتە ک ــە پێویس ــن، بۆی ــەر بکەی ــووریا چارەس ــى س و بارودۆخ

یەکدەســت بێــت و یــەک گوتــارى سیاســییان هەبێــت و جێگــەى 

خۆمــان هەبێــت لــە گفتوگــۆ نێودەوڵەتییــەکان، کــە بەداخــەوە تــا 

ــراوە. ــا نەک ــى وەه ــتا کارێک ئێس

بــۆ  کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بکرێــت  چــى   *
ڕێگریکــردن لــە سیاســەتەکانى پەکەکــە و پەیــەدە؟

عەلــى شــەمدین: دەبێت پێش هەموو شــتێک واز لە سیاســەىت 
تەخوینکردنــی هێــزەکاىن تــر بهێنیــن، ڕاســتە کارى پەیــەدە خــراپ 

دەکــەن لــە ســووریا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیــش چەندیــن کارى باشــی 

ــن  ــردوە و چەندی ــش ک ــە دژى داع ــەڕى ل ــە ش ــۆ منوون ــردوە، ب ک

ــەکان  ــردن کێش ــە تۆمەتبارک ــەاڵم ب ــتوە، ب ــوردى پاراس ــەى ک ناوچ
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چارەســەر نابێــت، بۆیــە دەبێــت واز لــەو سیاســەتە بهێنــن، ئەمە 

لــە الیــەک، لــە الیەکــى تــر ئەگــەر سیاســەىت دژیــەک هەیــە لــە 

ــەوە  ــەىت ئ ــەدە تۆم ــەر پەی ــدەم، ئەگ ــە و تەڤ ــوان ئەنەکەس نێ

ــووىن  ــە بۆچ ــە ئەم ــە، ک ــەڵ تورکیای ــە لەگ ــە ئەنەکەس دەکات ک

ــش  ــە«، ئەمەی ــەڵ ئێران ــەدە لەگ ــن »پەی ــە دەڵێ ــە، ک ــە نیی ئێم

بۆچــووىن ئێمــە نییــە، تورکیــا و ئێــران پێکــەوە ڕێــک دەکــەون، 

ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕێکەوتــن دەکــەن، ئــەی کەواتــە بــۆ ئێمــە 

ڕێــک ناکەویــن؟ لــە مــاوەى ڕابــردوودا وێنەیــەک لــە تــۆڕە 

کۆمەاڵیەتییــەکان بــاو بوەتــەوە، کــە ســەرکردایەتیى ئەنەکەســە 

لەگــەڵ پەیەدەیــە، بــەاڵم شــتێکى هێنــدە گرینــگ نییــە، ئەگەرى 

هەیــە ئەنەکەســە لــە دواى بەســتنى کۆنگــرەى ســێیەمى خــۆی 

یــەک  بــۆ  بــدات  و گۆڕینــی ســەرکردایەتییەکەى هەوڵێــک 

هەڵوێســتى ئامــادە بێــت.

*دوایین قسەى بەڕێزت چییە؟
ــە پێشــر ئامــاژەى پــێ کــرا، بێگومــان  کاوە عەزیــزى: وەک ل
پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى ئێمــەوە، 

نەبیــن،  یەکگرتــوو  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  ئەگــەر  ئێمــە 

ــت. ــووریا نامێنێ ــتاىن س کوردس
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فه تحوڵاڵ حەسەن حوسێنی
1970 لە قامیشلۆ لە دایک بوە. 

ئەندامی نوخبەی ناوەندی سیاسیی کورد لە سووریا. 

جاويدان كەمال حەسەن
1980 لە حەسەکە لە دایک بوە 

هاوسەرۆکى نوێنەرایەتیى خۆرئاواى کوردستان لە باشوور

هۆشنگ دەروێش
1968 لە دایک بوە.

ئەندامی مەكتەبی سياسیی پارتی دیموکراتی کوردی سووریا

سڵێمان عەلى عەرەب
1981 لە تربەسپى لە دایک بوە 

ــووری  ــە باش ــرات ل ــی دیموک ــی نەتەوەی ــی یەکێتی ــەری پارت نوێن

ــتان  کوردس

بایۆگرافیا
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