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ژمارەی سپاردنی ( )1077ی ساڵی  2015ی دراوەتێ
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خوێنەری ئازیز
ئەوەی لە ناوەڕۆكی ئەم نامیلكەیەدا دەیخوێنیتەوە،
دەقی دوو دی��داری تایبەتە لەگەڵ جەمیل بایك
هاوسەرۆكی (كۆما جڤاكێ كوردستان – كەچەكە
 KÇKو هاوسەرۆكی پارتی كرێكارانی كوردستان
– پەكەكە و موراد قەرەیاڵن ئەندامی كۆنسەی
س��ەرۆك��ای��ەت��ی پ��ەك��ەك��ەو ئ��ەن��دام��ی دەس��ت��ەی
بەڕێوەبەری هێزەكانی پاراستنی گەل هەپەگە
  )HPGكە سەبارەت بە بارودۆخی سیاسی لەهەرچوار پارچەی كوردستان و شەڕی داعش و
مەسەلەكانی پەیوەست بە كۆنگرەی نەتەوەیی
و پ��رۆس��ەی ئاشتی ل��ەن��او شاخە س���ەوزو پ��ڕ لە
بەفرەكانی قەندیل لە دوو كاتی جیاوازدا سازدراون،
5

كە لە دیداری یەكەمیاندا بەچەند پرسیار هاوڕێیان
رزگارو سەروەت بەشداربوون لەو دیدارو دیالۆگەدا.
ئ��ەگ��ەرچ��ی رەن��گ��ە رووداوەك������ان ب��ەه��ۆی خێرا
تێپەڕینەوە هەندێكیان تازەیی خۆیان لەدەستدابێت،
بەاڵم دیسان پێویست بوو خوێنەری كورد ئاگاداری
رەوشەكە بێت و هەڵوێستی مێژویی ئەم حزبه لە
زمانی دو سەرکردەیەوە سەبارەت بەو روداوان��ە
بزانیت.
لەگەڵ رێزدا..
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
قەندیل 2015
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پێشەكی
بە سێ سەعات لە سلێمانییەوە دەگەیتە الی
پیاوێك كە لەناو جەنگەڵو كێوەكانی زنجیرە
چیای قەندیل ،پێشەوایەتی خەباتی چەكدارییو
رێكخراوەیی پەكەكە دەكات .ئەو وەك چۆن هیوای
دەخواست رۆژێك بێت بتوانێت سەردانی سەرۆك
تاڵەبانی بكات ،ئاوهاش لە چاوەڕوانی رۆژێكە تا
دوای  16ساڵ زیندانی باوەشێكی پڕ حەسرەت بە
ئاپۆدا بكات.
جەمیل بایك ،ئەو پیاوەی گەریالكان بە هەڤاڵ
جومعە بانگی دەكەن ،پیاوێكی سادە سادە ،بەاڵم
پێشەوایەتی ئەركێكی ئیجگار ق��ورس دەك��ات،
پیاوێك بڕوای وایە كێشەی كورد لە باكور هەر
دەبێت چارەسەر بكرێت ،وەك خۆی دەڵێت «نەخشەی
نوێی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەبێ بونی كیانی
كورد مومكین نیە بنەخشێنرێت».
7

بایك ،یەكێكە لە ش��ەش دام��ەزرێ��ن��ەری پارتی
كرێكارانی كوردستان (پەكەكە) كە ئێستا لەژیاندا
ماونو لە ژیانی سیاسی خۆیدا كەسێكی لێهاتو
ب��وەو لەالیەن عەبدوڵاڵ ئۆجەالن-یشەوە ،وەك
سەركردەیەكی لێهاتو و پیاوی بڕیارو هەڵوێستە
هەستیارەكان سەیر كراوە ،هەر ئەمەش وایكرد
كە ئۆجەالن لە قۆناغی پرۆسەی ئاشتی لەتوركیاو
دانوستانی ئ��ەن��ق��ەرەو ئیمرالی ،پێویستی بە
كەسێكی وەكو جەمیل بایك بێت كە وەكو پایەیەك،
وەك��و هێزێكی بەهێز لە قەندیلەوە چاودێریی
پرۆسەكە بكات .چونكە ئەم هەڤاڵە توانایەكی
بەهێزی لە كردنەوەی كۆدی توركەكاندا هەیەو،
دەتوانێت لەكاتی خۆیدا مراوەغەو فێڵەكانیان بۆ
بەفیڕۆدانی كات رابوەستێنێت .ئەوەتا هەر ئەم
پیاوە چیاییە ،كاتێك حكومەتەكەی ئ��ەردۆگ��ان
دەیویست دانوستانەكانی خۆی تەنیا لەگەڵ ئیمرالی
نەبێتو قەندیل و پارتە كوردییەكانیش بهێنێتە
نێو دانوستانەوە .بایك رەتیكردەوەو جارێكی دیكە
رابەرایەتیكردنی پرۆسەكەو سەرچاوەی بڕیارەكانی
خستەوە دورگ��ە پڕ لە ئ��ازارو زنجیربەندەكەی
ئیمرالی ،جارێكی دیكە پێی وتنەوە سەرچاوەی
بڕیاری ئێمە رابەرەكەمانە ،ئێمە گوێ لە ئیمرالی
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دەگرین ،نوێنەری ئێمە بۆ دانوستان تەنیاو تەنیا
ئۆجەالنە .بێگومان بایك لەم مەسەلەیەدا دەیزانی
توركەكان چیان دەوێت نیازی ئەوانی خوێندبۆوە
كە مەبەستیان بو پرۆسەی دانوستان پارچە پارچەو
پەرت پەرت بكەن.
رۆژی  ،2014/9/11ژم��ارەی��ەك رۆژنامەنوس لە
سلێمانییەوە بۆ دیداری جەمیل بایك بەرەو قەندیل
بەڕێكەوتین ،ل��ەودی��و سنوری سەنگەسەرەوە
دەگەیتە الی گەریالكان ،هەڵبەتە ب��ەو پێیەی
پێشتر ئاگاداری سەردانەكەمان بون ،گەریالیەكی
دیاریكراوی خۆیان بەناو كەژو كێوە سەختەكانی
قەندیلدا رێ��ب��ەری ك��ردی��ن ت��ا ب���ەردەم ماڵێكی
لەقوڕدروستكراوی نێو دارستانێكی چڕ ،لەو دیو
دەرگ��اك��اوە ،هەڤاڵ جومعە چ��اوەڕێ��ی دەكردین،
وەك سەركردەیەكی سادەو خاكی پێشوازییەكی
گەرمی كردین .دوات��ر لەسەر ب��اردۆخو پێشهاتە
ت��ازەك��ان��ی ن��اوچ��ەك��ە م��وح��ازەرەی��ەك��ی وردو پڕ
زانیاریی پێشكەشكردین ،دوای خوانی نیوەڕۆش
لە دیالۆگێكی رۆژنامەنوسیدا لەسەر چەند پرسێك
قسەی خۆی كرد.
بەر لەوەی گفتوگۆ رۆژنامەنوسییەكە دەستپێبكەین،
هەڤاڵ جومعە بۆ نانی نیوەڕۆ میوانداریی كردین.
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خواردنێكی خۆشی خۆماڵی ،كەبابی باكوریو
برنج و گۆشت و مەحشیو بیبەری پیشاو ،لەژێر
كەپرێكی نێو مەملەكەتی بەرزاییەكان ،دەستمان
بە نان خواردن كرد .رۆژێكی هەتاویی گەرم بو،
لە كۆتا رۆژەكانی هاویندا بوین ،بەاڵم لەشوێنە
سێبەرەكانی قەندیلدا هەوا فێنك بو .گەریالكانیش
دەی��ان��وت« ،ش��ەو س���اردی ك����ردوە» .ئ��ەو ب��ەدەم
نانخواردنیشەوە ،لەمەڕ روداوە سیاسییەكان دەدواو
وەختێك خەریكی لێكردنەوەی توێكڵی بیبەرە
پیشاوەكان بو ،پێشبینیو شیكارییە سیاسییەكانی
خۆی دەردەبڕی ،واپێدەچو نەیەوێت چركەیەكیش
لەتەمەنی خۆی دوربێت لە خەباتی نەتەوەكەی.
بەهەرحاڵ ،بایك ساڵی  1951لەشاری (ئەلعەزیز)ی
باكوری كوردستان لەدایكبوە ،لەدوای دامەزراندنی
پ��ەك��ەك��ەو دەستپێكردنی خ��ەب��ات��ی چ��ەك��داری،
بەرپرسی باڵی س��ەرب��ازی پارتەكە ب��وە .ئێستا
هاوسەرۆكی كۆما جڤاكێن كوردستان (كەجەكە)یە
ئەم پۆستەشی لەكۆنگرەی نۆهەمینی جڤاتی گەل
ساڵی  2013بەدەستهێناو لەگەڵ بەسێ هۆزات
بونە ه��اوس��ەرۆكو كۆتاییش بە سیستمی تاك
سەرۆكی هێنرا.
ئەم دیالۆگەی لەم نامیلەكەیەدا باڵوكراوەتەوە،
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ئەگەرچی پێموایە ناتونێت تینوێتی خوێنەر
بۆ ت���ەواوی جومگەو وردەكارییەكانی خەباتی
نەتەوەیەك لەباكور بشكێنێت ،بەاڵم ،بەاڵم وەكو
دیالۆگێك بۆ ئ��ەم قۆناغە ئەكرێت بەردێكمان
خستبێتە سەر بەردێك.
ئەم نامیلەكەیە ،دیالۆگێكی م��وراد قەرەیالن-
ی��ش ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ،ئ��ەو ه��ەڤ��اڵ��ەش یەكێكە
لەسەركردەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان
و م��اوەی هەشت س��اڵ س��ەرۆك��ی كۆما جڤاكێن
كوردستان كەجەكە بوە .قەرەیالن ساڵی ١٩٥٤
لە شارۆچكەی بێرەجووگی سەر بە شاری ئورفا
لە باكوری كوردستان لە دایكبوە .ساڵی ١٩٧٩
پەیوەندی بە ڕیزەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان
كردووە ،دوای ساڵێك توركیا جێدەهێڵێتو تا ساڵی
 ١٩٩٢لە سوریا ك��اری ڕێكخستنی پارتەكەی
بەڕێوەدەبات .لە ساڵی  ١٩٩٢دەچێتە شاخ و وەك
فەرماندەیەكی كاریگەری گەریال دەردەكەوێت.
دوای دەستگیركردنی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنی سەرۆكی
پەكەكە بۆ ماوەی ساڵێك دەبێتە بەرپرسی ئەم
پارتە لە ئەورووپا ،دواتر جارێكی تر دەگەڕێتەوە
شاخەكانی كوردستان .دوای دامەزراندنی كۆنگرەی
گەل لە ساڵی  ٢٠٠٠و دواتریش دامەزراندنی
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كەجەكە (كۆما جڤاكێن كوردستان) لە ساڵی 2003وە
تاوەكو 10ی تەمموزی  2013سەرۆكی كەجەكە
ب��وە .ئێستاش یەكێكە لەسەركردە دی��ارەك��انو
ئەندامی كۆنسەی سەرۆکایەتی (كەجەكەیە).

رزگار فایەق
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دیداری یەکەم
لەگەڵ جەمیل بایک
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()1

*

 :ئێستا رهوش��ی کۆبانێ چۆنه ،ئێوه تاوانبار
دهکرێن بهوهی رێگهنادهن هێزی تر بچێته رۆژئاوای
کوردستان بۆ هاوکاری کۆبانێ ؟
جەمیل بایک :م��رۆڤ رهخن ه له کهموکوڕیهکان
بگرێت ئهو ه خزمهته ،بهاڵم زۆر پڕوپاگهندهی
ناڕاست لهسهر کۆبانێ و رۆژئ���اوای کوردستان
ب�ڵاودهب��ێ��ت �هوه ،ب���هاڵم ئ��هوان��هی ب��اس دهک�رێ��ن
رهخنهنین ،مرۆڤ ناتوانێت قیمهت بهو شتان ه بدات،
بۆ نمون ه دهڵێن ل ه رۆژئ��اوا ش��ۆڕش نیيه ،لهوێ
هیچ بۆ کوردایهتی ناکهن ،دهڵێن لهوێ خزمهت ب ه
بهشار ئهسهد دهکرێت ،ده وترێت پهیهد ه دهستی
بهسهر رۆژئاوای کوردستاندا گرتووه و دیکتاتۆره،
ناهێڵیت حزبهکانی تر خۆیان رێکبخهن و کاری
سیاسی بکهن ،یان دهڵێن یهپهگه هێزی سهربازی
14
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پهیهدهیه ،یان دهڵێن کهس دان بهکانتۆنهکاندا
نانێت ،بهحسابی ئ���هوان ل �هب �هرئ �هوهی پهیهد ه
خۆی سهپاندوو ه کهس کانتۆنهکان ب ه رهسمی
ناناسێت ،ئهوان ه ههموو پڕوپاگهندهی هەل بە
بستراو و ناڕاستن .ئهم قسانه بۆ ئهوه دهکرێت
که راستیهکانی رۆژئ���اوای کوردستان چهواش ه
بکهن ل ه کانتۆنهکاندا جگه له پهیهد ه چهندین
حزبی ت��ری ک��وردی ههی ه ئاشوری  ،سوریانی،
عهرهب ،ههتا بهرپرسی کانتۆنی جزیره کهسێکی
عهرهبه ،له وهزارهتهکاندا تهنها  2ئهندامی پهیهد ه
ههیه ،ههندێکیان سهربهخۆن و ههندێکیان سهر
بهحزبهکانی ترن ،ئهمانه بهیهکهو ه کانتۆنهکان
بهڕێوهدهبهن ،یهپهگ ه هێزی پهیهد ه نیيه ،بهڵکو
هێزێکی نهتهوهیی ه لهناو یهپهگهدا ،پهیهده و
حزبهکانی تریش ههن لهناو یهپهگهدا حزبایهتی
نیيه ،ه��هر شهرڤانێک ئ�هن��دام��ی یهپهگهی ه و
رۆژئاوای کوردستان دهپارێزن ،له ههموو شوێنێک
یاسا ههیه ،ههر کهس و الیهنێک بیانهوێت کار
بکهن دهبێت بهپێی ئهو یاسایانه ههڵسوکهوت
بکهن ،بۆنمونه یاسای حزب ه سیاسیهکان ههی ه
ههموو حزبهکان دهچن مۆڵهتی رهسمی وهردهگرن
و کاروباری خۆیان دهکهن ،پهیهدهش وهک ههموو
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حزبێکی تر سهردانی کردووه و مۆڵهتی وهرگرتوو ه
وهک ههر حزبێکی تر ،بهاڵم پارتی دیموکراتی
کوردستانی سوریا ناچێت ،مۆڵهت وهرناگرێت،
دهڵێت من ک��اروب��اری سیاسی و چاالکی دهک�هم
ئیعتراف بهیاسا و بهکانتۆنهکانیش ناکهم ،بۆی ه
ئیدارهی کانتۆنهکانیش دهڵێن تۆ مافی کارکردنت
نیيه ،هەرالیهنێک مۆڵهت وهردهگرێت و ئازادان ه
ک��ار دهک���ات پێویست ه ت��ۆش م��ۆڵ�هت وهربگریت
راستیيهکان ئ �هوهی �ه ،ب��هاڵم ئ��هوان بانگهشهی
ئهوه دهک �هن گوایه پهیهده مۆڵهت ن��ادات ئهوان
رێکخستنهکانی خۆیان له رۆژئاوا ئاوابکهن ،ئهوان
راست ناكەن هیچ لهمپهرێک لهبهرده میاندا نیي ه
بهاڵم خۆیان مۆڵهت وهرناگرن ،ئێستا ل ه باشوری
کوردستان حکومهت قبوڵ دهکات ،حزبێک مۆڵهت
وهرنهگرێت و کاریش بکات؟ له رۆژئاواش وههایه
زۆربهى کێشهکان ئهوهیه.

*

 :مهترسی ئهوه ههیه لهنێوان پهیهده و حزب ه
سیاسیهکاندا لهسهر ناکۆکیهکان و نهچوون ه ناوهوهی
ئهو هێزان ه بۆ رۆژئاوا شهڕ رووبدات؟
جەمیل بایک :کێشهیهک ئهگهر ههبێت مانای
ئهوه ناکات که دهبێت شهڕ رووب��دات ،ل ه ههموو
16
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واڵت��ان��دا لهنێوان حزبهکاندا کێش ه و ناکۆکی
ههیه ،لهتورکیاش لهنێوان حزب ه سیاسیهکاندا
کێش ه ههیه ،بهاڵم شهڕ روونادات .شهڕ جیاوازهو
ناکۆکیهکان جیاوازه ،ئهگهر دهست نهخرێته ناو
رۆژئاواوە خۆیان دهتوانن کێشهکانی نێوان خۆیان
چارهسهر بکهن ،بههۆی دهستێوهردانی دهرهکیيهوە
کێشهکانی رۆژئاوا چارهسهرنابێت ،ئهگهر وازیان
لێبهێنن خۆیان ناکۆکیهکانیان چارهسهر دهکهن.

*

 :ههندێک پێیانوایه که هێرشی داعش بۆسهر
ههرێمی کوردستان ،لهئهنجامی ئهوهوە هاتووه ک ه
باس ل ه دهوڵهتی کوردی و ریفراندۆم و گهڕانهوهی
ناوچ ه جێناکۆکهکان و ناردنهدهرهوهی نهوتی ههرێم
دهکرا ،داعش لهالیهن واڵتانهوه بۆ لهباربردنی ئهو
بابهتان ه تهیارکراوه ،پێتوای ه ئهوان ه راستن ،یان
مهسهلهی دهوڵهتی کوردی جیاوازه لهو بۆچونهی
پهکهک ه ک ه خۆسهری دیموکراسیه؟
جەمیل بایک :لهوانهی ه ئهوانه له هۆکارهکان بن،
بهاڵم باوهڕناکهم هۆکاری ئهساسی هێرشهکانی
داعش بۆ سهر کورد ئهوان ه بن ،چونک ه داعش
تهنها دژی ههرێمی کوردستان نیيه ،بهڵکو دژی
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رۆژئاوای کوردستانیشه ،داعش دژی ئینسانیهته،
سهری ههموو کهسێک دهبڕن.
ئهگهربێت و بڵێن کاک مهسعود وتویهتی دهوڵهتی
ک��وردی رادهگهیهنم و داع��ش دژ ب �هو ه هێرشی
کردوهته سهر باشوری کوردستان هیچ راست نیيه،
لهوانهی ه بههانهبێت ،بۆچی داعش هێرش دهکات ه
سهر رۆژئ��اوای کوردستان خۆ رۆژئ��اوا نهیوتوو ه
ئێم ه دهوڵهت رادهگهیهنین؟ ئێزیدیهکانی شهنگال
نهیانوتبوو ئێمه دهوڵ��هت دروس��ت دهک�هی��ن ،خۆ
مهسیحیهکانی موسڵ داوای دهوڵهتیان نهکردبوو
ههموویانیان دهرکرد .ئهو هێرشان ه هیچ پهیوهندی
ب ه دروستبونی دهوڵهتی کوردیهوه نیيه.

*

 :تورکیا بۆچی هاوکاری داعش دهکات ؟

جەمیل بایک :تورکیا دهی�هوێ��ت عوسمانی نوێ
ل ه رۆژه �هاڵت��ی ناوەند ئاوابکات ،خۆیان بکهن ه
هێزێکی م��هزن و دهس �هاڵت��ی خ��ۆی بسهپێنێت،
ب��ۆئ �هوهش دهخ��وازێ��ت ئهنجام بهدهستبخات و
لهسهر ئهو ئهساسه کار دهک��ات ،ئهو بهرهیهش
لهالیهن داعشهو ه بهڕێوهدهبرێت ،لهبهرئهوه تورکیا
هاوکاری داعش دهکات و دهیهوێت له رێی ئهوانهو ه
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بگات ه مهرامهکانی ،لهالیهکی تریش داعش دژی
مرۆڤایهتی و کورده بۆئهوهش دهیهوێت له رێی
داعشهو ه ل ه کورد بدات .تورکیا دوو ئامانجی ههیه،
یهکهم دهیهوێت ل ه رێگهی داعشهوه له رۆژههاڵتی
ناوەند خۆی بههێزبکات عوسمانی نوێ ئاوابکات،
دووههمیش لهرێی داعشهو ه زهبر له کورد بدات.

*

 :تورکیا دهتوانێت رێگری له لێدانی داعش
بکات ؟

جەمیل بایک :نهخێر ناتوانێت ،چونکه تورکیا
ئهندامی ناتۆی ه و ناتۆش بنکهی خۆی ههیه ل ه
تورکیا ،تورکیاش خزمهتی دهکات ،بهپێی یاساکانی
ناتۆ تورکیا ناتوانێت بهری پێبگرێت ،فڕۆکهکانی
ئهمهریکا دهتوانن ل ه بنکهی ئینچهرلیکی تورکیاو ه
ههستێت ،له عێڕاق و سوریا ل ه داعش بدات .تورکیا
بهشێوهیەكی تر دهتوانێت رێگری لێبکات ،بهاڵم
لهمهسهلهی ناتۆدا ناتوانێت ئهمهریکاش ل ه ناتۆدا
هێزی سهرهکییه ،ئهوروپا و ئهمهریکا بهتورکیا
دهڵێن نابێت هاوکاری داعش بکهیت و رێگهیان
بدەیت له خاکهکهتهو ه بچنه سوریا ،تورکیا دهڵێت
قهدهغهم کردووه ،بهاڵم بهئاشکرا دهچن ،چهکیان
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بۆ دهنێرێت و بریندارهکانیان ل ه نهخۆشخانهکانی
تورکیا بۆ تیمار دهکات.

*

 :هاوپهیمانێتیهک لهنێوان ئهمهریکاو چهند
واڵتێکی تر بۆ لێدانی داع��ش پێکهێنراوه تا
ئێستا لهگهڵ ئێوه قسهیان کردووه ،بۆ ئهوهی لهو
هاوپهیمانیهتیهدا جێگه بگرن؟
جەمیل بایک :نهخێر لهبهر تورکیا لهگهڵ ئێم ه
قسهیان نهکردووه و نايكهن ،تورکیا زۆر ههوڵ
دهدات ئ �هوروپ��ا و ئهمهریکا هیچ پهیوهندیهک
لهگهڵ پهکهکه نهبهستن و ه��اوک��اری نهکهن
و نهبێت ه حهرهکهتیكێ سیاسی .تورکیا دهڵێت
ئ��ام��ادهم ل �هگ �هڵ پ �هک �هک �هدا دابنیشم کێشهی
کوردی لهگهڵدا چارهسهربکهن ،بهاڵم ل ه ساحهی
نێونهتهوهییدا ههوڵ دهدات هیچ واڵتێک نزیکی
پهکهکه نهبێتهوه ،چونکه ئهگهر پهکهک ه لهئاستی
نێونهتهوهییدا ببێته حهرهکهتێکی سیاسی ئهوکات ه
تورکیا ناچاره کێشهی کورد چارهسهربکات ،ئێستا
ههر کهس گهیشتوهته ئهو بڕوایهی که به بێ
پهکهکه و یهپهگ ه کێشهکانی رۆژههاڵتی ناوەند
چارهسهرنابن ،بۆی ه ههوڵ دهدهن لهگهڵ پهکهک ه
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و یهپهگ ه و کانتۆنهکان پهیوهندی دروست بکهن،
راستیهکهش ئ��هوهی بۆ ئ�هو پهیوهندیان ه هیچ
شتێک نابێت ،ههندێک دهوڵ��هت دهیانهوێت ئهو
پهیوهندیان ه دروست بکهن ،بهاڵم تورکیاو ههندێک
هێزی کوردی ههوڵ دهدهن بهربهو پهیوهندیان ه
بگرن .تائێستا ئهوهیان ک��ردووه ،بهاڵم بهئاشکرا
دهڵێم لهمهودوا ئهوهنده هێزیان نیيه ،که بتوانن
بهردهوامبن لهو کارهیان.

*

 :پێتوای ه ئهمهریکا و هاوپهیمانان بێ هاوکاری
یهپهگ ه بتوانن داعش ل ه سوریا لهناوبهرن ؟
جەمیل بایک :ئێم ه نازانين پهیوهندی لهگهڵ یهپهگ ه
دهگ��رن یان نا ،ئێمه ناتوانین دهست لهو بابهت ه
وهردهین ئهوە بڕیاری خۆیانه ،راسته پهیوهندیمان
لهگهڵ ڕۆژئاوا ههیهوئهرکی نهتهوهیی خۆشمان
پێکدێنین و کهسیش ناتوانێت رێگریمان لێبکات،
ل ه مهسهلهی پهیوهندیهکاندا ئێمه له خۆمانو
ئهوانیش لهخۆیان بهرپرسن ،ههرکهس لهسهر
ئامانج و ئیرادهی خۆی بهڕێوهدهچێت.
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*

 :ئێوه پێشبینی ناکهن ئهمهریکا ههماههنگی
لهگهڵ یهپهگ ه بکات ،چهکی بداتێ ؟
جەمیل بایک :مهجبوره ئهو ه بکات ،ئهگهر نهی
کات ناتوانێت ئهنجام به دهست بخات ،ئهمڕۆ ل ه
سوریا داع��ش ،حکومهتی س��وری��ا ،ک��ورد ههیه،
ئهمهریکا دژی داع��ش دهوهستێت ،دژی رژێمی
سوریا دهوهستێت ،لێرهدا ئهوهی ماو ه کوردە ،ئهوان
ناتوانن تهنها بههێزی ئاسمانی ئهنجامگیربن،
ئهگهر له زهویدا الیهک لهگهڵياندا حهرهکهت نهکات،
ئهنجام بهدهست ناهێنن .بۆیه مهجبورن لهگهڵ
رۆژئ���اوا ههماههنگی بکهن بههێزی دهرهوهی
سوریا ،بهڕێکهوتن لهگهڵ کوالیسیۆنی سوریا
هیچ ئهنجامێک بهرامبهر داعش بهدهوست ناخهن،
بۆیه لهو بروايهدام پهیوهندیان لهگهڵ رۆژئاوای
کوردستان به روه و پێشبه رن ،لهوانهیه ههندێک
واڵت و ههتا ههندێک هێزی کوردی دژی ئهوهبن،
بهاڵم مهجبورن پهیوهندی لهگ ه ڵ رۆژئاوا ببهستن.
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*

 :بانگهشهی ئهوه دهکرێت ئێوه هێزی ئهوهتان
ههیه ک ه بتوانن شهنگال رزگار بکهن ،بهاڵم مهرجی
ئهوهتان ههیه که دوای ئهوه له شهنگال نهکشێنهوه،
ئهوه تا چهنده راسته؟
جەمیل بایک :ههتا خهتهر ههبێت ئێم ه دهمێنین
ئهگهر خهتهریان نهما ئهوا دهکشێینهوه ،بههۆی
ئهو ترس و ههڕهشانهی ههبوو خهڵک و حزب ه
سیاسیهکان داوای��ان لێکردن بههانایانهو ه بچین،
ئێمهش چووین ئ �هو ه ئهركێکی نهتهوهییمان ه
ل �هک��وێ گ��هل و واڵت و خ��اک��ی گ�هل�هک�هم��ان ل ه
خ�هت�هرداب��ێ��ت ئ��هوا پاراستنی ئ �هوان � ه ب��ۆ ئێم ه
ن
بنهمایه ،کهی ههڕهشهکان رهوینهوه و نه ما 
ئێمهش دهگهڕێینهوه ،داوام��ان��ک��رد لیژنهیهکی
سهربازی دروس��ت بکرێت ،ههموو ئهو هێزانهی
دهویانهوێت دژی داع��ش شهڕ بکهن لهژێر ئهو
لیژنهیهدا بهیهکهو ه تێبکۆشن ،ئێستا ل ه شهنگال
یهپهگه ،ههپهگه ،هێزهکانی بهرخۆدانی شهنگال و
پێشمهرگ ه ههیه ،ئێم ه داوا دهکهین پێکهو ه ئێمه،
یهپهگه ،پارتی  ،یهکێتی و ههموو ئهو الیهنانهی
هێزیان ههی ه بێن و بهیهکهو ه شهنگال رزگار
بکهین ،ئهم ه داخوازی ئێمهیه.
23

*

 :بڕواتان وايه،ک ه ئهو لیژنهی ه دروست بێت ؟

جەمیل بایک :ئێم ه بهردەوام کاری لهسهر دهکهین
و وازمان نههێناوه ،مومکینه لهداهاتوودا پێکبێت،
ئهگهر ئهوه بکهین دهتوانین شهنگال و جهلهوالش
رزگار بکهین.

*

 :تورکیا ڕۆڵی ههبوو لهوهی ئهو لیژنهی ه دروست
نهبێت؟
جەمیل بایک :بێگومان تورکیا نایهوێت ئهو لیژنهی ه
دروست ببێت ،نایهوێت کورد یهکێتی لهنێوانیان
دروست ببێت و ديپلۆماسیهتیان ههبێت ،نایهوێت
کۆنگرهی نهتهوهیی و هێزی پاراستنی هاوبهش
دروست بێت ،بهڵکو دهیهوێت کورد پارچه پارچهبێت
و دژی یهکتربن ،بۆنمون ه تورکیا پهیوهندی لهگهڵ
ههموو کوردێک پێشناخات لهگهڵ ههندێک ههیهتی
و لهگهڵ ههندێکیش نیيهتی ،ئهوان ههوڵ دهدهن
کورد بدهن بهگژیهکتریدا.
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*

 :هێزی ئێوه له شهنگال ،ک �هرک��وک ،جهلهوال
ههبوو ،ههیه دهڵێت ئهمه پیالنێکی ئێران ،یهکێتی
و پهکهکهیه بۆ هێرش کردنه سهر پارتی و پالنهکه
ئێران دایڕشتووه ،ئهمه تا چهند راسته؟
جەمیل بایک :ئهوه راست نیيه ،خۆ هێرشهکان تهنها
لهسهر پارتی نین لهسهر یهکێتیش ههیه ،لهسهر
رۆژئاوای کوردستانیش ههیه ،ئهگهر هێرش تهنها
بۆسهر ن��اوچ�هی پارتی بوایه دهک��را بڵێن پالنێک
ههیه ،بهاڵم داعش هێرشی کرد ه سهر ههرکهسێک،
له شهنگال هێرشی ک��رد ه س �هر ئێزیدیهکان ،له
ک �هرک��وک و ج �هل �هوال تهنها پ��ارت��ی لێنیه ،بهڵکو
پێشمهرگهی یهکێتی و گهریالکانی ئێمهشی لێیه،
ئ��هوه بۆ رهش��ک��ردن�ه .ئهمڕۆ پێشمهرگه ،گهریال،
یهپهگه بهیهکهوه کوردستان دهپارێزن ،گهر ئێم ه
خاوهنداریمان له شهنگال نهکردای ه زۆرشت دهکهوت ه
ژێرپێوه ،ههموو کهس دهزانێت که له شهنگال پارتی و
پێشمهرگهکانی ئهوان دهسهاڵتدارن ،ئێم ه نهمانهێشت
پێشمهرگهکانی پارتی ل�هوێ زهبریان بهرکهوێت،
ئهگهر پالنێکی وهها ل ه ئارادابوای ه ئێم ه بۆ ئهوهمان
دهکرد ،بۆ ئێمه کهرامهتی حکومهتی ههرێم و پارتی
و کاک مهسعودمان پاراست ،ئهو قسان ه راست نین.
25

*

 :ئێران ڕۆڵی گهورهی ههیه له عێراق ،باس لهوه
دهکرێت بههاوکاری ئێڕان و ئهمهریکا دهوڵهتی
تازهی عێراق دروست بووه ،لهههرێمی کوردستان
هاوکاری زۆری پێشمهرگهی له هێڵی سهوز کردووه،
ئهو دهخالهتهی ئێران بۆچیيه و ترسی له چی
ههیه ؟
جەمیل بایک :ئێران هاریکاری حکومهتی ههرێم
دهکات ،کاک مهسعود له راگهیاندنهکاندا دهرکهوت
وتی یهکهمین الیهن کههاریکاری ئێمهی کرد ئێران
بوو ،چهکیان داپێمان ئهگهر ئێران دژی پارتی بووای ه
چهکی نهدهدایه حکومهتی ههرێم که ههژمونی
پارتی لهسهره ،ل ه ئاواکردنی حکومهتی عێڕاقدا
رهنجی ئێران و ئهمهریکا و کوردیش ههیه ،ئهگهر
کورد نهبوای ه نهیادهتوانی ئهو حکومهته ئاوابکهن،
ئێران ل ه عێڕاق و باشوری کوردستان رۆڵی گرنگی
ههیه ،لهبهرئهوهی داعش دژی ئێران و شیعهشه،
یهکێك له ئامانجهکانی داعش الوازکردنی بهرهی
شیعهو پارچه پارچهکردنی ئێرانە .بۆی ه ئێران دژی
داعش دهوهستێتهوه هاوکاری ئهوانهش دهکات ک ه
دژی دەوەستنهوه ،هاوکاری حکومهتی ههرێم و
شیعه و سوریاش دهکات ،لهبهرئهوهی دژی داعش
26
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دهوهستنهو ه ئ�هوهش لهبهر خاتری خۆی دهکات،
ئهگهر ئێران ئ �هوا نهکات و ئ �هوان دژی داعش
نهوهستنهوه ئهوا داعش لهناو ئێراندا چاالکی دهکات.
ئێران پارچهپارچ ه دهکات ،ئهمڕۆ ل ه ئێراندا داعش
ههندێک حهرهکهت دهکات ،لهناوچهی کوردستان
و بهلوچهکان ههن ،بۆي ه داعش ههوڵ بۆ گرتنی
جهلهوال دهدات ،چونکه جهلهوال و خانهقین دهرگای
سنوری ئێرانن ،بۆ ئهو ستراتیژ ه تابتوانێت بهرهی
دواوهی بههێزبکات و ببێت ه ههڕهش ه لهسهر ئێران.

*

 :له دوای هاتنی داود ئۆغڵو بۆسهر کورسی
س�هرۆک وهزي��ران ،پێتوای ه پڕۆسهی ئاشتی هیچ
پێشکهوتنێک بهخۆیه ببینێت ؟
جەمیل بایک :پێشوتر ل ه تورکیا ئهکهپه حکومهت
بوو ،بهاڵم ئهمڕۆ بۆت ه دهوڵهت ،ئێستا هیچ کۆسپ
و لهمپهڕێک لهبهر ئهکهپ ه نهماو ه ک ه بیهوێت بۆ
پڕۆسهی ئاشتی ههنگاو بنێت پێشوتر دهیانوت
ههموو شتێک لهدهستی ئێمهدا نیيه .بۆی ه ناتوانین
ههنگاوی تهواو بنێین ،بهاڵم ئهمڕۆ ئهگهر بیانهوێت
دهت��وان��ن پرسی ک��ورد چ��ارهس �هر بکهن ،ئهگهر
ئهمڕۆ نهی کهن درۆ دهکهن و خۆیان دهخهڵهتێنن،
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ئهگهر ئهمڕۆ نهی کهن ئهوا دیاره ناخوازن بیکهن،
پێوسیت ه دهوڵهتی تورکیا ههڵوێستی خۆی لهو
بارهیهو ه ئاشکرا بکات ،مۆڵهتمان داو ه بهتورکیا
خۆی یهکالیی بکاتهوه ،داوایان کرد کاتمان پێویست ه
کاتمان داپێیان و کۆسپ و لهمپهریش نهما ئهگهر
بیانهوێت پرسی کورد چارهسهربکهن دهبێت ههنگاو
بنێن ،ئێم ه نهخشهڕێی خۆمان بۆ ئهو مهبهست ه
ئاشکرا کردووه دهبێت ئهوانیش ئاشکرای بکهن،
ت دهبێت ههنگاو بنێن
ئهگهر ئامانجیان چارهسهربێ 
و دانوستاندن دهستپێبکات ،یهک لهومهرجانهش
ئهوهی ه که ههلومهرجی سهرۆک ئاپۆ باش بکرێت،
ئازادی سهرۆکایهتی قبوڵ بکهن ،لهههلومهرجی
ئێستادا دانوسان نابێت ،لهم ههلومهرجهدا ئهوهی
پێمانکرا بهزیادهوه کردمان ،لهالیهکی ترهوه دهبێت
الیهنی سێههم ههبێت ،ئهگهرنا ئ�هوا دانوسان
دروست نابێت ،دهبێت شاندی دانوستان دروست بێت
کێ دهخوازێت کێ بخات ه شاندهکەو ە خۆی ئازاد ه
کێ دهنێرێت ،نهک دهوڵهت له شاندی سهرۆک ئاپۆدا
خهڵک دهستنيشان بکات ،ئهگهر ئهمان ه نهکرێت
ئهوا دانوستانیش ناکرێت ئێمه تا ئهمڕۆ ب ه زۆری
و زهحمهتی هاتووین لهمهودا دهبێت بچینه قۆناغی
دیالۆگ و دانوستانهوه.
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*

 :ئهی دوای ئهوه ؟

جەمیل بایک :ئهگهر دانوستاندن دهست پێ نهکات
ئهوا ههڵوێستی خۆمان دهستنیشان دهکهین.

*

 :سهردانی شاندهکانی بهدهپهو ههدهپه ،بۆ
ئیمڕاڵی و لهگهڵ قهندیل و حکومهتی تورکیا بهکوێ
گهیشتووه ،ئهو نامان ه چی تێدای ه که لهنێوانتاندا
ئاڵوگۆڕ دهکرێت ؟
جەمیل بایک :ئێمه لهناو ئهو ئیشهداین ههرشتێک
ئێمه نهیزانین کهس ناتوانێت بيزانێت ،ئهوانهی
ل ه راگهیاندنهکاندا باڵودهبنهو ه راستیهکان نیشان
ن��ادهن ،بهڵکو تهنها پڕوپاگهندهن تهنها ئێمهو
سهرۆک ئاپۆ دهتوانین شتهکان دهستنیشان و ئاشکرا
بکهین ،ههڵبهت ه تا ئێستا هیچ شتێک لهئارادا نیيه.
بۆی ه هیچمان رانهگهیاندوو ه ئهوانهی دهرهوهی ئێم ه
ناتوانن وهک خۆمان بزانن لهنێوان ئێمهو تورکیا
ههنگاوهکان پێشدهکهون یان پێشناکهون ،ههندێک
لهراگهیاندنهکاندا دهردهکهوتن و کهشێکی وا نیشان
دهدهن که ههموو شتێک چارهسهربووه ،بهو شێوهی ه
دهیانهوێت گهل الوازبکهن و تێکۆشان نهکات ،تا
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بهئاسانی بهرنامهکانی خۆیان ب��هردهوام بکهن
ئهوهش شهڕێکی دهروونيه .ئهو تهلهفزیۆنانهی
نزیک ل ه ئهکهپهن ئهو پڕوپاگهندانه دهکهن ،دهڵێت
وا ههموو شتێک چارهسهر دهبێت ،بۆئهوهی گهل ل ه
دژی ئهوان نهکهوێته جموجۆڵ ،ن ه گهل و نهگهریال
نابێت خۆیان الواز بکهن ،لهالیهك ههوڵ دهدهین
دانوستان دهستپێبکات که سااڵنێکه تێکۆشانی بۆ
دهکهین ،ئهگهر ئهوهش دهبێت ،دهبێت بهردهوامبین
له خهبات ،کهی حکومهت ههنگاوی عهمهلی نا
ئهوکات دهڵێین دانوستان دهستی پێکردوو ه تا
ئێستاش ئهو ههنگاوهی نهناوهو دیاریش نیيه،
ناتوانین بڵێین ترس نهماو ه و خۆمان بخهڵهتێنین.

*

 :ئێران رۆڵی چیي ه لهمهدا ،پێشووتریش باسی
ئهوهمان کرد ههموو چاالکیه سهربازیهکانی نێوان
کۆماری ئیسالمی ئێران و پژاک راگیراوه ،ئێران
دهخالهتی گ���هورهی ههی ه ل �هم هاوکێشانهدا و
پهیوهندی باش ه لهگهڵ پهکهکه ؟
جەمیل بایک :ئێم ه پهیوهندیمان لهگهڵ ههموو
کهسێک ههیه ،لهگهڵ تهنها الیهنێکدا پهیوهندی
دروست ناکهین ،ئێمه هێڵێکی جیاوازین ،نهلهگهڵ
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دهوڵهتین و نهلهگهڵ ئهو ئۆپۆزسیۆنانهشین کهل ه
ناوچهکهدا ههن ،لهسهر هێڵی سێههمین دهڕۆین
و دهیپارێزین ،بهردهوامین لهپهیوهندیهکانمان،
ب �هاڵم بهمانای ئ �هو ه نیي ه ک ه لهسهر ن��اوی ئهو
پهیوهندیانه ببینه کلک ،ئێم ه قهت نابین ه کلکی
کهس ،هێڵی خۆمان بهبنهما دهگرین و کێ ئێمهی
پێ قبوڵه ئێمهش قبوڵی دهکهین ،قبوڵمان ناکات
قبوڵی ناکهین ،چهندێک قبوڵمان دهکهن ئهوهند ه
قبوڵیان دهکهین ،ئهمه ههڵوێستی ئێمهیه ،پژاک له
بهردهوامی ئاگربهست لهگهڵ ئێران سهبهبی خۆیان
ههیه ،نهک ئهوهی ئێمه لهگهڵ ئێران پهیوهندیمان
باش بێت ،لهم بارودۆخهی ئێستا ناوچهکهو ئهو
دۆخهی کورد ل ه ئێستادا تێیدای ه پێویست دهکات
پ��ژاک لهگهڵ ئێران شهڕ بکات ،یاخود نهیکات؟
ئهگهر شهڕ بکات خزمهت بهچی دهکات ؟ پێویست ه
م��رۆڤ ئهمان ه ب��اش بزانێت ،ئهگهر پ��ژاک شهڕ
ناکات سهبهبهكە ئهوهی ه دهنا دهتوانێت بیکات،
ئهگهر بیکات ئهو شهڕه ل ه ئێستادا لهخزمهتیدا
نیيه .بۆیه بهردهوام ه له ئاگربهستهکهی ،له ماوهی
ئهم چهند مانگهی دوایدا نزیکهی  20کادری پژاک
لهالیهن ئێرانهوه شههید بوون نهک له شهڕدا،
بهڵکو ل ه خهباتی سیاسی و رێکخستنیدا ئێران
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لێیداون و شههیدی ک��ردوون ،ئێران ئاگربهست
بهبنهما ناگرێت کهی ترسا لێی دهدات ،بۆئهوهش
پ��ژاک ههندێک چاالکی خۆپاراستنی ک��رد ،لهو
چوارچێوهیشدا لێدوانیداو ئێرانی هۆشیارکردەو ه
کهله تۆڵهی ئهو ههڤااڵنهیدا چاالکیان ئهنجامداوهو
دهبێت ئێران ئاگربهست ب ه ئهساس بگرێت ،ئهگهر
له ئێستادا شهڕ گهور ه ببێت ناکهوێتە خزمهتی
پژاکهو ه دهکهوێت ه خزمهتی چهند الیهنێکهوه.

*

 :بهشداربوونی کورد له حکومهتی ئێستای عێراق
چۆن شرۆڤ ه دهکهن؟
جەمیل بایک :ئێم ه لهگهڵ ئهوهداین کورد بهشداری
حکومهتی عێراقی کردووه و کارێکی باشهو هێڵی
سیاسی ئێم ه داوای ئ��هوه دهک���ات ،دهزان��ی��ن ک ه
دهتوانرێت ئهوه بخرێته خزمهتی کوردان ،ئهگهر
نهچنه حکومهتهوه خزمهت به پرسی ک��ورد و
گهالنی عێراق ناکات ،ئهگهر وا نهبێت ل ه عێراق
شهڕ دهست پێدهکات و کهسیش نازانێت ئهو شهڕ ه
کهی دهوهستێت ،ئێمه نهتهوهی دیموکرات بهبنهما
دهگرین لهسهر ئهوه ئهساسهش یهکێتى و برایهتی
بهبنهما دهگرین ،ل ه نهتهوهی دیموکراتیکدا ههر
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گهل ،باوهڕی و کلتورێک بهناسنامهو نرخ و زمانی
خۆی ئازادان ه خۆی رێکدهخات و بهڕێو ه دهچێت،
بۆخۆی داوای چی دهکات بۆ ئهوەیش داوای ئهو ه
دهک��ات ،ئ��اوا یهکێتی و برایهتی دروس��ت دهبێت،
ب��ه ن �هت �هوهی دی��م��وک��رات دهت��وان��رێ��ت کێشهکان
چارهسهربکرێت ،هۆکاری شهڕ ئهوهی ه ک ه شتێک
بۆخۆت بهڕهوا بزانێت ،بۆ ئهوهی تر بهڕهوا نهزانیت،
ئهم ههنگاوهی ئهمڕۆ بۆ دروستبوونی حکومهتی
عێڕاق نراوه لهجێی خۆیدایه ،حکومهتی ههرێم سێ
مانگ مۆڵهتی داوه ب ه حکومهری عێراق که ئهگهر
داواکانی جێبهجێ نهکات خۆی دهکشێنێتهوه ،ئهگهر
ئهو روویدا ئهوە کێشه دروست دهبێت ،پێدهچێت
عێراق پارچه پارچهبێت و بهرهوشهڕ بڕوات ئهو
شهڕ ه زیان ب ه ههموو کهسێک دهگهیهنێت ،مرۆڤ
دهبێت کار بکات ،بۆئهوهی کێشهکان چارهسهربکات،
نهک لهگهڵ کێشهکاندا بژی ،تهنها بهههنگاوی
ئ��اواک��ردن��ی حکومهتی نوێی عێراق کێشهکان
چارهسهرنابن ،دهبێت ههنگاوی تریش بنرێت بهو
شێوهیه ئهنجام بهدهست دهخرێت.
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*

 :ههبوونی گهریال له شهنگال و مهخمور ب ه
رێکهوتن لهگهڵ الیهنهکان بووه؟ ئایا رۆڵی گهریال ل ه
رزگارکردنی مهخمور چهند بووه ،تا ئێستا بهگشتی
چهند گهریال شههیدبوون؟
جەمیل بایک :هاتنی گهریال لهسهر داخوازی گهل
بوو ،گهل داوای کرد گهریال بچێت بیپارێزێت پاش
ئهوهش حزبه سیاسیهکان داوایان کرد ،پێش ئهو ه
رێکهوتن ههبووایه باشتر دهبوو ،ئێم ه دوامان ل ه
یهکێتی و پارتی کرد ،پێمان وتن داعش هێرش
دهکاته سهر ههرێمی کوردستان دهمانهوێت بۆ
پاراستنی باشوری هێز بنێرین ،بهاڵم یهکێتی و
پارتی وتیان سوپاستان دهکهین ل ه ئێستادا پێویست
نیيه ،ئهگهر ل ه داهاتوودا ترس و خهتهر ههبوو
ئهوکات ه دهتوانین داوابکهین ،بهاڵم لهبهرئهوهی
ئهوان بهو شێوهیه وهاڵمیان دایهو ه ئێم ه لهسهر
ئهو بنهمایه ههڵسوکهتمان ک��رد ،ب�هاڵم کاتێک
داعش هێرشی کرد گهل و حزبهکان داوایان کرد و
ئێمهش بۆ پاراستنی ئهوان گهریالمان نارد ،ئێم ه
لهسهر بنهمای نهتهوهیی خهبات دهکهین کوردی
ههرچوارپاچهی کوردستان لهناوماندا ههیه .گهل
لهههر شوێنێک له خهتهردا بێت ئێم ه پاراستنی
34
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بهواجبی خۆمان دهزان��ی��ن ،ئێمه دۆستی گهل و
باوهڕی و کولتور ه جیاوازهکانین ،له شهنگال گهل
رووب���هڕووی کۆمهڵکوژی ب��وهوه ،بۆ پاراستنیان
چوینه ئهوێ ئێم ه ناتوانین لهسهر کۆمهڵکوژی
گهلهکهمان سیاسهت بکهین لهسهر کۆمهڵکوژی
گهلی ک��ورد سیاسهت ناکرێت ،ئهگهر تۆ پێش
به کوشتنی گهلهکهت بگریت دهتوانین سیاسهت
بکهین ،ئهگهر نا بهپێچهوانهوه بێت ناتوانین
سیاسهت بکهین ،ئێم ه ل ه مهخمور شهڕمان کرد،
گهریال و پێشمهرگ ه و میلیشياکان کامپی مهخمور
شهڕیان کرد و بهیهکهو ه ئهو ناوچهیهمان ڕزگارکرد
ڕاستیش ئهوهی ه بۆ ئهوهش داوامانکرد لیژنهیهک
دروستبێت ،تا ههمووالیهک له ژێر سایهی ئهو
لیژنهیهدا شهڕبکات ،ئ �هو ه وور ه دهدات��ه گهریال
و پێشمهرگه ،له ئاستی ناوچهو نێونهتهوهییدا
حورمهتی ک��وردی پێ زی��اد دهب��ێ��ت ،ک��ورد بهو ه
مهزن دهبێت ،نهک حزبێک ئهگهر کورد سهرکهوت
ئ �هوە ههموو حزبهکان س�هردهک�هوێ��ت ،ح��زب بۆ
کورد و نهتهوایهتیيه ،نابێت ههرگیز حزب پێش
نهتهوایهتی بخهین ،لهسهر ئهو ئهساس ه ئێم ه
ل
خهبات دهکهین ،وهک دهزانن لهمهخمور و شهنگا 
و رهبیع ه گهریالکانمان شهڕیان کرد و چهندینیان
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لێ شههیدبوون ژم��ارهی ت��هواوی نازانم بهاڵم
نزیکهی  25شههید دهبن ههڤاڵی ژنیشیان تێدایه،
مهسهل ه ژماره نیيه ،ئهوه گرنگ نیي ه گرنگ ئهوهی ه
تۆ خزمهتی چی دهکهیت ،ئهگهر خزمهتی گهل
دهکهیت و دهستکهوتهکانی دهپارێزیت ئهوا شتێکی
باش دهکهیت ،ئهگهر ئهو ه نهکهیت بهههزاران
شههیدیش بدهیت بێمانایه.

*

 :پێتوای ه ئهو خهتهرەی باستان کرد لهسهر
رۆژههاڵتی کوردستانیش ههیه؟
جەمیل بایک :ههر پارچهیهک بچێت رۆژههاڵتیش
دهچێت ،ئێمه تهنها حزبی سیاسی نین له کوردستان،
جگهل ه ئێم ه حزبی تریش ههی ه ههموویان دهڵێن
ئێمه خهبات بۆ کوردستان دهکهین ،له رۆژئ��اوا
خهتهر ههی ه ئێمه له دژی دهوهستینهو ه ل ه باکور
و باشور ههی ه دهوهستینهوه ،با له رۆژههاڵتیش
ههندێکی تر بوهستنهوه ،حزبهکانی رۆژه�هاڵت
ههیه ،با بهرامبهر ه�هڕهش�هک��ان بوهستنهوهو
ئێمهش هاوکاریان دهکهین ،ئێم ه ناتوانین ل ه
کۆبانێهو ه تا کرماشان شهڕ بکهین.
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()2

*

 :بۆچی پرۆسەی ئاشتی بەم دۆخ��ەی ئێستا
گەیشت؟
جەمیل بایك :پرۆسەكە لە باكور تەنها یەك الیەنە
بەرەوپێشچووە ،ئەویش لەالیەن ئاپۆوە پێشخراوە،
سەرەڕای زۆری و زەحمەتی و دەستێوەردانەكان و
ئاستەنگییەكانی دەوڵەتی توركیا ،لەالیەن ئاپۆ
یەكالیەنە بەرەوپێش برا .ئاپۆ بۆ ئەوه ی كێشەی
كورد لەرێگای سیاسەتی دیموكراتیك چارەسەرببێ
و پێواژۆكە بگەیەنێتە دانوستان پێداگری كرد و
زۆر شتیشی قبوڵ كرد ،ئەوەش بەپاڵپشتی ئەوەی
كە رێبەر ئاپۆ باوەری بە بزوتنەوەكەی و گەلی
خۆی هەبوو.
دەوڵ��ەت��ی ت���ورك هیچ شتێكی ق��ب��وڵ ن��ەك��رد و
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پێكی نەهێنا ،ل��ەوب��ارەی��ەوە یەكالیەنە تائێستا
( )9جار ئاگربەستمان راگەیاندووە ،دواجاریش
نەورۆزی ( )2013بە تەنها ئاگربەستمان راگەیاند،
زیندانییەكانمان بەردا و شەڕمان راگرت ،گەڕانەوەی
گەریالكانمان ئەنجامدا ،هەركەس دەزان��ێ ئەو
هەنگاوە پێویستی بە الیەنی سێیەم هەیە ،بۆ
چاودێریكردن و واژۆكردن بۆ ئەوەی بكەوێتە بواری
جێبەجێكردن.
بەهۆی ئەوەی الیەنی سێیەم و چاودێریش نەبوو
هیچ شتێكیش نەهاتبوویە ئیمزاكردن ،بەاڵم ئێمە
هەنگاوی گرنگمان هاویشت .ئاپۆ مەبەستی بوو كە
دەیەویست زەمینەی دانوستان ئاوەاڵ بكات ،چونكە
ئەو شتانەی پێویست بوو بە گفتوگۆ چارەسەر
بكرێ چارەسەركرا بوو ،ئەگەر گفتوگۆكان بەم
شێوازە بەردەوام بوایە هیچ واتایەكی نەدەما ،بەاڵم
ئاپۆ لەناو هەموو زۆر و زەحمەتییەكاندا هەنگاوی
یەكالیەنەی هاویشت و زەمینەی دانوستانی ئاوای
كرد .هەربۆیە دەیەویست دەوڵ��ەت و حكومەتی
توركیاش بكێشێتە ناو ئەو پرۆسەیە و دانوستان
هەبێ و كێشەكان چارەسەر ببێ.
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دەوڵەتی توركیا هەنگاوی نەنا هەموو كات بە
وتاری هیوا دروستكردن ،خەڵەتاندن دەیانەویست
لەناو فشارێكی كە ئاپۆ لەسەریان دروستی كردبوو
خۆیانی لێ دەرب��از بكەن .بەرنامەكانی خۆیان
بەڕێوە نەدەبرد ،چونكە ئەوان ئەو بەرنامەیان بۆ
بەردەوامی دەسەاڵتداری خۆیان و قازانجكردنی
هەڵبژاردنەكان دەویست .بەو رێگەیە دەیانەویست
كێشەی كورد بكەنە قوربانی هەڵبژاردن و لەسەر
دەسەاڵتی خۆیان ب��ەردەوام بن ،لەبەرئەوە ئێمە
وتمان بە زۆری و زەحمەتی پرۆسەكەمان هێنایە
ئەو ئاستەو وتمان ئیتر بەو رەنگە بەڕێوە ناچێ.
مەرجی دانوستانمان دەس��ت نیشانكرد ،وتمان
ئەگەر ئێوە دەتانەوێ كێشەكە چارەسەر بكەن
ئەوكات پێویستە ئێوە دانوستان قبوڵ بكەن.
یەكەم بۆ ئەوەی دانوستان پێشكەوێ پێویست بوو
هەلومەرجی ئاپۆ بگۆرایە و ئازاد بكرایە ،بۆ ئەوەی
بیتوانیایە كار بكات ،لەبەرئەوەی گەلی ئێمە و
تەڤگەری ئێمە ئاپۆیان بۆ دانوستان دەستنیشان
كردبوو ،لەبەرئەوە پێویست بوو شەرت و مەرجی
رێبەرایەتی چارەسەر بكرابوونایە .لەو رۆژەوەی كە
ئاپۆ گیراوە تائێستا تەنیا یەك گۆڕانكاری دروست
بووە ،ئەویش هەیئەتی ( )HDPحەفتەی جارێك
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سەردانی ئاپۆ دەكات ،بەاڵم دەوڵەت و حكومەتی
توركیا دەس��ت��وەردەدات��ە كاروباری ئەو شاندەش
و بەو پێیەی خۆی ئەو كەسانەش دەستنیشان
دەكات و لەنێوانیاندا هەڵیاندەبژێرێ و هەندێكیان
دوردەخ���ات���ەوە ،ل��ە هیچ شوێنێكی ت��ر شتێكی
بەمشێوەیە نییە.
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ل��ە ه��ەر شوێنێكی ت��ر كێشەی
لەمشێوەیە بە چاودێری الیەنی سێیەم چارەسەر
دەكرێ ،لەبەرئەوە بە دەوڵەتمان راگەیاند پێویستە
الیەنی سێیەم بۆ چاودێری هەبێ ،الیەنی سێیەم
نەبێ ئاستەمە بتوانرێ چارەسەری دروست ببێ.
ئێمە هیچ ناوەندێك یان دەوڵەتێكمان پێشنیار
نەكرد و هەموو دەرفەتێكمان خستەپێش ئەوان،
پێمان وتن دەتانەوێ دەوڵەت یان هەر رێكخراوێكی
نێودەوڵەتی بێ ،یان بتانەوێ پەرلەمانتارێكی
توركیا ،رێكخراوی مەدەنی توركیا بێ .رامانگەیاند
كاتێك ئێمە راست نزیكی پرۆسەكە نەبین یان
ئێوە راست نزیك نەبن ،یان كێ نایەوێ چارەسەری
پێش بكەوێ با دەستنیشان بكرێ.
پێشمانوتن پێویستە ئێمە شاندی خۆمان دەستنیشان
بكەین و توركیاش شاندی خۆی دەستنیشان بكات،
ژم��ارەی ئەندامانی وەك یەك بن و لە ش��ەرت و
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مەرجێكی ئازاد دابنیشین و دانوستان بكەین ،بەاڵم
دەوڵەتی توركیا هەتا ئێستا ئەو مەرجەی قبوڵ
نەكردووە و بەردەوامیش پڕوپاگەندە دەكات دەڵێ
پێواژۆ باشە ،پێش دەكەوێ كەمێكی ماوە بگەینە
ئەنجام .دەوڵ��ەت��ی توركیا بەمشێوەیە دەی��ەوێ
هیوا لە ناو گەل دروست بكات ،بەاڵم لەراستیدا
خەڵەتاندن و لە كردەییدا هیچ شتێك نییە .ئەو
شەڕێكی سایكۆلۆژی تایبەت لە دژی سەرۆكایەتی،
گەل و حەرەكەتی ئێمە بەڕێوە دەبات .تواندنەوەو
لەناوبردنی كولتور هەر بەردەوامە ،دروستكردنی
بنكەی س��ەرب��ازی ،دروستكردنی س��ەد و رێگای
سەربازی هێشتا بەردەوامە .چەتەگەری زیاد دەكات
و ئەمانەش هەمووی بنەمای ئاگربەست ناهێڵن.
دەوڵەتی توركیا تەنیا ئۆپراسیۆنە گەورەكانی
راوەستاندووە ،تائێستاش فڕۆكە سیخوڕییەكانی
دەنێرێ .دەوڵەتی توركیا لە ئاگر بەست سودی
وەرگرت و هاوكاری داعشی كرد و گەورەی كرد،
بەو هاوكارییەی ش��ەڕی لە رۆژئ��اوا گ��ەورە كرد
و قەتڵ وعام لەسەر گەلی ئێمە ئەنجام دەدات،
ئەمەش نیشانی دەدات كە دەوڵەتی توركیا نایەوێ
كێشەكە بەڕێی سیاسی چارەسەربێ و ئامانجی
دەوڵەتی لەناوبردنی كوردانە.
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توركیا لە بانگەوازییەكەی ئاپۆ كە لە نەورۆزی
( )2013ئاراستەی كرابوو سودی وەرگرت ،دەڵێین
ئاپۆ لەبەردەم هەموو جیهان رایگەیاند كە لەگەڵ
ئەوەیە كێشەكان بەڕێی سیاسی چارەسەر ببێ.
دەوڵەت ئەڵێ ئێمە بەم رێیەو بەو جۆرە چارەسەری
ناكەین ،بەالیەوە وایە ئێمە ناتوانیین شەڕ بكەین
و گەریال بجوڵێنین .بەهۆی ئەوەیە دەوڵەتی توركیا
چارەسەری بەڕێوەنابات و تەنیا هیوای خەڵەتێنەر
بۆ گەل و رای گشتی دەكاتەوە .بەوهۆیەوە ئامانجی
دەوڵەت چارەسەركردنی ریشەیی نییە ،خەڵەتاندن
و تواندنەوەو لەناوبردنی كوردانە.
بەتایبەت لە دوای هێرشەكانی داع��ش بۆ سەر
كۆبانێ راستی دەوڵەتی توركیا دەركەوتە ،دەركەوت
دەوڵ��ەت��ی توركیا ه��اوك��اری خ��ۆی لەگەڵ داعش
نابپچڕێنێ و نایەوێ كێشەكە بە سیاسی چارەسەر
ببێ و دەیەوێ كێشەكە بە شەڕ چارەسەر بكات،
بەمشێوە یە دەوڵەتی توركیا بنەمای ئاگربەستی
لەناوبرد و پرۆسەی ئاشتی كۆتایی پێهێنا .ئێمە
دەمانەویست ب���ەردەوام بێ و ئ��ەوان پەلكێشی
چ��ارەس��ەری ریشەیی بكەین .دەوڵ��ەت��ی توركیا
ئەوەی بۆ ئێمە وەك الوازی بینی و پرۆسەی ئاشتی
بەشێوەی خۆی بەكۆتا هێنا .ئەمجارە هەوڵدەدا كە
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چۆن حەرەكەتی ئێمە الوازو بێ كاریگەر بكات،
ئیتر ئێمە لە هەموو الیەكەوە دەبێ لەبەرامبەر
شەڕ ،قڕكردن و تواندنەوە خۆمان بپارێزین ،بۆ
ئەمە لەبەرامبەر هەموو هێرشەكان پاراستنی رەوا
پێش دەخەین.

*

 :چاالكی بەدلیس و ئامەد گرێدراوی تێكچوونی
ئاگربەست بوو ،یان نا؟
جەمیل بایك :شەڕ لە كۆبانێ بەردەوامە ،ئەوەش
لەبەرچاوە ئەوەی هاوكاری داعش دەكات و چەك و
تفاقی پێدەدا دەوڵەتی توركیایە .دەوڵەتی توركیا
نەك تەنیا لە باكور ،بەڵكو دەیەوێ لە رۆژئاوای
كوردستانیش دەستكەوت و هێزی ك��ورد لەناو
بەرێ ،هەر لەبەر ئەوەیە دەوڵەتی توركیا داعشی
بەڕێكرد بۆ سەر كۆبانێ ،دەوڵەت دەیەوێ كۆبانێ
بێ مرۆڤ بهێڵێ ،بە دەستی داعش تانك و تۆپ
بەكاردەهێنێ ،بۆ ئەوە دەرگای خۆی كردووەتەوە و
بە گەلی وت وەرن .ئەوە راستییەكەیە دەوڵەت بەم
رێگەیە دەیەوێ بە رای گشتی بڵێ كە پێویستیم
بە هاوكاری هەیە ،بۆ ئەوەشە دەڵێ دەبێ هەرێمی
قەدەغە كراو رابگەیەندرێ .مەبەستی ئەو هەرێمی
رۆژئ����اوای كوردستانە ،كاتێك ئ���ەوەی پێكهێنا
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ئەمجارە رووی خۆی بداتەوە دەستكەوتی كوردان و
كانتۆنەكانی كە دروست كراون لە ناوبەرێ ،ئەگەر
توركیا ئەو فشارو هەڕەشانەی خۆی ب��ەردەوام
بكات وەاڵمدانەوەكانیش هەر بەردەوام بێ و ئەو
وەاڵمانەش هەر گەورەتر دەبن.

*

 :لە دەسپێكردنی پرۆسەی ئاشتی تا ئەمڕۆ كورد
و ( )AKPچی سودێكیان بینیوە؟
جەمیل بایك :لەو پرۆسەی ئاشتییەدا هەم حكومەتی
(ئەكەپە) و هەم كوردیش قازانجی كردووە ،ئەگەر
ئاپۆ پرۆسەكەی دەست پێنەكردایەو شەڕ بەردەوام
بوایە ،ئەوا ئەكەپە هەڵبژاردنی ئەردۆغان وەك
سەرۆك كۆماری قازانج نەدەكرد ،ئەگەر پڕۆسەكە
دەستی پێنەكردایە چۆن هەموو حكومەتەكانی
پێشوو تێكچوون ئاواش (ئەكەپە) تێك دەچوو ،بۆ
ئەوەش ئەكەپە لەو پرۆسەیە سودی وەرگرت.
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ئاپۆ رەوای��ەت��ی ب��ە دەستهێناوە،
دەیانەوێ ئاپۆ لە مرۆڤایەتی داببرن ،دەیانەوێ ئاوا
نیشانی بدەن وەك ئەوەی ئاپۆ رێبەری حەرەكەتێك
و گەل و ئازادی نییە .دەیانەویست ئەو راستییەی
كە ئاپۆ و ح��ەرەك��ەت ب��ەڕێ��وەی دەب��ەن لەالیەن
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هیچ كەسێكەوە ئاشكرا نەبێ و دەیانەویست
رێبەرایەتی بێ كاریگەر بكەن و تەنانەت لەرووی
جەستەییشەوە دووری بخەنەوە ،بەاڵم لە نەورۆزی
( )2013بانگەوازی ئاپۆ پێشی لەوەگرت ،چونكە
دەرك��ەوت پرۆسەیەكی یەك الیەنە پێش دەخات
و دەی��ەوێ كێشەكان بەرێی سیاسی چارەسەر
بكات .ئەو سیاسەتانەی چەندین ساڵە لەسەر ئاپۆ
بەڕێوەیان دەبرد هەمووی تێكچوو ،چونكە ئەوە
ئاشكلرا بوو كە بەبێ ئاپۆ كێشەكە چارەسەر
نابێ ،هەروەها لەسەر پەكەكە وێنەیەكی خراپیان
دروستكرد بوو كەئەوەش وای كرد خستیانە لیستی
تیرۆرەوە ،هەرچەندە ئەو بڕیارە بە تەواوی سیاسی
بوو.
لە رۆژئاوا و شەنگال دەركەوت كە پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە) حەرەكەتێكی مرۆڤایەتی
و ئازادییە ،نەك حەرەكەتێكی تیرۆریستی .بێ
مافێكی گ��ەورەوە لەبەرامبەر پەكەكەو رێبەرە
كەی ئەنجامدراوە ،لە كەسایەتی ئاپۆ و پەكەكەدا
بێ مافی لەبەرامبەر ك���وردان ك���راوە ،پەكەكە
حەرەكەتێكی یەكسانییە ،ئەوەی كە هەموو دین
و مەزهەب و كولتورێك دەپ��ارێ��زێ پەكەكەیە.
بەمشێوەیە پەكەكە وێنەیەكی نوێی پێشخست ،بۆ
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ئەوە بوو پەكەكەیان خستە ناو لیستی تیرۆرەوە.
بۆیە ئێستا قسە لەسەر ئەوە دەكەن دەریبهێنن.
هەندێك لەوانیش دەڵێن پێویستە ئێمە پەكەكە
ل��ە لیستی ت��ی��رۆر دەرب��ك��ەی��ن و هاوكاریشیان
بكەین ،لەبەرئەوەی تەنها پەكەكە لەبەرامبەر
فاشیزمی داعشدا وەستاوەتەوە ،بەمەش دەركەوت
كە پەكەكە تەنیا حەرەكەتێكی چەكداری نییە،
حەرەكەتێكی سیاسی ،ئازادی ،ئەخالقی و كولتورییە،
لەبەرئەوەی پەكەكە دەیەوێ كۆمەڵگایەكی نوێ،
كەسایەتییەكی نوێ و ژیانێكی نوێ دروست بكات،
بە تایبەت لە كوردستان و رۆژه��ەاڵت��ی ناوین
ئازادی ژن پێشبخات ،لەبەرئەوەی ئازادی ژن ئازادی
كۆمەڵگایە بۆ ئەوەش هاتە مەیدان ،لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست تەڤگەری ئازاد ،دیموكراسی و یەكسانی
كۆمەڵگا ئاپۆ بەڕێوەی دەبات .بێ فەلسەفەی ئاپۆ
لە رۆژهەاڵتی ناوین كێشەكان چارەسەر نابێ.

*

 :پێویستی (ئەكەپە) بە بەردەوامی پرۆسەی
ئاشتی هەیە ،یان نا ؟
جەمیل بایك( :ئ��ەك��ەپ��ە) وەك پێشوو دیسان
دەیەوێ پرۆسەكە بەردەوام بێ ،بۆئەوەی بتوانێ
هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی ()2015ش قازانج
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بكات( ،ئەكەپە) مەبەستی خۆی دەستنیشان كردووە
ئەویش هەتا ( )2023دەسەاڵتداری خۆی بەردەوام
بكات ،لەبەرئەوەی ( )2023سەد ساڵەی ئاوابوونی
كۆمارییە ،لە مێژوودا ه��ەردەم داگیركار هەموو
قورسایی خۆیان دەخەنە سەر پشتی ژێردەستەكان
و خۆیان دەخەنە س��ەر پشتی ژێردەستەكان و
یەكێكی لە دژی ئەوان تێكۆشانی ئازادی دەكات،
هەربۆیە(ئەكەپە) دەیەوێ ئەوە بكات.

*

 :ئەگەر پێواژۆ بەمشێوەیە بەردەوام بێ ئاستی
تێكۆشان لە چی ئاستێكدا بەردەوام دەبێ؟
جەمیل بایك :ئەوە گرێدراوی حكومەت و دەوڵەتی
توركیایە ،ئەگەر دەوڵەتی توركیا لە بێ ڕێزی و
گوشارو هەڕەشەكانی خۆی ب��ەردەوام بێ و بەو
شێوەیە بییەوێ گەلی ئێمە لە مەیدان دەربكات،
ئێمە ل��ەب��ەرام��ب��ەری��دا ب��ە ه��ەم��وو ش��ێ��وەی��ەك
دەوەستینەوە ،ئێمە نەك تەنیا بە گەریال ،بەڵكو
سەرهەڵدانی گەل و چاالكی جۆراوجۆر ئەوانە پاك
دەكەینەوە ،تائێستا نەمانویستووە لەو ئاڵۆزییەی
هەیە سود وەرگرین ،ئێمـە لەژێر بەرپرسیارێتی
مێژوویدا هەنگاو داوێژین و نامانەوێ لە فرسەتی
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ئاوا ئەنجام وەرگرین ،بەاڵم دیارە دەوڵەتی توركیا
ئەوانە بەخراپی بەكاردێنێ.
ئەمڕۆ لە سوریاو عێراقدا شەڕە ،لە ئێراندا چی
روودەدا هیچ دیارنییە ،لە دەوروبەری توركیا شەڕە
هەرچەند (ئەكەپە) دەوڵەتی توركیای خستووەتە
دەستی خۆی ،بەاڵم ئەوە بەو واتایە نایه كە لەناو
توركیادا هیچ كێشەیەك نییە ،لە توركیا و لە ناو
(ئەكەپە) خۆشیدا كێشە هەیە ،ئەگەر ئێمە شەڕ
پێش بخەین ئەو كێشانەش گەورەتر دەبن .لەو
حاڵەتەدا دەوڵەتی توركیاش بەمشێوەیە بڕوات
ئەگەری ئەوە هەیە ،كە وەك عێراق و سوریای
لێبێ .ئەوە راستی توركیایە و لەوەش زۆر دەترسێ،
لەبەرئەوەیە دەوڵەتی توركیا هەوڵدەدا هەموو
چەپەڵیەكانی خ��ۆی بخاتە س��ەر ك���وردان .وەك
ئێمە دەیبینین دەڵێ هۆكاری هێرشەكانی داعش
سیاسەتی ()PYDی��ە ،ئەو پڕوپاگەندانە دەكات و
مەبەستیشیەتی كەموكوڕییەكانی خۆی بخاتە
سەر كۆبانێ .دەوڵەتی توركیا بۆخۆی هاوكاری
داعشی كرد ،داعشی گەورە كرد و هاویشتییە سەر
كۆبانێ.
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()3

*

 :رۆڵی كوردستان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
چییە ؟

جەمیل بایك :ئێستا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دوو
دەوڵەتی سەرەكی هەیە ،یەكیان ئێرانە و ئەوی
تریشیان توركیایە .هەردوو دەوڵەت لەسەر رۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت دەی��ان��ەوێ دەس��ەاڵت و هەژمونگەرایی
خۆیان پێشبخەن ،توركیا بە پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ناتۆ و ئەوروپا ئامانجەكانی خۆی پێكدەهێنێ ،بۆ
پێكهێنانیشی هێڵی سوننە پێش دەخات و دەیەوێ
لەم رێگەیەوە بگاتە ئەنجام .بەرەی سوننەش ئەمڕۆ
داعشە ،لەبەرئەوە بە هەموو شێوەیەك هاوكاری
داعش دەكات و دەیەوێ لە رێگەی داعشەوە زیان
بە ك��وردان بگەیەنێ ،لە سیاسەتی رۆژهەاڵتی
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ناوەڕاستدا قورسایی خۆی دروست بكات ،بۆ ئەوەی
بتوانێ ئەوە بكات بازرگانی بە شتەكانەوە دەكات،
دەڵێ ئەگەر ئێوە دەڵێن هاوكاری داعش مەكەن،
ئەوكات ئێوەش هاوكاری پەكەكە ،كوردان و رۆژئاوا
مەكەن ،كاتێك ئێوە هاوكاری پەكەكە بكەن منیش
هاوكاری داعش دەكەم و بازرگانی بەوەوە دەكات.
ئێرانیش كولتوری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە بنەما
دەگ��رێ ،لەسەر ئ��ەوە دەی��ەوێ ئامانجەكانی خۆی
پێكبهێنێ ،بۆ ئەوەش هێڵێ شیعە لەبەرامبەر سوننە
بەكاردەهێنێ .بەو هۆیەوە لە نێوان توركیا و ئێران
لە سوریا و عێراق ناكۆكی و شەڕ هەیە ،لە زۆر
الیەنەوە شەڕە و دەیانەوێ بگەنە ئەنجام ،شەڕی
عێراق و سوریا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدایە ئەویش
لە ناو كوردستاندا بەڕێوە دەچێ.
چۆن رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پایەی جیهانە ،ئاواش
كوردستان پایەی رۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستەو تەنیا
پێگە(ستاتۆ) بە ك��وردان دی��اری دەك��رێ .ئەوانیش
دەیانەوێ كورد و كوردستان رۆڵی نەبێ ،ئەوەی
دەوڵەتەی كورد قازانج بكات ئەویان دەتوانێ ئەنجام
وەرگ��رێ ،ئ��ەوەی كە كوردیش بێ كاریگەر بكات
ئەویش دەتوانێ ئەنجام وەربگرێ ،لە شەڕی جیهانی
یەكەم و دووەم كورد بێكاریگەر كرا ،ئەوەی ئەم
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كارەی كرد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست سیستمی خۆی
دامەزراند ،لەو چوارچێوەیەشدا سیستمی مۆدێرنێتەی
سەرمایەداری لە جیهاندا پێشخرا.
رەوش��ی ئەمڕۆی ك��وردان وەك س��ەردەم��ی شەڕی
جیهانی یەكەم و دووەم نییە ،لەمڕۆدا كوردان خاوەن
ئیرادە و هێزن .كورد لە هەموو پارچەكان تێكۆشان
دەكات ،ئیتر قبوڵ ناكەن وەك پێشوو لە دۆخی شەڕی
جیهانی یەكەم و دووەمدا ژیان بكەن.
كورد ئەڵێ من زیندووم و ژیان دەكەم لەبەرئەوە
بەرخۆدان و تێكۆشان دەك��ات ،لەبەرئەوەی هێزی
سەرەكی و زیندوو ك��وردە ،ئەوەی كە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستیش دەگۆڕێ كوردە ،بۆ ئەوەشە كە دەیانەوێ
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا سیستمی دەسەاڵتداری
خۆیان دروستبكەن ،مەبەستیانە كوردان لەناوبەرن
و هەندێكیش دەیانەوێ لەسەر كوردان دەسەاڵتداری
خۆیان ئاوا بكەن .پێویستە كورد یەكێتی خۆیان
بەهێزتر بكەن ،بۆ ئەوەی هەم بۆخۆیان هەم بۆ
گەالنی ناوچەكە ئەركی خۆیان پێكبێنن.

*

 :لەو نێوەندەدا رۆڵی ( )PDKچییە ؟

جەمیل بایك :ئێستا لەناو هەر واڵت و گەلێكی
جیاجیادا پ���ارت و رێ��ك��خ��راوی ج��ی��اواز هەیە،
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هەركامیان بەرنامەو شێوازی جیاوازیان هەیە،
هەر كۆمەڵگا یان لەبەشێكی كۆمەڵگادا نابێ
الیەنێك هەژمونگەرایی خۆی دروست بكات ،ئەوە
قبوڵ ناكرێ ،بۆ ئەوە پێویستە خەباتی حزبی
لە هەموو بەشەكاندا هەبێ ،كورد لەو رووەوە
دەوڵەمەندە و ئەوەشە كۆمەڵگای ك��وردەواری
زیندوو دەهێڵێتەوە.
پارتی دیموكراتی كوردستان پارتێكی كۆن و
خەتێكە ،كوردستان ئەو خەتەی هەیە و دەشیبێ،
خەتی تریش هەن وەك پەكەكەش خەتێكی ترە،
پارتەكانی تریش بەڵكو نزیكی ئەو خەتانە بن.
جیاوازی نێوان ئەو پارتانەش هەیە ،ئەگەر تۆ
لە كوردستان دەڵێی دەبێ تەنیا من هەبم یان
ئەوانی تر نەبن ،ئەوە قبوڵ ناكرێ و راستیش
نییە ،كۆمەڵگاش قبوڵی ناكات ،بۆ ئەوە پێویستە
هەركەس یەكێتی بە بنەما وەرگرێ ،هەموان
لەسەر ئامانجی یەكێتی نەتەوەیی بگەنە یەكتر.
لەناو پارتەكاندا هەر كەس بە شێوازو بەرنامەی
خۆی كار دەكات ،پێویستە هەموو پارتەكان رێگر
نەبن لەسەر نەتەوەیی بوون و نەتەوە نەكەنە
خزمەتی خۆیان و بكرێتە قوربانی ،پارتەكان
پێویستە نەتەوەیی ب��وون بە بنەما وەرگ��رن.
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كاتێك ئەمە كرا ئەوكات كوردیش قازانج دەكات،
كاتێكیش ك��ورد س��ودی بینی ئ��ەوا حزبیش
سودمەند دەبێ ،ئەوەی كە سود بە كوردستان و
هەرێمەكە نەگەیەنێ ناتوانێ سەربكەوێ ،ئەو
راستییەش ئەمڕۆ باش ئاشكرا بووە.
ئێستا پارتی دیموكرات دەڵێ حزبەكانی تر لە
دژمان هاوپەیمانیان پێكهێناوەو دەیانەوێ من
الواز بكەن ،بەو دەروونییەوە حەرەكەت دەكات.
ئ��ەوە راس��ت نییە ،هیچ الیەنێك هاوپەیمانی
پێكنەهێناوە ب��ۆ ئ���ەوەی پ��ارت��ی ل��ە م��ەی��دان
دەربكرێ ،كەس رێكەوتنێكی وا ناكات .بۆچی
پارتی لە مەیدان بكرێتە دەرەوە ،ئەوە خزمەتی
هیچ كەس ناكات و راس��ت نییە ،پارتی ئەڵی
من حزبێكی گەورەم ماوەیەكی درێژە تێكۆشان
دەكەم ،لەم حاڵەتەدا پێویستە بەرپرسیارانەتر
نزیكی پرسەكان بێتەوەو راستیەكەش ئەوەیە.
ئەوكات پارتی الواز نابێ ،لەبەرئەوەی هەر
الیەنێك بەرپرسیارییەتی خۆی پێكبێنێ گەل
گەورەی دەكات ،بە گەل گەورە دەبێ.
پارتی لەگەڵ توركیا پەیوەندییەكی زۆری
پێش خست ،كاتێك كە داعش هێرشی باشوری
كوردستانی وەك(هەولێر ،ده��ۆك ،شەنگال و
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مەخمور) كرد ،بەڕێز بارزانی داوای هاوكاری
لە توركیا كرد ،بەاڵم توركیا هاوكاری نەكرد،
بەمشێوەیە دەركەوت ئەو پەیوەندیەی توركیا
لەگەڵ باشوری كوردستان هەیەتی تاكتیكییە،
نەك ئەوەی توركیا بە دەستكەوتەكانی باشور
دڵخۆش ب��ێ ،بەڵكو بە نەوتەكەی دڵخۆشە.
بەمشێوەیە نەبێ دەب��وو لەكاتی تەنگانەدا
هاوكاری بكردایە.
دەوڵ��ەت��ی توركیا هیچ دۆستی ك��وردان نییە،
هیچكات نایەوێ كورد سەربكەوێ و پێشكەوێ.
توركیا ه��ەم��ووك��ات ئ��ەی��ەوێ ك��ورد ب���ەالوازی
بمێنێتەوە ،پارچە ببێ و ناكۆكی لەناویدا دروست
ببێ .مەبەستی دەوڵەتی توركیا خستنەوەی
ناكۆكییە و دەیەوێ لە ناو حزبە كوردییەكاندا
شەڕی ناوخۆ رووب��دا .توركیا دەی��ەوێ پەكەكە
الواز بكات ،كاتێك پەكەكە الواز بوو دواتریش
حزبەكانی تر الناو ببات ،ئەمڕۆ ئاشكرابووە كە
دەوڵەتی توركیا نایەوێ لە باكوری كوردستان
كێشەی ك��ورد چ��ارەس��ەر ببێ ،بۆ ئ��ەوەش لە
كۆبانێ هاوكاری داعش دەكات.
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*

 :بۆچی كۆبانێ لە رووی ستراتیژی ئەوەندە گرنگە؟

جەمیل بایك :وەك ئاشكرایە داعش لە رقدا خۆیان
جێگیر كردووە ،بۆ ئەوەی كە بتوانن بەردەوام بن
و لە رەقیشدا رێكخستوو ببن ،پێویستە كۆبانی لەو
ناوە لەسەر رێگەیان البدەن لەبەر ئەوەی كۆبانی
بۆیان مەترسییە .ئەحمەد داود ئۆغڵۆ پێش دوو
ساڵ لەمەوبەر رایگەیاند بوو كە دان بە رۆژئاوادا
نانێن و پێویستە كورد بە ئیرادەی خۆی ،خۆی ئەوە
بە ڕەوا نەبینێ .ئەمڕۆ لە رێگەی داعشەوە ئەوە
پێكدێنێ ،توركیا داعشی بەڕێكردە سەر كۆبانێ،
بۆ ئەوەی توركیا بڵێ كێشەم لەرووی هاوكارییەوە
هەیە و دەبێ هەرێمی قەدەغەكراو رابگەیەنم و
ئەوەشی كرد .مەبەستی دروستكردنی هەرێمی
ق��ەدەغ��ەك��راو ب��ە وات���ای ل��ەن��اوب��ردن��ی رۆژئ���اوای
كوردستانە.
ئەوەی لە باشور ،رۆژئاوای كوردستان دژی كوردان
وەستاوەتەوە و نایەوێ لە باكور كێشەی كورد
چارەسەر ببێ و دژایەتی دەكات ،توركیایە ،بۆ ئەوە
پێویستە گەلی ئێمە ئەمانە هەمووی بزانێ ،ئێمە
ناڵێین پەیوەندی پێوە نەكرێ ،بەاڵم پێویستە بڕوا
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بەو پەیوەندییانە نەكرێ ،بەهۆی ئەوەی دوژمنی
گەورەی كوردان توركیایە.
داوای مەسعود ب��ارزان��ی لە توركیا نییە ،دەب��وو
هاوكاری لە ك��وردان بكردایە ،نەك لە داگیركار
ئەوە راستییەكەیە .مرۆڤ بە هاوكاری دەتوانێ
لەبەرامبەر هەموو مەترسییەكان بووەستێتەوە.

*

 :ب��ەردەوام��ی كۆبانی تا چ ئاستێك ب��ەردەوام
دەكات؟
جەمیل بایك :بەرخۆدان تادوایی بەردەوام دەبێ و
سەریش دەكەوێ ،كۆبانی دەبێتە گۆڕستانی داعش
و توركیا لەوە تێدەگات ،لەوێ قارەمانییەتییەكی
گ��ەورە دەخوڵقێ و هەم لەالیەن گەل و هەم
ل��ەالی��ەن ( )YPGو ( )YPJقارەمانییەتییەكە
پێشدەكەوێ.
شەڕڤانانی ( )YPGو ( )YPJنەك تەنیا روح دەدەنە
كوردان ،بەڵكو رۆحیش دەدەنە ئەو گەلە هەژارانەی
لەژێر زوڵم و زۆرداریدا دەژین .هەركەس دەتوانێ
ل��ەوان��ەوە فێر ببێ چۆن شەڕ بكات و چۆنیش
بیگەیەنێتە ئامانجی خۆی ،لەبەرئەوەی هەستی
ئازادی بەرز دەكەنەوە ،كۆبانی نەك تەنیا دڵی
كوردانە ،دڵێ مرۆڤایەتی لەوێ لێدەدا ،لەبەر ئەوە
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دوژمن هەرچی بكات ناتوانێ ئەنجام وەربگرێ.
هەندێك كەس بەزانایی و هەندێكیش بە بێئاگایی
پڕوپاگەندە بۆ داع��ش دەك���ەن ،وەك دەبینین
هەندێك دەڵێن كەم ماوە چەتەی داعش بە تۆپ و
تانك بگەنە ناو كۆبانێ ،بەو پڕوپاگەندانە داعش
گەورە دەكەن ،مەبەستی داعشیش ئەوەیە.
ئەمڕۆ پەكەكە لە ناو كوردان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
بەرخۆدان دەك��ات و بەو بەرخۆدانە باوەڕییەكی
دروست كردووە،هەر كەس دەڵێ پەكەكە هێزی
پاراستنی گ��ەل ،ئایین و هەموو مەزهەبەكانە.
هەر كەس بە (پەكەكە) باوەڕ دەك��ات ،دەڵێ ئەو
هێزی پاراستنی گەالنەو دەبێ لەگەڵێ ببینە یەك،
بەهۆی ئەوەی رێگای راست ئەوەیە ،بەم هۆیەوە
دەیانەوێ كۆبانی بخەن و بڵێن كە پەكەكە هێزی
پاراستن نییە ،هەروەها دەیانەوێ ك��وردان الواز
بكەن و بۆیان بەكاریان بهێنن لەم رێیەوە بگەنە
ئەنجام .بەم هۆیەوە لە بەرامبەر فاشیزمی داعشدا
كەس نەوەستایەوە ،داعش خۆی پێش نەكەوت،
دەیانەوێ لە رێگەی داعشەوە بگەنە ئامانج ،بۆ
ئ��ەوەش پێویستە ئیرادەی ك��وردان تێكبشكێنن،
لەبەردەمیشیاندا تەنیا تەڤگەری ئاپۆچییەتی و
تەڤگەری كوردان هەیە.
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ئەوە جاری سێیەمە داعش هێرش دەكاتە سەر
ك��ۆب��ان��ی ،داع��ش هیچ ك��ات س��ێ ج��ار هێرشی
نەكردووەتە سەر شوێنێك ،لەبەرئەوەی ناهێڵی
داعش بگاتە ئەنجام بۆ ئەوە داعش هێرش دەكاتە
سەر كۆبانی ،هەروەها كۆبانی لەبەر ئەوەی
دەستپێكی شۆڕشی رۆژئاوایە بەم هۆیەشەوە
مەبەستییانە ،لەبەر ئ��ەوە بەرخۆدانی كۆبانی
پیرۆزە ،لە شەنگال و مەخموریش دەبینرێ كە
تەڤگەری ئاپۆچییەتی ،تەڤگەرێكی جێگەی
بڕوابوونە.
تەڤگەری ئاپۆچییەتی لە دژی زوڵم و زۆرداری
دەوەستێتەوە و هاوكاری هەر كەسێك دەكات،
بەرژەوەندی حزبی بە بنەما ناگرێ ،بەرژەوەندی
ن��ەت��ەوە ،گ��ەل و دی��ن بە بنەما وەردەگ���رێ ،بۆ
ئ��ەوەش هەموو ئاستەنگی و زەحمەتییەكان
دەخاتە بەرچاوی خۆی ،ئەوان هەركەسێك دەبینن
و تا دێت لەناو گەل ،ئاین و كولتورەكاندا پەكەكە
گەورەتر دەبێ ،ئەگەر ئەمڕۆ پەكەكە دەكرێتە
ئامانج بەهۆی ئەوەیە كە رۆح و هێز دەداتە گەل
و كلتورەكان.
ئەو دیمەنانەی گەریال و پێشمەرگە لە شەنگال،
ك��ەرك��وك ،مەخمور بە ی��ەك��ەوە دڵخۆشییەكی
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زۆری بۆ گەل دروست كرد ،بۆ ئەوەی هاوكاری
دروستببێ هەوڵێكی زۆر دراو بۆ بەستنی كۆنگرەی
نەتەوەیی ،ب��ەاڵم پێش كۆنگرەی نەتەوەیی،
پاراستنی نەتەوەیی دروستبوو ،ئەوە زەروورییە و
پێویستە دروست بكرێ.
ك��وردان دەیانەویست یەكێتی نەتەوەیی خۆیان
دروست بكەن ،بۆ ئەوەش پێویستی بە كۆنگرەی
نەتەوەیی هەبوو .داعش كوردی هێنایە الی یەك،
هەرچەند بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی كورد نەگەیشتە
ئەنجام ،بەو واتایە نایەت كە ئەو كارانەی تائێستا
كراون بە بەالش رۆیشتووە ،بۆ ئەوانەی دەیانوت
كورد ناگەنە الی یەك ،نەك ك��وردان لە هەموو
پارچەكان گەیشتنە الی یەك ،بەڵكو زۆر هەنگاوی
گرنگیشیان بەیەكەوە هاویشت .هەرچەند لە
شەڕی بەرامبەر داعش هاوكارییەك دروست بوو.
ئەوە زۆر باش بوو ،بەاڵم هێشتا كەمە ،پێویستە
ئێمە ئەو هەنگاوانە پێش بخەین .گەلی ئێمە
دەی���ەوێ پێشمەرگەو گەریال لە سەنگەرێكدا
لەبەرامبەر دوژم��ن��دا بوەستنەوە و بەیەكەوە
دەستكەوتەكانی كوردان بپارێزن ،مێژووش ئەوە
لێیان دەوێ .پێویستە ستراتیژییەتێكی كوردان و
هێزێكی هاوبەش درست بكرێ.
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حكومەتی باشوری كوردستان و ناوەندەكانی باشور
دەڵێن ئێمە لەگەڵ كوبانێین ،ئەوە شتێكی باشە،
بەاڵم پێویستە نەك تەنیا بە زارەكی و پڕوپاگەندە
لەگەڵ كۆبانی ببن ،پێویستە بە پراكتیكی بكەن.
پێویستە باشوری كوردستان لە دژی داعش شەڕ
بكات ،بەڵكو داعش تەنیا لە كۆبانێ نییە ،لە باشور
كوردستانیش هەیە .پێویستە ئەو ناوچانەی كە لە
باشور كەوتووەتە دەستی داعش رزگار بكرێنەوە،
لە زۆر شوێن گەریال و پێشمەرگە نزیكی داعشن،
پێویستە شەڕ بكەن و ئ��ەوان دەربكەن ،ئەگەر
ئەمە نەكەن پڕوپاگەندە و گوتار هیچ ئەرزشێكی
نییە ،قسەكردن خزمەتی كۆبانێ و رۆژئاوا ناكات.
كاتێك لە باشوریش شەڕ دەستیپێكرد ئەوا داعش
پارچە دەبێ و الواز دەبێ ئەوكاتیش تێكۆشانی
كۆبانێ بەهێزتر دەبێ .بەهۆی ئەوەی شەرت و
مەرجی جوگرافی چونە كۆبانێ زەحمەتە ،بەاڵم
دەتوانن چەك بنێرن و پێداویستی ئەوان دابین
بكەن.
پێویستە گەلی ئێمە لە باشور باش بزانێ ئێمە
حەرەكەتێكی كوردستانین ،ئێمە حەرەكەتێكی
پارچەیەكی كوردستان نین ،ئێمە حەرەكەتێكی
هەموو ئایینەكان و گەالنی بندەستین .لەسەر كێ
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زوڵم و زۆرداری هەیە ئێمە دەمانەوێ هاوكاری
ئەوان بكەین و بیانپارێزین ،لەبەرئەوەی ئێمە
ئەوە بۆخۆمان وەك ئەركێك دەبینین ،بۆخۆمان
چیمان بوێ بۆ پارت ناوەندەكانی تریش ئەوەمان
دەوێ .ئەوانەی بۆ كوردمان دەوی بۆ سوریانی،
توركمانی ،عەربیش هەر ئەوەمان دەوێ .خواستی
ئێمە ئەوەیە هەركەس ببێتە خ��اوەن ئیرادە و
ناسنامەی خۆی ئازاد .پێویستە برایەتی لەسەر
بناغەی یەكسانی و ئازادی دروست بكرێ ،كاتێك
ئەوە روویدا شەڕو كوشتنیش نامێنێ ،خواستی
ئێمە دەوڵەت نییە ،خۆبەڕێوەبەری دیموكراتییە.
هەر كۆمەڵگایەك تایبەتمەندی خۆی هەیە بەو
سەربەخۆییە داوای ئ���ازادی و دیموكراتییەت
دەكەین.
هەتا لە باشوری كوردستان لەسەر گەلی ئێمە
و دەستكەوتی گەلی ئێمە مەترسی هەبێ ،ئێمە
ئ��ەوان و حكومەتی هەرێم دەپارێزین .بەهۆی
ئەوەی ئێمە ئەوە وەك ئەرك دەبینین و ئەركی
نەتەوەییە ،داخوازی ئێمەش لەسەر هەموو حزبە
سیاسییەكان و ناوەندەكانی ك��ورد ئەوانیش
ئەوە بەبنەما وەرگرن .دەمانەوێ ئەو یەكێتییەی
لەبەرامبەر داع��ش دروس��ت ب��ووە زیاتر پێش
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بكەوێ و هێزێكی كوردی دروست ببێ ،بنەماكانی
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی دروستبووە ،پێویستە
ئیتر كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێ.
ك��ات��ێ��ك ك���ورد ه��ەم��ووی ل��ەب��ەرام��ب��ەر داع��ش
وەستابێتەوە ئەوا داعش ناتوانێ ئەنجام وەرگرێ
و ئێمە كوردستان دەكەینە گۆڕستانی داعش و
داگیركاران.
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دی��داری دووەم لەگەڵ
موراد قەرەیاڵن
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()1
موراد قەرەیاڵن ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی
(ک��ەج��ەک��ە) و ( )PKKو ئ��ەن��دام��ی دەس��ت��ەی
بەڕێوەبەری هێزەكانی پاراستنی گەل (هەپەگە)
لە چاوپێكەوتنێكی تایبەت دا كە لە 2014-12-18
واتە دوو ڕۆژ پێش ئازادكردنی شەنگال لە قەندیل
لەگەڵیدا ئەنجام دراوە ،باس لە بارودۆخی ناوچەكە
و گۆڕانكاریەكان دەكات.
قەرەیاڵن لەسەر رۆڵی هێزەكانیان و رێگەچارەی
ئ���ازادی هەمیشەیی ه��ەرێ��م��ەك��ە ،ب��ۆ دووب���ارە
نەبوونەوەی كارەساتەكان و چۆنیەتی سیستمی
ب��ەڕێ��وب��ەری دەدوێ����ت ،س����ەرەڕای دروستبوونی
هەندێك گۆڕانكاری گرنگ لە ناوچەكەدا.
م��وراد قەرەیاڵن ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری
هێزەكانی پاراستنی گەل (هەپەگە) ،لە بەشێکی
ت��ری چاوپێکەوتنەکەدا تیشك دەخ��ات��ە لەسەر
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كۆنگرەی نەتەوەیی ،مانگرتنی زیندانیانی ورمێ،
هەنگاوەكانی پرۆسەی چ��ارەس��ەری لە باكوری
كوردستان هەڵدەسەنگێنێت ،دوایین دەرفەتەكان
لەگەڵ حكومەتی ئەكەپە دەستنیشان دەكات.
م���وراد ق��ەرەی�ڵان ه��ۆك��اری ه��اوب��ەش نەبوونی
هێزەكان بۆ رزگاركردنی شەنگال ئاشكرا دەكات و
لەسەر پرسی كۆنگرەی نەتەوەیی رایدەگەیەنێت:
بۆ بەستنی كۆنگرەی نەتەوەی هەندێك ئاستەنگی
ن��اڕوون هەیە .تایبەت بە مانگرتنی زیندانیانی
ورمێ دەڵێت :هەڵوێست و سیاسەتی رۆژهەاڵتی
كوردستان وەك پەیامێك وایە بۆ ئێران ،هەروەها
سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتیش لە توركیا دەڵێت
«ئەگەر ئەكەپە لەو چوارچێوەیەدا نزیك نەبێ و
دوایبخات ئەوە بە واتای شەڕە ،واتا دوای هەڵبژاردن
دەیانەوێ شەڕ لەبەرامبەرماندا رابگەیەنن ،ئێمە
پیشتر شەڕ رادەگەیەنین».
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 :تائێستا لە چیای شەنگال بە هەزاران خەڵكی
مەدەنی هەیە كە لەالیەن گەریالكانی هەپەگە ،یەژا
ستار ،یەپەگە ،یەپەژە و یەكینەكانی بەرخۆدانی
شەنگال دەپ��ارێ��زرێ��ن ،گرنگترینشت بۆئەوان
لەئێستادا چییە؟
قەرەیاڵن :سەرەتا دەم��ەوێ بڵێم ئەمڕۆ رۆژێكی
گرنگە ،گەلی ئێمەی باشوری كودستان بەڵكو
باش نەزانن 36 ،ساڵ لەمەو پێش لە رۆژێكی
وەك ئەمڕۆدا كۆمەڵكوژی م��ەڕەش ئەنجامدرا،
گەلی ئێمەی عەلەوی لە مەڕەش كۆمەڵكوژ كران،
لە هەمانكاتیشدا لە  2000/12/17دا لە توركیا
لەژێرناوی گ��ەڕان��دن��ەوەی ژی��ان ئۆپەراسیۆنێك
پ��ێ��ك��ه��ات ،زی��ات��ر ل��ە  30ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی ت��ورك
ژیانیان لەدەست دا ،لە س��ەرەت��ادا لەكەسایەتی
كۆمەڵكوژبووانی م��ەڕەش و ئ��ەو كەسانەی لە
گرتووخانەكاندا ژیانیان لەدەستداوە یاد دەكەینەوە،
ئەو كەسانەی كۆمەڵكوژییەكەیان ئەنجامداوە
شەرمەزار دەكەم.
لە هەمانكاتیشدا داعش ویستی كۆمەڵكوژییەك
ئەنجام بدات ،بەهۆی كەوتنی شەنگال لە دووالیەن
شێوازی گەمارۆدان بەڕێوەچوو ،دەیویست گەلی
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ئێمەی ئێزیدی خۆیانیان رادەست بكەن ،ئەگەریش
خۆیان رادەست نەكەن ئەوا رووب��ەرووی قڕكردن
دەكرێنەوە ،بەمشێوەیە دەیانویست لەسەر گەلی
ئێمەی شەنگال و باشور پراكتیزەی بكەن .ئێمە
زوو هەستمان بەوەكرد و وەك هەپەگە خۆمان
بە بەرپرس زان��ی كە هاوكاری گەلەكەمان لە
شەنگال بكەین ،لەگەڵ ئەوەی مەترسیش هەبوو
ئێمە هێزێكمان خستە جوڵەوە .هێزەكانمان 4
ی ئاب كەوتنە جوڵەو لە  5ی ئابیشدا بۆ ئەوەی
بەر بەو كۆمەڵكوژییە بگرن بەرەو چیای شەنگال
بەڕێكەوتن ،بەاڵم ئەمە بەس نەبوو ،زیاتر لەسەد
هەزار كەس لەسەرچیا كۆببونەوە و لە  8ی ئابدا
گرفتی گەورە دروست بوون ،دوای ئەوەی بینیمان
بەمشێوەیە نابێ بەهاوكاری هێزەكانی یەپەگە
و یەبەژە لەالی رۆژئ��اواوە رێڕەوێكمان ك��ردەوە،
دوابەدوای ئەوەش بە هەزاران كەسمان لە گەلی
ئێمەی ئێزیدی رەوانەی رۆژئاوا كرد .ئەوەش لەدوای
ئەوە دروست بوو ،بەاڵم هەندێك لەوان ویستیان
لەوێ بمێننەوە ئێمەش داوامانكرد گەلەكەمان جێ
و واری خۆیان چۆڵ نەكەن ،نزیكەی  10هەزار كەس
لەوێ مانەوە و تائێستاش هێزەكانمان لەشەنگال
چییان لەدەست بێت بۆ پاراستنی گەلەكەمان كە
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لەوێ ماون درێغی ناكەن .لە سەرتاشدا كەسێكی
وەك هەڤاڵ گەنجۆ ،ئارمانج ،دڵكەش وچەندین
فەرماندار و شۆڕشگێڕی بەڕێزمان لە شەڕی
شەنگالدا شەهیدبوون .بۆئەوەی بەتەواوی ئەو
شارە نەكەوێتە دەستی داعش ،ئێمە ئەوەمان وەك
ئەركێكی مرۆڤانە ،نەتەوەیی و ئەخالقی خۆمان
بینی .ئامانجمان ل��ەوەدا پاراستنی گەلی ئێمەی
ئێزیدی بوو ،هەروەها پشتیوانی گەلی خۆمان لە
باشور بكەین ،بەاڵم س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە ئێمە
بەهەستی مرۆڤانە و ئینسانی ئەو ئەركەمان
پێكهێنا ،بینیمان كە هەندێك لە دەورووبەران پێی
دڵگران بوون ،پڕوپاگەندەی ئەوەیان باڵوكردەوە
ك��ە پەكەكە بچێتە ه��ەر شوێنێك ئ��ی��دی لێی
ناچێتە دەرەوە ،بۆچی پەكەكە دەچێتە ئ��ەوێ و
ئەوانەیان كردە بابەتی گفتوگۆ .دواتریش داعش
هێرشەكانیان لەسەر هێڵی مەخمور و كەركوك
پێش خست ،ئێمەش وتمان وەك پەكەكە و هێزی
پاراستنی هەپەگە دەب��ێ دەستكەوتی باشور
بپارێزین ،زانیاریمان دای��ە یەكێتی و پارتی و
بەوشێوەیەش هێزەكانمان خستە جوڵەوە بەرەو
هێڵێ كەركوك ،دهۆك و شەنگال ناردمانن.
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 :دوای ئەو رۆڵەی ئێوە بینیتان لە شەنگال چ
شتێكی تر پێویستە بۆیان و دەكەوێتە ئەستۆی كێ؟
ق��ەرەی�ڵان :ئێمە ك��ارێ��ك��ی م��رۆڤ��ان��ەم��ان ك��رد
لەهەمانكاتیشدا ب��ان��گ��ەوازی��م��ان ك���رد ،وتمان
وەك چ��ۆن ناوچەكانی شەنگال رزگ��ار دەكرێت
دەب��ێ شەنگالیش ب��ەت��ەواوی رزگ��ار بكرێت ،بۆ
رزگاركردنیش پێویستیمان بە یەكێتییەك هەیە.
پێویستی ب��ە ی��ەك��ڕی��زی پێشمەرگە و گەریال
هەیە .پیشتر من بۆخۆم و هاوسەرۆكایەتی
كەجەكەش رامانگەیاندبوو ،كە دەبێ بەرەیەك
و فەرماندارییەكی هاوبەش پێكبێت و بەیەكەوە
حەرەكەت بكەین ،پارتی دیموكراتی كوردستانیش
ئەوكات وتی ئێمەش دەمانەوێ هێزەكانی خۆمان
بنێرینە شەنگال ،ئێمەش وتمان باشە و رێگەمان
بۆ كردنەوە و چەند پێشمەرگەیەك چوون لە چیای
شەنگال بەجێ بوون .چوونی ئێمە بۆ شەنگال بۆ
ئەوە بوو كە ئێزیدایەتی ئێزیدییەكان بپارێزین،
نەك بۆ ئەوەی پەكەكە بچێت ئەوێ داگیر بكات،
ئەگەر وابوایە ئێمە بانگی یەكێتیمان نەدەكرد و
رێگەمان نەدەدا پێشمەرگە بچنە ئەوێ ،ئامانجی
ئێمە خزمەتكردنی گەلی ك��وردە و لەسەر ئەو
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بنەمایەش ئەو بانگەمانكرد كە هێزێكی یەكڕیز
و یەكگرتووی كوردان دروست بكرێت .لە ئامانجی
ئێمەدا ئەگەر پەكەكە ،یەكێتی و پارتی ئەوكاتە
هێزەكانیان یەك بخستایە شەنگال لەكاتێكی زوودا
رزگار دەكرا ،مەبەستی ئێمەش ئەوە بوو .راستە
كەس ئەو بانگەوازییەی ئێمەی رەتنەكردەوە،
بەاڵم بە ئەرێنی وەاڵمیان نەدایەوە ،ئێستاش ئێمە
بەردەوامین لەو بانگەوازییەمان .لەوێ گەلەكەمان
سەرەتا پێویستییان بە هاوكاری هەیە ،دەبێ ئەو
گەلە لەوێ بمێننەوە ،شەنگال چۆڵنەكرێت ،بەو
ه��ەواڵن��ەی كە هەپەگە لەسەر چیای شەنگال
داوی��ەت��ی بكرێتە ن��اوەن��دێ��ك ب��ۆ ئ��ازادك��ردن��ی
یەكجارەكی شەنگال ،بەپێی ئ��ەو زانیاریانەی
دەست ئێمە كەوتووە هێزێكی پێشمەرگە لە الی
زوم���ارەوە هەوڵدانیان بۆ گەیشتن بە شەنگال
دەستیپێكردووە ،ئەوە زۆر باشە ،بەاڵم دەبێ بە
هاوبەشی بێت ،ئەگەر ئ��ەوە بە هاوبەشی پێك
بهاتبایە ،دەمانتوانی رێڕەوێكمان بۆ گەیشتن بە
شەنگال بكردبایەوە ،دەمانتوانی باكوری شەنگال
هەمووی رزگار بكەین ،دەبێ ئەو هێزەی هەپەگە
لەوێ هەیە بەشداری لەو پڕۆسەیەدا بكەن ،لەبەر
ئەوەی ئەو هێزەی ئێمە كە لە شەنگالە هێزێكی
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كارامە و لێهاتووە.
لە رۆژئ���اوای كوردستان هێزی یەپەگە هەیە،
دەب��ێ لە نێوان پێشمەرگە ،گەریال و یەپەگەدا
هاوپەیمانییەك دروست بكرێت ،شەنگال بەتەواوی
رزگار بكرێت هەموو پێداویستیەكانی گەل لەوێ
جێبەجێ بكرێن .ئێمە لە 8ی ئابدا رێرەوی مرۆییمان
كردەوە ،بەاڵم كردنەوەی خەتێك چارەسەر نییە،
دەبێ شەنگال بەتەواوی رزگار بكرێت ،بۆئەوەش
ئێمە پێشنیاری دروستكردنی یەكێتییەك دەكەین،
ئەوا بۆ پێنج مانگ دەچێ ئێمە ئەو بانگەوازییەمان
راگ��ەی��ان��دووە ،تائێستا بەشێوەیەكی ئەرێنی
هەنگاوی پێویست نەنراوە ،دەمەوێ لێرەدا شتێك
بڵێم ،ئ��ەو كەسانەی دەڵێن ئامانجی پەكەكە
جیاوازە ،با هەموو كەس بزانێت تاكە ئامانجی
ئێمە ،دروستكردنی یەكێتی و هێزێكی هاوبەشە
جگەلەوە هیچ ئامانجێكی ترمان نییە.

*

 :هەپەگە لە كەركوك و مەخموریش هەیە و
پێشكەوتنی گەورە لەو ناوچانە بەدەستهاتوون ،بەاڵم
بۆچی تائێستا هێزێكی هاوبەش دروست نەبووە؟
قەرەیاڵن :لە ئێستادا هێزەكانمان لە مەخمور تەنیا
پەیوەندییان لە ئاستی ناوچەییدایە و لە ئاستی
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بااڵدا نییە ،بەاڵم لە كەركوك هەم لە ئاستی بااڵ
و هەمیش هەرێمیی دایە ،لە شەنگال هێزی ئێمە
و پێشمەرگەش هەیە ،بەاڵم بەرەیەكی هاوبەش
نییە ،لەبەر ئەوەشە هەڵە تێگەیشتنێك هەیە.
لە سەرەتادا بۆ هەوڵدانەكانی ئێمە بۆ شەنگال
و بۆ تەواوی باشوری كوردستان دەبوو حكومەتی
هەرێمی كوردستان سوپاسی بكردینایە ،لەبەر
ئەوەی خزمەتێكی نەتەوەیی و برایەتی بوو .بەاڵم
دوات��ر وەك ئ��ەوەی بۆچی هاتن ،بۆچی لەوێن و
بەمشێوەیە هەڵسوكەوتیان لەگەڵدا كردین .لەگەڵ
ئەوەشدا ئێمە هیچ گرنگییەكمان بەو قسانە نەدا،
بەاڵم دیسانیش مرۆڤ دەستی لەسەر ویژدانی
خۆی دابنێ و ئەوكات قسە بكات ،ئەگەر بەڕاستی
لە  3ی ئابدا ئێمە نەچووینایەتە شەنگال ،ئایا ئێستا
هیچ كەس لەوێ دەما؟ ئایا ئەو گەلەی ئێستا لەسەر
چیای شەنگالن دەیانتوانی لەوێ بمێنن؟ تاكو ئێستا
داعش چەندین جار ویستوویەتی بچێتە هەموو
ناوچەكانی شەنگال ،بەاڵم هەپەگە رێگەی نەداوە،
ئەگەر ئێستاش زەمینەیەك هەیە پێشمەرگە بچێتە
شەنگالەوە و دەڵێن ئێمە دەچینە شەنگال ،دەبێت
بزانرێت ئەوە لەسایەی كێوە دروست بوو.
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ئەگەر گەریال نەبووایە س��ەدان ه��ەزار كەسی
ت��ر كۆمەڵكوژ دەك���ران .ل��ە ئێستادا حكومەتی
هەرێمی كوردستان لەوە بەرپرسە .ئەگەر لەوێ
كۆمەڵكوژی سەدان هەزار كەس ئەنجام بدرایە،
ئەوكات سیاسەتی كوردی بەسااڵن لە ژێر ئەو بارە
دەرنەدەكەوت ،بەاڵم چوونی گەریال بۆ ئەوێ باری
سەرشانی هەموو كەسێكی س��ووك ك��رد ،دەبوو
سوپاسیان بكردایە ،بەاڵم لە دوورەوە تەماشایان
كرد و هیچ هاوكارییەكیان نەكرد ،ئێمەش ئەو
هەڵوێستەمان بێ مانا بینی ،هەموو ئەوانەش
هۆكاری ئەو فیتنانەن كە دەڵێن پەكەكە چووە
ئەوێ ،داگیری دەكات ،قسەی بەمشێوەیە كاریگەری
لەسەر هاوپەیمانی مەخمور و لە كۆبانێش هەیە،
ئەوەی تائێستا شەنگال دەپارێزێت هەپەگەیە ،ئێمە
هیوادارین ئەوە تێپەڕێندرێ ،نەك تەنیا رێرەوێك
بۆ شەنگال بكرێتەوە ،بەڵكو هەموو شەنگال بە
یەكجارەكی ئازاد بكرێت.
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*

 :بۆ ئ��ەوەی شەنگال جارێكی تر رووب���ەرووی
كۆمەڵكوژی و هێرشێكی بەمشێوەیە نەبێتەوە
پێویستە چی بكرێت؟
قەرەیاڵن :دەڵێین دەبێ سیاسەتی كورد لەسەر
ئاستی شەنگال هەمووی ببێتە ی��ەك .پەكەكە،
پارتی ،پەیەدە ،یەكێتی ،گۆڕان ،یەكگرتوو ،كۆمەڵی
ئیسالمی و هەموو هێزەكانی تری باشور ئەوانەی
كە هێزیان هەیە ،دەبێ سیاسەتێكی هاوبەش لە
شەنگال بەڕێوەببەن .دەبێ هێزی ئەوێ ئێزیدی
و ب��ەڕێ��وەب��ەری ل���ەوان دروس���ت بكرێت ،دەب��ێ
سیاسەتێكی تایبەت لە شەنگال پێش بخرێت .ئەگەر
بەمشێوەیە نەبێ كوردی ئێزیدی باوەڕیان نامێنێ
كە جارێكیتر بگەڕێنەوە شەنگال ،بۆ ئەوەی باوەڕ
الیان دروست ببێ و جارێكی تر بگەڕێنەوە زێدی
خۆیان دەبێ هێزی خۆیان هەبێت .دەبێ لە شەنگال
سیستەمێكی ه��اوب��ەش دروس��ت بكرێت ،گەلی
ئێزیدی لەوێ بۆخۆیان ببنە ئیرادە .خۆ بەخۆیان،
مەجلیسی خۆیان هەبێ و ئامانجی ئێمەش ئەوەیە
گەلی ئێمەی ئێزیدی لەوێ ئیرادەی خۆیان هەبێت،
لەبەر ئەوەی كوردی ئێزیدی كۆنترین كوردن كە
خۆیان زۆر پاراستووە ،بۆ ئ��ەوەش دەڵێین دەبێ
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م��رۆڤ بەتایبەتی نزیكی ئ��ەوان ببێتەوە و لە
شەنگال سیستەمێك پێش بخات.

*

 :ئێوە پێشنیاری چی شێوازێك دەكەن لە دوای
نەمانی داع��ش لە مەخمور ،كەركوك و موسڵ
پێشبخرێت؟
ق��ەرەی�ڵان :ئێمە ئ��ەو هێڵە وەك هێڵی نێوان
كوردستان و عێراق دەبینین ،زۆر نەتەوەی وەك
عەرەب و توركمان هەیە ،بەاڵم زۆرینەی كوردن،
بیر و ب���اوەڕی وەك شیعە ،كاكەیی ،مەسیحی،
سوننی و هی تریش هەیە ،دەبێ لەسەر ئەو هێڵە
سیستەمێكی تایبەت لەسەر بناغەی دیموكراتیك
– نەتەوە پێش بخرێت .ئەوە فۆرمۆڵێكی نوێیە.
وەكو تر گەلێك باوەڕی ،كلتور و یەكنەتەوەیی ئاوا
دەبێت و لەوەدا هەر نەتەوەیەك لەناوخۆیدا ئازادە،
لەبەر ئ��ەوەی كلتورێك پێكدێت .بە ب��ڕوای ئێمە
لەناو ئەو هێڵەی ناوەڕاستدا ئەگەر فۆرمۆڵێكی
وەه��ا ن��وێ بۆ چ��ارەس��ەری پێكنەیێت ئ��ەوا ئەو
كێشانە گەورەتر دەبن .دەوڵەت ناتوانێن لێرەدا لە
نێوان مەزهەب و گەالندا سەربكەوێت ،پێویستی
بە تێڕوانینێكی گشتی هەیە بۆ ئەوەی هەر بیرو
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باوەڕ و نەتەوەیەك رێز لە یەكتربگرن ،بۆ ئەوەش
لە كەركوك فۆرموڵێكی بەمشێوەیە پێویستە.
راستە كەركوك پارچەیەكە لە كوردستان ،بەاڵم
بیر و باوەڕ و نەتەوەی جیاوازی تێدایە ،بۆ ئەوەش
دەبێ سیستەمێك ئاوابێت كە هەركەس بتوانێ
تیایدا بژی ،ئێمە بۆ ئەوە دەڵێین دیموكراتیك ـ
نەتەوە پێش بخەن.

*

 :ئایا داهاتووی گەریالكانی هەپەگە لە باشور
چۆن و بە چی شێوازێك دەبێت؟
قەرەیاڵن :هەپەگە هێزی پاراستنە ،هەر جێگایەك
پێویستی پێی هەبێت ،تاكو پێویستی پێی هەبێ
دەمێنێتەوە ،ئەوە ئاژاوەچیەكانن بە ئەقڵییەتێكی
چەوت ،كە دەیانەوێ هاوپەیمانی نێوان كوردان
تێكبدەن و فكرێكی ه��اوب��ەش دروس��ت نەبێت
قسەی بەم شێوەیە دەك��ەن ،ئەوانە راست نین.
ئێمە دەمانەوێ گەلەكەمان ئازاد ببێت ،ئێمەش
بۆ پشتیوانی و پارستنی دەستكەوتی گەلەكەمان
چووینەتە ئەو شوێنانە.
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*

:بەبۆچوونی ئێوە لەئێستادا ئاستەنگییەكانی
بەردەم پێكنەهاتنی كۆنگرەی نەتەوەیی چییە؟
قەرەیاڵن :كۆنگرەی نەتەوەیی ساڵی رابردوو 2013
خەبات بۆی دەستیپێكرد ،ئەو كات خۆم لەگەڵ
كاك مەسعود دانیشتنم ،ئەو بابەتەمان خستە
رۆژەفەوە ،دواتر لەگەڵ یەكێتی گفتوگۆمان كرد،
ه��ەروەه��ا ئ��ەو بابەتەمان لەگەڵ هەموو هێزە
سیاسییەكان گفتوگۆ كرد و كۆمیتەی ئامادەكار
دروستكرا و هەوڵەكان باش بەڕێوە دەچوون ،تاكو
گەیشتە پێش دەرئەنجام ،بەاڵم لەبەر چارەسەر
نەبوونی چەند بابەتێك هەوڵەكان وەستێندرا.
ئێمە دەڵ��ێ��ی��ن ل��ەو ش��وێ��ن��ەی وەس��ت��ا دەت��وان��رێ
دەستپێبكرێتەوە ،لەالیەكی تر گۆڕانكارییەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و هاتنی داعش بەدوایدا
هەموو شتێكی گۆڕی ،بۆ ئەوەی ئەم رەوشە نوێیە
بۆ ئازادی گەلی كورد بگاتە ئەنجام دەبێ هەنگاوی
نوێ بگیردرێتەبەر ،لە سەرەتاشدا بەرخۆدانی
كۆبانێ روویەكی نەتەوەیی دروست كرد ،ئەمڕۆ
لە هەموو شوێنكێكی دن��ی��ادا دێ��ن و بەشداری
بەرخۆدانی كۆبانێ دەبن ،لە سەردەمێكی وادا كە
كێشەی كورد بووەتە رۆژەف��ی جیهانی ،ئێمەش
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پێشخستنی كۆنگرەی نەتەوەیی وەك ئەركێكی
نەتەوەیی فەڕزكراو لەسەر خۆمان دەبینین ،ئیتر
دەب��ێ لە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا سیاسەتێكی
هاوبەشی كوردی هەبێت ،خاوەن هەڵوێستی خۆی
بێت و بەپێی دەرفەتی خۆشی هێزێكی هاوبەشی
هەبێت لەژێر هەیمەنەی كۆنگەرەی نەتەوەیدا
بێت ،لە ئێستادا كۆنگرەی نەتەوەیی زۆر بە
پێویستی دەبینین بۆ ئەوەش لە ئێستادا شاندێكی
كەجەكە سەردانی الیەن و رێكخستەنكان دەكات،
ب��ەاڵم باوەڕێكی گشتی دروس��ت نەبووە ،كاتێك
كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێ بەرژەوەندی هەموو
پارت و پارچەكانی كوردستان وەك باكور ،باشور،
رۆژهەاڵت و رۆژئاوای تێدایە.
ئەمەوێ ئ��ەوەش زیاد بكەم كە بۆچی كۆنگرە
نابەسترێت ،ئەویش ئەوەیە كە لەم بابەتەدا
راستە هەندێك ئاستەنگی ئاشكرا هەیە ،بۆ
نمونە كێشەی رۆژئاوا و كێشەی رێژەی ئەندامان
هەبوو ،بەاڵم ئەمانە كێشەیەكی روونن ،بەڕای
من مرۆڤ دەتوانێ چارەسەریان بكات ،ئەوەی
رۆژئ����اوا ه��ەم��ووی��ان چ��ارەس��ەر ب���وون ،رێ��ژەی
ئەندامانیش ئەوەندە زەحمەت نییە و دەتوانرێت
چ��ارەس��ەر بكرێن ،ب��ەاڵم هەندێك ئاستەنگی
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ن��اڕوون هەیە ،پێش هەمووی دەب��ێ لەنێوان
الیەنەكان ب��اوەڕب��وون بەهێز بێت ،ب��ڕوا بەوە
بكەین كە بەرژەوەندی ئێمە لە هاوبەشی دایە،
كاتێك كە الیەنێك هاوپەیمانەتییەك دەبەستێت
نابێ لەسەر حسابی كەسێكی تر بەڕێوەبچێت،
دەبێ هەموو الیەنەكانیش سودی لێوەربگرن،
واتا بەرژەوەندی هەركەس هاوبەش بێت هەر
الیەنێك ببینرێ و یەك قەناعەتیش هەبێت .لەو
چوارچێوەیەدا هەندێك ساردی دروست بووە ،ئەم
ساردییانە دەبێ كە مرۆڤ لە مەیدان دەریبخات
و لێبوردەیی هەبێت ،بۆ نمونە پارتی دیموكرات
دەبێ خەتی زاویتە كۆتایی پێبهێنێ و بەڕێوەی
نەبات.
خەتی زاویتە چییە؟ خەتی زاویتە ئەوەیە ئەوكات
لە نێوان پارتی و پەكەكە ش��ەڕ ب��وو ،كێ لە
پەكەكە رایدەكرد دەیانكردنە كەمپێكی سەربازی
و پەروەردە دەكران و لە دژی پەكەكە وەك كۆنترا
دەیانخستنە شەڕەوە ،واتا كاتی شەڕ ئەوە دەكرێ
و مومكینە كە لەبەرامبەر یەك هێزەكان بەكار
بهێنن ،بەاڵم ئێستا نزیكەی  17 – 16ساڵە شەڕ
نییە ،لەمكاتەدا ب��ەردەوام��دان بە خەتی زاویتە
بەشێوازێكی سیاسی ،دەبێتە هۆكاری ناخۆشی
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نێوان ئێمە و پارتی ،ب��ەاڵم بۆ نمونە كەسێك
ئێستا لە ناو ریزەكانی پەكەكە نەماوە رابكات
و پارتی ئ��ەوان بگرێ دیسان لە دژی پەكەكە
بەكاریان بهێنێت ،ئەوانە بێباوەڕی لەناو هێزەكان
دروست دەكەن ،پێویستە سەركردەكانی پارتی
ئ��ەوە ببینن و ئ��ەم شێوازانە بەكار نەهێنن،
بەاڵم هەركەسێك لێمان جیابێتەوە و سەربەخۆ
سیاسەت بكات ئێمە لێی دڵگران نابین ،بەاڵم
هەندێك كەس هەیە نەك لە ئێمە جیابوونەوە،
الی ئێمە رایانكردووە و لەسەر بنەمای دژی ئێمە
دەیانەوێ شەڕ بكەن لەسەر ئەو بنەمایە ژیان
بكەن .واتا دوژمنایەتی و دژایەتی دەكەن ،دەچن
چی زانیاری هەیە دەیفرۆشن و چی دژایەتی
كردنێك هەبێ ئەوە دەخەنە پێش ،ئەو نمونانەی
كە بێباوەڕی دروست دەكەن ،وەكو تریش ئەمانە
فیتنە پێش دەخەن ،چونكە لەسەر ئەوە دەیانەوێ
بژین و خۆیان لە پارتی پێش بخەن ،بۆ ئەوەشە
تادێ دوژمنایەتییەكە قوڵ دەكەنەوە و فیتنەچێتی
دەكەن رای چەوت باڵودەكەنەوە .بۆ نمونە بابەتی
شەنگال لەوەوە سەریهەڵدا ،لە تەلەفزیۆنەكان
باڵویان دەكردەوە كە بۆچی پەكەكە لە شەنگالە،
بۆچی لە اللشە ،بە گوێرەی خۆیان شرۆڤەیان
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دەك��رد تاكو ناكۆكییەكان قوڵتر بكرێنەوە و
ناتێگەیشتن هەبێت ،بەاڵم شێوازی بەمشێوەیە
فیتنەچێتی و كۆنترایی دەبنە هۆكاری بێباوەڕی.
دەبێ ئەو شێوازانە دەستیان لێ بەربدرێ ئەوانە
هەندێك مەسەلەی ئەخالقین ،بەاڵم تۆ دەبێت
دیپلۆمات بگری و بێڕێزیت پێبكرێت ،ئەركەكەی
نەخەیتە پێش چاو ئەوانە دەستی لێهەڵنەگیرێت
پارتی لەوانەدا دیقەت ناكات ناڵێت ئەوە چییە،
كێیە یان دیپلۆماتە هەر بەگوێرەی حساباتی
خ��ۆی دەی��دات��ە دەس��ت ئاسایشی خ��ۆی ،هەموو
ئەمانە دەب��ن��ە ه��ۆك��اری نەخۆشی ،شتی ئ��اوا
بچوك بچوك هەیە ،بەڵكو لەسەر ئێمەش هەبێ
ئەوانیش دەتوانن بیانڵێن ،بەاڵم ئاوا هەندێك
شتی بەرچاو هەیە ،نابێ نزیك بوونەكان وەك
نزیكایەتییەكانی ش��ەڕی ناوخۆیی بێت ،دەبێ
نزیك بوونێكی دۆستانە و یەكێتی نەتەوەیی
بێت ،ئەمانە نیین ،لەو تایبەتمەندییانەدا ئێمە
رەخنە دەكەین ،بەاڵم ئەگەر ئەمڕۆ لە شەنگال
هاوبەشییەكی ئاوا دروست نابێ نەدێك حسابی
لەمشێوەیەن ،واتا حساباتی حزبین ،ئەبێ هەموو
الیەنەكان كەموكوڕییەكانی خۆیان ببین ،چی
لەبەردەم یەكێتی نەتەوەیی ئاستەنگە لەخۆی
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ببورێت ،بۆ ئەوەی بەڕاستی یەكیتی نەتەوەیی
و پالتفۆڕمێكی ك��وردان دروس��ت ببێت ،گەلی
ئێمەش لە زۆری و زەحمەتییەكان رزگاری ببێت،
لەسەر ئەو خاكە بە رووم��ەت و شەرەفی خۆی
بەئازادی ژیان بكات.
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()2

*

 :زیاتر لە مانگێگە  29گیراوی سیاسی كورد لە
گرتووخانەكانی ورمێ دەستیان بە مانگرتن كردووە،
پەیامی ئێوە بۆ مانگرتووان چییە؟
قەرەیاڵن :ئێمە مانگرتووان بە خاوەن حەق ،ماف و
بەڕێز دەبینین ،لەو هەلومەرجەی كە پرسی كورد
بووەتە رۆژەفی جیهان ،دەبوو كە دەوڵەتی ئێران
سیاسەتی خۆی لە سەر كورد بگۆڕیبایە ،ئەگەر ئەو
سیاسەتەیان لەسەر كورد نەگۆڕن و بۆ چارەسەی
پرسی كورد لەناوخۆدا هەنگاو نەهاوێژێت ،ئەو
كات لەچاوی گەلی كورد دا جیاوازی لە نێوان ئێران
و توركیادا نامێنێت .ئەوەی كە داوا دەكرێ ئەوەیە
دەبێ ئێران بۆ چارەسەری پرسی كورد هەنگاو
بنێت .ساڵو لە گیراوانی ورمێ دەكەم ،بەرخۆدانیان
پڕ واتا دەبینم ،هەڵوێست و سیاسەتی رۆژهەاڵتی
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كوردستان وەك پەیامێك وایە .دەبێ گەلی ئێمە
پشتگیری لەو بەرخۆدانە بەهێزتر بكات و دەبێ
لەمەودووا ئێران بە چاوی چارەسەركردن لە كیشەی
ك��ورد بڕوانێت .سەردەمی ئ��ەوە بەسەرچوو كە
نەتەوەیەك بە زەخت و گوشار بخەیتە ژێر ركێفی
خۆتەوە ،بۆ ئەوەش هیوادارین بە چاوی چارەسەر
نزیك ببێ و لەمەودوا هێزی داگیركەر دەبێ بزانێت
كە عەقڵییەتی نەتەوە دەوڵەت سەر ناگرێت .ئەگەر
ناشیانەوێ سنور بگۆڕدرێت دەبێ كێشەی كورد
چارەسەر بكرێت ،لەسەر ئەو بنەمایەش ئێمە
بەرخۆدانی ورمێ وەك پەیامێك و پڕ واتا دەبینین.

*

 :لە الیەن ئۆجاالنەوە رەشنوسێك دراوەتە دەوڵەتی
توركیا و كەجەكەش پشگتیری كردووە ،لەسەر ئەوە
ئەڵێن چی؟
قەرەیاڵن :لەم دواییانەدا سەرۆك ئاپۆ رەشنوسێكی
بۆ چارەسەری پێشكەشی ئێمە و دەوڵەتی توركیا
ك��رد ،ئ��ەوە گەیشتە دەس��ت��ی ئێمە .ئێمە وەك
بەڕێوەبەرانی حەرەكەت گفتوگۆمان لەسەر كرد،
وەك ئ��ەوەی نوسراوە هەموومان بەیەك دەست
پ��ەس��ەن��دك��رد ،ل��ەو چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا ب��ۆ ئ��ەوەی
كێشەی كورد چارەسەر ببێ ئێمە ئامادەین .ئەو
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چوارچێوەیەی سەرۆك ئاپۆ دایڕشتووە زۆر گرنگە،
دیموكراسی بوونی توركیا و چارەسەر كردنی
كێشەی ك��ورد بەبنەما دەگرێت ،شاندەكە هاتە
قەندیل ،ئێمەش ئەوەمان پێشكەشی شاندەكە
كرد ،دەبێ حكومەتی ئەكەپە لەسەر ئەو بنەمایە
چاوپێكەوتن ل��ەگ��ەڵ ش��ان��دەك��ە ئەنجام ب��دات،
حكومەت تائێستاش بڕیاری خۆیان بۆ ئەو بابەتە
نیشان نەداوە ،تائێستاش دەستنیشانیان نەكردووە
كە چارەسەرێكی چۆنیان دەوێت.
سەرۆك ئاپۆ دەڵێ دەبێ كۆمیسیۆنی راستییەكان،
دانوستان و سكرتارییەتێك پێك بهێندرێت ،دەبێ
ئێمە تاكو بەهار ئەو بابەتە چارەسەر بكەین،
ت��ا ئێستاش ئەكەپە ل��ەو م����ژارەدا تێڕوانینی
خۆی دەستنیشان نەكردووە ،بەاڵم سەرۆك ئاپۆ
وتوشیەتی بۆ ئ��ەوەی ئەو بابەتە دوانەكەوێت،
بە شاندەكەی راگەیاندووە دەبێ لەناو  10رۆژدا
بگەڕێنەوە بۆالی من ،بەاڵم وا  20رۆژ تێپەڕی
تائێستاش ئەكەپە هیچ رایەكی نیشان ن��ەداوە،
لێرەدا نزیكایەتی ئەكەپە و حكومەتی توركیا زۆر
مەترسیدار دەبینین .لە كاتی چوونی شاندەكەشدا
بۆ ئیمڕاڵی لە  29مانگی رابردودا لە سنوری توركیا
رێگە بەداعش درا .لە  11/29هەم شاندەكە چوونە
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ئیمڕاڵی ،هەم و رێگەش درا بە داعش هێرش
بكاتە سەر كۆبانێ و سەیارەیەكی بۆمبرێژكراو لە
توركیاوە هات و لە كۆبانێ تەقییەوە .ئێمەش و
سەرۆك ئاپۆ پێشتر وتبوومان كە چۆنێتی نزیك
بوون لە كۆبانێ ئەو شێوەیە نزیكبوونە لە كێشەی
كورد.
ئ��ەو تێڕوانینانەمان ئەكەپە ب��اش دەزان��ێ��ت .بۆ
ئەوەشە رێگەی نەدا راگەیاندنەكانی توركیا ئەو
رۆژە باس بكەن ،بۆ ئەوەی سەرۆك (ئاپۆ) نەزانێت
بۆ ئەوەی سەرۆك پەیامی ئەرێنی بدات ،نەیهێشت
بكەوێتە بابەتی راگەیاندن حكومەتی ئەكەپە باش
دەناسین ،ئەكەپە دەیەوێ تاكو هەڵبژاردەنەكانی
 2015ئارامی هەبێ و دوای هەڵبژاردن هەڵوێستی
خۆی دەستنیشان بكات .دەی��ەوێ جارێكیتر شتی
 2011دوب��ارە بكاتەوە ،بەاڵم ئێمە مێژوو دوبارە
ناكەینەوە و ئەوە قبوڵ ناكەین .ئەو پێواژۆیەی
ئۆسلۆ كە س��ەرۆك ئاپۆ پرۆتۆكۆڵێكی ئامادە
كردبوو و ئێمەش پێشكەشی حكومەتمان كرد،
حكومەتیش وتی ئێمە دوای هەڵبژاردن وەاڵمی
دەدەینەوە .دوای هەڵبژاردن هێرشی دەستپێكرد و
لەو رۆژەش��دا ئێران هێرشی كردە سەر قەندیل،
ئێمەش زانیمان كە توركیا بەنهێنی لەگەڵ ئێران
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دەی��ان��ەوێ لەبەرامبەرمان ش��ەڕ دەستپێبكەن.
تەنانەت ئەو بابەتەیان لەگەڵ پارتیش گفتوگۆ
ك��ردب��وو ،ویستیان وەك گەریالكانی سریالنكا،
گ��ەری�لاك��ان��ی ئێمەش ل��ەن��اوب��ەرن .هەرچەند
جارێكیتر سەرۆكایەتی نەورۆزی  2013ئاگربەستی
راگەیاند ،ب��ەاڵم دیسانیشەوە تائێستا ئەكەپە
هەنگاوێكی نەهاویشتووە ،بەاڵم ئێمە رێگە بە
یارییەكی ئاوا نادەین ،دەبێ لە سەرەتادا ئەردۆغان
و دەسەاڵتدارانی ئەكەپە باش بزانن لە ریسكێكی
وەه���ادا ،ئەگەر نزیكایەتی ئ��ەوان هەبێ دەبێ
هەنگاو بهاوێژێت .ئەگەر ئەكەپە لەو چوارچێوەیەدا
نزیك نەبێ و دوایبخات ئەوە بە واتای شەڕە و واتا
دوای هەڵبژاردن دەیانەوێ شەڕ لەبەرامبەرماندا
رابگەیەنن ،ئێمە پێشتر شەڕ رادەگەیەنین ،چۆن
لە  2011لەبەرامبەرماندا شەڕی كرد هەر بەو
واتایەیە ئێمە ئاوا تێدەگەیین ،جارێكی تر دەیانەوێ
ئێمە تەسفییە بكەن و بەشەڕ پرسەكە چارەسەر
بكەن ،لەبەر ئەوەی دەبینین خۆیان ئامادە دەكەن،
بەنداو و بنكەی سەربازی دروس��ت دەك��ەن ،یاسا
دەردەخەن ،ئێمە دەزانین ئەوانە هەمووی بەواتای
شەڕە.
ماوەیەك لەوەپێش لە گەڤەر گەنجێك بەناوی
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رۆژه��ات ئ��ۆزەل ،پێش ئەویش گەنجێك بەناوی
عەبدولقادر چاكماك ل��ە ئ��ام��ەد شەهید ك��ران.
ئەوە قبوڵ ناكەین ،هەموو رۆژێك گەنجی كورد
لەكۆاڵنەكاندا شەهید دەبن ،بەندی  10%هێشتاش
ماوە ،لەبەر ئەوەش ئێمە ئەوە قبوڵ ناكەین ،ئەوە
نزیكایەتی ش��ەڕی ئەكەپەیە .ئ��ەوان��ەش دەبنە
هۆكاری ئەوەی لە بەهاری 2015دا شەڕێكی گران
بەڕێوە بچێت ،هەر گەنجێكی ئێمە شەهید ببێ
دەبێ وەاڵمی وەربگیرێتەوە ،با هەموو كەس بزانێ
كە گەنجی كورد بێ خاوەن نیین .ئێمە بێدەنگ
نامێنین ،لەبەر ئەوەی بێدەنگ بوون دەست بەردانە
لە هەموو شتێك .دەب��ێ ئەو جدییەتە لە الیەن
هەموو كەسەوە هەست پێبكرێت .بەرامبەر ئەو
هەڵوێستەی ئەكەپە رێگەی گەڕانەوەی شەڕە،
ئەكەپە پێواژۆی ئاشتی بەرەو شەڕ دەبات ،ئەگەر
وەاڵم��ی رەشنوسەكەی س��ەرۆك ئاپۆ نەداتەوە و
لەو چوارچێوەیەدا هەنگاو نەهاوێژێت ،هەمان
واتایە كە پرۆسەی ئاشتی ب��ەرەوە شەڕ دەب��ات،
ئێمە بۆ چارەسەر لە چوارچێوەی رەشنوسەكەی
سەرۆك ئاپۆدا ئامادەین ،با هەموو كەسیش بزانێ
ئەگەر ئەكەپە بەمشێوەیە ب��ەردەوام بێت ،شەڕ
دەستپێدەكاتەوە ،ئ��ەوەش نەك ئێمە بمانەوێت،
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لەبەر ئەوەیە ئەكەپە دەی��ەوێ��ت ،لەئێستادا لە
گرتووخانەكان و لە كۆاڵنەكاندا زوڵمی زۆر گەورە
لەسەر گیراوان و گەلی ئێمە بەڕیوەدەچێت .بۆ
ئەوەش ئێمە لە زمانی ئەواندا چارەسەری نابینین،
بەوهۆیەوە دەڵێین دەبێ هەموو الیەنگرانی ئاشتی
و لەبەرمابەر ئەكەپە هەڵوێست نیشان بدەن.

*

 :دوای چارەسەری رەوشی گەریال چی بەسەردێت؟

قەرەیاڵن :سەرۆك ئاپۆ لە رەشنوسەكەدا دەستنیشانی
ك���ردووە ،دەڵ��ێ دەب��ێ كۆمیسیۆنی راستییەكان و
دانوستان دەستپێبكات ،وتوشیەتی دەبێ  15ی شوبات
لەگەڵ كۆمیسیۆنی راستییەكان قسە بكەم ،دەشڵێ
ئەگەر پرۆسەكە بەرەوپێش چوو ،ئەوا لە 15ی مارس
لەبەرامبەر دەوڵەتی توركیا شەڕ دەوەستێنین .ئێمە
دەبێ لە كۆنگرەی گەورەی پەكەكە كۆببینەوە و 15
ی نیسان گفتوگۆی لەسەر بكەین ،كە هێزەكانی
گەریال لە باكوری كوردستان چی بەسەر بێت ،كە
ئایا ببێتە هێزێكی یاسایی یان لە جەبهەیەكی تردا
تێكۆشان بكات ،ئەوە لە كۆنگرەدا بڕیاری لەسەر
دەدرێت ،بەاڵم لەئێستادا بابەتی دەست بەردان لە
چەك نییە ،هەروەها دەبێ لەو كۆنگرەیەدا سەرۆك
ئ��اپ��ۆش ئ��ام��ادە بێت ،ه��ەر بڕیارێك ل��ەوێ ب��درێ
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ئ��ەوا پێكدەهێندرێت ،ئەوانەش لە رەشنوسەكەدا
روونكراوەتەوە.

*

 :بۆ پڕۆسەی چارەسەر لە باكوری كوردستان ،ئەو
رۆڵەی دەكەوێتە سەر ملی كوردانی باشوری كوردستان
چییە؟
قەرەیاڵن :ئەگەر بەڕاستی توركیا كێشەی كورد
چارەسەر بكات ،ئەوا هەموو كوردەكانی پارچەكانی
باشور ،رۆژهەاڵت و رۆژئاواش سودی لێدەبینن ،ئەگەر
دەوڵەتی توركیا دەست لەو سیاسەتی ئینكارییەی
خۆی بەربدات ،ئەوا كێشەی كورد بەگشتی چارەسەر
دەكرێت .لەوەشدا زۆرترین بەرژەوەندی گەلی باشوری
كوردستانی تێدایە ،بۆ ئەوەشە دەڵێن دەبێ حكومەتی
هەرێمی باشور و گەلی ئێمەی باشوری كوردستان
پشتگیری چارەسەری بكەن .بۆ ئەوەشە دەڵێین كە
كاتێك كورد بەگشتی خ��اوەن یەك هەڵوێست بن،
ئەوا كاریگەری لەسەر كێشەی گەلی كورد دەبێت.
لەبەر ئەوەی شێوازی ئەكەپە لە حكومەتەكانی پێش
خۆی خراپترە ،دەڵێ هەندێك لە كوردەكان بكەمە
الیەنگری خۆم و هەندێكیشیان لەناو دەرخەم ،ئەوە
نزیكایەتییەكی زۆر مەترسیدارە ،لەو كاتەوەی ئەكەپە

90

لە قەندیلەوە بۆ کۆبانێ

هاتووەتە سەر دەس��ەاڵت تائێستا تەنیا دووڕووی
دەكات ،تەنیا قسە دەكات ،ئێستا ئەكەپە دەڵێ ئێمە
لە باشوری كوردستان هەڵەمان كرد كاتی روخانی
سەدام دەستێوەردانمان نەكرد ،ئێمە لە ئەنجومەن
بڕیاری دەستوەردانی سەربازیمان نەدا ئەوە هەڵە
ب��وو ،ئەگەر دەستێوەردانمان بكردبایە ،ئ��ەوا ئەو
دەرفەتە بۆ كوردی باشور پێكنەدەهات ،ئێمە دەبێ
نەهێڵین لە پارچەكانی تری كوردستان ،وەك رۆژئاواو
باكور ئەو دەرفەتانە بۆ كورد دروست ببن.

*

 :دوا پەیامی ئێوە چییە؟

*

قەرەیاڵن :وەك ئێوە ئاژانسێكی نوێن بەخێرهاتنتان
دەك���ەم ،ماوەیەكی درێژیشە دەرن��ەك��ەوت��ووم لە
راگ��ەی��ان��دن و راستەوخۆ بۆ گەلی باشور قسەم
ن��ەك��ردووە ،دڵخۆشم كە لەرێگەی ئێوەوە پەیامی
ئێمە دەگاتە گەلی باشور دڵخۆشم ،گەلی ئێمەی
باشور گەلێكی فیداكار و لە نەتەوەیی ب��وون و
هەڵوێستی خۆیاندا مێژوویەكیان تۆماركردووە،
ل��ەو بڕوایەشداین كە سیاسەتی تەڤگەری ئێمە
بەڕێوەی دەبات ،بۆ پاراستنی دەستكەوتەكانی گەلی
ئێمەی باشوری كوردستان ،پێشخستنی هەڵوێستی
نەتەوەیی دەرفەتێك ئاوا دەك��ات ،بۆ ئەوەی گەلی
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ئێمەش رووب���ەرووی داع��ش ببێتەوە ه��ەر شتێك
بكەوێتە ئەستۆی ئێمە ئ��ەوا ئەنجامی دەدەی��ن،
بەشداربوونیشمان لە شەنگال فیداكارییەك بوو ،كە
ئەوە ئەركی ئێمەیە و دەبێ گەلی ئێمەی باشور
بەمشێوەیە تێبگات ،كە پەكەكە دەیەوێ دەستكەوتی
گەلی ئێمە پارێزراو بێت.
هەروەها سەبارەت بەو شەڕەی لەبەرامبەر داعش
دەك���رێ ستراتیژی ن��ەرم ب��ەڕێ��وەدەب��ردرێ��ت ،وات��ا
پاراستنێكی نەرمە ،پێمانوایە دەبێ پاراستنی ئەكتیڤ
بەڕێوە ببرێت ،لە سنورەكانی كەركوك و مەخمور و
شەنگال ئەكتیڤ تر پاراستن بكەین ،بۆیە دەبینین
داع��ش لە ك��وێ بیەوێ هێرش دەك��ات و دەب��ێ لە
بەرەكانی شەڕ ستراتیژی خۆمان گەشتر بكەین،
تاكتیكی ئەكتیڤ پاراستن بە وات��ای ئ��ەوەی ئێمە
هێرش بكەین بەڕێوەبچێت.

92

