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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، 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
17دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

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 
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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

˝

˝

˝

˝



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
61دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

نازناو: مەال یاسین
پۆستی حیزبی: نوێنەرى ى.ن.ک لە میرس

وشیار سیوەیلى
پلەی خوێندن: بەکالۆریۆس

پۆستی حیزبی: ئەندامى سەرکردایەىت 

بەرپرىس پێوەندییەکاىن دەرەوەى پارىت

˝
˝


