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چوار پارچەی
كــوردسـتان
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یەكێتـــی مەســـەلەی كاراكردنـــەوەی 
پەرلەمان بە بەشێكی ئەساسی دەزانێت

ئا: شیالن کەریم سەعدی

سەعدی ئەحمەد پیرە )ئەندامی مەكتەبی سیاسیی )ی.ن.ك((:
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پرس���ی ڕیفراندۆم و بابەتی ناوچەجێناكۆكەكان، یاخود ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
كوردس���تانە، ئەو هەنگاوانە چین پرسی ڕیفراندۆم بەرەو سەركەوتن دەبەن، هەوڵەكانی 
پرسی ڕیفراندۆم لەمڕۆدا بەكوێ  گەیشتووە؟ دەبێت ڕۆڵی )ی.ن.ك( چی بێت بۆ تواندەوەی 
ئەو بەس���تەڵەكەی لەنێوان دووالیەنی گرنگ و سەرەكی لە هەرێمی كوردستان دروست 
بووە، لە ماوەی ڕابردوودا بە ئێستاش���ەوە )ی.ن.ك( بۆ نزیككردنەوەی ئەو دوو الیەنە چی 
كردووە؟ بابەتی ناوچە جێناكۆكەكان لەكوێی ئەم ڕیفراندۆمەدا جێی دەبێتەوە؟ سەردانی 
ش���اندی كوردی بۆ بەغداد تا چەند گرنگە بۆ لێكتێگەیش���تنی نێوان هەرێم و بەغداد بۆ 
چارەسەركردنی كێشەكانی نێوانیان، بە دیالۆگ و ئاشتییانە، تا چەند زەمینەی نێودەوڵەتی، 

ناوچەیی، ناوخۆیی لەبارە بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم؟ 

ڕیفراندۆم  پرسی  هەوڵەكانی   *
بە كوێ  گەیشتووە؟ 

یەكێتی  پیرە:   ئەحمەد  سەعدی 
بە  پەرلەمان  كاراكردنەوەی  مەسەلەی 

بەشێكی ئەساسی دەزانێت، ڕیفراندۆم 

سەركەوتوو  پەرلەمان  پشتیوانیی  بەبێ  

نابێت، لە ئێستادا لەگفتوگۆدایە، بەاڵم 

لیژنەی  بە  پێویستی  مەبەستە  ئەم  بۆ 

س��ەرپ��ەرش��ت��ی پ��رۆس��ەی ڕی��ف��ران��دۆم 

حزبە  لەگەڵ  گفتوگۆكردن  بۆ  هەیە، 

بۆ  عێراق  حكومەتی  و  عێراقپییەكان 

واڵتانی  بۆ  بابەتە  ئەم  ڕوونكردنەوەی 

واڵتانی  دراوسێ  و واڵتە عەرەبییەكان 

ئەورووپا و هەموو واڵتانی تر. 

زەمینەی  چەند  تا  ل��ەم��ڕۆدا   *
ناوخۆیی  ناوچەیی،  نێودەوڵەتی، 
لەبارە  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی  ل��ە 
ب��ۆئ��ەوەی، ك��ە ك��ورد ئ��ەو مافە 
ك��ە مافی  س��ەرەت��ای��ی��ەی خ���ۆی، 
دیاریكردنی چارەنووسی خۆیەتی 

ئەنجامبدات؟ 

پشتوانیی  پیرە:  ئەحمەد  سەعدی 
یەكڕیزیی  ئێمە  كە  ئەوەیە،  یەكەم 

خۆماندا  ناوخۆی  لە  نەتەوەكەمان 

بەهێز  خۆمان  ناوخۆی  بەهێزبكەین، 

كێشانەی  ئەو  ئەگەرهاتوو  دەبێت، 

چارەسەربكەین،  الی��ەن��ەك��ان  ن��ێ��وان 

هەروەها ڕیفراندۆمێك بە پەرلەمانەوە 

دەبێت،  سەركەوتوو  ڕیفراندۆمێكی 

بەرامبەر  لە  میللەتەكەمان  یەكڕیزیی 

ه��ەم��وو ئ���ەو ه��ەڕەش��ان��ەی��ە، كە 

خۆمان  ن��اوخ��ۆی  ئەگەر  لەسەرمانە 

بەرگەی  دەتوانین  ئەوا  بەهێزبكەین 

بگرین.  هەموو هەورازەكان 

هەیە،  دارای���ی  قەیرانێكی  ئ��ەم��ڕۆ 

هەموو  سەر  هێناوەتە  گوشاری  كە 

ت��اك��ێ��ك ل��ە ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان، 

زۆر  كێشەیەكی  مووچە  زیادكردنی 

بەشێك  دەكاتەوە.  هەرێم  كۆڵی  لە 

لە  وەردەگ��ی��رێ��ت  هەڵوێستانە  ل��ەم 

عێراق و دەرەوەی عێراق لە ئەنجامی 

زانیاریی  نەبوونی  ی��ان   ن��اڕوون��ی، 

تەواوە دەبێت، هەتا زوو لەگەڵ هێزە 

عێراقییەكان كۆببینەوە لە گفتوگۆكردن 

كێشە  تووشی  هەمیشە  عێراق  لەگەڵ 

ڕیفراندۆم  بۆ  بژاردەمان  ئێمە  بووین، 

دەمانەوێت  نییە،  عەسكەری  بژاردەی 

بە  گفتوگۆوە  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  بەئاشتی 

ڕوونبكرێنەوە  ئەمانە  بگەین  چارەسەر 

جۆرێكی  دراوسێ   واڵتانی  هەڵوێستی 

ئێستا  كە  لەم هەڵوێستەی  دەبێت،  تر 

هەیانە. 

سەردانەكان  گرنگە  چەند  تا   *
ب��ەغ��داد  ل���ەن���ێ���وان ه���ەرێ���م و 
ب������ەردەوام������ی ه���ەب���ێ���ت، ب��ۆ 
بەغداد  و  هەرێم  لێكتێگەیشتنی 
باسە  ئەم  سەربازی  بژاردەی  بە 
بە  تەنیا  ناشكێتەوە،  ب��اش  بە 

دیالۆگ و دانیشتن نەبێت؟ 
مەسەلەی  پیرە:  ئەحمەد  سەعدی 
ناردنی شاند بۆ هەرشوێنێك بەو جۆرە 

دەبێت، كە بزانرێت ئەو شاندە بۆچی 

دەنێرین سەقفی توانا و دەسەاڵتی ئەم 

چییە؟  شاندە 
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بەغداد  دەچێتە  شاندەی  ئەو   *
میدیاكان  چاودێرانن،  لە  هەندێك 
دەڵ��ێ��ن ڕەن��گ��ە ب��ۆ دی��اری��ك��ردن��ی 

سنوور بێت ئایا ئەمە ڕاستە؟ 
سەعدی ئەحمەد پیرە: سنوور هیچ 
پەیوەندییەكی بەوەوە نییە، بۆ گفتوگۆی 

ئەو  ڕوونكردنەوەی  بۆ  دەچن  سیاسی 

كە  تێگەیشتنانەی،  هەڵە  بە  و  تەمومژ 

ڕێگری  ڕ،  ه��ه ن   ڕیفراندۆم  لەسەر 

دەكات لە هەموو بەهەڵەدابردنێك ئەو 

دەسەاڵتدارە  سیاسیی  هەیئەتێكی  شاندە 

دانوستاند  و  ڕوونكردنەوە  بۆ  دەچێت 

كردن لەسەر مەسەلەی ئەو ئەگەرانەی، 

دێنەپێش.  كە 

* ئەو هەنگاوانە چین، كە دەتوانن 
ڕیفراندۆم سەربخەن؟  پرسی 

هەندێك  پیرە:  ئەحمەد  سەعدی 
شت هەیە كە لە شوێنی خۆی دانانرێت، 

كۆتاییهاتنی  ئەنجامی  لە  قەیرانەكان 

ماوەی مه سعود بارزانی و سەرۆكایەتیی 

بابەتە  ئ��ەم  كۆتایی  ب��وو،  هەرێمەوە 

بە  دابخرێت،  پەرلەمان  كە  بوو  ئەوە 

كێشەیە  ئەو  نایاسایی  زۆر  شێوەیەكی 

بیروبۆچوونی  ناكۆكیی  ئەنجامی  لە 

نەكردنەوەی،  درێ��ژ  و  درێ��ژك��ردن��ەوە 

نەبوونی  ب��ەردەوام  و  بەردەوامبوون 

سەرۆكایەتیی  ل��ە  ب��ارزان��ی  مەسعود 

ئەوەیە،  تەمومژەكان  هۆكاری  هەرێم، 

جا  دەك��ات  قسەیەك  یەكەو  ه��ەر  كە 

ی��ان خ��اوەن  بێت،  خ��اوەن دەس���ەاڵت 

دەسەاڵت نەبێت تەنیا دیالۆگ دەتوانێت 

ئەو كێشانە چارەسەر بكات. 

تێبینییەكی  ئیسالمی  كۆمەڵی   *
ڕیفراندۆم  مەسەلەی  لەسەر  زۆری 
ئیسالمی  كۆمەڵی  كێشەی  ه��ەی��ە، 

چییە لەگەڵ ڕیفراندۆم؟ 
س��ەع��دی ئ��ەح��م��ەد پ��ی��رە: پ��ارت��ی و 
ڕیفراندۆم  كە  نیشاندەدەن،  وا  یەكێتی 

تەنیا  الیەنەیە،  دوو  ئەو  بەرهەمی  تەنیا 

بەرهەمی پارتییە كەواتە الیەنەكانی دیكە، 

كە دەوریان نییە بۆ بێن هاوكاریت بكەن، 

ڕاگەیاندنەكانیان  دەبێت  یەكێتی  و  پارتی 

هی  ڕیفراندۆمە  ئ��ەم  كە  تێبگەیەنن، 

كوردستان،  هەرێمی  لە  تاكێكە  هەموو 

بەرهەمی خەباتی نەتەوەكەمانە هی هیچ 

سەركردایەتی و سەركردە و حزبێك نییە، 

هەبێت  دەوریان  الیەنە  دوو  تەنیا  نابێت 

بەپێی  فەرامۆشبكرێن  تر  الیەنەكانی  و 

كاریگەری و دەوری خۆیان دەبێت هه بن .

پەکخستنی دوای  کوردستان  پەرلەمانی  ناو هۆڵی 
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فیدڕاڵیزم دەرچەیەکی چارەسەرئامێزە 
بۆ هەموو سوریا

ئا: بابان ئەنوەر

هەدیە یوسف:   هاوسەرۆکی ئەنجومەنی فیدرالی دیکوکراتیک 
لە باکووری سوریا



13 ژمارە )23-22( ئابی 2017

س���ەرکردەیەکی کوردی ڕۆژئاڤا باس لەوە دەکات فیدڕاڵیی بۆ یەکخستنی سوریایە نەک 
بۆ دابەش���کردنی، جەختیش لەوە دەکاتەوە هیچ بژاردەیەک لەبەردەم ڕژێمدا نییە جگە 
لە داننان بە فیدڕاڵیدا. سەبارەت بە هاتنی ڕەقە و مەنبەج بۆناو سیستمە فیدڕاڵییەکەی 
باکووری س���وریا، باس لەوە دەکات ئەوە خەڵکی ئەو ناوچانە خۆیانن بڕیار لە چارەنووسی 

خۆیان دەدەن.
هەدیە یوسف، یەکێکە لە سەرکردەکانی داڕشتنی سیستمی فیدڕاڵیی، کە کوردەکان لە 
باکووری س���وریا هێناویانەتە کایەوە، ئەو لە میانەی دیدارێکی تایبەتدا باس لەوە دەکات 
فیدڕاڵیزم دەرچەیەکی چارەسەرئامێزە بۆ هەموو سوریا، ئاماژە بەوەش دەدات کوردەکان 

ئامادەن بۆ ئازادکردنی هەموو سوریا.

*ڕاگەیاندنی فیدڕاڵیزم لە باکووری سوریا 

و لەم قۆناغەدا چی مانایەک هەڵدەگرێت؟

هەدیە: قەیرانی سوریا بەهۆی سووربوونی 

دەوڵەتی  سیس����تمی  لەس����ەر  ]الیەنەکان[ 

زیات����ری  قووڵبوون����ەوەی  نەتەوەی����ی، 

بەخۆیەوە بینی و گەیشتە قۆناغێکی ئاڵۆز، 

لەڕاس����تیدا سیس����تمی دەوڵەتی نەتەوەیی 

ک����ە تەنه����ا دان بە یەک نەت����ەوە و یەک 

زمان و ی����ەک ئااڵدا دەنێ����ت، قەیرانێکی 

ل����ەم ش����ێوەیەش قەیرانێک����ی بونیادییە و 

پێویستیش����ی بە چارەس����ەرێکی بونیادییە، 

ک����ە هەریەک����ە ل����ە کێش����ە نەتەوەی����ی، 

مەزهەبییەکانی  و  زمانی����ی  کولتووری����ی، 

س����وریا لە چوارچێوەی ئەو چارەس����ەردا 

ب����ن. چارەس����ەری فیدڕاڵی����ی ڕێچکەیەکە 

ب����ۆ چارەس����ەرکردنی قەیرانی س����وریا بە 

ش����ێوەیەکی ڕیش����ەیی، ئەو چارەس����ەرە 

لەپێناو  ڕامانگەیاندووە  ئێمەش  فیدڕاڵییەی 

یەکخس����تنی کۆمەڵگەی سوریی و پاراستن 

و دوورخس����تنەوەیەتی لە دابەش����کاری و 

گرەنتییەکە بۆ ماف و ئازادییەکانی هەموو 

گ����ەالن و نەت����ەوەکان، ئێم����ە تاکە الیەن 

بووین لە س����وریا کە توانیم����ان نموونەی 

پێشکەشبکەین، کە  فیدڕاڵیی  چارەسەرێکی 

دەس����تکەوتێکی زۆری لێدەکەوێتەوە.

* پێتانوانیی����ە کە ڕاگەیاندنی فیدڕاڵیزم بە 

تاکالیەنە، قەیرانی سوریا زیاتر  شێوەیەکى 

ق����ووڵ دەکات����ەوە؟

هەدیە: بمانەوێت یان نا تازە قەیرانی سوریا 

گەلێک قووڵ بووە، هیچ بەرەیەکیش نییە 

لەئێستادا بتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات کە 

گوزارشت لە ئیرادەی سورییەکان دەکات، 

ب����ە ئۆپۆزس����یۆن و ڕژێمی سوریاش����ەوە، 

فیدڕاڵیزم����ی  پێشکەش����کردنی  هەربۆی����ە 

دیموکراتیک هەڵقواڵوی ئیرادەی جەماوەر 

و گەالنی باکووری س����وریایە.

* س����ەبارەت بە باکووری س����وریا، ڕەنگە 

ئەزموون����ی فیدڕاڵی����زم یەکێ����ک بێت لە 

چارەس����ەرەکان، ب����ەاڵم ئەی س����ەبارەت 

ب����ە ناوچەکانی دیکەی س����وریا کە داعش، 

بەرەی نوس����رە، ڕژێ����م و یەکەکانی دیکە 

دەس����تیان بەس����ەردا گرتووە؟

هەدیە: ئێم����ە ڕێگەچارەم����ان بۆ هەموو 

س����وریا خس����تۆتەڕوو، بەجۆرێک کە ئێمە 

دەڵێین پێویس����تە س����وریا ببێتە سوریایەکی 

فی����دڕال و دیموک����رات، ئێم����ە ئامادەیی 

خۆم����ان دەردەبڕین ئەگەر گەلی س����وریا 

داوای هاوکاریمان لێبکات بۆ ڕزگاربوونیان، 

ئێم����ە ئامادەی����ن ب����ۆ کارێک����ی وەها و 

فیدڕاڵیزمەکەشمان بەش����ێکە لە س����وریا.

* ئایا پێتانوایە ڕژێمی س����وریا ڕاگەیاندنی 

قبوڵدەکات؟  س����وریا  باکووری  فیدڕاڵیزمی 

ڕووبەڕووبوون����ەوە  چاوەڕوان����ی  ئای����ا 

دەک����ەن لەگ����ەڵ ڕژێمدا بەه����ۆی پڕۆژە 

فیدڕاڵییەکەتان����ەوە؟

هەدیە: هیچ دوور نییە ڕووبەڕووبوونەوە 

لەنێوان ئێمە و ڕژێمی سوریادا ڕووبدات، 

لەبەرئ����ەوەی پێش����تر ڕووبەڕووبوون����ەوە 

لە هەردوو ش����اری قامیش����لۆ و حەسەکە 

ڕوویداوە. ئەگەر سوریا کار لەسەر سیستمی 

دەوڵەتێک����ی نەتەوەیی و س����ێنتراڵ بکات، 

بێگومان سەردەکێش����ێت بۆ دابەش����بوون، 

لەبەرئ����ەوە هی����چ بژاردەی����ەک لەبەردەم 

ڕژێمدا نییە جگە لە قبوڵکردنی چارەسەری 

فیدڕاڵی، جگە لەوە هەر بژاردەیەکی دیکە 

ڕژێ����م ب����ەرەو هەڵدێ����ر دەب����ات.
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* هەندێ����ک الیەن تۆمەتبارتان دەکەن بە 

جوداخواز، پێتانوایە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی 

فیدڕاڵیزمەوە س����وریا بەرەو دابەش����بوون 

دەبەن، وەاڵمتان بۆ ئەو قس����انە چییە؟

هەدی����ە: ب����ە هیچ جۆرێک ئەوە راس����ت 

نییە، فیدڕاڵیزمەک����ەی ئێمە فیدڕاڵیزمێکی 

نەتەوەیی  فیدڕاڵیزمێکی  نەک  جیۆگرافییە، 

و تائیفیی کە ئامانجی دابەش����کردنی سوریا 

دیموکراتیکی  فیدڕاڵیزمێک����ی  بەڵکو  بێت، 

جیۆگرافییە و بەش����ێک دەبێت لە سوریای 

ب����ۆ  کاردەکات  و  یەکگرت����وو  فیدڕاڵ����ی 

پارێزگاریکردن لە یەکێتیی خاکی س����وریا.

* هەتاوەک����و ئێس����تا ئێوە ل����ە دەرەوەی 

قەیران����ی  چارەس����ەری  دانوس����تانەکانی 

سوریان، نە ئۆپۆزس����یۆن و نە ڕژێم قبوڵ 

ناکات لە دانوستانەکانی جنێڤ و ئەستانەدا 

بەش����داربن، ئای����ا ڕاگەیاندن����ی فیدڕاڵیزم 

لەالیەن ئێوەوە پەرچەکردار و تۆڵەکردنەوە 

بوو لە ڕژێم و ئۆپۆزس����یۆن؟

هەدیە: ڕاگەیاندنی چارەس����ەری فیدڕاڵیی، 

هەڵق����واڵوی ب����اوەڕ و متمان����ەی خۆمانە 

بە گەلێک����ی دیموکرات، کە بانگەش����ە بۆ 

دیموک����رات  کۆمەڵگەیەک����ی  بونیادنان����ی 

ب����کات، هەربۆی����ە ئێمە ب����ە پەرچەکردار 

چارەس����ەرێکی  بەڵک����و  کارناکەی����ن، 

سورییانەمان خستۆتەڕوو لەپێناو بونیادنانی 

ن����وێ،  دیموکراس����یی  کۆمەڵگەیەک����ی 

شۆڕشەکەش����مان پشتبەستە بە فەلسەفەت 

گەلێک����ی دیموک����رات لەب����ری دەوڵەتێکی 

نەتەوەی����ی.

* ئاگاداری کۆبوونەوەکەی کۆتایی مانگی 

تەمووز بووین کە لە ڕومێالن بەڕێوەچوو، 

ب����ەاڵم بەڵگەکانی ن����او کۆبوونەوەکە هیچ 

ئاماژەیەکیان بە بارودۆخی هەردوو شاری 

مەنب����ەج و ڕەقە نەدابوو، ئایا ئەو ش����ارە 

ل����ە دەرەوەی سیس����تمە فیدڕاڵییەکەت����ان 

دەمێننەوە، یاخود دواتر هەرێمی چوارەمی 

باکووری س����وریایان تێدا ڕادەگەیەنن؟

دامەزراندنەکەمان  ئەنجومەن����ی  هەدی����ە: 

گوزارش����تە لە خواس����ت و ویس����تی سێ 

کانتۆن، کە ئەوانی����ش بریتیین لە جەزیرە 

و کۆبگان����ێ و عەفری����ن، کاتێ����ک ئەمان 

بڕیاریان لە چارەسەری فیدڕاڵیی دا، هێشتا 

مەنبەج و ڕەقە و تەبقە ئازاد نەکرابوون، 

هەربۆیە هاتنەپ����اڵ ناوچەکانی فیدڕاڵیزمی 

خواس����تی  بە  پەیوەس����تە  دیموکراتی����ک، 

دانیش����توانی مەنبەج و ڕەق����ەوە، کاتێک 

بە ئیرادەی جەم����اوەری خۆیانەوە بڕیاری 

هاتنەپاڵ سیس����تمە فیدڕاڵییەکەی باکووری 

س����وریا دەدەن، ئەوکات لەناو ئەنجومەنی 

فیدڕاڵییدا گفتوگ����ۆی ئ����ەوە دەکرێ����ت.

* ئێوە لە ش����ەڕکردن لەبەرامبەر داعشدا 

هاوپەیمان����ی ویالیەت����ە یەکگرتووەکان����ی 

ئەمریکان، هاوکات ل����ە هەندێک ناوچەدا 

تەنس����یقتان لەگەڵ ڕوسیاش����دا هەیە، ئایا 

هیچ بەڵێنێکتان لە ئەمریکا یان لە ڕوسیاوە 

وەرگرتووە بۆ داننان بە فیدڕاڵیزمەکەتاندا؟

هەدیە: هەم����وو هاوپەیمانێتییەک کە لەم 

هاوپەیمانێتییەکی  دەبەس����ترێت،  قۆناغەدا 

کاتیی و پەیوەس����ت بە قۆناغەکەوەیە، جا 

ئیتر ئ����ەو هاوپەیمانێتییە نێودەوڵەتی بێت 

یان هەرێمی یاخ����ود ناوخۆیی، هەموویان 

پەیوەس����تن بە قۆناغەکەوە و بە پێش����هاتە 

سیاس����ی و س����ەربازی و مەیدانیی����ەکان و 

بەرژەوەندیی  ب����ەدوای  الیەنەکان  هەموو 

خۆیان����دا دەگەڕێ����ن.

* تورکی����ا یەکێکە لە دیارترین نەیارەکانی 

پڕۆژەکەتان لە باکووری س����وریا، ئەگەری 

ئەوە هەیە لە هەر ساتێکدا هێرشتان بکاتە 

سەر، ئایا ئێوە ئامادەن بۆ بەرپەرچدانەوەی 

تورکیا لە باکووری س����وریا؟

هەدی����ە: بێگوم����ان ئێم����ە بەرگری����ی لە 

ناوچەکانمان و کۆمەڵگەکانمان دەکەین دژ 

بە هەر هێرش����ێکی دەرەکیی و ناوەکیی، 

وەک ئ����ەوەی پێش����ووتریش بەرگریمان لە 

گەلەکەی خۆمان کردووە دژ بە هێرش����ی 

تیرۆریستیی و شەڕەنگێزانە، بەتایبەت ئەو 

هێرشانەی کە لەالیەن حکومەتی تورکیاوە 

ڕەوای  مافێکی  ئەم����ەش  ئەنجامدەدرێت، 

خۆمانە کە بەرگریی لە خۆمان و لە گەلی 

خۆم����ان بکەی����ن.

هەدیە یوسف

_ هاوسەرۆکی ئەنجومەنی فیدرالی 

دیکوکراتیک لە باکووری سوریا  

_ 1954 لە دایک بووە

_لە 20 ساڵئدا زیندانی سیاسی بووە

- 2016 ئەم پۆستەی ەر گرتووە

پرۆفایل: 
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  ئا: ئاوات هاوار / سەالح خدر

موراد قەرەیاڵن: ئەندامی کۆنسەی سەرۆكایەتیی كۆما جڤاكێن 
كوردستان )كەجەكە(

ئامادەین بە دیالۆگ پرسی کورد چارەسەر 
بکەین



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 16

ئەندامی کۆنسەی سەرۆكایەتیی كۆما جڤاكێن كوردستان )كەجەكە( موراد قەرەیاڵن، 
لەسەر دۆخی ئێستای  خەباتی چەکداری، ناوچەکە، ئامانجەکانی شۆڕش و  بەرهەمی 15 

ئاب وەاڵمی پرسیارەکانی كوردستان دیپلۆماتیك دەداتەوە.

بەاڵم  ڕوونە،  شۆڕش  ئامانجەکانی   *
 15 بەرهەمی  بپرسین  دەمانەوێت 

ئاب چی بوو؟
قەرەیاڵن: 15 ئاب گوللەیەک بوو بەڕووی 
زنجیری  دەب���وو  ک��ۆی��الی��ەت��ی،  سیستمی 

کە  ب��وو  ئ���ەوەش  بپسێنین،  کۆیالیەتی 

چونکە  ڕزگارکرد،  مردن  لە  کوردی  گەلی 

و  مردن  قۆناغی  خستبووە  کوردیان  گەلی 

فەرماندەیی  بە  چاالکییە  ئەو  بێهیواییەوە، 

وەک  ئەنجامدرا،  عەگید  شەهید  هەڤاڵ 

سمبولێک بوو، بەاڵم قۆناغێک دەستیپێکرد، 

چاالکیی گەریالکان لە ساڵی 1984 تا 1990 

ڕاستییەکی  کەموکورتییەکان  هەموو  لەگەڵ 

هەیە،  ک��ورد  ئ��ەوەی  ڕاستیی  ئاشکراکرد، 

نامرێت و خاوەنداری لە خۆی دەکات، پاش 

و  جزیرە  لە  گەل  سەرهەڵدانەکانی  ئەوە 

ئەو  ئێمە  بۆیە  پێکرد،  دەستی  نووسینەوە 

ژیانەوە  شۆڕشی  بە  ئاب   15 قەڵەمبازەی 

ناوزەد دەکەین، چونکە کۆمەڵگەی کوردیی 

سەرلەنوێ ئاواکردەوە، لەپشت ئەو قۆناغ و 

فەلسەفەیەک  و  ڕامان  و  فکر  چاالکییانەوە 

شۆڕشێکی  هەمانکاتدا  لە  بۆیە  هەبوو، 

ئاواکرد،  دیموکراتی  و  کۆمەاڵیەتی  فکری، 

کرایەوە،  ڕوویەکەوە  هەموو  لە  کۆمەڵگە 

ک���وردی م����ردوو، ڕادەس����ت ب���وو، ب��ووە 

گەریال  شەڕەی  ئەو  بەرخۆدانڤان،  کوردی 

کردە  کاریگەری  هەمانکاتدا  لە  دەستیپێکرد 

دژ  شەڕی  بووە  و  تورکیا  کۆمەڵگەی  سەر 

ئازادی و دیموکراتیی تورکیا،  بە فاشیزم و 

کودەتاچییەکانی ئەو کاتە 72 کاتژمێریان دانا 

بەاڵم  لەناوبەرن،  ئێمە  خۆیان  حسابی  بە 

پێکبهێنن،  ئەوە  نەیانتوانیوە  ساڵە   33 ئەوە 

تا  دەستیپێکرد  کەسەوە   70 لە  گەریالیەتی 

گەڕانەوەیه   هیوای  ئەوەش  هەزاران،  بووە 

بۆ گەل.

 

* پاش 33 ساڵ دۆخی ئێستای خەباتی 
چەکداری لە چی ئاستێکدایە؟

بۆی  کاتێک  ت��ورک  دەوڵەتی  ق��ەرەی��اڵن: 
دەرکەوت ناتوانێت کورد لەناوبەرێت، ناچار 

دانی بە ڕاستیی کورددا نا، سەرۆکی ئەوکاتەی 

کورد  ڕاستی  وتی  دەمیرێڵ  سلێمان  تورکیا 

پێیوابوو کە هەر تورکن،  هەیە، بەاڵم ئەو 

لە سااڵنی 1990 بۆ 1991  ناچاربوو قبووڵی 

ئەو ڕاستییە بکات، ڕێبەر ئاپۆ ئەوکاتە وتی" 

دەتوانین  ئاشكرابوو،  ئێستا  کورد  کێشەی 

ئەو پرسە بە دیالۆگ چارەسەربکەین" ئیدی 

بووە  تاڵەبانی(  جەالل  )مام  ئەوە  ل��ەدوای 

سەرۆکوەزیرانی  لەگەڵ  چوو  و  نێوبەیندکار 

پاشان  کۆبووەوە،  ئۆزال  تورگوت  ئەوکات 

هات و لەگەڵ ڕێبەر ئاپۆ و بەڕێوبەرایەتیی 

ن��ەورۆزی  لە  ئەوەبوو،  کۆبوەوە،  ئێمەش 

1993 دا بۆ یەکەمجار ئاگربەست ڕاگەێندرا، 

ئەگەر  پێمانوایە  ئێمە  ئێستا  تا  لەوکاتەوە 

دەوڵەتی تورک مافی گەلی کورد قبووڵبكات، 

ئێمە ئامادەین بە ڕێی دیالۆگ پرسی کورد 

چارەسەربکەین، بۆ ئەوەش تا ئێستا هەشت 

ئەوە  دوای  ڕاگەیاندووە،  ئاگربەستمان  جار 

قۆناغی دانوستانەکانی ئۆسلۆ دەستی پێکرد، 

شاندی  و  ئێمە  لەنێوان  ساڵ  سێ  م��اوەی 

هەبوو،  دیالۆگ  بەنهێنی  تورکیا  دەوڵەتی 

پاشان ئاشکرا بوو، کە لە زهنییەتی ئاکەپەدا 

چارەسەری نییە و قۆناغەکەی تێکدا، دوای 

ئەوە ماوەی یەک ساڵ شەڕ دەستیپێکردەوە، 

دەیانویست ئێمەش وەک تامیلەکان لێبکەن، 

لە 2011 بۆ 2012 شەڕ هەبوو، بەاڵم جارێکی 

نەورۆزی  لە  و  نارد  نامەی  ڕێبەرمان  دیکە 

2013 جارێکی دیکە، ئاگربەستمان ڕاگەیاند، 

دوو ساڵ و نیو بەردەوام بوو، بەاڵم ئێمە 

بۆمان ئاشکرابوو، کە لە زهنییەتی دەوڵەتی 

تورک و ئاکەپەدا قبووڵکردنی مافی کورد و 

چارەسەری کێشەی کورد، بە دیالۆگ هێشتا 

نییە، بەاڵم ئەگەر ئەوان چارەسەری بە ڕێی 

ئاشتی نەکەن، ئەوا ئێمە بەو هێزەی هەمانە 

چارەسەری دەکەین، ئێمە دەتوانین بەهێزیی 

ئازادبکەین،  و  بپارێزین  خۆمان  گەلەکەمان 

دەبێت  دەوێ��ت،  شەڕێکی  قۆناغەش  ئەو 

ناسنامەی  بە  بکەن،  قبووڵ  ئێمە  جیاوازیی 

بە  دەس��ت  خۆسەرییەوە  مافی  و  خۆمان 

دیالۆگ بکەین.

 

* دەسپێشخەرییەکانی ئێوە و ئۆجەالن 
بۆ ئاشتی، تا ئێستا ئەنجامێکی تەواوی 
نەبووە، هەروەها هەندێک دەورووبەر 
چەکداری  خەباتی  "سەردەمی  دەڵێن 
خەباتی  پێویستە  و  ب��ەس��ەرچ��ووە 
چ  ت��ا  ئەمە  بەڕێوەبچێت"،  سیاسی 

ڕادەیەک ڕاستە؟
قەرەیاڵن: بیر و بڕوایەکی بەم شێوەیە لە 
بە  بەرامبەر  بەاڵم  ڕاستە،  ئێمەوە  ڕوانگەی 
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سیاسەتی داگیرکەرانەی دەوڵەتی تورکیا 

ئەگەری بەڕێوەچوونی خەباتی سیاسی نییە، 

كوشتار  لە  دەست  تورکیا  دەوڵەتی  ئەگەر 

هەڵگرێت  کۆمەڵگە  س��ەر  ل��ە  زەخ��ت  و 

بە  بەرامبەر  دەبێت،  واتای  خەباتی سیاسی 

ئێمە هێزێک هەیە، کە بەردەوام سیاسەتی 

سەربازییەکانی  و  چەکداری  لەناوبردن، 

بەهێزتر دەکات، لە دۆخێکی بەم شێوەیەدا 

چەکداری  خەباتی  بڵێین  دەتوانین  چۆن 

بەڕێوەدەبەین؟  سیاسی  خەباتی  و  ناکەین 

سیاسەتی  ک��ە  دوژم��ن��ێ��ک  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر 

ناچارین  دەبات،  بەڕێوە  ئێمە  لەناوبردنی 

بەرگری لە خۆمان بکەین، ئەم بەرگرییەش 

لە  گەریال  هەبوونی  دەکرێت،  چەک  بە 

ئێستای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا سەنگەرێکە بۆ 

جێبهێڵن؟  بەرگری  سەنگەری  بۆچی  گەالن، 

هێزی گەریال ڕێگریدەکات، لەوەی کە بتوانن 

گەلی کورد لەناوببەن، تا گەلی کورد و ڕێبەر 

ئاپۆ ئازادنەبێت گەریال دەبێت بە چەک خۆی 

و  فڕۆکە  و  سەرباز  هەموو  ئەو  بپارێزێت، 

کوردستان  لە  تورکیا  دەوڵەتی  سیخوڕییەی 

هەیە، ئێمە چۆن دەتوانین بەرامبەر بەوانە 

بۆ  ئاگربەست  دابنێین؟  سیاسی  هەنگاوی 

بۆ  نییە،  سیاسەتێک  کات  هیچ  ئەردۆگان 

بۆئەوەی  دەرفەتێکە  بەڵکو  چارەسەرکردن، 

بتوانێت هێرشی قورستر و سەختتر دابنێت، بۆ 

ئەوەی چارەسەری سیاسی ئەگەری هەبێت، 

لە  بیرکردنەوەیان  شێوازی  ئەوان  پێویستە 

ناتوانین  ئێمە  بگۆڕن،  کوردەکانەوە  بارەی 

تورکبووندا  چ��ەت��ری  ل��ەژێ��ر 

 ، قبووڵبكه ن  ئەمە  ئ��ەوان  ئەگەر  بژین، 

شایەد دەرفەت بۆ خەباتی سیاسییش دروست 

بێت، بەاڵم لە ئێستادا ئەگەری شتی وا نییە.

پێویستیان  دی��ک��ەش  پارچەکانی   *
ب���ە گ���ەری���ال ه���ەی���ە، ک��اری��گ��ەری��ی��ە 
سەر  ب��ۆ  ئ��اب  15ی  ئەرێنییەکانی 

پارچەکانی دیکەی کوردستان چییە؟
قەرەیاڵن: دەزانین کە باکووری کوردستان 
باری  لە  هەم  جوگرافییەوە،  باری  لە  هەم 

ئەگەر  کوردستانە،  نیوەی  گەلەوە  ژمارەی 

چارەنووسی نیوەی کوردستان چارەسەربێت، 

دەبێت،  خۆش  دیکەش  پارچەکانی  بۆ  ڕێگا 

پارچەکانی  ب��اک��وور  دی��ک��ەوە  الی��ەک��ی  ل��ە 

ئاب  15ی  گ��رێ��ده دات،  بەیەکەوە  دیکە 

هەر  لەسەر  گرینگی  زۆر  کاریگەرییەکی 

چوار پارچەی کوردستان هەبوو، تێڕوانینێکی 

نەتەوەیی دروستکرد، بەر لە 15ی ئاب لە 

ناکۆکیی  هەبوو،  ئایینی  ناکۆکیی  کوردستان 

ناوچەیی، زاراوەیی و پارچەیی و عەشیرەیی 

بوو، لە تێڕوانینی 15ی ئابدا ئەم ناکۆکییانه  

لەناوچوون، دەبینین کە ئێستا سنوورەکان بۆ 

کوردستان واتایان نەماوە، لە 1987 بۆ 1989 

پێکهات،  ئەنفال  و  هەڵەبجە   کۆمەڵکوژیی 

پێشمەرگە ناچار بوو لە سنوورەکانی باشوور 

بکشێتەوە، لە الیەکی دیکەوە قاسملوو ناچار 

یل بوو خەبات بگوازێتەوە بۆ  ند قە

و ڕۆژهەاڵت جێ بهێڵێت، لەو کاتەدا شەڕ 

لە  ش��ەڕی  گەریال  سااڵنەدا  لەو  الوازب��وو، 

ئەوکات  جەالل(  )مام  ژیاندەوە،  کوردستان 

دڵی  گەریال  چەالکیيەکانی  و  شەڕ  دەیوت 

ئێمە دەگەشێنێتەوە و ورەمان پێدەدات، پاش 

کاریگەرییەکی  ئەمانە  ڕاپەڕی،  ئەوە خەڵک 

زۆریان لەسەر باشوور هەبوو، کاتێک بینیان 

لە شارەکانی باکوور خەڵک بە دەستی خاڵی 

و  تانک  بە  بەرامبەر  شار  گەڕەکەکانی  لە 

دیکەوە  الیەکی  لە  دەوەستن،  دەبابەکان 

لە  ڕاپەرین  بیری  ببوو،  الواز  سەدامیش 

باشوور پێکهات، ڕاپەڕینی 1991 لە باشوور 

لەگەڵ سەرهەڵدانی خەڵک لە باکوور جودا 

نییە، سەرهەڵدانی ئەو کاتی خەڵکی باکوور 

کاریگەرییەکی زۆری لەسەر ڕاپەڕینی باشوور 

هەبوو.

ئاب  15ى  پاش  بەشداریيەکان  یەکەمین   

ئاب  15ی  ب��وو،  کوردستان  ڕۆژئ���اوای  لە 

ڕۆژه��ەاڵت��ی  خەڵکی  س��ەر  لە  کاریگەری 

ژنی  هێزی  و  گەل  هێزی  بوو،  ناوەڕاست 

ئاب  15ی  لە  بەر  خستەڕوو،  بەیەکەوە 

هەپەگە ئااڵی 
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دووئەوەندە  ژن  بوو،  کۆیلە  کورد  گەلی 

کۆیلە بوون، بەاڵم ئێستا پێشڕەوترین هێزی 

سیاسی،  باری  لە  چ  ژنە،  هێزی  کۆمەڵگە 

زهنی،  چ  و  سەربازی  چ  کۆمەڵگەیی،  چ 

لە  ئێستا  کە  ئابە   15 کاریگەری  لەژێر 

بەهێز  وەها  خەباتێکی  کوردستان  ڕۆژئاوای 

ڕێبەر  هەبوونی  هەڵبەت  بەڕێوەدەچێت، 

ئاپۆ بە سااڵن لە ڕۆژئاوا و پەروەردەکردنی 

خەڵک زۆر گرنگە، بەم دوو هۆکارە خەڵکی 

ڕۆژئاوا و باکوور زۆر لە یەک نزیککردەوە.

 

* پ���اش ک���ودەت���ا، ن��ی��گ��ەران��ی��ی��ەک��ان 
بووە،  زیاتر  ئۆجەالن  دۆخ��ی  لەسەر 
ژیان  دۆخێکدا  چ  لە  ئۆجەالن  ئێستا 

بەسەردەبات؟
ئاپۆ  ڕێبەر  لەسەر  گۆشەگیری  قەرەیاڵن: 
یەک  ئەشکەنجە،  پرۆسەیەکی  لە  بەشێکە 

ساڵ و نیوە هیچ کەس نەیتوانیوە سەردانی 

تەنها CPT یەک جار سەردانی کرد  بکات، 

بەپێی  ئێمە  ڕانەگەیاند،  هیچی  ئەویش 

کە  دەزانین  ئەمە  تەنها   CPT زانیارییەکانی 

لە  کە  تەموز  15ی  تەندروستە،  ئاپۆ  ڕێبەر 

تورکیا هەوڵ بۆ کودەتا درا، هەموو شتێک 

ئاساییشی  دۆخی  کودەتاکە  پاش  بوو،  ئاڵۆز 

لە  ب��ووە،  دروس��ت  تورکیا  لە  مەترسیدار 

تورکیاشدا  دەسەاڵتی  ناوخۆی  هێزەکانی 

ئاساییشی  بەرپرسی  پێکهات،  بێباوەڕییەک 

دەوترێت  ئیمڕاڵی دەستگیرکراوە،  دەرەوەی 

لە  کۆپتەرەکان  کودەتاکەدا  کاتی  لە  کە 

داوامانکرد،  ئێمە  بۆیە  فڕیوون،  ئیمڕاڵییەوە 

ڕێبەر  خێزانی  لە  کەسێک  ڕێگابدرێت  کە 

بکەن،  سەردانی  پارێزەرەکانی  لە  یان  ئاپۆ 

خۆیان  وەزیرێکی  تەنیا  نەدا،  ڕێگایان  بەاڵم 

بارەی  لە  نیگەرانی  بۆ  شتێک  ڕایگەیاند 

ئۆجەالنەوە نییە، کودەتاچییەكان بەنیازبوون 

ڕاپەرینی  کە  ب��ۆئ��ەوەی،  بڕفێنن  ئۆجەالن 

گەلی کورد دابمرکێنن، بەاڵم چونکە دەزانن 

تا  کۆمەڵگە  سەر  لە  ئاپۆ  ڕێبەر  کاریگەریی 

هیچ  کە  دەڵێن  ئێستا  ئەوان  ڕادەیەکە،  چ 

ئێمە  بەاڵم  ڕووینەداوە،  ئیمڕاڵی  لە  شتێک 

باوەڕناکەین، گەلی کورد بڕوای بە درۆکانی 

ڕاستدەکەن  ئەگەر  نەماوە،  تورکیا  دەوڵەتی 

بۆ  ب��ک��ات،  س��ەردان��ی  شاندێک  بهێڵن  ب��ا 

هەمووان ڕوونە، کە ئێستا هەموو بڕیارێک 

لەسەر تورکیا بە دەست ئەردۆگانە، پێویستە 

یاسای  ش��ەڕی��ش  ک��ە  بزانێت،  ئ��ەردۆگ��ان 

تایبەت بە خۆی هەیە، دوژمنایەتییش یاسای 

بەنیازە  ئەردۆگان  هەیە،  خۆی  بە  تایبەی 

بەم کارە یاری بە کۆمەڵگەی ئێمە لە باری 

هەڵەدایە،  لە  بەاڵم  بکات،  دەرووننییەوە 

بکەوێتە  ئاپۆ  ڕێبەر  ئاساییشی  ئەمڕۆ  ئەگەر 

ڕێبەرانی  هەموو  ئاساییشی  مەترسییەوە، 

مەترسییەوە،  دەکەوێتە  تورکیا  سیاسیی 

ئەمەش بە واتای مەترسیداربوونی ئاساییشی 

پەکەکە گەریالکانی  ڕێوڕەسمی 
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تەواوی تورکیا، هیچ کەس بۆی نییە ڕێگا لە 

هێز و ئیرادەی گەریالی گەلی کورد بگرێت، 

دەکات،  ئاگر  بە  یاری  خەریکە  ئەردۆگان 

نە  خۆیان،  یاسای  لە  نە  ئەمە  لەمانە  جیا 

لە یاسای هیچ شوێنێکی جیهاندا نییە، چۆن 

نیو  بگرن و یەک ساڵ و  دەتوانن مرۆڤێک 

شتێک  ه��ەر  بیبینێت،  ک��ەس  ڕێگانەدەن، 

سوپای  لێی،  بەرپرسە  ئەردۆگان  ڕووب��دات 

تورکیا لە شەڕ لەگەڵ ئێمەدا الواز بووە، لەم 

الوازییەدا دەکرا کە دیموکراسی پێشبکەوێت، 

نییە،  دیموکراتی  بیرێکی  هیچ  ئاکەپە  بەاڵم 

یەک  لەگەڵ  گوللەن  فەتحوڵاڵ  و  ئاکەپە 

ویستیان دەوڵەت بگرنەدەست، سوپا لە شەڕ 

ئۆتۆریتەی خۆی  ئێمەدا دەسەاڵت و  لەگەڵ 

بە  دژ  الیەنە،  دوو  ئەو  پاشان  لەدەستدا، 

بەرامبەر  کودەتاکەران  کرد،  کودەتایان  یەک 

بە دەوڵەتی کودەتا، کودەتایان کرد، ئەگەر 

ئەوان لە شەڕێک کە لە باکوور دروستیانکرد 

سەربکەوتنایە لە کودەتاکەشدا سەردەکەوتن، 

گەلی  گەریالکانی  شەڕی  لە  ئەردۆگان  واتا 

ئەوە  ئێمە  ب��ەاڵم  س��وودی��وەرگ��رت،  ک��ورد 

قبووڵناکەین.

  

ئۆجەالن  ئ��ازادی��ی  بۆ  کەمپینێک   *
دەس���ت���ی���پ���ێ���ک���ردووە، ئ���ێ���وە ئ���ەم 
پێ  ڕاددەی����ەک  چ  ت��ا  کەمپەینەتان، 

گرنگە؟
شەڕیان  دەڵێت  ک��ەس  زۆر  ق��ەرەی��اڵن: 
ناوێت، بەاڵم پێویستە بۆ ئازادیی ڕێبەر ئاپۆ 

بە هەموو هێزیانەوە خەبات بکەن، چونكه  

قەیران  لە  تورکیا  دەوڵەتی  شێوەیە  بەم 

دەردەکەوێت و ڕێگای ئازادیی گەلی کوردیش 

بەم قۆناغەدا تێپەڕدەبێت، بۆئەوەی ئاشتی و 

ئارامی بەدەست بێت، پێویستە سەرۆکایەتی 

ئازاد بێت، تا سەرۆکایەتیی ئازاد نەبێت لە 

نابێت،  سەقامگیر  ئاشتی  و  ئاساییش  تورکیا 

هەوڵدان بۆ ئازادیی ڕێبەر ئاپۆ هەوڵدانە بۆ 

هەموو  پێویستە  مرۆڤایەتی،  و  دیموکراسی 

کەس لەم تێکۆشانەدا بەشدار بن، بۆئەوەی 

ڕێگا  یەک  تەنیا  چارەسەربێت  تورکیا  پرسی 

هەیە، ئەویش بە ئیمڕاڵیدا تێدەپەڕێت.

لە  جیهان،  شوێنێکی  ه��ەر  وەک   *  

ئازادیی  بۆ  کوردستانیش  ب��اش��ووری 
بەاڵم  ئەنجامدرا،  چاالکی  ئ��ۆج��ەالن 
لەنێوان  ش��ەڕ  و  ئ��اڵ��ۆزی  ب��ەداخ��ەوە 
ئەمنییەکانی  هێزە  و  خۆپیشاندەران 
لە  ڕێگرتن  ڕووی���دا،  سلێمانی  ش��اری 
چاالکیی ئازادی بۆ ئۆجەالن لە شارێکی 
کاریگەرییەکی  چ��ی  سلێمانی  وەک 

لەسەر یەکێتیی نەتەوەیی دەبێت؟ 
لە  کێشەیەی  ئ��ەو  ه��ی��وادارم  ق��ەرەی��اڵن: 
ناوەندی  کێشەیەکی  ڕووی���داوە  سلێمانی 

ن��ەب��ووب��ێ��ت، ب��ه ڕێ��ك��ک��ەوت ڕووی��داب��ێ��ت، 

نەخۆشبکەوێت،  ج��ەالل  م��ام  ل��ەوەی  ب��ەر 

ڕێبەر  ئ��ازادی��ی  بۆ  کەمپەینێک  بەنیازبوو 

کە  ئەوەیە  ئێمە  هیوای  دەستپێبکات،  ئاپۆ 

له پشت  ک��ورد  سیاسەتمەدارانی  هەموو 

کەمپەینی ئازادیی ڕێبەر ئاپۆ بوەستن، ئەگەر 

کەسێک بەشدار نابێت با دژایەتییش نەکات، 

کورد  گەلی  هەموو  بۆ  ئاپۆ  ڕێبەر  ئازادیی 

ڕۆژهەاڵتی  ئێستای  شەڕی  نوێیە،  قۆناغێکی 

ناوەڕاست سنوورەکانی بێواتا کردووە، بۆیە 

چوارپارچەبوونی کوردستان بەپێی پەیماننامەی 

لۆزانیش مانای نەماوە، لێرەدا ئەوەی پێویستە 

ستراتیژییەکی هاوبەش بۆ گەلی کوردە، كە 

تا  ڕۆڵبگێڕێت  نوێیەدا  دیزاینە  لەو  بتوانێت 

نەتەوەیی  یەکێتیی  بێت،  سەربەخۆ  بتوانێت 

ئێمە بەرژەوەندیی گەلی کورد  زۆر گرنگە، 

خۆ  هەساری  هیچ  نابێت  دەبینین،  لەمەدا 

دیکە  دەوڵەتانی  دەوڵەتێک،  دەست  بداتە 

چەکداری  بەکاریبهێنن،  چەکدار  وەکو  کورد 

کورد  نییە،  جیاوازی  سیاسی  یان  سەربازی 

ئ��ازادی  نەبێت  ک��ورد  بە  ب���اوەڕی  ئەگەر 

بەدەستنایەت، پشتبەستن بە دەوڵەتی تورکیا 

دژ  تورکیا  مەبەستەکانی  بۆ  بەکارهاتن  واتە 

بەنیازە  تورکیا  دەوڵەتی  ک��ورد،  ب��رای  بە 

دەستکەوتەکانی ڕاپەڕینی باشووری کوردستان 

هەڵەیەک  دەڵێت  خۆی  وەک  تا  داگیربکات 

دووبارەی  کردی  کورستان  ڕۆژئاوای  لە  کە 

هەیە،  دەرفەتێکی  ئەمڕۆ  کورد  نەکاتەوە، 

ئەگەر ئەم دەرفەتە بەدروستی بەکارنەهێنێت 

ژێردەکەوێت،  پێکنەیەت  خۆیی  یەکێتیی  و 

گەورەترین دوژمنەکان لە جیهان کێشەکانیان 

ئێمەی  بۆچی  چارەسەردەکەن،  بەدیالۆگ 

کورد ناتوانین؟ پێویستە بەرامبەر بە دوژمن 

یەکتر  بە  بەرامبەر  ب��ەاڵم  بین،  توندوتیژ 

بەدانوستان نزیکببینەوە.

 

* تا ئێستاش پرسی شەنگال پرسێکی 
پێویستە  ئێوە  بۆچوونی  بە  گرنگە، 

چی هەڵوێستێک بۆ شنگال هەبێت؟
 

کوردستانە،  بەشێکی  شەنگال  قەرەیاڵن: 
تەنها شتێک کە جیاوازە ئایینی ئێزدییە، کە 

بۆ ئێمەش پیرۆزە، لە دوایین کۆمەڵکوژیدا کە 

بەسەر خەڵکی شەنگالدا هات، بێباوەڕییەکی 

ئەگەر  بۆیە  بوو،  دروس��ت  لەنێویاندا  زۆر 

بۆ  گەڕانەوەیان  دڵنیانەکرێنەوە  بەتەواوی 

ئێمە  ب��ڕوای  سەختە،  هەندێک  شەنگال 

ئەوەیە، کە شەنگال لە کوردستان سەربەخۆ 

سیستمی  شەنگال  خەڵکی  پێویستە  بێت، 

ئەنجوومەنی  و  خۆپارێزی  خۆبەڕێوەبەری، 

خۆیی دروستبکات، خەڵک خۆی بڕیار لەسەر 

ڕەنگێکی  شەنگال  پەکەکە  بۆ  بدات،  خۆی 

کوردستانە و بەرگری لەو، بە گرنگ دەزانین، 

بۆیە کاتێک کە هەواڵی کۆمەڵکوژیی خەڵکی 

بۆ  هێزمان  ئێمە  گەیشت  ئێمە  بە  ئێزدی 

ئەوەش  پێش  بەڕێکرد،  شەنگال  لە  بەرگری 
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تا  ئ��ەوێ  بۆ  ناردبوو  خۆمان  هەڤالێ   12

پێشەنگی خەڵک بۆ بەرگری لە خۆیان بکەن، 

ڕووی  لەنگ  تەیموری  سوپای  وەکو  داعش 

ڕایاندەکرد،  خەڵک  هەرشوێنێک  دەک��ردە 

لەبەر  عێراق و سوریاش  پێشمەرگە، سوپای 

ئێمە  ب��ەاڵم  هەڵهاتن،  داع��ش  چەتەکانی 

ئێمە  چونکە  بۆچی؟  چووین  بەرەوڕوویان 

هەموو  بپارێزین  ئێزدی  کوردانی  ئەوەی  بۆ 

پاراستنی  و  گرتەئەستۆ  مەترسییەکانمان 

ئەخالقی  مرۆڤی  ئەرکێکی  وەکو  شەنگالمان 

کاتدا  کورتترین  لە  بۆیە  بینی،  نەتەوەیی  و 

هێزمان بەرەو شەنگال بەڕێکرد، لە ڕوانگەی 

ئێمەوە خەڵکی شەنگال دەبێت سەربەخۆبن.

 

و  زەخت  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە   *
لە  ئێوە  ڕای  هەیە،  زۆر  گوشارێکی 
بارەی پێشکەوتنی خەبات و تێکۆشان 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟
پرسیارەکەت  وەاڵم��ی  لە  بەر  قەرەیاڵن: 
دەمەوێت بڵێم لە ڕۆژئاوا، قۆناغی ڕزگارکردنی 

زانیارییانەی،  ئەو  بەپێی  گرنگە،  زۆر  منبیج 

بۆ  تورکیا  ئێمە گەیشتووە، دەوڵەتی  بە  کە 

هەوڵی  قەسەدە  هێزەکانی  سەرنەکەوتنی 

سەرنەکەوت،  هەوڵەکانیان  بەاڵم  دا،  زۆری 

ڕزگارکردنی منبیج بۆ ڕۆژئاوا و فیدراسیۆنی 

باکووری سووریا قۆناغێکی گرنگە، لە بارەی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بە دڵ و بە گیان ساڵو 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  هەموو  لە 

ئەمڕۆ  گرنگە  زۆر  ئەوان  تێکۆشانی  دەکەم، 

بنچینەکانی  ڕۆژه���ەاڵت  خەڵکی  خەباتی 

خەبات و بزووتنەوەی داهاتووی ڕۆژهەاڵتی 

دەبێت  ڕاستە  ئەوەی  دروستدەکات،  ناوین 

خۆیان  ک��وردس��ت��ان  ڕۆژه��ەاڵت��ی  خەڵکی 

پێویستە،  ئامادەکاری  ئەمە  بۆ  بەهێزبکەن، 

بەاڵم مەرجی سیاسی زۆر گرنگە، ئێستا کە 

هەندێک  ڕوویداوە،  شەڕێک  ناوچەکەدا  لە 

الیەنی مەزهەبی و ئاینی هەیە، ئاشکرایە کە 

لەم شەڕە مەزهەبییەدا ئێران الیەنێکە، تورکیا 

وەک  ئێمە  دیکەن،  الیەنێکی  سعوودییە  و 

کورد دەبێت سەرنجبدەین، کە نەبینە یاریی 

دەستی ئەو شەڕە مەزهەبییە، بەرژەوەندیی 

نێوان  مەزهەبیی  ش��ەڕی  لە  ک��ورد  گەلی 

کورددا  گەلی  لەناو  نییە،  دەوڵەتانەدا  ئەم 

مەزهەب و ئایینەکان فرەڕەنگن و هیچ ئایین 

یان مەزهەبێک بااڵدەست نییە، لە ئەمڕۆی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا شەڕی مەزهەبی تەنیا 

داعش  ن��اوی  ش��ەڕە  ئەم  خراپەکاریيە،  بۆ 

دەبێت  کورد  سیاسەتی  بۆیە  پێشدەخات، 

بەشداریی  و  بێت  مەزهەبی  شەڕی  بە  دژ 

ئێستادا  لە  پێویستە  نەبێت،  وا  شەڕێکی 

خەباتی  ب��ەاڵم  نەکرێت،  چەکداری  ش��ەڕی 

سیاسی و ڕێکخستن و کولتوری بەڕێوەببەن، 

چەکداری  گ��ەورەی  شەڕێکی  ئێستا  ئەگەر 

ئەنجامبدەن،  ئێران  ئیسالمی  بە کۆماری  دژ 

سعودییە،  و  تورکیا  خزمەتی  دەکەوێتە 

کۆمەڵە  و  حدکا  و  حدک  و  پژاک  ک��ۆدار، 

شەڕی  نابێت  لەبەرچاوبگرن،  ئەمە  دەبێت 

خۆمان بخەینە خزمەتی تورکیا و سعودییە، 

کە  دەبێت شەڕبکەین،  کاتێک  تەنیا  بەڵکوو 

هیچ  نابێت  بزانین،  دروستی  بە  خۆمان  بۆ 

چاالکوانی  لەسێدارەردانی  بەرامبەر  لە  کات 

پێویستە  بین،  بێهەڵوێست  ک��ورد  سیاسیی 

ئەم  ڕۆژان���ەدا  سیاسەتی  چوارچێوەی  لە 

ئیسالمی  کۆماری  بخەینەڕوو،  هەڵوێستانە 

سنوورەکان دەگرێت، فشار و زەخت دەخاتە 

سەر خەڵک، بارەگاکان زیاتردەکات، بەنیازە 

لەسەر  خ��ۆی  دەسەاڵتدارێتیی  ب��ەزەخ��ت 

پێویستە  خەڵک زیاتربکات، ئەمە هەڵەیە و 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  دیالۆگ  بە 

ڕووبەڕووی ئەم زەختانە ببنەوە، هەڵوێست 

بنوێنن، بە ڕێکخستن بزوتنەوەی تایبەت بە 

خۆی بەهێزبکات.

جەمال
)ناسراو بە موراد قەرەیاڵن( 

_ لەدایكبووی باكووری كوردستانە 

دامەزرێنەری  دەستەی  ئەندامی   _

ئەرتەشی ڕزگاریی گەلی كوردستان 

 )ARGK(

جڤاكێن  كۆما  هاوسەرۆكی   _

كوردستان، )كەجەكە( بووە. 

پاراستنی  هێزەكانی  لێپرسراوی   _

گەلی كوردستان )HPG( یە.

سەرۆكایەتیی  كۆنسەی  ئەندامی   _

كۆما جڤاكێن كوردستان )KCK(یه .

پرۆفایل: 
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ئا: شیالن مورادی

 بابا شێخ حسێنی:
 )سكرتێری سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران(

 یەكگرتنەوەی سازمانی خەبات و سازمانی 
خەباتی شۆڕشـــگێڕ لـــەم كۆنگرەیەدا 

شتێكی گرنگ نەبوو 
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كۆنگرەی  ئێران،  كوردستانی  خەباتی  سازمانی  هەولێر  شاری  لە   )5-6-7/4/2017( ڕۆژانی 
شەشەمی سازدا. لەو كۆنگرەیەدا چەندین ئاڵۆگۆڕ پێشهاتوون. بۆ قسەوباس لەسەر 
حوسێن  شێخ  بابا  شێخ  لەگەڵ  دیدارەمان  ئەم  خەبات.  سازمانی  كۆنگرەی  كارەكانی 
جەالل سكرتێری هەڵبژێرداوی كۆنگرەی شەشەمی سازمان كردووه ، كۆنگرەی شەهیدان 

كۆتاییهات.

س����ازمانی  كۆنگ����رەی  شەش����ەمین   *
خەباتی كوردس����تانی ئێ����ران كۆتایی بە 
كارەكانیهێن����ا، وەك هەم����وو هێزەكانی 
تری ڕۆژه����ەاڵت تەنیا ئ����ەم كۆنگرەیە 
كاری تەنی����ا ڕۆتین ب����ووە، یاخود هیچ 

ئاڵوگۆڕێكی بەرچاو ڕوویداوە؟  
بابا ش����ێخ: بێگومان كۆنگ����رەی ئێمە ڕۆتین 
نەب����ووە، گۆڕانكاریم����ان هەیە، ل����ە بڕیار و 

ڕاسپاردەكانی سازمان هاتووه تەئاراوە، چەندین 

خاڵی گرنگ هاتووه تەبەرباس و پەسەندكراوە، 

یەكێ����ك ل����ە خاڵ����ەكان ئەوەی����ە ك����ە ئێمە 

بەردەوامبی����ن لە كار، تێكۆش����ان، پەرەپێدانی 

كارەكان لە ناوخۆی كوردس����تان و بەشداریی 

زیاتری ئافرەتان لە س����ەركردایەتیی سازمان، 

زیاتر لە )30%( ئافرەتان بەش����دران، سیاسەتی 

ڕەتكردنەوەی وتووێژ لەگەڵ ئێران، بەشداری 

الوانی����ش یەكێكە لە خاڵەكان، له گه ڵ چەندین 

بابەتی دیكە لە كۆنگرەی سازمان باسكراون.

* ل����ە كۆنگ����رەی زۆرب����ەی هێزەكان����ی 
و  ت����ر  پارچەكان����ی  ب����ە  رۆژه����ەاڵت 
س����ازمانی خەباتیشەوە زۆربەی ناوەكان 
و دەموچ����اوەكان دووب����ارەن، دەنگی����ان 
پێدەدرێتەوە لە ئێستادا هیچ ئاڵوگۆڕێك 
كراوە و دەموچاوی تازە بێتەكایەوە؟   

بابا ش����ێخ: هەموو ئەندام����ەكان لە ڕێگەی 
ئۆرگانەكان����ەوە پ����ڕۆژەی خۆی����ان هەی����ە و 

پێشكەشی دەكەن، ئەوەی لە سازمانی خەباتدا 

گرنگە ئەوە نییە كە دەموچاوەكان دووبارەن، 

گرنگ  ئەوەیە هەموومان فیكرى هاوبەشمان 

هەیە، دیارە لە هەرالیەنێكی سیاس����یدا بیر و 

بۆچوونی جیاواز هەیە، بەاڵم كە گەیش����تینە 

سەر ئەوەی كە چۆن كاربكەین. 

ئ����ەو كەس����انەی ك����ە ش����ارەزاییان هەیە لە 

خەبات����دا، دەبێت گرنگییان پێبدرێت كەڵك لە 

ئەزموونەكانیان وەربگیرێت، ئێستا بەشێك لە 

ئەندامان����ی تازەی س����ازمانی خەبات، الوان و 

ئافرەتانن بەشدارن لە ڕیزی سەركردایەتیدا.

* ل����ە كۆنگرەكەدا ب����اس لە پەیوەندیی 
نێوان س����ازمانی خەب����ات و الیەنەكانی 
دیك����ەی ڕۆژه����ەاڵت و پارچەكانی دیكە 

كراوه ، یاخود نا؟ 
بابا شێخ: پەیوەندی لەگەڵ حزبە سیاسییەكان 
و هەم����وو پارچەكانی كوردس����تان بەتایبەتی 

كوردس����تانی ئێ����ران، كۆنگرە س����ەركردایەتی 

ڕاس����پاردووە، كە دەبێت هەوڵی جدی بدات 

بۆ پێكهێنانی پالتفۆڕمێك����ی هاوبەش لەنێوان 

ئێراندا،  كوردس����تانی  سیاس����ییەكانی  هێ����زە 

ئ����ەو كۆبوونەوەنەی كە لەم����اوەی ڕابردوودا 

لەنێوان هێزە سیاس����ییەكانی كوردستانی ئێران 

گرنگە،  هۆیەك����ی  ئ����ەوە  هاتووه تەئ����اراوە، 

س����ەرەتایەكی گرنگە كە ئەو پرسە بەرەوپێش 

بچێت. هێزەكانی پارچەكانی تری كوردس����تان 

پێیانوایە، كە چۆن سازمانی خەبات لە سااڵنی 

ڕاب����ردوو كاریك����ردووە، بڕیارە لە س����ااڵنی 

داهاتووشدا كاربكات، پەیوەندی و هاوكاریمان 

لەگەڵ هێزە سەرانس����ەرییەكانی ئێرانی، هێزە 

تێكۆش����ەر و شۆڕش����گێڕەكانی بەردەوام بێت 

بەتایبەت سازمانی موجاهیدینی خەڵقی ئێران 

و شوورای میللیی مقاوەمەت. 

* بۆچ����ی تەنیا ئێ����وە بانگدەكرێن، بۆ 
كۆنگرەی هێزە ئێرانیيەكان كە س����ااڵنە 
لەالیەن  موجاهیدين خەڵقی ئێرانەوە 

ئەنجامدەدرێت؟ 
باب����ا ش����ێخ: زۆرب����ەی هێزە سیاس����ییەكان 
بانگدەكرێن، ب����ەاڵم ئێمە هاوپەیمانین لەگەڵ 

موجاهیدین����ی خەڵ����ق و ش����وورای میللی����ی 

مقاوەمەت، ئ����ەوان زیاتر گرنگی����دەدەن، بە 

سازمانی خەبات و پەیوەندییەكانیان بۆیە زیاتر 

بەشدارین. 

ل����ە  ب����اس  كۆنگرەك����ەدا  ل����ە  ئای����ا   *
یەكگرتنەوەتان لەگەڵ سازمانی خەباتی 
شۆڕشگێڕی نەتەوەیی كوردستان كرا؟ 

  بابا شێخ: پرس����ێكی تایبەت نەبوو، وەكو 
شتێكی س����ەرەتایی زۆر ساكار باسكرا. دەبێت 

هەموو هێزە سیاسییەكان رێكبخرێنەوە. 

هەوڵ����ی  ئێ����وە  چی����ە  ه����ۆكاری   *
یەكگرتنەوەت����ان ن����ەداوە، یاخود ئەوان 

بەڕەسمی ناناسن؟ 
بابا شێخ: سازمانی خەبات هەنگاوی بەرچاوی 
ناوە لەڕووی پێش����كەوتنەكان، هەردەستەیەك 

دەتوانێ����ت هاوكاربێ����ت لە پێشخس����تنی ئەو 

ڕەوتە ئێمە پێش����وازى لێدەكەی����ن، مێژووی 

بەیەكەوەبوونم����ان )6( س����اڵە، بەاڵم مێژووی 

دابڕانمان زیاتر لە )31( س����اڵە جیاوازی لە بير 

و فكرماندا دروستبووە، هەم لە كارەكانماندا.
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* لە كۆنگرەكەدا ب����اس لە بووژانەوەی 
خەبات����ی چەكداریتان كردووە، ئایا ئەو 

باسكردنە بە چ شێوەێك بوو؟ 
بابا ش����ێخ: خەباتی چەك����داری كۆڵەكەیەكی 
گرنگ ب����وو، هیچ كات پش����تمان لێنەكردووە 

هێزەكان����ی پێش����مەرگەی س����ازمانی خەبات 

خزمەتیان هەبووە، لە ناوخۆی كوردس����تاندا. 

بێگوم����ان گرنگی پێ����درا، ل����ەم كۆنگرەیەدا 

بۆئەوەی بتوانێت چاالكتر و بەهێزتری بكەین.

* ت����ا چەن����د كارك����راوە ب����ۆ ئ����ەوەی 
یەكگرتووبن، لەنێوان هێزە سیاسییەكان 

و الیەنەكانی ڕۆژهەاڵتدا؟   
بابا ش����ێخ: جوواڵن����ەوەی كورد بەگش����تی 
بەدەست نەبوونی تەباییەوە دەناڵێنێت، ئەوەی 

كە بووەتەهۆی الوازیی جوواڵنەوەكان بەگشتی، 

بەتایبەت جوواڵنەوەكان كورد لە كوردس����تانی 

ئێ����ران نەبوون����ی تەبای����ی و یەكگرتوویی����ە، 

جۆرێ����ك پاوانخوازی لە جوواڵنەوەی كورد لە 

كورس����تانی ئێران، هەر لە سەرەتاوە هەبووە، 

ئێستا گۆڕانكارییەكی پۆزەتیڤ هاتووه تەئاراوە 

دەبێت هەمووم����ان هەوڵبدەین بۆ یەكڕیزی، 

یەكگرتوويی، تەبایی له نێوان هێزە سیاسییەكان 

هەموو ئەو ڕاس����تییە دەبینین ئەگەر یەكگرتوو 

نەبین، دووژمن بەسەرماندا زاڵدەبێت، ئەگەر 

یەكگرتوو بین، پرسی كورد و پرسی جوواڵنەوە 

بەرەوپێش بەرین. لەم چوارچێوەیەدا سازمانی 

خەب����ات بەوپەڕی توانای����ەوە ئامادەی هەموو 

جۆرە یەكڕیزییەكە. 

ك����ە  بڵێ����ن  دەتوانی����ن  كەوات����ە   *
كەڵكوەرگیراوە لەو ئەزموونانەی پێشوو 
بەس����ەر حزبەكانی ڕۆژهەاڵتدا هاتووە، 
وەك دەزانی����ن هەوڵێ����ك هەی����ە، كە لە 
عێ����راق هێزە سیاس����ییەكانی ڕۆژهەاڵت 
وەدەربنێ����ت ل����ە هەرێمی كوردس����تاندا 
مەبەس����ت پڕۆژە یاسایەك، كە لە الیەن 

نوری مالیكییەوە خراوەتەبەرباس؟
باب����ا ش����ێخ: هێزەكانی كوردس����تانی ئێران 
بەتایب����ەت ئ����ەو )6( حزب����ە كۆبوون����ەوەی 

بەردەواممان هەیە لەس����ەر پرسە گرنگەكانی 

كوردستانی ئێران، پرسی نەورۆز، هەڵبژاردن، 

ئەو هەڕەش����انەی كە لە الی����ەن نوری مالیكی 

و ئەندامان����ی ئەو بەرەیەی ن����وری مالیكی لە 

پەرلەمانی عێ����راق، لە بەرامب����ەر هێزەكانی 

كوردس����تانی ئێ����ران كە دەس����تی الیەنی تری 

تێدایە، دەبێت كارێك بكەین ئەو سیاس����ەتەی 

لە عێراق نەچەسپێت دژی ئێمە. 

*  ناكۆك����ی و ملمالنێ����ی نێو هێزەكانی 
ڕۆژهەاڵت زۆر دەركەوتووە؟

بابا ش����ێخ: قەتیس مان����ەوەی حزبەكانە لە 
كاركردن و هەڵسووڕانیاندا، زیاتر پرسیاركردن 

لە ڕابردوو، كێش����ە و ناكۆكی سەرهەڵدەدات 

لەناو حزبەكاندا ئەگەر یەكگرتوويی و تەبايی و 

یەكریزی نەبوو ش����تە بچووكەكان گەورەدەبن، 

لەن����او الیەنەكاندا وادەكات كێش����ە و ئاڵۆزی 

بكەوێت����ە نێ����و حزبەكان����ەوە، بەش����ێك لەو 

ئاڵۆزییانە دەس����تی دووژمنانی تێدایە كێشە و 

ناكۆكی لەناو ئەفرادەكان لە حزبە سیاسییەكان، 

لە چەند س����اڵی ڕابردوودا، لە خەبات لە دژی 

ئەو كارانە ئەو حەقیقەتەمان بۆ دەركەوتووە.

* هێزەكان����ی ڕۆژه����ەاڵت ناكۆكی هەیە 

ئێران کوردستانی  خەباتی  سازمانی  کۆنگرەی  شەشەمین 
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لەنێوانیان����دا، پێتوانیی����ە ئەو هۆكارانە 
بۆ ئەوە بگەڕێنەوە؟ 

باب����ا ش����ێخ: جیاوازیی هەیە، ناكۆكیی نێوان 
هێزەكانی كوردستان و ئەو ناكۆكییانەی لەناو  

خودی حزبەكاندا هەیە جیاوازییان هەیە، ئەو 

ناكۆكییەی لەناو حزبەكاندایە دەس����تی ئێرانی 

تێدایە، هەمیشە وایكردووە كێشە بچووكەكانی 

ناو حزبەكان گەورەبكات، هەوڵی ئەوەبدات كە 

یەكگرتوو نەبن، بەداخەوە ئێران سەركەوتوو 

بووە نەمانتوانیوە سیاس����یەتێكی یەكگرتوومان 

هەبێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو كێش����ە و 

ئاڵۆزییانە تا بتوانین بەرپەرچی سیاس����تەكانی 

بدەینەوە، ئەگەری زۆرە ئێمە وەكو حزبەكانی 

ئێران بتوانین بەس����ەر ئەو كێشەیەدا زاڵببین، 

ڕەوتی یەكگرتوويی و یەكڕیزی لە جوواڵنەوەی 

كورددا پەیدابكەین. 

* مەبەستت تاكڕەویی حزبەكانە؟  
بابا شێخ: حزبێكی سیاسی پێیوایە، كە دەبێت 
دەسەاڵتی هەموو كوردستانی بەدەستەوە بێت 

قودرەتی هەموو كوردستان بەدەست ئەوەوە 

بێت مافی حوكومەت و ئیدارەی كوردس����تان 

بەتەنی����ا ب����ەو بێ����ت، ئ����ەوە دەوری خراپی 

هەبووە و هۆكار بووە بۆئەوەی، كە كێشە و 

ئاڵۆزییەكان سەرهه ڵبدەن و یەكترنەخوێننەوە. 

* لەدوای بەس����تنی كۆنگرەی شەشەمی 
س����ازمانى خەبات خوێندنەوەیەكی نوێ  

 بۆ بارودۆخی سیاسی دەكرێت؟
باب����ا ش����ێخ: ئێمە بە هەمووم����ان دەتوانین 
س����ازمانی خەبات بەرینەپێش����ەوە، كەڵك لە 

توانای هەم����وو ئەندامان وەربگیرێت، هەموو 

ئەو كەس����انەی ك����ە دڵس����ۆزن، تەنانەت ئەو 

كەسانەی كە لەدەرەوەی سازمانی خەباتیشن، 

كەڵك لەو كەس����ایەتییە ڕۆشنبیرانە لە ناوخۆی 

ئێرانیش����دا وەربگیرێ����ت، وەك����و ڕاوێژكار و 

یارمەتیدەری س����ازمانی خەب����ات بن لە بردنە 

پێشەوەی كارەكان، كارێك بكەن كە سازمانی 

خەبات زیاتر بچێتەپێشەوە. هەندێك بەرنامەی 

س����تراتیژی هەیە، كە لە س����ازمانی خەباتدا تا 

ئێستا نەگۆڕاوە، ڕەتكردنەوەی وتووێژ لەگەڵ 

ئێران، لە س����ازان لەگەڵ ئەو ڕژێمە، كێشەی 

كورد ل����ە چوارچێوەی مافەكان����ی، یەكێتی و 

تەباي����ی لەناو هێ����ز و الیەنە سیاس����ییەكانی 

كوردستان. 

پەی����ڕەو و پڕۆگرام����ی س����ازمانی خەبات لە 

كۆنگرەی شەش����ەمیدا زیاتر ش����موولییە، زیاتر 

جەماوەرییە، هەموو بیر و بۆچوونەكان بتوانن 

لە س����ازمانی خەباتدا كاربكەن، بچنە پێشەوە 

و ئەندام����ی س����ەركردایەتییش ب����ن، هەموو 

الیەنەكان موس����وڵمان، مەس����یحی، یەهوودی 

بتوانن لە سەركردایەتیی سازمانی خەباتدا، لە 

بەره وپێشچوونیدا دەوریان هەبێت. 

هەموو ئەو ئەدیانانەی لە كوردس����تاندا هەن 

بەب����ێ  جیاوازی لە قانوون����دان، لە داهاتووی 

حكومەتی كوردستاندا ڕۆڵیان هەبێت، سازمانی 

خەبات ش����ەهیدی یەهودی و مەسیحی هەیە 

و توانیویەتی ئەو بیروبۆچوونانە لە ڕیزەكانی 

خۆیدا جێگەبكاتەوە. 

* كەوات����ە دەتوانی����ن بڵێ����ن پ����الن و 
بەرنامەی بۆ چەند ساڵێك داناوە؟ 

بابا ش����ێخ: بێگومان ئەگەر سەركەوتوو بین 
ل����ە جێبەجێ كردنیدا، س����ازمانی خەبات زۆر 

ب����اش بەرەو پێ����ش دەبەی����ن و جوواڵنەوەی 

مافخوازانی كوردیش، بە جۆرێك دیكە بەرەو 

پێش دەچێت.

بابا شێخ حسێنی:   
1967ی  ساڵی  حسێنی  شێخ  بابا   _
كوردستانی  بانەی  شاری  لە  زایینی، 

ئێران لەدایكبووە. 
بە  بووە  ساڵیدا   16 تەمەنی  لە   _
پێشمەرگە و درێژەی بە كار و چاالكیی 

سیاسی و پێشمەرگەیی داوە. 
_ لە كۆنفرانسی ساڵی 1983ی سازمانی 
ماوەت  شارۆچكەی  لە  كە  خەباتدا، 
بە  بەستراوە،  عێراق  كوردستانی  لە 
ئەندامی سەركردایەتیی ئەو ڕێكخراوە 

هەڵبژێردراوە. 
سازمانی  دووەەمی  كۆنگرەی  لە   _
ئەندامی  بە  1986دا،  ساڵی  خەباتدا 

دەفتەری سیاسی هەڵدەبژێردرێت. 
سازمانی  سێیەمی  كۆنگرەی  لە   _
ناوبراودا، لە ساڵی 2004دا بە سكرتێری 

گشتی هەڵبژێردراوە. 
_ لە كۆنگرەی چوارەمدا دووبارە، بە 
سكرتێری  پۆستی  بۆ  دەنگ  زۆرینەی 

گشتی هەڵبژێردراوەتەوە. 
_ لە ساڵی 2012 لە كۆنگرەی پێنجەمی 
وەك  سێیەم،  جاری  بۆ  سازمان، 
بەڕێوبەری گشتی هەڵبژێردراوەتەوە. 

وەرگێڕان  و  نووسین  بواری  لە   _
چاالكانە  سیاسی  لێكۆڵینەوەی  و 

كاردەكات.

پرۆفایل: 

ئێران کوردستانی  خەباتی  سازمانی  لۆگۆی 


