خاوەنی ئیمتیاز

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

تەنها بیرکردنەوە
ئــازادمان دەکات

لێپرسراوی دەزگا
ئەنوەر حسێن

-1ئایدیا :گۆڤارێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی
فیكری و فەلسەفی دەدات ،لــەگــەڵ هــەر ژمــارەیــەكـیـشــدا فایلێكی
تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.
-2ئایدیا دیبلۆماتیك :گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە
و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
-3ك ــوردسـ ـت ــان دی ـب ـلــۆمــات ـیــك :گــۆڤــارێ ـكــی سـیــاسـیـيــە گــرن ـگــی بە
لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات ،كە تایبەتن بەكورد
لە هەر چــوار پارچەی كوردستان ،لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی
دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
-4باران :گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی،
ئــەدەبــی جیهانیی و بــەپـلــەی یــەکــەم نــاوخــۆیــی دەدات ،لــەگــەڵ هــەر
ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان ،یان
بیانییەكان باڵودەكاتەوە ،لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە
زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
-5فۆکەس :وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر
بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی جیهان دەکات.
-6پ ـ ــڕۆژەی چــەمـکــە ف ـکــری و فــەلـســەفـیـیــەکــان :پــڕۆژەیــەکــی نوێی
دەزگــای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی گــەورەدا دەبینێتەوە،
هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک ،هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە
دەخــاتــەڕوو و لــە ڕەهــەنــدە جـیــاوازەکــانــەوە پێناسەیەکی تێروتەسەلی
لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی
بۆ دەکرێت.
-7پڕۆژەی ( )100نامیلكەی فەلسەفی :پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە
بــەش ـێــوەیــەكــی وەرزی ( )20نــامـیـلـكــە ب ــاودەك ــات ــەوە ( )80لــەوانــە
باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
-8پڕۆژەی ( )100نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی )100( :نامیلكەی
سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی
و ناوخۆیین .گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات.
-9پــڕۆژەی كتێب :پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی ،فەلسەفی،
فكری و بوارەكانی ترە ،تا ئێستا نزیکەی ( )200كتێب چاپكراوە.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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لێپرسراوی دەزگا:

خاوەنی ئیمتیاز:

ئەنوەر حسێن

دەزگای ئايديا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە

a.bazgr@gmail.com

ستافی فۆکەس:
ئامادەکردنی:

ئەنوەر حسێن

هاوکاران:
زریان ڕەحیم
پەرژین ئەحمەد
شیالن کەریم
ئەفشین عەباس
ئاسان عەبدوڵاڵ

ئەرسەالن حەسەن
بابان ئەنوەر
ئارام مەحمود
کارا فاتیح
نیاز کەمال

تایپ و هەڵەچن:
كەيوان عومەر
بەڕێوەبەری سایت :نیاز کەمال
ئاراس حەسەن
سەرپەرشتیاری چاپخانە:
حسێن سەعید

لوقامن ئەبوبەکر

چاپ :چاپخانەی حەمدی
تیراژ 500 :دانە
نرخ 1500 :دینار

* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە ،بەپێی
یاسای كاری رۆژنامەنووسی ،ژمارە ()35ی ساڵی  2007گۆڤارەكەو
خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.
*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی
گۆڤارەكەیان بەسەرەوەیە كە لەداهاتوودا سودیان لێوەربگرێـتەوە
بەپێی بەرژەوەندییەكانی دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.

www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com
www.facebook.com/dezgai.idea
07701955044 - 0533220180
سلێمانی  -گردی سەرچنار -نزیك كۆمەڵگەی بەهاران

باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای
نێوەند-ەوە لە شاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە
07701517533

پێڕست
تێڕوانینى هێز و الیەنەکانی کوردستان ،سەبارەت بە بارودۆخى باشوورى کوردستان لە
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و 16ـى ئۆکتۆبەر
باشووری کوردستان ٦..................................................................................................................................................
خۆرهەاڵتی کوردستان٦٢ ..............................................................................................................................................
باکووری کوردستان٩٤.....................................................................................................................................................
خۆرئاوای کوردستان١٠٨...................................................................................................................................................

تێڕوانینى هێزەکانى
باشوور سەبارەت بە
بارودۆخى باشوورى
کوردستان ،لە قۆناغى
دواى ڕیفراندۆم و 16ـى
ئۆکتۆبەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

فەریــد ئەسەســەد ،ئەندامــى ســەرکردایەتیى یەکێتیى
نیشــتیامنیى کوردستان:

ئــەم بارودۆخــە لــە قازانجــى بەغدایــە ،زۆرتــر لــەوەى لــە قازانجــى
هەرێــم بێــت ،ئەگــەر ئێمــە ســەیرى دەســتوور بکەیــن ،حکوومەىت
هەرێــم گوتوویــەىت لــە چوارچێــوەى دەســتووردا وتووێــژ لەگــەڵ
بەغــدا دەکەیــن

کاوە مەحموود ،سکرتێرى حیزبی شیوعیى کوردستان:

7 FOCUS

هیــوا ئەحمــەد ،ئەندامــى ســەرکردایەتیى پــارىت
دیموکــراىت کوردســتان:

تــا ئێســتا هەڕەشــە لــە ســەر ئاســاییىش نەتەوەییــى گــەىل
کوردســتان هەیــە..

بەختیــار کەریــم ،ئەندامــى مەکتــەىب سیاســی و
وتەبێــژى حیــزىب سۆسیالیســت دیموکــراىت کوردســتان:

لــەم ماوەیــەدا ئەگــەر ســەركەوتنێىك گــەورە ڕووی داوە،
هۆکارەکــەى ڕیفرانــدۆم بــوە ،لــە ئایینــدەدا ئــەم ســەركەوتنە
دەبێتــە بنەمایــەك بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی نیشــتیامنی

كاراكردنــەوەی پەرلەمانــی كوردســتان و دروســتكردنی
حكوومەتێكــی بنكەفــراوان ئەڵتەرناتیڤــی بارودۆخەکەیــە.

مســتەفا عەبدوڵــا ،ئەندامــى مەکتــەىب سیاســیى
یەکگرتــووى ئیســامیى کوردســتان:

ســەلیم کۆیــى ،ئەندامــى ســەرکردایەتیى کۆمەڵــى
ئیســامى لــە کوردســتان:

پیالنــە ئیقلیمــی ،عێراقــی و نێودهوڵهتییهكــه ،ســهرهڕای
وێرانهییــی نێــو ماڵــی خۆمــان و مامهڵ ـه لەگــەڵ بهغــدا ،ههمــوو
ئهوانــه شكســتیان بــه پرۆســهكه هێنــاوه.

ئێمــە لــە هەرێمــی كوردســتان دوو شــتامن كــەم بــوو ،یەكــەم نــاو،
دوەم پــارە ،دەنــا هەمــوو ســەربەخۆیییەكامن هەبوو.

حاجــى ئەنــوەر ،ئەندامــى مەکتــەىب سیاســیى
بزووتنــەوەى ئیســامى لــە کوردســتان:

بەختیــار مســتەفا ،ئەندامــى ســەرکردایەتیى حیــزىب
زەحمەتکێشــاىن کوردســتان:

مەســعوود بــارزاىن دوو ســاڵ لهمهوبــهر وازی لــهو دهســهاڵته
بهێنای ـه ،ئ ـهوه بــۆ كــورد بــاش بــوو.

حكوومەتــی ئێمــە هەتا ســەر ئێســقان كەمتەرخــەم بوە ،بەاڵم كێشــەی
توركیــا و ئەمەریــكا و بەغــدا ئــەوە نەبوە ،کە ئێمــە گەندەڵین.
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عەزیمــە نەجمەدیــن ،ئەندامــى جڤــاىت گشــتیى
بزووتنــەوەى گــۆڕان:

ســوبحى مەهــدى :ئەندامــی مەکتەبــی سیاســی حزبــی
شــیوعی کوردســتان

بــە گوشــارى نێودەوڵــەىت توانــرا البــردىن ســەرۆکى هەرێــم
جێبەجــێ بکرێــت و دەســەاڵتەکاىن دابــەش بکرێتــەوە

پارتــی هەمیشــە بەرژەوەندییەكانــی خــۆی لەبەرچــاو دەگرێــت،
بیــر لــەوە ناكاتــەوە ئــەم حكوومەتــە حكوومەتێكــی هاوپەیامنیيــە

وشــیار ســیوەیلى ،ئەندامــى ســەرکردایەىت و بەرپــرىس
پێوەندییــەکاىن دەرەوەى پــارىت:

موئەیــەد ئەحمــەد ،ســکرتێرى کۆمیتــەی ناوەندیــی
حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى عێــراق:

دووفاقییــەک لــەو هەڵوێســتەدا هەیــە و ئەگــەر ئــەم حکوومەتــە
بــە الى بزووتنــەوەى گۆڕانــەوە حکوومەتێکــى شکســتخواردوە
کەواتــە بــا هەڵبــژاردىن پێشــوەختە بکرێــت.

پــارىت و مەســعوود بــارزاىن لــە ڕێــى ڕیفراندۆمــەوە ،دەیویســت لــە
بەغــداد ئیمتیــازات وەربگرێت.

مەال یاسین ،نوێنەرى ى.ن.ک لە میرس:

هیــچ گومانــم نییــە ئــەوان دەیانەوێــت كــورد ببێــت بــە دەوڵــەت،
بــەاڵم هیــچ گومانیشــم نییــە نایانەوێــت لــە ســەر دەســتی ئــەم
ســەركردە سیاســییە بكرێــت.

عوســمانى حاجــى مــارف ،ســکرتێرى حیزبــی
کوردســتان:
کرێکاریــى
کۆمۆنیســتى

ڕیفرانــدۆم كارێكــی بــاش بــوو ،کــە دەســتكەوتێكە بــۆ هەرێمــی
كوردســتان هیــچ هێزێــك ناتوانێــت هەڵــی بوەشــێنێتەوە.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

* 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 بــهوهی لــە ناوخــۆدا
حکوومەتــى عێــراق ئامــادە نییــە دانوســتانی لەگــەڵ
بــکات و خۆرئاوایــش بەتایبــەت ئەمریــکا وەکــو
پێشــوو مامەڵــەى جیدیــى لەگــەڵ نــاكات ،پێــت وایــە
ئــەم بۆچوونــە ڕاســتە یــان زیادەڕەویــی تێدایــە؟
ســوبحى مەهــدى :دیــارە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت بــە

گۆڕانکاریــى هەســتیاردا تێدەپەڕێــت ،ئــەو بارودۆخــەى بــە
ســەر هەرێمــی کوردســتاندا هاتــوە ،بەشــێکى هەســتیارى ئــەو
گۆڕانکارییانەیــە ،بــە شــێوەیەک ملمالنێــی هاوکێشــە نێودەوڵەتــی
و هەرێامیەتییــەکان کاریگەرییــان بــە ســەر ڕووداوەکانــەوە هەیــە.
بەدڵنیایییــەوە هەرێمــی کوردســتان باجــى ئــەم ملمالنێیانــە
دەدات ،گــەالىن ناوچەکەیــش بــە هەمــان شــێوە ،بۆی ـه پێویســتە
هاواڵتییــان و هێــزە سیاســییەکاىن کوردســتان یەکڕیزییهكــی
نیشــتیامنیى واقیعــی دوور لــە قســە و بانگەشــە بــۆ پاراســتنى
گــەىل کوردســتان لــە هــەر ئەگەرێــک یــان مەترســییەک کــە دێتــە
پێشــەوە ،دروســت بکــەن.
پێــش ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم ،کوردســتان پــڕ لــە گرفــت و
ملمالنــێ بــوو :خراپیــى بــارى ئابــوورى و ملمالنێــى تونــد لــە نێوان
الیەنــەکاىن حکومڕانیــدا واتــە پێنــج حیزبەکــە .بــە داخــەوە دواى
16ـــى ئۆکتۆبــەر قەیرانــەکان قوڵــر بوونــەوە ،هۆکارەکەیشــیان
دەگەڕێتــەوە بــۆ شــێوازى حکومڕانیــى پێنــج حیــزىب و
بهرهنجامهكانــی لــه پێوهندییهكانــی ناوخــۆ و پێوهندییــه
نێودهوڵەتییهكانــدا .لــه ڕووی ســهربازییهوه نهتوانــرا ههتــا ئــهو
كاتهیــش هێزێكــی یهكگرتــووی پێشــمهرگه دروســت بكرێــت،
ههروههــا ئ ـهو ههنــگاوهی نابــووی ب ـهرهو ئابووریــی س ـهربهخۆ
پاشهكشــهی كــرد ،نهتوانــرا پێداویســتیی ژیانــی ئاســایی و
گوز هرانــی خهڵــك و مووچ ـه دابیــن بكرێــت .دیــاره گ ـهر س ـهیری
تابلۆكــه بكهیــت بــۆ منوونــه گــهر لــه ههڵكهوتــهی جیوگرافیــی
كوردســتان بڕوانیــن ،كوردســتان بــه ســهر چــوار دهوڵهتــدا
دابــهش بــوه كــه ســنورهكانی گرتــوه ،ئــهم چــوار دهوڵهتــه لــه
ههمــوو شــتێكدا ناكۆكــن ،بــهاڵم لــە ســهر مهســهلهی كــورد و
ڕێگرتــن لــه گهییشــن بــه مافــه ڕهواكانــی ،كــۆك و تهبــان .بــه
داخــهوه لــه دوای ڕاپهڕینــهوه حوكمڕانیــی ههرێــم لــه بریــی
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پارتی هەمیشە
بەرژەوەندییەكانی خۆی
لەبەرچاو دەگرێت ،بیر لەوە
ناكاتەوە ئەم حكوومەتە
حكوومەتێكی هاوپەیامنیيە

بونیادنانــی بنهماكانــی دهوڵــهت و تۆکمەکردنــی دامــهزراوهكان،
زۆر بهرپــرس تهنهــا ههوڵــی خۆدهوڵەمهندكــردن و ملمالنــێ
و شــهڕی ناوخــۆ و ههوڵــدان بــۆ دابهشــكردنی كۆمهڵگــه و
دروســتكردنی ناكۆكــی و ڕقوكینــهی داوە ،كــه لهڕاســتیدا گــهر
پێچهوانهكــهی بوایــه ،واتــه ئاڕاســتهیهكی ملمالنێــی سیاســی
و مهدهنییانــه بوایــه ههڵبــهت ئێســتا لــه ئاســتێكی باشــردا
دهبوویــن .چهندیــن خــول بـه هــۆی ئـهو گرفــت و ملمالنێیانـهوه،
پهرلهمــان یاخــود مومارهســهكردنی ژیانــی دیموكراســی زیانــی
بهركهوتــوه و وای كــرد ،پرۆســهی بەدیموكراســیكردنی كۆمهڵگــه
و پرۆســهی بهرهوپێشــردنی سیســتمی سیاســی كهمتهرخهمیــی
پێــوە دیــار بێــت ،بۆیــه جهخــت لــه ســهر ئــهوه دهكهینــهوه،
لــه حاڵەتێكــی وهك ئێســتادا گرینگرتیــن شــت یهكڕیزییــه.
بــهداخــهوه لــهڕابــردوودا چــاوهكان زیاتــر لــ ه ســهر ئــهوه
بــوون ،پشــت بــه هێــزی دهرهكــی ببهســرێت ،كــه ئێســتا ئــهو
هێزانــه لهبــهر دوو خاڵــی زۆر گرینــگ یهكــهم :ههڵكهوتــهی
جیوگرافــی دوهم :وهك ئــهوهی ئــهم ناوچهیــه دەوڵەمەنــدە،
ملمالنێــی ههرێامیهتــی و بگــره نێودهوڵتییــش زیاتــر خهریكــن
لــهم ناوچهیــهدا ناكۆكییهكانــی خۆیــان یــهكال دهكهنــهوه .ئــهو
هێــزهی ئێم ـه وهكــوو كــورد یاخــود حكوومهتــی ههرێــم و هێــزه
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بااڵدهســتهكان لــهڕابــردوودا پشــتی پــێ دهبهســت ،ئهمریــكا
بــوو ،کــە وردهورده لــه بهرامبــهر هێــزی دوهم كــه كاریگهریــی
دروســت دهكات و ڕووســیایه ،لــه پاشهكشــهدایه.
*وهك لــه قســهكانی كاك ســوبحیدا دهركــهوت،
گرینگتریــن فاكتــهر نهبوونــی گوتارێکــی
یەکگرتــووی كوردییــه ،بــهاڵم ویســتم ســهرنجی
ئێــو ه بــۆ ئــهوه ڕابكێشــم ،بهشــێكلــە چاودێــران
پێیــان وایـه ،چهندیــن فاكتـهر ههبــو ه كــه هەرێمــی
کوردســتان بكهوێت ـ ه ب ـهردهم ئ ـهو مهترســییانهوه،
بــۆ نموونــ ه نەبوونــی دادپــهروهری ،ناشــهفافی
لــ ه كهیســی نهوتــدا ،داخســتنی پهرلهمــان
و ڕێگرتــن لــه ســهرۆكەکەی كــ ه بچێتــهو ه
ســەر کار ،مانــهوهی بارزانــی و درێژكردنــهوهی
مــاوهی ســەرۆکایەتییەکەی ...هتــد ،بۆیــە دەڵێــن
ئەنجامدانــى پرۆســەى ڕیفرانــدۆم هۆكارێــك بــوو
بــۆ پێشخســتنى ڕووداوهكان ،ئهگهرنــا عێــراق ئــهو
مامهڵهیــهی هــهر دهكــرد؟
نەســرولاڵ ســورچى :بــاوهڕ ناكــهم لــه ســهر بابهتــی

ســهربهخۆییی كــورد ،كــهس قســهی ههبێــت ،واتــە خهڵكــی
كوردســتان پێیــان ناخــۆش بێــت وهك ههمــوو گهالنــی دونیــا
خاوهنــی دهوڵــهت و كیانــی خۆیــان بــن ،بــهاڵم دهتوانــم
بڵێــم ،ئهنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بــه بــێ دیراســهكردن و لــه
بارودۆخێكــدا ك ـه نهتوانیــت دهوڵهتێكــی دامەزراوەیــی دروســت
بکەیــت و چهندیــن كێشــه و قهیرانــت ههبێــت ...پهرلهمــان
داخرابێــت ،لــهو كاتــهدا ڕیفرانــدۆم بكهیــت و داوا لــه خهڵــك
بكهیــت دهنگــت پــێ بــدات ،بــێ ئ ـهوهی بیــر ل ـهوه بكهیت ـهوه
ك ـه ئهنجامهك ـهی چــی دهبێــت :ئــەوە کارێکــى هەڵــە بــوو .وهك
دهزانیــن لــهو كاتــهدا ههمــوو دونیــا داوایــان كــرد ڕیفرانــدۆم
نهكرێــت ،دوو ڕۆژ پێــش ڕیفرانــدۆم تیلهرســۆن نامهیهكــی
بــۆ كــورد نــارد كــه باشــرین شــتی بــۆ كــورد تێــدا بــوو ،بــهاڵم
لهبــهر غــروور ههموویــان ڕهت كــردهوه و بڕیــاری ئهوهمــان
دا ڕیفرانــدۆم بكرێــت .لــهدوای ڕیفرانــدۆم دونیــا لێــان ههســتا
و ڕووبــهڕووی ئــهو ههمــوو گیروگرفتــه بووینــهوه ،كــه ڕووی
دا .دوا ڕووداویــش 16ـــی ئۆكتۆب ـهر بــوو ،دواتــر بــۆ شــاردنهوهی
شــهرمهزارییهكان الیهنــهكان كهوتنــه تهخوینكردنــی یهكــر،
ههمــوو ئــهو ناوچانهمــان بــه ڕۆژێــك و بــێ شــەڕ لــهدهســت

دا .ئهمانــه ههمــووی لــه ئهنجامــی ئــهوه بــوو كــه لــ ه دوای
ڕاپهڕینــهوه نهمانتوانــی حكوومهتێكــی دامەزراوەیــی دروســت
بكهیــن ،نهمانتوانــی دهســهاڵت دهستاودهســت بكهیــن و
ئــهو بنهمایانــهی كــه دهوڵهتیــان لــه ســهر دروســت دهكرێــت
دامبهزرێنیــن ،تهنانــهت نهمانتوانــی قوتــی خهڵــك دابیــن
بكهیــن ،مووچـه بــو ه چارهكێــك ئهویــش بـه ســێ مانــگ جارێــك،
بۆیــە ه ـهر شــتێك ك ـه بناغ ـهی نهبــوو ب ـهو شــێوهیهی لــێ دێ.
ئێســتایش گــهر نهچینــهوه باوهشــی بهغــدا و داوای یارمهتیــی
لــێ نهكهیــن ،ناتوانرێــت ئــهو چارهكــه مووچهیهیــش دابیــن
بكرێــت.

یــه دهڵێــت :ســهركهوتن باوكــی
* قســهیهك هه 
زۆرە و شکســتیش ههتیــو .ئێســتا لــه ههرێمــی
كوردســتان ڕیفرانــدۆم ههتیــو كهوتــو ه و
كــهس خــۆی نــاكات بــ ه خاوهنــی ،بــۆ نموونــ ه
كاك نهســڕولاڵ پێــی وایــه ،كارێكــی خــراپ بــوه
و قســهكردن لــ ه ســەر دروســتكردنی دهوڵهتــی
كــوردی لــ ه ســهر بنهمایهكــی پــووچ بــوو،
لهكاتێكــدا حیزبهكــهی كــ ه یهكێتیــی نیشــتیمانیی
كوردســتان ه پشــتیوانیی لــ ه مهســهلهك ه كــردوه
و مهكتهبــی سیاســی و كۆمیتــهی ناوهنــدی
یهكێتــی دژی نەبــوون ،بــهههمــان شــێو ه حیزبــی
شــیوعی و بهڕێزتانیــش ،چهندیــن جــار ســكرتێری
حیزبــی شــیوعیی كوردســتانمان دوانــدوه و زۆر
بــ ه حهماســهو ه پشــتیوانیی لــ ه مهســهلهی
ڕیفرانــدۆم كــردوه ،كهچــی ئێســتا ههمــوو هێــز ه
سیاســییهكان دهیانهوێــت شكســتهك ه بخهنــ ه
ملــی مهســعوود بارزانــی ،هــهر چهنــد ه بارزانــی
ڕای گهیانــد ،ه ـهر كات ڕیفرانــدۆم شكســتی خــوارد
بخرێتــ ه ملــی و ئــهو بهرپرســی یهكــهم دهبێــت،
بــەاڵم ئــهو بهرپرســیارێتیی هەڵنەگــرت .لێــرهدا
قســهك ه ئهوهیــه ،گــهر ڕیفرانــدۆم خــراپ بــوو
بــۆ ههمووتــان پشــتیوانیتان لــێ كــرد؟ حیزبــی
شــیوعییش بهشــێك بــو ه لــهپــرۆژ ه سیاســییهكه،
وات ـ ه ئێــو ه پێشــبینیی ئهوهتــان دهكــرد بارودۆخــی
سیاســیی كوردســتان بــهو شــێوهیهی لــێ بێــت؟
یاخــود ئــهو كهیســانهیباســمان لێــو ه كــرد وهك
نادادپــهروهری و ناشــهفافیی نــهوت و داخســتنی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پهرلهمــان و دهستاودهســت نهكردنــی دەســەاڵتی
سیاســی لــ ه ههرێمــی كوردســتاندا وای كــرد ،بــه
چــرای ســهوزی ئهمریــكا حكوومهتــی عێراقــی ئــهو
ناوچان ـ ه داگیــر بكات ـهوهو ســوكایهتی ب ـه خهڵكــی
ههرێمــی كوردســتان بــكات؟
ســوبحى مەهــدى :دهمهوێــت پێناســهیهكی ئاســانی

ڕیفرانــدۆم بك ـهم ،ئهویــش بریتیی ـ ه ل ـه گهڕان ـهوه بــۆ ڕای گــەل
ل ـه س ـهر ئ ـهو بابهت ـه جۆراوجۆران ـهی پێوهندییــان ب ـه خهڵك ـهوه
ههیــه ،كــه دهســهاڵتدار حــهق بــهوه دهدات گوێــی لــه خهڵــك
بێــت تــا پرســی پــێ بــکات بــۆ مامهڵهكــردن لــهســهر ئــهو
مهس ـهلهیه ب ـه بــوون یــان نهبــوون ،بۆی ـه گهڕان ـهوه بــۆ خهڵــك
لــه كاتــی ئهنجامدانــی ڕیفراندۆمــدا كارێكــی ههڵــه نهبــوه،
بــهاڵم مانــای ئهوهیــش نهبــوه كــه ڕاســتهخۆ دوای ڕیفرانــدۆم
ســهربهخۆیی دێتــه بهرهــهم .ئێمــه لــه بهرنامــهی حیزمبانــدا
لــهدوای كۆنگــر ه و لــهدامهزراندنــی حیزبــهو ه لهگــهڵ مافــی
بڕیاردانــی چارهنووســین ،لهگــهڵ تێزێكیــن كــه وهك حیزبێكــی
ماركســی پشــت بــه تێزهكانــی ڕابــردووی ئــهم حیزبــهو ئــهم
بزووتنهوهیــه دەبەســتین ،كـ ه ئهویــش بــاس لــهمافــی چارهنــووس
دهكات و بـ ه وهاڵمێكــی ســاده دهڵێــت :بریتییـه لـه مافــدان بـهو
نهتهوانــه بــه دامهزراندنــی دهوڵهتــی خۆیــان .خاڵێكــی تــر
ئهوهیــه نهتــهوه یهكگرتــوهكان دهقێكــی ههیــه كــه حــهق
دهدات بــه ههمــوو نهتــهوهكان بــه بچــوك و گــهوره ،دهوڵهتــی
خۆیــان دامبهزرێنــن .مــن گـهر جارێكــی تــر ڕیفرانــدۆم بكرێتـهوه
هــهر دهنــگ بــه بهڵــێ دهدهم و لهگهڵیــم .دهمێنێتــهوه ســهر
ئ ـهوهی ،ئێم ـه لــه واقیعێكــدا ئ ـهم پرۆس ـهیهمان هێنای ـه پێش ـهوه
كــ ه خوێندنهوهیهكــی وردمــان نهبــوو ،یاخــود بــهباشــی لــه
ههڵوێســتی دهوروب ـهر و دهوڵهتانــی دونیــا تــێ نهگهیشــتبووین،
كــه هــهر یهكهیــان بــۆ پاراســتنی بهرژهوهندیــی خــۆی هاتــوه.
بــۆ پارێزگاریكــردن لــه بهرژهوهندییهكانیــان پشــتیوانی لــ ه كام
ال دەكــهن ،بێگومــان لــهو الیهنــهی باشــر بهرژهوهندییهكانــی
ئــهوان دهپارێزێــت .كــه بــاس لــه پێنــج حیزبهكــه دهكهیــن،
دەزانیــن ئــەوان حكوومهتیــان دامهزرانــدوه و لــ ه كــۆی
بهرنامــهی ههڵبژاردنــی ههموویانــدا چاوهڕوانــی ئهوهمــان
دهكــرد كوردســتان لهوپــهڕی خۆشــگوزهرانیدا بوایــه .كاتێــك
بهرنامـهی حكوومـهت پێشــكهش كـرا ،ههمــوو شــتێكی تێــدا بــوو
كــ ه خۆشــگوز هرانی بــۆ ئــهم میللهتــه بهێنێــت ،خــۆ لــه پرۆســه
سیاسییهكهیشــدا ئهمــهی تێدایــه ئهگــهر پێنــج حیــزب پێكــهوه
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حوكمڕانێتــی پێــك دههێنــن ،ئاس ـهواری ههمــوو كهموكورتیی ـهكان
دهبێــت ڕوو بكات ـه ئ ـهم پێنــج حیزب ـه ك ـه بهرپرســیارێتییهكه بــه
شــێوهیهكی ڕێژهیــی دادهنرێــت و پشــكی زۆرتــر دهكهوێتــە
ئهســتۆی دوو حیزب ـه س ـهرهكییهكه و ئ ـهوهی ڕۆڵــی زیاتــری لــه
حكومڕانیــدا ههی ـه ،بهرپرســیارێتیی زۆرتــر لــه ئهســتۆ دهگرێــت.
ئـهوهی لــهكهركــووك ڕووی دا ،دهرهنجامــی ههمــوو ئـهو گرفــت
و ملمالنێیانهیــه لــه نێــوان پێنــج حیزبهكــه بــهگشــتی و دوو
حیزبــه زلهێزهكــه بهتایبهتــی هەیــە ،ئهویــش دهگهڕێتــهوه بــۆ
نهبوونــی نێوماڵێكــی یەکگرتــووی كــوردی كــه دهبێتــه یاریــدهر
بــۆ گــۆڕان و جوواڵندنــی ههمــوو فاكتهرهكانــی تــر بــۆ ئــهوهی
لــهم پرۆســهیهدا بــه شــێوهیهكی باشــر ســهركهوتوو بووینایــه.
* فاكتــهر زۆرە ،كــ ه یاریــدهدهر بێــت بــۆ
ســهركهوتنی ههرێمــی كوردســتان لــ ه دوای
ئــهو قۆناغــه ،بــەاڵم بۆچوونێــك ههیــ ه دهڵێــت:
كــورد پێویســتی بــ ه فاكتهرێكــی بابهتییــ ه بــۆ
ئــهوهی بێتــهو ه نــاو گۆڕەپانــی سیاســی ،بــۆ
نموونــ ه دهرهنجامــی ڕووخاندنــی دیــواری بهرلیــن
و شكســتی بلۆكــی شــۆرهوی ،شــهڕی كهنــداو و
شــهڕی كوێت-عێــراق بــوو ،دوا جــار ئهزموونــی
باشــووری كوردســتانیش دروســت بــوو .ههروههــا
دوای ڕووداوهكانــی بههــاری عهرهبــی لــ ه 2011
دا ،ئهزموونــی خۆرئــاوای كوردســتان دروســت بــوو.
ئێســتا بــۆ ئــهوهی جارێكــی تــر كــورد ســهرلهنوێ
بێتــهو ه پێشــەو ە و نهچێتــ ه دهرهوهی مێــژوهوە
و بارودۆخــی باشــتربێت لــهو پاشهكشــهیهی
دوای 16ـــی ئۆكتۆبــهر كردوویهتــی پێویســتی بــ ه
بارودۆخێكــی بابهتــی ههیــه .پێــت وایــ ه ئــهو دوو
بارودۆخـهی ئامــاژەم پێــدا ڕاســتهو پێویســتمان بـ ه
فاكتهرێكــی تــر ههیــه؟ یــان ئهوهنــدە ئێنێــرژی
و فاكــت ههیــ ه تــا هەرێمــی كوردســتان بتوانێــت
لــ ه گۆڕهپانهكــ ه بمێنێتــهو ه و تێــك نهشــكێت و
د هرنهكرێــت ؟
نەســرولاڵ ســورچى :ســهبارهت بــه ڕای یهكێتــی بەرانبــەر

پــرىس ڕیفرانــدۆم ،لێتــان ناشــارمهوه ،یهكێتــی داوای كــرد
ڕیفرانــدۆم بكرێــت .لــهســااڵنی ههشــتاوه یەکێتــى دروشــمی
مافــی چــارهی خۆنووســینی بــەرز کردوەتــەوە ،بــهاڵم ئێســتا
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گــهر بابهتــی تهخویــن نهبوایــه ،دهكــرا بگوترایــه لــهم كاتــهدا
مهســهلهكه گونجــاو نییــه ،چونكــه گــهر یهكێتــی ڕیفراندۆمــی
ڕهت بكردایهتــهوه ،ئــهو كات تهخویــن دەکــرا و دهگوتــرا لــه
دژی مافــی میللهتــی كــورده ،ئهگــەر نــا  80%ســەرکردایەتیی
یهكێتــی لهگــهڵ بابهتــی ڕیفرانــدۆم نهبــوو .ســهبارهت
بــهم بارودۆخــهی ئێســتا هاتوەتــه پێــش ،ب هڕاســتی دهبێــت
بــهههموومــان بیــر لــهیهكڕیــزی بكهینــهوه ،بــهشــێوهیهك
پرۆســهیهكی دیموكراســی لــ ه نــاو خۆمــان ههبێــت ،دهبێــت
بزانی ـن ئهگ ـهر توركیایــش قبــوڵ بــكات ببین ـه دهوڵ ـهت ،عێ ـراق
لـ ه الی خۆیـهوه بــههیــچ شــێوهیهك قبــوڵ نــاكات ،چونكـه ئـهوه
ڕاســتییهكه كــه واڵتانــی چواردهورمــان هیچیــان لهگــهڵ ئــهوهدا
نیی ـن كــورد ببێت ـه دهوڵ ـهت ،بــۆ منوون ـه ه ـهر دوای ڕیفرانــدۆم
ههمــوو فڕۆكهخانــهكان داخــران ،لهبهرئــهوه دهبێــت پێــش
ههمــوو شــت بیــر ل ـهوهبكرێت ـهوه بــارودۆخ هێمــن بكرێت ـهوه
و ســەقامگیری بێتــە ئــاراوە ،دواتــر بیــر لــه ڕیفرانــدۆم بكرێتـهوه.
ههموومــان دهزانیــن ســهرۆك مــام جــهالل چهنــده مرۆڤێكــی
حهكیــم و دڵســۆز بــوو ب هرانبــهر بــه مافــ ه ڕهواكانــی گهلــی
كــورد ،ئــهوكات كــ ه گوتــی دهوڵهتــی كــورد خهونــی شــاعیرانه،
دونیــا دژی قس ـهكهی وهســتایهوه ،ب ـهاڵم ئ ـهو ل ـهو كات ـهدا دواى
ئــەوەى خهڵكــی هێــور كــردهوه تێــی گهیانــدن ،لـهم بارودۆخـهدا
گونجــاو نیی ـه بیــر ل ـهو مهس ـهلهیه بكرێت ـهوه ،بهڵكــوو دهبێــت
چاوهڕێــی بارودۆخێكــی لهبارتــر بكهیــن ،بــۆ منوونــه نهخشــهی
خۆرههاڵتــی ناو هڕاســت بگۆڕرێــت .دهوڵهتــی كــوردی هــەر
دروســت دهبێــت لــهسـهر دهســتی ئهمریــكا نـهك ئێمـه ،چونكـه
ئەمریــکا پرۆژهیهكــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســتی گــهورهی
ههیــه ،ههمــوو شــتهكانی تێدایــه ،بــۆ منوونــه ســنورهكانی
ســایكس بیكــۆ نامێنــن و دهوڵهتــی تــر دروســت دهبێــت،
بــهاڵم كــهی؟ ئــهو كاتــهی كــه خۆیــان نهخشــهیان بــۆ دانــاوه،
نــهك ئــهو كاتــهی ئێمــه ڕیفراندۆمــی بــۆ دهكهیــن .لهبــهر
ئــهوه بهڕاســتی ئێمــه دەبێــت ورد بیــن لهگــهڵ سیاســهتی
نێودهوڵهتــی و بۆچوونــی ئهورووپــی و ئهمریكییــهكان ،تێیــان
بگهیــن و لهگهڵیــان هاوشــان بیــن .هــهر وهكــو كاك ســوبحی
گوتــی ده جــاری تــر ڕیفرانــدۆم بكرێتــهوه هــهر دهنــگ بــه
بهڵــێ دهدهم ،بــهاڵم دهبێــت پێــش ئــهوهی ڕیفرانــدۆم بكهیــن
بارودۆخهك ـه هەڵبســەنگێنین .ئ ـهوهی ڕووی دا دهرهنجامــی ئ ـهو
كاتــه نهگونجــاوه بــوو كــه ڕیفراندۆمــی تێــدا كــرا و لــهالیــهن
ههمــوو دونیــاوه ههڕهشــهمان لــێ كــرا.

* بەڕێزتان موخاتهبهی كێ دهكهن؟
نەســڕولاڵ ســورچى :موخاتهبــهی ئــهو لیژنــهی بــااڵی

ڕیفراندۆمــه دهكــهم کــە دانرابــوون ،دهبــوو گــوێ لــ ه خهڵــك
بگــرێ ،گــوێ لــه ههڕهشــهكانی دهرهوە و بهغــدا بگرێــت.

* بهبۆچوونی تۆ بۆ گوێیان ڕانهگرت؟
نەســرولاڵ ســورچى :پێیــان وابــوو دەتوانــن مهســهلهی

ڕیفرانــدۆم بكهنــه ئهمــری واقیــع و ئــەوکات ئهوانیــش ناچــار
دهبــن لهگهڵــان بــن و دهوڵهمتــان بــۆ دروســت بكــهن،بــێ
ئــهوهی بزانــن ئــهوهی لــه توركیــا بۆمــان دهكــرا زۆر زۆرتــر
بــوو لــهوهی عێــراق.ئێســتا توركیــا دهڵێــت گــهر لــه باشــووری
ئهفریقایــش دهوڵهتــی كــوردی دروســت بکرێــت ،ئێمــ ه دژی
دهوهســتینهوه.

* دهكــرێ هــهر بــ ه عاتیفــ ه ڕیســك و موجازهفــ ه
بــه خهڵكــی كوردســتانهو ه بكرێــت ،هــهر كاتێــك
بتــهوێ شۆڕشــێك بكهیــت و دواتــر ههرهســی پــێ
بهێنیــت و ڕیفرانــدۆم بكهیــت و پاشــان خــۆت لــ ه
ئهنجامهكــهی بدزیتــهوه؟
نەســڕولاڵ ســورچى :خهباتــی كــوردم بــەو شــێوەیە پــێ

هەڵەیــە ،تــا ئ ـهو كات ـهی ڕیفراندۆمــان كــرد ،چیــان ك ـهم بــوو
لــه كوردســتان؟ بــۆ خۆمــان حكوومــهت بوویــن ،پێوهندیــی
دیبلۆماســیامن لهگــهڵ دونیــا ههبــوو ،هاتوچۆمــان دهكــرد و
منهمتــان بــه كــهس نهبــوو ،پرســان بــه بهغــدا نهدهكــرد،
ئهگــهر فڕۆكــه قهندیلــی بۆردوومــان بكردایــه بــه عێراقــان
دهگــوت ك ـه تورکیــا ســنوری عێراقــی بهزانــدوه .ئ ـهو كات كــورد
چهنــد گ ـهوره بــوو بــهب ـهراورد ب ـه ئێســتا ،ب ـه دهســتی خۆمــان
وامــان لــهخۆمــان كــرد.

*بۆچــی دهبێــت ســهركردایهتیی كــورد ڕیســك
بــ ه خهڵكــی كوردســتانهو ه بــكات و لــ ه ســهر
مێزێــك چارهنووســی میللهتهكــهی بداتــە دهســتی
حكوومهتهكــهی عهبــادی ،لهكاتێكــدا وهك
مامۆســتا دهڵێــت ،بارودۆخــی كــورد زۆر بــاش بــوو؟
ئێــو ه وهك حیزبــی شــیوعی بۆچــی ئامۆژگاریــی
بارزانیتــان نهكــرد ،کــە ههلومــهرج و فاكتــهر ه
بابهتییــهكان لهبــار و گونجــاو نیــن ،پهرلهمــان
داخــراوه و گوتــاری كــوردی یهكگرتــوو نییــه؟
ئهمریــكای دۆســتمان دهڵێــت پرۆســەکە دوا بخ ـهن،
یــان النــی كــهم بــێ كهركــووك ئەنجامــى بــدەن؟

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بۆچــی ئــهم ڕیســكهتان بــه خهڵكــی كوردســتانهو ه
كــرد و كهســیش خــۆی ناكات ـ ه بهرپرســیار ،مووچــه
و بودجــ ه نییــ ه و حكوومــهت بارودۆخــی خراپــه،
هەروەهــا بارودۆخــی تهندروســتی و پهروهردهیــی
بــاش نیــن؟
ســوبحى مەهــدى :ڕاســت ه ســهركردایهتیی سیاســیی كــورد

بــه جۆرێــك لــه غــروورهوه بــهرهو بابهتهكــه ڕۆیشــت ،بــۆ
جێبهجێكردنــی ئــهم مافــه كــه مافێكــی ڕهوایــه ،بــهاڵم كــه
دێیتــه ســهر چۆنێتیــی پهیڕهوكــردن و بهدهســتهێنانی ئــهم
مافــه ،پێویســته تابلۆكــه فراوانــر ببینیــت ،ئهوهیــش لــهوهدا
خــۆی دهبینێتــهوه كــه ههنــگاوهكان بــۆ گهییشــن بــهو مافانــه
دیــاره ههڵــه و كهموكورتییــان تێدایــه ،كهموكورتییهكانیــش
ڕهگوڕیشــەیان ههیــه و پێوهندییــان بــهوهوه ههیــه هــۆكاری
ســهركهوتن و بهدهســتهێنانی ئــهو ئامانجــهی دیاریــی دهكهیــت
پتهوكردنــی نێــو ماڵهكــهی خۆتــه ،بــۆ منوونــه لــهكۆبوونــهوهی
یهكهمــدا  17حیــزب كــۆ بوەتــهوهو وردهكاریــی تێــدا كــراوه،
بـهاڵم وردهورده كۆبوونـهوهكان لـه نێــوان ســێ حیزبــدا دەکـران،
پاشــان بــوه دوو حیــزب و ئهوانیــش هــهر یهكهیــان بــه
ئاڕاســتهیهكی جیــاوازدا ڕۆیشــن ،بۆیــه دهرهنجامهكانیــش بــهم
شــێوهیهیه ،كــ ه دهبیرنێــت .بڕیــاری دا بــوار بــۆ وردهكاریــی
وردبوون ـهوهو گوێگرتــن نیی ـه ،بــۆ منوون ـ ه ههرێمــی كوردســتان
تهنهــا لــههێــز ه سیاســییهكان پێــك نههاتــوون ،لــه باشــرین
ههڵبژاردنــدا كهمــر 70%ـــی خهڵكــی كوردســتان بهشــداریی
كــردوه ،ئ ـهو 30%ـــە زیات ـر خهڵكانێكــی تێدای ـه ك ـه پێیــان وای ـه
ههڵبــژاردن و پرۆسـهی دهنگــدان لـه كوردســتاندا به ئاڕاســتەیەکی
ڕاســتدا نــاڕوات .لـه نــاو ئـهم خەڵکانــەدا کەســانێک هـهن ،كـه لــه
بوارهكــهی خۆیــدا ،بــۆ منوونــه یاســای دهســتووری و سیاســهتی
نێودهوڵهتیــدا بهشــدارییان پــێ ناكرێــت ،ســهركردایهتیی
سیاســیی كــورد نهیتوانیــوه بــهشــێوهیهكی بــاش بهشــداری بــه
خهڵكــی پســپۆڕ بــكات ،ههروههــا خوێندنهوهیهكــی باشیشــی
نهبــوو ،بــۆ منوونــ ه لــه ئهنجامــی ئــهوهی ،ئهمریــكا یاخــود
دهوڵهتانــی دهوروبــهر كۆمهڵێــك چــهك یاخــود هاوكارییهكــی
س ـهربازی و ئاســانی و ئهمنیــی دهك ـهن ،لهكاتێكــدا ك ـه ش ـهڕی
داعــش ش ـهڕی مهترســیداری س ـهر ههمــوو مرۆڤایهتیی ـه و ه ـهر
الیهنێكیــش بــۆ منوونــە ئەمەریــکا بــۆ پاراســتنی بهرژهوهنیــی
تایبهتــی خــۆی ،بــۆ ئـهوهی شـهڕ نهچێتـه واشــنتۆن و نیویۆركـهوه
پشــتیوانی لــه ئێمــه دهكات ،لێــرهدا كهوتینــه ئــهو ههڵهیــهوه،
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دواى 16ـى ئۆکتۆبەر
قەیرانەکان قوڵرت بوونەوە،
هۆکارەکەیشیان دەگەڕێتەوە
بۆ شێوازى حکومڕانیى پێنج
حیزىب و بهرهنجامهكانی
لهپێوهندییهكانی ناوخۆ و
پێوهندیی ه نێودهوڵەتییهكاندا

مهســهلهی مافــه سیاســییهكان كــه مهســهلهیهكی ســهرهكین و
پێویســته بزووتنـهوهی ڕزگاریخــوازی كــوردی لهگـهڵ دۆســتهكانی
ل ـ ه ههمــوو شــوێنێكی دونیــادا باســی بــكات ،ئهمانهمــان لــهبیــر
كــردوه .وردەورده وای لــێ هــات لــهئی ـرادهی گهل ـهوه گــۆڕا بــۆ
ئی ـرادهی چهنــد حیزبێــك ،دواتــر ئ ـهو ئهنجامان ـهی لــێ كهوت ـهوه
ك ـه ڕوویــان دا.
بــهڕای مــن ئێمــه گهیشــتووینهت ه حاڵــهت و قۆناغێكــی تــر،
كــه ئهویــش قۆناغــی دوای ڕیفراندۆمــه ،چونكــه ئهنجامهكانــی
ڕیفرانــدۆم بــۆ ســهدان ســاڵی تــر دهمێنــن .ئێســتا بابهتهكــه
ئهوهیــه ،چــۆن قســه ل ـه س ـهر ئ ـهم قۆناغ ـه بكهیــن و ههنــگاو
بنێیــن ،كێشــهكه ئهوهیــه ،بــه ههمــان نهفهســی پێــش
ڕیفرانــدۆم و كاتــی ڕیفرانــدۆم قســه دهكرێــت ،بۆیــه پێویســتە
جارێكــی تــر وردهكاری و چاوگێڕانهوهیهكــی بهرپرســانهی بــۆ
بکرێــت لــە الیــەن هـهر تاكێكــی بهشــداری حوكمڕانــی تــا حیزبێك
كــه بهشــداره لــه پرۆســهی سیاســی و حیزبــه بااڵدهســتهكان،
كــه بهرپرســیارن لــه مهســهلهی ئابــووری و ســهربازی و ژیــان
و گوزەرانــی خهڵــك ،خاڵــە هاوبەشــەکان بدۆزرێتــەوە بــۆ
تێپهڕاندنــی ئــهم قهیرانــه و گهییشــن بــه كهنــاری ئارامــى.
ئاســان نییــه بــه خێرایــی بگهینــهوه ئاســتیپێــش ڕیفرانــدۆم،
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ب ـهاڵم مهحاڵیــش نیی ـه كاتێــك نێوماڵهكهمــان ڕێــك بخهین ـهوه و
دوور بكهوینــهوه لــه بهرژهوهندیــی تاكالیهنــه و خســتنهالوهی
ههنــدێ ملمالنــێ.

*دهكرێــت كاك ســوبحی پێمــان بڵێیــت ،چــۆن
مهحــاڵ نییـ ه كــورد بچێتـهو ه ئاســتی پێش پرۆسـهی
ڕیفرانــدۆم ،لهكاتێكــدا  51%خاكــی هەرێمــی لــه
دهســت داو ه و نزیكـهی  535بیــر ه نهوتــی كهوتوەت ه
دهســت حکوومەتــی عێــراق كـ ه لــهڕابــردوودا خهڵــك
پێــی وابــوو ،داهاتــی ئـهو نهوتـ ه وهك پێویســت بــۆ
خهڵكــی كوردســتان نهبــوه؟ ههروههــا فڕۆكهخانــ ه
و ســنوورهكانی لــێ وهردهگیررێتــهوه ،وهزیــری
دهرهوهی ئهڵمانیــا دهیهوێــت بێتــ ه ههرێمــی
كوردســتان و حكوومهتــی عێراقــی ڕێگــهی پــێ
نــادات ،كهواتــ ه چــۆن دهتوانێــت ئــهم شكســتان ه
داپۆشــێ و قۆناغەکــە تــێ بپهڕێنێــت؟
ســوبحى مەهــدى :لهكاتێكــدا ههمــوو هێــزه سیاســییهكان

لــه دوای جهنگــی عێــراق -ئێــران لهرشیتێكــی ســنووریی
تهنگهبــهری نێــوان عێــراق و ئێــران كــۆ ببوونــهوه ،بــهاڵم لــه
پــاش ئ ـهوهی بارودۆخێكــی لهبارتــر هات ـه پێش ـهوه لــه ئهنجامــی
شــهڕی هاوپهیامنــان لهگــهڵ عێــراق و دروســتبوونی بــهرهی
كوردســتانی وهكــو فاكتــهره بنچینەیــی و ناوخۆییهكــه وای كــرد،
ڕاپهڕیــن ببێــت و تــا دهگاتــه 25ی  9ســهركهوتن بــه دوای
ســهركهوتندا بێــت .دهبێــت دان بــهوهدا برنێــت ،ئێســتا لــه
قۆناغێكدای ـن ش ـهڕێكامن لــە پێش ـه لــهنێــوان ههرێــم و بهغــدا
كــه دۆڕاو و بــراوهی تێدایــه.

* عــادل عهبدولمههــدی لــهوتارێكــدا دهڵــێ ،لــه
فرۆشــتنی نهوتــدا لــه  12ســاڵی ڕابــردوودا عێــراق
 850ملیــار دۆالری دەســت کەوتــوە ،كهچــی ئهورووپا
لــه  4ســاڵدا بــ ه  15ملیــار دۆالر بونیــاد و نــۆژهن
كراوهتــهوه ،پێــت وانییــ ه بهراوردێكــی دروســتە،
لهكاتێكــدا ئـهو ه بــۆ ههرێمی كوردســتانیش ڕاســتە،
بــۆ نموونــ ه ئــهو ڕەخنانــەی لــە كهیســی نهوتــی
ن بــۆ ههرێمــی كوردســتانیش
عێــراق دەگیررێــ 
ڕاســتن؟ گهشــبینن بــهوهی بارودۆخــی سیاســیی
ههرێمــی كوردســتان باشــتر بێــت یــان پێویســتی
ب ـ ه چاكســازی ههی ـ ه لــهمهس ـهلهی ســندووقی غــاز
و نــهوت ،لــ ه ســهرلهنوێ ڕێكخســتنهوهی مووچــهی

خهڵــك لــهكابینهیهكــی نــوێ ،وهك دەگوتــرێ؟
نەســرولاڵ ســورچى :بـه نیســبهت ئـهو  850ملیــار دۆالرهی كه

بودجـهی  12ســاڵی عێـراق بــوه ،بێگومــان  17%بــۆ ههرێــم بــوه،
ب ـهاڵم ئهگ ـهر باســی گهندهڵــی بكهیــن ،ل ـه عێ ـراق ده هێنــدەی
كوردســتانه ،چونكــه مــن لــهوێ بــووم و د هزانــم ئــهو پارهیــه
چــۆن بــه ه ـهدهر دهدرێــت ،تهنان ـهت ئ ـهو کۆمپانیایانــەى پــاره
دهگۆڕن ـهوه بــه دهســت كۆمهڵێــك كهس ـهوەن ،ك ـه ههمــوو ئ ـهو
پارانهیــان بردوەت ـه دهرهوه .عهبــادی ئێســتا س ـهرقاڵی شۆڕشــێكه
دژی گهندهڵــی و گهندهڵــكاران ،هیــوادارم جیــدی بێــت لــهو
مهســهلهیدا و تهنهــا بــۆ ههڵبــژاردن نهبێــت ،هەروەهــا
لهكوردستانیشــدا ههمــوو گهندهڵــكاران بگــرن ،ئــهوه كارێكــی
زۆر بــاش دهبێــت .مهســهلهی گهندهڵــی ههمــوو عێراقــی
گرتوەت ـهوه ،تهنان ـهت لــە ناوچــەکاىن باشــوور ل ـه فهرمانگهكانــدا
واژۆی مامهڵهكهنیــش ب ـه پــاره دهكرێــت ،خۆشــبهختانه ل ـه نــاو
فهرمانگهكانــی كوردســتان ئ ـهو حاڵهتان ـه نیی ـه .دهتوانیــن بڵێیــن
لــهئاســته بااڵكانــدا زیاتــر گەندەڵــى هەیــە ،گـهر بـهراورد بكرێــت
بــه گهندهڵــی لــه عێراقــدا.
سـهبارهت بـهوهى لـهم قۆناغـهدا چــی بكهیــن باشـه ،پێــم وایـه تــا
پرۆســهیهكی دیموكراســی بهڕێــوه نهبهیــن و ئــهوهی ههمانــه
نهكرێتــه موئهسهســاتی ،حاڵــان لــه ئێســتا باشــر نابێــت.
دهبێــت دادگا بهتــهواوی ســهربهخۆ بێــت ،پهرلهمــان كاری
خــۆی بــكات ،ئهنجومهنــی وهزیــران كارەکان ڕابپەڕێنێــت ،ئــهو
پهرتهوازهیییــهی لــه نێــو پێشــمهرگهدا ههیــه نابێــت مبێنێــت و
هێــزهكان بكرێنــه یــهك .گــهر ئهوانــهی گوتــم جێبهجــێ كــران،
پێــم وای ـه دهتوانیــن قۆناغێكــی بــاش ببڕیــن و ل ـه داهاتوویهكــی
نزیكــدا ئــهو شــوێنانهی لــه دهســتامن داون ،بیانگهڕێنینــهوه
لــهڕێگــهی پێداگریــان لــه الی ڕێكخــراوه نێودهوڵهتییــهكان و
جێبهجێكردنــی مــادهی  140كــه زۆر گرینگــه بــه الی كــوردهوه.
گــهر بــه شــهڕیش ئــهو ناوچانــه نهگهڕێنینــهوه ،دڵنیــام لــهو
ڕێگهیــهوه دهتوانیــن بــه دهســتیان بهێنینــهوه.

* كاك ســوبحی هــهر چهنــد ه ئێــوه بــۆ خۆتــان
یــه دهڵێــت،
گهشــبینن ،بــهاڵم بۆچوونێــك هه 
ههرێمــی كوردســتان و بارزانــی جارێكــی تــر ئــهو ه
بــه خۆیــهو ه نابیننــهوه ،بــۆ نموونــ ه ســهرۆكی
فهڕهنســا بێتــ ه ههرێمــی كوردســتان و بچێتــ ه
الی بارزانــی و حكوومــهت و پهرلهمــان .ڕهنگــ ه
مامهڵــهی ئــهوان لهداهاتــوودا هاوشــێوهی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

مامهڵ ـهی واڵتێكــی وهك ســۆماڵ و مۆریتانیــا بێــت،
لهبــهر ئــهوهی ئێمــ ه نهمانتوانیــو ه مامهڵهیهكــی
دروســت بكهیــن ،تهنانــهت بــاس لــهو ه دهكرێــت،
نهمانتوانیــو ه بهرژهوهندییهكانــی ئهوانیــش
بپارێزیــن ،نموون ـهی ئ ـهو ه دههێنن ـهوه ،لەکاتێکــدا
حكوومهتــی ههرێــم ســهدان بیــر ه نهوتــی بــ ه
دهســت كۆمپانیاكانــی ئهمریــكاو ه بــوو ،كهچــی
گرێبهســت لهگــهڵ ڕۆزنهفــت واژۆ دهكات و
كۆمپانیــا ڕووســییهكان دههێنێتــهو ه ههرێمــی
كوردســتان .ههروههــا لهكاتێكــدا واشــنتۆن
ئهجێندایهكــی ههبــوو لــ ه خۆرئــاوا ،كهچــی پارتــی
دیموكراتــی كوردســتان ســنوورهكانی لــێ دادهخــات
و گیروگرفتــی بــۆ دروســت دهكات ،پێــت وای ـ ه ئ ـهو
بۆچوون ـ ه دروســتە؟ ئایــا گهشــبینییهكهی تــۆ ب ـ ه چ
بهڵگهیــهك پشــت ئهســتووره؟
ســوبحى مەهــدى :گهشــبینیی مــن لــهوهوه ســهرچاوهی

گرتــوه ،بارودۆخەکــە پێویســتی بــە چاوگێڕانهوهیهكــی
بهرپرســیارانە هەیــە ،ئــهوهی ڕابــوورد ههڵســهنگاندنێكی وردى
بــۆ بكهیــن .ڕاســته لــە دوای 16ـــی ئۆکتۆبــەرەو ە لــه حاڵهتــی
شكســتداین ،مامهڵهمــان لهگــهڵ عێراقــی فیــدراڵ مامهڵــهی
دۆڕاو و براوهیـه ،بۆیـه مامەڵەیەکــى ناهاوسـهنگ دەبێـت ،بـهاڵم
الیهنێكــی تــری تێــدا ههی ـه ئهویــش ئهوهیــه ،دونیــا و ئهوان ـهی
دوێنــێ دۆســتامن بــوون دۆســت دهرنهچــوون .ئهوانــهی
كاریگهرییــان لــه ســهر پرۆســهی سیاســیی عێراقــی ههیــه،
پشــتیوانی لــە عێراقێكــی فیــدراڵ و پابهندبــوون ب ـه دهســتوور و
گفتوگــۆوە دهكــهن ،یــان پشــتیوانی لــه بهجێهێنانــی مافهكانــی
گهلــی كــورد دهك ـهن؟ لــه حاڵهتــی ل ـهم بابهت ـهدا دهتوانیــن ئ ـهم
خااڵنــه بكهینــه یاریــدهدهر بــۆ ئــەو گفتوگۆیانــهی لهئایینــدهدا
دهمانهوێــت بیانکەیــن ،گهرچــی وهك گوتــم ناهاوســهنگ
دهبێــت ،بــهاڵم بــۆ منوونــه گــهر بــاس لــه پابهندبــوون بــه
دهســتوورهوه دهكــهن ،دهســتوورێكامن ههیــه كــه ههمــوو
الیــهك پێــی قایلــه .ههیئهتێكــی خــاوهن توانــا دابرنێــت ،كــه
ئــاگاداری ناوهڕۆكــی دهســتوورهكه و مافــه بڕیارلهســهردراوهكان
بێــت و کار لــە ســەر ئــەوە بکرێــت ،الیەنێکــى تــر هەبێــت لــە
نێــوان ئێمــە و بەغــدادا ،بــۆ منوون ـه كاتێــك بــاس ل ـه كهركــووك
دهكرێــت ،دهبێــت كاری جیدیــی بــۆ جێبهجێكردنــی مــادهی 140
بكرێــت ،ئایــا ئ ـهم دهس ـهاڵتهی لهڕابــردوودا ههبــوه بــاوهڕی ب ـه
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مهحكەم ـهی ئیتحــادی ههبــوه ك ـه ئێســتا بڕیــاره جۆراوجــۆرهكان
دههێنێتــه بــهردهم ئــهم مهحكهمــه ئیتیحادییــه و بڕیــاری
كۆتایییــان لــهس ـهر دهدات؟ بۆچــی ئێم ـه داوای جێبهجێكردنــی
ههنگاوهكانــی بهندێكــی دهســتووری ناكهیــن ،بــۆ منوونــه وهك
گوتــم چاوگێڕانهوهیــهك بــه مــادهی 140ی دهســتووردا بکرێــت.
ئێســتا عێــراق لــهم بارودۆخــهدا ب هرامبــهر بــه كــورد بههێــزه،
ب ـهاڵم نابێت ـه ئ ـهو دهس ـهاڵته پت ـهوه ،چونك ـه ملمالنێیهكــی تونــد
لـه نێــوان باڵهكانــی پێكهێنـهری پرۆسـهی سیاســیی عێراقــدا هەیــە
و ناتوانێــت بـهو هێــزهوه مبێنێتـهوه ،ئێمهیــش گــەر خۆمــان ڕێــك
بخهینــهوه دەتوانیــن بــه شــێوهیهكی باشــر بهشــداریی ئــهو
پرۆســهیه بكهیــن.

*پێــت وایـ ه ڕیفرانــدۆم هــۆكاری سـهرهكیی قۆناغــی
دوای ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆب ـهر و داگیركردنــی
ناوچــه جێناكۆكــهكان لــ ه الیــهن ســوپای عێــراق و
حهشــدی شــهعبییهوه بــو و یــان وهك ههندێــك
دهڵێــن ،گــهر ڕیفراندۆمیــش نهكرایــ ه حكوومهتــی
عێراقــی ئــهم كارهی دهكــرد؟ یــان ســهركردایهتیی
كــورد بهتایبهتــی بارزانــی بــوو ،كــ ه نهیتوانــی
دۆخهكــ ه بــاش بخوێنێتــهو ه و تێڕوانینــی ڕوون
نهبــوه و وای لــ ه خهڵــك گهیاندبــوو ،ئینێــرژی و
هێــزی نێودهوڵهتیــی گــهورهی لــهپشــتهوهی ه بــۆ
ڕاگهیاندنــی دهوڵهتــی ســهربهخۆ و تهنانــهت
ئێســتا ههندێــك لــه مهكتــهب سیاســییهكان
دهڵێــن ،ئێمهیــش پێمــان وابــوو ،بهشــێكی زۆر لــه
واڵتانــی دونیــا لـ ه پشــت بارزانــی بــوە ،بـهاڵم بۆمان
دهركــهوت ،تهنهــا بۆچــوون و ڕوئیــا و تێڕوانینــی
خــۆی بــوه؟ پێــت وایــ ه ئــهم قســان ه تــا چهنــد
ڕاســتن و بۆچــی ههرێمــی كوردســتان تووشــی ئـهو
شكســت ه هــات؟
حاجــى ئەنــوەر:ئێســتا بارودۆخــی كوردســتان ئاڵــۆزه ،مێــژوو

ئــەوە تۆمــار دهكات كـه ئێســتا وهك پێــش 16ـــی ئۆکتۆبــەر نییـه،
بهڵكــوو لــهبــارودۆخ و كاتێكــی تایبهتدایــن .مێــژوو ئامــاژهی
پــێ كــردو ه ،هــهر كات كــورد ویســتبێتی بگاتــه بارودۆخێكــی
بــاش و ئــارام و بانگهشــهی حاڵهتێكــی دیاریكــراو بــكات،
دوژمــن و ناحهزانــی هــهر وهكــو ئێســتایان لهگــهڵ كــردوه.
مهســهلهی ڕیفرانــدۆم یهكێكــه لــه هــۆكارهكان ،هۆكارێكــی
تــر ئهوهیــه زلهێــزهكان كوردیــان دژى داعــش بــه كار هێنــا.
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چــاوهڕوان دهكــرا عێــراق ئــهو ههمــوو هێــز و حهشــدی
ش ـهعبییەی كــۆی كردبوون ـهوه بــۆ ش ـهڕی داعــش ،خــۆی ئامــاده
دهكات بــۆ یهكالكردنــهوهی ههنــدێ بابــهت ،لهوانهیــش
مــادهی  140و توانیشــی لــهو مهســهلهیهدا كاری خــۆی بــكات.
دیــاره هێزهكانــی هاوپهیامنییــش هــهر ئهوهنــده كاریــان بــه
كــورد ههبــوو ك ـه ش ـهڕی داعشــیان پــێ كــرد .بهداخ ـهوه كــورد
لــه مهســهلهی سیاســهتدا تــا ئێســتا ســاویلكهیه ،بــاوهڕ بــه
قس ـهی دوژمــن دهك ـهن و خۆشــحاڵن پێیــان ،ئهوان ـهی بوونهت ـه
دۆســتامن لــهمێژوویشــدا دیــار ه ههرگیــز دۆســتامن نهبــوون.
زۆر بــه ســادهیی تهســلیمی واقیعهكــه بوویــن و  1700كــوڕی
هــهژاری میللهتهكهمــان لــهشــهڕی داعشــدا شــههید بــوون،
نزیكــهی  9هــهزار برینــدار ههبــوو ،ژمارهیهكــی زۆر لــه خهڵــك
ئــاواره بــوون ،بـهاڵم بهداخـهوه هـهم حكوومهتــی عێـراق و هـهم
هاوپهیامنــان كـه كــورد لـه جیاتیــی ئـهوان شـهڕی داعشــی كــرد،
لــه بــهر چاویــان نهبــوو .چــاوهڕوان دهكــرا شــتێك ڕوو بــدات،
بــهاڵم بــهو ئهندازهیــه نــا كــه نیــوهی كوردســتان لــه دهســت
چــوو.
ئــهوهی ئێســتا گرینگــە ،یەکخســتنەوەى نێوماڵــی كــوردە،
چونك ـه كــورد دۆســتى نییــە تــا ببێتــە الیــەىن ســێیەم لــە بەغــدا.
بارودۆخەکــە چــۆن تێــک دراوە دەبێــت چــاک بکرێتــەوە ،گلەییــى
گــەورە لــە حیزبەکانــە کــە بارودۆخیــان تێــک داوە و پێویســتە
خۆیــان بچنــە ژێــر بــارى و برایەتییــەک دروســت بکــەن ،هەمــوو
شــتێ قبــوڵ بکــەن و بارودۆخــى میللەتەکەیــان چــاک بکــەن.

* گــەر قــەرار بێــت هێــزە سیاســییەکان
بارودۆخەکەیــان تێــک دابێــت و ڕیســک و
موجازەفەیــان بــە میللەتــەوە کردبێــت ،کەواتــە
بزووتنــەوەى ئیســامییش بەرپرســە لــەو تێکــدان و
نائارامییــەى میللــەت تێــی کەوتــوە؟
حاجــى ئەنــوەر :بزووتنــەوەى ئیســامى بەشــێک نییــە لــەو پێنج

حیزبــەى دەســەاڵت ،چونکــە ئــەوەى پێنــج حیزبەکــە کردوویــەىت
وەک دەوڵــەت کردوویانــە ،خــۆ ئــەوان حیزبــە بچووکــەکان
ناخوێننــەوە.

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

پێنــج حیزبەکــەى بــە بەرپــرس دەزانــى و تەرکیــز
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
هاتــوە .گــەر تەشخیســى دروســتتان نەبــوو ،چــۆن
چوونــە ژێــر بــارى ئــەو بەرپرســیارێتییەى ،ڕیســک
بــە خەڵکــى هەرێمــى کوردســتانەوە بکــەن؟ ئایــا
وتەکانــى حاجــى ئەنــوەر پەســەند دەکــەن ،کــە
پێــى وایــە ئێــوە وەک یەکێــک لــە پێنــج حیزبەکــە
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
ئــەو مێــژوە و هەڵدانــەوەى الپــەڕەى کــۆن و باســکردىن ئــەوەى
کــێ بەرپرســیارە و کام الیــەن بەرپــرس نییــە ،بەشــێکى ڕەنگــە بــۆ
تەســنیف و وەســف بــاش بێــت ،بــەاڵم بــۆ چارەســەرکردن ناگەینــە
ئەنجــام .گــەر ئاوڕێــک لــە ڕیفرانــدۆم و ئەنجامــداىن بدەینــەوە
و بگەڕێینــەوە بــۆ  ٢٠١٧/٧/٦یەکێتــى و پــارىت وەک دوو هێــزى
کاریگــەر کــە تــا ئێســتا ســەنەویى کــورد بــە دەســت ئەوانەوەیــە،
هێــزى ئەمنــى و جیوگرافیــا و نفــوز و دەســەاڵت الى ئەوانــە ،هاتن
بــۆ الى یەکگرتــووى ئیســامیى 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.
پێیــان وابــوو گــەر لــەو ئانوســاتەدا بەڵێیەکــى مــەدەىن نەکەیــن
بــۆ گۆڕانکارییــەکاىن ناوچەکــە کــە دێنــە پێــش ،بــۆ مــاىف کــورد
هەلەکەمــان لــە دەســت دەردەچێــت ،هەروەهــا گوتیــان هەقــى
خۆمانــە بــە شــێوازێکى دەســتوورى و مــەدەىن و بــێ کودەتــا و
شــەڕ بــە دونیــاى بڵێیــن ئێمــەى کــورد دەمانەوێــت لــە ئایینــدەى
نەخشــەى ناوچەکــە ســەربەخۆ بیــن ،ئەوەیــش مافێکــى ڕەوایــە
و ئێمــە وەک یەکگرتــووى ئیســامیى کوردســتان و هێزێکــى
میانــڕەو و مــەدەىن ،وەک هێزێــک کــە لــە س ـراتیجى نیشــتیامىن
و نەتەوەییــى ئێمــەدا لــە کۆنگــرەى شــەش و حــەوت جێگیرمــان
کــردوە و خەمــى نەتەوەیــى و نیشــتیامىن لــە ئەولەویەمتانــە،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پێــان وابــوو کاتێــک دوو هێــزى ســەرەکى کــە چەندیــن ســاڵە
ئیــدارەى هەرێمــى کوردســتانیان کــردوە و پێوەندیــى ئیقلیمــى
و نێودەوڵەتییــان ڕێــک خســتوە ،پێویســتە لەگەڵیانــدا بیــن.
لــەو ســۆنگەیەوە پشــتگیریى ڕیفراندۆمــان کــرد کــە پرســێکى
مەدەنییــە و بــە کودەتــاى ســەربازى نەبــوە ،بــەاڵم بــە ڕاى مــن
ئــەوە ڕابــورد و پێویســت نــاکات بــۆی بگەڕێینــەوە .هەموومــان
لــە پــرىس نەتەوەیــى و نیشــتیامنیدا بەشــان بەردەکەوێــت و
خۆدەرکــردن لــە بەرپرســیارێتى لــە حیــزىب نیشــتیامنیى سیاســیى
نەتەوەیــى ناوەشــێتەوە .پێــان وایــە ڕیفرانــدۆم بــە ئەنــدازەى
خــۆى بارودۆخەکــەى خێراتــر کــرد ،دەنــا بــە تێڕوانینــى شەخســیى
خــۆم ،پێــم وایــە حکوومــەىت مەرکــەزى هــەر لــە بیــرى ئــەوەدا
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
هەرێــم تــووىش ملمالنــێ دەبینــەوە .ئێمــە جەخــت لــەوە
دەکەینــەوە ،ڕیفرانــدۆم بارودۆخەکــەى خێراتــر کــرد و هێنایــە
پێشــەوە ،ئــەو گــوێ نەگرتنــەى ئێمەیــش لــە واڵتــاىن زلهێــزى دونیــا
وای کــرد دۆســتەکامنان لێــان بێتاقــەت بــن و ویســتیان هەرێمــى
کوردســتان تەمبــێ بکــەن .ئێســتا بــە ڕاى مــن دەبێــت بــە
هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان و پێنــج الیەنەکــەى نــاو پەرلەمــان
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
بکەنــەوە ،هەروەهــا پێوەنــدی لەگــەڵ دۆســتەکامنان لــە دونیــا
دروســت بکەنــەوە .دەبێــت بچینــە قۆناغێکــى باشــر لــە ئێســتا،
خــۆ ناکــرێ هــەر خۆمــان خەریــک بکەیــن بــە بەخشــینەوەى
تۆمــەت بــە ســەر یەکــردا .مەســعوود بــارزاىن کــە پێشــر
ســەرۆکى هەرێــم بــوو ،لــە پــاش بەســەرچووىن مــاوەى دەســەاڵىت،
هــەر مومارەســەى دەســەاڵتەکاىن دەکــرد ،ئێســتا وازى هێنــاوە
و نێچیرڤــان بــارزاىن و قوبــاد تاڵەبــاىن وەک دوو کارەکتــەر کــە
لــە سیســتمى حوکمڕانیــدان و واڵتــاىن دونیــا مامەڵەیــان لەگــەڵ
دەکرێــت .پێویســتە هەموومــان جارێکــى تــر لــە دەورى یــەک کــۆ
ببینــەوە و ئــەو حکوومەتــەى شکســتى هێنــا و نەیتوانــی بــە دەم
هاواڵتییانــەوە بێــت ،پێداچوونــەوەى بــۆ بکەیــن.

*لێــرەدا پرســیارێکى جیدیــت ورووژانــد ،لەکاتێکــدا
بارزانــى ماوەکەیشــى بــە ســەر چووبوو مومارەســەى
دەســەاڵتەکانى دەکــرد ،هەنــدێ چاودێــر پێــی
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ڕیفراندۆم ب ه بێ دیراسهكردن
و لهبارودۆخێكدا كه نهتوانیت
دهوڵهتێكی دامەزراوەیی
دروست بکەیت و چهندین
كێشهو قهیرانت ههبێت...
پهرلهمان داخرابێت ،لهو كاتهدا
ڕیفراندۆم بكهیت و داوا له
خهڵك بكهیت دهنگت پێ بدات،
بێ ئهوهی بیر لهو ه بكهیتهوه
ك ه ئهنجامهكهی چی دهبێت:
ئەوە کارێکى هەڵە بوو

وایــە ،ڕیفرانــدۆم و شکســتى ڕیفرانــدۆم نەبوایــە
بارزانــى ئامــادە نەدەبــوو تــا بیســت ســاڵى تریــش
دەســتبەردارى پۆســتەکەى ببێــت ،هەروەهــا گــەر
ڕیفرانــدۆم دیــوى نێگەتیڤــى هەبووبێــت ئــەوا
دیــوى پۆزەتیڤیشــى هەبــوە و النــى کــەم ئــەو
مەســەلەیەى چارەســەر کــردوە ،وەکــو ئامــاژەت پــێ
کــرد ،ئێســتا ئەمریــکا پەیــام و مامهڵ ـهی سیاســیی
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ قوبــاد تاڵەبانــى و نێچیرڤــان
بارزانــى دەکات ،ئایــا ئــەو بۆچوونانــە ڕاســتن؟
مســتەفا عەبدولــا :ڕاســته مهسـهلهی دوای 16ـــی ئۆكتۆبـهر

و ئــهو شكســتهی بــه ســهر گهلــی ئێمــەدا هــات ،هــۆكاری
وازهێنانــی كاك مەســعوود بــوون ،کــە بــهناشـهرعی مومارهسـهی
دهســهاڵتهكانی دەکــرد ،منیــش پێــم وایــه گــهر ئــهوه ڕووی
نهدایــه ئــهو هــهر بــهردهوام دهبــوو .ســهبارهت بــه مامهڵــهی
ئهمریــكا لهگ ـهڵ كاك قوبــاد و كاك نێچیرڤــان ل ـ ه ڕاگەیاندنــەکاىن
ئهمریــكا و یوئێــن ئامــاژەى پــێ کــراوە .قســهی ئێســتا لــه
ســهر ئهوهیــه كــه ههموومــان وهك هێــزه سیاســییهكان پێــان
وایــه لــه پرۆســهی سیاســی ســهركهوتوو نهبوویــن ،ههروههــا
لــه حوكمڕانــدا نهمانتوانیــوه ئهركــه نیشــتیامنییهكان بــه پێــی
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پێویســت جێبهجــێ بكهیــن.ئێســتایش فوئــاد مهعســوم ،س ـهرۆك
كۆمــاری عێــراق بهرنامهیهكــی ههیــه ،پێــم وایــه تهنهاوتهنهــا
چارهســهر ئهوهیــه لهگــهڵ یهكــر كــۆ ببینــهوه و حكوومهتێكــی
كاتــی پێــك بهێنیــن کــە كاك نێچیرڤــان و كاك قوبــاد ئیــدارهی
كارهكان بكــهن ،بــهاڵم ههنــدێ دهموچــاو بگۆڕیــن ،ههندێــك
لــهو وهزیرانــهی كاریگهریــی ســلبییان ههبــوه گۆڕانكارییــان
تێــدا بكهیــن .بزووتنــهوهی گــۆڕان و کۆمەڵــى ئیســامی و
الیهنــه سیاســییهكانی تــر كــه لــه پهرلهمــان قورســایییان ههیــه،
پێك ـهوه ئهجێندایهكــی نوێــی نیشــتیامنی بــهتیمێكــی هــاوكاری
و یهكگرتوانــه مامهڵــه لهگــهڵ بهغــدا بكــهن ،ئــهو كات ئــهو
بۆشــایییهی لــه نێــوان هێــزه سیاســییه كوردییهكانــدا ههیــه،
حكوومهتــی بهغــدا و عهبــادی ناتوانێــت یــاری و مامهڵــهی
پێــوه بــكات و كارت و ســهنگامن بههێزتــر دهبێــت و دهتوانیــن
لهگــهڵ بهغــدا بچینــه قۆناغێكــی باشــرهوه لــه چوارچێــوهی
دهســتووری عێراقــدا.

* وهك كاك موســتهفا ئامــاژهی پێــدا ،ناكرێــت
هیــچ الیهنێــك خــۆی لــ ه بهرپرســیارێتی بدزێتــهوه
و الپــهڕەی كــۆن ههڵبداتــهوهوئهجێنــدای كــۆن
تاوتــوێ بــكات ،ئێســتا پێویســته بارودۆخــی ههرێمی
كوردســتان باشــتر بكهیــن .بــ ه بۆچوونــی ئێــو ه
وهك ئهندامــی مهكتهبــی سیاســیی بزووتنــهوهی
ئیســامی ،لــەو بارودۆخــەدا ،وهك گوتمــان بوونــی
گهندهڵییهكــی زۆر لــ ه مهســهلهی كهیســی نــهوت
و دابهشــكردنی ،بوونــی ناعهدالهتــی ،داخســتنی
پهرلهمــان و ڕێگریكــردن لــ ه ســهرۆكهكهی،
هەروەهــا ڕوون نییــه ،ئایــا مانگــی ئایــاری داهاتــوو
ههڵبــژاردن دهکرێــت یــان نــا ،ڕاســت ه بارزانــی
لــه پۆســتهكهی نەمــاوه ،ئهوهیــش وهك كاك
موســتهفا ئامــاژهی پێــدا یهكێــك بــو ه لــ ه دیــو ه
پۆزهتیڤهكانــی ڕیفرانــدۆم ،بــهاڵم بــ ه بوونــی
ئــهو ههمــوو كێشــانهی باســمان كــرد ،دهتوانرێــت
بارودۆخــی سیاســیی ههرێمــی كوردســتان چــاک
بکرێــت؟
حاجــی ئهنــوهر :خۆزگ ـه مەســعوود بــارزاىن دوو ســاڵ لهم ـهو

بــهر ئــهو قهناعهتــهی بــۆ دروســت ببوایــه و وازی لــهو پۆســت ه
بهێنایـه ،ئـهو ه بــۆ كــورد بــاش بــوو ،ههروههــا ههندێــك حیزبیــش
ســهریان نهدهكــرده ســهر خــۆی و حیزبهكهیشــی .دەخوازیــن

برایهتــی و تهبایــی و یهكڕیــزی دروســت ببێــت ،چونكــ ه
ســهركهوتنی پرۆســهی سیاســی بــه یهكڕیــزی دهبێــت ،ئــهو
كاتیــش بهغــدا گوێــان بــۆ دهگرێــت ،بــەاڵم بــهم بارودۆخــهی
ئێســتاوە ،لهوانهیــه تــا شــهش مانگــی تریــش بهغــدا ئامــاده
نهبێــت لهگــهڵ كــورددا دابنیشــێت .ڕاســته هــهر حیزبێــك وهك
سیاســهت ،ئایدیۆلۆژیــای جیــای ههیــه ،بــهاڵم بهرژهوهندیــی
میللهتــی كــورد لــه ههمــوو بابهتهكانــی تــر گرینگــره ،چونكــه
حیزبــهكان بــه دهنگــی میللــهت دهســهاڵتیان وهرگرتــوه هــهر
میللهتیــش دهتوانێــت دهســهاڵتیان لــێ وهربگرێتــهوه .ئێســتا
كــورد كارتــی فشــاری نییــه ،دۆســتهكانی نایهنــه ســهر خــهت،
ئــهوەی گرینگــه وهك كاك موســتهفا گوتــی ،ســهرۆك كۆمــار لــه
ههرێمــی كوردســتانه و بهرنامــه و پێشــنیاری نوێــی ههیــه،
پێویســته گوێــی لــێ بگیررێــت ،چونكــه جهنابیــان ســهرۆكن و
وهك دهســتوور ههنــدێ شــتی پــێ دهكرێــت .دهكرێــت تیمێــك
دروســت بكرێــت بــۆ چوونــە بەغــدا و دهموچــاوی نوێــی تێــدا
بێــت ،كــه كاریزمایــان ههیــ ه لــهكوردســتاندا.

* وهكو كێ؟ ئهو كاریزمایانه كێن؟
حاجــی ئهنــوهر :دیــاره كاریزمــای سیاســیی زۆر بــاش لــه

ههرێمــی كوردســتان ههی ـه ،ك ـه ناتوانــم ناویــان بهێنــم ،چونك ـ ه
بۆیــان دهبێتــه بانگهشــه ،بــهاڵم كهســانێك هــهن كــه لهوانهیــه
دهســهاڵتیان ههبێــت و هــهم لــهبهغــدا و هــهم لــهئهمریــكا
گوێیــان لــێ بگیررێــت.

* لــه قســهكانی پێشــووتردا باســی حكوومهتــی
كاتیتــان كــرد بــۆ دهرچوونــی ههرێمــی كوردســتان
لــهم قهیرانانــه.ئێــوە دەتوانــن وهزیرێكــی باشــتر
لــ ه وهزیــری كارهبــای پێشــوو بنێــرن كــ ه لــهژێــر
فشــاری پارتــی دیموكراتــی كوردســتاندا دهســتی لــه
كار كێشــایهو ه و ئاشــتی ههورامــی مامهڵــهی بــ ه
وهزارهتهكــەوە دهكــرد ،یــان وهزارهتێكــی باشــتر ل ـ ه
وهزارهتهكــهی ئاشــتی ههورامــی پێــک بهێنرێــت؟
پێــت وا نییــ ه ئهمانــ ه ههمــووی ئەڵتەرناتیڤــى
ئۆپۆزســیۆنن بهتایبــهت گــۆڕان و كۆمــهڵ و
لیســتی هاوپهیمانــی بــۆ دادپ ـهروهری؟ دوا جــار بــه
پێــی ئیســتحقاقیش بێــت ،پارتــی زۆرتریــن كورســیی
هەیــه ،كهواتــ ه ســهرۆكی حكوومــهت دهبێــت
جارێكــی تــر لـهو بێــت .پێــت وایـ ه لــهكاتێكــدا چهند
مانگێكــی كهمــی مــاو ه بــۆ ههڵبــژاردن ،ئهمانــ ه

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ئهڵتهرناتیــڤ نییــن و ئهوهنــدهی كــ ه پرۆســهی
سیاســیی كوردســتان تێــك دهدەن ئهوهنــد ه چاكــی
ناكــەن؟
مســتەفا عەبدولــا :كاتێــك باســی حكوومهتــی كاتــی و

یهكڕیزیــی نیشــتیامنی دهكهیــن ،پێــان وا نییــ ه باســكردن
بێــت لــ ه ســهر چهنــد وهزیرێــك ،بهڵكــوو ئێســتا دابڕانێــك
لــه نێــوان الیەنــە سیاســییهكاندا ههیــ ه و تێبینــی لــه ســهر
حكوومــهت ههیــه ،ههنــدێ وهزیــر بــه ناهــهق دهركــراون و
حكووم ـهت بوهت ـه هــۆی ئ ـهوهی كێش ـه بكهوێت ـه نێــوان الیهن ـه
سیاســییهكانهوه ،لهبــهر ئــهوه كــه دهڵێیــن حكوومهتــی كاتــی
و یهكڕیزیــی نیشــتیامنی ،بــۆ ئهوهیــه ههمــوو الیهنــهكان
بگهڕێننــهوه ژێــر بــاری بهرپرســیارێتی و دواتــر دانانــی
بهرنامهیــهك بــۆ چهنــد مانگێــك ،ههروههــا ئــهو حكوومهتــه
ســێ كاری ســهرهكیی ههبێــت ،یهكــهم :تیمێكــی دانوســتان بــۆ
مامهڵ ـ ه لهگ ـهڵ بهغــدا دروســت بــكات و ب ـه هیــچ جۆرێــك ل ـه
حیزبــه سیاســییهكان نهبێــت و تهنهــا حكوومــهت و پهرلهمــان
نوێن هرایهتییــان بــكات .دوهم :دانانــی بهرنامهیهكــی ڕوون و
خاوێــن بــۆ ههڵبــژاردن لــهئایینــدهدا .ســێیهم :بتوانێــت بـه پهلـه
خهمــی هاواڵتییــان و مووچهكانیــان بخــوات تــا لهگــهڵ بهغــدا
دهگەینــه ڕێكهوتــن .پێــم وابێــت تهنهــا ئۆپۆزســیۆن ئێســتا
بزووتنــهوهی ئیســامییه ،دهنــا ههمــوو حیزبــه سیاســییهكانی
تــر بهشــداریی حكوومهتیــان كــردوه ،لهبــهر ئــهوه ههموومــان
یـهك ڕان لـه كۆبوونـهوهكان .ئـهو حكوومهتـه گـهر كاك قوبــاد و
كاك نێچیرڤــان كاروبــارهكان جێبهجــێ بــكات ،دهبێــت زیاتــر بــه
دهم مهس ـهلهكانهوه بچێــت و دڵــی گــۆڕان و بزووتنهوهیــش ل ـه
خۆیــان ڕازی بــكات.

* دهبێت ئهو بهڕێزان ه چی بكهن؟
مســتەفا عەبدولــا :ڕۆشــن ه كـ ه دهبێــت چــی بكهن ،پێویســته

داوای كۆبوونهوهیهكــی پێنــج الیهنــ ه بكــهن و بڵێــن کــە لــ ه
حكومڕانیــدا وهك پێویســت نهبــوون ،ههروههــا دان بــەوەدا
بنێــن ،نەیانتــواىن بهرنامــهو ئهجێنــدای حكوومــهت لــه چــوار
ســاڵی ڕابــردوودا ،ك ـ ه ههمــوو كــۆك بــوون لــهس ـهری ،بهێنینــه
دی .هەروەهــا دەتانەوێــت بــۆ ئــهو قۆناغــ ه ڕاگوزهرییــه
چــی بكهیــن ،بــۆ منوونــه ئایــا حكوومــهت پێویســتی بــه
كهمكردنــهوهی وهزارهتهكانــه یاخــود بــه ئاڵوگــۆڕی ههنــدێ
وهزی ـر ،ئهوهیــش بــۆ دڵخۆشــكردنی الیهن ـه سیاســییهكان! هیــچ
الیەنێــک خیــاىف لــە ســەر کاک قوبــاد و کاک نێچیرڤــان نییــە،
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ڕاســته گــهر مبانهوێــت حكوومــهت ههڵبوهشــێنینهوه و دوو لــه
س ـهر ســێى پهرلهمانــی بــۆ كــۆ بكهین ـهوه ،ك ـه كــۆ نابێت ـهوه ،ل ـه
ئهنجامــدا حكوومهتــی ههڵوهشــاوه ههشــت مانگــی بوێــت بــۆ
پێکهێنانــەوە كارێكــی قورسـه ،بـهاڵم گـهر الیهنـهكان كــۆ ببینـهوه
و لــهســهر ئهجێندایهكــی ڕۆشــنی چهنــد مانگــی كــۆك بیــن،
ئــهوه قــورس نییــهو ئــهو كاتــه بۆشــاییی نێــوان الیهنەکانیــش
چارهسـهر دهبێــت .ئێســتا وهزارهتـهكان ناتوانــن كارهكانیــان ڕایــی
بكـهن ،چونكـه بودجـه و بەرنامـهی دیاریكراویــان لـه بهردهســت
نییــه ،ئــهو حكوومهتهیــش تهنهــا ســێ كاری ســهرهكی دهبێــت
وهك ئامــاژهم پــێ كــرد :بــۆ دانوســتان لهگ ـهڵ بهغــدا و بوونــی
بهرنامهیــهك بــۆ ههڵبــژاردن و پێدانــی مووچــهی هاواڵتییــان،
بهتایبــهت ئــهو دوو هێــزه ســهرهكییهی یهكێتــی و پارتــی ،كــه
پێدهچێــت پــارهی حیزبیــی زۆریــان ههبێــت و بهشــێكی بــۆ
ئ ـهو ڕۆژه ڕهش ـه بــهكاری بهێنــن.

* حاجــی ئهنــوهر دهمهوێــت ســهرنجتان بــۆ ئــەم
پرســیارە ڕابكێشــم ،ههندێــك چاودێــری سیاســی
ـه ئـهو سـهردهم ه بــهسـهر چــو و جارێكــی تر
پێــی وایـ 
لــه چهنــد مانگێكــدا ســێ جــار س ـهرۆكی فهڕهنســا
بێتــ ه ســهری ڕهش ،ئهگــهر حكوومهتــی ههرێمــی
كوردســتان وهك ئـهوهی كاك موســتهفایش ئامــاژهی
پێــدا ،ه ـهر ی ـهك ل ـ ه قوبــاد تاڵهبانــی و نێچیرڤــان
بارزانــی جۆرێــك لــ ه چاكســازی لــ ه حكوومهتــدا
نهكــهن و خۆیــان لهگــهڵ ههلومهرجهكــ ه
نهگونجێنــن ،ڕهنگــ ه ئــهو چانســهی پێیــان داون،
نهتوانــن ســوودی لــێ ببینــن .ئێســتا ئــهوان
مامهڵــهی ڕاســتهوخۆ لهگــهڵ ئــهم دوو بهڕێــز ه
دهكـهن ،پێــت وایـ ه جارێكــی تــر ئهمریــكا و خۆرئــاوا
مامهڵهیهكــی دروســت لهگــهڵ حكوومهتــی
ههرێمــی كوردســتان بكــهن و چانســێكی تــر
بدهنــ ه ههرێمــی كوردســتان ،كــ ه مهســهلهی
پهكخســتنی پهرلهمــان پێداچوونــهوهی بــۆ بكــرێ
و مهســهلهی نــهوت چاكســازیی تێــدا بكرێــت،
دهســهاڵت دهستاودهســت بكرێــت و مهســهلهی
مووچــ ه چــاك بكرێــت ،ههروههــا مهســهلهی
كوشــتنی ڕۆژنامهنووســان لــهبهرچــاو بگیرێــت و
چهندیــن كهیســی تــر كــ ه بــۆ ئــهوان گرینگــه؟
حاجــی ئهنــوهر :ئــهم پرســیاره دوو وهاڵمــی ههیــه .یهكــهم:
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ڕاســته كاك مەســعوود سـهرۆكی ههرێمــی كوردســتان نییـه ،بـهاڵم
ســهرۆكی پارتییــه و حیزبــی یهكهمــه و دهتوانــێ مومارهســهی
كاری سیاســیی خــۆی ل ـهو ڕێی ـهوه بــكات ،ه ـهر وهكــو ســكرتێر
و ســهرۆك و ئهمیــری حیزبهكانــی تــر دهیكــهن ،ئــهوه مافــی
خۆیهتــی .دوهم :ئ ـهوهی پێوهنــدی ب ـه چاكبوون ـهوهی بارودۆخــی
ههرێمــی كوردســتانهوه ههی ـه ،تهنهــا خۆمــان دهتوانیــن چاكــی
بكهیــن ،چونكــه خهڵكانێــك بــهدۆســتامن د هزانیــن ،ههرگیــز
لــە جیاتیــى ئێمــە هــهوڵ نــادهن .دهبێــت حكوومهتــی ههرێــم
دان بــه ههڵهكانــی خۆیــدا بنێــت ،دان بــهوهدا برنێــت كــه
گهندهڵییهكــی زۆر ههبــوه لــه ڕووی دارایــی و ئیدارییــهوه تــا
خهڵكــی كوردســتان هۆشــێك ب ـه بهریــدا بێتــەوە ،پێویســتە ئ ـهم
ماوهی ـهی دێت ـه پێش ـهوه گۆڕانكاریــی تێــدا بكرێــت ،چــی خ ـهزن
كـراوه ،موڵكــی میللـهت و ئـهم خاكهیـه ،کاتێــک نــەوت فــرۆرشاوە
خۆیــان دهزانــن دهســتكهوتهكهی بــۆ كــوێ چــوه؟ لهب ـهر ئ ـهوه
چییــان خــهزن كــردوه پێویســته بیدهنــه دهســت حكوومهتــه
كاتییهكــه و خزمهتــی خهڵكــی پــێ بكــهن .ئێســتا خهڵــك
پێویســتی بهوهیـه مووچـهی لــهكاتــی خۆیــدا پــێ بــدرێ ،نـهوت
و كارهبــای بدرێتــێ ،لــ ه هــهژاری ڕزگار بكرێــت ،ههمــوو ئــهم
كێشــانه دهكــرێ حكوومهتــی پــێ ههڵبوهشــێتهوه ،بــهاڵم الی
ئێم ـه لهب ـهر ئ ـهوهی حیــزب بهڕێــوهی دهبــات ههڵناوهشــێتهوه.
* بهڕێــز كاك مســتهفا ،یهكگرتــووی ئیســامیی كوردســتانیش
وهك یهكێتــی و پارتــی تۆمهتبــار دهكرێــت بــهوهی بهشــێك ه لــه
دهس ـهاڵتی ههرێمــی كوردســتان ،گــۆڕان و كۆمهڵیــش ڕهخن ـهی
ئهوهتــان لــێ دهگــرن ،كــه ئێــوه بــوون واتــان كــرد پهرلهمــان
دابخــرێ ،گـهر ئێــوه دهنگتــان بـهو یاســایانه بدایـه كـه سـهرۆكی
پهرلهمــان جهختــی لــهســهر دهكــردهوه ،یاخــود گــەر كاتــی
ڕیفرانــدۆم ههڵوێســتێكی ترتــان ههبوایــه ئــهم بارودۆخــه
دروســت نهدهبــوو؟ بــهوه تۆمهتبــار دهكرێــن ،كــه ســوود لــهو
دوو حیزبـه وەردەگــرن و ڕهنگه البـهال ئیمتیازیشــتان وهرگرتبێت؟
مســتەفا عەبدولــا :لــهم كاتــهدا ئاســایییە لــهكهنــاڵ و تــۆڕهكۆمهاڵیهتییهكانــەوە گوێــان لــهو قسهوباســانه ببێــت،
بــهاڵم ئهوانــهی وا دهڵێــن هیچیــان لــهیهكگرتــووی ئیســامی
زیاتریــان نهكــردوه بــۆ ههرێمــی كوردســتان و بهشــێكی
زۆریــان موزایــهدهی سیاســین .ســهبارهت بــه پهرلهمانیــش كــه
یهكگرتــوو ههڵوێســتی لــهو جــۆرهی ههبــوو .وەک بینیــان
کاتێــک کاک مەســعوود هــەر چەنــدە مــاوەى دەســەاڵتی بــە
ســەر چووبــوو ،چــۆن مامەڵــەى دەکــرد و لــە ســەر ئاســتى

دونیایــش چــۆن مامەڵــەى لەگــەڵ دەکــرا ،بۆیــ ه لــهههمــوو
حاڵهتهكانــدا ئاشــتهواییی نێــوان الیهنــه سیاســییهكان و یهكێتــی
نیشــتیامنیامن مهبهســت بــوه .ئێمــه دهبێــت واقیعــی بیــر
بكهینــهوە و سیاســەتیش بــە واقیعــى بکەیــن .دواتــر لــهســهر
یهكێتــی و پارتــی و مهســهلهی ڕیفرانــدۆم ،ڕاســته لهگهڵــی
بوویــن و نایشــارینهوه ،تهنانــهت هیــچ الیهنێــك نهیتوانــی دژی
بێــت ،جگــه لــهگهنجێــك كــه نــاوی كاك شاســواره و ئهویــش
بهرپرســیارێتییهكهی جیــاوازە ،چونکــە حیزبــی نییــه ،پێــم وایــه
ههموومــان لــه ســهر پرســێكی نهتهوهیــی و نیشــتیامنی لــهو
شــێوهیه كــۆك بوویــن کــەوا ســهركهوتنی بــۆ مهســهلهی كــورد
بــاش دهبــوو ،ب ـهاڵم پیالن ـە ئیقلیمــی ،عێراقــی و نێودهوڵهتییهك ـه،
س ـهرهڕای وێرانهییــی نێــو ماڵــی خۆمــان و مامهڵ ـهی جۆراوجــۆر
بهرانبــهر حكوومهتــی بهغــدا ،ههمــوو ئهوانــه شكســتیان بــه
پرۆس ـهكه هێنــا ،بۆی ـه ئێم ـه وهك حیزبێكــی نیشــتیامنی دهچین ـه
ژێــر بــاری بهرپرســیارێتی ،بــهاڵم ههمــوو خهڵــك د هزانێــت كــه
بهشــداریی یهكگرتــووی ئیســامی لــهنــاو حكومڕانیــی ههرێمــی
كوردســتان كــه مهنتیقــهی نفــوزی نهبــوو ،بهشــدارییهكی
ڕهمــزی بــوه و ناتوانیــن بڵێیــن بهرپرســیارێتییهكی هێنــد
گــهورهی لــهو شكســتانهدا بهردهكــهوێ.

*بـهاڵم كاك مســتهفا لـ ه چهندیــن دیــدار و لێدوانــی
تهلهفزیۆنــى و ڕادیۆییــدا ،بــۆ نموونــ ه ئهبوبهكــر
ههڵهدنــی ســهرۆكی پێشــووی فراكســیۆنی
یهكگرتــووی ئیســامی لــ ه پهرلهمــان زۆر نەیــاری
حكوومهتــی ههرێمــی كوردســتان بــوو ،ناكــرێ ئێــو ه
وهزیرتــان لــهحكوومــهت ههبێــت و لــهپهرلهمــان
بهشــدارن و بهشــدارن لهگــهڵ یهكێتــی و پارتــی،
كهچــی ســهرۆكی فراكســیۆن لــ ه دژی حكوومــهت
قســ ه بــكات .ههنــدێ بۆچوونــی تــر ههیــ ه پێــی
وایــه ،ئێــوه ڕۆڵهكانتــان داب ـهش كــردوه ،س ـهرۆكی
فراكســیۆنهكهتان لــ ه پهرلهمــان دژی حكوومهتــه،
لــه الیهكــی تــرهو ه ســهرۆكی فراكســیۆنهكهتان
لــ ه بهغــدا پشــتیوانی لــ ه ههوڵهكانــی ههرێــم
دهكات؟
مســتەفا عەبدولــا :ئــهوه حاڵهتێكــی تهندروســته ،ئهركــی

س ـهرۆكی فراكســیۆنی یهكگرتــوو ل ـه بهغــدا ئەوەیــە ل ـ ه خهمــی
نیشــتیامندا بێــت و ڕووب ـهڕووی ههمــوو ئ ـهو دهنگ ـه نهشــازانه
ببێت ـهوه ،ك ـه دژی گهلــی كــورد قس ـه دهك ـهن .ههروههــا ئهركــی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پهرلهمانتاریشــه بــه پهرلهمانتارانــی یهكێتــی و پارتــی و گــۆڕان
و كۆمهڵیشــەوە وهزیفــهی خۆیــان جێبهجــێ بكــهن ،چاودێریــی
حكوومـهت بكـهن و ڕهخنـهی لــێ بگــرن تــا حكوومهت شـهفافانە
مامهڵــه بــكات .ئــهوه حاڵهتێكــی رسوشــتیی پهرلهمانتــاره و
دەبێــت پهرلهمــان بــهو شــێوهیه بێــت.

* حاجــی ئهنــوهر تێڕوانینــی بزووتنــهوهی
ئیســامی دوای 16ـــی ئۆكتۆب ـهر چیی ـه؟ تێڕوانیــن
و نهخشــهڕێگای نوێــی ئێــو ه چییــه؟ پێــت وایــ ه
حكوومهتــی ههرێمــی كوردســتان لــ ه بــهردهم
مهترســی و دهســتتێوهردانی توركیــا و ئێراندایــ ه
لــهكاتێكــدا ههنــدێ چاودێــر پێــی وایــه ،توركیــا
و ئێــران ڕۆڵێكــی زۆر دوژمنكارانهیــان گێــڕاو ه
بهرانبــهر بــ ه ههرێمــی كوردســتان و بهردهوامیــش
دهبــن ،عێــراق و حهشــدیش بــ ه ههمــان شــێوه؟
پێشــنیارتان بــۆ حكوومهتــی ههرێمــی كوردســتان
چییــ ه و دهبێــت چــی بــكات؟
حاجــی ئهنــوهر :دوای 16ـــی ئۆكتۆبـهر مێژوویهكــیتاڵــه و نهوهكانــی ئایینــد ه ئــهو باجــ ه دهدهن.
گلەیییەکــە لەوەیــە حیزبــ ه دهســهاڵتدارهكانی
بهغــدا لــهكاتــی خۆیــدا لــە هەرێمــى کوردســتان
ڕێزیــان لــێ گیــراوه و وهك هاواڵتییهكــی كــورد
مامهڵهیــان لهگهڵــدا كــراو ه و جیاوازییــان
نهكــراوه .ئێــران و توركیــا هــهر چییــهك بكــهن
ئــهو ه دیــار و چاوهڕوانكــراوه و مێــژوو شــایهت ه
ههرگیــز نایانهوێــت واڵتێــك بــ ه نــاوی کوردســتان
ههبێــت ،بــهاڵم دهتوانیــن گللهییــی گــهور ه لــه
حكوومهتــی بهغــدا بكهیــن ،بهتایبــهت لــهالیــهن
ئــهو كهســانهی نوێنهرایهتیــی كــورد دهكــهن لــ ه
بەغــدا و بــۆ مێــژوو پێیــان بڵێــن ،ئێــو ه بــههــۆی
ههرێمــی كوردســتانهو ه توانیتــان حكوومهتــی
سـهدام بڕووخێنــن ،ئـهو كات وهك كــورد دهمانتوانی
نــهك ناوچــ ه كێشــ ه لــ ه ســهرهكان ،بهڵكــوو تــا
بهغدایــش بڕۆیــن.
*كورد بۆ ئهوهی نهكرد؟
حاجــی ئهنــوهر :ئێمـه ئـهو كات لـهو هێــزه چهكدارانـهی نــاو

مهیدانهكــه بوویــن ،وهك چــۆن شــهڕی كهركــووك و كــهالر و
كفریــان كــرد ،دەمانتوانــی تــا خالســیش بچیــن .مێــژوو شــایهته
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ئهوهی ڕووی دا دهرهنجامی
ئهو كاته نهگونجاوه بوو كه
ڕیفراندۆمی تێدا كرا و لهالیهن
ههموو دونیاوه ههڕهشهمان
لێ كرا

داعــش ویســتی بچێتــه بهغــداوه ،دهســهاڵتدارانی ئــهوێ داوای
هاوكارییــان لــه پێشــمهرگه كــرد و لــه بهغــدا پێشــمهرگه
شــههید بــوه.

* قۆناغــى دواى ڕیفرانــدۆم و دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر
لــە باشــوورى کوردســتان بــەرەو کــوێ دەڕوات؟
دەرئەنجامــى ئــەو ڕووداوانــە چــی بــوون؟
بەختیــار مســتەفا :پێــم وایــە لــە قۆناغــى پێــش 25ـــی

ســێبتەمبەر و ڕیفرانــدۆم و لــە قۆناغــى دوایــدا دوو تێڕوانیــن ،دوو
مامەڵــە و دوو بارودۆخــى جیــاواز هــەن ،کــە پێــش ڕیفرانــدۆم
پێــان وابــوو خەڵکــى کوردســتان دەتوانێــت بابــەىت ڕیفرانــدۆم
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 ئیـرادەى نیشــتیامىن بێــت و ئێمە وەک
خەڵکــى کوردســتان بــە دروســتکردىن کیــان و دەوڵــەت بگەیــن،
بــەاڵم دەســتتێوەرداىن دەرەکــى و ئیقلیمــى ،ئــەو گەلەکۆمەیــەى
لــە واڵتــاىن دەوروبــەرەوە بەرانبــەر خەڵکــى کوردســتان کــرا و
ئــەو پشــتتێکردنەى لــە الیــەن خۆرئــاوا و ئەمریــکاوە بەرانبــەر بــە
بابــەىت ڕیفرانــدۆم کـرا ،ئاڵوگــۆڕی لــە دیــد و بۆچوونەکانــدا کــرد و
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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
قوبــاد تااڵبــاىن بکــەن و لــە ڕێگــەى گفتوگــۆ و دیالۆگــەوە و لــە
چوارچێــوەى دەســتوورى عێراقــدا چارەســەرى گرفتــەکان بکرێــت.
بــە درێژاییــى دروســتبوونەوەى دەوڵــەىت عێـراق ،پێــم وایــە ئەوەى
لــە ســەر شــاىن کــورد بــوو جێبەجێى کــرد ،بــەوەى چــوەوە بەغدا و
دەوڵــەىت عێـراق پێــک هێـرا ،واتــە کــورد الیەنێکــى ســەرەکى بــوو
لــە پێکهێنــاىن دەوڵــەىت عێراقــدا ،بــەاڵم بەغــدا هەرگیــز ڕاســتگۆ
نەبــوو لــە جێبەجێکــردىن دەســتوور و دانپێدانــاىن بنەمــاکاىن مــاىف
خەڵکــى کوردســتان .ئەمانــە هــۆکارى ســەرەکی بــوون خەڵکــى
کوردســتاىن گەیانــد بــە بابــەىت ڕیفرانــدۆم.

* قۆناغــى دواى ڕیفرانــدۆم و دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر
لــە هەرێمــى کوردســتان چیمــان پــێ دەڵێــت؟ ئایــا
ئــەوەى دەخوێنرێتــەوە جێــی تــرس و نیگەرانییــە،
وەک ئــەوەى بــاس دەکرێــت لەدەســتدانى 51%ـــى
خاکــی هەرێمــی کوردســتان و پاشەکشــەى پڕۆســەى
سیاســى و فشــارى زۆرى حکوومەتــى عێــراق ،ئایــا
ئێمــە لــە بــەردەم مەترســیى جیدیدایــن؟ یــان
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
هەرێمــى کوردســتاندا خــۆى دەبینێتــەوە .بــە ئەنجامــداىن
ڕیفرانــدۆم هەنــگاوى گەورەمــان بڕیــوە ،هــەر بۆیــە دەوڵەتــاىن
دەوروبــەر و دەوڵەتــاىن زلهێــز لــە ســەر ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم
ئەوەنــدە نیگــەران بــوون ،واڵتــاىن هەرێامیــەىت لــە ســەر ئاســتى
لوتکــە ،ســەرۆک کۆمارەکانیــان چەنــد جارێــک کــۆ بوونەتــەوە،
ســەرۆکى ئــەرکاىن واڵتەکانیــان کــۆ بوونــەوە ،نەخشــەیان دانــا
بــۆ پوچەڵکردنــەوەى ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم ،بــەاڵم ئێمــە

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 ک ـران
کــە ناوچــەى کێشەلەســەر بــوون و لــە مادەى 140ـــی دەســتوورى
عێراقــدا ڕێگەچارەیــان بــۆ دان ـراوە .ئێمــە ئــەو شــوێنانەمان لــێ
داگیــر کرایــەوە ،بــەاڵم تاپۆکــەى لــە نــاو هەرێمــى کوردســتاندایە
و هیــچ هێزێــک ناتوانێــت ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم هەڵبوەشــێنێتەوە
مەگــەر بــە ڕیفراندۆمێکــی تــر ،ئــەو کاتەیــش ئەگــەرى ئــەوە
هەیــە 100%ى خەڵکــى کوردســتان دەنــگ بــە بەڵــێ بــدات.
دەربــارەی ئــەو زوڵمــوزۆرەى حەشــدى شــەعبى بەرانبــەر خەڵکــى
کوردســتان کــردی و دەســتی نەپاراســت ،لــە قۆناغــى ئێســتادا
دەبێــت دەســت لــە ســەر برینــەکان دابنێیــن ،جارێکــی تــر
پێداچوونــەوە بکەیــن بــە پێوەندییــەکاىن خۆمــان وەک ناوخــۆی
هەرێمــی کوردســتان ،ئێســتا هەڕەشــە تەنهــا لــە ســەر حیزبێــک
نییــە ،بەڵکــوو هەڕەشــەیە لــە ســەر هەمــوو خەڵکــى کوردســتان.
دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر ئــەو ڕاســتییە دیــار بــوو ،ئــەو خەڵکانــەى
دەســتى حەشــدى شــەعبیان ڕاکێشــا ،ئێســتا ڕەنگــە خۆیــان لــەو
پــەڕى ناڕەحەتیــدا بــن ،ئــەوەى مــن باســی دەکــەم ڕێژەیییــە
لــە شــوێنێک ڕووی داوە ،بــەاڵم هەمــوو خەڵکــى کوردســتان
زەرەرمەنــدە.
حەشــدى شــەعبى ناڵێــت ئــەو بارەگایــە تورکــە یــان فارســە یــان
شــیوعییە ،ئێســتا لــەو شــوێنانەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا داگیــر
ک ـراون ،پۆلیــى فیدڕاڵــى پاســەواىن لــەو بارەگایانــە دەکات ،هــەر
پاســەوانێک نابێــت لــە مەخزەنێــک ،واتــە  30فیشــەک زیاتــرى
پــێ بێــت .مەبەســتم ئەوەیــە دەبێــت ئــەو بابەتــە بخرێتــە
خانەیەکــەوە و دواتــر لێکۆڵینــەوەى لــە ســەر بکرێــت ،ئەوانــەى
هــۆکار بــوون بــۆ دروســتبووىن ئــەم بارودۆخــە دادگایــى بکرێــت،
بــە حەشــدى شــەعبى و بابــەىت تــرى ناوخۆیییــەوە دۆســیەیەک لــە
ســەر ئــەو بابەتــە دروســت بکرێــت ،دواتــر پێداچوونەوەیەکــى
زۆر گرینــگ هەیــە لــە ســەر ئاســتى پێوەندییــەکاىن نێــوان
حیزبــەکان ،ئێمــە وەکــو هەمــوو حیزبــە سیاســییەکاىن کوردســتان
و خەڵکــى کوردســتان لــە ژێــر هەڕەشــەى شــەڕى گەورەدایــن،
تــا ئێســتا هەڕەشــەمان لــێ دەکرێــت و زمــاىن دیبلۆماســی لــە
الى داگیرکــەران ناخــوات ،هەڕەشــەى ژیــان و نامنــان لــە ســەرە.
پێویســتە جارێکــی تــر هێــزە سیاســییەکان پێکــەوە دابنیشــن
و بەرنامەیەکــى ســراتیژیى گرینگــى هاوبــەش هەبێــت بــۆ

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ڕووبەڕووبونــەوەى هەمــوو ئــەو ئەگەرانــەى دێنــە پێشــەوە.

* هیــوا ئەحمــەد پێــی وایــە هەرێمــى کوردســتان
لــە ژێــر هەڕەشــە و مەترســیى عێــراق و حەشــدى
شــەعبى و واڵتانــى ناوچەییدایــە ،بەرپرســیارێتییەکە
بەشــێکى بــەر کۆمەڵــى ئیســامى دەکەوێــت،
هــەر چەنــدە ئێــوە دەڵێــن لــەو کاتــەدا کــە
پەرلەمــان داخــراوە ،پەڵــپ و ناڕەزاییــى زۆرتــان
هەبــوە .بەشــێکى گلەیییــەکان لــە کــۆى هێــزە
سیاســییەکانە بــەوەى لــە ڕابــردوو و قۆناغــى
پۆســت ڕیفرانــدۆم و 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕووی داوە،
دەرئەنجامــى ملمالنێــی نێــوان هێــزە سیاســییەکان
بــوە ،ســەرەڕاى نەبوونــى گوتارێکــى یەکگرتــوو
و هەســت نەکــردن بــە بەرپرســیارێتى ،تەنانــەت
ئــەو هێزانــەى بەرپرســیارێتیى ڕیفراندۆمیــان
کەوتــە سەرشــان و گوێیــان لــە ئەمریــکا خۆرئــاوا
و دۆســتەکانیان نەگــرت .بــە هەمــان شــێوە
دەڵێــن کۆمەڵــى ئیســامى لــە کۆتاییــدا بڕیــاری
دا بەشــداریى ڕیفرانــدۆم بــکات ،بەرپرســیارێتى لــە
ســەر شــانە .پێتــان وایــە هــۆکارى ئــەوەى ڕووی داوە
ڕیفرانــدۆم بــوە ،یــان گەلەکۆمەیەکــى ناوچەیــی-
عێراقــى بــە چــراى ســەوزى ئەمریــکا؟
ســەلیم کۆیــى :ئێمــە ڕەخنــەى زۆرمــان هەبــوە لــە ڕابــردوودا،

پێــان 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
دەســەاڵتێکى سیاســی نییــە پێشــبینیى ئــەو واقیعــە بــکات کــە
دێتــە پێــش و لــە ســەر چ بنەمایــەک و چــۆن هەنــگاو بنێــت.
هەمــوو ئــەو دەســتکەوتانەى لــە ڕابــردوو هەمانبــوو بــە هەمــوو
خراپــی و گەندەڵییەکانییــەوە لــە لوتکــەدا بوویــن لــە ســەر
ئاســتى نێودەوڵــەىت ،هەڵســوکەوىت ئێمــە لەگــەڵ واڵتــان بــوو...
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
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قبوڵــى ئــەوە نــاکات ،بــەاڵم گوێیــان لــێ نەگیــررا ،دەرەنجــام
هەمــوو ئــەو واڵتانــەى دۆســت بــوون ،ئێســتا بوونەتــە دوژمــن
و مەترســی لــە ســەرمان ،لەبــەر ئــەوە ئــەم بارودۆخــە ناواقیعیــى
خۆمــان دەگەیەنێــت بــە دوو ڕوو ،یەکــەم :ئێمــە بەشــدارین لــە
حکوومــەىت عێ ـراق ،لــە دەســتوور و نووســینەوەى دەســتوور ،لــە
وەزارەت و پەرلەمانــدا .هەرێمێکــان هەبــوو دەبوایــە ئیــدارەى
ئــەو هەرێمەمــان بکردایــە نــەک تووشــی کێشــەیەکى بکەیــن،
هەمــوو واڵتــان لەگەڵیــدا بێتــە ســەر خــەت .تورکیــا ،ئێــران و
عێــراق لەگــەڵ هاوپەیامنــان کــۆک بــوون ئــەو کاتــەى ئێمــە
دروشــمى ڕیفراندۆمــان بــەرز کــردەوە ،نوێنــەرى ئــەو واڵتانــەى
دەهاتنــە هەرێــم نەیانــدەزاىن هــۆکارى چییــە دەســەاڵتداراىن کورد،
بــە تایبــەىت پــارىت و یەکێتــى وا دەکــەن .دەڵێــن دەبێــت شــتێک
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
هەرێمــى کوردســتان بــەم بارودۆخــە گەییشــت .ئێســتا ناکرێــت
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
ئێســتا بــە دەســتامنەوەیە ،ســنوورى هەرێمــى کوردســتاىن پێــش
2003ـــیە ،ئێمــە چــۆن ئیــدارەى دەدەیــن ،واتــا ئەگــەر وەفدێــک
ڕەوانــە بکەیــن بــۆ گفتوگــۆ ،چــۆن بــە ڕێــی دەکەیــن و داواى
چــی دەکات و بارودۆخــى ناوخۆمــان چۆنــە .ئێســتا بارودۆخــى
ناوخــۆی هەرێمــى کوردســتان وەک ســەردەمى شەســت و
حەفتــاکان نییــە کــەس ئــاگادارى نەبێــت ،هەمــوو کــەس دەزانێــت
کێشــە و بارودۆخــى ناوخــۆ چۆنــە ،ئەمــە بەشــێکی پێوەندیــى
بــە خــودى خۆمــان و حیزبــەکان ،بەتایبــەىت یەکێتــى و پارتییــەوە
هەیــە .بەشــێکى پێوەندیــى لەگــەڵ عێراقــدا هەیــە کــە چــۆن
بتوانیــن ئــەو بــارە ڕاســت بکەینــەوە .عێـراق دەزانێــت بــە هــۆى
هێــزەوە وامــان لــێ هاتــوە ،هاوپەیامنــان پشــتیوانیى ئــەو هێــز و
فشــارانەیان کــردوە ،چــۆن بتوانیــن ئــەو هەنگاوانــە بنێیــن .پێــم
وایــە بەشــێکى پێوەندیــى بــە یەکڕیزیــى ناوخۆیییــەوە هەیــە،
پێویســتە لــە ماوەیەکــى کاتیــدا 3 ،مانــگ زیاتــر نەبێــت ،پەرلەمــان
کارا بکرێتــەوە و بــە هەمــوو هێــز و دەســەاڵتەکانییەوە ،لــە
بەرنامــەى ناوخۆییــى خۆیــەوە ،لــە خــودى پەرلەمانتارانــەوە ،لــە
داهــات و خەرجییەکانییــەوە ،هەمــوو ئــەو موڵــک و ســامانەى بــە
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ناحــەق داگیــر کـراوە و لــە هەمــوو ئــەو هێزانــەى بــۆ کەســەکان
دروســت کـراوە ،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
وەکــو یــەک بژیــن ،تــا ئێســتا هەمــوو ئــەو قەیرانانــەى ڕوویــان
لــە هەرێمــى کوردســتان کــردوە ،ڕووى لــە هیــچ بەرپرســێک و
هێــزى تایبــەت نەکــردوە ،ئەگــەر توانیــان مــردن و ژیامنــان وەک
یــەک یەکســانیى تێــدا بــوو ،ئــەو کاتــە هیــچ کەســێک ناتوانێــت
دەســتامن بــۆ بەرێــت .ئێســتا هاوپەیامنانیــش پشــتیواىن لــە کــورد
دەکــەن ،بــەاڵم بــە مەرجــى چاکســازى و ڕێکخســن لــە ســەر
ئیدارەیــەک ،ئەمریــکا داوا لــە نێچیرڤــان بــارزاىن و قوبــاد تااڵبــاىن
دەکات بــۆ مــاوەى  6مانــگ بتوانــن چاکســازى بکــەن ،بوەتــە
عەیبــە لــە هەرێمــى کوردســتان نــە کارەبــا و غــاز نــە مووچــەى
هەیــە ،خەڵــک لەبــەر بــێ پالنیــى ئــەم دوو هێــزە خەریکــە
ســواڵ دەکات .ئەگــەر واز ناهێنــن بــا چاکســازى بکــەن ،ئەگــەر
چاکســازییان پــێ ناکرێــت ،بــا واز بهێنــن.

* بەڕێــز ســەلیم گوتــى ،گــەر چاکســازیتان پــێ
ناکرێــت واز بهێنــن ،قســەیەکى بەناوبانــگ
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
پارتییــە .ئێســتا چاکســازى چــۆن بکرێــت؟ هەرێــم
چــۆن خــۆى لەگــەڵ هەلومەرجــی نوێــی عێــراق و
ناوچەکــەدا بگونجێنێــت ،بــۆ ئــەوەى ئەمریــکا
چانســێکى داوە بــە قوبــاد تاڵەبانــى و نێچیرڤــان
بارزانــى کــە شــەش مانــگ بــۆ ســاڵێک بتوانــن
چاکســازى بکــەن .ئەمریــکا و ئەوروپــا ڕەخنــەی
زۆریــان لــە حکوومەتــى هەرێــم گرتــوە بــۆ بابەتــى

نایەکســانى ،گەندەڵــى ،دەستاودەســت نەکردنــى
دەســەاڵت و پەکخســتنى پەرلەمــان ،ئــەوان
ئــەو بابەتانــە بــە هەنــد وەردەگــرن ،پێــت وایــە
ئــەوە هــۆکارى قۆناغــى ڕیفرانــدۆم و دواى16ـــی
ئۆکتۆبــەرە ،یــان هــۆکارى تریــش هەیــە؟
بەختیــار کەریــم :ئەگــەر مبانەوێــت پڕۆســەى سیاســی لــە

هەرێمــى کوردســتاندا ڕاڤــە بکەیــن ،دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ
پێــش ڕیفرانــدۆم و دواى ڕیفرانــدۆم .پێــش ڕیفرانــدۆم پەرلەمــان
داخرابــوو ...پڕۆســەى ســیاىس پەکــی کەوتبــوو ...خەڵــک لــە
قەی ـراىن داراییــدا بــوو ،گرفتــى مووچــە و نەبــووىن خزمەتگــوزارى
هەبــوو ،پێــان وایــە هــۆکاری هەمــوو ئەمانەیــش ئــەوە بــوو
ئــەو پێنــج حیزبــەى لــە دەســەاڵتدا بــوون ،ڕاســتە ناکۆکیــی
سیاســییان هەبــوو ،نەیانتــواىن وەک پێویســت پڕۆســەی سیاســی
لــە هەرێمــى کوردســتاندا بــەرەو پێــش ببــەن ،بــەاڵم پێــم وایــە
ســازداىن پڕۆســەى ڕیفرانــدۆم بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان
توانیــى ســەرجەم هێــزە سیاســییەکان لــە هەرێمــى کوردســتان
یــەک بخاتــەوە ،بەوانــەى دەنگیــان دا و ئەوانەیــى دەنگیــان
بــە ڕیفرانــدۆم نــەدا .ڕیفرانــدۆم پڕۆســەیەکى گرینــگ بــوو،
لەبــەر ئــەوەى توانیویــەىت هەمــوو کــورد یــەک بخاتــەوە لــەوەى
داواى ســەربەخۆیى بکــەن و ئــەو ناوچانــەى پێشــر بەشــێکى
دانەب ـڕاوى هەرێمــى کوردســتان بــوو ،بخرێنــەوە ســەر هەرێمــى
کوردســتان .دەرئەنجامێکــى زۆر واقیعیــى بــاىش هەبــوو ،بــەاڵم
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
بــوو .بــە بــڕواى مــن پێشــر ئامادەســازى نەکرابــوو بــۆ ئــەوەى
هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان لــە ســەر کــۆى کێشــەکان کــۆ
ببنــەوە و ڕەهەنــدى بــاش دروســت بکــەن بــۆ ئــەوەى بتوانــن
پرۆســەیەکى سیاســیى تەندروســت لــە هەرێمــى کوردســتاندا
پیــادە بکــەن .لــە هەمــان کاتــدا لــە ســەرەتاى دامەزرانــدىن
کابینەکــەى نێچیرڤــان بارزانییــەوە ،ئــەو پێنــج حیزبــەى بەشــدارن
لــە دروســتکردىن ئــەو کابینەیــەدا وەک پێویســت بەدیلیــان بــۆ
کێشــەکان پــێ نەبــوە ،ئــەم قەیرانانــەى ئێســتا لــە هەرێمــى
کوردســتاندا هــەن قەیــراىن نــوێ نییــن ،بەڵکــوو دەرئەنجامــى
کۆمەڵێــک قەیــراىن تــرن کــە پێشــر لــە کابینــە جیاجیــاکاىن
حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا بــە جــێ مــاون .وەک دەبینیــن

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

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
هاواڵتییــان بوونەتــەوە ،ئەمانــە کۆمەڵــک دەرئەنجامــن ،لــە
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
کەســانەیە لــە دەســەاڵتدان یــان ئــەو حیزبانــەى بەرپرســن لــە
نــاو حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا ،وەک پێویســت پڕۆژەیــان
نەبــوە و چاکســازییان نەکــردوە ،گــەر پرۆژەیشــیان هەبووبێــت،
وەک پێویســت بەدواداچوونیــان بــۆ نەکــردوە ،پێــم وایــە ئــەم
دەرئەنجامانــە پێویســتى بــە زیاتــر لێپێچینــەوە و لێکۆڵینــەوەى
ورد هەیــە.
بــە هــۆی ئــەو گۆڕانــکارى و هاوکێشــە سیاســییانەی لــە ناوچەکەدا
هاتنــە ئــاراوە ،ڕاســتە دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر هەلومەرجەکــە ،وەک
پێوەندییــەکان و شــێوازى ڕێکخســتنەوەى پێوەندییــەکان لــە ســەر
ئاســتى نێودەوڵــەىت لــە بەرژەوەندیــى کــورددا نەبــوون ،بــەاڵم
لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ،پێوەندیــى تەلەفۆنیــى تیلەرســن
و ســەرداىن ماکگــۆرگ بــۆ هەرێمــى کوردســتان و کۆبوونــەوە
لەگــەڵ نێچیرڤــان بــارزاىن و هەندێــک الیــەىن سیاســیى کوردســتان
و پشــتگیریکردىن لــە حیزبــەکان و حکوومــەىت هەرێــم ،ئەمانــە
کۆمەڵێــک ڕەهەنــدى گرینگــن کــە ئێمــە دەتوانیــن دواى ئــەو
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:

«بــە ڕیفرانــدۆم و ئاكامەكانــی ،واڵتانــی ناوچەكــە
توانییــان كارتــی پــڕۆژەی ســەربەخۆییی كــورد
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مێژوو ئاماژهی پێ كردوه ،ههر
كات كورد ویستبێتی بگاته
بارودۆخێكی باش و ئارام و
بانگهشهی حاڵهتێكی دیاریكراو
بكات ،دوژمن و ناحهزانی ههر
وهكو ئێستایان لهگهڵ كردوه

بســووتێنن» ،پێــت وایــە ئــەو بۆچوونــە دروســتە،
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
دەوڵەتــی كــوردی ڕادەگەیەنیــن و پەنجــا دەوڵــەت
پشــتیوانیمان دەكــەن ،بــەاڵم ئاكامەكــەی ئــەوە
بــوو ،نــەك نەمانتوانــی ســەربەخۆییی كوردســتان
ڕابگەیەنیــن ،بەشــێكی زۆری خاكی كوردستانیشــمان
لــە دەســت دا ،پاشەكشــەیەكی سیاســیی زۆرمــان
كــرد ،تووشــی قەیــران و ئاریشــەی زۆر بوویــن ،لــەو
بارەیــەوە بۆچوونــی ئێــوە چییــە؟
بەختیــار کەریــم :مــن ئێســتایش پێــم وایــە خەڵكی كوردســتان

مافــی خــۆی بــوو ڕیفراندۆمــی کــرد ،بەغــدا خــۆی لــە دەســتووری
عێ ـراق دەدزێتــەوە ،کەچــی هەمــوو سیاســییەكانی بەغــدا بــاس
لــەوە دەكــەن بگەڕێنــەوە بــۆ دەســتووری عێ ـراق و پابەندبــوون
پێــوەی ،بەغــدا ئــەو بابەتانــەی لــە دەســتووردا پەیوەســن بــە
هێــزی پێشــمەرگە و جێبەجێكردنــی مــادەی 140ـــەوە هەرگیــز
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جێبەجێیــان نــاكات ،ئەگــەر  100ســاڵی تریــش شــەڕی لــە ســەر
بكەیــن ،ئەمــە دیــدی بەغــدا بــوە و هیــچ ڕێگایەكــی بــۆ خەڵكــی
كوردســتان نەهێشــتەوە ،لــە 2014ـــوە بودجــە و مووچــەی
خەڵكــی بــڕی ،تەنانــەت ئێســتایىش لەگەڵــدا بێــت بــە حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتان دەڵێــت ،هەمــوو نەوتــی كوردســتانم دەوێــت
نــەك  550بەرمیــل ،ئــەوان ئامــادە نیــن مووچــە بــدەن ،دواتــر وەك
نیگەرانكردنــی خەڵكــی كوردســتان  30ملیــۆن لیــر نەوتــی ســپی
دەدەن بــە خەڵكــی كوردســتان ،لــە كاتێكــدا پێدەچێــت بــەس
پارێــزگای دهــۆك پێویســتی بــە  60ملیــۆن لیــر بێــت ،حكوومەتــی
عێ ـراق وەك ســەركەوتوویەكی جەنــگ فشــار لــە پەرلەمانتارانــی
كــورد دەكات و لــە بەغــدا دەیانــدات بــە دادگا ،چــۆن فشــاریان
كــرد لــە فوئــاد مەعســووم ســەرۆكی کۆمــاری عێــراق ،هەوڵــی
ئــەوان بــۆ ئیفلیجكردنــی هەمــوو ئــەو بنەمایەنــەی ئابووریــی
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
نەوتــی كەركووكــان لــە ژێــر دەســتی دوژمنەكامنــان دەرهێنــا،
ئێمــە خەونــی دروســتكردنی دەوڵەتــی كوردیــان بــۆ  100ســاڵی
تــر لــە بــار بــرد و دوامــان خســت» ،توركیــا گوتــی «ڕیفرانــدۆم
بــۆ دابەشــكردنی دەوڵەتــی توركیــا و بەرژەوەندییەكانــی توركیایــە،
هەموومــان بینیــان 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
لــە ڕووی خاکــەوە زەرەری زۆرمــان كــرد ،لەدەســتدانی هەندێــك
هەیبەتــی نیشــتیامنی و هێــزی پێشــمەرگە ،بــەاڵم ڕیفرانــدۆم وەك
خاڵێكــی گــەش لــە مێــژووی پرشــنگداری كــورددا دەمێنێتــەوە،
دەكرێــت هــەر كاتێــك خەڵكــی كوردســتان بــە كاری بهێنێــت و
کاری لــە ســەر بــكات.

* 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
ســوود لــە قۆناغــی دوای ڕیفرانــدۆم وەربگریــن؟
بەختیــار کەریــم :هیــچ كەســێك بــۆی نییــە ڕیفرانــدۆم

هەڵبوەشــێنێتەوە ،چونكــە ئــەوە ئی ـرادەی خەڵكــی كوردســتانە و

دەنگــی پــێ داوە ،هــەر كەســێك ئــەم كارە بــکات ،وەك شــتێكی
نیشــتیامنی مێــژوو لــە ســەری حســاب دەكات و تۆمــاری دەكات،
هیــچ كەســێك بــۆی نییــە بــە نــاوی ســێ ملیــۆن خەڵكــەوە قســە
بــكات .ئێمــە لــەم قۆناغــەدا بارمــان الرە ،بۆیــە پێویســتە چــی
بكەیــن ،دەكرێــت ئیــش بكەیــن لــە ســەر ئــەوەی پەرلەمــان
یــەك بخەینــەوە ،بــە گوتارێكــی یەكگرتــوەوە بگەڕێینــەوە بەغــدا،
ئێمــە زۆر شــتامن لــە دەســت داوە ،ناتوانیــن لــە  24كاتژمێــردا
بیانگەڕێنینــەوە ،بــەاڵم ئەگــەر هێزێكــی سیاســیی كــوردی لــە
بەغــدا ،پارتــی بێــت ،یــان یەكێتــی یــان گــۆڕان و یەكگرتــوو و
كۆمــەڵ ،بــە جیــاواز لــە هێزەكانــی تــر هەڵســوكەوت بــكات
و هــەر یەكــە بــە ئاوازێــك بخوێنێــت ،لــە بەغدایــش هیــچ بــە
دەســت ناهێنیــن ،وەك چــۆن ســزادانی پەرلەمانتارانــی كــورد
لــە بەغــدا كرایــە مەســەلەیەك .ئایــا کــورد لــە پڕۆســەی سیاســی
لــە بەغــدا پاشەكشــە بــكات ،یــان ئــەوەی ئەمەریكییــەكان و
ئەورووپییــەكان پشــتیوانیی ئــەوە دەكــەن حكوومەتــی هەرێــم
دابنیشــێت و بــە دانوســتان كێشــەكانی لەگــەڵ حكوومەتــی بەغــدا
چارەســەر بــكات؟ ئەگــەر بەغــدا پابەنــد بێــت بــە دەســتووری
عێراقــەوە ،هیــچ كێشــەیەكامن لەگــەڵ دەوڵەتــی ناوەنــد نابێــت،
لــە ڕابردوویــش كــورد كــە بــە حكوومــی زاتــی و گفتوگــۆ ڕازی
بــوە ،بەغــدا ڕازی نەبــوە حكوومــی زاتیــی بدات ـێ ،بــە فیدڕاڵــی
ڕازی نەبــوو ئێســتا بــە دەوڵەتیــش ڕازی نابێــت ،كەواتــە دیــد و
بۆچوونــی خۆیــان بــەو جۆرەیــە.

ێ
* چارەنووســی هەرێمــی كوردســتان بــەرەو كــو 
دەڕوات؟ هەندێــك پێیــان وایــە بــۆ دەربازبــوون
لــەو قەیــران و پاشەكشــە و شكســتە ،پێویســتە
پەرلەمــان چــاالك بكرێتــەوە ،پێویســتە هەڵبژاردنــی
داهاتــوو بەڕێــوە بچێــت ،گفتوگــۆ لەگــەڵ عێراقــدا
بــە شــێوەیەكی بــاش و یەكگرتــوو بێــت ،هێــزە
سیاســییەكان گوتارێكــی یەكگرتوویــان هەبێــت،
حكوومەتــی هەرێــم گرینگــی بــە دادپــەروەری،
شــەفافی ،بودجــە و مووچــەی خەڵــك بــدا ،پێــت وایــە
ئەمانــە تــا چەنــد فاكتــەری ناوخۆییــن ،ئــەوەی زۆر
پەیوەســتە بــەوەوە ئەوەیــە ،عێــراق وەاڵم ناداتــەوە،
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا شــاهیدی ئەوەیــن،
نێچیرڤــان بارزانــی چەندیــن نامــەی بــۆ حكوومەتــی
عێــراق نــاردوە ،كــە نامــەی بەرپرســیارانەن ،هەندێك
دەڵێــن نەرمینواندنــى زۆریشــیان تێدایــە ،بــەاڵم

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

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
هەمــوو نامانــە ،كــە پــڕن لــە نەرمینوانــد ،ئەگــەر
حكوومەتــی عێــراق وەاڵمــی نەبێــت ،ڕەنگــە بــە
تــەواوی لــە پڕۆســەی سیاســی لــە عێراق بكشــێینەوە
و شــەڕێكی نەخوازراویــش لــە كەركــووك و ناوچــە
جێناكۆكــەكان بەرپــا ببێــت؟
هیــوا ئەحمــەد :لەوانــەی گوتــراون قســەی باشــە كــراون

و مــن لەگــەڵ بەشــێكیانم ،لەگــەڵ ئــەوەدام پەرلەمــان بــە
یەكدەنگــی و بــە هەمــوو ڕەنگێكــەوە بەرنامەیەكــی تۆکمــە
و ڕێكوپێــك دابنێــت تــا بزانیــن لــە ئایینــدەدا چــی بكەیــن،
ئێمــە وەك پارتــی ئامــادەی هەڵبژاردنــی پێشوەختیشــین ،كــێ
ئامادەیــە و كــێ ئامــادە نییــە ئەوەیــان نازانــم ،پێــان باشــە
حكوومەتــی هەرێــم گفتوگــۆ لەگــەڵ حكوومەتــی ناوەنــد بــکات،
حكوومەتیــش بەشــێكی زۆر لــەو حیزبانــەی تێدایــە ،دەكرێــت
بــۆ زۆر شــت بگەڕێتــەوە بــۆ پەرلەمــان و ئەنجامــی وتووێــژەكان
لەگــەڵ حكوومەتــی ناوەنــد بــاس بــكات و گــوێ لــە بۆچوونــی
پەرلەمانیــش بگرێــت .زۆر گرینگــە ئێمــە دوژمنەكانــی خۆمــان
لــە بیــر نەچێتــەوە ،ئــەوەی ڕووی داوە تەنیــا پارتــی و یەكێتــی
و الیەنەكانــی تــر لێــی بەرپــرس نیــن و خەڵكــی تریــش وەك
بەرزەكــی بانــان بــۆی دەربچێــت ،ئەمــە لێكدانەوەیەكــی زۆر
خراپــە .ئێمــە هەمــوو شــتێك دەهێنینــە ســەر خۆمــان ،عێـراق بــە
دەر دەكەیــن لــەوەی پاشــگەز بوەتــەوە لــە ڕێكەوتنــی سیاســی،
عێــراق بــە ئاشــكرا دەڵێــت «هەرێمــی كوردســتان نەمــا» لــەم
ڕۆژانــەدا ئەنجوومەنــی وەزیــران گشــتاندنێكی دەركــردوە و بــۆ
وەزارەتــی دەرەوە ڕۆیشــتوە و دەڵێــت «لەمــەودوا داوای مۆڵەتــی
فەرمانبەرەكانتــان بــە نــاوی هەرێمــی كوردســتانەوە مەكــەن،
بــەس بــۆ پارێــزگاكان دەبێــت ،واتــە مەنووســن دەچینــەوە
هەرێمــی كوردســتان ،دەبێــت بنووســن دەچینــەوە ســلێامنی یــان
هەولێــر یــان دهــۆك» ،ئــەوان هەڵســوكەوتی هەرێــم لەگــەڵ ئێمە
ناكــەن ،ئــەو كیانــەی هەمانــە لــە ژێــر هەڕەشــەدایە ،ناكرێــت
ئێمــە خۆمــان بخۆینــەوە و ئاگامــان لــە بەرانبەرەكەمــان نەبێــت.
هەتــا ئۆپۆزســیۆن بــەو ڕۆحیەتــە تونــدەوە دروســت نەبــوو،
هەرێمــی كوردســتان لــە ڕووی دارایییــەوە گرفتــی نەبــوو ،دواتــر
ئاڵۆزییــەك دروســت بــوو ،نەبوونــی متامنــە ڕووی دا ...كــە ڕووی
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دا جێگــەی خــۆی نەگرتــەوە ،پاشــان هەرێمــی كوردســتان بــەو
دەردە گەییشــت ،لــە هەمــوو شــوێنەكان متامنــەی لــە دەســت
دا ،حیــزب هەیــە لــە نــاو حكوومەتدایــە ...وەزارەتــی هەیــە،
کەچــی بــە گیانــی ئۆپۆزســیۆن قســە دەكات ،ئەگــەر ئیــش بــكات
و لــە نــاو كۆبوونــەوەی ئەنجوومەنــی وەزی ـران و لــە پەرلەمــان
بەشــدار بێــت ،بــەاڵم لــە ڕاگەیانــدن بــەو ڕۆحیەتــە ئیــش دەكات،
ئەمــە وای كــرد بێمتامنەیــی دروســت ببێــت ،ئێمــە دەبێــت بــە
هەڵەكامنانــدا بچینــە ،وەک پارتــی و یەكێتــی حیزبەكانــی تریــش،
هەمــوان هەڵەمــان هەبــوە ،پێدەچێــت هەندێكــی بــە هــۆی
ڕقبەڕقــەوە بووبێــت ،ئــەوەی زەرەر دەكات میللەتەكەیــە ،بــا
بــە هەموومــان بەرنامەیەكــی تۆكمــە و ڕێكوپێــك دابنێیــن لــە
ئایینــدەدا حكومڕانیــی میللەتەكــە چــۆن بكرێــت.

* 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
هەڵمەتــی بانگەشــە بــۆ ڕیفرانــدۆم گوتــی ،ڕێكەوتنــی سیاســی
لــە عێراقــدا نەمــاوە ،ئــەوان پەشــیامن بوونەتــەوە ،دەیانەوێــت
مبانگەڕێننــەوە بــۆ هێڵــی  36دەیانەوێــت مبانگەڕێننــەوە بــۆ
دیبەگــە.

* ئەگــەر مەســعوود بارزانــی ئــەم پێشــبینییانەی بــۆ
ڕووداوەكان دەكــرد و دەیزانــی حكوومەتــی عێــراق
نیەتــی خراپــە ،بۆچــی گوێــی لــە هاوپەیمانەكانــی
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؟
هیــوا ئەحمــەد :بەڕاشــكاوی بــە ئێمەیــان نەگوتــوە نابێــت

ڕیفرانــدۆم بكــەن ،گوتوویانــە پێــان بــاش نییــە بكرێــت .هیــچ
واڵتێــك دژی ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم نەبــوو ،بــەاڵم ئێمــە لــەوە
دەترســاین گــەر ئێســتا ڕیفرانــدۆم نەکرێــت ســاڵێكی تــر عێ ـراق
هێنــدەی تــر بەهێــز دەبێــت ،ئــەو كات ڕیفرانــدۆم هــەر ناکرێــت،
ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بەرهەمێكــی دەبێــت ،ئەمــڕۆ نــا ســبەی،
ئەگــەر ڕیفرانــدۆم گرینگ نییە ،شــتێكی چارەنووســاز و پاشــەڕۆژی
نییــە ،بــۆ گەلــی كوردســتان بــەو شــێوەیە پێداگیریــی لــێ کــرد،

28

 FOCUSساڵی دووەم ژمارە ( )5کانوونی دووەم 2018

ئێمــە ئامانجــی خۆمــان تــا ڕادەیەكــی بــاش لــە ڕیفرانــدۆم پێــكا،
بــە تایبەتــی لــەو ناوچانــەی كێشــەیان لــە ســەر بــوو ،ســڕكردنی
ڕیفرانــدۆم یاخــود ڕێزگرتــن لــە دادگای دەســتووری بــە مانــای
پاشــگەزبوونەوە نایــەت ،بــەاڵم ئەمــڕۆ نــا ســبەی ،ڕۆژێــك دێــت
ئــەم بابەتــە دەجووڵیرنێــت و ئیشــی پــێ دەكرێــت و ئەنجامیشــی
دەبێــت ،ڕەنگــە ئــەو جیلــە سیاســییەی لــە ئایینــدەدا لە كوردســتان
دێتــە ســەر حكــووم ،یاخــود لــە عێ ـراق دێتــە ســەر حكــووم ،زۆر
ئاســانرت 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
دەتانەوێــت وەك بەرزەکــى بانــان بــۆی دەربچــن و
بەرپرســیارێتی ناخەنــە ئەســتۆی خۆتــان ،لەكاتێكــدا
ئێــوە ئۆپۆزســیۆن بــوون هــۆكاری بەشــێك لــە
قەیرانــەكان بــوون ،بەرپرســیارێتی هەڵناگــرن
هــەر دەتانەوێــت لــە ئیمتیازەكانــدا بەشــدار بــن،
هەمیشــە ڕەخنــە دەگــرن ،پێیەکتــان لــە حکوومەتــە
و پێیەكتــان لــە نــاو ئۆپۆزســیۆن ،ئێســتا كــە
ڕیفرانــدۆم ســەركەوتوو نەبوو ،بەرپرســیارێتییەكەی
دەخەنــە ئەســتۆی یەكێتــی و پارتــی بە پلــەی یەكەم
و داخســتنی پەرلەمــان ،ئەگــەر ســەركەوتوو بوایــە
خۆتــان دەكــردە شــەریكە بــەش ،بێگومــان پارتــی و
یەكێتییــش ئــەم تێڕوانینەیــان بەرانبــەر بــە گــۆڕان
و الیەنەکانــی تــر هەیــە ،ئــەو بۆچوونانــە تــا چەنــد
ڕاســتن؟ بۆچــی ئێــوە بەشــێك لــە بەرپرســیارێتیی
قەیــران و كێشــە و قۆناغــی دوای ڕیفرانــدۆم ناخەنە
ئەســتۆی خۆتــان؟
ســەلیم كۆیــی :ئێســتایش یەكێتــی و پارتــی شــەش پاكێجەكەی

 2012بهێننــە 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 دەكـرا ،دەبێــت
چاكســازی بكرێــت ،ئەگــەر نەكرێــت دەبێــت لیســتی مووچــە،
لیســتی هێــز و...هتــد ڕادەســتی بەغــدا بكرێــت و بڵێیــن وەرە
بۆمــان چــاك بكــە ،كاری لــەو جــۆرە چــۆن دەبێــت!!!

ئێمــە لــە هەرێمــی كوردســتان دوو شــتامن كــەم بــوو ،یەكــەم
نــاو ،دوەم پــارە بــە نــاوی ئێــرەوە نەبــوو ،دەنــا هەمــوو
ســەربەخۆیییەكامن هەبــوو .لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی شــاند
دەهــات ،شــاند دەڕۆیشــت ،فڕۆكــە دەهــات چەكیــان دەداین ـێ،
ئــەو چەکانــەى بــەس بــۆ هێــزی نێودەوڵەتــی بــوو ،دەدرانــە
هەرێمــی كوردســتان ،ئەگــەر خوێندنــەوەی بــۆ بكرایــە ،قازانــج
و زەرەرەكانــی دەســت نیشــان بكرایــە ،بەدڵنیایییــەوە هەموومــان
بەرگــەی بەرپرســیارێتییەكەیامن دەگــرت ،كاتێــك ئێمــە زانیــان
گوتیــان  9/25ڕیفرانــدۆم 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 عێ ـراق
دەپارێزیــن ،واتــە ئێمــە نامانەوێــت هەرێمــی كوردســتان جیــا
ببێتــەوە.
مەســەلەی عێــراق ئەوەیــە ،پــار لــەم كاتــەدا شــاندی عەمــار
حەكیــم هــات 20 ،پەرلەمانتــاری لەگــەڵ بــوو ،هەمــوو الیەنــەكان
لەگەڵــی بــوون ،تەنیــا بزووتنــەوەی گــۆڕان نەبێــت ،زۆر
داوایــان كــرد ،پڕۆژەیەكیــان پــێ بــوو گوتیــان «ئێمــە هەڵەیــن،
شــیعە هەڵەیــە ،وەرن بــا چارەســەری بكەیــن ،هەمــوو الیەنــە
سیاســییەكان پشــتیوانیتان دەكەیــن بــۆ چاكســازی لــە پەرلەمــان
و حكوومەتــدا» دەزانــی لــە هەرێمــی كوردســتان چــۆن وەاڵم
درایــەوە؟ گوتــرا باســی ئەوەمــان لەگــەڵ مەكــەن ،باســی ئــەوە
بكــەن ،ئایــا ئێمــە لــە ئایینــدەدا دەبینــە دراوســێی یــەك یاخــود
دوژمنــی یــەك ،ئێســتا بووینەتــە دوژمنــی یــەك.

* 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
ڕای گەیانــد ،ئــەوان دژی ڕیفرانــدۆم نیــن ،عەلــی
باپیریــش چــوە ســەر ســندووقەكانی دەنگــدان؟
ســەلیم كۆیــی :ئەگــەر تەماشــای بەیانەكەی كۆمەڵی ئیســامی

بكەیــت ،گوتوومانــە «خێــر و شــەڕی بــۆ ئێــوە ،خێرەكەیــان
ناوێــت و شــەڕەكەیش ئێــوە بەرپرســیارێتییەكەی دەگرنــە ئەســتۆ،
بــەاڵم ئایــا خەڵكــی كوردســتان ســەربەخۆیییان دەویســت ».لــەو
الیەنــەوە ،کــە شــەڕ بــوو ،خەڵــک شــەهید بــوو ،ئێســتاهێــز
هەبــوە لــە كەركــووك ( )100پێشــمەرگەی لــێ شــەهید بوە ،ئێســتا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پاشەکشــەی کــردوە ،كەچــى پــارىت دەڵــێ خیانەتــكارە ،قوربانیــان
زۆر داوە بــۆ ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان ســەربەخۆ بێــت ،بــەاڵم
دۆســت و دوژمنــی خۆمــان نازانیــن ،ســەربەخۆیییەكە بــۆ خۆمــان
و دۆســتایەتیی ئەوانیــش دەپارێزیــن ،هێــزە عێراقییــەكان هەتــا
دوێنــی دۆســتامن بــوون ،لــە ســەنگەر لەگەڵــان بــوون ،ملمالنێــی
سیاســی هەیــە ،دەیانەوێــت دەســەاڵتی خۆیــان فــراوان بكــەن،
چــۆن بتوانیــن ڕێگرییــان لــێ بكەیــن؟ پارتــی و یەكێتییش  50ســاڵە
ملمالنێیــان هەیــە ،ملمالنێیــان لــە ســەر چییــە؟ خــۆ هــەر دوو ال
كــوردن ،ملمالنێــی دەســەاڵتە ،ناكرێــت ئەمانــە بــە دوژمنایەتــی
وەســف بكەیــن.

* ئــەوەی واقیعییــە ئەوەیــە ،بەشــی زۆری
بەرپرســیارێتییەكە لــە ئەســتۆی پارتییــە بــە پلــەی
یەكــەم ،دواتــر یەكێتــی ،ئــەوەی بەڕێــزت گوتــت
داخســتنی پەرلەمــان كارێكــی خــراپ بــوو ،هەندێــك
میدیــای خۆرئــاوا باســی لــەوە كــردوە ،ئەمەریــكا
فشــاری زۆری لــە حكوومەتــی عێــراق کــردوە ،تــا بــەو
دانوســتانانە ڕازی ببێــت كــە هەرێــم داوای دەكات،
پێــت وایــە بــە دانوســتان بتوانیــن لەگــەڵ بەغــدا
پێــك بێینــەوە ،لــە ئایینــدەدا كێشــە و ئاریشــەمان
نەبێــت ،لــە چ ڕێگەیەكــەوە بتوانیــن ئــەو ناوچانــەی
لــە دەســتمان داون بــە دەســتیان بهێنینــەوە ،ئێــوە
وەك حیزبــی سۆسیالیســت دیموكراتــی كوردســتان
بەرپرســن لــەو ئەنجامــە ،محەمــەدی حاجــی مەحمــود
لــە چەندیــن دانوســتاندا بــە ئەنــدازەی مەســعوود
بارزانــی و یەكێتــی ســوور بــوو لــە ســەر ڕیفرانــدۆم
و كەمپینتــان بــۆ كــرد؟
بەختیــار کەریــم :دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر و دەرئەنجامەکانــی،

هەرێمــی كوردســتان زۆر لۆژیكییانــە لەگــەڵ بارودۆخــەدا
هەڵســوكەوتی كــردوە ،یەكێــك لــەو كارتــە گرینگانــەی هەرێــم بــە
بەردەوامــی جەختــی لــە ســەر دەكاتــەوە داوای دانوســتانە ،پێــم
وایــە لــەم بارودۆخەدا عێـراق دەوڵەتێكــی هەڵوەشــاوەیە لە ڕووی
سیاســی ،ئابــووری ،ســەربازی ،كۆمەاڵیەتییــەوە ،دەرئەنجامەكانــی
دانوســتانی هەرێــم لەگــەڵ بەغــدا بــ ێ ســوود دەبــن ،بەغــدا
دەیەوێــت بارودۆخــی هەرێــم و ناوەنــد تــا كاتــی هەڵبــژاردن
بــەم شــێوەیە بــەردەوام بێــت ،كــورد لــەم هەلومەرجــەدا كارتــی
فشــاری گــەورەی بــە دەســتەوەیە ،یەكێــك لــەو كارتانــە بەشــداری
نەكردنــە لــە پڕۆســەی سیاســیی ئایینــدەی عێراقــدا ،چونكــە پێــم
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ئەو گوێ نەگرتنەى ئێمەیش
لە واڵتاىن زلهێزى دونیا وای
کرد دۆستەکامنان لێامن
بێتاقەت بن و ویستیان
هەرێمى کوردستان
تەمبێ بکەن

وایــە ئەمــە كارتێكــی بەهێــزە بــۆ ئــەو ناوچانــەی ،لــە الیــەن
عێراقــەوە كۆنتــڕۆڵ كــراون ،هەرێمــی كوردســتان بــە بەشــداری
نەكردنــی لــە پڕۆســەی سیاســیی ئایینــدەی عێراقــدا ئــەو خاكــەی،
خاكــی هەرێمــی كوردســتانە و خەڵــك لــە پڕۆســەی ڕیفراندۆمــدا
دەنگــی بــۆ داوە ،دەتوانێــت بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان كاری
لــە ســەر بــكات و لــە دوای مانگــی پێنجــەوە بیهێنێتــەوە ســەر
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
حەشــدی شــەعبی یەكێكــە لــە گرفتەكانــی تــری بەردەمــی
حكوومەتــی عەبــادی ،ئێســتا ئامــاژەی زۆر لــە الیــەن دەوڵەتانــی
هاوپەیامنــەوە هەیــە ،هەتــا ســوننە و بەشــێك لــە شــیعەكانیش
پێیــان وایــە ،حەشــدی شــەعبی پێویســتە هەڵبوەشــێتەوە ،لەبــەر
ئــەوەی شــێواز و ڕەفتــاری وەك میلیشــیا لەگــەڵ هاوكێشــە
سیاســییەكاندا و لەگــەڵ ئــەو بەرنامــە و پڕۆژانــەی ئەمەریــكا و
هاوپەیامنەكانــی دایــان نــاوە ناگونجێــت ،بۆیــە پێــم وایــە ئەمانــە
كارتــی زۆر گرینگــن و هەرێمــی كوردســتان دەتوانێــت ســوودیان
لــێ وەربگرێــت.
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بــە بەردەوامــی هەرێمــی كوردســتان كێشــەی ئەوەیــە ،ئــەو
پەیامانــەی جەختیــان لــێ دەكاتــەوە وا دەزانێــت ناگــەن ،یەكێــك
لــەو گرفتانــەی هەرێــم لــە ڕووی كارت و فشــارەوە زەرەری لــێ
كــردوە باســكردن بــوە لــە دانوســتان ،هەرێمــی كوردســتان بــاش
دەزانێــت دانوســتان لەگــەڵ حكوومەتــی عێراقــدا لــە ئایینــدەدا
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 ،عێـراق لــە ڕووی ئابوورییــەوە یەكێكــە لەو
واڵتانــەی هەڵوەشــاوە و 130ملیــار دۆالر قــەرزدارە ،ئەگــەر كــورد
بتوانێــت لــە چوارچێــوەی عێراقــدا ڕێكەوتننامــە بــكات ،پێویســتە
بەشــێك لــەو قەرزانــەی ســەر حكوومەتــی عێ ـراق بداتــەوە ،ب ـێ
ئــەوەی هیــچ ســودێكی لێیــان وەرگــرت بێــت .ئێمــە وەك حیزبــی
سۆسیالیســت دیموكراتــی كوردســتان بــە کــردار كەمپینــان
بــۆ ڕیفرانــدۆم كــردوە ،بــەردەوام پێــان وابــوە ،پڕۆســەكە
پڕۆســەیەكی گشــتگیرە ،كــورد یەكــەم جــارە بــەو شــێوە گشــتگیرە
لــە چوارچێــوەی هەرێمــی كوردســتاندا بــە یەكگوتــاری داوای
ســەربەخۆيی بــكات ،داوای ئــەو ناوچانــە بــكات كــە پێشــمەرگە
بــە خوێــن لــە شــەڕی داعشــدا ئــازادی كــردوە ،پێــم وایــە ئەمانــە
خاڵــی زۆر وەچەرخانــن ،دەبێــت حكوومەتــی هەرێــم جەختیــان
لــە ســەر بكاتــەوە ،الیەنــەكان لــە چوارچێــوەی یەكگوتاریــدا و
لــە چوارچێــوەی یەكخســتی پڕۆژەكانیانــدا دەتوانــن ســەركەوتنی
زیاتــر بــە دەســت بهێنــن.

* ئێســتا ئەڵتەرناتیــڤ چییــە ،هەرێمــی كوردســتان
چــی بــكات بــۆ دەرچــوون لــەو قەیــران و ئاریشــانەی
هەیەتــی؟
بەختیــار مســتەفا :حكوومەتــی ئێمــە تــا ســەر ئێســقان

كەمتەرخــەم بــوە ،بــەاڵم كێشــەی توركیــا و ئەمەریــكا و بەغــداد
ئــەوە نەبــوە كــە ئێمــە گەندەڵیــن ،پڕۆژەیــەك هەبــوە لــە
ناوچەكــەدا ،هێــزە ســەرماییەدارییەكان بــە پێــی بەرژەوەندیــی
جۆراوجــۆر ،پشــتیوانییان لــە ڕیفرانــدۆم و كــورد نەكــرد،
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  ،2003ڕیفرانــدۆم بکرایــە یــان نەکرایــە.

* بــە بۆچوونــی تــۆ ئەڵتەرناتیــڤ و چارەســەر بــۆ

داهاتــووی هەرێمــی كوردســتان چیيــە؟
هیــوا ئەحمــەد :پێــم باشــە لەمــەو دوا بــە فایلێكــی تــازەوە

بچینــە مەیــدان ،شــارەزایی لــەو بارودۆخانــە وەربگریــن کــە بــە
ســەرماندا هاتــوە ،چونکــە کاری بــاش و خراپیشــان هەبــوە
و تەنیــا کاری خراپــان نییــە ،کاری باشیشــان هەیــە ،ئەویــش
ئەوەیــە لــە بارودۆخێكــی لــەم جــۆرەدا توانیــان پەرلەمــان كارا
بكەینــەوە ،كاراكردنــەوەی پەرلەمــان چەندیــن ســوودی لــە ڕووی
سیاســییەوە هەبــوو ،جگــە لەوەیــش ئــەو بەرگرییــەی پێشــمەرگە
كــردی لــە پــردێ و مەحمودیــە جێگــەی ڕێــزە نابێــت لــە بیــری
بکەیــن.

* 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
پەرلەمــان كــراوە بێــت بــۆ چاكســازی ،بــۆ ئــەوەی بتوانــن لــە
خۆیانــەوە دەســت پــێ بكــەن بــۆ حیزبەكانــی تــر ،ئەگــەر ئــەم
چاكســازییە بكرێــت ،هەرێمــی كوردســتان دەبوژێتــەوە ،دەتوانیــن
پێگــەی خۆمــان بەهێــز بكەیــن ،قســەمان بەهێــز بێــت ،ئەوەنــدە
داوا لــە بەغــدا نەكەیــن ،فراكســیۆنەكان هەمــوو یەكدەنــگ بــن
بــۆ داواكردنــی ئــەو مافانــەی كــورد لــە دەســتوور هەیەتــی،
هەمــوو ئــەو زیادەڕۆیییانــە لــە هێــز ،دەســەاڵت ،پــارە ،ڤێلــا و لــە
كەســەكان ،بــە پەرلەمــان چارەســەر بكرێــت.

* دواییــن بۆچوونــی ئێــوە و ئەڵتەرناتیڤــی ئێــوە بــۆ
ئــەو ڕووداوانــە چییە؟
بەختیــار کەریــم :دەبێــت حكوومــەت لــە ســەر دوو ئاســت

کار بــكات ،ئاســتی ناوخــۆ ئەویــش بریتییــە لــە پێكهێنانــەوەی
پەرلەمانــی كوردســتان و كاراكردنــەوەی و دروســتكردنی
حكوومەتێكــی بنكەفـراوان كــە ســەرجەم هێــز و الیەنــەكان لــە خۆ
بگرێــت ،لــە ســەر ئاســتی دەرەكییــش ،چاككردنــی پێوەندییــەكان
لەگــەڵ واڵتــان بەتایبــەت عێـراق و ئەمەریــكا ،پێویســتە لــە ســەر
ئــەو دوو ئاســتە هەرێــم پــڕۆژە و بەرنامــەی تایبەتــی خــۆی
هەبێــت ،تــا بتوانێــت ئــەو گرفتانــەی هەیبــوە لەگــەڵ عێراقــدا بــە
ئاســانی چارەســەریان بــكات.
*ســەرەڕاى شکســتى سیاســى و ئابــوورى لــە هەرێــم،
دواى ١٦ـــى ئۆکتۆبــەر و ڕیفرانــدۆم ،هێشــتا کــورد
گوتارێکــى یەکگرتــووى نییــە ،ئیتــر بۆچــى دەبێــت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

گلەیــى لــە واڵتانــى دراوســێ و عێــراق بکرێــت؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :ئاشــکرایە کێشــەکاىن هەرێــم لــە

کوێــوە ســەرچاوەیان گرتــوە ،هەموومــان دەزانیــن لــە هەرێمــى
کوردســتاندا ئــەو کێشــە و قەیرانــە ســیاىس و ئابــوورى و
ناکۆکییانــەى لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاندا هــەن ،هۆیەکــەی
تاکڕەویــى سیاســییە و ئــەم پاشــاگەردانییەى دروســت کــردوە و
نەتوانــراوە وەک پێویســت بڕیارێکــى سیاســیى هەمەالیەنــە
هەبێــت لــە نێــوان هەمــوو الیەنەکانــدا .هەروەهــا قووڵبوونــەوەى
کێشــەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى تــا ئێســتا الیەنێکــى ســیاىس
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
لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە چارەســەر بکرایــە ،پێــم وایــە
دەکــرا پێــش ڕیفرانــدۆم ئــەم کێشــانە چارەســەر بکرانایــە،
یەکڕیزیــى نێــوان الیەنــە سیاســییەکان هەبوایــە ،قەیرانــەکان
بــەو شــێوەیەى ئێســتا هــەن گــەورە نەدەبــوون ،بــەاڵم ئینکاریــی
هەنــدێ الیــەىن ســیاىس لــەم هەرێمــە وای کــرد ،کێشــەکان بــە
ئاقارێکــدا بــڕۆن کــە زەرەرمەندتریــن کــەس خەڵــک بێــت و
باجەکــەى خەڵــک بــدا ،لــەم دۆخــەدا کــە کێشــە و گرفتــەکان
بــە گفتوگــۆ و یەکــر قبوڵکــردن لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاندا
چارەســەر نەبێــت ،دەبوایــە باجەکــەى ئــەو کەســە بیدایــە کــە
ســەرچاوەى ســەرەکیى قەیـران و گرفتەکانــە ،بــەاڵم بەداخــەوە تــا
ئێســتا کــە کێشــەکان بەردەوامــن و خەڵــک باجەکــەى دەدات،
پێــم وایــە ئــەم ناکۆکــى و ناتەبایییــە هەمــووى دەگەڕێتــەوە بــۆ
خۆســەپاندن و تاکڕەویــى لــەو الیەنــە سیاســییەى لــە هەرێمــى
کوردســتاندا هەیــە و نەیتوانیــوە کەشــێکى وا دروســت بــکات،
هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان بــە یەکــەوە بتوانــن کێشــەکان
چارەســەر بکــەن ،گــەر بــەم ئاقــارەى ئێســتا بــڕوات زۆر لەمــە
خراپرتمــان لــێ بەســەر دێــت.

*بــژاردەى ئێــوە وەک بزووتنــەوەى گــۆڕان چــى
بــوە ،چ پرۆژەیەکتــان پێشــکەش کــردوە تــا بتوانــن
ئــەو گوتــارە نیشــتیمانییە لــە نێــوان الیەنەکانــدا
دروســت بکــەن؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :تــا ئێســتا بزووتنــەوەى گــۆڕان ،کــە

بەرنامــەى خۆیــەىت ،هەمیشــە لەگــەڵ ئــەوەدا بــوە لەگــەڵ
هەمــوو الیەنــەکان دابنیشــێت و پێکــەوە کێشــەکان چارەســەر

31 FOCUS

بکــەن .ئــەوەى بزووتنــەوەى گــۆڕان ویســتوویەىت کــە هەڵبــژاردن
لــە کاىت خۆیــدا بکــرێ و پرۆســەى ســیاىس بــەردەوام بێــت ،بــەاڵم
ئــەوەى کــە ئــەم شــتانە نەکـراوە ،پێم وایــە الیەنــە ســەرەکییەکانی
دەســەاڵت نەیانهێشــتوە بکرێــت ،ئەگەرنــا بزووتنــەوەى گــۆڕان
بەرنامــەى چاکســازیى هەبــوە ،داواى هەڵبــژاردىن کــردوە ،لــە دوا
پرۆژەیــدا کــە داویــەىت بــە پــارىت و الیەنــەکاىن بەرانبــەر ،هەمــوو
ئــەو داواکارییانــەی تێدایــە کــە ئێســتا پێویســتە هەمــوو الیەنــە
سیاســییەکان بێنــە ســەر خــەت و کارى لــە ســەر بکــەن تــا لــەم
قەیرانانــە ڕزگارمــان بێــت ،کەواتــە ئۆباڵەکــەى لــە ئەســتۆى
ئەوانــە .بزووتنــەوەى گــۆڕان بــەردەوام پــرۆژە و داواکاریــى خــۆى
هەبــوە ،ئێســتایش کــە داواى حکوومــەىت کاتیــى کــردوە ،لەبــەر
ئەوەیــە ئــەم حکوومەتــە شکســتى هێنــاوە.

*دواى پڕۆســەى ڕیفرانــدۆم و ١٦ى ئۆکتۆبــەر
بارودۆخــى سیاســى و ئابــوورى ڕووبــەڕووى شکســت
بــوەوە ،بۆچــى تــا ئێســتا گوتارێکــى یەکگرتــوو نییە
لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاندا؟ خاتــوو عەزیمــە
ئامــاژەى بــەوە کــرد ،بزووتنــەوەى گــۆڕان پــرۆژەى
زۆرى پێشــکەش کردوە بەتایبەت پێشکەشــى پارتیى
کــردوە ،ئێــوە وەک پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
بۆچــى نەهاتوونەتــە پێشــەوە؟
وشــیار ســیوەیلى :پێــم وایــە هەموومــان کۆکیــن لــە ســەر

ئــەوەى هەرێمــى کوردســتان بــە دۆخێکــى ناجێگیــر و ســەختدا
تێپــەڕ دەبێــت بەتایبــەت دواى ١٦ـــى ئۆکتۆبــەر و بــۆ تێپەڕانــدىن
پێویســتامن بــە یەکڕیــزی و تەبایــى هەیــە .پــارىت دیموکــراىت
کوردســتان هەوڵــى داوە لەگــەڵ هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان،
بەتایبــەىت الیەنــە ســەرەکییەکان دابنیشــێت و کۆدەنگییــەک
دروســت بــکات ،لــە هەمــان کاتــدا حکوومــەىت هەرێــم بەتایبــەىت
ســەرۆکى حکوومــەت و جێگرەکــەى لەگــەڵ زۆربــەى الیەنــە
سیاســییەکان دانیشــتوون بــۆ ئــەوەى کۆدەنگییــەک دروســت
بکــەن ،چونکــە دەزانیــن بارودۆخەکــە ســەختە و بــە نەبــووىن
یەکدەنگــى ڕەنگــە چارەســەرکردىن قەیرانــەکان ئاســان نەبێــت.
ئەمەیــش داواى خەڵکــە کــە بــە یەکڕیزیــى ئــەم دۆخــە
تێدەپەڕێرنێــت ،لــە هەمــان کاتــدا داوایەکــى نێودەوڵەتییــە،
تەنانــەت لــە کۆبوونــەوەى ســەرۆکى حکوومــەت و جێگرەکــەى
لەگــەڵ ماککــۆرگ ئامــاژە بــە یەکێتیــى نــاو هێــزە سیاســییەکاىن
کوردســتان دراوە ،واتــە گرینگــە ئێســتا الیەنــە سیاســییەکان
لــە ســەر بەرنامــە و ئەجێندایەکــى یەکگرتــوو کــۆ ببنــەوە بــۆ
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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
تەعجیــزى دانــراوە بــە هەڵوەشــاندنەوەى ئــەم حکوومەتــە،
کێشــەکەیش لەوەدایــە ئــەم حکوومەتــەى ئێســتا ماوەیەکــى کەمى
مــاوە و ناتوانرێــت هەڵبوەشــێرنێتەوە و ســەرلەنوێ کابینەیەکــى
نــوێ دابرنێــت ،کــە هەمــوو الیــەک لێــى ڕازى بێــت .دەزانیــن
پێکهێنــاىن حکوومــەت کاتێکــى زۆرى دەوێــت ،بــۆ منوونــە ئــەم
کابینەیــەى ئێســتا نزیکــەى هەشــت مانگــى ویســت تــا پێکهێ ـرا.

*پارتــى دیموکراتــى کوردســتان بــە فەرمــى وەاڵمــى
ئــەو پرۆژەیــەى بزووتنــەوەى گۆڕانــى داوەتــەوە؟
وشــیار ســیوەیلى :ئەوەنــدەى مــن ئــاگادارم تــا ئێســتا بــە

شــێوەیەکى فەرمــى وەاڵم نەدراوەتــەوە ،وەک گوتــم دیراســە
دەکرێــت و لــە داهاتوویەکــى نزیکــدا وەاڵم دەدرێتــەوە ،گــەر
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
تــەواو بــکات .ئێمــە دەڵێیــن ئەگــەر هەمــوو الیــەک هاوکاریــى
ئــەم حکوومەتــە بــکات بــا هەڵبــژاردىن پێشــوەخت بکرێــت.
هەڵوێســتى پــارىت ڕوون و ئاشــکرایە ،بــەاڵم بزووتنــەوەى گــۆڕان
بەداخــەوە وەک پێویســت نەهاتوەتــە پێشــەوە .ئێمــە جەخــت لــە
ســەر یەکڕیــزی و تەبایــى دەکەینــەوە و ئەولەویاتەکامنــان دیــارە
کــە دەبــێ چــى بکرێــت.

*خاتــوو عەزیمــە ئامــاژەى بــەوە کــرد بزووتنــەوەى
گــۆڕان چەندیــن پــرۆژەى پێشــکەش کــردوە،
ئــەى ئێــوە وەک پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
ئەڵتەرناتیڤتــان چییــە بــۆ ئــەم دۆخــەى ئێســتاى
هەرێمــى کوردســتان؟
وشــیار ســیوەیلى :ئەڵتەرناتیڤــى پــارىت دیموکـراىت کوردســتان

ڕوونــە ،دەڵێیــن الیەنــەکان پێکــەوە دابنیشــن و کەموکورتییــەکاىن
ئــەم حکوومــەىت ئێســتا چارەســەر بکەیــن و لــەو مــاوە کەمــەى
هەیــە بزانیــن دەتوانیــن لــە ســەر کام خااڵنــە کــە بەرژەوەندیــى
هەمــوو الیەکــى تێدایــە ،بەتایبــەىت بەرژەوەندیــى خەڵکــى

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؟
وشــیار ســیوەیلى :وەکــو گوتــم گــەر مەرجــى بزووتنــەوەى

گــۆڕان و هەنــدێ الیــەن هەڵوەشــاندنەوەى حکوومــەت بێــت
ڕەنگــە نەگەینــە ئەنجــام ،بــەاڵم ئێســتا داواى ئێمــە ئەوەیــە،
دەبێــت وازى لــە مەرجدانــان بهێنیــن و ئــەم حکوومەتــەى
ئێســتا واڵتــاىن دونیــا هــاوکارى و پشــتگیریى دەکــەن ،وەک
گوتــم ســەرۆکى حکوومــەت و جێگرەکــەى بانگهێشــتى فەرمــى
کــراون بــۆ کۆشــکى ئیلیزییــە و کۆبوونەوەیــان لەگــەڵ کــراوە،
ئەمــە نیشــانەیەکە کــە کۆمەڵگــەى نێودەوڵــەىت و واڵتــاىن دونیــا
پشــتگیریى لــەم حکوومەتــە دەکات ،الم ســەیرە الیەنێکــى
سیاســیى ناوخــۆ داواى هەڵوەشــاندنەوەى بــکات .لەبــەر ئــەوە
گــەر دانەنیشــین و خاڵــە الوازەکاىن حکوومــەت دەســت نیشــان
نەکەیــن و چارەســەریان بــۆ نەدۆزینــەوە ،کاتەکــە تێپەڕدەبێــت
بــێ ئــەوەى کارێکــى ئەوتۆمــان کردبێــت.

*کاک وشــیار گوتــی ،ئێســتا ناتوانرێــت حکوومــەت
هەڵبوەشــێنرێتەوەو حکوومەتێکــى کاتــى دروســت
بکرێــت؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :دیــارە کاک وشــیار خــۆى ئامــاژەى

بــەوە کــرد بارودۆخەکــە زۆر هەســتیارە و پێویســتە بەزووتریــن
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
کۆکــن ،بــەاڵم پــارىت تــا ئێســتا وەاڵمــى نەبــوە .پێــم وایــە گــەر
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
حکوومەتــە لــە مەســەلەى نــەوت و بەڕێوەبــردىن حکوومــەت و
هەمــوو ئــەم قەیرانانــەى لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەن شکســتى
هێنــاوە .حکوومــەىت هەرێــم کــە بانگهێشــت کــراوە لــە الیــەن
بەڕێــز ماکرۆنــەوە ،هەموومــان دەزانیــن بــۆ ئەوەیــە دان بــەوەدا
بنێــت ،لــە مەســەلەى ڕیفرانــدۆم پاشــگەز ببێتــەوە و یەکڕیزیــى
خاکــى عێــراق بپارێزێــت و جارێکــى تــر بــاس لــەوە نەکــەن،
ئێمــە هەرێمێکــى ســەربەخۆین .پێــم وایــە ماکــرۆن بانگهێشــتى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ســەرۆکى حکوومــەىت کــردوە بــۆ دانــان بــە پاشــگەزبوونەوە لــە
ڕیفرانــدۆم بەتایبــەىت لــە الیــەن پــارىت دیموکــراىت کوردســتانە
و دانیــى پێــدا نــاوە ،چونکــە دادگاى فیدڕاڵــى بڕیــاری داوە و
ئەمانیــش پێــى ڕازى بــوون .ئــەوەى بــە الى ئەوانــەوە گرینگــە
تەنهــا مانــەوەى ئــەم حکوومەتەیــە ،ئــەم هەمــوو قەیــران و
ناشــەفافیەتەى لــە مەســەلەى نەوتــدا هەیــە و هەمــوو ئــەو
نەهامەتییانــەى بــە ســەر خەڵکــى کوردســتاندا هاتــوون ،بێجگــە
لــەو هەمــوو کێشــە ناوخۆیــى و دەرەکییانــەى ڕووبــەڕووى ئــەم
هەرێمــە بوەتــەوە ،ئەوانــە بــە گرفــت نازانــن ،پێــم وایــە پێویســتە
لــە یــەک کۆبوونــەوەدا بڕیــار لــە ســەر چارەســەرکردىن هەمــوو
ئەمانــە بــدرێ.

*ئێســتا کــە ســەرۆکى هەرێــم نەمــاوە،
ســەرۆکایەتیى حکوومەتــى هەرێــم دەتوانێــت
هەرێــم لــە قەیرانــەکان ڕزگار بــکات بەتایبەتــى
دواى پێشــوازیى ماکــرۆن لــە نێچیرڤــان بارزانــی و
قوبــاد تاڵەبانــى ،ئایــا ئــەوە ئاماژەیــەک نییــە بــۆ
ئــەوەى واڵتانــى نێودەوڵەتییــش نیگەرانــن لــە
سیاســەتى حکوومەتــى هەرێــم و عێــراق؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :بەدڵنییایییــەوە نیگەرانــن و ئــەو

چوونەیشــیان بــۆ ئەوەیــە ،دەبێــت کێشــەکانیان پێــش هەمــوو
شــتێ لەگــەڵ حکوومــەىت عێراقیــدا چارەســەر بکــەن و دواتــر
کێشــە ناوخۆیییــەکاىن نێــو هەرێمــى کوردســتان چارەســەر بکرێــن،
بــەاڵم ئەگــەر بــەو شــێوەیە هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان تەبــا
نەبــن ناتوانــن هیــچ کێشــەیەک چارەســەر بکــەن .حکوومــەىت
هەرێــم بــە نــاوى کام حیــزىب سیاســییەوە دەچێتــە بەغــدا ،خــۆ
دەبێــت حســاب بــۆ الیەنێکــى ســیاىس بکەیــت کــە  ٢٤کورســیى
پەرلەمــاىن هەیــە و  ٥٠٠هــەزار کــەس دەنگــى پــێ داوە .دەبێــت
بگەڕێتــەوە بــۆ پرۆژەکــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان و چارەســەرى
کۆمەڵێــک کێشــە بکرێــت.

*لــە ئەگــەرى ڕازى نەبوونــى الیەنــە سیاســییەکان
بــەو پرۆژەیــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان ،چ ڕێگەیەکــى
ترتــان لــە بەردەمــە؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :ڕێگــەى تــر زۆرە ،بــەاڵم بزووتنــەوەى

گــۆڕان نەفــەىس درێــژە بەرانبــەر بــەم حاڵەتانــە و چاوەڕێــى
کــردوە ،پــرۆژەی تــری دەبێــت و بێدەنــگ نابێــت بەرانبــەر بــەم
بارودۆخــەى خەڵکــى تێدایــە.

*ئایــا الیەنــە سیاســییەکانى هەرێــم ڕازى دەبــن
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16ـی ئۆكتۆبهر و ئهو
شكستهی ب ه سهر گهلی
ئێمەدا هات ،هۆكاری
وازهێنانی كاك مەسعوود
بوون ،کە بهناشهرعی
مومارهسهی دهسهاڵتهكانی
دەکرد ،منیش پێم وایه
گهر ئهوه ڕووی نهدایه
ئهو ههر بهردهوام دهبوو

ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم هەڵبوەشــێننەوە ،کــە بێگومان
ئێســتا ئەنجامەکــەى ســڕ کــراوە؟
وشــیار ســیوەیلى :ناتوانــم بــە نــاوى الیەنــە سیاســییەکانەوە

قســە بکــەم ،بــەاڵم ئێمــە وەک پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان بــە
هیــچ شــێوەیەک بــە هەڵوەشــاندنەوەى ئەنجامــى ڕیفرانــدۆم ڕازى
نیــن ،چونکــە لــە ڕووى یاسایییشــەوە ناکرێــت ،لەبــەر ئــەوەى
%٩٣ى خەڵکــى کوردســتان دەنگــى داوە و ناکرێــت بــە بڕیارێکــى
حکوومــەت یــان هــەر الیەنێکــى ســیاىس هەڵبوەشــێرنێتەوە .لــە
هەمــان کاتــدا حکوومــەىت هەرێــم ئامادەیــى خــۆى ڕاگەیانــدوە
کــە ڕێــز لــە بڕیــارى دادگاى فیدڕاڵــى دەگرێــت ،بــەاڵم ئەمــە
ئێســتا کێشــەیەکى گــەورە نییــە ،کێشــە گەورەکــە ئەوەیــە وەک
خاتــوو عەزیمەیــش ئامــاژەى پێــدا ،بــەر لــەوەى بچینــە بەغــدا بــۆ
چارەســەرکردىن کێشــەکامنان لەگــەڵ حکوومــەىت ناوەنــد ،پێویســتە
چارەســەرى کێشــە ناوخۆییەکامنــان بکەیــن.
*پێــت وایــە بــە بــێ هەڵوەشــاندنەوەى ئەنجامــى
ڕیفرانــدۆم بتوانــن گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــدا بکــەن؟
وشــیار ســیوەیلى :وەک گوتــم پێویســتە ســەرەتا بــاس لــە

کێشــە ناوخۆیییەکامنــان بکەیــن و یەکدەنگییــەک بیــن ،چونکــە
ئــەوکات هەڵوێســت و پێگــەى ئێمــە بەهێزتــر دەبێــت لەگــەڵ
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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
و ئــەوە بــە جــێ دەهێڵیــن بــۆ دەنگــدەر لــە کاىت هەڵبژاردنــدا،
بــەاڵم کۆمەڵێــک ئەولەویامتــان هەیــە پێویســتە لــەم مــاوە کەمــەدا
کاریــان لــە ســەر بکەیــن .هەڵوەشــاندنەوەى حکوومــەت ،کارەکان
ئاڵۆزتــر دەکات ،کاتەکامــان بــە فیــڕۆ دەڕوات ،چونکــە ماوەکــە
کەمــە و دۆخەکەیــش ســەختە.

*بــەم جیاوازییــەى نێــوان الیەنــە سیاســییەکان
دەتوانرێــت بگەنــە ڕێکەوتنێــک؟
وشــیار ســیوەیلى :بێگومــان هیــچ شــتێک مەحــاڵ نییــە ئەگەر

نیــەىت پــاک هەبێــت ،دەکــرێ بگەینــە ئەنجامێــک ،چونکــە الیەنــە
سیاســییەکان هێنــدە ناکــۆک نیــن .لــەو چاوپێکەوتنانــەى شــاندى
پــارىت و حکوومــەت لەگــەڵ الیەنــەکان کردوویــەىت ،کۆمەڵێــک
خاڵــى هاوبــەش هەیــە ،کــە هەمــوو الیــەک لــە ســەرى کۆکــن،
بــۆ منوونــە لــە ســەر ئــەوە کۆکیــن کــە بەیەکڕیــزى و تەبایــى
بچینــە بەغــدا ،لــە ســەر ئــەوە کۆکیــن کــە دوو ئیدارەیــى ڕەت
دەکەینــەوە ،کۆکیــن لــە ســەر ئــەوەى باروگــوزەراىن خەڵــک چــاک
بکەیــن بەتایبــەىت بودجــەی ئێســتاى عێــراق کــە لــە پەرلەمــان
گفتوگــۆى لــە ســەر دەکرێــت ،یەکگرتوویــى هەڵوێســتى الیەنــە
سیاســییەکان لــە بەغــدا وایــان کــرد گفتوگۆکــە دوا بخرێــت ،ئێســتا
پێویســتامن بــەو جــۆرە هەڵوێســتانەیە .ڕاســتە کەموکــورىت و
ناکۆکــى هەیــە ،بــەاڵم جگــە لــە یەکڕیــزى هیــچ چارەســەرێکى
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.

*ســەرۆکى فەڕەنســا پاڵپشــتیى واڵتەکــەى بــۆ
دیالۆگێکــى نیشــتیمانى ڕاگەیانــد ،کــە دەبێــت لــە
چوارچێــوەى چــوار خاڵــى گرینگــدا بێــت ،بەڕێزتــان
ئــەو چــوار خاڵــە چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟
وشــیار ســیوەیلى :ئــەو چــوار خاڵــەى بەڕێــز ماکــرۆن

دەستنیشــاىن کردبــوون زۆر گرینگــن و لــە بەرژەوەندیــى
هەرێمــى کوردســتانن ،بــۆ منوونــە دەســتى خســتوەتە ســەر
خاڵێکــى زۆر گرینــگ کــە هــۆکارى ســەرەکیى ناکۆکییــەکاىن نێــوان
هەرێــم بەغدایــە ،ئەویــش مــادەى ١٤٠ـــە و جەختــى لــە ســەر

جێبەجێکردنــی کردوەتــەوە .خاڵێکــى تــر کــە کێشــەى گــەورەى
دروســت کــردوە ،دابەشــکردىن داهــاىت عێراقــە بــە شــێوەیەکى
نادادپەروەرانــە .یەکێکــى تــر لــەو خااڵنــە کــە ئێســتا کێشــەیەکى
گەورەیــە ،دەســەاڵت و کاریگەریــى نفــوزى حەشــدى شــەعبییە،
کــە ســەرۆک ماکــرۆن بــە میلیشــیا نــاوى هێنــان و داواى کــرد
بەزووتریــن کات هەڵبوەشــێتەوە .بەڕێــز ماکــرۆن ئامــاژەى بــە
کۆمەڵێــک خاڵــى جەوهــەرى دا ،کــە هەموویــان لــە بەرژەوەندیــى
هەرێمــى کوردســتانن.

*بــە پێــى هەنــدێ ســەرچاوە ئەمەریکییــەکان
لــە ســێ شــت نیگەرانــن ،ئەوانیــش گەندەڵــی
لــە دۆســیەى نــەوت و داخســتنى پەرلەمــان و
دەستاودەســت نەکردنــى دەســەاڵت ،بۆچوونــى
بەڕێزتــان لــەم بارەیــەوە چییــە؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :ئــەوە الى الیەنــە سیاســییەکان و

خەڵکــى کوردســتان و لــە ســەر ئاســتى نێودەوڵەتییــش ڕوونــە
کــە ناشــەفافیەت لــە داهــاىت نەوتــدا هەبــوە و دەستاودەســت
نەکــردىن دەســەاڵت هەبــوە ،بــە گوشــارى نێودەوڵــەىت توانــرا
البــردىن ســەرۆکى هەرێــم جێبەجــێ بکرێــت و دەســەاڵتەکاىن
دابــەش بکرێتــەوە بــە ســەر حکوومــەت و الیەنــی تــردا،
ناشــەفافیى نــەوت گرفتێکــە تــا ئێســتا هەرێمــى کوردســتان
پێــوەى دەناڵێنێــت .هەروەهــا داخســتنى پەرلەمــان شــەرمەزارى
بــوو الى هەمــوو دونیــا ،کــە ســەرۆکى پەرلەمــان بــە بڕیــارى
الیەنێکــى ســیاىس ڕێگــرى لــێ بکرێــت بچێتــەوە پەرلەمــان .ئــەم
ســێ حاڵەتــە کۆڵەکــەى حوکمداریــن ،کــە نــاڕووىن لــە داهــاىت
نەوتــدا هەبێــت و پەرلەمــان دابخرێــت و بــاوەڕى بــە دیموکـراىس
نەبێــت ،کەواتــە گرینگیــی بــووىن ئــەم حکوومەتــە چییــە و بــۆ
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
بنێریتــەوە ماڵــەوە ،کاک وشــیاریش خــۆى دەبــێ ئــەو ڕاســتییانە
بزانێــت لــە کوێــى ئــەم دونیایــەدا شــتى وا هەبــوە و قبــوڵ کـراوە؟

*وەک دەبینرێــت کێشــەکان زیاتــر لەنێــوان
پارتــى و گۆڕانــدان ،چــۆن دەتوانــن لەگــەڵ پارتــى
دیموکراتــى کوردســتان ڕێ بکــەون ،لەکاتێکــدا کاک
وشــیار گوتــی ،ئێســتا ناتوانرێــت حکوومەتێکــى
کاتــى پێــک بهێنرێــت؟

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

عەزیمــە نەجمەدیــن :بزوتتنــەوەى گــۆڕان سەرســەختانە
کار لــە ســەر پــرۆژە و بەرنامــەی سیاســیی خــۆى دەکات و
کۆڵنــەدەرە ،پــرۆژە و بەرنامــەکاىن هــەردەم لــە بەرژەوەندیــى
خەڵکــى کوردســتانن .هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان دەزانــن ،ئــەم
خااڵنــەى بزووتنــەوەى گــۆڕان لــە نــاو پرۆژەیــەی داویــەىت بــە
الیەنــە سیاســییەکان و بەتایبــەىت پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان کــە
لــە دەســەاڵتدایە و ســەرۆکى هەرێــم و ســەرۆکى حکوومــەت
و تەنانــەت پەرلەمانیــش ئێســتا الى خۆیانــە ،دەبــێ ئــەوان
خۆیــان بــە بەرپرســیارى یەکــەم بزانــن بەرانبــەر بــە هەمــوو ئــەم
قەیرانانــەى هــەن ،ناکــرێ الیەنێکــى سیاســیى تــر تۆمەتبــار بــکات.
*کەواتــە ئێــوە پارتــى دیموکراتــى کوردســتان بــە
بەرپرســیارى یەکــەم دەزانــن؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :هەمــوو ئەوانــەى لــە دەســەاڵتدا بــوون

بەتایبــەت پــارىت دیموکــراىت کوردســتان لەبــەر ئــەوەى زۆربــەى
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.
ڕاســتە الیەنــەکاىن تــر بەشــدارن لەحکوومەتــدا ،بــەاڵم بــە پلــەى
یەکــەم پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان بەرپرســە.

*بــە بۆچوونــی خاتــوو عەزیمــە ،پارتــى بەرپرســى
یەکەمــە لــە دروســتکردنى قەیرانەکانــى هەرێمــى
کوردســتان؟
وشــیار ســیوەیلى :ئــەوە ڕاى بزووتنــەوەى گۆڕانــە ،چــۆن

هەڵســەنگاندن بــۆ پــارىت دیموکــراىت کوردســتان دەکات ،بــەاڵم
ئــەوەى پێوەندیــى بــە ئێمــەوە هەیــە بێگومــان پــارىت الیەنێکــى
ســەرەکى بــوە لــە حکوومــەت و تەحەمــوىل بەرپرســیارێتى
دەکات ،ڕەنگــە لــەوەدا جیــاواز بیــن لــە الیەنــەکاىن تــر بــەوەى لــە
بەرپرســیارێتى ڕاناکەیــن و الیەنە ســلبى و ئیجابییەکاىن حکوومەت
هەمــووى تەحەمــول دەکەیــن ،بــەاڵم پــارىت تەنهــا الیــەن نەبــوە
لــە نــاو حکوومەتــدا ،بەڵکــوو الیــەىن تریشــی تێــدا بــوە .لەکاتێکــدا
الیەنــەکاىن تــر ڕازى نەبــوون لــە ئــەداى حکوومــەت ،دەیانتــواىن
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
وەرنەگرێــت .خاڵێکــى تــر دەمەوێــت قســەى لــە ســەر بکــەم،
ئەگــەر ئــەو خاتوونــە خۆیــى بزانێــت ،ســەرۆک بــارزاىن پێــش
ئــەوەى بەفەڕمــى دەســت لــە کار بکێشــێتەوە ڕای گەیاندبــوو،

35 FOCUS

جارێکــى تــر خــۆى کاندیــد ناکاتــەوە و کارى ئــەو تــەواو بــوە،
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 پێــان
دەکرێــت بــۆ بەرژەوەندیــى میللــەت بێــت ،بزووتنــەوەى گــۆڕان
ڕەنگــە خوێندنــەوە بــۆ دۆخەکــە بــەو شــێوەیەى ئێمــە نەکــەن.
لــەو مــاوە کەمــەدا ناتوانــرێ بەرنامەیەکــى قەبــە و گــەورەى وەک
ئــەوەى بزووتنــەوەى گــۆڕان جێبەجــێ بکرێــت ،دەکرێــت قســەى
لــە ســەر بکرێــت بــۆ حکوومــەىت داهاتــوو.

*خاتــوو عەزیمــە باســى لەوەیــش کــرد ،ڕێگــرى
لــە ســەرۆکى پەرلەمــان دەکرێــت بچێتــەوە ســەر
کارەکــەی ،وەک پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
هەوڵــى چیتــان بــۆ ئــەوە داوە؟
وشــیار ســیوەیلى :دەتوانرێت قســەى زۆر لە ســەر کێشــەکاىن

ڕابــردوو بکرێــت ،بــەاڵم ئێســتا کاىت ئــەوە نییــە و دەکرێــت دواتــر
قســەیان لــە ســەر بکرێــت .ئــەوەى ئێمــە جەختــى لــە ســەر
دەکەینــەوە ،حکوومەتێکــان هەیــە لــە الیــەن واڵتــاىن دونیــا و
ئەمەریــکا و ئەوروپــاوە پشــتگیریى لــێ دەکرێــت ،الم ســەیرە
پێشــر هەنــدێ الیــەن و بزووتنــەوەى گــۆڕان قســەى دەڵێــن ،پارىت
دۆخــە نێودەوڵەتییەکــە ناخوێنێتــەوە و ڕێــز لــە بۆچوونەکانیــان
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
ئــەم حکوومەتــە بــە الى بزووتنــەوەى گۆڕانــەوە حکوومەتێکــى
شکســتخواردوە ،بــا هەڵبــژاردىن پێشــوەختە بکرێــت.

*وەک پارتــى دیموکراتــى کوردســتان تــا چەنــد
هەڵبژاردنــى پێشــوەخت بــە بژاردەیەکــى بــاش
دەبینــن بــۆ دۆخــى ئێســتا؟
وشــیار ســیوەیلى :مانگێــک زیاتــرە هــەوڵ دەدرێــت

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
بــۆ ئــەوەى لــەم دۆخــە ڕزگارمــان بێــت ،پاشــان کــێ هاتــە نــاو
ئەنجوومــەىن وەزیــران و بــوو بــە ســەرۆکى حکوومــەت ،ئــەو
کەســە دەتوانێــت چارەســەرى کێشــەکان بــکات.

*وەک بزووتنــەوەى گــۆڕان تــا چەنــد لەگــەڵ
هەڵبژاردنــى پێشــوەختن و چ هەوڵیکتــان داوە؟
عەزیمــە نەجمەدیــن :بزووتنــەوەى گــۆڕان چەندیــن جــار

داواى هەڵبــژاردىن کــردوە و نەترســاوە ،بەڵکــوو ئەوانــەى لــە
هەڵبــژاردن دەترســن ئەوانــەن کــە لــە نــاو حوکمڕانیــدان و
هێــزى جەماوەرییــان لــە دەســت داوە ،گــەر مەبەســتیان بوایــە
ئــەو کاتــەى یاســاى ســەرۆکایەىت لــە پەرلەمــان هەمــوار کرایــەوە،
ئــەو کێشــە گەورەیەیــان بــە ســەر پەرلەمانــدا نەدەهینــا.
خۆئامادەکــردن بــۆ هەڵبــژاردن بــە قســە ناکرێــت ،بەڵکــوو
بــەوە دەکرێــت ئامادەکاریــى بــۆ بکرێــت ،بــەوەى بودجــەى بــۆ
دابرنێــت و پاکســازى لــە تۆمــارى دەنگدەرانــدا بکرێــت .هیــوادارم
الیەنــە سیاســییەکان بــە خۆیانــدا بچنــەوە ،وەک دەزانیــن
گۆڕانکاریــی گــەورە لەناوچەکــەدا بەڕێوەیــە ،گــەر هەرێمــى
کوردســتان بــە خۆیــدا نەچێتــەوە ،ئۆباڵێکــى گــەورەى لەدەســتداىن
ئــەم هەرێمــە بــە هــەر شــێوەیەک بێــت دەکەوێتــە ئەســتۆى
ئــەو الیەنــە سیاســییەى ســازش نــەکات لــە کۆمەڵێــک خــاڵ کــە
داواکاریــى خەڵکــى هەرێــم و بزووتنــەوەى گۆڕانــن ،دەبێــت دان
بــە شکســت خۆیانــدا بنێــن ،بــە شکســتى ڕیفرانــدۆم کــە بــوە
هــۆى لەدەســتداىن لــە %٥١ى خاکــى هەرێمــى کوردســتان و
دروســتبووىن قەیــراىن گــەورەى دارایــى.

*دوا وتەت چییە بەڕێز وشیار؟
وشــیار ســیوەیلى :پــارىت دیموکـراىت 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 .پێــان وایــە لەبــەر ئــەوەى کێشــەکان چارەســەر
ناکرێــت و الیەنێــک وەک پێویســت نایەتــە پێشــەوە ،چارەســەرى
تــر ئەوەیــە هەڵبــژاردن بکرێــت .گــەر کۆمســیۆىن بــااڵى
هەڵبژاردنــەکان ئامادەیــە هەفتەیەکــى تــر هەڵبــژاردن بــکات،
ئێمــە هیــچ الریــان نییــە.

* دەكــرا ڕیفرانــدۆم ئەنجــام نەدرایــە و 16ـــی
ئۆكتۆبــەر ڕووی نەدایــە؟ بــهاڵم كــ ه ڕووی داوە،
واتـ ه قۆناغێكــی تێپەڕانــدوە و پێویســتئێســتا چــی
بكرێــت؟

مــەال یاســین :بەڵــێ ئــەوەی ڕووی دا بــۆ زۆر کــەس
پێشــبینیكراو بــوو ،هــەر كەســێك بڵێــت پێشــبینی ئــەوەم
نەدهكــرد ،ئــەوە سیاســەتی نەكــردوە ...خــۆی لــه بابهتهكــه
الدهدات یــان هیــچ لــە سیاســەت و ســەركردایەتیكردن نازانێــت.
دوژمنانــی كــورد و تهنانــهت حكوومەتــی عێــراق خــۆی ئامــاده
كردبــوو بــۆ ئهنجامدانــی كارێكــی لـهو شــێوهیه ،بــەاڵم چاوەڕێــی
پاســاوێك بــوو ،ئێمەیــش بــە ئهنجامدانــی پرۆســهی ڕیفرانــدۆم
ئــەو پاســاوەمان دایــە دەســت دوژمــن .خۆمــان گەلەكۆمەمــان
بــۆ خۆمــان دروســت كــرد ،دهڵێــن :بەردێــك لــە ئاســان بــەر
ببێتــەوە بــەر ســەری كــورد دەكەوێــت ،ب ـهاڵم مــن وتهك ـهم ب ـه
شــێوهیهكی تــر داڕشــتوەتهو ه دهڵێــم :بەردێــك لــە ئاســان
بكەوێتــە خــوارەوە كــورد ســەری دەخاتەبــەر .جۆرێــك لــە ســەر
شــكاندن لــە شــەڕی كوردەواریــدا ههیـه ،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.
ێ بەرپرسە لەم سەرشكانەی ئێمە؟
*ك
مــەال یاســین :بــە پلــهی یهكــهم ســەركردایەتیی سیاســیی

كــورد ،دواتــر دوژمنهكامنــان كــە هێرشــیان كــردە ســەرمان.

* پرســی ڕیفرانــدۆم زۆرتــر مەســعوود بارزانــی
پشــتگیریی كــرد و خــۆی بــە خاوەنــی بیرۆكەكــ ه
دەزانــی ،بــۆ نموونــە یەكێتیــی نیشــتیمانیی
كوردســتان لــە چەندیــن ڕاگەیانــدن و دانیشــتندا
ئەوەیــان ئاشــکرا کــردوە ،پێیــان بــاش بــوە
ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت ،بــەاڵم بارزانــی جەختــی لــە
ســەر كردوەتــەوە؟
مــەال یاســین :ســەركردایەتیی یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان

لەگــەڵ مەســعوود بارزانیــدا چەپڵەیان لــێ دا و پەنجەیــان هەڵبڕی
و هەموویــان لەگەڵیــدا بــوون بــە هەمــوو ئیرادەیەكیانــەوە
دهنگیــان دا ،هیــچ تاكێــك لــە كادی ـران و ئەندامانــی هــەر پێنــج
حیزبەكــە بــ ێ بەرپرســیاری نیــن ،هەمــوان بەرپرســیارێتییان
بەردەكەوێــت ،بــەاڵم كەمــوزۆر بەرپرســیارێتیی مــن ڕەنگــە كەمــر
بێــت لــە تــۆ ،بەرپرســیارێتیی ســەركردایەتییەك كەمــرە لــە یەكێكی
تــر ،لەبــەر ئــەوە بــە تێڕوانینــی مــن هــەر كەســێك خــۆی لــەو
بەرپرســیارێتییە دەربــكات ،نکوڵــی لــە ڕاســتی دەكات.

* بۆچوونێــك هەیــە دەڵێــت ،هەرێمــی كوردســتان
و خــودی مەســعوود بارزانــی زۆر ئامــۆژگاری كــرا و

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

چهندیــن پێشــنیاریان كــرد بــۆ ئ ـهوهی ڕیفرانــدۆم
دوا بخرێــت ،ئەگــەر بــە قســەی ئەمەریــكا و ئەورووپا
بكرایــە و ســاڵێك ڕیفرانــدۆم دوا بخرایــە ،پێــت
وای ـ ه بارودۆخــی كــورد لــە ئێســتا باشــتر نەدەبــوو؟
بۆچــی مەســعوود بارزانــی ئەمــەی قبــوڵ نەكــرد؟
هەندێــك ســەركردەی سیاســی دەڵێــن ،پێمــان
وابــوو مەســعوود بارزانــی هێــز و ئیمكانیــات و
بەڵێنــی زۆری لــە پشــتەوە بــوە بــۆ دروســتكردنی
دەوڵەتــی كــوردی و مەســەلەی ڕیفرانــدۆم ،بــهاڵم
بۆمــان دەركــەوت وا نهبــوو .بــهڕای ئێــو ه ئاســانە
بڵێــن بــەو جۆرەمــان دەزانــی و ئێســتا بــەو جــۆرە
نییــە؟
مەال یاســین :لێــرەدا خاڵبەندییــەك هەیە 1- :ئەو ســەركردانەی

دەڵێــن پێــان وابــوو هێزێكــی زۆری لــە پشــتەوەیە هەندێكیــان
ڕاســت دەكــەن ،لەبــەر دوو هــۆكار ،یەكــەم :چونك ـه خۆیــان ب ـێ
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 دهیانگوت:
«دۆســتەكان ئامۆژگاریــان دەكــەن ،دوژمنــەكان هەڕەشــەمان لــێ
دەكــەن» .ئــەم قســەیە زۆر كــەس كردوویەتــی و زۆر دراوە بــە
گوێــی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورددا ،هەروەهــا پێشــنیارەكانی
بــاس كرابــوو بــۆ ســەركردایەتیی كــورد ئــەوە بــوو ،لــە ســەر
زاری لێپررساوانــی بــااڵی ئەمەریــكا و ئەنجوومەنــی ئاســاییش
پێیــان گوت ـراوە تــا ســاڵێكی تــر بوەســن ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن
حكوومەتــی عێــراق هەمــوو داواكاریيەكانــی ئێــوە جێبەجــێ
بــكات ،ئەگــەر جێبەجــێ نەك ـرا ســاڵێكی تــر ئێــوە بۆتــان هەیــە
ڕیفرانــدۆم بكــەن و ئێمەیــش پشــتیوانیتان لــێ دەكەیــن ،بــەاڵم
ئێســتا كاتــی نیيــە .ئەنجوومەنــی ئاســاییش و ئەمەریــكا و واڵتانــی
دراوســێ و ئەوانــەی پشــتیوانیامن بــوون لــە نەهامەتییەكامنانــدا،
بــە زمانــی هەڕەشــە ئامۆژگارییــان دەكردیــن و دیــارە بــە قســەیان
نەك ـرا .ئەمانــە كــۆ ببوونــەوە لــە ســەر ئــەوەی بڵێــن ڕیفرانــدۆم
نەکرێــت ،چونكــە زەرەر و لێكەوتەكانــی زیاتــر دەبێــت لــە
نســكۆكەی ســاڵی  1975مــن پێــم وایــە و زیاتــر لەوەیــش بــوو.
* زەرەرەكانی چی بوو؟
مــەال یاســین :زەرەرەكانــی ئــەو هەمــوو ســەقامگیری و

ئازادییــە بــوو کــە لــە دەســتامن دا ،منوونەكانــی ڕۆژانــە پێامنــەوە
دیــارن ،چەنــد ڕۆژ لەمــەو بــەر وەزیــری دەرەوەی ئەڵامنیا ویســتی
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مەسعوود بارزاىن دوو ساڵ
لهمهو بهر ئهو قهناعهتهی
بۆ دروست ببوایه و وازی لهو
پۆسته بهێنایه ،ئهوه بۆ كورد
باش بوو

بێــت بــۆ كوردســتان ،بـهاڵم عێـراق ڕێگــەی نــەدا ،پێشــر وەزیــری
دەرەوەی واڵتــان لــە ڕێگــەی فڕۆكەخانەكانــەوە ڕاســتهوخۆ
دەهاتنــە هەولێــر و عێــراق پــێ نەدەگــوت بــۆ كــوێ دەچــن.
بەرپرســانی كوردســتان هەموویــان لــە هەولێــر و ســلێامنییەوە
لــە ڕێگــەی فڕۆكەخانەكانــەوە دەچوونــە ئەمەریــكا و ئەوروپــا
و لەگــەڵ واڵتــان کــۆ دەبوونــەوە ب ـێ ئــەوەی بــە عێ ـراق بڵێــن.
ئەگــەر دەوڵــەت ،دەوڵەتــی فیدڕاڵــی بێــت و حكوومەتــی
مەركــەزی هەبێــت ،پێــم وا نییــە لــە واڵتانــی تــر شــتێكی لــەو
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.
ئهمــه یهكێكــه لــهو شــتانهی لــه دهســتامن داوه ،ههروههــا
ههمــوو ســنوورەكامنان لــێ داخ ـراوە ،چ لــە توركیــا ،چ لــە عێ ـراق
و ئێرانــەوە .فڕۆكەخانەكانــی هەولێــر و ســلێامنیامن لــێ داخـراوە.
پێشــر بــۆ هەمــوو گفتوگــۆكان هەولێــر و ســەری ڕەش چــاوەڕێ
بــوو شــاندی عێ ـراق بێــت ،یاخــود شــاندی عێ ـراق داوای دەكــرد
بێــت بــۆ هەولێــر كــۆ بوونــەوە لەگــەڵ ســەركردایەتیی سیاســیی
كــورد بكــەن ،بــهاڵم لــە دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەرەوە ،ئێمــە داوا
دەكەیــن شــاندمان ئامادەیــە بچێــت بــۆ بەغــدا دەڵێــن جــارێ!!
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بەغــدا دەڵێــت نامەوێــت .هێــزی پێشــمەرگە ســمبولی ئازایەتــی
و قارەمانــی بــوو بەرانبــەر سەرســەخترتین دوژمنــی دونیــا كــە
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
عێـراق و دونیامــان كــرد ،گومتــان ئــااڵ لــە ســەر پارێــزگای كەركووك
هەڵبكەیــن كردمــان بــە ئاهەنــگ و چەپڵەمــان بــۆ لێــدا.

و واڵتانــی هاوپەیــان ،هێرشــیان كــرد و هەمــوو ناوچەكانیــان
لــێ ســەندینەوە ،برادەرانــی خۆمــان دانــی پێــدا دهنێــن و دەڵێــن:
«ئێمــە بــە ماگكۆرگیشــان گــوت ،ســوپای عێ ـراق جووڵــەی كــرد
بــەرەو الی ئێمــە ،گوتیــان ئــەوە پێوەندیــی بــە ئێمــەوە نییــە».
گوتیــان ئێمــە ئاگاداریــن هێــرش دەكرێتــە ســەرتان ،بــەاڵم گومتــان
مەیكــەن ،قســەكانیان بــەو جــۆرە بــوو گوتیــان 25ی مانگ ڕاپرســی
دەكــەن و 26ی مانــگ جوابــی پێوەندییەكانتــان نادەینــەوە.
قســەكانی ئێ ـران بــەو جــۆرە بــوو ،ئەمــە دوا جــارە دێینــە التــان.

دەیویســت دوای شــەڕی حەویجــە شــەڕ لەگــەڵ ئێمــەدا بــكات،
بــەاڵم ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرایــە ئــەم شــەڕە جیــاواز بــوو ،ئــەو
كاتــە هەمــوو دونیــا پشــتیوامنان بــوون ،ئێســتا هەمــوو دونیــا
پشــتیوانیی (حەیــدەر عەبادی)یــە .ڕەنگــە حەشــدی شــەعبی لــە
بیانــوو بووبێــت بــۆ ئــەوەی هێــرش بكاتــە ســەر كــورد ،بــەاڵم
بیانوەكــەی بــە دەســتەوە نەبــوو خۆمــان پێــان دا .بــا پاشەكشــەی
ســەدام حســێن بیــر بهێنمــەوە .ســاڵی  1991كاتێــك جــۆرج بــۆش
ویســتی هێــرش بكاتــە ســەر عێــراق ،وەك دەگێڕنــەوە جــۆرج
بــۆش هەمیشــە ترســی ئــەوەی هەبــوو لــە دوا خولەکــدا عێ ـراق
بكشــێتەوە لــە كوێــت و بیانــوو نەمێنێــت لــە ســوپای عێــراق
بــدات ،چونكــە هەمــوو دونیــا چاوەڕێــی ئــەوە دەكــەن عێ ـراق
بكشــێتەوە ،تاریــق عەزیــز ســەفەری دەكــرد بــۆ دەرەوە و وەزیــری
دەرەوەی ئەمەریــكا دەیبینــی ،لــە ئەنجوومەنــی ئاســاییش تــا دوا
خولــەک قســەیان دەكــرد بــۆ ئــەوەی عێ ـراق بكشــێتەوە تــا شــەڕ
ڕوو نــەدات ،جــۆرج بــۆش لــە ناخــەوە دەترســا بكشــێتەوە بــۆ
ئــەوەی بیانــووی بــە دەســتەوە نەمێنێــت لــە عێ ـراق بــدات .پێــم
وایــە ســەركردایەتیی سیاســیی عێـراق 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 ك ـرا،
پێــم وایــە لــە ناخــەوە ســەركردایەتیی سیاســیی عێ ـراق ،ئەوانــەی
بــە بیانــوو بــوون هێــرش بكەنــە ســەر كەركــووك ،پێیــان خــۆش
بــوو ،چونكــە بیانوویــان كەوتــە دەســت بــە پشــتیوانیی ئەمەریــكا

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
مەحمــوودەوە باســی بكەیــن ،لــەو ســەردەمەدا بــە پشــتیوانیی
واڵتــان ،شــێخ مەحمــوود توانیــی پادشــاییەكەی دامبەزرێنێــت،
بــە پشــتیوانی نەكردنــی واڵتانیــش لــە دەســتامن دا .ســاڵی 1946

* بۆچوونێــك هەیــە پێچەوانــەی بۆچوونەكانــی
تۆیــە دەڵێــت :ڕیفراندۆمیــش نەكرایــە ئەوانەمــان
لــە دەســت دەدا ،بــەاڵم عێــراق لێمــان بــە بیانــوو
بــوو؟
مــەال یاســین :حكوومەتــی عێ ـراق لــە ئێمــە بــە بیانــوو بــوو،

* دەكرێــت لــە ســەر ئــەوەی گەلێــك بــۆ دیاریکردنــی
چارەنووســی خــۆی ڕیفرانــدۆم بــكات ،لەبــەر ئــەوەی
بــە پێــی بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا مامەڵــە نــاكات،
ئەمەریــكا پێــی بڵێــت« :ئێمــە پێوەندیمــان بــە
هێرشــی ســەربازیی عێــراق بــۆ ســەر كەركــووك و
هەرێمــی كوردســتانەوە نییـه« .دەكرێــت ئێمــە هــەر
چەنــد ســاڵ جارێــك ببینــە قوربانیــی سیاســەتی
ئەمەریــكا و بــە دۆســتی خۆمانیشــی بزانیــن؟
هەندێــك پێیــان وایــە سیاســەتی ئەمەریــكا پــڕە لــە
بێمۆڕاڵــی و بەرژەوەنــدی ،الی ئــەوان شــتێك هەیــە
نــاوی بەرژەوەندیــی تــا ســەرە نــەك دۆســتایەتی،
بۆچــی ئێمــە دەبێــت  1991لــە ســەر دەســتی چــرای
ســەوزی ئــەوان ئــاوارە ببیــن ،هەندێــك دەڵێــن هــەر
لــە ســەر دەســتی ئــەوان بەرگریمــان لــێ كــراوە،
لــە 31ـــی ئــاب و لــە قۆناغــی 16ـــی ئۆكتۆبەریشــدا،
پێــت وایــە مەســەلەكە پێوەندیــی بــە سیاســەتی
بێمۆڕاڵــی و پــڕ بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا هەیــە یــان
پێوەندیــی هەیــە بــە هەڵســوكەوتی ناواقیعــی و
نەگونجــاوی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد لەگــەڵ
ئــەم زلهێــزەدا؟
مــەال یاســین :پێوەندیــی بــە دوەمیانــەوە هەیــە ،سیاســەت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

قــازی محەمــەد لەگــەڵ كۆمــاری ئازربایجانــدا بــە پشــتیوانیی
یهكێتیــی ســۆڤێت کۆمــاری مەهابــادی دامەزرانــد و بــە
پشــتلێكردنی ئەوانیــش لــە دەســتامن دا ،ئهگ ـهر بگەڕێینــەوە بــۆ
نســكۆكەی ســاڵی  ١٩٩٥بــە پشــتیوانیی ئێ ـران و ئەمەریــكا ئێمــە
شۆڕشــەكەمان گەییشــتە ئــەو قۆناغــە پێشــكەوتوە بە پشــتلێكردنی
ئــەوان بــە تایبــەت شــای ئێـران ،شۆڕشــەكەمان شکســتى هێنــا .بــا
بگەڕێینــەوە ســاڵی  1991كاتێــك واڵتانــی هاوپەیــان دژی عێـراق
بڕیارێكیــان دەركــرد و لێیــان دا و پشــتیوانیی ئێمەیــان كــرد ،بــەاڵم
كاتێــك ئەمەریــكا و ئەنجوومەنــی ئاســاییش گوتیــان ئێمــە ڕێگریــی
فڕۆكــەی باڵجێگرمــان كــردوە لــە مەســەلەی عێراقــدا ،ڕێگریــی
كۆپتەرمــان نەكــردوە ،كۆپتــەر هەســتا ،ئێمەیــان دەركــرد و ئــاوارە
بوویــن ،چەكوشــی ئامــادە و هێڵــی  36و هێزەكــەی كــە گەڕایــەوە
بــۆ توركیــا و ناوچــەی دهــۆك ،ئێمــەی پاراســت لــە ســوپای عێـراق،
كــە ئــەوان بــە نهێنیــی پشــتیوانییان كردیــن توانیــان و پەرلەمانــی
كوردســتان هەڵبژێریــن وحكوومەتــی هەرێــم دامبەزرێنیــن و
ناچەكەیــان كردیــن بــە ناوچەیەكــی ئــارام و پاراســتیانین لــە
هەمــوو شــتێك ،ئێمــە گەییشــتینە ئــەو قۆناغــەی بــە شــێوەیەكی
بــاش هەڵســوكەومتان نەكــرد ،چاوێكــان 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،
ئەگــەر پشــتیوانیی ئەمەریــكا و ئــااڵ و هێــزی ئەمەریــكا نەبێــت
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.

* چەنــد ســەركردەیەکی سیاســی بــە تایبەتــی
هیــی یەكێتــی دەڵێــن ،پێــش پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم
چەندیــن جــار لــە ســەر ئاســتی بــااڵی ئەمەریــكا،
ئەڵمانیــا ،فەڕەنســا و بەریتانیــا جەخــت لــە ســەر
چەنــد مەســەلە كراوەتــەوە و ناڕەزایــی و گلەییــی
زۆریــان هەبــوە لــە هەرێمــی كوردســتان:
 .1لــە ســەر مەســەلەی نــەوت ،گەندەڵــی،
نادادپــەروەری ،ناشــەفافی ،تــا ئــەو ڕادەیــەی تــەواو
نیگــەران بــوون لــەوەی ئــەو مەلەفــە بــە شــێوەیەك
ئاڕاســتە دەكرێــت ،زۆر خراپــە بــۆ کــورد و مێــژووی
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سیاســیی كوردســتان.
 .2گلەیــی و ناڕەزاییــی زۆریــان هەبوە لە داخســتنی
پەرلەمــان و گوتویانــە ئەمــە كارێكــە لەگــەڵ ئــەو
بانگەشــەیە نایەتــەوە كــە ئێــوە بــۆ دیموكراســی و
ئــازادی دەیكــەن ،چــۆن دەبێــت پەرلەمــان دابخرێــت
و بانگەشــەی ئــازادی و دیموكراســی بكەیــت و
بانگەشــەی ئــەوە بكەیــت كــە دەوڵــەت دروســت
دەكەیــت.
 .3گلەییــی زۆریــان هەبــوو لــە خــودی مەســعوود
بارزانــی لــە دەستاودەســت نەكردنی دەســەاڵت ،چۆن
دەكرێــت ماوەكــە تــەواو بووبێــت و ســەرۆكایەتی
بــە جــێ نەهێڵیــت ،پەرلەمــان دابخەیــت و بتەوێــت
ڕیفرانــدۆم بۆ ســەربەخۆيی بكەیــت؟ هەندێك پێیان
وابــوو دەرئەنجامــی گــوێ نەگرتنــی ســەركردایەتیی
سیاســیی كوردســتان لــە ئەمەریــكا و خۆرئــاوا،
دەبــوو کــورد باجەکــەی بــدات؟
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
مەســەلەی ڕیفرانــدۆم بــوون؟ كاتێــك ئــەوان دەیانگــوت ،كاتــی
نییــە ،دوو هــۆكار هەبــوو بــۆ ئــەوە:
 -1پێیــان وابــوو ئێســتا عێــراق لەوپــەڕی بەهێزبووندایــه،
ســوپای عێــراق و حەشــدی شــەعبی هێزێكــی زۆریــان هەیــە،
گــەر شــەڕ ڕوو بــدات ،هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان توانــای
ڕووبەڕووبوونــەوەی نابێــت.
 -2مــن هیــچ گومانــم نییــە واڵتانــی زلهێــزی وەك ئەمەریــكا
ئەوانــەی بڕیــاری دونیایــان بــە دەســتە ،پێیــان وایــە كاتــی ئــەوە
هاتــوە كــورد ببێتــە خاوەنــی دەوڵەتــی خــۆی ،لەمــەدا گومــان
نییــە ،بــەاڵم نایانەوێــت كــورد بــەم ســەركردایەتییە سیاســییەی
ئێســتا ببێــت بــە دەوڵــەت ،لەبــەر ئــەو هۆكارانــەی باســان
كــرد ،ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد مەســەلەی پەرلەمــان و
حكوومەتــی بــەو دەردە بــرد ،هیــچ شــەفاف نییــە لــە فرۆشــتنی
نــەوت و بودجــەی گەلــی كوردســتان ،لەبــەر ئــەم هۆكارانــە پێــم
وایــە دەوڵەتــان خــاوەن بڕیــار پێيــان وایــە كــورد ئەگــەر ببێــت
بــە دەوڵــەت ،دەبێــت لــە ســەر دەســتی ئــەم ســەركردایەتییە
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سیاســییە كوردییــە نەبێــت.

* لــە ســەر دەســتی ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد
یــان لــە ســەر دەســتی مەســعوود بارزانــی؟
مــەال یاســین :مەســعوود بارزانــی بــە تەنیــا نییــە،

ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد تەنیــا لــە مەســعوود بارزانــی پێــك
نەهاتــوه.

* پێــت وا نییــە مەســعوود بارزانــی قۆناغــی
دەســەاڵتداری و حكومداریــی تــەواو بــوو ،بــە پێــی
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
ئــەم دەوڵەتــە لــە نــاو ئــەم بەحــرە پــڕ شــەپۆلی دیكتاتۆریــەت
و دواكەوتوویــی واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامیدا تەنیــا بڕگــەی
مانــەوەی پشــتیوانیی واڵتــان بێــت ،كۆڵەكــەی بنچینەیــی
پشــتیوانیی مانــەوەی دەوڵەتــی ئیسـڕائیل ،ئــەو دیموكراســیەیە لــە
نــاو خۆیــدا ...ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵتە ،وەك دەبینیــن لــە شــەڕدایە
لەگــەڵ حیزبولــا  ،حەمــاس ،ميســڕ و واڵتانــی عەرەبــی ،بــەاڵم
ئۆتۆماتیكــی حكوومــەت دەڕوات و حكوومەتــی تــر دێــت،
هەڵبــژاردن دەكرێــت و حكوومــەت و وەزیــرەكان دەگۆڕێــن،
هەمــوو شــتێك لــە ســەر ســکەی خــۆی دەڕوات ،ئێمــە 26
ســاڵە حكــووم دەكەیــن ،نــە كۆنگرەكامنــان دەبەســتین نــە
ســەركردایەتییەكەی خۆمــان نــە حكوومــەت و دەســەاڵتەكەی
خۆمــان دەگۆڕیــن ،هەمــوو بــە بیانــووی ئــەوەی كاتــی نییــە.
كاتــی نییــە شــەڕی داعشــە ،كاتــی نییــە هێزمــان نییــە ،كاتــی نییــە
پــارە نییــە ...لەبــەر ئــەوە ئــەوان ئەگــەر بیانەوێــت دەوڵــەت بــۆ
كــورد دروســت بكــەن ،دەبێــت دەوڵەتێــك دروســت بكــەن لــە
ســەر بنەمــای دیموكراســی.

* ئاماژەكانی ئەوە دەركەوتوون؟
مــەال یاســین :مــن ســەرەتا باســم كــرد هیــچ گومانــم نییــە

ئــەوان دەیانەوێــت كــورد ببێــت بــە دەوڵــەت ،بــەاڵم هیــچ
گومانیشــم نییــە نایانەوێــت لــە ســەر دەســتی ئــەم ســەركردە
سیاســییانە بكرێــت.

* بۆچوونــت وایــە بەركەوتنــی تــازە دەركەوتوە ،پێت
وایــە ئــەم بەركەوتنــە تازەیە بە تەنیا لە كوردســتان
ێ و هاوپەیمانیــی
نییــە ،مەبەســتت نــەوهی نــو 
نیشــتیمانی بــۆ دادپەروەرییــە ،ئەمانــە بەركەوتنــی

تــازەن ،بــەاڵم هەندێــك دەڵێــن ئەمانــە شــتی تــازە
نیــن ،هاوپەیمانــی بــۆ نیشــتیمانی ئــەوە بــوو لــە
یەكێتیــدا هەبــوو ،وەك چــۆن ئــەوەی بزووتنــەوەی
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
بۆچوونــی تــۆ بــەو جۆرەیــە كــە ئــەم بەركەوتنــە
نوێیانــە لــە خۆیانــەوە دروســت نەبــوون ،بەڵكــو
بریتیــن لــە ئەجێندایەكــی ئەمەریكــی خۆرئاواییــی،
ئــەوەی لــە ســعودیە ڕوو دەدات لــە هەرێمــی
كوردســتانیش دووبــارە ببێتــەوە ،بەركەوتنەكــە بــەو
جۆرەیــە پێــت وایــە ســەركەوتوو دەبێــت؟
مــەال یاســین :ئەگــەر مبانەوێــت بــە پێــی خوێندنــەوە ســەیری

بكەیــن بــا خاڵبەنــدی بكەیــن:
 -1ســەركردایەتیی سیاســیی كــوردی ئەمــڕۆ هەمان ســەركردایەتیی
شــاخە ،ســەركردایەتیی شاخ و پێشــمەرگایەتییە ،ئەم سەركردایەتییە
بــە كەڵكــی شــار و دەوڵەتــداری نایــەت .ســەركردایەتیی سیاســیی
كــورد ســەركردایەتیی خەباتــی شۆڕشــگێڕی و قوربانیــدان و
بەرخوردانــە ،ســەركردایەتییەكە بەرانبــەر دوژمنێكــی دڕنــدەی وەك
ســەدام حســێن ،خاوەنــی شــەرەفی ســەركردایەتیكردنی خەباتــی
ڕزگاریــی نیشــتیامنی لــە سەرســەخترتین كاتەكانیــدا ،پێویســتە
ڕێــز لــە هەموویــان بگریــن ،پێویســتە ســەریان بــۆ دانەوێنیــن،
بــەاڵم ســەركردایەتیی دەوڵەتــداری و حوكمەتــداری نییــە ،چ
قوبــاد تاڵەبانــی ،چ نێچیرڤــان بارزانــی ســەركردایەتیی نوێــن،
ســەركردایەتیی شــاخ نیــن ،ئەمــە جیاوازییــەك ،ســەركردایەتیی
حكوومەتــداری و دەســەاڵتداری پێــم وایــە بەشــێكی ئەوەیــە ،كــە
قوبــاد تاڵەبانــی و نێچیرڤــان بارزانــی دەیكــەن ئەمــە قبووڵــە.
 -2لــە الیەكــی تــرەوە ســەركردایەتیی نــوێ و نــەوەی نــوێ ئــەوە
نییــە كــە كــوڕی ســەركردایەتییە سیاســییەكە بێتــە پیشــەوە،
ئەمەیــش بابەتێكــی تــرە ،باســی محەمــەد تەمیمــت كــرد،
تەمیــم كــوڕی باوكیەتــی كــە باوكــی ســەركردایەتیی قەتــەڕی بــە
ئەفــكارە دواكەوتوەکــەی کــرد ،ئەمەیــش بەشــێكە لــەو ،باســی
محەمــەد ســەملانت كــرد ،محەمــەد ســەملان كــوڕی باوكیەتــی،
باوكــی باوكیشــی كــوڕی مەلیكــی یەكەمــە كــە بــە چــاك و

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

خراپییــەوە دواكەوتــوە ،دواكەتــوو نییــە كــوڕی ئــەوە ،نــەوەی
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
دەوێــت .پێــم وایــە دەبێــت خوێندنــەوەی وردی بــۆ بكرێــت،
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 بچوكرتیــن كادیــری ئــەو حیزبەیــە كــە خەباتــی
شــاخی كــردوە ،لــە منــەوە بیگــرە هەتــا گەورەتریــن كادیــر و
ســەركردەی ئــەم حیزبــە لــە نــەوەی نــوێ ،لــە سیاســەتی نــوێ ،لــە
بیــری نــوێ .لــە خوێنــی نوێــی بەڕێوەبردنــی دەوڵەتــداری كــوردی
و ناوچەكەیشــدا نییــە ،ئێمــە لــە دەرەوەی بازنەكەیــن ،ئێمــە لــە
دەرەوەی ئــەو گروپەیــن ،پێویســتە بچینــە دەرهوە و نــەوهی نــوێ
بێــت ،نــەوەی نوێیــش نابێــت لــە ســەر فیكــری باوكــی بــڕوات ،كــە
پیــاوی شــاخ و پێشــمەرگایەتی بــوە ،دەبێــت خاوەنــی فیكرێــك
بێــت ئەمــڕۆ بەكەڵــك بێــت .هیــچ ســەركردەیەك ناتوانێــت
فیكــری كوڕەكانــی بخوێنێتــەوە ،چونكــە فیكــری كوڕەكانــی فیكری
ئەلكرتۆنیاتــە .فیكــری ئێمــە فیكری شــاخ و پێشــمەرگایەتی و شــەڕ
بــوو ،ئەمەیــە جیاوازییەكــە .لەبــەر ئــەوە مــن پێــم وایــە محەمــەد
بــن ســەملان ئەگــەر گــوێ لــە نــەوەی نوێــی واڵتەكــەی خــۆی
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 گــو ێ لــە
عەقڵەكانــی باوكــی بگرێــت نەخێــر نایباتــەوە ،ئێمەیــش كوڕەكانــی
ســەركردەكامنان كوڕەكــەی منیــش ئەگــەر گــو ێ لــە مــن بگرێــت
دۆڕاوە ،ئەگــەر گــوێ لــە نــەوەی نوێــی ســەر شــەقام بگرێــت،
پێــم وایــە براوەیــە ،خاڵبەندییەكــە دەبێــت بــەو جــۆرە بێــت،
ســەركردایەتیی شــاخ بەكەڵكــی دەوڵەتــداری نایــەت.

* وەك دیپلۆماتكارێــك و كادیرێكــی مێــژووی
یەكێتیــی نیشــتیمانیی كوردســتان بەگشــتی
باوردۆخــی سیاســیی ناوچەكــە و كــورد چــۆن
دەبینیــت ،كــورد لــە كوێــی ئــەو هەمــوو ملمالنــێ
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؟
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پیالن ە ئیقلیمی ،عێراقی و
نێودهوڵهتییهكه ،سهرهڕای
وێرانهییی نێو ماڵی خۆمان و
مامهڵهی جۆراوجۆر بهرانبهر
حكوومهتی بهغدا ،ههموو
ئهوان ه شكستیان
به پرۆسهك ه هێنا

مــەال یاســین :هێشــتا كات مــاوە پێــم وایــە ،لــە ســاڵی
1921ـــەوە بەشــێكی گــەورە لــەوەی بــە ســەر كــورددا هاتــوە
خەتــای ســەركردایەتیی كــورد بــوو ،خەتــای دوژمنانــی زۆر
تێــدا نەبــوو ،چونكــە دوژمــن دوژمنــە ئــەوەی بــە ســەر قــازی
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
مێــژوو نــەك ئــەوەی جارێكــی تــر بخرێینــەوە دەرەوەی مێــژوو،
ئــەوەی لــە ڕابــردوودا بــە دەســتامن هێنــاوە لــە دەســتی بدەیــن،
هیواداریــن حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان وەك ئەڵتەرناتیڤــی
ئێســتا ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەم واڵتــە
ســەیر دەكرێــت ،ئــەو نادادپەروەرییــەی لــە كەیســی نــەوت ،لــە
سیســتمی حكومڕانــی هەیــە باشــی بــكات ،لــە دەرفەتێكــی باشــدا
هەڵبــژاردن بكرێــت ،پەرلەمــان كارا بكرێتــەوە و چــی تــر ڕێگــە
نەدرێــت ســوكایەتی بــە پەرلەمــان بكرێــت .ئــەوەی لــە ڕابــردوو
ڕووی داوە تەنیــا بــۆرس یەڵســن ئامــادە بــوو دەبابــە بەرێتــە ســەر
پەرلەمانــی ڕووســیا لــە مۆســكۆ.
* ســەرەتا لــە پێوەندییەکانــى بەغــدا و هەرێمــى
کوردســتانەوە دەســت پــێ بکەیــن ،دواى پڕۆســەى
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ڕیفرانــدۆم و 16ـــى ئۆکتۆبــەر ،بەغــدا جەخــت لــە
ســەر بابەتێکــى گرینــگ دەکاتــەوە ئەویــش بابەتــى
دەســتوورە ،دەڵێــت :دەبێــت هەرێمــى کوردســتان لە
چوارچێــوەى دەســتوور مامەڵــە لەگــەڵ بەغــدا بــکات،
بــاس لــە هەڵوەشــاندنەوەى ڕیفرانــدۆم دەکات،
تــا ئێســتا هەمــوو ئــەو نامانــەى کــە حکوومەتــى
هەرێمــى کوردســتان دەینێرێــت وەاڵمێکــى ئاشــکراو
ئیجابــى نەداوەتــەوە ،بــە بۆچوونــى تــۆ ئێســتا چــۆن
مامەڵــە لەگــەڵ بەغــدا بکرێــت؟
فەریــد ئەسەســەد :ئێســتا دوو هەڵوێســتى جیــاواز هەیــە،

یەکــەم :هەڵوێســتى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتانە ،کــە داواى
گفتوگــۆ دەکات لــە چوارچێــوەى دەســتووردا بــەو جــۆرەى عێـراق
خــۆى داوای کــردوە ،دوەم :هەڵوێســتى حکوومــەىت فیدڕاڵــە کــە
تــا ئێســتا خــۆى دەدزێتــەوە لــە گفتوگــۆ ،ئــەو ئەجێنــداى تایبــەىت
خــۆى هەیــە ،کات لــە قازانجــى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندا
نییــە ،بەغــدا خــۆى ئــەوە دەزانێــت خەڵکــى خۆیشــان ئــەوە
دەزانــن ،ســووربووىن حکوومــەىت هەرێــم لــە ســەر گفتوگــۆ لــە
نزیکرتیــن کاتــدا بەڵگــەى ئەوەیــە ،هــەم هەوڵــى چارەســەرکردىن
کێشــەکان بــدات ،هــەم کات کاریگەریــى خــۆى هەیــە دەبێــت
لــە ســەر ئــەو کێشــانەى لــە چەنــد ســاڵدا بــە هەڵپەســێرراوى
ماونەتــەوە لــە بەغــدا لــە ســەر مێــزى گفتوگــۆ چارەســەرێکى
ڕیشــەیییان بــۆ دابرنێــت ،بــۆ ئــەوەى قۆناغێکــى ســەقامگیریی
درێژخایــەن لــە پێوەندیــى هەرێــم و ناوەنــد بێتــە ئــاراوە ،تا ئێســتا
هیــچ هەنگاوێــک نەنــراوە لــەم بارەیــەوە ،هەنــگاوەکان هــەر
ئەوەیــە حکوومــەىت هەرێــم دەڵێــت مــن ئامــادەم بــۆ گفتوگــۆ،
بەغــدا خــۆى بێدەنــگ کــردوە و مەرجــى هەیــە و دەڵێــت،
دەبێــت یەکــەم جــار ئــەو مەرجانــە جێبەجــێ بکــەن لــە ســەروو
هەموویانــەوە بابــەىت هەڵوەشــاندنەوەى ڕیفرانــدۆم.

* بۆچوونــى جیــاواز دەبینرێــت لــە نێــوان یەکێتــی
و پارتــى ،پارتــى پێــی وایــە بــە قــەدەر ئــەوەى
هەرێمــى کوردســتان بارودۆخــى سیاســى و ئابووریى
خراپــە ،بەغــدا بــە هەمــان شــێوە ئــەو ڕەوشــەى
هەیــە ،پێــت وایــە ئــەو بۆچوونــە تەندروســتە لــە
کاتێکــدا عێــراق دەوڵەتــە ،بــۆ نموونــە کۆمەڵگــەى
نێودەوڵەتــى دەڵێــن بابەتــى فرۆشــى نەوتــى عێــراق
شــەفافە ،لەگــەڵ ئــەوەى کــە گەندەڵــى هەیــە
لــە عێراقــدا ،بــۆ نموونــە حکوومەتــى عێــراق لــەم

دوایییانــە ســەرکەوتنى بــە دەســت هێنــاوە بــە ســەر
داعــش ،لــە هەرێمــى کوردســتان ســەرکەوتنى بــە
دەســت هێنــاوە و پێوەندییــە دیبلۆماســییەکانى لــە
ئاســتى ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى ســەرکەوتوو بــوە،
عەبــادى ئێســتا کارەکتەرێکــى ســەرکەوتوە ،پێــت
وایــە بۆچوونێکــى دروســتە کــە پارتــى پێــی وایــە
بەغــدا بــە قــەدەر ئێمــە کێشــەى هەیــە ،یاخــود
خۆدزینەوەیــە لــەو قەیرانانــەى کــە لــە هەرێمــى
کوردســتاندا هەیــە؟
فەریــد ئەسەســەد :بەدڵنیایییــەوە بەغدا کێشــەى هەیە ،بەاڵم

بــەراورد ناکرێــت لەگــەڵ ئــەو کێشــانەى هەرێمــى کوردســتان تێی
کەوتــوە ،ئــەو کێشــانەى ئێمــە هەمانــە زۆر زەحمــەت چارەســەر
دەکرێــن ،بــەاڵم ئــەو کێشــانەى بەغــدا هەیــەىت دەکرێــت بــە
شــێوازێکی تــر و لــە کاتێکــى پێوانەییــدا چارەســەر بکرێــن ،بــۆ
منوونــە ئێســتا حکوومــەىت عێـراق حکوومەتێکــە لــە ڕووى ســوپاوە
توانیویــەىت ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنێــت بــە ســەر هێزێکــى
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 عێـراق نزیــک بــوو لــەوەى بەتەواوى
هەڵبوەشــێتەوە ،لەبەرئــەوە ئەمــە هونــەرە ،حکوومەتێــک بتوانێت
لــە دوو ســاڵدا ســووپا ســەرلەنوێ دروســت بکاتــەوە ،کارێکــى
وا بــکات ئــەو ســوپایە هەمــوو ئــەو ناوچانــەى لــە دەســتی
دابــوو بگرێتــەوە و هەژمــووىن خــۆى بــە ســەر دوژمنەکــەى
کــە داعشــە بســەپێنێت ،جگــە لــەوەى توانیــى لــە ماوەیەکــى
پێوانییــدا هێزێکــى میلیشــیایى یاخــود نیمچــە میلیشــایى بــە نــاوى
حەشــدى شــەعبى دامبەزرێنێــت ،ئەگــەر ئێمــە لــە ڕووى ســوپاوە
ســەیرى بابەتەکــە بکەیــن ،ئێســتا عێ ـراق 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 عێـراق 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
وەک (بــاب) لــە ســووریا بــە یارمەتیــى ئۆپۆزســیۆىن چەکداریــى
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ســووریا بگرێــت ،لــە کاتێکــدا هێــزەکاىن عێــراق توانیویانــە
ســەرکەوتنى زۆر گەورەتــر بــە دەســت بهێنــن.
عێـراق کۆمەڵێــک کێشــەى هەیــە ،بــەاڵم کێشــەکان وەک کێشــەى
هەرێــم نییــن ،هەرێــم کێشــەى زۆرتــرە و گەمــارۆ دراوە ،ســنوورى
لــێ داخـراوە و حکوومــەىت هەرێــم ناتوانێــت مووچــەى کارمەنداىن
خــۆى بــدات ،بەشــێکى زۆر لــە مووچــەى هێــزى پێشــمەرگە لــە
دەرەوە دێــت ،واتــا حکوومــەىت هەرێــم توانــاى ئــەوەى نییــە
مووچــە دابیــن بــکات ،نزیکــەى ســێ ســاڵ دەبێــت خزمەتگوزاریى
گشــتى لــە هەرێمــى کوردســتان بــە ڕێــژەى  98%وەســتاوە ،لــە
کاتێکــدا لــە بەغــدا وا نییــە ،بەغــدا بیــر لــەوە دەکاتــەوە ،بۆریــى
نــەوت و گاز بــۆ شــوێنەکاىن تــرى عێـراق ڕابکێشــێت ،لەبــەر ئــەوە
عێــراق لــە گەشــەکردندایە ،هەرێمــى کوردســتان لــە شــوێنى
خــۆى چەقیــوە ،تەنانــەت گەڕاوەتــەوە بــۆ دواوە ،بــۆ منوونــە
ئێمــە لــە کۆتایــی  2017دایــن ،لــە کاتێکــدا ســاڵى()2015، 2014
باشــر بوویــن لــە ئێســتا ،عێــراق خەریکــە گەشــە بــە توانــای
عەســکەری و بەرهەمــى نــەوت و ئابووریــى خــۆى دەدات ،عێـراق
کۆمەڵێــک کێشــەى هەیــە ،بــەاڵم دەبێــت ئێمــە حســاىب ئــەوە
بکەیــن ،ئــەو عێراقــەى ئێســتا هەیــە ،عێراقــى  2014نییــە ،کــە
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
دابنێیــن بــۆ پێوەندییەکــى ئاشــتییانەى درێژخایــەن.

* 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
بەغــدا وەاڵمــى نەداونەتــەوە؟
فەریــد ئەسەســەد :ئــەم بارودۆخــە لــە قازانجــى بەغدایــە،

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  ،110مــادەى  .114مــادەى
 ،110بــاس لــە دەســەاڵتە قەتیســکراوەکاىن حکوومــەىت فیــدڕاڵ
دەکات ،واتــا حکوومــەىت فیــدراڵ کۆمەڵێــک دەســەاڵىت هەیــە
لــە هەمــوو عێراقــدا تەنهــا حکوومــەىت فیــدڕاڵ ئــەو دەســەاڵتەى
هەیــە ،بــەاڵم بەشــێک لــەو دەســەاڵتانە لــە هەرێمــن ،لەبــەر ئەوە
حکوومــەىت فیــدراڵ داوا دەکات ئــەو دەســەاڵتە قەتیســکراوانەى

43 FOCUS

لــە ژێــر دەســەاڵىت هەرێمــدان بگەڕێنــەوە بــۆ حکوومــەىت ناوەنــد،
ئێمــە دەبێــت ئــەم دەســەاڵتانەى بدەینــەوە لــە هــەر وتووێژێکــدا
ئەگــەر ئێمــە دەســتوور جێبەجــێ بکەیــن ،بــۆ منوونــە بابــەىت
فڕۆکەخانــەکان یەکێکــە لــەو بابەتانــەى پێوەندیــى بــە دەســەاڵتە
قەتیســکراوەکانەوە هەیــە ،مــادەى 114بــاس لــە دەســەاڵتە
هاوبەشــەکان دەکات ،کۆمەڵێــک دەســەاڵت هەیــە هاوبەشــە لــە
نێــوان حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان و حکوومــەىت فیــدڕاڵ،
ئــەو دەســەاڵتانەى ئێســتا لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە هەموو
لــە ژێــر دەســەاڵىت حکوومــەىت هەرێمدایــە ،بەغــدا داواى نیــوەی
دەســەاڵتەکەى خــۆى دەکات ،ئێمــە دەبێــت نیوەکــەى خــۆى پــێ
بدەینــەوە ،بــۆ منوونــە کــە دێینــە ســەر بابــەىت فڕۆکەخانــەکان،
فڕۆکەخانــەکان وەک دەروازەى ســنوورى حســابیان بــۆ دەکرێــت،
ئەوەنــدەى پێوەندییــان بــە دەرەوەى واڵتــەوە هەیــە ،ئەگــەر
بیکەیــن بــە دوو بەشــەوە بەشــێکى پێوەندیــى بــە گەشــتە
نێودەوڵەتییەکانــەوە هەبێــت لــە هەرێمــەوە بــۆ دەرەوەى واڵت و
بــە پێچەوانــەوە ،ئەمــە دەبێــت پێوەندیــى بــە بەغــداوە هەبێــت،
بەغــدا خــۆى ئــەم بابەتــە ڕێــک دەخــات ،ئــەوەى پێوەندیــى
بــە ناوخۆیــى عێراقــەوە هەبێــت گەشــتە ناوخۆیییەکانــە ،ســێ
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،
دەروازە ســنورییەکان لــە مــادەى  110وەک پســپۆڕییەکى
ســنوردارکراو حکوومــەىت فیــدڕاڵ بــاس کــراوە ،لــە مــادەى 114
وەکــو پســپۆڕییەکى هاوبــەش بــاس کــراوە ،بــەاڵم بــە دوو
شــێوەى جیــاواز لــە مــادەى  114بــاس لــە بەڕێوەبــردىن دەروازە
گومرگییــەکان کــراوە لــە ڕووى ئیدارییــەوە دەبێــت هاوبــەش
بێــت ،بــەاڵم تــا ئێســتا لــە ڕووى ئیدارییــەوە هاوبــەش نییــە ،ئێمــە
چــوار دەروازەمــان هەیــە ،یــەک دەروازە لەگــەڵ تورکیــا ،ســێ
دەروازە لەگــەڵ ئێـران هەمــوو ،ئــەم دەروازانــە لــە ژێــر دەســەاڵىت
حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتاندایە و هیــچ ئیدارەیەکــى
هاوبــەىش تێــدا نییــە دەبێــت ئــەو دەروازانــە ئیدارەیەکــى
هاوبــەش بێــت .بــە پێــى مــادەى  104مــادەى  110بــاس ک ـراوە
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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ئەوەیشــان جێبەجــێ نەکــردوە ،لەبــەر ئــەوە هەمــوو بابەتــەکان
دەچنــەوە ســەر مــادەى  110مــادەى ،114ئــەوەى پێوەندیــى بــە
نەوتــەوە هەیــە دەچینــەوە ســەر مــادەى 111مــادەى .112

* دەتەوێــت بڵێیــت هەرێمــى کوردســتان بەشــێکى
زۆر لــە ســەروەرییەکانى لــە دەســت دەدات بــە هــۆى
دەســتوورەوە چ گەڕانــەوەى خاڵــە ســنوورییەکان
چ فڕۆکەخانــەکان چ بابەتــى نــەوت ئــەوەى
حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان قبوڵــی کــردوە لــە
ژێــر کاریگەریــى ئــەو شکســتە بــوە کــە دواى 16ـــى
ئۆکتۆبــەر بــە خۆیــەوە بینیــوە؟
فەریــد ئەسەســەد :حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان کاتێــک

ئامادەییــى خــۆى دەردەبڕێــت بــۆ جێبەجێکــردىن دەســتوور بــەو
مانایــە دێــت کــە دەســتوور لــە چەنــد مادەیــەک پێــک دێــت،
بەشــێکى زۆرى قازانجــى هەرێمــى تێدایــە ،بەشــێکى زۆر قازانجــى
بەغــداى تێدایــە ،ئێمــە مــاىف خۆمــان وەردەگریــن لــەو مادانــەى
کــە پێوەندییــان بــە هەرێمــى کوردســتانەوە هەیــە ،دەســتوور
دەســەاڵتەکاىن بــە بەغــدا داوە ،دەســەاڵىت بــە هەرێــم نــەداوە
دەبێــت هەرێــم ئــەو دەســەاڵتانە وەرگرێتــەوە ،بەغــدا مەبەســتى
وەرگرتنــەوەى دەســەاڵتەکانیەىت لــە هەرێــم بــۆ منوونــە ،بودجــەى
فیــدڕاڵ لــە هەرێــم بــەو شــێوەیە مامەڵــەى لەگــەڵ دەکرێــت،
بــەاڵم ڕەنگــە ئێمــە هەســتى پــێ نەکەیــن ،بــۆ منوونــە لــە بــەرسە،
نــەوت دەردەهێرنێــت هەمــوو داهــاىت نەوتەکــە دەچێــت بــۆ
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
بەشــدارن لــە دەوڵەمەندکــرىن بودجــەى فیــدڕاڵ ،پــاش ئــەوەى
هەمــوو پارەکــە لــە بەغــدا کــۆ دەکرێتــەوە ،جارێکــی تــر دابــەش
دەکرێتــەوە هــەر پارێزگایــەک بــە شــێوەى بودجــەى مانگانــە یــا
ســااڵنە یــا بــە شــێوەى مووچــە بــۆی دەگەڕێتــەوە ،ئێمــە لــە
هەرێمــى کوردســتان هیچــان نەنــاردوە بــۆ بەغــدا ،واتــا ئێمــە
بەشــدار نیــن لــە دەوڵەمەندکــرىن بودجــەى فیــدراڵ ،عێــراق
دەیەوێــت بەشــدار بیــن لەمــە ،ئەگــەر دەســتوور جێبەجــێ بکەین
دەبێــت پابەنــدی ئــەم بەنــدە بیــن بــۆ منوونــە ،مــادەى 111بــاس
لــەوە دەکات نــەوت و گاز موڵکــى گــەىل عێراقــە ،واتــا موڵکــى
یــەک کــەس ،یــەک بنەماڵــە ،یــەک خێــڵ نییــە یــان موڵکــى یــەک
پارێــزگا نییــە لــە عێ ـراق ،بــۆ منوونــە ئەگــەر لــە هەمــوو عێراقــدا

تەنهــا لــە بــەرسە نــەوت هەبوایــە ئــەو کاتــە پشــکى هەرێــم و
پشــکى کوردیشــی تێــدا دەبــوو ،چونکــە ئــەوە هــى هەموومانــە،
ئــەو نەوتــەى کــە لــە هەرێمــدا هەیــە بــە پێــى دەســتوور وا
مامەڵــەى لەگــەڵ دەکرێــت ئەمــە موڵکــى هەمــوو گــەالىن عێراقــە.

*خەڵکــى کوردســتان جگــە لــەوەى پشــتگیریى ئــەو
بۆچوونانــەى بەڕێــزت دەکــەن ،گلەییــى ئەوەیــش
دەکــەن کــە حکوومەتــى هەرێــم لــە چەنــد ســاڵى
ڕابــردوودا نــەک نەخشــەڕێگاى ئابووریــى شکســتی
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
لــە بەرچــاو بگیرێــت ،کاتێــک نــەوت دەفرۆشــێت و
داهاتەکەیشــى ڕوون نییــە لــە هەرێمــى کوردســتان؟
فەریــد ئەسەســەد :بــێ زیادەڕەویــی ڕەنگــە ســەد جــار لــە

ڕاگەیاندنەکانــەوە لــە لێپــررساواىن خۆمانــم بیســتبێت کاتێــک بــاىس
دەســتوورى عێراقیــان کــردوە ،دەڵێــن ئــەو دەســتوورە 80%ى
گــەىل عێــراق دەنگــى پــێ داوە و وەک شــانازییەکیش باســیان
کــردوە ،لــە  2005هەموومــان چوویــن بــۆ دەنگــدان و دەنگــان
بــۆ ئــەو دەســتوورە داوە و دژى نییــن ،بــەاڵم ســاڵى ()2017_2005
عێ ـراق لــە هەلومەرجێکــى تایبەتــدا بــوو ،نەیدەتــواىن بپەرژێتــە
ســەر خــۆى ،تــووىش شــەڕى عەشــیرەتگەرى و قاعیــدە و داعــش
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
بــکات لــە هەرێمــى کوردســتان چ بــە شــێوەى فیــدڕاڵ و چ بــە
شــێوەى هاوبــەش ،بــەاڵم ئێســتا داواى دەســەاڵتەکاىن خــۆى
دەکات .بــە پێــى لێدوانــەکاىن ســەرۆکى حکوومــەىت هەرێــم ،کــە
لــە چوارچێــوەى دەســتووردا کار دەکەیــن ،بەدڵنیایییــەوە دەبێــت
ئــەو دەســەاڵتانە ســەرلەنوێ ڕێــک بخرێنــەوە بــەو جــۆرەى لــە
دەســتووردا هاتــوون.

*خەڵــک گلەیــى ئــەوە دەکات بۆچــى یەکێتــى
و پارتــى وایــان کــرد لــە هەرێمــى کوردســتان،
بەتایبــەت بارزانــى بۆچــى هیــچ تێڕوانینێکــى
نەبــوو ،بارودۆخــى هەرێــم زۆر بــاش بــوو بــەاڵم

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

گەیاندییــەوە خاڵــى ســفر ،تەنانــەت گەیشــتوەتە
ئــەوەى حاڵەتــى قەیــران بــەرەو شکســت بچێــت؟
فەریــد ئەسەســەد :ناتوانــم بڵێــم ئەمــە زۆرتــر پێوەندیــى

بــە یەکێتــى و پارتییــەوە هەیــە ،بەڵکــوو وردتــر پێوەندیــى بــە
یــەک کەســەوە هەیــە کــە بارزانییــە ،ئــەو لێپررساوێتیــى گــەورەى
لــە ســەرە و هەمــوو کێشــەکە دەکەوێتــە ئەســتۆى ئــەو ،بــارزاىن
ڕابەرایەتیــى ڕیفراندۆمــی کــرد و ویســتى دەوڵــەت دروســت
بــکات ،ڕاســتە هەمــوو حیزبــەکان و هاواڵتییــان بــە دڵســۆزییەوە
پشــتگیریى هەوڵەکەیــان کــردوە ،بــەاڵم هەموومــان لــەم
بارودۆخــە نیگــەران بوویــن ،ســلێامىن بــەراورد دەکرێــت لەگــەڵ
هەولێــر لــە کاىت بانگەشــەى ڕیفراندۆمــدا جیاوازییەکــى زۆر
هەبــوو ،بەڵگــەى ئــەوە بــوو ســلێامىن زۆر لــە بارودۆخەکــە دڵنیــا
نەبــوو ،هۆکارەکــەى دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى ،ئێمــە کاتێکــى زۆر
خراپــان بــۆ ڕیفرانــدۆم هەڵبــژارد ،بــە پێچەوانــەى ئــەوەى لــە
کاىت ڕیفرانــدۆم یــان پێــش ڕیفرانــدۆم بــاس لــەوە دەک ـرا ،ئەمــە
باشــرین هەلومەرجــە و عێــراق تــازە ڕزگارى بــوە لــە شــەڕ ،بــا
فریــا نەکەوێــت خــۆى بەهێــز بــکات ،بــا ئێمــە داواى ڕیفرانــدۆم
بکەیــن و بــەرەو ڕیفرانــدۆم بچیــن ،ئەمــە بڕیــارى یــەک کــەس
بــوو ،لەگــەڵ ئــەوەى ناتوانــم بڵێــم ســەرکردەى حیزبــەکان ئــەو
لێپررساوێتییەیــان ناکەوێتــە ئەســتۆ ،بــەاڵم بڕیارەکــە بڕیــارى
یــەک کــەس بــوو ،بــارزاىن دەبێــت ئــەم لێپررساوێتییــە مێژووییــە
هەڵبگرێــت ،ئێمــە ئەگــەر بــاس لــە لێدوانــەکاىن ســاڵى 2014
بکەیــن ،کاتێــک هێــزى پێشــمەرگە چــوە ناوچــە جێناکۆکــەکان،
لێدوانێکــى زۆر ئاگرینــى بــارزاىن هەبــوو ،کــە دەڵێــت ئێمــە لەمەو
دوا بــاىس مــادەى  140ناکەیــن و کۆتایــی هاتــوە و جێبەجێــان
کــردوە ،دیســان دەبێــت شــاندى هەرێــم بچێتــەوە بەغــدا و
بــاىس مــادەى  140بــکات ،ئــەو کاتــەى ئــەم لێدوانــە ئاگرینــە
بــاو کرایــەوە ،هەمــوو ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە ژێــر دەســەاڵىت
پێشــمەرگەى کوردســتاندا بــوون ،ئێســتا هیــچ ناوچەیەکــى
جێناکــۆک لــە ژێــر دەســەاڵىت هێــزى پێشــمەرگەى کوردســتاندا
نییــە ،ئەمــە تەنگبینــی و خوێندنــەوەى هەڵەیــە بــۆ ڕووداوەکان و
تێنەگەیشــتنى هاوســەنگیى هێــزە ،لێکدانــەوەى چەوتــە ســەبارەت
بــە ڕەوىش ڕووداوەکان ،تێنەگەیشــتنە لــە هەمــوو بابەتــەکان،
کەســێکى وەک بــارزاىن ئــەو هەمــوو هەڵەیــە بــکات ،لــە هــەر
واڵتێکــى تــر بوایــە ،هەڵوێســتێکى تریــان دەنوانــد ،نــەک وا بــە
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ئێران و توركیا ههر
چییهك بكهن ئهوه دیار و
چاوهڕوانكراوهو مێژوو شایهته
ههرگیز نایانهوێت واڵتێك به
ناوی کوردستان ههبێت

ئاســاىن دەســت لــە کار بکێشــێتەوە و دابنیشــێت و قســەى خــۆى
بــکات.

* دەستلەکارکێشــانەوەى بارزانــى لــە ژێــر فشــارى
ئەمریکییــەکان و ئەوروپییــەکان بەشــێک بــوو لــەو
سیاســەتە هەاڵنــەى هەرێمــى کوردســتانى بــەرەو
ئێســتا بــرد؟
فەریــد ئەسەســەد :ئەمــە جۆرێــک بــوو لــە سـزادان ،پەیامێک

بــوو بــۆ هەمــوو ســەرکردەکاىن هەرێمــى کوردســتان ،ئــەو
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 سـزادان
بــوو هــەم لەکارخســن بــوو ،پێــم وایــە هەرێــم پــاش ســەرکردە
کاریزمایییــەکان دەتوانێــت باشــر خــۆى بگونجێنێــت و بڕیــارى
دروســت بــدات ،دەتوانێــت پێوەندییــەکاىن ســەرلەنوێ لــە ســەر
بنەمایەکــى تەندروســت دابڕێژێتــەوە.

* پێــت وایــە ئەمریــکا و ئەوروپــا کــە زۆرتــر
دیالۆگیــان لەگــەڵ نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد
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تاڵەبانییــە ،وەک بەدیلــى بارزانــى دەیبینــن ،ئایــا
ئــەوە نامەیەکــە بــۆ ئــەوەى بیانەوێــت مامەڵــە
لەگــەڵ حکوومەتــى هەرێــم بکــەن و پشــتیوانیی
بکــەن؟
فەریــد ئەسەســەد :ئێمــە مامەڵــە لەگــەڵ دوو فاکتــەردا

دەکەیــن ،یەکێکیــان فاکتــەرى نێودەوڵەتییــە ،ئــەوی تریــان
ناوچەیــی ،ســاڵى 1991فاکتــەرى نێودەوڵــەىت بــوو پشــتگیریى
ئێمــەى دەکــرد ،ئــەو هەلومەرجــەى ئــەو کاتــە هاتــە ئــاراوە ،بــوە
هــۆى هەڵبــژاردن و پێکهێنــاىن حکوومــەىت هەرێــم و پەیدابــووىن
هەرێمــى کوردســتان ،ئەمانــە لە ڕێگــەى فاکتــەرى نێودەوڵەتییەوە
بــوو ،ئــەم فاکتــەرە لــە هەلومەرجێکــى دیاریکــراودا دەتوانێــت
ڕۆڵــى خــۆى بگێڕیــت ،بــەاڵم لــە  2017دا فاکتــەرى ناوچەیــی
کاریگەریــى زۆر گــەورەى هەبــوو لــە گەمــارۆداىن هەرێمــى
کوردســتان و تەنگهەڵچنیــن بــە حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان و
شکســتهێناىن ڕیفرانــدۆم و هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیى ،ڕەنگە
ئەمــە زیاتــر پێوەندیــى بــە سیاســەىت نێودەوڵەتییــەوە هەبێــت،
چونکــە ســاڵى  1991کاتێــک فاکتــەرى نێودەوڵەىت پشــتگیریى گەىل
کوردســتانی کــرد لــەو نەهامەتییــەى ئــەو کاتــە تێــی کــەوت بــوو،
ئامانجــەکان نەگەییشــتبوونە ڕادەى گۆڕینــى نەخشــەى سیاســیى
ناوچەکــە ،لەبــەر ئــەوە کێشــەیەکى ئەوتــۆ نەبــوو بابەتەکــە خرایە
قاڵبــى مرۆڤایەتییــەوە ،بــەاڵم ئــەم جــارە نەتوانـرا نەدەکـرا بخرێتــە
قاڵبــى مرۆڤایەتییــەوە ،چونکــە بابەتەکــە بابەتێکــى مرۆڤایــەىت
نەبــوو بەڵکــوو ســیاىس بــوو ،هەرێمــى کوردســتان زووتــر لــە
کاىت خــۆى هەنگاوێکــى نــا ،ئەویــش کارکــردن بــوو لــە گۆڕینــى
نەخشــەى سیاســیى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا ،کــە ئەمــە هــەم لــە
ناوچەکــە و لــە کۆمەڵگــەى نێودەوڵــەىت پەســەند نەکــرا و بــەو
ئەنجامــە گەییشــت کــە خۆمــان بینیــان.

* بەڕێــز باڤێــڵ تاڵەبانــى چاوپێکەوتنێکــى لەگــەڵ
ڕۆژنامــەى تەلەگرافــى بەریتانــى کــردوە و بــاس
لــە ڕێکەوتــن دەکات لەگــەڵ ئەمەریکییــەکان بــۆ
دواخســتنى ڕیفرانــدۆم ،ئــەو ڕێکەوتنــە پیشــانى
بارزانــى دراوە ،بــەاڵم بارزانــى قبوڵــى نەکــردوە
ئاکامەکــەى ئەمــەى لێکەوتــەوە؟
فەریــد ئەسەســەد :مــن نازانــم ئــەم بابەتــە چۆنــە ،ئەگــەر

بــاىس نامەکــەى تێلەرســۆنە ،بەدڵنییایییــەوە ئێســتا ئێمــە
ئاگاداریــن ،بــەاڵم کاىت خــۆى نەمانــدەزاىن کــە نامەیــەک هاتــوە
کۆمەڵیــک قازانجــى زۆرى بــۆ خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان تێــدا

بــوو بــە مەرجێــک ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت و کاتێکــى گونجاوتــرى
بــۆ دیــاری بکرێــت و دیالــۆگ بکرێــت لــە نێــوان حکوومــەىت
هەرێــم و بەغــدا ،ئــەو کاتــە حکوومــەىت بەغــدا زۆر ئامــادە بــوو
بــۆ دەســتبەرداربوون لــە بەشــێک لــە دەســەاڵتە ســنوردارەکاىن
خــۆى کــە لــە هەرێــم هەیبــوو ،بــە مەرجــى ڕێکەوتــن لەگــەڵ
حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان ،ئێســتا بابەتەکــە پێچەوانــە
بوەتــەوە ،هاتوەتــە ســەر ئــەوەى کــە خــۆى دەدزێتــەوە،
حکوومــەىت هەرێــم هەوڵــى ئــەوە دەدات بچێــت بــۆ بەغــدا و
ڕێکەوتــن بــکات ،کــە بەدڵنییاییــەوە لەدەســتداىن ژمارەیەکــى زۆر
لــە دەســەاڵتەکاىن حکوومــەىت هەرێمــى تێدایــە ،ئەگــەر بــاس لــەم
نامەیــە بــکات بەدڵنیایــی تــا ئەندازەیەکــى زۆر وەک بەڵێنەکــەى
بەلفــۆر بــوو ،کــە بــۆ جولەکــە بــوە هــۆى دروســتکردىن دەوڵــەت،
بــەاڵم بــە هــۆى بارزانییــەوە لــە دەســتامن چــوو ،کەســیش نازانێت
جارێکــی تــر ئەمــە دەگەڕێتــەوە یــان نــا.

* 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
بەشــێك لــە ســەركردایەتیی یەكێتــی تۆمەتبــار
دەكات بــەوەی خیانەتیــان كــردوە ،بــاس لــەوە ناكات
گوێــی بــۆ ئەمەریكییــەكان نەگرتــوە و نامەكــەی
تیلەرســۆنی ئاشــكرا نەكــردوە ،بــاس لــەوە نــاكات
كــە حســابى بــۆ دەنگــی خەڵــك و بۆچوونــی الیەنــە
سیاســییەكان نەكــردوە و پەرلەمانــی داخســتوە،
چەندیــن ڕۆژنامەنــووس لــە ژێــر دەســەاڵتی ئــەودا
تیــرۆر كــراون ،مەســەلەی ناشــەفافیی نــەوت
هەبــوە ،چەندیــن ســاڵ بــە ناشــەرعی و نایاســایی
لــە پۆســتەکەیدا ماوەتــەوە ،بۆیــە پێویســتە
یەكێتــی بــە تایبەتــی ئێســتا وەاڵمــی ئەمانــە
بداتــەوە ،لــە كەركــووك  50پێشــمەرگەی یەكێتــی
لــە ســەر دەســتی فــازڵ بــەرواری فەرمانــدەی هێــزی
ئاڵتوونیــی بەغــدا كــە پارتییــە شــەهید بــوە ،ئێــوە
نابێــت لــەو بارەیــەوە قســە بكــەن ،خەڵــك گلەیــی

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

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؟
فەریــد ئەسەســەرد :ڕاســتە ئەمــە یەكێكــە لــەو

كەموكوڕییانــەی یەكێتــی ،بــەاڵم ئەمــە پێوەندیــی بــە بارودۆخــی
ناوخــۆي یەكێتییــەوە هەیــە ،یــان لــە كاتێكــی زۆر خراپــدا ئــەم
مەســەلەیە هاتوەتــە ئــاراوە كــە ڕەوشــی ناوخــۆ و پێوەندیيەكانــی
نــاو یەكێتــی بــاش نییــە ،بــەاڵم لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا پۆســتی
فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان لــە الی
یەكێتــی نەبــوو ،الی مەســعوود بارزانــی بــوو ،ئــەو بەرپرســە
لــە هــەر ســەركەوتنێك لــە شــەڕەكاندا ،بەرپرسیشــە لــە هــەر
شكســتێك کــە لــە ســایەی فەرماندەیــی ئــەوە دێتــە دی ،كاتێــك
بــاس لــە خیانــەت دەكرێــت و لــە هــەر واڵتێــك خیانــەت لــە
بەرەكانــی شــەڕ ڕوو دەدات ،پــاش شــەڕ دادگا دادەنرێــت...
بەڵگــەكان كــۆ دەكرێنــەوە ئەوانــەی تۆمەتبــارن بانگهێشــت
دەكرێــن و دەبێــت سـزای خۆیــان وەربگــرن ،لەبــەر ئــەوە شــتێك
نییــە بــە نــاوی خیانــەت ،نــە مەســعوود بارزانــی ،نــە حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتان ،نــە هێــزی پێشــمەرگە هیــچ دادگایەكــی
دانەنــاوە ،ئەمــە ئەفســانەیەكە ئــەوان دروســتیان كــردوە،
هۆكارەكەیشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ڕیفرانــدۆم شكســتی هێنــا،
ناوچــە جێناكۆكــەكان لــە دەســت چــوون ،لــە ڕووی ســەربازی و
سیاسییشــەوە هەمــوو تاوانەكــە دەكەوێتــە ئەســتۆی مەســعوود
بارزانــی ،لەبــەر ئــەوە بــە دوای الیەنێــك دەگەڕێــن بڵێــن ئەمــە
هــۆكاری شكســتەكەیە ،ئێمــە هــۆی شكســت نەبوویــن ...لــە
مەخمــوور و شــەنگال بــە فەرمانــی فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی
پێشــمەرگە بڕیــار دراوە بــێ شــەڕ بكشــێنەوە ،هیــچ هۆكارێــك
نەبــوە تەنانــەت هێرشیشــیان لــە ســەر نەبــوە ،لــە كاتێكــدا لــە
تەلــوەرد شــەڕ بــۆ مــاوەی پێنــج كاتژمێــر کـراوە ،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،
لەشــكری نیزامــی لــە خۆیــەوە پاشەكشــە نــاكات ،پێوەندیــی بــە
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
جــێ نەهێشــتوە ،پاشەكشــەیەكی ڕێكخراویــان كــردوە هــەم بــۆ
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پاراســتنی شــار لــە وێرانبــوون ،هــەم بــۆ پارێــزگاری لــە پێشــمەرگە.
* بارودۆخــی كەركــووك تایبەتــە ،بــە هــۆی ئــەوەی ئێســتا
پارێزگارێكــی كــورد كــە دەبێــت لــەو پۆســتەدا بێــت نییــە ،چەنــد
ئەندامێکــی ئەنجوومەنــی پارێــزگاری كەركــووك بەشــێك لــە
هۆكارەكــەی دەگەڕێننــەوە بــۆ پارتــی و دەڵێــن ،لیســتی برایەتــی
كــە  11ئەندامــی ســەر بــە پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە ،ئامــادە
نیــن بــە نــاوی ئــەوەی كەركــووك داگیر كـراوە بێنــە كۆبوونــەوەوە،
تــا پارێزگارێكــی نــو ێ هەڵبژێــرن ،پارتــی ئامادەیــە جێگــری
پارێزگارەكــەی لــە موســڵ لــە ژێــر دەســتی حكوومەتــی عێــراق
دەوام بــكات ،ئەندامانــی ئەنجوومەنەكــەی لــەوێ كار بكــەن و
تەنانــەت ئامادەیــە پەرلەمانتارانــی فراكســیۆنەكەی لــە بەغــدا
لــە ژێــر دەســتی حكوومەتــی عەبادیــدا بــن ،بــەاڵم ئامــادە نییــە
بێتــەوە كەركــووك ،گوایــە پارێزگارێكــی یەكێتــی هەڵدەبژێررێــت،
پارتــی بۆچــی ئــەم یارییانــە دەكات ،لــە موســڵ پارێزگارەكــەی
دەنێرێــت و ئەنجوومەنەكــەی نانێرێــت بــۆ كەركــووك؟
فەریــد ئەسەســەرد :یەكێــك لــە ناخۆشــرین هەڵوێســتەكان كــەهەمیشــە پارتــی دەینوێنێــت ئەوەیــە ،مــاف دەداتــە خــۆی هەموو
شــتێك بــكات ،هێــز بنێرێــت بــۆ شــوێنێك ،هێــز بكێشــێتەوە،
وتووێــژی نهێنــی بــكات ،شــاند بنێرێــت دوور لــە حیزبــەكان ب ـێ
پــرس ،نامــە دێــت كەســی لــێ ئــاگادار ناكرێتــەوە ،بڕیــار دەدرێــت
ب ـێ ئــەوەی الیەنــەكان بزانــن ،ئەمــە جۆرێكــە لــە تاكــڕەوی كــە
بەكەڵكــی ئــەم ســەردەمە نایــەت ،بەدڵنیایــی ئــەم تاكڕەوییــە بــوو
كێشــەیەكی گــەورەی لــە هەرێمــی كوردســتان دروســت كــرد،
بەردەوامبوونــی ئــەم تاكڕەوییــە بــۆ خــودی پارتــی و بــۆ پڕۆســەی
سیاســییش لــە هەرێمــی كوردســتان خراپــە.

* ئێــوە كــەی پارێــزگاری کەرکــووک کــە كاندیــدی
خۆتانــە و پۆســتی یەكێتیی نیشــتیمانی كوردســتانە
دادەنێــن؟
فەریــد ئەسەســەرد :ئێســتا هەلومەرجــی كەركــووك تایبەتــە و

وەك شــوێنی تــر نییــە ،بــۆ منوونــە لــە ســلێامنی لــە  24كاتژمێــردا
پارێــزگار گــۆڕرا و یەكێكــی تــر دانـرا ،بــەاڵم کەرکــووک بــە دەســت
ئێمــە نییــە ،ناوچەیەکــی جێناكۆكــە و پابەنــدە بــە مــادەی  23كــە
جێبەجــێ نەك ـراوە ،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
هێــزی پێشــمەرگە ،ئەمەریكییــەكان ،هێزەكانــی عێــراق لــە
ناوخــۆی كەركــووك بكرێــت بــۆ ڕێكخســتنی شــێوە و ئاڕاســتەی
هێــزی پێشــمەرگە لــە نــاو كەركــووك و شــێوە و ئاڕاســتەی
هێزەکانــی عێــراق و ئەمەریــكا لــەوێ.

* کێشــەی ســەرەكی هــەر ئــەوە نییــە پێوەندییمــان
لەگــەڵ بەغــدا خراپــە ،بەڵكــوو لــە ناوخۆیــش
پێوەندیيــەكان زۆر خراپــن ،بــە تایبــەت گــۆڕان،
كۆمــەڵ ،ئیســامی گلەیــی و ڕەخنــەی زۆریــان لــە
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
گوتارانــەی دەیــدات ،پێوەندیــی یەكێتــی و
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  11/1ماوەكــەی بــۆ
دوو وەرز درێــژ كرایــەوە ،بــا ئــەم حكوومــەت و كابینەیــە مبێنێــت،
بــەاڵم دەكرێــت هەمواركردنێــك لــە وەزارەتەكانــدا بكرێــت ،ئەگەر
پێویســت بــكات دەكرێــت وەزارەتــەكان كــەم بكرێنــەوە ،هــەر
الیەنێــك دەیەوێــت وەزیرەكانــی خــۆی بگۆڕێــت ،بــەاڵم كابینەكــە
وەك خــۆی مبێنێتــەوە و ئەركەكانــی خــۆی جێبەجــێ بــكات،
یــان الیەنــەكان ڕێــك بكــەون لــە ســەر ئــەوەی ئەركەكانــی ئــەم
حكوومەتــە دیــاری بكــەن .ئەگــەر پارتــی ئامــادە بێــت دەرفەتێكــی
زۆر هەیــە بــۆ ڕێكەوتــن لــە نێــوان الیەنەكانــدا ،بــەاڵم پارتــی
هەمیشــە بەرژەوەندیــی خــۆی لــە بەرچــاو دەگرێــت ،بیــر لــەوە
ناكاتــەوە ئــەم حكوومەتــە ،حكوومەتێكــی هاوپەیامنییــە ،پارتــی
لــە دەنگدانــدا 34%ـــی دەنگەكانــی هێنــاوە 38 ،پەرلەمانتــاری
هەیــە ،لەبــەر ئــەوە دەبێــت حســابی ئــەوە بــكات ناتوانێــت
بڕیــاری لــە ســەر هەمــوو مەســەلەكان بــدات .گــەر بــە پێــی

پەرلەمــان بێــت ،مەســەلەكان دەبێــت هەمــووی بگەڕێتــەوە بــۆ
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
پێشــوەخت بچیــن ،هــەر چەنــدە ئەمــە پێــی ناگوترێــت
هەڵبژاردنــی پێشــوەخت ،چونكــە پەرلەمــان ماوەكــەی درێــژ
كراوەتــەوە ،هەڵبژاردنــی پێشــوەخت ئــەو هەڵبژاردنەیــە ،پێــش
وادەی یاســایی خــۆی بکرێــت ،ئەمــە پێــش هەمــوو شــتێك وادەی
یاســایی دیــاری نەكـراوە ،دەبوایــە لــە  11/1بکرێــت ناكرێــت بــاس
لــە هەڵبژاردنێــك بكەیــن نــاوی بنێیــن پێشــوەخت.

* پارتــی بــەو جــۆرە سیاســەت و مامەڵەیــەی دەیكات
كــە ناگەڕێتــەوە بــۆ هێــز و الیەنــە سیاســیيەكان
بــە تایبەتــی بــۆ یەكێتییــش كــە هاوپەیمانێكــی
ســەرەكییەتی ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا تــا دێــت
پێوەندییەكانتــان لەگــەڵ بزووتنــەوەی گۆڕانــدا
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

یەكێتییــەوە هەیــە ،كــە ناوەندێــك نییــە بتوانێــت سیاســەتێكی
یەكگرتــوو هــەم لــە دانــان هــەم لــە جێبەجێكردنــدا دابڕێژرێــت،
هەمــوو هەوڵــەكان خراونەتەگــەڕ بــەرەو كۆنگــرە بچیــن و
كێشــەكان لــەو ێ چارەســەر بكرێــن و یەكێتییەكــی تــازە بنیــات
بنێینــەوە ،بەرنامــە و پەیڕەوێكــی ناوخــۆی تــازە دابنێیــن،
ســەركردایەتیەكی تــازە هەڵبژێریــن كــە بتوانێــت باشــر لــە
ســەركردایەتیی ئێســتا ئەركەكانــی خــۆی جێبەجــێ بــكات ،پاشــان
ئــەم ســەركردایەتییە بڕیــار لــە مەســەلە هەڵپەســێرراوەكان و لــە
ڕێكەوتننامــەی س ـراتیژی لەگــەڵ پارتــی بــدات و بــە شــێوازێكی
تــر مامەڵــە بــكات ،یەكێتــی لــە دۆخێكــی باشــر دەبێــت ئەگــەر
ســەركردایەتییەكی باشــر هەڵبژێرێــت و كۆنگرەیەكی ســەركەوتوو
ببەســێت و بەرنامەیەكــی تــازەی هەبێــت ،بەدڵنیایــی ئەمــە
كاریگەریــی دەبێــت لــە ســەر هەڵبژاردنــی داهاتــوو ،بــەاڵم ئەگــەر
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كۆنگــرە نەبەســتین ،بــەرەو هەڵبژاردنیــش بچیــن ،پێــم وایــە
هەلومەرجــی یەكێتــی زۆر خراپــر دەبێــت لــەوەی ئێســتا.

* تــا ئێســتا بڕیــاری بەســتنی كۆنگــرە نــەدراوە،
پێــت وایــە كۆنگــرە كێشــەكانی یەكێتــی چارەســەر
دەكات یــان قەیرانــی زیاتــری بــۆ دەخوڵقێنێــت؟
فەریــد ئەسەســەرد :كۆنگــرە  4ســاڵ دواكەوتــوە ،ئێمــە

دەبــوو  2013كۆنگــرە ببەســتین ،پلنیۆمێكــان بەســت ،پــاش
هەڵبژاردنــی پەرلەمــان لــەوێ ماوەكــە بــۆ  3مانــگ درێــژ كرایــەوە،
كــە گەییشــتە  2014/1/31لــە بریــی ئــەوەی كۆنگــرە ببەســتین،
بڕیــاری دواخســتنی كۆنگرەمــان بــۆ یــەك ســاڵ دا ،هۆكارەكەیشــی
ئــەوە بــوو دوای  4مانگــی تــر هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی
نوێنەرانــی عێـراق بــوو ،دەبــوو خۆمانــی بــۆ ئامــادە بكەیــن ،پــاش
ئــەو ئەنجامــە خراپــەی لــە هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی كوردســتان
لــە  2013هێنامــان ،لــەو كاتــەدا توانیــان ســەركەوتوو بیــن
لــەوەی ئەنجامێكــی بــاش بهێنیــن ،بــۆ ئــەوەی بتوانیــن قەرەبــووی
ئەنجامــە خراپەكــەی  2013بكەینــەوە ،بــەاڵم كێشــەكە لــەوەدا
بــوو ،ئێمــە بــەردەوام بوویــن لــەوەی باســی كۆنگــرە نەكەینــەوە،
وەك ئــەوەی كۆتایــی هاتبێــت و پێویســتامن پێــی نەبێــت و
كۆنگــرە شــتێكی دیكــۆر بێــت ،زۆربــەی كێشــەكانی یەكێتــی لــە
قۆناغــی ئێســتادا پــاش دواخســتنی وادەی كۆنگــرە هاتنــە ئــارا،
ئێمــە  2014بــۆ ســاڵیك دوامــان خســت ،ئەگــەر  2015كۆنگرەمــان
ببەســتایە ،ئــەو كێشــانەی ئێســتا هــەن نەدەبــوون.

* مەكتەبی سیاســیتان هەڵوەشــاندەوە ،چارەنووسی
بەرهــەم ســاڵح دیار نییە ،ئایا لــە دەرەوەی یەكێتییە
یــان دەگەڕێتــەوە؟ كاتتــان دانەنــاوە بــۆ بەســتنی
كۆنگــرە؟ هەرێمــی كوردســتان بــە بارودۆخێكــی
ناهەمــوار و قەیرانــی سیاســیدا تێدەپەڕێــت ،كەواتــە
چــۆن ئــەم كەیســانە یــەكال دەكەنــەوە ئەگــەر
كۆنگــرە ببەســترێت یــان نەبەســترێت؟
فەریــد ئەسەســەرد :ئەگــەر كۆنگــرە نەبەســرێت ،دۆخەكــە

زۆر لــە ئێســتا خراپــر دەبێــت ،ناكرێــت لــەوە زیاتــر چــاوەڕێ
بكەیــن ،ئــەو كێشــانەی هــەن ئەگــەر پێویســتی كــرد دەتوانیــن
بیانبەیــن بــۆ كۆنگــرە ،وەك باســم كــرد خــودی یەكێتــی پێویســتی
بــە پێداچوونــەوە و بونیادنانــەوە هەیــە ،یەكێتــی تەمەنــی
 42ســاڵە ،پێویســتی بــەوە هەیــە خــۆی گەنــج بكاتــەوە،
بیروبۆچوونــی  42ســاڵ لەمــەو پێــش بەكەڵكــی ئێســتا نایــەت،
دەبێــت كۆنگــرە پێداچوونەوەیەكــی ڕیشــەیی بێــت ،گۆڕانكاریــی

بەغدا هەرگیز ڕاستگۆ نەبوو
لە جێبەجێکردىن دەستوور و
دانپێداناىن بنەماکاىن ماىف
خەڵکى کوردستان .ئەمانە
هۆکارى سەرەکی بوون
خەڵکى کوردستاىن گەیاند
بە بابەىت ڕیفراندۆم

گــەورە بێــت ،ئەگــەر بــەو ڕۆحیەتــەوە كار بكەیــن بــە دڵنیایــی
كێشــەی زۆرمــان نایەتــە بــەردەم .زۆر جــار لــە هەڵبژاردنــی
ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی تووشــی كێشــە دەبیــن ،بــەاڵم ئەگــەر
ئێمــە یەكێتــی بكەینــە حیزبێكــی دامەزراوەیــی بــە مانایــی وشــە،
دەبێتــە خزمەتــكاری سیاســەتی گشــتی ،دەبێتــە جێبەجێكــەری
ئــەو سیاســەتەی لــە كۆبوونــەوەی فەرمیــدا بڕیــاری لــێ دەدرێــت.

* پێوەندیتــان لەگــەڵ بزووتنــەوەی گــۆڕان چۆنــە؟
گــۆڕان لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا لــە حکوومەتــی
هەرێــم کشــایەوە و ڕێكەوتنــی لەگــەڵ یەكێتــی
هەڵپەســارد ،چونكــە یەكێتــی ئامــادە نەبــوە
ڕێكەوتنەكــە جێبەجــێ بــكات ،ئــەوە دروســتە؟
فەریــد ئەسەســەرد :پێــش ڕیفرانــدۆم كــۆ بووینــەوە و

بڕیارمــان دا ئــەو ڕێكەوتنــە جێبەجــێ بكرێــت ،ئەمــە بڕیــاری
ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی بــوو ،پــاش كۆبوونەوەكــە،
كۆبوونــەوەی ســەركردایەتیی هاوبــەش كــرا ،هەمــوان دڵخــۆش
بوویــن لــەوێ بــاس لــەو مەســەلەیە دەكرێــت و ئــەو بڕیــارەی
ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی جێبەجــێ دەكرێــت ،بــەاڵم بەداخەوە
جێبەجــێ نەكــرا ،دەتوانیــن بڵێیــن یەكێتــی كەمتەرخەمــە لــە
جێبەجێنەكردنــی ڕێكەوتــن لەگــەڵ گــۆڕان ،گــۆڕان داوای دەكات
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ئێمــە تــا ئێســتا جێبەجێــان نەكــردوە ،ئــەو ڕێكەوتنــەی لەگــەڵ
پارتییــش هەمانــە تــا ئێســتا لــە  30%جێبەجــێ نەك ـراوە یــان بــە
كرچوكاڵــی جێبەجــێ كـراوە ،بــەاڵم لەمــەو دوا ئێمــە یــان ڕێكەوتن
نەكەیــن لەگــەڵ هیــچ الیەنێــك ،یــا كــە ڕێكەوتنــان كــرد دەبێــت
ڕێــزی لــێ بگرێــن و پێــوەی پابەنــد بیــن.
* گــۆڕان بــاس لــە خۆپیشــاندانی جەمــاوەری دەكات دژی
حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان ،پێــت وایــە هەلومەرجەكــە
گونجــاوە یــان پێوەندیــی هەیــە بــە هەڵبژاردنەكانــی داهاتــوەوە؟
فەریــد ئەسەســەرد :ئەمــە بــۆ ئەوەیــە دەنگــدەر بــە الی خۆیانــداڕابكێشــن و خۆئامادەكردنــە بــۆ هەڵبــژاردن ،دەتوانیــن لــە ڕووی
یاســایییەوە ســەیری مەســەلەكە بكەیــن ،ئەگــەر ئەمــە دەربڕینــی
ناڕەزایــی بێــت بەرانبــەر بــە هەندێــك لــە سیاســەتەكانی هەرێمــی
كوردســتان كــە بەشــێكی زۆریــان هەڵــە دەرچــوون و ئەنجامــی
خراپیــان هەبــوو ،هەمــوو هاواڵتییانــی كوردســتان مافــی ئــەوەی
هەیــە ناڕەزایــی دەرببڕێــت .ئــەو مەرجانــەی بــۆی دانــراوە،
یاســا ڕێكــی خســتوە ،لــە ســەروو هەموویانــەوە دەبێــت ئــەو
خۆپیشــاندانانە بــە نیــازی ئــەوە بــن پەیامێــک بــە حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتان بــدەن و بــە شــێوەیەكی هێمنانە و ئاشــتییانە
بــن تــا كاریگــەری لــە ســەر بارودۆخــی ناوخــۆی نەبێــت ،نــەک
ســەرنج بــە الی سیاســەتێكی چەوتــدا ڕابكێشــن.

* كۆمــاری ئیســامیی ئێــران و توركیــا بانگهێشــتی
شــاندی بااڵیــی یەكێتییــان كــردوە بــۆ ســەردانی
ئــەو دوو واڵتــە ،ئایــا ئــەو ســەردانانە دەکرێــن؟ ئایــا
مەبەســت لــەم ســەردانانە چییــە؟
فەریــد ئەسەســەرد :دوو دراوســێی دیاریكراومــان هەیــە

ئەوانیــش ئێــران و توركیــان ،بــە پێــی توانــا هەوڵــان داوە
پێوەندییەكــی تەندروســتامن لەگەڵیــان هەبێــت ،ئــەوان زۆر
كاریگــەرن بــۆ چارەنــووس و ناوخــۆی پێوەندییەكانــی هەرێمــی
كوردســتان ،لەبــەر ئــەوە هــەر لــە ســەرەتاوە وەك یەكێتــی
كارمــان لــە ســەر ئــەوە كــردوە ئەوەنــدەی پێــان بكرێــت
پێوەندییەكــی بــاش و گونجــاو و پێشــكەوتوو و پەرەپێدراومــان
هەبێــت لەگەڵیــان ،بــەاڵم وەك هەمــوو الیەناکانــی تــر ،ئــەم
پێوەندییانــە بــە هەلبەزودابــەزدا تێپەڕیــون و قۆنــاغ هەبــوە زۆر
گەشــەی كــردوە ،قۆنــاغ هەبــوە كێشــەی دروســت كــردوە ،ئەگــەر
ڕیفراندۆمــی لــێ دەربكەیــن ،كــە ئــەوان هەڵوێســتێكی ســلبییان
بەرانبــەری هەبــوو ،پێوەندییەكــی ئاســاییامن لەگــەڵ ئــەو دوو
الیەنــەدا هەیــە ،هەوڵیــش دەدەیــن پێوەندیییــەکان لــە ســەر

بنەمــای دراوســێیەتی و ڕێــز لــە یەكــر گرتــن پــەرە پــێ بدەیــن.

* ئایــا پڕۆســەی سیاســی لــە هەرێمــی كوردســتان
دوای قۆناغــی ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەر بــە
كــوێ دەگات؟ ئایــا تەپوتــۆزی شكســتەكانی دوای
ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕەویونەتــەوە؟ ئایــا
توانیومــان ئــەو شكســت و پاشەكشــەیەی دوای
16ـــی ئۆكتۆبــەر بەســەر پڕۆســەی سیاســی لــە
هەرێمــی كوردســتاندا هاتــوە تێبپەڕێنیــن؟ هێشــتا
بۆچوونێــك هەیــە پێــی وایــە تەپوتــۆزی شكســت
و پاشەكشــەكان لــە دوای ڕیفرانــدۆم و قۆناغــی
16ـــی ئۆكتۆبــەر بــە بەرگــی سیاســی و پڕۆســەی
سیاســییەوە دیــارە لــە هەرێمــی كوردســتان و
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
بكرێــت بــۆ دەرچــوون لــەو دۆخــە؟
عوســمانی حاجــی مــارف :ئــەو كێشــانەی دوای 16ـــی

ئۆكتۆبــەر ،لێكدانــەوە و بۆچوونــی جیــاواز هەڵدەگــرن ،بــە بــڕوای
زۆرینــە ،ئــەم بابەتــە ئاكامــی ڕیفرانــدۆم بــوو ،كــە شكســتەکەی
دەخەنــە ئەســتۆی پارتــی و مەســعوود بازرانــی وەك ڕێكخــەر
و بڕیــاردەری ڕیفرانــدۆم ،بــە بــڕوای مــن ئــەم بــارودۆخ و
لەشكركێشــییەی حكوومەتــی عێـراق و حەشــدی شــەعبی و دەوری
ئێــران لــە ناوچەكــەدا هیــچ پێوەندییەكــی بــە جێبەجێكردنــی
ڕیفراندۆمــەوە نەبــوو ،مەســەلەكە پێوەندیــی بــە هاوســەنگیی
هێــزەوە هەیــە لــە چوارچێــوەی هێــزە سیاســییەكانی عێــراق و
كوردســتان ،ئێمــە بینیــان حكوومەتــی عێـراق و حەیــدەر عەبادی
چ شكســتێكی لــە  2014دا بەرانبــەر داعش نیشــان دا ،هێزەكانی لە
موســڵ و ناوچــە جێناكۆكــەكان پاشەكشــە پــێ كــرد ،ڕێكەوتنێكــی
لەگــەڵ حیزبــی ناسۆنالیســتی كوردیــدا كــرد تــا ئــەوان ئیــدارەی
ئــەو ناوچانــە بكــەن ،بــەاڵم دوای دەســتكەوت و ســەركەوتنیان لــە
بەرانبــەر ڕزگاركردنــی موســڵ و ئــەو ناوچانــەی لــە داعــش پــاك
كرانــەوە ،دیــار بــوو هاوســەنگیی هێــز گۆڕانكاریــی بــە ســەردا
دێــت و جێگەوپێگــەی عێــراق و حەیــدەر عەبــادی دەگۆڕێــت
و ئــەو ڕێكەوتنانــەی هەیانبــوو لەگــەڵ حیزبــە كوردییەكانــدا بــە
هــەر جۆرێــك بێــت هەڵدەوەشــێتەوە.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ڕیفرانــدۆم كارێكــی بــاش بــوو ،زۆرینــەی خەڵــك دەنگیــان بــە
بەڵــێ دا ،ئەمــە دەســتكەوتێكە بــۆ هەرێمــی كوردســتان ،هیــچ
هێزێــك ناتوانێــت هەڵــی بوەشــێنێتەوە .ناتوانیــن بارودۆخەكــە
دیــاری بكەیــن ،هاوســەنگییەكان دەگۆڕێــن ،بارودۆخــی ســوریا،
فەڵەســتین ،عێـراق ،ئێـران و پاشەكشــە و فەشــەلی سیاســەتەكانی
ئەمەریــكا لــە ناوچەكــەدا هەمــوو ئەمانــە بوونــە ڕۆڵیــان هەیــە.
لــە دوای  1991ـــەوە كوردســتان كەوتوەتــە نــاو گێــژاوی ســیاىس و
نائارامیــی سیاســی ،هــەر دوو حیزبــی دەســەاڵتدار لــە كوردســتان
كاریگەریــی ســەرەکییان لــەم ڕەوشــەدا هەیــە.

* لــە هەرێمــی كوردســتاندا بــە بــەراورد بــە
پێــش ڕیفرانــدۆم ســەرۆكایەتیی هەرێــم نەمــاوە،
پەرلەمــان بڕیــار بــوو لــەو بارودۆخــە نالەبــارەدا
كارا بكرێتــەوە ،الیەنــە سیاســییەكان خەریكــی
جێبەجێكردنــی دانوســتان و گفتوگــۆن ،كــە دەبــوو
لــە پەرلەمــان بكرێــت ،حكوومــەت لــە تێڕوانینــی
دروســت بــۆ ئــەو ڕووداوانــە و كۆبوونەوەكانــی
نەیتوانیــوە بگاتــە ئــاكام و پاشەكشــەی كــردوە لــە
پێدانــی خزمەتگــوزاری بــە خەڵــك ،هەســت دەكرێــت
هێشــتا تەپوتــۆزی ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەر بە
ســەرییەوە مــاوە و نەیتوانیــوە خــۆی لــێ دەربــاز
بــكات؟
كاوە مەحمــود :كێشــەی كــورد دوای ڕیفرانــدۆم و 16ـــی

ئۆكتۆبــەر دەســتی پــێ نەكــردوە ،پاشــخاىن ئــەم بابەتانــە پێــش
ڕیفرانــدۆم دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بارودۆخــەی پێوەندیــی بــە
ناوخــۆی كوردســتان و قەیرانــی سیاســی و الیەنــە سیاســییەكانەوە
هەیــە .گومتــان قەیرانێكــی سەرانســەری هەیــە ،ئــەم قەیرانــە
بــواری سیاســی ،ئابــووری ،كۆمەاڵیەتــی و ئیدارەكردنــی
گرتوەتــەوە ،باســی ئەوەیــش ك ـراوە ،ئــەم سیاســەتە بــە تایبــەت
لــە بــواری ئابووریــەوە پشــت دەبەســتێت بــە مۆدێلــی بانكــی
نێودەوڵەتــی ،كــە لــە ئابــی  2016دا حكوومەتــی كوردســتان ڕازی
بــوو لــە ســەری و بــاوی كــردەوە ،ئــەم سیاســەتە چارەســەری
قەیرانــی ئابــووری نــاكات و قەیرانــەكان قووڵــر دەكاتــەوە،
هەڵبــەت ئــەم قەیرانانــە داب ـڕاو نییــن لــە بارودۆخــی كوردســتان
لــە چوارچێــوەی عێــراق و ناوچەكــە ،ئــەوەی پێوەندیــی بــە
پڕۆســەی سیاســییەوە هەیــە لــە كوردســتان ،هۆكارەكانــی
پێــش ڕیفرانــدۆم و 16ـــی ئۆكتۆبــەرە .لــە الیەكــی تــرەوە ئــەم
بارودۆخــەی ئێســتا هیــچ پێوەندییەكــی بــە ڕیفراندۆمــەوە نییــە،
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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 بەڵـێ دا لــە ڕیفراندۆمــدا ،بۆیــە بۆچوونــەكان دەبێــت
بــە وردی بــە كار بهێنیــن ،هەندێــك كات بۆچوونــی وا بــە كار
هــات ،كــە ئەمــە شكســتی ســەربازی و سیاســییە و وەك شــەڕی
حوزەیرانــی 1967وایــە و هۆكارێكــە بــۆ دروســتكردنی عەقڵیەتێــك،
ئەویــش ئەوەیــە ئەگــەر كــورد بیــر لــە ســەربەخۆيی بكاتــەوە و
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،
بۆیــە ئەگــەر باســی شكســت بكەیــن ،پێویســتە باســی شكســتی
حكوومــەت بكەیــن ،نــەك باســی شكســتی ڕیفرانــدۆم بكەیــن،
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،
جیــاوازی نــاكات بــە هیــچ شــێوەیەك لــە پــردێ ،قەرەهەنجیــر،
خانەقیــن ،یــان لــە كەركــووك ،پێشــمەرگە ئەگــەر پێــی بگوترێــت
بەرگریــی خــۆی دەكات ،لەبــەر ئــەوە ئەمــەی ڕووی داوە شكســتی
ســەربازی نییــە.

* خەڵــك پێــی وایــە هێنــدەی دروشــم دەدەن ،هێندە
ناچنــە بــواری جێبەجێكردنــەوە ،ئێــوە ئــاگادارن
مەســعوود بارزانــی لــە شكســتی ڕیفراندۆمــدا
نەیگــوت مــن هــۆكاری شكســتەكە بــووم ،ئــەم
تێڕوانینــەی ئێــوە لــە كوێــوە ســەرچاوە دەگرێــت
كــە ڕیفرانــدۆم پڕۆســەیەكی مێژوویــی گرینگــە،
پڕۆســەی سیاســی كاتێــك گرینگــە بتوانێــت ئــاكام و
بەروبوومــی جیدیــی بــۆ خەڵــك هەبێــت؟
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

52

 FOCUSساڵی دووەم ژمارە ( )5کانوونی دووەم 2018

ماوەتــەوە و جێگەوپێگــەی خــۆی هەیــە ،بــەاڵم الیەنــەكان دەوری
خەڵــك بــە گرینــگ نازانــن ،دوو الیەنــی سیاســین لــە یەكەمیــن
ڕۆژیانــەوە خەڵكیــان بــێ ئیــرادە كــردوە بــۆ ئــەوەی نەیەتــە
مەیــدان و دەوری نەبێــت ،لــە ڕووی سیاســییەوە جارێــك لەگــەڵ
ئێرانــە ،جارێــك لەگــەڵ توركیــا ،لــە كوێــدا بەرژەوەندیــی هێــزە
سیاســییەكەیان بینیبێــت ،ئەوەیــان بردوەتــە پێشــەوە ،لــە مێــژووی
دروســتبوونیەوە لــە ســاڵی شەســتەكانەوە هــەر بــەو جــۆرە بــوە،
بــە هیــچ شــێوەیەك نەگەڕاوەتــەوە بــۆ دەوری خەڵــك ،ڕیفرانــدۆم
ئــەوە بــوو خەڵــك دەنگــی دا ،ئــەوەی كۆمۆنیســتەكان ،چــەپ،
خەڵكــی ئازادیخــواز هاتنــە مەیدانــی خەڵــك و دەور و كاریگەریــی
خەڵــك و دەســەاڵتی خەڵكــە ،دەبێــت شــتێك لــەم بارەیــەوە بــە
ئەنجــام بــگات ...ئــەوە ســەركەوتنە.

* ئەگــەر ئــەم پڕۆســەیە حیزبــە سیاســییەكان
لێــی بەرپرســن ،بارودۆخــی عێــراق لــە هەرێمــی
كوردســتان باشــتر نییــە لــە ســووریا ،توركیــا ،ئێــران
مەســەلەكە تەنیــا پێوەندیــی بــە حیزبــە سیاســییە
كوردییەكانــەوە نییــە ،پڕۆســەیەكی گشــتگیری
ناوچەیییــە هەمــووی تووشــی قەیرانــی سیاســی
بــوە؟
عوســمانی حاجــی مــارف :هەلومەرجــی سیاســیی خۆرهەاڵتی

ناوەڕاســت و ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی لــە جیهانــدا هەیــە
كرداریــن ،بــەاڵم كــە تاوتوێــی بارودۆخــی سیاســیی كوردســتان
دەكەیــن ،دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ جێگەوڕێگــەی ئــەم دوو هێــزە
سیاســییە ،کــە  25ســاڵە دەوریــان هەیــە لە كوردســتان ،دەســەاڵتی
سیاســی لــە ســووریا ،بەشــار ئەســەد چــی كردبێــت ،سیاســەتەكانی
ئــەو چــۆن بــوە ،ئــەوە مەســەلەیەكە تــرە .حکوومەتــی عێــراق
دوای ڕووخاندنــی حكوومەتــی بەعــس ،لــە ســەر بنەمــای
ڕێكەوتنــی ئیســامی و قەومــی دروســت ببێــت ئــەوە ئەنجامیەتی،
ئێمــە لــە یەكــەم ڕۆژەوە وەك كۆمۆنیزمــی كرێــكاری دژی ئــەوە
بوویــن ،دەوڵــەت لــە ســەر بنەمــای كــورد ،عــەرەب ،توركــان،
شــیعە و ســوننە دروســت بكرێــت ،ئەمانــە ئــەو فــەزا ناجێگیــرە
پــەرە پــێ دەدات ،تــا ئــەم هێــزە سیاســییانە هەبــن بارودۆخــی
عێـراق و كوردســتان بــەو جــۆرە دەبێــت ،بۆیــە ڕیفرانــدۆم بكرایــە
و نەكرایــە ،هاوســەنگیی هێــز ئاڵوگــۆڕی بــە ســەردا دەهــات.

* ســەرۆكی هەرێــم نەمــاوە ،پەرلەمــان پەكــی
كەوتــوە ،حكوومــەت كێشــە و قەیرانــی زۆرە چ لــە
ئاســتی سیاســی و چ لــە ئاســتی خزمەتگــوزاری و

پێوەندییەكانــی لەگــەڵ حكوومەتی عێــراق ،بینیمان
لــە ڕابــردوودا نێچیرڤــان بارزانــی و قوبــاد تاڵەبانــی
چەندیــن جــار داوای گفتوگــۆ و دانوســتانیان كــرد
لەگــەڵ حكوومەتــی عێــراق ،بــەاڵم هیــچ وەاڵمیــان
نەدرایــەوە ،پێــت وایــە بــەم حاڵــەی ئێســتاوە
چارەنووســی حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان و
پڕۆســەی سیاســی بــە چــی دەگات ،گەشــبینی یــان
هێشــتا مەترســیی گــەورە لــە بەردەمــی حكوومەتــی
هەرێمــی كوردســتان و پڕۆســەی سیاســی لــە
هەرێمــی كوردســتان هەیــە؟
كاوە مەحمــود :ئێمــە باســی ئەوەمــان نەكــردوە ڕیفرانــدۆم

ئیشــی شــەووڕۆژێكە .كــە دەڵێیــن بەڵگــەی مێژوویــی ،چەندیــن
منوونــەی نێودەوڵەتــی هــەن كــە ناكرێــت هیچیــان كۆپــی
بكرێــت ،بــەاڵم هەندێــك لــەو منوونانــە بوەتــە هــۆی ئــەوەی
دوای ڕۆژێــك یــان شــەش مانــگ یــان دوای دەیــان ســاڵ پەنــا
بربێتــە بــەر ڕیفرانــدۆم بــۆ ئــەوەی دەوڵەتــی نیشــتیامنی دروســت
بكرێــت .كێشــەکانی كوردســتان ڕابردوویەكــی دوورتریــان هەیــە
و پێوەندییــان بــە عێــراق و هەرێمــی كوردســتانەوە هەیــە،
پێوەندییــان بــە قەیرانــی دەوڵەتــی عێراقــەوە هەیــە .ســاڵی 2014
بــۆ ســوپای مەترســیی جیــدی دروســت بــوو؟ ئــەم هەنگاوانــەی
پەرلەمانــی بەغــدا ناونــی :دروســتكردنی خودی حەشــدی شــەعبی،
ئەمــە بڕیارێكــی دەســتوورییە؟ لەگــەڵ دەســتووریدا دەگونجێــت؟
دەســتوور ڕێگــە دەدات میلشــیای مەزهەبــی و تائیفــی دروســت
بکرێــت؟ بۆیــە ئەمانــە ڕەنگدانــەی قەیرانــی دەوڵەتــی عێراقــن،
ئەمــە جەوهــەری كێشــەكەیە ،لەبەرئــەوە جەوهــەری كێشــەكە
ئاســانە هــەر الیەنێكــی سیاســی تاوانەكــە بخاتــە ســەر الیەنێكــی
تــر .ئەمــە كێشــەیەكی گەورەیــە ،لەوكاتــەی دەوڵەتــی عێــراق
دروســت بــوە بــەو شــێوەیە و ئــەم كێشــەیە ڕەنگــی داوەتــەوە،
لــە ســووریا قەیرانــی دەوڵــەت هەیــە ،لوبنــان و یەمــەن هەیانــە.
ئێمــە باســی دروشــم ناكەیــن ،لــە ڕابــردوودا باڵومــان كــردەوە،
پالنــی ئێمــە چییــە بــۆ مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ئــەم بارودۆخــە
سیاســییەدا ،پێشكەشــی حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتامنان
كــردوە و باڵویشــان كردوەتــەوە ،باســی سـێ تەوەری ســەرەکیامن
كــردوە ،تــەوەری نــاو كوردســتان ،تــەوەری ڕێكەوتــن لەگــەڵ
عێـراق ،تــەوەری لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ ،کــە لــە هــەر یەکەیاندا
دەبێــت چــی بکرێــت ،بۆچــی بەغــدا ئامــادەی ڕێكەوتــن نییــە؟
چونكــە هەمــان عەقڵیەتــی نەتەوایەتــی بااڵدەســتە ،لــە كۆنــەوە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێـراق و لــە كاتــی مەلیك فەیســەڵەوە
هاتــوە ،مەلیــك فەیســەڵ پەنــای بردوەتــە بــەر ئینگلیــز كــە فڕۆكــە
بنێرێــت و كێشــەكانی لەگــەڵ كوردســتان بــە فڕۆكــە چارەســەر
بــكات.

* ئەڵتەرناتیــڤ چییــە ،كــە حكوومەتــی عێراقــی
ئامــادەی گفتوگــۆ نییــە؟
-كاوە مەحمــود :ئەڵتەرناتیــڤ ئەوەیــە ،ناكرێــت تــۆ بڵێیــت

هەمــوو ڕێكەوتنێــك قەدەغــە دەكــەم ،ئامــادەی خــۆت دەرببــڕە،
بــەاڵم مــەرج نییــە هەمــوو ڕۆژێــك لــە هەواڵــدا بڵێیــت ،مــن
ئامــادەی ڕێكەوتنــم.

* وەك ئەوەی نێچیرڤان بارزانی دەیكات؟
كاوە مەحمــود :گــەر داوای ڕێكەوتــن دەكەیــن ،دەبێــت

ڕێكەوتنێكــی هاوســەنگ بێــت ،ئاشــتییەكی بــەردەوام دروســت
بێــت ،نابێــت ڕێكەوتــن لــە ســەر بنەمــای ئــەوە بێــت ئایــا بودجــە
دەنێرێــت؟ عەقڵیەتــی دەوڵەتــی ناوەنــد عەقڵیەتــی دەوڵەتــی
ڕەهایــە ،عەقڵیەتــی دەوڵەتــی فیــدڕاڵ نییــە ،دەوڵەتــی فیــدڕاڵ
پێوەندیــی بــە دیموكراســییەوە هەیــە ،دەبێــت ناوەندێكــی
فیدڕاڵــی لــە عێراقــدا هەبێــت ،ئینجــا بــڕوای بــە فیدڕاڵــی دەبێــت،
باشــرین چارەســەر ئەوەیــە گەلــی كــورد چــۆن بتوانێــت زەمینــە
دروســت بــكات و بگاتــە ســەربەخۆیی خــۆی .ئــەم مەســەلەیە
پێوەندیــی بــە بارودۆخــی ناوخۆیــی هەرێمــەوە هەیــە ،دەبێــت
حكوومەتــی هەرێــم بــە سیاســەتی خۆیــدا بچێتــەوە لــە بــواری
حكومڕانــی و ڕوبەڕووبوونــەوەی گەندەڵیــدا ،تــا بتوانێــت پشــت
بــە خــۆی ببەســتێت ،ئــەم ئیمكانیاتــەی ئێســتا لــە كوردســتاندا
هەیــە بــەم كەمییــەوە ،گــەر حكوومەتــی هەرێــم بەرنامــەی
هەبێــت ،بتوانێــت ڕووبــەڕووی گەندەڵــی ببێتــەوە ،پشــت بــە
سیاســەتی ئابووریــی خــۆی ببەســتێت ،دەتوانێــت كەرامەتــی
خەڵكــی كوردســتان بپارێزێــت.

* 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
دەكرێــت هەرێــم هێنــدەی ڕوو لــە ئێرانــە و پشــت
لــە توركیایــە ،پێــت وایــە ئەوانــە ئەڵتەرناتیڤــن،
ئــەو گۆڕانكارییانــە تــا چەنــد جێگــەی گرنگیپێدانــن
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تا ئێستا هەڕەشە لە سەر
ئاساییىش نەتەوەییى گەىل
کوردستان هەیە ،ئەو کیانەى
ئەمڕۆ هەمانە لە هەرێمى
کوردستان لە چوارچێوەى
قەوارەى هەرێمى کوردستاندا
خۆى دەبینێتەوە

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
لــەو چوارچێوەیــەدان ،بــۆ منوونــە گــۆڕان كــە باســی ئاڵوگۆڕێــك
دەكات دەیەوێــت حكوومەتێكــی كاتیــی ڕزگاریــی نیشــتیامنی
دامبەزرێنێــت ڕوویەكــی تــازە بــن ،بــەاڵم ئامانجیــان هەمــووی
ئەوەیــە لەگــەڵ بەغــدا ڕێ بكــەون ،بناغــەی كێشــە خــودی ئــەم
دوو هێــزە سیاســییەن ،خــودی ئــەو بۆچوونەیــە كــە هەمــووی
گەڕانەوەیــە بــۆ بەغــدا و ڕێكەوتنــە لەگــەڵ بەغــدا ،دەبێــت هێــزی
تــازە بێتــە مەیــدان.

* وەك حیزبــی كۆمۆنیزمــی كرێكاریــی عێــراق،
ئەگــەر ئێــوە حیزبــی حاكــم بــن لــە هەرێمــی
كوردســتان دەچــن ڕێكەوتــن لەگــەڵ ئەنگــۆال و
ێ دەكــەن؟
كوبــادا دەكــەن؟ ڕێكەوتــن لەگــەڵ كــ 
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عوســمانی حاجــی مــارف :باســی گەندەڵیــی دوو هێــزی
سیاســی دەكەیــن ،ئەگــەر هێزێكــی تــازە بێــت چــی بــكات ئــەوە
بەرنامەیەكــی تازەیــە ،نەخشــەیەكی تــرە ،بــەاڵم ئێســتا ئــەم دوو
هێــزە سیاســییە ســەملانیان دەوڵەتــدارى ناكــەن.

* ئێــوە لــە ڕاپەڕینــی  1991ـــەوە ئــەم قســەیە
دەكــەن ،دەبێــت چینــی كرێــكار و هێــزە ڕادیكاڵەكان
بێنــە مەیــدان ،بــەاڵم ئێــوە وەك حیزبــی چــەپ
نەتانتوانــی بێنــە مەیــدان ،حیزبــی شــیوعیی
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
بارودۆخــی كوردســتان و عێ ـراق و ناوچەكــە هــەر بــەم شــێوەیە
دەبێــت.

* بۆچوونەكــە واقیعــی نییــە ،یەكێتــی و پارتــی و
حیزبــی شــیوعی و ئێوەیــش بەشــێك لــە خەڵكــی
كوردســتان پشــتگیریتانن و دەنگتــان پــێ دەدەن و
نوێنەرایەتیــی ئــەوان دەكــەن وەك حیزبــی سیاســی
لــە كوردســتان؟
عوســمانی حاجــی مــارف :میكانیزمــە نوێنەرایەتییەكــە

جیاوازیــی هەیــە ،لــە هــەر واڵتێكــی دونیــا بێــت  4ســاڵ جارێــك
خەڵــك دەهێننــە نــاو سیاســەت و دەنگیــان پــێ بــدات.
* 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،
ئــەو بۆچوونانــەی چەنــد هەفتــە لەمــەو بــەری
بارزانــی کــە ڕای گەیانــد ،ئێمــە دۆســتی ئێرانیــن.
پێدەچێــت ڕوو لــە پاریــس و یەكێتیــی ئەوروپــا و
پشــت لــە ئەمەریــكا ،ڕوو لــە ئێــران و پشــت لــە
توركیــا بكرێــت ،پێــت وایــە ئــەوە شــتێكی باشــە،
یــان سیاســەتێكی دروســتە بــۆ چارەســەركردنی
قەیرانــەكان لــە هەرێمــی كوردســتاندا؟
عوســمانی حاجــی مــارف :ئێمــە پێشــریش ســەبارەت

بــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ واڵتــان و هــۆكاری نێودەوڵەتــی
باســی ئەوەمــان كــردوە ،كــە جەمســەرێك هەیــە :جەمســەری

ئێــران ،مالیكــی ،عەبــادی ،حیزبوڵــای لوبنانــە ،ســووریایە،
ئەســەدە ،جەمســەری ســعودیە و توركیــا و قەتــەرە ،كــە ســوننە
مەزهەبــە ،لــە بەرژەوەندیــی كوردســتاندا نییــە لــە چوارچێــوەی
هیــچ جەمســەرێكدا بێــت ،لــە ســەر ئاســتی ناوخۆییــدا ،لــە
بەرژەوەندیــی كوردســتان نییــە لــە جەمســەرە ناوخۆییــەكان:
لــە جەمســەری شــیعە یــان ســوننە بێــت ،كوردســتان بابەتێكــی
تایبەتــی خــۆی هەیــە كــە مەســەلەی نیشــتیامنیی كوردســتانیە
پێویســتە پێوەندیــان لەگــەڵ هەمــوو واڵتانــی دونیــادا هەبێــت
و دانەبڕابیــن ،ئێمــە بەشــێكین لــە جیهــان ،پێویســتە پێوەرێكــان
هەبێــت ،پێــوەری ســەرەکیامن لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا پێویســتە
پێــوەری بەرژەوەندیــی كوردســتان بێــت ،نــەك پێــوەری ئــەوەی
ئێمــە لــە جەمســەرێكدا تووشــی حاڵەتێــك بوویــن و بچینــە
جەمســەرێكی تــر ،ئێمــە پێویســتامن بــە بەردەوامــی هەیــە ،باســی
سیاســەتێكی هاوســەنگ دەكەیــن لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی
لــە پێوەندییەكانــدا ،ئەمــە بەرژەوەندیــی گەلــی كــورد دەپارێزێــت،
ئــەم كۆمەڵگەیــەی ئێمــە كۆمەڵگەیەكــی چەقبەســتوو نییــە،
كۆمەڵگەیەكــە بــە بەردەوامــی لــە نــاو گۆڕانكاریدایــە ،ئــەم
ملمالنێیــەی ئێســتا لــە نێــوان دەســەاڵتداری كوردیــدا هەیــە،
بابەتــی تــازە دەخاتــە نــاو ئــەم كۆمەڵگایــەوە ،نوێرتیــن بابــەت
لــە ڕابــردوودا خرایــە بــەردەم كۆمەڵگــەی ئێمــە ئەوەیــە ،كــە
هەندێــك بابەتــی نیشــتیامنی لــەوە دەرچــوو ،بخرێتــە قاڵبــی
حیزبێكــی سیاســی ،بــۆ منوونە مەســەلەی ســەربەخۆیی كوردســتان
و بڕیــاری ڕیفرانــدۆم هێزێكــی سیاســی ئەگــەر بــاوەڕی بــە
ڕیفرانــدۆم و ســەربەخۆییش نەبێــت ،ئایــا دەتوانێــت بڵێــن مــن
بڕیــاری گەلــی كوردســتان هەڵدەوەشــێنمەوە؟ ئایــا حكوومەتــی
ئایینــدە دەتوانێــت ئــەو بڕیــارە بــدات؟ كۆمەڵگــە هەندێــك
شــت دەخاتــەڕوو لــە چوارچێــوەی حیزبایەتــی دەری دەكات،
دەیداتــە دەســتی گــەل ،لەبــەر ئــەوە ئــەم بڕیــارە نیشــتیامنییە
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
نــوێ دەكەیــن ،مــەرج نییــە حیزبــی سیاســی بێــت ،هێــزی نــوێ
جوواڵنــەوەی كۆمەاڵیەتییــە ،ئــەم حاڵەتــەی ڕووی داوە خــۆی لــە
نــاو كۆمەڵگــەدا جووڵــەی كۆمەاڵیەتــی نــوێ دروســت دەكات ،ئەم
جووڵــە كۆمەاڵیەتییــە دوورە لــە حیزبایەتــی و لــە چوارچێــوەی
ملمالنێــی چینایەتــی و كۆمەاڵیەتــی دێتــە پێشــەوە ،ئەمــە مانــای
ئــەوە نییــە هێــزە كۆنــەكان خۆیــان شــێوازی نــوێ نادۆزنــەوە.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

* ئەگەری دروستبوونی شەڕ هەیە؟
عوســمانی حاجــی مارف :هەمــوو ســینایۆیەك پێشــنیار كراوە،

گرینــگ ئەوەیــە ئەوەنــدە باســی دۆســتی كــورد نەكەیــن ،هیــچ
واڵتێــك دۆســتی كــورد نییــە ،خەڵكــی ئــەو واڵتانــە دۆســتی ئێمەن،
خەڵكــی ئێــران و ئەمەریــكا دۆســتی ئێمــەن ،خەڵكــی توركیــا
دۆســتی خەڵكــی كوردســتانە ،دەبێــت دەســەاڵتێك دامبەزرێــت
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
ێ وەاڵمییــەی ،كــە حكوومەتــی عێــراق دەیداتــەوە
بـ 
بــە نامەكانــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ گفتوگــۆ و
دانوســتان؟
كاوە مەحمــود :ئــەوەی دەیبینیــن لــە عێـراق كـێ بڕیــاری بــە

دەســتە؟ عێــراق ڕووبــەڕووی قەیرانێــك بوەتــەوە ،ئــەم قەیرانــە
قەیرانــی دەوڵەتــە ،دەورێكــی تــازە لــە عێراقــدا هەیــە ،ئــەم دەورە
تازەیــە بــە هەمــان عەقڵیەتــی كــۆن دەیانەوێــت چارەســەری
بكــەن ،بــەم عەقڵیەتــە چارەســەر ناكرێــت ،لــە كاتێكــدا دەگاتــە
ئاڵــۆزی پەنــا دەبەنــە بــە شــەڕ ،ئــەوەی ئێســتا هەیــە حكوومەتــی
عێراقــە پەالمــاری كوردســتانی داوە.
عوســانی حاجــی مــارف :ڕاســتە حكوومەتــی عێــراق لــەئەزمەدایــە ،بــەاڵم خــودی قەیرانەكــەی ئەوەیــە دەوڵەتەكــە
لــە ســەر بنەمــای مەزهەبــی دامــەزراوە ،لــە دوای 2003ـــەوە
ڕێكەوتنــی شــیعە و ســوننە بــوە ،دەبێــت ئەمــە كۆتایــی پــێ بێــت.
* هەلومەرجــى هەرێمــى کورســتان و عێــراق و ناوچەکــە چــۆن
دەبینیــت ،بەتایبــەىت قۆناغــى دواى پۆســت ڕیفرانــدۆم ،واتــا
تێڕوانیــن و بۆچــوون و وێنــاى تــۆ بــۆ ئــەو ڕووداوانــە چییــە؟
موئەیــەد ئەحمــەد :دەکرێــت ئــەم پرســە بکەیــن بــە دووبەشــەوە :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
و کار دەکــەن ،لــە هەمــان کاتــدا کاردانــەوەى تایبــەىت هەبــوە،
لەگــەڵ خــودى پێوەندییــەکاىن لەگــەڵ عێـراق و واڵتــاىن ناوچەکــە،
هەتــا لــە ســەر ئاســتى جیهانیــش ،پــان و س ـراتیژى دەوڵەتانــی
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ئیمپریالیســت و واڵتــاىن هەرێمــى ،کــە بەرژەوەندییــان هەیــە لــە
بارودۆخــى عێراقــدا.
ڕیفرانــدۆم و بەرزکردنــەوەى ئــەم سیاســەتە و ئەنجامــداىن،
بارودۆخێکــى تــازەى دروســت کــردوە ،کــە دەکرێــت بە دوو شــێوە
ســەیرى بکەیــن ،لــە الیــەک کۆمەڵێــک بەرژەوەندیــى هەیــە لــە
ناوچەکــە ،کــە ناگۆڕێــن ،بــەاڵم کۆمەڵێــک سیاســەىت تــازە دروســت
بــوە ،کــە ئــەو هێزانــە بەگوێــرەى ئــەو سیاســەتە تازەیــەى کــە
ڕووی داوە ،ڕۆڵ و کارى خۆیــان ڕێــک دەخەنــەوە ،لــە کاتێکــدا
ژیــان نــەک تەنهــا بــۆ کــورد ،لەگــەڵ ئــەو هێــزە ئیســامى و
نەتەوەییانــەى کــە ئێســتا لــە دەســەاڵتدان ،بەڵکــوو بــۆ خەڵکــى
خــوارووى عێــراق (سوننەنیشــین)یش زەحمەتــە ،چونکــە ئــەو
هێزانــەى ئێســتا لــە دەســەاڵتدان ،بەرژەوەندیــى تایبــەىت خۆیــان
هەیــە ،مەســەلەى ســەرەکى ئــەوە نییــە کــە لەگــەڵ ئــەو هێزانــە
دەژى یــان نــا ،بەڵکــوو ئەوەیــە کــە بابــەىت پێکەوەژیــان تێکــەڵ
کــراوە لەگــەڵ پێکەوەژیــاىن خەڵــک بەگشــتى .بــە بــڕواى مــن
خەڵکــى عــەرەب و تورکــان و کــورد ،هیــچ بەرژەوەندییەکیــان
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
هەڵبژێرێــت ،یــان لەگــەڵ سیســتمێک بــژى ،بێگومــان ناتوانــن
لەگــەڵ سیســتەم بژیــن ،چونکــە سیســتمە ئیســامییە سیاســییەکاىن
وەک شــیعە ،ســوننە ،نەتــەوە عەرەبییــەکان دژى چارەســەرکردىن
ئــەم کێشــانەن ،کێشــەى کــورد ،کێشــەیەکى مێژوویــی و سیاســی
و کۆمەاڵیەتییــە ،کــە پێویســتى بــە چارەســەرە .چارەســەرى ئــەو
کێشــانەیش ،کەوتوەتــە دەســتى ئــەو هێزانــەى کــە دەســەاڵتدارن
لــە کوردســتاندا ،بــۆ منوونــە ئەگــەر ســەیرى ڕیفرانــدۆم بکەیــن،
ئــەو سیاســەتەى کــە لــەو پــرس و ئاڕاســتەیەدا بــە کار هێــرا،
سیاســەت و سـراتیژى حیزبێکــى سیاســیی دیــاری کـراوە ،کــە پارىت
دیموکـراىت کوردســتانە ،هەمــوو ئــەو هێزانــەى تــر کــە هاوبەشــن
لەگەڵیــدا ،ســەرجەمیان پاشــکۆى ئــەو سیاســەت و ســراتیژەن،
گوایــە ئــەم مەســەلەیە بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى کــوردە ،بــەاڵم
ئەگــەر ورد ببینــەوە ،ئاشــکرا دەبێــت کــە بــۆ ڕاســتکردنەوەی
سیاســەت و ســراتیژى هێزێکــى سیاســیی دیاریکــراوە لــە
کوردســتاندا ،ئاکامــەکاىن ئــەو سیاسەتەشــە کــە ئێمــە دەتوانیــن
پێــى دەڵێیــن «پۆســت ڕیفرانــدۆم».
کێشــەى نەتەوەیــی لــە شــوێنى خۆیــدا هەبــوە ،بــەاڵم سیاســەىت
ڕیفرانــدۆم ،پاڵێکــی نــا بــە هەمــوو ئــەو کێشــانەى لــە کوردســتاندا
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هــەن ،تــا بچێتــە قۆناغێکــى تــرەوە ،لەگــەڵ ئــەوەى چوەتــە
قۆناغێکــى تــرەوە ،شــێوەیەکى تــرى وەرگرتــوە ،پەیوەندیــی
نێــوان حیزبــەکان ســیامیەکى تــرى وەرگرتــوە ،پەیوەندیــى نێــوان
کوردســتان و عێ ـراق چوەتــە قۆناغێکــى تــرەوە ،هەمــوو ئەمانــە
بــە هــۆى سیاســەت و ســراتیژی حیزبێکــى سیاســیی دیاریکــراو
هاتــە ئــاراوە ،بۆیــە دەبێــت ئــەم دوو شــتە تێکــەڵ نەکەیــن،
تێکەڵکــردىن مەســەلەى میلــى و چارەســەرکردىن لــە کوردســتان،
لەگــەڵ سیاســەت و ســراتیژێک کــە پــارىت دروســتی کــردوە،
شــێواندىن خــودى مەســەلەکەیە.

* مەبەســتت چییــە ،لــەوەى کــە دەڵێــی «ڕیفرانــدۆم
بــارودۆخ و ســیمایەکى نوێــی هێناوەتــە ئــاراوە»،
پێــت وایــە پۆزەتیڤــە یــان نێگەتیڤــە؟
موئەیــەد ئەحمــەد :مەســەلە پۆزەتیــڤ و نێگەتیــڤ

نییــە ،بەڵکــوو گۆڕانێــک ڕووی داوە ،مەســەلەى میللیــى کــورد
پێشــریش هەبــوە ،هەمــوو هێــز و حیزبــە سیاســییەکان بــە
دەورى ئــەم مەســەلەیەدا دەســووڕێنەوە ،بــەاڵم کاتێــک ئــەم
حیزبــە ڕیفراندۆمــى هێناوەتــە ئــاراوە ،بــە گوێــرەوى سیاســەت
و ســراتیژێک کــە خــۆى پەیــڕەوى لــێ دەکات ،هێــزەکاىن تــری
بــەرەو ئــەم مەســەلەیە ڕاکێشــاوە ،بــەم مانایــە گۆڕانێــک لــە
هاوکێشــەى هێــزدا دروســت بــوە ،لــە نێــوان پــارىت و الیەنــەکاىن
تــردا ،واتــا دەتوانــم بڵێــم ،لەگــەڵ هێنــاىن ڕیفرانــدۆم لــە الیــەن
پــارىت و مەســعوود بارزانییــەوە ،چارەســەرى مەســەلەى کــورد،
دروســتبووىن دەوڵــەىت ســەربەخۆ ،لــە ئەمــڕۆ و کورمتــاوە و
ناوەندمــاوەدا ،ڕابەرایەتیــی بزووتنــەوەى نەتەوەیــی کــورد
کەوتوەتــە دەســتى پــارىت ،بۆیــە دەبێــت حیزبەکانــی تــر ،کــە
پاڵپشــتیی ئــەو سیاســەتەیان کــردوە ،ئــەم ڕاســتییە قبــوڵ بکــەن،
چونکــە ئەمــە گۆڕانــە و ڕووی داوە ،کــە ناتوانرێــت بــە قســە و
بانگەشــە و وتــار بگەڕێرنێتــەوە ،بەڵکــوو تەنهــا ماوەتــەوە ســەر
ئــەو هێزانــەى کــە دژى ئــەو ڕیفراندۆمــە بــوون و بایکۆتییــان
کــردوە ،یــان گوتویانــە :ئــەم سیاســەتە ،سیاســەت و ســراتیژى
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
هێزانــەى کــە پاڵپشــتیى مەســەلەى ڕیفرانــدۆم و ئــەم سیاســەت
و ســراتیژەیان کــردوە ،دەبێــت ڕووبــەرووى ئاکامــەکاىن دواى
ڕیفرانــدۆم ببنــەوە.

* ئایــا کــورد دەتوانێــت ڕیســکێکى تــر بــکات ،دواى
ئــەوەى ڕیســکێکى کــردوە و بارودۆخێکــى ناهەمــوار
بــۆ کــورد هاتوەتــە پێــش؟ حیزبــی کۆمۆنیســتى
کرێکاریــى عێــراق ،پشــتیوانى لــە ســەربەخۆیی
کوردســتان دەکات؟
موئەیــەد ئەحمــەد :کاتێــک ڕیفرانــدۆم لــە هەرێمــى

کوردســتان کــرا ،ئێمــە وەک حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى
عێــراق بەیانێکــان دەرکــرد ،کــە باســی ئەوەمــان کــردوە ئێمــە
بــە پێــى ئــەو ئاکامــەى لــە ڕیفرانــدۆم بەرپــا دەبێــت ،خەڵــک
چــۆن دەنــگ دەدات ،بــەو پێیــە پشــتیوانیى دەکەیــن لــە ئاکامــى
گشتپرســی ،لەکاتێکــدا گشتپرســی مــاىف خەڵکــى کوردســتانە ،ئەمــە
هەڵوێســتى ڕەســمیی حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى عێــراق
بــوە ،لــە هەمــان کاتــدا لــە حاڵــەىت دروســتبووىن هــەر هێــرش و
بارودۆخێکــى نالەبــەردا بــۆ ســەر کوردســتان ،ئێمــە ڕووبــەڕووى
دەوەســتینەوە ،چ لــە الیــەن عێراقــەوە بێــت ،یــان لــە الیــەن
هــەر واڵتێکــى تــرەوە بێــت ،بۆیــە دواى ئــەوەى ئــەو هەڕەشــانە
دروســت بــوە ،دووبــارە بەیانێکــان دەرکــردوە ،لــە بەیانەکــەدا
زۆر بــە تونــدى دژى گەمــارۆ ئابوورییــەکان و بڕیــارەکاىن پەرلەماىن
عێ ـراق وەســتاوینەتەوە ،ئەمــە ســەبارەت بــە هەڵوێســتى ئێمــە.
حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــی عێــراق بەرنامــە و ســراتیژى
خــۆی هەیــە ،لەکاتێکــدا حیزبێکیــن لــە ئاســتى چینایەتیدایــن،
بەرنامەمــان بەرنامــەى ئاڵوگــۆڕى شۆڕشــگێڕانە و سۆسیالیســتانەى
کۆمەڵــگاى کوردســتان و عێراقــە ،لــەم حاڵەتــەدا مــەرج نییــە
بچینــە پــاڵ هــەر سیاســەتێک کــە ئــەم هێــزە دەســەاڵتدارە
بۆرژوازییانــەى کورســتان پێشــنیارى دەکــەن ،مــاىف چارەنووســی
خەڵکــى کوردســتان جیاوازییەکــى زۆرى هەیــە ،لەگــەڵ مــاىف
چارەنــوس بــە گشــتى ،کــە لــە کۆتاییــدا دەدرێتــە دەســتى ئــەو
کەســانەى دەســەاڵتییان بــە دەســتە ،نــەک هــەر ئەمەیــش،
بەڵکــوو لــە نــاو خــودى هێــزە چاالکــەکان لــە کوردســتان عێراقــدا،
ئەمــڕۆ ڕیفرانــدۆم و ســەربەخۆیی کوردســتان چوەتــە دەســتى
حیزبێکــى دیاریکــراو ،حیزبــەکاىن تــر بــە دەورى فەلەکــى ئــەم
حیزبــەدا دەســووڕێنەوە.

* کاتێــک دەڵێیــت ،کوردســتان چوەتــە دەســت
هێزێکــى دیاریکــراو ،ئاشــکرایە مەبەســتت پارتییــە،
ئەمــە هاوپەیمانەکانــى ئێوەیــش دەگرێتــەوە،
حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى کوردســتانیش
لــە کوردســتان دەگرێتــەوە ،کــە دەور و نەقشــیان
نەبــوە؟

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

موئەیــەد ئەحمــەد :حیزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــى نەچوەتە
پــاڵ پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان ،سیاســەىت حیزبــی کۆمۆنیســتى
کرێکاریــى کوردســتان ئەوەیــە ،لــەم ڕیفراندۆمــەدا لەگــەڵ
جیابوونــەوەدا بــوە ،ئەمەیــش مانــاى ئــەوە نییــە پشــتگیریى پــارىت
دەکات ،بەپێچەوانــەوە.

* بــەاڵم پرۆســەیەکى جەماوەرییــە و 72%ی خەڵــک
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
کوردســتان دەکــەن ،وەک حیزبــی کۆمۆنیســتى
کرێکاریــى عێــراق؟
موئەیــەد ئەحمــەد :ئێمــە گوتومانــە :مافێکــى ئاســاییی

خەڵکــى کوردســتانە و ئەنجامەکــەی هــەر چــى بێــت ئێمــە
پشــتگیریى دەکەیــن و کردوومانــە ،بــەاڵم پــارىت دیموکــراىت
کوردســتان و مەســعوود بــارزاىن لــە ڕێگــەى ئــەم سیاســەتەوە،
کــە نــاوى جێبەجێکــردىن ڕیفرانــدۆم و ســەربەخۆییی کوردســتان
بــوە ،پێــم وایــە ئــەم کارەى بــۆ ئەوەیــە لــە بەغــداد ئیمتیــازات
وەربگرێــت ،بــەاڵم بەشــی گرینــگ لــەم کارەیــدا بــۆ ئەوەیــە ،کــە
جیابوونــەوەى پــێ بــە دی بهێنێــت و ســەربەخۆییی کوردســتان
زامــن بــکات ،مەســەلەکە ئــەوە نییــە وەک تاکتیــک بــە کاری
بهێنێــت ،بەڵکــوو پــارىت وەک حیزبێکــى ناسیۆنالیســتى کوردیــى
بــۆرژوازى ،ئــاواىت نەتەوەییــی هەیــە ،دەیەوێــت ئــەم مەســەلەیە
لــە ژێــر دەســتى ئــەودا چارەســەر ببێــت ،ڕاســتە ئــەم کارەى کــرد
و هیــچ عەیبەیەکــى تێــدا نییــە ،بــەاڵم بــاس لــە ســەر گــۆڕاىن
هاوســەنگیی هێــزە لــە کوردســتاندا ،یەکێتــى چــوە پــاڵ سـراتیژى
پارتییــەوە ،بــێ ئــەوەى گــوێ لــە خەڵــک بگــرن ،خەڵــک داواى
دەکــرد چاکســازى بکرێــت ،بارودۆخــى کۆمەاڵیــەىت بــاش بکرێــت،
پەرلەمــان کارا بکرێتــەوە و سیســتمێکى سیاســیی مۆدێــرىن
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
کوردســتاندا ،ئــەوە ئێــوەن کــە ناتوانــن ببنــە
ئەڵتەرناتیــڤ ،ئــەوە ئێــوە بــوون ،کــە نەتانتوانــى
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بەیانێکــى هاوبــەش لەگــەڵ هێــزە چەپەکانــى
کوردســتان و عێــراق دەربکــەن ،بــۆ پشــتیوانى
لــە پرۆســەى ڕیفرانــدۆم و ئــەو هەمــوو گەمــارۆ
ئابوورییانــەى کــە بەغــدا خســتوێتییە ســەر هەرێمى
کوردســتان؟
موئەیــەد ئەحمــەد :بێگومــان خەبــات دەکەیــن ،ئەگــەر

هێــرش بکرێتــە ســەر کوردســتان ،هەتــا دەتوانیــن ناڕەزایــی لــە
بەشــەکاىن تــرى کوردســتان ڕێــک بخەیــن ،لــە کاىت هەبــووىن
هــەر هێــرش و گەمارۆیەکــدا ئێمــە ڕووبــەڕووى دەبینــەوە،
ئەمــە بەشــێکە لــە بنەمــا و سیاســەمتان ،بــەاڵم ئەمەیــش مانــاى
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
کوردییــەکان بکەیــن ،لەکاتێکــدا ئــەوە هێــزە کوردییەکانــن ،کــە
مــاوەى  26ســاڵە حکــوم دەکــەن.

* ئایــا گوناهــى مــن چییــە ،کــە لــە هەرێــم خەڵکــى
کوردســتان هێزێکــى چەپــى کۆمۆنیســت ناکــەن
بــە نوێنەرایەتیــى خۆیــان ،لەکاتێکــدا ئــەم هێــزە
نەیتوانیــوە دەور و نەقشــیان هەبێــت ،بێگومــان
پارتــى ،یەکێتــى ،گــۆڕان ،کۆمــەڵ و یەکگرتــوو ئــەم
بارودۆخەیــان خوڵقانــدوە و نفــوز و جەماوەریــان
هەیــە ،گوناهــى خەڵــک چییــە؟
موئەیــەد ئەحمــەد :مەســەلەکە گوناهـــی کەس نییــە ،بەڵکوو

مەســەلەکە سیاســەتە ،ئێمــە لــە ســاڵى 1991ـــەوە هێزێکــى
گــەورە و ســەرەکى بوویــن لــە کوردســتاندا ،ئــەوە ئێمــە بوویــن
مەســەلەى ڕاپەرینــان کــرد بــە واقیــع ،بەرزونزمــى لــە سیاســەتدا
هەیــە ،ئەمــە باســێکە بــەاڵم بــاىس گرینــگ ئەوەیــە ،کــە ناکرێــت
ئــەم ڕاســتییە پشــتگوێ بخەیــت.

بایۆگرافیا
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بایۆگرافیا

˝
˝
˝
˝

نەسرولاڵ نەجمەدین سورچى
نەرسولاڵ 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 حیزبەوە1994 :
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 حیزبەوە1987 :
پۆستی حیزبی :ئەندامی مەكتەبی سیاسیی بزوتنەوەی ئیسالمی

بەختیار کەریم مارف
ساڵی لەدایکبوون1976 :
پلەی خوێندن :خوێندكاری كۆلێژی كارگێڕی و ئابووری
ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە1991 :
پۆستی حیزبی :ئەندامی مەكتەبی سیاسی ،وتەبێژی حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

˝
˝
˝
˝

سەلیم عوسمان عەلی
سەلیم کۆیى
ساڵی لەدایکبوون1969 :
پلەی خوێندن :بەكالۆریۆس لە زانستی ئیسالم
ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە1991 :
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 حیزبەوە1993 :
پۆستی حیزبی :سكرتێری كۆمیتەی ناوەندی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان
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˝
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˝

سوبحى مەهدى ئەحمەد
سوبحى مەهدى
ساڵی لەدایکبوون 1961 :تەوێڵە
پلەی خوێندن :بەکالۆریۆس لە فیزیا
ساڵی پێوەندکردن بە حیزبەوە1986 :
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 حیزبەوە1980 :
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

˝
˝

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

وشیار سیوەیلى
پلەی خوێندن :بەکالۆریۆس
پۆستی حیزبی :ئەندامى سەرکردایەىت
بەرپرىس پێوەندییەکاىن دەرەوەى پارىت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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تێڕوانینى هێزەکانى
خۆرهەاڵتی کوردستان
سەبارەت بە بارودۆخى
باشوورى کوردستان ،لە
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و
16ـى ئۆکتۆبەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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ڕەزای كەعبــی ،جێگــری ســكرتێری كۆمەڵــەی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران:

جەعفــەری ئەمینــزادە ،ئەندامــی ڕێبــەرى ڕەوتــی
سۆسیالیســتی (كۆمەڵــە):

ویســتوومانە لــە ســەقامگیربوونی ئــەم هەرێمــەدا ڕۆڵــان
هەبێــت ،دوو هێــزی ســەرەكیی ئــەم هەرێمــە لــە ملمالنێیەكــی
یەكجــار قــوورس و ڕۆژانــەدان.

مــام جــەالل و نەوشــیروان مســتەفا دەورونەخشــیان هەبــوو ،ل ـ ه
پــاش نهخۆشــكهوتنی مــام جــهالل هاوســهنگیی هێــزەكان و
بارودۆخهكــه گــۆڕان

حەســەن ڕەحمــان پەنــا ،ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەنــدی

عوســمان جەعفــەری ،ســكرتێری یەكێتیــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێــران:

ڕێكخــراوی كوردســتانی حیزبی كۆمۆنیســتی ئێــران (كۆمەڵە):

مەســعوود بارزانــی ڕایگەیانــد ،بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی
ڕیفرانــدۆم لــە ئەســتۆی منــە.

(حــدکا) وتبــووی حەشــدى شــەعبى و ســوپاى پاســداران بــەرەو
تەقتــەق و شیواشــۆک دەچــن و نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن
خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە ،بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت وا نییــە

عەبدولــای ئازەربــار ،ئەندامــی دەفتــەرى سیاســیی

كامیــل نورانیفــەڕد ،ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
ســازمانی خەباتــی كوردســتانی ئێــران:

ئێمــە نابێــت تەنهــا لــە کاىت ســەرکەوتنەکامناندا دۆســت و
هاوپەیــان بیــن ،بەڵکــوو لــە نســکۆ و نشوستەکانیشــدا پێویســتە
بــە هەمــان شــێوە بیــن.

16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو،
پڕۆســەیەكی دوورودرێــژ بــوو دەگەڕێتــەوە بــۆ هێرشــەكانی پێــش
داعــش بــۆ عێــراق بەگشــتی و هەرێمــی كوردســتان.

كەریــم پەروێــزی ،ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران (حــدکا):

ئامــەد شــاهۆ ،ئەندامــی مەجلیســی پارتــی ژیانی ئــازادی
كوردســتان (پژاك):

مێــژوو کۆتایــى نەهاتــوە ،حیزبــەکاىن باشــوور و خۆرهــەاڵت
دەتوانــن لــەو ڕووداوە تااڵنــە ئەزمــوون وەربگــرن ،یەکگرتــوو بــن.

بــارزاىن لــەو دۆخــەى لــە هەرێمــى کوردســتان ڕووی داوە ،پشــکى
شــێرى بەرکەوتــوە

كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران:
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حەســەن قــادر زادە ،ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان (حــدک):

ئەبوبەکــر مودەڕیســى :جێگــری ســکرتێری گشــتیی
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی
ئێــران

هــەر کاتێــک مەســەلەى ســەربەخۆیی و ڕیفرانــدۆم پێشــنیار
بکرایــە ،کاردانــەوەى نێودەوڵەتــی بــە هەمــان شــێوەى ئێســتا
دەبــوو

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

* ئــەوەی 16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە كەركووك و باشــووری
كوردســتان ڕووی دا دەرئەنجامــی چییــە؟ لــهدوای
ئــهو ڕووداوانــ ه دیــوە پۆزەتیــڤ و نێگەتیڤەكانــی،
یاخــود مەترســییەكانی بــەردەم باشــووری
كوردســتان چییــە؟
ڕەزای كەعبــی16 :ـــی ئۆكتۆبــەر ڕۆژێكــی چاوەڕوانكـراو بــوو،

زۆر كــەس ئــەو بۆچوونــەی هەبــوو بارودۆخەكــە بــەرەو خراپــر
دهڕوات ،تەنانــەت ئەوانیــش پێیــان وانەبــوو ئاڵوگــۆڕەكان بــهو
خێرایی ـ ه ڕوو بــدهن و ب ـهو ڕێگای ـهدا بــڕوات .لــە مــاوەی چەنــد
كاتژمێرێكــدا بــە پێــی ئامــاری هێــزە سیاســییەكانی باشــووری
كوردســتان ()51%ی خاكــی كوردســتان داگیــر كـرا لهالیهن ســوپای
عێراق ـهوه ،ســەرەڕای ئــەوەی پێشــمەرگە تــا ئ ـهو كات ب ـه هــۆی
شــەڕی لــهدژی داعــش و خەباتــی دەیــان ســاڵەی ناوبانگێكــی
زۆری بــە دەســت هێنابــوو ،بــهاڵم مهخابــن تــا ڕادەیەكــی زۆر
ئــهو ناوبانــگ و پێگــە سیاســی و گشــتییهی پێشــمەرگە هاتــه
خــوارهوه .ئەگــەر مبانەوێــت لێكدانەوەیەكــی هەمەالیەنــە بــۆ
ئــەم بارودۆخــە بكەیــن ،پێویســتە هــەم هەلومــەرج و پێگــەی
ناوخــۆ لــە بەرچــاو بگریــن ،هــەم الیەنــی دەرەكــی جــا عێ ـراق
بێــت یاخــود هێزەكانــی هاوپەیامنــان ،خۆرئــاوا و ئەمەریــكا كــە
لــە ناوچەكــە هەیانــە .ئــەو بارودۆخــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوو تێــی پەڕانــدوە ،شــەڕێكی نیمچــە
جیهانــی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ئارادایــە ،بێگومــان
ئهوهیــش كاریگەریــی لــە ســەر بارودۆخــی هەرێــم و ناوچەكانــی
عێــراق دادەنێــت ،بۆیــە دەبێــت هــەم بارودۆخــی ناوخــۆی
هەرێــم بدەینــە بــهر بــاس و لێكۆڵینــەوە ،كــە پێــم وایــە ئــەوە
خاڵــی گرینــگ و ســهرهكییه بــۆ لێكدانــەوەی ئــەو پێشــهات و
ڕووداوانــەی لــە 16ـــی ئۆكتۆبــەر و دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر ڕووی
داوە ،هــەم هــۆكاری دەرەكــی.

* بۆچوونێــك هەیــە دەڵێــت« :ئــەوە هەڵدێرێكــی
ســەربازییە» ،بێگومــان پێویســتی بــە پێداچوونەوەى
ئــەو سیاســەتەى ڕابــردوو هەیــە كە ئــەم بارودۆخەی
لــێ كەوتۆتــەوە .هەمیشــە دەڵێیــن« :پێویســتە
هەڵەكانــی ڕابــردوو دووبــارە نەكەینــەوە ،بــەاڵم
بەدرێژايیــی مێــژوو هەڵــەكان دووبــارە دەكەینەوە»،
كـ ه ئهوانیــش بریتییــن لــە :نایەكگرتووییــی هێــزە
سیاســیيەكان ،تاكــڕەوی لــە سیاســەتكردن .جگـ ه لــه
فاكتـهری ناوخۆیــی ،زاتــی ،ناوچەيــی و نێودەوڵەتــی،
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فاكتەرەكانــی پشــت ڕووداوەكانــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر
چــی بــوون ،ئێســتا دەبێــت چــی بكرێــت؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :لــە هەڵەیەكــی ســەربازییەوە

دەســتپێكردن بــۆ خــۆی هەڵەیــە ،چونكــە ئەمــە ناتوانێــت
وەاڵمــدەرەوە بێــت ،بــۆ بڕیارێكــی سیاســیی گــەورە و مێژوویــی
لــە ســەر ئــەم بابەتــە درا بــە نــاوی ڕیفرانــدۆم و بەڵێنــدان بــە
ســەربەخۆیی كوردســتان؟ كەواتــە مەســەلەكە سیاســییە ،مەســەلە
سیاســییەكەیش ئەوەیــە ناكرێــت لــەو دوو هــۆكارە ســەرەکییەی
خۆمــان ال بدەیــن :هــەم ناوخۆیــی و هــەم دەرەكــی .لــە الیەنــی
ناوخۆیییــەوە ئامادەكاریــی پێویســتی بــۆ نەكرابــوو ،ڕاســتییەكانیش
وەك خــۆی بــە خەڵــك نەگوتــرا ،ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە گۆشــە و
كەلێنــی بابــەت ،نــوورساو و دیكۆمێنتەكانــدا دەیبینیــن ،زۆر جیاواز
بــوون لەگــەڵ ئــەوەی پێشــر بەڵێــن دەدرا ،دهگوت ـرا پشــتیوانیی
نێونەتەوەیــی و ناوچەییــان هەیــە و ســەربەخۆیی مســۆگەرە،
بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ كام لەمانــە نەهاتــە دی ،كەواتــە ئــەو
ڕاســتی و حەقیقەتــەی دەبــوو بــە خەڵكــی كوردســتان بگوترێــت
ئــەوە نەكـرا ،بەڵكــوو لــە ســەر ویســتێكی ئینســانی و ڕاســتوڕەوان
كــە خەڵكــی كوردســتان هەیانــە بــۆ مەســەلەی مافــی دیاریكردنــی
چارەنــووس ،لــە ســەر ئــەوە بــە شــێوەیەكی نابەرپرســیارانە ســەیر
كــرا .ئەمــە چــۆن و بۆچــی و لــە الیــەن كێــوە كــرا؟ ســەرۆكی
پێشــووى هەرێمــی كوردســتان ،مەســعوود بارزانــی ڕای گەیانــد،
بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئەمــە لــە ئەســتۆی منــە ،بــەاڵم
ئەمــە تەنیــا لــە ئەســتۆی یــەك كــەس نییــە ،بیرمــان نەچێــت
هەمــوو هێــزە سیاســیەكانی كوردســتان ئەوانەیشــی تــا كاتژمێــری
( )0لەگەڵــی ڕۆشــن ،هەموویــان چوونــە پشــتی ئــەم بڕیــارە،
جگــە لــە هەندێــك كەســی چــاالك نەبێــت .بــە بــڕوای مــن لــەم
بارودۆخــەدا فاكتــەری خەڵــك لــە بــەر چــاو نەگیـرا ،بــە ویســت و
ئــارەزوو و ئاواتەكانــی خەڵــك كایــە نەك ـرا.
لــە الیەكــی تــرەوە ئــەوەی ئاماژەتــان پێــدا ســااڵنێكی زۆر لــە
سیاســەتدا كــورد لــە میانــەی شــەڕ و پێشــمەرگەیەتیدا كەمــی
نەهێنــاوە ،بــەاڵم هەمیشــە لــە سیاســەتدا دۆڕاندوویەتــی .ئــەو
سیاســەتەیش هەمیشــە لــە تــرس و نیگەرانییــەوە دروســت بــوە،
ســاڵی  1975بهێننــەوە بیــر خۆتــان ،شۆڕشــێك كــە  120هــەزار
چەكــداری هەیــە )80-70( ،هــەزار هێــزی بەرگریــی هەیــە ،لــە
 24كاتژمێــردا ئــەوەی بــە ســەر بێــت .ههروههــا ســاڵی 1991
بهێننــەوە بەرچــاوی خۆتــان ،چــی بــوە هــۆكاری ئــەو كــۆڕەوەی
بــە ملیۆنەهــا كــورد ئــاوارەی شــاخەكان بــوون ،ئێســتا ئەمــە
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درێــژەی پڕۆســەیەكە ،پڕۆســەیەكی سیاســی و الیەنێكــی سیاســییە
بارودۆخــی واقیعــی لێــك ناداتــەوە ،تــرس و نیگەرانــی لــە ســەر
بنەمــای نیگەرانییەكانــی خــۆی هەیــە .هــەر ئەمــڕۆ تەماشــا
بكەیــن ،كۆنگرێســانێك لــە كۆنگــرەی ئەمەریــكا قســەیەكی
كــرد ،ئــەوە خەڵــك فریودانــە .ئــەو درۆیانــەی لەگــەڵ بەرپرســانی
هەرێمــی كوردســتان كـرا ،هــەم سیاســەتی ناشــەفافی بەرپرســانی
هەرێمــی كوردســتان و هــهم دروســتكردنی سیاســەت لــە ســەر
تــرس و نیگەرانــی ،نــە گوتنــی ڕاســتییەكان بــە خەڵكــی كوردســتان
ئــەو هۆكارانــە بــوو ئـهم بارودۆخــەی هێنایــە پێشــەوە .ههروههــا
ناكۆكیــی نێــوان حیزبەكانیــش ،تۆڵەكردنــەوەی لــە پشــتەوە بــوو،
چونكــه مێژوویەكــی خوێناوییــان بــه یهكــهوه ههیــه.

* حەســەن ڕەحمــان پەنــا هەمیشــە دەڵێــت« :ئێــوە
واتــە مەبەســتی باشــوورییەكانە» ،ئێــوە وەك
كۆمەڵەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتكێشــانی كوردســتان و
هێــزە سیاســییەكانی خۆرهەاڵتــی كوردســتان بۆچــی
نەتانتوانــی بــە شــێوەیەكی باشــتر ڕووداوەكان
دەستنیشــان بكــەن؟ مەســەلەیەكی گرینــگ
هەیــە دەڵێــت« :ســەركەوتن هــەزار باوکــی هەیــە،
شكســتیش هەتیــو» .ئێوەیــش دەتانەوێــت هەمــوو
ئــەو شكســتانە بخەنــە ملــی مەســعوود بارزانــی
یاخــود باشــووری كوردســتان؟ لــ ه چاوپێكەوتنمــان
لەگــەڵ بەڕێــزان عەبدولــای موهتــەدی ،مســتەفا
هیجــری ،عومــەری ئێلخانــی زادە و مســتەفای
مەولــودی ،پشــتگیریی لــە ()100%ی ئەوەیــان
كــردوە ،نەمانبینــی ئــەوان مەترســیيەكان بخەنەڕوو
لــ ه كاتێكــدا ئەزموونێكــی باشــتریان هەبــوو؟!
عەبدولــای ئازەربــار :هەڵوێســتی ئێمــە چییــە و تــا چەنــد

نەخشــان هەبــوە ،زانیارییــەكان و زانیاریيــە نهێنییــەكان الی
ئێمــە نەبــوون ،تــا بتوانیــن پێوەرێــك دروســت بكەیــن .نەخشــی
ئێمــە وەك كوردســتانی خۆرهــەاڵت لەگــەڵ نەخشــی هێزەكانــی
باشــوور بــە تــەواوی لێــك جیــاوازە ،ئــەوان بكــەری كارەكــە بــوون،
ئێمــە چاودێرێــك بوویــن ،ئێمــە نەخشــی پشــتیوانیامن هەبــوو.
نــە پێوەندییــان بــە ئێمــە بــوە و نــە زانیارییــەكان و داتــاكان لــە
بــەر دەســتی ئێمــەدا بــوون ،تــا ئێمــە شــیكار و لێكدانەوەیــان بــۆ
بكهیــن ،كــە ئایــا چانســی ســەركەوتنەكان زۆرتــرن یــان كەمــر.
هەڵوێســتی ئێمــە و الیەنەكانــی تریــش هەڵوێســتێكی دروســت
بــوە ،تــا ئێســتا نەمبینــوە هیــچ هێزێــك لێــی پەشــیامن بێتــەوە و
خەتاكــەی بخاتــە ئەســتۆی خەڵكــی تــر.

ئایــا كــورد مافــی ئــەوەی هەیــە ڕیفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆيی
بــكات؟ هەمــوو هێــزەكان گوتوویانــە ئــەوە مافێكــی ڕەوایــە و
پشــتگیرییان لــێ كــردوە ،لــە كوردســتانی خۆرهەاڵتــدا كەرنەڤاڵــی
پشــتیوانیكردن بەڕێــوە چــوو ،ئــەو هەڵوێســتانەی هەمــان
بــوە ،هەموویــان پشــتیوانی بــوون ،الیــهن و كهسێكیشــان لــه
شكســتهكان نهكــردوه ب ـه بهرپــرس .ل ـه 93%ی خەڵكــی هەرێــم
دەنگیــان دا و ئەوانــەی بەشــدارییان كــردوە لــە پڕۆســەكەدا
دەنگیــان داوە بــە ڕیفرانــدۆم ،دهبــوو ئــەو هێزانــەی دژ بــوون
توندتــر بوەســتنەوە و ڕێگــری بكــەن ،بــهاڵم گــهر بــەو جــۆرە
نەبــوە ،ئ ـهوا پێویســته ئەوانیــش دەرئەنجامــی ڕیفرانــدۆم قبــوڵ
بكــەن و خۆیــان بــ ه هاوبهشــی ئــهو بارودۆخــه بزانــن .ئێمــە
تهنهــا پشــتیوانیی پرۆســهكهمان لــه ســهر بــوه ،چونكــه هیــچ
نەخشــودەورێكامن نەبــوه و هیــچ الیەنێــك پرســی بــە ئێمــە
نەكــردوە .ئێمــە گوتوومانــە كــورد مافــی خۆیەتــی چارەنووســی
خــۆی دیــاری بــكات ،ئــەوە مافێكــی ڕەوای ئــەو گەلەیــە.

* پێــش فاكتــەری ناوخۆیــی و ناوچەیــی كــە
ڕۆڵــی گرینگیــان هەبــوە ،نەخوێندنــەوەی وردی
ســەركردایەتیی سیاســییش هــۆكار بــوە ،پێــت وایــە
لــە كاتێكــدا ڕووداوی 16ـــی ئۆكتۆبــەر و شكســتی
ڕیفرانــدۆم دێتــە پێشــەوە ،پێوەندییەكانــی هەرێــم
و بەغــدا تــا ئەوپــەڕی وێــران دەبــن ،مــام جــەالل و
نەوشــیروان مســتەفا وەك دوو ســەركردە و ڕابــەری
باشــووری كوردســتان كۆچــی دوایییــان كــردوە،
گرفتــی ناوخۆیــی هێــزە سیاســییەكان زۆر بــوە.
بۆچوونێــك هەیــە دەڵێــت« :بۆچــی لــە ســەردەمێكدا
كــە مــام جــەالل ســەرۆك كۆمــاری عێــراق بــوو ،بــەو
هەمــوو كێشــە و قەیرانــەوە بارودۆخــی عێــراق و
هەرێــم لــە ئێســتا باشــتر بــوو ،پێوەندیــی شــیعە و
ســوننە و كــورد باشــتر بــوون؟ پێــت وایــە نەمانــی
ئــەوان كاریگهریــی هەبــوه ،مەســعوود بارزانــی بــۆ
خــۆی بڕیــاری تاكڕوانـ ه دەدات ،تەنانــەت لــە دواییــن
لێدوانەكانیــدا پەنجــەی ڕادەوەشــاند و دهیگــوت:
«حســاب بــۆ هیــچ كــەس ناكــەم»؟
جەعفــەری ئەمینــزادە :مــام جــەالل و نەوشــیروان مســتەفا

دەورونەخشــیان هەبــوو ،بوونــی ئــەوان دەیتوانــی بارودۆخــی
خەڵكــی كــورد لــە كوردســتانی باشــوور لــە داهاتــوودا بگۆڕێــت.
لــ ه پــاش نهخۆشــكهوتنی مــام جــهالل ،هاوســهنگیی هێــزن

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

و بــارودۆخ گــۆڕا .قازانــج و هێــز بــۆ هێــزی ســەرەكی بــوو لــە
كوردســتان كــه پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو ،شــتەكانی
الی خۆیــەوە دەبڕییــەوە .بەشــێكی تــری ئەوەیــە ،مــام جــەالل
مبایــە بــارودۆخ وا نەدەبــوو ،پێــم وایــە پالنــی دەوڵەتــی ئێ ـران و
عێـراق بــۆ دوای شــەڕی داعــش ئــەوە بــوە بــە شــێوەی ڕێكەوتــن
نەیانتوانــی ئــەو ناوچانــە بگرنــەوە ،بهڵكــوو هەوڵيــان دا ئــەو
ناوچانــەی داعــش داگیــری کردبــوون و پێشــمەرگە بــە شــەڕ ب ـه
دەســتی هێنابــوون هەمــووی بگرنــەوە ،تــا ئێســتایش بەرنامەیــان
هەیــە لــەوە زیاتــر فشــار بهێنــن بــۆ كــورد و بیبەنــەوە بــۆ
ســهردهمی حكومــی زاتــی .عێــراق دەوڵەتێكــی دیموكراتیــك
نییــە ،ڕیفرانــدۆم نەیشــكرایە ئــەو بارودۆخــە دەهاتــە پێــش
بــۆ كــورد ،جــا شــێوەكەی جیــاواز دەبــوو .ســهبارهت بــهوهی
ئەمەریــكا دێــت و دەبێــت بــە دۆســتامن ،دەبێــت ڕابەرانــی
كــورد ئــەوە بزانــن ئەمەریــكا عێراقێكــی بەهێــزی دەوێــت .جگــە
لــە ئێــران و توركیــا ،کــەس عێراقێكــی الوازی ناوێــت .خەڵكــی
كــورد ئەگــەر ئــەو سیاســەتەی پــێ باشــە بــۆ خــۆی كار بــكات،
ئەگــەر دەیەوێــت دوای ئەمەریــكا بكەوێــت ،دەبێــت بــە
قسەیشــی بــكات .مــن ئەمەریــكا بــە دۆســتی كــورد نازانــم ،پێــم
وایــە ئەمەریــكا بــۆ بەرژەوەندییەكانــی خــۆی هــەوڵ دەدات.
خەڵكــی كوردســتان دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەتی بكردایــە
لــە ڕابــردوودا ،لــە داهاتوویشــدا دەبێــت جۆرێكــی تــر سیاســەت
بــكات .ئــەم سیاســەتەی ئێســتا گرتوویانەتــە بــەر هەڵەیــە،
هەڵەكــەی لەوەدایــە خراپــە بڕۆنــە گفتوگــۆ لــە پێوەنــد لەگــەڵ
ئــەو شــتانەی بوویانــە ،تــەواوی داواكارییەكانــی حەیــدەر عەبــادی
ئــەوە دەردەخــەن ،ئێســتا كوردســتان بــە نــاوی هەرێمــەوە نــاو
نابــەن ،بــە نــاوی پارێــزگاوە یــان باكــووری عێ ـراق نــاوی دەبــەن،
ئەمانــە سیاســەتێكی پەیوەســتە بــە كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە.

* ئێوەیــش كەمــوزۆر بەرپرســیارێتیتان كەوتوەتــە
ئەســتۆ ،هەمووتــان پشــتیوانیی ڕیفراندۆمتــان
كــردوە و پێتــان وابــوە ئــەوە مافێكــی بێئەمــاوالی
خەڵكــە ،لــە دەورانــی پێشــوودا ڕاتــان گەیانــد« :
ئێمــە بوویــن خەڵكــی خۆرهەاڵتمــان هانــدا بــۆ
جۆشــوخرۆش و هاتنــە ســەر شــەقامەكان» ،بــەاڵم
ئــەوەی ئێســتا دەیبینیــن جۆرێكــی تــرە ،هەســت
دەكــەم ئاڵوگــۆڕ بــە ســەر تێڕوانینــی هەمــوو
هێزەكانــی خۆرهەاڵتــدا هاتــوە ،بــەو مانایــە نییــە
پەشــیمان بوونەتــەوە ،بــەاڵم دەبــوو پەلــە نەكــەن
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16ـی ئۆكتۆبەر ڕۆژێكی
چاوەڕوانكراو بوو ،زۆر كەس
ئەو بۆچوونەی هەبوو
بارودۆخەكە بەرەو خراپرت
دهڕوات ،تەنانەت ئەوانیش
پێیان وانەبوو ئاڵوگۆڕەكان
بهو خێرایی ه ڕوو بدهن و بهو
ڕێگایهدا بڕوات

لــەو پشــتیوانییە زۆرەی كــە مەترســییەكانتان
لــە بەرچــاو نەگرتبــوو ،پێتــان وایــە دەبــوو
دەستنیشــانكردنی زیاترتــان بكردایــە؟
عوســمان جەعفــەری :هەمــوو هێــزەكاىن خۆرهــەاڵىت

كوردســتان و پارچەكانــی تــر و خــودی باشــووری كوردســتانیش بــە
هەمــوو الیەنەكانییــەوە پێیــان بــاش بوو لــهڕێگـهی ڕیفراندۆمهوه
ســەربەخۆیی ببێــت .هەموومــان بــە بەیاننامــە باســان كــردوە،
ڕیفرانــدۆم مافێكــی بێئەمــاوالی كــوردە ،بــەاڵم دڵنیامــان كــردوون،
ئهگ ـهر یەكگرتوویــی لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکاىن كوردســتاندا
نەبێــت ،بــە تایبــەت ئــەو هێــزە ســەرەكییانەی لــە باشــووری
كوردســتانن ،ئــەم ڕیفراندۆمــە شــتێكی ئەوتــۆی لــێ ناكەوێتــەوە،
تهنانــهت ڕەنگــە بــە زەرەری گەلــی كــورد لــەم پارچەیــەی
كوردســتان بكەوێتــەوە ،كــە بەدڵنیایــی زەرەری پارچەكانــی تــری
تێدایــە .لــە ڕوانگــەی نەتەوەییبوونــی مەســەلەكەوە پشــتیوانیی
خۆمــان دەربڕیــوە بــۆ ڕیفراندۆمــی باشــووری كوردســتان،
تهنانــهت پرســان پــێ نەكــراوە بــۆ هیــچ شــتێك ،بهڵكــوو وەك
ئەركــی نەتەوەییــی خۆمــان پشــتگیریامن لــێ كــردوه ،هـهر وهكــو
چــۆن پشــتگیری لــە باكــوور و خۆرئــاوای كوردســتانیش دهكهیــن،
بــەاڵم ئەگــەر ئــەم پشــتگیرییانەی ئێمــە هــۆكار بــوە یاخــود
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بەشــێك بــوە لــەو كەموكورتییانــەی كــە كــراوە ،دەبوایــە ئێمــە
ڕێگریــان لــەو شــتانە بکردایــە ،لــە ڕاســتیدا ئەمــە كاری ئێمــە
نییــە ،چونكــە لــە مــاوەی ئــەم ســااڵنە كــە هێزەكانــی خۆرهەاڵتــی
كوردســتان لــە باشــووری كوردســتانن ،هەمــوو كاتێــك بــە
ڕوانینــی نەتەوەیییانــە لــە هێزەكانــی باشــووری كوردســتان نزیــك
بوونەتــەوە و هەڵســوكەوتیان كــردوە ،بــەاڵم هێزەكانــی باشــووری
كوردســتان ئەمەیــان لــە هێزەكانــی خۆرهەاڵتــی كوردســتان
وەرگرتــوە یــان نــا!! ئــەوە جێگــەی قســەیە .ئەمــە گلەییــی ئێمــە
بــوە لــە ســەركردایەتیی سیاســیی باشــووری كوردســتان ،كـ ه بۆچــی
ئەوەنــدەی ڕاوبۆچوونــی ئێ ـران و توركیــا وەردەگرێــت ،ئەوەنــدە
ڕاوبۆچوونــی هێــزە سیاســییەكانی كــوردی وەرناگیرێــت؟

* پارادۆكســێك لــە هەڵوێســتەكانی ئێــوەدا هەیــە،
کــە لــە ڕابــردوو بینیومانــه .پارتــی ژیانــی ئــازادى
كوردســتان (پــژاك) تەنانــەت كۆمــا جڤاكێــن
كوردســتان (كەجەكــە) و (پارتــی كرێكارانــی
كوردســتان (پەكەكە)یــش ،ڕایــان گەیانــدوە،
پشــتیوانی لــەو بۆچوونــە دەكــەن ،بــۆ نموونــە
لــە دوا نووســینی تــۆدا چەنــد پرســیاری جدیــت
ێ بــۆ
خســتوەتە ڕوو بــە نــاوی «پێناســەی نــو 
مەســعوود بارزانــی لــە الیــەن پارتەكانــی خۆرهــەاڵت
قورســایییان ناهێڵــن» ،پرســیاری ئــەوەت كــردوە ،لە
باشــووری كوردســتان چــی دەگوزەرێــت؟ بۆچی گەلی
كــورد پێگــەی سیاســیی لــە هەرێمــی كوردســتان
ێ بەرپرســیارە لــەو بارودۆخــەی لــە
الواز دەبێــت ،ك ـ 
باشــووری كوردســتان دەگوزەرێــت؟ بــە بۆچوونــی
بەڕێــزت کــە بــە بۆچوونــی (پژاك)یــش ئامــاژەی پــێ
دەكرێــت« ،ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم كــە دوا گــورزی
كوشــندەی پارتــی و مەســعوود بارزانــی بــوو لــە
دەســتكەوتەكانی كــورد وەك بومەلەرزەیــەك بــوە
هــۆكار كــە ئیــرادەی گەلــی كوردســتان ســەرەوژێر
بــكات» ،هەمــوو كــورد پێیــان وابــوو مەســعوود
بارزانــی دەتوانێــت دەوڵــەت بــۆ كــورد دروســت
بــكات ،ئــەوە ئیــرادەی گەلــی كــورد نوێنەرایەتــی
دەكات ،بــەاڵم ئــەوە پێچەوانــە بوەتــەوە ،پێــت وایــە
ئــەوە بۆچوونەكانــی مەســعوود بارزانــی بــوە كــە
ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتانی ژێــرەوژوور كــردوە؟
ئامــەد شــاهۆ :ئێمــە هــەر ســەرەتا ئاماژەمــان بــەوە كــرد

ئهنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــەم قۆناغــەدا گونجــاو نییــە ،لهبــهر
ههندێــک فاكتــەر ،چونكــە ئــەو مەترســیيانەی لــە ئــارادان
پێشــر ئاماژەمــان پێــان كردبــوو .هەندێــك خــاڵ هەبــوو دەبــوو
پێــك بهاتنایــە لــهس ـهری ،دواتــر ڕیفرانــدۆم ســەركەوتوو دەبــوو.
مەســەلەی یەكێتیــی نەتەوەیــی هەبــوو( ،كەنەكــە) لــە هەمــوو
بەشــەكانی كوردســتان چەندیــن ڕاوێــژی نەتەوەیــی بــۆ بەســتنی
كۆنگــرەی نەتەوەیــی كــرد ،بــەاڵم بۆچــی وەك گورزێكــی كوشــندە
وابــوو ،كــه لــە دەســتكەوتەكانی كــوردی دا؟ چونكــە دەوڵەتــی
توركیــا و حكوومەتــی ئاكەپــە لــە پشــتی ڕیفراندۆمــەوە بــوون،
ڕیفرانــدۆم ســیناریۆیەك بــوو بــۆ الوازكــردن و ســەندنەوەی
دەســتكەوتەكانی گەلــی كــورد لــە بەشــەكانی تــری كوردســتان
ب ـه تایبهتــی هەرێمــی كوردســتان ،ئــەوەی ئێســتایش ســیناریۆی
ئــەردۆگان یاخــود دەوڵەتــی توركیــا ســەری گــرت ،ئــەوەی یاریــی
ســەرەكیی لــە نــاو ئــەو گەمەیــەدا پێــك هێنــا ،مەســعوود بارزانــی
و پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــوو ،بــەاڵم پارتەكانــی تــری
كوردســتانیش ڕۆڵیــان هەیــە لــە بارودۆخــی ئێســتای هەرێمــی
كوردســتان ،بــە ڕای مــن جیــا لــە نــەوەی نــوێ و تەڤگــەری
كوردســتان ،هەمــوو الیەنێــك پشــتگیریی ڕیفراندۆمــی كــرد و
خەڵكــی هــان دا بهشــداریی پرۆســهكه بكــهن و دەنــگ بــدەن.
بــە بــڕوای ئێمــە دۆخەكــە مەترســیدارتر دەبێــت ،چونكــە ئــەو
هێرشــەی هەیــە تەنیــا بــۆ ســهر باشــووری كوردســتان نیيــە،
بهڵكــوو هەمــوو بەشــەكانی تــری كوردســتان دەگرێتــەوە،
چونك ـه پالنێكــی نێودەوڵەتــی لــە دژی كــوردە پهیــڕهو دهكرێــت
و ڕیفرانــدۆم بــوە ســهرهتای هێرشــی داگیركــەران بــۆ ســەر
دەســتكەوتەكانی گەلــی كــورد .ڕیفرانــدۆم وای كــرد داگیركەرانــی
كــورد لــە یــەك نزیــك ببن ـهوه و نیــوەی خاكــی هەرێــم جارێكــی
تــر داگیــر كرایــهوهو كێڵگــە نەوتیيــەكان لــە دەســتی كــورد
وەرگیــران ،كارهســاتهكه ئێســتا ئهوهیــه الیەنەكانــی باشــووری
كوردســتان و تەنانــەت الیەنەكانــی بەشــەكانی تــری كوردســتان
دان بــەو شكســتەدا نانێــن كــه ئێســتا لــە هەرێمــی كوردســتان
هەیــە ،هــەر كــەس هەوڵــی ئـهوه دەدات خــۆی بكاتــە قارەمانــی
ئــەو شكســتە گەورەیــە .لــهڕوانگــەی ئێمــەوە ئێســتا هێڵــی
دەوڵەتــی نەتەوەییــی كالســیكیی كــورد لــە باشــووری كوردســتان
شكســتی هێنــاوە ،لهبــهر ئــهوه كــورد لــە باشــووری كوردســتان
دەبێــت بــە دوای ڕاوانگــە و بۆچوونێكــی نــو ێ یــان هێڵكــی نوێــدا
بگهڕێــت ،چونكــە دوای  26ســاڵ بــاوەڕم وایــه پشتبەســن بــە
سیاســەتی ئ ـهم دوو پارت ـهی دەســەاڵت لــە هەرێمــی كوردســتان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

كێشــەیەكان چارەســەر نــاكات ،بهڵكــوو قووڵرتیــان دەكاتــهوه.
* ئــەوەی ئێســتا لــە باشــووری كوردســتان دەگوزەرێــت چییــە؟
حیزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێ ـران لــە ڕابــردوودا پشــتیوانیی
لــە پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم كــرد ،ئێســتا هەڵوێســتتان چیيــە ،لــهم
بارودۆخـهدا پشــتیوانیی دەكــەن یاخــود ئێوەیــش هۆكارێــك بــوون
لــە هــۆكارەكان بـهوهی نەتانتوانــی تەشــخیىس دروســت بــدەن بــۆ
ئــەو ڕووداوانــەی بــە هــۆی ڕیفراندۆمــەوە كهوت ـهوه؟
کەریــم پەروێــزى :ئێمــە وەك حیزبێكــی خــاوەن پرەنســیپی
نەتەوەیــی لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و دوای ڕیفراندۆمیــش ڕامــان
گەیانــد ،پشــتوانی لــە پرەنســیپە نەتەوەیییەكانــی كــورد لــە
هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان دەكەیــن ،ئەگــەر ئــەو ڕیفراندۆمــە
ئاكامەكــەی بــە هــەر شــێوەیەكی تریــش بوایــە لــە دەیەیەكــی
تــر و جێگەیەكــی تــری كوردســتاندا دووبــارە ببێتــەوە ،ئێمــە
وەك پرهنســیپی نەتەوەیــی دووبــارە پشــتیوانیی لــێ دەكەیــن،
چونكــە كــورد مافــی خۆیەتــی وەك هەمــوو نەتەوەیەكــی تــری
ئــەم دونیایــە چارەنووســی خــۆی لــە ڕێگــەی ڕیفراندۆمــەوە
دیــاری بــكات ،چونكــه پڕهنســیپێكی دیموكراتــی و جیهانییــە،
ئێمــە بــە پێــی ئــەوە پشــتیوانیامن كــردوە و لێــی دەكەیــن،
بــەاڵم ســهبارهت بــهوهی كــێ تێیــدا بەشــدارە و بەشــدار نییــە،
چــۆن دادەڕێژرێــت و میكانیزمەكانــی چییــن؟ ئەوانــە پێوەندیــی
بــە ئێمــەوە نەبــوو ،ئێمــە وەك حیزبێكــی سیاســی ،بەشــێكی
تــری كوردســتان دەســتێوەردامنان لــەو بەشــەدا نەكــردوە ،وەك
ئەوەیــە دوای نســكۆی  1975ئامۆژگاریــی یەكێتیــی نیشــتامنیی
كوردســتامنان بكردایــە ب ـهوهی ئێســتا كاتــی نیيــە و بــە خەبــات
ڕای بگــرن و دواتــر لــە چەنــد ســاڵێكی تــردا دەســت بــه
خهبــات بكەنــەوە .ئــەوە كاری ئێمــە نیيــە كات و میكانیــزم بــۆ
بەشــەكانی تــر دابنێــن ،بــەاڵم وەك حیزبێكــی نەتەوەیــی هــەر
كاتێــك پێویســت بــوە چیــان لــە دەســت هاتــوە بــۆ پشــتیوانی
لــە خەباتــی كــورد لــە بەشــەكانی تــر كردوومانــە .وەك هێــزە
سیاســیيەكانی كوردســتان ڕایــان گەیانــدوە ڕیفرانــدۆم بكرایــە یــان
نــا حكوومهتــی بهغــدا بــە شــوێن بیانــوەوە بــوه بــۆ ئــهوهی
دەســەاڵتی كــورد لـه ناوچهكـهدا كــەم بكەنــەوە .هــەر وەك مــەال
بەختیــار لــە بابەتەكــەی خۆیــدا ئامــاژەی پــێ كــرد ،ئــەو كاتــەی
ئۆپڕاســیۆنەكانی دیجلــە هــەر وەک كــە ئێســتا دووبــارە بوەتــەوە،
هێزیــان جوواڵنــد و هاتــن بــۆ دەورووبــەری كەركــووك  2007بــوو،
واتـه چەندیــن ســاڵ بــەر لــە داعــش بــوو .دەســەاڵتدارانی عێـراق
و ئێ ـران و توركیــا ،وات ـه ئــەو بەشــانەی كــە كــوردی تێــدا دابــەش
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كــراوە ،دەســەاڵتێكی دیكتاتــۆر و ســەرەڕۆن ،دیموكراتــی نییــن.
ئــەو جــۆرە دیموكراتییەیــش لــە عێراقــدا هەبــوو ،دیموكراتییەكــی
ڕاســتەقینە نەبــوو .ه ـهر كات دەســەاڵت دەگرنــەوە دەســت ئــەو
ناوچانــەی لــە دەســتیان داوە دووبــارە دەیگرنــەوە .پێشــریش
ڕامــان گەیانــدوە دوای ش ـهڕی داعــش یهك ـهم هێرشــی حەشــدی
شــەعبی بــۆ ســەر كــورد دەبێــت ،هــەر بــەو جۆرەیــش بــوو.
ئــەو ڕووداوانــەی لــە ناوچەكــەدا و بــە تایبــەت لــە عێراقــدا لــە
دوای ڕیفرانــدۆم هاتــە ئــاراوە بــە دەســتی ســوپای پاســدارانی
دەزانیــن كــه دەیەوێــت هەژموونــی خــۆی لــە ناوچەكــەدا
بەرفــراوان بــكات .حكوومەتــی ناوەنــدی نایشــارێتەوە نەخشــی
لــەو ڕووداوانــەدا هەبــوە .س ـهبارهت ب ـهوهی ئاكامەكــەی چــۆن
دەبێــت و لهداهاتــوودا چــۆن هەڵســوكەوتی لەگەڵــدا بكرێــت،
وەك كەســێكی خەباتــكاری بەشــێكی تــری كوردســتان دەتوانیــن
ئــەوە بڵێیــن تەنهــا پێویســت بــە یەكڕیزیــی ناوماڵــی كــورد
دەكات ،چونكــە دوژمنــان لــەو پەرتەوازییــەی ناوماڵــی كــورد
كەڵكــی نابەجــێ وەردەگــرن و بــە زەرەری خۆمــان دەشــكێتەوە.

* هەڵوێســتی ســازمانی خەبــات چییــە ،ئاڵوگۆڕێــك
بــە ســەر بۆچوونــی ئێــوەدا هاتــوە پــاش ئــەو
شكســت و گرفــت و كەوتنانەی ڕووبەڕووی باشــووری
كوردســتان بوونەتــەوە ،پێتــان وایــە بەشــێك لــەو
بەرپرســیارێتییەتان دەكەوێتــە سەرشــان وەك
هەمــوو هێزەكانــی تــر ،ئێــوە داكۆكیتــان لــە
مەســەلەی ڕیفرانــدۆم كــرد ،بــهاڵم ئاكامەكانیتــان
نەدەبینــى؟
كامیــل نورانیفــەڕ :ئێمــە لــە ســەر مەســەلەی گشتپرســی

بەیاننامەمــان بــاو نەكــردەوە ،لــە مێــژە پشــتیوانیی گەلــی
باشــووری كوردســتانین و خۆمــان لــە هــەر دەســتتێوەردانێك
دەپارێزیــن ،ئێمــە لــە خۆشــی و ناخۆشــیدا پاڵپشــتی باشــووری
كوردســتان دەبیــن و بــە كــرداری ئــەو سیاســەتەمان جێبەجــێ
كــردوە .فەلســەفەی گشتپرســی گــەل دەخاتــە نێــو دوو بــژاردەی
بهڵــێ و نهخێــر ،لــه پرســێكی لــهو شــێوهیهدا ڕا و بۆچوونــی
خەڵــك ل ـه بهرچــاو دهگیرێــت ،ل ـهم بارودۆخــەدا ئێم ـه ناتوانیــن
پاڵپشــتیی یەكێــك لــە بــژاردەكان بكەیــن ،لــە دوای كۆتاییهاتنــی
گشتپرســی و یەكالییبوونــەوەی یەكێــك لــە بــژاردەكان ،پشــتیوانی
لــە ئیــرادەی گــەل دەكەیــن .پێــان وایــە بڕیارێكــی دروســتە و
خۆمــان بــە پاڵپشــتی خەڵكــی كوردســتان دەزانیــن ،بــە حەقیقــەت
16ـــی ئۆكتۆبــەر لــە مــاوەی شــەووڕۆژێكدا دروســت نەبــوو،
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بهڵكــوو پڕۆســەیەكی زۆر دوورودرێــژ بــوو دەگەڕێتــەوە بــۆ
هێرشــەكانی پێــش داعــش بــۆ عێــراق بــە گشــتی و هەرێمــی
كوردســتان .ههموومــان شــاهیدی ئــەو پێشــێلكاریانەین كــه
حكوومەتــی عێــراق لەگــەڵ حكوومەتــی كوردســتان دەیكــرد،
وهك بڕینــی بودجــەی پێشــمەرگە و پێشــێلكردنی زیاتــر لــە 50
خــاڵ و مــادەی دەســتووری ،ههروههــا پشتگوێخســتنی مــادەی
 .140هەمــوو ئــەو پێشــێلكارییانە دەرئەنجامەكــەی ئــەوە بــوو
ســەركردایەتیی كوردســتان بگەیەننــە ئــەو بــاوەڕەی پێویســتە
یەكالیــی ببینەوە و بۆ چارەســەركردنی ئەو كێشــە هەڵپەســێرراوانە
پێویســتە چارەســەرێك بدۆزنــهوه ،هاتنــی داعــش ئــەو پرســەی
هەڵپەســارد ،بــەاڵم لــە دوای كۆتاییهاتنــی پرســی داعــش دووبــارە
ئــەو پرســە هاتــە ئــاراوە .لــە وتارەكانیشــدا باســی ئــەوە نەدەك ـرا
ئــەو گشتپرســییە دەرئەنجامەكــەی ســەربەخۆیییە ،بەڵكــوو تەنهــا
وەك كارتێكــی فشــار بــۆ دانوســتانەكان لەگــەڵ حكوومەتــی
بەغــدا ســەیر دەكــرا ،بــەاڵم وەك بینیــان حكوومەتــی عێــراق
نیــازی ســەرەكیی خــۆی دەرخســت و ئــەوەی كــرد بــە بیانوویــەك.
ســەرەڕای بوونــی فاكتــەری ناوخۆیــی و دەرەكــی ،فاكتــەری گــوێ
نهگرتــن ل ـه واڵت ـه زلهێزەكانیــش ههبــوو ،بــەاڵم بــە بــڕوای ئێمــە
فاكتــەری یەكالییكــەرەوە ئێرانــە ،كــه كەمــر باســی لــێ كــرا.
ڕۆژێــك پێــش 16ـــی ئۆكتۆبــەر فەرمانێــك لــە تارانــەوە بــە حەیدەر
عەبــادی درا و گڵۆپــی ســەوزی نیشــان درا.

*بەشــێك لــە هاوڕێیانــت گوتیــان« :ئێمــە تەنهــا
ئەركێكــی نیشــتمانی و نەتەوەییمــان بــە جــێ
گەیانــدوە» ،بــەاڵم ئەركــی نیشــتمانی و نەتەوەیــی
لــە دەركردنــی بەیاننامەیەكــدا نییــە ،ئــەو ئەركەتان
لــە كاتــی ڕیفرانــدۆم و لــە دوای ڕیفرانــدۆم بـ ه جــێ
گهیانــد ،ئێســتا پێویســتە لــە دوای 16ـــی ئۆكتۆبــەر
ئێــوە قســەیەكی جدیتــر بكــەن ،هــەر ئــەوەی
عوســمان جەعفــەری و عەبدولــای ئازەربــار گوتــی:
ئێمــە پرســمان پــێ نەكــراوە و كــەس بۆچوونــی
ئێمــەی وەرنەگرتــوە ،بۆچــی بەیاننامەتــان داوە
كــە كــەس بۆچوونــی ئێــوەی وەرنەگرتــوە؟ ئێســتا
پێویســتە بڵێــن :ئێمــە داوامــان كــرد بۆچوونــی
ئێمــە وەربگیررێــت ،بــەاڵم وەرنەگیــرا .داوامــان
كــرد لەگــەڵ ســەرۆكی هەرێــم كــۆ ببینــەوە قبوڵــی
نەكــرد ،پێویســتە كێشــە و گرفتەكان و شكســتەكان
دەستنیشــان بكــەن ،هەڵوێســتێكی جیاوازترتــان

هەبێــت ،بــەاڵم لــەو كاتــەوە هەمــوو هێزەكانــی
خۆرهــەاڵت هیــچ بەیاننامەیەكتــان دەرنەكــردوە،
ئێــوە تەنیــا لــە ســەركەوتنەكاندا بەیاننامــە
دەردەكــەن؟
ڕەزای كەعبــی :ئــەو قســانە ڕاســتییان تێدایــە ،بــەاڵم ئــهو

پرســیاره دهبێــت ب ـ ه جۆرێكــی تــر بێــت ،گــەر مبانەوێــت ڕۆڵــی
حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت لــە مــاوەی هەرێمــی كوردســتان بخەینــە
بــەر بــاس و لێكۆڵینــەوە ،نابێــت تەنیــا بــە مەســەلەی ڕیفرانــدۆم
ســنورداری بكەیــن ،نابێــت لێپرســینەوە لــە حیزبەكانــی خۆرهەاڵت
بكهیــن؟ نەخشــی حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت و نەخشــی ئێمــە لــە
باشــووری كوردســتان زۆرتــر ئــەوە بــوە ویســتومانە خزمــەت بــە
ســەقامگیریی هەرێمــی كوردســتان بكەیــن ،ویســتومانە ڕۆڵێكــان
لــە ســەقامگیربوونی ئــەم هەرێمــە هەبێــت ،لــە هەمــان كاتــدا
دەزانیــن هەرێمــی كوردســتان لــە ڕووی سیاســییەوە هەمیشــە
ئاڵــۆز بــوە ،دوو هێــزی ســەرەكیی ئــەم هەرێمــە لــە ملمالنێیەكــی
یەكجــار قــورس و ڕۆژانــەدان ،هێزەكانــی تریــش بــە جۆرێــك لــەم
ملمالنێیــە تێــوە گالون .حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت بــە هەســت بــە
بەرپرســیارێتی كردنــەوە ویســتوویانه نەبنــە الیەنێكــی كێشــەكان
لــە هەرێمــی كوردســتان ،بەڵكــوو ویســتوویانە خزمــەت بــەوە
بكــەن هەرێمــی كوردســتان دەتوانێــت وەك پاڵپشــتێك بــۆ ئێســتای
بزاڤــی ڕزگاریخــوازی كــورد بێــت و لــە هەمــوو پارچەكانــی
كوردســتان خــۆی ســەقامگیر بــكات .پێــم وایــە پشــتیوانیكردن
لــە ڕیفرانــدۆم كارێكــی دروســت بــوو ،پڕهنســیپێكی دیموكراتــی
و جیهانییــە ،لــە زۆر واڵتــی دونیــا بــە ڕیفرانــدۆم ئاڵوگــۆڕی زۆر
لــە ژیانــی خەڵــك و لــە حكوومەتەكانــدا دەکرێــت ،بۆیــە بــە
بــڕوای مــن ئــەوە نییــە خەڵكــی كوردســتان دادگایــی و ســەركوت
بكرێــن لهبــهر ئــهوهی بــە ڕیفرانــدۆم داوای ســەربەخۆیییان
كــردوە ،بهڵكــوو پێویســته ئــەو الیەنــە دادگایــی بكرێــت و لــە
بــەردەم دادگایەكــی جیهانــی لێپرســینەوەی لەگــەڵ بكرێــت ك ـه
لــە بەرانبــەر ئــەو پرەنســیپە دیموكراتیكــە ،ئیــرادەی خەڵكیــان
زۆر بــە كار هێنــا .ئەمەریــكا پشــتی لــە خەڵكــی كوردســتان كــرد،
كۆمــاری ئێــران و ســوپای قودســی خســتە كار بــۆ شــێواندنی
ئــەم پڕۆســەیە ،دەوڵەتانــی داگیركــەری توركیــا و ئێ ـران و عێ ـراق
یەكیــان گــرت ،ه ـهر بۆیــە تــا ل ـه ڕیفرانــدۆم نزیــك دەبووینــەوە،
ئیرادەیەكــی نەتەوەیــی كــە چووبــوە نــاو دڵــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
كوردســتانەوە لــە هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان فۆڕمــی گــرت.
ئــەو ڕێــژهی لـه  92%ئیـرادەی خەڵــك بــوو ئــەوان ویســتیان ئــەم
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ئیرادەیــە تێــك بشــكێنن.

* ڕیفرانــدۆم توانیــی ئێــران و توركیــا و عێــراق
بــەو هەمــوو ناكۆكییانەیانــەوە كــۆ بكاتــەوە
و دژی هەرێمــی كوردســتان ڕێــك بكــەون و ئــەو
كارەســاتەی بــە ســەر بهێنــن ،كەواتــە دەكــرا
ڕیفرانــدۆم نەكرێــت؟
ڕەزای كەعبــی :بەڕێــزت وەك ڕۆژنامەنووســێكی چــاالك لــە

هەرێمــی كوردســتاندا زۆر بــاش دەزانــی لــە دوای 1991ـــەوە
ئــەم دەوڵەتــە داگیركەرانــە هەمیشــە كــۆ بوونەتــەوە لــە دژی
خەڵكــی كوردســتان و شــەڕی ناوخۆیییــان ســاز كــردوە .هێزەكانــی
هەرێمیــان داوە بــە گــژ هێزەكانــی باكــووردا و وایــان كــردوە
ئــەم هەرێمــە ســەقامگیر نەبێــت ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەی مەیــل
و ئی ـرادەی ئەوانــەوە بــوو .ئێســتایش ئــەم س ـێ هێــزەی توركیــا
و عێــراق و ئێــران لــەو پێگەیــەدا نەبــوون ئــەم بارودۆخــە بــە
ســەر خەڵكــی كوردســتاندا بهێنــن ،بەڵكــوو ئــەوە چ ـرای ســەوزی
ئەمەریــكا و واڵتانــی ئەوروپــا بــوو بــە پێــی بەرژەوەندیــی خۆیــان
هاتــوون شــەڕێكی جیهانــی بەڕێــوە دەبــەن .ئ ـهوه لــە مێــژوودا
دەمێنێتــەوە كــه خەڵكــی كوردســتان ســەربەخۆیییان دەوێــت،
ئــەوە ئیــرادەی خەڵكــی كوردســتانە ،بۆیــە ئــەوان ویســتیان
وەك ســهردهمی بەعــس و  40ســاڵی كۆمــاری ئیســامی ،وەك
ســهردهمی  70ســاڵەی ئەتاتــورك و ئــەردۆگان ئــەم مافــە لــە
خەڵكــی كوردســتان وەربگرنــەوە.

* ڕیفرانــدۆم تــا چەنــد هــۆكار بــوە بــۆ سەرخســتنی
ئیــرادەی خەڵــك ،لــە هەمــان كاتــدا هــۆكار بــوو بــۆ
ئــەم بارودۆخــەی هەرێمــی كوردســتان ،ڕیفرانــدۆم
هــۆكار بــوو بــۆ نزیكبوونــەوەی ئــەو هەمــوو
ملمالنــێ و دژبەیەكییــەی نێــوان توركیــا ،ئێــران،
عێــراق و ســووریا .دەبینیــن حەیــدەر عەبــادی بــوە
بــە پێشــەنگی دیپلۆماتكارێكــی ســەركەوتوو ،لــ ه
واڵتــان پێشــوازیی لــێ دەكرێــت ،ئەویــش بــە هــۆی
ئــەو ســەركەوتنەی بەرانبــەر هەرێمــی كوردســتان؟
بۆچــى ڕاتــان نەگەیانــد ،ڕیفرانــدۆم ئــەم بارودۆخــە
دەخوڵقێــت؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :لــە نــاو ئــەو بەیاننامانــەدا

ڕاگەیەنـراوی ئێمــەی تێــدا نییــە ،ئێمــە ڕاگەیاندمنان نــەداوە ،پێامن
وابــوو شــتی خـراپ دەقەومێــت ،بــەاڵم دەقــاودەق و بــەم پەلەیــە
نــا ،لەبــەر ئــەوە ڕاگەیاندمنــان نــەدا و گومتــان تاكتیكێــك خۆمــان

هەم سیاسەتی ناشەفافی
بەرپرسانی هەرێمی كوردستان
و ههم دروستكردنی سیاسەت
لە سەر ترس و نیگەرانی ،نە
گوتنی ڕاستییەكان بە خەڵكی
كوردستان ئەو هۆكارانە
بوو ئهم بارودۆخەی هێنایە
پێشەوە

لــە داڕشــتنیدا نەبیــن و بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپەكــەی لــە
ئەســتۆ نەگریــن ،ناتوانیــن بــە خەڵــك بڵێیــن ئــەوە بكــەو و ئــەوە
مەكــە ،بــەاڵم ئێمــە قســە و بەرگریــان كــردوە لــەوەی خەڵكــی
كوردســتان مافــی خۆیهتــی ســەربەخۆ بێــت ،مافــی خۆیەتــی
لــە ڕیفراندۆمــدا چارەنووســی خــۆی دیــاری بــكات .تێبینیــان
لــە ســەر ئــەو ڕیفراندۆمــە دیاریك ـراو بــوو ،الیەنــەكان هەمــوو
ڕاگەیاندنیــان داوە ،بــەاڵم دوای كۆتاییهاتنــی 16ـــی ئۆكتۆبــەر
هیــچ الیەنێــك ڕاگەیاندنــی نــەداوە ،هۆكارەكەیشــی ئــەوە بــوو
كاتێــك الیەنێكــی سیاســی تاكتیكێــك دەخاتــە بەردەمــی خەڵــك،
دەبێــت بەرپرســیارێتیی چاكــە و خراپــەی ئــەو تاكتیكـ ه لــە ئەســتۆ
بگرێــت ،بــە دەلیلــی ئــەوەی ئێمــە الیەنێــك نەبوویــن بتوانیــن
بەرپرســیارێتیی ئــەو تاكتیكــە لــە ئەســتۆ بگریــن.
ێ دەبێــت ئــەوە لــە ئەســتۆ بگرێــت ،مەبەســتت
* كـ 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :مەبەســتم یەكێتیــی نیشــتامنی و

پارتــی دیموكــرات و ههمــوو حیزبەكانــی باشــوورە ،ئەوانــەی
بەرپــرس بــوون لــە هاندانــی خەڵــك .ئێمــە لــەو بابەتــەدا بــە
ڕوانگەیەكــی ڕەخنەگرانــەوە قســەمان كــردوە ،بەرگریــان كــردوە
وەك مافێكــی دیموكراتیــك و رسوشــتیی خەڵكــی كوردســتان ،نــەك
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تەنیــا لــە ڕیفرانــدۆم ،بەڵكــوو لــە پێكهێنانــی دەوڵەتــی ســەربەخۆ.
ئــەوە سیاســەتی ئســوڵی ئێمەیــە ســەبارەت بــە هــەر پارچەیــەك
لــە هەرێمــی كوردســتان .پێــان وابــوە بــە ئاڕاســتەی ئــەو هەمــوو
دوژمنــە دەرەكییــە بەرانبــەر بــە خەڵكــی كوردســتان هەیــە ،بــە
ئاڕاســتەی ئــەو كێشــانەی لــە ناوخــۆی حیزبەكانــی كوردســتان
هەیــە ،بــە ئاڕاســتەی ئــەوەی خەڵكــی كوردســتان ئامــادە نەكـراوە
بــۆ ئــەو كارە گرینگــە ،چەنــد ســاڵە لــە بودجــە و ئیمكانیاتــی
بــڕراوە ،بۆیــە زوو بــوو بــۆ ئهنحامدانــی ڕیفرانــدۆم .ئــەوەی
دەگوت ـرا هەمــووی ســەرزارەكی بــوو ،هیــچ بەڵێــن و نوورساوێــك
لــە بەردەســتدا نەبــوو بــۆ ئــەوەی بچێتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە،
هەڵوێســتی ئێمــە جیــاواز بــوو لەگــەڵ هەڵوێســتی الیەنەكانــی
تــر.
ســەبارەت بــەوەى ئایــا ڕیفرانــدۆم بوەتــە هــۆی ئــەوەی
ئــەم بارودۆخــە بێتــە پێشــەوە؟ بــە بــاوەڕی مــن ڕیفرانــدۆم
بارودۆخەکــەی پێــش خســت .لــەو ڕۆژەوەی حەشــدی شــەعبی
دروســت بــوە ،ئێمــە گومتــان :ســوپای پاســداران لێــرە دروســت
بــوە ،ئەمــە مەترســییەكە لــە ســەر خەڵكــی كوردســتان و بــۆ
دواڕۆژی ئــەم خەباتــە دروســت بــوە ،پێــان وابــوو ئەمــە خەتــی
ئیســامییە ،حزبولــای لــە لوبنــان دروســت كــرد ،هێزێكــی لــە نــاو
ئەرتەشــێكی تــردا دروســت كــردوە .گومتــان ئەمــە ئــەو مەترســییە
گەورەیەیــە ڕووبــەڕووی خەڵكــی كوردســتان دەبێتــەوە .ڕیفراندۆم
پڕۆســەكەی پێــش خســت ،ئەگــەر نــا بۆچــی ئــەو كاتــەی هێرشــیان
كــرد بــۆ موســڵ و حەویجەیــان هێشــتەوە؟ هێشــتنەوەی حەویجــە
وەك شــارێك لــە پەنــای كەركووكــدا دەقیقــەن پڕۆژەیــەك بــوو بــۆ
ئــەوەی ئــەو هێــزەی هێنایــە ئــەوێ ،لەوێــوە هێرشــی پــێ بــكات
بــۆ كەركــووك ،ئەگــەر ڕیفرانــدۆم نەكرایــە ،ئــەوان ئاڕاســتەی
ئەوەیــان بــە دەســتەوە نەدەبــوو ،پێدەچــوو بیانكردایــە ،بــەاڵم
بــەو شــێوەیە و بــەو بەهانەیــەی دەســتیان كــەوت كــە ڕیفرانــدۆم
دەبێتــە هــۆى جیاكردنــەوەی بەشــێك لــە خاكــی عێ ـراق .دەبــوو
ئــەو کات خەڵكــی عێــراق و دونیــای دەرەوە و هێزەکانــی
هاوپەیامنــان بــاوەڕ پــێ بهێنــن.

* ئێــوە ڕاگەیاندنێكتــان لەگــەڵ حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێرانــی هاوپەیمانیشــتان داوە ،نــەك
ئــەوە ،زیاتــر لــە ڕاگەیاندنێكتــان داوە ،حەســەن
ڕەحمــان پەنــا گوتــی« :بەیاننامەمــان دەرنەكــردوە
وەك ڕێكخــراوی كوردســتانی حیزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران (كۆمەڵــە)» ،پێــت وایــە ئــەوان كــە

ڕاگەیانراوێكیــان دەرنەكــردوە ،لــە بڕوانەبــوون بــە
مەســەلەی ڕیفرانــدۆم بــوە ،یاخــود هەســتیان بــە
مەترســیيەكان دەكــرد ،ئەگــەر حیزبــی كۆمۆنیســت
هەســت بــە مەترســییەكان دەكات ،ئێــوە بۆچی وەك
دوو حیزبــی هاوپەیمــان هەســت بــەو مەترســییە
ناكــەن و زیاتــر لــە بەیاننامەیــەك دەردەكــەن،
بۆچــی وەك حیزبــی كۆمۆنیســت دەقیــق نەبــوون،
تەشخیســی دروســتتان نــەدا؟
عەبدولــای ئازەربــار :هەڵوێســتەكە چ بــە نــوورساو چ بــە

لێدوانــی ڕابەرانــی سیاســی لــە الیــەن كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ و
حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێ ـران و الیەنەكانــی تریــش هەمــووی یــەك
ئاڕاســتەی هەبــوە ،ئەویــش ئــەوە بــوو خەڵكــی كوردســتان مافــی
ڕەوای خۆیەتــی ،چارەنووســی خــۆی بــە دەســتی خــۆی دیــاری
بــكات وەك ڕەزای كەعبــی گوتــی« :ڕیفرانــدۆم دیموكراتیرتیــن
مۆدێلــی بەشــداریكردنی خەڵكــە».
ئــەوان كــە ڕاگەیاندنیــان نــەداوە ،ڕۆحــی ئــەم ڕاگەیاندنــە لــە
هەڵوێســتەكانیان ســەبارەت بــە پشــتیوانی هــەر هەبــوە ،ئێمــە
خــەت و نیشــانێكامن نەكێشــاوە ،نەمــان گوتــوە باشــوور ئــاوا
بــكات و باكــوور ئــاوا بــكات ،بەڵکــوو گوتوومانــە ئــەوە مافێكــی
ڕەوای خەڵكــی كوردســتانە ئیـرادەی خۆیانــە و چارەنووســی خۆیان
دیــاری دەكــەن .ڕیفرانــدۆم كــە ســەركەوتوو نەبــوە تاوانبــاری
ســەرەكی مەســعوود بــارزاىن نیيــە ،كــە ئاڕاســتەی هەڵــەی داوە،
بەڵـێ دەبێــت ڕەخنــەی لــێ بگیررێــت ،بــەاڵم تاوانبــاری ســەرەكی
دوژمنانــی کــوردە ،كــە ســااڵنێكە گەلــی كــورد و گەالنــی تریــان
لــەم مەینەتــی و ب ـێ مافییــەدا هێشــتوەتەوە.

* ئــەوە بۆچوونێكــی دروســت نییــە ،ناكرێــت هــەر
ێ
كاتێــك پێــت خــۆش بــوو ڕیفرانــدۆم بكەیــت و گــو 
لــە مەترســییەكانی نەگریــت ،کاتێکیــش شكســتی
خــوارد بــڕۆی لــە ماڵــی خــۆت دابنیشــیت و داوای
لێبــووردن نەکەیــت و وتارێــك نەدەیــت؟
عەبدولــای ئازەربــار :ئــەو كەســانەی ئــەم پرســەیان

خســتوەتە گــۆ ،نابێــت دەرئەنجامەكــەی قبــوڵ نەكــەن ،یەكێــك
پڕڕەنگــر نەخشــی دیــارە ،یەكێــك كەمڕەنگــر ،حیزبێــك
بەشــداریی نەكــردوە ،حیزبێــك بەشــداریی كــردوە ،حیزبێــك
زۆرتــر و یەکێكــی تــر كەمــر .فاكتــەرەکاىن وەک گــوێ نەگرتنــان
لــە ئەمەریــكا 50 ،ســاڵە خەڵــك ئیهانــەی ئەمەریــكا دەكات،
بــۆ کــەىس تــری ســزا نــەدا؟ حەیــدەر عەبــاردی و ئەفعانســتان

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

وەاڵمــى ئەمریکایــان نەدایــەوە ،بــەاڵم کاتێــک كــورد قســیەكی بــە
ئەمەریــكا گــوت ،خوێنــی تــاڵ بــوە و پشــتی تــێ كــردوە .ئــەم
فاكتەرانــە كورمتــاوەن و لەگەڵیانــدا نیــم ،پێــم وایــە ئەمەریكایــش
وەك دۆســتی كوردانــی باشــوور لــە جێگــەی خۆیــدا پشــتگیری
نەكــردن ،بــەاڵم هــۆكارە ســەرەكییەكە دوژمنــە كــە نابێــت لــە
بیــری بكەیــن .عێ ـراق و تورکیــا و ئێ ـران بێجگــە لــە ســووریا کــە
خــۆى کێشــەى ناوخــۆى هەیــە ڕێكەوتنێكــی شــوومیان كــرد و
پارەیــان خــەرج كــرد .دوژمنایەتیــی نێــوان خۆیانیــان فەرامــۆش
كــرد و چوونــە ســەر یــەك مێــز بــۆ دانــاىن پــان لــە دژى کــورد.
ئــەوەى بــوە هــۆى ســەرنەكەوتنی ڕیفرانــدۆم نــە بــە پلــەى یەکــەم
نایەكگرتوویــی كــوردە ،نــە پشــتتێكردنی دەوڵەتانــی دەرەكییــە،
بەڵكــوو ســووربوونی دوژمنانــی كــوردە لــە ســەر ئــەوەی كــورد
بــە مافەكانــی خــۆی نــەگات ،ئــەوە فاكتــەرە ســەرەكییەکەیە .دواتر
بــە پلــەی دوو ،سـێ فاكتــەری تــر هەیــە وەک خـراپ خوێندنــەوە
و نەگونجــاوى كاىت ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم یــان هــەر شــتێكی
تــر .لێــرەدا مــن كوردانــی خۆرهــەاڵت بــە تاوانبــار نازانــم ،لەبــەر
ئــەوەی داتــا و زانیارییــەکان لــە بــەر دەســتی ئێمــەدا نەبــوون،
ئێمــە یــەك ئەركــان جێبەجــێ كــردوە و گوتوومــان :خەڵكــی
كوردســتان مافــی خۆیانــە بــە ســەر ئیــرادەی خۆیانــدا زاڵ بــن،
لــەو هەڵوێســتەیش پەشــیامن نیــن.

* لــە عەبدولــای ئازەرباری حیزبی هاوپەیمانیشــتانم
پرســی ،ئێــوە ڕاگەیەنراوێكیشــتان بــە یەكــەوە داوە،
بــەاڵم ڕاگەیەنراوێكــی تایبەتترتــان داوە ،ئێــوە لــە
 1996/9/4كۆتاییــی ڕایەگەنراوەكــە بــەو جۆرەیــە:
«حزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــە هــۆی
بەڕێوەچوونــی ســەركەوتوانەی گشتپرســی بــۆ
ســەربەخۆیی لــە باشــووری كوردســتان پیرۆزبایــی
لــە ســەركردایەتیی كــورد ،خوشــك و براكانمــان
لــە باشــووری كوردســتان ،هێــزە سیاســیيەكان
و ســەرجەم ڕۆڵەكانــی نەتــەوەی كــورد لــە
هەمــوو پارچەكانــی كوردســتان ،دونیــا دەكات و
ئاواتەخــوازە ئــەم هەنــگاوە ســەرەتای كۆتاییهاتــن
بــە نەهامەتــی و ڕەنــج و ئازارەكانــی كوردســتانی
باشــوور بێــت» ،پیرۆزباییتــان لــە ســەركردایەتیی
كــورد كــردوە ،مەبەســتتان كێیــە؟ ئێســتا چــی
دەڵێــن ســەبارەت بــە ســەركردایەتیی كــورد،
لەگــەڵ ئــەوەی ســەربەخۆییمان بــە دەســت نەهێنــا
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و بەشــێكی زۆرى ناوچــە جێناكۆكەكانیشــمان
لــە دەســت دا ،ئــەوە كۆتاییــی نەهامەتیيــەكان
نەبــوو ،بگــرە نەهامەتییــەكان لێــرەوە دەســتیان
پــێ كــرد ،ئــەم بەیاننامــە گەشــبینەتان چــۆن
نووســیوە؟ دەفتــەری سیاســیی ئێــوە چــۆن ئــاوا بــەو
گەشــبینییەوە ســەیری ڕووداوەكانــی كــردوە ،ئێســتا
بۆچــی هەڵوێســتێكی جدیترتــان نییــە لــە ســەر
ئــەوەی بڵێــن :ئــەو هەمــوو داخــوازی و ئامــۆژگاری
و تەكلیفەتــان لــێ كــرا ڕیفرانــدۆم نەكــەن ،دەبــوو
بەرگــری بكــەن نەتانكــرد ،دەبــوو یەكگرتووتــر بــن
نەتانكــرد .ئێســتا دەبێــت بڵێــن :ئــەو ڕاگەیاندنانەی
ئێمــە زیــاد لــە پێویســت گەشــبینی پێــوە دیــارە،
تەســەوری دروســتبوونى ئــەو هەمــوو كێشــە و
گرفتەمــان نەدەكــرد؟
كەریــم پەروێــزی :ئــەو ڕاگەیاندنەمــان لــەوەوە داوە كــە

خەڵكــی كوردســتان لــە ( )93%دەنگیــان بــە ســەربەخۆیی
داوە ،دەنگیــان بــەوە داوە خۆیــان واڵتــی خۆیــان هەبێــت و
دەســەاڵتدار بــن .لــە کاتێکــدا لــە ( )93%خەڵــک دەنــگ بــدەن
و بــە گەشــبینییەوە ســەیری نەكەیــت ،ڕەنگــە مێــژوو دادگاییــت
بــكات ،بۆچــی ڕێــزت لــەو ڕێــژە زۆرەى دەنگــی گــەل نەگــرت ،پێم
وانییــە نەهامەتییــەكان لــە دوای ڕیفرانــدۆم و بەیاننامەكــەی ئێمــە
دەســتی پــێ كردبێــت ،نەهامەتییەكانــی باشــوور ســەردەمێكە
دەســتیان پــێ كــردوە ،لــە کاىت پەیامنــی ســایكس بیكــۆەوە،
ئــەو کاتــەى كوردیــان بــە زۆر بــە عەرەبــی ســوننە و شــیعەوە
لكانــد ،ئێســتایش بــە زۆر و بــە چــەك بــە یەكــەوە دەیلكێنــن .تــا
بڕیارێكــی ڕیشــەیی نەدرێــت ،ئــەو نەهامەتییانــە كۆتاییــان پــێ
نایــەت ،جــا بــە ڕیفرانــدۆم بێــت یاخــود هــەر شــتێكی تــر .دوای
16ـــى ئۆكتۆبــەر خاكــی كوردســتان بەشــێكی زۆری كەوتە دەســتی
حەشــدی شــەعبی و ســوپای پاســدارانی كۆمــاری ئیســامیی ئێـران،
بۆچــی وەك حیزبــی دیموك ـرات نەهاتیــن ئیهانــەی ئــەم حیزبانــە
بكەیــن ،پێــم وانییــە لــە كاتێكــی وادا كــە بەشــێكی نەتەوەكەمــان
كەوتوەتــە ژێــر هەڕەشــەی دوژمنانــەوە ،ئێمەیــش بێیــن هەڕەشــە
بکەیــن؟
* ســوپای پاســداران هاتوەتــە كــوێ ،پێتــان
وانییــە ئێــوە كەوتوونەتــە ژێــر كاریگەریــی ئــەو
جەمســەرگیرییەی باشــووری كوردســتان لــە نێــوان
یەكێتــی و پارتــی پێــك هاتــوە لــە كاریگەریــی
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كۆمــاری ئیســامیی ئێــران و توركیــا ،لــە الیەكــی
تــرەوە ئێمــە ئــاگاداری لێدوانەكانــی (حەمــە نەزیــف
قــادری) ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی ئێــوە بوویــن،
كــە زیــاد لــە پێویســت ڕیكالمــی بــۆ ئــەوە دەكــرد،
ســوپای پاســداران خەریكــە دەگەنــە كۆیــە ،دوا جــار
دەركــەوت هیــچ بناغەیەکــی نییــە ،ئــەوە حەشــدی
شــەعبین پەالمــاری ئــەو ناوچانەیــان داوە ،بۆچــی
ئێــوە كەوتوونەتــە ژێــر كاریگەریــی یەكێتــی و
پارتــی و پشــتگیریی سیاســەتێك دەكــەن كــە پارتــی
دیموكراتــی كوردســتان ڕەواجــی بــۆ پەیــدا دەكات،
ســەركردەیەکی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران بــە
منــی گــوت :ئەوەنــدەی ئەمەریــكا لــەم نێوەنــدەدا
ڕۆڵــی هەبــوە و پیالنگێــڕی ســەرەكییە ،ئەوەنــدە
ئێــران و توركیــا ڕۆڵیــان نەبــوە ،ئێــوە بۆچــی
هەمیشــە ئــەوە دووبــارە دەكەنــەوە؟
كەریــم پەروێــزی :هەمیشــە هەوڵــان داوە ســنوورێك لــە

نێــوان ئێمــە و ئــەو حیزبانــەدا ڕا بگریــن كــە دەســتتێوەردان
لــە حیزبــەكان و كێشــەكانی نێوانیــان دەكــەن .ئــەو حیزبانــەی
لــە باشــووری كوردســتان خەبــات دەكــەن بــە دۆســتی خۆمــان
و هاوپەیامنــی خۆمانیــان دەزانیــن .ســەبارەت بــەوەى ســوپای
پاســداران چەنــد بوونــی لــە ڕووداوەكانــدا هەبــوە ،پێویســت
بــە قســە و لێــدواىن كــورد نــاكات ،ئەوەتــا فەرماندەكانــی ســوپای
پاســداران هەڕەشــەيان كــردوە بــەوەى ،ناهێڵیــن كوردســتان
ســەربەخۆ ببێــت و ئەگــەر بیانەوێــت ئیس ـڕائیلێكی تــر دروســت
بكــەن ،ڕێگرییــان لــێ دەكەیــن و فیتنەكەیــان لــێ تێــك دەدەیــن،
لــە مــاوەی ڕابــردودا ڕایــان گەیانــد ،فیتنەكەمــان تێكــدا و پێشــان
بــە ســەربەخۆیی گــرت ،هەمــوو ئــەو شــتانە بــە بەڵگــەوە لــە
ڕاگەیانراوەکانیشــدا بــاس ك ـراوە .ئێمــە لــە ســەر بناغــەی ئــەوە
قســە دەكەیــن ،نایەیــن الیەنگریــی هیــچ حیزبێــك بكەیــن لــە
دژی ئــەوی تــر ،چونکــە ئــەوە كاری ئێمــە نیيــە و لــەو بەشــەدا
دەســتتێوەردان ناكەیــن .تەنهــا دەتوانیــن بــە حیزبەكانــی باشــوور
بڵێیــن ئــەو كێشــانەی هەیانــە لــە ڕێگــەی گفتوگــۆوە چارەســەری
بكــەن.

*بــۆ نموونــە حیزبــى دیموکراتــى کوردســتان کــە
تەنهــا ()500م لــە ئێــوەوە دوورە ،ڕاگەیاندنــى لــەو
شــێوەیەى نــەداوە ،واتــا ڕۆژى هێرشــەکانى حەشــدى
شــەعبى بــۆ ســەر ناوچەکانــى تەقتــەق بینیمــان،

تەنهــا بۆچوونــى (حەمــە نەزیــف قادری)مــان
بیســت تــا ئەوەنــدەى بۆچوونــى حیزبــى دیموکــرات
کوردســتان لــەو بارەیــەوە ئــەو بۆچوونــە نەبــوو،
بۆچــى بۆچوونەکانتــان ئەوەنــدە لــە یــەک جیــاوازن؟
کەریــم پەروێــزى :ئێمــە ڕاگەیاندمنــان نــەداوە کــە ســوپاى

پاســداران هێرشــی کردوەتــە ســەرمان ،هــەر حیــزب و الیەنێکــى
سیاســیى ئــازادە لــەوەى چــۆن سیاســەىت خــۆى دیــاری دەکات،
ئێمەیــش ئازادیــن ،ئــەو ئازادییــەى خۆمــان نادەیــن بــە کەســێکی
تــر وەک ئــەوەى بێیــن لــە چوارچێــوەى حیزبێکــی تــردا سیاســەىت
خۆمــان دیــاری بکەیــن.

* هەســت ناکەیت هێزەکانى خۆرهەاڵتى کوردســتان
کەوتوونەتــە ژێــر کاریگەریــى هێزەکانــى باشــوور
یــان ئــەو جەمســەرگیرییەى هەیــە ،کەریــم پەروێــزى
بەڕوونــى وەاڵمــی منــى نەدایــەوە ،واتــا قســەکە
ئەوەیــە کــە ئــەوان نەچوونەتــە ژێــر کاریگەریــى
ئــەو جەمســەرگیرییەى نێــوان یەکێتــى و پارتــى،
یــان ئێــران و تورکیــا ،بــەاڵم ئێــوە خۆتــان شــایەتى
ئــەوە بــوون کــە ڕۆژى پەالماردانى هێرشــى حەشــدى
شــەعبى بــۆ ســەر ناوچەکانــى تەقتــەق ،حەمەنەزیــف
قــادرى ڕای گەیانــد :ئــەوە ســوپاى پاســدارانە
دەیەوێــت بێتــە ســەر بارەگاکانــى ئێمــە ،هەروەهــا
گوتــى ئێمــە ئامادەیــن بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە،
خێــرە حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران ئــەم
ڕاگەیاندنەیــان داوە و کەناڵێکــی نزیــک لە حیزبێکى
سیاســى لــە باشــوورى کوردســتان ئامادەیــە لــەوێ؟
کەچــى حیزبــى دیموکراتــى کوردســتان دەڵێــت
نەخێــر ئێمــە ئــاگادار نييــن ،مەبەســتم ئەوەیــە
بەشــێکى زۆرتــان نەکەوتوونەتــە ژێــر کاریگەریــى
ئــەو جەمســەرگیرییەى لــە باشــوورى کوردســتان
هەیــە ،پێتــان وایــە تــا چەنــد قازانــج بــە پڕۆســەى
سیاســى لــە باشــوور تەنانــەت بــە خۆشــتان دەکات؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :پێــم وایــە هیــچ حیزبێکــی خۆرهــەاڵت

نابێــت بکەوێتــە جەمســەرگیرییەوە لەبــەر ئــەوەى ئــەوە بــە
قازانجــى کــورد و حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتیــش نییــە .مــن شــتێکم
لــە قســەکاىن ئــەودا نەبینــى کــە ئــەوان جەمســەرگیرییان کــردوە،
بــەاڵم پێــم وایــە دەکرێــت میدیــاکاىن یەکێتییــش بچێــت قســەیان
لەگــەڵ بــکات لــە ســەر ئــەو ڕووداوانــە .پێــم وایــە لــەم بابەتــەدا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

میدیــاکاىن یەکێتــی لەگــەڵ کــوردى خۆرهەاڵتــدا ناچاالکــە ،ڕادیــۆى
گــەىل کوردســتان ناڵێــم ،هــەر چەنــدە تەنهــا تەلەفیزیــۆن بــە
میدیــا نازانــم ،بــەاڵم خەڵکــى ئێمــە لــەم بارودۆخــەدا زۆرتــر
تەماشــاى تەلەفیزیــۆن دەکــەن .ئەگــەر بــاىس ئــەو بارودۆخــە
بکەیــن کــە دروســت بــوە ،پێــم وایــە کــوردى باشــوور و کــوردى
بەشــەکاىن تــر ڕۆڵــى ئەمریکایــان بــە هەنــد وەرنەگرتــوە ،ئەمریــکا
ڕۆڵــى ســەرەکیی هەبــوو ،چونکــە ئەمریــکا عێراقێکــى بەهێــزى
دەوێــت .ئەمریــکا و ئێــران لــە گرتنــى کەرکــووک هەماهەنــگ
بــوون ،ئەمریــکا و ئێ ـران ئەگــەر بەرژەوەندییــان لــە ئەفغانســتان
هەبووبێــت ،هاوکاریــى یەکیــان کــردوە .ڕوونــە بەرژەوەندیــى
ئەمریــکا و ئێــران لــە کەرکــووک یــەک بــوە ،بــەاڵم ئەمریــکا
دەیەوێــت ئێــران لــە کەرکــووک نەمێنێــت .ناتوانێــت لــە
شــەرایەتێکی وادا پشــتى کــورد بگرێــت ،چونکــە گــەر عێــراق
الواز بــکات ،ئــەو کات عێـراق بــەرەو ئێـران دەچێــت ،هــەر وەک
چــۆن لــە ســووریا لــە دەســتى دەرچــوو ،لــە عێراقیــش لــە دەســتى
دەچێــت .بــە داخــەوە زۆربــەی کــوردی خۆرهــەاڵت و باشــوور
زۆر ســەمپاتیک سیاســەىت ئەمریــکا بەرانبــەر بــە کــورد پیشــان
دەدەن ئەوەیــش هەڵەیــە ،ناڵێــم دوژمنایەتیــى ئەمریــکا بکــەن،
بــەاڵم دەبێــت بزانرێــت ئەمریــکا ســەرقاڵی چییــە لــە ناوچەکــەدا؟
مــن بــە خەڵکــى کــورد دەڵێــم ئەمریــکا دۆســتى کــورد نییــە بــە
هەمــوو پارچەکانییــەوە .مــن نیگــەراىن خۆرئــاوام ،بەشــار ئەســەد
دەڵێــت :مەحاڵــە خۆبەڕێوەبــەرى دروســت ببێــت ،دەبێــت
کــوردى خۆرئــاوا خۆیــان بزانــن چــی دەكــەن.
*بۆچــى نیگــەراىن لــە قســەکاىن بەشــار ئەســەد کــە دەڵێــت،
فیدراڵــى چییــە و کۆنفیدڕاڵــى چییــە؟ بــۆ نیگــەران نیــت لــەو
سیاســەتانەى پــارىت دیموکـراىت کوردســتان لە2011ـــەوە گرتوویەتــە
بــەر بەرانبــەر بــە خۆرئــاوا ،خەنــدەق لــێ دەدات( ....ئەنەکەســە)
ی دروســت کــردوە و ئێســتا (ئەنەکەســە) پشــتگیرى لــە سیاســەىت
پــارىت دەکات ،دەســت لــە سیاســەتەکاىن خۆرئــاوا وەردەدات،
بۆچــى نیگــەراىن ئــەوە نیــت؟ بۆچــى نیگــەراىن قســەیەکى بەشــار
ئەســەدیت کــە کردوویــەىت و هێشــتا ئاکامەکــەى دیــار نییــە؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :نیگــەراىن ئەوەیشــم ،پێــت وا نەبێــت
هەرگیــز پشــتگیریى ئــەوەم کردبێــت کــە کــوردى پارچەیــەک
دژى پارچەیەکــی تــر بــە کار بهێنــن ،لــە کاىت خۆیــدا لێــداىن
خەندەقــم پــێ نــاڕەوا بــوە و ئیدانــە کـراوە .بەشــار ئەســەد ئێســتا
کــە بەشــێکى زۆرى لــە خاکەکــەى گیراوەتــەوە ڕەنگدانــەوەى لــە
ســووریا هەیــە .ئێســتا مەترســیى لــە خۆرئاوایــش هەیــە ،نــەک
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من ئەمەریكا بە دۆستی كورد
نازانم ،پێم وایە ئەمەریكا بۆ
بەرژەوەندییەكانی خۆی هەوڵ
دەدات .خەڵكی كوردستان
دەبێت جۆرێكی تر سیاسەتی
بكردایە لە ڕابردوودا ،لە
داهاتوویشدا دەبێت جۆرێكی تر
سیاسەت بكات

تەنهــا لــە خۆرهــەاڵت ،پێویســتە لەمــەو دوا بزانیــن تورکیــا دێــت
بــۆ خۆرهــەاڵت ،نابێــت کــوردى خۆرهــەاڵت بــن بــە ئامڕازێــک بــۆ
شــەڕى پەکەکــە .بــە ڕاى مــن وەک چــۆن ئــەوان بــۆ بەرژەوەندیــى
خۆیــان یەکیــان گــرت کــە کەرکــووک لــە دەســت کــورد دەربهێنــن،
پێویســتە لــەم شکســتەدا ،کــورد بــە تایبــەت لــە باشــوور یەکڕیزیى
خــۆى بپارێزێــت لەگــەڵ بەشــەکاىن تــر ،بــۆ ئــەوەى بەرەنــگارى
ئــەو بارودۆخــە ببێتــەوە کــە دەوڵەتــاىن داگیرکــەرى ئێــران و
تورکیــا و لــە ســەرووى هەموویشــیانەوە ئەمریــکا دروســتیان
کــردوە .دەبێــت کــورد داواى یەکڕیــزى بــکات ،یەکڕیــزى بــەو
مانایــە نییــە کاتــێ تورکیــا داواى لــێ کردیــن شــەڕى پەکەکــە
بکەیــن ،بــە گوێــى بکەیــن وەک ئــەوەى پێشــوو کــە خەنــدەق
لــێ درا ،بــە هیــچ شــێوەیەک نابێــت دووبــارە ببێتــەوە .پێــم وایــە
کــوردى باشــوور ئــارەزووى خۆیــەىت دۆســتایەىت هــەر کەســێک
دەکات ،بــەاڵم دەبێــت ئــەوە بزانــن ،ئەمانــە تــا ســەر دۆســت
نییــن .دەبــوو کوردیــش وەک ئەمریــکا بەرژەوەندیــى خــۆى لێــک
بدایەتــەوە و ســوودى وەربگرتایــە ،ئــەو ماوەیــەى شــەڕى داعشــی
کــردوە ،خــۆى بەهێــز بکردایــە.

*لەبــەر ئــەوەى تەلەڤزیۆنــى یەکێتــى چاوپێکەوتــن
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لەگــەڵ بەڕێزتــان نــاکات ،ڕەوایــە تۆ لــە تەلەڤزیۆنى
پارتــى هەندێــک لێــدوان بدەیــت کــە خزمــەت بــە
دۆخــى باشــوورى کوردســتان ناکــەن؟ ئــەوە نابێتــە
هــۆى پشــێوى و ئاڕاســتەیەکى سیاســیى خــراپ
ناگرێتــە بــەر؟ کاتێــک ســوپاى تورکیــا بێــت ،ســوپاى
ئێــران و عێــراق بــۆ نایــەن؟ کاتێــک خــۆت بــارەگاى
ســەربازى و دەزگاکانــى میــت لە ناوچەکانــى بەروارى
بــااڵ و شــوێنی تــر بکەیتــەوە ،بێگومــان ئێرانیــش
دەیەوێــت پێکهاتــە و نفــوزى هەبێــت .دەکرێــت
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان یــان (پــژاک) بڵێــت،
ئــەوە ســوپاى تورکیــا هاتــوە ،حیزبــى دیموکراتــى
کوردســتانى ئێــران لــە زارى دەفتــەرى سیاســییەوە
بڵێــت مەترســیمان لــە ســەرە و ســوپاى پاســداران
خەریکــە بــەرەو کۆیــە دێــت ،ئەوانــە خزمــەت بــەو
دۆخــە دەکــەن کــە دوا جــار لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر
ڕووی داوە؟
عوســمان جەعفــەرى :بەداخــەوە لــە باشــوورى کوردســتان

جەمســەرگیرییەک لــە ڕاگەیانــدن هەیــە کــە زۆر دیــارە .لــە
کاتێکــى زۆر هەســتیاردا کــە کۆمەڵێــک شــت ڕووبــەڕووى گــەىل
کوردســتان دەبێتــەوە ،ڕاگەیاندنــەکان ڕۆڵــی پۆزەتیڤیــان تێیــدا نییــە
و نەگەتیڤانــە هەڵســوکەوت دەکــەن .وەک دەزانیــن ڕاگەیاندنــەکان
دابــەش کــراون ،ڕاگەیانــدىن ســەربەخۆمان نییــە وێنــای ئیــرادەى
خــۆى بــکات ،هــەر میدیایەکــى باشــوورى کوردســتان گرێــدراوى
الیەنێکــى سیاســییە ،لەبــەر ئەوەیــە دەبینیــن لــە بەیانیــى 16ـــی
ئۆکتۆبــەرەوە بــە شــێوەیەک کەشــێکى ژەهـراوى لــە ڕاگەیاندنــەکاىن
باشــوورى کوردســتان هاتوەتــە کایــەوە ،کــە زۆر جێــگاى نیگەرانییــە،
بــۆ منوونــە کاتێــک تەماشــاى فــەزاى مەجازیــان دەکــرد کــورد
دابــەش ببــوو ،کــە تــا ئێســتایش هــەر بەردەوامــە ،تــا ئیســتا کــوردى
خۆرهــەاڵت لــە فــەزاى مەجــازى بــە تایبــەت لــە فەیســبوک دابــەش
ک ـراوە بــە ســەر ئــەم دوو ئاڕاســتەیەدا :الیەنێــک زۆر بــە چــڕى و
بــە ئاشــکرا لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا بــە هــۆکاری شکســت دەزانێــت،
الیەنێکــی تــر بــە فریشــتە دادەنێــت ،بــە بۆچــووىن مــن ئــەوە
زەرەر بــۆ کــورد هەیــە .بەداخــەوە شــتێکى تــازە نییــە ،لــە باکــوور
و خۆرئــاواى کوردســتانیش هــەر وایــە .ئەمــە بەاڵیەکــە دامێنــى
بزووتنــەوەى سیاســیى کــوردى گرتــوە بــە تایبــەت لــە باشــوور و
باڵــی بــە ســەر پارچــەکاىن تــردا کێشــاوە .دەبێــت لــە ســەر بابەتەکــە
بــە وردی لێکۆڵینــەوە بکرێــت ،قۆناغەکــە زۆر هەســتیارە.

* پێت وایە (حدكا) پەلەی كرد لەو بۆچوونەدا؟
عوســمان جەعفــەرى :ڕاگەیانــدىن (حــدکا) ئامــاژەى بــەوە

دا ،گوایــە حەشــدى شــەعبى و ســوپاى پاســداران بــە پاڵپشــتیی
حەشــدى شــەعبى بــەرەو تەقتــەق و شیواشــۆک دەچــن و
نزیکــى کەمپــى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بوونەتــەوە ،بــەاڵم دواتــر
دەرکــەوت وا نییــە .پێــم وابێــت حیــزىب دیموکــرات بەیاننامــەى
دەرنەکــرد ،ئەگــەر شــتێکى گوتبێــت وەک ئاگادارکردنــەوە
بــوە .مــن لــە ســەر کــۆى بابەتەکــە قســە دەکــەم ،نابێــت وەک
هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان لــە ژێــر کاریگەریــى ئــەو
دووبەرەکییــەدا بیــن کــە لــە نێــوان ڕاگەیاندنــەکاىن ئــەم پارچەیــە
مبانەوێــت یــان نەمانەوێــت هەیــە ،چونکــە زیــاىن زۆرى بــۆ کارى
سیاســیى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان دەبێــت .بەداخــەوە
بابەتەکــە وای لێهاتــوە ئەوەنــدەى کادیــرى حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت
کوردســتان پەیوەســن بــەوەى کــێ لــەم پارچەیــە خیانەتــی کــردوە
و کــێ باشــی کــردوە ،خەڵکــى ئــەم پارچەیــە ئەوەنــدە پەیوەســت
نیــن .کاتێــک تەماشــاى تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەم ،خەڵکــى
باشــوور هەمــوو بابەتێــک بــە گاڵتــە وەردەگرێــت ،بــەاڵم خەڵکــى
خۆرهــەاڵت بــە شــێوەیەک هەڵســوکەوت دەکــەن وەک بڵێیــت
پــارىت و یەکێتــى کێشــەى ســەرەکیى ئێمــەن .لــە کاىت هاتنــە
پێشــەوەى بابەتێــک الوازییــەک لــە بزووتنــەوەى سیاســیى کــوردى
خۆرهــەاڵىت کوردســتاندا دروســت دەبێــت ،بــۆ باکووریــش بــە
هەمــان شــێوەیە.

* بۆچــى تەنهــا چەنــد کەســێک لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە بەرپرســیار دەبینیــت کــە
لــە خۆرهەاڵتــەوە قســە دەکــەن؟ بۆچــى خۆتــان
بــە بەرپرســیار نابینــن ،ئێــوە ســەرکردایەتیى
ئــەو خەڵکــە دەکــەن ،ڕۆڵتــان چییــە؟ بۆچــى
خەڵکــى ئــەو پارچەیــە هۆشــیار ناکانــەوە و بــاش
و خراپیــان نیشــان نــادەن؟ هەروەهــا بڵێــن ئــەم
بەیاننامەیەمــان هەڵــە بــوو ئەمــە باشــەکەیە،
ئێــوە ناتوانــن بــە یەکــەوە بەیانێکــى هاوبەشــتان
هەبێــت ،بــۆ نموونــە چەنــد جــار هەڵبژاردنەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان و ئێــران بەڕێوەچــوە ،هێــزە
سیاســییەکان نەیانتوانیــوە بــە یەکــەوە ڕێگــرى
بکــەن و بەیاننامەیەکــى هاوبــەش دەربکــەن؟
عوســمان جەعفــەرى :ناڵیــم ئــەوە بۆچــووىن حیزبەکانــە،

بەڵکــوو ئــەوە ڕاگەیاندنێکــى گەورەیــە کاریگەریــى لــە ســەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

خەڵــک هەیــە ،کاتێــک لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــەو شــێوەیە
هەڵســوکەوت دەکرێــت .بەدڵنیایییــەوە ئەمــە بــە کەموکورتیــى
خۆمــاىن دەزانیــن کــە دەبێــت لــە کاىت لــەو شــێوەیەدا هەڵوێســتى
یەکگرتوومــان هەبێــت ،لە خۆشــی و ناخۆشــییەکاندا هەڵوێســتامن
هەبێــت .پێــش ڕیفرانــدۆم الیەنێکــى کــوردى ســەرداىن حیزبەکــەى
ئێمــەی کــرد و لــە ســەر بابــەىت ڕیفرانــدۆم قســەمان کرد .پێویســتە
زۆر زانســتییانە هەڵســوکەوت لەگــەڵ ڕیفرانــدۆم بکرێــت ،گومتــان
بــا ئێمــە لەگــەڵ حیزبــەکاىن تــردا کــۆ ببینــەوە و دواتــر بــە یــەک
نەخشــەڕێگا بچینــە الى ســەرکردایەتیى باشــوورى کوردســتان،
بــۆ قســەکردن لــە ســەر ئــەوەى ئایــا ڕیفرانــدۆم کاتیــەىت یــان
نــا ،یاخــود ئەگــەر ڕیفرانــدۆم کــرا ئــەو کات بابــەىت حیزبــەکاىن
خۆرهــەاڵىت کوردســتان لــە ئێــران وەک ئەوەیــە کــە (حــدكا) و
محەمــەد نەزیفــى قــادرى گوتوویــەىت ،ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بــە
کۆمەڵێــک قۆناغــدا بــڕوات ئایــا بابــەىت حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت
چــی لــێ دێــت؟ بڕیــار بــوو لــە ســەر ئەمانــە کۆمەڵێــک جموجــۆڵ
بکرێــت ،بــەاڵم ســەيرمان كــرد هــەر حیزبــە و لــە الیــەن خۆیــەوە
بەیاننامــەى بــاو دەکــردەوە.

* عوســمان جەعفــەرى قســەیەکى گرینگــی کــرد
دەڵێــت« :پێشــتر ئێمــە ویســتوومانە لەگــەڵ
هێزەکانــى باشــوور یــان حکوومەتــى هەرێــم
دابنیشــین تــا بزانیــن چارەنووســمان چییــە»،
دەڵێــت نــەک ئــەوە نەکــرا ،بەڵکــوو هــەر حیزبێــک
بــۆ خــۆى بەیاننامەیەکــى دەرکــرد .گلەیــى ئــەوە
دەکرێــت ،بۆچوونــی ئێــوە بارگاوییــە ،بۆچــى
پشــتگیریى سیاســەتێک دەکــەن کە جەمســەرگیرییە
لــە باشــوورى کودســتان ،عوســمان جەعفــەرى ئــەو
بۆچوونــەى ڕەت کــردەوە .ئــەو گلەیییــە لــە ئێوەیش
هەیــە کــە بۆچــى پشــگیریى سیاســەتێک دەکــەن
بــۆ نموونــە موجاهیدینــى خەڵــق بەڕێــوەی دەبــات،
کــە لەگــەڵ ڕیفرانــدۆم و ســەربەخۆیى کوردســتان
نییــە .پێــت وانییــە خۆتــان ناتوانــن یەکگرتــوو بــن،
کەواتــە بۆچــى گلەیــى لــە یەکێتــى و پارتــى دەکــەن
کــە یەکگرتــوو نیــن و ناتوانــن ناوماڵــى کــورد ڕێــک
بخەنــەوە؟
کامیــل نورانیفــەرد :ســەرەتا ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە،

کــە بۆچــوون و سیاســەىت ئێمــە بــارگاوى بێــت بــە بەرژەوەنــدى
و هەڵوێســت و سیاســەىت حیزبێــک یــان الیــەن و کەســایەتییەک،
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بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەوە لــە سیاســەىت ئێمــەوە دوورە و
هەوڵــان داوە خۆمــان لــە کێشــە و پێکــداداىن نێــوان الیەنــە
سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان دوور بگریــن .لــە ســەر بنەمــاى
مێژوویەکــى درێــژ و ڕێزگرتــن لــە یــەک پێوەندیــى دۆســتانەمان
لەگــەڵ هەمــوو الیەنــە سیاســییەکاندا هەیــە ،وا نازانیــن هیــچ
کام لــە هێــزەکان لــەوەى تــر لــە ئێمــە نزیکــرە ،بەڵکــوو بــە
یــەک چــاو ســەیرى هەموویــان دەکەیــن .گــەر پشــتگیریامن
لــە هەڵوێســت و بۆچــووىن الیەنێــک لــە الیەنــە سیاســییەکاىن
باشــوورى کوردســتان بکردایــە ،دەبــوو لــە پێنــاو بەرژەوەندییــەک
بوایــە ،بــەاڵم ئێمــە هیــچ بەرژەوەندییەکــان لــەو بابەتــەدا نییــە
و بــە هەمــوو شــێوەیەک ئــەو تۆمەتــە ڕەت دەکەمــەوە .پێــم
وایــە دەتوانــم نوێنەرایەتیــى هێــز و الیەنــە سیاســییەکاىن تــرى
خۆرهــەاڵىت کوردســتان بکــەم ،چونکــە ئەوانیــش زۆر بەرپرســیارانە
لــەو بابەتانــەدا هەڵوێســتى تایبــەت و ســەربەخۆیانەى خۆیــان
هەبــوە .ئێمــە وەک هێــزە سیاســییەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان
ناتوانیــن نکۆڵــى لــەوە بکەیــن ،زۆربــەى بۆچــوون و لێکدانــەوە و
رشۆڤەکامنــان گــرێ بدەینــەوە بــە ئێـران ،لــە ڕاســتیدا نــەک تەنهــا
ئێـران بــە دوژمنــى خۆمــان دەزانیــن ،بەڵکــوو ئــەوە ڕاســتییەکەیە
کــە ڕژێمــى ئێــران ڕۆڵــى تێکدەرانــەى لــە ئاســتى ناوچەکــە و
جیهانــدا هەیــە و بــە ئاشــکرا دیــارە .ئــەو بارودۆخــەی ئێســتا
تەنهــا پێوەندیــی بــە حکوومــەىت عێـراق و هەرێمــى کوردســتانەوە
نییــە ،بەڵکــوو هاوکێشــەیەکى سیاســییە زۆربــەى واڵتــاىن جیهــان:
ئەمریــکا ،ڕووســیا ،ئیســڕائیل ،ســعودیە و کۆمپانیــا گــەورەکاىن
نــەوت ،ڕۆڵــی تێیــدا دەبینــن بەرژەوەندیــى خۆیــان ڕەچــاو
دەکــەن.

*ئێــوە ناتوانــن بــە یەکــەوە بەیاننامەیەکــى
هاوبــەش دەربکــەن بۆچــى تــۆ هەمــوو بابەتــەکان
دەبەیتــەوە ســەر کۆمــارى ئیســامیى ئێــران؟
کامیــل نورانیفــەرد :ئــەو بەشــەى کــە ئێمــە ناتوانیــن

بەیاننامەیەکــى هاوبــەش دەربکەیــن ئــەوە ڕاســتە و ڕەخنەیەکــە
لــە هێــز و الیەنــە سیاســییەکاىن خۆرهــەاڵت ،هــەر چەنــدە بــەو
شــێوە تونــدە نییــە .ئێمــە لــە یــەک ســاڵى ڕابــردوودا شــاهیدى
هەنــگاوى زۆر بــاش بوویــن بــە تایبــەت شــەش الیــەىن سیاســیى
کوردســتاىن ئێــران کــە دوو حیــزىب دیموکــرات و ســێ کۆمەڵــە
و ســازماىن خەبــات ،توانیومانــە لــە ســەر کۆمەڵێــک پرســی زۆر
گرینــگ هەنــگاوى بــاش بنێیــن .بــە کۆدەنگــى و کارى هاوبــەش
دەســتکەوىت باشــان بــە دەســت هێنــاوە ،بــەاڵم بــەو شــێوەیەى
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چــاوەڕوان دەکرێــت وا نییــە .مــن بێبەریــى ناکــەم ،وەک ســازماىن
خەبــات ،بەڵــێ لــەو بەشــە کەمتەرخەمییــن و گلەییــان لــە ســەرە.

* لــەو بابەتــەی نوســیووتە ،بەشــێکى زۆرى
بەرپرســیارێتیت خســتوەتە ئەســتۆى بارزانــى ،بــەاڵم
ئێوەیــش بــە دەر نین لە پشــتگیریکردنى سیاســەتى
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان .ئــەو نووســینەى
بەڕێــزت دەڵێــت :گــەر بارزانــى پێــش ڕیفرانــدۆم
دەســتى لــە کار بکێشــایەتەوە ،ڕەنگــە ئــەو بارودۆخە
ڕووی نەدایــە .گــەر گوێــى لــە ئەمریــکا ،بەریتانیــا،
فەرەنســا ،تورکیــا و عێــراق بگرتایــە ،ڕەنگــە
هەڕەشــەکان کەمتــر دەبــوون ،بــەاڵم بەداخــەوە
بارزانــى و بەرپرســانى هەرێــم زۆر نابەرپرســیارانە
مامەڵەیــان کــرد .بارزانــى و پارتەکــەى دواى
ڕیفرانــدۆم زیاتــر پێداگرییــان لــە ســەر سیاســەتى
تاکــڕەو و نادیموکراتییانــەى خۆیــان کــرد .بۆچــى
ئێــوە ئەوەنــدە دووپاتــی دەکەنــەوە کــە بارزانــى
هــۆکارى شکســتى ڕیفراندۆم و دەرهاویشــتەکانێتى؟
ئایــا ئــەوە تــا چەنــد ڕاســتە کە ئێــوە لە ژێر ســێبەرى
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان سیاســەت دەکــەن؟
چەندیــن جــار واڵتانــى ئەمریــکا و هاوپەیمانــان
حکوومەتــى هەرێمیــان لــەوە ئــاگادار کردوەتــەوە،
کــە هەندێــک بابــەت بۆ ئــەوان جێگــەى نیگەرانیین،
وەک بابەتــى نــەوت و داخســتنى پەرلەمــان لــە الیەن
پارتــى و دەستاودەســت پێنەکردنــى دەســەاڵت.
ئامــەد شــاهۆ :بــارزاىن لــەو دۆخــەى هەرێمــى کوردســتان

پشــکى شــێرى بەرکەوتــوە ،بــۆ ئەوەیــش چەندیــن هــۆکار هــەن:
بــەر لــە ڕیفرانــدۆم ،لــە باشــوورى کوردســتاندا پەرلەمــان داخرابوو،
هەمــوو دەزگا حکومییــەکان ڕاگیرابــوون ،ناوەنــدە شــەرعییەکان
کاریــان پــێ نەدەک ـرا ،بەرپــرىس ســەرەکیی ئــەو دۆخەیــش پــارىت
دیموکـراىت کوردســتان و بــارزاىن بــوو .ســەرەڕاى ئــەوە ،مەســعوود
بــارزاىن ڕیفراندۆمــی هێنایــە مەیــدان ،بێگومــان پڕۆژەیەکــى وا لــە
هەرێمێکــی خــاوەن قەیرانــی قــووڵ ،ئەنجامەکــەى هــەر شکســت
دەبــوو .ئێمــە وەک (پــژاک) ڕامــان گەیانــدوە ،هێڵــى ســێیەم بــە
بنەمــا دەگریــن .لــەو ڕیزبەندییــەى لــە هەرێــم و ناوچەکــەدا
هەیــە ،هیــچ الیەنێکــان هەڵنەبــژاردوە ،بەڵکــوو هێڵى ســێیەمامن
هەڵبــژاردوە کــە هێڵێکــى نەتەوەییــى دیموکراتییــە ،هێڵــى گــەل و
دیموکراســییە .هەمیشــە خوێندنەوەیەکــى واقیعبینانەمــان بــۆ دۆخ

و ڕەوىش بەشــەکاىن تــرى کوردســتان هەبــوە .بەداخــەوە لەبــەر
ئــەوەى الیەنــە کوردییــەکان وێنەیەکــى وردى واقیعبینانەیــان
بــۆ دۆخەکــە نەبــوو ،گرفــت و کارەســاىت هێنــا .گــەر پارتــەکاىن
خۆرهــەاڵىت کوردســتان دان بــە کەموکورتییەکانیانــدا بنێــن،
خوێندنەوەکانیــان واقیعبینانــە بێــت ،دەتوانــن بەربەســت و
ســنوور بــۆ ئــەو مەترســییانە دابنێــن ،کــە حەشــدى شــەعبى و
هێــزە هاوپەیامنــەکاىن ئێـران لــە داهاتــوودا بــۆ ســەر خۆرهــەاڵت
دەیانبێــت ،بــەاڵم بەداخــەوە ئــەو خوێندنەوانــە تەســک و
تەنگــن ،یــان ئەوەتــا خۆمــان لــە بابەتــەکان دەدزینــەوە.
هەمــان عەقڵیەتــە کــە بــارزاىن بــە کاری دەهێنێــت ،دەڵێــت
لــە الیــەن ڕاوێژکارەکامنــەوە فریــو دراوم ،بــەاڵم لــە واقیعــدا لــە
الیــەن تورکیــاوە فریــو درا و یاریــى پــێ ک ـرا .ئــەو ڕۆڵەیــش کــە
بــە بــارزاىن درا هێــزەکاىن کــورد فریــو بــدات و بیانــکات بــە دوو
بەشــەوە ،دواتــر هێــزى پارچــەکاىن تــرى کوردســتانیش فریــو بــدەن
بــۆ ئــەوەى پشــتگیریى ئــەو پڕۆســەیە بکــەن .لەبــەر ئــەوە ئێمــە
وەک ئەنجوومــەىن پــژاک ،بــەر لــە ڕیفرانــدۆم و دواى ڕیفرانــدۆم
لێدوامنــان هەبــوە و ئاماژەمــان بــە مەترســییەکان کــردوە و ئەرکــى
سەرشــاىن خۆمــان لــەو بارەیــەوە جێبەجــێ کــردوە.
ســەبارەت بــە نزیکبــووىن ئێمــە لــە (پەکەکە)ـــەوە ،بێگومــان
دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان دان بــەوەدا بنێــن ،چونکــە ئەمــڕۆ لــە
کوردســتاندا دوو هێــڵ هەیــە :هێڵێــک کــە بــارزاىن نوێنەرایەتیــى
دەکات و هێڵێکــی تــر ڕێبــەر ئاپــۆ .ئــەو هێڵــەى باشــوورى
کوردســتان ،دەبینیــن دەرئەنجامــەکاىن تــووىش شکســت بــوون ،ئەو
هێڵــەى لــە خۆرئــاواى کوردستانیشــدا هەیــە ڕۆژبــەڕۆژ مژدانــە بــە
کۆمەڵگــەى کــوردى دەدات .کاتــێ ئێمــە وەک جوواڵنەوەیــەک
ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵبــژاردوە لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان ،لــە ســەر
بیروبۆچوونــەکاىن کار دەکەیــن ،ئەوەیــش بــەو مانایــە نایــەت ،بــە
تــەواوى لــە ژێــر هەیمەنــەى (پەکەکــە)دا بیــن ،بەڵکــوو لــە بــوارى
فکرییــەوە فیکــرى (پەکەکــە) و ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵبــژاردوە.

*هەســت ناکەیــت وەک لــە پەیمانگایەکــى کادیرانى
(پەکەکــە) دانیشــتبیت قســە دەکەیــت ،دوو هێڵــت
دیــاری کــرد بــۆ ئــەم بەڕێزانــەى لێــرەن ،هێڵــک
کــە بارزانــى نوێنەرایەتــى دەکات هێڵــى شکســتە،
هێڵێــک کــە ئاپــۆ نوێنەرایەتــى دەکات ،هێڵــى
ســێیەم هێڵــى خۆســەرى دیموکراســییە ،هەســت
ناکەیــت نوێنــەرى ئــەو حیزبانــە لێــرە ڕەنگــە هیــچ
کام لــە هێڵەکانیــان پــێ قبــوڵ نەبێــت؟

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ئامــەد شــاهۆ :هــەر کــەس خوێندنــەوە و ڕا و بۆچــووىن
خــۆی هەیــە ،هــەر هێزێــک مــاىف خۆیــەىت هێڵــى ســێیەمى بــۆ
خــۆى هەڵبژاردبێــت ،هێڵێکــى دیموکراســیى هەڵبژاردبێــت ،واتــا
ناڵێیــن تەنهــا ئێمــە هەیــن ،هــەر هێزێــک بــۆ خــۆى ناســنامەى
سیاســیى لــە ناوچەکــەدا هەیــە .بەداخــەوە هەیمەنــەى دوو پــارىت
دەســەاڵتدار لــە هەرێمــى کوردســتاندا کاریگەریــى ڕاســتەوخۆى
لــە ســەر حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان هەیــە .دەکرێــت
هەڵوێســتى ئێمــە کــە لــە شــاخین جیاوازتــر بێــت ،هێــزى ئێمــە
زۆربــەى لــە ناوخــۆى خۆرهــەاڵىت کوردســتاندایە ،کۆمەڵێــک
بابــەىت لــەو شــێوەیە بوەتــە هــۆکار کــە دەســتى ئێمــە ئاوەاڵتــر
بێــت .ئێســتا زەخــت لــە ســەر ئــەو الیەنانــە زۆرە ،دەســتیان
لــەو بابەتانــەدا ک ـراوە نییــە .بــە بۆچــووىن مــن دەبێــت هەمــوو
الیەنــەکاىن کــورد ،بــە تایبــەت هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان
وانەیــەک لــە پرۆســەى ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم فێــر بیــن ،بــە
تایبــەت بــۆ ئــەوەى هەژمــووىن حەشــدى شــەعبى لــە ناوچەکــەدا
الواز بکەیــن ،پێویســتە الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان بــۆ
یەکێتیــى ناوماڵــى کــورد لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان هەنــگاوى
گرینــگ بنێــن ،چونکــە هەمــان ئــەو خااڵنــە بوونــە هــۆکار کــە
لــە باشــوورى کوردســتان ئــەو دەرئەنجامــەى ئێســتایان لــێ
بکەوێتــەوە .قبــوڵ نەکــردىن یەکــر و ناکۆکیــى نێــوان حیزبەکانــی
خۆرهــەاڵىت کوردســتان بــوە هــۆکارى ئــەوەى ،کــە پێشــر ئێ ـران
لەگەڵیــدا بــوە ،بــەاڵم ئەمــڕۆ ناوچەکــەى داگیــر کــرد .تورکیا پێشــر
پشــتگیریى لــێ دەکــرد و دەرگاى بــۆ دەکردنــەوە ،بــەاڵم دەبینیــن
ئەمــڕۆ هەمــوو ئــەو ســنوورانەى لــە ژێــر دەســەاڵىت کوردیــدا بــوو
وەری گرتــەوە لێیــان .ئەمانــە هەندێــک ئەزمــووىن تاڵــن کــە ئێمــە
وەک الیــەىن کــورد لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان پێویســتە پەندیــان
لــێ وەربگریــن و دووبارەیــان نەکەینــەوە.
*مەبەســت ئــەوە بــوو ئێــوە وەک (پــژاک) پشــتگیریى
فۆڕمــى (خۆســەریى دیموکراســى) دەکــەن ،نــەک
تێــزى (دەوڵــەت – نەتــەوە) کــە یەکێتــى و پارتــى
نوێنەرایەتیــى دەکــەن؟
ئامــەد شــاهۆ :بەڵــێ ڕاســتە ،چونکــە ئێمــە باوەڕمــان بــەوە

هەیــە ،خۆســەریى دیموکراســی دەتوانێــت مــاىف هەمــوو
پێکهاتــەکان لــە کۆمەڵگــە دەســتەبەر بــکات ...دەتوانێــت ڕێگــرى
لــەو قەیرانــە ناوخۆیییانــەى هەیــە بــکات و هەژمــووىن هێزێــک
یــان دەســەاڵتێک لــە نــاو دەبــات ،بۆیــە ئێمــە باوەڕمــان هەیــە،
خۆســەریى دیموک ـراىت دەتوانێــت تاکــە چارەســەرى دیموک ـراىت و
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گلەییی ئێمە بوە لە
سەركردایەتیی سیاسیی
باشووری كوردستان ،كه بۆچی
ئەوەندەی ڕاوبۆچوونی ئێران
و توركیا وەردەگرێت ،ئەوەندە
ڕاوبۆچوونی هێزە سیاسییەكانی
كوردی وەرناگیرێت؟

ئاشــتییانە بێــت.

* ئامــەد شــاهۆ چەنــد پرســێکى گرینگــى ورووژانــد
وەک ،بارزانــى هەوڵــی داوە سیاســەتى تورکیــا
جێبەجــێ بــکات و بەشــێک لــە هێزەکانــى فریــو
داوە ،کــە دیــارە مەبەســتى لــە هێــزى پارچەکانــى
تــرە ،کــە تەنهــا بــە هــۆى هەڵوێســتى نیشــتیمانی
و نەتەوەیییــەوە پشــتیوانییان کــردوە ،بــۆ نموونــە
هیــچ الیەنێکتــان لــە بەیاننامــە و بۆچوونەکانتانــدا
ئەوەتــان بــاس نەکــردوە ،کــە زیاتــر لــە دوو ســاڵە
هاوکارییەکانــى ئێــوە بــڕراوە؟ چەندیــن ســاڵە
بارزانــى ڕۆژێــک لــە ڕۆژان وەک ســەرۆکى هەرێمــى
کوردســتان ئامــادە نەبــوە بێتــە بارەگاکانــى ئێــوە،
كاتێــك خێــزان و پێشــمەرگەکانتان لــە ژێــر نایلۆنــدا
ڕۆژیــان دەکــرەوە ،مووچــە و هاوکارییەکانــى
بڕیبــوو ،ئامــادە نەبــوو گــوێ لــە داخوازییەکانــى
ئێــوە بگرێــت ،لــە کاتێکــدا ئێــوە بەشــداریى شــەڕى
کەرکووکتــان کــردوە ،پێشــتریش بەشــداریى شــەڕى
حەشــدى شــەعبیتان کــردوە و هاوکاریــى هێــزى
پێشــمەرگەتان کــردوە ،كهچــی هــەر دەڵێــن ئێمــە
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لەگەڵیاندایــن ،بــەو مانایــهى ئێــوە کەوتنــە ژێــر
کاریگەریــى ئــەو بۆچوونــەوە .دەڵێــن نوێنەرایەتیــى
هێڵــى ســێیەم دەکەیــن ،نایشــارینەوە پشــتگیریى
سیاســەتى ڕێبــەر ئاپــۆ دەکەیــن ،پشــتگیریى
خۆســەریى دیموکراســى دەکەیــن ،نــەک تێــزى
دەوڵەت-نەتــەوە .دهڵێــت ئــەوەى ئێوە پشــتیوانیتان
کــردوە لــە ڕیفراندۆمــدا ،پێویســت ه دەرســى لــێ
وەربگریــن بــۆ خۆرهــەاڵت ،ههروههــا دەڵێــت :ئــەم
هێزانــە بــەردەوام خەریکى ئینشــیقاق و جیابوونەوە
و وتــارى پارادۆکــس و دژ بــە یەکــن؟
ڕەزا کەعبــى :مــن لــە قســەى کۆتاییــى ئامــەدەوە دەســت

پــێ دەکــەم ،پێــم وایــە تــا ئێســتا کــەم بەرپــرىس (پــژاک) وا
بــە ڕووىن بــاىس کردبێــت ،کــە ئــەوان حیزبێکــى هەڵقــواڵوى
خەبــاىت ڕزگاریخــوازى خۆرهــەاڵىت کوردســتان نیــن ،بهڵكــوو
دەرئەنجامــى سیاســەىت پەکەکــەن لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان .بــە
بۆچــووىن مــن قســەکاىن بەڕێــز ئامــەد ئەمانــە دەســەملێنێت ،جــا
ڕەوایــە یــان نــا کارم بــە ســەر ئــەوەوە نییــە .پێشــم وایــە بۆنــەى
باشــان هەیــە لەگەڵیــان و هەوڵــان داوە لێیانــهوه نزیــک
بیــن ،بــەاڵم ئــەوەى بــە قســەى خــۆى ئێمــە دڵنیــا دەکاتــەوە
لــەوەى کــە پێویســتى پەکەکەیــە بــۆ حیزبســازى لــە پارچــەکاىن
کوردســتان ،کــە بــە بۆچــووىن مــن شکســتی خــواردوە ،پــارىت یــان
حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت یــان هەرێمــى کوردســتان ،بۆچــى ئــەم
ڕەفتارانەیــان هەبــوە لەگــەڵ حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت ،مووچەیــان
بڕیــوە ،ســەردانیان نەکــردوون؟ پێــم وایــە لــە بۆنــەى جۆراوجــۆر
ئەمانەمــان بــە بەرپرســاىن حکوومــەىت هەرێــم گوتــوە ،بە شــەخىس
بــارزاىن نــا ،بهڵكــوو بــە نوێنــەراىن پــارىت و یەکێتــى ،کــە هاتــوون
ســەرداىن حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتیــان کــردوە.
س ـهبارهت بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت ،بــە بــڕواى مــن لــە ڕووی
هەســتکردن ب ـه بەرپرســیارێتی لــە ئاڵۆزیــى هەرێمــى کوردســتان
کاریــان بــۆ خۆیــان نەکــردوە ،بەڵکــوو زۆر دڵســۆزانە هەوڵیان داوە
نەبنــە الیەنگیــرى الیەنێــک لــە حیزبــەکاىن باشــوورى کوردســتان،
تەنانــەت لــه شــهڕی ناوخــۆی  1994كــه ئــەو کات هەموومــان
کۆمەڵــەى حیــزىب کۆمۆنیســتى ئێ ـران بوویــن ،هەڵوێســتى ئێمــە
زۆر ڕوون بــوو کــە پشــتیواىن لــە الیەنێــک نەکەیــن ،ئەگــەر چــى
ئــەو دەمــە نێــواىن کۆمەڵــە لەگــەڵ یەکێتیــى نیشــتیامىن زۆر باشــر
و دۆســتانەتر بــوو ،بــەاڵم هەرگیــز نەمانویســتوە لــە کێشــەکاىن
هەرێمــى کوردســتاندا دەســتتێوەردان بکەیــن ،بەڵکــوو ســەیرمان

کــردوە ئــەم هەرێمــە بــە ئاڕاســتەیەکدا بــڕوات و خــۆى بگرێــت
و ســەقامگیر بێــت ،ههروههــا بەرژەوەندیــى نەتەوەیــى و
بەرژەوەندییــەکاىن گشــتیى هەرێــم بپارێزیــن .لــەم بۆچوونــەدا من
پێــم وایــە ڕاســتە پــارىت ســەرمایەگوزارییەکى زۆرى لەگــەڵ تورکیــا
کــرد لــە چەنــد ســاڵى ڕابــردوودا هــەر وەک یەکێتیــى نیشــتیامىن
لەگــەڵ ئێـران کردوویــەىت .لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژەم پێــدا،
ئەگــەر بێیــن هــۆکارەکاىن ناوخــۆى هەرێمــى کوردســتان بــاس
بکەیــن و بچینــە ســەر یەکێتــى و پــارىت ،هــەر دووکیــان لـه شـهڕی
ناوخــۆدا ئــەم هەڵەیەیــان هەبــوە ،كاتێــک پشــتیان بەســت بــە
هێــزە داگیرکــەرەکان بــۆ بــەرەو پێشــردىن ئاڵــۆزى لــە هەرێمــى
کوردســتان :یەکێتــى بــەرەو ئێـران و پــارىت بــەرەو تورکیــا چــوو .بــە
بــڕواى مــن دواى 16ـــی ئۆکتۆبــەر یەکێــک لــەو وانانـهی دەبێــت
وەری بگــرن ئەوەیــە ،بــە هەمــوو ناخۆشــییەکانیانەوە یەکــرى
قبــوڵ بکــەن.

* بــاس لــەوە دەکەیــت کــە پشــت بــە داگیرکــەران
نەبەســتن ،لــە کاتێکــدا خــودى خۆتــان بــە شــێک
بــوون لــە گرفتــەکان ،بــۆ نموونــە چەنــد دەورەیــە
هەوڵــى ســازکردنى کۆنگــرەى نەتەوەیــی دەدرێــت،
چەنــد دەورەیــە هەوڵــى یەکگرتنــەوەى کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــان و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى و
حیزبــی کۆمۆنیســت ...هتــد دەدرێــت ،بــەاڵم
نەتانتوانــى ســەرکەوتوو بــن .بۆچــى هــەر کاتێــک
کــورد تووشــی شکســتێک دەبێــت ،دەیخەنــە ملــى
دوژمنــان و واڵتانــى ئێــران و تورکیــا ،بــۆ تەحەمولــى
بەرپرســیارێتییەکەى ناکــەن ،لــە کاتێکــدا بــەردەوام
نایەکگرتــوون و وتــارى جیــاواز و لەتبوونتــان لــە
نێوانــدا هەیــە؟ ئەوەتــا بەڕێــزت بۆچوونــت وایــە
پــژاک نوێنەرایەتیــى هێزێکــى دەرەوەى خۆرهــەاڵت
دەکات .بۆچــی دانیشــتن ناکــەن بــۆ ئــەوەى بگەنــە
ئەنجامێــک؟ مەبەســتم ئەوەیــە ،هەمــوو ئــەو
شکســتانەى دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان داوە،
مەیخەنــە ملــى ئێــران و تورکیــا ،بەڵکــوو دەبێــت
ئێوەیــش بڵێــن« :بەشــێکین لــە بەرپرســیارێتییەکە
و هۆکارێکیــن کــە ڕێگەمــان نــەداوە کۆنگــرەى
نەتەوەیــی ســەرکەوتوو بێــت»؟
عەبدولــاى ئازەربــار :قســەکانت زۆر دروســن بــەاڵم مــن

ناگرێتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا لــە ســەرەتاى قســەکامندا ئامــاژهم

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بـهوهدا ،ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەردا ڕوویــان داوە بــە
هــۆى هــۆکارى ناوخۆیــی و دەرەکییــەوە بــوە و پێویســته ســەرەتا
هــۆکارە ناوخۆیییــەکان چارەســەر بکەیــن.

* کەواتــە دەبێــت بڵێیــت :کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
زەحمەتکێشــانیش بەشــێکى لــەم شکســت و
نەهامەتییــەی بەردەکەوێــت؟
عەبدولــاى ئازەربــار :نەخێــر بــە بۆچــووىن مــن بەرمــان

ناکەوێــت ،چونکــە لــە باشــوور و لەوپــەڕى دونیایــش گەلێــک
بیەوێــت ڕیفرانــدۆم بــکات ،ئێمــە پشــتیوانیى لــێ دەکەیــن .ئەمــە
شکســت نییــە ،ڕاســتە پشــتیوانیامن کــردوە و گوتومانــە :دەبێــت
ئــەو ڕیفراندۆمــە بکرێــت ،لــە کاتێکــدا لــە دوا ڕۆژەکاىن پێــش
ڕیفرانــدۆم ،بــە تایبــەت لــە  15–10کاتژمێــرى کۆتایی ،هاوپشــتی و
یەکگرتوویییەکــى نەتەوەیــی بێوێنــە لــە مێــژووى کــورددا دروســت
بــوو ،پێــم وایــە ئــەم هــۆکارە بــوە هــۆى تۆقانــدىن هەمــوو دونیــا و
ویســتیان پاشەکشــە بــە ئیـرادەى ئــەو خەڵکــە بکــەن کــە هێنــدە
پێداگــرى لــە ســەر مــاىف ســەربەخۆیی دەکــەن ،ئ ـهوهبــوو ئــەو
پالنەیــان گێــڕا کــە ڕووی دا .لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــە پێــم وایــە
دەبێــت بگەڕێینــەوە ســەر ناوخــۆى هەرێمــى کوردســتان ،ئیدارەى
هەرێمــى کوردســتان و پێوەندیــى نێــوان حیزبــەکان ،ههروههــا
پێوەندیــى حیزبــەکان لەگــەڵ خەڵــک ،گرێبەســتى نــەوت ،هێــزى
پێشــمەرگە و مووچــە بڕیــن لێکۆڵێنەوەیــان لــە ســەر بکرێــت.

* ئامــەد شــاهۆ ،نوێنــەرى پارتــى ژیانــى ئــازادى
کوردســتان ،ئەندامــى ئەنجوومەنــى پــژاک ڕای
گەیانــد ،دوو هێڵــى گشــتى هەیــە ،یەکێکیــان
بارزانــى نوێنەرایەتیــى کــردوە ،یــان ئــەوەى
یەکێتــى و پارتــى نوێنەرایەتیــى دەکــەن كـ ه هێڵــى
دەوڵەت-نەتەوەیــە .ئــەوان پشــتیوانى لــە هێڵــى
خۆســەریى دیموکراســی دەکــەن ،ئێــوە پشــتیوانى
لــە کام هێڵــە دەکــەن؟ هەروەهــا دهڵێــت پێویســتە
پهنــد لــە ڕووداوەکانــى دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر
وەربگریــن .ڕەخنــەى لــە ئێوەیــش هەبــوو گوایــە
کاتێــک باســی یەکگرتوویــى و ســەرکەوتن و گوتارى
یەکگرتــوو دەکــەن ،ئێــوە خەریکــى جیــا بوونــەوە و
لــەت بوونــن ،بــۆ نموونــە ئاشــکرایە ئێــوە چەنــد
ســاڵە هــەوڵ دەدەن لەگــەڵ حیزبــی دیموکراتــى
کوردســتان یــەک بگرنــەوە ،بــەاڵم ســەرکەوتوو
نەبــوون .لــە هەمــان کاتــدا دانوســتانەکانى
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نێــوان کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان لەگــەڵ ڕەوتــى
سۆسیالیســتى کۆمەڵــە و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ
ســەرکەتوو نەبــوون ،پێــت وا نییــە دەبێــت بــە
شــێوەیەکى دروســتتر بارودۆخــەکان دیــاری بکــەن و
زیاتــر یەکگرتــوو بــن و کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی لــە
هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان جێبەجــێ بکرێــت ،کە
بتوانێــت ڕووبــەڕووى ئــەو هەمــوو کێشــانە بێتــەوە؟

کەریــم پەروێــزى :لەڕاســتیدا ئێمــە دونیــا بــە ڕەشوســپى نابینیــن،
کــە لــە نێــوان دوو هێڵــدا یەکێکیــان هەڵبژێریــن .بێگومــان
کۆمەڵێــک بۆچــووىن جیــاواز هەیــە ،دەگونجێــت هــەر الیەنێکــی
سیاســی بۆچوونێکــى جیــاوازى هەبێــت ،ڕەوىت فیکــرى و سیاســیی
جیــاواز هەبێــت ،دیموکــراىس و فاشیســت و نەتەوەخــوازى
هەبێــت ،فیکــرى کۆمۆنیســتى و بۆرژوایــی هەبێــت ،پێــان وا
نییــە هــەر دەبێــت هێڵێکیــان هەڵبژێریــن ،ئێمــە وەک حیزبــی
دیموک ـرات ،هێڵــى نەتەوەییــی دیموکراتیکــى خۆمــان هەیــە ،کــە
 70ســاڵە لــە ســەر ئــەو هێڵــە دەڕۆیــن و ڕەنگــە هەتــا  70ســاڵى
تریــش لــە ســەر ئــەو هێڵــە بــەردەوام بیــن ،تــا بــە ئاواتەکامنــان
دەگەیــن.
*بەنیــازن هەتــا  70ســاڵى تــر بــەردەوام بــن لــە
شــۆڕش؟

کەریــم پەروێــزى :بێگومــان تــا بــە ئاواتەکامنــان دەگەین بــەردەوام
دەبیــن ،ئەگــەر چــی لــە  70ســاڵیش زیاتــر بێــت.

* واتــا زۆر گەشــبین نیــن ،کــە بەمزوانــە بگــەن
بــە ئاواتەکانتــان ،چونکــە باســی  70ســاڵى داهاتــوو
دەکەیــت؟
کەریــم پەروێــزى :لەبەرئــەوەى نزیکــەى  70ســاڵە خەبــات

دەکەیــن ،ئەگــەر درێــژەى هەبێــت  70ســاڵى تریــش بــەردەوام
دەبیــن ،چونکــە ئەگــەر بڕیــارى خەبــات بدەیــت ،دەبێــت
بــەردەوام بیــت ،بــەاڵم کاتێــک ڕەخنــە لــە حیزبێــک دەگریــن
مانــاى ئــەوە نییــە کەســی ڕەخنەگــر ،پــاک و بێگــەردە و هیــچ
کەموکوڕییەکــى نییــە .پێویســتیش نــاکات مــرۆڤ پــاک و بێگــەرد
بێــت ،ئینجــا ڕەخنــە لــە خەڵــک و سیاســەت و بەرنامــەى تــر
بگرێــت .ئــەو پەرتەوازەیــی و نایەکگرتوویییــە لــە هەمــوو
بەشــەکاندا هەیــە ،یەکێــک لــە گرفتــە هەســتیارەکاىن مێــژووى
کــورد بــوە و ئێســتایش بەردەوامــە و کاریگەریــى خراپــى لــە
ســەر داناویــن .ئــەوەى پێوەندیــى بــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵىت
کوردســتانەوە هەبێــت ،هــەر وەک پێشــر بــاس ک ـرا ،لــەم چەنــد
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ســاڵەى دواییــدا هــەوڵ دراوە و کار ک ـراوە بــۆ نزیکبوونــەوە ،بــە
تایبــەت لــە نــەورۆزدا چەندیــن حیــزب پێکــەوە دانیشــن و کارى
هاوبــەش و هەماهەنگــى کـرا ،لــە زۆر بۆنــەى تریشــدا کار کـراوە،
بــەاڵم پێویســتە کارى زۆرتــرى لــە ســەر بکرێــت.
ســەبارەت بــە ئەنجامــداىن کۆنگــرەى نەتەوەیــی وەک دیــد
و بۆچــوون کارێکــى باشــە ،بــەاڵم میکانیــزم و گەییشــن پێــى
ئاســتەنگى زۆرى لــە بــەردەم دای ـه .وەک بەڕێــزت باســت کــرد،
ئێمــە وەک حیزبــی دیموکــرات چەندیــن ســاڵە جیابوونــەوە
لەنێوامنانــدا ڕووی داوە و لــە دوو الى جیــاوازەوە خەبــات
دەکەیــن ،لــە کاتێکــدا هەوڵیــش دەدەیــن ڕیــزەکاىن حیزبــی
دیموکــرات یــەک بخەینــەوە ،بــەاڵم هێشــتا نەگەیشــتووین بــە
ئەنجــام .یەکڕیــزى و یەکگرتووییــى کــورد لەگــەڵ ئــەوەى کــە بڵێی
دەبێــت هەمــوو کــورد لەگــەڵ مــن بێــت ،دوو شــتى جیــاوازن.
ناتوانیــت بڵێــی مــن ئــەو بەرنامــە و فیکــرەم هەیــە و هەمــوو
خەڵکــى تــر بــە شکســتخواردوو ،فریوخــواردوو نــاو ببەیــت و
دواییــش بڵێیــت لەگەڵــم ڕێــک بکــەون .ڕێکەوتــن و پێکەوەبــوون
پێویســتى بەوەیــە هەمــوو حیزبــەکان لــە ئاســتى یەکــدا بــن و
چــاو لــە یــەک بکــەن ،نــەک حیزبێــک خــۆى پــێ گەورەتــر بێــت
لــە حیزبێکــى تــر.

*ئامــەد شــاهۆ گوتــى :بارزانــى هەوڵــی داوە
سیاســەتى تورکیــا جێبەجــێ بــکات و بەشــێک لــە
هێزەکانــى بــ ه هــۆی ڕیفراندۆمــهو ه فریــو داوە،
پێــت وایــە حیزبــی دیموکراتیــش کەوتوەتــە ژێــر
ئــەو کاریگــەرى و هەیمەنەیــەوە؟

کەریــم پەروێــزى :ئامــەد شــاهۆ و هــەر برادەرێکــى تــر چــۆن و بە
چ شــێوەیەک بیــر لــە مەســەلەکان دەکەنــەوە ،بەرپرســیارێتییەکەى
دەکەوێتــە ئەســتۆى خــۆى ،بــەاڵم ئێمــە بــە فریــوداىن نــاو نابەیــن،
بهڵكــوو بــە پرەنســیپێکى نەتەوەیــی دەزانیــن ،کــە گەلێــک
دەیەوێــت ئازادانــە بــژى و چارەنووســی خــۆى دیــاری بــکات.

*پــژاک ناڵێــت پشــتگیرى لــە ڕیفرانــدۆم ناکەیــن،
بەڵکــوو دەڵێــت ئــەو سیاســەتانەى بارزانــی
نوێنهرایهتیــی دهكــرد و چــوە پێــش ،سیاســەتێکى
هەڵــە بــوو؟
کەریــم پەروێــزى :نازانــم مەبەســتى لــە سیاســەىت هەڵــە

چییــە؟ بــەاڵم ئێمــە زۆر ناچینــە نــاو ئــەو مەســەالنەى کــە کام
حیــزب سیاســەتەکەى باشــر و کامیــان خراپــر بــوە ،چونکــە ئــەوە
کارى ئێمــە نییــە .ئێمــە وەک پڕەنســیپى گشــتى پشــتیوانیى لــێ

دەکەیــن ،لــە ســەرکەوتنەکاندا خۆمــان بــە خۆشــحاڵ دەزانیــن و
لــە شکســت و تاڵییەکانیشــدا غەمبــار دەبیــن.

*ڕاســتە بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان
بارودۆخێکــى تایبــەت بــوە و شکســتى 16ـــى
ئۆكتۆبــهری بــە ســەردا هاتــوە ،کــە ڕەنگــە لــە
خۆرئــاواى کوردســتانیش دووبــارە بێتــەوە کــە
هیــوادارم ڕوو نــەدات .بــۆ نموونــە لــە ڕابــردوودا
نوێنــەرى هێزەکانــى خۆرئاواى کوردســتان (ئیبراهیم
بــرۆ) ســەرۆکى ئەنەکەســە ڕای گەیانــد ،پەیــەدە
ڕێگــە نــادات هیــچ هێزێکــى تــر لــە خۆرئــاوا بــارەگا،
تەلەڤزیــۆن ،هێــز ،چاالکــى هەبێــت و ئەمــەى بــە
مەترســییەکى گــەورە دەبینــى .لــە هەمــان کاتــدا
گوتــى :پەیــەدە ڕێگــە بــە هێزەکانــى بەشــار ئەســەد
دەدات ،بــەاڵم ڕێگــە بــە ئێمــە نــادات .لــە کاتێکــدا
دەیــان ســاڵ لــە زنیــدان دابــوون ،ئێســتا ئــازاد نیــن
لــە ســووریا .مەبەســتى ئــەوە بــوو ئــەو مەترســییەى
ڕووبــەڕووى باشــوورى کوردســتان بوەتــەوە ڕەنگــە
لــە ژێــر دەســتى پالنێکــى ناوچەییــی تورکیــا ،ئێــران
و عێــراق بــە چــراى ســەوزى ئەمەریــکا تووشــی
هەمــان شکســت بێتــەوە .پێــت وایــە پالنگێڕییــەکان
بــۆ کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــى کوردســتان بــە
هەمــان شــێوەیە لــە کاتێکــدا ئێــوە بارودۆخێکــى
نالەبارتــان هەیــە بــە هــۆى جیابوونــەوە و
نایەکگرتوویــى بــەردەوام؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :پێــم وایــە بارودۆخــى هــەر

پارچەیــەک لەگــەڵ پارچەیەکــى تــر جیــاوازە ،چونكـه هــەر الیــەن
و ناوچەیــەک تایبەمتەندیــى خــۆى هەیــە کــە زیاتــر گــرێ دراوە
بــە بارودۆخــى ئــەو ناوچەیــەى کــە تێــی دایــە .مــەرج نییــە ئــەو
بارودۆخــەى ئێســتا لــە خۆرهــەاڵت هەیــە دووبارەکردنــەوەى
هەمــان ئــەو ئەزموونــە بێــت کــە لـ ه خۆرئــاوا و باشــوور هەبــوە،
بەڵکــوو پێــم وایــە دەبێــت ببێتــە دەرســێکى گرینــگ بــۆ حیزبەکاىن
کوردســتانی ئێــران .وەک بەڕێــزت باســت کــرد ،بۆچــى پارتێــک
ڕێگــە بــە بــووىن پارتێکــى تــر نــادات کــە زۆر جــار ڕەخنەمــان
لــەم خاڵــە گرتــوە ،ئهمــه تەنهــا لــە خۆرئــاوا نییــە ،بەڵکــوو لــە
باشــووریش هەیــە کــە ئــەم دوو حیزبــە بــە تەنهــا هەیمەنــە و
سیاســەتیان هەیــە و پەرلەمــان هەڵدەوەشــێننەوە .هەمــوو ئەمانــە
جێگــەى ڕەخنــەن و ئەرێنــى نییــن.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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*جیابوونەوەکانى ئێوە ئەرێنیین؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :جیابوونــەوەکاىن ئێمــە بەشــێکیان

بــە پێــى بیروبــاوەڕ و ئایدیۆلۆژیــا بــوون ،چونکــە لــە بــارى
ســراتیژى و سیاســەتەوە نەمانتــواىن پێکــەوە بیــن ،لــە کاتێکــدا
هەمــوو جیابوونــەوەکان بــەو شــێوەیە نییــە .بــۆ منوونــە ئــەو
جیابوونەوەیــەى ســاڵى  2000لــە نێوامنانــدا ڕووی داوە ،ئێســتا دوو
الیــەىن تــر هەیــە ،لــە ســەر بابــەىت فیکــر جیــا بووینەتــەوە ،بــەاڵم
نازانــم جیابوونــەوەى حیزبــی دیموکـرات لــە ســەر کام سـراتیژییە
بــوە ،بۆیــە هــەر کام لەمانــە وەاڵمــى خــۆى هەیــە و ناکرێــت بــە
گشــتى بــاس بکرێــت.

ڕیفراندۆم سیناریۆیەك بوو
بۆ الوازكردن و سەندنەوەی
دەستكەوتەكانی گەلی كورد
لە بەشەكانی تری كوردستان
به تایبهتی هەرێمی كوردستان

*بۆچــى هەمــوو جیابوونەوەکانــى ئێــوە گونجــاو
و ڕێگەپێــدراو و فکــرە ،بــەاڵم جیابوونەوەکانــى
حیزبــی دیموکــرات فکــر نییــە؟

حەســەن ڕەحــان پەنــا :مەبەســتم گونجانــدن و ڕێگەپێــدان نییــە،
بەڵکــوو دەڵێــم پێویســته ڕوونکردنەوەیــەک هەبێــت کــە ناکرێــت
مــن لێــرە باســی بکــەم ،مەبەســتم ئــەوە نییــە جیابوونهوهكانــی
ئێمــە گونجــاوە ،بــەاڵم هیــى خەڵکــى تــر گونجــاو و ڕێگەپێــدراو
نییــە ،بەڵکــوو ڕەخنــەم لــە نەچوونــە نــاو قووڵیــى نــاوەڕۆک و
نەبینینــى ڕاســتییەکانە.

*بــەاڵم جیابوونــەوە لــە هەمــوو کاتێکــدا هــەر
خراپــە؟
حەســەن ڕەحمــان پەنــا :گــەر دوو الیــەن نەتوانــن پێکــەوە

بــن ههمیشـه سـهرقاڵی شــەڕە قســە بــن و ببنــە دوژمنــى یەکــر،
جیابوونەوەیــان زۆر باشــرە .نامەوێــت بانگەشــە بــۆ جیابوونــەوە
بکــەم ،بــەاڵم کاتێــک نهتوانیــت پێکــەوە کار بکەیــت ،دەبێــت
چــى بکەیــت؟ دەگونجێــت هەمیشــە خەریکــى هاوڕێکــەى
تەنیشــتت بیــت و مێشــکى یەکــرى هەڵبکۆڵیــت؟ کاتێــک
بەرنامــە ،سیاســەت ،ســراتیژ و ڕێبــازت جیــاواز بێــت ،دەبێــت
جیــا ببیتــەوە ،چونکــە حیــزب بــۆ ئــەوە دروســت دەبێــت کارى
ئەرێنــى و بــاش بــکات ،ئەگــەر ئــەو کارەی بــۆ نەکـرا و بــەردەوام
خەریکــى خۆخۆریــى ناوخــۆت بیــت ،جیابوونــەوە باشــرین
ڕێگەیــە .ئەمــە تەنهــا لــە نــاو حیزبەکانــدا نییــە ،هەتــا لــە نــاو
خێزانیشــدا هەیــە ،کاتێــک خێزانێــک ناتوانــن پێکــەوە بژیــن
جیــا دەبنــەوە .لــە الیەکــى تــرهوه جیابوونــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ
ئــەو هەلومەرجــەى ل ـه نێــوان هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتاندا
هەیــە ،چونکــە بەشــێکى زۆرى ســەرکردایەتیى ئــەم حیزبانــە لــە
دەرەوەى هەرێمــى کوردســتانە .ئەگــەر دیقــەت بدەیــن چەنــد

ســاڵە ئێمــە لــە کوردســتاندا بوویــن تــا ئــەو کاتــەى پاشەکشــە
دەکەیــن بەشــێکى زۆرى ناوچەکامنــان بــە دەســتەوەیە ،بۆچــى
جیابوونەوەیــەک ڕوو نــادات؟ چونکــە ســهرقاڵی چاالکــى و
هەبوونــت لەگــەڵ کارى ڕۆژانــەى نــاو کۆمەڵگــە دەگونجێــت،
بــەاڵم کاتێــک دەچینــە ئــەو دیــو ســنوورەکان ،کاتێــک کێشــە
لــە ئــۆردوگا و بارەگاکانــدا دەســت پــێ دەکات ،ئەنجامەکــەى
دەگاتــە جیابوونــەوە ،هــەر لەبــەر ئەمەیــش بــوو گوتــم :دەبێــت
لــە ســەر بارودۆخــى خۆرهــەاڵت یــان بەشــەکاىن تــرى کوردســتان
بــە چاوێکــى ڕەخنەگرانــەوە ســەیرى هەمــوو بەشــەکان بکەیــن،
بــۆ منوونــە ناڵێیــت جیابوونــەوە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتــدا
زۆرە ،دهتوانــن بەشــەکاىن تــرى کوردســتان جیابوونــەوەى ئێمــە
بکەنــە ئەزموونێــک تــا کەمــر لــە نــاو ئەوانــدا ڕوو بــدات ،بــەاڵم
ئــەو ئەزموونــەى لــە خۆرهــەاڵت یــان خۆرئــاوا هەیــە جیــاوازە،
هــەر یەکەیــان خاڵــى ئەرێنــى و نەرێنیــان هەیــە ،کەواتــە دەبێــت
ڕاســتییەکان وەک خــۆى ببینیــن.
ئامــەد شــاهۆ باســی لــە هەبــووىن دوو هێــڵ کــرد ،پێــم وایــە ئــەوە
لێکدانەوەیەکــى ناڕاســتە ،لەبــەر ئــەوەى هێــڵ نــە لــە قەندیــل
دروســت دەبێــت ،نــە لــە ناوچــەى بــارزان ،بەڵکــوو هێڵــى سیاســی
لــە نــاو کۆمەڵگـهوە هەڵدەقوڵێــت .لــە نــاو کۆمەڵگـهدا خەباتێکى
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ڕاســتەوخۆى چینایەتــی هەیــە ،چینــى جیــاواز و بەرژەوەندیــى
جیــاواز هەیــە ،حیــزب لــە ســەر ئــەو خاڵــە دروســت دەبێــت.
چــۆن دەکرێــت بڵێیــت« :دەبێــت حیزبــەکان یــان لــە هێڵــى ئاپــۆ
بــن ،یــان لــە هێڵــى بارزانــی؟» پێــم وایــە ئــەوە هەڵەیەکــى زۆر
گەورەیــە ،لــە کاتێکــدا هیــچ کام لــە حیزبــەکاىن خۆرهــەاڵت بــەو
شــێوەیە نیــن ،چونکــە لــە نــاو حیزبــەکاىن خۆرهەاڵتدا ئێمــە نەبین
ئــەواىن تــر هیــچ پێوەندییەکــى وەهایــان لەگــەڵ ئــەوان نییــە.
ئــەوان دەتوانــن لــە هێڵــى ئاپۆیــی بــن ،بــەاڵم ئێمــە کۆمەڵێــک
ڕەخنەمــان لــە هێڵــى ئاپــۆ و ئــەو فیکــرە هەیــە ،لەگەڵ ئەوەیشــدا
دۆســتیانین و هاتوچۆیشــان هەیــە ،بۆیــە دابەشــکردىن حیزبــەکان
بــە پێــى بەرژەوەندیــى چینایــەىت ،سیاســی و س ـراتیژی کارێکــى
زۆر هەڵەیــە ،ڕاســتە ڕەخنەمــان لــە هەمــوو حیزبــەکان هەیــە،
بــەاڵم دوژمنــى هیــچ کامیــان نیــن ،بــۆ منوونــە ڕەنگــە نزیکرتیــن
پێوەندیــى مێژوویــى لــە نێــوان کۆمەڵــە و یەکێتیــى نشــیتامنیدا
هەبووبێــت ،زۆر جــار مــام جــەالل گوتوویــەىت :دۆســتى ئێوەیــن.
ئێمەیــش ههمــان قســهمان كــردوه ،بــەاڵم لــە ســەر بنەمــاى
ئایدیۆلــۆژى نەبــوە .ئایدیۆلۆژیــای یەکێتیــى نیشــتامىن سۆســیال
دیموکراتــە ،ئێمــە کۆمۆنیســتین .ئاشــکرایە و نەمانشــاردوەتەوە
ئێمــە ڕەوتێکــى کۆمۆنیســتین و پشــتگیری لــەو فیکــرە دەکەیــن
و کارى بــۆ دەکەیــن ،بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو حیزبانــەى کــە
خۆیــان پــێ نەتەوەیییــە یــان ئیســامییە کارمــان کــردوە ،بۆیــە پێــم
وایــە ئــەو دیوارداتاشــینە بــاش نییــە و کۆمــەک بە ڕۆحى هــاوکارى
و تێگەییشــن لــە نێــوان حیــزب و الیەنــە سیاســییەکاندا نــاكات.

* قســە لــە ســەر ئەوەیــە کــە ئێمــە کێشــە و
قەیرانەکانــی ناوخــۆ چارەســەر بکەیــن ،بــێ
چارەســەرکردنى ئــەو قەیرانــە ناوخۆیییانــەى
هێزەکانــى خۆرهــەاڵت و پارچەکانــى تــر هەیانــە،
ئێــوە ناتوانــن ئامۆژگاریــى باشــوور بکــەن،
هەروەهــا بــێ چارەســەرکردنى قەیرانەکانــى
باکــوور ،پەکەکــە ناتوانێــت ئامۆژگاریــى ئێــوە
بــکات بــۆ خۆڕێکخســتنەوە .بێگومــان گرفــت لــە
هەمــوو ناوچەکانــدا هەیــە ،بــەاڵم قســەکە ئەوەیــە
جیابوونــەوەى ئێــوە لــە حیزبــی کۆمۆنیســت و
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ تــا ئێســتایش بەردەوامــە.
حەســەن ڕەحمــان پەنــا دەڵێــت« :جیاوازییــەکان
فیکریــن .ڕاســتە ئەگــەر ناتوانــن لــە نــاو حیزبێکــدا
بــن ،بــەاڵم خــۆ دەتوانــن لــە بەرەیەکــى یەکگرتوودا

بــن ،خــۆ النــی کــەم دەتوانــن بەرەیــەک بــە نــاوى
کۆمەڵــەوە دروســت بکــەن لــە کاتێکــدا هەمووتــان
خۆتــان پــێ چــەپ و شۆڕشــگێڕە؟ بۆچــى ناتوانــن
ڕووبــەڕووى هەمــوو هەڕەشــە ناوخۆیــی ،ناوچەیــی
و دەرەکــی و هەلومەرجــى نالەبــارى ناوچەکــە و
ملمالنێــى نێــوان جەمســەرە گەورەکانــى ئەمەریــکا،
ڕووســیا ،ئێــران ،تورکیــا ،شــیعە ،ســوننە ،کــورد و
عــەرەب ببنــەوە؟ تەنهــا هــۆکار ئەوەیــە کــە هێڵــى
فیکــرى و ئایدیۆلۆژیتــان جیــاوازە و ئــەو هەمــوو
مەترســییانە نابینــن و بــە هەرێمــى کوردســتانیش
دەڵێــن ئێمــەى بانگهێشــت نەکــرد؟ بۆچــى هەمــوو
ئــەو هەلومەرجانــە لــە بــەر چــاو ناگــرن؟ دڵنیــا
نیــن کــە بــە یەکگرتوویتــان دەتوانــن دەســتکەوتى
باشــتر و ســەرکەوتنى زیاتــر بــە دەســت بهێنــن
و دهتوانــن ســوود لــە ڕووداوەکانــى دواى 16ـــى
ئۆکتۆبــەر وەربگــرن؟
عەبدولــاى ئازەربــار :بەدڵنیایییــەوە ئەگــەر قســە لــە

ســەر زەرەر و دەرســوەرگرتن بێــت دروســتە ،مــن نامەوێــت
قســەیەکى هەمیشــەیی دووبــارە بکەمــەوە ،پێــم وایــە مەســەلەى
نایەکگرتوویــى لــە هەمــوو ڕیــزەکاىن کــورد و حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکان لــە پارچــە جۆراوجــۆرەکاىن کوردســتان یەکێکــە لــە
هــۆکارە ســەرەکى و گرینگــەکاىن نەگەییشــتنى کــورد بــە بەشــێکى
زۆر لــەو دەســتکەوت و خەونانــەى تــا ئێســتا هەیانبــوە .پێــم وا
نییــە ئایدیۆلۆژیــا تەنهــا هــۆکار بێت بــۆ یەکگرتن ،بێگومــان ئەگەر
فیکــر و ئایدیۆلۆژیامــان یــەک بێــت ،دەچینــە نــاو حیزبێکــەوە و
حیزبــی جیــاواز مانــاى نامێنێــت .ئایــا هەمــوو ئــەو کەســانەى
کــە لــە ناتــۆدان ،ئەوانــەى لــە بــەرەى جەنگــى ئەمبەروئەوبــەر
بــوون ،هەمــوو ئەوانــەى ئێســتا لــە ســەر یــەک مێــز دادەنیشــن،
تورکیــا و ئێـران هیــچ کێشــەکیان نییــە؟ بــە پێچەوانــەوە کۆمەڵێــک
کێشــە و گرفتیــان هەیــە ،بــەاڵم لــە هەندێــک مەســەلەدا یــەک
دەگرنــەوە و خاڵــى هاوبەشــیان هەیــە .ئــەو خاڵــە هاوبەشــە
پڕڕەنــگ دەکــەن بــۆ ماوەیەکــى کاىت تــا بــە ئەنجــام دەگــەن،
بۆیــە پێــم وایــە کوردیــش لــە باشــوور خاڵــى هاوبەشــی هەیــە کــە
دەبێــت پڕڕەنگــى بکاتــەوە .بــە هەمــان شــێوە بــۆ خۆرئاوایــش،
چونکــە ئەگــەر لــە ڕابــردوودا جیــاوازى و خۆبــواردن لــە یەکگرتــن
و یەکڕیزیــدا پاســاوێکى هەبووبێــت ،لــە ئێســتا و دواى ئــەم
ڕووداوانــە خەڵکــى کوردســتان کەمــر ئــەو پاســاوانە قبــوڵ دەکات

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

کــە دەخرێنــە ڕوو ،بۆیــە پێــم وایــە فشــارەکان بــۆ یەکگرتــن و
یەکڕیزییەکــى زۆرتــر زیاتــر دەبێــت و دەبێــت تــێ بکۆشــین و
هەمــوو هەنگاوەکامنــان بخەینــە گــەڕ بــۆ ئــەوەى یەکگرتــووى و
یەکڕیزییەکــى زۆرترمــان هەبێــت.
ســەبارەت بــە مەســەلەى کۆنگــرەى نەتەوەیــی ،ئەگــەر هەمــوو
پارچەیــەک ڕەخنــەى لــە ســەر بێــت بــۆ نەبەســتنى کۆنگــرەى
نەتەوەیــی ،خۆرهــەاڵىت کوردســتان هیــچ ڕەخنەیەکــى لــە ســەر
نییــە ،چونکــە ســێ جەمســەرى بەهێــز هەبــوون لــە نــاو ئــەو
پارچانــەدا ،ئەوانیــش یەکێتیــى نیشــتیامنیى کوردســتان و پــارىت
دیموکــراىت کوردســتان و پەکەکــە .دابەشــبووىن ســەهمى ئــەوان
بــوو ڕێگــەى بــە پارچــەکاىن تــرى کوردســتان نــەدەدا بــۆ بەســتنى
کۆنگــرەى نەتەوەیــی ،ئەگــەر نا کوردســتاىن خۆرهــەاڵت و هێزەکاىن
زۆرتریــن یەکانگیرییــان هەبــوو لــەو بارەیــەوە ،لــە هەمــان کاتــدا
ئێمــە هــۆکارى تەبایــی بوویــن لــەو نێوانــەدا.

* لــە چ شــوێنێکدا یەکانگیرییتــان هەبــوو ،مانگــى
ئابــی  2013کاتێــک کۆنگــرەى نەتەوەیــی لــە
هەولێــر دەبەســترێت ،پــژاک گلەییــی ئــەوەى لــە
ئێــوە کــرد کــە ڕێگەتــان نــەداوە بەشــدار بێــت،
لــە هەمــان کاتــدا نەتانهێشــت ســازمانى خەبــات
کورســیی بەربکەوێــت ،دوو دیموکــرات و ســێ
کۆمەڵەکــە ســەرجەم کورســییەکانتان بــۆ خۆتــان
بــرد ،یەکگرتوویــى لــە چ شــوێنێکى هــەر یــەک لــەم
خااڵنــەدا دەبینــى؟
عەبدولــاى ئازەربــار :بــەو شــێوەیە نییــە کــە بەڕێــزت باســی

دەکەیــت ،بەڵکــوو هەڵبــژاردن ک ـراوە .ڕاســتە ڕێکەوتــن هەبــوە،
بــەاڵم ســیناریۆى بــۆ دانەڕێــژراوە .پەکەکــە و لقــەکاىن زۆر بــە
بەهێــزى نوێنەرایــەىت دەک ـران ،لــە کــۆى  21کورســیی کۆنگــرەى
نەتەوەیــی زیاتــر لــە  10کورســی بــە دەســتى پەکەکــە و ڕەوتــەکاىن
ســەر بــە پەکەکــەوە بــوون.
*ئەمــە مامەڵــەى هێــزە ،چونکــە ئــەوان هێزێکــى ســەرەکین لــە
باکــوور و خۆرئــاوا ،هەتــا لــە خۆرهــەاڵت و شــوێنەکاىن تریــش؟
عەبدولــاى ئازەربــار :ڕاســتە مــن هیــچ گلەیییەکــم لــە ســەر ئــەوە
نییــە ،بــەاڵم ڕەخنــەم لــە قســەکەى ئامــەد شــاهۆ هەیــە کــە باســی
پۆرالیــزم دەکات و خۆیــان بــە الیەنگــرى ئــەو جەمســەرە دەزانــن
کــە نیشــانەى پۆرالیــزم دەهێنێــت لــە کوردســتان ،هەتــا ئێســتا
پێچەوانەکــەى جێبەجــێ کـراوە.
*ڕاســتە ئێمــە بــاس لــە ڕووداوەکاىن 16ـــى ئۆکتۆبــەر دەکەیــن،
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بــەاڵم نایەکگرتوویــى هــەر یــەک لــە پارچــەکاىن کوردســتان کێشــە
و گرفتــى خــۆى هەیــە ،بــەاڵم گلەیــی لــە دەســتتێوەرداىن ئێ ـران
و تورکیــا و ئەمەریــکا دەکەیــن کــە هەموویــان یەکگرتوویــى
ئێمــە دووپــات دەکەنــەوە .داخســتنى پەرلەمــان و مانــەوەی
بــارزاىن لــە پۆســتەکەی بــە ناشــەرعی بــە منوونــە دەهێننــەوە،
بــۆ خۆرهەاڵتیــش ڕاســتە کــە نایەکگرتوویــى و جیابوونــەوە و
لەتبــوون هەمیشــە بەردەوامــە .پێتــان وانییــە لــە داهاتــوودا
ئێوەیــش ڕووبــەڕووى هەمــان کێشــە دەبنــەوە و پێویســتتان
بــە یەکگرتــووى و یەکگوتــارى النــی کــەم کۆکردنەوەتــان لــە
نــاو کۆنگــرەى نەتەوەیــی و بەرەیەکــى خۆرهــەاڵىت کوردســتاندا
دەبێــت ،لــە کاتێکــدا چەندیــن ســاڵە هــەوڵ دەدەن ،بــەاڵم
نەتانتــواىن لــەو بارەیــەوە ســەرکەوتوو بــن بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى
ئــەو مەترســییانەى هاوشــێوەى باشــوور و 16ـــى ئۆکتۆبــەر
ڕوویانــدا یــان النــی کــەم بــۆ پێشــهاتە باشــەکان کــە لــە داهاتــوودا
ڕوو بــدات؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :دوو جیــاوازى هەیــە لــە نێــوان ئێمــە و
هێــزەکاىن باشــوور .باشــوور دەســەاڵتدار و دەوڵــەت بــوون،
ئێمــە ئۆپۆزســیۆن بوویــن .مــن هەمــوو کات جیابوونــەوەم پــێ
ناخــۆش بــوە ،لــە ســاڵى 1991ـــەوە هەتــا ئێســتا کــە جیابوونــەوە
لــە نــاو حیزبــی کۆمۆنیســتدا ڕووی داوە ڕازی نەبــووم ،هەتــا
ئەگــەر ناکۆکیشــان هەبووبێــت .ڕاســتە کۆمیتــەى ناوەنــدى
بــووم ،بــەاڵم ڕۆڵــم نەبــوە لــە جیابوونــەوەدا .پێــم وایــە هەمــوو
ئەوانــەى ڕوویــان داوە شــایەىن ئــەوە نەبــوون کــە جیابوونەوەیــان
لــە ســەر بکرێــت لــە کاتێکــدا ئێمــە جیــا نەبووینەتــەوە ،بەڵکــوو
دەریانکردیــن.

*دەرکردن و جیابوونەوە یەک شت نییە؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :نەخێــر جیاوازییــان هەیــە ،بارودۆخــى

کــوردى خۆرهــەاڵت بــەو هێــز و هەلومەرجــەى لــە ئێرانــدا هەیــە
لەگــەڵ بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان جیاوازیــى زۆرى هەیــە،
بــەاڵم ئەگــەر  100کــەس نەتوانــن پێکــەوە بســازێن ،چــۆن
دەتوانــن لەگــەڵ هەشــتا ملیــۆن کــەس لـه ئێـران بســازێن؟ بۆیــە
هەندێــک جــار جیابوونــەوە دەبێتــە تاکــە ڕێــگا ،کــە پێــم وانییــە
هەموویــان پەیوەســت بێــت بــە بۆچــووىن سیاســییەوە ،چونکــە
 80%جیابوونــەوەى هێــزەکاىن خۆرهــەاڵت بــە هــۆى کێشــەى
تایبەتــی و پێگــە و پۆســتەکەیانە .پێگــە و پۆســت لــە ئەوروپــا
بــەو شــێوەیە نییــە ،بــۆ منوونــە وەزیــرى بەرگریــى ئینگلیــز
دەســتی دا لــە ڕاىن کچێــک ،بــەر لــەوەى پێــى بگوترێــت وازی لــە
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پۆســتەکەى هێنــا ،چونکــە هێنــدە بــۆی گرینــگ نەبــوو ،بــەاڵم الى
ئێمــە بــەو شــێوەیە ئاســان نییــە .لەگــەڵ ئەوەیشــدا کوردســتاىن
باشــوور جیاوازییــان هەیــە لەگــەڵ خۆرهــەاڵىت کوردســتان ،چونکــە
ئــەوان ناتەبــان .هەمــوو کوردســتان بــە ناکۆکیــى نێــوان یەکێتیــى
نیشــتامنیى کوردســتان ،پــارىت دیموکــراىت کوردســتان ،گــۆڕان و
هەمــوو حیزبــەکاىن تــر دەزانــن ،چونکــە هەمــوو بەرژەوەندییەکان
مادییــە.

* ڕاســتە حیزبەکــەى ئێــوە جیابوونــەوەى تێــدا
نییــە ،بــەاڵم ئێوەیــش بەشــێکن لــەوە .چــی بکرێــت
بــۆ ئــەوەى ئێــوە ئــەو دۆخــە تێپەڕێنــن ،لــە کاتێکــدا
هــەر یــەک لەوانــى تــر دەیانەوێــت کێشــەکە لــە
ســەر خۆیــان البــەرن .بەڕێــز جەعفــەر پێــی وایــە
لــە حیزبەکــە نەهاتوونەتــە دەرەوە ،بهڵكــوو
دەرکــراون .بەڕێــز حەســەن پێــی وایــە بابەتەکــە
فکرییــە ،بــهاڵم لــە بنەڕەتــدا بابەتەکــە ئەوەیــە،
کــە ئینشــقاق و نایەکگرتوویــى هەیــە ،گوتارێکــى
یەکگرتووتــان نییــە .ئەوەنــدەى ڕەخنــەى جیــدى
لــە ســەر هێزەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان هەیــە،
کەمتــر ڕەخنــە لــە ســەر هێــزى پارچەکانــى تــرە؟
عوســمان جەعفــەرى :لــە ڕاســتیدا نەبــووىن دیموکــراىس

هەمــوو ئــەم کێشــانە دروســت دەکات ،هــەر چەنــدە ئەگــەر
ئێمــە ڕاســتییەکاىن ژیــان بزانیــن ئــەم شــتانە زۆر کات ئاســایین.
وەک بەڕێــز حەســەن دەڵێــت :ئەگــەر دوو کــەس لــە خێزانێکــدا
نەســازێن لــە یەکــر جیــا دەبنــەوە ،بــەاڵم ئــەم جیابوونەوەیــە
نەبێتــە هــۆى دوژمنایــەىت ،تۆمــەىت خیانەتکــردن .مرۆڤــى کــورد،
حیزبەکامنــان لــە ســەر بنەمــاى میلیتاریــزم دامــەزراوە ،ناتوانیــن
ڕۆحــى دیموکراســیى بــەو جــۆرەى کــە هەیــە لــە نــاو خۆمانــدا
بچەســپێنین .زۆر زەحمەتــە ئــەو حیزبـه کوردییانــەى کاریگەرییــان
هەیــە ،لــە گۆڕەپــاىن ســیاىس لــە هــەر چــوار پارچەکەى کوردســتان،
ئەمانــە ناتوانــن بــە شــێوەیەکى هەمدەمیانــە دیموکـراىس لــە نــاو
خۆیانــدا پراکتیــزە بکــەن و غەیــرى خۆیــان قبــوڵ بکــەن .ئەمــە
کولتــوورى پارتییــە ،کولتــوورى یەکێتییــە ،کولتــوورى پەکەکەیــە،
کولتــوورى هەمــوو هێــزەکاىن خۆرهەاڵتــه (حــزىب دیموکــرات،
کۆمەڵــە) ،هەمــوو بــەو شــێوەیەن ،چونکــە لــە ســەر بنەمــاى
هێــز دروســت بــوون .لــە ســاڵى  2003-2000قســەیەکى بەڕێــز
عەبدولــا ئۆجــەالن هەبــوو دەڵیــت :دیموکـراىس لە شــاخ دروســت
نابێــت ،چونکــە ناوچــەى شــاخ ناوچەیەکــى میلیتاریســتییە،

چونکــە ئــەوەى بیەوێــت دیموکــراىس دروســت بــکات و
دیموک ـراىس پراکتیــزە بــکات ،خــۆى و کۆمەڵگاکــەى دەبێــت لــە
شــاخ بێنــە خــوارەوە .ڕاســتە حیزبەکامنــان لــە شــاخ نیــن ،لــە نــاو
شــارن ،بــەاڵم هێشــتا کولتــوورى شــاخ هەیــە .کــە کولتــوورى
شــاخ هەبــوو ڕەت کردنــەوە و بوونــی هێــز هەیــە .بــەم شــێوانە
لەگــەڵ یەکــر هەڵســوکەوت دەکــەن و ناتوانــن یەکــر قبــوڵ
بکــەن .کەرتبــوون کارێکــى ئاســایییە ،بــەاڵم بــەو مانایــە نــا کــە لــە
ســاڵێکدا  4کەرتبــوون دروســت بێــت .بــۆ نەبــووىن دیموکراســیى
کــە ناهێڵرێــت کــۆ ببینــەوە بــە شــێوەى بــەرەى کوردســتاىن یــان
کۆنگــرەى نەتەوەیــى بێــت ،لێــرەدا گلەیــى لــە خەڵــک نییــە،
دەبێــت ڕەخنــەى خــۆت هەبێــت ،دەبێــت حیزبــەکان بــە جــواىن
بــە خۆیانــدا بچنــەوە ،بــەاڵم ئێســتا یــەک حیــزىب کــوردى نییــە
دان بــە هەڵــەى خۆیــدا بنێــت .لــەو بابەتــەى کــە لــە باشــوورى
کوردســتاندا ڕووی دا یەکێتیــى خــۆى بــە دروســت دەزانێــت
و پــارىت بــە ســفر ،لــە هەمــان کاتــدا پــارىت خــۆى بــە دروســت
دەزانێــت ،وەک بینیــان لــە پەیامەکــەى مەســعوود بارزانــی دا
بــە چ شــێوەیەک هەڵســوکەوت کــرا ،ئەمــە کولتــوورى حیــزىب
کوردییــە.

* ڕووداوەکانــى 16ـــی ئۆکتۆبــەر كـ ه ڕوویــان دا بـ ه
هــۆی کێشــە و گرفتــە ناوخۆیــی ،زاتــى ،بابەتــى،
گەلەکۆمەکێــى ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى ،بــەاڵم
هۆکارێکــی تریــش هەیــە ئەویــش نایەکگرتوویــى
هێــزە کوردییەکانــه .بــۆ نموونــە جیابوونــەوەى
بزووتنــەوەى گــۆڕان و ڕۆیشــتنى د .بەرهــەم ســاڵح،
ســەرهەڵدانى کێشــەى دوو باڵــى نێچیرڤــان بارزانــى،
مەســرور بارزانــى ،ئەمانــە لــە پارچەکانــى خۆرهــەاڵت
زیاتــر ســەرنجیان لــە ســەرە و زۆرتــر ڕووبــەڕووى
ڕەخنــە بوونەتــەوە .ئێوەیــش لــەم کێشــەیە بە دوور
نیــن ،بــۆ نموونـ ه جیابوونــەوەى ڕێکخــراوى خەباتــى
شۆڕشــگێڕى کوردســتانى ئێــران لــە ڕابــردوودا
و لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕاگەیاندنێکــى بــە
جیــا داوە لــە ئێــوە .تەنانــەت شــێخ بابەشــێخ لــە
دواییــن دیــداردا لــە دواى کۆنگــرەى  5دەڵێــت:
ئــەو هاوڕێیانــە ئەگــەر پێیــان خۆشــە بــا بێنــەوە،
تەنانــەت قبــوڵ ناکــەن ناوەکەیشــیان بــە نــاوى
ڕێکخــراوى خەباتــى شۆڕشــگێڕ نــاو ببــات .ئــەو
جیابوونەوەیــە و نەبوونــى بەرەیەکــى یەکگرتــوو،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پێــت وا نییــە لــە هــەر کاتێکــدا بێــت ئــەم کارەســات
و شکســتانە بــۆى هەیــە ڕووبــەڕووى هێزەکانــى
خۆرهــەاڵت و خۆرئاوایــش بێتــەوە ،چــۆن بتوانــن
بەرەیەکــى یەکگرتــوو ،هێزێکــى یەکگرتــوو،
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى و گوتارێکــى یەکگرتــوو
بەرهــەم بهێنــن؟
کامیــل نورانیفــەڕد :فاکتــەرەکاىن دەرەوەی ئــەو کێشــە و

لەمپەڕانــەى ئێمــە لــە ئاســتى جێبەجێکــردىن پــرس و ئامانــج و
خولیاکامنــان هەمانــە وەک نەتــەوەى کــورد بــە گشــتى لــە هــەر
چــوار پارچەکــە .بــاىس هــۆکارە دەرەکییەکامنــان کــرد ،بــەاڵم
یەکێــک لــە ســەرەکیرتین فاکتــەرەکان فاکتــەرى ناوخۆیییــە ،واتــا
پرســی یەکگرتــن و تەبایــى و یەکگرتوویــى ئــەو فاکتەرەیــە ،کــە
دوا جــار دەتوانێــت دەورى یەکالییکــەرەوەى هەبێــت ،ســەرەڕاى
بــووىن ئــەو فاکتــەرە بەهێزانــەى لــە دەرەوە هەمانــە ،ئــەو کۆســپە
گەورانــەى کــە دەتوانرێــت لــە دەرەوە تووشــان بێــت ،بــەاڵم
فاکتــەرى ناوخۆییــى فاکتەرێکــى زۆر گرینگــە ،هەموومــان دەبێــت
بــە هەســتى بەرپرســیارێتیى تــەواوەوە لــەو بابەتــە بڕوانیــن
و کارى بــۆ بکەیــن .بــە ڕاســتى ئــەوەى تــا ئێســتا جێبەجــێ
نەبــوە ناگەڕێتــەوە بــۆ بەخەمەوەبــووىن هێــز و الیەنــەکان بــۆ
بەرژەوەندییــە نەتەوەیییــەکان ،هەمــووى دەگەڕێتــەوە بــۆ هــەر
هێــز و الیەنێــک لــە فیکــرى بەرژەوەندیــى پێگــەى خۆیدایــە .لــە
الیەکــی تــرەوە الوازبــووىن عەقڵیــەىت دیموکراســیى لــە نێوامنانــدا،
ئەوەیــش کۆســپێکى گەورەیــە لــە بــەردەم پێکهاتنــى ئــەو بەرەیــە،
دروســتبووىن کارى هاوبــەش ،پالتفۆڕمــى هاوبــەش ،ڕەنگــە
جیاوازیــى هەبێــت لــە ڕابــردوودا ،بــاىس کۆنگــرەى نەتەوەیــى
ک ـرا ،باســی ئــەوە ک ـرا ،کــە ئێمــە لــەو کاتــەدا مەغــدوور بوویــن،
ڕەخنەمــان هەبــوە لــەو ســۆنگەیەى ،ئێمــە پێــان وابــوو ئــەو
پێنــج کورســییەى کــە تەرخــان کـراوە ،بــۆ خۆرهەاڵتــی کوردســتان
دەکــرا بــە بــووىن حیــزىب جۆراوجــۆر و بــە دەنگــى جۆراوجــۆر،
نوێنەرایەتیــى باشــرى خۆرهەاڵتــی کوردســتاىن بکردایــە ،لــەو
ســۆنگەیەوە ئێمــە ڕەخنــە و گلەییــان لــە هێــزە سیاســییەکان
هەبــوە ،ئێســتا خۆشــبەختانە لەگــەڵ ئــەو ســەردەمەدا جیاوازیــى
هەیــە بــۆ خۆرهــەاڵىت کوردســتان ،دەتوانــم بڵێــم ،پێشــکەوتنى
زۆر بــاش بــە دی هاتــوە ،بــەاڵم بــۆ باشــوورى کوردســتان ،مــن
پێــم وایــە هێشــتا کات زۆری مــاوە ،هێشــتا ڕەوىت ڕووداوەکان
دیــارى نەک ـراوە ،یــەکال نەبوەتــەوە ،ئیســتا کــە ئێمــە لــەم پانێڵــە
کــۆ بووینەتــەوە دانوســتاندنەکاىن بەغــدا و هەرێمــى کوردســتان
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كارهساتهك ه ئێستا ئهوهی ه
الیەنەكانی باشووری
كوردستان و تەنانەت
الیەنەكانی بەشەكانی تری
كوردستان دان بەو شكستەدا
نانێن ك ه ئێستا لە هەرێمی
كوردستان هەیە

لــە ئارادایــە ،دیــار نییــە ڕەوىت ڕووداوەکان بــەرەو کــوێ دەچێــت؟
بۆیــە پێویســتە زیاتــر لــە هــەر کاتێکــی تــر ،ئێمــە پێویســتیامن
بــە یەکدەنگــى و یەکگرتوویــى هەیــە .هــەر چەنــدە لێــدواىن
زۆر ناخۆیشــان گوێبیســت دەبیــن ،لــە ڕۆژاىن ڕابــردوودا ،کەمــر
الیەنــەکان هەســتى بەرپرســیارێتییان هەیــە ،پێویســتە لــە ســەر
هەمــوو الیەنــەکان ئەرکــى بەرپرســیارانەى خۆیــان جێبەجــێ
بکــەن.

* قســەکانى بەڕێــزت ڕەخنــەى زۆریــان لــێ
کەوتــەوە ،بەڕێــز حەســەن دەڵێــت :تەنهــا دوو
هێــڵ نییــە :هێڵــى شکســتى بارزانــى ،هێڵــى
ســەرکەوتنى ئاپــۆ .بەڕێــز ڕەزا دەڵێــت :یەکــەم
جــارە ســەرکردەیەکى پــژاک دان بــەوەدا بنێــت
کــە الیەنگریــى پەکەکــە دەکــەن و ئێــوە ناتوانــن
وەک هێزێکــى خۆرهــەاڵت قســە بکــەن ،هێنــدەى
هێزێکــى وابەســتەى پەکەکــەن ،عەبدولــاى ئازەربــار
لــە بەشــێکى قســەکانیدا ڕەخنــەى لــە ئێــوە بــوو.
هــەر چەنــدە ئێــوە لــەو جیابوونــەوە و کەرتبوونــەدا
کەمتــر جێگــەی گلەییــن ،بــەاڵم گلەییــى ئەوەتــان
لــە ســەرە ،ئێــوە سیاســەتى پارتــى کرێکارانــى
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کوردســتان بەڕێــوە دەبــەن ،لــە هەمــان کاتــدا ئــەو
هێڵــەى ئێــوە دەیکێشــن ،ئــەوە هێڵــى نەتەوەیییــە،
خیانەتــە ،شۆڕشــە ،ئەوانــە زۆر دروســت نییــە ،بەڕێــز
حەســەن دەڵێــت ،باشــترین پێوەندییــان لەگــەڵ
ئێمــە هەیــە ،بــەاڵم خراپتریــن پێوەندییــان هەیــە
لەگــەڵ هێزەکانــى تــر ،پێتــان وانییــە ڕێکخســتنى
پێوەندییەکانتــان ،لەگــەڵ هێزەکانــى هــەر دوو
حیزبــى دیموکــرات ،ئەمــە تەنهــا گوتــارى تــۆ نییــە،
مــن لــە بەشــێک لــە بەرپرســانى ئەنجومەنــى پــژاک
گوێــم لــێ بــوە ،پێتــان وانییــە ئێوەیــش پێویســتان
بــەوە هەبێــت ،کــە سیاســەتێک دروســت بکــەن بــۆ
ئــەوەى کــۆى هێــزە سیاســییەکان ڕازی بکــەن بــە
مامەڵەیەکــى دروســت؟
ئامــەد شــاهۆ :ئێمــە ڕێزمــان هەیــە بــۆ بۆچــووىن ئــەو

برادەرانــە ،هەمــوو کــەس ئــازادە ڕا و بۆچــووىن خــۆى دەرببڕێــت،
بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەوەى گونجــاو و دروســتە ئەوەیــە ،کــە
مــن باســی دەکــەم ،ڕاشــکاوانە ناڵێــم ،کــە سیاســەىت پەکەکــە لــە
خۆرهــەاڵت درێــژە پــێ دەدەیــن ،دەڵێــم ئێمــە لــە خۆرهــەاڵت
فیکــرى ڕێبــەر ئاپۆمــان هەڵگرتــوە ،ئەمــە واتــاى ئــەوە نییــە کــە
ئێمــە سیاســەمتان ســەربەخۆ نەبێــت .ئێمــە وەک پــژاک سیاســەىت
ســەربەخۆ ،چوارچێــوەى ڕێکخســن ،میکانیزمــى ڕێکخســتنى
ناوخۆیــى ،کۆنگــرە و بەڕێوەبــەرى خۆمــان هەیــە لــە خۆرهــەاڵىت
کوردســتان و کارى لــە ســەر دەکەیــن ،بۆیــە بۆچــووىن هــەر
الیەنێــک چییــە ئــازادە لــە ســەر ئــەو بابەتانــە دەڵێــن ،بــۆ ئێمــە
جێــگاى دڵخۆشــییە ،بــە تایبــەت لــە نــاو پژاکــدا تــا ئێســتا باڵێــک
جیــا ببێتــەوە ،یــان شــەڕێکى ناوخۆییــى لەگــەڵ الیەنێــک کردبێــت
نەبــوە ،لــە بەرنامــەى ئێمــەدا شــتێکى لــەو شــێوەیە نییــە .ئێمــە
وەک پــژاک جوواڵنەوەیەکــى نەتەوەییــن ،بــە تایبــەىت لــە بەرانبــەر
کێشــەى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان زیاتــر ،خۆمــان بــە بەرپرســیار
زانیــوە ،هەڵوێســتامن هەبــوە ،پشــتگیریى کــردارى چــى هەبــوە
دەرمــان بڕیــوە ،ئەمانــە بوەتــە هــۆکار ،ئــەوى دەگوترێــت کــە
ســەر بــە (پەکەکە)یــن ،بخرێتــە پــاڵ ئێمــە ،بــەاڵم ئێمــە وەک پژاک
تێبینینیــان لــە ســەر هەندێــک بۆچــوون و هەیــە گفتوگــۆى لــە
ســەر دەکەیــن ،بــەاڵم لەگــەڵ الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتان،
ئێمــە ڕاشــکاوانە بــە تایبــەىت دواى کۆنگــرەى 5قســەی لــە ســەر
دەکەیــن ،ســەرداىن هەمــوو الیەنــەکاىن خۆرهــەاڵىت کوردســتامنان
کــرد ،دەرگاکامنــان کــردەوە بــە بــێ هیــچ مەرجێــک ،ئامادەیــن

لەگــەڵ هەمــوو الیەنــەکان گفتوگــۆ بکەیــن ،بــۆ یەکگرتــن هــەر
چــى لــە ئەســتۆى ئێمــە بێــت لــە خۆرهــەاڵىت کوردســتان ڕامــان
گەیانــدوە ،تێبینیــى خۆمــان بــە پارتــەکان گوتــوە ،پارتەکانیــش
تێبینیــى خۆیــان گوتــوە ،بــۆ ئــەوەى کــە هەندێــک زیاتــر لــە یــەک
نزیــک بیــن ،پێویســتى بــە زیاتــر گفتوگــۆ و دانوســتان هەیــە،
ڕوونکردنــەوەى بابەتــەکان زیاتــر پێویســتە ،داخوازیــى ئێمــە
وەک (پــژاک) بــۆ الیەنــەکاىن باشــوورى کوردســتان ئەوەیــە ،بــە
گفتوگــۆ کێشــەى ناوخــۆى خۆیــان چارەســەر بکــەن ،خۆرهەاڵتیــش
پێویســت دەکات ئەزموونێــک وەربگرێــت ،بــە گفتوگــۆ و دیالــۆگ
کێشــەکان چارەســەر بــکات.

* چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە ،پێشــتر بارزانــى
و هەرێــم گوێیــان لــە ئەمەریــکا و فەڕەنســا و
بەریتانیــا نەگــرت ،ئەگــەر نــا ڕەنگــە هەرێم تووشــی
ئــەم بارودۆخــەى ئێســتا نەبوایــە ،پێــت وایــە ئــەو
بۆچوونــە ڕاســتە ،یــان ڕیفرانــدۆم دەرئەنجــام و
ئاکامێکــى گــەورەى بــە دەســت هێنــاوە؟
ئەبوبەکــر مودەڕیســی :پێــم وایــە ئــەو ڕووداوانــە بــەو

هۆیــەوە ســەرهەڵدەدەن کــە واڵتــاىن خۆرئــاوا و ئەمەریــکا
ڕوویەکــى خۆشــیان نیشــان نــەدا ،بــە جێبەجێکــردىن گشتپرســی
و دواى ئەنجامدانیشــی پشــتگیرییان نەکــرد ،بــە بــڕواى مــن
ئەمــە نارسوشــتی نییــە ،ئەمەریــکا واڵتێکــى هاوپەیــان و
دۆســتى هەرێمــى کوردســتانە ،خۆرئاوایــش بــە هەمــان شــێوەیە،
بــەاڵم مانــاى ئــەوە نییــە ،بەرژەوەندییــەکاىن دوو واڵت ،یــان
دوو الیــەىن هاوپەیــان لــە هەمــوو کاتێکــدا یــەک بگرێتــەوە،
زۆر جــار واڵتــان هاوپەیامنــن و لــە بــارى ســراتیژییەوە
هاوکاریــى یەکــر دەکــەن ،بــەاڵم لــە ســاتێکى دیاریک ـراودا ،هــەر
یەکێکیــان ســەرەتایەکى دەبێــت و بەرژەوەندییەکەیــان جیــا
دەبێتــەوە ،هــەر چەنــدە جیابوونــەوەى ئــەو بەرژەوەندییانــە،
نابێتــە هــۆى هەڵوەشــاندنەوەى هاوپەیامنێتییەکەیــان ،چونکــە
هاوپەیامنێتییەکەیــان لــە ســەر پایــە و بنچینەیەکــى ســراتیژیرت
دامــەزراوە.

* ئایــا هەولێــر و هەرێمــى کوردســتان دەتوانــن
ڕیســکێکى تــر بکــەن ،لــە دواى ئــەو ڕیســکەى
کردوویانــە ،مەبەســتم ئەوەیــە دەتوانێــت
ســەربەخۆیی ڕابگەیەنێــت؟

ئەبوبەکــر مودەڕیســی :نازانــم ،مــن لــە حزبێکــى کوردســتاىن
خۆرهەاڵتــم ،هەڵســەنگاندن و ئەجێندایەکــى ورد و ئاشــکرام نییــە،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ســەرجەمیان دەســپێرم بــە حزبە سیاســییەکاىن هەرێمی کوردســتاىن
عێ ـراق کــە هەڵــی بســەنگێنن و بڕیــارى لــێ بــدەن ،بــەاڵم هــەر
کاتێــک گشتپرســی بکرایــە ،واڵتــاىن ناوچەکــە و حکوومــەىت عێـراق،
بــەردەوام نەیــار دەبــوون و کاردانەوەیــان دەبــوو .بــە بۆچــووىن
مــن ئەنجامــداىن گشتپرســی ئیـرادی نەبــوو ،واتــا بــە پێخۆشــبوون
نەبــوو ،لــە ڕووى ناچارییــەوە بــوو ،چونکــە هــەر چــى درەنگــر
بوایــە ،هەرێمــى کوردســتان لــە الیــەن دراوســێکانەوە لــە پێگــەى
الوازدا دەمایــەوە ،یــان دەبــوو دەســت لــە هەمــوو ئــەو ئیمتیازانــە
بشــۆرایە ،کــە دواى ڕووخانــدىن ڕژێمــى ســەدام حســێن ،لــە
نێــوان ســاڵى  2014 – 2003بــە دەســت هاتبــوو ،یــان کێشــەکان
دەچوونــە قۆناغێکــى تــر .ئەگــەر دیقــەت بدەیــن ،دواى ئــەوەى
حکوومــەىت فیدڕاڵــى لــە عێــراق دامــەزرا ،تــا ئێســتا هــەر بــەو
ڕێژەیــە حکوومــەىت عێــراق پێگەیەکــى توندتــرى پەیــدا کــردوە،
لــە پێگــەى یاســایی و ســەربازى و هەمــوو ئــەو کێشــانەى کــە
ڕووبــەڕووى بوەتــەوە ،هــەر بــەو ڕێژەیەیــش ئیمتیــازى لــە
کوردســتاندا وەرگرتوەتــەوە.
فیدڕاڵیــزم لــە عێ ـراق بەرهەمــى بەیاســایبوونی ئــەو کۆمەڵگایــە
نەبــوو ،ئــەوە نەبــوو کــە هەموو کۆمەڵــگاى عێـراق ئاڵوگــۆڕى تێدا
پەیــدا بــوە ،لــە کۆمەڵگایەکــى دیکتاتۆریــى وەک ســەدام حســێن
هاتوەتــە دەرەوە ،ببێتــە حکوومەتێکــى یاســابەند ،کــە بــەردەوام
پارێــزگارى لــە فیدڕاڵیزمبــووىن خــۆى بــکات ،بــەو شــێوەیەى لــە
ئەمەریــکا هەیــە ،بەڵکــوو مەســەلەى فیدڕاڵــى ســەرچاوەکەى
بریتــی بــوو لــە بەڵێننامــە و بااڵنســی هێــزەکاىن نێــوان کــورد لــە
حکوومــەىت ناوەنــدى ،ئاشــکرا بــوو هــەر بەڵێــن و بااڵنســێک بــە
زەرەرى کــورد و حکوومــەىت ناوەنــدى ئاڵوگــۆڕى تێــدا پەیــدا ببێت،
هــەر بــەو ڕێژەیــە زەرەر لــە فیدڕاڵیــزم دەدەن ،بۆیــە پێــم وایــە
جێگــەى خــۆى بــوو ،کــورد ئــەو کێشــەیە بباتــە قۆناغێکــى تــر،
دەنــا ئەگــەر  2–1ســاڵى تــر بوایــە کــورد الوازتــر دەبــوو ،بــەاڵم
ئێســتا کــورد تــا ڕادەیەکــى زۆر دەتوانێــت پارێــزگارى بــکات لــە
ســنورەکاىن ،لــە بەرامبــەر هێرشــی دەوڵــەىت عێـراق ،هــەر چەنــدە
ناڵێــم ئــەوە کێشــە دروســت نــاکات ،بەپێچەوانــەوە کێشــەیەکى
گەورەیــە.

* دواى ڕیفرانــدۆم دیاردەیەکــى ناشــاز دەبینیــن،
ئەوەتــا حکوومەتــى عێراقــى چەندیــن گوشــار و
گرفتــى بــۆ هەرێمــى کوردســتان دروســت کــردوە
و تونــدە و هەڕەشــە دەکات ،ئێــران و تورکیــا
یــان تــاران و ئەنقــەرە چەنــد بەرابــەرى عێــراق
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تونــدن ،پێــت وایــە لــە الوازى حکوومەتــى عێــراق و
بەغداوەیــە ،یــان ئەوەیــە کــە هەڕەشــەکان جیدیــن
لــە ســەر هەرێمــى کوردســتان ،هــەر کاتێــک بــاس و
بابەتێــک دێتــە ســەر بارودۆخــى کورد و ســەربەخۆیی
مافەکانــى ،ئــەم هێزانــە بــە هەمــوو ئــەو گرفــت و
کێشــانەى کــە هەیانــە پشــتگوێی دەخــەن ،بەرامبــەر
کــورد جــا لــە هــەر پارچەیــەک بێــت؟
ئەبوبەکــر مودەڕیســی :پێــم وایــە هــەر کاتێــک مەســەلەى

ســەربەخۆیی و ڕیفرانــدۆم پێشــنیار بکرایــە ،کاردانــەوەى
نێودەوڵەتــی بــە هەمــان شــێوەى ئێســتا دەبــوو ،بۆچــووىن
مــن ئەوەیــە ،ســەرەڕاى ئــەوەى خۆرئــاوا بەتایبــەىت ئەمەریــکا
ڕیفراندۆمەکــەى بــە ڕەســمى نەناســاندوە و دانــی پێــدا نەنــاوە،
دەڵێــن «كاىت گشتپرســییەکە گونجــاو نەبــوو»؟ ،چونکــە پێیــان
وایــە ئێســتا بابــەىت گرینگــر لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە
کــە داعشــە و هێشــتا بــە تــەواوى بنەبــڕ نەبــوە ،کوردیــش پێــی
وایــە گونجــاوە ،چونکــە ئەگــەر داعــش بەتــەواوى بنەبــڕ ببێــت،
کوردســتان و پێگــەى هەرێمــى کوردســتان بەهێزتــر نابێــت ،بگــرە
الوازتــر دەبێــت ،بۆیــە ئێســتا کــورد لــە بــەردەم دوو ڕێڕەودایــە،
یــان هــۆکار و فاکتەرێکــى ســەقامگیرتر دەبێــت ،لــە حاڵەتێکیشــدا
ئەگــەر کێشــەکەى چارەســەر نەبێــت ،کۆمەڵــگاى نێونەتەوەیــی
کێشــەکەى یــەکال نەکاتــەوە ،بــۆ ئــەوەى کــورد بــە مــاىف خــۆی
بــگات ،هیــچ کات خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ڕووى خــۆش بــە خــۆى
نابینێــت.

* تێڕوانینــى ئێــوە چــی بــوو لــە پشــتیوانیکردنى
پرۆســەى ڕیفرانــدۆم ،لــە کاتێکــدا موئەیــەد
ئەحمــەد دەڵێــت« :ئــەو کاتــە پەرلەمــان داخرابــوو،
هێزێکــى سیاســی هەیمەنــەى هەبــوو و گوێــى لــە
خەڵــک نەگــرت ،ئــەم دەرئەنجامــەى نێگەتیڤانــەى
نەدەبینــى ،کــە ئێســتا ڕوو دەدەن» ،بۆچــى ئێــوە
ئێســتا و پێشــتریش پشــتیوانیتان لــە پرۆســەى
ڕیفرانــدۆم دەکــرد ،بــەو هەمــوو کێشــانەى موئەیەد
ئەحمــەد باســیان لێــوە دەکات؟
ئەبوبەکــر مودەڕیســی :دوو هــۆکارى ســەرەکى هەیــە

کــە ئێمــە پشــتیوانیامن کــردوە لــە بڕیــارى خەڵکــى کــورد لــە
کوردســتاىن باشــوور ،یەکێکیــان ئەوەیــە ،لــە ڕووی مەبدەئییــەوە
وەک پڕەنســیپێک بڕوامــان بــەوە هەیــە ،کــورد لــە هــەر پارچەیەک
بێــت مــاىف ئــەوەى هەیــە داواى کیانێکــى سیاســی بــکات ،کــە
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بگونجێــت لەگــەڵ هاوکێشــە ساســییەکان و تــەرازووى هێــزەکان،
ئەمــە وەک پرەنســیپ و پێکهێنــاىن دەوڵــەىت ســەربەخۆییی کــورد.
خاڵــى دوەم بــە بۆچــووىن ئێمــە ئەوەیــە ،کــوردى پارچــەکاىن
تــر دەبێــت پارێــزگارى لــە خەبــاىت کــورد بکــەن لــە هــەر ســێ
پارچەکــە ،دەســت لــە کاروبــارى ئــەو پارچانــە وەرنــەدەن ،بڕیــارى
سیاســی بــە جــێ بهێڵــن بــۆ هێــزە سیاســییەکاىن ئــەو پارچەیــە،
ئێمــە پێــان وابــوو ســەرەڕاى هەمــوو کێشــە و گرفتــەکان ،خــودى
ئێمــە وەک کــورد و میوانێــک کــە چەندیــن ســاڵە لــەم هەرێمــە
دەژیــن ،لــە ســەر چۆنێتیــى حکومڕانیکــردن و زۆر شــتى تــر،
ڕەخنەمــان هەبێــت ،بــەاڵم بڕیــارى دەســتپێکردىن ڕیفراندۆمــان،
بــە بڕیــارى خەڵکــى کــورد و زۆرینــەى خەڵــک زانیــوە ،لــە کاتێکــدا
بەشــێکى زۆرى حیــزب و هێــزە سیاســییەکان پشــتیوانییان لــێ
کــرد ،دواییــش ئاشــکرا بــوو کــە زۆرینــەى خەڵکــى کوردســتان
لەگــەڵ ئــەو بڕیــارەن ،بۆیــە ئێمــە بــە ئەرکــى ســەر شــاىن خۆمــان
زانیــوە ،پشــتیوانیى لــێ بکەیــن ،لــە کاتێکــدا هێندەیــش گەشــبین
نەبوویــن ،کــە ئەمــە دەکرێتە ســەر ســینییەکى زێرین و پێشــکەىش
خەڵکــى کوردســتان دەکرێــت ،بــەاڵم ئەمــە درێــژە و بەردەوامیــی
خەبــاىت خەڵکــى کوردســتانە ،بــۆ دەســتبەرکردىن مافــەکاىن خــۆى و
دیاریکــردىن چارەنووســی خــۆى ،ڕاســتە ڕێگایەکــى پــڕ لــە هــەوراز
و نشــێوە و خۆڕاگریــى دەوێــت ،بــەاڵم شــتێک کــە ئێمــە نیگــەران
دەکات ئێســتا و پێــش ئەنجامــداىن گشتپرســییش ،ئەوەیــە کــورد
نەتوانێــت یەکڕیزیــى خــۆى ڕابگرێــت ،ئومێدەواریــن بــەو شــێوەیە
نەبێــت ،هیواداریــن هەتــا ئەوانــەى ڕەخنەیــان هەیــە ،بتوانــن
لەپێنــاو بەرژەوەندیــى بــااڵدا یەکدەنــگ بــن لــە پارێــزگارى لــە
مــاىف خەڵکــى کــورد ،بــۆ دەربازبــوون لــەو تەنگــژە و ئاســتەنگانەى
هاتوونەتــە پێــش ،هیواداریــن هــەر چــى زوە کــورد بێتــە ســەر
شــەقامى دروســتکردىن دەوڵــەىت ســەربەخۆ ،ئەمــە گەورەتریــن
زەمانەتــە بــۆ ئــەوەى کــورد لــە مێــژوودا ،چیــر تووشــی کارەســاىت
گــەورەى جینۆســاید و ســەرکوتکردن نەبێــت.

* دەپرســم تــۆ وەک کەســێکى سیاســی ،کــە
باســت کــرد  40ســاڵە لــە شــۆڕش و بزووتنــەوەى
ڕزگاریخــوازى خەڵکــى کوردســتاندا ئامادەیــت،
دەتوانــى وێنەیەکــى گریمانەیــی لــە بارودۆخــى
هەرێمــى کوردســتان بکێشــی و پێــم بڵێــی هێڵــە
ڕەشوســپییەکانى کامانــەن و چۆنــن؟
ئەبوبەکــر مودەڕیســی :پێــم وایــە ســەرەڕاى هەمــوو

ئــەو کێشــە و گرفتانــەى لــە کوردســتاىن باشــوور هــەن ،هەمــوو

ناحــەزاىن کوردســتاىن باشــوور لەگــەڵ یەکــرن و پێیــان وایــە کــورد
الپەڕەیەکــى تــازەى هەڵداوەتــەوە ،واتــا کێشــەکەى خــۆى بردوەتــە
قۆناغێکــى تــر ،پێــم وایــە ســەربەخۆیی و دروســتبووىن دەوڵــەىت
کــوردى دەتوانێــت ڕێگەخۆشــکەر بێــت بــۆ حوکمڕانییەکــى باشــر.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

˝
˝
˝
˝

بایۆگرافیا
ئامەد شاهۆ
ساڵى لەدایکبوون1982 :
ئەندامى ئەنجومەىن پارىت ژیاىن ئازادى کوردستان (پژاک)
ئاستى خوێندن :دیبلۆم

جەعفەر ئەمینزادە
ساڵى لەدایکبوون1954:
ئەندامى سەرکردایەتیى ڕەوىت سۆسیالیستى کۆمەڵە
ئاستى خوێندن :بەکالۆریۆس

حەسەن ڕەحمان پەنا
ساڵى لەدایکبوون1979:
ئەندامى کۆمیتەى ناوەندى کۆمەڵە (ڕێکخراوى کوردستاىن حیزىب کۆمۆنیستى ئێران)
ئاستى خوێندن :دیبلۆم

ڕەزا کەعبى
ساڵى لەدایکبوون1959:
جێگرى سکرتێرى کۆمەڵەى زەحمەتکێشاىن کوردستان
ئاستى خوێندن :دیبلۆم
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˝
˝
˝
˝

عەبدولاڵ ئازەربار
ساڵى لەدایکبوون1974:
ئەندامى دەفتەر سیاسیى کۆمەڵەى شۆڕشگێرى زەحمەتکێشاىن کوردستاىن ئێران.
ئاستى خوێندن :دواناوەندیى

عوسمان جەعفەرى
ساڵى لەدایکبوون1970 :
سکرتێرى یەکێتیى دیموکراىت کوردستاىن ئێران
ئاستى خوێندن :ماستەر

کامیل نورانیفەڕد
ئەندامى دەفتەر سیاسیى سازماىن کوردستاىن ئێران

ئەبوبەکر مودەڕیسى:
-جێگرى سکرتێرى کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشاىن کوردستاىن ئێران:

تێڕوانینى هێزەکانى
باکوری کوردستان
سەبارەت بە بارودۆخى
باشوورى کوردستان ،لە
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و
16ـى ئۆکتۆبەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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عوســمان ئۆجــەالن :ئەندامی کۆنســەی ســەرۆکایەتیی
پێشــوو (پەکەکە)

عابــد ئیــکا :نوێنــەرى پارتــی دیموکراتــی گــەالن
(هەدەپــە) لــە هەولێــر

عوســان ئۆجــەالن :کاتێــک کــورد دەیەوێــت هەنــگاوى گــەورە
بنێــت ،پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات ،هاوپەیــان بێــت
لەگــەڵ ئەمەریــکا و لەگــەڵ ئــەو هەنــگاو بنێــت
عوســان ئۆجــەالن :خوێندنەوەیەکــى بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا
نەکــراوە» ،تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت تەماشــا کــرا ،بــەاڵم
تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە و هەمــوو هەنگاوێــک
دەنێــت بــۆ دژایەتیــى کــورد.

عابــد ئیــکا :مەســعوود بارزانــی ،کــە مــادام خــۆی بڕیــاری
ڕیفراندۆمــی دا و گوێــی لــە هیــچ دۆســتێک نەگــرت ،دەبێــت
هــەر خۆیشــی بەرپرســیارێتییەکە هەڵبگرێــت

نیزامەدیــن تــاش – هەڤــاڵ بۆتــان :ســەرۆکى پــارىت
واڵتپارێــزى باکــوورى کوردســتان ،ئەندامــى کۆنســەى
ســەرۆکایەتیى پێشــووی (پەکەکــە)

ســەرحەرد ڤارتــۆ :بەرپرســی پێوەندییــەکاىن کۆمــان
جڤاکێــن کوردســتان (کەجەکــە)

نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :سیاســەىت پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان
پــڕە لــە هەڵــە و بەتــەواوى لــە خواســتى نەتەوەیــی دوور
کەوتوەتــەوە.

پارتــی دیموکراتــی کوردســتان لــە تەنگەژەدایــە و پەیوەندییەکانــی
لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک خراپــە
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* دواى ڕووداوەکانــى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى
ئۆکتۆبــەر ،ئێــوە ڕەوشــی باشــوورى کوردســتان
چــۆن دەبینــن؟ پێتــان وایــە هەرێمــى کوردســتان
لــە بــەردەم مەترســییەکى گەورەدایــە ،پێویســتە
هەنگاوەکانــى داهاتــووی حکوومەتــى هەرێمــى
کوردســتان و ســەرکردایەتیى سیاســیى کــورد لــە
باشــوور چــی بێــت؟
عوســمان ئۆجــەالن :پێــش هەمــوو شــتێک پێویســتە

ڕاســتییەک بــاس بکەیــن ،ئەویــش ڕاســتییەکاىن پشــت ڕووداوەکاىن
16ـــى ئۆکتۆبــەرە ،ئــەو ڕووداوانــە لێکۆڵێنــەوە و بەدواداچــوون
و خوێندنەوەیەکــى بەرفراوانیــان دەوێــت .دەبێــت دان بــەو
ڕاســتییەدا بنێیــن ،کــورد خــۆى بــۆ هەنــگاوە ســراتیژییەکاىن
داهاتــوو ئامــادە نەکردبــوو ،لــە باشــوورى کوردســتان کاروبــارى
حکوومــەت و حیزبــە سیاســییەکان بــە هەنــگاوى تاکتیکــى بەڕێوە
دەچــوون ،واتــا بــە شــێوەیەکى ڕۆژانــە ئیــدارەى سیاســەىت خۆیــان
دەکــرد ،نــەوەک خۆیــان بــۆ هەنــگاوى گــەورە ئامــادە بکــەن.
ڕاســتە حکوومەتێکــى پێنجقۆڵــى لــە هەرێــم هەبــوو ،بــەاڵم
بەداخــەوە ئــەم حکوومەتــە لــە ناوخۆیــدا پــڕ بــوو لــە ناکۆکــى و
حکوومەتێکــى الواز بــوو .یەکڕیزیــى تێــدا نەبــوو ،هەمــوو الیــەک
پێشــبینیى ئەوەیــان دەکــرد تەقینەوەیەکــى سیاســیی گــەورە لــە
نێــوان الیەنــە سیاســییە کوردییەکانــدا ڕوو بــدات.
قەیــراىن نێــوان هێــزە سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان
قەیرانێکــى گــەورە بــوو ،چارەسەریشــی بــۆ نەدۆزرابــوەوە،
بەڵکــوو لــە جیاتیــى ئــەوە پەردەپــۆش دەک ـرا .لــە بارودۆخێکــى
لــەم شــێوەیەدا ڕیفرانــدۆم ئەنجــام درا کــە لــە ڕووى ئەنجامــەوە
بــاش بــوو ،کاریگەریــى باشیشــی هەبــوو ،بــەاڵم کــورد ئامــادە
نەبــوو خــۆى لــە بــەردەم هێرشــی هێــزە عێراقییــەکان بپارێزێــت.
ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبــووىن یەکڕیــزى و الوازیــى الیەنــە
کوردییــەکان .پێویســت بــوو پێــش ڕیفرانــدۆم ،کــورد خــۆى بــۆ
هەمــوو ئەگەرێــک ئامــادە بــکات.
هیــچ هێزێکــى کــوردى ئامادەییــی ئــەوەى تێــدا نەبــوو
پارێــزگارى لــە ئەنجامــى ڕیفراندۆمەکــە بــکات ،نــە ئــەو پێنــج
حیزبــەى حکوومــەىت هەرێمیــان دروســت کردبــوو ،نــە هیــچ
هێزێکــى نەتەوەییــی تــر ،هــەر بۆیــە کاتێــک هێــرش کرایــە ســەر
ئەنجامــەکاىن ڕیفرانــدۆم ،جــۆرە شکســتێکى تاکتیکــى هاتە ئــاراوە.
ئەنجامــداىن هێرشــەکەیش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى تــرس هەبــوو
کــورد لــە ژێــر ڕۆشــناییی ئەنجامــى ڕیفراندۆمەکــەدا دەوڵەتێکــى

ســەربەخۆ ڕابگەیەنێــت ،بــەاڵم ڕاگەیانــدىن دەوڵــەىت ســەربەخۆ
مــەرج نەبــوو هــەر لــەم ســاڵەدا بێــت ،بەڵکــوو دەک ـرا کەمێــک
دوا بخرێــت.

* گوتــت :حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان یەکڕیزى
و یەکگوتاریــى تێــدا نەبــوو ،بــەاڵم پێــت وایــە ئــەوە
هۆکارەکەیەتــى؟ یــان ئەمــە گەلەکۆمــەى واڵتانــى
عێــراق ،ئێــران و تورکیــا بــوو ،یاخــود وەک هەنــدێ
لــە چاودێــران پێیــان وایــە ،بــە چــراى ســەوزى
ئەمەریــکا ئــەم هێرشــە کــراوە ،ئەگــەر نــا پرســی
ڕیفرانــدۆم پرســێکى هێنــدە مەترســیدارە هەرێمــى
کوردســتان بخاتــە بــەردەم ئــەو هەمــوو هێرشــە
ناڕەوایــەى ئێســتا ڕووبەڕوویــان بوەتــەوە؟
عوســمان ئۆجــەالن :وەک دەزانــن ئــەو هێــزە داگیرکەرانــە

پێکــەوە هێرشــێکیان ئەنجــام داوە ،تەنانــەت تورکیــا شــەووڕۆژ
ســوریا و عێــراق و ئێــراىن هــان داوە دژ بــە کــورد .ئەمریکایــش
بــۆ ئــەوەى بەرژەوەندییــەکاىن خــۆى جێبەجــێ بــکات ،پێــی وابــوو
ئەمــە هەلێکــى گونجــاوە ،لــە ئەنجامــى ئەمانــەدا هێرشــێکى
بەرفــراوان ئەنجــام درا.
هەندێــک دەڵێــن« :ئەمەریــکا دوژمنــى کــوردە» ،نەخێــر ئەمەریکا
دوژمنــى کــورد نییــە ،بەڵکــوو ئــەو بەرنامــەى جیــاوازى خــۆى
هەیــە .کوردیــش یەکێکــە لــە هێــزەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت،
مبانەوێــت یــان نــا ئەمەریــکا دەســەاڵتدارى یەکەمــى جیهانــە و
بــە پێــى سـراتیژى خــۆى ڕەفتــار دەکات ،نــەک بــە خواســتى ئێمــە.
ســەرکردایەتیى سیاســیی کــورد نەیدەویســت بەرنامــەى ئەمەریــکا
لــە بەرچــاو بگرێــت ،هــەر بۆیــە کاتێــک کــورد دەیەوێــت
هەنــگاوى گــەورە بنێــت ،پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات،
هاوپەیــان بێــت لەگــەڵ ئەمەریــکا و لەگــەڵ ئــەو هەنــگاو بنێت.

* لــە دواى ڕووداوەکانــى پرســی ڕیفرانــدۆم و
16ـــى ئۆکتۆبــەر باشــوورى کوردســتان ڕووبــەڕووى
تەنگــژەى گــەورەی ئابــووری و سیاســی بوەتــەوە،
هــاوکات ڕووبــەڕووى گەمارۆدانێکــى ناوچەیــی
بوەتــەوە ،تێڕوانینــى ئێــوە ســەبارەت بــە پرســی
باشــوور چییــە؟ پێتــان وایــە هۆکارەکانــى پشــت
ئــەو فشــارانە تــا چەنــد فاکتــەرى ناوخۆییــن وەک
(عوســمان ئۆجــەالن) باســی کــرد .تێڕوانینــى ئێــوە
وەک هێزێکــى باکــوورى کوردســتان چییــە ،پێتــان
وایــە دەبــوو باشــوورى کوردســتان لــە ڕابــردوودا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

چــى بکردایــە ،هەروەهــا دەبێــت چــی بــکات بــۆ
دەربازبــوون لــەو تەنگژەیــە؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :لــە ڕاســتیدا ئــەوەى ڕووی دا

کارێکــى زۆر خ ـراپ بــوو ،گــەىل کــورد ئامادەیــە یــان نــا ،ئەمــە
شــتێکى تــرە ،بــەاڵم ناکرێــت تــۆ ڕێگــە لــەوە بگریــت نەتەوەیــەک
چارەنووســی خــۆى دەستنیشــان بــکات .ســازداىن ڕیفرانــدۆم
بڕیارێکــى مێژوویــی و ئازایانــە بــوو ،ئەگــەر کــوردەکان  10ســاڵى
تریــش ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنــن و بگەنــە ئامانجــى خۆیــان،
هــەر قازانــج دەکــەن ،بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەیشــدا دەبــوو
حســابی هەمــوو ئەگــەرەکان بکرایــە .وەک چــۆن بڕیارەکــە درا،
پێویســت بــوو لــە ڕووى سیاســی و دیبلۆماســی و سەربازییشــەوە
ئامادەکاریــى بــۆ بکرێــت ،ئــەو کات بڕیــار لــە ســەر ئــەم
ڕیفراندۆمــە بدرایــە.
کــوردەکان لــە ســەروبەندى شــەڕى داعشــدا خەباتێکــى گەورەیــان
کــرد و قوربانییەکــى زۆریشــیان دا ،بــەاڵم بناغەیەکــى سیاســی
و دیبلۆماســییان نەبــوو .پێویســت بــوو لــەو ماوەیــەدا الیــەىن
ســەربازیى خۆیــان تــەواو بەهێــز بکــەن و خۆیــان ئامــادە بکــەن
بــۆ هێرشــی هەمــوو الیــەک :عێــراق ،ئێــران و تورکیــا ،ئەمــە
یەکێــک بــوو لــە کەموکوڕییــەکان ،بــەاڵم لەوەیــش گرینگــر
ناکۆکیــى نێــوان خــودى حیزبــە کوردییــەکان بــوو ،کێشــەى نێــوان
پارتــەکان چارەســەر نەکرابــوو .ئەگــەر کــورد ئــەو کێشــانەى نێــو
خــۆى چارەســەر بــکات و یەکێتیــى نەتەوەیــی بــە دی بهێنێــت و
هەمــوو حیزبــەکان هــاوڕا بــن لــە ســەر چارەســەرکردىن کێشــەى
نەتەوەییــی کــورد ،ئــەو کات دەتوانێــت لــە هەمــوو ئــەو
ئاســتەنگانە دەربــاز ببێــت.

* زۆرێــک لــە چاودێــران بــاس لــە یەکگرتوویــى
کــورد و تەبایــی هێــزە کوردییــەکان دەکــەن ،بــەاڵم
ئێوەیــش وەک هێزێکــى باکــوورى کوردســتان
کــە داواى یەکگرتوویــى و پێکهێنانــى کۆنگــرەى
نەتەوەیــی دەکــەن ،لــە نــاو خۆتانــدا یەکگرتــوو
نیــن ،ئایــا ئــەم یەکگرتووییــە چــۆن بــە دی دێــت؟
بــۆ نموونــە پێوەندییەکانــى نێــوان ئێــوە و پارتــى
کرێکارانــى کوردســتان چــۆن بــاش دەکرێــت؟ کوردى
باکــوور و باشــوور و هەمــوو پارچەکانــى تــر چــۆن
دەتوانــن یەکگرتــوو بــن ،هەتــا بتوانــن ڕووبــەڕووى
هەمــوو ئــەو کێشــانە ببنــەوە کــە لــە ئــارادان؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :ئێســتا دەتوانیــن بڵێیــن
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کورد خۆى بۆ هەنگاوە
سرتاتیژییەکاىن داهاتوو
ئامادە نەکردبوو ،لە باشوورى
کوردستان کاروبارى حکوومەت
و حیزبە سیاسییەکان بە
هەنگاوى تاکتیکى بەڕێوە
دەچوون ،واتا بە شێوەیەکى
ڕۆژانە ئیدارەى سیاسەىت
خۆیان دەکرد

خۆرئــاواى کوردســتان جۆرێــک لــە یەکگرتوویــى تێدایــە ،بــەاڵم
گرەنتیــى ئــەوە نییــە ،تــا چەنــد مانگێکــى تــر بــەو شــێوەیە
مبێنێتــەوە و بتوانێــت لــە نــاو سیســتمێکى دانپێدانـراودا جێگیــری
بــکات .ئــەو کێشــانەى لــە نێــوان پەیــەدە و ئەنەکەســەدا هەیــە
دەتوانرێــت بــە گفتوگــۆ و لێکتێگەیشــن چارەســەر بکرێــن،
بــەاڵم لــە باکــوورى کوردســتان و باشــوور و خۆرهــەاڵت کێشــەى
زۆر گــەورە لــە ئــارادان ،هەمــوو کێشــەکان خۆیــان لــە نەبــووىن
یەکڕیزییــدا دەبیننــەوە .هەمــان کێشــەى باشــوور لــە باکووریــش
هەیــە ،تورکیــا هەمــوو سیاســەمتەدار و ســەرکردە کــوردەکاىن
خســتوەتە زیندانــەوە ،هــەر بۆیــە کێشــە لــە هەمــوو پارچــەکاىن
کوردســتان هەیــە و بــۆ چارەسەرکردنیشــیان پێویســتە پێــش
هەمــوو شــتێک عەقڵیەتێکــى حیزبیــی باشــر کار بــکات .ئێســتا
دەرکەوتــوە هــەر کێشــەیەک ڕووبــەڕووى کــورد ببێتــەوە ،کێشــەى
ئایدیۆلــۆژى و حیزبییــە ،هــەر بۆیــە تــا ســوود لــەم ئەزموونــە
مێژووییانــە وەرنەگیرێــت ،کــورد ناتوانێــت یەکێتــى بــە دی
بهێنێــت و ئــەم ناکۆکییانــە هــەر دەمێنــن و بــەردەوام دەبــن.
پێویســتە سیاســەمتەداراىن کــورد و ڕۆشــنبیران ســەرەتا جیاوازییــە
ئایدیۆلۆژییــەکان وەال بنێــن .ڕاســتە جیاوازیــی ئایدیۆلــۆژى هــەر
دەبێــت ،بــەاڵم نابێــت ببێتە ئاســتەنگ لــە بەردەم بەرەوپێشــچووىن

98

 FOCUSساڵی دووەم ژمارە ( )5کانوونی دووەم 2018

پرســی کــورددا .ئــەوەى چەقــى مەســەلەى کــوردە حیزبــەکان
نیــن ،بەڵکــوو خــودى کوردســتانە .ئەگــەر لــە هــەر پارچەیەکــدا
ڕێکەوتــن بکرێــت ،کــورد دەتوانێــت خــۆى لــەم کێشــانە دەربــاز
بــکات .ئەگــەر ڕۆشــنبیران و سیاســەمتەداران جیاوازییەکانیــان
کۆتایــی پــێ بهێنــن ،دەتوانــن کار لــە ســەر بەرەوپێشــردىن کــورد
بکــەن .گرینــگ ئەوەیــە یەکێتییەکــى نەتەوەیــی بــە دی بێــت،
ئیــر گرینــگ نییــە کــێ ســەرۆکایەتیى دەکات .ئەگــەر ئامانجــە
ئایدیۆلۆژییــەکان نەبنــە ئاســتەنگ ،ئــەوا ئامانجــە س ـراتیژییەکان
ئاســانرت بــە دی دێــن.

*تــۆ وەک کەســێکى بــە ئەزمــوون و شــارەزا لــە
کاروبــارى تورکیــادا ،دەتوانیــت پێمــان بڵێیــت
ڕۆڵــى تورکیــا و حکوومەتــی ئاکپارتــى چــی بــوو
لــەم ڕووداوانــەدا ،لــە کاتێکــدا هەموومــان دەزانیــن
هەرێمــى کوردســتان پێوەندییەکــى نەوتــى و
ئابووریــى باشــی لەگــەڵ تورکیــادا هەبــوو؟ ئایــا
پێوەندیــى پارتــى و تورکیــا بۆچــى بــەو شــێوەیەى
لــێ هــات ،لــە کاتێکــدا ڕێکەوتننامــەى  50ســاڵییان
لــە نێوانــدا هەیــە ،تورکیایــش بنکــەى ســەربازى و
هەواڵگریــى لــە ناوچەکانــى بــەروارى بــااڵ و بادینــان
هەیــە؟ بۆچــى بــەم شــێوەیە مامەڵــەى لەگــەڵ
کوردســتان و حیزبــە دۆســتەکەى کــرد کــە بریتییــە
لــە پارتــى و نیــوەى حکوومەتــى بــە دەســتەوەیە؟
عوســمان ئۆجــەالن :هەندێــک جــار دانوســتان لەگــەڵ

دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان دەبێتــە پێویســتى .تــۆ ناتوانیــت ئــەو
پێویســتییە پــڕ بکەیتــەوە ،بەڵکــوو دەبێت دانوســتان پێــش بخەیت
و ڕێکەوتنیــش ئەنجــام بدەیــت .دەتوانــم بڵێــم« :خوێندنەوەیەکى
بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا نەک ـراوە» ،تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت
تەماشــاى کــرا ،بــەاڵم تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە
و هەمــوو هەنگاوێــک دەنێــت بــۆ دژایەتیــى کــورد .تــورک لــە
ســەر چەوســاندنەوەى نەتــەوەی کــورد بوەتــە هێزێکــى بەهێــز
و درێــژە بــە ژیــاىن خــۆى دەدات .جــۆرە ڕێکەوتنێــک کــراوە،
بــەاڵم بەرنامەیەکــى چارەســەریى درێژخایــەىن نییــە .تورکیــا تەنهــا
یــەک چارەســەرى هەیــە و هــەر ئەوەیــش قبــوڵ دەکات کــە پێــی
وایــە ئەگــەر مــاف بــە کــورد بــدات ،خێــرى پــێ دەکات ،نــەوەک
بیەوێــت لــە چوارچێــوەى بەرنامەیەکــدا کێشــەى کــورد چارەســەر
بــکات .هــەر بۆیــە دەڵێــم خوێندنــەوەکان بــۆ تورکیــا لــە جێــى
خۆیانــدا نەبــوون ،کــورد پێــی وابــوو تورکیــا هەڵوێســتێکى ئەرێنیى

بەرانبــەر ڕیفرانــدۆم و پرســی ســەربەخۆیی دەبێــت ،بــەاڵم ئەمــە
خوێندنەوەیەکــى هەڵــە بــوو ،جێگــەى ڕەخنەلێگرتنــە .ڕاســتە
تێکــەاڵوى و پێوەندیــی ئابــوورى لــە نێــوان تورکیــا و کــورددا
هەبــوو ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا تورکیــا هیــچ کاتێــک بەڵێنــى ئــەوەى
بــە کــورد نــەداوە پشــتیواىن لــە ســەربەخۆییی کوردســتان بــکات،
یــان هەڵوێســتێکى بێالیــەىن لــەو پرســەدا هەبێــت .پێویســت بــوو
لــە پێشــدا ئــەم ڕاســتییانە بــاس بکرانایــە.
بــاس لــەوە دەکرێــت کــورد پێویســتە یەکڕیــز بێــت ،بــەاڵم ئایــا
ئــەو یەکڕیزییــە بــە چ میتــۆد و ڕەنگێــک دەبێــت؟ پێویســتە
هــەر پارچەیەکــى کوردســتان بــە پێــى واقیعــى خــۆى کۆنگــرەى
نەتەوەیــی ببەســتێت ،پاشــان ئــەم کۆنگرانــە لــە نــاو خۆیانــدا
ئاوێتەبوونێــک دروســت بکــەن ،ئــەو کات بڕیــار لــە ســەر ڕێگاکاىن
بــەرەو پێشــچوون بــدەن .هــەر بۆیــە پێویســتە بــۆ هــەر بەشــێکى
کوردســتان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی ببەســرێت لــە ســەر بنەمــاى
سیاســەىت ئــەو پارچەیــە ،هێــزە ســەرەکییەکان پێویســتە کار لــە
ســەر ئــەوە بکــەن ،هــەر پارچەیــەک یەکێتییەکــى تایبــەت بــە
خــۆى هەبێــت ،پاشــان لــە قۆناغــى دواتــردا لــە نێــوان ئــەو چــوار
کۆنگرەیــەدا کۆنگرەیەکــى گەورەتــر ببەســرێت.
هەندێــک کــەس دەڵێــن« :پێویســتە ڕاســتەوخۆ کۆنگرەیەکــى
نەتەوەییــی کــورداىن هــەر چــوار پارچەکــە پێکــەوە کــۆ بکاتــەوە،
بــەاڵم ئەمــە ڕاســت نییــە» ،ڕووداوەکاىن باشــوورى کوردســتان ئــەو
ڕاســتییەى ســەرەوەیان ســەملاند ،بــەم شــێوەیە کــورد دەتوانێــت
دوژمنــەکاىن خــۆى بناســێت و بە ســەریاندا ســەر بکەوێــت ،کاتێک
کــورد دۆســت و دوژمنــى خــۆى ناســی ،ئــەوکات دەتوانێــت
هەنــگاوى ڕاســت و دروســت بنێــت.

* ڕاســتە ئێــران ڕۆڵ و کاریگەریــى گــەورەی لــە
عێــراق هەیــە ،بۆچــى هەموویــان دواى ڕیفرانــدۆم
کەوتنــە گەلەکۆمــە لــە کوردســتان و داخســتنى
فڕۆکەخانــەکان و پەالماردانــى خەڵکــى کەرکــووک
و ناوچــە جێناکۆکــەکان؟ پێــت وایــە باشــتر نەبــوو
ڕیفرانــدۆم دوا بخرایــە ،تــا کوردســتان تووشــی ئــەم
ئاریشــە و قەیرانانــە نەبێتــەوە ،لەکاتێکــدا واڵتانــى
ئەوروپــا و ئەمەریــکا هۆشــدارییاندایە کــورد و
بارزانــى کــە ڕیفرانــدۆم دوا بخــات ،یــان النــی کــەم
لــە کەرکــووک و ناوچــە جێناکۆکــەکان نەکرێــت،
بــەاڵم بارزانــى هەمــوو ئەوانــەى ڕەت کــردەوە ،پێــت
وابــوو هەمــوو ئــەو ڕووداوانــە تەنهــا پێوەندیــدارن

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــە ڕیفراندۆمــەوە یــان پێشــتریش ئەجێندایــەک
هەبــوو تــا پاشەکشــە بــە هەرێمــى کوردســتان
بکرێــت ،لــەو پێشــکەوتنانەى لــە بوارەکانــى ئابوورى
و سیاســی بــە دەســتی هێنابــوون؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :ئــەوەى پێشــر بــاس کــرا

دەربــارەى کۆنگــرەى نەتەوەیــی کــورد لە چــوار پارچەى کوردســتان
ڕاســتە و نامەوێــت جارێکــی تــر ئامــاژەى پــێ بــدەم ،بــەاڵم
دەکرێــت لــە هــەر دوو پارچــەى خۆرهــەاڵت و باکــووردا ئــەو کارە
بکرێــت ،چونکــە کەســاىن سیاســەمتەدار و ڕۆشــنبیرى باشــی تێدایە،
بــەاڵم هــەر چــوار پارچــە پێکــەوە ئامــادە نیــن .کۆنگرەیەکــى لــەم
شــێوەیەوە بــۆ باشــوور ڕەنگــە گونجــاو نەبێــت ،چونکــە پەرلەمــاىن
تایبــەت بــە خــۆى هەیــە و هەمــوو پارتەکانیــش لــە نــاو ئــەو
پەرلەمانــەدان ،حکوومەتیــش هەمــوو پارتــەکاىن لــە خــۆ گرتــوە.
لــە ســەر ئــەو بنەمایــە لــە کوردســتاىن باشــوور هیــچ پارتێــک لــە
دەرەوەى دامــەزراوەکان بــووىن نییــە ،تاکــە چارەســەر بریتییــە
لــە چاالککــردىن ئــەو دامەزراوانــە .لەگــەڵ ئەوەیــش پێویســتە لــە
پێوەندییــەکان لەگــەڵ ئێـران و تورکیــا هاوســەنگییەک ڕابگیرێــت،
نــەوەک پێوەندیبەســن لەگــەڵ الیەنێکیــان و پشــتکردنە الیەنێکــى
تریــان .هەمــوو ئــەم کێشــانەى لــە کوردســتان ڕوو دەدەن دەســتى
ئێرانــی تێدایــە ،دژایەتیــى ڕیفرانــدۆم و دروســتکردىن ناکۆکــى
لــە نێــوان حیزبەکانــدا هەمــووى لــە ژێــر ســەرى ئێراندایــە.
هەمــوو ئــەوەى ئێســتا بــە ســەر کوردەکانــدا دێــت ،پێشــر لــە
الیــەن ئێرانــەوە پــاىن بــۆ دانــراوە ،ئامانجــى ئەوەیــە زیــان بــە
کــورد بگەیەنێــت ،هــەر بۆیــە پێویســتە کــورد پشــت بــەو هێزانــە
نەبەســتێت و بــاوەڕى بــە هێــزى خــۆى هەبێــت .پێویســت نــاکات
حیزبــەکان خۆیــان بــە هێــزە هەرێمییەکانــەوە گــرێ بــدەن،
ڕووداوەکاىن ئــەم دوایییــە دەریــان خســت ئــەو س ـراتیژە هەڵــە
بــوو .ئــەو مشــتومڕانەى ئێســتا دەربــارەى خیانــەت و کشــانەوە
و بەڵێنــدان بــە هێــزە دەرەکییــەکان دەکرێــت مشــتومڕێکى
مندااڵنــەن و پێویســتە کۆتایییــان پــێ بهێرنێــت .ئــەو هێزانــە کار
بــۆ قازانجــى دیبلۆماســیى خۆیــان دەکــەن ،بۆیــە ئێـران بــۆى نییــە
بــەر بــە ئی ـرادەى کــورد بگرێــت.
ئەگــەر جارێکــى تــر حیزبــەکان سیاســەىت خۆیــان بدەنــەوە
دەســتى هێــزە دەرەکییــەکان ،ئــەوا بــە دەســتى خۆیــان کێشــە
بــۆ خــودى خۆیــان دروســت دەکــەن .ئــەو نزیکبوونەوەیــەى
هێــزەکاىن باشــوور لــە هێــزە دەرەکییــەکان هەیانبــوو لــە ســەر
بنەمــاى بەرژەوەندییــەکاىن خــودى کــورد نەبــوو .هیــچ کاتێــک
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ئەمریکایش بۆ ئەوەى
بەرژەوەندییەکاىن خۆى
جێبەجێ بکات ،پێی وابوو ئەمە
هەلێکى گونجاوە ،لە ئەنجامى
ئەمانەدا هێرشێکى بەرفراوان
ئەنجام درا

ئــەم حیزبانــە لــە ســەر بنەمــاى پێشخســتنى سـراتیژى نەتەوەیــی
پێوەندییــان لەگــەڵ هێــزەکان نەبەســتوە ،ئیــر پێویســتە لەمەو دوا
وانــە لــە هەڵــەکان وەربگــرن و ئیـرادەى خۆیــان تەســلیمى هیــچ
کەســێک نەکــەن .ڕەخنــەى ئــەوە لــە پەکەکــە دەگیرێــت کــە لــە
ناوچــەکاىن ژێــر دەســەاڵىت خۆیــدا بــۆ منوونــە لــە باکــوور و خۆرئاوا
تەنهــا کار بــۆ بەرژەوەنــدى و بیروبــاوەڕى خــۆی دەکات ،پێویســتە
ئــەم عەقڵیەتــە لــە باشــوورى کوردســتانیش دروســت نەبێــت.

* پێتــان وایــە پارتــى کرێکارانــى کوردســتان بــە
ڕۆڵــى خــۆى هەڵنەســتاوە لــە باشــوورى کوردســتان
وەک ئــەوەى لــە کۆبانــێ و خۆرئــاوا ئەنجامــی داوە،
یــان پێتــان وایــە دەبــوو چــی بکردایە تا هەڵوێســتى
خــۆى بەشــێوەیەکى جیدیتــر دەرببڕێــت؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :سیاســەىت پــارىت کرێــکاراىن

کوردســتان پــڕە لــە هەڵــە و بــە تــەواوى لــە خواســتى نەتەوەیــی
دوور کەوتوەتــەوە .ناکرێــت هێزێکــى کــوردى بچێتــە نــاو
هاوکێشــە و پیــاىن هێــزە هەرێمییەکانــەوە ،لــە بریــى ئــەوە
دەبێــت لەگــەڵ خــودى هێــزە کوردییــەکان پــاىن ســەرکەوتن
دابنێــن ،بــۆ منوونــە لەگــەڵ هێــزەکاىن باشــوور و پێشــمەرگەى
باشــوور دژ بــە داگیرکــەران شــەڕ بــکات و ڕۆڵــى خــۆى بگێڕێــت،
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لــەم ڕوەوە پەکەکــە حیزبایەتیــى کــردوە بــە بنەمــاى خــۆى
نــەوەک کوردایــەىت .پەکەکــە لــە قوڵبوونەوەى کێشــەکاىن باشــووردا
ڕۆڵــى هەیــە و نەیتوانییــوە ببێتــە بەشــێک لــە چارەســەر ،پەکەکــە
هێزێکــى گەورەیــە ئەگــەر بیەوێــت دەتوانێــت بەرژەوەندیــى
کــوردەکان لــە بەرچــاو بگرێــت.

* بەڕێــز (بۆتــان) گوتــى :پارتــى کرێکارانــى
کوردســتان لــە ڕۆحــى نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە،
ئەمەیــش کاریگەریــى نێگەتیڤــى هەبــوە لــە ســەر
باشــوورى کوردســتان و پارچەکانــى تــرى کوردســتان،
بەتایبــەت لــە ســەر کۆنگــرەى نەتەوەییــی کــورد
گلەییــی زۆر لــە پەکەکــە و پارتــى و یەکێتــى کــرا
کــە دەیانەوێــت هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو
کۆنگرەیــەدا بســەپێنن .هەروەهــا ئەنەکەســە
لــە خۆرئــاوا گلەیــی زۆر دەکات لــەوەى پەکەکــە
و پەیــەدە هەژموونــى خۆیــان ســەپاندوە و ڕێگــە
بــە هێزەکانــى تــر نــادەن .بــە هەمــان شــێوە لــە
خۆرهەاڵتــى کوردســتانیش هێزەکانــى وەک کۆمەڵــە
و دیموکــرات گلەییــی زۆر لــە پەکەکــە دەکــەن
کــە دەیەوێــت پــژاک (کــە باڵــى پەکەکەیــە لــە
خۆرهــەاڵت) ڕۆڵــى هەبێــت ،تەنانــەت لە باشــووریش
پارتــى گلەییــی زۆرى لــە پەکەکــە هەیــە کــە
دەســتتوەردەداتە کاروبارەکانــى .هەروەهــا لــە ســەر
خۆرئــاوا و پێوەندیــى تورکیــا و پارتــى بــە هەمــان
شــێوە کێشــەیان هەیــە ،بۆچــى پەکەکە لە خواســتى
نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە و ئەم هەموو کێشــە و
ئاریشــەیەى هەیــە لەگــەڵ هێزەکانــى تــردا؟ پەکەکە
چــۆن دەتوانێــت لــە بریــى ئــەم ڕۆڵــە نێگەتیڤــە
ڕۆڵێکــى پۆزەتیــڤ بگێڕێــت؟
عوســمان ئۆجــەالن :کادیــراىن ســەرەکیى پەکەکــە ،کادراىن

دەســتەى دامەزرێنــەراىن پەکەکــە لــە نــاو چەپــى تورکیــاوە
هاتــوون کــە دەتوانیــن بڵێیــن« :لــە ژێــر دەســتى هێــزە چەپــەکاىن
تورکیــا خۆیــان پــەروەردە کــردوە» ،ڕابــەرى ســەرەتاییی ئــەوان
(ماهیــر چایــان ،دەنیــز گزمیــش)ە ئەمانــە شۆڕشــگێڕێکى بــاش
بــوون و جێگــەى ڕێــزن .ئێمــە دەزانیــن کادیــراىن پەکەکــە و
عەبدولــا ئۆجــەالن پــەروەردەى دەســتى (ماهیــر چایــان)ن کــە
پەروەردەیەکــى شۆڕشــگێڕانە کــراون ،پەکەکــە لــە ســەر ئــەم
بنەمایــە دامــەزراوە ،کەمــر ناســیۆنالیزمى لــە بەرنامــەى خۆیــدا

دانــاوە ،بەڵکــوو زیاتــر کارى لــە ســەر سۆســیالیزم دەکــرد ،بــەاڵم
بەداخــەوە لــە کۆتاییــی هەشــتاکاىن ســەدەى بیســتەمدا بلۆکــى
سۆسیالیســتى هەرەســی هێنــا .بۆیــە پەکەکــە هێڵێکــى ســەرەکیى
نەمــا لــە ســەرى بــڕوات ،جارێــک دەڵێــت «کار لــە ســەر
ڕێبــازى نەتەوەیــی دەکــەم» ،بەتایبــەت کــە دەکەوێتــە حاڵــەىت
تەنگانــەوە ،لــەو کاتــەدا قــەدر و بەهــاى نەتەوەیــی دەزانێــت،
بــە ناســیۆنالیزمى کــوردى الوازیــى خــۆى دادەپۆشــێت .کاتێکیــش
کــورد ڕەوشــی بــەرەو باشــبوون دەچێــت ،ناســیۆنالیزم لــە بیــر
دەکات و خەبــات بــۆ هەمــوو تورکیــا و سۆســیالیزم دەکات.
لــە مــاوەى ڕابــردوودا ڕەوشــی جیهــان و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت
هەلێکــى زیاتــرى دایــە پەکەکــە تــا توانــاکاىن خــۆى دەربخــات،
دیســان لــەم کاتــەدا پەیامــە نەتەوەیییەکــەى الواز کــرد ،بــەاڵم
لەمەیشــدا ســەرکەوتوو نەبــوو .ئێســتا ڕابــەراىن پەکەکــە ڕابــەرى
نەتەوەیــی نیــن ،بەڵکــوو ڕابەرێکــى گشــتین و تەنانــەت زمــاىن
کوردیــش نازانــن .ڕاســتە هەندێــک وشــەى کــوردى بــە کار
دەهێنــن لــە قســەکردندا ،هــەر بۆیــە زمــاىن تورکــى بــە کار
دەهێنــن بــۆ خۆدەربازکــردن لــەو الوازییــە نەتەوەییــەى تێــی
کەوتــوون .ئەگــەر پەکەکــە زیاتــر پــەرە بــە الیــەىن نەتەوەییــی
خــۆى بــدات ،دەتوانێــت ســەرکەوتن و بەرەوپێشــچووىن زیاتــر بــە
دەســت بهێنێــت .دوژمنــاىن ئێمــە لــە نــاو خۆیانــدا یەکیــان گرتــوە
و دژ بــە کــورد هاوهەڵوێســن ،بۆیــە پێویســتە کوردەکانیــش
لەمــڕوەوە هەوڵــى خۆیــان بــدەن .ئــەوەى پەکەکــە دەیــکات بــۆ
پشــتگیرى لــە کــورداىن خۆرئــاوا کارێکــى گرینگــە ،پێویســتە کــورد
خــۆى بــۆ شــەڕێکى گــەورە ئامــادە بــکات .بــۆ منوونــە ئەگــەر
شــەڕێکى گــەورە لــە عەفریــن ڕووی دا ،پێویســتە هەمــوو کــورد
توانــای مــادى و مەعنەویــی خــۆى بخاتــە گــەڕ بــۆ ســەرکەوتن
لــەو شــەڕەدا ،لــە پارچــەکاىن تریــش پێویســتە بــە هەمــان شــێوە
هاوهەڵوێســتى هەبێــت ،بەتایبــەت بــۆ پــرۆژەى ســەربەخۆیی
و بەدەوڵەتبــوون .ئەگــەر بــە هەمــان شــێوەى کەرکــووک کار
بکرێــت ،ڕەنگــە لــە عەفرینیــش کــورد شکســت بهێنێــت ،بۆیــە داوا
لــە خەڵکــى عەفریــن دەکــەم شــەڕ لــە پێنــاو هەمــوو کوردســتان
بکــەن .ئەگــەر داگیرکــردىن کەرکــووک کێشــە بــۆ کــوردەکان
دروســت بــکات ،ئــەوا ڕزگارکــردىن عەفریــن دەروازەیــەک دەبێــت
بــۆ ســەرکەوتن.

* عوســمان ئۆجــەالن وەک تــۆ هــاوڕا بــوو کــە
پەکەکــە لــە ڕۆحــى نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە
و نەیتوانیــوە بــە باشــی ڕەفتــار بــکات .تەنانــەت

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــاس لــەوە دەکات ،پەکەکــە لــە ژێــر هەژمــوون
و هەیمەنــەى چەپــى تورکیــادا بــوە و تــا ئێســتا
(قەرەســوو) دەیەوێــت بــە تورکــى قســە بــکات.
گرفتەکــە ئەوەیــە ئێســتا لــە خۆرئــاوا ســەرکەوتنى
زۆر بــە دەســت هاتــوە ،کاتێــک لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر
کەرکــووک دەکەوێتــە ژێــر دەســتى هێزەکانــى
حەشــدى شــەعبی ،لــە هەمــان ڕۆژ لــە خۆرئــاواى
کوردســتان هێزەکانــى ســوریاى دیموکــرات (یەپەگــە
و یەپــەژە) شــارى ڕەققــە کۆنتــڕۆڵ دەکــەن .ئەمــە
بــە دیوێکــدا دەســتکەوتە ،بــەاڵم وەک پێشــتر گوتــم
ئەنەکەســە گلەییــی زۆرى هەیــە و هێزەکانــى
خۆرهــەاڵت گلەییــی زۆریــان هەیــە هاوشــێوەى
ئێــوە ،بۆچــى پەکەکــە ئــەم هەمــوو گلەیــی
هێناوەتــە ســەر خــۆى لــە کاتێکــدا دەســتکەوتێکى
زۆرى بــە دەســت هێنــاوە لــە ڕۆژئــاوا؟ پرســیارێکى
تــرم ئەوەیــە ،ئایــا خۆرئــاوا لــە بــەردەم هەمــان ئــەو
مەترســییەدایە کــە لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕووبــەڕووى
کەرکــووک و هەندێــک ناوچــەى کوردســتان بــوەوە؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :ناکۆکیــى نێــوان کــوردەکان

گەلێــک زۆرن کــە هــۆکارى شکســتە مێژووییــەکاىن کــوردن.
هەمیشــە ســەرقاڵى ڕەخنــە لەخۆگرتنــن ،بــەاڵم ڕێــگاى
داهاتــووى بــەردەم خۆیــان ڕوونــاک ناکەنــەوە .ڕاســتە پەکەکــە
و پەیــەدە لــە خۆرئــاوا جــۆرە مامەڵەیەکــى نەگونجــاوى لەگــەڵ
ئەنەکەســە هەیــە و ئەمەیــش بوەتــە جۆرێــک لــە ڕەخنــە ،بــەاڵم
ســەرکەوتنەکاىن پەیــەدە لــە خۆرئــاوا ئەمانــەى تێپەڕانــدوە.
ئــەو ڕەوشــەى ئێســتا لــە باشــوور دەگوزەرێــت لــە کەموکوڕیــى
سیاســەىت خراپــى پارتــەکاىن تــرەوە دروســت بــوە ،بۆیــە دەڵێــم،
پێویســتە لــە باشــوور بــە عەقڵێکــى نوێــوە کار بکرێــت ،ڕاســتە
لــە نێــوان عێ ـراق و ئێ ـران و تورکیــا و ســوریادا ناکۆکــى هەیــە،
بــەاڵم لــە ســەر دژایەتیــى کــورد یەکگرتــوو و یــەک هێــزن .ئەوەتــا
تورکیــا لــە قەندیــل ئۆپەراســیۆن دژ بــە پەکەکــە ئەنجــام دەدات
و دەســتتوەردەداتە کاروبــارى خۆرئاوایــش .مــادام ئــەوان لــە
ســەر دوژمنایەتیــى کــورد هاوهەڵوێســن ،پێویســتە کوردیــش لــە
بەرانبــەر ئەوانــدا یەکگرتــوو بێــت ،ئەمــە جیــاوازە لــە حیزبایــەىت،
هــەر بۆیــە پێویســتە پەکەکــە ئەزمــوون لــە ڕابــردوو وەربگرێــت و
زیاتــر لــە الیەنــەکاىن تــر نزیــک بێتــەوە.
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سازداىن ڕیفراندۆم بڕیارێکى
مێژوویی و ئازایانە بوو ،ئەگەر
کوردەکان  10ساڵى تریش
سەرکەوتن بە دەست بهێنن
و بگەنە ئامانجى خۆیان ،هەر
قازانج دەکەن

* ئێســتا هێــزە سیاســییەکانى باشــوورى کوردســتان
یــان حکوومەتــى هەرێــم دەبێــت بۆ چارەســەرکردنى
قەیرانــەکان لەگــەڵ بەغــدا چــى بکــەن؟ ئایــا پێــت
وایــە بەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەیــی ئەڵتەرناتیڤــە
بــۆ چارەســەرى کێشــەکان؟
نیزامەدیــن تــاش (بۆتــان) :ئێســتا ناتوانرێــت کۆنگــرەى

نەتەوەیــی هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان ببەســرێت ،بۆیــە
پێویســتە هــەر پارچەیــەک کۆنگــرەى تایبــەىت خــۆى ببەســتێت،
هەروەهــا پێویســتە لــەم ڕێگەیــەوە هەڵوێســتێکى هاوبــەش
دروســت بکرێــت و گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــداد بکرێــت ،ناکرێت ئەو
سیاســەتەى بــوە هــۆى لەدەســتداىن کەرکــووک بــەردەوام بێــت و
مەترســی بخاتــە ســەر هەولێــر و ســلێامىن ،هــەر بۆیــە باشــرین
چارەســەر دامەزرانــدىن حکوومەتێکــى هاوبەشــە ،هەروەهــا بــۆ
دامەزرانــدىن سیســتمێکى ســەربازیى یەکگرتــوو ،دەبێــت دیالۆگــى
سیاســی لــە نێــوان هەرێــم و بەغــداد دەســت پــێ بکاتــەوە.

* دەبێــت هێزەکانــى باشــوورى کوردســتان چــی
بکــەن تــا ئــەو مەترســییەی ڕووبــەڕووى کەرکــووک
بوەتــەوە ،ڕووبــەڕووى هەولێــر و ســلێمانییش
نەبێتــەوە؟ یــان وەک (بۆتــان) گوتــى :ئەگــەر
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ناکۆکییــەکان چارەســەر نەکرێــن ڕەنگــە مەترســی
ڕووبــەڕووى خۆرئــاواى کوردســتانیش ببێتــەوە،
لێــرەدا چارەســەرەکە چــی دەبێــت؟
عوســمان ئۆجــەالن :پێــش هەمــوو شــتێک پێویســتە

ئەنجوومەنێکــى پارێــزگارى بــۆ دەســتکەوتەکاىن کــورد دامبەزرێــت.
شکســتى 16ـــى ئۆکتۆبــەر شکســتێکى تاکتیکــى بــوو ،بەوەیــش
کەرکــووک کەوتــە ژێــر دەســتى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبی،
بــەاڵم ڕەنگــە ئــەم داگیرکارییــە بەردەوامــى هەبێــت ،هــەر
بۆیــە پێویســتە ئــەو ئەنجوومەنــە دروســت بکرێــت .هەروەهــا
پێویســتە پەرلەمــان بــە ڕێکوپێکــى کار بــکات ،ڕاســتە پەرلەمــان
لــە باشــوورى کوردســتان نوێنەرایەتیــى دانیشــتواىن پارچەیــەک
دەکات ،بــەاڵم پێویســتە دەســەاڵتەکاىن زیاتــر بکرێــت .لــە الیەکــى
تــرەوە پێویســتە لــە باشــوورى کوردســتان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی
دروســت بکرێــت تــا خەڵکانێکیــش بتوانــن لــە پارچــەکاىن تــر و
دەرەوەى واڵت بەشــداریى تێــدا بکــەن و خەبــات بــۆ باشــوورى
کوردســتان بکــەن .لەگــەڵ ئەوەیشــدا باشــوور پێویســتى بــە
هێزێکــى ســەربازیى نەتەوەیــی هەیــە واتــا ئارتەشــێکى نەتەوەیــی
کــە ئەرکــى پاراســتنى ئــەو پارچەیــە لــە ئەســتۆ بگرێــت .ئەمــە
کارى تاکــە حیزبێــک نییــە ،بەڵکــوو کارى هەمــوو هێــزەکاىن
کوردســتانە ،ئەگــەر هەنگاوێکــى لــەم شــێوەیە برنێــت لــەو
بــاوەڕەدام ئەنجامێکــى باشــی لــێ بکەوێتــەوە.

* تێڕوانینــى هەدەپــە چییــە لــە ســەر ئــەو
بارودۆخــەى لــە باشــوورى کوردســتان دەگوزەرێــت،
دواى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى ئۆکتۆبــەر کــە
هەرێمــى کوردســتان ڕووبــەڕووى قەیرانــى سیاســی
و ئابــوورى و گەلەکۆمــەى هەرێمــى بــوەوە ،یــان
وەک هەندێکیــش دەڵێــن ،بــە دەســتتێوەردانى
ئەمەریــکا بــوە ،هەڵوێســتى ئێــوە لــەو بارەیــەوە
چییــە؟
عابــد ئیــکا :وەک دەزانیــن ســاڵى ڕابــردوو وەفدێکــى هەدەپــە

بــە ســەرۆکایەتیى هاوســەرۆکى هەدەپــە ،ســەالحەدین دەمیرتــاش
ســەرداىن باشــوورى کوردســتاىن کــرد و لەگــەڵ ڕێبــەرى دەســەاڵىت
هەرێمــى کوردســتان بــە هەمــوو الیەنەکانییــەوە کــۆ بــوەوە .لــەو
کۆبوونەوانــەدا قســە لــە ســەر چارەســەرى کێشــەکاىن باشــوورى
کوردســتان کــرا ،هەروەهــا دەربــارەى نزیکبوونــەوەى هــەر
چــوار پارچــەى کوردســتان ،بــاس لــە پــرىس ئابــووری و سیاســی
و کێشــەکاىن پەرلەمــان کــرا ،ئێمــە وەک هەدەپــە جەختــان

کــردوە لــە ســەر نزیکبوونــەوەى پارتــەکان .وەک دەزانــن
باشــوورى کوردســتان قوربانییەکــى زۆرى داوە وەک هەڵەبجــە
و ئەنفــال ،ســەدان کــەس لــە پێنــاو ڕزگاریــى ئــەم پارچەیــەدا
شــەهید بــوون ،بــاس لــەوە کـرا پێویســتە بەرژەوەندیــى ئابــوورى
و ئایدیۆلــۆژى و بنەماڵەیــی وەال برنێــت لــە پێنــاو زیاتــر
لێکنزیککردنــەوەى سیاســەىت هێــزەکان .ئەگــەر نزیکبوونــەوە لــە
نێــوان هێــزە کوردییەکانــدا هەبێــت ،ئــەوا کاریگەریــى لــە ســەر
هێــزە نانەتەوەیییەکانیــش دەبێــت .ئێمــە لــە باشــوور باســان
لــەوە کــرد ئەگــەر کێشــە کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى و سیاســییەکان
چارەســەر نەکرێــت ،ڕووبــەڕووى شــەڕێکى نەخــوازراو دەبنــەوە،
بــەاڵم بەداخــەوە بەڵێنێکــى ڕاســتەقینەیان نــەدا بــۆ چارەســەرى
کێشــەکان .هێــزە ســەرەکییەکان پێویســتە هێڵێکــى ســوور بــۆ
سیاســەتێکى نەتەوەیــی خۆیــان دابنێــن و نەیبەزێنــن و سیاســەىت
خۆیــان لەگــەڵ دەوڵەتــاىن تــردا ڕێــک بخەنەنــەوە.

* پێــت وایــە چارەنووســی خۆرئــاواى کوردســتانیش
لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووى هەمــان چارەنووســی
باشــوور دەبێتــەوە ،پێــت وایــە گەلەکۆمــەی تــر
بەرانبــەر ئــەو پارچەیــە بکرێت ،وەک پێشــتر گوتمان:
کاتێــک 16ـــى ئۆکتۆبــەر باشــوورى کوردســتان و
بەتایبــەت کەرکــووک ،دەکەوێتــە بــەر هێرشــی
حەشــدى شــەعبی ،لــە هەمــان کاتــدا خۆشــبەختانە
شــارى ڕەقــە لــە ژێــر دەســتى داعــش دەردەهێنرێــت،
لــە الیــەن هێزەکانــى ســوریاى دیموکراتــەوە ،پێــت
وایــە لــە داهاتــوودا خۆرئــاوا ڕووبــەڕووى هەمــان
گەلەکۆمــە دەبێتــەوە ،یــان باشــوورى کوردســتانیش
دەچێتــەوە ســەر ڕێچکــەى خــۆى و دەتوانێــت
بارودۆخــى خــۆى چــاک بــکات و لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕە
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەکان خــۆى بگونجێنێــت و
پێوەندییەکانــى بــاش بکاتــەوە ،واتــا ئایــا مەترســی
هەیــە ،یــان پێــت وایــە هەســتانەوە بــۆ کــورد بــە
ڕێگاوەیــە؟
عابــد ئیــکا :ئێــوە دەزانــن شــەڕ لــە خۆرئــاوای کوردســتان

ســااڵنێکی زووتــر هاتــە ئــاراوە ،هەمــوو جیهــان چیرۆکــی
بەرخۆدانــی کۆبانــێ دەزانێــت .دەتوانیــن بڵێیــن هەلومەرجێکــی
هاوشــێوە ئێســتا لــە باشــووری کوردســتانیش هەیــە بــە جۆرێکــی
تــر ،هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانیش بەرگرییەکــی بوێرانــە
دەکات ،بۆیــە تەنهــا ناڵێــم یەپەگــە و یەپــەژە خەبــات دەکــەن،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــەاڵم ئایــا مەترســی هەیــە یاخــود نییــە ،بەڵــێ بێگومــان هەیــە.
ناتوانیــن بڵێیــن داعــش ڕۆیشــت و تــەواو بــوو ،بەڵکــوو ئەگــەر
لەمــڕۆدا داعــش ڕۆیشــت ،ســبەی لــە بەرگێــک و ناوێکــی تــردا
هــەم لــە خۆرئــاوای کوردســتان ،هــەم لــە باشــووری کوردســتان
دەگەڕێتــەوە .هاتنــی داعــش لــە ســاڵی  2014زیانــی خــۆی
هەبــوو بــۆ باشــووری کوردســتان و چەندیــن شــەهیدی بەخشــیوە
لــە شــەڕی داعشــدا ،هەروەهــا هێزەکانــی پەکەکــە لــە باشــووری
کوردســتان و ناوچەکانــی شــەنگال و مەخمــوور بەرگریــی خۆیــان
کــردوە ،کەرکووکیــش بــە هەمــان شــێوە دەتوانێــت بپارێزرێــت.
مادەیەکــی دەســتووری بــۆ چارەســەری کێشــەی کەرکــووک
دانــراوە کــە (مــادەی )140ـــە ،بــەاڵم دەرکــەوت حکوومەتــی
عێــراق نایەوێــت کار بــەو مادەیــە بــکات .ئەگــەر ئامادەکاریــی
تــر نەبێــت بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــەیە لــە الیەنــە کۆمەاڵیەتــی
و دیبلۆماســییەکانەوە ،کەواتــە ســوودی ئــەو ڕیفراندۆمــە چــی
بــوو ،وەک ســەرەتایش گوتــم :ئەگــەر لــە ناوخــۆدا یەکگرتووییــەک
نەبێــت ،ئــەوا تــۆ ناتوانیــت بگەیتــە ئاســتی دەوڵــەت و
ســەربەخۆبوون .دەبێــت یەکێتــی و یەکڕیزییەکــی بــاش لــە نێــوان
الیەنەکانــدا بێتــە ئــاراوە ،دەبێــت یەکێتــی لــە نێــوان حیزبەکانــی
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتاندا هەبێــت ،ئەوەیــش خــۆی لــە
کۆنگــرەی نەتەوەییــی کــورددا دەبینێتــەوە .هــەر حیزبێــک بــە
جیــا ناتوانێــت خــۆی و میللەتەکــەی بپارێزێــت ،چونکــە دوژمنانــی
کــورد تەنهــا یــەک نەتــەوە نیــن ،بەڵکــوو زیاتــر لــە چەنــد
واڵتێکــن و دوا جــار هەموویــان لــە بەرانبــەر مەســەلەی کــورددا
یەکگرتــوون.

* بــە گشــتى بارودۆخــى کوردســتان بــە خــراپ
دەبینیــن ،جگــە لەوەى لە باشــوور تووشــی شکســتى
زۆر هاتــوە لــە دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر و بەشــێکى
زۆرى ناوچــە جێناکۆکەکانــى لــە دەســت داوە ،لــە
باکــوور بەشــێکى زۆر لــە هاوســەرۆکانى بەدەپــە و
هەدەپــە و بەشــێک لــە ســەرۆکى شــارەوانییەکان
و بەشــێک لــە پەرلەمانتارانــى ئێــوە دەســتگیر
کــراون ،لــە ناویانــدا ســەالحەدین دەمیرتــاش و
هاوســەرۆکەکەى ،لــە هەمــان کاتــدا بــەردەوام
شــەڕ و ئاڵــۆزى لــە باکــوور لــە نێــوان پەکەکــە
و حکوومەتــى تورکیــا هەیــە ،لــە خۆرهەاڵتــى
کوردســتانیش بــەردەوام گرتــن و کوشــت هەیــە
و هیــچ مافێــک نییــە بــۆ خەڵکــى کوردســتان ،تــا
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دەرکەوتوە هەر کێشەیەک
ڕووبەڕووى کورد ببێتەوە،
کێشەى ئایدیۆلۆژى و
حیزبییە ،هەر بۆیە تا سوود
لەم ئەزموونە مێژووییانە
وەرنەگیرێت ،کورد ناتوانێت
یەکێتى بە دی بهێنێت

ڕادەیــەک خۆرئــاوا باشــترە .چــی بکرێــت بــۆ ئــەوەى
کێرڤــى بارودۆخــى سیاســیی کــورد لــە هەمــوو
پارچــەکان ڕوو لــە هەڵکشــان بــکات و بتوانــن
گوتارێکــى یەکگرتوویــان هەبێــت و لــەو قەیرانانــە
دەربــاز ببــن و نەکەونــە ژێــر ئــەو مەترســییانەى
هــەن ،لەکاتێکــدا چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە
ئاڵوگۆڕێــک بەڕێوەیــە لــە دەرئەنجامــى گرژییەکانــى
نێــوان ڕیــاز و تــاران ،کــورد لــەم دەرفەتــەدا چــی
بــکات؟ هەندێــک دەڵێــن ،کۆنگــرەى نەتەوەیــی
یەکێکــە لــە ئامانــج و فاکتــەر بــۆ وەاڵمدانــەوەى
ئــەو پرســانە ،هەندێکیــش دەڵێــن ،نەخێــر پەکەکــە،
یەکێتــى و پارتــى هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو
کۆنگــرە نەتەوەیییــەدا ســەپاند لــە ئابــی  2013و
پەکیــان خســت و ئێســتایش ناتوانرێــت بەئاســانى
ئــەو ڕۆڵــە ببینرێــت ،چونکــە هــەر یەکێــک لــە
پارچــەکان گیروگرفتیــان زۆرە و پێوەندیــى هێــزە
سیاســییەکانى هــەر پارچەیــەک لەگــەڵ پارچەیەکــى
تــردا خراپــە ،بــۆ نموونــە پێوەندیــى نێــوان پارتــى و
گــۆڕان ،پێوەندیــى نێــوان پارتــى و پەیــەدە ...هتــد،
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هەمــوو ئــەم هێزانــە پێوەندییــان خراپــە ،کەواتــە
چــۆن دەتوانــن کۆنگرەیــەک ســاز بکــەن ،ئایــا
دەرفــەت و ئەڵتەرناتیــڤ چییــە بــۆ ئــەوەى کــورد
ڕووبــەڕووى ئــەو هەمــوو تەحــەدا و مەترســییانە
نەبێتــەوە؟
عابــد ئیــکا :وەک ســەرەتا گوتــم ،هەوڵەکانــی ئێمــە لــەم

بارەیــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ نزیکــەی ســاڵێک لەمــەو پێــش ،بــەاڵم
ئــەو ئەنجامەیــان بــە دەســت نەهێنــا کــە لێــان دەخواســت ،هەم
ســەبارەت بــە کۆنگــرەی نەتەوەییــی کــورد ،هــەم ســەبارەت بــە
پێوەندیــی نێــوان حیزبــەکان :پارتــی ،یەکێتــی ،گــۆڕان و پەکەکــە.
بەپێویســتی دەزانــم ئــەو هەواڵنــەی لــە پێنــاو کۆنگــرەی
نەتەوەییــی کــورددا دراون لــە ســاڵی  2013بەردەوامییــان پــێ درا،
ســەرەتا بــە شــێوەیەکی ناوخۆیــی و هــەر پارچەیــەک کۆنگــرەی
خــۆی ببەســتێت .پێویســتە لــەو کۆنگرەیــەدا پارتــە سیاســییەکان
پێکــەوە کــۆ ببنــەوە و گفتوگــۆ بکــەن ،پاشــان هــەر حیزبێــک
خــۆی دەتوانێــت بــە جیــا ســەردانی هــەر یەکێــک لــەو حیزبانــە
بــکات کــە دەیەوێــت گفتوگــۆی لەگەڵــدا بــکات .لــە چەنــد مانگــی
ڕابــردوودا لــە شــاری ســلێامنی کۆنگــرەی ڕاوێژکاریــی نەتەوەیــی
کــورد ئەنجــام درا وەک ئامادەکارییــەک بــۆ کۆنگــرەی نەتەوەیــی
کــورد لــە ســەر ئاســتێکی ف ـراوان .چارەســەری هەمــوو کێشــەکان
خــۆی لــە یەکێتیــی نەتەوەییــدا دەبینێتــەوە ،بــۆ هەمــوو تەحــەدا
و پێشــهاتەکان پێویســتە یەکگرتوویــی هەبێــت و وتوێــژی
ناوخۆیــی هەبێــت ،ئەگــەر نــا کــورد چــۆن دەتوانێــت ڕووبــەڕووی
دەرەوەی خــۆی ببێتــەوە .ئەگــەر کۆنگرەیەکــی نەتەوەیــی
هەبوایــە ،ئــەوا لــە دوای ڕیفرانــدۆم دۆســتەکانی کــورد پشــتیان
لــە کــورد نەدەکــرد ،نــەک هــەر یەکێتــی و پارتــی و هێزەکانــی
باشــوور ،بەڵکــوو دەبێــت هەمــوو هێــزە کوردییــەکان سیاســەتێکی
هاوبەشــیان هەبێــت لــە بەرژەوەندیــی گەلــی کوردســتان نــەوەک
بــۆ بەرژەوەندیــی حیزبــی.

* نوێنــەرى پارتــى ژیانــى ئــازادى کوردســتان
(پــژاک) دەڵێــت :هــۆکارى ســەرەکى لــە بەرانبــەر
ئــەو شکســتانەى بــەر باشــوورى کوردســتان کــەوت
بارزانــى بــوو ،بــەو دەلیلــەى تاکــڕەو بــوو ،پەرلەمانى
داخســت و گوێــی لــە هێــزە سیاســییەکان نەگــرت،
دەستاودەســتى دەســەاڵتى نەکــرد ،تەنانــەت بــاس
لــەوە دەکات کــە گوێــی لــە واڵتــە یەکگرتوەکانــى
ئەمەریــکا و واڵتانــى هاوپەیمانیــش نەگــرت و

ئامــادەى هیــچ دیالۆگێــک نەبــوو لەگــەڵ حکوومەتى
عێراقــى ،تــا چەنــد ئــەو بۆچوونــە ڕاســتە؟
عابــد ئیــکا :پێــم باشــە بــە شــێوەیەکی وردتــر قســە لــە ســەر

هەندێــک کێشــە بکرێــت ،بــۆ منوونــە بارزانــی لــە پێشــووتردا
سیاســەتێکی هەڵــەی لەگــەڵ واڵتانــی تــردا بــە کار هێنــاوە،
بەتایبــەت لەگــەڵ ئەکەپــە و ئێمــە لــەم بارەیــەوە هــەزاران
جــار ڕەخنــە و گلەییــان کــردوە .لــە پرســێکی گــەورەی وەک
ڕیفراندۆمــدا پارتێــک ناتوانێــت گوزارشــت لــە ئی ـرادەی گەلێکــی
گــەورە بــکات .مــادام لــە ناوچــە جیناکۆکــەکان ،واتــە ئــەو
ناوچانــەی دەکەونــە نــاو چوارچێــوەی مــادەی 140ـــی دەســتووری
عێراقــەوە ،هیــچ جــۆرە ئامادەکارییەکــی نەتەوەیــی نەبــوو،
نەدەبــوو ڕیفرانــدۆم بکرێــت .دەبێــت ئەنجامدەرانــی ئــەم کارانــە
ڕەخنەبــاران بکرێــن ،لــە پێــش هەموویانــەوە مەســعوود بارزانــی،
کــە مــادام خــۆی بڕیــاری ڕیفراندۆمــی دا و گوێــی لــە هیــچ
دۆســتێک نەگــرت ،دەبێــت هــەر خۆیشــی بەرپرســیارێتییەکە
هەڵبگرێــت .بەڵــێ ڕاســتە ڕیفرانــدۆم مافــی گەلــی کــوردە،
بەتایبــەت بــۆ کوردانــی باشــوور کــە مــاوەی  26ســاڵە ئەزموونێکی
سیاســییان هەیــە ،بــەاڵم ســەربەخۆیی بــەو شــێوەیە بــە دی
نایــەت ،بەڵکــوو ئــەوەی ک ـرا لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی حیزبێــک
یــان دەتوانــم بڵێــم لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی بنەماڵەیەکــدا بــوو.
لەگــەڵ ئــەوەدا نیــم ئێســتا خەریکــی دابەشــکردنی هەڵــەکان
بیــن ،وەک ئــەوەی پارتــی دەیەوێــت بیخاتــە ئەســتۆی یەکێتیــی
نیشــتیامنیی کوردســتان ،یــان بەپێچەوانەیشــەوە ،بەڵکــوو هەڵــەی
هــەر دوو حیزبــە ســەرەکییەکە بــوو .ئەگــەر پارتەکانــی تــر لــە
پەرلەمــان دەربکرێــن ،ئەگــەر گــوێ لــە بۆچوونیــان نەگیرێــت و
بەشــدارییان پــێ نەکرێــت ،ئــەوا دەبێــت چــی بکــەن و چییــان
پــێ دەمێنێتــەوە؟

* بارودۆخــى باكــوورى كوردســتان تــا دێــت خراپتــر
دەبێــت ،شــەڕ و پێکدانانەکانــى نێــوان هێزەکانــى
گەریــاى پەکەکــە و دەوڵەتــى تــورک بــەردەوام لــە
ناوچەکانــى باکــوورى کوردســتان ڕوو لە هەڵکشــانە،
پێتــان وایــە ئاماژەیــەک نییــە بــۆ پرۆســەى ئاشــتى
و چارەســەرى قەیرانەکانــى کــورد لــە باکــوور ،یــان
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان گەییشــتوەتە ئــەو
ئەنجامــەى ناتوانێــت بــە هیــچ ئەنجامێــک بــگات
لەگــەڵ حکوومەتــى تورکیــا ،لــەو بارەیەیشــەوە
پرســێکى گرینگتــر هەیــە ،کــە بارودۆخــى عەبدولــا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ئۆجەالنــە ،لــە چەنــد ســاڵى ڕابــردوودا بــە شــاراوەیی
ماوەتــەوە ،ئێــوە پێتــان وایــە باکــوورى کوردســتان
بــە چ ئاڕاســتەیەکدا دەڕوات ،لەکاتێکــدا هەلومەرجى
باشــوورى کوردســتان ڕووى لــە خراپــى کــردوە و
باکــوورى کوردســتانیش لــە بــەردەم مەترســیی
گەورەدایــە؟
عابــد ئیــکا :وەک دەزانــن چەندیــن ســاڵە باکــووری کوردســتان

خەبــات دەکات دژی دەوڵەتــی داگیرکــەری تورکیــا ،پارتــی
کرێکارانــی کوردســتانیش ڕابەرایەتیــی ئــەو خەباتــە دەکات.
چەندیــن ســاڵە خەباتــی سیاســی و مەدەنییــش لــە باکــووری
کوردســتان دەکرێــت ،بەتایبــەت لــە الیــەن پارتەکــەی ئێمــەوە
(هەدەپــە) ،هــەر بۆیــە ئــەوەی تورکیــا دەیــکات کاری ئەمــڕۆ
نییــە ،بــەاڵم ئــەو کۆمەڵکــوژی و ڕەشــبگیر و کاولکارییــەی ئێســتا
تورکیــا دەیــکات ،ســاڵی 1992ـــیش بــە هەمــان شــێوە بــوو،
بــەاڵم حکوومــەت چەنــد زەبروزەنگــی بەرانبــەر کوردســتانی
باکــوور زیــاد بــکات ،تێکۆشــانی خەڵکیــش بەرانبــەر دەوڵــەت
زیاتــر دەبێــت ،بــۆ منوونــە ســاڵی  1994تەنهــا  13پەرلەمانتــاری
کــورد چوونــە نــاو پەرلەمانــی تورکیــاوە بــە پێــی ڕێکەوتنێــک،
بــەاڵم ئێســتا نزیکــەی  80پەرلەمانتارمــان هەیــە .ڕاســتە چەنــد
جیاوازییــەک هەیــە ،بــەاڵم ڕێبــەر ئاپــۆ الی ئێمــە هێڵــی ســوورە
و تەندروســتیی ئــەو مەســەلەیەکی چارەنووسســازە ،ئەگــەر
ئازادیــی ئاپــۆ نەیەتــە دی ،ئــەوا شــەڕی پەکەکــە لەگــەڵ تورکیــادا
چاوەڕوانک ـراوە ،بــەاڵم ڕێگــەی ئاشــتییش ڕێگەیەکــی چــاوەڕوان
کـراوە بــۆ خــۆالدان لــەو شــەڕە ،لــەم بوارەیشــدا چەنــد هەوڵێــک
دراون ،وەک ڕێکەوتننامــەی ئۆســلۆ ،بــەاڵم ئەکەپــە نییەتــی
چارەســەری کێشــەی کــوردی نییــە.

* ئێســتا باشــوورى کوردســتان ،یــان حکوومەتــى
هەرێــم دەبێــت چــی بــکات بــۆ دەربازبــوون لــەو
قەیرانانــە ،لەکاتێکــدا ڕیفرانــدۆم شکســتى هێنــا و
16ـــى ئۆکتۆبــەر بــوە هــۆى گەڕانــەوەى بەشــێکى
زۆرى خاکــى ناوچــە جێناکۆکــەکان بۆ ژێر دەســەاڵتى
حکوومەتــى عێــراق ،پەرلەمــان پەکخراوە و ســەرۆکى
هەرێــم نەمــاوە؟
عابــد ئیــکا :لــە ئێســتای باشــووری کوردســتاندا پێویســتە

حکوومــەت و پەرلەمــان کاروبارەکانــی خۆیــان بەڕێــوە بــەرن،
پێویســتە هێــزە ســەرەکییەکانی وەک ،پارتــی ،یەکێتــی ،گــۆڕان،
کۆمــەڵ و یەکگرتــوو پێکــەوە دابنیشــن و بەجیــدی هــەر یەکــە
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بەرنامــەی خــۆی بخاتــە ڕوو بــۆ چارەســەری کێشــە ئابــووری و
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئەمنییــەکان ،واتــە یەکــر قبوڵکــردن
مەرجــی ســەرەکیی هەمــوو چارەســەرێکە ،نابێــت کــەس بــۆ
بەرژەوەندیــی خــۆی و حیزبەکــەی کار بــکات .پاشــەڕۆژی
باشــووری کوردســتان نادیــارە ،هــەر بۆیــە دەبێــت هــەر حیزبێــک
سیاســەتی خــۆی یــەکال بکاتــەوە و بــە شــێوەیەکی ســەربەخۆ
مامەڵــە بــکات .دەبێــت لــە کاتــی ئەنجامدانــی هەڵــەدا ڕەخنــە
لــە خۆیــان بگــرن پێــش هــەر شــتێک ،نــەک هــەر الیەنێــک
بەرابەرەکــەی تۆمەتبــار بــکات* .ئــەو تەوەرانــە چییــن کــە بــۆ
ڕێکەوتــن و گفتوگــۆی دیاریکــراو لــەم نەخشــە ڕێگایــەدا؟
ســەرحەد ڤاتــۆ :مەســەلەی یەکێتــی نەتەوەیــی وەکــو دەزانیــن
کاتێکــی درێــژ ئیشــکراوە لەســەری .ئەنجامێکــی بــاش بــە دەســت
نەکەوتــووە ،لەبەرئــەوە لەســەر مەســەلەی یەکێتــی نەتەوەیــی
کــورد ،گفتووگــۆ هەیــە .ئێمــە گەیشــتیینە ئــەو ئەنجامــەی
کــە پێویســتە هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان و کۆمەڵگــە هەتــا
کەســایەتی کــورد بەشــداری گفتوگــۆی یەکێتــی نەتەوەیــی
بکــەن .ئەساســیی پرســیی یەکێتیــی نەتەوەیــی ئەوەیــە ،کــە ئــەم
یەکێتییــی نەتەوەییــە بەســەر بــە کام بۆچوونــە ،کام پرەنســیپ
و نــرخ دەتوانــن بــن بــە بنکــەی یەکێتــی نەتەوەیــی ،لەبەرئــەوە
ئێمــە هەندێــک پرەنســیپ و نــرخ لــە الیەنــی خۆمــان پێشکەشــی
ڕای گشــتی کوردســتان کــرد و الیەنــە سیاســییەکان کــرد ،کــە ئێمــە
لەســەر ئــەوە بگەینــە ئەنجــام.

*ئــەو پرەنســیپانە چییــە تاوەکــو بتوانرێــت یەکێتیى
نەتەوەیــى پێکبهێنرێت؟
ســەرحەر ڤارتــۆ :یەکــەم :ئەوەیــە کــورد چییــە و کێییــە؟

پێکهاتــەی کــورد چییــە؟ ئێمــە کاتێــک دەڵێیــن کــورد چییــە؟
تێدەگــەن ،بــە ڕاســتی لــەو مەجــەالدا پــرس هەیــە واتــە لــە مێــژوو،
پاشــەڕۆژی کــورددا چــی هەیــە بــۆ منوونــە دەڵێــن (کاکەیــی،
عەلەویــی ،ئێزیدیــی و هەورامــی) ئەمانــە هەریەکەیــان بەشــێکی
جڤاتــی کــوردن تەنهــا لەنــاو ئەوانــەدا و لەنــاو بەشــەکانی تــری
کوردانــدا ،بــۆ منوونــە هەندێــک ئیزیــدی دەڵێــن ئێمــە کــورد نییــن،
هەندێــک عەلــەوی دەڵێــن ئێمــە کــورد نیــن ،عەلەویــن .یــان
هەندێــک لەبەشــەکانی تــری کــوردان دەبنــە الیــەک ،لەبەرئــەوە
یەکــەم شــت پێویســتە ئێمــە ئــەوە جییابکەینــەوە پێویســتە
بزانیــن کــوردان لەمانــە چــۆن تێدەگــەن؟ نەتەوەیــی کــورد کێیــە؟
پێویســتە هاوبەشــییەک دروســت ببێــت .کاتێــک هاوبەشــی
دروســت بــوو ئــەو کاتــە چــاوی کــورد لەیــەک بــەش دەردەکــەون.
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دووەم :لەســەر مەســەلەى کوردســتانە ،کوردســتان لەکوێییــە؟ لــەم
ســااڵنەی دواییــدا بەتایبــەىت مەســەلەى پارچەبــووىن کوردســتان
وابــوو كــە هــەر هێزێــک بــاس لــە وتارێکــى پارچەیەکــى
کوردســتان دەکات .واتــە کاتێــک ئێمــە بــاىس کوردســتان دەکەیــن،
بــاىس هەولێــر و ســلێامىن و دهــۆک دەکەیــن .یــان واباشــرە بــاىس
هــەر چــوار پارچــەى کوردســتاىن گــەورە دەکــەن .ئــەم بۆچوونــە
چــۆن دروســت دەبێــت .پێویســتە تێگەیشــتنێک دروســت ببێــت.
بــۆ منونــە دەهێنمــەوە کاتێــک نــاوى هەیئــەت دەهێنیــن دەڵێــن
هەیئــەىت فــان هاتــە کوردســتان یــان هەیئــەىت کوردســتان چــووە
فــان واڵت کوردســتان ،واتــە بەنــاوى باشــوورى کوردســتان
هەندێــک تەمســیىل هەمــوو کوردســتان ناکــەن .هیــچ کەســێک
ناتوانێــت تەنهــا بەشــێکى کوردســتان وەکــو هەمــوو کوردســتان
ناوبەرێــت .کوردســتان چــوار پارچەیــە پێویســتە کاتێــک ئێمــە
بــاىس کوردســتان دەکەیــن بــاىس هــەر چــوار پارچــە بکەیــن.
ئەگــەر تەنهــا بــاىس پارچەیــەک دەکەیــن نابێــت وا بــاس بکەیــن،
بەڵکــو بڵێیــن باشــوورى کوردســتان یــان ڕۆژئــاواى کوردســتان
یــان باکــوورى کوردســتان بۆیــە پێویســتە هاوبەشــییەک دروســت
بکەیــن.

* پێتوایــە پارتەکانــى باشــوورى کوردســتان
بەســەرجەمییانەوە کاتێــک دێتــە ســەر پرســى
نەتەوەیــى تەنهــا بــاس لــە باشــوورى کوردســتان
دەکــەن؟
ســەرحەر ڤارتــۆ :مــن تەنهــا بــاىس پارتــەکان نــاکام ،بــاىس

بەشــێک لــە چاپەمەنییــەکاىن کوردســتان دەکــەم ،پێویســتە
چارەســەرێکى هاوبــەش دروســت بێــت ،تەنهــا لــە باشــوورى
کوردســتان نــا ،بەڵکــو لــە مێــژووی هەمــوو کــورد دا ،کاتێــک
بــاس لــە کوردســتان دەکرێــت کاتێــک بــاس لــە دۆزى کوردســتان
دەکرێــت ،پێویســتە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان لەمــە
تێبــگات ،ئەگــەر تێگەیشــتنێکى لــەم جــۆرە دروســت نەبێــت،
یەکێتــى نەتەوەیــى دروســت نابێــت ،بۆیــە ئــەم كارە گرنگــە.
* بــە بــڕوای ئێــوە الیەنــە جیاوازەکانــى هەرچــوار
پارچــەى کوردســتان ،تاچەنــد پشــتگیرى ئەم شۆڕشــە
گشــتگیرەى ئێــوە دەکــەن؟
ســەرحەر ڤارتــۆ :ئــەم پــڕۆژە  12خاڵــە ،لەژێــر ناویــى

جوواڵنــەوەی خۆمــان پێشــکەش کــرد ،ئێمــە داوە دەکەیــن لــە
هەمــوو الیەنێــک هەرکەســێک پــڕۆژەى خــۆى پێشــکەش بــکات
بــۆ یەکێتییــی نەتەوەیــی ،هــەر الیەنــی سیاســیی چ بیرکردنــەوە،

چ بۆچوونییــان هەیــە ،چ پرنســیپی پێشــكەش بكــەن ئەوانیــش
گفتوگۆیــەك دروســتدەكەن ،واتــە ئێمــە پــڕۆژەی خۆمــان لەســەر
كەســێك دواناخەیــن ئــەوە بۆچوونــی ئێمەیــە ،تەنهــا لەبــارەی
یەكێتــی نەتەوەیــی ،پــڕۆژەی خۆیــان پێشــكەش بكــەن ،هــەم
الیەنــی سیاســی ،هــەم میللەتــی ئێمــە ،لەســەر ئــەوە گفتوگــۆ
بكــەن ،هەمــوو یەكێتــی نەتەوەیــی ئــاوا بكــەن.

*وەاڵمــی فیتباگــی حــزب و الیەنــە سیاســییەكانی
تــر گەیشــتوونەتەوە بــە ئێــوە كــە ڕاوبۆچوونیــان
چییــە ســەبارەت بــەو پڕۆژەیــە؟
ســەرحەر ڤارتــۆ :هەندێــك چاوپێكەوتنــی ئێمــە دروســت

بــوو لەگــەڵ حــزب و الیەنــەكان ،هەندێــك پــرۆژەی خۆمامنــان
پێشــەكەش كــرد ئــەو الیەنانــەی ئێمــە چاوپێكەوتنــان لەگــەڵ
ســازكردن ،هەمــوو الیەنــەكان گوتیــان ئێمــە پڕۆژەكــەی ئێــوە
گفتوگــۆ دەكەیــن لەنــاو ڕێكخســتنەكانی خۆمــان ،گوتیــان ئێمــە
جوابتــان دەدەینــەوە ،بۆیــە ئێمــە پڕۆژەكــەی خۆمــان بــۆ ڕای
گشــتی باڵودەكەینــەوە.

* ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و حزبەكانیــان یــان ئــەو
پارچەیــە فیتباگــی ئــەوان چــۆن بــوو ،وەاڵمــی ئەوان
چــۆن بــوو بــۆ ئــەو پڕۆژەیــەی ئێــوە؟
ســەرحەر ڤارتــۆ :ئــەو الیەنانــە ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان ،ئێمــە

ســەردانی هەموامنــان نەکــرد ،وتیــان ئــەو پڕۆژەیــەى ئێــوە گفتوگــۆ
دەکەیــن لەنێــوان خۆمانــدا ،پاشــان جوابتــان دەدەینــەوە ئەوکاتــە
بۆچــووىن خۆمــان بــۆڕاى گشــتى باڵودەکەینــەوە.

*حزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران
ڕایانگەیەنــدووە پــڕۆژەى پەکەکــە لــە هەندێــک
خاڵــدا بــۆ ئەمــڕۆ زۆر واقعیــى نییــە ،بــە تایبــەت
لــەو خاڵــە دا ،کــە دەڵێــت دەبێــت پارچەکانــى تــر
ڕەزامەنــد بــن بــۆ پارچەیەکــى تــر کــە بیەوێــت
ســەربەخۆیى ڕابگەیەنێــت ،بۆچــى ئــەم خاڵــە بــەالى
حزبــى دیموکراتــەوە واقعیــى نییــە کــە ئەوانیــش
پشــتگیرى لــە پارچەیــەک بکــەن بــۆ ســەربەخۆیى؟
ســەرحەرد ڤارتــۆ :لــە پڕۆژەکــەی ئێمــە خاڵێکــی وا هەیــە،

ئێمــە دەڵێیــن نەتەوەیــی کــورد هەمــوو یــەک نەتەوەیــە ،کــورد
و کوردســتان چــوار پارچــە نییــە ،ئەویــش ڕێکەوتنــی (ســایکس
بیکــۆ و لــۆزان)ە .هەمــوو الیەنــی سیاســیی لێــدوان دەدەن و
دەڵێــن ئــەم ســایکس بیکــۆ و لۆزانــە نازانیــن ئەمــە واتــای ئەوەیــە
ئێمــە پارچەبــوون قبــوڵ ناکەیــن ،كاتێــک لــە سیاســەتی واقیعیــدا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

چیدەکەیــن تــا چەنــد سیاســەت دەکــەن ،پێویســتە سیاســەتی
خۆمــان لەســەر هەمــوو الیەنێــک جێبەجــێ بکەیــن ،پێویســتە
وتارێکــی نەتەوەیــی جێبەجبكەیــن ئەگــەر لــە باشــوور یــان
پارچەیەکــی تــری کوردســتاندا بڕیارێکــی ســراتیژی بدرێــت لــە
ویســت و ڕاو بۆچوونــی هەمــوو گەلــی کــورد بێــت كارێكــی باشــە،
چوونکــە ئەگــەر پارچەیەکــی کوردســتان بکەێتــە خەتــەرەوە،
ئێمــە داوا دەکەیــن هەمــوو پارچەیەکــی تــری کوردســتان بچێــت
بەرگــری لــەو پارچەیــە بکــەن .بۆیــە ئێمــە بڕیاردەدەیــن پێویســتە
ئــەو بڕیــارە لــە هەمــوو الیــەن و پارچــە و بــەش وەرن بەرگــری
بکــەن ،ئەگــەر ئێمــە یــەک نەتەوەيــن ئێمــە دەتوانیــن مافــی
چارەنووســی خۆمــان وەک نەتــەوە بەکاربهێنیــن ،نــەوەک وەکــو
پارچەیــەک بهێننــە پێشــەوە و پارچەیەکیرتیــش بخەنــە الوە ئەمــە
لەگــەڵ نەتــەوە بوونــی ئێمــە ناگونجێــت.

*هەڵیژاردنــى یەکێتیــى نەتەوەیــى هــەم لەناوخــۆ،
هــەم لــە دەرەوەش چارەســەرى زۆرتریــن کێشــەی
گەلــى کــورد دەکات ،بــەاڵم بۆچــى تــا ئێســتا
هەوڵنــەدراوە یاخــود هەندیــک هــەوڵ هەبــووە لــە
ماوەیــى ڕابــردودا ،بــەاڵم هــۆکارى ســەرنەکەوتنى
چییــە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :ئــەم بۆچوونــە لــە نــاو کــورد دا بــاش ئــاوا

نەبــووە ،بــۆ منونــە كاتێــک دەرزی بــەر الشــەی مــرۆڤ دەکەوێــت
هەمــوو الشــەی مــرۆڤ دەهێشــێت ،ئەمــە بــۆ مەســەلەی
نەتەوەیــی کوردیــش راســتە ئەگــەر یەکبــوون نەبێــت ،ئێمــە بڵێیــن
لــە شــەنگال کۆمەڵکــوژی دروســت دەبێــت لــە دەڤەرێکیــری
کوردســتاندا ئــەو کۆمەڵکوژییــە نابینێــت .لــە باکــوور کۆمەڵکــوژی
دروســت دەبێــت ،لــە ڕۆژهــەاڵت کــەس خۆینــاکات بــە خاوەنــی،
بۆچوونێکــی نەتەوەیــی لەنــاو میللەتــی ئێمــە دروســت نەبــووە،
پێویســتە ئێمــە ئــەو بــۆ چوونــە دروســت بکەیــن هێــز و الیەنــی
سیاســیی لەمــە بەرپرســیارن ،وتــاری هێــز و الیەنــە سیاســییەکان
هەمــوو بــۆ یــەک الیەنــە لــە بەشــێک یــان لــە پارچەیەکــی
کوردســتاندایە ،ئەگــەر لــە بەشــێک لــە ناوچــەکان وتــار دروســتبوو
بۆچوونێکــی نەتەوەیــی بەســەر مرۆڤەکانــدا دروســت نابێــت،
بۆیــە پێویســتە بۆچوونــی نەتەوەیــی بــەرەو پێــش بەریــن و
بپرســین ئەگــەر مەســەلەی یەکێتــی نەتەوەیــی بۆچــی دروســت
نابێــت؟ کاتێــک لــە شــەنگال کۆمەڵکــوژی دروســت بوو کارەســات،
دروســت بــوو لــە  ،2014بۆچــی شــەنگال نەپارێــزرا ،بــە کام نییەت
شــەنگال نــە پارێــزرا ئێمــە بــاش دەزانیــن ،کــە گــەل وتیــان ئێمــە
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بــۆ ئێزیــدی نایەیینــە کوشــن ،ئەمــە بۆچوونێکــە ،دەبێــت ئەمــڕۆ
کچــی شــەنگال بچــن بــۆ ڕۆژئــاوا و ڕەقــە ،لــە  2014وتیــان لەبــەر
شــەنگال خۆمــان نەدەیــن بــە کوشــن ،ئــەو کچــە ئێزیدییانــەی کــە
دەچنــە ڕەقــە و تێکۆشــان دەكــەن و دەکوژرێــن كــوردن ،ئــەو کاتە
چ نییەتێــک باســدەکرێت واتــە یــەک نییەتێکــی نەتەوەییــە ،یــەک
نییەتێکــی پارچەییــە پێویســتە نییەتــی نەتەوەیــی دروســت ببێــت،
ئەگــەر ئــەو نییەتــە نەتەوەییــە دروســت بــوو ئــەوکات چ ئێزیــدی
بێــت ،چ موســوڵامن بێــت ،چ عەلــەوی بێــت ،چ ڕۆژهــەاڵت بێــت،
چ باکــوور بێــت ،چ لــە کــورد بێــت لــە هــەر بەشــێکی کوردســتان،
لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــی کوردســتان کــە ئامادەبــوو خۆیــی بــدات
بەکوشــن لــە هــەر بەشــێکی کوردســتان ئــەو کاتــە دەڵێیــن یــە
کێتــی نەتەوەیــی کــورد دروســت بــووە بۆیــە ئــەوە پرســێکی
گــەورە دروســت دەبێــت.

* الى هەندێــک لــە الیەنــى سیاســی لــە باشــوورى
کوردســتان دەڵێــن (پەکەکــە) هەژموونــى خــۆی
ســەلماندووە بەســەر کۆنگرەیــى نەتەوەییــدا کــە
ئەمــە تاکــە هیــواو خەونــى ئــەو نییــە ،بگــرە هــى
هەمــوو حزبــە سیاســییەکانى باشــوور ،ڕۆژهــەاڵت،
باكــوور و هــەر چــوار پارچــەی کوردســتانە ،قســەی
ئێــوە چییــە لــەو بارەیــەوە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :ئەساســییە ،کۆنگرەیــى نەتەوەیــى (کەنەکــە)

دەســتپێدەکات ،مــن بــە ئاشــکرا دەڵێــم لــە چ شــوێنێک کۆنگــرەی
یەکێتــى نەتەوەیــى کارێکــى دەکات ،ئێمــە بڵییــن نا چــى دەکات با
بیــکات ،چ هەنگاوێــک دەنێــت ئێمــە هەنگاویــى دووەم دەنێیــن،
ئەگــەر یــەک هەنــگاو بنێــت ئێمــە دوو هەنــگاو دەنێیــن بۆیــە
لــە مەســەلەیى نەتەوەییــدا هــەر کەســێک ،هــەر نەتەوەیــەک کار
بکــەن ئێمــە ئامادەیــن و بەشــدار دەبیــن ،پێویســتە ئــەو کارەى
دروســتدەبێت پێویســتە هەمــوو الیەنــەکان بەشــداربن ئەمــە
پڕۆســەیەکى گفتوگۆییــە هــەر کەســە و بۆچوونێکــى هەیــە بێــت
گفتوگــۆ بــکات.

* لەمــاوەی ڕابــردوودا پەیوەندییەکانــی نێــوان
پەکەکــە و پارتــی گەیشــتە ئاســتێکی زۆر تونــدو
ڕووبەڕووبوونــەوەی چەکداریــی لێکەوتــەوە،
لەئێســتادا پەیوەندییەکانــی ئێــوە و پارتــی بەکــوێ
گەیشــتووە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :چاوپێکەوتنــی ئێمــەش هەبــوو بەهــۆی

چارەســەرکردنی ئــەو کێشــانەی لەئــارادان ،لــەو دەمــەی
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کۆبوونەوەکانــی ئێمــە بــەردەوام بــوون و چاوەڕوانــی ئــەوە بووین
دیــداری نــوێ ئەنجامبدەیــن ،لــەو کاتــەدا هێــرش کرایــە ســەر
شــەنگال ،خۆتــان بــاش دەزانــن ئــەو هێرشــە پەیوەســت بــوو بــە
پەیوەندییەکانــی نێــوان پارتــی دیموکراتــی کوردســتان و دەوڵەتــی
تورکیــاوە ،دوای ئــەو هێرشــەش پەیوەندییەکامنــان تێکچــوون و
هەتاوەکــو ئێســتاش پەیوەندییەکانــی نێوامنــان تونــدن.

* بــاس لــەوە دەکرێــت کــە ئێــوە و پارتــی
ڕێککەوتنێکتــان ئیمــزا کــردووە و بارگرژییەکانــی
نێوانتــان نەمــاوە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :نەخێــر ،هەواڵێکــی لــەو شــێوەیە دوورە

لــە ڕاســتییەوە ،بــەو مانایــەی هیــچ پەیوەندییــەک لەنێــوان
ئێمــە و پارتــی دیموکراتــی کوردســتاندا نەبــووە ،ئەوانــەی ئــەم
هەوااڵنــە دروســتدەکەن دەیانەوێــت ڕاســتییەکان بشــارنەوە،
لەبەرئــەوەی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان لــە تەنگەژەدایــە و
پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک
خراپــە ،نــەک هــەر تەنهــا لەگــەڵ بزووتنەوەکــەی ئێمــەدا ،لەســەر
ئاســتی دەرەوەش پەیوەندییەکانیــان بــاش نییــە ،بۆیــە هەواڵــی
لــەم شــێوەیە دروســتدەکەن ،بۆئــەوەی ڕەوش و دۆخــی پارتــی
دیموکراتــی کوردســتان بەباشــی نیشــانبدەن.

* کەواتــە ناکۆکــی لــە نێــوان ئێــوە و پارتــی
دیموکراتــی کوردســتان دا هــەر مــاوە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :لەڕاســتیدا کێشــە و گرفتــەکان هــەر

بەردەوامــن ،بــەاڵم پێویســتە هەمــوو ئەو کێشــە و گرفتانــەی نێوان
هێــزە کوردییــەکان چارەســەر بکرێــن ،لەبەرئــەوەی گەلــی کــورد بە
بــاوردۆخ و ســاتێکی هەســتیاردا تێدەپەڕێــت ،لــە ئەنجامــی ئــەو
شــەڕەی ئێســتا لــە ناوچەکــەدا دەگوزەرێــت ،بێگومان سیســتمێکی
نــوێ لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دێتەئــاراوە ،پرســیارەکە ئەوەیــە
لــەو سیســتمە نوێیــەدا پێگــەی کــورد هەیــە یــان نــا؟ یاخــود
پێگــەی کــورد چــۆن دەبێــت؟ هەمــوو ئەمانــە بەتــەواوی
گرێــدراون بەیەکێتــی و یەکڕیزیــی کــوردەکان خۆیانــەوە ،واتــا
یەکێتیــی نەتەوەیــی کــورد ،بۆیــە پێویســتە هێــزەکان یەکێتییەکــی
بەهێــز ئامادەبکــەن و پێگەیەکــی بەرچــاو بــۆ کــورد دابنێــن،
ئەگــەر ئــەو یەکێتییــە نەیەتەئــاراوە مەترســییەکی گــەورە لەســەر
کــوردەکان پەیدادەبێــت ،لەپێنــاو ئــەو یەکێتییەشــدا پێویســتە
ســەرجەم کێشــە و ناکۆکییەکانــی نێــوان هێــزە کوردييــەکان لــە
پالتفۆڕمێکــی وەک کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورددا چارەســەربکرێن.

* ئــەو ناکۆکییانــەی لەگــەڵ پارتــی دیموکراتــی
کوردســتان هەتانــە لەســەر چییــن؟
ســەرحەد ڤارتــۆ :لەڕاســتیدا پارتــی دیموکراتــی کوردســتان

سیاســەتێکی نەتەوەیــی و دیموکراســیی نیشــان نــەداوە ،هەمــوو
الیــەک ئــەوە بــاش دەزانــن ،ئــەوان هەمــوو سیاســەتی خۆیــان
بەســتۆتەوە بــە دەوڵەتــی تورکیــا و حکومەتــی ئەردۆگانــەوە،
سیاسەتیشــیان بەرامبــەر کوردســتانی خۆرئــاوا بــەو جۆرەیــە کــە
دەیبینــن ،دەرگای لەســەر کوردســتانی خۆرئــاوا داخســتووە ،هــەر
جوڵەیــەک لەئــارادا بێــت بــۆ هێــرش بۆســەر خۆرئــاوا ،پارتــی
دیموکراتــی کوردســتان لەگەڵیدایــە ،لــە باشــووری کوردســتانیش
سیاســەتێکی نەتەوەیــی و دیموکراســی نییــە ،دەخوازێــت لــە
ڕێگــەی تورکیــاوە هەژمــوون و دەســەاڵتداریی خــۆی لەســەر
تــەواوی جومگەکانــی باشــووری کوردســتان بســەپێنێت ،بەتایبــەت
لەژێــر ســایەی ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی لەئارادایە ،لە شــەنگالیش
هەمــان سیاســەت پەیــڕەودەکات ،هەمــوو ئەوانــە کێشــەی
بەرچــاون ،پێویســتە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان سیاســەتی خۆی
نەبەســتێتەوە بەدوژمنانــی گەلــی کــوردەوە ،لەکاتێکــدا بــۆ منونــە
دەوڵەتــی تورکیــا بــە شــێوەیەکی ڕوون و ئاشــکرا دوژمنایەتیــی
هەمــوو کــوردان دەکات لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتاندا،
سیاســەتکردن لەگــەڵ ئــەردۆگان و ئەکەپــە هیچــی لــێ ســەوز
نابێــت ،بەڵکــو کــوردەکان بــە هێــزی پێکەوەیــی خۆیــان دەتوانــن
سیاســەتێکی نێونەتەوەیــی و دیموکراتــی پەیڕەوبکــەن ،ئەوکاتــە
ئیــدی کێشــەکان چارەســەر دەکرێــن.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بایۆگرافیا

˝
˝

سەرحەد ڤارتۆ:
پۆست :وتەبێژی پەیوەندییەكانی كۆمیتەی ناوەندی كەجەكە.

نیزامەدین تاش (بۆتان)
لە ساڵی  1961لە ڤارتۆی سەر بە پارێزگای مووش لە باکووری کوردستان لە دایک بوە
قوتابخانەی سەرەتایی لە گوندەکەیان تەواو کردوە.
ناوەندیی لە ڤارتۆ تەواو کردوە.
ساڵی  1976 – 1975پەیامنگای مامۆستایانی لە دێرسیم تەواو کردوە.
ساڵی  1976پێوەندیی بە بزووتنەوەی ئاپۆچێتییەوە کردوە و کاری ڕێکخستنی لە دێرسیم ئەنجام داوە.
بەرپرسی هێزەکانی پەکەکە بوە لە ئەیالەتی بۆتان.
ئەندامی کۆنسەی سەرکردایەتیی پەکەکە بوە.
پۆست :ڕێبەرى پارىت واڵتپارێزى باکوورى کوردستانە و لە پەکەکە جیا بوەتەوە.
لە شاری هەولێر نیشتەجێیە.

˝
˝

عابد عەبدولحەكیم عەبدواڵ
نازناو( :عابد ئیكە)
ساڵی لە دایكبوون 1978 :شەرناخ
پلەی خوێندن :ئامادەیی
ساڵی پەیوەندیكردن بە حزبەوە2001 :
پۆست :نوێنەرایەتی هەدەپە لە باشوری كوردستان

عوسمان عومەر ئۆجەالن
نازناو( :فەرهاد)
پلەی خوێندن :پەیامنگای مامۆستایان لە ئۆرفای باكوری كوردستان
ساڵی پەیوەندیكردن بە حزبەوە1986 :
باری خێزان :خێزاندارە
پۆست :ئەندامی كۆنسەی پەكەكە بووە ە ئێستاش وەكو سیاسەمتەدارێك لە هەولێر نیشتەجێیە
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تێڕوانینى هێزەکانى
خۆرئاوای کوردستان
سەبارەت بە بارودۆخى
باشوورى کوردستان ،لە
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و
16ـى ئۆکتۆبەر

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ســڵێمان عــەرەب :نوێنــەرى پــارىت یەکێتیــى دیموکــراىت
ســووریا پەیــەدە لــە باشــوورى کوردســتان

مەخابــن! هەمــوو کات لــە دەســتپێکردىن ئاوەدانکردنــەوەى
خۆرئــاوادا (ئەنەکەســە) تــا ئێســتا ،دوژمنایەتیى (پەیــەدە) دەکات.
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لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت ،بــۆ ئــەوەى س ـراتیژییەکى ڕوون
و ڕەوامنــان هەبێــت
بۆچــی كاتــی خــۆی كاندیــد بــوون بــۆ ئــەوەی بــن بــە ئەنــدام
لــە پەرلەمانــی ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد ،بۆچــی
ئێســتا خۆیــان كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوە ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە
حكوومەتــی خۆرئــاوای كوردســتاندا

هۆشــەنگ دەروێــش :ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی
پــارىت دیموکــراىت کــوردى ســووریا

مەحمــوود محەمــەد (ئەبوســابیر) :نوێنــەرى پــارىت
یەکێتیــى دیموکــراىت کــورد لــە ســووریا

کــێ فەرمانــدەى هێــزى چەکدارەکانــە ،بێگومــان مەســعوود
بــارزاىن ،واتــە بڕیــارە لــە ســەرکردەکانەوە وەرگیــراوە بــۆ
پاشەکشــەکردىن پێشــمەرگە.
پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان ناتوانێــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن
هەبێــت ئــازاد نییــە ،لــە هەڵوێســتى کوردســتانیدا.

ئەمەریــکا دەڵێــت  26ســاڵ دەســەاڵتدارى کوردســتان ،ناکۆکــى لــە
نێــوان هێزەکانیــدا هەبــوو ،بۆیــە بینیــان چــۆن دەســتکەوتاىن
لــە دەســت دا.

فەتحوڵــا حوســێنى :ئەندامــى ســەرکردایەتیى پــارىت
چەپــى کــورد لــە ســووریا

هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە کــە ئەرکــى خۆیــان
جێبەجــێ بکــەن ،واز لــەو تەشویشــە بهێنــن لــە ســەر خۆرئــاواى
کوردســتان

د.جاویــدان حەســەن :هاوســەرۆکى نوێنەرایــەىت
کانتۆنــەکاىن خۆرئــاوا

هەمیشــە داوامــان کــردوە کۆنگرەیەکــى نەتەوەییــی کوردســتاىن

ئیبراهیــم بــرۆ :ســەرۆکى ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى
کــورد لــە ســووریا (ئەنەکەســە)

هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ دەکات
و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت.

عەبدولباقــى یووســف :ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی
حیزبــی یەکێتیــى کــورد لــە ســووریا

زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان چارەســەر بکرێــت،
چونکــە باشــوور یەکــەم پارچــەى کوردســتانە ،کــە ئیدارەیەکــى
فیدڕاڵیــى هەیــە،
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*پێــت وابــوو ڕووداوەکانــى باشــوورى کوردســتان،
ڕووداوێــک بــوو دەبــوو هــەر ڕوو بــدەن بــە هــۆى
ڕیفراندۆمــەوە؟ یــان ســیناریۆیەکى گــەورەى
ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى بــوو ،بــۆ تێکشــکاندنى
ئەزموونــى هەرێمــى کوردســتان ،لــە الیــەن
حکوومەتــى عێراقــەوە ســیناریۆکە جێبەجــێ کــرا؟
د.ســڵێمان عــەرەب :ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی

عەلــى شــەمدین :ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی پــارىت
پێشــکەوتنخوازى کــورد لــە ســووریا

ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا ،یــان لــە هــەر
کاتێکــى تــردا ڕوو بــدەن ،دەبێــت فاکتــەرە خودییــەکان لــە
بەرچــاو بگریــن ،ئەگــەر لــە ناوخــۆدا و لــە ڕووی خودییــەوە بــە
تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت ،ئــەو کات کێشــە و دەســتتێوەردانە
دەرەکییــەکان کاریگەرییــان نابێــت ،بــەاڵم ئەگــەر ئێمــە لــە
نــاو خۆمانــدا یەکڕیــز و یەکهەڵوێســت نەبیــن ،ســەرجەم
دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆییــەکان کاریگەرییــان دەبێــت

کاوە عەزیــزى :ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی پــارىت
دیموکــراىت کوردســتان – ســووریا

بێگومــان پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى
ئێمــەوە ،گــەر لــە کوردســتاىن ســووریا یەکگرتــوو نەبیــن،
کوردســتاىن ســووریا نامێنێــت

دا ،لــە کاتێکــى کەمــدا بــۆ کــورد و کوردســتان ،دەســتکەوتەکان
تێــک چــوون .بــە بــڕواى ئێمــە لــە ڕاســتییدا چارەســەرکردىن
کێشــەکاىن کــورد ،ئەزمــووىن کــورد لــە باشــوورى کوردســتاندا،
دەســتکەوتێکى گــەورە بــوون ،مەخابــن! لــە کاتێکــى کــەم دا
ئــەو دەســتکەوتە گەورانــە لــە دەســت چــوون .بــە بۆچــووىن
ئێمــە ،ئەمــە ئەنجامــى سیاســەىت هەڵــەى چەنــد ســاڵەى
هەرێمــى کوردســتانە ،ئــەو ئەنجامــەى ڕووی دا لــە ســەر کــورد
گ ـران بــوو بــە تایبــەت گــەىل کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە
ڕەوشــێکى زۆر خراپــى دەرووىن دەژیــان .ئەگــەر لــە بــارى سیاســی
هەڵبســەنگێنین ،ئــەو سیاســەتەى کــورد لــە هەرێمــى کوردســتان
هەیبــوو ،بــۆ ماوەیەکــى زۆر درێــژەى کێشــا ،ئێمــە وەک پارتێکــى
خۆرئــاوای کــورد بــۆ ئــەوەى ئــەو بارودۆخــە ڕوو نــەدات ،زۆر
قســەمان هەبــوو .بیــرى نەتەوەیــى چارەســەرى قەیرانــەکاىن
دەکــرد .هەرێمــى کوردســتان بــە گشــتى تەنهــا پارتێکــى سیاســیى
بەرپرســیارى ئــەو بارودۆخــەى ئێســتاى کوردســتان نییــە ،بەڵکــوو
هەمــوو هێــزى ســیاىس لــە باشــوورى کوردســتان بەرپرســیارن،
حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان ،ســەرکردە سیاســییەکان،
ســەرۆکایەتیى هەرێمــى کوردســتان بەرپرســیارى ئــەو دۆخــەى
ئێســتاى کوردســتانن .دەتوانــم بڵێــم ،ئێمــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان شــارەزایى چەنــد ســاڵێکامن هەبــوو ،لــە ئەنجامــى ئــەو
شــارەزایییە لــە باشــوورى کوردســتان ،مــرۆڤ سیاســەىت هەرێــم
دەخاتــە پێشــەوە ،نــەک وەک کەرکــووک و شــەنگال ،واتــە کاتێــک
ئێمــە دەڵێیــن ،برایەتیــى الیەنــە سیاســییەکاىن عــەرەب و ســووریا
دەبەینــە پێشــەوە ،لــەو ناوچەیــەدا دەبێــت کــورد ڕازى بکەیــت،
نەیاندەهێشــت ئێمــە ڕێکەوتنێــک لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن،
کــورد ،تورکــان ،عــەرەب ،رسیــاىن ،ئاشــوورى ببەینــە پێشــەوە .لــە
ئەنجامــدا ســاڵێک تێپــەڕى هەرێــم لــە پــاڵ ســەروەریى هێــزى
کــورد (پێشــمەرگە)دا ،لــە شــەنگال ،مووســڵ ،کەرکــووک ،جەلــەوال،
خانەقیــن ،نەمانتــواىن کارێــک بکەیــن ،ئــەو هەرێامنــە زیاتــر لــە
پــاڵ حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دا مانــەوە ،دەســتتێوەرداىن
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حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان وای کــرد نەمانتــواىن ڕێکەوتنێــک
لــە نێــوان الیەنــەکاىن دروســت بکەیــن.

* هەندێــک پێیــان وابــوو ،ئــەوەى لــە باشــوور ڕوو
دەدات دەرئەنجامــى ڕیفراندۆمێکــە ،کــە دەبــوو
نەکرایــە ،هەندێکیــش پێیــان وایــە ڕیفرانــدۆم
یەکێکــە لــە هــۆکارەکان ،بــەاڵم فشــارەکان و
هێرشــەکانى ســوپاى عێــراق ،حکوومەتــى عەبادیــى
پێــش خســت ،تەنهــا کاتەکــەى پێــش خســتوە،
بــەاڵم فشــارەکانى هــەر هەبــوون ،بــۆ نموونــە
لــە کۆبوونەوەیەکــدا فەرمانــدە ســەربازییەکان و
عەبــادى پێــش شــەڕى مووســڵ ،داوایــان کــردوە
عێــراق بگەڕێتــەوە ناوچەکانــى پێــش  ،2003هێــزى
پێشــمەرگە بگەڕێتــەوە ئــەو ناوچانــە ،بــەاڵم عەبادى
پرســیاری کــردوە ،ئایــا دەتوانــن شــەڕى پێشــمەرگە
و داعــش بــە یەکــەوە بکــەن؟ گوتوویانــە نەخێــر،
عەبــادى گوتوویەتــى کەواتــە شــەڕى هێــزى
پێشــمەرگە یــان شــەڕى هەرێمــى کوردســتان بــا
بکەوێتــە دواى ڕزگارکردنــى مووســڵ ،بێگومــان ئــەو
پرســەیان جێبەجــێ کــرد .ئایــا ڕیفرانــدۆم هــۆکار
بــوو ،هەرێمــى کوردســتان هێــزە سیاســییەکان،
بارودۆخــى سیاســیى ناوچەکــە و جیهانیــان بــە
باشــی نەخوێنــدەوە ،یــان نەخێــر ،جگــە لــەو
هەســتە شــۆڤینییە عەرەبییــەى حکوومەتــى عێــراق
بەرانبــەر بــە کــورد هەیەتــى ،پیالنێکــى ناوچەیــی و
نێودەوڵەتیــش بەشــدار بــوو لــەو گەلهکۆمەکێییــە؟
هۆشــەنگ دەروێــش :هــۆکارى ناوخۆیــى هەیــە ،کــەس

ناتوانێــت بڵێــت بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان زۆر بــاش بــوە،
حکوومەتێکــى کارا بــە مانــاى حکوومــەت نەبــوو ،پەرلەمــان
نەبــوو ،ڕێکەوتــن لــە نــاو ماڵــى کــورددا نەبــوو ،بارودۆخــى
ئابووریــى خەڵکــى کوردســتان زۆر بــاش نەبــوو ،خەڵکــى هەرێمــى
کوردســتان هــەر لــە چاوەڕوانیــى پێــداىن مووچــە دا بــوون ،ئایــا
مووچــە دابــەش دەکرێــت یــان نــا؟ ڕێکەوتنێکــى ناوخۆیــى نەبــوو،
تــا بتوانیــن بــاىس ڕیفرانــدۆم بکرێــت .هێزێکــى وەک ئەمەریــکا
بــە ملیــار دۆالرى لــە عێــراق ســەرف کــردوە ،ژمارەیــەک لــە
هێــزەکاىن خــۆى لــە خاکــى عێــراق داوە بــە کوشــت و ڕاســتى
ئەوەیــە ئەمەریــکا بــۆ بەرژەوەندیــى خــۆى هاتوەتــە عێراقــەوە.
ڕێگەپێــدراو نییــە ئەمەریــکا تــۆى دروســت کردبێــت ،دواى پێــی

هەرێمى کوردستان بە
گشتى تەنها پارتێکى سیاسیى
بەرپرسیارى ئەو بارودۆخەى
ئێستاى کوردستان نییە ،بەڵکوو
هەموو هێزى سیاىس لە
باشوورى کوردستان بەرپرسیارن

بڵێیــت بــە قســەى تــۆ ناکــەم ،جــارى یەکــەم ڕای گەیاند ،ئێســتایش
ئەمەریــکا س ـزاى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دەدات ،هــەر
کاتێــک س ـزادانەکە تــەواو بێــت ،یەکســەر عەبــادى دەگەڕێتــەوە
بــۆ هێڵــى ســوور ،دەبێــت بوەســتێت ،ئەمەریــکا هــەر کات بــە
عەبــادى بڵێــت بوەســتە دەوەســتێت .خاڵێکــی تــر هەیــە لــە
الى مــن گرینگــە ،بۆچــى ئــەو زەمینەیــە لــە هەرێمــە کوردســتان
بــۆ ڕیفرانــدۆم ئامــادە بــوو ،هــۆکارى چییــە؟ بڕیــارى سیاســی
لــە هەرێمــى کوردســتان هیــی پــارىت دیموکــراىت کوردســتانە و
بــە تایبــەىت لــەم بڕیــارەدا ،سیاســیى ئازادانــە نەبــوو ،چەندیــن
ســاڵە هێــزى تــورک لــە بەعشــیقەیە ،دەمان ـزاىن کاتێــک ســەرداىن
مەســعوود بــارزاىن بــۆ تورکیــا لــە فڕۆکەخانــەى ئەنقــەرە یــەک
ئــااڵى کــوردى هەبــوو ،تورکیــا ئــااڵى کــوردى بــەرز کردبــوەوە،
دان بــە دەوڵــەىت کوردیــدا دەنێــت ،بەشــێک لــە ڕاگەیاندنــەکاىن
دەیانگــوت تــەواو ،دەوڵــەىت کــوردى ڕاگەیەن ـرا ،ئــەو سیاســەتەى
پــارىت دیموکـراىت کوردســتان داینــاوە سیاســەتێکى کاتیــی تورکیایــە
بــۆ هەندێــک بەرژەوەندیــی ئابــووری ،نابێــت لــە ڕاســتییەکان
چاوپۆشــیى بکەیــن .كاتێــك (یەڵــدرم) لــە ســەردانێکدا هاتــوە
بــۆ هەولێــر و ســەر خاکــى کوردســتان دهڵێــت ڕێكەوتنێکــى
خۆمــان هەیــە بــۆ دژى تیــرۆر و دژى پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان
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شــەڕ دەکەیــن .ئــەو کاتــە کــەس نەبــوو بڵێــت پــارىت کرێــکاراىن
کوردســتان تیرۆریســت نییــە ،زەمیینەیەکــى ناوخۆیــى هەبــوو،
لێــرەدا پرســیارێکى گرینــگ هەیــە .گونجــاوە ئەمەریــکا ،بەریتانیــا،
فەرەنســا ،نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،ئێـران ،تورکیــا و ئــەم دەوڵەتانــە
هەمــووى بڵێــت نەخێــر ،بــەاڵم حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان
بڵێــت مــن هــەر ڕیفرانــدۆم دەکــەم .ماکگــۆرک لەگــەڵ مەســعوود
بــارزاىن لــە دهــۆک کــۆ بــوەوە ،چــاوەڕواىن لــە هەولێــر نەکــرد
خــۆى لەگــەڵ بەریتانیــا ،فەرەنســا ،نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،چــوە
دهــۆک بــۆ الى مەســعوود بــارزاىن ،کۆبوونەوەکــەى ماکگــۆرک
تــەواو بــوو ،ماکگــۆرك دەڵێــت :ڕیفرانــدۆم مەکــەن ،بــەاڵم
مەســعوود بــارزاىن هــەر کۆبوونــەوەى ئەنجــام دا و بەڵێنــی دا
ڕیفرانــدۆم بــکات ،دەیگــوت مــن حســاب بــۆ کــەس نــاکام .ئــەوە
مەترســییەکى زۆر گــەورە بــوو .خاڵێکــی تــر هەیــە نابێــت لــە بیــر
بکرێــت .مەســعوود بــارزاىن ویســتى لــە ڕێگــەى ڕیفراندۆمــەوە،
بەردەوامــى بــە دەســەاڵىت خــۆى بــدات ،ویســتى خــۆى دەربــاز
بــکات لــە کێشــەى ناوخۆیییانــەى کــە هەیــە.

*16ـــی ئۆکتۆبــەر کاتێــک کەرکــووک کەوتــە
دەســت ســوپاى عێــراق ،هەمــان ڕۆژ هێزەکانــى
ســوپاى ســووریای دیموکــرات و (یەپەگــە) و
(یەپــەژە) لــە خۆرئــاوا ،شــاری ڕەقــە ڕزگار دەکــەن،
پارادۆکســێکى زۆر هەیــە لــەم نێوەنــدەدا ،تەنانــەت
ئــەو پارادۆکســە ڕووداوەکانــى ســاڵى ()1996مــان
بیــر دەخاتــەوە ،کاتێــک 31ـــی ئــاب پارتــى ســوپاى
عێراقــی هێنایــە ســەر هێزەکانــى یەکێتــى لــە
هەولێــر ،ئــەو ڕۆژە تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان دەســتى
بــە ســەر کابوولــدا گــرت .ئــەم لــە یەکچوونانــە
چــۆن دەبینیــت؟ بۆچــى بــەو ئیمکانیاتانــەى لــە
خۆرئــاوا هەیــە شــارێکى گــەورەى وەک ڕەقــە ڕزگار
دەکرێــت ،کەچــى شــارێکى گــەورەى وەک کەرکــووک
دەکەوێــت؟ بۆچــى ئەمەریــکا پشــت لــە کەرکــووک
دەکات ،پشــت لــە یەکێتــی و پارتــى دەکات لــە
باشــوور ،بــەاڵم پشــتیوانى لــە هێزەکانــى (پەیــەدە)
دەکات لــە خۆرئــاوا ،پارادۆکســێک لــە سیاســەتى
کوردیــدا هەیــە ،یــان بێمۆڕاڵییــەک لــە سیاســەتى
ئەمەریــکادا هەیــە؟
فهتحوڵــا حوســێینى :هــەر دووکیــان بــە یەکــەوە ،بابــەىت

ڕزگارکــردىن ڕەقــە ســەرکەوتنە بــۆ هێــزى ســووریاى دیموک ـرات،

پــڕۆژهى سیاســیى کــورد بــەرەو پێشــەوە دەبــەن لــە خۆرئــاواى
کوردســتان و باکــوورى ســووریا .ســەرکەوتنە بــۆ هەمــوو کوردێــک
کــە خــەون و ئامانجیانــە لــە ســووریا خۆیــان و هەمــوو پێکهاتەکان
و جوگرافیــا و دیموگرافیــاى خۆیــان بپارێــزن ،بــەاڵم کەوتنــى
کەرکــووک بــە بــڕواى مــن کارەســاتێک بــوو نــەک بــۆ هەرێمــى
کوردســتان ،بەڵکــوو بــۆ هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان ،کەرکووک
ســیمبولێکە جێــگای ناکۆکییــە ،شــارێکى بــەردەوام برینــدارە و
بــەردەوام ناکۆکــی و شــەڕ لــە ســەر ئــەو شــارە هەیــە .هاتنــى
هێــزى عێــراق و پاشەکشــێکردىن پێشــمەرگە کەمکردنەوەیــەک
بــوو بــۆ ڕۆڵ و نــاو و شــکۆى پێشــمەرگە .خەڵکــى کــورد
رسوشــتێکى ســۆزدارى هەیــە ،لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان
ســمبوىل پێشــمەرگەى تێکشــکاند .چــۆن جارێکــی تــر دەتوانیــت
شــکۆ بــۆ ئــەو هێــزە شــەڕکەرە ،فیــداکارە دروســت بکەیتــەوە.
ســەرکردایەتیى سیاســیى کــورد بــە پلــەى یەکــەم ،بەرپرســە لــەم
بارودۆخــە .لەبــەر شــکۆى ئــەوان ئــەو ناوچانــەى ناکۆکییــان لــە
ســەرە ڕادەســتى هێــزى عێ ـراق بکاتــەوە ،هەمــوو دەزانــن بڕیــار
الى هێــزى عێراقــى هەبــوو کــە هێــرش بکەنــە ســەر هەرێمــى
کوردســتان ،بــەاڵم ڕیفرانــدۆم پاســاوێک بــوو ئــەو هێزانــە خۆیــان
کــۆ بکەنــەوە و لەگــەڵ حەشــدى شــەعبى هێــرش بکــەن .ئێســتا
پڕوپاگەندەیەکــى بــاش لــە عێــراق هەبــوو ،دەڵێــن حەشــدى
شــەعبى هێزێکــى خەتــەرە ،هێزێکــە ســەرى خەڵک دەبــڕن ،لەبەر
ئــەوە ئــەو پڕوپاگەندانــە کاری کــردە ســەر هێــزى پێشــمەرگە.
خاڵێکــی تــر لــە بیــر نەکەیــن ،ئەویــش ڕێــک نەخســتنى ماڵــى
سیاســییى کــورد و بارودۆخــى سیاســی لــە الیەکــەوە و ڕێــک
نەخســتنى هێــزى لەشــکرى کــوردى لــە الیەکــی تــرەوە .تــا ئێســتا
دوو هێــزى پێشــمەرگە هەیــە ،دوو فەرمانــدەى پێشــمەرگە هەیــە،
پڕوپاگەنــدەى هێــزى تایبــەىت هەیــە وەک هێــزى زێڕەڤــاىن ئــەو
پشــتیوانییە لۆجســتییەى ،کــە بــۆ ئــەو هێــزە دەچێــت ،بــۆ هێــزى
تــری پێشــمەرگە بــە فەڕمــى ناچێــت .بــە بڕواى مــن دواى  26ســاڵ
لــە حکومڕانیــى کــوردى ،کــورد  50%خاکــى خــۆی لــە دەســت دا.
گــەر ئیســتیحقاقێکى کــوردى هەبوایــە ،ئەگــەر بڕیارێکــى سیاســیى
لــە الى ئێمــە هەبوایــە ،دەبوایــە  24کاتژمێــر پەرلەمــاىن کوردســتان
دانیشــن کـراوە بوایــە ،تــا ئێســتا پەرلەمــاىن کوردســتان ناتوانرێــت
دانیشــتنێک ئەنجــام بــدات ،لــە کاتێکــدا بڕیــارى شــەرعى لــە الى
پەرلەمانــە .بڕیــارى ڕیفرانــدۆم ئەگــەر ئێمــە لەگەڵیــدا بیــن یــان
نــا ،بڕیارێکــى ناکــۆک بــوو لــە نێــوان هەمــوو هێــزە سیاســییە
کوردییــەکان ،لەبــەر ئــەوە هێــزى ئیقلیمــى بــە تایبــەت تورکیــا،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

ئێـران ،عێـراق ،دەتوانــن ســوود لــەو نایەکڕیزییــەى هێزى سیاســیی
کوردســتان وەربگــرن .گــۆڕان ئێســتا هێزێکــى ســەرەکییە لــە
حکوومــەت و پەرلەمانــدا ،لــە شــەقام دا هێــزى ســێیەمە لــە دواى
یەکێتیــى نیشــتامنیی کوردســتان و پــارىت دیموکــراىت کوردســتان،
بۆچــووىن گــۆڕان وەرنەگیـرا ،کۆمەڵــى ئیســامیى کوردســتان هێــزى
چوارەمــە ،لــە دەرەوەى بڕیــارى ســیاىس مایــەوە .لەبــەر ئــەوە
ئیســتیحقاقێکى سیاســیى نەخــوازراو بــوو .ئیســتیحقاقى سیاســیى
دەبێــت ئــەو کەســانەى پشــتگیریى ڕیفراندۆمیــان دەکــرد ،داوای
لێبــوردن لــە خەڵــک بکــەن ،دەبێــت بــە خەڵــک بڵێــن ئــەوە
نســکۆیەک بــوو ،پاشــان چــۆن خۆمــان بەهێــز بکەیــن .دڵنییایــى
بدەینــە خەڵکــى خۆمــان بڵێــن ئێمــە دەگەڕێینــەوە ئــەو ســنورەى،
پێشــر جێگیــر بوویــن ،بڵێــن دەتوانیــن هێــزەکان و ماڵــى
کــوردى ڕێــک بخەینــەوە ،یــەک هێــزى سیاســیى دروســت بێــت.
الوازبــووىن باشــوورى کوردســتان ،الوازبوونــە بــۆ خۆرئــاوا و باکــوور
و خۆرهــەاڵىت کوردســتان .بەهێزکــردىن هەرێمــى کوردســتان،
بەهێزکردنــی هــەر چوارپارچــەى کوردســتانە.

* هەندێــک پێیــان وابــوو ،ئــەوەى لــە باشــوورى
کوردســتان ڕووی داوە ،دەرئەنجامــى لێکەوتــەى
ڕیفرانــدۆم بــوو ،ناکۆکیــی نێــوان هێــزە
سیاســییەکان بــوو ،نایەکســانی و گەندەڵــى بــوە،
هێزەکانــى باشــوورى کوردســتان نەیانتوانیــوە
مامەڵەیەکــى گونجــاو لەگــەڵ حکوومەتــى عێــراق
بکــەن .هەندێکیــش دەڵێــن نەخێــر ،ئەوە سیاســەتى
شــۆڤینییانەى عێــراق بــوو بەرانبــەر بــە کــورد ،جگــە
لــەو بۆچوونانــە ئایــا لــە یەکچوونێــک و مەترســى
دەبینێــت کــە لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان
هەبێــت لــە داهاتــوودا؟
مەحمــوود محەمــەد (ئهبوســابیر) :بــە ڕاســتى ئــەوەى

16ـــی ئۆکتۆبــەر لــە کەرکــووک ،خانەقیــن و هەمــوو ناوچــە
دابڕێـراوەکان ڕووی دا ،کارەســاتێک بــوو بــۆ کــورد لــە هــەر چــوار
پارچــەى کوردســتان .بــە بــڕواى مــن ،ئەگــەر ڕیفرانــدۆم بکرایــە
یــان نەکرایــە ،دواى الوازبــووىن داعــش ،ئەمــە ســیناریۆیەکى
بەرچــاو بــوو ،لەبــەر ئــەوە ڕیفرانــدۆم مــاىف رسوشــتیى هەمــوو
میللەتێکــە ،بــە تایبــەىت میللــەىت کــورد ،مــن زۆر جــار گوتوومــە نــە
 9/25ڕیفرانــدۆم دەکرێــت نــە  9/26دەوڵــەىت کــوردى دروســت
دەبێــت .زۆر کار پێویســت بــوو بــۆ ســەربەخۆیى بکرێــت،
یەکێــک لەوانــە یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــوردى ،یەکڕیزیــى ماڵــى
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کــوردى بــۆ ئێمــە وەک یەکێتیــى دیموکــراىت کوردســتان لــە
ســووریا خواســتێکى ســەرەکیى ئێمەیــە ،ئێمــە بانگــەواز دەکەیــن
لــە هــەر چــوار بــەىش کوردســتان یەکڕیــزى دروســت ببێــت ،لــە
بــەر ئــەوە هێزێــک بــە تەنهــا ناتوانێــن واڵتێــک بەڕێــوە بەرێــت،
وەک ئێمــە لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ،لەبــەر ئــەوە یەکڕیــزى بــۆ
ئێمــە پێویســتە ،بۆیــە کوردســتاىن باشــوور ڕاســتە گەلێــک ناکۆکیــى
هەبــوو ،ڕیفرانــدۆم بــوو بــە بڕیارێکــى گشــتى 36(،پــارت لەگــەڵ
 2پــارىت دژ) ڕیفرانــدۆم مافێکــى رسوشــتیى هــەر میللەتێکــە،
ئــەو ســەردەمەى عەبــادى بــە پاڵپشــتى هێــزى ئێــراىن ،تورکیــا
مەبەســتى ســەرەکییان ئــەو هیــاىل شــیعیى جێبەجــێ بکــەن.
ئێ ـران دەڵێــت :ئــەوە پــڕۆژەى ئەمەریکایــە بــۆ ئــەوەى ســووریا،
عێ ـراق ،لوبنــان ،تێــک بــدات .ئێمــە وەک پــارىت سیاســیی کــوردى
هەمــوو بــە یەکــەوە بەرپرســیارین ،لــە باشــوور ،خۆرئــاوا ،باکــوور
و خۆرهەاڵتــی کوردســتان .لەبــەر ئــەوە داهاتــووى ئێمــە گــرێ
دراوە بــە یەکــەوە ،ئەمــە ئەزموونێکــە بــۆ هــەر چــوار بــەش،
هیــچ کات بــاوەڕ بــە ڕژێمــى داگیرکــەر نەهێنــن ،چەندیــن جــارە
ئێــران پاڵپشــتى کــوردى کوردســتاىن عێــراق نــاکات ،چەندیــن
جــارە عەبــادى پاڵپشــتى کــوردى کوردســتاىن خۆرئــاوا ،باکــوور،
خۆرهــەاڵت نــاکات .وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەبێــت یــەک
هەڵوێســت بیــن پاشــان دەتوانیــن داواى مافــەکاىن خۆمــان بکەین.

* باســی یەکگرتــووی و یەکپارچەیــى دەکەیــت،
ب ـهاڵم خۆتــان ل ـ ه خۆرئــاوا یهكگرتــوو نیــن ،بۆچــى
هێزەکانــى خۆرئــاواى کوردســتان لــە نێــوان خۆتانــدا
ئــەو یەکگرتــووی و تەبایییــە نییــە لــە نێوانتانــدا،
بــۆ نموونــە بەشــێک لــە هێزەکانــى خۆرئــاواى
کوردســتان بــە تایبەتــى ئــەو هێزانــەى لــە نــاو
(ئەنەکەســە)دان گلەییــى زۆریــان لــە هێزەکانــى
(پەیــەدە) یــان لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە؟
مەحمــوود محەمــەد (ئهبوســابیر) :کاتێــک دەڵێــم

یەکڕیــزى ،مەبەســتم تەنهــا باشــوورى کوردســتان نییــە ،بەڵکــوو
باکــوور و خۆرهــەاڵت و خۆرئاوایشــە ،لــە خۆرئــاوای کوردســتان
پــڕۆژەى فیدڕاڵیــى باکــوورى ســووریا هەیــە .ســەرۆک وەزیــرى
دەرەوەى ســووریا دەڵێــت :ئێمــە دەبێــت ئــەم جــارە گفتوگــۆ لــە
ســەر دیموکـراىت بکەیــن .مــن کاتێــک باســی یەکڕیــزى دەکــەم بــۆ
هــەر چــوار بــەىش کوردســتانی داوا دەکــەم .مــن دەڵێــم پێویســتە
لــە دەســتپێکى هــەر شــتێک یەکڕیزى لــە نێــوان خۆماندا دروســت
بکەیــن ،هەمــوو یــەک هەڵوێســت بیــن ،پاشــان کۆنگرەیەکــى
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نەتەوەییــى کوردســتاىن دروســت بکەیــن .مــن دەڵێــم پارچــەکاىن
باشــوورى کوردســتان یەکڕیــز نییــن ،پارتــەکاىن نــاو خۆرئاوایــش
یەکڕیــز نییــن .دەبینیــن لــە مێــژەوە تــا ئەمــڕۆ ،هــەر جــارە
مۆمێــک لــە بەشــێکى کوردســتاندا دابگیرســێت ،جڤــاىت ســێقۆڵى و
چوارقۆڵــى :عێـراق ،تورکیــا ،ســووریا ،ئێـران ،کــە نەتــەوەى جیاوازن
و لــە ســەر نەتــەوەى کــورد دەبنــە یــەک ،ئەمــە چ نهێنییەکــە؟
ئــازادى بــۆ هەرێمــى کــوردى ،ئــازادى بــۆ مــاىف مــرۆڤ ئامانجــى
ئێمەیــە ،کەچــی هەمــوو ئــەو نەتــەوەکان دەبنــە یــەک لــە ســەر
پرســی کــورد .دەبێتــە بــە سیاســەىت خۆمانــدا بچینــەوە ،وەک
کوردســتاىن خۆرئــاوا ،هاوپەیامنیــى نیشــتیامنیى کــورد لــە ســووریا
(ئەنەکەســە) بەڕێوەبەریــان دەوێــت ،پێویســتە کەســایەتیى
و حیزبایەتیــى خۆمــان بــە الوە بنێیــن و لــە نزیکرتیــن کاتــدا
گفتوگــۆ بکرێــت ،ئەمــە ببێتــە پڕۆژەیــەک ،چــۆن ڕەوىش ســووریاى
داهاتــوو ،چــۆن بارودۆخــى کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان بــەرەو
پێــش دەچێــت .بــە بــڕواى مــن ئەمــە پیالنێــک بــوو لــە دژى
کوردســتان ،لــە دژى هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان بــوو ،نــەک
تەنهــا باشــوور .ئەگــەر مەلیــک فەیســەڵ ،عەبدولکەریــم قاســم،
عەبدولســەالم عــارف ،عەبدوڕەحــان عــارف ،ســەدام حســێن،
داواکــردىن ڕیفرانــدۆم بــە بــێ کەرکــووک قبــوڵ دەکــەن ،کەرکــووک
ناوچەیەکــى سـراتیژى ،ئابوورییــە هەمــووی ئامانجــى ئەوانــە ،بــە
بــڕواى مــن دەبێــت  ،2017/10/16ببێتــە وانەیــەک بــۆ تەڤگــەرى
سیاســیى کــوردی.

*یەکێــک لــە شکســتەکانى باشــوور ،نەبوونــى
یەکگرتوویــى هێــزە سیاســییەکانە ،بــۆ نموونــە
دوو هێــزى پێشــمەرگە ،دوو ئیدارەیــى تــا ڕادەیــەک،
بــەاڵم ئــەم قســانە لــە خۆرئاوایــش ڕاســتە بوونــى
هێزەکانــى (پەیــەدە) هێزەکانــى (یەپەگــە و
یەپــەژە) ،هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات ،ئیــدارە و
کانتۆنــەکان لــە الیــەک ،بوونــى هێــزى (ئەنەکەســە)،
(هێــزى ڕۆژ) لــە دەرەوەى خۆرئــاوا ،دابەشــبوونى
خۆرئــاواى کوردســتان بــە چەندیــن بیروبۆچوونــى
جیــاواز کــە دژى یەکتــرن .بــۆ نموونــە هێزەکانــى
(ئەنەکەســە) پێیــان وایــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە
الیــەن (پەیــەدە)وە داگیــر کــراوە ،کۆنتــڕۆڵ کــراوە
ڕێــگا بــە کــەس نادرێــت ،بــۆ نموونــە داوایــان
کــردوە هێــز ،پۆلیــس ،ئاساییشــی جیــاوازی خۆیــان
هەبێــت .واتــا خۆرئــاواى کوردســتان و باشــوورى

کوردســتان لــە زۆر بابەتــدا لــە یــەک دەچــن،
کەواتــە دەبێــت مەترســیى ئەوەمــان هەبێــت ،کــە
بارودۆخەکــە لــە یــەک دەچێــت! لــە ژێــر دەســەاڵتى
داگیرکــەرى کوردســتاندایە ،نەیــارى زۆرە ،نەیــارى
دەرەکــى ئەگــەرى ئــەم ســیناریۆیانە لــە خۆرئــاوا
دووبــارە ببێتــەوە ،ئەگــەرى هەیــە یــان ئــەو هێزانــە
کــە لــە دەرەوەى خۆرئــاوا هەیــە مەترســی نییــە
لــە ســەر ناوخــۆ؟ یــان تــا چەنــد ڕاســتى هەیــە لــەو
بەراوردکردنــە کــە لــە نێــوان باشــوور و خۆرئــاوا
ســەبارەت بــەو نایەکگرتووییــە کــە بەشــێکى زۆرى
بەرپرســیارێتییەکەى دەخەنــە ئەســتۆى ئێــوە؟
د .جاویــدان حەســەن :ئەگــەر بەراوردێکــى ڕاســت بکەیــن،

لــە نێــوان خۆرئــاوا و باشــوورى کوردســتاندا ،دەتوانــم بــە کــورىت
وەاڵم بدەمــەوە ،هــەم هێــزى ســیاىس ،هــەم هێــزى لەشــکرى،
هــەم پــڕۆژەى چارەســەرى هــەم ڕاســتیى ژیــان ،کــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان دەژیــن .لــە دەســتپێکى شــۆڕش لــە خۆرئــاواى
کوردســتاندا وەک هێــزى کــوردان لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،هێــزى
خــۆى ،لەشــکرى ئامــادە کــردوە ،لــە ســەر نــاوى هێــزى پاراســتنى
یەکینــەکاىن گــەل (یەپەگــە)( ،یەپــەژە) ،هێــزى ئاســاییش ،ئــەو
هێزانــە نــە هێــزى پارتێکــن نــە هێــزى پەیەدەیــە ،مــن وەک
بەرپرســیارێکى (پەیــەدە) چ هەڤــاڵ و ئەندامێکــى ئێمــە چوەتــە
هێــزى لەشــکرییەوە .ئــەو ئهندامــەى ئێمــە دوور خراوەتــەوە،
بــەاڵم هەمــوو حیزبــە کوردییــەکاىن خۆرئــاواى کوردســتان ،لەبــەر
ئــەوەى هێــزى لەشــکرى لــە خۆرئاواى کوردســتاندا ســەر بــە هێزى
هیــچ پارتێــک نییــە ،هێــزى گەلــە ،هێــزى نیشــتیامنپەروەرییە.
لەبــەر ئــەوە ئــەو هێــزەى لــە باشــوورى کوردســتانە مەخابــن،
هێزێکــى عەســکەرییە لــە پــاڵ ســەروەریى هەندێــک سیاســی
دایــە ســەر بــە هێــزى پارتییــە ،ئــەو ئەنجامــەى لــە کەرکــووک و
شــەنگال ڕووی دا ،لەبەرئــەوەى دوو هێــزى عەســکەرى بــوون،
ئــەو کاتــەى کشــانەوە ،هــەر دوو هێزەکــە یەکرتیــان تاوانبــار
دەکــرد ،بۆیــە ئــەو کارەســاتە ڕووی دا ،چونکــە هێــزەکان ســەر بــە
حیــزب بــوون .لــە خۆرئــاواى کوردســتان (پەیــەدە) وەک پارتێکــى
بەهێــز و ڕێکخراوێکــى جەماوەریــی بەهێــز هەیــە ،بــەاڵم ئەمــە
ئــەوە ناگەیەنێــت ،کــە ئــەو هێزانــە هێزێکــى دەســەاڵتدار بــن،
لەبــەر ئــەوەى هێــزى پــارىت ئێمــە هێزێکــى عەســکەرى نییــە یــان
دەســەاڵتدار نیــن.
سیاســەىت ســراتیژیى ئێمــە لــە قوواڵیــى ســووریادا ،ئێمــە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

س ـراتیژییەکى برایەتیــى گەالمنــان هەیــە ،هەمــوو پێکهاتەیەکــى
جڤاکــى بخاتــە نــاو ئــەو برایەتییــەوە لــە نــاو سیســتمدا ،هەمــوو
خزمــەىت پــڕۆژەى گــەل بکــەن ،بــە تایبــەىت پرســی چارەســەرکردىن
کێشــەکاىن نەتــەوەى کــورد .کاتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان،
خەبامتــان کــرد ،چووینــە ڕەقــە ،دێریــک ،تەلحەمیــس ،گرێــى
ســپیامن ڕزگار کــرد ،لــەو ناوچانــە هەندێــک الیــەىن سیاســی
دەڵێــن :کــورد لــە ناوچــەى ســنورى دەرەوەی کوردســتان شــەهید
دەبێــت .ئەگــەر هێــزى پێشــمەرگە بیانتوانیایــە پڕۆژەیەکــى
برایــەىت و ڕێکەوتنێــک لــە نێــوان باشــوور و عێــراق پێــش
بخســتایە ،پێشــمەرگەی کەرکــووک ،دەبــوو لــە حەویجــە بوونایــە،
لــە شــەنگال بوونایــە ،لــە مووســڵ بوونایــە ،ئــەو کاتــە شــەنگال
و کەرکــووک نەدەکــەوت ،واتــە چوونــە قوواڵییــی ســووریا ئــەوە
ئەنجامــى سـراتیژیی ئێمەیــە ،هــەم بەرنامــەى سیاســیى یەکێتیــى
هێــزى سیاســیى کوردییــە ،بــەاڵم لــە خۆرئــاواى کوردســتان
یەکێتییەکــى گشــتى لــە ئاســتێکى بەرزدایــە ،نــەک وەک هێــزى
کــوردى لەگــەڵ دەســتپێکردىن شــۆڕش لــە دەرەوەى هێــزى
سیاســیى مانــەوە ،بیــر و بۆچــووىن سیاســیى نەمــا ،پێویســتە
بگەڕێینــەوە ســەر هێڵــى نەتەوەیــى کــوردى نیشــتیامىن ،ئــەو
هێزانــە لــە بۆچــووىن سیاســیى خۆیــان بەردەوامــن .دەتوانــم بڵێــم
پشــتگیریى هێــزى نێودەوڵــەىت بــە تایبــەىت ئەمەریــکا ،ڕووســیا ،لــە
خۆرئــاواى کوردســتان هێــزى ئێمــە ،بــە هاوکاریــى ئەمەریــکا و
ڕووســیا دروســت نەبــوو ،بەڵکــوو پشــتگیریى ئێمــە گــەىل خۆمانــە،
پشــتى ئێمــە جڤــاىت ئێمەیــە ،لەبــەر ئــەوە مخابــن! لــە باشــوورى
کوردســتان ،هێــزى نێودەوڵــەىت پشــتگیرییان دەکات ،لــە باشــوورى
کوردســتان ناڕێکییەکــى زۆر لــە نێــوان گــەل و دەســەاڵتداران
هەیــە ،بــەاڵم لــە خۆرئــاواى کوردســتان ئێمــە پشــتیوانیامن لــە
ئەمەریــکا و ڕووســیا وەرنەگــرت.

* بۆچــى پشــتیوانیى ئەمەریــکا و ڕووســیا بــە نادیدە
دەگریــت ،پێتــان وایــە خەتــى ســێیەمن لــە نێــوان
ئەمەریــکا و ڕووســیا  ،ئێســتا ڕوونــە هێزەکانــى
ئەمەریــکا چــەک و پێداویســتى بــۆ ئێــوە دەنێرێــت،
پشــتیوانى لــە هێزەکانــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى
ســووریاى دیموکــرات یــان (یەپەگــە و یەپــەژە)
دەکات ،بۆچــى پێتــان وایــە پشــت ئەســتوورن بــە
گــەل ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بــاس لــەوە دەکرێــت کــە
حکوومەتــى ســووریا ،کۆمــارى ئیســامیى ئێــران
و ڕووســیا یارمەتیــی ئێــو ه دەدەن ،ئەمەریــکا بــە
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كاتێك (یەڵدرم) لە سەردانێکدا
هاتوە بۆ هەولێر و سەر خاکى
کوردستان دهڵێت ڕێكەوتنێکى
خۆمان هەیە بۆ دژى تیرۆر و
دژى پارىت کرێکاراىن کوردستان
شەڕ دەکەین .ئەو کاتە کەس
نەبوو بڵێت پارىت کرێکاراىن
کوردستان تیرۆریست نییە

ئاشــکرا چــەک و پێداویســتى و ڕاوێــژکارە ســەربازى
بــۆ نــاردوون؟
د .جاویــدان حەســەن :لــە پەیوەســت بــە کێشــەى خۆرهەاڵىت

ناوەڕاســت بــە گشــتى و شــۆڕىش خۆرئــاوا بــە تایبــەىت ،ڕێکەوتنێکى
سـراتیژى تــا ئێســتا بــووىن نییــە ،هەمــوو هێــزى کــورد لــە واقیعــى
خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا لــە نێــوان ئــەو ناڕێکییەدایــە ،ئێمەیــش
وەک هێزێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان یــان باکــوورى ســووریا،
وەک هەمــوو هێزێــک کــە لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا هەیــە
و جێگــەى خۆیــان دەگــرن ،جێگــەی خۆمــان دەگیــرن و لــە نــاو
ئــەو تێکەڵییەدایــن ،ئێمــە پشــتامن بــەو واڵتانــە نەبەســت .ئێمــە
ئی ـرادەى خۆمــان ناخەینــە دەســتى ئــەو واڵتانــە ،ئێمــە خۆمــان
هێزێکــى س ـراتیژیى گەورەیــن و کار دەکەیــن .ئەمڕۆیــش دواى
ڕزگارکــردىن ڕەقــە و شکســتى داعــش ،هێزێکــی مێژووییــن ،کــورد
ئەوەیــە کــە داعــى تێکشــکاند .لەبــەر ئــەوە ئەمــڕۆ کــورد لــە
خۆرئــاواى کوردســتان و باکــوورى ســووریا ،هــەم هێزێکــى
چارەســەرە و هــەم شــەڕکەرە ،واتــە لــە سیاســەتدا پڕۆژەیەکــى
چارەســەرییە بــۆ هەمــوو ســووریا و هــەم بــۆ شــەڕکردن لــە
بەرانبــەر داعــش وەک هێزێکــى ئیرهــاىب ،هــەم لــە بەرانبــەر
سیســتمى دەســەاڵتدار ،دژى ئــەو مافــە نەبێــت کــە بــۆ کــورد
دەســتەبەر دەکرێــت.
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* لــە 16ـــی ئۆکتۆبــەرەوە تــا ئێســتا حکوومەتــى
هەرێمــى کوردســتان  535بیــرە نەوتــى لــە
دەســت داوە ،کــە دەگاتــە 60%بیــرە نەوتەکانــى،
ڕۆژانــە 800000بەرمیــل نەوتــى دەنــاردە دەرەوە،
بەاڵم ئێســتا دەتوانێــت 150000یان200000بەرمیل
نــەوت هەنــاردەى دەرەوە بــکات ،تەنانــەت
بەشــێک لــە خەڵکــى کوردســتان پێیــان وایــە
کاتێک800000بەرمیلــى هەنــاردەى دەرەوە دەکــرد،
نەیدەتوانــى مووچــەى خەڵــک بــدات ئایــا ئێســتا
بــە  200000بەرمیــل هەنــاردە دەتوانێــت مووچــە
دابیــن بــکات .جگــە لــەوەى لــە مــاوەى ڕابــردوودا
حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان37هەزار کیلۆمەتــر
چوارگۆشــەى لــە دەســت داوە ،بــە دابەشــکراوى لــە
نێــوان نفــوزى ســەوز و زەرد ،بــۆ نموونــە پارتــى
دیموکراتــى کوردســتان لــە ناوچــەى زهرد ،چیمــەن
شــێراوا ،مەخمــور ،فیشــخاپووری لــە دەســت داوە.
لــە ناوچــەى ســەوز کەرکــووک ،پــردێ ،بەشــێک لــە
ناوچەکانــى خانەقینــی لــە دەســت داوە ،ئێســتا
بــە پێــی ســەرچاوەکانى هــەواڵ دواى ڕزگارکردنــى
ڕەقــە بەشــێکى زۆر لــە بیــرە نەوتییەکانــى
خۆرئــاوا کەوتوەتــە دەســت هێزەکانــى ســووریاى
دیموکــرات ،پەیــەدە ،گلەیــی لــەو بارەیــەوە هەیــە،
کــە خەڵــک وەک پێویســت ناتوانێــت ســوود لــە
نەوتــى خۆرئــاوا وەربگرێــت ،بــاس لــەوە دەکرێــت
ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی داوە لــە
بابەتــى نایەکســانى و گەندەڵــى لــە خۆرئــاوا بــە دی
دەکرێــت ،واتــا ئــەو فاکتەرانــە فاکتەرێکى هاوشــێوە
نییــە؟ بۆچــى هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات و
پەیــەدە حاکمیەتــى خۆرئــاوا ســوود لەمــە وەرناگــرن
کــە بارودۆخەکــەى بــاش بــکات ،یەکگرتــوو بێــت،
هــاوکارى بــکات لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکان،
(ئەنەکەســە) ڕازی بــکات کــە بەشــدارى لــە پڕۆســەى
سیاســیدا بــکات نــەک ئەنەکەســە بــۆ نموونــە
پارتــى پێشــڕەوى دیموکراتــى کــوردی ســووریا،
عەبدولحەمیــد دەروێــش ئــەو گلەیییــەى هەیــە لــە
ئێــوە ،ناهێڵــن بەشــدار بــن ،ناهێڵــن بــۆ چوونــى
جیاوازییــان هەبێــت ،مەبەســتم ئەوەیــە دەرس

لــەم ئەزموونــەى هەرێمــى کوردســتان وەربگــرن،
کــە یەکێــک لــە گرفتــەکان ،گرفتــە ناوخۆیییەکانــە،
نایەکگرتوویــی هێــزى یەکێتیــى و پارتییــە ،بــە
تایبەتــى دوو هێــزى جیــاواز ،دوو ئیدارەیــى ،دوو
سیاســەتى جیــاواز ،دوو کاریگەریــى تورکیــا و ئێــران،
دوو هیاللــى شــیعى و ســوننى ،بێگوێییکردنــى
ئەمەریــکا ،دەڵێــت ئــەوە هێــزى خۆمانــە نــەک هێــزى
پشــتیوانیى ئەمەریــکا ،واتــە ئیــرادەى گەلــە؟
هۆشــهنگ دەروێــش :لــە ڕاســتیدا پێــش ئــەوەى وەاڵمــى

ئــەو پرســیارە بدەمــەوە ،خاڵێــک هەیــە لــە ســەر کەرکــووک ،دواى
16ـــی مانــگ لێدوانێکــى زاڵــاى خەلیلـزاد هەیــە دەڵێــت :ئەگــەر
کــورد لــە کەرکــووک بەرگــردى لــە کەرکــووک بکردایــە ،بــە بــڕواى
مــن ئەمەریــکا دەهاتــە ســەر خــەت .پرســیارەکەى مــن ئەوەیــە
بۆچــى بــە تایبــەىت کەرکــووک؟ بۆچــى فەرمانــدەى میحوەرى شــەڕ
لــە کەرکــووک ،ڕاگەیاندنێکــى ڕووىن لــە ســەر کەرکــووک هەبــوو
دەڵێــت :چەکــى خۆمــان بــەىش شــەڕی نەکــرد ،ئێمــە پێوەندیــان
لەگــەڵ هێــزى نێودەوڵــەىت و هێــزى ئەمریکــى کــرد ،گوتیــان
بکشــێنەوە باشــرە ،دەڵێــت ئێمــە پێوەندیــان پێیانــەوە کــردوە،
کاتژمێــر 2ی شــەو شــەڕ بــوە هەتــا کاتژمێــر 7ی بەیــاىن ،پێوەنــدى
کــردوە بــە وەزارەتــەوە چەکییــان بــۆ بنێــرن ،بــەاڵم و هزارهت
هیــچ وەاڵمێکــى نەبــوه ،بــۆ ئــەوەى چــەک و تەقەمەنییــان بــۆ
بنێرێــت ،مەبەســتم ئەوەیــە پڕۆژەیــەک هەبــوو ،ئــەو پڕۆژەیــە
دەبێــت هێــزى عێــراق بچێتــە نــاو کەرکووکــەوە ،کەرکــووک
وردەوردە وێــران ببێــت وەک مووســڵ ،بەشــێک لــە کــوردەکاىن
کەرکــووک ،بچــن بــۆ هەولێــر بەشــێکیش بــۆ ســڵێامىن ،ئــەو کاتــە
بــڕۆن بــۆ ئەمەریــکا بــۆ ڕاى جیهــاىن بڵێــن کــورد خەریکــە لــە نــاو
دەچێــت وەرن دەســتتێوەردان بکــەن .بۆچــى یەکســەر چوونــە
ســنورى کەرکــووک ،ناوچــەى ســەوز ،چونکــە کەرکــووک نفــوزى
یەکێتیــى نیشــتیامنیى کوردســتانە ئەمــە بــە ڕووىن دیــارە ،ئەمەیــش
پڕۆژەیــەک بــوو لــە ســەر کارێــک دروســت ببــوو پــارىت :بــە واتــاى
مــن خــۆم پــڕۆژەى خــۆم پێشــکەش دەکــەم ،نــەک ناوچــەى خــۆم،
نــەک خــۆم باجەکــەى بــدەم ،باجەکــەى کەرکــووک ،خەڵکــى
کەرکــووک دەیــدات ،بــە بۆچــووىن ئێمــە ڕاوێــژکارەکاىن ئــەو کارەی
کــرد ،ئــەو خاڵــە زۆر گرینگــە دەبێــت هەمــوو خەڵکــى ئــەوە
بزانێــت ،چونکــە بابەتێکــى گرینگــر هەیــە ،کاتێــک کە بانگەشــەی
دەکــرد ،دوا جــار ســەرى یــەک لیــوا دیــار نەبــوو ،ڕاســت نییــە ئــەو
کەتیبەیــە نەگەییشــتە کەرکــووک ،ئامانجــی ئــەوە بــوو خەڵکــى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

کەرکــووک بڕۆنــە دەرەوە ،پاشــان هێــرش بــۆ ســەر کەرکــووک
دەســتی پــێ کــرد ،دواتــر بڵێــن بــە ئەمەریــکا و ئەورووپــا بڵێــن
بــە هانامانــەوە وەرن ،بڵێــن میللــەىت خۆمــان وێ ـران بــوو .پــارىت
دیموکــراىت کوردســتان ویســتى ئــەو بابەتــە دروســت ببێــت.
سیاســەىت خۆمــان بەرانبــەر (ئەنەکەســە) ،ڕوونــە بە ئەنەکەســەمان
گــوت ئێســتا کارێکــى سیاســیى هەیــە بــن بــە بەشــێک لــەو کارە
سیاســییە لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،ئێــوە ڕەخنــەى خۆتــان هەیــە
لــە چ دەزگایــەک :پــەروەردە ،تەندروســتى بێــت ،فەرمــوون وەرنــە
جێــگاى خۆتــان ،دەتانەوێــت بڵێــن ئەوەمــان دەوێــت چاکســازیى
تێــدا بکەیــن ،چ بۆچوونێکــى تــازەى خۆتــان هەیــە وەرن بــن
بــە بەشــێک لــە پــڕۆژەى چاکســازیى ســیاىس ،بــەاڵم مەخابــن
(ئەنەکەســە) هیــچ نابێــت بــە بەشــێک لــە چاکســازیى سیاســی
لــە ئێســتادا ،بــەردەوام دەڵێــم دوو بۆچــووىن جیــاواز هەیــە ،دوو
سیاســەىت جیــاواز هەیــە ،دوو فیکــرى جیــاواز هەیــە( ،پەیــەدە)
لــە خوێندنــەوەى واقیعــى ســووری ،تێکەڵکــردىن هێــزى ئیقلیمــى،
چارەســەرکردىن کێشــەى ســووریا بــە چ شــێوەیەکە .هێزێــک هەیــە
بەشــێک لــە ئیئتــاىف نیشــتیامىن ،ئەگــەر ئــەو ناوچەیــە تەخت بێت
کێشــەى نییــە ،خۆمــان یــەک سیاســەمتان لــە المــان ڕوونــە ئەویش،
چــۆن پارێــزگارى لــە خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتان بکەیــن ،چــۆن
شــارى خۆمــان نەکەینــە شــارێکى وێرانــە ،بــەاڵم ئەگــەر وەک
(ئەنەکەســە) بڕۆیــن ،هاوپەیامنیــى نیشــتیامىن 17خاڵــى هەیــە
ئیم ـزا ک ـراوە .دووبــارە دەکاتــەوە کــە (ئەنەکەســە) پابەنــدە بــە
هەمــوو سیاســەىت هاوپەیــاىن ،هاوپەیامنیــى نیشــتیامىن ئــەو کاتــە
دەتوانێــت ،مــادام تــۆ پابەنــدى بــە سیاســەىت خــۆت ،فەرمــوو
دەرگاى خۆرئــاوا کراوەیــە ،مــاىف ئێمــە ئاســایییە هــەر چــى هێــزى
خۆمــان هەیــە ،دەتوانێــت بێتــە نــاو خۆرئــاواوە ،شــەڕى ڕژێــم
دەکــەن ،بــهاڵم ئــهوان شــهڕكهرن ،ئــەو کاتــە بــە ڕژێــم دەڵێــن
فەرمــوو وەرنــە نــاو شــارەکەوە وێ ـراىن بکــەن.

*ڕێــگا بــە (ئهنهكهس ـه) دەدەن هێــزى چەکدارییــان
هەبێــت ،هێزەکانــى ڕۆژ بگەڕێنــەوە خۆرئاوا؟
هۆشــهنگ دەروێــش :ئێســتا باشــوورى کوردســتان چەنــد

باجــی داوە ،لەبــەر ئــەوەى دوو هێــزى هەیــە ،بــە هیچ شــێوەیەک
لــە خۆرئــاواى کوردســتان ڕێــگا نادەیــن هیــچ هێزێــک بێتــە نــاو
خۆرئــاواى کوردســتان ،یــەک هێــز هەیــە ،ئەویــش هێــزى پاراســتنى
گــەل ،هێــزى پاراســتنى ژن (یەپــەژە) ،هێــزى ســووریاى دیموکراتە،
یــەک بڕیــار لــە الى ئێمــە هەیــە ،ئەویــش شــەرعیەت بــە خوێنــى
شــەهیدەکاىن خۆیــان بــدەن ،شــەرعیەت بــە ڕزگار بــوون بــدەن.
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بابــەىت ئەنجوومــەىن ســووریا دیموکــرات بابــەىت ڕێگەپێــدراوى
گشــتییە بــۆ هەمــوو ســووریا نــەک تەنهــا بــۆ کــوردى خۆرئــاوا.
ئەنجوومــەىن ســووریاى دیموکـرات چەترێکــى گشــتییە بــۆ هەمــوو
پێکهاتــەکاىن ســووریا لــە ســەر ئاســتى نیشــتیامنیى ســووریا
هەموویــان ،نــەک تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان .خاڵێکــى
گرینــگ ئەوەیــە ،ئەگــەر ئێســتا بــە (ئەنەکەســە) بڵێــت بڕیــارى
خــۆت بــدە ،ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى خــۆى بــدات.

* بۆچــى (ئەنەکەســە) ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى
خــۆى بــدات؟ ئایــا لــە دەرهوەى خــۆى بڕیــار دەدات؟
هۆشــەنگ دەروێــش :ناتوانێــت بڕیارێــک بــدات لــە

دەرەوەى بڕیــارى هاوپەیامنیــى نیشــتیامىن ،ئەمــە شــاراوە نییــە
هەمــوو دەزانــن (ئەنەکەســە) لــە ژێــر بڕیــارى پــارىت دیموک ـراىت
کوردســتاندایە.

*بۆچــى ناکرێــت لــە خۆرئــاواى کوردســتان
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى یەکگرتــوو پێــک بهێنرێــت
لــە بەرانبــەر ئــەو مەترســییانەى لەئارانــدان ،وەک
چــۆن لــە ســەر ئەزموونــى هەرێمــى کوردســتان
لــە باشــوور هــەن ،وەک ئــەوەى باســت کــرد لــە
باکووریــش هەیــە ،یــان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى
گشــتى لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان پێــک
بهێنرێــت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى ئەو مەترســییانەى
لــە کوردســتانی باشــوور و ناوچەکانــى تــر هەیــە؟
مەحمــوود محەمــەد (ئهبوســابیر) :ئێمــە وەک پــارىت

یەکێتیــى دیموکــراىت کــورد لــە ســووریا ،وەک هاوپەیامنیــى
نیشــتیامىن کــورد لــە ســووریا ،لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــەدا
کار و خەبامتــان کــردوە و دەستپێشــخەریامن کــردوە لــە
نێــوان بەڕێوەبەرایەتیــى دیموکــراىت (ئەنەکەســە) بــۆ ئــەوەى
هەڵوێســتێکى هاوبەشــان هەبێــت ،بــە ڕاســتى جــارى یەکەمــە
ههڵبــژاردن كـراوه ،هیــچ کەســێکى (ئەنەکەســە) بەشــدار نەبــوو،
ئێمــە دەڵێیــن پێویســتە ئێســتا بــۆ بەرژەوەندیــى نەتــەوەى کــورد
نــەک بەرژەوەندیــى حیزبایــەىت ،لەبــەر ئەمانــە ئامانجەکەمــان
لــە دەســت داوە ،ئەمــە بابەتێکــە بــۆ بــە دەســتهێناىن ئامانــج بــۆ
دۆزینــەوەى چارەســەرێک بــۆ کێشــەکاىن کــورد .پێویســتە ئێمــە
هەمــوو بــە یەکــەوە کار بکەیــن .دەبێــت ئێمــە ســوور بیــن
لــە ســەر داخوازییــەکاىن خۆمــان ئەمەریــکا دەڵێــت  26ســاڵ
دەســەاڵتدارى کوردســتان ناکۆکــى لــە نێــوان هێــزەکان هەبــوو،
بۆیــە بینیــان چــۆن ئــەو دەســتکەوتانەى لــە دەســت دا.
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* بهڕێــز ئیبراهیــم بــرۆ ،ســەرۆکى ئەنجوومەنــى
نیشــتیمانیى کــورد (ئەنەکەســە) تێڕوانینــى
ئێــوە چییــە لــە ســەر ئــەو بارودۆخانــەى بــە ســەر
باشــوورى کوردســتان هاتــوە ،چــۆن نیگەرانیــى
خۆتــان دەردەبــڕن ،هەوڵەکانــى ئێــوە چییــە لــەو
بارەیــەوە بــۆ ئــەوەى باشــوورى کوردســتان لــەو
کێشــە و قەیرانــە تێــی کەوتــوە دەربــازى ببێــت،
ئێــوە تــا چەنــد هــاوکار بــوون ،تێڕوانینــى ئێــوە
چییــە؟ ســەبارەت بــە هەڵەکانــى حکوومەتــى
هەرێمــى کوردســتان ،ســەبارەت بــەو گلەیییانــەى
لــە ســەریانە چ لــە ناوخــۆ یەکگرتــوو نەبــوون چ
گوێیــان لــە دۆســتەکانى ئەمەریــکا و ئەورووپــا
نەگرتــوە ،ئــەو پییالنگێڕییــەى ئێــران ،تورکیــا
بارودۆخــى ناوچەکەیــان لــە بەرچــاو نەگرتــوە؟
ئیبراهیــم بــرۆ :ئــەو ڕەوشــەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی

دا ،ڕەوشــێکى زۆر قــورس بــوو ،ئێمــە دەمانـزاىن ئــەو بارودۆخانــە
بــە هــۆى ڕیفراندۆمــەوە بــوە ،ئێمــە دەزانیــن هەمــوو ئــەو پارتــە
سیاســییانەى لــە هەرێمــى کوردســتان هــەن پەلەیــان کــرد لــە
ئەنجامــداىن ڕیفرانــدۆم و هەندێــک دەوڵــەت ڕایانگەیانــد ،کــە
ئــەو ڕیفراندۆمــە قبــوڵ ناکرێــت .ڕیفرانــدۆم مافێکــى ڕەواى گــەىل
کــورد بــوو ،دەنگــدان بــوو لە ســەر دروســتکردنی دەوڵــەىت کوردى،
هەتــا ئێســتا دەوڵــەىت کــوردى دروســت نەبــوو ،بــەاڵم مخابــن! واتە
هــەم فشــارى ئیقلیمــى و نێودەوڵــەىت ،هــەم ناکۆکیــى ناوخۆیــى
بــە تایبــەىت دواى ڕیفرانــدۆم ،نایەکڕیزییــەک دروســت ببــوون بــە
تایبــەىت شکســتى کەرکــووک دروســت بــوو .ئــەو ڕێکەوتنــە بــۆ
شــکاندىن میللــەىت کــورد و هەیبــەت و شــکۆى پێشــمەرگە بــوو،
بۆیــە دووبــارە ڕێکخســتنەوە و یەکڕیزیــى ماڵى کــورد گرینگە ،زۆر
کەســێک دەڵێــت «ڕیفرانــدۆم هۆکارێــک بــوە ،بــۆ دروســتبووىن
ئــەو بارودۆخــە بــە ســەر میللــەىت کــورددا هاتــوە» ،بــەاڵم بــە
بــڕواى ئێمــە واڵتــاىن دراوســێى کــورد ،ئەگــەر ئێســتایش نەبوایــە،
 10ســاڵى تریــش بوایــە ،هــەر یــەک لــە واڵتــەکاىن تورکیــا ،عێـراق
و ئێــران ڕێگەیــان نــەدەدا هیــچ کام لــە پارچــەکاىن کوردســتان
ببێتــە دەوڵــەت ،ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد ،ئەگەر
باوەڕمــان بــە میللــەىت خۆمــان و پێشــمەرگەى کوردســتان هەبێــت،
ئــەو ئاســتەنگانەى کــە هاتوونەتــە پێــش کۆتایییــان دێــت ،ئــەو
کات کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتییــش پشــتگیریامن دەکات ،بۆمــان
دەســەملێنێت کــە مــاىف کــوردە ،یــان نــا ،کــورد بــە تەنهایــە یــان

نــا ،ئــەو کاتــە بەرژەوەندیــى نێودەوڵــەىت نەیدەویســت هاوکاریــى
کــورد بــکات .ئەمەیــش سیاســەىت ئەمەریکایــە لــە داهاتوویشــدا
لــە دژى ئێ ـران ،هەمــان پــان بــە کار دەهێنێــت.
شــەڕ لــە ناوچــەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت کۆتایــی نەهاتبــوو،
هەمــان شــەڕ بــوە بــۆ دەســتپێکردىن شــەڕێکى تایفى ،دەیانویســت
زۆرێــک لــە پێکهاتــەکان بکەونــە ئــەو شــەڕەوە .کوردیــش لــە
داهاتــوودا دەتوانێــت ڕۆڵێکــى وەهــاى هەبێــت ،کــە نــەک
تەنهــا لــە باشــوورى کوردســتان ،بەڵکــوو لــە هــەر چــوار پارچــەى
کوردســتان دەســتکەوىت هەبێــت.

* بەڕێــزت و برادەرانــى تریــش ئاماژەتــان بــەوە
کــرد ،پێویســتە یەکگرتوویــى لــە نێــوان هێــزە
کوردییــەکان هەبێــت ،بــەاڵم ئێــوە هــەم خــودى
خۆتــان ،هــەم هێزەکانــى خۆرئــاوا وەک (ئهنهكـهس،
پەیــەدە ،ســووریاى دیموکــرات ،یەپەگــە و یەپــەژە)
یەکگرتــوو نیــن ،بۆچــى ئەزمــوون لــە باشــوورى
کوردســتان وەرناگــرن ،کــە یەکگرتــوو بــن و
هێزەکانــات یــەک بخــەن ،لــە کاتێکــدا سیاســەتى
هــەر هێزێکتــان بــە شــێوەیەکە ،پێتــان وانییــە
خۆتــان تاوانبــارن و ناتوانــن یەکگرتــوو بــن،
کــە ڕەنگــە ئــەو پاشەکشــەیەى ئێســتا بــە ســەر
باشــوورى کوردســتان هاتــوە ،لــە داهاتوویشــدا
بەســەر خۆرئــاوادا بێــت؟
ئیبراهیــم بــرۆ :ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد لە پێــش ئەوەى

ســاڵى  2011دروســت بێــت ،لــە دەســتپێکى بەهــارى عەرەبــی،
ئێمــە تەڤگــەرى سیاســیى کــورد ئاوامتانــە یەکڕیــزى دروســت
بکەیــن لەگــەڵ پەیــەدە و هەمــوو الیەنــەکاىن تریشــدا ،پەیــەدە
ئەنجوومــەىن گــەىل خۆرئــاواى کوردســتاىن دروســت کــرد ،ئێمەیــش
ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کوردمــان دروســت کــرد ،لــەو کاتــەوە
هەتــا ئێســتا  3ڕێکەوتــن لــە نێــوان ئێمــە و پەیــەدە هەبــوو ،بــەاڵم
هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە ئامــادە نەبــوو ،یــەک خاڵــى ئــەو ڕێکەوتنــە
جێبەجــێ بــکات ،نامەوێــت بــە دوورودرێــژى بــاىس ئــەو مێــژوە
بکــەم ،هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ
دەکات و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت ،لــە هیــچ کام لــە
پارچــەکاىن کوردســتان ،دەیەوێــت تەنهــا یــەک ڕەنــگ و سیاســەت
و ســەرۆک لــە کوردســتاىن ســووریا هەبێــت ،لــە کاتێکــدا گــەىل
کــورد چەندیــن ســاڵە دژى ڕژێمــى بەعــس خەبــات دەکات ،بــەاڵم
ئێســتا لــە زیندانــەکاىن پەیــەدەدان و دەکوژرێــن و سـزا دەدرێــن.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

خــودى خــۆم کــە مــاوەى ســاڵونیوێکە ،وەک ســەرۆکى
ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد ،لــە تورکیــا کارى سیاســی خــۆم
دەکــەم ،لەبــەر ئــەوەى پەیــەدە ڕێگــە نــادات لــە ســووریا کار
بکەیــن ،هەڕەشــەمان لــێ دەکات ،لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا
پەیــەدە بانگەشــەى یەکڕیــزى دەکات ،لــە کاتێکــدا ســەرکردەکامنان
لــە زینــداىن ئەوانــدان و بارەگامنــان دەســووتێنێت و کوشــن و
بڕیــن دەکات ،بــەم شــێوەیە ناتوانیــن یەکڕیــزى دروســت بکــەن،
پێویســتە هــەر دوو المــان کار و پــڕۆژەى هاوبەشــان هەبێــت،
بــۆ دروســتبووىن یەکڕیــزى.

* بــەاڵم هێزەکانــى ئەنجوومەنــى گەلــى خۆرئــاواى
پێشــوو ،کانتۆنــەکان و هێزەکانــى پەیەدەیــش،
گلەیــی ئــەوە لــە ئێــوە دەکــەن ،کــە سیاســەتى
دەرەوەى ســنورەکان جێبەجــێ دەکــەن ،کــە هەمــان
سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى کوردســتانى عێراقــە،
ناتانەوێــت بەشــدار بــن ،لــە کاتێکــدا پەیــەدە
ســەرکەوتنى خــۆى دەگەڕێنێتــەوە ،بــۆ ئــەوەى کــە
ڕێگەیــان داوە دوو هێــز و دوو الیەنــى جیــاواز
هەبێــت ،بــەاڵم ئــەوان لــە کار و چاالکــى سیاســیدا
بەشــدار دەبــن ،ئایــا ئــەو ڕەخنانــە دروســتە ،کــە
بەرانبــەر ئێــوە دەگوترێــت ،پێتــان وانییــە خۆرئــاواى
کوردســتانیش وەک باشوورى کوردســتان ڕووبەڕووى
کێشــە دەبێتــەوە ،ئەگــەرى پاشەکشــەى هەیــە؟
ئیبراهیــم بــرۆ :ســاڵى  2015 – 2014ئێمــە و پەیــەدە بــە

هاوکاریــى هێــزى نێودەوڵــەىت دانوســتامنان کــرد ،بــەاڵم ئێمــە وەک
(ئەنەکەســە) پرۆژەیەکــان پێشــکەش نەکــرد ،کــە دووبەرەکــى
دروســت بــکات ،بەڵکــوو ویســتامن ئــەو دوو هێــزە لــە ژێــر
یــەک ئەنجوومــەىن ســەرکردایەىت و سیاســی ،کارێکــى هاوبەشــان
هەبێــت ،کــە تەنهــا بــۆ یــەک هێــزى سیاســیی خۆرئــاوا نەبێــت،
بەڵکــوو بــۆ ســەرجەم هێــزەکاىن خۆرئــاوا تێیــدا کــۆ ببێتــەوە ،لــە
هەمــان کاتــدا نەمانویســتوە زیاتــر لــە یــەک هێــزى ســەربازى
هەبێــت .لــە الیــەىن سیاسییشــدا لــە ســاڵى  2014ـــوە هەتــا ئێســتا
لــە ســەرجەم کۆنگــرەى نێودەوڵەتیــى جنێڤــدا بەشــداریامن کردوە،
لــە ماوەیەکــى نزیکــدا کــە کۆنگــرەى 8ـــى جنێــڤ دەبەســرێت،
کــە لــە بەرژەوەندیــى پەیــەدە دەبێــت و بەشــداریی دەکات و
زۆریــش دڵخــۆش دەبێــت ،لــە کاتێکــدا بەشــداریکردىن ئێمــە لــە
کۆنگــرەکاىن یــەک تــا حــەوت بــە خیانــەت دەزانێــت ،واتــا ئــەو
سیاســەتەى پەیــەدە پەیــڕەوى دەکات ،تەنهــا لــە بەرژەوەندیــى
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کەوتنى کەرکووک بە بڕواى
من کارەساتێک بوو نەک بۆ
هەرێمى کوردستان ،بەڵکوو بۆ
هەر چوار پارچەى کوردستان،
کەرکووک سیمبولێکە جێگای
ناکۆکییە

خۆیدایــە ،دەیەوێــت میللەتەکــەى لــە بەرانبــەر سیاســەتەکاىن
بێدەنــگ بێــت.

* پێــت وایــە چارەســەر چییــە بــۆ قەیرانەکانــى
خۆرئــاوا و دووبــارە نەبوونــەوەى ئــەو قەیرانانــەى
لــە باشــوور هەیــە ،پێتــان وایــە مەترســییەکى وەهــا
لــە ســەر خۆرئــاوا هەیــە؟
ئیبراهیــم بــرۆ :بێگومــان پێــان وایــە ئەمەریــکا هاوکاریــى

لۆجســتیکى هێــزى یەپەگــە دەکات ،هێشــتا ڕەقــە و دێــرەزوور
لــە دەســتى داعــش ڕزگار نەبــوون ،کۆنگــرەى عەشــایرى عەرەبــی
لــە میــر و تورکیــا بەســرا کــە چــۆن دواى داعــش ،خۆیــان
لــە کــورد ڕزگار بکــەن ،ئاشــکرایە ناکۆکــى لــە نێــوان کــورد و
عەرەبــدا دروســت دەبێــت بــە هــۆى سیاســەىت پەیــەدەوە ،ئێمــە
دەمانویســت شــەڕى دژى داعــش و تیــرۆرى بکردایــە ،نــەک لــە
دووریــى  300کــم لــە ســنورى خــۆى شــەڕ بــکات.
پێویســتە ڕێگهچارەیــەک دروســت ببێــت ،کــە پەیــەدە لــە ڕەقــە
بوەســتێت و بــە سیاســەىت خۆیــدا بچێتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا
گەلێــک دەرفــەىت گرینــگ هەیــە ،بــۆ منوونــە ڕووســیا دەیەوێــت
چاکســازى لــە ســووریا ڕوو بــدات ،لــە هەمــان کاتــدا ئەمەریــکا
دەیەوێــت ڕۆڵــى کۆنگــرەى جنێــڤ چــاالک ببێــت ،یــان ڕووســیا
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دەیەوێــت کۆنگــرەى ســووری دروســت ببێــت ،ئەمەیــش هــۆکارى
دروســتبووىن شــەڕە لــە ســووریا ،بۆیــە ئەگــەر کــورد یەکگرتــوو
نەبێــت ،هیــچ دەســتکەوتێکى نابێــت ،پەیەدەیــش دواى پێنــج
بــۆ شــەش ســاڵ لەگــەڵ ڕژێــم کارى دەکــرد ،نەیتوانــی هیــچ
دەســکەوتێک بــۆ میللــەىت خــۆى دەســتەبەر بــکات ،بــەاڵم ئەگــەر
بتوانیــن ڕێکەوتنێکــى نــوێ ،یەکڕیزیــى کــورد دروســت ببێــت
لەگــەڵ ئــەوەى ناتوانــم بڵێــم هەمــوو مــاىف کــورد دەســتەبەر
دەبێــت ،بــەاڵم ڕۆڵــى کــورد دیــار دەبێــت لــە پاشــەڕۆژى
ســووریادا.

* هەمیشــە باســی یەکگرتوویــى دەکەیــن ،بــەاڵم
وەک گوێــت لــێ بــوو ،ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت 3
ڕێکەوتنمــان هەیــە لەگــەڵ پەیــەدە ،بــەاڵم یــەک
خاڵیــان جێبەجــێ نەکــردوە ،تــا ئەمڕۆیــش لــە الیــەن
پەیــەدەوە سیاســەتى پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن ،یەک
هاوبــەش قبــوڵ ناکــەن ،نــەک لــە خۆرئــاوا ،بەڵکــوو
لــە پارچەکانــى تریــش ،خۆیــان دەیانەوێــت تەنهــا
حاکــم بێــت ،دەڵێــت ئــەو خەڵکانــە لــە الى ئێمــە لــە
ڕۆژانــى ڕابــرد و خەبــات و تێکۆشــانیان کــردوە ،لــە
دژى ڕژێمــى بەشــار ئەســەد ئێســتا لــە زیندانەکانــى
(پەیــەدە)دان ،بــەم حاڵــەوە ،کــە پەیــەدە دەیــکات
لــە خۆرئــاواى کوردســتان چــۆن دەکرێــت ئێمــە
باســی یەکگرتوویــى بکەیــن بۆچــى ئێــوە دەرس
لــەو شکســتانەى ڕووی داوە لــە هەرێمــى کوردســتان
وەرناگــرن ،یەکگرتــوو نابــن ڕێــگا نــادەن بــە
هێــزەکان (ئەنەکەســە) (ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى
کــورد ســووریا) بــە شــدارى لــە پڕۆســەى سیاســیدا
بکــەن ،هێــزە عەســکەرییەکانیان هێــزى وەک ڕۆژ
بگەڕێتــەوە خۆرئــاوای کوردســتان؟
د .جاویــدان حەســەن :ئــەو بارودۆخــەى لــە باشــوورى

کوردســتان ڕووی دا ،کارەســاتێکى زۆر گــەورە بــوو ،نــەک تەنهــا
لــە ســەر کــوردى باشــوور ،بەڵکــوو لــە ســەر کــوردى پارچــەکاىن
تریــش ،ئێمــە هەمیشــە گوتوومانــە چارەســەرى لــە پارچــەکاىن
کوردســتان پەیوەســتە بــە یەکــەوە ،یــەک چارەنووســان هەیــە،
هەمیشــە داوامــان کــردوە ،ئێمــە یەکگرتــوو بیــن ،کۆنگرەیەکــى
نەتەوەییــی کوردســتاىن لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت ،بــۆ
ئــەوەى س ـراتیژییەکى ڕوون و ڕەوامنــان هەبێــت ،بــۆ ئــەوەى لــە
هــەر پارچەیەکــى کوردســتان هــەر بڕیارێــک بدرێــت هەمــوو

پارچــەکاىن تریــش بگرێتــەوە ،بــۆ ئــەوەى کــە هەنگاوێــک
ئەگــەر لــە پارچەیــەک برنێــت نەبێتــە زەرەر بــۆ پارچەکانــی تــر،
بۆیــە ســەرکەوتنى پارچەیــەک ســەرکەوتنى هەمــوو پارچەکانــە،
ژێرکەوتنــى پارچەیــەک ،ژێرکەوتنــى هەمــوو پارچەکانــە،
کارەســاتێکى زۆر گەورەیــە بــۆ ئێمــە ،دەبوایــە بــە وردى ســەیرى
بارودۆخەکەمــان بکردایــە ،یــەک س ـراتیژى هاوبەشــان هەبێــت.
دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەوەى ،مــن نوێنــەرى حکوومــەىت خۆرئــاواى
کوردســتانم ،مــن تەمســیىل بۆچــووىن حکوومــەىت خۆرئــاوا دەکــەم،
مــن تەمســیىل بۆچــووىن (پەیــەدە) ناکــەم ،تەمســیىل بۆچــووىن
(ئەنەکەســە) ناکــەم ،تەمســیىل بۆچــووىن خەڵکــى خۆرئــاواى
کوردســتان دەکــەم ،کــە حکوومەتێکــى خــۆى هەڵبــژاردوە،
سیســتمێکى بــۆ خــۆى دامەزرانــدوە ،هەمــوو کات ئەنجوومــەىن
یاســایى هەیــە ،کانتۆمنــان هەیــە بڕیــار دەدرێــت ،دەنگــداىن لــە
ســەر دەکرێــت ،بــا کەســێک بێــت و بڵێــت زینــداىن پەیــەدە
لەوێدایــە ،یــان پەیــەدە هێــرش دەکاتــە ســەرمان ،یــان ڕێکەوتنامن
کــردوە لەگــەڵ (پەیــەدە) .ئەمــە تــا ڕادەیــەک تێپەڕانــدىن بۆچــووىن
خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتانە ،تــا ڕادەیەکیــش نــا ڕاســتە .ئێمــە
دەڵێیــن حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە ،زیندانێــک
هەبێــت زینــداىن ئاســاییىش خۆرئــاواى کوردســتانە ،نــەک زینــداىن
پەیــەدە ،ئەوەیــش کــە دەستبەســەر دەکرێــت دژى یاســا بــوە،
بۆیــە لێپرســینەوەی لەگەڵیــدا دەکرێــت ،ئەگــەر هاتــوو تاوانبــار
بــوو یاســا حوکمــى لــە ســەر دەدات .بێگومــان لــە خۆرئــاواى
کوردســتان ئەزموونێکــى تازەمــان هەیــە ،دەکرێــت هەندێــک
هەڵەیــش ڕوو بــدات ،ئەگــەر لــە کەمئەزمــووىن بێــت یان هــۆکارى
وەک هێــزى ئیقلیمیــى وەک تورکیــا ،ئێــران ،دەســتتێوەردان
دەکــەن لــە کاروبــارى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان و کێشــەى
بــۆ دروســت دەکــەن ،بــە تایبــەىت ئەگــەر حکوومەتەکــە تــازە
بێــت و هەنگاویــش برنێــت بــۆ ئــاوەداىن خۆرئــاواى کوردســتان
و بــە فیدڕاڵیکــردىن ســووریا بــە گشــتى ،لــە ژێــر فشــارى ئــەو
هەمــوو هێزانــە ،ناچــار دەبێــت هەندێــک هەنــگاو برنێــت بــۆ
خۆپاراســن یاخــود هەندێــک هەنــگاو دەنرێــت بــۆ ئــەوەى
بەرەوپێشــەوە بڕۆیــن و خاکــى خــۆت بپارێزیــت ،یاخــود بــارى
نائاســایى ڕادەگەیەنیــن بــۆ ئــەوەى ئەگــەر کەســێک تاوانبــار
بــوو لێپرســینەوەى لەگــەڵ بکرێــت ،ئەمەیــش بــەو مانایــە نییــە
لــە خۆرئــاوا مــاىف مــرۆڤ پێشــێل بکرێــت .داواکارم لــە هەمــوو
الیەنــە سیاســییەکاىن خۆرئــاواى کوردســتان ،یەکڕیــز بــن و دوور
بــن لــەوەى یەکــر تاوانبــار بکــەن ،پێویســتە پشــتگیریى ئــەم

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

هەوڵــە تازەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان بکەیــن .ئێمــە دەڵێیــن
ئەزموونێــک ،پڕۆژەیەکــان هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان نــەک
تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان ،بەڵکــوو بــۆ ســووریا بــە گشــتى و
لــە دەرەوەى ســووریایش ،ئەگــەر هاتــوو ئــەم ئەزموونــە جێبەجــێ
بکرێــت ،پرەنســیپە جوانــەکاىن ڕەنگــە چارەســەرێک بێــت بــۆ
هەمــوو کێشــەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت.

*تــۆ باســی مافــى مــرۆڤ دەکەیــت ،بــەاڵم بۆچــى
دەبێت ئۆفیســى (ئەنەکەســە) و هێزە سیاسییەکانى
تــر بســووتێنن ،حکوومەتــى خۆرئــاوا دەبێــت
نوێنەرایەتــوى هەمــوو خەڵــک بــکات؟ بۆچــى ناهێڵن
هێــزە سیاســییەکان بەشــدار بــن لــە حکوومــەت
و پڕۆســەى سیاســییدا هەڕەشــەى کوشــتنیان لــێ
دەکــەن ،بــۆ نموونــە کاتێــک ئەنەکەســە بەشــداریی
کۆنگرەکانــى جنێــڤ  1,2,3کــرد ئێــوە پێیــان دەڵێــن
خایانەتیــان کــردوە ،بەشــداریى کارێکــى دەرەکــى
دەکــەن؟ ئــەوە لــە کوێــى ئــەو هاوپەیمانیەدایــە کــە
دەتانەوێــت ،حکوومەتــى خۆرئــاوا یــان کانتۆنەکانــى
خۆرئــاوا فیدراڵیــەت بــۆ خۆرئــاوا دەســتەبەر بکــەن،
بۆچــى ئێــوە شــەڕى داعش لــە ســنورەکانى دەرەوەى
خۆرئــاوا دەکــەن؟ ئــەوان پێیــان وایــە ئێــوە شــەڕى
حکوومەتــى (بەشــار ئەســەد) بـ ه وهكالـهت دەکــەن،
واتــە شــەڕى نــەوت دەکــەن بــۆ دەستبەســەرداگرتنى
بیــرە نەوتــەکان؟
د .جاویــدان حەســەن :دەمەوێــت بڵێــم ئــەوەى ئۆفیســێکى

نایاســایى بکاتــەوە لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،ئەمــادە نەبێــت بــە
یاســایى بیکاتــەوە ،کەواتــە ئــەوە مــاىف ئاساییشــە بــە چاوێکــى
گومانــەوى ســەیرى بــکات ،لێکۆڵینــەوەى لــە ســەر بــکات ،بــۆ
منوونــە لــە هەمــوو واڵتــاىن جیهــان داواى کردنــەوەى مەکتەبێــک
بکەیــت ،لێپرســینەوەیەکى ئاســاییىش دەکرێــت ،ســەیرى پڕۆژەکــە
دەکرێــت ،کــە ئایا گونجــاوە لەگەڵ ئاســاییش و ئارامیــى واڵتەکەدا،
ئەگــەر ئامــادە نەبێــت بــە یاســایى ئۆفیســێک بکەیتــەوە دەبێــت
یەکــەم جــار بــە چــاوى تاوانبــار ســەیرى خــۆت بکەیــت ئــەوە
خاڵــى یەکــەم بــوو .خاڵــى دوەم ناڵێیــن ئاســاییش بچێــت ئۆفیــس
بســووتێنێت ،بــەاڵم هەندێــک بــارودۆخ هەیــە دەمەوێــت ئــەوە
بڵێــم ڕەوشــێک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە ،ڕەوشــێک هەیــە
کــە ڕۆژانــە بــە دەیــان شــەهیدمان هەیــە ،لەپێنــاو پاراســتنى
خاکــى خۆرئــاواى کوردســتان ،کەســێک زۆر بــە ســادەیى بڵێــت
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ئەمانــە شــەهید نیــن ،بەڵکــوو ســەر بــە ڕژێمــى ئەســەدە،
ئەمانــە الیــەىن ســۆزداریى خەڵک ـه و قبــوڵ ناکرێــت ،بۆیــە ئێمــە
هەمیشــە دەڵێــن هیواداریــن هەمــوو کــەس خــاوەىن قســەى
خــۆى بێــت ،هــەوڵ بــدات خاڵــە ناکۆکییــەکان چارەســەر بــکات،
تەنەناتــە لــە قســەکردىن خۆیــدا ،الیەنــە یاســاییەکان بپارێــزن ،ئــەو
کاتــە بــۆت هەیــە داوایــەک بــەرز بکەیتــەوە کــە هێرشــێک لــە
ســەر تــۆ ک ـراوە .منیــش پرســیارەکەم ئەوەیــە بۆچــى ئەنەکەســە
بــە شــێوەیەکى یاســایى نایــەت ئۆفیســەکاىن بکاتــەوە و تۆمــاری
بــکات لــە الى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان نــەک تەنهــا
(ئەنەکەســە) ،چەنــد حیزبێکــی تریــش بێــت ئەگــەر حیزبێــک
بکەنــەوە و داواى مۆڵــەت نەکــەن ،ئاســاییش بــۆى هەیــە ئۆفیــى
ئەوانیــش داخــات .داعــش مەترســییە لــە ســەر هەمــوو مرۆڤایــەىت
و دونیــا و جیهــان ،ئێمەیــش بەشــێکین لــەم مرۆڤایەتییــە ،ســەرەتا
هەمــوو خەبامتــان بــۆ پاراســتنى کەرامــەىت مرۆڤــە ،ئەگــەر
ئێمەیــش هــەر لــە ســەر ســنورى خۆمــان بوەســتاینایە ،ئــەو کاتــە
داعــش لــە هەمــوو کاتێکــدا دەیویســت ،هێــرش بکاتــە ســەر
قامیشــلۆ ،حەســەکە ،کۆبانــێ ،عەفریــن .بینیــان لــە باشــوورى
کوردســتان ،کــە داعــش لــە ســەر ســنورى شــەنگال ،کەرکــووک
بــوو ئــەوە نەبــوە هــۆى ئــەوەى کــە داعــش هێــرش نەکاتــە
ســەر شــەنگال و ئــەو کارەســاتە بــە ســەر شــەنگال دا نەهێنێــت،
ئــەوە خوێندنەوەیەکــە هەڵەیــە ئایــا بۆچــى ئێمــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان شــەڕى داعــش دەکەیــن .ئێمــە کــە شــەڕ دەکەیــن
گوتومانــە سـراتیژییەکامن هەیــە ،بــۆ پاراســتنى خاکــى خۆرئــاوا و
فیدڕاڵیــى باکــوورى ســووریا ،ئێمــە لــە ژێــر فشــارى هیــچ الیەنێــک
ئــەو شــەڕە ناکەیــن ،دوێنــێ بەرپرســاىن کۆمســیۆىن نێودەوڵــەىت
ســەبارەت بــە ناوچــەى (بــو کەمــال) دەڵێــن ،ئێمــە ئازادکــردىن
ئــەو ناوچەیــە ئامانجامنــە ئەگــەر هێــزى ســووریای دیموکــرات
لەگەڵامنــدا بێــت ،ئێمــە بڕیــارى خۆمــان دەدەیــن .ئێمــە شــەڕى
کــەس بــە وەکالــەت ناکەیــن ،ئەمــە یەکــەم جــارە کــورد بــە
ســراتیژێکى زۆر ڕوون ،شــەڕێک دەکات لــە بەرژەوەندیــى مــاىف
گــەىل کــورد و گــەالىن تریــش ،کــە لــە ســەر خاکــى خۆرئــاواى
کوردســتان دا دەژیــن.

*بۆچــى (ئەنەکەســە) ئۆفیســەکانى بــە شــێوەیەکى
ڕەســمیى تۆمــار نــاکات ،بە بۆچوونى تــۆ هۆکارەکەى
دەگەڕێنیتــەوە بۆچــى؟ ئایــا هۆکارەکــەى دەرەکییە؟
د .جاویــدان حەســەن :ئەنەکەســە تــا ئێســتا دەڵێــت :ئێمــە

دان نانێیــن بــە حکوومــەت و ئــەم ئەزموونــەى ،کــە لــە خۆرئــاواى
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کوردســتان دا دروســت بــوە ،ئێمــە داخوازیــان ئەوەیــە ،یەکــەم
ئێــوە وەرن ئۆفیســەکان خۆتــان تۆمــار بکــەن ،بــا بــە شــێوازێکى
یاســایى ڕەفتــار بکــەن ،ئینجــا وەک ئۆپۆزســیۆن خۆیــان نیشــان
بــدەن ،کاتێــک ئەنەکەســە ڕەخنــەى هەیــە لــە سیســتمى ئێمــە،
وەرە بــە شــێوەیەکى دیموکراســیى بەشــدار بــە چ لــە هەڵبــژاردن
چ لــە چاالکــى سیاســیى مەدەنیــدا ،بــەاڵم لــە چوارچێــوەى یاســادا.

* تــۆ وەک نوێنــەرى (پەیــەدە) ،بەرپرســن لــەوەى
ناتانەوێــت ئەنجوومەنــى نیشــتیمانى کــورد
لــە ســووریا ،لــە خۆرئــاوا ئۆفیســیى هەبێــت،
یەکگرتــوو بــن ،بــۆ ئــەوەى خۆتــان دەربــاز بکــەن
لــەو مەترســییانەى کــە لــە داهاتــوودا هەتانــە،
وەک ئیبراهیــم بــرۆ ،دەڵێــت ئــەو مەترســیانەى کــە
ئێســتا لــە باشــوور هەیــە لــە خۆرئاوایــش ئەگــەرى
هەیــە ،ئەوەیشــى گــوت کــە ئێــوە دەتانەوێــت یــەک
عەســکەر یــەک سیاســەت یــەک گوتــار هەبێــت
لــە دەرەوەى ئــەوە کــەس قبــوڵ ناکــەن ،بــەم
تاکڕەوییــەى کــە ئێــوە بەرهەمتــان هێنــاوە ،وەک
ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت :بۆچــى خۆرئــاواى کوردســتان
ڕووبــەڕووى مەترســیى دەکەنــەوە؟
ســڵێمان عــەرەب :مــن هیــوادار بــووم کاک ئیرباهیــم هەندێک

باســی کارەکاىن خــۆى و هێــزى دوژمنــى کــورد و هێــرىش تورکیــا
بــکات نــەک باســی پارتێکــى تایبــەت بــکات .مەخابــن! هەمــوو
کات لــە دەســتپێکردىن ئاوەدانکردنــەوەى خۆرئــاوا (ئەنەکەســە)
تــا ئێســتا ،دوژمنایەتیــى (پەیــەدە) دەکــەن ،مــن هیــوادارم
(ئەنەکەســە) بۆچــووىن خۆیــان بگــۆڕن لــە ســەر تاوانبارکــردىن
(پەیــەدە) وەک هێــزى ســەربازى ،دەســەاڵتدارى ،بەڕێوەبەرایــەىت
و ســەرۆکایەىت ،مــن ســەرەتا گوتــم ئەگــەر بــەراوردى باشــوورى
کوردســتان بکەیــن ،بــە پێچەوانــەوە ،ئــەو کارهى لــە خۆرئــاواى
کوردســتان ئێمــە کردمــان پــڕۆژەى ئێمــە بــوو ،ئــەو ئەزموونــەى
لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە ،ناهێڵێــت ئــەو ئەزموونــەى لــە
باشــوور ڕووی دا ،لــە خۆرئــاوا دووبــارە ببێتــەوە ،ئەگــەر ئێمــە
ســەیرى ئەزمــووىن باشــوورى کوردســتان بکەیــن ،پێشــمەرگە
نــاوى ڕۆژە ،چــۆن ئــاوەدان کراوەتــەوە ،بــۆ ئــەوەى دوو هێــزى
لەشــکرى لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت ببێــت لــە خۆرئــاواى
کوردســتانیش هەمیشــە ناکۆکــى و تاوانبــارى و نابەرپرســیارى لــە
بەرانبــەر پاراســتى گــەل هەیــە ،مەخابــن ئــەو بۆچوونــە لــەوێ
ســەری هەڵــدا و ناڕاســتە ،لەبــەر ئــەوە ئێمــە وەک خۆرئــاواى

کوردســتان ،بــە تایبــەت وەک (پەیــەدە) بــە یــەک هێــزى کــوردى
نیشــتیامىن ،هەمــوو گــەل و هەمــوو جڤــات دەپارێزیــن ،ئێمــە
وەک پەیــەدە ڕێــگا نادەیــن دوو هێــزى لەشــکرى دروســت ببێــت،
ڕێــگا نادەیــن دوو ئاســاییش دوو بەڕێوەبەرایــەىت دروســت ببێــت.
لەبــەر ئــەوە ئەگــەر لــە خۆرئــاواى کوردســتان وەک ئەزمــووىن
باشــوورى کوردســتان بکــەن ،ئــەوە بــە ئاشــکرا بــاىس بکــەن.
بۆچــى هێــرش لــە ســەر پــارىت ئێمــە هەیــە ،هەمــوو کات ئــەو
هێــزە بــە پارتەکــەى ئێمــەوە گــرێ دراوە ،ئــەوە مانــاى ئــەوە
نییــە ئێمــە هێزێکــى لەشــکرین ،یــان ئاســاییش ،بــە پێچەوانــەوە
ڕێگایــەک بکەنــەوە ،دەڵێــن ئاســاییىش پەیــەدە هەیــە ،دەڵێــن
دەبێــت ئاســاییىش ئەنەکەســە هەبێــت ،لــە کاتێکــدا پێــان دەڵێــن
ئێــوە هاوکاریــى ڕژێــم دەکــەن ،بــەاڵم دەیانەوێــت خۆیــان بکەنــە
بەشــدار ،مەخابــن! ئــەو سیاســەتەى کورد لــە خۆرئاواى کوردســتان،
لــە سیاســەىت دوو الیــەىن هیــچ ســوودێکى نییــە .ئەگــەر ئەزمــووىن
پەیــەدە یــان ئەزمــووىن خۆرئــاواى کوردســتان بــە ڕاســتى نازانــن،
بفەرمــوون ،ئەگــەر ئــەوان داواى یەکێتــی دەکــەن ،نــەک لــە ســەر
دەســتکەوىت خۆرئــاوا ،ئەگــەر هەمــوو ب ـرادەران قســە لــە ســەر
یەکێتــى و یەکڕیزیــى کــورد بــۆ دروســتبووىن کۆنگــرەى نەتەوەیــى
یەکگرتــووى کوردســتان ،سـراتیژییەکى سیاســیى کــوردى لەشــکرى
پاراســتنى کــوردى دەکــەن بیکــەن ،نــەک لــە ســەر دەســتکەوتەکاىن
خۆرئــاواى کوردســتان ،کــێ ئــەو دەســتکەوتەى بــە دەســت
هێنــاوە نــەک سیاســەىت (ئەنەکەســە) بــە تایبــەىت ئەگــەر بڵێــن
ئێمــە پێشــەنگین نــەک تەنهــا پەیــەدە لــە خۆرئــاوا سیاســەىت خــۆى
دەســت کەوتــوە ،بەڵکــوو ئێمــە وەکــو پارتێکــى پێشــەنگ خــاوەىن
بیــر و بۆچوونێکیــن لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا ئــەو دەســتکەوتەى
بــە دەســت هاتــوە هیــى میللــەىت کــوردە ،ئەنجامــى سیاســەىت
کــوردە ،ئەنجامــى هەمــوو پارتــەکاىن خۆرئاوایــە 22 ،پــارت ئێســتا
لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە هەمــوو یــەک هەڵوێســن ،لــە
شــۆڕىش خۆرئــاواى کوردســتان ئــاوەدان کراوەتــەوە( ،یەپەگــە)
(یەپــەژە) ئاســاییىش خۆرئــاواى کوردســتان ئەمــڕۆ فیدڕاڵــى
دیموکـراىت کــوردى ســوورى ،ئەمــڕۆ چارەســەر لــە دەســتى کــوردە،
پاشــەڕۆژى ســووریا بــێ کــورد چارەســەر ناکرێــت ،ئــەردۆگان
هەمــوو کات نــاوى کــورد و پەیــەدەى لــە ســەر دەمــە ،ســووریاى
نــوێ بــێ کــورد بــەرەو پێشــەوە ناچێــت ،چارەســەرى ئەمانــە
فیدراڵــەى دیموکراتییــە بــۆ کــوردى ســووریا.
* د .ســڵێمان دەڵێــت :ئــەو دەســتکەوتەناى لــە
خۆرئــاوا دروســت بــوون ،پەیــەدە کردوویەتــى،

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ڕەخنــە هەیــە بــۆ نموونــە لــە
ڕابــردوودا بینیمــان پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
ســنورەکانى داخســت ،کێشــەى زۆرى هەیــە لەگ ـهڵ
پەیــەدە ،بۆچــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى ،کانتۆنەکانــى
خۆرئــاوا ،فیدڕاڵیەتــى خۆرئــاوا ،هێزەکانــى یەپەگــە،
یەپــەژە ،ســووریاى دیموکــرات ،بۆچــى ناتوانــن
یەکێــک لــەو الیەنانــە لەگــەڵ پارتــى دیموکراتــى
کوردســتان ڕێــک بکــەون ،بــۆ نموونــە بــاوەڕ بــە
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان و پەیــەدە بکــەن،
کــە ڕۆڵیــان هەبێــت لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،بــۆ
ئــەوەى تووشــى کێشــە و لــە یــەک جیابوونــەوە
نەبنــەوە؟
هۆشــەنگ دەروێــش :کاک ئیرباهیــم باســی کەرکووکــى کــرد،

لــە ســەر بابــەىت کەرکــووک ،بۆچوونێــک لەنــاو یەکێتیــى نیشــتامىن
هەبــوو 38 ،ئەندامــى ســەرکردایەتیى ئــەو  3خاڵــەى دایــان نابــوو
بــە ئــاگادارى هێــزى ئەمەریــکا بــوو ،هێــزى ســەربازى نەچێتــە
نــاو کەرکووکــەوە ،بابــەىت پاشەکشــێکردن ،ڕێکەوتنێــک هەبــوو
فەرمانــدەى هێــزى  ،70شــێخ جەعفــەر ،کــە وەســتا ڕەســووڵ
بەرپرســیارى میحوەرەکــە بــوو ،لــە کۆنگــرەى ڕۆژنامەنووســیدا
بــە ڕووىن ئامــاژەى بــەوە کــرد ،خۆمــان پاشەکشــەمان کــرد لــە
ســەر بڕیــارى خۆمــان بــوو ،چونکــە ئەگــەر وا نەبوایــە ،ئەگــەرى
شــەهیدبووىن  2000پێشــمەرگە هەبــوە ،ئــەوە کارێکــى ســەربازى
بــوو ،ســەرکردە ســەربازییەکان خۆیــان باشــر دەیانــزاىن ،لــە
ســەر بابــەىت ڕێکەوتــن حــەز دەکــەم ڕوونــی بکەمــەوە بــۆ
خەڵــک ،بەشــێک لــە خەڵــک دەڵێــن ئەگــەر ڕێکەوتــن بێــت،
ڕێكەوتــن بــە دزى نابێــت ،کــێ فەرمانــدەى هێــزى چەکدارەکانــە،
بێگومــان مەســعوود بــارزاىن ،جێگــرى فەرمانــدەى چەکــدارى
کــۆرسەت ڕەســووڵە ،واتــە بڕیــارە لــە ســەرکردەکانەوە وەرگی ـراوە
بــۆ پاشەکشــەکردىن پێشــمەرگە ،بــۆ بابــەىت پــارىت دیموکــراىت
کوردســتان ،ڕاســتییەک هەیــە ،هــەر هەنگاوێــک بــۆ ڕاگەیانــدىن
یەکڕیزیــى کــورد ،بــۆ دیپلۆماســییەىت کــوردى بــۆ ئــەوەى یــەک
هێــزى کوردســتاىن هەبێــت ،هەمــوو ئــەو کۆبوونــەوە و ئــەو
هەواڵنــەى دراون لــە پێنــاو ئــەو یەکڕیزییــە بــەردەوام هێزێــک
هەبــوو خــۆى لەگــەڵ ئــەو بۆچوونــەدا جیــاواز بــوو ،ئــەو هێزەیش
دیــارە هەمــوو کــەس دەزانێــت کێیــە .مــن وەک خــۆم زۆر کۆنگــرە
هەبــوو بەشــدار بــووم تێیــدا ،ئــەو هێــزەى دەڵێــت نایــەم،
بێگومــان پــارىت دیموکــراىت کوردســتانە .خاڵێکــى تــرى گرینــگ
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ئەو کەسانەى پشتگیریى
ڕیفراندۆمیان دەکرد ،داوای
لێبوردن لە خەڵک بکەن ،دەبێت
بە خەڵک بڵێن ئەوە نسکۆیەک
بوو ،پاشان چۆن خۆمان بەهێز
بکەین

هەیــە پــارىت دیموکــراىت کوردســتان دەیەوێــت بەرژەوەندیــى
لــە خۆرئــاواى کوردســتان دا هەبێــت ،ناتوانێــت هەڵوێســتێکى
کوردســتاىن هەبێــت ،مخابــن دەبێــت قوربــاىن بــدات لــە پێنــاو
تورکیــا ،ناتوانێــت بەرژەوەندیــى خــۆى لەگــەڵ تورکیــا بکاتــە
قوربــاىن ،کاىت خــۆى لــە خۆرئــاواى کوردســتاندا پڕۆژەیەکــان
هەبــوو ،خەنــدەق دروســت دەبــوو ،دەرگاکانیــان دادەخســت،
ئەندامێکــى ئۆپۆزســیۆىن عــەرەب لــە ئەنجوومــەىن ســوورى
هەبــوو دەیگــووت مانــاى چییــە ســەرۆکى ئەنجوومــەىن وەزیرانــی
تورکیــا لــە ســەر خاکــى کوردســتان لەنــاو هەولێــر بڵێــت خــۆم
هاتــووم ڕێکەوتنــم کــردوە دژى تیــرۆر ،دژى پەکەکــە دەوەســتین
و شــەڕیان دەکەیــن ،خــۆم وەک ســەرکردەیەکى کوردســتاىن
لــەو کاتــەدا هەڵوێســتم نەبێــت ،زۆر بابــەت هەیــە ڕوونــە
پێویســت نــاکات قســەى زیاتــرى لــە ســەر بکرێــت .سیاســەىت
پــارىت دیموکــراىت کوردســتان ڕوونــە پێوەندییــان لەگــەڵ تورکیــا
باشــە پارێــزگارى لــە بەرژەوەندیــى ئابــوورى ،ســیاىس ،ســەربازى،
ئەمنیــى خــۆی دەکات ،تورکیایــش لــە بەرانبــەردا ،ئــەردۆگان بــە
ئاشــکرا لــە ســەر ڕێفرانــدۆم گــوىت خۆتــان پاســەواىن خۆتــان بکــەن
دەڵێــت نەوتەکــە لــە دەســتى خۆمدایــە ،مەبەســتم لــەم بابەتانــە
دەمەوێــت شــتێک بڵێــم بەرانبــەر ئــەم تێکەڵییــەى تورکیــا لەگــەڵ
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پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان ناتوانێــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن
هەبێــت ئــازاد نییــە ،لــە هەڵوێســتى کوردســتانیدا.

* گفتوگۆیــەک دروســت بــوو لــە نێــوان ئــەو
بەڕێزانــەدا هەندێکیــان پێیــان وایــە بــە هــۆى
وابەســتەیییە بــە سیاســەتەکانى لەگــەڵ تورکیــا،
بەشــداریى لــەو گرفتانــەدا هەیــە کــە بــۆ خۆرئــاوا
دروســت دەکرێــت( ،ئیبراهیــم برۆ) دەڵێت سیاســەتى
تاکڕەوانــەى پەیــەدە لــە خۆرئــاوا ناهێڵیــت هێزەکان
یەکگرتــوو بــن ،ڕێــگا نــادات ئۆفیــس بکەینــەوە،
ڕێــگا نــادات ئــەو هێزانــەى بەشــداریى خەباتیــان
کــردوە لــە دژى ڕژێمــى بەشــار ئەســەد ئێســتا لــە
زیندانەکانــى (پەیــەدە)دان بــەو هەمــوو گرفــت و
کێشــەیەوە چــۆن دەتوانرێــت یەکگرتــووى خۆرئــاوا
بپارێزرێــت؟ چــۆن دەکرێــت ئەزموونێکــى بــاش لــەو
شکســتانەى لــە باشــوور ڕووی داوە وەربگــرن؟
مهحمــوود محهمــهد (ئهبوســابیر) :بــە ڕاســتى

دیــارە دەیانەوێــت بارودۆخــى بەشــێکى تــر بهێننــە نــاو ئــەو
میحــوەرەوە ،بــە بــڕواى مــن کارى ئێمــە نییــە لــە خۆرئــاوا لــە
کوردســتاىن باشــوور چــى ڕووی داوە ،لەبــەر ئــەوەى عــەرەب
دەڵێــت :ئەگــەر ناکۆکــى لــە نێــوان دوو الیــەن هەبێــت ،پێویســتە
لــە نێــوان خۆیانــدا چارەســەرى بکــەن ،نابێــت ســەرکردەکاىن
ســڵێامنی و هەولێــر یەکــرى تۆمەتبــار بکــەن ،ئەرکــى ئێمــە
وەک ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد لــە کوردســتاىن خۆرئــاوا،
دەمانەوێــت یەکڕیــزى لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن کوردســتان،
پاڵپشــتیى یەکــر بکــەن بــۆ چارەســەرکردىن ناکۆکییــەکاىن خۆیــان،
نــەک بــۆ زیاتــر قوڵرتکردنــەوەى کێشــەکاىن نێوانیــان .بــە بــڕواى من
ئــەم دووبەرەکییــە لــە خزمــەىت کــورد دا نابێــت ،ئێمــە وەک کــورد
دەمانەوێــت کاریگەریــان هەبێــت لــە ســەریان بــۆ یەکڕیــزى،
دەبێــت هــەر یەکێــک لــە ئێمــە بــە ڕۆڵــى خــۆى هەســتێت،
ئــەو بارودۆخــەى لــە کوردســتاىن باشــوور ڕووی داوه،ئێم ـ ه وهک
كــوردی خۆرئــاوا پهیوهندیــان بــهو كێشــانهوه نییــه ،دهڵێــن
دهبێــت كــورد یهكههڵوێســت ،یەکڕیــز بــن ،لــە کوردســتاىن
باشــوور ،هەمــوو کــەس شــیکردنەوە دەکات دەڵێــت ،دەبێــت
یەکهەڵوێســتى دروســت ببێــت لــە کوردســتاىن باشــوور ،بۆچــى ئەو
قســانە ناکەنــە کــردار ،بۆچــى ناتوانــن ئــەو  3ڕێکەوتنــەى ئێمــە
جێبەجــێ بکــەن ،پەیــەدە دەڵێــت ئەنەکەســە جێبەجێــى نــاکات
بــە پێچەوانــەوە .مــن دەڵێــم هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن ،هــەر

دووکیــان ئیرادەیــان نەبــوو ڕێــک بکــەون ،نــە پەیــەدە بــە تەنهــا
بەرپرســیارى جێبەجێنەکــردىن ئــەو ڕێکەوتنەیــە ،بــە پێچەوانــەوە
هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن ،هــەر دوو الیــەن نایانەوێــت ئــەو
بڕیــارە جێبەجــێ بکــەن ،ئێمــە دەمانەوێــت یەکڕیزیــى خۆمــان
جێبەجــێ بکەیــن ،نــەک تەنهــا لــە ســەر ڕادیــۆ و تەلەڤزیۆنــەکان.

*پێــت وایــە ئــەو قســەیەى مەحمــوود محەمــەد
(ئهبوســابیر) زۆر دروســتە دەڵێــت :کاتژمێرێــک
باســی یەکگرتوویــى دەکەیــن ،کەچــى ئێــوە هــەر
یەکەتــان تۆمەتێــک دەداتــە پــاڵ ئــەوى تــر ،دەڵێــت
هــەر دووکتــان بەرپرســیارن (ئەنەکەســە) و (پەیەدە)
کــە یەکگرتــوو نیــن ئــەو بارودۆخــەى بــە ســەر
خۆرئــاوا هاتــوە ،تــۆ ئــەم ڕەخنەیــەت قبووڵــە یــان
پێــت وایــە بەرپرســیارییەتێکە لــە ئەســتۆى پەیــەدە
دایــە؟
ئیبراهیــم بــرۆ :بێگومــان (پەیــەدە) بەرپرســیارە لەبــەر

ئــەوەى شــەرعیەت و ناشــەرعیەت و ڕەوابــوون ناڕەوایــى ئیــدارە،
حکوومــەت ،هێــزى پەیــەدە لــە ســەرەتادا هێــزى ســەربازى لــە
ســووریا نەبــوو ،نــە هێــزى (پەیــەدە) و (ئەنەکەســە) ،ئێمــە
دەزانیــن ئێــران و ڕژێمــى ســووریا ،تورکیــا ڕێگایــان دا ســەدان
گەریــاى پەکەکــە بچنــە کوردســتاىن ســووریاوە ،هەندێــک
ڕێکەوتــن لــە نێــوان پەیــەدە و ڕژێمــى ســووریا هەبــوو هێزێکــى
عەســکەرى دروســت ببێــت .لــەو کاتــەدا هەندێــک پــارىت کــوردى
هێــزى عەســکەرى دروســت کردبــوو ،بینــان خەتەرێــک لــە ســەر
ناوچــەى کــوردى هەبــوو ،ڕێکەوتــن لــە نێــوان ئێمــەدا دروســت
بــوو کــە ڕژێــم لــە هەندێــک ناوچــە هێــزەکاىن خــۆى بکێشــێتەوە،
ئــەو کاتــەی ڕێکەوتــن لــە نێــوان ئێمــەدا دروســت بــوو خاڵــى
هاوبــەش لــە نێوامنانــدا دروســت بــوو ،هێزێکــى ســەربازى هەبــوو
ڕژێمــى ســووریا نەیدەهێــا بێــت ،هێــزى ســەربازی خەڵکــى
ناچــار دەکــرد بــە کوشــن و گرتــن ،هاتــن لــە ســەر بابــەىت ســیاىس
و ئیــدارى بــە وەکالــەت لــە ناوچــەى کوردیــدا حکومیــان دەکــرد،
ئەمــە ئەمــرى واقیــع نەبــوو ،ئــەوان لەگــەڵ ڕژێــم هەندێــک
پیالنیــان کــرد لــە دژى تەڤگــەرى سیاســیى کــوردى.

*بهڕێــز هۆشــەنگ دەڵێــت ،ئەنەکەســە ئــەو
سیاســەتە بەڕێــوە دەبــات ،کــە پارتــى دیموکراتــى
کوردســتان لــە باشــوورەوە پیــادەى دەکات ،یــان
ئەجێنــداى ئــەوە جێبەجێــى دەکات ،بــۆ نموونــە
پارتــى خەنــدەق لــێ دەدات بەرانبــەر خۆرئــاوا ،ســنور

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

دەداخــات ،تاوانباریــان دەکات بــەوەى لەگــەڵ ڕژێمــى
بەشــار ئەســەد کار دەکــەن ،سیاســەتى پەکەکــە
بەڕێــوە دەبــەن ،باســی ئــەوە دەکات کــە ڕەجــەب
تەیــب ئــەردۆگان ،ســەرۆک وەزیرانــى تورکیــا لــە
هاتنیــان بــۆ هەولێــر ،ڕایــان گەیانــدوە ،کــە پەکەکە
و پەیــەدە تیرۆریســتن ،ئێــوە گوایــە لەگــەڵ ئــەو
بۆچوونــەدا بــوون ،پێتــان وایــە ئــەو بۆچوونــە
ڕاســت بێــت کــە پەکەکــە و پەیــەدە تیرۆریســت بــن،
ئێــوە بۆچــى لەگــەڵ سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى
کوردســتان و بارزانــی دان ،کــە لــەم دیــو ســنور
ئەجێنــداى پارتــى جێبەجــێ دەکــەن ،بۆچــى ئەوەنــدە
دۆســتایەتى لەگــەڵ پەیــەدە و پەکەکــە ناکــەن لــە
خۆرئــاواى کوردســتان؟
ئیبراهیــم بــرۆ :ئێمــە گرێــدراوى حکوومــەت و ســەرۆکایەىت

ئەنجوومــەىن کوردســتانین ،ئێمــە کار ناکەیــن لەگــەڵ پــارىت
دیموکــراىت کوردســتاىن عێــراق ،زۆر باشــە ،بــۆ ئەمــڕۆ شــتێکى
عەیــب نییــە تێکەڵــى لەگــەڵ کوردســتان ســووریا هەبێــت100 ،کم
گرێدراویــن بــە دەوڵــەىت تورکیــا .کاک هۆشــەنگ دەزانێــت یــەک
شــاندى ئێمــە هەبــوو ،هەمــوو ڕێکەوتیــن لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆىن
ســووریا لــە ئەســتەمبوڵ هەمــوو بــە یەکــەوە ئیمزامــان کــردوە،
کاک هۆشــەنگ یەکێــک بــوو لــە شــاندەکەى ئێمــە ئــەو کارانــە
کارێکــى ئاســایییە لــە پێوەندییــەکاىن ئێمــە هەبێــت .هــەر شــتێک
لــە نێــوان پــارىت دیموک ـرات و پەکەکــە بێــت ،وەک (ئهبوســابیر)
گــوىت ،مــن دەمەوێــت لــە ســەر ئــەو بابەتەن ـه قســە بکــەم کــە
گرێــدراوى کوردســتاىن ســووریایە.

* بهڕێز ســڵێمان عەرەب گوتى :ئەو دەســتکەوتانەى
کــە لــە خۆرئــاوا هاتوەتــە دى (پەیــەدە) کردوویەتــى،
کــێ کردوویەتــى بۆچى ئێــوە دان بــەوەدا نانێن؟
ئیبراهیــم بــرۆ :بــە بــڕواى مــن خۆزگــە دەســتکەوتێک

هەبوایــە ،شــتێکیان هەبوایــە بــۆ میللــەىت کــورد وەک بەیاننامــەى
 11ئــازار  1970لــە کوردســتاىن عێــراق دەرچــوو ،دەربــارەى
ئاوەدانکردنــەوەى کوردســتاىن باشــوور ،خۆزگــە جێبەجێــب کرایــە،
ئێمــە ڕێــز لــەو شــەهیدانە دەگریــن ،خۆزگــە مبانتوایبایــە لــە ســەر
ئــەو بابەتــه بەرگریتــان بکردایــە ،ئــەو بابەتــەى ڕووی دا لەبــەر
ئەمەریــکا بــوو ،ئەوەیــش بــە یەکڕیزیــى ناوماڵــى کــورد بــوو ،مــن
بــاوەڕ دەکــەم زۆر زەحمــەت بــەر پەیــەدە بکەوێــت ،ئــەو کاتــەى
کەیفخــۆىش لــە ڕەقــە دەکــەن ،بــاوەڕم وایــە ئەمەریــکا ڕێــگا بــدات
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لــە ڕەقــە مبێنێــت ،پاشــان شــەڕ دژى تیــرۆر کارێکــى باشــە ،لــە
تــەواوى دونیــادا ئەگــەر شــەڕى تیــرۆر بکــەن باشــە ،بــەاڵم بــاوەڕ
ناکەیــن ئــەو دەســتکەوتانە لــە دەســتى ئێمــەدا مبێنێتــەوە ،هەموو
ناوچــەى باشــوورى کــوردى ،لــەو بــاوەڕەدام لــە کاتێکــى نزیکــدا
بــۆ خەڵــک ،هێــزى ســووریاى دیموکــرات دەبێــت بگەڕێتــەوە
ســنورى خــۆى وەک چــۆن ئێســتا لــە باشــوورى کوردســتاندا
دۆســت و دوژمنــى کــورد قبــوڵ ناکــەن ،بێجگــە لــەو کوردانــەى
لــە ژێــر ســنورى دهســهاڵتی خۆیــدا نەبێــت.
* لــە کــۆى ئــەو قســانە دیــارە گرفتێکــى گــەورە
هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،ئێــوە بەرپرســن
چ وەک حیزبەکــەت چ وەک الیهنهكانــی تــر،
گەییشــتوەتە ئــەو ڕادەیــەى کــە ئیبراهیــم بــرۆ
دەڵێــت خۆزگــە شــتێکتان بکردایــە لــە خۆرئــاوا ،النی
کــەم ڕێــگا نــادان ئۆفیــس بکەنــەوە ،بەشــداریى
هەڵبــژاردن بکــەن ،شــەڕێک دەکــەن کــە شــەڕى
ئێــوە نییــە ،شــەڕى وەکالەتــى تورکیــا و ئێــران و
ڕووســیا ،ئێــوە ئامــادەن ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕازی
بکـهن بــۆ خاتــرى بەرژەوەندییەکانــى خۆتــان ،بــەاڵم
ناتوانــن ئەنەکەســە ڕازی بکــەن؟
فهتحوڵــا حوســێنى :ئێمــە هەمــوو شــتێکامن کــردوە،

کیانێکــى کــوردى هەیــە ئێســتا نــاوى خۆرئاوایــە ،دەســتکەوتێکى
گــەورە جوگرافیایەکــى گــەورە لــە ژێــر دەســتى کوردایــە نــاوى
باکــوورى ســووریایە ،پڕۆژەیەکــى سیاســی هەیــە نــاوى فیدڕاڵییــە،
پڕۆژەیەکــى کوردییــە ،کــورد ئێســتا هەمــوو ســووریا بەڕێــوە
دەبــەن ،تەنهــا برایــم بــرۆ بەڕێــوە نابــەن( ،ئیرباهیــم بــرۆ)
جەماعەتەکــەى بــە ڕاســتى ئێمــە بەشــێک بوویــن لــە ئەنەکەســە
و بەرپــرىس ئەنەکەســە بوویــن ،کاتێــک ئێمــە دەرچوویــن
پڕۆژەیەکــى تــازە هاتــە ئــاراوە ،کــە دەتوانیــن کیانێکــى کــوردى
ڕابگەیەنیــن ،دەوڵــەت ئێســتا کیانێکــى کــوردى هەیــە .خــەوىن
ئەنەکەســە ئەوەیــە تەنهــا ناســنامەیەکى عــەرەىب ســوورى
وەربگــرن ،ئیســتا پێکهاتەیەکــى کــوردى هەیــە ،جوگرافیــا هەیــە،
پڕۆژەیەکــى گــەورە هەیــە لــە هەمــوو پارتــەکان گەورەتــرە،
پڕۆژەیەکــە لەشــکرى گــەورە هەیــە لــە دژى تیــرۆر ،پڕۆژەیــەک
هەیــە خەڵــک و پێکهاتــەکان بیپارێــزن ،جوگرافیایــەک هەیــە نــاوى
خۆرئــاوا و باکــوورى ســووریایە .ئێســتا کارىت فشــار لــە دەســت
کورددایــە ئەویــش ڕەقــە ،بـرادەران بــا بڕۆنــە شــوێنێکی تــر شــەڕ
بکــەن ،ئــەوە پڕوپاگەنــدەى ئەنەکەســە و کۆمەڵــەى ئیخــوان
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موســلیمینن ،کۆمەڵــەى ئەنجوومــەىن ســووریا ،هیــچ ڕێکخســتنێک
لــە نــاو ســووریادا نییــە ،هیــچ ناوچەیەکــى ڕزگارکــراو لــە ژێــر
دەســتیاندا نییــە ،هیــچ پڕۆژەیــەک بــۆ ســووریا ،بــۆ دیموکــرات
بــووىن ســووریا ،بــۆ کەرامــەىت خەڵکــى ســووریا نییــە ،بۆچــى ئــەو
پڕۆژانــە پێشــکەش دەکــەن ،دەڵێــن لــە کۆنگرهکــەدا پێشــکەىش
دەکەیــن ،دەبێــت کۆمەڵێــک سیاســی لــە ســووریا دروســت
ببێــت ،دەبێــت هەمــوو هێــزى سیاســیى لــە ســووریا دانیشــن،
ڕێکەوتننامــەى جنێــڤ و ئەســتانە ئەمانــە هەمــووى ڕۆیشــن،
ئەمانــە هەمــووى پڕوپاگەندەیــە ،ئــەو خەونــەى لــە  2011هەبــوو
ڕۆیشــت ،ســووریاى  2011نەمــا ،ئێســتا ڕاســتییەک هەیــە داعــش
هاتــوو ڕۆیشــت.

* پارتــى دیموکراتــى کوردســتانیش دەیانگــوت
عێــراق نەمــا تــەواو دواى ، 2003تەنانــەت بارزانــى
خۆیشــى لــە چەنــد ڕۆژێــک پێــش ڕیفرانــدۆم گوتــى
عێــراق تــەواو بــوە ،ئێمــە لــە دواى ڕیفرانــدۆم
قســە لــە ســەر ناوچــە جێناکۆکــەکان تــەواو بــوە،
کەرکــووک تــەواو بــوە کوردســتانی ،ئێمــە قســەمان
لــە ســەر دەوڵەتــى ســەربەخۆى کوردییــە؟
فهتحوڵــا حوســێنى :ئێمــە دەڵێیــن پــڕۆژەى ئێمــە پڕۆژەیەکى

ســووریایە ،پڕۆژەکــە بــۆ هەمــوو پێکهاتــەکاىن ســووریایە ،تــا
ئێســتا پــڕۆژە ڕێگایــەک نەهاتوەتــە دەســت ئێمــە چــۆن مامەڵــە
لەگــەل یەکــرى بکەیــن داواى چارەســەرى سیاســی بکەیــن ،بــەاڵم
ئێســتا هێــزى عەســکەرى لــە پێشــە لەگــەڵ هێــزى عەســکەرى
زۆربەیــان شکســتی هێنــاوە ،بــەاڵم تــا ئیســتا هێــزى عەســکەرى
لــە پێشــەوەیە ،تــا ئێســتا داعــش مــاوە تــەواو نەبــوە لــە ســووریا،
قاعیــدە مــاوە ،بــەرەی نــورسە بەشــێکە لــە قاعیــدە ،پارێزگایەکــى
گــەورە بــە دەســتى ئەوانــدا مــاوە.

*دیــارە فەتحوڵــا حوســێینى گەشــبینە بــە
حکوومەتــى بەشــار ئەســەد ،دەڵێــت پڕۆژەیــەک
بــۆ دەوڵەتــى ســەربەخۆ نییــە ،ئــەوەى پەکەکــە
لــە ڕابــردوودا بانگەشــەى بــۆ کــردوە پەیەدەیــش
لەگەڵیــان بــوە بــەوەى ،ئێمــە لەگــەل دەوڵەتــى
نەتەوەیــى نیــن ،ئێمــە لەگــەڵ خۆســەریى
دیموکراســیین ،کــە ئێســتا ئێوەیــش باســی دەکــەن
دەوڵەتــى فیدڕاڵــى خۆرئاوایــە لــە باکــوورى ســووریا،
تەنانــەت گۆڕینــى نــاوى هێزەکانــى یەپەگــە و
یەپــەژە بــۆ گۆڕینــى ســوپاى ســووریاى دیموکــرات،

ئیــوە زۆر نەتانویســتوە ناسیۆنالیســتانە خەونــى
پــڕۆژەى دەوڵەتــى کــوردى هەبێــت ،ئەوەنــدەى
ویســتووتانە حکوومەتــى بەشــار ئەســەد ڕازی بکــەن
و لــە داهاتــوودا بچنــە چوارچێــوەى فیدڕاڵییەکــەوە
کــە بەشــار ئەســەد چوارچێوەکــەى بــۆ داڕشــتوە،
لەگــەڵ ئەوەیشــدا بــا ســەرنجت بــۆ ئــەوە ڕابکێشــم،
کــە ئیبراهیــم بــرۆ گوتــى ،خۆزگــە کانتۆنــەکان
شــتێکتان بکردایــە ،ســادەترین شــت ئەوەیــە،
کــە دەڵێــت جێــگاى ئێمــە نابێتــەوە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان ئۆفیســێک بکەینــەوە دەیســووتێنن،
کادیرەکانمــان دەســتگیر دەکــەن و تەنانهت ناهێڵن
ڕۆژنامەکانمــان بگاتــە خۆرئــاواى کوردســتان؟
فهتحولــا حوســێینى :مــن لــە جیاتیــى ئیرباهیــم بــرۆ

داوای لێبــووردن دەکــەم لــە خانــەوادەى شــەهیداىن کوردســتان،
کــە ئێمــە ئــەو هەمــوو شــەهید و قوربانییەمــان داوە ،نــەک
بڵێــت هیچــان نەکــردوە ،لــە کاتێکــدا هەمــوو جیهــان ســەری
ســووڕماوە بــۆ ئــەوەى کــورداىن خۆرئــاوا کردوویانــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان لــەم مــاوە کورتــەدا ،ئــەو قارەمانییــەى نواندوویانــە،
پاراســتنى مرۆڤایــەىت ،شــەڕ لــە پێنــاو پاراســتنى کەرامــەىت مرۆڤــدا،
ئاوەدانکردنــەوەى سیســتمێکى دیموک ـراىت کــە هەمــوو الیەنێــک
و هەمــوو گــەالىن خۆرئــاواى کوردســتان چ کــورد چ عــەرەب،
رسیــان ،تورکــان ،موســوڵامن هەموویــان ڕۆڵــى خۆیــان تێیــدا
ببینــن .هەموویــان بــە ئازادانــە تێیــدا بژیــن و مــاىف ژن بدرێــت
و مــاىف گەنجانیــش بدرێــت ،ئاوادانکردنــەوەى سیســتمێکى
دیموک ـرات لــە کاتێکــدا لــە چوارچێــوەى بارودۆخێکــى زۆر دژوار
دەژیــن و شــەڕ بەرانبــەر تیرۆریســتاىن داعــش و ڕژێمــى بەشــار
ئەســەد دەکەیــت و دەوڵــەىت تورکیایــش بــە مانــە بڵێــت تــۆ هیــچ
دەســکەوتێک بــە دەســت نەهێنــاوە ،بێگومــان ئەمانــە قســەیەکى
ڕاســت نییــە ،مــن دووبــارە دەمەوێــت ئــەم فرســەتە بقۆزمــەوە،
ئێســتا گوتــم ئێمــە نوێنەرایەتیــى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان
دەکەیــن ،نــەوەک پەیــەدە .بــۆ ئــەوەى خەڵــک تــێ بــگات لــە
بابەتەکــە ئیرباهیــم بــرۆ نایەنەوێــت لــە بابەتەکــە تــێ بــگات و
دوور دەکەوێتــەوە لــە الیەنــە ڕاســتییەکە ،مــن دووبــارە دەڵێــم
حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە ،ئەگــەر ڕەخنەیــەک
هەبــوو لــە ســەر ئــەم حکوومەتــە ،بێــن بەشــدار بــن لــە پڕۆســەى
سیاســییەکە کــە ئێمــە بــەرەو هەڵبژاردنێــک دەچیــن ،ئەگــەر
بیانەوێــت گۆڕانکارییــەک بــکات لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،بــا

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بێــن بــە شــێوەیەکى دیموکراســی بەشــدار بــن لــەم هەڵبژاردنانــە،
بــەاڵم ئەگــەر ئهنهكهســه بەشــدار نەبێــت ،لــە دەرەوەى ســنور
مبێنێتــەوە ،بێگومــان پەیــەدە دەردەکەوێــت لــە گۆڕەپانەکــەدا،
بێگومــان پــارىت چــەپ دەردەکەوێــت ،چونکــە ئــەوە بەشــدار
دەبێــت لــە هەڵبژاردنــەکان و پۆســتەکانیش وەردەگرێــت ،ئــەو
کاتــە سیاســەت و پاشــەڕۆژى ئــەو میللەتە دەنەخشــێنێت لە ســەر
خاکەکــەی ،لــە الیەکــى تــرەوە ئەگــەر ئێمــە وەک (ئیرباهیــم بــرۆ)
دهڵێــت ،کــە پەیــەدە حســابیان بــۆ نــاکات ،ڕێگایــان پــێ نــادات
دووبــارە حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە ،دژى یاســایەک
هەبێــت لێپرســینەوەى لەگــەڵ دەکرێــت ،بــەاڵم پرســیارەکەى
مــن ئەوەیــە ،وەک هاواڵتییەکــى خۆرئــاواى کوردســتان ،ئایــا
ئەنجوومــەىن ســوورى ،ئیخــوان موســلیمین حســاب بــۆ ئەنەکەســە
دەکــەن؟ ئایــا ئامادەیــە مــاىف کــورد بــدات؟ ئایــا ئەنجوومــەن لــە
بــاوەىش دەوڵــەىت تورکیادایــە ،ئیرباهیــم بــرۆ گــوىت :ئــەو دەوڵەتــە
زلهێزانــەى وەک تورکیــا ،ئێـران ئامــادە نیــن کــورد بگــەن بــە مــاىف
خۆیــان ،ئایــا چــۆن ئەنجوومــەن ئامادەیــە مــاىف کــورد بــدات؟
کەواتــە هیــوادارم لــە ب ـرادەراىن ئەنەکەســە ئەگــەر پڕۆژەیەکیــان
هەبێــت بەدواداچــوون بکــەن ،ئــەوان تەنهــا بــە نــاو دەڵێــن
ئێمەیــش فیدراڵیــان دەوێــت ،بــەاڵم پڕۆژەیەکــى ڕاســتیان نییــە
تەنهــا قســەیە .فیدراڵــى یــان حکومــی زاىت لــە خۆیــەوە نایــەت،
دەبێــت خەبــات بکەیــت ،دەبێــت هەمــوو دامــودەزگاکان
دامبەزرێنیــت ،دەبێــت سیســتمێک دروســت بکەیــت ،کــە بتوانیــت
ژیانێکــى ســەربەخۆ بــۆ خەڵــک دەســتەبەر بکەیــت.

*بۆچــى ئێــوە بانگەشــەى ســەربەخۆیى ناکــەن،
ئەوەنــدەى بانگەشــەى خۆســەریى دیموکراســی
دەکــەن؟
فهتحوڵــا حوســێنی :مــن دەمەوێــت بڵێــم ئێمــە هەرگیــز

نەمانگوتــوە تــەواو بابەتــەکان لــە ســووریا کۆتایییــان هاتــوە،
بــە پێچەوانــەوە ئێمــە لــە ســاىت یەکەمــەوە دەڵێیــن ،ئــەم
شــەڕە بــە ڕۆژێــک و دوو ڕۆژ کۆتایــى نایــەت ،ڕژێمــى ئەســەد
بــۆ ماوەیەکــى درێــژ دەمێنێتــەوە ،دەبێــت خۆمــان ئامــادە
بکەیــن ،بــە الیــەىن کەمــەوە بــۆ 10ســاڵ دەخایەنێــت ئــەم
شــەڕە ،خوێندنەوەیەکــى واقیعــى و ســراتیژیامن هەبــوو بــۆ
ناوچەکــە ،هەرگیــز شــەڕمان نەکــردوە و پەنامــان نەبــردوە بــۆ
ڕژێمــى ئەســەد ،ئێمــە دەمانەوێــت سیســتمێکى دیموکــراىت و
فیدڕاڵــى لــە ســووریا ئــاوەدان بکەینــەوە.
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یەکڕیزیى ماڵى کوردى بۆ
ئێمە وەک یەکێتیى دیموکراىت
کوردستان لە سووریا
خواستێکى سەرەکیى ئێمەیە،
ئێمە بانگەواز دەکەین لە
هەر چوار بەىش کوردستان
یەکڕیزى دروست ببێت

*دیــارە ئێــوە وابەســتەى سیاســەتەکانى پارتــى
کرێکارانــى کوردســتانن لــە ڕابــردوودا ،ئۆجــەالن ڕای
گەیاندبــوو ،ئــەوان هێــزى خۆســەرى دیموکراســی
پیــادە دەکــەن لەجیاتیــی تێــزى (دەوڵــەت –
نەتــەوە)وە ،تەنانــەت ڕایــان گەیانــد ،ئــەوان دژى
تێــزى (دەوڵــەت  -نەتــەوە)ن ،پارتــى و یەکێتــى
لــە باشــوور نوێنەرایەتــى دەکــەن چەنــد ســاڵێک
لــەوەو پێــش تێــزى خۆســەریى ئۆجــەالن شــوێنى
تێــزى (دەوڵــەت – نەتــەوە)ى گرتــەوە ،ئێــوە لەگــەڵ
دەوڵەتێکــى نەتەوەیــی نیــن لەگــەڵ خۆســەریى
دیموکراســین یــان جۆرێکــە لــە فیدراڵــى کــە
ئێســتا ئێــوە بانگەشــەى بــۆ دەکــەن لــە خۆرئــاوا
بــۆ پێکهاتەکانــى تورکمــان ،ئاشــوورى بەشــدارن
لــە پێکهاتەکــەدا ،بــەاڵم ئــەوەى ئێمــە دەیبینــن
ســوپاى ســووریای دیموکــرات شــتێک نییــە جگــە
لــە هێزەکانــى پەیــەدە ئــەوە زۆرتــر بانگەشــەى
سیاســییە بــۆ ئــەو واقیعەیەتــە کــە تەنهــا کــورد
لــەوێ حاکمــە و ئــەوەى لــە کەرکــووک بینیمــان،
هەرێمــى کوردســتان پڕوپاگەنــدەى ئــەوەی کــردوە،
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هەمــوو نوێنەرایەتییــەکان بەشــدارن لــە پڕۆســەى
سیاســیدا ،بــەاڵم لــە 16ـــی ئۆکتۆبــەر بینیمــان
ئــەوەى دژى ئــااڵ ،دژى کەرکــووک ،دژى ڕیفرانــدۆم
بــوون پێکهاتەکانــى تــر بــوون ،ئێــوە ســیناریۆیەک
دووبــارە دەکەنــەوە کــە لــە باشــوور شکســتى
خــواردوە؟
ســڵێمان عــەرەب :ئێمــە وەک هێــزى پەکەکــە ،وەک پــارىت

لــەو بابەتــەدا بەشــدارین ،بەڕێــز ئۆجــەالن ســەرۆکى ئێمەیــە،
ئــەو فەلســەفەی ئۆجــەالن نوســیوویەىت لەگــەڵ پارادیگــاى
شارســتانیى دیموکــراىت لــە ســەر ئــەو فەلســەفەیە دەڕۆیــن،
پــڕۆژەى چارەســەرى سیاســییى خۆمــان بــە پێــى ئــەو فەلســەفەیە
دادەڕێژیــن .ســەرۆک ئۆجــەالن ســەرۆکى پەیەدەیــە ،ئێمــە لــە
بەرنامــەى سیاســیى خۆمــان و لــە کۆنگــرەى خۆمانــدا ئاماژەمــان
بــەوە کــردوە ،هەروەهــا پەکەکــە پارتێکــى کوردســتانییە ،ڕۆڵێکــى
گرینگــى هەبــوە لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتاندا بــۆ
کێشــەى کــورد ،بــۆ مــاىف گــەىل کــورد ،بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى
خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ،بــە تایبــەت پەکەکــە لــە تێکۆشــاىن
کۆبانێــدا پشــتگیریى کۆبانێــى دەکــرد زیاتــر لــە هــەر الیەنێکــی
تــر ،لــە کەرکــووک تێکۆشــانی کــرد ،پەکەکــە لــە هــەر چــوار
پارچــەى کوردســتاندا هەیــە ،هێزێکــى کوردســتانییە ،ئێمــە وەک
پارتێکــى کوردســتاىن وەک پارتێکــى بـرا ،وەک پارتێکــى کوردســتاىن
چــۆن لــە یەکێتیــى نیشــتیامنیى کوردســتان ،گــۆڕان ،هەدەپــە،
پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان لــەو الیەنانــە نزیکیــن ،بــە تایبــەىت
پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان توانییــان ڕۆڵیکــى ســەرەکى هــەم لــە
پاراســن هــەم لــە پشــتگیریکردنی ســیاىس لــە خۆرئاواى کوردســتان
ببینــن .بــە گشــتى کێشــەیەک هەیــە پاشەکشــێ و کێشــەى ئــەو
کێشــە گەورەیــەى کــە کوردســتان پێیــدا تێپــەڕى ،ئێمــە هەمــوو
هێــزە سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان بــە بەرپرســیار دەبینیــن،
هــەم حکوومــەت ،هــەم پــارىت ســیاىس ،ئێمــە دەمانەوێــت
جارێکــی تــر بــە سیاســەىت خۆیانــدا بچنــەوە ،ئێمەیــش وەک
پارتێکــى خۆرئــاواى کوردســتان پشــتگیریى ئــەو سیاســتە دەکەیــن.
ئێمەیــش وەک خۆرئــاوا لــە ئەزمــووىن خۆرئــاوا ســوود وەربگریــن،
بابەتێکــی تــرى گرینــگ ئەوەیــە ڕۆژبــەڕۆژ فیدڕاڵــى لــە خۆرئــاواى
کوردســتان بــەرەو پێشــەوە دەچێــت ،لــە خۆرئــاواى کوردســتان
بــەرەو هەڵبــژاردن دەچیــن ،کــە چــۆن بــۆ دەســتپێکردىن ڕیفراندۆم
بەڕێــوە بربێــت بــۆ بەدەســتهێناىن فیدڕاڵییــە ،ئــەو کەســانەى کــە
لــە باشــوورى کوردســتان ڕیفراندۆمیــان پــێ بــاش نەبــوو ،بڵێــن لــە

خۆرئاوایــش فیدراڵــى ئەنجامــى بــاىش نابێــت ،مەخابــن!

* لــە ڕابــردوو لــە خۆرئــاوا هەڵبژاردنێــک بەڕێــوە
چــوو ،لــە داهاتــوودا هەڵبژاردنــى شــارەوانییەکان
بەڕێــوە دەچێــت ،ئــەوە ئەنەکەســەیە کــە ناڕازیی ـ ه
و بەشــدارى نــاکات و بایکۆتــى هەڵبژاردنەکانــى
کــردوە ،پارتــى پێشــکەوتنخوازى کــوردى ســووریا
(حەمیــد دەروێــش) بەشــدای نەکــردوە و زۆر لــە
پارتەکانــى تــر بەشــدارى ناکــەن ،کەواتــە ئــەو
هەڵبژاردنــەى دەکرێــت جگــە لــە پەیــەدە هێزێکــی
تــر بەشــداریى تێــدا نییــە ،کەواتــە هەڵبــژاردن
بۆچــى دەکــەن؟
ســڵێمان عــەرەب :مەخابــن! ئەنەکەســە بەیاننامەیەکــی

دەرکــرد هــەر پارتێــک لــە هەڵبژاردنــەکان ئامــادە نەبێــت،
هەروەهــا لــە پاشــەڕۆژدا پاشــەڕۆژى دیــار نابێــت ،ئــەو ڕاســتییەى
لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت بــوو هەمــوو گــەىل خۆرئــاوا ،بــە
تایبــەت (ئەنەکەســە) لــە پێــش هەمــوو کەس چوە ســەر ســندوقى
دەنگــدان بــۆ بــە دەســتهێناىن فیدڕاڵیــى دیموک ـراىت ،بــە هــەزاران
کــەس چوونــە ســەر ســندوقى دەنگــدان و بــە بەڵــێ دەنگیــان بــە
فیدراڵــى دیموکـراىت داوە ،ئــەو بەیاننامەیــەى (ئەنەکەســە) بــاوی
کــردەوە بــۆ هەمــوو خەڵــک بــوو 1/19 ،فیدڕاڵــى دیموک ـراىت لــە
باکــوورى ســووریا ئەنجامەکــەى کۆتایــی بێــت ،کۆنگــرەى گــەالن
کۆتایــى بێــت.

* کاک هۆشــەنگ ئێــوە تۆمەتبارن بەوەى سیاســەتى
پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن ،هاوپەیمانیتــان هەیــە
لەگــەڵ پەیــەدە و کانتۆنەکانــى خۆرئــاوا ،بەشــدارن
لــەو پڕۆســە سیاســییە ،د .ســڵێمان بــە ئاشــکرا
دەڵێــت ئۆجــەالن ســەرۆکى پەیەدەیــە ،لــە هــەر
چــوار پارچــەى کوردســتان ڕۆڵــى خــۆى هەیــە ،کەواتە
ئــەوە قســەکانى ئیبراهیــم بــرۆ دەســەلمێنێت کــە
یــەک گــەل ،ســەرۆک ،هێــز ،ئایدیــا ،ئایدیۆلۆژیــا،
سیســتم هەیــە و ئەویــش پەکەکــە و عەبدوڵــا
ئۆجەالنـه ،لــە کوێــى ئەمــەدا پڕۆســەى دیموکراســی
بەڕێــوە دەچێــت ،بــەم شــێوازە خۆرئــاوا لــە بــەردەم
مەترســیی گەورەدایە ،کە پڕۆســەیەکى دیموکراســی
بەڕێــوە ناچێــت ،تــاک حیزبــى و تــاک هەژموونــى ،لــە
دواى ڕزگاربوونــی ڕەقــە بینیمــان کــە حکوومەتــى
تورکیاتــان نیگــەران کــرد لــەو گۆڕەپانــەى کــە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

داعــش دەبابەکانــى تێــدا دەســووڕانەوە ،پەیــەدە
بــە ئــااڵى پەکەکــەوە و وێنــەى عەبدولــا ئۆجــەالن
هەمــان ســیناریۆى دووبــارە دەکــردەوە ،واتــە ئــەو
ڕەخنــە و بۆچوونانــە ڕاســتە ،ئێــوە دەتانەوێــت
حکوومەتــى خۆرئــاوا بەڕێوەبــەرن یــان پارتــى
کرێکارانــى کوردســتان ســەربخەن؟
هۆشــەنگ دەروێــش :ڕاســتییەک هەیــە ئەگــەر خۆمــان باســی

بکەیــن یــان نــا ،پــارىت دیموکـراىت کوردســتان یەکگرتــوو بێــت وەک
پەکەکــە بێتــە ســەر خاکــى خۆرئــاوا خەبــات بــکات و بتوانێــت
شــەهید بــدات ،توانیبێتــى ســراتیژێکى کوردســتاىن بەڕێــوە
بچێــت ،بــا بێــت بــە خێربێــت ،مــن ئــەم قســەیە بــۆ مێــژوو
دەڵێــم :دواى ڕووداوەکاىن ســووریا خەریــک بــوو شــەڕ لــە ســەر
ناوچــەکاىن خۆرئــاوا دروســت دەبــوو .لــە دانیشــتنێکی تایبــەت
لەگــەڵ (جەمیــل بایــک) لــە ســەر بارودۆخــى کوردســتان ،دەڵێــت
«کــوردى خۆرئــاوا زۆر شــەهیدی داوە بــۆ باکــوورى کوردســتان،
دەڵێــت :خۆمــان قــەرزدارى خۆرئاوایــن ،چەنــد شــەهید هەبێــت
خۆمــان بــۆ خۆرئــاوا شــەهید دەکەیــن ،جێــگاى شــانازییە
شــەهیدى خۆرهــەاڵت لــە ســەر خاکــى خۆرئــاوا دەبینیــن ،باکــوور
لــە ســەر خۆرئــاوا ،لــە باشــوور لــە ســەر خۆرئــاوا شــەهید دەبــن.
بابەتێکــی تــر هەیــە پێویســتە لــە بیــرى نەکەیــن ،بۆچــى هێــزى
مەغریــب و جەزائیــر دەڵێــن دژی هێــزى تونــدڕەو شــەڕ دەکەیــن،
جارێــک بــە نــاوى ئیســام جارێــک بــە نــاوى عــەرەب بــوون بــۆ
منوونــە ،بۆچــى نایاســایییە کوردێــک لــە باکــوورى کوردســتان،
کــە فەرمانــدە بێــت لــە ســەر خاکــى خۆرئــاوا شــەڕ بــکات بــۆ
پاراســتنى میللــەىت خۆیــان .بــە بــڕواى مــن جێــگاى شــانازییە
بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان ،پەکەکــە سیاســەىت تەنهــا قســە نییــە،
سیاســەىت خوێــن و خەباتــە.

* پەکەکــە کــە سیاســەتى خوێــن و خەباتــە
بۆچــى ئامــادە نەبــوو ،بــۆ کەرکــووک لــە باشــوورى
کوردســتان خوێــن بــدات؟
هۆشــەنگ دەروێــش :لــە باشــوورى کوردســتانیش ئامــادە

بــوو .خــۆم ئــاگادار بــووم لــە نــاو کەرکــووک ،کــە تــازە ئــەو
بارودۆخــە بــە ســەر کەرکووکــدا هــات ،زۆر الیــەىن دیاریکــراو
داوایــان کــرد ،هێــزى پاراســتنى کەرکــووک دروســت ببێــت ،دیــارە
ئــەوەی پێشــنیار کــراوە بــۆ هەســتیاریی بارودۆخەکــە بــوە ،لــە
کەرکــووک یــەک یــان دوو شــەهید هەبــوە .ئــەو بارودۆخــەى
کەرکــووک ،پێــش ڕووداوەکاىن کەرکــووک ،هێــزى پاراســتنى گــەل
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لــە کاىت بارودۆخــى شــەنگالدا بەشــداریان کــرد ،هێــزى پاراســتنى
کەرکووکیــش ئەرکێکــى گرینگیــان بینــى ،لــەم شــەڕەى کۆتایــى
کەرکووکــدا ڕەنگــە ڕاســت نەبێــت ئێمــە پێــی بڵێیــن شــەڕ،
چونکــە شــەڕێکى وا دەرنەچــوو ،بــەاڵم دیــار بــوو هێزێکــی زۆر
گــەورە هاتبــوو بــۆ ئــەوەى کەرکــووک داگیــر بــکات ،بــەاڵم هێــزى
پاراســتنى گــەل بەیاننامەیەکیــان دەرکــرد ،کــە ئــەوان تــا ڕۆژى
دوەم هــەر شــەڕیان کــردوه.

* بۆچوونێــک هەیــە ئایــا ئیتالفــى ســوورى ،ئیخــوان
موســلمین ،ســوپاى ســووریاى بەنــاو ئــازاد ،ئــەو
ئەجێنــدا دەرەکییــەى هەیــە ،ئایــا بابەتــى فیدڕاڵــى،
بابەتــى خۆســەریى دیموکراســی ،مافەکانــى خۆرئــاوا
قبــوڵ دەکات ،کــە هەندێــک لــە الیەنــی سیاســی
پشــتگیریى دەکــەن ،ڕەخنــە دەگــرن لــە (پەیــەدە)
کــە سیاســەتى بەشــار ئەســەد و کۆمــارى ئیســامیى
ئێــران بەڕێــوە دەبــات؟
مەحمــوود محەمــەد (ئهبوســابیر) :لــەو ڕێكەوتنــەى

نێــوان ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى کــورد لــە ســووریا ،هێــزى
هەماهەنگــى و شــۆڕش دروســت بــوو ،ئێمــە ئەنــدام بوویــن لــە
ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى کــورد لــە ســووریادا .ئــەو بەڵگەیــەى
لــە ســەر ڕێکەوتــن هەبــوو ،مــاىف هاواڵتیبوونیــان نەدابــوو بــە
کــوردان ،لــە ســەر ئــەو بابەتــە هەندێــک بـرادەر داواى خۆســەرى
دەکــەن .لەبەرئــەوە ئێمــە وەک پــارىت یەکێتــى دیموکــراىت
کــورد لــە ســووریا ،لــەو کاتــەدا ڕاگەیاندنێکــان بــاو کــردەوە،
ئــەو ڕێكەوتنــەى لــە نێــوان هێــزى هەماهەنگــى و شــۆڕش،
ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى کــورد لــە ســووریا ،بۆچــووىن ئێمــە لــە
ســووریاى داهاتــوودا جێبەجــێ ناکرێــت ،مــاىف میللــەىت کــورد
لــە ڕێكەوتنەکــەدا نییــە .کاتێــک ئێمــە دەبینیــن پەیوەســتى
و یەکڕیــزى هەیــە ،بــۆ یەکڕیــزى ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى
کــورد لــە ســووریا لــەو چــوار چێوەیــەدا دەربــازى نــاو هێــزى
هەماهەنگــى دەبیــن ،بــە داخــەوە بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەو
ڕێكەوتنــە مــاىف هاواڵتیــى ئێمــە بــوو ،پاشــان دواى دوو ڕۆژ لــە
کاتێکــدا مەرەکەبــی ئــەو ڕێكەوتنــە وشــک نەببــوەوە ،یاســاى
(ســیادەی وەت ـهىن) دەرچــوو ،ئــەو ڕێكەوتنانــەى ئێســتا دەکرێــن
ڕێكەوتنــى کاتیــن ،ڕێکەوتنــى سـراتیژى کاتێــک دروســت دەبێــت
دواى ڕووخانــدىن بەشــار ئەســەد ،ئاوەدانکردنــەوەى واڵتێــک
و لــە پەرلەمانــی واڵتــدا ئــەو مافانــە دەســتەبەر دەبێــت .ئێمــە
زۆر ئومێدمــان لــە ســەر ئــەوە گــرێ داوە ،بەشــار ئەســەد لــە
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ســەرۆکایەىت مبێنێــت ،دڵنیــا بوویــن کــە هیــچ مافێــک بــە کــورد
نــادان .بــە بــڕواى مــن لــە نــاو ڕژێــم دا ،لــە نــاو ئۆپۆزســیۆندا لــە
ســەر پرســی کــورد بۆچوونیــان دژوارە .ڕژێــم کاتێــک دەکەوێتــە
ئاســتەنگەوە دەڵێــت کــورد بەشــێکە لــە هاونیشــتیامنیى نەتــەوەى
کــورد ،دەڵێیــت کەســێکى دیموکراتــە ،بــەاڵم دواتــر دەڵێــت کــورد
کەمــە نەتەوەیەکــى بچووکــن ،کــورد لــە الى بەشــار ئەســەد تەنهــا
وەک مرۆڤێــک کــە جیایــان دەکاتــەوە لــە ئــاژەڵ ،ئەگینــا هیــچ
مافێکیــان نابێــت ،بــە بــڕواى مــن چارەســەرکردىن پرســی کــورد
لــە چوارچێــوەى واڵىت ســووریایەکى دیموکــراىت ،دەســتوورى،
پەرلەمانیــدا ،ناچــار دەبــن لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆىن ســووریا بگەنــە
ڕێكەوتنێــک و لەگــەڵ هــەر دوو الیەنەکــە کار بکــەن ،لــە ســەر
دەســتوورى ســوورى ڕێکەوتنێکــى تەوافقــى لەگــەڵ هــەر دوو
الیەنەکــە بکــەن ،چارەســەرکردىن پرســی ئێمــە لــە شــامە ،نــەک
لــە بەغــداد ،ئەنقــەرە ،تــاران ،هەولێــر ،ســڵێامىن ،قەندیــل .ئێمــە
دەبینیــن ئیئتــاف نــاو نرابــوو ســوپاى ئــازاد ،ئەوانــە تونــدڕەو
بــوون ،ب ـراى موســوڵامن نــاو نرابــوون ئیخــوان موســلیمین .مــن
دەبینــم تەڤگــەرى سیاســیى کــوردى بــە هەمــوو ڕەنگاکانــەوە
کۆنگــرە لــە هــەر شــوێنێک دروســت ببێــت ،پێویســتە کــورد
لــە نــاو ئــەو کۆنگرەیــەدا هەبێــت ،بۆچــووىن بەرپرســاىن کــورد
وەربگیرێــت ،بەرەوپێشــچوون لــە دەســتەبەرکردىن مــاىف کــوردا
بکــەن ،ئەگــەر هاتــوو ئەنجامــى کۆنگــرە لــە بەرژەوەندیــى دۆزى
کــورد بــوو ،بەیاننامەیــەک ئامــادە بکــەن بڵێــن گــەىل کــورد ئێمــە
بەشــداریى ئــەو کۆنگــرە بوویــن لــە (ئەســتانە) ،یــان ســعودیە،
جنێــڤ ،قەتــەڕ ،ئەســتەمبول بێــت ،بڵێــن ئێمــە پرســی کــورد بــەرز
دەکەینــەوە ،ئــەو الیەنانــەى تــر کــە لــە واڵت دەژیــن ڕێــگا نــادەن
پرســی کــورد بــەرەو پێشــەوە بچێــت ،بۆیــە ئێمــە لــە ئەنجامــى
ئــەو کۆنگرەیــە بەرپرســیار نیــن.

*هەدەپــە چ ڕۆڵێکــى نەرێنیــى هەیــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان ،کــە هەندێــک پێیــان وابــوو ئێــوە
سیاســەتى هەدەپــە جێبەجــێ دەکــەن؟
ئیبراهیــم بــرۆ :ئهبوســابیر دەڵێــت ئــەو بەڵگەنامەیــە کــە

لــە ســووریا ئیمـزا کـراوە هیــچ شــتێکى بــۆ کــورد تێــدا نییــە ،مــن
دەتوانــم بڵێــم یەکــەم جــارە لــە مێــژووى ســووریادا ئۆپۆزســیۆىن
ســوورى دروســت ببێــت ،مــاىف کــورد وەک نەتــەوە ،میللــەت،
گــەل ،لــە نــاو ئــەو ڕێکەوتنــەدا ئیم ـزا ک ـراوە .مــن دەزانــم وەک
کەســایەتیى زۆر کــەىس خـراپ و شــۆڤینى لــە ناویانــدا هەیــە .مــن
دەتوانــم ئــەو دۆکیۆمێنتــە پیشــاىن میوانەکــەىت بــدەم ،مامۆســتا

هۆشــەنگ خــۆى ئــەو دیکۆمێنت ـهی هەیــە ،بــۆ پــارىت دیموک ـراىت
کوردســتان ئێمــە وەک ئەنجوومەنــی نیشــتیامنیى کــوردى هیــچ
لــە ســەر ئێمــە فــەرز نەبــوە ،وەک مەســعوود بــارزاىن یــان ڕۆڵــى
پــارىت تێــدا بێــت.

*پێــت وایــە خۆرئــاواى کوردســتان ،کانتۆنەکانــى
خۆرئــاوا لــە ژێر ســایەى حکوومەتى بەشــار ئەســەددا
دەتوانــن دەســتکەوت و ئیمتیــاز یــان فیدڕاڵــى ،یــان
ئــەوەى خۆیــان ناویــان ناوە خۆســەریى دیموکراســى
بــە دەســت بهێنــن ،یــان داهاتــووى خۆرئــاواى
کوردســتانیش بــە هەمــان شــێوەى کەرکــووک،
ناوچــە جێناکۆکــەکان دەبێــت؟
ئیبراهیــم بــەرۆ :ئەگــەر بیانتوانیایــە لــە کۆنگــرەى

نێودەوڵەتیــدا بــن ،یــان لــە دەوڵــەىت ســووریا بــن ،مــاىف نەتــەوەى
میللــەىت کــورد لــە دەســتووردا بپارێــزن ،فیدڕاڵــى دروســت بکــەن،
یــان ئۆتۆنۆمیــى دروســت بکــەن هــەر کــەس توانیــى ئەوانــە
دەســتەبەر بــکات ،ئێمــە لــە ســەر ســەرى خۆمــان قبووڵــى
دەکەیــن .مەخابــن! ئــەم پرســە زۆر گەورەیــە تــا ئێســتا ڕژێــم
ناڵێــت بەڵــێ بــۆ مــاىف میللــەىت کــورد ،تــا ئێســتا دۆزینــەوەى
چارەســەرێک بــۆ بەدەســتهێناىن مــاىف نەتــەوەى میللــەىت کــورد،
دەبێــت بــە یەکهەڵوێســتى بێــت ،مــن دەزانــم دەســتەبەرکردىن
مــاىف کــورد لــە ســووریا نــە بــە پشــتیوانیى کوردســتاىن باشــوور
و نــە لــە خۆرئاوایــش دەبێــت لــەو واڵتانــە شــەڕ نەمێنێــت ببنــە
واڵتێکــى دیموکراســی و مــاىف ئێمــە لــە دەســتوور بپارێــزن ،ئــەو
کاتــە لــە دەســتووردا دەتوانیــن مــاىف نەتەوەیــى دەســتوورى
خۆمــان بپارێزیــن.

* پەیــەدە ڕایــان گەیانــدوە ســەربەخۆییان ناوێــت،
بەڵکــوو خۆســەریى دیموکراســییان دوێــت،
پێــت وایــە هەمــان بۆچوونــى پارتــى کرێکارانــى
کوردســتانە؟
ئیبراهیــم بــرۆ :بێگومــان ئێمەیــش ســەربەخۆبوون لــە

کوردســتاىن ســووریادا داوامــان کــردوە ،ئێمــە داواى فیدڕاڵــى
دەکەیــن ،ئێمــە و پەیــەدە پێــش  4ســاڵ داوای فیدراڵــى دەکەیــن،
فیدڕاڵــى هەرێمــى کــوردى یــەک جوگرافیــا و فیدڕاڵــى هەرێمــى
ئیــدارى لــە ســووریا دروســت بێــت .هەرێمــى کــوردى بێــت ،لــە
بەشــێک لــەو فیدڕاڵییــەى کــە لــە ســووریا دروســت دەبێــت.
(پەیــەدە) دەســتى لــەو سیاســەتە بــەرداوه( ،پەیــەدە) خــۆى
دەڵێــت :پــڕۆژەى ئێمــە ســووریایە ،بێگومــان ئەمــڕۆ لــە ژێــر
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ســێبەرى دەوڵــەىت ســووریادایە ،دەبێــت مــاىف خۆمــان چارەســەر
بکەیــن ،پەکەکــە ئــەوان ڕادەســپێرن.

* بۆچوونــت چییــە لە ســەر ئــەو قســەکانى ئیبراهیم
بــرۆ ؟ خەباتــى خۆرئاوا بەرەو کــوێ دەڕوات؟
فهتحوڵــا حوســێنى :خەبــاىت خۆرئــاوا تــا ئێســتا ســەرکەوتوو

بــوە ،هــەر ســەرکەوتوو دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەى ڕێکەوتنێــک
لــە نێــوان پێکهاتــەکاىن خۆرئــاوا و لــە نێــوان کــوردەکان هەیــە،
دەربــارەى (ئەنەکەســە) ،بــە ڕاســتى (ئەنەکەســە) نەگەییشــتوەتە
ئــەو ئاســتەى بــە ئەرکــى خــۆى هەســتێت لــە خۆرئــاواى
کوردســتان ،هەمــوو کات داوا دەکەیــن وەک ئۆپۆزســیۆنێکى
بــاش لــە نــاو خۆرئــاواى کوردســتان کارى سیاســیی خۆیــان
بکــەن ،دەتوانــن بــارەگاکاىن خۆیــان بکەنــەوە و خۆپیشــاندان
بکــەن ،ڕەخنــە بگــرن ،بــەاڵم قەدەغەکــردىن هەمــوو شــتێک و
ئــەو دەســتکەوتەى لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،باکــوورى ســووریا
هەیــە ،ڕاســتى بــەو شــێوەیە بڕیارێکــى سیاســیى ڕاســت لــە الى
ئــەوان نییــە .هەمــوو دەزانــن ئەمــڕۆ لــە خۆرئــاواى کوردســتان
نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە ،لــە باکــوورى ســووریایش
نەخشــەڕێگایەکى تــازە دێتــە پێشــەوە لــە ســەر ئاســتى لەشــکرى،
سیاســی ،ڕێکەوتــن هەیــە ڕاســتە ،بــەاڵم ئــەو ڕێكەوتنــە ئــەوان
خۆیــان جێبەجێیــان نەکــردوە ،ئەنەکەســە نەتوانیــى دەســتکەوىت
خــۆى بــە دەســت بهێنێــت .لەبــەر ئــەوەى ئەنەکەســە دەیــان
کێشــەی هەبــوو ،کێشــەکاىن ئەنەکەســە کیشــەى ڕێکخســن بــوو
نــەک کێشــەى ســیاىس ،بــەاڵم هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە
کــردوە ،ئەرکــى خۆیــان جێبەجــێ بکــەن ،واز لــەو تەشویشــە
بهێنــن لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان.
ئەمــڕۆ نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە ،خۆرئــاواى کوردســتان،
باکــوورى ســووریا ،هەمــوو ســووریا دەگرێتــەوە ،بــەاڵم ئــەو
پڕوپاگەندانــەى دەڵێــن :پــارىت چــەپ بەشــێکن لــە ڕژێــم ،خەڵــک
بێــزار بــوون لــەو قســانە ،ئەمــڕۆ شــتێکى تــازە دێتــە پێشــەوە،
بــەاڵم دیــارە ئــەو خەیاڵــەى لــە الى ئەنەکەســە هەیــە دوورە لــە
ڕاســتییەوە.

* خەڵــک لــەو قســانە بێــزار بــوە یان لە (ئەنەکەســە)
بێــزار بوون؟
فهتحوڵــا حوســێنى :لــە ئەنەکەســە و قســەکاىن ئەنەکەســە

بێــزار بــوون ،ئەنەکەســە هیــچ دەســتکەوتێکى لــە خۆرئــاواى
کوردســتان جێبەجێــێ نەکــردوە دوورە لــە واقیعــەوە ،ئەنــوەر
حســێن دەڵێــت» ئەنەکەســە هیــچ ئیســتحقاقێکى وەرنەگرتــوە.

ئەو هێزەى لە باشوورى
کوردستانە مەخابن ،هێزێکى
عەسکەرییە لە پاڵ سەروەریى
هەندێک سیاسی دایە سەر بە
هێزى پارتییە

ئیســتحقاقى هەبــوو ،بــەاڵم نەیتــواىن جێبەجێــى بــکات ،ڕێکەوتنــى
دهــۆک کــە بەڕێــز ئیرباهیــم باســی دەکات ئێمــە لــەوێ بوویــن،
ڕێکەوتنــى دهــۆک 3خــاڵ بــوو ،ئەنەکەســە نەیتــواىن جێبەجێــى
بــکات ،دەبوایــە لــە دوو مانگــدا خاڵــەکان جێبەجــێ بکرێــت،
بــەاڵم ئەنەکەســە لــە مانگێکــدا نەیتــواىن خاڵێــک جێبەجــێ بــکات.

* ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا بــە
مەترســیى دەبینــن چ لــە ســەر خۆرئــاوا ،ئەزموونــى
خۆرئــاواى کوردســتان لــە بــەردەم ئــەو مەترســییەدا
دەبینــن ،دەبێــت چــی بکرێــت؟
فهتحوڵــا حوســێنى :ئێمــە گومتــان الوازبــووىن هــەر

پارچەیەکــى کوردســتان الوازبــووىن پارچەیەکــى تــرە ،ئێمــە
یارمەتیدەریــن بــۆ باشــوورى کوردســتان ،لــە باشــوورى کوردســتان
دەســتەبەرى مافــەکاىن کــورد نەکرابــوو ،گەییشــتبوە ئــەو ئاســتەى،
نەتوانــن ئۆپۆزســیۆنێک قبــوڵ بکــەن ،نەتوانــرا دەســتەیەکى
شــەرعى قبــوڵ بکــەن ،لەبەرئــەو هۆکارانــە کــە ڕیفرانــدۆم ک ـرا،
نەتوانــرا ســەربەخۆیى دەســتەبەر بکــەن ،بۆیــە  50%خاكــی
خۆیــان لــە دەســتدا .ئێمــە ناتوانیــن ئــەو ئەزموونــە جێبەجــێ
بکەیــن ،بــرادەراىن (ئەنەکەســە) داوا دەکــەن .دەیانەوێــت ئــەو
ئەزموونــە جێبەجــێ بکــەن ،ئێمــە هەمــوو ئەزمەكانــی باشــووری
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كوردســتامنان پــێ باشــە بــە ب ـێ براكــوژی ،بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی
ئەنەكەســە ســوورە لــە ســەر ئــەو داوایــە لەبــەر ئــەوە هێزێكــی
لەشــكری دروســت كردبــوو بــۆ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ئەگــەر
توانیــی بێتــە خۆرئــاوای كوردســتان ،ئــەو هێــزە بەرانبــەر بــە
كــوردەكان بــە كار بهێنێــت ،بــەاڵم هەمــوو كــەس دەزانێــت كــە
هێــزی یەپەگــە تەنهــا هێزێكــە كــە هەمــوو ســووریا دەپارێزێــت.

* ئــەوەی لــە باشــووری كوردســتان ڕووی داوە ئێــوە
چــۆن دەتوانــن ئەزموونــی بكــەن لــە خۆرئــاوای
كوردســتان ،بــۆ ئــەوەی لــە خۆرئــاوای كوردســتان
ڕوو نــەدات ،تــا چەنــد پێتــان وایــە خۆرئــاوای
كوردســتان لــە بــەردەم مەترســیدا نییــە ،وەك
ئــەوەی فهتحولــا حوســێنی گوتــی :نایەڵیــن ئــەو
ئەزموونــەی باشــووری كوردســتان لــە خۆرئــاوا
دووبــارە ببێتــەوە؟
د .جاویــدان حەســەن :ســەرەتا دەمەوێــت وەاڵمــی ئیرباهیــم

بــرۆ بدەمــەوە ،ئــەو هەندێــك پرســیاری ئاڕاســتەی مــن كــرد،
پرســیارەكەی ئەوەیــە (بۆچــی ناتوانێــت بچێــت بــۆ خۆرئــاوای
كوردســتان ،یاخــود گەنجێــك دەســتگیر ك ـراوە ،بۆچــی تــا ئێســتا
لــە زیندانــدا مــاوە؟) پێویســتە ئیرباهیــم بــرۆ ئەگــەر بزانێــت مافــی
خــوراوە ،ئــەوە حكوومەتێــك لــە خۆرئــاوای كوردســتان هەیــە
ســكااڵ تۆمــار بــكات« ،ئیرباهیــم بــرۆ دان بــە دەوڵەتــی ئێــوەدا
نانێــت ،كەواتــە ســكااڵ لــە كــوێ بنووســێت «كەواتــە كێشــەكە الی
خۆیەتــی لــە هەمــوو دونیــا ئەگــەر مرۆڤێــک دان بــەو دەوڵەتــەدا
نەنێــت كەواتــە پێویســت نــاكات لــەو دەوڵەتــەدا بــژی ،تــۆ
كاتێــك دان بــەو حكوومەتــەدا نانێــت ،هــەوڵ دەدەیــت ئینقــاب
بەســەر ئــەو دەوڵەتــەدا بكەیــت ،كەواتــە تــۆ مەترســیت لــە ســەر
ئاساییشــی ئــەو دەوڵەتــە ،لــە واڵتێكــی وەك ئەمەریــكا كاتێــك
دەتەوێــت خۆپیشــاندان بكەیــت ،بـێ ئــاگاداری دەزگا ئەمنییــەكان
ڕێــگات پــێ نــادەن ،چونكــە یاســایەك هەیــە دەبێــت بــە پێــی ئــەو
یاســایە بڕۆیــت.

* تــۆ بۆچــی خۆرئــاوا بــەراورد دەكەیــت بــە پاریــس
و واشــنتۆن؟
د .جاویــدان حەســەن :چونكــە خەونــی ئێمەیــە واڵتێكــی

ئــازاد و دیموكــرات دروســت بكرێــت ،مافــی گەلــی كــوردە
سیســتمێكی دیموكــرات دروســت بێــت ،مــن بــەراوردی خــۆم
بــە ڕژێمــی بەشــار ئەســەد ناكــەم .ئــەم سیاســەتانەی لــە نــاو
ئەنەكەســەدا هەبــوون ،بۆچــی كاتــی خــۆی ئامــادە بــوون خۆیــان

هەڵبــژارد كاندیــد بــوون بــۆ ئــەوەی بــن بــە ئەنــدام لــە پەرلەمانی
ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد ،بۆچــی ئێســتا خۆیــان
كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوەی ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە حكوومەتــی
خۆرئــاوای كوردســتاندا ،تــۆ دەڵێیت»ڕژێمــی بەشــار ئەســەد
ڕژێمێكــی دیكتاتــۆر بــوو ،بــەاڵم ئێســتا ئامــادە نابێــت ،كەواتــە تــۆ
پڕۆژەیەكــی جیــاوازت هەیــە ،دەبێــت خــۆت یەكالیــی بكەیتــەوە،
ئەگــەر تــۆ بەرژەوەندیــی ئــەم میللەتــەت دەوێــت ،ئێمــە وەك
حكوومــەت داوا دەكەیــن لــە هەمــوو الیەنــە سیاســییەكان
بــە پێــی یاســا و ڕێنامیــی ئاســایی بەشــدار بــن لــە هەڵبــژاردن
و حكوومــەت ،هیــوادارم ئەگــەر ئەنەكەســە و ئیرباهیــم بــرۆ
پڕۆژەیەكیــان هەیــە بــۆ كــوردی خۆرئــاوا بگەڕێنــەوە بــۆ خۆرئــاوای
كوردســتان و بەشــدار بــن بــە ڕۆڵــی خۆیــان هەســن ،بــەاڵم وەك
ئەزموونــی باشــووری كوردســتان ئایــا خۆرئــاوای كوردســتان لــە
بــەردەم مەترســیدایە؟ بێگومــان شۆڕشــی خۆرئــاوای كوردســتان،
شۆڕشــێكی نوێیــە ،لەگــەڵ ئــەو هەمــوو ســەركەوتنانە ،هێشــتا
لــە مەترســیدایە ،دەبێــت ئێمــە یەكدەنــگ و یەكهەڵوێســت و
یەكگرتــوو بیــن ،هــەوڵ بدەیــن ئــەم ئەزموونــە پــەرە پــێ بدەیــن
و بیپارێزیــن ،بــۆ منوونــە لــە باشــووری كوردســتان دوو هێــزی
ســەربازی هەبــوو ،بــەاڵم لــە خۆرئــاوای كوردســتان ڕێگەمــان
نــەداوە دوو هێــز دروســت ببێــت بــۆ پاراســتنی یەكڕیــزی.

* ئــەوەی فهتحولــا حوســێنی گوتــی «ئێمــە ڕێگــە
نادەیــن ئەزموونــی باشــوور لــە خۆرئــاوا دووبــارە
ببێتــەوە» واتــە ئێــوە تــا كۆتایــی ڕێگــە نــادەن
ئەنەكەســە بەشــدار بێــت لــە پڕۆســەی سیاســی
لــە خۆرئــاوای كوردســتان ،ڕێگــە نــادەن ئــەو
سیاســەتانەی پارتــی دیموكــرات لــەوێ جێبەجــێ
بكرێــت ،لەوانەیــە ئــەوە لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووی
گرفــت و شــەڕی ناوخــۆی بكاتــەوە ،چــۆن دەتوانــن
ئێــوە گرەنتیــی ئــەوە بكــەن كــە لــە خۆرئــاوا
پڕۆســەی سیاســی ســەركەوتوو دەبێــت؟
ســڵێمان عــەرەب :ئێمــە نــەك ڕێگەمــان نــەداوە بــە

ئەنەكەســە ،ڕێگەمــان بــە هــەر هێزێــك داوە دەرفەتــی بیركردنەوە
و بیــر و بۆچوونــی سیاســی خۆیــان لــە خۆرئــاوای كوردســتان
هەبێــت ،هەمــوو كەســێكیش لــە جێبەجــێ كردنــی خۆرئــاوای
كوردســتاندا جــێ دەســتی دیــارە ،ئێمــە وەك پارتێكــی سیاســی لــە
نــاو زۆر لــە پارتەكانــی خۆرئــاوای كوردســتان دەڵێیــن» ئێمە باســی
پــڕۆژەی نەتەوایەتــی دەكەیــن ،بــەاڵم ئەنەكەســە جێبەجێــکارى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

سیاســەتی توركیایــە ،هەمــوو كــەس دەزانێــت سیاســەتی توركیــا
بــۆ دەســتەبەركردنی مافــی كــورد و چارەســەركردنی كێشــەكانی
كــورد ،بــەاڵم جووڵــەی سیاســی ئــەوان ،پشــتگیریی (ئیخــوان
موســلمین)یان دەكــرد ئەمڕۆیــش هــەر كەســێك لــە نــاو ئیئتیــاف
و ئیخــوان مەخابــن ،بــەاڵم ئەنەكەســە كاری لــە ســەر ئــەوە
دەكــرد یەپەگــە و پەیــەدە و خۆرئــاوای كوردســتان بخاتــە لیســی
تیــرۆرەوە « ،ئەنەكەســە دەڵێــت كەســێك لــە دژی ئێمــە شــەڕێكی
ســەربازی و سیاســی دەســت پــێ بــكات ،ئەمــڕۆ هەمــوو كــەس
دەزانێــت كــە ئەوانــە مایەپووچبوونــی سیاســەتی توكیایــە لــە
ســووریا چــۆن بەڕێــوە دەچێــت ،ئەمــڕۆ ئــەو سیاســەتە كەوتوەتــە
جەرابلــوس ئامانجــی سیاســەتی توركیــا ئەوەیــە پێــش بگرێــت
لــە بەرەوپێشــچوونی فیدڕاڵــی ئامانــج لــە پێشخســتنی فیدڕاڵــی
كــوردە ،هەندێــك كــەس دەڵێــت» فیدڕاڵــی بــۆ كــورد نییــە،
هێزێكــی كــوردی نییــە .ئەمەریــكا دەڵێــت «ئەمەریــكا و ڕووســیا
دەڵێــن مافــی كــورد هەیــە ،توركیــا دەڵێــت شــتێك نییــە بــە
نــاوی مافــی كــورد هەمــوو هێــزی نێودەوڵەتــی دەڵێــن كــوردن،
تەنهــا ئەنەســەكە دەڵێــت» پەیــەدە كــورد نییــە ،مــن هیــوادارم
ئەنەكەســە بــە باشــی بــە خۆیــدا بچێتــەوە.

* داهاتــووی خۆرئــاوا چــۆن دەبینیــت ،پێــت وایــە
خۆرئــاوا بــە دەردی باشــوور كوردســتان دەچێــت،
یــان ئێــوە دەتانەوێــت ســەربەخۆ بمێننــەوە و ڕۆڵــی
زیاتــر بگێــڕن ،مــن هیــوادارم وا نەبێــت ئەگــەری
ئــەوە هەیــە ئێــوە لەگــەڵ ئەنەكەســە و هێزەكانــی
تــر ڕووبــەڕووی كێشــەو گرفــت و ئەگــەری شــەڕێكی
ناوخۆیــی هەبێــت لــە نێوانتانــدا؟
هۆشــەنگ دەروێــش :بارودۆخــی خۆرئــاوای كوردســتان

بــەردەوام لــە ســەركەوتندایە ،ئەگــەر ورد بینــەوە كاتێــك
خەباتكارییــەك لــە ســەرێكانی هەبــوو ،دوای شــەڕ ڕێبــەرى هــات
بــۆ الیەنــی فیدڕاڵــی ،دوای بــۆ ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكرات:
(یەپەگــە)( ،یەپــەژە) ،هێــزی ســووریای دیموكــرات ،لــە ســەر
ئاســتی جوگرافــی ئەگــەر وردبینــەوە ئێســتا هێــزی پاراســتنی گــەل
(یەپەگــە) بــوو لــە ئەولەویاتــی ئەجێنــدای پێنتاگۆنــی ئەمەریــكا
لــە ســەر ئاســتی جیهــان بــۆ ناســنامەیەك بــۆ خۆرئاوایــش بــە
گشــتی هێــزی پاراســتنی گــەل یەپەگــە و هێــزی ســووریای
دیموك ـرات ،ئێســتا دەتوانیــن بڵێیــن ،ئەگــەر كێشــەیەك لــە ســەر
ئاســتی ســووریا هەبێــت كــورد ئێســتا وێنــەی هێــزی ســووریای
دیموكـرات دەكات ،كــورد ئێســتا ڕۆڵێكــی پێشــەنگ دەبینێــت لــە
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پــڕۆژەی ئەنجوومەنــی ســووریای دیموك ـرات بــۆ چارەســەركردنی
دیموكراتــی نیشــتامنی لــە ســەر ئاســتی ســووریا ،كــورد ئێســتا
پێشــەنگی ئــەو چارەســەركردنەیە .بــۆ بابەتــی دەســتكەوتی
خۆرئــاوا ،حــەز ناكــەم زۆر باســی ئــەوە بكــەم ئەگــەر خەباتــی
ئــەو هەمــوو ســاڵە پاراســتنی میللــەت و خاكــی خــۆی دژی تیــرۆر
وەســتاون هێــزی تونــدڕەو بــە هــاوكاری هێــزی ســەربازی لــە
ســەر ئاســتى لۆجســتیک و لــە ســەر هەمــوو ئاســتەکان ،کــورد
ئــەو چیرۆکــە گــەورەى بەرانبــەر بــە داعــش و دواى داعــش لــەو
ناوچانــەدا هەمــووى شــکاند ،ئــەو بــە تەنهــا خــۆى ســەرکەوت
پێویســت نــاکات بــاىس دامــەزاوەکاىن بکەیــن یــان بــاىس ئاســتى
ســەربازى بکــەم .ڕاســتییەک هەیــە لــە ســەر ئاســتى خۆرئــاوا
مــادام خەباتکــردن هەیــە مــادام خوێندنەوەیەکــى ڕاســتى لــە
تێکەڵــى جیهــان لــە پێوەنــدى ڕووســیا و ئەمەریــکادا هەبێــت،
بــەردەوام لــە ســەرکەوتندا دەبێــت.

* ســەرنجى تــۆ ســەبارەت بــەوەی خۆرئــاواى
کوردســتان لــە بــەردەم مەترســیدایە وەک ئــەوەى
لــە باشــوور ڕووی داوە یــان نەخێــر ڕۆژبــەڕۆژ بــەرەو
ســەرکەوتن دەڕوات ،دەتوانێــت دەســتکەوتى
گەورەتــر بــە دەســت بهێنێــت ،پێــی وایــە ئــەو
هێزانەیــش کــە نایەنەوێــت لــە پڕۆســەى سیاســیى
خۆرئــاوا بەشــدار بــن ،ئــەوە خۆیانــن یــان لــە ژێــر
سیاســەتى قەدەپــە دان؟
مەحمــوود محەمــەد (ئەبوســابیر) :ڕەنگــە ئــەوە لــە

کوردســتاىن خۆرئــاوا دروســت ببێــت ،بــە ڕێــگاى دیپلۆماســی بێــت،
بــە ڕێــگاى بەڕێوەبــردن بێــت ،بــەو ڕێگایــە داهاتــووى کــورد لــە
کوردســتاىن خۆرئــاوا ،لــە ژێــر مەترســییەکى زۆردایــە دەبێت 16ـــی
ئۆکتۆبــەر ببێتــە ئەزموونێــک ،دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان واز لــەو
قســە و تۆمەتبارکردنــە بێنــن ،هــەر الیەنــە و ئــەوی تــر تۆمەتبــار
دەکات بــەو شــێوەیە بــڕوات داهاتــووى کــورد لــە ســووریا لــە
ژێــر مەترســیدایە ،ئێمــە وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەڵێیــن
پێویســتە ئەمــڕۆ بگەڕێینــەوە ســەر مێــزى گفتوگــۆ بکــەن و
بگەنــە هەڵوێســتێکى هاوبــەش چ بەڕێوەبەرایەتییــەک هەیــە لــە
چوارچێــوەى ســووریا چــۆن بەڕێوەبەرایەتیــى مــاىف میللەتێکــى
کــورد لــە چوارچێــوەى واڵتێکــى دیموکــراىت و دەســتوورى و
فیدڕاڵــى ،مــاىف هەمــوو پێکهاتــەکان لــە دەســتوور پارێ ـزاو بێــت.
بــە بــڕواى ئێمــە یــەک هێــز بــە تەنهــا ناتوانێــت دەســتکەوتەکان
بــە دەســت بهێنێــت.
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*دواییــن بۆچوونــى تــۆ چییــە لــە ســەر ئــەوەى
خۆرئــاوا ڕووبــەڕووى هەلومەرجێکــى نالەبارتــر
لــەوەى باشــوورى کوردســتان دەبێتــەوە ،پێتــان وایە
ئاســۆیەکى گەشــتر باشــتر ،دوور لــە شــەڕى ناوخــۆ
دوور لــە دەســتتێوەردانى قەدەپــە ،تورکیــا ،بەڕێــوە
دەچێــت؟
ئیبراهیــم بــرۆ :مەترســییەکى گــەورە هەیــە لــە ســەر

کوردســتاىن ســووریا ،لەبەرئــەوەى سـراتیژى ئەمریکــى لــە ســووریا
هەیــە ،ئــەوە مەترســییەکى گەورەیــە دواى شــەڕى داعــش،
دەســتتێوەردان لــە دەســتوور هەیــە ،ئــەوە دەســتدرێژییەکی
زۆر گەورەیــە بــۆ ســەر کــورد ،ئــەو ناوچانــەى ئەمەریــکاى تێــدا
نییــە ،ئیــدارەى پەیــەدە و خۆســەریى پەیــەدە هەیــە ...ئەگــەر
ئەمەریــکا دواى شــەڕى داعــش لــەو ناوچانــە نەمێنێــت ،مەترســیى
زۆر گــەورە لــە ســەر کوردســتاىن ســووریا هەیــە ،هەتــا ئێســتا
نــە ڕژێــم ،نــە ئــەو خەڵکــەى لــە نــاو ســووریاى دیموکراتدایــە
باوەڕیــان بــە مــاىف میللــەىت کــورد نییــە ،نــە دەوڵەتــاىن دەوروبــەر
وەک تورکیــا ،ئێـران ،کــەس ناخوازێــت کیانێکــى کــوردى دروســت
بکرێــت ،ترســێکى گــەورە لــە پێــش ئێمەیــە.

* دواى ڕیفرانــدۆم و دواى 16ـــى ئۆکتۆبــەر،
هەرێمــى کوردســتان لــە بــەردەم مەترســییەکى
گەورەدایــە و ڕووبــەڕووى گەلەکۆمەکێیەکــى
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــى بوەتــەوە ،دەبێــت چــی
بــکات بــۆ دەربازبــوون لــەو قەیرانــە ،لــە کاتێکــدا
ئێــوە لــە هێزەکانــى خۆرئــاوان مانــاى ئــەوە نییــە،
پێوەندیتــان نەبێــت بــە مەســەلەى باشــوورەوە،
بەپێچەوانــەوە تێڕوانینــى جیدیتــان هەیــە ،بــە
بۆچوونــى ئێــوە باشــوورى کوردســتان دەبێــت چــى
بــکات بــۆ دەربازبــوون لــەو مەترســییانە؟
عەبدولباقــى یووســف:بۆ مەســەلەى کوردســتان هەمــوو

پێکــەوە هاوبەشــن ،ئاشــکرا بــوو هێرشــی عێــراق بــۆ ســەر
هەرێمــى کوردســتان ،کاریگەریــى هەبــوو لــە ســەر هەمــوو
پارچــەکان ،باشــوورى کوردســتانیش جێگــەى گرینگیپێدانــە بــۆ
ئێمــە ،لەبــەر ئــەوە بــۆ ئێمــە زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى
کوردســتان چارەســەر ببێــت ،چونکــە باشــوور یەکــەم پارچــەى
کوردســتانە ،کــە ئیدارەیەکــى فیدڕاڵــى هەیــە ،هیواداریــن ئــەو
ئیــرادە فیدڕاڵییــە بەهێزتــر ببێــت .بــۆ ئــەو ڕووداوانــەى دواى
16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا ،پێویســتە پێداچوونەوەیەکــى سیاســی

هەبێــت ،هیواداریــن ڕۆشــنبیران و سیاســەمتەداراىن کــورد،
بەتایبــەت هەندێــک لــە کەســاىن ســەربەخۆ کــۆ ببنــەوە و گفتوگــۆ
بکــەن ،تــا بزانرێــت بۆچــى ئــەم ڕوودانــە بــە ســەر کــورددا دێــت،
ئەمــە کێشــەیەکی کۆنــە ،سیاســەمتەداران و خەڵکــى کــورد لــە
ڕابــردوو ناڕەزایــی زۆریــان دەربڕیــوە لــەوەی کــورد ناتوانێــت لــە
نــاو خۆیــدا یەکگرتــوو بێــت ،بۆیــە پێویســتە ئــەم نایەکگرتووییــە
کارى لــە ســەر بکرێــت و پێداچوونەوەیەکــى سیاســی و فیکــری
بکرێــت ،چونکــە هەتــا ئێســتا حکوومــەىت هەرێــم و پارتــە
سیاســییەکاىن نــاو پەرلەمــان ،کارێکــى وایــان نەکــردوە و ڕۆژبــەڕۆژ
ناکۆکییــەکاىن نێوانیــان زیاتــر دەبێــت ،هیواداریــن بتوانــن ژیــاىن
خەڵــک باشــر بکــەن بەپێــى ئــەو توانایانــەی لە ژێــر دەســتیاندایە.
ئــەو خۆپشــاندانانەى لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕوویــان دا،
شــتێکى زۆر ناخۆشــە ،نــەک لەبــەر ئــەوەى لەگــەڵ خۆپشــاندان
نەبیــن ،بەپێچەوانــەوە خۆپشــاندان مافێکــى ڕەوای هەمــوو
هاواڵتییانــە کــە داواى مــاىف خۆیــان بکەن ،بەاڵم هێرشــکردنە ســەر
دامــودەزگاکاىن حکوومــەت و الیەنــە حیزبییــەکان و ئاســاییش،
کارێکــى نەخــوازراوە و کــە دەســتی واڵتــاىن دەوروبــەرى تێدایــە،
ئەمــڕۆ دەرفەتێکــى زێرینــە بــۆ دەوڵەتــاىن دەرەوە کــە بتوانــن
ئەزموونــی باشــوورى کوردســتان هەڵبوەشــێننەوە ،لــە کاتێکــدا
باشــوورى کوردســتان ئێســتا بــە قۆناغێکــى زۆر هەســتیاردا تێپــەڕ
دەبێــت ،بۆیــە پێویســتە گفتوگۆیەکــى فـراوان و شــەفاف لەنێــوان
حیزبــە سیاســییەکاىن هەرێمــى کوردســتان دەســت پــێ بــکات.
* ڕیفراندۆم و شکســتەکانى لە هەرێمى کوردســتان
بــۆ ڕوویــان دا ،پێــت وایــە چەنــدە کاریگەریــى لــە
ســەر بارودۆخــى خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە؟
عەلــى شــەمدین :بێگومــان ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى

ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا ،لــە هــەر کاتێکــى تــردا ڕوو بــدات ،دەبێــت
فاکتــەرە خودییــەکان لــە بەرچــاو بگریــن ،ئەگــەر لــە ناوخــۆدا و
لــە ڕووی خودییــەوە بــە تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت ،ئــەو کات
کێشــە و دەســتتێوەردانە دەرەکییــەکان کاریگەرییــان نابێــت ،بەاڵم
ئەگــەر ئێمــە لــە نــاو خۆمانــدا یەکڕیــز و یەکهەڵوێســت نەبیــن،
ســەرجەم دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆییــەکان کاریگەرییــان
دەبێــت ،تەنانــەت کــەس دەســتێکی ئیجابیشــان بــۆ ڕاناکێشــێت
لــە دەرەوە ئەگــەر یەکگرتــوو نەبیــن ،کــە بەداخــەوە دۆســتێکى
زۆر کەمــان هەیــە و زۆرێــک لــە دەوڵەتــەکاىن دەرەوە دژى
مەســەلەى کــوردن و دەترســن ،جــا لــە هــەر ناوچەیــەک بێــت،
بەتایبــەت لــە هەرێمێکــى وەک کوردســتانی عێراقــدا ،کــە لــە

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پێشــووتردا ببــوە نیمچــە دەوڵەتێــک ،بۆیــە دەبێــت هــەر الیەنێــک
الى خۆیــەوە دەســت پــێ بــکات و کار بــکات بــۆ چارەســەرکردىن
کێشــەکان .هەروەهــا دەربــارەی ڕووداوەکاىن 16ـــى ئۆکتۆبــەر،
بــێ کاریگــەر نەبــوە لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان ،ئەگــەر
جارێــک کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان
هەبووبێــت ،دە هێنــدە زیاتــر کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى
خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوە و دەبێــت ،چونکــە پێوەندییەکى زۆر
تایبــەت هەیــە لــە نێــوان کوردســتاىن ســووریا و کوردســتاىن عێـراق،
لــە کاتێکــدا لەمــاوەى  10ســاڵى ڕابــردوودا کوردســتاىن ســووریا
بۆتــە پاشــکۆیەکى کوردســتاىن عێــراق ،بۆیــە ئەگــەر جارێــک
کاریگەریــى لــە ســەر کوردســتاىن تورکیــا و ئێـران هەبێــت ،دە جــار
کاریگەریــى لــە ســەر ئێمــە دەبێــت.
کــە فیدڕاڵــى و ئەزمــووىن کوردســتاىن عێ ـراق دروســت بــوو پــاش
کەوتنــی ڕژێمــی عێراق ،لــە ســاڵى  2004ڕووداوى 12ى ئازار ڕووی
دا لــە کوردســتانی ســووریا ،بــە مانایەکــی تــر ئێمــە لــە ســووریاوە
باجــی فیدڕاڵییەکــەی کوردســتانی عێراقــان دا .بۆیــە شــۆڤێنیزمی
عــەرەب و ڕژێمــى بەعــس دەیگــوت :پێویســتە ئــەو ئەزموونــەى
لــە کوردســتاىن عێ ـراق ڕووی داوە ،هــەر لەئێســتاوە ڕێگــەى لــێ
بگــرن بــا نەگاتــە نــاو کوردســتانی ســووریا ،ئێســتایش دەڵێــن
«داواى مــاىف کــورد مەکــەن لــە ســووریا ،تەنهــا هاواڵتیبــوون بــۆ
ئێــوە بەســە ،چونکــە ئێســتا ئــەو ئەزموونــەى لــە کوردســتاىن عێراق
هەیــە ،بــەرەو تێکچــوون دەچێــت» ،بۆیــە دەڵێــم کاریگەرییەکــى
زۆر گــەورە و مــەزىن لــە کــوردى ســووریا کــردوە ،هیواداریشــم
کوردســتاىن عێــراق لــەو تەنگژەیــە ڕزگارى ببێــت .دووبــارە و
ســەدبارەی دەکەمــەوە دەربازبــوون لــەو کێشــانە یەکگرتووییــە،
ڕوون و ئاشــکرایە کێشــەى کــورد لــە ســەردەمى (ئەحمــەدى
خاىن)یــەوە تــا ئێســتا ســەرکەوتوو نەبــوە ،کــە بێگومــان تەنهــا
فاکتــەرە دەرەکییــەکان کاریگەریــان نەبــوە ،بەڵکــوو بەشــێکى
زۆری پێوەندیــى هەیــە بــە کێشــە بابەتــی و ناوخۆییەکانــەوە و
کــورد یەکڕیــز و یەکگرتــوو نیــن لــە نــاو خۆیانــدا.

* (عەلــى شــەمدین) دەڵێــت «کــورد خــۆى یەکگرتــوو
نییــە ،گوتارێکــى هاوبەشــی نییــە ،نەیتوانیــوە
گوتارێکــى یەکگرتــووى هەبێــت بەرانبــەر بــە
واڵتانــى داگیرکــەرى کوردســتان» ،هــەروەک
نوێنــەرى پەیــەدە بــۆ نموونــە دەڵێــت «ئێمــە بۆیــە
لــە خۆرئــاواى کوردســتان ســەرکەوتووین و وەک
باشــوورى کوردســتان نیــن ،چونکــە لــە خۆرئــاوا
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ئێمە ئیرادەى خۆمان ناخەینە
دەستى ئەو واڵتانە ،ئێمە
خۆمان هێزێکى سرتاتیژیى
گەورەین و کار دەکەین

یــەک هێــز بڕیــار دەدات ،نــەک وەک باشــوور ،کــە
چەندیــن هێــزى جۆراوجــۆرى هەیــە ،هــەر هێزێــک
بــۆ خــۆى بڕیــار دەدات» ،مەبەســتیەتى «هەمــان
ئەزموونــى خۆرئــاوا پەیــڕەو بکەیــن لــە باشــوور»،
تــۆ پێــت وایــە هەمــان ئەزموونــى خۆرئــاوا شــایەنى
ئەوەیــە لــە باشــوور دووبــارە بکرێتــەوە ،لەگــەڵ
ئــەو فــرە حیزبییــەى کــە لــە باشــوور هەیــە ،کــە
هەندێــک جــار کێشــە و گرفتــى سیاســی و لێــدوان و
گوتــارى جیــاوازی لــێ دەکەوێتــەوە؟
کاوە عەزیــزى :ئاشــکرایە مــن وا نــارساوم کــە دژى سیاســەىت

پەیــەدەم ،بــەاڵم مــن نــە لــە دژى پەیــەدەم ،نــە دژى ئەوانــەم
کــە لەگــەڵ سیاســەىت پەیــەدەن ،بــەاڵم ئــەو سیاســەتەى کــە
پەیــەدە دەیــکات دوورە لــە حوکمــدارى و شارســتانیەت و بنەمــاى
دیموکراســی ،ئەگــەر بــاوەڕ ناکــەن ئــەوە نووســینگەیان لــە
ســلێامنی هەیــە بــا تاقــی بکەنــەوە و ئــەو سیاســەت و ئەزموونــە
بهێننــە ســڵێامىن ،ئــەوکات دەردەکەوێــت کــە قبــوڵ دەکرێــت یــان
نــا.
ئــەو بــە ئێمــە دەڵێــت «هەمــوو کێشــەکامنان چارەســەر کــردوە»،
ئایــا تــۆ چیــت چارەســەر کــردوە لــە خۆرئــاوا؟ کــوا گــەىل کــورد
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لــە خۆرئــاوا؟ ڕێــژەی ســەروو ()65-%60ی کــوردەکان بوونەتــە
پەنابــەر لــە دەرەوەى ســنورى ســووریادا ،لــە کوردســتاىن عێـراق و
تورکیــا و ئەورووپــا دەربــەدەر بــوو ،ئەگــەر ئەمــڕۆ هەڵبژادنێکــى
دیموکــرات لــە کوردســتاىن ســووریا بەڕێــوە بچێــت15% ،ى
کــورد لــە ســووریا نەمــاوە کــە بەشــداریى هەڵبــژاردن بــکات،
ئێســتا حکومێکــى کــوردى لــە ســووریا نەمــاوە ،بۆیــە دەبێــت
بــۆ دروســتکردىن حکوومەتێکــى کــوردى کار بــکات ،ئــەوان بــۆ
گــەالىن باکــوورى ســووریا کار دەکــەن ،بــەاڵم ئــەو گەالنــەى کــە
باکــوورى ســووریا هــۆزی عەرەبیــن ،دژى هەبــووىن کــوردن،
ئایــا چ ئەزموونێکیــان هێنــاوە ،ئایــا دیموکراســییان دەســتەبەر
کــردوە؟ فێــرى مــاىف مرۆڤیــان کردویــن؟ سیســتمى دیموکراســی
بــۆ هێناویــن؟ بەپێچەوانــەوە  65ســاڵە پارتــی کــوردى هەیــە،
لیبڕاڵێکــى سیاســی هەبــوو ،کەلتوورێکــى سیاســی هەبــوو،
شــۆڕىش کلتوریــان تــێ پەڕاندبــوو ،فرەیــی سیاســی و تۆلێرانــس
هەبــوو ،بــەاڵم هیــچ کام لەوانــە نەمــا! ئایــا دەبێــت ڕێگــە بدرێــت
بــە عەشــایرى عەرەبــی و میلیشــیا لەگــەڵ عەرەبــی دێــرەزوور
و ڕەققــە ڕێکبکەوێــت و دژى پارتەکانــی (ئەنەکەســە) ،دژی
لەشــکرى ڕۆژ و دژى پێشــمەرگە بێــت؟ ئەمــە سیســتمە چــی
شــەرعیەتێکی هەیــە ،کــە نــە ڕژێــم قبوڵــى دەکات ،نــە دەوڵەتــاىن
دەرەوە قبوڵــى دەکــەن ،نــە ئەمەریــکا و ڕووســیا قبوڵــى دەکــەن،
لــە هەمــان کاتــدا ئێمــەش قبوڵــى ناکەیــن ،واتــا پەیــەدە هیــچ
ئەزموونێکــى بــاىش نەهێنــاوە ،بەپێچەوانــەوە پێــش ســاڵى 2011
کــورد لــە کوردســتاىن ســووریا زۆرینــە بوویــن ،بــەاڵم ئەمــڕۆ
بووینــە کەمینــە ،واتــا پەیــەدە ئێمــەى لــە زۆرینــەوە کــرد بــە
کەمینــە ،ئەمــە بــوو ســەرکەوتنەکەیان؟ ئێســتا دەگونجێــت ئــەم
ئەزموونــە ،کــە لــە خۆرئــاوا ســەرکەوتوو نەبــوە ،بربێتــە باشــوور
و لــەوێ پەیــڕەو بکرێــت ،دوا جــار کــورداىن شــەنگال دەکــوژن و
لەگــەڵ حەشــدى شــەعبی ڕێکەوتــن دەکــەن ،تاکــو کانتــۆن لــە
شــەنگال دروســت بکــەن ،ئەمــە کوردایەتیــی ئەوانــە؟

* کاوە عەزیــزى دەڵێــت «پەیــەدە چ سیســتمێکى
دیموکراســی بــە دەســت هێنــاوە بــۆ ئێمــە ،چ
دەســتکەوتێکى هێنــاوە جگــە لــە لــە تاکــڕەوى و
ئاوارەبوونــى بەشــێکى زۆرى کوردانــى ســووریا»،
هەروەهــا داواى هەڵبژاردنێکــى ئــازاد دەکات ،پێــی
وایــە پەیــەدە دژى ئەنەکەســە و لەشــکرى ڕۆژە ،کــە
بێگومــان دژى هێــزە سیاســییەکانى وەک ئێوەیشــە،
پێــت وایــە پەیــەدە بۆچــى ئــەم سیاســەتەى گرتوەتە

بــەر؟ کــە پێشــتر (ئیبراهیــم برۆ) ســەرۆکى پێشــووى
ئەنەکەســە گوتــى :پەیــەدە هەمــان سیاســەتى
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات و قبوڵــى نییــە کــە کــەس
شــەریکى بێــت و خەڵــک دەخاتــە زیندانەکانــەوە و
ناهێڵێــت هیــچ ئازادییــەک لــە خۆرئــاواى کوردســتان
بــە دەســت بێــت ،کاوە عەزیزیــش گوتــى :ئەگــەر
قبوڵتانــە دەتوانــن هەمــان ئەزموونــى خۆرئــاوا
بهێنــن و لــە ســلێمانى جێبەجێــی بکــەن ،کــە ئێــوە
ڕێگەتــان داوە نوێنەرایەتــى بــکات؟
عەبدولباقــى یووســف :بەڕاســتى ئێمــە خۆیشــان لەنــاو

ئەنەکەســەداین و حیزبێکــى جیــاواز نیــن ،پەیــەدە سیســتمێکى
تاکڕەوانــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان جێبەجــێ دەکات ،ســەرەتا
زۆر هەوڵــان دا یەکڕیزیــى کــورد دروســت بکەیــن ،ئــەو کاتــە
ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد گەورەتریــن هێــز بوو لــە خۆرئاواى
کوردســتان ،تێکـڕاى دەوڵەتــان لەگەڵــان بــوو ،ئــەو کاتــە پێگــەى
ئەنجوومــەن زۆر کاریگــەر و بــاش بــوو ،سازشــیكی باشــان بــۆ
کرابــوو( ،پــارىت پێشــکەوتنخوازی کورد–ســووریا)یش لەگەڵــان
بــوو ،زۆر هەوڵامنــدا یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــورد دروســت بکەیــن،
بــەاڵم بەداخــەوە پەیــەدە بــەو ئەزمــوون و ســراتیژ و عەقڵەیەتــە
تایبەتــەى کــە هەیبــوو ،ڕێگــەى نــەدا و هەوڵــی دا سیســتمى
تاکــڕەوى جێبەجــێ بــکات لــە خۆرئــاواى کوردســتان و (ڕێکەوتنــى
هەولێــرى یــەک و هەولێــرى دوو و دهــۆک)ی جێبەجــێ نەکــرد،
مــن ناڵێــم ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد کەموکورتیــی نەبــوو،
بەپێچەوانــەوە هەیەتــی ،بــەاڵم ئێســتا کاىت ئــەوە نییــە ،کــە بــەو
شــێوەیە قســە بکەیــن ،پەیــەدە ئــەو سـراتیژییە جێبەجــێ دەکات
و هــەوڵ دەدات دەســەاڵىت خــۆى بســەپێنێت بــە ســەر خەڵکــدا و
دەیەوێــت الیەنــەکاىن تــر الواز بــکات ،ئێمــە نابێــت بــە مەبەســتی
کێشــە دروســتکردن چــاو بــە مێــژوودا بخشــێنینەوە ،بەڵکــوو
پێویســتە ســوودی لــێ وەربگریــن ،بــۆ ئــەوەى کەڵــک وەربگریــن.
پەیــەدە پەیوەســت نەبــوو بــە جێبەجێکــردىن ئــەو ڕێکەوتنــە،
ئاشــکرایە تێکەاڵویــی ئــەوان لەگــەڵ حکوومــەىت ســووریا و ئێـران
بــوو ،ئەمــڕۆ شــتێکى تازە دروســت بــوە ،حکوومــەىت ســووریا دواى
ئــەو ڕووداوەى لە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا( ،بەشــار ئەســەد)
بــە زمــاىن خــوی هەمــوو شــتێکى کــوردى ڕەت کــردەوە ،لــە چەنــد
ڕۆژى پێشــوودا پەیــەدەى بــە خائیــن نــاو بــرد ،کــە پێوەندیــى
لەگــەڵ ئەمەریــکا دەبەســتێت ،هەروەهــا لــە مــاوەى ڕابــردوودا
لــە کۆبوونــەوەى «ئەســتانە»دا ئامــادەکارى دەک ـرا بــۆ کۆنگــرەى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

«ســوچی» تایبــەت بــە گــەالىن ســووریا ،حکوومــەىت تورکیــا و ئێـران
پێکــەوە هەڵوێســتیان هەبــوو بــۆ قبوڵنەکــردىن بەشــداریى پەیەدە،
یــان ئیــدارەى زاىت لــە خۆرئــاواى کوردســتان تــا بەشــداریى ئــەو
گفتوگۆیــە نــەکات ،ئــەم ئەزموونــە ئەزموونێکــى زۆر باشــە،
چونکــە ئــەو ئەزموونــەى پەیــەدە جێبەجێــى دەکات ،دەرئەنجامى
خراپــى دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەى ناکرێــت تەنهــا یــەک هێــز و یــەک
دەســەاڵت هەبێــت ،بۆیــە نابێــت لــەو گفتۆگۆیــەدا بەشــدارى
بــکات لەبــەر پاشــەڕۆژى ســووریا ،ئەگــەر بەشــداریى ئــەو
گفتوگۆیــە بــکات ،ڕەنگــە کاریگەریــى هەبێــت بــۆ جێبەجێنەکردىن
مــاىف کــورد ،بۆیــە بــۆ ڕێکخســتنەوەى نــاو ماڵــى کــورد ،دەبێــت
پەیــەدە ســازش بــکات و واز لــە یەکــڕەوى و تاکــڕەوى بهێنێــت و
ئامــادە بێــت گفتوگــۆ لەگــەڵ ئەنجوومــەىن کــورد و هێــزى تــرى
خۆرئــاوا بــکات.

* هەندێــک ســەرچاوە بۆچوونــى هــەر یــەک لــە
عەبدولباقــى یووســف ،کاوە عەزیــزى پشتڕاســت
دەکەنــەوە ،کــە لــە الیەکــەوە پەکەکــە و هێزەکانــى
لــە شــەنگال بــە دەســتى دەرەکــى دەیانەوێــت
هیاللــى شــیعى تــەواو بکــەن ،بــۆ تێپەڕینــى
هێزەکانــى عێــراق و ئێــران بــۆ ســەر دەریــاى
ســپیى ناوەڕاســت لــەو ناوچەیــە و هاوکاریکردنــى
هێزەکانــى بەشــار ئەســەد لــە قامیشــلۆ و
ناوچەکانــى تــر ،لــە هەمــان کاتــدا لــە خۆرهەاڵتــى
کوردســتان چ پەکەکــە و چ پــژاک هێزەکانــى تــر بــە
ڕەســمى ناناســن و لــەو بارەیــەوە کێشــەى زۆریــان
هەیــە ،تەنانــەت لــە خۆرئــاواى کوردســتان جگــە لــەو
ملمالنــێ سیاســییانەى دەســتیان پــێ کــردوە ،بــۆ
نموونــە بۆچــوون و تێڕوانینــى کەســایەتییەکى وەک
(عەبدولحەمیــد دەروێش)یــش بــە هەنــد وەرناگــرن،
کێشــە لەگــەڵ ئێــوە دروســت دەکــەن ،ئــەم تاکڕەوى
و توندڕەوییــەى پەکەکــە دەیــکات لــە خۆرئــاوا و
پارچەکانــى تــر ،هۆکارەکــەى بۆچــى دەگەڕێتــەوە،
پێــت وایــە پەیــەدە ســازش لــە بۆچوونەکانــی
دەکات ،لــە هەمــان کاتــدا هەڵوێســتى هەمــوو
هێزەکانــى خۆرئــاوا چییــە بەرانبــەر بــە پەیــەدە،
بۆچــى گوتارێکــى یەکگرتووتــان نییــە بەرانبــەر
ئــەو تاکڕەوییــەى هەیەتــى ،وەک گوتــم :ئیبراهیــم
بــرۆ دەڵێــت «پەیــەدە ڕێــگا نــادات لــە ســووریا کار
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بکەیــن و هەڕەشــەمان لــێ دەکات ،لەگــەڵ هەمــوو
ئەمانەیشــدا پەیــەدە بانگەشــەى یەکڕیــزى دەکات،
لــە کاتێکــدا ســەرکردەکانمان لــە زیندانەکانــى
ئەوانــدان و بارەگاکانمــان دەســووتێنن و کوشــتن و
بڕیــن دەکــەن» ،بۆچــى ســنورێک بــۆ ئــەو دەســەاڵت
و کارانــەى پەیــەدە و پەکەکــە دانانرێت ،لــە کاتێکدا
ئێــوە هێزگەلێکــى زۆرن لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟
عەلــى شــەمدین :پرســیارێکى زۆر گرینگــە ،هەموو ئــەو ڕەخنە

و گلەیییانــەى ڕووبــەڕووی پەیــەدە دەکرێنــەوە پێوەندییەکــى
زۆرى بــە ئێمەیشــەوە هەیــە ،چونکــە لــە مــاوەى دوو ســاڵى
ڕابــردوودا ئێمــە بەشــێک بوویــن لــە ئەنجوومــەن ،تــا ئــەوکات
تەحەمولــی ئــەو قۆناغەمــان کــرد ،چونکــە بەشــێک بوویــن لــەو
ئەنجوومەنــە ،غــەدر دەکەیــن ئەگــەر هەمــوو ئــەم کارەســاتانە
بخەینــە پــاڵ پەیــەدە ،پەیــەدە هێزێکــە کــە خــۆی ڕێــک خســتوە
بــەو شــێوەیەى لــە پێشــردا بــاس کـرا و ببێتــە دیفاکتــۆ ،بــەاڵم ئایــا
ئێمــە چیــان کــردوە؟ ڕاســتە ئێمــە  7ســاڵ هەوڵــان داوە لەگــەڵ
ئــەوان ڕێــک بکەویــن و زۆرینــەى پەیەدەیــش قبــوڵ دەکەیــن،
بــەاڵم پەیــەدە یەکڕیــزى ڕەت دەکاتــەوە ،هەمــوو دەســەاڵتەکاىن
گرتوەتــە دەســتى خــۆى و هێزێکــى دروســت کــردوە( ،وەک
یەپەگــە) کــە ئێمــە ناتوانیــن بەرانبــەرى بوەســتین ،لــە کاتێکــدا
بۆتــە ســیمبوڵێک لــە دژى تیرۆریســتان ،لــە قازانجــى پەیــەدە
هیــچ هێزێکــى تــر نەبێــت و هەوڵیــش دەدەن ،بــەاڵم بــۆ ئێمــە
یارمەتیــى ئــەوان دەدەیــن؟ بــۆ یەکڕیزییــەک لــە نــاو خۆمانــدا
دروســت ناکەیــن؟
کاتێــک بــاس لــە هیــاىل شــیعى دەکرێــت ،کێشــە لەنــاو کــورددا
دروســت دەبێــت ،بەشــێکى زۆر لــە چاودێ ـران دەڵێــن «ســووریا
خاڵــى بەیەکگەییشــتنى نێــوان هیــاىل شــیعى و هیــاىل ســوننى
ســەردەمى عوســانییە» بەمەیــش بەرژەوەندیــى خــۆى دەســتبەر
دەکات ،کارەســات لــەو کاتــەوە دروســت بــوو ،کــە کــورد دابــەش
بــوو بــە ســەر دوو میحــوەردا ،ڕاســتە ئەنەکەســە سیاســەتێکی
کــوردى و نەتەوەیــی پەیــڕەو دەکات ،بــەاڵم وردەوردە کەوتــە
نــاو ئۆپۆزســیۆن و پاشــان بــۆ نــاو تورکیــا ...هتــد ،پەیەدەیــش
بــە هەمــان شــێوەیە ،لــە کۆنگــرەى یەکەمــى ئەنجوومــەىن کــوردى
ســووریا خاڵێکــى زۆر گرینــگ هەیــە ،کــە ئێمــە هیــچ گفتوگۆیــەک
لەگــەڵ ڕژێــم ناکەیــن ،ئەگــەر لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە
نەبێــت ،ئــەو ئۆپۆزســیۆنەیش کــە لــە مــاوەى ئــەو  7ســاڵەدا
دروســت بــوو ،دەســتێکى ڕژێمــى تێــدا بــوو ،لــە هەمــان کاتــدا
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شــۆڤێنیزمی ئیســامیى ســەرکردایەتیى دەکــرد ،بۆیــە وەردەوردە
مــاىف کــورد ون بــوو و نەمــا ،هــەم لــە ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت
و هــەم لــە ئۆپۆزســیۆندا ،لــەم حاڵەیشــدا نــە ئێمــە نــە پەیــەدە،
هیــچ پێداچوونەوەیەکــان لــە خــودى خۆمانــدا نەکــرد ،ڕاســتە
ئەنەکەســە تەنهــا نوێنــەری کــورد بــوو لــە کۆنگــرەى جنێــڤ و لــە
ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت ،پەیەدەیــش لــە ســەر ئاســتى ناوخۆیــی
و لــە واقیعــدا ،هــەر یەکێــک لەوانــە دەیویســت لــە جێگــەى
خــۆى مبێنێتــەوە ،پەیــەدە قبــوڵ نــاکات شــەریکى هەبێــت لــە
ســەر زەمینــەی واقیــع ،هەروەهــا ئەنەکەســەیش پێــى خــۆش بــوو
لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی تەنهــا خــۆی نوێنەرایەتیــی کــورد
بــکات ،بۆیــە کێشــە لــەم خاڵــەدا هەیــە ،بــۆ چارەســەرکردىن ئــەم
کێشــەیەک پێویســتە هــەر یەکێکیــان پێداچوونــەوە بــە خۆیانــدا
بکــەن.

* کەواتــە هەمووتــان هــاوڕان لــە ســەر ئــەوەى
پەیــەدە تاکڕەوانــە کار دەکات و خەڵــک دەخاتــە
زیندانــەکان ،لــە هەمــان کاتــدا (د.جاویــدان
حەســەن) دەڵێــت «ئێمــە ئیــرادەى خۆمــان ناخەینــە
دەســتى ئــەو واڵتانــەوە» ،بــەاڵم لــە بەشــێکى زۆرى
ســەرکردەکانى ئێــوە بیســتراوە ،کــە جگــە لــەم
کارانــەى پەیــەدە و پەکەکــە ،بەڵکــوو پاشــکۆى
ســووریان و پەیــەدە پاشــکۆى پەکەکــە و سیاســەتى
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات ،تەنانــەت بەشــێک لــە
ســەرکردەکانى باشــوورى کوردســتان پێیــان وایــە
پەکەکــە سیاســەتى عێــراق و حەشــدى شــەعبی لــە
شــەنگال و هەندێــک ناوچــەى تــر جێبەجــێ دەکات،
لەگــەڵ ئەوەیشــدا پەیــەدە دەڵێــت «ئەنەکەســە
سیاســەتى پارتــى لــە خۆرئــاوا پەیــڕەو دەکات،
هەروەهــا دژى لەشــکرى ڕۆژیــن ،چونکــە دەیەوێــت
سیاســەتى پارتــى دیموکراتى کوردســتان لــە خۆرئاوا
جێبەجــێ بــکات ،ئێمــە ڕێــگاى پــێ نادەیــن» ،کام
لــەم بۆچوونانــە ڕاســتن؟ لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئێــوە
بــۆ ناتوانــن بەرەیــەک دروســت بکــەن بەرانبــەر ئــەو
هەژمــوون و ســتەمگەرییەى کــە پەیــەدە دروســتی
کــردوە لــە خۆرئــاوا؟
کاوە عەزیــزى :لەڕاســتیدا پەیــەدە باڵــی پەکەکەیــە لــە

خۆرئــاوا ،کــە جگــە لــە خۆیــان و فەلســەفە و سیاســەىت خۆیــان
کەســێکى تــر نابینــن ،واتــا هەمــان ئــەو فەلســەفە و سیاســەتەى

کــە شــاخ و ئەشــکەوتەکان هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتانیش
پەیــڕەو دەکرێــت ،ئێمــە ســێ ڕێکەوتنــان لەگــەڵ ئــەوان هەیــە،
دەمانەوێــت حکومێکــی هاوبــەش و لەشــکرێکى هاوبــەش و
هەڵبــژاردن و سیســتمێکى دیموکــراىت هەبێــت ،ئێمــە دەڵێیــن
«بەرگــرى لــەو خاکــە بکــەن» ،نەمانگوتــوە بۆچــووىن پــارىت
دیموکــراىت کوردســتاىن عێــراق فــەرز بکــەن ،ئــەوان دەڵێــن
«ئەنەکەســە قبــوڵ ناکەیــن ،چونکــە فەلســەفەى بــارزاىن لــە
خۆرئــاوا دەســەپێنێت» ،لــە کاتێکــدا خــودى خۆیــان فەلســەفەى
(ئۆجەالن)یــان ســەپاندوە ،واتــا ئــەوەى بــۆ خۆیــان قبوڵیانــە بــۆ
بەرانبەرەکەیــان قبــوڵ نییــە ،ڕاســتە ئێمــە بارزانییــن ،بــەاڵم لــە
هەمــان کاتــدا کــوردی ســووریاین و دەمانەوێــت سیاســەتەکەمان
سیاســەتێکى ســووری بێــت و دەمانەوێــت خەڵکــى کــوردی
ســووریا بپارێزیــن ،ئایــا پاراســتنى ســووریا لــە بەرژەوەندیــى
پەکەکــە ،یــان لــە بەرژەوەندیــى پــارىت دیموکــراىت کوردســتانە؟
ئەمــڕۆ پەیــەدە شــەڕ لــە ســەر خاکــى کوردســتاىن ســووریا دەکات،
ســەرەتا دەچوونــە ســەر شــەقامەکان و دەیانگــوت :بڕوخێــت
ڕژێمــى بەعــس و لــە ســنورى تورکیــادا دەیانگــوت :بڕوخێــت
(ئــەردۆگان) و تورکیــا ،ئایــا شــەڕى ئێمــە ،شــەڕى (ئــەردۆگان) و
تورکیایــە؟ چــوار ســاڵ پێوەندیــى بــاش بــوو لەگــەڵ تورکیــا گفتوگــۆ
هەبــوو ،تورکیــا و پەیــەدە خۆشــحاڵ بــوون ،ئاشــکرایە (ســاڵح
موســلیم) دەچــوو لەگــەڵ (هــاکان فیــدان) ســەرۆکى میتــی تورکیــا
چــاى دەخــوارد ،بــەاڵم ئێمــە چوویــن لەگــەڵ وەزیــرى دەرەوەى
تورکیــا قســەمان دەکــرد ،پێیــان دەگوتیــن ئەوانــە ئەردۆگانیــن،
بــەاڵم (هــاکان فیــدان) نائەردۆگانییــە ،ئێمــە تووشــی کێشــەیەک
بوویــن ،کــە بــوە هــۆى لەباربــردىن چارەســەرى کێشــەى کــورد لــە
ســووریا ،بۆیــە ئێســتا کوردســتاىن ســووریا تەنهــا بــە نــاو مــاوە ،نــە
بــە هەڵبــژاردن کێشــەى کوردســتاىن ســووریا چارەســەر دەبێــت،
نــە بــە شــەڕ ،لەهەمــان کاتــدا بووینەتــە دوژمنــى هەمــوو پارچــە
و الیەنێــک ،عــەرەب و ڕژێــم و تورکیــا دوژمنامنــن ،ڕووســیا و
ئەمەریکایــش دەســتامن ناگــرن و خۆمــان شــەڕى خۆمــان دەکەین.

* لــە کاتێکــدا بەشــێکى زۆرى هێزەکانــى خۆرئــاواى
کوردســتان دژى سیاســەتى پەیــەدە و تاکــڕەوى و
گواســتنەوەى ئایدیۆلۆژیــاى پەکەکــەن بــۆ خۆرئاواى
کوردســتان ،بۆچــى نەتانتوانیــوە بــەر بــە سیاســەتى
پەیــەدە بگــرن ،پێتــان وایــە خــودى خۆشــتان
یەکگرتــوو نیــن ،بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى
یەکێتــى دەکــەن ،بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

پارتــى دەکەن ،بەشێکیشــتان پشــتگیریى سیاســەتى
خۆرئــاوا دەکــەن ،بۆچوونــى خۆتــان گوتارێکــى
یەکگرتووتــان نییــە ،بۆئــەوەى بــەر بــە سیاســەتى
پەیــەدە بگــرن ،تــا پەیــەدە لــە قەبــارەى خــۆى
بچوکتــر بکەنــەوە و ڕێــگا نــەدەن بــە ئــارەزووى
خــۆى خەڵــک زیندانــى بــکات ،بــارەگا بســووتێنێت،
سیاســەت بــکات لەگــەڵ ڕژێمــى (بەشــار ئەســەد)،
نــەوت بفرۆشــێت؟
کاوە عەزیــزى :ڕاســتییەک هەیــە کــە دەبێــت خەڵکــی کــورد

بیزانێــت ،ئەویــش ئەوەیــە ،کــە پەیــەدە لــە کــوێ بــوو؟ پەیــەدە لە
کوردســتاىن عێـراق لــە نــاو شــاخ بــوو ،لەنــاکاو هاتــە نــاو شــەقامى
کوردســتاىن ســووریا بــە چەقــۆ و شــەڕ ،حکوومەتیــش کوردســتاىن
ســووریای ڕادەســتى ئــەوان کــرد و بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ ئێران و
ســووریا هاتنــە نــاو ســووریا ،ئایــا ئــەو ڕادەســتکردنە بەرانبــەر بــە
چ شــتێکە :دوو خــاڵ بــوو:
 1لــە دژى ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ڕاوەســتێت و کوردســتاىن ســووریابپارێــزن لــە ئۆپۆزســیۆىن ســووریا.
 2لــە دژى بزووتنــەوەى ڕزگاریخــوازى کــورد ڕاوەســن ،تــائەنەکەســە و پــارىت پێشــکەوتن و هیــچ پارتێکــی تــر لــە نــاو
کوردســتاىن ســووریا نەبێــت.
ئێمــە گروپــی ســەربازییامن هەبــوو ،ئــەوان بــە هێــرش و شــەڕ و
کوشــن هەموویــان تێکــدا ،ئێمــە نەماندەویســت شــەڕى براکــوژى
ڕوو بــدات ،بــەاڵم ئــەوان بەپێچەوانــەوە کارێکیــان کــرد بۆئــەوەى
شــەڕى براکــوژى دروســت بێــت ،ئێمــە دە هــەزار پێشــمەرگەمان
لــە ســەر ســنور هەیــە ،ئەگــەر مبانەوێــت دەتوانــن بــە چــوار
ســەعات بگەنــە قامیلشــۆ ،بــەاڵم ئێمــە نامانەوێــت شــەڕى
براکــوژى دروســت ببێــت ،بــۆ منوونــە مــن زۆر پێــم ناخۆشــە
ئەنەکەســە کەموکورتیــى هەیــە ،بۆچــى پــارىت پێشــکەوتنخوازى
کــورد ئامــادە نییــە وتووێــژ لەگــەڵ ئەنەکەســە بکــەن؟ نــەک تەنهــا
ئــەوان بۆچــى هەمــوو الیەنــەکاىن تــر نایەنــە نــاو ئەنەکەســە؟

* ئێــوە بەشــدار بــوون لــە ئەنەکەســە ،بۆچــى
لــە دواییــدا کشــانەوە؟ بــۆ ئێســتا ناچنــەوە نــاو
ئەنەکەســە ،تــا ئــەو بەرەیــەى کــە هەمووتــان داواى
دەکــەن دروســت ببێــت بەرانبــەر بــە پەیــەدە؟

عــەىل شــەمدین :پێشــر باســم کــرد ،ئەگــەر هەمــوو کارەســاتەکان
بخەینــە مــى پەیــەدە ،بێگومــان غــەدر لــە پەیــەدە دەکەیــن ،نەک
لەبــەر ئــەوەى پشــتگیریى پەیــەدە یــان ئەنەکەســە بکــەم ،بەڵکــوو
پێویســتە ڕاســتگۆ بیــن ،پاشەکشــەى ئێمــە لــە ئەنەکەســە ،بــە
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ئامانجی ئەوە بوو خەڵکى
کەرکووک بڕۆنە دەرەوە ،پاشان
هێرش بۆ سەر کەرکووک
دەستی پێ کرد ،دواتر بڵێن بە
ئەمەریکا و ئەورووپا بڵێن بە
هانامانەوە وەرن ،بڵێن میللەىت
خۆمان وێران بوو .پارىت
دیموکراىت کوردستان ویستى
ئەو بابەتە دروست ببێت

هــۆى ئــەوەوە بــوو ،کــە ئەنەکەســە هێنــدە سیســتم و هەڵوێســتى
بەڕێــوە دەبــرد ،کــە ئێمــەى قبــوڵ نەبــوو.
* وەک چى؟
عەلــى شــەمدین :کاتێــک ئەنەکەســە دروســت بــوو ،چەنــد

حیزبێکــى گــەورە و بچــووک لــە دەرەوە هەبــوون ،هەموویــاىن کــۆ
کــردەوە بــۆ یەکڕیــزى ،لــە  ٧ســاڵدا حــەوت حیــزب هاتنــە نــاو
ئەنەکەســە ،یانــزە حیــزب دەرچــوون ،ئێســتایش بیســت حیــزب
ماوەتــەوە ،ئــەم هەمــوو حیزبــە چییــە؟ لــە کوێــوە هاتــوون؟
ئەنەکەســە لەبریــی ئــەوەى یەکخســتنى پــارت و حیزبــەکان بــە
دی بێنێــت ،وەک کارگــە چەندیــن پــارت و حیزبــی زیــاد کــرد،
ئەمەیــش ناخۆشــییەکى گــەورە بــوو ،بڕیــارى ئەنەکەســە کەوتــە
دەســتى حیزبــی بچــووک ،ئێمــە و یەکێتیــى کــوردى ســووریا
ڕێکەوتنــان کــرد کــە (عەبدولباقــى یووســف)یش ئــەو ڕێکەوتنەى
واژۆ کــردوە ،کــە پارتــە ســەرەکییەکان هــەوڵ بــدەن بڕیــارى
ئەنەکەســە لــە دەســتى حیزبــە کاریگەرەکانــدا بێــت ،بــەاڵم لــە
کۆتاییــدا ئــەو ڕێکەوتنــە جێبەجــێ نەبــوو ،ئەمــە پرســیارێکە ،کــە
بــۆ جێبەجــێ نەبــوو؟
لــە الیەکــى تــر ،ئــەو کارەســات و کێشــانەى لە کوردســتاىن ســووریا
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و هەرێمــى کوردســتان و ناوچــەکاىن تــر دروســت بــوو ،ئــەو کات
ئەمەریــکا و ڕووســیا و هەمــوو واڵتــان پێداچوونەوەیــان دەکــرد،
ئێمــە لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە لەگــەڵ تورکیــا پێوەندیــان
هەبــوو ،ئاســایی بــوو مــاىف خۆیشــان بــوو ،بــەاڵم لــە کۆتاییــدا
پێچەوانــە بــوەوە تورکیــا دژى ڕژێمــى ســووریا بــوو ،دەیویســت
ڕژێمــى ســووریا بڕوخێنێــت ،بۆیــە یارمەتیــى ئۆپۆزســیۆىن دەدا،
بــەاڵم ئێســتا تورکیــا لەگــەڵ ڕژێمــی ســووریا ڕێکەوتنــی هەیــە.
لــە هەمــان کاتــدا ئەنەکەســە ڕۆڵێکــى گرینگــى هەبــوو لــە
یارمەتیــداىن کوردســتان توانیبــووى نوێنەرایەتیــى کــورد بــکات لــە
جنێــڤ و تەنهــا کــورد بــوون لــە کۆنگــرەى جنێــڤ ،ئێســتا ناتوانــن
فیکــرى خۆیــان بگــۆڕن بــە شــۆڤێنى و تەنهــا داواى مــاىف خۆیــان
بکــەن و هەڵوێســتی خۆیــان بســەملێنن ،ناڵێــم بەرگریــی نەکــردوە،
بەرگریــی کــردوە ،بــەاڵم وەک پێشــر گوتــم :وردەوردە ئۆپۆزســیۆن
کەوتــە دەســتى ئیســامییەکان و شــۆڤێنى بەعســی.

* بۆچوونێــک هەیــە ،گوایــە پاشەکشــەى ئێــوە
لــە ئەنەکەســە لــە ژێــر کاریگەریــى یەکێتیــى
نیشــتمانیى کوردســتاندا بــوە؟
عەلــى شــەمدین :نەخێــر ،خاڵێکــى یەکێتــى هەیــە کــە جێگەى

ســەربەرزییە 10 ،ســاڵ پشــتیوانیى ئەنەکەســەمان کــردوە لەگــەڵ
حیزبــی تــر بوویــن ،ســووریا و ئەنەکەســە دژى پەیــەدە بــوون،
ئــەوان لەگــەڵ ئــەوەی هاوکاریــى پەیەدەیــان دەکــرد ،ڕۆژێــک لــە
ڕۆژان پێیــان نەگوتیــن بــۆ کارێکــى وا دەکــەن ،بــۆ ســەربەخۆ و
ئــازادن! ئەمــە خاڵێکــە کــە نابێــت لــە بیــر بکرێــت.

* ئێــوە کــە تــا ئێســتا لەگــەڵ ئەنەکەســە مــاون،
کاوە عەزیــزى گوتــى :بۆچــى پارتــى پێشــکەوتنخوازى
کــورد نایەتــەوە نــاو ئەنەکەســە ،ئایــا بــە هاتنــى
ئــەوان ئێــوە دەتوانــن پێــش بــەو هەژموونــەى
پەکەکــە بگــرن ،هەروەهــا (عەلــى شــەمدین) بــاس
لــەوە دەکات ،لــە کاتێکــدا ئــەوان پشــتیوانیى
ئەنەکەســەیان کــردوە ،یەکێتیــى نیشــتیمانیى
کوردســتان پشــتیوانیى پەیــەدەى کــردوە ،هیــچ
ناڕەزایییەکــى نەبــوە ،پێشــتوانییە یەکێتیــى
نیشــتمانیى کوردســتان زیاد لە پێویســت پشــتیوانى
و هاوکاریــى مــادى و سیاســی و ڕاگەیاندنــى
پەیــەدەى دەکــرد ،هــەر بــەو شــێوەیەى کــە پارتــى
هاوکاریــى ئێــوە و ئەنەکەســە دەکات؟
عەبدولباقــى یووســف :وەک چــۆن هــاوکاری باشــوورى

کوردســتان بــۆ ئێمــە کاریگەریــى باشــی دەبێــت ،بــە هەمان شــێوە
ناکۆکیــی نێوانیشــیان کاریگەریــى خــۆى هەیــە ،ئــەو ناکۆکییــەى
لــە دواى ســاڵى  2012دروســت بــوە لــە نێــوان یەکێتیى نیشــتامنیى
کوردســتان و پــارىت دیموک ـراىت کوردســتان ،کاریگەریــی لــە ســەر
خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوو ،یەکێتیــى نیشــتامنیى کوردســتان
هاوکارییەکــى زۆر باشــی پەیــەدەى دەکــرد ،کــە وایکــرد پەیــەدە
کاریگەرییەکــى زیاتــرى هەبێــت ،بێگومــان یەکێتیــى نیشــتامنیى
کوردســتان کاریگەریــى هەبــوو لــە بەهێزکــردىن پەیــەدەدا،
مەبەســتم ئەوەیــە ناکۆکیــى باشــوورى کوردســتان کاریگــەرى
لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان دەبێــت ،بۆیــە پێویســتە ئێمــە
پێداچوونەوەیەکــى دروســت و جیــدى بکەیــن لــە خۆرئــاواى
کوردســتان.
دەبێــت بــۆ هەڵوێســتەکاىن پەیــەدە پڕۆژەیەکــان هەبێــت ،کــە
نــە ڕێگــە لــە کارەکاىن پەیــەدە بگرێــت ،نــە هەمــوو کارەســاتەکان
بخاتــە مــى پەیــەدە ،ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد
پێویســتە پێداچوونەوەیــەک بکەیــن ،ئــەم پێداچوونەوەیــە
ڕێگــە بــۆ ئــەو هێزانــە خــۆش بــکات کــە لــە نــاو ئەنجوومــەىن
نیشــتیامنیى کــورددان ،تــا گەشــە بکــەن و کاربکــەن ،بــۆ منوونــە
پــارىت پێشــکەوتنخوازى کــورد ،تــا هەڤــااڵىن پەدەکەســە لــە نــاو
ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورددا پێداچوونــەوە لــە سیاســەىت
خۆیانــدا بکــەن ،نابێــت پەدەکەســە لــە ســووریا هاوشــێوەى
پەیــەدە خــۆى بســەپێنێت لــە نــاو ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد،
کــە پەپــەدە هەژمــووىن خــۆی ســەپاندوە بەســەر خۆرئــاواى
کوردســتان و تەنهــا سیاســەىت خــۆى جێبەجــێ دەکات ،ئەمــە
ڕاســتییەکە کــە دەبێــت پەدەکەســە خــۆى لەگــەڵ بگونجێــت،
هەروەهــا دەبێــت ئەنجوومــەن هەڵوێســتی هەبێــت بەرانبــەر
ئــەو الیانانــەى لەنــاو ئۆپۆزســیۆندان ،لەگــەڵ ئەوەیــش پێویســتە
بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە بــکات ،کــە لــە جنێــف دەکرێــت
لەگــەڵ الیەنــەکاىن ئۆپۆزســیۆن ،ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن ،کــە
ئــەو گفتوگۆییــە نابێــت بەبــێ کــورد ئەنجــام بدرێــت ،ئەگــەر
ئەنجوومــەىن نیشــتامنیى کــورد هەوڵێکــى جیــدى بــدات ،لــەو
بــاوەڕەدام الیەنــەکاىن ئۆپۆزســیۆن و تورکیــا ســازش بکــەن ،لــەم
چوارچێوەیەیشــدا پێویســتە هەڤــااڵىن پارتــی پێشــکەوتخوازى
کــورد پێداچوونــەوە لــە سیاســەىت خۆیانــدا بکــەن ،بــۆ ئــەوەى
ئەگــەر لــە ئەنجوومــەىن نیشــتامىن دەرچــوون ،هەمــان سیاســەىت
پەیــەدە پەیــڕەو نەکــەن ،بۆئــەوەى یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــورد
دروســت ببێــت.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

* پێشــووتر فهتحولــا حوســێنى گوتبــووی «هەمــوو
کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە ،ئەرکــى خــۆى
جێبەجــێ بــکات و واز لــەو تەشویشــە بهێنێــت کــە
لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان دروســتی کــردوە،
کــە هەمیشــە خەریکــى سیاســەتى داگیرکەرانــە،
دەیەوێــت سیاســەتى پارتــى جێبەجــێ بــکات،
کێشــەمان بــۆ دروســت دەکات ،دەچێتــە نــاو ئەو کۆڕ
و کۆبوونەوانــەى کــە دژى خۆرئــاواى کوردســتانە»،
ئایــا ئێــوە دەتوانــن بگەنــە ڕێکەوتنێــک ،یــان
پێویســتتان بــە بەرەیەکــى یەکگرتــوو هەیــە ،بــۆ
ئــەوەى ڕووبــەڕووى سیاســەتەکانى پەیــەدە و
پەکەکــە ببنــەوە لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟
کاوە عەزیــزى :هێنــدەى عەبدولباقــى یووســف ســەرۆکایەتیى

ئەنەکەســەى کــردوە ،مــن نیــو هێنــدەى ئــەوان وەک پەدەکەســە
ســەرۆکایەتیى ئەنەکەســەم نەکــردوە ،ئاشــکرایە ئەنەکەســە
قەوارەیەکــى زۆر زۆر دیموکراتــە و کاک (عەلــی شــەمدین)
یــش بــاش ئــەوە دەزانێــت ،وەک گوتــت :فهتحولــا حوســێنى
دەڵێــت «ئەنەکەســە دەچێتــە نــاو هێزانــەى کــە دژى خۆرئــاوان»،
کــە مەبەســتى ئۆپۆزســیۆىن ســووریایە ،ئۆپۆزســیۆىن ســوورى
نوێنەرایەتیــى گــەىل ســووریا دەکات ،کــە نزیکــەى  180دەوڵــەت
دانیــان پێــدا دەنێــت ،ئێمــە لەگــەڵ ئــەو کەســانەین ،کــە
دەمانەوێــت ئەنەکەســە بەشــداریى کۆنگــرەى جنێــڤ بــکات و
بەرگــرى لــە مــاىف کــورد بــکات ،گونجــاو نییــە بڕیــارى پەیــەدە لــە
ئێـران و ســووریا بســەپێرنێت بــە ســەر کــورداىن ســووریا ،بەڵکــوو
بڕیــارى پەیــەدە تەنهــا لــە قەندیــل جێبەجــێ دەکرێــت ،ئێمــە نــە
خزمەتــکارى (بارزانی)یــن ،نــە سیاســەىت بــارزاىن لــە خۆرئــاواى
کوردســتان دەســەپێنین ،بەڵکــوو دەخوازیــن مــاىف کــورد لــە
ســووریا بســەپێنین.

* قبوڵیشــتان نییــە سیاســەتى پەکەکــە لــە خۆرئــاوا
جێبەجــێ بکرێــت؟

کاوە عەزیزى :بێگومان قبوڵی ناکەین.
* بــەاڵم لــە واقیعــدا ئێســتا پەیــەدە سیاســەتى
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات لــە خۆرئــاوا ،بــۆ ئەمەتــان
قبوڵــە؟

کاوە عەزیزى :پەکەکە تەنها خۆیەىت.
* ئەڵتەرناتیڤ و چارەسەر چییە؟
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کاوە عەزیــزى :مــن ڕەشــبین نیــم ،بــەاڵم کوردســتاىن ســووریا لــە
گێژاوێکــی مەزندایە.

* بۆچــى پەکەکــە لــە هەمــوو ئــەو پارچانــەى
کوردســتان دەســتتێوەردان دەکات ،گێرەشــێوێنى
دروســت دەکات ،لــە مــاوەى ڕابــردوودا لــە هەرێمــى
کوردســتان ئامــاژەکان بــاس لــەوە دەکــەن ،کــە
پەکەکــە بەشــێکە لــەو ئــاژاوە و پشــێوییانەى کــە
دروســت بــوون لــە هەرێمــى کوردســتان ،کاتێــک
هێزەکانــى خۆرهــەاڵت قســە دەکــەن ،پێیــان وایــە
پەکەکــە دەیەوێــت کوێخایــان بــۆ دابتاشــێت ،لــە
خۆرئــاوا هەمــان کێشــەتان هەیــە ،لــە شــەنگال
دەچێتــە ســەر خەڵــک ،لــە ســنورەکانى شــارباژێر
خەڵکــى ئــاوارە کــردوە بــە هــۆی بوونــی بــارەگا
و بۆردوومانــی فڕۆکــەکان ،بۆچــى پەکەکــە
ئــەم سیاســەتانە جێبەجــێ دەکات ،بۆچــى هێــزە
کوردســتانییەکان ســنورێکى بــۆ دانانێــت؟
عەبدولباقــى یووســف :ئاشــکرایە پەیــەدە حیزبێکــى

دۆکرتینییــە و عەقیدەیــەک جێبەجــێ دەکات ،بــە مانایەکــی تــر
پارتێکــی مارکسیســتییە ،بنەمــاى شــەراکەت و هاوبەشــیکردن
لەگــەڵ ئــەو حیزبــە نییــە ،عەقڵیەتێکــى تاکڕەوانــەى هەیــە،
تەڤگــەرە کوردســتانییەکاىن هــەر ســێ پارچــەى کوردســتان ،واتــا
خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا و باشــوور بــە دواکەوتــوو دەزانێــت و
زۆر جــار تۆمەتباریــان دەکات و بــە خیانەتــکار ناویــان دەبــات
و هــەر دەرفەتێکــى دەســت بکەوێــت دەســتتێوەردان دەکات،
لــە خۆرئــاواى کوردســتان چەندیــن دەســتتێوەرداىن خـراپ دەکات،
لــە کاتێکــدا پێویســتە ئێســتا نــاو ماڵــى کــورد یــەک بخەینــەوە
و بارودۆخــى ســووریا چارەســەر بکەیــن ،بۆیــە پێویســتە کــورد
یەکدەســت بێــت و یــەک گوتــارى سیاســییامن هەبێــت و جێگــەى
خۆمــان هەبێــت لــە گفتوگــۆ نێودەوڵەتییــەکان ،کــە بەداخــەوە تــا
ئێســتا کارێکــى وەهــا نەکــراوە.

* چــى بکرێــت لــە خۆرئــاواى کوردســتان بــۆ
ڕێگریکــردن لــە سیاســەتەکانى پەکەکــە و پەیــەدە؟
عەلــى شــەمدین :دەبێت پێش هەموو شــتێک واز لە سیاســەىت

تەخوینکردنــی هێــزەکاىن تــر بهێنیــن ،ڕاســتە کارى پەیــەدە خـراپ
دەکــەن لــە ســووریا ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیــش چەندیــن کارى باشــی
کــردوە ،بــۆ منوونــە شــەڕى لــە دژى داعــش کــردوە و چەندیــن
ناوچــەى کــوردى پاراســتوە ،بــەاڵم بــە تۆمەتبارکــردن کێشــەکان
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چارەســەر نابێــت ،بۆیــە دەبێــت واز لــەو سیاســەتە بهێنــن ،ئەمە
لــە الیــەک ،لــە الیەکــى تــر ئەگــەر سیاســەىت دژیــەک هەیــە لــە
نێــوان ئەنەکەســە و تەڤــدەم ،ئەگــەر پەیــەدە تۆمــەىت ئــەوە
دەکات کــە ئەنەکەســە لەگــەڵ تورکیایــە ،کــە ئەمــە بۆچــووىن
ئێمــە نییــە ،کــە دەڵێــن «پەیــەدە لەگــەڵ ئێرانــە» ،ئەمەیــش
بۆچــووىن ئێمــە نییــە ،تورکیــا و ئێ ـران پێکــەوە ڕێــک دەکــەون،
ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕێکەوتــن دەکــەن ،ئــەی کەواتــە بــۆ ئێمــە
ڕێــک ناکەویــن؟ لــە مــاوەى ڕابــردوودا وێنەیــەک لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بــاو بوەتــەوە ،کــە ســەرکردایەتیى ئەنەکەســە
لەگــەڵ پەیەدەیــە ،بــەاڵم شــتێکى هێنــدە گرینــگ نییــە ،ئەگەرى
هەیــە ئەنەکەســە لــە دواى بەســتنى کۆنگــرەى ســێیەمى خــۆی
و گۆڕینــی ســەرکردایەتییەکەى هەوڵێــک بــدات بــۆ یــەک
هەڵوێســتى ئامــادە بێــت.

*دوایین قسەى بەڕێزت چییە؟
کاوە عەزیــزى :وەک لــە پێشــر ئامــاژەى پــێ ک ـرا ،بێگومــان

پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى ئێمــەوە،
ئێمــە ئەگــەر لــە کوردســتاىن ســووریا یەکگرتــوو نەبیــن،
کوردســتاىن ســووریا نامێنێــت.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات
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˝
˝
˝
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هاوسەرۆکى نوێنەرایەتیى خۆرئاواى کوردستان لە باشوور
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 1968لە دایک بوە.
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