تێڕوانینى هێزەکانى
باکوری کوردستان
سەبارەت بە بارودۆخى
باشوورى کوردستان ،لە
قۆناغى دواى ڕیفراندۆم و
16ـى ئۆکتۆبەر
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عوســمان ئۆجــەالن :ئەندامی کۆنســەی ســەرۆکایەتیی
پێشــوو (پەکەکە)

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
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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.

101 FOCUS

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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