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عوســمان ئۆجــەالن: ئەندامی کۆنســەی ســەرۆکایەتیی 
پێشــوو )پەکەکە(

ــەورە  ــگاوى گ ــت هەن ــورد دەیەوێ ــک ک ــەالن: کاتێ ــان ئۆج عوس

بنێــت، پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات، هاوپەیــان بێــت 

ــگاو بنێــت ــکا و لەگــەڵ ئــەو هەن لەگــەڵ ئەمەری

عوســان ئۆجــەالن: خوێندنەوەیەکــى بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا 

نەکــراوە«، تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت تەماشــا کــرا، بــەاڵم 

تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە و هەمــوو هەنگاوێــک 

ــورد. ــى ک ــۆ دژایەتی ــت ب دەنێ

نیزامەدیــن تــاش – هەڤــاڵ بۆتــان: ســەرۆکى پــارىت 
واڵتپارێــزى باکــوورى کوردســتان، ئەندامــى کۆنســەى 

ــە( ــووی )پەکەک ــەرۆکایەتیى پێش س
ــکاراىن کوردســتان  ــارىت کرێ ــان(: سیاســەىت پ ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی

دوور  نەتەوەیــی  خواســتى  لــە  بەتــەواوى  و  هەڵــە  لــە  پــڕە 

کەوتوەتــەوە.

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

بڕیــاری  خــۆی  مــادام  کــە  بارزانــی،  مەســعوود  ئیــکا:  عابــد 

ــت  ــرت، دەبێ ــتێک نەگ ــچ دۆس ــە هی ــی ل ــی دا و گوێ ڕیفراندۆم

هەڵبگرێــت بەرپرســیارێتییەکە  خۆیشــی  هــەر 

ســەرحەرد ڤارتــۆ: بەرپرســی پێوەندییــەکاىن کۆمــان 
)کەجەکــە(  کوردســتان  جڤاکێــن 

پارتــی دیموکراتــی کوردســتان لــە تەنگەژەدایــە و پەیوەندییەکانــی 

لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک خراپــە
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* دواى ڕووداوەکانــى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى 
کوردســتان  باشــوورى  ڕەوشــی  ئێــوە  ئۆکتۆبــەر، 
ــتان  ــى کوردس ــە هەرێم ــان وای ــن؟ پێت ــۆن دەبین چ
لــە بــەردەم مەترســییەکى گەورەدایــە، پێویســتە 
هەرێمــى  حکوومەتــى  داهاتــووی  هەنگاوەکانــى 
ــە  ــورد ل ــیى ک ــەرکردایەتیى سیاس ــتان و س کوردس

ــت؟           ــی بێ ــوور چ باش
پێویســتە  شــتێک  هەمــوو  پێــش  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ڕاســتییەک بــاس بکەیــن، ئەویــش ڕاســتییەکاىن پشــت ڕووداوەکاىن 

ــوون  ــەوە و بەدواداچ ــە لێکۆڵێن ــەو ڕووداوان ــەرە، ئ ــى ئۆکتۆب 16ـ

بــەو  دان  دەبێــت  دەوێــت.  بەرفراوانیــان  و خوێندنەوەیەکــى 

ڕاســتییەدا بنێیــن، کــورد خــۆى بــۆ هەنــگاوە ســراتیژییەکاىن 

ــارى  ــتان کاروب ــە باشــوورى کوردس ــوو، ل ــادە نەکردب ــوو ئام داهات

حکوومــەت و حیزبــە سیاســییەکان بــە هەنــگاوى تاکتیکــى بەڕێوە 

دەچــوون، واتــا بــە شــێوەیەکى ڕۆژانــە ئیــدارەى سیاســەىت خۆیــان 

ــەن.  ــادە بک ــەورە ئام ــگاوى گ ــۆ هەن ــان ب ــەوەک خۆی ــرد، ن دەک

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 

ــە  ــەورە ل ــى سیاســیی گ ــرد تەقینەوەیەک ــان دەک پێشــبینیى ئەوەی

ــدات. ــدا ڕوو ب ــییە کوردییەکان ــە سیاس ــوان الیەن نێ

کوردســتان  باشــوورى  سیاســییەکاىن  هێــزە  نێــوان  قەیــراىن   

نەدۆزرابــوەوە،  بــۆ  چارەسەریشــی  بــوو،  گــەورە  قەیرانێکــى 

ــە بارودۆخێکــى  ــرا. ل ــۆش دەک ــەوە پەردەپ ــى ئ ــە جیاتی بەڵکــوو ل

لــەم شــێوەیەدا ڕیفرانــدۆم ئەنجــام درا کــە لــە ڕووى ئەنجامــەوە 

ــادە  ــورد ئام ــەاڵم ک ــوو، ب ــی هەب ــى باشیش ــوو، کاریگەری ــاش ب ب

نەبــوو خــۆى لــە بــەردەم هێرشــی هێــزە عێراقییــەکان بپارێزێــت. 

ــە  ــى الیەن ــزى و الوازی ــووىن یەکڕی ــۆ نەب ــەوە ب ئەمەیــش دەگەڕێت

ــۆ  ــۆى ب ــورد خ ــدۆم، ک ــش ڕیفران ــوو پێ ــت ب ــەکان. پێویس کوردیی

ــکات. ــادە ب ــک ئام ــوو ئەگەرێ هەم

نەبــوو  تێــدا  ئــەوەى  ئامادەییــی  کــوردى  هێزێکــى  هیــچ 

ــج  ــەو پێن ــە ئ ــکات، ن ــە ب ــى ڕیفراندۆمەک ــە ئەنجام ــزگارى ل پارێ

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 

ــەربەخۆ  ــەىت س ــدىن دەوڵ ــەاڵم ڕاگەیان ــت، ب ــەربەخۆ ڕابگەیەنێ س

ــەم ســاڵەدا بێــت، بەڵکــوو دەکــرا کەمێــک  ــوو هــەر ل مــەرج نەب

دوا بخرێــت.

* گوتــت: حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان یەکڕیزى 
و یەکگوتاریــى تێــدا نەبــوو، بــەاڵم پێــت وایــە ئــەوە 
ــى  ــەى واڵتان ــە گەلەکۆم ــان ئەم ــى؟ ی هۆکارەکەیەت
عێــراق، ئێــران و تورکیــا بــوو، یاخــود وەک هەنــدێ 
لــە چاودێــران پێیــان وایــە، بــە چــراى ســەوزى 
ــا پرســی  ــەر ن ــراوە، ئەگ ــەم هێرشــە ک ــکا ئ ئەمەری
ڕیفرانــدۆم پرســێکى هێنــدە مەترســیدارە هەرێمــى 
ــە  ــوو هێرش ــەو هەم ــەردەم ئ ــە ب ــتان بخات کوردس

ــەوە؟ ــان بوەت ــەى ئێســتا ڕووبەڕووی ناڕەوای
ــە  ــزە داگیرکەران ــەو هێ ــن ئ ــەالن: وەک دەزان ــمان ئۆج عوس
ــەووڕۆژ  ــا ش ــەت تورکی ــام داوە، تەنان ــێکیان ئەنج ــەوە هێرش پێک

ــش  ــورد. ئەمریکای ــە ک ــان داوە دژ ب ــراىن ه ــراق و ئێ ــوریا و عێ س

بــۆ ئــەوەى بەرژەوەندییــەکاىن خــۆى جێبەجــێ بــکات، پێــی وابــوو 

ئەمــە هەلێکــى گونجــاوە، لــە ئەنجامــى ئەمانــەدا هێرشــێکى 

ــام درا. ــراوان ئەنج بەرف

هەندێــک دەڵێــن: »ئەمەریــکا دوژمنــى کــوردە«، نەخێــر ئەمەریکا 

ــۆى  ــاوازى خ ــەى جی ــەو بەرنام ــوو ئ ــە، بەڵک ــورد نیی ــى ک دوژمن

ــزەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت،  ــە هێ ــە ل ــش یەکێک ــە. کوردی هەی

ــە و  ــى جیهان ــەاڵتدارى یەکەم ــکا دەس ــا ئەمەری ــان ن ــت ی مبانەوێ

بــە پێــى ســراتیژى خــۆى ڕەفتــار دەکات، نــەک بــە خواســتى ئێمــە. 

ســەرکردایەتیى سیاســیی کــورد نەیدەویســت بەرنامــەى ئەمەریــکا 

دەیەوێــت  کــورد  کاتێــک  بۆیــە  بگرێــت، هــەر  بەرچــاو  لــە 

هەنــگاوى گــەورە بنێــت، پێویســتە حســاب بــۆ ئەمەریــکا بــکات، 

هاوپەیــان بێــت لەگــەڵ ئەمەریــکا و لەگــەڵ ئــەو هەنــگاو بنێت.

و  ڕیفرانــدۆم  پرســی  ڕووداوەکانــى  دواى  لــە   *
16ـــى ئۆکتۆبــەر باشــوورى کوردســتان ڕووبــەڕووى 
ــەوە،  ــی بوەت ــووری و سیاس ــەورەی ئاب ــژەى گ تەنگ
ناوچەیــی  گەمارۆدانێکــى  ڕووبــەڕووى  هــاوکات 
بوەتــەوە، تێڕوانینــى ئێــوە ســەبارەت بــە پرســی 
باشــوور چییــە؟ پێتــان وایــە هۆکارەکانــى پشــت 
ــن وەک  ــەرى ناوخۆیی ــد فاکت ــا چەن ــارانە ت ــەو فش ئ
)عوســمان ئۆجــەالن( باســی کــرد. تێڕوانینــى ئێــوە 
ــان  ــە، پێت ــتان چیی ــوورى کوردس ــى باک وەک هێزێک
ــردوودا  ــە ڕاب ــتان ل ــوورى کوردس ــوو باش ــە دەب وای
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چــى بکردایــە، هەروەهــا دەبێــت چــی بــکات بــۆ 
دەربازبــوون لــەو تەنگژەیــە؟

ــەوەى ڕووی دا  ــتیدا ئ ــە ڕاس ــان(: ل ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی
ــە  ــا، ئەم ــان ن ــە ی ــورد ئامادەی ــەىل ک ــوو، گ ــى زۆر خــراپ ب کارێک

شــتێکى تــرە، بــەاڵم ناکرێــت تــۆ ڕێگــە لــەوە بگریــت نەتەوەیــەک 

ڕیفرانــدۆم  ســازداىن  بــکات.  دەستنیشــان  خــۆى  چارەنووســی 

بڕیارێکــى مێژوویــی و ئازایانــە بــوو، ئەگــەر کــوردەکان 10 ســاڵى 

تریــش ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنــن و بگەنــە ئامانجــى خۆیــان، 

هــەر قازانــج دەکــەن، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەیشــدا دەبــوو 

ــە درا،  ــۆن بڕیارەک ــە. وەک چ ــەرەکان بکرای ــوو ئەگ ــابی هەم حس

پێویســت بــوو لــە ڕووى سیاســی و دیبلۆماســی و سەربازییشــەوە 

ئــەم  ســەر  لــە  بڕیــار  کات  ئــەو  بکرێــت،  بــۆ  ئامادەکاریــى 

ــە. ــە بدرای ڕیفراندۆم

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 

ئــەو  هەمــوو  لــە  دەتوانێــت  کات  ئــەو  کــورد،  نەتەوەییــی 

ــت. ــاز ببێ ــتەنگانە دەرب ئاس

* زۆرێــک لــە چاودێــران بــاس لــە یەکگرتوویــى 
کــورد و تەبایــی هێــزە کوردییــەکان دەکــەن، بــەاڵم 
کوردســتان  باکــوورى  هێزێکــى  وەک  ئێوەیــش 
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 
ــر چــۆن  ــى ت ــوو پارچەکان ــوور و باشــوور و هەم باک
دەتوانــن یەکگرتــوو بــن، هەتــا بتوانــن ڕووبــەڕووى 

ــارادان؟ ــە ئ ــە ل ــەوە ک ــەو کێشــانە ببن ــوو ئ هەم
بڵێیــن  دەتوانیــن  ئێســتا  )بۆتــان(:  تــاش  نیزامەدیــن 

ــەاڵم  ــە، ب ــى تێدای ــە یەکگرتووی ــک ل ــتان جۆرێ ــاواى کوردس خۆرئ

گرەنتیــى ئــەوە نییــە، تــا چەنــد مانگێکــى تــر بــەو شــێوەیە 

مبێنێتــەوە و بتوانێــت لــە نــاو سیســتمێکى دانپێدانــراودا جێگیــری 

ــە  ــوان پەیــەدە و ئەنەکەســەدا هەی ــە نێ ــەو کێشــانەى ل ــکات. ئ ب

بکرێــن،  چارەســەر  لێکتێگەیشــن  و  گفتوگــۆ  بــە  دەتوانرێــت 

بــەاڵم لــە باکــوورى کوردســتان و باشــوور و خۆرهــەاڵت کێشــەى 

ــووىن  ــە نەب ــان ل ــارادان، هەمــوو کێشــەکان خۆی ــە ئ زۆر گــەورە ل

یەکڕیزییــدا دەبیننــەوە. هەمــان کێشــەى باشــوور لــە باکووریــش 

هەیــە، تورکیــا هەمــوو سیاســەمتەدار و ســەرکردە کــوردەکاىن 

ــە هەمــوو پارچــەکاىن  خســتوەتە زیندانــەوە، هــەر بۆیــە کێشــە ل

پێــش  پێویســتە  بــۆ چارەسەرکردنیشــیان  و  کوردســتان هەیــە 

ــکات. ئێســتا  ــر کار ب ــی باش ــى حیزبی ــتێک عەقڵیەتێک ــوو ش هەم

دەرکەوتــوە هــەر کێشــەیەک ڕووبــەڕووى کــورد ببێتــەوە، کێشــەى 

ــە  ــەم ئەزموون ــوود ل ــا س ــە ت ــەر بۆی ــە، ه ــۆژى و حیزبیی ئایدیۆل

دی  بــە  یەکێتــى  ناتوانێــت  کــورد  وەرنەگیرێــت،  مێژووییانــە 

ــن. ــەردەوام دەب ــن و ب ــەر دەمێن ــە ه ــەم ناکۆکییان ــت و ئ بهێنێ

ــە  پێویســتە سیاســەمتەداراىن کــورد و ڕۆشــنبیران ســەرەتا جیاوازیی

ئایدیۆلۆژییــەکان وەال بنێــن. ڕاســتە جیاوازیــی ئایدیۆلــۆژى هــەر 

دەبێــت، بــەاڵم نابێــت ببێتە ئاســتەنگ لــە بەردەم بەرەوپێشــچووىن 

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
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پرســی کــورددا. ئــەوەى چەقــى مەســەلەى کــوردە حیزبــەکان 

ــە هــەر پارچەیەکــدا  ــن، بەڵکــوو خــودى کوردســتانە. ئەگــەر ل نی

ڕێکەوتــن بکرێــت، کــورد دەتوانێــت خــۆى لــەم کێشــانە دەربــاز 

بــکات. ئەگــەر ڕۆشــنبیران و سیاســەمتەداران جیاوازییەکانیــان 

کۆتایــی پــێ بهێنــن، دەتوانــن کار لــە ســەر بەرەوپێشــردىن کــورد 

ــت،  ــە دی بێ ــی ب ــى نەتەوەی ــە یەکێتییەک ــگ ئەوەی ــەن. گرین بک

ــە  ــەر ئامانج ــەرۆکایەتیى دەکات. ئەگ ــێ س ــە ک ــگ نیی ــر گرین ئی

ــە ئاســتەنگ، ئــەوا ئامانجــە ســراتیژییەکان  ئایدیۆلۆژییــەکان نەبن

ئاســانر بــە دی دێــن.

*تــۆ وەک کەســێکى بــە ئەزمــوون و شــارەزا لــە 
بڵێیــت  پێمــان  دەتوانیــت  تورکیــادا،  کاروبــارى 
ڕۆڵــى تورکیــا و حکوومەتــی ئاکپارتــى چــی بــوو 
لــەم ڕووداوانــەدا، لــە کاتێکــدا هەموومــان دەزانیــن 
و  نەوتــى  پێوەندییەکــى  کوردســتان  هەرێمــى 
ئابووریــى باشــی لەگــەڵ تورکیــادا هەبــوو؟ ئایــا 
پێوەندیــى پارتــى و تورکیــا بۆچــى بــەو شــێوەیەى 
لــێ هــات، لــە کاتێکــدا ڕێکەوتننامــەى 50 ســاڵییان 
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 
ــتەوەیە؟ ــە دەس ــى ب ــوەى حکوومەت ــى و نی ــە پارت ل

لەگــەڵ  دانوســتان  جــار  هەندێــک  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ــەو  ــت ئ ــۆ ناتوانی ــتى. ت ــە پێویس ــەرەکان دەبێت ــە داگیرک دەوڵەت

پێویســتییە پــڕ بکەیتــەوە، بەڵکــوو دەبێت دانوســتان پێــش بخەیت 

و ڕێکەوتنیــش ئەنجــام بدەیــت. دەتوانــم بڵێــم: »خوێندنەوەیەکى 

بــاش بــۆ ڕۆڵــى تورکیــا نەکــراوە«، تورکیــا وەک هێزێکــى دۆســت 

تەماشــاى کــرا، بــەاڵم تورکیــا تەنهــا بــە نــاو دۆســتى کــوردە 

ــە  ــورک ل ــورد. ت ــى ک ــۆ دژایەتی ــت ب ــک دەنێ ــوو هەنگاوێ و هەم

ــز  ــى بەهێ ــە هێزێک ــورد بوەت ــەوەی ک ــاندنەوەى نەت ســەر چەوس

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 

ــى  ــە جێ ــا ل ــۆ تورکی ــەوەکان ب ــم خوێندن ــە دەڵێ ــکات. هــەر بۆی ب

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 

ــە. ــاس بکرانای ــە پێشــدا ئــەم ڕاســتییانە ب ل

ــا  ــەاڵم ئای ــت، ب ــز بێ ــورد پێویســتە یەکڕی ــت ک ــەوە دەکرێ ــاس ل ب

ئــەو یەکڕیزییــە بــە چ میتــۆد و ڕەنگێــک دەبێــت؟ پێویســتە 

ــى واقیعــى خــۆى کۆنگــرەى  ــە پێ هــەر پارچەیەکــى کوردســتان ب

ــدا  ــاو خۆیان ــە ن ــە ل ــەم کۆنگران ــان ئ ــتێت، پاش ــی ببەس نەتەوەی

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 

ــە  ــتە کار ل ــەرەکییەکان پێویس ــزە س ــە، هێ ــەو پارچەی ــەىت ئ سیاس

ــە  ــەت ب ــى تایب ــەک یەکێتییەک ــەر پارچەی ــەن، ه ــەوە بک ــەر ئ س

خــۆى هەبێــت، پاشــان لــە قۆناغــى دواتــردا لــە نێــوان ئــەو چــوار 

ــرێت. ــر ببەس ــى گەورەت ــەدا کۆنگرەیەک کۆنگرەی

هەندێــک کــەس دەڵێــن: »پێویســتە ڕاســتەوخۆ کۆنگرەیەکــى 

نەتەوەییــی کــورداىن هــەر چــوار پارچەکــە پێکــەوە کــۆ بکاتــەوە، 

بــەاڵم ئەمــە ڕاســت نییــە«، ڕووداوەکاىن باشــوورى کوردســتان ئــەو 

ــت  ــورد دەتوانێ ــەم شــێوەیە ک ڕاســتییەى ســەرەوەیان ســەملاند، ب

دوژمنــەکاىن خــۆى بناســێت و بە ســەریاندا ســەر بکەوێــت، کاتێک 

کــورد دۆســت و دوژمنــى خــۆى ناســی، ئــەوکات دەتوانێــت  

ــت. ــگاوى ڕاســت و دروســت بنێ هەن

* ڕاســتە ئێــران ڕۆڵ و کاریگەریــى گــەورەی لــە 
ــدۆم  ــان دواى ڕیفران ــە، بۆچــى هەمووی ــراق هەی عێ
کەوتنــە گەلەکۆمــە لــە کوردســتان و داخســتنى 
ــووک  ــى کەرک ــى خەڵک ــەکان و پەالماردان فڕۆکەخان
ــوو  ــە باشــتر نەب و ناوچــە جێناکۆکــەکان؟ پێــت وای
ڕیفرانــدۆم دوا بخرایــە، تــا کوردســتان تووشــی ئــەم 
ئاریشــە و قەیرانانــە نەبێتــەوە، لەکاتێکــدا واڵتانــى 
و  کــورد  هۆشــدارییاندایە  ئەمەریــکا  و  ئەوروپــا 
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 
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بــە ڕیفراندۆمــەوە یــان پێشــتریش ئەجێندایــەک 
هەبــوو تــا پاشەکشــە بــە هەرێمــى کوردســتان 
بکرێــت، لــەو پێشــکەوتنانەى لــە بوارەکانــى ئابوورى 

ــوون؟ ــە دەســتی هێناب و سیاســی ب
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 

ــەو  ــاو ئ ــە ن ــش ل ــوو پارتەکانی ــە و هەم ــۆى هەی ــە خ ــەت ب تایب

ــوە.  ــە خــۆ گرت ــەکاىن ل ــوو پارت ــش هەم ــەدان، حکوومەتی پەرلەمان

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 ئێــران 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. 

ــە  ــر ل ــت، پێش ــدا دێ ــەر کوردەکان ــە س ــتا ب ــەوەى ئێس ــوو ئ هەم

ــە  ــان ب ــە زی ــى ئەوەی ــراوە، ئامانج ــۆ دان ــالىن ب ــەوە پ ــەن ئێران الی

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، 

ــە  ــەو ســراتیژە هەڵ ــان خســت ئ ــە دەری ــەم دواییی ڕووداوەکاىن ئ

ــەت و کشــانەوە  ــارەى خیان ــەو مشــتومڕانەى ئێســتا دەرب ــوو. ئ ب

بــە هێــزە دەرەکییــەکان دەکرێــت مشــتومڕێکى  بەڵێنــدان  و 

مندااڵنــەن و پێویســتە کۆتایییــان پــێ بهێرنێــت. ئــەو هێزانــە کار 

بــۆ قازانجــى دیبلۆماســیى خۆیــان دەکــەن، بۆیــە ئێــران بــۆى نییــە 

ــە ئیــرادەى کــورد بگرێــت. ــەر ب ب

 ئەگــەر جارێکــى تــر حیزبــەکان سیاســەىت خۆیــان بدەنــەوە 

ــە  ــان کێش ــتى خۆی ــە دەس ــەوا ب ــەکان، ئ ــزە دەرەکیی ــتى هێ دەس

بــۆ خــودى خۆیــان دروســت دەکــەن. ئــەو نزیکبوونەوەیــەى 

ــەر  ــە س ــوو ل ــەکان هەیانب ــزە دەرەکیی ــە هێ ــوور ل ــزەکاىن باش هێ

ــک  ــچ کاتێ ــوو. هی ــورد نەب ــودى ک ــەکاىن خ ــاى بەرژەوەندیی بنەم

ئــەم حیزبانــە لــە ســەر بنەمــاى پێشخســتنى ســراتیژى نەتەوەیــی 

پێوەندییــان لەگــەڵ هێــزەکان نەبەســتوە، ئیــر پێویســتە لەمەو دوا 

وانــە لــە هەڵــەکان وەربگــرن و ئیــرادەى 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 

ــت. ــە باشــوورى کوردســتانیش دروســت نەبێ ــە ل ــەم عەقڵیەت ئ

* 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 

نــاو  بچێتــە  کــوردى  هێزێکــى  ناکرێــت  کەوتوەتــەوە.  دوور 

هاوکێشــە و پیــالىن هێــزە هەرێمییەکانــەوە، لــە بریــى ئــەوە 

دەبێــت لەگــەڵ خــودى هێــزە کوردییــەکان پــالىن ســەرکەوتن 

ــمەرگەى  ــوور و پێش ــزەکاىن باش ــەڵ هێ ــە لەگ ــۆ منوون ــن، ب دابنێ

باشــوور دژ بــە داگیرکــەران شــەڕ بــکات و ڕۆڵــى خــۆى بگێڕێــت، 

ئەمریکایش بۆ ئەوەى 

بەرژەوەندییەکاىن خۆى 

جێبەجێ بکات، پێی وابوو ئەمە 

هەلێکى گونجاوە، لە ئەنجامى 

ئەمانەدا هێرشێکى بەرفراوان 

ئەنجام درا
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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 

ــت. ــاو بگرێ ــە بەرچ ــوردەکان ل ک

کرێکارانــى  پارتــى  گوتــى:  )بۆتــان(  بەڕێــز   *
کوردســتان لــە ڕۆحــى نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە، 
ئەمەیــش کاریگەریــى نێگەتیڤــى هەبــوە لــە ســەر 
باشــوورى کوردســتان و پارچەکانــى تــرى کوردســتان، 
ــورد  ــی ک ــرەى نەتەوەیی ــەر کۆنگ ــە س ــەت ل بەتایب
ــرا  ــى ک ــى و یەکێت ــە و پارت ــە پەکەک ــی زۆر ل گلەیی
کــە دەیانەوێــت هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو 
ئەنەکەســە  هەروەهــا  بســەپێنن.  کۆنگرەیــەدا 
لــە خۆرئــاوا گلەیــی زۆر دەکات لــەوەى پەکەکــە 
ــە  ــەپاندوە و ڕێگ ــان س ــى خۆی ــەدە هەژموون و پەی
ــە  ــان شــێوە ل ــە هەم ــادەن. ب ــر ن ــى ت ــە هێزەکان ب
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 
کــە  هەیــە  پەکەکــە  لــە  زۆرى  گلەییــی  پارتــى 
دەســتتوەردەداتە کاروبارەکانــى. هەروەهــا لــە ســەر 
ــا و پارتــى بــە هەمــان  ــاوا و پێوەندیــى تورکی خۆرئ
شــێوە کێشــەیان هەیــە، بۆچــى پەکەکە لە خواســتى 
نەتەوەیــی دوور کەوتوەتــەوە و ئەم هەموو کێشــە و 
ئاریشــەیەى هەیــە لەگــەڵ هێزەکانــى تــردا؟ پەکەکە 
ــە  ــە نێگەتیڤ ــەم ڕۆڵ ــى ئ ــە بری ــت ل ــۆن دەتوانێ چ

ــت؟ ــڤ بگێڕێ ــى پۆزەتی ڕۆڵێک
عوســمان ئۆجــەالن: کادیــراىن ســەرەکیى پەکەکــە، کادراىن 
تورکیــاوە  نــاو چەپــى  لــە  پەکەکــە  دامەزرێنــەراىن  دەســتەى 

هاتــوون کــە دەتوانیــن بڵێیــن: »لــە ژێــر دەســتى هێــزە چەپــەکاىن 

ــەوان  ــەرەتاییی ئ ــەرى س ــردوە«، ڕاب ــەروەردە ک ــان پ ــا خۆی تورکی

ــاش  ــگێڕێکى ب ــە شۆڕش ــش(ە ئەمان ــز گزمی ــان، دەنی ــر چای )ماهی

بــوون و جێگــەى ڕێــزن. ئێمــە دەزانیــن کادیــراىن پەکەکــە و 

ــە  ــان(ن ک ــر چای ــەروەردەى دەســتى )ماهی ــا ئۆجــەالن پ عەبدول

پەروەردەیەکــى شۆڕشــگێڕانە کــراون، پەکەکــە لــە ســەر ئــەم 

ــدا  ــەى خۆی ــە بەرنام ــر ناســیۆنالیزمى ل ــەزراوە، کەم ــە دام بنەمای

ــە ســەر سۆســیالیزم دەکــرد، بــەاڵم  ــاوە، بەڵکــوو زیاتــر کارى ل دان

ــى  ــتەمدا بلۆک ــەدەى بیس ــتاکاىن س ــی هەش ــە کۆتایی ــەوە ل بەداخ

سۆسیالیســتى هەرەســی هێنــا. بۆیــە پەکەکــە هێڵێکــى ســەرەکیى 

ســەر  لــە  »کار  دەڵێــت  جارێــک  بــڕوات،  ســەرى  لــە  نەمــا 

ــەىت  ــە حاڵ ــە دەکەوێت ــەت ک ــەم«، بەتایب ــی دەک ــازى نەتەوەی ڕێب

ــت،  ــی دەزانێ ــاى نەتەوەی ــەدر و بەه ــەدا ق ــەو کات ــەوە، ل تەنگان

بــە ناســیۆنالیزمى کــوردى الوازیــى خــۆى دادەپۆشــێت. کاتێکیــش 

ــر  ــە بی ــیۆنالیزم ل ــت، ناس ــبوون دەچێ ــەرەو باش ــی ب ــورد ڕەوش ک

دەکات و خەبــات بــۆ هەمــوو تورکیــا و سۆســیالیزم دەکات.

ــان و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت  ــردوودا ڕەوشــی جیه ــاوەى ڕاب ــە م ل

ــات،  ــۆى دەربخ ــاکاىن خ ــا توان ــە ت ــە پەکەک ــرى دای ــى زیات هەلێک

ــەاڵم  ــرد، ب ــەى الواز ک ــە نەتەوەیییەک ــەدا پەیام ــەم کات ــان ل دیس

ــەرى  ــەراىن پەکەکــە ڕاب ــوو. ئێســتا ڕاب لەمەیشــدا ســەرکەوتوو نەب

ــاىن  ــەت زم ــتین و تەنان ــى گش ــوو ڕابەرێک ــن، بەڵک ــی نی نەتەوەی

کار  بــە  کــوردى  ڕاســتە هەندێــک وشــەى  نازانــن.  کوردیــش 

دەهێنــن لــە قســەکردندا، هــەر بۆیــە زمــاىن تورکــى بــە کار 

دەهێنــن بــۆ خۆدەربازکــردن لــەو الوازییــە نەتەوەییــەى تێــی 

ــی  ــەىن نەتەوەیی ــە الی ــەرە ب ــر پ ــە زیات ــەر پەکەک ــوون. ئەگ کەوت

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 

ــەر  ــە ئەگ ــۆ منوون ــکات. ب ــادە ب ــەورە ئام ــەڕێکى گ ــۆ ش ــۆى ب خ

ــن ڕووی دا، پێویســتە هەمــوو کــورد  ــە عەفری شــەڕێکى گــەورە ل

ــەرکەوتن  ــۆ س ــەڕ ب ــە گ ــۆى بخات ــی خ ــادى و مەعنەوی ــای م توان

لــەو شــەڕەدا، لــە پارچــەکاىن تریــش پێویســتە بــە هەمــان شــێوە 

ــەربەخۆیی  ــرۆژەى س ــۆ پ ــەت ب ــت، بەتایب ــتى هەبێ هاوهەڵوێس

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 

بــۆ کــوردەکان  ئەگــەر داگیرکــردىن کەرکــووک کێشــە  بکــەن. 

دروســت بــکات، ئــەوا ڕزگارکــردىن عەفریــن دەروازەیــەک دەبێــت 

ــەرکەوتن. ــۆ س ب

* عوســمان ئۆجــەالن وەک تــۆ هــاوڕا بــوو کــە 
ــەوە  ــی دوور کەوتوەت ــى نەتەوەی ــە ڕۆح ــە ل پەکەک
ــەت  ــکات. تەنان ــار ب ــی ڕەفت ــە باش ــوە ب و نەیتوانی
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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 
هێزەکانــى  دەســتى  ژێــر  دەکەوێتــە  کەرکــووک 
حەشــدى شــەعبی، لــە هەمــان ڕۆژ لــە خۆرئــاواى 
کوردســتان هێزەکانــى ســوریاى دیموکــرات )یەپەگــە 
ــڕۆڵ دەکــەن. ئەمــە  ــەژە( شــارى ڕەققــە کۆنت و یەپ
بــە دیوێکــدا دەســتکەوتە، بــەاڵم وەک پێشــتر گوتــم 
هێزەکانــى  و  هەیــە  زۆرى  گلەییــی  ئەنەکەســە 
هاوشــێوەى  هەیــە  زۆریــان  گلەییــی  خۆرهــەاڵت 
گلەیــی  هەمــوو  ئــەم  پەکەکــە  بۆچــى  ئێــوە، 
ــە کاتێکــدا دەســتکەوتێکى  ــە ســەر خــۆى ل هێناوەت
ــاوا؟ پرســیارێکى  ــە ڕۆژئ ــاوە ل ــە دەســت هێن زۆرى ب
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 
کــوردن.  مێژووییــەکاىن  شکســتە  هــۆکارى  کــە  زۆرن  گەلێــک 

ڕێــگاى  بــەاڵم  لەخۆگرتنــن،  ڕەخنــە  ســەرقاڵى  هەمیشــە 

ــە  ــتە پەکەک ــەوە. ڕاس ــاک ناکەن ــان ڕوون ــەردەم خۆی ــووى ب داهات

ــەڵ  ــاوى لەگ ــى نەگونج ــاوا جــۆرە مامەڵەیەک ــە خۆرئ ــەدە ل و پەی

ئەنەکەســە هەیــە و ئەمەیــش بوەتــە جۆرێــک لــە ڕەخنــە، بــەاڵم 

تێپەڕانــدوە.  ئەمانــەى  خۆرئــاوا  لــە  پەیــەدە  ســەرکەوتنەکاىن 

ــى  ــە کەموکوڕی ــت ل ــە باشــوور دەگوزەرێ ــەو ڕەوشــەى ئێســتا ل ئ

ــم،  ــە دەڵێ ــوە، بۆی ــرەوە دروســت ب ــەکاىن ت ــى پارت سیاســەىت خراپ

ــتە  ــت، ڕاس ــوە کار بکرێ ــى نوێ ــە عەقڵێک ــوور ب ــە باش ــتە ل پێویس

ــە،  ــى هەی ــوریادا ناکۆک ــا و س ــران و تورکی ــراق و ئێ ــوان عێ ــە نێ ل

بــەاڵم لــە ســەر دژایەتیــى کــورد یەکگرتــوو و یــەک هێــزن. ئەوەتــا 

ــە قەندیــل ئۆپەراســیۆن دژ بــە پەکەکــە ئەنجــام دەدات  ــا ل تورکی

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 

ــەوە. ــک بێت ــر نزی ــەکاىن ت ــە الیەن ــر ل زیات

* ئێســتا هێــزە سیاســییەکانى باشــوورى کوردســتان 
یــان حکوومەتــى هەرێــم دەبێــت بۆ چارەســەرکردنى 
قەیرانــەکان لەگــەڵ بەغــدا چــى بکــەن؟ ئایــا پێــت 
ــە  ــی ئەڵتەرناتیڤ ــە بەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەی وای

بــۆ چارەســەرى کێشــەکان؟
ــرەى  ــت کۆنگ ــتا ناتوانرێ ــان(: ئێس ــاش )بۆت ــن ت نیزامەدی
نەتەوەیــی هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان ببەســرێت، بۆیــە 

ــتێت،  ــۆى ببەس ــەىت خ ــرەى تایب ــەک کۆنگ ــەر پارچەی ــتە ه پێویس

هەروەهــا پێویســتە لــەم ڕێگەیــەوە هەڵوێســتێکى هاوبــەش 

دروســت بکرێــت و گفتوگــۆ لەگــەڵ بەغــداد بکرێــت، ناکرێت ئەو 

سیاســەتەى بــوە هــۆى لەدەســتداىن کەرکــووک بــەردەوام بێــت و 

ــە باشــرین  ــر و ســلێاىن، هــەر بۆی ــە ســەر هەولێ مەترســی بخات

ــۆ  ــا ب ــە، هەروەه ــى هاوبەش ــدىن حکوومەتێک ــەر دامەزران چارەس

دامەزرانــدىن سیســتمێکى ســەربازیى یەکگرتــوو، دەبێــت دیالۆگــى 

ــەوە. ــێ بکات ــم و بەغــداد دەســت پ ــوان هەرێ ــە نێ سیاســی ل

* دەبێــت هێزەکانــى باشــوورى کوردســتان چــی 
بکــەن تــا ئــەو مەترســییەی ڕووبــەڕووى کەرکــووک 
ســلێمانییش  و  هەولێــر  ڕووبــەڕووى  بوەتــەوە، 
ئەگــەر  گوتــى:  )بۆتــان(  وەک  یــان  نەبێتــەوە؟ 

سازداىن ڕیفراندۆم بڕیارێکى 

مێژوویی و ئازایانە بوو، ئەگەر 

کوردەکان 10 ساڵى تریش 

سەرکەوتن بە دەست بهێنن 

و بگەنە ئامانجى خۆیان، هەر 

قازانج دەکەن
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ــن ڕەنگــە مەترســی  ــەکان چارەســەر نەکرێ ناکۆکیی
ببێتــەوە،  کوردســتانیش  خۆرئــاواى  ڕووبــەڕووى 

لێــرەدا چارەســەرەکە چــی دەبێــت؟
پێویســتە  شــتێک  هەمــوو  پێــش  ئۆجــەالن:  عوســمان 
ئەنجوومەنێکــى پارێــزگارى بــۆ دەســتکەوتەکاىن کــورد دامبەزرێــت. 

ــش  ــوو، بەوەی ــى ب ــەر شکســتێکى تاکتیک ــى ئۆکتۆب شکســتى 16ـ

کەرکــووک کەوتــە ژێــر دەســتى هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبی، 

هــەر  بەردەوامــى هەبێــت،  داگیرکارییــە  ئــەم  ڕەنگــە  بــەاڵم 

ــا  ــت. هەروەه ــت بکرێ ــە دروس ــەو ئەنجوومەن ــتە ئ ــە پێویس بۆی

ــان  ــکات، ڕاســتە پەرلەم ــە ڕێکوپێکــى کار ب ــان ب پێویســتە پەرلەم

ــەک  ــتواىن پارچەی ــى دانیش ــتان نوێنەرایەتی ــوورى کوردس ــە باش ل

دەکات، بــەاڵم پێویســتە دەســەاڵتەکاىن زیاتــر بکرێــت. لــە الیەکــى 

تــرەوە پێویســتە لــە باشــوورى کوردســتان کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی 

ــر و  ــە پارچــەکاىن ت ــن ل ــش بتوان ــا خەڵکانێکی ــت ت دروســت بکرێ

ــۆ باشــوورى  ــات ب ــەن و خەب ــدا بک دەرەوەى واڵت بەشــداریى تێ

کوردســتان بکــەن. لەگــەڵ ئەوەیشــدا باشــوور پێویســتى بــە 

هێزێکــى ســەربازیى نەتەوەیــی هەیــە واتــا ئارتەشــێکى نەتەوەیــی 

ــە  ــت. ئەم ــە ئەســتۆ بگرێ ــە ل ــەو پارچەی ــى پاراســتنى ئ ــە ئەرک ک

کارى تاکــە حیزبێــک نییــە، بەڵکــوو کارى هەمــوو هێــزەکاىن 

لــەو  برنێــت  لــەم شــێوەیە  ئەگــەر هەنگاوێکــى  کوردســتانە، 

ــەوە. ــێ بکەوێت ــی ل ــى باش ــاوەڕەدام ئەنجامێک ب

ئــەو  ســەر  لــە  چییــە  هەدەپــە  تێڕوانینــى   *
ــت،  ــە باشــوورى کوردســتان دەگوزەرێ بارودۆخــەى ل
دواى پرســی ڕیفرانــدۆم و 16ـــى ئۆکتۆبــەر کــە 
هەرێمــى کوردســتان ڕووبــەڕووى قەیرانــى سیاســی 
و ئابــوورى و گەلەکۆمــەى هەرێمــى بــوەوە، یــان 
دەســتتێوەردانى  بــە  دەڵێــن،  هەندێکیــش  وەک 
ــەوە  ــەو بارەی ــوە ل ــتى ئێ ــوە، هەڵوێس ــکا ب ئەمەری

ــە؟ چیی
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 

ــە ســەر چارەســەرى کێشــەکاىن باشــوورى  ــەدا قســە ل کۆبوونەوان

هــەر  نزیکبوونــەوەى  دەربــارەى  هەروەهــا  کــرا،  کوردســتان 

ــی  ــووری و سیاس ــرىس ئاب ــە پ ــاس ل ــتان، ب ــەى کوردس ــوار پارچ چ

و  کێشــەکاىن پەرلەمــان کــرا، ئێمــە وەک هەدەپــە جەختــان 

دەزانــن  وەک  پارتــەکان.  نزیکبوونــەوەى  ســەر  لــە  کــردوە 

باشــوورى کوردســتان قوربانییەکــى زۆرى داوە وەک هەڵەبجــە 

ــەدا  ــەم پارچەی ــى ئ ــاو ڕزگاری ــە پێن ــەس ل ــەدان ک ــال، س و ئەنف

شــەهید بــوون، بــاس لــەوە کــرا پێویســتە بەرژەوەندیــى ئابــوورى 

زیاتــر  پێنــاو  لــە  برنێــت  وەال  بنەماڵەیــی  و  ئایدیۆلــۆژى  و 

ــە  لێکنزیککردنــەوەى سیاســەىت هێــزەکان. ئەگــەر نزیکبوونــەوە ل

ــە ســەر  ــى ل ــەوا کاریگەری ــت، ئ ــدا هەبێ ــزە کوردییەکان ــوان هێ نێ

ــان  ــوور باس ــە باش ــە ل ــت. ئێم ــش دەبێ ــزە نانەتەوەیییەکانی هێ

لــەوە کــرد ئەگــەر کێشــە کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى و سیاســییەکان 

چارەســەر نەکرێــت، ڕووبــەڕووى شــەڕێکى نەخــوازراو دەبنــەوە، 

ــۆ چارەســەرى  ــەدا ب ــەاڵم بەداخــەوە بەڵێنێکــى ڕاســتەقینەیان ن ب

ــۆ  ــوور ب ــى س ــتە هێڵێک ــەرەکییەکان پێویس ــزە س ــەکان. هێ کێش

سیاســەتێکى نەتەوەیــی خۆیــان دابنێــن و نەیبەزێنــن و سیاســەىت 

ــەوە. ــک بخەنەن ــردا ڕێ ــاىن ت ــەڵ دەوڵەت ــان لەگ خۆی

* 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 
هێرشــی  بــەر  دەکەوێتــە  کەرکــووک،  بەتایبــەت 
ــدا خۆشــبەختانە  ــە هەمــان کات حەشــدى شــەعبی، ل
شــارى ڕەقــە لــە ژێــر دەســتى داعــش دەردەهێنرێــت، 
لــە الیــەن هێزەکانــى ســوریاى دیموکراتــەوە، پێــت 
ــان  ــەڕووى هەم ــاوا ڕووب ــوودا خۆرئ ــە داهات ــە ل وای
گەلەکۆمــە دەبێتــەوە، یــان باشــوورى کوردســتانیش 
دەتوانێــت  و  خــۆى  ڕێچکــەى  ســەر  دەچێتــەوە 
ــۆڕە  ــەڵ ئاڵوگ ــکات و لەگ ــاک ب ــۆى چ ــى خ بارودۆخ
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەکان خــۆى بگونجێنێــت و 
پێوەندییەکانــى بــاش بکاتــەوە، واتــا ئایــا مەترســی 
هەیــە، یــان پێــت وایــە هەســتانەوە بــۆ کــورد بــە 

ــە؟ ڕێگاوەی
عابــد ئیــکا: ئێــوە دەزانــن شــەڕ لــە خۆرئــاوای کوردســتان 
چیرۆکــی  جیهــان  هەمــوو  ئــاراوە،  هاتــە  زووتــر  ســااڵنێکی 

بەرخۆدانــی کۆبانــێ دەزانێــت. دەتوانیــن بڵێیــن هەلومەرجێکــی 

هاوشــێوە ئێســتا لــە باشــووری کوردســتانیش هەیــە بــە جۆرێکــی 

بوێرانــە  پێشــمەرگەی کوردســتانیش بەرگرییەکــی  تــر، هێــزی 

ــەن،  ــات دەک ــەژە خەب ــە و یەپ ــم یەپەگ ــا ناڵێ ــە تەنه دەکات، بۆی



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
103دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

بــەاڵم ئایــا مەترســی هەیــە یاخــود نییــە، بەڵــێ بێگومــان هەیــە. 

ــەر  ــوو، بەڵکــوو ئەگ ــەواو ب ــن داعــش ڕۆیشــت و ت ــن بڵێی ناتوانی

ــردا  ــی ت ــک و ناوێک ــە بەرگێ ــبەی ل ــت، س ــش ڕۆیش ــڕۆدا داع لەم

ــتان  ــووری کوردس ــە باش ــەم ل ــتان، ه ــاوای کوردس ــە خۆرئ ــەم ل ه

دەگەڕێتــەوە. هاتنــی داعــش لــە ســاڵی 2014 زیانــی 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 

ــت. ــت بپارێزرێ ــێوە دەتوانێ ــان ش ــە هەم ــش ب ــردوە، کەرکووکی ک

کەرکــووک  کێشــەی  چارەســەری  بــۆ  دەســتووری  مادەیەکــی 

دانــراوە کــە )مــادەی 140(ـــە، بــەاڵم دەرکــەوت حکوومەتــی 

ــی  ــەر ئامادەکاری ــکات. ئەگ ــە ب ــەو مادەی ــت کار ب ــراق نایەوێ عێ

تــر نەبێــت بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــەیە لــە الیەنــە کۆمەاڵیەتــی 

ــی  ــە چ ــەو ڕیفراندۆم ــوودی ئ ــە س ــییەکانەوە، کەوات و دیبلۆماس

بــوو، وەک ســەرەتایش گوتــم: ئەگــەر لــە ناوخــۆدا یەکگرتووییــەک 

و  دەوڵــەت  ئاســتی  بگەیتــە  ناتوانیــت  تــۆ  ئــەوا  نەبێــت، 

ســەربەخۆبوون. دەبێــت یەکێتــی و یەکڕیزییەکــی بــاش لــە نێــوان 

الیەنەکانــدا بێتــە ئــاراوە، دەبێــت یەکێتــی لــە نێــوان حیزبەکانــی 

ــە  ــۆی ل ــش خ ــت، ئەوەی ــتاندا هەبێ ــەی کوردس ــوار پارچ ــەر چ ه

ــە  ــک ب ــەر حیزبێ ــەوە. ه ــورددا دەبینێت ــی ک ــرەی نەتەوەیی کۆنگ

جیــا ناتوانێــت خــۆی و میللەتەکــەی بپارێزێــت، چونکــە دوژمنانــی 

کــورد تەنهــا یــەک نەتــەوە نیــن، بەڵکــوو زیاتــر لــە چەنــد 

ــە بەرانبــەر مەســەلەی کــورددا  ــان ل واڵتێکــن و دوا جــار هەمووی

یەکگرتــوون.

* بــە گشــتى بارودۆخــى کوردســتان بــە خــراپ 
دەبینیــن، جگــە لەوەى لە باشــوور تووشــی شکســتى 
ــێکى  ــەر و بەش ــى ئۆکتۆب ــە دواى 16ـ ــوە ل زۆر هات
ــە  ــت داوە، ل ــە دەس ــى ل ــە جێناکۆکەکان زۆرى ناوچ
باکــوور بەشــێکى زۆر لــە هاوســەرۆکانى بەدەپــە و 
ــارەوانییەکان  ــەرۆکى ش ــە س ــێک ل ــە و بەش هەدەپ
دەســتگیر  ئێــوە  پەرلەمانتارانــى  لــە  بەشــێک  و 
کــراون، لــە ناویانــدا ســەالحەدین دەمیرتــاش و 
بــەردەوام  کاتــدا  هەمــان  لــە  هاوســەرۆکەکەى، 
شــەڕ و ئاڵــۆزى لــە باکــوور لــە نێــوان پەکەکــە 
خۆرهەاڵتــى  لــە  هەیــە،  تورکیــا  حکوومەتــى  و 
کوردســتانیش بــەردەوام گرتــن و کوشــت هەیــە 
ــا  ــتان، ت ــى کوردس ــۆ خەڵک ــە ب ــک نیی ــچ مافێ و هی

ڕادەیــەک خۆرئــاوا باشــترە. چــی بکرێــت بــۆ ئــەوەى 
کێرڤــى بارودۆخــى سیاســیی کــورد لــە هەمــوو 
بتوانــن  و  بــکات  هەڵکشــان  لــە  ڕوو  پارچــەکان 
گوتارێکــى یەکگرتوویــان هەبێــت و لــەو قەیرانانــە 
ــییانەى  ــەو مەترس ــر ئ ــە ژێ ــن و نەکەون ــاز بب دەرب
هــەن، لەکاتێکــدا چاودێرانــى سیاســی پێیــان وایــە 
ئاڵوگۆڕێــک بەڕێوەیــە لــە دەرئەنجامــى گرژییەکانــى 
ــی  ــەدا چ ــەم دەرفەت ــورد ل ــاران، ک ــاز و ت ــوان ڕی نێ
نەتەوەیــی  کۆنگــرەى  دەڵێــن،  هەندێــک  بــکات؟ 
ــەوەى  ــۆ وەاڵمدان ــەر ب ــج و فاکت ــە ئامان ــە ل یەکێک
ئــەو پرســانە، هەندێکیــش دەڵێــن، نەخێــر پەکەکــە، 
یەکێتــى و پارتــى هەژموونــى خۆیــان بــە ســەر ئــەو 
ــی 2013 و  ــە ئاب ــەپاند ل ــەدا س ــرە نەتەوەییی کۆنگ
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، 

دەرکەوتوە هەر کێشەیەک 

ڕووبەڕووى کورد ببێتەوە، 

کێشەى ئایدیۆلۆژى و 

حیزبییە، هەر بۆیە تا سوود 

لەم ئەزموونە مێژووییانە 

وەرنەگیرێت، کورد ناتوانێت 

یەکێتى بە دی بهێنێت 
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ــە  ــە، کەوات ــان خراپ ــە پێوەندیی ــەم هێزان ــوو ئ هەم
ئایــا  بکــەن،  دەتوانــن کۆنگرەیــەک ســاز  چــۆن 
ــورد  ــەوەى ک ــۆ ئ ــە ب ــڤ چیی ــەت و ئەڵتەرناتی دەرف
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 

ــە  ــی کــورد، هــەم ســەبارەت ب ــە کۆنگــرەی نەتەوەیی ســەبارەت ب

پێوەندیــی نێــوان حیزبــەکان: پارتــی، یەکێتــی، گــۆڕان و پەکەکــە. 

کۆنگــرەی  پێنــاو  لــە  هەواڵنــەی  ئــەو  دەزانــم  بەپێویســتی 

نەتەوەییــی کــورددا دراون لــە ســاڵی 2013 بەردەوامییــان پــێ درا، 

ــەک کۆنگــرەی  ــی و هــەر پارچەی ــە شــێوەیەکی ناوخۆی ســەرەتا ب

ــە سیاســییەکان  ــەدا پارت ــەو کۆنگرەی خــۆی ببەســتێت. پێویســتە ل

ــک  ــەر حیزبێ ــان ه ــەن، پاش ــۆ بک ــەوە و گفتوگ ــۆ ببن ــەوە ک پێک

خــۆی دەتوانێــت بــە جیــا ســەردانی هــەر یەکێــک لــەو حیزبانــە 

بــکات کــە دەیەوێــت گفتوگــۆی لەگەڵــدا بــکات. لــە چەنــد مانگــی 

ــە شــاری ســلێانی کۆنگــرەی ڕاوێژکاریــی نەتەوەیــی  ڕابــردوودا ل

کــورد ئەنجــام درا وەک ئامادەکارییــەک بــۆ کۆنگــرەی نەتەوەیــی 

کــورد لــە ســەر ئاســتێکی فــراوان. چارەســەری هەمــوو کێشــەکان 

خــۆی لــە یەکێتیــی نەتەوەییــدا دەبینێتــەوە، بــۆ هەمــوو تەحــەدا 

وتوێــژی  و   هەبێــت  یەکگرتوویــی  پێویســتە  پێشــهاتەکان  و 

ناوخۆیــی هەبێــت، ئەگــەر نــا کــورد چــۆن دەتوانێــت ڕووبــەڕووی 

نەتەوەیــی  کۆنگرەیەکــی  ئەگــەر  ببێتــەوە.  خــۆی  دەرەوەی 

ــورد پشــتیان  ــتەکانی ک ــدۆم دۆس ــە دوای ڕیفران ــەوا ل ــە، ئ هەبوای

ــی  ــی و هێزەکان ــی و پارت ــەر یەکێت ــەک ه ــرد، ن ــورد نەدەک ــە ک ل

باشــوور، بەڵکــوو دەبێــت هەمــوو هێــزە کوردییــەکان سیاســەتێکی 

هاوبەشــیان هەبێــت لــە بەرژەوەندیــی گەلــی کوردســتان نــەوەک 

ــی. ــی حیزب ــۆ بەرژەوەندی ب

کوردســتان  ئــازادى  ژیانــى  پارتــى  نوێنــەرى   *
)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، 
ــاس  ــەت ب ــرد، تەنان دەستاودەســتى دەســەاڵتى نەک
ــى  ــە یەکگرتوەکان ــە واڵت ــی ل ــەوە دەکات کــە گوێ ل
و  نەگــرت  هاوپەیمانیــش  واڵتانــى  و  ئەمەریــکا 

ئامــادەى هیــچ دیالۆگێــک نەبــوو لەگــەڵ حکوومەتى 
ــە ڕاســتە؟ ــەو بۆچوون ــد ئ ــا چەن ــى، ت عێراق

عابــد ئیــکا: پێــم باشــە بــە شــێوەیەکی وردتــر قســە لــە ســەر 
ــووتردا  ــە پێش ــی ل ــە بارزان ــۆ منوون ــت، ب ــە بکرێ ــک کێش هەندێ

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 

ــە ئیــرادەی گەلێکــی  ڕیفراندۆمــدا پارتێــک ناتوانێــت گوزارشــت ل

لــە ناوچــە جیناکۆکــەکان، واتــە ئــەو  گــەورە بــکات. مــادام 

ناوچانــەی دەکەونــە نــاو چوارچێــوەی مــادەی 140ـــی دەســتووری 

نەبــوو،  نەتەوەیــی  ئامادەکارییەکــی  جــۆرە  هیــچ  عێراقــەوە، 

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 

بەڵــێ ڕاســتە ڕیفرانــدۆم مافــی گەلــی کــوردە،  هەڵبگرێــت. 

بەتایبــەت بــۆ کوردانــی باشــوور کــە مــاوەی 26 ســاڵە ئەزموونێکی 

سیاســییان هەیــە، بــەاڵم ســەربەخۆیی بــەو شــێوەیە بــە دی 

ــک  ــی حیزبێ ــاو بەرژەوەندی ــە پێن ــرا ل ــەوەی ک ــوو ئ ــەت، بەڵک نای

ــوو.  ــدا ب ــی بنەماڵەیەک ــاو بەرژەوەندی ــە پێن ــم ل ــم بڵێ ــان دەتوان ی

ــەکان  ــکردنی هەڵ ــی دابەش ــتا خەریک ــم ئێس ــەوەدا نی ــەڵ ئ لەگ

ــی  ــە ئەســتۆی یەکێتی ــت بیخات ــی دەیەوێ ــەوەی پارت ــن، وەک ئ بی

نیشــتیانیی کوردســتان، یــان بەپێچەوانەیشــەوە، بەڵکــوو هەڵــەی 

ــە  ــر ل ــی ت ــەر پارتەکان ــوو. ئەگ ــەرەکییەکە ب ــە س ــەر دوو حیزب ه

ــت و  ــان نەگیرێ ــە بۆچوونی ــەر گــوێ ل ــن، ئەگ ــان دەربکرێ پەرلەم

ــان  ــەن و چیی ــی بک ــت چ ــەوا دەبێ ــت، ئ ــێ نەکرێ ــدارییان پ بەش

ــەوە؟ ــێ دەمێنێت پ

* بارودۆخــى باكــوورى كوردســتان تــا دێــت خراپتــر 
ــى  ــوان هێزەکان ــى نێ ــت، شــەڕ و پێکدانانەکان دەبێ
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 
بارەیەیشــەوە  لــەو  تورکیــا،  لەگــەڵ حکوومەتــى 
پرســێکى گرینگتــر هەیــە، کــە بارودۆخــى عەبدولــا 
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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 
بــەردەم مەترســیی  لــە  باکــوورى کوردســتانیش 

ــە؟ گەورەدای
عابــد ئیــکا: وەک دەزانــن چەندیــن ســاڵە باکــووری کوردســتان 
پارتــی  تورکیــا،  داگیرکــەری  دەوڵەتــی  دژی  دەکات  خەبــات 

دەکات.  خەباتــە  ئــەو  ڕابەرایەتیــی  کوردســتانیش  کرێکارانــی 

چەندیــن ســاڵە خەباتــی سیاســی و مەدەنییــش لــە باکــووری 

ــەوە  ــەی ئێم ــەن پارتەک ــە الی ــەت ل ــت، بەتایب ــتان دەکرێ کوردس

ــڕۆ  ــکات کاری ئەم ــا دەی ــەوەی تورکی ــە ئ ــەر بۆی ــە(، ه )هەدەپ

نییــە، بــەاڵم ئــەو کۆمەڵکــوژی و ڕەشــبگیر و کاولکارییــەی ئێســتا 

تورکیــا دەیــکات، ســاڵی 1992ـــیش بــە هەمــان شــێوە بــوو، 

بــەاڵم حکوومــەت چەنــد زەبروزەنگــی بەرانبــەر کوردســتانی 

ــەت  ــەر دەوڵ ــش بەرانب ــانی خەڵکی ــکات، تێکۆش ــاد ب ــوور زی باک

ــاری  ــا 13 پەرلەمانت ــە ســاڵی 1994 تەنه ــۆ منوون ــت، ب ــر دەبێ زیات

ــک،  ــی ڕێکەوتنێ ــە پێ ــاوە ب ــی تورکی ــاو پەرلەمان ــە ن ــورد چوون ک

ــد  ــتە چەن ــە. ڕاس ــان هەی ــەی 80 پەرلەمانتارم ــتا نزیک ــەاڵم ئێس ب

ــە، بــەاڵم ڕێبــەر ئاپــۆ الی ئێمــە هێڵــی ســوورە  جیاوازییــەک هەی

ئەگــەر  چارەنووسســازە،  مەســەلەیەکی  ئــەو  تەندروســتیی  و 

ئازادیــی ئاپــۆ نەیەتــە دی، ئــەوا شــەڕی پەکەکــە لەگــەڵ تورکیــادا 

ــاوەڕوان  ــی چ ــتییش ڕێگەیەک ــەی ئاش ــەاڵم ڕێگ ــراوە، ب چاوەڕوانک

کــراوە بــۆ خــۆالدان لــەو شــەڕە، لــەم بوارەیشــدا چەنــد هەوڵێــک 

نییەتــی  ئەکەپــە  بــەاڵم  ئۆســلۆ،  ڕێکەوتننامــەی  وەک  دراون، 

ــە. ــوردی نیی ــەی ک ــەری کێش چارەس

* ئێســتا باشــوورى کوردســتان، یــان حکوومەتــى 
ــەو  ــوون ل ــۆ دەربازب ــکات ب ــی ب ــت چ ــم دەبێ هەرێ
قەیرانانــە، لەکاتێکــدا ڕیفرانــدۆم شکســتى هێنــا و 
ــەوەى بەشــێکى  ــوە هــۆى گەڕان ــەر ب ــى ئۆکتۆب 16ـ
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، 

ــۆڕان،  ــی، گ ــی، یەکێت ــەرەکییەکانی وەک، پارت ــزە س ــتە هێ پێویس

ــە  ــەر یەک ــدی ه ــن و بەجی ــەوە دابنیش ــوو پێک ــەڵ و یەکگرت کۆم

ــووری و  ــە ئاب ــەری کێش ــۆ چارەس ــە ڕوو ب ــۆی بخات ــەی خ بەرنام

سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئەمنییــەکان، واتــە یەکــر قبوڵکــردن 

مەرجــی ســەرەکیی هەمــوو چارەســەرێکە، نابێــت کــەس بــۆ 

پاشــەڕۆژی  بــکات.  کار  حیزبەکــەی  و  خــۆی  بەرژەوەندیــی 

باشــووری کوردســتان نادیــارە، هــەر بۆیــە دەبێــت هــەر حیزبێــک 

ــەربەخۆ  ــێوەیەکی س ــە ش ــەوە و ب ــەکال بکات ــۆی ی ــەتی خ سیاس

ــە  ــەدا ڕەخن ــی هەڵ ــی ئەنجامدان ــە کات ــت ل ــکات. دەبێ ــە ب مامەڵ

لــە خۆیــان بگــرن پێــش هــەر شــتێک، نــەک هــەر الیەنێــک 

ــۆ  ــە ب ــن ک ــە چیی ــەو تەوەران ــکات. *ئ ــار ب ــەی تۆمەتب بەرابەرەک

ڕێکەوتــن و گفتوگــۆی دیاریکــراو لــەم نەخشــە ڕێگایــەدا؟

ــن  ــو دەزانی ــی وەک ــی نەتەوەی ــەلەی یەکێت ــۆ: مەس ــەرحەد ڤات س

کاتێکــی درێــژ ئیشــکراوە لەســەری. ئەنجامێکــی بــاش بــە دەســت 

ــی  ــی نەتەوەی ــەلەی یەکێت ــەر مەس ــەوە لەس ــووە، لەبەرئ نەکەوت

ئەنجامــەی  ئــەو  گەیشــتیینە  ئێمــە  هەیــە.  گفتووگــۆ  کــورد، 

کــە پێویســتە هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان و کۆمەڵگــە هەتــا 

نەتەوەیــی  یەکێتــی  گفتوگــۆی  بەشــداری  کــورد  کەســایەتی 

بکــەن. ئەساســیی پرســیی یەکێتیــی نەتەوەیــی ئەوەیــە، کــە ئــەم 

ــیپ  ــە، کام پرەنس ــە کام بۆچوون ــەر ب ــە بەس ــی نەتەوەیی یەکێتیی

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 

ــام. ــە ئەنج ــەوە بگەین ــەر ئ لەس

*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، 

ــی،  ــن )کاکەی ــە دەڵێ ــۆ منوون ــە ب ــی هەی ــورددا چ ــەڕۆژی ک پاش

عەلەویــی، ئێزیدیــی و هەورامــی( ئەمانــە هەریەکەیــان بەشــێکی 

ــری  ــاو بەشــەکانی ت ــەدا و لەن ــاو ئەوان ــا لەن ــی کــوردن تەنه جڤات

کوردانــدا، بــۆ منوونــە هەندێــک ئیزیــدی دەڵێــن ئێمــە کــورد نییــن، 

ــان  ــن. ی ــن، عەلەوی ــورد نی ــە ک ــن ئێم ــەوی دەڵێ ــک عەل هەندێ

هەندێــک لەبەشــەکانی تــری کــوردان دەبنــە الیــەک، لەبەرئــەوە 

یەکــەم شــت پێویســتە ئێمــە ئــەوە جییابکەینــەوە پێویســتە 

بزانیــن کــوردان لەمانــە چــۆن تێدەگــەن؟ نەتەوەیــی کــورد کێیــە؟ 

هاوبەشــی  کاتێــک  ببێــت.  دروســت  هاوبەشــییەک  پێویســتە 

دروســت بــوو ئــەو کاتــە چــاوی کــورد لەیــەک بــەش دەردەکــەون.



ساڵی دووەم ژمارە )5(  کانوونی دووەم  1062018 FOCUS

دووەم: لەســەر مەســەلەى کوردســتانە، کوردســتان لەکوێییــە؟ لــەم 

ــتان  ــووىن کوردس ــەلەى پارچەب ــەىت مەس ــدا بەتایب ــااڵنەی دوایی س

پارچەیەکــى  وتارێکــى  لــە  بــاس  هێزێــک  هــەر  كــە  وابــوو 

کوردســتان دەکات. واتــە کاتێــک ئێمــە بــاىس کوردســتان دەکەیــن، 

بــاىس هەولێــر و ســلێاىن و دهــۆک دەکەیــن. یــان واباشــرە بــاىس 

ــە  ــەم بۆچوون هــەر چــوار پارچــەى کوردســتاىن گــەورە دەکــەن. ئ

چــۆن دروســت دەبێــت. پێویســتە تێگەیشــتنێک دروســت ببێــت. 

بــۆ منونــە دەهێنمــەوە کاتێــک نــاوى هەیئــەت دەهێنیــن دەڵێــن 

هەیئــەىت فــان هاتــە کوردســتان یــان هەیئــەىت کوردســتان چــووە 

کوردســتان  باشــوورى  بەنــاوى  واتــە  کوردســتان،  واڵت  فــان 

ــچ کەســێک  ــەن. هی ــتان ناک ــوو کوردس ــک تەمســیىل هەم هەندێ

ــتان  ــوو کوردس ــو هەم ــتان وەک ــێکى کوردس ــا بەش ــت تەنه ناتوانێ

ــە  ــک ئێم ــتە کاتێ ــە پێویس ــوار پارچەی ــتان چ ــت. کوردس ناوبەرێ

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 

ــن. بکەی

کوردســتان  باشــوورى  پارتەکانــى  پێتوایــە   *
پرســى  ســەر  دێتــە  کاتێــک  بەســەرجەمییانەوە 
ــتان  ــوورى کوردس ــە باش ــاس ل ــا ب ــى تەنه نەتەوەی

دەکــەن؟
ســەرحەر ڤارتــۆ: مــن تەنهــا بــاىس پارتــەکان نــاکام، بــاىس 
پێویســتە  دەکــەم،  کوردســتان  چاپەمەنییــەکاىن  لــە  بەشــێک 

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 

لەمــە  کوردســتان  پارچــەى  چــوار  هــەر  پێویســتە  دەکرێــت، 

تێبــگات، ئەگــەر تێگەیشــتنێکى لــەم جــۆرە دروســت نەبێــت، 

یەکێتــى نەتەوەیــى دروســت نابێــت، بۆیــە ئــەم كارە گرنگــە.

ــوار  ــى هەرچ ــە جیاوازەکان ــوە الیەن ــڕوای ئێ ــە ب * ب
پارچــەى کوردســتان، تاچەنــد پشــتگیرى ئەم شۆڕشــە 

گشــتگیرەى ئێــوە دەکــەن؟
ناویــى  لەژێــر  پــڕۆژە 12 خاڵــە،  ئــەم  ڤارتــۆ:   ســەرحەر 
ــە  ــن ل ــە داوە دەکەی ــرد، ئێم ــکەش ک ــان پێش ــەوەی خۆم جوواڵن

ــکات  ــڕۆژەى خــۆى پێشــکەش ب هەمــوو الیەنێــک هەرکەســێک پ

ــەوە،  ــۆ یەکێتییــی نەتەوەیــی، هــەر الیەنــی سیاســیی چ بیرکردن ب

ــش  ــەن ئەوانی ــكەش بك ــیپی پێش ــە، چ پرنس ــان هەی چ بۆچوونیی

ــە ئێمــە پــڕۆژەی خۆمــان لەســەر  گفتوگۆیــەك دروســتدەكەن، وات

ــارەی  ــا لەب ــە، تەنه ــی ئێمەی ــەوە بۆچوون ــن ئ ــێك دواناخەی كەس

یەكێتــی نەتەوەیــی، پــڕۆژەی خۆیــان پێشــكەش بكــەن، هــەم 

ــۆ  ــەوە گفتوگ ــەر ئ ــە، لەس ــی ئێم ــەم میللەت ــی، ه ــی سیاس الیەن

ــەن. ــاوا بك ــی ئ ــی نەتەوەی ــوو یەكێت ــەن، هەم بك

ــییەكانی  ــە سیاس ــزب و الیەن ــی ح ــی فیتباگ *وەاڵم
ــان  ــە ڕاوبۆچوونی ــوە ك ــە ئێ ــتوونەتەوە ب ــر گەیش ت

ــە؟  ــەو پڕۆژەی ــە ســەبارەت ب چیی
ســەرحەر ڤارتــۆ: هەندێــك چاوپێكەوتنــی ئێمــە دروســت 
ــان  ــرۆژەی خۆمامن ــك پ ــەكان، هەندێ ــزب و الیەن ــەڵ ح ــوو لەگ ب

ــەڵ  ــان لەگ ــە چاوپێكەوتن ــەی ئێم ــەو الیەنان ــرد ئ ــەكەش ك پێش

ســازكردن، هەمــوو الیەنــەكان گوتیــان ئێمــە پڕۆژەكــەی ئێــوە 

ــە  ــان ئێم ــان، گوتی ــاو ڕێكخســتنەكانی خۆم ــن لەن ــۆ دەكەی گفتوگ

ــەوە، بۆیــە ئێمــە پڕۆژەكــەی خۆمــان بــۆ ڕای  جوابتــان دەدەین

گشــتی باودەكەینــەوە. 

ــەو  ــان ئ ــان ی ــی كوردســتان و حزبەكانی * ڕۆژهەاڵت
پارچەیــە فیتباگــی ئــەوان چــۆن بــوو، وەاڵمــی ئەوان 

چــۆن بــوو بــۆ ئــەو پڕۆژەیــەی ئێــوە؟
ــە  ــە ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان، ئێم ــەو الیەنان ــۆ: ئ ســەرحەر ڤارت
ســەردانی هەموامنــان نەکــرد، وتیــان ئــەو پڕۆژەیــەى ئێــوە گفتوگــۆ 

دەکەیــن لەنێــوان خۆمانــدا، پاشــان جوابتــان دەدەینــەوە ئەوکاتــە 

بۆچــووىن خۆمــان بــۆڕاى گشــتى باودەکەینــەوە. 

ئێــران  کوردســتانى  دیموکراتــى  *حزبــى 
لــە هەندێــک  ڕایانگەیەنــدووە پــڕۆژەى پەکەکــە 
ــەت   ــە تایب ــە، ب ــى نیی ــڕۆ زۆر واقعی ــۆ ئەم ــدا ب خاڵ
ــر  ــى ت ــت پارچەکان ــت دەبێ ــە دەڵێ ــە دا، ک ــەو خاڵ ل
ڕەزامەنــد بــن بــۆ پارچەیەکــى تــر کــە بیەوێــت 
ســەربەخۆیى ڕابگەیەنێــت، بۆچــى ئــەم خاڵــە بــەالى 
ــە ئەوانیــش  ــە ک ــى نیی ــەوە واقعی ــى دیموکرات حزب
ــۆ ســەربەخۆیى؟ ــەک بکــەن ب ــە پارچەی پشــتگیرى ل

ــە،  ــی وا هەی ــە خاڵێک ــەی ئێم ــە پڕۆژەک ــۆ: ل ــەرحەرد ڤارت س
ــورد  ــە، ک ــەک نەتەوەی ــورد هەمــوو ی ــی ک ــن نەتەوەی ئێمــە دەڵێی

ــایکس  ــی )س ــش ڕێکەوتن ــە، ئەوی ــە نیی ــوار پارچ ــتان چ و کوردس

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 
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ــەتی  ــتە سیاس ــەن، پێویس ــەت دەک ــد سیاس ــا چەن ــن ت چیدەکەی

ــتە  ــن، پێویس ــێ بکەی ــک جێبەج ــوو الیەنێ ــەر هەم ــان لەس خۆم

وتارێکــی نەتەوەیــی جێبەجبكەیــن ئەگــەر لــە باشــوور یــان 

ــە  ــت ل ــراتیژی بدرێ ــی س ــتاندا بڕیارێک ــری کوردس ــی ت پارچەیەک

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 

ــەش وەرن بەرگــری  ــەن و پارچــە و ب ــە هەمــوو الی ــارە ل ــەو بڕی ئ

ــی  ــن ماف ــە دەتوانی ــن ئێم ــەک نەتەوەي ــە ی ــەر ئێم ــەن، ئەگ بک

ــو  ــەوەک وەک ــن، ن ــەوە بەکاربهێنی ــان وەک نەت چارەنووســی خۆم

پارچەیــەک بهێننــە پێشــەوە و پارچەیەکیریــش بخەنــە الوە ئەمــە 

ــت. ــە ناگونجێ ــی ئێم ــەوە بوون ــەڵ نەت لەگ

*هەڵیژاردنــى یەکێتیــى نەتەوەیــى هــەم لەناوخــۆ، 
ــەی  ــن کێش ــەرى زۆرتری ــە دەرەوەش چارەس ــەم ل ه
ئێســتا  تــا  بۆچــى  بــەاڵم  دەکات،  کــورد  گەلــى 
هەوڵنــەدراوە یاخــود هەندیــک هــەوڵ هەبــووە لــە 
ــەرنەکەوتنى  ــۆکارى س ــەاڵم ه ــردودا، ب ــى ڕاب ماوەی

ــە؟ چیی
ــاوا  ــاش ئ ــورد دا ب ــاو ک ــە ن ــە ل ــەم بۆچوون ــۆ: ئ ســەرحەد ڤارت
نەبــووە، بــۆ منونــە كاتێــک دەرزی بــەر الشــەی مــرۆڤ دەکەوێــت 

مەســەلەی  بــۆ  ئەمــە  دەهێشــێت،  مــرۆڤ  الشــەی  هەمــوو 

نەتەوەیــی کوردیــش راســتە ئەگــەر یەکبــوون نەبێــت، ئێمــە بڵێیــن 

ــری  ــە دەڤەرێکی ــت ل ــت دەبێ ــوژی دروس ــەنگال کۆمەڵک ــە ش ل

کوردســتاندا ئــەو کۆمەڵکوژییــە نابینێــت. لــە باکــوور کۆمەڵکــوژی 

دروســت دەبێــت، لــە ڕۆژهــەاڵت کــەس خۆینــاکات بــە خاوەنــی، 

ــووە،  ــاو میللەتــی ئێمــە دروســت نەب بۆچوونێکــی نەتەوەیــی لەن

پێویســتە ئێمــە ئــەو بــۆ چوونــە دروســت بکەیــن هێــز و الیەنــی 

ــە سیاســییەکان  ــز و الیەن ــاری هێ سیاســیی لەمــە بەرپرســیارن، وت

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 

ــی بۆچــی دروســت  ــی نەتەوەی ــەر مەســەلەی یەکێت بپرســین ئەگ

نابێــت؟ کاتێــک لــە شــەنگال کۆمەڵکــوژی دروســت بوو کارەســات، 

دروســت بــوو لــە 2014، بۆچــی شــەنگال نەپارێــزرا، بــە کام نییەت 

شــەنگال نــە پارێــزرا ئێمــە بــاش دەزانیــن، کــە گــەل وتیــان ئێمــە 

بــۆ ئێزیــدی نایەیینــە کوشــن، ئەمــە بۆچوونێکــە، دەبێــت ئەمــڕۆ 

کچــی شــەنگال بچــن بــۆ ڕۆژئــاوا و ڕەقــە، لــە 2014 وتیــان 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 موســوڵان 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 

ــە  ــن ی ــە دەڵێی ــەو کات ــە هــەر بەشــێکی کوردســتان ئ بەکوشــن ل

کێتــی نەتەوەیــی کــورد دروســت بــووە بۆیــە ئــەوە پرســێکی 

گــەورە دروســت دەبێــت.

ــە باشــوورى  ــى سیاســی ل ــە الیەن ــک ل * الى هەندێ
کوردســتان دەڵێــن )پەکەکــە( هەژموونــى خــۆی 
ــە  ــدا ک ــى نەتەوەیی ــەر کۆنگرەی ــەلماندووە بەس س
ئەمــە تاکــە هیــواو خەونــى ئــەو نییــە، بگــرە هــى 
ــەاڵت،  ــوور، ڕۆژه ــییەکانى باش ــە سیاس ــوو حزب هەم
ــەی کوردســتانە، قســەی  ــوار پارچ ــوور و هــەر چ باك

ــەوە؟ ــەو بارەی ــە ل ــوە چیی ئێ
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، 

ــە  ــن بۆی ــگاو دەنێی ــە دوو هەن ــت ئێم ــگاو بنێ ــەک هەن ــەر ی ئەگ

لــە مەســەلەیى نەتەوەییــدا هــەر کەســێک، هــەر نەتەوەیــەک کار 

ــەو کارەى  ــن، پێویســتە ئ ــن و بەشــدار دەبی ــە ئامادەی بکــەن ئێم

دروســتدەبێت پێویســتە هەمــوو الیەنــەکان بەشــداربن ئەمــە 

پڕۆســەیەکى گفتوگۆییــە هــەر کەســە و بۆچوونێکــى هەیــە بێــت 

گفتوگــۆ بــکات.

نێــوان  پەیوەندییەکانــی  ڕابــردوودا  لەمــاوەی   *
پەکەکــە و پارتــی گەیشــتە ئاســتێکی زۆر تونــدو 
لێکەوتــەوە،  چەکداریــی  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
لەئێســتادا پەیوەندییەکانــی ئێــوە و پارتــی بەکــوێ 

گەیشــتووە؟
ســەرحەد ڤارتــۆ: چاوپێکەوتنــی ئێمــەش هەبــوو بەهــۆی 
دەمــەی  لــەو  لەئــارادان،  کێشــانەی  ئــەو  چارەســەرکردنی 
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کۆبوونەوەکانــی ئێمــە بــەردەوام بــوون و چاوەڕوانــی ئــەوە بووین 

ــەر  ــە س ــرش کرای ــەدا هێ ــەو کات ــن، ل ــوێ ئەنجامبدەی ــداری ن دی

شــەنگال، خۆتــان بــاش دەزانــن ئــەو هێرشــە پەیوەســت بــوو بــە 

پەیوەندییەکانــی نێــوان پارتــی دیموکراتــی کوردســتان و دەوڵەتــی 

ــوون و  ــاوە، دوای ئــەو هێرشــەش پەیوەندییەکامنــان تێکچ تورکی

ــدن. ــان تون ــی نێوامن ــتاش پەیوەندییەکان ــو ئێس هەتاوەک

پارتــی  و  ئێــوە  کــە  دەکرێــت  لــەوە  بــاس   *
ڕێککەوتنێکتــان ئیمــزا کــردووە و بارگرژییەکانــی 

نەمــاوە؟ نێوانتــان   
ســەرحەد ڤارتــۆ: نەخێــر، هەواڵێکــی لــەو شــێوەیە دوورە 
لەنێــوان  پەیوەندییــەک  مانایــەی هیــچ  بــەو  لــە ڕاســتییەوە، 

ــەم  ــەی ئ ــووە، ئەوان ــتاندا نەب ــی کوردس ــی دیموکرات ــە و پارت ئێم

بشــارنەوە،  ڕاســتییەکان  دەیانەوێــت  دروســتدەکەن  هەوااڵنــە 

ــە و  ــتان لــە تەنگەژەدای ــی کوردس ــی دیموکرات ــەوەی پارت لەبەرئ

پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ حــزب و الیەنــە کوردســتانییەکان گەلێــک 

خراپــە، نــەک هــەر تەنهــا لەگــەڵ بزووتنەوەکــەی ئێمــەدا، لەســەر 

ــی  ــە هەواڵ ــە، بۆی ــاش نیی ــان ب ــتی دەرەوەش پەیوەندییەکانی ئاس

ــی  ــی پارت ــەوەی ڕەوش و دۆخ ــتدەکەن، بۆئ ــێوەیە دروس ــەم ش ل

ــانبدەن. ــی نیش ــتان بەباش ــی کوردس دیموکرات

پارتــی  و  ئێــوە  نێــوان  لــە  ناکۆکــی  کەواتــە   *
مــاوە؟ هــەر  دا  کوردســتان  دیموکراتــی 

هــەر  گرفتــەکان  و  کێشــە  لەڕاســتیدا  ڤارتــۆ:   ســەرحەد 
بەردەوامــن، بــەاڵم پێویســتە هەمــوو ئەو کێشــە و گرفتانــەی نێوان 

هێــزە کوردییــەکان چارەســەر بکرێــن، لەبەرئــەوەی گەلــی کــورد بە 

ــە ئەنجامــی ئــەو  ــاوردۆخ و ســاتێکی هەســتیاردا تێدەپەڕێــت، ل ب

شــەڕەی ئێســتا لــە ناوچەکــەدا دەگوزەرێــت، بێگومان سیســتمێکی 

نــوێ لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دێتەئــاراوە، پرســیارەکە ئەوەیــە 

ــود  ــا؟ یاخ ــان ن ــە ی ــورد هەی ــەی ک ــەدا پێگ ــتمە نوێی ــەو سیس ل

بەتــەواوی  ئەمانــە  هەمــوو  دەبێــت؟  چــۆن  کــورد  پێگــەی 

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 

ــە  ــەکان ل ــزە کورديي ــوان هێ ــی نێ ــە و ناکۆکییەکان ــەرجەم کێش س

پالتفۆڕمێکــی وەک کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورددا چارەســەربکرێن.

* ئــەو ناکۆکییانــەی لەگــەڵ پارتــی دیموکراتــی 
کوردســتان هەتانــە لەســەر چییــن؟

ســەرحەد ڤارتــۆ: لەڕاســتیدا پارتــی دیموکراتــی کوردســتان 
ــەداوە، هەمــوو  سیاســەتێکی نەتەوەیــی و دیموکراســیی نیشــان ن

ــان  ــەتی خۆی ــوو سیاس ــەوان هەم ــن، ئ ــاش دەزان ــەوە ب ــەک ئ الی

بەســتۆتەوە بــە دەوڵەتــی تورکیــا و حکومەتــی ئەردۆگانــەوە، 

ــە  ــە ک ــەو جۆرەی ــاوا ب ــەر کوردســتانی خۆرئ سیاسەتیشــیان بەرامب

دەیبینــن، دەرگای لەســەر کوردســتانی خۆرئــاوا داخســتووە، هــەر 

جوڵەیــەک لەئــارادا بێــت بــۆ هێــرش بۆســەر خۆرئــاوا، پارتــی 

ــتانیش  ــووری کوردس ــە باش ــە، ل ــتان لەگەڵیدای ــی کوردس دیموکرات

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 

کێشــەی  ئەوانــە  هەمــوو  پەیــڕەودەکات،  سیاســەت  هەمــان 

بەرچــاون، پێویســتە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان سیاســەتی خۆی 

نەبەســتێتەوە بەدوژمنانــی گەلــی کــوردەوە، لەکاتێکــدا بــۆ منونــە 

ــی  ــکرا دوژمنایەتی ــێوەیەکی ڕوون و ئاش ــە ش ــا ب ــی تورکی دەوڵەت

ــتاندا،  ــەی کوردس ــوار پارچ ــەر چ ــە ه ــوردان دەکات ل ــوو ک هەم

ــەوز  ــێ س ــی ل ــە هیچ ــەردۆگان و ئەکەپ ــەڵ ئ ــەتکردن لەگ سیاس

نابێــت، بەڵکــو کــوردەکان بــە هێــزی پێکەوەیــی خۆیــان دەتوانــن 

ــە  ــەن، ئەوکات ــی پەیڕەوبک ــی و دیموکرات ــەتێکی نێونەتەوەی سیاس

ــن. ــەر دەکرێ ــەکان چارەس ــدی کێش ئی
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سەرحەد ڤارتۆ: 
پۆست: وتەبێژی پەیوەندییەكانی كۆمیتەی ناوەندی كەجەكە.

نیزامەدین تاش )بۆتان(
لە ساڵی 1961 لە ڤارتۆی سەر بە پارێزگای مووش لە باکووری کوردستان لە دایک بوە

قوتابخانەی سەرەتایی لە گوندەکەیان تەواو کردوە. 

ناوەندیی لە ڤارتۆ تەواو کردوە.

ساڵی 1975 – 1976 پەیانگای مامۆستایانی لە دێرسیم تەواو کردوە.

ساڵی 1976 پێوەندیی 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 حزبەوە:  2001

پۆست: نوێنەرایەتی هەدەپە لە باشوری كوردستان

عوسمان عومەر ئۆجەالن
نازناو: )فەرهاد(

پلەی خوێندن:  پەیانگای مامۆستایان لە ئۆرفای باكوری كوردستان

ساڵی پەیوەندیكردن بە حزبەوە:   1986

باری خێزان:  خێزاندارە

پۆست:  ئەندامی كۆنسەی پەكەكە بووە ە ئێستاش وەكو سیاسەمتەدارێك لە هەولێر نیشتەجێیە

بایۆگرافیا
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