 پێکهێنانی ناوەندی هاوبەشی هێزەکانیڕۆژهەاڵتی کوردستان.
 بەشداری کردنی هێزەکانی ڕۆژهەاڵت لەکۆنگرەی کەنەکە.
 ئینشقاق و یەکگرتنەوەی نێوان هێزەکانیڕۆژهەاڵتی کوردستان.
 ملمالنێی سیاسی و ئیدیۆلۆژییەکانینێوان هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

عەبدوڵاڵى موهتەدى
سکرتێرى گشتیى
کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى
زەحمەتکێشانى
کوردستانى ئێران
(کۆمەڵە)

چاوپێکەوتنی :ئەوین و شوان

حیزبی كۆمۆنیستی ئێران بانگهێشت كراوە بۆ
ناوەندی بڕیار ،بەاڵم خەڵكی ترى بانگهێشت كردوە،
بۆیە گوناهەکەی لە ئەستۆی خۆیەتی

* پەالماردانــى عەفریــن لــە الیــەن
ســوپاى تورکیاوە بــە هاوپەیمانێتیى
ئێــران و ڕوســیا ،هەندێــک بــاس
لــەوە دەکــەن ،جگــە لــە ســوپاى
ئــازادی ســووریا و بــەرەى نوســرە،
بــاس لــە بەشــداریى ئەنەکەســە
ســیناریۆیەدا،
لــەو
دەکــەن
هەڵوێســتى کۆمەڵــە و بەڕێــزت
بەڕوونــى چییــە؟ لــەو بارەیــەوە؟
پێــت وایــە چارەنووســى خۆرئــاواى
کوردســتان بــە کــوێ دەگات ،لــەم
هەڵوێســتى
پیالنگێڕییانــەدا؟
ئەمەریــکا لــەم بارەیــەوە ناڕۆشــنە،
(کەجەکــە) ڕاگەیانراوێکــى بــاو
کردوەتــەوە و دەڵێــت :ئەمەریــکا
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان بەشــدارە
لــەم پیالنگێــڕى و ســیناریۆیانەدا،
لەبــەر ئــەوەى چاوپۆشــیی کــردوە
لــە هێرشــەکانى ســوپاى تورکیــا؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :مــن و هەمــوو

کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ دڵمــان لەگــەڵ
عەفرینــە ،هێرشــى تورکیامــان پــێ بــاش
نییــە ،مەحکومــى دەکەیــن ،داواکاریــن
تورکیــا هــەر چــى زووتــرە دەســت لــەو
هێرشــە هەڵبگرێــت ،بگەڕێتــەوە بــۆ
ئەرتــەش و ســنوورەکانى خــۆى ،دیــارە
ئــەو کارەســاتە مرۆیییــەى ئــەو جــۆرە شــەڕ
و بۆمبارانــە دەیخوڵقێنێــت ،زۆر دڵتەزێنــە
بەتایبــەت بــۆ کــورد ،کــە دەبێــت هەمیشــە
وێنــەى ماڵــى وێــران وێنــەى ماڵوێرانــی
و وێنــەى خەڵــک و بنەماڵەکــەى لــە نێــو
خوێنــدا ببینێــت .ئەوانــە هەمــوو دڵتەزێنن،
وەبیرهێنانــەوەى ئــەو کارەســاتانەن ،کــە لــە
زۆر شــوێنى ترى کوردســتان بە ســەر گەلى
کــورددا هاتــوە ،ئێمــە بــەو کارەســاتانە

زۆر دڵبرینداریــن ،داواکاریــن بــە زووتریــن
کات ئــەو هێرشــانە کۆتایییــان پــێ بێــت.
مــن دەســتگیرۆیى و هاوکاریــى ئێــران لــەو
هێرشــە نابینــم ،بۆچوونــى مــن ئــەوە نییــە،
بۆچــى دەبێــت ئێــران ئــەو هێرشــانەى پێــى
خــۆش بێــت ،ئێــران دەستڕۆیشــتوویى
زۆرى تورکیــای لــە ســووریا پــێ خــۆش
نییــە .زۆر کــەس لــە ئێــران کــە الیەنگرانــى
حکوومەتــن ،ئەوانیــش ئــەو هێرشــە ئیدانــە
دەکــەن ،واتــا دەنگــى ڕەخنــە لــە الیــەن
ئێــران و دەســەاڵتى ئێرانــەوە بەرانبــەر
بــەو هێرشــە هەیــە ،ئەمەریکایــش ڕەنگــە
چاوپۆشــیى کردبێــت یــان بەرانبــەر تورکیــا
نەوەســتابێتەوە ،بــەاڵم بــە پێــى ئــەو
زانیارییانــەى هەمــە ،ئەمەریــکا پێــى خــۆش
نییــە ،بــەاڵم کۆتــا هاتــوە لــە بەرانبــەر
تورکیــادا ،پێــى خۆشــە تورکیــا زووتــر ئــەو
کارە تــەواو بــکات.
* هێزێکــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان
(پــاک) ڕای گەیانــدوە ،ئامــادەن
هێــز بــۆ بەرگریکــردن لــە عەفریــن
ڕەوانــە بکەیــن .وەک دەزانیــن
چ ئێــوە و چ حیزبــى دیموکراتــی
کوردســتان ناکۆکیتــان لەگــەڵ
پارتــى کرێکارانــى کوردســتان هەیە،
بــەاڵم قســەکە ئەوەیــە ،ئێــوە
وەک هاوپشــتییەکى نیشــتیمانیى
نەتەوەیــى ،ئەگــەر پێویســت بــکات،
ئامــادەن هێــز بنێــرن بــۆ خۆرئــاواى
کوردســتان؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :ئێمــە لــە

“

هەر خۆپیشاندانێک

دروستت ببێت خەڵکى
ئێمە و حیزبەکانى

تریش تێیدا بەشدار
دەبن ،بێگومان ئەوانە
بەشێک لە چاالکانى
کوردستانى خۆرهەاڵتن،
بۆیە ئێمە دوور نەبووین
لەو خۆپیشاندانانە ،زۆر بە
گەرموگوڕى پشتیوانیمان
لێ کردوە و بەشداریمان
تێدا کردوە.

کارەســاتى کۆبانێیشــدا ،هەمــوو کــەس
دەزانێــت چەنــدە بــە ســۆز و هەســتەوە
هەڵوێســتامان هەبــوو ،ئامادەیــى خۆیشــمان
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“

كاتی ئەوە هاتوە یان

هەنگاوێك هەڵبگرین ،یاخود
بە خەڵكی ڕابگەیەنین
كە هەنگاومان بۆ
هەڵناگیرێ .خۆشبەختانە
ئەو هەنگاوەمان هەڵگرت،
هەنگاوێكی باش و
سەرەتایییە ،هیوادارین
ئاكامەكەی ببێتە پێكهێنانی
بەرەیەكی كوردستانی لە
مانگەكانی داهاتوودا

بــۆ هــاوکارى دەربــڕى ،بــەاڵم دیــارە
پێویســتى نەکــرد ،ئێســتا بــۆ عەفریــن،
دڵمــان لەگەڵیاندایــە ،بــەاڵم پێــم وا نییــە
بــە واقعــى هیــچ الیەنێــک ئێســتا لــە
کوردســتانى عێراقــەوە ،هێــزى حیزبەکانــى
خۆرهــەاڵت ڕەوانــەى عەفریــن بــکات ،پێــم
وا نییــە ئەمــە بابەتێکــى واقعــی بێــت،
بــەاڵم بــە دڵ و هەســت لەگــەڵ عەفریــن و
کوردســتانى ســووریاین.
*ئێــوە لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا،
کۆتاییهاتنــى
ڕاپۆرتــی
لــە
دوەمیــن پلینیۆمــى کۆمیتــەى
ناوەنــدى هەڵبژێــرراوى کۆنگرەیــى
پــازدەى کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
زەحمەتکێشــان ،کــە بەڕێــزت
پێشــکەش کــردوە ،شوێندەســتی
خۆتــان لــە خۆپیشــاندانە گەورەکانى
کوردســتان ئێرانــدا ئاشــکرا کــردوە،
ئایــا ئــەو خۆپیشــاندانانە چەنــد
و چــۆن بــوون و کاریگەرییــان
چــۆن بــوو؟ هەروەهــا دەڵێــن ئــەم
خۆپیشــاندانانە کاریگەرتــر بــوون
لــە خۆپیشــاندانەکانى دەورەى
بزووتنــەوەى ســەوز کــە  3ملیــۆن
کــەس لــە تــاران بەشــدارییان تێــدا
کــرد ،لــەو بارەیــەوە هەڵوێســتى
ڕۆشــنترمان پــێ بڵێیــت؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :هەڵوێســتى

ئێمــە بەتــەواوی ڕۆشــن بــوو ،پشــتیوانیمان
لــە خۆپیشــاندانەکانى ئــەم دوایییــەى
ئێــران کــرد ،کــە لــە 28ى دیســەمبەرەوە
دەســتی پــێ کــرد و نزیکــەى دە ڕۆژى
خایانــد ،ئــەو خۆپیشــاندانانە بەپێچەوانــەى
قســە و پڕوپاگەنــدەى دەوڵەتــى ئێــران،
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ســەرچاوەکەى نــە عەرەبســتان و ئیســرائیلە
نــە ئەمەریــکا ،ســەرچاوەکەى لــە سیاســەتى
هەڵــەى خــودى حکوومەتــى کۆمــارى
ئیســامیى ئێرانەوەیــە ،کــە لــە گەندەڵــى
و نایەکســانى و دیکتاتۆریــى سیاســى و
هەمــوو ئــەو شــتانە ســەرچاوە دەگرێــت.
خۆپیشــاندانەکانى ســاڵى  ،2009کــە
خۆپیشــاندانی ســەوزەکان بــوون ،زۆرتــر
لــە نــاو شــارى تــاران و لــە چوارچێــوەى
مەرکــەزدا بــوە ،بــەاڵم خۆپیشــاندانەکانى
ئــەم ســاڵ زۆرتــر لــە ئوســتان و هەمــوو
شــار و شــارۆچکەکانى ئێرانــدا بەربــاو
بــوون ،خۆپیشــاندانەکانى پێشــوو ئەگــەر
چــى تــا ڕادەیــەک بــەرەو مەرگــى
دیکتاتــۆری چــوون ،جیابوونــەوە تــا
ڕادەیــەک لــە ڕیفۆڕمخــوازەکان ،بــەاڵم ئــەم
جــارە بــە تــەواوى مانــا هەمــوو ڕژێمــى
کۆمــارى ئیســامیى ئێرانیــان بــردە ژێــر
پرســیارەوە ،بــە ڕۆحانــى و سیاســەتى
دەرەوە و ســەرۆک کۆمــار و ڕابــەر و
هەموویــان ،دیــارە دەنگدانەوەیەکــى زۆر
گــەورەى لــە دونیــادا هەبــوو ،جــارى
پێشــوو ســەرەڕاى ئــەوەی پێمــان بــاش بــوو
و پشتیوانیشــمان لــێ کــرد بــە هەمــوو
ڕەخنــە و کەموکوڕییەکانیــەوە ،بــەاڵم ئــەم
جــارە کــورد لــە دوو شــارى گــەورەى
کوردنشــین :کرماشــان ،ســنە ،بەشــداریى
زیاتــرى تێــدا کــردوە ،لــە کرماشــان ســێ
ڕۆژ لــە ســەر یــەک بــەردەوام بــوو ،لــە
ســنەیش دوو ڕۆژ ،کوردســتان بەشــداریى
لــەو خۆپیشــاندانانەدا کــرد و لــە جــارى
پێشــوو باشــتر ،بــەاڵم ڕاســتە هەمــوو
ئێــران و هەمــوو شــارەکانی کوردســتانى
ئێــران بەشــدار نەبــوون ،ئــەم بزووتنەوانــە

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

بزووتنــەوەى خەڵــک و جەمــاوەر بــوون،
بەتایبــەت لــە ئێــران حیزبــى سیاســیى
تێــدا نییــە ،ڕێکخراوێــک کــە لــە قوواڵیــى
کۆمەڵگــەدا ڕیشــەى هەبێــت نییــە ،بۆیــە
خۆپیشــاندانەکان بــە تــەواوى لــە ناخــى
خەڵکــەوە هەڵقواڵبــوون ،لــە کوردســتانیش
لــە ناخــى خەڵکــەوە خۆپیشــاندانەکان
کوردســتان
بــەاڵم
هەڵقواڵبــوون،
کۆمەڵگایەکــە کــە حیزبــەکان تێیــدا بەشــدار
و چاالکــن ،هــەر خۆپیشــاندانێک دروســتت
ببێــت خەڵکــى ئێمــە و حیزبەکانــى
تریــش تێیــدا بەشــدار دەبــن ،بێگومــان
ئەوانــە بەشــێک لــە چاالکانــى کوردســتانى
خۆرهەاڵتــن ،بۆیــە ئێمــە دوور نەبوویــن
لــەو خۆپیشــاندانانە ،زۆر بــە گەرموگــوڕى
پشــتیوانیمان لــێ کــردوە و بەشــداریمان
تێــدا کــردوە.

لــە خۆپیشــاندانەكان نەكــردوە ،بێگومــان
كردوویانــە ،بــا كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی
فشــار بخاتــە ســەر كۆمــاری ئیســامی،
بــەاڵم گوتمــان ،ڕێكخســتنی هێنانــی خەڵكی
نزیكــەی  100شــاری ورد و درشــتی ئێــران
هــەر لــە بەلوجســتانەوە هەتــا ئارەزبایجان،
ئــەوە نــە بــە دۆناڵــد ترامــپ و ئەمەریــکا
دەكرێــت نــە بــە هیــچ واڵتێکــی تــر ،ئــەوە
هیــچ بناغەیەکــی نییــە كە خۆنیشــاندانەکانى
ئێــران لــە هەولێــر ڕێكخــراوە ،جــا ئەگــەر
گــو ێ بــۆ قســەی (موحســینی ڕەزایــی)ی
بگریــن ئــەو دەڵــێ ژنبــرای ســەدام حســێن
ئەوانــەی ڕێــك خســتوە ،كــە هیــچ كــەس
جگــە ئێــران تاوانبــار نییــە لــەوەى كــە ئــەم
خەڵكــە ناڕازیــن ،ئــەم خەڵكــە لــە كۆمــاری
ئیســامی ،لــە سیاســەتە ئابــووری و

فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكانی
ناڕازیــن ،لــە سیاســەتی دەرەوەی ئێــران
ناڕازیــن ،بــەاڵم نــە بــە ئەمەریــكا ،نــە
بــە ئیســرائیل خەڵكــی ئێــران هەڵناســێت،
عەرەبســتانی ســعودی كــوا ئــەو دەســەاڵت
و توانایــەی هەیــە لــە نزیكــەی  100شــاری
ئێــران خەڵــك بهێنـ ێ لــە بەرانبەر پاســداری
ئێرانــی بیوەســتێن.
* خۆپیشــاندانی بزووتنــەوەی ســەوز
كۆتایــی پێ هات ،خۆپیشــاندانەكانی
مەشــهەد و چەنــد شــاری گــەورەی
ئێــران كۆتاییــان پێهــات ،پێــت
وایــە ئــەو خۆپیشــاندانانە دروســت
ببنــەوە ،ئایــا ئــەم خۆپیشــاندانەنە
دەتوانێــك ئاڵوگۆڕێــك لــە ئێرانــدا
پێــك بهێنێــت؟

* بەڕێــزت ووتــت :خۆپیشــاندانەكان
خەڵكــی ئێــران خۆڕســكانەن ،بــەاڵم
ئێــران ڕایگەیانــد :پیالنگێڕییەكە لە
الیــەن ئەمەریــكا و ئیســرائیلەوەیە
بەئاگاداریــی حكوومەتــی هەرێــم
بــە تایبــەت مەســعوود بارزانــی
و لــە هەولێــر كــراوە ،دڵنیــام
ئەوەتــان بیســتوە ،بــەاڵم دیــار بــوو
ئەمەریــكا و خــودی دۆناڵــد ترامــپ
چەندیــن ڕاگەیاندنــی دا لــە مــاوەی
ئــەو چەنــد ڕۆژەدا ،کــە پشــتیوانیی
خۆپیشــاندانەكان دەكــەن و خەڵكــی
ئێــران بەتەنیــا نیــن ،چــۆن بەڕێــزت
دەڵێیــت دەســتی هیــچ واڵتێكــی
تێــدا نەبــووە؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :مــن نەمگــوت،

ئەمەریــكا و واڵتانــی دەرەوە پشــتگیرییان

کۆنفراسی پراغ
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عەبدوڵــاى موهتــەدى :هیــچ
گومانــم لــەوە نییــە ...نازانــم
خۆپیشــاندان بــە چ جۆرێــك و
بــە چ ســیناریۆیەك دروســت
دەبێــت ،بــەاڵم بێگومــان ئــەم
ناڕەزایییانــە ســەر هەڵدەدەنــەوە،
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە هیــچ
جۆرێــك ناتوان ـ ێ گرفتــی ئابــووری
چارەســەر بــكات ،چارەســەركردنی
گرفتــی ئابــووری لــە ئێــران و
پێكهێنانــی چاکســازیی ڕیشــەیی
بەســتراوەتەوە بــە ئاڵوگــۆڕی
سیاســی لــە ئێــران ،ب ـێ ئاڵوگــۆڕی
سیاســی چاکســازیی بنەڕەتــی كــە
ئێــران پێویســتیەتی مومكیــن نییــە،
ئێــران بــەرەو قەیرانــی زۆرتــری
ئابــووری دەڕوات ،خەڵــك
بــەرەو هاتنەخــواری ژێــر هێڵــی
هــەژاری دەڕۆن ،بــە ملیۆنــان
كــەس خانــەوادەكان لــە هەمــوو
شــتێك بێبــەش دەبــن ،خانــەوادەی
کرێچــی هەیــە نــەك بــە  6مانــگ
بــە ســاڵ كرێــی پــێ نــادرێ .لــە
بودجــەی ســاڵی داهاتــووی ئێــران
 2018ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
خۆڵبارینــەی هەیــە ،بودجــەی
پاكوخاوێنیــی هــەوا كــراوە بــە
ســفر.
* پێكهێنانــی (ناوەنــدی
هاوكاریــی حیزبەكانــی خۆرهەاڵتــی
ئــەم
چییــە؟
كوردســتان)
فۆڕمەڵبەندییــە چــۆن دروســت بوە و
بەرنامەتــان چییــە ،دەتانەوێــت چــی
بــە هێزەكانــی تــر و ئۆپۆزســیۆن و
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جــۆری دانیشــتن و هەڵســوكەتیان
لەگــەڵ یەكتــر ،كــە ئەوەیــان كــرد،
ئــەم ناوەنــدی هاوكارییــەی نێــوان
حیزبــەكان ئیشــی ئەوەیــە لــە
ســەر بــەرەی كوردســتانی و لــە
ســەر ئــەو هەنگاوانــە بەڕاســتی
و بــە كــردەوە حیزبــەكان بباتــە
قۆناغــی یەكگرتوویــی و لــە
ســەر ئەوانــە كار بــكات .ئێمــە
لــە چەنــد ســاڵ لەمــەو پێشــەوە
پێداگیــری لــە ســەر ئــەوە دەكەیــن
و لــە كۆبوونــەوەی كۆتایــی لەگــەڵ
(مســتەفای مەولــودی) برادەرانــی
حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان،
بــە ئاشــكرا گوتمــان :كاتــی
ئــەوە هاتــوە یــان هەنگاوێــك
هەڵبگریــن ،یاخــود بــە خەڵكــی
ڕابگەیەنیــن كــە هەنگاومــان
بــۆ هەڵناگیــرێ .خۆشــبەختانە
ئــەو هەنگاوەمــان هەڵگــرت،
هەنگاوێكــی بــاش و ســەرەتایییە،
هیواداریــن ئاكامەكــەی ببێتــە
پێكهێنانــی بەرەیەكــی كوردســتانی
لــە مانگەكانــی داهاتــوودا.

عەبدوڵاڵی موهتەدی
خەڵكــی خۆرهــەاڵت بڵێــن؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :ئەمــە

هەنگاوێكــی ئەرێنییــە ،بــەاڵم هەنگاوێكــی
سەرەتایییشــە ،بــۆ ئــەوەی حیزبەكانــی
كوردســتانی خۆرهــەاڵت ســەرەتا بێــن ڕێســا
و یاســای نــاو خۆیــان دیــاری بكــەن بــۆ

* ئــەو ناوەنــدە هاوبەشــە
لــە
گرینگــە،
دیــارە
مەولــودی)م
(مســتەفای
پرســی ســازمانی كوردســتانی
حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران
(كۆمەڵــە) مەبەســتی لــەو بۆچوونانە
ئەوەیــە كــە دەڵێــت :هەندێــك
لــەم هێزانــە حــەز بــە چــارەی
یەكتــر ناكــەن ،كەچــی ناوەندێكــی
هاوبەشــیان پێــك هێنــاوە ،ئــەوان

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

چوونــە دەرەوەی ناوەندەكــە ،لــەوەدا
دیــارە مەبەســتی ئێــوە و كۆمەڵــەی
كوردســتانی
زەحمەتكێشــانی
(عومــەری ئێلخانیــزادە) یــە و بــە
هەمــان شــێوە مەبەســتی (مســتەفا
مەولــودی) و حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێرانــە ،پێــت وا نییــە
ئــەو ڕەخنانــە دروســتە ،بۆچــی ئێــوە
ئــەو دوو هێــزە (پــژاك) و (كۆمەڵــە)
تــان خســتوەتە دەرەوەی ناوەندەكە؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :ئــەو ڕەخنانــە

دروســت و لــە جێگــەی خۆیــدا نییــن،
گرینــگ نییــە ئــەو هێزانــە چــارەی یەكتریان
دەوێــت یاخــود نــا ،هەمــوو كــەس دەزانـ ێ
ناكۆكــی و جیــاوازی هەیــە ،گرینــگ ئەوەیە
بــە هەمــان ناكۆكــی و جیاوازییشــەوە
ئــەو حیزبانــە ئامــادەی كاری یەكگرتــوو و
هاوبــەش بــن ،حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران
بانگهێشــت كــراوە ،بــەاڵم خەڵكــی تــرى
بانگهێشــت كــردوە ،بۆیــە گوناهەکــەی
لــە ئەســتۆی خۆیەتــی کــە نەهاتــوە ،هیــچ

كــەس گوناهبــار نییــە ،هەمــوو كەســیش
دەزان ـێ حیزبــی كۆمۆنیســت ناكۆكیــی زۆر
لەگــەڵ هەمــوو الیەكــی هەیــە ،هەمــوو
الیــەك ناكۆكییــان لەگەڵــی هەیــە و ئــەو
جیاوازییانــە هــەن لــە كوردســتان و لــە
هەمــوو دونیــا.
* ئــەو ناكۆكییانــە چییــە كــە حیزبی
كۆمۆنیســت هەیەتــی لەگــەڵ
هەمــوو هێزەكانــی تــر؟

عەبدوڵــاى موهتــەدى :ڕاســتییەکەی
ئەوەیــە گرفتــی ئــەوان چەقبەســتوویی
دەبێــت
ئــەوان
ئایدیۆلۆژییــە،
بەخۆداچوونەوەیەك بكەن و هەڵســوكەوتی
سیاســیی خۆیــان لەگــەڵ حیزبەكانــی تــر
بگــۆڕن ،تــا ئــەوە نەگــۆڕن ،هــەر ڕۆژە
و بیانوویــەك دەهێننــەوە و هــەر ڕۆژە
شــتێك دێتــە ئــاراوە ،هــەر ڕۆژ گرفتێــك
دێتــە ســەر ڕێگەیــان ،ئــەوان دەبێــت
بەتــەواوی لەگــەڵ خۆیان یــەكالی بكەنەوە،
ئایــا ئامــادەی هاوكاریــن لەگــەڵ هێزەكانــی
تــردا یاخــود نــا؟ ئەگــەر هــەن بــۆ شــتی

“

نازانم خۆپیشاندان بە چ
جۆرێك و بە چ سیناریۆیەك
دروست دەبێت ،بەاڵم

بێگومان ئەم ناڕەزایییانە
سەر هەڵدەدەنەوە ،كۆماری
ئیسالمیی ئێران بە هیچ
جۆرێك ناتوانێ گرفتی
ئابووری چارەسەر بكات،
چارەسەركردنی گرفتی
ئابووری لە ئێران و
پێكهێنانی چاکسازیی
ڕیشەیی بەستراوەتەوە بە
ئاڵوگۆڕی سیاسی لە ئێران،

عەبدوڵاڵی موهتەدی و هاوڕێکانی دانانی گوڵ لەسەر گڵکۆی شەهیدانی کۆمەڵە
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پرۆفایل:
ڕۆژانــە و ئــەم یــان ئــەو حاڵەتەیــە ،یاخــود
ئامــادەی چوونــە نــاو بــەرەو و هاوكارییــان
هەیــە؟ ئەگــەر ئــەوە چارەســەر بكــەن.
ئــەو كاتــە ئــەوە چارەســەر دەبێــت ،كــە
ڕێكخراوێــك بێــت یاخــود نەیــات ،ئــەوە
شــیاوی باســکردن و گفتوگۆیــە.
* پێتوایــە ئــەو تێڕوانینــە
دەڵێیــت
تــۆ
ئایدیۆلۆژییــە
پێوەندیــی بــە (لەچــك) یاخــود
(پەرچەمــی) یەكێــك لــە ئەندامانــی
كۆبوونەوەكــەی ئێــوەوە هەبووبێت،
لــە هەمــان كاتــدا ئــەو ڕەخنەیــە
دروســت نییــە كــە پێیــان وایــە
مــادام ســازمانی خەبــات بەشــدار
بێــت ،بــا پارتــی ژیانــی ئــازاد (پــژاك)
یــش بەشــدار بێــت ،پێــت ســەیر
نییــە هــەم ئێــوە «كۆمەڵــەی
حیزبــی
هــەم
شۆڕشــگێڕ»،
دیموكراتــی كوردســتان ،هــەم
حیزبــی دیموكراتــی كوردســتانی
ئێــران( ،پــژاک) بەڕەســمی ناناســن
وەك هێــزی خۆرهەاڵتــی كوردســتان
پێتــان وایــە داتاشــراوی پەكەكەیــە،
بۆچــی حیزبــی كۆمۆنیســت بــەو
جــۆرە داكۆكییــان لــێ دەكــەن؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :ئــەوە

سیاســەتی خۆیانــە ،خۆیــان دەتوانــن
ڕوونكردنــەوە بــدەن ،بــەاڵم مــن ئــەو
قســەیەی ســازمانی كوردســتانی  -حیزبــی
كۆمۆنیســتی كوردســتانی ئێــران لــە ســەر
خەبــات بــە پەســەند و بــە دروســت نازانم،
ئەگــەر شــتی لــەو جــۆرە هەیــە دەبــوو
بێــن ڕوونكردنــەوە بــدەن ،ئێمەیــش تــێ
بگەیەنــن بۆچــی نەبوونــی ئــەوان پێویســتە؟
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عەبدوڵاڵى موهتەدى

یاخــود ئەگــەر پێیــان وایــە (پــژاك)
پێویســتە ،بۆچــی نایــەن ڕوونكردنــەوەی
سیاســیی خۆیــان لــەو بارەیــەوە بــدەن ،مــن
پێــم وایــە ئەمانــە هــەن ،بــەاڵم ئەســڵی
مەســەلەكە دەچێتــەوە ســەر چەقبەســتوویی
ئایدۆلۆژیكــی خۆیــان ،ئــەوان خۆیــان بــۆ
هــاوكاری یەكالنەكردوەتــەوە ،دەبێــت
خۆیــان یەكالیبكەنــەوە گرفتەكــە ئێمــە نیــن
گرفتەكــە لــە نێــو خۆیاندایــە.
* چەندیــن دیالــۆگ هەبــوو لەنێوان
ئێــوە وەك كۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ
لەگــەڵ كۆمەڵــەی زەحمەتكێشــانی
كوردســتانی (عومــەری ئێلخانی زادە)
پێــت وایــە ئــەو ناوەنــدی هاوبەشــە،
پێكــەوە واژۆی ڕاگەیاندنێكتــان
كــردوە؟ پێــت وایــە هەنگاوێكــی
باشــە بــۆ یەكگرتنــەوە؟
عەبدوڵــاى موهتــەدى :ئــەو

هەنگاوانــەی ئێمــە ناومانــە دوو ســاڵ
زیاتریشــە ،ئــەو كاتــە نزیــك بــوو لــە
ئەنجامــەوە ،بــەاڵم بــە داخــەوە ئەنجامــی
نەبــوو ،ســەرەڕای ئــەوەی یەكگرتنەوەمــان
پــێ خۆشــترە ،بــەاڵم هاوكارییــەكان لــە
ســەر ئــەوە ڕاناگریــن ،ئەگــەر نەمانتوانــی
یــەك بگرینــەوە ،هــاوكاری لــە چوارچێــوەی
بەرەیەكــی كوردســتانی یاخــود لــە
چوارچێــوەی هاوكارییەكــی بەرفراوانــی
كوردســتانی خۆرهەاڵتــدا ،ئێمــە لــە مێــژە
ئــەو كێشــانەی حیزبــی دیموكــرات هەیەتــی
وەك کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ چارەســەرمان
كــردوە ،ڕێگرییەكمــان نییــە بــۆ بوونــی
ئــەوان ،بــۆ نــاوى ئــەوان ،ئامادەیــن وەك
هــەر حیزبێكــی تــر هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ
بكەیــن ،لەوانەیــە نێوانمــان باشــتریش بێــت.

 لــە ســاڵى 1949لــە شــارى بــۆکان لــەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لــە دایکبــووە
 باوکــى یەکێــک بــووە لــە وەزیرەکانــىکۆمــارى مهابــاد
پــاش کۆمــار بــە بنەماڵــەوە دەچنــە شــارىتــاران.
 لــە زانکــۆى تــاران خوێندنــى بازرگانــىتــەواو کــردووە
 لــە ســەرەتاکانى قۆناغــى خوێندنــدادەســت دەکات بــە کارى سیاســى
 لــە تەمەنــى بیســت ســاڵیدا لەگــەڵهاوڕێیانــى کــوردى ئــەو کاتــەى تــاران ،لــە
ســاڵى 1969کۆمەڵەیــان دامەزرانــدووە.
 لــە ســاڵى  1970بــۆ مــاوەى ســێ ســاڵدەســتگیر دەکرێــت.
 لــە ســاڵى  1979یەکێــک بــووە لــە وەفدىنوێنەرایەتــى کــورد بــۆ وتوێــژ لەگــەڵ
کۆمــارى ئیســامى ئێــران
 لــە ســاڵى  1977خوێندنــى دکتــۆراىبەهــۆى تەرخانکردنــى کاتەکانــى بــۆ
کۆمەڵــە بەجــێ دەهێڵێــت
 لــە ســاڵى  2000لــە پــڕۆژەى ســاغکردنەوەو بوژاندنــەوەى کۆمەڵــە لــە هێنانــە
دەرەوەى لــە حیزبــى کۆمۆنیســت دەورى
ســەرەکى گێــڕاوە.

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

ئیبراهیم عەلیزادە
سکرتێرى کۆمیتەى
ناوەندیى ڕێکخراوى
کوردستانى حیزبى
کۆمۆنیستى ئێران
(کۆمەڵە)

چاوپێکەوتنی :ئاسان عەبدوڵاڵ

هەر پێنج حیزبەکەى ناوەندى هاوبەش لە بەرەى
لیبراڵ و ناسیۆنالیستى کورددا دەبینرێنەوە ،نەک
سۆسیالیست و کۆمۆنیستى کوردستان

* بەتایبــەت لــە ســەر پرســى
عەفریــن ،کــە پرســێکى گرینگــە و
پێوەندیــى بــە خەڵکى کوردســتانەوە
هەیــە ،تــۆ وەک ســکرتێرى کۆمەڵــە،
ســازمانى کوردســتان حیزبــى
کۆمۆنیســتى ئێــران ،تێڕوانینتــان
ســەبارەت بــە ئۆپەراســیۆنەکانى
تورکیــا و ئــەو پرســە چییــە؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :ســەبارەت بــەم

ڕووداوانــە ،گرینگتریــن شــت ئەوەیــە
بزانیــن ،کــە ئــەو بابەتــە زۆر لــەوەو
پێــش گەاڵڵــە کرابــوو ،بــەاڵم دەوڵەتــى
تورکیــا لــە دەرفەتــى گونجــاو دەگــەڕا،
بــۆ ئــەوەى بیــکات بــە کــردەوە ،هەمــوو
نیشــانەکان ئــەوە دەردەخــەن ،لــە مــاوەى
ڕابــردوودا لــە نێــوان ڕووســیا و ئەمەریــکادا
ڕێکەوتنێکــى نهێنــى لــە ســەر چارەنــووس
و دواڕۆژى ســووریا کــراوە ،بــەاڵم الیەنــە
جۆراوجۆرەکانــى ئــەم ڕێکەوتنــە ئاشــکرا
نەبــوون ،لەوانەیــە ڕووســیا و ئەمەریکایــش
لــە ســەر وردەکارییەکانى ئــەم ڕێکەوتننامەیە
تــەواو ڕێــک نەبــن ،بــەاڵم چوارچێــوەى
گشــتیى داهاتــووى ســووریایان داڕشــتوە،
لــەو چوارچێوەیــەى ئــەو ڕێکەوتننامەیــەدا
وا پێدەچێــت عەفریــن ،ناوچەیــەک بێــت
کەوتبێتــە ژێــر دەســتى دەوڵەتــى ڕووســیا،
بۆیــە ئەمەریــکا ئامــادە نییــە ئــەو پەیمانــەى
خــۆى بشــکێنێت و لــە ســەر عەفریــن
هەڵوێســتى هەبێــت ،لــە الیەکــى تــرەوە
دەوڵەتــى تورکیــا زۆر دەمێکــە پــڕۆژەى
ئــەوەى هەیــە ،پشــتێنەیەکى ئەمنــی لــە
ســەر ســنورى تورکیــا و ســووریادا دروســت
بــکات ،وەک ئــەوەى ئیســرائیل لــە لوبنــان
کردوویەتــى ،بــۆ ئــەوەى خــۆى لــە هێــزە
شۆڕشــگێڕەکانى ئــەو دوو بەشــە بپارێزێــت،
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ئەمانــە هەمــووى پــڕۆژە بــوون لــە بەرچــاو
گیــراون ،بــەاڵم کاتــی ئێســتای تایبەتــە،
واقیعیــەت ئەوەیــە ،دەوڵەتــى ســووریا
یــان دەبێــت دان بــە مافــى ئــەو بەشــەى
خۆرئــاوادا بنێــت بــە هــەر شــێوەیەک لــە
شــێوەکان ،بــەاڵم دەســەاڵتى دەوڵەتــى
ناوەنــدى تێیــدا بەرتەســک ببێتــەوە ،یــان
دەبێــت تووشــى شــەڕ بێــت لەگەڵیانــدا،
چونکــە دەوڵەتــى ســووریا ئێســتا توانــاى
ئــەو شــەڕەى نییــە پــێ ناکرێــت ،توانــاى
بەربەرەکانــى لەگــەڵ هێزەکانــى پاراســتنى
(یەپەگــە)( ،یەپەژە)ـــی نییــە ،لەبــەر ئــەوە
بــە شــێوەیەکى ناڕاســتەوخۆ ئــەو ئەرکەى بە
دەوڵەتــى تورکیــا ســپاردوە ،کەواتــە لێــرەدا
ڕێکەوتنێــک لــە نێــوان دەوڵەتــى تورکیــا و
ســووریادا هەیــە لــە ســەر عەفریــن ،ئــەوە
ڕوونــە تورکیــا ئێســتا ناتوانێــت عەفریــن بــە
تــەواوى داگیــر بــکات ،بــەاڵم دەتوانێــت
وای لــێ بــکات وەک مەترســی لــە بەرانبــەر
بەرژەوەندییەکانــى خــۆى نەیهێڵێت ،ئەوەش
ناکــرێ مەگــەر دەبێــت ســەرەتا دەســەاڵتی
هێزەکانــى پاراســتنى گــەل لــەو ناوچانــەدا
تێــک بشــكێنێت ،لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەمەیــش
چەنــد پڕۆژەیەکــى هەیــە ،هــەوڵ دەدات
هــەر یەکــە لەوانــە جێبەجــێ بــکات،
پــڕۆژەى یەکــەم بریتییــە لــەوەى هەمــوو
ســنوورەکە داگیــر بــکات ،تەنهــا کێشــەکەیش
بــە عەفریــن ڕاناوەســتێت ،بەڵکــوو کۆبانــێ
و قامیشــلۆ دەگرێتــەوە ،هــەوڵ دەدات بــە
پێــى توانــاى خــۆى پــەرەی پــێ بــدات،
ئەگــەر ئــەوە جێبەجــێ نەکــرا ،هــەوڵ
دەدات پــڕۆژەى دوەم بێتــە کایــەوە ،واتــا
ئــەو بەشــە لــە ئاوارەکانــى ســووریا کــە
ئێســتا لــە تورکیــان هەموویــان لــە ژێــر

ســێبەرى تانکەکانــى و هێرشــى ســوپاى
تورکیــاوە لــەو ناوچانــە جێگیــری بــکات و
دیموگرافیــاى ناوچەکــە بگۆڕێــت ،پاشــان
دەســەاڵتى کانتۆنــى عەفریــن بخاتــە الوە،
ئەوانــە هەمــووى پــڕۆژەن ،ئەمەریــکا
بۆچــى بێدەنگــە و کارى خــۆی کــردوە لــە
ســووریا ،ئــەوەى ئەمەریــکا دەیویســت ڕەقە
بــوو ،ناوچــەى عەفریــن کێشــەى ئەمەریــکا
نەبــوو .ئەگــەر هێزەکانــى (پەیــەدە) و
ســەرکردایەتیی خەباتــى شۆڕشــگێڕانە لــە
خۆرئــاوا دووربینییەکــی تەواویــان هەبوایــە،
دەبــوو شــەڕى ڕەقەیــان ڕابگرتایــە تا کاتێک،
گەرەنتییــەک یــان بەڵێنێــک لــە ئەمەریــکا
یــان الیەنەکانــى تــر بــۆ بابەتــى عەفریــن
و کانتۆنەکانــى تریــان وەردەگــرت ،ئــەوان
بــە بــێ ئــەوەى دڵنیایــى ئــەوە بــدەن لــە
بەرچــاوى ڕێکخــراوى نەتــەوە یەکگرتوەکان،
شــەڕى ڕەقەیــان بــە هێزەکانــى خۆرئــاوا
کــرد ،بــەاڵم ئێســتا کاریــان پێیــان نەمــاوە لــە
دابەشــکردنى ســووریادا ،ئیتــر عەفریــن لــە
بەرژەوەندیــى هێزەکانــى خۆرئــاوا نابێــت،
چاوپۆشــیان کــردوە ،لەبــەر ئــەوە بــە بــڕواى
مــن ،لــە سیاســەتى ئەمەریــکادا ،هیــچ
شــتێکى نامــۆ بــە دی ناکرێــت ،ناکرێــت
بڵێیــن خیانەتــی کــردوە یــان پشــتی تــێ
کــردوە ،ئــەو کارەی کــردوە کــە پێویســت
بــوو بکرێــت ،ئــەو کارە کارى هێزەکانــى
ســەرکردایەتیى خۆرئــاوا بــوو ،کــە دەبێــت
دەستنیشــانى ئەوەیــان بکردایــە ،تــا چ
قۆناغێــک ئەمەریــکا لەگەڵیاندایــە ،تــا چ
قۆناغێکــى تــر بــە پێــى بەرژەوەندیــى
خۆیــان پشــتیان تــێ دەکات ،پــێ وایــە
ئــەم پڕۆژەیــە هیــچ کام لــە قۆناغەکانــى
بەئاســانى جێبەجــێ ناکرێــت ،لەبــەر ئــەوەى
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بەرگرییەکــى جەمــاوەرى لــە خۆرئــاوا
لــە ئارادایــە ،بەرگریکردنــى جەمــاوەرى
شــارەزایى لــە شــەڕى داعشــدا ،ئازادکردنــى
کانتۆنــەکان و بەڕێوەبردنــى کانتۆنەکانــى
هەیــە ،پێوەندیــى لەگــەڵ خەڵکەکــەى
خــۆى ،پێوەندییەکــى پتــەوە ،ئەگــەر لەمــەو
دوایــش سیاســەتى دروســت ڕەچــاو بکــەن،
بەرگرییەکــى وا دروســت بکــەن ،کــە
دەوڵەتــى تورکیــاى ئێســتا و دەوڵەتى بەشــار
ئەســەد لــە مــاوەى داهاتــوودا ئەگــەر بچێتــە
ئــەو ناوچەیــە تێیــدا دەکەونــە گێژاوێکــەوە،
خۆرئــاوا بەتایبــەت عەفریــن ناوچەیەکــى
ئەمیــن بــوە لــە ســووریایەکى نائارامــدا کــە
هەمــوو گۆشــەیەکی مەرگەســات بــوو ،بەاڵم
لــە ناوچــەى عەفریــن ئارامیــى ناوچەکەیــان
پاراســتوە بــۆ خەڵکەکــەى خۆیــان ،هــەر
ئەمەیــش ســەرنجى جیهانیــان ڕاکێشــاوە
بــۆ خۆیــان ،بــۆ هیــچ دەوڵەتێــک ئاســان
نییــە ،خەڵکێکــى بــەو شــێوەیە ئــازا ،بــە
دەســتکەوت گەلێکــى مرۆڤانــە بدەنــە بــەر
پەالمــاردان ،مــن ئومێــدەوارم و تــا ڕادەیەک
دڵنیــام لــەوەى کــە پــڕۆژەى دەوڵەتــى تورکیا
شکســت دەخــوات.
* لە خۆپیشــاندانەکانى ئێراندا ئێوە
بەیاننامەتــان بــاو کردوەتــەوە کــە
پشــتیوانیتان لــە خۆپیشــاندەرانی
شــارەکانى مەشــهەد و خۆرهەاڵتــى
کوردســتان کــردوە ،هەندێــک پێیــان
وابــوو گەڕانــەوەى بەهــارى عەرەبــى
بــوو بــۆ ئێــران ،لەکاتێکــدا ئــەو
بۆچوونــە بــەو شــێوەیە دەرنەچــوو،
بەرپرســێکى
بارەیــەوە
لــەو
کۆمــارى ئیســامیى ئێــران ڕای
گەیاندبــوو ،پیالنگێڕییەکــە لــە

الیــەن ئیســرائیل و ئەمەریــکاوە لــە
هەولێــر کــراوە ،بۆچوونتــان لە ســەر
خۆپیشــاندانەکان چییــە؟ پێتــان
وایــە بۆچــى لــەو مــاوە کورتــەدا
کۆتایییــان پــێ هــات ،دەســتوەردانى
ئەمەریــکا و ئــەو قســانەى گوایــە
لــە هەولێــر پالنەکــە دانــراوە ،تــا
چەنــد دروســتە؟ ئێــوە تــا چەنــد لــە
پشــت ئــەو خۆپیشــاندانانەوە بــوون؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :ناڕاســتترین

پڕوپاگەنــدە ئەوەیــە ،کەســێک بڵێــت
ئــەم خۆپیشــاندانانە دەســتى ئەمەریــکا
و ئیســرائیلی لــە پشــت بــوو ،ڕاســتى
ئەوەیــە خۆپیشــاندانەکان هەڵقــواڵوى ناخــى
کۆمەڵگــەى ئێرانــن و هەڵقــواڵوى ئــەو
هەمــوو ئــازار و ناڕەحەتــى و هەژارییــەى
لــە مــاوەى ئــەو ســیونۆ ســاڵەدا بــە ســەر
ئــەو خەڵکــەدا هاتــوون ،پێوەندییــان بــە
دەســتوەردانى دەرەکییــەوە نەبــوە ،نــە لــە
هەولێــر پالنــى بــۆ داڕێژرابــوو نــە هیــچ
دەوڵەتێکیــش لــە پشــتى ئــەو خۆپیشــاندان و
ناڕەزاییانــەوە بــوون ،ئــەوە پڕوپاگەندەیەکە.
لــە الیەکــی تــرەوە گەلێــک تایبەتمەندیــى
هەبــوو ،نیشــانی دەدات ئەگــەر چــى
ئێســتا تــا ڕادەیــەک ئــەو تایبەتمەندییانــە
دامرکاونەتــەوە و کۆمــارى ئیســامیى ئێــران
زاڵ بــوە بــە ســەر جوواڵنەوەکــەدا ،بــەاڵم
گۆڕانکاریــى بنەڕەتــى لــە پێوەندیــى نێــوان
خەڵــک و دەســەاڵتدا بــە دی هاتــوە،
گرینگتریــن ئــەو گۆڕانکارییانــە ئەوەیــە،
خەڵکــى ئێــران ئەگــەر ئومێدیــان بــەوە بــوو
لــە ڕێــگاى هەڵبــژاردن و بوونــى کێشــە
لــە نێــوان الیەنەکانــى نــاو ڕژێمــدا نــان و
ئاســوودەیییەک پەیــدا دەکــەن و ئازادییــەک
بــە دەســت دەهێنــن ،ئــەوە خۆشــباوەڕییە و

“

خۆپیشاندانەکان
هەڵقواڵوى ناخى
کۆمەڵگەى ئێرانن و
هەڵقواڵوى ئەو هەموو
ئازار و ناڕەحەتى و
هەژارییەى لە ماوەى ئەو
سیونۆ ساڵەدا بە سەر ئەو
خەڵکەدا هاتوون
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تــەواو بــوو و ناگەڕێتــەوە بــەرەو دواوە ،ئەم
جوواڵنەوانــە هیــچ پێوەندییــان بــە کێشــە
و ملمالنێیەکانــى نێوخــۆی ڕژێمــى خــۆی
نەبــوو ،لەبــەر ئــەوەى داخوازییەکانــى ئــەم
بزووتنەوەیــە ،داخوازیــى ئابــوورى و ژیانــن،
داخــوازى گەلێکــن ،کۆمــارى ئیســامى نــە
دەتوانێــت و نــە ویســتوویەتى بەراوردیــان
بــکات ،بۆیــە بێگومــان ئــەو خۆپیشــاندانانە
ســەر هەڵدەدەنــەوە .کۆمــارى ئیســامیى
ئێــران ئــەوەى لــە ژێــر چەتــرى ســەرکوتێکى
خوێنــاوى و بەربــاودا توانیویەتــى بــە
دەســتی بهێنێــت ،شــتێکى کاتییــە و ناتوانێت
پایــەدار بێــت بــە هــۆى بارودۆخــى ئێرانەوە
کــە لــە ڕووکــەش و ناوەڕۆکــى ئــەو
ناڕەزایییانــەدا دەربــڕراون ،چەنــد خاڵێکــى
گرینگــى تــر هــەن ،یــەک لــە خاڵــەکان
ئەوەیــە ئۆپۆزســیۆنى ئێــران لــە ڕاســتەوە تــا
چــەپ ،لــە موجاهیــدەوە تا کۆمۆنیســتەکان،
ســازماندەر و ڕێکخــەرى ئــەو جوواڵنەوانــە
نەبــوون ،لەگــەڵ ئــەوەى کارى هــەر یــەک
لــەو ڕێکخراوانــە کاریگەریــى خــۆى هەبــوە
لــە ڕۆشــنکردنەوەى بیــر و ڕاى گشــتى و
دەرکەوتنــى هەندێــک کەســى پێشــکەوتوو،
بــەاڵم ڕاســتەخۆ ئــەم ڕێکخراوانــە دەســتیان
نەبــوو ،تــا ئەندازەیــەک ئــەم ڕووداوانــە
دەتوانێــت وانەیــەک بــن بــۆ هێــزى چــەپ
و ڕادیــکاڵ ،بــۆ ئــەوەى بزانێــت لــە ئێســتا
بــە دواوە ئەرکەکانــى خــۆى چــۆن جێبەجــێ
دەکات ،کەموکوڕییەکانــى خۆیشــى بــاش
بزانێــت ،ئێمــە پڕوپاگەنــدە ناکەیــن نــە
لــە کوردســتان نــە لــە ئێــران ،لــە کاتێکــدا
دەورمــان هەبــوە لــە هۆشــیارکردنەوە و
خشتلەسەرخشــت دانانــی ئــەو جوواڵنەوانــە
و بەردەوامیــن و ئێســتایش دەیکەیــن ،بەاڵم
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ئــەو خۆپیشــاندەرانە کۆمەڵێــک نــەوەى نوێ
و کەســانى پێشــکەوتوو بــوون و کەســیش
لــە دەرەوەى کار و ژیانــى خۆیــان نەیانــی
دەناســین ،بــەاڵم کەمکــەم وەک ڕێبەرانێکــى
جێکەوتــوو ڕۆڵــى کارەکەیــان بــە دەســتەوە
گــرت ،کۆمارى ئیســامییش کۆمەڵێکی زۆری
لــێ گرتــن .ئــەو چــوار هــەزار کەســەى کــە
گرتوویانــن ،هەموویــان کۆمەڵێــک کەســى
پێشــکەوتوون و لەگــەڵ ئــەو کەســانەدا
هیچــى پــێ ناکرێــت ،ناتوانێــن ئــەو هەمــوو
خەڵکــە بــۆ ماوەیەکــى درێــژ ڕابگرێــت،
ناتوانێــن بەربەســت بــۆ پەروەردەبوونــى
دە ئەوەنــدەى تریــش دروســت بــکات،
ئــەوە ڕووداوێکــە چــاوەڕێ بیــن دووبــارە
ســەر هەڵدەداتــەوە ،لــە داهاتــوودا هــەوڵ
دەدەیــن ئــەو کەموکورتییانــەى هەمــان بــوو
بــە ناســینى تایبەتمەندییەکانــى ئــەو قۆناغــە
و ئــەو ئەرکــەى لــە داهاتــوودا دەکەوێتــە
ســەرمان جێبەجــێ بکەیــن.
* لــە مــاوەى ڕابــردوودا لــە شــارى
ســلێمانى کۆنگــرەی ڕاوێــژکارى،
کۆنگــرەى نەتەوەییــى کوردســتان
(کەنەکــە) ،بەڕێوەچــوو  ،هێزەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان لــە ســەر
زۆر بنەمــا و بابــەت ناتوانــن
ڕاگەیاندنێکــى هاوبــەش بــاو
بکەنــەوە ،ناتوانــن ڕێــک بکــەون،
ئایــا پێتــان وایە (کەنەکــە) چەترێکە
بــۆ کۆکردنــەوەى هێــزەکان بــە
کۆمەڵــەوە ،ئایــا ئــەو بۆچوونــە
بەڕاســت دەبینیــت کــە هەندێــک لــە
هێــزەکان لەنــاو کۆنفرانســەکەدا
دەڵێــن (کەنەکــە) هەژموونــى
(پەکەکــە)ى بــە ســەرەوەیە؟

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

ئیبراهیم عەلیزادە

ئیبراهیــم عەلیــزادە( :کەنەکــە)
ڕێکخراوێکــى سیاســیى دیاریکــراوە ،لەچــاو
ڕێکخراوەکانــی تــردا هیچــى کەمتــر نییــە و
کار و تێکۆشــانی کردوە ،خەڵکى تێکۆشــەرى
هەمــوو بەشــەکانى تــرى کوردســتانى تێدایە،
بــەاڵم ڕێکخراوێکــى سیاســییە ،کۆنگــرەى
نەتەوەییــى کوردســتان ،ناوێکــە لــە ســەرى،
لەگــەڵ ئەوەیشــدا هەبوونــى دەتوانێــت
کاریگــەر بێت ،چارەســەرکردنى کێشــەکان و
لەنزیکبوونــەوەى هێــزەکان و نزیککردنەوەى
خەباتــى پارچەکانــى کوردســتان لــە یەکتــر
دەتوانێــت ئەوانــە بــکات ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا
دەتوانێــت کاریگــەر بێــت ،بــەاڵم کۆنگــرەى
نەتەوەییــى کــورد نییــە ،بــە مانــای ئــەوەى
ئــەو بۆشــایییەى کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى
پێکهاتــوو لــە هەمــوو هێــزە کاریگــەر
و هەمــوو نوێنەرانــى خەڵکــى هەمــوو
بەشــەکانى کوردســتان ،ئــەو بۆشــایییەى
پــڕ نەکردوەتــەوە ،شــارەزایى نیشــانی داوە
دەبــێ لــە ڕێگایەکــى تــر بگەڕێــت و شــێوە
کارێکــى تــر ڕەچــاو بکەیــن تــا بتوانیــن بــە
شــێوەیەکى پێویســتی وەاڵم بدەینــەوە ،پێــم
وایــە (کەنەکــە) هەنگاوێکە بەو ئاڕاســتەیە و
ئامانجەکــەى بــە دی نەهێناوە ،بــەاڵم لەگەڵ
ئەوەیشــدا ئێمــە لەگــەڵ ئەوەیــن هاوکاریــان
بیــن ،پێمــان خۆشــە لــە هەماهەنگکردنــى
سیاســەتەکاندا یارمەتیدەریــان بیــن ،کارێکــى
لــەو شــێوەیە بکەیــن هەنگاوبەهەنــگاو
لــە بەدیهێنانــى ئــەو ئامانجەنــەدا کــە
کۆنگــرەى نەتەوەیییــە نزیــک ببینــەوە .ئــەو
کۆبوونەوەیــەى لــە ســلێمانى بەســترا ،کــە
هاوچەشــنى ئــەوە لــە شــوێنەکانی تریــش
بەڕێــوە بچێــت ،ئەوانــە هەمــووى زۆر
باشــن ،لەبــەر ئــەوەى دەرفەتــى گفتوگــۆ

دەخوڵقێنــن ،هەتــا دەرگاى دیالــۆگ لــە
نێــوان هێزەکانــدا نەکرێتــەوە و هەمــوو
الیەنــەکان لەگــەڵ بۆچوونەکانــى یەکتــر
ئاشــنا نەبــن ،هەتــا ڕۆحــى ڕەخنەگرتــن لــە
نێــوان الیەنــەکان دروســت نەبێــت ،ناتوانیــن
بــەو شــێوەیە ڕێکخراوێــک پێــک بهێنیــن،
کــە لــە داهاتــوودا نەبێتــە بەاڵیــەک بــە ســەر
بزووتنــەوەى خەڵکــى کــورد لــە هەمــوو
پارچەکانــدا.

پــڕۆژەى نزیکبوونــەوەى هێزەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان لــە یەکتــر ،ئەمــە
بابەتێکــى چەنــد ســاڵەیە ،ئــەو کۆبوونەوانــە
بەردەوامــن و دیالۆگیــان تێــدا بەڕێوەچــوە،
ڕا و بۆچوونــى هەمــوو الیەنــەکان و ئاشــنا
بــوون بــە یــەک ،لــە ئەنجامــى ئــەو دیالــۆگ
و بۆچوونانــەوە بــوە کــە هەندێــک جیــاوازى
دەرکەوتوە ،ئەگەر ئەو دانیشــتنە دوو الیەن
و چەنــد الیەنانــە نەبوونایــە ،گیروگرفتــى
ســەر ڕێــگاى پێکهێنانــى هەماهەنگــى و
هــاوکارى لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکانى
کوردســتاندا نەدەناســرا ،بــەاڵم وردەوردە
ئێســتا ئــەوە دەناســێنرێت ،لــە ئەنجامــى
ئــەو گفتوگۆیانــەدا بۆمــان دەرکەوتــوە کــە
چــوار تــا پێنــج هێــز بــە الیەنــى کەمــەوە
دەتوانــن لــە ســەر بنەمایــەک ڕێــک بکــەون،
ئــەوە کار ئێمەیــش ئاســانتر دەکات ،ئێمــە
زۆرمــان پــێ باشــە کــە ناوەندێکــى لــەو
شــێوەیە پێکهاتــوە ،دیــارە ئــەو ناوەنــدە
لــە ســەر بنەمــاى کۆمەڵێــک نزیکایەتیــى
ســتراتیژى لــە نێوانیانــدا پێکهاتــوە ،کۆمەڵێک
ڕێکەوتنــى سیاســیى جیــدى لــە نێوانیانــدا
دروســت بــوە ،ئــەو ڕێکەوتنــە ســتراتیژییە
لــە نێــوان ئــەو الیەنانــەدا دروســت بــوە،
ئــەوە جیاوازیــى نێــوان ئێمــە و ئەوانــە ،ئــەو
جیاوازییــە بــوە کــە ڕێــگاى نــەداوە تــا ئێســتا
هەمــوو الیەنــەکان پێکــەوە بیــن ،ئەوانــەى
کــە هاوبیروڕا و هاوســتراتیژ ،هاوسیاســەت،
هاوشــێوەکارن ،ئــەو الیەنانــە بــا لــە یەکتــر
نزیــک ببنــەوە ،ئێمەیــش هــەوڵ بدەیــن بــۆ
ئــەوەى شــێوەى هــاوکارى و هەماهەنگیــى
خۆمــان لەگــەڵ ئــەم ناوەنــدە بدۆزینــەوە و
دیالــۆگ بکەیــن.

ناوەنــدەى بــاس کــرا ،هەروەهــا پشــتگیریی

* بۆچــى ئێــوە نەبوونەتــە ئەنــدام،

* ئەگــەر بڕیــار درا دەرگاى
دیالــۆگ بکرێتــەوە ،بــۆ ئــەوەى
بــە شــێوەیەکى یەکگرتووتــر
بێنــە مەیــدان ،گلەیــى ئــەوە لــە
کۆمەڵــە ،ڕێکخــراوى کوردســتان
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران هەیــە،
بۆچــى ئێــوە دەرگاى دیالــۆگ
لەگــەڵ کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
زەحمەتکێشــان ناکەنــەوە؟ بۆچــى
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران بەفەرمــى (حــدکا) ناناســێت؟
بەشــێک لــە گرفتەکانــى (کەنەکــە)
ئێوەیــە هێزەکانــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتانن ،یەکگرتــوو ،نیــن
هاوپەیمانییەکــى هاوبەشــتان نییە،
لــە مــاوەى ڕابــردوودا ناوەنــدى
هاوکاریــی حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان پێــک هاتــوە و ئێــوە
تێیــدا ئەنــدام نییــن؟ ئــەو دیالــۆگ
و کرانەوەیــە چــۆن دروســت دەبێــت،
لەکاتێکــدا ئێــوە خۆتــان بەشــێک
لــە گرفــت دروســت دەکــەن لــە نــاو
(کەنەکــە)دا؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :پێکهاتنــى ئــەم
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با لە دوو الیەنى ڕاست و
چەپدا کۆ ببینەوە ،کە لە
دژى یەک نیین و هاوکارى
یەکترین ،بەرەى چەپى
کوردستان و بەرەى ڕاستى
کوردستان لە هەماهەنگ و
هاوکاریى یەکتردا بن وەک
چۆن کاتى خۆى کۆمەڵە
و دیموکرات هەماهەنگیان
دەکرد
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نــە کۆمەڵــەى ڕێکخراوى کوردســتان،
نــە حیزبــى کۆمۆنیســت بۆچــى
ئیمزاتــان نییــە لــە ســەر ناوەنــدى
هاوکاریــى حیزبــەکان ،ڕەخنــە و
گرفتــى ئێــوە چییــە؟ لــە کاتێکدا ئەو
ناوەنــدە کارێکــى باشــە ،بــۆ نموونــە
هــەر دوو دیموکــرات و هــەر دوو
کۆمەڵــە و ســازمانى خەباتــى تێدایە،
ئەوەنــدەى مــن بزانــم ئێــوە گرفتان
دوو خاڵــە ،یەکێکیــان بەشــداربوونى
ســازمانى خەباتــە ،خاڵــى دوەم،
بەشــدارنەبوونى (پــژاک)ە ،هەســت
ناکەیــت پارادۆکــس هەیە ،ســازمانى
خەبــات چ پێوەندییەکــى بــە (پــژاک)
وە هەیــە ،ســازمانى خەبــات بەشــدار
بێــت بــەاڵم (پــژاک) بەشــدار نەبێــت،
ڕەخنــە هەیــە لــە ســەر ئێــوە ،کــە
ئێــوە زۆر ئایدیۆلــۆژى بیــر لــە
بابەتەکــە دەکەنــەوە؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :بابەتــى بنەڕەتــى

ئەوەیــە ،کــە وردەوردە ئاشــکرا بــوە،
ئــەوەى ئێمــە دەیڵێــن جیدیتــرە و ئــەوەى
هەوڵمــان داوە لــە پێنــاو ڕێکەوتنێکــى
واقیعیــدا دەتوانێــت کاریگــەر بێــت ،بــۆ
نموونــە ئــەوە چ بەرەیــەک و چ ناوەندێکــە،
کــە دەتوانێــت پێــک بێــت لــە الیەنێکــى
کــە دەڵێــت (ڕاســان) و الیەنێکــى دەڵێــت
ســازان ،الیەنێکــى دەڵێــت دەبێــت ناونیشــان
بدەیــن بــە کۆمــارى ئیســامیى ئێــران تــا
بمانناســێتەوە ،الیەنێکــى تــر دەڵێت بە شــەڕ
و خەباتــى چەکــدارى( ،ســازش) و (شــەڕ)
نەبێــت هیــچ شــتێک یەکالیــی نابێتــەوە،
الیەنێــک دەچێــت لــە ســنوور دادەنیشــێت،
الیەنێکــی تــر بــە جۆرێکــی تــر ڕەفتــار
دەکات ،دەمەوێــت بڵێــم ئــەو دیالۆگانــە

بــۆ ئێمــە ئــەوەى دەرخســت ،جیاوازییــەکان
ئەوەنــدە زۆرن ،هــەر جــۆرە ناوەندێکــى
لــەو جــۆرە پێکهــات ،ناپایــەدار دەبێــت ،ئەو
کاتــە خەڵــک زۆرتــر تووشــى نائومێدبــوون
دەبێــت ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێــم وایــە نابێت
ئێمــە دژایەتیــى ئــەو ڕێکەوتنــەى ئــەوان
بکەیــن ،ئومێــد ئەوەیشــیان بــۆ بخوازیــن،
پایــەدار بمێننــەوە و سیاســەتى یەکگرتوویــان
هەبێــت ،بــەاڵم ناتوانیــن هاوبەشــى
جوواڵنەوەیــەک بیــن ،کــە لــە ئێســتاوە
دیــارە لــە داهاتــوودا تــۆوی هەڵوەشــانەوەى
لــە خۆیــدا چانــدوە ،بابەتــى پــژاک و خەبات
ئەوانــە بابەتــى الوەکیتــرن و بابەتى بنەڕەتى
نییــن ،دیــارە ئــەوە کێشــەى خــۆى هەیــە،
ئێمــە دەڵێــن خەڵکــى کوردســتان و هێــز
و الیەنــە سیاســییەکانى کوردســتان هەمــوو
چەکــدارن ،خەباتــى چەکــدارى کێشــەیەکى
تــازە دەخولقێنێــت ،هێزێــک (پــژاک) توانــاى
ئــەوەى هەیــە ،چەنــد هــەزار چەکدارێــک
لــە ســەر ســنوورەکان کــۆ بکاتــەوە ،دەور
و هاوســەنگى بگۆڕێــت ،بــۆ بەئاســانى
دژى دەبــن ،لەکاتێکــدا ڕێکخراوێــک کــە
پێگــەی ســازمان و موجاهیدنــى خەڵقــە
لــە کوردســتان بــە ئاشــکرا و بەئاســانى
ڕێگــە بــەوان دەدەن؟ بۆچــى دەبێــت
ئێــوە هێزێــک کــە خۆتــان دەزانــن دەور و
نەخشــی چۆنــە لــە نێــوان ئــەوان و خەباتدا،
خەبــات هەڵببژێــرن ،لــە نێــوان ئێمــە و
حیزبــە سیاســییەکانى کوردســتان ،لــە نێــوان
ئێمــە و خەباتــدا ،خەبــات هەڵدەبژێــرن بــۆ
هاوپەیمانــى ،لــەو کاتــەدا دەبێــت ئێمــە
خۆمــان بپارێزیــن لــەو ڕێکەوتنانــەدا کــە
کاریگەرییــان نابێــت ،بــە بــڕواى مــن ئــەو
هەماهەنگییــە پێویســتە لــە جیاتیــى ئــەوەى
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هەموومــان وەک یــەک وابیــن ،بــا لــە دوو
الیەنــى ڕاســت و چەپــدا کــۆ ببینــەوە،
کــە لــە دژى یــەک نییــن و هــاوکارى
یەکتریــن ،بــەرەى چەپــى کوردســتان و
بــەرەى ڕاســتى کوردســتان لــە هەماهەنــگ
و هاوکاریــى یەکتــردا بــن وەک چــۆن کاتــى
خــۆى کۆمەڵــە و دیموکــرات هەماهەنگیــان
دەکــرد ،لــە کاتێکــدا هــەر دووکیــان دوو
ڕێبــازى جیاوازیــان هەبــوو ،ئومێدەواریــن
بــە دروســتکردنى ئــەو دووبەرەیــە لــە پــاڵ
یەکتــردا نــەک لــە دژى یەکتــر.
* گلەیییــان هەیــە لــە (پــژاک)،
بــەاڵم بــەو شــێوەیەى کــە کۆمەڵــەى
شۆڕشــگێڕ و حیزبــى دیموکراتــى
کوردســتانى ئێــران نییــە ،کــە ئەوان
(پــژاک) بــە داتاشــراوى پەکەکــە و
بــە درێژکــراوەى (پەکەکــە) دەزانــن،
پێیــان وایــە حیزبــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان نییــە ،بۆچوونــى ئێــوە
تــەواو جیــاوازە ،بــەاڵم پارادۆکســى
زۆر هەیــە ،وەک ڕێکەوتنەکانــى
ئێــوە لەگــەڵ ڕاى کارگــەر،
فیداییــان ،هەســتەى ئەقەلیــەت،

لــە بەرانبــەر ڕێکەوتنــى هاوبەشــى
نێــوان کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
حیزبــى
و
زەحمەتکێشــان
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران،
بەڕەســمى نەناســاندنى (حــدکا) بــۆ
(حــدک) ،بەڕەســمى نەناســاندنى
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ بــۆ کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــان ،ئــەم ناوەنــدە پــڕە
لــە پارادۆکــس و کێشــە ،لــە چەنــد
ڕۆژى ڕابــردوودا مســتەفا هیجــرى
تەنانــەت ئامــادە نەبــوو بڵێــت
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتان،
گوتــى هاوڕێیانــى پێشــوو ،کۆمەڵەى
زەحمەتکێشــانى
شۆڕشــگێڕى
تــا ئێســتا بەڕەســمى کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــان ناناســن ،ئەمــە جگــە
لــە جیاوازیــى ســازمانى خەبــات ،ئەم
ناوەنــدە بــەم هەمــوو پارادۆکــس و
کێشــەیەوە ،دەتوانێــت شــوێنپێیەک
لــە کوردســتان دابنێــت؟ یــان وەک
هەمــوو ڕێکەوتنەکانــى تــر کاتییــە
و کۆتایــى پــێ دێــت ،بۆیــە ئێــوە
نەچوونەتــە ئــەو ڕێکەوتنــەوە؟

ئیبراهیــم عەلیــزادە :ســەبارەت بــەوەى
ئێمــە نەچووینەتــە ئــەو ڕێکەوتنــەوە،
پێمــان وابــوو هێشــتا حکومێکــى تــەواو بــە
ئامادەبوونــى خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان،
بــۆ ناســینى جەوهــەر و ناوەڕۆکــى
جیاوازییــەکان بــە ئەنــدازەى پێویســت
نەکــراوە ،هــەر بۆیــە و ناحەقیشــی نییــە کــە
کاک عومــەر دەڵێــت و چەپ و ڕاســت چۆن
دیــاری دەکەیــت ،چــەپ و ڕاســت بــەوە
دیــاری دەکرێــت ،کــە کــردەوە و قســەمان
لــە مەحەکــی بەرژەوەندییەکانــى خەڵکــى
کوردســتان بدەیــن ،ئــەوە بــەوە دەکرێــت
کــە ئــەو قســانە لە کەشــێکی ئارامــدا تاوتوێ
بکرێــن و کارى هاوبــەش و ڕەنــگ بدەنەوە،
بــۆ نموونــە ئێمــە کارى هاوبــەش بکەیــن
بــۆ ئــەوەى بزانیــن کــێ تــا چ ئەندازەیــەک
لەگەڵماندایــە و کــێ لــە نیــوەى ڕێگاکــەدا
بــە جێمــان دەهێڵێــت .کاتێــک باســى
هەماهەنگــى و کارى هاوبــەش دەکەیــن،
کــە لــە هەمــان کاتــدا بزووتنەوەکەمــان
جوواڵنەوەیەکــى باشــى تێــدا پێــک بێــت،
خۆیشــمان لــە مەحەکــى تاقیکردنــەوە بدەین
و شــارەزای کەســەکان بیــن ،تــا ســەرئەنجام
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پرۆفایل:
بزانیــن شــێوەى کۆتاییــى ئــەو یەکگرتــن و
هــاوکارى و هەماهەنگییــە یــان هــەر ناوێکى
لــە ســەر بێــت بــە چ شــێوازێکە ،بــەاڵم
پەلەکــردن لــە واقیعــدا زەرەر دەدات لــە
شــێوەگرتنى ئــەو کۆتوبەنــدە کۆتایییــەى بــۆ
کۆمەڵــی کوردســتان پێویســتە ،ئێمــە لــە
دوو بــوارى جیــاواز قســە دەکەیــن ،بــوارى
کار لــە کوردســتان و بــوارى کار لــە ئاســتى
ئێرانــدا ،ئــەوەى مــن وەک بــەرەى چــەپ
لــە ئێــران باســم کــرد ،بــەرەى چەپــى هێــزە
سیاســییەکانى ئێرانــە ،بــە بــڕواى مــن لــە
کوردســتانیش دەتوانرێــت ئــەوە هەبێــت،
لــە کوردستانیشــدا ئێمــە پڕوپاگەنــدەى
ئــەوە ناکەیــن ،بڵێیــن تەنهــا ئێمەیــن بــە
نــاوى چــەپ و سۆسیالیســتەوە قســە
دەکەیــن ،دەیشــزانین ڕەوتــە ســەرەکییەکە
لــە دەورى ئێمــە کــۆ بوەتــەوە ،بــەاڵم زۆر
کەســی تــر هەیــە ،کــە هێشــتا پێوەندییەکــى
جیــاواز و ســازمانیان نییــە لــە کوردســتان
و دەرەوەی کوردســتانیش زۆرن ،بــەرەى
چــەپ دەتوانێــت دروســت بکرێــت لــە
کوردســتان ،ئــەوە مانــاى ئــەوە ناگەیەنێــت
کــە کۆمەڵگــەى کوردســتان تووشــى کێشــە و
ناکۆکیــی تــازە بــکات.
* پێــت وایــە ئــەو هێزانــەى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان ،کــە لــە
ناوەنــدى هاوکاریــى حیزبەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان کــۆ
بوونــەوە ،هەموویــان حیزبــى
ڕ ا ســتن ؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :ڕاســت و چــەپ

بابەتێکــى ڕێژەیییــە ،بابەتەکــە ئــەوە نییــە،
ئێمــە شــتێکیان بــە ســەردا بســەپێنین ،کــە
قــورس بێــت لــە ســەریان ،ئــەوان بــەو
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چوارچێوەیــەى بــۆ خۆیانیــان دروســتیان
کــردوە ،لــە ڕووى سیاســەت و کــردەوە و
لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ،پەیڤێک دروســت
دەکــەن ،دیــارە کــە هەموویــان وەک یــەک
وا نییــن ،بــەاڵم ئەگــەر لــە دوورەوە ســەیرى
کۆمەڵگــەى کوردســتان بکەیــن ،ئــەوان ()5
حیزبەکــەى ناوەتــدى هاوبــەش لــە بــەرەى
لیبراڵ و ناسیۆنالیســتى کــورددا دەبینرێنەوە،
نــەک لەبــەرەى سۆسیالیســت و کۆمۆنیســتى
کوردســتان.
* دوایین قسەى بەڕێزت چییە؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :ئەگــەر بــەرە

دروســتت بێــت یــان دروســت نەبێــت ،چ
یەکگرتوویــەک کــە هەمــوو کــەس ئــارەزووى
دەکات و پــێ خۆشــە شــێوە وەربگرێــت یــان
نەگرێــت ،ئــەو چاوەڕوانییــە واقیعــى بێــت
یــان ناواقیعــى ،کۆمەڵێــک پرەنســیپ هەیــە
کــە ئەمانــە لــە شــارەزایى و ئەزموونــى
خوێنــاوى و ســەختى لــە مــاوەى ڕابــردوودا
هەبــوە ،ئەوانــە دەبێــت ڕەچــاو بکرێــن،
بــێ یەکگرتنیــش دەتوانیــن ئەوانــە بکەیــن،
وەک هەمــوو ئــازادى و دیموکراســییەک
بــۆ هەمــوو تاکێکــى ئــەو کۆمەڵگایــە
دەبێــت بەڕەســمى بناســێنرێت بــە هەمــوو
مانایەکــەوە ،دەســتبردن بــۆ چــەک حــەرام
بکرێــت و گفتوگــۆ لەگــەڵ دوژمــن
حــەرام بکرێــت ،ڕێــگا نەدرێــت پیــان و
دەســتدرێژیى دەوڵەتانــى دەوروبــەر نابێــت
ببێتــە هــۆى ئــەوەى جیاوازى و کێشــەکانمان
پــەرە پــێ بــدات ،هــەر کەســێک بــە زمانــى
خــۆى جەختــى لــە ســەر بکاتــەوە ،ئەگــەر
بنەمــاى دیالــۆگ و دانیشــتن و گفتوگــۆ
نەســڕێتەوە و النەدرێــت ،ئــەو کاتــە ئومێــد
دەکرێــت بــۆ ئــەوەى کــە دەبێــت لــە یەکتــر
نزیــک بێتــەوە ،نزیــک ببنــەوە.

 لــە یەكێــك لــە ئاواییەكانــی نێــوانبــۆكان ،مهابــاد بەنــاوی (غــەوس ئابــاد) لــە
ســاڵی ( 1329هەتــاوی)  1950لەدایكبــووە.
 قۆناغــی خوێندنــی ســەرەتاییو ناوەنــدیلــە مهابــاد تەواوكــردووە.
 فەوقــی لیسانســی لــە ئەندازیــاری كارەباداوەرگرتووە.
 لــە ســەردەمی خوێندنــدا یەكێــك بــووە لــەهەڵســوڕاوانی بزوتنــەوەی خوێندكاری.
 بــۆ مــاوەی ســاڵێك لــە خوێندنگایەكــیتەكنیكیــدا لــە شــاری مهابــاد وانــەی
وتووەتــەوە.
 ژیانــی نهێنــى هەڵبــژاردووە ،لــە شــوێنەجۆراوجۆرەكانــی ئێــران كرێــكاری كــردووە.
 یەكــەم چاالكــی سیاســی لــە زانكــۆیتەورێــزەوە دەســتپێكردووە ،كــە دەگەڕێتەوە
بــۆ ســاڵی . 1968
 یەكێكــە لــە دامەزرێنەرانــی كۆمەڵــە لــەســاڵی .1969
 لــە یەكــەم كۆنگــرەی كۆمەڵــەدا پێــشئــەوەی هێــزی پێشــمەرگە پێكبێــت ،لــە
ســاڵی  1978لــە ســنە بــە ئەندامــی
كۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــردراوە.
 لــە ئێســتادا ســكرتێری رێكخــراویكوردســتانی -حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران
(كۆمەڵەیــە)ە.
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لە كۆنگرەدا هەر ئەندامێکی حیزبی ،حەقی ئەوەی
هەیە خۆی كاندید بكات و ببێتە سکرتێری حیزب

1396
ڕێبەندانــى
*1ى
بەیاننامەیەکتــان بــاو کردوەتــەوە
ســەبارەت بــە پەالماردانــى عەفریــن
لــە الیــەن ســوپاى تورکیــاوە ،ئــەوەى
جێــگاى ســەرنجە لــە ڕاگەیاندنەکــەى
ئێــوەدا بــە هیــچ جۆرێــک باســى:
(پەیــەدە)( ،یەپــەژە)( ،یەپەگــە)،
ســوپاى ســوریاى دیموکــرات
(قەســەدە) نەکــراوە و نــاوى ئــەو
هێزانەتــان نەهێنــاوە ،مەبەســتتان
لــە ناونەهێنانیــان چییــە؟

ئێمــە
مەولــودى:
مســتەفا
بەیاننامەیەکمــان لــەو بارەیــەوە بــاو
کــردەوە و هێرشــى دەوڵەتــى تورکیامــان بــۆ
ســەر عەفریــن و تێکۆشــەران ئیدانــە کردوە،
داوامــان لــە کۆمەڵــی نێودەوڵەتــى کــردوە،
بــە هانــاى خەڵکــى عەفرینــەوە بچێــت ،بــۆ
ئــەوەى کارەســاتێکى تــری وەک ئــەوەى
لــە کۆبانــێ و موســڵ ڕووی دا دووبــارە
نەبێتــەوە ،بــەاڵم وەک ئــەوەى نــاوى ئــەو

هێزانەمــان نەهێنــاوە ،لــە بنەڕەتــدا ئێمــە
هێــرش بــۆ ســەر عەفریــن و تێکۆشــەرانى
ئــەو شــارە ئیدانــە دەکەیــن ،ناونەهێنانیــان
پێدەچێــت نوێکردنــەوەى بەیاننامەکــە بێــت،
نــەک ئەوەى دەســتێکى سیاســیى تێــدا بێت.
لــە نەخشــەڕێگای ئێرانــدا ،هێرشــى تورکیــای
پــێ بــاش نییــە ،لــەو بارەیــەوە ئێــران داوا
دەکات هەر چى زوە ئەو کێشــەیە چارەســەر
بکرێــت و دەوڵەتــى تورکیــا هێرشــەکە
ڕابگرێــت ،بــەاڵم ئــەو ســیناریۆیانەى لــە بەر
دەســتدان ،بۆچوونــى دەوڵەتانــى حاکــم بــە
ســەر کوردســتاندا ،لــە بەرانبــەر کێشــەى
کوردســتاندا هەمــوو بــە زەرەرى کــوردو و
بزووتنــەوەى کوردیــدا دەشــکێنەوە ،بۆیــە
دەتوانــم بڵێــم ،سیاســەتى ئێــران لــە هــەر
دوو بۆچوونەکــەدا ڕاســتگۆ بێــت ،وەک
ئــەوەى لــە ســەرەوە بڵێــت هێــرش مەکەن و
داوا بــکات بــە گفتوگــۆ کێشــەکان چارەســەر
بکرێــت ،هــەم لــە ژێــرەوە پێــى ناخــۆش
نەبێــت ،دەســەاڵتى سیاســیى کــوردى لــەو

ناوچەنــەدا الواز بــکات ،کــە بــە زەرەرى
بردنەپێشــەوەى بزووتنــەوەى کــوردى ئەژمار
دەکات.
*بەشــێک لــە ســکرتێر و دەفتــەری
سیاســیى بەتایبــەت (ئەنەکەســە)،
ئیبراهیــم بــڕۆ ،ســەعد مــەال...
هەموویــان گوتیــان ،ئامادەیــن
بەشــداریى خەبــات و تێکۆشــان دژى
تورکیــا بکەیــن ،بــەاڵم پەیــەدە ڕێگا
نــادات ،تەنانــەت دەڵێــن ئــەوەى
ڕژێمــى بەشــار ئەســەد نەیتوانــى
بــە ئێمــەی بــکات ،ئێســتا پەیــەدە
پێمــان دەکات و ســەرکردەکانمان
دەکاتــە زیندانــەوە ،هەســت ناکەیــت
گرفتێــک هەیــە ،گوتارێکــى گشــتیى
نیشــتیمانیى نەتەوەییــى یەکگرتــوو
لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکاندا
نییــە بــە هــۆى پەیــەدەوە؟
مســتەفا مەولــودى :یەکــەم ئێمــە

ڕاســتەخۆ لــە مەیدانەکــەدا نییــن تــا

بەشێک لە کۆنگرەی حیزبی دیموکراتی کوردستان
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بەکــرداری بزانیــن ،کام هێــزی سیاســى لــە
مەیداندایــە و کام لــە هێــزەکان بەربەســت
و کێشــەی بــۆ دروســت دەکات ،بــەاڵم
ئــەوەى دەیخوێنینــەوە ،بەڵــێ بەداخــەوە
کێشــە لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکانى ئەوێدا
هەیــە ،هــەر ئەمەیــش دەتوانێــت ببێــت بــە
یەکێــک لــە بەڵگــەکان ،بــۆ ئــەوەى دوژمنــان
تەمــاع لــە کوردســتاندا بکــەن ،وەک ئەگــەر
ئەگەرێکــى بەهێــزە ،ناکۆکــى دروســت بکەن
و هێــرش بکــەن ،بــەاڵم بــە بۆچوونــى مــن
زیاتــر بەرژەوەندیــى واڵتانــى زلهێــز و ئــەو
هێرشــانەى لــە ســەر ئــەو ناوچانــە دەکرێــن،
کاریگەریــى هەیــە تــا کێشــەى نێــوان دوو
حیزبــى سیاســیی کــورد لــەوێ ،بەتایبــەت کە
الیەنێکیــان چەکــدار نییــە ،تــا بڵێــن کێشــەى
گــەورەى دروســت کــردوە ،کــە ئــەو کێشــە
گەورەیــە ببێــت بــە هــۆکارى دروســتبوونى
ئــەو شــەڕە و ئــەو نیگەرانییــەى ئێســتا
هەموومــان هەمانــە.
*لــە خۆپیشــاندانەکانى ئێرانــدا
لــە 16ى بەفرانبــارى  1396لــەو
بارەیــەوە بەیاننامەیەکتــان بــاو
کردوەتــەوە ،ئــەوەى جێــى ســەرنجە،
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتان
بەبایەخــەوە باســی بەشــداریى
خەڵکــی لــە خۆرهەاڵتــى کوردســتان
لە خۆپیشــاندانەکانى ئــەم دوایییەدا
کــردوە و یەکڕیــزى و یەکگرتوویــى
خەڵکتــان بــە گرینگ هەڵســەنگاندوە
لــە خۆپیشــاندانەکاندا ،بــەاڵم
هێزەکانــى
نایەکگرتوویــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان ،کە تا ئێســتا
نەیانتوانیــوە گوتارێکــى هاوبەشــیان
هەبێــت بــۆ خۆپیشــاندەران و

خەڵکــى کوردســتان؟ پێتانوایــە ئــەم
ڕەخنەیــە چــۆن چارەســەر دەکرێــت
لەداهاتــوودا؟
مســتەفا مەولــودى :خەڵكــی كوردســتان

گلەییــی لــە ئێمــە هەیــە و پشــتگیریی
دەكەیــن ،نــەك هــەر ئێمــە وەك حیزبــی
دیموكراتــی كوردســتان ،حیزبەكانــی تریــش
لــە لێدوانــەكان و نووســراوەكانیاندا ئــەو
گللەیییەیــان لــە حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت
هەیــە ،كــە وەك پێویســت وەاڵمــی
داواكاریــی خەڵكیــان نەداوەتــەوە بــۆ
یەكێتــی و هەماهەنگــی و بەیەكەوەبــوون،
لــەو بارەیەیشــەوە هەموومــان چەنــد
ســاڵێكە هەنگاوێكمــان دەســت پــێ كــردوە
تــا بتوانیــن كۆدەنگییــەك لــە نێــوان هێــزە
سیاســییەكانی خۆرهەاڵتــدا دروســت
بكــەن .بەخۆشــحاڵییەوە لــەو ماوەیــەدا
خەریكــە بەرهەمــی ئــەو كار و هــەوڵ
و ماندووبوونــە دەردەكەوێــت ،ســێ
هەفتــە لەمــەو بــەر بانگهێشــتمان كــردن،
حیزبــەكان بەخۆشــحاڵییەوە بەشــدارییان
كــرد ،هــەر لــەو ێ ڕێكارێكمــان دانــا ،ئــەم
ڕێــكارە بەردەوامــە ،ناوەندێكــی هاوكاریــی
حیزبەكانــی خۆرهــەاڵت لــە ئارادایــە بــۆ
بەردەوامبوونــی كار بــە یەكــەوە و بــۆ
وەاڵمدانــەوەی ئــەو نیــازە ،بــە پالتفــۆڕم
و لــە ژێــر چەترێكــی هاوبــەش بیــن ،لــەو
بڕوایــەدام جێگــەی دڵخۆشــییە و ئومێــدی
لــێ دەکرێــت هەموومــان بــە هەســتی
بەرپرســیارێتییەوە بتوانیــن لــە ســەركەوتنی
ئــەو پرۆســەیەدا نەخشــمان هەبێــت ،هــەم
جێگــەی دڵخۆشــیی خەڵــك دەبێــت ،هــەم
خەڵــك بــە ئیرادەتر دەكات لــەو ڕووداوانەی
ڕوویــان داوە و ناڕەزاییــی خەڵــك دەســتی
پــێ كــردوە و كۆتاییــی نەهاتــوە ،كۆمــەك

“

ئێمە وەك حیزبی

دیموكراتی كوردستان
لەگەڵ ئەوەداین مادام
دەمانەوێ لە دەوری

یەكتری كۆ ببینەوە ،لەگەڵ
سیستمی سڕینەوە نین
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“

چەقبەستوویی ئایدیۆلۆژی
هەیە ،هەندێك جار

حیزبێكی سیاسی لە

ئۆرگانێكەوە بڕیارێك دەدات،
دەستی ئۆرگانەكانی تر
دەبەستێت ،ئەوە كێشەی
سەرەکیی ئێمەیە
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دەبێــت بــۆ یەكێتیــی زۆری نێــوان بەشــە
جۆراوجۆرەكانــی خەڵكــی ئێــران و
كوردســتان.
* بــاس لــەوە دەكرێــت ئەمەریــكا
و ئیســرائیل و بەشــێك لــە واڵتانــی
عەرەبــی و یەكێتیــی ئەورووپــا بــە
جۆرێــك لــە جــۆرەكان دەســتیان
لــە ســازدانی ئــەو خۆپیشــاندانانەدا
هەبــووە ،تــا چەنــد پشــتگیریی
ئــەوە دەكەیــت ،كــە ئەمەریــكا و
واڵتــان ئامادەســازییان نەكــردوە
بــۆ خۆپیشــاندانەكان ،ڕاســتە
پشــتگیریی میدیاییــان كــردوە .لــەو
بارەیــەوە پێــت وایــە ئــەوە دروســتە؟
مســتەفا مەولــودى :مــن پشــتگیریی

ئــەو بۆچوونانــە دەكــەم ،واڵتانــی دەرەوە
بــە لەبەرچاوگرتنــی بەشــمەینەتیی خەڵكــی
ئێــران و زۆرداریــی حكوومەتــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران پشــتگیرییان لــە داوای
ڕەوای خەڵكــی ئێــران كــردوە ،داوایشــيان
لــە ئێــران كــردوە كێشــەی خەڵكــی ئێــران
لــە ڕێگــەی ئاشــتییانەوە چارەســەر بــكات،
ئــەوەی تــر كــە هەیــە دوژمنداتاشــین و
ســیناریۆ دروســتكردن لــە حكوومەتــی
ئێرانــدا كاری یەكــەم جــار نییــە ،هەمیشــە
دوژمنــی دروســت كــردوە بــۆ ئــەوەی
ئامانجەکانــی خــۆی پــێ بپێك ـ ێ و خەڵكــی
ئێــران لــەو ڕێگەیــەوە بچەوســێنێتەوە ،بۆیــە
لــەو بارەیــەوە ئەگــەر بەرپرســێكی ئێــران
قســەیەكی كردبێــت ،بەاڵم پیاوێكــی كاریگەر
لــە ئێرانــدا وەك محەمــەدی خاتەمــی ڕاســت
دەكات ،ئــەو كێشــانە كێشــەی ناوخۆيیی ئەو
كۆمەڵگەیــەن ،ســەرۆك كۆمــار و كارمەنــد
و هەندێــك پەرلەمانتــار وا دەڵێــن ،بــەاڵم

واقعیەتــی ئێســتای نــاو ئێران كێشــەی زۆرە،
كــە خــودی حكومەتــی ئێــران بــۆ خەڵكــی
ئێرانــی دروســت كــردوە ،ناڕەزایــی خەڵكــی
ئێــران لــەو  38ســاڵەدا زۆر و كــەم هەبــوە،
بــەاڵم ئێســتا زۆرتــر و باڵوتــر بــوە ،ئــەو
ناڕەزایییانــە بــەردەوام دەبــن بــە شــێوازێكی
جۆراوجــۆر بۆچــی:
 .1حكومەتــی ئێــران نایەوێــت كێشــەكان
چارەســەر بــكات.
 .2ئەگــەر بیەوێــت چارەســەریان بــكات،
ناتوانێــت نــە لــە ڕووی سیاســییەوە ،نــە لــە
بــواری ئابــووری و دارایییــەوە ،هەتــا ئــەو
كێشــە گەورانــەی كــە حكوومەتــی ئێــران بــۆ
دونیــای دەرەوە بــە نــاوی دەســتتێوەردانی
لــە واڵتانــی تــر دروســتی كــردوە ،ئــەوە
كێشــەیەكە بــۆ خەڵكــی ئێــران.
* قســەیەك هەیــە کــە «واشــنتۆن
ڕۆڵــی گــەورەی هەیــە لــە
دەســتتێوەردان لــە واڵتانــی ناوچەكە
لــە عێــراق ،ســووریا لــە ڕابــردوودا
لــە ئەفعانســتان و واڵتانــی بەهــاری
عەرەبــی :لــە تونــس ،لیبیــا،
یەمــەن و لــە مالــی ،بــەاڵم قســەی
ئەمەریــكا
واڵتەیەكگرتوەكانــی
ئەوەیــە ئەڵتەرناتیڤێــك لــە نــاو
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی نابینــن،
ئۆپۆزســیۆنی خۆرهەاڵتی كوردســتان
ئۆپۆزســیۆنێكی یەكگرتــوو نییــە،
لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی
بەگشــتی یەكگرتــوو نییــە ،پێــت
وا نییــە ئــەو قســەیەی ئەمەریــكا
جیدیــە و ڕاســتیی تێدایــە كــە
ئێــوە نەبوونەتــە ئەڵتەرناتیــڤ،
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی بــە كــورد و

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

بەشێک لە کۆبونەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان
بلوجــس و توركمــان و هێزەكانــی
تــر نەبوونــە ئەڵتەرناتیــڤ؟
مســتەفا مەولــودى :ئەمەریــكا لــە

ناوچەكــەدا كاریگــەری و ڕۆڵــی هەیــە،
ئــەم كاریگەرییــەی لــە ســەر ئێرانیــش
هەیــە ،ئۆپۆزســیۆنی ئێــران نایەكگرتــوە،
ڕۆشــن نییــە تــا خەڵكــی ئێــران بــە هەمــوو
پێكهاتەكانییــەوە ڕووی تــێ بكــەن و بڵێــن
ئــەوە ئەڵتەرناتیڤــی دواڕۆژی ئێمەیــە لــە
بەرانبــەر حكوومەتــی كۆمــاری ئیســامی،
بــەاڵم بــە بۆچوونــی ئێمــە نابێــت لــەو
بارەیــەوە زۆر گلەیــی لــە هێــزە سیاســییەكان
یاخــود لــە كەســایەتییە سیاســییەكان یــان لــە
خەڵكــی ئێــران بكەیــن ،چونكــە حكوومەتــی
ئێــران  38ســاڵە ئۆپۆزســیۆنی خــۆی لــە نــاو
دەبــات و دەیكوژێــت ،ئەنجامــی یەكێــك لــە
توندییەكانــی كۆمــاری ئیســامی بەرانبــەر
خەڵكــی ئێــران نەهێشــتنی ئۆپۆزســیۆنە،
كێشــەیەک لــە ئێــران هەیــە و خەڵكــی ئێران
هەســتی پــێ دەكات ،هێــزە سیاســییەكان و
ئێمەیــش هەســتی پــێ دەكەیــن ،پێــم وایــە
هەلومەرجەكــە بــە جۆرێكــە خەڵكــی ئێــران

توانــا و ئازایەتیــی ئەوەیان هەیە ئۆپۆزســیۆن
لــە دەوری یەكتــر بــن و یارمەتیــدەر بــن،
بــۆ كــۆ بوونــەوە ئەدرەســێكی بــەو جــۆرە
دروســت بكــەن لــە بەرانبــەر كۆمــاری
ئیســامیدا ڕاوەســت ێ و ئاییندەیەكــی ڕوون
دەستنیشــان بــكات.
* ڕۆژی 30ـــی بەفرانبــاری 1396
بەرانبــەر بــە  2018/1/20پێنــج
حیزبــی خۆرهەاڵتــی كوردســتان:
زەحمەتكێشــانی
كۆمەڵــەی
كوردســتان ،حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
دیموكراتــی كوردســتان ،ســازمانی
خەباتــی كوردســتان و كۆمەڵــەى
زەحمەتكێشــانی
شۆڕشــگێڕى
بــە
ســەبارەت
كوردســتان
پێكهێنانــی (ناوەنــدی هاوكاریــی
حیزبەكانــی خۆرهەاڵتــی كوردســتان)
ڕاگەیاندنێكتــان داوە ،پێكهێنانــی
ئــەم ناوەنــدە چییــە ،ئــەم
فۆڕمەڵبەندییــە چــۆن دروســت بــوە،
وەك ئــەو هەمــوو بــەرەو پێكهێنــان

و دانیشــتنەیە ،كــە لــە ڕابــردوو
كردووتانــە و ماوەیــەك درێــژە
دەكێشــی و هەڵدەوەشــێتەوە،
یاخــود ئــەم جــارە بەجیدیتانــە؟
مســتەفا مەولــودى :لــە ســەرەتاوە

هــەر بــە جیدیمــان بــوو ،چونكــە مــن پێــم
وایــە بزوتنــەوەی كــورد لــە خۆرهــەاڵت
هــەر لــە یەكەمــەوە كــە هەنگاویــان نــاوە
و هەســتیان كــردوە ،پێویســتە حیزبەكانــی
خۆرهــەاڵت لــە دەوری یــەك كــۆ ببنــەوە و
پالتفۆڕمێكــی هاوبــەش هەبێــت و زمانێکــی
یەکگرتــوو و ئەدرەســێك بــۆ بزووتنــەوەی
كــوردی پەیــدا بكــەن ،بــەاڵم زۆر ئاســایییە
خوێندنــەوەی جیــاواز ،كێشــەكان کــە لــە
خــودی نێــو حیزبــەكان و لــە نــاو هێــزە
سیاســییەكان دروســت بــوە ،بــە داخــەوە ئەو
پرســەی كەمێــك دوا خســتوە ،بــەاڵم بــە
لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی تازەی ئێســتای
هەرێمــی كوردســتان ،كــە كاریگەریــی
هەیــە لــە ســەر بزووتنــەوەی كــورد لــە
خۆرهەاڵتــی كوردســتان ،ئــەو بارودۆخــە
تازەیــەی كــە لــە ئێــران هاتوەتــە پێشــەوە،
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“

ئەو پێنج حیزبە لە دەوری
یەكتری دانیشتوون
نیشانەی ئەوەیە،
زەمینەیان تێدایە پێكەوە
دابنیشن و چەندین ساڵە
ئەو دانیشتنانە هەیە،
سەرەتایەكی باشیان
دەست پێ كردوە

كاریگەریــی هەیــە لــە ســەر كــورد و زۆر
ئاســایییە هێــزە سیاســییەكانی خۆرهەاڵتــی
كوردســتان جیدیتــر و بەرپرســیارانەتر بێنــە
مەیــدان بــۆ پێكهێنانــی زەمینەیەكــی خۆشــتر
بــۆ هــاوكاری ،ئێســتا ئێمــە پێكــەوە ئــەم
پێنــج حیزبــە ناوەندێكمــان پێكهێنــاوە،
ناوەندەكەیــش لە بەردەوامیدایــە ،وردەوردە
بەرنامــە و پرۆژەكانــی زۆرتــر دەردەخــات،
كاتێــك ئاشــكرایە بەجیدیەتــی زیاتــر هاتوەتە
مەیــدان ،پێــم وایــە دەتوانێــت وەاڵمــی
نیازەكــە بداتــەوە ،چونكــە هەموومــان
زەرورەتەكانــی هەســت پــێ دەكەین و المان
وایــە كارێكــە لــە بەردەماندایــە و ئەگــەر
نەیكەیــن هــەم خۆمــان لــە بردنەپێشــەوەی
كارەكەمانــدا كەمتەرخەمیمــان كــردوە ،هــەم
خەڵكیــش زیاتــر لێمــان تــووڕە و نــاڕازی
دەبــن.
* ئــەو ڕاگەیاندنــە هاوبەشــەی
داوتانــە ،بــۆ پێكهێنانــی ئــەو
ناوەنــدە ،هــەر زوو ڕووبــەڕووی
ڕەخنــەی چەنــد الیەنێکــی ناوخۆتــان
بــوەوە :ســازمانی كوردســتان
 حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران(کۆمەڵــە) پێیوایــە هەندێــك لــەو
هێزانــەی لــەو ناوەنــدەدا كــۆ
بوونەتــەوە ،حــەز بــە چــارەی یەكتــر
ناكــەن و نایانەوێــت لەگــەڵ یــەک
دابنیشــن ،بــەاڵم بۆچــی پێكــەوە
دانیشــتوون؟ (پژاك)یــش لــەو
بارەیــەوە گلەییــی هەیــە ،بۆچــی
ئــەو دوو هێــزەی ئۆپۆزســیۆن لــە
خۆرهەاڵتــی كوردســتان گلەیییان لە
پێكهێنانــی ئــەو ناوەنــدە هەبــوە،
بۆچــی بەشــداریتان پــێ نەكــردن؟
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مســتەفا مەولــودى :ئــەو پێنــج حیزبــە
لــە دەوری یەكتــری دانیشــتوون نیشــانەی
ئەوەیــە ،زەمینەیــان تێدایە پێكەوە دابنیشــن
و چەندیــن ســاڵە ئــەو دانیشــتنانە هەیــە،
ســەرەتایەكی باشــیان دەســت پــێ كــردوە،
ناوەندێكــی هاوكارییــان بــۆ درێژەپێدانــی
كاری گرینــگ پێــك هێنــاوە .ســازمانی
كوردســتان حیزبــی كۆمۆنیســت (كۆمەڵــە)
لــە نــاو ئــەو كۆبوونەوەیــەدا هەبــوە ،چەنــد
جاریــش خــۆی هەموانــی بانگهێشــت كــردوە
و بەدەنگیانــەوە چــوە ،ئێســتایش هــەم ئێمە
و هــەم حیزبــی زەحمەتكێشــان بانگهێشــتیان
كردبــوون ،ئەوانــە نەهاتــن دەبێــت ئــەو
پرســیارە لــەوان بكرێــت :بۆچــی نەهاتــوون؟
* بــە تێڕوانینــی تــۆ بۆچــی
نەهاتــوون كــە كۆبوونەوەكــە لــە
بــارەگای ئێــوە بــوو؟
مســتەفا مەولــودى :بــۆ فــان حیزبــی

سیاســی بەشــدارە و فــان حیزبــی سیاســی
بەشــدار نییــە ،ئێمــە وەك حیزبــی
دیموكراتــی كوردســتان لەگــەڵ ئەوەدایــن
مــادام دەمانــەو ێ لــە دەوری یەكتــری كــۆ
ببینــەوە ،لەگــەڵ سیســتمی ســڕینەوە نیــن،
لەگــەڵ سیســتمی بەشــداریكردنداین دەڵێــن:
الیەنێكــی سیاســی كــە چەنــد ســاڵە لــە
كۆبوونــەوەكان چەندیــن ســاڵە بەشــداریی
كــردوە و پێشــینە و مێژوویەكــی هەیــە.
* مەبەستت سازمانی خەباتە؟
مســتەفا مەولــودى :بەڵــێ ،مەبەســتم

ســازمانی خەباتــە ،الیەنــی سیاســیی تریــش
هەیــە ئێمەیــش پێمــان وایــە هەیــە دەی
فەرمــوو وەرن لــەم كۆبوونەوانە دادەنیشــین
و قســە دەكەیــن ،ئەگــەر بــە هەموومــان
بــەو بڕوایــە گەییشــتین ،بــە بوونــی زۆرتــر

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

پرۆفایل:
لــەو حیزبانــە ،كــە ئەوەیــش دەزانیــن حیزبی
دیاریكــراوە ،كەواتــە بــە كۆدەنگــی دەتوانین
چارەســەرێك بــۆ ئــەوە بدۆزینــەوە،
حەساســیەتمان لەگــەڵ هیــچ حیزبێكــدا نییــە
وەك حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان پێمــان
خــۆش نییــە ڕەخنــە لــە هیــچ حیزبێــك
بگریــن ،بــەاڵم ناوەندێكمــان پێــك هێنــاوە،
زۆر ئاســایییە ئــەو ناوەنــدە دەبێــت بــە
کۆدەنگــی بڕیــار بــدات لــە ســەر ئــەو شــتانە
و مــن پێــم وایــە هاتنیــان باشــە ،بــەاڵم
دەبێــت بــە هاوفكــری و بــە هەماهەنگــی و
بــە ڕەزامەندیــی هەمــوان بێــت.
* یەكگرتنــەوەی ئێــوە وەك
حیزبــی دیموكــرات كوردســتان
(حــدك) لەگــەڵ حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتان ئێــران (حــدكا) لــە چەنــد
ڕۆژی ڕابــردوودا (مســتەفا هیجــری)
هەمیشــە جەختــی لــە ســەر ئــەوە
دەكــرد ،ئــەوان هێشــتا هاوڕێیانــی
پێشــوون! زۆر پرســیارمان لــێ كــرد،
ئەوانــە بۆچــی هاوڕێیانــی پێشــوون،
ئۆرگانــی ڕەســمییان هەیــە ،حیزبــی
ســەربەخۆن ،جیاوازیــی زۆریــان
هەیــە لەگــەڵ ئێــوە ،كەچــی گوتــی،
پەیوەندییەكانمــان زۆر باشــە؟
مســتەفا مەولــودى :چەقبەســتوویی

ئایدیۆلــۆژی هەیــە ،هەندێــك جــار حیزبێكی
سیاســی لــە ئۆرگانێكــەوە بڕیارێــك دەدات،
دەســتی ئۆرگانەكانــی تــر دەبەســتێت ،ئــەوە
كێشــەی ســەرەکیی ئێمەیــە ،بڕیارێكــە كــە
لــە كۆنگــرەدا داومانــە ،بــە بــڕوای مــن
بڕیــاری كۆبوونــەوە دەبێــت دەســتكراوەیی
و مەیدانیــی تێــدا هەبێــت ،بــەاڵم بــە
خۆشــحاڵییەوە پەیوەندییەكانمــان باشــە،

هاتوچۆمــان هەیــە لــە مەســەلەی پەیوەندیی
ڕۆژانــە و ســەقامگيری و پێشــمەرگەدا
هاوكاریمــان هەیــە.

مستەفا مەولوودی

* ئــەوان ئێســتا ئامادەســازی
دەكــەن بــۆ بەســتنی كۆنگــرەی
ی (حــدکا)( ،مســتەفا هیجــری)
نوێــ 
ڕای گەیانــدوە :حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێــران واتــە ئێــوە بــە
دوو خــاڵ ڕازیــن:
 .1ڕازیــن نــاوی حیزبەكــە ،حزبــی
دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــێ.
 .2بەوەیــش ڕازیــن مســتەفا هیجری
ســكرتێری ئــەو حیزبــەی داهاتــووی
دیموكــرات بێــت.
ئێــوە ئەوەتــان یــەكال كردوەتــەوە...
ڕازیــن؟
مســتەفا مەولــودى :ئێســتا ئێمــە

گەاڵڵەیەكمــان بــە یەکــەوە هەیــە ،ئــەوان
ویســتی خۆیــان بــە نووســراو دا بــە ئێمــە،
ئێمەیــش نووســراوی خۆمــان دا ،ئێســتا ئــەو
دوو نووســراوە بــوون بــە یــەك نووســراو،
لــە نێــو ئۆرگانەکانــی ئێمــەدا دیالــۆگ
هەیــە و بەخۆشــییەوە لــە زۆر خاڵــدا
گەییشــتووینەتە زۆر شــتی هاوبــەش ،لــەو
پەیوەندییــە تایبەتــەدا گوتوومانــە ،ئێمــە کــە
كەوتینــەوە ســەر یــەك ،ڕازیــن لــە ژێــر ناوی
حیزبــی دیموكراتی كوردســتانی ئێــران درێژە
بــە تێكۆشــانمان بدەیــن ،لــە تێڕوانینــی
یەكەمــی حیزبیــدا كۆنگرەمــان هەیــە ،لــە
كۆنگــرەدا هــەر ئەندامێکــی حیزبــی ،کــە
دەبێتــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حەقــی
ئــەوەی هەیــە خــۆی كاندیــد بــكات و
ببێتــە ســکرتێری حیــزب ،جــا ئــەوە مســتەفا
هیجــری بـێ ،یاخــود هــەر هاوڕێیەكــی تــر.

 لــە دایکبــووی گونــدی ماســوێ لــە نێــوانمەهابــاد و نەغدەیــە.
 ســاڵی  1979بووەتــە پێشــمەرگەی حیزبیدیموکرات.
 بڕوانامــەی یاســای لــە زانکــۆی کۆیــەوەرگرتــووە.
 لــە کۆنگــرەی حــەوت بووەتــە ئەندامــیســەرکردایەتی حیزبــی دیموکــرات.
 لــە کۆنگــرەی  12بووەتــە ئەندامــیدەفتــەری سیاســی حیزبــی دیموکــرات.
 لــە کۆنگــرەی  14بووەتــە جێگــریســکرتێری گشــتی حــدک.
 رۆژى  2017 1- - 15بە ســکرتێری گشــتیحیزبــی دیموکراتی کوردســتان هەڵبژێردرا.
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ڕەحمان حسێن زادە
سەرۆکی مەکتەبی
سیاسی حزبی
كۆمۆنیستی كرێكاری
ئێران (حیکمەتیست)

چاوپێکەوتنی :پەرژین ئەحمەد

هەرکەس و جەریانێک خۆى بە کۆمۆنیزمى کرێکاریی
بزانێت ،دەتوانێت بە نزیکى و یەکگرتن لەگەڵ ئێمە،
بەرەى کۆمۆنیزمى کرێکاریی بەهێز بکات

* هەلومەرجــی لەبــار چــۆن
دروســتدەبێت ،كــە هێــزی چەپــی
ڕادیــكاڵ بتوانێــت ببێتــە پێشــەنگی
جەمــاوەر و بەدیهێنــەری ئاواتەكانی
كرێــكاران و زەحمەتكێشــان ،ئایــا
لــە ئێســتادا زەمینەیەكــی لەبــاری
وەهــا ڕەخســاوە ،یــان بارودۆخــی
بابەتــی بــۆ پێشــڕەوییەكی وەهــا
لەبەردەســتدایە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ڕەخســاندنی

هەلومەرجێكــی سیاســیی لەبــار بــۆ
بەرەوپێشــچوونی خەباتــی كرێــكاران،
زەحمەتكێشــان و ئازادیخــوازان لــە هــەر
كۆمەڵگەیەكــدا ،پێویســتی بــە چەنــد
فاكتەرێکــە ،یەكەمیــان خــودی هێــزی
بزوێنــەرە ،هێزێکــى کارا و كاریگــەر ،كــە
ئــەو هەلومەرجــە دروســتبكات ،لەکاتێکــدا
كۆمۆنیســتەكان و سۆسیالیســتەكان،
ئێمــە وەك حزبــی كۆمۆنیســتی هەمــوو
چاالکییەکانمــان لەتــەواوی ئــەم ســااڵنەدا،
بــۆ ئەوەیــە خەباتــی سیاســی ،ڕێکخســتن،
كۆمۆنیســتی و جەمــاوەری بەشــێوەیەك
ڕێكبخرێــت ،کــە كاریگەربێــت بــۆ
دروســتكردنی هەلومەرجێكــی لەبــار،
بــۆ پێشــڕەویكردنی خەباتــی كرێــكاران و
زەحمەتكێشــان و ئازادیخــوزان.
هەربۆیــە كۆمۆنیســتی ئێــران ،یــان
کۆمۆنیســتى كوردســتانى ئێــران لــە ســاڵی
1979وە لــە ڕێکخســتنی جۆراوجــۆردا
بوویــن ،لــە خەباتی سیاســیی و چینایەتییدا،
ئامانجــی ســەرەكیمان ئەوەیــە كاریگەربیــن
بــۆ ڕەخســاندنى ئــەو هەلومەرجــە،
ئاشکراشــە لــە كۆمەڵگــەی ئێرانــدا هێــزی
چــەپ و كۆمۆنیســت ئامادەیــی بەردەوامــی
هەبــووە و ڕووبــەڕووی ســەرکوتکردنى

کۆمــارى ئێــران بۆتــەوە ،پاشەكشــەیەکى
زۆرى پێکــردوون و لــە مەیدانــدا ماوەتەوە.
ئــەو هێــزە كاریگەریــی هەیــە كــە
بیەوێــت هەلومەرجەكــە بگۆڕێــت ،بــەاڵم
ئــەوە تەنهــا فاکتــەر نییــە ،فاكتەرێكــی
دیكــە خــودی ڕەوتــی ڕووداوە سیاســی و
چینایهتییەكانــی نــاو كۆمەڵگەيــە ،ئەویــش
خــودی بزووتنــەوە سیاســییەكان ،بەتایبــەت
بزووتنــەوەی كرێــكاری ،بزووتنــەوەی
ئازادیخــوازی و بزووتنــەوەی ژنــان و الوان
لــەم كۆمەڵگەیــەدا لــە چ ئاســتێكدان،
چــۆن خۆیــان ئامادەكــردووە ،تــا چەنــد لــە
مەیدانــدان تاکــو كاریگەریــی دابنێت لەســەر
ئاڵوگــۆڕی سیســتماتیک ،خۆشــبەختانە ئــەم
بزووتنەوانــە لــە مەیدانــی سیاســیی ئێرانــدا
هــەن ،بەتایبــەت بزووتنــەوەی کرێــکاری.
یەکێــک لــە فاکتــەرە گرنگەگانــى تــر
ئەوەیــە ،حاكمییــەت چییــە؟ راســتییەکە
ئەوەیــە  38ســاڵ زیاتــرە لــە كۆمەڵگــەی
ئێرانــدا ســتەمکارییەکی زۆر تونــد لەالیــەن
نیزامــی حاكــم و رژێمــی کۆمــاری
ئیســامییەوە دروســتبووە ،بەتایبــەت ئــەم
نیزامــەی كــە هــات بەنــاوی شۆڕشــەوە،
شۆڕشــى كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێرانــی
ســەركوتكردووە ،ماوەیەكــی زۆرە کێشــەى
گــەورەى دروســتکردووە ،لــە بەرامبــەر
هەڵســوڕانی هێــزی چــەپ و كۆمۆنیســت،
لــە بەرامبــەر بوونــی بزووتنــەوە
كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكان و بزووتنــەوەى
کرێــکارى لــە كاتێكــدا تــۆ لەگــەڵ نیزامێكــی
هــارى دیكتاتــۆر ڕووبــەڕوو بوویتــەوە ،كــە
پاشەكشــەی زۆری بــە هێــز و بزووتنــەوە
چەپــەكان كــردووە ،جگــە لــەم  3فاکتــەرەى
کــە باســمکرد بــۆ ڕەخســاندنى هەلومــەرج،

“

کەهێزە كۆمۆنیست ،چەپ،
بزووتنەوەی كرێكاران و
ڕادیكاڵەكان تێدەكۆشن،
هەلومەرجێكی شۆڕشگێڕانە
دروستبكەن،ئەوە باشترین
هەلومەرج دەبێت بۆ بە
ئامانج گەیشتنی كرێكاران
و زەحمەتكێشان و
ئازادیخوازانی كۆمەڵگەی
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فاکتــەرى ناوچەیــی و جیهانــى کاریگــەرى
دەبێــت.
لەئێســتادا هەلومەرجێكــی لەبــارى
شۆڕشــگێڕانە لــە فــەزاى سیاســەتی ئێرانــدا
بوونــی نییــە ،بــەاڵم كۆمەڵگــەی ئێــران
كۆمەڵگەیەكــی زینــدووی سیاســییە،
لەالیەكــەوە ڕژێمێكــی هــارى ســەرمایەداریی
فەرمانڕەوایــە ،بــە هەمــوو توانــا ،هێــزی
ســەركوتییەوە و بــە هێــزی فریودانییــەوە
...هتــد ،دەیەوێــت سیســتمی خــۆی
بپارێزێــت ،لەبەرامبەریشــدا بزووتنــەوە
سیاســییەكان ،بەتایبەتــی بزووتنــەوەی
كرێــكاران ،بزووتنــەوەی ژنــان ،بزووتنــەوەی
ئازادیخــوازی و بزووتنــەوەی الوان لــە
مەیدانــدا هــەن.
ئێــران كۆمەڵگەیەكــە كــە بــەردەوام
كێشمەكێشــی سیاســی تێدایە ،دڵــی ئاڵوگۆڕە
جیهانییــەكان ،دڵــی ئاڵوگــۆڕی ناوچــەكان و
دڵــی ئاڵوگــۆڕە سیاســیییەکانى ئێران،پێیانوایە
و دەخــوازن لــە ئاینــدەدا ئاڵوگــۆڕی سیاســی
جــددی لــە ئێرانــدا پێكبێــت ،یەكێــك لــە
ئەگەرەجدییەکانیــش ئەوەیــە ،کەهێــزە
كۆمۆنیســت ،چــەپ ،بزووتنــەوەی كرێكاران
و ڕادیكاڵــەكان تێدەكۆشــن ،هەلومەرجێكــی
شۆڕشــگێڕانە دروســتبكەن،ئەوە باشــترین
هەلومــەرج دەبێــت بــۆ بــە ئامانج گەیشــتنی
كرێــكاران و زەحمەتكێشــان و ئازادیخوازانــی
كۆمەڵگــەی ئێــران.
ئــەم كێشمەكێشــمە لەنێــوان باڵــی چەپــی
كۆمەڵــگا و باڵــی ڕاســتی كۆمەڵــگا ،لــە
بەرامبــەر کۆمــاری ئیســامیی ئێرانییــدا
هەیــە ،بۆیــە ئــەم بزووتنــەوە سیاســییانەى
چــەپ و ڕاســت دیاریــدەكات ئاینــدەی
کۆمەڵــگاى ئێــران بەكــوێ دەگات ،بــەاڵم
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ئێمــە هەوڵــی ئــەوە دەدەیــن ،کــە
هەلومەرجێكــی شۆڕشــگێڕانە دروســتببێت.
* بارودۆخــی بزووتنــەوەی كرێــكاری
و كۆمەاڵیەتــی زۆر بەرچــاو نییــە،
ئــەوەی پەیوەندیــی بــە پاشەكشــەی
چەپــەكان ،یــان نەهامەتیــی
و
كرێــكاری
بزووتنــەوەی
كۆمەاڵیەتییەكانــەوە هەیــە چییــە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :بزووتنــهوەی

كرێــكاری لــە ئێرانــدا بزووتنەوەیەكــی
جددییــە 38 ،ســاڵە ئێمــە لەگــەڵ نیزامێكــی
ســەرمایەی ســتەمکاری زۆر توندوتیــژ
ڕووبەڕووبووینــەوە ،لــە سەرەتاكانیشــدا
بەنــاوی شــۆڕش خەڵكــی ســەركوتكردووە،
لــەو پڕۆسەیەشــدا زۆر ڕووداوی دیكــەش
لــە ئێرانــدا ڕوویــداوە ،كــە كاریگەریــی
لەســەر كۆمەڵــگا هەبــووە ،بــۆ نموونــە
ئاســەوارەكانی شــەڕی ئێــران و عێــراق زیانى
زۆرى داوە لــە بزووتنــەوە ئازادیخــوازەکان،
یــان كوشــتارە بەرباڵوەکانــى ســااڵنی 1960
– ،1967یــان ئــەو فریوكارییانــەی كــە
دەســەاڵت لەنــاو باڵەكانــی خۆیــدا ئــەم بــارو
بــار پێــدەكات ،هەتــا زۆر جــار ئۆپۆزســیۆنە
بــۆرژواكان پاڵپشــتییان لــە کۆماری ئیســامیی
ئێــران كــردووە ،هەمــوو ئەمانــە بوونــە
بەربەســت لەبــەردەم بزووتنــەوەی كرێــكاری
و بزووتنــەوە ڕادیكاڵەكانــدا.
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو توندوتیــژی و
ڕێگرییانــەى كــە هەبــووە ،بزووتنــەوەی
كرێــكاری بــەردەوام لــە مەیدانــدا بــووە،
بــەردەوام دەســتوپەنجەی نەرمكــردووە
لەگــەڵ ئــەو ســەركوتە توندوتیــژەی كــە
هەبــووە ،بۆیــە بزووتنــەوەی كرێــكاری
ســەری دانەنهوانــدووە ،نــەك تەنیــا

بزووتنــەوەی كرێــكاری ،بەڵکــو بزووتنــەوەی
ژنانیــش ،بزووتنــەوەی الوانیــش بەو شــێوەیە
بــووە.
ڕاســتە لەئێســتادا خەباتەكــەی زیاتــر بــۆ
بەرگریكــردن لــە ژیانــی خــۆی و ڕابەرانــی
خۆیەتــى ،كــە دەكەونــە زیندانــەكان،
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا لەمــاوەى  1ســاڵى
ڕابــردوودا ،هیــچ رۆژێکــى زانکــۆى ئێــران
نەبــووە ،خەباتێکــى کاریگــەرى تێــدا نەبێت،
بەتایبــەت لــە  3 – 2مانگــى کۆتاییــدا 5
تــا  6مانگرتــن و خۆپیشــاندانى کرێکاریــی
هەبــووە ،كــە داوای مافەكانــی خۆیــان
دەكــەن ،لــە هەمــان كاتــدا بزووتنــەوەی
ژنــان ،چ بــە شــێوەی نهێنــی و چ بەشــێوەی
ئاشــكرا ،هێزێكــی جــدی بــووە ،لــە بەرامبەر
ئــەو یاســایانەی كــە کۆمــاری ئیســامی
دەیســەپێنێت بەســەر ژنانــدا.
بزووتنــەوەی خوێنــدكاران و بزووتنــەوەی
الوان لــە زانکــۆکان ،ئەوانیش هەڵســوكەوتی
کاریگەریــان هەبــووە بەتایبــەت لە ســاڵەكانی
2008 - 2007دا ،ئەوكاتــە خوێندكارانــی
ئازادیخــواز لــە زانکۆکانــدا هاتنەمەیــدان
و نەقشــی گەورەیــان هەبــووە ،لەکاتێکــدا
ســەرکوت کــران ،بــەاڵم هــەر لەیــەک ســاڵى
ڕابــردوو دەبینیــن دووبــارە لــە زانکۆکانــی
ئێرانــدا ســەرهەڵدەدەنەوە ،واتــا ســەرەڕاى
ئــەوەى پاشەكشــەیەك بــە بزووتنــەوە
كرێــكاری و ئازادیخــوازەكان کــراوە ،بــەاڵم
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا ئــەو بزووتنەوانــە
هــەن و ڕێگرییەکــى گەورەشــن لــە بەرامبەر
ســتەم و چەســاندنەوەى کۆمــاری ئیســامى
بەرامبــەر کۆمەڵــگا ،ئاشــکرایە کارەکان
زۆر بــە قازانجــی ئــەو بزووتنەوانــە نییــە،
بــەاڵم هەلومەجــی سیاســیی ئێــران بــەرەو

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

ئــەوە دەڕوات ،ئــەم هاوســهنگیی هێــزه
بگۆڕدرێــت بــە قازانجــی كرێــكاران و
زەحمەتكێشــان و بــەرەی ئازادیخــوازی
كۆمەڵــگا.
* پێتوایــە بــە لەدەســتدانی
وەك
حیكمــەت)
(مەنســوری
ســەرچاوەیەكی عەقیدەیــی ،حزبــە
چەپــەكان لــە كوردســتانی ئێــران
زەرەرمەنــد بووبــن؟
ڕەحمــان حســێن زادە( :مەنســوری

حیكمــەت) ماركسیســتێكی ناســراو بــوو،
نــەك هــەر لــە كوردســتانی ئێــران ،بەڵكــو
لــە سەرتاســەری ناوچەكــە ،بەتایبــەت
لــە سەرتاســەری ناوچەكانــی ئێرانــداو
بونیادنــەری ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ بــوو لــە
ئێرانــی دوای شۆڕشــی  1979و بونیاندنــەری
كۆمۆنیزمــی کرێــکاری بــوو ،هــەر لەنــاو
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران لــە ســاڵی 1986
وەك ڕابەرێكــی ماركسیســتی هەڵكەوتــووی
ئــەو ســەردەمە ،زۆر كاریگەریــی لەســەر
ئاڵوگــۆڕی سیاســی هەبــووە ،بــە نەفعــی
كۆمۆنیــزم ،كرێــكار لــە سەرتاســەری
سیاســەتی ئێــران ،كوردســتان و ناوچەكەشــدا
هەبــووە ،بەتایبــەت ئەنجامی  25ســاڵ كاری
فكــری ،سیاســی و پراکتیکــى ،لــە کۆتاییــدا
لــە ئێــران و ناوچەكــەدا بــە دروســتكردنی 3
حزبــی كۆمۆنیســتی گــەورە خــۆی نیشــاندا.
یەكەمیــان پێكهێنانــی حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران بــوو ،لــە ســاڵی 1983ی زاینــی ،ئــەو
حزبــە حزبێكــی گــەورە بــوو ،لــە كوردســتان
و لــە ئێــران ،کــە بەهــۆى نزیکایەتــى یەکێتى
شۆڕشــگێڕان و كۆمەڵــە پێكهــات و بنەمــای
دروستكردنەکەشــی مەنســوری حیكمــەت
بــوو ،دواى ئــەوەى حزبــی کۆمۆنیســتى

ئێــران ،لــە ڕەوتــى کۆمۆنیزمــى کرێــکاری
جیابووینــەوە ،حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری
ئێرانمــان دروســتكرد ،لــە ســاڵی  1991هەتــا
(مەنســوری حیكمــەت) لەژیانــدا بــوو ،ئــەو
حزبــە حزبێكــی گــەورە بــوو ،كاریگەریــی
گــەورەی هەبــوو لــە ئێــران ،لــە هەمــان
کاتــدا لــە عێــراق و كوردســتانی عێــراق،
فیکــر و سیاســەتی (مەنســور حیكمــەت)
كاریگەریــی خــۆی هەبــوو ،ئەوەبــوو
لــە مانگــى  7ســاڵى  1993زاینــی حزبــی
كۆمۆنیســتی کرێــکاری عێراقیــش پێكهــات،
هەتــا (مەنســور حیكمــەت) لــە ژیانــدا بــوو،
ئــەو حزبــە حزبێكــی گــەورە و كاریگــەر
بــوو ،ئەمانــە بەشــێکى کــەم لــە کارەکانــى
بــوو.
بــە لەدەســتدانی (مەنســوری حیكمــەت)
مــن پێــم وایــە کۆمۆنیزمــى کرێــکاری
زیانــی گــەورەی لێكەوتــەوە ،هــەم وەك
كۆمۆنیزمــی كرێــکاری ،هــەم وەك چەپــى
ئێــران ،هــەم وەکــو چــەپ لــە عێــراق و لــە
كوردســتانی عێراقیــش ،بە نەمانــی ڕابەرێكی
فكــری ،سیاســی ،پراكتیكــی گــەورەی
خــۆی پاشەكشــەی كــردووە ،بۆشــايی
گــەورەی لــە ڕابەرایەتییــدا دروســتكردووە،
بــەرەو دواوەچوونــی بەخۆیــەوە بینیــوە،
لەکاتێکــدا ئێمــە وەك حزبــی حیكمەتیســت
هەوڵمانــداوە و تێدەكۆشــین بۆئــەوەی ئــەو
بۆشــاییانەی دوای (مەنســوری حیكمــەت)
پڕبكرێنــەوە ،بــەاڵم ئەوقســەیە ڕاســتە
بــە لەدەســتدانی (مەنســورى حیكمــەت)
بزوتنەوەى كۆمۆنیســتی کرێکاری ،حزبەكانی
لــە ئێــران ،عێــراق تووشــی بۆشــایی گــەورە
بــوون ،بەجۆرێــك زەرەری بەركەوتــووە.
* ئێــوە لــە حزبێكــی چەپــی

كوردییــەوە ،كــە نــاوی كۆمەڵــە
بــوو ،لــە ســاڵی  1979بــوون بــە
چەپێكــی ئێرانــی ،دژایەتیی خواســتە
نیشــتمانی و نەتەوەییەكانــی
كــوردی ڕۆژهــەاڵت دەكــەن ،لەژێــر
نــاوی دژایەتیــی ناســیۆنالیزمی
كــوردی ،ئایــا ناسیۆنالیســتبوون
عەیبەیــە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ئــەم پرســیارە

نادەقیقــی زۆری پێوەدیــارە ،بۆیــە هەنــگاو
بــە هەنــگاو باســی دەكــەم ،یەکــەم خــودى
مــن کــە ئــەم گفتوگۆیــەم لەگــەڵ دەکرێــت،
بەشــێک بــووم لــە کۆمەڵــە ،كۆمەڵــە لــە
ســەرەتادا خــۆی بــە چەپێكــی كــوردی
پێناســە نەكــرد ،ئــەو كۆمەڵەیــەی مــن
تێیدابــووم خــۆی بــە سۆسیالیســت دەزانــی،
خــۆی بــە هێزێكــی چــەپ دەزانــی،
جوگرافیــا بنەڕەتییەکــەی لــەدوای شۆڕشــی
 ،1979بــوو بــە كوردســتان ،بــەاڵم لــە
ســەرەتاوە بــە شــایەدی بونیادنەرانــی خــۆی،
خۆیــان بــە هێزێكــی چەپــی سۆسیالیســتی
سەرانســەری ئێرانــی ناســاندووە ،چەنــد لــە
كوردســتان چاالکییــان هەبــووە ،ئەوەنــدەش
لــە دەرەوەی كوردســتان كاریــان کــردووە.
بــەاڵم لــەدوای شۆڕشــی 1979وە
هەلومەرجــی سیاســی لــە كوردســتان
وایدەخواســت ،ئــەم هێــزە بناغــە و
چەقــی کار و چاالکییەکانــى گواســتەوە
بــۆ كۆمەڵگــەی كوردســتانی ئێــران ،بــەاڵم
هیــچ کاتێــک خــۆی بــە ناونیشــانی چەپــی
كــوردی پێناســە نەكــرد ،هەربۆیــە ئامانجــی
خــۆی دانابــوو ،كــە حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران پێكبێــت ،هەربۆیــە لــە پڕۆســەی
دواتــردا بــە نزیكایەتیــی لەنێــوان یەکێتیــی
شۆڕشــگێڕانى كۆمۆنیســت بــە ڕابەرایەتــی
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(مەنســوری حیكمــەت) و خــودی كۆمەڵــە،
ڕەوتــی دروســتكردنی حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران پێكهــات ،لــە ســاڵی 1983ی زاینــی
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران دروســتبوو ،واتــا
كۆمەڵــە بــووە بەشــێك لــە پێكهێنەرانــەی
حزبــی كۆمۆنیســتی لــە ئێــران.
بۆیــە حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران و
كۆمەڵــەش ،کــە لــە ڕێکخــراوی كوردســتانی
ئــەو حزبــە بــوو ،دژایەتیــی ناســیۆنالیزمی
كــردووە ،دژایەتیــی میللیگەرایــی كــردووە،
چونكــە میللیگەرایــی و ناســیۆنالیزم،
بۆخۆیــان لــە ســەرەتادا بزووتنەوەیەكــی
بۆرژوازیــی كۆنەپەرســتانە بــوون ،ئاشــکرایە
هــەر هێزێكــی سۆسیالیســت و چــەپ و
كۆمۆنیســت ،یەكێــك لــە ناســنامەكەی ئــەوە
دەبێــت کــە تێگەیشــتی سیاســی لەگــەڵ
میللیگەرایــی و ناســیۆنالیزم دیاربێــت،
بــەاڵم ئــەوە ناسیۆنالیســتەكانن هــەر لــە
ڕۆژی یەكەمــەوە وای لێكدەدەنــەوە ،كــە
ئەگــەر تــۆ جیاوازبیــت لەگــەڵ ناســیۆنالیزم
و میللیگەرایــی کــورد ،گوایــە لەگــەڵ
تایبەتمەندییەکانــى خەڵكــی كوردســتان
دژایەتــی دەكەیــت ،ئــەوە ڕاســت نییــە.
هەتــا لــە چوارچێــوەی مەســەلەی میللیشــدا،
حزبــی کۆمۆنیســتى ئێــران کــە پێکهــات،
ڕێکخــراوی كوردســتان ،کــە ئێمــە و
کۆمەڵەشــی تێدابــوو ،دواتریــش کــە حزبــی
کۆمۆنیزمــى کرێکاریــی ئێــران بوویــن ،تــا
ئێســتاش کــە حزبــی حیکمەتیســتین لــە
کۆمەڵــگاى ئێــران و کوردســتاندا ،ئاشــکرایە
شــتێك بەنــاوی ســتەمی میللــی بوونــی
هەیــە ،لــە ڕۆژی یەكەمــەوە هێزێكــی
زۆر پێداگیــر بوویــن ،كــە دەبێــت ســتەمی
میللــی نەمێنێــت ،وتارێکــى گرنگــى

(مەنســوری حیكمــەت)ی لــە كۆنگــرەی
ســێیەمی كۆمەڵــەدا بوونــی هەیــە ،كــە
ئەوكاتــە ســکرتێرى یەکێتــى نیشــتمانى
(جــەالل تاڵەبانــی) و (شــێخ عیزەدیــن)
بەشــداربوون ،لــەو كۆنگرەیــەدا بــە ڕوونــى
پێداگریــی كــرد ،كــە دەبێــت كۆمۆنیســتەكان
لــە ئێــران و حزبــی كۆمۆنیســت ،کــە
هێشــتا پێكنەهاتبــوو پێكیدەهێنیــن ،دەبێــت
بەروونــى داواكاری ئەوەبــن ســتەمی میللــی
لەســەر خەڵكــی كوردســتان نەمێنێــت،
خەڵكــی كوردســتانی ئێــران مافــی ئەوەیــان
هەیــە ،تــا ئاســتى جوودایــی ،واتــا ئەگــەر
ســەربەخۆیی کوردســتان بەو ڕێگەیــە بزانن،
کــە ســتەمی میللــی نەمێنێــت ،مافــى خۆیانە
جــوودا ببنــەوە ،هەرچەنــدە ئێمــە وەك
كۆمۆنیســت تێدەكۆشــین بۆئــەوەی یــەك
پارچەیــی سەرانســەری چینــی كرێــكاری
ئێــران دروســت ببێــت ،بــەاڵم ئــەو چینــە
کرێکارییــەى ئێــران و کۆمۆنیســتەکان،
كــە دەســەاڵت دەگرنــە دەســت ،یەکێــک
لــە کارەکانیــان ئــەوە بێــت ڕاســتەوخۆ
ســتەمی میللــی نەمێنێــت ،وەک زۆرێــک لــە
ســتەمەکانى دیکــە.
بــۆ نمونــە ئێمــە وەك كۆمۆنیســتی كرێکاری
لــە كوردســتانی عێراقــدا لــە ســاڵی 1995
لەســەر دەســتی مەنســوری حیكمــەت،
هەلومەرجــی ناوچەکەمــان تەماشــاكردووە،
بــۆ کۆتاییهێنــان بــە ســتەمی میللــی لــە
کوردســتانى عێــراق ســەربەخۆیی پێویســتە،
لــە ئەنجامــدا هیــچ كات كۆمۆنیزمــی
کارگــەرى ،دژایەتــى لەگــەڵ مافەكانی خەڵك
نەکــردووە ،بەتایبــەت دژایەتــی لەگــەڵ
مافــی خەڵكــی كرێــكار و زەحمەتكێــش
نەکــردووە ،بەڵکــو پێداگیریمــان كــردووە،

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

بەشێک لە میتینگی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران (حیکمەتیست)

ئەمــە بانگەشــەیەکە ،کــە ناسیۆنالیســتەکان
لــە دژى ئێمــە بەکاریانهێنــاوە.
پاشــان پرســیت ئایــا لــە ســەردەمی ئێســتادا
ناســیۆنالیزم عەیبەیــە؟ بــە بۆچوونــى مــن
ناســیۆنالیزم بهدرێژایــی مێــژوو بەتایبــەت لــە
سـ ێ دەیــەی ڕابــردوودا وەهــا كارنامەیەكــی
ڕەشــی لــە خــۆی نیشــانداوە ،نــەک تەنهــا
عەیبــە ،مــن قســەى (مەنســورى حیکمــەت)
بەبیــر دەهێنمــەوە ،لــەم ســەردەمەدا
ناســیۆنالیزم شــەرمەزارییە بــۆ مرۆڤایهتــی.
* هێــزە چەپــەكان زۆر پەرشــوباڵون
و لــە ئێرانــدا نزیكــەی  50پارتــی
چــەپ هەیــە ،بۆچــی تــا ئێســتا
نەتانتوانیــوە هێزێكــی یەكگرتــووی
چــەپ دروســتبكەن ،ئایــا ئێــوە
هەوڵتــان نــەداوە ئــەم دیاردەیــە
تێبپەڕێنــن؟
ڕەحمــان حســێن زادە :پهرشــوباڵوى

بــەرەی چــەپ لــە ئێــران ،یــان بوونــى
چەندیــن حــزب و ســازمان و الیەنــی

جۆراوجــۆر ،تەنهــا لــە ئێــران نییــە ،شــتێكی
زۆر ئاســاییە لــە زۆر شــوێن دونیــا بــەو
شــێوەیە ،حــزب و ڕێکخــراوی جۆراوجــۆر
هەیــە و خۆیــان بــە چــەپ ،سۆسیالیســت
و كۆمۆنیســت دەزانــن ،بــەاڵم یــەك بــەرە
نیــن ،ئەگــەر ڕێکخــراوی جــدی چــەپ كــە
پایەیەكــی كۆمەاڵیەتیــان هەبێــت ،بــۆ
جیــاوازن؟ ئەگــەر تەماشــاى بکەیــن هــەر
حزبێکــی چــەپ ســەربە بزووتنەوەیەكــی
سیاســییە ،بزووتنــەوەی سیاســیی جیــاواز
هەتــا لەنــاو بــەرەی چەپــدا نوێنەرایەتــى
دەكات ،كۆمەڵــگا لــە هەمــوو جێگەیــەك
بزووتنــەوەی سیاســیی جیــاواز هەیــە،
جەمســەرى ڕاســت و چەپــى هەیــە ،لــە
هەمــان جەمسەریشــدا مەیلــی جۆراوجــۆر
بوونــی هەیــە.
ئەگــەر ســەیرى بزووتنــەوەی كرێكاریــی
بكەیــن ،لــە الیەنگیــرى سۆسیالیســتی و
كۆمۆنیســتییەوە تێدایــە تــا الیەنگیــرى
ڕیفۆرمیســتی و سەندیكالیســتی ،بۆیــە

کاتێــک لــە پایــە و ســازمانە جیــاوازەکان
ورد دەبیتــەوە ،زۆر كــەس پێیوایــە
جیاوازییەكەیــان لــە ئەنجامــی فكرەكەیانــە،
نەخێــر لــە ئەنجامــی ئەوەیــە ،هــەر حزبــە
و ســەر بــە بزووتنەوەیەكــی سیاســییە ،لەنــاو
خــودی ئــەو بــەرە چەپــەدا ،لــە ئێرانیشــدا
بەهەمــان شــێوەیە ،بۆیــە لەنێــو چەپــی
ئێرانــدا لــە كۆمۆنیســتی کرێــکاری وەكــو
ئێمــە حیكمەتیســتی تێدایــە ،تــا ڕەوتێکــی
وەك (ئەكســەریەت) و (تــودە) ،کــە زۆرکات
بــە باڵــی چــەپ ناویــان دەبرێــن ،لەکاتێکــدا
ســەر بــە بزووتنەوەیەكــی بۆرژوازییــن.
کۆکردنــەوەى ئــەم هەمــوو حزبــەش کارێکى
ئاســان نییــە و ئەســتەمە ،یەکێتییەکــى بــەو
شــێوەیە لەنــاو حزبــی چەپــدا دروســت
نابێــت ،بۆنمونــە لەگــەڵ حزبــی تــودە و
ئەكســەریەت هیــچ چەپێــک ،کــە خــۆی
بەڕادیــكاڵ بزانێــت ،ناتوانێــت نــە هــاوكاری
بــكات نــە نزیكایەتــی بــكات ،حزبــی تــودە
كــە كۆنتریــن حزبــی چەپــی ئێــران بــووە،
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لــە هێنانــە ســەركاری خومەینیــدا ڕۆڵــی
هەبــووە ،لــە پشــتوانیكردن لــە دامەزراندنــی
حكومەتــی كۆمــاری ئیســامی هەتــا 3 - 2
ســاڵ هاوکاربــووە ،دواتــر لەنێــو ســازمانی
ئەكســەریەت كــە بەشــێكی گرنگــی چریكــی
فیدایــی خەڵقــی ئێــران بــوون و پێکهاتــن،
ئەوانیــش وەك حزبــی تــودە ،هاوكاریــی
ئــەو ڕژێمەیــان كــردووە ،بەردەوامیــش
هەوڵیانــداوە لــە كۆمــاری ئیســامی نزیــک
ببنەوە،بەدرێژایــی مێژوویــان دژایەتییــان
كــردووە ،لەگــەڵ مافــی كرێــكار ،ئینســانی
زەحمەتكێــش لــەو كۆمەڵگایــەدا ،کەواتــە
لەنێــوان حزبــە چــەپ و رادیکاڵەکانــدا،
چەندیــن جیــاوازى سیاســی و واقیعــى
رەنگیداوەتەوە،کــە ناتوانــن یەکبگرنــەوە،
ئێمــەش هەرگیــز بــۆ کارێکــى وەهــا وەهمى
هەوڵماننــەداوە ،بەڵکــو ئێمــە وەك حزبــی
حیكمەتیست سیاســەتێكمان هەیە ،پێمانوایە
ئەگــەر هێــزی چەپــی ڕادیــكاڵ ،ڕووخاندنــی
كۆمــاری ئیســامییان مەبەســت بێــت،
دەتوانــن هاوكارێکــى زۆر باشــیان هەبێــت،
بــۆ بەهێزكردنــی بەرەیەکــى چــەپ بەرامبەر
بــە كۆمــاری ئیســامی ،بــۆ ئــەم هــۆکارە
چەندیــن ســاڵە تێدەکۆشــین ،بــەاڵم ئەمــەش
بــە مانــای یەکگرتــن و دروســتكردنی بــەرە
نایــەت ،زۆر هێــزى تــر لەنــاو هێــزى چەپــى
رادیکاڵــدا بــۆ دروســتکردنى ئــەو یەکگرتنــە
هەوڵیانــداوە ،بــەاڵم ســەرکەوتوو نەبــوون.
* لــە دیدارێكــدا وتووتــە :كۆمەڵــەی
زەحمەتكێشــانی
شۆڕشــگێڕی
كوردســتان بــە چــەپ نازانیــن ،لــە
كاتێكــدا تــۆ یەكێــك لــە كەســە
قەدیمەكانــی ئــەم كۆمەڵەیەیــت لــە
دەیــەی هەشــتاى ڕابــردوودا؟

190

ڕەحمــان حســێن زادە :پێشــەكی
مــن دامەزرێنــەری کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
زەحمەتكێشــانی ئێــران نەبــووم ،كۆمەڵــەی
زەحمەتكێشــانی ئێــران پێــش شۆڕشــی ســاڵی
 1969دروســتبووە ،كــە لــە یــەك ســاڵی
ڕابــردوودا كتێبــی كۆنگــرەى یەکەمیــا ن
باڵوكرایــەوە  10كــەس بونیادنــەری
بــوون ،كــە ناوەكانیــان هاتــووە و منــی
تیانەبــووم ،مــن لــە شۆڕشــی ســاڵى1979وە
پەیوەســت بــووم بــە كۆمەڵــەوە ،بەتایبــەت
دوای هاوینــی ســاڵی  1979بــێ دابــڕان
پەیوەســتبووم بەهێــزە یاســایی و ڕێکخســتنە
ئاشــکراکانى كۆمەڵــەوە.
ئــەو كۆمەڵەیــەی مــن لــەو دیــدارەدا
باســمكردووە ،كۆمەڵــەی ســاڵی  1979نییــە،
لــە ســاڵی  2007لەگــەڵ گۆڤارێــك لــە
كوردســتانی عێــراق چاوپێکەوتنــم كــردووە،
ئــەو كاتــە بــوو كــە ڕەوتەکــەی (عەبدوڵــا
موهتــەدی و عومــەری ئێلخانــی زادە) باڵێك
بــوون لەنێــو كۆمەڵــە (ســازمانی كوردســتانی
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران) ســاڵی ،2000
ئــەوان لــە كۆمەڵــە (ڕێکخــراوی كوردســتانی
حزبــی كۆمۆنیســت) جیابوونــەوە ،نــەك
لەســەر ڕێبــازی پێشــووی هەتــا كۆمەڵــەی
شۆڕشــگێڕ ،بەڵكــو لەســەر ڕێبازێكــی
ناسیۆنالیســتی فیدرالیســتی ،كــە هیــچ
پەیوەندییەكــی بەڕابــردووی كۆمەڵــە و
ڕێبــازی سیاســیی كۆمەڵــەوە نەبــوو.
ئــەو حزبــەى كــە ئێســتا (عەبدوڵــای
موهتــەدی) نوێنەرایەتــی دەكات و
ســكرتێریانە و پێیدەڵێــت (كۆمەڵــەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی ئێــران) ،بــە
بــڕوای مــن هیــچ پەیوەندییەكــی بــەو
كۆمەڵەیــەی ســاڵی  ،1969یــان ســاڵی ،1979

یــان كۆمەڵــەی نێــو ڕێکخــراوی حزبــی
كۆمۆنیســتی ئێرانــەوە نییــە ،ئەوانــە هــەم
كۆمەڵــە نیــن ،هــەم شۆڕشــگێڕ نیــن ،بەڵکــو
ڕێکخراوێکــی میللیگەرایــی ناسیۆنالســتی
فیدڕالیســتن ،كــە تــەواوی ئومێدیــان
بەســتووە بــەوەی بزانــن ئەمەریــكا بــۆ
ئایینــدەی ئێــران و كوردســتان چ نەقشــێکى
هەیــە ،تاکــو ئەوانیــش بەشــداربن ،بۆیــە
مــن ئــەو ڕەوتــە نــە بــە كۆمەڵــە ،نــە بــە
شۆڕشــگێڕ دەزانــم ،لەهەمــان کاتــدا هیــچ
پەیوەندییــەكان لەگــەڵ ڕابــردووی كۆمەڵــەی
چــەپ و سۆسیالیســت نییــە.
* ئێــوە لەنــاو چــوار كۆمەڵــە
(حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران،
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ ،كۆمەڵــەی
ڕەوتــی
زەحمەتكێشــان،
سۆسیالیســتی) كامیــان بــە
میراتگــرى كۆمەڵــە و نوێنــەری
چەپــی كوردســتان دەزانــن؟
ڕەحمــان حســێن زادە :هیچیــان بــە

نوێنــەرى ئــەو كۆمەڵــە سۆسیالیســت و
كۆمۆنیســتە نازانــم ،كــە مــن نزیــك بــە 12
ســاڵ كارم تێیداكــردووە ،کۆمەڵە (ڕێکخراوی
کوردســتانى حزبــی کۆمۆنیســتى ئێــران)
ڕێبازێکــى سیاســی بەســەریدا زاڵــە ،کــە
(ئیبراهیمــى عەلیــزادە) نوێنەرایەتــى دەکات،
ئــەوە نیشــاندەدات هەتا کۆمەڵــە (ڕێکخراوی
کوردســتانى حزبــی کۆمۆنیســتى ئێــران)،
ڕێبــازى سیاســی كۆمۆنیســت و چەپــی
پێشــووی كۆمەڵــەی ســەردەمی شۆڕشــی
 1979و دواتــر ،كــە پەیوەســتبوو بــە حزبــی
كۆمۆنیســتی ئێرانــەوە ،نوێنەرایەتــی ناكــەن
ئــەو سـ ێ بزووتنەوەیــەی تــر ،كە تــۆ بەناوی
كۆمەڵــە ناویــان دەبەیــت ،مــن بــە ڕەســمی

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

بــە كۆمەڵــە نایانناســم ،كۆمەڵگای كوردســتان
یــەك بزووتنــەوەى هەیــە نــاوی كۆمەڵەیــە،
ئەویــش ڕێکخــراوی كوردســتانی حزبــی
كۆمۆنیســتی ئێرانــە ،تەنهــا ئــەو ناونیشــانەى
كۆمەڵــە بە ڕەســمى دەناســم ،سـ ێ دانەكەی
دیكــە ،نــە مێــژووی سیاســییان ،نــە مێــژووی
تەشــكیالتیان ،پەیوەندییــان بــە كۆمەڵــەوە
نییــە ،بــە ناحــەق نــاوی كۆمەڵەیــان بــۆ
خۆیــان هەڵبــژاردووە.
* گرنگتریــن ڕەمــز و ســمبوڵەکانى
ماركسیســتی چەپــی ئێــران،
ئێوەیــان قبــوڵ نەبوو جێیانهێشــتن
وەك (حەمیــدی تەقوایــی ،ئیرەجــی
ئازەریــن ،ڕەزا موقــەدەم ،خەســرەوی
داوەر ،كۆرشــی مــدرس ،شــەهالى
دانشــفەر) ئــەو پەرشــوباڵوییەی
چەپــی ئێــران ئاكامەكانیــان چیــن،
ئاڵتەرناتیڤەكانــی كامانــەن؟
ڕەحمــان حســێن زادە :تــۆ باســی

ماركســیزم و شۆرشــگێڕیی و كۆمۆنیزمــی
کرێــکاری دەکەیــت ،بەتایبــەت ئــەو كاتــە
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بوونــى هەبــوو،
ئــەو كەســانەی كــە ناوتانبــردن ،ڕاســتە
ســیمبوڵی ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ بــوون،
كەســانی لــەوان گرنگتریشــیان تێدابــوو،
بــەاڵم ڕاســتییەكە ئەوەیــە ،ئــەوان لــە ئێمــە
جیابوونەتــەوە ،ئێمەیــن ئەوانمــان قبــووڵ
نەبــووە ،كــە لەســەر ڕێبازێكــی كۆمۆنیســتی
و کرێــکاری بــڕۆن.
بــۆ نمونــە (خەســرەو داوەر) ،ئاشــکرایە
کەســایەتییەکى ناســراو و گرنگــی نــاو
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بــوو ،ئــەو دوای
جیابوونــەوەی كۆمۆنیزمــی کرێــکاری لــە
حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێــران ،نــە لــە

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێرانــدا چاالکــى هەبوو،
نــە لەگــەڵ كۆمۆنیزمــی کرێــکاری کــەوت،
ڕاســتە وەک کەســایەتیی سیاســی ماوەتــەوە،
بــەاڵم كاری حزبــی لەگــەڵ هیــچ الیــەك
نــاكات.
دواتــر لــەو کاتــەى (حزبــی کۆمۆنیســتى
کرێکاری)مــان پێکهێنــا ،کــە لەوپــەڕى
چاالکییــدا کاریدەکــرد ،کــە (مەنســورى
حیکمــەت) ڕابەرایەتــى دەکــرد( ،ئیرەجــى
ئــازەری ،رەزا مقــەدەم... ،هتــد) لــە ســاڵی
 1999جیابوونــەوە ،ئێســتا ســازمانێكیان
هەیــە ،بەنــاوی (ئیتحــادی سۆسیالیســتی
کرێــکاری) ،بانگەشــەش ناکــەن ،کــە
کۆمۆنیزمــى کرێکاریــی بووبــن ،كەواتــە
خــودى خۆیانــن بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون،
کــە دەبێــت حزبــی کۆمۆنیســتى کرێکاریــی
ئێــران بەجێبهێڵــن ،چونکــە ئــەو ڕێبــازە
نەبــوو ،کــە ئــەوان لــە چوارچێــوەى ئــەو
ڕێبــازەدا کاربکــەن.
هەروەهــا باســی (حەمیــد تەقوایــی،
شــەهال دانشــفەر)ت کــرد ،ئــەوان لــە
حزبــی کۆمۆنیســتى کرێــکاری ماونەتــەوە،
كــە حەمیــد تەقوایــی ڕابەرایەتــی دەكــرد،
بــەاڵم ئێمــەی حزبــی حیكمەتیســت پێمــان
دروســتنەبوو ،پێمانوابــوو كــە خەتێكــی
پۆپۆلیســتییە ،ئــەوە ئێمــەى حزبــی
حیکمەتیســت بوویــن لــە حزبی کۆمۆنیســتى
کرێــکاری جیابووینــەوە ،لــە ســاڵی 2004
زاینــی ،پێمانوایــە رێبــازى کۆمۆنیزمــى
کرێکاریــی (مەنســورى حیکمــەت) ،ئێمــە
درێژەمــان پێــداوە.
* ئــەو پەرشــوباڵوییە ئاكامــی
چیبــوو ،ئەڵتەرناتیڤــی ئێــوە چییــە؟
ڕەحمان حســێن زادە :ئەو پهرشــوباڵوییە

لــە ئەنجامــی جیاوازیــى سیاســەتەوە بــوو،
ڕێبــازى سیاســی جیــاواز بەرجەســتە بــوو،
هەرچەنــدە لــە ســەرەتادا جیابوونــەوە لــە
ئەنجامــی جیــاوازى سیاســەتەوە نەبــوو،
بەڵکــو دەســتبردنی (حەمیــد تەقوایــی) و
هاوفكرانــی بــوو ،بۆ ســوننەت و ڕەوشــتێكی
تــەواو ناحزبــی ،ئێمــە کــە ئەكســەریەتی
كۆمیتــەی ناوەنــدی بوویــن ،بەناچاریــی لــە
حزبــی كۆمۆنیســتی کارگــەرى جیابووینــەوە،
ئــەو بــە مەیلــی خــۆی شــتێكی بەنــاوی
كۆنگــرە باڵوكــردەوە ،لەکاتێکــدا بەپێى یاســا
لــە ناوخــۆی حزبــدا ئــەو كۆنگرەیە پێشــبینی
نەكرابــوو ،بۆیــە ئێمــە بەشــداریمان نەكــرد،
مەبەســتم ئەوەیــە بڵێــم «پهرشــوباڵوییە لــە
ئەنجامــی ئــەو ڕێبــازە سیاســییانە بــوو ،کــە
بوونیــان هەبــوو».
ســەبارەت بــەو ئەڵتەرناتیڤــەى کــە تــۆ
باســتکرد بــۆ یەکگرتنــەوە ،ئێمــە وەکــو
حزبــی حیکمەتیســت پێمانوایــە كۆمۆنیزمــی
کرێــکاری ،ســەرچاوەیەكی بنەڕەتیــی هەیــە،
فكــرە و سیاســەتێكی بنەڕەتیــی هەیــە،
لەســەر ئــەو ڕێبــازە سیاســییە ،هەركــەس
خــۆی بــە كۆمۆنیســتی کارگــەرى بزانێــت،
دەتوانێــت یەکبگرینــەوە ،هــەم وەك
فكــرەی سیاســی ،هــەم وەك نەریتــی كاری
كۆمۆنیســتی و حزبــی ،حزبــی حیكمەتیســت
لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە ،ئێســتا ئــەو حزبەیــە
وەك فكــرە و خەتــی سیاســی ،هــەم وەك
ڕەوشــت ،کۆمۆنیزمــى کرێکاریی (مەنســوری
حیكمــەت)ی لەخۆیــدا بەرجەســتەكردووە،
هەرکــەس و جەریانێــک خــۆى بــە کۆمیزمــى
کرێکاریــی بزانێــت ،دەتوانێــت بــە نزیکــى
و یەکگرتــن لەگــەڵ ئێمــە ،ئــەم بــەرەى
کۆمۆنیزمــى کرێکارییــە بەهێزبــکات.
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*ئــەم ئینشــقاقانەی نێــو چەپــی
ئێرانــی دەگەڕێتــەوە ســەر پلینۆمــی
20ى حزبــی كۆمۆنســتی ئێــران،
لــە ســاڵی  ،1990لــە زڕگوێــز لــە
نزیــك ســلێمانی بەســتراوە ،کــە
ئێــوە بزووتنــەوەی كۆمۆنیزمــی
كرێكاریتــان ڕاگەیانــد ،ئایــا ئــەم
بۆچوونــە دروســتە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ئــەو بۆچوونــە

دروســت نییــە ،هەرگیــز ئینشــقاق لــە
چەپــى ئێرانــدا پەیوەســت نابێتــەوە بــە
كۆمۆنیزمــى کرێکارییــەوە ،هەتــا لــەدوای
شۆڕشــی 1979وە ،کــە چەپــی ئێــران زۆر
پــان و بەریــن و گەورەبــوو ،چەندیــن
بــەرەى وەکــو (چریکــەى فیداییــەکان خەلق،
راى کارگــەر ،ســازمانى پەیــکار..... ،
هتــد) لــەو ســەردەمەدا لەتبــوون ،کاتێــک

چەپــی ڕادیــكاڵ ئینشــقاقی تێكەوت،یەکێتــى
شۆڕشــگێڕانى کۆمۆنیســت و كۆمەڵــە بــوون
یەكیانگــرت و حزبــی كۆمۆنیســتی ئێرانمــان
دروســتكرد ،كــە حزبێكــی گــەورە بــوو،
نزیكــەی  12ســاڵ كاریكــردووە ،تــا ئەوکاتەى
کۆمۆنیزمــى کارگــەرى جیابوونــەوە ،واتــا
تەنهــا تایبەتمەندیــی كۆمۆنیزمــی کرێــکاری
نییــە ،بەڵکــو ئــەم ئینشــیقاقە لــە هەمــوو
چەپــی ئێرانــدا بوونــی هەبــوو.
پاشــان دامەزراندنــی كۆمۆنیزمــی کرێــکاری
لــە زڕگوێــز و لــە ســاڵی  1990نەبــوو ،لــە
كۆنگــرەی دووی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران
لــە ســاڵی  1986زاینــی ،بــۆ یەكــەم جــار
بــە پووختــی (مەنســوری حیكمــەت) فكــر
و بۆچوونــی سیاســی بەنــاوی كۆمۆنیزمــی
کرێکاریــی ئێــران ،لــە مالومــەی نزیــك
شــاری ســلێمانی لــە ئۆردوگاكانــی ئــەو
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كاتــەی كۆمەڵــەدا پێشــنیارکرا ،توێژینەوەکانى
پێشــوازییان لێکــرا ،بــۆ چەنــد ســاڵێک
بنەمــاى یەکگرتــن و پێشــڕەوى ،حزبــی
کۆمۆنیســتى ئێــران بــوو ،تا نزیــک بووینەوە
لــە ڕووخاندنــى بلۆکــى ڕۆژهــەاڵت و
ڕووداوەکانــى کەنــداو ،کــە خــودى ئــەو
ڕووداوانــە ،ڕووداوى گــەورەى سیاســی
بــوون لــە ئاســتى ناوخۆیــی و نێودەڵەتییــدا،
بەتایبــەت لەنــاو چەپــى ئێرانــدا ،چەندیــن
الیەنگیــرى جیــاواز ســەریانهەڵدا ،کــە
هــۆکارى جیابوونــەوە بــوون.
ســەبارەت بــە پلۆنیۆمــی  ،20بەشــێكە لەنــاو
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران و كۆمەڵــە،
ناکۆکیــى كۆمۆنیزمــی کرێــکاری لەگــەڵ
الیەنگیرانــى تــرى نــاو حزبــی کۆمۆنیســتى
ئێــران ،بەتایبــەت لەگــەڵ الیەنگیــرى
ناســیۆنالیزمى کــورد ،زۆر تونــد ببــووەوە،
گەیشــتبووە ڕادەیــەك كــە كاركــردن لەنــاو
یــەك حزبــدا زۆر ئەســتەم بوو ،ئــەو كاتە لە
پلۆنیۆمــی 20ی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران،
كــە لــە ئەوروپــاش بەرگــوزار كرا،نــەک لــە
زرگوێــز (مەنســوری حیكمــەت) بۆ یەكەمجار
جیابوونــەوەی خــۆی بــە فــەردی لــە حزبــی
كۆمۆنیســت ڕایگەیاند و وتى :من ئینشــقاق
ناكــەم ،پێویســتە حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران
و ســازمانی كوردستانەكەشــی هــەر بــەو
قەوارەیــەوە لــە جێگــەی خۆیــدا بمێنێتــەوە،
مــن جیادەبمــەوە دەچــم حزبی كۆمۆنیســتی
کرێــکاری دروســتدەكەم ،هەركــەس پێیخۆش
بــوو لەگەڵــم دەبێــت ،ئەوەشــی نەیویســت
دەتوانێــت لــە چوارچێــوەی حزبەكەیــدا
بمێنێتــەوە ،لــە پلۆنیۆمــی 21دا ،کــە  3مانگ
دواتــر گیــرا ،لــە ڕابــەر و کادر و ئەندامــى
حزبــی كۆمۆنیســت جیابووینــەوە ،هــەر

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

ڕۆژی دواتــر كۆنفرانســێك گیــرا و حزبــی
كۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێرانــی تێــدا دامەزرا.
* خاڵــی جیاوازیــی نێــوان
حیكمەتیســت و كۆمەڵــە (ســازمانی
كوردســتانی حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران) لەڕووی سیاســی و فكرییەوە
چییــە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :دوای ســااڵنێكی

زۆر ئێمــە وەك كۆمۆنیســتی کرێــکاری
و حیكمەتیســت بەئاشــكرا لــە حزبــی
كۆمۆنیســتى ئێــران و كۆمەڵــەدا نەماویــن،
ئێمــە بــە جیــا و ئەوانیــش بــە جیــا
بۆچوونــی فكــری و سیاســی جیاوازمــان
هەبــووە ،دووری و نزیكیمــان لــە بزووتنەوە
جیاوازەكانــى كۆمەڵــگا نیشــانداوە ،ئێســتا
جیاوازییەكانمــان زۆر بــە ڕوونتــر دەبینرێت،
لــە ســەرەتادا جیاوازییەكــە فكــری نییــە،
ڕاســتییەكە ئەوەیــە ســازمانى کوردســتانى
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران پەیوەســت بــووە
بــە باڵــی چەپــى بزووتنــەوەى میللــى و
ناسیۆنالیســتی ،واتــا تێدەکۆشــن ،ڕەهبــەرى
ئێســتای كۆمەڵــە بهئاشــكرا تێدەكۆشــێت،
لــە بزووتنــەوەی سیۆسیالیســتی و کرێــکاری
دووربكەوێتــەوە ،هەتــا دووركەوتۆتــەوە،
خــۆی لــە چوارچێــوەی بزووتنــەوەی
ناسیۆنالیســتى و میللیی كورددا جێگیربكات.
كۆتــا هەوڵەكانــی  5 – 4مانگــى کۆتایــی،
بــۆ هاوپەیمانێتیــی لەگــەڵ  5ڕەوتــی
ناسیۆنالیســتى و ئیســامیی كوردســتان ،هەتا
لەئێســتادا هەوڵــدەدات بچنــە نێــو بــەرەی
كوردســتانى ،دەیانەوێــت ئەمــە بەســەر
مەنزڵــگا بگەیەنــن.
لــە ئەنجامــدا یەكــەم شــت ئەوەیــە
حزبــی كۆمۆنیزمــی کرێــکاری و حزبــی

حیکمەتیســت پەیوەســتە بــە بزووتنــەوەی
سۆسالیســتى و کرێــکاری ئێرانــەوە ،ئەمــە
پایــە كۆمەاڵیەتییەكەمانــە ،بــە بــڕوای مــن
كۆمەڵــەی ئێســتا ڕێکخــراوی كوردســتانی
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران ،لــە كۆتاییــدا
بەتەواوەتــی لــە چوارچێــوەی بزووتنــەوەی
ناســیۆنالیزم و میللیــی كــورددا خــۆی
جێگیــردەکات ،لــەم بابهتــەوە بەدڵنیاییــەوە
لەنێــو ڕێکخــراوی كوردســتانی حزبــی
كۆمۆنیســتی ئێــران ،الیەنگیــرى چــەپ
بوونــی هەیــە.
لــەڕووی سیاسییشــەوە هەڵوێســتمان
بەرامبــەر بــە ڕووداوە سیاســییەكان كــە
لــە ئێرانــدا دێتەپێشــێ ،لــە بزووتنــەوەی
کرێکاریــدا ،لــە بزووتنــەوەی ژنانــدا و لــە
بزووتنــەوەی الوانــدا دێتەپێشــێ ،چەندیــن
جیاوازییمــان هەیــە ،كــە ناتوانیــن باســى
بكەیــن ،هەرچەنــدە خۆیــان بــە چــەپ و
بــە سۆسیالیســت دەزانــن ،ڕەنگەخاڵــى
هاوبەشیشــمان هەبێــت ،لەكۆتاییــدا لــە
پراکتیکــى کاردا بەپێــی ئــەوەی ئێمــە خۆمان
بەحزب و الیەنێك دەزانین ،جیاوازییەكانمان
لــە كردارەكانمانــدا ڕەنگیداوەتــەوە ،ئەگــەر
ســەیر بکەیــن ،هەڵســوكەوتی ئــەوان هــەم
لەگــەڵ ناســیۆنالیزمی كــورد لــە كوردســتانی
ئێــران و پەیوەندییــەك كــە ئــەوان لەگــەڵ
ڕەوتــی ناسیۆنالیســت و هەتــا ئیســامی
كوردســتان هەیانــە ،كۆمۆنیزمــی کرێــکاری
و ئێمــە نیمانــە ،هەتــا ئــەو پەیوەندییــەی
ئــەوان لەگــەڵ چەپــی ئێــران بەگشــتی
هەیانــە ،لەگــەڵ هــى ئێمــەدا جیــاوازە،
کەواتــە لــە پراكتیكیشــماندا جیاوازییەكانمــان
دەردەکەوێــت.
* زۆر لــە چاودێرانــی بزووتنــەوەی

چــەپ بیروڕایەكــی نەبڕاوەیــان
هەیــە ،لەنێــوان دوو بۆچوونــدا،
كــە بزووتنــەوەی چــەپ پاشەكشــەی
كــردووە ،یــان بزووتنــەوەی چــەپ
لــە پێشــڕەویدایە ،ئایــا ئــەو دوو
بۆچوونــە هەردووكیــان واقیعیــن؟
ڕەحمــان حســێن زادە :یەكەمیــن شــت

بزووتنــەوەی چــەپ بــۆ خــۆی جێگــەی
پرســیارە ،پێموانییــە لــە پێشــڕەویدا بێــت،
بــەاڵم ئایــا لــە پاشەكشــەدایە؟ بزووتنــەوەی
چەپــە ئێــران لــەدوای شۆڕشــی  ،1979بــەو
ســتەمە تونــدەی كــە کۆمــاری ئیســامی
بەرامبــەر بــە هەمــوو ئۆپۆزســیۆنەکان،
بەتایبــەت بەرامبــەر چەپــەكان هەیبــوو،
پاشەكشــەیەكی زۆری كــرد بــە چەپــی
ئێــران ،بــەاڵم چەپــی ئێــران لــە شــوێنێكدا
گیرســاوەتەوە ،حــزب و الیەنــی جۆراوجۆری
هەیــە ،هەریەكەیــان دووبــارە پێداگیــرى
دەکات لەگــەڵ درێژەدانــو كاریگــەری
دانــان لەســەر كۆمەڵــگا لەنــاو بزووتنــەوەی
کرێــکاری ،لەنــاو بزووتنــەوەی ئازادیخوازان،
بێگومــان ســەرجەم بــەرەو بزووتنــەوە
چەپــەکان یــەك قەبارەیــان نییــە ،یــەك
جــۆر ســازمانیان نییــە ،بەڵکــو هەندێــك لــە
بزووتنــەوە چەپــەكان ڕیشــەدارتر و خــاوهن
ســوننەتترن ،ئێســتا لــە بارودۆخێكــدان
خەریكــن هەڵســووڕانی خۆیــان دووبــاره
دەبووژێننــەوە ،كاریگــەری لەســەر كۆمەڵــگا
دادەنێــن ،بۆئــەوەی لە ڕەوتــی ڕووداوەكاندا
پێشــڕەویی زیاتــر بكــەن ،ئەمــە لەالیــەک.
لە الیەکى تریشــەوە ،بەشــێك لە بزووتنەوە
چەپــەكان لــە پەراوێــزی كۆمەڵگــەدان،
كاریگەرییەكــی گرنگیــان نییــە ،بۆیــە مــن
لەئێســتادا بزووتنــەوەی چــەپ نــە لــە
حاڵــی پێشــڕهوییەكی كاریگــەردا دەبینــم،
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نــە لــە حاڵــی پاشەكشــەدا ،هــەوڵ هەیــە
لــە ناوجەرگــەى تێکوشــان و چاالکییــدا
كــە بزووتنــەوەی كرێــكاری و ڕادیكاڵــەكان
هەیانــە ،چەپیــش بتوانێــت نەقشــی
خــۆی بنوێنێــت ،بەتایبــەت لەنێــو چەپــدا
كۆمۆنیزمــی کرێــکاری و حیكمەتیســت
ئامانجمــان ئەوەیــە ،دەورێكــی كاریگەرتــر
ببینیــن لــەڕووی سیاســی ،ســازمانی و
هەتــا كۆمەاڵیەتییــەوە ،لــە ناوجەرگــەى
ڕووداوەكانــی ئێرانــدا.
*ئێســتا حیكمەتیســت ،زۆربــەی
ڕابــەران و كۆمیتــەی ناوەنــدی
كــوردن و لە كادیــرە مێژینەییەكانی
كۆمەڵــەن ،كەواتــە بەڵگــە چییــە
كــە ئێــوە نوێنەرایەتیــی تــەواوی
چەپــڕەوان لــە ئێــران دەكــەن؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ئێمــە بانگەشــەى

وەهامــان نەکــردووە ،کــە نوێنەرایەتــی
چەپــڕەوى لــە ئێــران دەكەیــن ،چەپــی
ئێرانــی مەیلــی سیاســیی جیــاوازی تێدایــە،
بەڵکــو ئێمــە نوێنەرایەتــی بزووتنەوەكــەی
خۆمــان دەکەیــن ،كــە بزووتنــەوەی كرێكاری
و بزووتنــەوەی كۆمۆنیســتی كرێكارییــە،
هەوڵدەدەیــن نوێنــەر و الیەنگیــرى
سۆسیالیســتی کارگــەرى لــە ئاســتى کرێــکاری
بین ،هەتا نوێنەرایەتی ســەرجەم الیەنگیرانى
نێــو بزووتنــەوەی كرێكاریــش ناكەیــن ،ئێمــە
نوێنەرایەتــی مەیلــی سەندیكالیســتی ،مەیلــی
ڕیفۆرمیســتیمان پێناكرێــت ،بەدڵنیاییــەوە
لــە خەباتییــان دژی ســەرمایە و كۆمــاری
ئیســامی پاڵپشــتی دەكەیــن ،بــەاڵم لەنــاو
بزووتنــەوەی كرێــكاری كــە بزووتنەوەیەكــی
ئەساســییە ،ئێمــە هەوڵدەدەیــن ببیــن بــە
نوێنــەری ڕاســتەقینەی مەیلــی سۆسیالیســتی،
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هەتــا نوێنەرایەتــی هەمــوو چەپگەرایــی
نێــو بزووتنــەوەی كرێــكاری ناكەیــن ،بەڵکــو
نوێنەرایەتــی بزووتنەوەكــەی خۆمــان و
خەتەكــەی خۆمانیــن.
لەالیەکــى دیکــەوە ،بەشــێكی زۆر لــە
كادیرانــی حزبــی حیكمەتیســت پێشــینەى
كاركردنیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ جوگرافیــای
كوردســتان و نێــو كۆمەڵــە ،ســەرەتا خــودى
ئەو پێشــینەیە ،پێشــینەى  40 – 30ســاڵەیە،
هەتــا بەشــێكی گرنــگ لــە كۆمۆنیســتەكانی
ئێــران ،لــە ئێــران و كۆمەڵــە و دواتــر لــە
كۆمۆنیســتی کرێکاریــدا كارمــان كــردووە،
ئەمــە نیشــانەی خاڵــی الوازی ئێمــە نییــە،
بەڵکــو خاڵــی بەهێــزی ئێمەیــە ،کــە چەندین
كادیــری پوختــە و پــاراو لــە خەباتــی
چینایەتــی و سیاســیی کۆمەڵــگاى ئێــران و
بەشــێكی كوردســتان كارمــان كــردووە.
هەتــا ئــەو كادیرانــە لــەو ڕۆژەوە ،کــە لــە
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران و كۆمەڵــەدا
بوویــن ،هەتــا ئێســتا ناســنامەی میللــی،
ناســنامەی كــوردی ،ناوخۆیــی و جوگرافیامان
بــۆ خۆمــان داگیرنەكــردووە ،بەڵکــو خۆمــان
بــە كۆمۆنیســتێكی ئەنتەرناسیۆنالیســت
زانیــوە ،كــە کارمانــە لــە حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران و دواتریــش لــە حزبــی كۆمۆنیســتی
کرێــکاری ،وەكــو حزبێكــی سەرانســەی
كاربكەیــن و كاریگەریمــان هەبێــت لەســەر
کۆمەڵــگا.
هەتــا بەشــێک لــەو کادرانــە ،کــە تــۆ دەڵێــى
«پێشــینەى کارکردنیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ
کۆمەڵــە» ،کادر و ڕابەریــى دەبینیــن ،لــە
ئێــران و ناوچەكــەدا كاریگەرییــان هەیــە،
كەســانی وەك (حوســێنی مــوراد بەگــی،
فاتیــح شــێخ... ،هتــد) ،کــە لــە چوارچێــوەی

كاركردنــدا تەنها لە كوردســتان ناناســرێنەوە،
كۆمۆنیزمــی ئێــران ،چەپــی ئێــران ئــەوان
دەناســێت.
لــە هەمانكاتــدا حزبــی حیكمەتیســت
ڕەهبــەر و كادیرەكانیشــی تەنهــا لەو کەســانە
پێکنەهاتــووە ،كــە پێتانوایــە پێشــووتر لــە
كۆمەڵــە و لــە كوردســتان بــوون ،بەڵکــو
چەندیــن كادرى هەڵكەوتــوو ،ڕۆشــنبیری
كۆمۆنیســتیمان هەیــە ،كــە بەشــێك بــوون
لــە كاركەرانــی كۆمۆنیــزم لە ئێرانــدا ،کەواتە
حزبی حیكمەتیســت ئاســۆیەكی كۆمۆنیســتی
هەیــە ،ئاســۆیەك و ســتراتیژییەكی هەیــە،
کــە ئاڵوگۆڕێكــی سیاســیی شۆڕشــگێڕانە
لــە هەمــوو ئێرانــدا پێكبهێنێــت ،هەتــا
بەشــێك بێــت لــە دروســتكەری ئــەو
هەلومەرجــە ،لــە هەمانکاتــدا تێدەكۆشــێت
لــە سەرانســەری ئێــران شۆڕشــی کاریگــەر
بــە ئەنجــام بگەیەنێــت ،لەســەر ڕووخانــی
نیزامــی ســەرمایەداری لــەو كۆمەڵگایــەدا،
کۆمارێکــی سۆسیالیســتی دابمەزرێنێــت،
ئاســۆ ،سیاســەت و پراکتیکمــان دیاریدەکات،
بــە چ شــۆڕش و کۆمەڵگایەکــەوە پەیوەســت
بیــن.
* حیكمەتیســت تــا چەنــد دەتوانێــت
ڕۆڵــی گرنگی هەبێــت ،لە جوواڵندنی
بزووتنــەوە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە
ئێــران و پێشــڕەوی كردنیــان؟
ڕەحمــان حســێن زادە :پێــش ئــەوەی

حزبــی حیكمەتیســت بێــت ،پشتئەســتوور
بــەو ڕێبازه سیاســییە ى كۆمۆنیزمـ ى کرێکاری
و سۆســیالیزمی کرێــکاری لــە كۆمەڵــگای
ئێرانــدا ،ئەمــە تەنهــا بەشــە ئاشــکراو
ڕێکخراوەییەکــەی نییــە ،لەنــاو بزووتنــەوەی
كرێــكاری ئێــران ،الیەنگریــی سۆسیالیســتی

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

کرێــکاری و كۆمۆنیســتی کرێــکاری بەهێــزە،
لــە ســەردەمی شۆڕشــی  1979بزووتنــەوەی
كرێكاریــی ئێــران و بەتایبــەت الیەنگریــی
سۆسیالیســتی كرێــكاران زۆر پێداگــر بــوو،
بــۆ داخوازییەكانــی كرێــكاران ،هەتــا بــۆ
ڕێكخراوبوونیشــی ،بەرهەمەكەشــی كۆمەكی
كــرد بۆئــەوەی ماركســیزمی شۆڕشــگێڕ و
حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران دروســت ببێــت،
كۆمۆنیزمــی کرێــکاری پشتببەســتێت بــە
وەهــا پایەیەكــی كۆمەاڵیەتــی.
لــە ئەنجامــدا بەگشــتی كۆمۆنیزمــی
کرێــکاری و ڕێبــازی حیكمەتیســت لــە
ئاڵوگــۆڕی سیاســیی ئایینــدەی ئێرانــدا،
دەتوانێــت ڕۆڵــی جــددی بنوێنێــت ،بــەاڵم
بۆئــەوەی ڕۆڵــی جــددی بنوێنێــت ،دەبێــت
حزبــی حیكمەتیســت وەك حزبــی ئــەم
ڕێبــازە سیاســییە ،بــە ئامادەبوونێكــی زۆر
زیاتــر لەنــاو جەرگــەى ئەم خەباتە سیاســی و
چینایەتییــە بێــت ،كــە ئێســتا بوونــی هەیــە،
حزبــی حیكمەتیســت بــە هەســتكردن بــەم
بەرپرســیارێتییە ،هەوڵدەدەین و تێدەكۆشــین
بــۆ بەرەوپێشــچوونى ئامادەكارییەکانــى
خۆمــان ،لەنــاو جەرگــەى خەباتــی سیاســی و
چینایەتیــی ئــەو زانكۆیــەدا.
بــەو مانایــەی بەشــێكى جیانەکــراوە بیــن،
لــە بزووتنــەوەی ناڕەزایەتــى كرێــكاران لــە
زانكــۆی ئێــران و لــە زانكــۆی كوردســتاندا،
هەتــا لــە بزووتنــەوە كۆمەاڵیەتییــە
ڕادیكاڵــەكان وەك بزووتنــەوەی ئازادیــی
ژن ،بزووتنــەوەی الوانــی ئازادیخــواز
و بزووتنــەوەی خەڵكــی ئازادیخــواز بــۆ
بەدەســتهێنانی مافەكانــی خۆیــان ،بــۆ
پاشەكشــەكردن بــە كۆمــاری ئیســامی ،بــۆ
ڕووخاندنــی كۆمــاری ئیســامی ،پێموایــە لەم

ڕووەوە ئامادەكاریــی فكــری و سیاســییمان
زۆر باشــە ،بــەاڵم بــۆ ئامادەكاریــی
ڕێکخراوەیــی ،ڕێکخســتن و ڕێكخــراوەی
بەتایبــەت جەمــاوەری ،پێمانوایــە بۆشــایی
لــەکاردا هەیــە ،کە پێویســتە بەخێرایی پڕیان
بكەینــەوە ،لــە ئاڵوگــۆڕە سیاسییەكانیشــدا
بتوانیــن وەاڵمــى ئــەو پرســیارە گرنگانــەى
خەباتــی سیاســی و چینایەتــی كۆمەڵــگا
بدەینــەوە ،حزبــی حیكمەتیســت و
حیكمەتیــزم بەرچاوڕوونییەكــی زۆری هەیە،
بۆئــەوەی ڕۆڵێکــی كاریگــەری هەبێــت لــە
ڕەوتــی ڕووداوە سیاســییەكان لــە ئاینــدەی
ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســامی،
بــۆ بــە ئەنجامگەیاندنــی شۆڕشــی كرێــكاری.
* حیكمەتیســت باڵــی ســەربازی
هەیــە ،لەژێــر نــاوی گاردی ئــازادی،
بــەاڵم هیــچ كار و چاالكــی و
هەڵســووڕانێکی لــە كوردســتانی
عێــراق نایبینیــن ،ئایــا خەباتــی
ئێــوە تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئێــران
خــۆی دەبینێتــەوە ،یــان ســنووری
جوگرافــی كاركردنتــان دەكەوێتــە
كــوێ؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ڕاســتە گاردی

ئــازادی باڵــی نیزامــی حزبــی حیكمەتیســتە،
پێگــەى ئەســڵی هەڵســووڕانەكەی خــودی
ئێــران و كۆمەڵــگای ئێــران و كوردســتانی
ئێرانــە ،ئەگــەر مەبەســتتە بپرســی لــە
كوردســتانی عێــراق بارەگایــان هەیــە وەك
حزبەكانــی تــری ئۆپۆزســیۆن ،كــە بــارەگای
نیزامــی و باڵــی چەكدارییەكەیــان هەیــە؟
ئێمــە ئەوەمــان نییــە ،پێمانوانییــە ئێســتا
شــێوە و ڕەوشــتێكی گونجــاو بێــت ،بــۆ
وەاڵمدانــەوە بــە ئەركــی نیزامــی.

گاردی ئازادییمــان لەالیــەن هەیئەتــی
ڕەهبەرانــى كۆمیتــەی كوردســتانمان
بەڕێوەدەچێــت ،شــوێنی كاركردنیــان شــار
و شــارۆچكەكانی كوردســتانى ئێرانــە ،هــەم
بــۆ بەرابــەرى و خەباتــی پێویســت لــە دژی
کۆمــاری ئیســامی ،هــەم بۆئــەوەى لەنــاو
جەرگــەى ئاڵوگــۆڕە سیاســییەكانى ئێرانــدا،
بەرامبــەر بــەو هێــزە چەكــدارە ،یــان
مەزهەبــی ،یــان قەومییانــەی كــە دەیانەوێت
ژیانــی خەڵــك تێكبــدەن لــە ڕەوتــی
ڕووداوەكانــدا ،بتوانێــت پشــتیوانی جەمــاوەر
بــکات و لــە بەرامبەریــان بوەســتێت.
* ئەگــەر پێــش حزبــی حیكمەتیســت
رێکخراوێکــى تــر بــەم ئایدیــا و
سیاســەتەوە هەبووایــە ،ئێــوە
ئاڕاســتەیەكی دیكەتــان هەڵدەبژارد،
یــان بۆچــی لەنــاو ســەرجەم پارتــە
چــەپ و سۆسیالیســتەكاندا پەناتــان
بــۆ حیكمەتیســت بــرد؟
ڕەحمــان حســێن زادە :خــودی حزبــی

حكمەتیســت خۆمــان دروســتمانكردووە،
ئێمــە پێــش حیكمەتیســت ماركیســیزم،
ماركســیزمى شۆڕشــگێڕ و دواتــر كۆمۆنیزمــی
کرێکاریمــان لــە دوای شۆڕشــی 1979وە
هەڵبــژاردووە بــۆ؟ چونكــە ڕاســتییەكە
ئەوەیــە ئــەو ماركســیزمی شۆڕشــگێڕە ،ئــەو
كۆمۆنیزمــی کرێکارییــە ،هــەم لــە دنیــای
واقیعــی و چاالکیــی کاردا ،هــەم لــە دنیــای
فكریــدا نیشــانیدا زۆرتریــن وەاڵمــى پێیــە
بــۆ خەباتــی كرێــكاران ،ئازادیخــوازان ،ژنــان
و الوان لــەو كۆمەڵگایــەدا ،بۆیــە حزبــی
كۆمۆنیســتی ئێــران ،دواى ئــەوە پێکهــات،
کــە چریكــی فیدایــی ،ســازمانی پەیــكار و
ســازمانى ڕەزمەنــدگان بوونییــان هەبــوو،
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ناسیۆنالیزم بهدرێژایی
مێژوو بەتایبەت لە سێ
دەیەی ڕابردوودا وەها

كارنامەیەكی ڕەشی لە
خۆی نیشانداوە ،نەک
تەنها عەیبە ،من قسەى
(مەنسورى حیکمەت) بەبیر
دەهێنمەوە ،لەم سەردەمەدا
ناسیۆنالیزم شەرمەزارییە بۆ
مرۆڤایهتی

بــەاڵم حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران زۆر زوو
بــوو بــە ســازمانێكی زۆر گەورەتــر ،دواتــر
حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێرانیــش،
لــە ســاڵی 1991دا پێکهاتیــن ،خــۆی بــوو
بــە حزبێكــی گــەورە هــەم لــە دەرەوەی
واڵت ،هــەم لــە ناوخــۆی خــودی ئێرانــدا
کاریگــەرى هەبــوو ،هۆکارەکــەى ئــەوە
بــوو ،ئــەو ڕێبــازە سیاســییەی كۆمۆنیزمــی
کرێــکاری وهاڵمدەرەوەیــە بــۆ گرێوگۆڵەكانــی
خەباتــی سیاســی ،چینایەتــی چینــی كرێــكار،
خەڵكــی زەحمەتكێــش و ئازادیخوازانــی ئــەو
كۆمەڵگایــە ،ئێمــە بەپێــیئــەو ئامانجە حزبی
كۆمۆنیزمــی کرێکاریمــان هەڵبــژارد ،دواتــر
كــە جیابووینــەوە حــزب حیكمەتیســتمان
پێكهێنــا ،ئەمــە ئــەو چوارچێوەیــە بــوو ،كــە
پێيــدا ڕۆشــتین و پێمانوایــە وهاڵمــدەرەوەی
ئــەو خەباتــە دەبێــت ،كــە بۆی تێدەكۆشــین.
* جێگــە و پێگــەی ئێــوە لــە ئاڵوگــۆڕ
و داهاتــووی ئێــران و ناوچەكــەدا
چییــە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ئێمــە زۆر

گەشــبینین ،كــە كۆمۆنیزمــی کرێــکاری بــە
ڕەوایەتــی ئێمــە و حزبــی حیكمەتیســت ،چ
لــە ئاڵوگۆڕێــك كــە لــە ناوچەكــەدا هەیــە،
چ لــە ئاڵوگــۆڕی سیاســی کــە لــە ئێرانــدا
دێتەپێــش ،بتوانیــن ڕۆڵێكــی ئەساســی
بنوێنیــن لــە بەرەوپێشــبردنی خەباتــی
چینایەتــی ،چینــی كرێــكار و خەباتــی بــەرەی
ئازادیخــوازی كۆمەڵــگا ،چونکــە پێمانوایــە
هــەم رێبازێكــی سیاســیی زۆر ڕۆشــنمان
هەیــە ،هــەم وەاڵمــى زۆرێــک لــەو
گرێوگۆاڵنەمــان داوەتــەوە ،كــە لــە ئێــران و
ناوچەكــەدا هەیــە.
نموونەیــەک دەهێنمــەوە ،ئێمــە لــە 3
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مانگــی ڕابــردوودا ،پلۆنیۆمــی  35ئــەم
حزبەمــان گرتــووە ،لەوێــدا بەیانێكمــان
لەســەر بارودۆخــی جیهــان و ناوچەكــە،
ڕێبــازى خۆمــان لــە ســاتى هەڵبژاردنــى
كۆمــاری ئیســامی داوە ،بــە هاتنــە
ســەركاری ترامــپ و ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی كــە
لــە ناوچەكــەدا بــووە ،هەنــگاو بــە هەنــگاو
رێبــازى سیاســی خۆمــان ،لــە بڕیارنامــە
و بەیاننامەكانمانــدا دەربڕیــوە ،هەمــوو
ئەمانەمــان لــە نووســراوێكدا كۆكردووهتەوە،
هەركــەس ســەیری بــكات دەبینێــت ،حزبــی
حیکمەتیســت لە چەپی ئێــران و ناوچەكەدا،
ڕۆشــنترین ڕێبــازی سیاســی هەڵبــژاردووە،
بــۆ بزووتنــەوەی كرێــكاری و بزووتنــەوەی
ئازادیخــوازی ،لــە هەمــان کاتــدا حزبــی
ئێمــە پێشــینەیەکى ڕۆشــن و پاکــى هەیــە،
لەبەرامبــەر مافــى کرێــکار ،زەحمەتکێــش و
بــەرەى ئازادیخــوازى کۆمەڵــگادا ،هەروەهــا
خاوەنــی رەهبــەرى و كادرى پێشــینە
پوختەیــە ،کــە لــە کارى سیاســییدا لــە
كاتــی خۆیــدا ڕۆڵــی جــددی دەنوێنیــن ،لــە
هەمانكاتــدا بەشــێك لــە الوانــی كۆمۆنیســتی
زانكــۆی ئێــران و كوردســتان لــە ناوخــۆ و
دەرەوەش ،پاڵپشــتیمان دەكــەن كــە جێگــەی
هیــوان ،بــەم فاكتەرانــە ئومێدەواریــن و
گەشــبینین بــەوەى ،حزبــی حیکمەتیســت و
ڕێبــازى كۆمۆنیزمــی کرێــکاری و (مەنســورى
حیكمــەت) ،ڕۆڵێكــی جــددی لــە ئاڵوگــۆڕە
سیاســییەكانی ئاینــدەى ئێــران و كوردســتانی
ئێرانــدا بگێڕێــت.
* لــە كاتــی پێكدادانــی حزبــی
دیموكراتــی كوردســتان و دەوڵەتــی
ئێــران هەڵوێســتتان چــی بــوو،
ئایــا ئــەو بۆچوونــە ڕاســتە کــە

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

دەوترێــت «دیموكــرات لەالیــەن
واڵتــی ســعودیەوە بــۆ دژایەتیــی
ئێــران هــاوكاری دەكرێــت ،یــان
ئــەو پێكدادانــە لــە قازانجــی
شۆڕشــگێڕانی ئێرانــە»؟
ڕەحمــان حســێن زادە :ئــەو پێكدادانــە

نیزامییــەی حزبــی ديموكراتــى كوردســتانی
ئێرانــت مەبەســتە ،كــە لــە ســاڵی ڕابــردوو
ناویاننــاوە ڕاســان؟ هەڵوێســتى ئێمــە لــەو
بارەیــەوە بــەم شــێوەیە ،كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــەدوای شۆڕشــی  ،57یــان شۆڕشــی
1979وە شــەڕی ڕاگەیانــدووە ،لــە ئەنجامــدا
خەڵكــی كوردســتان و هێــزە سیاســییەكان
لــە كوردســتان بــە چــەپ و ڕاســتەوە
حەقیــان هەیــە ،لەگــەڵ ئــەم ڕاگەیاندنــی
شــەڕەی كۆمــاری ئیســامی بەشــەڕبێن،
هێــزی نیزامییــان هەبێــت ،دەســتبەرن بــۆ
كــردەوەی چەكــداری و نیزامــی.
بۆیــە ســاڵى ڕابــردوو پارتــی دیموكراتــی
كوردســتان لەســەر ســوننەت و شــێوە
و ڕەوشــتی خــۆی ،كــە دەســتی بــرد بــۆ
ئــەو كارە ،ئێمــە بەشــێک لــەو هێزانــە
نەبوویــن ،كــە ڕێگــری بكەیــن هەتــا لــەو
پێکدانانــەى لەنێوانیانــدا دروســتبوو ،کێشــە
بــۆ خەڵــک دروســتبوو ،لــە هێــزى نیزامــى
حزبــی دیموکراتیــش کــوژراو هەبــوو ،ئــەوە
كۆمــاری ئیســامی بــوو رێگربــوو ،ئــەوە
ڕژێمێكــی خۆحاكــم کــردووى ســەپاندووە
بەســەر كۆمەڵــگادا ،لەجیاتــی ئــەوەی
ڕێگڕییــەك بدۆزێتــەوە ،بــۆ حەوانــەوەی
لەگــەڵ جەمــاوەری ئــەو كۆمەڵگایــە ،هەتــا
ئەحزابــی سیاســی ،شــەڕی ڕاگەیانــدووە،
لــە ئەنجامــدا ئــەو ڕژێمەمــان ئیدانەکــرد،
بــەاڵم ئایــا شــێوە ،ڕەوشــت و ئامانجــى حزبــی
دیموکــرات ،ســەرچاوەى پشــتگیرى ئێمەیــە؟
نەخێــر ســەرچاوەى پشــتگیرى ئێمــە ئــەوان نین.

ســەبارەت بــەوەى ئایــا هەڵســوڕانی نیزامــی
حزبــی دیموكــرات كۆمــەك دەكات ،بــە
بــەرەی شۆڕشــگێڕی كۆمەڵــگا؟ بــە بۆچوونى
ئێمــە نەخێــر ،نــەك ئێســتا لــەدوای شۆڕشــی
ســاڵى  ،1979ئێمــە وەك كۆمۆنیســتەكانی
کوردســتانى ئێــران ،کــە ئــەوکات لــە
كۆمەڵــەدا بوویــن ،هێــزی چەكــداری و
نیزامیمــان هەبــووە ،حزبــی دیموكراتیــش
هێــزی چەكــداری و نیزامــی هەبــووە،
ئێمــە پێمانوانەبــوو ئاســۆ و سیاســەتێك،
كــە حاكمــە بەســەر هەڵســووڕانی چەکــدارى
حزبــی دیموكراتــدا ،لــە قازانجــی بــەرەی
كرێــكار ،زەحمەتێكــش و ئازادیخــوازى ئــەو
کۆمەڵگایەدایــە.
بــۆ نموونــە پێــش دروســتبوونی شــەڕ
لەگــەڵ كۆمــاری ئیســامی ،لــەدوای ســاڵى
 1979 – 1978شــارەكانی كوردســتانی ئێــران
و گوندەكانــی ئــازاد بــوون ،كێشــە هەبــوو
لەنێــوان جوتیارانــی بــ ێ زەوی و خەڵكــی
گونــدی بـ ێ زەوی ،لەگــەڵ ئاغــاكان ،هێــزی
چەكــداری حزبــی دیموكــرات دەچــوو،
لەپــاڵ ئاغــاكان و مالیكــەكان ڕادەوەســتا،
هێــزی چەكــداری كۆمەڵــەش ،دەچــوو لەپــاڵ
بــ ێ زەوییــەكان و خەڵكــە هەژارەكــەدا
ڕادەوەســتا ،لەئەنجامــدا هێــوى چەکــدارى
حزبــی دیموكــرات خزمەتی بە كۆنەپەرســتی
دەكــرد.
بۆیــە حزبــی دیموكــرات بــە ســتراتیژییەوە،
بــە سیاســەتییەوە ،بــە تاكتیكییــەوە بــە
كاری تەشــكیالتیی و نیزامیشــییەوە ،بــەرەی
كۆنەپەرســت و ناســیۆنالیزمى ئەو كۆمەڵگایە
بەهێــزدەکات ،بــەاڵم بــەرەى شۆڕشــگێر
بەپێچەوانــەوە ،ئایــا پەیوەندییــان لەگــەڵ
ســعودیە چییــە؟ ڕاســتە حزبــی دیموكراتــی

كوردســتانی ئێــران ،پەیوەندیــی لەگــەڵ
ســعودیە هەبــووە ،بــەاڵم تــا چەنــد چۆتــە
پێــش و بــە کــوێ گەیشــتووە؟ ئایــا ئیمكانیان
و لۆجســتیك و پارەیــان وەرگرتــووە؟ ئەمــە
نازانیــن ،بــەاڵم ڕوونــە لەمــەو پێــش لــە
شــاری هەولێــر ،كــە كونســوڵی ســعودیەی
لێیــە ،لــە ڕۆژی جەژنی میللیــی ،دەوڵەتێكی
تــا ســەر ئێســقان كۆنەپەرســتی وەكــو
ســعودیە ،حزبــی دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران ئامادەگــى هەبــووە ،ئەمــە نیشــانەی
پەیوەندییەكانیانــە.
ئــەو بــەرە هاوبەشــەی کــە ئێســتا لەنێــوان
ترامــپ ،دەوڵەتــى ئەمەریــكا ،ســعودیە،
ئیســرائیل ،دەگاتــەوە كوردســتانی عێــراق و
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان ،بەرەیەکــی
لــەم شــێوەیە دروســتبووە وا نیشــاندەدات
كــە حزبــی دیموكراتــی كوردســتان ئێــران و
ناسیۆنالیســتەكانی تــرى كورد لــەم بەرەیەدا،
خۆیــان دەبیننــەوە.
* لــە ڕابــردوودا لــە گۆڤــاری هانــا
بــۆ ڕەخنەگرتــن لــە ناسیۆنالیســتی
كــوردی ،ڕەخنەتــان لــە جلوبــەرگ،
خواردەمەنــی
و
هەڵپەڕكــێ
كــوردی گرتــووە ،بۆچــی ئــەو
تێڕوانینــە نێگەتیڤــە لەژێــر نــاوی
ناســیۆنالیزمدا بەڕێــوە دەچێــت؟
ڕەحمــان حســێن زادە :یەكەمیــن

شــت پێویســتە ئــەم پرســیارە ڕووبــەڕووی
سەرنووســەری گۆڤــاری هانــا بكرێــت ،تــا
ئــەو وەاڵم بداتــەوە تــا ئــەو جێگەیــەی مــن
ئاگاداربــم ،واڵتانــی دیكــەی جۆراوجــۆر،
خەڵــك لــە كوردســتان جلوبەرگــی جیــاواز
لەبەردەكــەن ،گــوێ لــە مۆســیقاى جیــاواز
دەگــرن ،خواردنــى جۆراوجــۆر دەخــۆن،
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ئەمــە جێگــەی ڕەخنــە و ناڕەزایــی نییــە،
خــودى خــۆم لــە کوردســتاندا ژیــاوم،
جلــى کوردیــم لەبەرکــردووە سەرانســەرى
دەورەى پێشــمەرگایەتى لەبەرمــدا بــووە،
ئێســتاش کــە لــە ئەوروپــا دەژیــم زۆرێــک
لــەو خواردانانــەى کــە دەیخــۆم ،هێنــدەى
خواردنــى کــوردى خــۆش نییــە.
ئــەوەى جێگــەى ڕەخنەیــە ،خــواردن و
جلوبەرگــی ناســیۆنالیزمی كــورد پیــرۆزى
لێدروســتدەكرێت ،پیرۆزکردنــى جلــی
كوردییــە ،خواردنــە ،هەتــا مۆســیقاش ،ئەمــە
جێگــەى ڕەخنــەى ئێمەیــە ،نــەك هــەر لــە
كوردســتان ،لــە ئێــران و توركیــا و هەتــا
ئەمەریــكاش ،قســەی ئێمــە ئەوەیــە كۆمەڵــگا
پیرۆزکــردن هەڵناگرێــت ،تەنهــا یــەك شــت
الی ئێمــە پیــرۆزە ،ئەویــش ئینســان و مافــی
ئینســانە ،بــەاڵم كۆمەڵــگای ئینســانی تەواوى
شــتەکانى تــر کــە لــە کۆمەڵــگادا هەیــە،
نابێــت پیــرۆز بكرێــت ،ڕەخنــە لــە خــودى
ناســیۆنالیزمە ،ناســیۆنالیزم لــە هەمــوو
شــوێنێک ،دەیەوێــت هەمــوو جێگەیــەک
ســیفەتێكی خۆماڵییــان پێبــدات ،پیــرۆزى لــە
دیــاردەکان دروســتبکات ،جێگــەی ڕەخنــەى
ئێمــە لــە كوردســتان و لــە واڵتانــى تریــش
ئەمەیــە ،دەنــا خــودى خــۆم زۆر ئاهەنــگ
و مۆزیکــى کــوردى هەیــە ،پــڕ بــەدڵ
پێمخۆشــە و گوێــی لێدەگــرم ،واتــا مــن
لەگــەڵ داســەپاندن و پیرۆزکــردن نیــم،
بەڵکــو پێموایــە دەبێــت ئینســانەكان ئــازاد
بــن.
* بۆچوونــی ئێــوە لــە ســەر
هەندێــك چەمكــی سیاســی ،وەك
فەندەمێنتالیزمــی ئیســامی و
ئیســامی سیاســی چییــە ،جیاوازیــی
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نێــوان ئــەم دوو لێكدانەوەیــە
چییــە ؟
ڕەحمان حسێن زادە :ئێمە لە ئەدەبیاتی

خۆمانــدا كەمتــر لــە فەندەمێنتاڵیزمــی
ئیســامی ســوود وەردەگریــن ،تێبینیشــمان
هەیــە ،تێبینییەكــە ئەوەیــە خــودی
بونیادگەرایــی (فەندەمێنتاڵیــزم) بەهانــە و
زەمینەیــەك دەدات بــە دەســتەوە ،كــە
ئیســام دابەشــدەکات لەنێــوان بونیادگــەرا و
نابونیادگــەرا و بــاش و خــراپ ،کــە بەتایبەت
واڵتانــی ئەوروپــی کارى وەهــا دەکــەن،
بۆئــەوەی پەرەبــدەن بــە جۆرێكــی تــر لــە
ئیســام ،لــە دەوڵەتانــی ئیمپریالیســتییەوە
بگــرە تــا دەوڵەتانــى ناوخــۆ ،هەتــا هــەر
هێزێكی كۆنەپەرســت ،پێیانوایــە نابونیادگەرا
باشــترە ،چونکــە پێیانوایــە لــە کۆتاییــدا
هیــچ ڕەخنەیەکــى لەســەر نییــە ،هەتــا
خەبــات بەرامبەریــدا نییــە ،لــە ئەنجامــدا
ئەمــە دابەشــکردنێکى هەڵەیــە ،جۆرێــك لــە
چەواشــەكارییە ،کــە ســوودى نییــە.
بــەاڵم ئیســامی سیاســی واقیعییــە،
ئیســامی سیاســی ئــەو ئیســامەیە بەهێــز
دەگات کــە دەســەاڵتى هەیــە و توانــاى
بانگەشــەى هەیــە ،کاتێــک کۆماری ئیســامى
هاتــە ســەرکار ئیســامی سیاســی دامــەزرا،
ئێســتا داعــش و قاعیــدە و تاڵیبــان ئســیالمی
سیاســین ،هەتــا بەشــێکى زۆرى خواســتە
ئیســامى و مەزهەبیەكانیــش بانگەشــەى
هێــز دەكــەن ،لــە هەمــان کاتــدا ئەمــە کارى
ئیســامى سیاســییە لــە هێــزدا ،لــە ئێــران،
ئەفغانســتان ،ســوریا ،ڕەققــە و موســڵ،
هێنــدە دژى ئینســانى بــووە ،بۆیــە ئێمــە
دژى ئیســامى سیاســی بوویــن ،هــەر ئــەو
ئیســامی سیاســییە شــاخی تیرۆریســتی
خــۆی دروســت دەكات ،بــۆ بەهێزکردنــى

تیرۆریزمــى ئیســامى.
کەواتــە جیــاوازی هەیــە لەنێــوان
بونیادگەرایــی ئیســامى و ئیســامی
سیاســییدا ،ئێمــە لــەم دەســتەواژەی
بونیادگەرایــی ئیســامییە ســوودوەرناگرین،
چونكــە ســوودی لێوەردەگیرێــت بــۆ
خۆڵكردنــە چــاوی کۆمەاڵنــى خەڵــك.
* تێگەیشــتی ئێــوە بــۆ عەلمانییــەت
چییــە ،ئایــا هەندێــك لــە پارتــە
عەلمانییەكانــی ڕۆژهــەاڵت ،كــە
لەژێــر كاریگەریــی ئاینــدان ،مانــای
ڕاســتەقینەی خۆیــان پاراســتووە،
یــان لەدەســتیانداوە ،لێكدانــەوەت
بــۆ جیهانگیــری چۆنــە و چییــە؟
ڕەحمــان حســێن زادە :عەلمانییــەت كــە

ئێمــە پێیدەڵێیــن ســیکۆالریزم ،پێناســەیەکى
زۆر دیاریکــراوى هەیــە ،بــەو مانــای دەبێــت
دیــن لــە دەوڵــەت ،ئیــدارەی كۆمەڵگــە،
پــەروەردە و فێركــردن جیــاواز بێــت،
ئەمــە مانایەكــی زۆر تایبەتــە ،بــەاڵم دوو
جــۆر لێكدانــەوەی نادروســت لەســەر ئــەم
عەلمانیەتــە دەكرێــت ،بەشــێكی ئەوەیــە
كــە بانگەشــەیەکى زۆرى بــۆ دەکــەن و
پێیانوایــە هەمــوو شــتێكە ،پێیانوایــە هــەر
بــەم ســیكۆالزمە ،كــە دیــن لــە دەوڵــەت
جیاکرایــەوە ئیتــر ئینســانییەت ئــازاد دەبێت،
بــە هەمــوو شــتێكی خــۆی دەگات ،لەکاتێکدا
ئەمــە ڕاســت نییــە ،ئەمــە لەالیــەک.
لەالیەکــى دیکــەوە ،تــۆ ئەحزابــی ئێرانــت بــە
نموونــە هێناوەتــەوە دەڵێیــت «لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت هەیــە» ،ڕاســتە بــە خۆیــان دەڵێــن
عیلمانییــەت ،بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا شــەو
و ڕۆژ دەســت دەدەنــە ژێــر باڵــی ئیســام،
یــان مەزهــەب ،بــەو مانایــە عەلمانــى نیــن،

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

بۆنمونــە حزبــی دیموكراتــی كوردســتان بــە
خــۆی دەڵێــت عەلمانــی ،بــەاڵم هەمــوو ڕۆژێــك
ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنەكــەی بــە ئایەتــی قورئــان
دەســتبەكاردەبێت ،ئەمــە خــۆى لــە خۆیــدا
پارادۆکســە ،ڕەوتێــک کــە عەلمانــى بێــت و
الیەنگــری ســیکۆالریزم بێــت ،نابێــت ئیمتیــاز و
رێگەبــدات بــە ئیســام و ئیســامگەرى ،بۆیــە
پێموایــە ئــەم حزبانــە ،حزبێكــی عەلمانــی واقعــی
نیــن دووڕوویــی دەنوێنــن.
ســەبارەت بــە بابەتــى جیهانگیــرى ،جیهانــی
ئەمــڕۆ بــەرەو ئــەو ڕەوتــە دەڕوات،
نیزامــی ســەرمایەداری لەســەر قازانــج و
بەرژەوەندییەكانــی خــۆی تێكۆشــاوە ،بۆئــەوەی
ئــەم جیهانگیرییــە دروســتببێت ،چونکــە لەپــاڵ
بەرژەوەندییەكانــى ،ســوود و ســەرمایەی خــۆى
دەوێــت ،بــەم ڕێگەیــە پەیوەندیــى لەگــەڵ
جیهــان ،جیهانگیرتــر و ئاســانتر دەبێــت ،ئێمــەی
كۆمۆنیســت و چــەپ ئــەم جیهانگیرییەمــان
پێباشــە ،بــەاڵم خــودی ســەرمایەداری لــە
جیهانگیریــدا ،چ بەرژەوەندییەكــە بــۆ ســوود و
ســەرمایەكەی خــۆی ،ئاشــکرایە ئەمــە جێگــەی
ڕەخنــەی سۆسیالیســت و كۆمۆنیســتەكانە ،بــۆ
كــەم كردنــەوەی دەســەاڵتی ســەرمایەداری،
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ڕەوتــى جیهانگیــری
ڕووبەڕووبونەوەیەکــى دواكەوتووانەیــە.
* ئایــا دەكرێــت كەســانێك لــە حزبــی
حیكمەتیســت پەیــڕەوی ئاییــن بكــەن،
ئەگــەر ئاســاییە ئایــا پێچەوانــەی
دروشــمەكانی حیكمەتیســت نییــە،
ئەگەرنــا مانــای مەرجداركردنــی مــاف و
ئازادییەكانــی تــاك هەڵدەگرێــت؟
ڕەحمــان حســێن زادە :مەرجــی ئێمــە بــۆ

ئەنــدام بــوون لــە حزبــی حیكمەتیســتدا ،بەرنامــە
و شــێوازى ڕێكخراوەیەكەمانــە ،بەرنامەیەكمــان

هەیــە ،بــە نــاوی بەرنامــەی (دنیــای بێتــەل)،
کــە بەرنامەیەكــی كۆمۆنیســتی زۆر ڕۆشــنە ،لــەو
بەرنامەیــەدا بەڕۆشــنی لــە دژی هــەر جــۆرە
ترســێک ،بۆنمونــە تــرس لــە مەزهــەب ،تــرس
لــە ئیســام قســەكراوە ،کاتێــک كەســێك دێــت و
بەرنامــەی ئێمــە قبووڵــدەكات ،لــەو بەرنامەیــەدا
دەبینێــت حزبــی حیكمەتیســت بــە ڕۆشــتنی
حزبێكــی دژی مەزهــەب ،هەتــا دژی ناســیۆنالیزم
و هــەر جــۆرە ترســێکە ،ئەگــەر ئــەو کەســە
كێشــەیەكی لەگــەڵ ئــەو بەرنامــە نییــە ،دەبێــت
ئــەو وهاڵم بداتــەوە ،لەنــاو حزبــی حیكمەتیســتدا
ناكرێــت پڕوپاگەنــدەی مەزهەبــی بكەیــت،
ئەمــە ســنوردارکردنى مافــی هیــچ كەســێك
نییــە ،چونكــە ئــەو كەســانەی كــە دێنــە نــاو
حیکمەتیســت ،پێــش هاتنــى ئــازادە ،لــە هاتــن
و نەهاتنــى ،ئەگــەر پێیوایــە لەگــەڵ بەرنامــە
و سیاســەتی ئێمــە ناگونجێــت زۆری لێناكرێــت،
كەســێكیش كــە دێتــە نــاو ئێمــە ناتوانێــت هیــچ
جــۆرە پەیوەندییەكــی لەگــەڵ مەزهــەب و
ئیســامدا هەبێــت ،لەکاتێکــدا تــا ئێســتا شــتێکى
لــەو شــێوەیە لــە حزبــی حیکمەتیســتدا دروســت
نەبــووە ،بــەاڵم رەنگــە لــە ئاینــدەى ئێرانــدا،
ئەگــەر حزبــی حیکمەتیســت ببێتــە حزبێکــى
چەنــد ملیۆنــى ،دەکرێــت چەنــد کەســێک بێــن
بەرنامــە و سیاســەتى ئێمــە قبوڵبکــەن ،بــەاڵم لــە
پراکتیکــى واقیعیــدا مەزهەبــی نەبــن.
* قەیرانــى چەکــدارە توندڕەوەکانى وەک
داعــش بــە هێرشــی چەکــدارى چارەســەر
دەکرێــت ،یــان لــەڕووی ڕاگەیاندنــەوە
چــۆن كار بــۆ بەتاڵكردنــەوەی هــزرى
ڕەشــەكوژی بكرێــت؟
ڕەحمــان حســێن زادە :پێموایــە تەنهــا بــە

بەربەرەكانــی چەكــداری ،یــان تەنهــا بــە ڕاگەیاندن
و بانگەشــە داعــش ڕیشــەکێش ناکرێــت ،هێــزی
تیرۆریســتی داعــش لــە هەركــو ێ ســەرهەڵبدات

و دەســەاڵت بگرێتەدەســت ،ڕێگەچــارەى خێــرا
ئەوەیــە بــە هێزێكــی یاســایی تونــد و بەهێــز
تێــك بشــكێنرێت ،شكســتی پێبهێنرێــت ،وەک
ئــەوەى لــە ڕەققــە و موســڵ هەوڵــدەدەن بــە
هێزێكــی تونــد تێکــی بشــكێنن ،بەتایبــەت بــەرەی
سۆسیالیســت و ئازادیخــواز لــە بەرامبــەر داعــش و
هێــزە تیرۆریســتییەکانى تــر ،پێویســتی بەوەیــە بە
هێــزی چەكــداری شۆڕشــگێڕانەی خــۆی هەبێــت،
بۆیــە حزبێكــی وەك ئێمــە بــاس لــە پێویســتى
هەبوونــى حزبــی گاردی ئــازادی دەكات ،بــەاڵم
ئەمــەش تەنهــا هــۆکار نییــە بــۆ ڕیشەکێشــکردنى.
پرســیارەكە ئەوەیــە داعــش و تیرۆریســتی ئــەم
ســەردەمە ســەرچاوەكەی لــە كوێوەیــە؟ بــە
بۆچوونــى من ئەگــەر ســەرچاوەکەى نەدۆزرێتەوە،
داعــش و هێــزە تیرۆریســتەکانى تــر درێــژە بەکارى
خۆیــان دەدەن ،بۆیــە دەبێــت بگەڕێینــەوە ســەر
ڕیشــە بنەڕەتییەکــەى ،یەکــەم بریتییــە لــەوەى ،کە
نەزمــى ســەرمایەداری هەیــە ،خــودى ئــەم نەزمــە
بــە داســەپاندنی نابەرامبــەری ،نادادپــەروەری،
بێــكاری ،بــ ێ بژێــوی و هەمــوو ئــەو ڕۆژە
ڕەشــانەی كــە بەرۆكــی سەرانســەری جیهــان
گرتــووە ،هــۆکارى ســەرەکى ئەوەیــە ،کــە تەوژمــە
تیرۆریســتىیە ئیســامییەکان بە پەنجەدانان لەسەر
ئــەو زوڵــم و زۆر و نادادپەروەرییــەى کــە هێــزى
گــەورەى ســەرمایە و ســەرمایەدارى لەپشــتە و یان
خۆیــان ســەرچاوەین هێــز پەیدابــکات.
بۆنمونــە ســاڵی رابــردوو لــە پاریــس ئــەو
هەڵمەتــە تیرۆریســتییە هەبــوو ،کە ئاشــکرایە
دڵــی هــەر ئینســانێكی هێنایەژان ،لــە کاتێکدا
هــەر یەکێــک لــەو تیرۆریســتانە کاتێــک
گەمــارۆدرا و دەســتگیرکرا ،پەیامنێــرى کەناڵى
 BBCچاوپێکەوتنــى لەگــەڵ کــرد ،وتــى :ئەم
گەڕەکــە یەکێکــە لــە هەژارتریــن گەڕەکەکانى
پاریســە ،کــە ژیــان تێیــدا تاڵــە و بێــکارى لــە
 50%زیاتــرە ،هــەژارى و بێــکارى و گرانــى
هەیــە ،ئــەو تیرۆریســتەش لــەو گەڕەکــە
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دەژیــا ،چونکــە ئــەو نەزمــە ســەرمایەدارییەى
کــە لــە فەڕەنســا و پاریــس هەبــوو ،هێنــدە
نابەرانبــەرى و نادادپــەروەرى ڕیشــەکێش
کردبــوو ،گەنجەکانــى دەکەونــە دواى
تیرۆریزمــى ئیســامى و داعــش.
دواى ئــەوە لــە رۆژهەاڵتــى ناوەڕاســت
نزیكــەی  70 – 60ســاڵە زوڵمێكــی زۆر
لــە خەڵكــی فەڵەســتین دەكرێــت لەالیــەن
دەوڵەتــی نەژادپەرســتی ئیســرائیلەوە ،خودى
ئــەم دەوڵەتــە دروســتکراوە و جێگــەى
پشــتیوانى گــەورەى ئیمپریالیزمــى ئەمەریــکا
و هێــزە ئیمپریالیســتەکانى تــرە ،ئــەم کێشــە
داســەپێنراوەى كــە بەســەر خەڵكــدا هاتــووە،
لەمــاوەى ئــەم  70 – 60ســاڵەدا ،بەئاشــكرا لە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئــەم نادادپەروەرییــە
دەبینرێــت ،هەتــا ســەرمایەدارەكان و
ئیمپریالیســتەكان لەپشــتین ،بۆیــە گروپــە
تیرۆریســتە ئیســامییەکان توندتــر هاتوونەتــە
مەیــدان ،گوایــە لەبەرامبــەر ئــەو زوڵمــە
دەوەســتن ،ئەمــەش دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ
زیاتــر گەشــەکردنى تیرۆریــزم.
دواتــر ســەردەمانێك لــە ئەفغانســتان
لەســاڵى  1979 – 1978لــە بەرامبــەر نفــوز،
دەســەاڵتی ســۆڤیەت ،چەپەكانــی ســەر
بــە ســۆڤیەت لــە ئەفغانســتان ،دەوڵەتــی
ئیمپریالیســتی ئەمریكایــی هــات ،لەژێر ناوى
پشــتێنەى ســەوز موجاهیدینــی ئیســامییان
دروســتكرد ،لــەدوای موجاهیدنــی ئیســامی
تاڵیبانــی لێكەوتــەوە ،ئێســتاش داعشــی
لێكەوتووهتــەوە ،هەمــوو ئــەم گروپــە
تیرۆرســتییانە بــە پشــتوانی ئەمەریــكا
و پاكســتان و دەوڵەتانــی دەســتوپێوەند
دروســتبوون ،بــە وتــەى خۆیــان بــۆ ئــەوەى
بەربەرەکانــى بکــەن و پشــتێنەى ســەوز
دروســتبكەن ،لــە بەرامبــەر پشــتێنەى
ســووری شــوورەویدا ،بۆیــە ڕۆژهەاڵتــى
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ناوەڕاســت و ئەفغانســتان بۆنەتــە هێالنــەى
ئــەم تیرۆریزمــە ئیســامییانە.
دواتــر دەســتتێوەردانى ئەمەریــکا لەعێــراق و
ئەفغانســتان ،بــە لەشکرکێشــی لــە عێــراق
کاریــان کــرد ،لەکاتێکــدا رژێمــى فاشیســتى
بەعســیش لەســەرکار نەمــا ،بــەاڵم لەجێــگاى
ئــەوە گروپــى تیرۆریســتى مەزهەبــی و
ناسیۆنالیســتى دەســەاڵتیان گرتەدەســت،
لەئەنجامــدا عێــراق و ئەفغانســتانیان بــەم
ڕۆژە گەیانــد ،هەمــوو ئەمانــە فاكتــەرن بــۆ
تیرۆریزمێكــی جیهانگیــرى ،کەواتــە تــۆ هــەم
لەگــەڵ تیرۆریزمــی ئیســامى و داعشــی
ڕووبــەڕووى ،هــەم لەگــەڵ تیرۆریزمــی
دەوڵەتــى ئەمەریــكا و ڕووســیا ،هەتــا
لەگــەڵ تیرۆریزمــی دەوڵەتانــی عەرەبســتان
و كۆمــاری ئیســامی و دەوڵەتانــی دیكــە.
کەواتــە دنیــای ئەمــڕۆ لــە ناخــى رژێمێکــى
چەوســێنەرى وەکــو ســەرمایەدارییە ،كــە
بۆتــە هــۆى چەوســانەوەی كۆمەاڵنــی
خەڵــك و نایەکســانى و نادادپــەروەرى،
بۆیــە دنیــا بووهتــە دنیــای ڕمبازێنــی
تیرۆریزمــی دەوڵەتــی ،تیرۆریزمی ئیســامی،
تیرۆریزمــی ناسیۆنالیســتى ،نائەمنییەتێكــی
گــەورەی لەســەر دنیــادا دروســتکردووە،
داعــش بەوهــۆکارە بەهــرە دروســتدەکات،
دەكرێــت داعــش لــە ڕەققــە ،موســڵ،
عێــراق و ســووریاش زەرەرمەنــد بێــت و
دەربكرێــت ،بــەاڵم هەتــا ئــەو هەلومەرجــە
بەمشــێوەیە بێــت ،داعــش ڕیشــەکێش
نابێــت ،کەواتــە ڕێگــەی ڕیشەكێشــكردنی
تیرۆریزمــی داعشــی ،ئیســامى و دەوڵەتــى،
هاتنــە مەیدانــی بەرەیەكــی دڵســۆزە بــۆ
خەڵكــی ئازادیخــوازە ،كــە دژ بــە هەمــوو
الیەنەكانــی تیرۆریســتی بێــت ،بەومانایــە
ڕیشەكێشــكردنی تیرۆریزمــی دەوڵەتــی و
ئیســامی لــە دنیــادا ،لــە هەوڵــی ئەوەدایــە

بــەرەی ئازادیخــواز و بــەرەی چــەپ بــە
هەمــوو هێزیــەوە بێتــە مەیــدان ،دەســەاڵت
لــەم كیشــوەرو ئــەو كیشــوەر بگرنەدەســت،
بــە دامەزراندنــی خۆشــگوزەرانی و ئــازادى
بــۆ خەڵــك ،زەمینەكانــی گەشــەکردنى
تیرۆریــزم ڕیشــەكێش بكــەن ،لــە هەمــان
كاتــدا گروپــە تیرۆریســتیەكانیش پاكبكەنەوە،
تــا ئــەم کارانــە نەکرێــت ،تیرۆریزمــى
داعشــی ریشــەکێش ناکرێــت.
* ئــەوەی ئێســتا لــە عێــراق،
ســوریا ،ئەفغانســتان و ســۆماڵ
ڕوودەدات شــەڕی گروپگەلــى
ئیســامی ڕادیــكاڵ ،یــان ســەلەفی
تونــدڕەو ،یــان گرووپــی ئیســامیی
تیرۆرســت و ســەلەفییە ،لەگــەڵ
هێــزە ناسیۆنالیســتەكان ،یــان
دەســتتێوەردانى دەرەكییــە ،شــوێنی
حزبــی چــەپ لــەم شــەڕەدا بەتاڵــە،
کرێــکار و خەڵكــی هــەژار بــوون بــە
قوربانیــی ئــەو شــەڕانە ،ئــەم حاڵــە
ێ دەگات؟
بەكــو 
ڕەحمان حســێن زادە :شــەڕ ،پێكــدادان،

تیرۆریــزم ،نائارامیــی خەڵــك و بێبژێــوی لەم
ناوچانــەدا ،ڕاســتییەكە ئەوەیــە بــۆ خــۆی
گۆشــەیەكە لــە دنیــای پڕ لــە ئاڵۆزیی ئێســتا،
هــەر ئــەو كیشــوەرانە نییــە ،ئاشــکرایە
ئەوانــە نمونــەی بەرجەســتەی رۆژهەاڵتــى
ناوەڕاســتن ،چونکــە دنیایەكــی ناجێگیــرە،
بــێ لەنگــەر و پــڕ لــە پارادۆکســە ،لەهەمــان
کاتــدا ســەروەت و ســامانى ئــەو دنیایــە،
لــە دەســتى چەنــد ســەرمایەدارێکدایە،
لەکاتێکــدا ملیارەهــا خەڵــک لەژێــر هێڵــى
هەژاریــدا ژیــان دەکــەن ،واتــا ئەمــە
بــۆ خــۆى ســیمایەکە لــە دنیــاى پــڕ لــە
ئێــش و ئــازار ،کــە ئەنجامــی دەســەاڵتى

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

كۆنەپەرســتی ،چەوســێنەری ســەرمایەداری و
خــودى سیاســەتى هێــزە ئیمپریالیســتی وەک
ئەمەریکایــە.
تــۆ باســی عێــراق و ئەفغانســتان دەکەیــت،
ئــەو دوو واڵتــە لــە چ کاتێکــەوە بــەم
شــێوەیان لێهاتــووە؟ ئەفغانســتان لــەو
ســەردەمەی موجاهیدینیــان دروســتكرد و
دواتــر تاڵیبــان هــات و چــوون تاڵیبانيــان
دەركــرد ،لــەو كاتــەوە هێــزی ناتــۆ
لەنێویاندایــە ،ڕۆژێــك خۆشــی بەخۆیــەوە
نەدیــوە ،لــە هەمــان کاتــدا عێــراق لــەو
رۆژەى هێــزى داگیرکــەرى ئەمەریــکا هــات
و رژێمــى فاشیســتى بەعســییان البــرد ،ئــەم
رۆژە ڕەشــەیان بــۆ خەڵــک دروســتکرد و
بەردەوامیشــی هەیــە ،زۆر واڵتــى تریش بەو
شــێوەیە ،ڕاســتە هێــزی دەرەكــی كاریگەریی
زۆری هەیــە ،بــەاڵم ئــەم هێــزی دەرەكییــە
بــە تەنیــا ئەمــکارەى پێناکرێــت ،ئــەم هێــزە
دەرەكییــە ،لــە ناوخــۆ و جیهانیشــیدا هێــزی
هەیــە ،بۆنمونــە ئــەو هێــزە نەتەوەیــی و
مەزهەبییانــەی چ لــە ئەفغانســتان ،چ لــە
عێــراق چوونــە پــاڵ ئەمەریــكا ،لــە ئەنجامــی
سیاســەتەكانی ئەمەریــكا ڕژێمــی تاڵیبــان
ڕۆیشــت ،یــان ڕژێمــی بەعــس ڕۆیشــت،
ئایــا دواى رۆیشــتنى ئــەو رژێمانــە ،خــودى
خۆیــان شــەریکى ئــەو دەســەاڵتە نیــن؟
خۆیــان ســەرچاوەی ئــەم نائارامــی و
تیرۆریزمــە نیــن؟
کەواتــە هێــزی دەرەكــی بــە بۆنــەی هێــزی
كۆنەپەرســتی ناوخۆیــی ،توانیویەتــی ئــەم
ڕۆژە ڕەشــانە تووشــی خەڵــك بــكات،
کاتێــک ئــەم ڕمبازێنــەى تیرۆریزمی ئیســامی
و تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی لەئارادایــە،
هێــزی چــەپ و ئازادیخــواز و هێــزى

سۆسیالیســت ،کــە توانــا و هێــزى هەبێــت،
کــە بەشــێكی زۆرى كۆمەڵــگای لەگــەڵ بێت،
هەتــا هێــزی نیزامــی و چەكــداری بێــت لــە
ئەفغانســتان و عێــراق ،دژ بــە داعــش ،دژ
بــە الیەنــە تیرۆریســتییەكان نییــە ،بۆیــە
دەبێــت هەوڵــی بــۆ بدەیــن ،کارى هێــزە
چــەپ ،ڕادیــکاڵ و سۆسیالیســتەکانە لــەم
مەیدانــەدا خۆیــان بەهێزبکــەن ،لــە ڕووى
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــى ،ڕێکخراوەیــی و
ڕێکخســتنەوە ،هەتــا لــە هێــزى چەکــدارى و
نیزامیــدا ،بــۆ بەربەرەكانــی لەگەڵ ئــەم ڕۆژە
ڕەشــانە بكــەن ،كــە نەزمــى ســەرمایەدارى
و تیرۆریســتەكان ســەپاندوویانە بەســەر
کۆمەاڵنــى خەڵكــدا.
بۆیــە ئەگــەر ڕووى قســەت لــە ئێمەیــە،
ئێمــە دەڵێیــن «حزبــی حیكمەتیســت دەبێت
لــە ڕووى كۆمەاڵیەتــی و ڕێکخراوەییــەوە
خــۆى بەهێزبــكات ،ئاســۆ و سیاســەتێكی
ڕوونــی هەبێــت» ،بــەاڵم ئاشــکرایە لــە
ڕەوتــى ڕووداوەکانــى کۆمەڵــگاى ئێرانــدا،
ئەگــەر هێزێکــى نیزامــى وەکــو گاردى
ئــازادى ،نەیەتــە مەیدان و جێگاى پشــتیوانى
جەمــاوەر و کرێــکار و زەحمەتکێــش نەبێت،
دەوڵەتانــی كۆنەپەرســت و تیرۆریســت لــە
ناوخــۆی ئێرانــدا ژیانــی خەڵــك ئێــران تــاڵ
دەکــەن هاوشــێوەی عێــراق ،بۆیــە دەبێــت
بــەرەى ئازادیخــواز و کۆمۆنیســت لەئێســتاوە
هەوڵبــدات ،بــەاڵم ئەمــەش بەتەنهــا بــەس
نییــە ،لــە ئاســتی جیهانی و نێونەتەوەییشــدا،
پێویســتە ئــەو هێــزی چــەپ و ئازادیخــوازهی
دنیــا ئینســانێکى شارســتانى بێتە مەیــدان ،لە
دژی هەموو ئەو كارەســاتانەی كە دەوڵەتانى
تیرۆریســت و گروپە تیرۆریســتییەكان داعش
و قائیــدە توشــی خەڵكیــان كــردووە ،واتــا

“

حزبی تودە كە كۆنترین
حزبی چەپی ئێران بووە،
لە هێنانە سەركاری

خومەینیدا ڕۆڵی هەبووە،
لە پشتوانیكردن لە
دامەزراندنی حكومەتی
كۆماری ئیسالمی هەتا - 2
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پرۆفایل:
هــەم ســەنگەربەندییەکى جیهانــى بــەرەی
ئازادیخوازیــی دەوێــت ،هــەم هێــزی چــەپ
و سۆسیالیســتى بەهێــزى دەوێــت لەنێــو
ئــەو واڵتانــەدا ،کــە ســەنگەرێك بگیرێــت
بەرامبــەر بــەو ڕۆژە ڕەشــەی كــە تیرۆریــزم
بەســەر دنیــای ئەمڕۆیــدا هێنــاوە.

رەحمانى حسێن زادە

حزبی حیكمەتیست:

لــە هەنــاوی حزبــی كۆمۆنیســتی کرێکاریــی
ئێــران هاتــە ئــاراوە ،زۆرینــەی كۆمیتــەی
ناوەنــدی دواتــر بەشــێكی زۆر لــە كادیــران
و ئەندامانــی حزبــی كۆمۆنیســتی کرێــکاری،
لــەدوای ســەرهەڵدانی ئــەو ڕەوتــە سیاســی
و تەشــكیالتییانە لــە ســێپتەمبەری  2004لــە
كۆنفرانســی یەكەمــدا حزبــی حیكمەتیســت
ڕاگەیانــدرا ،حزبــی حیكمەتیســت حزبێكــی
ماركســیزمی كۆمۆنیســتی كرێکارییــە ،پشــتی
بەســتووە بــە ڕێبــازی سیاســیی ماركسیســتی
بــەو رێبــازە سیاســی و فكرییــەی كــە
مەنســوری حیكمــەت داڕێــژەری بــووە و
دایمەزرانــدووە ،بــەو پێیــەش نــاوی خــۆی
نــاوە حزبــی حیكمەتیســت ،تــا ئێســتا 7
كۆنگــرە و  35پلنیۆمــی كۆمیتــەی ناوەنــدی
ئــەو حزبەمــان بەســتووە.
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ساڵى لەدایکبوون1959 :
شــوێنى لــە دایکبــوون :ئاوایــی (یــەک
شــەوە) ،نزیــک شــارى بــۆکان ،لــە
کوردســتانى ئێــران.
بــوارى خوێنــدن )5( :ســاڵى خوێندنــى
ســەرەتایی لــە ئاوایــی (یــەک شــەوە)
تەواوکــردووە ،مــاوەى ( )3ســاڵ خوێندنــى
ناوەنــدى لــە شــارى بــۆکان خوێنــدووە)4( ،
ســاڵ لــە پەیمانــگاى پیشەســازى شــارى
ســەقز خوێندنــى کــردووە ،هــەر لەوێــش
دیبلۆمــى وەرگرتــووە ،لــە تاقیکردنەوەکانى
زانکــۆى ئێــران بەشــداری کــردووەو بــۆ
ئینســتیتۆى تەکنەلــۆژى شــارى رەزایــە
(ئورمیــەى ئێســتا) قبــوڵ کــراوە ،لــە رشــتەى
میکانیــک لــە پایــزى ســاڵى .1978
دوای شۆڕشــی ئێــران و لەگــەڵ یەکــەم
هێرشــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ ســەر
ئێــران ،لەگــەڵ فۆڕمولەبوونــی هێــزی
ســەربازیی کۆمەڵــەدا ،بــووە بــە یەکــەم
ئەندامــی شــاری بۆکانــی کۆمەڵــە لەژێــر
سەرپەرشــتیی (دکتــۆر جەعفەری شــەفیعی).

مــاوەی  12ســاڵ لــە بەشــەکانی ڕاگەیانــدن
و ســەربازی و سیاســی و ڕێکخراوەیــی
کۆمەڵــەدا کاریکــردووە و چەندیــن پۆســتی
جۆراوجــۆری وەرگرتــووە.
ســاڵی  1991لەگــەڵ چەنــد هاوڕێیەکیــدا
جیادەبنــەوە و حزبــی کۆمۆنیســتی
کرێکاریــی ئێــران پێکدەهێنــن و مــاوەی
 13ســاڵ چاالکیــی خۆیــان لــەو حزبــەدا
درێژەپێــدەدەن.
ســاڵی  2004و پــاش ســەرهەڵدانی
جیاوازیــی و ناکۆکییــەکان لــە كۆنفڕانســی
یەكەمــدا ،كــە زۆرتریــن كاديــر و ئەندامــی
تێدابــوو حزبــی كۆمۆنیســتی کرێکاریــی
حیكمەتيســتیان ڕاگەیانــد ،لەو ســەردەمەوە
تا ئێســتا لــە حزبــی حیكمەتیســتا کاردەکات
و ئەندامــی رابەریــی حزبــی حیكمەتیســتە.
لــە كۆنگــرەی چوارەمــەوە یەكــەم جــار بــە
ناوونیشــانی ســكرتێری كۆمیتــەی ناوەنــدی
هەڵبژێــراوە ،دواتریــش وەك ســەرۆكی
مەكتەبــی سیاســی لــە پلینۆمەكانــی
داهاتــوودا لــە مەكتەبــی سیاســیدا
هەڵبژێــراوە.
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جەعفەر ئەمینزادە
(جەعفەر عەبدوڵاڵ عەلی)

ئەندامى ڕێبەرى
ڕەوتى سۆسیالیستى
کۆمەڵە

چاوپێکەوتنی :ئاران

حیزبەکانى دیموکرات ،کۆمەڵەى شۆڕشگێڕ ،خۆیان بە
میراتگرى خەباتى خۆرهەاڵتى کوردستان دەزانن ،بەاڵم
میراتگر نیین

* مانگێکــە پەالمارێکــى شــۆڤێنییانە
دەکرێتــە ســەر شــارى عەفریــن
لــە الیــەن ســوپاى تورکیــاوە،
ئۆپراســیۆنێکى بــاو لــە هــەر
چــوار الى عەفرینــەوە درێــژەى
هەیــە ،گەلەکۆمەیــەک لــە ئارادایــە
لــە نێــوان ئێــران و ڕووســیا و
تورکیــا ،تەنانــەت باســى ســووریا
و ســعودیە و بەشــداریی ســوپاى
ئــازادى ســووریایش دەکرێــت،
لێکدانــەوەى بەڕێــزت چییــە؟ بۆچــى
دەیانەوێــت عەفریــن وەک کۆبانــێ
و موســڵ وێــران بکــەن؟ پێــت وایــە
چارەنووســى عەفریــن بــە کــوێ
دەگات؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :ئەگــەر بۆیــان

بکرێــت عەفریــن وەک موســڵ لــێ دەکــەن،
ئەمــە بەرنامــەى تورکیایــە ،تــا نەهێڵێــت
کــورد لــە خۆرئاوای کوردســتان بــە مافەکانى
خــۆى بــگات ،کــە ئــەو بــە مەترســی بــۆ
خــۆى و ناوخــۆى خــۆى دەزانێــت ،تورکیــا
پێــی وایــە هێزەکانــى خۆرئــاوا لــە ژێــر
کاریگەریــى هێزەکانــى (پەکەکــە)دان و
دەســتوور لــەوەوە وەردەگــرن ،تورکیــا
ئــەوە وەک مەترســییەک بــۆ ســەر خــۆى
دەبینێــت ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا تورکیــا
بــە هــۆکارى ئــەوەى پێشــتر و تــا ئێســتا
لــە هەمــوو سیاســەتەکانى دەرەوەیــدا
شکســتی خــواردوە بەتایبــەت لــە ســووریادا،
دەیەوێــت لــە کۆتاییــدا بــە لەشکرکێشــى
بــۆ نــاو خاکــى ســووریا قەرەبــووی ئــەو
شکســتانە بکاتــەوە ،ئەگــەر ئەمەریــکا و
ڕووســیا لەگــەڵ ســووریادا ڕێککەوتــن ،وەک
ئێــران ،تورکیایــش بێبــەش نەبێــت ،کــە
تــا ئێســتا بێبــەش بــوە .ئــەو سیاســەتانەى
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تورکیــا لــە ســەرەتاوە بەرانبــەر بــە ســووریا
هەیبــوە ،هیچیــان دروســت نەبــوون .تورکیا
پێــی وایــە لــە عەفریــن و کانتۆنەکانــى
خۆرئــاواوە هێــرش دەکرێتــە ســەر خاکــى
تورکیــا ،کــە تــا ئێســتا پێچەوانەکــەى ڕاســت
بــوە ،لــە خاکــى خۆرئــاواوە تــا ئێســتا هیــچ
هێرشــێک نەکراوەتــە ســەر تورکیــا ،تەنهــا
تورکیــا بــوە بــە هەمــوو شــێوەیەک تەنانــەت
ڕێگریــی کــردوە لــەوەى کــە کــورد لــە الیەن
هێزەکانــی هاوپەیمانــەوە چەکــدار بکرێــن و
چەکیــان پــێ بدرێــت و لەگــەڵ ئەمەریکایــش
لــە ســەر ئــەوە ناکۆکییــان هەیــە ،پێــم وایــە
تورکیــا بەرنامەکــەى ئەوەیــە بــە شــێوەیەک
دیمۆگرافیایــى ناوچەکــە بگۆڕێــت ،عەفریــن
شــوێنێکە کــە بــە ئاســانى لــە داهاتــوودا
ئەگــەر هــەر لــە دەســتى کــورددا بمێنێتــەوە
و هەمــوو کانتۆنــەکان بــە یــەک دەگەیەنــن،
لــە داهاتــوودا ڕێگایــان دەبێت بــەرەو دەریا،
بــەاڵم ئێســتا تورکیــا لەوانــە دەترســێت ،کــە
ئەگــەر حکوومەتێکــى خۆبەڕێوەبــەر لــە
باکــووری ســووریا دروســت ببێــت ،ئــەو
کاتــە تورکیــا ئــەوە بــە مەترســیى دەزانێــت
بــۆ خــۆى.
* پرســى پێکهێنانــى ناوەنــدى
هاوبەشــى حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان لــە ئارادایــە ،ســەرنجتان
چییــە لەســەر پێکهێنانــى ئــەو
ناوەنــدە؟ لەکاتێکــدا پێنــج هێــزى
سیاســى تێیــدا بەشــدارن ،بــەاڵم
ئێــوە وەک دوو ســازمان و ڕێکخــراوى
سیاســى بەشــدار نیــن .ئــەو کێشــە
و ناکۆکییانــە چییــن کــە لــە ســەر
ئــەو ناوەنــدە هــەن؟ بــە وتــەی
بەڕێــز ئیبراهیــم عەلیــزادە ،ئەوانــە

کۆمەڵێــک حیزبــى ڕاســتن ،بۆیــە
بەشــدارییان نەکــردوە ،گوتیشــى
بۆچــی هێزێــک کــە درێژکــراوەى
موجاهیدینــى خەلقــە بەشــداری
دەکات لــەو دانیشــتنانەدا ،بــەاڵم
ڕێــگا نــادات (پــژاک) بەشــداری
بــکات ،لــە بەرانبــەردا بــۆ نموونــە
و
زەحمەتکێشــان
کۆمەڵــەى
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ و حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران
دەڵێــن ،ئــەى (پــژاک) درێژکــراوەى
پەکەکــە نییــە؟ بۆچوونــى تــۆ لــە
ســەر کــۆی ئــەم باســانە چییــە؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :پێــم باشــە

هێزەکانــى خۆرهــەاڵت هەمیشــە هەموویــان
کۆکبــن ،ئەگــەر نەتوانــن هەموویــان لــە
یــەک بــەرەدا کــۆ ببنــەوە ،لــە چەنــد
بەرەیەکیشــدا کــۆ ببنــەوە شــتێکى ئەرێیــە.
ڕاســتە جیــاوازی هەیــە ،مــن پێــم وایــە
ئــەو پێنــج حیزبــە بەرەیەکــى ڕاســتى
کۆمەڵــگای کوردســتانى ئێرانــن ،خەڵــک
ئــەو بڕیــارە دەدات ،بــەاڵم ئــەو الیەنــە لــە
ســەرەتاوە بــە دوو حیــزب پێکهــات :حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران و کۆمەڵــەى
شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــانى کوردســتانى
ئێــران ،کــە دوو بــەرەى ڕاســتى کۆمەڵــگای
کوردســتانى ئێرانــن ،دیــارە حیزبــى تریــان
بــۆ زیادکــردوون ،کــە بــە جۆرێــک جیــاوازن
لــەوان .بابەتەکــە (پــژاک) نییــە ،بابەتەکــە
ئەوەیــە ئــەوان پێیــان بــاش نییــە هێــزى
گــەورە ،یــان بچــووک بــە مۆرکــی چــەپ
و سۆسیالیســتییەوە لــە نــاو ئــەو بەرەیــەدا
زۆر بــن ،ئــەوان بەرەیەکــى ڕاســتن پێــم
خــراپ نییــە ،چەپیــش لــە کوردســتانى
ئێرانــدا پێویســتى بــە بەرەیەکــە کــە حیزبــى
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ئازادیخــوازى تێــدا بێت ،حیزبــى دیموکراتیى
واقیعــى تێــدا بێــت ،حیزبێــک بێــت بڕوایــان
بــە پرۆالریــزم هەبێــت ،حیزبێــک بڕوایــان
بــەوە بێــت خەڵک نەســڕنەوە ،ئــەم حیزبانە
هەبــن باشــە .بابەتەکــە لێرەدا (پــژاک) نییە،
بۆیــە نەیانتوانیــوە کۆمەڵــەى ڕێکخــراوى
کوردســتانى حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران
بســڕنەوە ،چونکــە هێزێکــى بەرچــاوە لــە
کۆمەڵــگای کوردســتاندا ،بــە بۆچوونــى مــن
هیــچ هێزێکــى چــەپ بــە ئەنــدازەى ئــەوان
بەرچــاو نییــن لــە کۆمەڵگای کوردســتاندا ،لە
کۆنــدا یــەک کۆمەڵــە هەبــوو ،دیــارە کۆمەڵە
الیەنگــرى خەڵکــى کرێــکار و زەحمەتکێــش
بــوە ،الیەنگــرى یەکســانیی ژن و پیــاو بــوە،
دوو بنەمــاى گرینــگ کــە هەرگیــز کۆمەڵــە
دەســتی هەڵنەگــرت لــە ســەرەتاوە تــا
ئێســتا ،نایشــبێت دەســتى لــێ هەڵگرێــت،
کاتێــک کۆمەڵــگا چینایەتییــە ،بابەتەکــە ئەوە
نییــە هەندێــک کــەس جۆرێــک لــە دروشــم
دەڵێــن بیانەوێــت لــە کوردســتان ئــەوە
پیــادە بکــەن ،کوردســتانیش وەک دونیــا
چینایەتییــە ،هەمــوو چینێکــی تێدایــە چینــى
کرێــکار ،زەحمەتکێــش ،مامۆســتا و چینــى
بۆرژوازیــى تێدایــە ،بــە بۆچوونــى مــن لــەو
بەرەیــەى دروســت بــوو ،چەپــى تێــدا نییــە.
هەموویــان ڕاســتن و هێــزى ئیسالمیشــى
تێدایــە ،نیــوەى حیزبــەکان لــە کوردســتاندا
لــە جێگــەى ئــەوەى پەرتــەوازە بــن کــۆ
ببنــەوە ،کارێکــى باشــیان کــردوە کــە کــۆ
بوونەتــەوە ،مــن گلەیــی لەوان نــاکام چونکە
منیــش خــۆم بــە خاوەنــى بابەتەکــە دەزانــم،
پێــم وا نییــە کەســێک لێــرە کوێخایــە بــۆ
کوردســتان ،ئــەوان دەیانەوێــت شــتى خۆیان
بەرنــە پێشــەوە لــە کوردســتاندا ،پــڕۆژەى

ئــەم ( )5حیزبــە پرۆژەیــەک نییــە ،کــە لــە
خزمەتــى خەڵکــى کرێــکار و زەحمەتکێشــدا
بێــت ،لــە حزمــەت شــتێکى نادیاردایــە کــە
خۆیشــیان نازانــن.
* ئێــوە ئامادەنییــن لەگــەڵ
هێــزى وەک یەکێتیــى دیموکراتــى
کوردســتانى ئێــران ،ناوەندێــک
پێکبهێنــن ،ڕەوتــى سۆسیالیســت
و یەکێتیــى دیموکــرات و پارتــى
ئــازادى ،پارتــى ســەربەخۆیى و
ئــەو هێزانــەى تــر ،لەگــەڵ حیزبــى
کۆمۆنیســت و (پــژاک) ،بــە نیــاز
نییــن ناوەندێکــى لــەو شــێوە پێــک
بهێنــن ؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :پێم باشــە تــەواوى

“

بابەتەکە (پژاک) نییە،

بابەتەکە ئەوەیە ئەوان پێیان
باش نییە هێزى گەورە ،یان
بچووک بە مۆرکی چەپ و
سۆسیالیستییەوە لە ناو ئەو

هێزەکانــى خۆرهــەاڵت بەشــدار بــن ،مــن
لــە ئایدیۆلۆژییــەوە بــۆی ناچــم ،بــۆ نموونــە
فــان کــەس حیزبێکــى نەتەوەیییــە ،بــەاڵم
ئێســتا حیزبێکــى دیموکراتــە ،ئەمــە کێشــەى
ئێمــە نییــە ،بــەاڵم لەگــەڵ بارودۆخــى
کوردســتان زۆر شــتمان هەیــە هاوبەشــین،
بــە هەمــوو حیزبــەکان بــە ڕاســت و
چەپیشــەوە ،ئەگــەر لــە ئێــران کێشــەیەک
دروســت بــوو ،بارودۆخەکــە بــەو شــێوەیەى
لــێ نەیــەت ،چونکــە خەڵکــى کــورد
بەداخــەوە چەکداریــن ،لــە هــەر شــوێنێک
چــەک هەبێــت ،ئــەم شــێوە بەرخوردانــە
شــت دروســت دەکات ،لەکاتێکــدا ئێســتا
هیــچ نەبــوە نیشــان دەکێشــن بــۆ فــان
حیــزب و فــان حیــزب ،مــن کێشــەى ئەوەم
نییــە کــە کەســەکە نەتەوەیییــە یــان چەپــە
یــان سۆسیالیســتە ،ئێمــە ئەگــەر بمانەوێــت
پێــش ئــەوەى بڕۆینــەوە بــۆ ئێــران ،لــە ســەر
پالتفۆڕمێکــى هاوبــەش رێک بکەوین ،ئەگەر
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بەرەیەدا زۆر بن
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حیزبــى خۆرهەاڵتــى کوردســتانى ئێــران
هەندێــک شــتمان نەبێــت ،تووشــى کێشــە
دەبیــن ،بــۆ نموونــە فــان حیــزب دەڵێــت:
بــا (پــژاک) نەبێــت ،پێــت وا نەبێــت مــن
کاتێــک باســى (پــژاک) دەکــەم  100%لەگەڵ
سیاســەتیاندا بــم ،بابەتەکــە ئەوەیــە (پــژاک)
یــش هەیــە ،ئیتــر لەگــەڵ (پەکەکە)دایــە یــان
ســەر بــە (پەکەکە)یــە هــەر
شتێک

بێــت ،چــی دەکەیــت؟ شــەڕى لەگــەڵ
دەکەیــت؟ ئەمــە ئەگــەری هەیــە لــە الیــەن
هــەم شۆڕشــگێڕانەوە ،هــەم لەالیــەن
خەڵکــى کــوردەوە ،تەنهــا کەســێک ناتوانێت
حاکمــى کوردســتان بێــت ،بابەتەکــە ئــەوە
نییــە هــەر شــتێک کــۆن بێــت بــاش بێــت،
بیروبۆچوونــى تــازە باشــە ،ئەگــەر حیزبێــک
پێــک بێــت لــە تــەواوى ئــەو حیزبانــە کــە
هــەر یەکەیــان خەباتــى درێژخایەنــى هەیــە،
بــەاڵم نەتوانێــت بەرنامەیەکــى ژیانــى
خۆشــگوزەرانى بــۆ خەڵــک دابین بــکات ئەو
کاتــە خەڵــک پاڵــی پێــوە دەنێــت ،بابەتەکــە
ئــەوە نییــە کــێ کــۆن بــوە لــە کوردســتانى
ئێرانــدا .بــۆ نموونە ،ئــەو بەرخۆدانەى لە
عەفریــن دەیبینــم وەک دەورێکــى تــر وایە
لــە پێشــمەرگایەتى ،دەبێــت ئێمەیــش
فێــری بیــن ،ئەوانــەى ڕابــەرى ئــەم
حیزبانــەن ،هەموویــان خۆیــان
بــە میراتگــرى خەباتــى
خۆ ر هە اڵ تــى
کو ر د ســتا ن

دەزانــن ،بــەاڵم میراتگــر نییــن ،حیزبــى
ڕاســتى کۆمەڵــگاى میراتگــر ئەوانــەن کــە
ژیانیــان بەخــت کــردوە ،هــەر کەســێک
لــە کوردســتانى ئێــران ،الیەنگــرى خەڵکــى
زەحمەتکێــش و هــەژارى کوردســتان بێــت،
پێــم وا نییــە ســەرمایەدارى کــورد لەگــەڵ
خەڵکــى هــەژار جیاوازیــى هەیــە ،ئــەوەى
ئــەم ڕابەرانــەى ئێمــە دەیکــەن خۆڵکردنــە
چــاوى خەڵکــەوە ،نابێــت کوردســتانى
باشــوور بکــەن بــە نموونــە بــۆ خۆیــان،
بــە بۆچوونــى مــن زەرەر دەکــەن ،چونکــە
کــوردى ئێــران جیاوازیــى هەیــە لەگــەڵ
کــوردى باشــوور.
* گوتــت هێــزە ڕاســتەکان
نایانەوێــت هێــزى چەپــى زۆر
لــەم ناوەنــدەدا هەبێــت ،بــۆ
نموونــە ڕەوتــى سۆسیالیســت،
ســازمانى کوردســتانى حیزبــى
کۆمۆنیســتى ،دانــت بــەوە دانــا کــە
هیــچ هێزێــک نییــە بــە ئەنــدازەى
کۆمەڵــەى حیزبــى کۆمۆنیســت لــە
ئێــران و کوردســتاندا چــاالک بــن،
نوێنەرایەتیــى بزوتنــەوەى ڕادیــکاڵ،
کرێــکاران ،زەحمەتکێشــان و ژنــان
بکــەن ،پێــت وایــە ئــەوان هێــزى
بنەڕەتیــی نــاو کوردســتانى ئێرانــن،
هەســت ناکەیــت ئــەم دانپێدانانــەت
تازەیــە؟ یــان دەرەئەنجامــى ئــەو
ســڕینەوەیە کــە ئێوەیــش لەگــەڵ
حیزبــى کۆمۆنیســت ســڕاونەتەوە
لــەو ناوەنــدەدا؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :مــن دەڵێــم

هێزێکــى چــەپ کــە لــە کوردســتانى ئێرانــدا
لــە بەرچــاو بێــت ،نفــوزى کۆمەاڵیەتیــى
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هەبێــت ،کۆمەڵەیــە ،ڕێکخراوى کوردســتانى
حیزبــى کۆمۆنیســتە ،کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ
و کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان ،هێــزى چــەپ
و کرێــکارى و مەتــرەح نییــن ،مــن وا
ناڵێــم خەڵــک وا بڕیــار دەدات ،کــە هێــزى
چــەپ کۆمەڵــەى ڕێکخــراوى کوردســتانى
حیزبــى کۆمۆنیســت ،ئــەوەى لــە ئێرانــدا
نفوزیــان چەنــدە ئــەوە شــتێکى تــرە ،بــەاڵم
لــە کوردســتاندا هێزێکــى چــاالک بــوون و
هێزێــک بــوون بــە بنەماکانــى کۆمەڵــەوە
پەیوەســت بــوون ،بابەتەکــە دانپێــدان نییــە،
بابەتەکــە واقعییــە ،بــۆ نموونە کاتێک باســى
حیزبــى دیموکــرات دەکــەم ،ناتوانــم بڵێــم
حیزبــى دیموکــرات نفــوزى کۆمەاڵیەتــى
نییــە ،بــە پێچەوانــەوە هەیەتــى ،بــەاڵم
هێزێکــى ڕاســتە لــە الى مــن ،بــەاڵم ئەویــش
هێــزى خــۆى هەیــە.
* کــە پێناســەى حیزبى کۆمۆنیســتى
ئێــران و کۆمەڵــە بــەو شــێوەیە
دەکەیــت ،بۆچــى جیابوونــەوە لــە
حیزبــى کۆمۆنیســت؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :جیاوازیمــان

هەبــوو ،ئێمــە لــە ســەر ئــەوەى کــە
ناتوانیــن حیزبێــک بیــن لــە سەرانســەرى
ئێرانــدا ،یەکێــک لــە کێشــە ســەرەکییەکەمان
ئــەوە بــوو ،ئــەوە جیابوونــەوە نەبــوو ئێمــە
کردبێتمــان ،ئــەوان پاڵیــان بــە ئێمــەوە نــا.
* قســەکانت وا دیــارە ئێــوە هەوڵــى
نزیکبوونــەوە ،یــان یەکگرتنەوەتــان
هەیــە لەگــەڵ حیزبــى کۆمۆنیســتى
ئێــران؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :مــن باســی ئــەوە

ناکــەم ،بــەاڵم هــەر هێزێــک لــە کوردســتانى
ئێرانــدا ،کاری بــۆ خەڵکــى کرێــکار و

زەحمەتکێــش هەبێــت ،پڕۆژەیەکــى هەبێــت
پشــت ببەســتێت بــە خەڵــک ،ئــەو کاتــە
ئێمــە خۆمــان بــە نزیکــى ئــەو الیەنــە
دەزانیــن ،بابەتەکــە ئــەوە نییــە کــە ئێمــە لە
فــان حیزبــەوە نزیکیــن ،بــۆ مــن جیاوازیــى
نییــە ،ئەگــەر لــە ڕابــردوودا نــەم ناســیبێت
و ئێســتا وەک ئێمــە بیربکاتــەوە ئێمــە
نزیکایەتیــى دەکەیــن.
* لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا
کۆنگــرەی ڕاوێــژکارى (کەنەکــە)
لــە ســلێمانى بەســترا ،نوێنــەرى
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران لــە بەرانبــەردا نوێنــەرى
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران و
ڕێکخــراوى کوردســتان قســەی کــرد،
هــەر دووکیــان لــە قســەکانیاندا
دوو بۆچوونــى تــەواو جیــاواز بــە
دی دەکــرا ،لــە هەمــان کاتــدا
پارادۆکســى زۆر لــە قســەکانیاندا
هەبــوو ،بــۆ نموونــە نوێنــەرى
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران گوتــى دەبێــت ئێمــە هەمــوو
هێــزەکان بەڕەســمى بناســین،
بــەاڵم ئــەوان خۆیــان حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى هاوڕێیــان
بــە ڕەســمى ناناســێنن دەڵێــن
هاوڕێیانــى پێشــوو ،ســازمانى
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران ،دەڵێــن
دەبێــت ئێمــە هەموو چیــن و توێژ و
ئایدیــا جیاوازەکانمــان قبــووڵ بێــت،
وەک بزووتنــەوەى سۆسیالیســتى،
بــەاڵم لەگــەڵ ســازمانى خەباتــدا
دانانیشــن ،دەڵێــت هێزێکــى
مەزهەبییــە ،ئــەم جیاوازییانــە لــە

“

بۆیە نەیانتوانیوە کۆمەڵەى
ڕێکخراوى کوردستانى
حیزبى کۆمۆنیستى ئێران
بسڕنەوە ،چونکە هێزێکى
بەرچاوە لە کۆمەڵگای
کوردستاندا ،بە بۆچوونى
من هیچ هێزێکى چەپ
بە ئەندازەى ئەوان بەرچاو
نیین لە کۆمەڵگای
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پرۆفایل:
نــاو هێزەکانــى تریشــدا هەبــوە،
بــۆ نموونــە پارتــى و ئەنەکەســە،
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ ئامــادە نەبــوە،
کۆنگــرەی نەتەوەیــی بــەو هەمــوو
جیاوازییــە دەتوانێــت چ ئەنجامێکــى
لــێ بکەوێتــەوە ؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :پێــم وا نییــە

کۆنگرەیــى نەتەوەیــى لــە داهاتــوودا
بتوانێــت لــەوەى کــە ئێســتا هاتوەتــە پێــش،
زیاتــر پێشــتر بکەوێــت ،کێشــەکە هــەر ئــەو
جــۆرە ســیکتاریزمەیە کــە لــە نــاو حیزبەکاندا
هەیــە ،مــن ڕەخنــەى تایبەتــم لــە حیزبێکــى
تایبــەت نییــە ،بــەاڵم لــە تەواوى کوردســتاندا
بەتایبــەت لــە کوردســتانى باکوور و باشــوور،
بەتایبــەت لــە پێشــوودا کــە کۆنگــرەی
نەتەوەیــى بەســترا لــە هەولێــر ،کێشــەکە
ئــەوە بــوو کــێ ســەرۆکایەتیى کۆنگرەکــە
بــکات ،لــە نێــوان پارتــى و (پەکەکــە)دا،
بەداخــەوە بــۆ میللەتــى کــورد هەمیشــە
ئــەم جــۆرە لــە ناکۆکییــە زەرەر بــوە ،مــن
کاتێــک هەندێــک قســە دەکــەم ،خەڵــک
پێیــان وایــە مــن بەدبیــن و ڕەشــبینم بــە
کــورد ،منیــش کــوردم ،لــە جێگایەکــدا
حیزبێــک لــە دەورەیەکــدا ســازش بــکات
بــۆ ئــەو حیزبــە ،حیزبــى دیموکــرات ڕاســت
نــاکات ،هاوڕێیانــى پێشــووى دە کــەس
دەبــن جیــا بوونەتــەوە ،حیزبــن و لۆگۆیــان
هەیــە و ســێ ســکرتێریان هەیــە ،سیســتمى
خۆرهــەاڵت وایــە هەمــوو حیزبــەکان.
* ئایــا ڕاســتە (کەنەکــە) هەژمــوون
و هەیمەنــەى (پەکەکــە)ى بــە
ســەرەوەیە و ئەوەیــش وەک ڕەخنــە
دەبینرێــت؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :منیــش پێــم

جەعفەر ئەمینزادە

(پەکەکــە)ى بــە ســەرەوەیە ،ئەگــەر پەکەکــە
بانگهێشــتیان کردبیــن چوویــن ،مانــاى ئــەوە
نییــە مــن بــە هەمــوو شــتێک ڕازیــم ،دەچــم
لــەوێ قســەى خــۆم دەکــەم.
* ڕێبــوار ڕەشــید ،گوتــى (پەکەکــە)
هەژموونــى هەیــە ،یەکێتــى و پارتــى
و کۆمەڵــە بــۆ نایــەن هەژموونــى
خۆیــان هەبێــت ،بــۆ نموونــە
دەڵێــت :لێــرە ئوتێــل و ئۆتۆمبیــل،
لــە ئەوروپــا نانخواردنمــان دەوێــت
(پەکەکــە) دەڵێــت فەرمــوو ،یەکێتــى
و پارتــى و حیزبــى دیموکــرات
و کۆمەڵــە نایکــەن ،بۆچــى
هەژموونیــان نەبێــت؟ پێــت وایــە
ئــەوە دروســتە؟
جەعفــەر ئەمینــزادە :کێشــەکە ئەوەیــە

(پەکەکــە) لــە هەمــوو بابەتێکــدا جــۆرە
بەرنامەیەکــى هەیــە بــۆ خــۆى ،بــەاڵم پارتى
و حیزبەکانــى تــر ئــەو بەرنامەیایــەن نییــە،
نــە حیزبەکانــى کوردســتانى ئێــران لەگــەڵ.
بــەاڵم (پەکەکــە) بەرنامەیەکــى دروســتى
هەیــە ،بێنــە مەیــدان کــە هاتیتــە مەیــدان
ئــەو کاتــە یەکســان دەبێــت.

جەعفەر ئەمینزادە
 جەعفــەر عەبدوڵــا عەلــى ،ناســراو بــە جەعفــەرئەمینــزادە.
 لە ساڵى 1954لە سەقز لە دایکبووە. یەکێکــە لــە بەرپرســە ســەرەتاییەکانى کۆمەڵــەىشۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــان (کۆمەڵــە).
 ئەندامى سەرکردایەتیى ڕەوتى سۆسیالیستى کۆمەڵەیە. ئاستى خوێندن :بەکالۆریۆس. ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەنــدى ڕێکخــراوى کۆمەڵــەى ئێرانبووە.
 فەرماندەی هێزی پێشڕەو بووه فەرماندەی گوردانی 31ی بۆکان بووه ئەندامی کۆمیتەشارستانی بۆکان بووه فەرماندەی نیزامیی بۆکان بووه ئەندامی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت بووه لەنێــو کۆمەڵــە فەرمانــدەی نیزامیــی گشــتیی کۆمەڵــەبــووه
 مەسئولی دەبیرخانەی کۆمەڵ بووه بەرپرسی ئاموزشگای کۆمەڵە بووه ئەندامی کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی کۆمۆنیست بووه فەرمانــدەی نیزامیــی کۆمەڵــە و بەرپرســی ئاموزشــگایپێشــمەرگایەتی کۆمەڵــە و ئەندامــی کۆمیتــەی مەرکــەزی
کۆمەڵەیــه.

وایــە (کەنەکــە) هەژمــوون و هەیمەنــەى
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عوسمان جەعفەرى
سکرتێرى یەکێتیى
دیموکراتى
کوردستانى ئێران

چاوپێکەوتنی :م.ئازاد

داگیــرکاری عەفریــن ،داگیرکارییــە بۆ ســەر هەمــوو بەها
نەتەوەیییەکانــى کــورد لە هــەر چوار پارچەى کوردســتان

* فاکتەرەکانــى پەالمــار و
ئۆپراســیۆنى تورکیــا بــۆ ســەر
عەفریــن چییــە؟ تەنهــا بریتییــە لــە
پەالماردانــى عەفریــن ،کانتۆنێــک
کــە لــە الیــەن (پەیــەدە)وە بەڕێــوە
دەبرێــت؟ یــان وەک (کەجەکــە)
و (پەکەکــە) ڕایــان گەیانــدوە،
ئــەو هێرشــە بــۆ ســەر هەمــوو
گەلــى کــوردە؟ لــەم کاتەیشــدا
نایەکگرتوویــى هێزە سیاســییەکانى
کوردســتان دەبینیــن لــە ســەر ئــەم
بابەتــە! هەندێکیــان بەشــێکن لــە
پیالنگێڕییەکــە ،لــە چەنــد ڕۆژى
ڕابــردوودا ڕۆژهــات ڕۆژ ،وتەبێــژى
یەکینەکانــى پاراســتنى گــەل
(یەپەگــە) دەڵێــت( .ئەنەکەســە)
بەشــدارە لــەو پیالنگێڕییــەدا،
ســەرنجى بەڕێــزت لــە ســەر ئەمــە
چییــە؟
عوســمان جەعفــەرى :ڕاســتییەکەی

هێــرش بــۆ ســەر کانتۆنــى عەفریــن ،تەنهــا
هێــرش بــۆ ســەر ناوچەیەکــى دیاریکــراو
نییــە کــە وەک دەگوترێــت کانتۆنــى
عەفریــن ،ئەمــە درێــژەى ئــەو پیالنگێڕییــە
ناوچەیییەیــە ،کــە لــە کەرکووکــەوە دەســتی
پــێ کــردوە و ئەمــڕۆ خــۆى لــە عەفرینــدا
دەبینێتــەوە .ئــەم پیالنگێڕییــە لــە الیــەن
هــەر چــوار واڵتــى ئێــران ،تورکیــا ،ســووریا
و عێــراق بەڕێــوە دەڕوات ،وەک لــە
کەرکــووک بینیمــان ،هەموومــان دەزانیــن
پیالنگێڕییەکــى لــەو شــێوە گەورەیــە کــرا،
کــە دەرفەتــى ئــەوەى نەهێشــتەوە بــۆ گەلى
کــورد بتوانێــت بەرگــرى لەو دەســتکەوتانەى
خــۆى بــکات51% ،ى خاکــى پیــرۆزى
هەرێمــی کوردســتانى لــە دەســت دا ،ئــەو
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کاتــە گوتــرا باشــە تورکیــا چــى دەســت
کــەوت لــە هاوکاریکردنــى ئێــران و دەوڵەتى
ناوەندیــى عێــراق؟ تورکیــا بەرژەوەندییەکــى
زۆرى هەبــوو ،پێوەندییەکــى زۆر قــوڵ
و بەرفراوانــى لەگــەڵ پارتــى دیموکراتــى
کوردســتان هەبــوو ،بــەاڵم پشــتی لەوانــە
کــرد ،لەگــەڵ دەوڵەتــى ناوەندیــى عێــراق
هاودەنــگ بــوو بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــەوەى
کەرکــووک و ناوچەکانــى تــری دەرەوەى
هەرێــم ،پرســیارى زۆر هەبــوو ئایــا تورکیــا
چــى دەســت کــەوت؟ لــە کاتێکــدا ئێــران
هەژموونــی زۆر لــە ســەر عێــراق هەبــوو،
کەرکــووک و موســڵ و هەتــا ســنوورى
ســووریا هەمــووى کەوتــە ژێــر هەژموونــى
سیاســیى کۆمــارى ئیســامى ،ئایــا تورکیــا
لێــرەدا چــى دەســت کــەوت؟ ئــەو کاتــە
ئێمــە زۆر گفتوگــۆى ئەوەمــان کــرد،
گوتمــان بەشــى تورکیایــان هێشــتوەتەوە
بــۆ خۆرئــاوای کوردســتان ،ئــەوە بــوو 20ى
مانگــى پێشــوو ،کــە ماوەیەکــى زۆر بــوو
ئامــادەکارى و پڕوپاگەنــدەى بــۆ دەکات ،ئەو
هێرشــەی کــردە ســەر عەفریــن ،کەرکــووک
و عەفریــن ناوچەیەکــى ســتراتیژیین بــۆ
داهاتــووى کوردســتان ،ئەمانــە لــە دوو
شــوێنەوە هێرشــیان کــردە ســەر کوردســتان،
کــە دەزانــن ئاینــدەى کــورد لــەم دوو
ناوچەیــەوە دەبێتــە هــۆى گەورەبوونێکــى
جییۆپۆلۆتیکــى ،ســتراتیژى ،ئابــوورى و...
هتــد .بەداخــەوە لــە ژێــر بێدەنگیــى واڵتانی
زلهێــز کــە تــا دوێنــێ هاوپەیمانــى کــورد
بــوون ،دەیانگــوت کــورد بــە نوێنەرایەتیــى
جیهــان لەگــەڵ تیــرۆردا شــەڕ دەکات ،بــەاڵم
ئەمــڕۆ دەبینیــن هێــزە کۆنەپەرســتەکانى
ناوچەکــە لەگــەڵ تیرۆردا بە چاوپۆشــیکردنى

ئــەو هێــزە نێونەتەوەیییانــە ،شــەڕى گەلــى
کــورد دەکــەن ،لەڕاســتیدا هێــرش بــۆ ســەر
عەفریــن هێرشــە بــۆ ســەر هەمــوو بەهــا
نەتەوەیییەکانــى کــورد لــە هــەر چــوار
پارچــەى کوردســتان ،ناتوانیــن تەنهاوتەنهــا
لــە چوارچێــوەى ناوچــەى عەفرینــدا
بهێڵرێتــەوە ،بەڵــێ ڕاســتە هێــزى ناوچەیــی
تێیــدا بەشــدارن وەک ئێــران ،تورکیــا،
ســووریا و عێــراق ،بــە هەماهەنگیــى
واڵتانــى تــرى عەرەبــى وەک ســعوودیە و
قەتــەر .ئەگــەر تەماشــاى ڕاگەیاندنەکانیــان
بکەیــن بەتایبــەت ڕاگەیاندنەکانــى قەتــەر،
زۆر بــە حەماســەوە باســى ئۆپراســیۆن و
ســەرکەوتنەکانى ئەرتەشــى تورکیــا و ســوپاى
بــە نــاو ئــازادى ســووریا دەکەن ،هیــچ دوور
نییــە ئــەو هێزانــەى دژى خۆبەڕێوەبەڕایەتیى
خۆرئــاواى کوردســتانن و لەگــەڵ (پەکەکــە)
ناکۆکــن ،ئەوانیــش تێیــدا بەشــدار بــن.
* بێگومــان لــەو ناوەنــدەدا
ڕەنگــە ئێــوە وەک هێزێکــى ڕاســت
بناســێنرێن ،یــان وەک هێزێکــى
نەتەوەیــى ،بــەاڵم ئێــوە بۆچــى
بانــگ نەکــراون ،ئەگــەر شــوێنى
کۆبوونــەوەى هێــزە ڕاســتەکان
هێزێکــى
ئێوەیــش
بێــت،
نەتەوەییــن ،ســەرنجت چییــە
لــە ســەر پێکهێنانــى ناوەنــدى
هاوبــەش؟ یەکێــک لــە ئەندامانــى
حیزبــى
ناوەنــدى
کۆمیتــەى
کۆمۆنیســتى ئێــران دەڵێــت :ئــەم
کۆبوونەوەیــە ناهۆمۆجینــە ســەیرە،
چونکــە هەندێکیــان خۆشــیان لــە
یەکتــر نایــەت ،حــەز بــە دەموچــاوى
یەکتــر ناکــەن ،بــەاڵم خێــرە

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

هاوپەیمانییەتێکــى هاوبەشــیان
پێــک هێنــاوە؟ لــە بەرانبەریشــدا
دەڵێــن ،حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێران،
کــە پڕوپاگەنــدەى ئــازادى بــێ مــەرج
دەکات ،بــەاڵم بۆچــى کــە هێزێکــى
ئیســامى لــە نــاو ناوەندەکەدایــە
بایکۆتــى دەکات؟یــان بۆچــى
یەکێــک لــە ئەندامانــی کۆمیتەکــە
بــە بیانوویــى بوونــى لەچــک ئــەوان
بەشــدارى ناکــەن ،پێــت وا نییــە ئەم
ناوەنــدە بــەم بارودۆخەیــەوە کــە
ئێســتا هەیەتــى ناتوانێــت بگاتــە
ئەنجامێــک .بۆچــى ئێوەیــان بانــگ
نەکــردوە ســەرنجى ئێــوە چییــە؟
عوســمان جەعفــەرى :لــە ڕاســتیدا

هەموومــان پێمــان خۆشــە ،هێزەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان بتوانــن کــۆ ببنــەوە
لــە دەورى مێزێــک و پالتفۆڕمێکیــان یــان
هاوپەیمانییەتێکیــان هەبێــت ،هەتــا بگاتــە
بەرەیــەک ،بــەاڵم ئــەوەى کــە بــە نــاوى
ناوەنــدى هاوکاریــى حیزبەکانــى خۆرهەاڵتى
کوردســتان ڕاگەیەنــراوە ،لــە ڕاســتیدا هێشــتا
زوە بتوانیــن بڕیــاری لــە ســەر بدەیــن،
چونکــە هێشــتا لــە ئاســتى ڕاگەیاندنــى
ئــەو ناوەنــدەن ،وەک خۆیــان ڕایــان
گەیانــدوە ،دەیانەوێــت بزانــن چــی بکــەن و
بەرنامەیــان چــی بێــت؟ بــە چ شــێوەیەک
هەڵســوکەوت لەگــەڵ ڕووداوەکانــدا
بکــەن ،لــە خۆرهەاڵتــى کوردســتان بتوانــن
چــۆن هەڵســوکەوت بکــەن لەگــەڵ ئــەو
الیەنانــەى تــر لــە دەرەوەى ئــەم ناوەنــدى
هاوکارییــە ماونەتــەوە ،هێشــتا ئەمانــە بــۆ
کۆبوونەوەکانــى داهاتوویــان ماونەتــەوە،
ماوەیــەک لەمــەو پێــش لەگــەڵ الیەنێکیــان
دانیشــتین ،بابەتەکەمــان بــاس کــرد ،کــە

بــۆ دەبێــت الیەنەکانــى تــرى نــاو گۆڕەپانــى
سیاســیى خۆرهەاڵتــى کوردســتان بانگهێشــت
نەکرێــن ،بۆچــى تەنهــا لــە نێــوان ئــەم پێنــج
الیەنــە قەتیــس ماوەتــەوە؟ وەاڵمیــان ئــەوە
بــوە ،ئــەم ناوەنــدە وەک ســێ ڕەوتــى
کۆنــى کوردســتان :کۆمەڵــە و دیموکــرات و
خەبــات ،لــە بنەڕەتــدا ســیانن هــەر چەنــدە
جیابوونــەوە هەیــە لــە حیزبــى دیموکراتــدا،
لــە کۆمەڵــە ،کۆمەڵــەى تــر دروســت بــوە،
بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا ئەمانــە هــەر یەکــن،
خەباتیــش لــە ســەرەتاى شۆڕشــى ئیســامیى
ئێرانــەوە ســاز بــوە .لــە کوردســتاندا ئــەم
ســێ ڕەوتــە هەبــوە ،بــە وتــەى خۆیــان
گوتوویانــە بــا ئــەم ســێ ڕەوتــە کــە ئێســتا
لــە پێنــج حیزبــدا خۆیــان دەبیننــەوە ،بــە
کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــانمان گــوت ئەگــەر
ئێــوە بــەو شــێوەیە بیــر بکەنــەوە کــە
کوردســتان تەنهــا ئــەم ســێ ڕەوتەیــە و
خــۆى لــە پێنــج حیزبــدا دەبینێتــەوە ،لەگــەڵ
ئەحمــەدى خاتەمــى هیچ جیاوازیتــان نابێت،
نادیموکراتیــن ،ئــەو ســێ ڕەوتــە خەباتێکــى
چــل ســاڵەیان هەیــە ،لــە ســەرەتاى شۆڕشــى
کۆمــارى ئیســامیى ئێرانــەوە دروســت
بــوون ،تەنانــەت هەندێکیــان پێشــتریش،
حیزبــى دیموکــرات  73ســاڵە ،ڕەوتــى
کۆمەڵــەى زیاتــر لــە  40ســاڵە لــە نــاو ئێــران
و کوردســتانى ئێرانــدا هەبــوون ،بــەاڵم ئەمە
نابێتــە بەڵگــەى ئــەوەى بــەو شــێوەیە بیــر
بکەیتــەوە ،ئەمــە هەمــان بیرکردنــەوەى
حکوومەتــە دیکتاتۆرییەکانــى خۆرهەاڵتــى
ناوەڕاســتە ،کــە ڕۆژێــک دەســەاڵتیان گرتــە
دەســت ،ئیتــر تــا کۆتایــى دەبێــت ئــەوان
بــن ،چونکــە خۆیــان بــە خاوەنــى شــۆڕش
و هەستونەســتى ئــەو واڵتــە دەزانــن ،هیــچ

“

ئەم ناوەندە وەک سێ

ڕەوتى کۆنى کوردستان:
کۆمەڵە و دیموکرات و

خەبات لە بنەڕەتدا سیانن
هەر چەندە جیابوونەوە
هەیە لە حیزبى دیموکراتدا،
لە کۆمەڵە ،کۆمەڵەى تر
دروست بوە ،بەاڵم لە
بنەڕەتدا ئەمانە هەر یەکن
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“

بە کۆمەڵەى

زەحمەتکێشانمان گوت
ئەگەر ئێوە بەو شێوەیە بیر
بکەنەوە کە کوردستان تەنها
ئەم سێ ڕەوتەیە و خۆى
لە پێنج حیزبدا دەبینێتەوە،
لەگەڵ ئەحمەدى نەژاد
هیچ جیاوازیتان نابێت،
نادیموکراتین

هێزێکــى تــازە قبــوڵ ناکــەن ،ئەگــەر بــەم
بیرکردنەوەیــە بێــت ،ئەمــە بیرکردنەوەیەکى
نادیموکراتیــی هەڵەیــە.
*(حــدک) ڕەخنەیــەک هەیــە لــە ســەر
ئــەم ناوەنــدە :حیزبــى دیموکراتــى
کوردســتانى ئێــران (حدکا) ،تا ئێســتا
حیزبــى دیموکــرات کوردســتان بــە
فەرمــى ناناســێنێت ،بــە هاوڕێیانــى
پێشــوو ناویــان دەهێنێــت ،بۆچــی
بــە یەکــەوە لــەم ناوەنــدەدان؟
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ ،کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــان بــە ڕەســمى
ناناســێنێت ،بۆچــی لــەم ناوەنــدەدا
بــە یەکــەوەن؟ پێتــان وایــە شــتێکى
نائاســایی لــەم ناوەنــدەدا هەبێــت؟
هەندێکیــش دەڵێــن وەک هەمــوو
کارەکانــى هێــزە خۆرهەاڵتییــەکان
ماوەیــەک دەخایەنێــت و کۆتایــى
دێــت؟
عوســمان جەعفــەرى :هێشــتا زوە

مــرۆڤ بڕیــار لــەو بارەیــەوە بــدات ،ئایــا
ئــەم ناوەنــدە دەمێنێــت یــان نامێنێــت،
دەتوانێــت چاکســازى بــکات یــان نــا؟ یــان
ئایــا کارەکانــى ســەرکەوتوو دەبێــت یــان نــا؟
چونکــە تــا ئێســتا لــە ئاســتى بەیاننامەیشــدا،
ئــەم ناوەنــدە تەنهــا یــەک بەیاننامــەی بــاو
کردوەتــەوە ،ئەویــش بــۆ ڕاگرتنــى ســزاى
لەســێدارەدانى چاالکــى سیاســى ڕامیــن
حوســێن پەنایــى بــوو ،هیــچ کارێکــى تریــان
نەکــردوە ،بــەاڵم وەک خۆیــان دەڵێــن،
پێویســتییەکە لــە دواى 16ى ئۆکتۆبــەر پێــش
هاتــوە ،کــە دەبێــت ئەمانــە بــە یەکــەوە
هاوکاریــی یەکتــر بکــەن ،هاوکارییەکانیشــیان
وەک خۆیــان باســیان کــردوە ،هاوکارییەکــى
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ســتراتیژى و زۆر بەربــاو لــە هەمــوو
ئاســتەکاندا نییــە ،تەنهــا لــە ئاســتى ئــەوەى
بتوانــن پێکــەوە بەیاننامەیــەک بــاو بکەنەوە
یــان بــە یەکــەوە پشــتگیرى یــان ئیدانــەى
بابەتێــک بکــەن ،ئــەو الیەنانــەى بــە یەکــەوە
کــۆ بوونەتــەوە ناکۆکییــان لــە نێوانیانــدا
هەیــە ،نەیشــارنەوە و خۆیان باســی دەکەن،
هیــوادارم ئــەو ناکۆکییانە و هیــچ ناکۆکییەک
لــە نێــوان هیــچ الیەنێکــى سیاســیى کــورد لە
هیــچ پارچەیەکــى کوردســتاندا نەمێنێــت.
* وا بــاس دەکرێــت کــە ئێــوە زۆر
نزیکــن لــە کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
زەحمەتکێشــان و دۆســتیانن،
بــەاڵم کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ دەبــوو
ئێــوە بانگهێشــت بــکات بــۆ ئــەم
ناوەنــدە؟ بەڕێــز جەعفــەر دەڵێــت:
ئــەو هێزانــەی لــە نــاو ئــەو
ناوەنــدەدان ،نایانەوێــت هێــزى
چــەپ بێتــە ناوییــەوە ،پێــت وایــە
بانگهێشــت نەکردنــى ئێــوە لەبــەر
چ هۆکارێــک بــوو ،ئــەو بۆچوونــە تــا
چەنــد ڕاســتە ،ئێــوە لــە کۆمەڵــەى
شۆڕشــگێڕى نزیکیــن ناڕاســتە؟
عوســمان جەعفــەرى :ئێمــە پێوەندیمــان

لەگــەڵ هــەر دوو الیەنــى دیموکــرات
دووقۆڵــى باشــە ،لەگــەڵ هــەر دوو کۆمەڵەى
شۆڕشــگێڕ و کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــاندا
دووقۆڵــى پێوەندیمــان باشــە ،هاتوچۆمــان
هەیــە و تــا ئێســتا بــەردەوام بــوە ،ئێمــە
لەگــەڵ هەموویانــدا زۆر جــار هاتوچــۆى
یەکترمــان هەبــوە ،لــە ئاســتى ســەرەوە و
دانیشــتن و ڕاوبۆچــوون گۆڕینــەوە ،بــەاڵم
ئــەوەى کــە بۆچــى ئێمەیــان بانگهێشــت
نەکــردوە؟ لــە ســاڵى  2008دیســان کۆمەڵەى

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

شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــان و حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران و خەبــات و
پارتــى ئــازادى ،ویســتیان هاوپەیمانییــەک
دروســت ببێــت ،لــەم نێوەنــدەدا هــەم حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران هــەم کۆمەڵەى
شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــانى کوردســتان
هاتنــە الى ئێمــە ،گوتیــان ئێمــە دەمانەوێــت
هاوپەیمانییــەک دروســت بکەیــن ،بــەاڵم
کێشــەیەک هەیە ،ســازمانى خەباتى کوردســتان
لەگــەڵ پارتــى ئــازادى کوردســتاندا ڕەخنەیــان
لــە ئێــوە هەیــە لــە بەرنامــە و بنەماتانــدا،
یەکــەم ،دەڵێــن :لــە بەرنامــەى حیزبیمانــدا
نەنووســراوە ڕووخــان و ســەرنگوونى کۆمــارى
ئیســامیى ئێــران ،ئێمــە لــە بەرنامەکەمانــدا
نوســیوومانە دەربازبــوون بــۆ ئێرانێکــى
دیموکــرات ،دەبێــت سیســتمى دینســاالرى
لــە ئێرانــدا دەربــاز بکەیــن ،نەمــان نووســیوە
ســەرنگونى کۆمــارى ئیســامى ،ئەمەیــان
کردبــوو بــە کێشــەیەک ،کێشــەى دوەم،
یەکێتیــى دیموکراتــى کوردســتان حیزبێکــى
سیاســییە ،حیزبێکى چەکدار نییە ،ســاڵى 2008
ئەمــە بیانوویــەک بــوو بــە ئێمەیــان گــرت ،کــە
ئــەم هاوپەیمانییــە لــەو پێنــج حیزبــە ،ئــەو
کاتــە کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى زەحمەتکێشــانى
کوردســتان ،حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران ،پارتــى ئــازادى کوردســتان ،ســازمانى
خەباتــى کوردســتان بــوو ،لەگــەڵ ئێمــەدا بــە
یەکــەوە هاوپەیمانییــەک ســاز بکەیــن ،ئــەم
دوو ڕەخنەیەیــان لــە ئێمــە گــرت ،بــەاڵم
ســەڕەراى ئــەوەى کــە ئێمــە گوتمــان دەتوانین
لــە کۆنگرەیــەک یــان لــە پلینیۆمێکــدا یــان
لــە کۆنفرانســێکدا ئاڵوگــۆڕى لــە کۆمەڵیــک
شــتێکدا بکەیــن بــۆ ئــەوەى کــە ئــەم بەرەیــە
دروســت ببێــت.

* ئــەوە بۆچوونــى ســازمانى خەبــات
و پارتــى ئــازادى بــوو؟ یــان بۆچوونى
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ بــوو،
کــە ئێوەیــان ســڕیەوە؟
عوســمان جەعفــەرى :کۆمەڵــەى

شۆڕشــگێرى زەحمەتکێشــانى کوردســتان
لەگــەڵ حیزبــى دیموکراتى کوردســتانى ئێران
گوتیــان ئەمــە بەهانەیەکــە ،کــە ســازمانى
خەبــات لەگــەڵ پارتــى ئــازادى کوردســتان،
بــە نــاوى ئەوانــەوە قســەیان کــرد ،بــە
ڕاســتى ئێمــە نەمانزانــى کــە ئەمــە بۆچوونى
خۆیانــە یــان بــە زمانــى ئەوانــەوە بەهانــە
دەگــرن ،ئەمــان دەیانویســت بابەتەکــە
دروســت ببێــت ،بــەاڵم ئێمــە چەندیــن
جــار بەدواداچوونمــان کــرد گوتیــان نەخێــر،
ئــەو دوو حیزبــە یەکێتیــى دیموکراتــى
کوردســتان لــە بەرنامــەى حیزبیــى خۆیانــدا
ڕووخاندنــى کۆمــارى ئیســامیى نەنووســیوە
و هێــزى چەکداریشــی نییــە بــۆ شــەڕکردن
لەگــەڵ کۆمــارى ئیســامیى ئێرانــدا *.ئێــوە

“

دەگەڕێتەوە سەر ئەو

پاوەنخوازییانە و نەبوونى
دیموکراستى بە واتاى
خۆى ،هەموو هێزێک
هێزێکى دەوێت ،کە
دەستەمۆى ئەو ببێت،
هەموو الیەنێکى دەوێت لە
خزمەتى ئەودا بێت

ئامــادە نەبــوون لــە کۆنگــرەی
نەتەوەییــدا ،کــە خۆتــان بــە
هێزێکــى نەتەوەیــى دەزانــن؟ بۆچــى
بانگهێشــت نەکــراون؟ بابەتەکــە
تەکنیکییــە یــان پێوەندیــى بــەوەوە
هەیــە ،ئێــوە هێزێکــن زۆرتــر لــە
سیاســەتى (پەکەکــە)ن جیــاوازن؟
عوســمان جەعفــەرى :نەخێــر بابەتەکــە

ئــەوە نییــە ،بــۆ کۆنفرانســى یەکــەم کــە لــە
ســلێمانى بەســترا ،لەگــەڵ ڕێبــوار ڕەشــیددا
قســەم کــرد ،گوتــم بۆچــى ئێــوە خۆتــان
بــە نەتەوەیــى و دیموکــرات دەزانــن،
دەڵێــن هیــچ حیــزب و الیەنێــک بــە الى
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پرۆفایل:
ئێــوەوە جیــاوازى نییــە ،گوتــى ڕاســتە

کوردســتاندا ئــەو هەمــوو جیاوازییــە هەیــە،

وایــە ،کەموکوورتــى لــە الى ئێمــە بــوە،

ئــەو هەمــوو بیروبۆچوونــەى کــە هــەر

کــە ئێوەمــان بانگهێشــت نەکــردوە ،هــەوڵ

یەکەیــان بــە الیەکــدا هەیەتــى ،هیــچ کات

دەدەیــن بــۆ دانیشــتنى دوەم بانگهێشــتتان

کۆنگــرەی نەتەوەیــى دروســت نابێــت.

عوسمان جەعفەرى

بکەیــن ،بــەاڵم بەداخــەوە وەک هەموومــان
دەزانیــن (کەنەکــە) دامەزراوەیەکــە لــە
ژێــر هەژموونــى (پەکەکە)دایــە ،ناســنامەى
(پەکەکــە)ى هەیە و (پەکەکە) دایمەزراندوە،
ئێمــە ئەوەنــدەى کــە جیاوازیمــان لەگــەڵ
پراکتیکــى و فیکــرى حیزبــى تــردا هەیــە،
ئەوەنــدە لەگــەڵ (پەکەکــە) و (پــژاک)
هەمــان بێــت ،لەگــەڵ ئــەو دامەزراوانــەى
کــە پەکەکــە لــە هــەر چــوار پارچــەى
کوردســتان هەیەتــى ،بــەاڵم هەمــوو
دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەو پاوەنخوازییانــە و
نەبوونــى دیموکراســتى بــە واتــاى خــۆى،
هەمــوو هێزێــک هێزێکــى دەوێــت ،کــە
دەســتەمۆى ئــەو ببێــت ،هەمــوو الیەنێکــى
دەوێــت لــە خزمەتــى ئــەودا بێــت ،ئەمــە
ڕاســتەکە لــە نــاو هێــزى کوردیــدا لــە هــەر
چــوار پارچــەى کوردســتاندا شــەڕ شــەڕى
دەســەاڵتە ،کۆنگرەیــى نەتەوەیــى بــەم
شــێوەیە هیــچ کات ســەرکەوتن بــە دەســت
ناهێنێــت ،کۆنگرەیــى نەتەوەیــى ئەمــڕۆ لــە
کوردســتاندا ســێ هێــزى ســەرەکیمان هەیــە،
(پەکەکــە) ،پارتــى دیموکراتــى کوردســتان،
یەکێتیــى نیشــتیمانیى کوردســتان ،ئەگــەر
ئــەم ســێ هێــزە ڕێککەوتــن لــە ســەر زۆر
بابەتــى هەســتیار ،کۆنگــرەى نەتەوەیــى
بــۆ خــۆى دروســت دەبێــت ،بــەاڵم مــادەم
لــە نێــوان ئــەم ســێ هێــزە ســەرەکییە لــە

لە ساڵى  1970لە دایکبووە
سکرتێرى یەکێتى دیموکراتى کوردستانى
ئێران
ئاستى خوێندن :ماستەر

سهالم زیجی
سكرتێری پارتی
سۆسیالیستی
شۆڕشگێڕی ئێران

چاوپێکەوتنی :کەیوان

ل ه ئێران پێویستمان بهحزبی سیاسی شۆڕشگێڕی
سۆسیالیست و كۆمۆنیست ه ك ه هێزێكی بهرپرس بێت

*ســهرهتا وێنەیهكمــان بدهیتــێ
ســهبارهت بــ ه بارودۆخــی سیاســی
ئێــران و كوردســتانی ئێــران.
پێتانوایــ ه ڕهوشــهكه چهنــد لهبــار ه
یاخــود ڕۆڵــی ئێــو ه وهكــو هێزێكــی
سیاســی سۆسیالیســت چییــه؟
ســهالم زیجــی :ڕووداوه سیاســییهكانی

ناوخــۆی ئێــران و كورســتان لـهم دوواییانـهدا
بــهرهو بارودۆخێكــی ههســتیار چــوو،
ناڕهزایهتییهكــی زۆر دژ بهکۆمــارى
ئیســامی ئێــران دهســتیپێكرد ،ههرچهنــده
بهداخــهوه ناڕهزایهتییــهكان ســهركوت
كــراوه ،بـهاڵم ئـهو بارودۆخه هـهروا پهرهی
ســهندوهو لــه كــۆی شــارهكانی ئێــران
ناڕهزایهتــی بهریــن ههیــه بهتایبــهت
لهنــاو بهشــه جۆراوجــۆره ڕێکخــراوە
كرێكارییهكانــی ئێــران زۆر بهرچــاوه.
خهباتێكــی
ســهردهمی
لهئێســتادا
جهمــاوهری خهریكــه رێكدهخرێــت بــۆ
ســهندنی ههقدهســتی ســااڵنه كــه لــەم
کاتانــەدا لـه ئێــران بــاوە ،واتـه دیاریكردنــی
مووچــهی ســاڵی داهاتــووی كرێــكاران و
كارمهنــدان و رێكخــراوهكان لەوبارەیــەوە
بهیانــی هاوبهشــیان باڵوكردۆتــهوه.
لهكوردســتانیش دۆخهكــه جیــاواز نییــه،
لهڕاســتدا س ـهرجهم ئاڵوگــۆڕه سیاســییهكانی
نــاو ئێــران لهگــهڵ كوردســتان ناتوانرێــت
جیابكرێتــهوه ،تهنانــهت لهكوردســتاندا
بەهــۆى تایبهتمهنــدی سیاســی و بوونــی
حیــزب و ڕێكخراوهیهكــی زۆرتــرو مێــژووی
خهباتــی دژ بــه حکومــەت وایکــردووە
كۆمــاری ئیســامی شــارهكانی كوردســتان
زۆرتــر داگیربــکات و لهئێســتادا خهڵكانێكــی
زۆرتــری لەشــارە کوردییــەکان خســتۆته
نــاو زیندانهكانــهوه ،بــهاڵم ههروهكــو
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پێشــتر ئامــاژهم پێــدا كۆســپ لهســهر
ڕێگهمــان ههیــه بەتایبەتــى لەالیــەن
بــەرەى ئۆپۆســزیۆنەوە ک ـە تــا ئێســتا ئ ـهو
ههلومهرجــه نهخوڵقــاووه تاوهكــو بتوانیــن
ئــهم خهبــات و بــهرهی ناڕهزایهتییــه
فراوانتــر بكهیــن.
*ڕهخنهیـهك لـ ه ئێــوه وهكــو هێــزی
چــهپ و سۆسیالیســتی لــ ه ئێــران
ئەوەیــە یهكگرتــوو نیــن و ناتوانــن
نوێنهرایهتــی
بهههمووتــان
بزووتنــهوهی كرێــكاری بكــهن.
پێتانوایــ ه ئــهو ڕهخنهیــهتــا چهنــد
ڕاســت ه یاخــود ههلومهرجێكــی
لهبــار ههیــ ه بتوانــن پێكــهو ه
كوالیســیۆنێكی هاوبهشــی نێــوان
هێــزه چهپهكانــی ئیــران پێكبێنــن
وەک (حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران،
حزبــى کۆمۆنیســتى کرێــکارى
کۆمۆنیســتى
حزبــى
ئێــران،
کرێــکارى ئێــران حیکمەتیــش،
حزبــى کۆمۆنیســتى کرێــکارى
ئێــران حیکمەتیــس خەتــى ڕەســمى،
بەشــێک لــە چریکــە فیدائییــەکان،
بزووتنــەوەى کۆمۆنیســتى )..و زۆر
لــەو هێــزە سیاســییانە النــی كــهم
ی
ڕوو بــهو ناوهنــد ه هاوبهشــه 
پیكهاتــووه ،ئیبراهیمــی عهلــی زاد ه
دهڵێــت :ناوهنــدی كاری هاوبهشــی
هێزهكانــی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان
ناوهندێكــی ڕاســتهو ئێمــ ه وهك
بزووتنهوهیهكــی چــهپ خۆمانــی
تێــدا نابینیینــهوه؟
ســهالم زیجــی :ئێمــه وهكــو حزبــی

سۆسیالیســتی شۆڕشــگێڕی ئێــران بهشــێكی
زۆری لهســهر ڕهخنــه لــهم ڕهوتــه چهپــه

پێكهاتوویــن .وهكــو خــۆم چهندیــن كــۆڕو
ســیمینارو بــاس و لیكۆڵینـهوهم بــووه لهسـهر
ئـهم کــەم و کورتییانــەى بزووتنـهوهی چـهپ
لـه ئێــران هەیەتــى و پێموایـه جێــی ڕهخنهی
جدییــه ،هەمــوو هێــزه چهپهكانــی ئێــران
بهحیــزب و ڕێكخــراوهو كۆمۆنیســت و هـهر
ناوێكــی دیكهیــان ههی ـه پێویســته جارێكــی
دیكــه بهخۆیانــدا بچنــهوهو بهشــێكی
بهرچــاو لـهم هێزانـه هـهر لهدهورانــی ســاڵی
()57دا واتــە 39ســاڵ بــەر لــە ئێســتا ژیــان
دهكـهن چ لهبــاری بۆچوونــی ئیدۆلۆژیكــی و
سیاس ـهتیانهوهو چ لهمبــارهی ك ـه نهپچــڕاون
وهكــو گــرووپ و هێزێكــی سێكتاریســت
ل ـه ســووننهت و كولتــورو موناس ـهباتی نــاو
س ـهركردایهتی بگوزەرێــن .ئێم ـه ل ـه ئێــران
پێویســتمان بهحزبــی سیاســی شۆڕشــگێڕی
سۆسیالیســت و كۆمۆنیســته و مانــای
ئهوهی ـه ك ـه هێزێــك بێــت بهرپــرس بێــت،
تهنانــهت بیــروڕای جیــاواز لهنــاو خۆیــداو
لهچوارچێــوهی بزووتنهوهكــهدا قبــوڵ
بــكات ،ههڵگــری ڕهخنــه بێــت و دهســت
بهرێــت بــۆ كاری شۆڕشــگێڕانه .لهالیهكــی
تــرهوه وهكــو هێزێكــی چـهپ و كۆمۆنیســتی
كرێــكاری دهبێــت پهیوهندییهكــی قوڵتــری
هەبێــت لهگ ـهڵ ئ ـهم بزووتن ـه شۆڕشــگێڕانه
ك ـه لهناوخــۆدا ههی ـه و نوێنهرایهتــی بــكات
و خهڵكانــی نــوێ بهێنێت ـه نێــو خــۆى .مــن
بۆخــۆم ڕەخنــەم هەیــە ،حزبەکــەى ئێمــە
شــەش مانگە پێکهاتووەو ســەرەتاى کارمانە و
دەمانەوێــت وەاڵمى ئەو بارودۆخەى ئێســتاى
ئیــران بدەینــەوە وەک حزبێکــى سیاســى
گــەورە پێکبهێنیــن ،خۆشــبەختانە لــە مــاوەى
ئــەم شــەش مانــگادا لەهەمــوو بوارەکانــدا
بەرەوپێــش چوویــن ،بەیانــى ئاشــکرامان
ڕاگەیانــدووە کــە هەمــوو هێــزە چــەپ و
شۆڕشــگێڕەکان دەتوانــن لەســەر هەنــدێ

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

کارى هاوبــەش هــاوکارى یەکتربــن ،بــەاڵم
هەندێــک لــەو هێزانــە خۆیــان بەگەورەتــر
دەزانــن و هەندێــک لەســەرەکردەکانیان وەک
وتــم هێشــتا لەقۆناغــى ســاڵى  57دەژیــن و
پێیانوایــە خەڵکەکانــى دیکــە دەبێت بچنە ژێر
ڕکێفــى ســەرکردایەتى ئــەوان کــە بــەڕاى مــن
بەشــێکى زۆرى ئــەو ســەرکردایەتییانە دەبێت
الچــن تاوەکــو بــوار دروســت ببێــت و حزبــى
سیاســی پێــک بێــت ،چونکــە هەندێــک لــەو
ســەرکردە سیاســییانە ڕێگــرن لــەوەى کادرو
هێــزە سیاســییەکان ڕێگــەى شــۆڕش بگرنــە
بــەر بــۆ دروســتکردنى حزبێکــى سیاســى
گــەورە لەبــەر ئەوەى پێیانوایــە پێگەى خۆیان
لەمەترســیدایە ،ئــەوەش بیرکردنەوەیەکــى
زۆرخراپــە ،چونکــە پێویســتە ئێمــە بیــر
لەبەرژەوەندییەکــى گەورەتــر بکەینــەوە کــە
ئەویــش بارودۆخــى میللەتێکــى  80ملیۆنــى
وەکــو ئێرانــە.
*ئاشــکرایە کــە حزبەکــى ئێــوە
شــەش مانگــە پێکهاتــووە ،بــەاڵم
جەختــان
جەنابتــان
ئــەوەى
لەســەر کــردەوە کــە هەنــدێ لــەو
بزووتنــەوە چەپانــە هێشــتا بــە
خەیــاڵ و بیروبــاوەڕى ســااڵنى 57
بیردەکەنــەوە پێویســتە هەندێــک
لــەو ســەرکردایەتیان البچــن
لەبــەردەم ئــەو بزووتنەوانــەى وەک
ئێــوە بــۆ ئــەوەى خەڵکانێکــى دیکــە
بێنــە پێشــەوە ،بــەاڵم ڕەخنەکانــت
ڕوون نییــە ئایــا ڕوو بــە کام حزبــە؟
حزبــە ڕاســتەکانە وەکــو حزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران
و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ یــان ڕوو
بــە حزبــە چەپەکانــە وەکــو حزبــى
کۆمۆنیســتى ئێــران ،موجاهیدینــى

خەڵــق و ڕاى کارگــەرە یــا مەبەســتت
فیدائییەکانــە ،کام حزبانــە ڕێگــرن و
بــە ڕوونــى بیرناکەنــەوەو بــارودۆخ
و هەلومەرجــى ئێــران لەبەرچــاو
ناگــرن؟
ســهالم زیجــی :مــن باســەکەم ڕوو

بەحزبــە چەپەکانــە وەک کۆمەڵــە ،کۆمەڵــەى
حزبــى کۆمۆنیســت ،کۆمۆنیســت کاری
یگەرییــە ،ســوننەتى ســازمانى فیدائییانــە،
چریکــە فیدائییەکانــن یاخــود ئەوانــەى وەکــو
کۆمۆنیزمــى کاری گەریــى کاردەکــەن کــە
خــۆم چەنیــدن ســاڵە کارم تێداکــردوون و
لەســەرکردایەتیدا بــووم ،قســەکەم لەســەر
ئاڕمــان و بەرنامــەى ســەرەتایى گشــتى نییە،
بەڵکو باســەکەم لەسەر ســەرکردایەتییەکانیان
کــە هەندێکیــان 39ســاڵە لــە ســەرکردایەتی
ماونەتــەوە ئــەوەش ڕاســت نییــه ،بەڵــێ
دەوڵەتێــک دەبێت بەشــۆڕش یان بە فشــارى
زۆرى کۆمەڵگــە الببرێــن ،بــەاڵم حزبێکــى
سیاســى مەعقــول نییــە ســەرکردەیەکى
سیاســى چــل ســاڵ لەســەرکردایەتى بێــت و
نەتوانێــت بیگۆڕێت ،هەرکەســێکیش هەوڵى
ئــەوە بــدات کێشــەى بــۆ دروســت دەکــەن،
ئەمــە دەنگــى داوەتــەوە لەنــاو کۆمەڵگــە.
بەشــێکى دیکــەى قســەکانم ئەوەیــە ئێمــە
وەکــو حزبــى چــەپ هەڵەمــان زۆر کــرد
لەشۆڕشــى ســاڵى پەنجــاو حەوتــى ئێــران
واتــە(79ى زایینــى) لەســەر شــانى هێــزى
چــەپ و کرێــکارى ڕوویــدا ،کرێکارانــى
نەوتــى ئێــران پشــتى حکومەتــى پادشــاییان
شــکاند ،هێــزى ســازمانى فیدائییانــى چریــک
کــە هێــزى ســەرەکى بــوو لەئێــران و
توانــى ســەدان هــەزار خەڵــک بێنێتــە ســەر
شــەقامەکان ،دواى ئەوانیش کۆمەڵە و چەند
حــزب و ڕێکخراوێکــى هاتــن و چەندیــن

“

ئێمه له ئێران پێویستمان
بهحزبی سیاسی

شۆڕشگێڕی سۆسیالیست
و كۆمۆنیسته و مانای
ئهوهیه كه هێزێك بێت
بهرپرس بێت ،تهنانهت
بیروڕای جیاواز لهناو
خۆیداو لهچوارچێوهی
بزووتنهوهكهدا قبوڵ بكات
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“

کاتێک باس لە پێکهێنانى
بەرە دەکەین دەبێت زۆر
ڕۆشن بێت کە بەرە بۆ چ
مەبەستێک پێکدەهێنین زۆر
گرنگە ،دەنا هەموو کەس
پێى خۆشە چەند حزبێک
پێکەوە یەکبگرن و کارى
هاوبەشییان هەبێت
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جواڵنەوەیــان ئەنجامــدا .باســەکەمان لەســەر
ئەوەیــە شۆڕشــێکى وا بەریــن کــە دروشــمى
کرێــکارى و ئازادیخــوازى سۆسیالیســتییان
هەبــوو بۆتــاواى لــێ هــات ،بۆچــى
ئیســتا لەگــەڵ حکومەتێــک ڕووبەڕوویــن
دەلیلەکــەى ئەوەیــە چــەپ ئەوکاتــە هەڵــەى
کــردو بــاوەڕى بەهێــزى خــۆى نەبــوو.
*بیســت هێــزى سیاســی چــەپ و
کرێکاریــم بــۆ کاک ڕەئــوف بــژارد
کــە بۆچــى ناتوانــن کوالیســیۆنێکى
چــەپ و دیموکــرات بەیەکــەوە
پێکبهێنــن ،دەمەوێــت هەمــان
پرســیاریش لەتــۆ بکــەم بۆچــى
بــەو هەمــوو ڕەوتانــەى وەک (حزبــى
ڕەنجدەران ،ســازمان زەحمەتکێشــان،
ئیتیحــادی سۆسیالیســتى کارگــەری،
فیدائییانــى کۆمۆنیســت ،چریکــەى
فیدائییانــى خەڵکــى ئێــران،
ســازمانى فیدائییانــى خەڵکــى
ئێرانــى -ئەکســەرییت ،هەســتەى
ئەقەلییــەت ،فیدائییانــى ئەقەلیــەت
و سۆسیالیســتى کارگــەرى) ناتوانــن
پێکــەوە ناوەندێکــى هاوبــەش
پێکبهێنــن ،هەروەهــا پرســیارێکى
دیکــەم بــۆ جەنابتــان ئەوەیــە کــە
بــاس لــەوە دەکــەن هەنــدێ لــە و
هێــزە سیاســییانە خــووى دەوڵەتــە
ناسیۆنالیســتەکانیان گرتــووە بــۆ
ســااڵنێکى دورودریــژ دەمێننــەوەو
ڕێگــە بەهاتنەپێشــەوەى خەڵکانــى
دیکــە نادەن ،بەاڵم خۆ جەنابیشــتان
لەدەورانــى ()57ەوە لەکۆمیتــەى
ڕەهبــەرى کۆمەڵــەو دواتــر دواتــر
لەنــاو خەتــى ڕەســمیدا بوویــت تــا

ئەوکاتــەى ئینشــیقاقت دروســتکردو
هەروەهــا کۆمۆنیســتى کارگــەرى
حیکەتیســتى خەتــى ڕەســمى هــەر
درێژکــراوەى میراتــى حیکمەتیســتە
و هەندێــک لەحزبــەکان درێژکــراوەى
حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران و
کۆمەڵــەن ،مەبەســتم ئەوەیــە
ئێــوەش هــەر ماونەتــەوەو شــتیکى
نــوێ لەنــاو ڕەوتــە سیاســییەکانى
ئیــران و کوردســتان نابینیــن؟
س ـهالم زیجــی :دەمەوێــت لەســەر یــەک

دووخــاڵ بەکورتــى قســە بکــەم ،یەکەمیــان
پرســیارەکەت بــوو لەســەر پێکهێنانــى بــەرەو
لــە دیــدگاو ڕوانگــەى خۆیــەوە وەاڵمــى
دایــەوە .کاتێــک بــاس لــە پێکهێنانــى بــەرە
دەکەیــن دەبێــت زۆر رۆشــن بێــت کــە بــەرە
بــۆ چ مەبەســتێک پێکدەهێنیــن ئــەوە زۆر
گرنگــە دەنــا هەمــوو کــەس پێــى خۆشــە
چەنــد حزبێــک پێکــەوە یەکبگــرن و کارى
هاوبەشــییان هەبێــت ،بــەاڵم ئایــا نــاوەڕۆک
و ئامانجــى دروســتکردنى ئــەو بەرەیــە چییە؟
دەمەوێــت بڵێــم ئەگــەر بەرەیــەک پێــک بێت
بــۆ حکومەتــى فیدڕاڵــى و قەومــى لەئێــران
پێموایــە پێــک نەهێنرێــت باشــترە .یاخــود
بــۆ ئەوەبێــت چاوەڕێــى واڵتانــى ئەمریــکاو
عەرەبســتانى ســعودى یارمەتــى بــدات تاوەکو
بگاتــە دەســەاڵت ،پێموایــە خەڵــک ئــەو
بەرەیــەى پــێ بــاش نەبێــت چاکتــرە تائــەوەى
پشــتگیریى بــکات ،چونکــە دروســتبوونى زۆر
لەبــەرەکان بــە زەرەرى خەڵــک دەکەوێتەوەو
بەپێچەوانــەى ڕێبازى شۆڕشــگێڕانە دەڕوات و
دەبێتــە داردەســتى ئــەم واڵت و ئــەو واڵت
کــە بەداخــەوە لەعێراقــدا ئەزمــوون کــراوەو
دەبینیــن عێــراق لــەدواى ســەدام حســێن چى
بەســەر هاتــووە ،ئێمــە نامانەوێــت رووداوى
ســوریا لەئێــران و کوردســتانى ئێــران دووبــارە

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

بێتــەوە .لــەم ڕوانگانــەوە دەڵێــم ناوەڕۆکــى
پیکهێنانــى بــەرە بــۆ چییــەو دەبێــت
ئامانجەکشــى دیــارى بکرێــت جــا هێــزە
چەپــەکان بێــت یاخــود ڕاســت ڕەوەکان.
لەالیەکــى دیکــەوە ئێمــە وەک حزبێکــى
سۆسیالیســتى نــەک لەگــەڵ رەوتێکــى چــەپ
بگــرە لەگــەڵ ڕەوتێکــى ڕاســتیش ئامادەیــن
هــاوکارى بکەیــن ،بــەاڵم لەســەر خاڵــى
دیاریکــراو .هــەر ئێســتا ئامادەیــن بەیاننامــە
واژوو بکەیــن لەگــەڵ هــەر حــزب و
ڕیکخراوەیــەک لەنــاوەو دەرەوەى کوردســتان
بــەو مەرجــەى ئــەو هێــزە یــان ڕێکخــراوە
بڵێــت ئێمــە دژ بەســیناریۆى رەشــین لەئیران،
دژ بەدەســتێوەردانى ئەمریکایــن لە ئیران ،دژ
بەوەین شەڕى قەومى و نەتەوایەتى و ئایینى
دروســت ببێــت هــەر هێزێــک بێــت ئێمــە
ئامادەیــن بەیاننامەى هاوبەشــى لەگــەڵ واژوو
بکەیــن لەپێنــاو ئــەوەى بەرگــرى لەکۆمەڵگەو
مەدەنیــەت و بەرژەوەنــدى کۆمەڵگــە بکەین.
بــۆ ئاگاداریتــان لــەم ڕووداوانــەى دوایــى کــە
خۆپیشــاندانەکان لــە ئێران دەســتى پیکردووە
حزبــى ئێمــە نامــەى بــۆ زۆربــەى ئــەو هێــزە
چەپانــەى ئێــران کــە نــاوت بــردن نــاردووەو
پێمــان ڕاگەیانــدوون کــە ئــەو ڕووداوانــە ئەوە
دەخــوازێ کــە هێــزى چــەپ و کۆمۆنیســت
و سۆسیالیســت و شۆڕشــگێڕ هەســت بــە
بەرپرســیارێتى بــکات بــێ گــوێ دانــە ئــەوەى
بیروڕاکانمــان جیایــە و هەریــەک لــەو حزبانــە
بەرنامــەو سیاســەتى جیــاوازى هەیــە ،لەســەر
هەندێــک خــاڵ و سیاســەت ڕێکەوتــن بکەین
بــۆ ئــەوەى بــەرەى چــەپ پێکبهێنیــن.
*بەشــێک لەچاودێرانــى سیاســى و
ئــەو کەســانەى ئــاگادارى ڕەوشــى
چەپــن لــە ئێــران و کوردســتان
پرســیارێکى جیدیــان لەســەر
ئــەوەی حزبــە سیاســییەکانى

ئێــران بەڕاســت چەپــەوە بــەردەوام
ئینشــیقاقى نوێــى تیــادا دروســت
دەبێــت .گلەیــى ئــەوە هەیــە لەحزبە
سیاســییەکانى ئێــران و کوردســتان
هەمیشــە ســەرقاڵى ئینشــیقاقن،
ئایــا هۆکارەکــەى چییــەو پێتانوایــە
تاکــەى دریــژە دەکێشــێت ،هەروەهــا
پێتانوانییــە ئــەو حاڵەتــە زەرەرى
گــەورە دەدات لەبزووتنــەوەى چەپ و
کرێــکارى بزووتنــەوەى ئۆپۆزســیۆن
لــە ئێــران؟

ســهالم زیجــی :بەڵــێ ئێمــە پێمانوایــە
زەربــەى لێــداوە ،هۆکارەکەشــى هەندێکیــم
بــاس کــرد .پێموایــە بەشــێکى پەیوەنــدى بــە
تایبەتمەنــدى سیاســەتى ئێــران بــۆ نموونــە
حزبێــک  39ســاڵە ئۆپۆســزیۆنە دژ بــە
حکومەتــى ناوەنــدى ،بــەاڵم هێشــتا هــەر بە
ئۆپۆزســیۆنى ماوەتــەوە .وەک پێشــتر باســم
کــرد ئێمــە هێشــتا هەڵەکانــى ســاڵی 57
لەگــەڵ خۆمــان دەکێشــین و وەختێــک ئــەم
هەاڵنــە لەکــردەوەو سیاســەتماندا هەیــە،
دەرەنجامەکەشــى ســەرکەوتنى بەرچــاو
بەدەســت ناهێنیــن .هێــزى جەمــاوەر دژ بــە
کۆمــارى ئیســام ،بەتایبەتــى بزووتنــەوەى
کرێــکاران و ژنــان و الوان کاتێــک حزبــى
سیاســى و سیاســەتێکى ڕێــک وپێکى نەبێت،
ناتوانێــت بەرەوپێــش بچێــت و هــۆکارى ئەو
لێکترازندنانــەش بەهــۆى ئەوەوەیــە کــە تــۆ
ئــەو ســەرکەوتنانەت بەدەســت نەهێنــاوە.
هەرکاتێــک لەگــەڵ حکومەتێــک و دوژمنێک
شــەڕت کــردو نەتوانــى شکســتى پێبهێنیــت
و پێشــڕەوى بکەیــت بۆخــۆت ،ســەرەنجام
کێشــەو گرفتــى سیاســى دەکەوێتــە نێوخــۆى
خۆتــەوە .پێموایــە کێشــەى تێکــڕاى هێــزە
ئۆپۆســزیۆنەکانى ئێــران ســەرچاوەکەى

“

ئەگەر بەرەیەک پێک بێت
بۆ حکومەتى فیدڕاڵى و
قەومى لەئێران پێموایە
پێک نەهێنرێت باشترە.
یاخود بۆ ئەوەبێت
چاوەڕێى واڵتانى ئەمریکاو
عەرەبستانى سعودى
یارمەتى بدات تاوەکو بگاتە
دەسەاڵت ،پێموایە خەڵک
ئەو بەرەیەى پێ باش
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پرۆفایل:

لــەوەوە هاتــووەو بێگومــان پێماوایــە
زەرەرى گــەورەى لێداویــن و لەبەرژەوەنــدى
حکومەتــى کۆمــارى ئیســام بــووەو ئێمــە
بۆخۆمــان ڕەخنەمــان لــەو ڕابــردووە هەیــە
پێویســتە چارەســەرى ئــەو کــەم و کورتییانــە
بکەیــن.

سەالم زیجی

* هەڵوێســتى ئێــوە وەکــو حزبــى
سۆسیالیســتى ئینقالبــى ئێــران
چییــە ســەبارەت بەهێرشــەکانى
تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن؟
ســهالم زیجــی :هــەر ئــەو کاتــەى

ڕووداوەکان ڕوویانــدا بەتونــدى هێرشــەکانى
تورکیامــان مەحکــوم کــردووە پێمانوایــە
لەالیەکــەوە چرایەکــى ســەوزەو ئەمریــکا
ئاڕاســتەى دەکات هەروەکــو رووداوەکانــى
کەرکوک چاوەڕێى کوشــتارى خەڵکەکەیەتى،
هەروەهــا حکومەتــى ئەســەدو ڕووســیاو
کۆمــارى ئیســامى دەســتیان هەیــە لــەم
ڕووداوانــەداو پێموانییــە تورکیــا بەتەنهــا
بڕیارێکــى وەهــاى دابــێ .هەمــوو ئەمانەمان
مەحکــوم کــردووەو خەڵکــى عەفریــن حەقى
خۆیانــە بەرگــرى لەخۆیــان بکــەن و حــەق
وایــە خەڵــک لەهەمــوو جیهانــەوە بەوپــەڕى
توانــاوە یارمەتیــان بــدەن و پشــتیوانیان
بکــەن ،لەبــەر ئــەوەى بەڕاســتى نابێت وەکو
کــوردى خەڵکــى شــارێک تەماشــا بکرێــن،
چونکــە بەشــێکى زۆرى قوربانییەکانــى وەکو
دەورانــى کوبانــێ هــەر کــوردو کــورد زمــان
نیــن ،بــەاڵم گیانیــان فیداکــردووە وەکــو
خەڵکــى چــەپ و شۆڕشــگێڕ لەواڵتانــى
جۆراوجــۆرەوە چــوون و خەباتیــان کــردووە.
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ســەالم زیجــی لــه ســاڵی 1357هەتــاوى،
(1978میــادی) ،لــه تەمەنــی  15ســاڵیەوه،
کاری سیاســی خــۆی لــه کاتێــک شۆڕشــی
کۆمەاڵیەتــی دژ بــه ڕژێمــی پاشــایەتی ئێران
ســەریهەڵدا دژ بــه حکومەتــی پاشــایەتی
و لــه پاشــان دژ بــه کۆمــاری ئیســامی
دهســت پێکــرد .هــەر لــه ســەرەتاوه رێبــازی
کۆمۆنیســت و چەپــی هەڵبــژاردووه .لــه
ســەرەتاکانی بــه دەســەاڵت گەیشــتنی
خۆمەینــی (  )58/57دوو کــەس لــه
بنەماڵەیــان بهدەســت چەکدارەکانــی
کۆمــاری ئیســامی ئیعــدام کــراون ،هەمــوو
مــاڵ و داراییەکانــی ماڵــی باوکــی لهالیــەن
کۆمــاری ئیســامییەوه دەســتی بەســەردا
گیــرا.
 لــه ســاڵی  ،1358بــووه بــه کۆموڵــه،لــه ســاڵی  1359وه بــه ڕەســمی بــوو بــه
پێشــمەرگەی کۆمەڵــه.
تــا کاتــی جیابونــەوه له حیزب کۆمۆنیســتو کۆمەڵــەی قەدیــم ،لــه ســاڵی  91میــادی،
لــه نــاو کۆمەڵــەدا لــه پۆســتی ئەندامیەتــی
لــه کۆمێتــەی ناوچــەی بــۆکان ،فەرماندەیــی
گوردانــی 31ی بــۆکان و فەرمانــدەی تیپــی
شــیمالی کۆمەڵــه (فەرمانــدەی گشــتی
هێــزی
پێشــمەرگەی شــارەکانی سەردەشــت ،بانــه،
پیرانشــار ،شــنۆ ،دیوانــدره ،ســقز ،بــۆکان،
مهاباد) تێکوشانی هەبووە

لــه ســاڵی 1991ی ميالديــەوه ،لەگــەڵ
ڕەوتــی كمۆنيزمــی كارگــەر چاالكــی
هەبــووه ،چەنديــن ســاڵ ئەندامــی مەکتەبی
سیاســی حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری-
حکمەتیســت و کۆمیتــەی کوردســتانی ئــەو
حزبــه و بەرپەرســی گاردی ئــازادی بــووه.
پــاش هاتنــه پێشــەوەى كێشــه و ناكۆكــی
سياســيی و ڕەخنــه لــه سياســت و كــردەوەی
ســەركردایەتی ئــەو حيزبــه و گرتنەپێشــی
شــێوازی نادیموكراتيكــی ئــەوان بەرانبــەر
بــه ڕەخنەگــران ،ســەالم زيجــی و ژمارەیــەی
ديكــه لــه كادیــر و ئەندامــان ناچاركــران
حيزبــی حیكمەتيســت بەجێبهێڵــن
 بــەدوای بانگــوازی ســەالم زيجــی زياتــرلــه هفتــا تێكۆشــەری سوسياليســت بــوو
پێکهێنانــی حيزبــی سياســی نــوێ،
لــه مانگــی مارســی  ،2017ديــدار و
هاوفكــری لەگــەڵ ژمارەيــە تێكۆشــەر لــه
ناوخویــی شــارەكانی ئێــران تێكۆشــان
بــۆ دروســتكردنی حيزبــی سياســی نــوێ
دەســتیپێكرد.
 لــه ئاكامــدا لــه ڕێککەوتــی  28مــرداد .2017/8/19-1396لــه كۆنفرانســێکدا
حيزبــی سۆسياليســتی شۆڕشــگێريان
پێكهێنــا ،لــەو كۆنفرانســەدا  12كاديــر،
وەكــو «شــورای رهبــری حــزب» هەڵبــژ]
ردراون ،ســةالم زيجييــش وەكــو ســكرتێر
هەڵبژێــردرا.
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ئەمیری قازى
سکرتێرى پارتى
سەربەخۆیی
کوردستان

چاوپێکەوتنی :ئارێز و باران

بانگهێشت نەکراوین بۆ ناوەندی کاری هاوبەشی
هێزەکانی ڕۆژهەاڵت،لەگەڵ ئەوەش کارێکى پیرۆزە

* هەڵوێســتى ئێــوە وەکــو پارتــى
ســەربەخۆیی کوردســتان و هێزێکــى
نەتەوەیــی کوردســتانى ڕۆژهــەاڵت
چییــە ،ســەبارەت بــە پەالماردانــى
ســوپاى تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن
و دەرئەنجامەکانــى ،لەکاتێکــدا
تــۆ چەندیــن دەیەیــە لــە خەبــات
و تێکۆشــانى خەڵکــى کوردســتان
بــەردەوام بوویــت و ڕۆڵــى دیاریــت
هەبــوە لــەو مێــژوەدا؟
ئەمیــر قــازى :ئێمــە هــەر لــە ســەرەتاى

دەســتپێکردنى ئــەو هێرشــە زاڵمــەدا بــۆ
ســەر ناوچــەى باکــورى کوردســتانى ســوریا،
ڕامانگەیانــدوە کــە زۆڵــم و زۆردارییەکــى
یەکجــار زۆرە و ســوپاس و پێزانینمــان
هەبــوە بــۆ ئــەو خەڵکــە قارەمانــەى ،کــە
بەرامبــەر ئــەو هێرشــە ناڕەوایــە وەســتاوە،
ئێســتاش بــە هەمــان شــێوەیە و هیواداریــن
ئــەو بەرگرییــە لــە خــۆو و واڵت و ئــەو
بەشــەى کوردســتان ســەرکەوتوو بێــت.
* ئاشــکرایە ئێــوە حزبێکــى لــە
مێژیینــەن و تــۆش یەکێــک
بــووى لــە ڕێبەرانــى بزووتنــەوەى
شۆڕشــگێڕانەى خەڵکــى کوردســتانى
لــە دەورانــى ڕابــردودا ،بــەاڵم
گلەییــەک هەیــە لــە هێزەکانــى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ،کــە
زۆر پــەرش و بــاون و ناتوانــن
بەیەکــەوە دابنیشــن و بەرەیەکــى
کوردســتانى پێکبهێنــن ،پێتوایــە
ئــەم گرفتانــە چــۆن ســەرچاوەیان
گرتــوە؟ چارەســەرەکانى کامانــەن؟
لەهەمانکاتــدا هەوڵــى ئێــوە وەکــو
پارتــى ســەربەخۆیی کوردســتان بــۆ
ئــەم بابەتــە چیبــوە؟
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ئەمیــر قــازى :بەبۆچونــى ئێمــە ئــەو
گیروگرفتانــەى کــە لــە ئێســتادا هــەن ،هیــچ
بەڵگــە و دەلیلێکــى یاســایی نییــە ،تاکــو
ئاشــکرا ببێــت هــۆکار چییــە و قازانجــى
ئــەو یەکنەگرتنــە لــە کوێدایــە بــۆ هێــزە
سیاســییەکانى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان؟
جگەلــە لــە هەندێــک مەســەلەى شەخســى
و تایبەتــى ،بۆیــە ئێمــە ئــەو ناکۆکییانەمــان
بــە شــتێکى زانســتى و مەنتقــى نەزانیــوە،
دژى بوویــن و هێنــدەى توانیمانــە لەهەمــوو
دیــدار و دانیشــتەکاندا لەگــەڵ هەمــوو
هێــزەکان و نوێنەرایەتــى ئــەو هێزانــە،
داوامانکــردوە کــە پێویســتى ئەمــڕۆى واڵتــى
ئێمــە دەخوازێــت یەکدەنــگ و هاوپشــتى
یەکتربــن و لێکتگەیشــتنى زیاتریــان لەنێواندا
هەبێــت ،کــە بتوانــن پێکــەوە دابنیشــن
و بەرنامــە و پالنــى داهاتــوو دابڕێــژن بــۆ
ڕزگارى ڕۆژهــەاڵت ،لەکاتێکــدا گڕۆڵــەى ئەم
حکومەتــە کەوتۆتــە لێــژى ،ئــەم هــاوکارى و
لێکتێگەیشــتن و هاوپشــتییە لەگــەڵ یەکتــرى
زۆر گرنگــە بــۆ ئــەو هێزانەى لــە ڕۆژهەاڵتى
کوردســتان چاالکــن و خەباتــى لــە مێژییەیــان
هەیــە و جێگــە و پێگەیــان هەیــە و جــێ
دەســتیان دیــارە ،ئەرکیانــە کــە بــە باشــی
مامەڵــە لەگــەڵ یەکتــر و خەڵــک بکــەن و
خاوەنــى بەرنامــە و سیاســەتێکى ڕوون بــن
بــۆ ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ،لــە جیاتــى ئــەو
کێشــە و ناکۆکییانــەى کــە هیــچ بنەمــا و
پایەکــى نییــە ،لەهەمانکاتــدا هیــچ قازانــج
و بەرژەوەندییەکــى نییــە نــە بــۆ خــودى
خۆیــان ،نــە بــۆ داهاتــووى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان.
هێنــدەى لــە دەســتمان هاتــوە و توانیومانــە،
هەوڵمانــداوە بــۆ تێگەیشــتن و هــاوکارى

لەگــەڵ یەکتــرى ،ئێســتاش بەردەوامیــن و
پێمانوایــە دەبێــت ئــەو هێزانــە ،بەتایبەتــى
لــە هەلوومەرجــى ئێســتادا یەکگرتــوو بــن،
چونکــە ئــەم ڕژێمــە لــە ئێســتادا لەســەر
دوو ڕێگایــە ،یــان شۆڕشــێکى گشــتى و
هەمەالیەنــە بەڕێوەیــە ،چونکــە خەڵــک توانا
و تاقەتــى لەگــەڵ ئــەو ژیانــە نەمــاوە ،یــان
لــە خراپتریــن حاڵەتــدا دەبێــت ڕژێــم ببێتــە
بەشــێک لــە خواســتەکانى خەڵکــى ئێــران،
بۆیــە هەریەکێــک لــە هێزەکانــى ئێمــە،
دەبێــت بــۆ هــەر یەکێــک لــەم حاڵەتانــە
بەرنامــە و پرۆگرامیــان هەبێــت و هــاوکارى
یەکتــر بکــەن و لــە پەیوەندیــدا بــن لەگــەڵ
خەڵکــى واڵت.
* لەمانگــى ڕابــردودا پێنــج هێــزى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ،بەنــاوى
(ناوەنــدى هاوبەشــی هێزەکانــى
کوردســتانى ئێــران) ناوەندێکیــان
پێکهێنــاوە ،کــە پێکهاتــوون
لــە هــەردوو حزبــی دیموکــرات و
دوو کۆمەڵــە و ســازمانى خەبــات،
هەڵوێســتى ئێــوە چییــە ،ســەبارەت
بــەو مەســەلەیە ،لەکاتێکــدا خۆیــان
ڕایانگەیانــدوە ،کــە ئــەوە هەوڵێکــى
ســەرەتاییە بــۆ دروســتکردنى
بەرەیەکــى کوردســتانى ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا ئێــوە نابینــم لەنــاو ئــەو
بەرەیــەدا ،بۆچــى پارتــى ئێــوە
بەشــدار نییــە؟ ئایــا بانگهێشــت
نەکــراون ،یــان خۆتــان پێتــان بــاش
نییــە؟ پێتوایــە ئەوە دەســتکەوتێکە؟
یــان وەکــو هەمــوو کوالســیۆن و
هاوپەیمانێتییەکانــى تــر تەنهــا بــۆ
ماوەیەکــە و لــە دواییــدا کۆتایــی
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پێدێــت و شکســت دەهێنێــت؟
ئەمیــر قــازى :ئێمــە پێمانوایە تێکۆشــان و

خەباتــى جــدى لــە واڵتــى ئێمــە و پێکــەوە
ژیانــى سیاســی هێــزەکان پێویســتییەکى
مێژووییــە ،ناتوانیــن بڵێــن «دەبێــت هەمــوو
الیــەک لەســەر ئــەو خەتــە بێــت ،کــە
ئێمــە دەمانەوێــت و دەیبینیــن بــۆ ڕزگارى
نەتەوەکەمــان» ،بەپێچەوانــەوە هێــزى دیکــە
هەیــە ،کــە بۆچــوون ،ڕابــردوو ،خەبــات،
پێگــە و خەڵکیــان هەیــە ،هەمــوو ئەمانــە
دەبێــت بــە هەنــد وەربگیرێــت ،بۆیــە هــەر
جــۆرە هاوکارییــەک و نزیکبوونەوەیەکــى
هێــزەکان ،لــە ڕوانگــەى ئێمــەوە بــە قازانجە
و پێویســتە.
ســەبارەت بــەوەى کــە بۆچــى بەشــدارنین؟
لەبەرئەوەیــە کــە ئاگادارنیــن و بانگهێشــت
نەکراویــن لەالیــەن ئــەو کەســانەى کــە
بناغــەى کارەکەیــان دانــاوە ،لەگــەڵ ئــەوەش
کارێکــى پیــرۆزە و دەبێــت بەهێزتــر و
جدیتــر بکرێــت ،ســەرەڕاى ئــەوەى کــە
بانگهێشــتیش نەکراوین پشتیوانیان لێدەکەین
و ئــەو نزیکبوونەوانەمــان پــێ گرنگــە و
پێداویســتییەکى ئەمــڕۆى خەباتــە ،بەتایبەتى
بــۆ ئەمــڕۆى ڕۆژهەاڵتــى واڵتــى ئێمــە
پێویســتییە و دەبێــت لەســەرى بڕۆیــن و
بەشــێکى زۆرتــر لــە هێــزەکان بەشــدارى
ئــەو ناوەنــد و خەباتــە بکــەن.
* بــەاڵم هێشــتا زۆر الیــەن هــەن،
کــە بەشــدار نیــن ،بۆنمونــە
ئیبراهیــم عەلیــزادە دەڵێــت «ئــەو
ناوەنــدە ،ناوەندێکــى ڕاســتە و هێزە
ناسیۆنالیســتەکانن و ئێمــە وەکــو
هێــزى چــەپ بەشــدارى ناکەیــن»،
لەهەمانکاتــدا وتــى :خێــرە ســازمانى

خەبــات لــەو ناوەنــدەدا هەیــە،
کــە درێژکــراوەى موجاهیدینــى
خەلقــە ،بــەاڵم پژاکــى تێدانییــە کــە
هەندێــک پێیانوایــە درێژکــراوەى
پەکەکەیــە ،ئێــوە لەمبارەیــەوە
بۆچوونتــان چییــە؟ تاچەنــد ئــەم
بۆچوونانــە بەڕاســت دەزانــن؟ چــۆن
دەکرێــت هێــزە چــەپ و ڕاســتەکان
لەناوەندێکــى کارى هاوبەشــدا
کۆببنــەوە؟
ئەمیــر قــازى :کۆبوونــەوە لــەو ناوەنــدە

هاوبەشــەدا بــۆ شــیکارى ئایدۆلــۆژى
نییــە ،بەڵکــو بــۆ ئــەو دیفاکتۆیەیــە کــە
هەلومەرجــى بااڵدەســت ســەپاندوویەتى،
بۆئــەوەى بزانرێــت چــى بکرێــت ،هەمــوو
هێزێــک بەرنامــەى خــۆى هەیــە ،ممکنــە
هەمــوو ڕێکخراوێــک فکرەى خــۆى هەبێت،
بــەاڵم هەمــوو قۆناغێکیــش بۆچــوون
و هاوکارییەکــى دیاریکــراوى پێویســتە،
بۆئــەوەى لــە داهاتــووى درێژخایەنــدا بــە
ئامانــج بگەییــت.
هەندێــک ڕێکخــراو هەیــە ،کــە دژى
ناســیۆنالیزمە و پێیوایــە خراپــە و هەڵەیــە
و سۆســیالیزمى پــێ باشــە ،ئەمانــە باســی
ئەمــڕۆ نیــن لــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و
لــەو هەلومەرجــەدا کــە ئێــران هەیەتــى و
خەڵــک لــەو بارودۆخــەدا ناخۆشــەدا دەژی،
بەڵکــو دەبێــت بــۆ ئیــرادە و ویســتى
خەڵــک مەســەلەى ناســیۆنالیزم لــە گۆڕێــدا
بێــت ،هەڵبژاردنــى هــەر ئیــدە و فکــر و
بۆچوونێــک لەالیــەن خەڵکــەوە بــۆ ئــازادى
و ڕزگارى خــود ،لــە ڕوانگــەى ئێمــەوە
دروســتە و دەبێــت بــە هەنــد وەربگیرێــت.

“

ئەم ڕژێمە لە ئێستادا لەسەر
دوو ڕێگایە ،یان شۆڕشێکى
گشتى و هەمەالیەنە

بەڕێوەیە ،چونکە خەڵک
توانا و تاقەتى لەگەڵ
ئەو ژیانە نەماوە ،یان لە
خراپترین حاڵەتدا دەبێت
ڕژێم ببێتە بەشێک لە
خواستەکانى خەڵکى ئێران

* تــۆ تاچەنــد موخالیفــى
بۆچوونەکانــى (ســمکۆ یــەزدان
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پەنــا)ى؟ کــە پێیوایــە ئــەو
هێزانــە بۆیــە (پــاک) و پارتــى
ســەربەخۆییان یــان بانــگ نەکــردوە،
چونکــە ئەوانــە هێــزى نەتەوەیــى
و نیشــتیمانى ناسیۆنالیســتانە
نیــن ،ڕووداو دروســتیکردوون ،کــە
خۆپیشــاندانەکانى ئێــران دێــت
ناوەنــدى هاوبــەش دروســتدەکەن،
هەڵبژاردنــەکان دێــت بایکۆتــى
دەکــەن ،ئەمەریــکا فشــار دەکات
کۆدەبنــەوە ،واتــا ڕووداو دەیــان
خوڵقێنێــت ،نــەک خۆیــان ڕووداو
بخوڵقێنــن ،هەڵوێســتى تــۆ چییــە
لەوبارەیــەوە؟
ئەمیــر قــازى :بۆچوونــى هــەر ڕێکخــراو

و تەشــکیالتێک بــۆ خــۆى لــە ڕوانگــەى
ئێمــەوە جێــگاى ڕێــزە ،دەبێــت هەمــوو
ڕێکخــراو و الیەنێــک بتوانێــت بۆچوونەکانــى
خــۆی دەرببڕێــت ،بــەاڵم ئێمــە وەکــو پارتــى
ســەربەخۆیى کوردســتان ،کــە ڕێکخراوێکــى
نەتەوەیــى و ناسیۆنالیســتین ،خەبــات
دەکەیــن بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیى واڵتــى
خۆمــان ،پێمانوایــە دەبێــت ئــەو فەرهەنــگ
و کلتــورى نەتەوەییــە جێگیــر بێــت،
دەبێــت خــۆى بخاتــە هێڵێکــەوە کــە هیــچ
بەرگریــى و ناڕەزایەتییەکــى خەڵکــى خــۆى
لەســەر نەبێــت ،چونکــە لــە وواڵتــى ئێمــەدا
ڕێکخــراو و تەشــکیالتى جیــاواز هەیــە.
ئەو ڕێکخراو و تەشکیالتانە ڕابردوو ،خەبات
و هــەوادارى خۆیــان هەیــە لــە کۆمەڵــگاى
ئێمــەدا ،بۆیــە ئێمــە هەمــوو بۆچوونێــک
لــە پێنــاو ئــازادى و ڕزگارى هەمیشــەیدا بــە
ڕاســت دەزانیــن ،هێنــدەى بۆشــمان بکرێــت
لــەو خەباتانــەدا بەشــدار دەبیــن ،ئەگــەر
بــە تەواوەتــى خەباتــى ســەربەخۆخوازیش
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نەبێــت ،بــەاڵم داهاتوویــى ئێمــە بــۆ ڕزگارى
هەمیشــەیى واڵت و خەڵکــى ئێمــە ،ئێمــە
بــۆ ئــەوە خەباتــن دەکەیــن ،پێمانوایــە
لێکئــااڵن و ســەرەڕاى بۆچوونــى جیــاواز،
لــە کۆتــا قۆناغــدا بۆچوونــى خەڵکــى ئێمەیە
بڕیــاردەدات ،کــە واڵتــى ئێمــە دەبێــت چ
شــێوە و فــۆرم و تەشــکیالتێک داوادەکات.
لــە بەشــەکانى دیکــەى کوردســتان هــەر
بەوشــێوەیە بــوە ،بۆنمونــە ڕیفرانــدۆم لــە
باشــورى کوردســتان دەریخســت ،کە خەڵکى
کوردســتان چــی دەوێــت ،بۆیــە ئێمــە لەگەڵ
ئــەو خەتەیــن و هیــچ شــتێکى دیکــە لــە
باشــورى کوردســتان قبــوڵ ناکەیــن و پێمــان
بــاش نییــە ،چونکــە زیاتــر  93%خەڵکــى
کوردســتان دەنگیــان بــە ســەربەخۆیى
خۆیانــداوە ،دەبێــت لــە ڕۆژهــەاڵت و
پارچەکانــى تریــش بەهەمانشــێوە بێــت.
* ئێــوە دەڵێــن «دەبێت بەوشــێوەیە
بڕواتــە پێشــەوە و لــەوە کەمترمــان
ناوێــت» ،هەســت ناکەیــت ئــەو
بۆچوونــە زۆر خەیاڵییــە و دورە
لــە ڕاســتییەوە ،ئــەوەى ئێــوە و
حزبــی پارچەکانــى تــر دەیانەوێــت
شــتێکە و واقیعــەت شــتێکى تــرە،
لــە 93%ى خەڵکــى کوردســتان لــە
باشــوور دەنگیــداوە بــە ڕیفرانــدۆم،
بــەاڵم ئێســتا چارەنوســى باشــورى
کوردســتان خراپــە ،دەتانەوێــت
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانیش هەمــان
چارەنوســى هەبێــت ،ناکرێــت و
دەبێــت لــە نزیکــەوە دەور و
نەقشــى جددیتــان هەبێــت ،ئێــوە
کــە ناتوانــن بەیەکــەوە ناوەندێکــى
هاوبەشــى ڕۆژهەاڵتــى پێکبهێنــن،

بۆچــى پێشــبینى ئــەوە دەکــەن،
کــە دەبێــت ڕیفرانــدۆم بکرێــت و
فیدڕاڵــى جێبەجــێ بکرێــت و کۆمارى
ئیســامى ئێــران بڕوخێــت ،کــە
هێــزەکان ناتوانــن لــە ناوەندێکــدا
کۆببنــەوە ،هێزەکانــى چوارپارچــەى
کوردســتان ناتوانــن لــە (کەنەکــە)دا
بەیەکــەوە دانیشــن ،هەریەکەیــان
نــاوى فکــر و ئایدۆلۆژیــا و
ناســیۆنالیزم و ســێکتاریزم لە یەکتر
دەنێــن ،کــە ناتوانــن بەیەکــەوە
دانیشــتین ،چــۆن ئــەو هەمــوو
پێشــبینیەت هەیــە ،کــە کوردســتان
بەوشــێوەیە بچێتــە پێشــەوە کــە تــۆ
لــە خەیاڵــى خۆتــدا داتنــاوە؟
ئەمیــر قــازى :کــە بــاس لــە باشــورى

کوردســتان دەکەین ،ئێمــە بۆچوونى خەڵکى
خۆمــان بــە گرنــگ دەزانیــن ،لــە ڕوانگــەى
ئێمــەوە دەبێــت باشــورى کوردســتان
ســەربەخۆ بێــت و هیــچ ڕێگایەکــى دیکــەى
نییــە ،چونکــە خواســتى خەڵــک بــوە ،لــە
ئێســتادا چــۆن پیــادە دەکرێــت ،ئــەوە
دەســەاڵتى ئێمــە نییــە ،ئەگــەر دەســەاڵتمان
هەبوایــە و بمانتوانیایــە لــەو ناوچەیەدابیــن،
ئــەو توانایــە بــۆ ئێمــە بەردەســت بوایــە،
بەدڵنیاییــەوە دەمانبــرد بەڕێــوە.
ئــەوە ســەردەمێکى بەردەســتە بــۆ ئێمــە،
ئەگــەر خەڵــک بڕیاریــدا ڕێــگاى دیکــە نییــە،
بۆیــە ئێمــە ناتوانیــن لــە ڕۆژهەاڵتــى واڵتــى
خۆمــان ،بــەو تووندوتیژییــەوە قســە بکەین،
چونکــە ئــەو ڕیفراندۆمــە لــە واڵتــى ئێمــەدا
نەبــوە ،لــە واڵتــى ئێمــەدا چەندیــن هێــز
هــەن ،کــە هــەر بەشــە و هەلومــەرج و
بارودۆخــى خــۆى هەیــە ،هەریەکێکیــان
بەپێــى بــارودۆخ و توانــاى خۆیــان خەبــات

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

پرۆفایل:
دەکــەن ،ئێمــە دژ بــەو بارودۆخانــە نیــن و
خۆمــان لــەو بارودۆخانــە نادزینــەوە ،بــەاڵم
بۆچوونــى کۆتایــى ئێمــە ،ســەربەخۆیى
واڵت و داهێنانــى فەرهەنگــى نەتەوەیــى
و ســەربەخۆخوازییە ،ئەمانــەش بــەو مانایــە
نییــە کــە ئێمــە لەگــەڵ هیــچ قۆناغێکــى
دیکــەدا ناڕۆیــن ،بەپێچەوانــەوە لەگــەڵ
قۆنــاغ و بۆچــوون و ســەرکەوتنى دیکەییــن.
* ئێــوە نییەتتــان نییــە ،یــان بــە
نیازنیــن لەگــەڵ کۆمەڵێــک هێــزى
هاوشــێوەى خۆتــان یەکگرتــن
ئەنجــام بــدەن ،بۆنمونــە لەگــەڵ
پارتــى سەربەســتى کوردســتان،
یــان چەنــد هێزێکــى تــر کــە لــە
مەیدانەکــەدا هــەن ،یەکگرتنێــک
ئەنجامبــدەن هاوشــێوەى یەکێتــى
شۆڕشــگێڕان ،بۆئــەوەى هێــزەکان
لــەو پــەرش و باڵوییــە ڕزگاربکــەن؟
ئەمیــر قــازى :ئامادەیــن و پێمانخۆشــە

و هەوڵیشــمانداوە لەگــەڵ بــەرەى
ســەربەخۆخواز و ڕزگاری خــوازى کار و
تێکۆشــان بکەیــن و بتوانیــن لــە بــەرەو
پێشــبردنى فەرهەنگــى نەتەوەییــدا پێکــەوە
هاوکاربیــن و بچینــە پێــش ،بــەاڵم بەداخەوە
هەتــا ئێســتا نەمانتوانیــوە ئــەوکارە بکەیــن و
ســەرکەوتوو بیــن.
هــۆکارى ئــەو ســەرنەکەوتنەش بەهــۆى
ئێمــەوە نییــە و ممکنــە گیروگرفــت لــە
شــوێنى تــر هەبێــت ،کــە بــۆ ئێمــە ئاشــکرا
نییــە و نازانیــن لــە کوێــوە ســەرچاوەى
گرتــوە ،ئێمــە کــە داواکارى یەکگرتــن و
یەکبوونیــن بــۆ خەباتــى هاوبــەش و ئــازادى
و ڕزگارى خەڵکــى خۆمــان ناتوانیــن لەســەر
ئــەو گیروگرفتانــە بڕۆیــن و بــەردەوام بیــن،

ئــەوەى بــۆ ئێمە هەیە هەندێــک گیروگرفتى
شەخســى ،ئینســانى خــودە ،ئاســایی ،ممکنە
ناڕەزایــی و ڕەخنەمــان لــە کەســایەتى،
هەڵوێســت ،بۆچــوون و کــردەوە هەبێــت،
ئەگــەر لــەو ڕوانگانەوە تێگەیشــتنى زیاترمان
لەگــەڵ یەکتــر هەبێــت ،دەتوانیــن الیەنێــک
بیــن لــە الیەنەکانــى ئــەو ناوەنــدە.

ئەمیری قازی

 لەبنەماڵەی قازییەکانی مەهابادە. ســاڵی 1938ی زاینــی لەدێــی حاجیــاوا لــەدەوروبــەری مهابــاد لەدایکبــووە.
 ساڵی  1946چۆتە بەر خوێندن. دەورانــی خوێندنــى لــە شــارەکانی بــۆکان،مهابــاد ،تەورێــز و تــاران تەواوکــردووە.
 لە تاران یاسای خوێندوە. لــە دەرەوەی واڵت لــە زانکــۆی ســتوکهۆڵمو ئوپســاال زمانــی خوێنــدوە.
 ئەندامــی یەکیتــی الوانــی حیزبــیدیموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــووە.
 تــا ســاڵەکانی 1984ی زایینــی تێکۆشــانىلەگــەڵ حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان
بــووە - .ســاڵی  1984وە لەحیزبــی
دیموکراتــی کوردســتان دا نەمــاوە.
 ســاڵی  1984لەگــەڵ چەنــد هاوڕێیەکــی،دیموکراتــی
یەکگرتــووی
بــەرەی
دامەزرانــدووە.
کوردســتانیان
 ســاڵی 1990ی زایینــی نــاوی گــۆڕاوە بــۆبــە پارتــی ســەربەخۆیی کوردســتان.
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رهئوف كهعبی
ئهندامی كۆمیتهی
ناوهندی یهكێتی
فیدایانی خهڵكی
ئێران

چاوپێکەوتنی :سۆما

پيرۆزبایى دەکەین لەدروستبوونى ئەو ناوەندە و
ئێمە لەگەڵ هەردوو حزبى دیموکرات و کۆمەڵە
پەیوەندییەکى باشمان هەیە

لهســهر
قســ ه
*ئەگــهر
خۆپیشــاندانهكانی ئــهم دواییانــهی
ئێــران بكهیــن كـ ه زیاتــر لـ ه  40بــۆ
 50شــاری ئێرانــی گرتبــووهوه ،بهاڵم
ســهرهنجام ئاكامێكــی نهبــوو.
ت گوایــا
بۆچوونێــك ههیــ ه دەڵێــ 
واڵتــ ه یهكگرتووهكانــی ئهمریــكاو
یهكێتــی ئهوروپــا دهخالهتیــان
ههبــووهو تهنانــهت بهرپرســێكی
كۆمــاری ئیســامی ڕایگهیاندبــو و
ئـهو ه پیالنــی ئهمریــكاو ئیســرائیلهو
لهههولێــر دانــراوه .ههندێكیــش
پێیانوایـ ه ئهمریــكا جیــدی نییـ ه لـ ه
مهســهلهی ئاڵوگــۆڕ لهنــاو ئێرانــدا،
چونكــ ه ئێــو ه بــ ه ئهڵتهرناتیڤــى
ڕاســتەقینە نابینێــت؟
رهئــوف كهعبــی .:ســاڵێك پێــش

شۆڕشــی گهالنــی ئێــران ئاغــای هومایــون
وتهبێــژی دهوڵــهت بــوو لــه یهكێــك لــه
خۆپیشــاندانهكانی تهورێــز وتــی :ئهوانــه
چهنــد كهســێكن لــهدهرهوهی ئێــران
هاتــوون و بهنیــازن پهشــێوی دروســت
بكــهن ،بــهاڵم دواتــر بینیمــان دهوڵــهت
چــی بهســهرهات و تهنانــهت بــووه
ی
هــۆی كهوتنــی شــای ئێــران .ئـهو واڵتانـه 
حوكمــی دیكتاتۆرییــان ههیــه ههركاتێــك
هــهر چهشــنه جواڵنــهوهو بزووتنهوهیــهك
لهنــاو خهڵكهكــهی خۆیــدا ســهرههڵبدا،
پڕوپاگهنــدهی ئــهوه دهكات كــه هێزێكــی
دهرهكــی لهپشــته ،واتــه ئهوانــه
تهنهــا تۆمهتــن لــه جواڵنــهوهو چاالكــه
مهدهنییــهكان و چاالكــه سیاســییهكان،
بــهاڵم ئــهوهی واقعییــه ئهوهیــه ئــهو
جواڵنهوانــه درێــژهی ناڕزایهتیــی خهڵكــه
لهمــاوهی ئــهو  39ســاڵهدا لهقۆناغێكــدا
كــه جیــاوازه لهڕهوتهكانــی پێشــوو.

پێموایــه لهئێرانــدا چــوار جواڵنــهوهی
ســهرهكی ههیــه كــه بهداخــهوه ئهگــهر
یــهك نهگــرن و هێزهكانیــان یــهك
نهخــهن ،ئــهو چاالكیــی و خهباتــه درێژتــر
دهبێت ـهوه ،بــە پێچەوانەشــەوە ئهگ ـهر ئــەو
چــوار جواڵنەوەیــە یهكگرتووبــن و بتوانــن
هێزەکانیــان یەکبخەنــەوەو هاوفیکربــن
ئــهوكات ئاڵوگــۆڕ خێراتــر دەبێــت .چــوار
جواڵنهوهكــهش پیكدێــن لــه جواڵنــهوهی
گهالنــی ئێــرا ن کــە 60%ی دانیشــتوانی
ئێــران پێكدههێنــن و لــه گــهل و نهتــهوه
جــۆراو جــۆرەکان پێكهاتــوون و فەرهەنــگ
و مێــژووى تایبــەت بەخۆیانیــان هەیــە
وەک کــورد ،تورکــى ئــازەرى ،بەلــووچ،
عــەرەب و فــارس .دووەم جواڵنـهوهی ژنانـه
كــه لــهو  39ســاڵهدا پێشــهنگی بەرگــرى
بــوون بههــۆی ئــهو بارودۆخــهی كــه ژن
تێیدای ـه ل ـهو واڵت ـهدا .ســێیهم جواڵن ـهوهی
كرێكارییــه ئهوانــهی بــۆ بهدهســتهێنانی
مافهكانیــان چاالكیی و قوربانــی زۆر دهدهن،
چونكـه لهبــاری ئابوورییـهوه لهژێــر زهخــت
فشــاردان .چــوارهم جواڵنــهوهی نووســهرو
ڕۆشــنبیرە كــه بــە فیكــرو بیــروڕای خۆیــان
كۆمهكــی ئـهو ســێ جواڵنـهوهی تــر دهكـهن.
* .وەک خــۆت لەنزیکــەوە ئــاگادارى

ناوەنــدەوە ،ئایــا ئێــوەش هەمــان
تێڕوانینتــان هەیــە؟ بەشــێکى
دیکــەى پرســیارەکەم لەســەر
قســەکانى کاک ســەالم کــە ئێــوە
وەکــو حزبــى فیدائییــان تــا ئیســتا
وەک ســاڵى  57بیردەکەنــەوەو
ئاڵوگــۆڕ بەســەر بیرکردنەوەکانتاندا
نەهاتــووەو بەشــێک لــەم هێزانــەو
ســەرکردەکانیان ڕێگــرن لەبــەردەم
ئاڵوگــۆڕو چاکســازى و بەدیهێنانــى
مافەکانــى کرێــکاران و بزووتنــەوەى
سۆسیالیســتى بــەو دەلیلــەى وەک
حزبێکــى چــەپ  30ســاڵە ســکرتێرو
ســەرکردایەتیتان لەڕابەرایەتــى ئــەو
حزبانــە بەردەوامــن؟
رهئــوف كهعبــی :دەمەوێــت وەک

زانیارییــەک بڵێــم ئــەوەى بۆ حزبــە چەپەکان

پێنــج هیــزى سیاســى لەڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان بەرەیەکیــان پێکهێنــاوە
هــاوکارى
ناوەنــدى
بەنــاوى
هێزەکانــى کوردســتانى ئێــران،
تاچەنــد پشــتگیرى ئــەو ناوەنــدە
دەکــەن کــە وەک کاک ســەالم
و کاک ئیبراهیمــى عەلــى زادە
دەڵێــت ئەوانــە هێــزى ڕاســتن و
ئێمــە ئامــادە نیــن بچینــە نــاو ئــەو
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“

جۆرێکى دیکە لەحزبى
چەپ ئەوەیە هیچ کارى
بەجواڵنەوەى دیموکراتیک و
پرسە دیموکراتییەکانى نێو
واڵتدا نییە و دەڵێ کارگەری
و سوشیالیزم هیچى تر
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ڕاســتە کــە یــەک دەنــگ و یــەک ڕیــز نیــن
لەنــاو واڵتــدا ،حزبــە ڕاســتەکان و هێــزە
نەتەوەییەکانــى دیکــەش هــەر بەهەمــان
شــێوەن .کاتێــک دەڵێــن چــەپ دەبێــت
بزانیــن مەبەســتمان کام حزبــى چەپــە کــە
بەبــڕواى مــن ســێ چــەپ هەیــە مەبەســتم
لەنــاو ئێــران .یەکــەم چەپێــک کــە پێــى
دەڵێــن ڕیفۆرمیســت کــە لەگــەڵ ئیســاح
تەڵەبــى هــاوکارە و پێیوایــە رووخانــدن
چارەســەر نییــە و جمهــورى ئیســامى
لەنێــو خۆیــدا ببێتــە حکومەتێکــى دیکــە.
جۆرێکــى دیکــە لەحزبــى چــەپ ئەوەیــە
هیــچ کارى بەجواڵنــەوەى دیموکراتیــک و
پرســە دیموکراتییەکانــى نێــو واڵتــدا نییــە و
دەڵــێ کارگــەری و سوشــیالیزم هیچــى تــر
کــە بەبــڕواى مــن کارکــردن لەگەڵ ئــەو دوو
جــۆرە لەهێــزى چــەپ گرفتــى زۆرە .ســێیەم
جــۆر کــە ئێمە پێمانوایــە دەتوانێــت کاریگەر
بێــت و جواڵنــەوەى سیاســى لەنــاو ئیرانــدا
بــکات ئەوەیــە ســەرەڕاى ئــەوەى لەهێــزى
کرێکارییــەوە هەڵقــواڵوەو پشــتیوانى ئــەوان
دەکات ،بــەاڵم جواڵنــەوەى دیموکراتــى
بەفەڕمــى دەناســێت لەگــەڵ هەمــوو ئــەو
هێــزە دیموکراتییانــەى کــە پێشــکەوتنخوازن
و لەگــەڵ جیاکردنــەوەى دییــن لەدەوڵەتــن و
بــۆ جمهورییەکــى ســیکۆالر خەبــات دەکــەن.
هەربۆیــە ئێمــە وەکــو ئیتحــادى فیدائییانــى
خەڵکــى ئێــران لەبــەر ئــەوەى فیدائییانیــش
بەداخــەوە چەندیــن پارچــەو شــوعبەن،
ئیمــە ئــەو بەشــەین کــە لەیەکگرتنــى دوو
پارچەکانــى دیکــەى فیدائــى پێکهاتوویــن
و ئــەو کێشــانەى بــاس دەکرێــت لەنــاو
حزبەکــەى ئێمــەدا بــەو جــۆرە نییــە ،بــۆ
نموونــە لــە پەیــڕەوى ناوخــۆى ئێمــەدا

ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەنــدى ناتوانێــت
پــاش ســێ خولــى دیکــە خــۆى کاندیــد
بکاتــەوە ،ســەبارەت بــە پرســى نێوخۆیــى و
ســەرۆک بــوون لەنێــو حزبــدا ڕاســتە ،بــەاڵم
گفتوگۆکــەى ئێمــە ئێســتا لەســەر ئــەو پرســە
نییــە.
ســەبارەت بــەوەى هێــزە چەپــەکان چــۆن
بیردەکەنــەوەو لەگــەڵ ئێســتاى ئیــران
چــۆن مامەڵــە دەکــەن ،پێموایــە چەپێکــى
بەرپــرس ،چەپێــک کــە دەیەوێــت واڵتــى
خــۆى بگرێتــە دەســت دەبێــت پیرۆزبایــى
بــکات لــەو هێــزە دیموکراتییانــەى پێکــەوە
یەکدەگــرن و ئێمــە وەک ســازمانى ئیتحــادی
فیدائییانــى خەڵکــى ئێــران هەمیشــە لەگــەڵ
ئــەو هێــزە دیموکراتییانــە پەیوەنــدى
تووندوتۆڵمــان هەبــووە ،بەڵــێ ڕەخنــەو
بیــروڕاى جیــاواز هەیــە ،بــەاڵم کارو چاالکــى
هاوبەشــمان هەیــە پێکــەوەو پێویســتە
هەنــگاوى زۆرتــرى بــۆ هەڵبێنیــن و وتــارو
کارو بەرنامــەى یەکگرتوومــان هەبێــت و
هەماهەنگــى یەکتربیــن و هانــدەرى ئــەو
یەکێتــى و کۆبوونەوانــە بیــن .ئیمــە چەندین
ســاڵە لەگــەڵ حزبــە سیاســییە کوریییــەکان
و ئەوانــى دیکەشــدا هەماهەنگیمــان هەیــەو
پێمانوایــە بۆشــاییەکى سیاســى هەیــەو
دەبێــت پڕبکرێتــەوە.
*ســەرنجى ئێــوە وەکــو کۆمیتــەى
ناوەنــدى فیدائییانــى خەڵکــى ئیــران
ســەبارەت بــە پێکهێنانــى ناوەنــدى
هــاوکارى هێزەکانــى ڕۆهــەاڵت
چییــە لەکاتیکــدا ئێــوە هەمیشــە
دەڵێــن کــە نــە کوردســتان بــێ
ئێــران و نــە ئێــران بــێ کوردســتان
ئەگــەر یەکگرتــوو نەبــن ناتوانــن
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دەورو نەخشــێکى گەورەیــان هەبێت
لەداهاتــووداو مەحکومــن بــەوەى
پێکەوەبــن؟
رهئــوف كهعبــی :دەبێــت وەک خۆمــان

پرۆزبایــى دەکەیــن لەدروســتبوونى ئــەو
ناوەنــدەو ئێمــە لەگــەڵ هــەردوو حزبــى
دیموکــرات و کۆمەڵــە پەیوەندییەکى باشــمان
هەیــە و هەماهەنگیــان دەبیــن بــۆ ئــەوەى
بەرەیەکــى دیموکراتــى لەئێــران پێکبێــت و
بەکاریکــى زۆرباشــى دادەنێیــن و دەبێــت
هانــدەرى ئەوەبێــت بتوانێــت بەتــەواوى
ئێرانــدا هیــزى خۆیــان داســەپینێت و لەگــەڵ
ئــەو هێــزە ســەرەکییانەى دەتوانــن لەئێرانــدا
دەخالەتیــان هەبێــت وەکــو هێــزى چــەپ
و دیموکراتــى لێــک نزیــک ببنــەوە .ئێمــە
بــەردەوام لەگفتوگــۆو تەماســداین لەگەلیــان
تاوەکــو بتوانیــن بەرەیەکــى دیموکراتــى
پێکبێنیــن لەســەر چەنــد خاڵێــک ئەوانیــش:
ڕووخانــى ڕژێمــى ئێــران ،جیاکردنــەوەى
دییــن لەدەوڵــەت ،جمهورییەکــى ســکوالرو
مافــى کریــکاران و ژنــان و هەمــوو
چیــن و توێــژەکان و بەدەســتهینانى
مافــە ســەرەکییەکانى نــاو کۆمەڵگەیەکــى
دیموکراتــى و مافــى خۆپیشــاندان و مافــى
چــارەى خۆنووســین.
*وەک جەنابــت ئامــاژەت پێکــرد
ئێــوە لەمۆدێلــى جــۆرى ســێیەمى
چەپــن ،چەپێــک کــە پێیوابێــت
بەبــێ دیموکراســى تەنهــا جەخــت
لەســەر بزووتنــەوەى کرێــکارى و
سۆسیالیســتى دەکاتــەوەو باوەڕتــان
بەپڕەنســیپى دیموکراســى هەیــە
و ڕێکخراوێکــى ســێکۆالر و جیایــى
دییــن لەدەوڵەتــى پــێ قبــوڵ بێــت،
ئایــا لەنــاو هەمــوو ئــەو بزووتنــەوە

چــەپ و کرێکارییانــەى لــە ئێرانــدا
هەیــە وەک (حزبــى حیکمەتیســت،
حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران ،حزبــى
کۆمۆنیســتى کرێــکارى ئێــران،
حیکمەتیســت ،خەتــى ڕەســمى،
حزبــى مارکســیزم ،ماوئییــزم ،حزبــى
سۆسیالیســتى ئێــران ،ڕەوتــى
سۆسیالیســتى کۆمەڵــە ،ڕاى کارگــەر،
ڕاى کارگــەرى کۆمیتــەى مەرکەزیــی،
ســازمانى ئیتحــادى فیدائییانــى
خەڵــک ،فیدائییانــى خەڵکــى ئێرانــە،
ئەکســەرییەت و ئەقەلییەتــە)
هەمــوو ئــەم ڕێکخراوانــە هیچیــان
لــەو مۆدێلــى ســێیەمە نیــن ئێــوە
بتوانــن لەگەڵیــان بەرەیەکــى چــەپ
پێــک بهێنــن؟
رهئــوف كهعبــی :بۆنــا ،ئێمــە

لەوتووێژدایــن ،بــەاڵم یــەک ڕاســتى هەیــە
دەبێــت بیڵێــم ئەویــش ئەوەیــە لەنــاو واڵتــى
ئەمــڕۆى ئێرانــدا بێجگــە لەکوردســتان کــە
ئەویــش کــەم تــا کــورت کــە ئەویــش زۆر
ڕوون نییــە ،هیــچ هێــزو کەســێک ناتوانێــت
بڵێــت کام هێــز لــە ئیرانــدا ســەرەکییە
یاخــود نــاو کام هێــز داهاتــووى هەیــە،
چونکــە ئــەوە جوواڵنــەوەى خەڵکــە پیشــانى
دەدات وەک ئەزموونــى ڕاپەڕینــى خەڵــک
لەســەردەمى شــادا .لــە ئێرانــدا بەهیــچ
شــێوەیەک ئیمکانــى فەعالەیەتــى ئازادانــەى
هیــزى سیاســى بەهیــچ شــێوەیەک نییــە،
بەڵکــو هەمــوو لــەدەرەوەى واڵتــى ئێرانــدا
چاالکییــان هەیــە کــە بەنــرخ و گرنــگ
بــوون ئــەو چاالکییانــە و جیــاوازى نییــە
لەنێــوان خەباتــى نێوخــۆو دەرەوەدا ،بــەاڵم
ئــەو ڕاســتییە پیشــان دەدات کــە ناتوانیــن
ئیدعــاى ئــەوە بکەیــن کــە لــەکام شــارو

“

ژمارەى لێکترازانەکان

زۆرن و هۆکارەکەى بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە ئێمە لەنێو

واڵتەکەى خۆماندا نین،
هەربۆیە ناکۆکییەکان و
کێشە کەسییەکان زەق
دەبێتەوە ،گەر لەناوخۆى
واڵتدا بووینایە دەمانتوانى
وەک حیزبە سیاسییەکان
وەاڵمى خۆمان لە خەڵک

ژمارە ( )26-27نیسان 2018

وەربگرینەوە
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“

سەرەڕاى ئەوەى لەهێزى
کرێکارییەوە هەڵقواڵوەو
پشتیوانى ئەوان دەکات،
بەاڵم جواڵنەوەى دیموکراتى
بەفەڕمى دەناسێت

شــوێن لەنــاو چ توێژێکــدا نفوزمــان هەیــە،
بــەاڵم قســەکەى ئێمــە لەســەر سیاســەتە
لەنــاو ئیرانــداو بــۆ ئێمــە ئــەو ئەڵتەرناتیــڤ
و بەرەیــە کــە پێکــدێ پێویســتە لەســەر ئــەو
چــوار جواڵنــەوەى پێشــتر ئامــاژەم پێکــرد
پــێ دابگــرێ.

یــان نــا ،بــەاڵم خۆشــبەختانە خەریکــە ئــەو
ســەردەمە بەســەردەچێت و پەیوەنــدى
ڕاســتەوخۆى هەیــە بەجواڵنەوەکانــى نــاو
ئێرانــەوە هەیــە ،هەرکاتێک ئــەو جواڵنەوانە
پەرەبســتێنێ ،دڵنیــام هێــزە سیاســییەکان
بەخۆیانــدا دەچنــەوە.

* بــەردەوام گلەیــى و ڕەخنــەى زۆر
هەیــە ســەبارەت بــەوەى بــەردەوام
هێزەکانــى ئێــران بەگشــتى
لێکتــرازان و جیابوونــەوەى زۆرى
تێدایــە .ئــەو ڕەخنەیــە تاچەنــد بــە
نــەزەرى ئێــوە دروســتە و تاچەنــد
دەتوانــن لەداهاتــوودا یەکگرتووبــن
بــۆ ئــەوەى کاریگەریتــان هەبێــت؟
زۆر لەچاودێــران پێیانوایــە ئــەو
ئینشــیقاقانە ئایدۆلــۆژى نیــن
هێنــدەى ئــەوەى پەیوەنــدى بــە
بەرژەوەنــدى و دەســەاڵتەوە هەیــە؟
رهئــوف كهعبــی :ڕاســتە هەروەکــو چــۆن

*تێڕوانینــى ســازمانى ئیتیحــادى
فیائیانــى خەڵکــى ئێــران ســەبارەت
بەئۆپراســیۆنەکانى تورکیــا بــۆ
ســەر شــارى عەفریــن چییــە
نەتەوەیــى
پرســێکى
وەکــو
و بزووتنەوەیەکــى سۆســیال
دیموکــرات لــەوێ ڕابەرایەتــى
دەکات و ژنــان و کرێــکاران بوونەتــە
قوربانــى؟
رهئــوف كهعبــی :هەڵوێســتى ئێمــە

باســمان لەوەکــرد کــە پێکهێنانــى بەرەیــەک
پێویســتە بنەمــاو ئامانجــى سیاســى هەبێــت،
ســەرەتاى بناغــەى حزبێکــى سیاســیش
پەیوەســتە بــە ئایدۆلۆژیــاو سیاســەتەکەیەوە،
کاتێــک سیاســەتەکان لەیەکتــر جیاوازبــن
ئینشــیقاق ڕوودەدات ،بــەاڵم ســەبارەت
بــەوەى ژمــارەى لێکترازانــەکان زۆرن
هۆکارەکــەى بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ئێمــە
لەنێــو واڵتەکــەى خۆمانــدا نیــن هەربۆیــە
ناکۆکییــەکان و کێشــە کەســییەکان زەق
دەبێتــەوە ،گــەر لەناوخــۆى واڵتــدا بووینایــە
دەمانتوانــى وەک حزبــەکان سیاســییەکان
وەاڵمــى خــۆم لەخەڵک وەربگرینــەوە بەوەى
ئایــا دەتوانــن پەرەبســەنن و پێشــبکەون یــان
نــا یاخــود ئەو سیاســەتەى دەیکەین دروســتە
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ئەوەیــە ئــەو هێرشــانە مەحکــوم دەکەیــن
و پێمانوایــە ئەوانــە دەســت درێژییــە بــۆ
ســەر خاکــى واڵتێکــى دراوســێ بەتایبەتــى
عەفریــن کــە دژ بەداعــش خەباتــى کــردووە
قوربانــى داوەو گیانبەختکــردووى زۆرى
هەیــە خەڵکانێکــى زۆر دەربــەدەر بــوون.
پێموایــە کارى تورکیــا مەحکومــە لــە هەمــوو
الیەنێکــەوە.
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پرۆفایل:

رەئوف کەعبی

رەئوفــی کەعبــی لــه نــەورۆزی 1336یهەتــاوی (مــارس  )1957لــه دايکبــووه
و نيشــتەجێ ســەقز بــووه و خوێندنــی
ســەرەتايی و دواناوەنــدى لــه ســەقز
خوێنــدوه.
ســاڵی 1352هەتــاوى)1973( ،زاینــى بــەمەبەســتى مامۆســتايی قوتابخانــه ،چۆتــه
الهيجــان لــه پارێــزگای گيــان ،دوو ســاڵ لــە
زانکــۆى مامۆســتایى خوێندوویەتــی.
 لــەو دوو ســاڵەدا وێــڕای کەڵــک وەرگرتــنلــه فەرهەنــگ و ژيانــی ئــەو واڵتــه ،لەگــەڵ
فيکــر و جوواڵنــەوەی فيدايــی ئاشــنا بــووە.
تــا هاتنــی وادەی ســپاهی لــه هەتــاوى )1976 ( 1355و خزمەتی ســەربازی ،ســاڵێک
لــه دەوروبــەری ســەقز مامۆســتا بــووە.
لــه ئاســتی ڕاپەرينــی  ،57ســاڵى ()1979لــه ســنه و لــه پەيوەنــدی لەگــەڵ تاقمێکــی
ســەر بــه ســازمانی چريکــه فيداييەکانــی
خەڵکــی ئێــران ،بــۆ هانــدان و هاوردنــه
نــاو شــەقامەکانی ســنه بــو خۆپيشــاندان
دژ بــه شــا لەگــەڵ جەمــاوەری خەڵــک ،لەنــاو
ڕيزەکانــی پادگانــی ســنه ،دەوری هەبــووه و
پــاش شــۆڕش لــه دامەزراندنــی دەفتــەری
ئــەو ســازمانه لــه ســەقز تێکۆشــان و
بەرپرســياری هەبــووه.
 پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ديســانبــووه مامۆســتای قوتابخانــه و لــه یەکەمیــن
هەڵبژاردنــی شــورای مامۆســتایانى ســەقز،
وەک ئەندامێکــی ئــەو شــورایە هەڵبژێــردرا.

 لــه جوواڵنــەوەی کوردســتان لههەمــانســەرەتاوه کــه لــه ســاڵی 1357هەتــاوى،
ســاڵى ()1979زاینــى دەســتیپێکرد چاالکــی
هەبــووه.
 لــه ســەقز بەشــداری بەرچــاوی هەبــووەلــه چاالکيــەکان دژ بــه رێفراندۆمــی کۆمــاری
ئيســامی لــه نــەورۆزی 58ى ســاڵى ()1979
کــە لەگــەڵ هاوڕيێانــی يارمەتــی بەشــێکی
بەرچــاو لــه دێهاتەکانــی دەوروبــەری ســەقز
بــو دروســتکردنی شــورايان دا.
بەشــداری بەرچــاوی لــه ڕێپيوانــی خەڵکــیســەقز بــوو بــۆ مەريــوان بــۆ پشــتيوانی
لــه خەڵکــی خۆڕاگــری مەريــوان ،کــه دژ بــه
سياســەتەکانی ڕژێــم کۆچيــان کردبــوو و
شــاريان بەجــێ هێشــت.
لەگــەڵ هاوڕێیانــی ســازمانەکەی لــه ســەقز
لــه ڕێکخســتنی خەڵــک و بێــکارەکان و
جوواڵنــەوەی جــۆر بــه جــۆر و بهتايبــەت دژ
بــه ڕژێمــی تــازه پێگەشــتوو دەوری هەبــووه.
 وەک پێشــمەرگه چەنــد ســاڵ هەڵســورانیبــووه.
 له جيايی اکثريت  -اقليت له 1359( )1980بــو بــه اقليــت و بەرپرســياری
زۆری بــه تايبــەت وەک ئەندامــی کۆميتــەی
کوردســتان بــوو.
لــه ســاڵی 1362هەتــاوى ،ســاڵى()1983زاینــى ،لــه ئەقليــەت بــڕاو هاتــه دەرەوەی
واڵت ،لەگــەڵ بەشــێک لــه جيابوونەوەکانــی
اقليــت بــه نــاوی ســازمان آزادی کار ايــران،
درێــژەی بــه تێکوشــاندا ،تــا یەکەمیــن

هێرشــی ئەمەريــکا بــۆ عێــراق هاتووچــۆی
کوردســتانی باشــوری دەکــرد.
پەیوەندیەکــی بەربــاو و بەرچــاو و باشــیلەگــەڵ زۆربــەی هێــزه سياســيه چــەپ و
دیموکراتەکانــی کــورد و ئێرانــی هەيــه.
ســازمان آزاد کار ايــران دواتــر بــه يەکبــوونلەگــەڵ دوو ســازمانی تــر لــه ريــزی
فيداييــەکان (يەکمجار لەگــەڵ طرفداران 16
آذر و دواتــر لەگــەڵ شــوراي عالــی «ســازمان
اتحــاد فدائيــان خلــق ايــران» پێکهێنــا ،کــه
هــەر لەوکاتــەوه ،ئــەو وەک يەکێــک لــه
کادیرەکانــی ئــەم ســازمانه ناســراوه و
ئێســتا ئەندامــی کۆميتــەی ناوەنــدی ئــەم
ســازمانەيه..
نوســراوەی کوورتــی سياســی بەنــاویخــۆی و پێشــتر بــه نــاوی «کاروان» هەيــه و
لــه نوســينی بەرهەمــی «مدخلــی بــر بحــث
فدراليســم» بەرپرســارێیتیەتی ســەرەکی
هەبــووه ،هەروەهــا ژمارەيەکــی بەرچــاو
وتوووێــژی تەلەفزيۆنــی و ڕاديۆيــی لــه ســەر
بابەتــی سياســی هەيــه.
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سمکۆ یەزدان پەنا
سکرتێرى پێشووى
یەکێتى شۆڕشگێڕانى
ڕۆژهەاڵتى کوردستان

چاوپێکەوتنی :باران

پێویست بە بانگهێشتى ئێمە ناکات بۆ بەرەی
ناوەندی کاری هاوبەشی هێزەکانی ڕۆژهەاڵت ،چونکە
هەڵوێستى پارتى ئازادى کوردستان دەزانن

* هەڵوێســتى تــۆ ســەبارەت بــەو
هێرشــە چییــە ،لەکاتێکــدا تــۆ
ســەبارەت بــەو ڕووداوانــەى کــە
لــە کوبانــێ ڕوویانــدا وتــت :ئەگــەر
پێویســت بــکات هێــز دەنێریــن بــۆ
کوبانــێ ،ئایــا ئێســتا لەســەر هەمــان
بۆچوونــن؟ هەڵوێســتى ڕەســمى
ئێــوە چییــە؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :هــەر لــە ســەرەتاى

هێرشــەکانى داعــش لــە مانگــى 9ى ،2014
پارتــى ئــازادى کوردســتان نــەک تەنهــا
بــە ڕاگەیانــدراو ،بەڵکــو بەپێــى ئەرکــە
ئەخالقــى و نەتەوەیــی و حزبییەکــەى،
هێزێکــى کارامــەى نــاردە کانتۆنــى جەزیــرە،
هەروەهــا وەکــو هەڵوێســتێکى ســیمبۆڵى
 6نەفەریشــمان نــاردە کوبانــێ و هەمــوو
ڕاگەیاندکارەکانــى باشــوورى کوردســتان
ئــاگادارى ئــەوەن.
لەگــەڵ دەســتپێکى هێرشــەکانى دەوڵەتــى
تورکیــا ،کــە دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەى کــە
هــەم پێگــە نێودەوڵەتییەکــەى لــە ناتــۆ ،هەم
وەاڵمــى نێگەتیڤــى دەوڵەتانــى دیموکراتیکــى
ئەوروپــا ،کــە لــە داواکردنــى چەندجــارەى
بــۆ چوونــە نــاو یەکێتــى ئەوروپــا ســەرکەتوو
نەبــوە ،بەتایبەتــى لــەدواى کودەتــا
ســاختەکەى ئاکپارتــى لــە باکــورى کوردســتان
و تورکیــا بەگشــتى ،بــۆ ســەرکووتى دەنگــى
ئازادیخــوازن لەالیەک و لەالیەکى تریشــەوە،
ئــەو دوو هێــزە پێشــکەوتوە ،مەبەســتم
جەهەپــە و هێــزە کوردییەکانــە ،کــە
ڕووداوێکــى وەهایــان خوڵقانــد ،کــە وەکــو
نەریتــى هــەر دەوڵەتێکــى دیکتاتــۆرى دیکە،
بــوە هــۆى میلیتاریزەکردنــى دەســەاڵتەکەى،
کــە شــەڕى دەرەکــى دروســتبکات ،لەالیەکى
تریشــەوە ترســی گەیشــتنى نەتەوەیــی کــورد

لەپــاش  100ســاڵ خەبــات بــە کیانێکــى
سیاســی و ســەربەخۆ ،بەتایبەتیتــر گەیشــتنى
کــورد لــە ڕێــگاى هاوخوێنەکانمــان لــە
ڕۆژئــاواى کوردســتان بــە دەریــاى ســپى و
بەهێزکردنــى ئابــورى کوردســتانیش ،ئــەم
شــەڕە نابەرامبــەر و خوێناوییــەى لــە دژى
هاوخوێنەکانمــان خوڵقانــد لــە ڕۆژئــاواى
کوردســتان ،ئێمــەش نــەک تەنهــا بــە
ڕاگەیانــدن ،بەڵکــو لــە ڕۆژى یەکەمــەوە لــە
دانوســتانداین لەگــەڵ هێزەکانــى پەیــەدە و
یەپەگــە ،بــۆ ناردنــى هێــزى ســەربازى بــۆ
ئــەو ناوچەیــە.
* ئۆپۆزســیۆن و خەڵــک چاوەڕوانــى
ئێوەیــە بــۆ هــەر ئاڵوگۆڕێــک و
پێویســتە دەستپێشــخەرى بکــەن،
بــەاڵم زۆرجــار ڕێکدەکەوێــت بــۆ
کۆبوونەوەیــەک ناتوانــن پێکــەوە
دابنیشــن و واژۆ لەســەر کاغەزێــک
بکــەن؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :لەڕاســتییدا

پرەنســیپى حزبــی سیاســی ناکۆکــى و
کێشــەکان تەنهــا لەســەر بۆچوونــە ،بــەاڵم
بــۆ گەلێکــى نیشــتمان داگیرکــراو یەکێتــى
و تەبایــی و دروســتکردنى بــەرە ،شــتێکى
گرنــگ و هەســتپێکراوە ،کــە پارتــى
ئــازادى کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاى
دامەزراندنییــەوە بــە ڕاشــکاوى ڕایگەیانــدوە،
کــە بــەرەى کوردســتانى گرنگییەکــى
هەنوکەییــە و ئێســتاش لەهەمــوو کاتێــک
گرنگتــر و پێویســتترە ،لەگەڵ ئــەوەش پارتى
ئــازادى کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاوە
ڕایگەیانــدوە ،کــە لەگــەڵ هیــچ ناوەنــد و
کــۆڕ و کۆمەڵێکــى ئەحزبەکانــدا نییــە ،کــە
هەڵگــرى پاشــکۆى ئێرانــى بێــت.

ئێمــە  27ســاڵە لــە پێنــاو داتەکاندنــى
پاشــکۆى ئێرانــى و لــە بیــرى ئێرانچێتــى
خەبــات دەکەیــن و تاکــو ئێســتاش زۆربــاش
بەڕێوەچــوە ،هــەروەک دەبینیــن لــە
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لــە ئیالمــەوە تــا
ورمــێ ،هیــچ تاکێکــى کــورد ئەدەبیاتــى
کوردســتانى ئێــران بەکارناهێنێــت ،ئەمــەش
بــە مانــاى ســەرکەوتنى ئەدەبیاتــى پارتــى
ئــازادى کوردســتانە ،ئەمــڕۆ لــە میدیاکانــى
باشوریشــدا ،هیــچ کەســێک ناڵێــت
«کوردســتانى ئێــران» ،بەڵکــو دەڵێــن
«ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان» ،کۆمەڵێــک ناوەند
دروســتبوە ،کــە هــەر لــە ســەرەتاوە
دروســتبوونەکەى هەڵەیــە و بەناوەندێکــى
کوردســتانى هەســتى پێناکرێت ،کە هەڵگرى
ئــەو پاشــکۆیەیە ،دەنــا وەکــو دیکــە ،یەکێتى
ڕیــزەکان و هاوهەڵوێســتیمان زۆر گرنگــە،
بــەاڵم لــە ئێســتادا کــە ئــەو هاوهەڵوێســتییە
لەناومانــدا نییــە ،پارتــى ئــازادى کوردســتان
ئەرکــە حزبییەکانــى خــۆى بەجــێ گەیانــدوە
و بــێ کاریگەریــش نەبــوە لــەو جموجۆاڵنەى
کــە لــەم کۆتاییانــەدا لــە مانگــى  12ســاڵى
ڕابــردوودا ڕوویانــداوە ،کــە تــا ئێســتاش
پەرتەوازەیــی لــە ئەمــاوالى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان و ئێــران بەردەوامــە.
* بانگهێشــت نەکردنتــان بــۆ ئــەو
ناوەنــدە هێنــدەى مــن بزانــم
لەبەرئەوەیــە ،چونکــە پێیانوایــە
کوردســتان
ئــازادى
پارتــى
درێژکــراوەى پارتییــە ،یــان لــە ژێــر
ســتراتیژ و سیاســەتەکانى پارتــى
دیموکراتــى کوردســتانى عێراقدایــە،
پێتوایــە ئەمــە هــۆکارى بانگهێشــت
نەکردنەکەتانــە؟ ئەگــەر ئــەوە نییــە،
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“

لە کام گوندى ڕۆژهەاڵتى
کوردستاندا ،دەرفەت
ڕەخساوە دەنگ بدرێت
و ئەو برادەرانە دەنگى
یەکەم و دووەم و سێیەم
بەدەستبهێنن و پارتى
ئازادى کوردستان ئەو
دەنگە بەدەست نەهێنێت؟

هۆکارەکــەى چییــە؟ تێڕوانینــى ئێوە
ســەبارەت بــەو ناوەنــدە چییــە؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :خۆزگــە ئێمــە

درێژکــراوەى پارتــى دیموکــرات بووینایــە،
هیــچ کێشــەیەکى تێدانەبــوو ،هــەر ئــەو
بــرادەرەى نــاوت هێنــا دڕێژکــراوەى حزبــی
کۆمۆنیســتى ئێرانە و شانازیشــی پێوەدەکات،
بۆیــە ئەگــەر ئێمــەش درێژکــراوەى حزبێکــى
کــوردى بــم ،زۆر شــانازى پێوەدەکــەم ،لــە
کاتێکــدا ئــەو قســەیە هیــچ بنەمایەکــى نییــە،
بەپێچەوانــەوە پارتــى ئــازادى کوردســتان 27
ســاڵە بڕیــارى سیاســی و تەشــکیالتى خــۆى،
لەوپــەڕى ســەربەخۆییدا پاراســتوە.
ئەگــەر لــە ســاڵى  2013دەســتپێ بکەیــن،
جێگــرى ســکرتێرى یەکێــک لــەو حزبانــەى
کــە چەپــە و ئەمــڕۆ لــە ناوەنــدى هێزەکانى
ڕۆژهەاڵتــدا کوردســتانییەکەدا هەیــە ،لــەو
کۆنگــرەى نەتەوەییــەدا ڕوو بــە بارزانــى
وتــى :گەورەتریــن شــانازى بــۆ مــن بینینــى
جەنابتانــە.
* مەبەســتت (ڕەزا کەعبی)ییە؟یــان
کــێ؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :نەخێر ،مەبەســتم

جێگــرى (عەبدوڵــاى موهتەدى)ییــە( ،ڕەزا
کەعبــی)ش بەهەمانشــێوەیە ،ئــەم هەمــوو
مەراییــە لەپێنــاو ئەوەیــە ،کــە دەفتەرێکــى
پەیوەندییــان هەبێــت لــە هەولێــر ،بــەاڵم
بەدرێژایــی  27ســاڵ تەمەنــى پارتــى ئــازادى
کوردســتان هیــچ کاتێــک بنەماکانــى خــۆى
نەخســتۆتە ژێــر پێــى و مەرایــی بــۆ هیــچ
هێزێــک نەکــردوە ،چونکــە خۆمــان حزبێکى
خــاوەن پێگەیــن و کەســیش بــە ڕەهبــەر
و ســەرى خۆمــان نازانیــن ،ئەمەشــمان
ســەلماندوە لــە مەیدانــى خەباتــدا.
لەهەمانکاتــدا یەکێــک لــەو مەراییانــەى
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کــە دەکــرا ئەوەبــوو ،کــە بــە ســێ هێــزە
ســەرەکییەکە لــە قەڵــەم بدرێــن لەالیــەن
باشــورى کوردســتانەوە ،باشــورى کوردســتان
چ مافێکــى هەیــە ،کــە مــن بــە هێــزى
یەکــەم و دووەم و ســێیەم لــە قەڵــەم بــدات،
کــێ ئــەم تــەرازوەى داوەتــە دەســتیان؟ ئەمە
لەالیــەک.
لەالیەکــى تــر لــە کام گونــدى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتاندا ،دەرفــەت ڕەخســاوە دەنــگ
بدرێــت و ئــەو برادەرانــە دەنگــى یەکــەم
و دووەم و ســێیەم بەدەســتبهێنن و پارتــى
ئــازادى کوردســتان ئــەو دەنگــە بەدەســت
نەهێنێــت؟ مــن بانگەشــە ناکــەم ،بــەاڵم بــە
هەمــوو هێزەکانــى ڕۆژهــەاڵت ،هێنــدەى
تەوارەکانــى پارتــى ئــازادى کوردســتان،
هێــزى پێشــمەرگەى چەکــدارى ژنیــان نییــە،
هێنــدەى تــەواوى هێزەکــەى پارتــى ئــازادى
کوردســتان ،کــە لــە پــردێ پەرۆشــیان
نیشــانداوە ،هێــزى چەکدارییــان نییــە،
ئایــا ئــەم هێــزە چەکدارانــە لــە ئاســمانەوە
هاتــوون؟ ئەگەر تەشــکیالت و ڕێکخســتنێکى
بەهێزمــان نەبێــت ،هــەر لــە ئیالمــەوە تــا
ورمــێ ،ئــەم خەڵکانــە هەڵنافــڕن و هێاڵنــەى
خۆیــان بدۆزنــەوە.
لەالیەکــى دیکەشــەوە ،ئــەو بەرەیــەى کــە
دروســتکراوە ،پێویســت بە بانگهێشــتى ئێمە
نــاکات ،چونکــە ئــەوان هەڵوێســتى پارتــى
ئــازادى کوردســتان دەزانــن ،ناوەندێــک کــە
پاشــکۆى ئێرانــى پێوەبێــت ،جێگــەى باســی
پارتــى ئازادى کوردســتان نییــە ،لەهەمانکاتدا
ئــەو هێزانــە پێنــج حــزب نیــن ،بەڵکــو ســێ
حزبــن و لەتبــوون ،دەبێــت لــە پێــش هەموو
کارێــک هــەوڵ بــۆ چارەســەرکردنى کێشــە
ناوخۆییەکانــى خۆیــان بــدەن ،یەکێــک لــەو
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حزبانــە ،حزبەکــەى دیکــەى قبــوڵ نییــە،
چونکــە پێیوایــە بەنــاوى ئــەوەوە خەبــات
دەکات ،بەهەمانشــێوە بــۆ ئەوانــى تریــش.
لــە مانگــى ڕابــردودا لــە ســیمینارێکدا
پرســیاریان ،لــە جێگــرى ســکرتێرى
گشــتى یەکێــک لــەو حزبانــە کــرد ،کــە
ئایــا ئــەو ناوەنــدە بــەردەوام دەبێــت؟
لــە وەاڵمــدا دەڵێــت «دڵنیانیــم چونکــە
ئەمانــە ئەحزابــی دواى ڕووداوەکانــن،
کاتێــک شــتێک ڕوودەدات گەرموگــوڕى
لەنێویانــدا ســەرهەڵدەدات ،لــە ئێستاشــدا
کــە کۆمەڵێــک ڕاپەڕیــن لــە ڕۆژهــەاڵت و
ئێــران ســەریهەڵداوە ،ئەمانــە کەوتونەتــە
خــۆو دەیانەوێــت لــە بابەتەکــە دوانەکــەون،
بــە پەلــە ناوەندێکیــان دروســتکردوە ،کــە
ڕاپەڕینــەکان کــپ بوونــەوەوە ،ئەوانیــش
لەیــەک دوور دەکەونــەوە».
بۆیــە پارتــى ئــازادى کوردســتان و پێشــتریش
ســەرۆکى حــزب ڕایگەیانــدوە ،کــە وزەى
خۆمــان لــە شــەڕى وەهــادا ســەرف ناکەیــن،
لەبــەر چەندیــن هــۆکار:
 1دەبێــت کێشــەکانى نێــوان خۆیــانچارەســەر بکــەن ،بــە ڕێگەیــەک بیــر
لــە جیابوونــەوە و لەتبوونەکانــى خۆیــان
بکەنــەوە و دوو حــزب نەکەنــە پێنــج حزب.
 2هــەر لەنــاو ئــەو ناوەنــدەدا کۆمەڵێــکحزبــی تێدایــە ،کــە گیــرۆدەى بانگــەوازى
دەســتى شــۆڕاى دیموکراســیخوازانى ئێرانــە
کــە (ڕەزا پەهلــەوى) بەڕێــوەی دەبــات،
بەشــێکى تریشــیان گیــرۆدەى شــوڕاى
میللــى موقاوەمەتــن کــە (موجاهیــدن)
بەڕێــوەى دەبــات ،ئایــا بــەرە و ناوەندێکــى
لەوشــێوەیە ،بەرەیەکــى کوردســتانییە؟ ئایــا
لــە کوردســتانەوە چارەســەر بــۆ مەســەلەى

کــوردى کوردســتان دەبیندرێتــەوە؟
* ئــەی بــۆ بانگهێشــت نەکــراون بــۆ
ئــەو ناوەنــدە ،لەکاتێکــدا خۆتــان بــە
هێزێکــى نیشــتمانى و نەتەوەیــی و
ناسیۆنالیســت دەزانــن؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :لــە بنەڕەتــدا ئــەو

ناوەنــدە ،ئــەو نەتەوەخــواز و ناسیۆنالیســتى
نییە .
و
نەتەوەخــواز
ئەگــەر
*
ناسیۆنالیســت نییــە ،چییــە؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :پاشــکۆى

ئێرانییــە ،حزبێکــە کــە دواى ئەحــزاب
دەکەوێــت و لــە ئێــران چــى ڕووبــدات و
شــوڕاى دیموکراســیخوازان و شــوڕاى میللــى
موقاوەمــەت فەرمانــى بــە چ شــتێک کــرد
ئــەوە دەکــەن.
پارتــى ئــازادى کوردســتان ،پارتێکــى
کوردســتانییە کــە  27ســاڵە دەڵێــت «کێشــەى
کــورد لــە دەرەوە ،لــە تــاران چارەســەر
ببێــت» ،هــەروەک ســەلمێندرا ئەگــەر لــە
باشــورى کوردســتان گەلەکۆمەکــێ نەبوایــە،
کێشــەى کــورد لــە ســلێمانى و هەولێــر
چارەســەر دەکــرا ،نــەک لــە بەغــداد.

“

لەدواى کودەتا ساختەکەى
ئاکپارتى لە باکورى
کوردستان و تورکیا

بەگشتى ،بۆ سەرکووتى
دەنگى ئازادیخوازن لەالیەک
و لەالیەکى تریشەوە ،ئەو
دوو هێزە پێشکەوتوە،
مەبەستم جەهەپە و هێزە
کوردییەکانە ،کە ڕووداوێکى
وەهایان خوڵقاند

* بۆچــى پێتوایــە ئەوانــە هێــزى
ئێرانیــن ،یــان هێــزى کاریگــەر نیــن،
لەکاتێکــدا دوو حزبــی دیموکراتــى
تێدایــە ،کۆمەڵــەى شۆڕشــگێر و
کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــانى تێدایــە،
خەڵکیــش دەڵێــت «ئەوانــە لــە
هێــزە ســەرەکییەکانى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتانن» ،خۆشــیان بــە هێــزى
نەتەوەیــی و نیشــتمانى دەزانــن،
تەنانــەت لــە پێشــتردا ئیبراهیــم
عەلیــزادە ڕایگەیانــد ،کــە ئەوانــە
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“

دەبێت لە پێش

هەموو کارێک هەوڵ بۆ
چارەسەرکردنى کێشە
ناوخۆییەکانى خۆیان
بدەن ،یەکێک لەو حزبانە،
حزبەکەى دیکەى قبوڵ
نییە ،چونکە پێیوایە بەناوى
ئەوەوە خەبات دەکات،
بەهەمانشێوە بۆ ئەوانى
تریش

هێــزى ناسیۆنالیســت و ڕاســتن و
ئێمــە ناچینــە نــاو ئــەو بەرەیــەوە؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :ئەحزابــی بەنــاو

چەپــى ئێــران بــە حزبــی کۆمۆنیســت و
تــودە و چریکــە فیداییــەکان و (مەنســورى
حیکمــەت)ەوە ،چەپیــان بــەرەو مــردن
بــرد و لــە ناویانبــرد ،ئــەو ناســینەوەیە لــە
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و ئێــران نەمــاوە،
لــە ئێســتادا کــە (ســەید ئیبراهیــم) خــۆى
بــە حزبێکــى ئێرانــى دەزانێــت ،ئەگــەر 100
کــەس بــن ،فارســێک یــان ئازەرییەکیــان
لەگــەڵ نییــە ،ئەمــەش پێداچوونــەوەى
دەوێــت.
ســەبارەت بــە حزبەکانــى تریــش ،کــە ئێســتا
لــەو بەرەیــەدا بەشــدارن ،ئەگــەر پاشــکۆى
ئێرانییەکــە بگــۆڕن ،ئــەوکات پارتــى ئــازادى
خەمێکــى لێدەخــوات و بیرێکــى لێدەکاتەوە،
چونکــە وەک پێشــتریش وتــم :ئێمــە 27
ســاڵە بــۆ داتەکاندنــى بیــرى ئێرانچێتــى و
پاشــکۆى ئێرانــى خەبــات دەکەیــن ،ناتوانیــن
بگەڕێینــەوە خاڵــى ســەرەتا ،لەنــاو ئــەو
بەرەیــەدا دوو حزبــی تێدایــە ،کــە پاشــکۆى
ئێرانــى پێــوە نییــە ،نازانــم چــۆن لەنــاو
کۆڕێکــدا دادەنیشــن ،کــە پێیــان دەڵێــن
(حزبەکانــى کوردســتانى ئێــران) ،کەوابــوو
ریســەکە دەبێتــەوە بــە خــورى.
* وەکــو خــۆت ئامــاژەت پێکــرد ،کــە
ئێــوە بەهێــزى نەتەوەیــى نازانــن،
بۆیــە بەشــدارى لــەو ناوەنــدەدا
ناکــەن ،بــەاڵم لێــرەدا گرفتێــک
هەیــە لەنێــوان حزبى کۆمۆنیســت و
هێزەکانــى تــر لــەو ناوەنــدەدان ،کــە
حزبــى کۆمۆنیســت دەڵێــت «دەبێــت
(پــژاک) بەشــدار بێــت» ،هەندێکتــر
دەڵێــن «(پــژاک) ڕۆڵــى گــەورەى
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هەیــە لــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان»،
لەکاتێکــدا کاریگــەرى هێزەکانــى
تــرى کــەم کردۆتــەوە ،ئێــوە هەســت
بــەو مەترســییانە دەکەن کــە (پژاک)
ئــەو دەور و نفــوز و کاریگەرییــەى
عەبدوڵــاى
وەکــو
هەبێــت،
موهتــەدى ،مســتەفاى هیجــرى لــە
بۆچوونەکانیانــدا ڕایانگەیانــدوە،
کــە ئەوانــە درێژکــراوەى (پەکەکــە)
ن ،ئێمــە ڕێــگا نادەیــن (پەکەکــە)
کوێخــا بــۆ ڕۆژهــەاڵت داتاشــێت،
هاوشــێوەى ڕۆژئــاوا؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :لەبەرئــەوەى

باوەڕمــان بــە پلۆڕالیزمــى سیاســییە( ،پــژاک)
یــش لــەو بازنەیــەدا خــۆى دەبینێتــەوە،
(پــژاک) هێزێکــى خــاوەن پێگەیــە و حاشــاى
لێناکرێــت و دۆســتایەتییەکى بەهێزشــمان
هەیــە لەگەڵیــان ،لەگــەڵ حزبەکانــى تریــش
کــەم تــا زۆر دۆســتین ،بــەاڵم دەبێــت ئــەو
پرســیارە لــە ئــەوان بکرێــت ،کــە بۆچــى
(پژاک)یــان قبــوڵ نییــە ،ڕەنگــە (پژاک)یــش
ئەوانــى قبــوڵ نەبێــت.
* پێموایــە بەهــۆى خاڵــى الواز و
بــێ هێزییــەوە بــوو ،کــە حزبەکــەى
شۆڕشــگێرانى
ئێوە(یەکێتــى
کوردســتانى ئێــران) بیــرى لــە
یەکگرتــن کــردەوە لەگــەڵ پارتــى
ئــازادى کوردســتان ،یــان هەســتتان
بــەو مەترســیانە کــرد ،کــە لەســەر
کــورد هەیــە ،پێتانوایــە هەنگاوێکــى
جددیتــان نــاوە لــەو بارەیــەوە ،چــۆن
دەکرێــت هێزەکانــى تــر چــاو لــەو
دەســتپێخەرییەى تــۆ بکــەن؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :پێموایــە

بانگــەواز بــۆ یەکگرتنــەوە شــانازی و بــە

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

پرۆفایل:
توانایــى دەوێــت و خاڵــى الواز نییــە ،ئــەو
هەنــگاوەى یەکێتــى شۆڕشــگێڕان و پارتــى
ئــازادى کوردســتان هەنگاویــان بــۆ نــاوە،
لــە چــوار دانیشــتندا دوور لــە چــاوى
میدیــاکان و دوور لــە خســتنە موزایــەدە و
خۆزاڵکــردن بەســەر هێزێکــى دیکــەدا ،کــە
ئێســتا ئــەو هێــزە زەمینــەى لەبــار نییــە،
لــە ڕۆژى کۆتاییــدا یەکمــان گرتــەوە بــە
بەرچــاوى میدیاکانــەوە ،پێموابێــت ئــەو
هەنــگاوە هەنگاوێــک بــوو ،کــە کاریگــەرى
خــۆى بەســەر ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و
ڕۆحــى خەڵکــەوە هەبــوە ،هــەر لەوێشــدا
بانگەوازمانکــرد و هیوامــان خواســت،
کــە ئەوانــەى لەبــەر یــەک هەڵوەشــاون و
بوونەتــە  3 – 2بــاڵ یەکبگرنــەوە ،ئــەوکات
باشــتر دەتوانن کێشــەکانیان چارەســەر بکەن
و یــەک هەڵوێســتى زیاتــر دێتەئــاراوە ،بۆیــە
یەکگرتنــەوە شــانازى ،بەتوانایــی ،خزمەت و
ئەرکــى ئەخالقییــە.
* لــە کۆنگــرەى ڕاوێــژکارى کەنەکــە
کــە لــە شــارى ســلێمانى بەســترا،
ناکۆکــى و کێشــەى زۆر ســەریهەڵدا
و هەندێــک پێیانوابــوو هەژموونــى
پەکەکــە بەســەر ئــەو کۆنگرەیــەوە
هەیــە؟
ســمکۆ یــەزدان پەنــا :نوێنەرمــان لــەو

کۆنگرەیــە هەبــوو( ،ناســرى قــازى) نوێنەرى
ئێمەیــە لــە ســلێمانى و بەشــداربوو ،لــە
دانیشــتنى دووەمیشــدا کــە هاتنــە هەولێــر
ســەبارەت بــە هەلوومەرجــى عەفریــن،
هاوڕێمــان (خەلیلــى نــادرى) ئامادەبــوو،
هەمیشــە و بەردەوامیــش هەڵوێســت و
بۆچوونــى خۆمــان هەبــوە ،بــەاڵم هــەروەک
پێشــتریش باســمکرد ،بەداخــەوە کۆنگــرەى

نەتەوەیــی ،پێکنەهاتــوە لــە هەڵوێســت
و بۆچوونــى هەمــوو حزبــەکان و پەکەکــە
هەژموونێکــى زۆرى هەیــە و کاربەدەســتە،
بۆنمونە خورماتوو جینۆساید کرا و کەرکوک
داگیرکــرا ،بــەاڵم کۆنگــرەى نەتەوەیــی هیــچ
هەڵوێســتێکى نەبــوو ،هەروەهــا ســەبارەت
بــە مەســەلەى عەفرینیــش کــە ئامادەگیمــان
دەربڕیــوە و لەگــەڵ یەپەگــە دانیشــتووین بۆ
ئــەوەى هێــز بنێریــن ،کۆنگــرەى نەتەوەیــی
هــات و بانگــەوازى کــرد ،هەمــوو ئەمانــە
کۆمەڵێــک ڕەخنــەن کــە پارتــى ئــازادى
کوردســتان لــەو ناوەنــدەى گرتــوە.

سمکۆ یەزدان پەنا

  1970لــە گۆندێکــی ســەر بــە شــاریبــۆکان لــە دایــک بــوە.
 لە ساڵی  1986بوە بە پێشمەرگە. لــە ســاڵی  1997لــە بلژیــک ئەندامــیدامەزرێنــەری کۆنگــرەی نەتەوەیــی بــوو بــە
نوێنەرایەتــی حیــزب.
 لــە ســاڵی  2007بــووە بــە ســکرتێریگشــتی یەکێتــی شۆڕشــگێرانی کوردســتان.
 لــە  2017/2/4لــە گــەڵ پارتــی ئــازادیکوردســتان یەکیــان گرتۆتــەوە.
 ئێســتاش ئەندامــی ڕابــەری پارتــى ئــازادىکوردســتان (پــاک)ە( ،دوو بــرای گەورەتــر لــە
خــۆى شــەهیدی ڕێگای ئــازادی و ســەربەخۆی
کوردستانن).
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عومەر ئێلخانیزادە
سکرتێرى کۆمەڵەى
زەحمەتکێشانى
کوردستانى ئێران
(کۆمەڵە)

چاوپێکەوتنی :ئارێز

هەر پالتفۆڕمێکى هاوبەشمان هەبێت ،ئەو پالتفۆڕمە
بۆنى کۆمەڵەى لێ دێت و بۆنى دیموکراتیشى لێ دێت

* هەڵوێســتى تــۆ و کۆمەڵــەى
کوردســتان
زەحمەتکێشــانى
ســەبارەت بــە ئۆپەراســیۆنەکانى
تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن چییــە؟
لــە مــاوەى ڕابــردوودا ئێــوە
بەیاننامەیەکتــان بــاو کردوەتــەوە،
تێیــدا ئیدانــەى ئــەو پەالماردانانــە
دەکــەن ،پێــت وایــە عەفریــن
بوەتــە قوربانیــى ســیناریۆ و
پالنــى بەرژەوەندییەکانــى واڵتانــى
ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى :تورکیــا،
ئێــران ،ڕووســیا و ئەمەریــکا؟ ئایــا
عەفریــن بــە هەمان شــێوەى موســڵ
و کەرکــووک لــە دەســت دەچێــت.
یــان ئــەو ئیــرادە و خۆڕاگرییــەى لــە
عەفریــن هەیــە دەتوانێت بــەردەوام
بێــت و لــە کۆتاییــدا کۆمەڵگــەى
نێودەوڵەتــى بێنێتــە ســەر ئــەو
پێویســتە
تورکیــا
بــاوەڕەى،
ئۆپەراســیۆنەکانى ڕابگرێــت؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :دەوڵەتــى تورکیــا

دەســتی داوەتــە مەزرەجێکــى گــەورە ،بــە
هــۆکارى ئــەوەى لــە ناوخۆیــدا تووشــى
گرفتــى زۆر گــەورە بــوە ،لــە هەمــان کاتــدا
دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر خەڵکانێــک کــە
تــا ئێســتا خەباتیــان کــردوە و بــە هەمــوو
بوونیانــەوە پارێــزگارى لــە خۆیــان دەکــەن،
یەکێــک لــە گرفتــە ناوخۆیییەکانــى تورکیــا
ئەوەیــە ،ڕەخنــەى زۆر لــە بەرانبــەر
حکوومەتــى تورکیــا هەیــە ،تورکیــا بــە
ســوپایەک شــەڕ دەکات ،کــە 25%ى
فڕۆکەوانــە جەنگییەکــەى لــە زیندانــدان
و ســووکایەتیی بــەو ســوپایە کــردوە ،لــە
هەمــان کاتــدا لــە ســەر زەمینێکــەوە هێــرش
دەکاتــە ســەر عەفریــن ،کــە خەڵکەکــەى

بەشــێکى باکــوورى کوردســتانە و بەتــەواوى
دژیەتــى ،دێتــە ســەر زەمینێکیــش کــە
هەمــوو کــەس دژیەتــى و بەرگــری لــە
بەرانبــەرى دەکات .مــرۆڤ بــاوەڕ نــاکات
تورکیــا بتوانێــت عەفریــن داگیــر بــکات،
بەڵکــوو بێگومــان دەکەوێتــە زەلکاوێکــەوە
کــە لەکۆتاییــدا تورکیــا زەرەر دەکات،
لــە کاتێکــدا تورکیــا دەتوانێــت زەرەر بــە
خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتان و عەفریــن
بگەیەنێــت ،بــەاڵم بێگومــان لــەم بابەتــەدا
ناتوانێــت ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنێــت،
مەگــەر وەک کەرکــووک و شــوێنەکانى
تــر لــە ناوخــۆدا کــورد یەکگرتــوو نەبێــت
و هاوکاریــى دوژمــن بــکات ،لــە الیەکــى
تــرەوە دەبینیــن زلهێزەکانــى جیهــان هــەر
دەبــوو ئــەوە بکــەن کــە کردوویانە ،ڕووســیا
بەتــەواوى توانایــەوە عەفرینــى بــە جــێ
هێشــتوە و چوەتــە ئیدلیــب نیشــتەجێ بــوە،
ئاشــکرایە ئــەوە ڕێکەوتنێکــە لــە نێــوان
ڕووســیا و تورکیــادا .ئەمەریــکا لــە ســوریا
ڕەقــەى دەویســت وەک چــۆن لــە باشــوورى
کوردســتان موســڵى دەویســت ،لــە موســڵ
کــورد دەروازەى شــەڕى کــردەوە ،بــەاڵم
پێشــتر دەبــوو گرەنتیــی وەربگرتایــە ئینجــا
ئــەو کارەی بکردایــە ،دەبــوو لــە ڕەقەیــش
بــەو شــێوەیە بکەیــن .تورکیــا لەگــەڵ دونیاى
دەرەوەدا تووشــى گرفتــى زۆر گــەورە بــوە،
لــە ناوخــۆدا بــە هەمــان شــێوە ،بــارى
ئابووریــی بەقورســی هاتوەتــە خــوارەوە،
ئۆپۆزســیۆنێکى بەهێــز لــە ناوخۆیــدا هەیــە،
هیــچ یەکێــک لــە کارەکانــى لــەو ماوەیــەدا
کردوویەتــى ســەرکەوتنى بــە دەســت
نەهێنــاوە ،بەڵکــوو تورکیــاى بردوەتــە
پێگەیەکــى تــرەوە ،ئــەو دەوڵەتــە دەوڵەتێک

نەبــوە ســەرکەوتن و خۆشــى لــە مــاوەى ئەو
دوو ســاڵەدا بهێنێت ،ئەو دەستکەوتانەیشــی
لــە مــاوەى ڕابــردوودا بــە دەســتی هێنابــوو
لــە دەســتی داون .لــە بەرانبــەر خەڵکانێــک
ڕووبــەڕوە کــە دەزانێــت بەرگــری دەکــەن.
مــن چــاوەڕوان ناکــەم ئــەو پڕۆژەیــەی
تورکیــا ســەر بکەوێــت ،بتوانــن خەباتــى
خۆرئــاواى کوردســتان دابمرکێننــەوە ،دونیاى
دەرەوە مــادام بەرگــری و بەربەرەکانــى
عەفریــن دەببینــن ،نایشــیانەوێت ناوچەکــە
لــەوە نائارامتــر بێــت ،چونکــە ئەوە تەشــەنە
دەکات بــۆ ناوچەکانــى تــرى خۆرئــاوا و
باکــوورى کوردســتان ،ئــەو پیالنانــە زۆرتریــن
ئەگــەر ئەوەیــە ســەر نەگرێــت.
* ســەرنجى بەڕێــزت چییــە لــە ســەر
خۆپیشــاندانەکانى ئێــران ،ئــەوەى
ڕۆڵ و دەســتوەردانى ئەمەریــکا
هەبــوە ،گوایــە پالنــەکان لــە
هەولێــر دانــراون ،دوو ڕاگەیاندنــی
ئێــوە هەیــە ،یەکیــان هاوبەشــە
لەگــەڵ شــەش الیەنــى تــردا :حیزبى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران،
حیزبــى کۆمەڵــەى کوردســتانى
ئێــران ،ســازمانى ئیتیحــادى
فیداییانــى خەڵقــى ئێــران ،شــوورای
موقاوەماتــى سۆسیالیســتیى چەپــى
ئێــران ،شــوورای هەماهەنگیــى
جمهوریخواهانــى
جمبووشــى
دیموکراتــى ئێــران ،کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــانى کوردســتان لە ســەر
پشــتیوانى لــە خۆپیشــاندانەکانى
ئێــران ،لــە بەرانبــەردا ڕاگەیاندنــی
حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران لەگــەڵ
ســازمانى ڕاى کارگــەر ،ســازمانى
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“

ئەوە (پژاک)ە دەبێت

شوناسی خۆى ڕۆشن

بکاتەوە( ،پژاک) دەبێت
حیزبەکانى خۆرهەاڵتى
کوردستان بەڕەسمى
بناسێت ،بۆچى تەواوی
حیزبەکانى خۆرهەاڵت
ناتوانن لە سەر سنوور بن،
بەاڵم (پژاک) لە سەر سنوور
بێت
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فیداییانــى ئەقەلیــەت ،هەســتەى
ئەقەلیــەت ،هیــچ خاڵێکــى هاوبــەش
نابینرێــت ،یــان هیــچ کام لــەم
الیەنانــەى لــە ڕاگەیاندنەکــەى
ئێــوەدا هەیــە لــە ڕاگەیاندنەکــەى
حیزبــى کۆمۆنیســتدا نییــە ،بــە
پێچەوانــەوە ،ئەمــە ئــەو قســەیە
تــا چەنــد پشتڕاســت دەکاتــەوە،
کــە زۆر جــار دەبیســترێت یــان
دەگوترێــت ئەمەریکییــەکان هێشــتا
ئەڵتەرناتیڤێــک بــۆ ئێــران نابینــن،
ئێــوە ئۆپۆزســیۆنى ئێرانــى بــە
ئەڵتەرناتیــڤ نابینــن ،بــە هــۆکارى
نەبوونــی بەیاننامــە و ڕاگەیاندنــى
هاوبــەش و گوتارێکــى یەکگرتــوو
و ئیتیالفێکــى هاوبــەش ،پێتــان
وایــە ئــەو ڕەخنانــە ڕاســتە ئێــوە
نەبوونــە ئەڵتەرناتیــڤ بــە هــۆکارى
پەرشــوباڵوى و نایەکگرتووییتــان؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :پێــم وایــە ئــەو

پڕوپاگەندەیــە تــەواو ناڕاســتە ،کــە ئــەو
خەباتــەى خەڵکــى ئێــران ئــەوە ئەمەریــکا
و عەرەبســتان و ئیســرائیل ســازیان کــردوە،
ئــەو خەباتــە کتوپــڕ نەبــوە ،مــاوەى چەندیــن
ســاڵە ناڕەزاییــی گــەورە هەیــە ،ناڕەزاییــی
کرێــکارى ،خەڵکانــى مافخــوراو ،ناڕەزاییــی
لــە گەندەڵــى ،کــە ئەمانــە لــە ئێرانــدا هــەن،
ئێمــە شــاهێدى ئــەو ناڕەزاییانــەى ئێرانیــن،
ئــەم دەورەیــە جیاوازییەکــەى ئەوەیە ،ئەگەر
ســەردەمێک چاکســازیخوازان یــان الیەنــی
تــرى ناو دەســەاڵت ،بــە جۆرێــک دەیانتوانى
ڕووبــەڕووى شــەپۆلى ناڕەزایــى خەڵــک بــن،
بــەاڵم ئــەم جــارە ئــەوە تــەواو بوە ،تــەواوى
ڕژێمەکــە بــە چاکســازیخوازان و ئەوانــى
تــرەوە کەوتنــە بــەر پەالمــاردان ،نەمانــى

کۆمــارى ئیســامى و ژیــان و ئاســوودەیى
دروشــمى خەڵــک بــوو .ئەوانــەى دەڵێــن
خەبــات و ڕەخنــەى هیــى خەڵکــى برســى و
چەوســاوە بــوە ڕاســت بــەو شــێوەیە بــوو،
ئۆپۆزســیۆنى ئێــران بەگشــتى هەیــە ،بــەاڵم
ئەوەیــە ئەڵتەرناتیڤێــک بێــت کــە هەمــوو
خەڵــک یــان بزووتنەوەکــە لــە دەورى
کــۆ ببێتــەوە؟ ئاســایییە واڵتانــى دەرەکــى
بەتایبــەت واڵتانــى زلهێــزى ئەمەریــکا بیــر
لــەوە بکاتــەوە ئەڵتەرناتیــڤ ســاز بــکات،
کــە لــە دەورەیەکــدا خــودى خومەینــى و
ئیســامییەکانیان کــرد بــە ئەڵتەرناتیــڤ ،بــۆ
ئــەوە هــەوڵ دەدەن دەبێــت چــى بــکات
ئۆپۆزســیۆن لــەو بەرباڵوییــەدا ،وەک ئــەوەى
ئێســتاى ئێــران دەبینیــن بەرجەســتەترین
ئۆپۆزســیۆن ،یان ئۆپۆزســیۆنێک کە ملیۆنێک
خەڵکــى لەگەڵــدا بێت ،ئۆپۆزســیۆنى کوردە،
پێــم وایــە کوردســتان دەورێکــى گــەورەى
دەبێــت ،بــە کــردەوە ئەڵتەرناتیــڤ بــوون،
ئەڵتەرناتیڤێکــى دیموکــرات و ســیکوالر،
کوردســتان دەبێــت یەکگرتــوو بێــت ،هــەوڵ
بــدات لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنى دیموکــرات و
پێشــکەوتنخواز یەکگرتــوو بێــت.
* ئەگــەر پێتــان وایــە یــەک
ملیــۆن خەڵکــى خۆرهەاڵتتــان
لەگەڵدایــە ،بۆچــى خۆپیشــاندانەکان
بــە شــێوەیەکى زۆر بچــوک لــە
شــارەکانى خۆرهەاڵتــى کوردســتان
بەرانبــەر بــە مەشــهەد و تــاران
پێکهاتــوە ،ئەگــەر ملیۆنێــک خەڵــک
لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنى کــوردى ئێــران
بێــت ،پێتــان وا نییــە ئێــوە دەتوانــن
ئەڵتەرناتیــڤ بــن و کارى گــەورە
بکــەن؟

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

عومــەر ئێلخانیــزادە :پێــم وا نییــە
خۆپیشــاندانەکان لــە کوردســتان یــان
ناڕەزایییــەکان لــە کوردســتان کــەم یــان کــەم
بایــەخ بێــت ،لــە پێــش تــاران و مەشــهەدیش
کوردســتان ناڕەزایــى هەبــوە کوردســتان،
بزووتنــەى گــەورەى تێــدا بــوە بــە بۆنــەى
جۆراوجــۆرەوە ،هــەر لــەو دەورەیەیشــدا
بزووتنەوەیــەک بــوو ڕژێــم بــە هەمــوو
هێزیــەوە شــارەکانى کوردســتانى میلیتاریــزە
کــردوە ،چــل ســاڵ بوونــى کۆمــارى
ئیســامیى ئێــران نەیتوانــى ئەڵتەرناتیڤــى
چاکەســازیى بەشــێکى کــورد بــۆ خــۆى
ڕابکێشــێت ،نەیتوانــى ئــەم بزووتنەوەیــە بــە
چۆکــدا بهێنێــت ،حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان بــە جۆرێــک ئەڵتەرناتیڤــن،
بــەاڵم ئەڵتەرناتیــڤ نییــن بــۆ سەرانســەرى
ئێــران ،ئــەوان ئەڵتەرناتیڤێــک نییــن،
کــە لــە داهاتــوودا لــە کوردســتانەوە
ئێــران بەڕێــوە بــەرن ،بــەاڵم دەتوانــن لــە
ئەڵتەرناتیڤســازیى ئێرانــدا دەوریــان هەبێت،
بــەاڵم مەرجــى یەکــەم ئەوەیــە خۆیــان
لــەم بابەتــەدا یەکگرتــوو بــن ،چــی دەکــەن
لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنى ئێرانــى بــە چــەپ و
ڕاســتەوە ،لەگــەڵ دەســەاڵت و لــە نــاو
خۆیانــدا چــی دەکــەن ،چ ئــاوات و ئــارەزوو
و پالتفۆڕمێکیــان هەیــە بــۆ کۆمەڵــگاى
کوردســتان ،کوردســتان دەتوانێــت دەورى
هەبێــت ،بوونــى ئۆپۆزســیۆن و بوونــى
حیزبــە کوردییــەکان خۆیــان هیوابەخشــن
و کاریگەرییــان هەیــە لــە ســەر ئــەوەى
بزووتنــەوەى خەڵکیــش بــەرەو پێشــەوە
بچێــت ،بــەاڵم دیــارە گۆڕانــى گــەورە
هەبــوە ،ئێمــە دەبێــت لەگــەڵ گۆڕانــی
گەورەکانــدا خۆمــان بگونجێنیــن.

* تێڕوانینتــان لــە ســەر پێکهێنانــى
ناوەنــدى هاوکاریــى حیزبەکانــى
خۆرهەاڵتــى کوردســتان چۆنــە؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە پێــی وابــوو،
ئێــوە وەک هێــزى ڕاســت دەتوانــن
لــەو بەرەیــەدا بــن ،ئەمانیــش وەک
هێــزى چــەپ ،بــۆ نموونــە لەگــەڵ
ڕاى کارگــەر ،فیداییانــى ئەقەلیــەت
و هێــزە چەپەکانــى تــر بەرەیەکیــان
هەبێــت و بە یەکــەوە دەتوانن کارى
هاوبــەش بکــەن ،ئێــوە پێتــان وایــە
لــە بــەرەى ڕاســتن و کۆمەڵــە لــە
بــەرەى چــەپ ،دواتــر ئــەو ڕەخنانــەى
ئێــوە هەتــان بــوو ،وەک عەبدولــاى
موهتــەدى و مســتەفاى مەولــوودى
ڕەخنەیــان هەبــوو لــە ســازمانى
کوردســتانى حیزبــى کۆمۆنیســتى
ئێــران کــە ئــەوان زۆر ئایدیۆلۆژیــن،
گوتیــان زۆر دۆگمــن ،کێشــەکە
ئەوانــن نــەک ئێمــە ،لەبــەر ئــەوە
ئــەوان دەڵێــن بــا ســازمانى
خەبــات نەیــەت ،پــژاک بێــت،
بەڕێــز ئیبراهیمیــش گوتــى ،بۆچــی
ســازمانى خەبــات کــە درێژکــراوەى
موجاهیدینــى خەڵقــە ،کــە ئێــوە
ڕەخنەتــان لــە موجاهیدینــى خەڵــق
هەبــوە ،دەیبەنــە نــاو ناوەندەکــەوە،
بــەاڵم ڕێــگا نــادان (پــژاک) کــە
هــەزاران چەکــدار و الیەنگــرى هەیە،
بێتــە ناوەندەکــەوە ،ئــەم ڕەخنانــە
کامیــان دروســتە؟ ســەرنجتان چییــە
لــە ســەر ئــەم ناوەنــدە؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :ســەرەتا کــێ

“

ئێمە ناڵێین حیزبى

کرێکاریین و خۆمان بە
حیزبى کرێکارى نازانین،
دەڵێین حیزبێکى سیاسین
لە کوردستاندا کە چەپ
و سۆسیالیستین ،کەسى
تریش بە حیزبى کرێکارى
نابینم

هەیــە فەتــوا بــدات بڵێــت ئــەوە ڕاســتە،
ئــەوە چەپــە ،لــە کوێــوە هاتــوە؟ ئیبراهیــم
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بەشداری كۆمەڵە لە خۆپیشاندانی پشتیوانی کردن لە خەڵكی مەهاباد لە سلێمانیو هەولێر

و حیزبەکــەى ئــەو ناتوانێــت ئــەو فەتوایــە
بــدات ،خــۆ دەکرێــت منیــش بڵێــم ،پێــم
وایــە ئــەوان لــە بــەرەى ڕاســتدان .ئێمــە
یــەک ســازمان نییــن ،ئێمــە کار دەکەیــن
بــۆ ئــەوەی بەرەیەکــى کوردســتانى پێــک
بهێنرێــت ،کــە ڕاســت و چەپــى کوردیــش
بگرێتــەوە ،ئــەوە هۆکارێــک نییــە کــە ئێمــە
بووینەتــە یــەک ســازمان ،بــە پێچەوانــەى
ئــەوەى بەڕێــز ئیبراهیــم دەیڵێــت ،ئێمــە نــە
بــە تــەواوی هاوسیاســەتین ،دیــارە سیاســەتى
جیاوازمــان هەیــە ،خــۆ ئەگــەر سیاســەتی
جیاوازمــان نەبێــت ئــەو کاتــە بــەرەو
هــاوکارى چ واتایەکــى هەیــە ،دەبووینــە
یــەک حیــزب ،دیــارە ئێمــە سیاســەتمان
جیــاوازە .لــە ســەر بابەتــى کــورد و بابەتــى
دیموکراســى بــا ئێمــە بتوانیــن هاودەنگییەک
لــە نێــوان حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــدا
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پێــک بهێنیــن ،قازانــج لــە هیــچ چەشــنە
پێوانەیەکــى ئایدیۆلۆژیدانانێــک ناکەیــن و
بــە زەرەر و درێژەپێــدەرى پەرتەوازەیییــە
لــە بزووتنــەوەى کوردیــدا ،کوردســتان
یــەک دەســت و یــەک پارچــە نــاکات ،ئێمــە
هێشــتا بــە هەمــوو شــتێک نەگەییشــتووین و
هەمــوو بابەتەکــە ئــەوە بــوە ،ئایــا ئامادەیــن
پێکهاتەیەکــی بــەردەوام پێکــەوە دروســت
بکەیــن ،هەمــوو کــەس گوتوویانــە بەڵــێ،
ســازەیەک دروســت بکەیــن لــە بزووتنــەوەى
کوردیــدا ،هەتــا ئــەوەى بــگات بــە بــەرە
و ســازمان و دەســەاڵت و دەزگایــەک.
ئێمــە هێشــتا بەرانبــەر ئۆپۆزســیۆنى ئێــران
و کۆمــارى ئیســامیى ئێــران کارمــان مــاوە،
ئەمــە هێشــتا پالتفۆڕمەکانــى دەرنەکەوتــوە،
تــا کەســێک بڵێــت ئــەو پالتفۆڕمــە ڕاســتە،
یــان بڵێــت ئــەو پالتفۆڕمــە بــۆ بزووتنــەوەى

ڕزگاریخوازیــى کــورد خراپــە ،ئەمانــە
بــە واتــاى ئــەوە نایــەن ،ئێمــە هەمــوو
سیاســەتەکانمان یەک خســتوە ،کــە هیوادارم
لــەو زەمینانــەدا هاودەنــگ و هاوسیاســەت
بیــن ،ئێمــە بــۆ ئــەوە کار دەکەیــن ،مــن بــە
باشــترین کار دەزانــم کــە کۆمەڵــە ،ســازمانى
کوردســتانى حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێرانیــش،
لــە ســەر ئــەو بابەتــە هەمــان سیاســەت
و بۆچوونــى هەبێــت ،پێــم باشــە ئــەوان
بتوانــن بەرەیەکــى تریــش دروســت بکــەن،
بــە یەکــەوە بکەوینــە دیالــۆگ ،بــەاڵم ئــەو
پالتفۆڕمــەى ئێمــە کارى لــە ســەر دەکەیــن و
دەچێتــە پێشــەوە ئەوەیــە کــە کەســى تێــدا
النەبرێــت ،لــە کاتێکــدا کۆمەڵــە ،ســازمانى
کوردســتان حیزبــى کۆمۆنیســت لەگەڵمانــدا
بــوە ،ئەخالقیــان ناکرێــت پێیــان بڵێیــن بچنە
دواوە ،ئێمــە دەبێــت پالتفۆڕمــى خۆمــان

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

ڕۆشــن بێــت ،ئــەو دوانــە لــە بەرانبــەر
یەکتــر دانەنــراون تــا الیەنێــک لەگەڵمانــدا
بێــت و الیەنێکــى تــر بســڕینەوە.
* بۆچــى بــە (پــژاک) دەڵێــن
بچنــە دواوە ،لەکاتێکــدا بــە
هــەزاران نفوزیــان هەیــە ،ئێســتا
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى
ئێــران ،کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕى
کوردســتانى
زەحمەتکێشــانى
ئێــران ،هەرگیــز ڕازی نییــن (پــژاک)
بێتــە نــاو ئــەو ناوەنــدەوە ،لــە
ڕاگەیانەکانیانــدا ئــەوان پــژاک بــە
داتاشــراوى (پەکەکــە) و کوێخــاى
خۆرهــەاڵت دەزانــن؟ قبوڵیــان نییــە
بەڕەســمى بیناســن ،لــە کاتێکــدا
(پــژاک) وەک هێزێکــى بەرچــاو و
واقیعــى لــە کۆمەڵگــەی خۆرهەاڵتــى
کوردســتاندا ،پێگــە و جەمــاوەر و
سیاســەت و حیزبــى هەیــە ،بۆچــى
بەڕەســمى نایناســێنن؟ بــەاڵم
ســازمانى خەبــات ،کــە وەکــو ســەید
ئیبراهیــم ووتــى درێژکــراوەى
سیاســەتى موجاهیدینــى خەڵقــە،
کــە جیاوازییتــان زۆر بــوو لەگــەڵ
موجاهیدیــن،
سیاســەتەکانى
بەشــدار بێــت؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :ئێمــە سیاســەتی

تایبەتــى خۆمــان هەیــە ،هەرگیــز نەمــان
گوتــوە (پــژاک) بوونــى نییــە ،نــە نکوڵــی
لــە بوونــی دەکەیــن و نــە سڕینەوەیشــی بــە
قازانــج دەزانیــن( ،پــژاک) دەبێــت ســەرەتا
ســەربەخۆییى خــۆى لــە بزووتنــەوەى
کوردیــدا بســەلمێنێت ،الیەنگــرى (پەکەکــە)
یــان دۆســتیەتی ئــەوە کێشــە نییــە ،ئێمــە

خۆمــان دۆســتایەتیى (پەکەکە)مــان پــێ
باشــە .ئــەوە (پــژاک)ە دەبێــت شوناســی
خــۆى ڕۆشــن بکاتــەوە( ،پــژاک) دەبێــت
حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان
بەڕەســمى بناســێت ،بۆچــى تــەواوی
حیزبەکانــى خۆرهــەاڵت ناتوانــن لــە ســەر
ســنوور بــن ،بــەاڵم (پــژاک) لــە ســەر ســنوور
بێــت ،ئەمانــە گیروگرفتێکــن ،ئایــا (پــژاک)
بەرانبــەر بــە کۆمــارى ئیســامى ،خوازیــارى
ڕووخاندنیەتــی یــان بــە هیــواى ئەوەیــە،
حەســەن ڕۆحانــى بێــت گۆڕانکارییــەک لــە
بارودۆخەکــەدا بــکات ،پێــم باشــە (پــژاک)
لــە ســەر ئــەم بابەتــەدا بــە خۆیــدا بچێتــەوە،
ئــەوە سیاســەتى کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــانە،
ئێمــە لەگــەڵ ئەوەدایــن دەرگای ئەو ناوەندە
لــە ســەر کــەس دابخەیــن ،پالتفۆڕمــان
هەبێــت ،ئێمــە جۆرێــک سیاســەتمان
لــە بەرانبــەر موجاهیدینــى خەلــق لــە
پالتفۆڕمەکــەدا هەبێــت ،کــە ســازمانى
خەبــات دەبێــت خــۆى بڵێــت کــە نایکــەم،
ئێمــە هەمیشــە (پــژاک) وەک الیەنێــک کــە
خەبــات و تێکۆشــان دەکــەن بەڕەســمی
دەناســین ،بــەاڵم دەســتتێوەردانمان لــە
خۆرهەاڵتــى کوردســتانمان پــێ قبــوڵ نییــە.
* وا دیــارە ئێــوە وەک هەمووتــان
چوونەتــە بــەرەى ڕاســتەوە ،بــەاڵم
پێــت وایــە ئــەوە ڕاســت نییــە ،النــی
کــەم بەشــێکى زۆرى هێــزەکان بــە
ڕاســت ،واتــا هێــزى نیشــتیمانى،
نەتەوەیــی نــاو دەبرێــن ،حیزبــى
کرێــکارى و سۆسیالیســتى نییــن،
ئامانجەکەیــان بابەتێکــى ترەیــە،
ڕەنگــە ئــەو ڕەخنەیــە زۆر دڵگرانــى
نەبێــت ،بــەاڵم ئــەو پارادۆکســەیە

کــە لــە نێــوان ئێــوەدا هەیــە؟
ئێــوە
شۆڕشــگێڕ
کۆمەڵــەى
بەڕەســمى ناناســێت ،حیزبــى
دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران،
(حــدک) بەڕەســمى ناناســێت؟
بۆچــی ئــەم هاوپەیمانییەتــان
پێــک هێنــاوە؟ (حــدکا) و کۆمەڵــەى
شۆڕشــگێڕ ڕێکەوتنێکــى تایبەتیــان
هەیــە ،پێشــتر هاوپەیمانــن .چەنــد
جارێــک گلەیییــان لــە ئێــوە هەبــوە،
واتــا ئــەم ناوەنــدى هاوبەشــە
بــەم پارادۆکــس و نایەکســانییەى
هەیەتــى ،دەتوانێــت بــەردەوام بێــت
و لــە کۆتاییــدا بگاتــە پێکهێنانــى
بــەرەی کوردســتانیى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان ،یــان پێکهێنانــى
ســوپاى ڕزگاریــى خۆرهەاڵتــى
کوردســتان ،ئێــوە ئــەو زەمینەیــە
دەبینــن بــۆ ئــەم ناوەنــدە ،یــان
ئــەو پارادۆکســانە بــە شــتى
الوەکــى دەبینــن ،یــان ئەوەیــش
بەئاســایى دەبینــن کــە پێکهاتنــى
ئــەم ناوەنــدە و هێزەکانــى ،هێــزى
ڕاســتن؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :ئێمــە ناڵێیــن

حیزبــى کرێکاریــن و خۆمــان بــە حیزبــى
کرێــکارى نازانین ،دەڵێین حیزبێکى سیاســین
لــە کوردســتاندا کــە چــەپ و سۆسیالیســتین،
کەســى تریــش بــە حیزبــى کرێــکارى نابینــم،
حیزبــى کرێــکارى لــە ئێرانیشــدا نابینــم
بەداخــەوە! خۆزگــە حیزبــى کرێــکارى
هەبوایــە ،ئێمــە لــە کوردســتاندا ،چەپــە و
ڕاســت پێمــان وایــە دەبێــت بەرەیــەک یــان
ســازەیەک لــە ژێــر چەترێکــى هاوبەشــدا
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پرۆفایل:
کــۆ ببنــەوە لــە بزووتنــەوەى ڕزگاریخوازیــى
کــورددا ،ئــەو بزووتنەوەیــە مەیلــى
جۆراوجــۆرى تێدایــە ،کەواتــە بــۆ ئــەوە کار
دەکەیــن ،پێــم وایە کاریگەرییشــمان دەبێت،
وەک چــۆن کۆمەڵــە لــە ڕابــردوودا نیشــانی
داوە ،هــەر پالتفۆڕمێکــى هاوبەشــمان
هەبێــت ،ئــەو پالتفۆڕمــە بۆنــى کۆمەڵــەى
لــێ دێــت و بۆنــى دیموکراتیشــى لــێ دێــت،
نوێنەرایەتیــى بزووتنــەوەى ڕزگاریخــوازى
خەڵکــى کــورد دەکات ،ئەگــەر ئــەو
هاوپەیمانییــە پێــک بێــت ،خــودى ئــەو
هاوپەیمانییــەى کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ و
حیزبــى دیموکراتــى کوردســتانى ئێــران پێــک
هێنــاوە دەچێتــە نــاو ئــەوەوە ،بــا خەڵکــى
تریــش هاوپەیمانــى تــرى لــە دەرەوەى
هەبێــت ،گرینــگ ئەوەیــە هاوپەیمانیــان
هەیــە یــان نییــە ،ئایــا بــە تەنهــان یــەک بــە
یەکــەوە لــە ســەر پالتفۆڕمێــک لــە ســەر
خۆرهەاڵتــى کوردســتان ڕێــک بکــەون ،ئــەو
جــۆرە خۆالدانــەى ئــەو هاوڕێیانــەى تــر
دەیکــەن ،دەبینیــن ئەوانیــش هــەوڵ دەدەن
بــۆ ئــەو پالتفۆڕمــى کار بکــەن بــە یەکــەوە.
ئێمــە دەســازێن واتــا مەیلــى جیاوازیــن،
ڕەوتــى ڕووداوەکان وا دەخوازێــت.
* ئێــوە لــە دوایــن پلینیۆمــى
خۆتانــدا ،پەیامێکتــان ئاڕاســتەى
کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕ ڕەوتــى
یەکگرتنــەوە کــردوە ،کــە بــۆ
ئــەو یەکگرتنــە نزیــکک ببنــەوە،
دانوســتانەکانتان لەگــەڵ ڕەوتــى
سۆسیالیســتى کۆمەڵــە شکســتیان
هێنــا ،ئەگــەر پێــم بڵێیــت لەگــەڵ
ڕەوتــى یەکگرتنــەوە نزیکبوونــەوە و
یەکگرتنەوەتــان گەییشــتوەتە کوێ؟
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هــۆی شکســتى دانوســتانەکانى
نێــوان کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان
و ڕەوتــى سۆسیالیســتى کۆمەڵــە
چییــە؟
عومــەر ئێلخانیــزادە :مــن هیــچ

بەڵگەیەکــم نەدیــوە کــە ئــەو هاوڕێیانــە
کشــاونەتەوە ،گوتوویانــە لــەو دیالۆگــە
دەکشــێنەوە دیــارە زۆرینەیــان وایــان
بڕیــار داوە ،ئــەوەى کــە لەگــەڵ هێڵــى
یەکگرتنەوەیشــە بەڵــێ ،ئێمە گەیشــتووینەتە
ئەنجامــى زۆر بــاش و بــەرەو ســەرکەوتنیش
دەچێــت ،هیــچ پێوەندییشــمان لەگــەڵ
ڕەوتــى سۆسیالیســتى نەپچڕانــدوە و
نایپچڕێنیــن ،هەمــوو ئەوانــەى دەتوانــن و
لــە یەکتــر نزیکــن ،ناچــار دەبــن و دەتوانــن
لــە کۆمەڵەیەکــى گەورەتــردا لــە دەورى
یەکتــر کــۆ ببنــەوە .داواکارم لــە هەمــوو
حیزبــە سیاســییەکانى کوردســتان کــە لــە
ڕابــردوودا نــە ســازان و ڕێکەوتــن هەمــوو
ئەوانەمــان هەبــوە ،بــە ڕەچاوکردنــی
بەرژەوەندیــى گشــتیى خەڵکى کوردســتانەوە
دیالــۆگ بکەیــن ،هــەوڵ بدەیــن بــۆ ئــەوەى
ســازەیەکى گشــتى دروســت بکەیــن.

 ســاڵی  1952زایینــی لــە شــاری بــۆكانلــە بنەماڵەیەكــی ئەشــراف فیــوداڵ لــە
دایكبــووە.
 خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەندیــی هــەر لــەبــۆكان خوێنــدووە تــا پۆلــی . 9
 بــۆ درێــژەی خوێنــدن چۆتــە تــاران و لــەوێدیپلۆمــی وەرگرتوە.
 لــە زانكــۆی تەورێــز ئەندازیــاری جیۆلۆجییخوێندووە.
 لــە الوەتــی بەهــۆی تێكــەاڵوی سیاســەت،پرســی كــورد و خەبــات بۆ رزگاری كوردســتان
بۆتــە ئاواتــی و بــەدوای سیاســەت و
تێكــەاڵوی لەگــەڵ كۆڕوكۆمەڵــی سیاســی
كەوتــووە.
 لــە ســەرەتای ســاڵی  1970زایینــی وســاڵێك دوای دامەزراندنــی  ،پەیوەنــدی
لەگــەڵ كۆمەڵــە گرتــووە.
 لە ســەردەمی كاری نهێنیدا بەرپرســيارێتیجۆراوجــۆری بووە.
 ســاڵی  1981هاتۆتــە ریــزی كۆمیتــەیناوەندیــی و ســەركردایەتی كۆمەڵــە
 ســاڵی  2000لەگــەڵ ژمارەیەكــی دیكــە لــەكادرو رێبــەری كۆمەڵــەو حیزبی كۆمۆنیســت،
«كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی
كوردســتانی ئێران»یــان پێكهێنــاوە،

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

جوانە سنە
ئەندامى
کوردناسیۆنى
کۆمەڵگەى ژنانى
ئازادى خۆرهەاڵتى
کوردستان

چاوپێکەوتنی :ڕاسان

(پــژاک) و (کــۆدار) ،لــە هەوڵدایــن ،لــە کار و خەباتــى
خۆمــان ناوەســتین و بــەردەوام دەبیــن بــۆ خزمــەت

* بەســتنى کۆنگــرەى نەتەوەییــى
کــورد لــە ئێســتادا  ،بــە هــۆى
ناکۆکیــى نێــوان هێزەکانــى هــەر
چــوار پارچــەى کوردســتان وەک
(پەکەکــە) و پارتــى دیموکراتــى
بەشــدارینەکردنى
کوردســتان،
زۆربــەى الیەنــەکان ،تــا چەنــد
دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت بــۆ
چارەســەرکردنى کێشــەکان؟
جوانــە ســنە :چەنــد ســاڵێکە ئــەو پڕۆژەیە

هەیــە و بــۆ یەکگرتنــى نەتــەوەی کــورد
بەگشــتى و چارەســەرکردنى کێشــەکانى
کــورد( ،کەنەکــە) دەستپێشــخەریى ئــەم
خەباتــەی کــردوە ،چەندیــن ڕاوێــژ لــە
چەنــد پارچەیەکــى کوردســتان و ئەورووپــا
بەڕێــوە چــوە ،لــە هــەر پارچەیەکــدا وەک
پڕۆژەیــەک دەرکــەوت لــە :خۆرئــاوا،
باشــوور ،خۆرهــەاڵت ،هــەر چــوار پارچــە
و ئەورووپایــش ڕاوێژێکــى دروســت بەڕێــوە
بچێــت ،کێشــەى کــورد لــە هــەر پارچەیەکى
لــە پارچەکانــى کوردســتاندا هەیــە .کاتێــک
دێتــە ســەر مــژارى کــورد ،دوژمــن یــەک
دەگرێــت ،بــەاڵم ئێمە بۆچــى وەک نەتەوەى
کــورد ناتوانیــن یــەک بگریــن و بــە هەمــوو
جیاوازیــی ئایدیۆلۆژیــی نــاو حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانەوە ،ناتوانیــن پالنێــک یــان
پڕۆژەیــەک دەســتەبەر بکەیــن بــۆ ئــەوەى
ئــەو پڕۆژەیــە ببێتــە وەاڵمدەرەوەیــەک
بــۆ ئــەو کێشــانەى لــە نــاو گەلــى کــورددا
هــەن ،ئەوانــە وەک بابــەت و مژارێــک لــە
ڕاوێــژى نەتەوەییــدا بەتایبــەت لــە باشــوورى
کوردســتان و لــە مــاوەى دوو ڕۆژدا لــە
ســلێمانى بەڕێــوە چــوون ،هەمــوو حیــزب
و الیەنــە سیاســییەکان بانگهێشــت کرابــوون،
تــا بتوانــن لــەم بارودۆخــە زۆر هەســتیارەی
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ئێســتای باشــوورى کوردســتان ،بەتایبــەت
ئــەو ئاڵۆزییــەى دواى ڕیفرانــدۆم ،پێویســتى
بــە ڕاوێژێــک هەیــە ،کــە چــۆن چارەســەرى
ئــەو کێشــانە بکەیــن ،وەک دەبینیــن لــە
خۆرهەاڵتــى کوردســتانیش بــەو شــێوەیەیە،
لەبــەر ئــەوە ئەمــە دەستپێشــخەرییەکە کــە
(کەنەکــە) بانگهێشــتى هەمــوو حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکان ،ئەکادیمى ،ڕۆشــنبیران،
مامۆســتایان و هەمــوو تاکێکــى کۆمەڵگــەی
کــردوە کــە بتوانــن خاوەنــى پــڕۆژە بــن ،تــا
لــە ســەر ئــەو کێشــانەى ئێســتا لــە باشــوورى
کوردســتاندا هــەن ،بتوانیــن بــە چەنــد
خاڵێــک بگەیــن ،وەک قەیرانــى نەبوونــى
سیســتمێکى دیموکراتــى لــە باشــوورى
کوردســتان ،یــان چــۆن بتوانین لــەم ماوەیەدا
هەڵبژاردنێکــى تەندروســت لــە کوردســتان
ئەنجــام بدەیــن ،یــان ئــەو کێشــانەى دواى
ڕیفرانــدۆم لــە باشــوورى کوردســتاندا
دروســت بــوون ،خەڵــک چــۆن بتوانێــت
بــە ســەریاندا زاڵ بێــت و چارەســەریان
بــکات ،ئــەو ئاڵۆزییانــەى لــە نێــوان حیــزب
و الیەنــە سیاســییەکاندا هەیــە .تەنهــا حیزب
و الیەنــە سیاســییەکان بتوانــن بڕیــاردەر بــن
بــۆ کۆمەڵگــە ئــەوە شــتێکى هەڵەیــە ،ئــەو
بابەتانــە لــە نــاو کۆنگــرەدا گفتوگۆیــان لــە
ســەر کــرا ،وەک ڕەشنووســێک لــە  21خــاڵ
پێکهاتبــوو ،لــە ئەنجامــى دوو ڕۆژ گفتوگــۆ
و پێشــنیارى زۆر بەنــرخ ،هەمــوو تاکێکــى
کۆمەڵگــە لــەو ڕاوێــژەدا بەشــدار بــوون و
ئــەو پێشــنیارانەیان پێشکەشــى کۆنگــرە کرد،
لــە دواى گفتوگــۆ وەک ئەنجامنامەیــەک ،کــە
لــە چەنــد خاڵێــک پێکهاتبــوو زۆر بەشــى
تایبەتــى تێــدا بــوو ،ئێمــە وەک گەلــى کــورد
یەکگرتنێکــى چۆنمــان پێویســتە ،چــۆن

بتوانیــن دیبلۆماســیەت و زمانێکــى هاوبــەش
و سیاســى و کۆمەڵگەییمــان هەبێــت؟
چــۆن لــە کۆمەڵگــەدا بتوانیــن مافــى
هاواڵتیبــوون ،ڕێزگرتــن لــە مافــى مــرۆڤ و
ئابوورییەکــى ڕاســت بەڕێــوە بەریــن؟ ئەوانە
وەک پــڕۆژە و پێشــنیار پێشــکەش کرابــوو،
بەرەوپێشــچوونێکى باشــى بــە خۆیــەوە
بینیــوە ،لــە الیەکــى تــرەوە زۆر خــاڵ هەبوو
ببێتــە بەربەســت و پێشــنیار ،زۆر شــت
هەبــوو بــۆ پێشــکەوتنى ئــەو پڕۆژانــە ،زۆر
شــتیش هەیــە لــە نێــوان حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکاندا وەک ناکۆکییــەک هەیــە،
ئەمــە دەبێتــە بەربەســت بــۆ ئــەوەى ،ئێمــە
نەتوانیــن ئــەو کارانــە بەڕێــوە بەریــن.
* گرفتێکــى ســەرەکى هێزەکانــى
خۆرهــەاڵت ،نەبوونــى گوتارێکــى
هاوبەشــە و الیەنــەکان و چەنــد
الیەنێکــى تــر بــە هێــزى خۆرهــەاڵت
نازانــن وەک (پــژاک) .الیەنــە
سیاســییەکانى تــر ڕەخنەیــان
لــە (پــژاک) هەیــە وەک هێزێکــى
کۆنگــرەى
لــە
خۆرهــەاڵت،
نەتەوەییــى کــورددا زۆربــەى
الیەنەکانــى خۆرهــەاڵت بەشــدار
نەبــوون ،ئایــا هــۆکار چییــە؟
جوانــە ســنە :لــە بڕۆکســل ،ڕاوێــژى

نەتەوەییــى تایبــەت بــە خۆرهەاڵتــى
کوردســتان لــە چەنــد مانگــى ڕابــردوودا
بەڕێــوە چــوو ،چەنــد الیەنێکــى سیاســى
تێیــدا بەشــدار بــوون و چەنــد الیەنێکیــش
هەبــوو بەشــدار نەبــوون ،لێــرە پێویســتە
ئــەوە دووپــات بکەینــەوە ،پێناســەى ئێمــە
بــۆ کــورد و کوردســتان و نەتــەوەی کــورد
چییــە؟ پێناســەى ئێمــە بــۆ دوژمنــى گەلــى

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات
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کــورد چییــە؟ ئەگــەر پێناســەى ئێمــە
لــە کوردســتان ،تەنهــا لــە خۆرهەاڵتــى
کوردســتان بێــت ،هەوڵــدان و هەســتى
نەتەوەییــى ئێمــە بــۆ پارچەکانــى تــر پێــش
ناکەوێــت ،وەک دەبینیــن لــە عەفریــن
مــاوەى پانــزدە ڕۆژ دەبێــت گەلــی کــورد
بەرانبــەر دەوڵەتــى تورکیــا شــەڕ دەکات،
ئەگــەر گەلــى خۆرهــەاڵت بەرانبــەر ئــەو
کارەســاتە هەســتى نەتەوایەتیــى خــۆى
بــەرەو پێــش نەبــات ،یەکگرتنــى گەلــى
کــورد لــە هــەر چــوار پارچــە بــەرەو
پێشــەوە ناچێــت ،بــەاڵم ئەوانــە وەک
بەربەســتێکن کــە دەتوانیــن بڵێیــن لــەو
ڕاوێــژەى بــۆ خۆرهەاڵتــى کوردســتانیش
باســکرا و ئەنجامێکــى بــە دەســت نەکــەوت،
ئەوانــە پێویســتیان بــە گۆڕانکارییــە لــە بیــر
و بۆچوونــدا ،ئەگــەر ئێســتا ئێمــە لــە هــزرى
خۆمانــدا وەک تاکێکــى کۆمەڵگــە ،یــان وەک
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکان بێــت ئــەوە
هیــچ جیاوازییەکــى نییــە ،بــەاڵم کاتێک ئێمە
نەتوانیــن لــە هــزرى خۆمانــدا پێناســەیەکى
دروســت بــۆ کــورد و کوردســتان دروســت

بکەیــن ،ئەمــە لــە کاتێکدایــە دوژمــن ئێمەى
پارچەپارچــە کــردوە ،لــە ڕێکەوتننامــەى
لۆزانــدا گەلــى کــورد کــراوە بــە چــوار
پارچــەوە ،گەلــى کــورد و جوگرافیــای
کوردســتان پارچەپارچــە کــراوە ،ئەگــەر
لــە هــزرى خۆمانــدا ئــەو پارچانــە یــەک
نەگرنــەوە ،ئــەو کاتــە ئێمەیــش یارمەتیدەرى
دوژمــن دەبیــن ،ئەمانــە لــە کۆنگــرەی
ڕاوێژیــدا قســەیان لەســەر کــراوە ،وەک ئێمە
چــۆن بتوانیــن زمانێکى هاوبەشــى سیاســى و
پــڕۆژەى سیاســیى دیموکراتیمــان بۆ کۆمەڵگە
هەبێــت ،بەداخــەوە! ئەمانەیــش دواى ئــەو
ڕاوێــژەى لــە ســلێمانى کــرا و هــەر چــوار
بەشــى کوردســتان تێــدا بەشــدار بــوون،
ئەوەیــش ڕەخنــەى لــێ گیــرا ،ئەگــەر ئێمــە
تەنهــا چاوەڕێــی حیزب و الیەنە سیاســییەکان
بیــن ،ئــەوە هەنگاوێــک بــەرەو دواوەمــان
دەبات ،زۆر تاک و ڕۆشنبیر و ئەکادیمیستی
کــورد هەیــە ،کــە خاوەنــى پــڕۆژە و پالنێکى
گونجــاون بــۆ کۆمەڵگــە ،دەکرێــت حیــزب
و الیەنــە سیاســییەکان هــەر نەیانەوێــت
یەکگرتــن دروســت ببێــت ،لەبــەر ئــەوە

لــە دواى ڕاوێژەکانــى تــر ،زۆرتــر هەوڵــدرا
خەڵکــى زۆرتــر بەشــدار بێــت ،دەکرێــت
هــەر تاکێکــى کۆمەڵگــە خاوەنــى پــان و
پڕۆژەیــەک بێــت بــۆ کۆمەڵگــە ،لــە ســەر
ئــەو بنەمایــە ،ئــەوە بەربەســتێکە بەتایبــەت
لــە خۆرهەاڵتــدا زۆربــەى حیزبــەکان بەشــدار
نابــن بــە بەهانــە و داخوازیــى جۆراوجــۆر،
بــەاڵم هەوڵــدان هــەر بەردەوامــە .لــە
چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا کــە خۆپیشــاندان لــە
ئێــران ســەری هەڵــدا ،داواى دروســتبوونى
بەرەیەکــى یەکگرتــوو لــە نــاو حیزبەکانــی
خۆرهەاڵتــدا هاتــە ئــارا( ،پــژاک) داوای
کــرد بەرەیەکــى گشــتى دروســت بکرێــت،
تــا بتوانیــن بــۆ کۆمەڵگــە پــڕۆژەى خۆمــان
هەبێــت .هەندێــک کــەس دەڵێــن ئــەو بیــر
و بۆچوونــەى (پــژاک) هەڵقــواڵوی گەلــى
خۆرهــەاڵت نییــە ،بــە شــێوازی تــر ئەوانــە
هەمــووى دەبێتــە بەربەســت ،بــەاڵم وەک
(پــژاک) و (کــۆدار) ،لــە هەوڵدایــن ،لــە کار
و خەباتــى خۆمــان ناوەســتین و بــەردەوام
دەبیــن بــۆ خزمەتــى کۆمەڵــگا و بەرانبــەر
دوژمنــدا دەوەســتین ،وەک ئێســتایش
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دەبینیــن ئــەو هێرشــەى لــە ســەر گەلــى
عەفریــن هەیــە ،عەفریــن پێویســتى بــە
یارمەتــى و هــاوکارى و پاڵپشــتى بێــت لــە
هــەر بوارێکــدا ،ئێمــە یارمەتیــدەر و هــاوکار
دەبیــن.
* پێــت وا نییــە ئێســتا بەســتنى
کۆنگــرەى نەتەوەیــى فۆکــەس بێــت
بخرێتــە ســەر عەفریــن؟
جوانــە ســنە :وەک خاڵێکــى ســەرەکى

لــە ڕاوێــژى باشــوور ئامــاژەى پــێ کــراوە،
هەمــوو کــەس لــە هەڵســەنگاندن و
نرخاندنــى خۆیــدا ئــەو هەڵوێســتەی نیشــان
دا ،خاڵــی پرشــنگداری ئــەو کۆنگرەیــە
ئیدانەکردنــی دەوڵەتــى تورکیــا بــوو لــەو
پەالمــارەی کردوویەتییــە ســەر عەفریــن ،لــە
دواى ڕاوێژیــش وەک هەڵوێســتێکى گشــتیی
ئەندامانــى (کەنەکــە) و ئــەو ئەندامانــەى
بەگشــتى بەشــداریى ئــەو ڕاوێــژە بــوون،
هەڵوێســتێکى زۆر بەهێــز بــۆ پاڵپشــتى
لــە عەفریــن دەرکــرا ،ئەگــەر ئێســتا لــە
خۆرئــاواى کوردســتان هێــرش بۆ ســەر گەلى
کــورد هەیــە ،ئێمــە لە باشــوورى کوردســتان
دەتوانیــن بــە یەکگرتنێکــى گشــتى پشــتگیرى
لــە گەلــى عەفریــن بکەیــن ،لــەو بــاوەڕەدام
ئــەوە هێزێــک بــوو بێــت بــۆ پشــتگیرى
لــە عەفریــن ،هێزێکــی دا بــە شــەڕڤانانى
(یەپەگــە) و (یەپــەژە) ،ئەگــەر ئێمــە لــە
عەفریــن نەبیــن ،ئــەوە پاڵپشــتی و هێزێــک
هەیــە ،ئەگــەر پێویســت بــکات ڕاســتەوخۆ
ئــەو کەســانەى لــە ســەر ئــەو بنەمایــە
بەڵێنیــان دا ،دەیانەوێــت پاڵپشــتییەکى زۆر
بەهێــز بــن بــۆ عەفریــن.
* بۆچــی بەشــداریی ژنــان لــە
کۆنگــرەی نەتەوەییــدا کــەم بــوو؟
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گرینگــە ژنــان بەشــدارییان هەبێــت؟
دەبێــت ژنانــی چــوار پارچــەی
کوردســتان بەشــدار بــن و لــە
چارەنــووس و چارەســەرى کێشــەى
گەلــى کــورد ڕۆڵــى بەرچاویــان
هەبێــت؟
جوانــە ســنە :خاڵێکــى ســەرنجڕاکێش

لــەو ڕاوێــژەدا ،بەشــداربوونى ژنــان لــە
ڕێژەیەکــى کەمــدا بــوو ،ئــەو حیــزب و
الیەنانــەى بانگهێشــت کرابــوون ،زۆربەیــان
پیــاو بــوون ،ڕەنگــى ژنــان لــەو ڕاوێــژدا کەم
بــوو ،ئەمەیــش بــوە جێــگاى ڕەخنــە ،ئێمــە
دەڵێیــن نیــوەى کۆمەڵگــە ژنــە ،بــۆ کێشــە
و چارەســەرکردنى کێشــەکانى کۆمەڵگــەدا
بیــر و بۆچوونــى ژن پێویســتە هەبێــت،
بــۆ ئــەوەى تایبەتمەندیــى ڕاســتەقینەى ژن
ببینیــن ،پێویســتە لــە گۆڕەپانــى سیاســى،
کۆمەڵگــە ،لــە بــوارى ئابووریــدا و لــە
هەمــوو بوارەکانــدا هەبوونــى ژن و ڕەنگــى
ژن دەبێــت بوونــى هەبێــت و بەشــدار بێت،
بــەاڵم بەداخــەوە ئــەو بیــر و بۆچوونــەى
پیــاو کــە دەیبینیــن لــە نــاو حیــزب و
الیەنــە سیاسییەکانیشــدا زاڵــە ،ئەمــە وا
دەکات ،ژن بــە ڕەنــگ و ڕوانگــەى خــۆى
و پــڕۆژەى خــۆى بتوانێــت لــە مەیدانــدا
بیــر و بۆچوونــى خــۆى دەرببڕێــت ،ئەمــە
تــا ئاســتێک لــە ڕاوێژەکەیشــدا دیــار بــوو،
بەگشــتى ڕێــژەى بەشــداریى ژنــان کــەم بوو،
پێویســتە دڵنیــا بیــن لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــدا
ئەگــەر ژن نەتوانێــت ئــەو فیکرەیــەى خــۆى
بهێنێتــە ســەر زمــان و پڕۆژەیــەى خــۆى باس
بــکات ،هــەر پێشــکەوتنێکیش دروســت بێت
لــە کۆمەڵــگادا تــەواو نییــە و هــەر ناتــەواو
دەمێنێتــەوە.

 ئەندامى کوردناسیۆنى پژاک ،بووە. ئەندامى کوردناسیۆنى کۆمەڵگەىدیموکراتى ئازادى ڕۆژهەاڵتى کوردستان،
کۆدارە.
 پێشتر بەرپرسى پەیوەندییەکانىکۆمەڵەى ژنانى ئازادى ڕۆژهەاڵتى
کوردستانە.
 -بەرپرسی پەیوەندی کژار.
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هەڤاڵ باران
ئەندامى ئەنجومەنى
پارتى ژیانى ئازادى
کوردستان (پژاک)

چاوپێکەوتنی :ئاسان و کەیوان

بۆردومانی بەردەوام لە الیەن فڕۆکەکانى تورکیاوە،
مەترسیی لەسەر ژیانى هاوواڵتیان دروستکردووە

“

من زۆر بە ڕوونى و ئاشکرا
دەڵێم لە چیای ئاسۆس
هیچ بنکەیەکى سەر بە
پارتى کرێکارانى کوردستان
(پەکەکە) بوونى نییە،
هەندێک هەڤاڵى سەربە
(پژاک) هەیە
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*پێشــتر ناوچــەى قەندیــل لــە الیــەن
دەوڵەتــى تورکیــاوە تۆپبــاران دەکرا،
بــەاڵم ئێســتا لەم ماوەیەدا شــایەتى
ئــەوە بوویــن ،کــە تۆپبارانــەکان
فراوانتــر بــووە و ئێســتا چیــای
ئاسۆســى گرتۆتــەوە ،پێتوایــە پالنــى
دەوڵەتــى تورکیــا لــەم تۆپبارانــە
چییــە؟ وەکــو دەزانیــن چەنــد
گەریالیــەک گیانیــان بەختکــردووە،
دەتوانیــت لەســەر دواییــن ڕەوشــى
ئــەو ناوچەیــە زانیاریمــان پێبدەیــت؟

هەڤــاڵ بــاران :بــە گشــتى لــە  11/3هەتــا
ئــەم کاتــەى مــن قســە لەگــەڵ ئێــوە دەکــەم،
پێنــج جــار هەرێــم و چیــای ئاســۆس و
شــوێنە بــەرزەکان ،دەورووبــەرى گونــدەکان
بــە تایبەتــى نزیکــى گونــدى گەاڵڵــە پێنــج
جــار بــە چڕوپــڕى لــە الیــەن فڕۆکەکانــى
تورکیــاوە هێــرش کراوەتــە ســەر ئــەو
ناوچانــە ،لــەم تــۆپ بارانــەدا زەرەر و
زیانێکــى زۆر گەیشــت بــە بــاخ و باخاتــى
خەڵکــى هەرێمــى کوردســتان بــە تایبەتــى
ئــەو ناوچانــەى ســەر بــە گونــدى گەڵەاڵیــە،
لــەم تــۆپ بارانــەدا ســێ هەڤاڵــى پــژاک
شــەهید بــوون ،بیانــووى توورکیــا بــۆ ئــەم
تۆپبارانــە لــە ناوچــەى ئاســۆس ئەوەیــە
دەڵێــت :لــە هەرێمــى کوردســتان بــە
تایبەتــى لــە چیــای ئاســۆس بنکەکانــى پارتــى
کرێکارانــى کوردســتان (پەکەکــە) بوونــى
هەیــە ،مــن زۆر بــە ڕوونــى و ئاشــکرا
دەڵێــم لــە چیــای ئاســۆس هیــچ بنکەیەکــى
ســەر بــە پارتــى کرێکارانــى کوردســتان
(پەکەکــە) بوونــى نییــە ،هەندێــک هەڤاڵــى
ســەربە (پــژاک) هەیــە هەندێــک شــوێن
هەیــە ،بــەاڵم لــە هەندێــک شــوێنى ســەر
ســنوورى هەرێمــى کوردســتان هەڤاڵــى

ســەر بــە ئێمــە (پــژاک) بوونــى هەیــە و لــە
جووڵــەدان ،بــەاڵم هیــچ هەڤاڵێــک ســەر بــە
(پەکەکــە) لــەو ناوچانــە بوونــى نییــە ،ئــەوە
تەنهــا بیانوویەکــە توورکیــا دەیەوێــت بــەم
بیانــووە هێــرش بکاتــە ســەر ئــەم هەرێمانە،
بێگومــان ئــەو هێرشــانە بە گشــتى گرێدراوى
بارودۆخــى هەرێمــى کوردســتانە ،بە تایبەت
ڕەوش و بارودۆخــى توورکیــا لــە هەرێــم
بــە تایبەتــى لــە ســوریا ،ئێســتا توورکیــا
دەیەوێــت بــە گرتنــى هەندێــک باجــى زیاتــر
لــە ســوریا لــەو هەرێمــە هــاوکارى ئێــران
بــکات ،بــۆ ئــەوەى هێــرش بکاتــە ســەر
بنکــە و هەڤااڵنــى ســەر بــە (پــژاک).
* بــاس لــە هاوپەیمانێتییــەک
دەکرێــت لــە واڵتانــى دراوســێ بــە
تایبــەت لەنێــوان توورکیــا و عێــراق،
ئــەم هاوپەیمانێتییــە بۆتــە هــۆى
ئــەوەى ئــەم دوو واڵتــە پالنــى
هاوبەشــیان هەبێــت دژى کــورد،
بــە تایبــەت لــە دواى ڕیفراندۆمــى
هەرێمــى کوردســتان ،پێشــتر کــە
دەوڵەتــى توورکیــا ناوچەکانــى
کوردســتانى تــۆپ بــاران دەکــرد
دەوڵەتــى عێــراق هەڵوێســتى
نیشــاندەدا ،بــەاڵم لــەم دواییانــەدا
دەوڵەتــى عێــراق بێدەنگــى نیشــاندا،
هــۆکارى ئــەم بێدەنگییــە بۆچــى
دەگەڕێنیتــەوە؟
هەڤــاڵ بــاران :بێگومــان هــۆکارى ئــەم

بێدەنگییــە گرێــدراوى ئــەو بارودۆخەیــە کــە
دواى ڕیفرانــدۆم هاتۆتــە پێشــەوە ،وەکــو
هەمومــان دەزانیــن لــە عێــراق بــە تایبــەت
لــە بەغــداد ،ئێــران هێزێکــى هەژموونــدارە
و خــۆى دەســەپێنێت بەســەر عێراقــدا،
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لــە بەغــداد و لــە مەرکــەزدا ،بــە تایبــەت
لــە هەندێــک شــوێنى تــر چەنــد هێزێکــى
ســەربەخۆ ،بــە تایبــەت ئەو هێزانــەى لە ژێر
چەتــرى حەشــدى شــەعبیدا کۆبوونەتــەوە،
هێزێکــى یەکجــار زۆرى هەیــە لــە عێــراق،
بۆیــە دەتوانــم بڵیــم لــە عێــراق ئێســتا ئێــران
دەســتێکى بــااڵى هەیــە.
* کەواتــە هاوپەیمانــى توورکیــا و
عێــراق بــە شــێوەیەکى بەرچاوتــر،
بۆچــى ئێســتا عێــراق وەاڵمــى ئــەو
بۆردومانانــەى فڕۆکەکانــى توورکیــا
ناداتــەوە ،کــە بــە ســەر ناوچەکانــى
کوردســتاندا دەکرێــت؟
هەڤــاڵ بــاران :عێــراق و تورکیــا و ئێــران

لەســەر زۆر شــت کێشــەیان هەیــە ،بــە
تایبــەت لەســەر ئــەو بارودۆخــە گشــتییەى
کــە لــە هەرێمــى کوردســتان هەیــە لەگــەڵ
ئــەو ئاڵوگۆڕانــەى کــە لــە هەرێمــە هاتۆتــە
ئــاراوە کێشــەى جدییــان هەیــە ،بــەاڵم لــە
ســەر یــەک بابــەت هــەر ســێ دەوڵەتــى
ئێــران ،تورکیــا ،عێــراق هاوبەشــن ،ئەویــش
بابەتــى کــوردە ،لێــرەدا زۆر گرنــگ نییــە،
کــورد ســەر بــە (پــژاک) یــان (پەکەکــە)
یــان ســەر بــە حزبــى جیــاوازى باشــوورى
کوردســتان بێــت ،لەســەر ئــەم بابەتــە
هەموویــان یــەک دەنــگ و یــەک ڕەنگــن،
نایەنەوێــت لــە هەرێــم پێگەیەکــى سیاســى
بــۆ گەلــى کــورد درووســت ببێــت.
بۆیــە بــە هەمــوو شــێوازێک ئێــران ،تورکیــا،
عێــراق ،لــە دواى ڕیفرانــدۆم دیــار بــوو،
ئــەم ســێ دەوڵەتــە بــە هەمــوو شــێوازێک
هەوڵــدەدەن پێگــەى سیاســى ،قورســایى
سیاســی ،قورســایى عەســکەرى و قورســایى
دیپلۆماتیــک ،بــە هەمــوو شــێوازێک کــورد

لــەو ناوچەیەدا الواز بکرێــت ،بۆیە دەوڵەتى
ناوەنــدى عێــراق لــە ســەر ئــەم بابەتانــە
هیــچ بــە دەنگــەوە نەهاتــووە ،بــە داخــەوە
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان تــا ئێســتا
هیــچ هەڵوێســتێکى جــدى بەرامبــەر ئــەم
بابەتــە نەبــووە نــە هیــچ الیەنێکــى سیاســى.
* دەوڵەتــى عێــراق ڕێــگا دەدات
بــە بۆردوومانکردنــى ناوچەکانــى
کوردســتان ،تــا پێگــەى کــورد زیاتــر
لــە پێشــوو الوازتــر بــکات ،وەکــو
دواى ڕیفرانــدۆم بینیمــان عێــراق
دەیەوێــت پێگــەى کــورد الوازبێــت،
یاخــود لــە بەرچــاوى جیهانــدا کــورد
پێگــەى جارانــى نەبێــت ،بۆیــە
حکومەتــى عێــراق دەرفەتــى ئــەوە
دەدات بــە توورکیــا تــۆپ بارانــى
ناوچەکانــى ســنوورى هەرێمــى
کوردســتان بــکات؟
هەڤــاڵ بــاران :بێگومــان ئێمــە دەزانیــن

سیاســەتى دەوڵەتــى توورکیــا بــە تایبــەت
لــە شــەش ســاڵى ڕابــردودا ئــەو سیاســەتەى،
کــە توورکیــا دەیویســت لــە نــاو هەرێــم
دا بــە تایبــەت لەنــاو ســوریادا بەڕێــوەى
بەرێــت ،بــە گشــتى تووشــى شکســتێکى
زۆر گــەورە هاتــووە ،ئەگــەر ئێمــە ســەیرى
پێگــە و دۆخــى سیاســى کــورد لــە ســوریادا
بکەیــن زۆر بــە ڕوونــى دیــارە و هەمــوو
ئــەو سیاســەتانەى کــە توورکیــا دەیەوێــت
لــەم هەرێمــە بەڕێــوەى بەرێــت ،تووشــى
شکســت هاتــووە ،بــە تایبــەت بارودۆخــى
دیپلۆماتــی توورکیــا لەگــەڵ ئەمریــکا و
ئیســرائیل تووشــى کێشــەى زۆر جــدى
بــوە ،لێــرەدا تەنهــا یــەک هێــز دەتوانێــت
هــاوکارى توورکیــا بــکات ئەویــش ئێرانــە،

هەروەهــا عێراقیــش لــەو بابەتــە هاوبەشــە
لەگــەڵ ئێــران و دەیەوێــت بــە هەمــوو
شــێوازێک هــاوکارى یەکتــر بکــەن ،لەبــەر
ئــەوەى توورکــەکان زۆر الواز بــوون ،ئێــران
هەوڵــدەدات لــە ســوریا و تەنانــەت لــە
عێراقیــش ،کــورد بــە دەســتى توورکیــا الواز
بــکات.
* هەڵوێســتى (پەکەکــە) و (پــژاک)
لــەم بۆردوومــان و هێرشــانە چــی
بــووە؟ پالنێــک یاخــود هەنگاوێــک
هەڵبگــرن بەرامبــەر بــەم هێرشــانە؟
هەڤــاڵ بــاران :بێگومــان ئێمــە بــە

ڕوونــى دەڵێیــن دەســتى توورکیــا و ئێــران
لــەم بابەتــەدا هەیــە ،ئێمــە وەکــو لــە
ڕابــردو ڕامــان گەیانــدووە ئێســتاش دەڵێیــن،
ئێمــە هەمیشــە لــە چوارچێــوەى پاراســتنى
ڕاو بۆچــوون ئــەو مافــە بــۆ ئێمــە هەیــە،
هەمیشــە مافــى خۆمــان بەکاردەهێنیــن،
ئــەوان بــا وا بیرنەکەنــەوە ئێســتا وەرزى
زســتانە و گەریــا ناتوانێــت شــتێکى جیــاواز
بــکات ،بــەاڵم لــە باکوورى کوردســتان ئێســتا
هەموومــان دەبینیــن ،کــە پێگــەى گەریــا
چییــە ،لــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان زۆر بــە
ئاشــکرا و بــە ڕوونــى دەڵێــم ،ئەگــەر ئێــران
بــەم شــێوازە بــەردەوام بێــت ،ئــەوەى کــە
دەتوانێــت ئێــران بــەرەو ڕەوشــێکى زۆر
مەترســیدار لــەو بارودۆخــەى ،کــە ئێســتا
ئێــران تێیدایــە تووشــى بارودۆخێکــى زۆر
مەترســیدارتربێت ،دیســان کــورد هــەر
زەرەرمەنــد دەبێــت ،پێویســتە ئێــران زۆر بە
ڕوونــى ئەمــە ببینێــت ،ئەگــەر هێرشــەکان
لەســەر ئێمــە بــەردەوام بێــت ،بێگومــان
ئێمــەش پاراســتنى خۆمــان هەیــە.
* هەڵوێســتى حکومەتــى هەرێمــى

ژمارە ( )26-27نیسان 2018

251

کوردســتان هەروەکــو ئــەوەى کــە
خــۆت ئامــاژەت پێکــردووە چــۆن
بــووە؟ پێشــتر کــە قەندیــل تــۆپ
بــاران دەکــرا ،لــە ئێســتادا چیــای
ئاســۆس لــە ســنووری قــەزاى مــاوەت
تــۆپ بــاران دەکرێــت ،تەنانــەت
دەرنەکــردووە
بەیاننامەیــان
هۆکارەکــەى بۆچــى دەگەڕێنیتــەوە؟
خەڵکــى ناوچەکــە لــە بێدەنگــى
ســەرۆکایەتى حکومــەت و پەرلەمــان
و الیەنــە پەیوەندیــدارەکان ناڕازین؟

هەڤــاڵ بــاران :بــە داخــەوە نــە
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان نــە الیەنــى
سیاســى بااڵدەســت لــە باشــوورى کوردســتان
هەتــا ئێســتا هیــچ هەڵوێســتێکیان نەبــووە،
نــە هەڵوێســتى ڕەســمى نــە هەڵوێســتى نــا
ڕەســمى لــە بــارەى ئــەم بابەتانــەوە نەبووە،
نــەک لــە ســەر بابەتــى قەندیــل و شــوێنى
جیــاواز ،لەســەر بابەتــى چیــای ئاســۆس هیچ
کەســێک بــە دەنگــەوە نەهاتــووە ،مــن پێــم
وایــە دەگەڕێتــەوە بــۆ بــێ ئیرادەیــى سیاســى
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان ،ئێمــە
دەزانیــن حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان بە
تایبــەت دواى ڕیفرانــدۆم تووشــى فشــارێکى
زۆر گــەورە بــووە ،حکومەتــى هەرێــم زۆر
الواز بــووە بــە تایبــەت دواى ڕیفرانــدۆم
و ئــەو کێشــانەى کــە بــە داخــەوە بــە
ســەر گەلــى کــوردا هاتــووە لــە باشــوورى
کوردســتان ئــەو کاتــەش حکومەتــى هەرێــم
هەڵوێســتێکى زۆر جدیــان نەبــوو ،ئــەوەش
بــە هــۆى هەندێــک پەیوەنــدى سیاســیى،
ئابــوورى ،دیپلۆماتــی حکومەتــى هەرێمــى
کوردســتان لەگــەڵ هەندێــک واڵتى دراوســێ
وەکــو توورکیــا ،ئێــران ،نایانەوێــت بۆیــە
ئــەم پەیوەندیانــە دەپچڕێــن ،بۆیــە بــە
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داخــەوە لــە بێدەنگییەکــى یەکجــار خراپــدا
بەســەر دەبــەن.
* هەڵوێســتى حکومەتــى هەرێمــى
کوردســتان ســەبارەت بــە کــورد
و ناوچەکانــى کوردســتانى ســەر
بــە هەرێمــى کوردســتان ،کــە لــە
الیــەن توورکیــاوە بۆردوومــان
دەکرێــت ،پێتــوا نییــە دەبێــت
هەڵوێســتێکى جــدی تــر بگرێتەبــەر
بەرامبــەر بــە حکومەتــى عێــراق بــۆ
پشــتیوانیکردن لــە کــورد؟
هەڤــاڵ باران :بێگومــان مادام حکومەتى

هەرێمــى کوردســتان حکومەتێکــى فیدراڵــە
و لــە چوارچێــوەى سیســتمێکى فیدراڵــى
ســەر بــە حکومەتــى ناوەندیدایــە ،واتــا لــە
چوارچێــوەى یاســادا ،یــان یاســاى بنەڕەتــى،
ئــەو کاتــە دەتوانــن داخــوازی و هەڵوێســتیان
هەبێــت ،الیەنــى کــەم دەتوانــن لــە زۆر
شــوێنى جیــاواز جیاواز باســى ئەمــە بکرێت،
بۆچــى حکومەتــی ناوەنــدى بێدەنگــە؟ بۆچى
هیــچ هەڵوێســتێکى نییــە ســەبارەت بــەو
بۆردومانانــە؟ ئەمــە چەندیــن ســاڵە جــارى
یەکــەم و دووەم نییــە ئاســمانى دەوڵەتــى
ڕەســمى عێــراق ،لــە الیــەن توورکیــاوە بــە
بــێ هیــچ چارەســەرکردنێک تێپــەڕ دەبێــت،
دێــت شــوێنى جیــاواز جیــاواز تــۆپ بــاران
دەکات ،هیــچ کەســێک هیــچ هەڵوێســتێکى
نییــە ،مــن دەتوانــم ئــەوە بڵێــم هەمــوو ئەو
هێرشــانە بــە تایبــەت ئــەو هێرشــانەى کــە
لــەم دواییــەدا کرایــە ســەر چیــاى ئاســۆس،
هەمــوو ئەمانــە بــە بــێ هیــچ گومانێــک
بــە ئــاگادارى حکومەتــى ناوەنــدى بــووە،
بــەاڵم لێــرەدا ناڵێــم بــە ئــاگادارى حکومەتــى
باشــوورى کوردســتان دەکرێــت ئەوانیــش

ئاگاداربــن ،بــەاڵم لێــرەدا بەڵگەیــەک نییــە
بۆیــە باســى ئــەوە ناکــەم ،بــەاڵم لــە 100%
بــە ئــاگادارى حکومەتــى ناوەنــدى عێــراق
هەیــە لــە بۆردومانــى ناوچەکانــى حکومەتى
هەرێمــى کوردســتان ،هەروەهــا هێــزى
هاوپەیمــان بــە تایبــەت ئەمریــکا لەســەر
ئــەم بابەتــە ئــاگادارە ،بــەاڵم بــە داخــەوە
هەموویــان بێدەنگــن ئەمــەش گرێــدراوى
ئەوەیــە ،کــە هەموویان لەســەر یــەک بابەت
هــاوڕا و هاوبەشــن ،ئەویــش ئەوەیــە کــە
پێویســت دەکات پێگــەى سیاســى و نیزامــى
و عەســکەرى و دیپلۆماتیکــى کــورد لــە
خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت بــە تایبــەت لــە
باشــوورى کوردســتان الواز بمێنێتــەوە بەهێز
نەبێــت ،بــۆ ئــەم بابەتــە هەمــوو ڕێگایــەک
دەگرنەبــەر.
*هەڵوێســتى ئەمریــکا و واڵتانــى
دەرەوە بەرامبــەر بــەم هێرشــانە
چــۆن بــووە لــە پێشــتر ،لــە ئێســتادا
بەرامبــەر بــە هێزەکانــى (پەکەکــە)
و (پــژاک) کــراوە لــە قەندیــل ،لــە
ئێســتادا لــە ناوچــەى ئاســۆس
بۆردومــان دەکات؟
هەڤــاڵ بــاران :ئەمریــکا هەندێکجــار

سیاســەتى دوو ســتاندارى هەبــووە بــۆ
مەســەلەى کــورد ،لــە هەندێــک شــوێندا
وەکــو ئێمــە دەیبینیــن ،بــۆ نموونــە لــە
ســوریا و ڕۆژئــاواى کوردســتان لــەو ناوچانــە
وەکــو هاوپەیمانێک تەماشــاى کــورد دەکات،
بــەاڵم لــە باشــوورى کوردســتان و باکــوورى
کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان
شــێوازى تەماشــا کردنــى ئەمریــکا بەرامبــەر
بــە کــورد زۆر جیــاوازە لــەو ناوچانــە ،بۆیــە
سیاســتى ئەمریــکا بەرامبــەر بــە مەســەلەى

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

کــورد سیاســەتێکى دوو ســتانداردییە ،ئەگــەر
بــە پێــى بەرژەوەنــدى ئەمریــکا بێــت ئــەو
کاتــە ئەمریــکا هەڵوێســت وەردەگرێــت،
بــەاڵم ئەگــەر بــە پێچەوانــەوە بێــت ئەمریــکا
هیــچ هەڵوێســتێکى نابێــت ،لــە بابەتــى
ڕیفرانــدۆم دا ئــەو بابەتــە زۆر بــە ئاشــکرایى
دیــار بــوو ،دەتوانــم بڵێــم ئەمریکا سیاســەت
و ســتراتیژیەکى زۆر تایبــەت هەتــا ئیســتا بە
تایبــەت دواى هاتنــە ســەر کارى ترامــپ،
ســتراتیژییەکى تایبــەت بــۆ مەســەلەى کــورد
نەبــووە ،کــە ئێمــە هەموومــان دەزانیــن
مەســەلەى کــورد بــە چ شــێوازێکە.
*ئێســتا کــە هەرێمــى کوردســتان
دەیەوێــت گفتوگــۆکان دەســت پێبکاتــەوە
لەگــەڵ بەغــداد بــۆ چارەســەرى کێشــەکان
بــە تایبــەت لــە دواى ئــەم ڕووداوانــەى
مــاوەى ڕابــردودا ،پێتوانییــە دەبێــت لەســەر
پارێــزراوى ناوچەکانــى کوردســتان ئــەو
بابەتانــە لەبەرچــاو بگیرێــت و گفتوگــۆى
زیاتــرى لەســەر بکرێــت؟
هەڤــاڵ بــاران :بێگومــان ئەگــەر بڕیــار وایــە
گفتوگــۆ بکرێــت ،ئــەم گفتوگۆیــە لەســەر
بارودۆخــى تایبەتــى کوردســتانە ،ئــەو
شــوێنانەى کــە بۆردومــان دەکرێــن خاکــى
کوردســتانە ،لــە هەمــان کاتــدا بــە پێــى
یاســاى بنەڕەتــى حکومەتــى فیدراڵــى عێراق،
باشــوورى کوردســتان لــە چوارچێــوەى
خاکێکــى یــەک پارچەیــی عێراقــدا جێــگاى
دەبێتــەوە ،مافــى حکومەتــى هەرێمــى
کوردســتان و مافــى باشــوورى کوردســتانە
ئــەم داوایــە بــکات لــە عێــراق ،مــادام عێراق
خاکــى هەرێمــى کوردســتان وەکــو بەشــێک
لــە خاکــى عێــراق قبوڵــدەکات ،پێویســتە
پارێــزگارى لــە خاکــى کوردســتان بــکات و

پێویســتە بــە دەنــگ بێــت لەســەر هەندێــک
بابەتــى جیــاواز جیــاواز کــە لەســەر خاکــى
باشــوورى کوردســتان ڕوودەدات.
* ئــەو شــار و شــارۆچکانەى بنــارى
قەندیــل و لــە ئیســتادا چیــاى
ئاســۆس زۆر زەرەرمەنــد بــوون بــە
هــۆى ئــەو بۆردومانانــەى توورکیــا و
مەڕومااڵتێکــى زۆریــان لەدەســتداوە،
ســەربارى بــارى ئابــوورى خەڵکــى
ناوچەکــە پێیــدا تێپەڕدەبێــت،
ئــەم بۆردومانانــە کاریگەرییەکــى
بەهێــزى کردۆتەســەر خەڵکــى ئــەو
ناوچەیــە و وایکــردووە مــاڵ و
حاڵــى خۆیــان بەجێبهێڵــن و ڕوو
لــە شــارەکانى دیکــەى کوردســتان
بکــەن ،ڕاى شــەقام بــە گشــتى و
ڕۆڵــى ڕێکخــراوەکان چــۆن دەبینیت؟
هەڤــاڵ بــاران :پێویســتە ئێمــە چاوەڕێــى

هەڵوێســتێکى زۆر تایبەتــى حکومەتــى
هەرێمــى کوردســتان نەبیــن ،بێگومــان ڕۆڵى
کۆمەڵگــەى مەندەنــى یــان ڕێکخراوەکانــى
کۆمەڵگــەى مەدەنــى لــەم بابەتــەدا زۆر
جدییــە پێویســتە کەمێــک بــە هەڵوێســت
بیــن لەســەر ئــەم بابەتــە ،هەندێکجــار
کاتێــک قەندیــل تۆپبــاران دەکرێــت و
ئێســتاش چیــاى ئاســۆس تۆپبــاران دەکرێــت،
ئــەم تۆپبارانــە بــە ئــاگادارى دەکرێتــە ســەر
مــەڕ و مــااڵت و بــاخ و باخاتــى گونــدەکان،
چونکــە لــەو شــوێنانە هیــچ گەریالیــەک
بوونــى نییــە ،بــەاڵم توورکیــا زۆر بــە
زانایانــە لــەو شــوێنانە دەدەن بــۆ ئــەوەى
ئــەو شــوێنانە چــۆڵ ببێــت ،بــۆ ئــەوەى بــە
شــێوەیەکى بەرفراوانتــر هێــرش بکەنــە ســەر
گەریــا.

“

بەاڵم لە سەر یەک بابەت
هەر سێ دەوڵەتى ئێران،
تورکیا ،عێراق هاوبەشن،
ئەویش بابەتى کوردە،
لێرەدا زۆر گرنگ نییە ،کورد
سەر بە (پژاک) یان (پەکەکە)
یان سەر بە حزبى جیاوازى
باشوورى کوردستان بێت
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پرۆفایل:
بێگومــان خەڵکــى باشــوورى کوردســتان و
کۆمەڵگــە مەدەنییــەکان دەتوانــن لەســەر
ئــەو بارودۆخــە زیاتــر هەڵوێســتیان هەبێت،
دەتوانــن فشــار بخەنــە ســەر حکومەتــى
هەرێمــى کوردســتان بــۆ ئــەم بابەتــە و بێنــە
دەنــگ لەســەر ئــەم بۆردومانــە.
* لــە الیــەن (پەکــەک) یــان (پــژاک)
گفتوگــۆ کــراوە لەگــەڵ حکومەتــى
هەرێمــى کوردســتان لــە دواى
ئــەم بۆردومانانــە ،ئــەم ماوەیــەى
ڕابــردو داوایــەک یاخــود وەاڵمێــک
وەرگیــراوە لــە الیــەن پەکەکــە و
پژاکــەوە؟
هەڤــاڵ بــاران :پێــم وایــە کەمێــک

پەیوەنــدى دیپلۆماتیــک هەیــە لەگــەڵ
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان و الیەنــە
سیاســىیەکانی باشــوورى کوردســتان ،مــن
خــۆم ئــاگادارم ،کــە چ جیاوازییــەک هەبــوو
بــە تایبــەت لــە الیــەن الیەنــە سیاســییەکانی
باشــوورى کوردســتان بــۆ ئــەم بابەتــە و
گفتوگــۆی لەســەر کــراوە ،ئێســتاش لەســەر
ئــەو گفتوگۆیانــە بەردەوامییــن.
*ئایــا ئەم بۆردومانانە وا دەکات ،کە
هێزەکانــى (پەکەکــە) ئــەو ناوچانــە
جێبهێڵــن ،یــان وەکــو حزبەکانــى
تــرى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ڕوو لــە
ژیانــى کەمــپ نشــینى بکــەن ،بــە
هــۆى ئــەم هێرشــانەوە ڕۆژێــک لــە
ڕۆژان بگەڕێنــەوە قواڵیــى خاکــى
کوردســتان؟

تــۆپ بــاران نــە لــە فڕۆکــە جەنگییەکانــى
توورکیــا و ئێــران ،لــە ڕۆژى یەکەمــەوە
تــا ئەمــڕۆ هیــچ ترســێکمان نەبــووە ،بــە
شــێوازێک ڕووناکەینــە ژیانــى سیاســى کەمپ
نشــینى ،ئێمــە خەباتــى خۆمــان چڕوپــڕ
دەکەیــن ،زۆرتــر هەوڵدانمــان بــۆ ئەوەیــە
بــەرەو قــواڵى خاکــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان
و ئێــران بڕۆیــن ،زۆر بــە ئاشــکرا دەڵێــم،
زۆربــەى هەڤااڵنــى ئێمــە لەنــاو قواڵیــى
خاکــى ڕۆژهەاڵتى کوردســتان دان ،هەندێک
شــوێنى پــەروەردە و هەندێــک شــوێنى
تایبەتــن زۆر نییــە ،بــە هیــچ شــێوازێک ئێمە
دەســتبەردارى ئــەو شــاخانە نابیــن ،تەنانــەت
نــەک دەســتبەردار نابیــن ،بەڵکــو هێــزى
خۆمــان زیاتــر دەکەیــن بــا هەمــوو کــەس
ئــەم بابەتــە بزانێــت.
داواکارم لــە الیەنــى سیاســى باشــوورى
کوردســتان ،بــە تایبــەت هــەر دووالیەنــى
ســەرەکى دەتوانــن النیکــەم هەڵوێســتێکیان
هەبێــت ،بــە تایبــەت لــە الیــەن حکومەتــى
هەرێمــى کوردســتان هەڵوێســتى نەبێــت،
بێگومــان ئــەو هێرشــانە هــەر بــەردەوام
دەبێــت ،ئــەوەى کــە زەرەرمەنــد دەبێــت
هەمــوو خەڵکــى کــوردە لەنــاو خۆرهەاڵتــى
ناوەڕاســتدا ،بۆیــە پێویســتە بــە بــێ هیــچ
لەبەرچاوگرتنــى بەرژەوەنــدى حزبــى،
هێرشــەکانى توورکیــا و ئێــران و عێــراق
بــۆ ســەر کــورد دەبێــت یــەک دەنــگ و
یەکگرتــوو بیــن٠

هەڤاڵ باران

ئەندامــى ئەنجومەنــى پارتــى ژیانــى ئــازادى
کوردســتان (پــژاک)

هەڤــاڵ بــاران :مــن زۆر بــە ئاشــکرا دەڵێــم،
ئێمــە وەکــو جوواڵنــەوەى ئاپۆیــى لــە
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ،وەکــو پێشــتریش
ســەلماندومانە بــە هیــچ شــێوازێک نــە لــە
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

عارف باوهجانی
سكرتێری پارتی
سهربهستی
كوردستانى ئێران

چاوپێکەوتنی :باران و پەرژین

کۆمەڵە و دیموکرات ناتوانن بڕیار لەسەر ئەوە بدەن
کێ حزبەو کێ حزب نییە

*لەمــاوەى ڕابــردوودا چەندیــن
ئاڵوگــۆڕ لەخۆرهەاڵتــى کوردســتان
و ئێــران ڕوویــداوە جگــە لــە
جگــە
و
خۆپیشــاندانەکان
لەناوەنــدى هاوبەشــى کارى هێــزە
سیاســییەکانى کوردســتانى ئێــران،
دەکرێــت بەگشــتى ســەرنج و
تێڕوانینــى ئێــوە بزانــم ســەبارەت بە
بارودۆخــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و
پیکهێنانــى ناوەنــدى کارى هاوبەش
و تێڕوانینــت لەســەر ئــەوەى
بۆچــى حزبــى ئێــوە بەشــدار نییــەو
حزبەکەتــان چەنــدە لەئاڵوگــۆڕەکان
و رووداو پێشــهاتانەى لەڕۆهەاڵتــى
کوردســتان ڕوو دەدەن دەورو
نەخشــیان هەیــە؟
عــارف باوهجانــی :ڕۆژهەاڵتــى

کوردســتان ئەمــڕۆ لەبارودۆخێکدایــە ئێــران
تــەواوى ناوچەکانــى میلیتــازە کــردووەو
هێزێکــى زۆرى هێناوەتــە ســەر ناوچەکانــى
ڕۆژهــەاڵت و وەک هەمــوو الیــەک ئــاگادارن
کۆمــارى ئیســامى ئێــران بەمەبەســتى
مانــەوەى خــۆى گەورەتریــن ئیمکاناتــى
ســەربازى بــۆ خــۆى دابیــن کــردووە کــە
لەزۆربــەى واڵتــە مەزنەکانــى جیهانەوە باســى
لێــوە دەکرێــت ،بۆیــە بــۆ ئــەو مەبەســتە
شــەرایەتى سیاســى وجوگرافــى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان زۆر تایبەتــە بــە بــەراورد بــە
بەشــەکانى دیکــەى کوردســتان هــەروەک
چــۆن لەهەشــتاکاندا بارودۆخــى باشــوورى
کوردســتان جۆرێــک بــوو کــە حکومەتــى
بەعــس هەمــوو ناوچەکانــى میلیتاریــزە
کردبــوو ،بــەاڵم لەســەر ئێمــە هەمــووى
بیروبــاوەڕى کــورد بــوون و کوردایەتــى ڕۆژ
بــەڕۆژ لەناوچەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان
زیاتــر پــەرە دەســتێنێت.
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دروســت بوونى ناوەندى هاوکارى حزبەکانى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانى ئێــران زەروورەتێکە
هــەر لەســەرەتاى دروســتبوونمانەوە لەســاڵى
2006ەوە جەختمــان لەســەر کردۆتــەوەو
پێمانوایــە پێویســتییەکى زۆر زەروورە بــۆ
نێــو خەڵکــى کوردســتان ،چونکــە خەڵکــى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان کۆمەڵگایەکــى تــەواو
ڕووناکبیــرو ئامادەیــە ،هەرگیــز پێشــوازى
لــەو حزبانــە نــاکات کــە بەیەوێــت بــە
چەنــد بەشــێکەوە بچێتــەوە نــاو خەڵــک
و جارێکــى دیکــە سەرئێشــەو برســێتى و
هــەژارى بــۆ خەڵــک دروســت بکاتــەوە،
خەڵکێــک کــە  40ســاڵە لەبەردەســت
کۆمــارى ئیســامى ئێــران دووچــارى گرفــت
و ناڕەحەتــى و ڕووداوى ناخــۆش هاتۆتەوەو
ئیمــەش هەمــان بارودۆخیــان بــۆ دووبــارە
بکەینــەوە .دام و دەزگاکانــى موخابەراتــى
واڵتانــى داگیرکــەر نفــوز بدەنــەوە شــارەکانى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و وەزعەکــە تــەواو
نائارامتــر بێــت ،بۆیە زۆر زەروورو پێویســتە
حزبەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لەتاراوگــە
پێــش ئــەوەى بچنەوە ڕۆژهەاڵتى کوردســتان
هەروەکو چۆن باشــوور بەرەى کوردســتانیان
پێکهێنــا پێــش هاتنــەوەو ئەنجامدانــى
هەڵبــژاردن ،بــەرە دەســەاڵتى باشــوورى
کوردســتانى بەدەســتەوە بــوو ،بێجگــە لــەوە
ئێمــە داوامانکــردووە حکومەتێکــى کاتــى
رۆژهــەاڵت لــەدەرەوەى واڵت دروســت
بکرێــت تــا ئەوکاتــەى دەچینــەوە رۆژهەاڵتى
کوردســتان و خەڵکــى ڕۆژهــەاڵت ئامادەیــى
هەبێــت و خــۆى کۆبکاتــەوە بــۆ هەڵبــژاردن
النــى کــەم ئیــدارەو یاســایەک هەبێــت
کــە ئەمــن و ئاسایشــى خەڵــک بپارێزێــت،
دام و دەزگاو شــوێنە حکومییــەکان،

بانــک و نەخۆشــخانەکان ،ئــەو شــوێنانەى
نەیــاران مەبەســتیانە تێکــى بــدەن ،ئەوانــە
بەڕێوەبــەرن .بــۆ ئــەو پرســیارەى کــە ئێمــە
بــۆ لەنــاو ئەو بەرەیەدا نیــن ،ئێمەش هەمان
پرســیارمان کــردووە ،نامــەى پیرۆزباییمــان
بــۆ نــاردوون و داواى ئەندامێتیشــمان
لێکــردوون وەک ئەرکێکــى نەتەوەیــى ،بەاڵم
تــا ئیســتا وەاڵمــى نامەکەمــان نەدراوەتــەوەو
نازانیــن ئاکامەکــەى چــۆن دەبێــت .خۆیــان
نــاو نــاوە ناوەنــدى هــاوکارى حزبەکانــى
کوردســتان کاتێــک بــەو شــێوەیەیە ،هــەق
وایــە حزبەکانــى ڕۆژهــەاڵت وەربگــرن.
هــەر لەنامەکــەدا ئامــاژەم بــەوە داوە کاتــێ
حزبێکــى ڕۆژهــەاڵت لەباشــوورى کوردســتان
بنکــەو بــارەگاى نییــە ئــەوە بــەو مانایــە
نایــەت کــە حــزب نییــە .پارتــى سەربەســتى
کوردســتان یەکێکــە لــەو حزبانــەى زۆر
چاالکیــن لەئاســتى واڵتانــى عەرەبــى و
ڕاگەیاندنەکانــى جیهــان و کۆنگــرەى لیبراڵــى
ناشــیۆناڵ و ڕێکخراوەکانــى لیبراڵــى جیهانــى
بەشــدارى دەکەیــن و دەنگــى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان بــەوان دەگەیەنیــن.
*هــۆکار چییــە نامەتــان نــاردووە بــۆ
ناوەنــدى هــاوکارى هێزەکانــى کوردســتان
و وەاڵمتــان وەرنەگرتۆتــەوە ،دەمەوێــت
ســەرنجت بــۆ ئــەوە ڕابکیشــم کە هــەر ئێوە
نیــن ،بــۆ نموونــە ســمکۆى یــەزدان پەنــا
ســکرتێرى پێشــووى یەکێتــى شۆڕشــگێڕانى
کوردســتانى ئێــران گلەیــى ئــەوەى کــرد کــە
بەهەمــان شــێوە ئەوانیــش داوایــان کــردووە
بەشــداربن لــەو ناوەنــدەدا ،بــەاڵم وەاڵمیــان
نەدراوەتــەوە .هەروەهــا (پــژاک) گلەیــى
ئــەوە دەکات کــە ئەوانیــان دەرهاویشــتووەو
حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران( -کۆمەڵە) گلەیى

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

سەردانی پارتی سەربەستی کوردستان بۆ الی ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردی سوریا لە هەولێر

ئەوەیــان کــرد کــە بۆچــى ناهێڵــن پــەژاک
بەشــداربی لەکاتێکــدا ڕێگــە بــە ســازمانى
خەباتــى درێژکــراوەى موجاهیدینــى خەلــک
دەدەن بەشــداربێ؟! بەهەرحــاڵ هەســت
ناکــەى ناوەندەکــە کێشــەو گرفتــى زۆرە،
بــەو نایەکگرتووییە ناتوانێ ســەرکەوتووبێ و
باشــترە وەاڵمــى داواکارییەکانتــان بدرێتــەوەو
وەکــو ئاماژەتــان پێکــرد خــۆ حزبەکانــى
ڕۆژهــەاڵت تەنهــا پێنــج حــزب نیــن کــە
ئــۆردوگاو بارەگایــان هەیــە ،بەڵکــو بەدەیــان
حزبــى دیکــە لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتانى
ئێــران هــەن نابێــت پێکــەوە هەموویــان
کۆببنــەوە لــەو ناوەنــدەدا؟
عــارف باوهجانــی :بێگومــان بــۆ خــۆم
چەنــد ڕۆژێــک لەوەوبــەر لەگــەڵ نوێنــەرى
یەکێــک لەحزبــە ئەندامــەکان قســەم کــرد

لەتــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان ڕایگەیانــد کــە
بەهــۆى ســەرقاڵییانەوە بــەکارى تایبــەت
بەحزبەکەیانــەوە نەیانتوانــوە کۆبوونــەوە
بکــەن ،بــەاڵم قــەرار وایــە لەکۆبوونــەوەى
ئایندەیانــدا وەاڵمــى حزبــەکان بدەنــەوە.
ئێســتاش دووپاتــى دەکەمــەوە کــە ئــەو
پێنــج حزبــە ناتوانــن بڕیــار لەســەر ئــەوە
بــدەن کــێ حزبــەو کــێ حــزب نییــە ،ئــەوە
پەیوەســتە بەشــەقامى کوردى لە ڕۆژهەاڵتى
کوردســتان هەڵبــژاردن و دەنگــى خەڵــک
دەیســەلمێنێت کــێ جەمــاوەرى لەگەڵــە و
هەرحزبێــک دەنگــى پێویســتى بەدەســت
هێنــا لەحومەتــى ئاینــدەى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان بەشــداردەبێت ،چونکــە هــەر
پێنــج حزبەکــە لەدروشــمەکانیاندا بــاس لــەوە
دەکــەن باوەڕیــان بــە فرە حزبــى پلۆرالیزمى

سیاســى هەیــە ،لەســەر کاغــەز باوەڕیــان پێى
هەیــە ،بــەاڵم بەکــردار بــەو شــێوەیە نیــن.
بــۆ نموونــە ئێمــە  12ســاڵە دامەزراویــن
هێشــتا وەکــو پێویســت دان بــە ئێمــەدا
نانێــن.
*پێتوایــە هــۆکارى ئــەوەى چییــە
دان بــە حزبــى وەکــو ئێــوەدا نانێــن،
ئایــا لەبــەر ئەوەیــە هێزێکــى
جەمــاوەرى نیــن ،ئۆردوگاتــان نییــە،
یاخــود پێیانوایــە ئێــوە زەروورەتــى
مێژوویــى نەیهێناونەتــە پێشــەوە؟
عــارف باوهجانــی :نەخێــر پێموایــە

هۆکارەکــەى ئەوەیــە ئێمــە پارتێکــى
نەتەوەییــن ،باوەڕمــان بــە خەبــات بــۆ
ســەربەخۆیى کوردســتان هەیــە بــۆ ئــەوەى
دانمــان پێــدا نەنێــن و نەکەونــە ژێــر
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پرســیارى ئەندامــان و الیەنگرانــى خۆیانەوە.
پێموایــە لــەو چوارچێوەیــەدا بێــت ،چونکــە
هەنــدێ جــار حزبــى وەهــا بــۆ موناســەباتیان
بانگێشــت دەکــەن کــە پێگــەى جەماوەرییــان
زۆر لــە ئێمــە کەمتــرە.
* کاوە هەمــان گلەیــى هەیــە لــەو
ناوەنــدو هێزانــەو دەڵــێ هێشــتا
دیموکــرات هــەر باســى بنەماڵــەى
دیمکــرات و هاوڕێیانــى پێشــووى
ســاڵى پەنجاکانــە لەکاتێکــدا
ئاڵوگــۆڕى زۆر بەســەر کۆمەڵــگاو
ڕۆژهــەاڵت و ناوچەکــەدا هاتــووەو
خــۆى
تێڕوانینــى
پێویســتە
بگۆڕیــت .هەروەهــا نــەزەرى وابــوو
کۆمەڵــەى شۆرشــگێڕو کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــان هێــزى چەپــن
ئەگــەر لەنــاو ئــەو ناوەنــدەدا نیــن،
بــەاڵم حزبــى کۆمۆنیســتى ئێــران
دەڵــێ نەخێــر کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕو
کۆمەڵــەى زەحمەتکێشــان جەرەیانــى
ســوننەتى ناسیۆنالیســتى کۆمەلگاى
کوردســتاننو هیــچ جیاوازییەکیــان
نییــە لەگــەڵ حزبــى دیموکراتــى
کوردســتان .پێتوایــە بــەم کێشــەو
جیاوازییانــەوە ئــەم ناوەنــدە دەگات
بەکــوێ؟
عــارف باوهجانــی :ئەگــەر قــەرار بێــت

ناوەندێــک دروســت بکرێــت و شــەرت
و مەرجــى هەبێــت لەســەر ئەساســى
کۆبوونــەوەى چــەپ پێکــەوەو ڕاســت
بەیەکــەوە ،ئــەوا هەرگیــز ناوەندێکــى
ســەرکەوتوو نابــێ .ئێمــە وەکــو پارتــى
سەربەســتى کوردســتان حزبیکــى لیبــراڵ
دیموکراتیــن لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان،
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وەکــو بــاڵ حزبێکــى ڕاســتین ،بــەاڵم
بەرژەوەنــدى گەلــى کــورد ئــەوە دەخــوازێ
هەمــوو هێــزەکان پێکــەوە دانیشــن و
کۆببنــەوە ،هــەرکات هەڵبــژاردن کــرا
حزبێــک ســەرکەوتنى بەدەســت هێنــا
ئــەوکات بڕیاردەدریــت ئــەو بەشــەى
کوردســتان چــەپ ،ڕاســت ،لیبــراڵ یــان
سۆســیال دیموکــرات بێــت ،ئەوانــە کارى
داهاتــوون ،بــەاڵم ئەگــەر حزبێــک مەرجــى
چــەپ بــوون و ڕاســت بوونــى هەبێــت
بــۆ کۆبوونــەوەو یەکگرتنــەوە ،ئــەوا نــەک
داوا ناکەیــن بەشــدار بیــن ،بەڵکــو گــەر
تیێیــدا بیــن دەکشــێینەوە .پێموایــە دروســت
بوونــى ئــەو ناوەنــدە پێویســت نــاکات هیــچ
ئایدۆلۆژیایــەک بــەزۆر بســەپێندرێت بەســەر
ناوەندەکــەدا ،ئەوانەشــى باوەڕیــان بــە
حەقــە لەخودموختارییــەوە تــا ســەربەخۆیى
تێیــدا بەشــداربن ،واتــە ئــەو ناوەنــدە کارى
هاوبــەش بــکات ،کاتــێ ڕووداوێــک دەبــێ
پێکــەوە هەڵوێســت وەربگریــن.
*بــەاڵم ئــەو لیســانس و فــوق
الدێکانــى
لــە
لیسانســانەى
ڕۆژهەالتــى کوردســتان هــەن
زۆرینەیــان لەنــاو تەشــکیالتى
کۆمەڵــە و دیموکــرات و پەژاکــن،
کەواتــە هەقــى ئەوەیــان هەیــە
گلەیــى بکــەن یــان ئێــوە ئــەو
ڕەخنەیــە لەخۆتــان بگــرن کــە
جەمــاوەرى بــوون و مێــژووى
هێزێکــى سیاســى ڕۆڵــى گرنگــى
هەیــە ،ئەوەنــدەى خۆیــان بــاس
لــەوە دەکــەن بــۆ نموونــە حزبــى
دیموکــرات دەڵیــن 50%ى جەمــاوەرى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لەگەڵمانــن

و کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕو کۆمەڵــەى
زەحمەتکێشــانیش بەهەمــان شــێوە
دەڵێــن50%ى خەڵکــى کوردســتانى
ئێرانمــان لەگەڵدایــە ،هەروەهــا
هەیــەو
مێژوویەکى70ســاڵییان
ئــۆردوگاو میدیــاو شــەهیدان و
بنەماڵــە و تەشــکیالتى ئاشــکراو
نهینیــان هەیــە؟
عــارف باوهجانــی :ڕاســتە هەمــوو

ئەوانەیــان هەیــە ،بــەاڵم ئــەو حزبانــە
لــە ســاڵى  59ەوە لەســاڵى 80ەوە کاتــێ
کوردســتان کەوتە دەســتى کۆمارى ئیســامى
و ئــەوکات عێــراق و ئێــران لەشــەڕدا بــوون
هاتنــە ئەم بەشــەى ئەمدیوى کوردســتانەوەو
ئەوکاتیــش ئێــران هــاوکارى حزبەکانــى
باشــوورى دەکات لــەدژى ڕژێمــى عێــراق و
لەبەرامبەریشــدا عێــراق هــاوکارى حزبەکانى
کوردســتانى ئێرانــى دەکــرد ،ئــەوە کارێکــى
بــاش بــوو ئێمەش ســوودمان لــەوە وەرگرت،
بــەاڵم ئــەوە بــووە هــۆکارى ئــەوەى لــەوێ
بگیرســێنەوە ئیمکاناتــى ســەربازى و بنکــەو
بارەگایــان بــۆ خۆیــان دروســت کــرد ،ئــەوە
نابێتــە پێوانــە .لــەم دواییانــەدا بابەتێکــم
نووســى ئەگــەر لەباشــوور ئــۆردوگان نەبــوو
ئیــدى نابێــت پارتى سیاســى بیــن ،ئەو دەلیل
نییــە ،زۆر حزبــى دیکــە هەیــە لەوانەیــە
ئیمکاناتــى ئــەوەى نەبێــت بنکــەو بــارەگاى
هەبێــت ،بــەاڵم جەمــاوەرى باشــى هەیــە.
دەتوانــم بــە بەڵگــەوە بڵێــم و بەرامبــەر بــە
مێــژوو لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان بــە دەیــان
کەســى ئەکادیمــى و مامۆســتاى زانکــۆو
خوێنــدەوارو لێهاتــوو ئەندامــى تەشــکیالتى
پارتــى سەربەســتى کوردســتانن.
*کــەى دەچنــەوە تــاران ،ئەمــە
پرســیارێکى جدییــە؟

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

پرۆفایل:
عــارف باوهجانــی :کەواتــە مەبەســتم
ئەوەیــە ئــەو کاتــەى خەڵــک دەچێتــەوە نێــو
کۆمەڵگاکــەى خــۆى ،ئیتــر پێویســت نــاکات
ئێمــە بچینــەوە تــاران چــاوەڕێ بیــن حزبێک
فارســى ال لــە کــورد بکاتــەوە مافێکــى
بداتــێ ،بەڵکــو کرماشــان بکرێتــە پایتەختــى
بڕیــاردان لــەوێ کۆبینــەوە.
*تێبینیتــان چییــە لەســەر بەســتنى
کۆنگــرەى نەتەوەیــى کــورد کــە لەســلێمانى
بەســتراو جەدەلــى ئــەوە هەبــوو کــە ئــەوە
هەژموونــى پەکەکــەى بەســەرەوەیە ،بۆیــە
پارتــى ،کۆمەڵــەى شۆڕشــگێرو زۆر هێــزى
دیکــە لەباشــوورو باکــورد ڕۆژئــاوا بەشــدار
نەبــوون ،ئێــوە وەک هێزێکــى نەتەوەیــى و
ناسیۆنالیســت ئــەوە چــۆن هەڵدەســەنگێنن
پێتانوایــە جێگــەو پێگــەى ئێــوە دەبــێ چــى
بێــت لــەو کۆنگرەیــەداو کۆنگــرە پێویســتە
چــى بــکات؟
عــارف باوهجانــی :پێــش ئــەوەى وەاڵمــى
ئــەو پرســیارە بدەمــەوە ،پێمباشــە لەســەر
ڕیفراندۆمــى باشــوورى کوردســتان قســەیەک
بکــەم ،کــە پێموایــە  16حــزب و هێــز
بەشــدارییان تێداکــردوو کارێکــى مێژوویــى
بــوو ،بــەاڵم بەداخــەوە گەلەکۆمەکــى نێــو
نەتەوەیــى و هەڵــەى ناوخــۆى شکســتى
پێهێنــا .پێموایــە دۆکیومێنتێکــى ئامادەکــراوە
هــەرکات دەتوانیــن ڕووبــەڕووى نەتــەوە
یەکگرتووەکانــى بکەینــەوە.
ســەبارەت بەکۆنگــرەى نەتەوەیى بۆخۆشــیان
نایشــارنەوە کــە لەکاتــى دروســتبوونییەوە
تاوەکــو ئێســتا بەردەرانــى تەڤگــەر یــان
پەکەکــە زۆرینــەن لەکۆنگرەکــەداو تــا
ڕادەیەکیــش کاریگەرییــان هەیــە لەســەرى،
بــەاڵم پێموایــە ئــەوەش تــاوان و هەڵــە

نییــە ،دەکــرێ کۆنگرەیــەک لەالیەنێــک
نزیــک بێــت و ئێمــە تێیــدا بەشــداربین و
تێڕوانیــن و بۆچوونــى خۆمانــى تێــدا بــاس
بکەیــن .گــەر بۆچوونێکمــان بــەدڵ نەبــوو
هەڵوێســتى لەســەر دروســت بکەیــن ،بــەاڵم
بەســتنى کۆنگــرە پێویســت بــە پشــتیوانى
مــاددى هەیــە ،بــەاڵم بەمەرجێــک ئــەو
الیەنــەى دروســتى دەکات تەنهــا بــۆ کارى
خــۆى بەکارینەهێنێــت و لەبەرژەوەنــدى
گــەل بێــت .یــەک دووجــار میــوان بوویــن،
بــەاڵم ئیســتا بــەرەو کۆنگــرەى ســێ
دەچیــن هەوڵدەدەیــن نوێنەرمــان بەفەڕمــى
لــەوێ بێــت و بەشــدارى بکەیــن لەهــەر
پێکهاتەیــەک لەکوردســتان دروســت ببێــت
لەبەرژەوەنــدى گەلــى کــورد.

عارف باوهجانی

 لەســاڵی  1973لــە ناوچــەی باوەجانــىســەر بــە پارێــزگای کرماشــان لەدایکبــووە.
 لــە ســاڵی  1979لەگــەڵ بنەماڵەکــەیئــاوارەی عێــراق بــووە.
 لــە ســاڵەکانی  1988تــا  1991وەکپێشــمەرگە دەچێتــە ڕیــزی حیزبــی
دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران.
 لەســاڵی  1997لــە ڕێــگای کۆمیســاریایبــەرزی پەنابەرانــەوە ،وەک پەنابــەر لــە
واڵتــی نەرویــژ نیشــتەجێ بــووە.
 بــە مەبەســتی کۆکردنــەوەی پشــتیوانیبــۆ گەلــە بندەســتەکەی ژیانــی لــە واڵتــی
نەرویــژ تێکەڵکــردووە بــە سیاســەتی ئــەو
واڵتــەوە ،لەوبــوارەدا ســەرنجی زۆر الیەنــی
سیاســی و مەدەنــی نەرویــژی بــۆ ســەر دۆزی
کــورد ڕاکێشــاوە،
 تێکەاڵوێکــی زۆری لەنــاو پەڕلەمانتــاران وسیاســەت زانانــی ئەوروپــا و ئەمریکایــی و
نەتــەوە بندەســتەکانی جیهــان هەیــە،
 پارتــی سەربەســتی کوردســتان لەســاڵى 2006-02-17کــە هــزر و پڕۆژەکــەی لــە
الیــەن عــارف بــووە دامــەزراوە ،ناوبــراو
ســەرۆکی گشــتی ئــەم پارتەیــە.
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كاوه سوور
سكرتێری كۆمهڵهی
یهكسانی كوردستانى
ئێران

چاوپێکەوتنی :ئارێز و نیاز

کۆمەڵە و دیموکرات دەیانەوێت ئەزموونى باشوورى
کوردستان بهێننە ڕۆژهەاڵتى کوردستان

*ســەرنجى ئێــوە وەکــو کۆمەڵــەى
یەکســانى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان
بزانــم ســەبارەت بەڕەوشــى سیاســى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و پێکهێنانى
ناوەنــدى هــاوکارى و ئایــا دەتانویــت
بەشــداربن لــەو ناوەنــدەدا وەکــو
عەبدولــاى موهتــەدى وتــى
پێویســتە ئەمــە سەربکێشــێت بــۆ
بەرەیەکــى کوردســتانى ڕۆژهــەاڵت و
ئەگــەر نەکرێــت لەئەنجامــدا ئێمــە
لێــى دێینــە دەرەوەو ڕایدەگەیەنیــن
ئێمــە هیچمــان پێناکــرێ؟
كاو ه ســوور :ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان وەک

بەشــێک لەکوردستان بەگشــتى کێشەى خۆى
هەیــەو وەکــو تایبەتمەندییەکــى هەمــوو
کوردســتانیش ئــەو کێشــانە ســەرچاوەى لــەو
حزبانــەوە گرتــووە کــە لەکوردســتاندا هــەن.
هەمــوو بەشــەکانى کوردســتان کێشــەکانیان
لەشــێوازى حزبایەتییــەوە ســەرچاوەى
گرتــووە ،لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان هەمــوو
الیەنــەکان بەگشــتى کــە دێنــە سەرباســى
وتووێــژوو گفتوگۆکــردن و کۆبوونــەوە
هەمــووى دەڵێــن دەردى میللەتــى کــورد
نەبوونــى یەکێتییــە ،بــەاڵم کــە دێتــە مەیانــى
پراکتیــک و کارکــردن لەســەرى هیــچ هێزێک
ناتوانــێ هێزەکــەى دیکــە قبــوڵ بــکات،
چونکــە بەبــڕواى مــن هێــزەکان ســەرچاوەى
لــە هەســتى نا نیشــتمانى کوردســتان دەگرێ
لــەو حزبانەدا .لەکوردســتان کێشــەیەکى زۆر
گــەورە هەیــە بەگشــتى حزبــەکان هەســتى
نیشــتمانیان واقعــى نییــە ،بڕوایــان بــە نــا
نیشــتمان نییــە ،ئەگــەر خەڵکانێــک حزبێــک
الیەنێــک باوەڕیــان بەنیشــتمان بێــت زۆر
بەرژەوەنــدى تەســکى دیکــە لــەوال دادەنێن.
ئەگەر بەگشــتى ســەرنجى کوردستان بدەین،

لەڕۆهەاڵتــى کوردســتان مــاوەى  30ســاڵ
زیاتــرە ئــەو حزبانــە باســى بــەرەو یەکگرتــن
دەکــەن ،هــەر چەنــد حزبێــک بەیەکــەوە
کۆدەبێتــەوە ،بــەاڵم کۆبوونەوەکانیــان
زیاتــر ســەبارەت بەدابەشــبوونى کوردســتان
بەســەر دوو ســێ ڕەوتدایــە نــەک لەســەر
ئــەوەى کوردســتان نیشــتمانێکەو پێویســتى
بــە کۆکردنــەوەى هێــزە سیاســییەکانییەتى
لەچوارچێــوەی پالتفۆڕمێکــى هاوبەشــدا
نــەک لەحزبێکــى هاوبەشــدا .نموونەمــان
زۆرە کاتــێ ویســتیان کۆنگــرەى نەتەوەیــى
پێکبهێنــن ،پێنــج حزبــى کوردســتان پێکهاتــن
لەســەر ئــەوەى کــە حزبێــک نابێــت بێتــە
نــاو کۆنگرەکــەوە ،واتــە ئامــادەن حزبێکــى
ئەنتەرناشــناڵى کۆمۆنیســت لەوپــەڕى
ئەمریــکا بێتــە کوردســتان و جێگــەى خــۆى
بکاتــەوە ،بــەاڵم تاقەتــى الیەنێــک یــان
حزبێکــى دیکــەى کوردســتانیان نییــە کــە
بتوانــێ ئەویــش نوێنەرایەتــى خــۆى هەبێت.
چونەکــە هەســتى نیشــتمانى بەگشــتى
لەنــاو کــورددا نییــە ،کێشــەى لەحزبەکانــدا
ســەرچاوە دەگــرێ.
*لــەو ناوەنــدەدا هێزگەلــى زۆرى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتانى تێــدا نییــە،
بــۆ نموونــە پارتــى ســەربەخۆیى
کوردســتان و پارتــى سەربەســتى
ئــازادى
پارتــى
کوردســتان،
کوردســتان ،ســازمانى خەباتــى
شۆڕشــگێڕ ،یەکێتــى نەتەوەیــى
دیموکراتــى کوردســتان ،پارتــى
ژیانــى ئــازادى کوردســتان ،ڕێکخراوى
حزبــى کۆمۆنیســتى کوردســتان-
کۆمەڵــە نییــە .هەروەهــا بەشــێک
لەهێزەکانــى دیکــەش بوونیــان

نییــە .پێتوایــە نەبوونــى ئــەم
هێزانــە لــەو ناوەنــدەدا تــا چەنــد
زەرەر دەدات لــە پێکهێنانــى ئــەو
ناونــدە یاخــود بەرەیــە ،یــان وەکــو
هەنــدێ کــەس وەهــا پێناســەى
دەکــەن کــە بریتییــە لەناوەنــدى
هاوبەشــى نێــوان کۆمەڵــە و
دیموکــرات و لەوە زیاتــر نییە ،بەاڵم
ئیبراهیمــى عەلــى زادە دەڵــێ :بۆیــە
ئێمــە بەشــدارى ئــەو ناوەندەمــان
نەکــردووە لەبــەر ئــەوەى ناوەنــدى
کۆبوونــەوەى هێــزە ڕاســتەکانە،
شــوێنى هێــزو بزووتنــەوەى چــەپ
نییــە کــە نوێنەرایەتــى چینــى
کرێــکارو زەحمەتکێــش بێــت،
هەروەهــا ڕەخنــەى ئــەوە دەگرێــت
کــە بۆچــى ســازمانى خەبــات لەنــاو
ناوەندەکــەدا هەیــە کــە درێژکراوەى
موجاهیدینــى خەڵکــە ،بــەاڵم
پــەژاک کــە هێزێکــى بنەڕەتییــە
لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لەنــاو
ناوەندەکــەدا نییــە؟ لەبەرامبــەردا
کۆمەڵــە و دیموکــرات دەڵێــن :خــۆ
پەژاکیــش درێژکــراوەى پەکەکەیــە،
ســەرنجى ئێــوە لــەو بارەیــەوە؟
كاو ه ســوور :ئەگــەر بەگشــتى ســەرنج

بدەینــە حزبــە کوردییــەکان و بەتایبەتــى
هێزەکانــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان و لەســەر
بنەمایەکــى زانســتى هەڵیانبســەنگێنین
بەبــڕواى مــن تەنهــا دوو حــزب هەیــە
نــەک چــوار ،دوو حزبــى دیموکــرات هــەر
لەیــەک حزبــن بــەوە نییــە کێشــەى کورســى
و هەنــدێ شــتى الوەکییــان هەیــە .حزبــى
کۆمەڵــە کــە چــوارن هــەر یــەک حزبــن،
هەربۆیــە پێموایــە ئــەو کێشــەیە لەوێــوە
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“

پێموایە حزبى کۆمەڵە

و دیموکرات دەیانەوێت
ئەزموونى پەنجا بە پەنجاى
باشوورى کوردستان بهێننە
ڕۆژهەاڵتى کوردستان و
هەوڵیشیان بۆ داوە ،بەاڵم
سەرکەوتوو نابێت

ســەرچاوە دەگــرێ کــە حزبــى کــوردى
لەچوارچێــوەى نیشــتماندا هەڵســوکەوت
ناکــەن بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتى کوردســتان.
لەڕوانگــەى منــەوە پــەژاک بەشــێکە
لەکوردســتان ،بــەاڵم دنیایــەک ســەرنج و
ڕەخنــەو تێبینیمــان لەســەرى هەیــە ،بــەاڵم
ئــەوە ناگەیەنــێ لەبــەر ئــەوەى تێبینیــم
لەســەرى هەیــە نابێــت لەســەر ئــەو خەتــە
بــڕوات کــە مــن پێیــدا دەڕۆم .پێموایــە
حزبــى کۆمەڵــە و دیموکــرات دەیانەوێــت
ئەزموونــى پەنجــا بــە پەنجــاى باشــوورى
کوردســتان بهێننــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان
و هەوڵیشــیان بــۆ داوە ،بــەاڵم ســەرکەوتوو
نابێــت ،چونکــە زەمینــەى فەرهەنگــى،
کۆمەاڵیەتــى ،زانســتى ،مێژوویــى و سیاســى
لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان جیــاوازى هەیــە
لەگــەڵ باشــوورى کوردســتان .دوو حزبــى
ســەرەکى ڕۆژگارێکــى خۆیــان لەچوارچێــوەى
خەباتێکــى پارتیزانــى شــاخاویدا دوو حزبــى
سیاســى ســەرەکى بــوون ،لەڕۆژهەاڵتــى
کورســتان هەرگیــز ئەو زەمینەیــە نەخوڵقاوە.
*بــەاڵم بــۆ نموونــە حزبــى
کۆمۆنیســتى ئێــران (کۆمەڵــە) کــە
باڵێکى ســەرەکییە نێــوان هێزەکانى
ڕۆژهەاڵتــە لــەو ناوەنــدەدا بوونــى
نییــە ،کەواتــە چــۆن دەتوانــن
پەنجــا بــە پەنجــا ئەزموونــى باشــوور
دووبــارە بکەنــەوە؟
كاو ه ســوور :باســى ئــەوەت کــرد کــە

حزبــە چەپــەکان بوونیــان نییــە لەنــاو
ناوەندەکــەدا ،خــۆ حزبــى کۆمەڵــە چ
زەحمەتکێشــان و چ کۆمەڵــەى شۆڕشــگێڕو
چ ڕەوتــى سۆسیالیســتى کۆمەڵــە بێجگــە
لــە ســازمانى کوردســتان حزبــى کۆمۆنیســتى
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ئێــران -کۆمەڵــە  ،چونکــە ئــەوان بەئاشــکرا
لەســەر ڕێبــازى کۆنــى خۆیانــن و  ،بــەاڵم
خــۆ هەموویــان ئیدعــاى حزبى سۆسیالیســت
و چــەپ دەکــەن .هەروەهــا حزبــى
دیموکراتیــش کــە ئیدعــاى چــەپ بــوون
نــاکات ،هەرگیــز نەیانوتــووە ئێمــە هێزێکــى
ڕاســتین .بەبــڕواى مــن ئــەو کێشــەیە
کێشــەیەکە حزبــەکان بــۆ پاســاوهێنانەوەو
خــۆ دەربــاز کــردن لەکێشــە بنەڕەتییەکــەى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان کــە یەکگرتنــە
لــەدەردى میللەتــى کــورد ،ئەویــش لــەوەوە
ســەرچاوە دەگرێــت لــە ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان یاخــود لەکوردســتان بەگشــتى
لەڕوانگــەى زانســتى کۆمەاڵیەتــى بــەو
ڕادەیــە نەگەیشــتوون کــە ڕێــز بــۆ کۆمەڵــگا
دابنێــن .لــە ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان چەنــد
حزبێــک دژ بــە حزبێکــى دیکــە کۆدەبێتەوە،
ئــەوە کێشــە ســەرەکییەکە نییــە کــە ئــەوان
ئیدیعــاى دەکــەن .پێموایــە زەمینــە لەبــارە
نییــە لەئێســتادا بــۆ دروســتکردنى بــەرەو
ناوەندێکــى یەکگرتــوو لەڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان .لەئێســتادا کۆمەڵــەکان کــە
جیابوونەتــەوە لەمــاوەى چــوار پێنــج ســاڵدا
لــە پڕیــک دێــن کۆمەڵێــک تەبلیغــات
باڵودەکەنــەوەو دەڵێــن یەکدەگرینــەوە.
حزبــى دیموکــرات  70ســاڵە یەکەمیــن حزبى
سیاســى کوردییــە تــا ئیســتا لــەو ڕوانگــە
عەشــایەرییە نەهاتۆتــە درێ و هــەر دەڵــێ
بنەماڵــەى مەزنــى دیموکــرات.
*خاڵێکــى زۆر گرنــگ لــە مانیفیســتۆى
ناوەنــدى هاوبەشــى هێزەکانــى ڕۆژهەاڵتــى
کوردســتان دوو کۆمەڵــە و دوو دیموکــرات
و ســازمانى خەبــات پێکیانهێنــاوە لــە 30ى
بەفرانبــارى  1396بەڕێوەچــووە دەڵــێ

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

پێویســتە ئــەم ناوەنــدە بــۆ حزبەکانــى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان بێــت ،بــەاڵم زۆر
هێــزى تێــدا نییــە .بیــر لــەوە ناکەنــەوە
ئــەو هێزانــەى دیکــە لەداهاتــوودا پێکــەوە
ناوەندێکــى دیکــە پێکبهێنــن یــان لەگــەڵ
ئــەو ناوەنــدەى بەنیــازە پێکبــێ ناوەنــدى
هێــزە چەپــەکان بەشــداربن ئەگــەر کۆمەڵــەو
دیموکــرات بایکۆتتــان بکــەن ،کــەى دواییــن
ســەرنجتان دەدەن بــە کۆمەڵــە و دیموکــرات
و ســازمانى خەبــات تاوەکــو لــەو ناوەنــدەدا
شــوێن بگــرن ،یاخــود هــۆکارى چییــە ئێــوە

میوانــدارى نەکــراون و بەڕەســمى وەک
حزبێکــى ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ناناســرێن؟
كاوه ســوور :لەبــارى جەماوەریبــوون پێموایە
حزبــى دیموکــرات و کۆمەڵــە دوو هێــزن
مێــژوو و ڕابــردووى تایبــەت بەخۆیانیــان
هەیــە و خەڵکانێکــى زۆریــان لەگەڵدایــە،
بــەاڵم کێشــەى ئێمــەى کــورد بەگشــتى و
بەتایبــەت لەڕۆژهەاڵتــى کوردســتان لــەوەوە
ســەرچاوە دەگــرێ کــە هەرکــەس بۆخــۆى
خــۆى بــە گــەورە دەزانێــت ،کێشــەى ئێمــە
دەبــێ لەبــارى فیکــرى و تێگەیشــتنەوەبێت،

شەهید مەستوورە شاسواری

لــەوە بگەیــن کــە کۆمەڵــگا لــەدوورەوە
بەڕێوەنابــرێ ،هــەر حزبێــک پێیوایــە
هەمــوو کۆمەڵــگاى کوردســتانى لەگەڵــە.
کاتــێ دەتوانــى ئیدیعــاى ئــەوە بکەیــت کــە
هەڵبــژاردن کرابــێ و لــەو هەڵبژاردنــەدا
دیــاری دەکرێــت هــەر حزبێــک چەنــدە
جەمــاوەرى هەیــە .بــۆ نموونــە لەباشــوورى
کوردســتان بەهەمــوو گەندەڵــى و ناکۆکــى
و کێشــەیەکەوە کــە هەڵبــژاردن کــرا
هەمــوو حزبــەکان بۆیــان دەرکــەوت چەنــدە
جەماوەریــان لەگەڵــە ،بــەاڵم لــە ڕۆژهــەاڵت
ئــەو زەمینەیە نەخوڵقــاوە .کۆمەڵگاى
ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ئــاگادارى
هەمــوو گۆڕانکارییەکانــە لەجیهانــداو
هەمــان کۆمەڵــگاى ســااڵنى پەنجــاکان
نەمــاوە .ئــەوکات کرماشــان نەبــوو،
ئێســتا کرماشــان و ئیــام بەشــێکى
کاریگــەرو ئەکتیڤــى کوردســتانى
ئێرانــن .بــاوەڕم بەهەنــدێ شــتى
نــوێ هەیــە ،بــۆ نموونــە خەڵکــى
کوردســتان نەبووەتــە نەتــەوە،
چونکــە نیشــتمانى نییــە ،خەڵکانێــک
باوەڕیان بەنیشــتمان نییە .کیشــەیەک
لەباشــوورى کوردســتان دروســت
دەبێــت بەشــێکى دیکــەى کوردســتان
بەشــدار نابــێ لەچاالکــى ،لــە باکــوور
کێشــەیەک دروســت دەبێــت بەشــێک
لــە باشــوورو ڕۆژهــەاڵت بەشــدارى
نــاکات .پێموایــە خەڵکــى کوردســتان
و هێــزە سیاســییەکان بەگشــتى
پێویســتە لــەو ڕەوتــى دوو ڕەوتییــەى
بێنــەدەرێ و لەئەزموونەکانى باشــورو
باکــورو ڕۆژئــاواو جیهــان کەڵــک
وەربگــرن.
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پرۆفایل:

*ســەرنجى خــۆت لەســەر کۆنگــرەى
نەتەوەیــى کوردســتان چییــەو
پێتانوایــە بەشــدارى ئێــوە زەروورە
یــان ئــەو گلەییــەى هەیــە کــە
هەژموونــى پەکەکــەى بەســەرەوەیە
و یــان وردتــر بڵێیــن دەڵێــن
هەژموونى یەکێتى وپارتى و بەســەر
کۆنگــرەى نەتــەوەى کــوردەوە هەیــە
هەربۆیــە ســەرکەوتوو نەبــووە؟
كاوه سوور :ئێمە لەزۆر کۆبوونەوەکانیاندا

بەشــداربووین و بانگێشــت کراویــن و
نوێنەرمــان لــەوێ هەبــووە ،بــەاڵم کێشــەکە
لەڕوانگــەى ئێمــەوە کەنەکــە ئــەو کێشــەیەى
هەیــە هەژموونــى هێــزە ســەرەکییەکانى
کوردســتان یــان ئەوانــەى خۆیــان بەســەرەکى
دەزانــن ،ئــەو دوو ڕەوتــەى لەکوردســتان
هەبــوو کــە بەبــڕواى مــن ڕەوتــى باشــوور
بــەرەو ڕۆیشــتن ڕۆیشــتووە یــان بڵێــی
ڕەوتــى پارتــى بــەرە بــەرە بــەرەو کزبــوون
و کەوتــن ڕۆیشــتووە ،بــەاڵم ڕەوتــى
پەکەکــە کــە ئێســتا لەباکــورى کوردســتان
هەیــە و گەشــەى کــردووە ،ئــەو کێشــەیە
لــەو کۆنگرەیەشــدا هەیــە .هەرچەنــدە
ئێمــە ســەرنجمان لەســەر ناوەکەشــى
هەیــە ئایــا مەبەســتیان لــە (نەتەوەیــى)
نەتــەوەى کوردســتانە ،کێشــەى جوگرافــى و
ئینتمــاى سیاســى هەیــە ،هێــزە کوردییــەکان
نایەنەوێــت لەســەر نیشــتمان قســە بکەیــن،
بەڵکــو هەرباســى نەتــەوە دەکــەن ،خەڵــک
و نەتــەوەى دیکــەش لەکوردســتاندا دەژى،
بۆیــە بەبــڕواى ئێمــە کێشــەى ئێســتاى ئێمــە
وەکــو کــورد کێشــەى نیشــتمانە ،خــاک و
جوگرافیایــە نــەک نەتــەوە .بۆیــە کەنەکــەش
ئــەو کێشــەیەى هەیــە کە لەســەر هەژموونى
پەکەکــەدا نایەتــەدرێ ،مــادام خــۆت بــە
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نوێنــەرى هەمــوو کوردســتان دەزانــى ،خۆت
بەداوێنگیــرى یــەک حــزب نازانــى ،دەبێــت
نەهێڵیــت هیــچ حزبێکیــش ئــەو هەژموونــە
بەکاربێنــێ .بەهەرحــاڵ کارو چاالکــى
زۆریــان هەیــە بەتایبەتــى لــەدەرەوەى
واڵت بــۆ بەرژەوەنــدى کوردســتان ،بــەاڵم
نەهاتنــە دەرەوە لەژێــر هەژموونــى پەکەکــە
بۆتــە پاســاوى زۆر لەهێــزەکان بــۆ ئــەوەى
بەشــدارى تیــادا نەکــەن.

 لــە ڕۆژی  1963/3/21لــە گەڕەكــیهەرمەنیانــی مەهابــاد لەدایكبــووە.
 لــە پۆلــی چــواری ســەرەتایی بــە نهێنــیلەڕێــی خوێندنــەوەی كتێبــەوە فێــری
كوردیــی خوێنــدن و نوســین بــووە.
 لــە ســەرەتای ڕاگەیاندنــی كۆمەڵــەییەكســانی لــە بەهــاری ســاڵی  1979كــە
ئــەوان خۆیــان گروپێكــی  4كەســی بــوون،
پەیوەندیییــان بــە یەكســانییەوە كــردووە.
 لــە ڕاپەڕینــی باشــوری كوردســتان ،لــەڕانیــە هەتــا مەعەســكەر خالیــدی كەركــوك،
وەك كوردێكــی ڕۆژهــەاڵت بەشــدار بــووە.
 لــە هاوینــی  1991بــە هــاوكاری پارتــیدیموكــرات لەگــەڵ یەكێكــی تــردا چوونەتــە
ئەنكــەرە ،دوای  15مانــگ چۆتــە واڵتــی
كەنــەدا.
 لــە كەنــەدا یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــیكەمپینــی هەڵەبجــە ،ئەنفــال ،پاشــان
ناوەنــدی چــاك بــووە ،لــە زۆرێــك لــە
شــارەكانی كەنــەدا یەكێك لە هەڵســوراوانی
چاالكییــە كوردســتانیەكان.
 ئەندامــی دەســتەی نوێنەرایەتــی كۆمەڵەییەكســانی كوردستانە.

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

