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

ئاوەدانکردنــەوەى  دەســتپێکردىن  لــە  کات  هەمــوو  مەخابــن! 

خۆرئــاوادا )ئەنەکەســە( تــا ئێســتا، دوژمنایەتیى )پەیــەدە( دەکات.

هۆشــەنگ دەروێــش: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی 
پــارىت دیموکــراىت کــوردى ســووریا

مەســعوود  بێگومــان  چەکدارەکانــە،  هێــزى  فەرمانــدەى  کــێ 

بــۆ  وەرگیــراوە  ســەرکردەکانەوە  لــە  بڕیــارە  واتــە  بــارزاىن، 

پێشــمەرگە. پاشەکشــەکردىن 

ــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن  ــراىت کوردســتان ناتوانێ ــارىت دیموک پ

ــە هەڵوێســتى کوردســتانیدا. ــە، ل ــازاد نیی هەبێــت ئ

فەتحوڵــا حوســێنى: ئەندامــى ســەرکردایەتیى پــارىت 
ــووریا ــە س ــورد ل ــى ک چەپ

هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە کــە ئەرکــى خۆیــان 

جێبەجــێ بکــەن، واز لــەو تەشویشــە بهێنــن لــە ســەر خۆرئــاواى 

کوردســتان

نوێنەرایــەىت  هاوســەرۆکى  حەســەن:  د.جاویــدان 
خۆرئــاوا کانتۆنــەکاىن 

ــتاىن  ــی کوردس ــى نەتەوەیی ــردوە کۆنگرەیەک ــان ک ــە داوام هەمیش

لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت، بــۆ ئــەوەى ســراتیژییەکى ڕوون 

ــت و ڕەوامنــان هەبێ

ــدام  ــە ئەن ــن ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــوون ب ــد ب ــی خــۆی كاندی بۆچــی كات

لــە پەرلەمانــی ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، بۆچــی 

ئێســتا خۆیــان كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوە ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە 

ــاوای كوردســتاندا ــی خۆرئ حكوومەت

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

ئەمەریــکا دەڵێــت 26 ســاڵ دەســەاڵتدارى کوردســتان، ناکۆکــى لــە 

ــتکەوتاىن  ــۆن  دەس ــان چ ــە بینی ــوو، بۆی ــدا هەب ــوان هێزەکانی نێ

لــە دەســت دا.

ــرۆ: ســەرۆکى ئەنجوومــەىن نیشــتیامنیى  ــم ب ئیبراهی
کــورد لــە ســووریا )ئەنەکەســە(

هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ دەکات 

و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت.

ــى یووســف: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی  عەبدولباق
حیزبــی یەکێتیــى کــورد لــە ســووریا

زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان چارەســەر بکرێــت، 

ــى  ــە ئیدارەیەک ــتانە، ک ــەى کوردس ــەم پارچ ــوور یەک ــە باش چونک

ــە، ــى هەی فیدڕاڵی
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عەلــى شــەمدین: ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی پــارىت 
پێشــکەوتنخوازى کــورد لــە ســووریا 

ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، یــان لــە هــەر 

لــە  بــدەن، دەبێــت فاکتــەرە خودییــەکان  تــردا ڕوو  کاتێکــى 

ــە  ــە ڕووی خودییــەوە ب ــە ناوخــۆدا و ل بەرچــاو بگریــن، ئەگــەر ل

تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت، ئــەو کات کێشــە و دەســتتێوەردانە 

لــە  بــەاڵم ئەگــەر ئێمــە  نابێــت،  دەرەکییــەکان کاریگەرییــان 

ســەرجەم  نەبیــن،  یەکهەڵوێســت  و  یەکڕیــز  خۆمانــدا  نــاو 

ــت ــان دەبێ ــەکان کاریگەریی ــى و ناوخۆیی ــتتێوەردانە دەرەک دەس

پــارىت  ئەندامــى مەکتەبــی سیاســیی  عەزیــزى:  کاوە 
ســووریا   – کوردســتان  دیموکــراىت 

ــى  ــە یەکێتی ــتە ب ــان پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەس بێگوم

نەبیــن،  یەکگرتــوو  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  گــەر  ئێمــەوە، 

نامێنێــت ســووریا  کوردســتاىن 

ــتان،  ــوورى کوردس ــى باش ــوو ڕووداوەکان ــت واب *پێ
ــۆى  ــە ه ــدەن ب ــەر ڕوو ب ــوو ه ــوو دەب ــک ب ڕووداوێ
گــەورەى  ســیناریۆیەکى  یــان  ڕیفراندۆمــەوە؟ 
ناوچەیــى و نێودەوڵەتــى بــوو، بــۆ تێکشــکاندنى 
الیــەن  لــە  کوردســتان،  هەرێمــى  ئەزموونــى 
ــرا؟  ــێ ک ــیناریۆکە جێبەج ــەوە س ــى عێراق حکوومەت
ــە باشــوورى کوردســتان ڕووی  ــەوەى ل د.ســڵێمان عــەرەب: ئ
ــتکەوتەکان  ــتان، دەس ــورد و کوردس ــۆ ک ــدا ب ــى کەم ــە کاتێک دا، ل

تێــک چــوون. بــە بــڕواى ئێمــە لــە ڕاســتییدا چارەســەرکردىن 

کێشــەکاىن کــورد، ئەزمــووىن کــورد لــە باشــوورى کوردســتاندا، 

دەســتکەوتێکى گــەورە بــوون، مەخابــن! لــە کاتێکــى کــەم دا 

ئــەو دەســتکەوتە گەورانــە لــە دەســت چــوون. بــە بۆچــووىن 

ســاڵەى  چەنــد  هەڵــەى  سیاســەىت  ئەنجامــى  ئەمــە  ئێمــە، 

ــورد  ــەر ک ــە س ــەى ڕووی دا ل ــەو ئەنجام ــتانە، ئ ــى کوردس هەرێم

گــران بــوو بــە تایبــەت گــەىل کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە 

ڕەوشــێکى زۆر خراپــى دەرووىن دەژیــان. ئەگــەر لــە بــارى سیاســی 

هەڵبســەنگێنین، ئــەو سیاســەتەى کــورد لــە هەرێمــى کوردســتان 

هەیبــوو، بــۆ ماوەیەکــى زۆر درێــژەى کێشــا، ئێمــە وەک پارتێکــى 

ــەدات، زۆر  ــە ڕوو ن ــەو بارودۆخ ــەوەى ئ ــۆ ئ ــورد ب ــاوای ک خۆرئ

بیــرى نەتەوەیــى چارەســەرى قەیرانــەکاىن  قســەمان هەبــوو. 

دەکــرد. هەرێمــى کوردســتان بــە گشــتى تەنهــا پارتێکــى سیاســیى 

بەرپرســیارى ئــەو بارودۆخــەى ئێســتاى کوردســتان نییــە، بەڵکــوو 

ــیارن،  ــتان بەرپرس ــوورى کوردس ــە باش ــیاىس ل ــزى س ــوو هێ هەم

سیاســییەکان،  ســەرکردە  کوردســتان،  هەرێمــى  حکوومــەىت 

ــەى  ــەو دۆخ ــیارى ئ ــتان بەرپرس ــى کوردس ــەرۆکایەتیى هەرێم س

خۆرئــاواى  لــە  ئێمــە  بڵێــم،  دەتوانــم  کوردســتانن.  ئێســتاى 

کوردســتان شــارەزایى چەنــد ســاڵێکان هەبــوو، لــە ئەنجامــى ئــەو 

ــم  ــەىت هەرێ ــرۆڤ سیاس ــتان، م ــوورى کوردس ــە باش ــارەزایییە ل ش

دەخاتــە پێشــەوە، نــەک وەک کەرکــووک و شــەنگال، واتــە کاتێــک 

ئێمــە دەڵێیــن، برایەتیــى الیەنــە سیاســییەکاىن عــەرەب و ســووریا 

دەبەینــە پێشــەوە، لــەو ناوچەیــەدا دەبێــت کــورد ڕازى بکەیــت، 

نەیاندەهێشــت ئێمــە ڕێکەوتنێــک لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن، 

کــورد، تورکــان، عــەرەب، رسیــاىن، ئاشــوورى ببەینــە پێشــەوە. لــە 

ــزى  ــەروەریى هێ ــاڵ س ــە پ ــم ل ــەڕى هەرێ ــاڵێک تێپ ــدا س ئەنجام

کــورد )پێشــمەرگە(دا، لــە شــەنگال، مووســڵ، کەرکــووک، جەلــەوال، 

ــە  ــر ل ــە زیات خانەقیــن، نەمانتــواىن کارێــک بکەیــن، ئــەو هەرێان

پــاڵ حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دا مانــەوە، دەســتتێوەرداىن 
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حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان وای کــرد نەمانتــواىن ڕێکەوتنێــک 

ــن. ــەکاىن دروســت بکەی ــوان الیەن ــە نێ ل

ــە باشــوور ڕوو  ــەوەى ل ــوو، ئ ــان واب * هەندێــک پێی
دەبــوو  کــە  ڕیفراندۆمێکــە،  دەرئەنجامــى  دەدات 
ڕیفرانــدۆم  وایــە  پێیــان  هەندێکیــش  نەکرایــە، 
و  فشــارەکان  بــەاڵم  هــۆکارەکان،  لــە  یەکێکــە 
هێرشــەکانى ســوپاى عێــراق، حکوومەتــى عەبادیــى 
پێــش خســتوە،  پێــش خســت، تەنهــا کاتەکــەى 
بــەاڵم فشــارەکانى هــەر هەبــوون، بــۆ نموونــە 
لــە کۆبوونەوەیەکــدا فەرمانــدە ســەربازییەکان و 
عەبــادى پێــش شــەڕى مووســڵ، داوایــان کــردوە 
عێــراق بگەڕێتــەوە ناوچەکانــى پێــش 2003، هێــزى 
پێشــمەرگە بگەڕێتــەوە ئــەو ناوچانــە، بــەاڵم عەبادى 
پرســیاری کــردوە، ئایــا دەتوانــن شــەڕى پێشــمەرگە 
ــر،  ــە نەخێ ــەن؟ گوتوویان ــەوە بک ــە یەک ــش ب و داع
هێــزى  شــەڕى  کەواتــە  گوتوویەتــى  عەبــادى 
ــەڕى هەرێمــى کوردســتان بــا  ــان ش ــمەرگە ی پێش
بکەوێتــە دواى ڕزگارکردنــى مووســڵ، بێگومــان ئــەو 
ــۆکار  ــدۆم ه ــا ڕیفران ــرد. ئای ــێ ک ــەیان جێبەج پرس
بــوو، هەرێمــى کوردســتان هێــزە سیاســییەکان، 
بــە  ناوچەکــە و جیهانیــان  بارودۆخــى سیاســیى 
لــەو  جگــە  نەخێــر،  یــان  نەخوێنــدەوە،  باشــی 
هەســتە شــۆڤینییە عەرەبییــەى حکوومەتــى عێــراق 
بەرانبــەر بــە کــورد هەیەتــى، پیالنێکــى ناوچەیــی و 
نێودەوڵەتیــش بەشــدار بــوو لــەو گەله کۆمەکێییــە؟ 
هۆشــەنگ دەروێــش: هــۆکارى ناوخۆیــى هەیــە، کــەس 
ناتوانێــت بڵێــت بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان زۆر بــاش بــوە، 

حکوومەتێکــى کارا بــە مانــاى حکوومــەت نەبــوو، پەرلەمــان 

نەبــوو، ڕێکەوتــن لــە نــاو ماڵــى کــورددا نەبــوو، بارودۆخــى 

ئابووریــى خەڵکــى کوردســتان زۆر بــاش نەبــوو، خەڵکــى هەرێمــى 

ــا  ــوون، ئای ــداىن مووچــە دا ب ــى پێ ــە چاوەڕوانی کوردســتان هــەر ل

مووچــە دابــەش دەکرێــت یــان نــا؟ ڕێکەوتنێکــى ناوخۆیــى نەبــوو، 

ــکا  ــت. هێزێکــى وەک ئەمەری ــدۆم بکرێ ــاىس ڕیفران ــن ب ــا بتوانی ت

بــە ملیــار دۆالرى لــە عێــراق ســەرف کــردوە، ژمارەیــەک لــە 

ــتى  ــت و ڕاس ــە کوش ــراق داوە ب ــى عێ ــە خاک ــۆى ل ــزەکاىن خ هێ

ــەوە.  ــە عێراق ــى خــۆى هاتوەت ــۆ بەرژەوەندی ــکا ب ــە ئەمەری ئەوەی

ــۆى دروســت کردبێــت، دواى پێــی  ــکا ت ــە ئەمەری ــدراو نیی ڕێگەپێ

بڵێیــت بــە قســەى تــۆ ناکــەم، جــارى یەکــەم ڕای گەیاند، ئێســتایش 

ــکا ســزاى حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان دەدات، هــەر  ئەمەری

ــادى دەگەڕێتــەوە  کاتێــک ســزادانەکە تــەواو بێــت، یەکســەر عەب

ــە  ــکا هــەر کات ب ــت بوەســتێت، ئەمەری ــى ســوور، دەبێ ــۆ هێڵ ب

عەبــادى بڵێــت بوەســتە دەوەســتێت. خاڵێکــی تــر هەیــە لــە 

الى مــن گرینگــە، بۆچــى ئــەو زەمینەیــە لــە هەرێمــە کوردســتان 

ــی  ــارى سیاس ــە؟ بڕی ــۆکارى چیی ــوو، ه ــادە ب ــدۆم ئام ــۆ ڕیفران ب

ــتانە و  ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــی پ ــتان هی ــى کوردس ــە هەرێم ل

ــن  ــوو، چەندی ــە نەب ــیى ئازادان ــارەدا، سیاس ــەم بڕی ــەىت ل ــە تایب ب

ســاڵە هێــزى تــورک لــە بەعشــیقەیە، دەمانــزاىن کاتێــک ســەرداىن 

ــەک  ــەرە ی ــەى ئەنق ــە فڕۆکەخان ــا ل ــۆ تورکی ــارزاىن ب ــعوود ب مەس

ــوەوە،  ــەرز کردب ــوردى ب ــااڵى ک ــا ئ ــوو، تورکی ــوردى هەب ــااڵى ک ئ

ــەکاىن  ــە ڕاگەیاندن ــت، بەشــێک ل ــدا دەنێ ــەىت کوردی ــە دەوڵ دان ب

ــرا، ئــەو سیاســەتەى  ــەىت کــوردى ڕاگەیەن دەیانگــوت تــەواو، دەوڵ

پــارىت دیموکــراىت کوردســتان داینــاوە سیاســەتێکى کاتیــی تورکیایــە 

ــتییەکان  ــە ڕاس ــت ل ــووری، نابێ ــی ئاب ــک بەرژەوەندی ــۆ هەندێ ب

چاوپۆشــیى بکەیــن. كاتێــك )یەڵــدرم( لــە ســەردانێکدا هاتــوە 

بــۆ هەولێــر و ســەر خاکــى کوردســتان ده ڵێــت ڕێكەوتنێکــى 

خۆمــان هەیــە بــۆ دژى تیــرۆر و دژى پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان 

هەرێمى کوردستان بە 

گشتى تەنها پارتێکى سیاسیى 

بەرپرسیارى ئەو بارودۆخەى 

ئێستاى کوردستان نییە، بەڵکوو 

هەموو هێزى سیاىس لە 

باشوورى کوردستان بەرپرسیارن
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ــکاراىن  ــارىت کرێ ــت پ ــوو بڵێ ــە کــەس نەب ــەو کات ــن. ئ شــەڕ دەکەی

ــوو،  ــى هەب ــى ناوخۆی ــە، زەمیینەیەک ــت نیی ــتان تیرۆریس کوردس

لێــرەدا پرســیارێکى گرینــگ هەیــە. گونجــاوە ئەمەریــکا، بەریتانیــا، 

فەرەنســا، نەتــەوە یەکگرتــوەکان، ئێــران، تورکیــا و ئــەم دەوڵەتانــە 

هەمــووى بڵێــت نەخێــر، بــەاڵم حکوومــەىت هەرێمــى کوردســتان 

بڵێــت مــن هــەر ڕیفرانــدۆم دەکــەم. ماکگــۆرک لەگــەڵ مەســعوود 

ــرد  ــر نەک ــە هەولێ ــاوەڕواىن ل ــوەوە، چ ــۆ ب ــۆک ک ــە ده ــارزاىن ل ب

ــوەکان، چــوە  ــەوە یەکگرت ــا، فەرەنســا، نەت ــەڵ بەریتانی خــۆى لەگ

ــۆرک  ــەى ماکگ ــارزاىن، کۆبوونەوەک ــعوود ب ــۆ الى مەس ــۆک ب ده

بــەاڵم  مەکــەن،  ڕیفرانــدۆم  دەڵێــت:  ماکگــۆرك  بــوو،  تــەواو 

ــی دا  ــام دا و بەڵێن ــەوەى ئەنج ــەر کۆبوون ــارزاىن ه ــعوود ب مەس

ڕیفرانــدۆم بــکات، دەیگــوت مــن حســاب بــۆ کــەس نــاکام. ئــەوە 

مەترســییەکى زۆر گــەورە بــوو. خاڵێکــی تــر هەیــە نابێــت لــە بیــر 

ــە ڕێگــەى ڕیفراندۆمــەوە،  ــارزاىن ویســتى ل ــت. مەســعوود ب بکرێ

ــاز  ــدات، ویســتى خــۆى دەرب ــە دەســەاڵىت خــۆى ب ــى ب بەردەوام

ــە. ــە هەی ــەى ک ــە کێشــەى ناوخۆیییان ــکات ل ب

کەوتــە  کەرکــووک  کاتێــک  ئۆکتۆبــەر  *16ـــی 
ڕۆژ هێزەکانــى  عێــراق، هەمــان  دەســت ســوپاى 
و  )یەپەگــە(  و  دیموکــرات  ســووریای  ســوپاى 
ــەن،  ــە ڕزگار دەک ــاوا، شــاری ڕەق ــە خۆرئ ــەژە( ل )یەپ
پارادۆکســێکى زۆر هەیــە لــەم نێوەنــدەدا، تەنانــەت 
ــان  ــاڵى )1996(م ــى س ــە ڕووداوەکان ــەو پارادۆکس ئ
ــاب پارتــى ســوپاى  ــی ئ بیــر دەخاتــەوە، کاتێــک 31ـ
لــە  یەکێتــى  هێزەکانــى  ســەر  هێنایــە  عێراقــی 
هەولێــر، ئــەو ڕۆژە تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان دەســتى 
بــە ســەر کابوولــدا گــرت. ئــەم لــە یەکچوونانــە 
چــۆن دەبینیــت؟ بۆچــى بــەو ئیمکانیاتانــەى لــە 
ــاوا هەیــە شــارێکى گــەورەى وەک ڕەقــە ڕزگار  خۆرئ
دەکرێــت، کەچــى شــارێکى گــەورەى وەک کەرکــووک 
ــە کەرکــووک  ــکا پشــت ل ــت؟ بۆچــى ئەمەری دەکەوێ
لــە  پارتــى دەکات  لــە یەکێتــی و  دەکات، پشــت 
باشــوور، بــەاڵم پشــتیوانى لــە هێزەکانــى )پەیــەدە( 
دەکات لــە خۆرئــاوا، پارادۆکســێک لــە سیاســەتى 
ــە سیاســەتى  ــەک ل ــان بێمۆڕاڵیی ــە، ی ــدا هەی کوردی

ئەمەریــکادا هەیــە؟ 
ــەىت  ــەوە، باب ــە یەک ــان ب ــەر دووکی ــێینى: ه ــا حوس فه تحوڵ
ــرات،  ــزى ســووریاى دیموک ــۆ هێ ــە ســەرکەوتنە ب ــردىن ڕەق ڕزگارک

ــاواى  ــە خۆرئ ــەن ل ــەرەو پێشــەوە دەب ــورد ب ــڕۆژه ى سیاســیى ک پ

کوردســتان و باکــوورى ســووریا. ســەرکەوتنە بــۆ هەمــوو کوردێــک 

کــە خــەون و ئامانجیانــە لــە ســووریا خۆیــان و هەمــوو پێکهاتەکان 

و جوگرافیــا و دیموگرافیــاى خۆیــان بپارێــزن، بــەاڵم کەوتنــى 

ــۆ هەرێمــى  ــەک ب ــوو ن ــڕواى مــن کارەســاتێک ب ــە ب کەرکــووک ب

کوردســتان، بەڵکــوو بــۆ هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان، کەرکووک 

ســیمبولێکە جێــگای ناکۆکییــە، شــارێکى بــەردەوام برینــدارە و 

ــى  ــە. هاتن ــارە هەی ــەو ش ــەر ئ ــە س ــەڕ ل ــی و ش ــەردەوام ناکۆک ب

هێــزى عێــراق و پاشەکشــێکردىن پێشــمەرگە کەمکردنەوەیــەک 

کــورد  خەڵکــى  پێشــمەرگە.  شــکۆى  و  نــاو  و  ڕۆڵ  بــۆ  بــوو 

رسوشــتێکى ســۆزدارى هەیــە، لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان 

ــر دەتوانیــت  ســمبوىل پێشــمەرگەى تێکشــکاند. چــۆن جارێکــی ت

ــەوە.  ــت بکەیت ــداکارە دروس ــەڕکەرە، فی ــزە ش ــەو هێ ــۆ ئ ــکۆ ب ش

ــەم  ــەى یەکــەم، بەرپرســە ل ــە پل ســەرکردایەتیى سیاســیى کــورد ب

ــە  ــان ل ــەى ناکۆکیی ــەو ناوچان ــەوان ئ ــەر شــکۆى ئ بارودۆخــە. لەب

ســەرە ڕادەســتى هێــزى عێــراق بکاتــەوە، هەمــوو دەزانــن بڕیــار 

ــى  ــەر هەرێم ــە س ــرش بکەن ــە هێ ــوو ک ــى هەب ــزى عێراق الى هێ

کوردســتان، بــەاڵم ڕیفرانــدۆم پاســاوێک بــوو ئــەو هێزانــە خۆیــان 

کــۆ بکەنــەوە و لەگــەڵ حەشــدى شــەعبى هێــرش بکــەن. ئێســتا 

پڕوپاگەندەیەکــى بــاش لــە عێــراق هەبــوو، دەڵێــن حەشــدى 

شــەعبى هێزێکــى خەتــەرە، هێزێکــە ســەرى خەڵک دەبــڕن، لەبەر 

ــمەرگە.  ــزى پێش ــەر هێ ــردە س ــە کاری ک ــەو پڕوپاگەندان ــەوە ئ ئ

ــى  ــتنى ماڵ ــک نەخس ــش ڕێ ــن، ئەوی ــر نەکەی ــە بی ــر ل ــی ت خاڵێک

سیاســییى کــورد و بارودۆخــى سیاســی لــە الیەکــەوە و ڕێــک 

نەخســتنى هێــزى لەشــکرى کــوردى لــە الیەکــی تــرەوە. تــا ئێســتا 

دوو هێــزى پێشــمەرگە هەیــە، دوو فەرمانــدەى پێشــمەرگە هەیــە، 

ــەو  ــاىن ئ ــزى زێڕەڤ ــە وەک هێ ــەىت هەی ــزى تایب ــدەى هێ پڕوپاگەن

پشــتیوانییە لۆجســتییەى، کــە بــۆ ئــەو هێــزە دەچێــت، بــۆ هێــزى 

تــری پێشــمەرگە بــە فەڕمــى ناچێــت. بــە بڕواى مــن دواى 26 ســاڵ 

لــە حکومڕانیــى کــوردى، کــورد %50 خاکــى خــۆی لــە دەســت دا. 

گــەر ئیســتیحقاقێکى کــوردى هەبوایــە، ئەگــەر بڕیارێکــى سیاســیى 

لــە الى ئێمــە هەبوایــە، دەبوایــە 24 کاتژمێــر پەرلەمــاىن کوردســتان 

دانیشــن کــراوە بوایــە، تــا ئێســتا پەرلەمــاىن کوردســتان ناتوانرێــت 

دانیشــتنێک ئەنجــام بــدات، لــە کاتێکــدا بڕیــارى شــەرعى لــە الى 

ــان  ــدا بیــن ی ــارى ڕیفرانــدۆم ئەگــەر ئێمــە لەگەڵی ــە. بڕی پەرلەمان

ــییە  ــزە سیاس ــوو هێ ــوان هەم ــە نێ ــوو ل ــۆک ب ــى ناک ــا، بڕیارێک ن

ــا،  ــەت تورکی ــە تایب ــزى ئیقلیمــى ب ــەوە هێ ــەر ئ ــەکان، لەب کوردیی
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ئێــران، عێــراق، دەتوانــن ســوود لــەو نایەکڕیزییــەى هێزى سیاســیی 

کوردســتان وەربگــرن. گــۆڕان ئێســتا هێزێکــى ســەرەکییە لــە 

حکوومــەت و پەرلەمانــدا، لــە شــەقام دا هێــزى ســێیەمە لــە دواى 

ــتان،  ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــتان و پ ــتانیی کوردس ــى نیش یەکێتی

بۆچــووىن گــۆڕان وەرنەگیــرا، کۆمەڵــى ئیســامیى کوردســتان هێــزى 

ــەوە  ــەر ئ ــەوە. لەب ــیاىس مای ــارى س ــە دەرەوەى بڕی ــە، ل چوارەم

ئیســتیحقاقێکى سیاســیى نەخــوازراو بــوو. ئیســتیحقاقى سیاســیى 

دەبێــت ئــەو کەســانەى پشــتگیریى ڕیفراندۆمیــان دەکــرد، داوای 

ــەوە  ــن ئ ــک بڵێ ــە خەڵ ــت ب ــەن، دەبێ ــک بک ــە خەڵ ــوردن ل لێب

نســکۆیەک بــوو، پاشــان چــۆن خۆمــان بەهێــز بکەیــن. دڵنییایــى 

بدەینــە خەڵکــى خۆمــان بڵێــن ئێمــە دەگەڕێینــەوە ئــەو ســنورەى، 

ماڵــى  و  هێــزەکان  دەتوانیــن  بڵێــن  بوویــن،  جێگیــر  پێشــر 

کــوردى ڕێــک بخەینــەوە، یــەک هێــزى سیاســیى دروســت بێــت. 

الوازبــووىن باشــوورى کوردســتان، الوازبوونــە بــۆ خۆرئــاوا و باکــوور 

کوردســتان،  هەرێمــى  بەهێزکــردىن  کوردســتان.  خۆرهــەاڵىت  و 

ــتانە. ــەى کوردس ــەر چوارپارچ ــی ه بەهێزکردن

* هەندێــک پێیــان وابــوو، ئــەوەى لــە باشــوورى 
لێکەوتــەى  دەرئەنجامــى  داوە،  ڕووی  کوردســتان 
هێــزە  نێــوان  ناکۆکیــی  بــوو،  ڕیفرانــدۆم 
ــوە،  ــى ب ــانی و گەندەڵ ــوو، نایەکس ــییەکان ب سیاس
نەیانتوانیــوە  کوردســتان  باشــوورى  هێزەکانــى 
ــراق  ــى عێ ــەڵ حکوومەت ــاو لەگ ــى گونج مامەڵەیەک
بکــەن. هەندێکیــش دەڵێــن نەخێــر، ئەوە سیاســەتى 
شــۆڤینییانەى عێــراق بــوو بەرانبــەر بــە کــورد، جگــە 
ــک و مەترســى  ــە یەکچوونێ ــا ل ــە ئای ــەو بۆچوونان ل
کوردســتان  خۆرئــاواى  ســەر  لــە  کــە  دەبینێــت 

هەبێــت لــە داهاتــوودا؟
ــەوەى  ــتى ئ ــە ڕاس ــابیر(: ب ــەد )ئه بوس ــوود محەم مەحم
16ـــی ئۆکتۆبــەر لــە کەرکــووک، خانەقیــن و هەمــوو ناوچــە 

دابڕێــراوەکان ڕووی دا، کارەســاتێک بــوو بــۆ کــورد لــە هــەر چــوار 

ــە  ــدۆم بکرای ــەر ڕیفران ــن، ئەگ ــڕواى م ــە ب پارچــەى کوردســتان. ب

یــان نەکرایــە، دواى الوازبــووىن داعــش، ئەمــە ســیناریۆیەکى 

ــوو  ــاىف رسوشــتیى هەم ــدۆم م ــەوە ڕیفران ــەر ئ ــوو، لەب ــاو ب بەرچ

میللەتێکــە، بــە تایبــەىت میللــەىت کــورد، مــن زۆر جــار گوتوومــە نــە 

ــت  ــوردى دروس ــەىت ک ــە 9/26 دەوڵ ــت ن ــدۆم دەکرێ 9/25 ڕیفران

بکرێــت،  ســەربەخۆیى  بــۆ  بــوو  پێویســت  کار  زۆر  دەبێــت. 

ــى  ــى ماڵ ــى کــوردى، یەکڕیزی ــاو ماڵ ــى ن ــە یەکڕیزی ــک لەوان یەکێ

لــە  کوردســتان  دیموکــراىت  یەکێتیــى  ئێمــە وەک  بــۆ  کــوردى 

ســووریا خواســتێکى ســەرەکیى ئێمەیــە، ئێمــە بانگــەواز دەکەیــن 

ــە  ــە هــەر چــوار بــەىش کوردســتان یەکڕیــزى دروســت ببێــت، ل ل

بــەر ئــەوە هێزێــک بــە تەنهــا ناتوانێــن واڵتێــک بەڕێــوە بەرێــت، 

وەک ئێمــە لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت، لەبــەر ئــەوە یەکڕیــزى بــۆ 

ئێمــە پێویســتە، بۆیــە کوردســتاىن باشــوور ڕاســتە گەلێــک ناکۆکیــى 

هەبــوو، ڕیفرانــدۆم بــوو بــە بڕیارێکــى گشــتى،)36 پــارت لەگــەڵ 

2 پــارىت دژ( ڕیفرانــدۆم مافێکــى رسوشــتیى هــەر میللەتێکــە، 

ــا  ــراىن، تورکی ــزى ئێ ــتى هێ ــە پاڵپش ــادى ب ــەردەمەى عەب ــەو س ئ

ــەن.  ــێ بک ــیعیى جێبەج ــاىل ش ــەو هی ــەرەکییان ئ ــتى س مەبەس

ــۆ ئــەوەى ســووریا،  ــە ب ئێــران دەڵێــت: ئــەوە پــڕۆژەى ئەمەریکای

عێــراق، لوبنــان، تێــک بــدات. ئێمــە وەک پــارىت سیاســیی کــوردى 

هەمــوو بــە یەکــەوە بەرپرســیارین، لــە باشــوور، خۆرئــاوا، باکــوور 

ــرێ  ــە گ ــووى ئێم ــەوە داهات ــەر ئ ــتان. لەب ــی کوردس و خۆرهەاڵت

ــەش،  ــوار ب ــەر چ ــۆ ه ــە ب ــە ئەزموونێک ــەوە، ئەم ــە یەک دراوە ب

هیــچ کات بــاوەڕ بــە ڕژێمــى داگیرکــەر نەهێنــن، چەندیــن جــارە 

ئێــران پاڵپشــتى کــوردى کوردســتاىن عێــراق نــاکات، چەندیــن 

ــوور،  ــاوا، باک ــتاىن خۆرئ ــوردى کوردس ــتى ک ــادى پاڵپش ــارە عەب ج

خۆرهــەاڵت نــاکات. وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەبێــت یــەک 

هەڵوێســت بیــن پاشــان دەتوانیــن داواى مافــەکاىن خۆمــان بکەین.

دەکەیــت،  یەکپارچەیــى  و  یەکگرتــووی  باســی   *
بــه اڵم خۆتــان لــه  خۆرئــاوا یه كگرتــوو نیــن، بۆچــى 
هێزەکانــى خۆرئــاواى کوردســتان لــە نێــوان خۆتانــدا 
ــە نێوانتانــدا،  ئــەو یەکگرتــووی و تەبایییــە نییــە ل
خۆرئــاواى  هێزەکانــى  لــە  بەشــێک  نموونــە  بــۆ 
کوردســتان بــە تایبەتــى ئــەو هێزانــەى لــە نــاو 
)ئەنەکەســە(دان گلەییــى زۆریــان لــە هێزەکانــى 

ــە؟ ــتان هەی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــان ل ــەدە( ی )پەی
دەڵێــم  کاتێــک  )ئه بوســابیر(:  محەمــەد  مەحمــوود 
ــوو  ــە، بەڵک ــتان نیی ــا باشــوورى کوردس ــزى، مەبەســتم تەنه یەکڕی

ــتان  ــاوای کوردس ــە خۆرئ ــە، ل ــەاڵت و خۆرئاوایش ــوور و خۆره باک

ــرى  ــەرۆک وەزی ــە. س ــووریا هەی ــوورى س ــى باک ــڕۆژەى فیدڕاڵی پ

دەرەوەى ســووریا دەڵێــت: ئێمــە دەبێــت ئــەم جــارە گفتوگــۆ لــە 

ســەر دیموکــراىت بکەیــن. مــن کاتێــک باســی یەکڕیــزى دەکــەم بــۆ 

هــەر چــوار بــەىش کوردســتانی داوا دەکــەم. مــن دەڵێــم پێویســتە 

لــە دەســتپێکى هــەر شــتێک یەکڕیزى لــە نێــوان خۆماندا دروســت 

ــى  ــان کۆنگرەیەک ــن، پاش ــت بی ــەک هەڵوێس ــوو ی ــن، هەم بکەی
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ــم پارچــەکاىن  ــن. مــن دەڵێ نەتەوەییــى کوردســتاىن دروســت بکەی

ــش  ــاو خۆرئاوای ــەکاىن ن ــن، پارت ــز نیی ــتان یەکڕی ــوورى کوردس باش

یەکڕیــز نییــن. دەبینیــن لــە مێــژەوە تــا ئەمــڕۆ، هــەر جــارە 

مۆمێــک لــە بەشــێکى کوردســتاندا دابگیرســێت، جڤــاىت ســێقۆڵى و 

چوارقۆڵــى: عێــراق، تورکیــا، ســووریا، ئێــران، کــە نەتــەوەى جیاوازن 

ــە؟  ــە چ نهێنییەک ــەک، ئەم ــە ی ــورد دەبن ــەوەى ک ــەر نەت ــە س و ل

ئــازادى بــۆ هەرێمــى کــوردى، ئــازادى بــۆ مــاىف مــرۆڤ ئامانجــى 

ئێمەیــە، کەچــی هەمــوو ئــەو نەتــەوەکان دەبنــە یــەک لــە ســەر 

پرســی کــورد. دەبێتــە بــە سیاســەىت خۆمانــدا بچینــەوە، وەک 

کوردســتاىن خۆرئــاوا، هاوپەیانیــى نیشــتیانیى کــورد لــە ســووریا 

کەســایەتیى  پێویســتە  دەوێــت،  بەڕێوەبەریــان  )ئەنەکەســە( 

و حیزبایەتیــى خۆمــان بــە الوە بنێیــن و لــە نزیکریــن کاتــدا 

گفتوگــۆ بکرێــت، ئەمــە ببێتــە پڕۆژەیــەک، چــۆن ڕەوىش ســووریاى 

داهاتــوو، چــۆن بارودۆخــى کــورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان بــەرەو 

ــە دژى  ــوو ل ــک ب ــە پیانێ ــن ئەم ــڕواى م ــە ب ــت. ب ــش دەچێ پێ

کوردســتان، لــە دژى هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان بــوو، نــەک 

ــم قاســم،  ــا باشــوور. ئەگــەر مەلیــک فەیســەڵ، عەبدولکەری تەنه

عەبدولســەالم عــارف، عەبدوڕەحــان عــارف، ســەدام حســێن، 

داواکــردىن ڕیفرانــدۆم بــە بــێ کەرکــووک قبــوڵ دەکــەن، کەرکــووک 

ناوچەیەکــى ســراتیژى، ئابوورییــە هەمــووی ئامانجــى ئەوانــە، بــە 

بــڕواى مــن دەبێــت 2017/10/16، ببێتــە وانەیــەک بــۆ تەڤگــەرى 

ــوردی. سیاســیى ک

نەبوونــى  باشــوور،  شکســتەکانى  لــە  *یەکێــک 
یەکگرتوویــى هێــزە سیاســییەکانە، بــۆ نموونــە 
دوو هێــزى پێشــمەرگە، دوو ئیدارەیــى تــا ڕادەیــەک، 
بــەاڵم ئــەم قســانە لــە خۆرئاوایــش ڕاســتە بوونــى 
و  )یەپەگــە  هێزەکانــى  )پەیــەدە(  هێزەکانــى 
یەپــەژە(، هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات، ئیــدارە و 
کانتۆنــەکان لــە الیــەک، بوونــى هێــزى )ئەنەکەســە(، 
لــە دەرەوەى خۆرئــاوا، دابەشــبوونى  )هێــزى ڕۆژ( 
ــى  ــن بیروبۆچوون ــە چەندی ــتان ب ــاواى کوردس خۆرئ
ــى  ــە هێزەکان ــۆ نموون ــرن. ب ــە دژى یەکت ــاواز ک جی
)ئەنەکەســە( پێیــان وایــە خۆرئــاواى کوردســتان لــە 
ــڕۆڵ کــراوە  الیــەن )پەیــەدە(وە داگیــر کــراوە، کۆنت
ڕێــگا بــە کــەس نادرێــت، بــۆ نموونــە داوایــان 
کــردوە هێــز، پۆلیــس، ئاساییشــی جیــاوازی خۆیــان 
هەبێــت. واتــا خۆرئــاواى کوردســتان و باشــوورى 

دەچــن،  یــەک  لــە  بابەتــدا  زۆر  لــە  کوردســتان 
ــە  ــت، ک ــان هەبێ ــت مەترســیى ئەوەم ــە دەبێ کەوات
بارودۆخەکــە لــە یــەک دەچێــت! لــە ژێــر دەســەاڵتى 
داگیرکــەرى کوردســتاندایە، نەیــارى زۆرە، نەیــارى 
ــاوا  ــە خۆرئ ــیناریۆیانە ل ــەم س ــەرى ئ ــى ئەگ دەرەک
دووبــارە ببێتــەوە، ئەگــەرى هەیــە یــان ئــەو هێزانــە 
کــە لــە دەرەوەى خۆرئــاوا هەیــە مەترســی نییــە 
لــە ســەر ناوخــۆ؟ یــان تــا چەنــد ڕاســتى هەیــە لــەو 
ــاوا  ــوور و خۆرئ ــوان باش ــە نێ ــە ل ــە ک بەراوردکردن
ســەبارەت بــەو نایەکگرتووییــە کــە بەشــێکى زۆرى 

بەرپرســیارێتییەکەى دەخەنــە ئەســتۆى ئێــوە؟
ــن،  د. جاویــدان حەســەن: ئەگــەر بەراوردێکــى ڕاســت بکەی
ــاوا و باشــوورى کوردســتاندا، دەتوانــم بــە کــورىت  ــە نێــوان خۆرئ ل

ــکرى،  ــزى لەش ــەم هێ ــیاىس، ه ــزى س ــەم هێ ــەوە، ه وەاڵم بدەم

هــەم پــڕۆژەى چارەســەرى هــەم ڕاســتیى ژیــان، کــە لــە خۆرئــاواى 

خۆرئــاواى  لــە  شــۆڕش  دەســتپێکى  لــە  دەژیــن.  کوردســتان 

کوردســتاندا وەک هێــزى کــوردان لــە خۆرئــاواى کوردســتان، هێــزى 

خــۆى، لەشــکرى ئامــادە کــردوە، لــە ســەر نــاوى هێــزى پاراســتنى 

ــەو  ــاییش، ئ ــزى ئاس ــەژە(، هێ ــە(، )یەپ ــەل )یەپەگ ــەکاىن گ یەکین

هێزانــە نــە هێــزى پارتێکــن نــە هێــزى پەیەدەیــە، مــن وەک 

بەرپرســیارێکى )پەیــەدە( چ هەڤــاڵ و ئەندامێکــى ئێمــە چوەتــە 

هێــزى لەشــکرییەوە. ئــەو ئه ندامــەى ئێمــە دوور خراوەتــەوە، 

بــەاڵم هەمــوو حیزبــە کوردییــەکاىن خۆرئــاواى کوردســتان، لەبــەر 

ئــەوەى هێــزى لەشــکرى لــە خۆرئاواى کوردســتاندا ســەر بــە هێزى 

ــتیانپەروەرییە.  ــزى نیش ــە، هێ ــزى گەل ــە، هێ ــک نیی ــچ پارتێ هی

ــن،  ــتانە مەخاب ــوورى کوردس ــە باش ــزەى ل ــەو هێ ــەوە ئ ــەر ئ لەب

ــی  ــک سیاس ــەروەریى هەندێ ــاڵ س ــە پ ــکەرییە ل ــى عەس هێزێک

ــە کەرکــووک و  ــەو ئەنجامــەى ل ــە، ئ ــە هێــزى پارتیی ــە ســەر ب دای

شــەنگال ڕووی دا، لەبەرئــەوەى دوو هێــزى عەســکەرى بــوون، 

ئــەو کاتــەى کشــانەوە، هــەر دوو هێزەکــە یەکریــان تاوانبــار 

دەکــرد، بۆیــە ئــەو کارەســاتە ڕووی دا، چونکــە هێــزەکان ســەر بــە 

حیــزب بــوون. لــە خۆرئــاواى کوردســتان )پەیــەدە( وەک پارتێکــى 

ــەاڵم ئەمــە  ــە، ب ــز هەی ــز و ڕێکخراوێکــى جەماوەریــی بەهێ بەهێ

ــن،  ــە هێزێکــى دەســەاڵتدار ب ــەو هێزان ــە ئ ــت، ک ــەوە ناگەیەنێ ئ

لەبــەر ئــەوەى هێــزى پــارىت ئێمــە هێزێکــى عەســکەرى نییــە یــان 

ــن. دەســەاڵتدار نی

ئێمــە  ســووریادا،  قوواڵیــى  لــە  ئێمــە  ســراتیژیى  سیاســەىت 
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ــى  ــوو پێکهاتەیەک ــە، هەم ــان هەی ــى گەالمن ســراتیژییەکى برایەتی

جڤاکــى بخاتــە نــاو ئــەو برایەتییــەوە لــە نــاو سیســتمدا، هەمــوو 

خزمــەىت پــڕۆژەى گــەل بکــەن، بــە تایبــەىت پرســی چارەســەرکردىن 

ــتان،  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــک ل ــورد. کاتێ ــەوەى ک ــەکاىن نەت کێش

خەبامتــان کــرد، چووینــە ڕەقــە، دێریــک، تەلحەمیــس، گرێــى 

ســپیان ڕزگار کــرد، لــەو ناوچانــە هەندێــک الیــەىن سیاســی 

دەڵێــن: کــورد لــە ناوچــەى ســنورى دەرەوەی کوردســتان شــەهید 

پڕۆژەیەکــى  بیانتوانیایــە  پێشــمەرگە  هێــزى  ئەگــەر  دەبێــت. 

پێــش  عێــراق  و  باشــوور  نێــوان  لــە  ڕێکەوتنێــک  و  برایــەىت 

بخســتایە، پێشــمەرگەی کەرکــووک، دەبــوو لــە حەویجــە بوونایــە، 

ــە شــەنگال  ــەو کات ــە، ئ ــە مووســڵ بوونای ــە، ل ــە شــەنگال بوونای ل

ــەوە  ــە قوواڵییــی ســووریا ئ ــە چوون و کەرکــووک نەدەکــەوت، وات

ئەنجامــى ســراتیژیی ئێمەیــە، هــەم بەرنامــەى سیاســیى یەکێتیــى 

کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بــەاڵم  کوردییــە،  سیاســیى  هێــزى 

ــزى  ــەک وەک هێ ــە، ن ــتێکى بەرزدای ــە ئاس ــتى ل ــى گش یەکێتییەک

هێــزى  دەرەوەى  لــە  شــۆڕش  دەســتپێکردىن  لەگــەڵ  کــوردى 

سیاســیى مانــەوە، بیــر و بۆچــووىن سیاســیى نەمــا، پێویســتە 

بگەڕێینــەوە ســەر هێڵــى نەتەوەیــى کــوردى نیشــتیاىن، ئــەو 

هێزانــە لــە بۆچــووىن سیاســیى خۆیــان بەردەوامــن. دەتوانــم بڵێــم 

پشــتگیریى هێــزى نێودەوڵــەىت بــە تایبــەىت ئەمەریــکا، ڕووســیا، لــە 

ــکا و  ــى ئەمەری ــە هاوکاری ــە، ب ــزى ئێم ــتان هێ ــاواى کوردس خۆرئ

ڕووســیا دروســت نەبــوو، بەڵکــوو پشــتگیریى ئێمــە گــەىل خۆمانــە، 

پشــتى ئێمــە جڤــاىت ئێمەیــە، لەبــەر ئــەوە مخابــن! لــە باشــوورى 

کوردســتان، هێــزى نێودەوڵــەىت پشــتگیرییان دەکات، لــە باشــوورى 

کوردســتان ناڕێکییەکــى زۆر لــە نێــوان گــەل و دەســەاڵتداران 

ــە  ــتیوانیان ل ــە پش ــتان ئێم ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەاڵم ل ــە، ب هەی

ــرت.  ــیا وەرنەگ ــکا و ڕووس ئەمەری

* بۆچــى پشــتیوانیى ئەمەریــکا و ڕووســیا بــە نادیدە 
ــە نێــوان  دەگریــت، پێتــان وایــە خەتــى ســێیەمن ل
ئەمەریــکا و ڕووســیا ، ئێســتا ڕوونــە هێزەکانــى 
ئەمەریــکا چــەک و پێداویســتى بــۆ ئێــوە دەنێرێــت، 
پشــتیوانى لــە هێزەکانــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى 
یەپــەژە(  و  )یەپەگــە  یــان  ســووریاى دیموکــرات 
ــە  ــتوورن ب ــت ئەس ــە پش ــان وای ــى پێت دەکات، بۆچ
گــەل، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بــاس لــەوە دەکرێــت کــە 
حکوومەتــى ســووریا، کۆمــارى ئیســالمیى ئێــران 
ــە  ــکا ب ــوه  دەدەن، ئەمەری ــی ئێ ــیا یارمەتی و ڕووس

ئاشــکرا چــەک و پێداویســتى و ڕاوێــژکارە ســەربازى 
ــاردوون؟ ــۆ ن ب

د. جاویــدان حەســەن: لــە پەیوەســت بــە کێشــەى خۆرهەاڵىت 
ناوەڕاســت بــە گشــتى و شــۆڕىش خۆرئــاوا بــە تایبــەىت، ڕێکەوتنێکى 

ســراتیژى تــا ئێســتا بــووىن نییــە، هەمــوو هێــزى کــورد لــە واقیعــى 

ــش  ــە، ئێمەی ــەو ناڕێکییەدای ــوان ئ ــە نێ ــتدا ل ــەاڵىت ناوەڕاس خۆره

ــوورى ســووریا،  ــان باک ــتان ی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــک ل وەک هێزێ

ــە  ــتدا هەی ــەاڵىت ناوەڕاس ــە خۆره ــە ل ــک ک ــوو هێزێ وەک  هەم

ــاو  ــە ن ــرن و ل ــان دەگی ــان دەگــرن، جێگــەی خۆم و جێگــەى خۆی

ئــەو تێکەڵییەدایــن، ئێمــە پشــتان بــەو واڵتانــە نەبەســت. ئێمــە 

ــان  ــە خۆم ــە، ئێم ــەو واڵتان ــە دەســتى ئ ــان ناخەین ــرادەى خۆم ئی

ــش دواى  ــن. ئەمڕۆی ــن  و کار دەکەی هێزێکــى ســراتیژیى گەورەی

ڕزگارکــردىن ڕەقــە و شکســتى داعــش، هێزێکــی مێژووییــن، کــورد 

ــە  ــورد ل ــڕۆ ک ــەوە ئەم ــەر ئ ــکاند. لەب ــە داعــى تێکش ــە ک ئەوەی

هێزێکــى  هــەم  ســووریا،  باکــوورى  و  کوردســتان  خۆرئــاواى 

ــى  ــەتدا پڕۆژەیەک ــە سیاس ــە ل ــەڕکەرە، وات ــەم ش ــەرە و ه چارەس

چارەســەرییە بــۆ هەمــوو ســووریا و هــەم بــۆ شــەڕکردن لــە 

بەرانبــەر داعــش وەک هێزێکــى ئیرهــاىب، هــەم لــە بەرانبــەر 

ــورد  ــۆ ک ــە ب ــت ک ــە نەبێ ــەو ماف ــەاڵتدار، دژى ئ ــتمى دەس سیس

ــت. ــتەبەر دەکرێ دەس

كاتێك )یەڵدرم( لە سەردانێکدا 

هاتوە بۆ هەولێر و سەر خاکى 

کوردستان ده ڵێت ڕێكەوتنێکى 

خۆمان هەیە بۆ دژى تیرۆر و 

دژى پارىت کرێکاراىن کوردستان 

شەڕ دەکەین. ئەو کاتە کەس 

نەبوو بڵێت پارىت کرێکاراىن 

کوردستان تیرۆریست نییە
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ــى  ــتا حکوومەت ــا ئێس ــەرەوە ت ــی ئۆکتۆب ــە 16ـ * ل
لــە  نەوتــى  بیــرە   535 کوردســتان  هەرێمــى 
دەســت داوە، کــە دەگاتــە %60بیــرە نەوتەکانــى، 
ڕۆژانــە800000 بەرمیــل نەوتــى دەنــاردە دەرەوە، 
بەاڵم ئێســتا دەتوانێــت 150000یان200000بەرمیل 
تەنانــەت  بــکات،  دەرەوە  هەنــاردەى  نــەوت 
وایــە  پێیــان  کوردســتان  خەڵکــى  لــە  بەشــێک 
ــرد،  ــاردەى دەرەوە دەک ــى هەن کاتێک800000بەرمیل
نەیدەتوانــى مووچــەى خەڵــک بــدات ئایــا ئێســتا 
ــە  ــت مووچ ــاردە دەتوانێ ــل هەن ــە 200000 بەرمی ب
ــردوودا  ــاوەى ڕاب ــە م ــەوەى ل ــە ل ــکات. جگ ــن ب دابی
حکوومەتــى هەرێمــى کوردســتان37هەزار کیلۆمەتــر 
چوارگۆشــەى لــە دەســت داوە، بــە دابەشــکراوى لــە 
ــى  ــە پارت ــۆ نموون ــەوز و زەرد، ب ــوزى س ــوان نف نێ
ــە ناوچــەى زه رد، چیمــەن  ــى کوردســتان ل دیموکرات
ــت داوە.  ــە دەس ــخاپووری ل ــور، فیش ــێراوا، مەخم ش
ــە  ــردێ، بەشــێک ل ــە ناوچــەى ســەوز کەرکــووک، پ ل
ئێســتا  داوە،  لــە دەســت  خانەقینــی  ناوچەکانــى 
ــى  ــەواڵ دواى ڕزگارکردن ــی ســەرچاوەکانى ه ــە پێ ب
نەوتییەکانــى  بیــرە  لــە  زۆر  بەشــێکى  ڕەقــە 
خۆرئــاوا کەوتوەتــە دەســت هێزەکانــى ســووریاى 
دیموکــرات، پەیــەدە، گلەیــی لــەو بارەیــەوە هەیــە، 
کــە خەڵــک وەک پێویســت ناتوانێــت ســوود لــە 
ــت  ــەوە دەکرێ ــاس ل ــت، ب ــاوا وەربگرێ ــى خۆرئ نەوت
ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی داوە لــە 
بابەتــى نایەکســانى و گەندەڵــى لــە خۆرئــاوا بــە دی 
دەکرێــت، واتــا ئــەو فاکتەرانــە فاکتەرێکى هاوشــێوە 
نییــە؟ بۆچــى هێزەکانــى ســووریاى دیموکــرات و 
پەیــەدە حاکمیەتــى خۆرئــاوا ســوود لەمــە وەرناگــرن 
ــت،  ــوو بێ ــکات، یەکگرت ــاش ب ــەى ب ــە بارودۆخەک ک
هــاوکارى بــکات لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکان، 
)ئەنەکەســە( ڕازی بــکات کــە بەشــدارى لــە پڕۆســەى 
بــۆ نموونــە  نــەک ئەنەکەســە  بــکات  سیاســیدا 
ســووریا،  کــوردی  دیموکراتــى  پێشــڕەوى  پارتــى 
عەبدولحەمیــد دەروێــش ئــەو گلەیییــەى هەیــە لــە 
ــى  ــۆ چوون ــن ب ــن، ناهێڵ ــن بەشــدار ب ــوە، ناهێڵ ئێ
دەرس  ئەوەیــە  مەبەســتم  هەبێــت،  جیاوازییــان 

ــرن،  ــتان وەربگ ــى کوردس ــەى هەرێم ــەم ئەزموون ل
کــە یەکێــک لــە گرفتــەکان، گرفتــە ناوخۆیییەکانــە، 
نایەکگرتوویــی هێــزى یەکێتیــى و پارتییــە، بــە 
تایبەتــى دوو هێــزى جیــاواز، دوو ئیدارەیــى، دوو 
سیاســەتى جیــاواز، دوو کاریگەریــى تورکیــا و ئێــران، 
بێگوێییکردنــى  ســوننى،  و  شــیعى  هیاللــى  دوو 
ئەمەریــکا، دەڵێــت ئــەوە هێــزى خۆمانــە نــەک هێــزى 

ــە؟ ــرادەى گەل ــە ئی ــکا، وات ــتیوانیى ئەمەری پش
ــى  ــەوەى وەاڵم ــش ئ ــتیدا پێ ــە ڕاس ــش: ل ــه نگ دەروێ هۆش
ئــەو پرســیارە بدەمــەوە، خاڵێــک هەیــە لــە ســەر کەرکــووک، دواى 

16ـــی مانــگ لێدوانێکــى زاڵــاى خەلیلــزاد هەیــە دەڵێــت: ئەگــەر 

کــورد لــە کەرکــووک بەرگــردى لــە کەرکــووک بکردایــە، بــە بــڕواى 

ــە  ــە ســەر خــەت. پرســیارەکەى مــن ئەوەی ــکا دەهات مــن ئەمەری

بۆچــى بــە تایبــەىت کەرکــووک؟ بۆچــى فەرمانــدەى میحوەرى شــەڕ 

ــوو  ــە ســەر کەرکــووک هەب ــە کەرکــووک، ڕاگەیاندنێکــى ڕووىن ل ل

دەڵێــت: چەکــى خۆمــان بــەىش شــەڕی نەکــرد، ئێمــە پێوەندیــان 

لەگــەڵ هێــزى نێودەوڵــەىت و هێــزى ئەمریکــى کــرد، گوتیــان 

ــەوە کــردوە،  ــان پێیان ــت ئێمــە پێوەندی بکشــێنەوە باشــرە، دەڵێ

کاتژمێــر 2ی شــەو شــەڕ بــوە هەتــا کاتژمێــر 7ی بەیــاىن، پێوەنــدى 

کــردوە بــە وەزارەتــەوە چەکییــان بــۆ بنێــرن، بــەاڵم وه زاره ت 

ــۆ  ــان ب ــەک و تەقەمەنیی ــەوەى چ ــۆ ئ ــوه ، ب ــى نەب ــچ وەاڵمێک هی

ــە  ــەو پڕۆژەی ــوو، ئ ــەک هەب ــە پڕۆژەی ــتم ئەوەی ــت، مەبەس بنێرێ

دەبێــت هێــزى عێــراق بچێتــە نــاو کەرکووکــەوە، کەرکــووک 

ــوردەکاىن  ــە ک ــێک ل ــڵ، بەش ــت وەک مووس ــران ببێ وردەوردە وێ

کەرکــووک، بچــن بــۆ هەولێــر بەشــێکیش بــۆ ســڵێاىن، ئــەو کاتــە 

بــڕۆن بــۆ ئەمەریــکا بــۆ ڕاى جیهــاىن بڵێــن کــورد خەریکــە لــە نــاو 

ــە  ــەر چوون ــى یەکس ــەن. بۆچ ــتتێوەردان بک ــت وەرن دەس دەچێ

ــوزى  ــووک نف ــە کەرک ــووک، ناوچــەى ســەوز، چونک ســنورى کەرک

یەکێتیــى نیشــتیانیى کوردســتانە ئەمــە بــە ڕووىن دیــارە، ئەمەیــش 

پڕۆژەیــەک بــوو لــە ســەر کارێــک دروســت ببــوو پــارىت: بــە واتــاى 

مــن خــۆم پــڕۆژەى خــۆم پێشــکەش دەکــەم، نــەک ناوچــەى خــۆم، 

نــەک خــۆم باجەکــەى بــدەم، باجەکــەى کەرکــووک، خەڵکــى 

کەرکــووک دەیــدات، بــە بۆچــووىن ئێمــە ڕاوێــژکارەکاىن ئــەو کارەی 

ــەوە  ــى ئ ــوو خەڵک ــت هەم ــە دەبێ ــە زۆر گرینگ ــەو خاڵ ــرد، ئ ک

بزانێــت، چونکــە بابەتێکــى گرینگــر هەیــە، کاتێــک کە بانگەشــەی 

دەکــرد، دوا جــار ســەرى یــەک لیــوا دیــار نەبــوو، ڕاســت نییــە ئــەو 

ــى  ــوو خەڵک ــەوە ب ــی ئ ــووک، ئامانج ــتە کەرک ــە نەگەییش کەتیبەی
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کەرکــووک بڕۆنــە دەرەوە، پاشــان هێــرش بــۆ ســەر کەرکــووک 

ــن  ــا بڵێ ــکا و ئەورووپ ــە ئەمەری ــن ب ــر بڵێ ــێ کــرد، دوات دەســتی پ

ــارىت  ــوو. پ ــران ب ــەىت خۆمــان وێ ــن میلل ــەوە وەرن، بڵێ ــە هانامان ب

دیموکــراىت کوردســتان ویســتى ئــەو بابەتــە دروســت ببێــت. 

سیاســەىت خۆمــان بەرانبــەر )ئەنەکەســە(، ڕوونــە بە ئەنەکەســەمان 

گــوت ئێســتا کارێکــى سیاســیى هەیــە بــن بــە بەشــێک لــەو کارە 

سیاســییە لــە خۆرئــاواى کوردســتان، ئێــوە ڕەخنــەى خۆتــان هەیــە 

لــە چ دەزگایــەک: پــەروەردە، تەندروســتى بێــت، فەرمــوون وەرنــە 

جێــگاى خۆتــان، دەتانەوێــت بڵێــن ئەوەمــان دەوێــت چاکســازیى 

تێــدا بکەیــن، چ بۆچوونێکــى تــازەى خۆتــان هەیــە وەرن بــن 

ــن  ــەاڵم مەخاب ــیاىس، ب ــازیى س ــڕۆژەى چاکس ــە پ ــێک ل ــە بەش ب

ــە چاکســازیى سیاســی  ــە بەشــێک ل ــت ب ــچ نابێ )ئەنەکەســە( هی

لــە ئێســتادا، بــەردەوام دەڵێــم دوو بۆچــووىن جیــاواز هەیــە، دوو 

ــەدە(  ــە، )پەی ــاواز هەی ــرى جی ــە، دوو فیک ــاواز هەی ــەىت جی سیاس

لــە خوێندنــەوەى واقیعــى ســووری، تێکەڵکــردىن هێــزى ئیقلیمــى، 

چارەســەرکردىن کێشــەى ســووریا بــە چ شــێوەیەکە. هێزێــک هەیــە 

بەشــێک لــە ئیئتــاىف نیشــتیاىن، ئەگــەر ئــەو ناوچەیــە تەخت بێت 

کێشــەى نییــە، خۆمــان یــەک سیاســەمتان لــە المــان ڕوونــە ئەویش، 

چــۆن پارێــزگارى لــە خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتان بکەیــن، چــۆن 

شــارى خۆمــان نەکەینــە شــارێکى وێرانــە، بــەاڵم ئەگــەر وەک 

ــە  ــى هەی ــتیاىن 17خاڵ ــى نیش ــن، هاوپەیانی ــە( بڕۆی )ئەنەکەس

ــە  ــدە ب ــە )ئەنەکەســە( پابەن ــەوە ک ــارە دەکات ــراوە. دووب ئیمــزا ک

هەمــوو سیاســەىت هاوپەیــاىن، هاوپەیانیــى نیشــتیاىن ئــەو کاتــە 

ــوو  ــۆت، فەرم ــەىت خ ــە سیاس ــدى ب ــۆ پابەن ــادام ت ــت، م دەتوانێ

دەرگاى خۆرئــاوا کراوەیــە، مــاىف ئێمــە ئاســایییە هــەر چــى هێــزى 

ــم  ــەڕى ڕژێ ــاواوە، ش ــاو خۆرئ ــە ن ــت بێت ــە، دەتوانێ ــان هەی خۆم

ــن  ــم دەڵێ ــە ڕژێ ــە ب ــەو کات ــه ڕكه رن، ئ ــه وان ش ــه اڵم ئ ــەن، ب دەک

ــاو شــارەکەوە وێــراىن بکــەن. ــە ن فەرمــوو وەرن

*ڕێــگا بــە )ئه نه كه ســه ( دەدەن هێــزى چەکدارییــان 
هەبێــت، هێزەکانــى ڕۆژ بگەڕێنــەوە خۆرئاوا؟ 

هۆشــه نگ دەروێــش: ئێســتا باشــوورى کوردســتان چەنــد 
باجــی داوە، لەبــەر ئــەوەى دوو هێــزى هەیــە، بــە هیچ شــێوەیەک 

ــاو  ــاواى کوردســتان ڕێــگا نادەیــن هیــچ هێزێــک بێتــە ن ــە خۆرئ ل

خۆرئــاواى کوردســتان، یــەک هێــز هەیــە، ئەویــش هێــزى پاراســتنى 

گــەل، هێــزى پاراســتنى ژن )یەپــەژە(، هێــزى ســووریاى دیموکراتە، 

یــەک بڕیــار لــە الى ئێمــە هەیــە، ئەویــش شــەرعیەت بــە خوێنــى 

ــە ڕزگار بــوون بــدەن.  ــان بــدەن، شــەرعیەت ب شــەهیدەکاىن خۆی

بابــەىت ئەنجوومــەىن ســووریا دیموکــرات بابــەىت ڕێگەپێــدراوى 

ــاوا.  ــوردى خۆرئ ــۆ ک ــا ب ــەک تەنه ــوو ســووریا ن ــۆ هەم گشــتییە ب

ئەنجوومــەىن ســووریاى دیموکــرات چەترێکــى گشــتییە بــۆ هەمــوو 

نیشــتیانیى ســووریا  ئاســتى  لــە ســەر  پێکهاتــەکاىن ســووریا 

هەموویــان، نــەک تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان. خاڵێکــى 

ــارى  ــت بڕی ــە )ئەنەکەســە( بڵێ ــەر ئێســتا ب ــە، ئەگ ــگ ئەوەی گرین

ــدات. ــدە، ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى خــۆى ب خــۆت ب

* بۆچــى )ئەنەکەســە( ناتوانێــت بڕیارێکــى سیاســیى 
خــۆى بــدات؟ ئایــا لــە دەره وەى خــۆى بڕیــار دەدات؟ 

لــە  بــدات  بڕیارێــک  ناتوانێــت  دەروێــش:  هۆشــەنگ   
ــە  ــاراوە نیی ــە ش ــتیاىن، ئەم ــى نیش ــارى هاوپەیانی دەرەوەى بڕی

ــارىت دیموکــراىت  ــارى پ ــر بڕی ــە ژێ ــن )ئەنەکەســە( ل هەمــوو دەزان

کوردســتاندایە.

کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  ناکرێــت  *بۆچــى 
کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــى یەکگرتــوو پێــک بهێنرێــت 
ــدان، وەک  ــییانەى لەئاران ــەو مەترس ــەر ئ ــە بەرانب ل
چــۆن لــە ســەر ئەزموونــى هەرێمــى کوردســتان 
لــە باشــوور هــەن، وەک ئــەوەى باســت کــرد لــە 
ــى  ــى نەتەوەی ــان کۆنگرەیەک ــە، ی ــش هەی باکووری
ــک  ــتان پێ ــەى کوردس ــوار پارچ ــەر چ ــە ه ــتى ل گش
بهێنرێــت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى ئەو مەترســییانەى 
ــە؟ ــر هەی ــى ت ــە کوردســتانی باشــوور و ناوچەکان ل

پــارىت  ئێمــە وەک  )ئه بوســابیر(:  مەحمــوود محەمــەد 
هاوپەیانیــى  وەک  ســووریا،  لــە  کــورد  دیموکــراىت  یەکێتیــى 

بارودۆخــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  ســووریا،  لــە  کــورد  نیشــتیاىن 

لــە  کــردوە  دەستپێشــخەریان  و  کــردوە  خەبامتــان  و  کار 

نێــوان بەڕێوەبەرایەتیــى دیموکــراىت )ئەنەکەســە( بــۆ ئــەوەى 

ــە ڕاســتى جــارى یەکەمــە  هەڵوێســتێکى هاوبەشــان هەبێــت، ب

هه ڵبــژاردن كــراوه ، هیــچ کەســێکى )ئەنەکەســە( بەشــدار نەبــوو، 

ئێمــە دەڵێیــن پێویســتە ئێســتا بــۆ بەرژەوەندیــى نەتــەوەى کــورد 

ــان  ــە ئامانجەکەم ــەر ئەمان ــەىت، لەب ــى حیزبای ــەک بەرژەوەندی ن

لــە دەســت داوە، ئەمــە بابەتێکــە بــۆ بــە دەســتهێناىن ئامانــج بــۆ 

ــە  ــورد. پێویســتە ئێم ــۆ کێشــەکاىن ک ــەوەى چارەســەرێک ب دۆزین

هەمــوو بــە یەکــەوە کار بکەیــن. دەبێــت ئێمــە ســوور بیــن 

لــە ســەر داخوازییــەکاىن خۆمــان ئەمەریــکا دەڵێــت 26 ســاڵ 

ــوو،  ــزەکان هەب ــوان هێ ــە نێ ــى ل ــتان ناکۆک ــەاڵتدارى کوردس دەس

ــت دا. ــە دەس ــتکەوتانەى ل ــەو دەس ــۆن ئ ــان چ ــە بینی بۆی
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* به ڕێــز ئیبراهیــم بــرۆ، ســەرۆکى ئەنجوومەنــى 
تێڕوانینــى  )ئەنەکەســە(  کــورد  نیشــتیمانیى 
ــە ســەر  ــەى ب ــەو بارودۆخان ــە ســەر ئ ــە ل ــوە چیی ئێ
نیگەرانیــى  چــۆن  هاتــوە،  کوردســتان  باشــوورى 
ــەو  ــە ل ــوە چیی ــى ئێ ــڕن، هەوڵەکان ــان دەردەب خۆت
بارەیــەوە بــۆ ئــەوەى باشــوورى کوردســتان لــەو 
کێشــە و قەیرانــە تێــی کەوتــوە دەربــازى ببێــت، 
ــوە  ــى ئێ ــوون، تێڕوانین ــاوکار ب ــد ه ــا چەن ــوە ت ئێ
حکوومەتــى  هەڵەکانــى  بــە  ســەبارەت  چییــە؟ 
ــەى  ــەو گلەیییان ــەبارەت ب ــتان، س ــى کوردس هەرێم
ــوو نەبــوون چ  ــەریانە چ لــە ناوخــۆ یەکگرت ــە س ل
گوێیــان لــە دۆســتەکانى ئەمەریــکا و ئەورووپــا 
تورکیــا  ئێــران،  پییالنگێڕییــەى  ئــەو  نەگرتــوە، 
لــە بەرچــاو نەگرتــوە؟  بارودۆخــى ناوچەکەیــان 

ئیبراهیــم بــرۆ: ئــەو ڕەوشــەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی 
دا، ڕەوشــێکى زۆر قــورس بــوو، ئێمــە دەمانــزاىن ئــەو بارودۆخانــە 

بــە هــۆى ڕیفراندۆمــەوە بــوە، ئێمــە دەزانیــن هەمــوو ئــەو پارتــە 

ــە  ــرد ل ــان ک ــەن پەلەی ــتان ه ــى کوردس ــە هەرێم ــییانەى ل سیاس

ــە  ــد، ک ــەت ڕایانگەیان ــک دەوڵ ــدۆم و هەندێ ــداىن ڕیفران ئەنجام

ئــەو ڕیفراندۆمــە قبــوڵ ناکرێــت. ڕیفرانــدۆم مافێکــى ڕەواى گــەىل 

کــورد بــوو، دەنگــدان بــوو لە ســەر دروســتکردنی دەوڵــەىت کوردى، 

هەتــا ئێســتا دەوڵــەىت کــوردى دروســت نەبــوو، بــەاڵم مخابــن! واتە 

ــەىت، هــەم ناکۆکیــى ناوخۆیــى  هــەم فشــارى ئیقلیمــى و نێودەوڵ

بــە تایبــەىت دواى ڕیفرانــدۆم، نایەکڕیزییــەک دروســت ببــوون بــە 

ــۆ  ــە ب ــەو ڕێکەوتن ــوو. ئ ــت ب ــووک دروس ــتى کەرک ــەىت شکس تایب

ــوو،  ــەت و شــکۆى پێشــمەرگە ب ــورد و هەیب ــەىت ک شــکاندىن میلل

بۆیــە دووبــارە ڕێکخســتنەوە و یەکڕیزیــى ماڵى کــورد گرینگە، زۆر 

ــتبووىن  ــۆ دروس ــوە، ب ــک ب ــدۆم هۆکارێ ــت »ڕیفران ــێک دەڵێ کەس

ــە  ــەاڵم ب ــوە«، ب ــورددا هات ــەىت ک ــەر میلل ــە س ــە ب ــەو بارودۆخ ئ

بــڕواى ئێمــە واڵتــاىن دراوســێى کــورد، ئەگــەر ئێســتایش نەبوایــە، 

10 ســاڵى تریــش بوایــە، هــەر یــەک لــە واڵتــەکاىن تورکیــا، عێــراق 

ــتان  ــەکاىن کوردس ــە پارچ ــچ کام ل ــەدەدا هی ــان ن ــران ڕێگەی و ئێ

ببێتــە دەوڵــەت، ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد، ئەگەر 

باوەڕمــان بــە میللــەىت خۆمــان و پێشــمەرگەى کوردســتان هەبێــت، 

ــەو  ــت، ئ ــان دێ ــش کۆتاییی ــە پێ ــە هاتوونەت ــەو ئاســتەنگانەى ک ئ

نێودەوڵەتییــش پشــتگیریان دەکات، بۆمــان  کات کۆمەڵگــەى 

ــان  ــە ی ــە تەنهای ــورد ب ــا، ک ــان ن ــوردە، ی ــاىف ک ــە م دەســەملێنێت ک

نــا، ئــەو کاتــە بەرژەوەندیــى نێودەوڵــەىت نەیدەویســت هاوکاریــى 

ــە داهاتوویشــدا  ــە ل ــکات. ئەمەیــش سیاســەىت ئەمەریکای کــورد ب

لــە دژى ئێــران، هەمــان پــان بــە کار دەهێنێــت.

ــوو،  ــی نەهاتب ــە ناوچــەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت کۆتای  شــەڕ ل

هەمــان شــەڕ بــوە بــۆ دەســتپێکردىن شــەڕێکى تایفى، دەیانویســت 

ــە  ــش ل ــەڕەوە. کوردی ــەو ش ــە ئ ــەکان بکەون ــە پێکهات ــک ل زۆرێ

نــەک  کــە  داهاتــوودا دەتوانێــت ڕۆڵێکــى وەهــاى هەبێــت، 

تەنهــا لــە باشــوورى کوردســتان، بەڵکــوو لــە هــەر چــوار پارچــەى 

ــت. ــتکەوىت هەبێ ــتان دەس کوردس

* بەڕێــزت و برادەرانــى تریــش ئاماژەتــان بــەوە 
کــرد، پێویســتە یەکگرتوویــى لــە نێــوان هێــزە 
کوردییــەکان هەبێــت، بــەاڵم ئێــوە هــەم خــودى 
خۆتــان، هــەم هێزەکانــى خۆرئــاوا وەک )ئه نه كــه س، 
پەیــەدە، ســووریاى دیموکــرات، یەپەگــە و یەپــەژە( 
یەکگرتــوو نیــن، بۆچــى ئەزمــوون لــە باشــوورى 
و  بــن  یەکگرتــوو  کــە  وەرناگــرن،  کوردســتان 
ــەتى  ــدا سیاس ــە کاتێک ــەن، ل ــەک بخ ــات ی هێزەکان
هــەر هێزێکتــان بــە شــێوەیەکە، پێتــان وانییــە 
بــن،  یەکگرتــوو  ناتوانــن  و  تاوانبــارن  خۆتــان 
کــە ڕەنگــە ئــەو پاشەکشــەیەى ئێســتا بــە ســەر 
داهاتوویشــدا  لــە  هاتــوە،  کوردســتان  باشــوورى 

بەســەر خۆرئــاوادا بێــت؟
ئیبراهیــم بــرۆ: ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد لە پێــش ئەوەى 
ــی،  ــارى عەرەب ــتپێکى بەه ــە دەس ــت، ل ــت بێ ــاڵى 2011 دروس س

ئێمــە تەڤگــەرى سیاســیى کــورد ئاوامتانــە یەکڕیــزى دروســت 

ــەدە  ــەکاىن تریشــدا، پەی ــوو الیەن ــەدە و هەم ــەڵ پەی ــن لەگ بکەی

ئەنجوومــەىن گــەىل خۆرئــاواى کوردســتاىن دروســت کــرد، ئێمەیــش 

ــەوە  ــەو کات ــرد، ل ــت ک ــان دروس ــتانیى کوردم ــەىن نیش ئەنجووم

هەتــا ئێســتا 3 ڕێکەوتــن لــە نێــوان ئێمــە و پەیــەدە هەبــوو، بــەاڵم 

هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە ئامــادە نەبــوو، یــەک خاڵــى ئــەو ڕێکەوتنــە 

ــەو مێــژوە  ــە دوورودرێــژى بــاىس ئ جێبەجــێ بــکات، نامەوێــت ب

بکــەم، هەتــا ئەمــڕۆ پەیــەدە هەمــان سیاســەىت پەکەکــە جێبەجــێ 

دەکات و قبــوڵ نــاکات یــەک هاوبەشــی هەبێــت، لــە هیــچ کام لــە 

پارچــەکاىن کوردســتان، دەیەوێــت تەنهــا یــەک ڕەنــگ و سیاســەت 

ــەىل  ــدا گ ــە کاتێک ــت، ل ــووریا هەبێ ــتاىن س ــە کوردس ــەرۆک ل و س

کــورد چەندیــن ســاڵە دژى ڕژێمــى بەعــس خەبــات دەکات، بــەاڵم 

ئێســتا لــە زیندانــەکاىن پەیــەدەدان و دەکوژرێــن و ســزا دەدرێــن.
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ســەرۆکى  وەک  ســاڵونیوێکە،  مــاوەى  کــە  خــۆم  خــودى 

ــۆم  ــی خ ــا کارى سیاس ــە تورکی ــورد، ل ــتانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــووریا کار  ــە س ــادات ل ــە ن ــەدە ڕێگ ــەوەى پەی ــەر ئ ــەم، لەب دەک

ــدا  ــوو ئەمانەیش ــەڵ هەم ــێ دەکات، لەگ ــەمان ل ــن، هەڕەش بکەی

پەیــەدە بانگەشــەى یەکڕیــزى دەکات، لــە کاتێکــدا ســەرکردەکامنان 

لــە زینــداىن ئەوانــدان و بارەگامنــان دەســووتێنێت و کوشــن و 

بڕیــن دەکات، بــەم شــێوەیە ناتوانیــن یەکڕیــزى دروســت بکــەن، 

ــت،  ــان هەبێ ــڕۆژەى هاوبەش ــان کار و پ ــەر دوو الم ــتە ه پێویس

ــزى. ــتبووىن یەکڕی ــۆ دروس ب

* بــەاڵم هێزەکانــى ئەنجوومەنــى گەلــى خۆرئــاواى 
پەیەدەیــش،  هێزەکانــى  و  کانتۆنــەکان  پێشــوو، 
گلەیــی ئــەوە لــە ئێــوە دەکــەن، کــە سیاســەتى 
دەرەوەى ســنورەکان جێبەجــێ دەکــەن، کــە هەمــان 
سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى کوردســتانى عێراقــە، 
پەیــەدە  کاتێکــدا  لــە  بــن،  بەشــدار  ناتانەوێــت 
ــەوەى کــە  ــۆ ئ ــەوە، ب ســەرکەوتنى خــۆى دەگەڕێنێت
جیــاواز  الیەنــى  دوو  و  هێــز  دوو  داوە  ڕێگەیــان 
هەبێــت، بــەاڵم ئــەوان لــە کار و چاالکــى سیاســیدا 
ــە  ــتە، ک ــە دروس ــەو ڕەخنان ــا ئ ــن، ئای ــدار دەب بەش
بەرانبــەر ئێــوە دەگوترێــت، پێتــان وانییــە خۆرئــاواى 
کوردســتانیش وەک باشوورى کوردســتان ڕووبەڕووى 

ــە؟ ــەى هەی ــەرى پاشەکش ــەوە، ئەگ ــە دەبێت کێش
ئیبراهیــم بــرۆ: ســاڵى 2014 – 2015 ئێمــە و پەیــەدە بــە 
هاوکاریــى هێــزى نێودەوڵــەىت دانوســتامنان کــرد، بــەاڵم ئێمــە وەک 

ــى  ــە دووبەرەک ــرد، ک ــکەش نەک ــان پێش ــە( پرۆژەیەک )ئەنەکەس

دروســت بــکات، بەڵکــوو ویســتان ئــەو دوو هێــزە لــە ژێــر 

یــەک ئەنجوومــەىن ســەرکردایەىت و سیاســی، کارێکــى هاوبەشــان 

ــاوا نەبێــت،  ــزى سیاســیی خۆرئ ــەک هێ ــۆ ی ــا ب هەبێــت، کــە تەنه

بەڵکــوو بــۆ ســەرجەم هێــزەکاىن خۆرئــاوا تێیــدا کــۆ ببێتــەوە، لــە 

ــەربازى  ــزى س ــەک هێ ــە ی ــر ل ــتوە زیات ــدا نەمانویس ــان کات هەم

هەبێــت. لــە الیــەىن سیاسییشــدا لــە ســاڵى 2014 ـــوە هەتــا ئێســتا 

لــە ســەرجەم کۆنگــرەى نێودەوڵەتیــى جنێڤــدا بەشــداریان کردوە، 

لــە ماوەیەکــى نزیکــدا کــە کۆنگــرەى 8ـــى جنێــڤ دەبەســرێت، 

ــداریی دەکات و  ــت و بەش ــەدە دەبێ ــى پەی ــە بەرژەوەندی ــە ل ک

ــە  ــە کاتێکــدا بەشــداریکردىن ئێمــە ل زۆریــش دڵخــۆش دەبێــت، ل

ــەو  ــا ئ ــت، وات ــەت دەزانێ ــە خیان ــا حــەوت ب ــەک ت کۆنگــرەکاىن ی

ــى  ــە بەرژەوەندی ــا ل ــڕەوى دەکات، تەنه ــەدە پەی ــەتەى پەی سیاس

خۆیدایــە، دەیەوێــت میللەتەکــەى لــە بەرانبــەر سیاســەتەکاىن 

ــت.  ــگ بێ بێدەن

* پێــت وایــە چارەســەر چییــە بــۆ قەیرانەکانــى 
ــەى  ــەو قەیرانان ــەوەى ئ ــارە نەبوون ــاوا و دووب خۆرئ
لــە باشــوور هەیــە، پێتــان وایــە مەترســییەکى وەهــا 

ــە؟ ــاوا هەی ــە ســەر خۆرئ ل
ــى  ــکا هاوکاری ــە ئەمەری ــان وای ــان پێ ــرۆ: بێگوم ــم ب ئیبراهی
ــرەزوور  ــە و دێ ــتا ڕەق ــە دەکات، هێش ــزى یەپەگ ــتیکى هێ لۆجس

لــە دەســتى داعــش ڕزگار نەبــوون، کۆنگــرەى عەشــایرى عەرەبــی 

لــە میــر و تورکیــا بەســرا کــە چــۆن دواى داعــش، خۆیــان 

لــە کــورد ڕزگار بکــەن، ئاشــکرایە ناکۆکــى لــە نێــوان کــورد و 

عەرەبــدا دروســت دەبێــت بــە هــۆى سیاســەىت پەیــەدەوە، ئێمــە 

ــە  ــەک ل ــە، ن ــرۆرى بکردای دەمانویســت شــەڕى دژى داعــش و تی

ــکات. ــەڕ ب ــنورى خــۆى ش ــە س ــم ل ــى 300 ک دووری

ــە ڕەقــە  ــەدە ل پێویســتە ڕێگه چارەیــەک دروســت ببێــت، کــە پەی

ــدا  ــەڵ ئەوەیش ــەوە، لەگ ــدا بچێت ــەىت خۆی ــە سیاس ــتێت و ب بوەس

ــە، بــۆ منوونــە ڕووســیا دەیەوێــت  گەلێــک دەرفــەىت گرینــگ هەی

ــکا  ــدا ئەمەری ــان کات ــە هەم ــدات، ل ــە ســووریا ڕوو ب چاکســازى ل

ــان ڕووســیا  ــى کۆنگــرەى جنێــڤ چــاالک ببێــت، ی دەیەوێــت ڕۆڵ

کەوتنى کەرکووک بە بڕواى 

من کارەساتێک بوو نەک بۆ 

هەرێمى کوردستان، بەڵکوو بۆ 

هەر چوار پارچەى کوردستان، 

کەرکووک سیمبولێکە جێگای 

ناکۆکییە



ساڵی دووەم ژمارە )5(  کانوونی دووەم  1222018 FOCUS

دەیەوێــت کۆنگــرەى ســووری دروســت ببێــت، ئەمەیــش هــۆکارى 

ــوو  ــورد یەکگرت ــەر ک ــە ئەگ ــووریا، بۆی ــە س ــەڕە ل ــتبووىن ش دروس

نەبێــت، هیــچ دەســتکەوتێکى نابێــت، پەیەدەیــش دواى پێنــج 

بــۆ شــەش ســاڵ لەگــەڵ ڕژێــم کارى دەکــرد، نەیتوانــی هیــچ 

دەســکەوتێک بــۆ میللــەىت خــۆى دەســتەبەر بــکات، بــەاڵم ئەگــەر 

ــت  ــت ببێ ــورد دروس ــى ک ــوێ، یەکڕیزی ــى ن ــن ڕێکەوتنێک بتوانی

ــتەبەر  ــورد دەس ــاىف ک ــوو م ــم هەم ــم بڵێ ــەوەى ناتوان ــەڵ ئ لەگ

پاشــەڕۆژى  لــە  دەبێــت  دیــار  کــورد  ڕۆڵــى  بــەاڵم  دەبێــت، 

ــووریادا. س

ــەاڵم  ــن، ب ــى دەکەی ــی یەکگرتووی ــە باس * هەمیش
وەک گوێــت لــێ بــوو، ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت 3 
ــەک  ــەاڵم ی ــەدە، ب ــەڵ پەی ــە لەگ ــان هەی ڕێکەوتنم
خاڵیــان جێبەجــێ نەکــردوە، تــا ئەمڕۆیــش لــە الیــەن 
پەیــەدەوە سیاســەتى پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن، یەک 
هاوبــەش قبــوڵ ناکــەن، نــەک لــە خۆرئــاوا، بەڵکــوو 
ــان دەیانەوێــت تەنهــا  ــى تریــش، خۆی ــە پارچەکان ل
حاکــم بێــت، دەڵێــت ئــەو خەڵکانــە لــە الى ئێمــە لــە 
ڕۆژانــى ڕابــرد و خەبــات و تێکۆشــانیان کــردوە، لــە 
دژى ڕژێمــى بەشــار ئەســەد ئێســتا لــە زیندانەکانــى 
ــکات  ــەدە دەی ــە پەی ــەوە، ک ــەم حاڵ ــەدە(دان، ب )پەی
لــە خۆرئــاواى کوردســتان چــۆن دەکرێــت ئێمــە 
باســی یەکگرتوویــى بکەیــن بۆچــى ئێــوە دەرس 
لــەو شکســتانەى ڕووی داوە لــە هەرێمــى کوردســتان 
بــە  نــادەن  ڕێــگا  نابــن  یەکگرتــوو  وەرناگــرن، 
هێــزەکان )ئەنەکەســە( )ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى 
کــورد ســووریا( بــە شــدارى لــە پڕۆســەى سیاســیدا 
بکــەن، هێــزە عەســکەرییەکانیان هێــزى وەک ڕۆژ 

ــتان؟   ــاوای کوردس ــەوە خۆرئ بگەڕێت
د. جاویــدان حەســەن: ئــەو بارودۆخــەى لــە باشــوورى 
ــا  ــەک تەنه ــوو، ن ــەورە ب ــاتێکى زۆر گ ــتان ڕووی دا، کارەس کوردس

ــە ســەر کــوردى پارچــەکاىن  ــە ســەر کــوردى باشــوور، بەڵکــوو ل ل

ــەکاىن  ــە پارچ ــەرى ل ــە چارەس ــە گوتوومان ــە هەمیش ــش، ئێم تری

ــە،  ــەک چارەنووســان هەی ــەوە، ی ــە یەک ــتە ب ــتان پەیوەس کوردس

ــى  ــن، کۆنگرەیەک ــوو بی ــە یەکگرت ــردوە، ئێم ــان ک ــە داوام هەمیش

نەتەوەییــی کوردســتاىن لــە زووتریــن کاتــدا دامبەزرێــت، بــۆ 

ئــەوەى ســراتیژییەکى ڕوون و ڕەوامنــان هەبێــت، بــۆ ئــەوەى لــە 

ــوو  ــت هەم ــک بدرێ ــەر بڕیارێ ــتان ه ــى کوردس ــەر پارچەیەک ه

هەنگاوێــک  کــە  ئــەوەى  بــۆ  بگرێتــەوە،  تریــش  پارچــەکاىن 

ــر،  ــی ت ــۆ پارچەکان ــە زەرەر ب ــت نەبێت ــەک برێ ــە پارچەی ئەگــەر ل

ــە،  ــوو پارچەکان ــەرکەوتنى هەم ــەک س ــەرکەوتنى پارچەی ــە س بۆی

پارچەکانــە،  هەمــوو  ژێرکەوتنــى  پارچەیــەک،  ژێرکەوتنــى 

کارەســاتێکى زۆر گەورەیــە بــۆ ئێمــە، دەبوایــە بــە وردى ســەیرى 

بارودۆخەکەمــان بکردایــە، یــەک ســراتیژى هاوبەشــان هەبێــت.

دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەوەى، مــن نوێنــەرى حکوومــەىت خۆرئــاواى 

کوردســتانم، مــن تەمســیىل بۆچــووىن حکوومــەىت خۆرئــاوا دەکــەم، 

ــووىن  ــیىل بۆچ ــەم، تەمس ــەدە( ناک ــووىن )پەی ــیىل بۆچ ــن تەمس م

)ئەنەکەســە( ناکــەم، تەمســیىل بۆچــووىن خەڵکــى خۆرئــاواى 

هەڵبــژاردوە،  خــۆى  حکوومەتێکــى  کــە  دەکــەم،  کوردســتان 

ــەىن  ــوو کات ئەنجووم ــدوە، هەم ــۆ خــۆى دامەزران سیســتمێکى ب

ــە  ــت، دەنگــداىن ل ــار دەدرێ ــە بڕی ــە، کانتۆمنــان هەی یاســایى هەی

ســەر دەکرێــت، بــا کەســێک بێــت و بڵێــت زینــداىن پەیــەدە 

لەوێدایــە، یــان پەیــەدە هێــرش دەکاتــە ســەرمان، یــان ڕێکەوتنان 

کــردوە لەگــەڵ )پەیــەدە(. ئەمــە تــا ڕادەیــەک تێپەڕانــدىن بۆچــووىن 

ــا ڕاســتە. ئێمــە  ــا ڕادەیەکیــش ن خەڵکــى خۆرئــاواى کوردســتانە، ت

دەڵێیــن حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، زیندانێــک 

هەبێــت زینــداىن ئاســاییى خۆرئــاواى کوردســتانە، نــەک زینــداىن 

ــوە،  ــا ب ــت دژى یاس ــەر دەکرێ ــە دەستبەس ــش ک ــەدە، ئەوەی پەی

ــار  ــوو تاوانب ــەر هات ــت، ئەگ ــدا دەکرێ ــە لێپرســینەوەی لەگەڵی بۆی

ــاواى  ــە خۆرئ ــان ل ــەر دەدات. بێگوم ــە س ــى ل ــا حوکم ــوو یاس ب

کوردســتان ئەزموونێکــى تازەمــان هەیــە، دەکرێــت هەندێــک 

هەڵەیــش ڕوو بــدات، ئەگــەر لــە کەمئەزمــووىن بێــت یان هــۆکارى 

دەســتتێوەردان  ئێــران،  تورکیــا،  وەک  ئیقلیمیــى  هێــزى  وەک 

دەکــەن لــە کاروبــارى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان و کێشــەى 

ــازە  ــە ت ــەر حکوومەتەک ــەىت ئەگ ــە تایب ــەن، ب ــت دەک ــۆ دروس ب

ــتان  ــاواى کوردس ــاوەداىن خۆرئ ــۆ ئ ــت ب ــش برێ ــت و هەنگاوی بێ

ــەو  ــارى ئ ــر فش ــە ژێ ــتى، ل ــە گش ــووریا ب ــردىن س ــە فیدڕاڵیک و ب

ــۆ  ــت ب ــگاو برێ ــک هەن ــت هەندێ ــار دەبێ ــە، ناچ ــوو هێزان هەم

خۆپاراســن یاخــود هەندێــک هەنــگاو دەنرێــت بــۆ ئــەوەى 

ــارى  ــود ب ــت، یاخ ــۆت بپارێزی ــى خ ــن و خاک ــەوە بڕۆی بەرەوپێش

نائاســایى ڕادەگەیەنیــن بــۆ ئــەوەى ئەگــەر کەســێک تاوانبــار 

ــە  ــە نیی ــەو مانای ــش ب ــت، ئەمەی ــوو لێپرســینەوەى لەگــەڵ بکرێ ب

ــوو  ــە هەم ــت. داواکارم ل ــێل بکرێ ــرۆڤ پێش ــاىف م ــاوا م ــە خۆرئ ل

ــن و دوور  ــز ب ــتان، یەکڕی ــاواى کوردس ــییەکاىن خۆرئ ــە سیاس الیەن

ــەم  ــتگیریى ئ ــتە پش ــەن، پێویس ــار بک ــر تاوانب ــەوەى یەک ــن ل ب
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ــن  ــن. ئێمــە دەڵێی ــاواى کوردســتان بکەی ــە خۆرئ ــە ل ــە تازەی هەوڵ

ئەزموونێــک، پڕۆژەیەکــان هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان نــەک 

تەنهــا بــۆ خۆرئــاواى کوردســتان، بەڵکــوو بــۆ ســووریا بــە گشــتى و 

لــە دەرەوەى ســووریایش، ئەگــەر هاتــوو ئــەم ئەزموونــە جێبەجــێ 

بکرێــت، پرەنســیپە جوانــەکاىن ڕەنگــە چارەســەرێک بێــت بــۆ 

ــت. ــەاڵىت ناوەڕاس ــەکاىن خۆره ــوو کێش هەم

ــى  ــەاڵم بۆچ ــت، ب ــرۆڤ دەکەی ــى م ــۆ باســی ماف *ت
دەبێت ئۆفیســى )ئەنەکەســە( و هێزە سیاسییەکانى 
دەبێــت  خۆرئــاوا  حکوومەتــى  بســووتێنن،  تــر 
نوێنەرایەتــوى هەمــوو خەڵــک بــکات؟ بۆچــى ناهێڵن 
ــەت  ــە حکووم ــن ل ــدار ب ــییەکان بەش ــزە سیاس هێ
ــێ  ــتنیان ل ــەى کوش ــییدا هەڕەش ــەى سیاس و پڕۆس
دەکــەن، بــۆ نموونــە کاتێــک ئەنەکەســە بەشــداریی 
کۆنگرەکانــى جنێــڤ 1,2,3 کــرد ئێــوە پێیــان دەڵێــن 
ــى  ــى دەرەک ــداریى کارێک ــردوە، بەش ــان ک خایانەتی
دەکــەن؟ ئــەوە لــە کوێــى ئــەو هاوپەیمانیەدایــە کــە 
دەتانەوێــت، حکوومەتــى خۆرئــاوا یــان کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا فیدراڵیــەت بــۆ خۆرئــاوا دەســتەبەر بکــەن، 
بۆچــى ئێــوە شــەڕى داعش لــە ســنورەکانى دەرەوەى 
خۆرئــاوا دەکــەن؟ ئــەوان پێیــان وایــە ئێــوە شــەڕى 
حکوومەتــى )بەشــار ئەســەد( بــه  وه كالــه ت دەکــەن، 
واتــە شــەڕى نــەوت دەکــەن بــۆ دەستبەســەرداگرتنى 

بیــرە نەوتــەکان؟ 
د. جاویــدان حەســەن: دەمەوێــت بڵێــم ئــەوەى ئۆفیســێکى 
نایاســایى بکاتــەوە لــە خۆرئــاواى کوردســتان، ئەمــادە نەبێــت بــە 

ــى  ــە چاوێک ــە ب ــاىف ئاساییش ــەوە م ــە ئ ــەوە، کەوات ــایى بیکات یاس

ــۆ  ــکات، ب ــەر ب ــە س ــەوەى ل ــکات، لێکۆڵین ــەیرى ب ــەوى س گومان

منوونــە لــە هەمــوو واڵتــاىن جیهــان داواى کردنــەوەى مەکتەبێــک 

بکەیــت، لێپرســینەوەیەکى ئاســاییى دەکرێــت، ســەیرى پڕۆژەکــە 

دەکرێــت، کــە ئایا گونجــاوە لەگەڵ ئاســاییش و ئارامیــى واڵتەکەدا، 

ئەگــەر ئامــادە نەبێــت بــە یاســایى ئۆفیســێک بکەیتــەوە دەبێــت 

ــەوە  ــت ئ ــۆت بکەی ــەیرى خ ــار س ــاوى تاوانب ــە چ ــار ب ــەم ج یەک

خاڵــى یەکــەم بــوو. خاڵــى دوەم ناڵێیــن ئاســاییش بچێــت ئۆفیــس 

ــەوە  ــە دەمەوێــت ئ ــارودۆخ هەی ــەاڵم هەندێــک ب بســووتێنێت، ب

بڵێــم ڕەوشــێک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، ڕەوشــێک هەیــە 

ــتنى  ــاو پاراس ــە، لەپێن ــەهیدمان هەی ــان ش ــە بــە دەی ــە ڕۆژان ک

ــت  ــادەیى بڵێ ــە س ــێک زۆر ب ــتان، کەس ــاواى کوردس ــى خۆرئ خاک

ئەمانــە شــەهید نیــن، بەڵکــوو ســەر بــە ڕژێمــى ئەســەدە، 

ئەمانــە الیــەىن ســۆزداریى خەڵکــه  و قبــوڵ ناکرێــت، بۆیــە ئێمــە 

هەمیشــە دەڵێــن هیواداریــن هەمــوو کــەس خــاوەىن قســەى 

خــۆى بێــت، هــەوڵ بــدات خاڵــە ناکۆکییــەکان چارەســەر بــکات، 

تەنەناتــە لــە قســەکردىن خۆیــدا، الیەنــە یاســاییەکان بپارێــزن، ئــەو 

ــە  ــە هێرشــێک ل ــەوە ک ــەرز بکەیت ــەک ب ــە داوای ــۆت هەی ــە ب کات

ــە بۆچــى ئەنەکەســە  ــۆ کــراوە. منیــش پرســیارەکەم ئەوەی ســەر ت

ــەوە و تۆمــاری  ــەت ئۆفیســەکاىن بکات ــە شــێوەیەکى یاســایى نای ب

بــکات لــە الى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان نــەک تەنهــا 

ــک  ــەر حیزبێ ــت ئەگ ــش بێ ــی تری ــد حیزبێک ــە(، چەن )ئەنەکەس

بکەنــەوە و داواى مۆڵــەت نەکــەن، ئاســاییش بــۆى هەیــە ئۆفیــى 

ئەوانیــش داخــات. داعــش مەترســییە لــە ســەر هەمــوو مرۆڤایــەىت 

و دونیــا و جیهــان، ئێمەیــش بەشــێکین لــەم مرۆڤایەتییــە، ســەرەتا 

ئەگــەر  مرۆڤــە،  کەرامــەىت  پاراســتنى  بــۆ  خەبامتــان  هەمــوو 

ئێمەیــش هــەر لــە ســەر ســنورى خۆمــان بوەســتاینایە، ئــەو کاتــە 

داعــش لــە هەمــوو کاتێکــدا دەیویســت، هێــرش بکاتــە ســەر 

ــوورى  ــە باش ــان ل ــن. بینی ــێ، عەفری ــەکە، کۆبان ــلۆ، حەس قامیش

ــووک  ــەنگال، کەرک ــنورى ش ــەر س ــە س ــش ل ــە داع ــتان، ک کوردس

بــوو ئــەوە نەبــوە هــۆى ئــەوەى کــە داعــش هێــرش نەکاتــە 

ســەر شــەنگال و ئــەو کارەســاتە بــە ســەر شــەنگال دا نەهێنێــت، 

ــا بۆچــى ئێمــە لــە خۆرئــاواى  ئــەوە خوێندنەوەیەکــە هەڵەیــە ئای

ــن  ــەڕ دەکەی ــە ش ــە ک ــن. ئێم ــش دەکەی ــەڕى داع ــتان ش کوردس

گوتومانــە ســراتیژییەکان هەیــە، بــۆ پاراســتنى خاکــى خۆرئــاوا و 

فیدڕاڵیــى باکــوورى ســووریا، ئێمــە لــە ژێــر فشــارى هیــچ الیەنێــک 

ــەىت  ــیۆىن نێودەوڵ ــاىن کۆمس ــێ بەرپرس ــن، دوێن ــەڕە ناکەی ــەو ش ئ

ــردىن  ــە ئازادک ــن، ئێم ــال( دەڵێ ــو کەم ــەى )ب ــە ناوچ ــەبارەت ب س

ــرات  ــووریای دیموک ــزى س ــەر هێ ــە ئەگ ــە ئامانجان ــەو ناوچەی ئ

لەگەڵانــدا بێــت، ئێمــە بڕیــارى خۆمــان دەدەیــن. ئێمــە شــەڕى 

کــەس بــە وەکالــەت ناکەیــن، ئەمــە یەکــەم جــارە کــورد بــە 

ــاىف  ــى م ــە بەرژەوەندی ــەڕێک دەکات ل ــراتیژێکى زۆر ڕوون، ش س

ــاواى  ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــە ل ــش، ک ــەالىن تری ــورد و گ ــەىل ک گ

ــن.  ــتان دا دەژی کوردس

*بۆچــى )ئەنەکەســە( ئۆفیســەکانى بــە شــێوەیەکى 
ڕەســمیى تۆمــار نــاکات، بە بۆچوونى تــۆ هۆکارەکەى 
دەگەڕێنیتــەوە بۆچــى؟ ئایــا هۆکارەکــەى دەرەکییە؟

ــا ئێســتا دەڵێــت: ئێمــە  د. جاویــدان حەســەن: ئەنەکەســە ت
دان نانێیــن بــە حکوومــەت و ئــەم ئەزموونــەى، کــە لــە خۆرئــاواى 



ساڵی دووەم ژمارە )5(  کانوونی دووەم  1242018 FOCUS

ــە، یەکــەم  ــوە، ئێمــە داخوازیــان ئەوەی کوردســتان دا دروســت ب

ــا بــە شــێوازێکى  ئێــوە وەرن ئۆفیســەکان خۆتــان تۆمــار بکــەن، ب

ــان  ــان نیش ــیۆن خۆی ــا وەک ئۆپۆزس ــەن، ئینج ــار بک ــایى ڕەفت یاس

ــە سیســتمى ئێمــە،  ــە ل ــەى هەی ــدەن، کاتێــک ئەنەکەســە ڕەخن ب

وەرە بــە شــێوەیەکى دیموکراســیى بەشــدار بــە چ لــە هەڵبــژاردن 

چ لــە چاالکــى سیاســیى مەدەنیــدا، بــەاڵم لــە چوارچێــوەى یاســادا.

ــەوەى  ــن ل ــەدە(، بەرپرس ــەرى )پەی ــۆ وەک نوێن * ت
کــورد  نیشــتیمانى  ئەنجوومەنــى  ناتانەوێــت 
هەبێــت،  ئۆفیســیى  خۆرئــاوا  لــە  ســووریا،  لــە 
ــاز بکــەن  ــان دەرب ــەوەى خۆت ــۆ ئ ــن، ب ــوو ب یەکگرت
لــەو مەترســییانەى کــە لــە داهاتــوودا هەتانــە، 
وەک ئیبراهیــم بــرۆ، دەڵێــت ئــەو مەترســیانەى کــە 
ئێســتا لــە باشــوور هەیــە لــە خۆرئاوایــش ئەگــەرى 
هەیــە، ئەوەیشــى گــوت کــە ئێــوە دەتانەوێــت یــەک 
عەســکەر یــەک سیاســەت یــەک گوتــار هەبێــت 
بــەم  ناکــەن،  قبــوڵ  ئــەوە کــەس  لــە دەرەوەى 
ــاوە، وەک  ــان هێن ــوە بەرهەمت ــە ئێ ــەى ک تاکڕەویی
ئیبراهیــم بــرۆ دەڵێــت: بۆچــى خۆرئــاواى کوردســتان 

ڕووبــەڕووى مەترســیى دەکەنــەوە؟ 
ســڵێمان عــەرەب: مــن هیــوادار بــووم کاک ئیرباهیــم هەندێک 
ــا  ــرىش تورکی ــورد و هێ ــى ک ــزى دوژمن باســی کارەکاىن خــۆى و هێ

ــوو  ــن! هەم ــکات. مەخاب ــەت ب ــەک باســی پارتێکــى تایب ــکات ن ب

ــە(  ــاوا )ئەنەکەس ــەوەى خۆرئ ــتپێکردىن ئاوەدانکردن ــە دەس کات ل

هیــوادارم  مــن  دەکــەن،  )پەیــەدە(  دوژمنایەتیــى  ئێســتا،  تــا 

ــردىن  ــەر تاوانبارک ــە س ــۆڕن ل ــان بگ ــووىن خۆی ــە( بۆچ )ئەنەکەس

)پەیــەدە( وەک هێــزى ســەربازى، دەســەاڵتدارى، بەڕێوەبەرایــەىت 

ــوورى  ــەراوردى باش ــەر ب ــم ئەگ ــەرەتا گوت ــن س ــەرۆکایەىت، م و س

ــاواى  ــە خۆرئ ــەو کاره ى ل ــەوە، ئ ــە پێچەوان ــن، ب ــتان بکەی کوردس

ــەى  ــەو ئەزموون ــوو، ئ ــڕۆژەى ئێمــە ب کوردســتان ئێمــە کردمــان پ

ــە  ــەى ل ــەو ئەزموون ــت ئ ــە، ناهێڵێ ــاواى کوردســتان هەی ــە خۆرئ ل

ــە  ــەر ئێم ــەوە، ئەگ ــارە ببێت ــاوا دووب ــە خۆرئ ــوور ڕووی دا، ل باش

پێشــمەرگە  بکەیــن،  باشــوورى کوردســتان  ئەزمــووىن  ســەیرى 

ــزى  ــەوەى دوو هێ ــۆ ئ ــەوە، ب ــاوەدان کراوەت ــۆن ئ ــاوى ڕۆژە، چ ن

لەشــکرى لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت ببێــت لــە خۆرئــاواى 

کوردســتانیش هەمیشــە ناکۆکــى و تاوانبــارى و نابەرپرســیارى لــە 

ــەوێ  ــە ل ــەو بۆچوون ــن ئ ــە، مەخاب ــەل هەی ــتى گ ــەر پاراس بەرانب

ــاواى  ــە وەک خۆرئ ــەوە ئێم ــەر ئ ــتە، لەب ــدا و ناڕاس ــەری هەڵ س

کوردســتان، بــە تایبــەت وەک )پەیــەدە( بــە یــەک هێــزى کــوردى 

ــە  ــن، ئێم ــات دەپارێزی ــوو جڤ ــەل و هەم ــوو گ ــتیاىن، هەم نیش

وەک پەیــەدە ڕێــگا نادەیــن دوو هێــزى لەشــکرى دروســت ببێــت، 

ڕێــگا نادەیــن دوو ئاســاییش دوو بەڕێوەبەرایــەىت دروســت ببێــت. 

ــووىن  ــتان وەک ئەزم ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەر ل ــەوە ئەگ ــەر ئ لەب

باشــوورى کوردســتان بکــەن، ئــەوە بــە ئاشــکرا بــاىس بکــەن. 

ــەو  ــوو کات ئ ــە، هەم ــە هەی ــارىت ئێم ــەر پ ــە س ــرش ل ــى هێ بۆچ

ــەوە  ــاى ئ ــەوە مان ــرێ دراوە، ئ ــەوە گ ــەى ئێم ــە پارتەک ــزە ب هێ

نییــە ئێمــە هێزێکــى لەشــکرین، یــان ئاســاییش، بــە پێچەوانــەوە 

ــن  ــە، دەڵێ ــەدە هەی ــاییى پەی ــن ئاس ــەوە، دەڵێ ــەک بکەن ڕێگای

دەبێــت ئاســاییى ئەنەکەســە هەبێــت، لــە کاتێکــدا پێــان دەڵێــن 

ئێــوە هاوکاریــى ڕژێــم دەکــەن، بــەاڵم دەیانەوێــت خۆیــان بکەنــە 

بەشــدار، مەخابــن! ئــەو سیاســەتەى کورد لــە خۆرئاواى کوردســتان، 

لــە سیاســەىت دوو الیــەىن هیــچ ســوودێکى نییــە. ئەگــەر ئەزمــووىن 

پەیــەدە یــان ئەزمــووىن خۆرئــاواى کوردســتان بــە ڕاســتى نازانــن، 

بفەرمــوون، ئەگــەر ئــەوان داواى یەکێتــی دەکــەن، نــەک لــە ســەر 

ــە ســەر  ــرادەران قســە ل ــوو ب ــەر هەم ــاوا، ئەگ دەســتکەوىت خۆرئ

یەکێتــى و یەکڕیزیــى کــورد بــۆ دروســتبووىن کۆنگــرەى نەتەوەیــى 

یەکگرتــووى کوردســتان، ســراتیژییەکى سیاســیى کــوردى لەشــکرى 

پاراســتنى کــوردى دەکــەن بیکــەن، نــەک لــە ســەر دەســتکەوتەکاىن 

بــە دەســت  ئــەو دەســتکەوتەى  خۆرئــاواى کوردســتان، کــێ 

ــن  ــەر بڵێ ــەىت ئەگ ــە تایب ــە( ب ــەىت )ئەنەکەس ــەک سیاس ــاوە ن هێن

ئێمــە پێشــەنگین نــەک تەنهــا پەیــەدە لــە خۆرئــاوا سیاســەىت خــۆى 

دەســت کەوتــوە، بەڵکــوو ئێمــە وەکــو پارتێکــى پێشــەنگ خــاوەىن 

ــا ئێســتا ئــەو دەســتکەوتەى  ــە ســەرەتاوە ت بیــر و بۆچوونێکیــن ل

ــەىت  ــى سیاس ــوردە، ئەنجام ــەىت ک ــى میلل ــوە هی ــت هات ــە دەس ب

کــوردە، ئەنجامــى هەمــوو پارتــەکاىن خۆرئاوایــە، 22 پــارت ئێســتا 

ــە  ــن، ل ــەک هەڵوێس ــوو ی ــە هەم ــتان هەی ــاواى کوردس ــە خۆرئ ل

شــۆڕىش خۆرئــاواى کوردســتان ئــاوەدان کراوەتــەوە، )یەپەگــە( 

فیدڕاڵــى  ئەمــڕۆ  کوردســتان  خۆرئــاواى  ئاســاییى  )یەپــەژە( 

دیموکــراىت کــوردى ســوورى، ئەمــڕۆ چارەســەر لــە دەســتى کــوردە، 

پاشــەڕۆژى ســووریا بــێ کــورد چارەســەر ناکرێــت، ئــەردۆگان 

هەمــوو کات نــاوى کــورد و پەیــەدەى لــە ســەر دەمــە، ســووریاى 

ــە  ــەرى ئەمان ــت، چارەس ــەوە ناچێ ــەرەو پێش ــورد ب ــێ ک ــوێ ب ن

ــوردى ســووریا. ــۆ ک ــە ب ــەى دیموکراتیی فیدراڵ

* د. ســڵێمان دەڵێــت: ئــەو دەســتکەوتەناى لــە 
کردوویەتــى،  پەیــەدە  بــوون،  دروســت  خۆرئــاوا 
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ــە  ــە ل ــۆ نموون ــە ب ــە هەی ــدا ڕەخن ــەڵ ئەوەیش لەگ
ــى کوردســتان  ــى دیموکرات ــردوودا بینیمــان پارت ڕاب
ســنورەکانى داخســت، کێشــەى زۆرى هەیــە لەگــه ڵ 
پەیــەدە، بۆچــى خۆرئــاوا و هێزەکانــى، کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا، فیدڕاڵیەتــى خۆرئــاوا، هێزەکانــى یەپەگــە، 
ناتوانــن  بۆچــى  دیموکــرات،  ســووریاى  یەپــەژە، 
ــى  ــى دیموکرات ــەڵ پارت ــە لەگ ــەو الیەنان ــک ل یەکێ
ــە  ــاوەڕ ب ــە ب ــۆ نموون ــەون، ب ــک بک ــتان ڕێ کوردس
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان و پەیــەدە بکــەن، 
کــە ڕۆڵیــان هەبێــت لــە خۆرئــاواى کوردســتان، بــۆ 
ئــەوەى تووشــى کێشــە و لــە یــەک جیابوونــەوە 

نەبنــەوە؟ 
هۆشــەنگ دەروێــش: کاک ئیرباهیــم باســی کەرکووکــى کــرد، 
لــە ســەر بابــەىت کەرکــووک، بۆچوونێــک لەنــاو یەکێتیــى نیشــتاىن 

هەبــوو، 38 ئەندامــى ســەرکردایەتیى ئــەو 3 خاڵــەى دایــان نابــوو 

ــە  ــەربازى نەچێت ــزى س ــوو، هێ ــکا ب ــزى ئەمەری ــاگادارى هێ ــە ئ ب

ــوو  ــک هەب ــێکردن، ڕێکەوتنێ ــەىت پاشەکش ــەوە، باب ــاو کەرکووک ن

فەرمانــدەى هێــزى 70، شــێخ جەعفــەر، کــە وەســتا ڕەســووڵ 

بەرپرســیارى میحوەرەکــە بــوو، لــە کۆنگــرەى ڕۆژنامەنووســیدا 

ــە  ــرد ل ــەمان ک ــان پاشەکش ــرد، خۆم ــەوە ک ــاژەى ب ــە ڕووىن ئام ب

ســەر بڕیــارى خۆمــان بــوو، چونکــە ئەگــەر وا نەبوایــە، ئەگــەرى 

شــەهیدبووىن 2000 پێشــمەرگە هەبــوە، ئــەوە کارێکــى ســەربازى 

بــوو، ســەرکردە ســەربازییەکان خۆیــان باشــر دەیانــزاىن، لــە 

ســەر بابــەىت ڕێکەوتــن حــەز دەکــەم ڕوونــی بکەمــەوە بــۆ 

ــت،  ــن بێ ــەر ڕێکەوت ــن ئەگ ــک دەڵێ ــە خەڵ ــێک ل ــک، بەش خەڵ

ڕێكەوتــن بــە دزى نابێــت، کــێ فەرمانــدەى هێــزى چەکدارەکانــە، 

بێگومــان مەســعوود بــارزاىن، جێگــرى فەرمانــدەى چەکــدارى 

کــۆرسەت ڕەســووڵە، واتــە بڕیــارە لــە ســەرکردەکانەوە وەرگیــراوە 

بــۆ پاشەکشــەکردىن پێشــمەرگە، بــۆ بابــەىت پــارىت دیموکــراىت 

ــدىن  ــۆ ڕاگەیان ــک ب ــە، هــەر هەنگاوێ کوردســتان، ڕاســتییەک هەی

ــەک  ــەوەى ی ــۆ ئ ــوردى ب ــییەىت ک ــۆ دیپلۆماس ــورد، ب ــى ک یەکڕیزی

هێــزى کوردســتاىن هەبێــت، هەمــوو ئــەو کۆبوونــەوە و ئــەو 

ــک  ــەردەوام هێزێ ــە ب ــەو یەکڕیزیی ــاو ئ ــە پێن ــەى دراون ل هەواڵن

هەبــوو خــۆى لەگــەڵ ئــەو بۆچوونــەدا جیــاواز بــوو، ئــەو هێزەیش 

دیــارە هەمــوو کــەس دەزانێــت کێیــە. مــن وەک خــۆم زۆر کۆنگــرە 

هەبــوو بەشــدار بــووم تێیــدا، ئــەو هێــزەى دەڵێــت نایــەم، 

ــگ  ــرى گرین ــى ت ــتانە. خاڵێک ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــان پ بێگوم

هەیــە پــارىت دیموکــراىت کوردســتان دەیەوێــت بەرژەوەندیــى 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان دا هەبێــت، ناتوانێــت هەڵوێســتێکى 

ــاو  ــە پێن ــدات ل ــاىن ب ــت قورب ــن دەبێ ــت، مخاب ــتاىن هەبێ کوردس

تورکیــا، ناتوانێــت بەرژەوەندیــى خــۆى لەگــەڵ تورکیــا بکاتــە 

قوربــاىن، کاىت خــۆى لــە خۆرئــاواى کوردســتاندا پڕۆژەیەکــان 

ــت،  ــان دادەخس ــوو، دەرگاکانی ــت دەب ــدەق دروس ــوو، خەن هەب

ســوورى  ئەنجوومــەىن  لــە  عــەرەب  ئۆپۆزســیۆىن  ئەندامێکــى 

هەبــوو دەیگــووت مانــاى چییــە ســەرۆکى ئەنجوومــەىن وەزیرانــی 

ــۆم  ــت خ ــر بڵێ ــاو هەولێ ــتان لەن ــى کوردس ــەر خاک ــە س ــا ل تورکی

هاتــووم ڕێکەوتنــم کــردوە دژى تیــرۆر، دژى پەکەکــە دەوەســتین 

کوردســتاىن  ســەرکردەیەکى  وەک  خــۆم  دەکەیــن،  شــەڕیان  و 

بابــەت هەیــە ڕوونــە  نەبێــت، زۆر  کاتــەدا هەڵوێســتم  لــەو 

ــەىت  ــت. سیاس ــەر بکرێ ــە س ــرى ل ــەى زیات ــاکات قس ــت ن پێویس

ــا  ــەڵ تورکی ــان لەگ ــە پێوەندیی ــتان ڕوون ــراىت کوردس ــارىت دیموک پ

باشــە پارێــزگارى لــە بەرژەوەندیــى ئابــوورى، ســیاىس، ســەربازى، 

ــە  ــەردۆگان ب ــەردا، ئ ــە بەرانب ــى خــۆی دەکات، تورکیایــش ل ئەمنی

ئاشــکرا لــە ســەر ڕێفرانــدۆم گــوىت خۆتــان پاســەواىن خۆتــان بکــەن 

دەڵێــت نەوتەکــە لــە دەســتى خۆمدایــە، مەبەســتم لــەم بابەتانــە 

دەمەوێــت شــتێک بڵێــم بەرانبــەر ئــەم تێکەڵییــەى تورکیــا لەگــەڵ 

ئەو کەسانەى پشتگیریى 

ڕیفراندۆمیان دەکرد، داوای 

لێبوردن لە خەڵک بکەن، دەبێت 

بە خەڵک بڵێن ئەوە نسکۆیەک 

بوو، پاشان چۆن خۆمان بەهێز 

بکەین
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ــت هەڵوێســتێکى کوردســتاىن  ــراىت کوردســتان ناتوانێ ــارىت دیموک پ

ــتانیدا. ــتى کوردس ــە هەڵوێس ــە، ل ــازاد نیی ــت ئ هەبێ

ئــەو  نێــوان  لــە  بــوو  دروســت  گفتوگۆیــەک   *
بەڕێزانــەدا هەندێکیــان پێیــان وایــە بــە هــۆى 
ــا،  ــەڵ تورکی ــەتەکانى لەگ ــە سیاس ــتەیییە ب وابەس
ــاوا  بەشــداریى لــەو گرفتانــەدا هەیــە کــە بــۆ خۆرئ
دروســت دەکرێــت، )ئیبراهیــم برۆ( دەڵێت سیاســەتى 
تاکڕەوانــەى پەیــەدە لــە خۆرئــاوا ناهێڵیــت هێزەکان 
ــەوە،  ــس بکەین ــادات ئۆفی ــگا ن ــن، ڕێ ــوو ب یەکگرت
ــان  ــداریى خەباتی ــەى بەش ــەو هێزان ــادات ئ ــگا ن ڕێ
ــە  ــى بەشــار ئەســەد ئێســتا ل ــە دژى ڕژێم ــردوە ل ک
ــت و  ــوو گرف ــەو هەم ــەدە(دان ب ــى )پەی زیندانەکان
کێشــەیەوە چــۆن دەتوانرێــت یەکگرتــووى خۆرئــاوا 
بپارێزرێــت؟ چــۆن دەکرێــت ئەزموونێکــى بــاش لــەو 

ــرن؟ ــوور ڕووی داوە وەربگ ــە باش ــتانەى ل شکس
ڕاســتى  بــە  )ئه بوســابیر(:  محه مــه د  مه حمــوود 
دیــارە دەیانەوێــت بارودۆخــى بەشــێکى تــر بهێننــە نــاو ئــەو 

ــە  ــاوا ل ــە خۆرئ ــە ل ــە نیی ــن کارى ئێم ــڕواى م ــە ب ــوەرەوە، ب میح

کوردســتاىن باشــوور چــى ڕووی داوە، لەبــەر ئــەوەى عــەرەب 

دەڵێــت: ئەگــەر ناکۆکــى لــە نێــوان دوو الیــەن هەبێــت، پێویســتە 

لــە نێــوان خۆیانــدا چارەســەرى بکــەن، نابێــت ســەرکردەکاىن 

ســڵێانی و هەولێــر یەکــرى تۆمەتبــار بکــەن، ئەرکــى ئێمــە 

وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد لــە کوردســتاىن خۆرئــاوا، 

دەمانەوێــت یەکڕیــزى لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەکاىن کوردســتان، 

پاڵپشــتیى یەکــر بکــەن بــۆ چارەســەرکردىن ناکۆکییــەکاىن خۆیــان، 

نــەک بــۆ زیاتــر قوڵرکردنــەوەى کێشــەکاىن نێوانیــان. بــە بــڕواى من 

ئــەم دووبەرەکییــە لــە خزمــەىت کــورد دا نابێــت، ئێمــە وەک کــورد 

ــزى،  ــۆ یەکڕی ــەریان ب ــە س ــت ل ــان هەبێ ــت کاریگەری دەمانەوێ

ــتێت،  ــۆى هەس ــى خ ــە ڕۆڵ ــە ب ــە ئێم ــک ل ــەر یەکێ ــت ه دەبێ

ئــەو بارودۆخــەى لــە کوردســتاىن باشــوور ڕووی داوه،  ئێمــه  وه ک 

كــوردی خۆرئــاوا په یوه ندیــان بــه و كێشــانه وه  نییــه ، ده ڵێــن 

کوردســتاىن  لــە  بــن،  یەکڕیــز  یه كهه ڵوێســت،  كــورد  ده بێــت 

باشــوور، هەمــوو کــەس شــیکردنەوە دەکات دەڵێــت، دەبێــت 

یەکهەڵوێســتى دروســت ببێــت لــە کوردســتاىن باشــوور، بۆچــى ئەو 

ــەى ئێمــە  ــەو 3 ڕێکەوتن ــن ئ ــە کــردار، بۆچــى ناتوان قســانە ناکەن

ــاکات  ــى ن ــەدە دەڵێــت ئەنەکەســە جێبەجێ جێبەجــێ بکــەن، پەی

بــە پێچەوانــەوە. مــن دەڵێــم هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن، هــەر 

دووکیــان ئیرادەیــان نەبــوو ڕێــک بکــەون، نــە پەیــەدە بــە تەنهــا 

ــەوە  ــە پێچەوان ــە، ب ــەو ڕێکەوتنەی بەرپرســیارى جێبەجێنەکــردىن ئ

هــەر دوو الیــەن بەرپرســیارن، هــەر دوو الیــەن نایانەوێــت ئــەو 

ــان  ــى خۆم ــت یەکڕیزی ــە دەمانەوێ ــەن، ئێم ــێ بک ــارە جێبەج بڕی

جێبەجــێ بکەیــن، نــەک تەنهــا لــە ســەر ڕادیــۆ و تەلەڤزیۆنــەکان.

*پێــت وایــە ئــەو قســەیەى مەحمــوود محەمــەد 
کاتژمێرێــک  دەڵێــت:  دروســتە  زۆر  )ئه بوســابیر( 
ــەر  ــوە ه ــى ئێ ــن، کەچ ــى دەکەی باســی یەکگرتووی
یەکەتــان تۆمەتێــک دەداتــە پــاڵ ئــەوى تــر، دەڵێــت 
هــەر دووکتــان بەرپرســیارن )ئەنەکەســە( و )پەیەدە( 
کــە یەکگرتــوو نیــن ئــەو بارودۆخــەى بــە ســەر 
ــە یــان  ــاوا هاتــوە، تــۆ ئــەم ڕەخنەیــەت قبووڵ خۆرئ
پێــت وایــە بەرپرســیارییەتێکە لــە ئەســتۆى پەیــەدە 

ــە؟  دای
لەبــەر  بەرپرســیارە  )پەیــەدە(  بێگومــان  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
ئــەوەى شــەرعیەت و ناشــەرعیەت و ڕەوابــوون ناڕەوایــى ئیــدارە، 

ــە  ــزى ســەربازى ل ــە ســەرەتادا هێ ــەدە ل ــزى پەی ــەت، هێ حکووم

ســووریا نەبــوو، نــە هێــزى )پەیــەدە( و )ئەنەکەســە(، ئێمــە 

ــەدان  ــان دا س ــا ڕێگای ــووریا، تورکی ــى س ــران و ڕژێم ــن ئێ دەزانی

هەندێــک  ســووریاوە،  کوردســتاىن  بچنــە  پەکەکــە  گەریــاى 

ڕێکەوتــن لــە نێــوان پەیــەدە و ڕژێمــى ســووریا هەبــوو هێزێکــى 

عەســکەرى دروســت ببێــت. لــەو کاتــەدا هەندێــک پــارىت کــوردى 

هێــزى عەســکەرى دروســت کردبــوو، بینــان خەتەرێــک لــە ســەر 

ــوان ئێمــەدا دروســت  ــە نێ ــن ل ــوو، ڕێکەوت ناوچــەى کــوردى هەب

بــوو کــە ڕژێــم لــە هەندێــک ناوچــە هێــزەکاىن خــۆى بکێشــێتەوە، 

ــى  ــوو خاڵ ــت ب ــەدا دروس ــوان ئێم ــە نێ ــن ل ــەی ڕێکەوت ــەو کات ئ

هاوبــەش لــە نێوامنانــدا دروســت بــوو، هێزێکــى ســەربازى هەبــوو 

ڕژێمــى ســووریا نەیدەهێــا بێــت، هێــزى ســەربازی خەڵکــى 

ناچــار دەکــرد بــە کوشــن و گرتــن، هاتــن لــە ســەر بابــەىت ســیاىس 

و ئیــدارى بــە وەکالــەت لــە ناوچــەى کوردیــدا حکومیــان دەکــرد، 

ئەمــە ئەمــرى واقیــع نەبــوو، ئــەوان لەگــەڵ ڕژێــم هەندێــک 

ــوردى. ــیى ک ــەرى سیاس ــە دژى تەڤگ ــرد ل ــان ک پیانی

ئــەو  ئەنەکەســە  دەڵێــت،  هۆشــەنگ  *به ڕێــز   
ــى  ــى دیموکرات ــە پارت ــات، ک ــوە دەب سیاســەتە بەڕێ
کوردســتان لــە باشــوورەوە پیــادەى دەکات، یــان 
ئەجێنــداى ئــەوە جێبەجێــى دەکات، بــۆ نموونــە 
پارتــى خەنــدەق لــێ دەدات بەرانبــەر خۆرئــاوا، ســنور 
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دەداخــات، تاوانباریــان دەکات بــەوەى لەگــەڵ ڕژێمــى 
بەشــار ئەســەد کار دەکــەن، سیاســەتى پەکەکــە 
ــەب  ــە ڕەج ــەوە دەکات ک ــی ئ ــەن، باس ــوە دەب بەڕێ
ــە  ــا ل ــى تورکی ــەرۆک وەزیران ــەردۆگان، س ــب ئ تەی
هاتنیــان بــۆ هەولێــر، ڕایــان گەیانــدوە، کــە پەکەکە 
ــەو  ــەڵ ئ ــە لەگ ــوە گوای ــتن، ئێ ــەدە تیرۆریس و پەی
ئــەو بۆچوونــە  وایــە  پێتــان  بــوون،  بۆچوونــەدا 
ڕاســت بێــت کــە پەکەکــە و پەیــەدە تیرۆریســت بــن، 
ئێــوە بۆچــى لەگــەڵ سیاســەتى پارتــى دیموکراتــى 
کوردســتان و بارزانــی دان، کــە لــەم دیــو ســنور 
ئەجێنــداى پارتــى جێبەجــێ دەکــەن، بۆچــى ئەوەنــدە 
دۆســتایەتى لەگــەڵ پەیــەدە و پەکەکــە ناکــەن لــە 

ــتان؟  ــاواى کوردس خۆرئ
ــدراوى حکوومــەت و ســەرۆکایەىت  ــە گرێ ــرۆ: ئێم ــم ب ئیبراهی
پــارىت  لەگــەڵ  ناکەیــن  کار  ئێمــە  کوردســتانین،  ئەنجوومــەىن 

دیموکــراىت کوردســتاىن عێــراق، زۆر باشــە، بــۆ ئەمــڕۆ شــتێکى 

عەیــب نییــە تێکەڵــى لەگــەڵ کوردســتان ســووریا هەبێــت، 100کم 

گرێدراویــن بــە دەوڵــەىت تورکیــا. کاک هۆشــەنگ دەزانێــت یــەک 

ــیۆىن  ــەڵ ئۆپۆزس ــن لەگ ــوو ڕێکەوتی ــوو، هەم ــە هەب ــاندى ئێم ش

ــە یەکــەوە ئیمزامــان کــردوە،  ــە ئەســتەمبوڵ هەمــوو ب ســووریا ل

ــە  ــەو کاران ــە ئ ــە شــاندەکەى ئێم ــوو ل ــک ب کاک هۆشــەنگ یەکێ

کارێکــى ئاســایییە لــە پێوەندییــەکاىن ئێمــە هەبێــت. هــەر شــتێک 

ــت، وەک )ئه بوســابیر(  ــە بێ ــرات و پەکەک ــارىت دیموک ــوان پ ــە نێ ل

ــه  قســە بکــەم کــە  ــەو بابەتەن ــە ســەر ئ ــت ل گــوىت، مــن دەمەوێ

ــووریایە. ــتاىن س ــدراوى کوردس گرێ

* به ڕێز ســڵێمان عەرەب گوتى: ئەو دەســتکەوتانەى 
کــە لــە خۆرئــاوا هاتوەتــە دى )پەیــەدە( کردوویەتــى، 

کــێ کردوویەتــى بۆچى ئێــوە دان بــەوەدا نانێن؟ 
دەســتکەوتێک  مــن خۆزگــە  بــڕواى  بــە  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
هەبوایــە، شــتێکیان هەبوایــە بــۆ میللــەىت کــورد وەک بەیاننامــەى 

دەربــارەى  دەرچــوو،  عێــراق  کوردســتاىن  لــە   1970 ئــازار   11

ئاوەدانکردنــەوەى کوردســتاىن باشــوور، خۆزگــە جێبەجێــب کرایــە، 

ئێمــە ڕێــز لــەو شــەهیدانە دەگریــن، خۆزگــە مبانتوایبایــە لــە ســەر 

ــەر  ــەى ڕووی دا لەب ــەو بابەت ــە، ئ ــان بکردای ــه  بەرگریت ــەو بابەت ئ

ئەمەریــکا بــوو، ئەوەیــش بــە یەکڕیزیــى ناوماڵــى کــورد بــوو، مــن 

بــاوەڕ دەکــەم زۆر زەحمــەت بــەر پەیــەدە بکەوێــت، ئــەو کاتــەى 

کەیفخــۆىش لــە ڕەقــە دەکــەن، بــاوەڕم وایــە ئەمەریــکا ڕێــگا بــدات 

ــە  ــە، ل ــى باش ــرۆر کارێک ــان شــەڕ دژى تی ــت، پاش ــە مبێنێ ــە ڕەق ل

تــەواوى دونیــادا ئەگــەر شــەڕى تیــرۆر بکــەن باشــە، بــەاڵم بــاوەڕ 

ناکەیــن ئــەو دەســتکەوتانە لــە دەســتى ئێمــەدا مبێنێتــەوە، هەموو 

ناوچــەى باشــوورى کــوردى، لــەو بــاوەڕەدام لــە کاتێکــى نزیکــدا 

ــەوە  ــت بگەڕێت ــرات دەبێ ــووریاى دیموک ــزى س ــک، هێ ــۆ خەڵ ب

ســنورى خــۆى وەک چــۆن ئێســتا لــە باشــوورى کوردســتاندا 

ــەى  ــەو کوردان ــوڵ ناکــەن، بێجگــە ل ــى کــورد قب دۆســت و دوژمن

ــت. ــدا نەبێ ــه اڵتی خۆی ــنورى ده س ــر س ــە ژێ ل

ــەورە  ــى گ ــارە گرفتێک ــانە دی ــەو قس ــۆى ئ ــە ک * ل
ــن  ــوە بەرپرس ــتان، ئێ ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل هەی
تــر،  الیه نه كانــی  وەک  چ  حیزبەکــەت  وەک  چ 
گەییشــتوەتە ئــەو ڕادەیــەى کــە ئیبراهیــم بــرۆ 
دەڵێــت خۆزگــە شــتێکتان بکردایــە لــە خۆرئــاوا، النی 
ــداریى  ــەوە، بەش ــس بکەن ــادان ئۆفی ــگا ن ــەم ڕێ ک
هەڵبــژاردن بکــەن، شــەڕێک دەکــەن کــە شــەڕى 
ــران و  ــا و ئێ ــى تورکی ــەڕى وەکالەت ــە، ش ــوە نیی ئێ
ــکا ڕازی  ــادەن ڕووســیا و ئەمەری ــوە ئام ڕووســیا، ئێ
بکــه ن بــۆ خاتــرى بەرژەوەندییەکانــى خۆتــان، بــەاڵم 

ناتوانــن ئەنەکەســە ڕازی بکــەن؟ 
کــردوە،  شــتێکان  هەمــوو  ئێمــە  حوســێنى:  فه تحوڵــا 
کیانێکــى کــوردى هەیــە ئێســتا نــاوى خۆرئاوایــە، دەســتکەوتێکى 

ــاوى  ــە ن ــتى کوردای ــر دەس ــە ژێ ــەورە ل ــى گ ــەورە جوگرافیایەک گ

باکــوورى ســووریایە، پڕۆژەیەکــى سیاســی هەیــە نــاوى فیدڕاڵییــە، 

پڕۆژەیەکــى کوردییــە، کــورد ئێســتا هەمــوو ســووریا بەڕێــوە 

نابــەن، )ئیرباهیــم بــرۆ(  دەبــەن، تەنهــا برایــم بــرۆ بەڕێــوە 

جەماعەتەکــەى بــە ڕاســتى ئێمــە بەشــێک بوویــن لــە ئەنەکەســە 

دەرچوویــن  ئێمــە  کاتێــک  بوویــن،  ئەنەکەســە  بەرپــرىس  و 

ــوردى  ــن کیانێکــى ک ــە دەتوانی ــاراوە، ک ــە ئ ــازە هات ــى ت پڕۆژەیەک

ــەوىن  ــە. خ ــوردى هەی ــى ک ــتا کیانێک ــەت ئێس ــن، دەوڵ ڕابگەیەنی

ســوورى  عــەرەىب  ناســنامەیەکى  تەنهــا  ئەوەیــە  ئەنەکەســە 

ــا هەیــە،  وەربگــرن، ئیســتا پێکهاتەیەکــى کــوردى هەیــە، جوگرافی

پڕۆژەیەکــى گــەورە هەیــە لــە هەمــوو پارتــەکان گەورەتــرە، 

ــەک  ــرۆر، پڕۆژەی ــە دژى تی ــە ل ــەورە هەی ــکرى گ ــە لەش پڕۆژەیەک

هەیــە خەڵــک و پێکهاتــەکان بیپارێــزن، جوگرافیایــەک هەیــە نــاوى 

ــت  ــە دەس ــار ل ــتا کارىت فش ــووریایە. ئێس ــوورى س ــاوا و باک خۆرئ

کورددایــە ئەویــش ڕەقــە، بــرادەران بــا بڕۆنــە شــوێنێکی تــر شــەڕ 

بکــەن، ئــەوە پڕوپاگەنــدەى ئەنەکەســە و کۆمەڵــەى ئیخــوان 
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موســلیمینن، کۆمەڵــەى ئەنجوومــەىن ســووریا ، هیــچ ڕێکخســتنێک 

ــر  ــە ژێ ــراو ل ــى ڕزگارک ــچ ناوچەیەک ــە، هی ــووریادا نیی ــاو س ــە ن ل

ــرات  ــۆ دیموک ــووریا، ب ــۆ س ــەک ب ــچ پڕۆژەی ــە، هی ــتیاندا نیی دەس

بــووىن ســووریا، بــۆ کەرامــەىت خەڵکــى ســووریا نییــە، بۆچــى ئــەو 

ــکەىش  ــەدا پێش ــە کۆنگره ک ــن ل ــەن، دەڵێ ــکەش دەک ــە پێش پڕۆژان

دەکەیــن، دەبێــت کۆمەڵێــک سیاســی لــە ســووریا دروســت 

ــن،  ــووریا دانیش ــە س ــیى ل ــزى سیاس ــوو هێ ــت هەم ــت، دەبێ ببێ

ڕێکەوتننامــەى جنێــڤ و ئەســتانە ئەمانــە هەمــووى ڕۆیشــن، 

ئەمانــە هەمــووى پڕوپاگەندەیــە، ئــەو خەونــەى لــە 2011 هەبــوو 

ڕۆیشــت، ســووریاى 2011 نەمــا، ئێســتا ڕاســتییەک هەیــە داعــش 

ــت. ــوو ڕۆیش هات

دەیانگــوت  کوردســتانیش  دیموکراتــى  پارتــى   *
ــى  ــەت بارزان ــەواو دواى2003 ، تەنان ــا ت ــراق نەم عێ
خۆیشــى لــە چەنــد ڕۆژێــک پێــش ڕیفرانــدۆم گوتــى 
لــە دواى ڕیفرانــدۆم  عێــراق تــەواو بــوە، ئێمــە 
ــوە،  ــەواو ب ــەکان ت ــە جێناکۆک ــە ســەر ناوچ قســە ل
کەرکــووک تــەواو بــوە کوردســتانی، ئێمــە قســەمان 

ــە؟  ــەربەخۆى کوردیی ــى س ــەر دەوڵەت ــە س ل
فه تحوڵــا حوســێنى: ئێمــە دەڵێیــن پــڕۆژەى ئێمــە پڕۆژەیەکى 
ســووریایە، پڕۆژەکــە بــۆ هەمــوو پێکهاتــەکاىن ســووریایە، تــا 

ئێســتا پــڕۆژە ڕێگایــەک نەهاتوەتــە دەســت ئێمــە چــۆن مامەڵــە 

لەگــەل یەکــرى بکەیــن داواى چارەســەرى سیاســی بکەیــن، بــەاڵم 

ــکەرى  ــزى عەس ــەڵ هێ ــە لەگ ــە پێش ــکەرى ل ــزى عەس ــتا هێ ئێس

ــزى عەســکەرى  ــا ئیســتا هێ ــەاڵم ت ــاوە، ب ــان شکســتی هێن زۆربەی

لــە پێشــەوەیە، تــا ئێســتا داعــش مــاوە تــەواو نەبــوە لــە ســووریا، 

قاعیــدە مــاوە، بــەرەی نــورسە بەشــێکە لــە قاعیــدە، پارێزگایەکــى 

گــەورە بــە دەســتى ئەوانــدا مــاوە.

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

ئیــوە زۆر نەتانویســتوە ناسیۆنالیســتانە خەونــى 
ئەوەنــدەى  هەبێــت،  کــوردى  دەوڵەتــى  پــڕۆژەى 
ویســتووتانە حکوومەتــى بەشــار ئەســەد ڕازی بکــەن 
و لــە داهاتــوودا بچنــە چوارچێــوەى فیدڕاڵییەکــەوە 
کــە بەشــار ئەســەد چوارچێوەکــەى بــۆ داڕشــتوە، 
لەگــەڵ ئەوەیشــدا بــا ســەرنجت بــۆ ئــەوە ڕابکێشــم، 
کــە ئیبراهیــم بــرۆ گوتــى، خۆزگــە کانتۆنــەکان 
ئەوەیــە،  شــت  ســادەترین  بکردایــە،  شــتێکتان 
ــاواى  ــە خۆرئ ــەوە ل ــە نابێت ــگاى ئێم ــت جێ ــە دەڵێ ک
دەیســووتێنن،  بکەینــەوە  ئۆفیســێک  کوردســتان 
کادیرەکانمــان دەســتگیر دەکــەن و تەنانه ت ناهێڵن 

ڕۆژنامەکانمــان بگاتــە خۆرئــاواى کوردســتان؟ 
بــرۆ  ئیرباهیــم  جیاتیــى  لــە  مــن  حوســێینى:  فه تحولــا 
ــتان،  ــەوادەى شــەهیداىن کوردس ــە خان ــەم ل ــووردن دەک داوای لێب

کــە ئێمــە ئــەو هەمــوو شــەهید و قوربانییەمــان داوە، نــەک 

ــەری  ــان س ــوو جیه ــدا هەم ــە کاتێک ــردوە، ل ــان نەک ــت هیچ بڵێ

ســووڕماوە بــۆ ئــەوەى کــورداىن خۆرئــاوا کردوویانــە لــە خۆرئــاواى 

ــە،  ــەى نواندوویان ــەو قارەمانیی ــەدا، ئ ــاوە کورت ــەم م ــتان ل کوردس

پاراســتنى مرۆڤایــەىت، شــەڕ لــە پێنــاو پاراســتنى کەرامــەىت مرۆڤــدا، 

ــەوەى سیســتمێکى دیموکــراىت کــە هەمــوو الیەنێــک  ئاوەدانکردن

و هەمــوو گــەالىن خۆرئــاواى کوردســتان چ کــورد چ عــەرەب، 

ــدا  ــان تێی ــى خۆی ــان ڕۆڵ ــوڵان هەمووی ــان، موس ــان، تورک رسی

ــت  ــاىف ژن بدرێ ــن و م ــدا بژی ــە تێی ــە ئازادان ــان ب ــن. هەمووی ببین

سیســتمێکى  ئاوادانکردنــەوەى  بدرێــت،  گەنجانیــش  مــاىف  و 

دیموکــرات لــە کاتێکــدا لــە چوارچێــوەى بارودۆخێکــى زۆر دژوار 

ــەر تیرۆریســتاىن داعــش و ڕژێمــى بەشــار  ــن و شــەڕ بەرانب دەژی

ئەســەد دەکەیــت و دەوڵــەىت تورکیایــش بــە مانــە بڵێــت تــۆ هیــچ 

دەســکەوتێک بــە دەســت نەهێنــاوە، بێگومــان ئەمانــە قســەیەکى 

ــەم فرســەتە بقۆزمــەوە،  ــارە دەمەوێــت ئ ــە، مــن دووب ڕاســت نیی

ئێســتا گوتــم ئێمــە نوێنەرایەتیــى حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان 

ــە  ــگات ل ــێ ب ــک ت ــەوەى خەڵ ــۆ ئ ــەدە. ب ــەوەک پەی ــن، ن دەکەی

ــگات و  ــێ ب ــە ت ــە بابەتەک ــت ل ــرۆ نایەنەوێ ــم ب ــە ئیرباهی بابەتەک

ــم  ــارە دەڵێ ــن دووب ــتییەکە، م ــە ڕاس ــە الیەن ــەوە ل دوور دەکەوێت

حکوومەتێــک لــە خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، ئەگــەر ڕەخنەیــەک 

هەبــوو لــە ســەر ئــەم حکوومەتــە، بێــن بەشــدار بــن لــە پڕۆســەى 

سیاســییەکە کــە ئێمــە بــەرەو هەڵبژاردنێــک دەچیــن، ئەگــەر 

ــا  ــتان، ب ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــکات ل ــەک ب ــت گۆڕانکاریی بیانەوێ
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بێــن بــە شــێوەیەکى دیموکراســی بەشــدار بــن لــەم هەڵبژاردنانــە، 

ــنور  ــە دەرەوەى س ــت، ل ــدار نەبێ ــه  بەش ــەر ئه نه كه س ــەاڵم ئەگ ب

ــەدا،  ــە گۆڕەپانەک ــت ل ــەدە دەردەکەوێ ــان پەی ــەوە، بێگوم مبێنێت

بێگومــان پــارىت چــەپ دەردەکەوێــت، چونکــە ئــەوە بەشــدار 

ــەو  ــت، ئ ــتەکانیش وەردەگرێ ــەکان و پۆس ــە هەڵبژاردن ــت ل دەبێ

کاتــە سیاســەت و پاشــەڕۆژى ئــەو میللەتە دەنەخشــێنێت لە ســەر 

خاکەکــەی، لــە الیەکــى تــرەوە ئەگــەر ئێمــە وەک )ئیرباهیــم بــرۆ( 

ــادات  ــان پــێ ن ــاکات، ڕێگای ــۆ ن ده ڵێــت، کــە پەیــەدە حســابیان ب

دووبــارە حکوومــەىت خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە، دژى یاســایەک 

هەبێــت لێپرســینەوەى لەگــەڵ دەکرێــت، بــەاڵم پرســیارەکەى 

ئایــا  مــن ئەوەیــە، وەک هاواڵتییەکــى خۆرئــاواى کوردســتان، 

ئەنجوومــەىن ســوورى، ئیخــوان موســلیمین حســاب بــۆ ئەنەکەســە 

دەکــەن؟ ئایــا ئامادەیــە مــاىف کــورد بــدات؟ ئایــا ئەنجوومــەن لــە 

بــاوەىش دەوڵــەىت تورکیادایــە، ئیرباهیــم بــرۆ گــوىت: ئــەو دەوڵەتــە 

زلهێزانــەى وەک تورکیــا، ئێــران ئامــادە نیــن کــورد بگــەن بــە مــاىف 

ــدات؟  ــورد ب ــاىف ک ــە م ــەن ئامادەی ــۆن ئەنجووم ــا چ ــان، ئای خۆی

ــان  ــرادەراىن ئەنەکەســە ئەگــەر پڕۆژەیەکی ــە ب ــوادارم ل ــە هی کەوات

هەبێــت بەدواداچــوون بکــەن، ئــەوان تەنهــا بــە نــاو دەڵێــن 

ــە  ــەاڵم پڕۆژەیەکــى ڕاســتیان نیی ــت، ب ــان دەوێ ئێمەیــش فیدراڵی

ــەت،  ــەوە نای ــە خۆی ــان حکومــی زاىت ل ــى ی ــا قســەیە. فیدراڵ تەنه

دامــودەزگاکان  هەمــوو  دەبێــت  بکەیــت،  خەبــات  دەبێــت 

دامبەزرێنیــت، دەبێــت سیســتمێک دروســت بکەیــت، کــە بتوانیــت 

ــت. ــتەبەر بکەی ــک دەس ــۆ خەڵ ژیانێکــى ســەربەخۆ ب

ناکــەن،  بانگەشــەى ســەربەخۆیى  ئێــوە  *بۆچــى 
دیموکراســی  خۆســەریى  بانگەشــەى  ئەوەنــدەى 

دەکــەن؟ 
ــز  ــە هەرگی ــم ئێم ــت بڵێ ــن دەمەوێ ــێنی: م ــا حوس فه تحوڵ
ــوە،  ــان هات ــووریا کۆتاییی ــە س ــەکان ل ــەواو بابەت ــوە ت نەمانگوت

بــە پێچەوانــەوە ئێمــە لــە ســاىت یەکەمــەوە دەڵێیــن، ئــەم 

شــەڕە بــە ڕۆژێــک و دوو ڕۆژ کۆتایــى نایــەت، ڕژێمــى ئەســەد 

بــۆ ماوەیەکــى درێــژ دەمێنێتــەوە، دەبێــت خۆمــان ئامــادە 

ــەم  ــت ئ ــاڵ دەخایەنێ ــۆ 10س ــەوە ب ــەىن کەم ــە الی ــن، ب بکەی

ــۆ  ــوو ب ــراتیژیان هەب ــى و س ــى واقیع ــەڕە، خوێندنەوەیەک ش

ناوچەکــە، هەرگیــز شــەڕمان نەکــردوە و پەنامــان نەبــردوە بــۆ 

ــراىت و  ــتمێکى دیموک ــت سیس ــە دەمانەوێ ــەد، ئێم ــى ئەس ڕژێم

ــەوە. ــاوەدان بکەین ــووریا ئ ــە س ــى ل فیدڕاڵ

پارتــى  وابەســتەى سیاســەتەکانى  ئێــوە  *دیــارە 
کرێکارانــى کوردســتانن لــە ڕابــردوودا، ئۆجــەالن ڕای 
ــی  ــەرى دیموکراس ــزى خۆس ــەوان هێ ــوو، ئ گەیاندب
 – )دەوڵــەت  تێــزى  لەجیاتیــی  دەکــەن  پیــادە 
نەتــەوە(وە، تەنانــەت ڕایــان گەیانــد، ئــەوان دژى 
تێــزى )دەوڵــەت - نەتــەوە(ن، پارتــى و یەکێتــى 
ــاڵێک  ــد س ــەن چەن ــى دەک ــوور نوێنەرایەت ــە باش ل
ــوێنى  ــەالن ش ــەریى ئۆج ــزى خۆس ــش تێ ــەوەو پێ ل
تێــزى )دەوڵــەت – نەتــەوە(ى گرتــەوە، ئێــوە لەگــەڵ 
دەوڵەتێکــى نەتەوەیــی نیــن لەگــەڵ خۆســەریى 
کــە  فیدراڵــى  لــە  جۆرێکــە  یــان  دیموکراســین 
ــاوا  ــە خۆرئ ــەن ل ــۆ دەک ــەى ب ــوە بانگەش ــتا ئێ ئێس
بــۆ پێکهاتەکانــى تورکمــان، ئاشــوورى بەشــدارن 
ــن  ــە دەیبین ــەوەى ئێم ــەاڵم ئ ــەدا، ب ــە پێکهاتەک ل
ــە  ــە جگ ــتێک نیی ــرات ش ــوپاى ســووریای دیموک س
لــە هێزەکانــى پەیــەدە ئــەوە زۆرتــر بانگەشــەى 
ــورد  ــا ک ــە تەنه ــە ک ــەو واقیعەیەت ــۆ ئ سیاســییە ب
ــان،  ــووک بینیم ــە کەرک ــەوەى ل ــە و ئ ــەوێ حاکم ل
هەرێمــى کوردســتان پڕوپاگەنــدەى ئــەوەی کــردوە، 

یەکڕیزیى ماڵى کوردى بۆ 

ئێمە وەک یەکێتیى دیموکراىت 

کوردستان لە سووریا 

خواستێکى سەرەکیى ئێمەیە، 

ئێمە بانگەواز دەکەین لە 

هەر چوار بەىش کوردستان 

یەکڕیزى دروست ببێت
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ــە پڕۆســەى  هەمــوو نوێنەرایەتییــەکان بەشــدارن ل
سیاســیدا، بــەاڵم لــە 16ـــی ئۆکتۆبــەر بینیمــان 
ــدۆم  ــووک، دژى ڕیفران ــااڵ، دژى کەرک ــەوەى دژى ئ ئ
بــوون پێکهاتەکانــى تــر بــوون، ئێــوە ســیناریۆیەک 
شکســتى  باشــوور  لــە  کــە  دەکەنــەوە  دووبــارە 

خــواردوە؟
ــارىت  ــە، وەک پ ــزى پەکەک ــە وەک هێ ــەرەب: ئێم ــڵێمان ع س
ــە،  ــەرۆکى ئێمەی ــەالن س ــز ئۆج ــدارین، بەڕێ ــەدا بەش ــەو بابەت ل

پارادیگــاى  لەگــەڵ  نوســیوویەىت  ئــەو فەلســەفەی ئۆجــەالن 

شارســتانیى دیموکــراىت لــە ســەر ئــەو فەلســەفەیە دەڕۆیــن، 

پــڕۆژەى چارەســەرى سیاســییى خۆمــان بــە پێــى ئــەو فەلســەفەیە 

ــە  ــە ل ــە، ئێم ــەرۆکى پەیەدەی ــەالن س ــەرۆک ئۆج ــن. س دادەڕێژی

بەرنامــەى سیاســیى خۆمــان و لــە کۆنگــرەى خۆمانــدا ئاماژەمــان 

بــەوە کــردوە، هەروەهــا پەکەکــە پارتێکــى کوردســتانییە، ڕۆڵێکــى 

بــۆ  پارچــەى کوردســتاندا  لــە هــەر چــوار  گرینگــى هەبــوە 

کێشــەى کــورد، بــۆ مــاىف گــەىل کــورد، بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى 

تێکۆشــاىن  لــە  پەکەکــە  تایبــەت  بــە  ناوەڕاســت،  خۆرهــەاڵىت 

ــە هــەر الیەنێکــی  ــر ل ــى دەکــرد زیات ــدا پشــتگیریى کۆبانێ کۆبانێ

تــر، لــە کەرکــووک تێکۆشــانی کــرد، پەکەکــە لــە هــەر چــوار 

ــە، هێزێکــى کوردســتانییە، ئێمــە وەک  پارچــەى کوردســتاندا هەی

پارتێکــى کوردســتاىن وەک پارتێکــى بــرا، وەک پارتێکــى کوردســتاىن 

ــە،  ــۆڕان، هەدەپ ــتان، گ ــتیانیى کوردس ــى نیش ــە یەکێتی ــۆن ل چ

ــەىت  ــە تایب ــن، ب ــە نزیکی ــەو الیەنان ــتان ل ــکاراىن کوردس ــارىت کرێ پ

پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان توانییــان ڕۆڵیکــى ســەرەکى هــەم لــە 

پاراســن هــەم لــە پشــتگیریکردنی ســیاىس لــە خۆرئاواى کوردســتان 

ــەو  ــە پاشەکشــێ و کێشــەى ئ ــە گشــتى کێشــەیەک هەی ببینــن. ب

ــوو  ــەڕى، ئێمــە هەم ــدا تێپ ــە کوردســتان پێی ــەى ک کێشــە گەورەی

هێــزە سیاســییەکاىن باشــوورى کوردســتان بــە بەرپرســیار دەبینیــن، 

دەمانەوێــت  ئێمــە  ســیاىس،  پــارىت  هــەم  حکوومــەت،  هــەم 

جارێکــی تــر بــە سیاســەىت خۆیانــدا بچنــەوە، ئێمەیــش وەک 

پارتێکــى خۆرئــاواى کوردســتان پشــتگیریى ئــەو سیاســتە دەکەیــن. 

ئێمەیــش وەک خۆرئــاوا لــە ئەزمــووىن خۆرئــاوا ســوود وەربگریــن، 

بابەتێکــی تــرى گرینــگ ئەوەیــە ڕۆژبــەڕۆژ فیدڕاڵــى لــە خۆرئــاواى 

ــتان  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــت، ل ــەوە دەچێ ــەرەو پێش ــتان ب کوردس

بــەرەو هەڵبــژاردن دەچیــن، کــە چــۆن بــۆ دەســتپێکردىن ڕیفراندۆم 

بەڕێــوە بربێــت بــۆ بەدەســتهێناىن فیدڕاڵییــە، ئــەو کەســانەى کــە 

لــە باشــوورى کوردســتان ڕیفراندۆمیــان پــێ بــاش نەبــوو، بڵێــن لــە 

ــن! ــت، مەخاب ــاىش نابێ ــى ب ــى ئەنجام ــش فیدراڵ خۆرئاوای

ــوە  ــک بەڕێ ــاوا هەڵبژاردنێ ــە خۆرئ ــردوو ل ــە ڕاب * ل
ــارەوانییەکان  ــى ش ــوودا هەڵبژاردن ــە داهات ــوو، ل چ
بەڕێــوە دەچێــت، ئــەوە ئەنەکەســەیە کــە ناڕازییــه  
و بەشــدارى نــاکات و بایکۆتــى هەڵبژاردنەکانــى 
کــردوە، پارتــى پێشــکەوتنخوازى کــوردى ســووریا 
)حەمیــد دەروێــش( بەشــدای نەکــردوە و زۆر لــە 
ئــەو  کەواتــە  ناکــەن،  بەشــدارى  تــر  پارتەکانــى 
ــە پەیــەدە هێزێکــی  هەڵبژاردنــەى دەکرێــت جگــە ل
تــر بەشــداریى تێــدا نییــە، کەواتــە هەڵبــژاردن 

ــەن؟  ــى دەک بۆچ
بەیاننامەیەکــی  ئەنەکەســە  مەخابــن!  عــەرەب:  ســڵێمان 
نەبێــت،  ئامــادە  هەڵبژاردنــەکان  لــە  پارتێــک  هــەر  دەرکــرد 

هەروەهــا لــە پاشــەڕۆژدا پاشــەڕۆژى دیــار نابێــت، ئــەو ڕاســتییەى 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان دروســت بــوو هەمــوو گــەىل خۆرئــاوا، بــە 

تایبــەت )ئەنەکەســە( لــە پێــش هەمــوو کەس چوە ســەر ســندوقى 

دەنگــدان بــۆ بــە دەســتهێناىن فیدڕاڵیــى دیموکــراىت، بــە هــەزاران 

کــەس چوونــە ســەر ســندوقى دەنگــدان و بــە بەڵــێ دەنگیــان بــە 

فیدراڵــى دیموکــراىت داوە، ئــەو بەیاننامەیــەى )ئەنەکەســە( بــاوی 

ــە  ــوو، 1/19 فیدڕاڵــى دیموکــراىت ل ــۆ هەمــوو خەڵــک ب کــردەوە ب

باکــوورى ســووریا ئەنجامەکــەى کۆتایــی بێــت، کۆنگــرەى گــەالن 

کۆتایــى بێــت.

* کاک هۆشــەنگ ئێــوە تۆمەتبارن بەوەى سیاســەتى 
پەکەکــە بەڕێــوە دەبــەن، هاوپەیمانیتــان هەیــە 
لەگــەڵ پەیــەدە و کانتۆنەکانــى خۆرئــاوا، بەشــدارن 
لــەو پڕۆســە سیاســییە، د. ســڵێمان بــە ئاشــکرا 
دەڵێــت ئۆجــەالن ســەرۆکى پەیەدەیــە، لــە هــەر 
چــوار پارچــەى کوردســتان ڕۆڵــى خــۆى هەیــە، کەواتە 
ــرۆ دەســەلمێنێت کــە  ئــەوە قســەکانى ئیبراهیــم ب
ــا،  ــا، ئایدیۆلۆژی ــز، ئایدی ــەرۆک، هێ ــەل، س ــەک گ ی
سیســتم هەیــە و ئەویــش پەکەکــە و عەبدوڵــال 
ئۆجەالنــه ، لــە کوێــى ئەمــەدا پڕۆســەى دیموکراســی 
بەڕێــوە دەچێــت، بــەم شــێوازە خۆرئــاوا لــە بــەردەم 
مەترســیی گەورەدایە، کە پڕۆســەیەکى دیموکراســی 
بەڕێــوە ناچێــت، تــاک حیزبــى و تــاک هەژموونــى، لــە 
ــى  ــە حکوومەت ــان ک ــە بینیم ــی ڕەق دواى ڕزگاربوون
تورکیاتــان نیگــەران کــرد لــەو گۆڕەپانــەى کــە 
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ــەدە  داعــش دەبابەکانــى تێــدا دەســووڕانەوە، پەی
بــە ئــااڵى پەکەکــەوە و وێنــەى عەبدولــا ئۆجــەالن 
ــەو  ــە ئ ــارە دەکــردەوە، وات هەمــان ســیناریۆى دووب
دەتانەوێــت  ئێــوە  ڕاســتە،  بۆچوونانــە  و  ڕەخنــە 
پارتــى  یــان  بەڕێوەبــەرن  خۆرئــاوا  حکوومەتــى 

ــەربخەن؟  ــتان س ــى کوردس کرێکاران
هۆشــەنگ دەروێــش: ڕاســتییەک هەیــە ئەگــەر خۆمــان باســی 
بکەیــن یــان نــا، پــارىت دیموکــراىت کوردســتان یەکگرتــوو بێــت وەک 

ــت  ــکات و بتوانێ ــات ب ــاوا خەب ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــە بێت پەکەک

بەڕێــوە  کوردســتاىن  ســراتیژێکى  توانیبێتــى  بــدات،  شــەهید 

ــژوو  ــۆ مێ ــەیە ب ــەم قس ــن ئ ــت، م ــە خێربێ ــت ب ــا بێ ــت، ب بچێ

ــە ســەر  ــوو شــەڕ ل ــم: دواى ڕووداوەکاىن ســووریا خەریــک ب دەڵێ

ــەت  ــتنێکی تایب ــە دانیش ــوو. ل ــت دەب ــاوا دروس ــەکاىن خۆرئ ناوچ

لەگــەڵ )جەمیــل بایــک( لــە ســەر بارودۆخــى کوردســتان، دەڵێــت 

ــتان،  ــوورى کوردس ــۆ باک ــەهیدی داوە ب ــاوا زۆر ش ــوردى خۆرئ »ک

دەڵێــت: خۆمــان قــەرزدارى خۆرئاوایــن، چەنــد شــەهید هەبێــت 

شــانازییە  جێــگاى  دەکەیــن،  شــەهید  خۆرئــاوا  بــۆ  خۆمــان 

شــەهیدى خۆرهــەاڵت لــە ســەر خاکــى خۆرئــاوا دەبینیــن، باکــوور 

لــە ســەر خۆرئــاوا، لــە باشــوور لــە ســەر خۆرئــاوا شــەهید دەبــن. 

ــە بیــرى نەکەیــن، بۆچــى هێــزى  بابەتێکــی تــر هەیــە پێویســتە ل

مەغریــب و جەزائیــر دەڵێــن دژی هێــزى تونــدڕەو شــەڕ دەکەیــن، 

جارێــک بــە نــاوى ئیســام جارێــک بــە نــاوى عــەرەب بــوون بــۆ 

منوونــە، بۆچــى نایاســایییە کوردێــک لــە باکــوورى کوردســتان، 

ــۆ  ــکات ب ــەڕ ب ــاوا ش ــى خۆرئ ــەر خاک ــە س ــت ل ــدە بێ ــە فەرمان ک

پاراســتنى میللــەىت خۆیــان. بــە بــڕواى مــن جێــگاى شــانازییە 

ــە،  ــا قســە نیی ــە سیاســەىت تەنه ــتان، پەکەک ــاواى کوردس ــۆ خۆرئ ب

ــە. ــن و خەبات ــەىت خوێ سیاس

خەباتــە  و  خوێــن  سیاســەتى  کــە  پەکەکــە   *
بۆچــى ئامــادە نەبــوو، بــۆ کەرکــووک لــە باشــوورى 

بــدات؟ خوێــن  کوردســتان 
هۆشــەنگ دەروێــش: لــە باشــوورى کوردســتانیش ئامــادە 
بــوو. خــۆم ئــاگادار بــووم لــە نــاو کەرکــووک، کــە تــازە ئــەو 

ــراو  ــات، زۆر الیــەىن دیاریک ــدا ه ــەر کەرکووک ــە س ــە ب بارودۆخ

داوایــان کــرد، هێــزى پاراســتنى کەرکــووک دروســت ببێــت، دیــارە 

ــە  ــوە، ل ــە ب ــتیاریی بارودۆخەک ــۆ هەس ــراوە ب ــنیار ک ــەوەی پێش ئ

کەرکــووک یــەک یــان دوو شــەهید هەبــوە. ئــەو بارودۆخــەى 

ــزى پاراســتنى گــەل  کەرکــووک، پێــش ڕووداوەکاىن کەرکــووک، هێ

لــە کاىت بارودۆخــى شــەنگالدا بەشــداریان کــرد، هێــزى پاراســتنى 

ــى  ــەڕەى کۆتای ــەم ش ــى، ل ــان بین ــى گرینگی ــش ئەرکێک کەرکووکی

کەرکووکــدا ڕەنگــە ڕاســت نەبێــت ئێمــە پێــی بڵێیــن شــەڕ، 

ــوو هێزێکــی زۆر  ــار ب ــەاڵم دی ــە شــەڕێکى وا دەرنەچــوو، ب چونک

گــەورە هاتبــوو بــۆ ئــەوەى کەرکــووک داگیــر بــکات، بــەاڵم هێــزى 

ــا ڕۆژى  ــەوان ت ــە ئ ــرد، ک ــان دەرک ــەل بەیاننامەیەکی ــتنى گ پاراس

ــردوه . ــەڕیان ک ــەر ش دوەم ه

* بۆچوونێــک هەیــە ئایــا ئیتالفــى ســوورى، ئیخــوان 
موســلمین، ســوپاى ســووریاى بەنــاو ئــازاد، ئــەو 
ئەجێنــدا دەرەکییــەى هەیــە، ئایــا بابەتــى فیدڕاڵــى، 
بابەتــى خۆســەریى دیموکراســی، مافەکانــى خۆرئــاوا 
ــی  ــی سیاس ــە الیەن ــک ل ــە هەندێ ــوڵ دەکات، ک قب
ــەدە(  ــە )پەی ــرن ل ــە دەگ ــەن، ڕەخن ــتگیریى دەک پش
کــە سیاســەتى بەشــار ئەســەد و کۆمــارى ئیســالمیى 

ئێــران بەڕێــوە دەبــات؟ 
ڕێكەوتنــەى  لــەو  )ئه بوســابیر(:  محەمــەد  مەحمــوود 
هێــزى  ســووریا،  لــە  کــورد  نیشــتیانیى  ئەنجوومــەىن  نێــوان 

ــە  هەماهەنگــى و شــۆڕش دروســت بــوو، ئێمــە ئەنــدام بوویــن ل

ــەى  ــەو بەڵگەی ــووریادا. ئ ــە س ــورد ل ــتیانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــە  ــوو ب ــان نەداب ــاىف هاواڵتیبوونی ــوو، م ــن هەب ــەر ڕێکەوت ــە س ل

کــوردان، لــە ســەر ئــەو بابەتــە هەندێــک بــرادەر داواى خۆســەرى 

دیموکــراىت  یەکێتــى  پــارىت  وەک  ئێمــە  لەبەرئــەوە  دەکــەن. 

ــردەوە،  ــاو ک ــان ب ــەدا ڕاگەیاندنێک ــەو کات ــووریا، ل ــە س ــورد ل ک

ئــەو ڕێكەوتنــەى لــە نێــوان هێــزى هەماهەنگــى و شــۆڕش، 

ــە  ــە ســووریا، بۆچــووىن ئێمــە ل ئەنجوومــەىن نیشــتیانیى کــورد ل

ســووریاى داهاتــوودا جێبەجــێ ناکرێــت، مــاىف میللــەىت کــورد 

لــە ڕێكەوتنەکــەدا نییــە. کاتێــک ئێمــە دەبینیــن پەیوەســتى 

نیشــتیانیى  ئەنجوومــەىن  یەکڕیــزى  بــۆ  هەیــە،  یەکڕیــزى  و 

ــزى  ــاو هێ ــازى ن ــەدا دەرب ــوار چێوەی ــەو چ ــووریا ل ــە س ــورد ل ک

هەماهەنگــى دەبیــن، بــە داخــەوە بــە بۆچــووىن ئێمــە ئــەو 

ــە  ــان دواى دوو ڕۆژ ل ــوو، پاش ــە ب ــى ئێم ــاىف هاواڵتی ــە م ڕێكەوتن

کاتێکــدا مەرەکەبــی ئــەو ڕێكەوتنــە وشــک نەببــوەوە، یاســاى 

)ســیادەی وەتــه ىن( دەرچــوو، ئــەو ڕێكەوتنانــەى ئێســتا دەکرێــن 

ڕێكەوتنــى کاتیــن، ڕێکەوتنــى ســراتیژى کاتێــک دروســت دەبێــت 

واڵتێــک  ئاوەدانکردنــەوەى  ئەســەد،  بەشــار  ڕووخانــدىن  دواى 

ــە  ــت. ئێم ــتەبەر دەبێ ــە دەس ــەو مافان ــدا ئ ــی واڵت ــە پەرلەمان و ل

ــە  ــەد ل ــار ئەس ــرێ داوە، بەش ــەوە گ ــەر ئ ــە س ــان ل زۆر ئومێدم
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ــورد  ــە ک ــک ب ــچ مافێ ــە هی ــن ک ــا بووی ــت، دڵنی ســەرۆکایەىت مبێنێ

نــادان. بــە بــڕواى مــن لــە نــاو ڕژێــم دا، لــە نــاو ئۆپۆزســیۆندا لــە 

ــە  ــک دەکەوێت ــم کاتێ ــان دژوارە. ڕژێ ــورد بۆچوونی ســەر پرســی ک

ئاســتەنگەوە دەڵێــت کــورد بەشــێکە لــە هاونیشــتیانیى نەتــەوەى 

کــورد، دەڵێیــت کەســێکى دیموکراتــە، بــەاڵم دواتــر دەڵێــت کــورد 

کەمــە نەتەوەیەکــى بچووکــن، کــورد لــە الى بەشــار ئەســەد تەنهــا 

ــچ  ــا هی ــاژەڵ، ئەگین ــە ئ ــەوە ل ــان دەکات ــە جیای ــک ک وەک مرۆڤێ

ــورد  ــی ک ــەرکردىن پرس ــن چارەس ــڕواى م ــە ب ــت، ب ــان نابێ مافێکی

دەســتوورى،  دیموکــراىت،  ســووریایەکى  واڵىت  چوارچێــوەى  لــە 

ــە  ــووریا بگەن ــیۆىن س ــەڵ ئۆپۆزس ــن لەگ ــار دەب ــدا، ناچ پەرلەمانی

ــە ســەر  ــە کار بکــەن، ل ــک و لەگــەڵ هــەر دوو الیەنەک ڕێكەوتنێ

ــەر دوو  ــەڵ ه ــى لەگ ــى تەوافق ــوورى ڕێکەوتنێک ــتوورى س دەس

ــەک  ــامە، ن ــە ش ــە ل ــی ئێم ــەرکردىن پرس ــەن، چارەس ــە بک الیەنەک

ــل. ئێمــە  ــر، ســڵێاىن، قەندی ــاران، هەولێ ــە بەغــداد، ئەنقــەرە، ت ل

ــدڕەو  ــە تون ــازاد، ئەوان ــوپاى ئ ــوو س ــاو نراب ــاف ن ــن ئیئت دەبینی

ــن  ــوون ئیخــوان موســلیمین. م ــاو نراب ــراى موســوڵان ن ــوون، ب ب

ــەوە  ــوو ڕەنگاکان ــە هەم ــوردى ب ــیى ک ــەرى سیاس ــم تەڤگ دەبین

کۆنگــرە لــە هــەر شــوێنێک دروســت ببێــت، پێویســتە کــورد 

ــورد  ــاىن ک ــووىن بەرپرس ــت، بۆچ ــەدا هەبێ ــەو کۆنگرەی ــاو ئ ــە ن ل

ــوردا  ــاىف ک ــتەبەرکردىن م ــە دەس ــچوون ل ــت، بەرەوپێش وەربگیرێ

بکــەن، ئەگــەر هاتــوو ئەنجامــى کۆنگــرە لــە بەرژەوەندیــى دۆزى 

کــورد بــوو، بەیاننامەیــەک ئامــادە بکــەن بڵێــن گــەىل کــورد ئێمــە 

ــعودیە،  ــان س ــتانە(، ی ــە )ئەس ــن ل ــرە بووی ــەو کۆنگ ــداریى ئ بەش

جنێــڤ، قەتــەڕ، ئەســتەمبول بێــت، بڵێــن ئێمــە پرســی کــورد بــەرز 

دەکەینــەوە، ئــەو الیەنانــەى تــر کــە لــە واڵت دەژیــن ڕێــگا نــادەن 

ــە ئەنجامــى  ــە ئێمــە ل ــت، بۆی ــەرەو پێشــەوە بچێ ــورد ب پرســی ک

ــن. ــیار نی ــە بەرپرس ــەو کۆنگرەی ئ

*هەدەپــە چ ڕۆڵێکــى نەرێنیــى هەیــە لــە خۆرئــاواى 
ئێــوە  وابــوو  پێیــان  هەندێــک  کــە  کوردســتان، 

سیاســەتى هەدەپــە جێبەجــێ دەکــەن؟ 
ــە  ــە ک ــەو بەڵگەنامەی ــت ئ ــابیر دەڵێ ــرۆ: ئه بوس ــم ب ئیبراهی
لــە ســووریا ئیمــزا کــراوە هیــچ شــتێکى بــۆ کــورد تێــدا نییــە، مــن 

ــە مێــژووى ســووریادا ئۆپۆزســیۆىن  دەتوانــم بڵێــم یەکــەم جــارە ل

ســوورى دروســت ببێــت، مــاىف کــورد وەک نەتــەوە، میللــەت، 

ــاو ئــەو ڕێکەوتنــەدا ئیمــزا کــراوە. مــن دەزانــم وەک  ــە ن گــەل، ل

کەســایەتیى زۆر کــەىس خــراپ و شــۆڤینى لــە ناویانــدا هەیــە. مــن 

ــتا  ــدەم، مامۆس ــەىت ب ــاىن میوانەک ــە پیش ــەو دۆکیۆمێنت ــم ئ دەتوان

هۆشــەنگ خــۆى ئــەو دیکۆمێنتــه ی هەیــە، بــۆ پــارىت دیموکــراىت 

ــچ  ــوردى هی ــتیانیى ک ــی نیش ــە وەک ئەنجوومەن ــتان ئێم کوردس

لــە ســەر ئێمــە فــەرز نەبــوە، وەک مەســعوود بــارزاىن یــان ڕۆڵــى 

پــارىت تێــدا بێــت. 

*پێــت وایــە خۆرئــاواى کوردســتان، کانتۆنەکانــى 
خۆرئــاوا لــە ژێر ســایەى حکوومەتى بەشــار ئەســەددا 
دەتوانــن دەســتکەوت و ئیمتیــاز یــان فیدڕاڵــى، یــان 
ئــەوەى خۆیــان ناویــان ناوە خۆســەریى دیموکراســى 
داهاتــووى خۆرئــاواى  یــان  بهێنــن،  بــە دەســت 
کەرکــووک،  شــێوەى  هەمــان  بــە  کوردســتانیش 

ــت؟ ــەکان دەبێ ــە جێناکۆک ناوچ
کۆنگــرەى  لــە  بیانتوانیایــە  ئەگــەر  بــەرۆ:  ئیبراهیــم 
نێودەوڵەتیــدا بــن، یــان لــە دەوڵــەىت ســووریا بــن، مــاىف نەتــەوەى 

میللــەىت کــورد لــە دەســتووردا بپارێــزن، فیدڕاڵــى دروســت بکــەن، 

یــان ئۆتۆنۆمیــى دروســت بکــەن هــەر کــەس توانیــى ئەوانــە 

دەســتەبەر بــکات، ئێمــە لــە ســەر ســەرى خۆمــان قبووڵــى 

ــم  ــتا ڕژێ ــا ئێس ــە ت ــە زۆر گەورەی ــەم پرس ــن! ئ ــن. مەخاب دەکەی

ــەوەى  ــتا دۆزین ــا ئێس ــورد، ت ــەىت ک ــاىف میلل ــۆ م ــێ ب ــت بەڵ ناڵێ

ــورد،  ــەىت ک ــەوەى میلل ــاىف نەت ــتهێناىن م ــۆ بەدەس ــەرێک ب چارەس

ــتەبەرکردىن  ــم دەس ــن دەزان ــت، م ــتى بێ ــە یەکهەڵوێس ــت ب دەبێ

ــوور  ــتاىن باش ــتیوانیى کوردس ــە پش ــە ب ــووریا ن ــە س ــورد ل ــاىف ک م

و نــە لــە خۆرئاوایــش دەبێــت لــەو واڵتانــە شــەڕ نەمێنێــت ببنــە 

ــەو  ــزن، ئ ــە دەســتوور بپارێ واڵتێکــى دیموکراســی و مــاىف ئێمــە ل

کاتــە لــە دەســتووردا دەتوانیــن مــاىف نەتەوەیــى دەســتوورى 

ــن. ــان بپارێزی خۆم

* پەیــەدە ڕایــان گەیانــدوە ســەربەخۆییان ناوێــت، 
دوێــت،  دیموکراســییان  خۆســەریى  بەڵکــوو 
پێــت وایــە هەمــان بۆچوونــى پارتــى کرێکارانــى 

کوردســتانە؟ 
لــە  ســەربەخۆبوون  ئێمەیــش  بێگومــان  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
کوردســتاىن ســووریادا داوامــان کــردوە، ئێمــە داواى فیدڕاڵــى 

دەکەیــن، ئێمــە و پەیــەدە پێــش 4 ســاڵ داوای فیدراڵــى دەکەیــن، 

ــا و فیدڕاڵــى هەرێمــى  فیدڕاڵــى هەرێمــى کــوردى یــەک جوگرافی

ئیــدارى لــە ســووریا دروســت بێــت. هەرێمــى کــوردى بێــت، لــە 

بەشــێک لــەو فیدڕاڵییــەى کــە لــە ســووریا دروســت دەبێــت. 

)پەیــەدە( دەســتى لــەو سیاســەتە بــەرداوه ، )پەیــەدە( خــۆى 

دەڵێــت: پــڕۆژەى ئێمــە ســووریایە، بێگومــان ئەمــڕۆ لــە ژێــر 
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ــەىت ســووریادایە، دەبێــت مــاىف خۆمــان چارەســەر  ســێبەرى دەوڵ

ــپێرن. ــەوان ڕادەس ــە ئ ــن، پەکەک بکەی

* بۆچوونــت چییــە لە ســەر ئــەو قســەکانى ئیبراهیم 
بــرۆ ؟ خەباتــى خۆرئاوا بەرەو کــوێ دەڕوات؟ 

فه تحوڵــا حوســێنى: خەبــاىت خۆرئــاوا تــا ئێســتا ســەرکەوتوو 
بــوە، هــەر ســەرکەوتوو دەبێــت، لەبــەر ئــەوەى ڕێکەوتنێــک 

ــە،  ــوردەکان هەی ــوان ک ــە نێ ــاوا و ل ــەکاىن خۆرئ ــوان پێکهات ــە نێ ل

دەربــارەى )ئەنەکەســە(، بــە ڕاســتى )ئەنەکەســە( نەگەییشــتوەتە 

خۆرئــاواى  لــە  هەســتێت  خــۆى  ئەرکــى  بــە  ئاســتەى  ئــەو 

ئۆپۆزســیۆنێکى  وەک  دەکەیــن  داوا  کات  هەمــوو  کوردســتان، 

خۆیــان  سیاســیی  کارى  کوردســتان  خۆرئــاواى  نــاو  لــە  بــاش 

بکــەن، دەتوانــن بــارەگاکاىن خۆیــان بکەنــەوە و خۆپیشــاندان 

ــتێک و  ــوو ش ــردىن هەم ــەاڵم قەدەغەک ــرن، ب ــە بگ ــەن، ڕەخن بک

ــاواى کوردســتان، باکــوورى ســووریا  ــە خۆرئ ــەو دەســتکەوتەى ل ئ

ــە الى  ــەو شــێوەیە بڕیارێکــى سیاســیى ڕاســت ل ــە، ڕاســتى ب هەی

ــتان  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــڕۆ ل ــن ئەم ــوو دەزان ــە. هەم ــەوان نیی ئ

نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە، لــە باکــوورى ســووریایش 

نەخشــەڕێگایەکى تــازە دێتــە پێشــەوە لــە ســەر ئاســتى لەشــکرى، 

ــەوان  ــە ئ ــەو ڕێكەوتن ــەاڵم ئ ــتە، ب ــە ڕاس ــن هەی ــی، ڕێکەوت سیاس

ــان نەکــردوە، ئەنەکەســە نەتوانیــى دەســتکەوىت  ــان جێبەجێی خۆی

ــان  ــە دەی ــەوەى ئەنەکەس ــەر ئ ــت. لەب ــت بهێنێ ــە دەس ــۆى ب خ

ــوو  ــوو، کێشــەکاىن ئەنەکەســە کیشــەى ڕێکخســن ب کێشــەی هەب

نــەک کێشــەى ســیاىس، بــەاڵم هەمــوو کات داوامــان لــە ئەنەکەســە 

کــردوە، ئەرکــى خۆیــان جێبەجــێ بکــەن، واز لــەو تەشویشــە 

ــتان. ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ــن ل بهێن

ئەمــڕۆ نەخشــەیەکى تــازە دێتــە پێشــەوە، خۆرئــاواى کوردســتان، 

باکــوورى ســووریا، هەمــوو ســووریا دەگرێتــەوە، بــەاڵم ئــەو 

پڕوپاگەندانــەى دەڵێــن: پــارىت چــەپ بەشــێکن لــە ڕژێــم، خەڵــک 

ــەوە،  ــە پێش ــازە دێت ــتێکى ت ــڕۆ ش ــانە، ئەم ــەو قس ــوون ل ــزار ب بێ

بــەاڵم دیــارە ئــەو خەیاڵــەى لــە الى ئەنەکەســە هەیــە دوورە لــە 

ــتییەوە. ڕاس

* خەڵــک لــەو قســانە بێــزار بــوە یان لە )ئەنەکەســە( 
بێــزار بوون؟

ــە ئەنەکەســە و قســەکاىن ئەنەکەســە  ــا حوســێنى: ل فه تحوڵ
بێــزار بــوون، ئەنەکەســە هیــچ دەســتکەوتێکى لــە خۆرئــاواى 

کوردســتان جێبەجێــێ نەکــردوە دوورە لــە واقیعــەوە، ئەنــوەر 

ــوە.  ــتحقاقێکى وەرنەگرت ــچ ئیس ــە هی ــت« ئەنەکەس ــێن دەڵێ حس

ئیســتحقاقى هەبــوو، بــەاڵم نەیتــواىن جێبەجێــى بــکات، ڕێکەوتنــى 

ــز ئیرباهیــم باســی دەکات ئێمــە لــەوێ بوویــن،  دهــۆک کــە بەڕێ

ــى  ــواىن جێبەجێ ــە نەیت ــوو، ئەنەکەس ــاڵ ب ــى دهــۆک 3خ ڕێکەوتن

ــت،  ــێ بکرێ ــەکان جێبەج ــدا خاڵ ــە دوو مانگ ــە ل ــکات، دەبوای ب

بــەاڵم ئەنەکەســە لــە مانگێکــدا نەیتــواىن خاڵێــک جێبەجــێ بــکات.

* ئــەوەى لــە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا بــە 
مەترســیى دەبینــن چ لــە ســەر خۆرئــاوا، ئەزموونــى 
خۆرئــاواى کوردســتان لــە بــەردەم ئــەو مەترســییەدا 

دەبینــن، دەبێــت چــی بکرێــت؟ 
هــەر  الوازبــووىن  گومتــان  ئێمــە  حوســێنى:  فه تحوڵــا 
ئێمــە  تــرە،  پارچەیەکــى  الوازبــووىن  کوردســتان  پارچەیەکــى 

یارمەتیدەریــن بــۆ باشــوورى کوردســتان، لــە باشــوورى کوردســتان 

دەســتەبەرى مافــەکاىن کــورد نەکرابــوو، گەییشــتبوە ئــەو ئاســتەى، 

دەســتەیەکى  نەتوانــرا  بکــەن،  قبــوڵ  ئۆپۆزســیۆنێک  نەتوانــن 

ــرا،  ــدۆم ک ــە ڕیفران ــە ک ــەو هۆکاران ــوڵ بکــەن، لەبەرئ شــەرعى قب

نەتوانــرا ســەربەخۆیى دەســتەبەر بکــەن، بۆیــە %50 خاكــی 

ــێ  ــە جێبەج ــەو ئەزموون ــن ئ ــە ناتوانی ــتدا. ئێم ــە دەس ــان ل خۆی

ــەو  ــت ئ ــەن. دەیانەوێ ــە( داوا دەک ــرادەراىن )ئەنەکەس ــن، ب بکەی

ئەزموونــە جێبەجــێ بکــەن، ئێمــە هەمــوو ئەزمەكانــی باشــووری 

ئەو هێزەى لە باشوورى 

کوردستانە مەخابن، هێزێکى 

عەسکەرییە لە پاڵ سەروەریى 

هەندێک سیاسی دایە سەر بە 

هێزى پارتییە
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ــەوەی  ــەر ئ ــەاڵم لەب ــێ  براكــوژی، ب ــە ب ــێ باشــە ب كوردســتامنان پ

ئەنەكەســە ســوورە لــە ســەر ئــەو داوایــە لەبــەر ئــەوە هێزێكــی 

لەشــكری دروســت كردبــوو بــۆ ئــەوەی ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ئەگــەر 

توانیــی بێتــە خۆرئــاوای كوردســتان، ئــەو هێــزە بەرانبــەر بــە 

ــە  ــت ك ــەاڵم هەمــوو كــەس دەزانێ ــت، ب ــە كار بهێنێ ــوردەكان ب ك

هێــزی یەپەگــە تەنهــا هێزێكــە كــە هەمــوو ســووریا دەپارێزێــت.

 * ئــەوەی لــە باشــووری كوردســتان ڕووی داوە ئێــوە 
چــۆن دەتوانــن ئەزموونــی بكــەن لــە خۆرئــاوای 
ــتان  ــاوای كوردس ــە خۆرئ ــەوەی ل ــۆ ئ ــتان، ب كوردس
خۆرئــاوای  وایــە  پێتــان  چەنــد  تــا  نــەدات،  ڕوو 
وەك  نییــە،  مەترســیدا  بــەردەم  لــە  كوردســتان 
ــەو  ــن ئ ــی: نایەڵی ــێنی گوت ــا حوس ــەوەی فه تحول ئ
خۆرئــاوا  لــە  كوردســتان  باشــووری  ئەزموونــەی 

دووبــارە ببێتــەوە؟
 د. جاویــدان حەســەن: ســەرەتا دەمەوێــت وەاڵمــی ئیرباهیــم 
بــرۆ بدەمــەوە، ئــەو هەندێــك پرســیاری ئاڕاســتەی مــن كــرد، 

ــاوای  ــۆ خۆرئ ــت ب ــت بچێ ــی ناتوانێ ــە )بۆچ ــیارەكەی ئەوەی پرس

ــا ئێســتا  ــراوە، بۆچــی ت ــك دەســتگیر ك كوردســتان، یاخــود گەنجێ

لــە زیندانــدا مــاوە؟( پێویســتە ئیرباهیــم بــرۆ ئەگــەر بزانێــت مافــی 

خــوراوە، ئــەوە حكوومەتێــك لــە خۆرئــاوای كوردســتان هەیــە 

ــوەدا  ــی ئێ ــە دەوڵەت ــرۆ دان ب ــم ب ــكات، »ئیرباهی ــار ب ــكااڵ تۆم س

نانێــت، كەواتــە ســكااڵ لــە كــوێ  بنووســێت »كەواتــە كێشــەكە الی 

خۆیەتــی لــە هەمــوو دونیــا ئەگــەر مرۆڤێــک دان بــەو دەوڵەتــەدا 

نەنێــت كەواتــە پێویســت نــاكات لــەو دەوڵەتــەدا بــژی، تــۆ 

كاتێــك دان بــەو حكوومەتــەدا نانێــت، هــەوڵ دەدەیــت ئینقــاب 

بەســەر ئــەو دەوڵەتــەدا بكەیــت، كەواتــە تــۆ مەترســیت لــە ســەر 

ــك  ــكا كاتێ ــی وەك ئەمەری ــە واڵتێك ــە، ل ــەو دەوڵەت ــی ئ ئاساییش

دەتەوێــت خۆپیشــاندان بكەیــت، بــێ  ئــاگاداری دەزگا ئەمنییــەكان 

ڕێــگات پــێ نــادەن، چونكــە یاســایەك هەیــە دەبێــت بــە پێــی ئــەو 

یاســایە بڕۆیــت. 

* تــۆ بۆچــی خۆرئــاوا بــەراورد دەكەیــت بــە پاریــس 
و واشــنتۆن؟ 

ــی  ــە واڵتێك ــی ئێمەی ــە خەون ــەن: چونك ــدان حەس د. جاوی
ئــازاد و دیموكــرات دروســت بكرێــت، مافــی گەلــی كــوردە 

سیســتمێكی دیموكــرات دروســت بێــت، مــن بــەراوردی خــۆم 

ــاو  ــە ن ــەتانەی ل ــەم سیاس ــەم. ئ ــەد ناك ــار ئەس ــی بەش ــە ڕژێم ب

ئەنەكەســەدا هەبــوون، بۆچــی كاتــی خــۆی ئامــادە بــوون خۆیــان 

هەڵبــژارد كاندیــد بــوون بــۆ ئــەوەی بــن بــە ئەنــدام لــە پەرلەمانی 

ســووریا لــە كاتــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، بۆچــی ئێســتا خۆیــان 

كاندیــد ناكــەن بــۆ ئــەوەی ببنــە نوێنــەری خەڵــك لــە حكوومەتــی 

ئەســەد  بەشــار  دەڵێیت«ڕژێمــی  تــۆ  كوردســتاندا،  خۆرئــاوای 

ڕژێمێكــی دیكتاتــۆر بــوو، بــەاڵم ئێســتا ئامــادە نابێــت، كەواتــە تــۆ 

پڕۆژەیەكــی جیــاوازت هەیــە، دەبێــت خــۆت یەكایــی بكەیتــەوە، 

ــە وەك  ــت، ئێم ــەت دەوێ ــەم میللەت ــی ئ ــۆ بەرژەوەندی ــەر ت ئەگ

سیاســییەكان  الیەنــە  هەمــوو  لــە  دەكەیــن  داوا  حكوومــەت 

ــژاردن  ــە هەڵب ــن ل ــدار ب ــایی بەش ــی ئاس ــا و ڕێنای ــی یاس ــە پێ ب

و حكوومــەت، هیــوادارم ئەگــەر ئەنەكەســە و ئیرباهیــم بــرۆ 

پڕۆژەیەكیــان هەیــە بــۆ كــوردی خۆرئــاوا بگەڕێنــەوە بــۆ خۆرئــاوای 

كوردســتان و بەشــدار بــن بــە ڕۆڵــی خۆیــان هەســن، بــەاڵم وەك 

ــە  ــتان ل ــاوای كوردس ــا خۆرئ ــتان ئای ــووری كوردس ــی باش ئەزموون

ــتان،  ــاوای كوردس ــی خۆرئ ــان شۆڕش ــیدایە؟ بێگوم ــەردەم مەترس ب

ــتا  ــەركەوتنانە، هێش ــوو س ــەو هەم ــەڵ ئ ــە، لەگ ــێكی نوێی شۆڕش

لــە مەترســیدایە، دەبێــت ئێمــە یەكدەنــگ و یەكهەڵوێســت و 

یەكگرتــوو بیــن، هــەوڵ بدەیــن ئــەم ئەزموونــە پــەرە پــێ بدەیــن 

ــزی  ــتان دوو هێ ــووری كوردس ــە باش ــە ل ــۆ منوون ــن، ب و بیپارێزی

ســەربازی هەبــوو، بــەاڵم لــە خۆرئــاوای كوردســتان ڕێگەمــان 

ــزی.  ــتنی یەكڕی ــۆ پاراس ــت ب ــت ببێ ــز دروس ــەداوە دوو هێ ن

ــا حوســێنی گوتــی »ئێمــە ڕێگــە  * ئــەوەی فه تحول
ــارە  ــاوا دووب ــە خۆرئ ــوور ل ــی باش ــن ئەزموون نادەی
ببێتــەوە« واتــە ئێــوە تــا كۆتایــی ڕێگــە نــادەن 
ئەنەكەســە بەشــدار بێــت لــە پڕۆســەی سیاســی 
ئــەو  نــادەن  ڕێگــە  كوردســتان،  خۆرئــاوای  لــە 
سیاســەتانەی پارتــی دیموكــرات لــەوێ جێبەجــێ 
بكرێــت، لەوانەیــە ئــەوە لــە داهاتــوودا ڕووبــەڕووی 
گرفــت و شــەڕی ناوخــۆی بكاتــەوە، چــۆن دەتوانــن 
لــە خۆرئــاوا  كــە  بكــەن  ئــەوە  ئێــوە گرەنتیــی 

پڕۆســەی سیاســی ســەركەوتوو دەبێــت؟ 
بــە  نــەداوە  ڕێگەمــان  نــەك  ئێمــە  عــەرەب:  ســڵێمان   
ئەنەكەســە، ڕێگەمــان بــە هــەر هێزێــك داوە دەرفەتــی بیركردنەوە 

و بیــر و بۆچوونــی سیاســی خۆیــان لــە خۆرئــاوای كوردســتان 

ــاوای  ــی خۆرئ ــێ كردن ــە جێبەج ــێكیش ل ــوو كەس ــت، هەم هەبێ

كوردســتاندا جــێ دەســتی دیــارە، ئێمــە وەك پارتێكــی سیاســی لــە 

نــاو زۆر لــە پارتەكانــی خۆرئــاوای كوردســتان دەڵێیــن« ئێمە باســی 

ــکارى  ــە جێبەجێ ــەاڵم ئەنەكەس ــن، ب ــی دەكەی ــڕۆژەی نەتەوایەت پ
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ــا  ــت سیاســەتی توركی ــەس دەزانێ ــوو ك ــە، هەم سیاســەتی توركیای

ــەكانی  ــەركردنی كێش ــورد و چارەس ــی ك ــتەبەركردنی ماف ــۆ دەس ب

كــورد، بــەاڵم جووڵــەی سیاســی ئــەوان، پشــتگیریی )ئیخــوان 

موســلمین(یان دەكــرد ئەمڕۆیــش هــەر كەســێك لــە نــاو ئیئتیــاف 

و ئیخــوان مەخابــن، بــەاڵم ئەنەكەســە كاری لــە ســەر ئــەوە 

ــاوای كوردســتان بخاتــە لیســی  دەكــرد یەپەگــە و پەیــەدە و خۆرئ

تیــرۆرەوە، » ئەنەكەســە دەڵێــت كەســێك لــە دژی ئێمــە شــەڕێكی 

ــكات، ئەمــڕۆ هەمــوو كــەس  ــێ ب ســەربازی و سیاســی دەســت پ

دەزانێــت كــە ئەوانــە مایەپووچبوونــی سیاســەتی توكیایــە لــە 

ســووریا چــۆن بەڕێــوە دەچێــت، ئەمــڕۆ ئــەو سیاســەتە كەوتوەتــە 

ــت  ــش بگرێ ــە پێ ــا ئەوەی ــەتی توركی ــی سیاس ــوس ئامانج جەرابل

ــی  ــە پێشخســتنی فیدڕاڵ ــج ل ــی ئامان ــە بەرەوپێشــچوونی فیدڕاڵ ل

كــوردە، هەندێــك كــەس دەڵێــت« فیدڕاڵــی بــۆ كــورد نییــە، 

هێزێكــی كــوردی نییــە. ئەمەریــكا دەڵێــت »ئەمەریــكا و ڕووســیا 

دەڵێــن مافــی كــورد هەیــە، توركیــا دەڵێــت شــتێك نییــە بــە 

ــن كــوردن،  ــی دەڵێ ــزی نێودەوڵەت ــی كــورد هەمــوو هێ ــاوی ماف ن

ــوادارم  ــن هی ــە، م ــورد نیی ــەدە ك ــت« پەی ــەكە دەڵێ ــا ئەنەس تەنه

ــەوە.  ــدا بچێت ــە خۆی ــە باشــی ب ــە ب ئەنەكەس

ــە  ــت وای ــت، پێ ــۆن دەبینی ــاوا چ ــووی خۆرئ * داهات
خۆرئــاوا بــە دەردی باشــوور كوردســتان دەچێــت، 
یــان ئێــوە دەتانەوێــت ســەربەخۆ بمێننــەوە و ڕۆڵــی 
ــەری  ــت ئەگ ــوادارم وا نەبێ ــن هی ــڕن، م ــر بگێ زیات
ئــەوە هەیــە ئێــوە لەگــەڵ ئەنەكەســە و هێزەكانــی 
تــر ڕووبــەڕووی كێشــەو گرفــت و ئەگــەری شــەڕێكی 

ــدا؟  ــە نێوانتان ناوخۆیــی هەبێــت ل
كوردســتان  خۆرئــاوای  بارودۆخــی  دەروێــش:  هۆشــەنگ 
كاتێــك  بینــەوە  ورد  ئەگــەر  ســەركەوتندایە،  لــە  بــەردەوام 

خەباتكارییــەك لــە ســەرێكانی هەبــوو، دوای شــەڕ ڕێبــەرى هــات 

بــۆ الیەنــی فیدڕاڵــی، دوای بــۆ ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكرات: 

)یەپەگــە(، )یەپــەژە(، هێــزی ســووریای دیموكــرات، لــە ســەر 

ئاســتی جوگرافــی ئەگــەر وردبینــەوە ئێســتا هێــزی پاراســتنی گــەل 

ــكا  ــی ئەمەری ــدای پێنتاگۆن ــی ئەجێن ــە ئەولەویات ــوو ل )یەپەگــە( ب

ــە  ــش ب ــۆ خۆرئاوای ــنامەیەك ب ــۆ ناس ــان ب ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ل

ســووریای  هێــزی  و  یەپەگــە  گــەل  پاراســتنی  هێــزی  گشــتی 

دیموكــرات، ئێســتا دەتوانیــن بڵێیــن، ئەگــەر كێشــەیەك لــە ســەر 

ــزی ســووریای  ــەی هێ ــورد ئێســتا وێن ــت ك ئاســتی ســووریا هەبێ

دیموكــرات دەكات، كــورد ئێســتا ڕۆڵێكــی پێشــەنگ دەبینێــت لــە 

پــڕۆژەی ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكــرات بــۆ چارەســەركردنی 

ــتا  ــورد ئێس ــووریا، ك ــتی س ــەر ئاس ــە س ــتانی ل ــی نیش دیموكرات

دەســتكەوتی  بابەتــی  بــۆ  چارەســەركردنەیە.  ئــەو  پێشــەنگی 

ــی  ــەر خەبات ــەم ئەگ ــەوە بك ــی ئ ــەم زۆر باس ــەز ناك ــاوا، ح خۆرئ

ئــەو هەمــوو ســاڵە پاراســتنی میللــەت و خاكــی خــۆی دژی تیــرۆر 

ــە  ــەربازی ل ــزی س ــاوكاری هێ ــە ه ــدڕەو ب ــزی تون ــتاون هێ وەس

ــورد  ــتەکان، ک ــوو ئاس ــەر هەم ــە س ــتیک و ل ــتى لۆجس ــەر ئاس س

ئــەو چیرۆکــە گــەورەى بەرانبــەر بــە داعــش و دواى داعــش لــەو 

ــەرکەوت  ــۆى س ــا خ ــە تەنه ــەو ب ــکاند، ئ ــووى ش ــەدا هەم ناوچان

ــاىس ئاســتى  ــان ب ــن ی ــاىس دامــەزاوەکاىن بکەی ــاکات ب پێویســت ن

ــاوا  ــتى خۆرئ ــەر ئاس ــە س ــە ل ــتییەک هەی ــەم. ڕاس ــەربازى بک س

ــە  ــتى ل ــى ڕاس ــادام خوێندنەوەیەک ــە م ــردن هەی ــادام خەباتک م

ــت،  ــکادا هەبێ ــیا و ئەمەری ــدى ڕووس ــە پێوەن ــان ل ــى جیه تێکەڵ

ــت. ــەرکەوتندا دەبێ ــە س ــەردەوام ل ب

خۆرئــاواى  بــەوەی  ســەبارەت  تــۆ  ســەرنجى   *
ــەوەى  ــیدایە وەک ئ ــەردەم مەترس ــە ب ــتان ل کوردس
لــە باشــوور ڕووی داوە یــان نەخێــر ڕۆژبــەڕۆژ بــەرەو 
دەســتکەوتى  دەتوانێــت  دەڕوات،  ســەرکەوتن 
گەورەتــر بــە دەســت بهێنێــت، پێــی وایــە ئــەو 
هێزانەیــش کــە نایەنەوێــت لــە پڕۆســەى سیاســیى 
خۆرئــاوا بەشــدار بــن، ئــەوە خۆیانــن یــان لــە ژێــر 

دان؟  قەدەپــە  سیاســەتى 
لــە  )ئەبوســابیر(: ڕەنگــە ئــەوە  مەحمــوود محەمــەد 
کوردســتاىن خۆرئــاوا دروســت ببێــت، بــە ڕێــگاى دیپلۆماســی بێــت، 

بــە ڕێــگاى بەڕێوەبــردن بێــت، بــەو ڕێگایــە داهاتــووى کــورد لــە 

کوردســتاىن خۆرئــاوا، لــە ژێــر مەترســییەکى زۆردایــە دەبێت 16ـــی 

ئۆکتۆبــەر ببێتــە ئەزموونێــک، دەبێــت هەمــوو الیەنــەکان واز لــەو 

قســە و تۆمەتبارکردنــە بێنــن، هــەر الیەنــە و ئــەوی تــر تۆمەتبــار 

ــە  ــووریا ل ــە س ــورد ل ــووى ک ــڕوات داهات ــێوەیە ب ــەو ش دەکات ب

ــر مەترســیدایە، ئێمــە وەک تەڤگــەرى سیاســیى کــورد دەڵێیــن  ژێ

پێویســتە ئەمــڕۆ بگەڕێینــەوە ســەر مێــزى گفتوگــۆ بکــەن و 

بگەنــە هەڵوێســتێکى هاوبــەش چ بەڕێوەبەرایەتییــەک هەیــە لــە 

ــى  ــاىف میللەتێک ــى م ــۆن بەڕێوەبەرایەتی ــووریا چ ــوەى س چوارچێ

لــە چوارچێــوەى واڵتێکــى دیموکــراىت و دەســتوورى و  کــورد 

فیدڕاڵــى، مــاىف هەمــوو پێکهاتــەکان لــە دەســتوور پارێــزاو بێــت. 

بــە بــڕواى ئێمــە یــەک هێــز بــە تەنهــا ناتوانێــت دەســتکەوتەکان 

ــت. ــە دەســت بهێنێ ب
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*دواییــن بۆچوونــى تــۆ چییــە لــە ســەر ئــەوەى 
نالەبارتــر  هەلومەرجێکــى  ڕووبــەڕووى  خۆرئــاوا 
لــەوەى باشــوورى کوردســتان دەبێتــەوە، پێتــان وایە 
ئاســۆیەکى گەشــتر باشــتر، دوور لــە شــەڕى ناوخــۆ 
دوور لــە دەســتتێوەردانى قەدەپــە، تورکیــا، بەڕێــوە 

ــت؟ دەچێ
ســەر  لــە  هەیــە  گــەورە  مەترســییەکى  بــرۆ:  ئیبراهیــم 
کوردســتاىن ســووریا، لەبەرئــەوەى ســراتیژى ئەمریکــى لــە ســووریا 

داعــش،  شــەڕى  دواى  گەورەیــە  مەترســییەکى  ئــەوە  هەیــە، 

دەســتتێوەردان لــە دەســتوور هەیــە، ئــەوە دەســتدرێژییەکی 

ــدا  ــکاى تێ ــەى ئەمەری ــەو ناوچان ــۆ ســەر کــورد، ئ ــە ب زۆر گەورەی

ــەر  ــە... ئەگ ــەدە هەی ــەریى پەی ــەدە و خۆس ــدارەى پەی ــە، ئی نیی

ئەمەریــکا دواى شــەڕى داعــش لــەو ناوچانــە نەمێنێــت، مەترســیى 

ــتا  ــا ئێس ــە، هەت ــووریا هەی ــتاىن س ــەر کوردس ــە س ــەورە ل زۆر گ

ــە  ــووریاى دیموکراتدای ــاو س ــە ن ــەى ل ــەو خەڵک ــە ئ ــم، ن ــە ڕژێ ن

باوەڕیــان بــە مــاىف میللــەىت کــورد نییــە، نــە دەوڵەتــاىن دەوروبــەر 

وەک تورکیــا، ئێــران، کــەس ناخوازێــت کیانێکــى کــوردى دروســت 

ــە.  ــش ئێمەی ــە پێ ــەورە ل ــێکى گ ــت، ترس بکرێ

ئۆکتۆبــەر،  16  ـــى  دواى  و  ڕیفرانــدۆم  دواى   *  
هەرێمــى کوردســتان لــە بــەردەم مەترســییەکى 
گەلەکۆمەکێیەکــى  ڕووبــەڕووى  و  گەورەدایــە 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــى بوەتــەوە، دەبێــت چــی 
ــە کاتێکــدا  ــە، ل ــەو قەیران ــوون ل ــۆ دەربازب ــکات ب ب
ئێــوە لــە هێزەکانــى خۆرئــاوان مانــاى ئــەوە نییــە، 
پێوەندیتــان نەبێــت بــە مەســەلەى باشــوورەوە، 
بــە  هەیــە،  جیدیتــان  تێڕوانینــى  بەپێچەوانــەوە 
بۆچوونــى ئێــوە باشــوورى کوردســتان دەبێــت چــى 

بــکات بــۆ دەربازبــوون لــەو مەترســییانە؟
عەبدولباقــى یووســف:بۆ مەســەلەى کوردســتان هەمــوو 
پێکــەوە هاوبەشــن، ئاشــکرا بــوو هێرشــی عێــراق بــۆ ســەر 

هەرێمــى کوردســتان، کاریگەریــى هەبــوو لــە ســەر هەمــوو 

ــۆ  ــوورى کوردســتانیش جێگــەى گرینگیپێدانــە ب پارچــەکان، باش

ئێمــە، لەبــەر ئــەوە بــۆ ئێمــە زۆر گرینگــە بارودۆخــى باشــوورى 

ــەى  ــەم پارچ ــوور یەک ــە باش ــت، چونک ــەر ببێ ــتان چارەس کوردس

ــەو  ــن ئ ــە، هیواداری ــى هەی ــى فیدڕاڵ ــە ئیدارەیەک ــتانە، ک کوردس

ــەى دواى  ــەو ڕووداوان ــۆ ئ ــت. ب ــر ببێ ــە بەهێزت ــرادە فیدڕاڵیی ئی

16  ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، پێویســتە پێداچوونەوەیەکــى سیاســی 

کــورد،  سیاســەمتەداراىن  و  ڕۆشــنبیران  هیواداریــن  هەبێــت، 

بەتایبــەت هەندێــک لــە کەســاىن ســەربەخۆ کــۆ ببنــەوە و گفتوگــۆ 

بکــەن، تــا بزانرێــت بۆچــى ئــەم ڕوودانــە بــە ســەر کــورددا دێــت، 

ــە  ــورد ل ــى ک ــەمتەداران و خەڵک ــە، سیاس ــەیەکی کۆن ــە کێش ئەم

ڕابــردوو ناڕەزایــی زۆریــان دەربڕیــوە لــەوەی کــورد ناتوانێــت لــە 

نــاو خۆیــدا یەکگرتــوو بێــت، بۆیــە پێویســتە ئــەم نایەکگرتووییــە 

ــری  ــی و فیک ــى سیاس ــت و پێداچوونەوەیەک ــەر بکرێ ــە س کارى ل

پارتــە  و  ئێســتا حکوومــەىت هەرێــم  هەتــا  بکرێــت، چونکــە 

سیاســییەکاىن نــاو پەرلەمــان، کارێکــى وایــان نەکــردوە و ڕۆژبــەڕۆژ 

ــاىن  ــن ژی ــن بتوان ــت، هیواداری ــر دەبێ ــان زیات ــەکاىن نێوانی ناکۆکیی

خەڵــک باشــر بکــەن بەپێــى ئــەو توانایانــەی لە ژێــر دەســتیاندایە.

ئــەو خۆپشــاندانانەى لــە چەنــد ڕۆژى ڕابــردوودا ڕوویــان دا، 

ــەوەى لەگــەڵ خۆپشــاندان  ــەر ئ ــەک لەب شــتێکى زۆر ناخۆشــە، ن

هەمــوو  ڕەوای  مافێکــى  خۆپشــاندان  بەپێچەوانــەوە  نەبیــن، 

هاواڵتییانــە کــە داواى مــاىف خۆیــان بکەن، بەاڵم هێرشــکردنە ســەر 

دامــودەزگاکاىن حکوومــەت و الیەنــە حیزبییــەکان و ئاســاییش، 

کارێکــى نەخــوازراوە و کــە دەســتی واڵتــاىن دەوروبــەرى تێدایــە، 

ــن  ــە بتوان ــاىن دەرەوە ک ــۆ دەوڵەت ــە ب ــى زێرین ــڕۆ دەرفەتێک ئەم

ــدا  ــە کاتێک ــێننەوە، ل ــتان هەڵبوەش ــوورى کوردس ــی باش ئەزموون

باشــوورى کوردســتان ئێســتا بــە قۆناغێکــى زۆر هەســتیاردا تێپــەڕ 

دەبێــت، بۆیــە پێویســتە گفتوگۆیەکــى فــراوان و شــەفاف لەنێــوان 

ــکات. ــێ ب ــتان دەســت پ ــى کوردس ــییەکاىن هەرێم ــە سیاس حیزب

* ڕیفراندۆم و شکســتەکانى لە هەرێمى کوردســتان 
ــە  ــى ل ــدە کاریگەری ــە چەن ــان دا، پێــت وای ــۆ ڕووی ب

ســەر بارودۆخــى خۆرئــاواى کوردســتان هەیــە؟
عەلــى شــەمدین: بێگومــان ئــەو ڕووداوانــەى لــە 16  ـــى 
ئۆکتۆبــەر ڕوویــان دا، لــە هــەر کاتێکــى تــردا ڕوو بــدات، دەبێــت 

ــە ناوخــۆدا و  ــە بەرچــاو بگریــن، ئەگــەر ل فاکتــەرە خودییــەکان ل

لــە ڕووی خودییــەوە بــە تــەواوى ئامــادەکارى هەبێــت، ئــەو کات 

کێشــە و دەســتتێوەردانە دەرەکییــەکان کاریگەرییــان نابێــت، بەاڵم 

ــز و یەکهەڵوێســت نەبیــن،  ــدا یەکڕی ــاو خۆمان ــە ن ئەگــەر ئێمــە ل

ســەرجەم دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆییــەکان کاریگەرییــان 

دەبێــت، تەنانــەت کــەس دەســتێکی ئیجابیشــان بــۆ ڕاناکێشــێت 

ــە بەداخــەوە دۆســتێکى  ــن، ک ــوو نەبی ــەر یەکگرت ــە دەرەوە ئەگ ل

زۆر کەمــان هەیــە و زۆرێــک لــە دەوڵەتــەکاىن دەرەوە دژى 

ــت،  ــەک بێ ــەر ناوچەی ــە ه ــا ل ــوردن و دەترســن، ج ــەلەى ک مەس

بەتایبــەت لــە هەرێمێکــى وەک کوردســتانی عێراقــدا، کــە لــە 
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پێشــووتردا ببــوە نیمچــە دەوڵەتێــک، بۆیــە دەبێــت هــەر الیەنێــک 

الى خۆیــەوە دەســت پــێ بــکات و کار بــکات بــۆ چارەســەرکردىن 

ــەر،  ــى ئۆکتۆب ــارەی ڕووداوەکاىن 16  ـ ــا دەرب ــەکان. هەروەه کێش

بــێ کاریگــەر نەبــوە لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان، ئەگــەر 

جارێــک کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى بەشــەکاىن تــرى کوردســتان 

هەبووبێــت، دە هێنــدە زیاتــر کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى 

خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوە و دەبێــت، چونکــە پێوەندییەکى زۆر 

تایبــەت هەیــە لــە نێــوان کوردســتاىن ســووریا و کوردســتاىن عێــراق، 

ــووریا  ــتاىن س ــردوودا کوردس ــاڵى ڕاب ــاوەى 10 س ــدا لەم ــە کاتێک ل

بۆتــە پاشــکۆیەکى کوردســتاىن عێــراق، بۆیــە ئەگــەر جارێــک 

کاریگەریــى لــە ســەر کوردســتاىن تورکیــا و ئێــران هەبێــت، دە جــار 

ــە ســەر ئێمــە دەبێــت. ــى ل کاریگەری

کــە فیدڕاڵــى و ئەزمــووىن کوردســتاىن عێــراق دروســت بــوو پــاش 

کەوتنــی ڕژێمــی عێراق، لــە ســاڵى 2004 ڕووداوى 12ى ئازار ڕووی 

دا لــە کوردســتانی ســووریا، بــە مانایەکــی تــر ئێمــە لــە ســووریاوە 

باجــی فیدڕاڵییەکــەی کوردســتانی عێراقــان دا. بۆیــە شــۆڤێنیزمی 

عــەرەب و ڕژێمــى بەعــس دەیگــوت: پێویســتە ئــەو ئەزموونــەى 

ــێ  ــراق ڕووی داوە، هــەر لەئێســتاوە ڕێگــەى ل ــە کوردســتاىن عێ ل

ــن  ــتایش دەڵێ ــووریا، ئێس ــتانی س ــاو کوردس ــە ن ــا نەگات ــرن ب بگ

ــۆ  ــوون ب ــا هاواڵتیب ــە ســووریا، تەنه »داواى مــاىف کــورد مەکــەن ل

ئێــوە بەســە، چونکــە ئێســتا ئــەو ئەزموونــەى لــە کوردســتاىن عێراق 

هەیــە، بــەرەو تێکچــوون دەچێــت«، بۆیــە دەڵێــم کاریگەرییەکــى 

ــم  ــردوە، هیواداریش ــووریا ک ــوردى س ــە ک ــەزىن ل ــەورە و م زۆر گ

کوردســتاىن عێــراق لــەو تەنگژەیــە ڕزگارى ببێــت. دووبــارە و 

ــە،  ــەو کێشــانە یەکگرتوویی ــوون ل ــەوە دەربازب ســەدبارەی دەکەم

ڕوون و ئاشــکرایە کێشــەى کــورد لــە ســەردەمى )ئەحمــەدى 

ــا  ــان تەنه ــە بێگوم ــوە، ک ــەرکەوتوو نەب ــتا س ــا ئێس ــەوە ت خاىن(ی

فاکتــەرە دەرەکییــەکان کاریگەریــان نەبــوە، بەڵکــوو بەشــێکى 

ــەوە و  ــی و ناوخۆییەکان ــە بابەت ــە کێش ــە ب ــى هەی زۆری پێوەندی

ــدا. ــاو خۆیان ــە ن ــن ل ــوو نی ــز و یەکگرت کــورد یەکڕی

* )عەلــى شــەمدین( دەڵێــت »کــورد خــۆى یەکگرتــوو 
نەیتوانیــوە  نییــە،  هاوبەشــی  گوتارێکــى  نییــە، 
بــە  بەرانبــەر  هەبێــت  یەکگرتــووى  گوتارێکــى 
هــەروەک  کوردســتان«،  داگیرکــەرى  واڵتانــى 
نوێنــەرى پەیــەدە بــۆ نموونــە دەڵێــت »ئێمــە بۆیــە 
لــە خۆرئــاواى کوردســتان ســەرکەوتووین و وەک 
باشــوورى کوردســتان نیــن، چونکــە لــە خۆرئــاوا 

ــە  ــوور، ک ــەک وەک باش ــار دەدات، ن ــز بڕی ــەک هێ ی
ــک  ــەر هێزێ ــە، ه ــۆرى هەی ــزى جۆراوج ــن هێ چەندی
بــۆ خــۆى بڕیــار دەدات«، مەبەســتیەتى »هەمــان 
ــە باشــوور«،  ــن ل ــڕەو بکەی ــاوا پەی ــى خۆرئ ئەزموون
تــۆ پێــت وایــە هەمــان ئەزموونــى خۆرئــاوا شــایەنى 
ئەوەیــە لــە باشــوور دووبــارە بکرێتــەوە، لەگــەڵ 
ــە  ــە، ک ــوور هەی ــە باش ــە ل ــەى ک ــرە حیزبیی ــەو ف ئ
هەندێــک جــار کێشــە و گرفتــى سیاســی و لێــدوان و 

ــەوە؟ ــێ دەکەوێت ــاوازی ل ــارى جی گوت
ــەىت  ــە دژى سیاس ــارساوم ک ــن وا ن ــکرایە م ــزى: ئاش کاوە عەزی
ــەم  ــە دژى ئەوان ــەدەم، ن ــە دژى پەی ــە ل ــن ن ــەاڵم م ــەدەم، ب پەی

کــە لەگــەڵ سیاســەىت پەیــەدەن، بــەاڵم ئــەو سیاســەتەى کــە 

پەیــەدە دەیــکات دوورە لــە حوکمــدارى و شارســتانیەت و بنەمــاى 

لــە  نووســینگەیان  ئــەوە  ناکــەن  بــاوەڕ  ئەگــەر  دیموکراســی، 

ســلێانی هەیــە بــا تاقــی بکەنــەوە و ئــەو سیاســەت و ئەزموونــە 

بهێننــە ســڵێاىن، ئــەوکات دەردەکەوێــت کــە قبــوڵ دەکرێــت یــان 

نــا.

ئــەو بــە ئێمــە دەڵێــت »هەمــوو کێشــەکامنان چارەســەر کــردوە«، 

ــوا گــەىل کــورد  ــاوا؟ ک ــە خۆرئ ــت چارەســەر کــردوە ل ــۆ چی ــا ت ئای

ئێمە ئیرادەى خۆمان ناخەینە 

دەستى ئەو واڵتانە، ئێمە 

خۆمان هێزێکى سرتاتیژیى 

گەورەین  و کار دەکەین
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ــە  ــوردەکان بوونەت ــەروو )60%-65(ی ک ــژەی س ــاوا؟ ڕێ ــە خۆرئ ل

پەنابــەر لــە دەرەوەى ســنورى ســووریادا، لــە کوردســتاىن عێــراق و 

تورکیــا و ئەورووپــا دەربــەدەر بــوو، ئەگــەر ئەمــڕۆ هەڵبژادنێکــى 

%15ى  بچێــت،  بەڕێــوە  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  دیموکــرات 

ــکات،  ــژاردن ب ــداریى هەڵب ــە بەش ــاوە ک ــووریا نەم ــە س ــورد ل ک

ــت  ــە دەبێ ــاوە، بۆی ــووریا نەم ــە س ــوردى ل ــى ک ــتا حکومێک ئێس

ــۆ  ــەوان ب ــکات، ئ ــوردى کار ب ــى ک ــتکردىن حکوومەتێک ــۆ دروس ب

ــەى کــە  ــەو گەالن ــەاڵم ئ گــەالىن باکــوورى ســووریا کار دەکــەن، ب

باکــوورى ســووریا هــۆزی عەرەبیــن، دژى هەبــووىن کــوردن، 

ئایــا چ ئەزموونێکیــان هێنــاوە، ئایــا دیموکراســییان دەســتەبەر 

ــی  ــتمى دیموکراس ــن؟ سیس ــان کردوی ــاىف مرۆڤی ــرى م ــردوە؟ فێ ک

بــۆ هێناویــن؟ بەپێچەوانــەوە 65 ســاڵە پارتــی کــوردى هەیــە، 

هەبــوو،  سیاســی  کەلتوورێکــى  هەبــوو،  سیاســی  لیبڕاڵێکــى 

شــۆڕىش کلتوریــان تــێ پەڕاندبــوو، فرەیــی سیاســی و تۆلێرانــس 

هەبــوو، بــەاڵم هیــچ کام لەوانــە نەمــا! ئایــا دەبێــت ڕێگــە بدرێــت 

ــرەزوور  ــی دێ ــەڵ عەرەب ــیا لەگ ــی و میلیش ــایرى عەرەب ــە عەش ب

دژی  )ئەنەکەســە(،  پارتەکانــی  دژى  و  ڕێکبکەوێــت  ڕەققــە  و 

لەشــکرى ڕۆژ و دژى پێشــمەرگە بێــت؟ ئەمــە سیســتمە چــی 

شــەرعیەتێکی هەیــە، کــە نــە ڕژێــم قبوڵــى دەکات، نــە دەوڵەتــاىن 

دەرەوە قبوڵــى دەکــەن، نــە ئەمەریــکا و ڕووســیا قبوڵــى دەکــەن، 

ــچ  ــەدە هی ــا پەی ــن، وات ــى ناکەی ــەش قبوڵ ــدا ئێم ــان کات ــە هەم ل

ــەوە پێــش ســاڵى 2011  ــاوە، بەپێچەوان ــاىش نەهێن ئەزموونێکــى ب

کــورد لــە کوردســتاىن ســووریا زۆرینــە بوویــن، بــەاڵم ئەمــڕۆ 

ــە  ــرد ب ــەوە ک ــە زۆرین ــەى ل ــەدە ئێم ــا پەی ــە، وات ــە کەمین بووین

ــەم  ــت ئ ــوو ســەرکەوتنەکەیان؟ ئێســتا دەگونجێ ــە ب ــە، ئەم کەمین

ــە باشــوور  ــوە، بربێت ــاوا ســەرکەوتوو نەب ــە خۆرئ ــە ل ــە، ک ئەزموون

و لــەوێ پەیــڕەو بکرێــت، دوا جــار کــورداىن شــەنگال دەکــوژن و 

ــە  ــۆن ل ــو کانت ــەن، تاک ــن دەک ــەعبی ڕێکەوت ــدى ش ــەڵ حەش لەگ

ــە؟ ــی ئەوان ــە کوردایەتی ــەن، ئەم ــت بک ــەنگال دروس ش

* کاوە عەزیــزى دەڵێــت »پەیــەدە چ سیســتمێکى 
چ  ئێمــە،  بــۆ  هێنــاوە  دەســت  بــە  دیموکراســی 
ــڕەوى و  ــە تاک ــە ل ــە ل ــاوە جگ ــتکەوتێکى هێن دەس
ئاوارەبوونــى بەشــێکى زۆرى کوردانــى ســووریا«، 
ــی  ــازاد دەکات، پێ ــى ئ ــا داواى هەڵبژاردنێک هەروەه
وایــە پەیــەدە دژى ئەنەکەســە و لەشــکرى ڕۆژە، کــە 
بێگومــان دژى هێــزە سیاســییەکانى وەک ئێوەیشــە، 
پێــت وایــە پەیــەدە بۆچــى ئــەم سیاســەتەى گرتوەتە 

بــەر؟ کــە پێشــتر )ئیبراهیــم برۆ( ســەرۆکى پێشــووى 
سیاســەتى  هەمــان  پەیــەدە  گوتــى:  ئەنەکەســە 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات و قبوڵــى نییــە کــە کــەس 
ــەوە و  ــە زیندانەکان ــک دەخات ــت و خەڵ شــەریکى بێ
ناهێڵێــت هیــچ ئازادییــەک لــە خۆرئــاواى کوردســتان 
ــەر  ــى: ئەگ ــش گوت ــت، کاوە عەزیزی ــت بێ ــە دەس ب
ئەزموونــى خۆرئــاوا  دەتوانــن هەمــان  قبوڵتانــە 
بهێنــن و لــە ســلێمانى جێبەجێــی بکــەن، کــە ئێــوە 

ــکات؟ ــى ب ــان داوە نوێنەرایەت ڕێگەت
عەبدولباقــى یووســف: بەڕاســتى ئێمــە خۆیشــان لەنــاو 
ــتمێکى  ــەدە سیس ــن، پەی ــاواز نی ــى جی ــەداین و حیزبێک ئەنەکەس

ــەرەتا  ــێ دەکات، س ــتان جێبەج ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل تاکڕەوان

ــە  ــەو کات ــن، ئ ــت بکەی ــورد دروس ــى ک ــان دا یەکڕیزی زۆر هەوڵ

ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد گەورەتریــن هێــز بوو لــە خۆرئاواى 

کوردســتان، تێکــڕاى دەوڵەتــان لەگەڵــان بــوو، ئــەو کاتــە پێگــەى 

ــۆ  ــان ب ــیكی باش ــوو، سازش ــاش ب ــەر و ب ــەن زۆر کاریگ ئەنجووم

کرابــوو، )پــارىت پێشــکەوتنخوازی کورد–ســووریا(یش لەگەڵــان 

بــوو، زۆر هەوڵانــدا یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــورد دروســت بکەیــن، 

بــەاڵم بەداخــەوە پەیــەدە بــەو ئەزمــوون و ســراتیژ و عەقڵەیەتــە 

تایبەتــەى کــە هەیبــوو، ڕێگــەى نــەدا و هەوڵــی دا سیســتمى 

تاکــڕەوى جێبەجــێ بــکات لــە خۆرئــاواى کوردســتان و )ڕێکەوتنــى 

ــرى دوو و دهــۆک(ی جێبەجــێ نەکــرد،  ــەک و هەولێ ــرى ی هەولێ

ــوو،  ــی نەب ــورد کەموکورتی ــتانیى ک ــەىن نیش ــم ئەنجووم ــن ناڵێ م

ــە، کــە بــەو  بەپێچەوانــەوە هەیەتــی، بــەاڵم ئێســتا کاىت ئــەوە نیی

شــێوەیە قســە بکەیــن، پەیــەدە ئــەو ســراتیژییە جێبەجــێ دەکات 

و هــەوڵ دەدات دەســەاڵىت خــۆى بســەپێنێت بــە ســەر خەڵکــدا و 

دەیەوێــت الیەنــەکاىن تــر الواز بــکات، ئێمــە نابێــت بــە مەبەســتی 

کێشــە دروســتکردن چــاو بــە مێــژوودا بخشــێنینەوە، بەڵکــوو 

پێویســتە ســوودی لــێ وەربگریــن، بــۆ ئــەوەى کەڵــک وەربگریــن.

ــردىن ئــەو ڕێکەوتنــە،  ــە جێبەجێک ــوو ب پەیــەدە پەیوەســت نەب

ئاشــکرایە تێکەاڵویــی ئــەوان لەگــەڵ حکوومــەىت ســووریا و ئێــران 

بــوو، ئەمــڕۆ شــتێکى تازە دروســت بــوە، حکوومــەىت ســووریا دواى 

ئــەو ڕووداوەى لە باشــوورى کوردســتان ڕووی دا، )بەشــار ئەســەد( 

بــە زمــاىن خــوی هەمــوو شــتێکى کــوردى ڕەت کــردەوە، لــە چەنــد 

ــى  ــە پێوەندی ــرد، ک ــاو ب ــن ن ــە خائی ــەدەى ب ــوودا پەی ڕۆژى پێش

ــردوودا  ــاوەى ڕاب ــە م ــکا دەبەســتێت، هەروەهــا ل ــەڵ ئەمەری لەگ

لــە کۆبوونــەوەى »ئەســتانە«دا ئامــادەکارى دەکــرا بــۆ کۆنگــرەى 
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»ســوچی« تایبــەت بــە گــەالىن ســووریا، حکوومــەىت تورکیــا و ئێــران 

پێکــەوە هەڵوێســتیان هەبــوو بــۆ قبوڵنەکــردىن بەشــداریى پەیەدە، 

ــەو  ــا بەشــداریى ئ ــاواى کوردســتان ت ــە خۆرئ ــدارەى زاىت ل ــان ئی ی

باشــە،  زۆر  ئەزموونێکــى  ئەزموونــە  ئــەم  نــەکات،  گفتوگۆیــە 

چونکــە ئــەو ئەزموونــەى پەیــەدە جێبەجێــى دەکات، دەرئەنجامى 

خراپــى دەبێــت، لەبــەر ئــەوەى ناکرێــت تەنهــا یــەک هێــز و یــەک 

ــدارى  ــەدا بەش ــەو گفتۆگۆی ــت ل ــە نابێ ــت، بۆی ــەاڵت هەبێ دەس

ئــەو  بەشــداریى  ئەگــەر  ســووریا،  پاشــەڕۆژى  لەبــەر  بــکات 

گفتوگۆیــە بــکات، ڕەنگــە کاریگەریــى هەبێــت بــۆ جێبەجێنەکردىن 

ــى کــورد، دەبێــت  ــاو ماڵ ــۆ ڕێکخســتنەوەى ن ــە ب مــاىف کــورد، بۆی

پەیــەدە ســازش بــکات و واز لــە یەکــڕەوى و تاکــڕەوى بهێنێــت و 

ــرى  ــزى ت ــۆ لەگــەڵ ئەنجوومــەىن کــورد و هێ ــت گفتوگ ــادە بێ ئام

ــاوا بــکات. خۆرئ

* هەندێــک ســەرچاوە بۆچوونــى هــەر یــەک لــە 
پشتڕاســت  عەزیــزى  کاوە  یووســف،  عەبدولباقــى 
دەکەنــەوە، کــە لــە الیەکــەوە پەکەکــە و هێزەکانــى 
بــە دەســتى دەرەکــى دەیانەوێــت  لــە شــەنگال 
تێپەڕینــى  بــۆ  بکــەن،  تــەواو  شــیعى  هیاللــى 
دەریــاى  ســەر  بــۆ  ئێــران  و  عێــراق  هێزەکانــى 
ــى  ــە و هاوکاریکردن ــەو ناوچەی ــت ل ــپیى ناوەڕاس س
و  قامیشــلۆ  لــە  ئەســەد  بەشــار  هێزەکانــى 
ناوچەکانــى تــر، لــە هەمــان کاتــدا لــە خۆرهەاڵتــى 
کوردســتان چ پەکەکــە و چ پــژاک هێزەکانــى تــر بــە 
ڕەســمى ناناســن و لــەو بارەیــەوە کێشــەى زۆریــان 
هەیــە، تەنانــەت لــە خۆرئــاواى کوردســتان جگــە لــەو 
ملمالنــێ سیاســییانەى  دەســتیان پــێ کــردوە، بــۆ 
نموونــە بۆچــوون و تێڕوانینــى کەســایەتییەکى وەک 
)عەبدولحەمیــد دەروێش(یــش بــە هەنــد وەرناگــرن، 
کێشــە لەگــەڵ ئێــوە دروســت دەکــەن، ئــەم تاکڕەوى 
و توندڕەوییــەى پەکەکــە دەیــکات لــە خۆرئــاوا و 
ــەوە،  ــى دەگەڕێت ــەى بۆچ ــر، هۆکارەک ــى ت پارچەکان
بۆچوونەکانــی  لــە  ســازش  پەیــەدە  وایــە  پێــت 
هەمــوو  هەڵوێســتى  کاتــدا  هەمــان  لــە  دەکات، 
هێزەکانــى خۆرئــاوا چییــە بەرانبــەر بــە پەیــەدە، 
بۆچــى گوتارێکــى یەکگرتووتــان نییــە بەرانبــەر 
ئــەو تاکڕەوییــەى هەیەتــى، وەک گوتــم: ئیبراهیــم 
بــرۆ دەڵێــت »پەیــەدە ڕێــگا نــادات لــە ســووریا کار 

بکەیــن و هەڕەشــەمان لــێ دەکات، لەگــەڵ هەمــوو 
ــزى دەکات،  ــەدە بانگەشــەى یەکڕی ئەمانەیشــدا پەی
زیندانەکانــى  لــە  ســەرکردەکانمان  کاتێکــدا  لــە 
ئەوانــدان و بارەگاکانمــان دەســووتێنن و کوشــتن و 
بڕیــن دەکــەن«، بۆچــى ســنورێک بــۆ ئــەو دەســەاڵت 
و کارانــەى پەیــەدە و پەکەکــە دانانرێت، لــە کاتێکدا 
ئێــوە هێزگەلێکــى زۆرن لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟

عەلــى شــەمدین: پرســیارێکى زۆر گرینگــە، هەموو ئــەو ڕەخنە 
و گلەیییانــەى ڕووبــەڕووی پەیــەدە دەکرێنــەوە پێوەندییەکــى 

زۆرى بــە ئێمەیشــەوە هەیــە، چونکــە لــە مــاوەى دوو ســاڵى 

ــەوکات  ــا ئ ــەن، ت ــە ئەنجووم ــن ل ــێک بووی ــە بەش ــردوودا ئێم ڕاب

ــەو  ــەو قۆناغەمــان کــرد، چونکــە بەشــێک بوویــن ل ــی ئ تەحەمول

ــاتانە  ــەم کارەس ــوو ئ ــەر هەم ــن ئەگ ــەدر دەکەی ــە، غ ئەنجوومەن

بخەینــە پــاڵ پەیــەدە، پەیــەدە هێزێکــە کــە خــۆی ڕێــک خســتوە 

بــەو شــێوەیەى لــە پێشــردا بــاس کــرا و ببێتــە دیفاکتــۆ، بــەاڵم ئایــا 

ئێمــە چیــان کــردوە؟ ڕاســتە ئێمــە 7 ســاڵ هەوڵــان داوە لەگــەڵ 

ــن،  ــوڵ دەکەی ــش قب ــەى  پەیەدەی ــن و زۆرین ــک بکەوی ــەوان ڕێ ئ

ــەدە یەکڕیــزى ڕەت دەکاتــەوە، هەمــوو دەســەاڵتەکاىن  بــەاڵم پەی

گرتوەتــە دەســتى خــۆى و هێزێکــى دروســت کــردوە، )وەک 

ــدا  ــە کاتێک ــتین، ل ــەرى بوەس ــن بەرانب ــە ناتوانی ــە ئێم ــە( ک یەپەگ

بۆتــە ســیمبوڵێک لــە دژى تیرۆریســتان، لــە قازانجــى پەیــەدە 

ــۆ ئێمــە  ــەاڵم ب ــر نەبێــت و هەوڵیــش دەدەن، ب ــچ هێزێکــى ت هی

ــدا  ــاو خۆمان ــە ن ــەک ل ــۆ یەکڕیزیی ــن؟ ب ــەوان دەدەی ــى ئ یارمەتی

ــن؟  دروســت ناکەی

کاتێــک بــاس لــە هیــاىل شــیعى دەکرێــت، کێشــە لەنــاو کــورددا 

ــن »ســووریا  ــران دەڵێ ــە چاودێ دروســت دەبێــت، بەشــێکى زۆر ل

ــاىل ســوننى  ــاىل شــیعى و هی ــوان هی ــى بەیەکگەییشــتنى نێ خاڵ

ســەردەمى عوســانییە« بەمەیــش بەرژەوەندیــى خــۆى دەســتبەر 

دەکات، کارەســات لــەو کاتــەوە دروســت بــوو، کــە کــورد دابــەش 

ــەتێکی  ــە سیاس ــتە ئەنەکەس ــوەردا، ڕاس ــەر دوو میح ــە س ــوو ب ب

کــوردى و نەتەوەیــی پەیــڕەو دەکات، بــەاڵم وردەوردە کەوتــە 

ــش  ــد،  پەیەدەی ــا... هت ــاو تورکی ــۆ ن ــان ب ــیۆن و پاش ــاو ئۆپۆزس ن

بــە هەمــان شــێوەیە، لــە کۆنگــرەى یەکەمــى ئەنجوومــەىن کــوردى 

ســووریا خاڵێکــى زۆر گرینــگ هەیــە، کــە ئێمــە هیــچ گفتوگۆیــەک 

ئۆپۆزســیۆنەوە  ڕێگــەی  لــە  ئەگــەر  ناکەیــن،  ڕژێــم  لەگــەڵ 

نەبێــت، ئــەو ئۆپۆزســیۆنەیش کــە لــە مــاوەى ئــەو 7 ســاڵەدا 

ــدا  ــان کات ــە هەم ــوو، ل ــدا ب ــوو، دەســتێکى ڕژێمــى تێ دروســت ب
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ــە وەردەوردە  ــرد، بۆی ــەرکردایەتیى دەک ــامیى س ــۆڤێنیزمی ئیس ش

ــەىت  ــە ســەر ئاســتى نێودەوڵ ــوو و نەمــا، هــەم ل مــاىف کــورد ون ب

و هــەم لــە ئۆپۆزســیۆندا، لــەم حاڵەیشــدا نــە ئێمــە نــە پەیــەدە، 

ــتە  ــرد، ڕاس ــدا نەک ــودى خۆمان ــە خ ــان ل ــچ پێداچوونەوەیەک هی

ئەنەکەســە تەنهــا نوێنــەری کــورد بــوو لــە کۆنگــرەى جنێــڤ و لــە 

ســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت،  پەیەدەیــش لــە ســەر ئاســتى ناوخۆیــی 

ــەى  ــە جێگ ــت ل ــە دەیویس ــک لەوان ــەر یەکێ ــدا، ه ــە واقیع و ل

ــە  ــت ل ــەریکى هەبێ ــاکات ش ــوڵ ن ــەدە قب ــەوە، پەی ــۆى مبێنێت خ

ســەر زەمینــەی واقیــع، هەروەهــا ئەنەکەســەیش پێــى خــۆش بــوو 

ــورد  ــی ک ــا خــۆی نوێنەرایەتی ــی تەنه ــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەت ل

بــکات، بۆیــە کێشــە لــەم خاڵــەدا هەیــە، بــۆ چارەســەرکردىن ئــەم 

ــدا  ــە خۆیان ــەوە ب ــان پێداچوون کێشــەیەک پێویســتە هــەر یەکێکی

بکــەن.

* کەواتــە هەمووتــان هــاوڕان لــە ســەر ئــەوەى 
پەیــەدە تاکڕەوانــە کار دەکات و خەڵــک دەخاتــە 
)د.جاویــدان  کاتــدا  هەمــان  لــە  زیندانــەکان، 
حەســەن( دەڵێــت »ئێمــە ئیــرادەى خۆمــان ناخەینــە 
دەســتى ئــەو واڵتانــەوە«، بــەاڵم لــە بەشــێکى زۆرى 
ســەرکردەکانى ئێــوە بیســتراوە، کــە جگــە لــەم 
پاشــکۆى  بەڵکــوو  پەکەکــە،  و  پەیــەدە  کارانــەى 
ســووریان و پەیــەدە پاشــکۆى پەکەکــە و سیاســەتى 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات، تەنانــەت بەشــێک لــە 
ــە  ــان وای ــتان پێی ــوورى کوردس ــەرکردەکانى باش س
پەکەکــە سیاســەتى عێــراق و حەشــدى شــەعبی لــە 
شــەنگال و هەندێــک ناوچــەى تــر جێبەجــێ دەکات، 
لەگــەڵ ئەوەیشــدا پەیــەدە دەڵێــت »ئەنەکەســە 
دەکات،  پەیــڕەو  خۆرئــاوا  لــە  پارتــى  سیاســەتى 
هەروەهــا دژى لەشــکرى ڕۆژیــن، چونکــە دەیەوێــت 
سیاســەتى پارتــى دیموکراتى کوردســتان لــە خۆرئاوا 
ــن«، کام  ــێ نادەی ــگاى پ ــە ڕێ ــکات، ئێم ــێ ب جێبەج
ــوە  ــە ڕاســتن؟ لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئێ ــەم بۆچوونان ل
بــۆ ناتوانــن بەرەیــەک دروســت بکــەن بەرانبــەر ئــەو 
ــەدە دروســتی  هەژمــوون و ســتەمگەرییەى کــە پەی

ــاوا؟  ــە خۆرئ ــردوە ل ک
لــە  پەکەکەیــە  باڵــی  پەیــەدە  لەڕاســتیدا  عەزیــزى:  کاوە 
ــان  ــان و فەلســەفە و سیاســەىت خۆی ــە خۆی ــە ل ــە جگ ــاوا، ک خۆرئ

کەســێکى تــر نابینــن، واتــا هەمــان ئــەو فەلســەفە و سیاســەتەى 

ــتانیش  ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــە ل ــکەوتەکان هەی ــاخ و ئەش ــە ش ک

پەیــڕەو دەکرێــت، ئێمــە ســێ ڕێکەوتنــان لەگــەڵ ئــەوان هەیــە، 

دەمانەوێــت حکومێکــی هاوبــەش و لەشــکرێکى هاوبــەش و 

هەڵبــژاردن و سیســتمێکى دیموکــراىت هەبێــت، ئێمــە دەڵێیــن 

پــارىت  بۆچــووىن  نەمانگوتــوە  بکــەن«،  خاکــە  لــەو  »بەرگــرى 

دەڵێــن  ئــەوان  بکــەن،  فــەرز  عێــراق  کوردســتاىن  دیموکــراىت 

»ئەنەکەســە قبــوڵ ناکەیــن، چونکــە فەلســەفەى بــارزاىن لــە 

ــان فەلســەفەى  ــە کاتێکــدا خــودى خۆی ــاوا دەســەپێنێت«، ل خۆرئ

ــۆ  ــە ب ــان قبوڵیان ــۆ خۆی ــەوەى ب ــا ئ ــان ســەپاندوە، وات )ئۆجەالن(ی

ــە  ــەاڵم ل ــن، ب ــە بارزانیی ــتە ئێم ــە، ڕاس ــوڵ نیی ــان قب بەرانبەرەکەی

هەمــان کاتــدا کــوردی ســووریاین و دەمانەوێــت سیاســەتەکەمان 

کــوردی  دەمانەوێــت خەڵکــى  و  بێــت  ســووری  سیاســەتێکى 

ســووریا بپارێزیــن، ئایــا پاراســتنى ســووریا لــە بەرژەوەندیــى 

ــتانە؟ ــراىت کوردس ــارىت دیموک ــى پ ــە بەرژەوەندی ــان ل ــە، ی پەکەک

ئەمــڕۆ پەیــەدە شــەڕ لــە ســەر خاکــى کوردســتاىن ســووریا دەکات، 

ســەرەتا دەچوونــە ســەر شــەقامەکان و دەیانگــوت: بڕوخێــت 

ڕژێمــى بەعــس و لــە ســنورى تورکیــادا دەیانگــوت: بڕوخێــت 

ــەردۆگان( و  ــا شــەڕى ئێمــە، شــەڕى )ئ ــا، ئای ــەردۆگان( و تورکی )ئ

تورکیایــە؟ چــوار ســاڵ پێوەندیــى بــاش بــوو لەگــەڵ تورکیــا گفتوگــۆ 

ــکرایە )ســاڵح  ــوون، ئاش ــحاڵ ب ــوو، تورکیــا و پەیــەدە خۆش هەب

موســلیم( دەچــوو لەگــەڵ )هــاکان فیــدان( ســەرۆکى میتــی تورکیــا 

ــرى دەرەوەى  ــن لەگــەڵ وەزی ــەاڵم ئێمــە چووی چــاى دەخــوارد، ب

ــن،  ــە ئەردۆگانی ــن ئەوان ــان دەگوتی ــرد، پێی ــەمان دەک ــا قس تورکی

ــە، ئێمــە تووشــی کێشــەیەک  ــدان( نائەردۆگانیی ــەاڵم )هــاکان فی ب

بوویــن، کــە بــوە هــۆى لەباربــردىن چارەســەرى کێشــەى کــورد لــە 

ســووریا، بۆیــە ئێســتا کوردســتاىن ســووریا تەنهــا بــە نــاو مــاوە، نــە 

ــت،  ــژاردن کێشــەى کوردســتاىن ســووریا چارەســەر دەبێ ــە هەڵب ب

نــە بــە شــەڕ، لەهەمــان کاتــدا بووینەتــە دوژمنــى هەمــوو پارچــە 

و الیەنێــک، عــەرەب و ڕژێــم و تورکیــا دوژمنانــن، ڕووســیا و 

ئەمەریکایــش دەســتان ناگــرن و خۆمــان شــەڕى خۆمــان دەکەین.

* لــە کاتێکــدا بەشــێکى زۆرى هێزەکانــى خۆرئــاواى 
کوردســتان دژى سیاســەتى پەیــەدە و تاکــڕەوى و 
گواســتنەوەى ئایدیۆلۆژیــاى پەکەکــەن بــۆ خۆرئاواى 
کوردســتان، بۆچــى نەتانتوانیــوە بــەر بــە سیاســەتى 
خۆشــتان  خــودى  وایــە  پێتــان  بگــرن،  پەیــەدە 
یەکگرتــوو نیــن، بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى 
یەکێتــى دەکــەن، بەشــێکتان پشــتگیریى سیاســەتى 
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پارتــى دەکەن، بەشێکیشــتان پشــتگیریى سیاســەتى 
گوتارێکــى  خۆتــان  بۆچوونــى  دەکــەن،  خۆرئــاوا 
ــە سیاســەتى  ــەر ب ــەوەى ب ــە، بۆئ ــان نیی یەکگرتووت
پەیــەدە بگــرن، تــا پەیــەدە لــە قەبــارەى خــۆى 
بچوکتــر بکەنــەوە و ڕێــگا نــەدەن بــە ئــارەزووى 
ــارەگا بســووتێنێت،  ــکات، ب ــى ب ــک زیندان خــۆى خەڵ
ــەد(،  ــار ئەس ــى )بەش ــەڵ ڕژێم ــکات لەگ سیاســەت ب

ــێت؟ ــەوت بفرۆش ن
 کاوە عەزیــزى: ڕاســتییەک هەیــە کــە دەبێــت خەڵکــی کــورد 
بیزانێــت، ئەویــش ئەوەیــە، کــە پەیــەدە لــە کــوێ بــوو؟ پەیــەدە لە 

کوردســتاىن عێــراق لــە نــاو شــاخ بــوو، لەنــاکاو هاتــە نــاو شــەقامى 

کوردســتاىن ســووریا بــە چەقــۆ و شــەڕ، حکوومەتیــش کوردســتاىن 

ســووریای ڕادەســتى ئــەوان کــرد و بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ ئێران و 

ســووریا هاتنــە نــاو ســووریا، ئایــا ئــەو ڕادەســتکردنە بەرانبــەر بــە 

چ شــتێکە: دوو خــاڵ بــوو:

-1 لــە دژى ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ڕاوەســتێت و کوردســتاىن ســووریا 

بپارێــزن لــە ئۆپۆزســیۆىن ســووریا.

تــا  ڕاوەســن،  کــورد  ڕزگاریخــوازى  بزووتنــەوەى  دژى  لــە   2-

ئەنەکەســە و پــارىت پێشــکەوتن و هیــچ پارتێکــی تــر لــە نــاو 

نەبێــت. ســووریا  کوردســتاىن 

ئێمــە گروپــی ســەربازییان هەبــوو، ئــەوان بــە هێــرش و شــەڕ و 

کوشــن هەموویــان تێکــدا، ئێمــە نەماندەویســت شــەڕى براکــوژى 

ڕوو بــدات، بــەاڵم ئــەوان بەپێچەوانــەوە کارێکیــان کــرد بۆئــەوەى 

شــەڕى براکــوژى دروســت بێــت، ئێمــە دە هــەزار پێشــمەرگەمان 

ــوار  ــە چ ــن ب ــت دەتوان ــەر مبانەوێ ــە، ئەگ ــنور هەی ــەر س ــە س ل

شــەڕى  نامانەوێــت  ئێمــە  بــەاڵم  قامیلشــۆ،  بگەنــە  ســەعات 

براکــوژى دروســت ببێــت، بــۆ منوونــە مــن زۆر پێــم ناخۆشــە 

ــکەوتنخوازى  ــارىت پێش ــى پ ــە، بۆچ ــى هەی ــە کەموکورتی ئەنەکەس

کــورد ئامــادە نییــە وتووێــژ لەگــەڵ ئەنەکەســە بکــەن؟ نــەک تەنهــا 

ــاو ئەنەکەســە؟ ــە ن ــر نایەن ــەکاىن ت ــوو الیەن ــەوان بۆچــى هەم ئ

لــە ئەنەکەســە، بۆچــى  بــوون  * ئێــوە بەشــدار 
لــە دواییــدا کشــانەوە؟ بــۆ ئێســتا ناچنــەوە نــاو 
ئەنەکەســە، تــا ئــەو بەرەیــەى کــە هەمووتــان داواى 

ــەدە؟ ــە پەی ــەر ب ــت بەرانب ــت ببێ ــەن دروس دەک
عــەىل شــەمدین: پێشــر باســم کــرد، ئەگــەر هەمــوو کارەســاتەکان 

بخەینــە مــىل پەیــەدە، بێگومــان غــەدر لــە پەیــەدە دەکەیــن، نەک 

لەبــەر ئــەوەى پشــتگیریى پەیــەدە یــان ئەنەکەســە بکــەم، بەڵکــوو 

ــە  ــە، ب ــە ئەنەکەس ــە ل ــەى ئێم ــن، پاشەکش ــتگۆ بی ــتە ڕاس پێویس

هــۆى ئــەوەوە بــوو، کــە ئەنەکەســە هێنــدە سیســتم و هەڵوێســتى 

بەڕێــوە دەبــرد، کــە ئێمــەى قبــوڵ نەبــوو.

* وەک چى؟
ــد  ــوو، چەن ــە دروســت ب ــک ئەنەکەس ــى شــەمدین: کاتێ عەل
حیزبێکــى گــەورە و بچــووک لــە دەرەوە هەبــوون، هەموویــاىن کــۆ 

ــاو  ــە ن ــزب هاتن ــاڵدا حــەوت حی ــە ٧ س ــزى، ل ــۆ یەکڕی ــردەوە ب ک

ــزب  ــت حی ــتایش بیس ــوون، ئێس ــزب دەرچ ــزە حی ــە، یان ئەنەکەس

ــوون؟  ــوە هات ــە کوێ ــە؟ ل ــە چیی ــوو حیزب ــەم هەم ــەوە، ئ ماوەت

ــە  ــەکان ب ــارت و حیزب ــەوەى یەکخســتنى پ ــی ئ ئەنەکەســە لەبری

ــرد،  ــاد ک ــی زی ــارت و حیزب ــن پ ــە چەندی ــت، وەک کارگ دی بێنێ

ــە  ــارى ئەنەکەســە کەوت ــوو، بڕی ئەمەیــش ناخۆشــییەکى گــەورە ب

دەســتى حیزبــی بچــووک، ئێمــە و یەکێتیــى کــوردى ســووریا 

ڕێکەوتنــان کــرد کــە )عەبدولباقــى یووســف(یش ئــەو ڕێکەوتنەى 

واژۆ کــردوە، کــە پارتــە ســەرەکییەکان هــەوڵ بــدەن بڕیــارى 

ــە  ــەاڵم ل ــت، ب ــدا بێ ــە کاریگەرەکان ــتى حیزب ــە دەس ــە ل ئەنەکەس

کۆتاییــدا ئــەو ڕێکەوتنــە جێبەجــێ نەبــوو، ئەمــە پرســیارێکە، کــە 

ــوو؟ ــۆ جێبەجــێ نەب ب

لــە الیەکــى تــر، ئــەو کارەســات و کێشــانەى لە کوردســتاىن ســووریا 

ئامانجی ئەوە بوو خەڵکى 

کەرکووک بڕۆنە دەرەوە، پاشان 

هێرش بۆ سەر کەرکووک 

دەستی پێ کرد، دواتر بڵێن بە 

ئەمەریکا و ئەورووپا بڵێن بە 

هانامانەوە وەرن، بڵێن میللەىت 

خۆمان وێران بوو. پارىت 

دیموکراىت کوردستان ویستى 

ئەو بابەتە دروست ببێت
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و هەرێمــى کوردســتان و ناوچــەکاىن تــر دروســت بــوو، ئــەو کات 

ــان دەکــرد،  ــان پێداچوونەوەی ــکا و ڕووســیا و هەمــوو واڵت ئەمەری

ئێمــە لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە لەگــەڵ تورکیــا پێوەندیــان 

ــدا  ــە کۆتایی ــەاڵم ل ــوو، ب ــاىف خۆیشــان ب ــوو م ــوو، ئاســایی ب هەب

ــوو، دەیویســت  ــا دژى ڕژێمــى ســووریا ب ــوەوە تورکی ــە ب پێچەوان

ــیۆىن دەدا،  ــى ئۆپۆزس ــە یارمەتی ــت، بۆی ــووریا بڕوخێنێ ــى س ڕژێم

ــە. ــا لەگــەڵ ڕژێمــی ســووریا ڕێکەوتنــی هەی ــەاڵم ئێســتا تورکی ب

لــە هەمــان کاتــدا ئەنەکەســە ڕۆڵێکــى گرینگــى هەبــوو لــە 

یارمەتیــداىن کوردســتان توانیبــووى نوێنەرایەتیــى کــورد بــکات لــە 

جنێــڤ و تەنهــا کــورد بــوون لــە کۆنگــرەى جنێــڤ، ئێســتا ناتوانــن 

فیکــرى خۆیــان بگــۆڕن بــە شــۆڤێنى و تەنهــا داواى مــاىف خۆیــان 

بکــەن و هەڵوێســتی خۆیــان بســەملێنن، ناڵێــم بەرگریــی نەکــردوە، 

بەرگریــی کــردوە، بــەاڵم وەک پێشــر گوتــم: وردەوردە ئۆپۆزســیۆن 

کەوتــە دەســتى ئیســامییەکان و شــۆڤێنى بەعســی.

ئێــوە  پاشەکشــەى  گوایــە  هەیــە،  بۆچوونێــک   *
یەکێتیــى  کاریگەریــى  ژێــر  لــە  ئەنەکەســە  لــە 

بــوە؟ کوردســتاندا  نیشــتمانیى 
عەلــى شــەمدین: نەخێــر، خاڵێکــى یەکێتــى هەیــە کــە جێگەى 
ســەربەرزییە، 10 ســاڵ پشــتیوانیى ئەنەکەســەمان کــردوە لەگــەڵ 

ــوون،  ــەدە ب ــە دژى پەی ــووریا و ئەنەکەس ــن، س ــر بووی ــی ت حیزب

ئــەوان لەگــەڵ ئــەوەی هاوکاریــى پەیەدەیــان دەکــرد، ڕۆژێــک لــە 

ــۆ ســەربەخۆ و  ــەن، ب ــۆ کارێکــى وا دەک ــن ب ــان نەگوتی ڕۆژان پێی

ئــازادن! ئەمــە خاڵێکــە کــە نابێــت لــە بیــر بکرێــت.

ــاون،  ــەڵ ئەنەکەســە م ــا ئێســتا لەگ ــە ت ــوە ک * ئێ
کاوە عەزیــزى گوتــى: بۆچــى پارتــى پێشــکەوتنخوازى 
ــى  ــە هاتن ــا ب ــاو ئەنەکەســە، ئای ــەوە ن ــورد نایەت ک
ئــەوان ئێــوە دەتوانــن پێــش بــەو هەژموونــەى 
پەکەکــە بگــرن، هەروەهــا )عەلــى شــەمدین( بــاس 
پشــتیوانیى  ئــەوان  کاتێکــدا  لــە  دەکات،  لــەوە 
نیشــتیمانیى  یەکێتیــى  کــردوە،  ئەنەکەســەیان 
کوردســتان پشــتیوانیى پەیــەدەى کــردوە، هیــچ 
یەکێتیــى  پێشــتوانییە  نەبــوە،  ناڕەزایییەکــى 
نیشــتمانیى کوردســتان زیاد لە پێویســت پشــتیوانى 
ڕاگەیاندنــى  و  سیاســی  و  مــادى  هاوکاریــى  و 
پەیــەدەى دەکــرد، هــەر بــەو شــێوەیەى کــە پارتــى 

هاوکاریــى ئێــوە و ئەنەکەســە دەکات؟
باشــوورى  هــاوکاری  چــۆن  وەک  یووســف:  عەبدولباقــى 

کوردســتان بــۆ ئێمــە کاریگەریــى باشــی دەبێــت، بــە هەمان شــێوە 

ــەى  ــەو ناکۆکیی ــە، ئ ــی نێوانیشــیان کاریگەریــى خــۆى هەی ناکۆکی

لــە دواى ســاڵى 2012 دروســت بــوە لــە نێــوان یەکێتیى نیشــتانیى 

ــە ســەر  ــی ل ــراىت کوردســتان، کاریگەری ــارىت دیموک کوردســتان و پ

ــتان  ــتانیى کوردس ــى نیش ــوو، یەکێتی ــتان هەب ــاواى کوردس خۆرئ

هاوکارییەکــى زۆر باشــی پەیــەدەى دەکــرد، کــە وایکــرد پەیــەدە 

ــى نیشــتانیى  ــان یەکێتی ــت، بێگوم ــرى هەبێ ــى زیات کاریگەرییەک

پەیــەدەدا،  بەهێزکــردىن  لــە  هەبــوو  کاریگەریــى  کوردســتان 

مەبەســتم ئەوەیــە ناکۆکیــى باشــوورى کوردســتان کاریگــەرى 

ــە  ــتە ئێم ــە پێویس ــت، بۆی ــتان دەبێ ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ل

پێداچوونەوەیەکــى دروســت و جیــدى بکەیــن لــە خۆرئــاواى 

ــتان. کوردس

ــە  ــت، ک ــان هەبێ ــەدە پڕۆژەیەک ــۆ هەڵوێســتەکاىن پەی ــت ب دەبێ

نــە ڕێگــە لــە کارەکاىن پەیــەدە بگرێــت، نــە هەمــوو کارەســاتەکان 

ــەدە، ئێمــە وەک ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد  ــە مــىل پەی بخات

پێداچوونەوەیــە  ئــەم  بکەیــن،  پێداچوونەوەیــەک  پێویســتە 

ــەىن  ــاو ئەنجووم ــە ن ــە ل ــکات ک ــە خــۆش ب ــەو هێزان ــۆ ئ ــە ب ڕێگ

ــە  ــا گەشــە بکــەن و کاربکــەن، بــۆ منوون نیشــتیانیى کــورددان، ت

ــاو  ــە ن ــە ل ــااڵىن پەدەکەس ــا هەڤ ــورد، ت ــارىت پێشــکەوتنخوازى ک پ

ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورددا پێداچوونــەوە لــە سیاســەىت 

خۆیانــدا بکــەن، نابێــت پەدەکەســە لــە ســووریا هاوشــێوەى 

پەیــەدە خــۆى بســەپێنێت لــە نــاو ئەنجوومــەىن نیشــتانیى کــورد، 

کــە پەپــەدە هەژمــووىن خــۆی ســەپاندوە بەســەر خۆرئــاواى 

کوردســتان و تەنهــا سیاســەىت خــۆى جێبەجــێ دەکات، ئەمــە 

ــت،  ــەڵ بگونجێ ــۆى لەگ ــە خ ــت پەدەکەس ــە دەبێ ــتییەکە ک ڕاس

ــەر  ــت بەرانب ــتی هەبێ ــەن هەڵوێس ــت ئەنجووم ــا دەبێ هەروەه

ئــەو الیانانــەى لەنــاو ئۆپۆزســیۆندان، لەگــەڵ ئەوەیــش پێویســتە 

بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە بــکات، کــە لــە جنێــف دەکرێــت 

لەگــەڵ الیەنــەکاىن ئۆپۆزســیۆن، ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن، کــە 

ــەر  ــت، ئەگ ــام بدرێ ــورد ئەنج ــێ ک ــت بەب ــە نابێ ــەو گفتوگۆیی ئ

ــەو  ــدات، ل ــدى ب ــى جی ــورد هەوڵێک ــتانیى ک ــەىن نیش ئەنجووم

ــەم  ــەن، ل ــا ســازش بک ــەکاىن ئۆپۆزســیۆن و تورکی ــاوەڕەدام الیەن ب

پێشــکەوتخوازى  پارتــی  پێویســتە هەڤــااڵىن  چوارچێوەیەیشــدا 

ــەوەى  ــۆ ئ ــەن، ب ــدا بک ــەىت خۆیان ــە سیاس ــەوە ل ــورد پێداچوون ک

ــە ئەنجوومــەىن نیشــتاىن دەرچــوون، هەمــان سیاســەىت  ئەگــەر ل

ــورد  ــى ک ــاو ماڵ ــى ن ــەوەى یەکڕیزی ــەن، بۆئ ــڕەو نەک ــەدە پەی پەی

ــت. ــت ببێ دروس
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* پێشــووتر فه تحولــا حوســێنى گوتبــووی »هەمــوو 
کات داوامــان لــە ئەنەکەســە کــردوە، ئەرکــى خــۆى 
جێبەجــێ بــکات و واز لــەو تەشویشــە بهێنێــت کــە 
ــردوە،  ــتی ک ــتان دروس ــاواى کوردس ــەر خۆرئ ــە س ل
کــە هەمیشــە خەریکــى سیاســەتى داگیرکەرانــە، 
بــکات،  جێبەجــێ  پارتــى  سیاســەتى  دەیەوێــت 
کێشــەمان بــۆ دروســت دەکات، دەچێتــە نــاو ئەو کۆڕ 
ــتانە«،  ــاواى کوردس ــە دژى خۆرئ ــەى ک و کۆبوونەوان
یــان  ڕێکەوتنێــک،  بگەنــە  دەتوانــن  ئێــوە  ئایــا 
ــۆ  ــە، ب ــوو هەی ــى یەکگرت ــە بەرەیەک ــتتان ب پێویس
و  پەیــەدە  سیاســەتەکانى  ڕووبــەڕووى  ئــەوەى 

ــتان؟ ــاواى کوردس ــە خۆرئ ــەوە ل ــە ببن پەکەک
کاوە عەزیــزى: هێنــدەى عەبدولباقــى یووســف ســەرۆکایەتیى 
ئەنەکەســەى کــردوە، مــن نیــو هێنــدەى ئــەوان وەک پەدەکەســە 

ئەنەکەســە  ئاشــکرایە  نەکــردوە،  ئەنەکەســەم  ســەرۆکایەتیى 

شــەمدین( )عەلــی  کاک  و  دیموکراتــە  زۆر  زۆر  قەوارەیەکــى 

یــش بــاش ئــەوە دەزانێــت، وەک گوتــت: فه تحولــا حوســێنى 

دەڵێــت »ئەنەکەســە دەچێتــە نــاو هێزانــەى کــە دژى خۆرئــاوان«، 

ئۆپۆزســیۆىن ســوورى  ئۆپۆزســیۆىن ســووریایە،  مەبەســتى  کــە 

نوێنەرایەتیــى گــەىل ســووریا دەکات، کــە نزیکــەى 180 دەوڵــەت 

کــە  کەســانەین،  ئــەو  لەگــەڵ  ئێمــە  دەنێــت،  پێــدا  دانیــان 

ــکات و  ــڤ ب ــرەى جنێ ــداریى کۆنگ ــە بەش ــت ئەنەکەس دەمانەوێ

بەرگــرى لــە مــاىف کــورد بــکات، گونجــاو نییــە بڕیــارى پەیــەدە لــە 

ئێــران و ســووریا بســەپێرێت بــە ســەر کــورداىن ســووریا، بەڵکــوو 

بڕیــارى پەیــەدە تەنهــا لــە قەندیــل جێبەجــێ دەکرێــت، ئێمــە نــە 

ــاواى  ــە خۆرئ ــارزاىن ل ــەىت ب ــە سیاس ــن، ن ــکارى )بارزانی(ی خزمەت

کوردســتان دەســەپێنین، بەڵکــوو دەخوازیــن مــاىف کــورد لــە 

ــەپێنین. ــووریا بس س

* قبوڵیشــتان نییــە سیاســەتى پەکەکــە لــە خۆرئــاوا 
جێبەجــێ بکرێــت؟

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

ــە؟  قبوڵ
کاوە عەزیزى: پەکەکە تەنها خۆیەىت.

* ئەڵتەرناتیڤ و چارەسەر چییە؟ 

کاوە عەزیــزى: مــن ڕەشــبین نیــم، بــەاڵم کوردســتاىن ســووریا لــە 
ــی مەزندایە. گێژاوێک

پارچانــەى  ئــەو  هەمــوو  لــە  پەکەکــە  بۆچــى   *
کوردســتان دەســتتێوەردان دەکات، گێرەشــێوێنى 
دروســت دەکات، لــە مــاوەى ڕابــردوودا لــە هەرێمــى 
کوردســتان ئامــاژەکان بــاس لــەوە دەکــەن، کــە 
ــە  ــاژاوە و پشــێوییانەى ک ــەو ئ ــە بەشــێکە ل پەکەک
ــک  ــە هەرێمــى کوردســتان، کاتێ ــت بــوون ل دروس
ــە  ــان وای ــى خۆرهــەاڵت قســە دەکــەن، پێی هێزەکان
ــە  ــێت، ل ــۆ دابتاش ــان ب ــت کوێخای ــە دەیەوێ پەکەک
خۆرئــاوا هەمــان کێشــەتان هەیــە، لــە شــەنگال 
دەچێتــە ســەر خەڵــک، لــە ســنورەکانى شــارباژێر 
خەڵکــى ئــاوارە کــردوە بــە هــۆی بوونــی بــارەگا 
پەکەکــە  بۆچــى  فڕۆکــەکان،  بۆردوومانــی  و 
ئــەم سیاســەتانە جێبەجــێ دەکات، بۆچــى هێــزە 

دانانێــت؟ بــۆ  ســنورێکى  کوردســتانییەکان 
حیزبێکــى  پەیــەدە  ئاشــکرایە  یووســف:  عەبدولباقــى 
ــر  ــی ت ــە مانایەک ــێ دەکات، ب ــەک جێبەج ــە و عەقیدەی دۆکرینیی

پارتێکــی مارکسیســتییە، بنەمــاى شــەراکەت و هاوبەشــیکردن 

لەگــەڵ ئــەو حیزبــە نییــە، عەقڵیەتێکــى تاکڕەوانــەى هەیــە، 

ــا  ــتان، وات ــتانییەکاىن هــەر ســێ پارچــەى کوردس ــەرە کوردس تەڤگ

خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا و باشــوور بــە دواکەوتــوو دەزانێــت و 

ــات  ــان دەب ــکار ناوی ــە خیانەت ــان دەکات و ب ــار تۆمەتباری زۆر ج

و هــەر دەرفەتێکــى دەســت بکەوێــت دەســتتێوەردان دەکات، 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان چەندیــن دەســتتێوەرداىن خــراپ دەکات، 

ــەوە  ــەک بخەین ــورد ی ــى ک ــاو ماڵ ــتا ن ــتە ئێس ــدا پێویس ــە کاتێک ل

ــورد  ــتە ک ــە پێویس ــن، بۆی ــەر بکەی ــووریا چارەس ــى س و بارودۆخ

یەکدەســت بێــت و یــەک گوتــارى سیاســییان هەبێــت و جێگــەى 

خۆمــان هەبێــت لــە گفتوگــۆ نێودەوڵەتییــەکان، کــە بەداخــەوە تــا 

ــراوە. ــا نەک ــى وەه ــتا کارێک ئێس

بــۆ  کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بکرێــت  چــى   *
ڕێگریکــردن لــە سیاســەتەکانى پەکەکــە و پەیــەدە؟

عەلــى شــەمدین: دەبێت پێش هەموو شــتێک واز لە سیاســەىت 
تەخوینکردنــی هێــزەکاىن تــر بهێنیــن، ڕاســتە کارى پەیــەدە خــراپ 

دەکــەن لــە ســووریا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیــش چەندیــن کارى باشــی 

ــن  ــردوە و چەندی ــش ک ــە دژى داع ــەڕى ل ــە ش ــۆ منوون ــردوە، ب ک

ــەکان  ــردن کێش ــە تۆمەتبارک ــەاڵم ب ــتوە، ب ــوردى پاراس ــەى ک ناوچ
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چارەســەر نابێــت، بۆیــە دەبێــت واز لــەو سیاســەتە بهێنــن، ئەمە 

لــە الیــەک، لــە الیەکــى تــر ئەگــەر سیاســەىت دژیــەک هەیــە لــە 

ــەوە  ــەىت ئ ــەدە تۆم ــەر پەی ــدەم، ئەگ ــە و تەڤ ــوان ئەنەکەس نێ

ــووىن  ــە بۆچ ــە ئەم ــە، ک ــەڵ تورکیای ــە لەگ ــە ئەنەکەس دەکات ک

ــش  ــە«، ئەمەی ــەڵ ئێران ــەدە لەگ ــن »پەی ــە دەڵێ ــە، ک ــە نیی ئێم

بۆچــووىن ئێمــە نییــە، تورکیــا و ئێــران پێکــەوە ڕێــک دەکــەون، 

ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕێکەوتــن دەکــەن، ئــەی کەواتــە بــۆ ئێمــە 

ڕێــک ناکەویــن؟ لــە مــاوەى ڕابــردوودا وێنەیــەک لــە تــۆڕە 

کۆمەاڵیەتییــەکان بــاو بوەتــەوە، کــە ســەرکردایەتیى ئەنەکەســە 

لەگــەڵ پەیەدەیــە، بــەاڵم شــتێکى هێنــدە گرینــگ نییــە، ئەگەرى 

هەیــە ئەنەکەســە لــە دواى بەســتنى کۆنگــرەى ســێیەمى خــۆی 

یــەک  بــۆ  بــدات  و گۆڕینــی ســەرکردایەتییەکەى هەوڵێــک 

هەڵوێســتى ئامــادە بێــت.

*دوایین قسەى بەڕێزت چییە؟
ــە پێشــر ئامــاژەى پــێ کــرا، بێگومــان  کاوە عەزیــزى: وەک ل
پاراســتنى کوردســتاىن ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى ئێمــەوە، 

نەبیــن،  یەکگرتــوو  ســووریا  کوردســتاىن  لــە  ئەگــەر  ئێمــە 

ــت. ــووریا نامێنێ ــتاىن س کوردس
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فه تحوڵاڵ حەسەن حوسێنی
1970 لە قامیشلۆ لە دایک بوە. 

ئەندامی نوخبەی ناوەندی سیاسیی کورد لە سووریا. 

جاويدان كەمال حەسەن
1980 لە حەسەکە لە دایک بوە 

هاوسەرۆکى نوێنەرایەتیى خۆرئاواى کوردستان لە باشوور

هۆشنگ دەروێش
1968 لە دایک بوە.

ئەندامی مەكتەبی سياسیی پارتی دیموکراتی کوردی سووریا

سڵێمان عەلى عەرەب
1981 لە تربەسپى لە دایک بوە 

ــووری  ــە باش ــرات ل ــی دیموک ــی نەتەوەی ــی یەکێتی ــەری پارت نوێن

ــتان  کوردس

بایۆگرافیا
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