
چوارپارچەی 
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ئیبراهیم عەلیزادە
 سکرتێرى )کۆمەڵە( ڕێکخراوى 
کوردستان حیزبى کۆمۆنیستى 

ئێران

ئەوەندە دەزانم حدکا و کۆمەڵەى شۆڕشگێڕ ئەو هێزانەى کە 
ئەم جۆرە چاالکیانە دەکەن، بنکەى چەکدارى خۆیان بردۆتە 

سنورێک، کە سنورى دەسەاڵتى پارتییە

موجاهیدین بە مەترسى زۆر گەورە دەزانین بۆ ئایندەى 
ئێران و کوردستان، سازمانى خەبات ڕێگە دەستى ئەوان 
دەکاتەوە. لە ڕووى سیاسییەوە حیزبى دیموکرات نابێتە 

پێگەى موجاهیدین، بەاڵم خەبات دەتوانێت ببێت

شیالن،  نیاز،  ئاسان،  ئامادەکردنی: 
پەرژین
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ــى  ــۆڕە تازەکان ــەر ڕووداو ئاڵۆگ ــە س ــن ل ــە بکەی ــت قس ــدارەدا دەمانەوێ ــەم دی ل
کــە لــەم دواییانــەدا  لــە ئێــران  و ڕۆژهەاڵتــى کوردســتان ڕوویانــداوە و هەرەهــا 

بــاس لــە پێکهێنانــی ناوەندەکانــی چــەپ و ڕاســت دەکەیــن

*لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بە تایبەت لەناو 
ئۆپۆزســیۆنی كــوردی چــی دەگوزەرێت، 
باس لە ناوەندی چەپ و ڕاســت دەكرێت، 
ماوەیەكە بەشێك لە هێزەكانی ڕۆژهەاڵت 
بەتایبــەت حدكا و كۆمەڵەی شۆڕشــگێر، 
چاالكی پێشــمەرگانە دەكــەن و تەنانەت 
نیگەرانــی زۆری الی كۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران دروســتكردوە، ئایا ئێوە هەســت 
بــەو مەترســییانە دەكــەن، كــە دەڵێن 
»ئێمــە نامانەوێت ســنورەكانی هەرێمی 
كوردســتان نائــارام بكەیــن و خەباتــی 
چەكداری بكەین و ڕۆڵەی خەڵك بە كوشت 
بدەین«، هەســت بەو مەترســییە جدییە 
دەكــەن، كە ئێــران بۆی نــاردوون، یان 
پێتانوایــە ئەوە واقیعی نییە و الیەنێكی 
سیاســی لە هەرێمی كوردســتان، ئەمانە 
دەجووڵێنێــت و كاریگەری نەرێنی دەبێت 

لەسەر و خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان؟
ئیبراهیم عەلیزادە: پێش هەموو شت، پێم 
وایە كۆماری ئیسالمی لەو جموجۆڵە نزامییانە 

نەترســاوە و ناترســێت، بە بڕوای من وەكو 

دەرفەتێكیــش ســەیری دەكات، پێــم وانییە 

چەندین كارێكــی نیزامی لەو جۆرە هێندەی 

جواڵنی شەقام كۆماری ئیسالمی بیترسێنێت، 

ئەگــەر بتوانێــت ئــەو حەرەكەتــە نیزامی و 

سەربازییانە بەكاربهێنێت بۆ میلیتاریزەكردنی 

واڵت، زەبــر و زەنگ نوانــدن و ناردنەوەی 

خەڵــك بــۆ ماڵەكانــی خۆیــان، چاوەڕوانی 

ئــەوە بــن كــە قارەمانانێــك لــە دەرەوەی 

ســنورەكانەوە بێن و ڕزگاریان دەكەن، ئەوە 

ئێران ســەركەوتنێكی گەورەی بەدەستهێناوە، 

بۆیە پێش هەموو شــتێك دەبێت ئەوە ڕوون 

بكەینەوە، كام مەترسی ئەمڕۆكە هەڕەشە لە 

كۆماری ئیسالمی دەكات؟.

خاڵی دوەم، خودی خەباتی چەكدارییە، ئێمە 

لە ڕووی ئەوەی كــە حكومەتی هەرێم، یان 

بەرپرســی فاڵنە حیزبی سیاسی بەرژەوەندی 

چییە، سیاســەتمان دیاری نەكــردوە، ئەگەر 

ئێمە ئێســتا بــەو قەناعەتە بگەیشــتینایە كە 

خەباتــی چەكــداری كاریگــەر و گرنگــە، و 

توانیبامان ســەربەخۆ لە بارودۆخی هەریمی 

كوردســتان پشــت جەبەهەیەك تا ڕادەیەك 

ئیدامە كار دابین بكەین، گوێمان بەو قســانە 

نــەدەدا و كارێكمــان دەكــرد، چونكە ئێمە 

لــە ڕووی ورەی شۆڕشــگێرانەوە و لە ڕووی 

ئامادەگــی و ئیــرادەوە هیچمان لــە پەكەكە 

كەمتــر نییــە. واتــا ئەگــەر پێمان دروســت 

بوایە دەچوویــن و كارێكمان دەكرد، بوونی 

ئێمە بەو شــێوەیەی ئێســتا لێرە لە هەرێمی 

لــە بۆچوونێكــەوە ســەرچاوە  كوردســتان، 

دەگرێــت، ئەو هەڵســەنگاندن و بۆچوونەش 

ئەوەیە، كە دەبێت خەباتی چەكداری تیۆریی 

و بنەمــای خــۆی هەبێــت. دەبێــت بە پێی 

سیاســەتێكی ئاشكرا بەڕێوە بچێت. ئەگەر لە 

حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران بپرسی، 

بڵێیــت »بۆچوونێك كە لە خەباتی چەكداری 

ئێــوەدا هەیــە، لەگــەڵ كام ئەزموونی دونیا 

هاوســەنگە؟ لە گــەڵ كام ئەزمونــی كام لە 

پارچەكانــی كوردســتان هاوســەنگە؟ خۆتان 

چیتــان بــۆ داهێناوە«، بۆ نموونــە ئەگەر لە 

ئەمەریكای التین بپرســی، دەڵێن »كانوون و 

هەستەیەكی مەركەزی پێشمەرگانە و چریكی 

دروســت دەكەیــن و گــەورە دەبێــت«، لە 

چینییەكان بپرســی گەمارۆی شــار لە ڕێگای 

دێهاتــەوەت پێ نیشــان دەدەن، ئایا بۆ ئێمە 

ئەزمــوون چییە؟ ناڵێــم تیۆرمان هەیە، بەاڵم 

ئەزمونێكمان هەیە كــە وردە وردە خەریكە 

دەبێــت بە ڕێباز، ئەویش ئەوەیە كە خەباتی 

چەكداری لە كوردستان، لە ئەنجامی گۆڕانی 

هاوســەنگی هێز لــە ناوەند و لــە ئەنجامی 

بەدەســتهێنانی كۆمەڵێــك دەســتكەوت لــە 

خودی كوردســتان ســەرهەڵدەدات، پشــتی 

جەبهــە بــۆ خــۆی دابیــن دەكات، خەباتی 

چەكــداری لــە ئەزمونی كوردســتان دا هەر 

لــە ســەرتایەوە جەماوەریە. بــۆ نموونە لە 

كوردســتانی عێراق پێش نسكۆی ساڵی 1975 

بــە ســەدان هەزار پێشــمەرگە بەو شــاخ و 

دۆڵــەوە بوون و جەماوەری بــوو، بەاڵم كە 

شــۆڕش دەبووژێتەوە، هەر ئــەو ڕۆژەی كە 

مەفــرەزەكان یەك دەگرنەوە لــە ماوەیەكی 

زۆر كورتــدا بە هەزاران نەفەر دێنەوە ریزی 

خەباتــی چەكداریەوە ، لــە ماوەی كەمتر لە 

2 – 3 مانگدا چەند هەزار نەفەر لێرە چەك 

هەڵدەگرێت..

ئەزموونــی خەباتی چەكداری لە كوردســتان 

ئەوەمــان پێدەڵێت »كە خەباتــی چەكداری، 

یــان دەبێت خۆی لە خۆیدا جەماوەری بێت، 
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یان دەبێت لە خزمەت پاراستنی دەستكەوتی 

جەمــاوەردا بێت«، بۆ نموونە بۆچی خەباتی 

چەكــداری لــە ڕۆژئــاوا هێندە گرنگــە؟ ئایا 

ئەوانیــش لــە گرووپــی بچوكەوە دەســتیان 

پێكــردوە و وردە وردە پەرەیــان ســەندۆە؟ 

بێگومــان نەخێــر، بەشــار ئەســەد تووشــی 

الوازیی و كێشــە دەبێت و هاوســەنگی هێز 

دەگۆڕێــت و دانوســتان دەكرێت، لە ماوەی 

1 – 2  مانگــدا )100,000( هــەزار نەفــەر 

چەك هەلدەگرێت. لە كوردســتانی عێراقیش 

بە هەمان شێوەیە، كە هێزی چەكدار هاتەوە 

لــە ئەنجامی ئەوە بوو كە )ســەدام حســێن( 

لە ناوەند ڕووخا، ئێمەش كە دەســتمان كرد 

بە خەباتــی چەكداری لە كوردســتانی ئێران 

بارودۆخەكە بەو شیوە بوو، رژیم لە مەركەز 

الواز بــوو. شــارەكانمان بە دەســتەوە بوو، 

بۆ پاراســتنی دەستكەوتی جەماوەر دەستمان 

كــرد بــە خەباتــی چەكداریی و بــەرە بەرە 

لێیــان ســەندینەوە و لــە رووی نیزامیــەوە 

سەرنەكەوتین..

بۆیە دەمەوێت بڵێم »ئەو كارانەی كە ئێســتا 

حیزبــی دیموكرات و كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕ و 

هاوشــێوەی ئەوان دەیكەن، هیچ بنەمایەكی 

شیكاریی و تیۆریی نییە، كە بڵێی بەرە بەرە 

ئەوكارە دەكەم و پاشان كارێكی تر دەكەم«، 

نائومێدییــەوە،  ڕووی  لــە  كاردانەوەیەكــە 

وەك ئەوەی كە ســاڵەهای ساڵە پێیان دەڵێن 

»ئێــوە ئــۆردوگا نشــینن و لــە خەڵك دوور 

كەوتوونەتەوە«، پێیانوایە چوونە ناو خەڵكەوە 

بەو شــێوەیە دەبێت، لــە كاتێكدا چوونە ناو 

خەڵكەوە ئەوەیە كە ئێمە دەیڵێین، كاتێك بە 

پێی ناسینی واقعیانەی بارودۆخەكە و ناسینی 

رادەی ئامادەیــی جەمــاوەر بڕیاردەدەیــن و 

دەڵێیــن »با خەڵك بێتە ســەر شــەقام، دێتە 

سەر شــەقام، بە پێچەوانەوەشەوە كە وتمان 

مەیەنە سەر شەقام نایەن«.

*واتا هەرچی ئێوە نەیڵێن لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان ناكرێت؟

ئیبراهیم عەلیزادە: نەخێر بەوشێوە قەتعیە 
نییە، مەبەستم ئەوەیە بە شێوەیەكی رێژەیی 

ئــەو تواناییە پێك هاتۆە.  ئیمە تا رادەیەك 

كاریگەرمــان هەیە لەســەر جەمــاوەر، بەو 

مانایەیە كە دەڵێم »دەتوانین كارێك بكەین، 

نەك لەسەر حسابی هێزی چەكدار«، بێگومان 

هێزی چەكــدار كاتی خۆی بەكاردەهێنرێت، 

كــە ئێــران لە تــاران الواز بێت و كێشــە و 

مەترســی تــێ بكەوێــت، هەمــوو هێزەكان 

شــۆڕ دەبنەوە بەرەو رۆژهەاڵتی كوردستان، 

ئــەوكات ئێمە هــەر لێرەوە بڕیــار دەدەین 

بە هــەزاران كەس لەنــاوەوەی واڵت چەك 

هەڵبگرێت.

 ئیبراهیم عەلیزادە لە مەراسیمی ڕۆژی شەهیدانی کۆمەڵە
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*ئێوە زۆر باوەڕتان بە جوواڵنەوەی ســەر 
شــەقام و بزووتنــەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
هەیــە بــە گشــتی، پێتوایــە بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتییــەكان لە هەمــوو چینەكان 
لــە هەمــوو ئــەو حیزبانەی كە لەســەر 
شــەقام نیــن بــە ناسیۆنالیســتەكان و 
كۆمۆنیســتەكان  و  سۆسیالیســتەكان 
پێكــەوە بــۆ قۆناغــی ئێســتا كار بكەن 
ئــەوكات  بكــەن،  یەكتــر  هــاوكاری  و 
جوواڵنەوەكــە بــە خرۆشــتر و كاریگەرتر 
دەبێــت و خەڵكیش ئومێدێكــی دەبێت، 
لە كاتێكــدا هیچ جۆرە حزورێكی فیزیكی 
حیزبەكانــی ڕۆژهەاڵت لەنــاو جەماوەر و 
خەڵك نییە، ئەگەر خەباتی چەكداری ڕەت 
بكەنەوە، چۆن ئامادەگیتان دەبێت، چۆن 
وەاڵمــی پرســیاری خەڵك دەدەنــەوە، كە 

دەڵێن »بۆ ئێوە لەسەر سنوور نین«؟ 
ئیبراهیــم عەلیزادە: ســەبارەت بە حیزبە 
ناسیۆنالیستەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان كە لە 

یەك بەرە نین، مانای ئەوە نییە، كە هاوكاری 

یەكتــر ڕەت دەكەینــەوە، یــان هەماهەنگی 

یەكتر ناكەین، وەك پێشــتر باسم كرد ئەگەر 

بارودۆخەكە لەبار بێــت، هێزێكی چەكداری 

زۆر هەبێت، بەاڵم هەماهەنگی نەبێت، تێك 

هەلچــون روو ئەدات. بۆیە دەبێت بیر لەوە 

بكەینــەوە، كــە چەترێكی نیزامی دروســت 

ببێــت، كــە هەماهەنگییەكــی گەورەترمــان 

دەست بكەوێت، جگە لەوانە خەڵكیش ئێستا 

یەكگرتن و هاوكاری پێخۆشە، ئێمە هاوكاری 

دیاریكــراو ڕەت ناكەینەوە، ئیمە زۆرمان پێ 

باشە ســبەی رۆژ هیزی چةكداری حیزبەكان 

نەمێنــن و هەر چی هێزی چەكدارە بێتە ژێر  

دەســەاڵتی شــۆراكانی هەلبــژاردەی خەلك. 

نابێــت خەیاڵێكــی وەهــا دروســت بكرێت، 

كە دووبەرەكییەكی وەها دروســتبوە و دژی 

یەكیــن، بــە پێچەوانەوە پێمانوایــە ئەوان و 

ئێمــەش پێگەی خۆمان هەیە، ئێمە كاتێك لە 

گەڵیــان ناچینە ناو بەرەیەكەوە، بەو هۆكارە 

بابەتییانــە بوو كە پێشــتر باســم كرد،  هەر 

ئێســتا هاوكارییمــان هەیــە لەگــەڵ حیزبی 

دیموكــرات و الیەنەكانــی دیكــە جۆریك لە 

هاوكاریمان هەیە. دەمانەوێت كێشــەكانمان 

هەوڵمانــدا  پێكــەوە  بكەیــن،  چارەســەر 

هەڵبژاردنی پێشــووی ئێران بایكۆت بكەین، 

فراكسیۆنێك لە بەغداد كەوتە كار بۆ ئەوەی 

جێگــە بــە ئۆپۆزســیۆنی كــورد لێــژ بكەن، 

پێكــەوە بەلگەنامەیەكمان واژۆ كرد . بۆ ئەو 

هاوكاریانە بریاری كونگرەمان هەیە..

لــە الیەكی تــرەوە، لەگەڵ ئەو پرســیارە لە 

الیەن خەڵكی هۆشیاری كۆمەڵگەوە بەرەوڕوو 

نەبــوون، كە ئایا ئێمە بــۆ دیار نین؟ چونكە 

ئێمــە لەوێین و لە بندەســتی خۆیانین، ئەوە 

نییــە دار و دیوار دەنووســین و ئــەوە نییە 

نوســراوەكانمان باڵودەكەینــەوە، ئــەوە نییە 

خەلكمان  دەگیرێت، مەســەلەكە ئەوە نییە، 

كــە ئێمە لە ناویاندا نەبیــن، ئەو بۆچوونەی 

كە ئەگەر پێشــمەرگە خۆی نمایش نەكرد لە 

ناویانــدا، لە گەڵیان نییــە، ئەمە بۆچوونێكی 

سوننەتییە.

* كە ئــەو بارودۆخــە دروســتبوو، چەند 
لــە ســەدی بزووتنــەوە كۆمەاڵیەتــی و 
مەدەنییەكانی ناو شــەقام پێكدەهێنێت، 
مەبەســتم ئەوەیە چەند لە سەدی خەڵك 

دێتە سەر شەقام و ناڕەزایەتی هەیە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: بەراوردكردنی ئاســان 
نییە، بەاڵم هەست و شعوری سیاسی خەڵك 

زۆر چۆتــە پێش، بۆ نمونە ئەو خانەوادانەی 

كــە دێنــە الی ئێمــە و شــیكار و لێكدانەوە 

سیاســییەكانیان لــە ئاســتێكی زۆر بەرزدایە، 

قســەكانیان لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان لە 

ئاســتێكی زۆر فراواندایە، ئاستی ڕۆشنبیریی 

و  ژیــان  دژواری  كــردوە،   گەشــەی  زۆر 

بەریچوون و ســەختی ژیان وای كردوە كەس 

ناتوانێت لە ماڵی خۆی دابنیشــێت، بێگومان 

هەوڵــدەدات كارێــك بــكات، خەڵكیش بەو 

هەژارییــە ڕانەهاتوە، ئەگەر خەڵكی ســۆماڵ 

بوایــە ئاســایی بــوو، چونكە بــەو هەژارییە 

ڕاهاتــوون، بــەاڵم لە ئێــران و عێــراق بەو 

شــێوەیە نییە و خەڵكەكــەی بەرگە ناگرێت، 

لــەو ڕوەوە دەڵێم »هۆشــیاری چینایەتیی بۆ 

باشــتركردنی ژیان زۆر فــراوان و گەورەیە، 

ڕۆشــنبیریی و فكریش بەشــێوەیەكی بەرچاو 

گەشە دەكات«.

* لــە مــاوەی ڕابــردودا ڕەخنەیەكی زۆر 
ئاڕاســتەی ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی 
ڕۆژهەاڵت )ڕاستەكان( كرا، كە نەیتوانیوە 
ڕزگاریخــواز  بزووتنــەوەی  بــە  خزمــەت 
بــكات و تەنهــا چەندیــن بەیاننامــە و 
شــتی ســەرەتایی هەیــە، پێتوانییە ئەو 
ڕەخنانــەش ئاڕاســتەی هێــزە چەپەكان 
دەكرێت، لە كاتێكدا بە نیازی پێكهێنانی 

ناوەندێكی لەو جۆرەن؟
ئــەو  بێگومــان  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
ڕەخنانەش ئاڕاســتەی ئێمــەش دەكرێت و لە 

جێی خۆشــیەتی، كە ئێمە هەموو ئەركەكانی 

خۆمان لەو بارەیەوە بە جێ نەگەیاندوە و بە 

خێراییەكــی پێویســت هەوڵنادەین بۆ ئەوەی 

ئــەو كەم و كوڕییانە قەرەبوو بكرێتەوە، ئەو 

ڕەخنانــە واقیعییــە و قبووڵی دەكەین، بەاڵم 

مەســەلەكە ئەوەیــە كە هەمووی بــە ئیرادە 

ناكرێت، دەبێت هەلومەرجی بابەتی ڕەخســا 

بێت. لە گەل ئەوش دا كە دەبێ كاری جدی 

تری بۆ بكەین و و رەخنەكە لێرە دایە، بەاڵم 

نابی چاوەرێی موعجیزەش بین.

مەســەلەی چەپەكان ئاڵۆزە، بەشــێكی زۆری 

چەپــی ئێــران بــۆ ماوەیەكــی دوور و درێژ 

لــە كۆمەڵگە دابــڕاوە، نەك هــەر لە ڕووی 

فیزیكییــەوە، بەڵكــو لــە ڕووی فكریشــەوە 

دابڕاوە، ئەگەر دیقەت بدەین ئەو دانیشتنانەی 
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كــە لە نێوانیانــدا دەكرێت، بەشــێكی زۆری 

هیــچ پەیوەندی بە ژیانــی واقیعی خەڵكەوە 

نییــە، لــە نــاو خۆیانــدا گروپێــك پێكــەوە 

دادەنیشــن و دەرگاكان دادەخەن و دەســت 

دەكــەن بــە لێكۆڵینــەوە، هــەر لێكۆڵینەوە 

دەكــەن و ئــاگاداری دەرەوە نیــن، كە دێنە 

دەرەوە دەبنە دوو لق و هەریەكە بە الیەكدا 

دەڕوات، ئەمە كێشــەیەكە كە چەپی ئێران و 

چەپی دونیا هەیەتــی، بەاڵم ئومێدەوارین و 

پێشــنبینمان ئەوەیە، كە جوواڵنی شــەقام و 

چینــی كارگەر ئەوانیش بە خەبەر دەهێنێت، 

ئەگەر ئەوانیش بــە خەبەر نەهێنێت، هێزی 

تــازە بابــەت لە جۆری باشــتر لەنــاو خودی 

كۆمەڵگــە ســەرهەڵدەدات، ئــەوە ئەزمونی 

ســااڵنی 1356 –1357، بە دەیان گروپی تازە 

كە لە هیچ شوێنێك ناومان نەبیستبوون پەیدا 

بوون، كە تا ئەو كاتە تەنها سازمانی چریكی 

فیدایــی هەبوو، كۆمەڵــەش زۆر نهێنی بوو، 

بــەاڵم لە ماوەیەكی كەمدا بە دەیان ڕێكخراو 

و سازمانی زۆر كارا و بە توانا سەریانهەڵدا..

دەمەوێــت بڵێم »ڕێــگا كراوەتەوە بۆ ئەوەی 

كێشەكە چارەسەربكرێت، ڕێگا كراوەتەوە بۆ 

جۆرێك لە هەماهەنگی پتەوتر، بۆ ئەوەی لە 

ناو هێزە چەپەكاندا هەبێت، بەاڵم هێشتا لە 

ئاستی پێویستدا نییە«.

* لە كۆنفرانســی ئەڵمانیا پێشــنیازتان 
كــردوە، كــە چــۆن پێشــتر كۆمەڵــە و 
و  دانیشــتوون  پێكــەوە  دێموكــرات 
گفتوگۆیــان دەكرد و هەیئەتیان هەبوو، 
ئێســتاش هەر بەوشــێوەیە دەبێت، جگە 
لەوەی كە كۆمەڵــە و دێموكراتەكان زۆر 
بوون، بەاڵم ئەوان ڕەتییان كردووەتەوە، 
كێشــەكە بۆچی دەگەڕێتەوە، هۆكارەكە 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە، كــە هەندێكیان 
لەگەڵ ڕیفۆرم خوازەكانــن، هەندێكیان 
لەگــەڵ ئیســالح تەڵەبەكانــن، یــان بۆ 

ئەو ناوەنــدەی پێكهاتوە، كــە ئەوان لە 
بەرەیەكی هامەهەنگــن، ئێمەش بەرەی 
خۆمان دروســت دەكەین، كــە ئەوان لە 
بــەرەی لیبڕاڵ و چەپ و كۆمۆنیســتییان 
قبــووڵ نییە، ئێمــەش بەرەیەكی جیاواز 
هەنــگاو  تاچەنــد  دەكەیــن،  دروســت 
هەڵگیــراوە بۆ دروســتكردنی ئــەو بەرە 
چەپە؟ كە ئاشــكرایە لــە 3ی جۆزەردانی 
لەگــەڵ  هەبــوە  1397دانیشــتنێكتان 
كۆمیتەی كوردستانی حیزبی حیكمەتیست 
و بڕیــاری هــاوكاری زۆرتریــش دراوە، تا 
چەند هەنگاو نراوە بۆ دروســتكردنی ئەو 
بەرە چەپە، پێتوایە سەركەوتووتر دەبێت، 
یــان ئامانجەكانــی بۆ هــەردوو بەرەكە 

چۆن دەبێت؟
ئیبراهیم عەلیزادە: ئەو كێشەیەی كە ئێمە 
لەگــەڵ ناوەندی هاوبــەش هەمانبوە چ پێش 

پێكهاتنــی، چ دوای پێكهاتنــی ئــەوە بوە كە 

هانــدەری ئەوان بۆ پێكهێنانــی ئەو ناوەندە 

دڵســۆزی بــۆ خەباتی جەمــاوەر نەبوە، جار 

جــار لە خۆیانمان بیســتوە، كە ئێمە دەچینە 

الی ئەمەریــكا، دەچینــە الی فاڵنە دەوڵەت، 

دەچینــە الی فاڵنــە ناوەنــدی نێودەوڵەتــی 

داوایان لێدەكەین پشتمان بگرن و كۆمەكمان 

بكــەن، پێمــان دەڵێن »ئێوە خۆتــان پەرژ و 

باڵون، خۆتان یەك بخەن بۆ ئەوەی بۆ ئێمە 

ڕوون ببێتــەوە، كــە لــە گەڵ كــێ تەعامول 

بكەیــن. ناتوانین لە گــەل ئەو هەمۆە الیەنە 

تەرەف بیــن »، ئێمە دەڵێین »ئەگەر لێرەوە 

دەســتی پێدەكەن، هەر دەســت پێمەكەن«، 

تا ئە جیگەیــەی كە بە ئیمە هەلدەگەرێتەوە 

ئێمــە نامانەوێــت بچینە الی ئــەوان، بەڵكو 

دەمانەوێــت بچینــە الی خەڵكــی واڵتەكەی 

خۆمان، بۆ یەك بڕیاری دیاریكراو كە بڕیاری 

بایكۆتــی هەڵبــژاردن بــوو، قیر ســپی بوو، 

هەتا توانیمان شــتێكیان لەگەڵ واژۆ بكەین، 

كــە ئەویش بە پەلە پەل بوو، لە كۆتاییشــدا 

هەندێكیان پەشــیمان بوونــەوە، لەبەر ئەوە 

ئێمــە الیەنێكــی جیاوازییــن، ئێمــە دەڵێین 

ئەگــەر خەڵــك یەكگرتوویــی دەوێت، بڕۆن 

بــەرەو خەڵك، بــەاڵم ئــەوان یەكگرتووییان 

دەوێت بۆ ئەوەی پشتیوانی دەرەكی دروست 

بكــەن، بۆیە هەر لە گەڵ خاڵی دەســتپێكی 

كارەكە كێشەمان هەیە. بەاڵم ئێمە لە ڕووی 

تیۆرییەوە هیچ كات ئــەوە ڕەت ناكەینەوە، 

كــە ئەگــەر بارودۆخــی ئێران و كوردســتان 

گۆڕانكاری تێدا بكرێت، هەماهەنگی دەكەین 

ئەو کارانەى کە ئێستا 
حیزبى دیموکرات و 
کۆمەڵەى شۆڕشگێڕ 
هاوشێوەى ئەوان دەیکەن، 
هیچ بنەمایەکى شیکارى و 
تیۆرى نییە

“
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و تەنانەت دەتوانین شــكڵێكی ڕێكخراوەیشی 

پــێ بدەیــن، بەاڵم ئێســتا و لــەم قۆناغەدا، 

ئــەوەی ئــەوان دەیڵێن و ئێمــە دەی كەین 

تــەواو جیــاوازە، ئــەوان تەنانــەت لەنــاو 

خۆشــیاندا یەكگرتووییەكــی پتەویــان نییــە، 

لەســەر خەباتی چەكداری ڕێك نەكەوتوون، 

لــە هەمانكاتدا لە مەســەلەی هاوكاری لەناو 

خۆیاندا ڕێك نەكەوتــوون و هاوكاری یەكتر 

ناكەن، لــە كاتێكدا ئێمە هەموو ئەوانەی كە 

بەناوی كۆمەڵەوە كار دەكەین، كێشــەكانمان 

لەنــاو خۆمانــدا هێــور كردووەتــەوە، بەاڵم 

ئــەوان ئامادە نین بەیانێــك واژۆ بكەن، كە 

هەردوو الیان ناوی خۆیان بنووسن، یەكێكیان 

دەنووســێت )حیزبی دیموكراتی كوردستان(، 

ئەوی تریــان دەنووســێت )برادەرانی ئەوال( 

یــان )برادەرانــی دیكە(، بۆیــە دەڵێم »ئەوە 

دروســتكردنی شــتێكی ڕووكەشــە«، هــەر 

الیەنێك دیپلماســی خۆی هەیــە. ئێمە دژی 

هــاوكاری كــردن نیــن، پێشــمان وانییە كە 

ئایندەی كوردســتان و ڕۆژهەاڵتی كوردستان 

تەنهــا بــە ئێمــە بەســترابێتەوە، حیزبەكانی 

كوردســتان هەر كامە پیگــە و هبزی خۆیان 

هەیە و بە باش یان بە خراپ كاریگەریان لە 

سەر كۆمەلگای كوردستان هەیە.  هەر ئێستا 

پژاك هێزێكی گەورەیە لەو سنورە، ئەگەر لە 

ڕۆژئاوا ئاسودە بن، لە قەندیلیش فشاریان بۆ 

بێت، بەو سنورەدا باڵودەبنەوە، چەند هەزار 

هێزی چەكدار هەیە، كە ئێمە نەتوانین شكڵی 

هەماهەنگی و هاوكاری خۆمان لەگەڵ ئەوان 

پێكبێنین، یان ڕەنگە سبەی حیزبی دیموكراتی 

كوردســتان ئیمكاناتێك پەیــدا بكات، خەڵك 

بێــكارە و بە هەزاران خەڵك چەكدار بكات، 

ئەوكات چ لەو واقیعیەتە دەكەیت؟ بۆیە ئێمە 

بیر لە هەموو ئەوانــە دەكەینەوە، ئێمە لەو 

كێشــانەدا نەچووینە خانــەی ئایدۆلۆژییەوە، 

بەڵكــو چووینەتە خانەی سیاســەتەوە، بەاڵم 

چونكە پێمان وایە سیاسەتەكەمان ڕاستگۆیانە 

و دەبێت لەگەڵ خەڵك ڕاست بێت، پێویستە 

هەمــوو گرفتەكانــی بە شــەفافی بە خەڵك 

بڵێین.

* بەاڵم )عەبدوڵاڵی موهتەدی( پێچەوانەی 
ئەم قســەیەی تۆ دەكات، لەبــەر ئەوەی 
ئێــوە زۆر ئایدۆلۆژین، بۆیــە نایەنە ناو 
ئەم ناوەندەوە، تەنانەت دەڵێت »هەموو 
كــەس دەزانێــت، حیزبــی كۆمۆنیســت 

هەڤاڵ مام جەالل لەگەڵ پۆلێک لە پێشمەرگەکانی  )کۆمەڵە( ڕێکخراوى کوردستان حیزبى کۆمۆنیستى ئێران
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ناكۆكی لەگەڵ هەموو الیەنەكان هەیە«؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە: بــا لــەوە بگەرێین 
كــە ئایدئولــۆژی چە جێگە و شــوێنێكی الی 

ئیمــە هەیــە. بەالم ســەرەرای جیــاوازی لە 

ئایدئولۆژیــدا، مەگەر هــەر ئیمە نەبووین لە 

گەل حیزبی دیموكرات دەستەی نوێنەرایەتی 

خەلكــی كوردمــان پێــك هێنــا؟ هــەر ئیمە 

نەبوویــن بــا بەیەكەوە هــاوكاری بكەین بۆ 

بایكــۆت كلردنــی هەلبــژاردن؟ هــەر ئیمە 

نییــن دەلێین بــا گەاللیەك دابرێژین ســبەی 

رۆژ لــە كوردســتان هیزی چەكــدار بێنە ژێر 

دەســەاڵتی جەماوەری؟ ئەگەر ئیمە هاوكاری 

لــە گەڵ خەبات بە دروســت نازانین لە بەر 

هۆكاریكی سیاسی رۆشنە، ئەویش ئەوەیە كە 

ئەوان بە پێگەی ســبەی رۆژی موجاهدین لە 

كوردســتان دەزانیــن و ئەوەمان بە بە زیانی 

خەلكی كوردە. دەنا لەوانەیە ئەوان ووشەی 

ئیسالمیان لە ســەر ناوەكەشیان هەلگرتبێت. 

بۆچــی ئامــادە بوویــن نــەورۆزی ئەمســاڵ 

هــاوكاری   بۆچــی  بەڕێوەبەریــن؟  پێكــەوە 

ئەمنیەتی دەكەین؟  ئێمە حیزبێكی سیاسیین، 

ئایدۆلۆژیمان بریتییە لە خۆشەویســتیمان بۆ 

چینــی كرێكار، ئێمە لە كێشــەی نێوان چینی 

كرێــكار و ســەرمایەداردا بــێ الیــەن نیــن، 

الیەنگری چینی كرێكاریین، هەموو ئایدۆلۆژی 

ئێمە ئەوەیە، لەپاڵ ئەوەشــدا دەڵێین »چینی 

كرێــكار خاوەنی هەمــوو كۆمەڵگەیە«، بۆیە 

دەبێت كێشــەی هەموو كۆمەڵگە چارەســەر 

بــكات، كێشــەی ژن، نەتــەوە، هەاڵواردنی 

مەزهەبــی و ئایینــی، كێشــەی ئازادیــی و 

دیموكراســی، بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوەشدا كە 

ســۆز و خۆشەویســتیمان بۆ چینی كرێكار و 

خەڵكــی زەحمەتكێش هەیە، لــە هەمانكاتدا 

بــە پێی بەرژەوەندی ئەو چینە بە نیســبەت 

هەموو كێشەكانی كۆمەلگا، تەنانەت تەنزیمی 

پیوەندی نیوان حیزبە سیاســیەكانیش خۆمان 

بە بەرپرس دەزانین..

* ئەگــەر كێشــەتان ئایدۆلــۆژی نییــە، 
)عەبدوڵاڵی موهتەدی( دەڵێت »دوو ساڵ 
لەمەوپێش نامەیەكم نووســیوە، لە ژێر 
ناوی )چەتــری پالتفۆڕمــی هاوبەش( بۆ 
ســەید ئیبراهیمم نــاردوە، كە با پێكەوە 
دابنیشــین و پالتفۆڕمێكی هاوبەشــمان 
هەبێــت، بــەاڵم دەڵێــت »نــە وەاڵمــی 
داوەتەوە، نە ئامادەیە بۆ ئەو كارە، نە لە 
ناوەندی هاوبەشیشدا هاوكاری دەكات«، 
ئەوەش زیاد دەكات، كــە ئایا خێرە ئێوە 
پشــتگیری پژاك دەكەن و دژی ســازمانی 

خەباتن؟
ئیبراهیم عەلیزادە: پێش هەموو شتێك من 
وەاڵمــم داوەتەوە، ئەو نامەی ســەر ئاوەاڵی 

نــاردوە، منیــش لــە لێدوانــی تەلەڤزیۆنیدا 

وەاڵمم داوەتــەوە و باڵوبووەتەوە، بۆیە بێ 

وەاڵم نەبوە، ئەمە لە الیەك.

لە الیەكی ترەوە، ئەو شتانەی كە )عەبدوڵاڵی 

موهتەدی( و هەندێك كەسی دیكە پێشنیاری 

دەكــەن، هیچ كاتێك ناتوانێــت ببێتە مایەی 

نزیكبوونەوە و یەكگرتن، چونكە ئەوان دەڵێن 

»با چەند خاڵی هاوبەش بنووســین و واژۆی 

بكەیــن، بۆ نموونە ئێمــە دەڵێین بەرامبەری 

ژن و پیــاو، ئێــوەش بڵێــن بەرامبــەر ژن و 

پیاو، ئێمــە دەڵێین ئازادیی و دیموكراســی، 

ئێوەش وەها بڵێن، ئێمەش پشتیوانی لە مافی 

كرێــكار دەكەین، ئێــوەش بەهەمانشــێوە«، 

وەاڵمی ئێمەش بۆ ئەوان ئەوەیە، كە دەڵێین 

»ئەمانــە قــەرزن بۆ دواڕۆژ، تۆ لەســەر ئەو 

ڕەخنانەی ئێســتای ئێمــە ڕێكناكەویت، ئێمە 

دەڵێیــن مەچۆ بــۆ ئەمەریكا، كــە وەزارەتی 

دەرەوەی ئەمەریــكا ڕێگــەت نــەدەن بچییە 

ژوورەوە، مەچۆ بۆ الی ئیســالح تەڵەبەكان، 

دەڵێــم لەگــەڵ كوڕی شــا لنزیــك مەبەوە، 

دەڵێم ال بۆ موجاهیدینی خەڵق شــل مەكە«، 

هەموو ئەمانە ڕەخنە و مەســەلەی ئێســتان، 

ئەوانــی دیكــە كە ئایا ئــازادی ژن و پیاو بە 

ڕەســمییەت دەناســن؟ )خومەینی(ش كاتێك 

هاتەوە ئەوانەی دەوت، ئەگەر ئێستا سەیری 

پالتفۆڕمــی موجاهیدینــی خەڵــق بكەیــت، 

هیدی لە داخوازیە دیمكراتیكەكانی ئەحزابی 

دیكە كەمتر نییە. .

ئەوان بنەمایەك كە بریتی بێت لە سیاســەتی 

ئەمــڕۆ قبووڵ ناكەن، كە بێین و دای بڕێژین 

و بڵێیــن »تــا وەختێــك كە ئێمــە جەماوەر 

و خەڵكــی واڵتەكــەی خۆمــان نەجواڵبێت، 

پشــت بــە ئــەوان دەبەســتین و نابێت هیچ 

هێزێكی دەرەكی دەستێوەردان بكات«، ئێمە 

دەڵێیــن »كاتێك گەمارۆی ئابووریی لەســەر 

خەڵكــە، واتــا خەڵك برســی دەبێت، ئەگەر 

ئێمە بەشــێك لــەو خەڵكەیــن، دەبێت دژی 

گەمــارۆ بین«، چونكە برســی بوونی خەڵك 

ژیانــی مادیە و نەغدە، بەاڵم ئەوەی كە گۆیا 

لــە ئەنجامی گەمــارۆی ئابووریــی  كۆماری 

ئیسالمی دەڕوخێت، ئەوە تەسورە و  قەرزە، 

لــە كاتێكــدا بــە لێكدانەوە ئاشــكرا دەبێت، 

كــە بەو ســزا ئابوورییانە كۆماری ئیســالمی 

نەدەڕوخێت، نە شــەقام بــەوە دەجووڵێت، 

دەمەوێــت بڵێــم »نە عەبدوڵــاڵی موهتەدی 

بچنــە  نایانەوێــت  دیكــە  نەرهێزەكانــی  و 

نــاو قواڵیی كێشــەكانەوە«، چونكــە ناتوانن 

چارەســەری بكەن، ئــەوان ئەگــەر پێیانوایە 

ڕێككەوتوون، با ڕێكبكەوون، ئێمەش شێوەی 

هــاوكاری و هەماهەنگــی خۆمانیــان لەگەڵ 

ڕوون دەكەینەوە..

* پێتوایە ئەم ناوەندە، ناوەندێكی ڕاستە؟ 
وەك ئەوەی تۆ لە چاوپێكەوتنێكدا وتت و 
)عومەری ئێلخانیزادە(ش وەاڵمی دایتەوە 
و وتــی: مــن ئەو مافــە بــە ئیبراهیمی 
عەلیــزادە نادەم، ڕاســت و چــەپ بۆ من 
دیاری بكات، خۆم وەكو )سەید ئیبراهیم( 
و كۆمەڵەی حیزبی كۆمۆنیســت بە چەپ 
و سۆسیالیســت دەزانم، ئــەوە ئەو نییە، 
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كــە بۆم دیاری دەكات، كە من چەپم یان 
ڕاستم، بەاڵم هەمیشە ئەم گلەییە لە تۆ 
و حیزبی كۆمۆنیســت و كۆمەڵە دەكەن، 
كە بۆچــی پشــتگیری پژاك دەكــەن، بۆ 
نموونە تــۆ وتت: بۆچی پــژاك نەهاتوە، 

پاشــماوە یــان پــاش گرێــدراوی حیزبی 
موجاهیدنــی خەڵــق هاتوە، بــۆ نموونە 
)عەبدوڵــاڵی  بــەاڵم  ســازمانی خەبــات، 
موهتــەدی( دەڵێت »خەبات ســازمانێكی 
ئیســالمی نییــە و لە بەرنامــەی خۆییدا 
ڕایگەیاندوە، كە ســازمانێكی سیكۆالرە و 

الیەنگری جیاوازیی دین لە دەوڵەتە و هیچ 
دروشمێكی ئیسالمی و ئیسالمیزەكردنی 
كوردســتان لە بەرنامەكەیدا نییە،  بۆیە 
ئــەو بانگەشــەیەی حیزبی كۆمۆنیســت 

ڕاست نییە«؟
ئیبراهیم عەلیــزادە: لە ڕاســتییدا دەبێت 
خۆشــحاڵ بین، كە هەموو دونیا بڵێن »چەپ 

و سۆسیالیســتین«، ئــەوە نیشــانەی گرنگی 

ئەخالقی و سیاسی و كۆمەالیەتی سۆسیالیزمە، 

ئەوە نیشــان دەدات، كە ئارمانی سۆسیالیسم 

هێندە بایەخدارە هیچ كەس ناتوانێت نكوڵی 

لێ بكات، ئێمە تووڕە نابین، كە ئەوان بڵێن 

»ئێمــە چەپ و سۆسیالیســتین«، بەاڵم تەنها 

قســە كافی نییە، بەڵكو دەبێت بە كردەوەش 

نیشانی بدەن، ئێمە خۆشحاڵین بەوەی لە قسە 

كردندا چەپن، بەاڵم دەبێت لە كردەوەشــدا 

چەپ بن، لە بانگەشــە، دروشم، پڕوپاگەندە 

و هەڵبژاردنی هاوپەیماناندا نیشــان بدەن كە 

چەپــن، ئێمە بــەرەو پیریان دێین،  بەاڵم بە 

داخەوە ئێمە نیشانەیەكی وەها نابینین..

لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە ئەو جێگەیەمان بۆ هیچ 

كەســێك دیاری نەكــردوە، بەڵكو خۆیان ئەو 

شوێنەیان بۆ خۆیان دیاری كردوە، بۆ نموونە 

كاتی خۆی لە كۆمەڵگەی كوردستاندا، دەستەی 

نوێنەرایەتی خەڵكی كوردمان هەبوە، بەرەی 

چەپ و ڕاســتی تێدابــوو، حیزبی دیموكرات 

الیەنــی ڕاســتی مەســەلەكە بوو، )مامۆســتا 

شــێخ عیزەدین( الیەنی ناوەنــد بوون، ئێمە 

و چریكــی فیداییــش الیەنی چــەپ بووین، 

هیــچ كێشــەیەكیش نەبــوو پێكــەوە كارمان 

دەكــرد و هاوكاریمــان دەكــرد، لــە هەموو 

دونیا بەوشــێوەیە، بــۆ نموونە لــە بەریتانیا 

حیزبی موحافــەزەكار پێی ناخۆش نییە، پێی 

بڵێیــت »حیزبــی ڕاســت«، بــە پێچەوانەوە 

پێشــی خۆشــە، خۆیان دەلێــن ئیمە«حیزبی 

ســەرمایەدارانین«، حیزبی كارگەریش دەڵێت 

»مــن حیزبی چەپم«، بۆیە كە ئەو جێگایەت 

بۆ خۆت دیاری كردوە، مەترسە و بە ئاشكرا  

دژ بــە سۆســیالیزم و بڵێ » ســەرایەداری و 

لیبرالیســم كۆتایی مێــژوە و رێگەی نەجاتە. 

گەشــەكردنی واڵت و تێــر و تەســەلیی و 

ئازادیی و ئاســودەیی لەوەوە پەیدا دەبێت، 

بەاڵم مەســەلەكە ئەوەیە، سۆسیالیزم هێندە 

ئامانجێكی بایەخدارە جار وبار پییان باشە لە 

سوسیالیسمیش تۆزیك خەرج كەن..

بــەاڵم مەســەلەی موجاهیدیــن و ســازمانی 

خەبات  جیاوازە.

یەكــەم: پێموانییە ئیســالمی نەبــن، چونكە 

وتویانــە یەكێــك لــە بنەماكانــی دەســتوری 

داهاتوی ئێران شــەریعەتی ئیســالم دەبێت،  

ئەو رێگە باریكەیان هێشــتۆەتەوە بۆ ئەوەی 

موجاهیدین وەریان بگرن..

دوەم: ئێمــە موجاهیدیــن بە مەترســی زۆر 

گەورە دەزانین بۆ ئایندەی ئێران و كوردستان، 

ئــەوان  ســازمانی خەبــات ڕێگــە دەســتی 

دەكاتــەوە، ئێمە كێشــەمان ئایدۆلۆژیك نییە 

لەگەڵ ئەوان، بەو شێوەیە نییە كە خەباتمان 

پــێ خراپتر بێــت لە ئەوی دیكــە، بەاڵم لە 

ڕووی سیاســییەوە حیزبی دیموكــرات نابێتە 

پێگــەی موجاهیدین، بەاڵم خەبات دەتوانێت 

ببێت، ئەگەر خەبات ئیمكاناتی بێت و پارەی 

هەبێت، ئەگەر بارودۆخی سیاســی ئێران بە 

ئاقارێكــی باش و بــە دڵی ئێمە نەڕواتە پێش 

و بــەاڵم ئێران الواز بێــت، بەپێی ئیمكانات 

و پــارە و پوولەكەی هێزێكی زۆر دەڕژێنێتە 

ئەو ناوچەیە و ڕێگا دەستی ئەوان دەكاتەوە، 

بۆیــە بۆچوونی ئێمە بۆ مەســەلەی خەبات، 

سیاســییە، بــەو مانایەی مەترســیە كە جێگە 

پێــی موجاهیدیــن دەكەنەوە لە كوردســتان 

بۆ هەلومەرجێك كە گۆرانكاریە سیاســیەكان 

لــە ئیران بــە دڵخوازی ئێمــە نەبێت، ئەگەر 

ڕەوتی خەباتی شۆڕشــگێڕانە لە ئێران بچێتە 

پێش و كۆماری ئیسالمی لە ئاكامی ڕاپەڕینی 

کاردانەوەیەکە لەڕووى 
نائومێدییەوە، وەک ئەوەى 
کە ساڵەهاى ساڵە پێیان 

دەڵێن ئێوە ئۆردوگانشینن و 
لە خەڵک دوور کەوتوونەتەوە، 

پێیانوایە چوونە ناو 
خەڵکەوە بەو شێوەیە 

دەبێت. لە کاتێکدا چوونە 
ناو خەڵکەوە ئەوەیە کە ئێمە  
دەیڵێین، کاتێک بڕیاردەدەین 
و دەڵێین با خەڵک بێتە سەر 

شەقام دێتە سەر شەقام، 
بە پێچەوانەشەوە کە وتمان 

مەیەنە سەر شەقام نایەت

“
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شۆڕشــگێڕانەی خەڵك بڕوخێت، موجاهیدین 

نــە لــە ئێــران نەلە كوردســتان جێگــە پێی 

نابێتەوە، بەاڵم مەرج نییە هەموو شتێك بەو 

شــێوەیە بچێتە پێش، ئەگەر بە شێوەیەكی تر 

بچێتە پێش، موجاهیدین دەبێت بە مەترسی 

بۆ كوردستان.

* ڕاگەیاندنێك هەیە، كە هی سكرتایەتی 
كۆمیتەی ناوەندی حیزبی حیكمەتیست و 
سازمانی كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی 
ئێرانە بە مێــژووی 5ی جۆزەردانی 1397 
كۆبوونەوەیەكتــان كــردوە، بۆچــی ئەو 

كۆبونەوەیەتان كرد؟
ئیبراهیم عەلیزادە: ئێمە نزیكەی ســاڵێك 
لەمەوپێش لە ڕۆژی كۆمەڵەدا، سیاسەتێكمان 

ڕاگەیاند، ئەو سیاسەتەش بریتی بوو لەوەی، 

كــە هەوڵ بدەیــن بۆ ئــەوەی هەموو هێزە 

یــەك  لــە دەوری  چەپەكانــی كوردســتان، 

كۆبكەینــەوە، ئــەوە دروشــمەكەمان بــوو، 

ناونیشانیشــماندا كــە ئــەو چەپــە كێیە و لە 

كوێیــە؟ وتمــان: نزیك بــە 15 – 20 هەزار 

نەفــەر، كادر و پێشــمەرگەی كۆنــی كۆمەڵە 

چوونــەوە بــۆ ئێــران و لــەوێ دەژیــن، كە 

بەشــێكی زۆر كەمیان وەكــو ڕێكخراو لەگەڵ 

ئێمە ماون، بەشــێكی زۆریــان وەكو مرۆڤی 

چــەپ و ڕادیــكاڵ لەنــاو ئــەو كۆمەڵگەیەدا 

ماون، بەاڵم ســەر بە هیچ ڕێكخراوێك نین، 

2 – 3 هــەزار نەفەرمــان ڕەوانەی دەرەوەی 

واڵت كردوە، ئەمانە بەشــێكی كەمیان بەمال 

و الدا چــوون، بەاڵم هەموویان وەكو فكر و 

بۆچــوون خۆیــان پێ چەپ و سۆسیالیســتە، 

بــەاڵم لەگەڵ ئێمە نیــن، جگە لەوانە كۆڕ و 

كۆمەاڵنێكیــش هەن، كــە خۆیان پێ چەپە و 

خۆیــان بە نزیك لــە ئیمە دەزانــن، خەڵك 

هەیــە دەڵێــت »كۆمەڵەم لە كوردســتان پێ 

قبووڵە و حیزبی كۆمۆنیستی كوردستانی بین 

باشــە، بەاڵم حیزبی كۆمۆنیستی ئێرانمان پێ 

ناحەوێتەوە«، حیزبی كۆمۆنیســتی كارگەری 

هــەن، كــە 3 – 4  لقــن، هەموو ڕیشــەی 

فكری و سیاسییان لەناو ئێمەدا هەیە، وتمان: 

ئایــا ناكرێت كە ئەو هێزانە لە ژێر چەترێكی 

سیاســییدا كۆببنــەوە و بەرەیەكــی چەپ لە 

كوردســتان پێكبهێنــن؟ پێمانوابــوە ممكنــە، 

ئــەو كۆبوونەوەیــەش كــە لەگــەڵ حیزبــی 

حیكمەتیست كراوە، یەكێك لەو هەواڵنەیە، 

كۆمەلێــك كاری دیكەمــان بەو ئاراســتەیەدا 

لــە پێشــە كە بــەم زووانــە بــە كردەوەیان 

دەردێنین..

* واتــا ئــەوە كاردانەوەی ئێــوە نییە، لە 
بەرامبــەر پێكهێنانــی ناوەندی ڕاســت، 
ئــەوەی كــە تــۆ وتوتە، لــە شــوێنێكدا 
دەڵێیــت »ئەگــەر لــە دوورەوە ســەیری 
كۆمەڵگــەی كوردســتان بكەیــن، ئــەوە 
ئــەو پێنــج حیزبــەی ناوەنــدی هاوبەش 
كۆمەڵــەی  حــدكا،  حــدك،  )مەبەســتت 
شۆڕشــگێڕ، كۆمەڵەی زەحمەتكێشــان و 
ســازمانی خەباتــە(، لە بــەرەی لیبڕاڵ و 
ناسیۆنالیستی كورددا دەبینرێنەوە، نەك 
لە بەرەی سۆسیالیســت و كۆمۆنیســتی 
ئێران«، مەبەســتم ئەوەیە، دانیشــتنتان 
لەگەڵ حیكمەتیست، كاردانەوەیەك نییە 

بەرامبەر ئەم ناوەندە ڕاستە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: ڕەنگە لە دەرەوە بەو 
شــێوەیە دەربكەوێــت، بەاڵم لــە جەوهەردا 

بەوشــێوەیە نییــە، لە جەوهــەری خۆیدا لە 

كۆمەاڵیەتییــەوە  و  سیاســیی  پێویســتییەكی 

سەرچاوەی گرتوە.

* بــۆ 2 – 3  ســاڵ لەمەوپێش گرنگی و 
پێویستی ئەو ناوەندە نەهاتە پێش؟

ئیبراهیــم عەلیزادە: لەبەر ئەوەی ئێســتا 
كۆمەڵگــە جــواڵوە، دەبێــت ئەو شــتەی كە 

ئــەوكات لــە فكردا بــوە، ئێســتا دەبێت بە 

خێرایــی بە كــردەوە ئەنجامــی بدەیت، واتا 

بــە شــێوەیەكی گشــتی پەیوەنــدی هەیە بە 

ڕووداوەكانــی بەفرانبــار، كاتێــك كۆمەڵگــە 

جــواڵ، نــەك هەر لە ئاســتی كوردســتان لە 

ئاســتی ئێرانیشدا ئەو بابەتە جوالنێكی تازەی 

تێكەوت. ئێمە پێــش بەفرانبار نەماندەتوانی 

بەیانێكــی هاوبــەش لەگــەڵ چەندین گروپی 

چەپــی دۆســتمان واژۆ بكەیــن، بــەاڵم كە 

ڕووداوەكانــی بەفرانبــار ڕوویــدا، هەمــوو 

پێكــەوە كۆبووینــەوە و بەیان لەســەر بەیان 

دەرمان دەكرد، ئەوە ئەو بارودۆخە سیاسییە 

تایبەتییە كە ئەو دەرفەتەی خوڵقاندوە، دەنا 

كاردانەوە نییە لە بەرامبەر ئەواندا، شتێكیش 

زۆر گرنگــە ئەوەیــە، كــە ئەگــەر ئێمە لەو 

ناوەندەشــدا بین، لەگەڵ هــەر ڕێكخراوێكی 

سیاســی چەپــی دیكــەش هــاوكاری بكەین، 

مانــای ئــەوە نییە كــە ئێمە ڕێــگا دەدەین، 

ئــەوان پەیوەنــدی ئێمە لەگەڵ ئــەو حیزبە 

سیاســییانەی كوردســتان بشــێوێنین، لەگەڵ 

ئــەوەی لەگەڵ حیكمەتیســت و گرووپەكانی 

دیكە هاوپەیمانیمــان هەیە، بەاڵم بە زمانی 

ئەوان قسە ناكەین، بەڵكو زمان و فەرهەنگی 

خۆمــان هەیــە، لەبــەر ئــەوە لــە هەمــوو 

ڕوویەكەوە ئەو نزیكبوونەوەیەی ئێمە لەگەڵ 

چەپــەكان بــە مانــای ڕووبەڕووبوونەوەیەك 

نییە، بەڵكو بە مانای دیتنەوەی چارەسەرێكە 

بۆ هاوكاری واقیعی نەك ڕواڵەتی.

* بــەاڵم )عەبدوڵاڵی موهتــەدی( دەڵێت 
»من هیچ زەربەیەكم لە كۆمەڵە نەداوە، 
جگەلە خزمەت بە كۆمەڵە و بزووتنەوەی 
پێشــكەوتنخوازی كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 
كوردســتان، بەاڵم )مەنســوری حیكمەت( 
گەورەتریــن خیانــەت و خراپــەی كردوە، 
لە كاتێكــدا خودی خۆی و حیزبەكەشــی 
نەبــوون بــە هیــچ، بــەاڵم )ئیبراهیمی 
عەلیــزادە( ئامادەیــە لەگەڵ ئــەم ڕەوتە 
دابنیشێت، كە لە دەیەی نەوەد جیابووەوە 
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و كۆمەڵــەی پارچە پارچە كــرد و زەربەی 
گــەورەی لــە مــن و كۆمەڵــە و )ســەید 
ئیبراهیم(دا، ئێستا )ســەید ئیبراهیم( و 
حیزبەكــەی ئامــادەن لە زڕگوێــز لەگەڵ 
حیكمەتیســت دابنیشــن، بەاڵم بە ئێمە 
دەڵێــن ڕاســت و ناسیۆنالیســت و نامە 
دەنێــرم وەاڵمم ناداتــەوە و ئامادە نییە 

لەو ناوەندەدا دابنیشێت«؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە: لە ڕاســتییدا ناتوانم 
بەرامبــەر ئــەو قســانە هیــچ بڵێــم، چونكە 

ئەمــەی )عەبدوڵــاڵی موهتــەدی( دەیڵێــت، 

پاكتاوێكــی دەروونییە لەگــەڵ خودی خۆی، 

كــێ زەربەی لە كێ داوە ، بەشــێكی زۆری 

ڕوو لــە خۆی دەكاتــەوە، نەك هەر هاوفكر 

و هاوپەیمانــی )مەنســوری حیكمەت( بوە، 

لە كاتی ســەرهەڵدانی ناكوكیەكانی سالەكانی 

نــەوەد، ئەو كاتــەی كە كاك عبدالله لە گەل 

مەنســوری حیكمــەت هاوپەیمان بــوو، ئەو 

كات مەنســوری حیكمەت  پێیوابووكێشــەی 

لــە گــەڵ الیەنی ئیمە لــە چوارچیوەی  باس 

و لێكۆڵینەوەكــە سیاســی و تیــۆری و یەكتر 

تێگەیاندنە، بەاڵم هەر ئەوكات نووســراوێكی 

)عەبدوڵاڵی موهتەدی(یت پێ نیشان دەدەم، 

كە نووســیویەتی نەخێر تەنیا مەســەلە ئەوە 

نییــە ، بەڵكــو مەســەلە حســاب دەركردنی 

لــە مەنســوری  ڕێكخراوەیشــە، واتــە زۆر 

حیكمەت توند تر بوو لە دژی ســەركردایەتی 

ئەوكاتــی كۆمەڵــە ، بۆیــە بــا باســی ئەوە 

نەكەیــن، كــە كــێ خزمەتی كــردوە و كێ 

خیانەتی كردوە، چونكە ئەوە هیچ كێشەیەك 

چارەسەر ناكات.

بــەاڵم ســەبارەت بــەوەی كە لەگــەڵ ئەوان 

دادەنیشــین یــان نــا، لــە ڕاســتییدا ئێمــە 

پێوانەیەكمــان هەیە بۆ ئەو جۆرە مەســەالنە 

لــە ڕووی سیاســییەوە، ئەویــش ئەوەیــە چ 

دانیشــتنێك بــە كەڵــك و پێویســتە، ئەگەر 

دیقــەت بدەیــن لە باشــووری كوردســتان ، 

دیدار خــۆی لە خۆیدا نــاوی دەنێن چاالكی 

بــە بێ ئەوەی هیچی تێدا بەســتە بێت بۆیە 

لەگەڵ )عەبدوڵاڵی موهتەدی( و لەگەڵ هەر 

كەسی دیكەش، ئەگەر گرنگی و پێویستییەكی 

سیاسی هەبێت و بزانیت قازانجی جەماوەر و 

بزووتنەوەكەمانی تێدایە، دڵنیابە لە دانیشتن 

خــۆ نابووێرین، بەاڵم مەســەلەكە ئەوەیە، تا 

ئێســتاش لێمان حاڵی نەبــوە، كە ئەو جۆرە 

دانیشتنە چ سودێكی هەیە، بەاڵم كات هەبوە 

پێویســت بوە لەگەڵیان دابنیشین، بۆ نموونە 

كاتێك لە بەغداد پیالنێك لە دژی ئۆپۆزسیۆن 

فــۆڕم دەگرێــت، لە گەڵیــان دانیشــتووین، 

بایكۆتی هەڵبژاردن بوە پێكەوە دانیشــتوین، 

كۆماری ئیســالمی فشــاری ئەمنییەتی هێناوە 

چوویــن و كۆبوونەوەمــان كــردوە و پالنــی 

هاوبەشمان هەبوە.

* هێنــدەی گرنگــی تێــدا نییــە، بچیت 
لەگەڵ )عەبدوڵاڵی موهتەدی( دابنیشیت، 
هێندەی ئــەوەی دەچیت لەگەڵ )عومەری 

ئێلخانیزادە( دادەنیشیت؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە: هەندێــك ژێســتی 
سیاســی هەیە، كــە زەرەر دەگەیەنێت، ئەم 

ژێســتە سیاسییەش پێویســت ناكات. لە گەڵ 

كاك عومەر پێوەندی دۆســتانەی شەخسیمان 

هەیــە و ریشــەی زۆر كۆنیشــی هەیــە. نە 

ئیمتیازیــك رەد و بــەدەل دەبێــت و و نــە 

قازانج یان زیانێك بە كەسێك دەگەینێت. .

  * عەبدوڵــاڵی موهتــەدی دەڵێت »ئەمە 
باڵە ڕایكاڵەكەی ناو حیزبی كۆمۆنیســت 
)كۆمەڵە(یە، كە ناهێڵێت ئەم دانیشتنانە 
ساز بكرێت، ناهێڵێت )ســەید ئیبراهیم( 
بێتە ناو ئەم ناوەندەوە، ئەگەرنا )ســەید 
ئیبراهیــم( پێــی خۆشــە لەگــەڵ ئێمــە 
دابنیشــێت، بەاڵم گرفتێكیان هەیە، باڵە 
ڕادیكاڵەكە ڕێگا نادات، ئەمەش مەترسی 
لــێ دروســت دەبێــت، ئەگەرنــا )ســەید 

ئیبراهیــم( ئەم ڕووحیەتــی هاوكارییەی 
تێدایە«، پێشــت دەڵێت »كە دەبێت خۆی 
لەم چەقبەســتوویی و دۆگمــا و زنجیرە 
ڕزگار بــكات«، خەڵكانــی تریــش جگەلە 
)عەبدوڵــاڵی موهتەدی( دەڵێــن »ئەگەر 
)ســەید ئیبراهیــم( بیەوێــت دەتوانێــت 
ئــەم هێزە چەپانە، النیكــەم ئەم 3 – 4  
كۆمەڵەیە، }ئەوەی كە ئێمە ناومان ناوە 
5 كۆمەڵــە )عەبدوڵاڵی موهتەدی( دەڵێت 
»ئــەم 5 كۆمەڵەیــەت لە كــوێ هێناوە؟ 
مــن 3 كۆمەڵــە بە ڕەســمی دەناســم«، 
مەبەســتی ئەوەیە ڕەوتی سۆسیالیســت 
و باڵەكــەش كە لــە خــۆی جیابونەتەوە 
)محەمەد شافیعی( بە ڕەسمی ناناسێت و 
دەڵێت »تۆ زیادەڕەوی دەكەی«{، پێیوایە 
گرفتەكــە ئەم باڵــە ڕادیكاڵەیە و ئێوەی 
ناونــاوە )باڵــی میانــڕەو(، ئــەم قســانە 
تــا چەند ڕاســتە، باڵــی ڕادیــكاڵ چەندە 
كاریگەری لەســەر ئێوە هەیــە كە ناچنە 

ناو ئەم ناوەندەوە؟
ئیبراهیم عەلیــزادە: لەم جۆرە لێدوانانەدا 
جۆرێــك لە دووبەرەكی نانــەوە دەبیندرێ ،.  

هەندێــك جــار كۆماری ئیســالمی دەیەوێت 

ئەوە بكات، ئەگەر تەماشــای سایتەكانی سەر 

بــە ئیتالعــات بكەن لــەو جۆرە قســانه زۆر 

دەبیســتن . هێندێــك جار چەپــی فیرقەیی 

نەیــاری ئیمە هەولی لەو چەشــنە دەدەن و 

دڵی پێ خۆش دەكەن. ئەم شێوەیە زۆر كۆن 

بــۆە و كاریگەری نەماوە یــەك تایبەتمەندی 

لــە جەریانــی ئێمــەدا هەیــە، كــە هیــچ 

قســەیەكی سیاســی ناوخۆییمان نییــە، تەنها 

ئەگــەر دابەشــكردنی كاری ناو خۆمان بێت، 

بۆ نمونــە زۆرجار هاوڕێیــان ڕەخنەی ئەوە 

دەگــرن و دەڵێن »ئەو قســەیەی كە لەســەر 

تەلەڤزیــۆن وتــت، لــە كاتــی كۆبوونەوە دا 

نەتوت«، مەبەســتم ئەوەیە تەشكیالتی ئێمە 

زۆر لەوە كراوەترە، كە كەسێك بە گومان و 
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لێكۆڵینەوە ناكۆكی نێوان ئەم و ئەو كەشــف 

بــكات، هەرچی هەیە ئەوەیە كە دەیبینیت، 

نــە زیاتــر و نــە كەمتــر، خۆم لــەم بارەوە 

بــە واچحی قســەم كردۆە و لــە تلەویزیون 

بالو بوەتــەوە. ئەمە لە الیــەك، لە الیەكی 

ترەوە، لەناو ئێمەدا وەكو ســەرەتایەك ئەوە 

قبووڵكراوە، كە هەموومان ڕۆبۆت نین و لە 

كارخانــە وەك یەك هاتبینــە دەرەوە، ئێمە 

مرۆڤــی زیندووین و لە كۆمەڵگەی زیندوودا 

خەبات دەكەین، ڕووداوەكانی دەوروبەرمان 

كاریگــەری جیــاوازی دەبێــت لەســەر هەر 

یەكــە یەكەمــان ، ئەمــە حیزبــی واقیعی و 

زیندوە، جیــاوازی لە بۆچووندا گرنگ نییە، 

ئەوەی ئێمە لەســەری ســوورین ئەوەیە، كە 

دەڵێت »رای و بۆچونی جیاوازمان هەبێت ، 

بــەاڵم كردەوەمان یەك بێت«، ئەوە بنەمای 

ڕێكخراوی ئێمەیە. بە شەخسی من هەمیشە 

هەولم داوە كاتێك سەبارەت بە ئوپوزسیونی 

كۆمــاری ئیســالمی و بە تایبەت ســەبارەت 

بە هاورێیانی پێشــومان رەخنــە دەگرم یان 

قەزاوەتێــك دەكەم زمانی نەرم بە كار بێنم. 

دیارە بە داخــەوە هەمومان وانیین و جاری 

وایــە ئەم جیاوازیــە لە جــۆری لێدواندا بە 

هەڵە لێك دەدرێەتەوە. 

ســەبارەت بە ئەم ناوەندە و دانیشتن لەگەڵ 

)عەبدوڵاڵی موهتــەدی( لە ناو ئیمە دا هیچ 

جیاوازییــەك نییــە، یــەك جیــاوازی بچوك 

هەیــە، ئەویــش گەلێك جــار ووتومە: ناوی 

زەحمەتكێشــانی  شۆڕشــگێڕی  )كۆمەڵــەی 

كوردســتانی ئێران( پێشكەشی خۆیان بێت و 

نــاوی ئێمــە ئەوە نییە. 30 ســاڵ لەمەوپێش 

نــاوی ئێمە بوە و ئێســتا ناومــان گۆڕیوە، 2 

– 3 ســاڵ دەمانوت با پێداگیری لەســەر ئەو 

ناوانــە بكەین، تا خەڵك تێبگات ناوەڕۆكەكە 

چییــە، ئێســتا كــە خەڵك لــە ناوەڕۆكەكەی 

تێگەیشــتوە، پێویســتە هەر كەسێك بە ناوی 

خۆیەوە كاربكات. لە ناو ئیمە دا كەســانێك 

هەن كە ئەو هەلوێستەیان بە دڵ نییە. ئەوە 

جیاوازییەكی زۆر بچووكە..

* واتا ناكۆكییەكە هێندە بچووكە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: لە ناو ئێمەدا ناكۆكی لە 
گەل پەیوەندی لەگەڵ ئەواندا هەر ئەوەندەیە، 

بانگهێشتیان كردوین بۆ زەماوەندێك یەكێك 

پێی خۆشــە بچێت، یەكێك بــە پێچەوانەوە 

نایەوێــت بچێت، كەســێك فەوتــی كردۆە، 

یەكێــك دەچێ بۆ تەعزیەكەی، یەكێك ناچێ 

ئەوە پێوەنــدی بە ئەخالقــی كۆمەالیەتیەوە 

هەیە، ئەوانە ئاسایین.

پێشمەرگەکانی )کۆمەڵە( ڕێکخراوى کوردستان حیزبى کۆمۆنیستى ئێران
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لــە  زادە(  ئەمیــن  جەعفــەری   *
ئێــوە  پشــتگیری  زۆر  چاوپێكەوتنێكــدا 
دەكات، دەڵێــت »ئەوانــەی ڕابــەری ئەم 
حیزبانەن }مەبەســتی ئەو پێنج حیزبەی 
ناوەندی هاوبەشــە{ خۆیان بە میراتگری 

بــەاڵم  دەزانــن،  كوردســتان  خەباتــی 
لــە بنەڕەتــدا میراتگــر نین، واتــا وەها 
ناویان دەبات كــە كارێزما نین و ڕابەری 
ڕۆژهەاڵتی  كوردســتان نیــن، كە خۆیان 
وەهــا دەردەخەن، لەبەر ئەوە پشــتگیری 
ئــەم  دەكات،  ئێــوە  سیاســەتەی  ئــەو 

بۆچوونە دروستە؟

ئیبراهیم عەلیزادە: لە ڕاستییدا كاك جەعفەر 
و هاورێیانــی دەكرا بە جیاوازیەكەشــیانەوە 

دەكــرا لە گەڵ ئیمــە بمێننەوە. چونكە ئێمە 

بوونــی ئەوانمان بە بیــر و بۆچوونی خۆیان 

قبــووڵ كردبوو، فراكســیۆنێكی بە ڕەســمی 

ناســراو بوون، كێشەی ئەوان جیاوازی هەیە 

لەگــەڵ جیابوونەوەكانــی تــر، جیابوونەوەی 

كۆمۆنیزمی كارگەری و )عەبدوڵاڵی موهتەدی 

و هاورێیانــی ( پێویســت بــوو، چونكــە بە 

تــەواوی رێبــاز و سیاســەت و ســتراتێژ یان 

جیــاواز بوونــز دوو رەوت و ســەرئەنجام 

بویــن بــە حیزبی جیاواز كــە بونیان لە هەر 

كۆمەلگایەك دا ئاساییە. بەاڵم ئەوان پەلەیان 

كرد و مەیلی جیابوونەوە لە نێویاندا گەشەی 

كرد، بۆیە ئێمەش ناچار بووین سیاسەتێك لە 

بەرامبەریان ڕەچاو بكەین، بەاڵم هەڵوێســت 

و سیاسەتی ئێستایان ئەوە نیشان دەدات، كە 

دەتوانن لە بەرەی ئێمەدا بن.

* هەوڵێكــی وەها هەیــە، دانیشــتنی ئێوە و 
ڕەوتی سۆسیالیستی كۆمەڵە بە كوێ گەیشتوە؟  
ئیبراهیم عەلیزادە: ئەو دانیشــتنە نابەینە 
خانــەی ئێمە و ئەوان، تا بە شــتێكی دیاری 

كــراو بە تەنیا لە گەڵ ئەوان بگەین،  بەڵكو 

ئەوەمان بردوەتە خانەی كۆبونەوەی هەموو 

چەپەكانی كوردســتان لــە دەوری یەك. واتا 

ئێمــە هەوڵ دەدەین لەگەڵ ئەوان و تەواوی 

هێزە چەپەكان دابنیشین.

   * كەواتــە ئــەم بۆچوونــەوەی تــۆ چ 
جیاوازییەكــی هەیــە، لەگــەڵ بۆچوونی 
)مســتەفا هیجــری( كە بە حــدك دەڵێت 
»هاوڕێیانی پێشــوو«، تۆش ناتەوێت بە 
ڕەســمی لەگــەڵ ڕەوتی سۆسیالیســتی 

كۆمەڵە دابنیشیت؟
ئیبراهیم عەلیزادە: ئێمە نە كێشــەمان لە 
گەڵ ناویان هەیە و نە لە گەڵ دانیشتنی دوو 

الیەنە . لە مــاوەی ڕابردوودا لەگەڵ ڕەوتی 

سۆسیالیستی كۆمەڵە دانیشتووین..

  * نیازتــان نییــە بەنــاوی یەكگرتنەوە 
كارێك بكەن؟

ئیبراهیــم عەلیــزادە: پــرۆژەی ئیمە پێك 
هێنانــی حیزبێــك نیەە لە یــەك گرتنی ئەو 

رێكخــراو و مەحافیلــە، ئامانجــی ئیمە پێك 

هێنانی بەریەكی چەپە..

* واتا ناتانەوێت ئەوان بگەڕێنەوە بۆ ناو 
كۆمەڵە؟

ڕەوتــی  ئەگــەر  عەلیــزادە  ئیبراهیــم 
سۆسیالیســت بگەڕێنــەوە دەرگا كراوەیــە و 

هیچ ڕێگرییەك نییە, 

*  ئەی دەیانكەنە كۆمیتە ناوەندی؟
ئیبراهیم عەلیــزادە: ئەوە كاری كۆنگرەیە 
نەك هــی كومیتەی ناوەندی. دەبێت ئەندام 

بن و لە دواییدا خۆیان بۆ كۆنگرە هەڵبژێرن 

و بێنە نــاو كۆنگرە، ئــەوكات كۆنگرە بڕیار 

دەدات و دەنگیــان پێدەدەن، بــۆ زانیاریتان 

كاتێك )عەبدوڵاڵی موهتــەدی( و هاوڕێیانی 

جیابوونەوە، )150( كادری كۆمەڵە كە پێشتر 

لە ئێمە جیاببوونەوە، بۆ ئەوەی كۆمەڵە الواز 

نەبێت لە بەیانێكی دەستە جەمعیدا هەموویان 

گەڕانــەوە، وەكــوو ئەنــدام وەرگیرانەوە لە 

یەكەمیــن كۆنگرەدا نیوەی كۆمیتەی ناوەندی 

لە ئەوان هەلبژێردرا..

  * هەندێك لە دۆســتە كۆنەكانی ئێوە، 
مەبەســتم لە ئەوانەیە كــە جیابوونەوە 
و لەتبــوون لــە نێوانتانــدا ڕوویــداوە و 
ئێســتا نەیاری ئێــوەن پێیانوایە ئەگەری 
جیابوونەوەیەك لەناو حیزبی كۆمۆنیست 
هەیــە، مەیلێــك هەیە، ئەمــە تەنها بۆ 
شــڵەژاندنی حیزبەكــەی ئێوەیــە، یــان 

شتێكی دروست هەیە لەو بارەیەوە؟
مــن  بــڕوای  بــە  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
تێگەیشــتنێكی نادروســتە لە بوونی جیاوازی 

بیر و بۆچوون، چونكە فەرهەنگی دیكتاتۆری 

و دەسەاڵتداران لە ئێران، كاریگەری كردۆتە 

ئێمە کاتێک لە گەڵیان 
ناچینە ناو بەرەیەکەوە، 

بەو دەلیلە بابەتییانە 
بوو کە پێشتر باسم 

کرد، دروستکردنى بەرە 
بەو پەلە پەلە هیچ 

کاریگەرییەکى نابێت و زوو 
هەڵدەوەشێنەوە، چونکە 

بنەماکانى لەرزۆکە

“
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ســەر دەروون و فكری تــاك بە تاكی چەپ 

و وایكــردوە كــە ئەگــەر جیاوازییەكــی زۆر 

كــەم لەســەر بابەتێــك پەیدابــوو، لێدوانی 

یەكێكیــان لەگــەڵ ئەوی تریان جیــاواز بوو، 

هیــچ رێگەیەكی دیكە شــك نابــەن جگە لە 

جیابوونــەوە و لەتبــوون، ئەمــەش بەهــۆی 

ئەو تێگەیشــتنە نادروســتەیە كە باسم كرد. 

لــە ڕۆژی كۆمەڵەش وتومە: كردەوە پێوانەی 

ڕاســتییە، بە كــردەوە چــی بەڕێوەدەچێت، 

ئــەوە گرنگــە، وەك پێشــتر وتــم: )فــرە 

بۆچوون، یەكێتــی كردار(، بەاڵم ئەوانەی لە 

فەرهەنگی دیكتاتۆریدا پەروەردە بوون، یان 

بەو فەرهەنگە لێدوان دەدەن و قسە دەكەن 

كاتێــك )فرە بۆچــوون( پەیدابــوو، پێیانوایە 

)یەكێتی كردار(یش تێكدەچێت.

* خــۆ كاندید نەكردنەوەی بەشــێك لەو 
هاوڕێیانەی پێشووتان لە كۆنگرەی 17ی 
كۆمەڵە، تۆ بە نۆرماڵ و ئاسایی دەبینی؟ 

تەنها )یەكێتی كردار(ە؟
مــن  بــڕوای  بــە  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
كارێكی باشــیان نەكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش 

كێشــەیەكی بچووك بــوو، دەكرا بە حەلیمی 

چارەسەر بكرێت..

* كێشەكە بچووك بوو، یان كارەكەیان؟
هەردووكــی،  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
كارەكەشــیان بچووك بــوو، چونكە كومیتەی 

ناوەنــدی تــازە هەلبژێــردرا و  كۆمەڵــە و 

حیزبی كۆمۆنیســتی ئێران لە جێگەی خۆیان 

مانەوە و كاری خۆیان دەكەن. .

*    داوای خــۆ كاندید كردنەوەی هەموو 
كۆمیتــەی ناوەندییــان دەكــرد، بەبــێ 

كۆنگرە و دەنگدان
ئیبراهیــم عەلیــزادە: كە كاتــی كۆنگرە و 
دەنگــدان دێت فۆرمۆلەی جیاواز پێشــكەش 

دەكرێــت، یەك لە فۆرمولەكان كە پێشــنیار 

كــرا ئەوە بــوو ، كــە ئەندامانــی كومیتەی 

ناوەندی پێشوو لە جێگەی خۆیان بمێننەوە و 

كونگرەش ئەوە یەكجێ پەسند بكات. كونگرە 

ئەم شیوەیەی پەسند نەكرد و بە جیا كاندید 

وەرگیــراو و كونگرە بە شــیوەیەكی ئاســایی 

دەنگی پێدان. .

* واتــا گرفت نەبــوو، كۆمیتەی ناوەندی 
كۆمەڵە و حیزبی كۆمۆنیســت وەكو خۆی 

دەڕوات؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە: بــە تایبــەت یــەك 
ئێمــەدا،  لەنێــو  هەیــە  كار  دابەشــكردنی 

ئەویــش ئەوەیە كە ئێمە بە هۆی ئەوەی كە 

كۆمەڵــە بەشــێكی زۆر گرنگ و بنەڕەتییە لە 

حیزبی كۆمۆنیســتی ئێرانــە، پلۆنیومەكانمان 

و ئــەو ناوەندانەی كە بڕیــاری تێدا دەدرێت 

هاوبەشن، واتا كە پلۆنیۆمی كۆمیتە مەركەزی 

حیــزب دەگرین، هەمــوو ئەندامانی كۆمیتە 

ناوەندی كۆمەڵە وەكوو چاودێر بەشدار دەبن 

و بە پێچەوانەشــەوە، واتا ئــەو هاوڕێیانەی 

كــە خۆیان كاندید نەكردەوە بە كردەوە هەر 

مانەوە لە دەزگای ڕابەریدا..

* وا بڕیــار بــوو كۆنگــرەی 14ی حیزبی 
كۆمۆنیست لەم ســاڵدا )2018( بگیرێت، 
كەوتنەكــەی  دوا  هــۆكاری  دواكــەوت، 

پەیوەندی بەو كێشانەوە هەیە؟
ئیبراهیــم عەلیزادە: خێــر هیچ پەیوەندی 
بەو كێشــانەوە نەبــوو، بیرمان لەوە كردەوە 

با گۆڕانكارییەك بكرێت، كۆنگرە قســەیەكی 

تــازەی هەبێــت، ئامادەییەكی زیاتــر لە ناو 

ڕیزەكانــدا پێكبێــت بۆ ئــەوەی كۆنگرەیەكی 

دەوڵەمەندتــر بێت، نەك هــەر كۆنگرەیەكی 

فۆرماڵــی ڕێكخراوەیــی كە لە كاتــی خۆیدا 

دەگیرێــت، زۆرینــەی ئەندامانیــش ئەوەیان 

پــێ باش بــوو، كە دەرفەتێكــی زیاتر بدەین 

بە گۆڕانكارییەكانی نــاو كۆمەلگای ئیران، تا 

كۆنگرە ڕۆڵێكی باشتر بنوێنێت..

* لە ســەرەتای قسەكاندا وتت: ئەمەریكا 

و ســعودیە یەك فلسیان نەداوە بە كورد 
و ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی؟

ئیبراهیم عەلیزادە: پێم وایە.
* پێتوایە! بەاڵم سەرەتا یەقینت هەبوو؟

ئیبراهیم عەلیزادە: پێم وایە لەبەر ئەوەی 
لە ڕووی ژیانیانەوە دەڵێم، لە رووی چەكێك 

كــە بــە شــانیانەوەیە، لــە رووی ئامزەكانی 

تەبلیغیانــەوە .  دەنا خــۆ دیارە من ناتوانی 

مەعلوماتیكــی دەقیقم لەم بــارەوە هەبێت. 

ئێمە نە لە ئەمەریكا فلسێك وەردەگرین، نە 

لە ســعودیە ، بەاڵم ژیانمان لە ژیانی ئەوان 

باشــترە، چەكەكانمــان لــە چەكەكانی ئەوان 

خاوێنترە، پێشمەرگەكانمان لە پێشمەرگەكانی 

ئەوان پۆشــتەترە، نان و خۆراكی ڕۆژانەمان 

لە هی ئەوان تێروتەسەل ترە، ئەی ئەوان بۆ 

چ كاتێكیــان داناوە؟  ئەگەر ســعودیە پارەی 

پێداون و ئەمریكا چەك ئەی بۆ كەیان داناوە؟

* ئەی بۆ ســكرتێری حیزبێــك )5( هەزار 
دۆالری هەیە مانگانە؟ 

ئیبراهیم عەلیزادە: پێویســتییەتی، چونكە 
بۆ ئەو كارەی ئەوان دەیكەن هێشــتا كەمە، 

ســكرتێری حیــزب ڕۆژێــك لە واشــنتۆنە و 

ڕۆژێــك لــە ســتۆكهۆڵمە ... هتــد، كرێــی 

فڕۆكەكــەی ناكات، واتا بــۆ ئەو هاتووچۆ و 

ئــەو مەیدانەی كە ئەوان بــۆ خۆیان دیاریان 

كردوە، ئەو بڕەش بەش ناكات..

* ئەی تۆ ئەوانەت نییە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: نەخێر، پێویستم نییە..
* بۆ ناچیت؟ ئەو پەیوەندییە دیبلۆماسییە 

گرنگ نییە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: پەیوەندی دیبلۆماســی 
گرنگە، بەاڵم لە ئێســتادا و لەم ئاســتەدا بۆ 

ئێمە ئەولەویەت نییە، ئەركی ئەو الیەنانەش 

كــە ئیمە دەیان بینینەوە ئاســانتر و خەرجی 

زۆر هەلناگرێت..

چاالكییــە  ئــەو  باســی  پێشــتر   *
چەكدارییانــەت كــرد، بە تایبــەت حدكا 
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زوو زوو وێنەكانــی خــۆی لــە پەیجەكەی 
خــۆی بــاڵو دەكاتــەوە، قســەیەك هەیە 
لــە میدیــاكان باڵودەبێتەوە، كــە زۆرتر 
پارتی دیموكراتی كوردســتان هانی ئەمە 
دەدات، زیاتریش مەبەســتی ئەوەیە، كە 
ئەمان بنێرێتەوە بۆ ئەودیوو، كێشــە بۆ 
یەكێتیی نیشــتمانیی كوردستان دروست 

بكات، ئەو بۆچوونە تا چەند درووستە؟
و  ورد  زانیــاری  عەلیــزادە:  ئیبراهیــم 
درووســتم نییــە، تــا بڵێم »الیەنێــك هانیان 

دەدات یــان نا؟«، بەاڵم ئەوەندە دەزانم ئەو 

هێزانــەی كە ئەم جــۆرە چاالكییانە دەكەن، 

بنكەی چەكداری خۆیان بردۆتە ســنوورێك، 

كە لە نیوان ســنووری دەسەاڵتی پارتی و پ 

ك ك لــە هەرێمی كوردســتاندایە. لە الیەن 

مەكتەبی سیاســی هــەم پارتی و هەم یكیتی 

بە رسمی هەموو الیەنەكان ئاگادار كراونەوە 

كە ناردنەوەی هیز لە هەرێمی كوردستانەوە 

بۆ ئەو دیو قبوڵ ناكەن. .

* ئێوە بۆ نەتان برد؟
ئیبراهیــم عەلیزادە: چونكە بۆ ئێســتا ئەو 
كارە بــە پێویســت نازانیــن ، ئیمــە پێمــان 

وایە هەرێمی كوردســتان ئیتر ناتوانێ  پشتی 

جەبهەی ئیمە بێت. ئەگەر بارودۆخی سیاسی 

و پەرە ســەندنی خەباتــی جەماوەری، بگاتە 

ئاستی پێویست، ئیمە پشتی جەبهەی خۆمان 

لە ناوەوەی كوردستانی ئیران دادەمەزرێنین، 

نەك لە ســەر حیســابی هەرێمی كوردستان. 

لــە وەها بارودۆخێك دا هــەم الوانێك زۆر 

ئامــادە دەبن بۆ چــەك هەلگرتن و هەم لە 

سەر چەك و چۆلیش پەك ناكەوێت.. 

* پێشــتر ئامــاژەت بــەوەدا كــە ئێمــە 
لــە هەرێمــی كوردســتان، نابێــت دژی 
مەیــل و خواســتی هەرێمی كوردســتان 
بیــن، كە ئێســتا لێرەیــن، پێتوایە ئێوە 
زیاتــر لــە ئــەوان گرنگی بە خواســت و 
دەدەن،  كوردســتان  هەرێمــی  مەیلــی 

ئەگــەر خەباتــی چەكداری نەكــەن و لە 
سنوورەكانی ئێرەوە بچنەوە ڕۆژهەاڵت؟

ئیبراهیم عەلیزادە: بێگومان ئێمە ناچارین 
كۆمەڵێك خواســت و بەرژەوەندی حكومەتی 

هەرێم لە بەرچاو بگرین، بەبێ ئەوەی پێمان 

بووترێــت، خۆمان حاڵی بووین، لە ســاالنی 

رابردوو  كە ئیمە لە ناوچەی ناسراو بە زۆنی 

ســەوز بووین یەكێتی نیشــتمانی كوردســتان 

هیــچ كاتێــك بە ڕەســمی نەهاتــوە بۆ الی 

ئێمە فشــارێكمان بۆ بهێنێــت، بەاڵم خۆمان 

سیاســیین بەرژەوەندییەكان دەناســین، ڕێگە 

نادەین بگاتە ئەو ئاستەی كە ئاوامان پێبڵێن، 

تەنیــا ســاڵی پار بــوو كە بۆ یەكــەم جار بە 

ڕەســمی ئەو بڕیارەیان بــە هەموان ڕاگەیاند 

و داوایان لێ كردین كە ڕیعایەتیان بكەین. 

بــەاڵم تــا ئــەو جێیــەی كــە پەیوەنــدی بە 

هەیــە،  چەكدارییــەوە  خەباتــی  وەســتانی 

بەوهۆیــەوە نییــە، كە هەرێمی كوردســتان 

ڕێگەمــان دەدات یان نا، چونكە گونجاو نییە 

ئێمە لێرەوە هێز بنێرین بۆ ئەودیوو، شــەڕی 

نێوان هەرێمی كوردســتان  و ئێران دروست 

بكەیــن، لــە هیچ جێیەكــی دونیا ئــەوە بە 

ئاســانی ناكرێت، مەگەر ئەوەی كە هەرێمی 

كوردســتان و حكومەتــی ئێرانــی لــە حاڵی 

شەڕدا بن ، ئەوكات دەگونجێت، كاتی خۆی 

شــەڕی ئێران و عێراق بوە، ئێمەش ئەوەمان 

كردوە عێــراق تەحەمولی كردوە، لەبەرئەوە 

دەســتپێكردنەوەی خەباتــی چەكــداری بــۆ 

ئێمە پەیوەنــدی بە ســنوورەوە نییە، بەڵكو 

پەیوەندی بە بارودۆخی سیاسییەوە هەیە كە 

لە ناوخۆی ئێران دایە..

* ئێــوە بوونی پــژاك بە گرنــگ دەزانن 
بــۆ چوونــە نــاو ناوەنــدی هاوبەشــەوە 
كــە دەتوانێــت چەندین هــەزار چەكدار 
لەســەر ســنوور كۆبكاتەوە و هاوسەنگی 
بگۆڕێــت، بەاڵم لە الیەكــی ترەوە بوونی 
و  حــدك  وەكــو  ڕۆژهــەاڵت  هێزەكانــی 

كۆمەڵە ... هتد لەســەر سنوور بە گرنگ 
نازانــن، هەتا هەبوونی خودی خۆشــتان 
بە گرنگ نازانن بۆ ئەوەی لەســەر سنوور 
بن و خەباتی چەكــداری بكەن، بۆچی بۆ 
پــژاك گرنگە، هەم بۆ هاتنە ناو ناوەندی 
هاوبــەش، هەم بۆ گۆڕانی هاوســەنگی، 
لەگەڵ ئەوەشدا دەمەوێت ڕوانگەی ئێوە 
ســەبارەت بە پژاك بزانم، ئایا ئێوە پژاك 
بــە حیزبێكــی ڕۆژهەاڵتی دەزانــن، یان 
پێتانوایە حیزبێكە كە پەكەكە دروســتی 
كــردوە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، لە 
كاتێكدا بەشــێك لە چاودێــران و الیەنە 
سیاســییەكانی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان 
پێیانوایە، پژاك دروســتكراوی پەكەكە و 
لەگەڵ پەكەكە دادەنیشن بۆ لەگەڵ پژاك 
دابنیشن؟ ئەگەر پژاك بچێتە ناو ناوەندی 
هاوبەشــەوە، ئێوەش دەچنە ناو ناوەندی 
هاوبەشــەوە، ئایا پێگەی حیزبەكانی تری 
ڕۆژهــەاڵت وەكــو كۆمەڵــە و دیموكرات، 
هێنــدەی پێگــەی پــژاك بەهێــز نییە لە 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان؟ ئایا پژاك لە شعور 
و هەستی خەڵكی كوردستاندایە، هێندەی 
كۆمەڵــە و دیموكرات كە هەم خەباتییان 

هەبووە هەم شەهیدیان هەبوە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: یەكەم، بوونی پژاك لە 
ســەر سنور مەسەلەیەكی جیاوازە و پیوەندی 

بەوە هەیە كە پشــتی جەبهەی ئەوان پ كە 

كە یە لە كوێستانەكانی قەندیل، كە بە هێزی 

خویــان دابینیــان كــردۆە و لێی نیشــنە جێ 

بوون. ئــەوان لە گەل كۆماری ئیســالمی بە 

نێوبژیوانی پ كە كە ئاتەش بەسیان كردۆە..

دووهەم ، ئێمە كێشــەمان لەگەڵ ئەوە نییە، 

كــە پژاك دروســتكراوی پەكەكەیــە، پەكەكە 

سیاســەتێكی ئاشــكرای هەبوە لەو بارەیەوە 

وتویەیەتــی: كە من ســەمپاتیزانم هەبوە لە 

هــەر چــوار پارچەی كوردســتان تا وەختێك 

هەموو لە ژێر چەتری پەكەكەدا بوون، ئێستا 
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وا باشە هەموویان خۆیان لە هەر پارچەیەكی 

كوردستان بە جیاواز ڕێك بخەن، كاتی خۆی 

ئەوەم لەگەڵ )یەكێك لە سەركردەكانی ( پ 

كە كە  باســكرد، ئــەوەی بۆتان باس دەكەم 

نەقــل بە مانا وەالمەكەیان بوو:« كاتی خۆی 

حیزبی كۆمۆنیستی هیندوچین هەبوو، دوای 

ئەوە دابەش بوو بە چەند حیزبی برا وەكوو 

حیزبی كۆمۆنیستی الوس، ڤێتنام، بۆ ئیمەش 

پێكەوەبوون و دابەش بوونەكە لەو چەشنەیە، 

هەركام لەوانە دۆســتی ئێمەن لە هەركام لە 

پارچەكانی كوردســتان، ئیوە دەڵێین »ماركس 

»ئاپــۆ  دەڵێــن  ئەوانیــش  مەڕجەعمانــە«، 

مەڕجەعمانــە«، یەكێتیــی نیشــتمانیش كاتی 

خۆی پێی خۆشــبوە و حیزبێكی هاوپەیمانی 

لە كوردســتانی ئێــران هەبێــت، پارتیش بە 

هەمانشــێوەیە، ئێســتا پارتــی هەوڵــدەدات 

لــە توركیــا و ڕۆژئاوا هاوپەیمانــی هەبێت. 

ئــەوە ئەگەر بــۆ ئەوان ئاســاییە، بۆ ئیمەش 

ئاساییە«..

ســیهەم، ســەبارەت بە پێگــەی كۆمەالیەتی 

پــژاك من بەراوەردی ناكــەم لە گەڵ نفوزی 

كۆمەاڵیەتــی كۆمەلــە و حیزبــی دیموكران، 

كە پێشــینەیەكی دوور و درێژیان لە خەباتی 

كوردستانی ئیران هەیە، ئەوانیش تا رادەیەك 

پێگــەی خۆیــان پێك هێنــاوە. كاتــی خۆی 

پەكەكــە نفوزی هەبــوو لە ناو كوردســتانی 

ڕۆژهەاڵتدا، كۆماری ئیســالمی خۆی ڕێگەی 

پێدابــوو، بۆ ئەوەی قوتابخانــە بۆ فێربوونی 

زمانــی كوردی دابنێت و ناوەندی كولتووریی 

و فەرهەنگــی بەڕێوەبەرێــت، ئەو ناوەندانە 

كاریان ئەوە بوو كە گەنج و الوانی كورد كە 

لــەو ناوچەیە دەمانەوە لــە كاری مەدەنییدا 

چاالكیــان بكاتەوە، لە ڕێكخــراوی مەدەنییدا 

ڕێكیــان بخــات، ئەوانــەی توانایــان هەبوو 

ئامــادەی دەكــردن دەینــاردن بــۆ قەندیل ، 

كۆماری ئیســالمی بــۆ ئەو جــۆرە چاالكیانە 

ڕێگــەی پێدابــوون. دوای ئــەوەی كە پژاك 

دروســتبوو، هەمــوو ئــەوەی كــە پەكەكــە 

پێكییەوە نابوو بوو بە سەرمایە بۆ پژاك.  .

چوارەم  لە پێوەند لە گەڵ پرســیارەكەتاندا، 

نەچونــی ئێمە بــۆ ئەو ناوەنــدی هاوكاریە، 

پێوەندی بە چوون و نەچوونی پژاكەوە نییە. 

هــۆكاری نەچونی خۆمانم پێشــتر باس كرد. 

لــە پیوەند لــە گەڵ پــژاك دا رەخنەی ئیمە 

لــە حیزبە كانی ناو ئــەو ناوەندە ئەوەیە بۆ 

چی بۆ دانیشــتن و هاوكاری كردن لە ســەر 

بۆاری دیــاری كراو پژاك حــەزف دەكرێت؟ 

ئیمە پێمان وایە نەك هەر پژاك بەلكوو هەر 

الیەنێكی دیكە كە كەم یا زۆر لە كوردســتان 

چاالكی هەیــە نابێ بۆ ئەو جۆرە هاوكاریانە 

رێگەیان لێ بگیرێت.  .

* ئەوەی كە دەیانەوێت ئەزموونی ڕۆژئاوا 
لــە ڕۆژهــەاڵت دوبــارە بكەنــەوە، هەتا 
پــژاك لە كۆتا پرۆژەیــدا داوای كرانەوەی 
فەزایەكیان لە ئێران كردوە، كە شــێوەی 
ڕیفۆرمی هەیە، ئایا ئەوە ئیمكانی هەیە؟
ئیبراهیم عەلیزادە: لە بەرنامەی كۆنفرانسی 
یەكەمیانــدا ئەوەیان نووســیوە، نووســیویانە 

)ئامانجــی ئێمــە دیموكراتیزەكردنی كۆماری 

ئیســالمی ئێرانــە(، ئەوە هــەر درێژەی ئەو 

خەتەیــە گرتویانەتەبەر. بــە بڕوای من نەك 

هەر ئیمكانی نییە، بەڵكوو خۆشباوەڕێكی بە 

زەرەرە  و تەنانــەی كۆمەڵــگای ئێران خۆی 

لەو تەوەهومە تێپەڕ بوە.

پرۆفایل:
ئیبراهیم عەلیزادە

- لە یەكێك لە ئاواییەكانی نێوان بۆكان، 
مهابــاد بەناوی )غەوس ئاباد( لە ســاڵی 

)1329 هەتاوی( 1950 لەدایكبووە.
- قۆناغی خوێندنی ســەرەتاییو ناوەندی 

لە مهاباد تەواوكردوە.
- فەوقی لیسانسی لە ئەندازیاری كارەبادا 

وەرگرتوە.
- لە سەردەمی خوێندندا یەكێك بووە لە 

هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی خوێندكاری.
- بــۆ ماوەی ســاڵێك لــە خوێندنگایەكی 
تەكنیكیــدا لــە شــاری مهابــاد وانــەی 

وتوەتەوە.
لە رژیمی شــا دا نزیكەی سالێك زیندانی 

سیاسی بۆە
- ژیانــی نهێنی هەڵبژاردووە، لە شــوێنە 

جۆراوجۆرەكانی ئێران كرێكاری كردوە.
- یەكــەم چاالكــی سیاســی لــە زانكۆی 
تەورێزەوە دەستپێكردوە، كە دەگەڕێتەوە 

بۆ ساڵی 1968 .
لــە ســاڵی 1969 بە كۆمەڵە پەیوەســت 
بــۆە و لئ ســاڵی 1970 وەكــوو ئەندام 

وەرگیراوە.  
- لە یەكــەم كۆنگــرەی كۆمەڵەدا پێش 
ئــەوەی هێــزی پێشــمەرگە پێكبێــت، لە 
ســاڵی 1978 بــە ئەندامــی كۆمیتــەی 

ناوەندی هەڵبژێردراوە.
- لە ئێستادا سكرتێری )كۆمەڵە(ڕێكخراوی 

كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێرانە.



یەکێتیى نیشتیمانیى کوردستان خۆى بە براوە دەزانێت، 
یەکێتى پێی وایە ئەگەر کورد براوە بوو یەکێتییش براوەیە

سەعدى ئەحمەد پیرە
 وتەبێژى مەکتەبى سیاسیى 

یەکێتیى نیشتیمانیى کوردستان 

ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

ئەگەر پارتى  لەگەڵ یەکێتى بە گیانى تۆڵە سەندنەوە 
مامەڵە بکات، ئەو کاتە حکومەتێکى لەرزۆکى 

بێ توانا دەبێت
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ئەنجامــى  هەرێــم  ڕاپرســیى  و  هەڵبــژاردن  ســەربەخۆى  بــااڵى  کۆمســیۆنى 
%100ى هەڵبژاردنەکانــى 30ى ئەیلوولــی بــۆ پەرلەمانــى کوردســتان ڕاگەیانــد، 
21 کورســیى  نیشــتیمانیى کوردســتان  ئەنجامانــە، یەکێتیــى  ئــەو  پێــى  بــە 
هەیــە کــە تەنهــا پارتــى دیموکراتــى کوردســتان لــە پێشــییەوەیە کــە ژمــارەى 
کورســییەکانى 45 کورســییە و بزووتنــەوەى گــۆڕان 12 کورســیى پەرلەمانــى 
ــە  ــراون، کۆمســیارانى هــەر یەکــە ل ــاوە، ئەنجامــەکان ڕاگەیەن ــە دەســت هێن ب
بزووتنــەوەى گــۆڕان و کۆمــەڵ و یەکگرتــوو ئیمزایــان لــە ســەر ئــەم ئەنجامانــە 
ــە  ــد ب ــى ڕاگەیان ــتان پیرۆزبای ــى کوردس ــى دیموکرات ــەرۆکى پارت ــردوە، س نەک
بۆنــەى ســەرکەوتنى هەڵبژاردنــەکان و داوای کــردوە حکوومەتێکــى بەهێــز 
ــەوەى گــۆڕان دەڵێــت  ــەاڵم بزووتن ــە هەرێمــى کوردســتان دروســت بکرێــت، ب ل
ــەوەى  ــە، ن ــى و پارتیدای ــى یەکێت ــە خوێن ــاختەکارى ل ــراوە و س ــاختەکارى ک س
ــە  ــوو ب ــەڵ و یەکگرت ــەوە و کۆم ــى ڕەت کردوەت ــى هەڵبژاردنەکان ــوێ ئەنجام ن
ئەنجامــى هەڵبژاردنــەکان ڕازیــى نییــن، ئــەوەى کــە هەیــە هەڵوێســتى یەکێتیــى 
نیشــتیمانیى کوردســتانە کــە دەڵێــت: وێــڕای تێبینیمــان بــەاڵم ئەنجامــەکان قبوڵ 

ــۆ. ــۆ گفتوگ ــە ب ــان کراوەی ــن و دەرگام دەکەی

*ئەنجامــى %100ى هەڵبژاردنەکانــى لە 
الیەن کۆمســیۆنەوە ڕاگەیەنراوە، تەنها 
چــاوەڕێ دەکرێت ئەگەر تانەیەک هەبێت 
دواتــر لە الیەن ئەنجوومەنــى دادوەریى 
هەرێمــى کوردســتانەوە ڕابگەیەنرێــت، 
تێبینیى یەکێتیى نیشتیمانیى کوردستان 
لە ســەر ئەنجامى هەڵبژاردنەکان هەیە؟ 
یــان نوێنەرى یەکێتى یان کۆمســیارانى 
یەکێتى لە کۆمســیۆنى بااڵى سەربەخۆى 
هەڵبژاردنەکان کە ئیمزایان کرد لە سەر 
ئەنجامــەکان ئەمە قســەى یەکەم و دوا 
قسەی یەکێتیى نیشتیمانیى کوردستانە؟

ســەعدى ئەحمەد پیرە: لە ڕاستیدا یەکێتیى 
نیشــتیمانى تێبینیــى زۆرى هەیــە لە ســەر 

پڕۆســەى هەڵبــژاردن و ئەنجامەکانی... لە 

وێنــەی تێبینی لە ســەر لیســتى دەنگدەران 

و دانانــى هەرێمــى کوردســتان وەکوو یەک 

بازنەى هەڵبــژاردن لەگــەڵ ژمارەیەکى زۆر 

لــە ناڕێکى لــە ناســنامەى بارى شارســتانى 

ئەو کەســانەى کە دەنگیان دا و بەشــێک لە 

دووبارەبوونــەوەى ناوەکان، بــەاڵم ئەمە بۆ 

یەکێتیى نیشــتیمانى و بۆ هــەر هێزێکى کە 

بەرپرســیارێتیى هەبێــت بەرانبەر بە میللەت 

و نەتەوەکــەى ڕێگــر نابێت لــە ڕاگەیاندنى 

ئەنجامــى بەرایى هەڵبــژاردن و ڕێگەدان بە 

ئەنجوومەنــى دادوەرى بــۆ جێگیرکردنــى، 

چونکــە ئەو ســکااڵ و تێبینییانەى کە هەمانە 

لە ســەر لیســتى دەنگدەران یان کوردســتان 

وەکو یــەک بازنە مەترســییەکى گەورەیە لە 

ســەر کاریگەریى دەنگى پارێزگایەکى تر، یان 

ناڕێکى لە دووبارەبوونەوەى ناوەکان، ئەگەر 

ئێســتا ئەمانە هەموو لێکۆڵینەوەیان لە ســەر 

بکرێــت لــە بەرژەوەندیی خەڵکــى هەرێمى 

کوردستان نابێت.

* ئەمــە پاســاو و بیانوە بۆ ئــەوەى کە 
یــان  هێنــاوە،  کورســیى   21 یەکێتــى 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 30

حیزبەکانــى تــر 12 یــان 8 یــان 5یــان 
هێناوە و پارتى 45 کورسیی هێناوە، ئەم 
پاساو و بیانوانە کۆمســیارانتان هەبوو، 
حیزبەکانى تریش کۆمیســیاریان هەبوە، 
ئایا بۆچی ئەمە نەکــرا ئینجا هەڵبژاردن 
بکرێت؟ بۆچــى ئێســتا دواى هەڵبژاردن 
ئــەم قســانە دەکرێــت؟ ئایا پێــت وایە 
دەبێت ئەم پاساو و بیانوانە بهێنرێتەوە 
یان نەخێر دەبێت قسە لە سەر واقیعێکى 

تازە و قۆناغێکى تازە بکرێت؟
 ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: لەگــەڵ ئــەو 
هەمــوو تێبینییانــەى کــە یەکێتــى هەیەتى، 

بــەاڵم یەکێتیى نیشــتیمانیى کوردســتان، لە 

هەســتکردن بە بەرپرســیارێتییەوە پێی وایە 

دەبێــت حکوومەتێکــى کارا بێتــە ســەر کار 

بــۆ ئــەوەى خزمەتگــوزارى دابیــن بکات و 

کێشەکانى خەڵک چارەسەر بکات، لێکۆڵینەوە 

لەو کێشانەدا بکات کە چەندین جار دووبارە 

دەبنەوە، پێویســتە بــۆ هەڵبژاردنى داهاتوو 

چارەســەری ئەو کێشانە بکرێت، من ئەوەى 

کە باســی دەکەم بۆ پاســاوهێنانەوە نییە کە 

بۆ ئەوەى دەنگ کەم هاتوە یان نا، یەکێتیى 

نیشــتیمانى دەنگى کەم نەکردوە، بەڵکوو 3 

کورسیى زیاد کردوە، بەاڵم ئەگەر کۆ بکرێتەوە 

کورســیى ئــەم بەرەیە لەگەڵ کورســییەکانى 

بەرەکانــى تر وەکوو یەکە، من دڵنیام لەوەى 

کە بابەتــى ناڕێکى لە هەڵبژاردن کاریگەریى 

خراپــى هەبــوە بــە قازانجــى الیــەک و بە 

زەرەرى الیەکى تر، بەاڵم ئێســتا هەڵبژاردن 

تەواو بوە، پێویســتە لــە جیاتیى ئەم هەموو 

مشتومڕە لە ســەر حسابى کۆمەاڵنى خەڵکى 

کوردســتان گفتوگۆ بکەین بە هەر شێوەیەک 

بێــت ئیــدارەى هەرێمــى کوردســتان ڕێک 

بخرێتــەوە، بۆ ئــەوەى خەڵک زیاتر چاوەڕێ 

نەبێــت و بیر بکەینــەوە لە داهاتوودا هەوڵ 

بدەین حکوومەتێکى بەهێز و باش دروســت 

بکەین بۆ چارەسەرکردنى کێشەکان و ئەوەى 

پێوەندیــى بە لیســتى دەنگدەران و سیســتم 

و مۆدێلى هەڵبژاردنەوە هەیە چارەســەریان 

بکەین.

یەکێتیــى نیشــتیمانیى کوردســتان لــە کاتى 

خۆیــدا ڕەخنەکانى خۆى پێشــکەش کردوە، 

ئەوەى جێگاى ســەرنجە زۆر الیەن هەیە کە 

بەرگرییان لە لیستى هەڵبژاردن و لێپرسینەوە 

یاســاییەکان کردوە ســەبارەت بە هەڵبژاردن 

و سەرلێشــواندنى دەنگدەر، بەاڵم ئەمڕۆ بە 

شێوەیەکى تر هەڵوێست وەردەگرن، یەکێتیى 

نیشتیمانى ناتوانێت ئەوە بکات، بەڵکوو خۆى 

هاوواڵتیانی کوردستان لە کاتی دەنگدان دا
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بە بەرپرس دەزانێت، بۆیە ڕازی بوو لە سەر 

ڕاگەیاندنى ئەنجامــى بەرایى هەڵبژاردنەکان 

و گواســتنەوەى بۆ ئەنجوومەنى دادوەرى بۆ 

مسادەقەکردن.  

 * ئێســتا نێوانى یەکێتیى نیشــتیمانیى 
کوردستان و پارتى دیموکراتى کوردستان 
24 کورســییە،تۆ گوتــت دوو بەرە هەیە، 
بەاڵم کــێ ئــەم بۆچوونەى هێنــاوە کە 
پارتــى لە بەرەیــەک بێــت و حیزبەکانى 
تر لە بەرەیەک بن؟ ســەبارەت بە دەنگى 
یەکێتــى، ئایــا یەکێتــى خۆى بــە براوە 

دەزانێت؟ 
سەعدى ئەحمەد پیرە: یەکێتیى نیشتیمانیى 
کوردســتان خۆى بە براوە دەزانێت، یەکێتى 

پێــی وایە ئەگەر کورد بــراوە بوو یەکێتییش 

براوەیە، بەڵکوو باس لە نەزاهەت و ناڕێکیى 

هەڵبژاردن دەکرێت، دەبێت ئەم بابەتە وەک 

شەڕەکەڵەشــێرى لێ نەیــەت، ئایا پێت وایە 

ئەوەى کورســیى زۆر هێناوە بە شــێوەیەکى 

ناپــاک براوەیــە، پێــم وایــە پڕۆســەکەمان 

پڕۆســەیەکى ناشــیرین بــوە، هەوڵــى ئەوە 

بدەین کە پڕۆسەى هەڵبژاردن جوانتر بکەین 

لە ڕێگەى وەرگرتنى لێپرســینەوەى پێویست 

بکرێت، گفتوگۆ لە ســەر ئەوە بکەین کە لە 

داهاتوودا باشتر بکرێت.

*پڕۆســەیەكی خــراپ كە تۆ باســت كرد 
لە الیەن كۆمســیۆنی بااڵی ســەربەخۆی 
و  كــراوە  ڕێ  بــە  هەڵبژاردنەكانــەوە 
ئەنجامێكــی خراپی لــێ كەوتوەتەوە كە 
ئێستا تۆ تێبینیت لە سەر ئەو ئەنجامانە 
هەیــە، دەڵێــن ئــەم ئەنجامــە خراپــە 
پەرلەمانێكــی خراپ بەرهــەم دەهێنێت، 
پەرلەمانی خراپیــش حكوومەتێكی خراپ 
دادەمەزرێنێت، ئەمە بازنەیەكە و زنجیرە 
پێوەندیــی بە یەكــەوە هەیــە، تا چەند 

لەگەڵ ئەم بۆچوونەدایت؟

بــەو  نەخێــر  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدی 
هەموویــان  كاندیــدەكان  نییــە،  شــێوەیە 

خەڵكــی ڕێكوپێكــن، پیرۆزبایی لــە كاندیدە 

ســەركەوتوەكان دەكــەم، كەموكوڕییەكانــی 

كۆمســیۆن و نەبوونــی بارودۆخێكــی ڕوون 

لــە نــاو كۆمســیۆن كاریگەریــی هەبێت لە 

سەر كەســایەتیی كاندید، من بە پێچەوانەوە 

ئەوانــەی كــە كاندیــد كرابــوون هەموویان 

خەڵكی باشــن، ئــەو كاندیدە باشــانە هەوڵ 

دەدەن حكوومەتێكــی بــاش پێكبهێنرێــت و 

حكوومەتــی باشــیش دەتوانێــت كاری بــاش 

بكات.

*لە ئێستادا پڕۆسەی هەڵبژاردن لە الیەن 
یەكێتــی و پارتییــەوە بــە پڕۆســەیەكی 
سەركەوتوو دانراوە و پیرۆزبایی لێ كراوە، 
بەاڵم لەو پێنج حیزبــەی نوێنەرایەتییان 
هەبوو لە دەستەی كۆمسیاران، سیانیان 
لــە ئەنجامی هەڵبژاردن ناڕازین، ئێســتا 
ئەوان بەیاننامە باڵو دەكەنەوە، ئایا پێت 
وایە ئەمە پڕۆســەكە بەســەركەوتوویی 
دەهێڵێتەوە یان گومانی لە سەر دروست 
جــێ  بــە  خــراپ  كاریگەریــی  و  دەكات 

دەهێڵێت؟ 
ســەعدی ئەحمــەد پیــرە: مــن پڕۆســەی 
هەڵبژاردنم بە پڕۆســەیەكی پــاك و بێگەرد 

وەســف نەكرد، دەركردن یــان دەرنەكردنی 

بەیاننامە هیچ لە شێوەی پڕۆسەكە ناگۆڕێت، 

پێویســتە لەگەڵ ئەو الیەنانــەی كە ئیمزایان 

نەكردوە گفتوگۆیان لەگەڵ بكرێت سەبارەت 

بــە ئەنجامی هەڵبــژاردن، پێم وایە هێشــتا 

زوە کە ئەو الیەنانە هەڵوێســتیان وەرگرتوە 

لــە ئەنجامــی هەڵبژاردنــەكان، پێویســتە بە 

شــێوەیەكی هێمنانە قسەیان لەگەڵدا بكرێت، 

بۆچوونــی ئەو الیەنــە ناڕازییانە بۆچوونێكی 

مەنتیقییە.

*ئێستا بۆچوونی زۆرینەی پەرلەمانتاران 
ئەگــەر بــەم ئەنجامەی ئێســتایش بێت 

الیەنە كۆتاكان قســەیەكی جیدیان نییە 
پارتــی 45 كورســیی هێنــاوە یەکێتیــی 
هێنــاوە،  كورســیی   21 نیشــتیمانی 
یەكێتــی و پارتی ئامادەییــان دەربڕیوە 
بۆ ئەوەی دەســت بكرێــت بە گفتوگۆ بۆ 
پێكهێنانی حكوومــەت واتا ئێوە مۆرتان 
دا لــە ئەنجامی هەڵبژاردنەكان و كۆتایی 
هات ئێســتا ئێــوە چاوەڕێــی پێكهێنانی 
حکوومەت دەكەن، تا چەند ئەم قســەیە 

ڕاستە؟
 ســەعدی ئەحمەد پیــرە: بــە دڵنیایییەوە 
حكوومــەت دەبێــت پێــك بهێنرێــت، هیچ 

حكوومەتێــك لە هەرێمی كوردســتان بە بێ 

پارتــی و یەكێتــی نابێت، پێــم وایە هەموو 

بیرۆكەیــەك لە ســەر ئەوەی كــە الیەنێ كە 

هەوڵ بدات بە تەنها یان بە قەرز حكوومەت 

پێك بهێنێت حكوومەتێكی سەركەوتوو نابێت، 

سەبارەت بە كۆتاكان من تەحەفوزێكم هەیە، 

بــەاڵم ئەمانــە پێكهاتەی ڕەســەنى هەرێمی 

كورســتانن و خەڵكی ناسراون، ئێستا دەبێت 

هەر چــی زوە هەوڵی پێكهێنانی حكوومەتی 

هەرێمی كوردســتان بدرێت و لەگەڵ هەموو 

الیەنەكان گفتوگۆ بكرێت بە باشــترین شێوە 

بــە ســوودوەرگرتن لــە هەڵەكانــی ڕابردوو 

حكوومەتی هەرێم دەستبەكار بێت.

*پاش ئەوەی كە پەرلەمان كۆ دەبێتەوە، 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان دەســت 
بــە كۆبوونــەوە بــكات بــۆ پێكهێنانــی 
حكوومەت، هەندێك دەڵێن كۆبوونەوەی 
ژێربەژێر هەیە و قسە لە سەر پێكهێنانی 
حكوومــەت كــراوە تــا چەنــد جەنابتان 
ئاگادارن و تا چەند یەكێتیی نیشتیمانی 
قسەی پێشــوەختی لەگەڵ پارتیدا هەبوە 

سەبارەت بە پێكهێنانی حكوومەت؟ 
 ســەعدی ئەحمــەد پیــرە: نەخێــر ئێمــە 
حكوومەتێكی هاوبەشمان هەیە و حكوومەت 

تــا ئەم كاتەیش بەردەوامە، دوای هەڵبژاردن 
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لــە  ئاســایییە  كاربەڕێكــەرە،  حكوومەتــی 

هەرێمی كوردستان دوای هەڵبژاردن گفتوگۆ 

لە نێوان پارتی و یەكێتی و لە نێوان پارتی و 

الیەنەكانی تر دەســت پێ بكات، بەاڵم هیچ 

پێكهاتــن و ســیناریۆیەكی پێشــوەختە ئامادە 

نەكراوە، بەڵكــوو گفتوگۆكان بــۆ پێکهێنانی 

حكوومەتن.

*قســە لــە ســەر ئەوەیە هەیــە نێردەی 
نەتــەوە یەكگرتــوەكان لە عێــراق )یان 
كۆبیــج( و )ماكگۆرك( نێردەی ســەرۆكی 
ئەمەریكا ئامۆژگاریی یەكێتی و پارتییان 
كردوە كە 50 بە 50 جارێكی تر حكوومەت 
پێك بهێننــەوە، ئایا تا چەند ئەم هەوڵە 

ڕاستە؟
هیــچ  مــن  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدی   
زانیارییەكــم لە ســەر ئەو بابەتــە نییە، ئێمە 

ئەوانمان بینوە، بەاڵم شــتی لەو بابەتە باس 

نەكراوە، بەڵكوو ئەمانە هەمیشە داوای ئەوە 

دەكەن كە عێراقێكی یەكگرتوو و هەرێمێكی 

كوردستانی بەهێز بخوڵقێت.

*ئەگــەر یەكێتــی بــەم ئەنجامــە ڕازی 
بێــت واتا تەســلیمی پارتــی دیموكراتی 
كوردستان دەبێت، لەبەر ئەوەی پارتی لە 
چوار ســاڵی داهاتووی خولــی پەرلەماندا 
خۆی خاوەنی 45 كورســییە و دەڵێن 11 
كۆتایی هەیە و یەك دوو دۆســتی ترشی 
بــۆ پەیــدا دەبێت و بــۆ پڕۆژەیاســاكان 
پێویستی بە دەنگی الیەنەكانی تر نابێت، 
پارتــی لە ناو پەرلەمان بە ئارەزووی خۆی 
بە پڕۆژەیاسایەك دەڵێت فەرموو تێبپەڕە 
و بــە پڕۆژە یاســایەكی تــر دەڵێت كاتت 

نییە؟
ســەعدی ئەحمەد پیرە: نەخێر پێم وا نییە 
وا بێت، لە ڕابردوودا پێشتر گفتوگۆ لە سەر 

یاســاكان كراوە، ئەگەر ئەو یاسایانە پێویست 

بن، ئەو كاتە پێشكەشــی پەرلەمان دەكرێن، 

ئەو پرســیارەی تۆ كردتت پێم وایە دروست 

نییــە، نە من پارێزەری پارتیــم نە جەنابت، 

ئێمــە باســی كاری سیاســی دەكەیــن لە ناو 

پەلەمان، لــە ئەنجامی گفتوگــۆی داهاتوودا 

دەســت بــە كار دەبیــن لــە پەرلەمــان و 

حكوومەت، ئەگەر لەئێســتاوە بەو گومانانەی 

كە تۆ باسیان دەكەیت لە ژوورە داخراوەكان 

و موئامــەرە لــە یەكتری ئــەوە نەچینە هیچ 

باسێكی ترەوە باشترە .

ئۆپۆزســیۆن  دەبێتــە  یەكێتــی  *ئایــا 
لــە حكوومەتــەی داهاتــوو یــان دەبێتە 

هاوبەش؟ 
ســەعدی ئەحمەد پیرە: هیچ حكوومەتیك 

پێك نایەت بە بێ یەكێتی و پارتی.

*یەكێتــی دەبێتە هاوبەش یــان دەبێتە 
بەشدار؟

ســەعدی ئەحمەد پیــرە: یەكێتــی دەبێتە 
هاوبەش.

حكوومەتــە  ئــەم  دەكــەن  *پێشــبینی 
حكوومەتێكــی بنكەفــراوان بێــت یــان 
الیەنــی كەم ئەو چــوار الیەنــەی كە لە 
دەرەوەی پڕۆسەكەن، وەكوو نەوەی نوێ، 
گۆڕان، كۆمــەڵ و یەكگرتوو، بەشــداری 
نەكــەن لــە پێكهێنانی حكوومــەت و لە 
ناو خۆیاندا ڕەنگە بەرەیەكی ئۆپۆزسیۆن 
دروســت بکــەن، كــە پێگــەی جوگرافیی 
دەكەوێتــە زۆنی یەكێتیی نیشــتیمانیی 

كوردستانەوە؟
ســەعدی ئەحمــەد پیــرە: ئێمــە مۆدێلی 
حكوومەتی بنكەفراوانمــان هەبوە، بەاڵم لە 

نیــوەی حكوم یــان لە ســێ چارەكی حكوم 

دەســتیان لــە كار كێشــاوەتەوە، بــۆ ئەوەی 

جۆرێــك لە گڕوتین وەربگرن بۆ هەڵبژاردن، 

پێــم وایە دەبێت ئەو جــۆرە كۆبوونەوانە بە 

جێــگای ســەرنج وەربگریــن و لە ســەر ئەو 

ئەگەرانە گفتوگــۆ بكەین، ئەگەر حكوومەتی 

بنكەفراوان سەركەوتوو بوو با بەردەوام بین، 

ئەگەر سەركەوتوو نەبوو، مۆدێلێكی تر تاقی 

بكەینەوە .

*تــا چەند ئــەو هەوااڵنە ڕاســتن، پارتی 
دیموكراتــی كوردســتان ڕازییــە بەوەی 
ســەرۆكی پەرلەمــان بداتــە یەكێتی لە 
ڕازیكردنــی الیەنەكانی  بــۆ  بەرانبــەردا 
تر دیســانەوە یەكێتی جێگری ســەرۆكی 
حكوومەت وەربگرێــت، لە پاڵ ئەوە و بە 
هاوشــانی ئەوە جێگرێكی تری ســەرۆكی 
حكوومەت دادەنرێت، دەڵێن یان دەدرێت 
بە توركمان یان دەدرێت بە بزووتنەوەی 

گۆڕان؟
ســەعدی ئەحمەد پیرە: ئەوانــە هەمووی 
گفتوگۆیــە جــارێ هیچ شــتێك بوونی نییە، 

دەمێنێتــەوە كێ و كــێ دەچنە حكوومەتەوە 

و ئــەو حكوومەتــە لە كــێ و كێ پێك دێت 

ئــەو كاتە جۆرێك لە هاوســەنگی هەبێت لە 

پێوەنــدی و پێكهاتەی ئەو حكوومەتەی پێك 

دەهێنرێت، پێم وایە ئەوانە هەمووی قسەی 

ســەر مێزی گفتوگۆن و لێكدانەوەی خەڵكن، 

هەمووی مەشــروعن، بــەاڵم ئەمانە بناغەیان 

نییــە واتــا لە ئەنجامــی بڕیــار و پێكهاتنێك 

نەهاتوون.

*یەكێتیی نیشتیمانیی كوردستان چاوەڕێ 
دەكات بە ژمارەی كورسییەكانی مامەڵەی 
لەگەڵدا بكرێت و پۆســت وەربگرێت یان 
بە شــێوازێكی تــر كە ئەمە بــۆ هەموو 
حیزبەكانــی تر ڕاســتە، واتا ئێــوە كە بە 
هێزی 21 كورسییەوە دەچنە گفتوگۆ یان 
بە هێزی یەكێتیی نیشتیمانی بەشداریی 
گفتوگۆ دەكەن، پێشــتر قســەی لە سەر 
كرابــوو ببــوە مایەی مشــتومڕ لە الیەن 
خەڵــك و حیزبەكانی تر، قســەی تازە لەم 

بارەیەوە چییە؟
ســەعدی ئەحمەد پیرە: هەر لە سەرەتاوە 
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پێمان وابوە یەكێتی و پارتی هەوڵی ئەوەیان 

داوە یەكتــری ڕازی بكەن، بەدڵنیایییەوە ئەم 

هاوپەیمانێتییە ئەگەر ببێت لە نێوان پارتی و 

یەكێتیدا هاوپەیمانێتییەكە دەبێت لە باوەڕەوە 

بێت نەك ناچار بكرێن بۆ هاوپەیمانی، بۆیە 

بۆچوونم وایە یەكێتی ڕازی دەكرێت و پارتی 

ڕازی دەكرێت.

*تا چەند لە دابەشــكردنی پۆســتەكانی 
حكوومەتی داهاتووی هەرێمی كوردستان 
تەواوكــەری  یــان  دەبێــت  یەكانگیــر 
بەشــەكەی كورد دەبێت لە پۆستەكان لە 

حكوومەتی داهاتووی عێراق؟ 
ســەعدی ئەحمــەد پیــرە: بــە دڵنیایییەوە 
حكوومەتــی داهاتــووی عێــراق كاریگەریی 

دەبێــت، دەمێنێتــەوە حكوومەتــی هەرێمی 

كوردســتان حكوومەتێكی بنكەفراوان دەبێت 

یــان زۆرینە، ئەگەر حكوومەتێكە بنكەفراوان 

بێــت ئــەو كاتــە هەوڵــی ئــەوە دەدرێت، 

الیەنەكانــی بەشــدار لە هەرێمی كوردســتان 

ئەوەیــان بۆ قەرەبوو بكرێتەوە كە لە بەغداد 

نیانە یان لە بەغداد بە جۆرێك بۆیان قەرەبوو 

بكرێتــەوە لــە ڕێــگای پۆســتەكان تــرەوە، 

بەگشــتی پێم وایە هەوڵی ئــەوە بدرێت كە 

ئێمــە جۆرێك لە یەكڕیزی و لێكتێگەییشــتن 

لە نێوانمان دروســت ببێت، لە نێوان الیەنە 

كوردســتانییەكان دەبێت هەوڵی ئەوە بدەین 

كە ڕێگایــەك بدۆزینەوە تا لە ســەر بنەمای 

باوەڕ هاوكاریی یەكتر بكەین .

*پێت وایە حكوومەتی داهاتوو سەقامگیر 
دەبێت یان لەرزۆك؟ ئەگەر ئەم حكوومەتە 
تەنهــا بــە یەكێتی و پارتــی پێك بێت و 
چــوار حیزبــەی تر كــە كورســییەكانیان 
لــە نێوان 5 بۆ 12 كورســییە بەشــداری 
نەكەن، ئایا ئەم ئۆپۆزسیۆنە جارێكی تر 
ئێخەی یەكێتیی نیشــتیمانیی كوردستان 

و ناوچەكانی یەكێتی دەگرێتەوە؟
ســەعدی ئەحمــەد پیرە: نەخێــر پێم وایە 

حكوومەتــی ســەقامگیر دەمێنێتــەوە ئەگەر 

پارتــی لەگــەڵ یەكێتی بــە پێچەوانــەوە بە 

گیانی تۆڵەســەندنەوە مامەڵە بكات ئەو كاتە 

حكوومەتێكی لەرزۆكی بێتوانا دەبێت، ئەگەر 

دەمانەوێــت ئامۆژگاریــی هاوپەیمانــەكان و 

دۆســتەكانمان لــە ئەمەریكا و لە ئەورووپا و 

لــە واڵتانی تر لە بەرچــاو بگرین، عێراقێكی 

یەكگرتوو و كوردســتانێكی بەهێز دەبێت بیر 

لەوە بكەینەوە كە یەكتری ڕازی بكەین و ڕێز 

لە بیروبۆچوونی یەكتر بگرین .

*ئەمــەى کــە ئێســتا دەمێنێتــەوە، ئەو 
قســەیەى کۆمەاڵنى خەڵکى کوردســتان 
چــاوەڕێ دەکــەن مووچەیان بــاش بێت، 
بژێوییــان چــاک بێــت، بێگومــان ئەگەر 
حکوومەتــى نوێى هەرێم دروســت بێت 
دەبێــت لــەم فاکتانە دروســت بێت لەم 
حیزبانــە کە یەکێتــى و پارتى و گۆڕان و 
یەکگرتوو و کۆمەڵن، بەاڵم خەڵێک هەیە 
دەڵێت ئێســتا ئیتر دەبێت دەســتمان لە 
ســەر دڵمان بێــت، ئارامیى کوردســتان 
بــەرەو کوێ دەچێــت، پێتــان وایە کاتى 
ئەوەیــە حیزبــەکان ئیتــر شــەڕەپەڕۆ و 
دروشــمەکان الببــەن، دەســت بکەن بە 

گفتوگۆى جیدى؟
وایــە  پێــم  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعیدى 
هەبوونــى ژینگەیەکى سیاســیى زیندوو ڕێگا 

دەدات بۆچوونــی جیــا هەبێت ڕاى گشــتى 

بجووڵێنرێــت، ئەوانە هەموو سروشــتین ڕێ 

ناگــرن لــەوەى کــە حکوومــەت کارى خۆى 

و بەرنامــەى خــۆى جێبەجێ بــکات، لەگەڵ 

ئەوەیشــدا من پێم وایە پاش شــەڕى داعش 

و لەگــەڵ خاوکردنەوەى کرژییــەکان لەگەڵ 

حکوومەتــى فیــدڕاڵ وردەوردە بەرەو ئەوە 

دەچێــت کــە بارودۆخــى ژیانــى خەڵکیــش 

بــاش بکرێت و مووچەکانیان بە شــێوەیەکى 

ڕێکوپێــک پــێ بدرێــت، خۆشــمان دەبێت 

هەندێــک چاکســازى بکەیــن لەو بــوارەدا. 

هەروەها پێویســتە ئێمە هەر بیر نەکەینەوە 

لــە بابەتى عەســکەرتاریەت، بەڵکوو هەوڵى 

ئەوە بدەین لە ڕێگەى پرۆژە ستراتیژییەکان، 

ئارامى دروســت بکەین بۆ ئەوەى کە کەرتى 

تایبەت شانبەشــانى کەرتى گشــتى کار بکات 

بۆ ســوککردنى بارى حکوومەت، حکوومەت 

ئەو پارەى لە تەخشــان و پەخشــان ســەرف 

دەکرێت لە پرۆژەى ســتراتیژى سەرف بکات 

بۆ ئــەوەى واڵتەکەمان بەرەو ئاوەدانى زیاتر 

بڕوات چاکسازى زیاتر بکرێت.

یەكێتی و پارتی هەوڵی 
ئەوەیان داوە یەكتری ڕازی 
بكەن، بەدڵنیایییەوە ئەم 
هاوپەیمانێتییە ئەگەر ببێت 
لە نێوان پارتی و یەكێتیدا 
هاوپەیمانێتییەكە دەبێت 
لە باوەڕەوە بێت نەك ناچار 
بكرێن بۆ هاوپەیمانی 

“
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*ئێستا یەکێتیى نیشتیمانیى کوردستان 
دیســانەوە نەخشــى هەیە لە پێکهێنانى 
لــە حکوومەتــى  عێراقــدا،  حکوومەتــى 
جەنابــت  کوردســتانیش  هەرێمــى 
دەڵێیت نەخشــى دەبێت، پێــت وایە ئەم 
حکوومەتــەى لــە هەرێمــى کوردســتان 
دەبێــت دروســت بکرێــت دەچێتــە ژێــر 
کاریگەریــى ئــەو حکوومەتــەى کــە لــە 
بەغداد دروســت دەبێت، هەمان شێوە و 
فۆڕمــى حکوومەتــى عێــراق وەردەگرێت 
بــەوەى کــە حکوومەتێکــى بــە توانا و 
خزمەتــکار پێک دەهێنێــت حکوومەتێکى 
بەو جــۆرە بنکەفراوان نەبێــت خەڵکانى 
تەکنۆکــرات تێــدا بێــت، تــا چەنــد داوا 
کراوە هەرێمێکى بەهێــز لە چوارچێوەى 
عێراقێکــى یەکگرتــوودا هەبێت، دەبێت 

ئــەو حکوومەتــەى لــە هەرێم دروســت 
دەبێت هاوشانى ئەو حکوومەتەى عێراق 

بێت؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە: مەبەســتم ئەوە 
نییە کە ئوســوڵى حەربى هەبێت و فڕۆکەى 

F16هەبێــت مەیدانــى شــەڕ بخوازێت، من 

پێــم وایــە لــە ڕووى ئابــوورى و کەلتووری 

بێــت، هەوڵــى  بەهێــز  فەرهەنگییــەوە  و 

ئــەوە بــدات خەڵک لە هەرێمى کوردســتان 

بــە چەکــى ئاوەدانکردنــەوە و زانیــاری و 

کەلتوور شەڕ بکات، نەوەک بریندارکردن بە 

دەســتدرێژیکردنە سەر خەڵکى و سەرپێچى، 

ئــەوە لــە الیەکەوە، لە الیەکى تــرەوە ئێمە 

پێمان وایە بەشداریى دەکەین لە حکوومەتى 

عێراق، سەرۆکى پەرلەمانى عێراق، سەرۆکى 

حکوومەتى عێراق، ســەرۆکى کۆمارى عێراق 

کەســایەتین و کــە کاریان لەگــەڵ دەکرێت، 

ئەزموونــى دوورودرێژمــان لەگەڵیان هەیە، 

ناســراون بــە دۆســتایەتى لەگــەڵ خەڵکــى 

هەرێمى کوردستان، خۆیشمان بە ڕێژەیەکى 

گونجــاو بەشــدارى دەکەین لــەو حکوومەتە 

بۆیە هۆکارێکى ڕاست نازانم پێوەندییەکانمان 

لەگەڵ حکوومەتى داهاتووى عێراق لە ســەر 

بناغــەى کێبڕکێــى و شــەڕى یەکتــرى پیادە 

بکەین و درێژەى پێ بدەین.

*دەڵێن یەکێتى و پارتى لە ســەر پۆستى 
ســەرۆک کۆمارى عێراق ڕێک نەکەوتوون، 
تــا ئێســتا لــە ســەر یەکالییکردنەوەى 
پارێــزگارى کەرکووک ڕێــک نەکەوتوون، 
لە ســەر پێکهێنانى حکوومەتى هەرێمى 

کوردستان چۆن دەتوانن ڕێک بکەون؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: وا نییــە ڕێــک 

ڕیزی ئاپۆرای دەنگدانی تایبەت بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان
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دەکەویــن، لــە ســەر ســەرۆک کۆماریــش 

ڕێــک کەوتووین کە بیدەین بــە پەرلەمان و 

ئەندامانــى پەرلەمــان، ڕەنگــە ئەنجامەکەى 

الى مــن و یــان یەکێکــى تر جێگــەى ڕازى 

بوون نەبێت، ئەوە ئەنجامى کایەى سیاسییە، 

بابەتى پارێزگارى کەرکووکیش هەر دووکمان 

ناکــۆک نیــن لــە ســەر ئــەوەى پارێــزگارى 

کەرکــووک دەبێت کورد بێــت، ئێمە لە ناو 

یەکێتیى نیشتیمانى پێمان وایە مافى یەکێتیى 

نیشــتیمانییە، دەبێت کەســایەتییەک بێت کە 

الیەنەکانى لە ســەر ڕازى بێت، بە شێوەیەک 

تورکمــان و  کــە دۆســتایەتیى عــەرەب و 

مەســیحییەکان دەستەبەر بکات، پێم وایە لە 

ناو کەرکووکییەکان زۆر کەســایەتیى سیاســى 

هەیە کە بتوانێت ئەو کارە ئەنجام بدات.

زۆر  تۆیــش  ڕابــردوودا  مــاوەى  *لــە 
کــە  کــردوە  ئەمــە  ســەر  لــە  قســەت 
دەســەاڵتەکانى ســەرۆکى هەرێــم دراوە 
بە ســەرۆکى حکوومەت واتە دوو پۆست 
پۆســتێکدا  لــە  دەســەاڵتەکانیەوە  بــە 
نیشــتیمانى  یەکێتــى  کۆکراوەتــەوە 
کوردســتان چۆن دەڕوانێتە ئەم پۆســتە، 
لێى دەگەڕێت پۆستى سەرۆکى حکوومەت 
تەنها وەکو پۆســتى سەرۆکى حکوومەت 
الیەنێــک بیبــات، ئەگەر بــە پێیى خاڵ و 
کورســى بێــت، یان هــەر حســابى ئەوە 

دەکەن کە ئەمە دوو پۆستە؟
وایــە  پێــم  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدى 
پۆســتى ســەرۆکى حکوومەت لــە ئەنجامى 

دەستلەکارکێشانەوەى بەرەى سەرۆکى هەرێم 

بوە، ئــەوە نییە ســەرۆکى حکوومەت خۆى 

داواى کــرد بێــت یــان کودەتــاى کردبێت، 

دواى ئەوە ســەرۆکى حکوومەت جارێکى تر 

هەڵدەبژێررێتەوە، لە ئەنجامى هەڵبژاردن و 

پەسەندکردنى لە الیەن پەرلەمانەوە دەبێت، 

دەبێتــەوە بــە ســەرۆکى حکوومــەت، هەر 

بۆیە ئێمە کە لە قســەکانمان باسى ئەوەمان 

دەکــرد، ســەرۆک کۆمــار لــە عێــراق مافى 

یەکێتییە، چونکە دەســەاڵتەکانى ئەو پۆســتە 

بــەرەو ڕووى ســەرۆکى حکوومەتى هەرێم 

کراوەتەوە.

*ئێوە لە حکوومەتى هەرێمى کوردستان 
گوتتــان هاوبــەش دەبیــن ڕەخنەیەکى 
زۆر هەبوو لە ســەر ئــەوەى کە یەکێتیى 
پۆســتەکانى پڕ نەدەکردەوە تەنانەت لە 
کاتێکیشــدا کــە بەرپرســیارێتیى لەگەڵ 
پارتــى هەڵگرت، ئــەم جارە پێتــان وایە 
کــە یەکێتى تەواو مافى خۆى بە دەســت 

دەهێنێت؟
سەعدى ئەحمەد پیرە: بە دڵنییاوە پێم وایە 
ئــەو پۆســتانەى کە لە هەرێمى کوردســتان، 

ئەگەر مەبەســتت ئەوەیە ئەو پۆســتانەبوون 

کــە لە ئەنجامى تێکچوونــى پێوەندیى نێوان 

پارتى دیموکراتى کوردســتان و بزووتنەوەى 

گــۆڕان بە کــراوەى مایەوە، ئێمــە ئەو کاتە 

ئەو پۆستانەمان ڕەت کردەوە نەمان ویست، 

لە بریی ئەوەى پێمان وابوو کە بزووتنەوەى 

گۆڕان چاوى لە دوایە، دێتەوە ئەو پۆســتانە 

وەردەگرێتەوە، بە بۆچوونى من ئێمە دەبێت 

لە ناو عێراقیــش یەکێکمان هەبێت لە الیەن 

الیەنــە کوردســتانییەکان جا ئــەوە نوێنەرى 

حکوومەتى هەرێــم دەبێت لە بەغداد، هەر 

کەسێکیش دەبێت بزانێت ئەو پۆستانەى کە لە 

عێــراق هەن و هیى کوردن پڕ نەکراونەتەوە 

چۆنــى دابەش بکەیــن، خەڵکى بۆ پێشــنیار 

بکەیــن بۆ ئەوەى بە بۆشــایى نەمێننەوە، لە 

هەرێمى کوردستانیش یەکێتیى نیشتیمانى بە 

هەمان شــێوە ئەو پۆستانەى بەرى دەکەوێت 

لــە بەڕێوەبــەرى گشــتى و ڕاوێــژکار و لــە 

هەموو ئاستەکانى تر بە بۆشایى نەمێنێتەوە، 

لــە ئەنجوومەنى قەزا و لــە هەر جێگایەکى 

تر. 

یەکێتیــى  ســتراتیژى  *ڕێکەوتنــى 

لەگــەڵ  کوردســتان  نیشــتیمانیى 
بەرزبوونەوە و بەریەکەوتنەکاندا یەکێک 
دەڵێــت ماوە و یەکێــک دەڵێت نەماوە و 
دەســتکارى دەکرێت، هەر یەکە و شتێک 
دەڵێــت، ئێســتا ڕێکەوتنــى ســتراتیژیى 
نێوان یەکێتیى نیشــتیمانیى کوردستان 
لــە چ قۆناغێکیدایــە؟ ئایــا پێکهێنانــى 
حکوومەتیــش دەچێتــەوە نێو ئــەو چوار 

چێوە ڕێکەوتنە ستراتیژییە؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: نەهامەتى ئەم 
هەرێمــە لــەو ڕاڕاییە لە هەڵوێســتوەرگرتن 

لــەم لێدوانــى بــێ بنەمایە یەکێــک دەڵێت 

مــاوە یەکێــک دەڵێــت نەمــاوە، پێــم وایە 

ئــەو ڕێکەوتننامانــە نــە پارتــى نــە یەکێتى 

ڕای نەگەیانــدوە کــە نەمــاوە، بۆیــە ئــەو 

ڕێکەوتننامەیــە مــاوە هەتا ئــەو ڕۆژەى کە 

یەکێک لە الیەنــەکان ڕای دەگەیەنن، دەڵێن 

مــن پاپەند نابم بەو ڕێکەوتنە، هیچ الیەنێک 

تا ئێســتا ڕای نەگەیاندوە بڵێ من پابەند نابم 

پێیــەوە، لەوانەیــە کاڵ بووبێتەوە، ڕەنگە لە 

هەندێــک هەڵوێســت و ڕەفتــار دوور ببیت 

لــە ڕۆحیەتی ئــەم ڕێکەوتننامەیە، بەاڵم ئەم 

ڕێکەوتننامەیــە هیــچ الیەنێک بــە بڕیارێک 

ڕەتى نەکردوەتەوە.

لەگــەڵ  ڕێکەوتــن  بــە  ســەبارەت   *
بزووتنەوەى گۆڕان، ئەم ڕێکەوتنە بە کوێ 
گەییشــتوە دواى هەڵبژاردنــەکان، دواى 
بەردانــى تاى هەڵبژاردن، پێوەندییەکانى 
نێوان گوڕان و یەکێتى ئاسایى دەبێتەوە، 
یان ڕێکەوتننامەى دەباشــان گەڕێکى تر 

لە گفتوگۆ دەبینێت؟
ســەعدى ئەحمەد پیرە: مــن پێم وایە ئەم 
ڕێکەوتننامەیە چۆنە، ئەگەرنا چۆن پارێزگارى 

ئەبوبەکــر(  )هەڤــاڵ  ســلێمانى  پارێــزگاى 

دەبێت، بە دڵنیایییەوە بەرپرســەکانى گۆڕان 

لــە پۆســتەکانى خۆیــان ماون، بۆیــە ئەگەر 

لێرەولەوێ بەرپرســێکى گــۆڕان لە ئەنجامى 
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ناکۆکییەکانى ناوخۆ هەڵوێستێک وەردەگرێت 

لە بابەتى ئەو ڕێکەوتننامەیە ماوە یان نەماوە، 

ئەگەر ئەو ڕێکەوتننامەیە نەما پێویســتە هیچ 

شتێکى هاوبەشمان نەمێنێت، ڕێکەوتننامەکە 

زۆر خاڵى هاوبەشمان هەیە بە یەکەوە، پێم 

وا نییە یەکێتیى نیشتیمانى و گۆڕان ئەوەندە 

لە یــەک دوور بــن، یەکێتیى نیشــتیمانى و 

گــۆڕان دەبێت ئەوە بزانن کــە پێوەندییەکى 

ئۆرگانیــک هەیە لە نێــوان ژمارەیەکى زۆرى 

کارەکتەرەکانى نــاو بزوتنەوەى گۆڕان، هەتا 

ئەگەر باســى لێــوە نەکەن، بــەاڵم لە دڵەوە 

وایە.

ســەربەخۆى  بــااڵى  *کۆمســیۆنى 
گەیانــد،  ڕای  عێــراق  هەڵبژاردنەکانــى 
ناتوانن لــە کاتى بڕیاردراو لە مانگى 12 
هەڵبژاردنــى ئەنجوومەنــى پارێــزگاکان 
بکــەن، بەڵکــوو 8 بــۆ ســاڵێکی تریــان 
پێویســتە هەتا ئەو هەڵبژاردنانە ئەنجام 
بــدەن، بە پێچەوانەى ئەمە کۆمســیۆنى 
بااڵى ســەربەخۆى هەڵبژاردن لە هەرێمى 
کوردستان کە تێبینییەکى زۆر کە لە نێو 
کەوانێکــدا هەیە لە ســەر بەڕێوەبردنى 
پرۆســەى هەڵبــژاردن بــە تایبەتــى لەم 
هەڵبژاردنەدا دەڵێن ئێمــە ئامادەییمان 
تێدایــە کە لــە مانگــى 12 هەڵبژاردنى 
ئەنجوومەنى پارێزگاکان بکەین، یەکێتیى 
نیشتیمانیى کوردســتان هەڵوێستى لەم 

بارەیەوە چییە؟
زوە  جــارێ  پیــرە:  ئەحمــەد  ســەعدى 
گفتوگۆ لە ســەر ئەو بابەتە بکەین، من ئەم 

هەڵبژاردنــەى پەرلەمانیشــم پــێ زوو بوو، 

دەبوایــە هەڵبژاردنــى پەرلەمــان بکەوێتــە 

جێــى هەڵبژاردنى ئەنجوومەنــى پارێزگاکان، 

بخرێــت،  دوا  پارێــزگاکان  ئەنجوومەنــى 

مەبەســتى ســەپاندن و جەختکردنــەوە لەم 

هەڵبژاردنــە ئەوەیە دیــارە ئەنجامەکەى بەم 

شــێوەیەیە کە هەیە، بەاڵم پێم وایە لە سەر 

بابەتى هەڵبژاردنــى ئەنجوومەنى پارێزگاکان 

بــەم شــێوەیە نابێــت، پێم وایــە دەبێت بە 

شــێوەیەک گفتوگــۆ لەگەڵ عێراقــدا بکرێت 

باشــترە، ئێمە مادام هەڵبــژاردن دەکەین لە 

موسڵ و لە کەرکووک لە دیالە و ناوچەکانى 

ترى سنورى پارێزگاى سەالحەدین و دەرەوەى 

هەرێم پێویســتە هەوڵ بدەین شــێوەیەک لە 

یەک تێگەییشتن دروست بکەین.

*قسە لە سەر ماف بکەین، ئەو پۆستانەى 
کە باست کرد لە پارێزگارەوە بۆ قایمقام 
بــۆ بەڕێوەبەرایەتییە گشــتییەکان هەتا 
خوارەوە، ئەمە شاییستەکانى هەڵبژاردن 
بوو بە پێى هەڵبژاردنى چوار ساڵ لەمەو 
پێش، یەکێتیى نیشــتیمانیى کوردستان 
چــاو دەخشــێنێتەوە بەو پۆســتانەى کە 
شاییســتەى خۆیەتى، ڕەنگە هەڵبژاردنى 
ئەنجوومەنــى پارێزگاکانــى نەکرێتــەوە 

هەتا 8 مانگ یان ساڵێکى تر؟

ســەعدى ئەحمــەد پیرە: من پێــم وا نییە 
ئەگەر بەهانــە بە یەکترى نەگرین، دەتوانین 

ئێمــە لێک تێگەییشــتن بکەین لە ســەر ئەو 

شــتانە، ئەمە بابەتى ســەرەکى نین، بابەتى 

ســەرەکیى ئەوە کــە ئێمە چ جۆرە مۆدێلێک 

یان شارستانییەک لە حوکمڕانى خۆمان پیشان 

بدەیــن بە دونیا بۆ ئەوەى کۆمەکمان بکەن، 

نەوەک بێین شەڕ لە سەر بەڕێوەبەرى گشتى 

و بەڕێوەبەرى ناحیــە و قایمقام بکەین، من 

پێــم وایە ئەوە تەنها هەرێمى کوردســتان و 

نیزامى سیاسى لە هەرێمى کوردستان ناشرین 

دەکات.

*ئەگــەر چــى لــە ڕاگەیاندنى گشــتى دا 
تا ئێســتا ئەومان نەبیســتوە کە واڵتانى 
دەرەوە یان یۆنامى چۆن لێدوانى ڕەسمى 
دەدات لە ســەر ئەنجامى هەڵبژاردنەکان 
کــە ڕاگەیانــراوە، بــەاڵم ئــەوەى کە بە 
ئێوە گوترابێت لە ســەر ئاستى هەرێمى 
و نێودەوڵەتى یان سیاسەتى دونیا چۆن 

پێشوازییان لەم ئەنجامانە کردوە؟
ســەعدى ئەحمەد پیرە: ئــەوان پیرۆزبایى 
لــە ئەنجامەکــە دەکەن زیاتر گــوێ لە هێزە 

ئــەم  وەردەگــرن،  ناوخــۆ  سیاســییەکانى 

ئەنجامــەى کە دوێنێ ڕاگەیانرا بەو شــێوەیە 

ڕازین لە سەرى، پارێزگارى الیەنەکانى تریش 

بــە بۆچوونى گرینگ دەخرێتە نــاو ڕاپۆرتى 

خۆیان.

یەکگرتووی ئیسالمیکۆمەڵی ئیسالمیبزووتنەوەی گۆڕانپارتی دیموکراتی کوردستان
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کوردســتان  نیشــتیمانیى  یەکێتیــى   *
لــە حکوومەتــى عێــراق  وەزارەتــى داد 

وەردەگرێت؟
ســەعدى ئەحمــەد پیــرە: ناخێــر وا نییە، 
ژمارەیەک وەزارەت هەیە، وەزارەتى دارایی 

و داد و کاروبــارى کۆمەاڵیەتــى و کــۆچ و 

کۆچبــەران ژمارەیەک لــەو وەزارەتانە هەیە 

سەرقاڵى ئەوەن چۆن دابەش بکرێن، چونکە 

تا ئێســتا کۆتایى نەهاتــوە کێ کام وەزارەت 

وەردەگرێــت، بۆیــە من پێم وایــە بۆیە ئەم 

بابەتــە بە شــێوەیەک دەبێت هەڵســوکەوتى 

لەگەڵ بکەین ئەوەى ئێستا لە بەغداد پۆستى 

هەیە یەکێتیى نیشــتیمانى پۆســتى ســەرۆک 

کۆمارى هەیە، پارتى دیموکراتى کوردســتان 

پۆســتى جێگرى ســەرۆکى پەرلەمانى هەیە، 

تــەواوى ئەوانەى تر وەردەگیرێت پێویســتە 

لەو چوارچێوە قســەیان لە سەر بکرێت چۆن 

دابەش دەکرێت.

*ئیســتا کــە دەبینیــن کــورد بــۆ خۆى 
گــۆڕان  بزووتنــەوەى  پەرتەوازەیــە، 
وەفدێکیــان الى عادل عەبــدول مەهدى 
بــوو، ڕۆژێــک یەکێتــى دەچێــت ڕۆژێــک 
پارتى دەچێت، هیچ لێکتێگەشتنێک هەیە 
لــە نێــوان الیەنــەکان، بۆ ئــەوەى ئەم 
پۆســتانەى کورد بە کــێ بدرێت بۆ ئەم 
ناوانــە هەڵدەبژێررێن، دەڵێــن فاڵن لە 
یەکێتییەوە بوە بە کاندیدى ڕەســمى بۆ 

وەرگرتنى فاڵنە پۆستى وەزارى؟
سەعدى ئەحمەد پیرە: با ئەو بابەتانە تەرک 
نەکەیــن بۆ پاڵەوانەکانى فەیســبوک، بەڵکوو 

هەوڵى ئەوە بدەین لە زمانى دەستەکانى کە 

دەڕۆن ڕاســتى وەربگرن یان لە زمانى ئێمە، 

ئێمە پێتان دەڵێین ئەو دەســتانەى کە چوون 

لەگەڵ حکوومەتى عێراق لە گفتوگۆدان، کاک 

عادلى عەبدولمەهدى لەگــەڵ الیەنەکانى تر 

لە گفتوگۆدان، ڕەنگــە ژمارەیەک نیوە زیاتر 

پۆستەکانە ڕابگەیەنێت ئەگەر هەمووى تەواو 

نەبێــت گفتوگۆى لە ســەر ئەوانــى تر بکات 

کــە لە داهاتوودا قســەى لە ســەر دەکرێت 

ئەو پۆســتانەى کــە هەیە پێنجــى وەزارەتى 

ســیادییە ئەوانى تر وەزارەتى قەدەمیین، بە 

دڵنییاییــەوە لــە وەزارەتە ســیادییەکان کورد 

وەزارەتێکــى دەبێت، ڕەنگە لە وەزارەتى تر 

دوو یان سێ وەزارەتى تریشى هەبێت.

*پەیامى تۆ چییە بۆ هەرشتێک لەمانە؟بە 
ئەندامانــى  و  الیەنگــران  و  جەمــاوەر 

یەکێتى؟
ســەعدى ئەحمــەد پیرە: دڵنیــا بن لەوەى 
کە هەرێمى کوردســتان لە دەســتێکى ئەمین 

دایــە، ئــەو گفتوگۆیانــەى کە لــە هەڵمەتى 

هەڵبژاردنــدا بوو ئەوە کاتى هەڵبژاردن بوو، 

ئێستا کاتى گفتو گۆو چارەسەرى کێشەکانە.

*پارتى دیموکراتى کوردستان؟
ســەعدى ئەحمەد پیرە: وەک لە ڕابردوودا 
لە هەندێک لێدوانیدا باسى ئەوە دەکات مافى 

هەڵبژاردنــى، من پێم وایە ئــەوان ئەزمونى 

شــارەزا و دورو درێژییان هەیە، کەســایەتى 

کاک مەسعوودیش دەبێت هەوڵى ئەوە بدات 

کە هەرێمى کوردســتان هەم بە یەکگرتووى 

بمێنێتــەوە، هــەم هاوســەنگى هەبێــت، بۆ 

دووبارە نەبوونەوەى ناکۆکییەکان.

*گۆڕان، نەوەى نوێ، یەکگرتوو و کۆمەڵ؟
ســەعدى ئەحمەد پیــرە: گــۆڕان، دەبێت 
بابەتى کورســییەکان الى ئــەوان بە بابەتێکى 

ناوخــۆ  کێشــەکانى  وەربگیرێــت،  ئاســایى 

چارەسەر بکرێت، هیوادارین کە ئێمە بتوانین 

لەگەڵ گۆڕان بگەینە ئەنجامێکى باش. نەوەى 

نــوێ، مــن ناتوانم هیچ پێناســەیەکى بکەم. 

یەکگرتووى ئیسالمى، خۆى پێ ستەملێکراوە. 

ڕیــزم هەیــە بــۆ بۆچوونەکانیــان پێویســتە 

گفتوگۆیان لەگەڵ بکرێت.

پڕۆفایل
سەعدی ئەحمەد پیرە 

ناحیــەی   1951/7/1 بــووی  دایــک  لــە 
دیبەگەی قەزای مەخموور _ هەولێرە

- لــە ســاڵی 1988ەوە خێزانــدارە و دوو 
منداڵی هەیە.

- وتەبێژی مەکتەبی سیاسی ی.ن.ک.ە 
-ســاڵی 1975 لە ئێــران ئــاوارە بووە و 
بووە بــە ئەندامــی یەکێتی نیشــتمانی 

کوردستان 
-لە 1976/4/5 پەناهەندەی سیاســی بوە 

لە نەمسا 
-ســاڵی 1976 بــە ئەندام لــە کۆمەڵەی 
خوێندکارانــی کوردســتان لــە دەرەوەی 

واڵت بوە
-لە ســاڵی 1978 بە لێپرســراوی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان لە نەمسا بوە
-لە ســاڵی 1987 لێپرســراوی ڕێکخراوی 
کۆمەڵــەی ڕەنجدەرانــی کوردســتان لــە 

ئەوروپا بوە 
-لــە 2005/4/20 لێپرســراوی مەڵبەندی 

3ی هەولێری )ی.ن.ک( بوە
-لە ســاڵی 2007 لێپرسراوی پەیوەندییە 

گشتیەکانی )ی.ن.ک( لە بەغداد بوە
لێپرســراوی   2009 ســاڵی  -لــە 
)ی.ن.ک(  دەرەوەی  پەیوەندییەکانــی 
و  )ی.ن.ک(  پەیوەنــدی  ڕێکخــەری  و 

سۆشالیست ئینتەرناسیۆناڵ بوە



هەر خانەوادەیەكی كورد سەنگەرێكی شەڕە، ئەرك و 
بەرپرساێتیی گەورە دەكەوێتە سەر شانی خانەوادەكان

باهۆز ئەرداڵ
فەرماندەى بڕیارگەى ناوەندى  

پاراستنى گەل )یەپەگە(

ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

دەوڵەتی تورك هەوڵ دەدات بە شەڕی تایبەت گومان 
بخاتە نێو گەل. لە ڕۆژی دامەزراندنی كۆمار بەدواوە لە 
دژی گەلەكەمان شەڕێكی تایبەتی پیالنبۆداڕێژكراو بە 

مەبەستی قڕكردن دەكرێت
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لــەم دیــدارەدا باهــۆز ئــەرداڵ کــە یەکێکــە لــە فەرماندەکانــی بڕیارگــەی ناوەنــدی 
ــە  ــا ل ــی و تایبەتــی دەوڵەتــی تورکی ــە شــەڕی دەروون ــاس ل پاراســتنی گــەل )یەپەگــە(، ب
ــەوە  ــە باکــوری کوردســتان و دۆزە ڕەواکــەی دەکات و ئامــاژە ب بەرامبــەر گەلــی کــورد ل
دەدات کــە دەوڵەتــی تــورک هــەوڵ دەدات بــە شــەڕی تایبــەت گومــان بخاتــە نــاو گــەل کــە 

ــەوە  ــە درۆ و فریــودان دەبینێت خــۆی ل

ئەرداڵ گوتی: »دەوڵەتی تورك هەوڵ دەدات 
بە شــەڕی تایبەت گومان بخاتە نێو گەل. لە 

ڕۆژی دامەزراندنــی كۆمــار بەدواوە لە دژی 

گەلەكەمان شەڕێكی تایبەتی پیالنبۆداڕێژكراو 

بە مەبەســتی قڕكردن دەكرێت. ئەم شــەڕە 

تایبەتە پشــت بە درۆ و فریودان دەبەستێت. 

دەیانەوێت بەم شــێوەیە دوودڵی بخەنە نێو 

گەلەكەمــان و لــە بابەتی تێكۆشــاندا گومان 

دروســت بكەن. لە پڕوپاگەندەوە تا درۆكان، 

لە گرتن تا برســیكردن و كوشتنی مرۆڤەكان، 

زۆر ڕێباز بۆ ئەم ئامانجە به  كار دەهێنن. بۆ 

ئــەوەی گەلی كورد ســەر بۆ دەوڵەتی تورك 

دانەوێنێت و خۆی ڕادەستی دەوڵەت بكات، 

ئــەم كارە دەكــەن. واتــە دەیانەوێــت ترس 

بخەنە نێو دڵ و مێشكی كوردان.«

خــاوەن  شۆڕشــگێڕە،  هێزێكــی  »گەریــال 

هۆشمەندییەكی كۆمەاڵیەتییە«

باهــۆز ئــەرداڵ ئامــاژەی بــۆ ئــەوە كرد، 
دەوڵەتی تورك لە دەســەاڵتدارێتیی ئاكەپەدا 

زۆر ڕێبــاز بۆ شــەڕی دەروونی و تایبەت به 

 كار هێنــاوە. ئاكەپە دەیویســت گەلی كورد 

وەهــا تــێ بگەیەنێت كە گوایــە ئەو دان بە 

كوردانــدا دەنێــت و دەیەوێــت كێشــەكەی 

چارەسەر بكات.

»ئــەم ئۆپەراســیۆنی هەڵخەڵەتاندنــە هەتــا 

هەبــوو.  درێــژەی   2014٠-2015 ســاالنی 

لە ســاڵی 2015بــەدواوە ئاكەپە بــە هەموو 

هێــزی دەوڵەتــەوە دەیەوێــت ئــەم جــارە 

كەشــوهەوایەكی دروســت بكات كــە: ]من 

دەوڵەتــم، خاوەن هێزم، خاوەن ســوپایەكی 

گەورە و تەكنیكیی پێشكەوتووی شەڕم. هێز 

و دەرفەتی ئەوەتان نییە لە دژی ئێمە شــەڕ 

بكەن.[ ئەم تێگەییشتنە لە ڕێی میدیاكانییەوە 

وەك چەكێكی تیرۆر دژی گەلەكەمان بە كار 

دەهێنێت. بێگومان ئەم هێرشــانەی شــەڕی 

تایبــەت كاریگەریی لە ســەر چەند مرۆڤێكی 

ئێمە كــرد، بەاڵم ئەم دۆخــە زۆر بەردەوام 

نەبــوو. بە هۆی ئەوەی هێــرش و مامەڵەی 

هێزەكانی داگیركەر لە بەر چاوانە. هەروەها 

كاریگەرییەكــی ئەوتــۆی لــە ســەر گەریــال 

نییە. گەریال، هێزێكی شۆڕشــگێڕە. خاوەنی 

هۆشــمەندییەكی مێژوویــی و كۆمەاڵیەتییە. 

گەریــال حەقیقەتــی دوژمن بــاش دەزانێت. 

چونكــە هەموو ڕۆژێك شــەڕێكی ســەختی 

لەگەڵ دەكات.«

»ئامانجی گەمارۆدانەكە برسیكردنی كوردانە«

باهــۆز ئەرداڵ ڕای گەیانــد، دەوڵەتی تورك 

بەهــۆی ئــەوەی لــە شــەڕی دەروونــی و 

تەكنیكیــی پێشــكەوتوو ئەنجامی بە دەســت 

ڕێبــازە  بــە  دەســتی  دیســان  نەهێنــاوە، 

كالسیكەكان كردوەتەوە.

ئەرداڵ گوتــی: »دەوڵەتی تورك لە ماوەی 
ڕابــردوودا دەیگــوت: ]لــە ڕێــی فڕۆكــەی 

جەنگییــەوە بە ئەنجام دەگەین[. بەاڵم دواتر 

كــە بینیــی ناتوانێــت بــەم شــێوەیە ئەنجام 

بە دەســت بهێنێــت، جارێكی تــر ڕووی لە 

ڕێبــازە كالســیكەكان كردەوە. بــە مامەڵەی 

]گەمــارۆ دەخەینــە ســەر گەلی كوردســتان 

و هەرێمەكانــی، گەریــال تووشــی برســێتی 

وەك  گەریالیــش  وایــە  پێیــان  دەكەیــن[، 

ســەربازەكان بۆ پارە شــەڕ دەكەن. واتە ئەو 

گەمژانە هێشــتا تێ نەگەیشــتوون كە گەریال 

مرۆڤگەلــی دۆزی گــەورەن، بە بــاوەڕی و 

دڵســۆزییەكی گەورەوە شــەڕ دەكەن. ئەوان 

هاوڕێ و شەڕڤانی دۆزی ئازادین، گیانفیدای 

گــەل و واڵتــی خۆیانــن. ئامــادەن كــە لــە 

هەموو ساتێكدا گیانی خۆیان لەپێناو شۆڕشدا 

ببەخشن. هەر كە هەلومەرجی ژیان سەختتر 

دەكرێــت و هێرشــەكان زیــاد دەكرێن، ڕق 

و تووڕەییــی گەریال لــە دژی دوژمنیش زیاد 

دەبێت. دڵسۆزیی گەریال بە تێكۆشان دەگاتە 

بەرزترین ئاست.«

»لە ڕێی ئەم گەمارۆدانەوە دەیانەوێت سزای 

گەلەكەمــان بــدەن. بینییان كــە گەلەكەمان 

بە گرتن و كوشــتن تەســلیم ناگیرێت، بۆیە 

جارێكــی تــر هەوڵ دەدەن برســیی بكەن و 

ئیرادەی گەلەكەمان تەســلیم بگرن. ئامانجی 

سەرەكیی ئەم گەمارۆیە گەریال نییە، بەڵكوو 

ئەمە هێرشــە لە دژی گەلەكەمــان. لە هیچ 

واڵتێك نەبینراوە كە لە دژی بەسااڵچوو، ژن 

و مندااڵن شــتێكی وەها بكرێت. لە جیهاندا 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 40

نموونەی تری ئەم ڕێبازە چەپەڵە نییە.«

»هەوڵدان بۆ بەسیخووڕیكردن«

فەرمانــدە باهۆز ئەرداڵ لە بەشــێكی تری 
قسەكانیدا سەرنجی خســتە سەر هەوڵەكانی 

دەوڵەتی توركیا بۆ ئەوەی گەل بكاتە سیخووڕ 

و گوتی، ئەمە لە ســەردەمی عوســمانییەكان 

بە دواوە لە چوارچێوەی سیاســەتی »كوشتنی 

كوردان بە دەستی كوردان« دەكرێت.

»ئێســتاش هەمــان ڕێبــاز بــە كار دەهێنن. 

سەرەڕای ئەوەی گەریالكانی ئازادیی كوردستان 

ئەم ڕاســتییەیان ئاشــكرا كرد، هۆشــدارییان 

بــە گەلەكەمان دا و ڕێبازەكانی فاشیســتانیان 

پووچەڵ كردەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا دەوڵەتی 

تــورك جارێكــی تــر پێداگری لە ســەر ئەم 

ڕێبــازە دەكات. ســەردەمی جاشــایەتی لــە 

كوردستان شكستی هێنا، ئێستا ئەم سیستەمە 

بوەتە بار بە ســەر دەوڵەتــی توركەوە. لەم 

دواییانەیشدا زۆر جاشیان لە جاشایەتی دوور 

خستەوە. ئێستا هەندێك هەڤاڵ لە ڕیزەكانی 

ئێمەدان كە خانەوادەكانیان جاشن، بەاڵم ئەم 

هەڤااڵنەمان لە نێــو ڕیزەكانی گەریالدا دژی 

دوژمن شەڕ دەكەن.«

ئــەرداڵ ڕای گەیانــد، دەوڵەتــی تورك بە 
هاوكاریی میت، جەندرمە و ئاســاییش كاری 

هەواڵگــری دەكات و لــەم چوارچێوەیــەدا 

ســەرنجی زیاتــر دەخەنــە ســەر خانــەوادە 

واڵتپارێزەكان.

»لە دژی سیخووڕی، بەرپرسایەتییەكی گەورە 

دەكەوێتە سەرشانی خانەوادە واڵتپارێزەكان«

باهــۆز ئــەرداڵ فەرماندەیەكــی بڕیارگــەی 

یەپەگــە داوای لــە خانــەوادە واڵتپارێزەكان 

كرد دژی سیاسەتی سیخووڕیكردن ڕێوشوێنی 

خۆیان بگرنە بەر.

»بەرپرســایەتییەكی گــەورە دەكەوێتە ســەر 

شــانی خانەوادە واڵتپارێزەكان. ئاكەپە لەگەڵ 

ئەرگەنەكــۆن هێــزی تایبەتــی دامەزراندوە. 

لــەو ئەفســەر و فەرماندانەی كە پێشــتر لە 

كوردســتان دژی ئێمە چەندین ســاڵ شەڕیان 

كردوە، هێزی دروســت كردوە. بۆ نموونە: 

 )SADAT( هێزێــك هەیــە بە ناوی ســادات

كــە بە دزی لە دژی ئێمە دامەزرێنراوە. ئەم 

بابەتە لە مێدیاكانیش كەمێك باس  كرا. هێزی 

باهۆز ئارداڵ و ژنە گەریالیەکی پەکەکە لە کاتی ئۆپەراسیۆن دا
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هاوشــێوەی ئەم هێزەیان دروست كردوون. 

ئەوانەی داعشیان پەروەردە كرد و تاكتیكیان 

بۆ دانان، ئەم هێزانەن. داعش هێزێكی نوێ 

بوو، ئایا لە كوێ فێری ئەم تاكتیكانەی شــەڕ 

بوو؟ ئەم هێزانە ئەوانیان فێری ڕێبازی گەریال 

و بەكارهێنانی تەقەمەنی كرد. ئێستایش هەم 

لە سووریا، هەم لە عێراق، هەم لە باكوور و 

هەمــوو هەرێمەكان هەوڵ دەدەن بە گروپی 

چەند كەســی جموجۆڵ بكــەن. واتە هەوڵ 

دەدەن بە سیاسەتێكی نوێ كوردان بە دەستی 

كوردان بە كوشــتن بدەن. ئامانجی سەرەتای 

ئــەوان خانــەوادە واڵتپارێزەكانــە، چونكــە 

خەڵكــی غەریــب و دوور لــە گەریال ناتوانن 

دەربارەی گەریال زانیارییان پێ بدات.«

ئەرداڵ گوتیشــی، »ئێمە باوەڕمــان وایە كە 

گەلەكەمــان ئــەم جموجۆاڵنــە دەبینێــت و 

ڕێوشــوێن لە دژیان دەگرێتــە بەر. لە بواری 

فەرمی تــا دەگاتــە ســازییەكانی كۆمەڵگەی 

ســیڤیل و گوندەكان، چاو لە سەر ئەم بابەتە 

دەبێت.«

»شــەڕ تەنیا لەنێوان گەریال و سوپای توركدا 

نییە«

ئــەو فەرماندەیــەی هێزەكانی گەریال باســی 

لەوە كرد كە شــەڕ تەنیا لــە نێوان گەریال و 

سوپای توركدا نییە، بەڵكوو شەڕەكە لە دژی 

تەواوی گەلی كوردە.

»شــەڕ بە شــێوەیەكی هەمەالیەنــە لە نێوان 

دەوڵەتــی توركی داگیركەر و گەلەكەمان ڕوو 

دەدات. لەبەر ئەوەی ئەم زیهنیەتە هەبوونی 

كــوردان قبووڵ ناكات، لێــرەدا دەمەوێ ئەم 

بابەتە بەتایبەتی دەستنیشان بكەم. ئەردۆغان 

چــوو بۆ مۆدلۆڤیا، لــەوێ ژمارەیەكی كەمی 

دانیشــتوانی تورك هەیــە. ئەردۆغان گوتی: 

]پێویســتە توركەكانــی ئێرە ســەربەخۆ بن، 

كەلتــوور و زمانــی خۆیان بپارێــزن.[ كاتێك 

چــوو بــۆ ئەڵمانیــا، بولگاریــا، كەركووك و 

دەڤەرەكانــی تر، هەمان شــتی بە توركەكان 

گوت. پێویستە مرۆڤی كورد لەمە تێ بگەن. 

توركەكانــی ئەوێ كەمەنەتەوەیش نین، تەنیا 

گروپێكن. بێگومان گروپێكی بچووكیش مافی 

ئــەوەی هەیە بە كەلتووری خۆی بژی، بەاڵم 

ئێمە زۆرین و لە سەر خاكی خۆمان دەژین.«

 »ئەگەر لە دژی هێرشەكانی دەوڵەتی تورك 

نەوەستییەوە، نوێژەكەیشت قبووڵ نابێت«

ئەرداڵ هێمای بۆ ئەوە كرد، دەوڵەتی تورك 

هەوڵ دەدات هیچ شــتێكی بە ناوی كورد و 

كوردستان نەهێڵێت، دەیەوێت كوردبوون لە 

سەر الپەڕەكانی مێژوو بسڕێتەوە.

»ئایــا مرۆڤێكی كورد چــۆن دەتوانێت ئەمە 

قبــووڵ بــكات؟ هــەر زیندەوەرێكــی نێــو 

سرووشــت كاتێــك دەســت لــە هێالنەكەی 

بدرێت، لە دژی دەوەستێتەوە. ئێمە گەلین، 

میللەتیــن، مێژووی هەزاران ســاڵە، كەلتوور 

و زمانــی خۆمــان هەیە. بنەچــەی ئێمە لەم 

خاكەیە.«

فەرمانــدە باهۆز ئــەرداڵ داوای لە كوردە 
موســوڵمانەكان كــرد لــە دژی هێرشــەكانی 

دەوڵەتــی تورك بوەســتنەوە. گوتی: »ئەگەر 

لە دژی ئەمە شــتێك نەكات، نەك هەر پێنج 

جار، ئەگەر لە بەیانییەوە تا ئێوارە دابنیشێت 

و نوێژ بكات، نوێژی ئەو كەسە واتای نییە.«

كــورد  خانەوادەیەكــی  هــەر  دوا  »لەمــەو 

سەنگەرێكی شەڕە«

لە كۆتایی قســەكانیدا باهۆز ئەرداڵ گوتی، 

هــەر خانەوادەیەكــەی كــورد ســەنگەرێكی 

شەڕە، ئەرك و بەرپرساێتیی گەورە دەكەوێتە 

سەر شانی خانەوادەكان.

پڕۆفایل:
باهۆز ئەرداڵ 

- ناوی تەواوی )فهمان حسین(ە
- لە ســاڵی 1969لە شاری حەلەبی سوریا 

لە دایک بووە 
150خوێنــدکاری  لــە  بــووە  یەکێــک   -

پزیشکی لە زانکۆی دیمەشق.
- »بەشارئەسەد« سەرۆک کۆماری ئەمڕۆی 

کۆماری سوریا هاو پۆلی بوە.
  - ئاپــۆ وای لێکــرد پەیوەندی بکات بە 

پارتی کرێکارانی کوردستانەوە.
- لە ساڵی 2004بۆ2009بۆتە فەرماندەی 

گشتی هێزی سەربازی.
مــوراد  هــاوکاری  بــە   2009 ســاڵی   -
قەرەیــالن و جەمیل بایک لە نێو پەکەکە 
باڵێک بەناوی هەڵۆ تێکۆشــەرەکان پێک 

بهێنێت.
-  لە 4ی شــوبات دەستە تێکۆشەرەکەی 
دەڕۆنە ناوچەی »جەهەنم درە« لە شــاری 

خوی لە باشووری ئورمێ.
- لە شــاری کۆبانی ئەرکــی فەرمانداری 

جەنگی پێ سپێردرا.
- یەکێکــە لــە بەرزتریــن، شــارەزاترین 

فەرماندەکانی نێو پەکەکە 



تورکیا ئەو هێزە چەکدارانە بە کار دەهێنێت لە دژى کورد و 
لەناوبردنى ئەو دەستکەوتانەى کە لە خۆرئاوا هاتوەتە دى

مستەفا شێخ کۆبانێ
 ئەندامى ئەنجوومەنى )تەڤدەم( 

ئامادەکردنی: هێرش جەمال

تورکیا هاوکاریى هەموو ئەو چەکدارو گروپانە دەکات 
لە ئیدلیبن و دەیەوێت وەکوو هێزێک ئیدلیب و باکوورى 

سووریا داگیر بکات
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هێرشــى ســەر ئیدلیــب واڵتانــى بــە ســەر دوو بــەرە دابــەش کــردوە، پشــتیوانانى 
حکوومەتــى ســووریا دەڵێــن، ئۆپەڕاســیۆنەکە بــۆ پاککردنــەوەى شــارەکەیە لــە 
گروپــە چەکــدارەکان کــە ئــەوان بــە تیرۆریســت ناویــان دەبــەن، لــە بەرانبــەردا 
ئەمەریــکا و فەڕەنســا دەڵێــن ناکرێــت لــە بــەر چەنــد هــەزار چەکدارێــک ژیانــى ســەدان 
ــب ــەر ئیدلی ــى س ــە هێرش ــدارى دەدەن ل ــییەوە، هۆش ــە مەترس ــەس بخرێت ــەزار ک ه

* دەکرێت هەندێک زانیاریمان پێ بدەیت 
لە سەر بارودۆخى ئێستاى شارى ئیدلیب، 
هەروەهــا کایــەى زلهێــزەکان واڵتان لە 

سەر ئەم شارەى سووریا چى لێ هاتوە؟
مســتەفا شــێخ کۆبانێ: ئیدلیب شــارێکى 
نێودەوڵەتییــە، بەاڵم چەند گروپێکى چەکدار 

وەکوو داعش و الجبل النصرە، ئۆپۆزسیۆن لە 

شارى ئیدلیب کۆ بوونەتەوە، چارەنووسێکیان 

بۆ سووریا دروست کردوە.

* ئەو هێــزە چەکدارانەى کە حکوومەتى 
ســووریا خــۆى باســى دەکات، دەڵێن بە 
هاوکاریى ڕووسیا ئەو هێزە چەکدارییانە 
لــە نــاو ببرێت، ئایــا ئــەو گروپانە کێن 
و ســەر بــە چ الیەنێکــن کە ئــەوان بە 

تیرۆریست ناویان دەبەن؟
ئــەو  مســتەفا شــێخ کۆبانــێ: هەمــوو 
چەکدارانەى لە ئیدلیبن تورکیا هاوکاریى ئەو 

گروپانــە دەکات و دەیەوێت وەکوو هێزێک 

ئیدلیب و باکوورى ســووریا داگیر بکات، لە 

ئیدلیبــە وە هەتــا عەفریــن و جەرابلوس و 

باب، هەموو ئەو ناوچانە لە ژێر دەســەاڵتى 

چەکدارى تورکیادان.

ناوێکــى  چەکدارانــە  هێــزە  ئــەو   *
دیاریکراویان هەیە تاکوو ناوەکەى بڵێت 
بۆ ئــەوەى زیاتر ڕوون بێت؟ ئایا پرســى 
ئیدلیــب تەنهــا بــە شــەڕ و پێکدادانى 

چەکــدارى لە الیــەن حکوومەتەوە وەاڵم 
دەدرێتەوە؟

 مســتەفا شێخ کۆبانێ: حکوومەتى تورکیا 
نایەوێت چارەســەرێکى سیاســى بۆ ســووریا 

بهێنێتــە ئــاراوە، بەڵکــوو دەیەوێــت شــەڕ 

بــەردەوام بێــت، چونکە تورکیا ســوود لەو 

شەڕە دەبینێت و ئەو هێزە چەکدارانە بە کار 

دەهێنێــت لە دژى کــورد و لەناوبردنى ئەو 

دەستکەوتانەى کە لە خۆرئاوا هاتوەتە دى. 

ناویــان  چەکدارییانــە  گروپــە  ئــەو   *
چییە؟ ئایا ئــەوان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى 
چەکدارى حکوومەتى ســووریا و تورکیا و 

ڕووسیا ئامادەن؟
مســتەفا شــێخ کۆبانێ: ناتوانن درێژە بە 
شــەڕ بدەن لــە بەرانبە ڕووســیا، چونکە لە 

کۆتاییدا تورکیا ئەوانیش دەفرۆشــێت، تورکیا 

ناتوانێــت لە بەرانبــەر ڕووســیا و ئەمەریکا 

بوەستێت.

ڕێگــەى  لــە  هەیــە  ئەگــەرى  ئایــا   *
ئیدلیــب  کێشــەى  دانوســتاندنەکانەوە 

چارەسەر بکرێت و شەڕ ڕوو نەدات؟ 
مستەفا شێخ کۆبانێ: باوەڕ ناکەم.
* پێت وایە شەڕەکە ڕوو دەدات؟

مستەفا شێخ کۆبانێ: ئەم شەڕە هەر ڕوو 
دەدات، پرســگەلى ســووریا چارەسەر نابێت 

تا ئــەم چەکدارانە لەوێ بن ئەم چەکدارانە، 

بریتین لە داعش و نەســرە و بەرەى شــامن 

ئەوانەش لە لیستى تیرۆرن.

* کورد ڕۆڵى لە پرسى ئیدلیب چییە؟ 
 مســتەفا شــێخ کۆبانێ: ئەمانە مەترسین 
لە ســەر کــورد لە خۆرئاواى کوردســتان، لە 

بەرئــەوەى گوتوویانــە لــە لیســتى تیرۆرن، 

بێگومان تیرۆریستیش مەترسییە بۆ سەر کورد 

لــە باکــوورى ســووریا، ئەگەر شــەڕ بکرێت 

لەوانەیە هێزى کورد بەشــداریى ئەو شــەڕە 

بکات.

* ئایــا کــورد و الیەنــە سیاســییەکانى 
خۆرئــاواى کوردســتان خۆیــان یەکالیی 
کردوەتەوە کە چى بکات لەو بارودۆخەدا؟
 مســتەفا شــێخ کۆبانــێ: کاتێک شــەڕى 
ئیدلیــب بکرێــت لە هەمــان کاتیشــدا هێز 

دەبات بۆ ڕزگارکردنى عەفرین.

پێکــەوە  هەردووکیــان  وایــە  پێــت   *
ڕوودەدەن؟

 مستەفا شێخ کۆبانێ: بەڵێ
* واتە ئەگەر شــەڕ لــە ئیدلیب ڕوو بدات 

کورد عەفرینیش ڕزگار دەکات؟
مستەفا شێخ کۆبانێ: بەڵێ

* ئایــا ئامادەکارییەکان کراوە؟ بە بڕواى 
تۆ ئەم شەڕە ڕوو دەدات ئایا کەى دەست 

پێ دەکات؟
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مســتەفا شــێخ کۆبانێ: بێگومان تا ئێستا 
دەســتى پــێ نەکــردوە، بــەاڵم چاالکــى لە 

عەفریــن ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر دەبێــت، کاتێک 

شەڕى ئیدلیب دەســت پێ بکات عەفرینیش 

دەست پێ دەکات. 

پڕۆفایل
مستەفا شێخ کۆبانی 

- لە ساڵی 1974 لە گوندێکی نزیک ئاوی 
فورات لە کۆبانی لە دایک بووە 

-ئەندامی بەڕێوەبەری تەڤدەم و نوێنەری 
تەڤدەم،ە لە باشووری کوردستان 

- - تــا قۆناغی ســێ ناوەنــدی درێژی بە 
خوێنــدن داوە و دواتر بــەردەوام بوە لە 

کاری سیاسی 
- لە کاتی دامەزراندنی تەڤدەم  لە ساڵی 

2011 پەیوەست بووە بەو حیزبە
- ئێســتا ئەندامی بەڕێوەبەری تەڤدەم و 
نوێنەری تەڤدەم،ە لە باشووری کوردستان 
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