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*بابەتى بەستى کۆنگرە و دۆخى ئێستاى 
یەکێتیــى نیشــتمانیى کوردســتان، لــە 
میدیــاوە وا دەبینرێــت کــە ئێســتا وا 
کێشــەکان کاڵتــرن لە جــاران، ئێوە لەم 

بارەیەوە بۆچوونتان چۆنە؟
قــادر عەزیز: نــا بــە دڵنیایییــەوە دەمێکە 
کێشــەکان کاڵ بوونەتــەوە، دیارە کێشــەکان 

هەموویان چارەســەر نەکــراون، بەاڵم بڕیار 

دراوە ئێمە خۆمان مەشغوڵ نەکەین پێیانەوە، 

بەشێکى ئەو کێشانە پێوەندییان بە کۆنگرەوە 

هەیە، بۆیە دەبینین ئێســتا ماوەیەکى باشە، 

تەبایییەکــى بــاش لە ناو ڕیزەکانــى یەکێتیى 

نیشــتمانیى کوردســتان هەیە، ســەرکەوتنى 

باشــى بە دەســت هێناوە، هەر لە بەغداد و 

لە کوردســتان لە کاتــی لە گەڕانەوەى دکتۆر 

بەرهــەم و هاوڕێکانى بۆ ناو یەکێتى، ئەمانە 

هەمــوو هەنگاوى گــەورەن، ئێســتا یەکێتى 

لە دۆخێکى باشــدایە، بــە دڵنیایییەوە ئەگەر 

کۆنگرەیــش بگریــن، بەشــێک لە کێشــەکان 

کۆنگــرە چارەســەر دەکات و یەکێتــى بــە 

هەنگاوى گەورەتر دەچێتە پێشەوە.

پەرلەمانــى  هەڵبژاردنــى  پــاش  *لــە 
کوردستان و بەدەستهێنانى 21 کورسیى 
پەرلەمانــى دیــار نییــە کــە یەکێتیــى 
نیشــتمانیى کوردســتان لــە حکوومەتى 

داهاتووی هەرێمى کوردســتان ئامادەیى 
دەبێت یان نا، هەر چەندە سەرکردەکانى 
ئێوە دەڵێن کە حکوومەت بەبێ یەکێتى 
پێک نایەت، بەاڵم گوێشــمان لێ دەبێت 
کــە پارتــى هەندێــک جــار ئامــاژە بەوە 
دەکات، ئــەوان زۆرینەن و بە پێى ڕێژەى 
کورســى مامەڵە دەکەن، ڕەنگە هەندێک 
جار گریمانەى ئەوەیش بکرێت کە پارتى 
بە بێ یەکێتى حکوومەت دروست بکات؟

قادر عەزیز: نا بڕوا ناکەم کە ئەم گریمانەیە 
هەبێت لە ڕاستیدا ئاسان نییە، خۆتان دەزانن 

کە هەرێمى کوردســتان لە ڕاستى و کرداریدا 

دوو ناوچەیە، یانى ناوچەیەک نابێتە هەرێمى 

کوردســتان، لەبەر ئــەوەى جیاوازییەکى زۆر 

لە نێوان کورســییەکانى یەکێتى و پارتى نییە 

لە خولى ڕابردوو یەکێتى چەند کورســییەک 

زیادى کــردوە پارتیش زیاتــر زیادى کردوە، 

بەاڵم ئەوەی پارتى زیاتر فشارە.

*بەاڵم ئــەو زیادکردنــەى پارتى لە نیوە 
زیاترە؟

قــادر عەزیز: باشــە ئەوە لە بەغــداد عادل 
عەبدولمەهــدى نــە کورســیى هەیــە و نــە 

پەرلەمانى هەیە، کەچى هاتوە. بزانە عێراق 

چوەتــە چ قۆناغێــک، ئێمە تازە بێینە ســەر 

ئەوەى کێ کورســیى لە کــێ زیاترە، دەبێت 

ئێمە هەوڵ بدەین ئەوەى کە کورسیى کەمترە 

هەتا کورسیشى نییە، خۆ ئەو هەموو توانایەی 

ناو ئەو میللەتە پەراوێز ناخەین لەبەر ئەوەى 

کــە کورســییان نییە یان حیزبــى نیین، ئەمە 

هەڵەیەکى گەورەیە، کــە ئێمە لە ڕابردوودا 

باجەکەیمان دا، لە کوردستان حکوومەتێکمان 

دروســت نەکرد کە حکوومەتــى توانا بێت، 

زیاتر حکوومەتێکمان دروســت کرد لە ســەر 

وەالئى حیزبى و شەخسى، بۆیە دەبینین دۆخە 

بە ئێستا گەییشت، بۆیە دەبێت هەوڵ بدەین 

هەڵســەنگاندنێک بۆ ڕابردووى حوکمڕانیمان 

بکەین، تــا بتوانیــن هەڵەکانــى ڕابردوومان 

تێبپەڕێنین، ئێستا پێ بنێینە قۆناغێکى تازە بە 

تایبەتى کە ئێســتا باســم کرد دەبینین عێراق 

بــە دەیان هەنگاوى گەورە لە پێش ئێمەوەیە 

دەبینیــن پەرلەمانەکــەى و حکوومەتەکەى و 

نەزاهەکەى لە پێش ئێمەوەیە.

ســەرکردەکان  و  سیاســی  *هەمیشــە 
دەڵێــن کە هەرێمى کوردســتان لە پێش 
عێراقەوەیــە، ئێســتا ســەرکردەى ئێمــە 
دان بــەوەدا دەنێت کــە بەغداد لە پێش 
ڕووى  لــە  کوردســتانەوەیە  هەرێمــى 
پرۆسەى بەڕێوە چوون و بابەتى پرۆسەى 
دیموکراسى و بابەتى دەساودەستکردنى 

دەسەاڵت؟

ــى  ــەى پەرلەمان ــەم خول ــى ئ ــە هەڵبژاردن ــى نیشــتمانیى کوردســتان ل یەکێتی
یەکێتیــى  ئایــا  پەرلەمانــى،  کورســیى   21 خاوەنــى  بــوە  دا  کوردســتان 
ــى  ــووى حوکمڕانی ــە داهات ــت ل ــۆن دەبێ ــەى چ ــتان پێگ ــتمانیى کوردس نیش
هەرێمــى کوردســتان، توانیــى پۆســتى ســەرۆک کۆمــارى عێراق لــە کێبرکێ 

ــات ــت بخ ــۆى دەس ــۆ خ ــتاندا ب ــى کوردس ــى دیموکرات ــەڵ پارت لەگ
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قــادر عەزیز: ئــەوە هەموو ســەرکردەکان 
نەبــوون، ئەوە زیاتر پارتى بوو، قســەکانیان 

ڕاست نەبوو گوایە عێراق نەماوە و پارچەپارچە 

بوە و ئیفالســى کردوە و هەڵوەشاوەتەوە کە 

چى دەرکەوت بە پێچەوانەوەیە، ئەو کاتەیش 

کە ئەو قســانەیان دەکرد عێراق بە هەنگاوى 

گــەورە لە پێــش هەرێمى کوردســتان بوو، 

ڕۆژێک یەک ســەعات عێــراق مووچەى دوا 

نەخســت لە واڵتەکەى خۆى کە ئەم شــەڕە 

گەورەى داعشى هەبوو، پەرلەمانى پەرلەمان 

بــوو حکوومەتــى حکوومــەت بــوو حیزبى 

حیــزب بــوو، بزانە ئــەم هەڵبژادنەى کە بۆ 

سەرۆکى پەرلەمان و سەرۆکى کۆماری عێراق 

کرا لە چ کەشــێکى دیموکراســیدا کرا، ئەوە 

لە کوردستان هێشتا زۆرمان ماوە بگەینە ئەو 

هەنگاوانەى کە عێراق هاویشتوونى.

گلەیــى  و  کۆمــار  ســەرۆک  *بابەتــى   
بابەتــى  لــە  ڕاســتیدا  لــە  الیەنــەکان 
هەڵبژاردنــى پەرلەمانى عێراق بوو، بەاڵم 
تــۆ ئاماژەت بــەوە کرد کە پارتــى زۆرتر 
و  دیموکراســى  پرۆســەى  گوتوویەتــى 
سیاســى لە عێراق زۆرتر چوەتە پێشەوە، 
بەاڵم یەکێتییش تەبەنیى کردوە، ئەگەر 
ڕۆژێک مووچە لە بەغــداد نەبڕاوە کە لە 
هەرێمى کوردســتان دەبڕێــت بە بڕیارى 
ســەرۆکى حکوومەت و جێگرەکەیەتى کە 
جێگرەکەى ســەر بە یەکێتیى نیشتمانیى 
کوردســتانە، کاتێک پەرلەمان دادەخرێت، 
ئەگــەر  دەیانگــوت  هێــزەکان  هەمــوو 
پەرلەمــان  نــەکات  قەبووڵــى  یەکێتــى 
دابخرێــت، پەرلەمان داناخرێــت، کەواتە 
یەکێتى تەبەنیى دەکات کاتێک دابخرێت، 
دیاریکــراوی  الیەنێکــى  وەزیــرى  کــە 
وەک بزووتنــەوەى گۆڕان لــە حکوومەت 
نیشــتمانیى  یەکێتیــى  دەردەکرێــت، 
کوردســتان خاوەنى پۆســتى جێگرى ئەو 
حکوومەتەیە کە ئــەو وەزیرانەى گۆڕانى 

تێدا دەرکراوە هەموو ئەمانە بە تەبەنیى 
یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان نەکراون؟
قادر عەزیز: باســى ئــەو بابەتانەت کرد کە 
هەرێمى کوردستان زۆر لە پێش عێراقەوەیە، 

من وەاڵمى ئەوەم دایتەوە، بەدڵنیایییەوە ئەو 

بابەتانەى تۆ باست یەکێتى بەشێکە تێیدا، لە 

بابەتــى پاشــەکەوتى مووچــە و پەرلەمان بە 

بڕیارى یەکێتى نەبوە بــەاڵم دەبوایە یەکێتى 

بــە دڵنیایییەوە هەڵوێســتى هەبێت، لە زۆر 

شت یەکێتى بڕیارى نەداوە، بڕیار الى یەکێتى 

نەبوە، بەاڵم بێدەنگى و بێهەڵوێستى زۆر جار 

بەپاســاوى ئەوەى کە لە بەرژەوەندیدا نییە، 

نامانەوێت دۆخەکە تێک بچێت، تێپەڕێنراوە 

زۆر جــار یەکێتــى و میللەت لــەوە زەرەرى 

کردوە.

*یەکێتى بۆچى ئەوە قەبووڵ دەکات یان 
دەیەوێت هاوبــەش بێت لە حکوومەت و 
حکومڕانییەکدا کە هەمیشە ئێوە دەڵێن 
ئێمــە خاوەن بڕیــار نین لــەو بڕیارانەى 
کــە دەدرێــن، کەواتە بۆچى ئێســتایش 
ئێوە ئینکارى لــەوە دەکەن دەبێت ئێوە 
هاوبەشــى ســەرەکیى نــاو پێکهێنانــى 
حکوومەتى داهاتووى هەرێمى کوردستان 
بن، کە ئەوەندە بێ بڕیار بن بەالوازییەوە 

بتوانن لەو حکوومەتەدا بن؟
قــادر عەزیــز: حکوومەت هیــى پارتى نییە 
و هیــى هیچ حیزبێک نییــە، هیى یەکێتییش 

نییە، حکوومەت دەسەاڵتێکە لەم هەرێمە کە 

دوو حیزب یان چەند حیزبێک ڕێک دەکەون 

بۆ ئــەوەى پێکى بهێنیــن، وەکوو دەزگایەک 

بەرپرســیارێتیى بەڕێوەبردنــى ئیــدارەى ئەم 

ناوچەیە لە ئەســتۆ بگــرن، یانى حکوومەت 

هیى کەســێک نییە، کەسێکى تر سەردانیکەر 

بێت، ڕاســتییەک دروســت بوە لە کوردستان 

لە دواى 31ى ئاب، پارتى دەســتى بە ســەر 

هەولێــر و هەموو ئــەو ناوچانە گرتوە، زیاد 

لــە مافــى خــۆى تاقیکردنەوەى دەســەاڵتى 

کــردوە، بڕیارى سیاســى و ئابوورى بە هۆى 

ســەرۆکى هەرێمەوە زیاتر لە دەستى ئەوان 

بوە، یەکێتى هەمیشــە ئەو گلەیییەی هەبوە، 

حیزبەکانــى تــر هەمیشــە ئــەو گلەیییەیــان 

هەبــوە، بۆ یەکێک لەو دروشــمانەى کە ئەم 

جارە لە هەڵبژاردن بانگەشەى بۆ کرا، کرا بە 

دروشــمى ســەرەکى بۆ یەکێتى ئەوە بوو بۆ 

یەکێتى هەتا ئەوانەى لە دەرەوەى یەکێتییش 

بەشداریى ئەم حکومڕانییە دەکەن، بەشداریى 

ئەم حکوومەتە دەکەن، دەبێت بەشدارییەکى 

ڕاستەقینە بکەن، بۆ ئەوەى بەرپرسیارێتییەکى 

سەرەکى هەڵبگرن، نەوەک بەرپرسیارێتییەکى 

الوەکــى بێت، دەبێت ئەوانە بەرپرســیارێتى 

لــە ئەســتۆ بگرن کە بەرپرســیارن لە بڕیارى 

سیاســى کە بەشــدارن لە بڕیارى سیاســى و 

ئابــوورى، ئەمە بــە قازانجى هەموو خەڵکى 

هەرێمــى کوردســتان و هەموومانــە، ئــەم 

ماوەیە کە ئەم حکومڕانییە کرا قازانجمان لێ 

نەکــرد، دەبێت خۆشــمان پێداچوونەوە بەم 

شــێوازى حوکمڕانییە بکەین لە کوردســتان، 

دەبێت بەڕاســتى حوکمڕانییەکى ڕاســتەقینە 

بێت، دیموکراسى لە کوردستان دیموکراسیى 

ڕاستەقینە بێت، دەساودەستکردنى دەسەاڵت 

هەبێــت، یاســا ســەروەر بێــت، دەبێت بە 

شــێوەیەک بێت کە پیشانى دونیا بدرێت کە 

گەلى کوردســتان بە ڕاســتى دەتوانێت خۆى 

حوکمڕانى خۆى بکات، میللەتێکى چاالکە لە 

ناوچەکە بەم ڕێگایە دەتوانین پشتوانیى دونیا 

بۆ خۆمان ڕابکێشین، خۆت دەزانى کوردستان 

چى هەیە، شــەڕى داعشــمان کرد بەڕاستى 

کــورد وەکوو میللەتێکى چــاالک دەرکەوت، 

لەو شــەڕە پشــتیوانیى نێودەوڵەتیى هەبوو، 

ئێســتا ئەو شەڕە نەما دەبێت ستراتیژى ئێمە 

لە هەرێمى کوردســتان بەڕاستى پیادەکردنى 

دیموکراســییەکى ڕاســتەقینە هەبێــت ئەگەر 

بمانەوێت پشتوانیی دونیا بۆ خۆمان دەستەبەر 
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بکەین بەتایبەتى خۆرئاوا و ئەمەریکا، دەبێت 

ئەم هەرێمە دیموکراسى بێت.

*ئەگەر پارتى بە پشتبەستن بە هێزى تر 
جیا لە یەکێتیى نیشــتمانیى کوردســتان 
حکوومەت دروســت بــکات، یەکێتى وەک 
هێزێکى ئۆپۆزســیۆن دەمێنێتەوە لە ناو 

پەرلەمان یان هەڵوێستى ترى دەبێت؟
قــادر عەزیــز: ئەگــەر ڕووی دا ئــەو کاتە 
دەڵێین بۆ هەر ڕووداوێک هۆکارێک هەیە.

*بــۆ نموونە گوتت هەڵبژاردنى ســەرۆک 
زۆر  پرۆســەیەکى  عێــراق  کۆمــارى 
دیموکراســى و جێســەرنج بــوە، بــەاڵم 
کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى  باشــە 
پێچەوانەکــەى دەڵێــت، ئــەوە تێکدانــى 
یەکڕیزى و دروستکردنى کۆدەنگى بوو لە 
بەغداد و لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە، 

دەبــوو بــە ڕێکەوتن ئــەم بابەتە یەکال 
بکرێتەوە، بەاڵم یەکێتى پشتى لەمە کرد 
تەنانەت پارتى دەڵێــت ئێمە قوربانیمان 
دا بە بابەتى پۆســتى ســەرۆک کۆمار بۆ 
ئەوەى بەها نیشتیمانییەکە بهێڵینەوە؟

قــادر عەزیــز: ئەو پرۆســەیە لــە بەرچاوى 
هەمــوو دونیــا و عێراقییەکان ئەنجــام درا، 

بابەتێک نییە حیزبێک بڕیار بدات پرۆســەکە 

دیموکراســییە یان دیموکراسى نییە، لە دواى 

ڕووخاندنــى ســەدام یەکەم جارە پرۆســەى 

ئاڵوگۆڕى دەســەاڵت بەم شێوە دیموکراسییە 

بــە  پرۆســەکان  پێشــتر  بدرێــت،  ئەنجــام 

شــێوەى دیموکراســیى نیمچــە دامەزراوەیى 

ئەنجــام دەدران، ئــەم جارە بــە پێچەوانەوە 

ســوننەکان شەش کاندیدیان هەبوو، کوردیش 

6 کاندیــدى هەبــوو، ئــەو کاندیدانــە بــە 

شێوەیەکى دیموکراسى کەوتنە کێبڕکێوە و بە 

دەنگدانێکى نهێنى و دیموکراسى ئەم پۆستانە 

یەکالیى کراونەتەوە.

*پارتــى دیموکراتى کوردســتان باســى 
ڕێکەوتنــى نیشــتیمانى دەکات، دەڵێــت 
یەکێتــى ئەمەى تێــک دا، نابێت یەکێتى 
پێ خۆش بێت کە کاندیدەکان بۆ نموونە 
سوننە و شیعە دەنگیان پێدا بێت، پارتى 
دەنگى نەدابێــت، الیەنــە کوردییەکانى 
تــر دەنگیان پــێ نەدابێــت دەڵێت ئەمە 

شکاندنى ڕێکەوتنى نیشتیمانی بوو؟
قادر عەزیز: نا خۆیان ڕێکەوتنى نیشتیمانییان 
تێک دا، چوار مانگ شاندى ئێمە و پارتى کۆ 

بوونــەوە، پڕۆژەمــان هەبوو تا بە یەک پالن 

و بە یەکڕیزى بچینە بەغداد، نە وەک پارتى 

و یەکێتــى و حیزبەکانى ترى کوردســتانیش، 

قادر عەزیز، ئەندامی مەکتەبی سیاسی )ی ن ک(
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یەکێتــى پرۆژەى هەبــوو، دواى ئــەوە ئەو 

پڕۆژەیــە بوو بە پڕۆژەى هاوبەشــى یەکێتى 

و پارتــى، ئێمــە لــە گفتوگــۆدا بووین ببێت 

بە پڕۆژەى هەموو حیزبە کوردســتانییەکان، 

ئەوانــەى لــە پەرلەمانــى عێراق کورســییان 

هەیــە، بــەاڵم لــە دوا ڕۆژەکانــى پێکهێنانى 

حکوومەتــى عێراق، بــە تایبەتى هەڵبژاردنى 

ســێ ســەرۆکایەتیى پەرلەمانــى عێــراق، لە 

پــڕ هەواڵییان دا کــە بەیانى ســەرۆکایەتیى 

پەرلەمــان هەڵدەبژێررێت و ئەوان مامۆســتا 

مەال بەشــیریان ناردوە، بێ ئەوەى یەکێتى و 

حیزبە کوردستانییەکان ئاگادار بن، هەروەها 

جوابیــان بۆ یەکێتى نارد کە ئەوان ســوورن 

لە ســەر وەرگرتنى پۆستى ســەرۆک کۆمار، 

ئەگــەر یەکێتى ســازش نــاکات بۆیان و هەر 

سوورە لە سەر ئەم پۆستە با یەکێتى کاندیدى 

خۆى بنێرێت، لە ســەر ئەو بنەمایە، یەکێتى 

کاندیــدى خۆى دیــارى کرد، بــە بڕواى من 

پارتــى داوایــان کرد کە کــورد دوو کاندیدى 

هەبێــت بــۆ ســەرۆک کۆمار. ئــەوە بوو بە 

ناچارى هــەر دوو المان چووین بۆ کێبڕکێ، 

ئەو بوو کاندیدى یەکێتى ســەر کەوت، هیچ 

تاوانێکى یەکێتیى تێدا نییە.

*بــەاڵم پارتییش دەڵێت، کــە گرفتەکان 
لەو شوێنە دەستیان پێ کرد کە یەکێتى 
کاندیدەکەى گۆڕى، دەڵێــن دیاریکردنى 
کاندیدەکــە بــە ڕێکەوتن لەگــەڵ ئێمە 
نەبوە، بڕیار نەبوە بەرهەم ساڵح کاندید 
بێــت بــۆ ئــەو پۆســتە و خەڵکێکــى تر 
کاندیــد کراوە، ئەمە گرفت بوە بۆ پارتى 
دیموکراتى کوردســتان، دکتــۆر بەرهەم 

گرفت بوە بۆ پارتى؟
قادر عەزیز: ئەوە چ پێوەندیى بە پارتییەوە 
هەیــە یەکێتى بۆ خۆى چ کاندیدێک دیارى 

دەکات.

*دیــارە یەکێتــى بۆ خۆى لەگــەڵ پارتى 
دیموکراتى کوردســتان پێشتر بەم جۆرە 

مامەڵەى کردوە، پارتى شــۆک بوە جارێک 
لــە جــاران کاندید بــە بێ پرســى پارتى 

هەڵدەبژێرێت؟
قــادر عەزیز: بێ پرس نەبــوە، پارتى خۆى 
داواى لــە یەکێتــى کــرد کــە کاندیدیتــان 

هەبێــت، یەکێتییش ئــەو کاندیــدەى دیارى 

کــردوە و نەگەڕاوەتەوە بــۆ پارتى، پارتییش 

نەگەڕاوەتــەوە بــۆ یەکێتــى، پارتیــش خۆى 

کاندیدى دیارى کرد بە بێ ئاگادارى یەکێتى، 

ئەمە بڕوا ناکەم کێشــەى تێــدا بێت، کاتێک 

یەکێتــى کاندیــدى دیــارى کردوە کــە پارتى 

داواى لێ کردوە.

*ئێســتا وا دەردەکەوێــت کــە یەکێتیى 
نیشتمانیى کوردستان دەبێت باجى ئەوە 
بدات، واتە نابێتە خاوەنى هیچ پۆستێکى 
وەزارى لە حکوومەتى داهاتووى عێراقدا. 
ئایا یەکێتى هیچ وەزارەتێک وەردەگرێت؟
قادر عەزیز: ئەوە شەڕفرۆشــتنە بە یەکێتى، 
بــە داخــەوە خراپە لــە جیاتیى ئــەوەى کە 

کاک مەســعوود ڤیتــۆى هەبێــت لــە ســەر 

مافەکانى کورد لە بەغداد، شــەڕى لە ســەر 

مافــە دەســتوورییەکانى کــورد بکردایــە لە 

بەغــداد، کەچــى ڤیتۆى لە ســەر ئەوە داوە 

کە نابێت یەکێتى پۆستى تر وەربگرێت، واتە 

کاک مەســعوود لــە دامەزراندنــى دەوڵەتى 

کوردستانەوە هاتوەتە سەر ئەوەى کە یەکێتى 

نابــێ وەزارەت وەربگرێــت لــە بەغداد، بە 

داخەوە ئەم وەزارەتەیش ڕاستەوخۆ پێوەندیى 

بە کورد و بە یاسا و دەستوورەکانەوە هەیە، 

پێوەنــدى بــە ناوچە ناکۆکەکانــەوە هەیە لە 

کەرکووک، وەزارەتى داد پۆســتێکى گرینگە، 

بــۆ دەبێت یەکێتى تۆڵە لە پارتى بکاتەوە بە 

بەرچاوى دونیا شــتەکان کراوە، بەاڵم ئەگەر 

شەڕفرۆشــتن بێت بۆ خۆیشــیان بــاش نییە. 

ئەوان بەم سیاسەتە کوردستانیان گەیاندە ئەم 

ڕۆژە. بــە بۆچوونى مــن دەبێت بە هەموو 

الیەکمان قۆناغێکى تازە دەســت پێ بکەین، 

لە بــەردەم پێکهێنانــى حکوومەتێکى تازەین 

لــە هەرێمــى کوردســتان، دواى هەڵبژاردن 

ئێمــە هــەر دوو ال و الیەنەکانــى تر بەڵێنى 

گەورەمــان بــە خەڵکى کوردســتان داوە، لە 

جیاتیى بێین پاشــەکەوتى مووچە هەڵبگرین، 

گوزەرانــى خەڵــک بــاش بکەیــن، گەندەڵى 

نەکەیــن، ئێمە ئــەو بەڵێنانەى کە خۆمان بە 

خەڵکمــان داوە جێبەجێیــان بکەیــن، پارتى 

یەکێک لە دروشمەکانى کوردستانى بەهێزە، 

کوردســتان بــە هەڕەشــە و دووبەرەکــى و 

پەراوێزکردنــى هێزێکــى وەکــوو یەکێتى لە 

گۆڕەپانــى کوردســتان بەهێز نابێــت، ئەوە 

کوردستان بەرەو دواکەوتن دەبات، ئەگەر لە 

سەرى بەردەوام بن، یەکێک لە هەنگاوەکانى 

ئــەوان دەبــن بــۆ تێکچوونــى بارودۆخــى 

کوردستان و ئەوان بەرگەى دەگرن.

*زۆرتــر ئــەو قســەیە هەیــە کــە کاک 
مەســعوود بۆ خۆى تەلەفۆنى بۆ سەرۆک 
وەزیرانى عێراق، بۆ بابەتى ئەو پۆســتەى 
یەکێتیى نیشــتمانیى کوردســتان کردوە 
کە قسەى میدیا عێراقییەکانە، هەر چەند 
بەرپرســێکى عێراقیش دڵنیایى کردەوە، 
بەاڵم یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان بۆ 
خۆى ئــاگادارە خودى کاک مەســعوود لە 
ســەر خەتە لە ســەر بابەتى وەرنەگرتنى 

یان پێنەدانى وەزارەتێک بە یەکێتى؟
قادر عەزیز: یەکێتى خۆى ئاگادارە لە بەغداد 
بە یەکێتییشــیان گوتوە، شــتێک نییە شاراوە 

بێــت، بها ئەعرەجــى یەکێکە لە ســەرکردە 

دیارەکانــى ڕەوتى ســەدر لە شــەرقیەنیوس 

باســى کــردوە، ئەمــە کارێکــى خراپە پێش 

ئــەوەى بــۆ یەکێتى خراپ بێــت بۆ پارتى و 

کاک مەســعوود خراپــە، یەکێتى بــڕوا ناکەم 

کێشــەى وەزارەتى هەبێت لە بەغداد یەکێتى 

وەزارەت وەردەگرێــت بــە تواناى خۆشــى، 

بەاڵم باشــتر بوو لە بەغداد بە یەکەوە بین، 
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هەمــوو الیەنەکانــى تریش بە یەکــەوە بین 

بــۆ ئــەوەى بتوانیــن ئەو مافانــەى کورد کە 

لە دەســتووردا هاتوون بە دەســتیان بهێنین. 

لە عێراق قۆناغێکى تازە دەســتى پێ کردوە 

ئێمە بتوانین سوودى لێ وەربگرین، کەسێکى 

دۆســتى کورد بوە بە سەرۆکى ئەنجوومەنى 

وەزیــران، ســەرۆک کۆمــار کاک بەرهەمە، 

ســەرۆکى پەرلەمانیــش کەســێکى جیــاوازە 

لــە ســەرۆک پەرلەمانەکانى پێشــوو، ئەوانە 

هەموو بۆ ئێمە خاڵى ئیجابین، ئەو کێشەیەى 

کــە هەمانە لە نێــوان کوردســتان و بەغداد 

چارەســەرى بکەیــن بارودۆخــى کەرکــووک 

ئاسایى بکەینەوە، هەوڵ بدەین مادەى 140ى 

جێبەجێ بکرێت. بابەتى بودجە و پێشمەرگە 

کۆمەڵێــک مافــى گرینــگ دەبێــت خەریکى 

ئەمانە بین نــەوەک خۆبەخۆ خەریکى یەکتر 

بیــن. بە ناڕەوایش ئەوەى پارتى لە بەرانبەر 

یەکێتى دەیکات ناڕەوایە.

*هەندێــک زانیارى هەیە لە ســەر ئەوەى 
یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان چەند بە 
فەرمى و نافەرمى داواى لە سەرکردەکانى 
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان کــردوە 
کــە کۆ ببنەوە و دابنیشــن، بەاڵم پارتى 
ڕەتى دەکاتــەوە نایەوێ لەگەڵ یەکێتیدا 

دابنیشێت. ئایا ئەم زانیارییانە ڕاستن؟
قــادر عەزیــز: ئەوەنــدەى من ئــاگادارم بە 
فەرمــى داواى هیچ کۆبوونەوەیەک نەکراوە، 

ئــەوەى بــە فەرمى هەیە بەرپرســانى پارتى 

لێدوانیان داوە کە سەردانى هەموو الیەنەکان 

دەکــەن بــە یەکێتییشــەوە، ئــەوان خۆیــان 

سەردانى حیزبەکان دەکەن.

*ئەگــەر پارتــى دیموکراتى کوردســتان 
حکوومەتــى  ســەرۆکى  بــۆ  ڕاســپێررا 
کوردســتان بە دڵنیایییەوە کاندیدەکەى 
هــەر نێچیرڤــان بارزانــى دەبێــت هــەر 
چەنــد فەرمــى نییــە، ئــەى کاندیــدى 

یەکێتیــى نیشــتمانیى کوردســتان بــۆ 
جێگرى ســەرۆکى حکوومەت کە بێگومان 
جێگرى ســەرۆکى حکوومەت بۆ یەکێتیى 
نیشــتمانیى کوردســتان دەبێــت. ئایــا 
هــەر قوباد تاڵەبانــى دەبێت یان دەبێت 
ســەرکردایەتیى یەکێتــى بڕیار لە ســەر 

ئەوە بدات؟ 
قــادر عەزیــز: جــارێ هیــچ قســەیەک لــە 
ســەر ئــەوە نەکــراوە، لیژنەیــەک پێکهاتوە 

لــە مەکتەبى سیاســى و ســەرکردایەتیى ئەم 

لیژنەیە ئەرکــى پێکهێنانى حکوومەت لەگەڵ 

پارتــى و الیەنەکانــى تر لە ئەســتۆ دەگرێت 

ئەم لیژنەیە بەرپرســیار دەبێت لە چۆنیەتیى 

بەشــداریکردنى یەکێتى لە حکوومەت، هەتا 

دیاریکردنى کاندیدەکانیش دوا جار هەمووى 

دێتەوە مەکتەبى سیاســى و ســەرکردایەتیى 

هەمــوو کاندیدێک لە ســەرکردایەتى بڕیارى 

لە سەر دەدرێت.

پێکهاتنــى  بــۆ  پێشــبینى  *یەکێتــى 
وەکــوو  چۆنــە؟  داهاتــوو  حکوومەتــى 
پێشــوو بنکەفراوانە و هەموو الیەنەکان 
تێدا بەشــدار دەبن یان بــە پێچەوانەوە 
پێــى باشــە تەنهــا یەکێتــى و پارتــى 
خاوەندارێتیــى ئــەم حکوومەتــە بکەن، 
بۆچوونێکى دیاریکراوتان هەیە لە ســەر 

ئەم بابەتە؟
قــادر عەزیــز: بەڵــێ، یەکێتــى پێى باشــە 
حکوومەتى بنکەفراوان بێت، الیەنەکانى تریش 

هەر یەکە بە پێى مافى خۆى بەشداریى تێدا 

بکات لە بەغدادیش هەر وایە، لە بەغداد لە 

دەرەوەى مافى هەڵبژاردن خەڵک بەشداریى 

کــردوە، ئەمــە باشــترە بتوانیــن هەموومان 

پێکەوە بەرپرسیارێتیى حوکمڕانیى کوردستان 

لە ئەســتۆ بگرین لە بەرانبــەر میللەتەکەمان 

ئەمە بۆ هەموومان قازانجە.

*بەاڵم حکوومەتى بنکەفراوانى پێشووتر 
نەهێنابــوو،  دەســت  بــە  ســەرکەوتنى 

چونکــە هەر بۆ خۆتــان گلەییتان هەبوو 
لەوەى ئەگــەر ئەم حکوومەتە باش کارى 
نەکردبێت ئەو شکستانەى کە بە سەریدا 
هاتوە بەشێکى پێوەندیى بەوە هەبوە کە 
حکوومەتى بنکەفراوان بوە، نادیاربوونى 
ئۆپۆزســیۆن بوە لە هەرێمى کوردستان، 

ئەمە پێشبینیى پێشووترتان نەبوە؟ 
قادر عەزیز: حکوومەتــى بنکەفراوان پارتى 
شکســتى پێ هێنا، پارتى وەزیرەکانى گۆڕانى 

لــە حکوومەت دەرکــرد، دەرگاى پەرلەمانى 

داخســت، پەرلەمان حکوومەتــى بنکەفراوان 

لە ســەر بنەمایەکى بەشــداریى ڕاســتەقینەى 

الیەنەکان بوو لەم حکوومەتە بە شــێوەیەکى 

دیموکراســى هەر کەس بەرپرسیارێتیى خۆى 

بزانێت بــە پێچەوانەوە هەر کەس دەتوانێت 

لە الیەن خۆیەوە خزمەت بکات.

*ئەگــەر بۆ نموونە ســەرۆکى حکوومەت 
و پێشــووتریش کــە ســەرۆکى هەرێــم 
هەبوە تەنانەت جێگرەکەیان لە یەکێتیى 
نیشــتمانیى کوردســتان بوە بــە هەمان 
شــێوە لە پاش کاراکردنــەوەى پەرلەمان 
یەکێتیــى  لــە  پەرلەمــان  ســکرتێرى 
نیشــتمانیى کوردســتان بوە، هەمیشــە 
یەکێتیى نیشــتمانیى کوردســتان لە ناو 
جومگــە گرینگ و کایە هەســتیارییەکان 
ئامادەبوونــى هەبوە، کەواتــە بۆچى بە 
تەنهــا پارتــى دیموکراتــى کوردســتانه 
شکســتپێهێنانى  لــە  بەرپرســیارە 
حکوومەتــدا، لــە داخســتنى پەرلەمان و 
لە دەرکردنــى وەزیرەکانی گۆڕان، ئەگەر 
بڕیارى ئەوە یەکێتى بۆ قەبووڵى دەکات؟
قــادر عەزیــز: یەکێتى بــۆ قەبووڵى دەکات 
شــتێکى ترە، بەاڵم بڕیار خۆیان نایشــارنەوە 

ئــەوان داویانــە، بڕیارى داخســتنى دەرگاى 

پەرلەمــان و دەرکردنــى وەزیرەکانى گۆڕان 

خۆیــان داویانــە، یەکێتــى بڕیارى نــەداوە، 

یەکێتى زۆریش ناڕازى بوو.
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*بەاڵم هەمیشە خۆتان ناڵێن کە یەکێتى 
هێزێکــى خــاوەن پێگەیــە، هێزێکــە کە 
پەراوێز ناخرێــت، کەواتە بۆچى قەبووڵى 
دەکات بــۆ ڤیتــۆى نییــە لــە ســەر ئەم 
بابەتانــە بۆ ڕەتــى ناکاتەوە بــۆ دەبێت 

ئەمە ڕوو بدات؟
قــادر عەزیــز: جێگەى پرســیار بــوو لە ناو 
یەکێتــى، لــە نــاو یەکێتییــش بۆچوونێــک 

هەبوو کە ڕازى نەبن، یەکێتییش بکشــێتەوە 

لــە حکوومــەت، بــەاڵم دواى بۆچوونێــک 

هەبوو هەموو شــتێک تێــک دەچێت دەبێت 

بمێنێتەوە، بەاڵم شــوێنى وەزیرەکانى گۆڕان 

یەکێتى پڕى نەکاتەوە شوێنى پۆستەکان، ئەو 

بڕیارانە یەکێتى نەیداوە. 

*هــەر ئەو بڕیارانە نا، ئێســتا بۆ نموونە 
هــەر  لــە  زیاتــر  ڕیفرانــدۆم  بابەتــى 
کەســێک یەکێتیى نیشــتمانیى بە پارتى 
دیموکراتى کوردستانى دەڵێتەوە، دەڵێت 
بڕیارێکــى خراپتان دا لە کاتێکدا یەکێتى 
بۆ خۆى حزورى هەبوە و خاوەن بڕیار بوە 
لــەم ڕیفراندۆمەدا بانگەشــەکار بوە بۆ 

ڕیفراندۆم؟
قــادر عەزیز: باســى بڕیارەکانت کرد، گوتم 
بڕیــارەکان یەکێتى نەیداون، بڕیارەکان پارتى 

داونی، چ داخســتنى پەرلەمان و دەرکردنى 

وەزیرەکان گۆڕان، کاک نێچیرڤان نەیشاردەوە 

ووتى من لە نێوان خراپ و خراپتر، خراپەکەم 

جێبەجێ کردوە، ئەوە یەکێتى نەبوە.

*کەواتە یەکێتى هێزێکى بێ هێزە، ئەگەر 
پارتــى بڕیارێک بدات، دەبێت پابەند بێت 

پێوەى، ئەم ناتوانێت بەرى پێ بگرێت؟
قــادر عەزیــز: نا هیچــى وا نییــە، یەکێتى 
بەپەرۆشــترە بــۆ بارودۆخەکــە و یەکڕیزیى 

میللەتەکەمــان، ئەمە نابێــت بە الوازى لێک 

بدرێتــەوە، دەبێت بە گەورەیــى ئەو حیزبە 

لێــک بدرێتــەوە، هەمیشــە یەکێتــى وا بوە 

قوربانیــى داوە بــە بەرژەوەندییەکانى خۆى 

لە پێناو بەرژەوەندییەکانى گشــتى، ئەمەیش 

ســنورێکى هەیــە، هیوادارم کــە پارتى لەمە 

زیاتــر پەرۆشــیى یەکێتى تاقــى نەکاتەوە بۆ 

دۆخەکە.

*بۆ دەگاتە چى؟
قــادر عەزیــز: ئەگــەر پارتى بەم شــێوەیە 
بــەردەوام بێــت دۆخەکــە هەمــووى تێــک 

دەچێت.

*تێکچــوون چــۆن؟ هەڵپــژان و ئاڵــۆزى 
دەبینیــن، دوو ئیدارەیــى دەبینیــن یان 

چى؟
قادر عەزیــز: ئەگەر حکوومەتێک پێک بێت 
بــە بێ یەکێتى ســەرکەوتوو نابێت، دۆخەکە 

ئاڵۆزتر دەبێت.

*بۆ یەکێتى کێشــەى بۆ دروست دەکات، 
هەرێمى سلێمانى جیا دەکاتەوە؟

قــادر عەزیز: بــاس لە کاردانــەوەى یەکێتى 
مەکە، باس لە کارى ئەوان بکە، یەکێتى هیچ 

کاتێک پەنا بۆ ئەو کارانە نابات، یەکێتى هیچ 

کاتێک لەگــەڵ ئاڵۆزکردنــى دۆخەکە و دوو 

ئیدارەیــى نەبــوە، بە پێچەوانەوە هەمیشــە 

یەکێتییان تاوانبار کردوە بەوە، کاک مەسعوود 

خــۆى گوتوویەتى من باکم بە دوو ئیدارەیى 

نییە، بەاڵم هەمیشــە یەکێتیى تاوانبار دەکات 

بەوەی دەیەوێ دوو ئیدارەیى بکات، یەکێتى 

خۆى بە بەرپرســیارانە هەڵسوکەوت دەکات، 

خۆى بــە بەرپرســیار دەزانێــت بەرانبەر بە 

هەموو کوردستان، یەکێتى بۆ ئەمەیش باجى 

زۆرى داوە، ئەمــە بــە ماناى سازشــکردن و 

پەراوێزکردن نایە، بە ماناى ئەوەیە هەســت 

کردن بە بەرپرسیارێتییە.

*پارتى دیموکراتى کوردســتان لە ماوەى 
ڕابردوودا نەیشــاردوەتەوە کــە چاوی لە 
پۆستى پارێزگارى کەرکووکە و دەڵێت لە 
مــاوەى ڕابردوودا هەر بۆ یەکێتى بوە بۆ 
لەمەو دوا بۆ ئێمە نەبێت، ئایا ئەو پۆستە 

یــەکال بوەتــەوە، ئێوە پێشــتر هەوڵتان 
بــۆ ئەوە بــوو، ئەگەر پارتــى نەیەتە ناو 
ڕێکەوتنەکان بۆ یەکالکردنەوەى پۆستى 
پارێــزگار، ئێوە لەگــەڵ پێکهاتەکانى تر 
عــەرەب و تورکمــان یــەکالی دەکەنەوە، 
ئەم بابەتە بە کوێ گەیشتوە، گفتوگۆتان 

لەگەڵ پارتى بەردەوامە یان نا؟ 
قــادر عەزیز: پارتى بۆ ئــەم بابەتە بە دوو 
شــێوە کار دەکات، بە داخــەوە الى یەکێتى 

بــوە پارێــزگارى کەرکــووک لەبــەر ئــەوەى 

زیاتر پارتى بوو، قسەکانیان 
ڕاست نەبوو گوایە عێراق 
نەماوە و پارچەپارچە 
بوە و ئیفالسى کردوە و 
هەڵوەشاوەتەوە کە چى 
دەرکەوت بە پێچەوانەوەیە، 
ئەو کاتەیش کە ئەو 
قسانەیان دەکرد عێراق بە 
هەنگاوى گەورە لە پێش 
هەرێمى کوردستان بوو

“
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زۆرینەى دەنگەکان یەکێتى هێناویەتى ئەى بۆ 

پارێــزگارى دهۆک و هەولێر الى پارتى بوە، 

ئەو پرسیارە دەبێت لە خۆیان بکەن، بابەتى 

پارێزگارى کەرکووک ئەمە مافى هەڵبژاردنە، 

ئەمە پێوەندیى بە یەکێتى و پارتی و خەڵکى 

تــرەوە نییە لــە کەرکووک، یەکێتــى نیوەى 

کورســییەکانى هێنــاوە، پێکهاتەکانــى تریش 

دەنگیان بۆ داوە نەک تەنها کورد، لەبەر ئەوە 

بــە پێى مافى هەڵبژاردن پارێزگارى کەرکوک 

بــۆ یەکێتییــە، پارتــى نــەک کورســیى نییە 

بەڵکوو بەشداریشــى نەکردوە لە هەڵبژاردن، 

ئەوە شــەڕە بە یەکێتیى دەفرۆشــێت، ئەوە 

ســاڵێکە پارتى ئەمەى دوا خســتوە، ســاڵێکە 

ئاساییکردنەوەى دۆخى کەرکووک لە دەستى 

پارتییە، ئەگەر پارتى ڕازى بوایە ئەنجوومەنى 

پارێزگار کۆ ببێتەوە پارێزگارێک هەڵبژێررێت 

کە لە یەکێتییە پارێزگارەکە ســەرۆکى لیژنەى 

ئەمنییــە هەمــوو ئــەم دۆخــە نائاســایییەى 

کەرکــووک بەشــێکى زۆرى دەمێنێــت بــۆ 

حکوومەتى مەرکەزى.

*یەکێتــى دەڵێت بۆ خۆمــان ئەمە یەکال 
دەکەینەوە ئایا یەکالى دەکەنەوە؟

قادر عەزیز: بەڵێ یەکالیی دەکرێتەوە لەگەڵ 
عەرەب و تورکمان قســە کــراوە، چونکە بە 

ڕاســتى خــۆ نابێت ئەم پۆســتە بــە کوێرى 

بمێنێتــەوە، ئــەوەى بــە وەکالــەت پارێزگار 

بــوو ڕاکان جبهــورى ئیســتا بوە بــە ئەندام 

پەرلەمانى عێراق، ئێســتا کەس نەماوە لەوێ 

جێگرى پارێزگار بێت. هەڵبژاردن کراوە مافى 

هەڵبژاردن هەیــە نەوەک یەکێتى الیەنەکانى 

تریش، بۆیــە دەبێت ئەنجوومەنــى پارێزگار 

کــۆ ببێتەوە بە پێى مافى هەڵبژاردن پارێزگار 

و ســەرۆکى ئەنجوومەنــى پاریــزگار جێگرى 

پارێزگار پۆستەکانى تر دابەش بکرێت. 

*کەى ئەمە دەکەن؟
قادر عەزیز: خەریکین، سەرۆک کۆمار خۆى 

لەگەڵ پێکهاتەکان دانیشــتوە، ئەمڕۆ ئاماژەى 

پــێ کــرد، لەگەڵ دکتــۆر عــادل مەهدى و 

تورکمــان و عەرەبــەکان و ئەوانى تر قســە 

کــراوە، هەموویان لە ســەر ئەو بۆچوونەن، 

ســەرۆکى  و  پارێــزگار  هەڵبــژاردن  دواى 

ئەنجوومەن هەڵبژێررێتەوە.

کوردســتان  نیشــتیمانیى  *یەکێتیــى 
کۆنگــرە ئەنجام دەدات، ئایــا کۆنگرە لە 
ناو یەکێتیدا گۆڕانکارى دروست دەکات؟ 

قــادر عەزیز: ئەو هەڵبژاردنانــە زۆر کاتیان 
لــە یەکێتى گرت لەمــەو دوا بڕیارى یەکێتى 

هــەر ئەوەیە لە دواى هەڵبژاردنى پەرلەمانى 

عێــراق ئامــادەکارى دەکات بــۆ ئــەوەى لە 

ســەرەتاى ســاڵى تازە یان کۆتاییى ئەم ساڵ 

کۆنگرە ببەســتێت، جگە لە چارەســەرکردنى 

کێشــەکان مافێکــى دیموکراســیى ناوخــۆى 

یەکێتییە، 8 ســاڵە کۆنگــرەى نەکردوە لەبەر 

ئــەوەى زۆر دوا کەوتوە، گۆڕانکاریى گەورە 

دروست دەکات. 

پڕۆفایل
قادر عەزیز

- لەدایکبــووی ســاڵی 1954 لــە گوندی 
سێبیرانی سەر بە شاری هەولێر.

- ئەندامی مەكتەبی سیاســیی )ی.ن.ك(
ە، سەرپەرشــتیارى مەکتەبى ڕاگەیاندنى 

)ى.ن.ک(ە
- وەزیــر بــووە لــە حکومەتــی هەرێمی 

کوردستان.
- ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوە.

زەحمەتکێشــانی  حیزبــی  ســکرتێری   -
کوردستان بوە.

 - 2004 - 2005 ئەندامــی ئەنجوومەنی 
کاتیی عێراق بوە.

- سکرتێر و دامەزرێنەری حیزبی ئایندەی 
کوردستان بوە. 



ئامادەکردنی: شادی و شیالن

بە بێ یەکێتى حکوومەتى هەرێمى 
کوردستان پێک نایەت، ئەگەر 

پێکیش بێت ناتوانێت ئەرکەکانى 
جێبەجێ بکات

هیوادارم حکوومەتى داهاتووى 
کوردستان، حکوومەتێک بێت 

داکۆکیکارێک بێت لە بابەتە 
نیشتمانى و کوردستانییەکان

مستەفا عەبدوڵاڵ، کارگێڕى ئەنجومەنى جێبەجێکردنى یەکگرتووى ئیسالمى کوردستان

شلێر عەبدولمەجید، ئەندامى مەکتەبى سیاسیى حیزبى شیوعیى کوردستان 

مستەفا عەبدوڵاڵ:

شلێر عەبدولمەجید:
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چوارەمــى  خولــى  هەڵبژاردنــى  لــە   *
 10 یەکگرتــوو  کوردســتان  پەرلەمانــى 
کورســیى بە دەســت هێنــا و چوارەمین 
گەورەتریــن فراکســیۆنى پەرلەمان بوو، 
بــەاڵم لــە هەڵبژاردنى خولــى پێنجەمدا 
ژمــارەى کورســییەکانى بــۆ 5 کورســى 
کەمی کردەوە، ئایا هەڵە بوو کە وای کرد 

دەنگدەرانى لێى زوویر بن؟ 
مســتەفا عەبدولاڵ: ئەوەیش هۆکارى خۆى 

هەیە، هۆکارێکیان پەیوەندیدارە بە بارودۆخى 

هەرێمى کوردســتان و دەنگى دەنگدەران و 

دەنگــدەران بــە پێى پێویســت نەچــوون بۆ 

دەنگــدان، دەتوانیــن بڵێــن %40ى خەڵکى 

هەرێمــى کوردســتان چــوون بــۆ دەنگدان، 

ڕاســتە ڕێژەى دەنگدەران بە 50-%60 تۆمار 

کراوە، ئەوە بە گزیکارى و بە دروســتکردنى 

ناســنامەی ســاختە و دروســتکردنى بــارى 

شارستانى ساختە و هەموو ئەو %60ى خەڵکى 

هەرێمى کوردســتان کە نەچوون بۆ دەنگدان 

ئــەو خەڵکانــەن کە ناڕازین و بەشــێکیان لە 

دەنگدەرانى یەکگرتووى ئیسالمیى کوردستان 

بــوون کــە تووشــى نائومێــدی ببــوون لــە 

پڕۆســەى سیاســى و گۆڕانکارى و لە جۆرى 

حکومڕانــى لە هەرێمى کوردســتان، خەڵک 

پێــی وابوو بچن یان نەچن بۆ دەنگدان وەک 

یەکــە. هــۆکارى دوەم، دەکرێــت لە ماوەى 

ڕابردوودا بەشــێک لە الیەنگرانى  یەکگرتوو 

ــژاردن و  ــااڵى ســەربەخۆى هەڵب درەنگانــى شــەوى 20ى ئۆکتۆبــەر کۆمســیۆنى ب
ڕاپرســیى هەرێمــى کوردســتان ئەنجامــى هەڵبژاردنــى بــە بــێ واژۆى کۆمیســیاران 
یەکگرتــووى  و  نــوێ  نــەوەی  و  گــۆڕان  بزووتنــەوەى  و  ئیســامى  کۆمەڵــى 
ــەکان هــەر یەکــە  ــەوەى ئەنجامــى هەڵبژاردن ــد، دواى باڵوبوون ئیســامى ڕاگەیان
ــاڵح  ــەرەو ئیس ــتى ب ــوێ و لیس ــەوەى ن ــەوەى ن ــۆڕان و جوواڵن ــەوەى گ ــە بزووتن ل
ــى ئیســامیى کوردســتان و  ــەو ئەنجامانەیــان ڕەت کــردەوە، هەروەهــا کۆمەڵ ئ
هاوپەیمانــى بــۆ دیموکراســى و دادپــەروەرى تانەیــان لــە ئەنجامــى هەڵبژاردنەکان 
دا، بــە پێــى بڕگــەى ســێهەمى مــادەى 10لــە یاســایى ســەرۆکایەتیى هەرێــم لــە 
ــەن  ــە الی ــژاردن ل ــى هەڵب ــى کۆتای ــەندکردنى ئەنجام ــاوەى 10ڕۆژدا دواى پەس م
کوردســتان  هەرێمــى  دادوەریــى  ئەنجوومەنــى  دادوەرییــەوە،  ئەنجوومەنــى 
ــان دەکات،  ــى پەرلەم ــى نوێ ــتنى خول ــن دانیش ــى یەکەمی ــتى ئەنجامدان بانگهێش
دواى هەڵبژاردنــى ســەرۆکایەتیى پەرلەمانیــش پەرلەمانــى هەرێــم کەســێک 
ــە الیــەن  ــۆ پێکهێنانــى کابینــەى نوێــى حکوومــەت دەســت نیشــان دەکات و ل ب
ئەنجوومەنــى دادوەرییــەوە ڕادەســپێرێت تــا لەمــاوەى مانگێکــدا کابینــەى نوێــى 

ــت. ــەت پێکبهێنرێ حکووم
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ڕازی نەبــوون لــە بڕیارەکانــى یەکگرتــووى 

ئیســالمیى کوردســتان، یان تێبینییان لە سەر 

بڕیارەکانــى یەکگرتــوو هەبــوو بێــت، بۆیە 

دەنگیان نەبەخشیبێتە حیزبەکەى ئێمە، ئێمە 

ڕێز لە بڕیارەکانى خەڵکى هەرێمى کوردستان 

دەگرین، خەڵکى هەرێمى کوردســتان ئازادن 

چۆن دەنگ دەدات، 

ئیســالمیى  یەکگرتــووى  کەواتــە   *
کوردســتان هەوڵ دەدات لــە داهاتوودا 

سیاسەتى خۆى بگۆڕێت؟
مســتەفا عەبدولــاڵ: یەکگرتــوو هــەر لــە 
دەرئەنجامەکانــەوە،  ڕاگەیاندنــەى  دواى 

کــە دەرئەنجامــى هەڵبژاردنــەکان بــۆ ئێمە 

دڵخۆشــکەر نەبــوون و پاشەکشــەیان پێــوە 

دیار بــوو، بڕیارێکى جددیمــان وەرگرت بۆ 

ئــەم خولە ببینــە ئۆپۆزســیۆن و جارێکى تر 

پێداچوونەوە بە جۆرى وتار و هەڵوێستەکانمدا 

بکەیــن، ئــەوەى پێمان بکرێــت بۆ خزمەتى 

هەرێمى کوردســتان ئەنجامى بدەین، پێمان 

وایە یەکگرتووى ئیســالمیى کوردســتان ئەو 

هێــزە نییــە کــە بــە کەمکردنــەوەى چەند 

کورسییەک، بازاڕى سیاسیى خۆى بپێچێتەوە، 

یەکگرتوو هێزێکى خاوەن سەرمایەى مرۆیییە 

و لــە سەرتاســەرى کوردســتانە لــە زاخۆوە 

تــا هەڵەبجە و لــە گەرمیانەوە تا کوێســتان 

خاوەنى ڕێکخراوێکــى جەماوەریى خۆیەتى، 

دەزانێــت ئەو دەنگدەرانــەى کە دەنگیان بە 

یەکگرتووى ئیسالمیى کوردستان بەشێکیشیان 

لە سیاســەتەکانى ئێمە نیگەران بوون ئەوانە 

چارەســەر دەکرێــن بــە باوەڕێکــى بەهێزى 

لــە  ســەرکەوتوانەى یەکگرتــوو دەکرێــت، 

بەرنامەمانــدا هەیــە لــە داهاتــوودا بۆ ئەو 

قۆناغــە کار بکەین کە یەکگرتوو بەرینە پێگە 

و جێگاى ڕاستەقینەى خۆى.

* بوونــى ئێوە بە ئۆپۆزســیۆن تا چەند 
کاریگەریــی دەبێت لە ســەر حکوومەت؟ 

یەکگرتــووى  هاوبەشــیکردنى  یــان 
ئیســالمیى کوردستان لەگەڵ حیزبەکانی 
تری ئۆپۆزسیۆن ڕێگایەکى کراوە دەبێت 

بۆ ئێوە؟ 
بڕیــارى  کــە  ئێمــە  مســتەفا عەبدولــاڵ: 
ئۆپۆزسیۆن بوونمان داوە، لە دونیادا دەبێت 

دەســەاڵت و ئۆپۆزســیۆن هەبێــت، بــەوە 

دەگوترێــت سیســتمێکى تەندروســت، نەک 

هەموومــان لە ناو دەســەاڵتدا بیــن، چونکە 

تەجروبــەى خولى داهاتــووى تەجروبەیەکى 

ســەرکەوتوو نەبــوو، چونکــە هەموومان لە 

نــاو دەســەاڵتدا بووین بە یەکێتــی و پارتى 

و گۆڕانــەوە، ئێمــە پێمــان وایــە  دەتوانین 

لــەم خەباتەدا بــە بڕیارى ئۆپۆزســیۆنبوونی 

خۆمــان، خزمەتــى سیســتمى حکومڕانیــى 

هەرێمــى کوردســتان و هاواڵتییانى هەرێمى 

کارا  ئۆپۆزســیۆنێکى  و  بکەیــن  کوردســتان 

دەبین، لەوانەیە پرســیارێک لێرەدا دروســت 

ببێت بڵێن ئۆپۆزســیۆنبوون بە 5 کورسییەوە 

یــان لە ڕابردوودا 40 کورســیى ئۆپۆزســیۆن 

هەبــوو نەیتوانــى خزمــەت بــە هاواڵتییان 

بــکات؟ ئــەوە وەاڵمى خــۆى هەیــە، ئێمە 

دەڵێیــن %60ى خەڵکى هەرێمى کوردســتان 

دەنگــی نــەداوە، بۆیە ناڕازییە لە سیســتمى 

حکومڕانى و لە دەســەاڵتى یەکێتى و پارتى، 

ئەگــەر ئۆپۆزســیۆن کارا و جــددى بێــت، 

ڕابەرایەتیى ئەو دەنگە ناڕەزییانە بکات، ئەو 

کاتە دەتوانێت کاریگەریى خۆى هەبێت.

ئێمە لەگــەڵ هەموو ئەو هێزانــە دەبین کە 

لــە ئاینــدەدا دەیانەوێت ببنە ئۆپۆزســیۆن، 

تا ئێســتا یەکگرتــوو ئۆپۆزســیۆنبوونى خۆى 

ڕاگەیانــدوە، هەر هێزێک ببێتە ئۆپۆزســیۆن 

بــۆ  هاوبــەش  کارى  هەماهەنگیــى  ئێمــە 

ڕووبەڕووبونــەوەى گەندەڵى و باشــترکردنى 

سیســتمى حکومڕانــى و بەربەســتدانان لــە 

بەردەم ئەو جۆرە حکومڕانییە شکستخواردوە 

کــە ڕۆژبــەڕۆژ قەیرانــەکان بــۆ هەرێمــى 

کوردســتان قوڵتــر دەکاتــەوە، حکوومەتــى 

هەرێمــى کوردســتان بەرنامــەى هەیــە کە 

مووچــەى 3 مانگــى هاواڵتییانــى هەرێمــى 

کوردســتان بخــوات، وەکــو زیاتــر موچەى 

20 مانگى ڕابردووى ســاڵەکانى پێشــتری بە 

حاڵەتێکى نەخــوازراو بردوە، بۆیە ئێمە بەو 

شــێوەیە دەبینین کــە ناڕەزایییەکانى خەڵکى 

هەرێمى کوردســتان لە ئایندەدا فراوان دەبن 

و کپ نابنەوە.

یەکگرتووى ئیسالمیى 
کوردستان ئەو هێزە 
نییە کە بە کەمکردنەوەى 
چەند کورسییەک، بازاڕى 
سیاسیى خۆى بپێچێتەوە

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 58

*بۆچوونــى حیزبى شــیوعى کوردســتان 
چییە لە ســەر بەڕێوەچــوون و ئەنجامى 
ژمــارەى  لەکاتێکــدا  هەڵبژاردنــەکان 
کورســییەکان هیــچ گۆڕانکارییەکــى بە 

خۆیەوە نەبینیوە؟     
شــلێر عەبدولمەجیــد: ئێمــە وەک حیزبى 
شــیوعى لە پێش هەڵبژاردنەکانەوە کۆمەڵێک 

هەڵوێستى نەگۆڕى خۆمان هەبوە کە سەرەتا 

لەوە دەســتی پێ کردوە، پێمــان وابوو ئەو 

کۆمســیۆنەى دانراوە، کۆمسیۆنێکە سەربەخۆ 

نییــە، لەبــەر ئــەوە لــە پێــش ئەنجامدانى 

پڕۆســەى هەڵبژاردن و لە کاتى پڕۆســەکەدا 

کۆمەڵێــک پێشــێلکاریى گــەورە ڕووی داوە 

کە ســەرجەمیان پێشــێلکردنى دیموکراسیین 

و بەشــێکن لەو تەزویرییەى کە لە ســەرجەم 

ئێمــە  دەدرێــت  ئەنجــام  هەڵبژاردنــەکان 

لــە ســەرەتاوە هەڵوێســتمان بەرانبــەر بەو 

کۆمســیۆنە هەبوە کە لە داهاتوودا ناتوانێت 

کارەکانــى بــە ســەربەخۆیى و ڕاســتوڕەوان 

بەڕێوەبەرێت.

یەکێک لە خاڵەکانى تر کە ئەمڕۆ بەو ئەنجامە 

گەییشــت ئەویــش بێهیواکردنــى جەماوەرى 

کوردستان بوو لە دەنگدان، دواتر دواکەوتنى 

ئەنجامــى ڕاگەیانــدن هەڵبژاردنەکــە خــۆى 

دەکەوێتــە ژێــر پرســیارەوە، دەنگەکانى 98 

بنکەى دەنگدان کە دەگاتە 119هەزار دەنگ 

پوچــەڵ کرانــەوە ئەمە ڕاســتەوخۆ لە الیەن 

ئەو کۆمســیۆنەى کــە ســەربەخۆ نییە، ئەو 

کۆمســیۆنەى لە ژێــر کاریگەریى دوو حیزبى 

دەســەاڵتدارداییە کاتێــک بێــت 98 بنکــەى 

دەنگــدان 119 هەزار دەنگ پوچەڵ بکاتەوە 

مانــاى ئەوەیــە ئەو پڕۆســەیە پڕۆســەیەکە 

زۆر دوورە لــە بنەمــا جوانەکانى دیموکراتى 

لەســەر ئــەوەى کە چــۆن ڕێز لــە ئیرادەى 

دەنگدەر دەگیرێت، کە بەڕاســتى بەداخەوە 

ئەنجامــى هەڵبژاردنەکان ئــەو ئەنجامە نییە 

کــە خەڵک دەیویســت، ئــەو خەڵکانەى کە 

دەیویست گۆڕانکارى بکرێت لە سەرجەم ئەو 

بارودۆخەى کە هەیە. 

گفتوگــۆى  دەرگاى  ئیتــر  *بێگومــان 
الیەنــەکان بــۆ پێکهێنانــى حکوومەتى 
نوێــى هەرێــم دەســت پــێ دەکاتــەوە، 
ســەرەڕای هەموو ئەو خاڵە نێگەتیفانەى 
کە ئاماژەت پێ دان ئێوە ئامادە دەبن بۆ 

ئەو گفتوگۆیانە؟
شــلێر عەبدولمەجیــد: ئێمــە چاوەڕێیــن 
ناتوانیــن بڕیارى پێشــوەختە بدەیــن، پێمان 

وایــە پێشــتر دەبێــت بزانیــن بەرنامەى ئەو 

حکوومەتــە چییــە، لــە ســەر چ بنەمایــەک 

لــە ســەر چ بەرنامەیــەک حکوومەتەکــەى 

پێــک دەهێنێت، بنەماى ســەرەکیى ئێمە بۆ 

بەشدارى لەو حکوومەتەدا بابەتى ئابوورییە، 

بە چ شــێوازێک حکوومەتەکە پێک دەهێنێت 

لــە ســەر بنەمایەکــى ئابوورى لــە خزمەتى 

کــۆى خەڵکیدا بێــت ئێمە دژ بــە ئابووریى 

بەرخۆریــن ئەگەر حکوومەتــى تازەى ئەگەر 

حکوومەتــى تازەى کوردســتان لە ســەر ئەو 

بنەمایە بەردەوام بێت، دیارە ئێمە هەڵویستى 

جیدیمــان دەبێت، ناتوانین لە دەســەاڵتێکدا 

بــەردەوام بین کە بەرنامــە ئابوورییەکەى لە 

خزمەتى کۆى خەڵکى کوردستان و بە تایبەت 

خەڵکى هەژار و بەشمەینەتدا نەبێت.

*ئۆپۆزســیۆنبوون ئەگەرێکى کراوەیە لە 
بەردەم حیزبى شوعى؟ 

شلێر عەبدولمەجید: بە دڵنیایییەوە.
*بــێ گومــان ئیتــر دەرگاى گفتوگــۆى 
الیەنــەکان بــۆ پێکهێنانــى حکوومەتى 
نوێى هەرێم دەکرێتەوە، دەمەوێت بزانم 

مەرجى ئێوە بۆ گفتوگۆ چى دەبێت؟

گردبوونەوەی ناڕەزایی الیەنگرانی حیزبی شیوعیکەرنەڤاڵی پشتگیری لە لیستی بەرەو ئیصاڵح
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ڕامــان  پێشــوەخت  عەبدولــاڵ:  مســتەفا 
گەیانــد، کــە ئێمــە ئۆپۆزســیۆن دەبیــن و 

بەشــداریى حکوومەتــى کابینەى نــۆ ناکەین 

و ڕەتــى دەکەینــەوە و پێشــوازى لــە هیچ 

وەفدێــک بۆ گفتوگــۆ بۆ بەشــداریکردن لە 

حکوومــەت ناکەیــن، چونکە پێشــوەخت لە 

دواى دەرئەنجامــەکان لــە کۆبوونەوەیەکــى 

سەرکردایەتیدا بڕیار درا لەو خولە بەشداریى 

حکوومــەت نەکەیــن و ئۆپۆزســیۆن بیــن، 

ئۆپۆزســیۆنێکى کارا و جیــدى بیــن، چونکە 

پێمان وایە ئەم حکوومەتە ناتوانێت لە ئاستى 

خەمى هاواڵتییانى هەرێمى کوردستاندا  بێت 

و هــەر بــە دیدێکى حیزبــى و  قۆڕخکارى 

مامەڵــە لەگەڵ حکوومەت و دەســتکەوت و 

داهاتەکان و خزمەتگوزارییەکاندا دەکات.

* وەک دەزانیــن ئەمــڕۆ دوا دانیشــتنى 
خولــى چوارەمــى پەرلەمانى کوردســتان 
بەڕێــوە دەچێــت، دەبێت لــە ماوەیەکى 
نزیکــدا حکوومەتى نوێ پێــک بهێنرێت، 
پێت وایــە بتوانرێــت بــە زووترین کات 

حکوومەتێکى نوێ پێک بهێنرێت؟
ســەر  دەکەوێتــە  عەبدولــاڵ:  مســتەفا 
پێوەندییەکانى نێوان یەکێتى و پارتى، ئەگەر 

یەکێتــى و پارتى لە بەغــداد گرفتەکانیان بۆ 

ڕێکخســتنى حکوومەت چارەســەر بکەن، تا 

ڕادەیەک ڕێککەوت زۆر کاتى ناوێت، چونکە 

مــن وا دەبینم پارتى دیموکراتى کوردســتانه 

کە 45 کورســى هەیە، کەمە نەتەوایەتییەکان 

هەماهەنگیــان دەبێت و لە ئەنجامدا ئاســان 

دەبێــت بۆیــان، دەکەوێتــە ســەر یەکێتیــى 

نیشــتمانیى کوردســتان، بە تێڕوانینى من بە 

بــێ یەکێتى حکوومەتى هەرێمى کوردســتان 

پێــک نایــەت، ئەگەر پێکیش بێــت ناتوانێت 

ئەرکەکانــى جێبەجێ بکات، چونکە هەرێمى 

کوردســتان دابەش بوە، لــە ڕووى جوگرافی 

و ئاساییشــی و ئابوورییــەوە، هەرێمیــش تا 

ئەندازەیــەک بریتییە لە هــەر دوو زۆنەکە، 

بۆیە پێم وایە زۆر زەحمەت و دوور نابێت.

*بۆچوونــى ئێــوە چــى دەبێت لە ســەر 
پێکهێنانــى حکوومەتى نوێــى هەرێمى 
کوردستان، واتە ئایا لە ماوەیەکى نزیکدا 
دەتوانرێت حکوومەت پێک بهێنرێت، بەم 
هەمــوو گرفتەى کــە دەبینرێت لە نێوان 

الیەنە سیاسییەکان؟
شــلێر عەبدولمەجیــد: بــە بۆچوونى ئێمە 
دۆخەکە وا ئاســان نییە، ئــەوەى دەگوزەرێ 

ئاڵــۆزە، چونکــە ئــەوەى تێبینیــى دەکرێت 

حیســابى بــۆ ناکرێت، بە تایبەتــى لە الیەن 

زۆرینــەى  ئەمــڕۆ  کــە  پارتــى  و  یەکێتــى 

کورســییەکانیان بە دەســت هێنــاوە، بابەتە 

نیشــتمانییە کوردســتانییەکان پلــەى بااڵیــان 

وەرنەگرتــوە، لــە الى ئــەوان بــە قــەدەر 

ئەوەندەى کە بابەتەکــە بابەتێکى حیزبایەتى 

بەرتەسکە، ئەمە وا بەئاسانى کۆتایى نایەت، 

بــەاڵم ئەگەر ئیــرادە هەبێت ئەگــەر بتوانن 

الیەنەکانى تر ئەو هێزە فشــارە بن لە ســەر 

ئــەم دوو الیەنە و نەتوانن بەردەوام بن بەم 

ئاراســتەیە، پێــم وایە دەکرێــت هەنگاوێکى 

بــاش بنرێــت بــۆ خزمەتى خەڵــک و دوور 

لــە دەســتتێوەردانى هەرێمایەتــى، چونکــە 

بەڕاستى ئەوەى کە دەگوزرەرێت ئەوەیە کە 

لەم کوردستانەدا، ئەم دوو حیزبە بە ئیرادەى 

خۆیان ئەوەنــدە پابەندن بە ئەجێنداى هێزە 

دەرەکییەکانــەوە ئەمە بۆ خۆى کارەســاتێکە 

کــە کۆمەڵــگاى کــوردى پێــوەى دەناڵێنێت، 

پێکهێنانــى ئــەم حکوومەتەیش لــە ئەنجامدا 

بەدڵنیایییــەوە دەکەوێتــە ســەر ئــەوەى کە 

یەکێتى و پارتى تا چەند تۆزێک لەو زاتێتییەى 

خۆیــان کەم دەکەنەوە، کەمێک هەســت بە 

خەڵکى کوردســتان دەکەن، دێنە پاى ئەوەى 

کە ئەم جارەیان بتوانن لە خزمەتى خەڵک و 

نیشتمان دا بن، ئەمە بە پلەى یەکەم بە ڕاى 

ئێمە هەتا ئەو ئیرادەیە نەیەتە کارکردنیانەوە 

لەو بڕوایەم ئەم بابەتى حیزبایەتیى تەســکە، 

ئــەم بەشبەشــێنەىە کە لە نێــوان ئەم دوو 

الیەنە هەیە، خەڵکى کوردســتان زەرمەندى 

گەورە دەبێت.

*پێشــبینى دەکرێت چوار ســاڵى ئایندە 
چوار ساڵى خۆشگوزەرانى بێت بۆ خەڵکى 

هەرێمى کوردستان؟
شــلێر عەبدولمەجید: هیوادارین وا بێت، 
بــەاڵم جارێکــى تریش دەیڵێمــەوە ئەگەر بە 

عەقڵیەتى بەشبەشێنە و دوو ئیدارەییەوە کار 

بکەن بەدڵنیایییەوە ئەم چوار ســاڵەیش چوار 

ســاڵى پڕ لــە ماندووبوون دەبێــت بۆ گەلى 

کوردستان.

ئەگەر هێزەکانى ناوخۆ یەک 
بن، بابەتە نیشتمانییەکان 
پێش بەرژەوەندییەکانى 
خۆیان بخەن بەدڵنیایییەوە 
هەموو واڵتێک پێویستى 
بە پێوەندیى هەرێمایەتى و 
نێودەوڵەتى هەیە

“
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*باســت لە واڵتانى دەرەکى کرد، کەواتە 
واڵتانــى دراوســێى و نێودەوڵەتى چ ڕۆڵ 
و کاریگەرییەکییــان دەبێــت لــە ســەر 
هەرێمى کوردســتان وە دۆخى سیاسى و 

پێکهێنانى حکوومەتى نوێ؟
شــلێر عەبدولمەجیــد: ئەگــەر هێزەکانى 
ناوخــۆ یەک بن، بابەتە نیشــتمانییەکان پێش 

بەرژەوەندییەکانى خۆیان بخەن بەدڵنیایییەوە 

هەمــوو واڵتێــک پێویســتى بــە پێوەندیــى 

هەرێمایەتــى و نێودەوڵەتــى هەیــە، بــەاڵم 

ئەو پێوەندییە لە ســەر بنەماى خزمەتکردنى 

نیشــتمان بێت نەک لە سەر بنەماى خزمەتى 

تاک و حیزبەکەى بێت، کاتێک بەم عەقڵیەتە 

هــەر پێوەندییەکــى دیبلۆماســى لەگەڵ هەر 

واڵتێکــى هەرێمایەتى بێت بە دڵنیایییەوە لە 

خزمەتى خەڵکدا نابێت، ئاکامەکەیشــى باش 

نابێت، ئەم چەند ساڵەى پێشوو بینیمان الیەک 

بۆ ئێران و الیەک بۆ تورکیا، ئەنجامەکەیشى 

ئەوە بوو کە کێشەى کەرکووکى لێ کەوتەوە 

لــە الیەکى تــرەوە بارودۆخى شــەنگال بەو 

ئاڕاســتەیە دەڕوات، لەبــەر ئــەوە کاتێــک 

ناتوانرێت سیاســەتێکى دادپەروەرانە بەڕێوە 

ببرێت هەمیشــە دەبیتە پاشــکۆى سیاســەتى 

دەوڵەتە هەرێمایەتییەکان.

* دوا سەرنجى تۆ چییە؟
شلێر عەبدولمەجید: هیوادارم حکوومەتى 
داهاتــووى کوردســتان، حکوومەتێــک بێت 

داکۆکیکارێــک بێــت لە بابەتە نیشــتمانى و 

ڕەواکانــى  داوا  کێشــەى  کوردســتانییەکان، 

جەمــاوەر ببێتــە پێشــینەى ئەرکەکانى دوور 

لە بەشبەشــێنەى حیزبایەتــى و دوور لەوەى 

کە ئەگەر من کورســییەکم هەبێت دەسەاڵت 

ڕادەســت ناکــەم و دوور لــەوەى کــە مــن 

زۆرینــەم و ئــەوى تر کەمینەیــە و هەمووى 

بە یەک چاو ســەیر بکات بــۆ خزمەتى گەل 

و نیشتیمان.

پڕۆفایل
- شلێر عەبدولمەجید ڕەشید

- لە ساڵى 1961 لە سلێمانى لە دایکبوە.
- دبلۆمــى بااڵى لە ئامارى پراکتیکیدا بە 

دەستهێناوە 
- بــەردەوام چاالکى سیاســى هەبوە  لە 

بەغداد و سلێمانى و هەولێر.
- لــە ســاڵى 1980پەیوەندى کــردوە بە 

حیزبەوە 

پڕۆفایل
مستەفا عەبدوڵاڵ

- لە ساڵى 1968 لە قەاڵدزێ لە دایکبوە.
- کۆلێــژى یاســاى لە زانکۆى ســلێمانى 

تەواو کردوە
- پەیوەندى بە یەکگرتوویى ئیسالمییەوە 

کردوە 
ڕاگەیاندنــی  دوای   1994 ســاڵى  لــە   -
یەکگرتووى ئیسالمى، بوەتە بە بەرپرسى 

ناوچە  
- کارگێــڕى ئەنجومەنــى جێبەجێکــردن 
ناوخۆیــى  ئەنجومەنــى  بەرپرســى   و 

یەکگرتووى ئیسالمییە.



ڕەوەند مەال مەحمود، جێگرى مەڵبەندى ڕێکخستنى 
کەرکوکى  یەکێتى نیشتیمانى کوردستان

بەشێک لە ئەندامانی 
ئەنجومەنی پارێزگا هەڤااڵنی 
پارتین و ئامادە نین بێنەوە بۆ 

کۆبوونەوەی ئەنجوومەن، 
کەچی هەموو مانگێک دێن 

مووچەکانیان وەردەگرن

ئامادەکردنی: ئەوین مستەفا
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*پێکهێنانــى ئــەم ژوورى عەمەلیاتــە تا 
چەنــد گرینگە بۆ پاراســتنى ســەروماڵى 

هاواڵتییان لە شارى کەرکووک؟
ڕەوەند مــەال مەحمود: دیــارە ماوەى 
ســاڵێکە حوکمڕانیــى کەرکووک لە دەســتى 

ســەربازدایە و پارێزگارێکــى بــە وەکالــەت 

هەیە لە نەتەوەی عەرەب، زۆر جار ناهەقى 

بەرانبەر بــە میللەتەکەمــان دەکرێت، بەاڵم 

ئەگەر ئەم ناهەقییە بچێتە بەردەمى یاســا و 

دەزگا پێوەنــدارەکان، بەتــاڵ دەبێتەوە، بۆیە 

ئێســتا ژووری عەمەلیات دروســت کراوە لە 

هەڤااڵنــى ئەنجوومەنى پارێــزگاى کەرکووک 

و پەرلەمانتارەکانمــان لەگەڵ ئەو دەزگایانەى 

لــە خۆمانــەوە نزیکن. هەروەهــا کۆمەڵێک 

خەڵکى یاســاییمان هەیە کــە پارێزەرن و لە 

کەرکــووک کار دەکــەن بۆ ئــەوەى لە هەر 

شــوێنێک دەســتدرێژى و غەدرێــک لە هەر 

کەســێک کرا بیگەیەنێتــە الى ئێمە، ئێمەیش 

لەســەرى بە جواب بێین، بۆ ئەوەى نەهێڵین 

یاخــود  بفەوتێــت،  میللەتەکەمــان  حەقــى 

هەندێــک حەق هەن دەبێت لــە بەغداد بە 

دەســت بهێنرێت، وەک زەویــى جوتیاران و 

هــەر مافێکى تر، پەرلەمانتــارەکان بیبەن لە 

وەزارەتــەکان گفتوگــۆى لە ســەر بکەن، بۆ 

ئەوەى بەرگرى لە میللەتەکەمان بکەین. 

*واتــە وەاڵمى ئــەم ژوورى عەمەلیاتە چى 

دەبێت، بــۆ ئەوانەى کە غــەدر بەرانبەر بە 

هاواڵتییان و فەرمانبەرانى کورد دەکەن؟

ڕەوەنــد مەال مەحمــود: ئێمە بە پێى یاســا 

مامەڵــە لەگــەڵ هەموو ئەوانــە دەکەین کە 

بیانەوێت دەستدرێژی بەرانبەر میللەتەکەمان 

بکــەن، دیــارە یاســاى عێراقــى بــۆ هەموو 

هاواڵتییەکى عێراقى وەک یەکە، بۆیە ئێســتا 

ئــەو ژوورەمان پێکهێنــاوە، ئەو هەڤااڵنەمان 

شــارەزان لــەو بوارانەدا، بۆ ئــەوەى بتوانن 

بەرگــرى لە خەڵکى کەرکووک و ئەو ناوچانە 

بکەن.

*لە شــارى کەرکووک کــورد %65 زیاتری 
شــارەکە پێک دەهێنێت، بۆیــە دەکرێت 
بە ئــارەزووى پارێزگارێکى بــە وەکالەت 
بێت، بۆ نموونــە بەڕێوەبەرى کوردەکان 

بگۆڕن؟
ڕەوەند مەال مەحموود: ئەمەیش دەگەڕێتەوە 
بۆ خراپیى نێو ماڵى کورد، ئەگینا ئەگەر کورد 

نێو ماڵى خۆى یەک بخستایە و ئەنجوومەنى 

پارێزگا کارا بکرایەتەوە، کە زۆرینەى کوردە، 

بەشێکیان الى هەڤااڵنى پارتییە کە ئامادە نین 

بێنەوە بۆ دانیشــتن، هەموو مانگێک دێنەوە 

مووچەکانیان وەردەگرن، پیاســەى خۆیان لە 

کەرکووک دەکەن و دەگەڕێنەوە بۆ هەولێر، 

بەاڵم بۆ ئەوەى کورد ببێت بە پارێزگار ئامادە 

نین لە یەک دانیشتنیشــدا بەشــداریى بکەن، 

کێشــەکە لێرەوە دەست پێ دەکات، کێشەکە 

خۆمانیــن نــەوەک ئەوەى بــە زۆرى زۆردار 

جێگــرى پارێزگاریــان کــردوە بــە پارێزگار، 

نەخێر دەکرێت دانیشــتنێک بکرێت ئەو کاتە 

زۆرینەى ڕەهاى دەنگ الى کوردە، دەکرێت 

پارێزگارێــک بــۆ کەرکووک دیــارى بکرێت، 

چونکــە تــا ئێســتا کەرکووک لە ژێر یاســاى 

بریمەردایــە، بە یاســاى بریمەر ئەنجوومەنى 

پارێزگا کۆ دەبێتەوە و پارێزگارێک بۆ شارەکە 

دیارى دەکات.

* وەک جێگــرى لێپرســراوى مەڵبەنــدى 
نیشــتیمانیى  یەکێتیــى  کەرکووکــى 
کوردستان، هەڵوێســتى سەرۆک کۆمارى 
عێراق بەرانبەر بە کەرکووک لە ئێســتادا 

لە چ ئاستێکدایە؟
ڕەوەنــد مەال مەحمــوود: ئێمە سوپاســى 
دەکەین لەو کاتەى کە ئەو دەســتبەکار بوە، 

جووڵەیــەک هەیــە، لــە الیــەن وەفدەکەى 

خۆیشــمانەوە کە چوون بۆ بەغداد لە الیەن 

ســەرۆک کۆمارەوە، بۆ ئەوەى چارەســەرى 

و  شــارەکە  بــارودۆی  و  کەرکــوک  ڕەوشــی  لــە  ئاگاداربــوون  زیاتــر  بــۆ 
گۆڕانکارییەکانــی ئــەم دواییــە و چەند پرســێکی دیکە و ســەرپێچی ئیدارەی 
پارێزگاکــە کــە ئێســتا لە الیــەن عەرەبێکــەوە بــە وەکالــەت بەڕێوەدەچێت و 
بــە تایبــەت هەڵوێســتی )ی. ن. ک( و )پ، د، ک( لەوبارەیــەوە، بە پێویســتمان 

زانــی ئــەم دیــدارە ئەنجــام بدەیــن      
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کێشــەى کەرکووک بکەیــن کەرکووک و لەم 

سەربازگەرییەى ئێستا ڕزگار بکەین.

*بۆچــى پارتــى دیموکراتى کوردســتان 
شــارى  بــۆ  بگەڕێتــەوە  نییــە  ئامــادە 
کەرکووک، بەاڵم لە کاتێکدا داواى پۆستى 

پارێزگارى کەرکووک دەکات؟
ڕەوەند مەال مەحمود: ئەمە ڕوونکردنەوەى 
زۆرى دەوێــت، پارتى تێــدەگات لەوەى کە 

زۆرینــەى ڕەهــاى کــورد لــە کەرکووکــدا 

یەکێتییــە، لە الیەک ئەوان هەژموونى تورکیا 

لە ســەریان زاڵــە، لە الیەکى تــرەوە ئەوان 

هــەر خۆیان باوەڕیــان بە کەرکــووک نییە، 

باوەڕیان بە خەباتکــردن نییە بۆ کەرکووک،  

ئێمە پێشــتر لە کاتى ڕیفراندۆم زۆر هەوڵى 

جیدیمــان دا بــۆ ئــەوەى کە ئــەم بابەتە لە 

کەرکووک نەکەن، بەاڵم بە ئەنقەست هێنایانە 

کەرکــووک، بــۆ ئــەوەى کەموکورتییەکانــى 

هەرێمى پێ دابپۆشــن، دیارە لە هەرێم ئەو 

کاتە دەیان کێشــەى قورس هەبوو، کێشــەى 

داخســتنى پەرلەمــان و حکوومەت و قەیران 

هەبوو، هەموو ئەم بابەتانەیان هێنا لە ســەر 

کەرکووک ســاغیان کردەوە، پارتى کێشــەى 

زۆرە لەگــەڵ کەرکووکــدا، پێشــتریش لــە 

2014/6/10 ئێمە لە شــەڕى داعشــدا بووین، 

ئەوان لە الى قوشــتەپە حەفریــان لێ دەدا، 

ئەمــە خــۆى لــە خۆیــدا زۆر ڕوونــە ئەوان 

باوەڕیــان بــە کەرکــووک نەبوە، لەم ســاڵى 

ڕابردوویشــدا باوەڕیــان پێى نییــە، بەاڵم بۆ 

پۆســتوەرگرتن، بۆ ئەوەى ببن بە پارێزگارى 

کەرکووک و ببن بە سەرۆکى عێراق ئامادەى 

هەموو شــتێکن، بــەاڵم بۆ ئــەوەى یەکێتیى 

کورد لە کەرکــووک گەش بێت، ئەوان ڕازى 

نیین.

*دەگوترێت ســەرۆکى پارتى دیموکراتى 
کوردســتان لەگەڵ قاسم سولەیمانى کۆ 
بوەتەوە و لە کۆبوونەوەکەیشــدا داواى 

کــردوە، پۆســتى پارێــزگارى کەرکــووک 
نەدرێت بە کورد، تا چەند ڕاستە؟

ڕەوەنــد مەال مەحموود: من بۆ خۆم لەوێ 
نەبووم، وەک ئێوە بیســتوومە، بەاڵم هەموو 

هەوڵێــک هەیە لە الى پارتــى بۆ ئەوەى لە 

بەرژەوەندیــى خۆیــان بێت، بــۆ یەکێتى بە 

ناڕەواى دەبینن، بۆیە دەبینین ئەوان بایکۆتى 

کەرکــووک دەکەن، بەاڵم لە ســەر پۆســتى 

ســەرۆک کۆمار لە بەغداد شــەڕ دەکەن یان 

دێن کە ئێمە هەڵبژاردن دەبەینەوە، تۆمەت 

و تانە باڵو دەکەنەوە، بە هیچ جۆرێک ئەوان 

لەگەڵ کەرکووکدا نین، بە داخەوە زۆر خراپ 

ســەیرى کەرکووک و دانیشــتوانى کەرکووک 

دەکــەن، بــە ڕاگەیاندنەکانیــان کەوتوونەتە 

گیانى کەرکووک، هەمیشــە بچوکترین کێشە 

دەکەن بە گەورەترین کێشە.

پڕۆفایل
ڕەوەند مەال مەحموود 

- لــە 1964/7/1 لــە کەرکــووک لە دایک 
بوە. 

- بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەیە لە یاسا 
- لێپرســراوی مەڵبەنــدی دوبزی ی.ن.ک 

بوە.
بــە  پێوەندیــی   1979 ســاڵی   -

ڕێکخستنەکانی یەکێتییەوە کردوە.
- لــە ســاڵی 1982 بوە بە پێشــمەرگە و 

چەندین جار لە شەڕدا بریندار بوە 
- ئێســتا جێگــری لێپرســراوی مەڵبەندی 

کەرکووکی )ی.ن.ک(ە. 



شۆڕشی كوردستان  و
گۆڕانكاریەكانی سەردەم

»خەباتی شاخەكان، یان ڕاپەڕینی شارەكان؟«

حیكمەت محەمەد كەریم )مەال بەختیار(

بەشی یەکەم



65 ژمارە )31-30( کانونی یەکەم  2018

بێ  پێچ  و پەنا دروشــمی ڕووخاندنی ڕژێمی 

فاشــی عێراق بەرز دەكەینــەوە، بێ  گوێدانە 

ڕێ   و ســەختی بەدیهێنانــی لەپێناویــا درێژە 

بە خەبــات دەدەین، ڕێگای شۆڕشــگێڕانەی 

ڕووخاندنەكەشــی تەنیا ڕاپەڕینی كرێكاران  و 

زەحمەتكێشان، سەرباز و كاسبكار و مامۆستا 

و گشــت ئازادیخوازێكــی ئــەم واڵتەیــە كە 

لەهەلومەرجی ئێستامان لە هەموو ڕوویەكەوە 

كوردستان  و بزووتنەوە دیموكراتییە ڕەواكەی 

گەلی كورد ڕۆڵێكی گەورەی كاریگەری هەیە 

و پێویســتە ماركســییەكان تیا شۆڕشــگێڕانە 

خەبات بكەن 

پێشەكی  و سەرگوزشتەیەك
لەوباوەڕەدام، هەموو كتێبێكی سیاسی، وەكو 

ڕۆمــان، جۆرەهــا چیرۆك  و سەرگوزشــتە و 

بەسەرهاتی لە پشتەوەیە، ئینجا دەنوسرێت   و 

دەكەوێتە دەستی خوێنەر. خوێنەریش، كەمتر 

لەو هۆیە شــاراوانە ڕادەمێنێــت ، كە بونەتە 

مایەیی نوســینی كتێبەكە. تەنها لە نوســینی 

ڕاســتەقینەی  كەســایەتی  بیرەوەریەكانــدا، 

نوســەر، باشتر لە نوسینی بابەتەكانی دیكەی 

نوسین، بەرجەستە دەبێت .

پێش ئەوەی بچمە ناو وردەكاری پێشەكیەكە 

ڕەگ  و  دەمەوێــت   سەرگوزشــتەكەی،  و 

ڕیشــەی بۆچونە جیاوازەكان لەناو شۆڕشدا، 

لە سەرەتای هەشتاكانەوە، باس بكەم.

مشــتومڕ لەسەر ستراتیژی شۆڕشی چەكداری  

و ڕاپەڕینی شــارەكان، لە ساڵی )1982(ەوە، 

لەناو یەكێتیدا سەریهەڵدا. ئەوانەی سەرەنجام 

لە«ئااڵی شــۆڕش« ســاغبوینەوە، بەرە بەرە، 

ئــەم بابەتــە لــە كتێبــی )شۆڕشــی كوردســتان  و گۆڕانكاریەكانــی ســەردەم 
ــەر  ــراوە و نووس ــارەكان؟«( وەرگی ــی ش ــان ڕاپەڕین ــاخەكان، ی ــی ش »خەبات
لــەم کتێبــەدا هەوڵیــداوە ئەڵتەرناتیڤــی ســتراتیژی چەكداریــی كوردایەتیــی 
گەاڵڵــە بــكات و ئەڵتەرناتیڤەكــە، ڕەنگدانــەوەی گۆڕانكارییەكانــی دوای 

ســەردەمی جەنگــی ســارد بێــت. 
درێژخایەنــی  شۆڕشــی  لــە  وەرگۆڕانێكــە  كتێبــە،  ئــەم  بابەتەكانــی 
شــاخەكانەوە، بۆ ڕاپەڕینی شــارەكان، هەڵگیرســاندنەوەی شۆڕشی 1976ی 
كوردســتانە داگیركراوەكەمــان، ڕووداوەكانــی عێــراق  و كوردســتانە پێــوە 
ــدی  ــە نائومێ ــراوە ک ــەردەمێک دا نووس ــە لەس ــەم کتێب ــەی. ئ لكێندراوەك
ــە  ــە ل ــابوو بەســەر باشــووری کوردســتان دا و تروســکاییەک چیی ــی کێش باڵ
ــە بەدناوەکانــی  ــاو ئەنفال زۆربــەی دڵەکانــدا نەمابــوو، ئەویــش ســەردەمی بەن
کوردســتان بــوو.   لەبــەر گرینگــی بابەتەکانــی بەپێویســتمان زانــی جارێکــی 

ــەوە. ــاڵوی بکەین ــک دا ب ــە کوردســتان دیپلۆماتی ــرە ل ــە زنجی دیکــە ب
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قســەمان لەسەر ستراتیژی ڕاپەڕینی شارەكان 

دەكرد و دەمانگوت: شۆڕشی چەكداری، وەكو 

ســتراتیژ ناتوانێت  ئامانجی ڕزگاری كوردستان 

بەدیبهێنێت، بۆیە هەقوایە ڕوداوەكان بەرەو 

ڕاپەڕینێكی گەورە ئاڕاســتە بكرێت . لەســەر 

بنەمای ئەم بیركردنەوەیە، خۆپیشــاندانەكانی 

ناو شارەكان بڕیار لێدراو بەندە سەرپەرشتیم 

دەكــرد، بۆ ئــەوەی ســەركەوتوو بێ ، چوار 

ئەركم ڕاپەڕاند:

لەســەر  كۆمەڵــەم  ســەروتاری  یەكــەم: 

خۆپیشــاندانەكان، بەناونیشــانی )با ڕاپەڕینی 

جەماوەر پەرە پێ بدەین ڕووە و سەركەوتن( 

لەوكاتەدا نوسیوە.

دووەم: پەیتــا پەیتــا نامە و دروشــممان بۆ 

دەستنوســی  )نامــەی  دەنوســی.  شــارەكان 

ئەوكاتــەی خۆمــم الیە كە دروشــمەكانم بۆ 

تــر  ڕێكخســتنەكانی ســلێمانی و شــارەكانی 

نوسیوە(.

سێهەم: ئەو پۆســتەرانەی لەسەر ڕاپەڕینەكە 

و خۆپیشــاندانەكان  و شــەهید ســنۆبەر لــە 

قــەاڵدزێ  دەرچــوو، سەرپەرشــتیم كــردن. 

ســنەوبەریش،  شــەهید  پۆســتەری  لەســەر 

شیعرەكەی پیرەمێردم بەمشێوەیە دەستكاری 

كــرد »وا دیســان ڕوویدایــەوە لــە تأریخــی 

میللەتــا، قەڵغانی گوللە ســنگی كچان بێ  لە 

هەڵمەتا« مەبەســتم شەهید سنۆبەر و ژنانی 

هەڵمەتبەر بوو.

چــوارەم: كاتێــك، خۆپیشــاندانەكان فراوان 

بون، من  و كاك قادری حاجی عەلی  و شەهید 

عوســمان كاژاوی، هاتینە شــار و هەفتەیەك 

ماینەوە بۆ سەرپەرشتی خۆپیشاندانەكان.

ئــەم ناكۆكی  و ملمالنێیــە، لەناو كۆمەڵە دا، 

درێــژەی كێشــا. كار و كاردانــەوە مەخابــن 

دەگەیەندرایــە ئــەوەی گوایە، لەنــاو ئێمەدا 

هــەن، دڵــی پێشــمەرگە ســارد دەكەنەوە. 

ڕاستییەكەی، گەرمكردنەوەی دڵی پێشمەرگە 

بوو، بەاڵم بە ئاڕاستەی ڕاپەڕین.

كاتێك ئااڵی شۆڕشــیش دامەزرا، ســتراتیژی 

ڕاپەڕیــن، لــە كۆتایــی مفاوەزاتەكــەدا، لــە 

یەكەمین پڕۆژەی بەرنامەی ئااڵی شۆڕشــدا، 

بەمشێوەیە، لە)1985/6/20( نوسیومە:

»بێ  پێچ  و پەنا دروشمی ڕووخاندنی ڕژێمی 

فاشــی عێراق بەرز دەكەینــەوە، بێ  گوێدانە 

ڕێ   و ســەختی بەدیهێنانــی لەپێناویــا درێژە 

بە خەبــات دەدەین، ڕێگای شۆڕشــگێڕانەی 

ڕووخاندنەكەشــی تەنیا ڕاپەڕینی كرێكاران  و 

زەحمەتكێشان، سەرباز و كاسبكار و مامۆستا 

و گشــت ئازادیخوازێكــی ئــەم واڵتەیــە كە 

لەهەلومەرجی ئێستامان لە هەموو ڕوویەكەوە 

كوردستان  و بزووتنەوە دیموكراتییە ڕەواكەی 

گەلی كورد ڕۆڵێكی گەورەی كاریگەری هەیە 

و پێویســتە ماركســییەكان تیا شۆڕشــگێڕانە 

خەبــات بكــەن  و بەرنامــەی الیەنــی كەمی 

كرێــكاران  و زەحمەتكێشــانی تیا پیادە بكەن  

چۆنییەتــی  و  پێویســتییەكان   دروشــمە  و 

چارەسەری كێشەكانی بەرزبكەنەوە«.)*(

لەدرێــژەی ئــەو مشــتومڕانەدایە، درێژە بە 

ڕێبازی ڕاپەڕین، دوای ئەنفالەكان، سیاسەتی 

نەگۆڕمــان بوە. كتێبەكەشــم بەو ئاڕاســتەیە 

نوسیوە.

گۆڕانكاریەكانــی  كوردســتان و  »شۆڕشــی 

ســەردەم« ئێســتا )27( ساڵ بەســەر بڕیاری 

نوسینی تێدەپەڕێت . )25( ساڵیش بەسەر چاپی 

یەكەمیدا تێپەڕیوە. بۆ خۆم، وەكو نوســەری 

كتێبەكــە، الم مەبەســت بــوو، ســەرلەنوێ  

پیابچمەوە و تانوپۆی رشتەكانی شیبكەمەوە، 

هەتــا بزانــم، لەنــاو ئــەم كێشمەكێشــانەی 

سیاســەتی ناوچەكە و كوردیــدا، بەو هەموو 

دوای  ئامانجەكانــم  ئایــا  ئاڵوگۆڕانەشــدا، 

چارەكە ســەدەیەك ئەنگاوتووە، یان نەخێر. 

بۆیــەش وا دەڵێــم؛ لەبەرئــەوەی ناوەرۆكی 

كتێبەكە، گەاڵڵەكردنی ئەڵتەرناتیفی ستراتیژی 

چەكداریــی كوردایەتییــە. كــە دەتوانم بڵێم 

هەوڵمــداوە، ئەڵتەرناتیفەكــە، رەنگدانەوەی 

گۆڕانكاریەكانــی دوای ســەردەمی جەنگــی 

ســارد بــێ . هــەر بۆیــە كاتێــك دۆســتانم 

لــەم بارودۆخــەدا، كــە راپەڕین و خرۆشــان 

ناوچەكــەی تەنیوەتــەوە، پێشــنیازی چاپــی 

چوارەمی كتێبەكەشــیان بۆ كردم، سەلماند و 

بڕیارم دا.

باســكردنی  ســەر  بچمــە  ئــەوەی  پێــش 

سەرگوزشــتە و هۆكاری نوســینی ئەم یەكەم 

شۆڕشی چەكداری، 
وەكو ستراتیژ ناتوانێت  

ئامانجی ڕزگاری 
كوردستان بەدیبهێنێت، 
بۆیە هەقوایە ڕوداوەكان 
بەرەو ڕاپەڕینێكی گەورە 
ئاڕاستە بكرێت . لەسەر 

بنەمای ئەم بیركردنەوەیە، 
خۆپیشاندانەكانی ناو 

شارەكان بڕیار لێدراو بەندە 
سەرپەرشتیم دەكرد

“
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كتێبــەم، كتێبەكــەم وردتر لەكاتی نوســینی، 

خوێنــدەوە. زۆرتریــن كاتــی ســێ  ڕۆژم بۆ 

تەرخانكرد. كورتییەكەی:

جگــە لــەوەی، لــە هەندێک  بۆچونــدا، لەو 

ملمالنێكانــدا،  جەنجاڵــەی  هەلومەرجــە 

مۆركــی ئایدیۆلــۆژی بــە رشــتەكاندا دیارە، 

بیركردنــەوەی  بنچینــەی  وەكــو  ئەویــش، 

ئەوســام، بەشــێوەیەكی گشــتی لێى پاشگەز 

نییــم؛ ئەگەرچی، لە دوای نوســینی كتێبەكە 

تێگەیشــتنم  گۆڕانكاریــەكان،  ڕوودانــی  و  

بۆ ڕێبــازی چەپ، هەمان تێگەیشــتنی كاتی 

نوسینی كتێبەكە نییە. تەنانەت تێگەیشتنم بۆ 

دیموكراسی  و رۆشــنگەری  و سۆسیالیزمیش، 

دەمێكــە ڕەهەندێكی فراوانترم هەیە. بەڵكو 

یەكەمین ماركسیســتی باشــووری كوردستان 

بــوم، ڕەخنەم لە لینین  و شۆڕشــی ئۆكتۆبەر 

گرت، كە بازیان بەســەر قۆناغی دیموكراسی 

دا، بــە نــاوی )شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر و زوو 

ســەپاندنی سۆســیالیزم( لە یەكەمین ژمارەی 

گۆڤــاری »نۆژەن- 1990« باڵوكرایەوە. دوای 

ڕاپەڕینیش، یەكەمین كۆڕی سیاســیم لەســەر 

)دیموكراســی دوای جەنگی ســارد( بوو، كە 

تیایــدا جەختــم دەكردەوە سۆســیالیزم بەبێ  

دیموكراسی مەحاڵە. بانچەپەكان لەكۆڕەكەدا، 

رەخنەیــان لێدەگرتم و دەیانگوت: لە خەباتی 

سۆسیالیســتی الیــداوە! ئەو كــۆڕەم، لەژێر 

هەمان ناونیشــان، لە كتێبێكدا ســاڵی 1997 

چاپكرد.

وەكــو دی، لێكدانــەوە سیاســی  و بۆچونــە 

ئایدیۆلۆژیــەكان، لەمــەڕ گۆڕینی ســتراتیژی 

چەكداری، بە ســتراتیژی ڕاپەڕینی بەردەوام؛ 

هەروەهــا كاریگــەری گۆڕانكاریەكانی دوای 

جەنگی سارد و ڕەنگدانەوەی لەناو كرێكاران  

و خەباتی دیموكراسی گەالنی چەوساوەدا، بۆ 

قوڵكردنی خەباتی دیموكراســی  و مەدەنی  و 

ئازادی، بە تایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 

هەستم نەكرد، الیەنێكی لێكدانەوەكە، لەسەر 

ئاســتی گۆڕانی ســەردەمەكە و ڕووداوەكانی 

ناوچەكــەدا،  لــە  كاریگەرییــان  و  جیهــان  

بۆچونــەكان ســەریان كردبێ ، یــان كورتیان 

هێنابێــت . تەنهــا ئەوەیــە، ئــەو چوارچێوە 

گشتیەی لە مەڕ كۆتاییهاتنی جەنگی سارد و، 

ئەو سیستەمە نوێیەی دوای جەنگی سارد و، 

ئەو دیموكراســییەی باسكراون، ڕووداوەكان، 

سیســتەمی نوێــی جیهانیــان گــۆڕی  و لــە 

سیســتەمی بااڵتری جیهانگیریــدا فۆرمیالیان 

كــرد. دەركەوت، سیســتەمی نوێــی جیهان، 

لە دوای جەنگی سارد، دەروازەی كردبوەوە 

بــۆ ســەردەمێكی نۆژەنی سیاســەتی جیهان، 

كــە ئەویش لــە جیهانگیریدا، ســاغكرایەوە. 

جیهانگیریــش، لەوســاوە هەتــا ئێســتا و بۆ 

ئایندەیەكــی دیاریــش، ماویەتــی، جیهان لە 

كۆمەاڵیەتــی،  سیاســی،  ئابــووری،  ڕووی 

روناكبیــری  و ئاسایشــەوە، سیســتەم ڕێــژی 

ســتراتیژی بكات. بــە تایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســتی پــڕ لــە كێشــە و هەژمونگەری 

ئیسالمگەراو مەزهەبگەرایی.

ســەبارەت بــەوەی لە باســەكاندا، دەیانجار، 

بەشــێوەیەكی جیــاواز جیــاواز، باســی ئەوە 

كراوە كە شۆڕشــی چەكداری، وەكو ستراتیژ، 

لە دوای جەنگی ساردەوە كۆتاییهاتوە و ئیتر 

ڕاپەڕینــی بــەردەوام، ســتراتیژی ڕوخاندنی 

حكومەتە فاشیست  و دیكتاتۆرەكانن، ئەوەی 

بە هەڵە ناونرا »بەهاری عەرەبی« دوای دوو 

دەیە، ڕووداوەكان ســەلماندیان كە ڕاپەڕینی 

بــەردەوام، لــە هەناوی كێشــە ئابــووری  و 

كۆمەاڵیەتی  و سیاسیەكاندا، جۆشی خواردوە 

و ئــان  و كاتی تەقینەوەكــەی، دوو دەهەی 

خایانــد. ئەوەتانێ  دەبینین كە بۆ چوار ســاڵ 

دەچێت ، ڕاپەڕیــن  و ڕووداوە لێكەوتوەكانی 

سایەی ڕاپەڕین، بەردەوامە.

ڕاپەڕینــی  سەرنجیشــە،  جێگــەی  ئــەوەی 

بــەردەوام، لەناو تونــس، وەكو حكومەتێكی 

میانــڕە و تەقیــەوە، بــەاڵم بەهێزترین چوار 

حكومەتیشــی، زوو گرتەوە: میســر، سوریا، 

لیبیــا و یەمــەن. مەغریبیشــی هەتاڕادەیەك 

گــۆڕی! واتــا: لەنــاو حكومەتــی كۆمــاری- 

نیشتمانی )میسر( تۆتالیتاری )لیبیا( پاشایەتی 

)مەغریب( ناسیۆنالیســتی شــۆڤێنی )سوریا( 

ڕاپەڕینــی بــەردەوام، كاری مێژوویــی خۆی 

ئەنجامدا.

ئەگەر دیقەت لە ڕاپەڕینی هەر چوار واڵتەكە 

بدرێــت، دەكرێــت  ناوەڕۆكــی ئــەم كتێبە، 

بخرێتــە ســەر مەحەكی ڕاپەڕینــی ئەو چوار 

واڵتە. كە ئاخــۆ بۆچونەكانی كتێبەكە، چەند 

ڕاست  و چەند ناڕاستن؟ وەكو:

یەكەم: ڕاپەڕینی بەردەوام؛ حكومەتی بەهێز، 

یــان الواز، یان گەورە و بچوك، فاشــی یان 

دیكتاتۆر نازانێت . كە هەلومەرجی ڕەوخسا، 

بەرپا دەبێت .

ئامانجــە  بــەردەوام؛  ڕاپەڕینــی  دووەم: 

ســتراتیژیەكەی بــە دیهێنانی دیموكراســییە. 

بۆیە، ئەگەر لەم  و لەو واڵتیشدا، ڕای گشتی 

بــۆ ماوەیەك، چەواشــەی ئیســالمگەرا، یان 

مەزهەبگەرایــی بكرێــن  و لــە هەڵبژاردندا، 

الیەكی ئیسالمگەراش دەرچێنن، لە ڕاپەڕیندا 

ئەمــە دۆخێكی كاتییــە و زوو دەگۆڕدرێت ؛ 

میسر و تونس وەكو نموونە.

ســێهەم: ڕاپەڕینــی بــەردەوام؛ هەڵەیەكــی 

چەكــداری  خەباتــی  ئاوێتــەی  كوشــندەیە، 

بكرێــت ، چونكە دەبێتە مایەی كارەســات بۆ 

خەڵك  و دەوڵەت  و بزوتنەوەی دیموكراسی، 

دوور نییــە، ســەپاندنی هێــزی چەكــدار لە 

ڕاپەڕیندا، حكومەتەكانیش بهێڵێتەوە؛ ســوریا 

وەكو نمونە.

چــوارەم: ڕاپەڕینــی بــەردەوام؛ پێشــەنگی 

سیاســی لێوەشــاوەی نەبێت   و پێشــەنگەكە، 

بەرنامــەی دوور و نزیكــی دیموكراســی  و 
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حوكمڕانی  و چارەسەری كێشەكانی نەكردبێتە 

ئامانج، لە ئاكامدا بشــێوی دروســتدەبێت   و 

دەوڵەت تێكدەچێت  و خەڵكیش تێكبەردەبن؛ 

یەمەن  و لیبیا بۆ نمونە.

دووتوێــی  لــە  هەموویــان  خااڵنــە،  ئــەو 

كتێبەكــەدا، لــە ڕۆژگارێكــدا خراونەتە ڕوو، 

ناوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــی  ئاســتی  لەســەر 

حكومەتە جۆراوجــۆرەكان بێ ڕادە بەهێز و 

كۆنتڕۆڵی واڵتەكانیــان كرد بوو، لە عێراقدا، 

ڕژێمــی فاشــی لە جەنگــی ئێرانــدا نەبەزی 

بوو، لە جەنگی كوردستانیشــدا ســەركەوت 

بوو؛ لەناو هێزە كوردستانیەكانیشــدا زۆربەی 

سەركردە سیاسیەكانی كوردستان، ڕۆحییەتی 

بەرەنگارییــان لــە دەســت دابــوو. بگرە بە 

رەهایــی باوەڕیان بە ڕاپەڕیــن  و گۆڕانكاری 

نەما بــوو. تەنهــا چاوەڕوانــی مفاوەزاتێكی 

الوازیــان دەكــرد!! تەنانەت كــە ڕاپەڕینیش 

بەرپــا بــوو، هێزگەل  و ســەركردەگەلی زۆر 

هەبون، باوەڕیان بە ســەركەوتنی ڕاپەڕین.. 

هــەر نە بــوو. بەڵكــو چاوەڕێی كارەســاتی 

گەورەشیان، لە ئەنجامی ڕاپەڕین دەكرد.

ئەوەی الم ســەیرە، لــە ئەدەبیاتی سیاســی 

كوردســتاندا، یــەك تاقــە سیاســەتمەدار و 

نوسەرم نەدی، ئاوڕ لەو ڕابردوەی شۆڕش  و 

ڕاپەڕین بداتەوە و ڕاستیەكان یەكااڵ بكاتەوە. 

یــەك ســەركردە و هێــزی سیاســیم نەدی، 

توێژینەوەیــەك لەســەر هەڵە ســتراتیژیەكان 

بنوســێت . یان ڕەخنە لــەو هەاڵنە بگرن كە 

لە گۆڕانكارییەكان  و گۆڕینی قۆناغی سیاســی 

دوای جەنگی سارد، وردنەبووبوونەوە و تاقە 

دەرەتانی ڕزگاربوون لە دۆخەكە، مفاوەزات 

بوو الیان. ئەمە لە كاتێكدا ئێســتا، نوسەر و 

چاپەمەنی هێندەی خوێنــەر زۆرە، دەكرێت  

ئەو باسانە بهێنرێنە ئارا، نەك باسی بێپێز كە 

جگە لە زیان سودێكی نەگەیاندوە!

مێژوویەك، لێوانلێو بوە لە كارەسات، لە ماڵ 

وێرانی، لە هەڵەی سیاســی  و عەسكەری، لە 

بۆچوونــی سەیروســەمەرە، لــە خیانەت، لە 

شكســت، كەچی كاتێــك ڕووداوێكی گەورە 

ڕووداوی  پێشــتر  هەروەكــو  دەدات،  ڕوو 

دیكــە، لــە یادەوەریــدا تۆمــار نەكرابێــت ، 

ڕووداوەكانی ڕابردوو، هەموو دەبێتە قوربانی 

بەرژەوەندییە نوێكان؛ یان دەبنە خۆراكی ڕق  

و ئیرەیی. یاوەكو پشتگوێخستنی ڕاستیەكان. 

وەكو:

دانــراون.  یــەك  بەرامبــەر  ســتراتیژ  دوو 

ســتراتیژی چەكــدار زیاتــر لــە دوو ســەدە 

تاقیكراوەتــەوە و.. بــە كارەســاتی ئەنفــال 

پاشەكشــەی كرد. ســتراتیژی ڕاپەڕین، تاقی 

نەكرابوەوە، تازە بیری لێكرابوەوە، دوای سێ  

ســااڵ )-1988 1991( ســەركەوت. مەخابن، 

هەردوو ســتراتیژەكە، تاقە جارێكیش ئاوڕی 

بەراوردكاری لێنەدراوەتەوە. ئەمە ناوبنرێ ت 

چی؟ هــەژاری بیركردنەوە؛ یــان خەیاڵدانی 

خاڵی لە بیركردنەوە؟

گەلێك، شۆڕشــی پیشەسازی  و ڕۆشنگەری  و 

دیموكراســی بە چەمكە فراوانە زانستیەكەی، 
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پــەروەردە نەكرابــێ ؛ لەژێــر هەژمونگــەری 

ئاین و مەزهەب ســەرفراز نەكرابێ ، پرسیارە 

نوێكانی ال نەوروژابــن و، وەاڵمی جۆراوجۆر 

نەدرابێتــەوە، گەلی ئاوهــا، بێگومان هزری 

كــراوە نابــێ  و هەمیشــە دەكەوێتــە ســەر 

روداوەكان  پێشــبینی  كەمتــر  روداوەكان، 

بابەتییــش  ڕەخنــەی  دەرگاكانــی  دەكات. 

دەكرێتە قوربانی دەسەاڵتی حیزبی.

سەرگوزشتەی كتێبەكە
كــە بیرم لەنوســینی ئەم كتێبــە دەكردەوە، 

شۆڕشــی چەكــداری لــە تێكشــكاندا بــوو. 

ئەوكاتــە، هێشــتا لە گــۆڕی ئــازادی، ئازاد 

نەكرابوم. بە ڕێكەوت، لە شوێنێكیان لە«خڕی 

نێوزەنــگ« دانابــوم، بەشــێكی كتێبخانەكەی 

مەڵبەندی ســێی هەولێر، لەوێ  گلێركرابون، 

جگــە لە من، باوەڕ ناكەم لەو بارە دەرونییە 

شكســتخواردوەدا، خوێنەرێكی تریان بوبێت ! 

دەتوانم بڵێم:

بەشــی زۆری ئــەو كتێبانــە، كە سیاســی  و 

مێژوویی بوون، خوێندمنەوە. لەسەر شۆڕشی 

بۆتــان، شــێخ عوبێدوڵاڵی نەهــری، كۆماری 

مهاباد، ســمكۆی شــكاك، شــێخ مەحمود و 

ڕاپەڕینــی بارزانییــەكان.. هەروەها لەســەر 

شۆڕشی چین، كوبا، گیفارا، ڤێتنام  و شۆڕشی 

ئۆكتۆبەر.. تاد، هەموویانم سەرلەنوێ  وردتر 

خوێندەوە. لەســەر عێراق  و سوپای عێراق  و 

جەنگی عێراق- ئێران، ســەرچاوە هەبوون، 

ئەوانیشــم خوێندەوە.. هــەر كتێبێكم تەواو 

دەكــرد، تێبینــی تایبەتیــم لــە دەفتەرێكــدا 

زۆرم  زانیــاری  بــەرە،  بــەرە  دەنوســی. 

كۆكردەوە. ئیدی كەوتمە رامان لە چارەنوسی 

نەخێــر  ڕۆژگار.  شــۆڕش  و شۆڕشــەكان  و 

خەیاڵی چارەنوســی شــۆڕش كەمەندكێشــی 

كــردم، بــۆ نوســینی لێكۆڵینەوەیــەك.. كە 

دەســتم پێكرد، ســەیرم كــرد ڕووداوەكانی 

مێــژوو تینــوە و باســەكە زۆرتــری دەوێت . 

ئیدی داوای هەندێك ســەرچاوەی تریشم بۆ 

نوســینی تەواوی بابەتەكە كرد.. بە فارسی و 

عەرەبی، هەندێكی پەیدا بوون.

وا ڕێكەوت، زیندانەكــەم، بۆ تەنگی توژەڵە 

گوێزرایەوە. ئەو شوێنە دوور بوو لە هاتوچۆ. 

ئارام بــوو. ئیتر كردمە خەڵوەتی خوێندنەوە 

و نوســین. جاری وا هەبوو شــەو و ڕۆژێك 

)16( ســەعاتم بۆ نوســین تەرخــان دەكرد. 

بەستە بەســتەش نوسینەكەم دەناردە )سەقز( 

بۆ الی خێزانم. هێشــتا لێنەبوبومەوە، وادیار 

بوو فشار لەســەر ئازادكردنم، لە دەرەوەدا، 

زیــادی كــرد بــوو. بیرمە )هــادی عەلەوی( 

نامەی بۆ نــاردم  و گوتبوی: ئازادت نەكەن، 

هەڵمەتێكــی فــراوان دژیان دەســتپێدەكەم. 

ڕێكخراوی )گەالنی بــێ  دەوڵەت- ئەڵمانیا- 

گویتــن گویــن( بەیاننامەیان بــۆ ئازادكردنم 

دەركرد بــوو. )ویڵی براند( سیاســەتمەداری 

بەناوبانگی سۆســیال- دیموكراتی جیهان، لە 

لیســتی دەیان ناودار و نوسەر و كەسایەتیدا، 

نامەی ئازادكردنمی ئیمزا كرد بوو، كوردانی 

كۆبونەوەیــەك،  هەمــوو  لــە  تاراوگــە.. 

فشــاری ئازادكردنیــان بەكاردەهێنا. گۆڤار و 

ڕۆژنامەكانی كوردی لە دەرەوە، بانگەوازیان 

بــۆ ئازادیــم باڵودەكــردەوە. زۆربەی حیزبە 

كوردســتانی  و عێراقیەكانیــش، جوامێرییــان 

لە مبارەوە نواند بــوو. بەهەرحااڵ.. گەلێك 

ڕاســتیی دیكــە هەیــە، بــۆ هەلــی خــۆی 

هەڵیدەگرم.

كاتێك، لە نوســینی نیوەی كتێبەكە بومەوە، 

مام جەالل گەڕایەوە واڵت. باسی ئازادكردنی 

منیان كرد بوو. هەبون دژی ئازادكردنم بون. 

پێكەنیــن  و گریان لێــرەدا، یەكانگیر دەبێت. 

چۆن؟

لەو هەلومەرجەدا، كــە ئەنفال ڕوویدا بوو. 

بەلێشــاو پێشــمەرگە تەســلیم دەبونــەوە و 

ڕێشــیان لێنەدەگیــرا؛ ئومێد كز كز دەســوتا 

و دەكوژایــەوە. ئــەم دۆخە نالەبــارە، لەناو 

یەكێتیــدا ڕەنگیــدا بــوەوە. لە لوتكــە هەتا 

دامێــن، گرفت هەبــوو. متمانە كــەم ببوو. 

مــام جــەالل لــە دەرەوەی واڵت بوو. ســێ  

ڕەوت، نــەرم  و گــەرم كەوتبونــە ناكۆكی  و 

جموجۆڵــی بەرهەڵســتی دژی یەكــدی، بــۆ 

ئەوەی تەگبیرێكی باشــتر، بەاڵم لە ڕوانگەی 

جیــاوازەوە، لە چارەنوســی یەكێتــی بكەن؛ 

ئەگەر سودی نەبوو، خۆیان بیر لە چارەسەر 

بكەنەوە:

- ڕەوتــی یەكەم؛   شــەهید جەبار فەرمان، 

ئەرســەالن بایــز، عەلــی بچكــۆل و عومەری 

ســەید عەلی رابەرایەتیان دەكردن.. هەڵبەتە 

خەڵكانی تریشیان لەگەڵدا بوو. ئەمانە لەگەاڵ 

ئااڵی شۆڕشدا، كەین و بەینیان هەبوو. دوای 

ئازادبونیشــم لە ڕێگاى عیمــاد ئەحمەدەوە، 

چــاوم پێیانكــەوت. لــە تارانیــش بــە تەنها 

عومەری سەید عەلیشم بینی.

شــاخەوان،  شــەهید  دووەم؛  ڕەوتــی   -

كارزان   شــەهید  م.ســەیفەدین،  م.رێبــوار، 

و ئــازاد جوندیانی.. ئەمانیــش لەگەڵ ئااڵی 

شۆڕشدا كەوتبونە گفتوگۆ.

- ڕەوتی ســێهەمیش؛ سەركردایەتی ڕەسمی 

یەكێتی  و كۆمەڵە بوون. ئەمانە دژی هەردوو 

ڕەوتەكە و ئااڵی شۆڕشیش بەردەوام بوون.

ئــەم ســێ  ڕەوتە، لــە كێشمەكێشــی ئاڵۆزدا 

بوون، زۆرتریش ڕەوتی یەكەم  و دووەم لەناو 

كۆمەڵە و لەگەڵ سەركردایەتی كۆمەڵەدا.

بــۆ فۆرمیلەكردنی بیروبۆچونــەكان، ئەوكاتە 

م.ســەیفەدین نامیلكەیەكــی بچووكی، وەكو 

)باوكــی  بەنــاوی  ڕەوتەكەیــان  ڕوانگــەی 

شــوان( نوســیبوو. كاك ئەرســەالن بایزیش، 

سەرپەرشــتی ڕۆژنامەی »بەرەی كوردستانی« 

دەكــرد لەوێدا، جگە لە ئەركە گشــتیەكەی، 

لە باری بۆچونی ڕەوتەكەشــیانەوە، هەندێك 

وتاری دەنوسی  و هی نوسەری دیكەشی باڵو 
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دەكردەوە. نوســینێكی پڕ لــە ڕەخنەی دژی 

شۆڕش  و یەكێتی عەلی بچكۆلی باڵوكردەوە، 

هەاڵیەكی گەورەی نایەوە. ســەرەنجام عەلی 

بچكۆل كوردستانیشی جێهێشت!

لــەو هەلومەرجەدا، لە كۆبونەوەكاندا، چەند 

جارێك باســی ئازادكردنــی منیش هێنراوەتە 

ئــاراوە. ئەوەی ســەیرە ئەوەیــە كە، ڕەوتی 

دووەمــی كێشمەكێشــەكان، دژی ئازادكردنم 

بون. بۆچی؟

پاســاوەكەیان ئەوە بوە كە: هەتا بیسەلمێنن 

كە تازە ســەركردایەتی كۆمەڵــە و یەكێتیی، 

ناتوانــن بە ئــارەزووی خۆیان بڕیــار بدەن. 

هەر ئەم دۆستانە، لە دانیشتنە تایبەتیەكاندا، 

گوتبویان:

ئێمە دژی ئازادكردنی مەال بەختیار نین، بەاڵم 

دژی ئەوەیــن ســەركردایەتی كۆمەلەبەتەنها 

بڕیاری ئازادكردنەكە بدەن.

بەرامبــەر  لــە  ڕەوتــە،  ئــەم  واتــا؛ 

هیچیــان  كۆمەڵــەدا،  هەڵوەشــاندنەوەی 

پێنەكــرا؛ لەبەرامبەر ئەو هەموو مەینەتییەی 

بەســەر خەڵكدا، لــە ئۆردوگاكان  و بەســەر 

پێشمەرگەشــدا لە بارەگاكان هاتبوو، هیچیان 

پێنەكــرا. ئــەو مفاوەزاتە لەرزۆكــەی لەگەڵ 

عێراقدا ئاشــكرا دەكــرا، ڕێیــان پێنەدەگیرا، 

تاقــە توانایــەك كــە هەیان بــوو، ڕێگرتنیان 

بوە لــەوەی ســەركردایەتی یەكێتــی بڕیاری 

ئازادكردنــم بدات. بە ڕاســتی، ئــەم ڕەوتە 

بەم سیاســەتە، ســەلماندویانە كــە چەند لە 

ئەركە بنچینەییەكانی هەڵوێستی شۆڕشگێڕانە 

تێگەیشــتون، بۆیە بازنــەی كاریگەریەكانیان 

هەر زوو، توایەوە!

جاریوا هەیە سیاسەت، ڕووناكی بیركردنەوەی 

تــەواوی  كــەس،  هەندێــك  تیانامێنێــت   و 

مۆمەكانی بیركردنەوە خامۆش دەكەن.

ئەمــە چ ئیــرادە و چ شــانازی پێوەكردنــی 

هەڵوێستێك بوە، شانازی بەوە بكرێت ، ببنە 

پاســەوانی گــۆڕی ئــازادی. هەر بــۆ ئەوەی 

لــە پاڵیا، مەرامێــك بەدیبهێنرێت ، بەمەرجێ  

ئەگــەر مەرامەكــەش بەدیبێــت، هیچــی لێ 

سەوز نابێت.

بەهەرحــاڵ.. مــام جــەالل، هەمــوو ئــەم 

دەنگوباســانەی پێگەیشتبوو. بۆیە، كە پاییزی 

)1989( گەڕایــەوە، كۆبونەوەیەكــی فراوانی 

بە كادرانی پێشــكەوتووی ئەوكاتە، لە قاسمە 

رەش كرد بوو، بابەتی سەرەكی كۆبونەوەكە، 

ئازادكردنی من بوو. لە چەندین كەســی ناو 

كۆبونەوەكە، ئەمەی خوارەوەم لەســەر خۆم 

لێ بیستوون:

ئــەو ڕەوتــەی باســمكرد، مقۆقۆیــان كــرد 

بــوو كە جارێ  بــاش نییە ئــازاد بكرێم، مام 

جەاللیش وتبوی، من وەكو ســكرتێری گشتی 

بڕیــاری ئازادكردنــی دەدەم، ئێــوە بڕیــاری 

گرتنی بدەنــەوە. چونكە مــن چیكە ناتوانم 

لــە دەرەوەی واڵت بەناوی یەكێتیەوە قســە 

بكــەم، لەبەرئەوەی لەســەر مــەال بەختیار، 

لــە هەمــوو كۆبونەوەیەكــدا، ڕەخنــە لەمن 

 و یەكێتــی دەگیرێــت . ئەگــەر ســوریش بن 

لەســەر ئازادنەكردنی، من وەكو پارێزەرێك، 

لە ڕووی یاســاییەوە بەرگــری لێدەكەم. ئەم 

قســانەی مام، كاریگەری لەســەر ئامادەبوان 

هەبوە. یەكسەریش خســتویەتییە دەنگەوە، 

زۆربەی ئامادەبوان، دەســتیان بۆ ئازادكردنم 

بەرزكردۆتەوە. مام وتویەتی: زۆرینە ڕازییە. 

هەبــوە ویســتویەتی دژ قســە بــكات، مــام 

ڕێگەی نەداوە.

لێرەدا، باسی سەرگوزشتەكە كۆتایی پێدێنم  و 

دەڵێم: منێك، لە گۆڕی ئازادیشدا، بیرم لەوە 

كردۆتــەوە كە خەباتی چەكداری گەیشــتۆتە 

بنبەســت، چی بكرێت  لەو بنبەســتە دەرباز 

بیــن؛ كەچــی لــە هاوســەنگەرانی ڕۆژگاری 

شۆڕش  و قۆناغە سەختەكاندا، كە هەندێكیان 

پێشــمەرگە، یــان كادر بون  و بەرپرســیاریان 

بووم، بەوشــێوەیە بیریــان كردۆتەوە. ئەمە 

بەڵگەی ئەوەیە كارەســاتی ئەنفال پێوانەكانی 

شــێواند بوو. ئاســۆی بیركردنەوەش تەماوی 

بــوە. بۆیــە هەڵســەنگاندن  و بڕیارەكانیــش 

ســەقەت بوون؛ تەنانەت مــن لەوباوەڕەدام، 

كارەســات  و لێكەوتەكانــی ئەنفــال نەبوایە، 

كۆمەڵەی ڕەنجدەرانیش هەڵنەدەوەشایەوە.

ئێستا كە ئەوسا بیردەخەمەوە، بەسەرهاتەكان 

و  سیاســەت   دەڵێــم:  لێكدەدەمــەوە، 

ملمالنێ ، تەنگەبەری ســەیری تیایە. زۆرجار 

بەرژەوەنــدی، بنەماكانــی ئاكاری سیاســی  و 

پێشمەرگایەتی، دەشێوێنێت . بەڵكو بۆچوونی 

ئەقاڵنی  و لێكدانەوەی بابەتییش ناهێڵێت.

لــە گێڕانەوەی ئــەو سەرگوزشــتەیەدا، یەك 

مسقاڵە خەتای ئەو هەڤااڵنە ناگرم؛ ئۆباڵەكە، 

لــە ئەســتۆی دۆخەكــە بــوە. لــە ئەســتۆی 

چارەســەرنەكراوەكانی  كێشــە  كەڵەكەبوونی 

پێشــترە، كــە هەموومانی دووچــاری دەیان 

گرفت  و كێشە كرد و هاوڕێ   و هاوسەنگەری 

نموونەیی، تێكبەردا، سەرەنجامیش، كۆمەڵە، 

یەكێتی، شــۆڕش  و گەلەكەشمان، سەریان لە 

ڕۆژگاری ئەنفالەكان دەرهێنا.

لەگــەڵ ئەوەشــدا، كــە لــە گــۆڕی ئــازادی 

چومــە دەرەوە، لەگــەڵ هەڤااڵنــی هەردوو 

ڕەوتەكە، ئاســایی بووم  و ئێستا و ئەوساش، 

بەســەرهاتەكەم بــە ڕووی كەســدا نەداوە. 

ئــەوەی ئەوكاتەش الی مــن گرنگ بوو، ئەم 

ڕاستیانەی خوارەوە بوون:

یەكــەم: كتێبەكــە تــەواو بكــەم. دوو جــار 

ســەفەری تارانم كرد و سەرچاوە فارسیەكانم 

بــۆ كــڕی. زیاتر لە نیــوەی كتێبەكەشــم لە 

ســەقز، شــنۆ، ورمێ   و تــاران تەواوكرد. بۆ 

هەرالیەك ســەفەرم كردبا، دەستم بە نوسین 

دەكرد. یان پیادەچومەوە.

دووەم: هەوڵــم دا ئەو بــارە ئاڵۆزەی نێوان 

ئااڵی شۆڕش  و الیەنەكان، ئارام بێتەوە. بۆیە، 
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لەگەڵ زەحمەتكێشــان  و ڕەوتی یەكەمی ناو 

یەكێتی، كەوتینــە دیالۆگی دۆزینەوەی ڕێگە 

چارەســەر. لەگەڵ یەكێتیشدا، بە كاردانەوە، 

هەڵوێستمان وەرنەگرت، بەڵكو:

- كــە كۆنگــرەی پاریــس )1989( ڕێكخــرا، 

سەرەڕای ئەوەی لە دەوڵەتێكی سەرمایەداری 

گەورەدا بەســترا، یەكەم الیەنی ماركسیستی 

بوویــن، بەیاننامەمــان بــۆ پشــتیوانیكردنی 

دەركرد. چونكە لــە بەیاننامەكەدا جەختمان 

كــرد بــوو كە گەلی كــورد، لــە میحنەت  و 

كارەســاتدایە، هەرالیەك هاوكاریمان بكات، 

دوور لــە ئایدیۆلۆژیــەت، جێگــەی ڕێــز و 

ئومێدە.

ڕۆژگاردا،  خراپتریــن  لــە  پارتیزانــەكان   -

درێژەیان بە خەبات دەدا، ساڵومان بۆ ناردن  

و داوامــان كــرد هاوكاری بكرێــن. ئەمە لە 

كاتێكــدا، ســێ  پیشــمەرگەی پارتیزانی ئااڵی 

شــۆڕش، هەر ئەوكاتە بە غەدر شــەهیدیش 

كــرا بــوون )ئــازادی فەقێ  عەلی، شــەهید 

شاسوار و شەهید فەرید(.

- لەگەڵ هیچ الیەكدا، دۆســتایەتیمان لەسەر 

حســابی یەكێتــی نەكــرد. بچووكترین نهێنی 

یەكێتیشم، دوای ئازادبوونم، نە الی ئێران  و 

نە الی پارتی، باس نەكرد.

- بارەگای »ئااڵی شۆڕش« مان كردە پەناگای 

)P.K.K( لــە زێوە. بەشــێكی هێزەكانیان لە 

هاتــن  و گەڕانــەوەدا بۆ ورمــێ   و باكووری 

كوردســتان، لــەو بارەگایانــە دەحەوانــەوە. 

هەرچیشــمان پــێ كرابا، چەكمــان بۆ پەیدا 

دەكردن. تەنانەت یەكەم دەزگای )بێسیمیش( 

لە مێژوویی )P.K.K(دا من كاكە حەمە ئاواتم 

نــاردە الی كاك حەمــەی حاجــی مەحمود، 

ئەویش بــۆی دابینكــردم. ویســتیان بیكەنە 

ئێزگە )بەختیاری گوزید( كە لەســەر جیهازی 

مەڵبەندی یەك بوو، ســاڵی )1982 – 1983( 

بەرپرســیاری بــوم، ئــەوم نارد لــە ناوچەی 

برادۆست بۆ دامەزراندنی ئێزگە لۆكاڵیەكە.

بــەدەم ئــەو كارانــەوە، كتێبەكــەم تــەواو 

كــرد. بە تایــپ  و رۆنیۆ، هەر لــە ماڵەكەی 

خۆمــدا لە«ورمێ » كاكە حەمــە زیاد و كاكە 

ســەرهەنگیش تایــپ  و مونتاژیــان دەكرد و 

)200( دانەم لێ چاپ كرد. یەكەمینجار ناوی 

)شۆڕشــی نەگــۆڕ و جیهانی گــۆڕدراو( بوو. 

ساڵی )1992( كە چومە سوید، هەر ئەوساڵە 

كتێبەكــەم چاپ كــردەوە و ناوەكــەم گۆڕی 

بە )شۆڕشــی كوردســتان  و گۆڕانكارییەكانی 

ســەردەم( نــاردم بــۆ دەزگایــەك بــە ناوی 

)كولتــور هیــوس( كە پشــتیوانی نوســەرانی 

بێگانەیــان دەكــرد، ئــەو ســاڵە ســێ  كتێب 

قبوڵكــرا، یەكێكیان ئەم كتێبەی من بوو، )7( 

هەزار دۆالریان بۆ ســەرفكردم، چاپی بكەم. 

كاك ناســری رەزازی چاپخانەیەكی گونجاوی 

بۆ دۆزیمــەوە و )2500( كتێبیم لێ چاپكرد. 

)36( كتێبــم لــێ نــارد بــۆ ئــەو دەزگایەی 

هــاوكاری كــردم، ئەوانیش بەســەر كتێبخانە 

گرنگەكانــی ســوید، دایــان بەشــاند. هەتــا 

ماوم ئەم پشتیوانییەی ســویدم بیرناچێتەوە. 

بۆیە، ســوید، دوای كوردستان، بە دووەمین 

نیشــتمانی خــۆم دەزانــم. بــە تایبەتی ئەو 

ساڵە)8( مانگیش چاوی ژیانی ڕۆژئاوام، لەوێ  

كرایەوە.

ئێستا كە ئاوڕ لە ڕەنجەڕۆیی سەردەمی زیندان 

دەدەمــەوە  و، تێكۆشــانی دوای ئازادبون  و 

ڕووداوەكان دەبینــم  و دەخوێنمەوە، ڕەنجی 

نوســینی كتێبەكــە دێنمــەوە یاد؛ هەمیشــە 

بریینەكانی هەســتم بەوە ســارێژ دەكەمەوە، 

كە بۆ مێژوو، یەكەمین جارە كتێبێك لەســەر 

ڕاپەڕین نوسراوە  و بابەتەكانی كتێبەكەش، لە 

گــەڵ ڕووداوەكانی ڕۆژهەاڵت  و بەشــەكانی 

ســەراپا  هاتۆتــەوە.  جــوت  كوردســتان، 

كتێبەكــەش، كە نیوەی لە زیندان  و نیوەكەی 

تریشــی دوای ئازادبوون نوسراوە، بچوكترین 

ڕق  و كاردانــەوەی لەســەر هیــچ الیــەك  و 

هیچ كەســێك، تیــا نییە. ئەمە لــە كاتێكدا، 

ئەوكاتە، هەست  و نەســتم برینداریش بوو. 

بــەاڵم بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەكەم، هیچی 

بیــر نەهێشــتبومەوە و ناشــهێڵێ . چونكــە 

سیاســەت، پێش ئەوەی بۆچوونی شەخســی 

بــێ ، بەرپرســیارێتی گشــتی  و بیروبــاوەڕ و 

ڕەوشتیشــە. الی مــن، كــە بەرپرســیارێتی 

گشــتی  و بیروباوەڕ و ڕەوشتی شەخسی، لە 

ڕاپەڕینی بەردەوام، لە 
هەناوی كێشە ئابووری  و 
كۆمەاڵیەتی  و سیاسیەكاندا، 
جۆشی خواردوە و ئان  و 
كاتی تەقینەوەكەی، دوو 
دەهەی خایاند. ئەوەتانێ  
دەبینین كە بۆ چوار ساڵ 
دەچێت ، ڕاپەڕین  و ڕووداوە 
لێكەوتوەكانی سایەی 
ڕاپەڕین، بەردەوامە

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 72

سیاسەت دەرهاوین، هەتا زووە لە سیاسەت 

وازهێنان، سەرفرازییە.

ئێستا، كە چاپی چوارەمی كتێبەكە دەخەمەوە 

بــەر دید و هۆشــی خوێنــەر، ئومێــدەوارم 

نەوەی نوێ ، كە زۆربەیان، بە پێشمەرگایەتی 

بــێ  دژی داعــش، یــان بــە هەڵوێســت  و 

خۆشەویســتی بــێ  بــۆ نەتەوە و نیشــتمان، 

باوەڕبوونیــش بێ  بە ئازادی  و دیموكراســی، 

الیەنیكــەم هۆگرەكانیــان بــۆ خوێندنــەوە، 

كتێبەكە بخوێننەوە. نوسەر و ڕەخنەگرانیش، 

بــە چاویلكەی بینینــی بابەتــی ڕووداوەكان 

 و ڕاپەڕینــەكان  و هاوكێشــەكان، ڕشــتەكانی 

كتێبەكــە، لەگــەڵ دیــاردە و دەركەوتەكان، 

ئەمجارە، ئەرك بكێشــن الی خۆیان، یان لە 

نوسیندا، بەراورد بكەن.

ڕســتە  هەندێــك  چوارەمــدا،  چاپــی  لــە 

رۆشــنتر  وشــەگەلێكی  خاڵبەنــدی و،  و 

دارێژراونەتــەوە. لە چەندین پەراوێزیشــدا، 

ئامــاژە بە هەندێك بۆچــون  و ڕووداو، یان 

ڕوونكردنــەوەی زیاتــر، كراوە و لە پاڵیشــیا 

نوسراوە )چ. 4( واتا: چاپی چوارەم.

دەمێنێتــەوە بڵێــم: ئومێــدەوارم، لــە چاپی 

چوارەمدا و لە گەرمەی ڕووداوەكانی ئێستای 

ناوچەكە و بەشــەكانی كوردســتاندا، كتێبەكە 

خزمەتی زیاتر بگەیەنێت . لەگەڵ سوپاسم بۆ 

ماندوبوونی ئەو دۆســتانەی، لە بژاركردن  و 

چاپكردنی چاپی چوارەمدا.. هاوكارم بوون.

روونكردنەوەی چاپی دووەم
ئــەم كتێبــە ســاڵی 1990 پێــش هەرەســی 

شــورەوی  و پێــش داگیركردنــی كوێــت  و 

ڕاپەڕینی پارســاڵی گەلەكەمان، بە مەبەستی 

بێهودەیی خەباتی چەكداری  و نەشونماكردنی 

خەباتــی ڕاپەڕینــی بــەردەوام، نووســراوە. 

ناوەڕۆكــی كتێبەكــە گەلێك بابەتــی تێدایە، 

هەندێك لە بابەتەكانی پێشبینی ڕووداوەكان 

بــوون: حەتمیەتــی ڕاپەڕینــی كوردســتان  و 

عێراق  و ڕووخاندنی ڕژێمی فاشــی لەوپەڕی 

دەسەاڵتیداو لە خراپترین ڕۆژگاری نائومێدی 

ئەنفالەكانــدا،  دوای  چەكدارەكانــی  هێــزە 

ڕاگەیاندنی سەرمایەداری لەشورەوی  و تەپینی 

كامپی ڕۆژهەاڵت، بەســتنەوەی چارەنووسی 

شۆڕشی ئەریتیریا بەخرۆشانی خەڵكی سەراپای 

ئەسیوپیا.. هتد. پێمانوایە دوای نزیكەی سێ  

ســاڵ لە نووســینی ئەو بابەتانە، ڕووداوەكان 

وا ســاغبوونەتەوە، بواری بۆچوونی جیاوازی 

جارانیان نەهێشتۆتەوە.

كتێبەكــە لە چاپی یەكەمدا دەســت كەمترین 

خوێنــەر كــەوت، بۆیە پێویســت بــوو چاپ 

بكرێتەوە. ئەوا لە فۆرمێكی نوێدا دەیخەمەوە 

بەردەم خوێنەری هۆشیار، پێشەكیش دەبێ ت 

ڕوونی بكەینەوە كەوا:

- رشــتەی باســەكان دەســتكاری كــراون  و 

سەرلەنوێ  ڕێكخراونەوە.

- یــەك دوو بابەتــی چاپــی یەكــەم، دوای 

ڕووداوەكانــی ســەردەم لــە چاپدانەوەیــان 

پێویست نە بوو.

جــارە  جــار  و  وشــە  شــوێن  زۆر  لــە   -

پەرەگرافیشمان دەرهاوێشتوە.

- لە كۆتایی كتێبەكەدا، دوو رشــتەی نوێمان 

لــە مەڕ شۆڕشــی چەكــداری كوردســتان  و 

ڕاپەڕیــن  و ئەزمونــەكان  و جیهانــی دوای 

جەنگی سارد، بۆ چاپی دووەم زیاد كردوە.

كورتییەكــەی.. لــە چاپــی دووەمدا ســۆزی 

زەروورەتی حزبایەتی  و ملمالنێی سیاســەتی 

مەیدانی، فەرامۆش كران  و هەوڵدراوە كتێبەكە 

جیهــان،  ڕووداوەكانــی  دەركەوتنــی  دوای 

پابەنــدی گەوهەری باســەكەی بێــت، ئەگەر 

خوێنەریش هەســت بــە گۆڕینی لە هەندێك 

بۆچوونی چاپی دووەم، لەگەڵ چاپی یەكەمدا 

بــكات، پێشــوەخت دەڵێین: بەڵــێ .. دەبوو 

بگۆڕێینمــە..............  بیانگۆڕیــن  و.. 

بەختیارسوید: 1992/10/28

بەرایی
بابەتەكانی ئەم كتێبە، وەرگۆڕانێكە )تحول( لە 

شۆڕشی درێژخایەنی شاخەكانەوە، بۆ ڕاپەڕینی 

شارەكان، پێشەكی پێویستە بڵێم: لەو كەسانە 

بووم ســاڵەها باوەڕم بە سەركەوتنی تەواوی 

شۆڕشــی درێژخایــەن هەبوو. لە ســەرەتای 

سەرلەنوێ  هەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی 1976ی 

كوردستانە داگیركراوەكەماندا، لە كوردستانی 

بەشی عێراقدا، هەتا سەرەتای هەشتاكانیش، 

پێشــمەرگەیەكی پارتیزانی سەرخســتنی ئەو 

پێناوە بووم. بەاڵم دوای ئەوە، ڕووداوەكانی 

عێــراق  و كوردســتانە پێــوە لكێندراوەكەی، 

بــەرە بــەرە بوونە زەمینــەی چەكەرەكردنی 

ئەندێشــەی نوێ  لەسەر شۆڕشی چەكداری  و 

ئایندەكەی! ئەم چەكەرە نوێیە، هەتا دەهات 

نەشونمای دەكرد و چەمكە چینایەتیەكەی ڕۆ 

دەچوە ناخی تێكۆشەران.

ســاڵی 1981 بــەدواوە، پەیتــا پەیتــا بڕوای 

ســەركەوتن بە شۆڕشــی درێژخایەن كزترو.. 

بــاوەڕی ڕاپەڕاندنــی خەڵــك لەنــاو كادرە 

هۆشــیارەكاندا، پتەوتــر دەبــوو، ئــاكام ئەم 

دیاردەیە كرایە سیاســەتێكی گرنگی ئەوكاتە. 

هاوزەمان لەناو شــارەكانی كوردستانیشــدا، 

بێــزاری خەڵــك دژی رژێــم قوڵتــر دەبوو، 

دوای جۆشــدان و نەخشەكێشــان، راپەڕینــی 

شــارەكانی كوردســتان لە زســتانی 1982 وە 

تەقییەوە: لەو هەلومەرجەدا، زۆربەی شــارە 

گرنگەكانی كوردســتانی گرتەوە: ســلێمانی، 

كەركوك، هەولێــر، هەڵەبجە، كۆیە، رانییە، 

قەاڵدزێ ، سەیدسادق، شەقاڵوە، چوارقوڕنە، 

بەستەســتێن، بنگرد، ژاراوە و توەسووران.. 

تــاد. وەلـــێ  مخابــن، ڕاپەڕیــن تەنهــا لــە 

كوردســتاندا مایــەوە و لــە كوردستانیشــدا 

بەهۆی گرفت  و نەبوونی پشــتیوانی  و شــەڕ 

و شــۆڕی ناوخۆی چینایەتــی الوەكی هەروا 

بەهۆی هێزەكانی گۆڕەپانەكەوە، ڕاپەڕینەكە 
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شۆڕشگێڕانە ڕێبەرایەتی نەكراو نەگەیەندرایە 

تاجــی ســەركەوتن لەســەر نانــی شــۆڕش، 

بەمەیش هەلێكی مێژوویی گەورە لە دەست 

درا.

ڕاپەڕینەكــە،  دامركاندنــی  دوای  ئیــدی.. 

لەنــاو جەرگــەی جەنگــی عێراق-ئێرانــدا، 

لــە ســوڕان نشــینی كوردســتاندا ڕووداوی 

سیاســی  و عەســكەری قوڵتــر زاڵبــوون. كە 

دەتوانرێــت  بگوترێــت  گۆڕینــی ســتراتیژی 

لێكەوتــەوە:  عەسكەریشــیان  سیاســی- 

چــوون بەگــژ ئێران، قڕناقاو پشــت ئاشــان 

 و.. مفــاوەزات، بەرەنجامــی ئەمانــە و لــە 

ســنورێكی دیاریكــراودا، ســوڕانەوەی نــاو 

بازنەیەكــی ڕووداوەكانــی جەنگــی عێراق-

ئێــران. هەروەهــا ڕوونەدانــی هیــچ جۆرە 

گۆڕانكارییەكی سیاسی- كۆمەاڵیەتی قوڵ، لە 

باقی ناوچەكانی عێراقدا، هاوشانی دەستكاری 

نەكردنی نەخشــەی سیاســی نێودەوڵەتان لە 

ناوچەكەدا، هەریەكە لەو راســتیانە بەنۆرەی 

خۆیان كاری كاریگەریان كردە سەر بۆچوونە 

جیاوازەكانی نــاو بزووتنــەوەی گەلەكەمان. 

بێگومان پاشە ڕۆژی خەباتی چەكداری، وەكو 

مەسەلەی عەســكەری گرنگ، لەژێر تەوژمی 

ئەو كاریگەرییەدا زۆرتر كەوتە ناو مشتومڕی 

كۆڕ و كۆمەڵ، گەاڵڵەی ئەو مشتومڕانە، دوو 

ڕوانگەی لەبۆتەی خەباتدا دروست كرد:

درێژخایەنــی  شۆڕشــی  داخــۆ  یەكەمیــان: 

شــاخەكان، تاقە ڕێبازی سەرەكی سەركەوتنە 

و باقــی شــێوەكانی خەبــات دەبــێ ت لــە 

خزمەتیدابن..؟

دووەمیان: یان ڕاپەڕینی شارەكان سەركەوتن 

دابیــن دەكات  و پێویســتە جەنگی پارتیزانی 

بخرێتە خزمەتییەوە..؟

ئەزموونەكان بابەتیانە دووەمین خاڵیان كردە 

ڕێبازی ســەرەكی، گەرچــی پەیڕەوانی خاڵی 

یەكەمیش لە ڕووی دەســەاڵتی سیاســییەوە، 

بااڵدەســت بوون، لەو كەســانە بووم باوەڕم 

وابوو كە دۆخی كوردستان گەیشتۆتە:

)بێ  پێچ و پەنا، دروشــمی ڕووخاندنی ڕژێمی 

فاشــی عێراق بەرز دەكەینەوە و بێ  گوێدانە 

دووری ڕێ   و سەختی بە دیهێنانی ئامانجەكان 

لە پێناویدا درێژە بە خەبات دەدەین. ڕێگای 

شۆڕشگێڕانەی ڕوخاندنەكەشی تەنها ڕاپەڕینی 

رۆشــنبیرە  زەحمەتكێشــانە،  و  كرێــكاران  

شۆڕشــگێڕەكان سەرباز و ئەفسەر و كاسبكار 

و مامۆســتا و گشــت ئازادیخوازێكــی ئــەم 

واڵتەیــە، كە لە هەلومەرجی ئێســتاماندا، لە 

هەموو ڕوویەكەوە كوردســتان  و بزووتنەوە 

دیموكراسیە ڕەواكەی گەلی كورد، دەورێكی 

گەورەی كاریگەری هەیە و پێویستە ماركسیە 

شۆڕشــگێڕەكان تیایــدا شۆڕشــگێڕانە خەبات 

بكــەن  و بەرنامەی الیەنی كەمی كرێكاران  و 

زەحمەتكێشــانی تێدا پیادە بكەن  و دروشمە 

پێویستەكانی كێشەكانی بەرز بكەنەوە*

ئەو بۆچوونە چینایەتیە جیاوازانە، جەنجاڵێكی 

گەورەیان لەسەر ورووژان، ڕۆژگارێكی دژوار 

بەســەر بــران، هەتا زەبــری زەمانــە دوای 

شكستێكی عەســكەری خوێناوی دیكەی كەم 

هاوتا لە مێژوویی نوێی گەالندا، هەموومانی 

گەیانــدە زەلیلــی مەنزڵــی ئاوارەیــی. بەاڵم 

ئاوارەییەكــی دانەبڕاو لە ئاواتی ئاییندە. ئەم 

باسەش، خزمەتێكە لە پێناوی بەدیهێنانی ئەو 

ئاواتــە: ڕاپەڕینی بــەردەوام  و.. ڕووخاندنی 

مافــی چــارەی  عێــراق  و  فاشــی  ڕژێمــی 

خۆنووسینی گەلەكەمان.

ڕووخاندنی رژێم..!
بێگومان، پاش ئەوەی ئەم جارەش بزووتنەوەی 

چەكداری ڕەوای گەلەكەمان، لەسەر لوتكەی 

كێوی بەرەنگاری دیسان هەڵدێرا، بەم ئێسك  

و پروســك شــكاوییەی پاش هەڵدێــران، كە 

سەیری لوتكەكە دەكەینەوە ڕووخاندنی ڕژێم 

وەكــو تراویلكــە دێتە پێش چــاو، هەرچەند 

هەقــە  بــەاڵم  نایگەینــێ .  بكەویــن  دوای 

بزاندرێت  هــەر كەس  و هەموو الیەك تەنها 

دەتوانێت  لە ڕوانگەی خۆیەوە بڕیار بدات  و 

هیــچ الیەك ناتوانێت  لەبری مێژوو، حوكمی 

مێژوو بدات.

مێــژوو لــە كــورەی بڕیــاری ڕەوای خۆیدا، 

دوور لە ئارەزووی ئەمال و سیاســەتی ئەوال، 

ڕقی پیــرۆزی نەوەی ئاینــدە جۆش دەدات، 

ئــەو نەوەیەی هەســت  و هەڵوێســتیان، لە 

پێگەیشــتن  و تێگەیشتنی شۆڕشــگێڕانەدایە، 

ئەگــەر دووریش بخایەنێــت ، بوركانی تۆڵەی 

گەلیــان هــەر دەتەقێتــەوە.. تەقینەوەیەكی 

ئەوتــۆ، هــەم ڕژێــم دادەڕوخێنێــت   و هەم 

پاشماوەی بیری ڕەشبینی دادەشۆڕێت .

هەرگیــز ناشــێت ڕژێمــی فاشــی، ڕژێمــی 

تاوانەكانی: هەڵەبجە، بازێ ، شــێخ وەســانان  

و گۆپتەپــە، ڕژێمی بێ  ســەر و شــوێنكەری 

خاپوركــەری  بێتــاوان..  كــوردی  هــەزاران 

هەزاران گوند و شــار و شــارۆچكە، ڕژێمی 

دوژمــن بەد یموكراســی  و ئــازادی، ناكرێت  

ڕژێمــی وا وەكو بەرزەكــی بانان لە حوكمی 

دوور ئەنگێوی مێژوو بۆی دەربچێت .

ئەگــەر ڕژێمــی وەكــو بەعس هەتــا هەتایە 

بمێنێــت ، ئیدی دەبێــت  نەوەكانی ئایندە بە 

تــەواوی بــە بڕیارەكانی مێــژوودا بچنەوە و 

نەفــرەت لــەو درۆیانە بكەن، كــە هەزاران 

ســاڵە بەناوی یاسای مێژووە وە میللەتانی پێ  

گۆش دەكرێن.

سەرچاوە: 
شۆڕشی كوردستان  و

گۆڕانكاریەكانی سەردەم
»خەباتی شاخەكان، یان ڕاپەڕینی شارەكان؟«

حیكمەت محەمەد كەریم )مەال بەختیار(
چاپی چوارەم

 2015



كەرتبوون لە وشەی )انشقاقی( عەرەبی وەرگیراوە، بە مانای درز 
ملمالنێی  رووەكانی  لە  یەكێكە  دێت،كەرتبوون  شتێكەوە  كەوتنە 
سیاسی لە ئاست  ناوخۆی پارتەكان و دەركەوتنی درز لە جەستەی 
رووی  لە  بەاڵم   ، تر  حزبێكی  چەند  دەركەوتنی  و  دایك  حزبی 
ئەدەبیاتی سیاسییەوە بە مانای جیابوونەوە و پارچەپارچەبوونی 
پشت  لە  لەوانەیە  كە  دێت،  سیاسی  رێكخراوێكی  یان  حزبێك 
فكری،  ئایدۆلۆژی،  ئەم جیابوونەوانە كۆمەڵێك هۆكاری كەسی، 
رێكخراوەیی یان تێڕوانینی جیاواز بۆ چۆنیەتی چارەسەركردنی 
و  پارت  ریزی  لە  كێشانە  ئەو  قوڵبوونەوەی  هەبن.  كێشەكان 
رێكخراوە سیاسییەكان چ لە سەر ئاستی تاكە كەسی یان كۆمەڵی 
نێو هەر حزب و رێكخراوێكی سیاسی، سەرەنجام كەرتبوون لەو 

پارت و رێكخراوە دێتە كایەوە.
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كاوە تەیب جەالل

كەرتبوون لەنێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان

1988-1976

كۆمەڵەی ڕەنجدەرانی كوردستان، لە سەروبەندی 
شكستی شۆڕشی ئەیلول و كەرتبوون لە ڕیزەكانیدا

كاوە تەیب جەالل*
مامۆستای زانکۆ
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بــە  ســەبارەت  كۆمەڵــە  هەڵوێســتی 
شكستەكە

لە ئازاری 1974دا نیشانەی دەستپێكردنەوەی 

گرژییەكانــی نێــوان پارتی و ڕژێمــی عێراق 

دەردەكەوتن، كۆمەڵــەش وەك ڕێكخراوێكی 

الیەكــەوە  لــە  نهێنــی،  و  ئەزمــون  كــەم 

و  سیاســی  ڕووداوە  لــە  نەیدەویســت 

سەربازییەكانی ئەو قۆناغە دوورە پەرێزبێت، 

لە الیەكی دیكەشــەوە بەم كەم ئەزموونییەی 

نەیدەویســت ببێتە بەشــێك لە ڕووداوەكان، 

چونكــە لــەو قۆناغەدا بارودۆخی ئاشــتی بە 

بەشــێك لە بەرژەوەندی ژیانی ڕێكخراوەیی 

دەزانی، ســەركردایەتی كۆمەڵــە پێیان وابوو 

لە ســایەی ئاشــتی لــە ڕووی ڕێكخســتنەوە 

باشتر گەشــە دەكەن و دەتوانن زیاتر خۆیان 

بچەســپێنن. لەگــەڵ ئــەوەی كۆمەڵــە وەك 

ڕێكخراوێكــی چــەپ، لــە ڕووی فكرییــەوە 

نزیكایەتییەكی لەگەڵ هێڵە فكرییەكانی پارتی 

نەبوو، جگە لەوە لــە ڕووی ڕێكخراوەییەوە 

خۆشــی بــە جێگــرەوەی پارتــی دەزانــی و 

ئامانجی گرتنە دەســتی سەركردایەتی شۆڕش 

بوو، بەاڵم بەشداریی جواڵنەوەكە دەكەن بە 

پاساوی ئەوەی شــۆڕش سەنگەری میللەتە و 

ئەوانیــش دەبێت لــە بەرەی گەلــدا بن، لە 

ئــەم بابەتــە لــە كتێبــی )كەرتبــوون لــە نێــو پارتــە سیاســییەكان لــە باشــوری 
ــییە(((  ــی مێژوویــی _سیاس كوردســتان 1976-1988 ))لێكۆڵینەوەیەك
وەرگیــراوە كــە بــە گشــتی باســی كەرتبــوون دەكات لــە نێــو حــزب و 
ــارت و  ــەی پ ــە زۆرب ــت ل ــاڵوی دەزانێ ــی بەرب ــە دیاردەیەك ــدا و ب رێكخراوەكان
ــای  ــە مان ــە لەوانەی ــەو كەرتبوونان ــدا، كــە زۆر جــار ئ رێكخــراوە جیهانییەكان
ــەو  ــت، ب ــی هەبێ ــی ئەرێنیش ــك الیەن ــت هەندێ ــێت، دەكرێ ــی نەبەخش نەرێن
مەرجــەی پاســاوێكی لۆژیكــی هەبێــت بــۆ ئــەو جیابوونەوانــە جگــە لــە وەی 
مــاوەی ســااڵنی)1976_1988( بــە قۆناغێكــی نــوێ  لــە مێــژووی پارتــە 
سیاســییەكانی باشــووری كوردســتان ئەژمــار دەكرێــت، بــەو نــاوەی بــە 
ســەرەتای دەركەوتنــی فــرە پارتــی دادەنرێــت لــەو بەشــەی كوردســتان، ئەمــە 
تاقیكردنەوەیەكــی تــازە بــوو لــە گۆڕەپانــی سیاســی كوردســتان ئەزمــوون 
بــە ڕووی كۆمەڵێــك كێشــەی ناوخۆیــی  بكرێــت، كــە وای كــرد دەرگا 
دا بكرێتــەوە، ســەرەڕای تونــدی خەبــات و تێكۆشــان، كــە بــە هۆیــەوە 
كۆمەڵێــك ناكۆكــی ناوخۆیــی لــە ریزی پارتــە سیاســییەكان ڕویــدا و وایكرد 
ــەكان  ــەوەی ناكۆكیی ــی قوڵبون ــە ئەنجام ــەو كات ل ــییەكانی ئ ــە سیاس پارت

ــن. ــوون هات ــی كەرتب ــان توش ریزەكانی
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الیەكی دیكەشــەوە بارزانی وەك سەركردەی 

شۆڕشــی كورد لــە بەرامبــەر ڕژێمێكی دژە 

كوردە، بۆیە كۆمەڵە داوا لە دۆست الیەنگرانی 

دەكات بۆ بەشــدارییكردن لەو بزوتنەوەیە و 

دەتوانــن وەك كاراكتــەری كارا ڕۆڵی گرنگ 

ببینــن. كۆمەڵە لەم بارەیــەوە بەیاننامەیەكی 

دەركــرد،  ڕێكخســتنەكانی  بــۆ  ناوخۆیــی 

ســەرەڕای ناڕەزایی لە هەڵگیرسانەوەی شەڕ 

و ڕوونكردنــەوەی هەڵوێســتی كۆمەڵــە لەم 

بارەیــەوە، كــە پشــتیوانیكردنە لە شــۆڕش. 

لەسەر ئەو بنەمایە لە كاتی دەستپێكردنەوەی 

شــەڕ ژمارەیەك لە كادرەكانی ئەو ڕێكخراوە 

چوونــە دەرەوە و لەنــاو دام و دەزگاكانــی 

شۆڕشــدا لــە بوارەكانی ســەربازیی و ڕۆڵی 

كارایــان بینی. ســەرەڕای ئەمانــەش كۆمەڵە 

بارودۆخی ناوشــاری فەرامۆش نەكردبوو، بە 

فەرمی چەند كەســێك دەستنیشــان كرابوون 

بــۆ سەرپەرشــتیكردنی ڕێكخســتنەكانی نــاو 

شارەكان، بۆ ئەمەش كۆمیتەیەكیان دامەزراند 

بەناوی )كۆمیتەی ئەستێرەی سوور(.

هەرچەنــدە پێش ئەو قۆناغە جەالل تاڵەبانی 

زانیــاری ئــەو هەواڵنــەی پێگەیشــتبوو، كە 

هەوڵێك هەیە بۆ لەیەك نزیكبوونەوەی ئێران 

و عێــراق، ئەم هەواڵەی بە نامە گەیاندبووە 

مستەفا بارزانی و سەرانی كۆمەڵە، پێدەچێت 

بارزانی متمانەی بــەو هەواڵە نەبووە، بەاڵم 

كۆمەڵــە دەكەوێتــە خۆی بۆ ئامــادەكاری و 

ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر.

لــەم بارودۆخەدا، ســەرەتا كۆمەڵــە بڕیاریدا 

بەرگــری بــكات، بــۆ ئەمــەش پەیوەندی بە 

پێشــمەرگە  هێــزی  فەرماندەیەكــی  چەنــد 

كــرا. فەرەیــدون عەبدولقادر لــەو بارەیەوە 

دەڵێــت: )زۆر خەڵكمــان دەبینــی و هانمان 

دەدان و وتووێژمــان لەگەڵیــان دەكــرد بــۆ 

بەرهەڵســتیكردن، لەوانە فەتاح ئاغامان بینی 

و لەگــەڵ نــوری حەمە عەلــی ڕێكەوتین بۆ 

بەرهەڵســتی كــردن، لەگەڵ تاهیــری عەلی 

والــی بــەگ و ڕەســول مامەنــد و جەوهەر 

نامیق و عەلی عەسكەری قسەمان كرد، ئێمە 

داوامان كرد كاك شــەهاب لەگەڵ ئیدریسدا 

قســە بكات، كاك شەهاب داوای كۆبوونەوە 

و ســەردانی ئیدریسی كرد، ئێمە الی خۆمان 

وامانزانی سەردانی ئیدریسی كردووە، چونكە 

خەڵكــی زۆری بینیبــوو، وەاڵمی دەهێنایەوە 

و دەیوت هێزیان نەماوە و دەنگوباســەكانی 

شــایان پێگەیشــتووە و هەڕەشــەی كردووە 

كەس بەرگری نەكات(. سەبارەت بە دیدەنی 

شــەهاب نــوری و ئیدریــس بارزانــی دوو 

بۆچونی جیاواز هەیــە، بەپێی گێڕانەوەكانی 

ئەرســەالن بایــز دەڵێــت: )ئــەو هەڤااڵنەی 

ســەركردایەتی كۆمەڵە لە چۆمان و كۆمیتەی 

هەولێر، شــەو لــە ماڵی كاك ئارام)شاســوار 

جەالل( لە »دەربەنــدی ڕایات« كۆبووینەوە، 

خاڵە شــەهاب دوا گۆڕانكارییەكانی سیاســی 

و پێشــمەرگایەتی بۆ باســكردین، باســیكرد 

ئیدریــس  بــە كاك  پەیوەنــدی  كــە چــۆن 

بارزانییــەوە كــردوە و پێــی ڕاگەیاندووە كە 

ئێمــە ڕێكخراوێكــی نهێنین، هەمــوو كادیر 

و پێشــمەرگە و ئیمكانیاتی شــار و شــاخمان 

دەخەینە ژێر دەسەاڵتی سەركردایەتی شۆڕش 

بە مەبەســتی بەرگــری(، بەاڵم جیــاواز لەم 

گێڕانەوەیــە فەرەیــدون عەبدولقادر دەڵێت: 

)مــن پێموایە ئەو مەوعیــدەی كاك ئیدریس 

بــۆی دانابوویــن كــە بەڵێنبــوو بیبینین، بە 

ئەنقەســت ڕۆیــی بــۆ ناوچــەی نەغــەدە و 

نەمایەوە(. 

  بە مەبەســتی بەرگریكردن، كۆمەڵە بڕیاری 

ئەنجامدانــی كۆبوونەوەیەكی فراوان دەدات، 

زیاتر لە ســێ شەو بە بەشداری 35 ئەندامی 

كۆمەڵە، لە دێی )كێلو(  لەپاڵ هێزەكانی پارتی 

كە ئەوكاتە لە پێنجوێن بوون، كۆبونەوەیەك 

ئەنجام دەدەن، كە ئەمــە یەكەم كۆبوونەوە 

بوو لە ژیانــی ڕێكخراوەیی كۆمەڵە، ئەویش 

لــە بارودۆخێكــی ئەوتۆ كە خەڵك بەلێشــاو 

بەرەو واڵتی ئێران دەڕۆیشتن.

زۆرینــەی  فراوانــەدا  كۆبوونــەوە  لــەو 

بەشــداربووانی كۆبونەوەكــە هــاوڕا دەبــن 

لەســەر ئەوەی كە هەرەســەكە لەو ئاستەدا 

نییــە كە كۆمەڵە بتوانێت بە تەنها ڕوبەڕووی 

ببێتەوە، هەرچەنــدە لە ڕووی چۆنایەتییەوە 

كادیری باشــی پێگەیاندبــوو، بەاڵم لە رووی 

چەندایەتی و توانای مادییەوە نەگەیشــتبووە 

جەالل تاڵەبانی زانیاری 
ئەو هەواڵنەی پێگەیشتبوو، 
كە هەوڵێك هەیە بۆ لەیەك 

نزیكبوونەوەی ئێران و 
عێراق، ئەم هەواڵەی بە 

نامە گەیاندبووە مستەفا 
بارزانی و سەرانی كۆمەڵە، 
پێدەچێت بارزانی متمانەی 

بەو هەواڵە نەبووە، بەاڵم 
كۆمەڵە دەكەوێتە خۆی بۆ 
ئامادەكاری و ڕێوشوێنی 

پێویست دەگرێتەبەر

“
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ئــەو ئاســتەی كە شــان بداتە بەر ئــەو بارە 

قورســەی ئەو قۆناغە، بۆیــە زۆرینە بڕیاری 

گەڕانەوەیانــدا بۆ شــار و دەســتكردنەوە بە 

خەباتی ژێر زەمینی، هەروەها دەســتیانكرد 

بە شــاردنەوەی چەك و تەقەمەنییەكان و بۆ 

ئەوەی لەكاتی پێویست و دەست پێكردنەوەی 

شــۆڕش بەكاری بێنن. فەرەیدون عەبدولقادر 

دەڵێت: )هەر شتێكمان بكردایە بە مەبەستی 

بەرگریــی دەكەوتینە بەر مەترســی ڕەنووی 

بەفر، گەیشتنە ئەو بڕوایەی لە هەموو هەوڵ 

و تێكۆشــانەكان لە دروستكردنی مەفرەزە و 

شــاردنەوەی چــەك مایەپووچ دەبــن، لەبەر 

ئەوە پالنێك داندرا بۆ چوونەوە ناو شارەكان 

و پێداچونــەوە بە ڕێكخســتنەكان، چاوەڕێی 

نیشــتنەوەی ئەو داڕمانــە بكەن ئنجا بچنەوە 

شــاخ(. بەم شێوەیە كۆمەڵە بڕیاری گەڕانەوە 

بۆ شــارەكان جێبەجێ دەكات و بە هەندێك 

ئامادەكاری لە شاردنەوەی چەك و پێداویستی 

و ڕێكخســتنەوەی ڕیزەكانی ئامــادەكاری بۆ 

دەست پێكردنەوەی خەباتی چەكداری.

ژیانی ڕێكخراوەیی كۆمەڵە لەو قۆناغەدا

كۆمەڵــە دوای گەڕانەوە هەوڵی یەكخســتنی 

پێشــتر  لــە  وەك  دەدات،  ڕێكخســتنەكانی 

ئاماژەمان پێداوە هەندێك لە ڕێكخستنەكانی 

لەچوارچێوەی كۆمیتەی »ئەســتێرەی سوور« 

ڕێكخســتنی  مەبەســتی  بــە  هێشــتبووەوە 

شــارەكان، ئەم كۆمیتەیە لەناو شــارەكان بە 

بەردەوامــی چاالكــی هەبووە، بــە نمونە لە 

ســلێمانی ماوەیەك بەر لە شكست هەندێك 

دروشم هەڵدەواســن بۆ خۆناساندنیان، ئاسۆ 

شــێخ نوری لــەو بارەیەوە دەڵێــت: )كاتێك 

پارتی وردە وردە شاری چۆڵكرد، حكومەتیش 

لەنــاو شــاردا زۆر الواز بــوو و هێزێكــی 

كەمــی هەبوو، بۆیــە كۆمەڵە ئەو دەرفەتەی 

قۆســتەوە و ویســتی شــتێك بدات بە گوێی 

جەماوەردا، چونكە بەشــێكی زۆری جەماوەر 

لە سەركردایەتی شۆڕش ناڕازیی بوون و لەو 

بارودۆخــە نائومێد ببوون، بۆ ئەو مەبەســتە 

بڕیاردرا كۆمەڵێك دروشــم باڵو بكرێتەوە بێ 

ئەوەی ناوی كۆمەڵەی لەســەر تۆمار بكرێت، 

ئامانجمــان لــە ئەنجامدانی ئــەو چااڵكییەش 

ئەوە بوو كە ئومێدێك الی جەماوەر دروست 

بكەینەوە كە ڕێكخستنێكی نوێ بەڕێوەیە، لە 

الیەكی دیكەوە بۆ ئەوەی بزانین كاردانەوەی 

جەمــاوەر چۆنــە بەرامبەر بــەو چاالكییانە، 

هەروەهــا هەڵوێســتی پارتیشــمان بۆ ڕوون 

ببێتەوە، ناوەڕۆكی دروشمەكان گوزارشتی لە 

دید و هەڵوێستی كۆمەڵە دەكرد لە بەرامبەر 

شۆڕشــی كورد و ڕژێمــی دكتاتۆری بەعس، 

دروشمەكان دەنگدانەوەیەكی باشی هەبوو و 

بەالی خەڵكەوە سەرسوڕهێنەر بوون، چونكە 

دروشــمەكان مەســەلەی فكری ماركسیزم و 

چینایەتــی و نەتەوایەتی پێكــەوە گرێدابوو، 

بەستنەوەی هەموو ئەم بابەتانە وەك زەنگی 

لە دایكبوونی ڕێكخراوێكی نوێ بوو(. هەموو 

ئەمانــە دەبنە هــۆی ئەوەی ســەركردایەتی 

كۆمەڵە بیر لەوە بكاتەوە كە ئەم ڕێكخستنانە 

تێكــەڵ بە یەكدی نەكاتەوە، عومەری ســەید 

عەلــی هــۆكاری ئەمــە دەگەڕێنێتــەوە بــۆ 

ئەوەی لەكاتی گرتندا زەرەر بەڕێكخستنەكان 

نەگەیەندرێــن، چونكە ئەوانــەی لە دەرەوە 

خەباتــی  و  ئاشــكرا  كاری  بەهــۆی  بــوون 

چەكداری یەكتر ناسین لەو شارۆچكە و بنكە 

و شوێنانەی كە لەژێر دەستی شۆڕشدا بوون، 

یەكتریان ناســیبوو، ئەم یەكترناســینەش باش 

نەبوو، بۆیە پێویست بوو لە یەكتر جیابن.

لەم بارودۆخــە نوێیەدا كۆمیتەی هەرێمەكان 

دەستیان كرد بە زنجیرەیەك كۆبوونەوە، هەر 

هەفتەی لە سنووری یەكێك لە ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵــەدا وەك شــارەكانی )بەغدا، هەولێر، 

سلێمانی و كەركوك( كۆدەبوونەوە، بارودۆخی 

خەباتــی ژێر زەمینی ئەوەی دەخواســت كە 

كۆمەڵــە هەنــگاو بنێت بــۆ تێكەڵكردنەوەی 

هــەردوو كۆمیتــەی ڕێكخســتنەكانی و وزە 

و تواناكانــی یەكبخرێت، چونكــە لەو كاتەدا 

بێجگــە لە كۆمەڵە هیچ پارت و ڕێكخراوێكی 

دیكەی كوردســتانی لەئارادا نەبوو، بوارێكی 

دیكــە ڕەخســابوو بۆ خەڵكی لە قســەكردن 

و كاركــردن، هەرچەنــدە خەڵكێكی زۆر بێ 

هیوا بوون و زۆر لە دڕندایەتی بەعســیەكان 

دەترسان.

جگــە لە خەڵــك ڕێكخســتنەكانی كۆمەڵەش 

بێتــرس نەبوون لــەو حكومەتــە، یەكێك لە 

ئەندامانــی ئــەو كاتەی كۆمەڵــە ئاماژە بەوە 

دەكات، كە كۆمەڵە دەیزانی ئەمجارە بەعس 

خــۆی بــۆ لێدانــی ئــەوان ئامــادە دەكات، 

ئەگەرچــی كۆمەڵــە نهێنییەكانیان پاراســتبوو 

و بەعــس هیــچ شــتێكی دەربــارەی كۆمەڵە 

نەدەزانــی، بــەاڵم كۆمەڵــە حســابی خــۆی 

كردبوو، پاش ماوەیەك ئاســۆی شــێخ نوریان 

گرت و بردیان بۆ لێكۆلینەوە، لە سەروبەندی 

ئەم گرتنەدا دەنگۆیەك باڵو بووەوە گوایا مام 

جەالل بە دۆستێكی خۆیدا نامەیەكی ناردووە 

بــۆ بەغداد و كەوتووەتە دەســت حكومەت، 

هەڵمەتی گرتن لە دوای ئەم نامەیە دەســتی 

پێكــرد. هەرچەندە تاڵەبانی لە كاتی دیدەنی 

فەرەیــدون عەبدولقــادر هۆشــداری دابــوو 

ئــاگاداری خۆیــان بــن، چونكــە یەكێــك لە 

ئەندامانــی جواڵنــەوەی ئیشــتراكی عەرەبی 

گیرابــوو، بــەاڵم پێش گەیشــتنی فەرەیدون، 

ئەنــوەر زۆرابی لێپرســراوی ڕێكخســتنەكانی 

بەغدای كۆمەڵە دەگیرێــت. لێرەوە بۆ ڕژێم 

ئاشكرا دەبێت ڕێكخستنێكی ماركسی- لینینی 

كوردستانی هەیە، كە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان 

بە جــەالل تالەبانیەوە هەیە، ئەمیش بەهۆی 

دانپیانانی ئەندامەكەی جواڵنەوەی ئیشتراكی 

هەڵمەتێكــی  بــۆ  خــۆی  ڕژێــم  عەرەبــی، 

ڕەشــبگیری ئامادە دەكات بەمەبەستی گرتنی 
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هەمــوو ئــەو كەســانەی گومانی ماركســی- 

لینینی و جەاللییان لەســەر بێت، ئاســۆ شێخ 

نــوری لەبارەی گرتنەكەیــەوە دەڵێت: )ئێمە 

شــتێكی ئەوتۆمان لەسەر نەبوو، دەیانویست 

ئازادمان بكەن، بــەاڵم ئێوارەكەی لە ڕێگەی 

یەكێــك لە پیاوانی ڕژێم ئاگاداركراینەوە، كە 

هەموو ئەو كەســانەی بە بیانووی ماركســی 

گیــراون ڕەوانەی بەغــدا دەكرێــن(. لێرەدا 

كاركردن بۆ ســەركردایەتی كۆمەڵە ئەســتەم 

دەبێــت بەتایبەتــی دوای ئــەوەی بــۆ ڕژێم 

دەردەكەوێــت كــە جواڵنەوەیەكی ماركســی 

هەیــە، چونكە ڕژێــم فشــارەكانی زیاد كرد 

بــۆ گرتنی ئەندامەكانیــان. ڕیزەكانی كۆمەڵە 

توشــی بارودۆخێكــی ناهەمــوار دەبێتــەوە، 

بەتایبەتی دوای گرتنی كۆمەڵێك لە ئەندامانی 

ڕێكخســتنە نهێنییەكانــی ســلێمانی، عەلــی 

بچكۆل لەو بارەیــەوە دەڵێت: )بیرمان لەوە 

كــردەوە ئەگەر ئەو گرتنانــە بەردەوام بێت، 

لەوانەیــە ئێمەش بگیرێیــن، بەمەش كۆمەڵە 

بەتــەواوی بەرەو لەناوچــوون دەچێت، بۆیە 

پێویســتە ئێمە خۆمان لــەو هەڵمەتە بەدوور 

بگرین، بۆ ئەم مەبەســتەش ڕێكخســتنەكانی 

كۆمەڵەمان بە كەسانێكی تر سپارد، بڕیارماندا 

بچین بەرەو ئێران و لەوێشەوە بەرەو سوریا، 

تا ئەو كاتەی ڕاوێژ لەگەڵ مام جەالل دەكەین 

و دەگەڕێینەوە(، بەاڵم سەركردایەتی كۆمەڵە 

لە الیەن ئێرانەوە دەستبەســەر دەكرێن و بە 

بیانووی پاراستنی سنوور لە شەوی 1976/1/1 

ڕادەستی ڕژێمی بەعس كرانەوە.

شكســت  دوای  بارودۆخــی  ئەنجامــی  لــە 

توشــی  كۆمەڵــە  ڕوداوەكان  كاریگەریــی  و 

جۆرێــك لە شكســتی فكــری بــوو، چونكە 

بــەر لــە گەڕانــەوە تێكــڕای ســەركردایەتی 

كۆمەڵــە لەگــەڵ بەرگریكردن بــوون، بەاڵم 

دوای گەڕانــەوە بەشــێكیان پێچەوانە بیریان 

دەكــردەوە، ئەمــەش مانای ئەوەیــە كۆمەڵە 

تا ئــەو كاتەش خاوەنــی بەرنامەیەكی ڕوون 

نەبــووە، هەرچەندە ڕووداوەكانی شكســتی 

ســاڵی 1975 زیانی زۆری بە ڕێكخســتنەكانی 

كۆمەڵە گەیاند، بەاڵم نەیتوانی كۆمەڵە لەسەر 

شــانۆی ڕوداوەكان بســڕێتەوە، چونكە دوای 

ئــەو هەمــوو ئاســتەنگە، بە هەوڵــی چەند 

نیشتیمانپەروەرێك توانرا لەژێر ناوی كۆمیتەی 

ڕێكبخرێتەوە.  ڕێكخســتنەكانی  هەرێمــەكان 

لێــرەوە قۆناغێكی نوێ لە مێــژووی كۆمەڵە 

دەستپێدەكات، چەند كەسێك بە بێ ئەوەی لە 

سەركردایەتی كۆمەڵە بن، لەگەڵ ئەو هەموو 

فشــارە زۆرەی ڕژێم بۆ سەر ڕێكخستنەكانی 

كۆمەڵــە، دەتوانن شــیرازەی پەرتەوازەبووی 

پەیوەنــدی  و  ڕێكبخەنــەوە  ڕێكخســتنەكان 

لەگــەڵ ڕێكخســتنەكانی دەرەوەی یەكێتــی 

دروســت بكەن، لەگــەڵ باڵــی بزووتنەوەی 

سۆسیالیســت رێكەوتن بۆ دەستپێكردنەوەی 

خەباتی چەكداری.

دوای شــااڵوی دەزگا ئەمنییــەكان بــۆ ســەر 

ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە، ڕیزەكانی پشێوییەكی 

زۆریان تێكەوت، ســەركردایەتی و كۆمیتەی 

ڕێكخستنی شارەكان نەمابوو، بەاڵم هەندێك 

لــە كادر و ئەندامەكانی دەســگیر نەكرابوون 

و خۆیان شــاردبووەوە، هەندێكیشــی خۆیان 

ئاشــكرا نەكردبــوو، شاســوار جــەالل، كــە 

یەكێــك بــوو لەوانــەی دەســگیر نەكرابوو، 

هەوڵیــدا بۆ یەكخســتنەوەی پاشــماوەی ئەو 

ڕێكخستنە. ئەوســا ڕێكخستنەكانی كۆمەڵەی 

هــەر پارێزگایەكی بــە هەرێمێك دانابوو، لە 

هــەر پارێزگایەكیــش كەســێكی دیاریكردبوو 

بــۆ سەرپەرشــتیكردنی، لەوانــە نەجمەدین 

عەزیز)ســاالر( لە ســلێمانی، ئازاد هەورامی 

لــە كەركوك، مــەال بەختیار لــە خانەقین و 

بەغــداد، عەبدولــرەزاق لــە هەولێــر، بــە 

بــۆ  پێكهێنابــوو  هەموویــان كۆمیتەیەكیــان 

ســەركردایەتیكردنی كۆمەڵــە و ناویان نابوو 

كۆمیتەی هەرێمەكان. پێویستە ئاماژەی بەوە 

بكەیــن لەو كاتەدا شــاری ســلێمانی ببوو بە 

ناوەندی گرتنەوەی شــیرازەكانی ڕێكخستن و 

پەیوەندی پێوەكردنــی ئەندامە دابڕاوەكان و 

پێكهێنانی بەشــەكانی ڕێكخستن لە شارەكانی 

دیكەی كوردستان.

لەگــەڵ بەردەوامــی شــااڵوی ڕژێــم لــە گرتــن 

و ڕاوەدونــان، ئــارام و كۆمیتــەی هەرێمــەكان 

توانیان ئەو بۆشــاییە پڕ بكەنەوە كە لە ئەنجامی 

پەرتەوازە بوونی كادیرانی كۆمەڵە دروست ببوو، 

ئارام هەرزوو توانی سەرداوی ڕێكخستنەكانی ناو 

شارەكان بگرێتە دەست، بە بەرنامەیەكی داڕێژراو 

شەهید خاڵە شەهابشەهید جەعفەرشەهید ئەنوەر زوراب
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شانی دایە ژێر باری الری ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە، 

هەوڵیــدا ئەم دۆخە نەبێتە هۆی لێكهەڵوەشــانی 

ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە.

بەشــێك لــە ســەرچاوەكان ڕۆڵــی ئــارام و 

كۆمیتــەی هەرێمــەكان بــۆ ئــەم قۆناغــە، 

بــە ڕۆڵێكــی شایســتە و مێژوویــی دەبینن، 

پێیانوایــە، ئەگــەر ئەوانــە نەبوونایــە ڕەنگە 

كۆمەڵــە لەناوبچوایــە، چونكــە لــە ڕێگەی 

كۆمەڵەیــان  شــانەكانەوە  دروســتكردنەوەی 

بووژاندەوە و لە ڕێگەی ساالر عەزیزەوە هەر 

زوو مەفرەزەیان ناردەوە بۆ شاخ. 

نەوشــیروان مســتەفا باس لــە كارەكانی ئەم 

كۆمیتەیــە دەكات، كە چەند كارێكی گرنگیان 

ئەنجام داوە، لەوانە:

ڕێكخســتەوە،  كۆمەڵەیــان  1.ئەندامەكانــی 

پەیوەندییان لەگــەڵ زۆربەی ئەوانەی خۆیان 

شاردبووەوە دروستكردەوە، هەموو ئەو شانە 

و خەتانەیان پێكــەوە گرێدایەوە كە مابوون، 

كۆمیتەیان دامەزراندەوە و كەوتنە ڕاكێشــانی 

تێكۆشەرانی تازە.

2.پەیوەندیــان لەگــەڵ چەندیــن ئەفســەری 

شۆڕشگێڕ و كادیر و پێشمەرگە دروستكردەوە، 

داوایــان لێكردبــوون بۆ خــۆ ئامادەكردن بۆ 

چوونەوە بۆ شاخ.

3.پەیوەندییان لەگەڵ دەســتەی دامەزرێنەری 

یەكێتــی لــە دەرەوە، بەتایبەتــی لەگەڵ مام 

جەالل دروستكردەوە. 

كۆمیتــەی  دەبێتــەوە  ڕوون  ئــەوە  لێــرەدا 

كاریگــەری  و  گرنــگ  ڕۆڵــی  هەرێمــەكان 

و  شــۆڕش  هەڵگیرســانەوەی  لــە  بینیــووە 

نەیانهێشتووە ئەو بڵێســەیە خامۆش بێتەوە، 

ئــەم قۆناغە بەردەوام دەبێت بە هاوبەشــی 

بــە  )ب.س.ك(،  ســەركردایەتی  لەگــەڵ 

هاوبەشــی توانیویانە ســەركردایەتی یەكێتی 

بكــەن تــا گەڕانــەوەی تالەبانی و بەشــێك 

و  ســكرتێر  دانانــی  و  ســەركردایەتی  لــە 

هەڵبژاردنــەوەی ســەركردایەتی یەكێتــی لە 

دۆڵی گۆستێ.

و  ناكۆكــی  ســەرهەڵدانی  ڕیشــەی 
ملمالنێكان لە ڕیزی كۆمەڵە

پشــكۆ نەجمەدین ئاماژەی بەوە كردووە، كە 

كەســانی نێو ڕەوتە ماركسی- لینینیەكان، كە 

كۆمەڵەیــان دامەزراند، تــا كادیرەكانی خوار 

ســەركردایەتیش، دیــد و ڕوانینــی جیاواز و 

ناتەبایــان بۆ ڕاڤەكردنی تیورەكانی ماركس و 

لینیــن و ئایدۆلۆژی و زەمینەی هەڵســوڕانی 

كاری ڕێكخراوەیی هەبووە، ئەم جیاوازییە لە 

تێگەیشتن و ڕاڤەكردنی كێشە و ملمالنێی لە 

دەروونی كۆمەڵەدا دروستكردووە.

ئەم كێشــە و ملمالنێیە پاش زیاتر لە ســاڵێك 

كاركردن، لە نێوان ئەندامانی ســەركردایەتی 

و ئەندامانی شانە سەرەتاییەكاندا دروستبووە، 

چاوپێكەوتنێكــی  لــە  قەرەداغــی  فوئــاد 

ســەرهەڵدانی  ســەرەتای  ڕۆژنامەوانیــدا 

ئــەو  بــۆ  دەگێڕێتــەوە  جیاوازییــە  ئــەم 

هەڵســەنگاندنەی كە بۆ حــزب و ڕێكخراوە 

ئــەو ســەردەمە  چــەپ و كۆمۆنســتەكانی 

كــراوە، لــەو بارەیــەوە دەڵێت: )ســەرەتای 

ناكۆكی لە مشــتومڕ كردن لەســەر ئەو چەند 

الپەڕە نووســینە دەستیپێكرد كە سەبارەت بە 

هەڵســەنگاندنی حــزب و ڕێكخراوە چەپ و 

كۆمۆنستەكانی ئەو سەردەمە بۆ ساغكردنەوە 

و یەكالییكردنەوەی فكرو سیاسەت و ڕێبازی 

ناكۆكیــە  ئــەم  نوســیبوومان.  كاركردنمــان 

بــۆ جارێكی دیكە ناســنامە و ئاســۆی كاری 

كۆمەڵەی هێنایەوە گۆڕێ(.

پێناچێت شوناسی سەرەتای ئەم ڕێكخراوە بە 

تەواوی ساخكرابێتەوە، توێژەرێك لەم بارەیەوە 

تێبینی ئەوەی كردووە، كە كۆمەڵە و ئەوانەی 

كۆمەڵەیان دامەزراندووە لە سەرەتادا بیریان 

لەوە نەكردووەتەوە كــە ڕێكخراوێكی چەپ 

دروســت دەكەن، یان شوناســی ڕێكخراوەكە 

جێگای مشتومڕیان نەبوە، بەڵكو ئەم كێشەیە 

دوای ســاڵێك لــە تەمەنی كۆمەڵە دروســت 

بــووە. فوئــاد قەرەداغیــش ئــەم بۆچوونــە 

پشتڕاست دەكاتەوە و لەو بارەیەوە دەڵێت: 

)خاڵێك كە ناڕۆشنی لەسەر هەبوو ناسنامەی 

ڕێكخراوەكــە و ســنووری كاركردنــی بــوو، 

ئایا ڕێكخراوەكە ناســنامەیەكی ناسیۆنالیستی 

دەبێت یان ئینتەرناسیۆنالیســتی؟ ســتراتیژی 

كاری ڕێكخراوەكــە لــە بواری ڕێكخســتندا، 

كاركردنــە بۆ بنیاتنانی حزبێكی كۆمۆنیســتی 

بۆ ڕژێم ئاشكرا دەبێت 
ڕێكخستنێكی ماركسی- 
لینینی كوردستانی هەیە، 
كە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان 
بە جەالل تالەبانیەوە هەیە، 
ئەمیش بەهۆی دانپیانانی 
ئەندامەكەی جواڵنەوەی 
ئیشتراكی عەرەبی، ڕژێم 
خۆی بۆ هەڵمەتێكی 
ڕەشبگیری ئامادە دەكات 
بەمەبەستی گرتنی هەموو 
ئەو كەسانەی گومانی 
ماركسی- لینینی و 
جەاللییان لەسەر بێت

“
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عێراقی یان كوردســتانی؟ ســتراتیژی كۆمەڵە 

ڕزگاریی كوردســتانە لە چوارچێوەی شۆڕشی 

دیموكراسی نوێی عێراق، یان تەنها ڕزگارییە 

لەســەر ئاســتی كوردســتان؟ وردەكاری ئەم 

ناڕۆشنییە لە سەرەتای دامەزراندنی كۆمەڵەدا 

بە تەواوی و بەم شێوەیە نەبوو، كەسێك بە 

وردی لەم ڕووەوە باری ســەرنجێكی تایبەتی 

نەبوو و مشتومڕیشــی لەسەر نەدەكرا، بەاڵم 

دوای تێپەڕبوونی ماوەیەك بەسەر كاركردندا 

ناكۆكی سەریهەڵدا(. شێخ ئەشرەف تاڵەبانیش 

جەخــت لــەم خااڵنــە دەكاتــەوە و دەڵێت: 

)ناكۆكییەكان لەســەر چەند خاڵێكی سەرەكی 

هاتنــە ئاراوە، ئێمە تەنزیمێكی كوردســتانین 

عێــراق  ئاســتی  لەســەر  و  عێراقیــن  یــان 

كاردەكەین؟ ئەگەر لە یەك واڵتدا تەنزیمێكی 

ماركســی- لینینــی هەبێــت، دەكرێــت لــە 

چوارچێوەی یەك ئابووری و یەك حكومەتدا 

چەند تەنزیمێكی ماركسی- لینینی تر هەبن؟ 

بە مەفهومی ئەوســا ئێمــە واماندەزانی و بە 

)مجردی( ســەیری تیۆرەكانمان دەكرد، نەك 

وەك ئەوەی لەســەر واقع ســەیری بكەین(، 

وەك ئــەوەی ماركــس دەڵێــت: )ئەگــەر لە 

هــەر شــوێنێك دوو حزبی شــیوعی هەبێت 

بە تەئكیــد یەكێكیان)تحریفییە(. كەواتە دوو 

ئاڕاســتەی سیاســی جیاواز لە نــاو كۆمەڵەدا 

هەبوو، یەكەمیان فازلی مەال مەحمود و فواد 

قەرەداغی پێیانوابوو كۆمەڵە لەســەر بنەمای 

چینایەتــی، كە هەمــوو پرۆلیتاریــای عێراق 

یــەك چینە، دەبێت یــەك حزب و قەوارەی 

سیاســی هەبێــت، بــەاڵم زۆرینەیــان چەپی 

كوردســتانین و بە تێڕوانینێكی نەتەوەییانە و 

لەسەر ئاستی كوردستان كێشە چینایەتییەكان 

هەڵدەســەنگێنن، لەوانــە جــەالل تاڵەبانی، 

شــەهاب شێخ نوری، فەرەیدون عەبدولقادر، 

دلێر سدیق.

لێرەدا دو بیركردنەوەی جیاوازی كوردستانی 

و عێراقــی لەنێو كۆمەڵەدا ســەرهەڵدەدات، 

كە ماوەیــەك ڕێكخستنەكانیشــی بەخۆیەوە 

ســەرقاڵ كردبــوو، بــەاڵم زیاتــر بەشــێوەی 

گفتوگۆ و دەربڕینی بیروڕای جیاواز كە زیاتر 

لە ســاڵێكی خایاند، لە ئەنجامدا لە شــێوەی 

ڕاپرســیەكدا ئەم كێشــەیە یەكالیی كرایەوە. 

ڕاپرسییەكەش تەنها بۆ زانینی ژمارەی عێراقی 

و كوردستانی بوە و زۆرینەی رێكخستنەكانیان 

بەشدار كردووە لەو ڕاپرسییەدا، لە ئەنجامدا 

دەردەكەوێت بەشــی زۆری ڕێكخســتنەكانی 

كۆمەڵە كوردستانین، بۆیە بە بەیانێك ئاڕاستە 

عێراقییــەكان سەربەســت دەكــەن و مافــی 

مانەوەیان لە شــانەكانی خــوارەوە پێدەدەن، 

بەاڵم ئاڕاستە عێراقییەكان ئەمە ڕەتدەكەنەوە. 

بەمەش كەرتبوونێك لــە ڕیزەكانی كۆمەڵەدا 

ســەریهەڵدا و ئاڕاســتەی عێراقی كۆمەڵەیان 

پێكهێنا بە ناوی )كۆمەڵەی ماركسی – لینینی 

حزبە شیوعییەكانی عێراق(.

بە جیابوونەوەی ئاڕاستەی عێراقی، كێشەكان 

یــەكال نەبوونەوە، چونكە لە دوای شكســت 

كێشــەیەكی دیكــە لــە ڕیزەكانــی كۆمەڵــە 

سەرهەڵدەدات، ئەویش لەژێر ڕۆشنایی تێزی 

ســێ جیهانی. ئەرســەالن بایز لەم بارەیەوە 

ئاماژەی بەوە كردووە، كە لە هاوینی ســاڵی 

شــارەكان،  بــۆ  گەڕانەوەیــان  دوای   1975

لەنــاو ڕێزەكانی كۆمەڵە مناقەشــە و لێدوانی 

بەردەوام هەبوو سەبارەت بەوەی كە ناكۆكی 

ســەرەكیان لەگــەڵ كێیە؟ ئایــا ئیمپریالیزم و 

ســەرمایەداری ناكۆكی سەرەكین، یان ڕژێمی 

عێــراق؟ دیــارە ناكۆكی ســەرەكی و ناكۆكی 

الوەكــی ماوەیەك ڕێكخســتنەكانی كۆمەڵەی 

بەخۆیــەوە ســەرقاڵكردووە. لــە ئەنجامــدا 

كۆمەڵــە كەوتــە ژێر كاریگــەری ئایدۆلۆژیای 

جەمسەری چینی، لەســەر بنەمای تێزی سێ 

جیهانی چینی و ماوتسی تۆنگ، گەیشتە ئەو 

ڕادەیــەی ڕژێمی بەعس بــە ناكۆكی الوەكی 

بزانن. لەمەوە بۆمان دەردەكەوێت كۆمەڵەی 

ماركسی-لینینی لە سەرەتای دامەزراندنییەوە، 

ڕێكخراوێكــی ماركســی لیینینــی كاریگەر بە 

تیۆرەكانی ماوتســی تۆنگ بوە، تا ئەوكاتەی 

كادرانــی  لــە  بەشــێك  و  شــەهاب  خاڵــە 

لەالیــەن ڕژێمی بەعس دەســگیر دەكرێن و 

جڵــەوی ســەركردایەتی دەكەوێتــە دەســت 

ئــارام، گۆڕانكاری لە ڕێبازی سیاســی كۆمەڵە 

دەردەكەوێت، لە دیارترین گۆڕانكارییەكانیش: 

البردنــی نــاو و ڕێبازی )ماو( لەپاڵ ماركســی 

لینینــی، هەروەهــا البردنی ڕێبازی سیاســی 

ئایدیــای ســێ جیهانــی. ئــەم گۆڕانكارییە لە 

یەكــەم باڵوكراوەی كۆمیتــەی هەرێمەكان بە 

ناوی )ئااڵی شۆڕش( بە ڕوونی دەردەكەوێت، 

كە لە ناونیشــانەكەیدا هاتووە )ئااڵی شــۆڕش 

جەریدەی گشــتی كۆمەڵەی ماركسی – لینینی 

كوردستانە(.

ســەبارەت بە كێشــەی ســەرەكی و الوەكی، 

لە الپــەڕە)3(ی ڕۆژنامەی ناوبراو، كێشــەكە 

یــەكال كراوەتــەوە و ڕژێمــی عێراقــی بــە 

كێشەی ســەرەكی داناوە، كە تیایدا هاتووە: 

)ناكۆكــی ســەرەكی جەماهیری چەوســاوەی 

گەلــی كورد لەگەڵ ئەم ســوڵتەیە، هەروەها 

ناكۆكــی ســەرەكی جەماهیری چەوســاوەی 

باقی عێراقیش هەر لەگەڵ هەمان ســوڵتەیە، 

بۆیــە ناوكۆیــی ســەرجەم گەلی عێــراق بە 

كــورد و عــەرەب و كەمایەتییەكانــی ترەوە 

ڕوخانــدن و لەناوبردنی ســولتەی بۆرجوازی 

بەعســی فاشســتە و دامەزراندنی دەسەاڵتی 

دیموكراتیانەی گەلە(.

سەرچاوە:
کەرتبــوون لەنێو پارتە سیاســییەکان لە 

باشوورى کوردستان)1988-1976(
كاوە تەیب جەالل

دەزگاى ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە/2017



ڕێباز عبدالكریم قادر*
مامۆستای زانکۆ 

پێگەی جەماوەری و ڕۆڵی )ی . ن .ك( 
لە ڕووداوەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان

پەیوەندیی نێوان پارت و ڕێكخراوە سیاسییەكانی كوردستان 
لە قۆناغە جیاجیاكانی جواڵنەوەی ڕزگاریخوازی كوردیدا، 
كورد  گەلی  هاوچەرخی  مێژووی  گرنگی  و  دیار  الیەنێكی 
كاریگەری  پەیوەندییە  ئەم  چۆنێتی  و  چەندێتی  پێكدێنێت. 
جواڵنەوەی  ئاڕاستەی  داهاتوو،  لەسەر  هەبووە  گەورەی 
سەدەی  كۆتایی  چارەكی  لە  كورد  گەلی  ڕزگاریخوازی 
بیستەمدا. هاوكات خستنەڕووی هۆشیاری الیەنە سیاسییە 
كوردییەكانە لە چۆنیەتی خۆگونجاندنیان لەگەڵ ئاڕاستەی 
گۆڕانكارییە  ئەو  لەگەڵ  كردنیانە  مامەڵە  و  ڕووداو 
سیاسییانەدا كە واڵتانی هەرێمی گرتوەتەوە لەم قۆناغەدا. 
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لەباڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 246 (

ڕێباز عبدالكریم قادر

پەیوەندییەكانی یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان

لەگەڵ پارت و ڕێكخراوە سیاسییەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان )1989-1976(
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)ی . ن .ك( لــە دروســتبوونییەوە گرنگــی 

كوردســتانی  ڕۆژهەاڵتــی  بایەخــی  و 

هەستپێكردووە، بۆیە هەر زوو توانی لەدڵی 

خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا جێگــەی 

خــۆی بكاتەوە. دامەزراندنــی یەكێتیی لەناو 

چیــن و توێژە جیاوازەكاندا دەنگی دایەوە و 

هاوسۆزی دانیشتوانی ڕۆژهەاڵتی كوردستانی 

بەدەستهێنا. هەر لەسەرەتاوە كاتێك یەكێتیی 

كوردانــی  دامــەزرا،  واڵتــدا  لــەدەرەوەی 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان لەتاراوگــە بەدەنگی 

بەیانی دامەزراندنی یەكێتیەوە چوون و توانای 

خۆیان خستە كار بۆ یارمەتیدان و سەرخستنی 

ئەم ڕێكخراوە نوێیە لەوانە )حەسەنی قازی، 

محەمەدی موهتەدی، ئەمیری حەســەن پور، 

كەمال كەریمی، هاشمی ئەحمەد زادە، سەلیم 

بابان(، بەتایبەت حەسەنی قازی بەوەرگێڕانی 

باڵوكــراوە و بەڵگەنامــە گرنگەكانی یەكێتیی 

بــۆ فارســی خزمەتێكی گەورەی پێشكەشــی 

یەكێتیی كــرد و دواتر هەموو ئەم بابەتانەی 

كرد بــە كتێبێــك و لەژێرناوی )ئینتشــاراتی 

شــەریفزادە(دا باڵویكردنــەوە. پاشــان دوای 

ڕووخانی شــا جاریكی تر چاپی كردەوە، ئەم 

كارە بایەخی تایبەتی هەبوو بۆ ناساندنی )ی. 

ن. ك( لەنــاو كوردانی ئێران و ئێرانیەكاندا. 

ئــەم بابەتــە لــە كتێبــی )پەیوەندییەكانــی یەكێتیــی نیشــتیمانی كوردســتان 
كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەكانی  ڕێكخــراوە  و  پــارت  لەگــەڵ 
1976-1989( وەرگیــراوە و گرنگــی لەوەدایــە، كــە تەرخانكــراوە بــۆ 
ــەم قۆناغــەدا  ــی مێژوویــی سیاســی )ی . ن . ك(، ل ــاس كردن ــەوە و ب توێژین
ــتان  ــی  كوردس ــەڵ ڕۆژهەاڵت ــی لەگ ــی پەیوەندییەكان ــدراوە چۆنیەت هەوڵ
و چەندێتــی هاوكارییەكانــی نێوانیــان بخاتــە ڕوو، لەگــەڵ دیاریكردنــی 
ــی  ــە بەرچاوگرتن ــە ل ــوان هــەردووال ب ــی پەیوەندیــی نێ كــەم و كورتییەكان
بارودۆخــی ناوخۆیــی و كاریگەرییــان لەســەر ئــەم پەیوەندییانــە. هەروەهــا 
تیشــكی خســتووەتە ســەر هەوڵەكانــی یەكێتیــی و پــارت و ڕێكخــراوە 
لــە  ئــەوەی  بــۆ  تواناكانیــان  بــۆ یەكخســتنی  ڕۆژهــەاڵت  سیاســییەكانی 
ــران( ــراق و ئێ ــی )عێ ــەردوو دەوڵەت ــی ه ــێ و جەنگ ــی ملمان ــوان بەرداش نێ

ــەردوو  ــوان ه ــەی نێ ــە كێش ــرن ل ــوود وەرگ ــدەن، س ــات ب ــە خەب ــژە ب دا درێ
واڵت بــۆ بەرەوپێشــبردنی جواڵنــەوەی ڕزگاریخــوازی كــورد لــەم دوو بەشــەی 
هەرێمایەتــی  پەیوەندیــی  كاریگەریــی  نیشــاندانی  دواتــر  كوردســتاندا. 
ــەوەی  ــەاڵت و ڕەنگدان ــییەكانی ڕۆژه ــراوە سیاس ــارت و ڕێكخ ــی، پ یەكێتی

ــراوە.  ــرۆڤە ك ــان ش ــی نێوانی ــەر پەیوەندییەكان لەس
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لەناوخۆیی ئێرانیشدا ئەو گەنجانەی كە خاوەن  

ڕۆشــنبیرییەكی چــەپ بوون لــە ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان و شارەكانی تری ئێران كە هێشتا 

لەژێر كاریگەری شكســتی شۆڕشــی )-1961 

1975( باشــوری كوردســتاندا كاس ببــوون،  

زیاتــر لــە )ی . ن .ك( نزیكبوونەوە و هیوا 

و خەونی خۆیان لەســەر ئەم پارتە هەڵچنی، 

چێژێكــی زۆریــان دەبینــی لــە ئەدەبیات و 

باڵوكراوەكانی )ی . ن .ك(. 

)ی . ن .ك( ناوبانگێكــی باشــی هەبــوو لە 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان و خۆشەویســت بوو 

لــە الیــەن گروپــە جیاجیاكانــی ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتانەوە یارمەتــی و هــاوكاری زۆری 

پێشكەش دەكرا، پتەوی پێگەی )ی . ن .ك( 

لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەجۆرێك بوو وەك 

عەبدوڵاڵی حەســەن زادە لە چاوپێكەوتنێكدا 

باســی شــاری مەهاباد دەكات و دەڵێت: )لە 

بیرمــە وەختێكــی ئێمــە لــە غەریبایەتی ڕا 

گەڕاینــەوە واڵت )مەبەســتی كۆتایی ســاڵی 

1978(، ئەمن لە مەهابــاد دانرابووم. داوای 

هاوكاریــم لــە هەركەس دەكــرد، دەیانگوت 

پێوەندیتان لەگەڵ یەكێتیی نیشــتیمانی چۆنە 

...، لەواقیعــدا پێیاندەگوتین كەســێك، یان 

حزبێك كــە موخالیفــی یەكێتی نیشــتیمانی 

بێــت، ئێمــە قەبوڵی ناكەیــن( . هەروەها لە 

ســاڵی 1979 دا جــەالل تاڵەبانی گەشــتێكی 

بەشــارەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا كرد، لە 

شــارەكانی سەردەشــت و بانە پێشوازییەكی 

چەندیــن  لێكــرا،  گــەورەی  جەمــاوەری 

دروشــمی جۆراوجۆر بۆ پشــتیوانی)ی . ن . 

ك( وەك »یەكێتیی نیشــتمانی .. پشــتیوانی 

گەالنی« دەوترانەوە، كە ســەلمێنەری پێگەی 

جەماوەری )ی . ن . ك( بوو لە ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان .

چەند الیەنێكی گرنگ هەن كە هاوكاری )ی . 

ن .ك( بوون بۆ پتەوبوونی پێگەی جەماوەری 

لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان، لەوانە: یەكێتیی لە 

ئەدەبیاتــی خۆیدا كەم تــا زۆر ڕا و بۆچوون 

و تێڕوانینی سیاسی خۆی بەرامبەر بەشەكانی 

تری كوردستان بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی كودستان 

خســتووەتەڕوو، بە هاوخەباتی و پشــتیوانی 

)ی . ن .ك( بــۆ خەباتــی گەلــی كــورد لە 

باكور و ڕۆژهەاڵتی كوردســتان دژی تورانیزم 

و ڕژێمی كۆنەپەرستی شا، لەپێناو بەدیهێنانی 

مافــە نەتەوەییەكانیانــدا لە هــەردوو واڵتی 

توركیا و ئێراندا. بەم جۆرە ســتراتیژی )ی . 

ن .ك( بۆ فراوانكردنەوەی گۆڕەپانی خەباتی 

سیاسی و پێشمەرگایەتی بە هاوهەڵوێستی و 

درێژكردنی دەســتی هاوكاری بۆ ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان، توانی زیاتر خۆی لە جەماوەری 

خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان نزیكبكاتەوە.

دروستبوونی )ی . ن .ك( لە هەلومەرجێكی 

ســەختدا و ڕاســتەوخۆ چەند مانگێك دوای 

شكســتی 1975 كــە بێ هیوایی و شكســت 

باڵی بەســەر كۆمەاڵنی خەڵكی كوردســتاندا 

كێشــابوو، لەگــەڵ دامەزراندنــی دەســتەی 

چەكداری پارتیزاندا بوونی خۆیان لە گۆڕەپانی 

سیاســی و چەكداریدا لە شــاخ ســەلماند، ئا 

لێرەدا جۆریك لە خۆشەویســتی و هاوسۆزی 

لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان بەرامبەر بە )ی . 

ن .ك( دروســت بوو. پێشــمەرگەكانی )ی . 

ن .ك( كەوتبوونــە بــەر پەالماری حكومەتی 

عێراق و هاوكات گەمارۆ و تۆپبارانی ئێران.

)ی. ن. ك( هەر لەسەرەتای دروستبوونییەوە 

هەوڵیــدا وەك الیەنێكــی سیاســی جیاواز لە 

)پ . د . ك( دەربكەوێــت، ناكۆكیەكانیــش 

لــە نێــوان هەردووالیانــدا هەر لەســەرەتای 

دامەزراندنی یەكێتییەوە دەركەوتن. )ی . ن 

.ك( لە ئەدەبیاتی خۆیدا پارتی بە كۆمەڵێك 

هەڵوێســتی نا كوردســتانیانە تۆمەتباردەكرد، 

وەك: تەنهــا كێشــەی كــورد لــە عێراقدایە 

تــرەوە،  بەشــەكانی  بــە  نابەســترێتەوە  و 

هەروەها پارتی هاوخەباتی و هاوچارەنوسی 

نەتــەوەی كــوردی دابەشــكراوی كوردیــان 

مامەڵەكــردن  بەخــراپ  و  پشتگوێخســتووە 

لەگــەڵ الیەنــە سیاســییەكانی ڕۆژهــەاڵت، 

ئەویــش بەدەســتێوەردان لــە كاروبارەكانیان 

و گۆڕینــی ڕێبەرایەتییەكانیــان و نانــەوەی 

دووبەرەكی لەناویاندا، ئەمە وێڕای ڕاونان و 

كوشتنی كادر و سەركردەكانی ڕۆژهەاڵت بە 

نمونەی كوشتنی ســەركردەكانی جواڵنەوەی 

)1967-1968()10 (ی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 

ستراتیژی )ی . ن 
.ك( بۆ فراوانكردنەوەی 
گۆڕەپانی خەباتی 
سیاسی و پێشمەرگایەتی 
بە هاوهەڵوێستی و 
درێژكردنی دەستی 
هاوكاری بۆ ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان، توانی زیاتر 
خۆی لە جەماوەری خەڵكی 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
نزیكبكاتەوە

“
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وەك ســولەیمانی موعینی و ڕێبەرانی باڵێكی 

)حــدكا( و ڕادەســتكردنەوەی زیاتــر لە چل 

ئەندامــی كۆمیتــەی شۆڕشــگێڕی )حدكا( بە 

فەرمانی مســتەفا بارزانی بە دەســەاڵتدارانی 

ئێران، لە كاتێكــدا ئەم باڵەی )حدكا( نزیكی 

باڵی مەكتەبی سیاســی پارتی )باڵی جەاللی( 

بوون، بەجۆرێك پەیوەندیی كەسییان لەگەڵ 

جەالل تاڵەبانی و چەند كەســایەتییەكی تردا 

دروســتكردبوو، ئەمەش وایكرد لە داهاتوودا 

زۆربــەی الیەنگرانــی ئــەم باڵــەی )حــدكا( 

پەیوەندیی باشــیان هەبێــت لەگەڵ )ی . ن 

.ك(. نــەك تەنها ئەمە، بەڵكو لە ڕێكخراوی 

كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لەئەوروپا ڕێگری 

لەكوردی ڕۆژهەاڵت دەكرا لەڕێبەرایەتی ئەم 

ڕێكخراوە لە الیەن پارتییەوە.

هەرەسی شۆڕشی باشوری كوردستان خەڵكی 

جۆرێــك  توشــی  كوردســتانی  ڕۆژهەاڵتــی 

لەنائومێدی كرد،  خۆبەدەستەوەدانی مستەفا 

بارزانــی ســەرۆكی )پ . د . ك( بــێ  هیچ 

مەرجێك و چەكدانانی هێزی پێشــمەرگە كە 

زۆربەیان خۆیان ڕادەســتی حكومەتی عێراق 

كردەوە، خۆڕادەستكردنی ژمارەیەكیان لەگەڵ 

خێزانەكانیانــدا بەڕژێمــی شــاهانەی ئێران و 

نیشتەجێ بوونیان لەشار و ئۆردوگاكانی ئێران 

و ڕۆژهەاڵتی كوردســتاندا، خراپی گوزەرانی 

ئەم پەناهەندانە لەســایەی دەسەاڵتی شاهانە 

و دەزگای ســاواك دا، خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی 

كوردســتان پارتی و سەرۆكەكەیانی بە هۆكار 

دەزانی، لەم دۆخەدا كە تووشی بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازی كوردی باشوور هاتبوو، پارتییان 

بەجێبەجێكەری پالنی ســاواك دەزانی، ناوی 

پارتــی و بنەماڵــەی بارزانــی بێزراوبــوو لە 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان، بۆیە پشتیوانی یەكێتیان 

كرد وەك بزووتنەوەیەكی پێشــكەوتنخواز كە 

جیاواز لە پارتی و بنەماڵەی بارزانی دەستیان 

بە خەبات كرد. بەو پێیەی كە )ی . ن .ك( 

وەك هێزێكی سیاســی هیــچ پەیوەندییەكی 

بەڕژێمی شا نەبوو بە پێچەوانەی پارتی.

هەروەهــا الیەنــە چەپەكانــی ڕۆژهەاڵتــی 

كوردســتان لــە هاوكاریكــردن و ناســاندنی 

یەكێتیــی دا لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان ڕۆڵی 

باشــیان گێڕا، وەك تەشــكیالتی )كۆمەڵە( و 

چریكی فیدائیانــی خەڵكی ئێران، چریكەكان 

ئەنــدام و الیەنگریان هەبــوو لە ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان، پێشــتر لــە دەرەوەی واڵت لــە 

لوبنــان پەیوەندییان هەبــوو لەگەڵ )ی . ن 

.ك(، هەروەها ســازمانی شۆڕشگێڕی حزبی 

تــودە كە باڵــی جیابووەوەی حزبــی تودەی 

ئێــران بــوون، پەیوەندیــی )ی . ن .ك( و 

ســازمانی شۆڕشــگێڕی حزبی تــودەی ئێران 

دەگەڕایــەوە بۆ پەیوەندییە كەســایەتییەكانی 

جەالل تاڵەبانی سكرتێری )ی . ن .ك( لەگەڵ  

كەســایەتییە بااڵكانــی ئــەم حزبە )كۆرشــی 

الشــایی، ئیرەج كەشــكۆڵی قەشــقایی، عەتا 

كەشكۆڵی، خەسرەوی سەفایی، عەلی سادقی، 

محسن خاتەمی، ســیامەك پرسا نەژاد(. ئەم 

پەیوەندییە گرنگیی گەورەی هەبوو، بەردەوام 

بوو تا دامەزراندنی )ی . ن .ك( و دواتریش 

هاوكاریــی و یارمەتی باشــیان پێشــكەش بە 

)ی . ن .ك( كــرد لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان لەڕێی ئەندامەكانیانەوە. هاوكات 

بوونی ئەمانە لە سلێمانی ڕێگەی خۆشكرد بۆ 

درووســتبوونی جۆرێك لە پەیوەندیی لەگەڵ 

كۆمەڵێك الوی چەپی ماوی كە لە زانكۆكانی 

ئێراندا دەیانخوێند، ئەمەش بووە پێشینەیەكی 

باش بۆ دروســتكردنی پەیوەندییەكی پتەو لە 

داهاتوودا.

بوونــی بۆشــاییەكی سیاســی ڕێكخراوەیــی 

لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان بەتایبــەت دوای 

لــە  كــورد  جوواڵنــەوەی  ســەركوتكردنی 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان لە ســاڵی )68-67(، 

كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  خەڵكــی  وایكــرد 

بەچاوی ئومێدەوە بڕواننە )ی . ن .ك( وەك 

زیندووكەرەوەی بزاڤــی نەتەوەیی كوردی و 

بەپشــتیوانی خۆیانیــان دەزانــی، بەتایبــەت 

چاالكییەكانــی هێــزی پێشــمەرگەی )ی . ن 

.ك( دەنگدانەوەی باشی هەبوو لەناو كوردی 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا، خدر مەرەســەنە 

دەڵێت: )بەم شێوەیە جارێكی دیكەش دەنگ 

و ڕەنگی پێشــمەرگە هیــواو ئومێدێكیان بۆ 

گەلی كورد زیندووكردەوە(.

پارتییان بەجێبەجێكەری 
پالنی ساواك دەزانی، 

ناوی پارتی و بنەماڵەی 
بارزانی بێزراوبوو لە 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان، 
بۆیە پشتیوانی یەكێتیان 
كرد وەك بزووتنەوەیەكی 

پێشكەوتنخواز كە جیاواز لە 
پارتی و بنەماڵەی بارزانی 

دەستیان بە خەبات كرد

“
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)ی . ن .ك( بــۆ ڕاپەڕاندنــی كارەكانــی و 

پێویســتی  پێداویســتییەكانی  پڕكردنــەوەی 

بەكەســانێك هەبوو لە باكــور و ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان كە پەیوەندییان لە گەڵ ببەستێت، 

ئەگەرچــی لەڕۆژهەاڵتــی كوردســتان هیــچ 

ڕێكخراوێكی سیاسی ئەوتۆی لێنەبوو كە )ی . 

ن .ك( بتوانێت پەیوەندییان لەگەڵ ببەستێت، 

بەاڵم ســەرەڕای ئەوە توانی لــە ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان پەیوەندییەكی پتەو دروســتبكات 

و كەســانێك ببنە پشــتیوان و هــاوكاری )ی 

. ن .ك(. وەك پێشــتر باســكرا گەنجانــی 

ڕۆشــنبیری چەپــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان 

هــەر لە ســەرەتاوە نزیك و هاوســۆزی )ی 

. ن .ك( بــوون و بــە نهێنــی باڵوكــراوە 

وێنە و چاالكی پێشــمەرگە و ســەركردەكانی 

یەكێتیشــیان بە دەست دەنووسییەوە و لەنێو 

خۆیاندا باڵویان دەكردەوە، ئەمە سەرەتایەك 

بوو بۆ دروســتبوونی جۆرە هاوســۆزیەك بۆ 

)ی . ن .ك(، چەندیــن گەنــج لــە شــوێنە 

كوردســتانەوە  ڕۆژهەاڵتــی  جیاجیاكانــی 

پەیوەندییــان كــرد بەڕیزەكانــی یەكێتییەوە 

لە شــاخ، كــە هەندێكیان چوونــە ڕیزەكانی 

یەكێتییــەوە لــە ڕێكخســتنەكاندا ڕێكخــران، 

یــان بوونــە پێشــمەرگە، ژمارەیــەك لــەم 

گەنجانەی ڕۆژهەاڵت كە لە الیەن تەشكیالتی 

ســاعید  وەك  نێردرابــوون،  )كۆمەڵــە(وە 

وەتەن دۆســت و جەعفەری شەفیعی، دواتر 

چوونە ســەركردایەتی كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی 

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران )كۆمەڵە(.

لــە كۆتایی ڕژێمی شــادا )ی . ن .ك( لەناو 

ئــەو كوردانــەی  عێراق  كە لــە ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان و شــارەكانی ئێرانــدا پەناهەندە 

بوون، ســەدان كەســی لــە ڕێكخســتنەكانی 

خۆیدا ڕێكخســت كــە دواتر بوونــە هاوكار 

و پشــتیوانی گــەورەی )ی . ن .ك(. جگــە 

لەمە لە شــارەكانی )شــنۆ، ورمــێ، مهاباد، 

خانە، سەردەشــت، بانە، مەریــوان، پاوە و 

چەندین ناوچەی تر( ڕێكخستنی دروستكرد، 

یارمەتییەكــی زۆریان )لەكڕین و گوێزانەوەی 

كەلوپــەل، ئارد، خێــوەت، جلوبەرگ، كاغەز 

و مەرەكەبــی ڕۆنیۆ، دەرمان و گواســتنەوە 

و تیماركردنی پێشمەرگە ... هتد( پێشكەش 

بــە )ی . ن .ك( كــرد، كارئاســانی باشــیان 

بــۆ هاتوچۆپێكردنــی كادرانــی )ی . ن .ك( 

لەنــاو شــارەكانی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا 

كــرد. پشــكۆ نەجمەدیــن ئامــاژە بــە ئەوە 

دەكات ئەمانــە وەك الیەنگری )ی . ن .ك( 

بــوون نــەك ئەندامــی )ی . ن .ك(، بەاڵم 

هەرچۆنێك بێت یارمەتــی و هاوكارییەكانی 

خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان كاریگەرییەكی 

گەورەی هەبوو بۆ بەردەوام بوونی شــۆڕش 

بەتایبــەت  .ك(.  ن   . )ی  پێشــكەوتنی  و 

مەرەســەنە  خــدر  وەك  ناوچەســنورییەكان 

دەڵێــت: )خەڵكــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان 

بەتایبەت ناوچە ســنورییەكان بۆ پێڕاگەیشتن 

بە شۆڕشــگێڕانی كورد و دابینكردنی ژیانیان 

قۆڵی كوردایەتییان هەڵماڵی شــەو و ڕۆژ لە 

خزمەتی پێشــمەرگەدابوون و بەشــداربوونی 

خۆیان لە شۆڕشی نوێدا بەكردەوە سەلماند. 

.... خزمەتێكی زۆری شۆڕشی كوردیان كرد، 

بەپێــی توانا هاوكاریــان دەكردن و ئازوقە و 

خواردەمەنیــان دەگەیاندە بنكە و بارەگاكانی 

یەكێتیی لە خڕی ناوزەنگ.

و  ناڕەزایــی  دروســتبوونی  لەســەروبەندی 

پشــێوییەكانی ئێراندا ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 

لەئارامیــدا بوو، تا ئــەو كاتەش ڕێكخراوێكی 

بەهێــز لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان نەبوو كە 

خاوەن ڕێكخســتنێكی سیاســی بەهێزبێت و 

توانای ڕێكخســتن و هاندانی خەڵكی هەبێت 

دژی ڕژێمی شــا، ئەمەش جۆرێك لە بۆشایی 

سیاســی دروســتكردبوو. زۆربــەی ئەندام و 

كادرە بااڵكانــی )حدكا( لــە دەرەوەی واڵت 

لە بەغــداد یان ئەوروپا بوون نەگەڕابوونەوە 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، )كۆمەڵە( ئەو هێز و 

جموجۆڵەی نەبوو تەنها وەك ڕێكخســتنێكی 

نهێنی بچووك كاریان دەكرد و نەیاندەویست 

ئاشــكرا بن، جگە لەمــە گەلی كورد زۆربەی 

توانــا و وزەی خۆی لە جواڵنەوەی دە ســاڵ 

پێشــتردا واتــە لەجواڵنەوەی ســااڵنی-1967 

1968 دا بەخەرج دابوو، زۆربەی ســەركردە 

لــە  یــان  یــان كوژرابــوون،  سیاســییەكانی 

زیندانەكاندا توندكرابوون، ژمارەیەكیشیان كە 

لــە عێراق بوون بەهۆی ڕێكەوتنی جەزائیری 

دەســتوپێیان  ئێرانــەوە  و  عێــراق  نێــوان 

بەســترابوویەوە. لە الیەكی دیكەوە جیاوازی 

مەزهەبــی الیەنێكــی تــر بــوو بــۆ دابڕانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە ڕووداوەكانی ئێران 

بەو پێیەی زۆرینەی كورد سوننەن و ناڕەزایی 

و ڕاپەڕینــی ئێــران لە الیەن پیاوانی شــیعە 

مەزهەبــەوە بەڕیوە دەبــران، ئەم جیاوازییە 

بانگەوازەكانــی  كــە  وایكــرد  مەزهەبییــە 

خومەینــی و ڕێبــەرە شــیعەكانی تــر كەمتر 

كاریگەرییان لەســەر ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 

هەبێت. زوڵــم و زۆر و تووندوتیژی ڕژێمی 

شــا لەڕابــردوودا بەرامبــەر بە گەلــی كورد 

جۆرێك لە ترس و تۆقاندنی دروست كردبوو 

الی كورد بەوەی كە دڵنیا نەبوون لە كەوتنی 

شــا. پەرتەوازەیــی و نەبوونــی یەكڕیزی لە 

نێــوان میللەتی كــورد، درووســت نەكردنی 

بەرەیەكی یەكگرتووی خاوەن بەرنامەی پتەو 

وایكــرد كە كــورد ئامادەی ئەو پێشــهات و 

گۆڕانكارییە نوێیە نەبێت، چ لە ئاستی ناوخۆ 

وەك هێزی سیاسی چ لەگەڵ الیەنەكانی تری 

ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی. هەموو ئــەم هۆكارانە 

وایكرد بەشــداری كورد لە سەرەتای ڕاپەڕین 

و ناڕەزاییەكانــی ئێرانــدا سســت بێــت یان 

درەنگتــر بەشــداربن، بەاڵم گومــان لەوەدا 

نەبوو كە دژ بەڕژێمی شا و بۆ نەهێشتنی ئەو 
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دەســەاڵتە، كورد لە بەرەی هەرە پێشەوەی 

گەالنی ئێراندا بوو، چونكە پتر لە نیو سەدە 

كورد ژێردەســتە و چەوســاوەی دەستی ئەو 

ڕژێمە بوو، دوای ســااڵنێك لە سەركوتكردن  

شــتێكی سروشــتی بــوو كە گەلی كــورد بە 

گەرمی پشتیوانی شۆڕش بكات، لە ڕاستیشدا 

خەڵكێكــی جۆراوجــۆر لە هەموو ئاســتێكی 

جەماوەری بەشداری  شۆڕشیان كرد.

سەرەتای ڕاپەڕینەكانی شارەكانی ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان بە هێنانەوەی تەرمــی )عەزیزی 

یوســفی بۆ مەهاباد لە 15 حوزەیرانی 1978 

دەســتی پێكرد، لە گۆڕســتان جەلیل گادانی 

لــە وتارێكــدا ژیاننامــەی عەزیــزی یوســفی 

خوێنــدەوە و زانــای ئاینی و سیاســی كورد 

شــێخ عزەدینی حوسێنی و ئەندامانی )حدكا( 

بەشــداربوون،  و ژمارەیەكــی زۆر خەڵــك 

دوای ئــەوەی بە هەوڵــی ئەندامانی )حدكا( 

و حزبی تودە و ژمارەیەك لە الوانی شــاری 

مەهاباد لەدوای سێ ڕۆژ لە پرسە ڕێوڕەسمی 

ڕێوڕەســمێكی  بــۆ  گــۆڕدرا  ناشــتنەكەی 

لــە  خەڵــك  زۆر  ژمارەیەكــی  نەتەوەیــی، 

»مەهاباد« و شــارەكانی تری كوردستان تێیدا 

ئامادەی بوون، چوونە ســەرگۆڕی شەهیدان 

)سلێمانی موعینی، مەال مەحمودی زەنگەنە( 

و دواتــر دروشــم و ڕێپێــوان دەســتیپێكرد. 

دوای خۆپیشاندانی شاری مهاباد خۆپیشاندان 

تــری  ناڕەزایــی شــار و شــارۆچكەكانی  و 

ڕۆژهەاڵتی كوردستانی گرتەوە وەك )ورمێ، 

بانە، ســنە، بــۆكان، نەغەدە، سەردەشــت، 

پــاوە، مەریوان ... هتد(، كەســانی ئاینی و 

كەسانی چەپ و نەتەوەیی تێیدا بەشداربوون، 

تەنانەت لــە تارانی پایتەختیــش گەلی كورد 

كوردانــی  )كۆمەڵــەی  دروســتكردنی  دوای 

دانیشــتوی تاران( بەشــداری خۆپیشاندانەكان 

بــوو، لــە ڕێپێوانەكاندا ســرودی نەتەوەییان 

دەوتەوە و لەزۆربەی كۆڕ و كۆبوونەوەكاندا 

بانگدەكــران و وتاری خۆیــان دەخوێندەوە. 

خۆپیشــاندانەكان  كــە  دیاربــوو  بەڕوونــی 

لــە كوردســتان جیاواز بــوو لــە ناوچەكانی 

تــری ئێــران، خۆپیشــاندەران داوایاندەكــرد 

زیندانــە سیاســییەكان ئازاد بكرێــن، لەگەڵ 

ســەرەتاییەكان،  ئازادییــە  دەســتەبەركردنی 

الیەنێكــی تر لــە جیاوازییــەكان ئەوەبوو كە 

لە ناوچە كوردییەكان هیچ ســیمایەكی ئاینی 

بــە خۆپیشــاندانەكانەوە دیــار نەبــوو. ئەمە 

ســەرەتایەك بوو بۆ شكاندنی بێدەنگی گەلی 

كورد لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بەرامبەر 

بە سیاســەتی نەیارانەی شــا لە كوردســتان، 

ئەگەرچی لەڕووی كاتەوە لەچاو خۆپیشاندان 

و ناڕەزاییەكانی تری شارەكانی ئێران درەنگتر 

بوو، بــەاڵم توانرا لە ماوەیەكــی كەمدا ئەم 

درەنگكەوتنە قەرەبوو بكاتەوە و هەڵوێستی 

خــۆی بخاتە پاڵ دەنگــە ناڕازییەكانی دیكەی 

گەالنی ئێران.

 1979 شــوباتی  تامانگــی  .ك(  ن   . )ی 

زۆرترین كارەكانی خۆیان تەرخان كردبوو بۆ 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، نەوشــیروان مستەفا 

و عومەر شــێخ مــوس دەكەن بە بەرپرســی 

پەیوەنــدی )ی . ن .ك( لەگــەڵ كوردانــی 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان و لە الیەن جەعفەری 

شــەفیعیەوە كە وەك نوێنەری )كۆمەڵە( الی 

یەكێتیــی بوو هــاوكاری دەكردن. )ی . ن . 

ك( بە پشتبەستن بەو پێگە جەماوەرییەی كە 

هەیبوو لە ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا پالنی خۆی 

هەبوو بۆ بەشداری كردن لە گۆڕانكارییەكانی 

ئێــران، بە هاندانــی خەڵكــی ڕۆژهەاڵت و 

یارمەتیدانــی هێزە سیاســییەكانی تری ئێران 

دژی شا، بەشــدارییەكی بەرچاوی هەبوو لە 

هاندانی خەڵك و ڕێنماییكردنیان دژی ڕژێمی 

شــا و هێرشــكردنە ســەر دامودەزگەكانــی 

حكومــەت لــە شــارەكاندا، بــەاڵم )ی . ن 

.ك( لــە هەموو كاتێكدا نەیویســت لەڕێزی 

شەهید دکتۆر عەبدولڕەحمان قاسملوو
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پێشەوەی ناڕەزاییەكاندا دەربكەوێت، چونكە 

ئەمــە دەبووە هــۆی تێكچوونــی پەیوەندیی 

لەگەڵ دەسەاڵتی نوێی ئێران لە داهاتوودا.

لە ســەروبەندی دروستبوونی پشــێوییەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا ســەركردایەتی )ی . 

ن .ك( فەرماندەكانــی پێشــمەرگە و كادرە 

بااڵكانی خۆی ئاگاداركردەوە كە لەناوچەكانی 

خۆیانــەوە بــەكاری خۆیــان هەڵبســن بــۆ 

سەرخســتنی ڕاپەڕینــی خەڵكــی ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان، مســتەفا چــاوڕەش لەوكاتــەدا 

جێگری ئامر هەرێمی شارباژێڕ بوو، ئاماژە بە 

نامەیەكــی جەالل تاڵەبانی دەكات و دەڵێت: 

)مام جەالل نامەیەكی بۆ نوسیبووم دەربارەی 

جوواڵنەوەی ئێران، نوسیبووی لە هەركات و 

ســاتێكدا كوردەكانی ئێران پێویســتییان پێتان 

هەبوو، خۆتان بە پێشــمەرگەی ئەوان بزانن 

و لــە خزمەتیــان دابــن، ئەمە جگــە لەوەی 

ژمارەیەك پێشــمەرگە و فەرماندەی )ی . ن 

.ك( خۆیــان بێ  ئاگاداری ســەركردایەتی )ی 

. ن .ك( لــە ســنور دەپەڕینەوە و تێكەاڵوی 

خەڵكــی ڕۆژهــەاڵت دەبوون و بەشــدارییان 

. ن .ك(  لــە ڕووداوەكانــدا. )ی  دەكــرد 

ئەگەرچی توانای دارایی و چەك و تەقەمەنی 

كەم بوو، بەاڵم لە زۆر ڕووی ترەوە دەیتوانی 

هاوكاری پێشــكەش بەڕۆژهەاڵتی كوردستان 

بكات، بەتایبەت هاندانی خەڵك بۆ بەشداری 

كــردن لە ڕاپەڕین و هــاوكاری لە هاندان و 

ڕێكخســتنی خۆپیشــاندانەكان، هاندانیان بۆ 

بەشــداربوون لەكاری سیاسی لەگەڵ پارت و 

ڕێكخراوە كوردییەكان، هاوكاری چەكداری.

لە هەفتەكانی پێش ڕووخانی شادا پێشمەرگەی 

)ی . ن .ك( لە شار و گوندەكانی كوردستاندا 

دەبینــران، لە الیــەن خەڵكییــەوە بەگەرمی 

پێشــوازی دەكــران، گۆڤــار و باڵوكراوەكانی 

)ی . ن .ك( و )كۆمەڵــەی ماركســی لینینی 

كوردســتان )كملك( كۆمەڵــەی ڕەنجدەرانی 

كوردســتان )كۆمەڵەی ڕەنجدەران( بە دەنگ 

و بە نوسراو لەناو ڕووناكبیران و تێكۆشەرانی 

سیاســی كوردستاندا دەستبەدەست دەگەڕان، 

خۆیان دەپاراســت لە دام و دەزگەكانی شــا، 

بەاڵم دوای هەاڵتنی شــا پێشمەرگە و كادری 

ئاشــكرا  بەشــێوەی  سیاســی )ی . ن .ك( 

كەوتنە هاتوچۆكردن، چوونە ناو شــارەكانی 

ڕۆژهەاڵت و تێكەڵ بوون لە گەڵ خەڵكی، لە 

كۆبوونەوە جەماوەرییەكاندا بەشدار دەبوون، 

بەشێوەی گروپی جۆراوجۆر دەچوونە ناوچە 

ســنورییەكان )پــاوە، نەوســود، مەریــوان، 

خانێ ، ســەقز، بانە، سەردەشــت( لە شار و 

گوندەكاندا كۆبوونەوەیــان بە خەڵك دەكرد 

و هانــی خەڵكیانــدەدا بــۆ بەشــداربوون لە 

شۆڕش دژی شا، لە هەندێك شوێن دەبوونە 

پاسەوانی كۆبوونەوەكان، )ی . ن .ك( خۆی 

بەپشتیوانی خەڵكی ڕۆژهەاڵت دەزانی. 

ئەگەرچی پڕیشكی ڕاپەڕینی ئێران بەتەواوی 

نەگرتبوویــەوە،  كوردســتانی  ڕۆژهەاڵتــی 

بــەاڵم بەردەوام و بەشــێوەی نهێنی ســەدان 

گەنجی شۆڕشــگێڕ لەسنوورەكانەوە سەردانی 

ســەركردایەتی و پێشــمەرگەی )ی . ن .ك( 

و )كۆمەڵــەی ڕەنجدەران(یان دەكرد، ئەمانە 

ببونــە جێــی ئومێدی )ی . ن .ك( و هەموو 

داوایــان  زۆركات  دەكــردن.  هاوكارییەكــی 

دەكرد لە ڕیزەكانی )ی . ن .ك( و )كۆمەڵەی 

ڕەنجدەران(دا وەربگیرێن و ببنە پێشمەرگەی 

)ی . ن .ك(، بــەاڵم لــە الیــەن یەكێتییەوە 

ڕەتدەكرانــەوە و تەنهــا بەالیەنگری )ی . ن 

.ك( قبــووڵ دەكــران، ئەگەرچی لەناو )ی . 

ن . ك(دا بۆچونێــك هەبــوو بۆ ئەوەی كە 

لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان )ی . ن .ك( سود 

لەو پێگــەی جەماوەرییــە وەربگیرێت و )ی 

. ن .ك( لە ڕۆژهەاڵتیش دروســت بكرێت، 

بەاڵم لە الیەن ســەركردایەتی یەكێتیی جەالل 

تاڵەبانی و نەوشیروان مستەفاوە ڕەتكرایەوە، 

چونكــە لە هــەر دوو باری ســەركەوتن یان 

شكستدا )ی . ن .ك( نەیدەویست دەستبخاتە 

ناو كاروباری سیاسی ڕۆژهەاڵتەوە، بەتایبەت 

)كۆمەڵــەی ڕەنجدەران( وەك باڵێكی ناو )ی 

. ن .ك( پێیوابــوو كــە هــەر پارچەیەك لە 

بەشەكانی كوردستان، هەلومەرج و زەمینەی 

تایبەتــی خۆی هەیە بۆ دروســتبوونی پارتی 

سیاسی تایبەت بەخۆیان، هاوكات پەیوەندیی 

بۆیــە  )كۆمەڵــە(  لەگــەڵ  هەبــوو  پتــەوی 

بەپێویســتی نەدەزانــی ئــەم كارە بكات. )ی 

. ن .ك(  گەنجانی ڕۆژهەاڵتی كوردســتانی 

هانــدەدا بــۆ كاركــردن لــە ڕیــزی الیەنــە 

سیاســییەكانی ڕۆژهەاڵت، بەتایبەت ئەوانەی 

كــە چەپ بوون ڕێنوێنــی دەكران بۆ ئەوەی 

بچنــە ڕیزەكانی )كۆمەڵە(وە، ئەوانەشــی كە 

ئیسالمی و تاڕادەیەك مەیلی ئاینییان هەبوو، 

هەوڵدەدرا لە شێخ عزەدینی حوسێنی نزیكی 

بكەنەوە كە ئەمەش جارێكی تر ناردن بوو بۆ 

ڕیزەكانــی )كۆمەڵە(، چونكە وەك ئاشــكرایە 

كە شــێخ عزەدین زۆر نزیكی )كۆمەڵە( بوو، 

هەرچــی ئەوانی ترە هاندەدران بۆ كاركردن 

لــە ڕیزەكانــی )حــدكا(. ئەگەرچــی )ی. ن. 

ك(  مەبەســتی بوو ڕێژەی بەشــداربووان لە 

پرۆســەی سیاســی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 

بەرزبێتــەوە، هــاوكات پلەبەندی یەكێتیی بۆ 

بەشــداری خەڵكی لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 

بەڕوونــی دەردەكەوێــت كــە یەكێتیی زیاتر 

هەوڵیداوە خەڵكی ڕۆژهــەاڵت لە ڕیزەكانی 

پتــەوی  ئەمــەش  ڕێكبخرێــن،  )كۆمەڵــە(دا 

پەیوەندیی یەكێتیی و )كۆمەڵە( دەردەخات.

یەکێتــى  پەیوەندییەکانــى  ســەرچاوە: 
نیشــتیمانى کوردســتان  لەگــەڵ پــارت 
و ڕێکخــراوە سیاســییەکانى ڕۆژهەاڵتــى 

کوردستان)1989-1976(
ڕێباز عەبدولکەریم قادر

دەزگاى ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە/2017



هەڵبژاردنی  کوردستان و بارگرانی بۆ داهاتووی 
عێراق

LAURENT PERPIGNA IBAN الورانت پێرپیگنا ئیبان
وەرگێڕانی: ئەرسەالن حەسەن
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یەکشــەممە 30ی ئەیلوولــی 2018، ســاڵێک 

دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆییی 

هەرێمــی کوردســتان کــە ســەری کێشــایە 

ناوچەکــەدا،  لــە  ترســناکەوە  قەیرانێکــی 

هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی کوردســتان ئەنجام 

درا. هــەر چەنــد کەموزۆر پێشــتر ئەنجامی 

ئــەم هەڵبژاردنــە دەزانــرا، بەاڵم لــەو دیو 

گۆڕەپانەکــە وە شــەڕێکی تر بــەردەوام بوو . 

حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان که جێگاى  

سەرنجی بەغداده،  لە هەمیشە زیاتر بە دوای 

ئاســۆیەکی سیاســییدا  دەگەڕێــت  بێ ئەوەی 

چاوپۆشی لە سەربەخۆیی بکات. 

کوردســتانی عێراق ســاڵێکی پڕ شــەپۆالویی 

تێپەڕانــدوه  کــە زۆر جــار وەک شــوێنێکی 

ســەقامگیر لە ناوچەکەدا، دەستخۆشیی پیالن 

دەهاتــە بــەر چاو. لــە کاتێکــدا حکوومەتی 

هەرێمی کوردستانی عێراق )GRK( لە ساڵی 

2005ەوە ڕۆڵــی ناوەنــدی لــە ئیدارەدانــی 

ناوچەی خۆی بە شێوەیەکی سەربەخۆ بینیوە، 

ڕیفراندۆمــی پــڕ هەراوزەنای ســەربەخۆیی 

ئەنجــام درا و لــە الیەن مەســعوود بارزانی 

لــە ئەیلوولی 2017، بە شــێوەیەکی بنەڕەتی 

هاوسەنگییەکەی تێک دا. 

ســەرەڕای داخرانی کاتی هەمــوو هێڵەکانی 

پێوەندیــی نێودەوڵەتی هەرێمی کوردســتان 

دوای ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم وەک هەر دوو 

فڕۆکەخانەکە و لەدەســتدانی تەواوی ناوچە 

جێناکۆکەکانــی نێــوان هەولێــر و بەغــداد، 

ڕیفراندۆم دوو حیزبی ســەرەکی واتە »پارتی 

دیموکراتی کوردســتان« )PDK( و »یەکێتیی 

نیشــتمانیی کوردســتان« )PUK(ی نوقمــی 

قەیرانێکی سیاســیی قووڵ کرد، کە هەنووکە 

کاتــی ئــەوە هاتــوە ئــەم دوو »ڕابــەر«ە، 

ڕێــک  کوردســتان  هەرێمــی  قەڵەمــڕەوی 

بخەنــەوە. بە پاســاو ی الوازبوونی  ئەم دوو 

حیزبــە بە هۆی ڕیفراندۆمەوه، ئۆپۆزســیۆن 

ویستی لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق ئــەو دەرفەتە  بقۆزێتــەوە، بەاڵم ئەم 

هەلەی بۆ نەقۆزرایەوه. 

گەڕانەوەی سیستمی دوو حیزبی
پێنا چێت کە قەیرانی ئابووری، یان ئاسەوار و 

ئاکامی نەخوازراوی ڕاستەوخۆی ڕیفراندۆمی 

ســەربەخۆیی نەیتوانیبێــت بــە شــێوەیەکی 

بــەردەوام حیزبەکانی PDKو PUKتووشــی 

ڕاچڵەکیــن کردبێــت کــە لــە هەڵبژاردنــی 

ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق ســەرکەوتنی 

گەورەیان بە دەســت هێنا. لەوەیش خراپتر، 

حیزبــە جیاجیاکانــی ئۆپۆزســیۆن نەیانتوانی 

ئەنجوومەنــی  لــە  خۆیــان  کورســییەکانی 

نوێنەرانــی عێراق بپارێــزن و هەموو توانای 

جێگرەوەی سیاســییان لە ناو برد. پێدەچێت 

ئەو کێشــانە بە زیانی ئەو حیزبانە تەواو بوە 

و گوڕوتینی بە پاشەکشەیان بەخشیوە کە بە 

شــێوەیەکی سەرەکی لە پەراوێزی دەسەاڵت، 

لــە نێوان حیزبە ئۆپۆزســیۆنەکاندا هەیە. لە 

بەرانبــەردا ئەم ســڕینەوەی گومــان کردنە، 

ئەو وردە حیزبانە خوازیار بوون هەڵبژاردنی 

پەرلەمانــی کوردســتان دوا بخرێت، چونکە 

دەیانزانــی ئــەم کارە لــە قازانجــی پارتــی 

»دیموکراتــی کوردســتان«، بارزانــی تــەواو 

دەبێت و بارودۆخی ئەم هەڵبژاردنە لە نوێوە 

وەک هۆکارێک لە بزووتنەوەی گۆڕانخوازیی 

گۆڕان دا دەرکەوت. 

بزووتنەوەى گۆڕان کە لە ساڵی 2009 سەری 

هەڵــدا، لــە ســاڵی 2013 بــوە دوەهەمیــن 

هێزی سیاســیی هەرێمی کوردســتان )کە لە 

هەڵبژاردنــی ئەیلوولی 2018 بــۆ پەرلەمانی 

کوردستان ئەم پێگەیەی لە دەست دا(. پاشان، 

ئــەم بزووتنەوەیە بە هۆی مردنی ڕێکخەری 

گشتی و دامەزرێنەرەکەی نەوشیروان مستەفا 

ئاریشــەیەکی  ڕووبــەڕووی   ،)1944-2017(

زۆر بوەوە. لە ســەروبەندی هەڵبژاردنەکان، 

ڕەفتاری جڤاتی نیشتیمانییەکەی، جارێکی تر 

دەنگدەرانی کردە ئاردی ناو دڕک. 

پەرتەوازەییی سیاسی لە کوردستان لە هەموو 

شــتێکی تر زیاتر سەر دەکێشێتە دا بەشبوونی 

جوگرافییــەوە لــە باشــووری واڵت که زیاتر 

نیشــتیمانیی  »یەکێتیــی  مێژوویــی  پێگــەی 

کوردســتان« و شــوێنی چڕبوونەوەی زیاتری 

جوواڵنەوە ئۆپۆزسیۆنەکانە. عیماد فەرهادی، 

ئەندامی مەکتەبــی پێوەندییەکانی دەرەوەی 

پێــی  کوردســتان«  نیشــتیمانیی  »یەکێتیــی 

وایــە بەهێزبوونــی  حیزبەکــەی دەرئەنجامی 

کارەکتەرانی سەرەکیی 
هەرێمی کوردستان 
پێوەندیی زۆر نزیکیشیان 
لەگەڵ  دراوسێ 
ڕاستەوخۆکانی خۆیان ، واتا 
تورکیا و ئێران  هەیە . 
ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ 
ئەم دوو دراوسێیە بوەتە 
هۆکارێکی گەورە  لە 
سەقامگیرکردنی هەرێمی 
کوردستان

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 90

پاشەکشــەی حیزبەکانــی تر نییــە: »یەکێتیی 

نیشــتیمانیی کوردســتان« هێزێکی سەرەکیی 

هێزەکانی کوردستانە. کەسانێک کە بە دوای 

ئەڵتەرناتیڤــدا دەگەڕێــن، ئــەو ئەڵتەرناتیڤە  

لێــرە و لــە بوونــی حیــزب دا دەدۆزنەوە. 

ئــەوە واقیعیەتی هەیە کــە ئەم حیزبە دوای 

کۆچکردنــی جەالل تاڵەبانی ئاڕیشــەی زۆری 

هەبــوە، بەاڵم بە پێچەوانەی ناکۆکییەکان کە 

ئێمــە هەندێک جار به  یەکەوە هەمانە تەنها 

یەک »یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستان« بوونی 

هەیە«. 

خۆپیشــاندانە کان کــە لــە زســتانی ڕابردوو 

دەرئەنجامــی  دا،  ڕوویــان  ســلێمانی  لــە 

ڕاســتەوخۆی قەیرانێــک بــوو کــە پێدانــی 

مووچەی فەرمانبەرانی حکوومەت بۆ ماوەی 

6 مانگ پەک خست و پێدەچێت پیشاندەری 

بەچۆکداهاتنی زۆربەی الوانی کورد بووبێت 

کە حیزبەکانی کوردستان گوێیان پێ نەدابوون، 

بــەاڵم وا دێتــە بــەر چــاو کــە ناڕەزایەتیی 

کۆمەاڵیەتــی بــە هــۆی زۆر پەرتەوازەیی لە 

کۆمەڵگەیەکــی تــردا نەتوانێــت کاریگەریی 

بە ســەر پێوەندیی هێزەکانــەوە هەبێت. لە 

ئەنجامــی ناڕەزایەتیی کۆمەاڵیەتی، یەکســەر 

جوواڵنەوەی نەوەی نوێ ســەری هەڵدا، کە 

بازرگانێک  هەڵسوڕێنەریەتی. 

»ئێمە لە دوێنێ بەهێزترین«
بارزانــی  مەســعوود  دەستلەکارکێشــانەوەی 

لــە ســەرۆکایەتیی هەرێمــی کوردســتان لە 

ســەرەتای تشــرینی دوەمی 2017 هەر وەک 

دەبوایە، بە مانای کۆتاییهاتنی ژیانی سیاســی 

نەبوو. بارزانی هێشــتا پیاوی بەهێزی پارتی 

»دیموکراتی کوردستان«ە و هەموو بڕیارەکان 

لە ژێر چاودێریی ئەودا  دەدرێن و پێدەچێت 

کە خۆشەویســتی لــە نــاو الیەنگرانی وەک 

خــۆی مابێتــەوە: هــەزاران کەس لــە 25ی 

ئەیلوولــی 2018 لــە یاریــگای هەولێــر کــۆ 

بوونەوە تا یادەوەریی یەکەمین ســاڵوەگەڕی 

ڕیفراندۆم ئەنجام بدەن و بە تایبەت بارزانی 

ببینــن و گــوێ لە قســەکانی بگــرن. زکری 

موسا، ڕاوێژکاری پارتی دیموکراتی کوردستان 

و بارزانــی پێی وایە، ئــەو پەیامە ڕوونە کە 

دەنگــدەران لە مانگــی ئایار دایــان: »لێرە، 

عێــراق و هەروەهــا لــە ناوچەکــەدا، کار و 

ڕەوتی نوێ هەیــە. هەموو دەیانگوت کاری 

پارتی دیموکراتی کوردستان تەواو بوە، بەاڵم 

بەو بەڵگەیەی کە ئەو هەموو خەڵکە دەنگی 

بــە ئێمــە داوە، بە ئاشــکرا پشــتگیریکردنی 

ڕیفراندۆمــی ئەنجامدراوی ســاڵی )2017(ی 

ڕابردووه. ئێمە لە دوێنێ بەهێزترین ». 

 جارێکــی تر پارتــی دیموکراتی کوردســتان 

ئامادەیی لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی دەست پێ 

کردوەتەوە: لە کاتێکدا پێش چەند هەفتەیەک 

گومان لــە ئەنجامی هەڵبژاردنــی پەرلەمانی 

کوردســتان هەبوو. ال نی کەم ســێ دیدار لە 

نێوان ویالیەتە یەکگرتوەکان و ئەم حیزبه،  لە 

ماوەی 24 سەعات ڕووی دا. عادل باخەوان، 

تووێژەری هاوبەشی »سەنتەری بااڵی زانستە 

کۆمەاڵیەتییەکانی پاریس« )CHESS( دەڵێت: 

»ئەمە گرینگیی پێوەندیی هێزەکان،  لە عێراق 

و کوردستان پیشان دەدات«. 

لەگەڵ تورکیا و ئێران
هــەر چەنــد ویالیەتــە یەکگرتــوەکان زۆر 

پێویســتی بــە پاراســتنی هاوکارییــە لەگەڵ 

هەولێــر. کارەکتەرانــی ســەرەکیی هەرێمی 

کوردســتان پێوەندیی زۆر نزیکیشــیان لەگەڵ  

دراوسێ ڕاســتەوخۆکانی خۆیان ، واتا تورکیا 

و ئێران  هەیە . 

ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئەم دوو دراوسێیە 

بوەتە هۆکارێکی گەورە  لە ســەقامگیرکردنی 

هەرێمــی کوردســتان. ئەم ئاڵوگــۆڕە لەگەڵ 

تورکیا 15 ملیار دۆالری )85. 13 ملیار یۆرۆ( 

و لەگەڵ تاران 7 ملیار دۆالر )6 ملیار یۆرۆ( 

بــوە. هەمــوو پێشــبینییە هەمیشــەیییەکانی 

بڕینی پێوەندییەکانی ئەم دوو واڵتە به  هۆی 

ئەنجامدانــی ڕاپرســیی ســەربەخۆیییەوە لە 

ئەیلوولی 2017 نادروست بوە. 

هــەر چەند تورکیا بە شــێوەیەکی تایبەتی لە 

جەرگەی قەیراندا ڕەوشــێکی هەڕەشەئامێزی 

هەبوو ســەبارەت بــە هەرێمی کوردســتان، 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا هاوکارییەکانــی لەگــەڵ 

هەولێــر نەبڕی. ئەوە لە کاتێکدایە کە نیوەی 

کۆمپانیاکانی تۆمارکراو لە هەرێمی کوردستان 

تورکن و لە ساڵی 2013 گرێبەستێکی هاوبەشی 

بزووتنەوەى گۆڕان کە 
لە ساڵی 2009 سەری 

هەڵدا، لە ساڵی 2013 بوە 
دوەهەمین هێزی سیاسیی 
هەرێمی کوردستان )کە لە 

هەڵبژاردنی ئەیلوولی 2018 
بۆ پەرلەمانی کوردستان 

ئەم پێگەیەی لە دەست دا( 

“



91 ژمارە )31-30( کانونی یەکەم  2018

ئابــووری 50 ســاڵەیی لــە نێــوان هەولێر و 

ئەنکــەرەدا واژۆ کراوە. کۆماری ئیســالمییش 

بەنــۆرەی خۆی لەگەڵ ئــەوەی کە بۆ ماوەی 

چەنــد ڕۆژێــک ســنوورەکانی خــۆی لەگەڵ 

هەرێمی کوردســتان داخســتبوو، هاوشێوەی 

هاوسێ تورکەکەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی لەگەڵ 

هەرێمی کوردستان درێژە پێ دایەوە. 

هــۆکاری  تاکــە  بەرژەوەنــدی،  هاوبەشــی 

بەردەوامیــی پێوەندییەکانی نێــوان ئەم دوو 

واڵتە و هەرێمی کوردســتان نییە: لە کۆنەوە 

هەر دوو حیزبی گەورەی کوردســتان ڕوویان 

لە سیاســەتی یەکگرتوویی ســتراتیجی تەواو 

جیاواز کردوە کە لە ناوخۆدا سەری کێشاوەتە 

کۆمەڵێک ناکۆکییەوە. 

بەم شــێوەیە )پارتی دیموکراتی کوردســتان( 

ســوورە لــە ســەر ئەوەی کــە لــە ڕوانگەی 

جوگرافیــی و ئابوورییــەوە بــەرەو تورکیــا 

وەرچەرخــا بێــت و )یەکێتیــی نیشــتیمانیی 

کوردســتان( پێوەنــدی مێژوویی لەگەڵ ئێران 

هەیــە: )لە ڕوانگــەی جوگرافییەوە )یەکێتیی 

زۆر  ســنوورێکی  کوردســتان(  نیشــتیمانیی 

دوورودرێژی لەگەڵ ئێران هەیە1. ئەم واڵتە 

لــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت هاوبەشــێکی به 

 دەسەاڵتە لە هەموو شوێنێک و ئێمە ناتوانین 

ئەوە لە بەر چاو نەگرین. لەگەڵ ئەوەیشــدا، 

یەکێتیی نیشــتیمانیی بەدیلێکی باشــتری نییە 

لەم واڵتە(. 

ســەرەڕای هەمــوو شــتێک، دوو تــەوەری 

هــاوکاری فۆرمۆلــە بــوە کــە هەندێک جار 

لــە نێوان هــەر دوو حیزبی گــەورەی کورد 

دەکات.  دروســت  بارگــرژی  و  کێشــە  دا، 

پاشەکشــەی هێزەکانی یەکێتیی نیشــتیمانیی 

لــە کەرکــووک لــە 16ی تشــرینی یەکەمــی 

2017، هاوئاهەنگــی کرابــوو لــە نێوان ئەم 

دوو حیزبە و قاســمی ســلێمانی فەرماندەی 

ســوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و 

فەرماندەی سوپای قودس2. لەدەستدانی ئەم 

شــارە بە قازانجی حەشدی شەعبی- میلیشیا 

چەکدارەکانی عێراق – تەواو بوو . 

هێرشــی موشــەکی ئەم دوایییەی تاران دژی 

(حیزبــی دیموکراتی کوردســتان« )PDK( لە 

ســنووری هەرێمــی کوردســتان3، نوێنەرانی 

سیاسیی کوردی نیگەران کرد. لەگەڵ هەموو 

ئەمانەیشدا، ئەم پەالمارە - بە هەمان شێوە 

پەال مارەکانــی تورکیــا بۆ ســەر شــاخەکانی 

قەندیــل4 – پێدەچێــت کە لــە چوارچێوەی 

نیازپاکیی پێوەندییەکانی هەرێمی کوردســتان 

بێت لەگەڵ دراوســێ تــورک و ئێرانییەکان. 

عــادل باخەوان پێی وایــە، گومانی تێدا نییە 

کــە: »تەواوی ئــەم پەالمارانــە هاوئاهەنگی 

نەکــراوە، زانیــاری نەدراوە، بڕیــار نەدراوە 

و یەکێتیی نیشــتیمانیی هیچ چارەیەکی تری 

نییــە: بۆ مانــەوە لە سیســتمی ناوچەیی دا  

 ناچــارە پێوەندیی ئاوێتە بــە قەبووڵکردن و 

ڕێزگرتنــی هاوبەشــەکانی خــۆی بپارێزێت. 

پابەندیەتیی دەســەاڵتدار بوون بەم شــێوەیە 

بڕیار دەدات«. 

وەهــا دێتە بەر چاو کە هەرێمی کوردســتان 

ناچــار بێــت ڕێ بــدات لــە نــاو خاکەکەیدا 

شــەڕێکی  تورکــەکان  و  ئێرانــی  دراوســێ 

بــێ ویژدانانە لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنی کوردی 

واڵتەکەیان بکەن. دوورکەوتنەوە لە بەغداد، 

مەرجێکە بۆ پاراســتنی پێوەندییە دیپلۆماتیک 

و ئابوورییەکان. 

فەرمانڕەوای چارەنووسسازی بەغداد
ســەرکەوتنی هــەر دوو حیزبــی گــەورەی 

کورد لــە دوا هەڵبژاردنەکانــی ئەنجوومەنی 

نوێنەرانی عێراق، پێویست دەکات بگەڕێنەوە 

بــۆ گۆڕەپانــی سیاســیی. پارتــی دیموکراتی 

کوردســتان بە هێز وەرگرتن لە 25 کورســی 

کــە لە هەڵبژاردنەکانــی نوێنەرانی عێراق بە 

دەســتی هێنــا. لە ئاســتی ناوخۆییــدا بوەتە 

 یەکــەم حیــزب  و ئەوانی تر بە شــێوەیەکی 

سیســتماتیک وەک هاوپەیمانــی، ئامادەیــی 

سیاسییان هەیە. 

گردبوونەوەی ناڕەزایی مامۆستایان و فەرمانبەران لە سلێمانی



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 92

یەکێتیــی نیشــتیمانییش بەنــۆرەی خۆی 18 

کورســیی دەســتەبەر کردوە. کۆماری عێراق 

نەیتوانیــوە لــە مانگــی ئایــار حکوومــەت 

دابمەزرێنێــت )کــە لە تشــرینی یەکەم دای 

مەزرانــد(. هاوپەیمانێتیــی موقتــەدا ســەدر 

و ڕکابەرەکــەی هادی عامری هاوشــانن. لە 

بوارێکــی وەهــادا، حیزبــە کوردییــەکان لە 

ڕۆڵی »یــەکال کــەرەوەی چارەنووسســاز«دا 

دەرکەوتوون و پێناچێت پێکهێنانی حکوومەتی 

نــوێ بێجگە لە ســازان پێک بێــت. جارێکی 

تــر، پارتی دیموکراتی کوردســتان و یەکێتیی 

نیشــتیمانیی کوردســتان، کەوتوونەتە چەقی 

هەموو کێشمەکێشەکانەوە. 

لێــرەدا دوو تەوەر فۆرمۆلــە بوە: لە الیەک 

موقتەدا سەدر و حەیدەر عەبادی به  پاڵپشتیی 

ئەمریــکا، لە الیەکــەی دیکە وە، هادی عامری 

و نوری مالیکی بە پاڵپشــتیی تاران. لە ڕۆڵی 

خاوەن دەســەاڵت برێک مەکگۆرک و قاســم 

ســلێمانی هەموو هەوڵ و تەقەلالیەک دەدەن 

کە حیزبــە کوردییــەکان بــەرەو هاوپەیمانی 

خۆیان پەلکێش بکەن. عادل باخەوان دەڵێت: 

»قاســم ســلێمانی هەموو جــۆرە بەڵێنێکی بە 

حیزبە کوردییەکان داوە تا لە هەڵبژاردنەکاندا 

پشتگیری لە لیستەکەی عامری بکەن و تەنانەت 

وا دێتە بەر چاو کە چاوپۆشــیکردن لە ناوچە 

جێناکۆکەکانیش لە بەر چاو نەگیرابێت«. 

چاوەڕوانیــی  لــە  عێــراق  کوردەکانــی 

هەڵوێســتگرتن، هەمــوو هەوڵوتەقەلالیــەک 

دەدەن پێوەندییەکانیان لەگەڵ هاوبەشــەکانی 

ناوچــە ی خۆیــان واتــا ئەنکــەرە، تــاران و 

بەغداد ئاســایی بکەنەوە. کــوردەکان خۆیان 

لــە هەڵوێســتی دەســەاڵت و هاوپەیمانــی 

چاولێنەپۆشراودا دەبینن بۆ واڵتە یەکگرتوەکان 

لە ناوچەکــەدا. خۆرئاوایییەکان کۆدەنگن لە 

ســەر ویستی دیبلۆماسی کوردستانێکی بەهێز 

لە عێراق . 

کــە وایــە دەبێــت حیزبــە کوردییــەکان چ 

بڕیارێــک بــدەن؟ گوتنــی ئەســتەمە، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەیشــدا پێدەچێت کە لەدەستدانی 

یەکجارەکی پاڵپشــتی واڵتــە یەکگرتوەکان لە 

ســەردەمی قەیرانی دیبلۆماسی پەیوەست بە 

ڕاپرسی، فشار دەخاتە سەر هەڵوێستگرتنیان. 

ئامــادە بــوون لە بــەرەی حەیــدەر عەبادی 

نەخشــەدانەری ڕەفتاری پەالماردەری بەغداد 

لەگەڵ ڕیفراندۆمیش هەر لەو چوارچێوەیە دا 

بوو. هەڵبژاردنەکانی ئەم دوایییەی سەرۆکی 

ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق، محەمەد 

ئەلحلبوســی، کاندیدی ســوننەکان و جێگەی 

پاڵپشــتیی الیەنگرانــی ئێــران. پێدەچێت کە 

گەڕانــەوەی بەهێــزی نوری مالیکی نیشــان 

بــدات. لە بــواری کۆمەاڵیەتــی دا بارگرژیی 

زۆری  واڵت، بە تایبەت لە بەســرە، دەکرێت 

گەڕانــەوەی نــوری مالیکی تــرس بخاتە ناو 

دڵــی عێراقییەکانەوە: زۆربــەی عێراقییەکان 

ئەو ســەرۆک وەزیرانەی پێشــوو بە بەرپرس 

دەزانــن لە بەرانبەر هاتنەئاراوەی ترســناکی 

»ڕێکخراوی حکوومەتی ئیسالمی« )داعش( لە 

ساڵی 2014. 

کوردســتان،  دیموکراتــی  پارتــی  ئەگــەر 

ئارەزوومەندانــە پەلکێشــی گەمەی سیاســی 

بکرێــت، دیســانەوەیش مومکیــن نییــە واز 

لــە داواکاری ســەربەخۆیی خوازانــەی خۆی 

بهێنێــت. زکــری موســا ئاکامبەنــدی دەکات 

کــە دەڵێــت: »بــە پلــەی یەکــەم، ئێمــە 

دەمانەوێت ئەوە بپارێزین کە هەمانە. پاشان 

دەمانەوێــت لــە ئاســتی عێــراق دا بەهێزتر 

بیــن، بەاڵم هەرگیز لــە بیرمان ناچێتەوە کە 

دوا ئامانجمــان، تەنانەت گــەر بڕیار بێت لە 

کۆتاییی پرۆسەیەکی زۆر دوورودرێژ دا بێت، 

بەدەســتهێنانی سەربەخۆیییە. ڕۆژێک دەبێت 

ئێمــە واڵتێکی ســەربەخۆ دەبین. واڵتێک لە 

ئاشــتی دا و ســەرئەنجام ڕزگارکردنی لە ژێر 

تیــری هەمــوو فشــارەکان. تەنانــەت زڕەی 

زەنگی ناقوسێکی هاوشێوە الی ڕکابەرەکەی، 

یەکێتیــی نیشــتیمانی کوردســتان بــەر گوێ 

دەکەوێت: »ئێمە هاوشانی پارتی دیموکراتی 

کوردستان و حیزبەکانی تر بڕیارمان داوە، بە 

پێی هەلومەرج و داواکاریی هاوبەش، بچینە 

بەغداد. ئێمە دەمانەوێت ئامادەییی واقیعی و 

گونجاومان لە حکوومەتی عێراق دا هەبێت، 

بەاڵم ئەوەی کە هەمیشــە ویستوویشمانه لە 

بیری ناکەین: مافی ســەربەخۆیی. بەردەوام 

ئەوە ئامانجی سەرەکیی و تەنانەت دروشمی 

ئێمە دەبێت ». 

پەراوێزەکان:
1. زیاتــر لــە 400 کیلۆمەتــر ســنووری 

هاوبەشە لەگەڵ ئێران. 
 Fazel Hawramy, » How Iran  .2
 helped Baghdad seize back

,Kirkuk, Al-Monitor
 .octobre 2017 17

3. ئەم پەالمــارە لە 8ی ئەیلوول ئەنجام 
درا و 11 کــوژراو و دەیــان برینداری لێ 

کەوتەوە. 
 Sylvain Mercadier, » Turquie,  .4
 PKK et civils kurdes d’Irak sous

tirs
 croiss «, Ballast, 13 novembre

 .2017
 سەرچاوە: لوموند دیپلۆماتیک فارسی 

انتخاباتي در کردســتان که برآينده عراق 
سنگيني خواهد کرد
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