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* ســەرەتا بــا باســێک لــە مێــژووى 
دروســتبوونى جوواڵنەوەى ئیســالمى 
بکەیــن، بەتایبــەت کــە بزووتنەوەى 
ئیســالمى بە دایکــى هێــز و الیەنە 
ئایــا  دادەنرێــت،  ئیســالمییەکان 
لەشکرى ئیسالمیى کوردستان دەچێتە 
نــاو ئەو مێژوە یان ئــەوەى هەندێک 
لە ســەرچاوەکان باسى ئەوە دەکەن، 
بزووتنەوەى ئیسالمى لە ساڵى 1987 
وەکوو هێزێکى ڕەســەنى ئیســالمى 
خــۆى دەردەخــات و کارى سیاســى و 
چەکدارى بە ئاشکرا دژى بەعس دەست 
پــێ دەکات تــا دەگات بــە ڕاپەڕین و 
هاتنــەوەى بزووتنەوەى ئیســالمى و 
دوا جار پێوەندیی ئیســالمى و نەهزە 
و یەکبــوون و جوواڵنەوەى جۆراوجۆر 

تا دەگات بە ئێستا؟
کەمێــک  ئەگــەر  عیرفــان:  مامۆســتا 
بگەڕێینەوە، پێشتر لە سااڵنى کۆتایی 1940 و 

ســەرەتاى 1950 لەو کاتەدا جیهان بە گشتى، 

بــە تایبــەت جیهانــى ســێیەم و خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســت، بەتایبەتتــر ئــەو واڵتانــەى کە 

دەوڵەمەندن، حاڵەتێکى کۆلۆنیالیزمى هەبوو، 

دوو گــروپ بەرەنگاریــى ئــەم حاڵەتەیــان 

ئیســامییەکان  گروپــە  یەکێکیــان  کــردوە، 

بــوون بە )اللە اکبــر( کردوویانە، بەاڵم هیچ 

باگراوندێكی ئایدیۆلۆژیی ئیسامیى سیاسییان 

نەبــوە، تەنهــا دروشــمان )اللە اکبــر( بوە، 

وەکوو ئــەوەى جەزائیر، ئەمە لــەو کاتانەدا 

لە ســەرەتاى ساڵى 1950 لینین پەیامێک باڵو 

دەکاتــەوە، داوا لە هەموو جوواڵنەوە چەپ 

و مارکســییەکان دەکات لەگەڵ جوواڵنەوەى 

نه ته وه یــی یــەک بگرن، کە لــەو کاتەدا دوو 

شــتى زۆر دوور بوون لە یەکەوە، بۆ ئەوەى 

زیاتــر کاریگەرییــان هەبێت، لینیــن هەوڵى 

دا بــە بابەتــى ئیمپریالیزم بە شــێوازێکى تر 

دووبارە فیکرى مارکســیزمى ڕێک بخاتەوە، 

کــە بریتی بــوو لــە مارکســیزم - لینینى و 

کاریگەرییەکــى زۆرى هەبوو لە کوردســتانى 

باشــووریش، دەبینیــن غەنــى بلووریان چوە 

نــاو حزبى تودە، بۆ نموونە حەبیب محەمەد 

کەریم و کۆمەڵێک لە مارکســیزمەکان چوونە 

الى مەال مســتەفا، ئەمــە تێکەڵییەک بوو لە 

نێوان حیزبە مارکسیســتەکان و قەومییەکان، 

لــەم الوە جوواڵنەوەى قەومى تــا ڕادەیەک 

لــەو کاتــەدا ئایدیۆلۆژیایەکــى دیاریکــراوى 

نەبــوو، تەبەنیــى فیکرى مارکســیزمى کرد، 

لە زۆربەى شــوێن لە بەرانبەردا ئەوانەیشــى 

کــە بــە )اللە اکبــر( دەســتیان پــێ کردبوو 

گــەڕان بــە دواى ئایدیۆلۆژیا و واى لێ هات 

جوواڵنــەوەی ئیســامیش بــە هێز بــوو، لە 

پەنجاکانــەوە جوواڵنــەوەى ئیســامى بەهێز 

بوو، هەر لەو کاتەوە مامۆســتا مەال عوسمان 

و مامۆســتا مەال ســاڵحى گەورە لە هەڵەبجە 

پێوەندیی دەکەن بە بەغداد و لە بەغدادەوە 

پێوەندیــی دەکرێــت بــە قاهیــرە و لەوێوە 

ئیخوان موســلمین دێتە عێراق و کوردســتان 

بــە  ئیســامى  بزووتنــەوەى  و هەڵەبجــە، 

ســەرکردایەتیى مەال عوســمان و قوتابخانەى 

مەال عوســمان ڕیشەکەى درێژترە، لە 1987و 

دەڕواتــەوە بۆ پەنجاکان، ســاڵى 1987 ئێمە 

کاتێــک بزووتنــەوەى ئیســامیمان ڕاگەیاند، 

ڕاگەیاندنێکــى کوردانە کە پێوەندیی بە هیچ 

شــوێنێکەوە نەبوو، کاتێک ئەو بارودۆخەمان 

بینى، من لەو کاتەدا لە ســەرەتاى هەشتاکان 

گەنج بووم، ســاڵی 1984 کە چوومە کۆلێژى 

شــەریعە، هەمــوو ڕۆژێــک لە ســلێمانى و 

هەڵەبجە خۆپیشــاندان بوو، ئێمەیش وەکوو 

گەنجێک بەشــداریمان دەکرد، لە بەغدادیش 

لە ســەر بەشــدارینەکردنی جەیشــى شەعبى 

دەرکرایــن و ئیتــر گەڕاینەوە بــۆ هەڵەبجە. 

حاڵەتێک هەبوو دژ بە بەعس، لێرە خەڵکێک 

هات بە مامۆستا عوسمان و مامۆستا عه لییان 

گوت، باشــە ئێوە چى دەکەن؟ ئەوەتا خەڵک 

بەرگــرى لە میللەتى خۆى دەکات، ئەى ئێوە 

لــەم دیــدارەدا باســى مێــژووى دروســتبوون و ســەرهەڵدانى بزووتنەوەکانــى 
ئیســامى بەگشــتى و بزووتنــەوەى  ئیســامى لــە کوردســتانى عێــراق بەتایبەتــى 
ــۆ  ــا ب ــەرۆکى دەزگاى ئایدی ــێن، س ــوەر حس ــتە  ئەن ــەم مەبەس ــۆ ئ ــن، ب دەکەی
فکــر و لێکۆڵینــەوە دیدارێکــى لەگــەڵ مامۆســتا عیرفــان عەلــى عەبدولعەزیــز 

ــتان، ســازکرد ــەوەى ئیســامیى کوردس ــتى بزووتن ــەرى گش ڕاب
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چى دەکەن لێرە، چەند ساڵ خەریکى چیین؟ 

ئــەوە بوو لێرەوە ئەم فیکرە دروســت بوو، 

کە دەبێت، بەڵێ مامۆســتا مه ال عوســمانیش 

چەک هەڵبگرێت و بچێه  شــاخ و بەرگرى لە 

میللەتــى خۆى بکات، ئیتر ئێمە لە هەڵەبجە 

لــە 10تا 1987/5/13 ئەو ســێ ڕۆژە نە ئەوە 

لە مێشــکمان هەبوو دەوڵەتێــک یارمەتیمان 

بــدات، تەنانــەت بە چەکیــش، بەڵکوو هەر 

چەکى ئــەو خەڵکە بــوو کــە بەرەنگاریمان 

پــێ کرد، ئــەو ڕاپەڕینە کە لــە هەڵەبجە و 

شــارەزوور دروست بوو، شــتێکى خۆماڵى و 

سروشــتى بوو دژ بە بەعس، هەر لەوێیشــدا 

بــەو نیەتــە کــە ئیتــر ڕاپەڕینیــان ڕاگەیاند، 

مامۆســتا عوسمان و مامۆســتا عەلى چەکیان 

هەڵگرتوو بوون بە پێشــمەرگە، ئیتر شێوازی 

بوون به  پێشــمه رگه  چۆن ده بێــت؟ واتە لە 

ڕاپەڕینى هەڵەبجە بڕیارى خۆتت داوە، هەتا 

ئەوەی حیزبى بەعس بڕیارى لەســێدارەدانى 

بۆ مامۆستا مه ال عەلى دەرکرد و فه رمانده ی 

فرقە هاتە ســلێمانى و لە ســەراوى سوبحان 

ئاغا، لــەوێ جوابیان بۆ نارد، گوتیان دەبێت 

مامۆســتا عەلى لە بەردەم مزگەوتى پاشــا لە 

سێدارە بدرێت، ئێمە ڕۆشتین، ئیتر ڕۆشتین و 

كۆچمان کرد، چونکە شارەزایییەکى ئەوتۆمان 

نەبوو لە بابەتى پێشــمەرگایەتى، دەمانگوت 

ناچینە ئێران، هەر لە شــاخه كانی هەورامان 

و بااڵمبــۆ دەبیــن، کاتێک المان کــردوە بە 

هــەزاران خێــزان کەوتوونەتــە شــوێنمان و 

لــە دواوە تۆپیشــمان پێوە دەنێــن، نیەتمان 

نەبوو بــەاڵم ناچار بووین بچینــە ئێران، کە 

چووینە ئێران ئیتر لــەوێ زیاتر بزووتنەوەى 

ئیســامى لە کوردستان ڕێک خرایەوە، بەاڵم 

بزووتنەوەى ئیسامى وەکوو خۆى و فیکرەى 

خــۆى هیــچ پێوەندیــی بە کەســەوە نەبوو، 

ئەو شــتە هەبوایە یان نەبوایە لە پێش ئێمە 

هــەر دەبووین، ئــەوە نەبێت بڵێیــن لەبەر 

خاتــرى ئه م و ئه و ئەمە شــتێکى سروشــتى 

بــوو، هــەر دەبووین پێش ئێمــە هەر کەس 

بووبێــت یان نەبووبێت، هیــچ پێوەندییەکى 

بە بزووتنەوەى ئیسامییەوە نەبوە، لەشکرى 

ئیسامی جیاوازە لە حیزبەکانى تر، لەشکرى 

ئیسامى بە ئاشــکرا لیبیا دروستى کردوە بۆ 

ئــەوەى یاریدەدەرێک بێت بۆ هاوکاریکردنى 

پەکەکــە، ئینجا لەم الوە ئەوانەى ســەرکردە 

بوون زیاتر سەر بەم لەشکرە بوون لە عێراق، 

ئەنوەر حسێن و مامۆستا عیرفان عەلی عەبدولعەزیز لەکاتی دیدارەکەدا
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لەبەر ئەوە شتێک نییە بڵێت ڕەسەن نەبوو.

* بۆچــى لیبیا لەشــکرى ئیســالمیى 
بــۆ  کردبــوو  دروســت  کوردســتانى 
هاوکاریــى پەکەکــە، ئەوەنــدە بۆى 

گرینگ بوو؟
 مامۆستا عیرفان: لەو کاتەدا نەیدەتوانى 
ڕاســتەوخۆ یارمەتیى پەکەکە بدات، پەکەکە 

لەگــەڵ ئێــران پێوەندییەکى ئەوتــۆى نەبوو 

نەیشــیدەتوانى لــە ئێران بە ئاشــکرا چاالکى 

بکات، لەبەر ئەوە لەشکرى ئیسامى باشترین 

پردی پێوه ندی بوو بۆ هاوکاریکردنى پەکەکە.

* هەندێــک لــەو ســەرچاوانە دەڵێن، 
ئیسالمى  بزووتنەوەى  دروســتکردنى 
ڕاســتەوخۆ دەســتى ئێرانى تێدا بوو 
یــان ئــەو بنیادنانى ســەرەکى بوو، 
جگــە لــەوەى ژینگەکــە لە بــار بوو، 
ڕێکخستنەکان بوونیان هەبوو، بەاڵم 
ئێــران بــۆ بەرگرتن بــە جوواڵنەوەى 
نەتەوەیی لە کوردســتانى عێراق، ڕۆڵ 
و کاریگەریــى خــۆى، بونیادگــوزارى 
سەرەکیى بزووتنەوەى ئیسالمى بوو؟

ئەگــەر کەســێک   مامۆســتا عیرفــان: 

شــارەزایی هەبێــت لــە سیاســەتى ئێــران، 

دەزانێــت ئێــران لــەو کاتــەدا پێویســتى بە 

بزووتنــەوەى ئیســامى نەبــوە، حیزبولــاڵى 

هەبوە کە هەر ســەر بە ســوپاى پاســداران 

بوە، ئەو حیزبانەى تریش هیچ کێشــەیەکیان 

لەگــەڵ ئێــران نەبــوە، پێــش ئــەوەی ئێمە 

بچینــە ئەوێ، خۆزگــە کاک نەوشــیروان لە 

یاداشــتەکانیدا بینووســیایە، چەندین جار کە 

دانیشــتن بووبێــت لەگــەڵ ئێران، مامۆســتا 

عەلییان کردوەتە نوێنەرى خۆیان، گوتوویانە 

مامۆســتا با قسە بکات، ئینجا دواى ئەوە لە 

هەڵەبجە دروست بووین، بەاڵم لەبەر ئەوەى 

بەرگریى بەهێزمان نەبوو لە هەڵەبجە، بۆیە 

چووینــە دیوى ئێران، ئەگــەر نا نەدەچووینە 

ئێران، ئینجا ئەو ڕۆژەى کە دروســت بووین 

لــە هەڵەبجــە، ئەو ڕاپەڕینە بــوە، من خۆم 

لــەو کاتــەدا گەنج بووم لــە خزمەتى ئەو و 

مامۆســتا عوســمان و مامۆســتا عه لــی بووم 

كاریگه ریشمان هەبوە لەو خۆپیشاندانە، لەو 

ڕۆژانــەدا کەمێکیش پێوەندیی لە نێوان ئێمە 

و ئێراندا نەبوە.

* بوونــى پێوەندیــی لەگــەڵ ئێران 
ناسروشتییە؟

مامۆســتا عیرفان: ئەمــە دەگەڕێتەوە بۆ 
هێزەکــە خۆی، ئێران ئایدیۆلۆژیا نییە ئێســتا 

دەوڵەتــە، ئەم دەوڵەتە ســنورێکى جوگرافیا 

و ئەمنێکــى نەتەوەیی خۆشــى هەیە، لەبەر 

ئــەوە هەرگیز نایەت ئەمنى نەتەوەییی خۆى 

و خەڵک و ســنور و بەرژەوەندییەکانى خۆى 

بکاتــە قوربانیى تۆ، ســاڵى 1988 دەرکەوت 

هەمــوو حیزبەکانى ئینزار کــرد، کە وا بێت 

ئێمــە پێمــان گوتــوون مەرزێکــت داناوە لە 

نێوانمــان، ئێمەش مــەرزى خۆمان و کیان و 

بوونــى خۆمــان و بەرژەوەندیــى خۆمانمان 

هەیــە، لەبەر ئەوە ناکرێــت تێکەڵى بکەین، 

کاتــى خۆى لــە ئێرانى کــۆن حیزبى تودەى 

ئێران بەوە مرد، هەموو بەرژەوەندیى خۆى 

بەســتەوە بە یەکێتیى سۆڤیەتەوە، ئەوە بوو 

کاتێک ســۆڤیەت لــە ئازرباینجان کشــایەوە، 

حیزبــى تودەیش نەما و کشــایەوە، لەگەڵى 

ڕۆیشــت بــۆ ڕووســیا، جەعفــەرۆك بوو بە 

ســەرۆک وەزیرانــى ئازرباینجانــى ڕووســیا، 

نابێــت ئــەو ئەزموونــە، هیــچ حیزبێــک و 

تــۆ  بکاتــەوە،  جوواڵنەوەیــەک دووبــارەى 

جوواڵنەوەیەکیت لە سەر زەمینێکى جیاوازیت 

و بەرژەوەندیــى و ئیشــى خۆت هەیە، واتە 

کۆمەڵێــک ئــارەزووى نەتەوەیی خۆت هەیە 

کە جیاوازە لە هەر خەڵکێکى تر.

* لــە چەندین ســەرچاوەدا هاتوە، لە 
دواى هاتنەسەرکارى کۆمارى ئیسالمیى 

ئێــران لە ســاڵى 1979 و ڕووخاندنى 
محەمــەد ڕەزا شــا پەهلــەوى، جگــە 
لەوەى شــیعەگەرایی بە شــێوەیەکى 
بەرچــاو لــە دونیادا پەرەى ســەندوە، 
ئامارەکان باس لە ڕێژەى هەڵکشــانى 
شــیعە لە واڵتگەلــى زۆر دەکەن، کە 
هۆکارەکەى دەگەڕێتــەوە بۆ کۆمارى 
ئیســالمیى ئێــران، لە هەمــان کاتدا 
جگــە لــەوەى لــە ڕووى جوگرافییەوە 
پەلى هاویشــتوە بۆ بەشــێکى زۆر لە 
واڵتان و گرفتەکانى ئێســتاى لەگەڵ 
ئەمەریــکا لــە یەمەنەوە تــا دەگاتە 
بەحرەین، دێتە عێراق، سووریا، لوبنان 
و تەنانەت ئەفغانستان و سنورەکانى 
ئیسرائیل دەورونەخشى جیدیى هەیە 
لــە هەرێمــى کوردســتانیش، بــەاڵم 
قســەکە ئەوەیە، کۆمارى ئیســالمیى 
ئێران سەبارەت بە پشــتگریى گروپە 
ئیســالمییەکانى ناوچەکــە حاڵەتێکى 
شــاز دەبینرێت، ئەویــش ئەوەیە، لە 
ناوچەکــەدا تەنهــا لــەو دوو شــوێن 
دەتوانین بڵێین پشــتیوانى لە گروپە 
دەکات،  ســوونەکان  ئیســالمییە 
یەکێکیــان لە فەلەســتین بەتایبەت 
گروپە ئیسالمییە ســوننییەکان جگە 
لەوەى یەکێکیــان حەماس و جیهادە 
لە هەرێمى کوردســتانیش بەتایبەتى 
پەنجە بۆ ئێوە ڕادەکێشــن، هه ڵبه ته  
بــه   بــه اڵم  ئیســالمیش،  كۆمه ڵــی 
تایبه تی په نجه  بۆ ئێوه  ڕاده كێشرێت، 
کــە دروســتکەر و بونیادگوزاریان تا 
ئێستا پاڵپشتى و پشتیوانییان دەکات، 
سەرەڕاى ئەوەى نیگەرانن لێتان کە بە 
پێى سیاســەتى ئەو نەچوونەتە پێش، 
لەگــەڵ ئەوەیش کۆمارى ئیســالمیى 

ئێران مامەڵە لەگەڵ هێز دەکات؟
مامۆستا عیرفان: ساڵی 1978 و 1979 کە 
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کۆمارى ئیسامیى ئێران دامەزرا، هەموومان 

و هەموو موسوڵمانى دونیا پێى خۆش بوو کە 

ئــەو دەوڵەتە دابمەزرێت، بەاڵم لە ڕاســتیدا 

تێڕوانینى شیعە بۆ سیاسەت لەگەڵ تێڕوانینى 

ســوننە زۆر جیاوازە، تەنانەت حیزبى دەعوە 

لەبــەر ئــەوەى کاتى خۆى کەمێــک کاریگەر 

بــوون بە ئیخوان، تێڕوانینى ئەوانیش جیاواز 

بوو لەگەڵ کۆمارى ئیســامیى ئێران، شــیعە 

پێیان وایە کە سیاسەت بەشێکە لە باوەڕیان، 

بەو مانایەى ئەوەى سیاســەت نەکات شــیعە 

نییــە، ســوننە بەو جــۆرە نییە، الى ســوننە 

سیاســەت بەشــێکە لــە بەرژەوەندییەکانــى 

مرۆڤ، نەک دین، واتە بەرژەوەندیى مرۆڤ 

وا دەخوازێت کە سیاسەت بکات، ئینجا لەبەر 

ئەوە ئەمە دوو شــتى زۆر جیاوازن لە یەک، 

دەبینى لە ناو ســوننەدا زۆر ئاسایییە ڕابەرى 

گشــتیى ئیخوان موســلمین نماییشى شەشت 

حەفتــا دەوڵەتــى دەکــرد، بۆینباخى لە ملدا 

بوو، زۆر ئاســایی بــوو، مەال نەبوو هەزاران 

مەالیشــى لەگەڵ بوو، ئەمــە دوو تێڕوانینى 

جیاواز بوو، ئێمە بۆ خۆیشــمان ساڵى 1987 

تووشى ئەو ســەدمەیە بووین، واتە ئەوانەى 

وەفایــان هەیــە با لە ســەر هێــز بیگێڕنەوە 

بزانــن، ئێمــە لــە ســەرەتاى دروســتبوونى 

کۆمــارى ئیســامیى ئێرانــەوە تووشــى ئەو 

ســەدمەیە بووین، ئەوان بەو شێوەیە بیریان 

دەکردەوە، کە دەبێت کۆنتڕۆڵى ئێمە بکەن، 

تەنانــەت ئەوەیــان گــوت ئێمــە قەرارگەى 

ڕەمەزان واتە سەرپەرشتیکەرى هەموو هێزە 

ئازادیبەخشــەکانى جیهانین، دەبێت ئێوەیش 

بەشێک بن لەوەی گوتمان ئێمە بەشێک نین 

لەوان، ئینجا لەبەر ئەوە هەر لە ســەرەتاوە 

تووشى ئەو كێشه یه  بووین و چەکیان کردین.

* کێ چەکى کردن؟
مامۆســتا عیرفــان: کۆمــارى ئیســامیى 

ئێران.

* بۆچى؟
مامۆســتا عیرفــان: مــن کــە سەرپەرشــتیى 

محوەرى هەڵەبجەم دەکرد، جارێکیان شــەڕ 

بــوو، یان تاقییــان دەکردینــەوە، جاڕیان دا 

ئێمــە دوو تیپمــان ڕاهێنانى دەکــرد، گوتى 

تیپــى یــەک و تیپى دوو بێن بــۆ قەرارگەى 

ڕەمــەزان، منیش گوتم یــەک کەس نەچێت، 

هــەر کەس گوتى، بڵێ عیرفان دەڵێت ناچم، 

گوتیــان دەڵێــن بێن، لێپێچینــەوە لەگەڵ من 

بکەن، ئیتر کە کەس نەچوو، زۆر هەوڵیان دا 

کەس نەچوو، تەنانەت چوون مامۆســتا مەال 

قادریــان، خوا لێى خــۆش بێت، دۆزییەوە و 

هێنایان، ئەویش ئەندامى مەکتەبى عەسکەرى 

بــوو، منیش هەر وەکــوو منداڵێک گوتم، لە 

خۆیــەوە دەڵێــت نابێت کەس بــڕوات، ئەو 

کات زۆر کەم ڕیشــم لێ هاتبوو، ئێوە چۆن 

بە گوێى ئەو دەکەن، هاتن و ڕۆشتن هیچیان 

پــێ نەکــرا، لە کۆتاییدا خــۆم و کاک حاجى 

غەریــب -ئــەو کاتە ســەرتیپ بــوو- بردم 

لەگــەڵ خۆم و ڕۆیشــتم بــۆ قەرارگە، گوتم 

فەرموو، گوتیان ئێمە تۆمان ناوێت، هێزمان 

دەوێت. گوتم هێزەکە بە دەســت منەوەیە، 

چیتان دەوێت فەرمــوون با بیکەین، زۆریان 

پێ ناخۆش بوو، گوتى گوێ بگرە ئێوە ســەر 

بە قەرارگەى ڕەمەزانن، وەکوو ئەو حیزبانەى 

تر چۆن سەر بە قەرارگەى ڕەمەزانن، هەموو 

حیزبەکان ســەر بەو قەرارگەیــە بوون، ئێوە 

هەر کاتێک ئێمە ویستمان، دەبێت ئامادە بن، 

گوتم ئەو کەسەى تۆ باسى دەکەیت لەوانەیە 

نــاوى حیزبولــاڵ یان مەجلیســى ئەعا بێت، 

بــەاڵم ئێمە ناومــان بزووتنەوەى ئیســامییە 

لــە کوردســتانى عێراق، ســەربەخۆین، هەر 

ئەمرێکیش لە مەکتەبى عەسکەرییەوە بۆ من 

نەیەت، تا ئێوارە قســە بکەیت وەاڵمیشــت 

نایەمــەوە. گوتى، من تــۆ و بزووتنەوە هەر 

ناناســم، بوو بە شــەڕمان، چەکیــان کردین 

کاتێکى زۆر دەهاتن و دەڕۆیشتن، پێوەندیی 

لەشکرى ئیسالمی جیاوازە 
لە حیزبەکانى تر، لەشکرى 
ئیسالمى بە ئاشکرا لیبیا 
دروستى کردوە بۆ ئەوەى 
یاریدەدەرێک بێت بۆ 
هاوکاریکردنى پەکەکە، 

“
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ســارد بــوو، ســاڵى 1988 هــەژدە ملیۆنیان 

تمەنیــان دەدا بە پارتى وەکوو پشــتگیرى و 

پانزەیــان ملیۆن تمەنیــان دەدا بە یەکێتى و 

چوار ملیۆن تمەنیــان دەدا بە ئێمە، ئەویش 

تەنها یەک ســاڵ بوو ئەوەیشیان بڕى، ئەگەر 

دەرەوەى  خێرخــوازى  خەڵکــى  هاوکاریــى 

کوردستان و ئەورووپا نەبوایە، ئێمە هەر ئەو 

کاتە لە ناو دەچووین، هەر لە 1989 بڕییان، 

ئیتــر یەک فلســیان نەداینێ، گوتیــان لەبەر 

ئەوەى ئێوە سەربەخۆن بڕۆن بۆ خۆتان پارە 

پەیدا بکەن.

* دواى 1987 وردەوردە بزووتنــەوەى 
ئیسالمى گەشــە دەکات و مۆدێلێکى 
تازە لە حیزبى ئیســالمى له  ناوچه كه  
لــەو  وایــە  پێــم  دەبێــت،  دروســت 
ئیســالمى  حیزبــى  چوارچێوەیــەدا 
هاوشــێوەى بزووتنــەوەى ئیســالمى 
لــەو کاتــەدا دروســت نەبووبــوو، لە 
ڕووى بــاوەڕەوە کاریگەریى لە ســەر 
خەڵک دانابوو، بە تایبەت لە هەڵەبجە 
و ســنورەکانى ســلێمانى، لــە ڕووى 
ســەربازییەوە هێزێکى پۆشــتە و به  
مه شــقی چەکداریى زۆر، بــۆ نموونە 
دواى ڕاپەڕین بزووتنەوەى ئیســالمى 
دەبێتــە ســێیەم هێز لە کوردســتان 
و ڕۆڵــى گرینگى بینیوە لە پڕۆســەى 
تەنانــەت  پەرلەمانــدا  و  سیاســی 
ناوچەیــەک  جوگرافیــەوە  ڕووى  لــە 
کۆنتڕۆڵ دەکات، لە ماوەیەکى کەمدا 
گەشــەیەکى  ئیســالمى  بزووتنەوەى 
بەرچــاوى کــرد لــە ڕووى سیاســى و 
ســەربازى و الیەنگــرى زۆرى خەڵک و 
جێگە و پێگــە و پێوەندییەکانتان لە 
ئاستى کوردســتان و ئێران نەمایەوە 
پەلى هاویشت بۆ ئەورووپا و ئەمەریکا 
و هێزە ئیســالمییە ســەرەکییەکانى 

ناوچەکــە لە ئێــران و ئەفغانســتان 
و بەشــێکى زۆرى ئــەو واڵتانــە ئــەو 
گەشــەکردنە خێرایە دەرئەنجامى چى 
بوون لە بەرانبەریشــدا دواى شــەڕى 
ناوخۆیی بەتایبەت لــە دەیەى 2000 
بزووتنــەوەى ئیســالمى پاشەکشــەى 
بەرچاوى کرد ئەڵتەرناتیڤى بۆ دروست 
بوو دواى ئەوەى یەکگرتووى ئیسالمى 
دەبێت بە یەکێک لە ئەڵتەرناتیڤەکان، 
دواتــر ئــەو جیابوونەوانــەى نەهــزە 
و یەکبــوون تــا دەگات بــە کۆمەڵى 
ئیســالمى ئەگــەر پرســیارەکە بــەو 
جــۆرە بێت ئــەو گەشــەکردنە هۆکار 
و فاکتەرەکانــى چى بــوون، هەروەها 
ئەو پاشەکشــەیە، دەگوترێت کۆمارى 
ئیســالمیى ئێــران ڕۆڵــى هەبــوو لە 
ئیســالمى  کۆمەڵــى  جیابوونــەوەى 
جوواڵنەوەکانــى تــر بــۆ الوازکردنى 

بزووتنەوەى ئیسالمى؟
مامۆستا عیرفان: کەسایەتیى مامۆستا مه ال 
عوســمان و مامۆســتا مه ال عەلى کاریگەریى 

هەبوو لە ســەر ئەو گەشەکردنە پێش ئەوەى 

بزووتنەوەى ئیســامى هەبێــت، بۆ نموونە 

ســاڵى 1974 مامۆســتا عوســمان دەچێت بۆ 

ســعوودیە بە نوێنەرى کــورد لەگەڵ مەلیک 

فەیسەڵ دادەنیشێت، لەبەر ئەوە کەسایەتیى 

مامۆســتا عوسمان کە کەســایەتییەکى ناسراو 

بوە لە جیهانى ئیسامدا و خەلیج و ئەو کۆنە 

ئیخوانانەى لەگەڵ مامۆســتا عوسمان ئیشیان 

کردوە لە پەنجا و لە شەستەکان هەڵفڕان لە 

عێــراق، دوایى هەموویان بوونە کەســایەتیى 

گــەورە لە ئەمەریکا و ســعوودیە و مالیزیا، 

ئەمانە مامۆستا عوســمان و مامۆستا عەلییان 

دەناسى، خۆیان ئۆتۆماتیکى بوونە پاڵپشتێک 

بــۆ مامۆســتا عوســمان، بــەاڵم قوتابخانەى 

مامۆســتا عوســمان گەشــەکردنەکەى ئاسایی 

نەبــوو، واتــە بە شــێوەیەکى سیســتەماتیک 

نەبوو، بەڵکــوو هەڕەمەکى بوو، بۆیە دواتر 

پاشەکشــەى کرد، کــە چووینە دیــوى ئێران 

ئەوەى کە مامۆســتا عوســمان پــەروەردەى 

کردبــوو، دەکرا ببنە سیســتەمێک بۆ ئەوەى 

ئەم گەشــەکردنە قەبووڵ بکەن هەمووى لە 

ئێران بە فەرمانى ئیخوان موسلمین هەموویان 

دانیشــتن، یەکەمیــن جیابوونەوەى مامۆســتا 

عوســمان لە نێوان ئەو و ئیخوان موســلمین 

دروســت بــوو، ئەوانەى کە کادیــر بوون و 

دروســتى کردبوون هەموویان نەمان، لەبەر 

ئەوە ئەو گەشــەکردنە دواتر گەشــەکردنێک 

بوو، خۆم کاتێک کە سەرپەرشتیى هەڵەبجەم 

دەکــرد، ناچــار بوویــن قورســاییی خۆمــان 

بخەینە ســەر خێڵــه كان، لەبەر ئەوە زۆربەى 

کادیرەکان دانیشتبوون بە فەرمانێکى ئیخوان 

موســلمین، گوتیان ئێمە شەڕ ناکەین، لەگەڵ 

ئیخوان موسلمین دانیشتم.

ئیخــوان  فەرمانــى  بــە  بۆچــى   *
موســلمین ئێوە شــەڕ نەکەن لەگەڵ 

حیزبى بەعس؟
مامۆستا عیرفان: یەکێک لە کێشەکان ئەوە 
بوو، لە هەموو جیهانى ئیسامى هەبوون لە 

عێراقیش لە سەرەتاى دروستبوونى بەعس بۆ 

ئەوەى بەریەککەوتن دروست نەبێت، خۆیان 

چارەســەر کرد و ڕێکخراوەکەیان نەهێشت، 

ئەمە بوە کێشەیەکى گەورە، مامۆستا عوسمان 

توانیــى ئــەو بزووتنــەوە ئیســامییە بکاتــە 

بزووتنەوەیەکــى جیهانــى و هەمــوو خەڵک 

ڕێــزى بگرێت، دواتر کە دەرگاى ســعوودیە 

کرایەوە، پێوەندییەکى باش هەبوو، سعوودیە 

حیزبــى ئیســامى پــێ قەبووڵ نییــە، بەاڵم 

وەکوو بنەماڵــەى عەبدولعەزیز، مامەڵەیەکى 

گرینگییــان دەکرد، لەگەڵ ئێمــە زۆر جیاواز 

بــوون، ئێمەیان خۆش دەویســت، دەیانزانى 

پێشــینەیەکمان هەیە، لەو کاتەیشــدا لەگەڵ 

ئێــران نێوانیان جارجار بــاش بوو، هەندێک 
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کاتیش خراپ، ئەوەیش کاریگەریى هەبوو لە 

سەر ئێمە، یەکێک لە هۆکارەکانیش کە ئێران 

هەســتابوو بەرامبەر ئێمە هەر ئەوە بوو، کە 

ئێمە سعوودیە و دەوڵەتانی كه نداو و جیهانى 

ئیسام ڕێزى ئێمەیان زۆر دەگرت، لە ڕاپەڕین 

پێوەندیمــان بە پلەى یەکــەم لەگەڵ یەکێتى 

زۆر باش بوو، بە پلەى دووەم لەگەڵ پارتى، 

مــام جەالل پێش ڕاپەڕین دوو جار هاتوە بۆ 

الى مامۆستا عوسمان، جارى یەکەم پێى گوت 

مــام جەالل هەســتە نوێژەکــەت بکە، گوتى 

مامۆســتا ئەم جارە نوێــژ ناکەم، بەاڵم به ڵێن 

بێت نامەیەکم بۆ بنووســە بۆ )شێخ ئیبنباس( 

لە ســعوودیە دەچــم عەمرەیــەک دەکەم و 

خۆشــم دەناسێنم بە سعوودیە، دواى ئەوەى 

عەمرەکــەم کرد، هاتمەوە نوێژەکەم دەکەم، 

مامۆســتا عوســمانیش نامەیەکــى بۆ )شــێخ 

ئیبنبــاس( نارد و گوتى مام جــەالل پیاوێکى 

مارکسى نییە و پیاوێکى باشە و ڕێزى بگرن، 

ئەو کاتە بە چاوێکى خراپ سەیرى یەکێتییان 

دەکرد، مام جەالل ســەردانەکەى سعوودیەى 

کرد و هاتەوە ئیحســانى بــرام وێنەى گرت، 

لە دواوەى مامۆســتا عوسمانەوە نوێژى کرد، 

هەتاوەکوو ســاڵى 1992 نێوانمان خۆش بوو، 

یەکێک لە گلەیییەکانى مام جەالل، کە نامەى 

ناردوە بۆ مامۆســتا عوســمان، گلەیییەکە لە 

مامۆســتا عوســمان و مامۆســتا عەلــى خۆى 

نییە، بەڵکوو گلەییى لە مامۆســتا عەلى باپیر 

هەبــوو، دەیگوت تونــدڕەون و کارى خراپ 

دەکەن، مامۆســتا عوسمان ڕێگەیان لێ بگرن 

کە ئێمــە هاتینــەوە 1991 زۆر هەماهەنگى 

هەبــوو لــە نێوانمــان لە شــارى ســلێمانى، 

کــە هاتینــەوە خەڵک بە یەک چاو ســەیرى 

هەموومانــى دەکرد، هەموومان وەکوو یەک 

هێزمــان هەبوو، کە چووینە کەرکووکیش بە 

هەمان شــێوە، لە هەڵبژاردنەکان دیارە کاک 

نه وشــیروان هاتوە بۆ الى مامۆستا عوسمان، 

هه ماهه نگــی هه بــوو له  نێوانمان، مامۆســتا 

عوســمانى گوتى، عیرفــان دەنگوباس چییە، 

گوتــم خەڵــک وا دەزانــن لەگــەڵ یەکێتیى 

هاوپەیمانیمــان کردوە، ئااڵکە نیوەى ســپییە 

و نیــوەى ســەوزە پــێ دەکەنــى، واتە پێى 

خــۆش بوو هیچ کێشــەیەک نەبــوە لە نێوان 

ئێمە و یەکێتى، هەتا ســاڵى 1993، ئیتر لەو 

کاتەوە لە ســاڵى 1993 ئەو کێشــانە دروست 

بوو، بابەتى گەشــەکردنەکە، ئێمە کە هاتینە 

خوارەوە، ئەو کەسایەتییەى مامۆستا عوسمان 

کە مەقبوول بــوو لە زاخۆوە بۆ خانەقین لە 

ناو هەموو کورددا، بۆچى هەمیشە شێخەکان 

توانیویانــە شــۆڕش بکــەن بــۆ خەڵکــى تر 

نەیتوانیوە، لەبەر ئەوەى شــێخەکان هەمیشە 

تۆڕێکیــان هەبــوە لــە خەلیفــە و مورید بە 

کاریــان هێنــاون بۆ ئــەوەى شۆڕشــەکانیان 

فراوان بکەن، مامۆستا عوسمانیش بە هەمان 

شــێوە کۆمەڵێک زۆر لە خوێندکار و موریدی 

هەبوە، خۆشیان ویستوە و هاوفکرى بوون لە 

زاخۆوە بــۆ خانەقین، ئەمانە هەمووى هاتن 

ڕەوایەتییان دا بە مامۆســتا عوســمان، بەاڵم 

کە گوتم هەڕەمەکى بوو، بێگومان دوو شت 

كاريگەریى کردە ســەر ئەو ڕەوتەى مامۆستا 

عوســمان و قوتابخانەکــەى. دوو قوتابخانــە 

مامۆستا عیرفان عەلی عەبدولعەزیز بارەگای ڕابەری بزوتنەوەی ئیسالمی کوردستان
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هەبــوو کە هیــچ پێوەندیی نەبوو بە ئێمەوە 

لە ڕووى فیکرى و ڕۆشــنبیرییەوە، یەکێکیان 

قوتابخانەى ئەو مامۆســتایەى کە ئێستا وازى 

لە قوتابخانەکــەى هێناوە، قوتابخانەى ئیمان 

لە ســلێمانى لە مزگەوتى ئیمان کە مامۆســتا 

دەکــرد،  سەرپەرشــتیى  چنگیانــى  عومــەر 

لــە کۆتایــى حەفتــا و هەشــتاکان کۆمەڵێک 

خوێنــدکارى ســەلەفیى پــەروەردە کــرد کە 

ســەر بە قوتابخانەى ســعوودیە بــوون، ئەو 

قوتابخانەیــە لــە ســلێمانى ڕۆڵێکــى زۆرى 

پــەروەردە  زۆرى  خوێندکارێکــى  هەبــوو، 

کردبوو، قوتابخانەى سەلەفى بە سەرپەرشتیى 

مامۆســتا عومەر چنگیانى لــە هەولێریش بە 

هەمان شــێوە قوتابخانەیەک هەبوو بە ناوى 

مــەال ئەمینــى جیهاد لــە مزگەوتــى جیهاد، 

ئــەم دوو قوتابخانەیە هاتنە ناو بزووتنەوەى 

ئیسامییەوە، ئەوە بوو بزووتنەوەى ئیسامى 

لەو حاڵەتە ئاســایییەى خــۆی دەرچوو، لەو 

حاڵەتە ئاسایییەى کە دەتوانین بڵێین لە ڕووى 

ئایدیۆلــۆژى و فیکــرەوە، شــتێکە جیا نەبوو 

لــەوەى کە پێشــتریش هەبوو، بــەو مانایەى 

شــتێکى جیاوازى نەبوو لــە خەڵکەکە، بەاڵم 

بابەتــى ئــەو دوو قوتابخانەیە جیاى کردەوە 

لە خەڵک، چوارچێوەیەکى سەلەفیى بەخشى 

بــە بزووتنــەوەى ئیســامى وا دەردەکەت، 

بــەاڵم لە نــاوەڕۆک بەو جــۆرە نەبوو ئەمە 

توندڕەوییەکیشى دروست کرد، بەتایبەت لە 

گەرمیــان و بەریەککەوتنــى لەگــەڵ یەکێتیى 

دروســت کرد، یەکێتى خۆى لە ســەر بیانوو 

بوو بۆمان، ئەوەیــش بیانوویەکى ترى دا بە 

دەســتەوە، کە گوتم بــە هەڕەمەکى فراوان 

بووین، واتە بە شــێوەیەکى ڕێکخراو نەبوو، 

بێگومــان کۆنتڕۆڵکردنى ئــەم هەموو خەڵکە 

قورســە، لەبەر ئەوە بوو دواتــر لە کۆتاییی 

1993 تووشى شــەڕ بووین، کە تووشى شەڕ 

بوویــن، بێگومان هێزێک هەیە ئەزموونى لە 

تۆ زیاتــرە و لە ڕووى لۆجســتییەوە زیاترى 

پشــتیوانیى دەکرێــت، لەبــەر ئــەوە تواناى 

زیاتــرە لــە ڕووى ئەزموونى ســەربازییەوە، 

شــەڕەکە ڕووى دا، بزووتنــەوەى ئیســامى 

لــە شــارەکان نەما، ئیتر ئەوە بــوە هۆکارى 

دووبارە پاشەکشــەى بزووتنەوەى ئیسامى، 

ســەدان کادیر کە لــە ڕاگەیاندنەکانى یەکێتى 

و پارتــى و بەرپــرس دەبینرێــن لــەو کاتەدا 

بزووتنەوە بوون بەاڵم دواى ئەو لێدانە نەما.

* جگــە لــەوەى ئەو شــەڕانە زیاتر بە زیان 

و پاشەکشــەی بزووتنەوەى ئیســامى تەواو 

بــوون، بــەاڵم هەســت ناکەیــت لــە ڕووى 

ئایدیۆلۆژییــەوە حیزبەکــە نەیتوانی جێگەى 

خۆى بگرێــت و بەردەوامى بە خۆى بدات، 

یــان وردەوردە هەســتتان نەکــرد فیکــرى 

ئیسامى سیاسى لەگەڵ کۆمەڵگەى کوردستان 

نامۆیــە، ئــەوە فاکتەرێکى دەرەکــى بوو بۆ 

نموونــە ســاڵى 1987 پشــتیوانیى کۆمــارى 

ئیســامیى ئێران و ئەو ستەمەی بەعس واى 

کردبوو بزووتنەوەى ئیسامى دروست ببێت، 

واتە گەشــە و بوونى بزووتنەوەى ئیسامى، 

چەنــدە فاکتەرێکــى دەرەکــى بــوو هێنــدە 

فاکتەرێکى ناوخۆیی و واقیعى نەبوو؟ 

مامۆستا عیرفان: فاکتەرەکە هەبوو، ڕاپەڕین 

و دروســتبوون سروشــتى بوو، کاســێتى مام 

جەاللمــان هەیە بە دەنگى خۆى دەڵێت، بە 

ڕاســتى کەلێنێکى گەورەتــان پڕ کردوەتەوە، 

ئەویــش کەلێنى ئەم حاڵەتە ئیســامییەیە کە 

دەبوایە هەموومان بە یەکەوە بووینایە، بەاڵم 

کە گوتــم ئەو دوو قوتابخانەیــە هاتن، دوو 

قوتابخانــە بوون فیکــر و بۆچوونیان لە ئێمە 

جیاواز بوو، من خۆم لە مامۆســتا عوســمانم 

بیســتوە، کاســێتەکەیش هەیــە کــە دەڵێت، 

لــە 1987 ئێمە هیچ نیەتێکمــان نەبوە بێین 

لە هەڵەبجە شــەریعەتى ئیســامى جێبەجێ 

بکەین، کە دروست بووین بۆ بەرگرى بوو لە 

ئەگەر کەسێک شارەزایی 
هەبێت لە سیاسەتى ئێران، 

دەزانێت ئێران لەو کاتەدا 
پێویستى بە بزووتنەوەى 

ئیسالمى نەبوە، حیزبولاڵى 
هەبوە کە هەر سەر بە 
سوپاى پاسداران بوە، 

“
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خەڵکى کوردستان، کە ئەمە دوو فەلسەفەى 

جیاوازە، بۆ ئەوەى ببینە پێشــمەرگە بەرگرى 

لە میللەتى خۆمان بکەین، بەاڵم بە باگراوندی 

ئیســامى، ئێمە کاتێــک چووینە قەرەداغ بە 

سەدان کەس هاتوە ناونووسى کردوە، ئەگەر 

ئەنفال نەبوایە لەوانەیە لە قەرەداغ ببوونایە 

هێزێکــى پلە یــەک، خەڵکێکى زۆر دەهات، 

بــۆ نموونە کەســێک جاش بــوە چوە بوە بە 

پێشــمەرگە، هەزار زوڵمى لە خەڵک دەکرد، 

هیــچ ئایدیۆلۆژییەکــى نەبــوو، لەبــەر ئەوە 

هەبوو لە ناو پێشمەرگەیش زوڵمى لە خەڵک 

دەکرد، دەستدرێژیى ئه خاقیی دەکرد، لەبەر 

ئــەوە، ئەو شــێواز و مۆدێلــەى ئێمەیان پێ 

جــوان بــوو، کە ناچیــن نانى کــەس بخۆین 

و زوڵــم لە کەس ناکەین، پێشــمەرگایەتییش 

دەکەین، هەر شــەڕێکیش بووبێت لە پێشــى 

پێشەوە بووین، ئەم شێوازە لە پێشمەرگەیان 

زۆر پــێ جــوان بوو، خیانەت نــاکات، ئەمە 

ئاســایی بــوو، ئــەوەى کــە سروشــتى بــوو 

قوتابخانەى مامۆســتا عوســمان نەیگوتوە من 

دێم شــەریعەتى ئیســام جێبەجێ دەکەم لە 

کوردســتان، بەاڵم ئــەو دوو قوتابخانەیە کە 

هاتن شێوازەکەیان گۆڕى.

* لە شــەڕى ناوخۆدا کــە هەڵەبجە و 
هەورامانتان کۆنتڕۆڵ کرد، شەریعەتى 

ئیسالمیتان جێبەجێ کرد؟
 مامۆســتا عیرفان: لە هەڵەبجە هەرگیز 
شــەریعەتى ئیســامیمان جێبەجــێ نەکرد و 

سەرپۆشمان بە زۆر نەخستە سەر هیچ ژنێک، 

لە تەوێڵە و بیارە و خورماڵ ڕاست دەکەیت 

ئەوە هەبوو، بەاڵم ئەو ناوچەیە لە دەســتى 

ئێمــە نەبوو، لــەم دوایییانەدا ئــەو گروپانە 

خســتییانە ژێــر کۆنتڕۆڵى خۆیانــەوە، بەاڵم 

لە هەڵەبجە شــەریعەتى ئیســامى جێبەجێ 

نەکراوە و ســەرپۆش نەدراوە بە ســەر هیچ 

کەســێکدا، کوڕێــک لەو کاتەدا مارکسیســت 

بوو، ژنەکەیشــى ئەکتــەرە، ڕۆژێکیان هات 

گوتى هاوســەرەکەم گیراوە، گوتم ئەگەر لە 

ســەر فیکر گیرابێت ئێستا بە ئاساییش دەڵێم 

ئازادى بکەن، بەاڵم ڕەنگە لە ســەر شتى تر 

گیرابێت، بانگم کرد و دانیشت، لێم پرسى لە 

ســەر چى گیراویت، دۆسیەکەى ئەوە بوو لە 

ســەر بابەتى ئەخاق دەستگیر کرابوو، گوتم 

خاتوون بۆت دەرکەوت بە ئاساییشــم گوتوە 

یــەک کەس نابێت لە ســەر فیکر دەســتگیر 

بکرێت، لەبەر ئەوەى شــانازیی ئەوەى هەیە 

دژى بەعــس شــەڕى کردوە، ئــازادى بکەن، 

چەنــدان کەســى لەو جۆرە هەبــوون، گوتم 

نابێــت بگیررێــن و زیندانــى بکرێن، کەچی 

الیه نی به رامبه ر کەســی ئێمەیــان گرتوە، بۆ 

نموونــە مێژوو شــاهیدە، ئاســۆیان گرت بە 

پەرەمێز سووتاندیان.

* لــە هــەر حاڵەتێکــى بەهێزبوونى 
ئاســایییە  ئیســالمى  بزووتنــەوەى 
خەڵکى چەپ و مارکسیست و چەپ لە 

ناو بزووتنەوەى ئیسالمى کار بکات؟
 مامۆستا عیرفان: چۆن ئاسایی نییە ئێستا 
خەڵکێکى ســەلەفى بڕوات لە ناو یەکێتى کار 

بکات یان ئاسایی نییە کەسێکى لیبڕاڵ بڕوات 

لە ناو حیزبى شیوعى کار بکات، بەو جۆرەیش 

ئاســایی نییــە خەڵکێکى مارکسیســت لە ناو 

بزووتنــەوەدا کار بــکات، بــەاڵم جوواڵنەوە 

خۆى ڕەنگوبۆیەکى فیکرى وەردەگرێت، ئەو 

قوتابخانە فیکرییە ئیتر قوتابخانەکە هەر چى 

بێت مارکسى یان لیبڕاڵ بێت.

* ئەگــەر هێــزى ئێــوە بگەڕێتــەوە 
دەیەى نەوەدەکان و ئەو ســوڵتەیەى 
لە ناوچــەى هەڵەبجە هەتان بوو یان 
ئەگــەر دەســەاڵتى کوردســتانتان بە 
دەســتەوە بێت، لــە داهاتــوودا ئێوە 
ئیســالمى  شــەریعەتى  فەرزەکانــى 
جێبەجــێ دەکــەن بە ســەر خەڵکدا و 

ناچاریــان ناکــەن، بــۆ نموونە لەچک 
بــکات نابێت مەشــرووب بخواتەوە و 
یانەى شــەوانە هەبێت یان ســینەما 
هەموو ئەو شــتانەى لە دین حەرامە 

کراوە ئێوە ئەمانە جێبەجێ ناکەن؟
مامۆســتا عیرفــان: وەکوو گوتــم لە ناو 
هەڵەبجــە ئەو شــتانەمان نەکــردوە، لە ناو 

هەڵەبجــە ژنی ســفوور هەبوە، گەڕاویشــە 

کــەس پێشــى نەگوتوە لەچک بکــە، حیزبى 

شــیوعى کــە لــە پەنجاکانــدا زۆرى ئــازارى 

ئێمەیــان داوە، لە حەفتــاکان لە حکوومەتدا 

بــوون، فه رمانــی ده ســتگیركردنی مامۆســتا 

عەلییــان دەرکرد، بەاڵم ئااڵى ئه وان لە ئااڵى 

ئێمــه  بەرزتــر بــوو، نه ته وه یه كگرتوه كانیش 

هات بۆ شــایەتى ســەیرى کــرد، یەک کەس 

نەچوو ئەو چەکوشوداســە بهێنێتە خوارەوە، 

حاکم قادر خۆى شایەتە لە کاتێکدا ئێمە دوو 

منداڵى مامۆســتا عوســمان کــە تەمەنیان 12 

ســاڵ بوو گیران، لە شەڕى ناوخۆ تا ئێستاش 

بێسەروشوێنن، کە منداڵ لە هەموو شوێنێک 

پاک و بێگوناهە.

بزووتنــەوەى  دابنێیــن  وا  گــەر   *
دەســەاڵتى  دەتوانێــت  ئیســالمى 
کوردستان بگرێتە دەست، ئێوە لەگەڵ 
جێبەجێکردنى شەریعەتى ئیسالمیدان 

بە سەر خەڵکى کوردستان؟
مامۆســتا عیرفــان عەلــى عەبدولعەزیز: 
ئێمە سروشتى دروستبوونمان بۆ ئەوە نەبوە 

شەریعەتى ئیسامى جێبەجێ بکەین بە سەر 

خەڵکدا، بەڵکوو دروستبوونى ئێمە بۆ ئەوەیە 

بەرگرى لە میللەتى کورد بکەین.

* قەبووڵتانــە وەکــوو مالیزیــا لــەم 
شــەقامە مزگەوتێــک هەبێــت و لەو 

شەقامەى تر یانەى شەوانە هەبێت؟
مامۆستا عیرفان: ئەگەر حوکمیش بکەوێتە 
دەســتمان ئەوەى کــە گوتوومانە بڕوامان بە 

ئــازادى هەیە و بڕوامــان بەوە هەیە خەڵک 
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خۆى ئازادانە ئیسام وەربگرێت نەک بە زۆر 

بیســەپێنى بە ســەریدا، هەر لە نەوەدەکاندا 

ئەم قســانەمان کــردوە، تەنانەت لە ئێران و 

ســعوودیە ئەو میللەتە کە لە سەر زوڵموزۆر 

پەروەردەى بکەیت زۆر مەترســیدارە، نابێت 

بە زۆر بێیــت ئازادییەکانى لێ وەربگریت و 

بــە زۆر نوێــژى پێ بکەیــت و ڕۆژووى پێ 

بگریــت، ئەمە هەرگیز نابێــت، لەبەر ئەوە 

بزووتنــەوەى ئیســامى هــەر لە ســەرەتاوە 

بــڕواى بەو ئازادییە هەبــوە و بڕواى وا بوە 

خەڵــک ئازادانــە دەبێــت ئەو شــتەى هەیە 

وەری بگرێت، لــە هەڵەبجەش نەمانکردوە، 

نابێــت بابەتى عارەق تێکــەڵ بکرێت لەگەڵ 

فیکــر، عارەق و ئەو شــتانەى باس دەکرێت 

وەکوو یانەى شەوانە خەڵکەکە خۆى قەبووڵى 

نەکردوە.

* بۆچى ئێســتا خەڵک یانەى شــەوانە 
قەبووڵ دەکات؟

مامۆستا عیرفان: ئێستا جیاوازە، ڕاگەیاندن 
قەبووڵــى کــردوە، ئەگەر نا ئێمە لە ســاڵى 

1975 کــە هاتینەوە یەکێک لــە بەرنامەکەى 

بەعس ئەوە بوو ئەو بابەتانەى کورد سەرقاڵ 

بــکات و واز لــە سیاســەت بهێنێت، هەر لە 

هەڵەبجــە ئەو کاتە جوواڵنەوە نەبوو ســاڵى 

1975 حیزبــى بەعــس یانه یه كــی شــه وانه ی 

کردەوە، الى دادگاى ئێستا، خەڵکى هەڵەبجە 

چوون بەردبارانیان کرد و یانه شــه وانه كه یان 

ســووتاند و وێرانیان کــرد، هەر چەند کورد 

زامداریش بوو بەرانبەر بەعس ڕاپەڕى.

* لــەو بەردبارانکردنــە بزووتنــەوەى 
ئیسالمیى تێدا بوو؟

 مامۆستا عیرفان: ساڵى 1975 بزووتنەوەى 
ئیسامى نەبوو.

*وەکــوو جوواڵنــەوە ناڵێــم بەڵکوو 
مەبەستم خەڵکى ئیسالمییە؟

 مامۆســتا عیرفــان: ئەو کاتە باوکیشــم 

)مامۆستا عەلى عەبدولعەزیز( مەنفى بوو؟

و  ناوچەکــە  زۆرى  بەشــێکى  لــە   *
دەبینیــن،  جیهانیشــدا  تەنانــەت 
جوواڵنــەوەى ئیســالمى پڕیەتــى لە 
بەکۆمــەڵ،  کوشــتنى  و  تونــدڕەوى 
بێگومــان ئــەوە مانــاى ئەوەیە نییە 
چەپــەکان  و  ناسیۆنالیســت  هێــزە 
نەیانکــردوە و نایکــەن، بــۆ نموونە 
بــە هاتنــى تاڵیبــان و ئەلقائیدە لە 
ئەفغانستان مێژوو بەشێکى گەورەى 
لــە تاوانى ئــەم هێزەى ســەلماندوە، 
بــە هاتنى داعش لە ســاڵى 2014 کە 
بێگومان ئێوەیــش دژى بوون تاوانى 
گەورەیان خوڵقاند بە ناوى ئیسالمەوە 
دژ بــە خەڵکــی ئێزیــدی و تەنانــەت 
موســوڵمانیش، ئــەوەى ئێســتا لــە 
بۆکۆحەرام لە نێجیریا و جوواڵنەوەى 
شەبابى ســۆماڵى دەیبینین، بە ناوى 
جوواڵنــەوەى ئیســالمییەوە دەکرێن، 
ئێــوە بەرامبــەر ئەوانــە دەڵێن چى؟ 
هەســت ناکەن بــوە بــە دیاردەیەک، 
ئیســالمى سیاســى کەوتوەتە دەست 
گروپگــەل کــە هــەزاران تاوانــی بە 

ناوەوە دەکەن؟
مامۆســتا عیرفان: ئەگەر جوانتر سەرنج 
بدەیــن، هــەر فیکــر و ئایدیۆلۆژیایــەک لە 

جیهانــدا هاتــوە بۆ ئــەوەى خزمەتى مرۆڤ 

بکات، یان هاتوە شــتێک بسەپێنێت بە سەر 

مرۆڤدا؟ مارکس کاتێک کە ڕۆژنامەنووســێک 

بوە بیرى لــەوە کردوەتەوە بە زۆر فیکرێک 

بســەپێنێت بە سەر خەڵک، وەکوو فاشیزم و 

پۆلپۆرت؟ ئەگەر پۆلپۆرت لە کاتى ئەودا بوایە 

ڕەنگە شێت بوایە، ئەم پۆلپۆدەى ببینیایە کە 

خۆى بە مارکســیزم دەزانێت، تا ئێســتا سێ 

ملیــۆن کەللە لە كه مبۆدیا هەیە، ئایا مارکس 

بەرپرســە لەو ســێ ملیۆن کەللەیە؟ بەرپرس 

نییــە چى بکات، مارکــس هاتوە خزمەت بە 

مرۆڤایەتــى بــکات، هاتــوە بــە پێچەوانەوە 

نیــوەى خەڵکــى کامبۆدیا هەمووى کوشــت 

لــە پێنــاو مارکســیزم، بە هەڵە لــە مارکس 

تێگەییشــت، ستالینیش وای كرد، تەنانەت لە 

چین کە ئێســتا چەند پێشــکەوتوە، لۆدینگ 

شــاوتین لە ســەردەمى ئەودا، لە سەردەمى 

ماوســیتۆنگ تەنها شۆڕشــی كه لتــووری 14 

ملیۆن کەســى لە ســێدارە دا، هەر فیکرێک 

توندڕه ویی تێ کەوت، ئەوە چارەنووسیەتى، 

ئــەو فیکرى جیهادییەى جوواڵنەى ئیســامى 

زۆر جار گەشەى کردوە، جارى وا هەیە ئەم 

گەشەکردنە بە شێوەیەکى باش بوە و هەندێک 

جار زۆر بە شێوەیەکى توندڕه و و خراپ، لە 

میســر کاتێک ئازارى ئــەو خەڵک و گەنجانە 

درا شــتێک دروســت بوو بە ناوى تەکفیر و 

هیجرە، واتە کۆمەڵگاکەیان هەمووى تەکفیر 

کرد، لە ئەفغانســتان جوواڵنــەوەى جیهادى 

دروســت بــوو دژ بە یەکێتیى ســۆڤیەت، لە 

ســعوودیە پێشــتر ئەم هاندانەى قوتابخانەى 

محەمــەدى کــوڕى عەبدولوەهاب دروســت 

بــوو، زۆر جــار گوتوومە ئەگەر ئەم ســیانە 

یــەک بگــرن زۆر مەترســیدارە، بــۆ نموونە 

قوتابخانــەى ســێیەم ئــەو ســەلەفییە کە لە 

سعوودیە هەیە، لەگەڵ جوواڵنەوەى جیهادى 

و ئەو تەکفیر و هیجرە، ســەلەفییەکى دیارى 

تونــدڕه و دروســت دەبێــت وەکــوو ئەوەى 

داعــش زۆر مەترســیدار، ڕاســتە من نکۆڵى 

لــەوە ناکەم، مارکســیزم هەمــووى تەمەنى 

200 ســاڵە چەندیــن فیکــرى تێدا دروســت 

بــوە، لە ماوەی 1400 ســاڵ بە هەزاران زانا 

خوێندنەوەى جیاوازى کردوە بۆ ئەو دەقانە، 

توراســێک دروست بوە، لەم توراسەدا بەشى 

هەمــووى تێدایە، بەشــى داعش و ئێمەش و 

قادیانى کە دوژمنى چەکن، بەشــى چەندین 

خەڵکى جۆراوجۆرى تێدایە، بەداخەوە ئەگەر 

دەوڵەتێکــى ســوننى هەبوایــە لــە جیهاندا، 
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دەبوایە بهاتەیە لێکۆڵینەوەى بۆ ئەم ڕووداو و 

بارودۆخانــه ی بكردایه  بۆ ئەوەى لە خزمەتى 

مرۆڤایەتى بێت، نەک بەو جۆرە کوشتنى بە 

کۆمەڵى مرۆڤایەتى بکەن.

* ئێــوە پێچەوانــەى ئــەو کوشــتنە 
بەکۆمەاڵنەى تاڵیبــان و ئەلقائیدە و 

داعشن؟
 مامۆســتا عیرفــان: ئێمــە مەقاســیدى 
شــەریعەمان هەیــە، بەتایبــەت قوتابخانەى 

مامۆستا عوسمان قوتابخانەیەکى مەقاسیدییە، 

ئــەم قوتابخانەیــە زۆر گرینگــە یەکێــک لە 

ئامانجه كانی شــەریعەتى ئیسام ئێمە دەڵێین 

بــۆ خزمەتى مرۆڤ هاتوە، زۆر جار لە پێناو 

پاراســتنى نەفسى کەســێک دەق شکێنراوە، 

بزانــە ئەم فیکرە چۆنە لەگــەڵ ئەوى تر بۆ 

نموونە ســەرى خەڵک دەبڕێت بۆ بچوکترین 

شت.

کــرد  ئــەوەت  باســى  پێشــتر   *
نزکیبوونەوەى ئێوە لە عەرەبســتانى 

مامۆســتا  ســەردانى  و  ســعوودیە 
عوســمان، پێوەندییەکانى ئێرانى لە 
ئێــوە نیگــەران کرد، ئێــوە دەبوو لە 
کاتێکــدا نزیکتر بن لە عەرەبســتانى 
ســعوودیە بە پێى ئەو دابەشکردنەى 
کە لەنێــوان هێــزە ئیســالمییەکان 
دانراوە، شــیعەکان لە الیەن کۆمارى 
ئیســالمیى ئێران و هێزە سوننەکان 
و وه هابییه كان لە الیەن عەرەبستانى 
ســعوودیەوە، ئــەو پێوەندییەى ئێوە 
لەگەڵ عەرەبســتانى ســعوودیە چۆن 
بوو، پاڵپیشــتیى ئەوان بۆ بزووتنەوە 
چۆن بوو، تێڕوانینى ئەوان بۆ کورد و 
بزووتنەوەى ئیسالمى وەکوو هێزێکى 
کــورد چۆن بوو، ئایا ئەو پێوەندییانە 
ئێســتایش بەردەوامن و هاوکاریتان 

دەکەن؟
 مامۆســتا عیرفــان: نەخێر، بــەاڵم لەو 
ســەردەمەدا پێش ئەوەى عێراق بچێتە کوێت 

بابەتــى ئەفغانســتان هەبوو، لەبــەر ئەوەى 

گەورەتریــن بزمــار بــوو هێــزە غەربییەکان 

دایــان لە عەرشــى ســۆڤیەت و ئــەو هێزە 

چەپانەى لە ســۆڤیەت هەبوون، لەبەر ئه وه  

بە هەموو شــێوەیەک موڵەتى ســعوودیەیان 

دابوو هاوکاریى ئەو هێزانە بکات کە دەدەن 

لــە حکوومەتى ئەفغانســتان دژى نەجمولاڵ، 

لەبەر ئەوە ســعوودیە لەو کاتەدا زۆر ئاسایی 

بــوو پێوەندیی هەبێت لەگــەڵ جوواڵنەوەى 

ئیســامى و لەگەڵ ئێمەیش، بەاڵم سعوودیە 

بە جۆرێکە بە پێــى ئەو قوتابخانەیەى لەوێ 

هەیــە، دانیــان بــە هیــچ جوواڵنەوەیەکــى 

ئیسامى نەدەنا، لە کاتێکدا کە زۆر نێوانمان 

خۆش بوو، پاشای سعوودیه  به  ڕه سمی چەند 

جار بانگهێشــتى کردین، چۆن لە كوردســتان 

یــان بەریتانیا نووســینگه مان هەبــوو، بەاڵم 

لە ســعوودیە مۆڵەتیان نەداوە نووسینگه مان 

هەبێــت، ڕێگەیــان نــەداوە هیــچ حیزبێکى 

ئیســامى نووسینگه ی هەبێت، وەکوو خێزان 

ئەنوەر حسێن و مامۆستا عیرفان عەلی عەبدولعەزیز لەبارەگای ڕابەری بزوتنەوەی ئیسالمی کوردستان
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مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکردیــن، لەبەر ئەوەى 

وەکوو ڕێباز و مه زهه ب ئێمە شافعى بووین، 

ئــەوان تێبینییان هەبوو لە ســەر ئەوە، ئێمە 

حه مبه لی و وەهابــى نەبووین، بەاڵم وەکوو 

خێــزان لەگەڵمــان بوون، هەتا ســاڵى 2008 

هەر پێوەندیمــان هەبوو، بەاڵم لە 2008 بە 

دواوە ئیتر پێوەندیمان نەما.

* ئێســتا عەرەبستانى سعوودیە هیچ 
پاڵپشتی و هاوکارییەکى بزووتنەوەى 
ئیســالمى نــاکات، بەاڵم هــاوکارى و 
ئیســالمى  یەکگرتــووى  پاڵپیشــتیى 

دەکات؟
مامۆســتا عیرفان: نه خێر هاوکاریى ئێمە 
نــاکات، بۆ یەکگرتووى ئیســامییش بە هیچ 

جۆرێــک پاڵپشــتییان ناکات، ئــەوان ناکۆکن 

لەگەڵ عەرەبستانى سعوودیە.

* بۆچى هەندێک سەرچاوە باس لەوە 
دەکەن پــارە و هاوكاری لــە قەتەر و 

سعوودیە وەردەگرن؟
 مامۆســتا عیرفــان: قەتەر جیــاوازە لە 
سعوودیە، سعوودیە و ئیمارات ئێستا دوژمنى 

سه رســه ختی بزووتنەوەى ئیخوان موسلمینن 

لــە جیهاندا، لە هەر شــوێنێک ئیخوانى تێدا 

بێت ئەوان یارمەتیی دژەکانیان دەدەن.

* هاوکاریى یەکێتى و پارتى دەکەن؟
 مامۆســتا عیرفــان: بەڵــێ هاوکارییــان 

دەکەن.

* قەتــەر هیــچ هاوکارییەکــى ئێــوە 
دەکات؟

مامۆستا عیرفان: لە ژیانمدا قەتەرم یەک 
جار بە ترانزێت بینیوە.

* بــەاڵم بینینــى ناوێــت لــە ڕێگەى 
دەتوانــن  بانکییــەوە  سیســتمى 

هاوکاریتان بۆ بنێرێت؟
 مامۆســتا عیرفــان: هەرگیــز دینارێکى 
قەتەریمــان نەبینیــوە، هیــچ پێوەندییەکمان 

نەبــوە، کوێــت لەگــەڵ یەکێتیــى پێوەندیی 

دروســت دەکــرد، لەگــەڵ ئێمــە پێوەندیی 

دروســت نەدەکــرد، یــان پێوەندیــی لەگەڵ 

حیزبە شیعەکان دروست دەکرد.

* هۆکارەکــەى بۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە 
ئێــوە تۆمەتبــار بــوون بــەوەى کــە 
کۆمارى ئیســالمیى ئێران پاڵپشــتیى 

دەکردن؟
مامۆستا عیرفان: پێوەندیی ئێران لەگەڵ 
کوێت تا ئێســتایش باشــە، بەاڵم لەگەڵ ئێمە 

و هیــچ جوواڵنەوەیەکــى ســوننى پێوەندیی 

نەبەســتوە تەنها لەگەڵ جوواڵنەوە شیعەکان 

نەبێت.

* لە پێشتر گوتت کاتى خۆى پێوەندیی 
ئێمە و یەکێتى و مامۆستا عوسمان و 
جەنابــى مام جەالل پێوەندییەکى زۆر 
باش بوو، تەنهــا گلەیی لە هەندێک 
ڕادیکاڵــى  گروپێکــى  هەڵوێســتى 
توندڕەوى ناو بزووتنەوەى ئیســالمى 
هەبــوو، بــۆ نموونە مامۆســتا عەلى 

باپیر؟
مامۆستا عیرفان: نەک بە تەنها ئەو هەر 

کەسێکى تر... 

* پێــت وا نەبوو ئەو کاتە مامۆســتا 
عەلــى باپیر ئێــران هانــى دابێت تا 

ئەوەندە توند بێت؟
مامۆســتا عیرفــان: مەرج نییە مامۆســتا 
عەلــى باپیر، ئــەو لەبەر ئەوەى لــەو کاتەدا 

دژایەتیى مامۆستا عوسمانى دەکرد، ئەگەر نا 

خەڵکى تریش هەبوون، ئەگەر بە ویژدانەوە 

قســە بکەین لە گەرمیان شــەڕ بوە لە نێوان 

ئێمــە و یەکێتــى، هەمووى خەتــاى یەکێتى 

نەبــوە، خەتاى ئێمەیشــى تێدا بــوو، لە ناو 

ئێمــە خەڵکێکــى تونــدڕەوى تێدا بــوو، بۆ 

نموونــە لە گەرمیان یەکێتــى هێزى هەبوە، 

خــۆى بە تەنها لە کاتى بەعس لە گەرمیان و 

قــەرەداغ تۆ بێیت وجودى بۆ دانەنێت چۆن 

دەبێت نابێت. ئەوە یەکێک بوو لەو کێشانە، 

نامەکانــى مام جــەالل ماون، نزیکەى ســەد 

دانەن، ناردوونى بۆ مامۆستا عوسمان و زیاتر 

بۆ مامۆســتا عەلــى باوکم نامەکانى پیشــانى 

ئێمــەى دەدا، بــۆ ئەوەى بزانیــن نیەتى مام 

جەالل باشــە، هەموو جار ئــەوەى دەگوت، 

لە یەکێک نامەکانى مام جەالل نووســیبووى، 

مامۆســتا عەلى ئێمە حەز ناکەین شەڕ ببێت، 

با شەڕ نەبێت لە نێوانمان، بەاڵم ئەگەر شەڕ 

ببێت ئێوە ئەزموونتان کەمە لە شەڕدا، دواى 

ئــەوە ئــەو فراوانبوونەى ئێــوە وای کردوە 

ئاســان دەتوانرێت کێشــە دروست ببێت، جا 

لەبەر ئەوە با شــەڕ دروســت نەبێت، بەاڵم 

شەڕەکە چى بوو؟ مامۆستا عوسمان دروستى 

نەکرد و مامۆستا عەلى لێرە نەبوو.

* شەڕەکە کێ دروستى کرد؟
 مامۆســتا عیرفــان: خەڵکــى خــوارەوە 
نەزان بوون و، به شێكی یەکێتیش لەو کاتەدا 

دەیوست لە بەرامبەر پارتى هێزى خۆى پیشان 

بــدات و ســەرکەوتنێک بە دەســت بهێنێت 

بــۆ ئەوەى ســەرکەوتنە گەورەکەى بە ســەر 

پارتى بەدەســت بهێنێت، ئەمەى دەویســت 

چاره نووس وا بوو ئێمە لە ســنورێک گەشــە 

بکەین کە یەکێتییش لەو سنورە گەشە بکات، 

ئەگــەر پێچەوانە بوایە لە بادینان گەشــەمان 

بکردایە، ئەوا کێشەمان لەگەڵ پارتى دەبوو، 

لەبەر ئەوەى گەشــەکردنى ئێمە له م ســنورە 

بــوو، یەکێتیش ئەو گەشــەکردنەى لە ســەر 

حســابى خۆى دەزانى بە هەڕەشەى دەزانى، 

لەبــەر ئەوە ئەمــەى پێ قەبــووڵ نەدەکرا، 

ئەو گرژی و كێشــانه  ئەگەر عاقاڵنە مامەڵەى 

لەگەڵ نەکرایە ئەو شەڕە هەر دەبوو.

* ئێــوە تــا گەشــە و پێگــه  و توانای 
مادیتــان هەبــوو لەگــەڵ یەکێتى لە 
سنورى ســلێمانى كه  ده سه اڵتدار بوو 

بەریەککەوتنتان زۆر بوو؟
 مامۆســتا عیرفــان بەریەککەوتنەکــە لە 
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خوارەوە بوو نەک لە سەرەوەى دەسەاڵت. 

* ئێســتا کــە وەکــوو بزووتنــەوەى 
ئیسالمى لە دەســەاڵت پاشەکشەتان 
کردوە، پێوەندییەکانتان لەگەڵ پارتى 

دیموكراتی كوردستان باش بوە؟
مامۆســتا عیرفــان: ئێمــە ئــەو کاتەیش 
هــەر ســاڵى 1987 پێوەندیمــان لەگەڵ هەر 

دوو ال بــاش بــوو، ئەو فیکــرە گرینگ بوو، 

بزانە جیاوازیى بزووتنەوەى ئیســامى لەگەڵ 

ئــەو جوواڵنەوانــەى تــر کە دروســت بوون 

بــۆ نموونــه  داعش یــان گروپــه  چه كدار و 

توندڕه وه كانــی تــر، ئه مانــه ی بڕوایان بەوە 

نییە دابنیشــن، من زۆرم پێ سەیر بوو ساڵى 

1984 و 1985 شــەریعەم خوێنــد، کاتێــک 

ســەرکردایەتیى ئیخــوان موســلمینم بینــى، 

نەیــان دەزانى پێوەندیی چییە و لەگەڵ هیچ 

دەوڵەتێک پێوەندییان نەبوو، حیزبێکى حەفتا 

هەشــتا ســاڵە ماناى چییــە ئــەوە نەزانێت، 

چــووم گۆڕیم بە زانســتە سیاســییەکان، ئەو 

بەشــەم تــەواو کرد، ئەمە به  ڕاســتی یەکەم 

بزووتنەوەیــە وا بیر بکاتەوە لەگەڵ ئەورووپا 

و ئەمەریکا و ســعوودیە و ئێران و پارتى و 

یەکێتــى مامەڵــە بکات، ئێمە لە ناوەڕاســتى 

مانگــى پێنج دروســت بووین، لــە مانگى 6 

ڕێککەوتنمــان لەگــەڵ یەکێتیــى نیشــتمانیى 

كوردســتان کردوە، هەر لە کۆتاییی مانگى 6 

لەگەڵ کاک مەســعوود لە ڕاژان ڕێککەوتمان 

کــردوە، لەگەڵ ئەو دوو هێزەى کە لەو دوو 

کاتەدا هەبوون ڕێککەوتمان کردوە، کە ئێمە 

سێ هێزین کورد ڕزگار دەکەین، جگە لەوەى 

هیــچ شــتێکى ترمــان نییە، کۆمەڵێک شــتى 

جوان لە نێوان ئەم ســێ هێزە نووسراوە، بە 

جیاجیا ئێمە و یەکێتى و ئێمە و پارتى تەنها 

ئامانجمان ئەوەیە کورد ڕزگار بکەین.

لــە  یــەک  هــەر  دیــدارە  *ئــەم 
ڕۆژنامەنوســان هیــوا کازم و پەرژین 

ئەحمەد، هاوکارم بوون.

پڕۆفایل
عیرفان عه لی عه بدولعه زیز

- له دایكبووی 12-12-1964 له  هه ڵه بجه 
و  ناوه نــدی  و  ســه ره تایی  •خوێندنــی 

ئاماده ییی له  هه ڵه بجه  ته واو كردوه.
•ســاڵی 1984 بــۆ 1985 لــه  كۆلێــژی 
شــه ریعه  له  به غداد وه رگیراوە، به اڵم به 
 هۆی بەشدارینەکردن لە مەشقی جەیشی 
شــه عبیدا  له  خوێندن بۆ ماوه ی ســاڵێک 

فه سڵ كراوە. 
•دواتــر داوای  لێبوردنــی بــۆ ده ركــراوه  
و پاشــان لە بــەر هەمان هۆکار فەســڵ 

کراوەتەوە.
•ســاڵی1980 تــا 1987 لــه  هه ڵه بجــه  
به شداریی هه موو ڕاپه ڕین و چاالكییەکانی 

 دژ به  ڕژێمی به عس کردوە.
بزووتنــه وه ی  ڕاگه یاندنــی  كاتــی  •لــه  
هێزێكــی  وه ك  كوردســتان  ئیســالمیی 
سیاســی بــوە بــه  ئه ندامــی مه كته بــی 

عه سكه ری له  سنوری هه ڵه بجه . 
•ســاڵی 1989 چوەتــه  كۆلێژی زانســته  

خوێندنــی  و  تــاران  لــه   ڕامیارییــه كان 
به كالۆریۆسی ته واو كردوە.

•ســاڵی 1991 دوای ڕاپه ڕین هاتوه تەوه  
بــۆ كوردســتان و، وازی لــه  خوێندنــی 

ماسته ر هێناوە.
•ساڵی 1989 به  ئه ندامی سه ركردایه تیی 

بزووتنه وه  هه ڵبژێرراوە به اڵم نه یكردوە.
•ساڵی 2001 دوای جیابوونه وه ی به شێك 
بوەتــە   بزووتنــه وه   لــه  ســه ركرده كانی 

ئه ندامی سه ركردایه تی.
•لــه  به شــی ڕاگه یاندنــی بزووتنــه وه  و 
به شی سه نته ری لێكۆڵینه وه ی ڕۆشنبیری 
و  كتێــب  چاپكردنــی  كاری  سیاســی  و 

توێژینه وه  سیاسیی کردوە. 
•ســاڵی 2003 له  كاتی هاتنی ئه مه ریكا 
بۆ عێراق، كوردســتانی به  جێ هێشــت و 

چوەته  واڵتی به ریتانیا.
•ســاڵی 2008 بوەتــه  ڕابــه ری گشــتیی 

بزوتنه وەی ئیسالمیی كوردستان. 



عارف باوەجانى
سەرۆکى پارتى سەربەستیى 

کوردستان 

ڕوون بوەتەوە ئەوە ناوەندى هاوکاریى دیموکرات و کۆمەڵەکانە، 
دەیانەوێت هەموو سیاسەتەکانى خۆیان تێیدا جێبەجێ بکەن

دیدار: کوردستان دیپلۆماتیک

ــەکردن  ــتان بەتایبەتى،قس ــى کوردس ــتى، ڕۆژهەاڵت ــە گش ــتان ب ــى کوردس ــە بارودۆخ ــەبارەت ب س
لەســەر پێکهاتنــى ناوەنــدى  کارى هاوبەشــى حزبــەکان و کار و چاالکــى پارتــى سەربەســتى 
ــتان  ــتیى کوردس ــى سەربەس ــەرۆکى پارت ــى، س ــارف باوەجان ــەڵ ع ــان لەگ ــتان، دیدارێکم کوردس

ئەنجامــدراوە.
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* خوێندنەوەتان بۆ دۆخى سیاســیى 
کورد و چییە و لە کوێى هاوکێشەکان 

دایە؟
عارف باوەجانى: گۆڕانکارییەکان لە جیهاندا 
لــە هەموو بوارێکــەوە شــەپۆل دەدەن، لە 

خۆرهەاڵتى ناوەڕاست و ئەفریقا و ئەمەریکاى 

التین و زۆربەى واڵتانى ئاسیا، کوردیش زۆر 

لــە پێش ئەو نەتەوانە کێشــەى هەبوە و لە 

نــاو گۆڕەپانى سیاســەت بوە، ئێســتایش کە 

باس لە گۆڕانکاریى ناوچەکە دەکرێت بەشــى 

زۆرى ئەو گۆڕانکارییانە پێوەندییان بە کوردە 

هەیــە، بۆیە بە بۆچوونــى من کورد دەبێت 

لــەم دۆخــەدا ئامادەییــی تــەواوى هەبێت، 

بۆ نموونە ئێســتا لــە خۆرئاواى کوردســتان 

باســێکى گەرم هەیە، یەکگرتوویى کورد لەو 

بەشــەدا واى کرد ئەو هێزانانەى لەو بەشەى 

کوردستانن لە الیەن زۆربەى واڵتانەوە هەوڵ 

دەدرا لە لیســتى تێرۆر دابنرێت، بەاڵم ئێستا 

وەکــوو ئەمــرى واقیــع مامەڵەی سیاســییان 

لەگــەڵ دەکرێــت، هــەر بۆیــە ئەمەریــکا 

یارمەتیــى چەکى بــۆ خۆرئاواى کوردســتان 

لــە خۆرئــاواى  ناوچەیــەى  ئــەو  نــاردوە، 

کوردستان ناوچەیەکى کێشەلەسەرە، یەکێتیى 

ســۆڤیەت یان ڕووسیاى ئەمڕۆ و ئەمەریکا و 

تورکیــا و زۆربەى واڵتانى عەرەبى دەیەوێت 

لەوێدا ڕۆڵى هەبێت، کەواتە کوردیش لەوێدا 

کــە وەکــوو هێزێــک بوونى هەیــە ئەویش 

دەبێت ڕۆڵــى خۆى هەبێت، ئــەو نەتەوانە 

و دەســەاڵتانەى دەیانەوێت لەو ناوچەیە بن 

هەموویان هەوڵ دەدەن سەرنجى کوردەکان 

بۆ خۆیان ڕابکێشن جگە لە تورکیا، لە بەشى 

باشوورى کوردستانیش ئێستا دەوڵەتى تازەى 

عێــراق دامــەزراوە چەندیــن واڵت هــەوڵ 

دەدەن نفوزیان هەبێت، یەکێک لەوانە ئێرانە 

دواى ڕووخانى ڕژێمى سەدام تاوەکوو ئێستا 

نفوزى خــۆى لە ناوچەکە هەیــە، هەروەها 

ئەمەریــکا و ســعوودیە و واڵتانــى تریــش، 

کوردیــش هێزێکــى گەورەیە لــە ناوچەکە، 

زۆربەى وەزیران و سەرۆک وەزیرانى واڵتان 

پێش ئەوەى سەردانى بەغداد بکەن زۆر جار 

سەردانى کوردستان دەکەن، لە کوردستانەوە 

بەرەو بەغداد دەچن بۆ چارەسەرى کێشەکان 

و ئاڵوگۆڕکردنــى بیروڕا، لە کوردســتانى ژێر 

دەســتى ئێرانیش ئێســتا گەورەترین باس لە 

ئارادایە، باس لە کۆنفڕانسى وارشۆ دەکرێت 

کە دەبێتە یەکەمین کۆنفرانس لە سەر نەمانى 

حکوومەتى ئێران، ئەم کۆنفڕانســەى وارشــۆ 

وەکوو ئەو کۆنفڕانســەیە کە چەند ساڵ پێش 

ئێستا لە گۆتیماال لەالیەن چوار واڵتى زلهێزى 

ئەمەریــکا و بەریتانیا و فەڕەنســا و ئەڵمانیا 

ئــەو کاتە ڕێکخرا ئەم کۆنفڕانســەیش وەکوو 

هەمــان کۆنفڕانس ســەیر دەکرێــت دەبێت 

ڕۆڵى کوردستان زۆر بێت. 

ناوەنــدى  پێشــتر  ماوەکانــى  لــە   *
خۆرهــەاڵت  حیزبەکانــى  هاوکاریــى 
دامــەزرا، بۆچــى ئێــوە بەشــداریتان 
نەکردوە لەم ناوەندەدا یان سازمانى 
خەبــات بڕیارى ئەوەى دا لەم ناوەندە 
جیا بێتەوە، بە هۆى ئەوەیە دەیانگوت 
ئەم ناوەندە نەیتوانیوە ڕۆڵى هەبێت 
لــەو گۆڕانکارییانــەى لــە ڕۆژهەاڵتى 
کوردســتان ڕوودا ئێوەیــش هەمــان 
بۆچوونتــان هەیە بۆیە بەشــداریتان 

نەکردوە؟  
عــارف باوەجانــى: ناوەنــدى هاوکاریــى 
حیزبەکانــى خۆرهــەاڵت، بە قســەى ئەوان 

ئێمــە  قەولــى  بــە  و  ئێــران  کوردســتانى 

خۆرهەاڵتى کوردســتان، دەکرێت ڕاستییەک 

بڵێن لە ماوەى ساڵێک دا ڕوون بوەتەوە ئەمە 

ناوەندى هاوکاریــى حیزبەکانى دیموکرات و 

کۆمەڵەکانــە، چونکــە ئەو ناوەنــدە بە هۆى 

ئــەوەى ئەو دوو حیزبــە دەیانەوێت هەموو 

جێبەجــێ  تێیــدا  خۆیانیــان  سیاســەتەکانى 

بکەن، ئەمــە بوە هۆکارێــک تەنها حیزبێک 

لــە دەرەوەى کۆمەڵــە و دیموکراتــەکان لەو 

ناوەنــدە بکشــێتەوە، بــۆ نموونە ســازمانى 

خەبــات لــەو ناوەنــدە کشــایەوە، کەواتــە 

ئەگــەر ئێمە ڕەخنــە بگرین لــەو ناوەندە و 

بڵێیــن ناوەنــدى هــاوکارى نییە بــۆ هەموو 

حیزبەکانــى خۆرهەاڵت دەبێت ئەو ڕەخنەیە 

قەبووڵ بکرێت، ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ هەشت 

ساڵ پێش ئێســتا ڕێککەوتننامەیەک لە نێوان 

مســتەفا هجرى و عەبدولاڵى موهتەدى واژۆ 

کــرا، هاوپەیمانییەکــى نێــوان دیموکرات و 

کۆمەڵــە بوو، بۆچوونى مــن وەرگیرا، گوتم 

هاوکارییەکــى نێوان دوو حیزبى خۆرهەاڵتى 

کوردســتانە ئەو ناوەنــد و ڕێککەوتننامە کار 

دەکات بــۆ کۆکردنــەوەى هەموو حیزبەکانى 

خۆرهــەاڵت، لە ســەر ئــەوە زۆر بە توندى 

هێــرش کرایە ســەرم، بەاڵم هەشــت ســاڵى 

نەکرانــەوە  کۆیــش  و  ڕۆیشــت  بەســەردا 

هــەر دیموکــرات و کۆمەڵــەکان بــوون بوو 

بــە ناوەنــدى هاوکاریــش، ئــەم ناوەنــدە 

وەاڵمدەرەوەى هەموو حیزبەکان خۆرهەاڵتى 

کوردستان نییە، کاتێک ئەم ناوەندە دروست 

بــوو دەتوانــم بڵێم ئێمــە الیــەن بووین بە 

فەرمى و بە نووسراو پیرۆزباییمان لێ کردن 

نووسراوەکە وەکوو ئەرشیف الى ئێمە ماوە و 

بۆ ئەوانیشمان ناردوە تەلەفۆنیشیان بۆ کردین 

گوتیان نووســراوەکەتان گەییشتوە سوپاستان 

دەکەین و لــە ئاییندەیەکى نزیکدا ئاگادارتان 

دەکەینــەوە و لەگەڵتان دادەنیشــین ئێمەیش 

وێڕاى پیرۆزبایی داواى ئەندامیەتیمان کردوە 

و هەندێک تێبینیى خۆشمان لە چەند خاڵێک 

نووسیبووى یەکێک لەو خااڵنە ئەوە بوو داوا 

دەکەین لەم ناوەنــدەدا هیچ بیروبۆچوونێک 

زاڵ نەبێــت، ئەگــەر حیزبێــک بــاوەڕى بە 

فیدڕاڵى نەبــوو بچێتە دەرەوەى بازنەکە یان 

حیزبێــک گەر باوەڕەى بە ســەربەخۆیی بوو 
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بێتە نــاو بازنەکەوە، بەاڵم ئەگەر باوەڕى بە 

سەربەخۆیی نەبوو نەیەتە بازنەکەوە، داوامان 

کــرد ئەم ناوەنــدە ناوەندێکى کراوە بێت بۆ 

کۆکردنەوەى هەموو حیزبەکانى خۆرهەاڵتى 

کوردستان ئەو حیزبانەى باوەڕیان بە خەبات 

و مافــى گەلــى کورد هەیە ئــەو بەڕێزەیش 

کــە لە الیــەن ناوەندەوە لەگەڵ من قســەى 

کــرد گوتــى بیگومــان ئــەوەى نووســیوتانە 

یەکێکــە لە خاڵە ســەرەکییەکانى ناوەندەکە، 

لــە ئامانجــى ناوەندەکە بــاڵو کراوەتەوە کە 

ئــەوان باوەڕیــان بــە ئێرانێکــى فیــدڕاڵ و 

ســیکۆالم هەیە و کاردەکەن بۆ دیموکراسى، 

ئەمە هەر سیاســەتى حیزبەکانى خۆیانە جگە 

لــە حیزبەکــەى خۆیــان هیــچ حیزبێکى تر 

ئەگــەر بۆچوونى جیــاوازى هەبێت ناتوانێت 

ئەنــدام بێــت تێیــدا، ئەگــەر ئەندامیش بوو 

تێیــدا دەبێــت ڕادەســتى ئــەو ســێ الیەنە 

بێت کــە زۆرینەن تێیدا ئــەوە نوێنەرایەتیى 

حیزبەکانــى خۆرهەاڵتى کوردســتان ناکات، 

هۆکارى چوونەدەرەوەى برادەرانى سازمانى 

خەبــات لــە ڕوونکردنەوەى خۆیــان باڵویان 

کردوەتــەوە یەکێک لەو خااڵنەى گلەییان لێ 

بــوە بابەتى دیالــۆگ و وتووێژ بــوە لەگەڵ 

ئێران، ئەوان پێیان وایە ئەوە دروســت نییە 

ببێتــە کارى ناوەنــدى هــاوکارى، ناوەنــدى 

هاوکاریــش لــە ڕوونکردنەوەیەکدا وەاڵمیان 

داونەتەوە، ئەوانیش لــەو ڕوونکردنەوەیەدا 

دانیــان بەوەدانــاوە دیالــۆگ و وتوێژ لەگەڵ 

ئێــران ڕەت ناکەنــەوە ئەوە شــتێک بوە لە 

نێــوان ئەوان بە بۆچوونى ئێمە وەکوو پارتى 

سەربەستى کوردســتان هەر جۆرە دیالۆگێک 

لەگەل ئێران کە چل ساڵە ئەزموونى کارکردن 

و دەســەاڵتى پــڕ لــە زوڵمــوزۆرى هەبێت 

ئەزموونى شەهیدکردنى چەند سەرکردەیەکى 

هەبێــت ئەمــان لەگــەڵ خۆیــان دەرەوە و 

یەکێتیــى ئەوروپــا و ئەمەریــکا و جیهان لە 

دیالــۆگ ڕاســتگۆ نین، بــڕوا ناکــەم لەگەڵ 

حیزبەکانى خۆرهەاڵتى کوردســتان ڕاســتگۆ 

بــن لە دیالۆگ یــان تەنهــا کات بەفیڕۆجان 

و فریودانــى خەڵکــە، ئــەوان باوەڕیــان بە 

مافــى کورد یان گەالنى جگە لە فارس هەیە 

مێژوویــان ســەلماندوویەتى کــە جگــە گەو 

سیســتەمانەى خۆیــان هەیانــە لەگــەڵ هیچ 

دیالۆگ و چارەســەرێکى تر نین، هەر شتێک 

بکرێــت دەبێــت بــە فلتــەرى مەرجەعیەتى 

ویایەتى فەقێ تێپەڕ بکات و پەســەندکراوى 

ئــەوان بێت، بەڵگەکەشــى ئەوەیــە ئەوانەى 

پەیڕەوانى ئەو مەرجەعە نییە هیچ پۆستێکى 

حکومى وەزارى سیادیى پێ نادرێت، لە ئێران 

ئەمە شــتێکى ڕاستییە بۆچى دەبێت دان بەو 

دەسەاڵتە بنێین، ئێمە دان بەوە دەنێین لەگەڵ 

حکوومەتێکى دیموکــرات دیالۆگمان هەبێت 

یــان حکوومەتێک بــڕواى بە دیالۆگ هەبێت 

بە کــردەوە، دیالۆگ زۆر کــرا و ئاکامەکەى 

بینــرا، تەنها الوازکردن و لەکەدارکردن بوە، 

بیستوومانە هەر لەم هەولێرەیش چەند ساڵ 

پێش ئێستا دانیشتنى نهێنى لە نێوان حیزبێکى 

خۆرهــەاڵت و ئێــران دوایــی ئاشــکرا بوو، 

بەداخەوە ئاکامەکەى ئەو موشــەکبارانەى لێ 

کەوتەوە، شــانزە لە ئەندامانى سەرکردایەتى 

و کادیرانــى ئــەو الیەنانــە شــەهید کــران، 

ئەمە ئاکامــى دیالۆگە، ئێران کاتێک دیالۆگى 

قەبووڵە ئەگەر ئێمە ڕادەستى ببین و لە ژێر 

داخــوازى ئــەوان مامەڵە بکەین، بە قســەى 

ئــەوان دوو ئەنــدام پەرلەمــان لە شــارەکە 

هەبێت و هیچ دەسەاڵتێکى لە ناو پەرلەمانى 

ئێران و هیچ شــوێنێک نەبێت، کێشەى ئێمە 

کێشــەى نەتەوەیەکــە و گرانبوونى هێلکە و 

نــان و کێشــەیەکى ناوخۆیی و ســەندیکایی 

نییە، کێشــەى نەتەوەیەکــە، بەڵکوو دەبێت 

کێشــەکەمان وەکــوو کێشــەیەک نەتەوەیــی 

ســەیر بکرێت نەک وەکوو گرانى و هەرزانى 

لە ماوەى ساڵێک دا ڕوون 
بوەتەوە ئەمە ناوەندى 
هاوکاریى حیزبەکانى 

دیموکرات و کۆمەڵەکانە، 
چونکە ئەو ناوەندە بە 
هۆى ئەوەى ئەو دوو 

حیزبە دەیانەوێت هەموو 
سیاسەتەکانى خۆیانیان 

تێیدا جێبەجێ بکەن

“
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لــە بازاڕ ڕوو دەدات یــان ڕوو نادات، ئەوە 

تەنها کێشــەى چینێک نییە، بەڵکوو کێشــەى 

هەموومانــە و نیشــتیمانمان داگیــر کــراوە 

لــە الیــەن نەتەوەیەکــەوە هــەزاران ســاڵە 

لە ســەر خاکى ئێمە ســەروەت و ســامانمان 

دەفرۆشــێت، بۆیــە دەبێــت ئــەو ناوەنــدە 

ڕۆڵــى پێناســەکردنى نەتەوەیەکى هەبێت لە 

خۆرهەاڵتى کوردســتان و دونیــاى دەرەوە، 

هــەر لــەو ناوەنــدى هاوکارییە من پرســیار 

دەکــەم لە ســەر خاڵى چــوارى ئامانجەکانى 

ئەو ناوەندە کــە خۆیان باڵویان کردوەتەوە، 

دەڵێــت کار دەکات لە ســەر یەکگرتوویی و 

کۆکردنەوەى حیزبە سیاسییەکانى ئەو بەشەى 

کوردســتان، لێرەدا پرسیارێک دەکەم یەکێک 

لەو حیزبانەى ئێمە ســاڵێکە تا ئێســتا یەکێک 

لەوان نەهاتوە پێشــنیارێک بۆ ئێمە بنێرن و 

بۆچوونێکى ئیمــە وەربگرن وەکوو حیزبێکی 

خۆرهەاڵتــی؟ کەواتــە ئــەو خاڵــە تەنیــا لە 

چوارچێوەی نووســیندایە وەکــوو ئەوەی کە 

دەڵێن باوەڕمان بە پلۆڕالیزمی سیاسی هەیە، 

بــەاڵم بە کردوە زۆر دوورە لە ڕاســتییەوە، 

من حەز دەکەم ئەوەى کە دەینووسن وەکوو 

خــۆی وا بێت، تا منى خۆرهەاڵتى و خەڵکى 

تــر گوێى لێبێت باوەڕى پــێ هەبێت، بەاڵم 

شــتەکە هەر لە چوارچێوەى نووسین، لەسەر 

قسەى ئەو خاڵەى خۆیان ئەو پرسیارە دەکەم، 

ڕێز لە خەبات و تێکۆشانیشیان دەگرم، بەاڵم 

ئــەوە بەرنامەیەکى تایبەتــە بۆ کۆکردنەوەى 

پــێ  ئەوەیشــم  دیموکــرات و کۆمەڵــەکان 

باشــە بۆ ئەوەى سەرئێشــە بــۆ خۆرهەاڵتى 

کوردســتان دروســت نەبێت، خەڵــک بێزار 

نەبێــت لەو فرەحیزبییە و شــەڕى ڕاگەیاندن 

و ناکۆکیــى نێوان حیزبــەکان، بە بڕواى من 

ئەمەیش هەنگاوێکى باشــە، وەکوو حیزبێکى 

نەتەوەیی دەستخۆشــییان لــێ دەکەم، بەاڵم 

کــە ناوى خۆرهەاڵت بوو ئێمەیش و خەڵکى 

تریــش مافى خۆیەتى ئەو پرســارە بکەن کە 

بۆچــى حیزبەکانــى تر لەم ناوەندە بێبەشــن 

و پرســیان پــێ ناکرێت، کە پرسیشــمان پێ 

ناکرێــت، هەڵوێســتێکى جیاوازمان دەبێت و 

قووڵــى ناکەن، کە تــۆ پرس بە ئێمە ناکەیت 

ڕووداوێک لە خۆرهەاڵت ڕوو دەدات ئێمەیش 

هەڵوێســتى خۆمان بە جیا دەردەبڕین نابێت 

گلەیی بکەن.

* بۆچــى ئێــوە ناوەنــدى هــاوکارى 
گشــتگیریى  ناوەندێکــى  وەکــوو 
حیزبەکانى خۆرهەاڵت نابینن، باســت 
لەوە کــرد ناوەندێک نییە کە هەموو 
حیزبەکانى خۆرهەاڵت لە ژێر چەترێک 
کۆ بکاتەوە، بەڵکوو زیاتر هەژموونى 
کۆمەڵــە و دیموکراتەکان کاریگەریى 
هەیە، بەاڵم ئەوان دەڵێن دەمانەوێت 
بەرەیەکى هاوبەش لە نێوان سەرجەم 
حیزبەکانى خۆرهەاڵت دروست بکەین، 
بۆچى بەو جۆرە ئەو ناوەندە دەبینن؟
عــارف باوەجانــى: هیــچ هەنگاوێــک بۆ 
خۆرهەاڵتــى  حیزبەکانــى  کۆکردنــەوەى 

کوردســتانم تێیــدا نەبینیــوە، بیانەوێــت و 

نەیانەوێت ئێمەیش حیزبێکین، چەند ڕۆژێکى 

تر دەچینە سیانزە ساڵەى تەمەنى خۆمان لەو 

ســیانزە ســاڵە ئەوەى کە چاودێریى سیاســی 

و ڕۆژنامەنووســە و ئاگادارى چاالکییەکانە لە 

خۆرهــەاڵت، لەوانەیــە ئێمە هێــزى چاالکى 

ســەربازیمان نەبووبێــت، بــەاڵم چاالکیمــان 

بەشــى خۆمــان هەبــوە وەکــوو حیزبێک تا 

ئێســتا هیچ پرس و ڕاویژێک لــەو بارەیەوە 

بــە ئێمە نەکراوە، چ شــتێک لە خۆرهەاڵت 

ڕوو دەدات خۆیــان بەیاننامــە دەردەکــەن، 

ئەمەیــش بەڵگەى ئەوەیە تەنهــا بڕیارنامەى 

خۆیان تێیدا دروســت دەکرێــت، بۆ نموونە 

بــاس لەوە دەکەن بڕوایــان بە دیالۆگ هەیە 

لەگــەڵ ئێــران، پێــم وابێت لــە هەولێریش 

دانیشــتنیان کردبوو، کە دواتر ئەو حیزبە لە 

ڕوونکردنــەوە و ڕاگەیاندنــى خۆیان باڵویان 

کردەوە کە دانیشــتنێک کراوە و سەرکەوتوو 

نەبــوون، ئەوە بوو وەاڵمى دانیشــتنەکە ئەو 

موشەکبارانە بوو کە بینیمان، کاتێک بۆچوونى 

ئێمەیش وەربگیرێت لەســەر دیالۆگ، قسەى 

خۆمــان دەبێــت. ئێران ئەزموونــى دیالۆگى 

لەگەڵ جیهان و ئەمەریکا بەو جۆرە بووبێت، 

دەبێت لەگەڵ کورد چۆن بێت. ئەوەى ماوەى 

ساڵێکە لەگەڵ ئێمە هیچ پێوەندییەکیان نییە، 

پرســیارمان لــە حیزبى تریش کــردوە دەڵێن 

هیچ پرس و ڕاوێژێکمان پێ نەکراوە، کەواتە 

ئــەو بەڵگەیە، ئەگەر یەکەمیــن کاریان ئەوە 

بوایــە بە بۆچوونى من هەمــوو حیزبەکانیان 

کــۆ بکردایەتــەوە و پڕۆژەیەکیان پێشــکەش 

بکردایە و هەموو حیزبەکان ئەو پڕۆژەیەیان 

و  بکردایــە  تاوتوێمــان  و  بخوێندایەتــەوە 

بۆچوونــى خۆمــان دەرببڕیایە، بەاڵم شــەش 

مانگ لە کۆیە و زڕگوێز کۆبوونەوەیان کردوە 

و دواتریش ســازمانى خەباتیان هێناوەتە ناو 

ناوەندەکــە، نازانم ئەوە چۆن بوە لە ئاکامدا 

زانیویانە لەگەڵ ســازمان ناگونجێن، ســازمان 

کشــاوەتەوە هەر ئەو الیەنانەى تر ماوەتەوە 

کەواتــە دەڵێیــن هاوپەیمانیــى حیزبەکانــى 

کۆمەڵــە و دیموکراتــەکان نابێــت قەبووڵیان 

نەبێــت، واقیعەکە ئەوەیە خۆزگە بەو جۆرە 

نەبوایە، ئێستایش با کۆنفڕانسێک ڕێک بخەن 

و بانگەوازێــک بکەن، بانگــى حیزبەکانى تر 

بکەن تەنانەت یادەکانیشــیان دەکەن، بانگى 

ئێمــە ناکــەن، بۆ نمونە ناوەنــدى هاوکاریى 

یــادى کۆمــارى کوردســتانى لــە هەولێــر و 

شــوێنەکانى تر کــردەوە، بــەاڵم ئێمە بانگ 

نەکراین و بەیاننامەشــمان بــۆ نانێرن، ئەمە 

بەڵگــەى ئەوەیە بۆ پێکــەوە کارکردن، ئێمە 

وەکــوو حیزبێکــى خۆرهــەاڵت ئاگامــان لە 

هیچ نەبێت و ئــەوان خۆیان بە خۆرهەاڵتى 
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بناســێنن مافى خۆمانە هەڵوێســتمان هەبێت 

و ئەگەر نــاوى بنێن هاوپەیمانیى دیموکرات 

و کۆمەڵــەکان هیچ هەڵوێســتێکمان نابێت و 

پیرۆزباییشــیان لێ دەکەین، بــەاڵم کە ناوى 

خۆرهەاڵت بوو، ئێمەیش مافى خۆمانە وەکوو 

حیزبێکى خۆرهەاڵتى هەڵوێستمان هەبێت و 

هاوپەیمانیى نەتەوەییی تر دروست بکەین و 

بــە خەڵکى خۆمان بڵین نوێنەرایەتیى هەموو 

خۆرهەاڵت ناکات، نووســیویانە نوێنەرایەتیى 

هەموو خۆرهــەاڵت دەکەین، بــەاڵم نیوەى 

حیزبــە خۆرهەاڵتییەکان ئــاگادار نین، ئەمە 

ڕاســتییە هیوادارم پێى نیگەران نەبن، کارى 

بــۆ بکــەن و چاکى بکــەن، یان ئــەو ناوەى 

نەبێت، چەند جاریش باســم کردوە یەکێتیى 

نیشــتیمانیى کوردســتان و پارتى دیموکراتى 

کوردســتان لە پێش و پــاش ڕووخانى بەعس 

کاریان لــە کۆنگرەى ڕزگاریى عێراق کردوە، 

بەرەى کوردســتانییان دروســت کردوە، هیچ 

لــەو ناوانەى کاریان تێدا کردوە ناوى عێراقى 

پێوە نەبوە، بەرەى کوردستانییان دروست کرد 

و ڕاپەرین کرا ناوى عێراقیشــى پێوە نەبوو، 

لەکاتــى پێویستیشــدا عێراقچییەتیان کردوە، 

دانیشــتنیان لە بەغدا کردوە و ســەردەمەکە 

وا خوازیــار بوە، بەاڵم هیــچ کات عێراق بە 

پاشــماوەى حیزبەکەیــان نەبــوە بــەو کار و 

پڕۆژەیــەى هەیان بوە نــاوەى عێراقیان پێوە 

نەلکاندوە، هیچ پێویســتییەک و سیاســەتێک 

و تاکتیکێــک نابینم، بــۆ دەبێت بەرەیەک لە 

خۆرهەاڵتى کوردســتان دروســت بکرێت لە 

کۆتاییەکانى 2018 و 2019 ناوى کوردســتانى 

ئێرانى پێوە لکابێت، ئەم پرســیارە الى من و 

ملیۆنان کورد دروســت بوە ئەگەر کوردستان 

موڵکى ئێرانە، بۆ شەڕى لە سەر دەکەن؟ بۆ 

ناوى خۆرهەاڵتى کوردســتان نەبێت؟ ئەگەر 

ناوى خۆرهەاڵتى کوردســتان بێت، زیانەکەى 

لە چیدایــە؟ زیانەکــەى لەوەدایــە هەندێک 

فــارس نیگــەران دەبن، ئەگەر لــە پەرلەمان 

نووســیوتە بەشــێک لە کورســتانى گەورە لە 

الیەن ئێرانەوە داگیر کراوە زۆر بەشانازییەوە 

عارف باوەجانی سەرۆکی پارتی سەربەستی کوردستان
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باســى بکە و بینووســە لە مێــژووى خۆت، 

هیــوادارم یەکێــک لە کارەکانیــان ئەوە بێت 

نــاوى ئێران لــەو ناوەنــدە دوور بخرێتەوە، 

چونکــە ئێمە کار بۆ ئاوەدانیى ئێران ناکەین، 

کارى ئــەو ناوەنــدە تایبەتە بــە خۆرهەاڵتى 

کوردستان.

* باســت لــەوە کرد نزیکەى ســاڵێک 
دەبێت ناوەندى هاوکاریى حیزبەکانى 
خۆرهەاڵت دامەزراوە، تا ئێستا یەکێک 
لەوان نەهاتوە لەگەڵ ئێوە دابنیشێت 
بۆچوونتــان  و  بــکات  گفتوگــۆ  و 

وەربگرێت، هۆکارەکەى چییە؟
عــارف باوەجانــى: بــۆ ئێمەیــش جێگەى 
پرســیارە، ئەگەر ناوى هاوکاریى حیزبەکانى 

خۆرهەاڵتــى کوردســتانە، بۆچى لــە ئێمە و 

الیەنى تر ناپرسنەوە، کاتێک ئێمە هەڵوێستمان 

هەبێت لە ســەر ڕووداوێــک لە خۆرهەاڵتى 

کوردســتان، جیــاواز لە هەڵویســتى ئەوان، 

نیگەران دەبن و گلەییمان لێ دەکەن، کاتێک 

بانگمان نەکەن و بۆچوونمان وەرنەگیرێت و 

لە هیچ کۆبوونەوەیەک پرسمان پێ نەکرێت، 

دەرکــرد  بەیاننامەیەکــت  هــەر  دەتەوێــت 

پشــتیوانیى لێ بکەین؟ لە سیاسەت شتى لەم 

جۆرە نابێت، ئەو هۆکارەى خۆمان هەســتى 

پــێ دەکەین هۆکارى نەتەوەییبوونى ئێمەیە، 

لێــدوان و قســەکانمان باس لە کوردســتانی 

داگیرکــراو دەکات، هەمیــش پەیاممان ئەوە 

بــوە بیرى خەڵکــى بهێنینەوە کوردســتان لە 

الیەن دەسەاڵتدارانى نەتەوەى فارسەوە داگیر 

کــراوە، ســەدان و هــەزاران ســاڵە بە ناوى 

جیاوازەوە ئەوان تێیدا حاکم بوون، ئێمە هەر 

نەتەوەى بندەست بووین، ئەو هێزانەیش کە 

بەڕێــوەن و لەوانەیە بێنە ســەر دەســەاڵت، 

وەکوو موجاهیدنى خەڵق و ســەڵتەنەتەکان، 

لێــدوان و بەیاننامەکــەى ئێســتایان لە ئێران 

توندترە، بە وشــەى نەتەوەکانى ژێر دەست 

یــان نەتەوەکانى جگە لە فارس ناوى دەبەن، 

بە وشــەى ســەربەخۆ گڕیان لێ بەر بوە، لە 

میســر لەگــەڵ گۆڤارێکــى گەورەى میســرى 

وتوێژم کردبوو، یەکێک لەو کەســانەى خۆى 

بە ئۆپۆزســیۆنى ئێران دەزانــى تەلەفۆنى بۆ 

گۆڤارەکــە کردبوو گوتبــووى تۆیش و عارف 

باوەجانــى دەدەم بــە دادگا، چــۆن دەڵێــن 

کــورد ئێرانى نییە، لــە دەرچوونى هەر بیر 

و بۆچوونێکى خۆیان هەڵسوکەوتەکانیان زۆر 

توندتــر دەبێت، لــە ئێران مــن بچم لەگەڵ 

ئەمانــە بــەرە دروســت بکەم و دابنیشــین، 

بۆیــە بۆچوونى ئێمە جیــاوازە، من پێم وایە 

دانیشــتنەکان کــە پێوەندییــان بە کــوردەوە 

هەیــە، لە کرماشــانى پایتەخــت بن نەک لە 

تــاران و جارێکــى تر باوەڕمان بــە ئێرانێکى 

یەکگرتــوو نەبێــت، چونکــە لــە مێــژووى 

ئێــران ئێمــە زەرەرمەنــدى یەکــەم بووین، 

لــە ئێران ئێســتا حــەوت نەتــەوە خۆیان بۆ 

جیابوونــەوە ئامادە کــردوە، ئێرانى داهاتوو 

وەکوو یەکێتیى ســۆڤیەتى ســاڵى 1991ى بە 

ســەر دێت، مێــژووى چەوســاندنەوەى ئەو 

نەتەوانە لە الیەن حاکمەوە واى کردوە، هیچ 

مژارێکــى تــر نەمێنێت، ئەمــە ئەزموونێکى 

باشــە، بــۆ نموونــە لــە کاتــى ڕووخاندنى 

حکوومەتى ســەدام حسێن، کورد چوە بەغدا 

کــە هەندێک قازانجى کەمــى هەبوو، بەاڵم 

دووبارە شــەرعیەتى داوە بــە عێراق وەکوو 

دەســەاڵتى یەکــەم، ئــەو فیدڕاڵییــەى کورد 

قســەى لێ دەکات و لە کوردستان ئیشى پێ 

دەکرێــت، بــەاڵم لە عێراق فیــدڕاڵ نییە بە 

کردەوە و بودجە و پێویســتیی کوردســتان، 

بەهێــزى کوردســتانییەکان دەکرێــت، ئەر نا 

دەسەاڵتى عێراق هەندێک ڕێگاى پێ بدرێت 

هەر وەکوو بینیمان لە  16ى ئۆکتۆبەر بەرەو 

کەرکــووک هاتن نیازیان هەبــوو هەتاوەکوو 

زاخــۆ و حاجــى ئۆمــەران، بێن ئەو شــتەى 

دەیانەوێت بە کــردار باوەڕیان پێى نییە، لە 

ئێرانیــش کۆماری ئیســامی لە ســاڵى یەکەم 

نــەرم بوو، کە هێزى نیزامیى دروســت کرد 

یەکــەم تاقیکردنــەوەى هێزەکــەى بۆ ســەر 

کوردســتان بوو کە بینیمــان. ئێمە حیزبێکى 

نەتەوەیین و هەڵوێســتى نەتەوەییمان هەیە 

و باس لە دەوڵەت و سەربەخۆیی کوردستان 

دەکەین.

*  ئینشــیعاب و ئینشــیقاق لــە نێو 
حیزبــەکان خۆرهــەاڵت دەبینرێت بە 
دەر لــە ناوەنــدى هــاوکارى ئەمە تا 
چەند کاریگەریى سلبى دەبێت لە سەر 
خەبات و تێکۆشان، يان ئەو هێزانەى 

لێک نزیکن، بۆچى یەک ناگرن؟ 
عــارف باوەجانى: دوو هۆکارى ســەرەکى 
دەبینــم لەو حیزبانەى کە زۆر لە یەک نزیک 

بــوون و دابڕانیــان بە ســەر هاتوە، ئێســتا 

بیروبــاوەڕ و لۆگــۆ و ئارمانجیــان لــە یەک 

نزیکە، تەنها پێکەوەنەســازانى بەرپرســان لە 

سەر بابەتى پۆست و سەرۆکایەتیى حیزبەکە 

بــوە، بەداخەوە بەزەقى ناوچەگەرایی لە نێو 

حیزبــەکان دەبینرێت، بەشــێکى ترى ئەوەیە 

جــاران لــە شۆڕشــەکانی کوردســتاندا چەند 

حیزبێــک هەبوو، خەڵک کوردایەتیى دەکرد، 

بیــرى لــە شــێوەى خەباتــى ئایدۆلۆژیایەکى 

خــۆى نەدەکردەوە، شۆڕشــى دەکــرد دژى 

داگیرکەر، بەاڵم ئێســتا بیرکردنەوە لە ســەر 

شــێوازى خەبــات دروســت بــوە، هەندێک 

پێیان وایە سۆسیالیزم چارەسەرە بۆ ڕزگاریى 

نیشتیمان هەندێکیش لیبڕالیزم، هەر یەکە لە 

ڕێگایەکەوە خەباتداکات، ئەوەیش هۆکارە بۆ 

ئەوە، دیارە دابڕان ناخۆشــە بۆ گەلى کورد، 

بەاڵم مانایەکى تریشــى هەیە ئەویش ئەوەیە 

ئێمــە گەلێکى زیندوویــن، دەتوانم بڵێم تاکە 

نموونەیە لە جیهانــدا کە چۆکمان دانەداوە، 

کارمــان کردوە بــۆ مانــەوەى نەتەوەکەمان، 
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هــەر چەند لــە فرەحیزبى و شــەڕى ناوخۆ 

زیانمان پێ گەییشتوە، لە کۆنەوە داگیرکەران 

ویستوویانە کۆتایی بە کورد بهێنن، ئێستایش 

لــە حیزبێکەوە چەند حیزبێکى تر دروســت 

بــوە، کەواتە هەر خەبــات بەردەوام دەبێت 

ئەوەیش کە هەندێک الیەنى تر جیا بوونەوە 

پێــم وایــە بۆچوونــى خۆیــان لــەو الیەنــە 

نابیننــەوە یــان ڕێگایــان نادرێــت بۆچوونى 

خۆیان بەیــان بکەن، چونکــە دەبێتە ترازان 

لــە چوارچێوەى سیاســەتى حیزبەکــە ئەمانە 

هۆکارن دروستبوونی هێزی تازەن.

* ئایا گرفتــى حیزبەکانى خۆرهەاڵت 
لە ئێستادا ئەوەندە زۆرە، کە نەتوانن 

یەک بگرنەوە؟
عــارف باوەجانى: نەخێر، کێشــەکان زۆر 
گــەورە نین کــە حیزبەکان یــەک نەگرنەوە، 

ئەگــەر حیزبــە کوردییەکان بەڕاســتى بیر لە 

خۆرهەاڵتى کوردستان و گەورەیی کێشەکانى 

بکەنــەوە و بــەراوردى بکەن بەو کێشــانەى 

ئــەوان هەیانە، یــەک لە ســەدى داخوازیى 

گەلى کورد نییە لە خۆرهەاڵتى کوردســتان، 

هێنــدەی یــەک لە ســەدى ئەوە نییە ئێســتا 

گۆڕانکاریــى گــەورە هەیــە و خۆیــان بــۆ 

کۆنفڕانسەکانى وارشــۆ و کۆنفڕانسەکانى تر 

ئامــادە بکــەن، چاوەڕوانى شــتى گــەورە و 

یەکگوتارى حیزبەکانى خۆرهەاڵت دەکرێت. 

پێویســتە ئــەو پێنج حیزبــەى خۆرهەاڵت وا 

نەزانــن هــەر ئــەوان نوێنەر و قســەکەرى 

حیزبەکانــى  بــا  کوردســتانن  خۆرهەاڵتــى 

تریــش نەچن بە شــێوەى تر قســە بکرێت، 

با دیپلۆماتیەتى دونیا ســەریان لێ نەشــێوێ، 

هــەر ڕۆژە و لەگــەڵ حیزبێکــى خۆرهەاڵت 

دابنیشــێت، زوو هەنگاوێکــى بەپەلە بنرێت 

کێشە و ناکۆکییەکان بخرێنە الوە، خۆى کێشە 

و ناکۆکــى لــە بنەڕەتدا لە نێــوان ئەو پێنج 

حیزبە هەیە کە ئێســتا ناوەندێکیان دروست 

کردوە، کەواتە خەریکە کێشــەکانیان کۆتایی 

پــێ دێت، ئیتر بۆ هــەوڵ نەدەین بەرەیەک 

دروســت بکەین، ئــەو ناوەندە دەکرێت بەو 

شــێوەیە گەورە بکرێت بە ناوى بەرەیەکەوە 

بێت یان ناوەندێکەوە تا هەموان بگرێتەوە و 

هەوڵ بدەین لە سەر هەندێک بابەتى گرنگی 

پێوەندیــدار بــە هەموویــان ڕێــک بکەوین، 

بیرکردنــەوەی حیزبى هــەر یەکە و بۆ خۆى 

لە شــەقامى کــوردى بــە کاری بهێنین و بۆ 

هەڵبژاردنــەکان بۆ کۆکردنــەوەى الیەنگر بۆ 

خۆمان، بەاڵم سیاسەتى دەرەوەى خۆرهەاڵتى 

کوردســتان و دیالۆگى خۆرهەاڵتى کوردستان 

لەگــەڵ زلهێزەکانــى جیهــان و چاودێــران و 

دیپلۆماتکارانى جیهانى ئەوانە ئێمە بتوانین بە 

یەک دەنگ و کۆى بکەینەوە، پێم وایە کێشە 

ناوخۆییئەکان ئاســانن، دەمێکە ئەم قســانانە 

دەکەین گــەورە کەســایەتییە جیهانییەکانیش 

ئــەو ویســتەیان هەیــە، دایــک و باوکــى 

شەهیدان و زیندانییانى سیاسى ئەو داوایەیان 

هەیــە، ئیتــر پێویســتە بەخۆداچوونەوەیەک 

بکرێــت و هەنگاوێکــى بــە پەلــە بنرێت بۆ 

ئــەوەى یــەک گوتارى کورد لــە خۆرهەاڵتى 

کوردســتان دروســت بکرێت، حــەز دەکەم 

ئــەوە بیــر بهێنمــەوە کاتێک عێــراق کوێتى 

گرت، هەســتیان بە الوازیــى حکوومەتەکەى 

بەغــدا کــرد، ئیتــر یەکەمین کاریــان گرنگ 

ئــەوە بوو هەمــوو ناکۆکییــەکان وەال نرا و 

بەرەى کوردســتانى دروســت بــوو، ئێمە با 

هەر باسى کەموکوڕییەکانى باشوور نەکەین، 

باســى هەندێک شــتى باشــیش بکەین کە لە 

ڕاســتیدا نموونە بوو، ئێســتایش پێم وا نییە 

تەمەنــى ئێران بەرەو 41 ســاڵ بڕوات، ئیتر 

دونیا خەریکە خۆى کۆ دەکاتەوە، بمانەوێت 

بەرژەوەندیــى  لــە  ئێــران  نەمانەوێــت  و 

زلهێــزان نەماوە، بۆیە پێویســتە بەپەلە ئەو 

حیزبە دێرینانــەى خۆیان بە نوێنەرى خەڵک 

دەزانن هەنگاو بنێن بۆ کۆکردنەوەى هەموو 

حیزبەکانى تر دڵنیاشم گەڕاینەوە خۆرهەاڵت 

حیزبــى تریش دروســت دەبێت، چونکە ئەو 

جۆرە هەژموونسەپاندنە وا دەکات حیزبى تر 

دروست ببێت و ناکۆکیى تر دروست بکات.     

* پێوەندیی حیزبــە خۆرهەاڵتییەکان 
لەگەڵ پژاک، چۆنــە بەتایبەت لەگەڵ 

پارتى سەربەستیى کوردستان؟   
عــارف باوەجانــى: پێوەندیــى حیزبەکانى 
تــر لەگــەڵ پارتــى ژیانى ئازادى کوردســتان 

)پژاک( نازانم لە چ ئاستێکدایە، بەاڵم وەکوو 

لــە ڕێگــەى ڕاگەیاندنەکانــەوە دەبینین لێک 

دوورن، بۆ ئێمەیش وەکوو پارتى سەربەستیى 

کوردســتان هیــچ ناکۆکــى و کێشــەیەکمان 

نییــە لەگــەڵ پــژاک و هیــچ حیزبێکى ترى 

نزیکیشــمان  دۆســتایەتییەکى  کوردســتان، 

نییــە، هۆکارەکەیشــى لــە ئێمە نییــە، هیچ 

هەنگاوێــک نەنراوە لەگەڵ ئێمە دانیشــتن و 

دیدار بکرێــت، بەاڵم ئێمەیــش وەکوو هەر 

حیزبێکــى خۆرهــەاڵت پێمــان وایــە پــژاک 

خۆشــى ناتوانێت ئەو ڕاستییە بشارێتەوە، کە 

هەژموونــى پەکەکە بە ســەریدا زاڵە وەکوو 

چــۆن دەڵێــن، حیزبێک لــە حیزبێکى ترەوە 

نزیــک بێت و شــانازیى پێوە بــکات، ئەوان 

لــە ڕاگەیانــدن و کار و کۆبوونەوەى خۆیان 

شــانازى بە ئایدۆلۆژیاى ئۆجەالنەوە دەکەن، 

بەاڵم کاتێک پێیان دەڵێیت ئێوە لەوان نزیکن 

پێــان ناخۆشــە، دەڵێن وا نییــە، کە وا بێت 

پێــم وایە دەبێت شــانازیى پێوە بکەن، ئێمە 

لــە ســەر پەیڕەوى ئــەو سیاســەتە لەگەڵیان 

دادەنیشین، سیاسەتى ئاپۆیزم بۆ خۆرهەاڵت 

و بارزانیــزم و تاڵەبانیزم و هەر سیاســەتێک 

هەبێــت لەبەر ئــەوەى ڕێبەرەکــەى کوردە، 

بــۆ من هیچ کێشــەیەک نییە، بــەاڵم ئەوەى 

هەبێت و حاشاى لێ بکەین و کێشە دروست 

دەکات، ناتوانرێت بە چ سیاســەتێک لەگەڵى 
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مامەڵــە بــکات، دەبێت وەکوو خــۆى ئەوان 

دانیشــتنیان لەگــەڵ بکرێت و لە چ الیەکەوە 

نزیکن و چ ئایدیۆلۆژیایەکیان هەیە، ئەوانەى 

پێوەندیى بە خۆیانەوە هەیە لە ســەر بنەماى 

ئەو فیکرە ئامادەین گفتوگۆیان لەگەل بکەین 

و ڕێزیشــیان لــێ دەگریــن و چەنــد جاریش 

لەگەڵ بەڕێز حاجى ئەحمەد دانیشتووم و لە 

بەرنامە بەشداریمان کردوە، بەاڵم ماوەیەکى 

زۆرە دابڕانێک دروســت بوو، هیوادارم ئەو 

پێوەندییە دروست ببێتەوە.  

هیــچ  پــژاک  کــرد  لــەوە  باســت   *
هەنگاوێکى نەناوە بــۆ نزیکبوونەوە 
لــە ئێوە، بــەاڵم لە مــاوەى ڕابردوودا 
بانگــى  بەیاننامەیەکــدا  لــە  پــژاک 
حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان 
دەکات بۆ پێکهێنانى بەرەى هاوبەش 
و یەکخســتنى هێــزى چەکــدار، ئەمە 

بانگهێشتنامە نییە بۆ ئێوە؟ 
ئــەو  دەمەوێــت  باوەجانــى:  عــارف 
ڕوونکردنەوەیە بدەم، ئێمە لەگەڵ حیزبەکانى 

خۆرهەاڵتــى کوردســتان پێوەندیمــان هەیە، 

لە ســەر ناوەندى هاوکارى بانــگ نەکراوین 

و پرســمان پێ نەکراوە، بــەاڵم بەردەوام لە 

بۆنەکانى یەکتر بەشــدارین و سەردانى یەکتر 

دەکەیــن، بــۆ بابەتــى بانگــەوازى ئێمەیش 

پێشــنیارى دروســتکردنى حکوومەتێکى کاتى 

بۆ خۆرهەاڵتى کوردســتان دروست بکرێت، 

چەندیــن بەیاننامەمــان دا، ئــەوان وەاڵمــى 

ئێمەیان نەدایەوە، بەتایبەت بۆ ئێمە نەهاتوە، 

مــەرج نییــە هــەر حیزبێــک بەیاننامەیــەک 

دەربــکات ئێمە پشــتگیریى بکەین و بە دڵى 

هەموومــان بێت، بۆ ئەو جــۆرە بەیاننامە و 

پێشــنیاردەرکردنانە بۆ خۆرهــەاڵت، دەبێت 

دیدارمــان هەبێــت و گفتوگــۆى لــە ســەر 

بکەین، ئەگەر تەنها بدرێت بە ڕاگەیاندنەکان 

و الیەنێــک خــۆى بکات بــە خاوەنى، ئەوە 

پێــم وایە ســەرکەوتوو نابێت، هــەر وەکوو 

بینومانــە ســاڵێک ئێمــە خۆمان ئامــادە کرد 

تــا بە ئامادەکراوى بچینــەوە خۆرهەاڵت، لە 

سەروبەندى ڕاپەڕینە مەزنەکان بوو لە تاران، 

داوامــان کــرد حکوومەتێکى کاتى دروســت 

بکەیــن بۆ ئەوەى کە چووینەوە کوردســتان، 

نەبێت بە پاشاگەردانی و هەر یەکە بۆ خۆى 

حاکمــى گەڕەکێک بێت، ئەوەمان بۆ زۆرێک 

لــە حیزبەکان نارد و قســەمان لەگەڵ کردن، 

بــۆ هەمــوو الیەکمان نارد هیــچ وەاڵمێکیان 

بــە ئەرێنى و نەرێنــى نەدایەوە، ئەوە ماناى 

ئەوەیــە هــەر الیەنێکــى تــر بەیاننامــە باڵو 

بکاتــەوە، کاتێک تۆ وەاڵمى مــن نەدەیتەوە 

و ڕێــز لە بۆچوونمــان نەگریت بە پۆزەتیڤ 

یــان نیگەتیڤ، من تا ئێســتا ئەو بانگەوازەم 

نەبینیــوە، ئەگەر بمانبینایە لــە کۆبوونەوەى 

خۆمان باسمان لێوە دەکرد.

* دەگوترێــت بــەم دوایییــە پژاک لە 
خۆرهەاڵتــى کوردســتان بەهێــز بوە، 
دەبێــت؟  کاریگەرییەکــى  چ  ئەمــە 
یان چوەتــە ناو فکــر و باکگراوەندى 
خەڵکەوە، کە بتوانێت کاریگەرییەکى 

بەهێزى هەبێت؟          
عــارف باوەجانــى: هەمــوو حیزبێــک لە 
کوردســتان خــۆى پــێ بەناوبانگــە، ئێمــە 

تــا نەچینــەوە خۆرهــەاڵت و پڕۆســەیەکى 

هەڵبژاردنــەوە، هیچ حیزبێک ناتوانێت خۆى 

بە نفوز و حیزبى سەرەکى و گەورە بزانێت، 

مــەرج نییە لــە هەڵبژاردنێک حیزبێک ســەر 

بکەوێــت  بــۆ هەڵبژاردنــى داهاتوو هەر وا 

بێت، خەڵک هۆشــیارە و بە خوێندنەوەیەکى 

دەکات  ســەیر  دەدات،  دەنــگ  وردەوە 

بزانێــت چ حیزبێــک پەلــە دەکات و جدییە 

و ســەربەخۆیە لە بڕیاردان، ئەمانە هەمووى 

لە داهاتوودا بەرچــاو دەگیرێت، من ناتوانم 

لەو بارەیەوە هیچ شتێک بڵێم تا دەگەڕێنەوە 

سازمانى خەبات لە 
ڕوونکردنەوەى خۆیان 
باڵویان کردوەتەوە یەکێک 
لەو خااڵنەى گلەییان لێ 
بوە بابەتى دیالۆگ و وتووێژ 
بوە لەگەڵ ئێران

“
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ناوخۆ و خەڵک بڕیار دەدات.

* لە قسەکانى پێشترت باست لەوە کرد ئێوە 

داواى دروســتکردنى حکوومەتێکــى کاتیتان 

کــردوە بــۆ خۆرهەاڵتــى کوردســتان، بەاڵم 

هیــچ حیزبێک وەاڵمى ئێوەى نەداوەتەوە لە 

ئێستایشدا لەو هەوڵە بەردەوامن؟

عــارف باوەجانــى: باوەڕمــان وایــە پێــش 

گەڕانەوەمــان بــۆ خۆرهەاڵتــى کوردســتان، 

پێویســتە حکوومەتێکى کاتى بۆ شەش مانگ 

بێــت، هەتا ئــەو کاتەى خەڵکى کوردســتان 

دەکەوێتــە خۆی و ئامادەکارى بۆ هەڵبژاردن 

و  پەرشــوباڵوی  لــەو  کەمێــک  دەکرێــت، 

تێکچوونــى بارودۆخــە کــۆ بکرێتــەوە کــە 

لــە  ئــاگاى  کاتــى هەبێــت  حکوومەتێکــى 

دامودەزگاکان هەبێت، بینیتیان کاتى کەوتنی 

بەغدا دامودەزگاکان چۆن تااڵن دەکران، من 

ڕاســتەوخۆ لە تەلەفزیۆن دەمبینى کورســیى 

قوتابخانە و خوێندنگاکان دەدزران بە ئاشکرا، 

ئیتر ئێــران خەڵکێکى زۆر نەدار و ماندوو و 

بێــزارى تێدایە کە ئەگــەر ئاگامان لێ نەبێت 

لە خۆرهەاڵت شــتى زۆر ڕوو دەدات، کێشە 

و ناکۆکییەکى کۆمەاڵیەتى دەبێت لەو کاتەدا 

بۆشــایی دروســت دەبێت خەڵک لە هەوڵى 

تۆڵەکردنــەوە دەبێــت زۆر ئەگــەر ڕووداوى 

ناخــۆش پێشــبینى دەکرێــت یــان ئەوانــەى 

بە ســەر باشــوورى کوردســتان هاتن بکەینە 

ئەزموونێــک کــە لە خۆرهەاڵتى کوردســتان 

دووبارە نەبنەوە، زۆر پێویستە حکوومەتێکى 

کاتى دروســت بکرێت هــەم لە حیزبەکان و 

خەڵکــى مەدەنى و لێهاتوو، بۆیە ئێمە بەرەو 

یادى ســیانزە ســاڵەى دامەزراندنى حیزبەکە 

دەچیــن ئــەو بابەتە دووبارە کارى لە ســەر 

دەکەینەوە، تا جێى خۆى دەگرێت.

خۆرهەاڵتــى  لــە  جوواڵنــەوەکان   *
کوردستان لە ئێســتادا چۆن دەبینن، 
کە تــا ئێســتا نەتانتوانیــوە خاوەنى 
گوتارێکــى نیشــتمانى بــن، بەرانبەر 
ئەو گۆڕانکارییانەى کە لە خۆرهەاڵتى 
ناوەڕاســت بــە گشــتى و ئێــران ڕوو 

دەدەن؟
عارف باوەجانى: پەرتووکێک هەیە کە باس 
لەوە دەکات ئەمەریکا چۆن لەگەڵ دۆستەکانی 

خۆرهەاڵتــی ناویــن هەڵســوکەوت دەکات، 

باس لــە دوایین دیداری شــای ئێران دەکات 

لەگەڵ کۆنسوڵی ئێران لە شاری مەشهەد، شا 

عارف باوەجانی - یەکێک لە مەراسیمەکانی پارتی سەربەستی کوردستان
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پرسیاری لێ کردوە کە لە سەرەتای دەسەاڵتی 

منەوە، چ هەڵەیەکم بەرانبەری ئێوە کردوە، 

بۆچــی الم دەبــەن؟ یان پەرویز موشــەرەف 

کــە هەمان پرســیاری کردبوو، کــە من تەنیا 

سەرکردەی واڵتانی ئیســامی بووم ناچارتان 

کردن تەوقە لەگەڵ ســەرۆک ئیسرائیل بکەم 

و باســی چەندیــن نموونــەی تریش دەکات، 

وەاڵمــی ئەمەریکا ئەوەیــە کە وەکوو دەنکە 

شــقارتەیەک بوون، هەڵگیرسان، دواتر ڕەش 

بــوون و بێکەڵک ماون. پێم وایە سیاســەتی 

ئەمەریکا ئێســتا بە هەمان شێوەیە، پێویستی 

بە ئێران نەماوە، ئەو حکوومەتەی دروســت 

کرد لە ناوچەکە بۆ ڕاگرتنی هەندێک بااڵنسی 

تــر کە لــە ناوچەکانی تر هەبــوون بەرانبەر 

ئەمەریکا، سەرقاڵی کردن، ئەمەریکا بە دوای 

ئەلتەرناتیڤێکــی تر دەگــەڕێ، کورد بەرانبەر 

بەو ئەڵتەرناتیڤە دەبێت هۆشــیار بێت، ئێمە 

نابێت لە ژێر ئێرانێکی دیموکراسی، گشتی و 

فیدڕاڵی بە پێنووســی خۆمان جارێکی تر دان 

بە ئێرانیبوونی گەلەکەمان بنێین، ئێمە 40ساڵ 

دەنگمــان هەڵبڕی و بە ئەنجام نەگەیشــت، 

ئەگەر لــە داهاتوو حکوومەتێک بێت خۆمان 

یاساى لەگەڵ بنووسینەوە دانى پێدا بنێیت بە 

هەشــتا ســاڵیش هاوار بکەیت کەس وەاڵمت 

ناداتەوە، بۆیە پێم وایــە دیپلۆماتیەتى کورد 

بــۆ ئــەم گۆڕانکارییانــە دەبێــت ئامادەیــی 

تــەواوى هەبێت و یەکگوتار بێت و تووشــى 

هەڵەى گــەورە نەبین، جوواڵنەوەش ئێســتا 

لــە ناوخۆى واڵتــدا، پێم وایــە جوواڵنەوەى 

چەکــدارى وەاڵم ناداتــەوە، چونکە ئاســتى 

چاودێریــى واڵتانــى جیهانى کــە جوواڵنەوە 

چەکدارییەکان بە توندوتیژى ســەیر دەکرێن، 

بــەاڵم گرینگە هێزى پێشــمەرگەى پۆشــتە و 

ڕێکخــراو دروســت بکرێــت، لــە دەرەوە و 

ناوخۆ بۆ گەڕانەوە بۆ پاراســتنى سنورەکانى 

خۆرهەاڵتــى کوردســتان کارى هاوبــەش و 

پــڕۆژەى هاوبــەش هەبێت بــۆ گەڕانەوە لە 

جیاتیى ئەوەى وێران بکرێت ئاوەدان بکرێت 

پێوەندییەکى باش لەگەڵ ڕێکخراو و کۆمپانیا 

جیهانییەکان دروســت بکرێــت هەوڵ بدەین 

ئەزموونــى دیپۆماتیەتــى بەتایبــەت 2004ى 

بۆ ســەرەوەى باشــوورى کوردستان بەڕاستى 

نمونە بوو لــە ئاوەدانکردنــەوەى ناوچەکە، 

ئێمە لە هەوڵى ئەوەدا بین هەرگیز بڕوا بەوە 

نەکەیــن ئێرانێکى یەکگرتوو لە بەرژەوەندیى 

هەموومان بێت، مێژووش دەیسەلمێنێت ئەو 

قسەیە ڕاســتە یان نا، لە خۆرهەاڵت خەڵک 

لــەو پــەڕى بێزاریدایــە هەژارى فشــارى بۆ 

خەڵک هێناوە، ئەگەر لە ناوچەکانى تر گرانى 

هەبێت، بەاڵم وەســیلەى تر لــە ناوچەکانى 

کوردســتان نییە نــە کارخانەیەکــى گەورەى 

تێدایــە تــا کارى تێدا بکات نــە بازاڕ گەرمى 

تێدایە.

* پێشــتر ناڕەزایــی و جواڵنەوەکانى 
خۆرهەاڵتــى کوردســتان هەبــوون تا 
چەند توانیتان سوودیان لێ وەربگرن؟
عارف باوەجانى: هەمیشــە لەو باوەڕەدان 
و  کــوردى  شــەقامى  و  گەنجانمــان   کــە 

گونــد و الدێــکان و خوێندنــگاکان ئامــادە 

بکەیــن بۆ دروســتکردنى تاکــى نەتەوەیی و 

ســەربەخۆخواز بــۆ ئامادەکردنــى خەڵک بۆ 

دواڕۆژ و دەنــگ بە بیرۆکەى ســەربەخۆیی 

بدرێت، لە خۆپیشــاندانەکان ئێمە دروشمان 

بۆ ئەندامانى خۆمان دەنارد، دروشــمەکانمان 

بەڵــێ بۆ دەرکردنى داگیرکەر لە کوردســتان 

بــوو، زۆربــەى کەنــاڵ و  و ســەربەخۆیی 

ڕاگەیاندنــە عەرەبییــەکان گرتــە ڤیدیۆکانى 

ئەندامانــى ئێمەیــان دەســت دەکــەوت و 

بەردەوامیــن  ئێمــە  دەکــردەوە،  باڵویــان 

لــە پێگەیاندنــى کادیــرى خۆمــان، هێزێکى 

باشــمان هەیــە لە ناوخۆ بۆ هــەر ئەگەرێک 

بــۆ کاتــى گەڕانەوەمــان و پەرەپێدانى بیرى 

ســەربەخۆیی و هۆشــیارکردنەوەى شەقامى 

کوردى، لەو باوەڕەداین خەباتى سەربەخۆیی 

تاکــە چارەســەرە، پێیان وایە بــە تاکتیک و 

جــارێ کاتــى نەهاتوە و کاتمــان تێپەڕ کرد، 

چل ســاڵە لە ماوەى تەمەنى ئەم حکوومەتە، 

سەدان تاکتیک تاقی کرایەوە هەموویان زیان 

بــوون بە کورد، لەبەرئەوە کاتى ئەوە هاتوە 

تاکتیکى ســەربەخۆخوازیش تاقــی کرێتەوە، 

پێم وایە کۆکردنەوەى کۆمەڵگاکەمان بۆ ئەوە 

ئەرکى سەرەکیى ئێمەیە و هەموو حیزبەکان 

دەبێت لە بارەیەوە کاربکەن و بەدڵنیایییەوە 

هەر ئەو بیرۆکەیش سەر دەکەوێت.

* ئەگەر ئاڵوگۆڕى سیاســی لە ئێران 
پێــک بێت، پێــت وایە کــورد تا چەند 

ڕۆڵى دەبێت لەو ئاڵوگۆڕەدا؟
عــارف باوەجانــى: بێگومان ئەگــەر کورد 
یەکگوتــار بێــت چاوەڕێــى خێــرى دەســتى 

بنەماڵــەى شــا نەبێت، هێــز و تواناى خۆى 

نیشــان بــدات و توانــاى خــۆى بجوڵێنێت، 

کورد دەتوانێت دروشــمى مافى چارەنووسى 

خۆنووســى بە پلــەى یەکەم بزانێــت ئەگەر 

لــە ژێر فشــارى نێونەتەوەیی ناچــار کرا لە 

قانوونــى بنەڕەتى کــورد و نەتەوەکانى جگە 

لە کــورد بۆ نموونە فــارس دەبینرێن ئەوان 

بــە تێکڕا لەســەر ئەوە ڕێک بکــەون الیەنى 

کەم دە ســاڵ لەو حکوومەتە لە ناو فیدڕاڵى 

دەمێننەوە، حکوومەتەکە وەاڵمدەرى ویستى 

خەڵکەکــە نەبــوو لە مــاددەى یاســاى ئێران 

بنووســرێت کە ڕیفرانــدۆم بکرێت و ئاکامى 

ڕیفراندۆم دەبێت قەبووڵ بکرێت، دواى چل 

ساڵ ڕێگا بدرێت ڕیفراندۆمێکى سەرتاسەرى 

بکرێــت لە ئێرانێکى یەکگرتوو بمێنێتەوە یان 

جیا بێتەوە، کورد دەبێت بەو جۆرە بکات

 ئەگەر هەر حیزبێکمان پۆستێکى هەبێت لە 

ئێران ئەوە هیچ شتێک دەرمان ناکات دەبێت 

ڕۆڵى ســەرەکیمان هەبێــت زۆر یەکگرتوانە 
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و ژیرانــە بگەڕێنەوە ئــەو ئەزموونە تااڵنەى 

کە بەســەر بەشــەکانى ترى کوردستان هاتوە 

سوودى لێ وەربگرێت.

هێزەکانــى  لەگــەڵ  پێوەندیتــان   *
باشوورى کوردستان چۆنە؟ 

عــارف باوەجانى: ئێمە وەکــوو حیزبێکى 
نەتەوەیی و هەڵوێستى نەتەوەییمان هەمیشە 

هەوڵمــان داوە لەگــەڵ هەمــوو حیزبێکــى 

کوردستانى بااڵنس و پێوەندیى خۆمان هەبێت 

و لەگــەڵ هیچ حیزبێک کێشــەى ناکۆکیمان 

نەبــوە و نییــە لــە هــەر چــوار بەشــەکەى 

کورســتان، بــەاڵم زۆر جــار حیــزب هەبوە 

تەکەبــوورى نوانــدوە بەرامبەرمان حەزى بە 

بوونــى ئێمــە نەکردوە، ئێمــەى پێ بچووک 

بوە لە ئاســتى خۆى و کەمتەرخەمیى کردوە 

ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ خۆى، لە ســەروبەندى 

سەرســەختى  پشــیوانییەکى  ڕێفرانــدۆم 

ڕیفراندۆم بووین، وەکوو حیزبێکى نەتەوەیی 

و ســەربەخۆخواز کــە ئــاوات و ئامانجــى 

ئێمەیە و خەڵکى کوردستان بەو ئاواتە بگات 

پشــتیوانییەکى تەواومان لــە ڕیفراندۆم کرد 

لــە کوردســتان ئەوەیــش بوە هــۆى ئەوەى 

و  دا  ڕووی  تێگەییشــتن  هەڵــە  هەندێــک 

هەندێک الیەن پێیان وا بێت پشــتیوانیکردن 

لە پڕۆســەى ڕیفراندۆم کە بەشێک لە ئاوات 

و ئامانجــى کــورد لــە جیهان ئــەوە دەچێتە 

بوارى ئەوەى کە پشتیوانیت لە حیزبێک یان 

بەرپرســێکى کورد کردبێت ئەمە سیاسەتێکى 

هەڵە بوو لە کاتى خۆى هەمووى پشــتیوانى 

کــرد و ئەگەر خوڵکى تــر بۆچوونى هەبێت 

لــەو بارەیەوە بە خراپ ســەیرى دەکەن لەو 

بارەیــەوە دواتر بۆیان دەرکەوت نەک ئێمە، 

بەڵکوو سەرتاســەرى کوردســتان پشــتیوانى 

لــەو پڕۆســەیەدا دەکات و کردوویەتى بۆیە 

ئێستا ئێمە لەگەڵ هەموو حیزبەکانى باشوور 

پێوەندییەکى باشمان هەیە و بەرە و ساڵیادى 

دامەزراندنیــش دەچیــن هەمــوو الیەنەکانى 

هەر چــوار پارچەى کوردســتان بانگهێشــت 

دەکرێــن و لــە بەرنامەکانى ئێمە بەشــدارى 

دەکەن لێرەوەیشەوە پێوەندى خۆمان لەگەڵ 

هەمــوو حیــزب و الیەنێکــى کوردســتانى 

ڕادەگەیەنین، چونکە حیزبى نەتەوەیی نابێت 

لەگەڵ حیزبى تر کێشەى هەبێت مەگەر ئەو 

حیزبە پاڵ بدات بە حکوومەتێکى داگیرکەر و 

دژى نیشــتیمانەکەى خۆى خەبات بکات ئەو 

کاتە هەڵوێستێکى ترمان دەبێت ئەگەرنا ڕێز 

لە خبات و تێکۆشــان و ماندووبوونى هەموو 

حیزبەکانى باشــوورى کوردستان دەگرین کە 

ســەردەمانێکى زۆر لــە شــاخ و کارەســاتى 

ئەنفال و دەیان ڕووداوگەلى تریان بۆ خۆیان 

تۆمــار کردوە خاوەنى هەزاران شــەهیدن و 

ئەزموونى سەرکەوتوون و ئەزموونى داسەپاو 

کە ئەمانە هەمووى بۆ ئێمە ئەزموونن. 

* دەگوترێــت لــە الیەن پارتــى دیموکراتى 

کوردستانەوە زۆرتر هاوکاری دەکرێن؟

عارف باوەجانى: تەحەدا دەکەم و بەڕاســتى 

دەیڵێم هەر کەســێک دەڵێن بەو جۆرە نییە، 

ئێمە تەنها حیزبێکى خۆرهەاڵتى کوردستانین، 

لە اليەن دەســەاڵتى باشــوورى كوردستانەوە 

تــا ئێســتا بچوکتریــن هــاوکارى نەکراوین، 

بــە تایبەتیش پارتــى، یەک کەس لــە پارتى 

دیموکراتى کوردســتان بڵێــت ئێمە هاتووین 

هاوکاریى پارتى سەربەســتیى کوردســتانمان 

کــردوە بە پێچەوانەوە تەنها حیزبێکین لەبەر 

ئەو بارودۆخە لەوپەڕى بێ ئیمکانیاتی دەژین 

ئەگەر هاتنە هەولێر خۆتان سەیرى بارودۆخى 

ئێمە بکەن، نە خاوەنى ئۆتۆمبێل و بچوکترین 

ئیمکانیاتین، پێشــتر چەنــد بارەگامان هەبوو 

لــە بــێ ئیمکانێتى دامان خســتوە، ئەگەر وا 

بوایــە ئــەو پڕوپاگەندەیە دەکرێــت دەبوایە 

ئێمــە خاوەنى ئەوپــەڕى ئیمکانیات بووینایە 

ئێســتایش ئوتۆمبیــل بەکــرێ دەگریــن بــۆ 

ئەو خاڵە تەنیا لە 
چوارچێوەی نووسیندایە 
وەکوو ئەوەی کە دەڵێن 
باوەڕمان بە پلۆڕالیزمی 

سیاسی هەیە، بەاڵم 
بە کردوە زۆر دوورە لە 

ڕاستییەوە

“



37 ژمارە )33-32( نیسان 2019

ڕاپەڕاندنــى کاروبارەکانمــان، بۆ ســاڵیادیش 

تەلەفۆنم کردوە بۆ سەرتاســەرى ئەندامانمان 

هەوڵمان داوە شتێک کۆ بکەینەوە بۆ ئەوەى 

ئەو ساڵیادەمانى پێ دابین بکەین، بەاڵم ئەو 

حیزبانــەى خــاوەن داهاتن و ســااڵنە بودجە 

وەردەگــرن دیارە لــە کوێــوە وەرى دەگرن 

و چــۆن وەرى دەگرن، بــەاڵم ئەگەر بێت و 

یەکێتى و پارتى هەر حیزبێکى تر هاوکاریمان 

بکات، ئەوە هاوکارییەکى نەتەوەیییە و هیچ 

کێشــەى تێدا نییە و شــانازیى پێوە دەکەین، 

بەاڵم هــاوکارى نەکراوین خۆزگــە هاوکارى 

بکراینایە حەز دەکەین هاوکارى بکرێین.

پارتــى  * هیــچ واڵتێــک هاوکاریــى 
سەربەستیى کوردستانى کردوە؟

 عارف باوەجانى: ئێمە داواى سەربەخۆیی 
دەکەیــن و باوەڕمان بەو ئێرانە نییە لە هیچ 

ئۆپۆزســیۆنى  هاوکاریکردنــى  پرۆســەیەکى 

ئێرانــى ئێمــە لەگەڵــى نین، چونکــە ئەوان 

باوەڕیــان وایە ئێــران لەت دەکرێــت، بۆیە 

ڕاپــۆرت لەســەر ئێمــە زۆر دەدرێــت، لــە 

زۆر دانیشــتنى مندا وەکوو کەســى یەکەمى 

پارتى سەربەســتیى کوردســتان لەگەڵ الیەنە 

دیپلۆماتیەکانــى دونیا گلەیــی لە ئێمە کراوە 

کە لە هەوڵى لەتکردنى ئێرانن، ئێمە لەگەڵ 

لەتکردنــى ئێران نین، بۆیە ئێمە و هەندێک 

حیزبــى تر لە خشــتەى ئەنتى ئێرانن بۆیە تا 

ئێستا هیچ هاوکارى نەکراوین.

پارتــى  کۆنفڕانســى  چــوارەم   *
سەربەســتیتان لە ســاڵى پار بەســت 
مەبەســت لــەم کۆنفڕانســە چى بوو 
کەى کۆنگرەى سێیەم دەبەستن یان 

فاکتەرى نەبەستى کۆنگرە چییە؟
عارف باوەجانى: کۆنفڕانسى چوارەم تەنها 
پێداچوونەوەیەک بوو بە سیاسەتەکانى پارتى 

سەربەســتیى کوردستان و ئامادەکارییەک بوو 

لــە بەرانبەر ئەو ڕووداو و خۆپیشــاندانانەى 

دەستیان پێ کرد لە سەرتاسەرى خۆرهەاڵتى 

کوردســتان و ئێــران کۆکردنەوەیــەک بــوو 

بەگشتى خۆمان ئامادە بکەین بۆ هەر ئەگەر 

و گۆڕانکارییــەک چــۆن بگەڕێنــەوە ناوخۆى 

کوردســتان ئــەو کۆنفڕانســەیش تەواوکەرى 

ئەوە بــوو جارێک هەلومەرجى ئێمە گونجاو 

نەبوو، بەڕاســتى بۆ بەستنى کۆنگرە بە هۆى 

بــوارە مــاددى و پەرشــوباڵوى ئەندامانمــان 

لــە واڵتانــى دەرەوە و شــوێنەکان بــوارى 

ئیمکاناتیــش دەگەڕێتــەوە تواناى ئەوە نەبوو 

لە شــوێنێک کۆى بکاتەوە بەپەلە لەم کاتەدا، 

بــەاڵم ئێمە لــە بەرنامــەى گرتنــى کۆنگرە 

لــە هەوڵــى دابینکردنــى کارى کۆنگــرەدان 

هەوڵێکــى زۆر دەدەیــن لــە 2019 کۆنگــرە 

ببەســتین بڕیارمــان داوە لــە نێــوان دوو بۆ 

چوار ساڵ جارێک کۆنگرە ببەستین کۆنگرەى 

ســێمان تەنها هــۆکارە دارایییەکــە بوو هیچ 

هۆکارێکى ترى نییە.

* باســت لەوە کــرد گۆڕانکارییەکان 
لە هەموو الیەکەوە شــەپۆل دەدەن، 
کوردیشــی لێ بەدەر نابێــت، کەواتە 
دەبێــت کورد چۆن خۆى ئامادە بکات، 
الی  چەکــدارى  جواڵنــەوەى  گوتــت 
واڵتــان بە توندوتیژى دەبینرێت. ئەی 

ئەڵتەرناتیڤ چییە؟
عــارف باوەجانى: وەکوو دەبینین شــەڕى 
ســێیەمى جیهانى، شــەڕى ســارد دەستى پێ 

کردوە، دونیا بە سەر چەند بەرە و جەمسەردا 

لەگــەڵ  بــوە، ڕووســیا هەمیشــە  دابــەش 

ئەمەریــکا لــە ناوچەکەدا کێبەڕکــێ دەکات، 

چین وەکــوو بازاڕێکى گەورەى جیهانى هەر 

جــارە و خــۆى بە الیەک نماییــش دەکات و 

بەرژەوەندییــە ئابوورییەکــەى لە هەر الیەک 

بێت لەو الیەیە، دابەشبوونى دەسەاڵتەکان لە 

دەورى ســووریا و تورکیا و عێراق و ئێرانن، 

کوردیش لەو چوار واڵتە هەڵکەوتوە. شەڕى 

کــورد لەگەڵ داعش گەورەترین پێناســە بوو 

بــۆ جیهان کــە بوونى کوردســتان نەک زیان 

بــە جیهان ناگەیەنێــت، بەڵکوو پارێزگارى لە 

جیهان دەکات لە بوارى ئەمن و ئاســاییش و 

دژەتیــرۆر، ئەمە وا دەخوازێت کورد دەبێت 

خــۆى ئامادە بکات بۆ ڕێکەوتننامەیەکى نوێ 

کە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست دروست کرایەوە، 

کورد جارێکى تر ڕێککەوتننامەیەکی ســایکس 

بیکۆى بە سەردا تێ نەپەڕێت، تەنها شتێکیش 

وا دەکات ئەمانــە ڕوو نــەدات  یەکگوتــارى 

کوردە، بەاڵم بەداخەوە ئێســتا لە باشــوورى 

کوردســتان کورد یەک قســە نییــە، جارى وا 

هەیە بۆ شــتێک لە بەغدا کورد شەش مانگ 

گفتوگــۆ دەکات بــۆ دروســتکردنى کابینەى 

حکوومەت، ئەوە چوار بۆ پێنج مانگ دەڕوات 

هێشتا کابینەى نوێ دروست نەکراوە، ئەمانە 

خزمــەت بە کــورد ناکەن لە باشــوور ئەگەر 

یەکگوتــارى کورد نەبێــت کەڵکى خراپى لێ 

وەردەگیرێت، بۆ خۆرهەاڵتیش ئەگەر کوردى 

خۆرهەاڵت یەک گوتار و یەک قســە نەبن و 

هەر حیزبێک لە الیەن خۆیەوە لە فارس خۆى 

نزیک بکاتەوە دەســتکەوتەکانى کوردیش ون 

دەکرێن بۆ چەندین ساڵ لەو ئاواتەوە دەبێت 

لە چاوەڕوانى بین و دەبێت خەبات بکەین و 

شەهید بدەین تا پێی دەگەین.
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پڕۆفایلى حیزب
پارتی سەربەستیی کوردستان )پسک(

و  نەتەوەییــی  پارتێکــی  وەک   -  
ســەربەخۆخوازی کوردســتانی، لــە 17ی 
شــوباتی 2006 )28ی ڕێبەندانی 2705ی 
کوردێکــی  چەنــد  لەالیــەن  کــوردی(، 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ناوخۆ و دەرەوەی 
کوردستان بڕیار لەسەر دامەزراندنی درا.

کوردســتان،  سەربەســتیی  پارتــی   -
پارتێکی ڕامیاری و دێمۆکراتە، لە پێناوی 
ســەربەخۆییی  مافــی  وەدەســتهێنانی 
گەلی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
خەبات دەکات، تێدەکۆشی بۆ دێمۆکراسی 
و ئاشتی و ئازادی، یەکسانیی نێوان ژن و 
پیاو، بۆ پاراستنی ماف و ڕێزی بەرامبەر بۆ 
هەمــوو ئایدولۆژیا جیاوازەکان، هەروەها 
هەموو چین وتوێژەکانی دانیشتووی سەر 

خاکی کوردستان.
- پارتی سەربەســتیی کوردستان پارتێکە 
لەســەر بناغە و پرینسیپی دیموکراسی و 
دیالــۆگ و گفتوگۆی ئاشــکرا دامەزراوە. 
بۆ مەسەلە گشــتییەکانی پێوەندیدار بە 
چارەنووســی گەلی کوردەوە ڕاپرســی بە 

خەڵکی کوردستان دەکات.
- پارتــی سەربەســتیی کوردســتان، بــە 
هەوڵــی بێوچانــی ســەرکردایەتیی کاتی 
لە ماوەیەکی زۆر کەمدا توانیی ســەدان 
هاوبیــری نەتەوەیــی و ســەربەخۆخوازی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ناوخۆ و دەرەوەی 

واڵت لە دەوری بەرنامەی خۆی کۆ کاتەوە، 
بەردەوامیــش دەبێــت بــۆ پێگەیاندنی 
نەوەی داهاتوو بە بیرۆکەی سەربەخۆیی، 
لەو مــاوە کورتــەدا توانیویەتی خزمەتی 
زۆر بــە پێشخســتنی بیروبــاوەڕ لە پێناو 
گەیشــتن بــە ســەربەخۆیی و رزگاریــی 

یەکجاری بکات.
- پارتی سەربەستیی کوردستان لەو ماوە 
کورتەدا توانیوێتی لە ئاستی نێودەوڵەتی 
و دیپلۆماســی، وەک پارتێکــی سیاســیی 
بناســرێت.  کوردســتانی  نەتەوەییــی 
گەلێک جار لە کۆبوونەوە و کۆنفرانســی 
واڵتانی ئورووپا و ئەمریکاییدا بەڕەسمی 
بانگهێشــت کــراوە. لەو مــاوە کورتەدا 
توانیۆێتــی دەیــان واڵت و کومپانیــای 
گرنگی جیهانی و کەســایەتیی سیاســی 
و  ئاشــنا  بکاتــە  بێگانــە  نووســەری  و 
دۆســتی کورد، بەردەوام ســەرقاڵی زیاتر 
بەجیهانیکردنی کێشەی کوردە بەگشتی 

و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
کوردســتان،  سەربەســتیی  پارتــی   -
بەگوێــرەی توانــا لە تێکۆشــانی هەموو 
کوردســتان  داگیرکــراوی  بەشــەکانی 
پشــتیوانی دەکات. »پارتی سەربەســتیی 
کوردســتان« نیشــتمانی کورد بە هەموو 
پارچەکانیــەوە بە یــەک واڵت و نەتەوەی 
کوردیــش بــە یــەک نەتــەوە دەناســێ، 
ئەو ســنوورانەش کــە خراونەتــە نێوان 
بەشەکانی کوردستان و بە ڕواڵەت لەتیان 
کــردووە، بــە دەســتکردی داگیرکــەر و 
سنووری زۆرەملییان دەزانێ و دانیان پێدا 
نانێت، بەاڵم لەم هەلومەرجە ناســکەدا، 
)پسک( بەپێێ چەندین هەڵسەنگاندنێکی 
سیاسی و ســتراتیژیی ڕۆژ لە ناوچەکەدا، 
خەبــات و تێکۆشــانی ئێســتای تایبــەت 
دەکات بۆ بەشــی داگیرکراوی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان.

پڕۆفایل
عارف باوەجانى

- لەســاڵی 1973 لــە ناوچــەی باوەجانى 
سەر بە پارێزگای کرماشان لەدایکبووە. 

- لــە ســاڵی 1979 لەگــەڵ بنەماڵەکەی 
ئاوارەی عێراق بووە. 

- لــە ســاڵەکانی 1988 تــا 1991 وەک 
حیزبــی  ڕیــزی  دەچێتــە  پێشــمەرگە 

دیموکراتی کوردستانی ئێران.
- لەســاڵی 1997 لە ڕێگای کۆمیســاریای 
بــەرزی پەنابەرانــەوە، وەک پەنابــەر لە 

واڵتی نەرویژ نیشتەجێ بووە. 
- بە مەبەســتی کۆکردنەوەی پشتیوانی 
بۆ گەلە بندەســتەکەی ژیانــی لە واڵتی 
نەرویــژ تێکەڵکردووە بە سیاســەتی ئەو 
واڵتەوە، لەوبوارەدا ســەرنجی زۆر الیەنی 
سیاسی و مەدەنی نەرویژی بۆ سەر دۆزی 

کورد ڕاکێشاوە، 
- تێکەاڵوێکی زۆری لەناو پەڕلەمانتاران و 
سیاســەت زانانی ئەوروپا و ئەمریکایی و 

نەتەوە بندەستەکانی جیهان هەیە، 
- پارتی سەربەســتی کوردســتان لە 17-
02-2006، کە هزر و پڕۆژەکەی لە الیەن 

عارفەوە بووە دامەزراوە، 
- لە ئێســتادا عارف باوەجانى ســەرۆکى 

پارتى سەربەستى کوردستان،ە 



ساڵح موسلیم 
وتەبێژی فەرمی پارتی 
یەكێتی دیموكراتی - 

پەیەدە

بەرگریی کورد و پێکهاتەکان، پیالنی تورکیای گۆڕی

هاتنــی  كۆتایــی  دوای  ڕایدەگەیەنێــت،  موســلیم،  ســاڵح 
لەالیــەن كۆمەڵــگای  كــورد  بوونــی  ئیتــر  دەبێــت  داعــش، 
نێودەوڵەتییــەوە پەســەند بكرێــت، دەشــڵێت: بەرگریــی كــورد و 
ســەرجەم پێكهاتەكانــی ســوریا پیالنــی توركیــای گــۆڕی، توركیا 
ــارێتەوە و  ــوریا دەش ــەڕكردن لەس ــە ش ــۆی ب ــەكانی ناوخ كێش

ــات. ــۆی البب ــەر خ ــتیی لەس ــاوی ڕای گش ــت چ دەیەوێ

ئامادەکردنى: کوردستان دیپلۆماتیک
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ساڵح موسلیم، وتەبێژی فەرمی پارتی یەكێتی 

دیموكراتــی - پەیەدە، دەربارەی كۆتاییهێنان 

دواییــن  و  داعــش  داگیركارییەكانــی  بــە 

گۆڕانكارییــە سیاســییەكان بەپەســەندكردنی 

دیموكراتــی  نێونەتەوەیــی  سیســتمی 

دەســتكەوتەكانی باكوور و ڕۆژهەاڵتی سوریا 

گەرەنتی دەكرێت.

ساڵح موسلیم، لەسەرەتای لێدوانەكەیدا وتی: 

تێكۆشــان لــەدژی داعش بــەردەوام دەبێت، 

لەبــەر ئــەوەی شــانە نهێنییــەكان و فكرەی 

داعــش لەناوچەكــەدا دەمێنێــت، هەندێــك 

الیەنــی وەك توركیاش چەتــەكان پەروەردە 

دەكەن، توركیــا دەیەوێت لە ئیدلیب بەرگی 

چەتەكان بگۆڕێت و دەیەوێت ئەوان پەسەند 

بكرێن. ئەمەش بابەتی ســوریایە بەگشتیی و 

شەڕێكی نێودەوڵەتییە، یەكێك لە پیانەكانی 

دەوڵەتــی توركیــش ئەوەیە كــە چەتەكان لە 

ئیدلیب، لە عەفریــن جێگیر بكات و دەبێت 

بەر لەو پیانەی توركیا بگرێت.

»كورد لە تێكۆشــان لە دژی تیرۆریزم 
و ڕووبەڕووبونەوەی پێشەنگە«

ســاڵح موســلیم، دەستنیشانیشی كرد، كە 
دەوڵەتی تورك بوونی داعشی بە هەلزانی بۆ 

ئەوەی ئەو ئامانجەی لە ســەدەی 20نەیتوانی 

گەریالیەکى پەیەدە



41 ژمارە )33-32( نیسان 2019

بەدەســتیبهێنێت تەواوی بكات، لەو ڕووەوە 

لەســەرەتای  تــورك  ڕایگەیاند:«دەوڵەتــی 

ســەدەی بیســتەمدا ڕۆم، ئەرمەن، سوریانی 

پاكتاوكــرد، بە شــێوەیەكی ئاشــكراش دەڵێن 

دەبێت كورد لە مێژووی توركیادا نەهێڵرێن، 

كــورد بە بەرگریــی بێوێنە و مــەزن گەلێك 

ســەركەوتنی بەدەســتهێناوە و لەشەڕی دژی 

تیــرۆردا پێشــەنگ بووە، ئەو ســەركەوتنەی 

كوردیــش لــەدژی ئــەو فكــرەی دەوڵەتــی 

توركە«.

»دەبێت بوونی كورد لەالیەن سیستمە 
نێودەوڵەتییەوە پەسەند بكرێت«

ساڵح موسلیم، ڕاشیگەیاند، كە ئیتر دەبێت 
هەبوونی كورد لەالیەن سیستمە نێودەوڵەتییە 

دیموكراتەكانەوە بەفەرمیی پەســەند بكرێت 

و بەمشــێوەیە بەردەوامیی بە لێدوانەكەیدا، 

»بەهــۆی پەســەند نەكردنی كیانــی باكور و 

ڕۆژهەاڵتی سوریا هەتا ئێستا پرسی دەستگیر 

كراوانــی داعش ناڕوونە، ژمارەیەك دەوڵەت 

دەڵێــن: بەهــۆی ئــەوەی ئیــدارەی باكور و 

ڕۆژهەاڵتی ســوریا نییە، ئێمــە لەگەڵ ئەوان 

ناكەوینــە دانووســتان و گفتوگــۆ، بۆ ئەوەی 

ئــەو چەتانەی داعــش ڕێكخســتنەكانیان كۆ 

نەكەنــەوە، دەبێت چارەســەرێكی سیاســیی 

كارەكان  گەرەنتیكردنــی  بــۆ  دیاریبكرێــت، 

ئێمــە دەتوانین لــەو ڕوەوە هاوكاربین بەاڵم 

بــۆ ئــەوەش پێویســتی بــە ڕەزامەندیــی و 

پەسەندكردنی نێودەوڵەتیی هەیە.

خۆبەڕێوەبــەری  بەپەســەندكردنی 
دەســتكەوتەكانمان  دیموكراتــی 

گرەنتی دەبن
ســاڵح موســلیم جەختیكردەوە، پێویستە 
پاراســتنی خاكی باكور و ڕۆژهەاڵتی ســوریا 

گەرەنتی بكرێت و وتی:«هەتاوەكو سیستمی 

خۆبەڕێوەبەری دیموكراتی لە ڕووی سیاســی 

و دیپۆلۆماســییەوە، لــە ناوخــۆی ســوریا و 

دەرەوەی ســوریا پەســەند نەكرێــت، ئێمــە 

ناتوانین دەســتكەوتەكانمان گەرەنتی بكەین، 

خۆبەڕێوەبەری دیموكراتی بەتایبەت لەالیەن 

دەوڵەتی توركەوە پەسەند ناكرێت«.

پیالنی توركیا ئاشكرا دەبێت
ساڵح موسلیم، وتەبێــژی فەرمیی پەیەدە، 
لــە كۆتایــی لێدوانەكەیــدا دەستنیشــانیكرد، 

سەركەوتنی قەسەدە مێژووییە و بەمشێوەیەوە 

لــەو بارەیەوە دوا«هەنگاوەكە لە كۆبانێ-وە 

دەســتیپێكرد و لــە دێــرەزۆر كۆتایی دێت، 

بەرگریی كورد و سەرجەم پێكهاتەكان پیانی 

توركیایان گۆڕی، توركیا كێشەكانی ناوخۆی بە 

شەڕكردن لەسوریا دەشــارێتەوە و دەیەوێت 

چــاوی ڕای گشــتی لەســەرخۆی البەرێــت، 

بــەاڵم لــەدەرەوەی توركیاش ســەرنەكەوت، 

بــە كۆتایــی هاتنــی هەنــگاوی گەردەلولــی 

جەزیــرە لە توركیا دوو بابــەت ئاڵۆز دەبن، 

یەكــەم توركیا دەبێت لە ئیدلیب چی بكات، 

خاڵێكــی تریش ئــەو كێشــانەی كاریگەرییان 

لەســەر توركیا هەیە ڕوون و ئاشــكرا دەبن، 

ئەم كێشــانەی لە توركیــاش هەیە هەتاوەكو 

31ی ئــازار  كە هەڵبــژاردن ئەنجام دەدرێت 

دەمێنــن، وە دوای هەڵبژاردن جارێكی دیكە 

بابەتەكان دەتەقنەوە.

پڕۆفایل
ساڵح موسلیم

لە ســاڵی 1951 لە گوندی شێرانەی سەر 
بە کۆبانێ لەدایک بووە.

 - دەرچــووی بەشــی کیمیــای زانکــۆی 
کنیکی/ کۆلێژی ئەندازیاریی ئیستەنبوڵە 

لە ساڵی 1977.
 - لە یەکەم کۆنگرەی پەیەدە لە ســاڵی 
2003 بە ئەندامی لێژنەی جێبەجێکردنی 

پەیەدە هەڵبژێردرا.
 -  لــە کۆنگــرەی چوارەمــی پەیــەدە لە 
ســاڵی 2010، بــە هاوســەرۆکی پەیەدە 

هەڵبژێردرا.
 - لە کۆنگرەی حەوتی پەیەدە لە ســاڵی 
هاوســەرۆکایەتیی  پۆســتی  لــە   ،2017

حزبەکەی وازیهێنا.
-لــە ئێســتادا وتەبێــژی فەرمــی پارتــی 

یەكێتی دیموكراتی – پەیەدە،یە



مستەفا قەرەسوو 
ئەندامى کۆنسەى 

سەرۆکایەتى کۆما جڤاکێن 
کوردستان  )کەجەکە(

تورکیا بوونی سیستمى دیموکراتیکی باکووری سوریا و بە 
دیموکراسیکردنى سوریا بە دژی خۆی و بە مەترسی بۆ سەر 

خۆی دەزانێت

ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

مســتەفا قەرەســوو ئەندامــى دەســتەى بەڕێوەبەریــى کۆمــا جڤاکێــن کوردســتان )کەجەکــە( 
ڕایگەیانــد، دەوڵەتــى تــورک زۆر لــە داعــش مەترســیدارترە، ڕاشــیگەیاند، تێکۆشــان لــە دژی 

دەســەاڵتى ئاکەپــە – مەهەپــە تێکۆشــانە بــۆ ئازادیــى گەالنــى ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســت.
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مســتەفا قەرەســوو شــیکاریى بۆ سیاســەت 

و ئامانجەکانــى پاکتاوکــردن و ســڕینەوەى 

دەوڵەتى تورک لە دژی گەلی کورد و گەالنى 

ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست کرد.

قەرەســوو ڕایگەیاند، تێکۆشــانی گەلی کورد 

لە دژی دەســەاڵتى ئاکەپــە – مەهەپە وەک 

تێکۆشــان لــە دژی داعــش وەرســوڕاوە بۆ 

تێکۆشانی ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و مرۆڤایەتى. 

ڕایگەیاند »دەســەاڵتى ئاکەپــە – مەهەپە لە 

کەسایەتیى کورد دا هێرش دەکاتە سەر هێزە 

دیموکراتیــک و بەهاکانى مرۆڤایەتى، چونکە 

بوونی بەهاکانى دیموکراسی و مرۆڤایەتى بە 

مەرگی خۆی دەزانێت. لەبەر ئەوەش دەبێت 

هێرشەکانى دەســەاڵتى ئاکەپە – مەهەپە لە 

دژی تێکۆشــانی ئازادیــى گەلی کورد لە زۆر 

ڕەهەندەوە شیکارییان بۆ بکرێت«.

قەرەســوو باســی ئەوەی کرد، تورکیا ئێســتا 

بووەتە پاســەوان و ئەکداری پاشــکەوتوویى، 

لــە  دیســپۆتیزم  و  ملهــوڕی  سیســتمى 

ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســتدا. لەبــەر ئەوەش تاکە 

ئامانج و ســتراتیژ و سیاســەتەکانى خۆی بۆ 

لەناوبــردن و ســڕینەوەى کــورد و لــە دژی 

بەها مرۆڤایەتییەکانى و دیموکراسی تەرخان 

کردوە.

مستەفا قەرەســوو باسی ئەوەی کرد، تورکیا 

سیاســەتێک بەڕێوە دەبــات کە لە دونیادا بە 

مانــای تاوانى دژ بە مرۆڤایەتى دەناســرێت. 

ڕایگەیانــد »دەوڵەتێکى قڕکــەری پاکتاوکارە. 

لەبــەر ئــەوەى ناتوانێت ئەوە بەشــێوەیەکى 

ئاشــکرا ئەنجــام بــدات، هــەوڵ دەدات بە 

گرتنەبــەری شــێوازەکانى درۆ، فریــودان و 

هــەڵ خەڵەتانــدان دونیــا لە خشــتە ببات، 

بەاڵم ڕاســتییەکان پێچەوانەى ئەو سیاسەتەى 

دەوڵەتــى تورک -یــان ســەلماندوە. مرۆڤ 

دەتوانێــت بــۆ تورکیــا بڵێــت، واڵتێکــە کە 

ڕاستیى تیادا پێچەوانە کراوەتەوە«.

مستەفا قەرەســوو لە بەردەوامی وتارەکەیدا 

نووسیویەتى »تورکیا دەوڵەتى شەڕی تایبەتە. 

لە ناوەوە کۆمەڵگەکەى خۆی و لە دەرەوەش 

گەالنــى دونیــا و واڵتــان هەڵدەخەڵەتێنێت. 

هەموو شــتێک بۆ پاکتاوکردن و ســڕینەوەى 

گەلــی کــورد و کۆمەڵگەکانــى تــر ئەنجــام 

دەدات. ئەوانەى ئەو سیاســەتە قبووڵ ناکەن 

و پشــتیوانیى لێناکــەن وەک دوژمنی تورکیا 

ســەیر دەکرێــن. بۆیە ئەوە بەســەر هەموو 

کەسێکدا دەســەپێنێت، کە دەبێت سیاسەتى 

پاکتاوکردن و ســڕینەوەى کورد بە ئاسایى و 

ڕەوا بزانێت«.

قەرەســوو، ئاماژەى بەوە کردووە، لە تورکیا 

هەموو ئەو کەســانەى کە کوردبوونی خۆیان 

قبووڵ کردووە و دەیانەوێت بە کوردەوارییانە 

بژیــن، وەک دوژمن دەناســێنرێن. ڕایگەیاند 

»وەک دوژمنى تورکان و کۆمەڵگەیەک سەیر 

دەکرێــن، کە کۆتایى بە تــورکان دەهێنێت. 

لەبــەر ئــەو عەقڵییەتەش، کاتێک تێکۆشــانی 

ئازادیــى گەلی کــورد و کورد لە شــوێنێکدا 

دەســتکەوتێک بەدەســت دەهێنێــت، ئەوە 

بە کێشــە بــۆ دوا ڕۆژی خۆی دەناســێت و 

دیموکراتیکــی  بۆیــە سیســتمى  دەزانێــت. 

باکووری ســوریا بە کێشــەى دواڕۆژی تورکیا 

دەزانێت«.

قەرەســوو ئامــاژەى بەوەکــرد، تورکیــا بــە 

زۆرداری و ملهوڕیــى لــە دژی 20 ملیــۆن 

کــورد لە باکوور تێر نابێت و وتی »نایەوێت 

کورد لــە دەرەوەى تورکیاش ئــازاد ببن، بۆ 

ئەو ئامانجەشــی لەگەڵ هێزە جۆراوجۆرەکان 

هاوپەیمانى لە دژی کورد دروســت دەکات. 

نــەک تەنها کورد، ئیتر هەموو کەس ئێســتا 

لەو سیاسەتەى دەوڵەتى تورک تێگەیشتووە«.

لێدوانــى  ســەرنجی خستەســەر  قەرەســوو 

بەرپرســێکى ئەمەریکا، کە باسی لە کوشتنى 

کــورد لە الیــەن دەوڵەتى تورکــەوە کردبوو 

و وتى »لە ڕاســتیدا ئەو بەرپرســە بە ناچار 

تــرس و نیگەرانیــى گەالنى جیهــان و گەلی 

ئەمەریکاى خســتەڕوو، چونکە هەموو دونیا 

دەزانێت کورد لە تێکۆشــانی دژ بە داعش دا 

دەیان هەزار شەهیدى داوە. کاتێک دەوڵەتی 

تــورک لەو بوارەدا دەســتى بــە دژومنایەتى 

کــرد و وتى ›من ئــەوێ داگیر دەکەم‹ هێزە 

دیموکراتیــک و میدیا جیهانییــەکان ئەوەیان 

وەک خواســتی کوشــتنى کوردان لێکدایەوە. 

ئیتــر ئــەو بەرپرســە ئەمەریکییــە ناچار بوو 

لێدوانێکــى لەو شــێوەیە بدات. ئــەوە تەنها 

وتــەى بەرپرســێکى ئەمەریــکا نییــە، بەڵکو 

هەمــوو جیهانیــان دۆخەکــە بــەو شــێوەیە 

دەبیــن. تــرس کەوتووەتە دڵــی تورکیا، کە 

ئەو تێگەیشــتنە لــە عەقڵییەت و سیاســەتی 

تاوانکارانــەى بــۆ هەمــووان ئاشــکرا ببێت، 

بۆیــە تاوەکو لە دەســتى دێت دەیەوێت ئەو 

تێگەیشــتن و بڕوایــە لەبــارەى عەقڵییەت و 

سیاسەتە تاوانکارانەکەیەوە بگۆڕێت«.

مســتەفا قەرەســوو وتــى »دەوڵەتــى تورک 

ئێستا بۆ ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و مرۆڤایەتى 

زۆر لــە داعش مەترســیدارترە. دواى ئەوەى 

داعش ســەروژێر بوو و تێکشــکا، سیســتمى 

دەوڵەتــى تورکــی قڕکــەر بە دەســەاڵت و 

هاوپەیمانیى ئاکەپە – مەهەپە ڕاســتەوخۆی 

دەســتیان بە هێرش و جموجوڵ کرد، چونکە 

ئەگــەر لە ســوریا و ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت 

ڕێگــری لــە جێبەجێکردنــى بۆچوونەکانــى 

ڕێبــەر ئاپۆ نەکات، ئەوا ناتوانێت سیســتمی 

قڕکەری خۆی لەســەر پــێ ڕابگرێت. گەالنى 

و  دیموکراســی  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــى 

ئازادییان دەوێت. سیستمى ڕێبەر ئاپۆ لەسەر 

بنەمــاى نەتەوەى دیموکراتیــک بە ئازادی و 

چارەسەریى کێشەکان دەزانن. لەبەر ئەوەش 

ئــەو سیســتمە دیموکراتیکە، کە لــە ڕۆژئاوا 

و باکووری ســوریا بونیاتنــراوە، ڕۆژهەاڵتى 
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ناوەڕاســتى گۆڕیوە بۆ بەهەشتى دیموکراسی 

و ســەرنجەکانى بۆ خۆی ڕاکێشــاوە. تورکیا 

بوونی سیستمى دیموکراتیکی باکووری سوریا 

و بە دیموکراســیکردنى سوریا بە دژی خۆی 

و بە مەترســی بۆ ســەر خۆی دەزانێت. ئەو 

مۆدێلــە دیموکراتیکە نەک تەنها دەبێتە هۆی 

ڕەخســاندنی بــواری بــە دیموکراســیکردنى 

ناوەڕاســت، بەڵکــو هــاوکات  ڕۆژهەاڵتــى 

تورکیــا ناچــار دەکات بکەوێتــە ســەر هێڵی 

نەتەوەى دیموکراتیک و بە دیموکراسیکردن. 

لەبــەر ئەوەیە دەســەاڵتى ئاکەپە – مەهەپە 

دوژمنایەتیى دیموکراسی دەکات. دوژمنایەتی 

بەرامبــەر بــە دیموکراســی و دوژمنایەتــى 

بەرامبەر بەکورد دەکات«.

مســتەفا قەرەســوو ڕایگەیاند، سیاسەتى ئەم 

ســااڵنەى دوایى لە تورکیا ئەوەى سەلماندوە 

تاوەکو سیستمى سیاسی نا دیموکراسى تورکیا 

لەنــاو نەبرێت، لــە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســتدا 

دیموکراسی بەدی نایەت.

قەرەسوو ئەوەشی وت »لە کوێ دیموکراسی 

بــەدی بێــت، تورکیــا دەبێتــە دوژمنى ئەو 

شــوێنە. لەبــەر ئــەوەش تێکۆشــان لە دژی 

دەســەاڵتى ئاکەپــە – مەهەپە تێکۆشــانە بۆ 

ئازادیى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست«.

قەرەســوو ئــەوەى خســتەڕوو، تورکیــا لــە 

کەســایەتی دەســەاڵتى ئاکەپــە – مەهەپە دا 

لــە ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســتدا خۆڕاگرییەکــى 

پاشــکەوتوانە بەرێوەدەبــات و لەوبارەیــەوە 

وتــى »عەقڵییــەت و سیاســەتى دەوڵەتــى 

تــورک لە هی داعــش زۆر مەترســیدارترە. 

تورکیــا دەیەوێت لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســتدا 

دۆخێک دروســت بکات، کــە گەالن نەتوانن 

هەناســەى تیادا بدەن و سیستمى دەسەاڵتى 

ئۆتۆریتــەر و ملهوڕانــەى تیــادا بااڵدەســت 

بکات. دەیەوێت سیاســەت و مۆدێلی ئێستا، 

کــە لە ناوخۆی تورکیــادا بەڕێوەى دەبات بە 

سەرتاســەری ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســتدا باڵوى 

بکاتــەوە، بــەاڵم لەبەر ئــەوەی گەلی کورد 

و هێزە دیموکراســییەکان لەنــاو تورکیا ڕێگا 

بــەوە نــادەن، هێــزە دیموکراتیکەکانیش لە 

ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســتدا لەدژی ئەو دەسەاڵتە 

خۆڕاگــری دەکەن. لەبەر ئەوەش بەرخودانی 

تورکیــا و باکووری کوردســتان و بەرخودانى 

باکــووری ســوریا و ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت 

تێکۆشانی هاوبەشن. کورد لە ڕیزی پێشەوەى 

ئــەو تێکۆشــاندایە، بەاڵم تێکۆشــانی هەموو 

ڕاســتیى  ناوەڕاســتە.  گەالنــى ڕۆژهەاڵتــى 

میژوویــى و دۆخــی سیاســیى ڕۆژهەاڵتــى 

ناوەڕاســت ڕۆڵێکــى مێژوویى لەو شــێوەیە 

بــە کــورد داوە. بێگومــان کورد بــۆ ئازادی 

و دیموکراســی تێدەکۆشــێت. ئــەوە ڕێگا و 

سیاســەتیەتی،  و  ئایدۆلــۆژی  چوارچێــوەى 

بــەاڵم ئەو تێکۆشــانە، کە کورد بــۆ ئازادیى 

ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت ئەنجامــى دەدات بۆ 

کــورد تەنهــا بژارەیــەک و لە هەمــان کاتدا 

ناچارییە. کورد ناتوانێت لەوە بگەڕێتەوە«.

قەرەســوو ئەوەشــی ڕاگەیانــد، بەرخودانى 

گەریــا، بەرخودانى لەیــا گیوڤەن و هەموو 

زیندانیان، بەرخودانى گەلی کورد لە هەموو 

شــوێنەکاندا تەنهــا بۆ کــورد و تورکیا نییە، 

بەڵکو لە هەمان کاتدا تێکۆشانە بۆ ئازادی و 

بە دیموکراسیکردنى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست.

قەرەســوو ڕایگەیاند »لەبەر ئەوەشە کورد و 

هێزە دیموکراســییەکان و گەالنى ڕۆژهەاڵتى 

ناوەڕاست تێکۆشــانێکى پیرۆز بۆ مرۆڤایەتى 

بەڕێوەدەبەن«

پڕۆفایل
مستەفا قەرەسوو

- خەڵکى باکوورى کوردستانە.
- لە ڕیزى گەریالکانــى پارتى کرێکارانى 
کوردســتان )پەکەکە( بــەردەوام خەباتى 

کردوە.
-چەندینجار  بەرپرســیارێتى جۆراوجۆرى 
کرێکارانــى  پارتــى  لەنــاو  وەرگرتــووە 

کوردستان )پەکەکە(.
- ئەندامى کۆنسەى ســەرۆکایەتى کۆما 

جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(یە.
-ســەر بــە باڵــى چــەپ و ڕادیکاڵــى ناو 

)پەکەکە(یە.




